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Μέσ’ ’ς τον όλάφωτον αιθέρα 
Και 'ς τή γαλάζια ξαστεριά 
Άπό τής γής κρυφή μεριά 
Φτερούγισε μια μαύρη ’μέρα.

Παλάτι της φωτολουσμένο 
Είχε τής μάννας τήν καρδιά .
Τώρα αξημέρωτη βραδυά, 
Τώρα παλάτι ερειπωμένο !

Κ ’ ή μάννα ’ς δνειρο καί μόνο 
’Από τόν άμορφο σωρό
Χτίζει παλάτι λαμ.περό.
Καινούργιο ’ς τό παιδί της θρόνο.

%
Καί τό θωρεϊ φωτολουσμένο . . . 
Μά ή πρώτη ακτίνα τήν αύγή 

"Αχ ! δείχνει αγιάτρευτη πληγή,
Δείχνει παλάτι ερειπωμένο !

Ν. Γ. . .

ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ *

* Αί έξόχως περιπαθείς σελίδες αύται, άπεσπάσθησαν έκ τού Ημερολογίου, 
οπερ έτήρει ή προσφιλής κόρη Δήιιητοα Κοντού, μέχρι τής ύστάτης πνοής 
αυτής, μετ’ αληθούς ενθουσιασμού καί εύγενούς πόθου άναγράψουσα έν αύτω 
πάσαν ώραίαν έκ τής ζωής της έντύπωσιν. . . .

ΔΗΜΗΤΡΑΣ Γ. ΚΟΝΤΟΥ

ΗΤΟΥΝ νά μάθουν διατί ονομάζω προσφιλές τό ημερολό
γιου μου! ’Ιδού διατί. Διότι εις πολλάς, εις δλας σχεδόν 
τάς σελίδας του αναγνωρίζω τήν ψυχήν μου, τήν τόσον 
μελαγχολικήν καί στενοχωρημένη·/. Αναγνωρίζω τήν δυστυ

χίαν, ήτις παρακολουθεί βήμα πρός βήμα μερικούς άνθρώπους. Πολλάκις 
ή ευτυχία μάς ευνοεί, άλλ’ ήμεϊς δέν τήν έκτιμώμεν, παρά μόνον όταν 
μάς έγκαταλείψη.

Διατί συνήθως έγώ άπο τής ευθυμίας μεταπίπτω εις μεγάλην μελαγ
χολίαν, μεμιγμένην μετά χαράς καί έλπίδος ; Διατί ή άνευ λόγου άθυ-

μία αΰτη ; Συνήθως δέν ήξεύρω, διατί θέλω νά κλαύσω χωρίς καμμίαν 
αιτίαν ! Διατί λοιπόν ; Διατί δπόταν ή χαρά στέφει όλων τά χείλη, 
χαίρω καί έγώ, άλλ’ έξαφνα μία σκέψις στιγμιαία, σκέψις σκοτεινή, 
ταράσσει τήν ψυχήν μου, καί τότε οί οφθαλμοί μου δακρύζουν ! Διατί ; 
Διότι ή χαρά ελάχιστα έδρόσισε τά χείλη μου. Μόλις έ'γεινα δεκατεσ
σάρων ετών, έ'γεινα μελαγχολικοϋ χαρακτήρος, ένώ όταν ήμην μικρά, 
ή χαρά ήυ.ην έγώ αύτή. Γλυκεία ζωή, ή ζωή τών παιδικών μας χρό
νων- εις τήν ευτυχή έκείνην έποχήν του σχολείου μόνη ή χαρά καί ή ευτυ
χία πληροϋσι τήν καρδίαν μας. ’Ενθυμούμαι όμως ότι καί τότε άκόμη, 
δέν ήξεύρω διατί, ένίοτε εΰρισκον εύχαρίστησιν νά μένω μόνη, ώς νά 
έζήτουν κάτι τι άγνωστον καί αόριστον. Ή ψυχή μου έφέρετο μακράν 
τής εύθύμου συναναστροφής τών φίλων μου. Θεέ μου! διατί οί άλλοι 
είναι εύθυμοι ; Φαίνεται οτι έκεϊνοι είναι ευτυχείς. ’Αλλά μ-ήπως έγώ 
είμαι δυστυχής ! μ-ήπως όλοι δέν μέ περιβάλλουν μέ τόσην άγάπην καί 
τόσην φροντίδα ! Νομίζει τις δτι κακόβουλος Μοίρα φθονεί τά δέκα οκτώ 
έτη μου, τά όποια θέλει νά καταφάγη.

Κατ’ αύτάς είμαι πολύ εύχαριστημένη χάρις εις τήν ώραίαν μου 
ένασχόλησιν, εις τήν ζωγραφικήν. Σήμερον είμαι μόνη έν τή οικία- ή 
μόνωσις μ’ ευχαριστεί περισσότερον η ή καλλιτέρα συντροφιά. Καί 
κατά τήν έν Πόρω διαμονήν μας, οτε ολοι έξήρχοντο εις τούς ώραίους 
έξοχικούς περιπάτους, έγώ προσεπάθουν νά μένω έν τή οικία καί νά 
θαυυ,άζω έκεΐθεν τήν λαμ-πράν δύσιν καί τάς ώραίας τοποθεσίας. Καί, 
όταν ολόχρυσος ό δύων ήλιος κατήρχετο τόν ορίζοντα καί έπορφυρούτο 
τριγύρω ή φύσις, τότε έθαύμαζον τό ώραϊον έκεϊνο θέαμα. Πόσον 
μ’έμάγευον αί ήμέραι έκειναι καθώς καί αί θαυμάσιαι νύκτες. "Οταν 
εύρισκόμην πρό πάντων εις το ώραϊον έκεϊνο μέρος τό λεγόμενον Στενόν, 
καί ήκουον τόν κρότον τών θραυομένων κυμ-άτων έπί τών βράχων τής 
παραλίας, ένώ ό γαλανός ουρανός, μέ τό άμίμ.ητον έκεϊνο χρώμά του, 
τ ’ όποιον μόνος ό ουρανός μας ήξεύρει νά πέρνη τήν νύκτα, ήτο βου
τηγμένος μέσα εις τήν χρυσήν τής αστροφεγγιάς λάμψιν .... Γαλανός 
λοιπόν ό ουρανός παντού ! καί όπίσω τών κορυφών τών βουνών μία 
ζωηρά φωτεινάδα, λείψανον τού ήλιου πού έ'φυγε πρό πολλού, και την 
οποίαν άδυνατώ νά περιγράψω................Πρό τοιαύτης μαγείας ή ψυχή
μου έ'μ.ενεν έκστατική. Καί έ'βλεπον ολίγον μακράν τού Πόρου τά 
καταπράσινα βουνά, τά καταλήγοντα εις κατάφυτον παραλίαν, την 
οποίαν παραπλέει ή μικρά βαρκούλα τού ψαρά. Καί όταν μετ’ ολίγον 
ή άνατέλλουσα σελήνη ύψουμένη σχηματίζει διά τού αργυρού φωτός της 
άργυρούν έπί τής θαλάσσης ρύακα, ένούντα τήν βαρκούλαν μέ τήν 
άκτήν, τότε άπό τού θαυμασμού μεταπίπτω εις γλυκύν ρεμβασμόν. 
Ποσάκις δ’ ένώ είναι λαμ.πρά έσπέρα, νέφος μαύρον άποκρύπτει τό 
οόραΐον έκεϊνο φώς τής σελήνης καί τότε σκότος περιβάλλει τά πάντα ! 
Τότε άκούεται μόνον ό άγριος κρότος τών κυμάτων, τών θραυομένων έπί
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τών βράχων. Ό ψαράς φρικιά φοβούμενος την μαύρην νύκτα καί ή 
βαρκούλα κινδυνεύουσα παλαίει................Τότε τί αισθάνεται δ καλλιτέ
χνης ; Τί ταράσσει την ψυχήν του ; Διατί τό στήθος του άσφυκτιρί καί 
κλαίει ; Τότε καί έγώ δέν ήζεύρω τί αισθάνομαι καί θέλω ν ’ άναπνεύσω 
άπλήστως την ζωογόνον αύραν, ήτις ίσως δυνηθή νά φέρη την γαλήνην 
είς πονούσαν ψυχήν καί τό μειδίαμα είς ωχρά καί μαραμένα χείλη !. . .

Πρό έπτά μηνών ήσθένησα αρκετά σοβαρώς. Ένεκα της φοβέρας με- 
λαγχολίας, ή όποια μ ’ είχε καταλάβη, παρεκάλουν τον Θεόν νά ήσθέ- 
νουν τόσον σοβαρώς όσον έγώ έφαντάσθην. Δέν παρήλθον εικοσιν ήμέραι 
καί ή έπιθυμία μου έξεπληρώθη. Ή άσθένειά μου άληθώς πολύ έλύπησε 
τούς οικείους μου. Άλλά καί πώς μετεβλήθην άπό της άσθενείας μου 
ταύτης. “Ημην πάντοτε άφηρημένη, άλλα μέ ήρώτων καί άλλα άπήν- 
των. “Ηνοιγα εν βιβλίον οί οφθαλμοί μου έφέροντο έπί τών γραμμών, 
έπανελάμβανον δίς καί τρις τά αύτά μή έννοοϋσα τί άνεγίνωσκον. Το- 
σούτον ήμην παρηλλαγμένη. Διατί; Δέν γνωρίζω. Ή ζωή μου διήρχετο 
μονότονος, χωρίς χαράν, χωρίς εύφροσύνην. Δέν είχε δύναμιν ή καρδιά 
μου νά αίσθανθή τάς συγκινήσεις τοϋ κόσμου. Τά πάντα, ή κίνησις, αί 
τόσαι καλλοναί τού αττικού δρίζοντος, ή μουσική, ή θάλασσα, μοί 
έφαίνοντο χωρίς θέλγητρα. Διατί συνήθως έδάκρυζαν αίφνης τά μάτιά 
μου ; Διατί τόση ανία μέ κατελάμβανε καί έπνιγόμην χωρίς λόγον ; 
Δέν γνωρίζω................ Τώρα διασκεδάζω τήν δυσθυμίαν μου ζωγραφί-
ζουσα και ολίγον γράφουσα. Τώρα νομίζω δτι δέν είμαι όπως πρότερον, 
διότι μικρόν άστρον έλπίδος έπικάθηται τής καρδίας μου. Έάν λοιπόν 
τό άστρον αύτό, τ’ δποϊον ήρχισε νά φωτίζη τήν υπαρξίν μου, λάμψη 
καί πάλιν λαμπρόν, τότε ψάλλε άγαπημένον πτηνόν, ψάλλε φαιδρά, 
ώς φαιδρά θά ήναι ή πτωχή μου καρδιά. Έάν δχι, τότε μένε μελαγ
χολικόν, μένε σιγηλόν, ώς σιγηλή θά ήναι ή σκοτία, ήτις μέλλει νά μέ 
περιβάλλγ)...............................................................................................................

Η ΕΙΚΩΝ ΜΟΪ
«Τί

Κ.ΟΥΣΑ νά γίνεται λόγος περί ένός μεγάλου ζωγράφου, δ 
δποΐος έζωγράφισε τον εαυτόν του βλέπων είς τόν καθρέπτην 
του καί άπεπειράθην κ’ έγώ νά τον μιμηθώ, άλλά φυσικά 
άπέτυχα. Τότε άπεφάσισα νά γράψω τήν εικόνα μου. Έσκέ- 

φθην όμως ότι ούτε λόγος θά γείνη περί αυτής, ούτε έπαίνους θά λάβω" 
άλλ’ «διάφορον άρκεϊ νά την γράψω.

Καί ήρχισα νά γράφω, άλλ ’ άπό πού ν ’ άρχίσω καί πού νά τελειώσω, 
τί νά γράψω καί τί νά μή γράψω- τά μούτρά μου, τό άνάστημά μου, 
τά προτερήματά μου, τά έλαττώματά μου, τάς έλλείψεις μου, την 
ψυχήν μου την άνάποδην ή τήν καρδιά μου την άδιάκριτον καί άπερί- 
σκεπτον ; Έσκέφθην ν ’ άρχίσω άπό τά χαρακτηριστικά μου. Νά γράψω 
τήν αλήθειαν διά νά μού μοιάση καί ή είκών. Λοιπόν τί νά σάς πώ. 
Τά χαρακτηριστικά μου δέν είναι ούτε άσχημα ούτ ’ εύμορφα. Ποτέ δέν 
έκύτταξα είς τόν καθρέπτην καί νά μείνω ευχαριστημένη. "Ισως μερι
κοί, Γκαί έλπίζω νά ήναι ολίγοι, δέν μέ πιστεύσουν, άλλ’ έγώ δμιλώ 
όπως βλέπουν τά μάτια τά δικά μοβ καί όχι τών άλλων. Τά μάτια τά 
δικά μου! ’Αλήθεια έ'χω κάτι μάτια πού δέν μ’αρέσουν καθόλου- δέν 
δύναμαι νά σάς πώ άκριβώς τί χρώμα έχουν. “Εχουν ένα χρώμα τού 
λαδιού, φαντασθήτε ώραιότης ! Άν έρωτάτε καί διά τό άνάστημά μου, 
μάθετε δτι είμαι πολύ ύψηλή, κατέχω έν ’ άπο τά πρώτα άναστήματα 
έν Άθήναις, είμαι δμως καί ολίγον. . . . καμπούρα. ’Επειδή ύποφέρω 
άπό τό στομάχι μου, οί ιατροί δέν μού έπιτρέπουν νά φορώ τον άπαραί- 
τητον δαίμονα κύριον κορσέ, καί έχω πλέον ένα σώμα, πού μην έρωτάτε 
τά χάλια μου' είμαι σωστή καρυάτις !

“Εχω δέ μιά ψυχή καί ένα χαρακτήρα έλεεινόν. Ποτέ δέν λέγω ούτε 
τί έπιθυμώ, ούτε τί σκέπτομαι. Ευχαριστούμαι νά γράφω, νά διαβάζω 
καί νά μανθάνω πολλά πράγματα. Μ’ άρέσει ή ποίησις, δχι νά γράφω, 
διότι δέν είμαι ποιήτρια, άλλά ν’ άναγινώσκω ώραϊα έργα, καί έχω ένα 
δνειρον τήν ζωγραφικήν σάς βεβαιώ είναι τό μόνον δνειρόν μου. “Εχω 
μιά καρδιά πού πολύ δυσκόλως άποφασίζει νά μέ άφίση ολίγον ήσυχον- 
πότε τό ένα δέν τής .άρέσει, πότε τό άλλο- ένώ κλαίει γελ^ καί ένώ 
είναι ήσυχος άνησυχεΐ. Τί καρδιά! Νά ήμπορούσα νά τήν άλλαζα. 
Κάνεις δμως δέν θέλει νά τήν άλλάζωμεν, δλοι θέλουν νά τούς την 
χαρίσω.*Κ ’ έγώ είμαι τόσον δύσκολος είς τό νά χαρίζω τά πράγματά 
μου ! Ένα μικρόν έργον μου ζωγραφικής τό λυπούμαι, πόσον μάλλον 
τήν καρδιά μου πού τήν έχω μιά καί μοναχή. Έλησμόνησα είς τήν 
εικόνα μου νά προσθέσω ένα μή ύπάρχον σχεδόν μνημονικόν. Τί φοβερόν 
πράγμα· δέν ένθυμούμαι ούτε τί κάμνω τώρα. Πόσες φορές τήν έ'παθα 
ένεκα τού μνημονικού μου καί δι ’ αυτόν τόν λόγον είμαι ήναγκασμένη 
νά κρατώ πρό έτών ήμερολόγιον- καί τί ήμερολόγιον, πλήρες αναμνή
σεων καί θλιβερών περιστατικών.

Έν τούτοις νομίζω δτι έγήρασα, καί άκόμη δέν είμαι καλά καλά 
φθασμένη στά είκοσι χρόνιά μου- μή νομίσετε δτι άφήρεσα τάς άνοίζεις, 
καί δμως ήρχισα νά βαρύνωμαι το κάθε τι. Πολύ μικρά έγνώρισα τον 
κόσμον καί τον έβαρέθηκα. Κόσμος! κόσμος! Σ’ αύτά τά είκοσι χρόνιά 
μου έδοκίμασα κ’ έγώ πολλά σ’ αύτόν τόν παλιόκοσμον. Τί νά γείνη- 
ύπομονή, τήν όποιαν έν τούτοις δέν έχω. Φαντασθήτε, νά ζής σ αυτόν τόν 
παλιόκοσμο, νά έχης μιά τέτοια καρδιά, καί νά μην έχης υπομονήν- 
είναι καταδίκη ! Νά σέ κάμνη κουβάρι ή καρδιά σου- νά κλαϊς, νά 
γελάς, νά πονής, διότι έκείνη έτσι θέλει ! “Ω ! παύω πλέον οιότι ήρχισα
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τάς σκουριασμένα; ιδέας μου, τάς οποίας πρέπει ν’ άφίσω, διότι φοβού
μαι ότι αυταί θά μέ στείλουν καμμιά φορά ή εις ενα κατάστημα φιλαν
θρωπικόν ποϋ έκαμεν ένας Χιώτης καί πατριώτης μου βλέπετε, όχι 
μακράν τών ’Αθηνών, η εις την Κέρκυραν νά κάμω κάνένα ταξειδάκι 
χάριν . . . αναψυχής.

Τώρα δέ δσοι έδιαβάσατε την ιίκόνα μου και μ’ έγνωρίσατε, δεχθήτε 
τά συγχαρητήριά μου, όσοι δέ δέν μ’ έγνωρίσατε, έρωτήσατε, άν 
θέλετε, νά μάθητε ποιά είμαι.............

Εγώ
t ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΚΟΝΤΟΥ

Κ ιιδ ηϋΰι άW
ΙΛΗ, άραιά, μανή καταπίπτει ή βροχή. Τά βελονοειδή 
τών πευκών φύλλα έκβάλλουσιν έλαφρόν συριγμον ύπό τόν 
ύγρόν άσπασμόν της, ένώ ή παχεϊα καί έριβώλαξ τής Κη- 
φησσιάς γή άναδίδει τήν ιδιάζουσαν έκείνην οσμήν, τήν 

δομήν τής βροχής.
Στηριγμένος έπί τοϋ παχέος κορμού παλαιού, άλλά πυκνοφύλλου πεύκου,

προησπισμένος κατά τής βροχής ύπό τοϋ πυκνού του φυλλώματος θεώυ.αι 
καί άπολαυ.βάνω.

Πέριξ τοϋ κορμού λευκαζων σχηματίζεται κύκλος, ένώ άμέσως υ.ετ ’ αύ
τόν ή γή ύγρανθεισα έναλλάσσει τό φαιόν πρός τό μέλαν χρώμα. Τό 
βλέμμα μετά κόπου πολλοϋ πρός τόν ορίζοντα φέρεται. Ή βροχή σχη
ματίζει πυκνήν ομίχλην, παρέχει έντελώς τήν έντύπωσιν λεπτού λευκού 
πέπλου βεβρεγμένου.

Ποϋ καί που δμως παραδόζως δ πέπλος ύπό τήν επήρειαν τοϋ άνέμου 
άνυψοϋται ή καί σχίζεται καί ό οφθαλμός διακρίνων πέραν, μακράν 
μικρόν μαυρισμένον τεμάχιον τοϋ δάσους τής Πεντέλης ή καί μικροσκο- 
πικόν καθρέπτην, τεμάχιον έπιφανείας θαλάσσης φωτιζόμενον άπό δραπέ- 
τιοας ήλιακάς άκτϊνας.

Τό σπάνιον τοϋ θεάματος δι’ Άθηναϊον, ή μεθυστική τής βροχής 
οσμή μέ καθιστώσι γενναιότερον. Τήν βροχήν περιφρονών διέρχομαι τήν 
οδόν καί εισδύω είς τάς πυκνάς λόχμας τάς πλαισιούσας τήν δδόν Μα-

Κόσμος δλος κάλλους, σιγής, μυστηρίου. Κόσμος ντροπαλός καί μετριό- 
φρων, κόσμος άπαιτών μάτι οξύ, αισθήσεις λεπτάς καί ψυχήν ζητούσαν 
έν τή φύσει τοϋ πόνου της την λήθην.

Ύπό τήν σκιάν τών πευκών τό έδαφος ξηρόν καί εΐτα μικρά μονοπάτια 
διά μέσου δαιδάλων πρίνων καί ροδοδαφνών καί σχοίνων καί δένορων. 
Έδώ κλείεται τό μονοπάτι άπό άγριον κισσόν έκτείνοντα τούς πλοκάμους 
του πρός τήν ύπερκειμένην πεύκην, ένώ παρά πέραν κενόν διάστημα, 
χαϊνον καί άχαρες, έργον τής βαρβάρου χειρός σκαιοϋ ύλοτόμου. Ή ζωή 
τοϋ μικροκόσμου φαίνεται σβεσθεΐσα. Άλλ’ ύπό τούς κλάδους τών θά
μνων, πρός τήν ρίζαν αύτών ζωύφιά τινα φαίνονται περιφρονοϋντα την 
όργήν τού ουρανού καί έργαζόμενα τόν σκληρόν τής ύπάρξεως άγώνα. 
Ραθύμως δμως, κοπιωδώς, σάν μουδιασμένα. Μήπως καί αυτών τά 
νεύρα ή νοτιά νερουλιάζει ;

Καί είναι ώραϊον τό πράσινον φύλλωμα τών πεύκων ύπό τήν βροχήν, 
καί τών σχοίνων οί σμαράγδινοι κλώνες, καί οί μικροί άδάμαντες, οί σχη- 
ματιζόμενοι έκ διολισθησάσης σταγώνος έπί τών ιστών τής άράχνης, οί 
τόσον τών πραγματικών ώραιότεροι.

Καί ή βροχή πίπτει, ψιλή, σιγηλή, ένώ τών πεύκων ή κόμη λαμβάνει 
το τόσον σπάνιον δι ’ αύτην λουτρόν. Καί ή ηδονή είναι μεγάλη, ανέκ
φραστος, άπερίγραπτος τοϋ νά ήσαι μόνος, ολομόναχος έν μέσω τοϋ εύ- 
γλώττου τής. φύσεως κάλλους, μακράν, μακράν τού ανθρώπου, τής λίμας 
του, τής ένοχλήσεώς του, τής άναπνοής του, τής πλαδαρότητός του, τών 
άστείων του, τών άπαιτήσεών του, τής πεζότητός του, τής σάχλας του.

Μόνος, μόνος μέ τόν πόνον σου, μέ τήν άηδίαν τής ζωής, μέ τούς κρυμ
μένους σου πόθους, μέσα στο άπέριττον, στό μετριόφρον, στό σιγηλό 
κάλλος τής ώραίας Κηφησσιάς.

Τά ’ίχνη έόβέάθηόαν

Η ΒΡΟΧΗ πίπτει σιγαλή, απαλή, ώς δάκρυα ήσύχως καταλειβόμενα 
έπί τοϋ ποοσκεφαλαίου, έν τή σιγή τοϋ κοιτώνος, έπί τή άναμ.νήσει 
φευγαλέου αρώματος, δπερ αί αισθήσεις σου άνέπνεον ύπεράνω τών άπαι- 
σίων άστών, οϊτινες άπ ’ αύτής σέ χωρίζουν.

Καί διαβηματίζων τάς άτραπούς καί διασκελίζων 
ρεσαι άκουσίως δπου μαζύ της τό κάλλος τού το

„. τά μονοπάτια φέ- 
.πείου έθαύμασες, δπου
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είσέπνευσας μαζύ της το άρωμα τοΰ δάσους, δπου μαζύ της ηχούσες τοΰ 
πτηνού τό άσμα η τόν ψίθυρον της πεύκης. Καί ζητείς τόν κλώνα εις δν 
έκρέμασες τό καπελάκι της, οξύνεις την opaotv διά ν ’ άνεύρης τά ίχνη 
τών μικροσκοπικώ'Λποδών της. Καί ό κλών έκόπη καί τά ’ίχνη έσβέ- 
σθησαν.

Άλλ ’ έδώ, έδώ, είχες άπομακρύνει τούς χαμηλούς κλάδους μα
κροσκοπικού πεύκου καί τούς έ’δεσες κόμπον διά νά μη ενοχλούν τό κεφα- 
λάκι της, καί άπέκοψες την δασεϊαν κόμην αΰθάδους κρίνου καί έκαμες 
μαλακόν στρώμα άπό ξηρά φύλλα πεύκου διά νά της κάμης ολίγον 
τόπον νά καθίσγ, αναπαυτικά.

Έδώ καθημένη καί παίζουσα μέ την όμπρέλλαν της σέ έλάλει μέ τήν 
γλυκυτάτην παιδικήν φωνήν της, ένώ σύ συγκεντρών ολόκληρον τήν ψυ
χήν σου εις τά μάτια σου τήν παρετήρεις, τήν έλάτρευες έν σιγή, άνι- 
κανος ν’ άρθρωσης μίαν λέξιν, ζών μόνον δι’ αυτής.

Καί το στρώμα τών φύλλων τού πεύκου διέλυσεν ό αδιάφορος πούς τού 
διαβάτου, καί δ κόμβος τών κλάδων τού πεύκου έλύθη.

Καί τίποτε, τίποτε δέν άπέμεινε παρά ή άνάμνησις μόνη έκείνης καί 
δ πόνος, δ πόνος τής καρδιάς σου.

Συμφωνία εις la niinore

Μακρό?, όγκυρός, ώς κόσμου κροτάλων πολλών άρμονία, ώς δούπος 
βαθύς πυροβόλων κροτούντων, τών κυμάτων δ τρόμος τήν ψυχήν μου κηλει.

Τήν τρικυμίαν αύτής δ χορός τής θαλάσσης νά συμπνίξη δέν δύναται. 
Άρμονία μόνον τελεία μεταξύ αύτών συμ.πληρούται.

Ώς δ ’ εις τόν Σι'γουρδ τού Βάγνερ τόν χορόν τών νυμφών τού Βορρά 
δ εις τά άντρα σφηνούμενος άνεμος ρυθμίζει, οΰτω καί τής ψυχής μου 
τήν βρέμουσαν τρικυμίαν τού πελάγου; ή τρέλλα μουσικώς πλαισιοΐ.

%
Το κύμα, το κύμα έναλλάσσει, συμπλέκει, φιλεΐ καί έν τή ύγρά του 

άγκάλη, ώς έν παλλεύκω σαβά.νω συγκλείει.

Καί οί πόθοι έν τή μακρά αύτών συμπλοκή, έν τή φλεγούση καμίνω 
συμφύρονται καί συγκυλούνται, ούδέποτε σβεννύμενοι, άείποτε άναζώντες.

Μικρά, ώς βάμβακος τολύπη, λευκά, άμφίκυρτα συννεφάκια δ βορράς 
εις το μέγα τού ούρανού πέλαγος κυλίει. Καί φεύγουν καί τρέχουν.

Sf

Καί αί άναμ,νήσεις μέσα στού νού μου τό άτελεύτητο στάοιον άρμα- 
τοδρομούν χωρίς τέρμα, χωρίς αφετηρίαν.

Καί ή ψυχή μου, ή ψυχή μου θρηνεί, ένώ τής θαλάσσης τό σώμα 

άνάλγητον, παγερόν παραμένει.
Si

Μακρός, όγκυρός, ώς κόσμου κροτάλων πολλών άρμονία, ώς δούπος 
βαθύς πυροβόλων κροτούντων τών κυμάτων δ τρόμος τήν ψυχήν μου 

κηλεϊ. 'Υδρογραφία

Μικρά, τόση δά ή είκών.Λευκού άνάανησις ώχρά, έκ τριχάπτου τής Βαλεντίας τό πλαίσιον, 
άπολήγον εις μακροσκοπικούς φιόγγους άν-ιανακλώντος εις τό ΰοωρ κυανού.

'Απαλός, σιγηλός τοΰ ζωγράφου δ χρωστήρ έπί τού έκ σινικής μετά- 
ξης πίνακος ώλίσθησε καί τό καλλιτέχνημα έν τόνω φευγαλέω ένε- 

πνεύσθη.’Ιώδης ή έσθής, έοβεσμένος λευκός δ έκ τριχάπτων χιτών, ροδίζον τό 
θειον στήθος έλέγχων, ύγρώς κυρταί τού σώματος αί [γραμμαί, τού 

ώριμου σίτου τών γυμνών βραχιόνων το χρώμα.
Καί έπί τού θείου πίνακος, έπί τής μάγου σιλφϊδος τού σώματος 

τρις ΐσχυραί χρώματος άστραπαί.
ΓΙύρ εις τούς οφθαλμούς.Μέλαν διά τήν κόμην. Ερυθρός δ έμβάς τού μακροσκοπικού ποδός. 

(1899) ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ
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ΤΡΕΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥώΙΑ

ΘΕΛΩ..

Θέλω νά ήμαι αιώνια κοντά σου, 
καί τής καρδιάς μου νά σου λέω τά 

τραγούδια, 
θέλω νά ραίνω τό άφρόπλαστο κορμί σου, 
μ’άΟώα γ ιλιο/ ρώματα τής γής λουλούδια.

Θέλω ’σάν όνειρο νά ή ναι ή ζωή μας, 
"θέλω αληθινά ν’ άγαπηθούμε, 
θέλω νά σβύση ή φλόγα τής καρδιάς μου, 
θελιό ποτέ νά μή λησμονηθούμε,

φ

Θέλω νά γείρω ’στά δικά σου στήθια, 
και μέσα ’κεΐ νά κοιμηθώ παντοτεινά, 
θέλω, μικρούλα μου, τά μάτια μου νά 

σβύσουν, 
κοιτάζοντας τά μάτια σου τά γαλανά.

I. A. Β· Μ·(1899
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Α'

ΝΔΕΙΚΤΙΚΩ ΓΑΊΌΝ της ανθρώπινης δυνάμ-ως 
καί ένεργείας είνε ή θεμελίωσις καί ή αύξησις των 
μεγάλων του πληθυσμού κέντρων, των πόλεων. 
Αύται, άπό ταπεινής αφετηρίας το πρώτον όρμώ- 
μεναι, καθίστανται συν τω χρόνφ έστι'αι καί κέν
τρα τάςεως, ευνομίας, επιστήμης, πολιτισμού. 
Ένω δ’ ό βίος των αγρών παρίστησι συνήθως τό 

φαινόμενον κοινωνικής άποκεντρώσεως, μονώσεως καί τών αύτή παρεπο
μένων μειονεκτημάτων, έλλείψεως επαρκούς ασφαλείας, περιορισμού τής 
λαϊκής συμπράξεως καί επικοινωνίας ιδεών καί γνώσεων, τουναντίον ό 
βίος τών πόλεων παρουσιάζει δλως αντίθετον εικόνα.

Ό άνθρωπος αγωνίζεται νά εύρύνγ την σφαίραν τής τε φυσικής καί 
ηθικής αύτοΰ ένεργείας’ τούτου δ’ ένεκα προσφέρει την χεϊρα πρός τον 
πλησίον, συνεταιρίζεται μετ’ αύτοΰ. Εντεύθεν άρχεται ή περίοδος τής 
αλληλοβοήθειας, ής άνευ ή ανθρώπινη ιστορία ούδέποτε ήτο δυνατόν νά 
λάβη την έλαχίστην έξέλιξιν. Ό τι αδυνατεί έκ φύσεως νά πράξη τό 
θηρίον, περιωρισμένον άγον β ον, ύπείκον απλώς εις τόν νόμον τής φυ
σικής συντηρήσεως, τοϋτο κατορθοΐ τό ανθρώπινον όν άπό τής πρώτης 
στιγμής τής ιστορικής γενέσεως. Υπερφυής ή στιγμή αΰτη, καθ’ήν ή 
ανθρώπινη ενέργεια άπείρως πολλαπλασιάζεται, συγκεντρουμένη.καθ’ ήν 
ή αονάς, τό άτου.ον, τέως άνίσχυρον, καθίσταται δύναμις. Ή άνθρω- 
πίνη τέχνη λαμβάνει σάρκα καί ύπόστασιν, μεταμορφοΰσα τόν τε φυσι
κόν καί τόν ηθικόν κόσαον, έκδηλοΰνται τότε καί αναπτύσσονται αί τέ- 
χναι καί αί έπιστήμαι, επί κορυφής δ’ αυτών αποκαλύπτεται ή πολι-

Ιωαννου Αρςενη «Ποικίλη Στοά» ’20
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τεία, ώς τό θαυμαστόν παλλάδιον τών άρχαίων λαών, ύφ ’ ής τήν αι
γίδα εξασφαλίζεται ή συνείδησις αύτών και ή λειτουργία.

Δικαίως ειπεν ό αρχαίος εκείνος : adivina natura declit agros, 
ars humana aedificavit urbes». *

Αληθώς' ή ά Θρωπίνη τέχνη, εύγενής έκδήλωσις τής ανθρώπινης 
φύσεως, ρεπούσης πρός τήν βελτίωσιν καί τήν έςέλιξιν τών έαυτής 
σχε'σεων, είνε ή μεγάλη τής κοινωνικής δημιουργίας δύναμις, ήτις 
ούχί κατ’ άποκά.Ινψιν, άλλά ν,,χτ’ αυθόρμητον ενέργειαν θεμέλιοί τάς 
πό.Ιεις, έν αίς κατ εξοχήν συγκεντρούται καί λειτουργεί πάσα ή φυσική 
και ήθική ένέργεια τού εγκοσμίου βίου

Ή θεμελίωσις πάσης πόλεως οφείλεται πρωτίστως εις τήν εμουτον 
ίσχυράν ώθησιν, ήν ό άνθρωπος αισθάνεται πρός τήν έν τω αύτώ ση- 
μείω συγκέντρωσιν καί χρησιμοποίησιν τών εαυτού δυνάμεων. Τοιαύτην 
έχουσιν αφετηρίαν αί πρώται πόλεις τής ύδρογΐίου σφαίρας. Ούχί ή 
Με'μφις, ή Βαβυλών, ή ή Νινευί, άλλ’ αύτά τά άρχε'γονα τών πρώτων 
άνθρώπων πολίσματα τοιούτόν τινα έπιδιώκουσι σκοπόν — τήν άθροισιν 
και τήν κίνησιν τών άνθρωπίνων δυνάμεων. ΙΙρός τούτο δ’ έκλε'γεται 
κατ’ άνάγκην τό σημείον εκείνο τής ύδρογείου σφαίρας, έν ώ ή συγ- 
κε'ντρωσις τού ανθρωπίνου πληθυσμού δύναται νά έπιτευχθή φυσικώτε- 
ρον καί προσφορώτερον.

Εύχερώς νοείται έκ τών ιστορικών δεδομένων τών λαών, ότι ή γεω
γραφική τοποθεσία είνε τό πρώτιστον μέλημα έν τή θεμελιώσει πάσης 
πόλεως'—τό μέρος έκείνο, έν ώ ή ανθρώπινη έπικοινωνία$ έπιτυγχά- 
νεται κατ’ έςοχήν, όχθη ποταμού, παραλία, υπώρεια όρους, ή οίονδή- 
ποτε σημείον, δι’ ου τελείται ή διάβασις άνθρωπίνων δντων, έπιζητούν- 
των εύρυτέραν σύμπραςιν καί έπικοινωνίαν.

Εν τή φυσική καί γεωγραφική ίδιότητι τής χώρας, θεμελιουμένης 
πολεώς τίνος, καταδείκνυται ή ηθική ίδιότης καί εύφυία τού λαού, έκ- 
λέγοντος τό κατάλληλον γεωγραφικόν σημείον πρός συγκέντρωσιν καί 
χρησιμοποίησιν τών εαυτού δυνάμεων. Έν τούτω κεϊται μία τών πρώ
των έκδηλώσεων τής έκπολιτευτικής τών λαών σταδιοδρομίας. Δύναται 
λαός τις νά έυ.φορήται έςόχου συνθετικού πνεύματος, γενναίων ιδεών, 
ισχυρών ροπών, άλλά στερούμενος τών φυσικών μέσων τής χρησιμοποιή- 
σεως τών πλεονεκτημάτων τούτων, έςάπαντος θέλει άστοχήση. Εν τών 
μέσων τούτων είνε ή πόλις. Εν αυτή συγκεντρούται πρωτίστως ή δύ- 
ναμις τού λαού, πολλαπλασιάζεται έπ’ άπειρον, έκσπα άπό τών κέν
τρων καί φέρεται προς μυρίας διευθύνσεις. Κ>θ' όσον δ’ ό λαός μεγα- 
λύνεται καί λειτουργεί, κατά τοσούτον καί ή δύναμις αύτού συγκεντροΰ
ται κατά γεωγραφικόν σημείον έν τινι πόλει.

Νομίζω, ότι ο θέλων νά σπουδάση τάς ουσικάς καί π ευματικάς 
ιδιότητας λαού τίνος, έν τοϊς πρώτοις οφείλει νά σπουδάση τά κέντρα, 
έν οίς έκδηλούνται αί δυνάμεις αύται — τάς πρωτευούσας πόλεις. Εν

Varro R ν 1Κ1, I, 4. 

αύταίς ζή ή ψυχή τού λαού, είνε ή επιτομή, ή μικρογραφία τών αγαθών 
ή κακών αύτού ιδιοτήτων.

Ή φυσική δύναμις, ή ήθική, ή κοινωνική, ή πολιτική τού λαού 
συγκεοαλαιούται πρωτίστως έν τή πρωτευούση. Τό άκρον άωτον τού 
πληθυσμού τής χώρας προσφεύγει πρός αύτήν, ίνα διεξαγάγη τόν περί 
τού βίου αγώνα, έκδηλώση τάς ζωτικάς δυνάμεις καί πραγματώση τήν 
έν αύτώ κρατούσαν ιδέαν. Τοιαύτη έγένετο ή άφετηρία τής θεμελιώσεως 
τών μεγάλων πόλεων άπο τών παλαιτάτων μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων.

Πόλις τις θεμελιούται κατά πρώτον λόγον ένεκα τών ήδη μνημο- 
νευθέντων αίτιων. Άλλ ή πρός τά πρόσω φορά αύτής, ή έπίδοσις, ή 
αύξησ'.ς, είνε άποτέλεσμα πολλών αιτίων, ών τά κυριώτατα,τά ύπό τών 
πραγμάτων πιστούμενα, εκτίθενται κατωτέρω.

Β'

Κύριον αίτιον τής αύςήσεως πολεώς τινο 
πολυάριθμος λαός, ού αύτη είνε ή επιτομή. 
άπανταχόθεν τής χώρας προσέρχεται καί 
Ούτω παρατηοεΐται, ότι τά μεγάλα κράτν 
μεγάλας πρωτευούσας πόλεις, άλλ’ ούχί κα 
δραστηριότητα καί τό ένεργητικόν πνεύμα 
πήχθη είς ένιαϊον κράτος. Εςεπ 
νας γενεάς τό ελληνικόν πνεύμα’ 
ρεϊ, παοαβαλλομένη πρός τήν : 
Μίλητος, ή Κόρινθος, αί 
σμόν, δστις παοατηρεϊτα

Ένιαι τούτων μάλιστα 
πόλεις, άλλ’ αύτό τούτο 
λων. ΙΙάντες ούτοι κατ’ ούσίαν έπιδιώκουσι

εν
τής Ανατολή 
ή Ελλάς, 

τής φυλής, 
τροσώπησαν βεβαίως αί 

άλλ’ ή άριθμη- 
τών πόλεων τή

ον

Συρακούσα', κτλ. ουδέποτ
,ι έν ταϊς πόλεσι τής Άσι
ι, ώς ή Μέμφις, ήΝινευή.
άθροισμα λαών, πολυμόρι

είνε τό μέγα έθνος, ό 
Παν δραστήριου στοιχείον 

συγκεντρούται έν αύτή.
..ής έθεμελίωσαν 
ήτις παοά τήν 
ούδέποτε συνε- 
Άθήναι έπί τι- 

κη αυτών ισχύς ύστε- 
Ανατολής. ’Επίσης ή 
:ε έσχον τόν πληθυ- 
ιίας.
. ή Βαβυλών,δεν είνε 
φων καί πολυποικί- 

κατ ουσίαν επιοιωκουσι τόν αυτόν σκοπόν-, εί καί 
κατά τό φαινόμενου παρίστανται άντίθετοι άλλήλοις. Ως παρατηρεί ό 
Αριστοτέλης, ή Βαβυλών είχε περιγραφήν έθνους μάλλον ή πόλεως’ «ής 
γε οασίν έελωκυίας τοιτην ήμέραν ούκ αίσθέσθαι τι μέρος τής πόλεως ».

"Ο τι ή Νινευΐς καί ή Βαβυλών έν τή Ανατολή, τούτο έν τή Ε
σπερία ή Ρώμη, ήτις καθίσταται έπ! τών τελευταίων ήμερών τής Δη- 

ας καί μετά τούς πρώτους αιώνας τής Αυτοκρατορίας τό έθνι— 
πολιτικόν ζέντρον καί πάνθεον τών τότε λαών —- Οικουμένης 

καί γάο όλα έθνη

καί 
καθίσταται έπί τών 

μοκρατίας καί μετά τούς πρώτους αιώνα 
κόν καί πολιτικόν χέντοον καί πάνθεον · 
όήμος, επιτομή τής οικουμένης . . 
συνώκισται... *

Αί νεώτεραι πόλεις ύφίσταντ:

άθρόως αύτόθι

ου νοιαου τουτου.

* C u ι· t i u s Grosse und Kleine Stadte— Alterthutn und Gegcn 
wart. Pohl tn a n nrs die Uebervolkerung der antiken Grolsstadte.

ΙΙολιτ. I. ca, 10. “ ’ΑΟην. 1.30.
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τό οτι αύτη εΐνε τό κέντρον πολυαρίθμου λαού καί μεγάλου κράτους. Ό 
δέ πληθυσμός αύτών αύξομοιοϋται σύν τή αύξομειώσει του κράτους. 
Πόλεις, οίαι ή Βενετία, ή Μαδρίτη κτλ. αϊτινες κατά τούς παρελθόντας 
αιώνας ήσαν πρωτεύουσα1, καί κέντρα ότέ μέν πολυαρίθμων, ότέ δέ ισχυ
ρών κρατών, παρηκολούθησαν τάς περιπέτειας αύτών.

’Έτι δέ μάλλον τό φαινόμενον τούτο έκδηλοϋται κατά τόν αιώνα 
τούτον εν τισι τών μεγάλων πόλεων κατά τε την Ευρώπην καί την 
’Αμερικήν. Διαπνέει δΓ αύτών παγκόσμιον πνεύμα, καθολικός χαρα- 
κτήο, ύπερβαίνων τήν φυλετικήν ιδιοφυίαν.

Όρθώς έρρήθη περί ΙΙαρισίων ύπό τοΰ παλαιού οικονομολόγου 
Montchretien : «Paris pas line cite, mais une nation ; 
pas une nation, mais un monde».

Τόν χαρακτήρα τούτον παρουσιάζουσι καί άπασαι αί νεώτεραι πό
λεις, Λονδϊνον, Βιέννη, Βερολΐνον, Κωνσταντινούπολή κτλ. εκείνον, ον 
ό Σενε'κας απέδιδε τή παλαιά Ρώμη. Οί κάτοικοι αύτών συναθροίζον
ται άπανταχόθεν τού κόσμου—καθολική πανσπερμία. Τούτους μέν πα
ρασύρει ό πόθος τής ένεργείας, εκείνους δ’ ό τών απολαύσεων. Μείζον έτι 
παρασύρει αύτούς ή επιστήμη, ή τέχνη, τά δημόσια αξιώματα, ή φι
λοδοξία έπί τέλους καί αύτό τό πρός λωποδυσίαν στάδιον. Έν γένει 
παν αγαθόν καί φαύλον ελκύει προς εαυτό τούς ανθρώπους χώρας τινός, 
ήτις καθ’ όσον εΐνε πολυάριθμος, κατά τοσοΰτον καί ρέπει νά συγκεν- 
τρώση πληρεστέραν τήν εικόνα αύτής καί την δύναμιν έν τή πόλει.

Γ'

“Ετερον αίτιον τής αύξήσεως πρωτευούσης τινός πόλεως εΐνε ή έν 
τή πολιτική οργανώσει τής χώρας κρατούσα όιοικητικη σνγχίττρωιης. 
Καθ’ δσον έθνος τι συγκεντροϊ πάσαν ενέργειαν καί εξουσίαν έν τινι πό
λε'., κατά τοσούτον αύτη έν τή ηθική αυξήσει αυξάνεται άμα καί 
κατά πληθυσμόν. Ποικίλη συγκέντρωσις, πολιτική, επιστημονική, 
βιομηχανική, οικονομική έν γένει, πάσαι αύται αί συνθήκαι προσδίδουσι 
θάττον ή βοάδιον έκτακτον αριθμητικήν αύςησιν εις τάς μεγάλας πόλεις.

Τό οαινόμενον τούτο έναργώς δηλούται έν τή ιστορία τών αρχαίων 
πολιτειών άλλ’ έτι μάλλον καταφαίνεται έν τω νεωτέρω βίω. συμπα- 
ρομαρτούντων καί άλλων αίτιων. Χώραι, διεπόμεναι ύπό τού συγκεν
τρωτικού συστήματος έν τή διοικήσει αύτών, δημιουργοΰσι πολυαριθαο- 
τέρας τάς πρωτευούσας πόλεις, ή άλλαι χώραι, παρ’ αίς τό συγκεντοω- 
τικόν σύστημα δέν κρατεί, ένεκα φυλετικής ιδιοσυγκρασίας.

Π διοικητική συνκέντοωσις δέν εΐνε ανάξιον λόγου δεδομένου έν τω 
βίω τών λαών. Το έθνος ύπό τοιούτον καθεστώς δέν ενεργεί έν πάσι 
τοίς σημείοις τής έπικρατείας μετά τής αύτής ζωηρότητας, μετά σθέ
νους, μετά συνειδήσεως" ή ζωή περιορίζεται εντός ελάχιστου μέρους 
τού ανθρωπίνου σώματος, τού έγκεφάλου, δστις εκπροσωπείται έν τή 
πρωτευούση πόλει. Παν ίδρυμα τής πολιτείας ύπάρχει έν τή πρω- 

τευούση" αί τέχναι, αί έπιστήμαι, τά γράμματα θεραπεύονται κατ’ έξο- 
χήν έν αύτή Έκ συμφέροντος, έκ ματαιοδοξίας, έκ πολιτικού ύπολο- 
γισμού, έξ εσφαλμένων ιδεών αί κυβερνήσεις, ύφ οϊανδήποτε μορφήν, 
συγκεντροϋσι πάσαν αύτών τήν μέριμναν έν τή πόλει ταύτη. Ααμπρά 
οικοδομήματα, μουσεία καί λοιπά έργα τής τέχνης κοσμούσιν αύτήν 
αί δέ λοιπαί έπαρχιακαί πόλεις έκλείπουσι συνήθως πρό τής λάμψεως 

τής πρωτευούσης.Τό τοιοϋτο κατ’ ανάγκην προσελκύει μ,έγα μέρος τού πληθυσμού 
τής χώρας, τά ζωηρότατα στοιχεία, εις τήν πρωτεύουσαν. Ό στρατός 
έγκαταβιοί ένταύθα, οί δημόσιοι ύπάλληλοι, οί συνταξιούχοι καί πάν- 
τες οί θεσιθήρα1.. Τούτον παρακολουθεί έκείνος, έντεύθεν δέ ή προσέλευ 
σις παντοίων άνθρώπων, ού μόνον έκ τής αύτής έπικρατείας, αλλά καί 

έξ άλλων επικρατειών.Τοιούτό τι βεβαίως συνέβαινεν έν τοίς παλαιοίς καιροίς, ίδια έν 
’Ανατολή, έν ή ή ματαιοδοξία καί ή έπίδειξις λαμπρότητος τών δυνα
στών προσέδιδον έκτακτον σημασίαν εις τήν πρωτεύουσαν, ής ό πληθυ
σμός ηύξάνετο ού μόνον διά φυσιολογικών, αλλά καί διά τεχνητών τρό
πων. Τό κράτος άπεροοφατο έν τή πρωτευούση, ή δέ πρωτεύουσα έν 
τή αύλή τού μ.ονάρχου. Έν τή αρχή ταύτη έκειτο ή πολιτική οργάνω- 
σις καί τάξις τών θεοκρατικών εκείνων δυναστειών, ών ή πρωτεύουσα 
πόλις προσελάμβανε συνήθως ιεροπρεπή χαρακτήρα, ένεκα τού έν αύτή 
κατοικούντος καί ποικίλως θεραπευόμενου δυνάστου.

'Π τοιαύτη ύπερφυής σύλληψις τής πρωτευούσης έξέλιπε βεβαίως 
κατά τούς νεωτέρους αιώνας. 'Αλλά τό συγκεντρωτικόν σύστημα έποιή- 
σατο ού σμικράς προόδους. Σήμερον δεν θριαμβεύει μόνον έν Γαλλία, 
ής οί Παρίσιοι εΐνε ή έκπροσώπησις καί ή έπιτομή τού έθνους- κατά 
μοιραίαν άπομίμησιν πάσαι αί κυβερνήσεις τών λοιπών κρατών φιλοδο- 
ςοϋσι νά συγκεντρώσωσι παν δ τι άξιον λόγου πολ'τικον ή έπιστημονι- 
κόν ίδρυμα έν τή πρωτευούση.Προφανώς δέ ζημιούσι τάς λοιπάς πόλεις, 
άφιεμένας εις τήν ιδίαν τύχην, εις τήν φυσιολογικήν αύτών έξέλιξιν.

Ούτως ή συγκέντρωσις συντελεί άποκλειστικώς εις τήν ιδιαιτέραν 
αύξησιν μιας μόνης πόλεως καί τινων άλλων δευτερευουσών, ένεκα πο
λιτικών συμφερόντων έπικυρουσών τήν εύνοιαν καί τήν προστασίαν τών 

κυβερνήσεων.Νομίζω, ότι άπατώνται αί συγκεντρωτικά! κυβερνήσεις, άποδίδου- 
/ r t -μ » » Ρσαι τοιχυτην στ,αασιαν και τοσοΰτον μεριμνώσαι προς αυςτ,σιν τών 

πρωτευουσών αύτών πόλεων. Ή ιστορία δέν συνηγορεί ύπέρ τών τοιού- 
των ροπών, ίσως δέ κατά μέγα μέρος τ’ αντίθετα διδάσκει. Εις τήν πο
λιτικήν αύτονομίαν τών έπαρχιών αύτής οφείλει κατά τήν ’Αναγέννησιν 
ού σμικρόν ή Ιταλία τήν θαυμασίαν αύτής άκμήν, έπίσης ή Γερμανία 
κατά τούς τελευταίους αιώνας τήν πνευματικήν ενέργειαν. Τις αγνοεί 
τά κατά τήν μικροσκοπικήν Βαϊμάρην, κέντρον πολιτικής αύτονομίας, 
άρχομένου τού αίώνος τούτου ; Μεγαλόπολίς τις παρουσιάζει άναμφι- 
βόλως τό ύπέροχον φαινόμενον έθνικής λαμπρότητος, εύρωστίας, ζωτι-
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κότητος λαού τίνος. ’Αλλά τούτο είνε αληθές μόνον μέχρι βαθμού τίνος. 
ΙΙέραν τούτου άρχοντα’. έκδηλούμενα νοσολογικά φαινόμενα. Ή Ρώμη 
έκ των αρχαίων πόλεων παρέστησε τό οαινόμενον τούτο’ έν δέ τοϊς 
καθ’ ήμάς καιροΐς έπίσης ή ύπεράγαν αύξησες πόλεώς τίνος δε'ον νά έμ.~ 
ποιή καί εμποιεί άνήσυχον μέριμναν. Δικαίως έρρήθη : «Europa 
Krankt an cler Grosse seiner Grossen Stadte».

Τις δύναται ν’ αμφισβήτηση, ότι εν των αιτίων της ήθικής, κοινω
νικής καί πολίτικης έκπτώσεως της Ρώμης ήτο κατ’ εξοχήν ή ύπερά
γαν πληθύς καί ή πανσπερμία των κατοίκων αυτής : ’Άνθρωποι, παν- 
ταχόθεν συνηθροισμένοι, ναυάγια κοινωνικά καί εθνικά, ούδεν κοινόν 
εχοντες προς τό καθεστώς, άποβλε'ποντες πρωτίστως εις την πλήρωσιν 
των φυσικών αύτών όρμων μάλλον ή των ηθικών αισθημάτων την επι
δίωξιν, δεν ήδύναντο ή νά καταστώσιν όργανα καί θαυμασταί τού ελεει
νού εκείνου πολιτικού συστήματος — τού Καισαρισμόν.

Έν τοιούτοις κέντροις πληθυσμού, μηδόλως συνδεδεμε'νου δι’ ήθι— 
κών δεσμών, αλληλεγγύης κλ. έπιζητείται πρωτίστως ή η^ονη της γα- 
στρός. Άπολαύσωμεν σήμερον, αύριον γάρ άποθανοΰμεν. Εκπίπτει ή 
οικογένεια, θριαμ.βεύοντος τού ελευθέρου έρωτος, ή δέ μοιχεία καί ή 
πορνεία λαμβάνουσ’.ν ύπέροχον θέσιν έν τή συνειδήσει καί τών μάλλον 
ενάρετων καί χρηστών πολιτών (Panem et Circenses).

Τά τοιαύτα φαινόμενα είνε αποτελέσματα ιδία τής τεχνητής μάλ
λον ή τής φυσιολογικής έζελίξεως πόλεώς τίνος. Άλλ’ έν τή αύςήσει τού 
πληθυσμού τών συγχρόνων πόλεων καί έτερα αίτια φαίνονται παρομαρ- 
τοΰντα.

Ύπήρχον βεβαίως μεγάλα’, πόλεις καί κατά τούς παρελθόντας 
αιώνας. Άλλ’ οΰδεμία τούτων άνήλθεν εις τον πληθυσμόν, ον έχει σή
μερον μέση τις πόλις τής Εύρώπης καί τής ’Αμερικής. Ή Μαδρίτη έπί 
τινα χρόνον διετέλεσε πρωτεύουσα πόλις μεγάλου κράτους, έν ώ ό μο
νάρχης έκαυχάτο, ότι ούδέποτε έδυεν ό ήλιος, άλλ’ ό πληθυσμός αύ- 
τής δεν παρουσίασε τό φαινόμενον. δ περ παρουσιάζει πόλις τις τής συγ
χρόνου Εύρώπης. Αί εμπορικά! επίσης πόλεις τού μέσου αΐώνος. παρά 
τήν οικονομικήν αύτών ακμήν καί έπίδοσιν, ύστερούσι τών καθ’ ήμάς 
πόλεων κατά πληθυσμόν. Έχων ύπ’ οψει τά στατιστικά δεδομένα τής 
αύςήσεως τού πληθυσμού τών μεγάλων πόλεων κατά τον αιώνα τούτον, 
δύναμαι είπεϊν, δτι αϋτη τελείται κατά γιω/κτρικηκ πρόοδον, ένώ τό 
πάλα; έτελείτο απλώς κατ' αριθμητικήν— έκτος ίσως εύαρίθμων έςαι- 
ρε'σεων.

Δ'

Αλλά τό έκπληκτικώτατον τών φαινομένων τής τοιαύτης αύςήσεως 
παρουσιάζει ή Βόρειος ’Αμερική. 'II άλκιμος καί δραστήρια φυλή, ήτις 
κατά τούς προηγουμένου; αιώνας έδημιούργησε μίαν τών ίσχυρωτάτων 
καί έλευθερωτάτων τής Εύρώπης πολιτειών καί εις ήν οφείλει ή άν- 
θρωπότης τοσαύτα μεγάλα καί ρηξικέλευθα πνεύματα, κατά τ’.νας 

κλάδους τής γνώσεως, έμελλε νά παραστήση ϊσχυρότερον τον χαρακτήρα 
τούτον έν ’Αμερική. 'Υπό τήν αιγίδα έλευθέρου πολιτεύματος ατρόμη
τοι έξ ’Αγγλίας καί τής λοιπής Εύρώπης μετανάσται, ποικίλως δια- 
σταυρωθέντες, έθηκαν εύρύτατα θεμέλια ϊσχυροτάτου πολιτισμού καί 
έξεδήλωσαν πάσαν τήν δύναμιν αύτών έν τή πολιτεία, τή έπιστήμη, 
τή οικονομική δράσει. Ή πολιτική αύτών τάξις παρίστησι θαυμαστήν 
άποψιν τής ιστορικής ένεργείας τού ανθρωπίνου γένους, καθ’ ήν τό άτο- 
μον, ώς μονάς καί ώς σύνολον, δύναται νά έξασκήση πάν τό σθένος αύ- 
τοΰ έπ’ άγαθώ. Ή γηραιά Εύρώπη βαίνει ψηλαφώσα, άλλ’ ή ’Αμε
ρική ποιείται άλματα. Ίδια δέ καταπληκτικήν πρόοδον παρουσιάζει ό 
πολιτικός καί οικονομικός αύτής βίος. Κοινωνική καί πολιτική έλευθερία 
ύπό τήν εύρΰτάτην καί άληθεστάτην αύτής έννοιαν διευκολύνει πάσαν 
τού ατόμου ενέργειαν. Τό πολίτευμα τών χωρών, αΐτινες άποτελοΰσι 
τήν μεγάλην ταύτην Συμπολιτείαν, βεβαίως δέν είνε ολως άπταιστον, 
ούδέ τά ήθη έπί τοσούτον άνεπίληπτα, άλλ’ αί κατ’ αύτήν σχέσεις, 
παραβαλλόμενα·, προς τάς τής γηραιάς Εύρώπης, είνε ύπό πολλάς έπό- 
ψεις ύπέρτεραι. ΤΙ έν ’Αμερική λειτουργούσα έλευθερία απορρέει άπό 
τής άρχής τής αυτονομίας καί αύτενεργείας τού ατόμου, ύπό τήν έπιρ- 
ροήν δ’ αύτής εξελίσσεται ό καθόλου βίος. 'Η αύτοδιοίκησις, έν τή 
κατ’ έξοχήν έννοια καί πραγματώσει αύτής, είνε άνεγνωρισμένη έν τε 
τώ κοινωνικω, τώ πολιτικω καί τώ οίκονομικώ βίω τού λαού, έν ώ 
εύρίσκουσιν άσυλον καί φιλοξενίαν πάντες οί δραστήριοι οργανισμοί καί 
χαρακτήρες τού παλαιού κόσμου, έγκαταλιμπάνοντες τό πάτριον έδα
φος, καί περ μή όν τοσούτον άγνώμον,άντί τών ύπό τής μεγάλης Συμπο
λιτείας προσφερομένων πλεονεκτημάτων. 'Η πολιτική καί στρατιωτική 
συγκέντρωσις καί τά αύτής έπακόλουθα είνε άγνωστα έν τή χώρα, ταύτη" 
άφίεται δέ πλήρης ένέργεια εις τό ελεύθερον άτομον προς κανονισμόν 

τών ποικίλων αϋτού σχέσεων καί ένεργειών."Ενεκα τού λόγου τούτου ηύξήθησαν κατά τόν αιώνα τούτον αί 
βορειαμερικανικαι πόλεις. ΤΙ Νέα Υόρκη, ή Φιλαδέλφεια, τό Σικάγον 
κλ. μετά τινα έτι χρόνον θέλουσι συναμιλλάσθαι προς πολλών αιώνων 

βίον άριθμούσας εύοωπαϊκάς πόλεις.Τούτο οφείλεται ού σμικρόν εις τήν έλευθέραν κυκλοφορίαν καί δρά— 
σιν τών ατόμων καί εις τό ανεκτικόν πνεύμα τής κοινωνίας καί τής 
νομοθεσίας. Μόνον ό αύξανόμενος αριθμός τών έκ Σινικής έργατών ύπο- 

βλέπεται έν ιαχού τής Συμπολιτείας.Συμπεραίνεται έκ τούτων,δτι ή έλευθερία είνε owowJaiorcrror αίτιον 
τής αύξήσεως τού πληθυσμού τών μεγάλων πόλεων κατά τόν αιώνα 

τούτον.Οίανδήποτε αίγλην καί τιμήν καί άν παράσχη ό μονάρχης πόλει 
τινί, δσα δήποτε καί άν συνδυάση μετ’ αύτής κοινωνικά, εθνικά καί 
πολιτικά συμφέροντα, οίαςδήποτε ύποχρεώσεις καί άν έπιβάλη χάριν 
τής πρωτευούσης πόλεώς εις τό λοιπόν τών έπαρχιών, αύξάνεται μέν δ 
πληθυσμός, άλλ’ ή αύξησις αϋτη παρουσιάζει παθολογικόν μάλλον φ,
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φυσιολογικόν χαρακτήρα. Κατ’ ούσίαν παρεμβάλλονται άπμρα προσ
κόμματα πρός την έγκατάστασιν καί την μονιμοποίηση, τών 'έξωθεν 
προσερχομένων κατοίκων. ΙΙάσα έγκατάστασις γίνεται κατ’ έπίνευσιν 
ύψηλην της αστυνομικής άρχής, ύπόπτως έν γένει προσβλεπούσης τούς 
έξ άλλων επαρχιών η χωρών προσερχομένους, οΐτινες πολλάκις τίθεν
ται καί ύπό ΐδιάζουσαν έπιτήρησιν. Έν τοίς έν τω πρόσθεν χρόνφ 
άκμάσασι δεσπ οτικοϊς κράτεσιν αί πρωτεύουσαι αύτών δέν άνήλθον οϋδ’ 
εις τό ημισυ τοΰ πληθυσμού, εις ο άνήλθε τό σημερινόν Λονδΐνον, εί καϊ 
αί πρωτεύουσαι αύται άνταπεκρίνοντο εις μεγαλητέραν επικράτειαν,συνε- 
κεντροΰτο δ’ εις την αύξησιν αύτών πάσα ή μέριμνα καί τό διαφέρον 
τοΰ δυνάστου. Τό κρατούν καθεστώς κατ’ ανάγκην ήτο δυσμενές, έστω 
καί έν άγνοια, προς τήν αύξησιν τοΰ πληθυσμοΰ τής πόλεως. Έπεθύμει 
ή κυβέρνησις ’ίσως τούτο, άλλα τά πράγματα ήσαν άντίθετα. Αϊ τε πα- 
λαιαί καί αί σύγχρονοι πόλεις τής ’Ασίας, ή Ρώμη, ούδέποτε ύπερέβη- 
σαν κατά πάσαν πιθανότητα τά δύο εκατομμύρια.

Ύπό τήν έπίδρασιν τής έλευθερίας άντίθετον παρίσταται φαινόμενον 
κατά τόν αιώνα τούτον έν Εύρώπη καί έν ’Αμερική. Τό κηδεμονευτι- 
κόν, τό προστατευτικόν σύστημα, ού ένεφορείτο ή τε νομοθεσία τοΰ πα
ρελθόντος καί αί νεώτεραι μέχρι τοΰ 1789, έξηφανίσθη ήδη, ή έξαφα- 
νίζεται όσημέραι. Ό ξένος πανταχοΰ καθίσταται άποδεκτός, φέρων τόν 
ύλικόν καί ηθικόν αύτοΰ πλούτον, τήν έργασίαν, τήν δραστηριότητα, 
τήν εύφυίαν. ΙΙρότερον ό ξένος έθεωρεϊτο έχθρός, ένιαχοΰ έχορηγοΰντο 
αύτω άστικά μόνον, λίαν περιωρισμένα δικαιώματα, μέ/pt δέ τοΰ τέ
λους τοΰ παρελθόντος αίώνος τά κατ αύτόν διείποντο ύπό ειδικής, πε
ριοριστικής νομοθεσίας, δυσμενώς έχούσης πρός παν νέον καί όθνεΐον. 
Ούτως οί ξένοι τής ’Ανατολής, τής 'Ελλάδος, τής Εύρώπης τών μέσων 
αιώνων κατ’ ούσίαν διετέλουν έν ήττονι μοίρα, παραβαλλόμενοι πρός 
τά δικαιώματα, ών άπήλαυον οί αύτόχθονες καί οί γηγενείς. Έν αύταίς 
ταϊς έλευθερωτάταις τών χωρών τοΰ νεωτέρου κόσμου τά εις τούς έπή- 
λυδας παρεχόμενα άστικά δικαιώματα ήσαν έλάχιστα, χάριν δ’ εύνοιας 
μόνον ή ύπηρεσιών, προσενεχθεισών ύπό τίνος όμάδος ξένων ή άλλων 
πολιτικών συμφερόντων, παρείχοντο ένίοτε διά κυριαρχικής πράξεως δι
καιώματα εις τούτους ή εκείνους, τούς έν τινι πόλει ή χώρα έγκατε- 
στημένους άλλοεθνεϊς, οΐτινες άλλως έν πάση ένεργεία διετέλουν περιω- 
ρισμένοι, έπισπώντες έφ’ εαυτών τό άγρυπνον δμμα φιλύποπτου έξου— 
σίας. Ή δέ τοιαύτη δυσμένεια ήτο επόμενον νά μή ένθαρούνη τήν εις 
τήν πόλιν προσέλευσιν άλλοεθνών στοιχείων.

Ε'

Πρός τή πολιτική καί κοινωνική έλευθερία άνεγνωρίσθη έπίσης παρά 
τών νεωτέρων νομοθεσιών καί ή οικονομική έλευθερία έν τή εύρεία αύ
τής έννοια. Εΐνε άληθές, ότι ένιαχοΰ έξεδηλώθη πλέον ή άπαξ κατ αύ
τής δυσπιστία, ένεκα κακώς νοουμένων έθνικών ή πολιτικών συμφερόν

των, άλλ’ έν συνόλω ή έλευθερία αύτη αναγνωρίζεται ώς βάσις 
τής οικονομικής τών λαών έργασίας. Τά συστήματα τών Συντε
χνιών, τών έσωτερικών τελωνείων καί λοιπών παρακωλυτικών προσ
κομμάτων τής αύτονόμου τοΰ άτόμου ένεργείας ήρθησαν ές άεί. Αί με
ταξύ τών κρατών έμπορικαί συνθήκαι συντελοΰσιν ού σμικρόν εις τήν 
έπικράτησιν τής έλευθερίας ταύτης, ής ό οριστικός θρίαμβος κείται έν 
προσεχεί μέλλοντι. ’Έσται ούτος τό έπιστέγασμα τής πολιτικής καί κοι
νωνικής χειραφετήσεως τών νεωτέρων λαών.Διά τής οικονομικής έλευθερίας, λειτουργούσης σήμερον καθ’δλας τάς 
σχέσεις τοΰ κοινωνικού βίου, εύρύ άναπτύσσεται στάδιον δοάσεως καί 
έργασίας, συμ.πράξεως καθολικής τών λαών. Ίδια έμελλον νά έπω- 
φεληθώσι τών πλεονεκτημάτων αύτής αί μεγάλαι πόλεις, ών ή έμ- 
πορική καί βιομηχανική ένέργεια ήτο άδύνατον νά εύστοχήση άνευ τής 
έλευθερίας. Πολλάκις κυβερνήσεις, άπό μερίμνης όρμώμεναι ύπέρ ταύ
της ή έκείνης τής πόλεως, παρέσχον αύτή πολλάς άτελείας, καταρ- 
γήσασαι πάντα δασμόν εισαγωγής ή έξαγωγής καί έν γένει κηρύξα- 
σαι τήν πλήρη αύτής έμπορικήν ή οικονομικήν έλευθερίαν. Δέν εΐνε 
άγνωστα τά άποτελέσματα τής τοιαύτης έλευθερίας. Ύπό τό κρά
τος αύτής ή έργασία έξελίσσεται μετ’ άσυνήθους δυνάμεως, προφανής 
δ’ άνάπτυξις τοΰ πλούτου καί τής ύλικής καί ήθικής εύημερίας συμπα- 
ρέπεται. Ή αύξησις κατά πληθυσμόν τής πόλεως έσται προφανές άπο- . 
τέλεσμα τής εύημερίας ταύτης."Ο τι συμβαίνει έν τοίς μερικοίς, τούτο άναντιρρήτως συμβαίνει καί 
καθ’ δ'λου. ΊΊ έλευθέρα κυκλοφορία καί ένέργεια τών άνθρώπων, ό κατ ’ 
ούδένα τρόπον περιορισμός έμπνέουσιν εις αύτούς έμπιστοσύνην. Ούτω 
κατ’ άνάγκην συντρέχουσι πρός τήν πόλιν εκείνην. δ'ν ή μείζονας εύρί— 
σκουσιν εγγυήσεις προσωπικής έλευθερίας, πλείονα άστικά καί κοινωνικά 

δικαιώματα.Καί τούτο προφανώς παρατηρείται έν ταϊς χώραις έκείναις, έν αίς 
άνεγνωρίσθησαν καί έξησφαλίσθησαν τά δικαιώματα τών άνθρώπων καί 
αί ποικίλαι αύτών έλευθερία1..Πρός τή έλευθερία- έτερον αίτιον τής αύξήσεως τοΰ πληθυσμοΰ τών 
μεγάλων πόλεων μετά τόν αιώνα τούτον εΐνε ή άνάπτυξις τής βιομη- 
γατίας. Ύπό πολλάς έπόψεις αύτη δύναται νά θεωρηθή ώς τό σπου- 
δαιότατον τών αίτιων. Ή διά τής βιομηχανίας έπιτυγχανομε'νη αύξη- 
σις τής παραγωγής, δηλαδή τών πρός συντήρησιν καί θεραπείαν τών 
χρειών μέσων, διευκολύνει τήν αύξησιν τοΰ άνθρωπίνου γένους, προσ- 
τρέχοντος έκει, όπου τοΰτο δύναται νά έπιτευχθή εύχερέστερον. Εύρύ- 
νεται τό πλαίσιον, καθ’ δσον άναπτύσσονται αί έν αύτω δρώσαι δυ

νάμεις.Ή οικονομική θεωρία, οτι τοΰ πληθυσμοΰ ή αύξησις παρακολου
θεί τήν αύξησιν τών μέσων τής διατροφής, εύρίσκει άναντιρρήτως ού 
σμικράν εφαρμογήν έν ταϊς τοιαύταις περιστάσεσιν. Η αναπτυσομε'νη 
βιομηχανία, τουτε'στιν ή έξεύρεσις μεθόδων μείζονος καί κρείττονος πκ-
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ραγωγής, προκαλεί τήν συρροήν και αύζησιν του πληθυσμού. ’Άνθρω
ποι, άνευ εργασίας, προστρέχουσιν εις κέντρα, έν οίς εΐνε βέβαιοι οτι θέ- 
λουσιν εύρη τοιαύτην, ούτω δ’ αύζάνεται ό πληθυσμός, άντιθέτως έπι- 
δρών καί ούτος πάλιν έπί της άναπτύζεως της βιομηχανίας. Έπεται έκ 
τούτου, οτι ύπάρχει ποια τις αναλογία μεταζύ αύζησεως του πληθυσμού 
καί άναπτύζεως της βιομηχανίας. Τοιούτο φαινόμενου παρουσιάζουσιν 
ίδια. κατά τάς τελευταίας ταύτας δεκαετηρίδας τού αίώνος πλεϊσται 
βιομηχανικά! πόλεις τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, πολλαπλασια- 
σθεϊσαι εν βραχυτάτω χρονικω διαστήματι, δυσαναλόγως προς τον 
πληθυσμόν των χωρών, ών τμήματα άποτελοΰσιν.

Ιϊρός τοϊς άλλοις, παράδειγμα πρόκειται εναργές τού αίτιου τούτου 
ή Ρώμη, πρό καί μετά τό 1810. ΙΙρό τής ύπό των στρατευμάτων τού 
βασίλε'ως τής ’Ιταλίας καταλήψεως τής αιώνιας πόλεως, ύπό την παπι
κήν δεσποτείαν, αύτη ήτο τό καθολικόν κε'ντρον καί ή θρησκευτική πρω
τεύουσα λαών, άναγνωριζόντων ώς ύπε'ρτατον αύτών ποντίφικα τον 
Πάπαν. 'II συρροή τών ζε'νων ήτο διηνεκής. Ούκ ολίγοι προσήρχοντο 
νά θαυμάσωσ; τά καλλιτεχνικά μνημεία τού παρελθόντος’ άλλ’ οί πλεϊ- 
στοι ϊνα προσκυνήσωσι καί λάβωσι τήν εύλογίαν, τήν άφεσιν τών 
αμαρτιών, παρά τού αρχηγού τού Καθολικισμού. Παρά τήν συρροήν 
ταύτην, ή Ρώμη, ύπό τήν έποψιν τού πληθυσμού, μόλις ύπερέβαινε τήν 
έκα τοντ άδχ χιλιάδα τών κατοίκων. Ούδ ’ ελευθερία, ούδ’ εργασία καί 
βιομηχανία ησαν άνεκταί έν τή ευρωπαϊκή ταύτη πρωτευούση τού θεο
κρατικού άπολυτισμοΰ. Ή Ρώμη, παρά τάς τοσαύτας άλλας ευμενείς 
συνθήκας, ύφ’ άς διετέλει, μή παρέχουσα τά με'σα τής έλευθε'ρας εργα
σίας, άλλ’ ούτε τής διατροφής, εύχερώς, ούδεμίαν έ'σχεν έπί αιώνας 
άνάπτυζιν.

’Αλλά τούναντίον ακριβώς συνε'βη άπό τής άναρρήσεως αύτής εις 
πρωτεύουσαν τού νέου ιταλικού κράτους, ΐγχοϋμίωτ καί προοδευτικών 
εμφορούμενου ιδεών, μεταζύ δέ τών πρώτων αύτοΰ μελημάτων θεωρή- 
σαντος τήν ύποστήριζιν τής βιομηχανίας. Παρά τάς λυπηράς περιστά

σεις, παρά τάς οίκονομικάς ζημίας, αϊτινες άνέκοψάν πως κατά τά τε
λευταία έτη τήν πρόοδον αύτής, έν διαστήματι εικοσαετίας ό πληθυ
σμός τής Ρώμης έδιπλασιάσθη.

Άναντιρρήτως. Ούδέν αίτιον έπενεργεϊ έπί τοσούτον έπί τής αύζή- 
σεως του πληθυσμού τών μεγάλων πόλεων, όσον ή άνάπτυζις τής βιο
μηχανίας. Τά κεφάλαια καί ή εργασία εύρίσκουσι δι’ αύτής θαυμασίαν 
δράσιν. Κεφάλαια, άτινα ύπό αντιθέτους οίκονομικάς συνθήκας καί 
περιστάσεις καθίστανται ήκιστα παραγωγικά καί τελεσφόρα προς τον 
οικονομικόν τών κοινωνιών σκοπόν, διά τής βιομηχανίας εύρίσκουσι 
στάδιον ένεργείας, αύζήσεως, πολλαπλασιασμού. Ή έργασία έπίσης, 
ύπό τού κεφαλαίου ένθαρρυνομένη, έκδηλούται έπί εύρυτέρου σταδίου, 
ύλικώς τε καί ήθικώς άμειβομένη.

σ'
Ό πλούτος λαού τίνος, ύπό τήν αληθή αύτοΰ οικονομικήν ’έννοιαν, 

έκπροσωπεϊται κατ’ έζοχήν διά τής βιομηχανίας. Αύτη εΐνε τό δημι
ουργικόν στοιχεΐον, ή συνθετική αύτοΰ δύναμις. Πάσα άλλη πλουτοφο- 
οος πηγή έζαντλεϊται σύν τώ χρόνω’ άλλ’ή βιομηχανία διηνεκώς έζε— 
λίσσεται, πολλαπλασιάζουσα τά προϊόντα τής παραγωγής, τά μόνα 
τής τών χρειών θεραπείας, ούτω δέ προκαλοΰσα τήν αύζησιν τού πλη

θυσμού τών άνθρώπων.Τό σήμερον παρουσιαζόμενον κοινωνικόν φαινόμενον τής ύπεράγαν 
αύζήσεως τού πληθυσμού μεγάλων τινών πόλεων, έρημώσεως δέ τών 
έζοχών, άποδοθήτω πρωτίστως εις τήν εντός τών πόλεων τούτων άνά- 
πτυζιν τής βιομηχανίας καί εις τά οικονομικά καί ηθικά αύτής άπο- 
τελε'σματα. Ό άγρότης, παρά τάς εύμενεϊς συνθήκας, ύφ’ άς διατελεϊ, 
πολλών ούχ ήττον στερείται, πρώτιστα δέ πάντων κτήσεως. Βεβαίως 
έν πολλαϊς τών σημερινών κοινωνιών, ύπό τά διε'ποντα αύτάς φιλελεύ
θερα συστήματα, αί σχέσεις τής έγγειου ιδιοκτησίας ούσιωδώς μ.ετεβλή- 
θησαν καί έβελτιώθησαν. 'Η ιδιοκτησία, ύπό τήν έπιρροήν νομοθεσίας, 
άναγνωριζούσης τήν πλήρη τών άνθρώπων ισότητα, κατενεμηθη έπί μάλ
λον άνά τά εύρύτερα στρώματα τής κοινωνίας, τό μέν διά τής καταρ- 
γήσεως τών πρωτοτοκιών, τό δέ διά τής εύχερεστέρας άπαλλοτριώσεως 
αύτής καί έπί τέλους διά τής έπί τό φιλελευθερώτερον μεταβολής του 
κληρονομικού συστήματος. Άλλα τούτο έν τή νομοθεσία, μόνον κατά 
πράζιν κρατεί μάλλον ή ήττον τό άρχαϊον αποκλειστικόν καθεστώς τού 
καί νυν έτι περιορισμού τής έγγειου κτήσεως εις χεϊρας εύαρίθμων. Ό 
άγρότης, παρά τάς εύμενεϊς σχέσεις, ύφ’ άς διατελεϊ, παρά τά πολιτικά 
καί άστικά δικαιώματα, άτινα έχορηγήθησαν αύτώ, παρά τήν οικο
νομικήν ελευθερίαν, ήτις άνεγνωρίσθη έν τή πολιτική τάζει, δέν διατε- 
λεϊ ώς έπί τό πολύ εις κρείττονα τής τού παρελθόντος κατάστασιν. 
Αύτή δέ ή οικονομική ελευθερία, μή προσηκόντως νοουμένη καί πραγ- 
ματουμένη, καθίσταται πολλάκις αύτή επιζήμιος μάλλον ή επωφελής. 
Ό άγρότης. εργαζόμενος, έζοικονομών, δύναται νά καταστή έπίσης έγ
γειος ιδιοκτήτης. Παρά πάντα ταΰτα, ή μεγάλη ιδιοκτησία, όπως ή με
γάλη έν γένει περιουσία, ούδ' έζέλιπεν, ούδέ δύναται εύχερώς νά έκλίπη. 
Έν τώ οικονομικού ανταγωνισμού, άναποδράστω προς τήν πρόοδον τών 
κοινωνιών, ού άνευ δέν δύναται νά νοηθή καί νά λειτουογήση προσή
κουσα κοινωνική τάζις, οί ισχυρότεροι, οί δραστηριώτεοοι, οί εύτυχέ- 
στεροι δημιουογούσι μεγάλην έγγειον ιδιοκτησίαν, ήν κατορθούσι νά 
καταστήσωσι παραγωγικωτέραν διά τών μεθόδων τής τέχνης καί τής 
έπιστήμης. Τούτου ούτω συμβαίνοντος, ή μικρά ιδιοκτησία, άρα ο μι
κρός ιδιοκτήτης, ό άγρότης, δέν δύναται ν’ άνταγωνισθή πρός ύπερ- 
τέρας δυνάμεις. Παρά τάς διακρινούσας αύτόν άρετάς, ύποκύπτει, 
άπαλλοτριών τήν κτήσιν αύτού έπί τέλους.Έκ τούτου έπεται, ότι ύπαρχούσης έλλείψεως έπαρκών μέσων πρός
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θεραπείαν τών χρειών τών κατοίκων τών αγρών, έστω καί σχετικώς 
ολίγων, τά ρεύματα τών κοινωνικών πληθυσμών φέρονται κατ’ ανάγ
κην καί άκατασχέτως προς τάς μεγάλας πόλεις, προς τά κοινωνικά η 
πολιτικά κε'ντρα, άτινα κατ’ ανάγκην θεμελιοΰνται εν τισι σημείοις 
της επικράτειας, παρε'χοντα εύρύτερον στάδιον εργασίας καί δραστηριό- 
τητος, αφθονότερα δέ τά πρός συντήρησιν μέσα. Έν ταϊς έξοχαίς καί 
έν τοϊς έπαρχιακοϊς διαμερίσμασιν ό άνθρωπος, στερούμενος επαρκούς 
ύλικης καί ηθικής εύημερίας, δεν δύναται νά διαθρέψη τήν εαυτού οικο
γένειαν, αύξανομένην κατ’ ανάγκην, μεταναστεύει άρα έκών άκων εις 
τάς πόλεις.

Βεβαίως ή μοίρα τού αγρότου σήμερον διατελεϊ έν κρείττονι μοίρα 
τής τού παρελθόντος έκεινου, οίον τοσούτον άπαισίως είχε ζωγραφισθή 
ύπό τού Labruyere. Κατέστη όπως δήποτε άνθρωπος’ ή δημοτική 
παίδευσις, ή συγκοινωνία κλ. έβελτίωσαν τά κατ’ αύτόν ούχ ή:τον 
ύπό πολλάς έπόψεις διατελεϊ ύποδεέστερος τού τών πόλεων κατοίκου, ού 
ή μοίρα ώς έπί τό πλεϊστον είνε κρείττων. Τούτου δ’ ένεκα δέν διστάζει 
νά καταλίπη τήν γην τών πατέρων, ζητών άλλαχοΰ φιλοξενώτερον έδα
φος, στάδιον έργασίας καί εύτυχεστέρας ζωής.

Αί μεγάλαι πόλεις πρός τούτοις σήμερον, ώς έκ τής αύξήσεως τών 
μέσων, άτινα παρέχουσι πρός τήν ύλικήν, ήθικήν καί πνευματικήν εύη- 
μερίαν, ώς έκ τής αφθονίας αύτών καί εύθηνίας, ένεκα τού διά τών 
μηχανών πολλαπλασιασμού, τυγχάνουσιν εις πάντας προσιταί. Διά τών 
έφευρέσεων αύτής ή βιομηχανία έζε.Ια'ί'χευΰίν ού σμικρόν τάς απολαύσεις 
καί τέρψεις τού ανθρωπίνου γένους. Εις ούδένα απαγορεύονται αύται.'Ως 
πρός τούτο δύναται τις είπεϊν,ότι ύπό τινα έποψιν δέν ύπάρχει διάκρισις 
πλουσίου καί πτωχού. Άδικούσι δέ ή κακώς σκέπτονται οί τάναντία 
φρονούντες καί διδάσκοντες. Ού παντός π.Ιιΐν ε’ις Κόρινθον ούδεμίαν 
έχει σήμερον έννοιαν. Σήμερον οί Παρίσιοι, τό Λονδϊνον, ή Βιέννη, τό 
Άμβούργον, ή Νέα Ύόρκη δέν δύνανται νά ύπαχθώσιν εις τήν κατη
γορίαν απροσίτων μεγάλων κοινωνικών κέντρων. 'Η βιομηχανία παρέ
χει αφθονότατα καί εύθηνότατα τά μέσα τής συντηρήσεως καί τών απο
λαύσεων. Δυνάμενοι δέ καί μ,ή δυνάμενοι δύνανται νά εϋρωσιν έν τοι- 
αύταις πόλεσι τά μέσα ού μ.όνον τής διατροφής, αλλά καί τινων απο
λαύσεων.

Χάρις εις τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας τό κεφάλαιον δέν διατε- 
λεϊ σήμερον ύπό τήν πεοιωρισμένην έκείνην λειτουργίαν καί ένέργειαν, 
έν ή κατά τό παρελθόν. ’Άλλοτε σχεδόν έκρύπτετο. Ούτε ή προσήκουσα 
ύπήρχεν άσφάλεια,έν τή εύρεία τής λέςεως έννοια, ούτε κοινωνική οργά- 
νωσις, ούτε πολιτική τάξις, ούτε αληθείς οικονομικά! ίδέαι, ούτε μέσα 
συγκοινωνίας πρός τήν προσήκουσαν αύτών λειτουργίαν. Ό μέγας κε
φαλαιούχος. ο κατά τούτον ή κατ’ εκείνον τόν τρόπον κατορθόσας — 
έκ τύχης ή έξ έργασίας — νά συγκεντρώση εις χείρας αύτού μεγάλα 
κεφάλαια, ήκιστα καθίστη αύτά παραγωγικά, έλλειπόντων τών πρός 
τούτο μέσων. Αλλά σήμερον αί συνθήκαι μετεβλήθησαν παντελώς.

'Η βιομηχανία καί ή έργασία έν γένει έσχον τεραστίαν κατά τόν 
αιώνα τούτον άνάπτυξιν διά τού συνεταιρισμού. Παν τό συντελούν εις 
τήν κρείττονα χρησιμοποίησή τών οικονομικών δυνάμεων τών λαών,τών 
κεφαλαίων καί τής έργασίας, τίθεται εις ένέργειαν, τούτο δ’ αποτελεί 
τήν κατ’ έξοχήν δύναμιν αύτών. Τράπεζαι, ασφάλεια’., άτμοπλοίαι, σι
δηρά! οδοί προσφέρουσι στάδιον πρός τήν έργασίαν τού ανθρωπίνου πνεύ
ματος. 'Η συγκέντρωσις τών κεφαλαίων διεξάγεται διά τού συνεταιρι
σμού κατά πρωτοφανή τρόπον. Κατ’ ανάγκην δέ τήν συγκέντρωσιν 
ταύτην τών κεφαλαίων παρακολουθεί καί ή συγκέντρωσις τών ανθρώπων.

Ούτως ή άνάπτυξις τής βιομηχανίας έν τοϊς καθ’ ήμας χρόνοις 
έμελλε νά δόση μεγίστην ώθησιν εις τήν αύξησιν τού πληθυσμού τών 
μεγάλων πόλεων. Όμολογουμένως δέ ή έπιρροή αύτη τής βιομηχανίας, 
έν παραβολή πρός τήν τών άλλων δυνάμεων, είνε τό πρώτιστον αίτιον.

II ’

'II μεγάλη πόλις συγκεντροϊ έν έαυτή, τίθησιν εις ένέργειαν πάσας 
τάς δυνάμεις τών ανθρωπίνων δντων, ύφ’ όν κατοικείται, έκθέτουσα 
άμα πρός θέαν καί θαυμασμόν παν ο τι ή εύφυία καί ή δραστηριότης 
ού μόνον τών κατοίκων αύτής, αλλά καί τών άλλων λαών παράγει. 
Διά τής άναπτύξεως τών μέσων τής συγκοινωνίας τελείται τούτο σήμε
ρον εύχερέστερον ή κατά τό παρελθόν. Όπόση ύπάρχει έν τούτω δια
φορά μεταξύ τών παλαιτέρων καί τών νεωτέρων λαών ! Αύτή ή Ρώμη, 
ή κατ’ έξοχήν χοσμόπο.Ικ;, «κοινόν τής γής έργαστήριον, έν ώ τά πάντα 
συνέπιπτε.., έμπορίαι, τέχναι, όπόσαι είσί τε καί γεγένηνταί», * πα
ραβαλλόμενη πρός τάς συγχρόνους κοσμοπόλεις, τούς ΙΙαρισίους ή τό 
Λονδϊνον, παρίσταται προοανώς κατωτέρα. Καί έν τούτοις, έκείνη ήτο 
ή πρωτεύουσα τού τότε γνωστού κόσμου, ή κατ’ έξοχην πόλις, έν ή 
συνεκεντροΰντο πάντων τών λαών αί ίδέαι, αί απόψεις, τά συμφέροντα. 
Πάντα τά προϊόντα τής φύσεως καί τής έργασίας συνεκομίζοντο έν αύτή 
άπανταχόθεν. Πρός τούτοις, τό χρήμα, τό κερδαινόμενον κατ’ ’Ανατο
λήν καί Δύσιν, έδαπανάτο πολλαχώς καί πολυτρόπως έν τή πόλε·. ταύτη. 
Εύπατρίδης Ρωμαίος, ανθύπατος ή διοικητής έπαρχίας τίνος, έλυμαί- 
νετο αύτήν έπί τινα χρόνον, ίνα έπανέλθη εις Ρώμην καί σπκταλήση τό 
χρήμα αύτού.Πρός τόν αύτόν έπίσης σκοπόν μετέβαινεν εις τήν παρά τόν 
Τίβεριν πόλιν πλούσιος έμπορος καί κερδοσκόπος. άσωτεύων παντοιοτρό- 
πως, μέχρι καταστροφής πολλάκις, τόν ιδρώτα τής προτέρας έργασίας.

Άλλ’ ή βιομηχανία έν τή πόλει ταύτη τής γραφειοκρατίας καί τής 
πολιτικής ήτο λίαν περιωρισμένη έν παραβολή πρός τήν τών συγχρόνων 
πόλεων, έν αίς τά πορίσματα τών φυσικών έπιστημών, αί μεγάλαι 
εφευρέσεις, αί διά τού ατμού καί τού ηλεκτρισμού πραγματούμεναι, το
σούτον έπολλαπλασίασαν τήν άνθρωπίνην παραγωγήν, άρα καί τήν έπι- 
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μιςίαν καί τήν αύτή παρεπομένην αύζησιν του πληθυσμού. Εις τάς ση
μερινές πόλεις συντρέχουσι πλείονες άνθρωποι και λαοί. Διεθνής παν
σπερμία. Συν τω χρόνω ίσως αΰτη ή εκείνη ή πόλις θέλει άπολέση τόν 
εθνικόν αύτής, τόν αρχέτυπον χαρακτήρα, άπό εθνικής καθιστάμενη α
ληθώς παγκόσμιος.

“Ετερον επίσης αίτιον τής αύξήσεως τού πληθυσμού των μεγάλων 
πόλεων είνε ή πνευματική άνάπτυξις.

'Η νεωτε'ρα πόλις, κε'ντρον τής πολιτικής ισχύος, είνε άμα κε'ντρον 
πνευματικής δυνάμεως. Έν αυτή συγκεντρούται, δυνάμενον νά εκδή
λωσή τήν δημιουργικήν αύτοΰ δύναμιν καί ένέργειαν, παν ύπέροχον 
πνεύμα καθ’ όλους τούς κλάδους τής ανθρώπινης δράσεως. Τά γράμ
ματα, αί τε'χναι καί αί έπιστήμαι δεν δύνανται νά εύρωσι προσφορώτε- 
ρον καλλιεργίας έδαφος ή έν τή μεγάλη πόλει.

ΊΙ πνευματική καί ήθική δύναμις τών λαών κατά τόν δέκατον ένα
τον αιώνα είνε θαυμασία, τοιαύτη, οϊα έν ούδενί άλλω προηγηθε'ντι 
αιών, τής ιστορίας. Άλλοτε ή παίδευσες καί τά έκ ταύτης άπορρε'οντα 
άγαθά ήσαν περιωρισμένα μεταξύ ελάχιστης μεοίδος έθνους τινός’ αλλά 
σήμερον αΰτη ηύρύνθη, ς.Ιαϊχςί'θη. ΊΙ έπιστήμη δεν είνε απόρρητον τής 
γνώσεως. Πιστοί καί άπιστοι, κατηχημένοι καί μή κατηχημένοι, δύ
νανται νά προσε'λθωσιν εις τό ιερόν αύτής.

'II μεγάλη πόλις είνε τό άσυλον, έν ώ κατ’έζοχήν έγκλείονται πάντα 
τά ιερά τής τέχνης καί τής έπιστήμης. Λειτουργεί έν αυτή τό πανεπι
στήμιου, ή άκαδήμεια καί συγχρόνως πλεϊστα άλλα νεωτε'ρας τάξεως 
καί αποστολής ιδρύματα, έθνικά έκπαιδευ τήρια, προσελκύοντα έξίσου 
τούς τε έντοπίους καί τούς ξένους. Σχολεία βιομηχάνων τεχνών, μου
σεία, θέατρα καί ο τι άλλο συντελεί εις τήν μόρφωσιν καί τήν τέρψιν 
τού τε πνεύματος καί τής καρδίας.

Μόνον έντός τών κέντρων τούτων δύναται νά κοοεσθή ή δίψα τής 
γνώσεως, τής πνευματικής άπολαύσεως. 'Υπό τοιαύτην δ έποψιν ή με
γάλη πόλις καθίσταται ή άένναος πηγή, άφ’ ής έκρέει τό αθάνατον γάλα, 
τό τε φυσικώς καί ηθικώς συντηρούν καί κρατύνον τόν άνθρωπον.

Έτερον αίτιον αύςήσεως τού πληθυσμού τών μεγάλων πόλεων είνε 
ούχί πλέον ή έπίδοσις τού πληθυσμού, ή άφθονος καί δωρεάν παροχή 
τών μέσων τής παιδεύσεως, ή ποικίλη θεραπεία τών χρειών τού πνεύμα
τος, άλλ’ άντιθέτως ή αύξησις τών μέσων τής διαφθοράς τής ψυχής καί 
τού ήθους.

Έν ταίς έξοχαίς ή έν ταίς μικραϊς πόλεσιν ό αργός, ό φαυλοβιος, 
ο τυχοδιώκτης δεν δύνανται νά ύπάρξωσιν ούδ’ έπί στιγμήν, πολλώ 
μάλλον νά σταοιοδρομήσωσι καί κατ’ έλάχιστον, έπιβλέπονται, κατα
διώκονται, δέν είνε ανεκτοί. Έκάστου ό βίος λεπτομερώς αναλύεται υπό 
τής συμφυούς τοϊς κατοίκοις μικρολογίας" ή δέ αστυνομία, όσον καί άν 
είνε άτελώς (οργανωμένη. τόν επιβλέπει καί τόν παρακολουθεί. Ό τοι- 
ούτος άνθρωπος δέν δύναται νά ζήση αργόν βίου έν τοϊς μικροϊς κέντροις, 
απορών τών έπιτηδείων. Τό έπάγγελμα αύτού δέν είνε προσοδοφόρου.

Είνε άπόβλητον ον, εις οίονδήποτε γένος καί άν άνήκη- αναγκάζεται 
νά έκπατρισθή.

Άλλ’ έν ταίς μεγάλαις πόλεσιν όλως τ’ αντίθετον συμβαίνει. Αύται 
προσφέρουσιν έαυτάς άσυλα τών τοιούτων επικινδύνων τάξεων. Ένώ ό 
άσωτος σκορπίζει αφειδώς τό χρήμα, εύρίσκουσι παρ’ αύτω τρο
φήν καί συντήοησιν ή εταίρα καί σύν αυτή ό Souteneur. Κατά εκα
τοντάδας χιλιάδων άριθμούνται έν ταίς μεγαλοπόλεσι τά τοιαύτα άτυχή 
όντα, άτινα μάλιστα ασυνείδητοι κυβερνήσεις ανέχονται πρός οικονομικά 
συμφέροντα, κακώς νοούμενα. Το χαρτοπαίγνιον, ή λωποδυσία, ύπό τήν 
ποικίλην αύτής έννοιαν, είνε ανόσιοι παραφυάδες έν τή κοινωνία ταύτη 
τού έγκλήματος. Έν τοιούτω ήθικω καί κοινωνικω περιέχοντι ό έγκλη- 
ματίας εύρίσκει ού μόνον άσυλον, αλλά καί στάδιον ένεργείας. Ή δέ 
αστυνομία, παρά τόν τέλειον αύτής οργανισμόν, αδυνατεί νά καταδιώξη 
πάντα τά αακοποιά ταύτα όντα, τά νυχθημερόν δ'.αβ'.ούντα έν τοϊς τα- 
πιφράγκοις, ές αγνώστων μέν καί ύποπτων, άλλά πάντως ές ακαθάρτων 
πόρων συντηρούμενα.

Ούτως ένώ τά ηθικά καί πνευματικά ιδρύματα προσελκύουσι τον 
άνθοώπινον πληθυσμόν έν ταίς μεγαλοπόλεσιν, έπίσης καί ή κακία καί ή 
φαυλότης δ'.’ αντίθετον λόγον συντελοΰσιν εις τούτο. Καί άδεώς δύναται 
τις νά ίσχυρισθή, ότι έν τισι περιστάσεσι τό αγαθόν καί τό κακόν έξίσου 
ένισχύουσιν τήν αύςησι τού πληθυσμού τών μ.εγαλοπόλεων.

Θ’
Όποια δύνανται νά είνε τά άποτελέσματα τής τοιαύτης συγκεντρώ- 

σεως ; Πλέον ή άπαξ τό έδίδαξεν ή ιστορία. ΙΊολλαί τών σημερινών 
μ.εγαλοπόλεων παρουσιάζουσι τό φαινόμενον, δ περ άλλοτε παρουσίαζεν 
ή Ρώμη, ή Κωνσταντινούπολή... Ή ύπεράγαν αύξησις τών ήδονών 
προσελκύει πάντα έκείνα τά ακάθαρτα κοινωνικά στοιχεία, άτινα δέν 
δύνανται νά ύπάρξωσιν αλλαχού ή έντός μόνον τού βορβόρου καί τού 
τέλματος. Δημ'.ουργεϊται έν τοϊς το'.ούτοις τού πληθυσμού κέντροις 
ίδια κατηγορία.ανθρωπίνων δντων—ογ./oc ύπό τήν είδεχθεστάτην αύτού 
έννοιαν καί μορφήν, άνευ αισθήματος ή ιδεώδους. Πόσα εύγενή θύματα 
έξ απειρίας καί έξ άγνοιας δύνανται νά έμπέσωσιν εις τάς πλεκτάνας 
φαυλοβίων τούτων ;

ΊΙ πολιτική φαυλότης, ή τοσούτον άκουσίως άποτυπουμένη έν τε 
τή μοναρχία — Καισαρισμός καί έν τή δημοκρατία Όγ.ίοχρατΐαΑταρ- 
ρία, δέν δύναται νά στηριχθή έπί άλλων στοιχείων ή έπί τών έκβρα- 
σμάτων τούτων τής κοινωνικής φαυλότητος. Ιδία σήμερον ή Αναρχία 
στρατολογεί τούς ήρωας αύτής έκ τοιούτων δντων. ήθικώς καί πνευμα- 
τικώς διεφθαρμένων.

Ούχ ήττον συνετέλεσε κατά τον αιώνα τούτον εις τήν αύςησιν τού 
πληθυσμού τών μεγάλων πόλεων ή δημοσία ύγιεινή, ήτις τοσαύτην έσχεν 
άπό τίνος περίθαλψιν ύπό τε τής έπιστήμης καί ύπό τών κυβερνήσεων.

* Hoscher’s System der Volkswirthsehaft. 3, 41.
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ΙΙρός τή φυσική, πρός τή στρατιωτική τοποθεσία έν τη θεμελιώσει 
πόλεώς τίνος λαμβάνεται ούχ ήττον ύπ’ όψει καί ή ύγιεινή αύτής φύσις, 
ου σμικράν έμπνέουσα έμ.πιστοσύνην ώς κοινωνικόν κέντρον.

Τάς συνθήκας τής ύγιεινής δέν δύναται νά παραμέληση ό θεμελιω
τής τής πόλεως. Αύται παρετηρήθησαν άπό παλαιτάτων χρόνων. Πό
λεις, εύδοκιμήσασαι έπί πληθυσμώ, διετε'λεσαν ύπό ύγιεινοτάτας συνθή
κας. Άλλ’ ού μόνον έλήφθησαν ύπ ’ όψει αί ύγιειναΐ συνθήκαι έν τή 
τοποθεσία- έπίσης καί ή έσωτερική διαρρύθμισις,ή πρός έω ή δύσιν, βορ- 
ραν ή νότον οίκοδόμησις αυτών, ή αρχιτεκτονική, ή οδοποιία, πάντα 
παύτα ύπήρςαν άντικείμενον έμβριθοΰς τής τε κυβερνήσεως καί τών κα
τοίκων μερίμνης. Αληθώς, δύναται τις είπείν, οτι έν τή θεμελιώσει πό- 
λεώς τίνος ή ύγιεινή διάταζις έζασφαλίζει ού σμικρον τήν μέλλουσαν 
αύτής πρόοδον.

Τρία τινά παρατηρούνται έν τή θεμελιώσει τής πόλεως: 1) Ή έκ- 
λογή τής τοποθεσίας ύπό ύγιεινήν έποψιν- 2) ή διαχάραζις τών οδών- 
3) αί λοιπαί ύγιειναΐ συνθήκαι, ή προσήκουσα κυκλοφορία του άε'ρος, τό 
ύδωρ, ή ποιότης του έδάφους κτλ. καί δ τι άλλο δύναται νά έπιδράση 
έπί τής φυσικής ύγείας τών κατοίκων.

Mens sana in corpora sano.
Έκ τών έρειπίων τών έπισωζομένων πόλεων του παρελθόντος πα- 

ρατηροΰμεν, οτι πάσαι αί έπί πληθυσμώ καί λοιποϊς φυσικοϊς τε καί ήθι- 
κοΐς πλεονεκτήμασι πρωτεύσασαι πόλεις οφείλουσιν ού σμικρον τήν άκ- 
μ.ήν ταύτην εις τάς ύγιεινάς αύτών συνθήκας.

Ή ύγιεινή τών πόλεων εΐνε κατ’ ανάγκην ύγιεινή τών άνθρώπων: 
’Έκπαλαι παρετηρήθη τούτο. Γνωστόν, όποια ή έπί τού φυσικού καί 
ηθικού οργανισμού καί χαρακτήρος πάντων μέν τών ένοργάνων όντων, 
άλλ’ ίδια τού άνθρώπου, έπίδρασις τού περιέχοντος. Πόλις, έν προσ- 
φόρω ύγιεινή θέσει κείμενη, δέν δύναται νά μή έλκύση τήν προσοχήν 
τών τε ιθαγενών καί τών ξένων λαών.

Ή ιατρική, ώς τε διαγνωστική έπιστήμη καί ώς θεραπευτική τέχνη 
θεραπευθεϊσα άπό παλαιτάτου καιρού διά μεγάλων σοφών, έτι μάλλον 
άνεπτύχθη καί προώδευσε κατά τον σημ,ερινόν αιώνα.

Ή δημοσία ύγίεια εΐνε σήμερον έν τών πρωτίστων μελημάτων τών 
τε λαών καί τών κυβερνήσεων. Αί έρευναι καί τά δεδομένα τής έπι- 
στήμης χρησιμοποιούνται όσημέραι. Η ύγιεινή ού μόνον διδάσκεται ώς 
έπιστήμη, άλλα καί θεραπεύεται διά τής δημοσίας ύπηρεσίας. Οί λαοί, 
καταβάλλοντες φόρους πρός τήν πολιτείαν, λόγω τών ύπ’ αύτής προσ- 
οερομένων ύπηρεσιών, πρωτίστως άξιούσι παρ’ αυτής ένδελεχή μέριμναν 
ύπέρ ιής δημοσίας ύγιείας.

Έκ τής φαύλης κατασκευής τών όδών καί τών οικιών αί μεγάλαι 
πόλεις καθίστανται συνήθως αί κατ’ έζοχήν νοσογόνοι εστία:, άφετη- 
ρίαι καί άσυλα πάσης επιδημίας. Εν πάση το'.αύτη—καί τούτο συνέ- 
βαινε συχνότατα—κατά μυριάδας ήριθμούντο τά. θύματα.Έν διαστήματι 

ολίγων εβδομάδων πολυάριθμοι πόλεις ήρημοΰντο ύπό ταύτης ή εκείνης 
τής επιδημικής νόσου. Οί κάτοικοι κατελαμβάνοντο ύπό πανικού. "Οτε 
δέ παρήρχετο ή βροτολοιγός νόσος, φοβερός έπεφαίνετο ό δεκατισμός τών 
κατοίκων.

Σήμ.ερον δέν συμβαίνει τούτο πλέον. Αί ύγιειναΐ συνθήκαι τών πό
λεων, μεγάλων τε καί μικρών, έζ ολοκλήρου μετεβλήθησαν, ή μετα
βάλλονται όσημέραι. Καθαριότης καί τά αύτή παρεπόμενα, διώρυγες, 
ύπόνομοι καί τά λοιπά τής έξυγιάνσεως μέσα, παν τό συντελούν εις τήν 
σωματικήν τών κατοίκων ύγίειαν καί εύρωστίαν, έφαρμόζονται ύπό 
τών κυβερνήσεων. Καί ταύτα ούχ! κατά τήν νόσον, αλλά πρό αύτής- 
διότι... gOUVCrner c’ est prevoir. Άν τυχόν νόσος ήθελεν έν- 
σκήψη έν τινι πόλει, -ύπάρχουσιν έν ένεργεία τά κατ’ αύτής προφυλα- 
κτικά μέσα, άμέσως τιθέμενα εις χρήσιν.

Πάντα ταύτα οφείλονται εις τήν ύγιεινήν.
Δέν εινε βεβαίως εύχερής ή έζ άσφαλών στατιστικών διδομένων άπό- 

δειξις τών καταστροφών, άς έπέφερον αί ένδημικαί ή καί αί έπιδημ'.καί 
νόσοι κατά τε τό παρελθόν καί σήμερον. Έλλείπουσιν ώς πρός τούτο 
τά πλήρη στοιχεία. Άλλ’ έκ τών ύπολειπομένων περιγραφών άπό τού 
λοιμού τών χρόνων τού Περικλεούς, τού αύθεντιχωτάτου τών περί τού 
αντικειμένου τούτου ύπαρχόντων ιστορικών μνημείων, άδ'.στάκτως συμ- 
περαίνομεν, οτι τά άποτελέσματα σήμερον εΐνε πολλώ κατώτερα. Τούτο 
δ’ οφείλεται πρωτίστως εις τάς προόδους τής ύγιεινής.

Γ'.νώσκομεν ήδη έκ περιγραφών τά κατά τήν οικοδομήν καί τήν 
λειτουργίαν τών πόλεων τού παρελθόντος. Όποια ή διαφορά πρός τάς 
σημερινάς ! Μόνον ανατολική πόλις δύναται νά μάς έπαναμνήση πλέον 
τάς πόλεις έκείνας, αϊτινες έν τώ πολιτισμ-ώ και τή εύνομία αύτών 
ήσαν πολλάκις νοσογόνοι έστίαι. Σήμερον αί άλλοτε στεναί οδοί άντι- 
κατεστάθησαν δΓ εύρειών λεωφόρων, διώρυγες, πεπληρωμέναι βορβόρου, 
μετεβλήθησαν εις δενδροφύτους οδούς, ύψηλά τείχη, παρακωλύοντα τήν 
έλευθέοαν κυκλοφορίαν τού άτμοσοαιρικού άε'ρος, άρα καί τήν έξυγίαν- 
Q'.'i τής πόλεως, μετεβλήθησαν εις Boulcvarfs- συνοικία! δε ολόκλη
ροι μετεσχηματίσθησαν εις παραδείσους. Πάντα ταύτα συνετέλεσαν τά 
μένιστα εις τήν έζυγίανσιν τών πόλεων, εύχερώς προσφερουσών φυσικήν 
ύγίειαν, ήτ'.ς άλλοτε μόνον έν ταϊς έζοχαϊς ήδύνατο νά εύρεθή. Περί 
τάς πόλεις έπίσης έκτείνονται άπέραντα άλση καί παράδεισοι, άσυλα 
ύγιείας καί εύρωστίας, άλλ’ έπίσης καί καταφύγια τέρψεων καί άπο- 
λαύσεων.

I'

Γινώσκω, ότι ύπάρχουσιν ούκ ολίγοι, οίκτείροντες έζ άρχαιολογι- 
κών καί ιστορικών λόγων τήν ριζικήν μεταμόρφωσήν, ήν είχον κατά τά 
τελευταία έτη πολλαί τών μεγαλοπόλεων τού παρελθόντος, άπολέσασαι 
τον ίδιότυπον έκείνον καί περίεργον χαρακτήρα, ον ελάχιστα: μονον 
περισώζουσι κατά τήν στιγμ.ήν ταυτην : ή Βενετία, ή Νυρεμ.βέργη 
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καί εϊ τις άλλη. Άλλα τά πλεονεκτήματα, άτινα παρέχει ή τοιαύτη 
μεταβολή, εινε απαράμιλλα. Ανυπολόγιστος ή ωφέλεια. 'Η δημοσία 
υγιεινή έβελτιώθη εις μέγιστον βαθμόν. Ταύτης δέ της φυσικής ύγιεινής 
αποτέλεσμα εΐνε ού μόνον ή φυσική, άλ.λά καί ή ηθική ευεξία των 
κατοίκων.

Ή κ.Ιιψύύρα της «ΙΙοικιλης Στοάς» δεν μοί επιτρέπει νά προ
χωρήσω. Άλλ’ οφείλω, τελευτών τον λόγον, νά παρατηρήσω τινά, περί 
ών παρεμπιπτόντως ήδη ύπηνίχθην. Δέν εΐνε ανάξια προσοχής'.

'II αΰξησις μεγάλης πόλεως συνεπάγεται βεβαίως πολλά άγαθά, 
άλλ’ ούχ ήττον ενίοτε καί κακά μείζονα. II έν τή πρωτευούση ή ταϊς 
πρωτευούσαις άπορρόφησις τής επαρχιακής ζωής, ή έν αύταϊς συγκέν- 
τρωσις των ηθικών καί πνευματικών δυνάμεων ολοκλήρου έθνους, στε- 
ρουμένου ούτω τής προσηκούσης κανονικής λειτουργίας, έ’ξει κατ’ άνάγ- 
κην οίκτρά άπδτελέσματα. Ό λαός, ή πολιτεία καθίσταται ύδροκέ- 
φαλος. Έκδηλοΰται άνισσορροπία μεταςύ πρωτευούσης καί επαρχιών. 
ΙΙάσα ή εθνική δύναμις συγκεντροΰται έν τή κεφαλή, άτροφεϊ δε κατ’ 
άνάγκην το λοιπόν σώμα. "Ο τι σκεφθή καί άποφασίση ή πρωτεύουσα, 
ύπερνευρική, ευπαθής, ύστερική, ύπό πονηρών παθών, ύπό έζάλλων 
ιδεών καί αισθημάτων έλαυνομένη, αποδέχεται ώς έπί τό πλεϊστον 
άμελετητί ό τόπος.

Ή ιστορία άναφέρει άπειρα παραδείγματα του φαινομένου 
τούτου.

Τά μεγάλα έγκλήματα, κοινωνικά καί πολιτικά, άτινα κηλιδοΰσι 
τά χρονικά τών νεωτέρων χρόνων, συνελήφθησαν ώς έπί τό πλεϊστον 
καί έπραγματώθησαν ούχί έν τοϊς μικροϊς κοινωνικοϊς κέντροις, άλλ’ έν 
τοϊς μεγάλοις. Καί δύναται μεν αύταρέσκως πρωτεύουσα, τις νά καλή- 
ται πρωτεύουσα τού πνεύματος. (Jntelligenz-Hauptstaclt.Capitale 
intellectuclle), άλλα πολλάκις, ύπό τάς ήδη μνημονευθείσας συνθή- 
κας. καθίσταται πρωτεύουσα του έγκλήματος.

Οί τε ηθικοί καί οί οικονομικοί οροί του βίου τών λαών παραβιά
ζονται πολλάκις διά τής έν τω αύτω τόπω συγκεντρώσεως ύπεράγαν 
πληθυσμού. Έν ταϊς πόλεσιν ό μή δυνάμενος ή μή θέλων νά έργασθή 
άποδύεται εις έτερον έπάγγελμα, κλέπτει ή έπαιτεϊ’ καθίσταται άρα 
έπιβλαβής ηθικώς τε καί οίκονομικώς. II ίίκών τού παλαιού ηθικολό
γου έσται αείποτε άληθής’ «ΙΙολλήν δέ ήμϊν αφθονίαν τών γυμνών καί 
τών αστέγων ό νύν ήνεγκε χρόνος»’ καί ό ζένος καί μετανάστης ού 
λείπει’ καί την ζητούσαν χεϊρα πανταχού τεταμε'νην έστίν ΐδεϊν». Έκ 
τών τοιούτων οντων άναμφιβόλως στρατολογούνται οί ίππόται τού έγ
κλήματος, δπερ συν τω χρόνω αναβιβάζεται εις έπιστήμην.

Ούτως έλεγεν ό Αριστοτέλης, «αδύνατον εύνομεϊσθα: την λίαν πο- 
λυάνθρωπον πόλιν*.

ΙΑ'

'Υπέδειξα τά άτοπα, τά επικίνδυνα σημεία τού κοινωνικού τούτου 
φαινομένου, τής ύπεράγαν αύξήσεως τού πληθυσμού κατά τόν αιώνα 
τούτον. Άλλ’ ούχ ήττον άπειρα παρέπονται πλεονεκτήματα, άτινα 
καί παρέχουσι μεγάλην ώθησιν εις τήν ελευθερίαν καί τήν πρόοδον 
τών λαών. Ό τι έξοχον, άγαθόν, εύγενές συγκεντρούται έν τή μεγάλη 
πόλει, ήτις καθίσταται ούτως ή παλαίστρα τής φυσικής καί ηθικής δρά- 
σεως τού λαού. 'II τέχνη καί ή έπιστήμη συγκεντροΰνται, αί δέ ίδέαι 
εύρίσκουσι τήν προσφορωτάτην αύτών έζέλιςιν.

Έρωτήσατε τήν ιστορίαν.
Λύτη θά σάς εΐπη, τίνας ύπηρεσίας προσήνεγκον τή άνθρωπότητι 

κατά τό παρελθόν αί μεγάλαι πόλεις, άπό τής ίεράς Μέμφιδος καί τών 
έκατονταπύλων Θηβών, τών Αθηνών, τής Αλεξάνδρειάς καί τής Ρώ
μης μέχρι τών ποικίλων καί ποικιλωνύμων πρωτευουσών τών νεωτέρων 
χ?0^ν. ..............

Άλλα πάσα αύτη ή αύζησις και η ανάπτυξις έστω έν μετρώ. Μέ- 
λημα δέ τών σωφρόνων κυβερνήσεων τυγχάνει ό κατά τό ένόν περιο
ρισμός, μέχρι τού προσήκοντος σημείου.

Παρ’ ήμϊν ή ταχεία αυξησις τής πρωτευούσης τού ελληνικού κρά
τους, όσημέραι καθιστάμενης σπουδαίου έθνικού κέντρου, δέν ύπήρξεν 
άναξία λόγου, παρά τάς πολιτικάς περιπέτειας, δι' ών διήλθε καί διέρ
χεται τό νεότευκτον εθνικόν κατασκεύασμα. ΤΙ ελληνική πρωτεύουσα 
συνετέλεσεν ού σμικρόν εις τήν πνευματικήν άνάπτυξιν καί διαπαιδα
γώγησή τού έλληνικοΰ. Άλλ' ώς προς τήν έθνικήν καί ψυχικήν μόρ- 
φωσιν καί διαπαιδαγώγησιν”αμφιβάλλω, άν άπό τίνος χρόνου συντελή 
όπως δήποτε.

Απέχω άπό τού παρόντος ν’ αναπτύξω τό θέμα τούτο. Υπάρχουσι 
ζητήματα, μάλλον κατεπείγοντα, άπασχολοΰντα τόν φιλόπολιν καί τόν 
κοινωνιολόγον.

Περατών τάς σημειώσεις ταύτας, ύπομιμνήσκω εις τούς καθ' ήμάς 
‘Ι'πάτουζ, ότι δέον νά γρηγορώσι, μεριμνώντες περί τής ελληνικής 
πρωτευούσης. Πολλά φαινόμενα, οικογενειακά, κοινωνικά, πολιτικά, 
μέ έμβάλλο,υσιν άπό τίνος χρόνου εις βαθυτάτην ανησυχίαν.

Πολιτικός άνήρ τού καθ' ήμάς καιρού άπεφήνατο, ότι ή Εύρώπη 
νοσεί σήμερον έξ αίτιας τών μεγάλων πόλεων. Άς μή εϊπη, ό μέλλων 
ιστορικός τού καθ’ ήμάς Ελληνισμού, ότι ούτος ένόσησε όιινοτάτην 
νόσον, ένεκα τής πρωτευούσης αύτού. τού ίοστεφάνου άστεως.

Έν ΆΟήνζι; τή 15 Νοεμβρίου 1898

ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΛΖΑΖ1ΙΣ
* ΙΙολιτικά, VII, 3.



ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟ

ΕΛΑ νά ζής
’Έλα νά ζής, που σ'άγαπώ'

’Έλα, που ή δόλια μου καρδιά 
Ελένη, κλαίει γιά σένα.

Τά μάτια σου
Τά μάτια και τά βούδια σου,

Τα μάτια καί τά χείλη σου 
Ελένη, τά γραμμένα

Αυγήν αυγή,
Αυγή βραδύ τά λαχταρώ,

Αυγή τά βλέπω,τ’απαντώ 
Ελένη, ς τ' όνειρό μου.

Πάρε στολή
ΙΙάοε στολή σκοταδερή,

Πάρε τή νύχτα, πρόφτασε 
Ελένη, ’ς τό πλευρό μου

Θά σβύσω έμπρος 
Θά σβύσω εμπρός

Θά σβύσω, όταν τά 
Ελένη, ερΟης νά

Καϊ δώσέ μου
Και δώσέ μου προσκέφαλο 

Και δώσέ μου τό χέρι σου
Ελένη, ν’ακουμπήσω'

Κι’ άν μ’ άγαπας
Κι’ άν μ’άγαπας, χίλιες φορές, 

Κι’ άν μ’ άγαπας, νά τ’όρκισΟής 
Ελένη, για νά ζήσω.

Κι’ άν γιά καλό
Κι άν γιά καλό τής νειότης σου, 

ΚΤ άν για δικό σου ψυχικό
Δέ μ’ άγαπας, Ελένη,

Σάν τά στερνά
Σάν τά στερνά, τ’ αχνόφωτα 

Σάν τ’άστρα, ποϋ ή ανατολή
Ελένη, τα μαθαίνει,

σου,όταν σε ϊδώ, 
μάτια μου

. κλείσης!

Αυγή απλώνει δειλά εις τό στερέωμα τήν χλωμήν φω- 
τολαμπήν της.

Ή Σελήνη θολή ψυχορραγεί γερμένη επάνω σ’ τούς 
βράχους τής Μι’νθης.

Του Καϊάφα ή άποσκεπαρνισμένη κορυφή θαμποπρα-
σινίζει εις τό αχανές, στεφανωμένη με ώχρα σύγνεφα.

Πέρα σ ’ τήν Γορτυνία τής Λιοδώρας οί αμέτρητοι λόφδι κολυμ- 
βοΰν εις ένα φως μελιχρόν γεμάτο γλυκύτητα καί μυστήριον, αδελφω
μένοι όλοι εις αίαν εικόνα νεφελώδη χαραγμένην μέ φωτεινής γραμμής 
έπΐ του γαλανού άπειρου, τό οποίον τήν πλαισιώνει. Και άφίνουν εις 
τον οφθαλμόν κάποιαν ανταύγειαν γλυκεϊαν—κάτι τι όμοιάζον μέ χα
μόγελο μικρού παιδιού—ή όποια διαχύνει, δεν ηςεύρω ποιον μελιχρόν 
σελάγισμα εις τήν ψυχήν καί τήν κάνει να ςανοίγη καί νή γέλα.

Κάτω τής 'Ολυμπίας ή πεδιής ή σταφιδοσκεπασμένη κοιμάται τυ
λιγμένη άβρώς μέ ώχρόλευκον πάχνην. Ύπό τον πέπλον τής μουσελί
νας τον διαφανή, ό όποιος τήν διπλώνει μέ τόσην αβρότητα, άναδεύον- 
ται συγκεχυμένως εδώ καί έκεϊ εις τό χλωμόν φως τής αυγής σώματα 
νωθρά, νυσταλέα, μουδιασμένα άκόμη άπό τήν γλυκεϊαν νάρκην του 
πρωϊνοΰ ύπνου.

Καί ό κάμπος άναδίδει δειλή μυστηριώδη ψίθυρον . . .
Ό ήλιος θωπεύει φιλικώς, ώς παλαιός γνώριμος, μ.έ τής πρώτας 

Μάρτιος 1898 ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΠΑΧΤΙΤΗΣ Σ. Δ. II. Σ. Έν εϊδει έντυπώΣεων τό άνιοτέρω ώραΐον αύτοϋ ΰοΟοον 
έγραύεν ό Συμπαθής έν Άνδριτδαίνμ Ιατρός καί προΣφιλής ύμών Συνερ
γάτης κ. ΤάΣης 5. Φραγκαντώνης, ου τά δημοΣιεύματα πάντοτε 
διακρίνει άληθές κάλλος λόγου, δΰναμις φαντασίας καί λευκότης ύυχής, 
κατά τό έτος 1896, οίονεί δέ τό εργον αύτοϋ τοϋτο άποτελέϊ σκιαγρα
φίαν της έποχής έκείνης, καθ’ίίν ή σταφιδική κρίδις διατηρηθεϊΣα έπι 
τρία όλα έτη εις Σημεΐον όξύτατον, εΐχεν έμπνεύδει εις τόν σταφιδικόν 
κόσμον τήν άπογοήτευδιν καί τήν άπελπιΣίαν, τό δέ Στυγνόν φάσμα 
τής πείνης εΣυρεν άνά τάς χρυδοφόρους πεδιάδας τής ΠελοποννήΣου 
τά δάόανά του, ένδπεϊρον τόν τρόμον καί τήν φρίκην τοϋ Θανάτου εις 
τούς ι’ιτνχιίΣαντας κατοίκους της . . .
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άκτίνας του την φαλακράν κεφαλήν του Καϊάφα, στίλβουσαν ζωηρώς 
ύπό τήν σαρκόχρουν βαφήν της. ’Από τά σπλάγχνα τής πεδιάδος άνα- 
βαίνει μία βοή ύπόκωφος, πνιγμένη, όμοιάζουσα μέ βογκητιό ήρεμον 
ψυχορραγοΰντος ανθρώπου, ή όποια πλατύνεται ολίγον κατ’ ολίγον καί 
τέλος έκσπάται εις φευγαλέους κραδασμούς φαιδρών φωνών, τάς οποίας 
συναρπάζουν εις ράκη αί παιγνιώδεις ριπαΐ τοϋ μπουνέντε. Από τά 
λευκά σπιτάκια, τά κατασπαρμένα άρμονικώς επάνω εις τάς πρασίνους 
ζώνας τής πεδιάδος έκχύνονται γοργοκίνητα κύματα τρυγητριών—- 
πτωχαί παρθένοι των βουνών, αί οποία: άφισαν τής πατρίδος των τήν 
στεϊραν γήν, καί έπλημμύρησαν τόν κάμπον ώθούμεναι άπό τούς πρώ
τους νυγμούς τής πείνης—καί έκδιπλώνονται ήρέμα επί των οφιοειδών 
λωρίδων τής πλούσιας γής. Εις τά μικρά ήλιοψημένα χεράκια των 
αστράπτουν ή άκονισμέναις φαλτσέταις των, ύπό τάς όποιας ή νεφρο
παθής μελαγχροινή μας θά παραδώση τόν τρυφερόν της αυχένα.

Οί κουβαληταί μέ τούς βραχίονας των τούς χαλυβδωμένους, τούς 
αλύγιστους ύπό τήν άκούραστον σύσπασιν τών μυώνων των τών σιδηρο- 
γαστορων, μέ τάς γομφώσεις των τάς κραταιάς. εκχύνουν άπό τά πε
λώρια καλάθια των τήν παχουλήν σταφίδα, καί έςαπλώνουν τάς σάρκας 
της τάς μελισταγεϊς επάνω εις τά-πυρακτωμένα αλώνια ύπό τόν ήλιον, 
τόν πυριμάλακτον ήλιον τού ’Ιουλίου,ό όποιος ροφζ, ροφζ λαιμάργως τό 
αίμα της τό ύδαρές, τό γλυκύ, καί σαρκώνει τό σώμα της τό απαλόν.

II θέα τών ανθρώπων αύτών τών διπλωμένων μέσα εις τά ρυπαρά 
ράκη των, τά όποια άφίνουν εδώ καί έκεϊ ασκέπαστα τεμάχια τής όρει- 
χαλκίνης επιδερμίδας των, νά έζεμούν άπό τούς ανοικτούς πόρους των 
κρουνούς ιδρώτος βρωμερού, άποπνέοντος οσμήν σαρκός, ή θέα. τών πλα
σμάτων αύτών, τά όποια ταλανίζει ούτω πως ή άπόκτησις ένας τεμα
χίου άρτου ποτισμένου μέ τόσον ιδρώτα, τό ζεσκέπασμα αύτό τής ζωής 
άπό τήν άθλίαν της ό'ψιν, σού πλημμυρεί τήν ψυχήν μέ κάποιαν άπο- 
γοήτευσιν πολύ πένθιμον καί πολύ όδυνηράν. Καί περιμένεις 
των εκείνα τά άγέλαστα, τά μαραμένα, ν’ άφίσουν άπό στιγμής 
στιγμήν κραυγήν διαμαρτυρήσεως κατά τής ειμαρμένης, κραυγήν 
έκείνας πού δέν παύει νά στέλλη μέσα άπό τά δεσμά της πρός 
πλάστην της ή ψυχή ή τυραννουμένη, δέν ήςεύρω διά ποιον σκο 
εντός τού σάρκινου κελύφους της.

Οί σταφιδοκτήμονες βωβοί, άπαθείς ώς Φακίραι. παρακολουθούν 
άπό τά καλαμόφρακτα στρατόνια τήν έξελιζιν τού τρύγου μέ βλέμμα 
πολύ κουρασμένο. Ύπό τήν μεγαλοπρεπή απάθειαν, ή όποια 
θώνει τά ήλιοψημένα πρόσωπά των, μού φαίνεται, ώσάν νά θέλουν 
νά. κρύψουν κάποιον τραχύν πόνον — τόν πόνον τών σκληρών ρα
πισμάτων τής ειμαρμένης - καί δέν ήςεύρω, ποια οδύνη κρυφή, φυλακι
σμένη εις τάς ψυχάς των, μού φαίνεται, ώσάν νά θέλη νά εκχείλιση 
εις τάς μορφάς των τάς ήλιοκαϋμ.ένας. Ύπό τά χείλη των τά πλα
δαρά νομίζεις, ότι ενεδρεύει κάποιον_πικρόχολον μειδίαμα.^έτοιμον _νΛ 
σύσπαση τούς μύς τών προσώπων των τούς χαλαρωμένους εις πικρ 

απο- 
τχ χείλη 

εις 
άπό
τον 

~όν,

άπολι-

σαρκασμόν κατά τού πεπρωμένου, του άδυσωπήτου πεπρωμένου, τό 
όποιον τούς κατρακύλησε μέ τόσην σκληρότητα άπό τήν έκχειλίζουσαν 
χλιδήν τού πλούτου εις τά βάσανα τής στερεμένης ζωής.

Δέν θά ε’ίπη βέβαια τίποτε νέον κανείς, άν γράψη, ότι ολος αύτός ό 
κόσμος, ό όποιος ξηροψήνεται επάνω εις τό άπέραντον αύτό ταψί ύπό 
τόν ουράνιον φούρνον, ότι όλος αύτός ό κόσμος πείνα. Θά έπαναλάβη 
μίαν φράσιν, τήν όποιαν έσυνήθισαν τόσον τά αύτιά μας, ώστε νά μή 
μάς κάνη πλέον αισθησιν, νά μή μάς συγκινή πλέον, νά θωπεύη τό 
άκουστικόν μας τύμπανον, χωρίς νά μάς λούη τήν επιδερμίδα μέ τό 
άνατρίχιασμα τής φρίκης.

Καί όμως ό κόσμος αύτός πεινά.
Πεινά κυριολεκτικώς.
Αισθάνεται νά τού ζώνουν τον στόμαχον οί νυγμοί τής πείνης.
’Αλλά περίεργον πράγμα- έσυνήθισαν, εΐμπορεί νά είπή κανείς, 

καί αύτοί οί άνθρωποι ές άλλου μέρους νά πεινούν. Ή πείνα δέν τούς 
τρομάζει πλέον. Τό φάσμα της δέν έχει πλέον ζοφερά χρώματα δι’ αύ- 
τούς. Κατέκτησε τρόπον τινά εντός τού στομάχου των τά δικαιώματα 
μιάς λειτουργίας φυσιολογικής, ή όποια άποκοιμάται διά μίαν στιγμήν, 
ώς δριμύς πόνος μετά δόσιν σταγόνων ναρκωτικού, διά νά έξυπνήση μετ' 
ολίγον καί έπαναλάβη τήν επίμονον άκτινοβόλησιν τών πνιγομένων νυγ- 
μών της.Χρειάζεται νά θωρακισθή κανείς μέ πολλήν ύπομονήν, διά νά κα
τορθώσει νά κλέψη τών άνθρώπων αύτών τήν εμπιστοσύνην. Άλλ’ άμα 
τό έπιτύχης, άμα κατορθώσης καί σοΰ ανοίξουν τήν καρδιά των, καί 
επιχείρησης νά τούς άνατάμης τήν ψυχήν, απορείς, πού εύρε τόσον 
πυρρωνισμόν ή δυστυχία, διά νά τούς βάψη, καί τόσον πεσσιμισμόν διά 
νά σαρώση άπό τάς ψυχάς των τήν ελπίδα.

Τίποτε δέν ελπίζουν, τίποτε δέν περιμένουν άπό κανένα. Έβαούν- 
θησαν πλέον νά περιμένουν.

Τό πάν τριγύρω των ύποπτεύουν, τούς πάντας φοβούνται. Όλοι 
όσο: δέν πάσχουν, είνε δι’ αυτούς έκμεταλλευταί τής δυστυχίας των.

Τό μέλλον τούς τρομάζει καί φοβούνται.
Φοβούνται πολύ.
Φοβούνται ν’ ατενίσουν εις αύτό.
Φοβούνται νά σκεφθούν διά τήν αύριον.
Άν έπιχειρήσης νά θερμάνης μέσα εις τάς άπογοητευμένας ψυχάς 

των μέ λόγους παρηγορικρύς καμμίαν ελπίδα, βλέπεις τά χείλη των τά 
χαλαρωμένα νά διαστέλλωντα: άπό ένα μειδίαμα μελαγχολικώτατον, γε
μάτο άπό δυσπιστίαν, τό οποίον σού παγώνει τόν θερμόν λόγον εις 
τό στόμα. ★

* *

. . . Ό ούρανός έσκυθρώπασε. Μαύρα πελώρια σύγνεφα φορτω
μένα βροχήν άναβαίνουν άπό τήν Θάλασσαν,σύροντα μέ νωθρότητα άχθο-
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φόρου τό άτμώδες φορτίον των, καί θραύονται εις την βραχώδη κορυφήν 
τού Καϊάφα, ώς ναυάγια θυμωμένης θαλάσσης, εις χίλια τεμάχια, τά 
όποια απλώνονται εις τόν ορίζοντα, καί ρυπαίνουν τό χρώμα τό γα
λανό,άφινοντα εδώ καί έκεϊ κανε'να κομμάτι ούρανοϋ άσκέπαστο νά γελά 
άπαισίως με'σα άπό τά άπλυτα σάβανά του.

“Ολη εκείνη ή κίνησις, όλη εκείνη ή ζωή, 
έκεϊ με'σα, διά μιας ένεκρώθη, καί 
ται 

ΟΡΑΜΑ TOT ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ
ή όποια έσφυζε 

, καί ή κοιλάς βωβή χωρίς ζωήν φαίνε- 
σπαρμε'νη εδώ καί έκεϊ μέ αγάλματα.
Χίλιοι οφθαλμοί κρε'μανται άπό τόν ουρανόν καί άλλοι τόσοι πόδες 
καρφωμένοι εις τήν γην. Καί έκεϊ με'σα, εις τήν άτμόσφαιραν έκεί— 
τήν θολήν, τήν φορτωμε'νην μέ ύγρους ατμούς, τήν πλημμυρισμέ- 
άπό τό τεφρόν χρώμα, αί θύεις τών ανθρώπων αυτών τών μαο- 

' “ μ —ςυ^Α/VAO) ι/-ι'# χ a ·■ —

πάνω εις 
'ζει άπό του 

άνθρωποι, οί 
ών στοιχείων, 

ϋμα ήλεκτοικόν, 
', πνίγεται 

υρσοκροτεϊ έπάνω

πριν

Όλοι αύτοί ο 
αίαν πάλην ι 

ινισε 
ζεσχ ίζομένων 

όποια

εινε
νην 
νην 
μ.αρωυ.ε'νων λαμβάνουν κάποιαν έ'κφρασιν άπαισίως μυστηριώδη

Αί ποώται άδραι σταγόνες τής βροχής καλπάζουν γοργώς έτ 
τά άσβουνωμε'να αλώνια, καί μία βροντή παλμώδης ΰ·/1' 
ένός άκρου εως τό άλλον τήν άτμόσφαιραν. 
όποιοι παρακολουθούν ακίνητοι τήν γιγαντι 
άνατινάσσονται διά μιας, ώσάν νά τούς έπτ^ρ 
καί μία κραυγή πολύστομος, κραυγή ψυχών 
με'σα εις τήν βροντήν έκείνην τήν παλμώοη, ή 
εις τάς κεφαλάς των.

Το νερό πλαταγίζει άπαισίως έπάνω σ τά σμαλτωμένα αλώνια, καί 
πλημμ.υρεϊ τ’ αύλάκια, καί εκχειλίζεται, καί σαρώνει τήν σταφίδα, 
καί κυλιέται εις τούς δρόμους μαζί μέ τήν λείαν του καί γεμίζει τά 
χαντάκια.

Οί άνθρωποι αυτοί, οί άσπαίροντες ύπό την σιδηρά χεϊρα τής είμαρ- 
με'νης, θύματα, ποιος ήςεύρει, ποιας θεηλάτου οργής, φρικτοί, άπαίσιοι 
τώρα, μέ πρόσωπα μαυροκίτρινα, βαμμένα μέ yykiy, πηδούν ώς δαιμ.ο- 

, με'σα εις τον άκράτητον αυτόν χείμαρρον 
χής, ό όποιος σαρώνει τά αλώνια καί ’ πνίγει μέσα εις τούς ογ- 

νεοού του τού: υιαύοους καί τήν τελευταίαν των έλπίδα !
εις τήν δύσιν ό ουρανός εις τό αβρόν θώπευμα τών λιποθυ- 
άκτίνων τού φεύγοντος ήλιου, γέλα ενα χαμόγελο ζωντα ό, 
------ -·.. ι

■V.

*3 *

με πρόσωπα μαυροκιτ 
νισμε'νοι άπό αλώνι εις αλώνι, μέσα εί 
τής βρο

ς του
Ιίερα 

μισμε'νων 
γεμάτο σαρκασμόν !

τής β
κουι

’Ολυμπία, ’Ιούλιος 1896 ΤΑΣΗΣ Ν. ΦΡΑΓΙχΑΝΤΩΝΠΣ

r

Τώ έπιφανεΐ του στίχου καί του λόγου αριστοτέχνη

Κ. ΛΙέιι. Λ. ΛΙαοτίώκη

Λ'

II

Η σύζυγος κοιμίζει τά μωρά της· 
ίι γριιά Γιαννον ’ς τό μαγειρείο γυρίζει

Θυιιούμενιι όλα...—.ξένα καί ’δικά τιις— 
και πλένοντας τά πιάτα μουρμουρίζει.
Μόνος έκεϊ ’ς τοϋ δείπνου τό τραπέζι, 
κυττώντας ό Σπουργίτης τό φεγγάρι, 
ιιέ ιιιά ιιπαλίτσα άπό ύωιιάκι παίζει 
και σκέφτεται, και πίνει, και φουμάρει. 
Τ’ ώοαϊο νησί του ξάφνου έκεϊ ποοβαίνει 
γεμάτο εΰμορφιές τριανταφυλλένιες 
κ’ ή φαντασία του πλέει όνειοειιιιένη 
’ςέ αύγαις χρυσαϊς, ’ςέ νύχτες ασημένιες. 
Ό νους του τρέχει άπό μιάν άκρη ’ς άλλη 
κ’ ή μιά μαγεία την άλλη ξετυλίζει 
άπό ένα ’ς άλλο χύνεται άκοογιάλι 
κ’ ένα ιιέ τάλλο έιιπόόσ του έκεϊ άντικούζει.— 
Νά ό Μόλος, νά τά ώραϊα κωδωνοστάσια· 
νους καί ψυχή και ’μάτι όπου νά κάμη 
’ς τούς λόφους, ’ς τό Κρυονέρι, ’ς τά έργοστάσια, 
’ς τόν "Αμμο έκεϊ, ’ς τό Αόγγο, "ς τό ΙΙοτάμι, 
άπ’ όπου άρχίζει ως πέρα πού βυθίζεται, 
ιιιά ουράνια εικόνα λές πώς ξετυλίζεται. 
Γλυκοναοάζει ή άνατολίι ολοέναί V U
καί ό ζέφυρος γλυκά γλυκά σκορπιέται. 
Βελάσματα έκεϊθε μακρυσμένα, 
πέοα τ’ 'Αγίου τό σιιιιαντοο γοοικιέταιb I b b I V
και το πουλάκι τό σκοπό του άοχίζει.
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’Στο κάστρο τό φεγγάρι γλυκογέονει 
κ’ ή ανατολή πού άντίκου του οοδίζει, 
’ς τό Άογάσι τά φιλιά της πρωτοστέρνει. 
Νά, ουό σκυλάκια έκεϊ πηδοκοπούνε 
και άναιιεσης ό κυνηγός προβαίνει- 
δεξιά, ζερβιά κοκκόροι αντιλαλούνε 
και τό στερνό τό αστέρι γλυκοσβένει. 
Νά και ό ιλαράς, ποός τό γιαλό σιμόνει 
μέ λίγα έκεϊ ψαράκια ’ς τό κοφίνι- 
γλυκειά ευωδιά εδώ τό πέλαο χύνει 
πού της καοδιας τά φύλλα βαλσαμόνει. 
Νά οϊ Κήποι, νά ή δροσάτη χιοροπούλα- 
κεϊθε άπ’ τή βρύσι—ώ, γλύκα !—ξεπροβάλλει 
χαριτωμένη, άμέριμνη παιδούλα 
μέ τίι σταμνίτσα έπάνω ’ς τό κεφάλι. 
Νά και τής θείας Χρυσάνθης τ’ άγοράκι, 
’ς τόν ώιιο τό σενοϋνι έχει ’οιιιιιένο 
και σέονει τ’ όκνηοό του ναϊδουοάκιL· C I U
λαχανικά δοοσάτα ώορτωιιένο. — 
«Γειά σου, γέρο-Μαντά !—Καλή σου μέρα !» 
κι’ ό γέρος πάει τά ζά του νά ποτίση. 
Ψηλά τού πιστικού αντηχεί ή φλογέρα 
καί πέοα έκεϊ σιιιιαίνει τό ’ξωκκλήσι. 
Μαγεύεται τό βλέμμα- οπού γυρίζει 
μιά αιώνια πρασινιά τό γλυκοσέρνει 
κ’ έκεϊ ή ύυχή πού τό Σκοπό άντικρύζει 
τού γιούλιου ή ευωδιά τή συνεπαίρνει.— 
’Στο θειο ποοσηλωιιένος οοαιιά του. 
οσφραίνεται ό Σπουργίτης και στενάζει- 
γλυκά γλυκά σιγοπετα ή καρδιά του 
καί u’ ένα δάκου άγάπηο πού τού στάζει 
ηέσ’ '<■ τή σιγή πού ό νούυ του ιιοσκοπλέει :L 3 1 3 L
«Ώ, Ζάκυθό ιιου ! ώ. Ζάκυθό ηου !» λέει.V

(Ές ανεκδότου ποιήματος μου)

(Έν Πόοω, ’Οκτώβριος 1898) ιωαννης τςακαςιανος

ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΕΑΙΑΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΝ ΖΑΚΪΝΘΩ.
Τώ εύπαι^εύτω φίλω 

Άνδοία Λ. Άβοί'ρη

ΙΣ τήν Ζάκυνθον, εις τόν π.ίωτον τούτον ανθώνα, εις 
την γρι>Λ/ν νόμ^ην τοΰ Ιονίου, καί τό άνθος της 
Ανατο./ής, εις τήν μ.νροβύ.Ιον ταύτην νήσον,τήν οποίαν 
τόσο; τής άρχαιότητος καί των νεωτε'ρων χρόνων έξο
χοι συγγραφείς καί ποιηταί περιε'γραψαν καί εξύμνη
σαν, όπου καί ουρανός, καί άήρ, καί γή, καί θά
λασσα εξίσου άμ,ιλλώνται, ϊνα έπιδεικνύωσι τάς καλ
λονής αυτών, ύπό φύσιν τοιαύτήν έπρεπε καί οι κά
τοικοι αυτής επιτήδειοι νά γίνωσιν εις δλας τάς

πλαστικής τε'χνας, εις όλα τοΰ νοός τά ινδάλματα καί νά δειχθώσι 
ποιηταί, ζωγράφοι, καλλιτε'χναι, μουσικοί έκ των άριστων, όσους νά 
επίδειξη έχει’ή μήτηρ Ελλάς.

Σκοπός ημών εν τή παρούση μικρά ιστορική διατριβή είνε ν’ άνα- 
φε'ρωυ.εν ολίγα τινά περί τής μουσικής μόνον, καί τούτο, καθότι, μ.έ- 
λος ποό διετίας τυγχάνων τής επιτροπής τοΰ Νε'ου Φιλαρμονικοΰ 
ήμών Συλλόγου, παρεκλήθην παρά συνάδελφου, ϊνα έκθε'σω έν συνό- 
ύει’,τά τής μουσικής εν Ζακύνθω, κατά τούς τελευταίους χρόνους ιδίως.

’Εκ. των περί Ζακ.ύνθου πραγματευθέντων ιστορικών καί τών εγ
γράφων τοΰ παρ’ήμϊν αρχειοφυλακείου, ουδόλως προκύπτει ή ϋπαρξις 
αουσικοΰ έν τή νήσω ήμών σωματείου, ποό τοΰ έτους 1816. Μόνον έκ 
διαφόρων εικόνων τής εποχής έκείνης, διατηρούμενων έν τισι ναοϊς, 
γνωστόν γίνεται, ότι κατά τάς διαφόρους ίεράς λιτανείας παρηκολούθει 
ή τής οοουοας μουσική, κατά δέ τάς πανηγύρεις ήτο έν χρήσει τό καί 
νΰν έν νοήσει παρά τοΐς χωρικοίς ήμών σωέόμενον καί κ,οινώς ταμ- 
πονρ.ϊονιάχαίcν καϊουμενον. συγκείμενον δ ες αυλοΰ καί τυυ.πάνου.

Κατά τό έτος 1816 διαμε'νων έν τή νήσω ήμών ό καθηγητής 
Μάοκος Μπατάγελ (Marco Bal lagcl) κα; παρατηρήσας τήν έλλειψ'.ν
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μουσικής καί τήν σχεδόν μή καλλιε'ργειαν αύτής, ούχί έλλείψει φ-ιλο- 
μούσων, άλλα τουναντίον διδασκάλου, όπως διδάςη ταύτην, έπιθυμών 
δ’ ϊνα μεταδώση την τέχνην αύτοΰ, εάν μέτριον έπιχορήγημα έζησφά- 
λιζεν αύτφ τά προς τό ζην, προέτεινε τοίς Ζακυνθίο'.ς τόν σχηματι
σμόν φϊλαρμονικοΰ Συλλόγου. Πολλοί έσπευσαν, ϊν’άσπασθώσι την πρό- 
τασιν ταύτην καί την Ιην Μαίουίδΐ βσυνεδριάσαντος του σχηματισθε'ντος 
Συλλόγου έν τη αιθούση του ευπατρίδου Κωνσταντίνου Ναράντζη, προ- 
ταθε'ντων δε καί τεθε'ντων εν κληρωτίδι των ονομάτων των ύποψηφίων, 
έξελέχθησαν τέσσαρες νέοι, οϊτινες καί ηρχισαν λαμβάνοντες μαθήματα 
μουσικής. Αυθημερόν ό άνωτε'ρω Σύλλογος έπεφόρτισε τρία έκ των με
λών αύτοΰ, τούς Φραγκίσκον Λούζ, ΙΙε'τρον Μετζαλίραν καί ’Ιούλιον 
Δομενεγίνην, όπως έπιβλέπωσι καί προνοώσιν ύπέρ της προόδου του 
ιδρύματος.

Ό Σύλλογος ούτος διείπετο ύπό κανονισαοϋ, καθ’ ον έκαστον των 
GO αύτοΰ μελών ύπεχρεοΰτο νά καταθέτη παρά τώ άνωτε'ρω Μ. Μπα- 
τάγελ ημισυ τάλληρον μηνιαίως. είσπραττομε'νων των χρημάτων τούτων 
κατά τριμηνίαν,—-ό δέ διδάσκαλος Μπατάγελ ύπεχρεοΰτο νά διδάσκη εις 
τε'σσαρας νε'ους την μουσικήν τε'χνην, καθιστών αυτούς επιτηδείους, ϊνα 
δύνανται νά παίζωσιν έν τώ θεάτρω,—νά δίδη κατά μήνα μουσικήν 
συν αυ λίαν έν τώ θεάτρω, ίδια δ απάνη, ύπό την διεύθυνσιν μέν αύτοΰ, 
τη συνδρομή δέ τών μαθητών αύτοΰ καί άλλων έρασιτεχνών, καί έκτελη 
τά έκλεκτότερα μουσικά τεμάχια, είτε ίδια, είτε τών διασημοτε'ρων 
μουσουργών. Έάν, μετά την πάροδον τών δύο έτών, ητις προθεσμία 
είχε ταχθη προς διατήρησιν της μουσικής, είτε ό Σύλλογος ήθελε δια- 
λύεσθαι, είτε ό διδάσκαλος άποσύρεσθαι,ύπεχρεούντο άμοιβαίως, ΐνα εί- 
δοποιώνται περί τούτου τρεις μήνας προηγουμένως, έάν δ’ ό Σύλλογος 
έςηκολούθει πλε'ον τών δύο έτών,με'λος τι δ’αύτοΰ ήθελε ν’άποσυρθη κατά 
τό τέλος της πρώτης διετίας,ώφειλε τό με'λος τοΰτο νά γνωρίση την έπι- 
θυμίαν αύτοΰ τώ αύτώ διδασκάλω τρεις μήνας προ της λήςεως τοΰ τε
λευταίου έτους. Άπαντες οί έταϊροι έχαιρον τό δικαίωμα νά δίδωσι 
σημείωσιν ενός ονόματος μόνον, όπως τοΰτο διδαχθη παρά τώ διδα— 
σκάλω οργανόν τι. Τά ονόματα ταΰτα έτίθεντο έν κάλπη, τά δέ πρώτα 
τε'σσαρα έξερχόμενα έκ της κάλπης ήσαν τά έπιτυγχάνοντα, ϊνα διδα- 
χθώσι δωρεάν, έπρεπεν όμως οί μέλλοντες νά διδαχθώσι νά ώσιν άποροι.

Οί τόν Κανονισμόν τοΰτον ύπογράψαντες τώ 1816 έταϊροι ήσαν οί 
έξης, ούς, χάριν τής ιστορίας, άναγράφομεν : Μωρατέλλης, ’Ιούλιος 
Δομενεγίνης, Δημ. Μακρής, Διον. Βαρβιάνης, Διον. Κεφαλληνός, 
Λούτς, Διον. Βλάχος, Λαυρέντιος Μερκάτης, Φραγκ. Μουτσάν, Κά- 
μϊλλος Ρώμας, Δρ. Στεφάνου, Ίωάν. Κορκός, II. Λ. Μερκάτης. Αύ- 
γουστ. Κανδιώτης, Διον. Γεννήματος, Γεώργ, Κουερϊνος, Άναστ. Κα- 
λε'ντζης, Έμμ. Βλαστός. Κ. Χαράντζης, Δ. Βοΰλτσος. Στ. Βοΰλτσος, 
ΙΙε'τρ. Μάτσας,Ίω. Καμπανέλλης, Γ. Σ. Βάλσαμος, ’Ιάκωβος Μερκά
της, Κωνστ. Τζέν, Ίω. Κόκκινης, Καϊσαρ II. Λογοθέτης, ό ΙΙρωτο- 
παπας Γαρζώνης, Ίω. Κρενδιρόπουλος, Δημ. Χαριάτης, Λαμπρινός 

Μελισσινός, ’Ιωάννης Μελισσινός, Ιωσήφ Ρενώ, Άνδρε'ας Γαή- 
τας, Κόμ. Καψοκε'φαλος, Καϊσαρ Λογοθέτης, Θεοδόσιος Δημάδης 
διδάσκαλος, Άντ. Σανδρίνης, Κωνστ. Δραγώνας, Πέτρος Μακρής, 
Ίω. Σηγοΰρος, Δρ. Διον. Ροίδης, Δημ. Φωσκάρδης, Ίω. Καρβελλάς, 
’Ιωσήφ Φλαντίνης, Κωνστ. Μαρτινε'γκος, Νικόλ. Κομ. Μεσσαλάς, 
Θεόδ. Σηγοΰρος, Σπυρ. Βερέττας, Γεώργ. Ρώσσης, ΙΙαΰλος Γαήτας, 
Γεώργ. Πλανίτερος καί τινες άλλοι ’.

Τοιαύτη τις έγε'νετο ή ϊδρυσις τοΰ πρώτου έν Ζακύνθω Φιλαρμονι- 
κοΰ Συλλόγου, ού ή τύχη άγνοεϊται, μή προκύπτοντος τοΰ χρόνου τής 
τε διατηοήσεως αύτοΰ έκ τών παρά τώ άρχειοφυλακείω ήμ.ών έγγράφων.

Ό άείμ,νηστος τής Επτάνησου ιστοριογράφος II. Χιώτης, άνε'φε- 
ρεν ήμϊν ποτέ, ότι, μετά τήν διάλυσιν τοΰ άνωτε'ρω Συλλόγου, σκέψις 
έγε'νετο ύπό τινων ευπατριδών περί ίδρύσεως νέου τοιούτου ύπό την έπω- 
νυμίαν «Πυθαγόρας» *, άλλ’ ότι έναυάγησε προ τής ίδρύσεως αύτοΰ.

Τήν έλλειψιν μουσικής άνεπλήρου ή τής φρουράς τής νήσου, δ'τε, 
κατά τό έτος 1843, ιδιωτική τις εταιρεία έσχημάτισεν αστικήν μουσι
κήν έκ 40 οργάνων ύπό έπιτροπήν τούς Δ?® Φραγκίσκον Καρβελλάν, 
Άντ. Μιχαλίτσην, Φραγκ. Δομενεγίνην καί Διον. Κεφαλληνον καί 
κατά τήν έορτήν τοΰ προστάτου τής νήσου παρακολουθήσασα την λι
τανείαν τοΰ ίεροΰ λειψάνου τοΰ Άγιου Διονυσίου, προυκάλεσε τον γενι
κόν θαυμασμόν* διά τε τήν έντός ολίγων μηνών μεγάλην πρόοδον, διά 
τό ομοιόμορφον τής στολής καί τήν έν γε'νει τάζιν αυτής. Καί ή μουσική 
αύτη διετηρήθη έπί τινα έτη, άλλά κατόπιν, άγνωστον διά τίνας λό
γους, διελύθη.

Καί κατά τό έτος 1871, άν δεν άπατώμεθα, άνεσχηματίσθη νε'α 
μ.ουσική ύπό τόν διδάσκαλον Δέ-Λουίγην, διευθυνομένη ύπο επιτροπής, 
ής πρόεδρος έτύγχανεν ό σεβαστός συμπολίτης ήμ.ών κ. Ιω. Δομενεγί
νης. 'Γπέρ τής προόδου τοΰ σωματείου τούτου τά με'γιστα συνετε'λεσεν 
ό κ. Άντ. Βαρότσης, ουδέ τής ιδίας αύτοΰ περιουσίας πρός τοΰτο φει— 
σθείς. Πλήν σύν τώ χρόνω καί ή μουσική αύτη διελύθη, κατά δέ τάς 
λιτανείας καί τάς έορτάς συνηνοΰντο διάφοροι μουσικοί ύπό τον μουσι
κοδιδάσκαλον 'Αντώνιον Καπνίσην καί άνέκρουον διάφορα τεμάχια 
υ,ουσικά πρός τέρψιν τοΰ κοινοΰ. Βραδύτερον οί αυτοί πα.ίαιοι μ.αθηται 
συνεκεντρώθησαν ύπό τόν διδάσκαλον Μάγγελ καί ^σχημάτισαν σωμα- 
τεϊον ύπό τήν έπωνυμίαν «Όρφευς». ό'περ δεν διετηρήθη επι μακρόν, 
καθότι, κατά τά έτη τής ίδρύσεως αύτοΰ, ύπήρχε καί ό κατωτέρω

1) Τ’ανωτέρω έλήφθησαν έκ χειρογράφου τής έποχής εκείνης, σωζομενου 
παρά τή δημοσία ημών βιβλιοθήκη

2| II ιστορία τής νήσου αναφέρει ΖακΰνΟιόν τινα ΙΙυθαγοραν μουσικόν, 
ζώντα, κατά τον ΒαρΟελεμύ, περί τόν ο' αιώνα π. X. και γενόμενον εκ τών 
οιασημοτέρων τών συγχρόνων αύτοΰ. ("Ορα καί ιστορίαν Π. Χιωτου. Τομ. Λ 
σελ 160).

3) Ορα «Χρονικόν» Δ. Βαρβιάνή—σελ.213—σωζομενον παρά τώ παρ ήμ-ιν 
αρχειοφυλακείο;.
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μνημονευόμενος «Νέος Φιλαρμονικός Σύλλογος», ύπό διδάσκαλον τον 
Φ. Νικολίνην, καί επομένως, μή δυναμένων δύο μουσικών νά συντη- 
ρώνται έν τή νήσω, έπρεπε κατ’ ανάγκην νά έπέλθη ή διάλυσις της 
μιας, ήτις καί έπήλθε, καί ή συντήρησις της έτέρας, ήτοι τοΰ «Νέου 
Φιλαρμονικοΰ Συλλόγου».

Έν έτε: 1888 ίδρύθη φιλαρμονικός Σύλλογος ύπό τήν επωνυμίαν 
«Νέος Φιλαρμονικός Σύλλογος Ζακύνθου», ού ό κανονισμός ένεκρίθη διά 
Β. Διατάγματος της 28 Δεκεμβρίου 18-10, δημοσιευθεΐς έν τώ ύπ’ άρ. 
6 της 4 Ιανουάριου 1891 φύλλω της «’Εφημερίδας της Κυβερνή- 
σεως». Δυστυχώς, ώς έκ της συμβάσης θεομηνίας τών σεισμών της 19 
’Ιανουάριου 1893, τοΰ πλείστου μέρους της περιουσίας αύτοΰ ύπό τά 
ερείπια ταφέντος, τών μουσικών μελών διασκορπισθέντων καί τών 
συνδρομητών παραιτηθέντων, περί άλλου τινός οιουδήποτε δυναμένων 
τότε νά σκέπτωνται η περί μουσικής, διελύθη καί ό Σύλλογος ούτος. 
ΙΙαρελθούσης όμως της θεομηνίας εκείνης καί άναλαβούσης μικρόν κατά 
μικρόν της νήσου, συνήχθησαν τή 1 Δεκεμβρίου 1893, ελλείψει συν
δρομητών, οί το μουσικόν τοΰ Συλλόγου σώμα άποτελοΰντες μαθηταί 
καί άπεφάσισαν τήν άνασύστασιν αύτοΰ τοΰ Συλλόγου, προέβησαν δέ 
εις τήν εκλογήν επιτροπής, κατά το άρθρον 22 τοΰ ανωτέρω κανονι- 
σμοΰ, ήν άπετέλεσαν έκ τών κ. κ. Όθ. Ρέντζου (προέδρου), Άντ. 
Μπαμπάκου (γραμματέως καί ταμίου), Ιωσήφ Κρενδιροπούλου, Διον. 
Τρικάρδου, Άλ. Μερκάτη, Άγ. Τυρόγαλά καί Διον. Στουπάθη (μελών).

Τή 5 Μαρτίου 1894 σηνελθοΰσα ή ανωτέρω έπιτροπή, ήτις άπό 
τοΰ Ιανουάριου ίδιου έτους είχεν άναλάβει τά καθήκοντα αυτής, καί έπί 
τή προτάσει τοΰ ταμίου αύτής Ο. Ρέντζου, προέδρου έκλεχθέντος μετέ- 
πειτα τοΰ κ. Δ.Α. Στουπάθη,έψηφίσατο, ϊνα ό Σύλλογος τεθή ύπό τήν 
προστασίαν τής Α. Β. Υ. του Πρίγκηπος Νικολάου, ον καί ώνομάτι- 
σεν ισόβιον επίτιμον πρόεδρον αύτοΰ, δι’ έτέρας δέ πράξεως τής αύτής 
έπιτροπής άπό 10 Απριλίου 1895 προσελήφθη ώς διδάσκαλος τής 
μουσικής, αντί τοΰ άποχωρήσαντος Φ. Νικολίνη ’Ιταλού, ό έκ Κερκύ- 
ρας συνταξιούχος στρατιωτικός μουσικός Βίκτωρ Μαυρόχης.

Τήν 3ην Μαίου ίδιου έτους τρία τών μελών τής έπιτροπής τοΰ 
Συλλόγου, οί κ. κ. Δ. Στουπάθης, Α. Μερκάτης καί Α. Τυρόγαλας 
παραιτηθέντα, άντικατεστάθησαν βραδύτερου ύπό τών κ. κ. Ίω. Άγ- 
γελίδου, Α. ΙΙλατυμέση, 1 . Μόζερ καί Σπ. II. Στουπάθη.

Αηξά.σης τής περιόδου τής ανωτέρω έπιτροπής. τήν 9 Μαίου 1896 
έγένετο εκλογή ύπό τοΰ σώματος νέας τοιαύτης, ήν άπετέλουν οί κ. κ. 
Ιω. Α. Μάργαρης (πρόεδρος), Γεώργ. Δομενεγίνης (αντιπρόεδρος), Α. 

X. Ζώης (γραμματεύς), Ιω. Χαλίκια;, Άναστ. Χαλικιόπουλος, Γ. 
Σαρακίνης καί Κ. Δε-Σύλλας (μέλη). Αναλαβοΰσα ή νέα αύτη έπι
τροπή έν στιγμαϊς δυσχερεστάταις τήν διεύθυνσιν τοΰ Συλλόγου καί έπι- 
θυμοΰσχ. ϊνα, το επ' αύτή συντέλεση εις τήν όσον ένεστ: ευπρόσωπον 
παρουσίασιν τοΰ Συλλόγου τούτου, καλόν έκρινεν, ϊνα σχηματίση έπι- 
τροπήν έκ κυριών καί δεσποινίδων, έκ τών τά πρώτα φερουσών τής 

κοινωνίας Ζακύνθου, όπως δι οιουδήποτε μέσου δυνηθή νά παοάσχη 
αύτη τήν συνδρομήν καί προστασίαν αύτής ύπέρ τοΰ Συλλόγου, πλεϊσται 
δέ τών κυριών καί δεσποινίδων άναδεχθεϊσαι παρέσχον πολλάκις βοή
θειαν εις τον Σύλλογον. 'II έπιτροπή τοΰ Συλλόγου, δι’ έγκυκλίου αύ
τής πρός πολλούς ομογενείς, πολλά εϊσέπραξε χρήματα, ό δέ αξιότιμος 
κ. Λεωνίδας Σ. Κοργιανίτης, κτηματίας καί πρόξενος τής Δανίας, 
προσέφερε μεγαλοπρεπή οικίαν, ένθα έγκαθιδρύθη ό Σύλλογος, καταλ
λήλως δ'.ασκευασθεϊσαν καί πλουτισθεϊσαν διά πινακοθήκης τών καλλι- 
τέρων μουσουργών, όφειλομένης εις τούς ζωγράφους κ. κ. Σπ. ΙΙελεκά- 
σην, Ίω. Ταμπάκην καί Νικ. ΙΙαπαϊπαννόπουλον. ’Επίσης έσχημάτισε 
σχολήν μουσικής πρός χρήσιν τών βουλομένων νά δ'.δαχθώσι τήν τέχνην 
δωρεάν, πολλοί δέ άποροι νέοι,ήδη έντελώς έξέμαθον ταύτην, έν-βολίασε 
δαπάνη τοΰ Συλλόγου,· πολλάκις τούς μαθητάς, έπλούτισε τό κατά
στημα δι’ εικόνων καί έπίπλων, διά νέων οργάνων καί μουσικών βι
βλίων καί έν γένει έπραξεν δ,τι άπητεΐτο εις τήν άνύψωσιν αύτοΰ τοΰ 
Συλλόγου. Κατά Δεκέμ.βριον τοΰ 1896 παραιτηθέντων δύο τών μελών 
τής έπιτροπής. τών κ. κ. ’Αντ. Χαλικιοπούλου καί Κ. Δε-Σύλλα, 
έξελέγησαν ύπό τοΰ σώματος οί κ. κ. Δ. Ε. Μαρτινέγκος καί II. Φι- 
λιώτης, βραδύτερον δέ παραιτηθέντων τών κ. κ. Π. Φιλιώτη καί Γ. 
Σαρακίνη έξελέγησαν οί κ. κ. Ν.Ι. Δομενεγίνης καί Α.Α. Άντωνέλλος, 
αλλά καί τοΰ διδασκάλου Β. Μαυρόχη παραιτηθέντος κατ’ Απρίλιον 
τοΰ 1897, προσεκλήθη ό ’Ιταλός Β. Di-Bclla πρός αντικατάστασή 
αύτοΰ κατ’ Αύγουστον ίδιου έτους, πλήν καί τούτου άναχωρήσαντος, 
κατά ’Ιούνιον 1898, προσεκλήθη έκ Κατάνης τής Σικελίας ό Ιωσήφ 
Sclicmbri, δστις καί μέχρι σήμερον ύπηρετεϊ, ώς διδάσκαλος τοΰ 
σχολείου τοΰ Συλλόγου.

ΊΙ έπιτροπή τοΰ Συλλόγου θεωρήσασα άναγκαϊον, ϊνα έπεκτείνη μέν 
τον κύκλον τών ένεργειών αύτοΰ, έξασφαλίση δέ τά ίδια συμ
φέροντα έν τω μέλλοντι, προέβη τή 12 Δεκεμβρίου 1897, δυνάμει τοΰ 
40 άρθρου του ίσχύοντος κανονισμού εις τήν τροποποίησιν αύτοΰ, ον 
οϋτω τροποποιηθέντα καί έδημοσίευσεν έν ίδίω τεύχει. Δυστυχώς έπ’ έ- 
σχάτων, παρά τήν προθυμίαν τής έπιτροπής καί τον ζήλον τών μαθη
τών, τά οικονομικά τού Συλλόγου ήμών περιήλθον εις τήν δυσχερεστέραν 
τών θέσεων, μή δυναμένου τοΰ Συλλόγου ν’ άνταποκριθή εις τά έξοδα, 
τ’ άπαιτούαενα πρός συντήρησιν διδασκάλου, πληρωμήν έπαναληπτό- 
ρων τινών μουσικών, καί άλλων χρειωδών τοΰ σχολείου. Εύχόμεθα ή 
κρίσις αύτη νά παρέλθη, όπως μή στερηθή ή νήσος ήμών τής μόνης 
έναπομεινάσης έν αύτή διασκεδάσεως, έλπίζομεν δ ότι έν έκτενεστέρα 
μελέτη ήμών περί τής μουσικής καί τοΰ θεάτρου έν Ζακύνθω θα εϊμεθα 
εις θέσιν νά προσθέσωμεν πολλά είσέτι ύπέρ τής προόδου τοΰ Συλλόγου 
τούτου, ύπ' δψιν έχοντες τά πάντοτε φιλοπρόοδα αισθήματα τοΰ Ζα- 
κυνθίου λαού.

Έν Ζακύνθω, Όκτώβοιος 1898
ΛΕΩΝΙΔΑΣ X. ΖΩΙΙΣ



ΞΑΦΝΟΥ μπροστά του έφάνηκε
'Η μάγισσα, που χρόνια έκαρτεροΰσε,
Καί σάν τρελλας ’στήν οψη της
Γυρεύει τή χαρά, πού έλαχταροΰσε.

Τ
Φλόγαις σκορπούν τά μάτια της
Καί μέσα ’στην καοδια ν’ ανάβουν νοιώθει
'Ι,Ι φλόγαις, πού δέ γνώριζε,
Καί νά ξυπνούν κ’ οί κοιμισμένοι πόθοι.

Τ
Σέρνετ’ εμπρός της, σέρνεται
'Ο νειός, πού ξέρει μόνο ν αγαπάη,
Καί ’στη θερμήν αγάπη του
'Η μάγισσα γλυκά χαμογελάει.

Τ
Καί τόν φιλούν τά χείλη της
Κι’ άλλη φωτιά τ’ ανάβουν μέσ’ στά στήθεια 
Δική του ειν’ ή μάγισσα !
Τά μάτια της τού λένε τήν’άλήθεια

Τ
Καί σπαρταράει στά πόδια της
Κι’ ολο γιά τήν αγάπη του τής λέει.
Καί τόν άκου’ ή μάγισσα
Γι’ αυτή τήν ευτυχία του νά κλαίη.

ι

μεγαλείτερος των έν Γαλλία Συγχρόνων Αρχιτεκτόνων, δότες
μεταξύ Αλλων είναι καί ό άρχιτέκτων τοΰ περιαινύμου κτιρίου τοΰ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΑΡΝΙΕ
(Ό έν ΊΙαριοίοις κατά τόν 'Ιούλιον 

ον /δίλ$’ άποΗανών διάβήμος άρχιτέπτων 
τής "Οπερας)

τμ άρχιτεκτονικμ. ΊΙ

του 
1842 
βρα- 
κ άλ

του Καρόλου Γαρνιέ με- 
άπετυπώθτι εις δλα τά έργα 
καλλιτεχνικός αύτοϋ μελέ-

παριόινοΰ Μελοδράματος.
Έγεννήθη έν έτει 1825 έν Παρι- 

όίοις, ένθα ένεγράφιι μαθητής 
Σχολείου των Καλών Τεχνών τώ 
καί τώ 1848 έτυχε τοΰ πρώτου 
βείου έν 
λιτεχνική 
γαλοφυΐα 
καί τάς
τας. Νεώτατος κατήλθεν είς τήν Ελ
λάδα μετά τοΰ Έδιιόνδου ’Λιιποΰ 
καί διέμεινεν ικανόν χρόνον. Έκ των 
καλλιτεχνικών έντεϋθεν μελετών του, 
ή ΰπουδαιοτέρα παθών υπήρξε μία 
πολύχρωμος άναπαράόταόις τοΰ έν 
Αίγίνμ Ναοϋ τοΰ Διός, έργον θαυ- 
μαόθέν έν τμ έν ΙΙαριόίοις Παγκο- 
όμίω Έκθέόει τοΰ 1855. 'II καλλιτε
χνική αΰτη καί Αρχαιολογική έργα- 
όία τοΰ όνομαάτοΰ άρχιτέκτονος ένε- 
ποίιιόε τότε μεγίότην έν ΙΙαριόίοις

αϊύθηόιν, θεωρείται δ’ έκτοτε, ώς μία των κλαόικωτέρων καλλιτε
χνικών μελετών τοΰ είδους τούτου.

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ

Τά μάτια της τά βλέπω τά μεγάλα,
:οαβούνεείνα'ι μαγνήτης που μπροστά της μέ ι

και μέσα τους βαθειά βαθειά μου λένε
πώς κάτι θέλουν μυστικά για νά μου πούνε.

Το μαγικό της βλέμμα μου προδίδει
τό μυστικό πού κρύβει στήν καρδιά της, 
καί γέρνω στό γλυκό της, στοματάκι 
νά κλέψω τά αιώνια φιλιά της.

νίί
Κι εκείνη μέ χαμόγελο στά χείλη 
άμίλητη δεν θέλει νά μιλήση, 
καί τρέχει άξένοιαστη, χαρούμενη, σιμά μου, 
μέ τά χειλάκια της τό στόμα μου νά κλείση.

(1898) ΛΙΛΗ Α. ΒΙΔΑΛΗ
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ΙΓΗ, ρίγη, ρίγη ! »
Είνε ή φράσις, την όποιαν άφίνουν τά 

χείλη επί τή θέα τοΰ ερωτικού συμπλέγ
ματος. Είνε ακόμη ή φράσις, ήτις δύναται 
κάλλιστα νά άντικαταστηση την τοΰ Δα
νού ήγεμονόπαιδος : «Λέξεις, λέξεις, λέ
ξεις ! »

Αί λέξεις δύνανται νά ήνε ή κρηπίς των 
εκλογικών παρ’ ήμ.ϊν προγραμμάτων, ό 
χαρακτηρισμός τοΰ πολεμικού μας πα- 
έρωτευμένους ωσάν τήν Σιμαί, ωσάν τον

'Ρϊγον, αί λέξεις δεν έχουν καμμίαν σημασίαν. Αυτοί ρίγη ονειροπόλη
σαν μόλις έγνωρίσθησαν, ρίγη τούς έδόνησαν μόλις ύπανδρεύθησαν, ρίγη 
τώρα αισθάνονται κατά τόν άχώριστον βίον των.

“Ώ, ποιος ύμνος αιώνιος της καρδίας χαράσσεται εις τάς μορφάς των, 
ποιος θρίαμβος αισθήματος άποτυποϋται εις τά χείλη τού 'Ρίγου, ποια 
ήδυπάθεια καί ευγνωμοσύνη εις τούς οφθαλμούς του ! Καί αυτή πώς 
έναγκαλίζεται τόν εκλεκτόν της, ευχαριστημένη διά τό κατόρθωμά της, 
καί τον ενατενίζει, μέ ποιαν γαλήνην, μέ ποιαν ψύχραιμου άγάπην ! 
Καί αυτός άκουμ.βα μετά στοργής, πειθήνιος, εις τήν γυμνήν σάρκα του 
ώμου της καί αυτή διά τών προκλητικών βραχιόνων περιβάλλει τον 
λαιμ.όν του δι’ άλύσεων τόσω χαριτωμένων, τόσω απαλών, τόσω ευθραύ
στων ! Καί τά ρίγη — τό σύμβολον τού έρωτός των καί ενώπιον έτι 
τού κόσμου — εφάπτονται, άλληλερεθίζοντα τά νεύρα.

Αυτή, ή καταφρονήσασα άξιώματα καί πλούτη καί κοινωνίαν κα'( 
σύζυγον, φαίνεται ώς νά τόν προστατεύη άπό τά βέβηλα σχόλια τού 
κόσμου, ώς νά τού λέγη :

«Γύρε εις τήν άγκάλην μου- ακούσε μόνον τούς παλμούς τής καρδίας 
μου. ’Εμέ βλέπε- είμαι εγώ διά σέ τό παν, διότι τό παν χάριν σού 
έγκατέλειψα. Κοινωνία, οικογένεια, ήθική, κόσμος είμαι έγώ. Σέ κρατώ. 
Είσαι ίδικός μου ! »

Καί αυτό τό κήρυγμα, τό έντονον, τό έξοχον, τό περιλαμβάνον τόν 
οεκάλογον τής έρώσης καρδίας, τό κήρυγμα τής φιλήδονου γυναικός τό 
τονισθέν επάνω εις τά νεύρα, εις τά κύτταρα, εις τάς ίνας, εις τούς 
σπονδύλους, τό άπαρτΐζον ένα άλάβαστρον, ένα άμέθυστον, κάτι ώσάν 
ονειοον, ώσάν λίκνισμα, κάτι ώσάν άφρός, ώσάν φαντασμαγορία, το 
κήρυγμα τού όποιου τό μέν μεγαλεΐον ζωγραφεϊται εις τό ποόσωπον 
έκείνης ή δέ γλυκύτης εις εκείνου τήν μορφήν, είνε τό αιώνιον κή
ρυγμα τής νεότητος, τό όποιον κανείς νόμος μέχρι τούδε δεν έκλό- 
νισε, καμμία θρησκεία, κανέν στέμμα, κανέν ψεύδος ! Είνε νόμος 
τής φύσεως δ όποιος έγένετο έθιμον τής καρδίας. Καί τά έθιμα έχουσιν 
ΐσχύν νόμων.

Μέ τάς χεϊρας συμπεπλεγμένας, φαίνεται ώς νά προσεύχηται άκουμ- 
βώσα έπ ’ αυτού. Καί ή προσευχή της ή κοσμική, τήν όποιαν φιλοτε
χνούν παλμοί καρδίας, απευθύνεται προς εκείνον, ό όποιος ήτο περιττόν 
νά μάς δεικνύη τον δακτύλιον τής άριστεράς χεερος διά νά φανή ότι 
ανήκει εις αυτήν. Τό διακηρύττει τόσον γλυκά το βλέμμα του !

&

Κλάρα Βάρδ.—Πριγκήπισσα Σιμαί.—
Κλάρα Ρίγου.

’Ιδού ή έξέλιξίς της.
Κόρη εκατομμυριούχου ’Αμερικανού, μό

νος ύπολειφθείς βλαστός μιας σειράς δεκα
τεσσάρων τέκνων.

Πείθει τήν μητέρα της καί αποχαιρετούν 
τήν ’Αμερικήν.

Ήτο δέκα οκτώ ετών. Εύπλαστον σώυ.α- 
σφριγώσα διάνοια. Όλην τήν Παρισινήν 
κομψότητα, όλην τήν Άυ.εοικανικήν έκκεν- 
τρικότητα συνήνωνε. Προς δέ, οκτώ έκα-
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τομρ.υρίων προίκα. Καί κατέκτα, καί ήτο ή Κλάρα αιωνίως βασιλίς 
όπου καί &ν ραετέβχινεν, οπού καί άν παρίστατο. Πότε εις τούς Παρι- 
σίους, πότε εις την Νίκαιαν.

Εις την τελευταίαν αύτην πόλιν συναντά ενα πρίγκηπα. Τον Καραρ/.άν

ί·:· Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΣΙΜΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΘΙΓΓΑΝΟΣ ΡΙΓΟΣ W
< ' Εκ τελευταίας φωτογοαη ίας )

Άλλ’ άντετίθετο ή ριήτηρ, ή δοξομ,ανής μ.ήτηρ, ή όποια ήθελε νά 
εϋργι ευκαιρίαν ν’ άναρ.ιχθή εις τούς αριστοκρατικούς κύκλους. Καί νικόρ. 
Πείθει τήν Κλάραν νά νυιαφευθή τόν πρίγκηπα. Καί τήν 20 Μαίου 1890

Σιυ.αί. Ό όποιος τήν ερωτεύεται. Άλλ ή Κλάρα ενα εχει σύμβουλον 
[λόνον· τήν καροίαν της. Πώς νά τόν νυιαφευθή, έστω καί πρίγκηπα, άφοϋ 
έυ.ιχανώς ήγάπα ένα εΐψ.ορφον λοχαγόν, τον Δε-Έσσελς. 

Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΚΑΡΑΜΑΝ ΣΙΜΑΙ ·£·
(Έκ ιαωτάτης φωτογοαφίας)

παρόντος εις τήν τελετήν καί τοΰ έρωυ.ένου της λοχαγού, νυυ.φεύεται ή 
Κλάρα τον Σψ.αί.

Όλαι αί αΐθουσαι ήνοίχθησαν εις τήν ιιυριόπλουτον, εις τήν περικαλλή, 
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εις τήν νεαράν πριγκήπισσαν. "Ολους άπησχόλει ή καλλονή της' και αυτόν 
τόν Βασιλέα τού Βελγίου. Άλλ’ άν οί άνδρες αμάχητοι ύπετάσσοντο 
εις τήν πριγκήπισσαν, αί γυναίκες — ώ! αί γυναίκες ! — έζηλοτύπουν. 
Καί τό νεαρόν ζεύγος φεύγει έκ Βρυξελλών καί περιπλανάται εις τάς 
λεωφόρους των Παρισίων.

Ή πριγκήπισσα άγει ήδη βίον τρελλόν. Ρίπτεται ακάθεκτος εις τάς 
ήδονάς, εις τήν χλιδήν, εις τόν οίνον. Μεθύσκει, παίζει μετά των άνδρών, 
πίνει άπνευστί φιάλας καμπανίτου, άψίνθου, βουργονδίου. Σημαιοφόρος 
τής χειραφετήσεως, δίδει εις τάς ΙΊαρισινάς άριστοκράτιδας τό σύνθημα 
νά διασκεδάζουν άνά τά έστιατόρια τού συρμού- καί πράγματι ήρχισαν 
αί πλεϊσται νά συρρέουν εις αυτά, ώς εις λειτουργίαν έκκλησίας !..,

Εις τά 1896 έκδηλούται ή ανταρσία της. Έβαρύνθη τόν πρίγκηπα- 
λησμονεί τά δύο τέκνα της καί περισυλλέγει τά δίκτυά της. Εις τό βάθος 
των εύρέθη εις ’Αθίγγανος βιολιστής. Τόν εϊδεν εις Παρισίους κατά τύχην 
ε’.σελθούσα εις έν καφενεϊον, ένθα έψαλλον βοημοί. Ό ’Αθίγγανος διηύ- 
θυνε τήν μουσικήν. Τόν ήοάσθη στιγμιαίως. ’Ανάστημα δεν εϊχεν. ΤΗτο 
πολύ μελάγχρους. Άδιάφορον- ήτο αυτή Άμερικανίς. Αυτό ήτο άρκετόν.

Ό ’Αθίγγανος πώς νά πιστεύση εις τήν ιδιοτροπίαν της ! Αυτή όμως 
μαίνεται έξ 
ν 
του,

Άφίνει 
περιοδεύει μαζή το· 
λήγει εις Κάϊρον 

’Εκείνος, άν καί ΰπανορος, ύποκύπτει καί άφίνει 
άπαχθή άπό την τρελλήν πριγκήπισσαν, έγκαταλείπων την σύζυγόν 

όπως καί εκείνη έγκατέλειψε τον ΐδικόν της.
τό παν ή Κλάρα καί ρίπτεται εις τά χείλη του 'Ρίγου. Καί 

ου, καί περιφρονεΐ τάς κρίσεις τοΰ κόσμου, καί κατα- 
, ένθα δαπαν^ χιλιάδας οραχμών καί γέννα έν τέκνον. 

’Επανέρχονται εις Παρισίους- άλλ ’ ό κόσμος τούς βλέπει δυσαρέστως- 
καί φεύγουν καί μεταβαίνουν εις Μιλάνον- εις τό θέατρον της Σκάλας 
δίδεται μίαν εσπέραν μία θεατρική έπιθεώρησις, έν ή διαδραματίζεται έν 
τινι σκηνή καί τό ερωτικόν έπεισόδιόν των. Καθ’ ην στιγμήν οί ηθοποιοί 
οί ύποκρινόμενοι τό έρωτευμένον ζεύγος έφιλούντο, τό πλήθος παρατηρεί 
τούς πραγματικούς ήρωας εις έν θεωρεϊον. Καί ύπάρχουν δύο εκδόσεις. 
Κατά την μέν, ο κόσμος ήρχισε νά συρίζη, ιδίως τόν ’Αθίγγανον θόρυβος 
έπηκολούθησεν, ότε ή πριγκήπισσα έγειρομένη ένηγκαλίσθη προασπίζουσα 
διά τού σώματός της τόν 'Ρΐγον, καί έπί τέλους διά κρύφιας θύρας το 
άνδρόγυνον έδραπέτευσε τού θεάτρου. Κατά τήν άλλην έκδοσιν, ένώ 
παριστάνετο ή είρημένη σκηνή, τό πλήθος ένθουσιαζόμενον χειροκροτεί 
φρενητιωδώς. Ό ’Αθίγγανος ευχαριστεί τούς θεατάς καί άπό τού θεωρείου 
σπεύδει εις τήν σκηνήν καί έναγκαλίζεται καί φιλεΐ τήν ύποκρινομένην
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τήν Σιμαί έπ ’ όνόματι τής έν τώ θεωρείω πραγματικής συζύγου του. Τί 
έπηκολούθησε, μόνον ό Νιαγάρας θά ήδύνατο νά άναπαραστήση μέ τήν 
βοήν του.

Τό ζεύγος επευφημείτο άδιακόπως, όταν αίφνης, μίαν άνέφελον πρωίαν 
τού ’Ιουλίου, αί έλληνικαί έφημερίδες άναγγέλλουν μέ αρκετήν δημοσιο
γραφικήν τραγικότητα τόν θάνατον τής Σιμαί- 'Ρίγου έν Βουδαπέστη, 
προελθόντα έκ κακοήθους πυρετού. Καί άφιέρωνεν δ τύπος έλεγειακάς 
γραμμάς ύπέρ τού νεκρωθέντος έξοχου κάλλους τής πρώην πριγκηπίσσης 
καί περιέγραφε τόν έκκεντρικον καί περιπετειώδη βίον της καί οί ευαί
σθητοι άφιναν επιφωνήματα λύπης, έν ω αυτή, όχι έν φερέτρω, έν μέσω 
άνθέων, τά όποια άφθονα έφανταζόμεθα δλοι, άλλ’ έν πλουσίοις έστια- 
τορίοις, μέ άνθη έστεμμένη, έπινεν εις ύγείαν τού κάλλους της, τού 
έρωτός της !

Καί έ'πινεν—είνε βέβαιον—πολύ όμως αμφιβάλλω άν έκ τών σταγό
νων, ας ήδονικώς έρρόφα, άπέβλεπον μερικαί τόν'Ρΐγον. Διόρι φεύ ! είνε 
άλήθεια πολύ παλαιά, προκατακλυσμιαία, αιώνια ώς δ ήλιος, ότι δ 
γάμος είνε τό μνήμα τού έρωτος. Λέγουν, ισχυρίζονται — έγώ οΰοέν βε- 
βαιώ—ότι δ ’Αθίγγανος τήν ζηλοτυπεΐ- καί αύτή ζηλοτυπίας δέν ανέ
χεται καί αί φιλονεικίαι—δυωδίαι αυτόχρημα συζυγικά! ώς ένέχουσαι 
πολλούς τόνους παραφωνίας—δέν είνε άγνωστοι εις τό καθημερινόν πρό
γραμμα τών ασχολιών των. Καί έ'χομεν έν παράδειγμα. Ή νεαρά — 
διότι άκόμη δέν έφθασε τον πρώτον σταθμόν τής γυναικείας νεότητος — 
δήλα δή τό τριακοστόν — ή άγαλματώδης, ή ρεμβώδης αυτή καλλονή 
έπόζαρεν ώς πρότυπον έν Καΐρω έν τώ έργαστηρίω "Ελληνος καλλιτέ
χνου, τού κ. Τσιριγώτου, οστις προσεφέρθη νά φιλοτεχνήση τήν προσω
πογραφίαν της. Άλλ’ δ Έλλην καλλιτέχνης έμεινεν όχι εις τά κρύα 
τού λουτρού, αλλά κυριολεκτικώς μέ τήν χρωματοπινακίδα εις τάς χεΐ- 
ρας, διότι ή ζηλοτυπία τού Αθιγγάνου παρενέβη μεταξύ τού καλλιτέ
χνου καί τού μοδέλου.

Καί ήδη κατασπαταλά άφθονον χρήμα ή Σιμαί-'Ρίγου, καί άν έκό- 
πασεν δ κλύδων τής φήμης της, αύτή γνωρίζει ποια επεισόδια έπιφυλάσ— 
σει, ποιας έκπλήξεις προετοιμάζει εις βοράν τού φιλοκαίνου κόσμου.

■Si

Αύτή είνε ή ιστορία της.
Ή ξηροτέρα άναγραφή τών γεγονότων είνε δ ποιητικώτερος ΰμνος της. 
Καί βλέπω τάς εικόνας της, βλέπω αύτήν έπακουμβώσαν μέ μίαν 



34 4 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 345

εκφρασιν ούχί’μελαγχολίας, άλλ ’ ονείρου, και προσπαθώ ν’ άνεύρω εις 
την άβυσσον εκείνην τών μάγων οφθαλμών της μίαν άκτινα παραφροσύ
νης, μίαν λάμψιν μεγαλοφυούς συλλήψεως. Διότι &ν παραδεχθώμεν είδη 
μεγαλοφυίας, ή Σιμαί είνε μεγαλοφυια ε’ις τον έ'ρωτα, εις την τρυφήν, 
ε’.ς τήν σπατάλην, ε’ις τήν ρέμβην, εις τον πειρασμόν. Ώ, ήθελα νά 
έγνώριζα, εκείνη ή ωραία κεφαλή τήν όποιαν ώς στέφανος περιβάλλει 
ή κόμη, τήν όποιαν κρατεί δ αβρός, δ εύσαρκος βραχίων, τί σκέπτεται, 
πώς αντιλαμβάνεται τά σμήνη τών βροτών, ποιας άστραπάς φιλοδοξεί 
θριάμβων, ποιους κεραυνού: βυσσοδομεϊ ύπερηφανείας. Ήθελα νά ήξευρα, 
εις τον εγκέφαλόν της, —τον όποιον δένήξεύρω οιατί φαντάζομαι όχι δμοιον 
μέ τών άλλων ανθρώπων, άλλ ’ εγκέφαλον χαριτωμένον, παράδοξον, 
φαρφουρένιον, — άν κατέχρη θέσιν, καί ποιαν, ή πατρίς της, ή μήτηρ της, 
δ εραστής λοχαγός, ό πρώην σύζυγός της, τά τέκνα τού πρώτου συζύγου, 
ό βασιλεύς τού Βελγίου, ό 'Ρίγος, τό νόθον μετ’ αύτοΰ τέκνον της, ή 
πρώην σύζυγος τοΰ 'Ρίγου, δ κόσμος τών θαυμαστών της δ ποικίλλων 
ε’.ς ηλικίας καί άξιώματα καί καλαισθησίας καί εθνικότητας, καί φαν
τάζομαι πόσον μέγας, τεράστιος πρέπει νά ήνε δ εγκέφαλος αύτος διά 
νά περιλάβη τόσον κόσμον, τόσην αγάπην, τόσα ρίγη ηδονής . . . Καί 
όμως ούδείς πρέπει ν ’ άμφιβάλλη — ότι ήνε δ εγκέφαλός της μικρός, λε
πτοφυής, σχεδόν αιθέριος, διά νά φιλότεχνη τόσα άστραπηβόλα καλ
λιτεχνήματα έν τώ κόσμω τής φαντασίας. . .

"Αν έν τω κόσμω, τω γελοίω αύτώ κόσμω, υπάρχει τι τό όποιον 
άξίζει νά κυρίαρχη καί όντως κυβερν^, καί ε’.ς τά πέρατα άκτινοβολεϊ, 
είνε τό κάλλος έκεϊνο, τ’ όποιον διεξάγει πάλην μεταξύ όνειροπολήσεως 
άβράς καί πραγματικότητος σπασμώδους. Τοιούτου κάλλους περιφανής 
άντιπρόσωπος είνε ή Σιμαί.

Ήθελα άπό τών σελίδων αυτών τών κομψών, έπί τών όποιων ίσως 
πέσουν—τίς οίδε— τά βλέαματά της τά ώραϊα, τά περιπαθή βλέμματά 
της, άλλ’ όχι δι ’ όνομα Θεού καί τά τού συζύγου της — τά όποια, έάν 
έπιπτον έδώ, φαντάζομαι ποιας διαστάσεις θά έλάμβανον—ήθελα ν’άπηύ- 
θυνα ποιητικόν χαιρετισμόν πρός τήν άξιολάτρευτον Σιμαί- 'Ρίγου. Ήθελα 
νά τή στείλω ολίγους ατμούς λιβανωτού διά τό έξοχον πρόσωπον, ολίγους 
στίχους διά τά λεπτά σφριγηλά χαρακτηριστικά της. 'Ήθελα πολλά 
πράγματα, άλλά κυρίως ήθελα νά τής εΐπώ κρυφά—κρυφά ε’.ς το αύτί, 
on παρέλειψε μίαν έκκεντρικότητα — έν καθήκον θά ελεγε κανείς αίσθη- 
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ματίας. Υπάρχει έπί τής γής μία πόλις, άρμοδιωτάτη διά ρεμβασμούς, 
άνάγκη ψυχική διά τάς φύσεις τάς μή κοινάς. Ή πόλις αύτη οέν έχει 
έπί τοΰ παρόντος τά θέλγητρα τής Παρισινής ζωής. Καί δι ’ αύτό, οι’ένα 
κοσμογυρισμένον ξένον είνε έκκεντρικότης νά τήν έπισκεφθή. Άλλ ’ εχει 
ή πόλις αύτη γόητρον άρχαίων ήμερων, οτε αί Λαίδες ήσαν άφθονοι- 
έ'χει έρείπια, τά όποια δέν θ’ άρνηθούν τήν σκιάν των εις τήν σάρκα την 
ώραίαν. Καί θά προσέθετα, ότι αύτή, ή όποια είδε τόσον κόσμον καί 
φλέγεται ύπό τοΰ πόθου νά βλέπη τι καινόν, δέν πρέπει νά λησμονήση 
τήν κατ’ έξοχήν πολυύμνητον γήν τοΰ καλού καί τοΰ ιόραίου.

Εινε άληθές. Ή Σιμαί δέν έπεσκέφθη άκόμη τάς Αθήνας...

(ζ/εκι-'μβριο J, 1898)

«ό

Υ. Γ. Νεώτεροι θρίαμβοι. Ή Σιμαί δέν θά ήσυχάση ούτε ε’.ς αυτόν 
τον τάφον. Τό σκάνδαλον τήν περιβάλλει πανταχόθεν. Καί όταν αυτό 
περιβάλλει, δ άνθρωπος έκβάλλει κάτι, ή Σιμαί δέ, τήν έσθήτα. Άπε- 
φάσισε νά έμφανισθή έπί τής σκηνής έν αδαμιαία περεβολή, ή μάλλον, 
έπειδή πρόκειται περί γυναικός, έν περιβολή Εύας, συμπεριλαμβανομένων 
καί τών φύλλων τής συκής. Ό Ώμπέρ, δ γλυκύς συνθέτης τής «Μανον 
Λεσκό» έγραψε πρό έτών έν μελόδραμα διά μίαν άλλην πριγκήπισσαν, ήτις 
κατά διαβολικήν σύμπτωσιν έφερε τό όνομα Σιμαί, συγγενούς δέ τοΰ 
πρώτου συζύγου τής Κλάρας, περιπετειώδους καί ταύτης γυναικός. Τό 
μελόδραμα αυτό έ'χει τρία πρόσωπα, έκ τών όποιων τά δύο κυριώτερα θά 
ύποδυθοΰν δ'Ρίγος καί ή Κλάρα, θέλουσα οΰτω νά έκδικηθή τον πρώτον 
σύζυγόν της, έκθέτουσα αυτόν εις τό κοινόν σκώμμα. Ή αστυνομία τών 
ΓΙαρισίων άπηγόρευσε τάς έκφυλιστικάς εκδηλώσεις τής κυρίας 'Ρίγου. 
Καί νΰν καταφεύγει εις Βρυξέλλας ποθούσα έκεϊ τουλάχιστον νά έμφανισθή 
γυμνή, ύποδυομένη τό πρόσωπον τής ήρωίδος εις το μελόδραμα τοΰ Ώμπέρ, 
κατά τήν σκηνήν τής μέταβάσεως εις τό λουτρόν. Άλλά δέν άντέχομεν 
νά τήν παρακολουθήσωμεν ε’ις τάς πλαστικάς αποκαλύψεις της- ή 
παρέλασίς της παρακολουθεϊται άπο τοιαύτην σπαργώδη συγκίνησιν, 
άπό τόσους τεραστίους πειρασμούς, άπό τόσας σκανδαλώδεις άναπάλσεις, 
άπό τοιοΰτον κάλλος,... ώστε μέ τήν τελευταίαν αύτήν έντύπωσιν τήν 
άποχαιρετώμεν, ευχόμενοι εις τούς αγαθούς κατοίκους τών Βρυξελλών 
καλήν . . . αντοχήν νεύρων. IDEM
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ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΩΜΕΣ

■" Ί

ΟΛΛΑΣ εσπέρας τοϋ θέρους, ποϋ μ-όός έπέρασε, έκαθήμεθα 
μέ τόν φίλον μου έκεϊ εις την δροσεράν άκραν της Κηφισ- 
σιάς, παρά τό αθάνατον «Κεφαλάρι», ρεμβάζοντες άναμέσον 

τών πευκακίων κατά την ώραίαν ώραν τοϋ λυκόφωτος, οπότε περιχύνε
ται άπό τόσην άπαλην αρμονίαν ή άγαπη- 
μένη έξοχη.

Μιά βραδεία, ενθυμούμαι, πώς δ παράξενος 
άληθώς φίλος μου, μοϋ είπε σιγά, σιγά, ένώ 
ώμιλούσαμε οιά τά περασμένα :

— Όπως εις ένα κήπον είνε ζεύγαρωμένα 
θά έλεγε κανείς τά άνθη μέ την κοπριάν, έτσι 
καί εις την ζωήν τών αισθημάτων μας συνδε- 
δεμένον είνε τό άρωμα μέ την βρώμαν. Ρίψον 
μιά ματιά εις τό παρελθόν σου, άπό τόν καιρό, 
ποϋ ηρχισες νά ζής αισθανόμενος, άναπόλησον 
δλα τά λησμονημένα καί όλα τ ’ άλησυ.ό- 
νητα καί θά νιώσης νά βγαίνη μέσα άπό τάς 
αναμνήσεις σου μιά βόχα όχετοϋ άνακατω- 
μένη μέ τάς λεπτοτέρας ευωδίας τών λουλου- 

διών . . . ’Αγάπησες, έ; Βέβαια ! Όχι μιά φορά, ούτε δύο . . . Θυμή
σου . . . θυμήσου . . . “Αρχισον άπό τήν πρώτην άγάπην σου ώς τήν τε- 
λευταίαν σου τόρα άν είμπορή ν’ άγαπίκ κανείς—πιά. Τί σημαίνει άν είχες 
πολλάς ή όλίγας ερωμένας ; Τί σημαίνει άν τά αίσθήματά σου διήρκεσαν 
πολύ ή ολίγον ; Πάντοτε θά βγαίνη έν συμπέρασμα, ποϋ θά σοϋ φέρη μαζί 
μέ τήν αηδίαν καί τήν πίκραν, τήν μελαγχολίαν καί τήν μεγαλητέραν 
θλίψιν. Θυμήσου ... Ή πρώτη σου άγάπη . . . Είνε τόσον άόριστη εις τάς 
αναμνήσεις σου. Τό πρώτον σου αίσθημα . . . Είνε τόσον άσαφές εις τάς 
αναπολήσεις σου. Τήν ενθυμείσαι μόλις τήν πρώτην εκείνην γυναίκα, ήν 
ήγάπησας. Τήν μικρούλαν εκείνην κόρην μέ τά κοντά φουστανάκια, καί τά 
λυμένα μαλλιά . . . Τούς μακρυνούς εκείνους περιπάτους εις τά δροσερά 
άκρογιάλια, τάς περιπλανήσεις έκείνας εις τούς φαιούς ελαιώνας, τά μπου

κέτα άπό άγριολούλουδα, τάς πεταλούδας, ποϋ έκυνηγούσατε εις τούς 
άγρούς, καί τάς έπατούσατε κατόπιν εις τά μαθητικά σας βιβλία, το 
παράθυρου εκείνο, άπό τό όποιον έβλέπατε δμοϋ άνατέλλοντα καί δμοϋ 
δύοντα τόν ήλιον, τά τραγουδάκια ποϋ έτραγουδούσατε μαζί εις τό πιάνο, 
τις πολκίτσες ποϋ έχορεύατε μαζί, τά γέλοια σας τά τρελλά, τά γλυκί
σματα ποϋ έτρώγατε δμοϋ . . . τό φίλημα, τό πρώτον εκείνο φίλημα ποϋ 
άντηλλάξατε μίαν ημέραν, τό άνήξερο, τό άσυνείδητον . . . Τί άόριστον, 
τί άωρον άρωμα άναδίδεται άπό τά παλαιά, τά πρώτα αύτά χρόνια. . . 
Ρούφηξέ το αυτό, διότι, δυστυχία σου, δέν θά εύρης παρόμοιον. ’Έπειτα... 
έπειτα δ άλλος έρως, δ σαφέστερον εκδηλωθείς έρως, δ ό’χι εντελώς σα
φής καί αυτός, δ δεύτερος έρως. Τώρα είνε ή κόρη, ποϋ άγαπα άσυνει- 
δήτως άκόμη, άλλ’ άγαπά μέ τάς πρώτας εκδηλώσεις τοϋ γυναικείου 
πάθους της. Καί είνε γαλανή ή κόρη αύτή, μέ ξανθά μαλλιά,— τήν 
ενθυμείσαι ;—μέ όλιγώτερον κοντόν φόρεμα άπό τήν άλλην. Τά πρώτα 
ερωτικά γράμματα τώρα, πλήρη άνορθογραφίας καί άπό άντιγραφάς άπο 
ρωμαντικά βιβλία, άπό ρωμαντικούς στίχους. Τά πρώτα ραντεβού τώρα, 
τά πρώτα τρεμουλιάσματα τώρα, τά πρώτα φλογερά φιλήματα, τάόποια 
μαζί μέ τήν ευτυχίαν τής καρδίας έξήγειρον καί τήν πρώτην σαρκικήν επι
θυμίαν. Άλλ’έως τά πρώτα φιλήματα μονάχα, ώς τά φιλήματα — τίποτε 
άλλο. Καί έξαφνα μίαν ημέραν ή κόρη χάνεται, φεύγει. Τά πρώτα πικρά 
δάκρυα τότε, ή πρώτη άπελπισία, οί πρώτοι στεναγμοί, ή πρώτη θλί- 
ψις· δέκα, δεκαπέντε ημέρας μονάχα. Καί κατόπιν τά πάντα λησμονοϋν- 
ται- ή παιδική άφροντισία τά συμπαρασύρει δλα ... Τί μενει πλέον ; 
Ούτε άρωμα, ούτε βρώμα. Ούδέν. Τό πολύ ειρωνεία πρός τό παιδικόν 
αυτό αίσθημα. Καί έπειτα . . .

Έπειτα ή ερωτομανία τής ήβης. Τά νεανικά κόρτε, δπότε ή πρώτη 
αϊσθησις καί γνώρισις τής σαρκικής ήδονής γεννά τήν αυθάδειαν, τό 
θράσος, τήν τόλμην εις τόν έφηβον. Τό πρώτον βούτηγμα πρός το 
άνεξάντλητον — οϊμοι άνεξάντλητον διά τήν νεότητα μόνον — πιθάρι 
τής ήδονής. Τί γυναίκες τότε ! Ή μία κατόπιν τής άλλης. Κορίτσια, 
μιξοπάρθενες, γυναίκες, χονδρογυναϊκες, βρωμογυναϊκες, λεπτογυναίκες, 
γυναίκες, γυναίκες τέλος. Άπό τόν δρόμον, άπό τ’ απόκρυφα· άπο 
τά φανερά, άπό τά μυστικά. Ή λαγνεία δονούσα τήν σάρκα μας διά 
πρώτην φοράν, πώς μάς παριστ^ τόν κόσμον δλον πλήρη καυστικής επι
θυμίας καί άκορέστου άπολαύσεως. Καί τί μεθύσια, και τί τρελλαι, και 
τί άσέλγειαι. Τί γυναίκες τότε. Ακόρεστοι, λυσσασμένα'.. Ή μία κατό
πιν τής άλλης άντιπαρέρχονται προ τών όμμάτων σου ώς Βακχίοες, ώς
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Φρύναι. Ροφούν την ηδονήν άπό την ήβην σου, ροφάς τήν ηδονήν άπό 
τήν ώριμότητά τους. Τίποτε τό αίσθημα, τίποτε τό λεπτόν, τίποτε άπό 
ψυχικόν παλμόν, τίποτε άπό όνειρα. Πραγματικότης ελκουσα όσον καί 
κοινή, καί πρόστυχη καί άγοραία.Όλαι αί μορφαί αύταί έχουν τήν ίτα- 
μότητα καί τήν άναλγησίαν τής άκολασίας. Μία, δύο, τρεις, τέσσαραι, 
πέντε — δέκα — είκοσι. Ποιος είμ,πορεϊ νά μετρήση τήν άκολασίαν αύτοΰ 
τοΰ είδους ; Καί τί άτμός οχετού κλεισμένου καί αίφνιδίως άνοιγομένου, 
σας κτυπόρ τόρα κατάμυτα μόνον μέ τήν άνάμνησιν . . . ΤΩ ! βρώμα, ώ 
γυναικεία βρώμα ! . . . Καί έπειτα . . .

Έπειτα ό πρώτος άόριστος κόρος τής σαρκικής άπολαύσεως- ή νο
σταλγία πρός τό αίσθημα- οί άνανεούμενοι νυγμοί τής καρδίας. Καί ή 
κόρη τότε ή άπείρως γλυκεία, ή ύπερμέτρως λατρευθεϊσα, ή άγνώς άγα- 
πηθεϊσα έν τή πρώτη άκμή τού διαπλασσομένου άνδρός. Τό αίσθηυ.α 
έκεϊνο, τό όποιον χωρίς ποτέ νά τής φανερωθή, καί τό όποιον εκείνη 
άπεδέχθη, χωρίς νά δείξη, ότι τό ήνόησε. Τό αίσθημα τό μυστικόν, τό 
άπόκρυφον εκείνο, τό όποιον, όσον καί άν ήνε σήμερον έζησθενισμένον 
μέσα σου, θά τό φέρης μαζί σου ε’.ς τόν τάφον, ίσως. Ή κόρη εκείνη, εις 
τό πλευρόν τής όποιας έ'ζησες τόσας γλυκείας, τόσας δυστυχισμένας ώρας, 
ή κόρη εκείνη, τήν όποιαν έλάτρευσες μέ όλην τήν δρμήν τού νεανικού 
αίματός σου — ω ! ή ύπερόχως ώραία καί άσυλλήπτως γόησσα κόρη. 
Καί τόρα, πού άπό καιρού εις καιρόν τήν βλέπεις διερχομένην ένώπιόν 
σου, γυναίκα τόρα, όπως δλαι αί άλλαι, — βρώμα εις τάς άλλας βρώ
μας,— όχι πλέον παρθένον, όχι πλέον ομορφιάν αγνήν καί άθώαν,καί τόρα 
άκόμα πώς σέ πλημμυρεϊ μέ τό παλαιόν, μονάχα μέ τό παλαιόν, τό άναλ- 
λοιώτως έντονον καί άγνόν, καί γλυκύπικρον άρωμα — ώ ! ή κόρη, τήν 
όποιαν άγαπώμεν άκόμη, χωρίς νά τής τό έχωμεν είπή ποτέ, χωρίς νά τής 
το είπώμεν ποτέ, χωρίς νά ήνε δυνατόν νά τής τό είπώμεν,—ώ! ή κόρη, 
ή όποια ποιος γνωρίζει οίμοι ! άν μέσα ε’.ς τήν γυναικείαν ήδη βορβορώδη 
καροίαν της δέν μάς αγαπά καί αύτή,έν τή άναμνήσει,όπως μάς ήγάπησε 
τότε, καί οέν μάς τό λέγει, ούτε θά μάς τό ε’ιπή ποτέ, όπως δέν μάς τό 
είπε καί τότε. "Ω ! άρωμα λεπτεπίλεπτον βιολέττας τοΰ βουνού, ώ 
άρωμα πάναγνον, πού είσαι πάναγνον, διότι δέν έθίγης... Καί έπειτα...

Έπειτα βρώμα, βρώμα, βρώμα. Έπειτα ή βροχή εκείνη τών αισθη
μάτων τής άνδρικής μας ηλικίας, τά όποια ή σκληρά πραγματικότης μάς 
τά κατασυντρίβει άπηνώς κάθε τόσον, καθ’ έκάστην, "Επειτα ή δυστυχι
σμένη αιωνίως καρδία μας. "Επειτα ή μή κατασβυνομένη δίψα μας όπως 
εΰρωμεν τήν δρόσον μιάς αγνής, μιάς τίμιας γυναικός.’Έπειτα τά πρώτα 
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μαχαιοώματα τής καρδίας άπό τήν άπιστίαν τής γυναικός, όπως έλεγον 
έπί τής έποχής τού Παράσχου, άπό τήν πορνείαν,όπως λέγομεν τόρα άπλού- 
στερον καί χαρακτηριστικώτερον. Ή γυνή τώρα, ή αιώνια βρωμερά 
γυναίκα. Ή γυνή, ή όποια δέν ζητεί παρά τι ώρισμένον, τί σαφέ- 
στατον — καί τίποτε άλλο πέραν αύτοΰ. Ή γυνή, ή όποια μάς παίζει, 
μάς κουρελλιάζεΓ διά νά ίκανοποιήση τά καπρίτσια της, διά νά πιστο- 
ποιή κάθε ημέραν μίαν φοράν έτι, ότι διά τά ποταπά καί τά χαμερπή, 
καί τά βάναυσα, καί τά άτιμα έπλάσθη. Η γυνή, πού άν θελησωμεν 
νά τήν άγαπήσωμεν θα είμεθα βλάκες. Η γυνή, πού πρεπει νά την 
έξευτελίζωμεν κάθε ημέρα. Νά τήν ποδοπατώμεν, νά τήν κοροϊδεύωμεν, 
νά τήν έκπορνεύωμεν, νά τήν έκμεταλλευώμεθα, νά τήν γλεντάμε καί 
νά τής δίνωμεν ύστερα μίαν κλωτσιάν, ανερχομενοι εις ύψος μ.εγαλειου 
άκόυ.η, όσον περισσότερον κατορθώνομεν νά τήν μεταχειριζώμεθα κτηνω- 
δώς, ώς άπλούν δργανον ηδονής. Η γυνή !... Και ποια απ ολας ; Η 
ύψηλή, ή λυγερή, ή "Αρτέμιο εκείνη ; . . . Η οποία προ τοΰ νά σάς 
σφίγζη ε’ις τήν άγκαλιάν της καί νά σάς είπή λιποψυχούσα,οτι σάς λατρεύει, 
έζήρχετο άπό τόν οίκον ενός άλλου ; . . . Η άλλη εκείνη η ωχροπρόσω
πος, ή μικροκαμωμένη, ή σιλφύς, πού σάς έφιλοΰσε τά πόοια, ραινουσα 
αυτά μέ δάκρυα, καί τήν άλλην ημέραν τήν άπαντούσατε ε’ις τήν γωνίαν 
ένός δρόμου σεισοπυγούσαν ε’ις το πλευρον ενός κρεμανταλά ;... Η άλλη 
εκείνη, που ήρχετο ύπερήφανος, πλήρης άξιοπρεπείας ταπεινωμένης ένώ
πιόν σας καί σάς έζελιπάρει ένα κόκκον οίκτου οι αυτήν, και τής ευρι- 
σκατε εις τήν τσέπην τού περιφερομένου μισοφοριού της πότε έοώ και 
πότε έκεΐ ώρισμένον ραντεβού πρός άλλον ; . . . Η άλλη, που αφού 
σάς έψησε τήν καρδίαν σας εις τήν έσχάραν τής ζηλοτυπίας έπί ημέρας 
μακράς, σάς έφερεν εις θεσιν νά την πτυσητε κατάμουτρα και νά τής 
έκσφενδονίσητε έπί τής άβράς της έπιοερμίοος την λέζιν εκείνην, ή οποία 
αιωνίως δύναται νά χαρακτήριζα) άπαραμίλλως τήν γυναίκα ; . . . 
Καί έπειτα . . .

Έπειτα συνέχεια, άνευ τέλους, άηδίας καί πίκρας. Τά ίδια καί τά 
ίδια. ’Από άπογοήτευσιν εις άπογοήτευσιν, άπο αηοιαν εις αηοίαν. 
Καθημερινή καταδίωξες παρά τής ντεξι λλυξιόν τής φρικαλέας. Τό έν- 
στάλαγμα έκεΐνο[βαθειά εις τήν καρδίαν σας τής αιωνίου δυσπιστίας και 
προς τόν όλιγώτερον σαπρόν χαρακτήρα γυναικός τίνος. Ώ ! ή ουσπιστία. 
Ή γυνή τήν γεννά εις τήν καροίαν μας οιά νά πιπτη οικτρον θύμα 
αύτή ταύτης. Τί καί άν μάς την εβαλ.εν εις την ψυχήν μας μια καστανή 
καί πίπτει θύμα ταύτης μία γαλανή ; Τί κα! άν μάς την έγέννησε μία
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κοκορόμυαλη καί πίπτει θύμα ταύτης μία τετραπερασμένη; Μήπως αΐ 
γυναίκες δέν εινε ίδιαι όλαι; Καί άν -ήνε ή καθεμιά ξεχωριστόν μυστήριον 
διά τούς ηλιθίους, ή ποταπότης δέν τάς χαρακτηρίζει δλας ; Ποιά πολύ, 
ποιά ολίγον, τί σημαίνει ; Τδ ώραϊον αυτό πρόσωπον, τδ Θεαίνης εκείνο 
στήθος, τδ Αφροδίτης εκείνο παράστημα, τδ κουκλίτσας εκείνο σωμα- 
τάκι, όλα, όλα, δλων, δλων δέν εϊνε ζυμωμένα άπδ άχρειότητα, άπό 
ψευτιάν καί κακοήθειαν ; Ή καρδιά των δλων δέν έχει πύον, ή ψυχή 
των βόρβορον ; ... Καί έπειτα...

— Έπειτα — προσέθεσε τόρα μελαγχολικώς κλινών τήν κεφαλήν του 
δ φίλος μου καί σηκώνων ελαφρώς τούς ώμους του, έπλάσθημεν δυστυ
χείς ζητοϋντες εις τόν οχετόν αυτόν τό άρωμα, ένω εις τό άρωμα τής 
γυναικός ύπάρχει ή βρωμά της . . .

Καί δ παράξενος φίλος μου έσιώπησε. Καί ήτο καιρός πλέον, 
τό δμολογώ . . .

’/Ιϋήναι 12 ζ/εκεμβρίου 1898
Μ Π Ο Ε Μ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡ

ΊΙ λέξις άγαπώ

1ΤΕΥΜΕ Ν Ο Υ Σ

είς 2G γλώόιίας

Πιρίπα&έατΕρον όμως καί γλυκύτε
ρου άπδ τό : je I aime υπάρχει :

■·£ ’ Ιταλκίτί. ΙΙορτογαλ- 
λιβτί, Ίππανιατί . . "Λ//ο

’Ρωΰβιβτί................. . . Αιονπλιον

$ Άγγλιπτί.................. . . Άϊλαβ

’ Ολλανδιβτί. . . . . . Ίνμάαν.

Γερμανίΰτί. . . . . . Ίχ λίμπε

Βρετταυιβτί . . . . Καράν

& Δανιβτί................... . . Ίέκ έλΰκ&ρ

Σουηδιάτί .... . . Ίάκ άλβκαρ

& Ιΐολ.ωνιατί .... . . Κόχαμ

Βαακιατΐ .... . . Αίαίτδεντξετ

Οδγνοιπτί . . . . . . Βαρδκ και Σέρ

Τονρκιβτί . . . . . . Σεβέριμ

, . ,, . (ένΑραβιστι _ Αλγερία) . Νεβάχ 
Αίγνπτω) . Δ~εφάλ.

$ Περΰΐΰτί . . . . , . Δονατ Δαρέμ

'Αρμενίΰτί . ......................Γκεξίριμ

•JK Ίνδιοτί. . . ......................ΑΙαίη Βήτα

Κομβοδκίτΐ . ......................Κοδέμ Γρέλανδ

Φ Άνναμιοτί . ......................Τοέ τιέ ν0γκ

& Κινεζίΰτί. . ......................’Όνο χ'ι μπουαά

’Ιαπωνίΰτί . . Βατοκοϋζι βά σοΰκι μάζον

Βολνβιατί. . . . . . Σώπα νά
Βολαπουκίστί ..................... Δοιρύμπ

Ψυπνα χρυσή όδαλίσκα μου, 
Ξύπνησε, κόρη άφράτη, 
Αν άλλους κόσμους γύρω σου 
’Σ τον ύπνο σου θωρής, 
Ασήκω άφ’ τδ κρεβάτι 
Τδ σκλάβο σου να ΐδής.

Τά κοραλλένια χείλη σου 
Νάχης κλειστά δεν πρέπει, 
Τ’ δλόφλογο τδ μάτι σου 
Μή τδ κρατής κλειστό, 
Σ’ εσένα ή πλάσι βλέπει 
Και κόσμο κι’ ουρανό.

Λυτά τά λόγια δ δύστυχος 
Βεζύρης συντυχαίνει
Εις τή γλυκειά οδαλίσκα του 
’Στήν άσπλαχνη κυρα 
ΙΙοΰ κείτεται γυρμένη 
Στά πεύκια τά χρυσά. .

Καί θαμπωμένος στέκεται 
Μπροστά σέ τέτοια κάλλη 
Κυττάζοντας περίφανα 
Μέ ακράτητη χαρά 
Τδ ξέπλεκο κεφάλι, 
Τά στήθη τά γυμνά.

Τδ φλογισμένο μάγουλο 
Μαγευτικά ίδρωμένο,
Τδ σώμα που ευωδιάζοντας 
Σάν αύ'ρα τ’ ’Απριλίου 
Κι’ ακόμη τυλιγμένο
Τδ βλέπει μέ τδ νοΰ.

’Στδ υ,έτωπό της έλαμπε 
’Ατίμητη κορώνα,
’Στήν απαλάμη έστήριζε 
Γλυκά τήν κεφαλή, 
Κ’ έμπρός του μιάν εικόνα 
Θωροΰσε μαγική.

’Ακόμα καί ’ς τδν ύπνο της 
Πόσαις καρδιαϊς μαγεύει, 
Κ’ ένώ δ Βεζύρης τρέμοντας 
Τή νέ φιλεΐ θερμά, 
Τή βλέπει νά σαλεύη 
Τά χείλη άγαλινά.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ: ΟΔΑΛΙΣΚΗ 
(·£κ τι',ς 1Ιιι·ακ<Λί,κι,- τού Μονάχου)

Σηκόνει τδ κεφάλι του, 
Διαμιάς ’ς τήν δψι αλλάζει, 
Ρίχνει τδ χέρι δλότρεμος 

’Στδ κοφτερό σπαθί, 
Μέσα ’ςτά στήθη ’βράζει 
II ατρόμητη ψυχή.

«Γλυκέ Γκιαοΰρ» ψιθύρισε 
’Στδν ύπνο ή μαυρομάτα 
Και σέ ποτάμι απ’ αίματα 
Ή δόλια κολυμβά, 
Τά κάλλη τά δροσάτα 
Δέ θά ξυπνήσουν πλειά.
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"Ακρα σιγή έβασίλευε 
’Στήν πορφυρένια δύσε, 
’Αγάλι γάλι έδόλωναν 
Τά ολόστρωτα νερά 
Κι’ άκούσθη τοϋ Δερβίση 
'II βραχνερή λαλιά.

(1S9S)

Σπρώχνει δ Βεζύρης τ' άρματα
Στ’ ολόχρυσο θηκάρι,
Γέρνει ’ς τή γή τά γόνατα
Και μ’ οψι χαρωπή
Κυττάζει τδ φεγγάρι
Μιά προσευχή νά πή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Έάν δ Baboun και ή BcltOH οέν καθαρίζουσιν ε’ισέτι μόνοι τον κλωβόν 
των και τά σκεύη των, τούτο θά γίνη διά του χρόνου και μαθημάτων τινών 
τού φύλακός των πρδς δν συμπαθούσι πολύ. Τω οντι είναι λίαν περίεργον νά 
τους βλέπη τις, παρατηρούντας με τούς μεγάλους στρογγύλους οφθαλμούς των 
τους έπισκέπτας. Είναι κατάμαυροι με μακρδν σκληρόν τρίχωμα. Οί βραχίονες 
αυτών δεν είναι μήκους υπέρμετρου ώς οί τών ούράγγων καί γορυλλών αί χεϊρές

ΒΑΒΟΥΝ και ΒΑΤΟΝ
ΣΕΛΙΣ ΕΚ THE ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΙΝΕ οί δύο νέοι ξένοι τοΰ
Μουσείου τής Φυσικής 
τος—Baboun δ άρρην τριετής, ΰψους 

του Baton μεγαλειτέρα κατά δύο έτη 
ί, δώρον έξοχου ’ιατροϋ τοΰ ναυτικού.

έν Παρισίοις ΙΙιθηκολογικοϋ τμήματος τοϋ 
'Ιστορίας, δύο Χεμπαξϊί ωραίου άναστήμα- 

ις 88 εκατοστόμετρων, καί ή 
, ύψους πλέον τοϋ ένδς μέτρουσύντροφός

—λίαν ισχυροί, δώρον έξοχου ίατροϋ τοΰ ναυτικού.
Δεν είνε ή πρώτη φορά καθ’ ήν οί Χιμπαζή έπιχειρούσιν ουτω τδ τής Ευρώ

πης ταξείδιον, καίτοι, μέχρι τοΰδε, οΰδε'ις άντέσχεν εις τδ κλίμα. ’Εναντίον τών 
προσεκτικών φροντίδων και τών μυρίων προφυλάξεων τών λαμβανομένων υπέρ 
αύτών, ή ιοθίσις ένεδρεύει τά λεπτοφυή ταϋτα ζώα, όταν δεν άποθνήσκουσιν έξ 
αΐφνηδίας περιπνευμονίας. ’Εξ όλων τών μεγάλων πιθήκων, δ Χιμπαζής είνε δ 
μάλλον προς τδ ανθρώπινον γένος προσεγγίζων. Οί σοφοί δνομάζουσιν αυτδν 
τρωγλοδύτην, ονομα, οπερ κατά τήν αρχαιότητα ήτο μιας φυλής ανθρώπων, ο’ίτι- 
νες φαίνεται ότι ήσαν είδος πιθήκων τοϋ γένους τών Κυνοχιφάλων. II διανοη
τική αύτοΰ κατάστασις τυγχάνει περτρανώς ανεπτυγμένη, ε'νε δ’ένταυτώ ό ευκο- 
λώτερον έξημερούμενος έξ όλων τών πιθήκων.

Διά τής ήλικίας, ή φυσική γλυκύτης καί ή ευκολία μεθ’ ής οί Χιμπαζή προσ- 
οικειοϋνται τώ άνθρώπω, αφανίζεται' δ χαρακτήρ των καθίσταται δύσκολος, τδ 
ένστικτον άγριον, καί όταν απειλή κινδύνου ή ή ανία τής αιχμαλωσίας έρεθίζου- 
σιν αυτούς, ή μανία των βοηθουμένη ύπδ τεράστιας μυϊκής δυνάμεως τούς 
καθιστα αληθώς

Είνε εύκολου, 
ται εις τήν τράπεζαν και νά τρώγωσιν ώς δ άνθρωπος, 
ριον, 
γωσι τήν θύραν εις τούς έπισκέπτας, λαμβάνοντες δέ τάς ράβδους 
λους των, δδηγώσιν αυτούς πλησίον τοϋ κυρίου των. Ό Μπυφφιυν 
τή Φοβική ΐβτορία του, δτι έκέκτητο ένα, έξόχως ευφυα, δστις ■ 
ώς θαλαμηπόλος.

Λίαν ευκόλως έπίσης οί Χιμπαζή άποκτώσι τάς κοινάς έξεις
καπνίζουσι καί δεικνύουσι μεγάλην προτίμησιν πρδς τά πνευματώδη ποτά, έκ 
φύσεως κλεπτομανείς εις άκρον. Τρώγουσιν άπ’ δλα’ άλλ’ ιδίως είνε λαίμαργοι 
εις τά ζακχαρικά.

η ι
τρομερούς.
συλλαβών τις μικρούς τούς Χιμπαζή, νά τούς μάθη νά κάθην- 

μεταχειριζόμενοι μαχαί- 
πεοόνιον καί κοχλιάριον. ΔΓ ολίγων μαθημάτων καθοδηγούνται, όπως ανοί- 
τήν θύραν εις τούς έπισκέπτας, λαμβάνοντες δέ τάς ράβδους καί τού; πί- 

διηγεϊται έν 
τώ έχρησίμευεν

τοϋ ανθρώπου'

των εχουσι τήν τών ανθρωπίνων εκτασιν, τάς δε γαστροκνημίδας των θα έζήλευον 
πλεϊστοι ποδηλάται. Άντιθέτως, πρδς τδ πλεϊστον τών πιθήκων, προτιμώσι τδ 
κάθετον βάδισμα, έρειδόμενοι επί βακτηρίας. 'Ο BuboUTl καί ή Belt ΟΤΙ βαδί- 
ζουσιν έπίσης ευχαρίστως κρατούμενοι άπδ τδν λαιμόν : δ Πανλος ν,αϊ ή Βιργινία ’.

Τδ δέρμα τού Χιμ.παζή είναι λευκδν πράγμα, δπερ έπέτρεψεν εις τδν Κάρο
λον Φδγλν τδν μέγαν γερμανδν φυσιολόγον, νά εϊπη δτι δ Χιμπαζής είναι δ προπά- 
τωρ τής λευκής φυλής, ώς δ ούράγγος δ ερυθρόδερμος, δ προπάτωρ τής ασια
τικής, καί δ μελανόδερμος γορύλλας, δ προπάτωρ τής μαύρης φυλής.

Ιωαννοτ Αρςενη « Ποικίλη Στοά » 23
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Φυσιολόγοι τινές τοΰ παρελθόντος αΐώνος, άλλά προ πάντων σύγχρονοι μυθι- 
στοριογράφοι ήρέσκοντο λέγοντες, ότι ό Χιμπαζής ήτο φύσεως άγαν . . . ασελγούς, 
ένίοτε δ’ έκ τής φυλής των άπήγαγον γυναίκας. Έξερευνηταί όμως, απολύτως 
αξιόπιστοι, διϊσχυρίσθησαν τουναντίον. Εις μάλιστα διηγείται, ότι μία μαύρη 
άπαχθείσα ύπδ Χιμπαζή, ήδυνήθη νά μένη έπί πολύν χρόνον μεταξύ αυτών και 
νά μή εϋρίσκη ή έπαίνους διά τάς πρός αυτήν περιποιήσεις των .... Οπως- 
δήποτε δέν θά συνεβούλευον τάς ευμόρφους ’Αθηναίας μας νά ΰπάγωσι προς 
θερινήν διαμονήν έν οΐκογενείμ . . . Χιμπαζή ! 'Οπόταν οί 'Ρωμαίοι έκυρίευσαν 
τήν Καρχηδόνα, ευρον έντδς ναοΰ τίνος τής “Ηρας ολόκληρον συλλογήν ανα
θημάτων, ατινα ήσαν δέρματα μεγάλων πιθήκων, έξέλαβον δέ ταΰτα ως σώματα 
αγρίων γυναικών, προσφερθέντα ώς δλοκαύτωμα.

'Ο πρώτος ζών Χιμπαξηρ μετεφέρθη εις Ευρώπην ΰπδ 'Ολλανδών εμπόρων, 
οΐτινες τόν προσέφερον εις τόν τοποτηρητήν Φρειδερίκον δ’ Οράνζ 1 Οΐ τότε φυ- 
σιοδίφαι ώνόμασαν αυτόν n ινδικόν Σάτνρον», έπίθετον κακόζηλον διά ζώον τής 
ακτής τής Αγκόλα I Έκτοτε, συχνάκις έστάλησαν έκ τοΰ γένους τών Χιμπαζή εις 
διαφόρους ζωολογικούς κήπους τής Ευρώπης, περί δέ τό 1860 τό Μουσεϊον τών 
ΙΙαρισίων έλαβεν ενα ύψους 1 μέτρου καί 80 εκατοστών, αληθή γίγαντα τής 
φυλής του, ού ή κεφαλή διατηρείται ακόμη εις τήν Στοάν τών σκελετών.

Π. . . .

1^0 αργυρώνητον τής γυναικός είναι ή τιμωρία έκείνων, οΐτινες τήν αγοράζουν, 

gf 'II Γυνή θά έκρινε περί τής ειλικρίνειας τοΰ ’Ανδρος, οστις θά έλεγεν εις 
αυτήν, οτι τήν άγαπα έκ τοΰ κορσάζ, τ’ όποιον θα τή έπετρεπε να φέρη.

gf Αί έρωτικαί συνεντεύξεις δέν είναι ποτέ αηδείς, διότι οί έρώμενοι όμιλοΰν 
πάντοτε διά τόν εαυτόν των.

$ Ή γυνή είναι ό έμμεσος δημιουργός τής τύχης ενός "Εθνους.
gf Τί είναι προίξ ; 'Ο καλλωπισμός τοΰ Γάμου.
gf Τό ψεΰδος γυναικός άγαπωμένης είναι τό ήδύτερον ευεργέτημα, αρκεί νά 

κατορθώση νά πιστευθή.
gf Ή άσχημος γυνή είναι ’όν δυστυχές, ή καλή αξία στοργής καί ή κακή 

αξία οίκτου.
gf 'Η γυνή τότε μόνον έπιβάλλεται εις τόν σύζυγον αύτής, όπόταν γνωρίση 

τάς αδυναμίας του.

gf Δυσπίστει πρός γυναίκα άφηρημέν'ην’ είναι λύγξ, οστις σέ έτάζει.
gf Αί γυναίκες χασμώνται ένώπιον τοΰ κυρίου, οστις όμιλεϊ ένθουσιωδώς πρός 

αύτάς περί άλλης γυναικός.
gf Εις τήν Ελλάδα δ ’Έρως είναι μαχαίρωμα, ρεμβασμός, ή απαγωγή. Εις 

τήν 'Ισπανίαν ταυρομαχία. Εις τήν ’Ιταλίαν όπερα. Εις τήν Γερμανίαν ζυθοπο
σία. Εις τήν Γαλλίαν ώς έπί τό πλεϊστον κωμειδύλλιον καί ένίοτε τραγωδία. 
Εις τήν ’Αγγλίαν ό ’Έρως είναι ολόκληρον δραμα άπό μακράς καί περιπετειώ
δεις πράξεις.

gf Αί γυναίκες πολύ δυσπιστώσι πρός τούς έραστάς των, οί όποιοι ζητοΰσι 
συνεχώς τήν πο&ητην έπιστολήν των.

gf ’Εάν ή γυνή δέν είχε τό κάλλος θά ήτο δαίμων, καί είναι δαίμων, έάν τή 
άφαιρεθή πρός στιγμήν τό πολυθέλγητρον προσωπείον.—Έάν έκ τής χρυσαλλί- 
δος δρέψωμεν τάς πολυχρώμους καί στιλβούσας πτέρυγας, θά έχωμεν ειδεχθή 
σκώληκα. Τοιαύτη είναι καί ή γυνή κατα βάθος.

gf Πάντοτε οί γέροντες, —- αί δλιγώτεραι έξαιρέσεις ΰπάρχουσιν εις τήν Ελλη
νικήν Κοινωνίαν, — ών τό γήρας δέν έρχεται μόνον, τό κοροϊδευτικόν κοκετάρισμα 
πονηρών δεσποινίδων έκλαμβάνουσιν ώς δεινόν καί αγνόν πρός αυτούς έρωτα. 
Τά μετέπειτα εις τήν . . . 'Ιστορίαν τής κοροϊδίας.

gf Έκ τών τοΰ ΐατροΰ Καλλιδούρση, οστις καί εις τάς Μούσας ένίοτε έθυεν 
όχι ανεπιτυχώς :

Δέκα άσχημαις αν μοιρασθοΰν τά ΐδικά Σου κάλλη 
όλαις θά γείνουν ώμορφαις κι’ ώμορφη θάσαι πάλι.

gf Εις τήν σποδόν καείσης άλληλογραφίας ύφίσταται πάντοτε κάτι τι έκ τής 
ψυχής δύο άγαπηθέντων δντων.

gf Ή γυνή λατρεύει έκεϊνο δι’ δ πάσχει.
gf Άπ’ ολα τά όντα τής Δημιουργίας ή γυνή είναι πάντοτε τό χειρότερον, 

όταν δέν είναι τό καλλίτερον.
gf 'Η ήδυτέρα βεβαιότης τοΰ έρωτος είναι τό νά συναισθάνηταί τις εαυτόν 

χρήσιμον εις τόν βίον τοΰ έρωμένου.
gf 'Η μάλλον παραμελουμένη ύπό τοΰ άνθρώπου καλλιέργεια είναι ή τής γυ- 

ναικός. Έν αύτή πρέπει νά ζητηθή ή άληθής αιτία τής βραδείας προόδου τών 
κοινωνιών. Μή τάχα οί άνδρες έφοδήθησαν, ϊνα μή κριθώσιν αύστηρώς ύπό 
τών διορατικών τούτων πνευμάτων, καί δΓ αύτό περιώρισαν τήν γυναίκα έντός 
τών ορίων άτελοΰς άνατροφής, ανεχαίτισαν δ’ οΰτω τήν έλαστικότητα τής διά
νοιας καί τής κρίσεως αύτής ;

gf Αί κυρίαι καί δεσποινίδες, πλουσιοκόοαι καί πτωχοκόραι, δφείλουσι νά προσ- 
θέτωσι κατ’ άνάγκην καί μίαν Ιδίαν τσέπην εις τά ένδύματά των, νά μή χά- 
νωνται δ’ αιωνίως εις τάς έπιδείξεις καί τάς ματαιότητας. . . "Ας ώσι καί 
ολίγον πρακτικαί. Άφ’ ού σχεδόν είναι άδύνατον νά παρέλθη ήμέρα, δίχως 
ν’ άναγράψη ό τύπος ότι κυρία τις άπώλεσε τό χρηματοφνλάκιόν της ή τό μαν- 
δήλιόν της, όπου είχε κομδοδέσει τήν τρυφεράν της περιουσίαν, εύ’λογον είναι 
νά μιμηθώσιν όλαι τήν φύσιν, ήτις ήσιράλισεν εις αύτάς τό μικρό πουγγϊ τής 
ζωής των, τήν KAPJIAN, μέσα ε’ις τόσα δέρματα, μέσα εις τόσα διαφράγματα, 



356 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 357

ώστε μέ δ'λην τήν ευκολίαν ποϋ έχωσι δια να τήν δίδωσι τοϋ καθενός, αυτή έν 
τούτοι; μένει sig την fitaiv της ασάλευτος. Άλλα μήπως ή φύσις δεν ένέκλεισε 
και τό ολίγον εγκεφαλικόν υλικόν, δπερ έδωκεν εις τάς γυναίκας εις άλλο στε
ρεόν κουτί και τό έχει σκεπάσει μέ τόσα μαλλιά ;

58 Έν τή θρησκεία έπί μάλλον και μάλλον ΰψουμένη ή μήτηρ, καθίσταται 
καθ’ έκάστην πολυτιμότερα εις τόν σύζυγον καί άρμοδιωτέρα εις τοϋ οίκου την 
διοίκησιν. Έν τή χριστιανική εύλαβείφ καί αρετή συντελεί, όπως μή καταφρο- 
νώνται αί άσυμφωνίαι τής ζωής, α'ίτινες τείνουσιν επί τοΰ κόσμου εις τό να 
σκιάζωσι τάς καθαρωτέρας καί άθωωτέρας άρχάς. Μήτηρ, έγκλείουσα εις τά 
στήθη αύτής άσβεστον τό πϋρ τής θρησκείας, παραμένει πάντοτε άγρυπνος εις 
τήν φροντίδα καί μέριμναν περί τήν ανατροφήν τών τέκνων της, ένσταλάζουσα 
εις τάς άπαλάς αυτών καρδίας τάς άρχάς όλων τών θρησκευτικών καί κοινωνι
κών αρετών. Καί έάν ή χειρ τοϋ Κυρίου πίπτη έπί τής οικογένειας, έάν τής 
ζωής αί περιπέτειαι σπείρουν εις τους κόλπους αυτής τήν λύπην καί την δυστυ
χίαν, αληθές μέν, ότι ή ευλαβής καί σώφρων γυνή λυπεΐται, αλλα διαχέει εις 
τάς καοδίας έκείνων τούς όποιους άγαπα τό πραον τής αγάπης βάλσαμον, συνέ
χει τήν άδημονίαν, πραΰνει τήν οδύνην, καί έν τή αγία ύπακοή της πρός 
τήν θρησκείαν ένισχύουσα τήν άνθρωπίνην αδυναμίαν, γλυκαίνει τα αισθήματα 
καί καλεϊ εις συγγνώμην. Τοιαύτη ή εΰγενής έντολή τής χριστιανής γυναικός.

58 Καί κατά νεωτέρας ιδέας, ΰποστηριζομένας σπουδαίως, ή Γυνή δεν άγαπα 
ποτέ, άγαπ&ται μόνον.

58 'Η καλή σύζυγος είναι τό δώρον άγαθοϋ Θεοϋ καί τό έργον τών χειρών 
άγαθοϋ συζύγου.

58 'Ο έρως κατοικεί τάς ιΰραιοτέρας ψυχάς, ώς ό σκώληξ προσκολλαται έπί 
τοϋ κάλυκος τοΰ ωραιότερου ^οδου.

58 Αί πλεϊσται τών γυναικών θεωροΰσι τόν έρωτα ώς διασκέδασιν. Επιδί
δονται προσωρινώς εις αυτήν, άλλα σπανίως άφοσιοΰνται ές ολοκλήρου.

58 Μή έμπιστεύεσθε ποτέ μυστικά εις τάς κακάς γυναίκας καί μή λεγετε 
ποτέ αυστικά εις τάς καλάς.

Σαν ειν’ τά ’μάτια γαλανά, 
σάν είναι μαΰρα δέν μέ μέλει' 
νάχουν γλυκάδα μοναχά 
να στάζουν ζάχαρι καί μέλι.

58
58 Γενικώς, λέγει ό 'Ρουσσώ, τοΰ άνδρός ή ευγένεια είναι μάλλον υπηρετική, 

έν ώ ή τής γυναικός πολύ πλέον θωπευτική.
58 'II γυνή ομοιάζει πολύ μέ τόν ΐχθΰν. Ουδέποτε θά έμπερδεύετο εις τους 

έν γένει μπελάδες, έαν έκρατοΰσε κλειστόν τό στόμα της.
58 Δέν είναι τις διόλου φίλος γυναικός, ής δύναται νά ήναι έρωμένος.
58 Νά μή κολακεύηταί τις,έάν άγαπάται παρά γυναικός άγαπώσης πολύ έαυτήν.
58 Κάλπη καί γυνή έγκυμονοΰν καί τίκτουν, ή μέν ανθρώπους, ή δε . . . 

βουλευτάς.
58 Ή κάλπη έχει ναΐ καί δχι, άλλά καί ή γυνή ζή μέ τό ναΐ καί δχι.

58
Θά μένουν εις αιώνα

’Αταίριαστα δυο πράμματα :
'Ρόδα μέσ’ στο χειμώνα
Κι’ αγάπη στα γεράμματα.

58
58 Έκάστη κάλπη έχει τόν υποψήφιόν της καί έκάστη γυνή τους υποψηφίους της.
58 'Η δυσκολωτέρα έκλογή είναι ή έκλογή . . . συζύγου.
58 Αί γυναίκες τόσον πολύ ήγάπησαν τήν προσωπίδα, ώστε έζήτησαν—ίσως 

δχι ολαι—νά τήν διαιωνίσουν δια τοΰ ψιμυθίου.
■® Κατά τινα ώραίαν φράσιν εις λαμπρόν μυθιστόρημα, «κάποιος έφίλησε τάς 

χεϊρας έκείνης ποΰ ιδανικά έλάτρευεν, ή δέ ανάμνησις τοΰ φιλήματος έκείνου 
ή το πάντοτε ώς άσμα τρυφερότητος μέσα στό αιμά του».

® Αί ψιμυθιούμεναι γυναίκες φέρουσιν έρυθρόν τό πένθος τής άνθηρότητός των.
58 Ή γλυκύτερα εύχαρίστησις τής γυναικός είναι δχι τόσον νά τήν ευρίσκουν 

ώραίαν, όσον νά ευρίσκουν τάς άλλας ασχήμους.
58 Τό κάλλος φορεϊ προσωπίδα ές ιδιοτροπίας, ή ασχήμια ές έρωτος.
58 'Υπό τήν προσωπίδα ή εύ'μορφη γυνή σκάνεΓ ή άσχημη έντρυφα.
58 Διά τήν έρώσαν γυναίκα τό δάκρυ είναι ή προσωπίς τοΰ γέλωτος' ύπό τό 

δάκρυ εύρίσκει τις πάντοτε μειδίαμα. — Κανών γενικός : Αί έρωμέναι κλαίουν 
διά νά γελοϋν.

58 Έπί 5 τρελλών, οί 4 είναι άνδρες καί μία μόνη γυνή.
® Ό Γάμος θεωρείται ώς θεραπευτικόν μέσον πολλών ασθενειών τών γυναικών.
58 'II καρδία τής γυναικός ομοιάζει πολύ μέ τούς ανεμοδείκτας, αί δ’ αποφά

σεις της μέ τάς πομφόλυγας τοΰ σάπωνος.
58 'Η ευφυΐα τών γυναικών χρησιμεύει μάλλον εις ένίσχυσιν τής παραφροσύ

νης παρά τής φρονήσεώς των.
58 Εις τόν έρωτα ένα καί ένα κάμνουν ένα’ εις τόν γάμον ένα καί ένα 

κάμνουν τρία.
58 Μόνη ή γλυκύτης τών οφθαλμών δύναται νά δώση τοΰ κάλλους τό γέρας 

καί τής συμπάθειας ή τής αγάπης τό τρόπαιον, ούχί δέ καί τό χρώμα, δπερ ου
δόλως δύναται νά παράσχη τήν εύμορφίαν τών ’ματιών τοΰ νέου ή τής νέας, τοΰ 
άνδρός καί τής γυναικός. Συυβαίνει μάλιστα πολλάκις τό χρώμα νά ηνε ώραϊον, 
μέλαν ή γλαυκόν καϊ έν τούτοις οί οφθαλμοί νά ώσιν άγριοι καί ούχί συμπαθείς 
καί τάνάπαλιν.

58 58
Καμμιά ’ς τά μάτια εύμορφιά 
Τό χρώμα δέν τούς δίνει' 
Άλλ’ ή γλυκάδα μοναχά 
Όποΰ τή χάρι χύνει.

58

Τήν εύμορφάδα τών ματιών 
Τό χρώμα δέν τήν δίνει, 

Άλλά ή χάρι μοναχά 
'Οποΰ τό μάτι χύνει.

58
58 Ο ‘Έρως είναι άβυσσος καί δΓ αύτάς ακόμη τάς γυναίκας.
58 Δύναται ευκόλως μία γυνή νά παραιτηθή τοΰ έρωτος, ουδέποτε όμως τών 

έρωτοτροπιών.
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gf Αί γυναίκες συμφωνοΰσι μεταξύ των μόνον όταν πρόκειται να κακολογή- 
σωσιν άλλην. 'Ο άποφθεγματικώτατος τών συγχρόνων μεγάλων άνδρών τής 
Γαλλίας δ 'Αλέξανδρος Λονμάς υιός, εις τάς σκέψεις αύτοΰ, τάς άποτελούσας 
αληθείς αδάμαντας γνωμών, οΰτω άποφαινόμενος περί τών Γυναικών, έπιθυμεϊ 
προς τούτοις λέγει νά μάθη, έπί τοΰ αντικειμένου τούτου, διατί αί Γυναίκες 
οργίζονται τόσον, όταν λέγομεν κακόν διά τό φΰλόν των, καί έξ άλλου είναι 
τόσον ανηλεεϊς αί μέν διά τάς δέ ;

gf Η Φύσις καί ή Ζωή, όπως μεοικαί γυναίκες, δέν άπατώσι κανένα, διότι 
ψεύδονται πρός όλους.

gf "Ολοι οί έρωτευμένοι είναι κατά τό μάλλον ή ήττον ποιηταί, καί ολοι οί 
ποιηται νομίζουν ότι είναι έοωτευμένοι.

gf Πώς είναι δυνατόν νά γνωρίση τις τόν χαρακτήρα τής κόρης τήν οποίαν 
προτίθεται νά νυμφευθή, άφ* ού ή κόρη δέν έχει ακόμη σχηματίσει χαρακτήρα 
ή άνατρέφεται ούτως, ώστε νά κρύπτη τόν χαρακτήρα της ;

gf Αί Γυναίκες δέν είναι ειλικρινείς ούδέ πρός έαυτάς.
gf Αί φιλάρεσκοι δέν αισθάνονται ουδέποτε κρύον.
gf 'Ο "Ερως είναι τό πρώτιστον εισόδημα τής καλλονής.
gf Οί ερωτευμένοι έν τή απελπισία των, οσάκις γίνωσι θύματα απιστίας, 

γράιοουσι ποιήματα. . .
gf Φιλία = Γεροντική βακτηρία τοΰ έρωτος.
gf 'Ο "Ερως σπείρει μειδιάματα και θερίζει θυέλλας.
gf 'Η τών γενναίων ψυχών φιλαρέσκεια έγκειται εις τό κρύπτειν ύπό μειδίαμα 

τά δάκρυά των.
gf *Αν έλθη καμμία ωραία κυρία καί σας ζητήση δικαιοσύνην, προσπαθήσατε, 

νά μήν τήν παρακυττατε.
gf Όπόταν ή πενία εισέρχεται άπό τήν θύραν, ό έρως φεύγει άπό τό παράθυρον.
gf Είδατέ ποτέ βιβλίον ανοικτόν, ού δ άνεμος στρέφει όλα ταχέως τά φύλλα, 

ώστε νά καθίσταται ή άνάγνωσις αδύνατος ; Τό βιβλίον έκεϊνο δμοιάζει μέ τήν 
καρδίαν τής γυναικός 1

gf Οί 'Ισπανοί λέγουσι περί τών γυναικών : «Τό κορίτσι είναι άπό μάλαμα, 
ή ύπανδρευμένη από ασήμι, ή χήρα άπό χαλκόν καί ή γρηά άπό τενεκέν». 
Όλαι όμως αί γυναίκες κατά τήν σοφίαν τών Λαών είναι άπό γλώσσα, καί τοΰ 
ανδρός δ πρώτος ύπνος καθ’ δν έκ τής πλευράς του άπεκόπη ή γυνή, υπήρξε 
καί ή τελευταία άνάπαυσίς του. "Εκτοτε δ δυστυχής άνήρ βασανίζεται καί 
φθίνει καί μαραίνεται, ανίκανος ν’ άνταγωνισθή κατά τής γυναικείας γλώσσης 
μεθ ’ όλην τήν έν εΐδει γλωσσών έπιφοίτησιν τοΰ πνεύματος έπί τάς κειοαλάς 
τών πατέρων τής θρησκείας μας.

gf Αί Sav&ai : Κατά τήν γνώμην έπιφανοΰς "Αγγλου φυσιολόγου, τό ξανθόν 
χρώμα ήμέρα τή ήμέρα καθίσταται σπανιώτερον, ίσως δέ καί θά έξαλειφθή 
έντελώς από τής γής, μετά παρέλευσιν βεβαίως πολλών αιώνων. Μία τών 
κυριωτέρων αιτιών είναι, οτι αί ξανθαί . . . δέν υπανδρεύονται. Και άληθώς 
κατά τινα άπογραφικήν σημείωσιν τοΰ "Αγγλου έπιστήμονος, ή άναλογία τών 
ύπανδρευομένων μελαγχροινών πρός τάς ξανθάς είναι 3 πρός 2. Τις ή αιτία τής 
τοιαύτης προτιμ,ήσεως ; Προέρχεται τάχα έκ στοργής τών άνδρών πρός τό 

μελαγχροινδν χρώμα ή έξ άποστροφής τών ξανθών γυναικών πρός τόν γάμον ; 
Ό "Αγγλος έξετάζει μόνον φυσιολογικώς τό ζήτημα, ούχί δέ καί ψυχολογικώς. 
’Εν τούτοις, δσαιδήποτε άπογραφικαί σημειώσεις καί αν φερωνται εις τό μ,ελλον, 
αί ξαν&αί μένουν καί θά μένουν έπί πολύ οί λατρευτοί τύποι τών ποιητών καί 
τών ζωγράφων. "Αν δ πολύς κόσμος δέν τάς έκτιμα καί προτιμά τάς μελαγχροι- 
νάς, τόσον τό χειρότερον δι’ αυτόν, — σημαίνει ότι δεν εχει καλαισθησίαν. Αν 
δ’ έλαττοΰται δ άοιθυιός αυτών, γίνονται έκ τουτου σπανιωτεραι και πολυτιμο- 
τεραι αί γαλαναί, χρυσόκομ,οι καί κρινόσαρκοι κόραι τής Ευας.

gf Εις τόν έοωτα καί εις τόν πόλεμον όλα είναι ωραία.
gf Κατά τόν κ. Δρακούλην ή Γυνή είναι άνωτέρα τοΰ -’Ανδρος καί κατά τόν 

κ. 'Ροΐδην άπλοΰν όργανον οιασκεδάσεως, ϊνα μή άναφέρωμεν τούς άρχαιοτέρους 
ή καί άλλους έκ τών ξένων. Άλλ’ είτε άνωτέρα, είτε ύποδεεστέρα, έχει άνάγ- 
κην περιφοουρήσεως καί πλειοτέρου σεβασμού, άπλούστατα διότι είναι γυνή. Εις 
τά έθνη δέ τά έννοήσαντα βαθύτερον τών άλλων τήν ήμέρωσιν τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος, τής ψυχικής ύποστάσεως, τήν όντως καί άναμφισβήτητον ύπέροχον 
θέσιν τής Γυναικός εις τήν πολιτειακήν έξέλιξιν, ουδέποτε έπαυσαν περιβάλλοντα 
ταύτην δι ’ έκτιμήσεως τιμώσης αυτά, διά προνομίων δεικνύοντα την άληθή αυ
τών άντίληψιν, έπί τοΰ πολιτισμού, οστις είναι τοιοΰτος, όπόταν εγκλείει εν 
αύτώ τήν άλληλευλάβειαν καί τήν άγάπην.

gf Μεμφόμεθα τής Γυναικός διότι ύπέπεσεν εις παράπτωμά τι, αλλα μεμφό- 
υ.εθα αύτής,διότι άγνοοΰμεν, οτι δ άνθρωπος έθέσπισεν ήθικήν άντίκρυς αντίθετον 
τών φυσικών νόμων. Μεμφόμεθα αύτής, διότι έλησμονήσαμεν πάντοτε πρώτον να 
μεμφώμεθα ήμών αύτών. Μας άπαρέσκει νά βλέπωμεν τήν γυναίκα αμυνομενην 
ύπέρ τής τιμής της, φονεύουσαν, κρεουργοΰσαν, άληθή μέγαιραν, αλλα δέν μας 
άπαρέσκει ν’ άκούωμεν αύτήν ύβριζομένην, νά τήν βλέπωμεν δερομενην, όιοτι 
τούτο πηγάζει έκ τοΰ έγωϊσμοΰ του ανδρικού, εγωισμού υπερβαινοντος τα όρια 
καί έκείνου άκόμη τοΰ μωρού ένίων λογίων τής Ελλαοος.

gf Άλλοίμονον εις τά "Εθνη έκεΐνα, ατινα ύβρίζουσι καί περιφρονώσι τας γυ
ναίκας, δηλαδή τάς μητέρας των, τάς άδελφάς των. 'Η γυνή άληθώς δέν είναι 
ύφ’ όλας τάς έπόψεις τελεία, άφ ’ ού αιώνες ολόκληροι τήν παρουσιάζουσιν ενώ
πιον μας, δτέ μέν ώς παρθένον Μαρίαν καί δτέ ώς Εύ’αν. Ή Γυνή έν τούτοις δέν 
είναι κατώτερα του ανδρός, ούτε αναςία νά μόρφωση εαυτην και την κοινωνίαν, 
όποιαν αντιλαμβάνεται τής αληθούς δυνάμεώς της. 'Υπάρχουσι γυναίκες φλύα
ροι και ανόητοι, καθώς και μεταξύ τών άνδρών τοιούτοι, αλλα τούτο οεν αποτε
λεί τον κανόνα τής κατά τών γυναικών έκστρατείας. Και δια να μορφωθή ή I υνη 
είναι έπάναγκες νά μορφωθή και δ Άνήρ. Εις τήν καθ ημάς εποχήν δ τελευ
ταίος ούτος θεωρεί εαυτόν μεμορφωμένον και όμως δεν είναι αληθές, πολύ οε 
πεοισσότερον έν Γαλλία καί έν Έλλάδι, ένθα ή μόρφωσις θεωρείται η κατα τής 
γυναικός παντοιότροπος έπιβουλή καί διαφήμησις. Τούτο είναι εις ακρον λυπη
ρόν, διότι δ,τι καλούμεν ήμεϊς σήμερον πολιτισμόν, αί μέλλουσαι γενεαί θ’ άπο- 
καλέσωσι κτηνώδη βαρβαρισμόν.
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Εις δέ γλυκύτατε άϋελόέ you !
ΑΙ πάλιν πρός δέ δτρέφω τό βλέμμα μέ δακρυβρέκτους 
οφθαλμούς, ώ πολύκλαυδτε καί πεφιλημένε μου άδελφέ, 
πρός δέ τόν άνθηρόν εκείνον 
τον καί άγαλματώδη 

προώρως έπήλθε καί μέ τούς 
άφήρπαδεν ό άπάνθρωπος καί

Έπέπριοτο λοιπόν καί δύ,

καί ώραϊον, τόν γλυκύτα- 
νεανίαν, δν τοδοΰτον δκληρώς καί 
ώς άρπακτικοϋ όρνέου όνυχας τον 
Οχληρός Χάρων !
ώ καλέ μου Άναδτάδιε, νά κλείδμς

Ύ 
ί

διά παντός τά βλέφαρα καί νΑποχαιρετίδμς τόν κόδμον τούτον, είς 
δν είδήλθες μέ τόδην φλόγα καί μένος καί δν ήθέληδας εύθύς ώς 
ήρως νά κατακτήδμς διά τών δθεναρών δου μυώνων καί διά τών 
ήρακλείων βραχιόνων δου ώς καί διά τού ίδχυροϋ δου πνεύματος 
καί της έκτάκτου εύφυ’ίας δου, διότι δι’ δλων τών όπλων δ’ εΐχεν 
έξόχως προικίδει Λ Φύδις.

'Υπερεξεχείλιζες έκ ζωής, ήδο ζέον καί φλέγον Λφαίδτειον, δπου 
δ’ εύρίδκεδο μετέδιδες εύθύς τόν ήλεκτριδμόν καί τήν φλόγα, έθέρμαινες 
καί ένεθουδίαζες, έφαίδρυνες καί έζωογόνεις τούς πάντας. Τίς ποτέ 
γνωρίδας δε έκ τοϋ πληδίον θά ληδμονήδμ τάς αμίμητους δου δατυ- 
ρικάς παραμορφώδεις, τάς γελοιογραφικάς παραδτάδεις, τάς έξόχους 
Απομιμήσεις, τά ίλαρώτατα έκεϊνα παίγνια, δι’ ών διήγειρες τοδοϋτον 
γέλωτα καί τοδαύτην ευθυμίαν έπί ώρας ολοκλήρους καθ’ έδπέραν ;

Τίς ποτέ θά πιδτεύδμ δτι ή βροντώδης καί ηχηρά έκείνη φωνή, 
ήτις έξήρχετο ώς κεραυνός έκ τών εύρυτάτων, ίδχυρών, χαλύβδι
νων καί Αθλητικών δτηθών δου, διά μιας μίαν ήμέραν θά έδβύν- 
νετο, θά έξηφανίζετο καί θά έπνίγετο ύπό τό ψυχρόν μάρμαρον 
ενός διπηχυαίου τάφου ;

Φεϋ 1
ΙΙοϋ πλέον τά τοδαϋτα όνειρα, αί τόδαι χρυδαϊ δου έλπίδες, 

γλυκύτατέ μου Άναδτάδιε ! Ποϋ τά τόδα περί τοϋ λαμπροϋ μέλ- 
λοντός δου δχέδια, Ατινα δυχνάκις μοί άνεκοίνους ! Καί ταϋτα 
πάντα συνδεόμενα μετά τοδαύτης φλογέράς φιλοπατρίας, διότι 
πανταχοϋ δέ δυνώδευεν Λ 'Ελλάς, είς παν έργον, είς πάδάν δου 
δκέψιν, έν παντί δου όνείρω εκείνην είχες πάντοτε πρό όφθαλμών. 
Τήν 'Ελλάδα δου, τήν γλυκεΐάν μας πατρίδα, ήν τόδον έλάτρευες 
καί ύπέρ ής δχεδόν έπεδες θύμα, διότι ό μέγας ένθουδιαδμός τοϋ 
άτυχούς εκείνου καί άθλιου πολέμου τού 97 είχε καί δέ δυναρπά- 
δει. ’Ενώ δ’ έξαλλος καί πυρέδδων έκ νεανικού μένους έτρεχες άνά 
τούς Παριδίους, ϊνα καταρτίδμς καί δτρατολογήδμς τήν λογάδα φά
λαγγα τών φιλότιμων νέων δυμπατριωτών δου, ήν, έπί κεφαλής ώς 
ήγέτης τιθέμενος, θά ώδήγεις εις τά πεδία τών μαχών έπί τών 
Συνόρων, αίφνης μίαν νύκτα ψυχρήν καί παγερήν, ρεύμα πληξάν 
δε κατέρριψεν ώς δρΰν προρρίζως έκδπαδθεϊδαν έπί τής κλίνης, 
άφ’ ής έπέπριοτο ούδέποτε πλέον νάναδτηθμς, δύ ό τήν άνάδταδιν 
έν τώ όνόματί δου έγκλείων ! . . .

Καί τώρα τί πλέον νά εϊπω πρός παρηγορίαν ήμών τών άθλιων 
έναπολειφθέντων έν τμ ζωμ, έάν ζωή λέγεται δι’ ήμας ό βαρύς 
ουτος καί άλαμπής καί μαύρος βίος, οΐος κατέδτη ήμΐν διά τής 
δτερήδεως τών άκτίνων τής φωτοβόλου παρουδίας δου, διότι δύ 
ήδο Φοίβος καί ’Ήλιος άληθής έν τφ οϊκω μας 1

Πλήν έν μόνον μάς παρηγορεϊ, ότι δύ μέν θά εύρμς τοδού- 
τους άλλους Αγγέλους Αδελφούς έκεϊ Αναμένοντας, μεθ’ ών ώς Χε
ρουβείμ θάποτελέδμς αρμονικήν χορείαν, ήμεΐς δέ δδον καί Αν ζή- 
δωμεν έτι, έν τούτοις βεβαίως μίαν ήμέραν θά δυναντηθώμεν έκεΐ 
πέραν, διότι Αφοϋ ή ύλη δέν χάνεται, πολλώ όλιγώτερον τό πνεύμα 
καί δή τό πνεύμα τό φωτοβόλον καί δημιουργόν τοϋ Ανθρώπου ! . . .

Καλήν έντάμωδιν λοιπόν, ’Αναστάσιέ μου ! . . .
Ό ϋρηνών σε αδελφός 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
k
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I
ΠΑΡΧΟΥΝ τάφοι οί όποιοι άξίζουν μίαν ζωήν. 
'Υπάρχουν νεκροί οί όποιοι ζωντανεύουν ενα κό
σμον φανταστικόν, ζώντα ύπέρ τού; ζώντας.

II
διέρρευσεν έν άθλητισμώ. Τό 

ό οργανισμός 
οικογενειακά! συναθροίσεις είχον

Ή νεό: ης του 
έσφνζε, τό πνεύμα ήνθει, 

έμαίνετο. Αί
αίμα
ί" προσώπω του τόν έξοχώτερον μίμον. Ένε- 

ψύχου τούς πλέον απογοητευμένους μ* ενα χαριτωμένον λόγον, έφαίδρυνε 
τούς μάλλον μελαγχολικούς μέ μίαν μίμησιν, μέ μίαν σάτυραν.

Μίαν πρωίαν άφήκε την πάτριον. Ό ζήλος της μαθήσεως τόν έφε- 
ρεν εις τό κέντρον της πνευματικής ζωής. Εις Παρισίους.

Έκεϊ μετέβη, καί αυτός ό ζωοδότης, δέν έξηντλήθη ε’ις διασκεδάσεις, 
άλλ ’ ήσχολήθη εις την Επιστήμην. Τόσον δέ την ένεστερνίσθη, ώστε ή 
’Επιστήμη έπλουτίσθη διά μιας έφευρέσεώς του πολυτίμου, ήτις τώ 
έξησφάλισε συμπαθέστατον όνομα εις τάς δέλτους τής ιατρικής.

’Αλλά τήν επιστημονικήν ηρεμίαν σάλπιγξ μυριόστομος έτάραξεν. Ή 
'Ελλάς άπεδύετο εις ένοπλον άγώνα. Έκάλει τ’ απανταχού τέκνα της 
ύπό τάς σημαίας.

Αυτός, άμέσως άνεφλέχθη. Έγκατέλειψε τήν επιστήμην καί έρρίφθη 
εις τήν έζυπηρέτησιν τής πατρίδος. Κατέτασσεν έθελοντάς, είργάσθη 
διά τό σώμα, μεθ ’ οΰ θά κατήρχετο παρά τά Θεσσαλικά σύνορα. Καί 
ήγεϊτο διαδηλώσεων καί τδ Έλλην. έν Παρισίοις προξενεϊον δέν είχε 
γνωρίση ένθουσιωυέστερον "Ελληνα. Άλλ’ ό ένθουσιασμός δυστυχώς δέν 
κατίσχυσε. Νόσος άπηνής έν αυτή τή στιγμή τής δράσεως καί ένεκεν αυ
τής τόν ποοσέβαλε. Καί άνέκοψε τδ έργον του καί τώ έρριψε τά σπέρ
ματα τοΰ θο.νάτου. Καί ήλθεν έδώ, ετοιμοθάνατος, καί ήδελφώθη δ πό
νος του μέ τής ΙΙατρίδος τήν ήτταν, καί έπάλαισε καρτερικώς προς τόν 
θάνατον, δν προησθάνθη, άλλά δέν έφοβήθη. Ή διάνοιά του, ή τόσον 
εύρεϊα, έσκοτίσθη. Ή καρδία του, ή τόσον άνοικτή, έρράγη. Καί αυτός 
δ άθλητικός, δ φρονηματίας, διά τόν όποιον ΙΊατρίς καί ’Επιστήμη ήσαν 
συνώνυαα, έν μαρτυρίω ένεκρώθη, τά δύο αύτά είδωλα περικλείων . . ..

Καί τόν είδα έν τώ ναώ έν μέσω δωδεκάδες λαμπάδων, τον παρθέ
νον τήν ψυχήν και τδ πνεύμα, καί παραπλεύρω: τόν δύσμοιρον πατέρα, 
θάπτοντα έν τοιαύτη χρυσή ηλικία καί άλλο τέκνον, καί έφαντάσθην 
τόν πόνον τοΰ ζενιτευμένου άδελφοΰ, τοΰ ποιητικωτάτου καί έν τώ ίδίω 
άλγει, καί τής άλλης άτυχούς οικογένειας τά σιγηλά δάκρυα, καί έννόησα 
πόσον άδίκως διαμοιράζεται έν τή γή ή ζωή, καί τί άπώλεσεν ή ’Επι
στήμη, τί ή ΙΊατρίς, διά τού θανάτου τού Αναβταβίον Φιλαδελφεως.
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μέρους τής ’Ιατρικής Σχολής τών ΙΙαρισίων, πλεϊστοι

Άριθ. 1. Μέρος έφαρμοζόμενον έπί τοΰ καρπού τής /ειρός.
Άριβ. 2· Κίνησις ωρολογίου μέ τήν χαρτίνην ταινίαν.

Si
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δέ καθηγηταί καί περιφανείς ιατροί έζήτησαν παρά τοΰ κατασκευαστού 
τοΰ ρ,ηχανήματος κ. Βερδέν, ειδικού περί τά τοιαϋτα, τον Σφυγμομε- 
τρογράφον τοΰ πολυκλαύστου Φιλαδελφέως.

Ό,τι ιδίως έξαίρει τούτον καί καθιστεί πολύτιμον έν τη θεραπευτική 
είναι δτι τδ έργαλεϊον τούτο συνενοϊ τάς άρετάς καί ιδιότητας τούτε Σφυγ
μογράφον καί τού Σφυγμομέτρου. Δύναται δηλ. ού μόνον νά διαγραφή 
έν άκριβεστέροις ή οί προ αυτού σφυγμογράφοι έν διαγράμμασι έπί χάρ
τινων ταινιών (traces) τάς διακυμάνσεις το» σφυγμού μεθ’ολης της κα
νονικής διαθλαστικότητος της κινησεως τού σφυγμού, άλλ’ δπερ σπου- 
δαιότατον διά τού έπισυνηαμένου έπί τού έργαλείου μικρού σταθμικού ζυ
γού, δν ούδείς έτερος σφυγμογράφος κέκτηται, νά δεικνύη μετ’ άκρας 
έπιστημονικης άκριβείας την ένταΣιν ( la tension ) τού σφυγμού. Τούτο 
δ’ είναι μέγα άπόκτημα έν τή θεραπευτική, δικαίως δ’ δ μέγας παθο
λόγος καί καθηγητής του ΠοταΙν ένώπιον πάντων τών φοιτητών της 
’Ιατρικής Σχολής τών ΙΊαρισίων, κολακευτικότατα έγκωμιάσας αυτόν, 
παρεκάλεσεν έν τέλει νά έπιδείξη καί έξηγηση δ ίδιος τοϊς συνομιλη- 
ταϊς αυτού τδ έπινοηθέν νέον σφυγμομετρογραφικδν έργαλεϊον.

Διάγραμμα | trace j λήφθέν έκ τής Κλινικής Κ. ΙΙοταίν

Άριθ. 3. Τετραγωνικός κανών έξ αλουμινίου διηθημένος και φέρων τό βα- 
ρύδιον, οπερ παράγει τήν τοΰ έλεφαντεστεΐνου δίσκου πίεσιν έπί τής αρτηρίας.

Άριθ. 4. Βαρύδιον όλισθαΐνον δι’ έλαφράς ώθήσεως έπί τοΰ κανόνος.
Άριθ. 5. Κομβίον θετόν εις κίνησιν παν τό ανωτέρω μέρος τοΰ έργαλείου καί 

χρησιμεΰον επίσης εις τό νά θέτη τόν κανόνα καί τόν μοχλόν 9 παραλλήλως δια 
τήν διαχάραξιν τοΰ διαγράμματος.

Άριθ. 6. Δίσκος έξ έλέφαντος’εϊδικοΰ σχήματος.
Άριθ. 7. Κίνησις ωρολογιακή.
Άριθ. 8. Τοξοειδές έλασμα, κινητόν περί τό κέντρον καί στηριζόμενον έπί 

τοΰ βραχίονος.
Άριθ. 9. καί 10 Μοχλός καί γραφίς.
Άριθ. 11. Στροφεΰς ή λαβή πρός έναρξιν ή κατάπαυσιν τής ωρολογιακής κι- 

νήσεως τοΰ μηχανήματος.
Παρ’ δλας ταύτας τάς λεπτομέρειας ή εφαρμογή τοΰ έργαλείου γίνεται τάχιστα 

καί εΰκολώτατα.

βάμματα ληφθέντα έξ τΚ έν Παβίο^ς Κλ,^ξ τοϋ r-αθ,^τοϋ Iloraiv

Τ’ άνωτέρω διαγράμματα, ατινα καταχωρίζομεν έν τή «Ποικίλη 
Στοά», t'.'imi ειλημμένα έκ τών πρακτικών τής Βιολογικής 'Εταιρείας 
μετά τής είκόνος τού έργαλείου, άνεδημοσιεύθησαν δ’ εις πλεΐστα ευ
ρωπαϊκά ιατρικά συγγράμματα. Έν αύτοις βλέπει τις τήν πορείαν τής 
σφυγμικής κινησεως διαφόρων άσθενειών τής Κλινικής τού κ.Ποταίν.Είναι 
δ’οτι εύκολος ή εφαρμογή καί χρήσις τού μικρού τούτου μηχανήματος, πρός



366 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 367

πληρεστέρα,ν τοϋ δποίου μάλιστα κατάληψιν παραθέτομεν καί την έν τώ 
γσ.λλικώ εικονογραφημένο " " Τ 
σαν εικόνα, όπου σαφέ
στατα άναπαρίσταται ή 
εφαρμογή τοϋ Φιλαδελ- 
φείου σφυγμομετρογράφου.

Τοιοϋτον έν όλίγοις τό 
έργαλεϊον τοϋ νεαρωτά- 
του, μ.ήπω ούδ ’ ε’ικοσι- 
πενταετηρίδα γεννέθλων 
συμπληρώσαντος θαλερού 
Άσκληπιάδου,δν βάσκα

νος τύχη άφήρπασεν έν 
μέσω των μετά τοσούτου 
ενθουσιασμού καί φιλοπο- 
νίας συντελουμένων έπι- 
στημονικών αΰτοϋ έργα- 
σιών καί σπουδών.

Άνευ δ* ύπερβολής, 
διότι αυτά ταϋτα τά

περιοδικώ «Le Monde Illustre» δημοσιευθεϊ-

πράγματα βοώσι τούτο, 
δυνάμεθα μετά ψυχικού 'Εφαρμογή τοϋ Σφυγμομετρογράφου Α. Φιλαδελφέω;

’Αγάπη μου καινούργια, μυστικιά,
—ό κόσμος ό κακός άς μή σέ μάθη ! —

Άνάστησε καρδιά πονετικιά
πού έπέθανε άπό πίκραις και άπό πάθη.

άλγους νά δμολογήσωμεν, δτι έν τώ ’Λυαβταβίω Φιλαβελφεΐ έστερηθη 
ού μόνον ή μικρά μας Πατρίς, άλλά καί σύμπας’δ έπιστημονικδς κόσμος 
ένος μεγαλοφυούς μέλλοντος έργάτου.

Τραγουδια τού παληού καλού καιρού 
καί πόθοι της ψυχής λησμονημένοι 
έλάτε στην καρδιά τήν πεθαμένη 
—τραγούδια τού καλού παληού καιρού.—

Η αρμονία πάλι άς ξεχυθή 
τά στήθη τά νεκρά νά πλημμυοήση 
τό φάντασμα των χρόνων ν' άναστήση 
ή αρμονία πού άπό σάς θά ξεχυθή.

* Σ. Δ. Π. Σ. Ό φίλο; ζ. Γ. Τσοζόπουλος, τό πρώτον, άν δέν άπατώμεθα, δημο
σιεύει ένυπογράφω; ποιήματα αΰτοϋ. Εις έζ τών παρ’ ήμϊν άριστων λογογράφων, μέ 
πολλήν παίδευσιν ζα! δροσεραίτατον πνεύμα, δημοσιογράφο; άποοροφούμενο; τελείως άπό 
τήν καθημερινήν εργασίαν του, κατέσπειρε μέχρι τοΰδε ύπό ψευδώνυμον εις Περιοδικά καί 
'Εφημερίδα; ποιήματά του, ή δέ «Ποικίλη Στοά» μετ’ ευφροσύνη;, πρώτη αυτή, 
δημοσιεύει μέ τ’ όνομά του τρία χαριέστατα ποιήματα αυτού, αδρά δείγματα στιγμιαία; 
έμπνεύσεώ; του.

ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
Στη μαύοη τών ματιών σου θάλασσα 

ταξεϊδι μακρυνό θ’ αρχίσω 
καί κάμπους κι’ ακρογιάλια ανθόσπαρτα 
μιας μυστικής άγάπης θά γυρίσω.

Sf
Βαθειά μες στην καρδιά σου θά μέ φέρουνε 
τά δυό σου ζηλεμμένα μαύρα μάτια 
βαθειά εκεί πού στήνονται ολόχρυσα 
άγάπης αλησμόνητης παλάτια.

Si
Κι ’ άν ’δώ πώς st μ’ εγώ κλειστός έκεϊ 
τών παλατιών τής πόρταις θά σφαλίσω 
κ ’ έτσι όλομόναχός μου βασιληας 
αιώνια στην άγάπη σου (θά ζήσω.

Si
Κι’ άν πάλι βασιληας δέν εΐμ’ έγώ

—κράτει καρδιά πού στους καϋμοΰς έχάλασα ! — 
μέ τ ’ άλαφρό καράβι μου άς πνιγώ 
στή μαύρη τών ’ματιών σου θάλασσα.

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΤΡΟΥΒΑΔΟΥΡΟΥ
—(5)ελεις χουσοελεφάντινο 

θρόνο ψηλό νά στήσω 
κ’ έκεϊ νά σέ καθήσω

βασίλισσα σωστή ;
—Δέν θέλω θρόνο ψεύτικο 

πλάσμα τού λογισμού σου’ 
έγώ θέλω τον νοΰ σου, 

τρελλέ τραγουδιστή.

— Θέλεις τ’ αστέρια τού ουρανού 
νά £ίξω στή ποδιά σου 
και έτσι μέ μιά ματιά σου 

ό κόσμος νά σειστή ;
—Μέ φθάνουνε τά μάτια σου 

πού σ’ άλλους κόσμους βλέπουν’ 
τά δώρα αύτά μού πρέπουν, 

γλυκέ τραγουδιστή.
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— Θέλεις νά πάοω απ’ τά βουνά 
το πιο παρθένο μύρο 
νά στο σκοοπίσω, γύοω 

ή γή νά μυριστή ;
—Μέ φθάνει έμέ ^τδ άρωμα 

οπού σκορπά ή καρδιά σου 
δός μου την και ςεννοιάσου 

καλέ τραγουδιστή.
'/ΐΌΓ/ταί Νοέμβριος 98

Γ. Β· ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

® Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ®
ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΕΝΗ ΑΦΡΙΚΗ

ΠΟΙΚΙΛΗ

Και δίνει ό νηδς τά υ,άτια του 
τον νού του, την καοδιά του 
νά πάρη ή μάγισσά του 

ώς πού νά χορταστή.
Τυφλός, χωρίς καρδιά και νού 
πέφτει στά πόδια εκείνης

— ’Ώ, τώρα τί Οά^'γείνης 
Φτωχέ τραγουδιστή ; ^Ι^ευγουν τά σύννεφα, λυώνουν τά χιόνια 

απ’ τά χαμόκλαδα στάζει ή δοοσούλα 
καί διαμαντόνερο τά χελιδόνια 
πίνουν ςτήν ιόμορμη πέρα βρυσούλα.

Σ Τ I
ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ

Η λα μέ τάσπρο σύννεφο πού πάει γιά τον ουρανό 
καί τό αιθέριο πέλαγος διαβαίνει καί φτερώνει 
καί γύρω ίσκιόπλαστα καί άγέρινα άπλοίνει, 
έλα μέ τάσπρο σύννεφο τό πέλαγος τό γαλανό

Νά τό διαβούμε αγάλια αγάλια 
μέσ’τήν ουράνια θάλασσα, στα κύματα τά φωτεινά 
πού ταξειδεύουν ή ψυχές, ν’άράζουμε παντοτεινά 

Σέ άστέρινα ακρογιάλια.
(J898)

Μέσα στά στήθια σου άνοιξι λίγη 
κλείσε, νά πλέξουμε ζεστή φωλιά 
πριν μέ τον έρωτα δ Μάρτης φύγη 
καί ξημερώση II ρ ω τ α π ρ ι λ ι ά . . . .

X Ο I

*Ελα μέ τάσπρο σύννεφο στον άπειρον ωκεανό 
τώρα πού δίχως άστοαπές καί ξάστερος γελάει, 
έλα μέ τάσπρο σύννεφο στό πέλαγος τό γαλανό 
κι’ δπου μάς πάει............

Μαζύ τό αιθέριο πέλαγος, μαζύ θά τό διαβούμε, 
καί ή ψυχές μας στη γλαυκή πατρίδα τους θά ζήσουν, 
κι αν έξαφνα καμμιάν αυγή νεκροί ξημερωθούμε, 
θά μάς εύρούν οί άγγελοι καί θα μάς άναστη'σουν.

ΤΙΜΟΣ
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ΧΡΥΣΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΣΕΛΙΰΕΣ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΙΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΒΑΡΟΝ

XI ! δέν μέ ήπάτησε τό κάλλος σου, δπερ έζώρμη- 
σεν άπό τ’ άδυτα τοϋ φιλοσοφικού σου πανθέου, 
γή άρωματώδης καί γόησσα, όπως απορροφήσω τό 
άνεζάντλητον βάλσαμ,ον, δπερ άδιαλείπτως εκρέει 
έκ τών ναρκίσσων τοϋ μυστικού σου παραοείσου. 

Είσδύσας εις την ποιητικήν σου μυθολογίαν,όπως 
άνεύρω το μαγικόν έκεϊνο φως, ού ώνειροπόλησε 
τάς λάμψεις ή περιπλανωμένη μου ψυχή, προσε- 
πάθησα νά κορεσθώ έκ τής νωθράς αισθητικής 
ήδυπαθείας, ύφ ’ ής έμπνέονται οί δεσμευμένοι σου 
μουσοπόλοι, νά ένθουσιασθώ ο’ιστρηλάτως ύπο τής 

λυρικής σου άρμονίας, ήτις ενισχύει την γαληνιαίαν τών πόθων 
σου συναίσθησιν, νά αίχμαλωτισθώ ύπο τής μελισταγοϋς τών άγγέλων 
σου χορείας, ήτις, αίθεροπόρος πεοιτρέχουσα τον κόσμον τών ινδαλμά
των σου, μ’ έβαυκάλισεν ύπο τοϋ μουσουογήματος, δπερ συνέθεσεν ή 
θεϊκή σου παρθενία, γή μ.υρόεσσα καί δακρυστόλιστος.

Άνιώ είσέτι, καί άκατανόητοι ψυχικαί διαθέσεις κλονίζουσι τήν 
πνευματικήν άκμαιότητα, καί έπιζητοϋσι τον εύφρόσυνον ν’ άνακόψωσιν 
άγώνα, έν τώ σταδίω τής πολυδαίδαλου έρεύνης, δπως έπικαλεσθή ή 
περιπαθής τοϋ έθνικοϋ θρήνου προσευχή τήν προστασίαν ενός μυστηρίου 
σου, ένος άπορρήτου, έζ έκείνων, άτινα έγκατεσπάρησαν άνά το σύμπαν 
τών έπαγγελιών σου, ώς ΐδέαι, ώς όνειρα, καί είσχωρήση εις τό άχανές 
τοϋ παρελθόντος, καί περιέλθη ώς έ'ννους σκιά τάς άγνωστους άβύσσους, 
ένθα ή άγνοια ένέκρυψε τούς κόσμους τών έπικών σου μακαρισμών, συγκο- 
μίζουσα τό γήϊνον παράπονου τής θνητής άδυναμίας, τήν σεμνήν εκείνην 

διαμαρτυρίαν τής άνθρωπίνης άτελείας, ήτις οεν κατενόησε τό μεγαλείων 
σου τό μαγικόν, γή ήρω’ις έν τώ αΐματι τών μαρτύρων και_ των ημίθεων.

’Αγωνιώ έπί τώ άποτροπαίω στασιασμώ, και ή θεα .ων σύντριμμα 
των σου, μοί φαίνεται 
άνεπαρκής έν τή πο
θεινή οπτασία,ήν ανα
ζητεί ή μέθη τής φαν
τασίας, δ δημιουργικός 
έκεϊνος άναβρασμός, δ 
έζιδανικεύων τον σταυ
ρόν σου, δ άποθεωνων 
τά ϋπ ’ αυτόν κατα- 
κείμενα ύπέροχα τέκνα 
σου, γή γιγαντογόνος 
καί θαυμασία.

Μυριάκις άνέμεινα 
βαθύτερου να συναι
σθανθώ τό κλέος σου, 
πλήν η ευλαβής έ'ζαρ- 
σις προς τούς ορίζοντας 
τών δυουσών άνταυ— 
γειών, μοί παρείχε πάν
τοτε μονότονον την 
γλυκύτητα τής ευφρο
σύνης, καί μάτην ή 
ύψηλή έμπνευσις ήγω- 
νίζετο νά καταφθάση 
τόν άναπεπταμένουτών 
αναμνήσεων σου ουρα
νόν, διότι τό ένοχον 
παρόν μοί επυρπολει 
άστοργως τοϋ ποθου τας 
χρυσάς πτέρυγας, και 
οΰτως έπανέπιπτον έπι 
τοϋ νεκροϋ σου κόσμου, 
δπως ζησω εις τούς

® Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ «νυμφώνας του και τα 
μαυσωλεία, γή πολυφί
λητος καί ηγιασμένη.

Καί οΰτως, ένφ το 
ζοφερόν περί βάλλον μοι 
άπεκοίμιζε τόν νοϋν, έν 
σιγηλά απομνημονεύματα 

, __ μ_·■_?.. __ - '

. . Γ.π,ΛΐΛεν ό Π. Πατοών Γερμανός, τβ 25]]<Τύ Π

η ποωτον δημοο^νετα, νυν ή ΈΜ>ν τγ· ία β ά ο ο ν, 
~ χαοαχθείβα έπί τβ βααει &

φιλοτεχνεί‘,ς χάβιν ,τ/ΐς ‘ Πο ικιλης Στοάς, G

άνιαρά άποναρκώσει, έγώ, ύπνώττων παρά τα 
■ τοϋ εύκλεοϋς σου βίου, άπεθαυμαζον την 

ούρανοποιησίν σου, γή πλουτοδότειρα, γή, άπό τών κόλπων τής δποιας 

*
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ένεφανίσθη το θειον, καί διέλαμψε διά τών άκτίνων τοΰ Όλύμπου καί 
τοΰ Παρθενώνος, καί έμεγαλούργησεν έν τη αίγλη της Λαύρας.

. . . Λαύρα! άπήχησις μεμακρυσμένης ήρωϊκής εποποιίας. Λησμονη- 
θεϊσα πνοή μιας ένθεου ψυχής· μελικοί φθόγγοι τοΰ παιάνος της πνευμα
τικής ελευθερίας, δστις έψάλη έπί της ύπερηφάνου κορυφής της έξιδανι- 
κευομένης ύλης. Λαύρα! συγκοινωνούσα μέ τούς αιθέρας διά της άθανα- 
σίας, κατακλύζόμενη ύπό ζωής, καί δυνάμεως, καί μυστηρίων, προς ην 
ήμεϊς δείλαιοι, μόνον διά της έκστάσεως συνδεόμεθα, ορφανοί ’ισχυράς 
άντιλήψεως, γυμνοί παντός έφοδίου, στερηθέντες τού λιβανωτού, δστις 
άνήκει διά τό προσκύνημά σου, βεβαρυμμένοι ύπό τού ζόφου, και στυ
γνοί, μη γνωρίσαντες τό άναγεννητικόν της Κασταλίας νάμα, δι ’ ου θά 
συνετελητο ευοίωνος μετάγγισις τού ζωογόνου καί θαυματουργού αίματος 
τών σπλάγχνων σου, ένθα κρύπτεται ή άμάραντος ήβη, σφριγηλή, άλλά 
μη έξυπνώσα εις τάς έπικλήσεις καί τάς προσλιπαρήσεις ικετών πτωχών, 
συμπεπιεσμένης δημιουργικής μάζης, τραχείας, δυσμόρφου, άσθενούς, νο
σογόνου.

Καί τό δαιμόνιόν σου τό άπρόσιτον, τό μη ύποπίπτον εις τήν κατά- 
ληψιν, τό ύπέρτατον, τό θαμβώδες, έν τώ κόσμω τής δράσεώς του, τό 
κατασκηνώσαν τοσάκις, λαβόν περιβολήν θνητού γίγαντος, εις τούς ναούς 
ους ϊδρυσεν ή ελληνική ιστορία- τό έμφυσήσαν τό ύπερφυές μένος εις 
τούς έγκεφάλους, οΰς περιέκλειον τ’ άφωνα ήδη καί κενά κρανία, πρό 
τών όποιων μάές δδηγεϊ ή ευγνωμοσύνη, δπως κλίνωμεν γόνυ" τό δαιμό- 
νιον, δπερ συνέδεσε διά τού κοινού ιδεώδους τήν θεοκρατίαν τού Σωκρά- 
τους μέ την τού Γερμανού’ το δαιμόνιόν, δπερ έστεφάνωσε την είδωλολα- 
τρείαν διά τού άκανθίνου στέμματος τού Γολγοθά’ τό δαιμόνιόν, δπερ 
άντικατέστησε το σκήπτρον τού Κάδρου διά δρεπάνου, κόπτοντος φρύ
γανα, δπερ ένεθουσίασε τόν μάρτυρα τής ’Αλαμάνας διά νά ψηθή ώς 
άμνός ύπό τού βαρβαρισμού, τό δαιμόνιόν τούτο, διετήρησεν άσβεστον 
τού Προμηθέως τό πύρ, εις τά βάθη τού Παρθενώνος, πρό τής χρυσελε
φάντινης Παρθένου, καί εις τά βάθη τού ιερού βήματος τής Λαύρας, πρό 
τής ε’.κόνος τής Μαριάμ.

Καί τό θυμίαμα, ευώδη έξέπεμπε καπνόν άπό τών βωμ-ών τών δύο 
άκροπόλεων, καί, ένώ ό χρυσούς αιών κατέθετο τούς στεφάνους πρό τού 
ιερού τής Άθηνάς πέπλου, νέος ιεροφάντης μετά αιώνας, άνενέου τού
τους πρό τού λαβάρου τής Χριστοτόκου.

Καί άνεβλάστανεν ή δάφνη, ποτιζομένη ύπό τού αγιάσματος, δπερ 
άνέβλυσεν ύπό τήν τρίαιναν τού ΙΙοσειδώνος καθηλωθεΐσαν έπί τού βρά
χου τών ποιητών καί φιλοσόφων, ή ύπό τού μύρου, δπερ έναπέμεινεν εις 
τήν κιβωτόν τής 'Αγίας Σοφίας, ή ύπό τού αίματος, δπερ έχύθη άπό 
τών πληγών τού τυραννομαχούντος έξαισίου λαού.

Δάφνη περικοσμούσα τού ’Απόλλωνος τήν λύραν, καί συνδέουσα τάς 
χορδάς της μέ τήν σπάθην τού Ιίαλαιολόγου, καί τήν ποιμαντορικήν ^άβ- 
οον τού Γερμανού.

Τοιαύτη ή άτέρμων συμβολική μεγαλουργία, ή καθεύδουσα μέ τ ’ άνα- 

ρίθμητα πλήθη τών ψυχών, παρά τόν Γαλαξίαν. Τοιούτον τό σύνολον 
τών περίφημων χρονικών περιόδων, έν αίς τά πλεονεκτήματα τής γής, 
έθαυματούργησαν διά τής Ελλάδος της.

Καί παραμένει ετι, σεπτόν λείψανον τού ευλαβούς χρόνου, τό έθνικόν 
τούτο Μαυσωλεϊον, διατηρήσαν τά ίχνη τών ηθικών σάλων, καί τών 
πνευματικών καταιγίδων, άτινα, τοσάκις έκσπώντα διά τής άγριότητος 
τής μιαιοφόνου, άπετύπουν έπί τού Παρνασσού τούτου, τήν εικόνα τής 
αίσχρουργούσης άνθρωπότητος, έν τή όργιαζούση φαυλοκρατίι^.

Έπί τού Παρνασσού ! δπόθεν δ Φοίβος τής έθνικής άπολυτρώσεως έκ- 
πέμπει έπιχαρίτως τάς άκτϊνας του τάς φαεινάς, δπως έν στοργή άδελ— 
φικής ένότητος περιβάλλη τάς κορυφάς τού Όλύμπου καί τού Γολγοθά, 
τής Κεκρωπίας καί τού Καυκάσου.

Τού Παρνασσού ! ένθα δ αρχιερατικός έπενδύτης μετεβλήθη εις πορφύραν 
τού Δελφικού Θεού, καί έ'νθα ένεπήχθη, άντί τής λύρας, ήτις έγέννησε 
τόν πολιτισμόν, τό μαγικόν έκεϊνο λάβαρον, δπερ έγέννησε τήν έλευθερίαν.

Λάβαρον ! . . . Λέξις μή άναγομένη εις γνωστάς γλωσσολογίας, καθ’ ? 
δημιούργημα ιδιαιτέρας λαλιάς, άγνώστων ισιωμάτων, άκαταλήπτων, 
μυστηριωδών.

Ύλη παράγουσα έν ιδεώδες. Μία άπωτάτη ιδέα, έμφανιζομένη δι ’ 
ύλικών γνωρισμάτων. Μία ένωτική άντίθεσις, συνενουμένη έν τή σιγηλή 
εκείνη οθόνη, έν τή μετάξινη περγαμηνή, δπως έπικυρώση τήν λύσιν 
τού αινίγματος, δπερ κατέστη σκοτεινόν έν ταϊς άνωνύμοις ήμέραις τής 
δουλείας : πώς οί νεκροί άνίστανται, καί πώς δ έθνικός θάνατος καταρ- 
γεϊται διά τής άθανασίας.

Καί τό Λάβαρον, ή άλουργίς έκείνη τού Δαιμόνιου, ή αυλαία, ήτις 
άνεπετάσθη διά ν ’ άποθαυμάση δ κόσμος καί πάλιν τήν λησμονηθεϊσαν 
τών ήμιθέων δραματουργίαν, διαμένει έκεϊ, έν τώ άφώνω μουσείω, έ'νθα 
ή Κλειώ, σεμνή ιέρεια, άντιπροσωπεύουσα αιώνας καί χιλιετηρίδας, 
παρίσταται φρουρός του άκοίμητος, έγρηγορούσα μετά τών ψυχών άς 

άπηθανάτισεν.
Λάβαρον ! ε’ικών, συμβολίζουσα τόν άναπεπταμένον δρίζοντα τών έθνι- 

κών ονείρων, άποτελεσθεϊσα άπό τά λαμπρότερα χρώματα τής άνατολής 
τού ελληνικού βίου, άπό τάς άνταυγείας, καί τάς λάμψεις, καί τάς φαν
τασμαγορίας ενός φωτεινού ουρανού, περικλείοντος, πάν δ,τι δ έλληνι— 
κός πολιτισμός αναγνωρίζει ώς δημιούργημα τού κάλλους του.

Καί δυ.ως ! Πόσους αριθμεί προσκυνητάς δ έπενδύτης ούτος τής έθνι
κής θεότητος ; Πόσοι έκ τών μεγαπλούτων καί πολυταλάντων προσή- 
νεγκον τόν λιβανωτόν των ; Πόσοι έκ τών έπιδεικνυομένων, καί τών 
άγορασάντων, διά φήμης άγορασθείσης, τόν πατριωτισμόν, γνωρίζουσι 
τούτο ; Πόσοι έκ τών έπιστημόνων, καί ιδία τών ιστορικών, καί τών 
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συγγραφόντων ιστορία.? του έλληνικού έθνους, άπεφάσισάν ποτέ νά πλη- 
ροφορηθώσι τά κατ ’ αύτό, και νά ιδωσι καν το σχήμά του ; Πόσοι έζ 
εκείνων, οΐτινες καθιέρωσαν ώς βιοποριστικόν έπάγγελμα τό «έργάζεσθαι 
ύπέρ των έθνικών συμφερόντων», έπεσκέφθησάν ποτέ τόν σεπτόν οΐκί- 
σκον, ένθα διαφυλάττεται το πολυτιμότερου των έθνικών κειμηλίων ; 
Ποιος ήρώτησέ ποτέ έκ των επιφανών κυβερνητών, έκ τών διαπρεπών 
άντιπροσώπων, έκ τών πεφημισμένων άρμοδίων, έκ τών μεγατίμων ευ
εργετών, τί γίνεται τό πανάγιον τούτο ράκος, ή αύτοκρατορική πορφύ
ρα τού δύσαντος παν ελληνισμού ; Τις έξέφρασέ ποτέ τόν εύγενη πόθον, 
την ΐεράν έπιθυμίαν νά ϊδη την πατρίδα του έν τη ύλικη αυτής έκφάνσει;

Τις έσεβάσθη την έθνικην έλεημοσύνην ;
Μόνον έν τή περιλαλητω έκθέσει, έν τώ Πολυτεχνείο), τών λειψάνων 

τού ιερού άγώνος, έκομίσθη ένταύθα τούτο ταχυδρομικώς, ώς τό τελευ- 
ταϊον έμπόρευμα, καί έστηθη έπί ξύλινης στήλης έν τη κυκλική αιθούση, 
έν μέσω συμπλέγματος καρυοφυλλίων καί γιαταγανίων. ’Εκτός δέ τούτου 
— τού άνοσίου διαβήματος — τό έγνώρισεν δ κόσμος, οπότε, άσεβέστατα 
άποφασϊσαν τό ήγουμενοσυμβούλιον τής p-ονής, άπεδέχθη πρό τινων έτών 
παράκλησιν συλλόγου τίνος έν Πάτραις, άστόργως πως πρός την ιδιαιτέ
ραν τού ιερού κειμηλίου έργασθέντος πατρίδα, καί έκόμισεν έν πομπή 
αύτό, όπως τάς εικόνας τών ύποψηφίων δημοκόπων κατά τάς παρα- 
μονάς τών φαύλων πολιτικών άγώνων, έν ΙΊάτραις. Καί είναι μέν άλη- 
θές, δτι δ τότε ύπουργός κ. Βλάχος σφοδρότατα έπέπληξεν έκεϊνο, έπί 
τώ συντελεσθέντι άνοσιουργήματι, άλλά στυγνή ή πικρά άλήθεια συνη
γορεί ύπέρ τών άσεβησάντων, διότι ούτως έγένετο αφορμή δ Ελληνικός 
λαός νά γνωρίση καί προσκύνηση τό λάβαρόν του, έστω καί περιαγόμε- 
νον άνά τάς δδούς, έν μέσω γαυριώντος πλήθους καί τυμπάνων 1

. . . Καί ονομάζονται Καλάβρυτα ή πανευκλεής πόλις, εις τούς κόλ
πους τής δποίας διαφυλάττεται τό Λάβαρον. Πόλις ιστορικού μεγαλείου, 
πόλις παρελθόντος μόνον, διότι μόλις έπαυσεν ή μεγαλουργούσα γενεά 
ν’άγωνίζηται, έπαυσαν καί τά Καλάβρυτα άπό τού νά ζώσι. Σωρός έρει- 
πίων, άνηκόντων πλέον εις τάς άναμνήσεις. Τό παρόν άντιπροσωπεύεται 
διά νέκρας, άναμένον νέους μάρτυρας, νέα δημιουργήματα τής δόζης 
του, διά ν ’ άναγεννηθή καί άναζήση.

&
Καί έν μέσω τής ύπνωττούσης νεκροπόλεως ταύτης, ύπερήφανος, γι- 

γαντιαία, νεφελογείτων, άκατάβλητος έγείρεται ή πάνσεπτος κορυφή, 
ένθα ή Λαύρα, έθνική κιβωτός, διαφυλάττει τήν έθνικήν κληρονομιάν.

Διαφυλάττει !
Πώς διεφύλαξε ταύτην μάλλον, άφού δεν εύρέθη εν τέκνον τών κλει

νών Καλαβρύτων, άπό έκεΐνα, άτινα έξεμεταλλεύθησαν τήν ταλαίπωρον 
μονήν, νά κατασκευάση εικοσάδραχμου θήκην διά τό κειμήλιου ! Διά 
τούτο μέχρι πρό τίνος, άνευλαβέστατα, άθλιόν τι κιβώτιον, ένθα έφυ- 
λάσσετο έκεϊνο, κατέκειτο έπί βρωμεράς τραπέζης, έφ’ής, άντί καλύμ

ματος άπαισία ήπλούτο πατσαβούρα, λείψανον καί αυτή τής οίκτράς 
συλλογής, ήν διεφύλαξεν δ εϊρων τών νεωτέρων χρόνος, καί τήν άποτε- 
λουμένην άπό άμφια καί άλλας ΐεράς καλύπτρας, δι ’ ών, μακαρϊται 
ήδη *, άγιοι πατέρες, έκαθάριζον τά μαγειρικά των σκεύη !

Καί ΐνα μή θεωρηθώ ώς τερατολόγος, προστίθημι έτι, δτι ύπό τό δά- 
πεδον τής αιθούσης, έν ή έκρύπτετο τό θειον θησαύρισμα, άνεκαλύφθη- 
σαν σκελετοί ζώων, έν μέσω ιστορικού κοπρώνος, ίι τώ δποίω διεφυλάσ- 
σοντο, έγκατεσπαρμένα ύπο κατηραμένης χειρός, καί τεμάχια άρχαίων 
ιερών σκευών I

“Ας μοί έπιτραπή δέ νά σημειώσω, ότι ούδενί άναγνωρίζω τό δικαίωμα 
νά μ’ έζελέγζη, διότι δυστυχώς τυχών τού θλιβερού κλήρου νά παρα- 
στώ μάρτυς τής θρησκευτικής αίσχρουργίας ταύτης, άνέλαβον τήν 
πανυψίστως τιμητικήν έντολήν, νά καθαρίσω τόν φρικαλέον τούτον κά
προν τού Αΰγείου. Οΰτω δ’εις μόνον έμέ έξωμολογήθη ή σύγχρονος έθνική 
ιστορία, τί έπραξεν άπό τής εύλογημένης έκείνης ημέρας τού θριάμβου 
τού Λαβάρου — Άτυχή Γερμανέ ! — μέχρι τής σήμερον. Καί ή πολιτεία 
καί τό ράσον συνεδέθησαν άδελφικώς, καί ένεφανίσθησαν προ έμού εις τά 
τρομερά έκεΐνα ύπόγεια, καί μοί έξεμυστηριεύθησαν τά κατορθώματά 
των. ’Ακόμη φρίττω, άναλογιζόμενος τάς στιγμάς έκείνας, καί ίλιγγιώ 
πρό τής άβύσσου, ένθα μ’ ώδήγησαν, καί εις ήν θά έπιπτον, προσ βαλ
λόμενος ύπό συγκοπής, έάν δέν μέ συνεκράτει ή σκιά τού Λαβάρου μας, 
ήτις μέ παρηκολούθει παντού, ΐνα μ’ ένισχύση έν μέσω τών ουσόσμων 
κατακομβών, ένθα δέν κατώρθωσε νά εΐσχωρήση τής έλευθερίας το άγνον 
φώς, καί αΐτινες δουλεύουσιν έτι ύπό την Τουρκίαν, διά τών άναμνήσεων 
τού έβδομηκονταετούς έθνικού βίου !

Ταλαίπωρον 21 ! Έπέπρωτο άντί κανδυλών καί θυμιαμάτων, νά ένα- 
ποθέτωσιν έπί τών έρειπίων σου κάπρον, τά τέκνα τού Γερμανού σου !

Σύγγνωθι Ιερά σκιά τού Λαβάρου, έάν διακηρύττω άνά τό Πανελλή
νιον πώς καί μετά τινων συνέζης, άφ ’ ής ημέρας σέ ηύλόγησεν δ ιεράρ
χης σου! Σύγγνωθι, έάν έκτίθημι τό συνεχές σου μαρτύριον ύπο τών 
τουρκοτέρων τών Τούρκων νεωτέρων σου ύπερασπιστών !

Πλήν τί έξέθηκα! Πολλοστόν. Άλλ’ ευτυχώς άρκετά συνηγορεί ύπέρ τής 
περαιτέρω σιωπής μου, ή προστατευτική μοι ρήτρα «έξ όνυχος τόν λέοντα».

δί
Καί τήν σήμερον άπέναντι τώ είσερχομέυω εις τό περίκομψον καί 

πολυτελές Μουσείου ** έντός χρυσής θήκης κρέμαται ή ιερά σημαία.

’ ΙΙροφανές, οτι δέν πρόκειται περί τών σημερινών μοναχών.
“ Σ. Δ. Π. Σ 'Ο κ. Χο. Λ. ΊΙΧιόπονΖος, έκ τών συμπαθέστερων συνερ

γατών τής « Ποικίλης Στοάς», πολύτιμον συνετέλεσεν έργον, δι’δ έθνική τώ οφεί
λεται εύγνωυ.οσύνη. Διά πολυμόχθων ενεργειών, έσωσε, τή υλική χορηγία καί 
προστασία τής Α.Μ τής Βασιλίσσης, καί τής A. Β. Υ. τού Διαδόχου, τον ναόν, 
ένθα ύψώθη ή σημαία τής έπαναστάσεως, καταστήσας αυτόν άντάςιον τοϋ μεγα
λείου του, καί διεφύλαςεν έπιμελώς έν λαμπρώ μουσείω τά πολυπληθή κειμήλια 
τής Μονής.Ένεκα τούοου, αΰτη διά ψηφίσματος τής 23ης Μα'ίου π. έτ. άνεκήρυ-
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Προ αυτής άργυρέ κηροπήγια καί πολύφωτα, καί έπί της προθήκης 
τη; βελούδινου χρυσόπλεκτου πολύτιμου παραπέτασμα, δπερ καλύπτει 
τήν θέαν τοΰ κειμηλίου.

Ό προσκυνητής καταλαμβάνεται ύπό τρομώδους συγκιυήσεως τότε, 
ρίγος τω διεγείρει ολα τά συναισθήματα, έπιχυνόμενον καί προξενούν 
ίεράυ φρικίασιν.

’Αναμένει τήν όπισθεν τού παραπετάσματος εκείνου έκπληξιυ, καί 
άγωυιρί, δτε χρυσή πόρπη άφαιρεϊται, ή βελούδινη αύλαία ήρέμα απο
σύρεται έν πολυπτύχω σχήματι, καί ή γόησσα προβάλλει μορφή τού 
σιγηλού Λαβάρου, όπισθεν τής μεγάλης ύέλου.

Καί ή καρδία πάραυτα κοχλάζει, δ νούς μεταρσιούται, ή φαντασία 
μεθύουσα μαίνεται έν τώ ο’ίστρω, τά στήθη έξογκούυται, καί στοναχαί 
βαθεϊαι έκπέμπονται έκ τών πυρπολουμένων σπλάγχνων, καί αισθημα
τικός βρασμός έκσπα ε’ις βροχήν δακρύων ή γλώσσα σταματρί, ή λαλιά 
άπονεκρούται, καί ευλαβές τό καθήκον τής εύγνωμοσύνη; κάμπτει ήρέμα 
τό γόνυ, καί άνεπαισθήτω; προσκολλα τά τρέμοντα χείλη έπί τής έθυι- 
κής άγιωσύνης, ήσύχως καί μετά φόβου δειλού, ί'να μή διαταραχθή, τό 
γαληυιαϊου έκεϊνο όραμα, ϊνα μή διασαλευθή ή ύπνώττουσα έκεϊ πατρίς.

... Ή ύπνώττουσα πατρίς I . .

Ούδέν τό έκτακτον παρουσιάζει ή σημαία αΰτη, δμοιάζουσα ώς έπί 
τό πολύ τά έν χρήσει μέχρι τής σήμερον εκκλησιαστικά λάβαρα, έκτός 
τινων παραλλαγών. Δέν είναι δηλαδη τρίγλωσσος ώς ταύτα, καί έπι- 
μήκης, άλλά τετράγωνος σχεδόν (1 καί 0,20 μ. καί 0,95 πλ.)

Προς τά κάτω πυκνοί θυσσανώδεις κρέμανται κρωσσοί, έκ βαθείας πορ
φύρας μετάξης, πεποικιλμένοι διά δύο σειρών μαργαριτών εύμεγέθων (ώυ 
έν τή ε’ικόυι μόνον ή μία φαίνεται)· άλλά καί έπί τών δύο καθέτων 
πλευρ. άκρων έχουσι προσραφή τοιούτοι.

Έπί τού Λαβάρου, άπεικονίζεται ή κοίμηβις τής Θεοτόκον (εις τήν 
μνήμην τής όποιας καί ή άρχαία μονή *, καί ή τής έπαναστάσεως, καί 
ή ήδη Λαύρα τιμώνται **, μετ’ έπιμελούς καί καλλιτεχνικής έπεξειργα— 
σμένη ίκανότητος, δι ’ άργυρών καί χρυσών νημάτων, μαργαριτών καί 
μετάξης, δμολογουμένως δέ, άρκετή έπιοεξιότης χαρακτηρίζει τήν κατα— 
σκευάσασαν αυτήν φιλότεχνον χεϊρα.

ςεν αύτδν Μέγαν ευεργέτην,« ως διασώσαντα και διαφυλάςαντα τον εθνικόν αυτής 
πλούτον, άναοιοργανώσαντα τά κατ’ αυτήν, καταγράψαντα δέ και συστηματο- 
ποιήσαντα παν τδ εις τήν μελέτην τής έθν. ιστορίας της αναγόμενον ».

* Κτισθεϊσα περί τδ 961 ύπό τού ’Αθανασίου, διαπρεπούς κληρικού μονάζον- 
τος έν τή περιφήμω μονή τής Λαύρας έν Άθω, αποστείλαντος δέ τή προστασία 
τού Νικηφόρου Φωκά τούς δύο ύποτακτικούς του, πρδς τον σκοπόν τούτον (ών δ 
μέν Αύςέντιος μετέβη εις Κίεβον τής ‘Ρωσσίας, και έκτισε τήν έκεϊ μονήν, ό δέ 
‘Ιερώνυμος κατήλθεν εις Πελοπόννησον, και έπραςε τδ αυτό έν Καλαβρύτοις κτί- 
σας τήν νύν ύπάρχουσαν).

** Τών τριών τούτων ναών οί μέν δύο κεϊνται έγγύς, ό δέ τρίτος (παληομο- 
νάστηρο) απέχει τούτων περί τά 10’ τής ώρας.

•Ο; ,Μ.,.
τή συλλήψει και τή απο.υπωσει .η, , τήν καλλιτέχνιδα) δεν

„ , ·> - -,ο>δεσαεύουσι τό δημιουργικού τής φαν-
tlve'· έλευθεριω~ερω'> ιοεων, k ειςτινε, k e^rarso κευσίζ να περιορινπ •
τασίας έυταύθκ, ώστε . συνθήκας τών συγχρόνων
καθωρισμενας καλλιτεχνικά, κ r ,, . έ -ΛΧΙ
σχολών αΰτη δέ (προς 4>ν δμοιαζουσιν, ω, προ, V. L
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αί λοιπαί έν τή μονή σωζόμεναι χρυσόπλεκτοι εικόνες, άνωτέρας δμως 
καλλιτεχνικής αξίας,) προσκολληθεισα έπϊ εκλεκτού ύφάσματος (κλαοω- 
τοϋ δαμάσκου, χρώματος βαθέος πορφυρού) άπετέλεσεν ώραϊόν τι καί επι
βλητικόν σύνολον, διασωθέν άνευ οΰδεμιάς ευτυχώς άπωλείας. Διά την 
τοιαύτην δ’ εργασίαν έξόχως διεκρίνοντο αΐ Έλληνίδες τοϋ Βοσπόρου καί 
της Μ. Ασίας.

’Ανάγκη όμως νά προστεθή, δτι ό έπ ’ αΰτοϋ δρώμενος άργυροϋς σταυ
ρός, εινε προσθήκη νεωτάτη" διότι θεωρείται βέβαιον, δτι τό Λάβαρον 
έστερεϊτο τοιούτου, δι ’ δν λόγον θέλομεν άναφέρη.

δί

Πολλά περί της ιστορικής αΰτοϋ άξίας έλέχθησαν, καί πολλαί περί 
της γνησιότητος αΰτοϋ συνήφθησαν λογομαχίαι καί δημοσιογραφικοί 
άγώνες.

“Ηδη, άν καί ή άκριβ-ης έξιστόρησις, ή έκθεσις, καί άναγραφή τών 
πορισμάτων τών ήμετέρων ερευνών άνάγεται εις ειδικήν μελέτην, περί 
πάντων τών σωζομένων εθνικών κειμηλίων της ιστορικής μονής, οΰχ 
ηττον έπί τη εΰκαιρία τών γραμμών τούτων, ώς προς τό Λάβαρον, ση- 
μειοϋμεν άπλώς, δτι ή κατασκευή του δύναται ν’ άναχθη, οΰχί δπως 
μέχρι τοϋδε κοινώς έπιστεύετο, εις έποχήν ολίγον ημών άπέχουσαν, άλλ ’ 
εις τά τέλη τοϋ Ιζ’ου α’.ώνος, ώς τουλάχιστον βεβαιοϋται, έκτος τών 
γνωρισμάτων έκ τοϋ συστήματος καί τοϋ ε’ιδους της ε’.κόνος, άλλά καί 
έκ τών σωζομένων άσφαλών μαρτυριών οπωσδήποτε (μη έξαιρουμένου 
καί τοϋ κώδικος τοϋ 1703).

Εις την μονήν έκομίσθη ώς προσφορά άναθηματικη, πιθανώτατα έκ 
Σμύρνης, μετ ’ άλλων δωρεών, ύπο πλουσίων ομογενών, τη ένεργεία τοϋ 
περιοδεύοντος ηγουμενοσυμβουλίου, μετά την έκ τών 'Ηγεμονιών κάθοδον 
τοϋ πολλοϋ Εΰγενίου, (κτήτορος τής μονής, ένθα ηΰλογήθη τό Λάβαρον) 
τιμηθέντος ύπο τοϋ έκεϊ Βοεβόδα Βασιλείου· μικράν δ ’ ύποστάν φθοράν, 
άνεκαινίσθη, έπιμελεία τοϋ ηγουμένου Χρυσάνθου (1736) άποστείλαν- 
τος, χάριν άσφαλείας, ώς κομιστήν τούτου, ε’.ς τόν τόπον της κατασκευής 
του, ιερομόναχον τινα Νεόφυτον.

Αί ποικίλαι της μονής περιπέτειαι, κατόπιν τών έπανειλημμένων έφό- 
δων, δηώσεων καί λεηλασιών, έκ μέρους τών ’Αλβανών (δρμουμένων έξ 
Άχαίας, καί ιδία έκ Π. ΙΊατρών) δέν μένουσιν άσχετοι καί πρός την 
ιστορίαν τοϋ Λαβάρου, δπερ ύπέστη οΰκ ολίγα, καθ’δσον, έπειδη ιδιαι
τέραν άξίαν κατά τούς χρόνους έκείνους τοϋτο δέν έκέκτητο, φυσικά δέν 
έτύγχανε καί έξαιρετικής μερίμνης ύπό τών διωκομένων μοναχών, οΐτινες 
προσεπάθουν πάση θυσία μόνον τά πολυτιμότερα νά περισώσωσι τών κει
μηλίων, ώς τά έν κρύπταις φυλαττόμενα χρυσά καί άργυρά κιβώτια, 
έγκρύπτοντα τεμάχια λειψάνων άγιων, και άλλα ιερά σκεύη- ώς έκ 
τούτου άνηρπάγη καί τό Λάβαρον, καί έκομίσθη μετά τών λοιπών λαφύ
ρων, τό πρώτον μέν εις Κων/πολιν, εϊτα δέ εις Μολδοβλαχίαν.

Εΰτυχώς, δ ένθους ζήλος καί ή ένθερμος δραστηοιότης, ή χαρακτηρί- 

ζουσα τόν άλησμόνησον ηγούμενον “Ανθιμον, συνετέλεσε, καί τώ 1772 
(τη συνδρομή τοϋ Πατριάρχου Γαβριήλ, τοϋ ήγεμόνος Γεωργίου, τοϋ 
Βοεβόδα καί άλλων ίσχυόντων, έν οίς δ Κ. Ζαΐμης, καί δ πολύς Λάσκαρις 
έπιστρέφων έκ’Ρωσσίας) έξηγοράσθη τοϋτο, μετά πεντήκοντα σχεδόν ετέ
ρων έκ τών άρπαγέντων, μεταξύ τών δποίων καί ή κάρα τοϋ 'Αγ. ’Αλεξίου 
(έν τών γνησιωτάτων καί πολυτίμων τοϋ έλληνισμοϋ κειμηλίων, δωρηθέν 
τώ 1359 ύπό Μαν. τοϋ Κομνηνοϋ), καί τώ 1780, δτε πάλιν άπεφασί- 
σθη ν’ άνακτηθώσι τά προ πενταετίας καί οκταετίας αύθις διαρπαγέντα 
κειμήλια καί άποσταλέντα εις ’Ρωμυλίαν καί “Ηπειρον. Πρός τοϋτο δέ, 
συνέτεινε μεγάλως, κατόπιν παρακλήσεως τής Πελοποννησιακής ίεράς 
Συνόδου, δ Μητροπολίτης Λαρίσσης Μελέτιος (διορισθείς καί εξαρχος 
ύπο τοϋ πατριαρχείου διά την άπολύτρωσιν ταύτην) καί ή προστασία 
τοϋ Πατριάρχου Σωφρονίου, προσυπογράψαντος μετά τής Οίκουμ. Συνό
δου (ένθα ύπογράφεται καί δ ’Αθηνών Βαρθολομαίος— γ’ άρχιερ. περίοδ. 
έκκλησ. Άθην.) έκ 16 άρχιερέων, τά έπίσημα συστατικά σιγγίλλια.

Τ ’ άνευρεθέντα δ ’ οΰτω καί έξαγορασθέντα, άνήλθον εις διακόσια τόν 

άριθμόν εϊδη, έν οίς καί τό Λάβαρον.Μετά τό 1719, καί την άτυχή καί θλιβεράν'Ρωσσικην κάθοδον, καί 
την κατασίγησιν τών έπαναστατικών κηρυγμάτων, νέαι ήπείλησαν αύ
θις καταδρομαί τόν περισωθέντα τοϋτον πλούτον, εΰτυχώς δμως, τή 
ένεργείρι τοϋ προηγουμένου Χριστοφόρου, έχορηγήθη τή Μονή ύπό τοϋ 
Μουσταφά Παπούλη προσκυνητάρι, ώς καί ύπό τοϋ στρατιωτ. διοικητοϋ 
Π. ΙΊατρών 'Ράϊ-μπουγιουρντί, άτινα έξησφάλισάν πως τήν ΰπαρξίν 
του, καίτοι σώματα ισχυρά, ύπό τόν Κολιντζήν τών Λιβαρτζίων, ύπό 
τόν Τζήνιον, ύπό τόν Σουλεϊμάν Τζαπάρην, ύπό τόν Ρακζή-βέη καί 
Μπελίχ, ύπό τόν Δελή-Άχμέτ—δν δ Μαχμούτ άπέστειλεν, δπως πυρ- 
πολήση την μονήν καί κομίση πρός αΰτόν δέσμιον τόν τότε ηγούμενον 
Ήσαΐαν κ.λ. — ύπό τόν Ζείνέλ - Τζηρόν καί άλλους, νέας έπεχείρησαν 

λαφυραγωγήσεις.Καί είναι μέν άληθές, δτι στίφη έκτοτε ’Αλβανών άτακτα ένεφανί- 
σθησαν πλειστάκις, άλλ’ αί προξενούμεναι ζημίαι περιωρίζοντο μόνον εις 
τάς γαίας τής άτυχούς μονής, μέχρις δτου, κηρυχθείσης τής έπαναστάσεως 
έπήλθεν ή πανωλεθρία εις ταύτην, δίς ύπό τοϋ Ίμπραήμ πυρποληθεϊσαν· 
τοϋ θησαυρού δ’ αΰτής τήδε κάκεϊσε διασκορπισθέντος, μικρόν μέρος διε— 
σώθη ύπό τών διασπαρέντων μοναχών, η καταχωσθέν ε’.ς σπηλαιώδεις 
κρύπτας άπροσίτους (ώς ή άνωθεν τής παλ. μονής—παληομονάστηοο) ή 
μετακομισθέν άλλαχοϋ" περί τής τύχης δέ τοϋ Λαβάρου έν τή περιστάσει 
ταύτη γνωρίζομεν, δτι μετηνέχθη τοϋτο ε’.ς τήν μονήν τοϋ Μ. Σπη
λαίου, ένθα πληθύς έκομίσθη πολλάκις πρός φύλαξιν, καί έκεϊθεν ε’.ς Κά
λαθον τής Ζακύνθου, μετ’άλλων κειμηλίων, ύπό τών μοναχών ’Αθανα
σίου καί Δανιήλ, ή κατ’ άλλας πληροφορίας, άπιθάνους, έξησφαλίσθη, 

μετά πολλών ιερών σκευών, ε’.ς βραχώδη κρύπτην.Εις τήν πανωλεθρίαν ταύτην οφείλεται καί ή άπώλεια χρυσοβούλλων 
καί άλλων πολυτίμων έγγράφων, έτι δέ πληθύος άναθημάτων. Δυστυχώς
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δμως, καί μετχ την εθνικήν άποκατάστασιν έπηκολούθησεν έ'μμεσός τις 
συνεχής διαρπαγή ύπό μοναχών και πολιτών, καθότι ολόκληρα τμήματα 
αλληλογραφίας, καί τό πλεΐστον τοϋ αρχείου της μονής, σπουδαιότατου 
άλλως, έζηφανίσθησαν, καί, η άπώλοντο ήδη διά παντός, η διατηρούμενα 
έν άφροντιστία ύπό ιδιωτικάς στέγας, απρόσιτα εις την εθνολογικήν και 
ιστορικήν μελέτην, θά τραπώσι την οδόν της λήθης καί τής άφανείας !

Ώς πρός τήν χρησιμοποίησιν καί τήν έν γένει ιδιότητα τής είκόνος 
ταύτης, τοϋ Λαβάρου δηλαδή, πολλαΐ άνεκοινώθησαν γνώμαι, καί ούκ 
όλίγαι ύπάρχουσιν ύποθέσεις.

Καθ’ ημάς, πασών τούτων ύπερέχει ή πιθανότης, &ν μη ή βέβαιό— 
της, δτι τούτο πρότερον έχρησίμευεν ώς παραπέτασμα τής ωραίας πύ
λης. Εις τήν παραδοχήν δέ τούτου, έκτος μαρτυριών τινων, συμβάλλει, 
πρώτον μέν ή συμφωνία τοϋ χώρου τής σωζομένης πύλης τής παλαιάς 
μονής καί τοϋ διαγράμματος τής πυρποληθείσης νέας, δεύτερον, τό γε
γονός, ότι τά έκκλησιαστικά λάβαρα δέν άπαντώνται συχνάκις εις ναούς 
τής έποχής ταύτης, διότι ή Τουρκοκρατία, οΰ μόνον άπηγόρευεν, άλλά 
καί κατέστρεφε παν δ,τι άντεπροσώπευεν ιδέαν τινα έθνικής έλευθερίας, 
ώς τάς σημαίας λ. χ. ιδία δέ εις την Λαύραν, ήτις καί ώς σταθμός, έν 
μέσω μεγάλης περιφερείας συγκοινωνίας, ή ώς πλούσιον κέντρον προσείλ- 
κυε τούς ’Οθωμανούς· τρίτον δέ αυτή ή κατασκευή, ιδία τοϋ άνω μέ
ρους, καί ή έ'λλειψις, ώς εϊπομεν άνωτέρω, τοϋ άπαραιτήτου άλλως 
σταυρού καί τοϋ οριζοντίου μικρού κοντού, πρός άνάρτησιν τοϋ μεγάλου 
καθέτου τοιούτου" έπομένως δύναταί τις νά πιστεύση, δτι ούδέν καταλ- 
ληλότερον καί προχειρότερον ήδύνατο νά έζευρεθή, άφοϋ μάλιστα έπ ’ αυ
τής άπεικονίζετο ή Κοίμησις τής Θεοτόκου, τό έπίσημον τρόπον τινα 
άποτύπωμα τής ιερότητος τοϋ μέρους έκείνου, τοϋ άφιερωμένου εις την 
μνήμην αύτής, καί δπερ εις τούς μετά θρησκευτικής, ώς γνωστόν, δεισι
δαιμονίας άγωνιζομένους μαχητάς, εύελπίστως όντως, ήδύνατο νά έμ- 
φυσήση θάρρος, καί έμπνεύση έγκαρτέρησιν καί μεγαλοψυχίαν.

Άλλά συγχρόνως μή λησμονώμεν, δτι τό σχήμα τής σημερινής έθνι
κής ήμών σημαίας, δέν ήτο γνωστόν τότε, έζαιρέσει ύποδειγμάτων καί 
άλλων δμοιωμάτων, άνεπισήμως καθιερωθέντων, λόγω δικαιωμάτων ποι
κίλων, είτε ώς φλάμπουρα, είτε ώς μπαεράκια, είτε ώς πολεμικά σήμα
τα, είτε ώς παντιέρας, τών άρματωλικίων, τζακιών, καί καπετανάτων, 
άλλ ’ ούδ’ ήούναντο δ Π. Πατρών Γερμανός *,  δ Κερνίτζης Προκόπιος, 

* ‘Ο Γεομανός κατήγετο έκ Δημητσάνη; τή; Καρυταίνη;- ύπηρέτησεν ώ; 
ύποτακτικό; καί διάκονο; τόν Μητροπολ. Ναυπλ. ’Ιακώβου (1799), μετά τόν θά
νατον του όποιου, απήλθεν εϊ; Κων)πολιν, ένθα, τυχών τή; προστασία; τοϋ συμ
πατριώτου του πατρ. αειμνήστου Γρηγ. ε', προεχειρίσθη, μετά πενταετίαν, 
πρώτον μέν εις έξαρχον, κατάπινα’ εί; άρχιεπ. καί Μητροπ. II. Πατρών. Έχρη- 
μάτισε μέλο; τή; «πελοπ. γερουσ.» (Λακεδ. μονή τών Καλτεζών —1821 Μάιο;),

δ πρώην Άνδρούσης Κωνστάντιος, έπίσκοπος τής μονής, καί δ πρ. Μη
τροπολ. Θεόφιλος, τέσσαρες άρχιερεϊς ύπέροχοι, νά παραδεχθώσιν άλλην 
σημαίαν έν τώ ναώ, κατά τήν έπίσημον έκείνην άγίαν τελετήν, έκτος 
έκείνης, ήν είχε καθαγιάση δ καθημερινός τοϋ προσευχομένου πατριωτι
σμού λιβανωτός, καί τών σεβασμίων μοναχών αί παννύχιοι δεήσεις.

Ώς τοιαύτη δ’ έθεωρήθη ή «ώραία πύλη», τό παραπέτασμα δηλαδή 
ταύτης, δπερ ύψώθη έπί κοντού, καί ύπο την σκέπην τίϋ δποίου, κλαίων 
ώρκίσθη, καί συνεδέθη ύπο τοϋ άσπασμοϋ τής αθανασίας, γονυπετών πρό 
τής είκόνος τής άειπαρθένου, δ άρηΐφιλος Έλληνισμ.ός.

Είναι βεβαιωμένου, δτι τό Λάβαρον έγνώριζεν δ Δημ. Ύψηλάντης, 
έλθών εις την μονήν, προς συνεννόησιν μετά τών πέντε έν αυτή μονα
χών έταιριστών, (έν οίς καί δ έπίσκοπος της Κωνστάντιος). Τούτων μά
λιστα δύο, Χριστόφορος καί ’Ακάκιος, άπεστάλησαν εις Κωνσταντινού
πολή μετά μυστικών τής μονής έγγραφων, κεκρυμμένων εις τά δοχεία 
τοϋ οίνου των (τσότραις), άτινα έκόμιζον πρός τόν Πατριάρχην έφι- 
λοξενοϋντο δ*  εις τό έν τή Πριγκίπω πλουσκότατον * μετόχιον τής Λαύ
ρας (Άγ. Γεώργιος δ Κωδωνάς, μέχρι σήμερον σωζόμενον άριστα), δτε, 
άνακαλυφθείσης τής άποστολής, ούτοι μέν έσφάγησαν, οί δέ λοιποί έν 
τώ μονιδρίω πατέρες, άφοϋ έζυρίσθησαν καί ένεδύθησαν πολιτικά, κατώρ- 
θωσαν καί ε”φθασαν κρυφίως εις τήν μονήν ένταϋθα, ένθα καί έ'λαβον μέρος 
εις τήν ιερουργίαν τής ευλογίας τοϋ Λαβάρου.

’Αναφέρεται δμοίως, δτι κατελθών (1817) έκ Κωνσταντινουπόλεως, 
ώς άπόστολος τής Φιλικής, δ έκ Στεμνίτσης ’Αντώνιος Πελοπίδας (δ καί 
μυήσας τόν Γερμανόν), διήλθε τής Λαύρας, καί γονυπετήσας, ήσπάσθη 
την ωραίαν πύλην, ύπό προφητικής έμπνευσθείς δυνάμεως.

’Ιδιαιτέρου δέ θαυμασμού πάντοτε έτύγχανε τούτο, ώς άπομεμακρυ- 
σμέναι βεβαιοϋσι παραδόσεις. Ούτως, δ περιώνυμος Ήλ. Μηνιάτης, (δν 
δ πατριάρχης, τή αιτήσει τών Ναυπλιέων, και τών άρμοστών Λορδάνου. 
καί Γερμάνη άπέστειλε κατ’ άρχάς εις Ναύπλιον ώς ρήτορα, κατόπιν 
δέ, προεχείρησεν εις έπίσκοπον Κερνίτζης — 1811) εύφροσύνως προσεκύ- 
νησεν έκείνην, τελέσας έν Λαύρα την πρώτην λειτουργίαν- δμοίως δέ δ 

μέλο; δέ τής έν Βονίτση, και τή; δεκατριμ. έπιτρ. τή; συνελεύσ. τοϋ 1826, 
άπεστάλη δέ καί εΐ; τόν ΙΙάπαν ( 1823). Πολύπειρο;, χρηστότατο;, καί πεπαιδευ
μένο;, έθεωρεΐτο ώ; εί; τών κυριωτέρων τή; έπ. πρωτεργατών, πρώτο; δ' έκ τών 
άρχιερ. τή; Πελοπ. μυηθεΐ; τά τή; Φιλική;. Δυστυχώ; καθείρχθη καί αύτός (1824) 
έν Άδρα μετά τοϋ Κολοκοτρ. Σισίνη κ.λ. τυχών ειτα άμνηστείας. Άπέθανε 

τώ 1827, πιθανόν έν Ναυπλίω.* Τούτου διεκρίνετο ή βιβλιοθήκη, άποτελουμένη έκ πεντακισχιλίων τόμων 
(δωρηθέντων ύπό τοϋ εΐ; ταύτην καταφυγόντο; τελευταίου τών Νικηφόρων, διω- 
κομένου ύπό Άλες. Κομνηνοΰΐ,ών εξακόσια χειρόγραφα 'Ελλήνων συγγραφέων. 
Δυστυχώ; οί πολιτικοί τοϋ Βυζαντίου περισπασμοί καί ό φανατισμό; είκονομα- 
χικών τινων ταγμάτων, έπ' ευκαιρία τών μοναστηριακών τότε ζητημάτων, ούκ 
ολίγον συνετέλεσαν εί; τήν καταστροφήν αύτής.
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Άνδρέας—ό καί Άνδροϋτσος— πατήρ του Δηυ.. Ζαΐμη, καταδικασθείς 
(1792) ύπό τοϋ Σουλτάνου εις θάνατον, (ώς καί ό Κωνσταντίνος τώ 
1 769) κατέφυγεν εις Λαύραν, ένθ ' άσπασθείς ταύτην, καί άναθαρρή- 
σας, έπέστρεφε κρυφίως, δπως διαφύγη, δτε συνελήφθη καί έθανατώθη- 
τούτον οιεδέχθη δ ’Αναγνώστης, τούτον δ Ιωάννης, καί αύτόν δ δια- 
πρέψας Άσημάκης, πατήρ τοϋ Άνδρέου.

Πιθανοτάτη δέ θεωρείται ή παράδοσις περί επεισοδίων έν τοϊς έμφυ- 
λίοις σπαραγμοϊς, καθ’ ά έπεζητεϊτο ή έκ της Λαύρας θεία προστασία, 
πρός κατευνασμόν τών ήοεθισμένων πνευμάτων καί τών προσωπικών 
διαμαχών ού’τω κατά την ύπό της προσωρ. (ύπό τόν Κουντουρ. —1824) 
κυβερν. πολιορκίαν της Κερπινης διά τοϋ στρατού τοϋ Καραϊσκάκη, 
Τζαβέλλα, καί Καρατάσσου, καί τόν μετά την λύσιν ταύτης διωγμόν 
τοϋ ύπο τον Φωτήλαν καί Ζαίμ.ην σώματος, ύφοπλαρχηγοί τινες, μέλ
λοντες νά κατευθυνθώσιν εις Στερεάν, (δπως τεθώσιν ύπό τάς διαταγάς 
της έν Μεσολογγίω διοικησ. της Δυτικ. Ελλάδος), άνηλθον εις την 
Λαύραν, καί έγονυπέτησαν πρό τοϋ Λαβάρου, έπιζητοϋντες τό θειον 
έ’λεος, πρός περιστολήν της τρομώδους άδελφοκτονίας έκείνης· τοϋτ * 
αυτό δέ μετά ταϋτα, έπραζαν έναλλάζ δ Κ. Πετμεζάς καί δ Χαραλάμ
πης, τέως άντίπαλοι. Άλησμόνητον καί δέ τό χαρίεν έπεισόδιον τοϋ 
Κανέλλου Δηλιγιάννη, έχοντος λαμβάνειν παρά της μονής, καί άπειλή- 
σαντος, έν στιγμαϊς άκινδύνου οργής, δτι θά τή κατάσχη τό Λάβαρον" 
άλλά καί τινες κατελθόντες έκ 'Ρωσσίας, ύπό την πολιτικήν έπίδρασιν 
τοϋ Στρογονώφ, πανηγυρικώς προσεκύνησαν τοϋτο.

Έκτος δμως τών τοπικών τούτων άπομνημονευμάτων, άτινα πλείστας 
δσας διεφύλαξαν ήμΐν τοιαύτας σκηνάς τοϋ σεβασμού πρός την ίεράν ση
μαίαν καί τοϋ κύρους ταύτης, πληθύς άλλη διασώζεται, καί εις διάφορα 
άλλα μέρη τοϋ Μωρέως καί της 'Ρούμελης, καταδεικνύουσα, δτι μόνον 
τό Λάβαρον της Λαύρας άνέκαθεν έθεωρεΐτο, ώς δ έπίσημος καί άνεγνω- 
ρισμένος τύπος της κηρύζεως της έπαναστάσεως, ή αιματώδης τρόπον 
τινα πατριωτική ένσάρκωσις τοϋ έθνικοϋ ιδεώδους, διότι, ώς γνωστόν, 
πλέον η είκοσάκις διαδοχικώς ύψώθη ή σημαία της έθνεγερσίας (εις εικο
σάδα διαφόρων πόλεων έν Πελοποννήσω) έντός τοϋ Μαρτίου τοϋ 1821, 
άρζαμένου άπό τών Καλαμών (22 Μαρτ.) τοϋ έθνικοϋ κηρύγματος, και 
ληξαντος εις την παρά την Τρίπολιν Κερασιάν (31 Μαρτ.)' έπομένως, 
εϊκοσάς δλη, καί πλέον, σημαιών ήδύνατο νά διεκδίκηση τά τιμητικά 
ταϋτα πρωτεία (καί τοϋτο, χωρίς νά ληφθώσιν ύπ ’ δψιν αί οΰκ όλίγαι 
ίδιωτικαί τοιαϋται), έάν δλόκληρον τό έθνος άνέκαθεν δέν έπισημοποίει, 
την έν Λαύρα ύψωθεϊσαν ώραι'αν πύλην, διά της ηρωικής έκείνης εθνι
κής ύπό την σκέπην αυτής συνελεύσεως.

Περί τής γνησιότητος τοϋ Λαβάρου, πολλοί συνήφθησαν λογομαχικοί 
άγώνες, άλλ’ άν έζαιρέση τις, έκείνους, οϊτινες, λόγω ιδιαιτέρων ύστε- 
ροφημίας συμφερόντων, πειθαναγκάζονται νά συγκροτώσι τοιούτους, καί 

άλλους, ένεκα τοπικών ιστορικών ή πολιτικών άναγκών, ιδιωτικού ώς έπί 
τό πλεϊστον χαρακτήρος, έπικουρικώς συμμαχοϋντας μετά τών πρώτων, 
(γνωριζόντων δμως καί τών μέν καί τών δέ τά πρόσωπα καί τά πράγ
ματα), οΐ λοιποί, οίοιδήποτε καί άν ώσι, δέν πρέπει νά λαμβάνωνται 
ύπ’δψιν, άφοϋ άγνοώσι καί αυτό τό Λάβαρον, ώς άλλοτε εύρέθημεν εις 
στιγμήν θλιβεράν νά βεβαιωθώμεν.

Ή άμφισβητουμένη γνησιότης, καθ’ ημάς, δέν ύπόκειται εις άμεσον 
καί βαθεϊαν διερεύνησιν, καθ’δτι, πολλά μέν ύπέρ ταύτης συνηγοροϋσιν, 
οΰδέν δέ σοβαρόν δπωσδήποτε πιστοποιεί τήν αδικαιολόγητον άμφιβολίαν, 
άφοϋ οΰκ όλίγαι μαρτυρίκι, (περί ών βραδύτερον θέλομεν διαλάβη έκτε- 
νέστερον) σαφώς τεκμηριοϋσι την άλήθειαν,δι’ άνδρών παρευρεθέντων κατά 
τήν τελετήν τής ύψώσεως τής σημαίας. Ούτως, έκτος τών δσων άνεφέ- 
ρομεν άνωτέρω, ώρισμέναι σώζονται δμολογίαι τοϋ Θεοφ. Βλαχοπούλου 
Πρ. Μητροπολίτου ’Αθηνών (χρηματίσαντος καί διακόνου τοϋ Π. Πα- 
τρών), τοϋ έζ Αίγιου Άλεζ. Δεσποτοπούλου, άνεψιοϋ τοϋ Π. Πατρών, 
τοϋ ποτέ έπάρχου Καλαβρύτων, δστις (1861) καί πανηγυρικόν έζεφώ- 
νησε (τυπωθέντα κατόπιν) έν τή μονή, κατά τήν εορτήν τής κε'. Μαρ
τίου, ένδακρυς δείζας τό Λάβαρον, έφ ’ ού καί αυτός ώρκίσθη' σύν τούτοις 
δέ τοϋ Γερω-Στριφτόμπολα μετά τοϋ υιού του, τοϋ έκ τής Μονής τοϋ 
Μ. Σπηλαίου προηγουμένου ΙΙορφ. Άγγελοπούλου (δστις καί κατά τήν 
έκθεσιν τών κειμηλίων έν τώ ΙΊολυτεχν. έπιστοποίησε τά κατ’ αύτην 
ε’.ς τόν παριστάμενον τότε ύπουργόν κ. Βουλπιώτην), τοϋ άντιστρατήγου 
Β. ΙΙετμεζά, τοϋ Σπυρ. Καρκσπύρου, τοϋ Θ. Μπολλιαρίτου φαλαγγί
του έκ Καλαβρ., τοϋ Ν. Καλιμάνη φαλαγ. έκ Σαβανών, τοϋ Σταματ. 
Μποτιώτη φαλαγ., τοϋ Θεοδ. Άνδρικοπούλου, τοϋ Γ. Θεοφανοπούλου, 
τοϋ Π. Κασκαντάμη, τοϋ II. Θεοδωροπούλου άπό Φίλια, τοϋ προκρίτου 
Κ. Παππαδέα έκ Μαζείκων, τοϋ I. Λαμπροπούλου έκ Παγκρατίου, 
τοϋ Άντ. Παπανικολάου, τοϋ Άπ. ΙΙαναγοπούλου έκ Βυσσοκάς, καί 
άλλων. Μέχρι σήμερον δέ, οί παλαιότεροι τών μοναχών τής Λαύρας, 
δμολογοϋσιν, δτι ήκουσαν λεπτομερώς άφηγοδμενα τά κατά την υψωσιν 
τής σημαίας ταύτης, παρά τών έπιζησάντων (μέχρι τοϋ 1843 καί έν- 
τεϋθεν έ’τι) συναδέλφων των, οϊτινες έζύμωσαν έπί τρεις ημέρας, δπως 
έπαρκέση δ άρτος ε’.ς τούς συναθροισθέντας έκεϊ τρισχιλίους καί έπέκεινα 

οπλοφόρους.Ήσαν δ ’ έκεΐνοι δ άείμνηστος ηγούμενος Καλλίνικος (άποθ. τώ 1 850), 
οί προηγούμενοι ’Ακάκιος καί ’Αρσένιος, καί οί ιερομόναχοι Κυπριανός, 
’Ιάκωβος, Μελέτιος, Προκόπιος, ’Αθανάσιος, Ιερόθεος, ’Αμβρόσιος, ’Ιγνά
τιος, Ίωαννίκιος, Δανιήλ, Βενέδικτος, Άνανίας, Γρηγόριος, Σαμουήλ, 

Ευγένιος, Βενέδικτος καί Σωφρόνιος.
Κατά τάς μαρτυρίας δέ τούτων, ώρκίσθησαν έν τή πρώτη σειρά έπί 

τοϋ Λαβάρου έκ Καλαβρύτων, έκ τών δπλαρχηγών κ.λ. Άσ. καί’Ανδρ. 
καί Δ. Ζαιμης, Σ. Χαραλάμπης, Άσ. καί Π. Φωτήλας, Σωτ. Θεο- 
χαρόπουλος, Α. Λόντος, Σ. ΙΊαππαδόπουλος (Μουρτογιάννης), ’Ανα
γνώστης, Βασίλειος, Νικόλαος καί Κωνσταντίνος ΙΙετμεζαίοι, Ν. καί
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Δ. Σολιώτης, Γ. Λεχουρίτης, Α. καί X. Κορδής, Α. Στριφτόμ-πολας, 
Α. Σκαλτσάς, Α. Καλογραίας, Σ. Άναγνωστόπουλος, Ν. Σταματε- 
λόπουλος, Δ. Σαββανίτης, Ν. Φιλιώτης, Σ. Άκρατόπουλος, Τζίφρας, 
Θ. Σακελλαρίου, Α. Μχνοϋσος, Φεϊζόπουλος, Α. Δαγρες, Δ. Λάλος, 
II. Μητρόπουλος, Κ. Λεονάρδος, Βίλιας, Ντρόλιας, Γκούφας, Ντελού- 
κας, Κοντογεωργόπουλος, Άρμπουνιώτης, Πλανητερεώτης, Θεοφιλόπου- 
λος, Κ. Παππαδόπουλος, Α. Θ. Κ. καί X. Οίκονομόπουλοι, Μαντζώ- 
ρας, Πέρας, Άντωνόπουλος, Σταυρόπουλος, Κολώκας, Ίνταρές, Μπου- 
γιούκας, Καλανιώτης, Στούριας κλ. μεθ’ οΰς εΐποντο έ'τεραι σειραί.

Ό Κ. Καστόρχης (1837), ό καί έκδούς τδ έλλειπές σύγγραμμα τοΰ 
II. Πατρών, πολλαχώς, άναφέρεται, δτι έβεβχίου την ΰψωσιν τοΰ Λα
βάρου τούτου, έτι δέ, οτε δ Άσλανάκης ηγούμενος τρισχιλίων ’Οθωμα
νών τόν Μάϊον (1821), συγκροτησας μάχην προς τούς Β. Πετμεζάν, 
καί Γ. Σισίνην έν Π. ΙΙάτραις, έχοντας ώς είκός, ιδίαν σημαίαν, ήκού- 
σθη προτρέπων τούς έπιλέκτους αύτοϋ πρδς κυρίευσιν αύτής, έκλαβών 
ταύτην ώς τδ Λάβαρον.Παρόμοιόν τι δ ’ άναφέρεται καί περί τοΰ Ίμβραήμ, 
στρατοπεδεύσαντος (1827) έναντι καί ύπό την Λαύραν, παρά την Βυσ- 
σοκάν ούτος, μαθών έκεϊ την καταστροφήν τοΰ στόλου ένΝαυαρίνω, έδειξε 
την μονήν, προσενεγκών πλουσίαν άμοιβήν, μετά λυσσώδους οργής, εις 
δν τινα θά τω έκόμιζε τδ «διαολεμένο πατσαβούρι», έννοών τδ Λάβαρον.

Μετ’όλίγας δ’ημέρας, άφοϋ ποικίλα έμηχανεύθη τεχνάσματα (4 
Μαΐου) καιομένης τής πυρποληθείσης έρημου μονής, κατέφθασε προ αυτής 
καί δ έπάρατος τύραννος έκ Ξηροκάμπου, κατόπιν φοβέρας τών περιχώ— 
ρων λεηλασίας, περιστοιχούμενος ύπδ τσουμπλεκίων καί βαρβχροφώνων 
οργάνων, καί έκάθησεν ύπδ τόν, μέχρι τούδε σωζόμενον (διότι οί Τούρκοι 
τον έσεβάσθησαν, ένεκα τούτου) μεγαλοπρεπή πλάτανον, καπνίζων ύπε- 
ρηφάνως τδ προσενεχθέν αύτώ τσιμπούκι- ώς δ’ άφηγούντο κατόπιν, 
τινές τών παρ ’ αύτώ προσκυνησάντων χωρικών, οΐτινες τώ έχρησίμευον, 
έξαναγκασθέντες, ώς μικροπωληταί καί τροφοδόται, έφόρει «άσπρο σα
ρίκι, σαρβάρι μελιντζανί, κ’ ήτανε κοντός, παχύς, μέ ξανθά γένεια λιγο
στά, καί μέ πρόσωπο βλογιάρικο», ήρώτα δέ περί τού Λαβάρου, καί 
τέλος, ρίψας βλέμματα θηριώδους οίκτου, πρδς τόν καιόμενον, καί άπαι- 
σίαν εικόνα παριστώντα, ναόν, έφώνησε «κρίμα ’ς τό βακούφι» *.  Εις 
τούς χωρικούς τούτους συγκατελέγοντο καί δύο, αίχμαλωτισθέντες ύπο 
τού Άχμέτ - Ντελή έν Άκράτικ, τού κατόπιν ήττηθέντος έν Λαπανα- 
γοις ύπδ τών Πλαπούτα, Καραλή, καί Λαμπροβέτσου.

* Ως γνωστόν ή Λαύρα ήτο σταυροπηγιακή, καί έςηρτατο έκ τον Οίκουμ. 
ΙΙατριαρχείου, έπισημοποιήθη δετό από πολλοΰ χορηγηθέν αύτή προνομίου τούτο, 
ύπό τοΰ Πατριάρχου Τιμοθέου (ςρκγ) διά σιγγιλλίου, ΰπογραιρέντος και ύπό ε’.κο- 
σάδος αρχιερέων, καί έγκριθέντος διά φιρμανίου.

Ώς πρδς τήν ημέραν τής ύψώσεως τού Λαβάρου, έπικρατεστέρα δύναται 
νά Οεωρηθή ή γνώμη, ή συμφωνούσα ώς έπί τδ πλεϊστον μέ τά κοινώς

εις Τρίπολιν άπεσταλμένων, 
τών δπλαρχηγών, μετά 

νυκτί, τελεσθείσης δλονυ- 
τής 

,,δΙΙ.

συνηθροίσθησαν έν 
τών ύπ ’ αυτούς σωμάτων,
κ·

παραδεδεγμένα' θέλομεν δ’ άλλαχού έξετάση τδ θέμα 
μενοι νύν μόνον εις την κεφαλαιώδη άναγραφην τής 1 
διασωθεϊσαι πληροφορίαε άπεικονίζουσι ταύτην.

Μετά τδ γνωστόν έπεισόδιον τών 
Λαύρρι οί έγκριτώτεροι 

καί τή επομένη
,τίου άκολουθίας, ήγρύπνησαν πάντες, μεθ’ δ έγένετο ή ευλογία 

σημαίας, έν λειτουργία, καθ’ ήν έλοβον μέρος τέσσαρες άρχιερεϊς, 
Πατρών Γερμανός, δ πρ. Μητροπ. ’Αθηνών Θεόφιλος, δ Κερνίτζης (Κα- 
λαβρ.) Προκόπιος, καί δ πρ. Άνδρούσης (δ τής μονής) Κωνστάντιος, 
ετι δέ δ ηγούμενος Καλλίνικος καί άπαντες οί έν τή μονή εύοισκόμενοι 
ιερωμένοι καί διάκονοι, ώς ψάλτης δ’ έβοήθει καί δ έκ Καλοβρ. Μ:υρ- 
τογιάννη:. ΙΙερί τδ λυκαυγές δέ, άφοϋ οιενεμήθησαν τοϊς παρισταμένοις 
μικραί λαμπάδες («κεράκια»), δ Π. Πατρών έλαβε παρά τού ηγουμένου 
τδ Λαβαρον, καί μετέβη εις τδ ιερόν βήμα, έπί τής άγιας τραπέζης τοΰ 
δποίου έποίησε δι ’ αύτοϋ τδ σημεϊον τού σταυρού. ’Αφού άνεγνώσθη- 
σαν ύπδ τούτου αί κατάλληλοι εύχαί, καί έρραντίσθη διά μύρου, εύώδης 
δέ τδ περιέβχλε λιβανωτός, ό Γερμανός άσκεπής, προηγηθέντων διακό
νων μετά θυμιατών καί λαμπάδων, κρατών τούτο, έστη πρό τής ώραίας 
πύλης τού ναού, καί ύψώσας έφώνησε μετά τών λοιπών αρχιερέων «Εύ 
λόγησον δέσποτα», πρδς τά άνω τά δακρυόεντα στρεψας ομματα.

Συγκινητική έπηκολούθησε τότε σκηνή. ΙΙαντες έγονυπέτησαν' ένώ 
δέ τά σήμαντρα τής μονής έκρούοντο, δ Γερμανός μετά τού Λιβχρου. ακο
λουθούμενος ύπδ τού λοιπού ιερατείου, περιήλθε τόν ναόν ψαλλων το 
«δ Υψωθείς έν τώ σταυρώ», μεθ ’ δ έξήλθεν εις τδ προαύλιον.

’Επί τή έμφανίσει του, έν μέσω δακρύων, γενικός ύπο τού στρατεύ
ματος άντήχησε πυροβολισμός, ένώ συγχρόνως αί μικραί λαμπάδες άνήρ- 
χοντο καί κατήρχοντο, (όπως μέχρι νυν έν τή τελετή τής άναστασεως), 
καί έν χορώ άρμονίω άπ ’ άκρου εις άκρον έψαλλετο τό «κύριε έλεησον».

Τού Γερμανού μετά τού Λαβάρου έπανελθόντος εις τδ ιερόν, έτελέσθη 
άγιασμός, καί άφού έψάλη τδ «Σώσον κύριε τόν λαόν σου», μετέλοβον 
άπαντες τών άχράντων μυστηρίων, συγχωρηθέντες δι ’ αμοιβαίου άσπα- 
σμού' τότε, έν ένθέω συγκινήσει έκεϊνος, κρατών διά τής άριστεράς το 
Λαβζρον, καί διά τής δεξιάς τόν σταυρόν έβροντοφώνησεν : « ’Ελευθερία 
ή θζνατος άδελφοί ! Ό ΰψιστος Θεός ας εύοδώση τον άγώνα μας».

Ιερά φρικίασις άμέσως διέδραμε καί ρίγος τα σώματα τά άφιερούμενα 
εις τον ύπέρ πίστεως καί πατρώος θκνατον, αί σπαθχι έςήχθησαν τής 
θήκης, καί οί μαχηταί ύπερηφανως προσερχόμενοι, ώρκί,οντο κατά σει

ρά: έπί τού Λαβκρου.Μετά ταύτα, έπιτραπείσης τής κρεοφαγίας, γενικόν έπηκολούθησεν 
ηρωικόν γεύμα, καί τούτο διεδέχθη, ύπό τον μέγαν πλάτανον, ένθα άνηρ- 
τήθησαν τών άρχηγών αί πανοπλίαε, ένθουσιώδης χορός, δστις έκτοτε 

έμεινε παροιμιώδης.Μετά τούς αισίους τούτους οιωνούς, έγένετο ή πολεμική κάθοδος εις 
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Καλάβρυτα, έν μέσω πυροβολισμών καί άλλαλαγμοϋ, προπορευομένου τοϋ 
■ος διάκονος Γρηγόριος Ντόκος έκ Βυσ- 
ριών σημαιών τών άρχηγών τοϋ στρα

βή έξαιρουμένων μηδέ τών δοκίμων, ύπηρετών,Γκαί ποιμένων 
τότε ηρξατο ή πολιορκία τών Τούρκων, άνερχομένων μετά τοϋ 
Άρναούτ, καί τών λοιπών άρχόντων εις 250 περίπου δπλο- 

τούς πύργους των, άντεπυροβόλουν.
ρύπησε το Λάβαρον, έγκαινιασθεν οΰτω 

(ή οπη δέ ταύτης φαίνεται εύκρινώς μέχρι 
σήμερον — προς τά άνω τού άριστεροϋ μέρους).

Καί τούτο μέν έπεστράφη πάλιν εις την μονήν

Λαβά ρου, δπερ έκράτει δ άτρόμητοι 
σοκάς*, καί επομένων μετά τών 
τεύματος, 
τής μονής 
Βοεβόδα, 
φόρους, οΐτινες, όχυρωθέντες εί

Σφαίρα τις έκ τούτων διετ 
ύπο τοϋ πρώτου αριστείου, 
(---------

Καί τούτο μέν έπεστράφη πάλιν εις τήν μονήν, ή δέ πολιορκία έξη- 
κολούθησε μέχρι τής 5ης ’Απριλίου, δτε διά γενικής έφόδου τών ΙΙετ- 
μεζαίων, τοϋ Ν. Σολιώτου κ.λ. συνετελέσθη ή άλωσις, παραδοθέντων 
τών Τούρκων καί έκτοπισθέντων άμέσως.

Εις ταύτην συνέτεινε καί το μέγα τρομπόνι τής 
στηθή έπί προχείρου έπάλζεως έπί τού έκεϊ μετοχιού της.

τό Λάβαρον, συνωδευόμενον ι’ 
, έκομίσθη, τό δεύτερον ήδη, 

άφίχθησαν δ Άν. Ζαίμης

οιάκονος Γρηγόριος Ντόκος

[Λονης, δπερ είχε

Έν έτος ριετά ταϋτα · 
καί τριακοντάδος μοναχών, 
Πατρών, ενθ ’ 
Κολοκοτρώνης, Σαράβαλης, 
της θέας του έμψυχώση καί ένθαρρύνη τούς μαχομένους.

Καί όντως, την έπαύριον τιμητική έστεφάνωσε τά ελληνικά όπλα δόξα.

ύπό τοϋ ήγουμ-ένου 
, εις Πλάκας τώυ 

έκ Πουρν;αροκάστρου, καί οί 
καί Σισίνης κλ. έκ Μονοδενδρίου, δπως διά 

τούς μαγουιένουο.

Καί ή άθάνατος σημαία, άφωνος πλέον καί άκίνητος, έν τή γαλήνη 
καί τή ήρεμίιγ τής άθανασίας, έν μέσω τοϋ σιγηλού κόσμου τών αιωνίων 
έμπνεύσεων, διαμένει έκεϊ λείψανον ίερώτατον, παρά τά σεπτά άναμνη- 
στήρια τού συντετριμμένου κλέους.

Καί διαλάμπει πάντοτε ή παρήγορος είκών, θαλερώς έπανθίζουσα έν 
τώ αίσθητικώ παραδείσιο, ένθα γλυκύ φωτοβολεί τό έθνικόν ιδεώδες.

(’Οκτώβριος 1898)
_____________ ΑΛΚΥΩΝ

Φ ,, yX ΗΝ εικόνα του έκ τών παλαιμάχων φίλων της καί εκλεκτών συνεργατών της 
Γεώργιον Ν. Ιίαλλιόπέρπ ή «Ποικίλη Στοά» φιλοξενεί νυν τό πρώτον 
είς τάς σελίδας αύτής έν αίς τοσάκις οί άναγνώσται της ένετρύφησαν εις τάς θαρρετάς 
ιδέας του, τάς οποίας είξεύρει νά ένδύη μέ τόσην ’Αττικήν χάριν. Οι ’Αθηναίοι τουλά

χιστον άναγνώσται μας άνεγνώρισαν τήν 
Άθηναϊκωτάτην φυσιεγνωμίαν ύπό τό 
πηλίκων τού λοχαγού, ύπό τόν χιτώνα 
τού στρατιώτου.

Ή «ΙΙοικίλη Στοά» ήθελησε νά 
διασιόση ζηλοτύπως μίαν σελίδα συγχρό
νου ιστορίας, διότι ούδείς άγνοεΐ, ότι δ κ. 
Καλλιόπέοης κατά τήν ’Εθνικήν κρί- 
σιν, ηγούμενος τής φοιτητικής νεολαίας, 
ύπήρξεν ού μόνον ό οργανωτής τής έκ- 
στρατείας τών φοιτητών είς Κρήτην, ού 
μόνον δ πρώτος προαγαγών τήν ιδέαν 
τού Αεγεώνος τών Ξένων άλλά καί ή 
ψυχή τής Γαριβαλδινής έκστρατείας/Ότε 
άκόμη τά Κρητικά πράγματα δέν εϊχον 
λάβει τήν τροπήν τής καταλήψεως ύπό 
τού Ελληνικού στρατού, αυτός κατέ- 
γινεν Γνα πραγματοποιηθή ή έκστρατεία 
τών φοιτητών είς τήν Κρήτην κινδυ- 
νεύουσα δι’ έλλειψιν χρημάτων. Τήν 
ιδέαν τής συγκροτήσεως τού Αεγεώνος 
τών Ξένων, 'οδς αυτός έφιλοξένει έν τή 
’Ακαδημαϊκή Λέσχη, διελάλησε καί 
ταύτης είς τήν Κυβέρνησιν διά τών 
'Η έκστρατεία τού Γαοιβάλδη είς τούτον

Jg ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΝ ΑΦΩΝΗ

Μπροστά σου έλησμόνησα τή θλϊψι, τό σκοτάδι, 
καί μόνος τα μεσάνυχτα κοντά στό άγιο βήμα, 
γονάτισα μέ τής σκιές, ποϋ βγαίναν’ απ’ τόν “Αδη, 
κ’ έΟρήνησα μ’ ένα καϋμό τή νέκρα σου . . .

. . . Τί κρίμα !

ΧΑΡΙΚΛΗΣ

* "Οστις καί κατόπιν έπολέμησεν ύπό τόν Άναγ. Πετμεζαν έν Κορίνβω, 
ένθα διεκρίθη εις τήν πολιορκίαν τοϋ Κιαμήλπεη.

:έ6αλεν εις τήν Κοινήν γνώμην καί διά 
φοιτητών οΰς εΐ/εν εκλέξει ώς συνεργάτας 

οφείλεται. Τό μέγα Κοινόν αγνοεί, δτι δ έξ 
Ιταλίας στρατηγός, άηδιάσας ένεκα τών δυσκολιών, ας οί έν τέλει τώ παρενέβαλον, ιδία δε 

μετά τήν άφιξιν τοϋ συνταγματάρχου Bertet καί τά πρός τούς ύπό τούτον έθελοντάς 
επεισόδια, είχε στείλει τήν παραίτησιν αύτοΰ εί; τό έπί τών Στρατιωτικών Υπουργείου 
μίαν δειλήν. Ό κ. Καΰ.λκίπίοιις πρό τοϋ όποιου ό Γαριδάλδης είχε γράψει τό έγγρα
φον, χωρίς νά δείξη τίποτε, τό κατέσχε καθ’ οδόν μετά φίλων του, καί εις μίαν νύκτα, ήν 
διήλθεν άϋπνος βοηθούμενος καί ύπό φίλων αΰτοϋ, έν οΐς καί ό αρχισυντάκτης τοϋ «'Εσπε
ρινού Ταχυδρόμου τοϋ Μιλάνου» κ. Ρόσση, έπέφερε πάσαν τήν διόρθωσιν, ήτις ώφείλετο. 
'Η ’Ακαδημαϊκή Λέσχη άπό ξενώνος, εις δν μετεβλήθη έν άρχη είχε γίνει στρατιωτικός 
οίκος, οστις μάλιστα συνετέλεσεν ούκ ολίγον εις τό νά συντηρηθή ή έσωτερική τάξις τής 

πρωτευούσης κατά τήν ημέραν τής στάσεως.
'Η «ΙΙοικίλη Στοά» ήθελησε νά διατηρήση τήν στρατιωτικήν ιστορίαν τής ’Ακα

δημαϊκής Λέσχη; διά τής είκόνος του αρχηγού της μέ τάς έπωμίδα; τών έρυθροχιτώνων 
έπί τήν ηγεσίαν τού δευτέρου σώματος τών όποιων ό κ. Καλλτάπέρης είχε ταχθή.

ΑΡΣ.. .

επι



ΣΤΟΑ

ΔΥΟ ΝΕΚΡΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ
Nascitur, non fit

Όράτιος

τούς οφθαλμούς μου, ένόμι- 
δτι παρεφρόνησα. Φίλος μου 
Ζακύνθου μοϋ έτηλ εγράφει 
δύο ταύτας λέξεις : « Μάρ-

ΕΝ ήλπιζον ποτέ δτι δ Μάργαρης θ’ άποθάνη τόσον ταχέως. 
Φύσις τοσοϋτον ζωηρά, εύθυμος, άμέριμνος, δέν έπίστευον δτι 
βιάζεται ν’άφήση την ζωήν τόσον γρήγορα, δπως σπεύση πρός 
τό άγνωστον.

Καί δμως εσπέραν τινά τοϋ ’Οκτωβρίου τοϋ 1895 έπιστρέφων έκ τοϋ 
Ιταλικού Μελοδράματος εύρίσκω 

έπί τοϋ γραφείου μου τηλεγρά
φημα. Σχίζω τόν φάκελλον καί 
έ'μεινα έκπληκτος. Δέν'έπίστευον 
εις —- · ·
ζον 
έκ
■τάς , . . ......
γαρης άπέ&αυε».

Δύο λέξεις ! Καί δμως όποιαν 
απειρίαν συλλογισμών, όποιον 
κύμα απελπισίας δέν έγέννα εις 
την καροιχν μου ο λακωνικό; εκεί- 
νος σύνδεσμος τών απαίσιων λέ
ξεων. Καί ή λύπη ηύξανε διότι 
έσκεπτόμην, δτι δέν θά δυνηθώ 
διά τελευταίαν φοράν ν "ν τ τ χ 'ιοω. 
περίλυπος έ'μεινα εί: 
μου, φανταζόμενος 
κεϊται τ ’ 
Νιόνιον ■ 
μετά τινα καιρόν έπέστρεψα, εις

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

νά τόν 
Καί την έπομένην ημέραν 

; το δωμάτιόν 
— οτ[ έμοϋ
ό φέρετρον περιέχον τόν 
τόν Μάργαοην. Καί δτε 
α καιρόν έπέστρεψος εις 

τήν φιλτάτην Ζάκυνθον, έ'σπευσα 
νά υ.εταβώ εις τό υ.νήμα του. 
Ήτο ώραία χειμερινή Κυριακή. Ό ήλιος έλουζε τήν μυροβόλον τοϋ Ίονίου νύμφην, ήτις δειλή”έπροβα- 

λεν άπό τά γαλανά κύματα. Κ έκεϊ έν τώ ποιητικώ Κοιμητηρίω, μέσα 
ε’.ς τά μάρμαρα καί τούς πενιχρούς ξυλίνου; σταυρούς ένα νεοσκαφές
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μνήμα μοϋ έκίνησε τήν προσοχήν. Καί σάν κάτι νά μ’ έσερνε έκεϊ, 
έπλησίασα. Πρόχειρος σταυρός έκόσμει τό μνήμα καί έπ ’ αΰτοϋ ησαν 
χαραγμένα τ’ άρχικά τοϋ ονόματος του γράμματα Δ I. Μ. 1895. 
Έγονάτισα καί έπί τών κατακλυζόντων τό μνήμά του άνθέων έγυρα 
τήν κεφαλήν καί . . . έκλαυσα. Είναι τά δάκρυα ή μόνη προσευχή τήν 
όποιαν ημπορεΐ κάνεις νά προφέρη έπί τοϋ τάφου προσφιλούς.

Καί έξερχόμενος τοϋ νεκροταφείου, έστρεψα τελευταΐον το βλέμμα 
έπί τοϋ τάφου του, κατηράσθην τήν σκληράν ειμαρμένην, ήτις ώς δ 
Κρόνος κατατρώγει τά ίδια αυτής τέκνα, καί άνεχώρησα ....

Άλλ’ άς μή μακρυγορώ. Δέν πρόκειται περί διηγήματος, άλλα περί 
βιογραφίας.

Ό Λιονύβιος Μάργαρης έγεννήθη έν Ζακύνθω τό έτος 1859 καί άπέ- 
θανεν αΐφνιδίως τόν ’Οκτώβριον τοϋ 1895. Αυτή είναι δλη του ή ιστορία, 
δπως καί δ ’ίδιος έγραφεν εί; έν άπό τά τραγούδια του, προφητεύων οίονεί 
τόν θάνατον αΰτορ :

Εζηςε. έστέναςε, έκλαψε, έχάθη- 
νά ή ίστοοία του δλη είν’ αυτή, 
κοιμάται ατάραχα στής γης τά βάθη 
καί γύρω του άπειρη, κρύα σιγή.

Εικοσαετής ήρχισε νά γράφη τραγούδια έρωτικά. Καί ειχεν ώς διδά
σκαλόν του εις τήν ποίησιν τόν περιφανή τής άδελφής Ιταλίας ποιητην 
Stecchetti. Κανείς άληθώς δέν δύναται νά κατηγορήσει τόν Μάργαρην 
δτι έκλεψε ξένους στίχους- καί έάν ποτέ κατά σύμπτωσιν έδανείζετο μίαν 
ιδέαν, έγνώριζε νά τήν περιβάλλη μέ τόν περίχρυσον καί πολύχρωμον τής 
Μούσης του πέπλον. Δέν είναι λέγομεν λογοκλοπία, έάν που συμβαίνη 
εις στίχος νά σημαίνη δ,τι μεταφραζόμενος εί; τοϋ δείνα ποιητοϋ στίχος. 
Έμελέτησε τόσον τόν Στεκκέττην, ώστε αί ΐδέαι τοϋ ’Ιταλού Βάροου 
έγένοντο ίδικαί του, δεν ήννόει δτι έδανείζετο, άλλ ’ δτι έδημιούργει 
ιδέας, άς έπορίζετο άπό τής φαντασίας του.

Έν άπό τά τραγούδια — τά ολίγα εΰτυχώς — εις τά όποια έπέορασεν 
ή τοϋ Στεκκέττη Μούσα είναι καί τό κατωτέρω, άπό τ ’ όποιον δμως δ 
τρυφερός Μάργαρης άφήρεσε τόν ύπερβάλλοντα τοϋ ’Ιταλού realismc, 
άρκεσθείς ε’.ς την φυσικότητα τής ύποθέσεως.

ΑΠΑΤΗ 
f J/iiujGt; )

Εψές π έβρέθηκα, κόρη, σιμά σου, 
τά στήθια ιχου εοεονε πόθος κουφός. 
Βουβός έκύτταζα τήν ώαιχοοφιά σου 
και λες πώς σ ελουζε ούοάνιο οώς.

Δεν είχα δύναυ.'. νά σου μιλήσω. 
δέν είχα δύναμι λόγο νά πώ. 
Εμπρός σου έγύρευα νά γονατίσω 
Και πάλι έλόγιαζα πώς θά ντραπώ.
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Άλλ ’ όταν ίέγυρες τήν κεφαλή σου, 
και μοΰπες τρέμοντας— Δέν μου μιλφς;— 

«Άγγελε, έφώναξα, τοΰ Παραδείσου, 
ή βλέπω όνειρό, ή μέ γελάς.

(1890)

Εις κάθε ποίημα τοΰ δποίου έδανείζετο τήν Ιδέαν, δ Μάργαρης συνή
θιζε πάντοτε νά θετή τήν λέξιν «Μίμησις». Καί όμως τδ ανωτέρω 
ποίηυα δέν είναι μίμησις, άλλ ’ αυτόχρημα δημιουργία πρωτοτύπου έρ
γου. Όστις δέν μέ πιστεύει άς άναγνώση τδ ποίημα του Στεκκέττη.

Καί τού κατωτέρω ποιήματος ή ιδέα άνήκει εις τδν Στεκκέττην.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
( Μίμηαις)

Μουπε μι’ αυγή «πιστεύεις;», γιατί ποτέ δέν σ’ είδα 
τά γόνατα νά γύρης και νά προσευχηθής.
ΙΙές μου στά στήθια μέσα σάν ποιά νά κλής έλπίδα, 
μπορείς σέ τέτοιο σκότος ποτέ ν ’ άναπαυθής ;

Χωρίς καιοδ νά χάσω, έστάθηκα μποοστά της 
καί μέ δειλή μανία έπρόφθασα νά πω 
αφοΰ έκλινα τδ γόνα μπροστά στήν ώμορφιά της

— «Σ’ εσέ μόνο πιστεύω καί σέ μόν ’ αγαπώ».

Αυτά είναι τά δυο μόνα τραγούδια τά δποϊα έμιμήθη άπδ τδν Στεκ
κέττην. Άλλά παρακαλώ τίνος νομίζετε είδους μίμησις είναι ;

Μίμησις ποιήματος ή έν γένει λογοτεχνήματος δύναται νά γίνη ποι- 
κιλοτρόπως. Δέν σκοποϋμεν ένταϋθα ν’ άναπτύξωμεν τδ θέμα τούτο, 
άρκούμεθα δέ μόνον νά είπωμεν, δτι μέ τδν τρόπον μέ τδν δποϊον έλαβεν 
άπδ τδν Στεκκέττην τά δύο άνωτέρω θέματα δ Μάργαρης, όχι μόνον 
δέν έκλεψεν, άλλ’ έδημιούργησε ούο μικρά ποιητικά άριστουργήματα, 
άτινα θά μείνωσιν ώς πρότυπα στιχουργίας άμέμπτου καί τρυφεράς.

Διά τελευταίαν λοιπόν φοράν τδ έπαναλαμβάνομεν. Μερικοί ίσως τών 
στίχων τού Μάργαρη δμοιάζουσι—πολύ σπανίως εννοείται — μέ τούς στί
χους τού Στεκκέττη. Άλλ’ ώς προς τούτο δέν δυνάμεθα νά τδν κατηγο- 
ρήσωμεν. Τον έμελέτησε, τον έχώνευσε καί άσυνειοήτως κάπου κάπου 
μιμείται στίχους τού’Ιταλού Βάρδου, οί δποϊοι άπετυπώθησαν ήδη έν τή 
οιανοιρι του, έγιναν τέλος ιοιον αυτου οιανοητικον κτήμα.

Τώρα έρχόμεθα εις τά τελείως ίδικά του ποιήματα, εις έκείνα δηλαδή 
εις τά δποϊα δέν έπέδρασεν ούδεμία ξενική έπήρεια.

Ή άνθόσπαρτος Ζάκυνθος γεννόρ τούς ποιητάς — καθώς ευφυέστατα 
λέγει δ κ. Παλαμάς— δπως καί τ’ άνθη. Τό τραγούδι εις τήν χώραν 
ταύτην είναι ιδιοφυές, βγαίνει άπδ τήν άτμόσφαιραν, άπό τά γαλανά 
τού Ίονίου κύματα. Καί έχει νά έπιδείξη ή Ζάκυνθος ποιητάς ώς τδν 
έθνικδν Σολωμόν, τόν Φώσκολον, τόν Κάλβον καί πλείστους άλλους.

Άλλά καί ή παρούσα γενεά δέν ύστέρησεν ώς πρδς τούς ποιητάς. 
Δύο άπδ αυτούς ήσαν δ Μάργαρης καί δ Ήλιακόπουλος περί τού δποίου 
θά δμιλήσωμεν εις τάς έπομένας σελίδας.

Ό Μάργαρης λάτρις τής φύσεως, ήτο όντως καλλιτέχνης τού στί
χου' δέν έ'γραφεν, άλλ ’ έ'γλυφε στίχους ζωντανούς έπί τού άψύχου χάρ
του. Ό Ήλιακόπουλος απεναντίας — δ έτερος τών δύο Ζακυνθίων 
ποιητών — έ'διδε περισσοτέραν προσοχήν εις την ιδέαν τού ποιήματος 
παρά εις τδν ρυθμόν.

Άλλ’ εις τήν περιγραφήν τής φύσεως, τού τοπείου, τών άνθέων, 
τής ζωής τέλος, δ Μάργαρης ήτο έξοχος, αμίμητος. "Οχι μόνον διότι ή 
φύσις τής Ζακύνθου είναι έπιτηδεία εις τδ νά γεννά ποιητάς, άλλά διότι 
δ Μάργαρης ύπδ τού Δημιουργού είχεν δρισθή νά γίνη ποιητής. Κανείς, 
λέγει δ Boileau δέν γίνεται ποιητής, καί έν αύτή τή ποιητικωτέρα 
κοινωνία γεννηθείς.

S’il ne sent point du ciel Γ influence secrete, 
si son astre en naissant ne Γ a forme poete.

Καί πράγματι είχε γεννηθή μόνον διά τήν ποίησιν, διά τίποτε άλλο. 
Ακούσατε τό έξής τραγούδι αν θέλητε νά παραδεχθήτε τήν γνώμην μου.

ΘΑ ΜΑΡΑΘΗι

Μελαχροινουλα μου, άλλος μαγνήτης, 
ή τύχη αχώριστους, θά μας κράτη, 
μά πόσο σκιάζομαι τή δύναμί της 
δέν ξέοω ό δύστυχος κι' έγω γιατί ;

Κ
Κι’ όμως τά χείλη μας ποτέ.'άς μήν πούνε 
πόσα τδ στήθος μας βαθει’ αγροίκα, 
μόνο τά μάτια μας κρυφ ’ άς μιλούνε 
μέ λόγια αμίλητα καί μυστικά.

Σέ πλάνα όνείρατα ποτέ άς μή ρίςη 
έλπίδα ή σκέψι μας καί μαγευθή. 
Μπουμπούκι ή αγάπη μας άς μήν άνοιξη 
δυδ ’μέραις κι' έπειτα νά μαραθή.

(1893 )

Ό Μάργαρης δέν έγραφε στίχους παρά όταν ή καρδιά του τούς ύπη- 
γόρευεν. Έβλεπε μίαν ώραίαν γυναίκα, μίαν ώραίαν φύσιν, κάτι τι τέλος 
ώραϊον, καί άμέσως έν τή διανοία του έγεννάτο ένα τραγούδι. Διά τούτο 
όλα του τά ποιήματα, όλοι του οί στίχοι είναι ρωμαντικοί, αιώνιοι ύμνοι 
στά γαλανά ή τά μαύρα μάτια, τά ξανθά καί τά καστανά μαλλιά, εις 
τδ κάλλος έν γένει. Καί περιέβαλλε τήν γυναίκα τής καρδίας του, ή 
μάλλον τής φαντασίας του, μέ τά ποιητικώτερα όνειρα,· μέ τήν πο— 
λυτελεστέραν τής φύσεως μεγαλοπρέπειαν, μέ τδ ύπέρτατον τέλος ποιη
τικόν ιδανικόν.
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Καί ιδού έν άπό τά 
τί πρώτον νά θαυμάση

τραγούδια του 
καί τί ύστερον

εις τ ’ όποιον δεν γνωρίζει κανείς

ΒΕΡΓΟΛΥΓΙΣΤΗ

Βεργ^λυγιςτη μου φίλη 
σαν τ’ ’Απρίλη 
τό τοιαντάφυλλο ευωδιάζεις, 
μέ τή ρόδινη μοοοή σου. 
συλλογίσου 
τήν καοδιά μου πώς σπαοάζεις.

Σαν σέ βλέπω νά διαβαίνης 
μέ τρελλαίνεις· 
πώς νά σοϋ τό πώ δεν ξέρω’ 
Σέ θωοώ σαν πλάσμα, ®ώς μου, 
άλλου κόσμου 
καί κρυφά γιά σέ υποφέρω.

Μέ μιά λεξι ήθελα μόνο 
τόσον πόνο
νά σοϋ κρυφοφανερώσω, 
καί τό νοϋ καί τήν καρδιά μου, 
μάγισσά μου,
εις εσέ νά παραδώσω.εσέ νά παραδώσω.

Τής ζωής, χρυσή μου ελπίδα, 
σάν αχτίδα 
έλαμψες στή σκοτεινιά μου' 
σ’ ένα μοναχό σου βλέμμα 

—δέν ειν ’ ψέμμα —
σκλάβα σου έγινε ή καρδιά μου.

Τώρα ή τύχη μου απομένει 
νεκρωμένη 
μές τά δυό σου άοράτα χείλη.

"Ένα ΝΑΙ σου αν αγοοικήσω, 
θ’ αναζήσω, 
αφροροδινή μου φίλη.

(1892)

Τί πρώτον και τί τελευταίου θά θαυμάση κανείς ! Την γοργότητα τοϋ 
στίχου, τήν μελωδικότητα ή τήν περιγραφήν ; Καλλίτερον ολα.

Οί στίχοι τοϋ Μαργαρη ομοιάζουν μέ τον χαρακτήρα του. Έρωτο- 
μανής, μόλις έβλεπε κάτι τι ώραϊον, αμέσως τό ήγάπα, καί ώς αποτέ
λεσμα τοϋ ε”ρωτός του έγεννατο τέκνου ούχί υό&ον, άλλα ποίημα άντά- 
ξιον τοϋ αίσθηματικωτάτου ποιητοϋ.

Περασμένοι χρόνοι 1 Του ενθυμούμαι δτε μόνοι καθήμενοι ύπό τό άρ- 
γυρούν τής Σελήνης φώς, σιμά εις τά γαλανά κύματα, έρεμβάζαμεν. 
Καί έν τή ρέμβη εκείνη άπήγγελε στίχους άσυναρτήτους — άκατανοήτους 
προς την φύσιν έπικλίσεις, μυστικάς οίωνεί πρός τήν δημιουργίαν συν
διαλέξεις.

Καί άπήγγελε πότε μέν στίχους τοϋ Στεκκέττη καί πότε στίχους τοϋ 
προσφιλούς του Αίνε.

Si
Ή ποίησις, Μούσα ύψηλή έξιδανικεύουσα τάς ψυχικάς όομάς, άείποτε 

έσχεν έζόχους καθώς καί χυδαίους λάτρας. Πολλοί ποιηταί άνεφάνησαν 
καί παρουσιάζονται καθ ’ έκάστην έκ τής λεγεώνος τών Έξαρχοπού- 
λων, άλλ ’ είναι προσέτι άληθές, δτι ή ποίησις άπέκτησεν ούκ ολίγους 
μύστας αληθείς τής υψηλής αύτής λατρείας.

"Ενας τρυφερότατος τραγουδιστής είναι καί δ Μάργαρης. Έγεννήθη 
ποιητη: . . . νόμιμον τέκνον τού Παρνασσού. Ουδέποτε άνέγνωσεν αί-

σθητικήν, ουδέποτε έμελέτησε στιχουργικήν, άλλ ’ οί στίχοι του, καθώς 
τό τρέχον τοϋ ρυακίου ύδωρ, άσυνειδήτως έχύνοντο άπό τήν καρδίαν του, 
άπό τήν φαντασίαν του, άπό τήν μελωδικήν γραφίδα του, δπως τέρψη 
τρυφεράς ψυχάς, δπως μαλάξη άγερώχους καρδίας, δπως γράψη ένα τέ
λος τραγούδι.

Καί τό περίεργον είναι δτι ένω πάντοτε είργάζετο μέ άριθμούς — καθό 
ύπάλληλος τής Ίονικής Τραπέζης — έν τούτοις ή Μούσα του εΰρισκε 
καιρόν νά γράφη στίχους έξόχως περιπαθείς ώς οί άκόλουθοι :

ΕΛΑ!

Κλτο έκεΐ στ’ ανθισμένα λειβάδια 
παίζει ό Ζέφυρος δλος χαρά, 

γύρω βόσκουν χιονάτα κοπάδια 
καί κυλούνε δροσάτα νερά.

Μύοι ’ αηδόνια στην τόση γαλήνη 
γλυκοψάλλουνε μέσ’ στά κλαδιά 

καί τά £>όδα μιλούνε, καί οί κρίνοι 
μέ μιά γλώσσα γεμάτη ευωδιά.

’Έλα, αώζ μου, λησμόνησε τώρα 
όσο μίσος κοατεϊς μυστικό, 

ή μου φταις, ή σοϋ φταίω, ήλθε ή ώρα 
νά γυρίσουμε φύλλο λευκό.

Si
Κι’ έτσι πειά λησμονώντας τόσ άχτι 

πάλι ό έοως μας, μέ άλλη φοοά 
σάν τό Φοίνικα μέσ’ άφ’ τή στάχτη 

θεν ’ άπλώση καινούρια φτερά.

Οί στίχοι αυτοί δέν είναι άντάξιοι τού Coppee, τού Στεκκέττη ; 
’Αλλά καί οί κατωτέρω πώς σάς φαίνονται; Δέν είναι άπό τά πομπώδη 
έκεϊνα τραγούδια, άτινα είναι δόξα παρελθούσης εποχής καί άτινα έχόρ- 
διζον τήν λύραν ποιητού βίος ό Παπαρρηγόπουλος. Είναι τραγούδι ειδυλ
λιακόν, καί ψάλλει ό Μάργαρης καθώς τό πτηνόν κρυμμένον μέσα εις 
τούς πυκνούς τού δένδρου κλάδους άφανές καί αγνώριστου. Και ώς μόνην 
άμοιβήν του έ'χει τό άσμα.

ΖΗΛΕΙΑ

Γύρω άπό ρέζιντα καί άπό βανίλια 
σκορπίζει ό κήπος μου κρυφή ευωδιά, 
τοέμουν αθέλητα τά δυό μου χείλια 
καί πάλλει απόκρυφα, γλυκά ή καρδιά.

Si
’Αφ ’ τό μπαλκόνι μου πέρα βαθεία, 
βλέπω τό σπήτι σου λευκό, λευκό, 
σάν ναύτης πού έρημος στήν τρικυμία 
ξανοίγει άπάντεχα άστοο γλυκό.

(1894)

Είναι μεσάνυχτα, γλυκά κοιμήσου 
ύπνο δέν άφησες γιά μέ στή γή, 
μοϋ φέρνει ό ζέφυρος κάθε πνοή σου 
στή μοναξιά μου καί στή σιγή.

Κοιμοϋ καλλίτεοα, μές τήν ψυχή μου 
άγρυπνη βρίσκεσαι καί μοϋ μιλεϊς, 
πού άν μένης έξυπνη, μελαχροινή μου, 
άλλος σέ χαίρεται, κι’ άλλον φιλείς.

*
Οί άνωτέρω στίχοι, ώς ίρεδόχροες πομφόλυγες — κατά τήν επιτυχή εκ- 

φρασιν φίλου — έπαφίνουσι πάντοτε όλίγας σταγόνας δρόσου έπί τών χει- 
λέων μας. Ό z/ιονΰσιος Μάργαρης δέν ήτο κάτοχος Πανεπιστημιακών 
σπουδών. ’Αλλά τί πρός τούτο; Μήπως πολλοί επιστήμονες οέν είναι άνά- 
ξιοι τού τίτλου των καί πολλοί μη διπλωματούχοι πολυειδώς δ.ιαπρέπου- 
σιν ; Άν ύστέρει ώς πρός τάς τοιούτου είδους σπουδάς, ειχεν ώς αντισή
κωμα τήν χάριν τής ποιήσεως. Τά ποιήματά του, ελαφρά ώς ή χρυσαλ-
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λίς, ζωηρά, χαρωπά, ωραία, τρυφερά, έξαλλον την φύσιν, τό κάλλος 
καί τόν έρωτα, τά τρία δηλαδή εκείνα, άτινα ό Μάργαρης ζών ήγάπη- 
σεν. Ή μούσα του έμπνεομένη πάντοτε ύπό τοϋ διαυγούς της Ζακύνθου 
δρίζοντος ητο αβρά, εύθυμος, γελαστή.

’Γμ,νει διαρκώς τήν γυναίκα, δτέ μέν επαίνων αύτήν, δτέ δέ στενά- 
ζων διά τήν άπιστίαν της, διά τήν ψυχρότητά της, διά'τήν άπάτην της. 
Θ’ άπετέλουν ολόκληρον τόμον, άν άπεφάσιζον ν’ άποσπάσω τά καλλί
τερα τών ποιημάτων τοϋ Μάργαρη. “Ισως θά έκουράζοντο οί άναγνώσται 
τής τόσον αγαπητής «Ποικίλης Στοάς », εις τήν εύγενή εφεσιν τοϋ 
πολυτίμου Διευθυντοϋ τής οποίας οφείλω καί τήν σύνταξιν τοϋ άρ
θρου μου τούτου, καί διά τοϋτο σπεύδω νά περατώσω τήν ασθενή με
λέτην μου.

Κατά τό 1889 εις τό έν Ζακύνθω έκδιδόμενον τήν εποχήν εκείνην 
περιοδικόν ό α ’Ανθών» έδημοσίευσεν έν ποίημά του ό Μάργαρης, την έπο- 
μένην δέ Κυριακήν ή « Εστία » έ'σπευσε νά τό άναδημοσιεύση, πλέ- 
κουσα άμάραντον στέφανον εις τον άγνωστον τότε διά τάς ’Αθήνας 
ποιητήν. ’Ητο ή πρώτη φιλολογική του επιτυχία, καί ή πρώτη ήθικη 
ανταμοιβή, ήν έλάμβανεν άπό τής Μούσης του.

Παραθέτω ολόκληρον τό έξοχοι/ αύτο τραγουδάκι πού φαίνεται σαν 
αιθέριο πέταμμα πουλιού σέ άγνώστους σφαίρας.

ΗΘΕΛΑ

Ηθελλ νάχα δύναμι “Ηθελα ή αγάπη σου
νά πώ για σέ τραγούδι κρυφά νά μ’ άσηκώση
π όμοιο νά μην ακούστηκε σέ χώραις αστροφώτισταις
ποτέ μέσα στή γή. π’ άλλη νά βρώ ζωή.
Και ν ’ απιθώσω όλόδοοσο Κι ’ άπό ψηλά τό βλέμμα μου
στά στήθια σου λουλούδι κάτου στή γή νά σώση
πού νά εύωδιάζη αιώνια νάθτ’ άντικρύση όλόφλογο
χωρίς νά μαοαθή. χωοις νά ντροπιασθή.

Ήθελα νάχα δύναμι
κόσμο γιά σέ νά πλάσσω 
μέ ποταμούς, μέ θάλασσαις 
μέ δένδρα, μέ πουλιά 
κι όταν σ ’ ΐδώ βασίλισσα 
και τέτοια σ’ ονομάσω, 
νά πέσω εμπρός στά πόδια σου 
νά μήν ςυπνήσω πλεεά.

[1889]

Τοιοϋτον τό ανωτέρω άσμα, γλαφυρόν, ύπέοοχον έν στίχοις, ζωγραφί- 
ζον ολόκληρον φύσιν, ολόκληρον ερωτικήν ιστορίαν, γεγραμμένην μέ γρα
φίδα ζωγράφου. Μέ τήν αύτήν θείαν μορφήν παριστ^ τήν γυναίκα δ 
ποιητής καί ε’.ς τό επόμενον άσμα του.
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ΛΟΓΙΑ ΧΑΜΕΝΑ

Λυγνη φεγγαροπρόσωπη, τής γειτονιάς καμάρι, 
ζαφείρια είναι τά μάτια σου, ατίμητο ζευγάοι. 
Είναι τά δυό σου μάγουλα τριαντάφυλλο τ’ ’Απρίλη, 
κ’ είναι κοράλλι διαλεκτό τά κόκκινά σου χείλη. 
Τά ςέπλεκά σου τά μαλλιά ποτάμι χρυσωμένο, 
πού τώχουν, φως μου, οΐ ζέφυροι ς ταίς πλάταις σου χυμένο. 
Τά δόντια σου τά όλόπυκνα, κλωνιά μαργαοιτάοι, 
τά δυό σου γαϊτανοφρύδα τού χρυσαφιού λυγάρι.

’Σ τούς δρόμους μέσα σάν περνάς ’ψηλό μου κυπαρίσσι, 
έχεις μιά χάρι πού μποοεΐ νεκοούς νά περιορίση. 
Κι’ όπου κΤ άν πας κι' όπου σταθής, χύνεις μαγεία μεγάλη, 
έχεις μιά χάρι αλλοιώτικη, πού δέν τήν έχει άλλη. 
Σ ’ είδα, ναί, σ’ είδα νά περνάς πολλαίς φοραίς σιμά μου, 
χωρίς νά θέλω, απόκρυφα γοργοκτυπα ή καρδιά μου. 
Σ ’ είδα καί μέσ’ ’ς τήν Έκκλησιά χρυσό μου περιστέρι, 
κ’ είπα χαρά ’ς τό σπήτι έκειό πώχει παρόμοιο αστέρι ! 
Ούτε δικηά, 'ούτε γνώριμη, οΰτ' άλλο τι σέ έχω, 
μά οθε^μού πούν πώς είσαι σύ, χωοις νά ξέοω, τρέχω.

Κ
Περαίνων τήν άτεχνον βιογραφικήν μου μελέτην, διά τής δποίας άν 

μή τι άλλο, διεσώθησαν εις τάς έκλεκτάς σελίδας τής «.Ποικίλης 
Στοάς» τά ώραιότερα καί γλυκύτερα τραγούδια τών δύο χαριεστέρων 
ποιητών τής Ζακύνθου, δέν θέλω νά παρίδω καί εν είδος ποιήσεως εις 
τ ’ δποϊον ούχί ολίγον διέπρεψεν δ Μάργαρης.

Εις τήν μετάφρασιν ξένων ποιημάτων, ήτις ουδόλως είναι ευχερής εις 
τόν συνηθίζοντα νά έργάζηται εύσυνειδήτως, δ Μάργαρης επέτυχε τε
λείως. Καί ώς άπόδειξις τής άληθείας τών λόγων μου πρόκεινται αύταί 
αί μεταφράσεις του ζωνταναί, φυσικαί, έξοχοι.

Είναι τωόντι πολύ δύσκολον νά παρουσιάση κανείς μεταφράσεις ποιη
μάτων διαπρεπών ποιητών τής Ευρώπης. Είναι τόλμη, διότι καί ή γλώσσα 
άκόμη μάς εμποδίζει. Ή καθαρεύουσα είναι νεκρά, ή καθομιλουμένη — 
ή δημοτική ώς τήν λέγουν — είναι έν μέρει άτελής καί χωρίς γραμμα
τικούς κανόνας.

’Αλλά παρ’ όλα αυτά τά έμπόδια, αί μεταφράσεις τοϋ Μάργαρη εί
ναι έπιτυχεϊς, ιδίως δ’ αί τοϋ Heine μεταφράσεις. ’Από αύτάς παρα
θέτω μερικάς :

ΟΥΛΑ
«Heine»)

Στήν καρδιά μου γλυκά τό κεφάλι, 
έλα, πίθωσε, μήν φοβηθής'

"Οπως μέσ’τών ανέμων τή ζάλη, 
δέν δειλιάζεις ’ς τό πέλαο άν βρεθής.

Αλλο πέλαο ή καρδιά μου άφ ’ τά πάθη 
κλεΐ γαλήνη, κι’ άνεμους φρικτούς, 
Καί κρυμμένους ς τ’ αθώρητα βάθη, 
Μαργαρίταις κρατεί διαλεχτούς.

ψ α ρ ο π
τών τον 

Εμμορφη μου, ξανθή ψαροπούλα, 
έλα, εσέ ’ς τό γιαλό καρτερώ, 
Σπρώξε έδώ τή μικρή σου βαρκούλα 
Καί τ' ολόστρωτο σχίσε νερό.

ί8
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ΤΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
(Heine) 

Αγκάλιασε με, σφίξε με μέ τό χυτό κορμί σου 
Μέ τά λευκά τά χέρια σου, τή μέση τή λυγνή σου. 
Λχ ! τί ευτυχία! έμμορφώτερο φεΐδι κουλουρ'.ασμένο 
Λαοκόοντα δέν έδίπλωσέ ποτέ, πειό ευτυχισμένο.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ
(Heine) 

Αχνη μέ μάτια όλόδακρα είδα βασιλοπούλα 
στον ΰπνο μου ξανθή, 

στή φιλουριά έκαθότουνα, μ’ έμένα μοναχοΰλα 
στον ωμό μου γυρτή.

Τής λέγω : —«Τού πατέρα σου τό θοόνο δέν γυοεύω 
τό σκήπτρο δέν ζητώ, 

ούτε τή διαμαντόπλεχτη κορώνα του ζηλεύω 
μονάχα έσέ ποθώ».—

Κι’ εκείνη μούπε : —« Αδύνατο ότι ποθείς, ψυχή μου, 
στό μνήμα κατοικώ 

τήν νύχτα μόνον έρχουμαι εδώθε μοναχή μου 
γιατί γιά σέ πονώ».

Μέ αυτό τό ποίημα τελειώνω τήν σύντομον τού Μάργαρη βιογραφίαν. 
Ό ποιητης τών « ’Ολίγων στίχων » — συλλογής ποιημάτων του έκδο- 

θείσης πρό εξαετίας — είναι γνωστός εις όλους ώς δ ποιητής τής καρδίας, 
δ ποιητής τών γυναικών, δ Coppee τέλος τής Ελλάδος. Καί έάν δέν 
έγραψεν άριστουργήματα ώς αυτός, πταίει ή ύπαλληλική ασχολία, ήτις 
τού άπερρόφα τό πλεϊστον τού χρόνου άφ ’ ένός, άφ ’ ετέρου δέ δ θάνατος 
δ δποϊος τον άνήρπασεν εις τήν γλυκυτέραν στιγμήν τής ζωής καί τού 
ποιητικού του έργου.

’Εάν έζη δ Μάργαρης, &ν δέν άπέθνησκε τοσούτον νέος, θά έγραφε 
βεβαίως πολύ ώραιότερα τραγούδια. Μόλις ή καλλικέλαδος άηδών προσε- 
πάθει νά τανύση τά μικροσκοπικά πτερά της καί κυνηγός άπονος σκο
πεύει τό τρυφερόν πιηνόν καί μετ ’ άπροσδόκητον έκπυρσοκρότησιν τό 
ρίπτει νεκρόν.

Ό κυνηγός είναι δ Χάρος, τό γλυκύφωνο άηδόνι είναι δ τρυφερός 
ποιητης τών « ’Ολίγων στίχων ».

Σ αγαπηςα καί σ’ αγαπώ 
κι ’ ό κόσμος άν χαλάση 
ή φλόγες τής αγάπης μου 
θά φαίνωνται ανάμεσα 
στή χαλασμένη πλάσι.

Καί άλλων έργων ποιητών έπεχείρησε τήν μετάφρασιν δ Μάργαρης 
έξόχως επιτυχών. "Εν άπό τά τραγούδια αυτά, τό ώραιότερον τή άληθεία 
είναι τό : Γελρί, έργον τοΰ Ίταλοϋ ποιητοϋ Gabriele Chiabrera. 
’Εξέλεξε δέ δ Μάργαρης τό ποίημα τούτο τ ’ δποΐον είναι λαμπρά άγρο- 
τική περιγραφή, διότι ώμοίαζε μέ τόν χαρακτήρα του.

ΓΕΛΑ
(St'i'tj Ιδέα)

Σαν θωρούμε ς τά λειβάδια 
τά πετράδια.
Πού ’ς τά κρίνα ή αυγή σκορπάει, 
Καί τούς κάμπους όογομένους 
Κι’ ανθισμένους 
λέμ έμεϊς « Ή γής γελάει».

Όταν ’ς τά ψηλά προβαίνει 
στολισμένη
II αυγή μέ ρόδα σπάνια, 
καί τό φώς πληθαίνει πέρα
Στον αιθέρα
λέμ’ έαείς «Γελούν τά οΰοάνια».

Σάν ς τά φύκια, ς τά κοχλίδια 
μέ παιγνίδια
Τό νεοό γοογοκυλάει, 
καί τό κύμα αγάλι αφρίζει.
Καί φλοισβίζει 
λέμε «Ή θάλασσα γελάει».

Πέλαο, γής, ουράνια’ πλάτη, 
κόρη άφράτη,
Ολα ναί, γελούν έμπρός σου. 
μά δέν έχουν τόση χάοι 
Καί καμάρι 
σάν τό γέλοιο τό δικό Σου.

5S

ΑΙ
Ζά 
κρι;

ΝΕ’ΓΑΙ, ότι άπό τινων ετών φοβερά Μοίρα καταδιώκει τήν 
κυνθον. Καί βλέπομεν τούς άνδρας, τούς δπωςδήποτε διακε- 
μένους, πίπτοντας, ώς τό τρυφερόν άνθύλλιον ύπό χιονοστοι- 

βάδα άγριου χειμώνος.
Τό 1895 άπερχόμενον μάς άποσπ^ ζηλοτύπως τόν τρυφερόν τού 

έρωτοςποιητην ζ/ιοιλ Μάργαρηυ. ’Αλλά 
πριν προφθάσωμεν νά κλαύσωμεν φίλον 
προσφιλή μέν ήμεϊς, ποιητην δέ δια
πρεπή ολοι, καί πάλιν τό δρέπανον 
τού θανάτου πίπτει, δπως θερίση περι
φανή προσωπικότητα. Ό γηραιός διδά
σκαλος, δ έξοχος ιστορικός τής Επτά
νησου Π. Χιώτης κατέρχεται εις τό 
μνήμα.

Καί ώς έπισφράγισις τών δύο τούτων 
απωλειών έρχεται δ θάνατος τού ζ/ιον. 
Ήλιακοπούλου. Ό πρώτος, δ Μάργα
ρης, αποθνήσκει άπόπληκτος, δ Χιώτης 
έκ γεροντικού μαρασμού .... άλλ ’ δ 
Ήλιακόπουλος ύποκύπτει τέλος εις τόν 
θάνατον βασανισθείς έπί έν δλόκληρον 
έτος ύπό φρικώδους νοσήματος. $ ΔΓΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι·ί

Δέν πρόκειται εις τάς όλίγας σελί
δας ταύτας νά κρίνω τόν ποιητήν, τόν πεζογράφον, τόν σατυρικόν Ήλια- 
κόπουλον. Δέν ύπάρχει έφημερίς, περιοδικόν καί ήμερολόγιον τ ’ δποΐον
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νά [/.η περιέχη κάτι τι ίδικόν του. “Αλλος λοιπόν κριτικός &ς επιχεί
ρηση την πληρεστέραν τοϋ έργου του μελέτην.

’Εγώ ώς φίλος του θά γράψω ελάχιστα περ'ι τοϋ ιδιωτικού βίου του καί 
θά τελειώσω την τελευταίαν μου λέζιν μέ την τελευταίαν πνοήν του.

Ό Λιοννβιοξ Ήλιακόπουλος ήδυνήθη διά τής επιμονής καί τής πρός 
τήν μάθησιν τάσεώς του νά καταλάβη θέσιν επίζηλον έν τω νεωτέρω 
Έλληνικω Παρνασσφ. Δέν ήσχολήθη αποκλειστικός εις έν είδος ποιη
μάτων. Άπό τά κατωτέρω τραγούδια ποϋ παραθέτω δέν είναι δυνατόν 
νά γνωρίσωσιν — οί μη εΰτυχήσαντες ν ’ άναγνώσωσιν ε”ργόν τι τοϋ 
Ήλιακοπούλου — τόν ποιητήν έν γένει.

Έπρεπε νά δύναμαι νά σάς παρουσιάσω σατυρικά, κωμικά, έρωτικά 
καί έν γένει παντοϊα ποιήματά του, δπως δυνηθήτε νά διακρίνηται τόν 
ποιητήν. ’Αλλά δέν δύναμαι.

Καί διά τούτο διασώζω εις τήν «.Ποικίλην Στοάν» ένδεκα ανέκδοτα 
ποιήματά του. Είναι τά μόνα άδημοοίεντα εντελώς τραγούδια τον καί 
πιστεύω δτι πολύ μέ αύτά θά εύχαριστηθώσιν οί άναγνώσται τοϋ λαμ
πρού ε”ργου τοϋ κ. Άρσένη. Καί άρχίζω :

ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
Απέξω στο μπαλκόνι σου έρμη, λημονημένη, 
από τούς πάγους τού βόρεια πεθαίνει ή ρέζιντά σου, 
σαν τήν καοδιά μου τη φτωχή και τήν απελπισμένη 
οπού πεθαίνει απ’ ασπλαχνία χωρίς τόν έοωτά σου.

Μικρό, τό άνωτέρω τραγουδάκι, άλλά περιέχει μέσα εις τέσσαρας 
στίχους, μίαν ώραίαν ιδέαν ζωγραφιζομένην εις ώραίους στίχους:

ΜΟΝΑΞΙΑ
(A Mlle Louise Aubert)

Ψυχή δέν είναι γύρω μου, κανείς δέν μ’ άγοοικάει 
κι’ ή πονεμένη μου καρδιά στή μοναξιά στενάζει, 
τής άνοιξης ό ουρανός επάνω μου γελάει 
ενώ ή ψυχή μου ή δύστυχη μέ στεναγμούς σέ κοάζει.

— Έλα μαζή μου στής Ιληαΐς, στόν ίσκιο νά καθίσης 
μακρυά άα’ τού κόσμου τά κακά, έλα στή μοναξιά μου, 
στό στήθος μου τοΰ στήθους σου τό βάλσαμο νά χύσης 
καί νά μου γίνης άγγελος εις τήν απελπισιά μου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
Τή δεαηοινίθι

Οχι δέν θέλω νά μέ φιλήσης 
σκιάζομαι σήμερα τέτοια φιλιά' 
τό φιλί σήμερα τό 'τρέμει ή ούσις 
γιατί κλεϊ θάνατο μέ ποοδοσιά.

Δέν άμφισβητοϋμεν τήν ύπεροχήν τοϋ Μάργαρη ώς πρός τούς στί
χους' καί αλλαχού τό λέγομεν, δτι δ Μάργαρης είναι άριστοτέχνης τοϋ 
στίχου, μόνην φροντίδα εχων πώς νά καταστήση ζωγραφικώτερον καί 
μουσικώτερον ένα στίχον καί μή μερίμνων πολύ διά την ιδέαν τοϋ ποιή
ματος. Ό Ήλιακόπονλος τούναντίον προετίμα τό δεύτερον τοϋ πρώτου :

Άχ ! ή καοδιά σου ειν ’ ή στερηά 
τό δύστυχο έγω κύμα 
πού δέν θά βρω τήν ήσυχιά 
ούτε σ’ αυτό τό μνήμα.

Α Ν Ε Π 1 Γ Ρ Α Φ 0 Ν

Δεν Μ' αγαπας ; αι, μώμελλε Τάχα τά δάκρυα πώχυσα
πλασμένη γι’ άλλον νασαι καί χύνω θά θυμάσαι,
άλλά γιατί κι’ έμένανε καμμιά στιγμή κι ’ έμένανε
γιατί δέν μέ θυμάσαι ; τόν έου.0 νά λυπάσαι :

Νά μ' άγαπας δέν δύνασαι Κι’ όταν εις άλλη, άγάπη μου,
μά έσπλαχνικιά γιά νασαι άγκάλη θά κοιμάσαι,
ποιος σ’ εμποδίζει αγάπη μου στον ύπνο σου κι’ έμένανε
οπού δέν μέ λυπάσαι ; θά βλέπης, θά λυπάσαι ;

ΣΤΕΡΗΑ ΚΑΙ ΚΥΜΑ

Είπε στό κύμα ή στερηά : Κι’ είπε τό κύμα τό φτωχό :
—Ποιά δύναμι σέ φέρνει — ΤΙ άγάπη σου μέ σεονει

στήν έρημή μου αγκαλιά ; καί δέν μ αφήνει νά σταθώ

Πόσον είναι ώραιον ! Είναι ένα άπό τά τραγούδια του εις τά όποια 
έπεμελήθη πολύ τοϋ στίχου, καί διά τούτο ή φόρμα του είναι λαμπρά, 
τεχνικωτάτη.

Ένα άπό τήν σχολήν τοϋ Στεκκέττη γεμάτον realisme, είναι καί 
τό κατωτέρω. ’Ακριβώς SUl generis διά τόν Ηλιακόπονλον.

ΤΟ ΦΙΛΙ

Μ αζυ στό περιβόλι έκατεβήκαμε 
σφιχτά, σφιχτά πιασμένοι άπό τά χέρια 
μέ τήν ψυχή στά χείλη έφιληθήκαμε 
σάν άχολα κι’ ερωτευμένα περιστέρια.

Πλήν τή στιγμή πού τού φιλιού αΐσθανθήκαμε 
τή γλύκα κι’ ανεβήκαμε στ’ αστέρια 
έξύπνησα .... καί είδα στό πλευρό μου 
πώς έφιλούσα τό προσκέφαλό μου.

Νομίζω δτι άναγινώσκω τά Postuma τοϋ Στεκκέττη. Τόσον φυσικά 
είναι γεγραμμένον, μέ τόσην άφέλειαν καί τέχνην διεξέρχεται μέσα εις 
δύο τετράστιχα μίαν τόσον ώραίαν ιδέαν, ώστε φαίνεται δτι είναι φωτο
γραφία, ή μάλλον πραγματικότης.
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Το ακόλουθον Ισως φανή ολίγον ανοικτόν κατά την έκφρασιν της 
μ.όδας άλλά . . . διαβάστε το. Έπρεπε νά μη χαθή : I

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΝ
Εις τή θερμή μου αγκαλιά 
τρελλός άφ’ τήν αγάπη τήν κρατούσα 
κι ’ άπό μεγάλη έπιθυμια 
έχόρταγα, στο στόμα τη θωοουσα.

Φεγγοβολούσανε γλυκά 
τά μάτια της τά δυό τά μαγεμμένα 
καί κάπου κάπου αγγελικά 
στά στήθη έγερνε τά φλογισμένα.

«—Τάχα πιστά θά μ. ’ άγαπας 
τής έλεγα, ή θά μέ λησμονήσγς; »
«—Τέτοιες στιγμές μή μέ ’ρωτάς 
πού τό κεο'ι ποοσμένω γιά νά σβύσης.»

Στήν αγκαλιά μου τήν κρατώ
καί το κεο'ι μέ τήν πνοή μου σβύνω. 
—"Αχ ! μέ μπαστούνι περπατώ
και. . ■ γιατρικά τής Αφροδίτης πίνω.

Πώ: σά: έφάνη ; Πόσον είναι αισχρόν —άπαντ^ σεμνότυφος κυρία.— 
Άλλά σάς παρακαλώ τό νά έκφράζη κανείς τήν πραγματικότητα, είναι 

νομ.ίζετε κακοήθεια; Καί που εύρίσκεται εις τό άνωτέρω τραγούοι ή 
αίσχρότης ; Μά που ; Δέν περιγράφει τάχα σκηνήν έκ τοϋ φυσικού λη- 
φθεϊσαν καί μετά μεγίστης μάλιστα τέχνης καί προφυλακτικότητος 
περιγραφομένην ;

Άλλά προχωρώ :
Ψιιλος. ωραίος, ευκάλυπτος 
στού κάμπου την ερμηα 
μαραίνεται άφ ’ τόν έρωτα 
γιά αιά βαλανιδιά.

Μ’ αυτός πού μέ τόν πλάτανο 
φιλιέται μυστικά 
γέλα πού τού εύκάλυπτου 
τόν πόνον αγοοικα.

Κι ’ ένώ μέ πόθο κι’ έρωτα 
τόν πλάτανο κυττά 
τού ξυλοκόπου ό πέλεκυς 
τή ρίζα του χτυπά.

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΔΙΔΟΣ Κ. Ε. Σ....

Ως έρχονται στήν πρώτη τους φωληά τα χελιδόνια 
τό χρώμα στά τριαντάφυλλα κι ή τόση ευωδία, 
ιός έρχεται τό άσύγκριτο τό λάλημα στ’ αηδόνια 
καί τ’ άοοισμένα κύματα στήν έρμην αμμουδιά,

Ώς έρχονται τά σύγνεφα, τ’ αστέρια, τά λουλούδια, 
κι’ έυ,εΐς ποτέ δέν ξέοουαε, δέν νοιώθουμε από πού, 
έτσ έοχονται στή δύστυχη καρδιά μου τά τραγούδια, 
απ’ ένα κόσμο άγνώοιστο στο μάτι καί στο νού.

ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΜΑΣ
Οταν ή νύχτα γύρω σου απλώνει τή σκιά της 
καί τό σκοτάδι χύνεται στο θόλο τούρανού, 
όταν ή πλάσι αφήνεται στά ήσυχα όνειρά της 
καί τήν κοιμίζει αμέριμνη ό φλοίσβος τού νερού, 

τή νύχτα πού έφιλιόμαστε 
άγάπη μου ένθυμού.

"Οταν ή αύγούλα ολόχρυση στον ουρανό προβαίνει 
κι’ ανοίγει ή φύσι μ’ έρωτα σ’ αύτη την αγκαλια, 
όταν ή αύ'ρα έρχεται καί μοσχοβολισμένη 
τά κοιμισμένα βλέφαρα σού ανοίγει μέ φιλιά, 

θυμού πώς κοιμηθήκαμε 
μονάχοι μιά νυχτιά.

Καί τελευταϊον άπ’δλα έφύλαξα έν ’ ωραιότατο τραγούδι. Δυό μόνον 
τετράστιχα τό άποτελούσιν, άλλ’ δμως μεθ ’ δλην αυτού την συντομίαν 
είναι λαμπρόν, έκδηλούν μίαν ε’κφρασιν άλγούσης ψυχής έπιζητούσης 
άπό την άπιστον θάλασσαν μίαν μόνην χάριν :

Ιοου το :
Κατου στο έρημο τό περιγιάλι 
γιά σέ μονάχος μου κρυφομιλώ 
κι’ άπό τ’ ανήσυχο τό κύμα περνώ 
λίγο στή φούχτα μου καί τό φιλώ.

Και μέ τό ύστατον αυτό κλ 
χοϋς Ήλιακοποΰλον.

ειω

Θάλασσα ! Θάλασσα, τό φίλημά μου
εις 1..2------ --------- _δ ...-

έσΰ 
καί

τής αγάπης μου φέρτο τή γή, 
πού δέρνεσαι μές τήν καρδιά μου 
τήν κρυφή μου ξέρεις πληγή.

άνέκδοτα τραγούδια τοϋ άτυ-

Δέν θ ’ άσχοληθώ παντάπασιν εις τό είδος καί τήν άζίαν τών ποιη
μάτων του. Αρκετόν χώρον κατέλαβον τά ένδεκα άνέκδοτα ποιήματά 
του, ώστε φοβούμαι μήπως κουρασθώσιν οί άναγνώσται μου. Θά εϊπω 
μόνον ολίγα τινά άκόμ.η περί τοϋ ποιητοϋ.

Νέος, ζωηρός, μέ οφθαλμούς χύνοντας άπειρον ε”ρωτα, επιβλητικός, 
συνήνου τό ύψηλόν τού ύφους μετά τής πρακτικότητος. Πολύ άνώτερα 
τών ποιημάτων του είναι τά διηγήματά του εγκατεσπαρμένα εις δλα τά 
περιοδικά καί ημερολόγια. 'Έν τούτων μάλιστα έπιγραφόμενον «δ Άγιος 
Άρτος» είναι έξοχον. Πραγματιστής έν τή άπεικονίσει τών διαφόρων 
σκηνών καί προσώπων, ώμ.οίαζε μέ τούς οπαδούς τής νεωτέρας τοϋ 
realisme σχολής. Πλήν τούτου ητο καί σατυρικός ποιητής καί δή 
ειδικός εις τό pamphlet. Έχει γράψη άπειρα τοιαύτα, έξέδιδε δ’ έν 
Ζακύνθω σατυρικάς εφημερίδας, ών ή καλλιτέρα είναι τό « Έδώ κ’ έκεϊ»· 
καί εις ιδιαίτερον τόμον, νεανίας άκόμ.η, έζέδωκε μερικά ποιήματά του, 
έπαινεθέντα πολύ ύπό τοϋ Βαλαωρίτου, ένφ δέ μετά πολλά έτη ήτοί- 
μαζε νά έκδώση δύο συλλογάς ποιημάτων ύπό τόν τίτλον «Μετέωρα » 
καί «Ποιήσεις», αίφνης νόσημα άποτρόπαιον, τόν ήνάγκασε νά παρα- 
στήση έπί τοϋ κόσμου τήν τελευταίαν σκηνήν τής κωμωδίας του — τής 
τραγωδίας του μάλιστα — καί ν ’ άπέλθη. Καί τά χειρόγραφά του 
κιτρινισμένα κατάκεινται εις μίαν γωνίαν τοϋ γραφείου του, λυπημένα, 
διότι προ πολλού έχάθη ή χειρ, ήτις ούχί σπανίως πρεσέθετεν άνά ένα 
μαργαρίτην εις την άδαμαντόπλεκτον εκείνην άνθοδέσμ.ην. Καί δταν 
πρό ολίγων ημερών τ’ άνεδίφων — άντιγράφων τ’ άνωτέρω άνέκδοτα 
ποιήματά του — ένόμιζον, οτι εις έκάστην σελίδα βλέπω τήν εικόνα του 
μειδιώσαν, περιχαρή, άγέρωχον.

Ιωαννοτ Αρςενη «Ποικίλη Στοά» 26
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Έν όλόκληρον έτος, νόσημα φρικώδες, κατέστρεφε την άτυχη ΰπαρ- 
ξιν. Έν όλόκληρον έτος ό Ήλιακόπουλος ήναγκάσθη νά παλαίη προς 
τόν Χάρον και πάντοτε ό Χάρος ήτο νικητής. “Επρεπε νά έχω τήν 
γραφίδα τού Σοφοκλέους, όπως — καθώς εκείνος έν τώ Φιλοκτήτει — 
δυνηθώ νά περιγράψω, ν’ άπεικονίσω το νόσημα.

Βασανιζόμενος ύπό τοΰ καρκίνου, ήναγκάσθη νά διέλθη ολόκληρον έτος 
στενάζων, εις μάτην επικαλούμενος άρωγήν, ματαίως προσπαθών νά 
κρατηθή άπό τήν ζωήν. Ήτο χίμαιρα δι ’ αύτόν ό βίος, ήτο όνειρον 
τ’όποιον τόν έγκατέλιπεν. Και . . . ήτο ήναγκασμένος νά βλέπη δι ’ όλης 
τής ημέρας τόν Χάρον έτοιμον νά τον άπαγάγη.

Άλλά τί νά ε’ιπω ; Έπρεπεν, όπως έγώ, νά τόν ϊδητε κατά τήν σπαρα
κτικήν αυτήν τοΰ βίου του περίοδον,άπελπιν, κατακεκλημένον έπί καναπέ, 
μέ τό πρόσωπον άπαισίως κατεστραμμένον, με παρειάς τάς όποιας το νό
σημα είχε σαπίση, άπόζοντα, έρημον, μέ μόνας τάς περιποιήσεις άτυχων 
συγγενών. Τόν ένθυμοϋμαι καί τρομάζω. Είναι τραγωδία, ήτις ουδέποτε 
θά έξαλειφθή τής διανοίας μου. Ό Ήλιακόπουλος έκεϊνος, όστις μόλις 
πρό ολίγου ήτο πλήρης ύγείας καί ζωηρότητος, εΰχαρις καί όμιλητικός, 
κατήντησε σκελετός, σύρων ώς βαρύ φορτίον το ράκος τούτο τής ζωής, 
μέτρων τάς ημέρας τού άβιώτου βίου του, στενάζων, θρήνων καί καπα
ρωμένος τήν τύχην, ήτις τόν κατεδίκασεν εις σκληρόν καί άγριον θάνα
τον. Καί έβλεπε τήν άπαισίαν φαγέδαιναν σαπίζουσαν τάς άλλοτε 
ώραίας παρειάς του, και ήσθάνετο ώσάν κάτι νά τού έδηλητηρίαζεν 
δλον του τό σώμα.

Καί τόν κατεδίκασεν ή τύχη νά ζήση, όπως ϊδη τόν θάνατον τού 
άδελφικοϋ του φίλου καί ποιητού Μάργαρη, έκείνου, όστις άνεπαρίστα 
έν τή διανοία του τό παρελθόν, έκεϊνο δηλαδή τ’ όποιον δέν είχε πλέον 
μετ ’ ολίγον.

’Οδυνηρά ιστορία I Ή γραφίς μου άδυνατεϊ νά προχωρήση............
Καί τέλος μίαν πρωίαν τού Δεκεμβρίου τού 1895 μέσα εις ουρανόν μο- 
λυβδόχρουν, σκεπασμένον άπό νέφη, ένώ ψιλή ψιλή ή βροχή έπιπτε, 
παρέδωκε τέλος—άφού έπί τοσούτον έβασανίσθη — τό πνεύμα του.

Καί έκεϊ έπάνω άπό τό νεκρικό κρεββάτι του ένας Άγγελος τής Ποιή- 
σεως ήλθε νά πάρη τήν βασανισμένην ψυχήν του, κομματιασμένην άπό 
τό νόσημα, κουρασμένην άπό τά βάσανα, νά τήν φέρη έκεϊ ψηλά, όπου 
τό τραγούδι είναι αιώνιον, τ’ άνθη είναι αυτοφυή, ή άγάπη είναι θεία 
καί ή ζωή όνειρον πλέον. ...

Ζητώ συγγνώμην, άν έκούρασα τούς άναγνώστας μου' έπεχείρησα 
άπλώς νά βιογραφήσω δύο φίλους μου μοιραίως τόν βίον τερματίσαντας, 
καί άφήκα τήν γραφίδα μου έλευθέραν, όπως έκφράση δλον το πάθος 
τής καρδίας μου.

Άς μέ συγ/ωρήσωσιν οί πολυπληθείς λάτραι τών δύο νεκρών ποι
ητών, άς μή μέ κατηγορήσωσιν αί δεσποινίδες έκεϊναι τών όποιων την 
καρδίαν πολλάκις έδόνισαν οί γλυκείς τών ποιητών μου στίχοι, άς μέ

συγχωρήσωσι τέλος έκεϊνοι, οϊτινες έν άγνοια των διασκεδάζουσι ψάλ- 
λοντες ήδύμολπα άσματα τών νεκρών ποιητών μου.............

Πόσον θά ένθυμοϋμαι έν τελευταϊον γεγονός, δπερ ύπό τάς θλιβερω- 
τέρας άναμνήσεις, μου ύπομιμνήσκει πάντοτε το άδικον τέλος του . . . .

Εύρέθην κάπου διασκεδαζων, δτε νεάνις ώραία άνέλαβε νά μας τέρψη 
διά τού άσματός της. Καί χωρίς" νά τό γνωρίζη άρχίζει νά ψάλλη :

Στεοηαϊς, βουνά καί πέλαγος 
Άν ί'σως μας χωρίζουν. . . .
Κι’ απέραντα διαστήματα
Σκληοά μας βασανίζουν, 

’Έχουν φτερά οί πόθοι μας
Φτερά οί λογισμοί μας,
Κ’ είν’ οί ουρανοί δικοί μας 

Γιά νά συναντηθούν.

Τήν άφήκα νά τελείωση καί έπειτα :
— Συγγνώμην, τής είπα, γνωρίζετε, τίνος είναι αυτό τό ώραϊον τρα

γουδάκι ;
— “Οχι, μού άπαντ^. Σεϊς γνωρίζετε ;
— Μαλιστα, οεσποινίς. Είναι ενός φίλου μου, τοΰ Ήλιακοπούλου, ό 

όποιος πρό ολίγου άπέθανε.
Καί τής άφηγήθην όλην την άνωτέρω τραγικήν ιστορίαν.
— Ποτέ δέν θά το λησμονήσω, μοϋ άπήντησε, θά τό έχω πάντοτε 

εις το στόμα μου ώς μνημόσυνον ένός προσφιλούς άλλ’ άτυχούς ποιητοΰ.
Καί ή απλοϊκή αΰτη σκέψις της μ’ έκαμε νά δακρύσω.

(Ζάκυΐ"θος 1898)
ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ

Οί ώοάϊοι οΰτοι λόγοι τοΰ Λαβές, δ,ς είναι τό όύμβολον
της πίθτεως παντός "Ε2Ληνος

"Αν εόβνναν άπό τήν ιθνχήν ηοι· τόν 
έ:ρωτα της πατρίδας καί τΐιν μακράν ιινήηην 
τών προγόνων, αν έλιιόιιόνονν τά Εθνικά 
ιιας άλγη, τίι άληθεία δέν θά εϊξενρα πλέον 
τί ειιιαι καί τί κάηνω εις αντόν τόν κό- 
όιιον. θά έχανα τόν κυριώτερον λόγον τής 

νπάρίεώς ιιον.
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χανομένη εις της ’Ανατομίας τό 
χρηστή έκδήλωσις επιστημονικού 
·'■'“) άπό της Μοίρας τά” τυφλά

ΪΑ. πλημμύρα νεότητος 
ψυχρόν περιβάλλον. Μία 
μέλλοντος, αίφνης στομουμένη 
βουλεύματα.

Νέος όλος αίσθημα καί όλος πϋρ, άφωσιώθη, παρά τάς τάσεις τάς 
συνήθεις εις την ηλικίαν τών 19 
ετών, εις την Επιστήμην. Είρ- 
γάζετο άδιακόπως καί εργαζό
μενος έδέχθη τοϋ θανάτου την 
προσβολήν. ’Εκεί, εις τό Άνα- 
τομεϊον, άνωθεν τοϋ πτώματος 
τ’ όποιον άνέτεμνε διά της κοπΐ- 
δος. Θϋματης Έπιστημ,ης,άπο τά 
εύγενέστερα καί παρθενικώτερα.

Ό 'Ανδρέας ^Κάρπος ή 
τοϋ συνταγματάρχου κ. 
τζ-_____

gf ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΘ. ΚΑΡΠΟΣ gf
(Άπέθανεν έν ΆΘήναις δηλητηριαστείς έν 

Άνατομείφ τήν 1·Ί Μαρτίου 1808)

■

;ν υίος 
Όθωνος 

Κάρπου καί εγγονος τοϋ ύπο- 
στρατήγου Κάρπου, ιδιαιτέρου 
γραμματέως τοϋ Όδυσσέως Άν- 
δρούτσου, όστις πολυτίμους^συνέ- 
γραψεν ίστορικάς μελετάς και 
ιδία την ιστορίαν τοϋ πολυθρυλ- 
λητου ήρωος· άλλά δέν κατήγετο 
μόνον πατρόθεν έζ ιστορικού οίκου, 
καί ή άτυχης μήτηρ αύτοϋ έκ της 
άρχαίας έλκει 
κριμένης οίκο·) 

Άπό 
μώμενος 
καί 

νοηθείς, νά δολιχοδρόμησα), σφριγηλός καί ενθουσιώδη 
τό εύρύ στάδιον, προσκομίζων δλην την θέλησιν 
εις τ άφθαστα ιδεώδη τής ’Επιστήμης. Άλλά πρό 
ζηλόφθονος ό θάνατος καί ήοπασε τόν έφηβον, καί 
τόσον μέλλον ! Άπέθανε, δύναταί τις νά εϊπη, 
’Επιστήμης, έν αύτώ τώ άδύτω αυτής. Καί παρίσταται έν 
φέρων τήν ποδιάν τής έργασίας, ήτις τοϋ έγινε, λευκή ώι 
πλήρες συμβολισμού καί ύπερηφανείας. Τιμή εις το

, ’.δία δέ παρά τών κα 
ου Μεσολογγίου πόλεως, 

; τό γένος καί διακε- 
γενείας Γουβέλη.

ιΐαύτης καταγωγής όρ- 
εμελλεν, ύπό ψυχικών 

ρευματικών χαρισμάτων εύ- 
, ε’ις τής ’Ιατρικής 

καί τήν δράσιν αύτοϋ 
τής ’Επιστήμης, έστη 
. ■ · Ύ 'ενεκρωσε τόσην ,ωην, 
εις τάς άγκάλας τής 

τή είκόνι 
ς ητο, σάβανον, 

____ _______ ____ ,. ..r., „ΐς τοιοϋτον θάνατον !
Καί έθρηνήθη παρ’ όλων, ιδία δέ παρά τών κατοίκων τής γενετεί- 

ρας του, τής ηρωικής τοϋ Μεσολογγίου πόλεως, τοj χάρμα καί το 
σέμνωμα ταύτης, καί έκηδεύθη φέρων τά μελανά ίχνη τοϋ δηλητηρια- 
σμοϋ, τά ολέθρια στίγματα τής πτωμαΐνης, ό άγνος ο>ς άγγελος, ό λευ-

κός ώς άθωότης, ο ύψηλόφρων ώς ή ιδέα, ό άκακος ώς βρέφος ’Ανδρικός.
Καί τώρα, δτε οί οφθαλμοί μάτην άναζητοϋν τόν γλυκύν, τόν συμ

παθή ’Ανδρέαν, μία μένει'παρηγοριά. Ή.σκέψις ότι ή ’Επιστήμη είναι 
όπως καί ή ’Ελευθερία. Θέλει καί αύτή αίμα, θέλει θύματα καί ότι 
έκεϊνοι, οϊτινες άφίνουν τήν πνοήν μαχόμενοι εις τάς τάζεις τής Πατρί- 
δος ή τής ’Επιστήμης, είναι οί πρώτοι σκαπανείς, οί γνησιώτεροι άντι- 
πρόσωποι τής πραγματικής προόδου, οί έλευθερωταί άπο την όουλείαν 
τοϋ σκότους τής άμαθείας ....

κ .·.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑΝ ΚΑΡΠΟΝ

ΜΑΡΤΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Απ' τά βα9ειά τής ’Επιστήμης όνειρα,
"Επεσες μέσα ατά βα&ειά σκοτάδια,
Λίαν τό ρν&μό τον κόσμον δεν έτάραξες,
Μά δνό ψυχές παράτησες ρημάδια.

&
ίί τών ονείρων ταγγιχτ’ άχνοϋφάσματα !
ίΐ τής αράχνης μέσ’ στά μνήματα τά δίχτυα ! 
Τών ουρανών γεννιούνται τά χαράμματα 
Άπ ’ ταλνωτα τοΰ ζόφον μεααννχτια 1

Λίαν ό Μαρτυρικός σου, άπλερε, θάνατος,
Τής ’Επιστήμης δόξα δεν έστά&η, 
Μά ’Εκείνη μιάν ακτίνα άπό τόν ήλιο της 
Σοϋ στέλνει μέσ στον μνήματος τά βά&η !

(1899) Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

ΑΝΔΡΕ Αι ΟΘ. Κ ΑΡΠΩι

Μ ΑΥΡΟ καράβι σ' έφερε σέ μακρυνό λιμάνι . . .
Τό μοιρολόγι, αλλοίμονο, τόσο μακρυά δέ φτάνει.
Κι άν σέ καλούνε οί στεναγμοί κι άν σε καλούν οί θρήνοι 
Έσν κοιμάσαι άξυπνητός στό φως καί στη γαλήνη.

Φ
Ji σέ σκεπάζει λησμονιά, κι άν γοργοτρέχη ό χρόνος 
Τά δάκρυα &άναι αστείρευτα, &ά μεγαλώνη ό πόνος. 
Κι έσν τών δρόμων τών κρυφών πανέμορφε διαβάτη 
Νά ξαναρ&ης εδώ στη γή δέ λάβρης μονοπάτι ’
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Μέΰα στά όαση τ’ άχχιχτα, τά μοσχοβολίΰμένα
Χά&ηκε ή άσπρη οου ψυχή κι έφύτρωαε λουλούδι . . . 
Γιά τόν άνέλπίΰτο χαμό τέτοιας ψυχής—ώϊμένα !

”/1λλο άπ τό δάκρυ τό πικρό, ποιο #ά βρε&ή τραγούδι ;

(1899) Ζ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΓ ΕΛΑΙΟΥ

4»

ΙΝΑΙ πεπλανημένη ή έπικρατοϋσα γνώμη, δτι τά 
έλαια της 'Ελλάδος, δπως παρασκευάζωνται, δύνανται 
νά γίνουν άριστα., έάν ύποστώσι την κατεργασίαν τοϋ 
φιλτραρίσματος η καθαρισμού. Οί οΰτω φρονοϋντες πι
στεύουν έκ πεποιθήσεως, δτι ’Ιταλοί έμποροι προμη— 
θευόμενοι ελληνικά έ'λαια τ ’ άποστέλλουσιν ένταϋθα, 
άφοϋ τά καθαρίσουν, καί τά πωλοϋν πολύ άκριβά,

ώς άρίστης ποιότητος ! Απορούν δέ μάλιστα, διατί δέν εύρέθη, έως τώρα, 
Έλλην νά κάμη την άπλήν καί έπικερδη ταύτην έπιχείρησιν, της μετα
τροπής δήλα δη τών μέτριας ποιότητος έλαίων εις άρίστην, διά της υ.ε- 
θόδου τοϋ καθαρισμού. Ή έπιχείρησις όντως θά ήτο έπικερδης, καθ ’ δσον 
ή άξια κοινού έλαίου θά έδιπλασιάζετο καί έτριπλασιάζετο. Ή γνώμη 
αυτή, ώς είπομεν άρχόμενοι, είναι πεπλανημένη, καθώς θά δειχθή έκ τών 
άκολούθων. Ό διϋλισμος η καθαρισμός τού έλαίου είναι μία έργασία μη
χανική σκοπούσα ν’ άφαιρέση τάς έν αύτώ αΐωρουμένας στερεάς ουσίας, 
αϊτινες θολώνουν τό έλαιον. Επομένως,άν έ'λαιόν τι ήτο ταγγόν ή πράσινον 
προ τού διϋλισμοϋ θά ήναι τοιοϋτον καί μετά τήν κατεργασίαν ταύτην, 
ήτοι κακής ποιότητος. Ή παρασκευή εντεύθεν έκλεκτών έλαίων, ώς έκεί- 

Ίταλίας τών γνωστών ύπό τ ’ όνομα olii crudi, δέν όφείλε- 
ον καθαρισμόν, άλλ’ εις έφαρμογην μεθόδου, άγνώστου άτυχώς 

καί εις προφυλάξεις, άς πρέπει νά λαμβάνη ύπ’ δψιν δ έλαιο- 
τήν παρασκευήν καί τήν διατήρησιν τοϋ έλαίου. Ή καλή 
έλαίου δέν έζαρτάται μόνον έκ τοϋ τρόπου τής έξαγωγής 

οϋ έόάφους, ένθα είναι πεφυτευμέναι 
τής ποικιλίας τής έλαίας, καί τής έποχής τής συλλογής τού 

Έάν παρ’ήμϊν, είσήγοντο αί πεφωτισμέναι μέθοδοι τής έλαι-

της 
εις τί 
’ ήμϊν, 
:ς κατά 

ις τού 
αυτού, άλλά καί έκ τής ποιότητος 
αί έλαϊαι 
καρπού.

νων 
ται 
παρ 
κόαο 
ποιότη

ουργίας, τά έλαια τής 'Ελλάδος θά έβελτιοϋντο σημαντικώς, έπαρχίαι 
δέ τινες θά παρήγαγον τοιαϋτα, εφάμιλλα τών πεφημισμένων τής Ευρώ
πης, ώς άπεδεί/θη διά τού μεγάλου έλαιουργείου ή « Άθηνά», δπερ πα- 
ρήγαγε πέρυσιν, διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι, ύπο τάς οδηγίας ε’ιοικού 
έπιστήυ.ονος έλαιουργοϋ, ύπ ’ έμού δηλονότι, ποσότητα τινά έλαίου δυνα- 
μένου νά παραβληθή έντελώς πρός τά καλλίτερα Ευρωπαϊκά. Το έλαιον 
τοϋτο παρήχθη έν τή έπαρχία Έπιδαύρου Λιμηράς πέραν τής Μονεμ- 
βασίας, παρά τήν άκτήν Ψηφιά, καί ακριβώς έν τή θέσει Λιβάδεια τής 
περιφέρειας Τόπαλτι.

Τά γνωστά παρ’ήμϊν άγουρέλαια καί τό τής Κηφισσίας είναι σχετικώς 
τά καλλίτερα έλαια, έφ ’ δσον δέν παρασκευάζονται έπιστημονικώς τοι- 
αϋτα, άλλ ’ανήκουν καί ταϋτα εις τήν κλάσιν τών κοινών φαγώσιμων, οιότι 
κέκτηνται πάντα τά χαρακτηρίζοντα τά ελληνικά έλαια έλαττώματα.

Έπί τού προκειμένου.
Δι ’ δσα είπομεν άνωτέρω δέν πρέπει νά νομίση τις, δτι δ διϋλισμος 

είναι περιττή έργασία.
’Απεναντίας είναι άναγκαία καί πρέπει νά γίνηται οι’όλα τά έλαια, 

κοινά καί έκλεκτά, έπειδή δι ’ αυτής καθίστανται ταϋτα ρευστότερα 
διαυγέστερα καί επομένως συντελεί, ώστε τών μέν κοινών νά μειή 
έλαττώυ.ατα, τών δ’ έκλεκτών (finissimi) ν’ αύξάνη τάς άρετάς.

Ό καθηγητής κ. Antonio Aloi λέγει, δτι τό έλαιον καί μετά 
άποχώρησίν του έκ τοϊ 
χει μεγάλην ποσότητα διαφόρων στερεών ουσιών, αϊτινες θολώνουν αυτό 
καί έπιδρώσιν έπιβλαβώς έπί τοϋ χρώματος αύτοϋ. "Οθεν πρέπει ν’ 
χωρισθή τών ουσιών τούτων, δπως προληφθή πάσα άλλοίωσις τοϋ έλαίου, 
καί άποκτήση διαύγειαν, χάριν τοϋ έμπορίου καί τής καταναλώσεως. Γί
νεται δέ δ καθαρισμός τών φαγώσιμων έλαίων διά τής μεταγγίσεως, δτε το 
έλαιον μένει χρόνον τινά έν ήρεμία,ή διά διυλιστηρίου,ή διά φυτικών οξέων. 
Έλαιοκόαοι τινές έσφαλμένως προτιμούν νά καθαρίζουν τά έλαιά των 
οιά τίς [χεταγγισδως και ουχι οια οιυλιστιπριου, νο[χιζοντες, οτι το οιυλι- 
στήριον καί πρό πάντων τού βάμβακος, έκθέτει το έλαιον εις την επί
δρασή τοϋ άέρος. Τό αντίθετον άληθεύει.Τά διυλιστήρια, έπειδή είναι το 
πλεϊστον κεκλεισμένα, έμποδίζουν κάπως τήν μ-ετά του άέρος έπαφην τοϋ 
έλαίου καί έξ άλλου τό καθαρίζουν τελειότερον καί ταχέως, πρός έμπο- 
ρικήν ωφέλειαν, τοϋθ’δπερ δέν έπιτυγχάνεται διά τής μεθόδου τής μεταγ
γίσεως, ήτις άπαιτεϊ χρόνον μακρόν καί είναι επομένως άκατάλληλος οιά 
μεγάλας ποσότητας έλαίου.Τά διϋλιστήρια ποικίλλουν και κατά το σχήμα 
καί κατά τά συστήματα, άναλόγως τών κατασκευαστών. Θά περιγρά- 
ψωυ,εν ένταϋθα εν διΰλιστήοιον διά μικράς ποσότητας έλαίου ή μάλλον 
έν διϋλιστήριον δι ’ οικογένειας.

Τούτο συνίσταται έκ κυλίνδρου (είκ. A’ -Β' ) έκ λευκοσιοήρου η τσίγκου 
διαμέτρου 0,20-0,30 καί ύψους 0,30-0,50 κατά τήν βάσιν κωνικού. 
Έσωθεν τοϋ κυλίνδρου, δπου ούτος λήγει, τίθεται διάφραγμά τι διάτρυ- 
τον έπίσης έκ λευκοσιδήρου έπί τοϋ δποίου ρίπτεται στρώμα πλυμένου καί

και
τά

τήν 
ϋ φυτικού ύγροϋ, κοινώς ληοζοϋμι ή λάντουρο, περιέ-

άπο-
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χονδροτριμμένου ζωικού άνθρακος, πάχους 0,5-0,6. Έπ ’ αυτού προστί
θεται ποσόν τι βάμβακος καθαρού, δπερ καλύπτει έτερον διάτρυτον Α

διάφραγμα.. Χύνεται άνωθεν τδ πρδς καθαρισμδν ε”λαιον τ’ δποΐον εξέρ
χεται έκ τού κάτω μέρους τού διυλιστηρίου, δήλα δη έκ τού άκρου τού 
κώνου, διαυγές καί έκχρωματισμένον. Μετά χρησιν τινά πρέπει νά πλύ- 
νηται διά θερμού ΰδατος δ ζωϊκδς άνθραξ καί δ βάμβαξ καί νά χρησι- 
μοποιώνται πάλιν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδικός έλαιουργός έκ τής Βασιλικής Άνωτέρας Γεωρ. Σχολής 

τον Portici καί Καθηγητής τής γεωπονίας έν τω Έφηβείω Άβέρωφ

2uan έφευγα, θυμάσαι ; ορθός ς τή θύρα
Τής παρθενιάς σου ανάσαινα τό χνώτο.

Kt’ αμίλητος σάν έφυγα σοΰ πήρα
Μέ σπαραγμό τό φίλημα τό πρώτο.

Φ
Κι’ άν έφερα τόν κόσμον όλο γύρα 

Πελάγη καί στεοιές, βορριά καί νότο,
Μά τοΰ φιλιού σου αγνά έμειναν τά μύρα

'Σ τής νειότης μου τή θέρμη καί τόν κρότο . . .
Φ

Άλλά σάν ήλθα πίσω ’ς τήν πατρίδα 
Μέ χείλη ποΰ τήν ποώτη τους λαμπράδα

Τοΰ πειρασμού δέν ’μόλυναν οί χρόνοι,

Έκύτταξα τά χείλη σου καί είδα
Μιάν ύποπτη κι αναίσθητη χλωμάδα

Τό ποώτό μου φιλί νά σαβανώνη I . . .

ΕΡΗΜΟΚΚΛΗΣΙ

Htan καιρός που μέσ’ άπό τής πασχαλιές 
Γλυκά τό σήμαντρο τόν οοθοο διαλαλοΰσε 
Καί σώπαιναν ταηδόνια γύρω στής φωλιές 
Μπρος στ’ άγια λόγια τοΰ παπά ποΰ λειτουργούσε. 

Φ
Καί πρόβαινε απ’ τό δοοσόλουτρο λαμπρό 
Γιομάτο ελπίδες άφραστες σεμνό κι’ ώραϊο

ΤΩ Χριστιανοί, είμαι ό οίκος, φέρτε τό Γαμπρό 
Τής γής τόν έλευτεοωτή τό Ναζωραίο.

Si
Τώοα χρόνια αλειτούργητο καί σκοτεινό 
Σάν κάτι ποΰ ή Έλπίδα πεθαμένη ύάχνει 
Ρημάδι αφανισμένο σά νά λέη «Πονώ»
Μου φαίνεται όταν βγαίνει στής αυγής τήν πάχνη. 

[1899] ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΜΑΣ

II

τα λιατια ςου τά υγρά καί λιγωμένα
Ποΰ λάμπουνε βαθειά ’ς τή σκοτεινιά μου, 

’Σ τά μάτια σου, σάν έφυγα ς τά ξένα
Έτύπωσα μέ πόνο τή θωρειά μου.

Κι’ άστοάφτανε τά μάτια σου ολοένα
’Σ τήν άστοογη καί μαύρη ξενητειά μου, 

Τά μάτια σου, πούχα βαθειά κρυμμένα
Τής νειότης τούς καϋμοΰς καί τ' όνειρά μου.

Μά όταν σέ λίγο γύρισα ς τό σπίτι,
Ποΰ ήμουν μαγεμμένος ς τόν αιώνα 

Άπ τών ματιών σου τόν ΰγοό μαγνήτη,

’Σ έκύτταςα κατάγυρτος ς τό γόνα
Καί ’ς τών ματιών σου ξάνοιξα τήν κοίτη 

Μιά ξένη, ώϊμέ ! μιάν άγνωστην εικόνα · . .
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HI

Εςυ δέν φταις σέ τίποτε παύμένη, 

Σΰ δέν 'μποοοΰσες τότε ν’ αγαπήσης, 
Μικοή, μικρή, ς τδ σπίτι σου κλεισμένη 

’Ντοεπόσουν ένα νειδ καί ν’ άντικρύσης.

Φταίει ή τυφλή κι’ αστόχαστη Ειμαρμένη 
Ποΰ σ’ έφερε 'ς τδν δρόμο μου ν' ανθίσης,

Καί μέ τήν άχνα σου τή μυρωμένη 
Τδ νοΰ καί τή καρδιά μου’νά μεθύσης.

&
Φταίω έγώ ποΰ έπλασα παλάτια, 

ΙΙαλάτια μαγικά κι όνειρεμμένα
Άπ’ τά γλαρά σου θαμπωμένος μάτια.

&
Καί τώρα τά κυττάζω 'γκρεμισμένα 

Καί σέονω ’ς τά συντρίμμια τους τδ βήμα 
Σάν φάντασμα ποΰ βγαίνει από τδ μνήμα !

V

Το βλεπεις, δέν σέ καταοιέμαι, Φούνη, 
Λόγο πικοδ γιά σένα δέν αρθρώνω,

Γιά σένα ποΰ αδιάφορη έχεις μείνει
’Σ τοΰ στήθους μου τδν φλογισμένο πόνο.

Θέλω ό φτωχός τό βλέμμα μου νά σβύνη 
Χαϊδεύοντας τήν οψι σου καί μόνο,

Θέλω οΐ βόγγοι κ’ οί στερνοί μου θρήνοι 
Νά σοΰ εΐποΰν γιά σένα πώς νεκρώνω . . .

“Ω I θέλω ’ς τδν βωμό τοΰ έρωτός σου 
Καί τή ζωή μου ακόμα νά προσφέρω

Μές ’ς τήν τυφλή τοΰ λογισμού μου πλάνη

Κι’ ό φλογερός καπνός τοΰ θύματός σου 
Γιά τή σκληρή σου έμμορφιά — τό ξέρω —

Θκναι τό ζηλευτότερο λιβάνι 1 . . .
(1899} Γ. Θ. ΣΑΓΙΑΞΗΣ

IV

Τίποτε πειά ς τή γή δέν μέ μαγεύει. 

Πόθος κανείς τδ νοΰ μου δέν ταράζει.
Ώ ! τίποτε ή καοδιά μου δέν γυρεύει 

Παοάπονο τδ στόμα μου δέν βγάζει.

Ό όοίζοντας τριγύρω μου στενεύει
’Σ τδ διάβα μου κάνεις δέν μέ κυττάζει.

Μιά νέκοα ’ς τήν καοδιά μου βασιλεύει
Τά μάτια μου ένα σύννεφο σκεπάζει . . .

Μά μές ς το σύννεφο ποΰ μέ κυκλώνει 
Ξανοίγω κάπου - κάπου μιά οπτασία

Ποΰ άπό αακουά μου νεύει καί σιμών-1.

Καί σάν μωρός απλώνω τά δυο χέρια 
Νά πιάσω τή οευγάτη μου ευτυχία.

Ποΰ άλλοτε μ’ έσήκωνε ’ς τ αστέρια . . .

■Κ ΟΜΙΑΟΥΛΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ Sr
(Κατά τό 'Ιχνογράφημα "Αγγλον Περιηγητοϋ ι

Ή ανωτέρω προσωπογραφία, παριστώσα έν νεανική ήλικία τόν ένδοξον ναύαρχον. περιε- 
λήφβη έν τή περισπονδάστω ιστορική μελέτη τού οννεργάτου τής * II ο ι κ ί λ η ς 1'τοάςτ 
κ. Κ. Ν. 'Γάδου ό * ΑΙ ι α ο ύ λ η ς πρό τής ’Ε π a ν α σ τ ά σ ε ω ς r.
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XI Τ Μη μοϋ λέγεις δτι τό παν διά μίαν γυναίκα είναι ή 
καλλονή. Άλλοίμονον άν ϊσχυεν ό άφορισμός σου αυτός. 
Κοινωνία δέν θά ύπήρχεν, ούτε πατρίς, ούτε θρησκεία.»

Καί έξηκολούθει μέ τόν φανατισμόν τής λογικής, δστις 
διέκρινε τ ’ αυστηρά του άποφθέγματα ό σεβαστός φίλος μου νά μοϋ άπο- 
δεικνύη, δτι ή γυνή είναι χρησιμωτέρα εις τόν κόσμον, δταν δέν είναι ωραία. 
Ότι ύπάρχουν τόσαι άλλαι άρεταί ύπέρ 'τήν έφήμερον άνθησιν τών 
παρειών, ύπέρ τούς φιλάρεσκους άκκισμούς τών χειλέων, ύπάρχει ή άρετη 
τής πίστεως, ή αύταπάρνησις ύπέρ τών δυστυχών, ή ανατροφή έντιμων 
πολιτών, ή προαγωγή τής τέχνης, ή ευημερία τοϋ οικου.

Καί δέν θ ’ άποκρύψω, δτι κατά τό διάστημα τών κοινωνικών μου με
λετών, εις άς μ’έζώθησεν ή έν ;ή άρτιπαγεϊ κοινωνίορ άναστροφή, δπου 
δέν εύρον θάμβος κάλλους, εΰρον θάμβος ψυχής. Τέρπουν, ένθουσιάζουν 
πρόσκαιροι άστραπαί, άλλά τήν ψυχήν έμπεδώνουν καί τά θεμέλια τής 
ηθικής καταθέτουν μόνον οί χαρακτήρες. Καί οί χαρακτήρες τάς στενο- 
τέρας γνωριμίας των έχουν μέ τήν άληθή γλυκύτητα, ήν αποδίδει έν 
δλως συμπαθές πρόσωπον ....

Αυτά άνελογιζόμην, δταν μοϋ διηγούντο τόν θάνατον μιας κόρης έξό- 
χως αγαθής, φιλομούσου, φιλοτέχνου. Καί μοί διηγούντο πώς άπέθανεν ή 
κατάδικος αυτή έπαράτου νόσου καί πώς παρηκολούθει τά γράμματα καί 
πώς έζήτει νά διέλθη διά τών σελίδων αυτών, αΐτινες μεταβάλλονται 
τήν στιγμήν ταύτην εις έπιτυμβίους πλάκας ! . . .

Ή ’Ελευθερία Τρακάκη δέν έζησε πολύ. Είκοσι δύο έ’τη. ’Ολίγα 
διά νά μεγαλούργησα) εις άνήρ. ’Αρκετά διά νά μείνη άλησμόνητος μία 
κόρη. Καί ήτο έζαιρέτως σεμνή — καί τόσον, ώστε εις τήν νεκρολογίαν 
της ν’ άποβαίνη έντελώς περιττόν, νά γραφή άν ήτο ή δχι ωραία. Καί 
ήτο φίλη ιδιαιτέρα τής «.Ποικίλης Στοάς» αχώριστου συντρόφου της, 
καί νϋν δτε ή ωραία της αύτη φίλη έγκολποϋται την μνήμην της, ποια 
χαρά εις τόν ψυχρόν τάφον της ! ’Από τά δώματα, έν οίς τό άβασίλευ- 
τον άνάσσει φώς τής άθανασίας, θά έπιχυθή μία λάμψις χαράς, "να παρα- 
υ.υθήση τούς κλαίοντας τήν άπώλειάν της. Ή τελευταία της έντολή, νά 
τήν μνηαονεύση ή «Ποικίλη Στοά», έκπληροϋται καί δ έκπληρών τοιαύ- 
την έντολήν εύγενή αισθάνεται έπίσης χαράν, δσην λύπην έζ ετέρου δο
κιμάζει διότι παρήλθεν ή κόρη αυτή άγνωστος εις τά βάθη τής μνήμης

του. Ώ, είναι τόσον απαιτητική 
αί άζιώσεις της ! . . .

ή ψυχή καί τόσον σπανίως πληροϋνται

Μουαχοκόοη — βυθίσασα εις πένθος άληκτον μίαν μητρικήν ψυχήν.
Με ηαίδευβιν τιολλήν - σπάνιον προτέρημα διά τον γυναικειον κο- 

""Εκ&υμος προΰτάτρια παυτ'ος ωραίου έργου — έζαίρεσις διά κοινω

νίαν μή άπομακρυνομένην πολύ τής ύλης.
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’Ιδού τί δύναται παραπλεύρως τοϋ ονόματος της νά γραφή καί κάτω
θεν της είκόνος της — της πολύ άδικούσης τήν γλυκεϊαν καί συμπαθή 
μορφήν της—και ήν εικόνα ούχί έκ ματαιοδοζίας, άλλ ’ έν στιγμή ένθου- 
σιασμοϋ διά τό φιλολογικόν ημών έργον, έκπυέουβα έζήτησε νά παρα- 
τεθή έ δώ, και παρατίθεται όχι εικών, άλλά γραμμα'ι άπλοϋ σχεοίου. Τι 
χρησιμεύει ή εικών, όταν έχωμεν έν μαυσωλεΐον αισθημάτων ! . . .

“Ηδη κοιμάται καί αύτή πλησίον, άλλης άδελφης προαποθανούσης εις 
ηλικίαν εϊκοσιν έτών. “Ω έ'τη, τά οποία κοσμείτε τήν ζωήν, άλλά καί 
τούς τάφους !

KASK'jamMB

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ...
Τ

‘Ελένη — ‘Ελευθερία Αιομ. Τρακάκρ 

Δγο λουλουδάκια χαοιοπά στολίζανε τήν πλάσι 

αδελφωμένα μυρωδιαίς στον άνεμο χαοίζουν,
Καί πριν ή γή ή μάνα τους νά τά χαρή προφτάση. 
φυσά βορριάς' τά πέρνει.

Κ' εκείνη τά θρηνεί.
Κ

Δυό αηδόνια εύ'θυμα στο δάσος τοιγυοίζουν 
ψάλλουν τή χάρι τής ζωής' κ' ή μάνα τους παρέκει 
τά καμαρώνει. Μ' άξαφνα μέ τρόμο φτερουγίζουν 
πέτα αητός' τά πέονει.

Κ’ εκείνη τά θρηνεί.

Δροσιάς δυό στάλες λάμπουνε στά ιούλλα μιας δαονούλας 
ποϋ χαίρεται περήφανη γιά δυο τέτοια στολίδια, 
αλλά ό ήλιος ασπλαγχνος στής δάφνης τής μανούλας 
τους όδυρμούς' τής πέονει.

Κ' εκείνη τής θρηνεί

ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
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ΤΙ 7) Γαλλία ύπήρξεν άπό Φραγκίσκου 
τοΰ Α' (1515-1547) έως Λουδοβίκου τοΰ 
ΙΕ' (1715-1774), μέγα πνευματοκοπεϊον, 
διασκορπίζον άπανταχού γης της γαλλι
κής ευφυΐας τό νόμισμα, μαρτυρούσιν ό 
’Ραβλαί, δ έκπροςωπών την εΐρωνα δυς- 
πιστίαν της ’Αναγεννήσεως, καί δ Βολ- 
ταιρος, ή ένσάρκωσις αΰτη τού επαναστα
τικού πνεύματος της ΙΗ1 έκατονταετηρί- 
δος, τού εύφυεστάτου αίώνος τού γαλλικού 
βίου. Άλλά συμβαίνει ώς πρός τό πνεύμα 
δ,τι καί ώς πρός τον χρυσόν. Ώς οί άσω
τοι υιοί, οί κατασπαταλώντες την κλη
ρονομιάν τών γονέων, άναγκάζονται εϊτα

νά καταφεύγωσιν εις οάνεια άποτίνοντες τόκους καί επιτόκια καί νά 
ύφίστανται παντός κακού οφειλέτου την τύχην, οδτω καί οί Γάλλοι, 
—les fils de Voltaire, ώς αύτοκαλούνται—, έδείχθησανζάσωτοι υιοί, 
κατασπαταλεύσαντες την πλουσίαν τού πατρός Βολταίρου κληρονομιάν, 
διότι μή εχων τέκνα κατέλιπε τοις Γάλλοις τό άπειρον αυτού πνεύμα. 
Καί νύν, ΐνα έπαρκέσωσιν εις την καθημερινήν τής ευτράπελου δημοσιο
γραφίας άπληστον κατανάλωσιν, διότι τό πνεύμα είναι παρ’ αύτοϊς δ 
επιούσιος τής ψυχής άρτος, ώς δ γέλως δ ήλιος αύτής, άναγκάζονται νά 
καταφεύγωσιν εις δάνεια έπί δανείοις. Καί πώς άλλως, άνευ δανείων, νά 
φανώσιν ενήμεροι προμηθευταί καί παράσχωσι τό άπαιτούμενον τού 
πνεύματος ποσόν τώ εύφυολογούντι ήμερησίω καί περιοδικφ τύπω, δςτις 
εχει γαστέρα Μινωταύρου ;

Άν δέ δ τύπος είναι άδηφάγος Μινώταυρος, τί έσεται άρά γε τό 
θέατρον, τό καταβροχθίζον τοσούτον πνεύμα διά τού κωμειδυλλίου ή 
vaudeville.

Le Fran^ais, ηέ malin, cr6a le vaudeville, 
τής όπερέττας, τής κωμωδίας, τής έπιθεωρήσεως (revue), καί ούδέν 
λέγω περί τής chanson, τής τόσον δημώδους παρά Γάλλοις. Πώς 
λοιπόν νά έπινοηθώσι καθ’ έκάστην νέα «bons mots», νέα «mots

de la fin», νέα «mots qui emportent la piece», νέα «mots 
pour fire», νέα «jeux de mots», νέαι «reparties spirituelles». 
νέαι «pensees fines», νέαι «pointes», νέαι «saillies» καί πάσαι 
έκεΐναι αί έν πεζώ καί έν έμμέτρω λόγω ποικίλης ονομασίας εύφυολο- 
γίαι; Αδύνατον· δθεν πού μέν δάνεια, πού δέ αυτόχρημα άρπαγή. Καί 
οί μέν εύσυνείδητοι διά καταλλήλων έπιγραφών : «L esprit d autre 
fois», ή «Les quatrins celebres»,—δταν έμμετρον τό χαριτολό
γημα —, ή άλλως πώς, δμολογούσι τήν ξενικήν τής εύφυολογίας προέ- 
λευσιν. Οί δ’ εύρυτέραν συνείδησιν κεκτημένοι καί δοξαζι 
faut prendre son bien la, oil on le trouve», 
ώς καλοί οίκοκυραϊοι, τών άλλων τήν ευφυΐαν, Οεωρούντες 
ώς ουσίαν άδέσποτον. Άλλ’ ϊνα ρ 
μετατρέπονται εις μαγείρους καί 
ποικίλων έμβαμμάτων δυςτυχώς 
χημικοί άποκαλύπτοντες τών λόγων

Έκ τούτων καί δ Λορεδάν Λαρσαί

,οντες δτι «ΐΐ 
οίκειοποιούνται, 

τό πνεύμα 
μή φωραθώσιν άντικρυς λογοκλόποι, 
καλύπτουσι τάς παλαιάς ρήσεις διά 
ύπάρχουσι καί ένταύθα άστύατροι 

τήν νοθείαν.
( Larchey ), δ διά τό φίλε^γον 

καί φιλόπονον κληθείς λαϊκός βενεδικτϊνος. Ό σοφός ούτος, δ μή άπα- 
ξιών τάς διασκεδαστικάς έρεύνας, έγένετο τρομερός έπιτιμητής τών συγ
χρόνων εύφυολογοποιών, συλλαμβάνω» αύτούς έπ ’ αύτοφώρω λωποδύτας 
καί άποδεικνύων δτι ώς πρός τάς λαμπράς, άγχίνους η όηκτικάς άπαν- 
τήσεις ούδέν ύπάρχει νέον, άληθώς νέον, διότι « τά πάντα έλέχθησαν 
άφ ’ δτου ύπάρχουσιν άνθρωποι, οϊτινες σκέπτονται η κάλλιον οϊτινες ευ- 
φυολογούσι». Καί σπουδάζων άκριβώς έκ τού σύνεγγυς τούς έτοιμολόγους 
πάσης κατηγορίας, άποκαλύπτει τήν σταθεράν προςέγγισιν, ήν όύναταί τις 
νά παρατήρησή μεταξύ τού πνεύματος τής σήμερον καί τού πνεύματος 
παρελθούσης έποχής. Ούδέν έπινοεΐται, τά πάντα άναπαράγονται, ϊνα 
πληρωθή τό τής χημείας δτι ούδέν άπόλλυται. Άλλ ’ δπερ άληθώς παρά
δοξον είναι τούτο, δτι καί αύταί έ'τι αί ίστορικαί ρήσεις άποτόμως εκτο
πίζονται άπό μιάς εις άλλην έποχήν καί εις άλλο πρόςωπον μεταφερόμε— 
ναι. Πάντες γινώσκουσι το λεγόμ-ενον περί τού σκοπού έκείνου, δςτις, 
τείνων τήν λόγχην έπί τόν Ναπολέοντα, λέγει αύτώ :

— Καί άν άκόμη ήσου» δ μικρός δεκανεύς * δέν θά περάσης.
’Εν τούτοις δ « έπινοών » τήν άπάντησιν ταύτην άνδρείου καί πιστού 

τηρητού τής τού άνωτέρου διαταγής, ήδύνατο νά έπανεύρη αύτην άποοι- 
δομένην Έλβετώ στρατιώτη τής φρουράς Λουδοβίκου τού ΙΑ’ . Φρουρών 
ούτος παρά τή θύρα τού παραδείσου τών Βερσαλλιών-, είχε διαταγήν νά 
μή άφήση ούδένα νά είςέλθη. Παρουσιάζεται δ Λουδοβίκος καί δ Ελβε
τός τείνων τό δπλον κωλύει αύτώ τήν ε’ίςοδον.

— Είναι δ βασιλεύς, κράζουσι τώ στρατιώτη.
— ’Εγώ τό βλέπειν καλα, άποκρίνεται δ Έ/β 

αυτού γαλλική, άλλ' αύτος δέν θά περάση.
ός, έν τή ΐδιορρυθμω

* Petit caporal τιμητική προςηγορία, ήν ό γαλλικός στρατός άπένειμε τώ 
στρατηγώ Βοναπάρτη, πριν ή γείνη αύτοκρατωρ ύπό τώ ονομα Ναπολέων.
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ΠΟΙΚΙΛΗ

- 1Άλλ ’ ιδού καί άλλο παράδειγμα ιστορικής ρήσεως, άλληλοδιαδόχως 
αποδιδόμενης πρός ήρωας διαφόρων εποχών.

Διηγείται ό-δ ’ Όνβίγ (d’Onville) περί τίνος ευπατρίδου πολεμάρ
χου, δςτις έστρατολόγει διά την ύπηρεσίαν αύτοϋ άνδρας τολμηρούς καί 
ατρόμητους καί βλέπων τά πρόςωπα αυτών κεκαλυμμένα έξ ουλών :

— Θά προύτίμων, είπε, νά έχω τούς ποιησαντας αύτάς.
— Τούς έφονεύσαμεν, άπεκρίνοντο άγερώχως εκείνοι.
Καί όμως ή αρειμάνιος αδτη άπάντησις άναφέρεται έπί τών χρόνων 

'Ερρίκου τοϋ Δ' , δςτις παρατηρών ποτέ οκτώ έκ Περιγορδιας (Peri
gord) στρατιώτας, φέροντας επί τοϋ προςώπου ενδόξων τραυμάτων 
σημεία :

— Ώραΐαι πληγαί, είπε, θά ημην περίεργος νά ΐδω τούς έπενεγκόν- 
τας αύτάς.

— Άπέθαναν ! άπήντησαν οί στρατιώται, δεικνύοντες τά καθημαγ- 
μένα αύτών ξίφη.

Καί έν τούτοις παρ’ δλα ταϋτα επέρχεται χρονογράφος άνεκδ 
δςτις χάριν ευφυολογίας γίνεται άνίερος τυμβωρύχος, καί ή άπό τών χρό
νων 'Ερρίκου τοϋ Δ' μακαρϊτις άνίσταται έκ νεκρών, βρυκολακιάζει και 
μεταβαίνει έκ Γαλλίας εις Έρφούρτην της Γερμανίας, ένθα τή 27 Σε
πτεμβρίου 1808 έγένετο ή περίφημος έκείνη συνέντευξις τών δύο τέως 
πολεμίων αύτοκρατόρων, Ναπολέοντος καί ’Αλεξάνδρου τοϋ Α' , καθ’ 
ήν άντήλλαξαν τοσαύτας περί φιλίας, ειρήνης καί άγάπης έγκαρδίους 
εύχάς, οΐκτρώς φεϋ ! μελλούσας τώ 1812 νά διαψευσθώσι. Κατά την 
άξιομνημόνευτον έκείνην συνέντευξιν έδιδάσκετο δ Οίδίπους τοϋ Βολταίρου 
καί έν τινι τούτου παραστάσει διεδραματίσθη ή αισθηματική εκείνη 
σκηνή, ήν ή ιστορία ανέγραψε" καθ ’ ήν στιγμήν δ ύποκριτής έτόνιζε τον 
ώραΐον τούτον στίχον :

L’amitie d’un grand homnie est un bienfait des Dieux,

οποίος,

δ ’Αλέξανδρος έλαβε καί έθλιψεν ίσχυρώς τήν χεΐρα τοϋ Ναπολέοντος 
λέγων: «το αισθάνομαι πάσαν ημέραν.»

Καί ταϋτα μέν ή ιστορία, ώς εξής δέ ή τοϋ άνεκδοτοποιοϋ φαντασία :
Πρωίαν τινά δ Ναπολέων καί δ ’Αλέξανδρος, μετά περίπατον εις το 

ώραΐον τής Έρφούρτης δάσος, έπανήρχοντο εις το άνάκτορον. Ό αυτο- 
κράτωρ, έχων έπί τό φιλικώτερον τον έαυτοϋ βραχίονα, ύπο τον τοϋ Τσά
ρου, έστη ενώπιον γρεναδιέρου τής αύτοκρατορικής γαλλικής φρουράς,'κά
τωθι τής μεγάλης κλίμακος φρουροϋντος καί παρουσιάζοντος δπλα. Ό 
Ναπολέων παρατηρεί πρός στιγμήν τόν στρατιώτην, σείων δέ μεθ ’ ύπε- 
ρηφανείας τήν κεφαλήν καί δεικνύων τώ Τσάρω το πρόςωπον τοϋ γρενα
διέρου, φέροντος ούλήν διχοτομούσαν αύτώ την μορφήν :

— Τί φρονείτε, άδελφέ μου, λέγει τώ Άλεξάνδρω περί άνδρών δυ- 
ναμένων νά έπιζήσωσιν εις τοιαϋτα τραύματα ;

— Καί ύμεΐς άδελφέ μου, άπήντησεν δ ’Αλέξανδρος, τί ιδέαν έχετε 
περί έκείνων, οΐτινες είναι ικανοί νά καταφέρωσι τοιαϋτα ;
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Ό Ναπολέων έμεινεν άναυδος, δτε δ γρεναδιέρος έρχόμενος εις βοή
θειαν τοϋ αύτοκράτορος :

— Έκε ΐνοι άπέθαναν ! είπεν ύποκώφως.
Καί εύτυχώς πρός άίδιον τών γρεναδιέρων δόξαν δέν λήγουσιν ένταϋθα 

τά έμβάμματα τής τών εύφυολόγων μαγειρικής· ύπάρχει καί μεταγε- 
νεστέρα έκδοσις τής άρειμανίου ρήσεως, άποδιδομένης νϋν τώ κόμητι 
ο’ Άρτοά, τώ βραδύτερον Καρόλω τώ Γ , καί τινι τών συμμάχων βα
σιλέων, τών έν Παρισίοις τώ 1815 εύρισκομένων, μεθ ’ ού δήθεν έπεσκέ- 
πτετο τό « Μέγαρον τών ’Απομάχων ».

— Τί λέγετε, έρωτρί δ κόμης δ’ Άρτοά, περί τών άνδρείων τούτων;
— Καί ύμεΐς τί θά έλέγατε περί έκείνων, οΐτινες τούς έπλήγωσαν ;
— Άπέθαναν ! άπήντησε φωνή τις άσθενής, ώςεί έπιθανάτιος, έκ 

κλινοσκεπάσματος έξερχομένη.
Ήν άνάπηρος γρεναδιέρος, δςτις άνεγείρετο μίαν έτι φοράν, δπως 

ύπερασπίση τήν έθνικήν δόξαν.
Τό δέ συμπέρασμα είναι τούτο, δτι δτε αί ιστορικά! ρήσεις άπαντώσι 

τοσοϋτο συνεχώς έπαναλαμβανόμεναι, πολλαί ύπάρχουσι πιθανότητες 
δτι ούδέποτε πράγματι έλέχθησαν.

Τί δ’είπεϊν περί τών πολυποικίλων'/έκείνων εύφυολογιών, ών έμνήσθη- 
μεν έν τοΐς πρόςθεν, αΐτινες τίθενται καθ' έκάστην ύπό τών εφημερίδων 
έπί τών χειλέων τών άγαθών ημών συγχρόνων μή αίσθανομένων δτι 
δζουσι χώματος τάφου, διότι πάσαι μακαρίτιδες.

’Εκ τούτων καί ή έσχάτως έτι έν εύφυολογοϋντι φύλλω τών Παρι— 
σίων άναγινωσκομένη άπάντησις ωραίας τίνος ήθοποιοϋ^προς τον προστά
την αύτής, κακίζοντα τήν μαγειρικήν τής προστατευομένης.

— Τί ελεεινό φρικασσέ ! έλεγε- θά μοϋ κάμης τή χάρι νά δώσης τά 
παπούτσια εις το μάγειρά σου.

— Αδύνατον, άπήντησεν ή ήθοποιός, είναι δ πατέρας μου.
Καί ή καλή έκείνη ήθοποιός έπανελάμβανεν έν'άγνοία αύτής, έλέω έφη- 

μερίδος aux abois d’ esprit, άνοστολόγημα λεχθέν έπί τών χρόνων 
τής Παλινορθώσεως καί δημοσίευθέν έν έφημερίδι τοϋ 1824 !

( Έν ’ Λ&ήναις, ’Ιανουάριος 1899}
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Κ. ΑΣΩΠΙΟΣ

jj-



Λ (J I οί θάνατοι φέρουν δάκρυα άλλ' 
υπέρ τούς θανάτους πάντας πικρότερος 
είναι ό θάνατος ό νεκρώνιον ελπίδας.Τήν 
Αλήθειαν αύτήν αισθάνεται τις ζωηρόν 
είς θανάτους, οΐος ό τοϋ νεαρού Άνα- 
άτικϋου’Ανδριτάάκη. Θανάτους,οί όποιοι 
κόπτουν Αποτόμως τό μέλλον. Καταρρί
πτουν προώρως τάς ελπίδας. Θερίζουν 
τούς κάλυκας, οί όποιοι Αργότερα είς 
εύχρωμα άνθη Οά έξετυλίΟάοντο, προορί
ζουν είς σήψιν τήν θερμουργόν νεότητα, 
ήτις θά όυνετέλει παντοιοτρόπως είς τήν 
πρόοδον, είς τήν εργασίαν, είς τόν πο

λιτισμόν. Καί ίιτο χαριτωμένος δ Αναστάσιος, μόλις άπολιπιον τά 
μειδιάματα τής παιδικής ηλικίας καί εισερχόμενος είς τήν έφηδό- 
τητα. Υιός πεφιλημένος πατρός πολυτίμου, έγκριτου τής Αθηναϊκής 
κοινωνίας μέλους, τοϋ φιλοπάτριδος πολίτου καί πολιτευτοΰ κ. Μιχ. 
Άνδριτσάκη, προώριστο ό Θαλερός βλαστός νά συνεχίσμ τάς πατρι
κός παραδόσεις καί νά καταότμ τό Αγλάισμα τής οικογένειας του.

Εύφυής, φιλότεχνος, δπως εμφανίζεται καί έν τη πανομοιοτύπω 
είκόνι, ήν παραθέτομεν με την φωτογραφικήν μηχανήν ώς τόν γλυ
κύτεροι’ σύντροφον, έν τμ Λναμνήάει ήν κατέλιπεν.

Είς τήν πυκνόφυτον Κηφησσιάν, ένθα ή οικογένεια έζήτησεν 
Αναψυχήν κατά τάς θερινός ήμέρας, ήγε περιχαρή βίον ό ’Αναστά
σιος. Τά ολίγα έτη του έστεφανοϋντο άπό εύδαιμονίαν καί γέλωτας 
καί Αμεριμνηάίαν. 'II εύτυχία διαρκώς τω έμειδία. Ούδενός έστε- 
ρεϊτο. 'Όλα τά εΐχεν είς τήν διάθεόίν του. Μόνον ή Μοίρα τόν 
έζήλευσε. Καί τόν έπρόδωκεν είς τόν θάνατον καί δ νεκροχαρής 
καί οστεώδης γέρων είσώρμηάεν άνά τάς άνθοστεφεϊς Οαλίας τών 
παρά τό Πεντελικόν ανθώνων καί έν μια στιγμμ έ.μάρανε τόν 
εύθαλή κάλυκα.

“Ω ! ποια τραγικότης είς τό αίφνίδιον του θανάτου του, τόν σχε
δόν Ακαριαίοι'. Έν τ ίι παιδιά ή ένέδρα ! Καί ένώ άνερριχατο έπί 
τίνος αμαξιού, κατεόυνετρίδιτο οίκτρώς ύπό τούς τροχούς ! . . Καί 
ύπό τάς σπαρακτικός τής άδικου ειμαρμένης συμπτώσεις, ύπό τά 
Απηνέστερα κτυπήματα τής άκάρδου τύχης* παρέδωκε τό τελειταΐον 
του παιδικόν μειδίαμα, ό πλήρης προσδοκιών νεανίας τήν 20ην Αύγού- 
στου 1898 .... Καί μαζή μέ τήν πληγήν τήν θανάσιμοι’, άλλη 
πληγή είς τά φιλόστοργα ήνοίγετο στήθη τών γονέων, ών ή στοργή 
έφθανεν είς τό κατακόρυφον τής τρυφερότητος, καί ών ή γλυκεία 
χαρά μετετράπη είς άπελπιν θρήνον.

Ποιας σκέψεις προκαλεΐ θάνατος εφήβου ! Τό άδικον τής Μοίρας 
πώς καταφαίνεται έπίβουλον, καί ή Ανθρώπινη ζωή πώς τραυματί
ζεται είς τήν ποιητικιοτέραν ανθησιν !

Καί δμως εμφανίζεται δ προαιώνιος αύτός βροτολόιγδς, έν στιγμμ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ®

γέλωτος καί ύπό τύπον παιδιας. Καί ύ μικρός νεανίας ώς παίγνιον 
έξέλαδε τήν ζωήν, ή όποια Αχάριστος τόν έγκατέλειψεν, άμείύαόα 
τά έτη του μ’ ένα τάφον !.........

Ara -
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.... Τώρα πλέον τά δάκρυα, μέ τά όποια γεννώμεθα καί θνή- 
άκομεν, άφθόνως ραίνουσι τήν γλνκεΐαν μνήμην τοϋ άτυχεστάτου 
νεανίου, δστις ρόδον, ζήσαν μίαν μόνην, ώς αύτά πρωίαν, ένε- 
κρώθη, πριν ζωογονηθή ϋπό τοϋ θάλπους τών αισθημάτων τής 
άγαθωτάτης καρδίας του, έσόέσθη, πριν ή διαθέσμ τούς θησαυ
ρούς τής παιδικής ψυχής του, πριν ή σκιρτήσμ έν τμ χαρά, ήν 
τω ήτοίμαζε τό εϋελπι μέλλον του . . .

Πρό τοιούτου φοβερού άτυχήματος δέν ύπάρχει παρηγόρου άνα- 
κουφίσεως άκτίς, δπως έν συντριόμ τήν έπικαλεσθή τις άπό τοϋ 
θείου ελέους. Έν ταϊς όδυνηραϊς μερίμναις, αϊτινες άνά πάσαν στιγ
μήν, άπό τής άπαιόίας έκείνης ημέρας .... συγκλονίζουσι, δηλη- 
τηριάζουόαι τήν ζωήν άτυχεστάτων γονέων, μάτην θά έπικαλήται 
σελαγίζουσα, διά τών τρυφερών αυτής μειδιαμάτων, ή μορφή τοϋ γλυ- 
κυτάτου των Άναόταόίον, καί ή διαρκής αΰτοϋ φαιδρότης, ή όκορ- 
πίζουσα είς τόν νϋν έρημωθέντα οίκον του τήν άληθή ευδαιμονίαν 
καί άγαλλίαόιν, δέν θά μνε πλέον έκεϊ, έπουλοϋόα τήν έκ τοϋ άπο- 
χωριάμοϋ του χαίνουόαν πληγήν καί άνακουφίζουόα τόν πόνον....

Καί δμως δλοι πρός τήν αύτήν φερόμεθα γήν, ή αύτή μάς έκ- 
τρέφει πλάνη, τοϋ αύτοϋ Κυριάρχου εϊμεθα θύματα. Είθε τούλά- 
χιάτον τό μεγαλεϊον τοϋ άνθρώπου νά ύπεριάχύμ τής έγκαρδίου 
άλγηδόνος τοιαύτης συμφοράς............

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
(ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΝ)

ΓΝΩΣΤΟΣ, ό όποιος θά γίνη γνωστός, ευτυ
χέστερος άπό πολλούς άλλους, οί όποιοι είναι 
γνωστότατοι, άλλά βαίνουν πρός την λήθην. 
Καϊ ως τοιούτον τόν παρουσιάζει είς τους άνα- 
γνώστας της η «Ποικίλη Στοά», ή παρακο
λουθούσα ένδιαφερόντως την ποικίλην της φιλο
λογίας μας έξέλιξιν.

Νέος άνθρωπος, νέος ποιητής. Νέος την 
ηλικίαν, νέος τά αισθήματα. Σφριγώδης, νευ
ρικός, όλος ζωή καί λεβεντιά. ’Ορεσίβιος σφη
νωθείς, χωρίς νά θέλη καϊ αυτός, είς τά Πανε

πιστημιακά έ'δρανα. Καϊ δι ’ αυτό συχνά κλείει τό Ρωμαϊκόν δίκαιον χάριν ένος 
« Πεταιιένον ο ή β Κννηγοί?».
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Είναι ή ζωντανοτέρα έκφρασις του υπαιθρίου βίου τής πατρίδος τον 'Τπάτης. 
Τά κορφοβούνια, ή ρεματιές, τά πλάγια τόν έχουν ύμνωδόν. Η δημοτική ποίησις 
ενρε λάτρην, τηρούντα εύλαβώς τήν αγνότητά της.

Ό 'ψευδοπολιτισμός έν τε τω κοινωνικω βίω καϊ τω πολιτικω, ούδαμώς τόν 
έθιξε. Παραμένει αγνός τύπος, θεωρούμενος διά τούτο ως έκκεντρικός.

Καϊ έμπνέεται πάντοτε άπό τά θεσπέσια τοπεϊα τής πατρίδος του καϊ τάς 
άθανάτους παραδόσεις, άς αισθάνεται βαθύτατα και δι’ αυτό όταν θέληση νά 
σας εί'πη κανέν ποίημά του, δεν άπαγγέλλει, παρίότάνει. ’Απαγγέλλουν—έκτος 
τών χειλέων— οί οφθαλμοί του, αί παρειαί του, αί χειρες του, οί πόδες του, τά 
ένδύματά του. Σάς έμφυσά βιαίως τήν θυελλώδη πνοήν τής ποιήσεώς του και 
σας παρασύρει μαζή του καϊ σάς φέρει όπου ή ζωή πάλλεται εύρωστος, ποιητική.

Έγραψεν εως τώρα ολίγα ποιήματα. Καϊ είναι ευτύχημα, διότι ή πολυγραφία 
θά τόν έβλαπτε.

« Τά βιβλία είναι τά οδοφράγματα, άτινα έμποδίζουν τό πνεύμα νά καινοτο- 
μήση, νά ύ'ψωθή». Είναι γνωμικόν ίδικόν τον καϊ τό τηρεί.

Ό Ματόονκας είναι, έν τινι άναλογία, διά τήν 'Ρουμελιωτικήν ποίησιν, ό,τι 
ό Κρνότάλλης έν τή Ηπειρωτική. Έχει ζωηράν φαντασίαν, εύφυα ιδιορρυθ
μίαν, άσβεστον έρωτα πρός τά ήθη τής πατρίδος του, ήν κατά τόν τελευταίου 
πόλεμον διττώς έξυπηρέτησε, πυροβόλων κατά τού έχθρού καϊ άπαγγέλλων 
θούρια αυτοσχέδια πρός τους συστρατιώτας του.

’Εκ τών ωραίων ποιημάτων, μέ τά όποια έν ίδιαζούση χαρά στολίζει κατωτέρω 
τάς σελίδας της ή «Ποικίλη Στοά ', άρμοδιώτερον τών γραμμών ημών αυτών, 
οί άναγνώσται αυτής θά έκτιμήσωσι τό ποιητικόν τάλαντον τού κ. Στυνριδω- 
νος Ματόονκα, έντρυφώντες είς έξαίρετα έργα, άτινα μέ άπειρον ένθουσιασμόν 
καϊ δύναμιν ν ένεπνεύσθη ό αγνός τραγουδιστής τής Στάνης καϊ γενναίος πο
λεμιστής τής Κρήτης καϊ τού Βελεστίνου. άπό τά σπλάγχνα τής φύσεως και 
άπό τήν ζωήν τού ποιμενικον βίου.. .

Η ΑΡΡΕΒΩΝΙΑΣΜΕΝΗ j
-------------------

Α'

ΡΤΩΣΑ, μαύρος, κρύωόα κ’ είμαι κρουσταλλιασμένος, 
Καί τήν άγάπη ζύγωσα σιμά στά μαϋρα ’μάτια.
Τά μαύρα μάτια μέ τηρούν, γυρίζουν καί μού λένε: 
«Ύψές ήμαν στούς ούρανούς ήμαν μέ τούς αγγέλους

Κ’ άκούάα πώς σέ γράψανε μέ τούς άποθαμμένους».
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Β'
— Καμαροβεργολυγερή και γαϊτανοφρυδοΰσα

ΙΙίόχεις τήν μπόλια άνάριχτα καί τά μαλλιά μέ τάξι 
ΙΙώχεις διπλά τά χαϊμαλιά., τετράδιπλα τ’ άλύόόια 
Καί περπατεϊς σάν πέρδικα ποϋ φεύγει τόν πετρίτη· 
Καμαροβεργολυγερή, περδίκοπερπατοΰσα,
Ποϋ πας τ’ άργά τ’ άργούτσικα τόρα τό βράδυ βράδυ- 
Σαν άλαφίνα τρέχοντα σάν όταυραετός πετώντα. 
Πώς ; δέ φοβάσαν τά στοιχειά τά ξωτικά τής νύχτας ;

Γ'
— "Λόε με παλληκάρι μου καί σύρε στή δουλειά σου,

Τό γλέπεις κείνο τό βουνό τό πέρα καί τό δώθε· 
Στό πέρα βόσκουν πρόβατα στό δώθε βόσκουν γίδια 
Καί μέσ’ στή μέθη ό Κωσταντής εΐν’ ό σεβαότικός μου. 
Τοΰ Κώστα ’μαι σεβαστικιά, τοϋ Κώστα τοϋ πρατάρη 
Καί δέ φοβάμαι τά Στοιχειά ότόν νοϋ μου δέν τά βάνω 
Γιατί μοϋ φέγγει ή άγάπη του στό δρόμο που περνάω. 
Τοϋ Κώστα ’μαι σεβαστικιά τοϋ Κώστα τοϋ πρατάρη 
Ποϋ τραγουδάει παράωρα στ' άπόσκια ότά στεφάνια 
Καί σέ λογγές άνάμερες ποϋ ξωτικά γυρνάνε 
Ποϋ τραγουδάει άποβραδύς καί βγαίνει τό φεγγάρι 
Κ’ άπό τή ζήλια κρύβεται, καί πίσω ξαναβγαίνει, 
Μέ τ’ άστεράκι τό λαμπρό ποϋ πάει κοντά τήν πούλια, 
Ν’ άκούσουν τή φλογέρα του τόν λυγερόν άχόν του. 
Δέν πας έκεΐ παλλήκαρε καί πολυπαινεμένε 
Νά πϋς τ’ έχεις μέ μένανε καί μοϋ φυλάς καρτέρι, 
Καί γλέπ’ ό κόσμος, ποϋν’ κακός καί δέν πολυξετάζει. 
Παίρνει στό σβάρνα δ,τι βρμ κι’ δ,τι άπαντυχαίνει.

Δ'
— Καμαροβεργολυγερή καί γαϊτανοφρυδοΰσα

Τ’ άρνιέσαι πώς σέ φίλησα κοντά στόν Άι - Νικόλα, 
Σάν τό κερί σέ μάλαξα, σάν ράφτης τό βελόνι, 
Σάν χρυάικός τό μάλαμα όντας τ’ άναλυγόνει. 
Ιΐοϋ πας μαυρυδεροϋλα μου τόρα τό βράδυ βράδυ 
Ποϋ πάει τρις δίπλαις ό χορός, μήλο δέν πέφτει κάτω : 
Κάτσε νά φας, κάτσε νά πιμς, νά ψιλοτοαγουδήσι,ις· 

’Έχω περδίκια στή φωτιά καί στό όοφλί κριάρι
Παλμό κρασί, κι’ άφοόγαλο, χλωρό τυρί άπ’ τή στάνη 

"Εχω καί δυό βλαχόπουλα ποϋ παίζουν τό λιογκάρι.
Κι’ δ,τι θελήόμς λυγερή άπό τ’ άρχοντικό μου.

Ε'
— Σπήτια ψηλά δέ ζήλεψα μέ μαρμαρένιες πόρτες 

Καί μέ παραθυρόφυλλα κλειστά κι’ άραχνιαόμένα 
ΙΙώχουν κατώγεια θολωτά, χορταργιαόμένες σκάλες 
Κι’ άνεόοκατεβαίνουνε τά ξωτικά τής νύχτας

Κ’ όχλοβοΐζουν ότήν αύλή καί τά σκυλιά Αλυχτάνε
Σπήτια ψηλά δέ ζήλεψα ψηλά κι’ άνωγειαόμένα 
Νάχουν φωλμές τ’ άγρια πουλιά κι’ όχειές φαρμακωμένες 
Νά άκού’ τοΰ γκιώνη τή φωνή τό μαϋρο μυργιολόγι 
Νά άκού’ στόν άνεμόλαλο παράξενες κουβέντες 
Νά μέ ξυπνούν παράωρα άπό τό πρώτο ϋπνι 
Νά μή γλωόιάζω τό ψωμί, νερό νά. μή χορταίνω 
Νά μέ κοιμοΰν τά βάσανα νά μέ ξυπνούν οί πόνοι

— ’Λϊντε παλληκαράκι μου καί σύρε στή δουλειά σου
Καί μένανε, κι’ άν φίλησες κοντά στόν άϊ - Νικόλα 

”Ημαν μικρό κι’ άνέγνωμο, δέκα χρόνων κοράσιο
Κι’ άπό τό μπόλι άπραγο άγάπης ζηλεμένης.
Έμένανε κ’ άν φίλησες, τής Μάνας μου γώ τό εϊπα
Κ’ ή Μάνα μ’ τό είπε στόν Παπά, καί ό Παπάς στό Πλάστη. 
Καί τά νερατζομάγουλα άγγέλοι τά σφούγγισαν
Καί μδδοόαν γιά ομορφιά τοΰ κρίνου τήν άσπριάδα, 
Ταύγερινοϋ τό κύτταμα, τοϋ Φεγγαριού τή λάμψι.

— Άσε με παλληκάρι μου καί βγήκε τό φεγγάρι
Νά πά νά ίδώ τά μάτια μου νά ίδώ τήν ομορφιά μου 
Νά ίδώ τό λεβεντόκορμο τόν Κώστα τό δικό μου 
ΓΙοϋνε γιά μένα Αύγερινός γιά μένα Αποσπερίτης.

\1899)

“ΑΠ’ ΤΑ ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΜΜΑΤΑ

ο κι ύ- ή: γ ο ς
------ -----------

Α'
Ητανε νύχτα' τά βουνά κοιμώνταν πλάι πλάι 

’Ήτανε νύχτα τά νερά άκόμα δέν ξύπνησαν,
Γιατ’ ήτανε παράωρα κι’ ό Δράκος τά κρατάει 
Μέόα στέξ εϊσβαις τές κακές στό μαϋρο κατοικία του 
Σέ ριζοΰπήλμα σκοτεινά σέ τόπους οργισμένους.

Β'
"Ηταν κατάμαυρη νυχτιά καί ’γώ ξαγρυπνιόμένος 

Δέν ’μπόραγα νά λαρωθώ λίγον ύπνον νά πάρω· 
Καί ’πήρα τό ντοφέκι μου καί τά λαγονικά μου, 
Ν’ Ανέβω στά ψηλά βουνά, στά βλάχικα κουνάκια, 
Νά κυνηγήσω πέρδικες, λαγούς, κι’ άγρια γίδια.
Καί νά σουρίξω κλέφτικα νά μαζευτούν οί βλάχοι 
Νάρθουνε κ’ οί άδερφοπητοί νά γίνουμε μπουλούκι, 
Καί σβάρνα νά τά πάρουμε ούλα τά κατατόπια, 
Νά βροϋμε τό κρύο νερό ποϋ λησμονιούνται οί πόνοι.



426 ΠΟΙΚΙΛΗ

Νά βροΰμε τόν Αμάραντο σέ τί γκρεμό φυτρώνει: 
Μήνα φυτρώνμ σέ βουνό, ψηλό, μαρμαροόοΰνι 
Πώχουν οί σταυραετοί φωλιές κ’ οί γερανοί κλώθανε. 
Μήνα φυτρώνμ σέ κλαργιά θεόρατα μεγάλα 
Σ’ άρκοδοπούρναρα τρανά ποΰ σκιιόνουν τά κοπάδια. 
Μήνα φυτρώνη σέ λογγές άπάρθενες, καθάργιες,
Και τρων τά λάφια καί ψωφοΰν τ’ Αρκούδια κ’ ήμερεύουν, 
Καί τρων τά λάγια πρόβατα καί λησμονούν τ'άρνιά τους. 
Καί τώχει φάει κι’ ή Αγάπη μου καί μ’ έχει λησμονήσει.

Γ'
Καί Ατό καταμεσήμερο πού σκάει τό πελεκούδι 
Νά σηκωθώ κατάμονος άπό τή συντροφιά μου 
Νά σκαπετήσω Αντίπερα σέ μαρμαρένιο Αλώνι 
Πώχουν μ Μάησσες χαρά γιά μνιά τάελιγγοποΰλα 
Ποΰ παίρνει τόν Αύγερινό καί τόν Αποσπερίτη. 
Καί κεϊ ποΰ σταίνουνε χορό άτός μου νά τόν σύρω 
Γιατ’ είμαι Μάησσας παιδί καί Δράκο είχα πατέρα.

Δ'
Σύρραχα σύρραχα δρομάω σέ κορφοβούνι βγαίνω, 
Κ’ Αγνάντεψα κατακαμπίς μέ μάτι βουρκωμένο 
Κ’ έβαλ’ αυτί ν’ άφουγκραστώ της χαραυγής τραγούδια 
Ποΰ τραγουδούσαν οί βοσκοί κι’ ίιλες μ βοόκοποϋλες, 
Πριχοϋ σκάσει ό "Αστέρας, σαν τά βαρούν Ατό σκάρο. 
Τραγούδια ποΰ μεγάλωσαν τόν Διάκο, τόν Τζαβέλλα, 
ΠώδωΑαν στό Νικηταρα τού Αταυραετοΰ ποδάργια, 
Ποΰ τόν Άντροϋτόο φτέρωσαν καί τόν ΚαραίΆκΑκη, 
Πλάνα τραγούδια κι’ ώμορφα τραγούδια τοΰ είκοάιένα.

"Οπου πλανέβουν τές καρδιές καί σβύνουν μαυρομμάτες, 
Ποΰ πλάνεψαν καί μένανε έδώ σέ τούτα μέρη· 
Κοντά ότά χάϊδια τής αυγής πριχοΰ κεντρώσει ό ήλιος 
Μέσ τά γλυκοχαράμματα π’ Αναγαλλιάζει ό Κόσμος 
Ποΰ σημαδεύει ερωτικά ό Αυγερινός τήν Πούλια 
Καί σβύνονται καί χάνονται στοά ούρανοΰ τά πλάτια. 
Ποΰ σμίγουνε μ’ Αγγελικές φωνές καί ψαλμωδίες 
Τοΰ Αηδονιού τό λάλημα, τοΰ κούκκου τό τραγούδι 
Καί ή φλογέρα τοΰ βοσκοΰ π’ Αναπαμό δέν κάνει 
Νά λέμ κρυφό παράπονο σ’ Ατέλειωτα τραγούδια.

Ε'
"Αχ ! όποιος τόρ’ άποτεσάς τές νμές, τά παλληκάργια 
Δέν ξύπνησε δυό χαραυγές στοΰ Παρνασσού τίι πλάγια, 
Στής Γκιώνης τ’ άγρια βουνά, στής Οίτης τ’ άκροβούνια, 
Στών Γρεβενών τ Αγνάντεμα, Ατών Βαρδουσιών τό ύήλος. 
Κείνος πεθαίνει δυό φορές, καί δυό φορές τόν θάφτουν 
Δέν ξέρει ό μαΰρος τί θά πη χαρά σ’ αύτό τόν Κόσμο. 
Στον τάφο βάνει τή ζωή, τά νηατα σαββανώνει.

1&99 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΑΝΤΟΤΕ έθλιβόμην βλέπων πόσον και οί νουνεχέ- 
στεροι άνδρες φέρονται άνοήτως δτε σκέπτονται νά 
νυμφευθώσι. Βασανίζουσι τόν νουν των νά εΰρωσιν εις 
την μέλλουσαν σύντροφον αύτών συμβιβαστικά προτε
ρήματα, μυρία μικρά εξωτερικά πλεονεκτήματα, άτινα 
δυσκολώτατον είναι νά εύρη τις ηνωμένα εις έν και το 
αύτό πρόσωπον, οσον άλλως καί άν yjvat τέλειον.

Τούτο είναι τό άκρον άωτον παραλογισμοϋ. Καί τό 
άποτέλεσμ.α ; Ότι οί βουλιμ-ιώντες ουτοι της τελειο- 
τητος φθάνουσιν έν άγνοια των μέχρι τού ουοοϋ τού

γήρατος, χωρίς ν ’ άποφασίσωσι νά έκλέξωσι, καί κατ ακολουθίαν 
καταδικάζονται νά γηράσωσιν έν τή μοναξία.

Ώσεί ή εύμενής Θεία Πρόνοια νά μ.ή έκαμε το έν φύλον οιά το έτερον, 
τό ήμισυ τού άνθρωπίνου γένους δια το ετερον ήμισυ ; Προφανές είναι 
δτι έκτός τινων άλλοκότων έξαιρέσεων, ή ευτυχία μονον εν τώ γάμω 
έγκειται. Έστέ βέβαιοι δτι αί κατ’ έπίφασιν ΐσχυρότεραι άντιρρήσεις 
κατά τού αντικειμένου τούτου, διαλύονται άφ εαυτών δταν τας περάση 
τις άπό τό κόσκινον τής λογικής’ καί πιστεύσατε οτι δ νόμιμός ερως είναι 
ικανός νά θαυμ.ατουργήση διασκεδάζων καί τάς εναργεστερας αντιθέσεις.

Θέλετε καί έν προσωπικόν παράδειγμα; Ημην άκριβώς τοιούτος, 
κατά τήν νεότητά μου, οίος σάς συμβουλεύω νά μηησθε. Ημην πεπροι- 
κισμένος ύπό έκτάκτου διαγνώσεως καί γυναικείας ολως ευαισθησίας, ουοεν 
δέ μεγαλοποιώ βεβαιών δτι δ Θωμάς Μπάλφρογκ ήτο ύπο την εποψιν 
ταύτην τόσον νευρικός δσον και πάσα γυνή. Η λεπτοτης της καλαι
σθησίας μου ήτο τοιαύτη, και αί έντέλειαι άς ηθελον νά ευρώ εις τήν μέλ
λουσαν νά φέργ> τ’ όνομά μου ήσαν τόσον πολλαί, ώστε πιθανωτατον ητο 
δτι ούδέποτε θά ευρισκον γυναίκα τής άρεσκείας μου.

Ένί λόγω, ημην τόσον δύσκολος, ώστε άν τι ουρι ελάμβανε τον κόπον 
νά κατέλθη τού παραδείσου διά νά μοι προσφέρω την χεϊρα του, αμφί
βολον άν θά τήν έδεχόμην.

Ύπό τοιαύτας συνθήκας λοιπόν ημην βέβαιος δτι έμελλον νά ζήσω 
καί άποθάνω άγαμος. Έξ έκτάκτου τύχης δμως μετέβην εις μικρόν 
ταξείδιον εις τάς έπαρχίας, έκεϊ δ’ έσαγηνεύθην, ήχμαλωτίσθην, ένυμ- 
φεύθην τέλος, καί δλα αύτά έντός δεκαπενθημερίας, (κείνην, ήτις σήμερον 
ονομάζεται κυρία Μπάλφρογκ.

I
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Ή ύπόθεσις αυτή έγένετο τόσον ταχέως, ώστε ύπέθεσα δτι ή μνηστή 
μου κατεΐχεν ιδιότητας άς δέν έλαβον καερόν ν’ άποκαλύψω, έκλεισα δέ 
τούς οφθαλμούς διά τινα ελαφρά ελαττώματα, άτινα δέν ήδυνήθησαν νά 
μοί διαφύγωσιν. Έμαθον μετ’ ού πολύ, ώς θά ίδητε, νά εκτιμώ τάς 
άτελείας της κυρίας Μπάλφρογκ εις την άκριβή αυτών άξίαν.

Αυτήν ταύτην την ημέραν τών γάμων μας, έμισθώθησαν δύο θέσεις 
έντός ταχυδρομικής άμάξης, ϊνα μεταβώμεν εις την συνήθη έδραν τών 
εργασιών μου. "Ετεροι ταξειδιώται δέν ύπήρχον, ώστε ήμεθα ελεύθεροι 
ώσεί έμίσθωνον την άμαξαν χάριν μόνον τοϋ ταξειδίου τοϋ γάμου ημών. 
Ή γυναϊκά μου ήτο χαριεστάτη, μέ τήν έκ πράσινης μετάξης καπόταν 
της καί τό επανωφόρι της μέ γούναν. Τά ερυθρά χείλη της διαστελλό- 
μενα, καθ’ ήν στιγμήν έμειδία, άπεκάλυπτον διπλήν γραμμήν όδόντων 
δίκην έξαισίων μαργαριτών. Τοσαύτη ήτο ή ζέσις τοϋ πάθους μου, ώστε 
επωφελούμενος τής μονώσεως ήμών, δπως ήσαν ό Άδάμ καί ή Εύα έν τώ 
έπιγείω παραδείσω, μόλις έξήλθομεν τού χωρίου καί έ'λαβον τό θάρρος 
νά ύποκλέψω έκ τής συντρόφου μου γλυκύ φίλημα, δι ’ ήν βεβήλωσιν οί 
οφθαλμοί της ούδεμίαν οργήν έπέδειξαν.

Έκ τής έπιεικείας ταύτης ένεθαρρύνθην, δι ’ δ ήγειρα έλαφρώς τήν 
πρασίνην καπόταν της έπί τοϋ λευκού καί λείου μετώπου της καί έτόλ- 
μησα νά περάσω λεπτώς τούς δακτύλους μου μέσα εις τούς μελάγχρους 
καί μεταξοειδείς βοστρύχους τής κόμ.ης της, ήτις έπραγματοποίει εις τούς 
οφθαλμούς μου δ,τι ΐδανικώτερον ώνειρεύθην διά τό είδος τούτο.

— ’Αγαπητέ μου, μοί είπε τρυφερώς ή κυρία Μπάλφρογκ, θά μοϋ 
χαλάσης τά μαλλιά μου.

— Όχι, γλυκειά μου Λαύρα, άπεκρίθην, παίζων πάντοτε μέ τήν κόυ.ην 
της, ή άβρά σου χειρ δέν θά ήγγιζε καλλιτεχνικώτερον άπό τήν ΐδικήν 
μου τά μαλλιά σου, καί μάλιστα συλλογίζομαι νά έχω κάθε βράδυ τήν 
ευχαρίστησιν νά κάμνω τά κατσαρά σου ταύτοχρόνως μέ τά ίδικά μου.

— Κύριε Μπάλφρογκ, έπανέλαβεν έκείνη, σέ παρακαλώ ν ’ άφήσης 
ήσυχα τά μαλλιά μου.

Αυτήν τήν φοράν ώμίλησε μέ αποφασιστικόν τόνον εις δν δέν μ.’ ειχεν 
άκόμη συνειθίσει ή γλυκυτέρα τών συζύγων. Ταύτοχρόνως δέ συνέλαβε 
καί ένέκλεισε τήν χεϊοά μου εις μίαν έκ τών ΐδικών της διά νά τήν άπο- 
μακρύνη τοϋ άπηγορευμένου καρπού, διά τής έτέρκς δ’ έτακτοποίησεν 
έπιμελώς τάς ταινίας τής καπόταξ της.

Έπειοη φύσει μ’ άρέσει ή κίνησες καί πρέπει πάντοτε νά έχω τι εις 
χειρας, άφ ’ ού έστερήθην τών βοστρύχων τής προσφιλεστάτης υ.ου, 
άνεζήτησα διά τών οφθαλμών τί ήούνατο νά μοί χρησιμεύσει ώς παίγνιον. 
Έπί τού καθίσματος εύρίσκετο κομψόν τι πανέριον έξ έκείνων εις τά 
όποια αί γυναίκες, ταςειδεύουσαι, συνειθίζουσι νά θέτωσι όλίγας προμ,η- 
θείας ήτοι φραντξολάκια, παξιμαδάκια, κούο χοιρομέρι καί άλλας ζωο- I t ρ ' Ζ Ζ ·Χ ΐύ γ ζχ,τροφιας, ινα υποοχσταζωσι τον στοαχχον των οιαρκουντος του ταζειοιου. 
"Ηγειρον λοιπόν τό κάλυμμα τοϋ πανεριού καί διωλίσθησα τήν χεϊρα ύπό 
την καλύπτουσαν έπιμελώς τό περιεχόμενον έφημεοίδα.
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— Τί είν ’ αυτό αγαπητή μου; άνέκραξα ΐδών έπιφανεντα τον λαι— 

φιάλη Kalydor, άπεκρίθη ή γυναίκα μου, άρπάσασα τό
πανέριον άπό τών χειρών μ.ου διά νά το επαναθεσορ επι τοϋ καθί
σματος.

Οΰδεμία άμφιβολία ήούνατο νά γεννηθή έκ τής αποκρισεως τής συζύ
γου μου, καί δμως αύτό τό Kalydor άνέδιδεν ίσχυράν οσμήν οίνου ! 
Έμελλον νά έκφράσω τούς φόβους μου μή τό νίψιμον αύτό τής χαλάσγι 
τό δέρμα, δτε άπρόοπτον συμ.β-βηκός, μ.άς ηπείλησεν απροσοοκητως νά 
πάθωμέν τι σοβαρότερον τής έκοάρσεως. Ο αμαξηλάτης μας, χωρίς νά 
προσέξη, ειχεν άνέλθει έπί σωρού χαλίκων και τόσον τελείως ανέτρεψε 
τήν άμαξαν, ώστε οί πόδες ήμών ήσαν εις την θεσιν ην επρεπε νά κατέ- 
χωσιν αί κεφαλαί μας. Τί άπέγινε το λογικόν μου κατά το ουστυχημα 
τούτο ; ’Αδυνατώ νά τό τϊπω, διότι έχει τήν κακήν συνήθειαν πάντοτε 
νά μ' έγκαταλείπη καθ’ άς στιγμάς έχω τήν μεγαλειτέραν ανάγκην 
αυτού. Συνέβη λοιπόν, έν ή ταραχή έβυθίσθην κατά τήν καταστροφήν 
ταύτην, νά λησμονήσω τελείως ότι ύπήρχεν έν τώ κοσμώ μια κυρία 
Μπάλφρογκ. Ή δύσμοιρος γυνή—κοινή τύχη τούτο εις πολλάς — εΖ.Ργ1- 
σίμευε τή στιγμή έκείνγι ώς ύποπόδιον εις τον σύζυγόν της. Μετά τινας 
άγώνας, κατώρθωσα νά έξέλθω τού κουτίου έκεινου και ορμ.εμφύτως εσυ- 
γύριζον τόν λαιμοδέτην μ.ου, δτε ήκουσα κροτον ραπίσματος καταφερ— 
θέντος καθέτως έπί τού ώτός τοϋ άμαξηλάτου.

— Νά, βρέ γάιδαρε, πάρε αύτό, άφ ’ ού μοϋ εχάλασες τά μοϋτρά 
μου, χωριάτη !

Ταύτοχρόνως δέ δεύτερον ράπισμα κατά τοϋ ετέρου ωτος κατεφέρθη 
τόσον άτυχώς, ώστε άντί τοϋ ώτος προσεβαλε την ρίνα τού όυστηνου 
άνθρώπου, άφ ’ ής τό αίμα άνέβλυσεν άφθόνως.

Ποια ήτο ή αιφνίδιος έκείνη οπτασία, επιβάλλουσα τώ άμ.αξηλατη 
τόσον βαρεΐαν. τιμ.ωρίαν ; Ομ,ολογώ ότι οι εμ.ε ητο αίνιγμα. Γά ραπι— 
σμ.ατα κατεφέρθησαν ύπο προσώπου εις τοϋ όποιου την πολιαν κεφαλήν 
διεσπείροντο που καί που φαιαί τινες τρίχες, με χρώμα ύπωχρον και ή 
όποια ήδύνατο ν’ άνήκη καί εις το ώραΐον φϋλον και εις το άσχημον. 
Ή Φωνή της ήτο σπασμ.ένη, ώσεί συναγχωμ.ενη εκ τής έλλειψεως τών 
όδόντων, τά δέ γυμνά ούλά της ήσαν άποτροπαια. Ποιον ήούνατο νά 
ήναι τό τέρας αύτό ;

Παραλείπω τήν τρομερωτέραν οι’ έμ.ε περιπτωσιν, οτι το ον τούτο, 
οίονδήποτε καί άν ήτο, έφόρει έπανωφόριον δμοιον προς το τής κυρίας 
Μπάλφρογκ καί όμοίαν πρασίνην κ«πότ«ΐ'. ήτις λυθεΐσα ένεκεν τής 
βιαιότητος τών χειρονομιών της, έκρέματο έπί τών δόμων της. Εν τώ 
τρόμ.ω μου καί τή πνευματική συγχύσει μ.ου, εφαντα.ζόμ.ην οτι κάποιος 
διάβολος ειχεν εισχωρήσει έντός τών ένδυμάτων τής γυναικός μ.ου και 
άντικαταστήσει αυτήν. Καί ή ιδέα αυτή έλάμβανε τοσοϋτο μάλλον 
ύπόστασιν όσον ή κυρία Μπάλφρογκ ειχεν έξαφανισθή χωρίς νά μείνη 
ουδέ τό έλάχιστον ίχνος τής λατρευτής έκείνης γυναικός.
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— Έρπρός, κύριε, τρέχα νά βοηθήσης αυτόν τόν άλιτήριον νά σηκώση 
τό άράξι του, ρέ ειπεν ή οπτασία.

“Επειτα, ίδοϋσα τρεις χωρικούς, οϊτινες ϊσταντο είςτινα άπόστασιν, 
ήρεροι θεαταί της σκηνής ταύτης :

— Έ ! λοιπόν, εσείς αύτοϋ, τί κάθεσθε έτσι ’σάν παλούκια άφ ’ οΰ 
βλέπετε ρίαν γυναίκα είς τέτοιαν στενοχώριαν ;

Οί χωρικοί, άντί νά τραπώσιν είς φυγήν, ώς άνέρενον, προσέδραρον έν 
σπουδή καί ήρχισαν νά έγείρωσι την άραξαν. Άνερίχθην καί έγώ έπί- 
σης παρά την όλίγην δύναρ.ίν ρ.ου καί την σρ-ικρότητα τοϋ άναστήρα- 
τός ρου' έπί τέλους δ άραξηλάτης ήκολούθησε τό παράδειγρά ρ.ου, άν 
καί έκ της ρινός του ερρεεν άκόρη αίρ.α άφθονον, φοβούρενος ίσως ρή πως 
τρίτον ράπισρα τοϋ συντρίψη τό κρανίον. Καί δρ.ως, δσον καί έλεεινός άν 
ητο δ άτυχης νέος, ρ’έκύτταζε ρέ τόσην συρπάθειαν, ώσεί ή θέσις ρ.ου 
νά ητο χειροτέρα άκόρ.η της ίδικής του. Νορίζων δέ δτι ώνειρευόρην ε”ξυ- 
πνος, έκαραδόκουν την στιγρ.ην καθ ήν οί τροχοί ήθελον άποκαταστή έπί 
τοϋ έδάφους διά νά θέσω έν τω ρεταξύ δύο δακτύλους της άριστερας χει- 
ρός' ό πόνος άναντιρρήτως ήθελε ρ. ’ εξεγείρει. . .

— Έ ! τί κάρ.νορ.εν λοιπόν, άφ’ού δλα έδιωρθώθησαν ; ήρώτησεν όπι
σθεν έρ.οϋ φωνή ρέστη γλυκύτητος. Σας εύχαριστω διά την βοήθειαν 
σας, φίλοι ρ.ου... Πώς ίδρωσες, κύριε Μπάλφρογκ, άφες ρε νά σπογγίσω 
τό πρόσωπόν σου... Μη λυπησαι καί τόσον δι ’ αύτό τό συρ.βάν, άραξα' 
εί'ρεθα πολύ ευτυχείς ’ποϋ δέν έσπάσαρεν την ρύτην ρας.

— Φαίνεται δτι ή ’δική ρου δέν λογαριάζεται διόλου, έρουρρούρισεν δ 
άραξηλάτης τριβών τό ούς καί ψαύων τήν ρϊνά του διά νά ίδη άν ϊστατο 
άκόρ.η έπί τοϋ προσώπου του. ’Στην πίστιν ρ.ου, προσέθετο, θαρρώ πώς 
αυτή ή γυναίκα εινε ράγισσα.

Ό άναγνώστης δέν θά τόπιστεύσγ), καί έν τούτοις είναι ή άκριβεστάτη 
άλήθεια. Ή σύζυγός ρου ϊστατο όρθια, παραπλεύρως έρ.οϋ, ρέ τούς 
ώραίους έβενοειδεϊς βοστρύχους της καί ρέ τούς ραργαριταρώδεις όδόντας 
της ρεταξύ ροδοχρόων χειλέων, έ'τι δέ ρέ τό ουράνιον ρειδίαρ.ά της. 
Άναρφιβόλως είχε κατορθώσει ν’ άναλάβη άπό τοϋ τέρατος τό έπανω- 
φόριόν της καί την καπόταν της, καί ήτο πραγρατικώς άπό ποδών ρέ- 
χρι κεφαλής, ή αγαπητή σύζυγος ήν είχον είς τό πλευράν ρου κατά τήν 
στιγρήν τής άνατροπής. Πώς είχεν έξαφανισθή ; Ύπό τίνος είχεν άντι- 
κατασταθή ; Άπό πότε είχεν έπανέλθει ; Αύτά ήσαν πολύ σκοτεινά προ- 
βλήρατα, ώστε δ καϋρένος δ ρυελός ρου ήδυνάτει νά τά λύση. Ή γυ
ναίκα ρου ήτο έκεϊ, αύτό τό πράγρα ρόνον ήτο θετικόν. Τό ρ.όνον δπερ 
ροί άπέρενεν ήτο ν ’ άνέλθω πάλιν ραζί της είς τήν άραξαν καί νά έξα- 
κολουθήσω νά ήραι συνοδοιπόρος της οχι ρόνον καθ ’ δλον αύτό τό ταξεϊδι, 
άλλά καί καθ’ δλον τον βίον ρου.

Έν ώ δ άραξηλάτης έ'κλειε ρετά τήν είσοδόν ρας έν τή άυ.άξη τήν 
θύραν, τόν ήκουσα νά φωνάζη είς τούς τρεις χωρικούς ;

— Θαρρείτε πώς είναι εύκολον νά ήναι κάνεις κλεισρένος ρέ ρίαν τίγριν; 
II έρώτησις αύτη δέν ήτο δυνατόν ν’ άποβλέπη τήν θέσιν ρου. Έν 

τούτοις, δσον άλογος καί άν ήτο, δ ένθουσιασρός ρου πολλοϋ άπεϊχε νά 
ήναι δ αύτός δσον δτε διά πρώτην φοράν άπεκάλεσα ίδικήν ρου τήν κυρίαν 
Μπάλφρογκ. Ήτο ή γλυκυτέρα τών γυναικών, δ άγγελος τής συζυ
γικής εύτυχίας· άλλ’ έφοβούρην ρή έν τώ ρέσω έρωτικής παραφοράς ή 
κεφαλή τοϋ αγγέλου ύποκατασταθή ύπό κεφαλής φάσρατος. Άκουσίως 
άνερ.νήσθην τοϋ ρύθου έκείνου καθ ’ δν νηρηίς τις παρουσιάζεται δτέ ρέν 
ύπό ρορφην ώραίας γυναικός, δτέ δέ ύπό τά χαρακτηριστικά ειδεχθούς 
τέρατος' καί έθεώρουν τήν κυρίαν Μπάλφρογκ άναρένων καρρίαν φρι- 
κώδη ρεταρόρφωσιν.

Διά νά διασκεδάσω το πνεϋρά ρου άπό τής φρικώδους ταύτης σκέ— 
ψεως, έ'λαβον τήν καλύπτουσαν τάς προρ.ηθείας έφηρερίδα, έφ ’ ής ή 
φιάλη τοϋ Kalydor, θραυσθεϊσα, είχε καταλίπει ούχί άρφίβολα ίχνη 
τοϋ περιεχορένου ύγροϋ. Ή έφηρερίς αΰτη ήτο δύο ή τριών έτών χρονο
λογίας, έν τούτοις άνεκάλυψα, έν ώ την διέτρεχον, άρθρον τι πολύστη- 
λον, δπερ παραδόξως έπέσυρε τήν προσοχήν ρου.

Ήτο δίκη τις, καί έπρόκειτο περί ύποσχέσεως γάρου, ούτινος έζήτουν 
τήν ακυρότητα. Είς τόν άριθρόν τών έπιβεβαιωτικών άποδείξεων καί άλ
λων έγγράφων, εύρίσκοντο διάπυρα άποσπάσρατα έρωτικής άλληλογρα- 
φίας. Ή έγκαταλειφθεϊσα κόρη είχεν αυτοπροσώπως έρφανισθή ένώπιον 
τοϋ δικαστηρίου, ϊνα δείξη είς τούς δικαστάς δποία ήτο ή αχαριστία τοϋ 
έραστοϋ της, λαρβανορένων ύπ’ όψιν τών έρωτικών άποδείξεων άς παρ’ 
αύτής είχε λάβει έκεϊνος' περαίνουσα δ’ έζήτει άποζηρίωσιν διά τήν γε- 
νορένην βλάβην, ήν δ έναγόρενος προύτίρα νά καταβάλη παρά ν’ άνέ- 
χηται, καθ’ δλον τόν βίον του, τόν φρικαλέου χαρακτήρα τής έναγούσης. 
Μόλιςζάνέγνωσα τό δνορα τής τελευταίας ταύτης καί τρορερά ύποψία 
διήλθε τοϋ νοϋ ρου.

— Κυρία, είπον θέσας τήν έφηρερίδα ύπο τούς όφθαλρούς τής κυρίας 
Μπάλφρογκ — καί κατά την στιγρ.ην έκείνην θά είχον τρορερόν ΰφος,— 
κυρία, έπανέλαβον ρέ συνεσφιγρένους όδόντας, σύ ήσο ή ένάγουσα είς 
αύτήν την δίκην ;

— Πώς, αγαπητέ ρου Μπάλφρογκ, άλλ ’ ένόριζα δτι δλος δ κόσρος 
έγνώριζεν αύτήν τήν ύπόθεσιν.

— Φρίκη ! φρίκη ! ανέκραξα καταπίπτω·/ έπί τών προσκεφαλαίων τής 
άράξης.

Καί άφ ’ οΰ έκάλυψα το πρόσωπόν ρου ρέ τάς δύο χεϊράς ρου ήρχισα 
νά στενάζω οισεί έ'ρελλον ν’ αποδώσω τήν ύστάτην πνοήν. Έγώ δ λε
πτότερος καί δυσκολώτερος άνθρωπος τοϋ κόσρου, έγώ τοϋ δποίου ή 
σύζυγος έπρεπε νά ήτο τό ίδανικώτερον καί τό έντελέστερον τών συζύγων, 
έγώ δστις ήθελα νά ρεθυσθώ έζ. τής άπαστραπτούσης δρόσου τοϋ κάλυκος 
έκείνου τόν δποϊον όνοράζουσι καρδίαν παρθένου! Όλα τότε ένεθυρήθην, 
καί τούς [έβενοειδεϊς βοστρύχους, καί τούς ραργαριταρώδεις όδόντας καί 
τό Kalvdor, καί τήν ρίνα τοϋ άραξηλάτου καί τά τρυφερά έρωτικά της 
ρυστικά τά δποϊα ρετέβη νά διαφηρίση άνέτως ενώπιον τών δικαστών, 
τών ένορκων καί χιλιάδων ακροατών. Οί στεναγροί ρου έοιπλασιάσθησαν.
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— Κύριε Μπάλφρογκ ! μέ είπεν ή σύζυγός μου.
Και έπειδή έσιώπων, έ'λαβεν έπιχαρίτως τάς χεϊράς μου έντός τών 

ίδικών της καί μ’ έκύτταξε καλά κατά πρόσωπον.
— Κύριε Μπάλφρογκ, έζηκολούθησε μετά γλυκύτητος, άλλ ’ έν τούτοις 

μέ όλην την εύερέθιστον άποφασιστικότητά της, άφες με ν ’ άποδιόξω 
τό νέφος αύτό άπό τού πνεύματός σου και νά σοί άποδείξω, δτι συμφέρον 
σου είναι νά ήσαι καλός σύζυγος, δπως καί εγώ σκοπεύω νά ήμαι διά σέ 
καλή σύζυγος, Άνεκάλυψες εις την γυναϊκά σου έλαφράς τινας άτελείας. 
Έστω. ’Αλλά τί ήλπιζες λοιπόν ; Αί γυναίκες δέν είναι άγγελοι’ άν 
ησαν τοιαϋται, μόνον εις τόν ούρανόν θά ύπανδρεύοντο, η τουλάχιστον 
θά έδείκνυντο δυσκολώτεραι εις την εκλογήν των.

— Διατί λοιπον τότε νά κρύψης αύτάς τάς άτελείας ; εϊπον έγώ σπα- 
σμωδικώς.

— “Ω ! τί απλοϊκός άνθρωπάκος ποΰ είσαι, καϋμένε, άπεκρίθη εκείνη 
τύπτουσά με ελαφρώς έπί τής παρειάς. Ποΰ ποτέ είδες δτι μία γυναίκα 
άποκαλύπτει τά έλαττώματά της πρό τού γάμου ; ’Ξεύρεις πώς είσαι 
πολύ άστεΐος ;

— Μά αΰτη ή δίκη ; έμουρμούρισα.
— Έ ! λοιπόν, τί άτιμωτικόν έ'χει δι ’ έμέ ; Άνέκραζεν ή κυρία 

Μπάλφρογκ, είναι δυνατόν νά κρίνης αυτήν τήν ύπόθεσιν ύπό τόσον έσφαλ- 
μένην έποψιν ; Σοί ομολογώ δτι δέν τό έπερίμενα έκ μέρους σου. Πώς ; 
Μέ κατηγορείς επειδή ύπερήσπισα έμαυτήν μέ θριαμβευτικόν τρόπον 
κατά τής συκοφαντίας, καί έξηνάγκασα τό δικαστήριον νά έκδικήση 
τήν γενομένην προσβολήν εις τήν τιμήν μου.

— Άλλά, έξηκολούθησα έγώ ύποχωρήσας ολίγον, έκ φόβου μή τόσαι 
άντιρρήσεις έζοργίσωσι τό άγαπητόν μου ήμισυ, άλλ’, αγαπητή μου 
φίλη, δέν θά ήτο άξιοπρεπέστερον νά σιωπήσης καί νά περιφρόνησης 
έκεϊνον τόν άνθρωπον ;

— 'Ωραία κρίσις, κύριε Μπάλφρογκ, είπεν είρωνικώς ή σύζυγός μου. 
Και αν έφερόμην έτσι, δέν μοί λέγεις, σέ παρακαλώ, ποΰ θά εύρίσκοντο αί 
πέντε χιλιάδες δολλάρια μέ τάόποια θά έφοοιάσης τώρα το κατάστημά σου;

— Εις τήν τιμήν σου, κυρία Μπάλφρογκ, ήρώτησα έγώ άσθμαίνων 
ώσεί ή ζωή μου έκρέματο άπό τών χειλέων της, μήπως κάμνεις λάθος ; 
Πέντε χιλιάδες δολλάρια είπες ;

— Μά τ’ όνομά μου καί μά τήν τιμήν μου, άπεκρίθη εκείνη, το δεκα- 
στήριον μοί έπεδίκασε τόσον τοΐς έκατον έπί τής περιουσίας τού άχρείου 
εκείνου, καί έφύλαζα δλα αύτά διά τόν άγαπητόν μου Μπάλφρογκ.

— Τότε, άγαπητή μου γυναικούλα, ανέκραζα έγώ έν παροξυσμώ 
χαράς, άφες με νά σέ σφίγζω εις τάς άγκάλάς μου ! ή ειρήνη τού οίκου 
μας έζησφαλίσθη τού λοιπού καί λησμονώ τάς άτελείας σου, άφ ’ ού 
άπέφερον τόσον ώραϊον άποτέλεσμα. Έτι πλέον, χαίρω τώρα διά τήν 
άδικίαν ή οποία έγεινε πρόξενος τής ευλογημένης έκείνης δίκης. “Ω ! τί 
ευτυχής Μπάλφρογκ που είμαι ! ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ

ΕΓΑΛΟΙΣ γράμμασιν ή «Άκρόπολις» ανήγ
γειλε διά τοΰ φύλλου τής 9ης του μηνδς Σε
πτεμβρίου του έτους 1898, ότι άνεκαλύφθη ύφ’ 
ενός τών συντακτών τής Γεωγραφικής Εται
ρίας τής Αίλλης μία re'ct ί.Ι.Ιηνικη αποικία (if 
πίριεργοτάτην ίατογίαν. Τοιουτον προοίμιον διή- 
γειρεν ώς είκός τήν περιέργειαν μου, άλλά καί 
τήν απορίαν, ότι διέλαθε τοσοΰτον χρόνον τούς

παρ’ ήμϊν περί τήν πατρώαν ιστορίαν σπουδάζοντας ή νέα αύτη αποικία 
ή ύπό τήςβ’Ακροπόλεως» διαλαληθεϊσα τών Μανιατών εις Κορσικήν κατά 
ενα αίώναζπρογενεστέρα τής γνωστής. Άλλ’ ή απορία μικρόν διήρκεσε, 
διότι εύθύς άπό τών πρώτων γραμμών ένόησα δτι ή ria έλληνική άποι- 
κία δέν είχε τί άλλο νέον εϊμή μόνην τήν χρονολογίαν καί τούτο χάρις 
εις τήν άπροσεξίαν πιθανότατα τοΰ στοιχειοθέτου τής « Άκροπόλεως», 
όστις έκλαβών τόν άριθμόν 5 άντί τοΰ 6, έφερεν αύτήν μίαν έκατονταε- 
τηρίδα πρός τά όπίσω, δηλαδή μετέβαλε τό 1676 εις 1576. Κατά τ' 
άλλα είναι αύτή αύτη ή πασίγνωστος άποικία τών Μανιατών εις Κορ
σικήν ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Στεφανοπούλου, γενομένη μετά τήν άλωσιν 
τής Κρήτης ύπό τών Τούρκων καί τής τότε τό πρώτον έδραιώσεως τής 
Τουρκικής τυραννίας έν Μάνη διά τής άνεγέρσεως εις τάς επικαίρους θέ
σεις οχυρών πύργων ύπο τοΰ Κιοζέ Άλή-πασα, έκστρατεύσαντος κατά 
τών Μανιατών έπί κεφαλής έςακισχιλίων άνδρών.

II Μάνη έως τότε διέμενεν άνεςάρτητος, καθ’ όσον οί Τούρκοι ου
δέποτε κατόρθωσαν νά έγκαταστήσωσιν έκεϊ άρχάς ή στρατόν. Όσάκις 
δ’ άπεπειράθησαν νά έπιδραμωσιν έπί τών άπροσίτων εκείνων βράχων, 
άπεκρούσθησαν πάντοτε μετά μεγάλης φθοράς. Οί Μανιάται ήσαν τό 
φόβητρον τών Τούρκων, διότι καί κατά ζηράν ώς κ.Ιίπται έπετίθεντο 
κατά τών τυράννων, και κατά θάλασσαν ώς πιιραταί' δθεν άπήλαυον 
τελείας αύτονομίας έκλέγοντες τούς καπιτάνους αύτών καί έπί κεφαλής 
τόν Μπάς-καπιτάν καί καταβάλλοντες εις τήν Πύλην ετήσιον φόρον 
ύποτελείας τέσσαρας χιλιάδας γρόσια (25 χιλιάδας σημερινάς δραχμάς). 
Μετά τήν ένετικήν όμως εισβολήν έν έτει 1684 ή Πύλη διόρισε τό
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πρώτον ίδικόν της διοικητήν (μπέην) τόν Λιβέριον Γερακάρην, τόν 
Λΐ(/πέράχην κοινώς καλούμενον. Τελευταίου δε μετά ένα αιώνα, άφοΰ 
κατεσφάγη καί έδηώθη ή Πελοπόννησος άπό άκρου εις άκρον ύπό τών 
είσβαλόντων Αλβανών, έγκαταλειφθείσα αβοήθητος ύπό τών ύποκινη- 
σάντων αύτήν 'Ρώσσων εις έπανάστασιν τώ 1770, ύπεχρεώθησαν και 
οί Μανιάται πρός τοϊς άλλοις νά καταβάλλωσι καί φόρον αντί τών 
τεσσάρων, δεκαπέντε χιλιάδας γρόσια.

Περί τής προκειμένης άποικήσεως τών Μανιατών έν Κορσική ικανά 
έδημοσιεύθησαν καί έν Άθήναις, έν έτει δέ 1865 έτυπώθη ΐδιαιτε'ρα 
πραγματεία ύπό τοΰ Γ. Γ. ΙΙαππαδοπούλου έπιγραφομένη :

«Χρονογραφία περί τής καταγωγής τών έν τή Μάνη Στεφανοπού- 
λων, —τής αύτόθεν εις Κορσικήν άποικήσεως καί τών έπί τής κατά 
τό 1729 έπαναστάσεως τών Κορσικαίων κατά τών Γενουαίων περιπε
τειών αυτόθι ελληνικής κοινότητος, διορθωθεϊσα καί έκδοθεΐσα ύπό Γ. 
Γ. Παππαδοπούλου έπιμελητοΰ τοϋ Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου. Έν 
Άθήναις—1865».

Ό γάλλος συντάκτης τής Γεωγρ. Εταιρίας διηγείται τινά άμφι- 
σβητήσιμα ώς πρός τήν άκρίβειαν περί τής καταστάσεως τών άποίκων 
έπί τής Γαλλικής κατοχής (1768), έντελώς όμως άποσιωπά, οτι ή φι
λελεύθερος γαλλική δημοκρατία διά νά γίνη άρεστή εις τόν Πάπαν καί 
τό ίερατεϊον, έπέτρεψε νά κλεισθή τό ελληνικόν σχολεϊον τό όποιον πρό 
τινων ετών ειχεν έκεϊ ίδρυθή ένεργεία τοϋ έν Μασσαλία φιλομούσου ια
τρού Σ. Μεταξά. Ίδόντες οί Ίησουίται μετά πόσης προθυμίας συνε'ρ- 
ρεον εις τό νεοσύστατου σχολεϊον οι έλληνόπαιδες, έφοβήθησαν μήτοι 
μετά τής μητρικής γλώσσης άναγεννηθή έν ταΐς ψυχαϊς τών μαθητών 
καί ή έπιθυμία πρός έπιστροφήν εις τούς κόλπους τής ορθοδόξου έκκλη
σίας· όθεν ήπείλησαν θάνατον κατά τοΰ διδασκάλου Φαρδή, έάν έπι- 
μείνη διδάσκων, αί δέ γαλλικαΐ άρχαί, εις τάς όποιας άνηνέχθη ό δι
δάσκαλος, προσεποιήθησαν άγνοιαν, έ'ως ού ήναγκάσθη ό άνθρωπος, βλέ— 
πων κινδυνεύουσαν τήν ιδίαν ζωήν, νά έγκαταλείπη καί τό Σχολεϊον 
καί τήν Κορσικήν ούδείς δέ κατόπιν έτόλμησε νά διαδεχθή τόν Φαρδή, 
καί ούτω τό σχολεϊον έκλεισε διά παντός.

Έλληνικαί άποικίαι ίδρύθησαν καί έν Σικελία καί έν Νεαπόλει καί 
άλλαχοϋ ύπό Ελλήνων φευγόντων τήν μάχαιραν τοΰ άγριου θηρίου, τό 
οποίον ότέ μεν ή μία, ότέ δε ή έτε'ρα τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων ύπε- 
στήριζον, ποδοπατοΰσαι καί φιλανθρωπίαν καί χριστιανισμόν χάριν ίδιο— 
τελών συμφερόντων. Μανιάται, Κορώνεις, Ήπειρώται έσχημάτισαν εις 
πολλάς Ίταλικάς χώρας ίδιους άποικισμούς καί έφύλαξαν έπί μακρόν 
χρόνον καί τό πάτριον θρήσκευμα καί τήν γλώσσαν άλλά βαθμηδόν 
έξηναγκάσθησαν ύπό τοΰ Καθολικού κλήρου ν’ άναγνωρίσωσιν ώς κεφα
λήν τής έκκλησίας τόν Πάπαν καί νά παραδεχθώσι τελευταίου τό 
ΐσχύον δόγμα. Μέχρι σήμερον διατηρείται εις τινας κωμοπόλεις έν Σι
κελία ή ελληνική γλώσσα, παρεφθαρμένη όμως ένεκα έλλείψεως σχο
λείων’ εις δέ τάς πλείστας οί παλαιοί άποικο: συνεχωνεύθησαν δι’ έπι- 

μιξίας πρός τούς έγχωρίους, ώστε σήμερον ύπάρχουσιν οικογένεια; φέ- 
ρουσαι μέν έλληνικόν τό έπώνυμον, άγνοοΰσαι δ’ όλοτελώς ότι κατάγον
ται έκ τοσοΰτον ένδοξου πατρίδος. Αϊσχύνομαι δέ νά έκστομήσω ότι 
ύπάρχουσι καί Έλληνες λαλοΰντες μέν είσέτι τήν ελληνικήν, άποφεύ- 
γοντες δέ νά όμολογήσωσι τήν καταγωγήν των. Τοιούτους άπήντησα 
έσχάτως καί έν Νεαπόλει’ άλλ’ ευτυχώς έλησμόνησα τά ονόματα αυτών 
καί εύχομαι νά λησμονηθώσίν όλοτελώς ύπό τών ομογενών. Έν άντι- 
θέσεί όμως πρός τούς άθλιους τούτους άρνησιπάτριδας ύπάρχουσι πολ
λοί άλλοι, ιδίως έν Σικελία, άπολέσαντες μέν διά τοΰ χρόνου καί τό 
θρήσκευμα καί τήν γλώσσαν, διατηρήσαντες όμως άκμαιότατον τόν 
πρός τήν παλαιάν πατρίδα έρωτα, καί ύπερηφάνως έγκαυχόμενοι ότι 
ές Ελλήνων κατάγονται.

Εν μια τών Σικελικών πόλεων έν Άκράγαντι (Girgeilti έκ πα
ραφθοράς) πάλαι ποτέ μεγάλη καί άκμαζούση, διασώζονται πολλά μνη
μεία,ίχνη τής προγονικής εύκλειας, θέατρα καί ναοί καί στοαί, οί δέ νΰν 
κάτοικοι άν καί καθ ’ όλα ’Ιταλοί, έγκαυχόμενοι όμως ότι ές Ελλή
νων κατάγονται, ώνόμασαν τήν έπισημοτέραν αυτών λεωφόρον διά τοΰ 
ονόματος τής Παλλάδος Άθηνάς.

Ό Έλλην ό έπισκεπτόμενος σήμερον τήν Σικελίαν ή τήν Νεάπολιν 
νομίζει, οτι εύρίσκεται έν Έλλάδι, καί ότι άναπνέει τόν αύτόν άε'ρα καί 
τήν αύτήν βλέπει γύρω φύσιν άλλά καί οί κάτοικοι, πλήν τής γλώσ
σης, όμοιάζουσι πρός ήμάς καί κατά τήν κατατομήν καί τήν χροιάν τοΰ 
προσώπου καί, τό παραδοξώτατον, άκούων αύτούς αδοντας,άναπολεϊ τήν 
πατρίδα καί τούς ένιαχοΰ σωζομένους άκόμη άμ.ανέδας. Καί τό μέν 
άσμα είναι τό λείψανου τής Ισπανικής κατοχής, διότι καί οί 'Ισπανοί 
έχρωματίσθησαν άπό τούς κατασχόντας έπί μακρόν χρόνον τήν χώραν 
αύτών Μαυριτανούς καί πολλά παρά τούτων λαβόντες, μετέδωκαν καί 
εις τούς κατακτηθέντας λαούς, έν οίς καί οί κάτοικοι τών δύο Σικε- 
λιών. 'Η δέ κατά τ’ άλλα όμοιότης τρανώς άποδεικνύει τήν ελληνικήν 
αύτών καταγωγήν. Ή Μεγάλη Ελλάς άπέχει τόσον ολίγον άπό τήν 
μικράν μητέρα, ώστε κάποιος ειπεν, ότι έκ τοΰ 'Υδροΰντος (Otranto) 
ήτο κατορθωτή ή μετά τής Ηπείρου ενωσις διά γεφύρας. Τοΰτο βεβαίως 
είναι ύπερβολή’ δέν ύπάρχει όμως άμφιβολία, ότι πάλαι ποτέ μίαν καί 
τήν αύτήν άπετέλουν ήπειρον, ύστερον δέ άπεχώρησεν αύτάς ό έννοσί- 
γαιος ΙΙοσειδών διά τής τριαίνης πατάςας. Τοσαύτη ύπάρχει όμοιότης 
καθ’ όλα. Όλαι αί πόλεις, όλα τά βουνά φέρουσιν άκόμη τά ελλη
νικά ονόματα.

Ό G. Vincenzio Meola γράψας πρό μιας έκατονταετηρίδος λέ
γει, ότι μέχρι τών ήμερών του άκόμη έν Καλαβρία, έν Άπουλίζ καί 
άλλαχοϋ έλαλείτο ή ελληνική γλώσσα καί διετηροΰντο τά δόγματα τής 
άνατολικής έκκλησίας,καί ότι 6 αύτοκράτωρ Φρειδερίκος ό Β' προτιθέμε- 
νοςνά δημοσιεύση τον κώδικα τών νόμων,ήναγκάσθη νά μεταφράση αύτόν 
έκ τοΰ Λατινικού πρωτοτύπου εις τό έλληνικόν ιδίωμα μετά πλείστων
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μεταβολών προσθηκών και άποκοπών, χάριν τοΰ ελληνικού πληθυσμού.* 
Πολλοί τών 'Ελλήνων ήρχοντο έν Σικελία καί Νεαπόλει’ έπί τοΰ είκο- 
νομάχου μάλιστα Λέοντες τοΰ Ίσαύρου πληθύς μοναχών κατέφυγε 
σώζοντες εαυτούς άπό τής λυσσώδους καταδρομής αύτοΰ τε και τών 
οπαδών του. ώστ’ έν βραχεί έν τή πρωτευούση καί τάς έπαρχίας ίδρύ- 
θησαν, πράγμα άπίστευτον, χίλια μοναστήρια ελληνικά. ’Εν δέ τή 
Νεαπόλει έτι καί νΰν, λέγει ό Μεόλας, ύφίστανται καλογραιών μονα
στήρια καί ναοί οί τοΰ St. Gregorio Armeno, St. Maria cl’ Al
bino, St. Patrizia καί St. Salvatore έκτος τών ανδρικών, τά 
όποια κατηργήθησαν ή περιήλθον είς τήν εξουσίαν τοΰ St. Benedetto’ 
προύτίμων δέ τό βασίλειον τής Νεαπόλεως, διότι πρός τοΐς άλλοις καί 
ή γλώσσα καί τά έθιμα καί τό θρήσκευμα ήσαν όμοια πρός τά έν ’Ασία 
καί έν άπάση τή ’Ανατολή. Τινες διημφισβήτησαν τοϋτο καί ήθε'λησαν 
νά ύποστηρίξωσιν, ότι τό ορθόδοξον δόγμα είσήχθη παρ’ ήμϊν διά τών 
Ελλήνων καλογήρων άλλ’ δμως είναι βεβαιότατου, ότι ή πρώτη ’Εκ
κλησία έν Νεαπόλει καί ό χριστιανισμός ήσαν όλως ελληνικά μέχρι τής 
εισβολής τών Γότθων. Ότε δέ ύπερίσχυσαν οί Λατίνοι, ήναγκάσθησαν 
νά παραδεχθώσι δύο έπισήμους γλώσσας τήν Ελληνικήν καί τήν Λα
τινικήν, ό'περ άποδεικνύεται έκ τών διασωθεισών έπιγραφών.** Ί’πεισ- 
ελθούσης δέ μετά τήν εισβολήν τών Γότθων τής έξουσίας τοΰ Πάπα, 
έπειδή ήτο μακράν ό “Ελλην αύτοκράτωρ, οί δ’ ένταϋθα πεμπόμενοι 
διοικηταί καταχρασταί καί φιλοχρήματοι κατέθλιβον τόν λαόν, οί Λα
τίνοι παρεδέξαντο τό λατινικόν δόγμα καί άνέδειξαν ίδιον έπίσκοπον, 
διά νά εϋρωσι προστασίαν καί άνακούφισιν παρά τώ Ρωμαίω ΙΙοντίφικι. 
Οί "Ελληνες όμως έν Νεαπόλει έξηκολούθησαν άναγνωρίζοντες τήν κυ
ριαρχίαν τοΰ ίδιου αύτών αύτοκράτορος, έχοντες ίδιον έπίσκοπον καί έκ- 
κλησίαν, καί κλήρον ελληνικόν μετά τής γλώσσης καί τών πατρώων 
έθίμων. Μέχρι τοΰ ια' αίώνος ό Δούξ τής Νεαπόλεως διωρίζετο ύπό 
τοΰ αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τον ιστορικόν Sis- 
mondi. Κατά τήν αύτήν δέ χρονικήν περίοδον "Ελλην στρατηγός κα- 
τώρθωσε νά έκδιώξη έκ πής Σικελίας τούς Σαρακηνούς τή βοήθεια τών 
Νορμανδών.

Χίλια τετρακόσια λοιπόν καί πλέον έτη ή μεσημβρινή ’Ιταλία μεθ ’ 
άπασών τών παραλίων αύτής πόλεων καί τής Σικελίας καί τών παρα
κειμένων νήσων ήτο χώρα Ελληνική, χώρα άκμάσασα έπί δυνάμει καί 
πλούτω καί σοφία. Έξ αύτής άνεφάνησαν έξοχοι άνδρες έν τοϊς γράμ- 
μασι καί θαυμάσιοι καλλιτέχναι, έν αύτή έγεννήθησαν ιστορικοί διάση
μοι καί φιλόσοφοι μεγάλοι. Αν δέ και κατετμήθη καί διγ,ρέθη ή μεγάλη 
'Ρωμαϊκή αύτοκρατορία, αί χώραι αύται διέμειναν ύπό τό κράτος τής 
'Ελληνικής ανατολικής αύτοκρατορίας τής έδρευούσης έν Βυζαντίω.

Ο Φρειδερίκος ούτος ήν πενθερός τοΰ αύτοκράτορος τών 'Ελλήνων Ίωάν- 
νου Δούκα τοΰ Βατάτση, σώζονται δ’ έπιστολαί αύτοΰ ελληνιστί γεγραμμέναι. 

Τινες τούτων κατάκεινται έν τω κεντοικώ έν Νεαπόλει υ,ουσείω.

Καί τοσοΰτον ακμαία καί ισχυρά έπί αιώνας διετηρεϊτο έν αύταίς ή πί- 
στις καί ύπακοή πρός τόν αύτοκράτορα, ώστε καί αύτοΰ τοΰ Πάπα ή 
έκλογή δέν είχε κΰρος έάν δέν ένεκοίνετο ύπ’ αύτοΰ.

Καί δμως όλος ό άκμαίος έκεϊνος ελληνισμός βαθμηδόν καί κατ’ 
ολίγον διά τοΰ χρόνου συνεχωνεύθη πρός τούς Λατίνους καί άπώλεσε τέ
λος καί τό άρχαίον θρήσκευμα καί τήν γλώσσαν, ώστε σήμερον μόνον 
ή άνάμνησις διατηρείται τοΰ παρελθόντος έθνικοϋ μεγαλείου, άλλ’ άνά- 
μνησις άναρριπιζομένη μέν διά των άνά παν βήμα παρουσιασμένων 
μνημείων, διαφυλαττομένη δέ ώς τιμαλφές οικογενειακόν κειμήλιον έν 
ταϊς καρδίαις τών άδελφών Ιταλών τών κατοικούντων τήν Μεγάλην 
Ελλάδα.

Έπί Λέοντος τοΰ Ίσαύρου, ύπήρχον έν Σικελία καί έν τώ βασι- 
λείω τής Νεαπόλεως χίλια περίπου μοναστήρια Ελληνικά, οί δ’ ελλη— 
νες μοναχοί πολλαχώς έγένοντο ώφέλιμοί, διότι καί χειρόγραφα Ελλή
νων συγγραφέων άντέγραφον κατά παραγγελίαν τών έραστών τής ελ
ληνικής σοφίας, καί σχολεία συνετήρουν ού μόνον χάριν τών έγχωρίων, 
άλλά καί χάριν τών έκ τής άλλοδαπής προσερχομένων καί πολλούς τών 
μαθητών διέτρεφον. "Οτε δ’ έξετάθη ή κυριαρχία τών Τούρκων έπί τών 
νήσων τοΰ ’Αρχιπελάγους καί καθ’ άπασαν τήν ελληνικήν χώραν, μετά 
τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, οί Άραγώνιοι βασιλείς τής Νεα
πόλεως, ύπεδέξαντο φιλανθρώπως καί περιέθαλψαν τούς προσφεύγοντας 
έκεϊ "Ελληνας. Τότ’ έσχηματίσθησαν πάλιν συνοικισμοί έξ Ήπειοωτών 
καί ά'λλων παντοδαπών έλλήνων, οΰς οί έγχώριοι ’Ιταλοί άπεκάλουν 
άδιακρίτως ’Αλβανούς, συγχέοντες πρός τούς μετά τοΰ Σκενδέρμπεη 
έλθόντας έν έ'τει 1462.*

Τότε πάλιν τό κινδυνεΰον ν’ άπύοβεσθή Ελληνικόν στοιχεϊον άνε- 
ζωογονήθη’ τούς σοφούς "Ελληνας περιέβαλον διά θερμοτάτης φιλίας οί 
φιλέλληνες τών ’Ιταλών καϊ τά μέλη τής τότε άκμαζούσης άκαδημίας 
τοΰ Πον-.άνου, ής μέλη διαπρεπή ήσαν ό Μιχαήλ Μαροΰλος καί ό Μα- 
νίλιος Ράλλης, ό μέν έκ Βυζαντίου, ό δ’ έκ Σπάρτης καταγόμενος, διά
σημοι δέ ποιηταί άμφότεροι. Τότε προσήλθεν είς ’Ιταλίαν καί ό Θεό
δωρος Γαζής καί πλεϊστοι άλλοι.

Έπί Καρόλου τοΰ Ε' τώ 1532 άλλη πάλιν συνέστη ελληνική

* Έν τή δυτική Καλαυρία λέγει ό ήμέτερος Ν. Σ. Καλούτσης (έν Πανδώρα 
τόμ. Ζ . φυλλ. 148) ό πληθυσμός τών αύτόθι άποίκων Έλλήνων ύπερέβαινε τω 
1856 τάς 40 χιλ. Κατεθλίβοντο όμως πάντοτε υπό τοΰ δυτικοΰ κλήρου, ώστε 
άπώλεσαν έπί τέλους καί τό προνόμιον τοΰ νά προσκαλώσιν ιερείς ορθοδόξους έξ 
Άνατολ.ής, περισωθέν δ’ε μόνον έν Νεαπόλει, Μεσσήνη καί Βαρλέτη, αφηρεθη 
έπί τέλους καί άπ’ αύτών,ώστε έπί τών χρόνων τοΰ Καλούτση καί τών έκκλησιών 
τούτων οί εφημέριοι ώς καί τών έν Καλαυρία Έλλην. έκκλησιών έχειροτονοΰντο 
ύπό καθολικών έπισκόπων. Κατόπιν όμως άνεκτήθη πάλιν καί ισχύει μέχρι σή
μερον τό προνόμιον τοϋτο, καί εχομεν νΰν εν Νεαπόλει κάλλιστον εφημέριον τον 
Αντώνιον Πανδήν.
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αποικία έν Νεαπόλει καί Σικελία ή τών Κορωναίων, έκ τοιαύτης 
αίτιας.

Ό αύτοκράτωρ Κάρολος ό Ε', ΐνα φέρη αντιπερισπασμόν εις τόν 
σουλτάνον Σουλεϊμάν έκστρατεύσαντα καί πάλιν κατά τής Γερμανίας, 
διέταξε τόν ναύαρχον αύτοϋ Δώριαν ηγούμενον 35 μεγάλων πλοίων καί 
48 γαλερών νά προσβάλη τάς παραλίους έλληνικάς πόλεις, ούτος δέ 
κυριεύσας τήν Μεθώνην έκπλε'ει καί κατά τής Κορώνης καί βοηθούμε- 
νος ύπό τών εγχωρίων άποδιώκει 
νίκην φρουράν άλλά μετά : 
δώση τήν Κορώνην διά συνθήκης ι 
Κορώνεις κατε'λιπον συν γυναιξί καί τε'κνοις 
ραιώθησαν εις 
ιδίως δ’ εις Σικελίαν καί είςΝεάπολιν. 
θήματα ύπό τοΰ αύτοκράτορος καί ι 
τόν αύτοϋ καί διεκρίθησαν άνδραγαθήσαντες 
δ’ εις αύτούς καί ή έν Νεαπόλει ύπό τοΰ Θωμά ΙΙαλαιολόγου έν έτει 
1518 οίκοδομηθεϊσα ’ ’ ' "
καί Παύλου. 
πισαν καί έλαβον 
δ’ έπί

’Γ
Μελισσηνών τ ' 
Ναυπάκτω 
Εύρωπαϊκοΰ συμμαχικού, < 
κινήθησαν εις έπανάστασιν 
Ζουάν προτρε'ποντος εϊς · 
Έπιδαύρου τής Λιμηράς 
νοι μέν προθύμως έδραζαν 
ποννήσω, ένθα συνεκεντρώθησαν έ 
τακισχίλιοι πεζοί καί τρι 
έμειναν αβοήθητοι, ( ’ 
καί κατεσφάγησαν ύπό

ι τούς Τούρκους καί καταλείπει ίσπα- 
παρέλευσιν δύο έτών αναγκάζεται ν’ άπο- 

πρός τούς Τούρκους. Τότε οί ατυχείς 
...ι ----- τ^.ν πατρίδα καί διεπε-

τήν ύπό Καρόλου τοΰ Ε’ κατεγομε'νην τότε Ιταλίαν, 
Έκεϊ δ’ έλαβον χρηματικά βοη- 

πολλοί κατετάχθησαν εις τον στρα- 
; έν πολεμώ. ΙΊαρεχωρήθη

1634. ’Αλλά τότε χάριν καλλωπισμού τής έκκλησίας άφηρέθησαν τινές 
έπιτύμβιοι πλάκες καί όλόκληρον τό μνημεϊον τών Μελισσηνών*.

Έκ τών διασωζομένων έπί τοΰ πλακοστρώτου τής έκκλησίας μέχρι 
τών νΰν επιγραφών μίαν, βυζαντιακοϊς γράμμασι κεχαραγμένην και 
δυσανάγνωστον αντέγραψα χάριν περιέργειας καί διότι μο'νον μετάφρα- 
σιν αύτής Λατινιστί διέσωσεν ό μνημονευθείς Carlo de Lellis. Κεϊ- 
ται δεξιή τώ ίσιόντι έν τώ ναώ έπί πλακός έφ ’ ής έν άναγλύφω πα- 
ρίσταται σιδηρόφρακτος μαχητής γυμνόν κρατών τδ ξίφος- ύπό τό άνά- 
γλυφον δέ άναγινώσκεται ή έπομένη έπιγραφή :

ιι’Ανόρέας Κοντόσταβ.Ιος έκ Νεταρίων[;) επαρχίας της Λακεδαιμό
νιας, στρατιώτης εμπειρότατος έπι Καρού.Ιου πέμπτου αύτοκράτορος’ έν 
π.Ιείσταις γε μάγαις έντόνως ηθ.Ιησί τήν τε πατρίδα ώραΐζων, 8ς ζών 
ετι οίκοδομηθήναι έπιμε.Ιήθη τόν τάφον τούτον αύτώ τε και Κορνη.Ιία 
Λασκάρεως αύτοϋ σεμνότατη συζΰγω ή ενταύθα τέθαπται τή α' Νοεμ
βρίου αφοζ"».

Καί ό Άνδρέας ούτος ήτο φαίνεται έκ τών προσφύγων Ελλήνων 
τών καταταχθέντων εις τό ιδιαίτερον τάγμα τών Στρατιωτών έπικλη- 
θέν. Άλλον ομώνυμον Κοντόσταυλον καί έκ τής αύτής πιθανότατα οι
κογένειας άπαντώμεν ύπογεγραμμε'νον έν κοινή έπιστολή τών προύχόν- 
των τής Μάνης πρός τόν ύποκινήσαντα περί τά έτη 1612 —1618 έ- 
πανάστασιν έν Έλλάδι κατά τών Τούρκων Κάρολον δούκα τοΰ Νεβε'ρ, 
ύπογράφεται δέ «Κ’ εγο Δημητρακης κοντοσταπλος με το γενεά μου 
κε με τον τοπον μου ολον, προσκινο την υψηλότητα σου αφεντία».

Τά δέ Νετάρια δτι κείνται έν τή Μάνη ούδεμία αμφιβολία, διότι 
ό μεταφράσας τήν έπιγραφήν Lellis μεταχειρίζεται τήν Λατινικήν 
ονομασίαν τοΰ μέρους εκείνου «Andreas contestabilis b r a c h i i 
M a i i n e provinciae Lacedemoniae», καί όντως κατά τούς χρό
νους εκείνους ή Μάνη έκαλεϊτο Bracio di Mayna, καί γαλλιστί 
Bras de Maynes (δηλαδή οροσειρά τής Μάνης) έγράφετο εις τάς 
Instructions de Monseigneur le due de Nevers (Bucbon N. 
recherches V. 1 P 269). Μετά δέ τήν καταλογήν τών όπλοφορούν- 
των χωρίων ύπάρχει έν τώ χειρογράφω ή εξής σημείωσις : «Villagi 
38 chi sono viccini al Braccio di Mayna nelle mon- 
tagne da Passava e Bardugna castelli. fin a Londari detto 
christianopoli».

‘Τήν έπ’ αύτοϋ έπιγραφήν διέσωσεν ήμϊν έν Λατινική μεταφράσει ό Carlo 
de Lellis μετ’ άλλων τινών αυτόθι μέχρι σήμερον κατακειμένων, ό δ'ε γάλλος 
Bochon (έν Nouvelles recherches) έδημοσίευσε τό ελληνικόν πρωτότυπον 
άντιγράψας έκ τοΰ Ughello (Itallia saira). Ούχ ήττον αμφιβάλλω περί τής γνη
σιότητες τοΰ έλλ.ηνικοΰ επιτύμβιου, καί υποθέτω δτι δχι άπό τής πλακός, αλλ’ 
ά®’ ετέρου αντιγράφου λελανθασμένου άντέγραψεν δ Ughello πολλά μετά τήν 
άρσιν τοΰ μνημείου έτη, καί τοΰτο συμπεραίνω έκ τών πολλών σφαλμάτων, τά 
ςποϊα ένιαχοΰ καθιστώσιν άκατανόητον τήν έπιγραφήν.

εκκλησία έπ’ όνόματι τών 
Τήν εκκλησίαν ταύτην παραλαβ' 

ορθόδοξον έφημέριον έκτοτε 
πί τό πλεϊστον έξελέγοντο.* 

ιπρεπής τάφος τών

οΰ συνηνωιζένου
πάρε- 

οΰ Δον 
'σκοπον 

έκεϊ— 
τή ΙΙελο— 
είκοσιπεν- 

όμως οίκτρώς 
ι προσελθόντος, 

πλήν τών διά τής 
’σκοπος Μακάριος μετά τοΰ 

κατεουγον παοα τώ βασιλεϊ τής Ισπανίας έν Νεα- 
___,ες τόν βίον έτάφησαν έν τή έλληνική εκκλησία" 

τυμβίου πλακός έχαράχθη έπιγραφή μαρτυροΰσα τήν 
ετο θΰμα ή έμπαιχθεϊσα έλληνική εύπιστία. II έπι- 

μεθ’ ολοκλήρου τοΰ μνημείου διεσώζετο μέχρι τοΰ έτους

’Αποστόλων Πέτρου 
λαβόντες οί Κορώνεις ηύτρέ- ’ Λ 'Ν >- »την άδε ιαν νά έχωσιν 

ροποι καί αδελφοί έκ τούτων, ώς έ 
Εντός τοΰ ελληνικού ναοΰ ύπήρχεν άλλοτε μεγάλο 
. — _ τών καταφυγόντων έκεϊ έν έτει 1572. Τότε μετά τήν έν 
----.ω καταστροφήν τοΰ Τουρκικοΰ στόλου ύπό

, άρχηγοΰντος Ίωάννου τοΰ Αύστριακοΰ 
ι οί 'Έλληνες και διεσώθη έπιστολή - 
τοΰτο τόν Μακάριον Μελισσηνόν έπ 
καί Θεόδωρον τόν αδελφόν αύτοϋ. Κα 
τά όπλα καί έν τή Στερεά καί έν 

μελεία τών Μελισσηνών 
,σχίλιοί ιππείς, άπατηθέντες δμ: 

ούδενός έκ τών συμμάχων Χριστιανών 
τών έξαγριωθέντων Τούρκων, 

φυγής σωθέντων. Μεταξύ τούτων ό άρχιε 
άδελφοΰ Θεοδώρου κατέφυγον παρά τώ βασιλεϊ 
πόλει καί έκεϊ διανύσαντες τόν βίον έτάφησαν έν 
έπί δέ τής έπιι 
απάτην, ής έγεν

■ηραφή αύτ

* Σήμερον ή εκκλησία κατεοειπώθη έκ τυχαίου ολως συμβάντος, 
τουργία εξακολουθεί νά γίνεται έν πενιχοω τινι παρεκκλησιδίω έντδι 
αυλής. Ευχής έογον είναι νά ©οοντίση ή αυτόθι κοινότης, αφίνουσα 
πάσαν ιδιοτέλειαν περί τακτοποιήσεως τών οικονομικών τον ναοΰ καί 
αύτόν έκ θεμελίου πρδς δόξαν καί τιμήν τον Ελληνικόν ονόματος.

οίκτρώ

ή δέ λει- 
τής ιδίας 

κατά μέρος 
ν’ ανεγείοη
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Εις μίαν δέ τών επιστολών ίταλιστί ύπαγορευθεϊσαν, γεγραμμε'νην 
δ’ ελληνικοί; γράμμα®', καί άρχομε'νην οΰτω : «1ω βε'σκοβο νταΐ
Πράτζω ντε Mania» τούτε'στιν «εγώ επίσκοπος τών όρε'ων της Μάνης» 
ύπάρχει καί ή σφραγίς τοΰ επισκόπου φε'ρουσα κύκλω ελληνικοί; γρά,μ- 
μασι τάς λε'ζει; : «Νεοφητος ταπηνος επησκοπος Μανίης».

Λύτη είναι ή μ,όνη ελληνική επιγραφή ή σωζομε'νη έπί τοΰ πλακό
στρωτου τοΰ ήδη έτοιμορρόπου ναού τών ’Αποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου- ύπάρχουσιν όμως τρεις έτεραι έπιγραφαί λατινικοί; γράμμασι 
κεχαραγμέναι έπί τών τάφων δύο Κορωναίων καί δύο Ήπειρωτών καί 
άλλαι τάς όποιας μετά τούτων άντέγραψεν ό Κάρολος Λέλλης.

Τη 12 Σεπτεμβρίου 1898
ΑΕΜ1ΣΤ. Ν. Φ1ΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

4 41

Φεύγω απ’ εκεί, καί σέ χορό, μέ γέλοια και παιχνίδια 
πολλοί ’πήγαιναν άρχοντες ’ντυμένοι στά στολίδια. 
Μπαίνω καί βλέπω μιά μικρή καί λαμπροστολισμένη, 
μοΰ ’φάνηκε πώς ήτανε πολύ ευτυχισμένη.
Σκύβω σιμά της, τήν ’ρωτώ, καί βλέπω ένα δάκρυ 
ποϋ άπ’ τοΰ ματίοϋ της κύλισε αργά, αργά την άκρη.

Εις τους πολλούς ποϋ ’χόρευαν, νειό βλέπω νά προβάλλη" 
είχε χαρά καί ανθηρά καί ζηλεμμένα κάλλη.
Τόν ’ρώτησα : ξάφνω πικρό χαμόγελο αφίνει,

— Δέν είμαι, είπε, ευτυχής, δέν μ’ άγαπά έκείνη.—

Φεύγω άπ’ έκεϊ περίλυπη, καί σ’ εξοχή πηγαίνω"
Βλέπω τραπέζι μέ πιοτά καί φαγητά στρωμένο. 
’Έτρωγαν κ’ έπιναν πολλοί μέ γέλοια καί τραγούδια, 
σιμά στά δένδρα, στά νερά, στά δροσερά λουλούδια.

& ΤΗΝ εύτυχία ζήτησα έδώ στόν κόσμο κάτω,
γ’ατ’ ήταν άπό συμφοραίς τό στήθος μου γεμάτο. 
Μοϋ είπε μία μάγισσα : «άν Οές νά εύτυχήσης 
"νθρωπο ν’ αύ'ργς ευτυχή κ’ εκείνου νά ζητήσης 
ένα του ζ-οκάμισο, κ’ ευθύς που τό φορέσης, 
τήν εύτυχία, τήν χαρά άυ-έσως 0ά κερδέσης.»

Η &
Έπήγα καί τήν ζήτησα τό πρώτον σέ παλάτια" 
Κυττάζω έναν ’μέ σεμνή χαοά ’στά δυό του μάτια- 
Τόν ριότησα «είσ’ ευτυχής ; — Βλέπεις, γελώ, μοϋ λέει, 
μά ξέρεις, εις τά στήθη μου άν ή καρδιά μου κλαίη ;

$

Σ. Δ. Π. Σ. Τήν δημοάίευήιν τοϋ άνωτέρω ωραίου καί δλως ανεκδό
του ποιήματος τής άτυχεότάτης Μαριέττας Μπέτόον, όφείλομεν εις 
τήν εύγενή χορηγίαν τοϋ εϋέλπτδος παρ’ ήμϊν Μουήουργοϋ κ. Τάκη 
Μπέτόον υίοϋ τής Ουμπαθοϋς ποιητρίας. Ή «Ποικίλη Στοά» εις τά 
πρώτα αυτής έτη έδημούίευάε κάλλιάτα έργα τής Μ. Μπέτόον, ήτις 
έϋαλλε τόν έρωτα, τήν θλΐιήν, τήν χαράν καί τήν έλπίδα, καί πάντοτε 
Ακάματος καί ενθουσιώδης, έτόνιάε θερμά καί περιπαθή εις τήν γλυκύ- 
φθογγον λύραν της άσματα, εις έξύμνηάιν τών θέλγητρων καί τής ιια- 
γικής τής φύσεως καλλονής . . .

Μ* άπ’όλους ένας ήτανε ποϋ πείό πολύ γελούσε 
καί ποϋ βουφοϋσε πειότερο κρασί κι’ έτραγουύοΰσε. 
Τρέχω, τοϋ λέγω στό αυτί : «χαρά εις τήν καρδιά σου, 
ζηλεύω τήν καρδοΰλά σου, ζηλεύω τή χαρά σου». 
Καί ξάφνω λύπη φαίνεται ’στ’ ωχρό τό πρόσωπο του. 
Μοϋ λέγει—« Άπατήθηκες»—καί παύει τό σκοπό του. 
’Άν πίνω καί άν τραγουδώ, έχω μεγάλο πονο" 
’Έχασα γυιό μονάκριβο, τώρα σφαλα το χρόνο- 
Μεθώ, γελώ ό δύστυχος ’γιά νά τόν λησμονήσω, 
Γιατί θά σκάσω άπ’ τόν καϋμό ευθύς, άν δέν μεθύσω.

Καί κάθε ’μέρα ζήταγα παντοϋ τήν ευτυχία 
Μά δέν τήν ηυρα πουθενά, κι’ ήμουν σ’ απελπισία.
Σέ μιά ραχοϋλα ένός βουνοϋ άνέβηκα μιά ’μέρα, 
είδα βοσκό κ’ έκάθητο κ’ έπαιζε τή φλογέρα. 
Μικρά, μεγάλα, έβόσκανε άρνάκία έκεϊ ’μπροστά του, 
κ’ εκείνος τά καμάρωνε, ’σάν νάτανε’δικά του.
Ζυγονω καί ”όν έοωτώ, άν γνώριζ’ εύτυχία 
μακοάν τοΰ κόσμου, οπού ζή, εκεί στην ερημιά.
Καί α. ’ άπαντά « — Έδώ, σ’αυτό που βρίσκομαι το χώμα 
τήν εύτυχία γνώρισα, καί τή χαρά ακόμα».
”Ω ! είπα τότε μέ χαρά, ’ποκάμισό σου ένα 
νά τό φορέσω δόσε μου, νά μοιάσω μέ έσενα.
Μέ κύτταξε καί γέλασε—«Έδώ μοϋ λέει ποϋ τρέχω, 
άλλο άπ’ αύτό όπου φορώ ’ποκάμισο δέν έχω».

f ΜΑΡΙΕΤΤΛ ΜΠΕΤΣΟΥ
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ο ΚΩΔ ΩΝΟΚΡΟΥΣΤΗΣ

Α'

ΟΤΑΝ ό διάσημος ηθοποιός Σαντεραίν 
άνήγγειλεν, δτι άπεφάσισε νά καταλίπη 

, πάντες κατελήφθησαν ύπό έκπλήξεως. 
Άλλά πώς ήτο δυνατόν ;
Ό Σαντεραίν διετε'λει έν τή ακμή τής δυνάμεως α’- 
έν τώ κατακορύφω τής καλλιτεχνικής αύτοΰ έπιτυ- 

, έν τή αποθεώσει τοΰ δραματικού αύτοΰ σταδίου. 
Τό γεγονός έθεωρήθη ώς κοινόν δυστύχημα, ό δέ πα 

ρισινός τύπος ήσχολήθη περί αύτοΰ έπί δεκαπενθήμερον.
Καί δμως ’έπρεπε νά κλίνωσι

Ό Σαντεραίν είχεν έργασθεΐ πολύ. Μετά τριακονταετή 
επίμοχθον θεατρικόν βίον ήσθάνετο τήν ανάγκην ν’ 
ρωθή είς εαυτόν, νά καταστή καί αύτός θνητός 
καί πίνων κατά βούλησιν, όμιλών τήν κοινήν γλώσσαν καί ούχί τήν 
γλώσσαν τών κυρίων δραματουργών τοΰ « Άμπιγκιού» ή τής «Πύ
λης τοΰ Άγιου Μαρτίνου».

Καί κατά ποιαν έποχήν άπεσύρετο τής 
δημιούργει καί διέπλαττε πρόσωπόν έςοχον, 
σοδιακόν, τό πρόσωπόν τοΰ Κωδωνοκρούστου έν τ 
Βικτωριανού Σαρδοΰ «ΤΙ πατρίς !»

'Ολόκληρος ή πόλις τών ΓΙαρισίων έχειροκρότησε 
τώ δράματι τούτω, ό δέ διακεκριμένος καλλιτέχνης 
θριάμβων του μικρού δεϊν μετέβαλε τήν άπόφασίν

Άλλά ταχέως συνήλθε.
’Εκεί κάτω, έν τή Λωραίνη είχε μικρά τινα 

διακαής πόθος αύτοΰ, κεκορεσμένου πλέον έκ τών 
νων, ήτο ν’ άπέλθη έκεϊ καί ύπό τήν ζείδωρον αύραν 
παύων τό έκ τριακονταετούς εργασίας καταπεπονημε'νον 
νά γράψη έν ήσυχία τά « Απομνημονεύματά του» 
πνοσύριγγά του καί πίνων τόν οίνον τής άμπέλου τι

Νκί ! Ό Σαντεραίν έπεθύμει νά δημοσίευση

τα-
δεκαπενθήμερον, 

προ της άληθείας.

άναπαυθή, ν’ άφιε— 
ώς οί άλλοι, τρώγων

σκηνής ! Ότε ακριβώς έ- 
συγκινητικόν, καίτοι έπει- 

τώ ώραίω δράματι τοΰ

τον Σαντεραίν έν 
έν τω μέσω τών 

του.

κτήματα, ό μόνος δέ 
τιμών καί τών έπαί- 

τής έςοχής άνα- 
αΰτοϋ σώμα, 

> καπνίζων την κα- 
ου.
τάς αναμνήσεις τοΰ

καλλιτεχνικού αύτοΰ βίου. Καί πόσα δέν είχε νά εΐπη άπό τής έποχής 
έκείνης, καθ’ ήν κατήρςατο τοΰ σταδίου του έπί τής σκηνής τοΰ θεά
τρου «Μόν Παρνάς», έν τώ «Υίω τού Μετανάστου» άρχαίω δράματι 
τών Άμισέ-Βουρζουά, μέχρι τής έποχής καθ’ ήν, πρώτος αύτός, διέ
πλαττε τόν έξοχον χαρακτήρα Ίωνα τού κωδωνοκρούστου !

Ούτω κατά τάς τελευταίας αύτοΰ έν τή «ΓΙύλη τοΰ Αγίου Μαρτί
νου» παραστάσεις, ό Σαντεραίν προσεπάθει νά έπιοείζη δλην τήν καλλι
τεχνικήν αύτοΰ δεινότητα, σκεπτόμενος δ'τι μετά τινας ήμέρας ό τοσοΰ- 
τον άλλοτε άναδειχθείς καί έπευφημηθείς ήθοποιός ώς «Δαυίδ Δάρλιγ- 
κτων», ώς «Κήν», ώς «Άντωνής», ώς «Δόν Καΐσαρ δέ Βαζαιν» δέν 
θά ήτο πλέον ή είς απλούς χωρικός, κοινός γαιοκτήμων, δστις φέρων 
πλατύγυρον πίλον, θά έπεράτου ήσύχως τόν βίον μακράν τών ΓΙα- 
ρισίων, μακράν τής φλογέρας ταύτης καμίνου, ήτις κατακαίει τήν ζωήν 
καί δέν θά είχε πλέον άλλην φροντίδα ή τήν καλλιέργειαν καί τό πό
τισμα τών λαχάνων τοΰ κηπαρίου του.

Β'

Ό Σαντεραίν είχεν ήδη έγκαταστή άπό πολλών μηνών έν Λω
ραίνη, δταν αίφνης έξερράγη ό πόλεμος.

Έχων άκράδαντον έπί τόν άστέρα τής Γαλλίας πεποίθησιν, ούδό— 
λως έταράχθη έκ τής είδήσεως ταύτης. Ήρκεϊτο μόνον τοΰ λοιπού 
ν’ άναγινώσκη συχνότερου τάς έφημερίδας, ύποθάλπων έν τή ψυχή αύτοΰ 
τήν βεβαιότητα, ότι πρωίαν τινα θά εϋρισκεν έπί τής πρώτης στήλης 
τών έφημερίδω* τήν άναγγελίαν μεγάλης νίκης τών γαλλικών όπλων.

Άλλ’ ό άτυχής καλλιτέχνης κατεκρημνίσθη αίφνης όδυνηρώς άπό 
τού ύψους τών ονείρων του ύπό τής καταιγίδος τών άλλεπαλλήλων ό'σω 
καί άπροσδοκήτων τής πατρίδος του συμφορών.

Τί θλιβεραί ήμε'ραι ήσαν έκεΐναι !
Τό Βίσεμβουργ, τό Φρεσβίλερ, ή Βέρτη, τό Σπίκερεν, ή Φορβάχη, 

έπήρχοντο ώς θλιβερά έποποιία τού γαλλικού στρατού οδηγούμενου είς 
τό σφαγείου.

Άλλ’ ό Σαντεραίν δέν άπεθαρρύνθη. Έμέμφετο μόνον εαυτόν έπί 
άδρανεία, έθεώρει εαυτόν ώς προδότην, ώς έγκληματίαν.

Πώς ; Θά έ'μενε λοιπόν αύτός έκεϊ ήσυχος, άδιάοορος, ένώ αί τευ- 
τονικαί φάλαγγες νικηφόρως βαδίζουσαι, κατήρχοντο προς τήν Μο- 
σέλλην διά τής Σαργγεμίνης καί τής Φολκμόνης : Θά έμενε λοιπόν 
έκεϊ ώς άπόμαχος ή παράλυτος ή θά έφευγεν, ώς άτολμος, ώς δειλός ;

Όχι ! ΤΙ πατρίς έκινδύνευεν, ή πατρίς είχεν άνάγκην τής άρωγής 
όλων τών τέκνων της, ό δέ Σαντεραίν, αύτός δστις τοσάκις άπό τής 
σκηνής διήγειρεν είς ύψιστον βαθμόν τό αίσθημα τού ενθουσιασμοί καί 
τής συγκινήσεως, ώφειλε νά δώση τό παράδειγμα είς τούς άλλους καί ώς 
ό θαυμάσιος έκεϊνος κωδωνοκρούστης τής «Πατρίδος» τού Σαρδοΰ νά 
θυσιάση έν ανάγκη καί τήν ζωήν του υπέρ τής έπαπειλουμένης Γαλλίας,
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Ούτω εσπέραν τινα ομιχλώδη άνεχώρησε μέ τό δπλον επ’ ώμου.
Άνεχώρησε ζαταλείπων τόν οίκον αύτοϋ ύπό την προστασίαν τοϋ 

Θεοϋ, καί συχνάκις στρεφόμενος ΐνα ρίψ-η τό τελευταίον βλέμμα πρός τήν 
γωνίαν έκείνην τής γης, ήν ειχεν αποφασίσει ούδέποτε πλέον νά εγκα
τάλειψη.

Μετεβη εις τά περίχωρα, δπως έξεγείρη τούς χωρικούς, ΐνα συλλέξγ 
οπαδούς και δι’ αύτών καταρτίση σώμα άκροβολιστών. Έντός μιζροΰ 
δ’ εύρέθη έπί ζεφαλής άρζετών γενναίων συμπατριωτών του.

Οί χωριζοί ύπήκουσαν προθύμως εις τήν πρόσκλησιν τοϋ ανθρώπου 
τούτου, δστις ειχεν ήράζλειον τό ανάστημα ζαί άρειμάνιον τό ήθος ζαί 
όστις ΐνα ύπεκαύση τό αίσθημα ζαΐ άναζωπυρήση τό θάρρος, μετεχειρί- 
σθη έζταζτον όμολογουμένως εύγλωττίαν,

’Ώ ! άναμφιβόλως. Ούδέποτε έπί τής σζηνής τοΰ θεάτρου τής Πύ
λης τοϋ 'Αγίου Μαρτίνου ό Σαντεραίν, κατ’ αύτούς άζόμη τούς ώραί- 
ους νεανιζούς του χρόνους, έσχε τοιαύτην έπιβλητιζότητα τόνου. Ή 
ήχηρά αύτοϋ φωνή, ύπό τό ζράτος τοϋ ίεροΰ ενθουσιασμού προύκάλει 
τάς αλλεπαλλήλους επευφημίας τών άζροατών του.

Γ'

Έν τώ μεταξύ ό στρατός τοΰ Φρειδερίκου Καρόλου έδήου τήν Λω- 
ραίνην.

Ό Σαντεραίν, διοικητής άκροβολιστικοϋ σώματος, έστησε τό έπι— 
τελεϊόν του έντός αρχαίου ναού άνοικτοϋ πανταχόθεν ζαί μή διατηροΰν- 
τος πλέον μέρος αύτοϋ στερεόν, ειμή τό κωδωνοστάσιον, έφ’ ού εύρί— 
σζετο έτι πελώριος ζώδων, ούτ'.νος ή σκωρία ειχεν αρχίσει πρό πολλού 
νά καλύπτη τήν έπιφάνειαν.

Ή έμπροσθοφυλαζή τοϋ πρωσσιζοϋ στρατοϋ προυχώρει πρός τό 
χωρίον.

Ό ήθοποιός Σαντεραίν, έν τώ στρατιωτικοί αύτοϋ ένθουσιασμώ, ύπό 
τήν έπήρειαν δέ τοΰ πρός τήν πατρίδα ζαθήζοντος ζαί τών θεατρικών 
αύτών αναμνήσεων, δέν ήθελε καταλληλοτέοαν περίστασιν δπως μετα- 
φυτεύση έν τώ πραγματιζώ αύτοϋ βίω τό έπεισόδιον τοϋ ζωδωνοζρού- 
στου ’Ιωνά.

Τοποθετεί έν τώ άμα τούς άνδρας του εις τά πέρις τοΰ ναοϋ,καί λέγει 
εις αύτούς δτι θέλει άνέλθε·. έπί τοϋ κωδωνοστασίου, δπως άντιληφθή 
τής δυνάμεως τής έπερχομένης πρωσσικής φάλαγγος. Προειδοποιεί 
δ’ δτι, άν μέν έβλεπεν δτι ύπήρχεν ελπίς αποτελεσματικής άντιστά- 
σεως, θά έκοουε πάση δυνάμει τόν κώδωνα, έν έναντία δέ περιπτώοει, 
τοϋθ’ δπερ έπρεπε νά προίδωσι, έάν οί Γερμανοί ήσαν κατά πολύ τον 
αριθμόν ύπέρτεροι, θά έσήμαινε βραδέως ζαί ούτως είπεϊν πενθίμως τόν 
κώδωνα.

Έσπέοαν τινά, περί τήν δεκάτην ώραν, ό Σαντεραίν εύρίσκετο εις 
τήν θέσιν του. έπί τής σκοπιάς αύτοϋ. δταν αίφνης, ύπό τήν λάμύιν 

τής σελήνης διέζρινε τούς κρανιοφόρους στρατιώτας όδεύοντας κατ’ αύ
τών έν τάξει κάί πορεία κανονική.

Ό Σαντεραίν ήνόησεν δτι τήν φοράν ταύτην έμελλε πράγματι νά 
παίξη τό πρόσωπον τοΰ κωδωνοκρούστου ’Ιωνά.

Φρίσσων έπελήφθη τοϋ σχοινιού τοΰ κώδωνος.
Οί έχθροί ήσαν απειράριθμοι.
Καί βραδέως, ήοέμα, ώς έν ώρα κηδείας, ήρξατο ό Σαντεραίν νά 

σημαίνη τόν κώδωνα, άγγέλλων ούτω εις τούς αναμένοντας κάτω συμ- 
πατριώτας του, δτι πάσα άντίστασις ήτο ματαία, δτι έπρεπε νά κα- 
ταλίπωσι τό μέρος έζείνο καί νά ύποχωρήσωσιν... έπιφυλασσόμενοι δι' 
άλλην, καταλληλοτέραν έζείνης, εύκαιρίαν.

Πόσον μελαγχολικώς διεχύνοντο άνά τά πέριξ καί έν τώ μέσω τής 
νυκτός οί βαρείς καί θλιβεροί εκείνοι ήχοι τοΰ κώδωνος !

Ένόμιζέ τις δτι ό Σαντεραίν έλεγε πρός τούς περί τόν ναόν χωρικούς.
— Σύντροφοι, άπομακρυνθήτε ! 'Η ώρα μας δέν έφθασεν άκόμη. 

Διολισθήσατε διά μέσου τών βρόχων τοϋ δικτύου, δπερ σάς περισφίγ
γει. Υπάγετε νά χαρακωθήτε μακράν, έν ταίς λόχμαις, καί άναμεί- 
νατε, γενναία τέκνα τής Γαλλίας, ήμέραν εύοιωνοτέοαν, τήν ήμέραν 
εκείνην, καθ’ ήν ό κώδων θά δυνηθή νά σημάνη έν πάση χαρά καί δυ
νάμει μέ τήν χαλκίνην αύτοϋ ψυχήν τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος !

Δ’
Εις αξιωματικός τοϋ πρωσσικοϋ στρατοϋ ειχεν ήδη καταρρίψει τήν 

χαμηλήν θύραν τοΰ πρεσβυτερείου. Ήδη ό Σαντεραίν ήκουεν εύκρινώς 
βηματισμούς βαρείς, κρότον πτερνιστηροφόρων ύποδημάτων στρατιω
τών άνερχομένων τήν παλαιάν λιθίνην κλίμακα τοϋ κωδωνοστασίου.

Καί ό ήθοποιός είδεν έπί τής φλιάς στρατιώτας φέροντας κράνος 
αιχμηρόν καί ξανθήν γενειάδα.

Ή λύσις τοΰ δράματος έπλησίαζεν.
— Ζήτω ή Γαλλία ! άνέκραξεν ό Σαντεραίν διά φωνής στεντόρειας.
— ΙΙϋρ ! άπήντησεν άγρια τις φωνή.
Καί ό ήθοποιός, πυροβοληθείς έζ τοϋ συστάδην, άφήκε τό σχοινίον 

τοϋ κώδωνος καί κατέπεσεν αίμόφυρτος έπί τής κλίμαζος.
Ήτο νεκρός.
Ναι, άλλ’ έπί τών ψυχρών αύτοϋ χειλέων φαιδρόν έτι μειδίαμα 

έπλανάτο και τό μειδίαμα τοΰτο έσήμαινεν :
— Είμαι έκεϊνος, όστις σώζει τούς συντρόφους του. Είμαι ’Ιωνάς 

ό κωδωνοκρούστης, δστις άποθνήσκει ύπερασπίζων τήν πατρίδα του 
άλλ’ δστις κατέρχεται εις τόν τάφον ήσυχος, μέ τήν πεποίθησιν δτι όπι
σθεν αύτοϋ καταλείπει άνδρας γενναίους δπως τόν έκδικήσωσιν. ’Άλλοι 
ναι, άλλοι θά δυνηθώσι μίαν ήμέραν νά κατορθώσωσιν δπως άντηχήση 
ή στεντόρεια φωνή τοΰ κώδωνος., .τής Νίκης.

(Κατά τό Γαλλικόν ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΝΤΖΑΛΙΔΗΣ
------------'!»■♦>» < **----
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Cher Monsieur

Ce sont bien positivement des vers et non de la prose que vous de- 
mandez. A la bonne heure, avec vous, on sait du moins a quoi s'en 
tenir, mais quel dommage pour moi que vous n’ayez rien de ce bon 
Monsieur Jourdain qui, lui, ne voulait ni prose ni vers ! Je vous envoie 
done pour votre Musee des families, mon modeste tribut; puisse-t-il 
repondre a votre desir !

BIEN a vous

Janvier 1898 Eugene Brissaud

Monsieur
J. A ARSENIS

Directeur de «Ποικίλη Στοά»
A MADAME***

CECI n’est pas un badinage, 
Et je tiens it vous confesser 
Que rien, durant ce long voyage, 
Ne saurait au monde effacer 
Le doux souvenir de 1’absente : 
Il n’en peut m'etre de plus cher. 
Vous serez la, toujours presente, 
Comme un printemps dans mon 

hiver.
Pour animer ma solitude, 
Votre image, certainement, 
Prendra, suivant son habitude. 
La forme dun Esprit charmant 
J entreverrai votre sourire, 
Si fin, si doucement railleur. 
Et ce regard, ou Ton peut lire 
La virile bonte du coeur.

LE

J’entendrai votre voix troublante, 
Au timbre pur, harmonieux, 
Se pretant, toujours caressante, 
A tous les tons, gais, serieux 
Je vous verrai, cbaque semaine, 

A l’heure ou je vous recevais, 
Venir gaiment dans mon domaine 
Prendre la le<;on de francais. 
Je vous entendrai pour lui plaire, 
Flatter parfois le professeur, 
Faveur qu’il ne meritait guere 
Et vous pardonne de bon coeur. 
Tous ces details, si pleins de charme 
Resteront dans mon souvenir; 
Helas ! qui sait, cruelle alarme. 
Si ce passe doit revenir 1 

(1 mai 1896)

P H AL E RE
(Parodie du «Voyage imaginaire» de Beranger)

I
L ETE revient et sur son aile arclente 
M’ apporte encor de nouvelles douleurs: 
Deja je sens son haleine brulante 
Infecter Γ air de malsaines odeurs.

Arrachez-moi d’ Athene ou la poussiere 
Fletrit mes yeux et me fait tant souffrir.
Depuis longtemps je revais au Phalere ; 
C’ est la, c’est la que je veux rajeunir !

II
En vain Γ on dit que la France est ma mere.
Oui, je fus grec, avant d’etre frangais. 
Sous Pericles j’ ai du vivre au Phalere 
En cultivant mes choux et mes navets.
J’ai recolte des figues sans pareilles,
Qu’avec amour je regardais murir ;
J’ai deguste du bon vin de mes treilles... 
C’ est la, c’est la que je veux rajeunir !

III
Puisse bientot ton climat que j’envie 
Reconforter mes membres accables 1
Deja de loin Amphitrite me crie : 
«Accours, ami, les bains sont installes». 
Partons, partons ! voici mon equipage;
Fiacre, en ton sein garde moi de perir ; 
Sans accident conduis-moi sur la plage,
Ou j’ ai congu Γ espoir de rajeunir !

IV
Kephissia me plait par sa verdure, 
Mais le sejour en est par trop couteux. 
Va-t-en la has, cocher, je t’en conjure, 
Ou nuit et jour murmurent les flots bleus.
Quel horizon ! Quelle pure lumiere !
Quel beau spectacle a mes yeux vient s’offrir ! 
Sur le rivage expire la poussiere...
C’est la, c’est la que je vais rajeunir!

V
Laissez au port entrer un invalide, 
Dieux du Phalere, ici protegez-moi !
Pour vos climats je quitte un sol aricle, 
Ou la poussiere aveugle jusqu’ au Roi. 
Retablissez ma santc compromise, 
Et si mes vers pouvaient vous attenclrir, 
Faites qu’un jour en me voyant Ton disc: 
C’est la, c’est la qu’ il a su rajeunir!

(Athenes 1898)
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A LA MORT
SOUMIS a ton empire, ό Mort inexorable, 
De tes cruels arrets nous subissons la loi
Rien n1 echappe au tranchant de ta faux redoutable.

Et le monde est a toi.

N’ es-tu pas lasse enfin d’immoler des victimes,
Et depuis si longtemps que les mondes sont nes, 
D’ emporter des humains au fond des noirs abimes

Dans tes bras decharnes ?

A 1 heure oil tu repands ton voile de tenebres, 
Les mortels suppliants ont beau se lamenter. 
Insensible a leurs cris, de tes exploits funebres 
Toi, tu poursuis le cours sans jamais tarreter.

Ab ! si tu n emportais de notre race humaine
Que des etres souffrants, vieillis ou malheureux, 
Ceux qui fatalement esclaves de la peine
N’esperent plus qu’en toi pour leur fermer les veux!...

® ■
Mais tu n epargnes rien : n importe oil tu la poses, 
Ta lourde main s' abat comme un fer meurtrier;
Les epis deja murs, les fleurs a peine ecloses, 
Tout tombe egalement dans ton fatal carnier.

■St
Spectre hideux et maudit, dis-moi quel est ton age? 
Quand Dieu crea le monde, etais-tu deja ne? 
Dans la nuit du chaos quel etait ton ouvrage? 
A quelle oeuvre infernale etais-tu condamne ?

N es-tu qu un noir fantome ou de ces ombres vaines 
Qu enfantc la terreur en face du danger ?
Serais-tu le neant, d’ oil les choses humaines
N’ emergent un moment que pour s' v replonger?

N on, ce n est pas possible et 1 ame immateriellc
En quittant sa prison reprend sa liberte.
Tu ne saurais Γ atteindre et ne peux rien sur elle
Que 1 affranchir des liens de sa captivite.

A ses derniers moments, sans crainte et sans reproche 
Le Juste devant toi ne silt jamais faiblir.
Bientot viendra mon tour; mais que mon heure approche 
Ou qu’elle tarde encor : je Γ attends sans palir !

(1898) EUGENE BRISSAUD

Ελα καί κάτσε δίπλα μου, 
καί μίλησέ μου κάτι 
ν’ ακούσω λόγια αρμόνικα, 
σαν τή δροσιά του ιχτεατη.

Μ. X

Κι’ άν ϊδής καί χύνω δάκρυα, 
σκύψε καί φίλησε τα, 
καί κάθε φόβο τής ντροπής 
στον άνευ.ο παραιτα.

τρέξουν δάκρυ στο φιλ'-,
__ τού Ιίακτωλοΰ τό "" 

πούγει γρυσάφι στο νερό 
σαν βασίληάς τό στέμμα!
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ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ IMOY

F · ■ - . ■ · , .

Ι^λλ αγαπη μου χρυσή, γύρε στήν αγκαλια μου 
νά 'νοιώσης μέσ’ τά στήθια μου ποιά έχω γιά σέ κρυμένη 
αγάπη, πού τήν τρέφουνε τ' αγνά τά δνειοά μου, 
καί τήν ποτίζει μ’ αίμα της καρδιά αροωστημένη.

8

Αχ! πέσε στήν αγκάλη μου, λυπήσου τήν καοδιά μου 
καί γιανε της τον πόνο της, κάμε νά γίνη αλήθεια 

Δσα τής λέγει ή έλπίδα μου, τά τόσα δνειοά μου, 
“τι δέν είναι ψέμματα, δέν είναι παοαμύθια.

St

Γύρε νά δείξω τ’ ουρανού μέ τδ πολύ καμάοι, 
πώς κλείνονται σέ μια αγκαλιά, φιλούνται καί τ’αστέρια 
δπως τά δυδ τά μάτια σου ποΰ λάμπουνε μέ χάοι.

Ναι, πέσε στήν αγκάλη μου, καί τότε θά τδν πείση 
πώς μια μικρή έρωτική, ενδς ανθρώπου αγκάλη, 
μέσα 'μπορεί ολόκληρο Παράδεισο νά κλείση.

{1899} ΤΑΚΗΣ ΜΠΕΤΣΟΣ

Εν ’Α&ήναιρ τί) 25ύ] Φεβρουάριον 1899

Φίλτατέ ιιοι κ. Άοιίένπ,
Ό έπιμένων νίκα' δμολογώ δ’ δτι ή επιμονή σας, ή μετά τόσου ενθουσιασμού 

καί ευγενείας έκάστοτε έκδηλουμένη μοι, δπως άνεύρω τήν πρδ ετών γραφεΐσαν 
παρ εμού έκδρου.ην εις Οίτην, ήν δέν έγνώριζον καί έγώ, πού ειχον ρίψει, 
έπήνεγκε τδ αποτέλεσμά της.

Άνασκαλεύσας πληθυν χαρτιών μου, τήν άνεύρον καί σας τήν αποστέλλω 
πρδς δημοσίευσιν έν τή κΠοιηίλτ] Στοά», ής ή αληθής πρόοδος καί περιωπή έν 
τή φιλολογία τής πατρίδος ήμών, τιμά έξόχως τούς ωραίους υμών αγώνας — καί 
τήν δλως πεφωτισμένην υμών Διεύθυνσιν, εις καταρτισμόν ενός λαμπρού ’Ετη
σίου πνευματικού έργου.

’Άν ή εις Οίτην άνάβασίς μου, ε'ις τών πόθων μου ν’ αναρριχώμαι τάς ύψη- 
λωτέρας κορυφας τών ορέων τής πατρίδος μας καί έκειθεν νά γράφω τάς έξ αυτών 
εμπνεύσεις μου καί έντυπώσεις, μοί ένέπνευσε τήν συγγραφήν αύτής, ή έπιμονή 
σας έσωσεν αυτήν τής μή απώλειας της, τής λήθης. Σας ευχαριστώ έπί τούτω.

Μετά τής διατριβής μου ταύτης, δέχθητι, φίλτατέ μοι, εις άνάμνησιν καί 
έν μικρόν τεμάχιον έκ ΙΙεντελησίου μαρμάρου, έκ τής έπί τής Οίτης άνεγερ- 
θείσης στήλης, εις μνημεϊον τής έκεϊ άναβάσεως τών πρώτων τής 'Ελλάδος 
Ηγεμόνων μας, έκ τών ολίγων τεμαχίων, ατινα συνέλεξα ώς έγκόλπιον μνή

μης αγαστής.
Σας ασπάζομαι,

Μετ ιδιαζούσης έκτιμήσεως
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ

έτράπησαν
τροφής- ό μέν κόπτων θαλερούς έλάτης κλώνους

ΕΛΟΣ έφθάσαμεν μετά πορείαν τρίωρον άπό 
τής κωμοπόλεως Υπάτης, όδεύοντες έπί 
'ίππων οι ’ ατραπών βατών έν μέσφ βραχώ
δους έδάφους καί βραδύτερου ύπο τάς μακράς 
σκιάς πελωρίων έλατών εις θέσιν ομαλήν έν 
ε’ίοει οροπεδίου, ένθα άφιππεύσαμεν. Ό ήλιος 
έχρύσου έτι τάς πετρώδεις κορυφάς τής πολυ
σχιδούς Οίτης. Διά μέσου άποκρήμνου μακράς 
χαράδρας διεφαίνετο κάτωθεν ήμών τμήμα 
τής γραφικής πεδιάδος τής Φθίας καί άντι- 
κρυς έζηπλούτο όπισθεν τής δλοσειράς τής 
Όθρυος ώς λιμ-ήν προς νέας κτήσεις ή λίμνη 
Νεζερός. Κεκμηκώς έξηπλώθην ύπό γηραιάν 
έλάτην παρά κελαρίζοντα έκεϊ που κρυσταλ
λώδη ρύακα, άφεέμενος εις τήν ρέμβην τών 
σκέψεων, αΐτινες κατεϊχον τό πνεύμά 
ιπτάμενον άκράτητον εις τάς διαυγείς 
κενού έκτάσεις, ένώ οί άκολουθούντές 

εις τήν σύμπηζιν νυκτερινής κατοικίας καί προπαρασκευην 
; συνεπήγνυεν άρωματώδη 

στρωμνήν, άπολήγουσαν εις χλοερόν έρεισίνωτον, (γιατάκι καλούμενου 
ύπό τού λαού) τήν στρωμνήν τών άρματωλών καί κλεπτών, ό οε απε- 
ξεεν οβελίσκον διατρυπών τεμάχιον άμνού, καί άλλοι σύροντες άπεζηρα- 
μένον ογκώδη κορμόν, έτοποθέτουν αυτόν πρό τών κρασπέδων τής έτοιμου

μου 
τοΰ
με 
λ

Σ. Δ. II. Σ. 'Η Ανωτέρω διατριβή τοΰ διαπρεπούς πολιτευτοΰ καί 
νϋν Βουλευτοϋ Φθιώτιδος κ. Νικολάου Δ. Χατζίόκου, Αποτελεί δΰνα- 
ταί τις είπεϊν εξαίρετου συμπλήρωμα ετέρου περισπουδάστου αύτοϋ 
άρθρου άπό της Κορυφής τον Έλικώνος, δπερ πάλιν έφιλοξένησεν 
ή «ΙΙοικίλη Στοά» εις τόν πρώτον τόμον αυτής του έτους 1881.

'Η έκτοτε εϋελπις καί χρησιμωτάτη πολιτική δράσις τοΰ διακεκριμέ
νου ήμών φίλου, ΑπέΟπασεν όλοόχερώς έκ τοΰ φιλολογικού κόσμου 
ενα γλαφυρώτατον χειριστήν τοΰ καλάμου, διότι ό κ. Ν. Χατζϊδκος 
είς τούς πρώτους χρόνους τής θερμοτέρας πνευματικής ζωής διε- 
κρίθη καί ώς γλυκύτατος λαξευτής μουόικιοτάτων και άρμονικωτάτων 
στίχων καί ώς εμπνευσμένος λογογράφος μέ γλυκυτάτην φαντασίαν 
καί δύναμιν ύφους, συνδυαζομένην πρός άπαράμιλλον κομψότητα, 
ζηλευτήν χάριν καί γοητείαν λόγου.



452 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 453

ήδη άπαλής στρωμνής μας άνάπτοντες πυράν. Οΐα άφελής παρασκευή 
άναμιμνήσκουσα έμοί τάς τύχας τοϋ Ροβινσώνος. Δέν παρήλθε πολύς 
χρόνος ότε μέ άφύπνισεν εις τών συνοδοιπόρων μου έκ τοϋ κατέχοντός με 
διηνεκούς ονείρου καλών με εις δεϊπνον. Καί έκαθέσθημεν περί την φυσι
κήν έκείνην τράπεζαν. Όπόσοι έκ τών δειπνούντων εις πολυτελείς τρά
πεζας θά έπεθύμουν ν ’ άνταλλάξωσι τά πολυτελή αύτών έδέσματα 
πρός τό άπέριττον τών βουνών δεϊπνον όπόσοι ροφώντες τό άρόφητον 
νάμα τών ρυάκων της Οίτης, θά έμίσουν κατά τό θέρος καί αύτόν τόν 
οίνον της Καμπανίας !

Τό δεϊπνον διεδέχθησαν αΐ άφελεϊς έκεϊναι διηγήσεις τών ορεσιβίων 
τέκνων τής πατριδος μας, οί άθλοι τών άρματωλών, τών δφεων καί 
τών άγριων θηρίων τά μυθεύματα, ένφ τής νυκτερινής αύρας ή προσέγ- 
γισις διέχεε μέσω τοϋ αρμονικού θροϋ τής έλάτης εύχάριστόν τινα 
φρικίασιν εις τά σώματα ήμών προσεγγιζόντων έτι μάλλον τάς λαμ- 
περάς φλόγας τοϋ καιομένου κορμού. Τ ’ άστρα ύπέφωσκον άνω δειλά 
καί ωχρά ώς δάκρυα ύποτρέμοντα αγνώστου θεότητος, έγχύνοντα εις 
τήν ψυχήν μας τήν γαλήνην τής έρήμου. Σιγή διεδέχθη τάς άφελεϊς 
ήμών διηγήσεις καί μόνον ή έλάτη έψεθύριζε τήν άγνωστον τοϊς συνοδοι- 
πόροις μου γλώσσαν τής εσπέρας. Κωδωνίσκων άμφίβολος καί άραιός 
ήχος έφθανε μέχρις ήμών έντεινόμενος ύπό συριγμούς άνθρωπίνους. Δέν 
έδίστασα νά κατανοήσω OTt ήτο αίπόλος τις άγων εις νυκτερινήν βοσκήν 
τό ποίμνιον αύτοϋ. Καί ιδού μετ’ ού πολύ νεανίας έπλησίασεν ήμάς. 
Ζωηρός τήν οψιν, εύσταλής τό σώμα έκάθισεν όκλάδην παρά τήν 
πυράν καί έξαγαγών έκ τοϋ σελαχιού του μαχαιρίδιον ήρξατο άποξέων 
τεμάχιον ξύλου έκεϊ που έρριμένον, άποκρινόμενος λακωνικώς εις τάς 
έρωτήσεις ήμών. Μόλις μ’ έγνώρισεν ήθέλησεν ό μικρός έκεϊνος αίπόλος 
νά πληροφορηθή όποια μέτρα έλήφθησαν παρ ’ ήμών τών άντιπροσώπων 
τοϋ έθνους περί δημοσίου άσφαλείας καί ίδίαο περί ζωοκλοπής. Δέν μοι 
παρεπονέθη περί τής βαρείας φορολογίας, ούδέ περί τής κακής άπονομής 
τής δικαιοσύνης μας έλάλησεν, άλλ’ ήρξατο άφηγούμενος περί τών γενο- 
μένων ζωοκλοπών, περί τής λυμαινομένης τήν χώραν μας φυγοδικίας 1 
(ιΜέσα σαυτούς τούς δρόλαπας καί τά χιόνια ποϋ μάς έ'ριξεν ό Θεός δόστε 
μας τούλάχιστον τήν άσφάλεια τής ζωής μας καί τής μικράς αύτής 
άγέλης μας, καί προσπαθήσατε νά μή ξαναγίνη τό κακόν ποϋ ήτανε 
άλλοτε τής κλεφτουριάς στόν τόπο μας». Οίον μάθημα μοί έδωκεν ό 
μικρός έκεϊνος αίπόλος, ή μάλλον όποιον μάθημα δίδει εις τούς κυβερ- 
νήτας τής χώοας τό τέκνον τών βουνών, τό προωρισμένον νά ποδηγε- 
τήται ύπ ’ έκείνων καί νά τυγχάνη τής άγρύπνου προστασίας αύτών.

Καί ύστερον ζητοϋμεν νά έπιτελέσωμεν τό πρός τούς ύποδούλους άδελ- 
φούς κληροδοτηθέν ήμϊν καθήκον διά τής αίματοβαφοϋς διαθήκης τών 
προγόνων μας, συντάττοντες τήν χώραν διά τής άνοργανώσεως τών στρα
τιωτικών καί ναυτικών δυνάμεων αύτής, καί ύστερον ζητοϋμεν ν ’ άνορ- 
θώσωμεν τήν έν τώ έξωτερικώ δημοσίαν πίστιν, κανονίζοντες τά οικο
νομικά τής χώρας ούτως ώστε νά έμπνεύσωμεν πεποίθησιν εις τά ξένα 

κεφάλαια, καί ύστερον συζητοϋμεν περί αύτοδιοικήσεως τών δήμων, καί 
άμεριμνώμεν περί τοϋ σπουδαιοτάτου έρείσματος τής πολιτείας, άνευ τοϋ 
όποιου άποσυντίθεται ό οργανισμός παντός εύνομουμένου κράτους. Στε- 
ρούμεθα δημοσίας τάξεως, στερούμεθα δημοσίας άσφαλείας. Έγείρομεν 
όθεν πάντες οί άντιπρόσωποι τοϋ λαού καί τοϋ τύπου οί έργάται την 
φωνήν ήμών ύπέρ τής έπικρατήσεως τής άσφαλείας καί τής τάξεως, 
έργασθώμεν πρός έμπέδωσιν τοϋ άσφαλοϋς αύτοϋ θεμέθλου τής πολι
τείας, ύψούμενοι ύπεράνω τοϋ πολιτικού άνταγωνισμοϋ, καταπατοϋντες 
το έρπετόν τοϋ ειδεχθούς φατριασμοϋ.

... ’Ήδη ή νύξ βασιλεύει πανταχοϋ, ό είς κατόπιν τοϋ άλλου κλίνομεν 
ε’ις ύπνον, βαυκαλιζόμενοι ύπό τοϋ κελαρύσματος τοϋ άεννάως κυλινδου- 
μένου ρύακος καί τής έλάτης ψιθυριζούσης τό ύπναλέον αύτής <γσμα. Άπο 
τής κορυφής τοϋ βουνού κατέρχεται ριγηλός ό άνεμος άναγκάζων ήμάς 
νά συσπειρώμεθα ύπό τά έγχώρια καλύμματα τών ορεσιβίων. Καί ό γη
ραιός κορμός καίεται θερμαίνων ήμάς ώς άγρυπνος φύλαξ διά τών φλο
γών αύτοϋ- ομολογώ ότι δίωρος ύπνος άνεπλήρωσεν έν έμοί τον μακρόν 
ύπνον τών νυκτών τών πόλεων. Έμεσουράνει ή πλειάς δτ ’ έγερθείς 
άφύπνισα τόν πρόθυμον οδηγόν μου τόν μέλλοντα νά μέ όόηγήση είς την 
ύψηλοτέραν άκρώρειαν τής Οίτης. Παρεμείναμεν έπ ’ ολίγον την άνατο- 
λήν τής φθινούσης σελήνης, καί έπισάξαντες τόν ίππον ήρξάμεθα όδεύ— 
οντες έν μέσω τοϋ σκότους συγκιρνομένου ύπο τάς ώχράς άκτϊνας αυτής. 
Ήκολούθουν τόν άκαταπόνητον έκεϊνον όδηγόν μου, ώς δ Δάντης την 
αίθερίαν αύτοϋ όδηγόν, άγνοών ποϋ βαίνω. Έδώ άνυψοϋντο πελώριοι 
έλάται, μαϋραι ώς άλλου γίγαντος σκιαί, έκεϊ προέβαλον άπόκρημνοι 
βοάχοι λευκαινόμενοι ύπό τής φοίβης ώς ώχρά φάσματα τοϋ άσφοδελοϋς 
λειμώνος, ένθεν ήκούοντο καταρρέοντα ΰδατα, καί είς τά βάθη άντελά- 
λει ή κραυγή ποιμενικοϋ τίνος κυνός ώς άλλη ύλακή τοϋ κερβέρου, είκών 
τελεία τοϋ άρχαίου άδου, ένώ άνωθεν έσελάγει το στερέωμα τοϋ ουρα
νού άναπαριστών κατ ’ άντίθεσιν τοϋ κάτω σκοτεινού κόσμου το φωτεινόν 
μέλλον τής άθανάτου ψυχής. Λεπτή άρωματώδης αύρα διέπνεεν ώσεί 
κατερχομένη έκ τών άστρων, ΐν ’ άσπασθή τά βλέφαρα ήμών, φίλημα 
άοράτου προσφιλούς ψυχής έκεϊ που περιϊπταμένης, μεθ ’ ής άλλοτε έν 
τή ζωή άνήλθον τήν κορυφήν τοϋ Έλικώνος. Προς βορράν έξετείνετο 
λαμπρά ή μεγάλη άρκτος, άνωθεν τών κεφαλών μας έσπινθήριζε τό 
σύμπλεγμα τής πλειάδος, ένώ φωτοβόλος ό μεγαλοπρεπής άστερισμός 
τοϋ Ώρίωνος διηυλάκου ώς άλλη ομηρική άμαξα τά ’κυανά τοϋ άνω 
πόντου πελάγη, καί πέραν πρός τήν Δύσιν τηλαυγής ό άστηρ τής ’Αφρο
δίτης διεχάραττεν ώς είδήμων οδηγός τής άναμενομένης ήοϋς την αίθε
ρίαν τροχιάν. ‘Έν πρός έν έσβέννυντο τ’ άστρα ώς άλλα ώχρά άνθη 
δρεπόμενα ύπό τής νυκτός διά τής σεληνιαίας αύτής δρεπάνης ήν έπί 
τέλει άπέκρυπτε καί αύτήν όπισθεν τής άκρωρείας τοϋ Τυμφρη
στού, ζηλότυπος μή δι ’ αύτών κόσμηση τό άρμα της ή ύποφώσκουσα
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ήώς . . . ’Ολίγα, έτι βήματα καί φθάνομεν έπί τής κορυφής της Οίτης.
Έπάτησε τέλος δ ποϋς μου τά παρθενικά αύτής εδάφη.
Χαϊρε πεφιλημένη της Οίτης κορυφή. Χαϊρε των άνέμων καί τών 

ύετών ή κατοικία. Χαϊρε της βροντής καί τών χιόνων ή στρωμ.νή. 
Χαϊρε αιώνιε τάφε τοϋ Ήρακλέους.

άπερίγραπτον θέαμα εκτυλίσσεται κάτωθεν ημών. Έν μέσω 
ς προβάλλουσιν αί κορυφαί τών κύκλω 

αί άκραι τών αίγιαλών, ή πλάζ της θαλάσσης καί τέλος τά 
την στιγμήν εκείνην συμπαρί- 

ου οντος οημιουργοϋντος διά της πνοής αύτοΰ 
Καί μετ’ οΰ πολύ γιγαντιαϊαι άκτϊνες έζα-

Οίον
φωτεινής δμίχλης διαδοχικών 
όρέων, 
πλάτη τών κοιλάδων. Νομίζει τις δτι 
σταται μάρτυς τοϋ ύπερτάτ1 
την πλαττομένην φύσιν.
πλούμεναι άνά τον ορίζοντα, έγχύνουσι πρός άνατολάς άτελεύτητον ύπέ- 
ρυθρον λάμψιν ούτως ώς άλλη πυρκαϊά λυμαίνεται την φύσιν ολόκληρον.

Πρώτην φοράν καθ ’ ήν συνέλαβον ακριβή ιδέαν τοϋ μύθου τοϋ Φαέ- 
θοντος. Ένόμιζέ τις δτι την στιγμήν εκείνην έπιβαίνων τοϋ άρματος τοϋ 
πατρός αΰτοϋ δ τολμηρός υιός παρασύρεται ύπό τών θυμοειδών εκείνων 
'ίππων καί άδεςίως ήνιοχών ολίγου δεϊν νά πυρπολήσν) τόν κόσμον δλον, 
δτε κεραυνούμενος παρά τοϋ Διός ύποκαθίσταται ύπό τοϋ άθύμονος αΰτοϋ 
πατρός, δστις μεγαλοπρεπής ανέρχεται έκ τοϋ πόντου έπί τοϋ άρματος 
αΰτοϋ καταπόρφυρος έκ τής καταλαβούσης αΰτόν όργής. Δυνάμεθα πρός 
στιγμήν νά τόν άτενίσωμεν νεύοντα χαμαί, δτε προ τοϋ καθήκοντος 
λησμονών τήν κατέχουσαν αΰτόν οργήν ρίπτει τό βλέμμα του άνά τήν 
ύπ ’ αΰτόν φωτιζομένην φύσιν άναγκάζων ημάς τούς θνητούς νά μη τολ- 
μώμεν ν’ άτενίσωμεν αΰτόν. ’Εγγύς μου διακρίνω έπί λίθινου βάθρου 
πυραμίδα έκ λίθου Πεντελικοϋ, άλλ ’ άφίνω νά περιεργασθώ τήν διαρκή 
αύτήν άνάμνησιν φιλομούσου ήγεμόνος βραδύτερον, θαμβούμενος πρό τοϋ 
κύκλω μου έκτυλισσομένου μεγαλοπρεπούς θεάματος. Τό χειροποίητο-? 
έργον ύποχωρεϊ πρό τοϋ έργου τοϋ Δημιουργού.

’Ιδού πρό έμοϋ δ χάρτης τής Στερεάς Έλλάδ: 
ίχνογραφούμενος ύπό τών χειρών τοϋ Δημιουργού. Κάτωθεν δ Λαμιακός 
κόλπος ώς μικροσκοπικός λιμήν περισφηνούμενος ύπό τών όρέων τής Λο- 
κρίδος, είς τάς άμμώδεις τοϋ δποίου άκτάς διακλαδοϋται ώς εις ράκη 
έσχισμένα δ τελμογόνος Σπερχειός. Καί κύκλω αΰτοϋ δμαλή, χρυσίζουσα 
ή πεδιάς τής Φθιώτιδος, πεποικιλμένη ύπό χωρίων προσομοιαζόντων 
άγέλην περιστερών, άνω τών δποίων ύπέρκειται ή'προσφιλής μοι πόλις 
τής Λαμίας. Παρ’αΰτόν έζαπλοϋται νωχελώς ώς άλλη Τιτανίς τανύουσα 
τούς βραχίονας αΰτης, μόλις άφυπνισθεϊσα,ή νήσος Εύβοια, διήκουσα μέχρι 
τών όρέων τής Καρυστίας, έπί τών ώμων τής δποίας έπικάθηται νεφύ- 
δριον δμοιάζον πρός κροσσωτόν έπωμίδιον περιχρυσωμένο-? ύπό τοϋ ήλιου, 
πέραν γαλανός δ Εΰβοϊκός κόλπος ήρεμεϊ στιζόμενος ύπό τών λιχάδων, 
αϊτινες άνέουσαν έπ ’ αΰτοϋ κατά την έκσφενδόνισιν τοϋ γίγαντος Λίχα 
έντεϋθεν έκ μιας άκρωρείας τής Οίτης ύπό τοϋ ημιθέου Ήρακλέους, δστις 

καί πέραν αΰτης

μετά τοιαύτης δρμής έτίναξε μακράν έκεϊ τόν σφοδρόν αΰτοϋ άντίπαλον, 
ώστε ύπό τούς πόδας αΰτοϋ διεσχίσθη εις άπόκρημνον χαράδραν το έδα
φος έφ ’ ού εστη.

"Ώ, δέν είναι μύθος τής άρχαίας ημών πατρίδος δστις νά μη ύποκρύπτη 
έν αΰτώ σοφήν τινα άλληγορίαν, ακριβή παρατήρησιν, άλήθειαν. Δεν 
διαβλέπει τις έν τώ μύθω αΰτφ τοϋ Ηρακλέους το άποτέλεσμα μεγάλου 
σεισμού διασχίσαντος μίαν τών κορυφών τή,ς Οίτης είς μέγα χάσμα, 
οΰτινος δ άντίκτυπος έδόνησε τά βάθη τοϋ Ευβοικοϋ κολπου, εκ τών 
σπλάγχνων τοϋ δποίου άνέδυσαν ώς τμήματα διαμελισθεντος σώματος 
αί νησίδες Λιχάδες ;

Όπισθεν τής Εύβοιας δ άπέραντος πόντος καί έν μέσω αυτού ή νήσος 
Σκύρος, διακρινομένη ώς μελανόν νέφος, καί πέραν αύτής το άχανες 
συνυφαινόμενον μετά τοϋ δμιχλώδους δρίζοντος. Δυστυχώς οεν ήτο τόσω 
διαυγής ή άτμόσφαιρα, ώστε νά φθάση δ οφθαλμός μας πέραν ακόμη 
μέχρις έκεϊ, ένθα ή παράδοσις λέγει, μέχρι τών άκτών τοϋ Ελλησπόν
του. Έντεϋθεν έκτείνεται ή πεδιάς τής Λοκρίδος καί όπισθεν αυτής 
διαβλέπομεν ώς δμιχλώδη θάλασσαν τήν άπέραντον τής Κωπαιοος 
πεδιάδα· οΰχί μακράν αύτής διαγράφεται είς το κενόν η κορυφή τοϋ 
Έλικώνος. Μέλαν νέφος αΐωρεϊται άνωθεν αΰτοϋ ώς άλλος πένθιμος 
πέπλος, δστις άπέπτη τών νεφελών τών φυγαδευθεισών υπο τών άτε- 
λευτήτων πυρκαϊών τοϋ δάσους έρατεινών Μουσών. Άναφαντάζομαι το 
ιερόν έκεϊνο τέμενος τών Μουσών ύπό τάς ύπωρείας τοϋ δποίου εδιοαχθη 
τήν γλώσσαν αύτών δ πολύς Ησίοδος, έ’ρμαιον ήδη τοϋ πυρος και τής 
άσυγγνώστου άμελείας ήμών. Βλέπω τοϋ Κιθαιρώνος τάς πετρώσεις κο- 
ρυφάς καί διά τών πευκοστεφών κρημνών άναπλάττω βαοίζοντα επι τής 
βακτηρίας του τόν τυφλόν Οίδίποδα ύπό τήν δδηγίαν τής έγκαρτερού- 
σης ’Αντιγόνης. Έντεϋθεν άνυψοϋνται ώσεί άλληλοκρατούμεναι αί ολο- 
σειραί τοϋ Κόρακος (τών Βαρδουσιών καί τής Γκιώνας) και έναντι αυτών 
εγείρεται ώς γίγας δ νεφοστρίμμων Παρνασσός. *Ό, άν ήτο ουνατον νά 
ποτισθώ τά νάματα τής Κασταλίας, δπως μέλψω τον ’Απόλλωνα έν 
μέσω τών νυμφών όρχουμένων περί αΰτόν, και σκιαγραφήσω το ιερόν 
αύτοΰ τέμενος, τό άδυτον τών Δελφών. Δυτικώς τυποϋται επι τοϋ ου
ρανίου χάρτου ή κωνοειδής τοϋ Τυμφρηστού άκρώρεια καί όπισθεν αυτής 
τ’ άπόκρημνα τής Εΰρυτανίας βουνά. Πέραν έκεϊ οιαγράφεται το συοεν- 
δρον Πήλιον, άναμιμνήσκον μοι τήν άρχαίαν Ίωλκον, τούς άθλους τής 
Άργοναυτικής έκστρατείας, τήν Κολχίδα καί τής Μηοειας το φοβερον 
πάθος τής ζηλοτυπίας, καί έπί τών πτερύγων τής αύρας φέρονται είς 
τό ούς μου οί στίχοι τοϋ πρωτομάρτυρος τής ελευθερίας Ρήγα Φερραιου. 
Άπώτερον έκτείνεται τοϋ Πίνδου ή μακρά σειρά, άφ ης ακούεται υπό
κωφος δ κρότος τών έπιπολαζόντων έκεϊ κεραυνών. Χαιρετίζων μετά σε
βασμού τά έδάφη έφ ’ ών τό πρώτον άνεφάνησαν τά στίφη τών άρμα- 
τωλών καί κλεφτών, τών προαγγέλων αύτών τής άναγεννηθείσης έκ 
τής τέφρας μητρός Ελλάδος, στρέφω ένδακρυ τό δμμα πρός την γραφι-
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κήν oaotv, ήτις ένέπνευσε τόσω θαυμασίω: τήν δημώδη ποίησιν εις τό νά 
έξυμνήση τά κάλλη αυτής καί τοΰ γηραιού Όλύμπου, δστις εις τό βάθος 
άνυψοϋται θίγων τόν ουράνιον θόλον. “Ενθουν τό πνεϋμά μου ΐπταται εις 
τούς χρόνους τής μυθολογίας καί μοί παρίσταται ώσεί πρό τών όμμάτων 
μου ή έδρα τών Θεών.

Άναφαντάζομαι τούς Όλυμπίους ευωχούμενους. Τήν Άφροδίτην ©ι- 
λαρέσκως κρατούσαν τό μήλον τού κάλλους, τήν ’Αθήναν σωφρόνως δια- 
λεγομένην μετά του ’Απόλλωνος, τήν "Ηβην τείνουσαν τώ πατρί άνδρών 
τε θεών τε κύπελλον νέκταρος, τήν "Ηραν όργίλως άτενίζουσαν αύτόν, 
τον "Ηφαιστον σκώπτοντα καί τον Έρμήν φέροντα τά πέδηλα αύτοϋ, 
καί μετ’ ού πολύ ιπτάμενον τόν άγγελον αύτόν τού Διός άνά τού Καυ- 
κάσου τά πάγη, κομίζοντα, τις οιδεν, οΐαν άγγελίαν εις τόν έκεϊ προσπε- 
πασσαλευμένον Προμηθέα, καί έν τώ άμα βλέπω τόν Όλυμπον καλυπτό- 
μενον ύπό νεφελών, άς συνεσώρευσεν ή μήνις τού νεφεληγερέτου Διός. . . 

....... Τά νέφη πολλαπλασιαζόμενα καλύπτωσι τό πλεϊστον τού δρίζοντος 

. . . βρονταί άκούονται. . . ψεκάδες πίπτουσι. Καί πριν ή άποχαιρετίσω 
τήν κύκλω μου έκτυλισσομένην μεγαλοπρεπή φύσιν, ίσταμαι πρός τής 
έκεϊ ύψουμένης πυραμίδος. Κύψας συνέλεξα τεμάχιά τινα τεθραυσμένα εις 
άνάμνησιν καί τής έπί τού ορούς άναβάσεώς μου, καί τής άναμνήσεως τής 
έπί τής Οίτης άναβάσεώς τών φιλομούσων έκείνων ηγεμόνων, τού Όθωνος 
καί τής ’Αμαλίας, οϊτινες κατά το θέρος περιερχόμενοι τήν Ελλάδα 
πάσαν δέν άφινον άξιοθέατον μέρος, δέν άφινον κορυφήν βουνού δσω καί 
άπόκρημνον, ήν νά μή έπεσκέπτοντο, λάτρεις τοΰ καλού, τέκνα τής 
ποιητικής οικογένειας τών Βιτελσβάχων. Ή κοινωνική θύελλα κατέρ- 
ριψε τού θρόνου τούς βασιλείς έκείνους, ή θύελλα τών ύετών συνέτριψεν 
εις τεμάχια τήν μαρμαρίνην στήλην. Τό συντετριμμένον στέμμα έπηκο- 
λούθησεν ή συντριβεϊσα στήλη. Καί μόνον ό δδοιπόοος διακρίνει έπί τών 
μαρμάρινων τεμαχίων τά ονόματα τών σεπτών τής πατρίδος μας πρώ
των βασιλέων. Δέν τά έξήλειψεν δ χρόνος, ώς δέν έξηλήφθη ή άγαθή 
αύτών άνάμνησις άπό τάς καρδίας τών Ελλήνων. Παρά τά ονόματα 
αύτά τά τετιμημένα άναγινώσκω καί τ ’ όνομα τοΰ σεβαστού μοι πατρός, 
άκολουθήσαντος τούς ηγεμόνας έκείνους καί έν τή εύτυχία καί έν τή 
δυστυχία. Δάκρυ κατέβλυσε τών όμμάτων μου. Δέν ήτο μόνον τό δάκρυ 
υίοϋ έπί τή θλιβερά άναμ,νήσει τής στερήσεως πολυτίμου πατρός, ήτο τό 
δάκρυ, δπερ χύνει ή άνθρωπότης άναφανταζομένη δτι ή τόση έ'υ.πνευσις 
ή κατέχουσα έπί τώ έκτυλισσομένω θεάματι τής μάγου φύσεως τά 
στήθη έκείνων, ύφ’ής έξάρσεως κατέχομαι καί έγώ τήν στιγμήν αύτήν, 
μετεβλήθη εις σποδόν . . .

Καί κύπτων τήν κεφαλήν κατέρχομαι βαρυαλγής τάς πλευράς τού 
όρους, άνακραζων πρός τήν κύκλω μου άποχαιρετιζομένην φύσιν; «Ώ 
φύσις πόσον είσαι ώραία άλλά καί πόσον σκληρά εις τά τέκνα σου ».

("Εγραφον έν Λαυ,ίγ κατ’Αύγουστον τού 1891)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ· ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ

ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ

ΠΟΘΟΥΝ νά ημην μέγας ποιητής διά νά ύμνήσω τόν 
θρίαμβον τής παντοκρατορίας σου, καί τό μεγαλεϊον τής 
δεσποτείας σου, έν πάση έκδηλώσει τής άνθρωπίνης ζωής, 
ώ άθάνατον ψεύδος !

Άλλά καί ή άπλή παράταξις τών κατορθωμάτων σου, πλέκει τό 
ένθουσιωδέστερον έγκώμιον, τόν ποιητικώτερον ύμνον και τον λυρικώτερον 
διθύραμβον τοΰ άπειρου σου θριάμβου.

Τό ποίημα τού ψεύδους είναι γραμμένον μ ερείπια ζωής, μ ερείπια 
έθνών, μ’ έρείπια ύγείας.

Avant la maissance du monde ....
τό Ψεύδος έ’σπευσε νά έγείρη τήν κεφαλήν καί νά ζητηση την παντο- 
κρατορίαν, άλλ’ έκρημνίσθη ύπό τής ’Αλήθειας· δέν άπελπίζεται δμως. 
«Θά σού δείζω έγώ, άνακράζει, δτι δ εχθρός οεν ενικηθη ειμη κατά το 
ήμισυ, δταν δέν έ'κανεν άλλο παρά νά ύποχωοήση εις ύπερτέραν δύναμιν ! » 
— ώς λέγει δ Μίλτων έν τώ « Άπολεσθέντι Παραδείσω».— Σπεύδει εις 
τούς πρωτοπλάστους καί οιά ψευδών φιλοφρονημάτων εζαπατ^ την Ευαν. 
Άπό τής έποχής έκείνης τά φιλοφρονήματα άρδεύονται μέ τά νάματα 
τού ψεύδους. Έξ αυτού καί δ στίχος :

Je vous assure qu’il ment 
Plus serri qu’un compliment.

Ή άπώλεια τού Παραδείσου είναι δ πρώτος θρίαμβος τού ψεύοους. 
Τήν φρικώδη φυσιογνωμίαν τού ψεύδους, διαστέλλει το ειοεχθες μειοιαμα 
ένθουσιώδους χαράς καί δ σατανικός καγχασμός ένδοξου κατακτήσεως.

Δι’ αύτοϋ συμβολίζεται ή άπώλεια τού παραδείσου τής ύγείας. Διότι 
τό ψεύδος είσέδυσεν εις τάς μυχιαιτάτας πτυχάς τής ήμετέρας ύπάρξεως, 
ένεπότισεν αύτά ταύτα τά στοιχεϊα της ημετερας ηθικης και υλικής 
ύπάρξεως ήν κατέκτησε δι ’ αιώνα τον άπαντα.

Καί δέν δύναται ούδεμία τής ζωής έκδήλωσις νά γείνη χωρίς αΰτη 
νά διέπηται ύπό τού φοβερού τούτου κυριάρχου. Ούτε αυτή άκόμη ή 
Θεογονία, ήδύνατο νά λάβη χώραν άνευ τού ψεύοους. Ανευ αυτού ο Κρονος 
δέν θά κατεβρόχθιζε βράχον άντί τοΰ Διός καί επομένως δλόκληρος ή Δη
μιουργία θά εμενεν άνευ Θεού’—άρα το ψευοος εοημιούργησε τον Θεόν ! 
Περίεργον μέν τό συμπέρασμα, ούχί δμως καί ψευοες το γεγονός, ότι : 
« Έν άρχή ήν το ψεύδος, και το ψευοος ην προς τον Θεόν, ώς ο Πατήρ 
πρός τόν Τίον Λόγον», διότι άνευ τού ψευοους οεν θά υπήρχε Ζευς, ο 
πατήρ άνδρών τε θεών τε 1
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Άλλ ’ αφέντες τούς Θεούς, έάν ρίψωιχεν εν βλέμμα έπί τής ζωής τών 
άνθρώπων, θέλομεν άρά γε ϊδη άλλον ήρωα θριαμβεύοντα, άλλην δύναμιν 
κινούσαν, ζώσαν καί δημιουργούσαν έκτος τού . . . ήμετέρου ήρωος ;

Έθνη ολόκληρα φερόμενα κατ’ άλλήλων, δέν θριαμβεύουν είμή διά 
τού ψεύδους. 'Ο Τρωικός πόλεμος άνευ τού ψεύδους τού Όδυσσέως, ή έν 
Σαλαμϊνι ναυμαχία άνευ τού ψεύδους τού Θεμιστοκλέους, τά Δερβενάκια 
άνευ τού ψεύδους τού Κολοκοτρώνη, θά παρίστων ποτέ τό ένδοξον έκεϊνο 
θέαμα της καταστροφής της όποιας τά έρείπια γράφουν τό μεγαλήτερον 
ποίημα τού θριάμβου τού ψεύδους ;

Έν τη Πολίτικη, τίς άλλος διευθύνει έκτος τού ψεύδους ; Οί λαοί καί 
τά πλήθη άγονται καί φέρονται διά λέξεων μυστηριωδών, άκαταλή- 
πτων, διά της γοητείας, διά τού ψεύδους.Λύτη είναι άγνη άλήθεια- άλλά 
πόσον οΐ πολιτικοί τών αιώνων δέν την έστρέβλωσαν δι ’ ίδιοτελεϊς σκο
πούς ; Καί ΐνα μη τρέξωμεν μακράν ύπομιμνήσκω είς τόν αναγνώστην 
τούς πολιτικούς της Ελλάδος.

Μήπως έν τή Διπλωματία, τίς άλλη είναι ή ψυχή, το πνεύμα καί ή 
μορφή, είμη τό ψεύδος ; Ό Βίσμαρκ, ό κτηνώδης ούτος τιτάν τής διπλω
ματίας, έγραφεν είς τήν σύζυγόν του : «... Δέν γνωρίζει, κανείς, 
ούτε ό δημοκρατικώτερος τών πολιτικών όποιον ψεΰδορ, καί όπόση 
άγυρτεία ύπάρχει έν αυτή τή λεγομένη διπλωματία!». Παρά τάς 
γραμμάς ταύτας παραθέτω καί τά έξης τού Μ. Ναπολέοντος : « Ό 
διπλωμάτης έκεϊνος, δστις εΐπει ήμέραν τινα την άλήθειαν, ε”σται δ 
μεγαλήτερος διπλωμάτης τού κόσμου- διότι ούδείς θέλει πιστεύσει αΰτώ 
καί τότε ούτος έπέτυχε τού σκοπού του». Τό δ’ ένδυμα ύφ’δ παρουσιά
ζεται τό διπλωματικόν ψεύδος είναι τό τών εύγενεστέρων αισθημάτων 
τής άνθρωπίνης φύσεως, ή φιλανθρωπία, ή άγάπη πρός την ειρήνην κλπ.

Ή ιστορία, ή ποίησις πιστεύω νά γράφωσιν άσυνειδήτως διά τού 
ψεύδους, τόν θρίαμβον τοΰ ψεύδους ! « Ή ιστορία λέγει κάποτε-κάποτε, 
περισσότερα ψεύδη άπό τήν ποίησιν» λέγει δ Chateaubriand. Ό δέ 
La Fontaine :

Les mensonges et les vers de tout temps sont amis I

Ή δημοσιογραφία ! Ό βωμός τού ψεύδους ! Καί δι ’ αυτήν αντί παν
τός άλλου έγκωμίου δίδω τόν λόγον είς τόν Freville, δστις μέ τό 
ειρωνικόν του μειδίαμα, λέγει πρός τόν άναγνώστην μου :

Voulez-vous des menteurs composer une liste ? 
En tcte il faut placer le noni d’un journaliste.

’Ιδιαιτέραν δμως συμπάθειαν τρέφει δ ήμέτερος ήρως πρός τούς δικη
γόρους καί τούς ιατρούς· μέ τήν διαφοράν δμως δτι τό ιατρικόν ψεύδος, 
είναι ή άλήθεια καί ή ύγεία, είναι ή σωτηρία. Άποκαλυφθώμεν πρό τού 
ζωτικού καί σεβασμίου ιατρικού ψεύδους τού όποιου . . . έγώ τουλάχι
στον, είμαι ή ένσάρκωσις ! Διότι, άφού οί ιατροί εχουσι νά κάνωσι μέ 
τά έρείπια τής ζωής καί τής ύγείας, τά όποια έρριψεν έπί τών κλινών 

τό ψεύδος, ή ψευδής καί έναντία πρός τήν φύσιν ζωή, πολύ φυσική, 
πολύ άληθής είναι ή διά τών όμοιων μέθοδος είς τό κατά φύσιν έπαναφορά.

Περί τών κοινωνικών ψευδών δέν λέγω τίποτε, φίλτατέ μοι Κύριε 
Άρσένη, διότι έπί τέλους εϊμεθα ήναγκασμένοι έν τή σκηνή τού κοινω

νικού βίου νά παίζωμεν τούτο κ’ έκεϊνο τό πρόσωπον δέν έπιτρέπεται 
ειλικρίνεια καί άλήθεια — έκτος έάν θέλωμεν νά παίζωμεν τό πρόσωπον 
τού bouffe!

Έπόθουν δμως νά γράψω περί τού ψεύδους τ’ όποιον έπιβάλλομεν είς 
ήμάς αύτούς, τό πνΐγον τήν ήμετέραν ύλικήν καί ήθικήν φύσιν, τό 
έκνευρϊζον καί έκφυλϊζον. Έπόθουν νά σαλπίσω τήν έγερτήριον έπανά- 
στασιν τής φύσεως έναντίον μιάς τοιαύτης ζωής ψευδούς καί αύτοκτό- 
νου. Είμαι βέβαιος δτι ή φύσις θά ένίκα, θά έθριάμβευε καί θ’άνεκτώ- 
μεν οΰτω τόν παράδεισον τής ύγείας καί τής εύτυχίας.

Καί τότε θά έπόθουν νά ήμην μέγας ποιητής, ΐνα ύμ.νήσω την νίκην, 
τόν θρίαμβον τής φύσεως καί τόν δεύτερον καί τελευταϊον ίσως κατα- 
κρημνισμόν τού Ψεύδους !

(1899) ΣΤΕΦΑΝΟΣ I. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ

τϊπα ή καρδιά μου, ολο καί χτυπά,
Και ό ’μιλιά μου κόβιται ... ποιος ξέρει
ΓΊοΰ ή δίκη σου η τόση άπονιά,
Πού ή δΐΚ7] μου η άγάπη &ά μέ φέρη

&

Πώς ηΰελα ν άλλάζουν οί καιροί,
Νά πάρω έγω την τόση άπονιά σου, 
Και συ νά ίδης,— ανέλπιστη στιγμή — 
Νά λυώνη άπό άγάπη η καρδιά σου.

(Άθήναι, 9 ’Απριλίου 1899)
ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ



ΡΑΓΙΚΟΝ γεγονός συνετάραττε την 21 ’Οκτωβρίου π. έ. την 
’Αθηναϊκήν κοινωνίαν. Είκοσιδιετής νιος, έξαιρετικής μορφώ- 
σεως καί εϋγενεστάτων αισθημάτων, ο ’Ιωάννης Χαρκίης, 
μονογενής υιός τον έν Βουδαπέστη φιλοπάτριδος Έλληνος και 
ήμετέρου Γενικού προξένου κ. Παύλον Χαρϊάη, αϋτοκτο- 
νών, διέκοπτε την πλήρη έλπίδων και χρησιμότητος ζωήν του. 
Τό αιφνίδιου του θανάτου, σνμπεσόντος με την αίφνιδίαν 

άφιξίν του εις ’Αθήνας, συνεκίνησε πάντας, ή βυγκίνησις δ' αΰτη έπετάθη, γνω- 
σθέντος οτι πλημμύρα αισθημάτων πρός νεαράν κόρην των ’Αθηνών, γνωστότατης 
οικογένειας, τον ιόθησεν είς τό μοιραίου τέλος Μόλις είχεν έλθη τήν προτε
ραίαν έκ Νεαπόλεως, εις ήν είχε μεταβή έκ Βουδαπέστης προς αναψυχήν.

Ή σφοδρά έπιθυμία του, ΐνα νυμφευθή τήν Έλληνίδα κόρην ταύτην και 
έγκατασταθή οντω έν Αθήναις, προσέκοψεν εις τινας τύπους καί ό ευαίσθη
τος νέος συνέλαβε πάραυτα, έν παραφορά, τήν άπόφασιν τού θανάτου.

Ό ’Ιωάννης Χαρίάης, άνήκων εις οικογένειαν έξόχως πατριωτικήν και 
διακρινομένην έπΐ άφθόνοις ήθικοϊς χαρίσμασιν, Ιτυχεν έπιμεμελημένης άγωγής. 
Ήτο Οιδάκτωρ τού Οικαίον τού έν Ουγγαρία Πανεπιστημίου, ή δ Ελλ. Σνβερ~ 
νησις τω είχεν άπονε' μη τον τίτλον νποπροξένου παρά τω αυτόθι Γεν. Προξε
νεία), ου περιβλέπτως προΐσταται ό έντή ξένη τιμών τό Ελληνικόν όνομα δια
πρεπής αύτον πατήρ. Καί έτάφη έν ’Αθήιαις, παρά του προσφιλούς συγγενούς 
τον κ. Γεωργ. Σωτηριάδον, θρηνηθείς καί υπό των αγνώστων ακόμη, οΐτινες 
συνεπάθησαν τον άτυχή, άλλ’ αίσθηματίαν νεανίαν.

ΛΙ έπλευΟε θαλάόόας καί είς των μεγάλου πόλεων άνε- 
μίχθη τήν τύρβην, καί ήλθε τέλος είς τήν γην τώλ’ 
αιωνίων χρωμάτων, των μεγάλων ιδεωδών.

Άπό τον Δουνάβεως μέχρι τοϋ Ίλκίάοΰ εν έκράτει 
όνειρον ! Εις παλμός. Καί τον παλμόν έγνώριζε περισ

σότερον τής διανοίας, ή καρό ία !

ΟΙ άγώνες τής αλκής ήδέλφωνον έπί τών θώκων τοΰ Παναθη
ναϊκού σταδίου τούς ΙΙανέλληνας. Και εις τήν κυκλοτερή εκείνην

ΪΠΑΜΗΣ Η. ΧαρΙΣΗΣ
άποθέωόιν τοϋ ελληνικού κάλλους, ό εκλεκτός νεανίας τής Βουδα
πέστης εξέλεγε τήν Άτθίδα νύμφην.Καί ή Ελληνική δόξα ήδελφοϋτο μέ τής καρδίας τόν θρίαμβον.

Θοίαμβον ο'ίιιοι, αίματηοόν '

"Εζηδε μακράν. ’Αλλ’ ήτο μόνον ή άαρκίνη ύπόσταάις μακράν. 
Ό νοϋς έφέρετο πάντοτε έδώ, είς τόν ήλιον αύτόν τόν χρυόά- 
κτινα, είς τήν γήν αυτήν των ίάάμων, είς τά ερείπια τά καλ
λιμάρμαρα. Κάπου έδώ έάπευδεν ή διάνοια ν’ άναπαραότήσμ μέ 
τήν ιλαράν όνειροπόλησιν ήν δημιουργεί ή άπόότασις. τήν μελαγ
χολικήν κόρην, τήν ονειρώδη, τήν έχουάαν έλαφρά ζώπυρα ζωής. 
Καί άντάρτης πρός δλον τόν κόσμον, περιώριόε τήν ΰπαρξίν του
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είς τό ττλαίόχον, τ’ όποιον τφ παρεχχεν ’Εκείνης μόνη ft μορφή ! 
Ή αίωνία θυθτολή τοϋ όήμπαντος ....

%
Ήλθε νά προόκυνήόμ τ’ δνειρόν τον. Ήλθε νά πανηγνρίόμ διά 

μιας εϋγενονς άποφάόεοις της τύχης τον την έξέλχξχν.
Καί. τήν έγνώρχζα τήν κόρην αύτήν. Έξ ύποδολης. Έκ φευγα

λέων άκτίνων, δόαχ έπερίΟόενον άπό άλλο, Ονγγενές φίλον μον 
αίόθημα. "Ω, ητο άξία τοχούτου θαναόίμον έρωτος. Λχπόθνμος ϋπαρ- 
ξχς. Λεπτονφαντος. Έαρχνή ψυχή. "Ανθος μχάς πρωίας φωτοδόλον.

Καχ τήν είχα ύμνχχόμ, διότχ καχ άλλων καρδίαν εχχε τρώόμ. Καί 
έψαλα τούς ότοχαόμούς της, δταν τήν εΐδεν ο φίλος μον νά ύψώνμ 
«Είς τον Ούρανόν» τό βλέμμα της.

’Αλλά τώρα, μετά τήν τραγωδίαν της καρδίας, πόθον δχκαχοΰταχ 
νά ύψώνχχ προς τόν Ούρανόν τό βλέμμα, δπον κάτχ θά όνναντήθμ, 
εν δνεχρον της γηίνης ζωής, δν πτερύγχθμα ψυχής, ή οποία άνήκεχ 
είς αύτήν, νοόταλγεχ τήν κνρχαρχίαν της ....

Καχ ηλθεν ό ’Ιωάννης Χαρίόης νά όννδεθμ μέ τ’ δνεχρον, άπό 
τον όποχον τόν έχώρχζε τό<5η άπόόταΟις ! Ή κοινωνία παρενέδη. 
Σκληρά, άκαμπτος. Άλλ’ άντιτίθεται κατ’ αύτής τό άθάνατον α'ί- 
<5θημα, οΐ άκατάόχετοι παλμοί, καί μία Οφαϊρα — θωόίδιον — τόν 
φέρει είς τον αίωνίου ρεμόαόμον τάς παραδειΟίονς δχθας.

Τό αίμα τών είκοόι δύο ετών είχεν άόφνκτίόμ εντός καρδίας 
ορφανής, καρδίας έρήμον. Έξεχύθη μαζή μέ τήν ζωήν, καί τό 
νεκρόν <5ώμα έκαλύφθη άπό μίαν άνάμνηάιν. Καί τό κρατεί ιί γή 
τών όνείρων τον, τήν όποιαν θά δύνανται νά έπνίκέπτοχνται, οόοχ 
όννεπάθηόαν έπί τη θανί?. τον.

Καί ήτο θανή τραγωδίας, έξ έκείνων άς νομίζονν τινές παρελ- 
θούόας. Θανή, άξία μεγαληρχίμονος ψάλτου, οίότρηλάτον όννθέτον. 
Ή αίοονία, άλλά καί άννπέρδλχιτος τραγωδία τής έρώάης ψυχχχς I

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ *

ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
-------ΆΓ'-------

1
ΩΡΑΙΟΤΑΤΕ νεκρέ, ποϋ άπό τάς δχθας τοϋ γαλανού Δου
νάβεως, έ'φερες τήν πληγωμένην καρδίαν σου εις τό μοσχοβο- 
λισμένον κρεββάτι τοϋ ’Αττικού χώματος. "Ενας άπόκρυφος 
ναός άνοίγει τώρα έμπροστά σου τάς πύλας του. Ή κατάρα 

τοϋ ίερέως οεν φθάνει κάτω άπό τούς θόλους Σου, δ μορφασμός τοϋ 
λαϊκού σβύνει εμπρός ε’.ς τόν πυλώνά του καί δ διωγμός τοϋ σταυρού 
σταματςό εμπρός είς τούς δράκοντας, οί δποϊοι φρουρούν τόν νάρθηκά του. 
Ώ ώραιότατε νεκρέ, φέρε έδώ μέσα τό πληγωμένου στήθος σου.

Ένας ίερεύς κινείται είς τό βάθος τοϋ θυσιαστηρίου. Περιβάλλεται 
τά εΰώοη άμφια καί φορεΐ την άνθισμένην μήτραν καί πέρνει είς τάς 
ίεράς του χεϊρας τό σιωπηλόν λιβανιστήριον τής άγάπης. Ένας ίερεύς 
κινείται είς τό βάθος τοϋ θυσιαστηρίου. Καί άπό τά χείλη του άνεβαίνει

πρός τούς άφθάστους θόλους ή μουσική τών τηκομένων σωμάτων καί άπό 
τό λιβανιστήρών του ύψώνεται, μέσα εις τό κίτρινον φώς, τό πανεύοσμον 
θυμίαμα τών καιομένων ψυχών.

2

ΤΩ ώραιότατε νεκρέ, άπό τάς πληγάς τοϋ στήθους σου ρέει τό αίμα 
τό άγιασμένον άπό τήν άγάπην. Ή δίψα τών φιλημάτων έκαμε χλωμά 
ροδόφυλλα τά χείλη σου. Ή ώραιότης τής σκέψεως έπλασσεν άλαβάστρι- 
νον τό μέτωπόν σου. Οί πικροί έναγκαλισμοί έδωκαν είς τό κίνημά σου 
τήν εύγένειαν τών πτερύγων καί ή άγωνία τών χωρισμών σοϋ έδωκε 
τήν δρμήν τοϋ ώραίου πτερυγίσματος, μέ τ ’ δποϊον έσχισες τήν άτμο- 
σφαϊραν τής ζωής.

3

Ω ώραιότατε νεκρέ, πού άπό τάς δχθας τοϋ γαλανού Δουνάβεως έφε- 
ρες τήν πληγωμένην καρδίαν σου είς τό μοσχοβολισμένον κρεββάτι τοϋ 
’Αττικού χώματος. Πόσον ώραΐα ένίκησες τήν Ζωήν ! Καί ή ζωή έπεσε 
καί σ’ έπροσκύνησε. Καί ή ζωή έμάδησεν εμπρός είς τά πόδια σου δλα 
της τ ’ άνθη καί έ'θραυσεν δλας τάς ληκύθους τών μύρων της καί έσπα- 
σεν δλας τάς χορδάς τών ψαλτηρίων της καί έχυσεν δλας τάς γλυκύ- 
τητας τών χυμών της καί έσκόρπισεν δλα τά χρώματα τών όνείρων της 
καί έφύσησε τήν τελευταίαν βοήν τών θριάμβων της καί έπεσε σκλάβα 
εμπρός είς τό κάτασπρον άγαλμα τής άγάπης σου.

Ώ ώραιότατε νεκρέ, πού άπό τάς δχθας τοϋ γαλανού Δουνάβεως 
έ'φερες τήν πληγωμένην καρδίαν σου είς τό μοσχοβολισμένον κρεββάτι 
τοϋ ’Αττικού χώματος. Πόσον ώραΐα ένίκησες τόν Θάνατον ! Καί δ 
θάνατος έπεσε καί σ ’ έπροσκύνησε. Καί δ θάνατος έσταζεν είς τά χείλη 
σου τήν αίωνίαν δροσιάν τής λήθης καί έχυσεν έπάνω είς τάς πληγάς 
σου τά βάλσαμα τών αιωνίων · Λ ~........ ! ----- ..ι _1 ο------- X.,
του χέρι τά μαρτυρικά κτυπήματα τής καροία:
σου τά βάλσαμα τών αιωνίων γλυκασμών καί έκράτησε μέ τό δυνατόν 

ις καί έπνιξεν έπάνω είς τά 
σπλάγχνα σου τόν άχόρταγον γϋπα τοϋ Καυκάσου καί έ'πεσε σκλάβος 
έμπρός είς τό κάτασπρον άγαλμα τής άγάπης σου.

4

ΤΩ ώραιότατε νεκρέ, πού άπό τάς δχθας 
έ'φερες τήν πληγωμένην καρδίαν 
τοϋ ’Αττικού χώματος 
σου τάς πύλας του. Ένας ίερεύς 
Καί άπό τά χείλη του άνεβαίνει πρός τούς 
τών τηκομένων σωμάτων καί άπό τό λιβανιστήριον του 
είς τό κίτρινον φώι

; τοϋ γαλανού Δουνάβεως 
σου είς τό μοσχοβολισμένον κρεββάτι 

Ένας άπόκρυφος ναός άνοίγει τώρα έμπροστά 
κινείται είς τό βάθος τοϋ θυσιαστηρίου, 

άφθάστους θόλους ή μουσική 
ύψώνεται μέσα 

είς τό κίτρινον φώς τό πανεύοσμον θυμίαμα τών καιομένων ψυχών. Ω 
ώραιότατε νεκρέ, κάτω άπό τό θυσιαστήριον τά χέρια τοϋ ίερέως ήνοι- 
ζαν ένα τάφον καί έστρωσαν ένα νυμφικόν κρεββάτι διά τ ’ άγνωστα 
μεσάνυκτα . .

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ



I
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ

ΚΡΗΤΗ δεν έσχε μόνον ήρωας — όλους τους άρρενας κατοίκους. 
Έσχε καϊ έκ τοΰ ασθενούς φύλου ήρωΐδας. Ηρωΐδας έν τή ένασκήσει 
τοΰ φιλανθρωπικού καθήκοντος. Καϊ προΐσταται τής δράσεως ταύτης 
μία δεσποινίς, ής τ' όνομα πλειστάκις ό τύπος εύφήμως άνέφερεν, ή

Μαρία Παπαδογιαννάκη.
Γλυκύτατη κόρη, Κρήσσα αληθής, φιλάνθρωπος άνευ θορύβου. Σπάνιον 

παράδειγμα έθελοθυσίας καϊ αφιλοκερ
δούς αύταπαρνήσεως

Ηεν έπέστη στιγμή κρίσιμος διά τήν 
Κρήτην — καϊ υπήρξαν ανται όχι όλίγαι— 
χωρίς ή Μαρία ΙΙαπαδογιαννάκη νά 
μή σπενση νά φανή χρήσιμος, νά συλλέξη 
έράνους, περιερχομένη πόλεις, νά παρα- 
μυθήση, νά συνηγορήση υπέρ τών όρφα- 
νών. Καϊ πάντοτε ή επιτυχία έστεψε τό 
έργον της. Τά γυναικόπαιδα τής Κρήτης 
οφείλουν εις αυτήν απείρους χάριτας. 
Τήν εύραν πάντοτε αρωγόν καί προ- 
στάτιδα.

Πλήρης πατριωτικών φρονημάτων, 
ύψηλόφρων, θαρραλέα, έπέσπασε τάς γε- 
νικάς συμπάθειας Αθήναι καί ό Πει- 
ραιευς καϊ αι Πάτραι καί ό Πύργος και 
τό Αγρίνιου τήν γνωρίζουν πολύ καλά 
καϊ τήν θαυμάζουν. Τήν ύπεστήριξαυ 
εις τό θεάρεστου έργον της, όπως περι- 
θάλπη ασθενείς καϊ γυμνητεύοντας, ακά
ματος πάντοτε καϊ πρόθυμος. Ηιετέλεσε 

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ® ή ψυχή τής 'Επιτροπής τών Κυριών, τά 
δέ νοσοκομεία τοΰ Ευαγγελισμού καϊ τό 

πλειστάκις τήν ειδον σπεύδουσαν νά έργασθή υπέρ τών Κρητών 
τραυματιών. ’Από φύσεως καλλιτεχνική ψυχή καϊ διά τοΰ λόγου συνετέλεσε πρός 
άνακούφισιν τών δεινών τών Κρητών. Πρός τήν Α Μ. τήν Βασίλισσαν συνέταξε 
συγκινητικωτάτην έπιστολήν διά τήν τροφήν τών προσφύγων καϊ έκκλησιν έδημο- 
σίευσεν είς πλειστας εφημερίδας και φιλολογικήν ημερίδα παρεσκεύασεν έν ’Αθήναις.

Τήν εικόνα τής άκατατΰονήτον και έξόχως φιλάνθρωπον κόρης παραδιδομεν 
έκ χρονογραφικοΰ καθήκοντος είς τήν δημοσιότητα, διότι ή δεσποινίς ΙΙατζα· 
δογιαννάκη αποτελεί συμπαθεστάτην φυσιογνωμίαν, διαλάμψασαν ήρέμως έν 
μέσω τών φλογών τού Κρητικού άγώνος

’Εν αύτή διακρίνει τις όχι μόνον λεπτότατα χαρακτηριστικά χαριτωμένης 
κόρης, έχούσης πολλά τά πλεονεκτήματα κάλλους, άλλά καϊ τήν φιλευσπλαγχνίαν 
εικονιζομένην είς τό σύνολον τής μορφής και τινα μελαγχολ· αν, όλως δεδικοιο- 
λογημένην διά μίαν Κρήσσαν. Μελαγχολίαν, ήτις ανακαλεί τόσας σφαγάς καϊ 
δηωσεις, έκπατρισμόν ύπό τάς σκληροτέρας περιστάσεις. Καϊ έχρειάζετο σθένος 
ψυχής καϊ εύρύτης καρδ ας, ϊνα τελεσφόρως έπέλθη τις παρήγορος είς τόσον 
μέγεθος δυστυχίας. Ευτυχής ή δεσποινίς Μαρία ΙΙαπαδογιαννάκη, ής 
τ' όνομα δικαίως αναφέρουν μετ' ευγνωμοσύνης τόσα χείλη Κρητικά, ύπο- 
στάντα όλην τήν πικρίαν τής καταδρομής.

ΣΕΛ1Σ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ΕΤΑ τήν τελευταίαν έν Δομοκώ ήτταν ό άτυχήσας στρατός τής Θεσσαλίας 
ύπεχώοει πρός τήν Λαμίαν. Τ’ άδόκητα ραπίσματα τής τύχης τά, οποία 
διηύθυναν κατά τής παρειάς του χεΐρες άορατοι, είχον πλέον εξατμίσει εις 
τα στήθη τών 'Ελλήνων στρατιωτών ολοκληρον τον ενθουσιασμόν με τον 
όποιον τούς έμέθυεν ή ιδέα τοΰ πολέμου και ειχον σταλάξει εις τάς ψυχας των- ■-----j----

τήν άπεγοήτευσιν τήν όποιαν γέννα τό πένθος μιας συμφοράς.
Ό σκοπός τοΰ πολέμου είχε πληοωθή. 'II τιμή τής 'Ελλάδος εσαοανώθη και η σωτη

ρία της έξηρτάτο πλέον 
ολόκληρος άπό τό έλεος 
τής ηνωμένης Ευρώ
πης ή φωνή τής οποίας 
μόνον ήτο δυνατόν νά 
σταματήση τελείως τοΰ 
βαρβάρου συμμάχου 
της τήν νικηφόρον πο
ρείαν καί νά έπιβάλλη 
σιγήν είς τά τηλεβόλα 
τοΰ νικητοΰ.

’Επί τών λόφων τής 
Τιίράτΰας τόν έπερ- 
γόμενον εχθρόν σπεύ- 
δοντα νά καταλάβη προ 
τής άνακωχής τήν Λα
μίαν, έπεοίμεναν δύο 
λόγοι του πρώτου συν
τάγματος, εχοντες δια
ταγήν νά κρατήσουν 
διά πάσης θυσίας τάς 
θέσεις των. Χρειάζεται 
νά ηναι κανείς κάτι τι 
περισσότερον άπό α
πλούς ’έφεδρος άποσπα- 
σθείς άπό τήν ειρηνι
κήν εργασίαν του καί 
μεταμορφωθείς έντός 
ολίγων ημερών είς 
στρατιώτην, ’χρειάζε
ται νά έχη πολύ βα- 
θέως έρριζωμένον έν τή 
συνειδήσει του τό αί
σθημα τής έθνικής τι
μής καί τοΰ καθήκον
τος, διά ν’ άντιμετω- 
πίση μετά τρεις άδο
ξους ήττας καί ενα 
πανικόν τόν θρασύν νι
κητήν τόν χωοοΰντα 
ύπερηφάνως ύπό τούς 
φαιδρούς ήχους τής 
μουσικής καί τούς πα
νηγυρικούς βρόντους τών τηλεβόλων του 
ημέραν νήστις τήν θέσιν του, άκλόνητος ε 
άπτόητος μέσα είς τήν βροχήν τι 
διά ν’ άποθνήσκη μέ τό μειδίαμα είς 

Δόξα είς τούς στρατιώτας τής 
Τιμή είς τά όπλα των ! 
Έγ άραξαν μίαν φωτεινήν γραμμήν μέσα είς τήν ελεεινήν σελίδα μέ τήν όποιαν εκηλ
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ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΣΑΝΗΛΟΣ !?·
(Αιδάκτωρ τής Νομικής και £</Γύρος άνΟυπολοχαχύς ές Άνδριτσαίνης 

~ πληγωθείς κατά τήν μάχην τής Ταράτσας)
διά νά κρατήση διά τής λόγχης μίαν όλόκληρον 
ς τάς μανιώδεις εφόδους του πολυαρίθμου εχθρού, 

:ών σφαιρών καί τών οβίδων, απαθής πρό του θανάτου καί 
τά χείλη έκεϊ οπού έτάχθη.
Ταράτΰας!
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δωσεν ή σύγχρονος Ελλάς την ιστορίαν της, γραμμήν ύπενθυμίζουσαν τάς ένδοξους 
δέλτους άλλων εποχών.

Ό "Ήλιος είχε δύσει. Αί σάλπιγγες έσήμαινον την παύσιν του πυρός καί αί έρυθραί σημαΐαι 
τής ανακωχής έκυμάτισαν εκατέρωθεν. Ή Λαμία είχε σωθεί από τον σίδηρον τού κατακτη- 
τού. ’Από ένα λόφον τής Ταράτσας κατέβαινε βραδέως μικρόν απόσπασμα στρατιωτών 
φέοον άναίσθητον επί τών όπλων του τον έφεδρον άξιη,ματικόν Ίωάννην Σανηλον 
κολυμβώντα εις τό αίμα του. ΓΙολεμών όρθιος εις την πρώτη ν γραμμήν διά του όπλου 
φονευθέντος στρατιώτου, είχε δεχθή σφαίραν μάουζερ εις τά στήθη ή οποία τά διεπέρασε.

Εύγε εις τον φιλότιμον άξιωματικόν !
Τιμή εις τό ξίφος του !
Ό θάνατος έδίστασε ν’ άπλώση τήν σκελετώδη χεΐρα του επί τής θαλερας νεότητος 

τού γενναίου άξιωματικού καί μετά δίμηνον νοσηλείαν, έπανήλθεν εις τήν ζωήν, φέρων εις 
τά εύγενή στήθη του παράσημον άνεκτίμητον άπό εκείνα τά όποια λαμβάνουν οί αληθείς 
ήρωες τού καθήκοντος επί τού πεδίου τής μάχης άπό τάς χεΐρας τού εχθρού.

® ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ 8

ΓΕΝΝΗΘΗ προ τεσσαρακονταετίας εις την νήσον τών ποιη- 
n BuR· τ“ν· Φύσις άνήσυχος, έπροικίσθη ενωρίς μέ μίαν ύπερτέραν 
damsel άντίληψιν τοϋ κόσμου.

Αί οικογενειακά! παραδόσεις τφ ύπέδειξαν τό στάδιον τών γραμμά
των, ή άνάγνωσις δέ άπό νεαρωτάτης ηλικίας τών μεγάλων τής Ιτα
λίας ποιητών, καί μάλιστα τοϋ Δάντου, τον ένεύρωσαν καί παρέσχον 

εις αυτόν πολύτιμα ποιητικά εφόδια 
διά την σταδιοδρομίαν του.

Διαμένων έν Ζακύνθω, πλήν τών 
πρωτολείων, άτινα βεβαίως καί ό 
ίδιος έλησμόνησεν, έγραψε πολλαχοϋ 
ποιήματα, άτινα διέκρινεν μάλλον ή 
γαλήνη τής έμ.πνεύσεως. Άν ποτέ 
έπέλθη άμείλικτος δ πέλεκυς τής κρι
τικής, δεν γνωρίζω τί θά σωθή έξ 
αυτών, διότι έν εργον ποιητικόν διά 
νά έπιπλεύση μιόίς πανωλεθρίας, δεν 
άρκεϊ νά ήναι περιπαθές ή περίτεχνον 
ή δύναμις τής ιδέας, ή τραχεία πολ- 
λάκις, είναι εκείνη ήτις άσφαλίζει τό 
βιώσιμον. Άλλ ’ δ Μαρτζώκης κυρίως 
κατά τά τελευταία έ'τη, καί μάλιστα 
άπό τής εις ’Αθήνας έγκαταστάσεώς 

__  του,παρήγαγεν ύπέρτερα έργα,φέροντα 
$ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ ® Μ*ως τήν σφραγίδα τής δημιουργίας, 

τής πρωτοτύπου διαμορφώσεως άορών 
τήν τε εύρυθμίαν καί τό άρχαιοπρεπές κάλλος, στίχων. Ό ποιητής έκλυ-
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δωνίσθη πολύ εις τό άγριον πέλαγος τής ζωής· έδρεψεν ολην τήν πικρίαν 
τής καταδρομής τής τύχης, άλλ* ώς ’Ανταίος, πίπτων άνυψοϋται, 
λαμβάνων νέας δυνάμεις έκ τοϋ πεζοϋ άνταγωνισμοϋ’ άν τό σαρκίον 
ύφίσταται δοκιμασίας, τό πνεύμα, ελεύθερον ταπεινών δεσμών, μετεω
ρίζεται πάντοτε ύπεράνω τοϋ «μολυσμένου χώματος» πρός άνεύρεσιν 
ένος ιδανικού.

Τό ιδανικόν αυτό ίσως δεν γνωρίζει άκριβώς ούδ ’ αυτός δ ίδιος ποιον 
είναι- άπλώς τό φαντάζεται, καί τό φαντάζεται μεγαλοπρεπές, αιώνιον, 
ιδανικόν προόδου, ιδανικόν τής άληθείας.

Ό ύάναεόΛ Φράνς ύποστηρίζει ότι ή άλήθεια, ήτις είναι άντικείμενον 
τής επιστήμης, δεν πρέπει νά ήναι καί άντικείμενον τής φιλολογίας καί 
δή τής ποιήσεως, ήτις μ.όνον άντικείμενον έχει τό καλόν.

Ή ποίησις τοϋ Μαρτζώκη είναι δ άντίπους τής γνώμης.
Ώς ποιητής, γράφει άναζητών τήν άλήθειαν. Καί δεν έχει άδικον· ή 

ποίησις δεν πρέπει νά ήναι αιωνίως άερόστατον πλήρες άφηρημένων 
εννοιών, άλλα δέον νά έχη και έρμα, τοιοϋτον δέ, ή άλήθεια.

Ώς άνθρωπος, αισθάνεται δ ποιητής όλα τά πάθη καί τά μίση, άτινα 
κατατρύχουν τόν θνήσκοντα αιώνα. ’Αλλά τά πάθη αυτά τά άγρια, 
τά μίση αυτά μεθ’ ών εις οΰδεμίαν προβαίνει δ ποιητής συνθηκολογίαν, 
καίτοι ουδέποτε ώς άτομον τά περιέθαλψεν έν έαυτώ, άφθόνως έν τούτοις 
τά έχρησιμοποίησεν εις τήν ποίησίν του, ής άποτελοΰν τά νεύρα καί ένίοτε 
τόν τελικόν σκοπόν. Δεν τά έκφράζει δμως άπεριστρόφως· τά ένδύει μέ 
μίαν άκτίνα ιδανικού, ήτις έπί μάλλον άστράπτει έν μέσω τοϋ μελανού 
πλαισίου, μέ τό δποΐον περιζωννύει τήν ποίησίν του ή άκαμπτος πραγμα— 
τικότης. Καί οΰτω δ ποιητής κατορθοϊ καί τήν άλήθειαν νά περικλείη 
εις τούς στίχους του καί άπό τό όνειρον νά μή άποξενοϋται τής ιδανικό- 
τητος. Καί νομίζω δτι, άν έπισταμένως έξετάση τις τάς έπ ’ έσχάτων 
διαφόρους έν Έλλάδι άποπείρας σχολών μέ τάς άτυχείς μιμήσεις των 
καί μέ τάς άγονους μεταφυτεύσεις ξενικών έμπνεύσεων, η τά μετρικά 
άνούσια αισθηματολογικά πεζολογήματα ή τούς οίονεί λελαξευμένους 
στίχους τούς άποπλανωμένους εις ασάφειαν μέ έν έκ προμελέτης άκατά- 
ληπτον σύμβολον, θά πεισθή ότι ή ποίησις ή δποία θ ’ άφήση αισθητά ίχνη 
είναι έκείνη, ήτις άποτελειται έκ ποιημάτων, άτινα φιλοτεχνούμενα άπο 
έμπειρον χεΐρα συνδυάζουν τήν αλήθειαν μέ τό ιδεώδες, τόν κλασικισμόν 
μέ τόν ρεαλισμόν, τήν άρχαιοπρεπή έμπνευσιν μέ την νεωτεριστικήν 
τέχνην. Ό Μαρτζώκης είναι έκλεκτικός ποιητής. Ούτε ρωμαντικός είναι 
ούτε μεταφυσικός, ούτε συμβολιστής, οΰτε πανθεϊστής. Είναι μόνον σκε
πτικιστής, έχει άντίληψιν πλήρη τής τέχνης καί άποκρούει τάς ύπερβο- 
λάς πάσης σχολής. Βαίνει μέσην δδόν· έγκολποϋται μόνον τάς άνταυγείας 
αυτών καμμίαν σκιάν. Δι ’ αυτό, δέν άσμενίζεται εις παιγνιώδη λογο- 
παικτικά καρυκεύματα στίχων, άλλ’ οΰτε σμιλεύει ψυχρά άνάγλυφα, 
οΰτε άναλύεται εις θρηνώδεις ιερεμιάδας. Οί στίχοι του έχουν ζωήν, τούς 
δονεί ή πραγματικότης. Καί έν τούτοις είναι ποίησις σεμνή, μέ άπειρον 
αίσθημα άλλ’ ούχί καί έκτεθυλημένον, μέ στροφάς εύστροφους, μέ πτή
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σεις στρώματα Οντως αιθέρια, προσπελαζούσας, μέ τολμηράς άλλ ’ ούχί 
καί παραδόξους ιδέας.

Παρά τω Μαρτζώκη δύο τενά έπέδρασαν. Ή μελέτη της ’Ιταλικής 
ποιήσεως ιδία δέ τοϋ ποιητοϋ Καρδούτση, τοϋ άναδείξαντος τόν νεο
κλασικισμόν, καί ή παρατήρησις ή μετά της θετικής προόδου συμβαδί- 
ζουσα. Ό Δάντης, ό Πετράρχης, ό Άριόστος, ό Άλφιέρης—’ιδίως ού- 
τος —, ό Φώσκολος, ό Μαντζόνης, δ Λεοπάρδηο, ό Καρδούτσης, πνεύματα 
έξόχως ποιητικά καί έξόχως φιλελεύθερα, τόν έχειραγώγησαν εις τάς 
πρώτας σκέψεις. Άλλ ’ ή έπίδρασις των δεν είναι τοιαύτη, ώστε ό Μαρ- 
τζώκης νά ήναι άπλοϋς άντιγραφεύς. Δεν θέλω νά ε’ίπω δτι ϊσως ένια- 
χοϋ δέν'.’έκφράζει καί πολύ πρωτοτύπους ιδέας· άλλά τό ένδυμα είναι 
πολύ νέον, ώστε καί έάν άλλοθεν ένεπνεύσθη, δύναται νά καυχηθή οτι 
κάτι ίδικόν του παρηγαγε. Μελετών τούς ’Ιταλούς ποιητάς είδε ένα 
εύρύτατον ορίζοντα' τό φως ήτο τόσω μέγα, ώστε τόν ώδήγησεν άσφα- 
λώς, έδημιούργησε δέ καί ίδιον δ ποιητής ορίζοντα, έμπνευσθείς άπό την 
σπουδήν την φιλοσοφικήν τών γεγονότων, την βαθεΐαν παρατηρητικό
τητα. Είναι τό νεώτερον πνεύμα έκεϊνο τό όποιον τόν φωτίζει, είναι ή 
παγκόσμιος πρόοδος, ή έπιστημη. Παρά τον έ'ρωτα, τόν έρωτα πρός τά 
ειοωλα τα αρχαία, και τον έρωτα τον ακορεστον προς την γυναίκα, 
παρά τόν άγώνα της δυστυχίας καί τόν πόνον δν προκαλεϊ ή δυσπραγία 
της Πατρίδος, ή έπιστημη ή κυρίαρχος, ή σημειοϋσα τόν έκλεκτικώ- 
τερον θρίαμβον τοϋ πνεύματος, αύτή έφείλκυσεν έπ ’ έσχατων τόν Μαρ- 
τζώκην, αύτη βαθύτατα τόν έμπνέει. Καί ηνοιξε τούς οφθαλμούς οΰς 
είχε κουράσγι ή αδιάκοπος δυστυχία, ή παρέκκλισις τήο κοινωνίας άπό 
τοϋ άγαθοϋ, τό χαμαίζηλον τών αισθημάτων καί είδε έν φώς, άντελή— 
φθη μίαν ταχύτητα, ένεθουσιάσθη άπό την προσπάθειαν τοϋ άνθρώπου, 
δπως έξερευνηση μέχρι τών άδύτων τό άπειρον καί είδε στεφομένην την 
προσπάθειαν ταύτην δλονέν ύπό της έπιτυχίας καί έβαλε κραυγήν θριάμ
βου καί χαιρετών εύφροσύνως τό μέλλον έκάλεσε την Μούσαν νά έναγ- 
καλισθή την ’Επιστήμην, ή μία παλαιά θεότης νά ψάλλη τήν νεωτέραν 
θεότητα. Ό "Εδισσον, δ Γέννερ, ό Ρέντγκεν ύμνήθησαν ύπό τοϋ Μαρ- 
τζώκη φιλοσοφικώτατα, δπως ύμνήθη παρ’ αύτοϋ δ Όμηρος, δπως θά 
ύμνεϊτο οίοςοήποτε κατακτητης τοϋ πνευματικού στερεώματος.

’Αλλά θά είπωσι τενές : «Καί είναι αύτο ποίησις ; Ή έπιστήυ.η διά 
τήν έπιστήμην τό ιδεώδες διά τό ιδεώδες.» Άλλ’ άκριβώς διότι δεν 
έσκέφθη τόσον περιωρισμένως δ Μαρτζώκης, παρήγαγεν έργα έπιβολής 
καί ηγείται σήμερον μιας σχολής. “Αν έν τή μουσική δ Βαγνερισμός 
άνήκει είς τό μέλλον, διά τήν ποίησιν δ ρεαλισμός είναι ένεστώς" ή ποίη- 
σις είναι μάλλον δεκτική καινοτομίας, ώς προσφορωτέρα είς τήν άντί- 
ληψιν, ε’ισεδέχθη δέ ήδη αυτή διά τοϋ Μαρτζώκη, τό πρώτον ήδη έν 
Έλλάδι, τόν χυμόν τοϋ ρεαλισμού.

Ή λατρεία του αΰτη πρός τήν έπιστήμην, ούσα άπόρροια ύπερβολι
κής κοπώσεως ώς έκ τοϋ έπικρατοϋντος ψεύδους έν τή κοινωνί^, τόν άπε- 

μάκρυνεν άπό μίαν άλλην λατρείαν- την τής κρατούσης θρησκείας. Ώς 
νά ζή έν τή έποχή τής άρχαιότητος, περιέπει είδωλα, λατρεύει τήν 
άρχαίαν Ελλάδα, δπως τήν έλάτρευσαν δλοι οί μεγάλοι ποιηταί πάσης 
πατρίδος καί πάσης έποχής· έν αύτή εύρίσκει τό τέλειον καλόν, δπως 
εις την σύγχρονον επιστήμην, την αει εςερευνωσαν, ευρίσκει τήν επιβο
λήν τής άληθείας. Καί προσεδέθη είς αυτά τά δύο άρματα, τά όποια 
δυστυχώς &ν μή διάκεινται δλως έχθρικώς, δέν διάκεινται δμως καί φι- 
λικώς πρός τήν ’Εκκλησίαν.

Οί νεώτεροι ποιηταί, ζώντες έν τή κοσμοπολιτική έλευθερία τοϋ πνεύ
ματος, δέν ύπηρέτησαν τον Χριστιανισμόν, διότι δέν ένεπνεύσθησαν έξ 
αύτοϋ. Άφήκαν είς τούς ιερωμένους νά κρατούν τούς χαλινούς τών κοι
νωνιών, αυτοί δέ ή έψαλλαν θανόντα μεγαλεία ή ονειροπόλησαν μέλ
λοντας θριάμβους, ή έκαυτηρίασαν σύγχρονα έλκη. Δέν είναι ή κατάλ
ληλος στιγμή νά γράψη τις περί τής περιέργου άληθώς έπιδράσεως τοϋ 
Χριστιανισμού έπί τής ποιήσεως. Άλλ’ή έξέλιξις ή πνευματική είναι 
τοιαύτη, ώστε δέν είναι δύσκολον νά προΐδη τις είς ποιαν φερόμεθα άνα- 
τολήν. Ταύτης προηγείται παρ ’ ήμϊν δ Μαρτζώκης, δ όποιος ήρξατο 
ύφιστάμενος μάλιστα καί τούς πρώτους λιθοβολισμούς. Τό ποίημά του 
«Είς τόν Χριστόν» έν τω δποίω φέρει προ τοϋ ’Ιησού οίονεί είς άντι- 
παράστασιν τάς κατακτήσεις τής έπιστήμης, έπέφερε τήν μήνιν τινων. 
Ό Μακράκης μάλιστα τόν έκεραυνοβόλησε διά τοϋ Λόγου, &ν δέ διέ- 
κειτο οΰτος φιλίως πρός τήν Ίεράν Σύνοδον, θά είχομεν, μετά τόν άφο- 
ρισμον τοϋ ’Ροίδου, καί τόν τοϋ άκάκου ποιητοϋ.

Άλλ’ ένώ ή πρός τά θρησκευτικά δόγματα τοϋ Χριστιανισμού άμφι- 
βολία έκφαίνεται είς πολλά ποιήματά του ζωηρά, μέ πόσην άφ’ έτέρου 
εύλάβειαν ζητεί άπό τόν «κουνόν πατέρα» νά τφ δώση ταχέως τήν αίωνίαν 
άνάπαυσιν, άφοϋ δέν τω έδωσεν άλλο τι καλλίτερον. Ποιος πόνος τόν σπα
ράζει άλλά καί ποιον θρησκευτικόν αίσθημα τόν έμψυχώνει καί πώς ή 
δυστυχία, ή πολυκέφαλος, δέν τόν άφίνει νά πέση νά προσκυνήση τον 
πατέρα τόσων ψυχών, δν δέν φοβείται, άλλ’ ικετεύει. Τούτο δέν είναι 
παλινωδία' είναε μία διακύμανσις όφειλομένη μάλλον είς τό αίσθημα ή είς 
τήν ιδέαν. Θέλω νά εϊπω δτι ή ηθική ένυπάρχει έν άπολύτω σκέψει είς 
τά ποιήματά του. Βεβαίως δέν θά έχη τις τήν άπαίτησιν νά περιλη- 
φθώσιν είς τά διδακτικά βιβλία, άλλ’ οί τοιούτου είδους άπηγορευμένοι 
καρποί συχνά είναι οί προάγγελοι κοινωνικών τρικυμιών, χαραυγαί άνα- 
γεννήσεων.

Άλλ’ ή έπιστήμη μόνη δέν τόν άπερρόφησε- δέν έχει μίαν χορδήν ή 
λύρα του" έθιξεν δλας τάς χορδάς, καί άπό δλας σχεδόν έξήλθον κύματα 
αρμονίας' διότι δταν τάς έθιγεν, ήμασσεν ή καρδία, τόν περιέσφιγγε πάν
τοτε ή δυστυχία, άλλά καί τόν έφώτιζεν ή συνείδησις τοϋ καλού, ή 
έρρωμένη άντίληψις τοϋ ύπεργηίνου κόσμου. Καί άφίνει αίφνης τήν έπι
στήμην διά νά τόν σύρν) ή γυνή καί έγκολποϋται τά θέλγητρά της καί 
ή αίωνία γυνή ήτις μέ πολλήν ικανότητα έπλεξε περί τό μέτωπόν του, 
τό ήλιοκαές καί ρυτιδωμένον, τάς αίχμηροτέρας άκάνθας, τώρα έμπνέ- 
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ουσα αύτόν, προετοιμάζη θέσιν διά τόν στέφανον της δάφνης. Ή γυνή 
τόν ελκύει και σήμερον ζωηρώς, δπως καί άλλοτε, καί άν δέν μέ άπατ£ 
κάποια ψυχολογική παρατήρησες, δ ποιητης γράφων τά τελευταία του 
σονέττα, ήγάπα. Διαφαίνεται ό πόθος της γυναικείας άγάπης. Καί 
ψάλλει την γυναίκα, άλλά την ψάλλει θανασίμως. Δέν δύναταί τις 
εύχερώς νά έννοήση άν όντως άγαπάή άν μίση. Καθηδύνεται έξ έρωτος, 
περισκοπών άβράν παρθένον, καί αίφνης όρθοϋται, οπισθοχωρεί ώς νά 
ήγγισεν επιδερμίδα έχίδνης. Έν κατανύξει προσεύχεται πρό τοΰ κάλλους 
της γυναικός, κόσμων αύτό μέ ρόδα’ κοινός ποιητης θά ήρκεϊτο νά 
φιλήση την ερωμένην του, δμιλών μέ τάς συνήθεις ταύτολογίας διά τούς 
παλμούς της καρδίας του. Αύτός, παράδοξος είς τό έρωτά του, μαίνε
ται άπό ένα λογισμόν ό πειρασμός της ύλης δέν τόν θίγει- είναι αγνός 
καί εύγενης καί δμως ζητεί κάτι τι ύπέρτερον της σαρκός- βλέπει άνί— 
κανον την γυναίκα ν ’ άρθή μέχρις αύτοϋ’ την βλέπει συχνά συρομένην 
εις την ίλύν, προδίδουσαν, καί δέν τρυφερολογεϊ, άλλά καταράται τόν 
τοιοϋτον έρωτα. Καί μόνη ή παρθενία προκαλεϊ την συμπάθειαν του καί 
άφιεροϊ είς αύτην άληθείς ύμνους. Ό ίδιος είς την « ’Ανοιξιάτικη νυχτιά» 
είκονίζει την τοιαύτην άγάπην.—Ένα φεϊδι σφυρίζει καί δέρνεται στη 
γη- δ γκιώνης ψάλλει μιά νύχτα ποΰ δέν θάχη αύγή. Καί είς τοιαύτην 
στιγμήν πέρνει ζωή άπό τόν γκιώνη καί άγάπη άπό την όχιά.—Τό σκό
τος τοΰ μίσους καί ή αύγή της άγάπης. Ποιον ύπερισχύει ; ’Αναμφίβο
λος τό μίσος.

Ό κύριος χαρακτηρισμός της ποιήσεως τοΰ Μαρτζώκη είναι δ κλασι
κισμός. Οί άρχαϊοι θεοί της Ελλάδος τόν έχουν λάτρην Ένθερμον. Εγ
καταλείπει πλειστάκις την σύγχρονον κοινωνίαν καί περιβαλλόμενος τόν 
παλαιόν τρίβωνα ρίπτεται είς τούς αρχαίους βωμούς καί παρά τούς κίο
νας καί τά άγάλματα προσεύχεται είς τούς Όλυμπίους καί έξίσταται 
πρό τοΰ κάλλους καί ΰμνος άνακινεί τά χείλη του καί λαξεύει λίθους 
άναθηματικούς — ποιήματα κλασικισμού. Ύμνοι τόν ’Απόλλωνα, την 
Άναδυομένην, γράφει τόν «Νέον Ίάσωνα». Άλλ ’ ώσάν νά κουράζηται 
διά το τόσον μεγαλείον, έπαναστρέφει είς την γην, ϊνα παραπονεθή διά τά 
άδοξα έτη της σημερινής ζωής. Καί είς αύτόν τόν θάνατον, βλέπων 
κηδευομένην άγαλματώδη κόρην, έμπνέεται άπό την άρχαιότητα καί 
συμβολίζει δι ’ αύτής την νέκρωσιν της Γλυπτικής, ήν είκονίζει δ Σταυ
ρός, ύψούμενος ώς κατακτητης έπί τών ερειπίων της αρχαίας τέχνης.

Άλλ’ δ Μαρτζώκης, πιστόν τέκνον τού αΐώνος είναι καί σοσιαλιστής 
άμείλικτος, άλλ’ εντελώς άκίνδυνος. Ή δυστυχία, καί άντικειμενικώς 
άλλά περισσότερον ύποκειμενικώς, τον κάμνει σοσιαλιστήν. Μέ δλον τόν 
κλασικισμόν, είς τά σοσιαλιστικά του ποιήματα (Αύγή — Πείνα — Συνω
μοσία— Σημαία — Στόν Ήλιο) νομίζει τις δτι ζή ούχί έν Έλλάδι, 
άλλ’ έν τή Δύσει.

Ό Μαρτζώκης—ούδείς θά τό άρνηθή— έγραψεν έμπνευσμένα ποιή
ματα, ιδίως δταν ταϋτα πλησιάζουν περισσότερον είς τόν κλασικισμόν. 

Δέν έχω καμμίαν διάθεσιν νά τόν άνακηρύξω έθνικόν ποιητήν — άφοϋ μάλι
στα ούδέποτε δ άνθρωπος ύμνησε τήν ΚΕ' Μαρτίου—ούτε νομίζω δτι τά 
έργα του δέν φέρουν ένιαχοϋ άτελείας τινας είτε ύπο έποψιν μορφής, 
ώς λ. χ. έν τοϊς γλωσσικοϊς τύποις, οεκτικοίς τελειοποιήσεως, είτε κατά 
τήν έννοιαν. Άλλά δ Μαρτζώκης είναι Έπτανήσιος καί είς τούτο 
δέον ν ’ άποδοθώσιν αί έλάχισται έλλείψεις. Καινοτομών, είσήγαγεν έν 
τή 'Ελληνική ποιήσει δλα τά μέτρα τής ’Ιταλικής ποιήσεως, ήν τε
λείως γνωρίζει, δέν άπεμακρύνθη δέ τού Ζακυνθίου ιδιώματος. Αί Bal
lades — τά πρώτα ποιήματά του τά σημειοϋντα κάποιαν ύπεροχην — 
είναι τέλεια δείγματα τού Ίταλισμοϋ. Άλλ’ αύτό δέν έμποδίζει νά 
ήναι άξια λόγου- δικαίως δέ δ Emile Legrand άληθή έκφράζει θαυ
μασμόν, γράφων πρός τόν ποιητήν μεταξύ άλλων καί τά έξης :

. . . J’y admire la facilite avec laquelle vous savez faire 
vivrer toutes les cordes de la lyre; vous avez, a 'mon 
humble avis, encelle dans tous les tons ; toutes les gam- 
mes vous sont familieres ; mais je vous dirai que, si j’avais 
un choix a faire, je crois que je me desiderais pour les 
strophes melancoliques que vous avez intitulees : La pace 
dei Morti. Il y a dans ces vers un souffle paissant; ils 
sont parents de ceux des Shakspeare, des Dante on des 
Victor Hugo! Je vous le declare sans flatterie.» Καί τά 
κατόπιν δημοσιευθέντα, δμοίας ύφής ποιήματά του (δ Βρυκόλακας — ή 
Έκδίκησις τού Κώμη — ή Τέχνη — τά Χαρτιά) διακρίνονται διά τήν 
άφηγηματικήν δύναμιν, δπως πολλήν περιγραφικότητα έχει τό «Κα
λοκαίρι» καί τό «Φθινόπωρου», άπειρον κλασικισμόν ή «Χαραυγή», 
βαθύ δ’ αίσθημα άγάπης αί «Φλόγες» καί τά «Σονέττα», άτινα 
μόνος έν Έλλάδι γνωρίζει νά γράφη άπταίστως. Άλλά καί Ανατο
λικά άσματα (δ Σουλτάνος—ή Προσευχή) έγραψεν έπιτυχώς, ένώ είς 
τάς «Μεγαλοφυΐας» (Δάντης — Βύρων) έδειξε τό φώς τής γνώσεως 
ύπέρλαμπρον. Ή ποικιλία αΰτη τών έμπνεύσεων συνοοευομένη καί 
άπό ποικιλίαν στιχουργίας, είς ήν δέον νά προστεθώσιν καί οί «Βάρ
βαροι στίχοι» οί έχοντες μέτρα καί στερούμενοι ρυθμού, οδς πρώτος έν 
Έλλάδι είσήγαγεν έκ τής ’Ιταλικής ποιήσεως δ Μαρτζώκης, άποδει- 
κνύει πνεύμα όχι κοινόν- δ κλασικισμός, όχι βαρύς, άλλά σύμφωνος μέ 
τό νεωτεριστικόν πνεύμα, ώς μορφή συγγενής τώ ρεαλισμώ, είναι δ 
άναδείξας τόν Μαρτζώκην. "Οταν δέ ή δύναμις τής έπιστήμης καταστή 
έπιβλητικωτέρα, τότε έπί μάλλον θ’ άναγνωρισθή ή άξια τού ποιητοϋ. 
Ούτος, κυρίως είπεϊν, άπλώς κατήρξατο τοΰ έργου. Άλλοι είναι έκείνοι, 
οϊτινες θά το συμπληρώσουν. Ή ποίησες άλλως τε σήμερον σπεύοει. Καί 
άν διασπάται είς τό είδος, πάντοτε πρός έν τείνει σημείον. Είς την 
άλήθειαν έν τή τέχνη. Ό Μαρτζώκης, ήκιστα ρεκλαμοπαθής, ούδένα 
θωπεύει ούδ ’ αύτοχειροτονείται άρχηγός σχολής, ούδέ ζητεί νά τήν έπι
βάλλη διά μαθητών αύτός ήνοιξε ένα δρόμον πολύ άσφαλή, χωρίς ύπερ- 
βολάς. Συνδέει δ δρόμος αύτός τήν μελιχράν άμφιλύκην τού ρωμαντισμοΰ 
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μ.έ τό έπιβάλλον λυκαυγές της έπιστήμης. Οί θέλοντες νά τον ακολου
θήσουν, θά ευρωσι τον ορομον πολύ ευρυν, μέ πολλάς έξάρσεις φιλοσο— 
φικάς, οιοτε τον προελειανε με πολύν πνευματικόν ιδρώτα, μέ πολλούς 
πόνους δ ποιητής.

Φ
Επεθύμουν πριν περατώσω το σχεδιογράφημά μου νά έχαρακτήριζα διά 

μιας μόνης λέξεως τόν Μαρτξώκηυ. Και είναι ή λέξις αΰτη : ’Αντάρτης.
Δέν εχετε ανάγκην νά ϊδητε την εικόνα του. Τό κραυγάζουν αί 

ποιήσεις του.
1 πίστη και υφισταται στερήσεις, δι ’ άς ούτε η κυβέρνησις της 

’Ιταλίας ης 8tvat υπήκοος, ούτε ή της ’Ελλάδος ης έτίμησε τά γράμ
ματα, έπρονόησάν ποτέ καί εγινεν άντάρτης— κατά της πλουτοκρατίας.

Είδε τάς προοοους τοϋ πολιτισμού καί εγινεν άντάρτης — άμφιβάλλων 
καί περί τοϋ Θεού άκο'μη.

Τόν έβασάνισεν ή γυνή καί εγινεν άντάρτης — κατά τοϋ πειρασμού 
τοϋ κάλλους.

’Αντάρτης τοϋ Ουρανού, άντάρτης της Γης. Άντάρτης καί όταν 
άκόμη θρηνεί φίλους νεκρούς, άντάρτης έν τω ίδίω οϊκω, άντάρτης τέλος 
κατά τών κοινωνικών απαιτήσεων καί εθιμοτυπιών, περιπλανώμενος 
νυχθημερόν άνά τάς Άθηναϊκάς παρόδους, άτημίλητος, εις ούδένα 
προσεχών, άφιερωμ.ίνος δλως είς τόν εσωτερικόν άνθρωπον. Άλλ’ &ν 
τρέφη άσβεστον μίσος άπό χαρακτήρος πρός ο,τι ψευδές, καί παράχορδον 
καί άφύσικον, αϊ ποιήσεις του δμως, &ν καί φαίνονται οτι ένεπνεύσθησαν 
άγρίως, δέν έμπνέουσι τρόμον- επικρατεί έν αύταϊς μία άρρενωπή, ούτως 
είπεϊν, γαλήνη, μία προσπάθεια νά άπλοποιή τάς φιλοσοφικάς ιδέας καί 
νά τάς άποκρύπτη ε'λκύων διά τής αρμονίας εις τά βαθέα νοήματα. Ό 
έκφυλισμός είναι τί άγνωστον είς αυτόν, ούτε ύπήρξε ποτέ μισάνθρωπος. 
"Οπως δ Καμόενς παλαιών έν τή θαλάσση έκράτει ύψωμένην τήν χεϊρα 
κρατών το ποίημά του, οΰτω καί δ Μαρτζώκης κινδυνεύων νά καταπον- 
τισθή είς τήν κοινωνικήν τρικυμίαν, κρατεί πάντοτε υψηλά έν ιδανικόν.

Τοϋ ποιητοϋ, δέν διαφέρει δ άνθρωπος. Αί άτίθασσοι ϊδέαι, ή άμερι- 
μνησία, τόν διακρίνουν καί έν τφ ίδιωτικώ βίω. Όσω ώς ποιητής είναι 
γνωστός — γράφων είς πάντα άνεζαιρέτως τά περιοδικά καί ημερολόγια 
— τόσω ώς άνθρωπος είναι άγνωστος. Τέλειος τύπος ’ιδιορρύθμου άνορός. 
Αεικίνητος, θερμόαιμος, νευρικός καί, διά τούτο, μέ τεραστίαν θέλη- 
σιν. Κατά βάθος άγαθότατος χαρακτήρ, συνεσταλμένος- δειλία, ήτις 
προέρχεται ούχί άπό φόβον, άλλ’ άπό άηδίαν. —Καθολικός το θρή
σκευμα, παρ’ ολίγον νά ήτο σήμερον. . . καρδινάλιος! Ητο νεώ- 
τατος, όταν τω έπροτάθη νά γίνη ΐερεύς είς την Ρώμην. Ή θρησκεία, 
ήν κατεφρόνησε, κάτι τι τω εδιδεν, ένώ ή πολιτεία τον άφίνει σήμερον 
νά τρέχη άνευ έργασίας έδώ κ’ έκεΐ, μόνην έ’χων χαράν νά ψιθυρίζη 
περιπατών καμμίαν στροφήν ’Ιταλικού μελοδράματος ....

Άλλ ’ ή ιδιορρυθμία του κυρίως έκρήγνυται δταν απαγγέλλει κανέν 
ποίηυ.ά του, είς φίλον τινα. Τό σώυ.α του δλον ηλεκτρίζεται- οί οφθαλ

μοί σπιθοβολοϋν, έκφράζοντες πλειότερον άκόμη καί τής μουσικοτάτης 
άπαγγελίας, τής ’Επτανησιακής. "Ηρεμος έν άρχή, τρικυμιώδης ειτα, 
καταλήγει είς έκάστην στροφήν είς έ’να παραπονετικόν, κλαυθμηρόν, οί- 
κτίρμονα τόνον, ένώ ή μία χειρ αιωνίως άνεβοκατεβάζει τόν μαλακόν 
πίλον, δστις σπανίως έγκαταλείπει τήν κεφαλήν του. Kat άπαγγέλλων 
ρίπτει έπί τοϋ άκροατοϋ βλέμμα σατανικώτατον, το δποϊον είς μίαν 
έκφρασιν μίσους, ή πρωτοτύπου ιδέας, άστράπτει έν θριάμβω. Αρκεί 
άλλως τε ν ’ άγνώση τις τούς « Αγώνας » του, ποίημα ίσχυράς έμπνεύ- 
σεως, ϊνα έ'χη τόν χαρακτηρισμόν τοϋ ποιητοϋ. — "Οπως ίδιορρύθμως 
άπαγγέλλει, έπίσης ίδιορρύθμως γράφει τά ποιήματά του- ουδέποτε έπί 
γραφείου. Πάντοτε τά σχεδιάζει καθ’ δδόν, τά πρώτα δ’ είς πεζόν 
σχέδια καταστρώνει είς καμμίαν γωνίαν άποκέντρου καφενείου, είς έν 
προστυχόν τεμάχιον χάρτου, πρό ένός κυπέλλου καφέ.

Οί κρόταφοί του τώρα μόλις λευκαίνονται, άλλά τό σώμα έζην- 
τλήθη σχεδόν. Μερίζει μεταξύ τών στίχων καί τών μικρών του τέκνων 
παρ ’ οίς έπέχει καί θέσιν μητρός, πάσαν την στοργήν, άν δέ αί κοινωνι
κά! περιπέτειαι τόν θέλουν θύμα, ή ποιητική έγκαρτέρησις χαρίζει σή
μερον είς τό πνεϋμά του άφθονωτάτας έμπνεύσεις, ίκανάς νά έκμηοενί- 
σωσι τάς έπιβουλάς τής Μοίρας.

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ασε με, κόρη όλόξανθη, 
’Στο σκότος που μέ ζώνει, 

’Άσε νά ζώ μονάχος μου 
’Στήν άφωνη έρημιά.
Φθάνουν σ’ έμέ τά βάσανα,
Φθάνουν σ’ έμενα οΐ πόνοι, 

"Αλλη δέ θέλω γύρω μου
Νά βλέπω συντροφιά.

Κύττα τό γκιιόνη, κόρη μου, 
Σάν λίγο ®ώς προβαίνει, 
ΙΙώς ουάζεται και κρύβεται 

’Στά όλόπυκνα κλαδιά,
Κ’ εγώ γυρτός ’ς τον ώμό σου 
Μέ τή φωνή σβυμμένη, 
Ωσάν ΐδώ τά μάτια σου 
Ουρλιάζω τρομερά.

Ισως νομίζεις, κόρη μου. 
Πώς σ’ έχω λησμονήσει
Γιατί πλειά τιόοα ό δύστυχος 
Δέ φαίνομαι σ εσέ.
Κ’ ίσως κ έσΰ ς τό πεϊσμά σου 
Θάχης κ έμέ μισήσει,
Μά εγώ τά μαύρα μάτια σου 
Δέ λησμονώ ποτέ.

"Οταν εμένα σκέφτεσαι
Θά βλέπης έμπροστά σου
Σάν ενα υ,αϋοο φάντασμα
Νά φεύγη βιαστικά,
Κ’ έγιο σάν συλλογίζομαι
Τά μάτια τά γλυκά σου,
Μιά φλόγα άνάφτει μέσα μου 
Καί καίει τά σωθικά.



ΠΟΙΚΙΛΗ

Οταν σ' έμέ δέ φαίνεσαι

Μέ τό γλυκό σου μάτι
Νά φέρης μεσ’ 'ς τά στήθη μου 
Κρυφή παρηγοριά,
Ω 1 πόσο, πόσο ή σκέψι μου 
Σκληρότερη σέ πλάττει, 
Πόσα φριχτά μαρτύρια 
Γροικώ μεσ’ ’ς τή καοδιά.

Ό λογισμός μου όλόφτερος
Έδώ κ’ έκεϊ πλανιέται
Κάτι ’ς τή γή γυρεύοντας
Νά πλάση άφ’ τή χαρά,
Μά έμποός μου αχνό ένα φάντασμα

’Αγάλι, γάλι σβυέται
Καί μόνο σάρκα όλόολογη 
Λαβαίνει ή συφορά.

St Si

Γυρευω τήν εικόνα σου

Κ’ έγώ νά λησμονήσω, 
Τά ολόμαυρα τά μάτια σου,
Τη μαγική φωνή
Καϊ ’ς τήν καρδιά τή δύστυχη 
Τή λησμονιά νά κλείσω,
Γιά μιά στιγμή τό στήθος μου 
Νά πάψη νά πονή.

Άλλ’ όταν συλλογίζομαι
Τά μάτια σου τά μαύρα,
Θαρρώ πώς βλέπω αγ·>άντια μου 
Νά τρέχη μιά φωτιά,
Ποΰ ανοίγει εύθύς τό στήθος μου 
Κι’ αισθάνομαι μιά λαύρα 
ΙΙοό μεγαλόνει μέσα μου 
Καί φθείρει τήν καρδιά.

•Κ Βί

^J^oboymai, κόρη, ό δύστυχος 

Κ’ έσΰ μή μέ μισήσης, 
"Οπως πολλαϊς μοΰ χύσανε

Φαρμάκι ’ς τήν καρδιά,
Κι’ από μακρυά τήν δψι μου 
Δέ θέλω ν’ αντικούσης
Καί γέρνω ευθύς τό βλέμμα μου 
Γεμάτο απελπισιά.

Β5

Γιά μένα, κόρη ασύγκοιτη, 
Δέ θέλω νά ύποφέρης, 
Θέλω κ’ έμένα αδιάφορη 
Γιά πάντα νά θωρής, 
Πώς σ’ αγαπώ, πώς φθείρομαι 

Έσΰ κι’ άν δέ τό ξέρης, 
Θά ξέρω έγώ μονάχος μου 
Πώς δέ θά μέ μισής.

Si

(9ερμα 'ς τό στήθος σ’ έσφιγγα, 

Σ’ έφίλια μεσ’ ’ς τό στόμα 
Καί σοΰ κρατούσα άχόοταγα 
Δεμένο τό λαιμό,
Κ’ ένώ τό βλέμμα μου άστραοτε 
Καί μώτοεμε τό σώμα,
Δέν αγροικοΰσα, κόρη μου,

’Στά στήθη ένα παλμό.
(’Ιανουάριος 1899}

’Στά χάϊδα μου τ’ αμέτρητα 
Σβυμένη μέ θωροΰσες 
Καί μώλεγες νά φύγουγε 
Μή μας πλάκωση ή αύγή, 
Κ’ έγώ βουβός κι’ αναίσθητος 
Τήν ώοα ποΰ μιλούσες, 
Μι’ αγάπη ώνειοευόμουνα 

"Οχι γι’ αύτή τή γή.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΤΓρεχοϊν, μουγκρίζουν μαΰρα τά σύγνεφα,

Ψυχρό τ’ αγέρι κτυπα τό πρόσωπο,
Βροχή μεγάλη, λοξή, πυκνότατη

Πέφτει μέ μάνητα.

Κανείς 'ς τό δρόμο, κανείς δέ φαίνεται
Κ’ έγώ μονάχος τρέχω γυρεύοντας

Εσένα, Μύρρα, έσέ που μ’ άναψες 
Μια φλόγα ακοίμητη.

Si

Έσέ γυοεύω καί τρέχω όλότρεμος"
Μια μαύρη σκέψι τό νοΰ μοΰ θόλωσε, 
Μή σ’ άλλου αγκάλη σ’ ΐδώ κατάγυρτη 

Φωτιά σκορπίζοντας.

Si

"Ω ! πόσο ή ζήλεια φθείρει τά σπλάχνα μου ! 
Μύορα, τό σκότος 'ς τήν πλάσι άπλόνετατ

Έλα καί ή νύχτα πλακόνει όλότυφλη 
Τή φρίκη φέρνοντας.

Si
’Έλα ... μά μόνο πετοΰν φωνάζοντας 

Τά νυχτοπούλια κ' έρχονται γύρω μου, 
Τρέχουν νά φάνε κάτι ποΰ σάπισε 

Μέσα ς τά στήθη μου.

Si

Παγοε τοιγύοω ς τόν κάμπο χύνεται 

Καί τό φεγγάρι λάμπει λευκότατο" 
Σπίτια, καλύβαις μέσα ’ς τά κύματα 

Κοιμούνται ανάσκελα.

Bi
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Τών δέντρων οί ίσκιοι φαίνονται γίγαντες 
’Στή γή ριμμένοι, κι’ δταν ό άνεμος
Κινεί τά φύλλα, τρέμω αφ ’ τδ φόβο μου 

Μήπως τούς ξύπνησα.
Si

Καϊ μεσ’ ’ς τδ στήθος παγόνει τδ αίμα' μου
Καί λαχταρίζω κυττώντας γύρω μου,
Μά μόνο βλέπω νά σέρνω πίσω μου 

Βαοειά τδν ίσκιο μου.
Si

Σά νυχτοπούλι τρέχω καί κρύβομαι
’Στην αγκαλιά σου, Μύρρα μου όλόγλυκη,
Καί σάν τδν γκιώνη σου ψάλλω πένθιμα 

Κάτι τι αιώνιο.

St

Τρεββ σιμά μου, τρέξε καί σφίξε με 

’Στην αγκαλιά σου, Μύρρα μου ασύγκριτη, 
Γιά ίδές γιά σένα, γιά ίδές πώς άναψα 

Φωτιά πελώρια.
St

Γιά ίδές τά φύλλα ποϋ μέσα έσκόρπισα 
Πώς λαμπυοίζουν, γροίκα πώς τρίζουνε, 
Σάν κάτι λένε πικρδ κι' απόκρυφο 

Τώρα ποϋ ανάψανε.
St

"Ασε με, Μύρρα, νά γύρω έπάνω σου 
Καί νά μεθύσω μεσ’ 'ς τήν αγκάλη σου, 
Kt ’ άκου

(Νοέμβριοί

τί λενε βαθεια τα σπλαχνα μου 
Τώοα ποϋ τ’ άναψες. 

1898]

’Επέταξα σιμά σου
Σέ νέφος νά σέ ζώσω,
Τδν ίσκιο σου \ι' απλώσω
Στ αν ίσκιο σου πλευοό,

(1899)

Κ’ έκρύφτηκα ς τδ φεΐδι
’Στή γή κάτι νά ρίξω,
Μιά πάλη νά κηρύξω,
Μι’ αλήθεια νά σοΰ πώ.

Σ’ ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ

AU’Illustre frenologo Cesare I.ombroso

Στεκεις κ’ έσύ βουβός καί συλλογίζεσαι

Γιατί σφικτά σέ δένουνε,
Γιατί σέ πέρνουν τόσα πλήθη αλύπητα

’Σ τής Νέμεσις τά χέρια.

St
’Έγκλημα τοομεοδ οί άνθρωποι όλότρεμοι 

Πώς έκαμες φωνάζουνε,
Κ’ έσύ εξετάζεις μόνος τή συνείδησι

Κι’ όλο γελώντας σκέφτεσαι.

Βλέπεις πώς πάντοτ ’ έτρεξες χαρούμενος 
’Εκεί ποϋ ή φύσις σ’ έσπρωξε'

Τ’ άστοοπελέκι πέφτει απδ τά ουράνια
Και υ,όνο φέονει θάνατο.1 1 V

st
Τ’ άρματα βλέπεις νά κρατούν ελεύθερα

Πού σύ μέ θλίψι σου έκρυβες,
Κι οσο τά βλέπεις γύρω σου ν' αστράφτουνε

Κρυφή λαχτάρα αισθάνεσαι.

Si

ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ

Μ r αγαπη έδώ μέ σπρώχνει
’Αθάνατη κ' αιώνια
Άπό τά καταχθόνια
Ποϋ μ' έοοιξε ό Θεός.

Si

Καί σ’ είδα μέ λαχτάρα 
Νά ζής ταπεινωμένος, 

’Στον εαυτό σου ξένος 
'Ολόγυρα 'ς τδ φως.

Si

Βλέπεις σέ τιμωοοϋν γιατί έγκλημα έκαμες, 
Γιατί έβαψες τά χέρια σου,

ΚΓ αυτούς ποιος τιαωοεΐ, οωτας μονάχος σου 
Ποϋ τή ζωή σοϋ πέρνουνε !

St
Ζητώ σ’ εσέ νά λύσω αυτά τά σίδερα 

Καί νά σ’ αφήσω έλεύθερο.
Κάπου κ’ εγώ νά σ’ οδηγήσω, δύστυχε, 

Μέ μιάν ακτίδα ακοίμητη.

St
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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ'Άν είς εσένα ή φύσε έφάνηκε άδικη, 
Κάτι σ’ έμάς έχάρισε

Να δώσουμε σ εσε, θερμά ν ανοίξουμε 
Σ’ εσένα τήν 'αγκάλη μας.

gf

Μέσα σ’ αύτη τή χτίσι τήν απέραντη 
Θερμά νά σ’ οδηγήσουμε

Καί σέ κάθε θνητό πού βλέπεις γύρω σου 
"Εν’ αδελφό ν άσώβοουμε.

gf

Κι’ δπου εν άστρο θωρεϊς, όπου τό βλέμμα σου 
Τόν ήλιο βλέπει αντίκρυ του,

Νά σου πούμε μ’ απόκρυφη άναγάλλιασι, 
Είναι κ’ έδώ πατρίδα σου.

(1899)

ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ

Γυρίσετε ’ς τή δύστυχη τή χτίσι 

Κι’ ανοίξετε τόν Όλυμπο καί πάλι, 
Ή λάμψι σας τά νέφη νά σκορπίση
Καί τήν καοδιά ν’ ακούσουμε νά πάλλη.

gf

Μέ τού θνητού ταίς φλόγαις καί τά μίση 
Λατρέψετε τ’ ασύγκριτα τά κάλλη, 
Μέ θαυμασμό νά ίδούμε αυτή τη φύσι 

Όλόχουση βροχή νά ρί/νη αγάλι.

gi

Φέρετε πάλι πίσω τή Σεμέλη,
Τέτοια ώμοροιά τά μάτια νά ξανοίγουν,
Κ’ αίσθανθήτε κ’ έσεϊς τής γης τά βέλη.

gi

Γυρίσετε ’ς τήν πλάσι πού σας κράζει 
Η ντοοπαλαίς Μαγδαλιναΐς νά ιρύγουν 
Μαζΰ μέ τό Θεό πού ταίς αγιάζει.

(’Οκτώβριος 189S )

>0

Μες’ ’ς τή φωλιά τό φεΐδι 

’Ερωτικά σφυρίζει
Καί τήν όρά γυρίζει
Καί δέρνεται ’ς τή γη.

gi
Ο,τι ’ς τό στήθος μένει 
Ξυπνά, βογγα καί πάλλει,
Μιά νύχτα δ γκιώνης ψάλλει 

Όπου δέ θάχη αυγή.

Φωτιά τή γή περνάει 
’Σ τής νύχτας τή μαυρίλα 
Κι’ αγάπη, ανατριχίλα 
Γοοικοΰνε τά στοιχειά.

Κ’ έγώ σέ τέτοια φλόγα 
Πού κάθε σώμα λυόνει, 
Πέρνω ζωή αφ ’ τό γκκόνη 
Κι’ αγάπη αφ’ τήν οχιά.

ΑΡΧΑΙΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ

ιλο ψιλό πέφτει τό χιόνι ολόγυρα 
Τό χόρτο άργά σκεπάζοντας’

Τά χιονισμένα δέντοα, <ό ’Άννα, μοιάζουνε 
Μ’ αμυγδαλιαίς π’ ανθίζουνε.

gi

Τό μονοπάτι τώρα πλειά δέ φαίνεται 
Πού μ’ οδηγούσε σπίτι σου'

Τίποτα πλειά δέ βλέπω, μά τό βήμά μου 
Σ’ εσέ τό φέρνει ό έρωτας.

gi
Τίποτα πλειά δέ βλέπω, κι’ αν τή στέγη σου 

Διαμιάς τό χιόνι έσκέπασε,
’Απάνω έκει γυρίζουν φτερουγίζοντας 

Δυο περιστέρια ολόλευκα.
gi

’Σ τήν παγερή γαλήνη τήν κατάλευκη
Άσπροεντυμένη πρόβαλε,

ΤΩ Άννα μου γλυκεία, νά ίδής τόν ήλιο
Πού βγαίνει απ' άσποα σύγνεφα.

gi
Κ’ έγώ ’ς τήν τόση γύρω μας λευκότητα, 

Κύκνος κ' έγώ κατάλευκος,
Τοέχω νά ψάλλω απάνω ς τήν αγκάλη σου 

Τό πλειό λευκό τραγούδι μου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ



Και η&ελ’άπ’ τό κλειδοκύμβαλό σου 
κά&ε χορδή ατά ατή&η μου νά μπαίνη 
καί όταν άκουμβάς τό δάχτυλο ΰον 
τόν άψυχό του τόνο νά βουβαίνη 
καί νά χτυπά μονάχα η καρδιά μου 
τη μουσική τοϋ τόσου Ρρωτά μου.

( JS9.9 I

Καϊ ηίλελα, οαν φαίνεααι με μάτια 
απ' αοτραπαΐξ γεμάτα, μαγευμόνα, 
άπ την καημένη μου καρδιά κομμάτια 
νά δώαω σ’ οβους λαχταρούν γιά αένα, 
νά ’βρίσκωνται τ άμέτρητά σου κάλλη 
'ί αμέτρητες καρδιαίς μου μέθα πάλι.

Ο ΓΕΛΩΤΟΠΟΙΟΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

Έν Ζακύνθω τή 22 Αύγουστου 1898
’Αξιότιμε Κύριε καί φίλε . . .

Εις τήν εύγενή ύμών παράκλησιν, όπως μετάσχω τής συντάξεως τής «Ποι
κίλης Στοάς» τοΰ προσεχούς ’έτους τού 1899 ύπακούω προθυμότατα καίτοι ποι
κίλα! ενασχολήσεις σπουδαίως μ’ έμποδίζουσιν, ιν’ ανταποκριθώ, ιός έπεθύμουν, 
άρμοδιώτερον εις τήν επιθυμίαν Σας.

Έγκαύχημά μου θεωρώ, ΐνα ’ίδιο ασθενές μου εργον δημοσιευόμενου εις σύγ
γραμμα, δπερ κατέλαβεν ήδη διαπρέπουσαν φήμην εις τδ Ελληνικόν Δηυ,οσιον 
ή δέ πρόοδος τοΰ οποίου έχαιρετίσθη πάντοτε χαρμοσύνως ύπο τοΰ φιλολογικού 
κόσμου τής ήμετέρας πατρίδος. Ή λαμπρα έξακολούθησις τού ’έργου Σας, διά τής 
πολλής ύμών ίκανότητος, καλαισθησίας καί έπιμελείας καταρτισθέντος ενός τών 
έντελεστέρων ετησίων φιλολογικοίν περιοδικών, όμολογουμένως τιμά υμάς όπε- 
ρόχως, εντεύθεν δέ ή ύποστήριξις δημοσιευμάτων οίον ή «Ποικίλη Στοά» είναι 
καθήκον όφειλόυ.ενον εις τους ατρύτως έν τω Φιλολογικοί αγώνι κοπιώντας.

Ό σοφός Θωμασαϊος όρθώς σκεπτόμενος, έλεγεν οτι τά Ημερολόγια, άν χρη- 
σιμεύωσι πρός άδελφοποίησιν τών διανοιών, καί δύνανται μεταξύ τών άλλων με
ρών νά συνδέσωσι δεσμούς νέους καί συνενώσωσι τά όλως νέα ονόματα μετά τών 
καταστάντων ήδη επιφανών, άν χρησιμεύωσι νά ένσταλάξωσι γενναία καί εύγενή 
αισθήματα εις τάς καοδίας άνθοώπων συνειθισμένων εις αναγνώσματα φαύλα καί 
άνωιοελή, τότε καί τά ’Ημερολόγια είναι καί αυτά ωφέλιμα εις τήν πατρίδα.

Τήν αποστολήν ταύτην τού σοφού φιλέλληνος Δαλματού προσπαθή νά έχη ή 
υαετέοα «Ποικίλη Στοά», ήτις ΰπερβασα πλέον καί τά συνήθη όρια, άτινα κυ- 
οίως διαγράφουσιν αί παρ’ ήμίν έκδόσεις τών ήμερολογίων, όσημέραι καθίσταται 
εργον σπουδαίου, μέ αληθή φιλολογικόν χαρακτήρα καί σημασίαν ιδιάζουσαν.

Ή έπιμεμελημένη Διεύθυνσις καί έξοχος ποικιλία τής «Ποικίλης Στοάς», 
πάντοτε άτυχε τής αληθούς έκτιμήσεως όλου τού λογίου κόσμου, διότι αληθώς 
εις τδ λαμποδν εργον σας ανευρίσκει τις ό,τι θέλει. Τά ήμερολόγια άφ’ ενός 
ποέπει νά έκπροσωπώσι τήν σύγχρονον φιλολογίαν, γραμματολογίαν καί τέχνην, 
ό’λην τήν έξέλιξιν και παραγωγήν, άφ’ ετέρου όμως — κατ’ έμήν ταπεινήν γνώ- 
μην—έν ώ είναι προσδιωρισμένα διά τάς χεϊρας πάντων, από τού νεωτέρου μέ
χρι τού γέροντας, άπό τής παρθένου μέχρι τής γραίας, από τού πτωχού μέχρι 
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τοΰ εκατομμυριούχου, πρέπει νά περιέχωσι και ύλην πρακτικήν, ωφέλιμον, δυ- 
ναμένην νά διδάξη, νά μόρφωση, ν’ ανύψωση, νά σχηματίση ύγιές ιδεώδες. 
Τούτου ένεκα ιστορικά! πραγματεϊαι άνευ αποστολής, διήγημα μέ μόνον τδν σκο
πόν νά τέρψη, άρθρα γεγραμμένα μόνον διά τήν Φιλοδοξίαν, ότι είναι .ίογιος 
νε'ος ή λογία νέα, τέλος έογα, άτινα δέν διδάσκουσι τήν εργασίαν χαί το χαθη- 
χον, ούδέ παρέχουσιν ούδέν τδ ωφέλιμον, δέν συντελοΰσιν είς τήν διάπλασιν, 
εις τήν επιστημονικήν μόρφωσιν τής κοινωνίας, δέν παρακολουθοΰσι τήν ευαγ
γελικήν ηθικήν καί αγάπην,, δέν άρμόζουσι νομίζω εις σπουδαία ημερολόγια 
ή περιοδικά. Τοΰτ’ αύτό καί διά τήν ποίησιν.

'Η νεωτέρα 'Ελλάς είχε καί έχει εύτυχώς καλούς ποιητάς, άλλά, ώς εις 
δλα τά μέρη τοΰ έγγραμμάτου κόσμου, έχει καί τούς κακούς, τούς κακίστους. 
Διά τοΰτο είς τά ημερολόγια ή περιοδικά, στίχοι άπλοι, άνευ εννοιών, άνευ απο
στολής, δέν πρέπει νά δημοσιεύωνται. ΓΙοίησις λ. χ.—μή έχουσα τήν ειλικρινή 
φιλοπατρίαν τοΰ Ά. Παράσχου, τδ ύγιές ιδεώδες τοΰ Μαρκορα, τήν αποστολήν 
τοΰ Λασκαράτου, τό τι έκτακτον τοΰ Στεφάνου Μαρτζώκη καί Κωστή Παλαμϊ, 
τήν τοπικήν χροιάν τοΰ πολυκλαύστου Κρυστάλλη,—άς μή αναφέρω άλλους έκ 
τών καλών ποιητών—ποίησις μή έχουσα ούδέν τών προτερημάτων τούτων τουλά
χιστον, είναι μηδέν. Παρακαλώ τί ώφελεϊ τδν αναγνώστην άν μάθη ατέχνως καί 
κακοζήλως, ότι τοΰ κυρίου στιχουργοΰ ή ερωμένη ύγιάθη, κοιμάται, απεθανεν, 
άνεχώρησεν, άφίκετο ; Τί άν τήν ειδεν ή δχι ; Τί αν ήναι άγγελος ή άν έκακίω- 
σεν; Βεβαίως δ αναγνώστης, όπόταν οί κύριοι ούτοι κλαίουσιν, δ αναγνώστης, 
λέγω, γέλα. Γνωρίζετε κάλλιστα τδ τοΰ Όρατίου Si vis me fleve κλ. έπανα- 
λαμβανόμενον καί ύπδ τοΰ Boileau.Τούτου ένεκα δ αναγνώστης συμπάσχει μετά 
τοΰ Λεοπάρδη, συσκέπτεται μετά τοΰ Χαΐνε, συναπελπίζεται μετά τοΰ Βύρωνος.

Ή άληθώς περίφημος αγγελία Σας διά τήν έκδοσιν τοΰ 1899 μέ κατενθου- 
σίασεν, ώς είμαι βέβαιος δτι θά κατενθουσιάση καί τδ 'Ελληνικόν Κοινόν ή νέα 
μεταβολή, ήν προσδίδετε εις τδ έςαίρετον έργον Σας, παρουσιάζοντας τήν alloi- 
χίλην Στοάν» ούχί πλέον ώς Ήμερολόγιον, άλλ’ ώς Έθνιχήν Είχονογραφημενην 
’Επετηρίδα. Είς αυτήν αρμόζει πολυτίμως ή γενικωτέοα αΰτη δράσις καϊ ή επι
σημότερα μορφή, ύπδ την όποιαν συνεχίζετε τήν άπαοάμιλλον παρασκευήν της.

’Ασμένως σας στέλλω διά τδ προσεχές έτος τοΰ 1899 σημείωμα, διά τοΰ 
οποίου, κύριον σκοπόν έχω, νά κάμω γνωστά εις τούς πολυπληθείς άναγνώστας 
τής «Ποικίλης Στοάς», ονόματα έκ τών Έπτανησίων ποιητών, τών γραψάντων 
λιμπρε'ττα η έμμετρα δράματα, πρδς μελοποίησιν, σημείωμα τ’ δποΐον θά χρη- 
σιμεύση είς τδν μέλλοντα νά γράψη τήν ιστορίαν τοΰ έν Έλλάδι μελοδράματος.

Πάντοτε άναφέρεται δ μουσουργός καί σχεδόν ποτέ δ φιλοτέχνησα; τδ μελό
δραμα. Καί δταν τδ μελόδραμα δημοσιεύεται, ώς έπί τδ πολύ, τοΰ ποιητοΰ τδ 
όνομα δέν αναφέρεται.

Περί τοΰ θέματος, δπερ έξέλεςα διά τήν περισπούδαστον «Ποιχίλην Στοάν», 
ούδείς μέχρι τοΰδε έγραψεν, ελπίζω δ’ ότι θά δεχθήτε τήν άοιέοωσιν τοΰ έργου 
μου τούτου, τ’ όποιον ναι μέν είναι έλάχιστον, άλλά προέρχεται άπδ μεγάλην 
καρδίαν, από καρδίαν, ήτις είλικρινώς αγαπά τούς εκλεκτούς φίλους.

Έοοωσθε έπ' αγαθώ τών Ελληνικών Γοαμμάτων.
Πρόθυμος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΟΔΡΑΜ ΑΤΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΕΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ

Τώ πολντΐιεω κάγαθώ όίλω 
Κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΙΕΝΗ

ΠΡΩΤΙΙ συστηματική καλλιέργεια τής Μουσικής 
Έλλάδι έγένετο είς τήν Επτάνησον, μάλιστα 
Κέρκυραν. 'Η νήσος αύτη είναι ή πρώτη καί μόνη 
τώοα έλληνική χώρα, ήτις άνατρέφεται με μουσικόν 
σθημα. Τά πρώτα έ' 

τανήσω, συνεπώς καί έν

έν 
είς τήν 

εως 
αϊ- 

■λληνικά μελοδράματα έμουσουργή- 
θησαν έν Έπτανήσω, συνεπώς καί έν ταϊς νήσοις τοΰ Ίονίου έφάνησαν 
καί οί πρώτοι 'Έλληνες μελοδραματικοί ποιηταί, δήλα δή οί στιχουρ- 
γοί τών ,Ιψπρέττων (libretti) πρός μουσούργησιν.

Ή τών Έπτανησίων τάσις καί έφεσις πρός τήν καλλιτεχνίαν καί δή 
πρός τήν μουσικήν, είναι φυσική. Συνέτεινε τό γεγονός οτι άπό αιώνων 
είχον έκεϊ μεταναστεύσει έζιταλισθείσαι αί έλληνίδες Μοΰσαι. Άπό αι
ώνων ή Επτάνησος ήτο επαρχία ιταλική. Μετά τους ΐταλούς δέσποτας, 
έγένετο κτήμα τής θαλασσοκράτορος Βενετίας. Έν Κέρκυρα μάλιστα 
έκυμάτιζεν ή σημαία του άγιου Μάρκου άπό του 1386.

Οί Ενετοί δεν ήσαν μόνον άνθρωποι τοΰ πολέμου και τοΰ εμπορίου, 
άλλά καί θιασώται του καλού, του άγαθοΰ καί τοΰ ώραίου.

Τό μελόδραμα οιον τήν σήμερον έννοοΰμεν, έκαλλιεργήθη είς τήν Βε
νετίαν, ένθα οί άνθρωποι ήσαν έρασται τής μουσικής. Μάλιστα κατά 
τόν Σανσοβϊνον, είχεν είς τά τενάγη τήν έδραν ή μουσική καί δταν αί 
άλλαι τέχναι παρήκμαζον. Ό φερώνυμος ναός τοΰ Άγιου Μάρκου, άπό 
τού 1318 είχεν άρίστους μουσικούς.

Έν Ένετία τω 1527 έσυστηματοποιήθη ή μουσική. Ναι μέν ή 
Φλωρεντία έχει τό καύχημα ότι πρώτη συνήνωσε μουσικήν καί όραμα, 
δίδουσα ούτω ζωήν είς τήν ελληνικήν τραγωδίαν, άλλ’ εν Βενετική 
ηεα έιρεόρεσις—διά νά μεταχειρισθώμεν τήν φράσιν τής εποχής—άπό 
τών άνακτόοων τών ήνεαόνων,τών πατρικίων και τών πλουσίων καί ευ- 
πόρων μετοχετεύθη είς τό κοινόν. Οί Βενετοί ώνόμασαν κατά πρώτον 
όπερα τδ δραματικόν ποίημα συνοδευόμενον μέ μουσικήν. Ό Τ. Βιέλ. 
ίστοοεϊ ότι έν Ένετία παρεστάθησαν 1274 οπεραις έχουσαι άντικείμενον 
ιστορικόν ή μυθικόν. Κατά τόν JZ’ αιώνα ύπήρχον έν Ενετία δεκαές 
μελοδραματικά θέατρα. Ή κωμωδία συνεπώς παρήκμαζεν ούτω. δι ο ο 
Τιέπολος μετά δημοσίου διατάγματος άπεφαίνετο δτι οί χωρικοί ηθο
ποιοί ή (fay άνθρωποι μισητοί τώ Θεω.
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Ό Δυτικός κλήρος δ’ έφαίνετο πολέμιος. "Αλλως τε είς τό Δυτικόν 
μαρτυρολόγιον ύπάρχουσιν ηθοποιοί, ούς ή εκκλησία κατέταξε μεταξύ 
τών άγιων. ’Ιδού ονόματα τινα : Γενέσιος, ’Ιωάννης ό καλός, Σίλουρος, 
Άδερλίων, Σιλβιανός. Περιέργειας χάριν λέγομεν, δτι τω 1625 έδημο- 
σιεύθη έν Παρισίοις βιβλίον ίταλιστί ύπό Ίωάννου Βαπτιστοΰ Άν- 
δρείνη μετά τοϋ άλλοκότου τίτλου. «Ουράνιον θέατρον», είς δ παρα- 
«στένεται τίνι τρόπω ή θεία άγαθότης έφερεν είς τό αξίωμα της μακα- 
«ριότητος καί της άγιωσύνης τούς μετανοοΰντας καί μάρτυρας κωμικούς, 
«μετά ποιητικής εισαγωγής κτλ». Τούτου έ’νεκεν ό Coyer έν τω Vo- 
«yage cl' Italie et cl1 Hollande τυπωθέντι τω 1775 έν Παρισίοις 
άφηγεΐται,δ'τι έν τοϊς μοναστηρίοις της Βενετίας, Ρώμης,Βονωνίας, Με- 
διολάνων καί Μάντοβας οί κληρικοί έδίδασκον δράματα.

Της Επτάνησου οί κυρίαρχοι λοιπόν ήσαν φιλόμουσοι καί φιλό
τεχνοι. Ήρέσκοντο είς τάς παραστάσεις, συνεπώς παρεκινουν καί τούς 
νησιώτας είς παραστάσεις.

Κατά την άπελευθέρωσιν της Ζακύνθου άπό την έπίθεσιν τών ’Οθω
μανών έν έ'τει 1571 ό προβλεπτής Κονταρίνης, ού τίνος τ’ όνομα συνε- 
δέθη στενώς μετά της ιστορίας της Ζακύνθου ένεκα της γενναιότητος 
καί ίκανότητος αύτοϋ, διέταξε νά έορτάση ό τόπος τήν νίκην. Μετά 
πολυτελέστατον γεύμα, έδιδάχθησαν άπό εϋγενεϊς νέους οί ΠέριΤαι τοϋ 
Αισχύλου κατά’Ιταλικήν μετάφρασιν. Μετά τήν πανώλην τοϋ 1671 έδι- 
δάχθη κωμωδία είς Ένετικήν διάλεκτον γραφεϊσα ύπό εύγενοϋς νέου Ζα- 
κυνθίου, ού τ’όνομα δέν διεσώθη. Τω 1728 έδιδάχθη ή ’Ερυφί,Ιη. Τά 
δράματα ταϋτα έδιδάσκοντο είς τό οίκημα τοϋ προβλεπτοΰ. Ή ιστο
ρία τοϋ Θεάτρου τής νεωτέρας Ελλάδος άρχεται είς Κέρκυραν. Αί συ
ναυλία·. καί οί χοροί είς τάς λέσχας, δεν ήσαν έπαρκεϊς διά τό Κερκυ- 
ραϊκόν κοινόν. Αί έν ταϊς οίκίαις διδαχαί δραμάτων ήσαν διά προνο
μιούχους εύγενεϊς. Δι’ δ ο! άξιωματικοί μετά νέων Κερκυραίων έσχημά- 
τισαν πρόχειρα θέατρα καί έδιδάσκοντο κωμωδία·.. ’Ακολούθως ή αί
θουσα τής έμπορικής λέσχης ίδρυθείσης τω 1633 μετεβλήθη είς θέατρον 
καί έψηφίσθησαν δέκα χιλιάδες φράγκων κατ’ έτος πρός συντήρησιν 
τής νέας ταύτης διασκεδάσεως. ΤΙ έποπτεία ένεπιστεύετο είς ένα τών 
άρχηγών τοϋ στόλου, δστις ώνομάζετο προειίρος· τοϋ θεάτρου, καί δστις 
είχε καί τήν φροντίδα νά φέρη τόν θίασον άπό την Ιταλίαν. Ό εργο
λάβος (impressario) μόνον είσέπραττε καί έπλήρωνε.

Κατ’ άρχάς οί άνδρες μόνον μετέβαινον είς τό θέατρον. ’Ακολούθως 
έπετράπη είς τάς ύπάνδρους καί τέλος καί είς τάς κόρας. Αλλά τό ώ- 
ραϊον φϋλον δέν μετέβαινε καί διά νά στολίση τό θέατρον, άλλά μόνον 
διά νά διασκεδάση. Δήλα δή δέν εμενεν είς άνοικτά θεωρεία, άλλ’ είς 
ίδιαίτεοα κεκλεισμε'να μετά κιγκλιδώσεων κατ’ άρχάς. καί κεκαλυμμέναι 
διά προσωπίδων άκολούθως.

Ό περιορισμός ούτος τοϋ ώράίον φύλου ήτο καί έν Βενετία, ένθα 

έλευθερίαν είχον μόνον αί ξέναι.
ΤΑς διηγηθώμεν έν σχετικόν έπεισόδιον, δπερ συνέβη έν Ένετία τω 

1780. ΤΙ πατρικία Καικιλία Θρών μετέβη είς τό θέατρον άνευ προ- 
σωπίδος, ένω ό παρακολουθών αυτήν ύπηρέτης ή ώς έλέγετο cicisbeo 
έκαλύπτετο διά προσωπίδος. Ό θυρωρός τήν διέταξε νά καλυφθή κατά 
τόν νόμον διά τής προσωπίδος, άλλ’ή πατρικία Ένετίς άγερώχως είσελ- 
θοΰσα ειπεν :

— Είσαι τρελλός ; !
Αί δύο αύται λέξεις πολύ τής έκόστισαν. Τήν πρωίαν, ό κλητήρ τοϋ 

Συμβουλίου τών Δέκα, τήν διέταζε νά μη έζέ.Ιθη π,Ιέον έ'ις τόν δρΐιμον 
άνευ νέας διαταγής.

Σημειωτέον δτι κατ’ άρχάς έδιδάσκοντο έν τω Κεοκυραϊκω θεάτρω 
κωμωδίαι καί δράματα, άκολούθως δέ άνεπτύχθη τό αίσθημα τής μου
σικής.

Ή έναρξις έγίνετο κατά τήν ήμέραν τοϋ άγιου Στεφάνου έπισήμως, 
παρόντων τοϋ γενικού προβλεπτοΰ, σύν δλαις ταϊς άρχαϊς, έν έπισήμω 
στολή.

Ή ορχήστρα έσχηματίζετο έκ τής μουσικής τής φρουράς καί έκ 
φιλοτέχνων Κερκυραίων.

Είς τά θεωρεία έδέχοντο έπισκέψεις. Είς τό θέατρον μεγάλη ήτο ή 
έλευθερία, έτρωγον, καί έπαιζον. Τό αύτό συνέβαινε καί έν Βενετία. Ό 
Βιέλ ιστορεί, δ'τι τά Ένετικά θεωρεία έφαίνοντο ώς boudoirs συνανα
στροφής καί, χρείας τυχούσης, έκεϊ καί έτρωγον.

Ή Ένετική πολιτεία διά διαταγμάτων έπέταττε τήν κοσμιότητα 
είς τά θέατρα. "Εν τούτων, κατά τό 1768, ’υπενθύμιζε, σύν άλλοις, δτι 
ανοίγονται αί θύραι θεάτρου χαί ονγι χαταγωγέίου.

Τή 10 Νοεμβρίου τοϋ έτους 1756 τό Συμβούλιου τών Δέκα έθέ— 
σπιζεν ότι τό μελόδραμα είναι θέαμα ώφέ,Ιιμον χαί άναγχαίον είς πάσαν 
πρωτεύουσαν.

Οί ηθοποιοί καί οί άοιδοί έτιμώντο. Φέρομεν παραδείγματα. Τω 
1500 ή Ένετίς ήθοποιός Βικεντία Άρμάνη δπου δήποτε μετέβαινεν 
έγένετο δεκτή διά πυροβολισμών. ΤΙ Ισαβέλλα Άνδρείνη απηθα- 
νατίσθη διά τών ποιήσεων τοϋ Τάσσου, τοϋ Κιαβρέρα καί τοϋ Καστελ- 
βείκου. Ό κωμικός Τριστάνου Μαρτινέλλης είχεν άλληλογραφίαν μετά 
τής Αικατερίνης τών Μεδίκων καί έν άρχή τής έπιστολής έγραφε Φι.Ι- 
τάτη κουμπάρα όρνιθα. ΤΙ δέ ήγεμονίς άπαντώσα έπίσης μετά οίκειό- 
τητος έγραφε : Κουμπάρε άρ.Ιεχΐνε. ΤΙ άοιδος Τθ(1ί τόσον ένθουσια- 
σμόν είς τούς ’Ενετούς ήγειρεν, ώστε ύπό τήν εικόνα της, δι’ής άπεθε- 
οϋτο έγραψαν : Venetiis anno Tocli.

Ή πραγματική μουσική κίνησις έν Κερκύρα ήρξατο κατά τάς άρ
χάς τοϋ αίώνος χάρις είς τόν πρύτανιν τών μουσικών Νικύ.Ιαον Μάντζα- 
ρον. ’Ακολούθως τω 1840, γίνεται ή σύστασις τής περιωνύμου Φιλαρ



ΣΤΟΑ 487
486 ΠΟΙΚΙΛΗ

μονικής εταιρείας, τοΰ άληθοΰς φυτωρίου τών Ελλήνων μουσικών. Με
ταξύ τών μελών ήσαν ό πολύς Μουστοξύδης και ό φιλόσοφος Βραΐλας. 
Περίεργον είναι δτι ένώ εις τήν πρωτεύουσαν τών Ίονίων νήσων είργά- 
ζοντο ύπέρ τής διαδόσεως τής μουσικής καί έσκέπτοντο οί άνθρωποι νά 
συνθέσωσι μελοδράματα.είς τήν πρωτεύουσαν τοΰΕλληνικού Βασιλείου, 
κατά τδ αύτδ έτος, τδ 1840, έδημοσιεύθη φυλλάδιον ύπδ τδν τίτλον 
πρόακ.Ιησις περ'ι ε.ΙΛηνικοΰ θεάτρου, ύπογεγραμμένη άπδ σεβαστά ονό
ματα, έν οίς καί τδ τοΰ Γεν/αδίου, II. Σούτζου καί 'Ραγκαβή. Έ- 
ζήτουν τήν άνασύστασιν τού αρχαίου θεάτρου, τήν διδασκαλίαν τών άο- 
χαίων δραμάτων καί τήν διδασκαλίαν «τών καλλιτε'ρων άφ’δσας εχο/ιεν 
αί'ως τώρα ή δυνάμεθα ν’ άποκτήσωμεν τραγωδιών ή ύψηλών κωμω- 
«διών». Άγνοοΰμεν, τή αλήθεια, ποια ήσαν τώ 1840 τ’ άξια διδα
σκαλίας δραματικά έργα τών νεωτέρων Ελλήνων. Άλλ’ό σκοπός των 
δπως δήποτε ήτον ιερός. Δυστυχώς δμως άνεθεματίζοντο τά μελοδρά
ματα καί δέν ύπεστηρίζετο ή μουσική.

Ό ελληνικός λαός κατά τδ μάλλον ή ήττον άγαπα καί τδν νεω
τερισμόν καί είς τήν πρόΰκ.Ιηΰιν δέν έδωκεν άκρόασιν.

Έν Έπτανήσω, κατ’ άντίθεσιν πρδς τάς ιδέας τών τότε έν Άθή- 
ναις λογιών, τών άναθεματιζόντων τδν ’Ροσίνην, αναφαίνονται αί 
ποώται τάσεις πρδς σύνθεσιν τοΰ έν Έλλάδι μελοδράματος. Καί άπδ 
τής σκηνής τοΰ Κερκυραϊκοΰ θεάτρου, τοΰ φέροντος τ’ ό'νομα άχιος 
κωβος, παρεστάθη, τδ πρώτον, ελληνικόν μελόδραμα. Τδ πρώτον παρά
δειγμα έδωσαν οί Κερκυραΐοι Σπυρίδων Ξύνδας, Έδουάρδος Λαμπελέτ, 
Δομίνικος ΙΙαδοβάνης καί ’Ιωσήφ Λιβεράλης καί ό Ζακύνθιος Παύλος 
Καρρέρ, ό πάντων φιλοπονώτατος καί γονιμιότατος.

Ό Μάντζαροςδέν είναι συνθέτης μελοδραμάτων.Πρδς θεατρικήν χρή— 
σιν έμουσούργησε,νέος ών, ποιήματα δραματικά, ψαλέντα έν τώ θεάτρω 
Κέρκυρας, έν οίς καί τούς στίχους τοΰ Κερκυραίου Δημητοίου Άρλιώτη 
«ή άφιξις τοΰ Όδυσσέως είς τήν νήσον τών Φαιάκων». Τοΰ Άρλιώτη 
είναι άπλή σκηνή. Μελοδραματικά ποιήματα έγραψεν ό ποιητής τοΰ'Όρ- 
κου, ό Κερκυραΐος Γεράσιμος Μαρκοράς. Έγραψε τδν 'Ρήγαν Φερραΐον, 
ον έτόνισεν ό Κερκυραΐος μουσουργός ’Ιωσήφ Λιβεράλης. Τδ μελόδραμα 
τοΰτο, ή τότε Ίόνιος κυβέρνησις, ώς μοί διηγήθη ό μουσουργός, δέν έπέ- 
τρεψε νά παρασταθή έν τώ Κερκυραίκώ θεάτρω. Ό ίδιος μουσουργός 
κατόπιν τώ 1850 έτόνισε τδ μελόδραμα Abace a Pompei, ου τίνος 
μέρος μέν έγραψεν ό ’Ιταλός ποιητής 'Ρεγάλδης, πρόσφυξ έν Κεοκύρα, 
μέρος δέ ό ρηθείς Μαρκοράς.

’Ακολούθως, ό Μαρκοράς έγραψε τδ τρίπρακτου μελόδραμα II 
Conte Giuliano, ο έτόνισεν ό Ξύνδας τώ 1855 καί τδ αύτό έτος 
έν Κέρκυρα έτυπώθη. Περίεργον είναι δτι τό ίδιον μελόδραμα, ύπδ τό 
όνομα όμως II Castello nialedetto έμουσουργήθη ύπδ τοΰ Κερκυ- 

ραίου Έδουάρδου Λαμπελέτ καί έτυπώθη έκ νέου, μέ τό νέον δνοαα, τώ 
1862.

Σημειωτέου δτι τά .Ιιμπρεττα έδημοσιεύθησαν άνευ τοΰ ονόματος τοΰ 
ποιητοΰ καί μόνον έν τώ έξωφύλλω γνωστόν γίνεται τοΰ μουσουργού 
τ’ όνομα. Τούτο άπαντάται πολλάκις καί έν ’Ιταλία.Άλλοτε συνέβαινε 
τουναντίον. Καί έν Γαλλία, χάριν λόγου, ένθα τά Λιμπρέττα έκα- 
λούντο poemes και ό μουσικός καί ό ποιητής έφερον τ’όνομα auteurs, 
κατ’ άρχάς ό μουσικός έθεωρεϊτο μηδέν. Παρατηρεΐται έν τή εισαγωγή 
τής τοΰ Πέτρου Corneille, ότι άναφέρεται τδνομα τοΰ μη
χανικού ’Ιακώβου Τορέλλη καί ούχί τό τοΰ μουσικού DasSOUCy.Ούδέ 
μνημονεύεται τοΰ δράματος Toison d’or τ’ όνομα τοΰ μουσικού, δπερ 
ούτως έμεινεν άγνωστον. Προκειμένου περί έξοχου δραματικού έργου 
τονισθέντος ύπό άσήμου μουσικού ήτο κάπως ύποφερτόν τό έθος, άλλά 
τδ αύτδ συνέβαινε καί περί έλεεινών στίχων.

Ό Ζακύνθιος ποιητής Γεώργιος Λαγουϊδάρας έγραψε τήν τραγωδίαν 
«.Μάρκος Μποτοαρης», ήν έμουσούργησαν δύο, ό Ζακύνθιος Φραγκίσκος 
Δοαενεγίνης καί ό Κεφαλλήν Νικόλαος Μεταξάς Τζανής.

Ό Κερκυραΐος Σ. Κάλλος έγραψε τό μελόδραμα I tre Moschet- 
tieri, δπερ έτόνισε τώ 1855 ό Κερκυραΐος Ξύνδας.

Ό Ζακύνθιος Γεώργιος 'Ρώμας έγραψε τήν τραγωδίαν Maria An- 
tonietta, ήν έμουσούργησεν ό Παύλος Καρρέρ καί ήτις έτυπώθη τώ 
1884, οπότε παρεστάθη έν Ζακύνθω, χωρίς νά λάβη ό ποιητής τήν εύ~ 
χαρίστησιν νά ϊδη άπό σκηνής τδ έργον, διότι άπέθανε τώ 1874.

Ό Ζακύνθιος ποιητής Έλισαβέτιος Μαρτινέγκος έγραψε τδ μελό
δραμα Φρούΰνη, όποιον έμελοποίησεν ό Παύλος Καρρέρ καί έτυπώθη 
τώ 1872 έν Ζακύνθω. Τδ μελόδραμα τοΰτο έγράφη Ίταλιστί και ό ί
διος ποιητής είχεν άρχίση νά τό μεταφράση Ελληνιστί. Πρώτον μετέ
φρασε τήν τετάρτην πράξιν, ήν έδωκε τώ μουσουργώ, άλλ’ αί λοιπαί 
τρεις πράξεις, δέν μετεφράσθησαν ένεκα τοΰ θανάτου τοΰ ποιητοΰ. Ού
τως, ό καλός ούτος ποιητής δέν ήδυνήθη νά περατώση καί έτερον με
λόδραμα ό «Λαμπμος», ου τίνος μόνον τήν πρώτην πράξιν είχε τελει
ώσει καί δώσει τώ ίδίω μελοποιφ Καρρέρ.

‘Ο Ζακύνθιος λόγιος καθηγητής Μέμνων Μαρτζώκης έγραψε τό με- 
λόδραμα Μ αραβών—Σα.Ιαμίς, τ’ όποιον έμελοποίησεν ό Παύλος Καρ
ρέρ, άλλά τό μεγαλοπρεπές τούτο έργον δέν παρεστάθη, καθότι τώ 1896 
άπέθανεν ό μελοποιός.

Τ’ άνωτέρω μελοδράματα έγράφησαν, ώς ό άναγνώστης είδεν,’Ιτα- 
λιστί. Άλλ’ είς τήν Επτάνησον έρρίφθη έπίσης καί ό πρώτος λίθος 
έθνικοΰ μελοδράματος, έχοντος τήν άξίωσιν δτι είκόνιζεν ήθη καί έθιμα 
τής χώρας. Τοιαύτην ιδέαν συνέλαβεν ό Κερκυραΐος Σπυρίδων Ξύνδας, 
ποός δν, δέον νά διαφυλάττωμεν μνήμην εϋγνώμονα. Κατά τδ έτος 1857 
ό Κερκυραΐος Νικόλαος Μακρής ύπδ τδν τίτλον ό υποψήφιος έστιχούρ- 
•γτ,σε σκηνήν τινα κωμικήν, ήν έμελοποίησεν ό Ξύνδας. Ούτος δέ άκο- 
λούθως,ύπδ τον τίτλον ό όδυρμος τοΰ Κερκυραίου γωρικοΰ, έστιχούργησεν
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άμα δέ καί έμελοποίησεν έτε'ραν κωμικήν σκηνήν. ’Ακολούθως, ό ίδιος 
Ξύνδας, παρότρυνε τόν Κερκυραϊον Ίωάννην Έινόπουλον νά συνθε'ση 
ολόκληρον έμμετρον δράμα πρός μελοποίησιν, συμπεριλαμβάνων καί τάς 
δύο άνωτε'ρω σκηνάς. Ούτως ό Υποψήφιος, είναι έργον τελείως Ελληνικόν. 
Ούχί μόνον έγράφη Ελληνιστί ύπό Έλληνος έμουσουργήθη, άλλ’ δτε 
τω 1867 παρεστάθη έν τω Κερκυραϊκω θεάτρω, οί άοιδοί ήσαν όλοι 
Κερκυραϊοι καί ή ορχήστρα συνε'κειτο επίσης έκ Κερκυραίων.

Ό Κεφαλήν ποιητής 1 Ιοΰ.Ιιος Τυπά.Ιόος, ύπό τόν τίτλον Δέσπω έ
γραψε σκηνήν τής έλληνικής έπαναστάσεως, ήν έτόνισεν ό ρηθείς Φραγ
κίσκος Δομενιγίνης.

Ό Κερκυραϊος ποιητής ’Αντώνιος Μανούσος εγραψεν έπίσης τήν 
Δίύπω, ήν ό Παύλος Καρρέρ τήν έμελοποίησε καί έποίησε μονόπρακτον 
τραγωδίαν, ήτις καί παρεστάθη. Ό ’ίδιος Καρρέρ μετε'φρασεν Ίταλιστί 
τήν σκηνήν ταύτην τήςΈλληνικήςΈπαναστάσεως καί μετά τούκειμε'νου 
έδημοσιεύθη τω 1882 έν Ζακύνθω.

Ό γνωστός ποιητής ’Ιωάννης Τσακασιάνος, έγραψε τόν Κόττι 
Σπουργίτην κωμικόν μελόδραμα μονόπρακτον, μουσουργηθέν ύπό τού 
Παύλου Καρρε'ρ. Ή ποίησις έτυπώθη έν Άθήναις τω 1888 μετά προ- 
εισαγωγής τού κ. Γοηγορίου Ξενοπούλου. Τό μελόδραμα δέν παρε
στάθη, μόνον έδημοσιεύθη δυωδία έν τω άριθ. 169 τής πρώτης περιό
δου τού ’Αθηναϊκού «. Αοτιως».

Έν Έπτανήσω ού μόνον έγράφησαν ελληνικά μελοδράματα, άλλά 
καί ή πρώτη απόπειρα έγε'νετο συνθε'σεως κωριιδυ.Ι.Ιίου. Τω 1875 έν 
τή αιθούση τού νε'ου θεάτρου Ζακύνθου Φώιίχο.Ιος παρεστάθη τό κωμει- 
δύλλιον τού Σωκράτους Α. Ζερβού, φε'ρον τίτλον Μαΰτρο - ΜανώΑης. 
Ό μουσικοδιδάσκαλος ’Αντώνιος Καπνίσης είς τ’ άσματα καί δυωδίας 
έφήρμοσεν ήχους ’Ιταλικών μελοδραμάτων. Ή παράστασις έςετελε'σθη 
όλη ύπό φίλοτε'χνων Ζακυνθίων. Αύτη είναι ή πρώτη έπίσημος έμοά- 
νισις τού κωμειουλλίου έν Έλλάδι. Ό Πϊος Μαρτζώκης έγραψε δεύ
τερον κωμειδύλλιον τό Τΰμπανοτ καί ή Σά.Ιπιγζ.

Έκτων ολίγων τούτων καταφαίνεται,ότι οί Έπτανήσιοι είργάσθησαν 
| έργάζονται καί θά έργασθώσιν — ύπέρ τού ελληνικού θεάτρου. Έπτα- 

νήσιος καί δή Κερκυραϊος είναι ό Σαμάρας.
Ό χώρος δέν έπιτρε'πει ήμϊν ν’ άναφε'ρωμεν καί άλλους Έπτανη- 

σίους γράψαντας μελοδραματικά ποιήματα. ’Άλλως τε ό σκοπός ήυ,ών 
είναι νά γνωρίσωμεν τοϊς πεφιλημε'νοις άναγνώσταις τής προσφιλούς ήμϊν 
<ιΠοικί.Ιης Στοάς» ονόματά τινα τών Έπτανησίων έκείνων, οΐτινες προ- 
σεπάθησαν πρώτοι νά γράψωσι δράματα πρός μ.ουσούργησιν Ίταλιστί καί 
Ελληνιστί, έκ τών Ελλήνων.

Τό άτελές τούτο σημείωμα, όπερ. άν καί ούδεμίαν άςίωσιν έχει λο
γοτεχνικού ή καλλιτεχνικού άρθρου, είναι όμως έλαχίστη μέν πλήν είλι- 

κρινής συμβολή είς τόν μέλλοντα νά γράψη τήν ιστορίαν τού μελοδρά— 
μ,ατος έν Έλλάδι.

Πολλοί τών Έπτανησίων μουσουργών έμελοποίησαν μελοδράματα, 
ών τά .Ιψπρέττα, έγράφησαν ύπό Ιταλών ποιητών. Διατί τούτο, αφού 
οί Έπτανήσιοι ήδύναντο νά γράψωσιν Ίταλιστί ;

Δι’ έλπίδος έχομεν, δ'τι οί 'Έλληνες μουσουργοί, οί μ.έλλοντες νά 
ποιήσωσι μελόδραμα, θ’ άποτανθώσι πρός "Ελληνας ποιητάς, ΐνα και 
τό είδος αύτό τής γραμματολογίας προαχθή καί παρ’ ήμϊν, άλλως τε 
τό άπαιτεϊ τούτο καί ή έθνική ήμών φιλοτιμία.

(Έν Ζακύνθω,—Αύγουστος 1898) ΣΠΥΡΙΔΟΝ δε βιΑΖΗΣ

----------------- -------------------------------------------

’Αξιότιμε κύριε Αιευθυντά της «Ποικίλης Στοάς»,

Καθώς θά ”δης δέν είχα άδικον νά σοΰ επαινώ τό «canto del odio». Είναι 
ένα άριστουργηματάκι, ένα διαμάντι τής νεωτέρας ποιήσεως. Ισως θα μου πής 
πώς είναι λιγάκι εΛευθερο και πώς κάνει ταϊς σεμνότυφαις νά κοκκινίζουν κά
ποτε. Άλλ’ ό Στεκκέττης είναι οπαδός τής πραγματικής σχολής, εκείνης οη- 
λαδή που λέει «τή σκάφη σκάφη καί τά σύκα σύκα». Και έπειτα γι αυτό ακρι
βώς τό λόγο παρέλειψα ένα τετράστιχο. Τό «Άσμα του Μίσους» ένεπνευσεν εις 
τόν Στεκκέττη ένας δυστυχής έρωτας, μία αγάπη γιά γυναίκα ανάςια τοϋ έρω
τός του. Και ή λύπη του όταν τήν είδε νά γένη πλέον γυναίκα τοϋ ίρομου 
έςέσπασε μέσα σ’ αυτούς τους στίχους ποϋ λές κ' έχαραχτηκαν με διαμάντι απα- 
νου σέ βουνό, λές κ' έγράφτηκαν μέ δαυλό φλογισμένο στό άπειρο. Είναι ή κατα
δίκη τής ατιμίας, είναι ή κατάρα έραστοΰ.

“Οσον γιά τή μετάφρασί μου δέν σοΰ λέω τίποτα. ’Εκείνος ποϋ γνωρίζει 
τή θεία γλώσσα τοϋ Ντάντε, μπορεί νά καταλάβη, αμα διαβάση τό πρωτότυπο, 
πόση δυσκολία απάντησα σ’αϋτή τή μετάφρασί. Άν επέτυχα, άπόκειται να κρί
νουν οί πολυπληθείς άναγνώσται τοϋ έξοχου έργου Σου, ου αληθώς ή ύπεροχος 
αξία τιμά τά Ελληνικά Γράμματα.

Έν τούτοις σέ χαιρετώ
ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΑΙΡΟΦΥΑΑΣ

ΛΑΤΡΕΝΤΙΟΤ λΤΕΚΚΕΤΤΗ

ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ

ΟΤΑΝ θά κοιμηθμς λησμονημένη 
κάτου στή γη, μονάχη 

κ’ ένα σταυρόν ορθό καί μαυριόμένο 
τό μνήμα σου θέ νάχμ,

"Οταν τά σάπια μάγουλά σου 
θά πέφτουνε κομμάτια 

καίβρωμεράσκουλίκια θενά βουάζουν 
μές τ’ άδειανά όου μάτια,
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Γιά Αέναόϋπνος,οπού φέρνει ειρήνη, 
φριχτά θά Οέ ΑπαρΑζχι

καί παγωμένος έλεγχος μέ πεΐΰμα 
τό νοϋ θά Αοϋ τρομάζμ.

Έλεγχος φοβερός κι’ Αγριεμένος 
Ατό μνήμα θά χουμίϋμ,

Ατό πεΐάμα τοΰ Θεοΰ τά κόκκαλά Αου 
άγρια νά ροκανίΑχι.

Θενάμαι έγώ ποΰθάρθω|έΑέ ζητώντας 
τή νύχτα Ατό Ακοτάδι, 

φωνάζοντας Αάν λύκος θενά τρέξω, 
Αίίν Λάμια άπό τόν "Αδη.

Μ’ έτοΰτα έδώ τά νύχια θενά Ακάψω 
τή γή τή βρωμιόμένη,

τήν άτιμη Αου κάΑα θά ξεθάψω 
ποϋ Α’ έχει φυλαγμένη.

Μέ ποιά χαρά τά μίοη θά χορτάΑω 
Ατή μανροκόκκινη καρδιά Οου*

Μέ ποιά χαρά τά νύχια 6ενά χώΑω 
Ατήν άΟεμνη κοιλιά Αου ! ...

Στά Ατήθη Αου τά δάπια θενά γέρνω 
αιώνια μέ λαχτάρα,— 

φάνταάμα τρομερό τής Αμαρτίας, 
τής κόλαΟης τρομάρα.—

Καί θά φωνάξω άνήΑυχος Οτ'αύτίΟου 
τ’ όμορφοκαμωμένο

λόγια ποϋ τό μυαλό 0ου θενά κάψουν 
Ααν Οίδερο Αναμένο.

Καί όταν θενά μοϋ λές:—«Γιατί μοΰ 
χύνεις 

φαρμάκι Αφ’ τήν καρδιΑ Οου ;» 
θά Ο'Απαντώ Οιγά:—«Μάδέν θυμαΟαι 

τά όλόξανθα μαλλιά Οου ;
«Μάδέν θυμαΟαι τήν ξανθή Οου κόμη 

Οτόν ώμο Οου χυμένη,
τά ύλόμαυρά Οου μάτια τά γεμάτα 

φλόγα κιτρινιαΟμένιι ; **

«Δέν εΐοαι Ού ποϋ έγύμνωνες τά 
Αέ κάθε ξένο μάτι Ατήθη

κι’ Ανέβαζες, ΑναίΟχυντη ΛυκίΟκη, 
τούς ξένους Οτό κρεββΑτι ;

«Δέν εΐΟαι έού ποϋ ξάπλωνες Ατούς 
τά Οτήθια τ’ Αναμμένα ξένους 

ποϋ έχΑριζες γιά χρήμα τά φιλιά Οου 
κι’ έγέλαγες μ’ έμενα ;

«Κι’δμως πολύ Ο’ ΑγάπηΟα, τό ξέρεις 
πόθο γιά Οέ πονοΰΟα,

Οάν Ο'έβλεπα μπροΟτάμου νά πεθΑνω 
Οτά πόδια Οου ποθουΟα.

«Γιατί ένα βλέμμα ν'άρνηθμς Ο’έμένα 
ποϋ πάντα Ο’ ΑγαποϋΟα,

θάχανες τήν τιμή Οου άν μοϋ δωροϋ- 
τό βλέμμα ποϋ ’ποθοϋΟα; Οες

Γιατί γιά μέ Οκληρή τήν ώρα έφάνης 
ποϋ Οώλεγα λυπήΟου

καί μές τό δρόμο έπρόΟμεναν τούς 
"Αγγλους 

οί τόΟοι μαΟτρωποί Οου ;
« ΈγέλαΟες... Μά τό κορμί άφ 'τόν τάφο 

τόν άτιμο Αηκώνω
καί τή γυμνή Οου ΟΑρκα π’άγαποϋΟα 

μέ λύΟΟα τήν καρφώνω.
«Κι’ είναι καρφιά οί Οτίχοι ποϋ Οοϋ 

γιά αιώνια τιμωρία, γράφω
ποϋ θά Οέ κάμουν νά αίΟθανθμς τόν 

βαθειά μές τήν καρδία... πόνο
«'Αργά, Αργά θά Οέ ξαναπεθάνω 

καταραμένο αίμα,
καί τή ’ντροπή Οου, τήν έκδίκηΟί 
θά γράψω μές τό βλέμμα.» μου,

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ

* Έοώ ό μεταφραστής έποοτίμησε νά θυσιαση τδ μέτρον, όπως απόδωσα; 
πιστοτέραν καί πλέον έκιοοαστικήν τήν έννοιαν τον πρωτοτύπου ώς καί τδ κάλ
λος αύτοϋ.

** Ό μεταφραστής έχει λόγους νά παράλειψη τδ μετά τοϋτο τετράστιχον.

περί τους H0 σπου- 
τών ιδρυτών της ώς 

Τδ δεύτερον έτος έδείκνυε σημαντικήν 
αληθής θρίαμβος και πανηγυρική άναγνώρισις τοϋ 

καθ’ όσον οί έν αύτω φοιτώντες

ΕΤΛΞΥ όλων τών σχολών, αί δποϊαι κοσμοϋσι την 
ποωτεύουσαν τής Ελλάδος, τδ έκπαιδευτήριον τοϋτο 
τής ’Ανατολής,κυριολεκτικός μοναδική δύναται ναθεω- 
ρηθή ή Βιομηχανική καί ’Εμπορική ’Ακαδημία καί 
ώς ή μόνη εις τδ είδος της καί ώς ή μόνη απαραί
τητος εις τάς σημερινάς περιστάσεις. Σήμερον, ότε 
άνεκηούχθη ώς δόγμα πολιτικόν ότι ή πρόοδος τών 
έθνών στηρίζεται εις τήν βιομηχανικήν και 'εμπορικήν 
αυτών άνάπτυξιν, εις τδ ήμέτεοον έθνος μόνον η εί- 
ρημένη σχολή παρασκευάζει τήν πρόοδον αυτήν κα'· 
διά τοϋτο δέν νομίζομεν περιττόν νά καταστήσωμεν 

γνωστά εις τους άναγνώστας ήμών τά κατά τήν σχολήν ταύτην.
Ή Βιομηχανική καί ’Εμπορική ’Ακαδημία ίδρύθη πρδ πενταετίας καί λίαν 

εύοιιόνως έλειτούργησε τδ πρώτον έτος έν Πειραιεΐ έχουσα 
δαστάς οί όποιοι δικαίως δύνανται νά σεμνύνωνται μετά 
στηρίςαντες τά πρώτα βήματα αυτής, 
ποόοδον, τό δέ τρίτον ήτο 
έθνοσωτηρίου αύτής προορισμού, καθ’ όσον οί έν αύτω φοιτώντες ύπερέβησαν 
τούς 4 70. Μόνον κατά τό έτος τών έθνικών δοκιμασιών μικρόν ανεχαιτίσθη ή τα- 
χύπτερος αύτής ορμή αλλά καί πάλιν κατά τδ πέμπτον τοϋτο έτος ΰπο ενιαίαν 
καί δραστηρίαν διεύθυνσιν πηδαλιουχουμένη, πλησίστιος ουριοδρομούσα ποντο- 
ποοεΐ καί πρδς ασφαλή λιμένα κατευθύνεται.

Τις τώ δ’ντι σχολή ήδύνατο άλλά καί έδικαιοϋτο νά προαχθή τόσον ταχέως 
ώστε έντδς πενταετίας οί έν αύτω φοιτώντες υπέρ πάσαν προσδοκίαν ν ανερ- 
χωνται εις τούς ?00 ; Καί δέν είναι τοϋτο τρανοτάτη άπόδειξις ότι ήδη ήτο προ- 
διατεθειμένον τό κοινόν φρόνημα διά τάς πρακτικάς σπουδάς καί έγινε έπαισθητη 
ή χρησιμότης μιας Βιομηχανικής καί ’Εμπορικής ’Ακαδημίας ; Εύτυχώς κατ έ
τος πλουτιζομένη δΓ οργάνων καί ύλικών καί συνεχώς τελειοποιούμενη έφθασεν 
ήδη εις περιωπήν άνταςίαν πρδς τάς όμοιας καί ισοβάθμιους Ευρωπαικας σχο
λάς, διά δέ τής προσαρτήσεως κατά τδ έτος τοϋτο καί τής Γεωργικής Σχολής 
καθιστά πλέον περιττήν τήν εις 'Εσπερίαν πολυδάπανου και κινδυνώδη μετάβασιν 
διά τάς ποακτικάς σπουδάς. *

“Ηδη οί τών παρελθόντων έτών σπουδασταί απολυόμενοι τής σχολής κατέ
στησαν αύτοτελεΐς βιομήχανοι οίον σαπωνοποιοί, έλαιουργοί, οίνοπνευματοποιοι, 
οίνοποιοί καί έμποροι πολύ δέ περισσότερα προσόντα έχουσι βεβαίως οί μέλλοντες 
ν’ άπολλυθώσιν, άνδρωθείσης πλέον τής σχολής ταύτης ώς δεικνύει το πεπλη-

*). Άφοϋ μάλιστα τά δίδακτρα είναι πολύ κατώτερα μέν τών έν Εσπερία, 
έν γένει δέ πολύ όλιγώτεοα παντδς άλλου εκπαιδευτηρίου (Δρ. 300 — 360 ετησιως). 
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ρωμένον πρόγραμμα καί τό έξ 26 καθηγητών εκλεκτόν προσωπικόν πλήν τών 
ύποβοηθών καϊ λοιπών.

Διά ταΰτα μία μόνον σκέψις επέρχεται εις τόν νουν έκαστου’ διατϊ δέν ίδρύθη 
ή σχολή αΰτη πρό εικοσαετίας, πρό πεντηκονταετίας, πρό πάσης άλλης έπί τέ
λους σχολής, όπως ενίσχυση έξ αρχής τά νεϋρα τοΰ έθνους ήτοι τήν βιομηχανίαν 
καϊ τό έμπόριον ; Άλλ* αφήνοντες τήν έξέτασιν τούτων είς άλλους, άρκούμεθα 
νά ύπομνήσωμεν τό πρακτικόν λόγιον «κάλλιον άργά παρά ποτέ :».

Ώς γνωστόν ή Βιομηχανική καί Εμπορική ’Ακαδημία άποτελεϊται νΰν έκ 
τεσσάρων διακεκριμένων σχολών διετούς φοιτήσεως’ είναι δέ αί εξής.

Α '.) Το Προπαιδευτικδν ΣχοΛεΐοτ, οπερ είναι συμπεπυκνωμένον πρακτικόν 
γυμνάσιον τοΰ όποιου οί απόφοιτοι ώς καϊ πάντων τών γυμνασίων εισέρχονται είς 
μίαν έκ τών τριών επομένων ειδικών σχολών.

Β Ή Γεωργικη Σχο2η προωρισμένη νά διδάξη τήν παραγωγήν τών προϊ
όντων τής χώρας.

Γ'.) Ή Βιομηχανική ΣχοΛη διδάσκουσα τήν κατεργασίαν.
Δ'.) Ή ’Εμπορική Σχο-Ιη άποβλέπουσα είς τήν κατανάλωσιν οΰτω πάντα τά 

έν αύτή διδασκόμενα μαθήματα έξυπηρετοΰσι τάς ανάγκας τής χώρας, λυσιτελώς 
καϊ πρακτικώς διδασκόμενα, καϊ ούχϊ κατά ψιλήν θεωρίαν’ καί τά ελληνικά δέ 
τοΰ προπαιδευτικοΰ σχολείου άποβλέπουσιν είς τόν επιτυχή χειρισμόν τής νέας 
γλώσσης προφορικώς καί έγγράφως, έξαιρουμένων τών χρησίμων δι’ αυτήν στοι
χείων έν τή ερμηνεία τών καταλληλότερων πρός τελειοποίησήν καϊ πλουτισμόν 
αύτής αρχαίων συγγραφέων.

----------------- ··♦· >=»♦<>.<=«;·»··-----------------

ΣΕΑΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Φί.Ιε κ. Άξϊσίνη,

νεμνήσθην τής πρό 
Κρήτης, καί ιδίως 
ρεστάθη, καθό κα 
ύψωμάτων 
άρχηγοΰ μου

ΣΧΟΑΟΥΜΕΝΟΣ είς τήν δημοσίαν ύπη- 
ρεσίαν μου, αδυνατώ νά εύχαριστήσω ύμάς 
δι’ έργου οίον άναμε'νετε πρός καταχώρησιν 
είς τήν ύμετε'ραν αγαπητήν καί πολύτιμον 
(ίΠοικί.Ιην Στοάν».

Έν τούτοις άναγνώσας εσχάτως είς τάς 
εφημερίδας, ότι ό ύπατος 'Αρμοστής τής 
Κρήτης Πρίγκηψ Γεώργιος έπεσκέφθη τήν 
έν Κρήτη 'Ιεράν Μονήν τοΰ Άρκαδίου, ά- 

τριάκοντα περίπου έτών μεγάλης έπαναστάσεως τής 
τοΰ τοαγικοΰ δράματος, τ’ όποιον εντός αύτής πα- 
έγώ έγενόμην μάρτυς αύτοϋ έκ τών παρακειμε'νων 

τών επαρχιών Μυλοποτάμου καί Άμαρίου, όπου μετά τοΰ 
έτυγχάνομεν έστρατοπεδευμένοι καί μή δυνάμενοι ώς έκ 

τής βροχής καί τών λιμναζόντων έκ ταύτης πε'ριξ τής Ίεράς Μονής 
ύδάτων νά φέρωμεν αντιπερισπασμόν κατά τοΰ προσβάλλοντας την Μο
νήν Τουρκικού στρατού. ’Εντεύθεν αποφασίζω έν συντομία νά περιγράφω 
ίστορικώς τά κατά τήν άλωσιν αύτής λαβόντα χώραν, διότι, άν ύπάρχη 
όνομα ένώπιον τοΰ μεγαλείου τοΰ όποιου εύλαβώς θ’ -άποκαλύπτηται 
έπί αιώνας πάσα άνθρωπίνη ύπαρξις, τούτο είναι τ’ όνομα τής αθανά
του Μονής τοΰ Άρκαδίου. Τήν άφθιτον αύτοϋ δόςαν έν ιερά ένθουσια- 
σμοΰ έκστάσει ψάλλει έκτοτε άηδονόστομος ή Μοΰσα τής ποιήσεως, ή 
δέ ιστορία πρό τής αίγλης, ήτις περιβάλλει αύτό, ένθεος στέφανοί μέ 
δάονης στεφάνους άμαράντους. Ούτω δέ νομίζω, ότι αί όλίγαι αύται 
γραμμαι δέν προσήκουσιν είς τήν ιστορικήν αναγραφήν τόσον έξοχου 
γεγονότος τής ήμετε'ρας ιστορίας, γεγονότος,δπερ ύπήρξεν,'ίνα ούδέποτε 
άποθάνη καί παρέμεινεν, όπως χρησιμεύση φάρος τηλαυγής έν τή ιστο
ρία τής άνθρωπότητος, παλλάδιου τών έθνικών παραδόσεων καί πόθων.

$
Ή Μονή τοΰ Άρκαδίου ήτο ή μεγαλητε'ρα καί πλουσιωτε'ρα τών 

έν Κρήτη, ή μάλλον δέ χρήσιμος διά τάς ύλικάς αύτής παροχάς πρός 
τούς κατοίκους.Ήτο άρχαιοτάτη, κτισθεϊσα έπί τοΰ Αύτοκράτορος Άρ
καδίου, μεγαλοπρεπής καί ισχυρά πολεμικώς, έχουσα πολλάς έπάλξεις 
καί ισχυρά οχυρώματα. Κεϊται έν τή έπαρχία 'Ρεθύμνης καί πλησίον 
τών μεταξύ αύτής καί τών έπαρχιών Μυλοποτάμου καί Άμαρίου ορε'ων. 
Έκ τής Μονής Άρκαδίου, μεγάλη περιφέρεια πε'ριξ αύτής, περιλαμ- 
βάνουσα πολλά χωρία τών έν λόγω τριών έπαρχιών, ονομάζεται Αρ
καδία.

Τό έν αύτή τελεσθέν νέον δράμα, έπίσης ηρωικόν καί ίσως τραγικώ- 
τερον έκείνου τοΰ Μεσολογγίου, παρεστάθη τόν Νοέμβριον τοΰ έτους 
1866. Είς τήν Μονήν τοΰ Άρκαδίου 250 ήρωες καί 750 γυναικόπαιδα 
άπεφάσισαν έν γνώσει ν’ άποθάνωσιν ήρωϊκώς ύπέρ τής Πατρίδος των. 
Ό έχθρός μετά 36 ώρών προσβολήν ύπό έξ χιλιάδων στρατού καί τεσ
σάρων πυροβόλων έκαμε ρήγματα είς τήν θύραν καί είσήλθεν έντός περί 
τήν πέμπτην ώραν τής εσπέρας, άλλά μόνον περί τό μεσονύκτιον έπαυ- 
σεν ή μάχη. Κατ’ έπανάληψιν έξεδίωξαν τής Μονής οί πολιορκούμενοι 
τούς Τούρκους, άλλ’ ούτοι έκ νέου είσέβαλον. Πολλάς έκαμον ύπονό- 
μους οί πολιορκούμενοι καί έθαψαν πολλούς τών έχθρών, συνταφιαζό- 
μενοι καί αύτοί. Ούδεΐς έλάλησέ ποτέ περί παραδόσεως. Τέλος πολλοί, 
δτε πλέον δέν ήτο δυνατόν νά πολεμήσωσιν ηύτοκτόνησαν. Ούτως 
έπραξε τότε καί ό μάρτυς ηγούμενος Γαβριήλ, τοΰ όποιου εύρέθη τό 
σώμα άνευ κεφαλής καί τής δεξιάς χειρός. Χίλιοι πεντακόσιοι Όθω- 
αανοί έφονεύθησαν, έκ τών όποιων οί ήμίσεις έκ τών Κρητικών Τούρ
κων, άλλοι τόσοι ήσαν οί τραυματία;.

Ή θηριωδία τοΰ έχθροΰ, άρχηγοΰντος τοΰ Αλβανού Σερασκέρη 
Μουσταφά πασσκ, είναι άνωτέρα πάσης διηγήσεως. Έν στόματι μα- 
χαίρας διήλθον δλα τά έπιζήσαντα γυναικόπαιδα, πλήν νεανίδων τι-



ΣΤΟΑ 495494 ΠΟΙΚΙΛΗ

νών εύειδών. Έκ τών πτωμάτων άναψαν φούρνους καί εντός έρριπτον 
τούς δυστυχείς παϊδας καί βρέφη. Άπέκοψαν τάς κεφαλάς όλων σχε
δόν τών φονευμένων δίά νά τάς φέρουν τρόπαια εις τόν Μουσταφάν, 
δστις καί τούς άντήμειψε διά χρημάτων· όλους όσοι συνελήφθησαν ζών- 
τες έκ περιστατικών δλως απροβλέπτων, είτε διότι δέν έπρόφθασαν ν’ 
άποθάνωσιν, έτουφέκισαν, καί ιδίως τούς έξ Ελλάδος έθελοντάς.Άμα ό 
άγριος Μουσταφάς ήκουεν, ότι ήτο Έλλην ό αίχμαλωτισθείς, διέταττε 
νά τουφεκισθή. Μεταξύ αυτών συγκαταριθμείται καί ό ήρως φρούραρ
χος τής Μονής τοϋ Άρκαδίου Δημακόπουλος άνθυπολοχαγός τοΰ πεζι
κού, μεταβάς μετά τοΰ άρχηγοΰ αειμνήστου Κορωναίου εις Κρήτην. 
Ξένοι εύρέθησαν έντός τής Μονής περί τούς τεσσαράκοντα, μεταξύ τών 
όποιων ό έπιλοχίας Χριστοφίδης έκ Μεσσηνίας, καί ό πρώην άνθυπα- 
σπιστής τοΰ πεζικού καί μετά ταΰτα μοναχός εις "Αγιον ’Όρος Λον- 
τόπουλος έκ Πατρών.

Ή τελευταία σκηνή τοΰ φρικώδους δράματος ήτο ή άνάφλεξις μιας 
ύπονόμου, ήν είχαν προετοιμάσει οί πολιορκούμενοι, καί εις ήν έθεσαν 
πΰρ οί έπιζώντες, άφοΰ άφήκαν καί έπληρώθη τό μέρος έκεϊνο έξ έχθρών.

Άφ’ ής έφθασεν εις τήν Μονήν τοΰ Άρκαδίου ό στρατηγός Κορω- 
ναϊος, κατά πρώτον έλαβεν όλα τά μέτρα διά τήν πολιορκίαν, άναχω- 
ρών δ’ ειπεν εις τόν Δημακόπουλον κατά βεβαίαν πληροφορίαν, «θέλεις 
ύπερασπισθή τήν Μονήν μέχρι τελευταίας πνοής», ό δέ γενναίος στρα
τιώτης άπήντησεν, ότι θέλει έκτελέσει τάς διαταγάς του κατά γράμ— 
υ.α, καί έτήρησεν αληθώς τόν λόγον αύτοΰ.

Έν τή Μονή άπαντες ήμιλλώντο τις νά πράττη γενναιότερα. Ό 
ήγούμενος Γαβριήλ διά τής μιας χειρός έκράτει τόν Σταυρόν καί διά 
τής άλλης τό ξίφος. Ό Κρής οπλαρχηγός ΙΙαΰλος Συκκάς ή Κοΰβος 
ώρμησε ξιφήρης έναντίον τών έχθρών, καί άφοΰ έσφαζε πολλούς, τούς 
έδιωξε καί έπί τέλους έκάη έκ τής άναφλέξεως τής ύπονόμου.

Όπόσον φοβερά ήτο ή προηγηθεΐσα τής άλώσεως νύξ, μανθάνομεν 
έκ τών ακολούθων ασφαλών πληροφοριών μεταδοθεισών μετά τήν κα
ταστροφήν.

Τήν πρωίαν τής Τρίτης έπολιορκήθη ή Μονή. ’Έμεινε πολιορκη- 
μένη μέχρι τής Πέμπτης τό εσπέρας δτε κατεστράφη. Τήν νύκτα τής 
Τρίτης έξήλθον έκ τής Μονής ό ΙΙαπακρανιώτης καί έτερός τις Κρής. 
Ό ΙΙαπακρανιώτης διηυθύνθη εις Μυλοπόταμον ζητών βοήθειαν. Ό 
έτερος συνηντήθη μετά τού Ξανθουδακη φρουροΰντος, δστις άπέστειλεν 
αυτόν εις τόν στρατηγόν Κορωναΐον διανυκτερεύοντα εις έρημοκκλήσιον, 
τρία τέταρτα τής ώρας άπέχον άπό τοΰ Ξανθουδάκη, μίαν δέ καί ήμί— 
σειαν ώραν άπό τής Μονής. Ό Κορωναΐος άκροασθείς τόν Κρήτα, έδω- 
κεν αύτω έπιστολήν διά τόν Δημακόπουλον, ήν ό Κρής έφερεν εις τήν 
Μονήν, καί πάλιν άνεχώρησε τήν αυτήν νύκτα. Οί έν τή Μονή ήδύ- 
ναντο κατά τάς δύο πρώτας νύκτας νά φύγωσιν άβλαβείς μετά τών 
γυναικοπαιδών. Άπό τής ένάρξεως τής πολιορκίας έβρεχε ραγδαίως 
πέριζ τής Μονής εις άλας τάς πλησιόχωρους επαρχίας, καί κατ άξιο- 

θαύμαστον σύμπτωσιν εις τήν Μονήν δεν έβρεχεν.Ή ραγδαιοτάτη αυτή 
βροχή ύπήρξεν ή κυρία άφορμή τοΰ δτι οί έξωθεν χριστιανοί δέν παρέ- 
σχον άμέσως ικανήν βοήθειαν εις τήν Μονήν δι’ άντιπερισπασμοΰ. Έν 
τούτοις αί πέριξ έπαρχίαι πληροφοοηθεϊσαι τήν πολιορκίαν τής Μονής, 
ήτοιμάζοντο, άλλά μετά βραδύτητος, ένεκα τής βροχής. Ό στρατηγός 
Κορωναΐος εύρισκόμενος έκεϊ που πλησίον μετά 40 έθελοντών, προσεπά- 
θησε νά συγκέντρωση άμέσως άνδρας, άλλά δέν ήδύνατο καί ούτος, 
ένεκα τής βροχής. Τήν Τετάρτην διακοπείσης τής βροχής ήλθον 400 
Μυλοποταμΐται καί έπολέμησαν κατά τών Τούρκων έζ ενός μέρους, 
άλλά τί ήδύναντο νά κατορθώσωσιν; Έπανήλθον καί τήν έπιοΰσαν, 
δτε ήλθον καί 300 Άμαριώται έξ άλλου μέρους, άλλ’ ό άντιπερισπα- 
σμός ούτος ύπήρξεν άσθενής, ένεκα τοΰ άριθμοΰ καί τής βροχής. Τήν 
Πέμπτην τό εσπέρας οί πέριξ χριστιανοί ειδον τήν καταστροφήν καί 
άνεχώρησαν εις τάς έπαρχίας των. Ό στρατηγός Κορωναΐος μετά τών 
ύπ’ αύτόν, εις ούς συγκαταλέγομαι και έγώ, άναχωρών, άπήντησε διά
φορα σώματα έπαναστατών έρχόμενα έξ δλων τών πλησιοχώρων έπαρ- 
χιών προς ύπεράσπισιν τής Μονής, τά όποια διέταξε καί έπέστρεψαν, 
διότι ήτο πλέον άργά.

Ή καταστροφή τής Μονής τοΰ Άρκαδίου έχαιρετίσθη ώςνίκη, διότι 
έν τω θανάτω τών θυσιασθέντων έν αύτή ήρώων, διείδομεν καί οί έλεύ- 
θεροι καί οί δοΰλοι "Ελληνες τήν ζωήν τής πατρίδος. Χώρα τής όποιας 
ούχί οί άνδρες μόνον άλλά καί αί γυναίκες καί αυτά τά παιδία τόν θά
νατον προτιμώσι τής δουλείας, σημαίνει δτι οριστικόν διαζύγιον έκή- 
ρυξε μεταξύ αυτών καί τών Τούρκων. Ό κρότος τής Μονής τοΰ Άρκα
δίου έξήγειρε πάντας τούς 'Έλληνας, όπως έργασθώσι δε’ δλων τών μέ
σων πρός άποτελείωσιν τοΰ ελληνικού άγώνος. 'Η φλόξ τοΰ Άρκαδίου 
διεφώτισε τό ζήτημα καταστήσασα τοίς πάσι κατάδηλον δτι έν Κρήτη 
έμάχετο ή Ελλάς.

Άπό τής στιγμής τής έν Άρκαδίω θυσίας οί εις Χριστόν πιστεύον- 
τες Λαοί καί Βασιλείς συνεκινήθησαν, καί ιδού αί σημαϊαι αυτών μετά 
πάροδον 32 έτών κυματίζουσαι έπί τής Κρήτης, ιδού Έλλην βασιλόπαις 
πατών τό χώμα τής ένδοξου αύτής γής, ής ό μεγαλόκαρδος Λαός δέν 
άπηύδησε φέρων έπ’ ώμου τό δπλον τής Ελευθερίας, δέν έκουράσθη 
θύων έκατόμβας, δέν ύπέκυψε προ τοΰ τηλεβόλου, δέν έδειλίασε προ 
τοΰ θανάτου, ούδ’ άπέκαμε χύνων άφειδώς τό αίμά του, άλλ’ένα καί 
μόνον πόθον,έν καί μόνον ονειρον άπό εκατονταετηρίδων έχει, τήν πλήρη 
μετά τής μητρός Ελλάδος ένωσιν,ήτις βεβαίως θεία συνάρσει θέλει συν- 
τελεσθή, άφ’ού έδόθη ήδη ό άρραβών, καθηγιασθείς διά τής έπισκέψεως 
τοΰ πρίγκηπος Γεωργίου εις τήν ήρωϊκήν Μονήν τοΰ Άρκαδίου.

Άς λαλώσι καί άς γράφωσιν οί άπαισιόδοξοι δτι θέλωσι. Θά παρέρ- 
χωνται οί χρόνοι, θά καλύπτη τής λήθης τό σκότος ονόματα σκορπί- 
σαντα λάμψιν, θά φθείρωντα: οί κολοσσοί τών έργων τής ύλης, άλλά θά
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παραμένη άκλόνητον τό δαφνοστεφές οικοδόμημα, δπερ ήγειρεν ό πόθος 
τής ’Ελευθερίας καί έλάμπρυνεν ή δύναμις του φωτός μιας ίδε'ας περι- 
βληθείσης πορφύραν αίματος.

Θ’ άνατειλωσι και πάλιν ήμέραι ύπό αίσιωτέρους οιωνούς. Θά ελ- 
θωσι καί αύθις έπί τής σκηνής τοϋ έθνικοϋ ημών βίου ήμέραι, α'ίτινες 
νά μάς έμπνεύσωσι τήν ελπίδα έν τω μέσω τής άποκαρτερήσεως καί τοϋ 
ζόφου μολυβδίνου στερεώματος. Τότε θ’ άντηχήση όλοσχερώς τό φσμα 
τής Κρητικής ελευθερίας, δπερ είναι ή άποθέωσις τής αίωνιότητος καί 
τής ζωτικότητος τοϋ Ελληνικού ’Έθνους. Λαοί άπελπιζόμενοι, δέν δύ- 
νανται νά έχωσιν ούδ ’ αναμνήσεις, ές ών ή ψυχή ένισχύεται, εόρί- 
σκουσα τήν δύναμιν έν αυτή τή συμφορά καί προχωρεί ακατάβλητος, 
διότι ’έχει μεθ’ έαυτής τήν ΐσχΰν τής ίεράς άποστολής καί τής γλυκείας 
έλπίδος.

Άπό τής καθόδου τοϋ μεγαλόφρονος Έλληνος βασιλόπαιδος είς τήν 
πολυπαθή νήσον,ή ήρωις αδελφή άπήλαυσεν άπλετου εύνομίας καί άλη- 
θοϋς έλευθερίας, ό δ’ Ελληνικός Λαός άνευφημεϊ τόν πρίγκηπα Γεώρ
γιον, ώς ζώσαν άναπαράστασιν τοϋ συνδέσμου, δστις ένώνει άδιασπά- 
στως τήν μητέρα Ελλάδα πρός τήν μάρτυρα κόρην της καί θά ένωση 
μίαν ήμέραν καί έμπράκτως τήν αυτόνομον Κρήτην μετά τής έλευθέρας 
Πατρίδος ήμών.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΛΝΔΡΙΚΟΠΟΥΑΟΣ

ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
(SONETTO)

ΜΕΣ’τή γλυκείά σου τή ματιά, στά γαλανά σου μάτια, 
είδε το φως πού γύρευε ’στο σκότος ή ψυχή μου.
Απ’ τ’ ουρανού των τά χρυσά γαλάζια τους παλάτια 
τήν ευτυχία, τή χαρά, τήν αδακου ζωή μου.

*
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Στή γαλανή τους θάλασσα, ή φωτεινή ματιά τους 
είν’ ο φανός πού τρεμοσβεϊ στοϋ πέλαγου τήν άκρη, 
κ’ είδε ή ψυχή μου κύματα νάχουν τα δάκρυά τους 
τή χαρωπή ελπίδα της π’ άραξε σ’ ένα δάκρυ.

"Ω, άφες την, στα γαλανά πελάγη τους νά πλέη 
σέ τέτοια αστρόφωτη νυχτιά σάν θά σφαλάς τά μάτια 
μύρια τραγούδια ανέκφραστα καί τότε θά σοΰ λέη.

Μά άν δέν θέλης ; Άφες την, μιά χάρι ζητεί μόνο, 
στο πέλαγος των, στα πικοα τού πόνου κύματά τους 
νά πέση μέσα νά πνιγή. 'Ο πόνος μέσ' τον πόνο 1

(1899) ΤΑΚ11Σ Μ1ΙΕΤΣΟΣ.

^Βκοταδι πλάχωσ’ ελαφρό' 
Βγαίνει ψηλά ό ’Αποσπερίτης — 
Ωρα κρυφή — τών στεναγμών 
Καί τών δακρύων ό μαγνήτης.

ΗΜΕΡΟΙ ΡΥΘΜΟΙ
Η ΕΣΠΕΡΑ

Σκορπίζ’ ή αηδονολαλιά 
Στόνους καί πάθη στόν άέοα, 
Κι’ όσους έγάσανε φιλιά 
Τούς αγκαλιάζει ή εσπέρα.

Καί στής καρδιάς τά δάκρυα, 
Στην πονερή φωνή της 
Στέλνει γλυκύ βαλσάμωμα 
Ό μελιχρός ’Αποσπερίτης.

Κ. Σ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Νά άργησε ! Θρηνολογεί 
Μεσ’ τά θυμάρια έκεϊ πέρα 
Τόν έρωτά του τόν παληό, 

Ενός βοσκού ή φλογέρα.

£· ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ: Ο ΓΕΡΩ ΝΑΥΤΗΣ ·$·
(NEQTATON ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΛΥΤΡΑ)
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τών μαχρυνών παιάνων 
νά βαυκαλίση ακόμη έν

δέν
τΐι

ΑΝ ή ήχω 
κατώοθωσε 
ζωή τδν όνειροπόλον μαχητήν, συνετέ- 
λεσεν δμως εις τδ νά έξιδανικεύση ποδ 
τών όμμάτων του τήν γόησσαν εκείνην

εικόνα τής μεγάλης 'Ελλάδος, ής τδ ιερόν όνομα τώ 
είχε διαφύλαξη τάς εύγενεστέρας έν τώ πολυκυμάντω 
βίω του έμπνεύσεις.

Τδ στυγνόν πεοιβάλλον δέν · 
θεομδν πόθον, οΰδ ’ δ χρόνος διά 
στεφάνων έπεβλήθη τοσοΰτον έπί τής μορφής, ήν 
μυριάκις έγνώρισε τών μαχών δ βρασμός, ώστε ν’ απο
τύπωση τήν μοιραίαν τής απογνώσεως σφραγίδα, τδ 
ανεξίτηλον έκεϊνο σήμα τής απογοητεύσεως και τοΰ 
μαρασμού.

τώ απεκοίμιζε τδν 
ών αογυοών του 
τής μορφής.

Αί έλπίδες τώ ειχον έξασφαλίση βίον, οΰ τδ τέρμα ουδέποτε προσεδόκα δ 
ακατάβλητος στοατηλάτης, και τά όνειρα, άτινα συνενοΰσιν έν τω κόσμω τών 
έθνικών μακαοισμών, τάς εύχάς τών πανελλήνιον, περιέσωσαν διά τδν σεπτόν 
ποεσβύτην τάς μεγάλας αποφάσεις, αΐτινες τδν έτίμησαν έν τή ζωή, καϊ δι’ ών 
κλείζεται έν τώ θανάτω.

'Η βιωτική τοΰ Πάνον Κορωναίον έξέλιξις είναι δλόκληρος σειοά πεοιπε- 
τειώδους άναβοασμοΰ, έκσπώντος είς παν δ,τι ηδύνατο νά ωφελήση τήν χώραν, 
ήν, ύπερηφανευόμενος, έθεώρει μεγάλην πατρίδα.

Γεννηθείς τώ 1811 έν Κωνσταντινουπόλει έκ πατρός Κυθηρίου καϊ μητοδς 
Βυζαντίδος, κατήλθεν οίκογενειακώς είς τήν Ελλάδα, καί, έκπαιδευθεις έν τή 
Ίονίω ’Ακαδημία ύπό τήν προστασίαν τοΰ Γκίλφορδ, εϊσήχθη είς τήν μετ’ ολί
γον συστασαν έν Αίγίνη στρατιωτικήν σχολήν, έκ τής όποιας έςήλθε πρώτος 
αύτός, μετά τών συναδέλφων Σαπουντζάκη καί Κυδωνάκη ανθυπολοχαγός, 
τυχών πανηγυρικής δεςιώσεως ύπδ τοΰ αειμνήστου Καποδιστρίου, ου τδν τιμη
τικόν έπί τή εύκαιοία ταύτη ασπασμόν πικρότατα κατόπιν έςηγόρασε, διατα- 
χθείς, δπως άναλάβη τήν τήρησιν τής τάξεως έπί τω δολοφονικώ κατά τοΰ 
πολυφιλήτου Κυβερνήτου άνοσιουργήματι. Προαχθεΐς είτα, έν μέσω πολιτικών 
άνωιεαλιών, άνεδείχθη έν τώ Ναυπλιακώ σάλω, ότε καί έπληγώθη είς τδν πόδα,

® ΠεΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ (’Αντιστράτηγος) ®
(Θανών έν ΆΘήναις την 17ην Ιανουάριου 18WJ)

Φ Έκ τελευταίας λαμπρας φωτογραφίας τοΰ έν ΙΙαριοίοις Έλληνος καλλιτέχνου 2. Βάθη
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Ο ΚΟΡΩΝΑΐΟΣ
Κατά την έποχήν τών Ναυπλιακών

πολυτίμου φωτογραφίας τών χρόνων έκείνωνι

και καθείρχθη έν τώ Ιτζ-καλέ, πολυδαιδάλως έξακολουθών τήν επαναστατικήν 
αύτοΰ δρασιν. Υπηρετησεν έν τώ Γαλλικώ στρατω ύπδ τδν Μαιζώνα καί έν τω 
Βαυαρικώ, αλλά και έν τω Κριμαίκώ πολεμικώ βρασμώ ανδραγαθήσας, καί μετ’ 
ένθουσιασμοΰ είσορμών, έν μέσφ κοχλαζούσης έθελοθυσίας, ύπέροχος έν τή στοα- 
τιωτική ανεδείχθη αρετή. Τότε διά τήν άπαράμιλλον αυτού γενναιότητα τώ 
απενεμήθη αμέσαις τδ χρυσοΰν τής ανδρείας μετάλλιον, δπερ μέχρις έσχατων 
έθεώρει τδ προσφιλέστερον τών αριστείων του, καί προεβιβάσθη συγχρόνως εις 
ύπολοχαγόν μέ τδν βαθμόν τούτον ελαβε μέρος εις τάς μετέπειτα όκτω μάχας.

Καί έν τω Κρητικώ άγώνι 
δ Π. Κορωναΐος συνέδεσε τ’ 
όνομά του μετά τών λα^προτέ- 
ρων τής ιστορίας έκείνου αναμνή
σεων, ή δέ κρητική δάφνη μετά 
στοργής διά τού άρηϊφίλου λαού 
περιέστεψε τά πολυτίμητα απο
μνημονεύματα τής ηρωικής ταύ- 
της έποποιίας. Τρις δ Διοικητής 
τής μεγαλονήσου τδν έπεκήουξε, 
καί μυστικοί τής φαυλοκρατίας 
έκείνης απόστολοι διεσπάρησαν, 
όπως φέρωσιν εις πέρας τήν ύψη— 
λην ταύτην έντολήν, καί οϋτω 
κεροίσωσι καί τήν έκ πεντακισχι- 
λίων γροσίων ποοκηουχθεϊσαν α
μοιβήν. Πλήν ό Κορωναΐος δι’ 
ευφυούς στρατηγήματος τετράκις 
έξέφυγε,διαχύσας ουτω τήν κατά- 
πληξιν εις τά περίτρομα έχθρικά 
στίφη. Συνεβούλευσε τδν ήγού- 
μενον τού Άρκαδίου νά θέση πύο, 
έξελθων δέ ποώτος έν μέσω τών 
συοιζουσών σφαιρών, μετά τών 
ολίγων στρατιωτών του,άπηύθυνε 
θαυμασίαν πρδς αύτούς ποοσλα- 
λιάν, ένθαρρύνας, όπως διέλθωσι 
διά τού Τουρκικού στοατοπέδου, 
ίνα χρησιμοποιηθώσιν αλλαχού 
αποτελεσματικώτερον' άνατινά- 
ξας δ ’ άμέσως τήν παρά τά κρη- 

ι τάγμα,, μεθ' δ, συνεχώς ένισχύων 
έιοθασεν έκτδς βολής.

τικα
τούς

υπόνομον κατέστρεψεν δλόκληρον έχθρικδν 
άνδρας του δι’ ένθουσιωδόϊν έπικλήσεων, ϊ
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Θαυμαστής τού Μ. Ναπολεοντος, ίσχυοώς ένεπνέετο άπό τήν εικόνα τών 

μεγάλων γεγονότων τού φιλελευθέρου έθνους, ου καί τήν φιλολογίαν θεοαώς 
ηγαπησε, μεγαλας συναποκομίσας έκεΐθεν ώφελείας, αΐτινες ούκ ολίγον τδν 
έβοήθησαν καί έν τή συγγραφική έπιτυχία στρατιωτικού έργου, υπέρ ου άχρι 
τελευταίας πνοής ησχολεΐτο. Λάτρης τού καθήκοντος, μέχρι μονομανίας συνεδύα- 
ζεν εν τή στρατιωτική υπεροχή τδ ακατάβλητον καί ύπερήφανον τού χαοακτή- 
ρος μετά τής πνευματικής ιδιοφυίας.

Αλησμόνητοι θά παραμείνωσιν αί σκηναί τών πολεμικών σάλων, έν οίς, 
είτε διατασσων δια θαυμάσιων έπιταγων, ιός τδ «τάγματα καί ΰνντάγματα», 
είτε προσκαλών έν συναισθήσει τής δυσαποκτήτου αξίας, διετήοει τδ στοατιωτι- 
κόν του γόητρον έν τή σεμνή ύστεροφημίγ.

Καί έν τή έπαναστάσει τού 1862, καί μετ’ αυτήν, ώς αρχηγός τής ’Εθνο
φυλακής, καί έν τοΐς «Ίονιακοις», καί ώς ακόλουθος τού Γαλλικού έπιτελείου έν 
τή εις Συρίαν έκστρατεία (1859), καί ώς αντιπρόσωπος τής κυβερνήσεως έν 
Παρισίοις έν τή έκθέσει, καί κατά τά μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια, καί καθ’ ήν 
έποχήν προσεκλήθη ύπδ τού Κεδίβου τής Αΐγύπτου ’Ισμαήλ, όπως άναλάβη τήν 
άναδιοογάνωσιν τού Αιγυπτιακού στρατού, καί ώς "Ελλην στρατηγός ένώπιον 
τοΰ Σουλτάνου, πανηγυοικώς αυτόν υποδεχόμενου, πάντοτε διέπρεψεν έν αξιο
πρεπείς μοναδική, ψυχικώ σθένει καί ηθική βαρύτητι.

’Εκτός ου,ως τούτων, καί έν τώ πολιτικώ του βίω καί ώς 'Υπουργός, καί ώς 
Βουλευτής, καί ώς μέλος τής Έθνοσυνελεύσεως, διεκριθη δια το ελεύθερον 
και άδάμαστον τής ανεξαρτησίας πνεύμα, καί ώς αρχηγός έν τω στρατω και ώς 
απλούς αγωνιστής, πανελλήνιον έδημιούργησε φήμην, ή δέ παράδοσις, διασώ- 
σασα μυοία ιστορήματα τής ποικίλης καί πολύπλοκου αυτού ζωής, απηθανάτισε 
πληθύν αναμνηστικών έπεισοδίων καί γεγονότων, δι ων ου μόνον εγνωοισεν, 
άλλά καί ήγάπησεν ό Ελληνικός Λαός τδν έθνικδν άνδρα.

Μή έμπνεόμενος δ Κορωναΐος μόνον ύπδ τής θέας τοΰ καπνοΰ τών 
πυοοβόλων καί τών άχνιζόντων α'ιματων, αλλα και φιλοσόφων εν ευθυκρισία και 
διανοητική διαύγεια, κατέστη πρότυπον φιλοπονίας, ενδελεχώς μελετών, καί 
άκαταπονήτως ύπέρ τού έθνικοΰ έργαζόμενος αγαθού. Οπου συνεκρουετο ή ελευ
θερία ποδς τήν τυοαννίαν δ Κορωναΐος έσπευδε καί έτάσσετο ύπέρ κατισχύ- 
σεως τής ποώτης. ’Αντιπρόσωπος παρελθουσών έποχων, γεμάτων από ηρωϊκας 
καί γενναίας σελίδας, συνέδεσεν άναποσπάστως τδ τετιμημένον όνομά του μετά 
τής συγχρόνου ιστορίας τής Ελλάδος, ύπέρ τής αληθούς ευημερίας τής όποιας 
προσήνεγκεν ύπερτίμους ύπηρεσίας.

ι

Καί ήδη, ή έθνική αυτή προσωπικότης, ύπέκυψεν εις τδν νόμον τών θνη
τών, καί δ λαός βαουπενθής συνώδευσεν, άφωνον πλέον, ακίνητον λείψανον, τδν 
θαλερόν αντιστράτηγον, τόν ένδοξον.στρατιώτην, το δ ύστατον φίλημα τής 
πατριωτικής άδελιοοσύνης συνήνωσεν έν τή νεκροί του δψει τό άλγος τοΰ πανελ
ληνίου δεσμού.

Τδ ξίφος, δπερ έτίμησαν έν τή ζωή αί ψυχραι χειρες τοΰ μεγάλου πατριώ
του, ό σιγηλός ουτος μάρτυς τής ιστορίας του, ήκολούθησε τδν νικηφόρον του 
ποοστάτην εις τδν κευθμώνα τοΰ μοιραίου χωρισμού, συναποκομϊζον τδν άντί- 
λαλον τών οίχομένων ευκλεών του ήμερων.

Τής χρον.ι’κής σταδιοδρομίας δ άγων, έάν έβύθισε τής ειμαρμένης τδν χρω- 
στήοα εις”τήν κατήφειαν, όπως άποτυπώσγ τήν στυγνότητα έπί τού νεκρού προ
σώπου, ή πατρίς όμως, άπό τά βάθη τής άποσβεσθείσης είκόνος έκθάπτουσα. 
έμφανίζει τήν προσφιλή του μορφήν, εςωραιζομενην υπο τού κλέους τοΰ ευφή
μου ήμεοοδρομίου.

Νεκοάνθεμα καί λαμπάδες δέν άμαυροΰσι τήν αίγλην τής στρατιωτικής 
τιμής, ούδέ σκιάζουσι τοΰ εύγενοΰς ξίφους την λαμψιν, ητις τδν περιβάλλει ηδη 
νεκρόν, άφοΰ άρκούντως τδν έτίμησε ζώντα.

Τής αθανασίας πλέον δ νυμφών προσεδέχθη τδν στέφανον τών θυσιών καί τήν 
δάφνην τών αγώνων, καί έν τώ συντετριμμένα) σαρκίω τού γηραιού στρατηγού 
άνεγνώοισε τάς πληγάς τών μαχών, τά τιμητικά ταΰτα άριστεϊα τοΰ αίματος.

Καί έπί τούτων ή Πατρίς έναποθέτει τδ δάκρυ τοΰ ελεγειακού θρήνου καί 
τδν άσπασμδν τής ασβέστου ευγνωμοσύνης. η. ‘

-.'Ζ;

ι
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ΑΙ έκλινε τήν ώραίαν του κεφαλήν, μέ τό μειδίαμα τής 
έλπίδος είς τά χείλη, ώς ύπήρξεν ολόκληρος δ βίος του ελπίς, 
πλήν οίμοι ! ελπίς 
θήσει, τήν οποίαν τοϋ έχορήγει τόση νεότη 

σφρίγος- άλλ ’ έπέπρωτο νά διαρ^αγή τόσον

συντριβεΐσα· και ένεκαρτέρει έν τή πεποι- 
, τόση ζωή, τόσον 

' ταχέως ή καρδία εκείνη, 
ήτες ήτο τό κέντρον τόσων 
εΰγενών παλμών, έξωτερι- 
κευομένων άρμονικώς είς 
στίχους ρέοντας καί απα
λούς, είς στίχους μη στε
ρούμενους ούτε θερμής φαν
τασίας, ούτε ορθής κοίσεως, 
προδίδοντας — μέ ολον τό 
νεαρόν τής ηλικίας — έμ— 
πνευσμένον νεανίαν, προοι- 
ωνιζόμενον τόν ποιητήν τοϋ 
μέλλοντος.

Είς τήν χαραυγήν τοϋ 
βίου του, καί ένώ τό μέλ
λον ήνοίγετο εύρύ, έσβυνεν 
ώς διάττων άστήρ, είκοσι 
μόλις αριθμών ανοίξεις, 
γλυκύς, συμπαθής, άβρός, 
ύπερήφανος, περιβάλλων τά 
πάντα οι ’αγάπης καί στορ
γής· καρδία εύγενής, έπα- 
θαίνετο είς πάσαν συναίσθη- 
σιν τοϋ καλοϋ και ώραίου, 
οί δέ μεγάλοι καί αρρήτου 
έκφράσεως οφθαλμοί του, 

δι ’ ύψηλών έντυπώσεων τήν 
συνεπίκουρος, συνέβαλλεν είς τήν άπο-

® ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ®
(θανών έν Άθήναις τήν 9ην ’Ιανουάριου 1899) 

άτενίζοντες πρός τό άπειρον, έτροφοδότουν 
καρδίαν, παρ’ή δ δεξιός του νους < 
τέλεσιν αρμονικής όντως ύπάρξεως.

£
1 πάρχει κάτι το άλυτον, κάτι τό άκατανόητον είς τά μυστήρια 

τής Θείας ΙΊρονοίας, τά δποϊα κλονίζουν ένίοτε καί τάς πεποιθήσεις τοϋ 

μάλλον πιστού είς τά Θεία τής ’Εκκλησίας διδάγματα· άλλ’ ακριβώς, 
αί σχετικώς έν τή αδυναμία παρά τοϋ ανθρώπου, ώς άοικίαι κρινόμεναι, 
συντελοϋσιν έ'τι μάλλον είς τήν έπίρρωσιν τής πεποιθήσεως τοϋ φιλοσο- 
φοϋντος, δτι πέραν τοϋ κόσμου τούτου, ύπάρχει τό άπλετον τής άλη- 
θείας φώς, ύπό τό θάλπος τής δποίας, άναβιοϋσι καί θάλλουσιν έσαεί, οί 
τής αλήθειας λάτρεις καί τής πίστεως οπαδοί· τις οΐδεν, έάν δ Πλάστης 
δέν έθεώρει διά τό εύγενές πλάσμα του, διά τήν ποιητικήν φύσιν τοϋ 
πολυφιλήτου Γιάγκου, διά τόν καλλίμορφον ώς ’Απόλλωνα έφηβον, τον 
κόσαον τούτον δυσανάλογον πρός τ’ άπειρα χαρίσματα οι ων το 
έπροίκισε’ τις οίδεν, έάν δ Πλάστης δέν ένέδωκεν είς παράπονον τών έν 
τοϊς Ούρανοϊς άδελφών του, καί δέν άπεφάσισεν, δπως τον ποιητην 
νεανίαν μετακαλέση έκεϊ, ένθα τό έαρ διαρκώς άνθεϊ, έκεϊ ένθα ή 
έαπνευσις είναι αιώνια ώς δ Δηαιουργός ....

Σ. Π...

ΔΥΟ ΒΙΟΛΕΤΤΕΣ*

Δυο βιολέττες ενα βράδυ
’σ ένα κήπο φυτεμένες 
ψιθυρίζουν ’σ τό σκοτάδι 
γιατί είν’ ερωτευμένες 

ή καϋμένες 1

Τής βοήθησε τ’ αγέρι 
σκύφτ ’ ή μια φιλεΐ τήν άλλη 

’σάν αγαπημένο ταίρι 
’σ τής μικρής ήλθ ’ ή μεγάλη 

τήν αγκάλη.

(Έν Πατησίοις, Μάϊος 97]

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΙΛΙ

Το πρώτο τής αγάπης τό φιλί 
θά μένη μέσ’ τά στήθη μας θαμμένο 
γιατ’ έχει χάρι κι’ άρωμα πολύ 
γιατ’ είν’ απ’ τόν Παράδεισο βγαλμενο.

(Πάτραι, Σεπτέμβριος 97}

* Έκ τοϋ Λευκώματος τοϋ πολυκλαύστου νέου άπεσπάσθησαν οί ανωτέρω 
δημοσιευόμενοι στίχοι, έ; ών αί τελευταϊαι στροφαί άποτελοϋσι μέρος μακροϋ 
ποιήματος ....
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J Ολα τοΰ κόσμου τ’ αγαθά, τής οικουμένης πάσης 
τάς χώρας τάς μαγευτικάς, τας αχανείς εκτάσεις, 
τούς σκιερούς, άνθοστεφεϊς κι’ ευώδεις περιβόλους, 
τόν άργυρον και τδν χρυσόν, τούς μαργαρίτας όλους, 
μοί ελεγον δεικνύοντες έμπρός μου τεταγμένα, 
άν ν’ αποκτήσω επιθυμώ τ’ άνω ειρημμένα : 
«όπίσω λάβετε αύτά» θά εϊπω μ’ αγωνίαν 
καί δότε μοι άν δύνασθε, καί δότε μοι υγείαν !

(’^μαρούσιον, Ιούνιος 96}
t ΙΩΑΝΝΗΣ Δ· ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Βέρο λινόν, τή 24] δ Νοεμβρίου 1898
Φίλε Κ ύ ρ ι ε,

ΟΙ ζητείτε δύο σκηνάς τών “Εικονοκλαστών*, δπως άναγνωσθώσιν έν 
τώ “Παρνα σσ ώ* καί ασμένως λίαν συμμορφοϋμαι πρός την αϊτησιν ναύτην. 
Είμί ευτυχής έπί τή ιδέα, δτι μοί παρέχεται όντως ευκαιρία, δπως διανύσω καί 
αύθις, νοερώς τουλάχιστον, μίαν έσπέραν έν μέσω τών φίλων τοΰ “Παρνασ
σό ΰ„ συναδέλφων, άναπολώ δ' έτι μετά συγηινήσεως τήν έτέραν έκείνην, καθ' 
ήν, πρό δεκαετίας άκριβώς, παρέστην αυτοπροσώπως, εύτυχέστερος τότε κατά 

τοΰτο, είς τήν άνάγνωσιν ένίων έκ τών λυρικών δοκιμίων μου.
Ή λατρεία διά τήν θεσπεσίαν ήμών γλώσσαν, καί τής έθνικής σκηνής ή άναγέννησις 

υπήρξαν τά δύο τοΰ βίου μου ιδεώδη, ή δ' έλαχίστη τών άσθενών δοκιμίων μου άξια έγκειται 
είς τοΰτο δτι πρυτανεύουσιν έν αύτοίς τά δύο ταϋτα αισθήματα. ’Ακραιφνώς έθνικά είσί 
τά έργα ταΰτα καί διά τής ιστορικής ύλης, καί διά τής δλης αυτών υφής, καί διά τής έξωτερικής 
μορφής, πάσα δέ αυτών λέξις μαρτυρεί ότι έγράφησαν δι' Ελληνικά ώτα, δτι άπευθύνονται 
είς Έλληνικάς καρδίας.

Καί δμως, φεΰ, συνεπείρ τής παρ' ήμίν καταστάσεως, τά δύο τελευταία δράματά μου έν 
Γερμανική μόνον μεταφράσει μέχρι τούδε έδημοσιεύθησαν, καί άναβιβάζονται έπί τών κυριω- 
τέρων Γερμανικών σκηνών, πριν ή γνωσθώσιν έν Έλλάδι. Τοΰτο υπήρξε δι’ έμέ, ώς ήν έπό- 
μενον, είς άκρον αλγεινόν, καί διά τοΰτο έπραξα παν τό έπ* έμοί. δπως διευκολύνω τήν έν 
ΆΘήναις διδασκαλίαν τής “Δουκίσσης τών 'Αθηνών*, χα·ρων δέ διαπέμπω σήμερον 
έλάχιστα τών “Εικονοκλαστών* δείγματα.

Τήν χαράν μου δέ ταύτην έπαυξάνει ή σταθερά πεποίθησις, ότι εύρισκόμεθα είς τήν 
αφετηρίαν νέας, άνθηροτέρας τοΰ εθνικού βίου εποχής. Μετά βαρύν χειμώνα, μειδιά τέλος ή 
χρυσή άνταύγεια νέου έαρος. καί πανταχοΰ ήδη προβάλλουσιν, άσφαλώς έκκολαπτόμενοι, οί 
κάλυκες νέων έθνικών έλπίδων.

Ουδέ θεωρώ ώς τό έλάχιστον τών ευφροσύνων τούτων συμπτωμάτων τήν προσεχή 
έναρξιν τοΰ έθνικοΰ θεάτρου, δπερ οφείλει τό έθνος, μετά τοσούτων άλλων, είς τήν πεφωτι- 
σμένην μέριμναν λαοφιλούς Άνακτος. Φυτεύεται ούτως είς τό θαυμασίως γόνιμον Ελληνικόν 
έδαφος θαλερός μυρσίνης κλάδος, ου άπεκδέχομαι ταχείαν και άμφιλαφή τήν έξάνθησιν.

Ύπό τοιούτων διαπνεόμενος προσδοκιών αίσιωτέρου μέλλοντος, διαπέμπω δι’ υμών ειλι
κρινή χαιρετισμόν είς πάντας τούς έν τώ Συλλόγω συναδέλφους, καί σύν τούτοις είς τήν 
φιλοπάτριδα νεολαίαν, ήτις, κατά τήν παράστασιν τής “ Δ ο υ κ ί σ σ η ς *, μοί παρέσχε τοσοΰτον 
ένθουσιώδη δείγματα τών έξόχω± εύγενών αύτής διαθέσεων.

Έκ καρδίας ύμέτερος 
ΙΙοός τόν κύοιον Μ. Π. Λάιιποον

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ 
Γενινκόν Γραμματέα τοΰ “Παρνασσού.

τ έ

ΠΡΟΟΙΜΙΩΝ*

Τις τηλικαύτην ήκουσε βαρύθυμοι· μανίαν, 
μητρός μανίαν είς υιόν; Λϊ πάθους φιλαρχίας! 
ού πάρδαλις έκμαίνεται κατά τών σκύμνων όντως.

[Κωνσταντίνος Μαναςςης]

ζεται χιλιετής βίος του Ελληνικού γένους, καί

Μόλις: κατά 

τον παρόντα αιώνα 
κατέστη εφικτή εμ
βριθέστερα μελέτα) 
καί δικαιοτέρα έκ- 
τίμησις της έν Βυ- 
ζαντίω Ελληνικής 
Αυτοκρατορίας. Οί 
πρό τούτου περί αυ
τής γράψαντες ησαν 
σχεδόν ανεξαιρέτως, 
ώς ο άββχς Le
beau, Ίησουϊται, 
διαπνεόμενοι είσέτι 
ύπό τοΰ σοοδροΰ πρός 
την ορθόδοξον εκ
κλησίαν μίσους, τοΰ 
πηγάσαντος έκ τών 
θρησκευτικών τοΰ 
μεσαίωνος διαπλη- 
κτισμών,καί τά έρ
γα αυτών, κατά 
συνέπειαν,άπλοι λί- 
βελλοι, παριστών- 
τες την περίδοξον 
έκείνην Αυτοκρατο
ρίαν, έν η συνοψί— 

τοΰ μείζονος ήμίσεως
του τότε πεπολιτισμένου κόσμου, ώς καταστάλλαγμα πάσης διαφθοράς 
καί ταπεινώσεων. Τοσοΰτον δέ βαθέως ένερριζώθησαν αί στρεβλαί αΰται

* Σ. Δ. II. Σ. ΕύτυχΛόαντες νίι λά(>ωμεν .παρά τοΰ έν Βερολίνω 
Γίρεΰβεντοϋ τίϊς Ελλάδος καί επιφανούς ήμών Συνεργάτου κ. 
«λέωνος Ί’αγκαβιι τό ώοαΐον ΙΙροοίιιιον τοΰ νέον δράματός τον οί 
ΕΙΚΟΝΟΚΑΑΣΤΑΙ, διτμοιΐιεύομεν αύτό μετά τοΰ πρός τόν Σύλλογον
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δοξασίαι έν τή συνειδήσει τών νεωτέρων εθνών, ώστε καί σήμερον είσέτι 
ύπάρχουσι πολλοί, οί μη δλοσχερώς αυτών άπαλλαγέντες, ή δέ λέζις 
βυζαυτιβμ'ος κατέστη συνώνυμος της περί τά ταπεινά ματαιοσχόλου 
μικρολογίας.

Είς τον Γίββονα πρώτον άνήκει τδ κλέος oTt άνέτρεψε τό οίκτρόν 
τούτο οικοδόμημα, τό έπί της άγνοιας καί της έμ.παθείας βασιζόσ.ενον, 
ή δέ μεγάλη αύτοϋ συγγραφή, ήν συνέταξεν άντλήσας άπ ’ ευθείας έκ 
τών πηγών, τυγχάνει ή πρώτη άξια τοϋ ονόματος· άλλά κέκτηται καί 
αΰτη πολλάς ελλείψεις, άς συνεπληρωσαν άργότερον τά λαμ.πρά έργα 
τών Γερμανών βυζαντιολόγων, τοϋ Γερβίνου, τοϋ Hopf, καί άλλων. 
’Εννοείται δέ δτι την ιστορικήν ταυτην παλινόρθωσιν μεγάλως έπ εβοή- 
θησαν καί τά έργα τών 'Ελλήνων σοφών, τοϋ Παπαρρηγοπούλου ιδίως καί 
τοϋ Λάμ.πρου, οΐτινες, παντός ξένου καταλληλότεροι, δπως έμβαθύνωσιν 
είς τάς δέλτους τών Βυζαντινών χρονογράφων, κραταιώς συνετέλεσαν 
προς διαλεύκανσιν καί άναπαράστασεν τών άληθών γεγονότων.

Ύπό τό άπλετον φώς της άμεροληπτου ταύτης έρεύνης έξανέστη 
έπί τέλους ή ιστορική άλήθεια έκ τοϋ ζόφου, ύφ ’ δν είχε παραμείνει 
έπ’αιώνας κεκαλυμμένη, ή δέ άποκάλυψις αΰτη ένέπλησε καταπλήξεως 
την νεωτέραν έπιστήμην. Καί ούχί άδίκως, τή άληθείρι, διότι ή Αύτο- 
κρατορία έκείνη, ήτις είχε χαρακτηρισθή ώς το άκρον άωτον τοϋ έξευτε- 
λισμοϋ καί τής έξαχρειώσεως, άνέλαμπεν ήδη ύπό τήν φαεινήν αϊγ/ην 
μιας τών εύκλεεστέρων ιστορικών έποχών έν τοϊς χρονικοϊς τής άνθρω- 
πότητος. Σκιάς βεβαίως είχε καί αΰτη πολλάς, ώς πάσα έτέρα, άλλ’ έν 
τή δλη είκόνι έπρυτάνευον τά φωτεινά χρώματα, καί συνεχείς ήσαν αί 
σελίδες τοϋ άμαράντου κλέους. Ποϋ ήνθησαν πράγματι “Ανακτες ένδοξό — 
τερον τοϋ ’Ιουστινιανού, τοϋ 'Ηρακλείου, τού Λέοντος Γ’ ; Πού Στρα
τηγοί περικλεέστεροι τοϋ Βελισαρίου καί Ναρσή ; Πού νομοθέται περι- 
νούστεροι τοϋ Τριβουνιανοϋ ; Ποϋ θεολόγοι ύψιπετέστεροι τού Χρυσοστόμου 
καί Βασιλείου ; ΙΙοϋ καλλιτέχναι μεγαλοφυέστεροι τών κτιστών τής 
Αγίας Σοφίας ’Ισιδώρου καί ’Ανθεμίου ;

Τοιούτους γεννήσασα ή Βυζαντινή Αύτοκρατορία μεγαλοφυείς άνδρας, 
ήδυνήθη, ΐνα συντελέση τήν μοιραίαν αύτής άποστολήν, καί ύπήρξεν έπί 
χίλια δλα έτη τό άκράδαντον προπύργιου τής λοιπής Εύρώπης κατά 
τών πανταχόθεν, έκ βορρά καί έξ άνατολών άπαύστως καταρρασσομένων 
βαρβαρικών χειμάρρων τών Γότθων, τών Αβαρών, τών 'Ρώσσων, τών 
’Αράβων, τών Τούρκων καί τόσων άλλων. ’Εάν, παρά πάντας τούς 

μακρούς άγώνας τών 'Ελλήνων Αύτοκρατόρων, έπλημμύρησαν έπανει- 
λημμένως οί Γότθοι τήν ’Ιταλίαν, καί αύτήν τήν Ισπανίαν, έάν Γαϊ-

«Παοναιίιίόν» γράμματος τοϋ διαπρεπούς Λογίου. παραθέτοντες έν 
ταύτω ιιόνον όυάτυχώς. ένεκα της καθυδτερήάεως τών χειρογράφων, 
όλόκληοον τήν έκ τοϋ έργου ύπέοοχον όκηνήν της ’Αποτυφλώ- 
όεως, ής ή άνάγνωΰις παρέχει πλήρη τίιν εικόνα τής μεγάλης αξίας 
τοϋ νέου έργου τοϋ δαφνοΟτεφοϋς Συγγοαφέως τής «Λονκίήόιις 
τών ’Αθηνών». 
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ται, καί Παίονες, καί Λάκες καί παντοειδείς άλλοι βάρβαροι είσέδυσαν 
καί έγκατέστησαν έν αύτοϊς τοϊς σπλάγχνοις τής Αύτοκρατορίας, εύκόλως 
κατανοεί τις ποια ήθελεν είναι ή τύχη τής Εύρώπης άνευ τών μακρών 
άγώνων τών ήρωϊκώς ύπέρ αύτής προκινδυνευόντων Ελλήνων Αύτοκρα
τόρων. Οΰτως ώστε ή έμβριθής ιστορία άνομολογεϊ σήμερον δτι, έάν αί 
πλεϊσται καί φοβερώτεραί τών βαρβαρικών έπιδρομών άπεκρούσθησαν, 
έάν κατέστη οΰτως δυνατή ή άναγέννησις τών έν τω έλληνικφ πνεύματι 
άναβαπτισθέντων έθνών τής δύσεως, καί ή έξάνθησις τοϋ θαυμάσιου 
συγχρόνου πολιτισμού, τούτο οφείλεται είς τήν Ελληνικήν τοϋ Βυζαν
τίου Αύτοκρατορίαν. Όλως διάφορος ήθελεν είναι, άνευ τών χιλιετών 
έκείνων άγώνων, ή σημερινή μορφή τής Εύρώπης καί άρκεϊ ώς άπόδειξις 
τούτου τό γεγονός δτι άμα άγνωμόνως έγκαταλειφθέν τό Βυζάντιον, 
κατέπεσε τέλος πρό τών ορδών τής ημισελήνου, ήρκεσαν ολίγα μόνον 
έτη δπως έπιφανώσιν οί γαυριώντες Έμίραι πρό τών τειχών τής Βιέννης.

Καί ταϋτα μέν γενικώτερον. Καθόσον δέ άφορ^ο τό θέμα τοϋ προκει- 
μένου δράματος, ούδεμία ’ίσως περίοδος τής Βυζαντινής ιστορίας κατε- 
νοήθη άνακριβέστερον τής μεγάλης άναμορφώσεως, τής όφειλομένης εις 
τήν περιφανή οικογένειαν τών Ίθαύρων. Έκλήθησαν ούτοι Είκονοκλά- 
βται, διότι σύν ά,λλοις έπεχείρησαν καί τήν κατάργησιν τής άληθοϋς 
τών εικόνων είδωλολατρείας, είς ήν ειχεν έξοκείλει ό άμαθής λαός, προέ- 
κυψαν δ ’ έκ τούτου στάσεις αΐματηραί, καταπλήξασαι τήν κοινήν φαν
τασίαν, άλλ’ άληθώς τό έργον τών Ίσαύρων ύπήρξεν άσυγκρίτως ύψη- 
λότερον καί σπουδαιότεοον, άποτελοϋν πλήρη τοϋ δημοσίου καί πνευ
ματικού βίου άναμόρφωσιν, καί τήν ΐδρυσιν έποχής νέας, βασιζομένης έπί 
τών άρχών τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης, έξ ών ήνθησεν ό νέος 
πολιτισμός. Ευτυχώς άλάνθαστον μάρτυρα του έργου τών Ίσαύρων έχο- 
ιιεν τήν «Εκλογήν», τόν θαυμάσιον αυτών κώδικα, έν ω άπεθησαύρισαν 
πάσαν τήν νέαν αύτών νομολογίαν, την έπεκτεινομένην είς πάντας τούς 
κλάδους τοϋ δημοσίου βίου. Καί δέν κατίσχυσε μέν τότε ή άναμόρφωσις 
αΰτη, διότι τό πνεύμα τής άντιδράσεως ην έτι ύπέρ το δέον ισχυρόν, 
ούδ ’ ειχεν άνατείλει άκόμ.η ή ύπό τής προνοίας καθορισθεϊσα έποχή, 
άλλ’ έσπάρησαν τότε πάντες οί σπόροι, οΐτινες έξήνθησαν άργότερον διά 
τοϋ Λουθήρου καί Καλβίνου, ούδεμία δέ άμφιβολία δτι άνευ τών Ίσαύ- 
ρων, ούδέποτε ήθελε βλαστήσει έκ τοϋ άποξηραινομένου κορμού τοϋ 
Παπισμού ό Προτεσταντισμός, είς δν όφείλουσι την θαυμασίαν αύτών 
έπίρρωσιν τά Σαξωνικά γένη, καί ή άνθοωπότης τήν καταπληκτικήν 

αύτής πρόοδον.
Αΰτη ή μεγάλη ιστορική περίοδος, ήν άναπαριστόί τό παρόν δράμα, 

διά τών έν αύτή πρωταγωνιστησάντων προσώπων, έν οίς κοχλάζουσι καί 
συγκρούονται τά πάθη έκεϊνα, άπερ ζώντα ένεψύχουν αύτά, καί άπερ 
έπήνεγκον τήν μοιραίαν αύτών καταστροφήν. Ή Αύτοκράτειρα Ειρήνη 
ένσάρκωσις τής θρησκομανούς μικρονοίας, τής τέως κυριαρχούσης, περιέρ
χεται είς σύγκρουσιν πρός τόν υιόν αύτής Κωνσταντίνον τόν C , δν 
έμψυχοϋσι πάντα τά εύγενή ιδεώδη τής μεγαλοφυούς τών Ίσαύρων γε-
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νεάς, άλλ’ όν άφοπλίζει ή εύγενεστέρα αύτοΰ αρετή, τό άκοίμητον πρδς 
την μητέρα φίλτρον. Καί ούτως κατισχύει προς τό παρόν τό πνεύμα της 
άντιδράσεως, ή άσπλαγχνος μήτηρ άποτυφλοΐ καί φονεύει, μετά τοΰ άτυ
χούς αύτής υιού, την παγκόσμιον έλπίδα, καί παριστάμεθα εις τραγω
δίαν ζοφεράν, ήτις διαφωτίζει διά τοΰ άπαισίου αύτης φωτός σπαραζι- 
κάρδιον καί γνησίαν Βυζαντινήν εικόνα.

Ό όλολυγμδς τοΰ ύπό τών Έριννύων διωκόμενου Όρέστου, δστις 
άφύπνισε τάς ήχοΰς τοΰ Μηκυναίου Μελάθρου τών ’Ατρειδών, μόλις 
ούτος είχε βυθίσει τό φάσγανον εις τδ στήθος της μητρός Κλυταιμνή
στρας, άντήχησεν άπαισίως διά τών αιώνων, διέστειλεν άργότερον έν 
τώ Δανικώ Άνακτόρω της Έλσινόρας τά χείλη τοϋ άλλόφρονος Άμ- 
λέτου, της μεταγενεστέρας ταύτης τοΰ Όρέστου ένσαρκώσεως. καί 
φερόμενος έπί τών παραρρεόντων τοΰ χρόνου κυμάτων, πληροί πάντοτε 
φρίκης τάς έπαλλήλως έπερχομένας γενεάς. Άλλ’ έπίσης φρικτη, εάν 
μή φρικτοτέρα ύπηρζεν ή κραυγή τοΰ Κωνσταντίνου ζ"’ δτε ήσθάνθη 
την ύπό της τρυφερώς φιλουμένης μ.ητρός όπλισθεΐσαν χεΐρα τοΰ δημίου 
βυθίζουσαν τόν πεπυρακτωμένον σίδηρον εις τάς αίμασσούσας τών οφθαλ
μών αύτοΰ κόγχας.

Βερολΐί/ον, 10 Αύγονβτον 1898 ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΕΚ ΤΩΝ “ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΩΝ,,
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΚΛΕΩΝΟΣ ΡΑΓΚΑΒΗ

------- >·ί-------

ΜΕΡΟΣ Ε’ι ΣΚΗΝΗ Η

ΘΕΟΔΟΤΗ αόνη. Ειτα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟΔΟΤΗ

ft » ν
ΛΧΝΕΛΗΦΘΗ, ώ Χριστέ !

Έυ.πρός ! Πλήν που ; . . . [Σπεύδουσα, ανοίγει παράθυρου καί 
φωνεί]. Πολϊται, τόν Τρισαΰγουστον
δολοφουοϋσιυ ! [’Αντηχεί έκ της ενδότερας αιθούσης σπαραξικάρ
διος κραυγή], Ώ πανάγαθε Θεέ !

Έκεϊ ! Έκεϊ! ['Ορμα καί πίπτει γονυκλινής προ τής θύρας, 
ήν σείει βιαίως], ”Ω οίκτον ! οίκτον! έλεος !

[’Αντηχεί καί έτέρα κραυγή ώς ή άνω. Ή Θεοδότη. παράφορος έκ τοΰ άλγους, 
σχίζει διά τών όδόντων αύτής τά παραπετάσματα. Αίφνης ανοίγεται ή θύρα, καί 
είσορμ.α ό Κωνσταντίνος τυφλός. Αιματηροί θρόμβοι ρέουσιν έπί τών παρειών 
αύτοΰ έκ τών έξορυχθέντων οφθαλμών. Ή Θεοδότη μένει παρά τήν θύραν 
συνεσπειρωμένη καί άναυδος έκ τής φρίκης].

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Φως ! Φως ! Τό φως μου δότε ! Νύς μ’ έκάλυψε, 
νύζ αιώνια! [ΤΙ Θεοδότη έκρήγνυται εις λυγμούς].

Τήν φωνήν σου ήκουσα, 
’Ώ Θεοδότη ! Σύ μοί μένεις.

[Διευθύνεται πρδς αύτήν κλονιζόμενος καί προτείνων τους βραχίονας. Η 
Θεοδότη, έπί τών γονάτων συρόμενη, φθάνει μέχρι τών ποδών αύτοΰ, όπου 
μένει θρηνούσα, έν ω εκείνος άπτεται τής κόμης καί τοΰ προσώπου αυτής].

Δι’ έμέ 
ό ζωοδότης Φοίβος πλέον έδυσεν, 
αί χλοεραί κοιλάδες έμαράνθησαν, 
το ρείθρου τών ρυάκων, οί έπέραστοι 
τοϋ Καταστένου λόφοι, τό στερέωμα, 
καί τό γελόεν τής θαλάσσης κάτοπτρου 
εις τό ζοφώδες χάος ήφανίσθησαν, 
καί ώς ό Κάϊν, ό φονεύς τοϋ άδελφοΰ, 
έν τή νυκτί πλανώμαι πρός τόν όλεθρον.

[Λυγμοί τής Θεοδότης] 
Φιλτάτη, σ’ έλησμόνουν. Έμαλάχθησαυ 
οί Θήρες, οί έγγύς μου άπαφέντες σε, 
ώ τήν άπόγνωσίν σου εις τό άλγος μ.ου 
προσέθηκαυ ; Τις οίδεν ! Άλλ’ ανέκφραστος 
ύπήρζε τοϋτο χάρις οπωσδήποτε.

ΘΕΟΔΟΤΗ 
Φεΰ, εις ούδέν ή τλήμωυ χρησιμεύω σοι.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Τήν βακτηρίαν δός μοι, καί ώς άλλοτε 
ή Αντιγόνη τδν τυφλόν Οίδίποδα, 
μακράν όδήγησόν με. Άνεπέτασαν 
τάς θύρας τής ειρκτής μου οί βυθίσαντες 
είς τοΰ φωτός τάς κρήνας τήν σκληράν αιχμήν.

[’Ανεγείρει τήν Θεοδότην] 
ΘΕΟΔΟΤΗ, μόλις τάς λέξεις άρθροΰσα. 

Είς σέ ανήκω πάσα, πλήν αίμάσσουσι 
τά τραύματά σου. Φίλους έχομεν πολλούς. 
Δι’ αρωγήν άμέσως σπεύδω.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Μείνου. Μή.

Αισθάνομαι όλίγας τάς δυνάμεις μου. 
Βαρείς οί τοίχο; ούτοι μέ πιέζουσιν 
ώς πλάς τού τάφου. Φοβερόν Ανάκτορου !
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Μακράν! Μακράν! Οί κύνες όλολύζουσι, 
καί περί σέ πλανάται άγριόμορφον 
τό φάσμα τοΰ Θυέστου.

ΘΕΟΔΟΤΗ
Φευ, πραυνθητι.

[ ’Αντηχεί έκτος τών Ανακτόρων μεμακρυσμένος θόρυβος. Πένθιμος 
έν τή άποστάσει κωδωνοκρουσία].

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, μετ’ έξάψεως. 
Ακούεις ; Βράζει έν έμοί τό αίμά μου. 
Τοϋ πυρετοϋ αί φλόγες μέ κατέκαυσαν. 
Συρίζουσιν οί ό'φεις. Μή διώκουσι 
τόν μητραλοίαν αί φρικώδεις Έριννΰς ; 
Είς τό θηλάσαν στήθος μέλαν φάσγανον 
βυθίζει ό Όρέστης. Τρις άπαίσιον ! 
Υιός καί μήτηρ ! Καί κακούργος, ιερά 
παντάλαν, ή τοΰ βίου παρασχοΰσά σοι. 
Μακράν! Μακράν ! Ό άδης έξερεύγεται 
τά στίφη τών δαιμόνων. Πώς ωρύονται 
αί άρπυιαι, αί κύνες τής Νεμέσεως. 
Ή Μήδεια τά βρέφη έκρεούργησεν. 
Ίδέ, άπλοΰσι τούς μικρούς βραχίονας, 
έν ω σπαράσσει μιαιφόνως τάς λεύκάς 
εκείνη σάρκας. Στήθι, αλιτήριε ! 

’Ώ σκότος ! σκότος άποτρόπαιον ! Έλθέ, 
βοήθει.

[Έρειδόμενος έπί τής Θεοδότης, χωρεϊ βήματά τινα, άλλά κλονίζεται καί 
πίπτει έπί τοϋ κλιντήρος. Ή Θεοδότη δίπτεται παρ’ αΰτδν γονυκλινής],

ΘΕΟΔΟΤΗ
"Ω Θεέ μου ! Τί αισθάνεσαι ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τόν πυρετόν τό ρίγος διαδέχεται. 
Τα μέλη μου ναρκοΰνται, ή καρδία μου 
σκιρτά καί είτα βαραθροΰται. Ήγγικεν 
ή ώρα Ύ) Ισγχττη. [Ό θόρυβος έπιτείνεται],

ΘΕΟΔΟΤΗ
Ο’ίμοι, τάλαινα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τήν λύτρωσίν μ,ου μή φθονής, ώ φίλη μου.
'Υπό τάς κυπαρίσσους τέλος λήγουσιν 
αί βάσανοι, τό άλγος τό άφόρητον.

[Λαμβάνει τήν κεφαλήν αυτής διά τών χειρών, καί ατενίζει 
έν τώ προσώπω αυτής].

Σέ καταλείπω, καί είς μάτην προσηλώ 
είς τούς ήδεϊς σου χαρακτήρας τήν κενήν 
τών οφθαλμών κοτύλην. 'Η άστράπτουσα 
μορφή σου άπεσβέσθη, ώς τοΰ φθίνοντος 
εσπέρου σέλας. Τούς ξανθούς βοστρύχους σου, 
τούς οφθαλμούς σου, τάς εύτόρνους παρειάς, 
εύρίσκω πλέον μόνον άχρουν Ινδαλμα 
είς τής καρδίας τούς μυχούς. Τόν ’έσχατον 
δός άσπασμόν.

ΘΕΟΔΟΤΗ
”Ω φρίκη !

[Άσπάζεται αυτήν εις τδ μέτωπον. ’Αντηχεί δ θόρυβος έγγύτερον. 
Ό Κωνσταντίνος άνεγείρεται βιαίως].

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
“Αγε, φύγωμεν 

Μακράν τών δολοφόνων !
ΘΕΟΔΟΤΗ, θεωρούσα έν άπογνώσει τδν ούρανόν. 

ΙΙολυεύσπλαγχνος 
Πατήρ καλείσαι, καί ιδού τά έργα σου.

[’Εξέρχεται μετά τοϋ Κωνσταντίνου, οστις έπ’ αυτής έρειδόμενος, μόλις βαδίζει]. 
ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

® ΤΑ ΔΥΟ ΔΑΚΡΥΑ «

Απο τή γή δυο δάκρυα, ρευστά μαργαριτάρια, 
ανέβηκαν κ έστάλαξαν ’ς τον Πλάστου τά ποδάρια.

&
Κ είπε τό ενα τρεμοντας έμπρός ς τό θείο θρόνο
«Έμενα μ’ έβγαλ’ ή καρδιά γιά τό δικό της πόνο.'ύ

&
Κι' ό Πλάστης τ' άποκρί&ηκεν : « Οΰτε στιγμή μή χάνης, 
σνρε νά γείνης βάλσαμο τόν πόνο της νά γιάνης.ΐ)

&
Κ’ είπε τό άλλο τρεμοντας έμπρός 'ς τό &εΐο θρόνο :
«Έμενα μ' έβγαλ' ή καρδιά γιά κάποιον ξένο πόνο.»

(1899) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

Κι' ό Πλάστης τ' αποκριά ηκεν \ «Έσυ μαξν μου μείνε, 
τής εύσπλαγχνίας τά δάκρυα δικά μου δάκρυα είναι.»
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ΔΟΥ, μία εύφρόδυνος έντύπωδις είς τήν 
άνάμνηδιν μιας ωραίας έποχής, άληθής 
εύτυχεδτέρων χρόνων ένθύμηδις, ήν μοί 
χορηγεί μέ τάς όλιγίδτας δελίδας του— 
έν λευκόν βιβλίον. Έρριμένον εντός 
παλαιού κιβωτίου, Αναμίξ μετ’ αντικει
μένων ύπενθυμιζόντων" μίαν σβεδθεΐδαν 
παρθενικήν ύπαοξιν, έπί έτη κατέκεττο, 
εντελώς ληδμονηθέν, — κοιμητήριον πα
λαιών αίδθημάτων. Τό πεπαλαιωμένον 
καί κάπου κάπου άποχρωματιδμένον βε- 
λοϋδον του, ύπεδείκνυε κάποιαν εύδαι- 
μονίαν, δπως οχ ωχροί λίθοχ τών έρει- 
πίων, άναμιμνήδκουδι μίαν εποχήν — 
δόξης, καί Αναδίδωόιν δλην τήν μάγον 
εκείνην λαμπηδόνα, ήτις τόσον ελαφρώς 
μεταφέρεχ τόν άνθρωπον είς τό άρχαϊον 
μεγαλεϊον καί κάλλος, ζώντα αύτα λεί
ψανα τής αίωνίας ωραιότατος καί τέχνης, 
εύγλωττότερα δλων τών στίχων τών ποιη
τών καί μελωδικώτερα δλων τών μου
σικών συνθέσεων τοϋ κόσμου. Καί έπειτα

άπό τόσα έτη, σήμερον, έν ήμέραις άλγους καί δυστυχίας, εις μίαν 
τυχαίαν Αναδκάλευδιν, έπανήλθεν είς τό φως τοϋ ήλιου, άπό τα βάθη 
άνελκυσθέν τά σκοτεινά τοϋ κιβωτίου, το λευκόν τοϋτο βιβλίον 
Φυλλομετρώ τάς σελίδας του καί είς τούς συλλογισμούς μου παρέρ
χεται κόσμος ολόκληρος Αναμνήδεων, καί έκ τοϋ ληθάογου της 
Ανατινάδδεται ή γλυκυτέρα ό ηταδία τής ζωής ....

’Ώ I Πόσον άληθής έν τμ μελαγχολία του είναι ό στίχος τοϋ 
Δάντου. «Δέν ύπάρχει άληθώς δπαοακτικωτέρα δυστυχία, ή τό άνα- 
μιμνήδκεδθαι έν τμ δυσπραγία στιγμής παρελθούδης εύτυχίας».

Τό λευκόν βιβλίον είναι έν Λεύκωμα J
ΤΗτον Λ έποχή εκείνη, καθ’ ήν δέν είχον άκόμη έξευτελιδθμ τά 

αισθήματα, συνεπώς ούτε τά Λευκώματα. ΤΗτο περί τήν δΰόιν της 
ή εποχή τής Αγνής φιλίας, τών άφελών ποιητικών εμπνεύσεων, τάς 
όποιας τοδοΰτον άναιδθήτως άντεκιιτέδτηδεν ή πεζότης τής σημε
ρινής έποχής. ΤΙΙτον έποχή, καθ’ ήν ή ποίηδις, ήτο ποίηδις, ποίηδις 
τών γνωρίμων προσώπων, τοϋ πνεύματος, τών Αληθών ερώτων. 
ΓΙανταχοϋ έδέδποζε τό αίσθημα δροσερόν καί είλικρινές. Τί όνει- 
ρευτον παρελθόν, τί κόσμος άλλος, τί ώκεανός θέλγητρων, θάλασσα 
Ακύμαντος ζωής.... 'Υπό τήν Αγνότητα αυτήν τής Ατμόσφαιρας, 
όπου πάσα λέξις, πάσα έκδήλωδις χάριν αύτής τής άφελείας καί 
τής πρωτοτυπίας της, δέν ένεΐχε τίποτε, τό έπιτηδευμένον, τίποτε 
τό υποκριτικόν, ό βίος παρήρχετο γεμάτος άπό συμπάθειαν καί 
στοργήν, περιβαλλόμενος άπό χρυσής άκτΐνας φωτός καί άποκομίζων 
τάς Ανεξάλειπτους έντυπώάεις, αΐτινες κρίνουδιν όριότικώς τήν

ζωήν καί τό μέλλον.... Άνέπνεέ τις τό άρωμα του κάλ
λους και ύπήκουεν ύπερηφάνως είς τά θελήματά του, ό δέ 
σιωπηλός θαυμασμός Ανύψου τήν ψυχήν είς προσευχήν λευκήν 
καί πάναγνον, ώς δνειρον παρθένου. Καί δι’ αύτό σήμερον, 
δτε είδα τό παλαιόν Λεύκωμα, μοί έφάνη δτι έβλεπα ένα 
νεκρόν, άρτι έκταφέντα, μίαν ολόκληρον έποχήν, διά τήν 
οποίαν έκτοτε έγραφον ελεγεία οί ποιηταί της, Απογοη
τευόμενοι καί ήν ήμεΐς οί νεώτεροι μόλις έπροφθάόαμεν, 
άλλά μετά τινα χρόνον μετά κόπου θ’ άναμιμνηδκώμεθα. . .

. . . Καί ήνοιξα τό Λεύκωμα, ώς θά ήνοιγα κάλπην νεκρικής 
κρύπτης. Καί είδα έμπρός μου γραφής γνωδτάς, είδα ποιήσεις καί 
μόνον ποιήσεις, άγαπητών ποιητών, ίκανάς νά χαρακτηρίσουν τό 
πνεύμα τής τότε έποχής. Ό Βλάχος, ό Ζαλοκώδτας, ό Λαδκαρά- 
τος, ό Τ. Ήλιόπουλος, ό ΙΙολέμης, καταγράφουν τούς στοχασμούς 
των, καί έν τέλει, κλείων χαριέστατα τήν έν τώ Λευκώματι ποιητικήν 
πλειάδα, χαράττει στίχους καί ό ’Άννινος, δστις Αμελών νά γράψμ 
είς τό Λεύκωμα, καί άποκληθείς διά τοϋτο οίκείως ύπό τής δεδποί- 
νης ψεύστης, εύφυώς Απολογείται. Είναι τά έργα ταΰτα, άτινα 
κατωτέρω μετά χαράς παραθέτω είς τάς σελίδας τής « ΙΙοικίλης 
Στοάς», άνευ ιδίων Αξιώσεων βεβαίως, στιγμιαία έργα, χάριν ένός 
Λευκώματος, ή μάλλον μιας εύμορφης κυρίας γραφέντα, Αλλά ποιαν 
έχουν Αξίαν σήμερον, δτε καί αύτοί οί γρήψαντες, ίσως τά έλη- 
σμόνηόαν, χωρίς όμως καί νά λησμονήσουν τήν ώραίαν καί δυμ- 
παθεδτάτην δέσποιναν, ήτις τόσους λογίους ένέπνευδεν.

. . . Τά πάντα συνδέονται καί δυνακολουθοΰνται. Τά έτη διαρ
ρέουν μέ τά μεμακρυδμένα των όνειρα καί αί Αναμνήσεις γίνον
ται γλυκύτεραι, δδω παλαιοΰνται 1 I Είς αύτά άναζμ ολόκληρον τό 
παρελθόν καί αΐ φωτειναί νεφέλαι τών πρώτων παλμών χαρίζουδιν εις 
τόν άνθρωπον τάς Αναμνήσεις, άς Απηνώς πολλάκις συντρίβει καί 
φθείρει ή πτέρυξ τοϋ καιρού ! . . .

’Αλλ’ οία τής τύχης μεταστροφή! Ό οίκος έκεϊνος, έν τω όποίω 
οί διαπρεπέστεροι τής έποχής εκείνης λόγιοι καί ποιηταί καί καλ- 
λιτέχναι συνεκεντροϋντο, διερχόμενοι έν τμ φιλοξένω οίκογενειακμ 
έότία ώρας θελκτικής πνευματικής πανδαισίας, σήμερον, σχεδόν, 
δέν ϊ/πάρχει πλέον . . . Έκεϊ, δπου Αντηχούν γέλωτες χαράς, ό χρόνος 
έσκόρπισεν έρείπια στυγνά καί μόλις Αφήκε τά πτερά τής Αναμνή- 
όεως νά. ψαύωδι τήν ιστορίαν τών ώραίων ήμερών τής πρώτης 
έκείνης εύδαιμονίας. ... 'Η νεαρά τότε οικοδέσποινα, ήν έναμίλλως 
έδτόλιζε γλυκύ κάλλος μορφής καί άπειρος άγαθότης ψυχής, βαρυ- 
τάτην ύπέστη κατόπιν τήν καταδρομήν τής ειμαρμένης καί έν 
ήρωϊκμ άληθώς άντοχμ έρόίφθη πρός τάς Αχάριστους τής ζωής 
μεταστροφής, πρός τούς φοβερούς κλυδωνιόμούς τοϋ βίου. Μοχθηρά 
Μοίρα, φθονήσαόα τήν άνέφελον έκείνην ποιητικήν εύτυχίαν, έξαπέ- 
στειλε δείνας συμφοράς κατ’ αύτής καί διέθεσε τήν καρδίαν της άπό- 
νως είς τήν άντίληψιν δλης τής Ανθρώπινης δυστυχίας. . .Ό σύζυγος, 
γνωστός λόγιος, γίνεται άφαντος, ζών ήδη άδτόργως έν τή άλλοδαπμ· 
καί δέν ειχεν έτι δυνέλθει Λ Ατυχής δέσποινα έκ τοϋ τραύματος, δτε 
ό θάνατος τήν έκεραύνωδεν, Αρπάδας άπό τάς τρεμούδας Αγκάλας 
της, μέ τούς πέπλους Ακόμη του ύμεναίου, τόν λατρευτόν της 
άγγελον, τής άπέλπιδος ζωής της το εϊδωλον, ύπεροχον θυγατέρα καί 
καλλιτέχνιδα, ήν ένθυμεϊται δλος ό κόσμος, δστις ηύτύχηδε νά τήν 
άκούδμ παίζουδαν έπί τοϋ κλειδοκυμβάλου μέ δλην τιιν άπαρά- 
μιλλον δύναμίν τις, μέ τήν ευρύτητα έκείνην τής διερμηνεύδεως, 
ώδτε νά νομίζμ τις πώς οί τόνοι παίρνουν τόσην ζωήν_ ύπο τάς 
μαγικής αύτής χεΐρας, καί καθίστανται Αθάνατοι καί ένφ σβύνουν 
Απερχόμενοι, μετά τήν άπήχηδίν των μένουν άκόμη δφριγώντες έν
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τή άτμοσφαίρρ, βυθιζόμενοι είς τήν ψυχήν μας. . . ΤΑ 1 ΙΙόσον ζωηρά 
άναπολώ τήν πανεύμορφον έκείνην ίίπαρξιν, ής τό σύνολον άπετέλει 
μίαν αίθερίαν εναλλαγήν χρωμάτων, άληθή σπατάλην μύρων, μίαν 
πλημμύραν πετάλων τών δροσερωτέρων άνθέων, καί πόθον σύντομον 
ύπολογίζω τόν παρελθόντα χρόνον άπό τόν όποιον ή μαγεία τών 
ήχων, τήν οποίαν τόσον γλυκά άπέδιδον οί άβροί δάκτυλοί της, 
μόλις έθιίιπευον τά ελεφάντινα πλήκτρα τοΰ κλειδοκυμδάλου, έβύ- 
θιζε τήν ψυχήν μου είς άλλον κόσμον Ιδανικότατος ! . . .

Καί ύπό τό βαρύ, τό άληκτον πένθος, άπομακρυνθεϊόα τοΰ 
κόσμου, καί μίαν καί μόνην γνωρίζουσα όδόν, τήν πρός τόν τάφον 
τής έξοχου κόρης της, ζμ λησμονημένη, διασώζουσα μόνον άκόμη τά 
δώρα δι’ ών τήν έπροίκισαν αί χάριτες, καί ίίτινα ό πικρός χρόνος 
παρέρχεται σεβόμενος έπ’ αύτής. .. Καί είναι αύτή, αύτή, είς ήν άνήκει 
τό Λεύκωμα. Μία Οελίς τής εύτυχούς ζωής της, τής όποιας ή άρχή 
κοσμείται άπό τόσα ρόδα ποιήσειος καί ής τό τέλος φεϋ 1 κλείεται 
άπό μίαν έγκατάλειψιν και άπό ένα τάφον !

Καί δι’ αύτό, ή,σθάνθην έν τή ψυχή διττήν άθυμίαν, όπόταν 
άντίκρυσα τό Λεύκωμα. Έκλαυσα μίαν έποχήν παρελθούσης ποιη
τικής δράσεως, έκλαυσα καί τήν τύχην μιας εύγενοϋς γυναικός, 
ήτις είς τάς άστραπάς τοΰ κάλλους και τής καλωσύνης, αϊτινες τήν 
εύνοοϋσι καί σήμερον, ένέπνευσε ποιητάς, ών οί στίχοι έκθαπτό- 
μενοι τής λήθης, ρίπτουσι κατά τάς ήμέρας ταύτας τής όδύνης, τό 
μελιχρόν φώς των, ώς φώς άλλου κόσμου έπάνω είς τά συντρίμματα 
τής εύτυχίας ....

(Μάϊορ, 1899) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

'Ότ ’ έρωτα ένέπνεε τ’ ομμα νεάνιδος δειλής,
καί τον έξήπτε — φοβερόν ! — μέχρις άκροστιχίδος' 
οτε δέν ητο πρόχειρος ό έρως τόσον καί πολύς, 
ούδ ήτο είς τήν αγοοάν, ώς τώοα, άφθονον τδ είδος.

Τότε, ώς μνημονεύουσιν οί άνθοωποι τής εποχής, 
ύπήρχον καί λευκώματα. Άλλα δέν περιεϊχον 
εικόνας, όπως σήμερον, ηθοποιών επιτυχείς.

ΎΙΙν άλλος τότε δ συρμός. ΤΙΙσαν μικρά ταμεία στίχων.

Χρυσόδετα, περίκομψα, μικοά, μεγάλα, καινουργή, 
άνέπτυσσον ποοκλητικώς τά φύλλα τά λευκά των, 
κ’ έταμειεύετο έκεϊ φιλί’ αγάπη καί στοργή, 
ή εμπνευσις παροδική, ποιητικός αστήο διάττων.

Αί δέλτοι των ήνοίγοντο είς ώρας λύπης ή χαρας, 
καί συνωμίλουν δζ αύτών παρόντες καί απόντες' 
πνοή τδ κενοτάφιον ζωής έπλήοου νεαρας, 
καί έπανήοχετ’ ό φυγών, καί ανεβίουν οί θανόντες.

%
Καί τδ δυσφύλακτον έκεϊ έφύλαττ ’ έκαστος παρόν, 
καί τδ σεμνόν του λείψανον ηγάπα καί έτίμα . . .
Τώρα ; Είναι ατμάμαξα δ βίος ! Έχομεν καιρόν ;

Έμποός ! μήπως ποολάβωσιν άλ.λοι τδ μέλλον . . . καί τδ χρήμα !
Φ

Τίς τρέχων τώρα ϊσταται ν’ άκούση έν : « κατευοδοϋ ! » 
Τις ευκαιρεί τήν μνήμην του όπίσω του νά σωση, 
τδ ονομά του σημείων είς τήν γωνίαν τής δδοϋ ;
Τίς θέλει νά ένθυμηθή : καί τίς νά τδν ένθυμηθώσι ;

«■
Άς τρέχουν άλλοι απνευστί ! Εγώ βαδίζων σταματώ 
όπου σκιά μέ προσκαλεϊ καί δοόσος μοί προσνεύει.
Είς μίαν άκραν του σταθμού τήν μνήμην μου κληροδοτώ, 
κ’ ευγνώμων ή καοδία μου αύτοϋ τήν μνήμην ταμιεύει !

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ*** (’Εν ’Α&ήναις, τή 22 Ιοννίον, 1883)
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Οτε. είς χρόνους παλαιού 

είχον ακόιχη ^Ελληνας οί 
όσους εκάστη σήιχεοον έφη 
κ’ έπροτιαάτο τού Ζολά ό

ς, — ποδ δέκα εϊκοσιν ετών — 
στίχοι αναγνώστας, 
μεοίς πέντε λεπτών,
Σούτσος καί ό Ζαλοκώστας’

&
Ότε, αντί νά ψάλλωσι : «Voyer ceci, voyer cela !» 
έψαλλον αί νεάνιδες : « Ό ήλιος βασιλεύει . . . »)
κ’ έλάλουν όλιγώτερα καί οεν έγνώοιζον πολλά, 
καί ή αίδιος ήν αρετή, ούδ ήτο ή σειχνότης χλεύη'

Εαν είς τον ποιητικόν, Κυοία μου, ανθώνα, 
“Ον τέχνη κ’ εμπνευσις δμοϋ έχουν φιλοτεχνήσει,
Τά άνθη μου τά πενιχρά' αποτελοϋσι μόνα

’Εν γλυκυτάτω έαοι τδν σκυθρωπόν χειμώνα,
Μή λησμονήτε πώς χειμών βαρύς έχει μαστίσει 
Πεζότητος τδν άλλοτε βιοϋντα έν ποιήσει.

$w
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"Επταισα, Ισως άφησα νά κοιμηθή ό σπόρος’
Άλλά δέν έπταισα πολύ . . . Ακόμη νεανίας 
Είς τήν λατρείαν τών Μουσών αφέθην παραφόοως’ 

Ένθουσιώντα, καί ποϊν ή μέ καταλάβη κόρος, 
Τδ δεύμα μέ παρέσυρε τής πέριξ κοινωνίας 
Καί τής σφριγώσης έπνιξε πάντα παλμόν καοδίας.

&
Βλέπετε ήμην ασθενής κ' ευκόλως ένικήθην.
Έπαυσα γοάφων, δυστυχώς χωρίς νά λησμονήσω’ 
'Ύπνον πεζόν έτη μακρά έκτοτε έκοιμήθην, 
Πλήν τών δνείοων οΰδ’ αΰτδς μοί έδωσε την λήθην. 

’Έπαυσα γράφων . . . έκτοτε δέν δύναμαι νά ζήσω, 
Χωοΐς όλίγην ποίησίν νά ονειροπολήσω.

Κ
Πόσην πολλάκις ποίησίν καί ονειροπολήσεις

'Η φιλική σας έκτοτε ύπέθαλψεν οικία,
'Οπότε είς τοΰ Δάντου μας τάς ύψηλάς ποιήσεις 
Έλησμονοΰμεν τάς πεζάς ημών ενασχολήσεις.
Οϋτω καί τώρα είς ύμας, οφείλεται, Κυρία, 

Έάν όλίγην ποίησίν ήσθάνθη ή καρδία.
(Έν Α&ήναις, την 5 Λιηεμβρίου 1883)

ΕΥΓΕΝΙΟΣ Γ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

Εγραφον στίχους άλλοτε πολλούς 
Άμέριμνον παιδίον δτε ήμην, 
Είς θρόνους άλλους, ευτυχείς, καλούς, 

ΤΩν ανεξάλειπτον τηρώ τήν μνήμην.

Ν’ άκούη επικλήσεις γοεράς 
Επάνω έβαρύνθη ή σελήνη, 
Καί ποιημάτων μου σειράς μακράς 

—Πολλάκις ή ανύπαρκτος—έκείνη !
Φ

Άνθη, αστέρας, ουρανόν καί γήν, 
Έοωτα, έαρ, πόθους, αναμνήσεις, 
Νύκτα, εσπέραν καί χρυσήν αυγήν, 

"Ολα συμφύρων έγραφον ποιήσεις.

Τών φίλων μου τά ώτα συνεχείς 
Ύφίσταντο τά δύστηνα παθήσεις 
Ότ’ ένθους καί έκ δόξης ευτυχής,
Τάς νέας τοϊς απήγγελλον ποιήσεις.

[Έν Α&ήναις, τή 16V Λ&κίμβρΙι

Μονήρης έτρεχον νά έμπνευσθώ 
'Όπου υπήρχε κόσμου έοημία, 
"Ινα είς κόσμους άλλους έξαοθώ’
Τί νόσος Φοβερά, καί τί μανία !

Άλλά παρήλθε . . . Τώρα ή ψυχρά 
Έβώβανε κ ’ εμέ πραγματικότης, 
'Η νόσος μου ίάθ’ ή φοβεοά, 
Καί ταπεινή μ’ έκάλυψε πεζότης.

"Ω ! είς τδ λεύκωμα νά χαραχθή 
Αύτό, Musset αρμόζει μελωδία, 
Καί δέν ευρίσκει θέσιν νά κουφθή, 
Ψυχρά, ώς ή έμή, πεζολογία, 

ig
’Άν ήλθον θέσιν διά ταύτην έκζητών 
Είς το θοασύ συγγνώμην τόλμημά μου ! 
Τών λόγων κάτω τών πεζών αυτών, 
Εις μνήμην μόνον θέτω τονομά μου. 

ν 1883)
ΤΙΜΟΛΕΩΝ Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ω ραίο τοαντάφυλλο 
Μπουμπουκοτό, 
Τήν ώραιότησου 
Πώς νάν τήν πώ ;

Άν αισθανόσουν 
Τήν ώμοοφιάσου, 
Θά ήτον ολόχαρη 
Κ’ εσέ ή καρδιάσου.

«Άχ, τήν αισθάνομαι
« Τήν ώμορφιάμου,
« Μά κλαίει κι ’ οδύρεται
« Μέσα ή καρδιάμου ».

'Ωραίο τοαντάφυλλο, 
Έσύ στενάζεις ; 
Σύ που Παράδεισο 
Παοομοιάζεις ;

« Είναι στά^ φύλλα μου
« 'Η ώμορφιάμου’
« Μά σκουλίκι άφανο
« Τρώει την καρδιάμου».

Πολλών ζηλεύουμε
Τήν εύτυχιά τους, 
Ποΰ σκουλίκι άφανο 
Τρώει τήν καρδιάτους.

( Fig ’Α&ηναι 1884) ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ
ΊΙοαγματικώς, έγινε διά τραντάφυλλο, είς την καρδιά τόν όποιον έφώλενε σκουλίκι.

Α. Λ.

ΜΥΘΟΣ

ΜΕΣΑ σέ κήπο ζηλευτό έζούσε ανθισμένο 
Μικρό λουλούδι μενεξέ ’ς τά φύλλα του κρυμμένο, 
μιά πεταλούδα ’πέοασε, τό μΰρό του ζηλεύει, 
τοϋ είπε πώς τ’ αγάπησε κ’ εκείνο τήν πιστεύει. 

Ήταν αγάπη ψεύτικη’ τδ πλησιάζει μέ χαρά, 
βυζαίνει δλο τδ μέλι του καί φεύγει μέ γοργά φτερά. 
Καί δίχως μέλι τήν αυγή τδ μενεξέ τδν είδα 
ιοσάν καρδιά πού έμεινε χωρίς καμμιά έλπίδα.

Τήν άλλ’ ημέρα ’πέοασε μιά καστανή παρθένα 
κ’ έστόλισε τά στήθη της τά μυριολατρεμμένα 
μέ τδ φτωχό τδ μενεξέ, γιά μόνο της καμάρι, 
κ’ έζησε δεύτερη ζωή ό μενεξές με χάρι. 
II πεταλούδα ή άπιστη σέ ’λίγο χοόνο ξεφυχα, 
έχει γιά νεκροκρέββατο άγρια χόρτα μοναχά 
καί μ’ ασπλαχνία ’ς τή φωληά μυρμήγκια τήν τραβούνε ! . . . 
Καταραμέναις ή καοδιαΐς πού ψεύτικ’ αγαπούνε !

( Έι> Α&ήναις τή 17 Μαρτίου 1884) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
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ΙΕΡΟΝ ... ΚΑΙ ΑΓΓΑΡΑΒΙΑΣΤΟΝ

ψI ευϊτην με ειπετε, κυρία μου,
Κ’ έδικαιούμην νά θυμώσω’

Άλλ’ δμως ή επιθυμία μου
Μοί λέγει νά_, σας δικαιώσω.

Ύμέτερον και τοΰτο τοόπαιον'
Γίνομαι ψεύστης ! . . . Σας άρκεϊ ;
Κ’ εν ψευδός ' λέγω αποτρόπαιον :

— Κυρία μου, είσθε κακή 1
( Α9ήναι, 7 Μαΐον 1886 )

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ

λοιπόν Νίνα μου νομίζεις οτι οί άνδρες ούδέποτε 
ής καρδίας των, μέ όλην

ΣΩΣ
αγαπούν μέ όλην τήν δύναμιν ι 
τήν άφοσίωσιν τής ψυχής των ;

— Ναί, τουλάχιστον είμαι αύτής τής γνώμης. Κάποτε 
μοΰ έλεγες οτι δλαι αί γυναίκες στεροΰνται καοδίας, άλλά 
δέν έλεγες τότε όλην τήν αλήθειαν . . . ενθυμείσαι 
μάλιστα δταν σοΰ έλεγα δτι ύπάρχουν καί έξαιοέσεις !

— Ναί, τό ένθυμοϋμαι, καί άπό τότε κάποιο ανεξή
γητο αισθημα^μέ κατελάμβανε πάντοτε είς τήν άνάμνη- 
σίν σου ! . . .

Ό διάλογος ούτος έκστομισθείς ύπό τοΰ Πέτοου καί 
τής Νίνας, έποοξένησεν είς αμφοτέρους κατάπληξιν 

παρεμοερή πρός τήν1" απροσδόκητον καί' ίσχυράν έκρηξιν κεραυνού. Αυθωρεί 
νεφύδριον θλιβερας έκπλήξεως έπεσκίασε τό πρόσωπον τής νεαρας κόρης ή οποία 
συνησθάνθη άπασαν τήν σπουδαιότητα τών λόγων του. Μόλις πρό μιας έβδομά- 

δος αφίκετο ή Νίνα είς ’Αθήνας μετά τών γονέων της έκ Θεσσαλονίκης, ϊνα 
ζητήση τόπον άσφαλέστερον τοΰ ιδικοΰ της, φεύγουσα οΰτω τάς φρικαλεότητας 
τών Τούρκων.

‘Ο άποοσδοκήτως έπισυμβάς 'Ελληνοτουρκικός πόλεμος είχεν άναγκάση 
πάντας τούς έν Τουοκία διαμένοντας υπηκόους “Ελληνας νά συμμοοφωθώσι ποός 
τον γνωστόν τότε αύτοκρατορικόν ίραδέν δι ’ Ου έγίνετο αύτοΐς γνωστόν νά 
έγκαταλείψωσι τάς εστίας των έντός ολίγων ήμερων, όπως οΰτω αποφύγωσι τάς 
συνέπειας πολέμου ούτινος τ’ αποτελέσματα θ’ απέβαινον ούχί τόσον ευχάριστα 
διά τούς έν τή ’Οθωμανική αύτοκοατορία διαμένοντας χριστιανούς.

Ό Πέτρος έπανέβλεπε τήν Νίναν καί ήσθάνετο έκ νέου τήν αυτήν συμπάθειαν, 
ήτις τόν εΐλκυε ποός αυτήν πρό δύο σχεδόν έτών καθ ’ ον χρόνον διέμενεν έν 
Θεσσαλονίκη.’Ενταύθα, μακράν τών συγγενών καί φίλων της, είς κύκλον όλιγώ- 
τεοον άνήσυχον, μή έμποδίζοντα τάς μακράς καί τάς κατά μόνας συνδιαλέξεις, 
ή πνευματική γειτνίασις αυτών καθίστατο στενότερα. Μεταξύ των έγεννήθη ή 
άλλοτε έγκαταλειφθεϊσα φιλία, πλήρης ίδιάζοντος θελγήτρου, άποκλείουσα πάντα 
πόθον, πασαν ταραχήν, ύπολογισμόν ή φόβον, — φιλία, ύπό την όποιαν μόλις 
θά ήδύνατό τις νά παρατηοήση τι — καί τοΰτο μόνον όταν έκεΐνος έπεδείκνυε 
πλειοτέοαν ευγένειαν, εκείνη δέ κάπως πλειοτέραν αφελή φιλαοέσκειαν, — δυνά- 
μενον νά έκληφθή ιός αίσθημα τρυφερώτεοον τής φιλίας. Άλλά τήν μεταμε- 
σημβοινήν έκείνην ώοαν καθ' ήν ό Πέτρος εύρίσκετο πλησίον της ανά τόν κήπον 
τοΰ Ζαππείου συνοδευόμενος ύπό τής μικρας αδελφής του, έκεϊ ύπό τήν ίδιά— 
ζουσαν αρμονίαν τών άφωνων θάμνων καί τής χλιαρας αναπνοής καί οσμής τών 
άνθέων τής ποοτοκαλέας, ’ίσως εις τήν ώχράν ανταύγειαν τών φύλλων, μέσω 
τών όποιων δειλή τοΰ ήλιου άκτίς έχρύσου τά έπί τοΰ αΰχένος της ακτινοβο- 
λοΰντα κύματα τής κόμης της,—ή καλλονή τής νεαρας κόρης τοΰ έφανη τόσον 
έξαισία, ώστε ή ύπολανθάνουσα τρυφερότης, ή βραδέως άποκαλυφθεϊσα έν τή 
καοδία τοΰ Πέτρου, μετετράπη έν ακαρεί είς έρωτα καί απροσδοκήτως απε- 
σπασεν έν αύτώ κραυγήν πάθους.

Χωοις ούδέ λέξιν νά προφέοη ή Νίνα διά θυμώδους κινήσεως αφήκεν αύτόν 
έπί τινα λεπτά διευθυνθεϊσα εις τινα παρακείμενον θάμνον τοΰ κήπου, ϊνα ούτω 
διασκεδάση τίς οιδε ! τήν στενοχώριαν ήν τή είχε προξενήση ή κραυγή έκείνη ή 
φλέγουσα, ή πυοώδης, ήτις ποό μικρού είχε διαφύγη έκ τών χειλέων τού Πέτρου.

Μετ’ ολίγον ήνούντο καί πάλιν, ϊνα έξακολουθήσωσι τόν διακοπέντα δρόμον 
των. Άλλ’ ή Νίνα δέν ώμίλει πλέον. Τίς οίδε ! τί κατ' έκείνην τήν στιγμήν 
έσυλλογίζετο καί ή σιγή αΰτη καθίστατο φρικτή. Ό Πέτρος θά ήτο έτοιμος 
νά δίφθή είς τούς πόδας της, καί μέ δειλάς παρακλήσεις νά ζητήση παρ αυτής 
συγγνώμην καϊ ν’ άφήση ποός στιγμήν είς τήν διάθεσ'.ν τών ανέμων τάς έκ τοΰ 
βάθους τής καρδίας του έκσπασθείσας λέξεις. Άλλά τότε δέν θά είχε πλέον τό 
βάρδος νά έμφανισθή ένώπιόν της, πρό τών οφθαλμών της. Καί όμως δταν έφθα- 
σαν είς τόν οίκον της, έσχε τό θάρρος νά τή ε’ίπη σχεδόν τρέμων :

— Σέ παοακαλώ νά μέ συγχωρήσης Νίνα . . . ημην τρελλός ! . . .
Αποστροφή, σχεδόν μίσος έξεδηλώθη είς τάς πτυχάς τοΰ μικρού εκείνου 

στόυ,ατός της’ ή Νίνα έσκέπτετο σιωπώσα.
Μετ’ ολίγον ό Πέτοος άπεχαιρέτα τήν Νίναν. Είτα έν ετι πλέον τελευταιον 

βλέμμα καί έξηφανίσθησαν άμφότεροι.

Παοήλθον ήμέραι τινές καθ’ άς ό Πέτρος δέν έπανειδε τήν Νίναν’ έν τούτοις 
τά πάντα έοαίνοντο ότι εΤχον λησμονηθή. Και όμως ή λήθη αυτή ήτο μόνον 
Φαινομενική. 11 Νίνα έπί μακρόν δέν ήούνατο ν’ άπαλλαγή τού αισθήματος τής 
σκοτεινής δυσπιστίας. Ό Πέτρος προσήλιος ύπεκρίνετο, συνεπέραινεν έκείνη φοβου- 
ιαένη μήπως ποάγματι συμβαίνη τοιοΰτόν τι, καί ό φόβος της ούτος, ό κωλυων 
αύτήν νά έκφράση ελευθέριος τάς σκέψεις της, έπαγίου έν αύτή τήν αποστροφήν 
πο’ος τήν ανάμνησιν έκείνην. Ή νεαοά κόοη ήοχισε πλέον νά θαυμαζη τον 
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ηρωισμόν τοΰ Πέτρου. Άφ ’ ής στιγμής τώ έδωκε νά έννοήση οτι πάσα οία- 
δήποτε απόπειρα προς έξομολόγησιν τοΰ φλέγοντος πάθους του 6’ άπέβαινε 
ματαία, τόν είχε καταστήση οΰτω αρκετά προφυλακτικόν, ώστε βαθμηδόν τό 
άλλοτε ζωηοόν τοΰ Πέτοου βλέμμα ήτο πλέον απλανές, αδύνατον νά διεομη- 
νεύση πλέον τό μυστικόν, δπεο έκρυπτεν έπί δύο όλόκληοα έτη είς τά βάθη τής 
καρδιας του.

Αλλά καί αί επισκέψεις τοΰ Πέτρου ήσαν νΰν σπανιώτεραι. Δέν έπήγαινε 
πλέον τώρα τακτικά νά βλέπη τήν Νίναν, καί τοϋτο διότι οσάκις μετέβαινε 
παρ’ αυτή δέν κατώρθωνε νά τήν βλέπη. 'Η Νίνα έπροφασίζετο ότέ μέν οτι 
ήτο κακοδιάθετος, ότέ δέ ότι είχε μικοάν τινα εργασίαν δικαιολογουμένη ούτω 
πάντοτε, όπως αποφεύγη αύτόν. Καί άν ποτέ έξωδίκως τήν συνήντα που, τό 
βλέμμα του τό απλανές ούδέποτε συνήντα τό ίδικόν της. Καί ή Νίνα διά πάντα 
ταΰτα έχαιρεν είλικρινώς" ολαι αί πρότερον άνησυχίαι της τήν έγκατέλειπον. Μήν 
ολόκληρος παοήλθεν ουτω καί ή ήρεμος καί αψευδής πρός αλλήλους άφοσίωσις 
ήοξατο καί πάλιν αΰξάνουσα, κατόπιν τοΰ σάλου εκείνου, τοΰ απομακρυνθέντος 
ήδη. Ταχέως όμως ή χαοά αΰτη ήοχισε νά σχηματίζη έν αύτή χάος τι. Ό 
Πέτρος τήν ένόμιζεν απατηλήν, μάλλον έπιθυμητήν ή πράγματι αισθητήν. Ένώ 
τουναντίον ή Νίνα καίτοι έστεοεϊτο πάσης βωμαντικότητος καί ήτο ξένη πρός 
τά πάθη, έν τούτοις άνέμενεν, ή ακριβέστερον έπεθύμει παρά τοΰ Πέτρου νέας 
ένδείξεις αδυναμίας' ή πλεονάζουσα αρετή τοΰ άνθοώπου τούτου τήν έφερεν είς 
απορίαν. Τότε ήρχισε νά βασανίζη αυτήν ζοφερά τις σκέψις, καθισταμένη από 
ημέρας είς ημέραν έναογεστέρα. "Ολον τό πάθος του, τό τόσον απροσδοκήτως 
αναφλεχθέν καί τόσον ταχέως σβεσθέν, — μήπως ήτο απλή τις παροδική ιδιο
τροπία ;— διηρώτα έαυτήν ή νεαρά κόρη.

Ειχεν έννοήση τό αίσθημά του τούτο, ώστε ότέ μέν ήσθάνετο αΰξοντα φόβον 
πρός τόν σιγηλόν, ύπόκωφον τοΰτον έρωτα, ώς ένώπιον κρυπτομένου έχθροΰ, 
ότέ δέ ή πεποίθησις εις τήν τελείαν θεοαπείαν τοΰ Πέτρου προύκάλει τών βλε
φαρίδων της δάκρυα άγανακτήσεως, σχεδόν ύβρεως διά τήν ταπείνωσιν' ή 
προσγενομένη εις αυτήν ΰβρις, ώς τήν ένόμιζε διά τής έρωτικής εκείνου έκδη- 
λώσεως, ήρχιζε δι ’ αυτήν κατ’ ουσίαν τώρα μόνον, ύπό τό πρόσχημα τής ευκο
λίας μεθ ’ ής ύπεχώρησε κατ’ άρχάς, καί τής πρός αυτήν έλευθεριότητος τών 
τρόπων του. Ο Πέτρος όμως χωρίς καί αυτός ό ’ίδιος νά τό έννοήση, ήοχισε νά 
έπιθυμή πάλιν τήν Νίναν. Μή άκούων τήν μελωδικήν φωνήν της πλέον, έξη- 
ρεθίζετο σχεδόν. Αί γλυκεΐαι έκεϊναι λέξεις άς άλλοτε μετά περισσής χάριτος 
καί αφελείας τώ άπηύθυνεν απησχόλουν διηνεκώς τόν νοΰν του. Ή λέξις 
«Σ’ αναντώ» —.κ λ-s. —ής αύ'οας είς τόν ψίθυρον τών φύλλων,

τρόπων του. Ο Πέτρος όμως χωοίς καί αυτός ό ’ίδιος νά τό έννοήση, ήοχισε νά 
έπιθυμή πάλιν τήν Νίναν. Μή ακούων ττ” ·™·· - ------1-'—. ιΐ-
ρεθίζετο σχεδόν. Αί γλυκεΐαι έκεϊναι λέξεις άς άλλοτε μετά 
καί αφελείας τώ άπηύθυνεν c 
«Σ’ αγαπώ» έφέρετο παο’ αύτοϋ ύπό τ 
είς την φαιδοάν έξέγερσιν τής πρωίας καί είς τήν ειρηνικήν γαλήνην τοΰ εσπε
ρινού λυκαυγοΰς . . . καί ό διακαής πόθος τοΰ νά ε’ίπη τήν λέξιν ταύτην είς τήν 
Νίναν έδέσποζεν αύτοϋ καί καθίστατο άκατανίκητος.

Αλλ αίφνης ή απροσδόκητος αΰτη ταραχή του, ή απαίσια, ή κραυγή 
αύτη τής αίμασσούσης καρδίας του, έπνίγετο πάλιν είς τά στήθη του καί έσίγα, 
ένώ ό δεδικαιολογημένος έκεϊνος έρεθισμός του, ή ανεξήγητος αγανάκτησές του 
κατέπιπτεν ολίγον κατ’ ολίγον. Ήμέοαν τινά ή Νίνα έτόλμησε νά τόν έρωτήση :

— Διατί Πέτρε είσαι τόσον μελαγχολικός ;
Καί ό Πέτρος κατηφής, 

τά δάκρυά του, τή άπήντησε
— Είμα πολύ δυστυχής

Π Νίνα δέν άπήντησε τίποτε. Απάσας τ 
συνεκρατει έν εαυτή ή ύπεοηφάνειά της. τό αγέ: 
έδέσποζε τοΰ πάθους της μόλις τούτο έξανίστατο 
ταραχής, διετέλει είς πλήρη άπόγνωσιν, άπέφι 
μέν ποαϋνομένη, ότέ δ’ έξαντλουαένη έν τζ φ 
αλλ εισετι απομεμακρυσμενον κίνδυνον, οστι: 
αναμφιβόλως δέν θά έπήοχετο.

μέ οφθαλμούς μόλις δυναμένους νά συγκοατήσωσι 
ξηρά ξηρά ·
I

;άς ζοφεράς ταύτας συγκινήσεις 
ρωχον τού χαρακτήρός της, οπερ 
. Και οαιος έν στίγμα ις ψυχικής 

τον Πέτοον, ότέ 
τον έπαπειλουντα 
κατ’ αύτής, και

ης άπό 
έπήλΟε

Εύρισκόμεθα περί τάς άρχάς τού ’Οκτωβρίου. "Εξ ολόκληροι μήνες εϊχον 
παοέλθη καθ’ ο'ύς ό Πέτρος τοϊς ή τετοάκις μόνον εΤχεν έπανίδη τήν Νίναν. 
Μ ετ’ ολίγας ημέρας ή οικογένεια τής κόρης έπρόκειτο ν’ αναχωρήση είς Θεσ
σαλονίκην. Ό Πέτοος ήρχισε νά καταλαμβάνηται ύπό τής θλίψεως τοΰ μαρα
σμού, ύπό τοΰ άλγους τοΰ αποχωρισμού.

— Θά μας ένθυμήσθε καμμιά φορά ; Ήοώτησεν ή Νίνα δίδουσα έκτακτον είς 
τήν φωνήν της τρυφερότητα.

'Ο Πέτρος έκλινε τήν κεφαλήν καί έψιθύρισεν έν ταραχή μόλις ακουόμενος :
— Είσθε σκληρά !
Ή Νίνα κινήσασα βραδέως τήν κεφαλήν της και προσηλώσασα τό βλέμμα 

είς τό άπειρον, άπεκρίθη μέ ύφος βεμβώδες :
— Διατί Πέτρε, έχεις κανέν παοάπονον έναντίον μου ; Εγώ δέν είμαι 

θυμωμένη διόλου μαζύ σου ....
Ό τόνος, μεθ ’ ού έλέχθησαν αί λέξεις αύται, έκαμε τόν Πέτρον νά ριγήση. 

Άντήχει τι έν έαυτώ παρόμοιον πρός θλϊψιν, πρός απήχησιν μεμακρυσμένου 
άλγους' τήν καρδίαν του κατέλαβεν απροσδόκητος ταραχή, έν τή κεφαλή του 
έξήστραψεν αίφνίδιον φώς, όπεο έφώτισεν όλην τήν ψυχικήν κατάστασιν τής 
νεαρας κόρης. Καί έντός του, έκτος τής άπελπισίας έξηγέρθη καί λύσσα 
καθ’ εαυτού διότι άφήκε νά τώ διαφύγη έκ τών χειρών του ή ευτυχία, ης 
ήδυνατο νά γείνη κάτοχος, καί ή καταβιέρώσκουσα αύτόν φλόξ τής άπελπισίας 
τόν καθίστα αανιώδη διότι ανελογίζετο οτι δέν ύπήρχε πλέον καιρός όπως 
έπανακτήση τήν εύδαιμονίαν ταύτην.

’Εκείνη έν τούτοις κατώρθωσε νά συνέλθη' ή καταλαβοΰσα αύτήν άπαισία 
πνοή ύπήρξε στιγμιαία, άλλ’ ήδη παρήλθε καί απέπτη είς τόν όρίζοντα. Καί 
καθ’ ήν στιγμήν έθεώρει έν άμφιβολίγ αύτήν μέ οφθαλμούς πυρπολουμένους 
άπό Φλόγας έπιθυμιών, έκείνη έμειδίασεν αύτώ μειδίαμα οπερ έφαίνετο μεμιγ- 
μένον μετά χολής καί οπερ έξέφραζε κάτι τι παρεμφερές πρός μοχθηρόν σκώμμα, 
μειδίαμα δπερ έπέθετεν οίονεί σφραγίδα έπ ’ αύτού τούτου τού παρελθόντος.

Ό Πέτρος ήννόησεν έταπείνωσε τήν κεφαλήν, καί έκ τοΰ αισθήματος τής 
γενομένης αύτώ ποοσβολής, έλα®ρόν κύμα αίματος περιέλουσε τάς παρειάς του.

— Χαΐρε Πέτρε' έψιθύρισεν έκείνη !
— Χαΐρε Νίνα' άπήντησε τεταραγμένος έκεϊνος !
Καί έχωοίσθησαν ΐνα μή έπανίδωσι πλέον αλλήλους..........

ΜΗΛ. . . .

Α’

ΑΑ ε έκαμες νά τρέμω, νά στενάζω' "Οπου κι’άν ήσαι ά; χαίρεται ή ψυχή σου 
νά λαχταρώ πάντα καί μόνο σένα' ό πυρετό; μου, τοΰ πόνου ή παραζάλη
χωρίς καμμιά ελπίδα σέ κυττάζω που σάν μολύβι μέσ* ’ς τόν νοΰ βαραίνει
καί σπαρταρούν τά στη’θη μου σφαγμένα.

Φ

γιά σένα νάναι πάντα ξένη' 
χλωμό ποτέ τό ώραΐυ κεφάλι 
μή γύρης σύ, παρθένα, 'ς τήν ζωή σου.

Φ
Τρελλό; γιά σένα είμαι' σέ λατρεύω' 
τά ματωμένα άν σ’ ανοίγω στήθη, 
τριμμένα λόγια αγάπη; δέν γυρεύω, 
που ή ψυχή μου είς έσέ ήρνήθη.
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Μ ΟΥ μαραίνουν τά στήθη οί πόθοι’ 
χλωμόγελο εις τά χείλη μου άνθεΐ’ 
ή καρδιά μου δροσιά θά ρανθή, 
άσμα αγάπης τό στόμα σου άν ψάλη.

Κρίμα : ό οφθαλμός σου δεν ξανοίγει 

τί πόνος μέσ’ ’ς τά στήθη μου βογγάει.
ΙΙοιό την καρδιά μου Χάρου 7_έοι πνίγει, 
ΙΙοιά μαύρη οχιά τό αίμά μου ροφάει.

Φ

Πύρινο τό μάτι μου αναβρύζει 
τό δάκρυο τής φονικής οδύνης· 
γιατί ένω ή καρδιά σου μέ γνωρίζει, 
γιά μένα ένα δάκρυο δεν χύνεις.

Αγγελος είσαι ή δαίμονας

άκόμα δέν το ξέρω 1
'II εύμορφιά σου, άλλοίμονο ! 

τόν νου μου ξεπλανα . . .

^-υγχωρεςε ενός τρελλού τραγούδια, 

πού ή ζωή του ένω ψυχομαχάει, 
πλέκει ’ς την μαύρη λύρα του λουλούδια 
και νειότης θέρμη άκόμα λαχταράει.

’Σ αφώτιστο σκοτάδι ή καρδιά μου 
θλιμμένη κι’ έρμη μόνη παραδέρνει' 
Συγχώρεσ’ άν ’ς τά μαύρα όνειρά μου 
ή φαντασία άγγελό σε φέρνει.

( Μάϊος, 1899)

Β'

Διά σέ ή ψυχή μου ζωή 
καί χαοαίς κι’ εύωδίαις ήρνήθη.
Πνεύσε, έρωτα, θεία πνοή, 
φώτισέ της τόν νού καί τά στήθη.

Γ'

”Ω πόσον ή καρδιά μου υποφέρει 
καί πόσους στεναγμούς πού ή μοίρα δίνει 
μόν’ ένας λόγος σου μπορεί νά σβύση ’

”Αχ άπλωσε τό μαγικό σου χέρι 
τόν άγριο κεραυνό νάπομακρύνη. 
τά σύννεφα τά μαύρα νά σκορπίση.

Δ'

41 Αχ διατί νά σε ίδώ 
καί τώρα νά υποφέρω ; 
Σύ την καρδιά μου δίδαξε 
να μάθη νά ξέχνα.............

Ε'

Νά δίωξης την παγόνεκρη ατμόσφαιρα 
ολόφωτο ουρανό νάνοίξης 
μέσ’ ’ς την νυχτιά την μαύρη, πού μέ ζώνει.

Ή ωραία νά προβάλη ημέρα
’ς τό στήθος μου άνθη εύωδιαίς νά οίξης 
ξανθής μυρτιάς νάνθίσουν μέσα κλώνοι.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ρ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΣ
(νυν ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗι)

Μ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΣΣΑΡΔΑΚΙΣ

ΙΈ NX Η OH ό κ. Μανοΰσος Κουνδουράκης ή Κούντου
ρος, ώς άποκαλεΐ αύτόν ό Λαός, έν Σφακίοις τή 22 Μαρτίου 
1860. Ό πατήρ αύτοΰ διετέλεσεν οπλαρχηγός κατά τάς προγε- 
νεστέρας επαναστάσεις τής Κρήτης, Βουλευτής και έπί δεκαπεν

ταετίαν Γενικός Διοικητικός Σύμβουλος (Υπουργός) εκλεγόμενος ύπό τής 
Γεν. Συνελεύσεως των Κρητών. Έκ μητρός κατάγεται έκ τής ιστορικής 
οΐκογενείας των Μανουσέλιδων ή Δασκαλιανών, έξ ων οί Δαιμόνοι και άλλοι 

τής Κρητικής ιστορίας ήρωες.
Ο κ. Κούντουρος έσπούδασεν έν 

Άθήναις καί άνηγορεύθη διδάκτωρ τού 
Δικαίου έν τή Νομική Σχολή τοΰ 
Εθνικού Πανεπιστημίου. Τώ 1895 
συνέλαβε τήν ιδέαν νά έξεγείρη τόν 
λαόν κατά τής Τουρκικής Κυβερνή- 
σεως, καί συνεννοηθείς μετά τινων 
άλλων διωργάνωσε τήν έπανάστασιν. 
'Οθεν τή 3 Σεπτεμβρίου 1895 έγέ- 
νετο έν Κλήμα ή πρώτη λαϊκή συνά- 
θροισις, καθ'ήν ύπεγράφη τό ύπ’ αύτοΰ 
συνταχθέν υπόμνημα καί έζητήθη ή 
Αυτονομία τής νήσου. Έκτοτε έκλε- 
χθείς Πρόεδρος τοΰ έπαναστατικοΰ 
σωματείου τής Μεταπολιτευτικής ’Ε
πιτροπής, διηύθυνε τό πολιτικόν άμα 
καί πολεμικόν μέρος τής έπαναστά- 
σεως, έναντίον δέ των ένεργειών τής 
τε Τουρκικής καί 'Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως καί τής άντιπράξεως όλων 
των πολιτευομένων τής Νήσου, κη- 
ρυχθέντων κατά τοΰ κινήματος, ή 

έπανάστασις ύπό τήν άπταιστον αύτοΰ διεύθυνσιν έχώρει, άπό πολιτικής άπό- 
ψεως, ασφαλώς έπί τά πρόσω. Ούτω παραλαβών τόν προ εξαετίας υπό άλλους 
άρχηγούς'καί πολιτευομένους ήττηθέντα καί ύπό των Τουρκικών στρατευμά
των προσβληθέντα λαόν, ώδήγησεν αύτόν μετά τών συντρόφων του εις τάς 
μάχας. Μεθ’ όλας δε τάς στερήσεις καί τήν έλλειψιν τών πολεμοφοδίων, 
ένεκα τοΰ όποιου ήναγκάζοντο νά διεξάγουν τό ήμισυ τών μαχών έκ τών 
πολεμοφοδίων τών Τούρκων, άνέδειξαν αύτόν άήττητον, πολεμήσαντες έν 
Κάμποι; (8 Νοεμβρίου 1895), Άλικάμπω (27 ίδιου μηνός) καί ’Επισκοπή 
(31 Μαρτίου’καί 1 Απριλίου 1896) έν δυσαναλογία 1 προς 10. Μετά τήν 
μάχην δέ τών Σελιών (10 ίδιου μηνός) (καθ’ ήν δ Κούντουρος, εϊσπηδήσας 
εις τά χαρακώματα τών Τούρκων κατεδίωκεν αύτούς διά τοΰ πιστολιού

Νομική Σχολή jroO
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και έν ή κατ’ άρχάς μέν 13, κατόπιν δέ 50 ά'νδρες έπροξένησαν τ'ον 
τρόμον εις 2,500 Τούρκους στρατιώτας και ένίκησαν αυτούς εις τρόπον ώστε 
70 νεκρούς νά έγκαταλείψωσι μόνον έπι το3 όρους «Τσιλίβδικα» εις τήν 
φροντίδα των επαναστατών, εισήλθον οί Τουρκικοί πληθυσμοί των έπαρχιών 
εις τάς πόλεις και έγενικεύθη ή έπανάστασις. Είκοσι ήμέρας μετά τήν 
ένδοξον ταύτην μάχην έπήλθεν ή πολιορκία του Βάμου (1 —18 Μαΐου) καθ’ 
ήν οΐ πεινώντες έπαναστάται έπολιόρκουν και έμάχοντο προς πολυπληθέ- 
στερον έχθρδν έπι 18 ήμέρας, δτε συνήφθη (κατά 9,000 Τουρκικού στρατού) 
ή όριστική μετά τήν ά'φιξιν του στρατού τοϋ Άπτουλάχ μάχη, εις ήν έφο- 
νεύθησαν μεν και έτραυματίσθησαν πλείονες ή άλλοτε χριστιανοί, έν οΐς 
ετραυματίσθη εις τδ πρόσωπον ελαφρώς και ό Κούντουρος, έτέθη όμως έκτος 
μάχης εν τάγμα καί πλέον του έκλεκτοΰ, αλλά σφαγέος τών ’Αρμενίων 
στρατού, σκηναί δέ καί πολεμοφόδια κτλ. περιήλθον εις χεϊρας τών επανα
στατών, δυνάμενα νά έπαρκέσωσι καί δι έτέραν μάχην. Έκτοτε ή έξουσία 
τού Σουλτάνου άνετράπη, μετ’ αυτής δέ κατέρβευσαν καί αΐ κατά τής έπα- 
ναστάσεως αντιδράσεις, μή δυνάμεναι ν’ άντιστώσιν εις τήν σφοδρότητα 
αυτής. Τότε έξεδηλοΰτο πλέον έν Ευρώπη ζωηρά ή υπέρ τών έπαναστατών 
συμπάθεια, καί οΐ έν Κρήτη αντιπρόσωποι τών Δυνάμεων ήρχισαν νά παρεμ- 
βαίνωσι μεταξύ τών διαμαχομένων. ’Αλλά καί οΰτω έγένετο ή έν Αλμυρίδα 
μάχη, ήν έθεώντο έκ τών πλοίων οΐ Ευρωπαίοι καί ήτις διήρκεσε πέντε 
συνεχείς ήμέρας. Κατά ταύτην ό κ. Κούντουρος, ώς αρχηγός, ύπερήσπιζε το 
κέντρον άπδ υψώματος έκτάσεως 300 τετραγωνικών μέτρων. ’Αλλά κατά 
του υψώματος τούτου έρβίπτοντο συνεχώς αΐ σφαΐραι τών τοπομαχικών τηλε
βόλων τοϋ φρουρίου «Ίζεδδίν» καί τών κανονιών τών «Καλυβών» ώστε τδ 
έδαφος άνεβιβάζετο εις στήλας 30—50 μέτρων ύψους υπό τών βυθιζομένων 
έν τή γή σφαιρών τών τηλεβόλων, καί διαρκώς έσείετο- επειδή δέ καί αΐ 
έφορμήσεις τοϋ έχθροΰ ήσαν αλλεπάλληλοι κατά τής θέσεως ταύτης, τδ θάρ
ρος τών ήμετέρων προς στιγμήν έκλονίσθη’ ούχ’ ήττον έπιπλήττων αυτούς 
ό Κούντουρος καί αύθορμών κατά τών Τούρκων κατώρθωσε νά τηρήση τάς 
θέσεις του. Άπέστειλε δέ μόνον τραυματίας τοϋ έχθροϋ ή μάχη αύτη περί 
τούς ~00 εις τά νοσοκομεία τής Σμύρνης. Μετά τήν πολεμικήν αυτήν δρα- 
σιν έπήλθεν ή λύσις τής 22 Αύγούστου 1896, δι’ ής ή Ευρώπη έπεδίκασεν 
εις τήν Κρήτην τήν Αυτονομίαν αύτής. Άλλ’ ή λύσις αύτη δέν ικανοποιεί 
τελείως τούς έπαναστάτας’ έπειδή όμως ή Ευρώπη μετά τίνος άποφασιστι- 
κότητος έζήτει τήν παραδοχήν τής χορηγούμενης Αυτονομίας, δ κ. Κούντου
ρος, ώς Πρόεδρος τής Έπαναστ. Συνελεύσεως, έδήλωσε μέν, δτι οΐ έπα
ναστάται έδέχοντο αύτήν, δέν διέλυσεν όμως τδ έπαναστατικδν κέντρον, 
έλπίζων ότι κατά τήν εφαρμογήν αυτής θ’ άνθίσταντο οΐ Τοϋρκοι. Ούτω ή 
Επαναστ. Συνελευσις ύπδ τήν ΙΙροεδρειαν αύτοϋ παρηκολούθει τήν έξέλιξιν 

τοϋ ζητήματος. Τήν δέ 20 ’Ιανουάριου 1897, δτε συνέβη ή καταστροφή τών 
Χανιών, έσπευσεν εις Μαλάξαν καί έκεϊ ένωθείς μετά 3,000 χριστ. κατέ
λαβε τά Τσικαλαργιά καί συνεβούλευσε τούς οπλαρχηγούς νά διέλθωσι 
νύκτωρ τδ Τοπαλτί καί νά καταλάβωσιν ίσχυρώς τήν Χαλέπαν, δπόθεν 
νά προσβάλλωσι τάς έξωθι τής πόλεως συνοικίας καί νά ύποστηρίξωσι τάς 
αξιώσεις αυτών. Οί οπλαρχηγοί όμως έδίστασαν ν’ άκολουθήσωσιν, έφ’ όσον 
ύπήρχεν ακόμη καιρός, τά σχέδιά του, ούχ’ ήττον κατέλαβον τά έξωθι τής 
Σούδας υψώματα καί είσβαλόντες εις Τοπαλτί κατέστρεψαν τά Τουρκικά 
Μετόχια μέχρι τοϋ Μεχμέτ-πασσά (800 μέτρα μακράν τών επάλξεων τών 
Χανιών), άφήσαντες δύο χιλιόμετρα όπισθεν αυτών τδν Πύργον τής Μαλά- 

ξας, μέ τούς 43 στρατιώτας του, ώς πράγμα ανάξιον προσοχής. Εις τδ 
έγγραφον δέ τών αντιπροσώπων τών Εύρ. Δυνάμεων, δί ού τότε συνεβού- 
λευον τούς έπαναστάτας νά έπανέλθωσιν εις τάς οικίας των, ό Κούντουρος 
άπήντησεν, ότι οΐ έπαναστάται έπεθύμουν νά συμμορφωθώσι πρδς τήν 
έπιθυμίαν τής Ευρώπης, άλλ’ έλπίζουσιν, δτι αΐ Μεγάλαι Δυνάμεις 
καί άφ’ εαυτών θά όμολογήσωσιν, δτι ή δοθεϊσα εις τδ Κρητικόν ζήτημα 
λύσις δέν έξασφαλίζει τήν ειρηνικήν συμβίωσιν τοϋ λαοΰ, άνοίγων οΰτω 
διά τής άπαντήσεως ταύτης εύρύτερον έπαναστατικδν στάδιον. ΙΙεριέμενε δέ 
νά ίδη τί έσκέπτετο νά πράξη έν τή περιστάσει ταύτη ή Ελλ. Κυβέρνησις' 
δτε ό έν Χαλέπα αντιπρόσωπος αύτής συνεβούλευσε τούς έπαναστάτας νά 
κηρύξωσι τήν ένωσιν. Τοΰτο τώ έφάνη πολύ, είπών δτι έπι τοιούτου ζητή
ματος, κειμένου έξω τών «μεταρρυθμίσεων» δέν δύναται νά έργασθή ή 
Ευρώπη. Διά τδν λόγον δ’ αύτδν δέν συνεκάλεσε τούς πληρεξουσίους, ι'να 
ψηφίσωσι τήν ένωσιν, άλλά προετίμησε νά ύπογράψη τδ λαοψήφισμα τής 
έπαρχίας του άνευ ίδιότητος. Κατά τάς ήμέρας έκείνας άφίκετο έξωθι 
τών Χανιών ό 'Ελληνικός στόλος καί κατόπιν ό στρατός τής ξηράς ύπδ τδν 
Βάσσον, άλλ’ή Κρήτη εύρίσκετο ώς παρακαταθήκη εις χεϊρας τής Ευρώπης 
καί ούδεμία πλέον ένέργεια ήδύνατο νά μεταβάλη έν τή νήσω τήν θέσιν τοϋ 
ζητήματος. Παρεχώρησεν δμως άφ’ έαυτής ή Εύρώπη τήν πλήρη Αυτονο
μίαν τής Κρήτης. Μετά τήν άναχώρησιν δέ τοϋ στόλου καί τοϋ στρατοϋ έκ 
τής Νήσου, δτε ή Ελληνική Κυβέρνησις ύπεχρεώθη ν’ άναγνωρίση τήν 
Αύτονομίαν τής Νήσου, οΐ Κρήτες ώφειλον νά έπανέλθωσιν εις τήν τροχιάν 
των. Τοΰτο ύπεστήριξε πρώτος ό Κούντουρος κατά τήν έν Άρμένοις Συνέ- 
λευσιν (30 ’Ιουνίου 1897), κατόπιν δέ (Αύγουστον ίδ. έτ.) έδόθησαν καί αΐ 
σχετικαί δηλώσεις τών άντιπροσώπων τοϋ λαοϋ. ’Έκτοτε ή πρωτοβουλία 
τών Κρητών έξέλειψε καί ή θέσζς αυτών έν τώ ζητήματι τής Νήσου ήτο 
πλέον παθητική. Περιέμενον δέ μόνον δπως διακανονισθή ή Ελληνοτουρκική 
διαφορά, ίνα πραγματοποιηθή ή ϋποσχεθεΐσα Αυτονομία ! ’Αλλά κανονισθει- 
σης έκείνης κατά Μάϊον τοϋ 1898, έδόθη άμ,έσως εις τδ Κρητικόν ζήτημα 
ή τότε προσωρινή λύσις, πολύ ύποδεεστέρα τής ύποσχεθείσης καί άναμενο- 
μένης λύσεως. Μετά ταΰτα έγένετο ή σφαγή τοϋ 'Ηρακλείου (Αύγούστου 
25—98), δτε ό κ. Κούντουρος έσπευσε νά συγκεντρώση τούς Οπλαρχηγούς καί 
μετά στρατοπέδου ένδοξου νά μεταβή εις Άρχάνας, όπως παράσχωσιν ύπέρ 
τών έκεϊ χριστιανών τήν συνδρομήν των. Κατά τήν έποχήν δέ ταύτην έδόθη 
ύπδ τών Ευρωπαίων ή τελευταία λύσις, ήτις έφερε τδν Πρίγκιπα Γεώργιον 
τής Ελλάδος εις Κρήτην. Καί ούτω μετά πάροδον τριών καί ήμίσεως έτών 
κατέθηκε το δπλον αύτοϋ ό άνήρ, ό διοργανώσας τήν έπανάστασιν καί ύπέρ 
τής πατρίδος του πρωταγωνιστήσας.

ΦΤΩΧΟΙ ΣΤΙΧΟΙ

ΤΑΦΟΙ όί/cjj σταυρό καί μνήμα 
Και δίχως κ' ώμορφιά,
Πολλές φορές 'ς τήν αγκαλιά τους 
Κρύβουν τή πειό καλή καρδιά.

Και στίχοι δίχως άρμου ία
Και δίχως φως παντοτειυό, 
Κρύβουν πολλές φορές τόν πόνο 
Τον πειό μεγάλο καί τρανό....

(1899)

Ο ΠΟΝΟΣ ΜΟΥ

Τη ΜΑΥΡΗ νύχτα πού μ' άρνήθης 
Έλεγα μέ τόν νού
ΙΙως άπ' τόν πόνο μου Θά σβύσουν
Και τ' άστρα τ' Ουρανού.

Καί σήκωσα 'ς τά ουράνια επάνω 
Τά μάτια μου ϋολά —

”Αχ ! μέ τόν πόνο μου ‘γελούσαν 
Καί τ' άστρα άπό ψηλά....

Γ. Θ. ΣΑΓΙΑΞΗΣ



Τώ έν Μερσίνη άριξήλω φίλω
ΑΝΔΡΕΑ Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

^Ι^ωταςτραφτεις σάν αστέρι ευλογητό 

καϊ δόξα ατέλειωτη σκορπάς και χάρι' 
λαμπρόχρωμο διαμάντι ονειρευτό, 
άσπρόφεγγο, κρυφό μαργαριτάρι.

&
I πόση σε στολίζει λάμψι κι' εΰμορφιά 

τό δάκρυο τοΰ φτωχού όταν σφογγιζης’ 
καϊ γέρνης ήλιος είς της γης την συννεφιά, 
καϊ δώρα τής αγάπης σου σκορπιζης.

&
"Οπου λημέρι πε>νας, φτώχιας χαλασμός 
πατεΐς καϊ ξημερόνει ή Θεία χάρι' 
καϊ τής Μερσίνας είσαι δόξα, στολισμός, 
μονάκριβη αγάπη καϊ καμάρι.

z/g πάντα ς τά ώραΐά σου φτερά
ή καλωσύνη σου, ή γλυκειά σου χάρι' 
κα&ένα άγα&ό σου, κά&ε σου χαρά 
γεννιάς μεγάλης ένδοξο βλαστάρι.

(1899) ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΣΣΑΡΔΑΚΙΣ

ΗΜΕΡΟΙ ΡΥΘΜΟΙ *

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΤΑ ΙΑ

^.ΤΗΝ μαχρυνή τήν έρηριία, 
Πούναι τά πάντα νεχρωιχένα, 
Χωρίς βορριάς νά τά φυσά 
Πέφτουν τά φύλλα ένα ένα.

’Απ’ τά κλαδιά των ξεκινούνε
Χλωμά, ελαφρά καί μαραμένα
Κι’ ωσάν τραγούδι θλιβερό 
Πέφτουν τά φύλλα ένα ένα.

Σάν στεναγμοί πού βγαίνουν μόνοι 
’Αργά άπό στήθη πονεμένα 
Άνέγγικτα άπ’ τά πουλιά 
Πέφτουν τά φύλλα ένα ένα.
Νόμος σκληρός τού φθινοπώρου 
Στην γη τά σέρνει νεκρωμένα.
Καιρός τό παν νά κοιμηθή .... 
Πέφτουν τά φύλλα ένα ένα.

X.PQMA πού ’μοιάζει μέ βαθύ 
Θαλάσσης κύμα εΐσθε ντυμένα, 
Κι' ουράνια χάρι έ'/ει χυθή 
Στά πέταλά σας τά παρθένα.

Λεπτή τού έαρος πνοή
Ζωή έφήμεοη σάς δίνει 
Σάς τρέφει τό δειλό πρωΥ 
Καί τό σκιόφως, όπου σούνη.

Μαζύ σας παύει ή καρδιά 
Νά σφύζη, νά γοογοκτυπάη’ 
ΊΙ απαλή σας μυρωδιά 
’Όνειρα φέρνει καί μεθάει,

Καί κάθε φάσμα ποθεινό
Τό άνεβάζετ’ ένα ένα 
Στού ρεμβασμού τόν ουρανό,

Τα άβρόπλαστα παρθένα.

Κ. Σ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ 
α ι και Έ π φ ό ο ί r .Έκ τϊ)ς ανέκδοτον Συλλογής *ΓοητεΙ

ΠΕΛΑΓΙΑ Κ. ΣΑΧ1ΝΗ.— ’Απαράμιλλος τύπος εύγενείας χαί καλωσύνης 
μέ ισχυρόν μεγαλεϊον ψυχής, άπέβαινε κόσμος άληθής έν τή Αθηναϊκή Κοινωνία.

Σύζυγος πεφιλημένη τοΰ παρ’ ήμϊν διαπρεπούς καί φιλοπάτριδος ανδρός 
κ. Κωνσταντίνον Σαχίνη άνεφάνη ύπόδειγμα ενάρετου καί έξοχου μητρός. Καίτοι 
έγεννήθη καί άνετράφη έν Βουδαπέστη, διετήρησε μέχρι ύστατης στιγμ,ής δλα 

; Έλληνίδος, γυναικδς πεφωτισμένης καί χρη- 
σιμωτάτης, αλησμόνητου εις τήν ειλικρινή μνήμην πάσης Φιλικής καρδίας. Η 
φιλοπατρία τήν είχε κυριεύσει τόσον, ώστε έθεώρει ονείρου έκπλήρωσιν τήν έν 
Αθήναις κάθοδόν της. Καί άπεκατεστάθη ένταΰθα μετά τοΰ πολυτίμου συζύγου 

αύτής καί έζη, βασιλ'ις τοΰ οικου, έν άξιαγάστω αρμονία, μόνην μέριμναν έχουσα 
ν’ άναθρέψη καί διαπαιδαγώγηση τά τέκνα αύιής έν τή όδω τής αρετής. Δέν 
έλάνθανε τό πρακτικόν πνεύμα τής ΙΙελαγίας Σαχένη ή βήσις μεγαλοφυούς 
άνδρός : «“Οτι τά “Εθνη τά διαμορφούσιν αί μητέρες». Πρότυπον τής ήθικής, 
ή ποοσωποποίησις τής τίμιας προαιρέσεως, έν όλη τή χριστιανικωτάτη ζωή της 
διέχεε πέριξ αύτής τό άρωμα τών αρετών δΓ ών έκοσμεϊτο καί ήτο ό αστήρ ό 
δυνάμενος νά χοησιμεύση ώς οδηγός έν τή χρηστή σταδιοδρομία τής νέας 
γυναικός.

Ή Ιίελαγία Κ. Σαχίνη ύπήρξεν εξαίρετος τύπος γυναικός, τέλειος 
τύπος δεσποίνης έγκριτου καί έξεχούσης καί άπό καταγωγής καί άπό φύσεως καί 
από ανατροφής. ’Εν τω προσώπω αύτής ήνοΰντο, αποτελούσαι έν άρμονικόν δλον 
ή ύψίστη χρηστότης, ή παραδειγματική σωφροσύνη καί ή αγαθωτάτη ψυχή. 
Μή πλασθείσης τής γενναίας καρδίας αύτής νά σκοτισθή έκ τοΰ μίσους, δέν 
έγνώριζέ ποτέ έχθρόν, θεωρούσα πάντας τούς άνθρώπους φίλους της. Έπαθαίνετο 
δέ, καί οί'άποπνέοντες άπειρον συμπάθειαν οφθαλμοί αύτής πληρούμενοι δακρύων 
μετεβαλλοντο εις αστέρας ζώντας έν δροσερά λάμψει, οσάκις άλλους ήκουε τα- 
πεινώς διαβάλλοντας ή άστόργως κακίζοντας τούς όμοιους των.

Ατυχώς έν τή δράσει ταύτη δέν άφήκεν ό θάνατος αυτήν. Ελλοχεύσας 
έκεραύνωσε τήν οικιακήν εστίαν καί οί οικείοι τήν έθρήνησαν νέκραν καί μετ’ 
αύτών ήνωσαν τά δάκρυά των ολοι έκεΐνοι, οσοι έγνώρισαν τόν αθόρυβον και 
χριστιανικιώτατον βίον αύτής :

Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 14ην Σεπτεμβρίου 1898.

&·

τά υπέροχα προτερήματα γνήσιας

ΕΛΕΝΗ I. ΚΟΥΤΣΑΛΕΞΗ.—Μία τών ώραιοτέρων φυσιογνωμιών τήςΈλλη
νικής κοινωνίας λόγω ήθους, πνευματικής ύπεροχής καί έπιζηλοτάτης κοινωνι
κής θέσεως. Τής πόλεως τών’Αθηνών δέσποινα σπανίου ψυχικοΰ κάλλους, γυνή 
άρχαϊ’κωτάτων καί άγαστοτάτων όντως άοετών, ή τό πνεύμα τοσούτω πάντοτε 
λεπτώς, χαριέντως καί άλησμονήτως φιλοπαίγμων 'Ελένη I. Κουτάαλέξη, 
έγκατέλιπε τόν κόσμον τήν 2O'iv Μαΐου τοϋ 1898, δυναμένη νά ειπη ότι έζησε 
μηδέν τών καθηκόντων παραλείψασα καί ευτυχής απέθανεν.
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Ή 'Ελλάς ε·Χεν άλλοτε άληθεϊς μητέρας, ή δ’ 'Ελληνΐς τών πρώτων 
χρόνων, ητις ήτο άλλοτε ιέρεια και Παλλάδιον, έν τη εποχή τής σήμερον έμη- 
δενίσΟη παρασυρθεϊσα καί αυτή έντδς τής κονίστρας καί τοΰ πηλοΰ τών κοινω
νικών μεταβολών καί τής γενικής έκφυλίσεως. Τούς αγνούς παλμούς τής καρ
διάς καί τάς ειλικρινείς τών αισθημάτων έκρήξεις άνεπλήρωσαν αί μάταιαι επι
δείξεις καί οί πόθοι εις επιπόλαιας έφημέρους διαφημίσεις, έκτοτε δέ μόνον 
παρέμεινεν άπλή ή άνάμνησις τών ωραίων εκείνων ημερών, οίονεί αύξάνουσα 
τά πένθιμα συναισθήματα τά πιέζοντα τάς ψυχάς τών συγχρόνων. Τών λαμπρών 
εκείνων εποχών τάς μεγάλας άρχάς καί τά ιδεώδη έκπροσωπουσα ή "Ελένη 
Κοντόαλέξιι άνέπτυξεν έν τή κοινωνία ημών δλα τά χαρίσματα τής ψυχής 
της. Πολέμων κραυγαί δεν έπληξαν τά ώτα αυτής, αί απηχήσεις όμως λόγων 
βαθυγνωμόνων ανδρών καί έν τώ πατρικώ καί έν τώ συζυγικώ αυτής οΐκω, έν 
μέσω τών όποιων έζησε καί άνετράφη, διεμόρφωσαν τό ήθος της καί συνεπλή- 
ρωσαν αγωγήν, ήν σεμνή περιωπή γένους καί έναρέτου οικογένειας διδασκαλία 
καί ατμόσφαιρα εΐχον καταστήσει τελείαν καί επίζηλον. 'Υπήρξε γυνή έξόχως 
ωραία καί θαυμαζομένη ού μόνον διά τό κάλλος αυτής άλλα καί τάς γνησίως 
έλληνικάς άρετάς της, α'ίτινες τή έδωκαν διακεκριμένην μεταξύ τών συγχρόνων 
γυναικών θέσιν. ’Εάν έγεννήθησαν υπάρξεις, ων ή αγαθοεργία ύπήρξε τό μόνον 
δνειρον, σκοπός δέ τοΰ βίου ή έπιδίωξις τής ιδέας τοΰ άγαθοΰ καί ή πάση δυνά
μει μετ’ αύταπαρνήσεως πραγματοποίησή τοΰ καλοΰ πρός τούς άλλους, μεταξύ 
τών έπιλέκτων τούτων τής γής κατατάσσεται ή "Ελένη Κοντιίαλέξη, πρό 
τοΰ σεβαστοΰ ονόματος καί τοΰ αδαμαντίνου προτύπου τής όποιας καί ώς συζύγου 
καί ώς μητρός έπιζήλως συνεχισάσης τάς άρετάς τών γεννητόρων αυτής, δέν 
ωχρια οίαδήποτε έξύμνησις. ΓΙαρ’ αύτή απεθαύμαζέ τις τόν τύπον τής τελείας 
ευγενείας, αλλ’ έν ταύτώ ανεύρισκε πάντοτε νά θαυμάση καί νέον δίδαγμα εύπρε- 
πείας, διότι έν τώ συνόλω ή αναστροφή και ή γνωριμία μετά τής πολυτίμ.ου 
εκείνης δεσποίνης απεδείκνυεν, ό’τι ή άβρότης περί τούς τρόπους καί ή άνάπτυξις 
τής διανοίας έν τή γυναικί, δέν έξασθενοΰσιν, αλλά κρατύνουσιν έτι μάλλον τόν 
ήρωϊσμόν τοΰ ήθους και τήν συναίσθησιν τοΰ καθήκοντος, ότι δ’ έκ παραλλή
λου δύνανται νά βαδίσωσιν ό ισχυρός καί ανεπτυγμένος νοΰς καί ή τρυφερωτάτη 
καρδία. Σπανίως γεννώνται έν ταΐς κοινωνίαις αί υπάρξεις, α'ίτινες καθίστανται 
έν αληθεϊ υπεροχή κοσμήματα αυτών περικαλλή.

Έπί τώ θανάτω τής 'Ελένης Κοντόαλέξη όλος ό γνώριμος κόσμος θά 
τηρή κοινήν τήν έντύπωσιν ήν έχασε μετά τής άγαθωτάτης γυναικός, ήτις διέ
σωσε μέχρι τών τελευταίων στιγμών τής έπί γής αποστολής της τό έπαγωγόν 
μειδίαμα καί τήν λάμψιν τών πεπληρωμένων ζωής οφθαλμών αυτής, οϊτινες 
τήν διέκριναν καί δτε ήκμαζεν έν ταΐς συγχρόνοις αύτή παρθένοις. Μέ τό 
αγνόν τοΰτο έπί τών χειλέων της μειδίαμα άπέθανε καταλιποΰσα μνήμην συμ
παθή καί προσφιλεστάτην, έρεισμα δέ τοΰ οίκου της τόν πεφιλημένον αύτή καί 
ήμΐν υιόν της Κωνσταντίνον, εις δν άφθόνως μετέδωκε τά χαρίσματα τής 
καρδίας καί τής ψυχής της.

8

ΑΝΝΑ Ζ. ΣΑΡΟΓΛΟΥ. — Εις τό διαπρεπές ό’νομα καί τήν συρπαθεστάτην 
μνήμην τής "Άννης Σαρόγλον οφείλει ειλικρινή άνθη τιμής καί χάριτος ή 
«Ποικίλη Στοά». Μετά τοΰ γνωρίμου κόσμου, δστις ένδακρυς καί έν αληθεϊ 
καταπλήξει ήκουσε τόν άπροσδόκητον θάνατον τής εύγενεστάτης ταύτης δεσποί
νης, έπισυμβάντα έν Βιέννη κατά τόν ’Οκτώβριον μήνα τοΰ 1897, καί τό ήμέ- 
τερον έργον δέν έθρήνησε μόνον μίαν έξαίρετον συναντιλήπτριαν εις παν αγαθόν 
έν τώ προσώπω τής "Άννης Σαρόγλου, αλλ έκλαυσε καί μίαν άγνήν έλληνίδα 
έκ τών ολίγων, α'ίτινες ΰπεράνω παντός άλλου αισθήματος τάσσουσι τήν πρός 
ένίσχυσιν καί έμψύχωσιν πάσης ώραίας ιδέας, παντός χρησίμου σκοποΰ, ήρεμον 
καί έγκάρδιον λατρείαν αύτών. Καί αληθώς διά τοΰ θανάτου τής "Άννης Σα- 
ρόγλον άπό τόν κύκλον τών γυναικών, α'ίτινες άπετέλουν τόν πυρήνα τής 
άνωτέρας παρ’ ήμϊν κοινωνικής τάξεως, άπεσπατο έν άξιάγαστον μέλος.Ήτο γυνή 
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πολυτίμων αρετών και μεγάλων χαρισμάτων. Διέπρεπεν έν τή οικογένεια της, κατ’ 
έξοχήν συγκεντρούσα τάς άβροτέρας ιδιότητας Μητρός απεριορίστου στοργής και 
χαριτος, άλλα και έν τώ Άθηναϊκώ κόσμω ύπήρςε μία προσιοποποίησις έκ τών 
σπανιωτάτων τού γυναικείου ύψηλόφρονος και καλλιτεχνικώς μεμορφωμένου χα- 
οακ-τήρος. Εις παν λαμπρόν καθίδρυμα, εις οίονδήποτε βήμα πρός τήν πρόοδον, 
άποφεύγουσα τήν συνήθη παρ’ ήυ.ΐν διαφήμισιν, ήρχετο επίκουρος άνευ κόμπου 
και προτροπής, αείποτε ένθουσιώδης αρωγός τών δεσχερεστέρων αναγκών και 
σεμνή προστάτις ολοκλήρων κοινωνικών τάςεων, ας αδιάκριτους θέσεο^ς και 
παρελθόντος περιέθαλπε, παρακολουθούσα μετ’ εύφροσύνης και αγάπης τήν ζωήν 
των και δταν ή τύχη ταΐς έμειδία και όπόταν ό πόνος και ή άπαγοήτευσις 
έπλήρου* τάς καρδίας των. Άπειράκις ή αγαθοεργία της ανεκούφισε τήν ύφι- 
σταμένην δυστυχίαν εις πρόσωπα, ών τόν βίον δεν έθέρμαναν αί φωτειναΐ 
ακτίνες τής χαρας, είμή έπί τινας πρωίας μόνον καί άτινα πρός καιρόν κατηύ- 
γασεν ή λάμψις τής εύδαιμ.ονίας. Δεν είναι δέ υπερβολή, έάν άναγράψη τις δ’τι ή 
έν τή ξένη άποδώσασα τήν ύστάτην πνοήν της πολύκλαυστος ’Άννα ΧαρόγΧον 
έμόχθει και εζη ούχί δι * έαυτήν, αλλά διά τούς άλλους. Έάν σκοπός τής έμφα- 
νίσεως τού άνθριόπου έπί τής γής καί τής διαμονής αυτού έν τώ έφημέρω βίω 
πρέπει νά θεωρηθή ή κατά τά θεία παραγγέλματα διαβίωσις αύτού έν τή έμπρά- 
κτω αρετή και ή έν μόχθοις άφοσίωσις εις τήν ύπηρεσίαν τών άλλων, ή αρίστη 
αύτη έλληνίς μετά θάδδους εύλογου δύναται να έπιζητήση τόν στέφανον τής 
άοετής καί τής πιστής έκτελέσεως τών θείων τούτων κελευσμάτων. Τοιαύτα 
παραδείγματα άποτελούσιν ασυνήθη φαινόμενα διά τήν σημερινήν κοινωνίαν, 
όπου ή αύταπάρνησις καί ή καλοκάγαθία δέν εύρίσκουσιν εύχερώς καρδίας, προω- 
ρισμένας νά δεχθώσι τό σπέρμα τών εύγενών τούτων αισθημάτων.

Ούχί όλιγώτερον ώς μήτηρ ή ’Άννα Χαρόγλον ανεδείχθη αγαστός τύπος 
εύρυμερίμνου διά τήν ανατροφήν προσφιλέστατων τέκνων σοφής, καί ηυτύχησε 
νά ίδη ταύτα έν εύδαίμονι άποκαταστάσει, περιβαλλόμενα διά τής μάλλον έγκαρ- 
δίου έκτιμήσεως συμπάσης τής Ελληνικής Κοινωνίας. Ευτυχείς οί ζήσαντες, 
λατρευόμενοι παρά τών γνωρισάντων αύτούς, θνήσκοντες δέ, καταλιμπάνοντες 
άνεςάλειπτον τής πρώτιστης τών αρετών, τής αγαθότητος τήν εικόνα, έν τή 
μνήμη τών πεΡι αύτούς, οιτινες ένθυμήματα ευγνωμοσύνης μέχρι τελευταίας 
πνοής θά μνημονεύωσιν άπ ’ αύτών, καί μίαν εύχήν πρός τόν Δημιουργόν θ’ απο- 
τείνωσι, καί ουτοι νά τύχωσιν ίσης αγάπης θνήσκοντες, ίσης συμπάθειας έκφρά- 
σεων απερχόμενοι έκ τού βίου τούτου, οΐας άπεκόμισεν ή ’Άννα Χαρόγλου9 
ώς ύπέρτατον στόλισμα τής έςόχως εύεργετικής καί φιλανθριόπου ζωής αύτής. 

Έτάφη έν Άθήναις τήν 23^' Οκτωβρίου 1897.

ΜΑΡΙΑ X. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΑΟΥ.—Αρχαϊκής αρετής δέσποινα, πλήρης 
τής ψυχικής γαλήνης, ήν παρέχει ηθικής εύτυχίας καί συνειδήσεως γευθείσα 
ζωή, άπέθανεν έν Άθήναις τήν Ιουνίου 1898, ταφείσα σεμνοπρεπέστατα καί
ώς προσήκεν εις τό σύνολον τών πολλαπλών προτερημάτων δι ’ ών περιεκοσυ.είτο 
άπό τής πρώτης νεότητος μέχρι τού γήρατος ή Μαρία X. Παπαντωνοπον^ον. 
Έγεννήθη τώ 1839. Ό πατήρ αύτής Λημητριος Κτ^ριακίδης ηγωνίσθη έν τοίς 
πρώτοις κατά τόν ύπέρ ανεξαρτησίας αγώνα καί έλαβε τον βαθμόν τού Λοχαγού 
άπονεμηθέντα αύτώ ύπό τού Φαβιέρου, όταν κατά τήν πολιορκίαν τής Άκροπό- 
λεως είσήλθεν εις αύτήν πλήρης αύταπαρνήσεως καί πολεμικού μένους κομίζων 
πυρίτιδα εις τούς έκεί πολιορκουμένους καί άγωνιζομένους. Ως έκ τής μεγάλης 
μαθήσεως καί τής πνευματικής αύτού άναπτύζεως δ d. Κνριαηίδης παρέμεινε 
παρά τώ Φαβιέρω ώς υπασπιστής αύτού. ‘Η μήτηρ τής Μ. Ιΐαπαντωνο- 
ΛΟνλον κατήγετο έκ τής πρώτης οικογένειας τής Κύθνου τού Οικονόμου Λε- 
βαντη, ήτις κατείχε τά σκήπτρα τής εύγενείας καί τής μορφώσεως. Κληρονο- 
μήσασα τού τετιμημένου οίκου της τάς άρετάς, τώ 1870 συνεζεύχθη τόν άλλοτε 
Εισαγγελέα τών έν Άθήναις Έφετών καί διαπρεπή συγγραφέα Χαράλαμπον 
Παπαντωνόπουλον, ου ή προσωπικότης έν τή έποχή έκείνη έλάυπρυνε τόν δικά-
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στίχον κόσμον. Πλήν ό συζυγικός αύτής βίος ύπήρξε βραχύτατος διότι τώ 1877 
θανόντος τοϋ συζύγου της άπέμεινεν έν χηρεία, διακοιθεϊσα εκτοτε έπί χρηστό- 
τητι, φιλανθρωπία και αγαστή χαρακτήρος διαμορφώσει. Εύγενής καί τρυφερά 
χριστιανή ζήσασα, χριστιανικωτάτη δέσποινα έν Κυρίω έκοιμ,ήθη, ή Μαρία 
Π απαντώνοπονλον, αληθής αρωγός και προστάτις των πασχόντων.

X ΙΜΩΣΙ καί δικαίως οι εύγενεις Λαοί τούς έν ταΐς Έπιστήιχαις επισή
μους αυτών άνδρας. Τιαώσιν αυτούς ζώντας διά τήν^ύπέροχον αυτών ©ύσιν αλλά

! ·
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ®

καί διά τήν δόξαν, ήν έξ αυτών προσπορίζονται, τιμώσιν αυτούς καί θανόντας, 
έπιδεικνύοντες τοΐς νεωτέρο'.ς τήν αληθή οδόν, ήτις φέρει πρός τήν ακήρατον 
ευγνωμοσύνην ’Εθνους ολοκλήρου. Μεταξύ των επισήμων τούτων άνδοών τής 
πατρίοος ημών, κατατάσσεται ό μέ τάς τελευταίας ακτίνας τοΰ δύοντος ήλιου

τής Ι5’ίί Όκτιοβοίου τοΰ 1898 σβεσθείς έν τώ αίωνίω σκότει έξοχος έπιστήμων 
Κωνσταντίνος Δηλιγτάννης. Διά τοΰ θανάτου του δεν έπένθησε μόνον τό 
’Εθνικόν Πανεπιστήμιου. δπερ έστερήθη τών φώτων τοΰ μεγάλου έπιστήμονος, 
δεν έκλαυσαν μόνον έκεϊνοι οΰς έπί τριακονταετίαν έδίδαξε καί έμόρφωσεν, άλλα 
κυρίως έθρήνησεν ή Πατρίς, ήτις έν τω προσώπω τού Κ. Δηλιγτάννη άπώ- 
λεσεν εν τών έπιλεκτωτάτων αυτής τέκνων, μίαν τών φωτεινότερων διανοιών 
τής νεωτέρας Ελλάδος. Εις τών διαπρεπεστάτων καί κορυφαίων αντιπροσώπων 
τοΰ 'Ελληνικού Πανεπιστημίου έζησεν ύπέρ τής ’Επιστήμης, αφοσιώθη εις τήν 
υπηρεσίαν αύτής, όσον έλάχιστοι τών Καθηγητών του, καί απέθανεν ύπέρ 
αύτής, γενόμενος θύμα τών έπιστημονικών αύτοΰ εργασιών.

Έν έτει 1833 έγεννήθη έν Ναυπλίω, τη τότε καρδία τής Ελλάδος, γόνος 
τοΰ πολυτιμήτου οίκου τών Δηλιγιανναίων, ένωοίτατα δ’ απορφανισθείς τοΰ 
πατοος αύτοΰ άνετράφη καί έξεπαιδεύθη ύπό τήν φιλόστοργον αιγίδα καί μέρι
μναν τοΰ πρεσβυτέρου αδελφού, έπιφανοΰς πολιτικού ανδρός τής Πατρίδος ημών 
κ. Θεοδώρου Ληλιγιάννη. Περατώσας έν Έλλάδι τάς γυμνασιακός καί τάς πανε
πιστημιακός αύτοΰ σπουδάς καί γενόμενος Διδάκτωρ τής ’Ιατρικής απήλθεν εις 
τά μεγάλα έπιστημονικά κέντρα τής Εσπερίας, εις Βιέννην, Βερο/ώνον καί 
Ιίαρισίους, ένθα ού μόνον συνεπλήρωσε τάς πρός έξάσκησιν τής ’Ιατρικής αναγ
καίας αύτώ γνώσεις, άλλ’ έπιδοθείς εις βαθείας έπιστημονικάς μελέτας διεμόρ- 
φωσεν εαυτόν εις τέλειον έπιστήμονα. Έν Βιέννη εΐργάσθη εις τό Παθολογικόν 
έργαστήριον τοΰ διασήμου καθηγητοΰ Πόλλιτσερ και μετέπειτα μεταβάς εις 
Βρισβούργην ήσχολήθη ύπό τόν έπίσης περιώνυμον Κόλλικερ περί τήν νεοφανή 

ΐμην τής μικροβιολογίας. Καί έν Βερολίνω παρά τώ έπιφανεΐ καθη- 
έπεοόθη έπί μακρόν εις χημικάς αναλύσεις σχετικός πρός τήν Ίατρι-

. Δηλιγιάννη άπώ- 
φωτεινοτέρων διανοιών

Βρισοουργηι 
τότε έπιστή 
γητήΣέρρ , ·,,,··, , . , ··
κήν, έν ΙΙαοισίοις δ’ έπΐ διετίαν παρέμεινεν έν τοΐς έκεϊ νοσοκομείοις και έργα- 
στηρίοις. "Αριστα ούτω κατηρτισμένος ό Κωνότβντϊ-νος Δπλχγιάννης 
κατήλθεν εις τήν Ελλάδα, ένθα μετά τινα έτη διωρίσθη τό πρώτον έκτακτος 
Καθηγητής τής Παθολογίας, βραδύτερον δέ τακτικός καί Διευθυντής τής έτέρας 
τών κλινικών τοΰ Νοσοκομείου. Τώ 1875 άνέλαβεν έν τώ Έθνικώ Πανεπιστη- 
μίω τήν διδασκαλίαν τής Ειδικής Νοσολογίας και τώ 1886 τής Κλινικής, έκτοτε 
δ’ έργασθείς μετά μοναδικού ζήλου, παρεσκεύασε πληθύν ανατομικών προπλα
σμάτων καί πρώτος ό σοφός ούτος έπιστήμων κατήρτισεν έν Έλλάδι μικροβιο
λογικόν έργαστήριον, όποιον καί έν τώ Νοσοκομείω διετήοει ιδία δαπάνη, λει
τουργούν μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ ανδρός. Τώ 1882 ό Κ. Ληλτγιάννης, κατά 
τήν έπιδημίαν τοΰ τύφου έν Άθήναις, προέβη εις έπιστημονικήν έρευναν άνα- 
καλύψας τό μικρόβιου τής νόσου. Τήν ανακάλυψιν ταύτην τότε έχλεύασεν ή 
αμάθεια καί ή πολιτική εμπάθεια, αλλ ’ αϋτη απέβη βραδύτερον καί σήμερον 
επιστημονικόν αξίωμα διά πάντας. Τώ 1891 πολύν, ώς γνωστόν, ήγειρε θόρυ
βον ή λύμφη τοΰ Κώχ κατά τής φθίσεως. 'Ο Κώχ ήτο μεγίστου κύρους έπι
στήμων καί ή άνακάλυψις αύτοΰ εύλόγως συνεκίνησε πάσαν τήν Επιστήμην καί 
τήν ανθρωπότητα. Τότε ό Κ. ΔηΖιγχάννης άπεστάλη ύπό τοΰ Εθνικού 
Πανεπιστημίου εις Βερολΐνον, όπως μελετήση τήν λύμφην τοϋ Κώχ, εύθύς δέ 
ιός ήρεύνησε τά γενόμενα πειράματα, πρώτος ίσως, ό έμπειρος καί βαθύς Έλλην 
έπιστήμων, άπεφάνθη κατηγορηματικούς ότι ή ανακάλυψις τοΰ Γερμανού μικρο
βιολόγου δέν είχε τήν άποδοθεΐσαν αύτή αξίαν.

Ό Κ. Απλεγιάννης έκτος τής μεγάλης Νοσολογίας αύτοΰ έδημοσίευσεν 
άπείοους άλλας έπιστημονικάς πραγματείας καί άρθρα, συνέγρα ψε Γαλλιστί τό 
περί τών νοσημάτων τοΰ αίματος κεφάλαιον διά τήν έν ΙΙαοισίοις έκδοθεΐσαν 
μεγάλην Παθολογίαν τοΰ Bernays καί έξελέγη άντεπιστέλλον μέλος τής έν 
Βελγίω ’Ιατρικής ’Ακαδημίας.

Δυστυχώς έν ακμή έτι ηλικίας καί δυνάμεων ύπέκυψεν ό επιφανής ουτος 
έργάτης τής Ελληνικής Επιστήμης εις σκληρόν νόσον, ήτις ύπό τάς φρικωδε- 
στέρας έκδηλώσεις άπέσβεσε τήν χρησιμωτάνην ζωήν τοΰ κατ ’ έξοχή ν φιλαν- 
θοιόπου ιατρού, έγκριτου έπιστήμονος καί φιλοπάτριδος πολίτου.
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τών διαπρεπέστατων λογίων της μετά τήν άποκατάστασιν τών 
πραγμάτων έν Έλλάδι γενεάς, ό τήν 1Ά Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1898 έν Άθή- 
ναις έκπνεύσας έξοχος φιλόλογος, αρχαιολόγος καί νομισματολόγος Άθανάΰεος 
'Ροϊ'ΐίόπονϋ.ος, έγεννήθη έν Βογατσικώ τής Μακεδονίας τώ 1823 και έκ 
μικρας ηλικίας έπεδόθη έξ ίδιου έρωτος πρός τήν αρχαιολογίαν, μόλις δ’ είς ηλι

κίαν πέντε έτών ηγόρασε τδ

■Κ· ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

πρώτον νόμισμα. Δωδεκαε
τής ών έγένετο διδάσκαλος 
έν τή πατρίδι του, καί μετ’ 
ολίγον μετέβη είς Κων
σταντινούπολή, όπως έξα- 
κολουθήση εις τδ έκεϊ γυ- 
μνάσιον τάς σπουδάς του. 
Τδ έτος 1842 ήλθεν είς 
’Αθήνας όπου έτελείωσε τάς 
τελευταίας τάξεις τοϋ Γυ
μνασίου ύπό τόν Γεννάδιον 
καί εϊσήλθεν μετέπειτα ώς 
φοιτητής είς το Πανεπιστή- 
υ,ιον. Κατά τδν διαγωνισμόν 
τοϋ Βελίου κληροδοτήματος 
έπιτυχων πρώτος, έστάλη 
τώ 1847 είς Γεομανίαν ένθα 
ήκροάσατο έν τοϊς ΙΙανεπι- 
στημίοις τής Λειψίας, Βε
ρολίνου και Γοτίγγης έπί 
επταετίαν τών παοαδόσεων 
τών έπισημοτέρων καθηγη
τών. Ευρισκόμενος έν Γο- 
τίγγη μετέφρασεν έκ τοϋ 
Γερμανικού εις τήν νεοελλη
νικήν τήν αρχαιολογίαν τοϋ 
Βογεσήνου τήν οποίαν έξέ-

εν

δωκε μετά πλείστων σημειώσεων έν Πάτραις' 
Άθήναις τώ 1860). Έν έτει 1852 έγραψε πραγματείαν 
άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν άποκτήσας τδν τίτλον τοϋ διδάκτορος έν 1’οτίγγη. 
Τώ 1855 έπέστρεώεν εις Ελλάδα οπού έχοημάτισεν είς τό έν Πάτραις γυμνά- 
σιον καθηγητής έπ! τρία έτη. Έπειτα διωρίσθη καθηγητής τής φιλολογίας έν 
τώ ΙΙανεπιστημίω καί μ.ετά τινα έτη καί τής αρχαιολογίας, οπότε καί έλαβεν 
άδειαν παρά τής κυβεονήσεως, όπως έπισκεφθή τά Μουσεία τής ’Ιταλίας. Τότε 
έξέδωκε καί τήν περιγραφήν τών Μουσείων τής 'Ιταλίας, έν ή μετά περισσής 
χάριτος και γνώσεως περιγράφει τά έν τή μεγάλη Έλλάδι σωζόμενα κειμήλια 
τής αρχαίας τέχνης. Μετά τήν έπιστροφήν του έδίδαξε συνεχώς έν τή 'Ριζαρείω 
σχολή ώς καθηγητής τής ελληνικής γλώσσης τώ 1857 έπί 24 έτη καί έν τώ 

’πί 4 έτη περί τοϋ βίου τών αρχαίων Ελλήνων. Άπό τοΰ 1858 
ς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, συνειργάσθη έν τή αρχαιολογική 

II ΰπ’ αύτοϋ γενομένη έκδοσις τής αρχαιολογικής έφημερίδος τοϋ 
— 63 ή έγκαινίσασα τήν δημοσίευσιν τοΰ έπιστημονικοΰ τούτου 

έξακολουθήσασα ανελλιπώς κατά τδ έτος έκεϊνο μεθ’ δλας τάς 
λεϊ σπουδαιότατο'/ μέρος τών αρχείων τής Επιστήμης, 

έγραψε περί τών ανασκαφών έν τώ Κερα- 

(δεύτερα έκδοσις έγένετο έν 
περί Σαμόλξιδος εις

Πολυτεχνείο» έ 
γενόμενος μέλοι 
έφημεοίδι. 
έτους 1862 
περιοδικού και 
πολιτικάς ανωμαλίας, άπο· 
Έν τή έφημερίδι τών Φιλομαθών 
μεικώ (1862 — 63—70),

Αφού επαυσε τας έν τώ ΙΙανεπιστημίω παραδόσεις αύτοϋ άφιερώθη έντελώς

ταϊς φιλολογικαϊς καί αρχαιολογικαΐς σπουδαϊς του και συνέγραψεν έκτοτε : 
’Αρχαιολογίαν τώ 1875: 'Οδηγόν τών φοιτητών τώ 1859: Εισαγωγήν είς τον 
Θουκυ δίδην τώ 1861 : Πραγματείαν περί είκόνος τής ’Αντιγόνης, άφιερωθεϊσαν 
τή Γαλλική Ακαδημία, ήτις καί έξελέξατο αύτόν άντεπιστέλλον μέλος της : Τδν 
Παρθενώνα, ήτοι διαμαρτυρίαν κατά πάσης έπισκευής αύτοϋ καί μέθοδον πρός 
συντήρησίν του τώ 1895 : Περί τοϋ μνημείου τοϋ Θεμιστοκλέους έν Μαγνησία 
περί τοϋ οποίου ώμίλησεν έν συνεδριάσει τής Γερμανικής αρχαιολογικής σχολής 
ής ήτο μέλος τώ 1896 καί μικρόν πρό τοϋ θανάτου του: ’Επιστασίαν εις 
μίαν λέξιν τοΰ Πινδάρου : ’Έκδοσιν τοϋ κειμένου τής ’Αντιγόνης μετά τής 
έμμετρου μεταφράσεως A. Ρ. Ραγκαβή : Κρίσιν τοϋ Βουτσιναίου ποιητικού 
άγώνος έν έτει 1867 καταλιποϋσαν έποχήν μεταξύ τών άλλων κρίσεων διά τάς 
έν αύτή άφθονους καί έπικαίρους φιλολογικάς καί γραμματικάς παρατηρήσεις. 
Πλεϊστα χειρόγραφα μή έκδοθέντα ύπάρχουσιν έτι- μεταξύ άλλων : Σοφοκλέους 
’Αντιγόνη μετά κριτικών παρατηρήσεων μεταφρασθεϊσα είς τήν καθομιλουμένην 
ακριβώς μέ τά μέτρα τοϋ πρωτοτύπου : Σημειώσεις εις Πλάτωνα καί ακριβής 
άνάλυσις τοΰ «Φαίδωνος»: Διάφορα περί Πινδάρου και Θεόκριτου: Εισαγωγή εις 
τδν Άριστοφάνην καί σημειώσεις είς τά Πολιτικά του : Σημειώσεις εις Θουκυ- 
δίδην : Περί Γετών: 'Ιστορία τής θρησκείας τών Ελλήνων καί 'Ρωμαίων: 
'Ιστορία τής Έλληνικής ζωγραφικής καί τής καλλιτεχνίας τής έλληνικής πλα
στικής μέχρι Φειδίου : Αί τελευταϊαι του έργασίαι περί άλλης λέξεως τοΰ 
Πινδάρου καϊ περί τοΰ Ήνεόχου τών Δελφών, έμειναν δυστυχώς ατελείς, καθώς 
καί έτερον βιβλίον έπιγραφόμενον « ’Αρχαιολογικά! πλάναι», οπερ δέν έπρόφθασε 
νά έκδώση.

Έν άκριβεστάτη σειρά άναγράψαντες τα έργα καί τήν έν γένει έπιστημονι- 
κήν έργασίαν τοϋ Άθαναόίον Ί’ονόοπονλου, παραθέτομεν κατωτέρω τδν 
ώραϊον καϊ ολως άνεχδοτον ’Επιτάφιον ’Αποχαιρετισμόν τοΰ διαπρεπούς φίλου 
τής «Ποικίλης Στοάς» κ. Κ. Μανιάκη Άντεισαγγελέως τοϋ Άρείου Πάγου είς τδν 
νεκρόν τοϋ άληθώς πολυμαθεστάτου άνδρός, σοφού αρχαιολόγου καί Έλληνιστοΰ.

ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ. Ν. ΜΑΝΙΑΚΗ Άντετόαγγελέως τοϋ Άρείου Πάγου 

είς τόν νεκρόν τοϋ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΕΙΑ είναι ή θλϊψις, ήτις κατέχει ημάς τούς έπιστηθίους φίλους 
καί εύγνώμονας μαθητάς σου διά τδν πρόωρον θάνατόν σου, ’Αθανά
σιε 'Ρουσόπουλε, νϋν δ’ δτε τό χώυ.α τοϋ τάφου θα καλύψη την γλυ- 
κεϊαν μοριρήν σου, τό άλγος ημών καθίσταται απερίγραπτον.

Άλλά καί πάσα πατριωτική καρδία τήν αύτήν αισθάνεται θλϊψιν, σοί απο
τείνει δέ δι’ ημών κατά τήν στιγυ-ήν ταύτην φόρον εύλαβείας, διότι σέ αναγνω
ρίζει ώς ένα τών άκαμάτων έογατών τής Έλληνικής Παλιγγενεσίας.

Πολλά έδιδάχθης έν Έλλάδι καί Γερμανία, καταστάς δέ σοφός, μετέδιδες 
αφιλοκερδώς τήν σοφίαν σου πρός πάντας τούς έπισκεπτομένους σε.

Έδίδαξας ύπέρ τά τριάκοντα έτη τήν Ελληνικήν νεολαίαν έπιμελώς καί 
εύσυνειδήτως, κατέλιπες δέ τή πατρίδι σου κάλλιστα άνθη, άτινα θά μένωσιν 
αειθαλή διά παντός, ϊνα έμπνέωσι πρός πάντα; τ’ αγνά αισθήματα σου πρός τήν 
αλήθειαν, τήν φιλίαν, τόν πατριιοτισμόν καϊ τήν Δικαιοσύνην.

Ήγάπας θερμώς τήν πατρίδα σου καί έπεθύμεις ν’ άποκαταστηθή εις την 
προτέραν αύτής εύκλειαν καί δόξαν.

Διατηρώ ώς κειμήλιον τό περί τής Ελληνικής Αρχαιολογίας έγχειρί- 
διον σύγγραμμά σου. ’Εν τούτω έξιστορών τά πολιτεύματα τών αρχαίων πολιτι
κών τής Ελλάδος, διδάσκεις ότι ή αρετή τών αθανάτων προγόνων μας ήτο 
έπείσακτος, ήτοι διδακτή, τελειοποιούμενη διά τής φρονήσεως καί τής ισχύος
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τοΰ νόμου. ’Εξαιρείς δε τδ πολίτευμα τών Σπαρτιατών, διότι διά τούτου συνεί- 
θιζον οί πολϊται νά ©οβώνται τον νόμον πολύ περισσότερον άπδ πασαν άλλην επι
βολήν' ό νόμος δέ ούτος προσέττατεν εις πάντας τδ αύτδ καί δέν έπέτρεπεν οί 
πολϊται να φεύγωσιν ούδέν πλήθος ανθρώπων έκ τής μάχης' έκέλευε δέ νά μέ- 
νωσι πάντες εις τάς τάξεις των καί ή νά νικώσιν ή νά χάνωνται............... Ξέρ-
ξης δ ηγέτης στρατού έξ ένδς εκατομμυρίου καί επτακοσίων χιλιάδων άνδρών 
καί 1207 τριήρων έδιδάχθη διά τής πείρας κατά πρώτον όποιοι τινες ήσαν οί 
Σπαρτιαται, σεβασθεις δ’ έν ταΐς Θερμοπύλαις τδ φρόνημα τών τριακοσίων 
έπεμψε πρέσβεις, ΐνα έρωτήση αύτούς, έάν έκουσίως ήθελον νά καταθέσωσι τά 
όπλα, άλλ ’ εις τούτους άπήντησεν δ Λεωνίδας τήν περίφημον καταστασαν φρά- 
σιν «Μολών λαβέ». Μετά τήν άπάντησιν ταύτην οί πρέσβεις είπον τοϊς Λακε- 
δαιμονίοις, δ’τι ό βασιλεύς προσφέρει αΰτοϊς ώς δώρον έδαφικάς έκτάσεις, έάν 
ήθελον συμμαχήση μετ’ αύτοΰ, άλλ' ουτοι καί εις τήν πρότασιν ταύτην απήν- 
τησαν τάδε : «κατά τά ’έθιμα τά ίσχύοντα έν τή πολιτεία ημών, οφείλομεν να 
κερδίζωμεν έδαφος διά τής ανδρείας καί ούχί ν’ άποκτώμεν τοιοΰτον δι’ άλλου 
μέσου». Οί τριακόσιοι άπέθανον, άλλ' άπεθανατίσθησαν όνομαστί έκαστος τούτων, 
απεθανατίσθη δέ καί ή πατρίς αύτών μέχρι συντέλειας τοΰ αΐώνος.

Εναυλοι δ’ εΐσέτι εις τάς ακοάς μου είναι οί λόγοι σου, σεβαστέ μοι διδά
σκαλε, ότι αί άρχαϊαι Πολιτεϊαι ήκμασαν κατά τήν πολεμικήν δόξαν, διότι τά 
πολιτεύματα αύτών τούς έδίδασκον ή νά νικώσιν ή ν’ άποθνήσκωσιν υπέρ 
πατρίδος. Τοιοΰτοι δέ άπαράβατοι νόμοι παρεκίνουν αύτούς έν ειρήνη νά μή 
παραμελώσι τάς ασκήσεις έκείνας, δι’ ών νά καθίστανται ικανοί νά νικώσιν 
ολίγοι δντες κατά πολλών ή νά πίπτωσιν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης ένδόξως.

’Αλλά πολλαί άλλαι συγγραφαί καί ιδίως αί είδικαί έπί τής άρχαιολο- 
γίας σέ κατέστησαν άξιον Εύρωπαϊκής φήμης. Αί έπιστημονικαί άρχαιολογικαί 
μονογραφίαι σου καί αί σοφαι διδασκαλίαι σου ενώπιον πολλών έπιστημονικών 
Σχολών τής 'Εσπερίας έξετιμήθησαν έπί τοσοΰτον, ώστε έν μέν τή Γερμανία τδ 
Αύτοκρατορικδν Ίνστιτοΰτον Σέ άνηγόρευσε τακτικόν μέλος αύτοΰ, έν Γαλλία 
δέ ή 'Ακαδημία Σέ έτίμ-ησε μέ τδ παράσημον αυτής. Αί έξοχοι δέ αύται 
τιμαί τιμώσιν ού μόνον τήν μνήμην σου άλλά καί τήν πατρίδα σου 'Ελλάδα.

"Εν έκ τών έξοχων έργωι σου είναι καί ή συγγραφή σου ύπδ τδν τίτλον «Ό 
Παρθένων» ήτοι Διαμαρτυρία κατά πάσης διορθώσεως τού Παρθενώνος καί 
μέθοδος πρδς σωτηρίαν αύτοΰ.

Όρθαΐ καί κατ’ έμέ είναι αί γνώμαί σου, Σεβαστέ μοι διδάσκαλε, ότι δ Παρ
θένων είναι τδ μέγιστον θαύμα τής άρχαιότητος. Πολλοί έσπούδασαν τδν Παρθε
νώνα αλλ’ ούδεϊς ήδυνήθη νά κατανοήση αύτόν άκριβώς. Ή μηχανική του 
υπερβαίνει τάς γνώσεις καί τάς ιδέας περί ο’ικοδομίας παντός άρχιτέκτονος. 
Θαυμάζει τις όσον μέρος αύτού καταλαμβάνει, άλλά μένει καί άλλο άκατάλη- 
πτον καί άνεξήγητον. Είναι τωόντι παράδοξον πραγμα πώς έργον άνθρώπινον 
μετά τοσαύτην έπίδοσιν τών έπιστημών καί τεχνών έν τοϊς καθ’ ήμας χρόνοις 
νά μένη άνερμήνευτον, ώσπερ πρόβλημά τι μαθηματικόν ή φυσικόν έκ τών 
άλύτων μέχρι τούδε.

«Μή σπεύδετε, έλεγεν, άρχιτέκτονες τής σημερινής έποχής νά θέσητε χεϊρα 
έπί τού θαυμάσιου τούτου οικοδομήματος, διότι μέ όλας τάς μαθηματικάς γνώ
σεις πολύ άπέχετε άπδ τού νά κατανοήσητε τήν μ,αθηματικήν τού δαίμονος τού 
'Ικτίνου, οστις καί νύν περιιπταται περί τδν Παρθενώνα καί οργίζεται καθ' υμών ! 
Απέχετε τόσον, όσον καί οί σύγχρονοί σας πλάσται από τδν δαίμονα τού ΦειδίουΙ . .» 

Όρθαί αί γνώμαι αύται, ύπεστηρίχθησαν δέ και έσχατως ύπδ ένδοξου τής 
Γαλλίας τεχνίτου, δ'στις μαθών τά περί διορθώσεως άποφασισθέντα μετ’ άγανα- 
κτήσεως είπε : «ΐΐ ne faut pas toucher le Parthenon» καί όρθώς διότι 
πασα διόρθωσις δέν θ’ άπολήξη ή εις παραμόρφωσιν καί άντί νά δεικνύη καλλι
τεχνικά έργα θά δεικνύη έμβαλώματα.

’Αναμφισβήτητον είναι οτι μ,όνον εις τούς προγόνους ημών είχεν άποκα- 
λυφθή ή θεότης τής Καλλονής μετά τών Χαρίτων, άχωρίστων αύτής συντρό

φων, ή δ’ εύγένεια αύτών αποδεικνύεται έκ τε τών έργων καί τών λόγων 
των, διότι χάρις έπεχέετο εις παν ο,τι έλεγον καί έπραττον. Ουτοι μόνοι 
άνεκάλυψαν τδ μυστήριον τού συνδυάζειν τδ υψηλόν μετά τοΰ καλού, καί τδ 
ώφέλιμ,ον μετά τοΰ τερπνού. Οί νομοθέται αύτών ήσαν αοιδοί, οί ήρωές των 
έθυον ταΐς Μούσαις καί οί σοφοί ταΐς Χάρισι. Καί αύται δέ αί τά μάλιστα 
άφηρημέναι έννοιαι τής διανοίας των ύπδ τήν σμίλην τών γλυπτών των έλάμ- 
βανον ώραϊον σώμα καί καθίσταντο χαρίεσσαι, τερψίθυμοι καί τδ πνεύμα έξυ- 
ψοΰσαι εικόνες. Τά μυστήρια αύτών έγένοντο ώς ό Κικέρων λέγει, εύεργεσίαι 
διά τήν άνθοωπότητα, καί έν αύτώ τώ μυστηριωδεστάτω σκότει έν ω άλλοι 
λαοί ύπδ μυοίων όσων Φαντασμάτων τής δεισιδαιμονίας ηγωνίων, οί ήμέτεροι 
πρόγονοι ήντλουν αισθήματα εύφροσύνης έν τή ζωή καί έλπίδας έπί τώ θανάτω.

Τις δ λόγος τής τοιαύτης κατ’ άνθρωπον τελειότητος ;
Έάν, ώς λέγουσιν οί σοφοί, ή Φύσις ήναι έκείνη. ήτις έν τώ φυτώ βλα- 

στάνει, έν τώ σκώληκι ένειλεϊται, έν τώ πυρί περιλάμπει, έν τώ κρυστάλλω 
έξάγωνα σχηματίζει, έν τή μελίσση κηρόν καί μέλι έντδς γεωμετρικώς κατε- 
σκευασμένων κυψέλης κελλίων συναθροίζει, έν τώ Κάστορι μετ’ έκφανοΰς περί 
τού μέλλοντος προνοίας πολυόροφα οικήματα παρά τε ταΐς λίμναις καί τοϊς ποτα- 
μοϊς κατασκευάζει καί ώς ταύτα καθώς καί εις πολλά άλλα είδη ζώων μετά τίνος 
σκοπίμου καί έπισταμένης δεξιότητος ένεργεϊ, ώστε αυτή νά φαίνηται, ότι έν 
πασι τούτοις άπλούν ένστικτον εις καλλιτεχνίαν άνύψωσε — διατί τάχα νά μή 
ηνχι παλιν αυτή η φυσις, ητις και εν τω ανυρωπω διενεργεί ούτως, ώστε ο 
άνθςωπος δτάκις παραλείπει έν πασιν, όσα έπιχειρεΐ, ν' άντιλαμβάνηται τών 
ναματων της. οσάκις έξ άτοπου πρδς τδ ίδιον λογικόν έμπιστοσύνης απομακρύ- 
νηται τού σχεδίου, δ'περ αύτή ή Φύσις έχει προσχεδιάσει, από τής στιγμής ταύ- 
τη< πλάνη καί όλεθρός είναι ή ποινή, ήτις άμέσως έ’πεται εις τοιαύτην άπδ τής 
εύθύνης παρέκκλισιν ;Ή κατ’ άνθρωπον τελειότης τών ήμετέρων προγόνων δέν οφείλεται εις 
άλλο τι ή εις τήν φιλοπονίαν αυτών.

Τής άρετής ιδρώτα Θεοί προπάροιθεν έθηκαν, λέγει δ ’Ησίοδος.
Ή άρετή αΰτη τών προγόνων μας αφίκετο εις τοιαύτην ακμήν, ώστε ή 

άπομίμησις τών έργων καί τών κατορθωμάτων αυτών είναι άνέφικτος νϋν καί 
αποτελούσι ταύτα τδ ιδεώδες τής ανθρώπινης αρετής.

Τοιούτον ιδεώδες άποτελεϊ νύν καί δ Παρθένων καί ορθή ή γνώμ.η σου 
Σεβαστέ διδάσκαλε, δ’τι χειρ άνθρώπων δέν πρέπει νά θίξη τδ μεγαλοπρεπές 
οικοδόμημα διότι θά τδ παραμόρφωση, ώς παρεμόρφωσε καί τδ ιδεώδες τής αν
δρείας τών ήμετέρων προγόνων δ τελευταίος κατά τών στρατιών τής Τουρ
κίας πόλεμος.

’Αλλ’ ήδη άείμνηστε ’Αθανάσιε, μετέβης εις τήν ’Αθανασίαν διά νά θέω- 
ρήσης τά έργα τοΰ μεγάλου Άρχιτέκτονος τού Σύμπαντος καί αί γνώσεις άς 
άπέκτησας έν τώ κόσμ.ω τούτω θά ώσι τα έφόδιά σου.

Τήν έμφυτον καί άκατάπαυστον πρδς τήν έργασίαν καί τάς μελέτας αφο- 
σίωσιν τού άνθρώπου, έθεώρει δ Γοίθιος, τρανωτάτην άπόδειξιν τής διατηρήσεως 
τής ύπάρξεως δι’ έτερον βίον χάριν τοΰ όποιου ή έν τώ κόσμω αποταμίευσις 
τών πνευματικών έφοοίων διενεργεΐται.

Ό ώραϊος, ό ύψηλότεεος κήπος άνθεϊ διά τών φυτών, απερ ένταύθα έβλά- 
στησαν καί ύπδ τραχύτερον κάλυμμα οί πρώτοι άβροί έξώρμησαν βλαστοί.

Τδ πνεύμα έξυπνεϊ καί θά έξυπνήση όταν τό φώς τών αισθήσεων σβύση 
ώς οί κοιμώμενοι άφυπνούνται όταν τδ φώς τής νυκτδς σβεννύηται.

Εύεργετικδν ίσιος είναι τδ παραπέτασμα, δπερ διαχωρίζει τδν παρόντα τού
τον βίον άπδ τού πέραν έκείνου κόσμου καί ούχί άνευ λογου επικρατεί τοσαύτη 
σιγή περί τούς τάφους τών νεκρών !

Ανεξάλειπτος άς μένη παρ’ ήμϊν ή μνήμη σου ’Αθανάσιε 'Ρονόόποιώ.ε, 
οί δέ λόγοι μου έστωσαν παρηγοριά τις εις τούς παρισταμένους συγγενείς και φίλους.

-•5*1 534 ι&—- —5*1 535 —



ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Ja.HMHTPI.QT
(βανώ,· έν Αθήναν τήν 1ΰην 'Ιουλίου 1898 καί ταφεί,- έν θήβαις)

8

ΠΑΊ ΡΙΣ ημών έν τώ 
δχι μόνον άριστον πολ

απολάμψαν ΤΟί, ον vuj «|[Α;γιυιι l *|S V- zvc·. ν ι rj ι. υ, ινυ
τεοον ίσως ή έπϊ τής θορυβώδους σκηνής τής πολιτικής.

προσώπω τού Ε. Δημητρίον ’έχει νά επίδειξη 
τευτήν αντιπροσωπεύσαντα αυτήν μετά έξαιοε- 

τικής πολιτικής χρηστότητος, αληθούς αξιοπρέπειας καί αύταπαρνή- 
σεως, αλλά καί τήν τελειοτέραν φυσιογνωμίαν άψογου ευπατρίδου 

:ν τώ ηρεμώ ήμίφωτι τής οϊκειότητος τοΰ κοινωνικού βίου πλειό- 
. , .......... ,, -----υκηνης της πολιτικής. ’Ανήκει εις τήν τάξιν

των ανδρών εκείνων, οί'τινες έμπνεόμενοι υπό φιλοπροόδων ιδεών, άγωνιζόμενοι 
καθ άπαντα τον βίον αυτών ύπέο ενός ιδανικού, τασσόμενοι αείποτε υπό τήν 
σημαίαν τών εύγενών αρχών και τού καθήκοντος, εϊσίν έργάται αρετής καί προό
δου, οϊονεί φάροι φωταγωγούντες τήν περιβάλλουσαν αύτού; ηθικήν ατμόσφαιραν 
καί χρησιμεύοντες ώς στηρίγματα έκάστοτε τών κοινωνικών βάσεων, ώς αληθείς 

εγγυήσεις έν τή κοινωνική σταδιοδρομία. Ό ’Επαμεινώνδας Αιιμητρίον 
έζησεν έν τή αγάπη τού καλού καί τού αγαθού.

Έγεννήθη τω 1847 έν Χλεμποτσαρίω, πρωτευούση τού δήμου Τανάγρας 
τής επαρχίας Θηβών, έκ γονέων τού Άναγνώότον Αημητρ4ον ποού’χοντος 
τού δήμου εκείνου καί πανίσχυρου κατόπιν πολιτευτού ολοκλήρου τής επαρχίας 
Θηβών καί τής έπαξίας συζύγου του Μαρίνης τό γένος Τούντα, πεφημισμένης 
διά τήν έξοχον καλλονήν αυτής, γυναικός δέ σπανίων, αρχαϊκών καί δυσευρέ- 
των τήν σήμερον αρετών. Τά πρώτα γράμματα έξέμαθεν έν Θήβαις καί εις 
’Αθήνας διήνυσεν έπιμελέστατα τάς σπουδάς αύτού. Είτε όμως διότι έπήγετο 
νά ριφθή εις τόν δημόσιον βίον, είτε διότι ήσθάνετο εαυτόν ρέποντα μάλλον εις 
τήν καλλιτεχνίαν ή εις τάς θετικά; έπιστήμας, κατέλαβεν αμέσως διαφόρους 
δημοσίας θέσεις, έν αίς διεκρίθη διά τήν έκτακτον φιλομάθειαν καί φιλοπονίαν 
αύτού, δτε άπληστος μαθήσεως ήσχολήθη εις ιδίας Νομικά; μελέτα;, δι’ ιόν 
παρεσκεύασεν εαυτόν τελείως άξιον, όπως έπαοκώς έξυπηοετήση τάς βλέψεις 
αυτού έν τή πολιτική εις ήν άπεδύετο φέρων ικανά πρός τούτο εφόδια καί 
έξαίρετον κατάρτισιν. Παρά τάς εμβριθείς αύτού σπουδάς ταύτας, πεπροικισμένος 
έκ φύσεως μέ ισχυρόν καλλιτεχνικόν τάλαντον, έτρεφε διάπυρον πρός τάς ωραίας 
τέχνας έρωτα, μεγάλως πάντοτε συντρέχων παν λαμπρόν έργον καί ένισχύων 
τήν παρ’ ήμϊν φυτοζωούσαν δυστυχώς θεατρικήν κίνησιν.

Εις τό πολιτικόν στάδιον είσήλθε κυρίως από τού 1881, οτε ό πατήρ του, 
επί 30 όλα έτη Δήμαρχος Τανάγρας καί κατά συνεχείς περιόδους Βουλευτής 
Θηβών, άπεφάσισεν, αναπαυόμενος έπϊ τών ζηλευτών αληθώς δαφνών του, 
ν’ άποσυρθή έκ τής πολιτικής καί ν’ ανάδειξη εϊς αύτήν τόν υιό/ του. Ο 
Επαμεινώνδας Δΐιμητρϊον έξελέγη ούτω τό πρώτον Βουλευτής τω 1881, 
εκτεθείς μετά τού μακαρίτου Σπ. Κουκούλεζα καί έπιτυχών μετ’ αύτού καί 
εις τήν δευτέραν περίοδον. Νομοθετηθείσης είτα τής εύρείας έκλογικής περιφέ
ρειας, δεν έξετέθη κατά τήν πρώτην περίοδον, εκτεθείς όμως κατά τήν δευτέ
ραν, έπέτυχεν, άλλ’ ήκυρώθη ή εκλογή του ύπό τής κυβερνήσεως Δηλιγιάννη, 
ής δεν ήτο πολιτικός φίλος.Έκτοτε έπανελθούσης τής επαρχιακής περιφερείας, 
έξετέθη μετά τού κ. Στεφάνου Σκουλούδη καί επέτυχε μετ’ αύτού.

Ό Επαμεινώνδας Αημητρίον ένεκα τής υγείας αύτού ένωρίτατα σ.πέ- 
σχε τών πολιτικών άγώνιυν καί ίδιωτεύων διεβίωσε καί ώς τύπος αξιομίμητος 
οικογενειάρχου. Νυμφευθείς τήν νεωτέραν καί ώραίαν κόρην τού φιλοπάτριδος 
Υπουργού τού ’Όθωνος καί Γεοουσιαστού λ/ημητρίον Χατξισκου κυρίαν ’Αμαλίαν, 
νύν δέσποιναν διαπρεπή τής ελληνικής κοινωνίας καί κυρίαν ύπερόχων αισθημά
των άγαθότητος καί εΰγενείας, ανεφάνη εϊς τών κοατίστων ανδρών τής πατρί- 
δος ημών, ή δέ πρός αύτόν κοινωνία ήν πλήρης χάριτος καί ευφροσύνης. Τού 
ήθους τούτου τήν γλυκύτητα διετήρησε καί έν ταϊς όδύναις τής νόσου, ήτις τόν 
ήγαγεν εις τόν τάφον, καί κατά τάς στιγμάς έτι τής έκπνοής αύτού.

Διά τής απώλειας τού πολυτίμου τούτου άνδρός έχασεν ή επαρχία Θηβών 
τόν διαπρεπή αντιπρόσωπόν της, τόν πρώτον πολιτικόν παράγοντά της, τό έξο- 
χώτερον τών τέκνων αύτής, έκ τοΰ εύεογετικού πλούτου τού οποίου συνετη- 
ρούντο καί ένεψυχοΰντο απειράριθμοι συμπολϊταί του.

Νύν θ’ άναζητώσι πάντοτε καί θ’ άναμένωσιν, όπόταν επισκέπτονται τόν έν 
Θήβαις πατριαοχικόν καί φιλόξενου οίκον του, νά ί'δωσι προβάλλουσαν τήν μει- 
διώσαν αείποτε ένώπιόν των μορφήν τού Έπαμ. Δημητριόν μετά τής ευπρο
σηγόρου οϊκειότητος, μεθ' ής έδέχετο πάντα έπισκέπτην του. Εσαεί θά τόν 
φαντάζονται ζώντα καί έτοιμον νά διάχυση τήν ειλικρίνειαν καί τήν αγάπην 
πρός τόν Λαόν ον όλοψύχως ήγάπησε καί ένεκαρδίοσεν εις τούς αγώνας τού βίου.

’Έζησεν αγαπών.’Έζησεν άγαπωμενος. Καί ό θάνατός του κατέλιπε τόσους 
πενθούντας, όσοι ήσαν εκείνοι, εϊς ούς ήνοιξε τής καρδίας του τούς θησαυρούς, 
όσους έθαλψε διά τή; άβρώς συμπαθούς ψυχής του. Πάντες θά τηρήσωσιν ανε
ξίτηλου τήν άνάμνησίν του καί τήν αφοσίοσιν ήν έτρεφον διά τόν ‘Επαμεινών
δαν Δημητρίον έν τή ζωή, θά δωσωσιν εις αγάπην πρός τήν μνήμην του 
τήν ανεπίληστον.Έ 536 iji—



ΠΟΛΙΣ τών ’Αθηνών έστερήθη μέλους αυτής έκ τών αγαπητότατων 
καί πολίτου διακεκριμένου ούτινος τό εύγενές όνομα ύπήρςεν έπί μάκρους χρόνους 
και προσφιλές καί γνωστότατου παρ’ ήμϊν. Τό έργον τής διαδεξαμένης γενεάς 
τους άνδρας τής δόξης δεν φέρει βεβαίως τήν εξωτερικήν λαμπρότητα τοΰ 
έργου τής θαυμασθεισης έκείνης 'Ελληνικής γενεάς. Π Ιστορία όμως, έν τή 
ψυχρά κρίσει αύτής, ημέραν τινά θ’ άποδώση φόρον χαριτος καί εις εκείνους, 
οϊτινες, έάν μή φέρωσι τήν δάφνην, οτι άνήγαγον έθνικώς και κοινωνικώς τό 

Ελληνικόν Γένος έκ
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τής δουλείας 
ανεξαρτησία 
ότι έθηκαν 
θεμέλια τής διοργανώ- 
σεως τής νέας Πολι
τείας, ούχ ήττον είρ- 
γάσθησαν εις τήν πε
ραιτέρω άνάπτυξιν τοΰ 
έκπολιτιστικωτέρου και 
δργανοιτικοΰ έργου.Νέα 
εποχή ανακαινιστικής 
δράσεως, νέα κατάστα- 
σις πραγμάτων έοημι- 
ουργεϊτο παρ’ ήμϊν, ή 
δέ νεωτέρα γενεά εκα
λείτο έκ τοΰ μηδενος 
σχεδόν ν’ άνεγείρη τό 
νέον κοινωνικόν οικο
δόμημα.

’Εκ τών νεωτέρων 
και θαλερωτέρων βλα
στών τής γενεάς τής 
ειρηνικής έποχής υπήρ
ξε καί ό τήν Ι δ’’*’Μαρ
τίου τοΰ έτους 1898 
έκπνεύσας Χριστόφο
ρος ΙΙίόιίας. Έαν δέν 
ανήκη εις τήν πρώτην 
κατά τε τον χρόνον και 

τους αγώνας, ανήκει όμως εις τήν μετέπειτα, ώς εις τών νεωτέρων Ελλήνων, 
όστις έλαβε τήν φιλοπάτριδα φιλοτιμίαν να. τηρήση γνήσιον τόν 'Ελληνικόν 
χαρακτήρα, παριστάνων οΰτω τόν καλλιτεχνικώτερον τύπον τής αρετής τών 
πατέρων ημών. 'Ο κονιορτός τής γενικής ανωμαλίας θαμβόνει ημάς καί δέν μάς 
άφίνει νά έκτείνωμεν τό βλέμμα πέραν αύτής. ’Αλλά τόν άνθρωπον πρέπει 
ν’ αναζητώμεν κυρίως έν τώ ίδιωτικώ βίω, διά νά γνωρίσωμεν όποιος πράγματι 
υπήρξε. Τιμώμεν πλειότερον τόν έκ μιάς αγαθής εύκαιρίας καταλιπόντα άξιόζη- 
λον ανάμνησιν τής δράσεως αύτοΰ έν τή ανθρώπινη αναστροφή, άπό τόν ακέραιον 
έκεϊνον πολίτην, ου ό βίος ΰπήρξεν αρετή ζώσα, πολυτρόπως εύεργετήσασα τούς 
έαυτοΰ συμπολίτας. Κατ’ s’” 
ό Χριστόφορος ΙΙϊόϋας. Χαρακτήρ άπλούστατος καί εύθύτατος, καθ’ άπασαν 
την βιωτικήν αύτοΰ ανέλιξιν ανέπτυξε τάς μεγάλας παραδόσεις τής έπιφανεστάτης 
οικογένειας του καί έκ τής πλούσιας καί πολυσχεδοΰς έκείνης φλεβός μετέδωκεν 
εις τήν πατριωτικωτάτην ψυχήν του τά χαρίσματα αύτής, ών ή ύπ’ αύτοΰ χρη- 
σιμοποίησις κατέλιπε διά τήν ζωήν του τόσα στοιχεία αρετής, στοιχεία άγαθό- 
τητος καί εύποιίας. Καί τά έκτοτε αγαθά αύτοΰ έργα άποτελοΰσι τόν λαμπρότερον 

εις τήν εν 
ζωήν καί 

τα πρώτα

έξοχήν τοιαύτη ευεργετική κοινωνική μορφή άνεφάνη

έπαινον, καί αύταί αί πράξεις του άπερίττως έκτιθέμεναι έπαρκοΰσιν εις στο
λισμόν τής μνήμης του.

'Η «Ποικίλη Στοά» ής αείποτε ύπήρξεν εις τών εύγενεστέρων θαυμαστών καί 
φίλων διασώζει έν τή Πιναχοϋήχ?) τοΰ παρόντος αυτής τόμου τήν ώραίαν φυσιο
γνωμίαν τοΰ X. Πϊόόα, παραθέτουσα ένταυτώ κατωτέρω καί άρθρον άξιολόγου 
συνεργάτου αύτής, γενικώτερον άναγράφον τά τοΰ βίου τοΰ συμπαθεστάτου ανδρός.

μιμήσεως βιο- 
συγγενών καλή θέλησις πρός διαιώνισιν 

όπως χαράξω κάτωθι τής δημοσιευομένης

Γεννηθείς ό X. ΙΙίόόας περί τό 1825 έν τώ μέσω καπνιζόντων έτι έρειπίων

ώς έκ τής γενικής τών περιουσιών καταστροφής,λίαν ένωρ'ις ν' άπεκδυθή εις τόν τοΰ 
βιοπαλαιστοΰ αγώνα. ’/ —ρ,’λ- πίσσα 
τοΰ άοιδίυ,ου έκείνου έπιφανοΰς στρατιώτου τής πατρίδος,

' ' ' ' - ν_ *Τ---- ____ -
--- - ---------Λ. -I - · I ■ .

αισθανόμενος έν έαυτω μεγαλετεέραν δραστηριότητα καί πρωτοβουλίαν πρός ενέρ
γειαν ή τήν έν αύτώ —~Λ~—-η'· ..n./.nlwTmwnv δοασιν ν«) ανίνώητησεν είι
Κωνσταντινούπολή, οπού προσκτήσας 
έργασίας του τήν έμπιστοσύνην ι

«Μ 
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Η πλήρης συναίσθησις ότι παρέχω άξιον άναγνώσεως καί 
γραφικόν σημείωμα καί ουχί ή τών 
φίλης αύτών μορφής, μοί έπέβαλλεν, 
ε’ικόνος τάς δλίγας ταύτας γραμμάς.

1------------------ , , , · ,
τής πόλεως τών Κυδωνιών εκ γονέων πρωτεύουσαν κατεχόντων θεσιν, ηναγκάσθη, 
ώς έκ τής γενικής τών περιουσιών καταστροφής,λίαν ένωρίς ν'απεκδυθή εις τόν τοΰ 
βιοπαλαιστοΰ αγώνα. Άπό στρατιωτικών παραδόσεων τοΰ θείου του Ever. Πίσσα 
τοΰ αοιδίμου έκείνου έπιφανοΰς στρατιώτου τής πατρίδος, ού ό βίος όλόκληρος 
συμπίπτει πρός τάς λαμπροτέοας σελίδας τής 'Ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ ’Έθνους, 
λικνιζόμενος, κατετάχθη εις τόν στρατόν, τόν όποιον μετά τινα έτη κατέλιπεν, 
αισθανόμενος έν έαυτω μεγαλειτέραν δραστηριότητα καί πρωτοβουλίαν πρός ένέρ— 
γειαν ή τήν έν αύτώ παθητικήν καί μοιρολατρικήν δράσιν, καί άνεχώρησεν εις 
Κωνσταντινούπολή, όπου προσκτήσας 0ta τής έμφρονος, έπιμελοΰς καί άκριβοΰς 
έργασίας του τήν έμπιστοσύνην τοΰ οίκου Σεβαεζόγλου, έστάλη παρ' αύτοΰ ώς 
αντιπρόσωπος εις τήν Ταυρίδα τής Περσίας, ένθα, και 8Γ ίδιον λογαριασμόν 
έμπορευόμενος, κατώρθιοσε νά σχηματίση τήν περιουσίαν του, ής τόσον λαμπράν 
έγνώριζε νά ποιή χρήσιν. Σύν τώ έμπορίω όμως απείρους συνεισέφερεν υπηρε
σίας εις τους έκεϊ έμπορευομένους ομοεθνείς του, καί δτε ή Έλλ. Κυβέρνησις 
διιόρισεν αύτόν Πρόξενον, τό νέον αύτοΰ αξίωμα τοΰτο μετεχειρίσθη εις τήν έπΐ τό 
τελεσφορώτερον προστασίαν τοΰ Έλληνικοΰ εμπορίου καί τών Ελληνικών 
συμφερόντων, μοχθών όπως καί τήν αξιοπρέπειαν τοΰ αξιώματος, έξ ιδίων 
άφθόνως δαπανών, τηρήση καί τήν υλικήν τών ύπηκόων έπί τό βέλτιον προστα- 
τεύση κατάστασιν. Τοιαύτη δέ ητο ή εύεργετική αυτού δράσις, ώστε μόλις άνε
χώρησεν έκεϊθεν, καί ή έως τότε άκμάζουσα Έλλ. παροικία έρημώθη και ή τή 
μερίμνη αύτοΰ ίδρυθεϊσα έκκλησία διελύθη, διανεμηθέντων τών ιερών αμφίων 
διά τοΰ ίδιου εις τό ένταΰθα Πτωχοκομεϊον καί άλλας Εκκλησίας τής πρωτευού- 
σης. Τετιμημένος ήδη καί διά τοΰ αργυρού σταυρού τοΰ Σωτήοος διά τήν έπι- 
τυχή ώς Προξένου υπηρεσίαν του, έπανήλθεν εις Αθήνας,ένθα ή τύχη έφάνη αύτώ 
εϊπερ ποτέ εύμενής, έν τώ προσώπω τής άξιοτίμου συζύγου του κ. Χαρικλείας τό 
γένος 'Ράδου, μετά τής οποίας διήλθε τόν έπίλοιπον βίον ζών καί άπολαμβάνων 
έν τή οικογένεια δ,τι ολίγοι γνωρίζουσι να έξευρίσκωσιν έν αύτή καί εις τάς 
άγκάλας τής οποίας, έν μέσω τών λατρευόντων αύτόν τέκνων Αλεξάνδρου καί 
Πάνου, κατέλιπε τήν ζωήν αυτού.

τή οικογένεια βίος δέν άπέσπα τόν X. Οίάόαν εντελώς καί έκ 
εϊσιν αί δωρεαί αύτοΰ ζώντος εις τά 

διάφορα Μουσεία καί Σωματεία, διά δέ τής διαθήκης του έπεσφράγισε τόν 
ί κληροδοτημάτων εις τόν ένταΰθα ίεοόν 

Ναόν τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου, εις τό Νοσοκομείου καί τά Σχολεία τών Κυδω- 
νιέων, εις πολλούς ενδεείς καί πλεΐστα έτερα πρόσωπα, έκπληρώσας οίίτω μύχιον 
πόθον, όπως άποδείξη οτι ό άνθρωπος δέν πρέπει νά ήναι εγωιστής, ούτε έν τή 

, όπως δι αυτού τοΰ 
ότης μαλάσσεται καί ή έν 

διά τήν δυστυχίαν ευρίσκει παρηγοριάν έν

Γ"

Άλλ’ ό έν τή οικογένεια βίος δέν 
τής λοιπής κοινωνίας καί διά τοΰτο πλεϊσταί εΐ 
διάφορα Μουσεία > ' " ’ ϊ !·
ολον βίον του διά γενναίων χορηγιών καί 

'Αγίου Κωνσταντίνου, εις τ'- ΧΤ 
εις πολλούς ενδεείς καί πλεΐστα έτερα πρόσωπα, 

δεν πρέπει ν- ■’-■ 
οίκυγενεία του ακόμη αλλά πρέπει νά ήναι κοινωνικότερος, 
τρόπου ή έν τώ βίω έμφωλεύουσα φρικώδης ένίοτε ανισότης ; 
τή πτωχ κή καλύβη άγανάκτησις - ! -·’-·■ ’------- ·’■■■· —'·
τή Φιλανθρωπία τών εύτυχούντων.

— ·£ 538 <Η-—



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π· ΥΥΧΑΣ.— 'Ο βίος τοΰ Γεωργίου ψύχα αποτελεί πλη- 
ρεστάτην παράστασιν ανθρώπου φιλοπάτριδος καί φιλάνθρωπου, άνδρός τής 
εργασίας καί τής προόδου. Άπειράκις άπέβη παράγων ευεργετικής και κοινω
νικής χρησιμότητος, παράγων έξ εκείνων, οί’τινες άποτελοΰσι τ’ αληθή καί 
μόνιμα στηρίγματα τής κοινωνικής ευτυχίας, άτινα μάλιστα έν τή παρούση 
περιόδω τής έθνικής ημών ζωής συγκροτοϋσι τάς βάσεις τής ύπάρξεως ημών 
ώς "Εθνους. Κατήλθεν εις τήν ‘Ελλάδα, ΐνα συνεργασθή εις τήν πραγαατο- 
ποίησιν τοΰ αγαθού, φέρων μέγαν πλούτον χρυσών αισθημάτων, αδαμάντινου 
κεφάλαιον καλοκάγαθίας καί ανεξάντλητου ταμείου φιλαυθρωπίας καί φιλοκαλίας. 
Τό πολύτιμου τούτο τάλαντου τής καρδίας του δέυ άπέκρυψεν υπό τήυ γήυ ό 
Γεώργιος Ψνχας, διότι ή καρδία αύτοΰ -ήσθάυετο πάυτοτε άκατάπαυστου τήυ 
άυάγκην υα μεταδίδη μεγαλοφρόνως έκ τής ουσίας της εις τους περί αΰτήυ.

Οί Γουεϊς τού Γεωργίου Π. ψίτχα συγκαταοιθμοΰυται μεταξύ τώυ έκ 
Χίου έπιζήλωυ ελληνικών οϊκωυ, οΐτινες πολυειδώς ύπηρέτησαυ τό 'Ελληνικού 
’ Εθνος κατα τούς μεγάλους αύτοΰ αγώνας, καί εφερον έν τω βίω των ώς ίεράν 
παρακαταθήκην, ώς άνεκτίμητον κληρονομιάν, τόν πρός τήν Πατρίδα έρωτα, ών 
δ’ ή ζωή δέν ύπήρξεν άγονος εις διδάγματα τοϊς έπιγενομένοις. 'Η οικογένεια 
Ψΰχα ηξιώθη τής εύδαιμονίας, ήν οί δίκαιοι άξιοΰνται έπί τής γής νά ϊδη 
τούς πατριωτικωτάτους αύτής αγώνας υπέρ πατρίδος έπιστεφομένους διά τής 
επιτυχίας, τό δ’ ό’νομά της τιμώμενον περιβλέπτως ού μόνον έν τώ προσώπω 
τών πρώτων αυτής αρχηγών, αλλά καί τών μετέπειτα διακεκριμένων αύτής 
μελών. Μέ τας παραδόσεις τών πρώτων εκείνων μεγάλων χρόνων άνέτελλον 
νέαι έν τή ειρηνική έποχή υπάρξεις, α'ίτινες έμελλον νά σκορπίσωσιν έπί τοΰ 
στερεώματος τής νεαρας Πολιτείας ημών τάς στιλπνάς ακτίνας, ας άφήκεν εις 
τήν ψυχήν των ή αύταπάρνησις καί Έλληνικωτάτη δοασις τών γεννητόρων 
αυτών. Τής έκτοτε διαδόχου τής τετιμημένης έκείνης γενεάς, ής τάς ύπηρεσίας 
φιλοτίμως κατέθηκεν ήδη εις τάς δέλτους αύτής ή 'Ιστορία, εύγενής βλαστός 
ύπήρξεν ό Γεώργιος Π. Ψύχας. Εν Έλλάδι άριστα έκπαιδευθείς, εις ηλικίαν 
δέκα επτά ετών μετά θερμουργοΰ ζήλου έρβίφθη εις τόν αληθή αγώνα τής ζωής, 
ένθα ή εύφυια καί ή παραδειγματική φιλοπονία αύτοΰ, βυθμιζόμεναι πάντοτε 
αχωρίστως ύπό χρηστού καί εύθυτάτου χαρακτήρος, ήμείφθησαν ταχέως καί 
γενναίως. Άνεπίφθονον ούτω κτησάμενος πλούτον άπεκατέστη έν Άθήναις, ένθα 
από δεκαεπταετίας παραμένων ανεφάνη εις τών εύεργετικωτέοων Ελλήνων καί 
γενναίων χορηγών παντός ώραίου καί κοινωφελούς έργου. Ή εύγένεια τών αισθημά
των του άπέπνεεν έξ όλων τών πράξεων τής άθορύβου άλλά χρησίμου ζωής αύτού, 
ή δέ αγαθότης τής καρδίας του έξεδηλούτο εις άπάσας τάς σχέσεις τού βίου.

Διά τοΰ θανάτου τοΰ Γ. Ψυχα έπισυμβάντος τήν Απριλίου τοΰ 1899, 
ή ήαετέρα κοινωνία άπεστερήθη χρηστοτάτου καί φιλοπόλιδος άνδρός, έπιλέκτου 
μέλους αύτής, αείποτε πολυτίμως συντείναντος καί έπ ’ άγαθω τής πατρίδος ήμών 
Οιαθέσαντος την έν τώ οϊκονομικώ κόσμω ύψίστην αύτοΰ έπιβολήν καί αξίαν.

Η «Ποικίλη Στοά» έξ αισθήματος τιμής πρός τόν αείποτε έκτιμήσαντα τήν 
χρησιμότητα αύτής έν τή πνευματική εργασία τοΰ "Εθνους ήμών εύγενέστατον 
άνδρα, χαράσσει έν βαθύτατη θλίψει γραμμάς τινας. καθόσον ή οδύνη τών οικείων 
του. ή έκ τής απώλειας τοΰ άγαθωτάτου άνδρός, είναι άρκούντως μεγάλη, όπως 
μή ζητήσωμεν εις τήν ανάξεσιν ήνεωγμένης πληγής πανηγυρισμόν πληρέστερου 
τών αρετών του, άς έν αγαστή μετριοφροσύνη συνεχίζει νΰν ή σύζυγος τοΰ μετα- 
σταντος αριστου πολίτου κ. Ζηνοβία Γ. Ψύχα, δέσποινα διαποεπής καί κατ’ έξο
χή'·' χριστιανικής καρδίας, έν άνυποκρίτω ένθουσιασμώ χρησιμοποιούσα τήν 
αρωγήν αυτής πρός έξυπηρέτησιν τών κοινωφελεστέρων σκοπών καί έν πόθω 
αγνής ψυχής προσερχομένη άντιλήπτωρ πάσης άληθοΰς κοινωνικής ανάγκης.

ΑΧΕΙΣ οεν ύπωπτεύετο τοσον αίονίδιον τόν θάνατόν του. κανείς δέν 
εφαντάζετο νεκρωσιν τοσοΰτον εύέλπιδος καί τοσοΰτον αλκίμου άνδρός. Καί όταν 
εγνωσθη, ότι εν μεσω τών τόσων πόθων καί τών ονείρων του κατελήφθη ύπό

τοΰ αιωνίου αύτοΰ μυστηρίου τοΰ θανάτου, ολοι έκπληκτοι έσπευσαν νά "δουν 
νεκοόν εκείνον, οστις τόσην ένέκλειε ζωήν προ όλιγίστων έτι ήμερών ....

Έπιθυυ,εϊ νά πιστεύη τις ότι είναι σπανιαι αί υπάρξεις έκεΐναι, α'ίτινες 
κατηνάλωσαν τόν βίον αύτών, αδιαφοοον μακρόν η σύντομον, εις συνεχή αφο- 
σίωσιν, εις άδιάλειπτον έγκαρτέρησιν πρός διεκδίκησιν τών εύγενεστέρων ιδεών 
και τών άγνοτέρων αισθημάτων.'Ο Κωνσταντίνος 1. Κυριάκός ήτο τοιοϋ- 
τος’ ή άληθεστέρα αύταπάρνησις και ο'ι λαμπρότεροι σκοποί,είχον εν τή καροια 
αύτοΰ τον βωμόν των. Έγεννήθη έν Ίασίω τής 'Ρουμανίας τώ 1856 ές επιφα
νών τό γένος γονέων, πατρόθεν μέν άνήκων εις παλαιτάτην τής Άνδρου οικο
γένειαν, μητοόθεν δέ ών έκγονος μεγάλου τοΰ "Εθνου 
Κωνοταντίνον Ιωνίδον τον Iπλιχτοή, τή χορηγία του ο- 
υ,ία πτέουξ καί έστεγάσθη ό μεσόδομος τοΰ Εθνικού I 
κριμένου πολιτευομένου πατρός, ένω- 
οίτατα απεπεοάτωσε μετά τής διά
κο ινούσης 
μελείαι 
οτε 
τήν 
τώ 1880 Διδάκτω 
Πανεπιστημίου, 
ηλικίαν μετέβη 
ένθα έπί μακοά έ 
πλήρωσε τάς σπουδάς αυτού 
κριθείς καί έκεϊ μεταξύ τών Ελλή
νων επιστημόνων καί τών αλλοεθνίόν.

II επιστημονική άξια τοΰ Κ. Κυ
ριάκού έν ΙΤαρισίοις έξετιμήθη πο
λυτίμως, πλειστάκις δ’ εύφήμως ανε- 
γοάφη ή συμμετοχή αύτοΰ έν τοϊς 
αυτόθι Σώματείοις καί Συνεδοίοις, 
ιδία μάλιστα δτ ’ έξ ίδιαζούσης έκτι- 
μήσεως εκλεγείς Πρόεδρος τής έν 
ΙΙαοισίοις Φιλολογικής καί Λίονσικής 
Εταιρείας, ηδυνήθη νά δοάση έν αλη
θεϊ πατοιωτισμώ ύπέο τής Πατρίδος 
αύτοΰ.Μετά επταετή οϋτω έν Εύρώπη 
έξαίοετον επιστημονικήν κατάρτισιν, 
ύπό τάς χρηστοτέρας προσδοκίας τό 
γελμα, καί εΐτα τώ 1892 
πιστημίω Υφηγητής τοΰ 
δέν διέλιπεν ένδιατοίβων, 
άλλων ωραίων διατριβών, 
έοημεοίδας. Τελευταϊον μ 
λήθη εις τάς προσφιλείς -----..
Δικηγόρος τής ένταΰθα Γαλλική.

Τό περαιι 
θόν άποτόμω 
άπέσβεσι 
έπιλέκτου θεράποντος ... ,.
’Αθήναις την 21''’’ ’Απριλίου τοΰ 1898 ηκολούθησε 
Μήτηρ αύτοΰ 
Δέσποινα έκ τών διαπρεπέστερων τής 
τήν έκ τής άπωλείας τοΰ μόνου υιού αύ'

αύτόν φιλομαθείας καί έπι- 
τάς εγκυκλίους σπουδάι 

άκολουθήσας 
Νομικήν Έ

ου, 
έ φ ε σ ε ω c 
έγενετο 

__ Εθνικού 
Νεώτατος ετι τήν 
είς τήν Εσπερίαν, 

:τη διαμείνας, συνε- 
πουδάς αύτού, δια- 
μεταςύ

έξ ιδίας 
ιστήμην, 

οΰ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΚΥΡΙΑΚΟΣ 8ί

τήν Ελλάδα, ένθα 
δικηγορικόν έπαγ- 
έν τώ Έθν. ΓΙανε- 

μεχρι τής τελευτής αύτοΰ 
έκδούς μάλιστα και πρωτοτυπωτάτην μελέτην, έκτος 
άς έγραψεν ή έδημοσίευσεν εις διαφόρους Ελληνικάς 

.ή στέργών τήν έν τή Πολιτική άνάμιξιν αύτοΰ ησχο- 
αύτώ* τοΰ Δημοσίου Δικαίου μελετάς, γενόμενος και 

,, j Έ,ς Πρεσβείας. .
ιέρω όμως στάδιον τοΰ διακεκριμένου επιστήμονος ανεκοψε το επ=.λ- 
ς αοιοαϊον τέλος, δπερ έν όλη τή σωματική καί πνευματική ακμή 

ην χοησιμωτάτην ζωήν καί εις -ήν Πολιτείαν καί εις τήν 'Επιστήμην 
αύτής. Τόν Κωνσταντίνον Κυριάκόν θανόντα έν 

ΰ 1898 ήκολούθησεν έν τώ τάφω ή άγαθωτάτη 
Μαρία Κυριάκού θανοΰσα τήν Ι’Ι*' ’Οκτωβρίου του ιδιου^ετους. 

τών διαπρεπέστερων τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας δέν ανθεϊςεν εις 
ής, δν έλάτοευε, σκληράν δοκιμασίαν.

επανήλθε τώ 1890 εις ■ 
ποώτον έξήσκησε τό 

αετ ’ εύδόκιυ,ον δοκιμασίαν έγένετο 
Διεθνούς Δικαίου, ι ’ 

μάλιστα καί
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JClN καί μόνον ό κοινωνικός βίος παοήγαγεν άντίρροπον κατά τής θλίψεως 
καί τοϋ πόνου, τής άπογοητεύσεως καί τοϋ απελπισμοΰ δν γέννα ό θάνατος 
δντων προσφιλών, καί [λίαν καί μόνην παρεσκεύασεν ούτος τοΐς θλιβομένοις 
παοηγοοίαν καί ανακούφισιν. Ταΰτα δ' είναι ή άγαϋη μνήμη, οσάκις τοιαύτην 
ό άπεοχόμενος τοΰ κόσμου τούτου καταλείπη έν αύτώ. Καί αληθώς γνωρίζει 
τις, οτι καί αί νεκοολογίαι, όπως καί οί επιτάφιοι καί οί πανηγυρικοί, απώλεσαν 
πάσαν έννοιαν εις τήν χώοαν ταύτην τών ινδαλμάτων καί τών σκιών, εις ήν 
κατά κανόνα ή αρετή άναζητεϊται μόνον έκ τών κατ’ αύτής ύβρεων τοϋ φθόνου, 

καί ή έπίσημος αχοη- 
στία καί άνικανότης μό
νον έκ τών εγκωμίων 
δι ’ ιόν τήν καταστέφει 
ή εύτέλεια. Άλλ’ ή 
συνείδησις τής κατα- 
στάσειος ταύτης δεν έμ- 
ποδίζει άπό τοϋ νά ράνη 
τις δι ’ εύλαβών δα- 
κούων οδύνης καί διά 
λόγων θαυμασμόν,πάν
τοτε πενιχρότερων τής 
αρετής του, τήν μνή
μην τοϋ Ίωόίιφ Μερ- 
τρουδ δν έν τή ακμή 
ακόμη τής μεγάλης αύ- 
τοϋ χοησιμότητος απέ- 
σπασεν ό Θάνατος από 
τής ύπηρεσίας τής πα
τρίδος, εις ήν τόσους 
εϊ/ε προσκτήσει τίτλους Λ χ ’ οσεοασιχου και άδολου 
συμπάθειας. Μακαοιστοι 
ούτω και άξιοι τής μετά 
θάνατον δικαίας εύφη- 
μίας οι άνδοες ών και δ 
βίος και ή τελευτή πα- 

& ΙΩΣΗΦ ΜΕΡΤΡΟΥΔ ®
ρεχουσιν αφορμας προς
διδασκαλίαν και έγκα-
ταλείπουσιν εις τήν γήν

πολύτιμον κληοοδοσίαν. Ίΐ καοδία αύτών και πάλλουσα και κόνις δμιλεί ήμίν 
περί τού αγαθού, και ή φωνή αύτών είτε έν μέσω ημών λαλούσα, είτε ώς η/ώ 
έκ τού παρελθόντος έρχομένη και δλονέν βυθιζόμενη εις τάς αβύσσους τού 
μέλλοντος, αποδίδει τήν γλυκυτέραν ύπόμνησιν τής αγάπης και άοοσκόσειυς 
πρός το Έθνος. Ό βίος και ή δράσις τών έπ'ι αρετή διακριθέντων είναι το 
σοςχότατον και το διδακτικαύτατον απάντων τών ανθρωπίνων διδαγμάτων, μεταξύ 
δέ τών τοιούτων ανδρών, δικαίως διακρίνονται οί πατρογονικόν τι κλέος εχοντες, 
ικανοί δέ αναδειχθέντες όπως συνεχίσωσιν αυτό. Τής τοιαύτης τύχης ήξκόθη δ 
Ίωόηφ Μερτρονδ Τ’ ονομα τής οικογένειας του αναπολεί εύγενείς αγώνας 
ύπέρ τής Ελληνικής Πατοίδος, ή δέ ζιοή καί αί ποάξεις αυτού, καί ώς ανιυ- 
τέρου Προξενικού ύπαλλήλου καί ώς πολίτου παρέ/ουσι λαμπρόν παράδειγμα 
ανδρός φιλοπάτριδος, ύπηρετήσαντος το Εθνος αυτού μετ' άπαραμίλλου αφο- 
σιώσεως διά τών φώτων καί τής πείοας του.

Διαφεύγει τά στενά όρια εγκαρδίου βιογραφικού σημειώματος ή αναγραφή 
τής όλης ιστορικής *ρ/ής καί ποικίλης δράσεως τής οικογένειας τού Ίωόηφ 
Μερτοονδ, διότι αληθώς ή άνέλιξις αυτής αποτελεί ίστορικωτάτην καί ύπό 

πάσαν έποψιν ένδιαφέοουσαν μελέτην. Υιός τοϋ ’Αν$ρίον Μίρτρονδ, κατήγετο 
έκ πατρός μέν έξ εύγενεστάτης Γαλλικής οίκογενείας, έγκαταστάσης έν Άθήναις 
περί τά τέλη τής παρούσης έκατονταετηρίδος, έκ μητρός δ’ έκ τής άοχαιοτάτης 
καί διαπρεπούς Αθηναϊκής οίκογενείας τών Ζαχαρίτσα, ής οί έξέχοντες Παναγής 
έγένετο Πληρεξούσιος εις τάς Έθνικάς Συνελεύσεις τοϋ 1821 θείος αύτής καί 
ό αδελφός της Νικόλαος οπλαρχηγός τότε έχοημάτισε Σύμβουλος τής ’Επικρά
τειας έπί Όθωνος καί πολλάκις αιρετός αντιπρόσωπος καί αρχών δημοτικός. 
Εϊς τόν ·|ω<ίίιφ Μερτρονδ μετεδόθησαν νηπιόθεν όλα τά προτερήματα τής 
μεγάλης καί τετιμημένης αύτοΰ οίκογενείας ής τά μέλη διεφύλαξαν τήν δόξαν 
καί εύ'κλειαν καί διετήρησαν ακόμη καί αύτό τό αρχοντικόν ήθος, έν όλη αύτοΰ 
τή σοβαρά άφελείφ καί τή εύγενεί έκείνη ήμερότητι έν η διεκρίθη ό πλήρης 
έξόχων γεγονότων καί άπαραμίλλου φιλοπατρίας οίκος αύτοΰ. Ο Ίωόίιφ 
Μερτροΰδ άοτίας έπιστημονικής μοοφώσεως τυχών έν ΙΙαοισίοις, κατήλθεν εις 
τήν ’Ελλάδα, έν ή τό ποώτον διωοίσθη τώ 1863 Καθηγητής έν Συοω καί Πά- 
τοαις. ’Ιδία όμως κατά τήν έποχήν έκείνην έφεσις ηνάγκασαν τόν Ίωιΐϊιφ 
Μερτρονδ ν’ άποσυοθή τοΰ σταδίου τούτου καί ν’ αποδυθή εις τήν Προ
ξενικήν ύπηοεσίαν, έν η νεώτατος είσήλθε μέ την λάμπουσαν ζωήν και τήν 
διαυγή διάνοιαν τήν διακοίνουσαν τούς αληθείς εύπατρίδας. Καί εις αυτήν έκτοτε 
παοέμεινεν, άναδειχθείς ούχί έκ τών κοινών τύπων τών δημοσίων υπαλλήλων. 
Ύπεοήφανος διά τήν έκλαμπρον αύτοΰ καταγωγήν καί τάς παραδόσεις τής 
οίκογενείας του, άνεφάνη απτόητος έν τώ ύπέρ τοϋ δημοσίου συμφέροντος καί 
τοϋ καθήκοντος ύπηρεσιακώ αγώνι, ον ένεκολπώθη πεπροικισμενος από φύσεως 
καί άπό αοριοώσεως ύπό πάντων τών προσόντων τών έγγυωμένων πλήρη εύδο- 
κίαησιν έν τή ύπηοεσιακή σταδιοδρομία. Περί τά τριάκοντα συναπτά ’έτη 
άδιαλείπτως καί άνευ οΰδεμιάς απομακρύνσεως ύπηρετήσας ιός Πρόξενος έν 
Κυδωνίαις, Βεοατίω, Ηράκλειοι τής Κρήτης, 'Ρόδω καί τελευταϊον έν Ίερο- 
σολύμοις, έτίμησε διά τής πατριωτικωτάτης καί πεφωτισμένης πολιτείας αύτοΰ 
τό Ποοξενικον σώυ,α, οπεο έν τώ ποοσώπω τοϋ πολυτίμου ανδρός απώλεσε δια- 
ποεπές αύτοΰ αέλος, αείποτε διακριθέν έν διαφόροις Εθνικαϊς περιστάσεσι, καί 
οπεο ένεσάοκωνεν έν έαυτω τήν τελειοτέραν ’ίσως έκδήλωσιν τής ύπαλληλικής 
άτομικότητος, αξιοπρέπειας καί χρηστότητας. Ή ώς Προξένου έπί τόσα έτη 
φιλόπατρις ζωή τοΰ Ίωόίιφ ΜεοτροΙ'δ αποτελεί καί τόν εύγενέστεοον σταθμόν 
τοϋ βίου αύτοΰ, διότι πάντοτε έλάμπρυνε τήν έν τώ έξω Ελληνισμώ, παρα- 
αένων έν θέσεσιν έπικαίροις ώς Πρόξενος, αποστολήν του καί ποικιλοτρόπως 
έχοησιμοποίησε τάς ύπηρεσίας αύτοΰ, διά τής φρονήσεως καί τής βαρύτηςος, ήν 
πανταχοΰ ένέπνεεν ύπέρ τοϋ ’Εθνικού μεγαλείου.

Άτυχώς έν 'Ιεροσολύμοις, ένθα έν αγαστή μετριοφροσύνη αλλά καί έμπνευ- 
σμένη έργασία χρησίμως έξυπηρέτησε τάς αύτόθι Έθνικάς ύποθέσεις καί όπου 
ώς Πρόξενος A' τάξεως άμεοίστως ήγαπήθη καί έξετιμήθη άπό τοϋ Παναγ. 
ΙΙατριάοχου, τοΰ ιερού κλήρου καί τοΰ Προξενικού σώματος μέχρις απάντων τών 
αλλοδαπών καί ημεδαπών, έλαβε τά σπέρματα δεινής νόσου, ήτις και έν ηλικία 
είσέτι μεστή ένεργείας καί ζωής ήγαγε τόν Ίωόίιφ Μερτροΰδ εϊς τόν τάφον 
τήν 31Ί1' Όκτοιβοίου τοϋ 1898·

Έθοηνήσαμεν ούτω τόν κράτιστον έργάτην καί σημαιοφόρον τοϋ καθήκοντος, 
τόν καθ'όλον τον δημόσιον αύτοΰ βίον ύπεραμυνθέντα αγερώχως ύπέρ τοΰ αγαθοΰ 
τής ήμετέρας Πατοίδος, άλλ’ έν ταύτω έκλαύσαμεν καί τόν άριστον πολίτην, 
τόν παοήγοοον αδελφόν, τον άγαθώτατον φίλον, ού ή ωραία μορφή είκόνιζε 
τελείως τής αίσθηματικωτάτης ψυχής του τήν άπειρον καλωσύνην καί γενναιό
τητα. Ποσαι εικόνες μή πραγματωθέντων πόθων του δέν έκυμάτιζον εϊς τά 
τελευταίά του βλέμματα ! . . . .

Έκ τής μνήμης ημών δέν θά σβεσθώσιν ούτε τ' ονομά του, ουδ αί ύπο- 
μνήσεις τής έργασίας του. Τοσοΰτον άγαπημέναι ύπάρξεις ζώσιν αθάνατοι διά 
τών δακρύων τών φίλων έν τή μνήμη, ήν αίωνίαν κατέλιπον !
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ΚΛΗΡΑΙ τώ δντι και φοβεραί είναι αϊ δοκιμασίαι ας ύφίσταται ό 
δύστηνος τοΰ γήινου τούτου πλανήτου αλήτης, και πολυκύμαντον είναι τοΰ βίου 
αύτοΰ τδ πέλαγος, ένεκα τών σφοδρών τής αστάτου τύχης πνοών. Οΰδαμοΰ

«ί ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Φ

δύναται ν' ανεύρη διαρκή γαλήνην, αλλ’ από βραχείας αίθριας μεταπίπτει 
αίφνης εϊς αελλώδη θύελλαν ύπδ τών ατυχημάτων καί συμφορών τοΰ βίου 
απαύστως διαταρασσόμενος . . . Καί όμως ούδεμία τών ανθρωπίνων δυστυχιών 
δύναται ϊσχυοότεοον νά πλήξη τον άνθρωπον, όσον ή στυγεοά πνοή τοΰ θανά

του, όπόταν είσπνεύσασα αίφνης εϊς αγαπητόν οίκον συνταράξη τήν εύδαιμονίαν 
αυτοΰ καί διασπάση τά μέχρι τίνος αρρήκτως μετά τής ευφροσύνης συνηνωμένα, 
έξαφανίζουσα διά τής μαραντικής αυτής διαδρομής ο,τι πεφιλημένον καί ό,τι 
θελκτικόν έν τώ οϊκω τούτω ύπήρχε. Τότε ό άνθρωπος πλήσσεται ύπδ τής 
απελπιστικής ματαιότητος, αναζητεί τά πέραν τών τάφων έκ τής δεινής συμ
φοράς μυστήρια καϊ αδυνατεί νά έννοήση όποια θά ήναι ή μέλλουσα τύχη τής 
ύπάρξεως εκείνης, ήν ό θάνατος κατέρδιψεν εϊς τήν άστοργον γην . . .

'Η διέπουσα τά τοΰ κόσμου τούτου ειμαρμένη έβάνη εις τον Περικλήν 
Κυριάκόν τήν εύγενή καί ανεκτίμητον αυτήν υπαρξιν κακεντρεχής καϊ άπονος, 
διότι μόλις είδεν αύτδν μετά πολύμοχθον αλλά καϊ λαμπράν έπιστημονικήν 
αποκατάστασιν, εύδαίμονα έν μέσω οικογένειας, ήτις ήτο τδ ποότυπον τής 
άομονίας καί καλωσύνης, έν μέσω τής κοινωνίας, ήτις μετά στοργής ϊδιαζούσης 
ανυποκοίτως τον έτίμα διά τήν γλυκύτητα τοΰ ήθους καί τήν παρθένον αύτοΰ 
συνείδησιν καί ευθύτητα, ώ ! τότε έπληξεν αυτόν θανασίμως ! Πόσον απελπιστι
κούς ανεξήγητον είναι τών ανθρωπίνων τυχών τδ μυστήριον ! !

'Ο Περικλής Κυριάκός, δστις έν δλη τή ακμή τοΰ βίου καί τής δρά- 
σεως αύτοΰ αιρήκεν έν τή ξένη τήν ύστάτην πνοήν του, ύπήρςεν αποκλειστικώς 
δημιουογημα εαυτοΰ. Τέκνον έντιμων αλλ’ ούχί πλουσίων γονέων έδημιούργησε 
τήν έν τή κοινωνία επίζηλον αύτοΰ θέσιν διά μόνης τής ευφυΐας καί τής αληθώς 
μοναδικής αύτοΰ Φίλοπονίας. Εικοσαετής μόλις, συνεπλήρωσεν ενταύθα καί έν 
ΙΊαοισίοις τήν τε στοιχειώδη καί τήν έπιστημονικήν έκπαίδευσίν του, δτε καί 
διωοίσθη Καθηγητής τής Μηχανουργίας έν τώ ΙΊολυτεχνείω, ού ανεφάνη 
αληθές έγκαλλώπισμα καί έδίδαξεν έν αύτώ ακαμάτως έπϊ ολόκληρον είκοσι- 
πενταετίαν ’Επιστήμην πρακτικήν καί ωφέλιμον εις τήν Πατρίδα. Διάνοια 
ένεογός καί διάπυρος, πλήρης ζωής καί δυνάμεως, ανήρ ακαταβλήτου δραστη- 
οιότητος καί επιστήμων άριστα κατηοτισμένος. δεν διεκρίθη μόνον ιός Καθηγητής 
αλλά κατέλιπε καί ώς Μηχανικός έν τή Ελληνική χώρα Μνημεία δι’ ών θά 
εύλογήται τ’ ονομά του. Φέρων ώς έφόδιον γενικάς γνώσεις καί πεπροικισμένος 
δι’ έξοχου καί σπανίου διά τήν Πατρίδα ημών έπιχειρηματικοΰ πνεύματος, 
έξετέλεσεν έπιτυχέστατα μεγάλα δημόσια καί δημοτικά έργα, κυρίως δ’ ειπειν 
δεν ύπήοξε σχεδόν έν Έλλάδι μηχανικόν ή δημόσιον έργον, εις δ νά μή 
μετέσχεν ώς Μηχανικός δ Περικλής Κυριάκός.

Τά ύδοαυλικά έργα Θηβών, Χαλκίδος, Φιλιατρών, Γαργαλιάνων, Αθηνών, 
τμήματα τών σιδηοοδοόμων Πελοποννήσου καί Αθηνών - Πειραιώς, τδ Ιππο
δρόμων, τό Δημοτικόν Θέατρον ’Αθηνών, τό Χημεϊον, τό Στάδιον, τό πολυ
δαίδαλον αεταλλοπλύσιον έν Λαυρίω καί πλεϊστα έτερα αξιόλογα έργα απομέ- 
νουσι τά λίθινα συγγράμματα δι’ ών ό Π. Κυριάκός συνέδεσε τ’ ονομά του 
μετά τής άληθεστέοας παο’ ήμϊν ποοόδου. Τελευταϊον είχε μετά χρηστότατων 
ποοσδοκιών άναλάβει τδ μέγιστον τών έργων, τήν κατασκευήν τών μονίμων 
δεξαμενών Πειραιώς, άλλ’ ό θάνατος άνέκοψε τήν έξοχον ταύτην έργασίαν ής 
ή άποπεοάτωσις θά έτίμα έτι μάλλον τήν έπιστημονικήν αςίαν τοΰ πολυκλαύ- 
στου άνδρός.

'Ο Περικλής Κυριάκός απέθανεν έν Βιέννη καί έτάφη έν Αθήναις την 
1’?1' Νοεμβρίου 1898.

'Όλοι έχυσαν ειλικρινή δάκρυα έπϊ τή αώρω αύτοΰ τελευτή καί όλοι ήσθαν- 
θησαν σιδηρόνυχον τήν οδύνην είσδύουσαν εϊς τήν καρδίαν των . . . Αλλ ούτως 
εΐοιαοτο ! Καί έν τώ μέσω τοΰ λαμπρού σταδίου του κατέπεσε διά νά μη ανε- 
γεοθή ποτέ πλέον ό πολύτιμος επιστήμων καί φίλος, ό σπάνιος πολίτης, ό θειος 
άνθρωπος. "Ω ! Είναι αγωνιώδες τό νά θέλη τις νά περιγράψη στιγμάς άπερι- 
γράπτου συμφοράς. 'Η χειρ παραλύει καϊ ό κάλαμος πίπτει, πίπτει πενθιμως 
έπϊ τοΰ χάρτου, έν ώ τά δάκρυα αποκρυσταλλουνται εϊς τους οφθαλμούς ως ή 
μόνη αναλλοίωτος άνάμνησις έκείνου δστις τοσοΰτον έπϊ τής γής ηγαπήθη. . .
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ΠΑΡΧΕΙ αναντίρρητοι, ότι έπι τώ θανάτω ανδρών ενάρετων καί δια
πρεπών, και δικαία καϊ χρήσιμος είναι ή αναγραφή τής έν τώ βίω δράσεως 
αυτών καϊ τής δημοσίφ έκφράσεως προσήκοντος επαίνου καϊ όφειλομένης ευγνω
μοσύνης. Τό απήχημα τής δημοσίας ταύτης έκδηλώσεως ού μόνον αποτελεί τήν 
μόνην αληθή έν άνθρώποις μισθαποδοσίαν τής αρετής, άλλα κα'ι νύττει όξύτερον 
τήν εύγενή άμιλλαν τών συνετών πολιτών καϊ φιλότιμων στρατιωτικών εις τό

® ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ (‘Υποστράτηγος) &

βουλεύεσθαι καί πράττειν πάντοτε πάνθ’ όσα τήν ευγένειαν τής άνθοωπίνης 
ύπάρξεως έξαίρουσι καί τά έθνη μεγάλα καθιστώσιν.

Η ολη μακρά στρατιωτική ζωή τοΰ X. Χρνάοβέογη παρέχει φωτεινοτά- 
την τήν εικόνα τής αλήθειας αυτής, διότι έν τή καρδία τού γεραροϋ τούτου στρα
τιώτου τής Πατρίδος ό ηθικός νόμος ήτον έρόιζωμένος έπι τοσοϋτον, ώστε καθ’ 
άπαν τό μακροχρόνιον διάστημα τον έντιμου στρατιωτικόν αύτοΰ βίον ήγωνίσθη 
εις την έπϊ κοινή ωφελεία πράςιν τής αρετής καϊ διεκοίθη έπϊ άγνώ πατριωτι- 
σμώ καϊ μεγάλη αύταπαρνήσει, ίκανώς διδαχθείς τάς στρατιωτικός έκείνας άρχάς, 
δι' ων ή αρίστη στρατιωτική σκοπιμότης έν παντι Έθνει έπιτελεϊται.
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Ό Χαράλαμπος Χρυάοβέργης έγεννήθη τώ 1819 έν Μεσημβρία τής 
'Ανατολικής ‘Ρωμυλίας, παραλίας πόλεως έπϊ τοΰ Εύξείνου, ίδρυθείσης ύφ’ ‘Ελ
λήνων έν τή αρχαιότητι καί διαμενούσης έτι γνησίως ‘Ελληνικής. Ή οικογένεια 
του κατήλθεν εις τήν ‘Ελλάδα τώ 1822, ό δέ πατήρ του ήτο εις τών ανδρών 
τών μεγάλων έκείνων χρόνων, ών οι πρεσβύτεροι τών έπιζώντων μετά σεβασμού 
αναμιμνήσκονται τών αρετών καί τοΰ ήθους και τοΰ αρχαϊκού χαρακτήρος. 
Έγεννατο ή Ελλάς, όταν έγεννήθη ό X. ΧριΌοδέργης. Ήτο ή τότε Ελ
λάς, ήτις ήρίθμει έπϊ τοΰ ιερού εδάφους της τόσους αληθείς ήρωας, όσους ό 
ουρανός αστέρας. Τοΰ Μαραθώνος ή θεά είχε κατέλθει έκ τών έπϊ αίιϋνας άρμα- 
τωλικών κρησφύγετων της εις τά αίματοβαφή πεδία, καί ύπό τό άσμα τής 
έλευθεριας, ύπό τό φώς τής δόξης, ύπό τήν άρωματισμένην έκ τής πυρίτιδος 
ατμόσφαιραν, έζων άθληταί τό φρόνημα καί τό σώμα άνδρες. Εις έκείνας τάς 
ιδανικός στιγμάς τής αίγλης καϊ τής τιμ.ής, τής ένδοξου πραγματικότητος καϊ 
τών ζωντανών ονείρων, τ' απανταχού διεσπαρμένα τέκνα τής Μητρός ‘Ελλάδος 
κατήρχοντο, όπως ένισχύσωσι τήν μεγάλην Πατρίδα αυτών, ήτις αιμοσταγής 
έξελθοΰσα τοΰ ύπερανθρώπου άγώνος, εκυπτεν ύπό τό βάρος τής ιδίας νίκης. 
Κατ’ έκείνην τήν έποχήν καϊ ό πατήρ τοΰ X. Χρνάοβέογη έγκατέλιπε 
τήν ναυτικήν ζωήν του καί πλήρης ένθουσιασμοΰ κατέφυγεν εις τήν Ελλάδα 
διά ν’ άγωνισθή ύπέρ τής ’Ελευθερίας τοΰ ‘Ελληνικού ’Έθνους. Έκ τών αδελφών 
του ό πρεσβύτερος ’Αριστείδης Χρυσοβέργης άνδραγαθήσας κατά τήν έποχήν τοΰ 
Κριμαϊκού πολέμου, εις δν μετέσχεν ήγούμενος σώματος έξ Ελλήνων, έτιμήθη 
διά τοΰ βαθμού τού Συνταγματάρχου ύπό τοΰ Αύτοκράτορος τής ‘Ρωσσίας προβι- 
βάσαντος αυτόν έν τώ Νοσοκομείω, εις δ εύρίσκετο πληγωμένος. Ουτος έκλήθη 
είτα ώς ύπασπιστής τοΰ Αύτοκράτορος καί μετασχών τοΰ τελευταίου ‘Ρωσσο- 
τουρκικοΰ πολέμου, ένεκα τής ανδρείας αύτοΰ προήχθη εϊς Στρατηγόν’ προ έπταε- 
τίας άπέθανεν έν ‘Ρωσσία.

Τάς ήμέρας τών αγώνων καί τοΰ ήρωϊσμοΰ διεδέχοντο πλέον νέαι ήμεραι 
άλλου ήρωϊσμοΰ, άλλ’ ήρωϊσμοΰ άθορύβου καί έν τοϊς πλείστοις άγόν.ου, καί 
στάδιον μ,εστόν μόχθων καί στερήσεων ηνοίγετο προ τών έπϊ τών όρέων γεννη- 
θέντων καί γαλουχηθέντων Έλληνοπαίδων. "Ωφειλον, όπως ήδύναντο, νά καταρ- 
τίσωσιν εαυτούς εις ύπηρεσίαν τής Πατρίδος, ώφειλον όπερπηδώντες δεινά καί 
άνυπέρβλητα προσκόμματα, άτινα άνεφαίνοντο αύτοϊς άνά παν βήμα, νά χορη- 
γήσωσιν εις νέον στάδιον εΐοήνης καί άναδιοργανώσεως τήν ένθερμον αυτών αφο- 
σίωσιν καϊ έργασίαν. Τά πάντα ’έχρηζον τάχιστης προνοίας, νέων αρμοδίων 
άνδρών. Τότε ύπό τοΰ άδελφοΰ του ό Χ· Χρυάοδέργης προτρεπόμενος 
κατετάχθη εις τήν Στρατιωτικήν Σχολήν τών Εύελπίδων, έξ ής έςήλθε τω 
1842 μετά λαμπράς σπουδάς, μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυπασπιστοΰ καί άμέσως 
διωρίσθη εις τά Δημόσια ’Έργα, ών ή Διεύθυνσις τότε ανετίθετο εις ανδρας 
άνήκοντας εις τό Μηχανικόν σώμα τοΰ Στρατού. Πεπροικισμένος δι ευφυΐας ό 
X. Χρνάοβέργης και ϊδιάζουσαν τρέφων κλίσιν πρός τά μαθηματικά, έπεδόθη 
εις ιδίας μελέτας, εις άς ήσχολήθη άπελθών καί παραμείνας έπϊ πολλά έτη εις 
τήν Γαλλίαν, 'Αγγλίαν, τό Βέλγιον καί τήν Βιέννην, διδάσκων δέ αλλα καϊ 
διδασκόμενος έν ταύτώ, μετά σειράν όλων έτών δημοσίας ύπηοεσίας, κατήρτισεν 
εαυτόν ένα τών φιλομαθεστέρων καϊ διαπρεπέστερων ’Αξιωματικών τοΰ Μηχα
νικού, ου τούς όλους στρατιωτικούς βαθμούς διήλθε πάντοτε διαπρεπών και 
προαγόμενος κατ' έκλογήν. Άνήρ μεγάλης παιδείας, στρατιώτης έπιστήμων 
κυρίως, διεκρίθη καϊ ώς Διευθυντής τών Δημοσίων Έργων τώ 1860 καϊ ως 
Καθηγητής έπϊ μακρά έτη, γράφων καϊ όμιλών μετά πολλής χάριτος καϊ 
εύγλωττίας. Τελείως κάτοχος τής Ελληνικής γλώσσης ό X. Χρνόοβέογπς 
συνέγραψε καϊ άξιόλογα στρατιωτικά έργα.

Κατ’ έξοχήν φιλόπατρις άνήρ καϊ φιλάνθρωπος διέθεσε πολλάκις έκ τής 
περιουσίας αύτοΰ ικανά ποσά ύπέρ ευεργετικών σκοπών καϊ καθιδρυμάτων, φερων 
δέ τόν βαθμόν τοΰ ‘Υποστρατήγου καί τετιμημένος διά τοΰ παρασήμου τών 
Άνωτέρων Ταξιαρχών, άπεβίωσεν έν Άθήναις τήν 28''’’ Σεπτεμβρίου τοΰ 1898.
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■ΟΩΗ πλήρης δράσεως έν τε τώ κοινωνικώ καϊ δικαστικώ σταδίω, άνήο 
φωτεινοτάτου πνεύματος και χαρακτήρος εύθυτάτου δ Διοιήτοεος Κιτόίν,ης, 
εϊμαρτο να τελευτήση τδν βίον ύπδ τάς δυσμενεστέρας τής τύχης συνθήκας. 
Θϋμα νόσου, ήτις χαρακτηρίζει κατ’ εξοχήν τδν νευροπαθή αύτόν αιώνα, δέν 
αντέσχε, καϊ δ μελανός πέπλος δ δποϊος ένωρίς περιεκάλυψε τήν δάδα τής διά
νοιας, ΰστήρξε τδ σάβανόν του. Καταβληθείς, ωχρός, μακράν τής κοινωνίας καϊ 

τής δικαστικής έδρας δέν 
κατώρθωσε νά διανύση 
μέχρι τέλους τήν άνάντη 
δδδν τοΰ βίου. Καϊ κατέ
πεσε . . . προπεμφθεΐς σε- 
μνώς, ώς έζησεν, εις τό 
τέρμα τών βιωτικών αγώ
νων τήν 27’7·' Νοεμβρίου 
του 1898.

8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΤΣΙΚΗΣ &

Ό Δ. Κιτόίκης άπό 
τής προιτης άρχής τής 
ζωής αύτοΰ ύπήρξεν άξιος 
τής άγάπης, ήν ένέπνευσε 
κατα τούς μετέπειτα χρό
νους τοΰ βίου του εις 
πάντα, δστις ηύτύχησε 
νά τόν γνωρίση, και ώς 
διάνοια καϊ ώς χαρακτήρ 
καϊ ώς καρδία. “Ελκων 
τήν καταγωγήν έκ μιας 
τών υποδούλων νήσων τοΰ 
Αιγαίου — τής Μιτυλή- 
νης—παιδαγωγηθείς ύπδ 
ανεπτυγμένων καϊ έναρέ- 
των γονέων καϊ τυχών 
αρτίας εγκυκλίου καϊ επι
στημονικής μορφώσεως, 
είσήλθε νεώτατος—εΐκο- 
σιδιετής μόλις — εις τήν 
υπηρεσίαν τής δικαστι
κής έξουσίας, έν ή άλη- 
θώς διέπρεψεν, έπιδείξας 
πάσας τάς φυσικάς καί

επίκτητους άρετάς, δι’ ών έκοσμεϊτο, ιδία δέ διακριθεΐς διά τήν άτεγκτον αύτοΰ 
δικαστικήν ακεραιότητα. Επιστήμων βαθύς, άπ’αύτών τών εδωλίων τοΰ Πανεπιστη
μίου ύπερόχως καταρτισθείς, έκλήθη εις τήν δικαστικήν ύπηρεσίαν, ώς Άντεισαγ- 
γελεύς, μόλις ύπερβάς τδ εικοστόν έτος τής ήλικίας. “Εκτοτε ύπηρετήσας ώς
Πρωτόδικης καϊ έν Άθήναις προήχθη εις Έφέτην, πάσαν δέ τήν πρόοδον και προα
γωγήν αύτοΰ ταύτην έστήριζε πάντοτε άποκλειστικώς έπι τής ίκανότητος καί 
τών έν γένει δικαστικών του προσόντων, αείποτε αναγνωριζόμενος εις εύούτερον 
κύκλον ώς άξιος τής αποστολής του έν τή δικαστική σταδιοδρομία.

Πόσον ύψηλόν τδ τοΰ δικαστοΰ αξίωμα! Πόσον ιερά ή εντολή, ήν έχει άπό 
τής κοινωνίας. Ούδέν αξίωμα δύναται νά παραβληθή πρδς αύτό. Τδ δικαστικόν 
αξίωμα μετέχει οίονεΐ ίερωσύνης" δ δικαστής εφαρμόζει έν τή κοινωνία τήν ιδέαν 
του δικαίου, ήτις μή δυναμένη νά έξηγηθή, έάν υλική μόνον ήτο του ανθρώπου 
ή φύσις, έχει τήν αρχήν αύτής έν τώ άπείρω, έν τώ θείω. Ποια δέ τών δικα

στών ή δύναμις έπί τε τής κοινωνίας καϊ τής πολιτείας; Τά εξής άποφαίνεται 
περί αύτής έξοχος συγγραφεύς : « Καί έάν ή Κυβέρνησις ήναι δεσποτικη καϊ 
κακή, τδ Κοινοβούλιον διεφθαρμένον, άρκοΰσιν οί χρηστοί δικασταί, όπως διαρ^υθ- 
μίζοντες τήν Πολιτείαν σώσωσι τήν κοινωνίαν άπδ τοΰ ολέθρου». Τούτου έ’νεκα 
καί άρχαΐοι καϊ νεώτεροι πολιτειολόγοι έκριναν τήν δικαστικήν εξουσίαν τρίτην 
άναγκαίαν εξουσίαν τοΰ Κράτους Διά τοΰτο ύπδ μεγάλων αρετών πρεπει να 
κοσμώνται οί δικασταί. Ό άληθής δικαστής πρέπει νά ήναι αύστηρδς καί επιει
κής, ψυχρός ώς δ νόμος καϊ θερμός ώς δ μάρτυς τής άδικίας, εμβριθής άμα καϊ 
οξυδερκής, πεφωτισμένος άμα καϊ έμπειρος τών τής κοινωνίας, δεινός περί τήν 
ψυχολογίαν τοΰ άνθρώπου καί περί τήν λύσιν τών λεπτότατων νομικών ζητη
μάτων, άκέραιος τδν χαρακτήρα καϊ έλεύθερος τό φρόνημα, έχθρός αμείλικτος 
τοΰ φατριασμοΰ, ούδέποτε μολύνων έν έαυτώ τήν δικαστικήν του τήβεννον. Ό 
άληθής δικαστής πρέπει νά μέριμνα περί τοΰ δικαίου καϊ τής συνειδήσεως αύτοΰ 
μάλλον ή περί τής έαυτοΰ ύπολήψεως. Πρέπει νά ήναι θεωρητικός καί πρακτικός 
φιλόσοφος, βράχος άπέναντι τών ισχυρών, περιφρονών καϊ τών κυβερνήσεων τας 
άπειλάς καϊ τάς ύλακάς τής δημοκοπίας. Οΰτω δέ άποφαινόμενός τις, δέν προ
βλέπει έν βλέμματι άπέλπιδι ή έπισφαλεΐ τήν νεωτέραν γενεάν, οφείλει δμως 
νά έξηγήση ότι ή μετά τδν ’Εθνικόν άγώνα γενεά, ώς έγγυτέρα πρδς τήν έν 
μυρίαις στερήσεσι καί δι’ άπαραδειγματίστου αύταπαρνήσεως έπεργασαμένην τήν 
έλευθερίαν τής Πατρίδος, παρήγαγεν άνδρας, εις τδ εαυτών καθήκον θρησκευ- 
τικώς ποοσηλωμένους καί τής 'Επιστήμης άληθεϊς θεράποντας, διότι τής Επι
στήμης τά ζωογόνα νάματα έγένοντο, μετά αιώνων ζυγόν, έν τή ιδία πατρίδι.

Παρά τώ Δηιιητρίω ΚιτιΗν.η έν αρμονία ύπήρχον αί ιδιότητες αύται, 
δι’ ών έν τή εύρύτητι τών γνώσεων αύτοΰ καϊ τή βαθύτητι τής κρίσεως ένωρί- 
τατα άνεφάνη εις τών διαπρεπεστέρων άνωτέρων δικαστικών λειτουργών καϊ εν 
τή άληθεΐ άξια του προσητένιζε δικαιωματικώς εις δικαίαν προαγωγήν καϊ άμοι- 
βήν. Τό δικαστικόν άξίωμα παρά τώ Δ. Κιτόίκη ήτο άληθής ίερωσύνη, εις ήν 
μέχρι τέλους τής τόσον δαψιλώς ωφελίμου ζωής του, μεθ' ολας τάς έναντιότητας 
τοΰ" πεοιβάλλοντος καί τήν άστοργον ύπδ τής Πολιτείας έγκατάλειψιν τοΰ δικα
στικού σώματος, διετήρησε τδν ΰψιστον εκείνον ένθουσιασμόν, μέ τδν όποιον 
εισέρχεται εις τήν ύπηρεσίαν τοΰ Κράτους εύελπις νεότης. Έντεΰθεν ώς δικα
στής διέλαμψεν έν τή εκπληρώσει τοΰ θείου τής δικαιοσύνης έργου. Αγνός, 
δίκαιος καί έντιμος, ώς ήτο, άπετέλει βεβαίως μίαν έκλαμπρον διάκρισιν δικα- 
στοΰ, έν γένει δέ ή μόρφωσις αύτοΰ καϊ ό χαρακτήρ άνεμίμνησκον δικαστικούς 
τύπους άλλων χρόνων ή άλλων χωρών. Πάντοτε ηγάπησε την αλήθειαν, πάντοτε 
ήγάπησε τήν δικαιοσύνην.

Άτυχώς. έν τή λαμπρά ταύτη δράσει καί χρησιμότητι, μοίρα σκληρά 
έπεσκότισε τδ ισχυρόν αύτοΰ πνεΰμα, καϊ έν τή άκμή τοΰ βίου τόν άνήρπασεν 
ό θάνατος άπδ τής ύπηοεσίας τής Πατρίδος, καϊ ύπδ τας απονωτερας περιστά
σεις κατεσυνέτριψε τήν οικογενειακήν εύδαιμονίαν τοΰ άτυχοΰς ο’ίκου τοΰ πολυ- 
κλαύστου άνδρός. Ύπό τά μάλλον έπώδυνα στάδια, μόρσιμος νόσος ένέκρωσε 
τήν μηδέποτε ήρεμήσασαν διάνοιαν του, και τον ηγαγεν εις τδν τάφον, από τής 
ύπηοεσίας τής άνθρωπίνης δικαιοσύνης, τής Δικαιοσύνης τοΰ “Εθνους, εις δ 
τόσους είχε προσκτήσει τίτλους άγάπης καϊ όμοθύμου έκτιμήσεως.
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Ά ΙΙΣ τών μάλλον μεμορφωμένων αξιωματικών τοΰ Οικονομικού σώματος 
εις ον οφείλεται καί ή σύστασις αύτοΰ. Ό Οικονομικός κλάδος έν τώ θανάτω του 
"Ιωάννου Κρομμύδα ϋπέστη δοκιμασίαν καί στέρησιν, ήν μόνον ό μέλλων 
χρόνος θέλει έπαρκώς καταδείξει. 'Υπήρξεν ό τελειότερος τύπος τοΰ πρός τήν 
πατρίδα καί τδ καθήκον αφοσιωμένου πιστοΰ στρατιώτου. Δηαιουργός ού μόνον 
έαυτοΰ, υπήρξε και δημιουργός τοΰ Οικονομικού σώματος έν τώ όποίω άπετέλει 
αξιωματικήν αυθεντίαν, φυσιογνωμίαν έξέχουσαν, πολυτίμως δέ συνδέσασαν, δια 

τής έμφυτου αύτώ ζω- 
ηρας φιλομαθείας καί 
τών έν παντί οίκονο- 
μικώ ζητήματι αρτίων 
γνώσεων του, τοσοΰτον 
αρβήκτως τ’ ονομα αύ
τοΰ μετά τοΰ έν Έλ- 
λάδι Οικονομικού κλά
δου,ώστε δικαίως πλέον 
να θεωρήται ώς εις τών 
κυριωτέρων καί σπου
δαιότερων μοχλών διά 
τήν κανονικήν λειτουρ
γίαν τής Οικονομικής 
μηχανής.

Ό Ίω. Κρομμν- 
δας έγεννήθη τώ 1836 
καί τόν Δεκέμβριον τοΰ 
1855 κατετάχθη εις 
τόν 'Ελληνικόν Στρα
τόν, ού διεξήλθεν έπα- 
ξίως τούς βαθμούς καί 
έπροίκισεν έν ταύτω 
αυτόν διά λαμπρών 
Συγγραμμάτων τού 
κλάδου αύτοΰ ώς Οικο
νομικού αξιωματικού. 
Διά τών έκπονηθεισών

Sf ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 18 Στρατιωτικών συγγρα
φών τοΰ Ίω. Κρομ- 

μίιδα ή έν γένει Στρατιωτική ύπηοεσία ώφελήθη σπουδαίος καί ίκανώς δι’ αύ
τών έν ποικίλαις περιστάσεσιν έπροστατεύθησαν καί έξησφαλίσθησαν τά συμφέ
ροντα τού Δημοσίου. Τοιαύτα Συγγράμματα έκτος τών έν έτει 1879 έκδοθέντων 
ΰπ αυτού δύο περισπουδάστων Στρατιωτικών Θεσπισμάτων καί τής κατ’ έντο- 
λην τού Υπουργείου έπεξεργασίας καί άνακαθάρσεως τού Κανονισμού τής Στρα
τιωτικής ύπηρεσίας τού Πεζικού (τώ 1881) έξεπόνησεν ό I. Κρομμνδας έν 
ζηλευτή έπιμελεία και τά εξής: «Οικονομία καί Λογιστική Λόχου» (τώ 1886) : 
«Οικονομία καί Λογιστική ανεξαρτήτου σώματος» | τώ 1887), «Πραγματεία 
περί τής ύπηρεσίας τοΰ σιτισμού η τής διατροφής τον Στρατόν» έν καιρώ πολέ
μου. Εϊς έπαινον καί θαυμασμόν τού πολυτίμου ανδρός δύναται νά χρησιμεύση 
καί μόνη ή απλή παράθεσις τής σειράς τών ΰπ’ αύτοΰ φιλοπονηθέντων έργων, 
δι’ ών δείκνυται ότι έν τή γενικότητι καί τή εύρύτητι τοΰ νοός αύτοΰ δ ’Ιωάν
νης Κρομμνδας δέν ηρκέσθη εις μ.όνας τάς καθαρώς στοατιωτικάς αύτοΰ 
σπουδάς. Απληστος σπουδής καί μαθήσεως, ώς ήτο έκ φύσεως, διέπρεψεν ούχί 
μόνον δια τήν αφοσίωσιν αύτοΰ εις τδ καθήκον, ύπέρ τής ακριβούς, καί ώς 
οιόν τε εντελεστέρας έκπληρώσεως τού όποιου ούδενός έφείδετο πόνου, ΐνα παρά- 

σχη εαυτόν ούχί οιος έτύγχανεν έκάστοτε, άλλ’ οιος ήδύνατο καί έδει γενέσθαι, 
αλλά καί τήν ακριβεστέραν τών νόμων γνώσιν, μηδέποτε αποθαρρυνθείς έκ τών 
συνεχών κατά τής αξίας καί χρησιμότητος αύτοΰ έπιθέσεων καί αιτιάσεων. 
’Εχθρός πάσης φιλαύτου έπιδείξεως καί στενώς εις τήν στρατιωτικήν τάξιν καί 
πειθαρχίαν ποοσκεκολλημένος, ουτ’ έσαγηνεύθη ποτέ υπό τών δελεασμάτων 
άκαίρων στρατιωτικών θριάμβων, ούδ ’ έπεδίωξεν ή έπόθησεν ΐδιαζούσας εύφη
μους έκδηλώσεις πρός τάς μακράς αυτού ύπηρεσίας. Μή κύπτων δουλικώς τόν 
αυχένα ουδέ προσαρμόζων τάς πεποιθήσεις αύτοΰ εις τάς απαιτήσεις τάς ημέρας, 
διετήρει πανταχού καί πάντοτε τήν άξιοπρέπειάν του ώς στρατιώτου, τήν άνδρο- 
πρέπειάν του ώς "Ελληνος. Εντεύθεν ίσως παραμένει εις τούς πολλούς άγνωστος 
ή δρασις τού Ίωάννον Κρομμνδα καί ώς άνωτέρου αξιωματικού τής Οικο
νομίας καί ώς στρατιώτου έπιστήμονος.

Τδ νύν ίσχύον σύστημα τηρήσεως λογιστικών βιβλίων, έπί τή βάσει τού 
οποίου λειτουργεί ήδη ή στρατιωτική ύπηρεσία, τδ έτερον σύστημα βιβλίων 
διπλοτύπων αποδείξεων παρά τοΐς στρατιωτικοΐς ταμείοις καί έν τέλει τδ σπου- 
δαιότατον καί κατά τήν κοινήν όμ.ολογίαν άναπληρώσαν έλλειψιν καί ανάγκην 
τής στρατιωτικής υπηρεσίας «Σύστημα Έλεγχον τοΰ 'Τλικοϋ Στρατού», δπερ 
έξουσιοδοτηθείς ύπό τοΰ αειμνήστου X. Τρικούπη, 'Υπουργού τότε τών Στρα
τιωτικών, συνέγραψεν, ε’ισίν έργα τής μεγάλης φιλοπονίας καί εϊδικότητος τού 
’ίωάννον Κρομμνδα Ούχί άπαξ έξήρθη κυρίως ή χρησιμότης τοΰ τελευ
ταίου συγγράμματος τού ανδρός, διά τήν έφαρμογήν τών έν αύτώ διατάξεων τού 
όποιου καί διωοίσθη τώ 1887 Διευθυντής τού τμήματος υλικού έν τώ 'Υπουρ- 
γείω τών Στοατιωτικών. Εκτοτε ό I. Κρομμνδας. είτε έν τή Διευθύνσει τού 
Οικονομικού τμήματος τού 'Υπουργείου τών Στρατιωτικών, έν έποχαϊς καθ άς 
ώς έκ τής ποικίλης καί δυσκόλου ύπηρεσίας έπεζητεϊτο Διευθυντής τής φιλερ
γίας καί αντοχής αύτοΰ, είτε ώς μέλος ’Επιτροπών διά τήν όργάνωσιν τής 
έπιμελητείας τού στρατού, αείποτε διεκρίθη διά τήν θαυμασίαν αυτού φυσικήν 
νοημοσύνην, τον μέγαν ζήλον, τήν βαθεϊαν κντίληψιν καί πείραν του, ης τά 
χρήσιμα διδάγματα πάντοτε μετ’ ενθουσιασμού διέθεσε διά τδ καλόν τού 'Ελλη
νικού Στρατού.

Τοιούτος έν άτελεϊ σκιαγραφία ό βίος και ή δρασις τού αρίστου τούτου στρα
τιωτικού άνδρός. Ζωή τελείως αφιερωθεϊσα εϊς τήν διαμόρφωσιν κυρίως ενός 
σπουδαιοτάτου κλάδου τοΰ 'Ελληνικού Στρατού, εις ον ή λυσιτελεστάτη έργασία 
τού αγαθού στρατιώτου έχορήγησε τά κυριώτατα στοιχεία τής δυνάμεως καί 
αξίας του. Έθυσίασε τά γλυκύτερα έτη τής ζωής αυτού εις τδ μάλλον έπίπονον 
έργον τής δημιουργίας ίδιου συστήματος διαπλάσεως τού έν 'Ελλάδι Οικονομικού 
σώματος, δίχως ή τύχη νά τώ έπιφυλάξη ήμέρας νέας αληθούς στρατιωτικής δόξης.

Δυστυχώς όλαι αί λαμπραί αυται ύπηρεσίαι τελευταίου σκληρώς παρεγνω- 
ρίσθησαν καί άστοχος παρηγκώνισις ήνάγνασε τόν Ίωάννην Κρομμνδαν μέ 
τον βαθμόν τοΰ Συνταγματάρχου ν ’ αποσυρθή τών τάξεων τού στρατεύματος έν 
ηλικία εΐσέτι πλήρει ένεργείας καί δραστηριότητος. Έν τή πατριωτική ψυχή 
του ήνειόχθη τάφος, απότομος δέ καί αύθαίρετος καταπάτησις τών δικαιωμάτων 
καί τών μακροχρονίων στρατιωτικών έκδουλεύσεοόν του, τώ άφήρεσαν τήν ηθι
κήν δύναμιν, τδ ιδανικόν, τόν σκοπόν τής ζωής αύτοΰ. Ατυχώς παρ’ ήμϊν 
ακόμη, ύπό τούς γνωστούς όρους τής ανελισσομένης κοινωνικής καί πολιτικής 
δράσεως καί ζωής, άνδρες πράγματι μοναδικής έργατικότητος καί ίκανότητος, ή 
παραβλέπονται ή συντρίβονται καί πίπτουσιν έν τω άγώνι τοΰ βίου . . . Μέ τήν 
ήθικήν δ’ αύτήν θλΐψιν, ήν δέν έσχε τήν δύναμιν νά συγκρατήση ή ψυχή τού 
Φιλότιμου στρατιώτου, κατέλιπε καί ό Ιωάννης Κρομμνδας τόν βίον τήν 
22°’’ Όκτωβοίου τού 1898, φέρων τήν βαούθυμον άπογοήτευσιν ήν έστάλαξαν 
εϊς τήν καρδίαν αύτοΰ άνόσιαι καί έκ φθόνου πολίτικα! διαμάχαι.
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^^ΠΑΡΧΟΥΣΙΝ έν πάση κοινωνία βίοι άποτελοΰντες αύτοι μόνοι τό 

κάλλιστον τών διδαγμάτων, όπόταν δ’ ουτοι σβέννυνται έν τώ μέσω ημών, 
έκαστος' οφείλει νά πυρισυλλέγηται έν έαυτώ, όπως έξάγη τά μαθήματα, άτινα 
περικλείουσι, και συναρμολογή εύλαβώς τάς αναμνήσεις μεθ’ ών συνδέονται. 
Τοιοΰτον ύπέοοχον δίδαγμα χοοηγεϊ αο’ έαυτοΰ ή μελέτη τοΰ βίου του 
‘Αριστείδον ΙίοΓ'ΐιπάρη, τοΰ κατά τόν μήνα Ιανουάριον τοΰ έτους 1896

·3ί ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΗΣ ®

θανόντος έν Κωνσταντινουπόλει Διευθυντοΰ και ίδρυτοΰ τοΰ αυτόθι ’Αστεροσκο
πείου, ενός τών έξοχωτέρων 'Ελλήνων έπιστημόνων, πολλα/ώς έργασθέντος 
ύπέο τής Επιστήμης καί έκτιμηθέντος ύπό τών σοφών τής Ευρώπης. Τήν 
βάσιν τής προσωπικής αξίας τοΰ Αριστείδον Ιϊονρπάρη, γόνου αρχαίας 
έπιφανοΰς Βυζαντινής οικογένειας, τόν άξονα, περί δν έστράφη άπασα ή βιωτική 
δοασις τοΰ πεφημισμένου αστρονόμου, απετέλεσεν ή Επιστήμη, εις ήν οφείλε
ται δ,τι μέγα, έξοχον καί θαυμάσιον υπάρχει έν τοϊς χρονικοϊς τών Λαών. 

Μεταξύ τών διαφόρων ’Επιστημών τών τιμωσών τό ανθρώπινον πνεΰμα, οΰδεμία 
άλλη ύφίσταται, μαρτυρούσα τήν δύναμιν τής διανοίας τοΰ ανθρώπου, άπό τάς 
Μαθηματικάς Έπιστήμας. Πρός ταύτας, καί κυρίως πρός τάς περί τήν ’Αστρο
νομίαν άσχολουμένας, ίδιάζουσαν αισθανόμενος κλίσιν ό ’Αριστείδης Ιίοιη- 
πάρης, έπεδόθη άπό τής παιδικής αύτοΰ ηλικίας, νεανίας δέ μόλις είχε ποιήσει 
διαφόρους άστρονομικάς παρατηρήσεις, άς ευθύς έξ αρχής έστεφάνωσε δι’ εύφη
μου μνείας ό έν Εύοώπη έπιστημονικός κόσμος. 'Έτερον δμως ήτο τό μέγα 
στάδιον τοΰ άνδοός, εις ο προωρίζετο ν' αναπτύξη τήν εϋρυτάτην αύτοΰ μάθησιν 
καί έπιστημονικήν κατάρτισιν. Ή ύψίστη τιμή, ήν ό Θεός δύναται ν’ άπονείμη 
εϊς τόν άνθρωπον έπι τής γής, είναι νά καταστήση αύτόν μέτοχον, ούτως εϊπεϊν, 
τής δημιουογικής δυνι’μεώς του' τούτου ένεκα έξ δλων τών τίτλων, τούς οποίους 
ή Ιστοοία αποδίδει εις τούς ανθρώπους, ό τίτλος ίδρυτοΰ, αδιάφορον έάν ποό- 
κηται περί σχολής ή άλλου καθιδούματος, αποτελεί τό ύπέοτατον έγκώμιον καί 
τό έπιφανέστερον προνόμιον τό περιβάλλον δι’ ασβέστου αίγλης δλιγίστους προ
νομιούχους θνητούς. Εις έκ τούτων ύπήρξε καί ό ’Αριστείδης Ιΐονρπάρης. 
Τής Αύτοκρατορικής Κυβεονήσεως άποφασισάσης κατά τό 1867 τήν άνίδρυσιν έν 
Κωνσταντινουπόλει Μετεωοοσκοπείου καί έκζητησάσης παρά τών έν Παοισίοις 
σοφών.τήν ύπόδειξιν τοΰ καταλλήλου προσώπου, εις δ ν’ ανατεθή ή διαρρύθμισις 
καί διεύθυνσις τοΰ τοιούτου ιδρύματος, ό διάσημος αστρονόμος Λεβεριέ, ό κατα- 
στάς περιώνυμος διά τής άνακαλύψεως τοΰ πλανήτου Ποσειδώνος, ου τήν ύπαρξιν 
καί τήν έν τώ Οϋοανώ θέσιν έμάντευσε καί καθιόρισε διά μόνης τής μελέτης 
καί τών μαθηματικών υπολογισμών του, καθώς καί ό περικλεής Στρατάρχης 
Βαλλιάν, μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας τών ’Επιστημών, τόν Κουμπάρην 
ύπέδειξαν ώς τόν μόνον άομόδιον διά τήν θέσιν ταύτην. Καϊ όντως δέν διεψεύ- 
σθη ή ποός αύτόν ΐδιάζουσα αΰτη καί τιμητικωτατη ποοτίμησις. Ή έκτοτε 
θέσις τοΰ ιδρύματος, πασιγνώστου καί διατελοΰντος εις σχέσεις πρός πάντα τά 
τοιούτου είδους καταστήματα τοΰ κόσμου, αΐ πολύτιμοι ύπηρεσίαι άς παοέσχεν 
εϊς τήν ’Επιστήμην, τά παοάσημα δΓ ών έκοσμήθη ύπό ξένων Κυβερνήσεων, 
αύτά τέλος τά μέλη τοΰ Μετεωροσκοπείου, ύπήρξαν οι εύγλωττότεροι μάρτυρες 
τοΰ ζήλου καί τών μεγάλων ένεργειών, άς κατέβαλε μέχρι τής ύστάτης αύτοΰ 
πνοής, καί μετά τής αύτής πάντοτε διαύγειας πνεύματος, πρός διοργάνωσιν τοΰ 
ίδούματος τούτου, τοΰ μοναδικού έν τή Αύτοκρατορία, ό ’Αριστείδης Kovy- 
πάριις, συνδέσας οΰτω άναποσπάστως τ' όνομα αύτοΰ μετά τής ιστορίας τοΰ 
Μετεωροσκοπείου Κωνσταντινουπόλεως.

Παοαλλήλως τή έπιστημονική τοΰ Άνδρος ίκανότητι καί συγγραφική αξία 
έβαινον καί τά τοΰ χαρακτήρος αύτοΰ. Πάντες οί γνωρίσαντες τόν ύπέροχον έπι- 
στήμονα δέν λησμονώσι τό πραον καί αξιάγαστον τοΰ άνδρός, τό μεταδοτικόν καί 
γενναιόδωοον, τό εύπροσήγορον καί εύ’χαρι έν τή μετά τών άλλων αναστροφή. 
’Εγνωσμένη έπιστημονική προσωπικότης, ύπό τήν σοβαράν αύτής μορφήν, ένέ- 
κλειε καί ψυχήν έξόχως εύγενή καί φιλάνθρωπον. Τό απαύστως ιλαρόν, φιλο- 
μειδές καί αϊθριον αύτοΰ πρόσωπον, τό άσπιλον έκεϊνο κάτοπτρον τής άειλαμποΰς 
ψυχής του, ήτις έφαίνετο ώς ακτίς τοΰ Έλληνικοΰ Ούρανοΰ, είκόνιζε διαρκώς 
τής μεγάλης καρδίας του τά δώρα καί τής παραδειγματικής χρηστότητος καί 
αγαθότητος τά χαρίσματα.

Τοιοΰτοι άνδρες δέν έξαφανίζονται έξ ολοκλήρου' θά έξακολουθήσωσι ζώντες 
πάντοτε έν ταϊς δέλτοις τής 'Ιστορίας τής ’Επιστήμης, εϊς ήν αφιέρωσαν τήν 
ΐδουσιν καί τόν βίον των. Τ’ όνομα τοΰ Λ- Κον^ιπάρη καί διά τήν οικογένειαν 
αύτοΰ καί διά τήν ’Επιστήμην θά παραμείνη ώς τίτλος τιμής εϊς τούς οφθαλ
μούς τών άνθριόπων, διότι ύπήρξε τό πρότυπον αληθοΰς έπιστήμονος καί φιλο- 
γενεστάτου ανδρός.
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JffiLlA ναυτική δόξα τής νεωτέρας 'Ελλάδος άπέθανεν εις τήν ξηράν, 
δίχως τδ άρωμα τής θαλάσσης νά τήν μυρώση, χωρίς νά τήν λικνίση το κΰμα 
καί τδ χείριστον δίχως νά τήν ένθυμηθή κανείς. Τέκνον πιστόν τής θαλάσσης 
δεν ηύτύχησε ν’ άποθάνη εις τάς άγκάλας αυτής, όσον καί αν έπεζήτησε τούτο. 
“Αγνωστος, λησμονηθείς, μέ τδ παράπονον τής ψυχής διά τήν έρημίαν του, 

έσβυσεν εις μίαν γωνίαν γής δ ατρό
μητος τής Κρητικής έπαναστάσεως 
τού 1866 πλοίαρχος, καθ’ ήν εποχήν 
εν έθνος κατήγε ναυτικούς θριάμβους 
καί τ’ όνομα τής πολύπαθους νήσου, 
διά τήν ελευθερίαν τής οποίας τοσάκις 
έκινδύνευσεν, έφέρετο καί πάλιν εις 
τά στόματα όλων.

'Ο Νικόλαος Ζαφειριού Σονο- 
ιιελίίς έγεννήθη έν Μυκόνω τή 15 
Δεκεμβρίου 1832, καί έν Μυκόνω 
έτελεύτησε τή 10 Ιουνίου 1898, άγων 
τδ 66ον 'έτος. Εύ'ρωστος έκ παιδος διά 
παντδς τον βίου, ζωηρός καί εύθυμος 
τον χαρακτήρα, άνετράφη καί έξεπαι- 
δεύθη έν τώ Σχολείω καί τώ Γυμνα- 
σίω Σύρου τή δαπάνη καί ταΐς φρον- 
τίσι τού πρεσβυτέρου αδελφόν Δανιήλ 
Σουρμελή. Τήν ναυτικήν δ’ επιστή
μην έδιδάχθη τότε ύπδ τού αοιδίμου 
Βοιώνη, πάντας σχεδόν τούς πλοιάρ
χους "Ελληνας έκδιδάξαντος. Δεκα- 
οκταέτης έπεδόθη εις τδ ναυτικόν 
έργον μετά φλέγοντος ζήλου, ουδόλως 
πεισθεΐς εις τάς προτροπάς τού αδελ
φού, ϊνα ταΐς αυτού δαπάναις σπου- 
οάση έπιστήμην.

·£■ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ζ. ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ®· . , θτ£ ·αε* ev πλοιοις συγγενών ως
δεύτερος πλοίαρχος, οτε ο εν αλλο- 

τρίοις ίστιοφόροις καί άτμοπλοίοις ώς πρώτος, έπί τέλους εισήλθεν έπί μεγάλαις 
έλπίσιν εις τήν υπηρεσίαν τής Άτμοπλοϊκής Εταιρίας (τής παλαιάς) άμα τή 
ιδρύσει αυτής, διατελέσας μέχρι τέλους σχεδόν τής πρώτης αυτής περιόδου. 
Ούδ’ άπαξ ουδέ τήν έλαχίστην ναυσιβλάβειαν ύπέστη ούδαμαύ έφ’ δλον τδν 
μακρόν τής παρά τή 'Εταιρία τριακονταετούς υπηρεσίας χρόνον, όπερ κατηγορεί 
τήν έξοχον τού άνδρός ικανότητα καί τήν άκοίμητον καί άγρυπνον μέριμναν. 
Καί τούτο ή Διεύθυνσις τής Ατμοπλοιας πλειστάκις δΓ έγγραφων έξέφρασεν 
αΰτω, μυριάδες δ επιβατών 'Ελλήνων και ξένων μετά γλυκυθυμίας άναφέρουσι 
τδν εύγενέστατον καί περιποιητικότατου αύτού τρόπον.

Κατά τδν Κριμαϊκόν τού 1851 πόλεμον, τών 'Ελληνικών πλοίων άργούντων. 
προθύμως άπεδέχθη θέσιν πλοηγού έν τή ναυαρχίδι τού Γαλλικού στόλου, 
τού ναυάρχου ζητήσαντος τδν άριστον τών 'Ελλήνων ναυτικών παρά τού έν 
Σύρω Προξένου τής Γαλλίας Πέτρου Γκίζη, οστις πεποιθότως καί άνεπιφυλάκτως 
συνέστησε τδν Ν. Σουρμελήν, πληρέστατα δικαιώσαντα τήν εκλογήν, ώς ώμο- 
λόγησε προς αυτόν τόν Πέτρον Γκίζην δ ναύαρχος, οτε μετά τήν λήξιν τής 
Τιτανομαχίας εκείνης διήλθεν έκ Σύρου, μετά θαυμασμού διηγούμενος, ότι 
ουδέποτε απέλιπε τήν γέφυραν τής ναυαρχίδος παρά τδ πλευρδν τού ναυάρχου 
ίστάμενος, καί όλιγωρών τών σφαιρών και βολίδων τών έκ τών'Ρωσσικών φρου
ρίων καί οχυρωμάτων έκσφεδονωμένων κατά τών ηνωμένων στόλων ’Αγγλίας 
καί Γαλλίας. Ταύτα μαρτυρεί καί το εύαρεσκείας έγγραφον αύτού τού ναυάρχου 

ποδς τδν Ν. Σουρμελήν, πολλάκις προτρέψαντος νά καταταχθή εις τον Γαλλικόν 
στόλον μετά βαθμού δελεαστικού.

Καί πάλιν έπάλαιε μετά τής έμφυτου ανδρείας καί φιλελευθερίας ή πάγκαλος 
αλλά καί δύσμοιρος Κρήτη πρδς τούς κτηνώδεις καί θηριώδεις τυράννους αυτής 
απδ τού 1866 μέχρι τέλους τού 1868. Είχεν ήδη καταστραφή τδ τροφοδοτικόν 
άτμόπλοιον «Άοκάδιον», ο'ι δέ Τούρκοι έπιμόνως καί βαθμηδόν κατασχόντες τά 
πλεϊστα τών παραλίων καί τά έπίκαιρα όχυρώσαντες, περιέστειλαν τον διά 
θαλάσσης αποκλεισμόν εις όλίγιστα μέρη, εύχεοώς ύπδ τού στόλου φυλαττό- 
μενα, άτε δή μόλις έχοντα 40 μιλιών έκτασιν, ενώ πρότερον ήσαν 30θ μιλιών 
παράλια ελεύθερα πρδς αποβίβασιν τροφών, πολεμοφοδίων καί έπικούρων άνδρών 
ύπέρ τής μαχομένης μεγαλονήσου. Πρδς δέ τούτοις, ένώ οί Τούρκοι είχον τότε 
μέγαν καί ακμαϊον στόλον περί τά ΰδατα τής νήσου, έπρομηθεύθησαν τέσσαοα 
ταχυπλοώτατα καταδρομικά πρδς τοΐς προτέροις τρισίν, έφοπλίσαντες διά πυρο
βόλων “Αμστρογκ, έπί 3 έως 4 μίλια βαλλόντων ήμας άποτελεσματικώς, ένώ 
τδ ήμέτερον ασθενές σκάφος « "Ενωσις» ήτο άθλίως ώπλισμένον, μόλις έξ άπο- 
στάσεως μιλίου ένδς δυνάμενον νά σφαιροβολή μετά τίνος αποτελέσματος. Έν 
τοιαύτη ξυρού ακμή ήσαν τά τής Κρήτης αβοηθήτου, απεγνωσμένης καί ψυ- 
χορραγούσης, εύλόγως άποκνούντων τών πλοιάρχων νά ριψοκινδυνεύωσιν έπί 
βεβαίω δλέθρω, οτε προσεκλήθη ό Ν. Σουρμελής ν’ άναλάβη κατά τδν ’Οκτώ
βριον αρχόμενον τού 1867, τούς παράβολους τούτους άθλους. Πέντε καί ε’ίκοσιν 
(25) όλους πλούς έξετέλεσε τεραστίους έν κινδύνοις απιστεύτοις, έν έπιτυχία 
έπιλαμπρυνούση τά χρονικά τής Ναυτικής Ιστορίας τής Ελλάδος αρχαίας καί 
νεωτέρας, ώς ώμολόγησεν αυτός ό ήρως τών θαλασσών Κανάρης, ό τής Αμε
ρικής ΙΙρέσβυς Tackerman, δ τύπος τής Ευρώπης καί Αμερικής καθ’ έκάστην 
εΰφημοτάτων πληρούμενος έκθέσεων μέχρι τής ένδοξου καί αλησμονήσου ημέρας 
τής 2 Δεκεμβρίου 1868, καθ’ ήν ό Άγγλότουρκος Στόλαρχος Χόβαρτ άπελπι- 
σθείς ένήδρευσεν άνάνδρως παρά τά διεθνή νόμιμα τδν Σουρμελήν περί τήν 
είσοδον τού λιμένος Σύρου ! Καί πάλιν όμως κακός κακώς άπέτυχε. κατησχυμ- 
μένος έκ τής εύστοχου πυροβολήσεως τού Σουρμελή, έξαισίως κύβε 5 νώντος τήν 
λεπτοφυα «"Ενωσιν». Σύμπασα δ’ή πόλις τότε άπεθεώρουν έκ τών παραλίων 
ιός άπό αμφιθεάτρου μετά παλλομένης καρδίας τόν άνισον αγώνα, καί μετ’ 
έξαλλου ένθουσιασμού και άνευφημιών ούρανομήκων καί παραφορών ύπεδέχθη- 
σαν τον νικητήν.

Ηλίκος θρίαμβος δικαιότατος !
Οί διαναγνώσαντες το λαμπρότατον Ήμερολόγιον τού αριστέως τούτου, 

έκδοθέν τότε ύπδ τού αδελφού αυτού Δανιήλ Σουρμελή Διευθυντού τού Ελλη
νικού Λυκείου εις χιλιάδας αντιτύπων έπ’ ώφελεία τής πρδς σχηματισμόν τού 
’Εθνικού Στόλου Επιτροπής, έξαίρουσι τήν έν τώ Ήμεοολογίω αφέλειαν, τήν 
απλότητα, τήν ακρίβειαν καί μετριοφροσύνην τού ναύτου ημών, ό δέ τής Ναυ
τικής Ιστορίας Καθηγητής έν τή Σχολή τών Δοκίμων κ. 'Ράδος απονέμων τώ 
πλοιαρχώ τούς προσήκοντας έπαίνους έπί τοΐς κατορθώμασιν αύτού έν βιβλίω 
διδακτικώ ομολογεί, ότι ούδείς άλλος πλοίαρχος έτήρησεν ούδ’ έδημοσίευσε 
τοσούτον ακριβές καί σαφές Ναυτικόν 'Ημερολόγιου, οίον ό Ν. Σουρμελής, 
σπουδαίαν εισφοράν αύτδς μόνος είσενεγκών τή Ναυτική Ιστορία.

Εύλόγως πάντες σεμνυνόμεθα σήμερον, συλλογιζόμενοι ότι ανήρ μή βαθμο
φόρος, διά σκαφιδιού ασθενέστατου διέπραξεν έργα ηρωικά προς στόλον δλον 
μέγαν Τουρκικόν. Αλλά φεύ ! άκοντες διά φυσικού τών ιδεών συνειρμού κατα- 
σπώμεθα εις τδ έξασθενούν τήν έθνικήν ημών 'Ιστορίαν έτος 1897, καί έν 
οδυνηρά μελαγχολία άποστρέφομεν αύτού το πρόσωπον ημών μετ’ αρρήτου 
άλγους. ’Ολίγω ϋστεοον τών γεγονότων τούτων λαμβάνει αίφνης παρά τού Κε- 
δίβου Αΐγύπτου μυστικήν πρόσκλησιν νά μεταβή κατά τάχος εις Κάϊρον, καθόσον 
ουτος παρασκευαζόμενος εις πόλεμον πρδς τον Σουλτάνον ύπέρ τής πλήρους 
εαυτού ανεξαρτησίας, έστρεψε τά βλέμματα πρδς τόν Ν. Σουρμελήν, ιν ανά
θεση αύτω τήν άρχιναυαρχίαν. Σπεύσας έκεϊ συνεννοήθη μετά τού Κεδίβου έν
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επανειλημμένα!; μυστικαϊ; πολύωροι; συνδιασκέψεσι, γνωσθείσαι; μόνω τώ 
φιλοπάτοιδι όμογενεϊ Ί. Άντωνιάδη καί τώ Δανιήλ Σουρμελή. Άτυχώ; ό Κε- 
δίβη; ηναγκάσθη έξ άνωτέοων αίτιων ν ’ άναβάλη τήν έκτέλεσιν εί; εύθετω- 
τέοου; καιοού;.

Ό Ν. Σοι'ριιελης διέλαμψε καί κατά τήν έπανάστασιν τή; Κρήτη; τώ 
1878. Αύτόν καί μόνον έζήτησεν ή έν ’Αθήνα1.; Κρητική ’Επιτροπή διά τοΰ Προέ
δρου αυτή; αειμνήστου Μάρκου 'Ρενιέρη, αύτόν ή Κυβέρνησι; δι’ αύτογράφου έπι- 
στολή; Αλεξάνδρου Κουμουνδούοου του Ποωθυπουογοΰ, καί του κ. Μπούμπουλη 
Υπουργού τών Ναυτικών, ούδενό; πλοιάρχου αναλαμβάνοντο; τοιαύτην προ- 

φανώ; όλεθρίαν αποστολήν, απεογησάντων έκ πανικού καί αύτών τών ατρομήτων 
ναυτών καί πυροβολητών καί μηχανικών, καί έπ ’ ούδενί λόγω δεχόμενων νά 
έκθέσωσι ματαίω; τήν ζωήν αύτών εί; προΰπτον κίνδυνον. Άλλ’ όποιον καί 
δπόσον ήτο τότε τό γόητοον τοΰ όνόματο; «Σουομελή». Εν βραχεί χρόνω ό 
Σουρμελή;, προσδραμών εί; τήν φωνήν τή; πατρίδο;, συνεννοήθη μετά τών 
αρμοδίων περί τών αναγκαίων έπισκευών τοΰ άτμοπλοίου «Πανελληνίου», (τή; 
« Ένώσεω;», τή; «Κρήτη;», καταδρομικών έξ ασύγγνωστου ολιγωρία; καταστρα- 
φέντων), μόλι; διασωθέντο; έκ τού παντελώ; ματαΐωθέντο; πρώτου άποάκτου 
πλοΰ ύπό άλλον πλοίαρχον, συνεκέντρωσε τού; ύπ’ αύτόν αριστεύσαντα; ναύτα; 
καί πυροβολητά; κατά τήν πρώτην έπανάστασιν τού 1866—1868, συνεκρότησε 
τόν αναγκαϊον αριθμόν τών θερμαστών καί μηχανικών μετά μεγίστων κόπων 
καί δυσχεοειών, έτοποθέτησε καταλλήλω; εί; τό άτμόπλοιον δύο τορπίλλα; ύπό 
τήν οδηγίαν τοΰ Φούγκ διδάξαντο; σαφώ; καί τόν χειρισμόν αύτών, καί προ- 
παρασκευάσα; πάντα τά προ; πλοΰν, έτέλεσε μετά βαθεία; κατανύξεω; σύμ- 
παντο; τού πληρώματο; Αγιασμόν, καί διά προσλαλιά; νευρώδου; ένεθουσίασε 
πάντα; καί μέχρι δακρύων συνεκίνησεν ύπέο τή; πολυτλήμονο; Κρήτη;' καί 
ούτω; απήοεν έκ Σαλαμϊνο; τήν 11 ώραν π. μ. τή; 9 Φεβρουάριου 1878, 
κομίζων τοΐ; μαχομένοι; έφόδια καί έπικούρου;.Έξετέλεσε δ’ αύτ'ο; μόνο; πάντα; 
τού; αναγκαίου; πλοΰ;, 18 τόν αριθμόν, διαλανθάνων θαυμάσιοι; τού; Τουρκικού; 
στόλου;, καί ζώπυρών τήν έπανάστασιν μέχρι τή; 9 ’Ιουλίου 1878, ότε ή έν 
Βερολίνω συνδιάσκεψις τών Δυνάμεων έξήνεγκε τήν άπάνθρωπον αύτή; άπόφα- 
σιν, δι’ή; κατεδίκαζε τήν Κρήτην νά ύπαχθή καί πάλιν ύπό τόν ’Οθωμα
νικόν ζυγόν.

Καί τών 18 τούτων πλόων έτήρησεν ό Ν. Σουριιελής ήμερολόγιον ακρι
βέ; καί λεπτομερειών περιέργων πλήοε;, δπερ εύχόμεθα νά ίδωμεν δημοσιευό
μενο'/ έν ένί τεύχει μετά τού ποώτου τών 25 πλόων τού 1867—1868 έκλελοι- 
πότο; ήδη, προ; αίωνίαν μνήμην τοΰ μεταστάντο; και δόξαν τή; πατοίδο;, έτι 
δέ καί πρό; παραμυθίαν έν τοΐ; δυστυχεστάτοι; τούτοι; καιροί;.

Ό ’Αλέξανδρο; Τάκκερμαν ιTackerman), ό πασίγνωστο; καί διά φιλελ- 
ληνική; συγγραφή; φιλέλλην ΙΙρέσβυ; τή; ’Αμερική; έν Άθήναι; κατά τό 
1868, ποό τινων δ’ έτών ποεσβεύων έν Κωνσταντινουπόλει, υ,αθών ότι ό Χόβαοτ 
πασά; προσεκάλει εί; γεύμα τόν Ν. Σουρμελήν, έκεΐ τότε παρεπιδημούντα, 
απέτρεψεν αύτόν μετά ζωηρά; έπιμονή; είπών’ «”Ολω; ανάξιον είναι εί; σέ, 
■> κ. Σουρμελή, νά συμπαρακαθίση; εί; τράπεζαν σύ ό ένδόξω; καί νικηφόροι; 
» ύπέρ ελευθερία; ύπηοετήσα; τήν περικλεά σου πατρίδα, μεθ ’ ένό; Χόβαρτ, 
» έπί μισθώ Τούρκου; ύπηοετοΰντο; έπί καταδουλώσει Λαού έλευθέρου καί 
» ανδρείου». Κατά δέ τό 1880 καταπλεύσα; εί; Μύκονον ό Ιταλό; πλοίαρχο; 
Karava έπιβαίνων τοϋ iAIToudatore» λαμπρού καί ισχυρού θωρηκτοΰ, άπέ- 
νειμε μεγάλα; τιμά; τώ Ν. Σουρμελή έπισκεφθέντι τόν θέα; άξιον «Αΐϊοιι- 
datore». Ενώ δ ό Ν. Σουρμελή; έπήνει εύλόγω; τό πλοϊον, ύπολαβών ό 
πλοίαρχο; Ιταλό; διά τή; αρμονική; καί γλυκεία; Ιταλική; γλώσση;" « Ημεϊ;, 
» είπε, κ. Σουρμελή, ωχοιώμεν απέναντι σού καταυγαζοαένου ύπό άκτίνων 
» α®θίτου δόξη;».

Τά ευρέα στέρνα τού Νικολάου Σουριιελίι έπληρούντο πάντοτε μένου; 
και φιλοπατρία; φλεγούση;, ή δ' εύγενή; αύτοΰ καρδία έπάλλετο μέχρι τελευ
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ταίας πνοής ύπέρ τής άτυχούς Κρήτης, απέθανε δέ βαθύτατα τεθλιμμένος έπι 
ταις τελευταΐον έπελθούσαις έθνικαις συμφοραϊς και τή άνερμηνεύτω τού θαλασ- 
σοκρατούντος ημών Στόλου αδρανεία.

Εϊη αγήρως ή μνήμη αυτού !

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΟΥΣΤΑΥΟΥ ΦΛΟΥΡΑΝΣ
ΙΙρός τόν (Συντάκτην της έν ΠαρκΣίοις Illustration

2^τελλω ύμΐν την φωτογραφίαν τοΰ Σουρμελή, πλοιάρχου τής κ'Ενώσεως», 
όστις έπΐ έτος καϊ ήμισυ, άπό τής τραγικής καταστροφής τοΰ Αρκαδίου, έφοδιάζει 
τήν Κρητικήν έπανάστασιν.

Θέλετε δυνηθή ν' άνατυπώσητε εις τήν Illustration τήν ειλικρινή καϊ 
εύγενή φυσιογνωμίαν αύτοΰ, έν δέ τή νμετέρα στοά τών άνδρών, οιτινες τιμώσι 
τήν άνθρωπότητα, θέλει κατέχει έπαξ,ίως τήν θέσιν αύτοΰ.

Πολλάκις κατ’ έπικίνδυνον καί σκοτεινήν νύκτα διεπεραιώθην μετ αύτοΰ έκ 
Σύρου εις τά παράλια τής Κρήτης. Πάντοτε έθαύμασα τήν άταραξίαν, τόν άπλοΰν 
καϊ φυσικόν ηρωισμόν, τήν βαθεΐαν ναυτικήν έπιστήμην αύτοΰ

Ούδέν φως, ούδεϊς ήχος έν τώ πλοίω’ σκότος πλήρες, βαθεΐα σιωπή Η ννξ 
είναι τόσον σκοτεινή, ώστε δέν δύναταί τις νά διακρίνη τόν άντίχειρα άπό τόν 
λιχανόν αύτοΰ, καί έν τούτοις ώς διά μαγείας ό Σουρμελής φθάνει κατ’ εύθεΐαν 
είς έκεΐνον τόν όρμον τής Κρήτης, όστις ήτο προσδιωρισμένος έν ταις όδηγίαις 
αύτοΰ άποπλέοντος έκ Σύρου. Πλέει κατ' εύθεΐαν είς έκεΐνον τόν όρμον διά τής 
έμπειρίας, δι έλλάμψεως, καί όχι πλέον διά ναυτικής έπιστήμης, ούδέ δι υπολογι
σμού τών αποστάσεων, άδυνάτου έν τώ ψηλαφητω σκότει. ' Τπάρχουσι χίλιοι όρμοι 
έν Κρήτη ό Σουρμελής ουδέποτε έλανθάσθη, ουδέποτε είσέπλευσεν είς τούτον, 
ένώ ώφειλε νά είσπλεύση είς τόν άλλον.

Καί έκεΐ διατρίβει δύο ώρας ύπό τήν σκιάν βράχου, δύο βήματα μακράν 
τοΰ έχθροΰ, όστις ένεδρεύει νά έπέλθη μετά δυνάμεων, μετά τριών ή τεσσάρων 
φρεγατών, όπως κατασυντρίψω αύτόν άφεύκτως : δύο ώρας, ινα ρίψη τό φορτιον 
αύτοΰ είς τήν ακτήν, τρισχιλιους σάκκους άλεύρου ή διπύρου, εξακόσια κιβώτια 
φυσεκίων, και έθελοντάς. Πρός ανταλλαγήν λαμβάνει πτωχάς Κρήσσας, ΐνα μετα- 
φέρη αύτάς είς τήν 'Ελλάδα, πτωχάς γυναίκας, αΐτινες είναι έκεΐ έπΐ τής ύγρας 
άμμωδίας, σχεδόν γυμναϊ καϊ άσιτοι, πλήν άν έφαγον χόρτα βραστά, πτωχάς 
γυναίκας διαφυγούσας έν καιρώ νυκτός έκ τών χωρίων αύτών πυρποληΰέντων 
ύπό τών Τούρκων, καϊ αΐτινες έπΐ τρεις ή τέσσαρας ημέρας προσδοκώσι μετ* άγω- 
νίας τό σωτήριον πλοϊον.

Ουδέποτε ό Σουρμελής έχασεν ούδ’ ενα σάκκον άλεύρου, ουδέποτε άπεφόρ- 
τωσεν αύτό, παρά τήν αύστηράν έπαγρύπνησιν τοΰ έχθροΰ έπι τινων σημείων 
τής Κρητικής παραλίας, άλλαχοΰ ή όπου είχε διαταγήν ν' άποφορτώση αύτό. 
Καϊ έξετέλεσε πλείστους πλοΰς είς τήν Κρήτην.

Ό Σουρμελής έχει όλην τήν άγαθότητα τοΰ ναύτου. Μεθ' έκάστην τών έπι- 
κινδύνων τούτων έκδρομών, εύθυς άποβαίνων είς Σΰρον τρέχει ν άσπασθή τήν 
νέαν σύζυγον αύτοΰ ήν λατρεύει καϊ τό μικρόν αύτοΰ τέκνον. ’Ακολούθως μετά 
δύο ήμέρας άναχωρεΐ, καϊ ούτω καθεξής πάντοτε, άπλούστατα, έφ όσον άν έχωσιν 
άνάγκην αύτοΰ, ούδέ ύποπτευόμενος τό παράπαν τόν ηρωισμόν μεθ’ ού φέρεται.

Εγένετο αίτιος νά ζήσωσιν οί πτωχοϊ Κρήτες, έσωσεν άπό τόν διά πείνης 
θάνατον χιλιάδας άνθρώπων, μετέφερεν είς τήν 'Ελλάδα, όπου περιέθαλψαν, 
έθεράπευσαν πολυαρίθμους γέροντας, γυναίκας, παιδία, πληγωμένου·:.

Ούτος ιιέλλει νά δικασθή ώς πειρατής.
ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΦΛΟΥΡΑΝΣ

(Κατά μετάφρασιν έκ τής Illustration)
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τX ΗΣ Μεσσηνίας αγαστόν τέκνον δ Κωνσταντίνος Δαγρές, έγεννήθη 
έν Βρωμοβρύσει τής Άμφείας κατά το α' δεκαήμερον του Ιουλίου του 1821. 
Ό πατήρ αυτού Άθαν. Δαγρές έκ των ολίγων πρωταγωνιστησάντων οπλαρχη
γών πολεμήσας άνδρειότατα έν Βαλτετσίω, έπί κεφαλής των Καλαμιών και έννε- 
νήκοντα άλλων επίλεκτων οπαδών, αποκοούσας τάς έπανειλημμένας εφόδους τού 

Κεχαγιά Βεγή καί σώσας 
τήν μάχην ταύτην κατά 
τήν ομολογίαν τού Κολο- 
κοτρώνη, έπεσε γενναίως 
άγων.σάμενος έν Τριπό- 
λει καθ’ ήν στιγμήν κρα
τών εις τας χεϊρας τήν ση
μαίαν έπυρπόλει τάς πέριξ 
οικίας, ΐνα στενοχωρήση 
τους εις τα «σπήτια των 
Τσεκουραίων» άποφασι- 
σθέντας μέχρις έσχατων 
έγκλειστους Τούρκους.

Τον υιόν του Κωνσταν
τίνον αφήκε μόλις εις ηλι
κίαν τεσσαράκοντα ήμε- 
ρών έντελώς απροστάτευ- 
τον καί ένδεή ώς συνέβη 
εις τά τέκνα τών πλεί- 
στων πεσόντων οπλαρχη
γών. Έν τούτοις ή φύσις 
ηυξησεν άκμαιον τό βρέ
φος εις μείρακα παιδευ- 
θέντα τά πρώτα γράμματα 
ώς συνήθως τότε έγένετο, 
παρά τώ ίερεΐ τού χωρίου.

Άτυχώς τά γράμματα 
ταΰτα καίτοι ολίγα άπε- 
τέλεσαν τήν στοιχειώδη 
παιδείαν τού μετά ταύτα 
ρήτοοος Δαγρέ, έλλείψει 
μέν έκπαιδευτικών μέσων 
σπάνει δέ καί τών απα
ραιτήτων έφοδίων. 

Άλλ’ ό χαρακτηρ καί τά σπάνια προτερήματα τού άνδρός έν τώ στενώ τών 
χωρικών κύκλω δεν έβράδυναν ν’ αναλάμψωσι καί έν τώ περιωρισμένω έκείνω 
κοινωνικώ όρίζοντι να τον καταστήσωσι περίβλεπτον, τούθ δπερ έγένετο κυρία 
αιτία νά συνδεθή δι’ αγχιστείας μετά τής καλλιτέρας τών Μεσσηνιακών οικογε
νειών τού Άθ. Δανηλοπούλου Πληρεξουσίου έν τή έθνοσωτηρίω, Βουλευτού έπί 
πολλάς περιόδους καί Δημάρχου έπί τριακονταετίαν. Ένθαρ^υνθείς καί ΰποβοη- 
θούμενος ό Δαγρές έξηκολουθησε τδ κοινωνικοπολιτικόν στάδιόν του έκλεχθεΐς 
τό πρώτον Βουλευτής Καλαμών τώ 1851 έν ήλικία τριάκοντα έτών. Έκτοτε 
μέχρι τού 1871 έξελέγετο συνεχώς Βουλευτής καί διετέλεσεν έφ’ικανόν χρόνον 
Νομ,άρχης καί Διευθυντής τής Άστυνομ.ίας ’Αθηνών, δυνηθείς ν ’ άντεπεξέλθη μετά 
πρωτοφανούς δεξιότητος εις τάς τότε πολλαπλας άνάγκας τής δημοσίου ασφαλείας.

Ώς πληρεξούσιος ό Κωνσταντίνος Δαγρές εις τήν έθνοσωτήριον ήγω- 
νίσατο μετά θέρμης καί αύταπαρνήσεως υπέρ τών λαϊκών έλευθεοιών, τεθείς έπί 
κεφαλής τών ριζοσπαστών. Αί φλογέρα! αλλά καί μεμετρημέναι και πλήρεις 
πρακτικού πνεύματος αγορεύσεις του, δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς άρίστη

είκών τού άνδρός, τών φρονημάτων αυτού καί τής έπιμονής έν τή προς εαυτόν 
πεποιθήσει, δι’ ής πολλάκις έξηνάγκασε τόν Μαυροκορδατον νά ϋποχωρήση συν- 
θηκολογών. Πάντοτε θιασώτης ιδεών μή μεμακρυσμένων τών πραγμάτων υπη
ρέτησε θαυμασίως καί άποτελεσματικώς δχι μόνον τήν πατρίδα του έν τή σμικρα 
αυτής περιοχή, αλλά καί τό καθ’ ολον Ελληνικόν δνομα μέ θυσίαν τής ΰπάρ- 
ξεως του έδούλευσεν, έκστρατεύσας ώς ’Αρχηγός ίδιου σώματος Βρωμοβρυσέων έν 
έτει 1854 εις Καλαμπάκαν καί δαπανήσας έξ ιδίων όχι ολίγα. Μή κύπτων 
τήν κεφαλήν πρό ούδενός εϊμή ποό τού αληθούς και τού δικαίου ανεφάνη άνήρ 
κατ’ έξοχήν τού καθήκοντος καί τής άληθείας καί διεκρίθη έκτοτε διά τό έκτα
κτον ψυχικόν αυτού σθένος καί τήν καρτερίαν.

Έν τή πολιτική μυρίας δοκιμάσας όδύνας, ΐδων σύζυγον προσφιλή πίπτου- 
σαν θύμα σφαίρας δολοφονικής έκ πολιτικού συμφέροντος σκευωρίας, μετρήσας 
μέχρι τρύγος ποτήρια συνεχή πικρίας έκ τής απώλειας υιών τελείως άνταξίαν 
τού πατρός αύγήν αίσιωτάτης ημέρας συμβολίζοντας, ένέμεινεν οΰχ ήττον εις 
τήν άπόιοασιν τής πολιτικής καί αντί νά αίσθανθή τήν συνήθη αποστροφήν προς 
ανθρώπους καί ανθρώπινα, τούναντίον τούς πάντας ηγάπησε καί μετά ζέσεως 
καί φιλοπάτριδος ένδιαφέροντος έργασθείς, ού μόνον εις παρασκευήν άπειρων κοι
νωφελών έργων συνετέλεσεν, άλλά καί υπέρ τής παιδείας και τής προόδου τού 
τόπου έπόνησεν. άγωνισθεΐς νά καταπολεμήση παν διεγειρόμενον πάθος μεταξύ 
τών συμπολιτών του καί συντείνη εις συμφιλίωσιν αυτών.

Τό σπουδαιότερον όμως κεφάλαιον τής ιστορίας τού ανδρός τούτου, είναι τό 
δρών μέρος, οπερ έσχεν έν τή Μεταπολιτεύσει. Γνωρίσας τόν “Οθωνα κατά βάθος 
καί σπουδάσας τήν Αυλήν του όσον ολίγοι, ύπήρξεν έκ τών πρώτων πατρόνων 
τής ιδέας τής Μεταπολιτεύσεως, άποτελέσας έν έκ τών μάλλον έπιλέκτων προσώπων 
έν τή κατά τού ’Όθωνος συνωμοσία. Εις τόν Κωνστ. Δαγρέν άνετέθη ό φόνος τού 
Α' Βασιλέως τών Ελλήνων έν Μεσσηνία.'Ο κλήρος έλαχεν εις τόν τολμηρότερον 
τών συνωμοτών άλλά καί εις τόν ήθικώτερον πολίτην. Δι’δ όταν έξηγγέλθη αύτώ 
ή έντολή, σιωπήσας έπί τινας στιγμάς είπε τά εξής άξιομνημόνευτα- «εΐπομεν 
νά πολεμήσωμεν διά μέσων θεμιτών άλλ’ ό φόνος καί ή δολοφονία είναι άθέμιτα" 
αί χεϊρές μου ποτέ δέν θά βαφούν εις τοιοΰτον λύθρον ανομίας καί άνανδρίας». 
Μετά τήν έξωσιν γνωστά είναι τά έπακολουθήσαντα όργια, αί άρπαγαί, οί φόνοι 
καί αί λεηλασίαι. Ή Μεσσηνία υπέρ πάντα άλλον τόπον έγένετο θέατρον παρο
μοίων σκηνών, ών τήν κηδεμονίαν είχον άναλάβει οί μάλλον περιφανείς καί οί 
μάλλον ϊσχύοντες τής έποχής έκείνης. Ό Δαγρές έν τοσούτω απέσχεν όλων 
αυτών, μετά λύπης καί άνίας θεώμενος' όπόταν δέ τις τών φίλων έτόλμησε 
νά έκφέρη παραινετικήν γνιόμην έπί τά συνήθη τής έποχής, μετ’ άποστροφής 
ό μεγαλόκαοδος γέρων είπεν' «άλλοι άς είναι έδώ, οί άνδρες τών αιμάτων»,

Τοιοΰτος έν δλίγοις ό άνήρ, άπέθανεν έν Καλάμαις τήν 4 Ιανουάριου τού 1898 
καταλιπών ιστορίαν διδακτικωτάτην καί άγαν ελληνικής φυής, διότι γεννη
θείς έν στερήσεσι καί έρημία, διά τού ίδιου σθένους άρίστην έν τή πολιτεία κατέ- 
σχε θέσιν, μήτε ξένων διδασκάλων εύμοιρήσας, μήτε παιδεύσεω; έν Εσπερία 
τυχών. Ή ολιγόστιχος βιογραφία του έναογώς έκδιδάσκει ότι ή φλός έν τώ 
σταδίω τού Κωνσταντίνον Δαγρέ άνέθορεν έκ τής τέφρας, δήλα δή έκ τής 
έγκαταλείψεως, τής δρφανίας καί τής πενίας. Έν τώ βίω τούτω δύναται ό ανα
γνώστης ν’ άνεύρη τήν άλήθειαν τών λόγων τού Σμάλς, όστις μετά παρρησίας 
διεκήρυξεν ότι «άναγκαϊον προαπαιτούμενον τής προόδου καί τής σταδιοδρομίας 
τών άτόμων είναι ή δυστυχία». Δυστυχής νέος ό Δαγρές κατώρθοισε ν’ ανάδειξη 
εαυτόν καί τούς άπογόνους του κρατίστους μεταξύ τών Μεσσηνίων. Άν δ αλη
θώς ουτος ηύτύχησεν έν τώ βίω, έν τώ θανάτω θά μακαρίζηται, καθ' όσον εις 
τήν Μεσσηνίαν έκληροδότησεν υιούς, έφ’ ών έρειδομένη σπουδαίως δύναται νά 
έναβούνηται ή πατοίς. Ό κ. ΛΑκόλαος ζϊαχρές Δικηγόρος καί τέως Βουλευτής 
Καλαμών, άποτελεϊ εύελπι στήριγμα ού μόνον τής έπαρχίας άλλά καί τής πατρί- 
δος έν γένει, ό δέ κ. Ilavlog Jaygeg Δήμαρχος "Αριος παρέχει εαυτόν έςαί- 
ρετον κηδεμόνα τού Δήμου του. φ
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® ΙΩΑΝΝΗΣ X. ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ Sf

Vous qui volez partout ou gemit la souffrance 
Achaque des espoirs offrant une esperance, 
Ma muse vous prefere aux plus vaillauts querriers!

(Lachambeaudie)

έκ τών εύγενών τούτων ηρώων του αισθήματος, τούς οποίους προτιμά
παντός άλλου νά εξύμνηση ή μούσα τοΰ μνημονευθέντος ποιητού, είναι καί ό αεί
μνηστος ιατρός ’Ιωάννης X. Ζωγραφίδης, ό πέτων δλοψύχως έκεϊ ένθα 

ό στεναγμός τής οδύνης και τής 
απελπισίας έζήτει άπ’ αύτού τό 
βάλσαμον τής υγείας καί τής 
παρηγοριάς. Ήτο εις έξ εκείνων, 
οιτινες σκορπίζουν άσώτως τήν 
υγείαν καί τήν έλπίδα, μετ’ αυ
τών δ'ε καί τούς θησαυρούς τοΰ 
βαλαντίου των, τόσον εις τούς 
πλουσίους ασθενείς, οσον καί εις 
τούς στενάζοντας γοερώς έκ τοΰ 
βάθους τών στερήσεων καί τής 
άθλιότητος, τόν στεναγμόν τοΰ 
πόνου καί τής άσθενείας. Καί διά 
τούτο πάντες οί γνωρίσαντες αυ
τόν διατηρούσι ζωηρώς δροσεράν 
τήν γλυκεϊαν άνάμνησιν έκείνου, 
τήν άνάμνησιν τής εύγενούς αύ
τού καρδίας καί τού πνεύματος, 
τήν άνάμνησιν τής μελαγχολικής 
καί ωραίας αύτού φυσιογνωμίας, 
τής όποιας παλαιάν άτυχώς εικόνα 
εύτυχούμεν ν’άναρτήσωμεν έφέτος, 
άν καί άργά, εις μίαν πλευράν 
τής «Ποικίλης Στοάς».

Έπί τής είκόνος ταύτης έάν 
^ίψη τις έν βλέμμα ύπέθεσεν ήδη 
τήν βιογραφίαν τού ιατρού’ διότι 
αυτή είναι γραμμένη έπί τής τρυ- 

φερώς μελαγχολικής αύτού φυσιογνωμίας, τής στολισμένης μέ ολα τά δώρα τής 
ελληνικής καλλονής καί εύγραμμίας, άπό τής οποίας αποπνέεται δλη ή εύγενής 
ποίησις τής έλαφρας καί γλυκείας ιατρικής φιλοσοφίας, τής κεκοσμημένης μέ τά 
άπειρα χαρίσματα τού αισθήματος τής πρδς άλλήλους αγάπης. ‘Έν μόνον βλέμμα 
αρκεί, όπως άναγνώση τις τόν βίον αύτού, καί τόν αίσθανθή πολύ βαθύτερον 
άπό τήν περιγραφήν τού δεινοτέρου βιογράφου. Όμιλεϊ αύτός ούτος ό βίος, αύτό 
τούτο τό αίσθημα τής ζωής του, έν τή έκφράσει ταύτη τή μελαγχολική καί 
γλυκεία τής φυσιογνωμίας του, έφ' ής είναι διάχυτος ή θλϊψις, ή ύψηλή καί 
άνδρική θλϊψις', έξιχθεΐσα εις έν ύψος εύγενείας καί ποιήσεως σχεδόν ’ιδεώδες 1 

Τί είναι ό βίος; Έρωτα ό Φεουχτερσλέμπεν, ό έξοχος συγγραφεύς τής « Υγιει
νής τής Ψυχής», ήν μετέφρασεν ό Ιωάννης Ζωγραφίδης.

« Ό βίος δέν είναι παρά μία ακηδία, μία κενή ιδέα, έν τεμάχιον χάρτου λευ
κόν, έφ’ όσον δέν έγραψέ τις έπ’ αύτού τήν λέξιν ύπε’φερα, δ έστιν Ιξηαα 1 . . . 
οΰτω δέ αιωνίως τό σύμβολον τής ζωής ημών έσται ό σταυρός περιεστεμμένος 
με ρόδα ! »

Μία ζώσα έπιβεβαίωσις τής άληθείας ταύτης ήτο καί δ βίος τού I. Ζωγρα- 
φίδον, έπί τού προσώπου τού οποίου βλέπει τις έν μια τρυφερά καί ήσύχω 
μελαγχολία τόν σταυρόν τού μαρτυρίου τής καρδίας, τήν έκφρασιν τής έσωτε-
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ρικής έκείνης ψυχικής καταθλίψεως, τής πιεζούσης πασαν άβράν ευγένειαν 
τής καρδίας, τής ήναγκασμένης ύπό λόγων ήθικών ύψίστων, ύπό τών λόγων 
τοΰ Ευαγγελίου καί τής ’Ιατρικής ν’ άγαπα άδελφικώς έν τοιαύτη ζωή—τοιοΰτον 
πλησίον I Άλλ’ αύτό τούτο τό καθήκον τό θλϊβον καί σταυρώνον διά τών συν
θηκών του τήν ψυχήν τοΰ εύγενούς ιατρού, αύτό τούτο τό καθήκον, ώς ή λόγχη 
τοΰ Άχιλλέως, ή πληγώνουσα καί θεραπεύουσα συγχρόνως, έκόσμει τόν σταυρόν 
αύτόν τής ψυχής, μέ τά όόδα ’τοΰ εύγνώμονος μειδιάματος καί μέ τά £όδα τοΰ 
χριστιανικού αισθήματος, τοΰ εύγενούς ιδεώδους τών αρετών τοΰ Εύαγγελίου !

“Ολα δέ ταΰτα άτινα άποπνέονται έν τόσον άληθεϊ ποιήσει άπό τής 
τεθλιμμένης καί γλυκείας αύτοΰ φυσιογνωμίας, όλα ταΰτα προσέθετον έν συμ
πλήρωμα τών βόδων έπί τοΰ σταυροΰ τής ζωής, δν πάντες φέρομεν, καί όστις 
είναι τοσοΰτον βαρύς, δσον καί ή εύαισθησία έκάστου. Επειδή δέ ή ηθική ευαι
σθησία τοΰ I. Ζωγραφίδου ητο άπείρως λεπτή καί έλαχίστης αντιστάσεως, διά 
τούτο φέρει έπί τοΰ προσώπου αύτοΰ τόν οργανικόν σχεδόν χαρακτήρα τών έσω- 
τεοικών του καταθλίψεων, αί’τινες έπίεζον συνεχώς τήν ψυχήν του καί α'ίτινες 
φαίνονται μόλις συγκρατούμεναι, όπως μή έκραγώσιν εις δάκρυα. Την ηθικήν 
του δέ ταύτην εύπάθειαν, ώς νά μή ήρκει αύτή μόνη, ηρέθεζον συνεχώς καί 
έτραυμάτιζον παθήματα άλλεπάλληλα, οίονεί άμιλλώμενα τί πλεΐον καί διαρκέ- 
στερον νά θλίψη τήν ψυχήν τοΰ άειμνήστου εύγενούς ιατροφιλοσόφου, όστις σιω
πηλός έφερεν έπί μέν τής καρδίας τόν σταυρόν τού μαρτυρίου τής ζωής, έπί δέ 
τών χειλέων τά αιώνια £>όδα τών μειδιαμάτων καί τών εύφυών χαριτολογημάτων.

'Ο I. Ζωγραφίδης έγεννήθη έν Μαυρίλλω τής Φθιώτιδος τώ 1832. ΤΗτο 
υιός τής Μαρούλας X. Ζωγραφίδου, θυγατρός τού Μεγάλου Αρχοντος καί πλου
σίου τής Φθιώτιδος Κοτσάμπαση Χατζή Δημάκη, τοΰ οποίου μέχρι σήμερον 
άκόμη διατηρείται ή άνάμνησις τοΰ μεγαλείου καί τών αρετών του. Ένεϊχεν 
έντός του, έν ολη τή άρχεγόνω καί φυσική του καταστάσει τήν δύναμιν έκείνην, 
τό μέγα έκείνο μυστήριον δι’ ου άγονται καί φέρονται οί λαοί καί τα πλήθη. 
“Ενεκα τούτου καί ό λαός τής Φθιώτιδος τοσοΰτον έλάτρευε τόν ύφ’ δλας τάς 
έπόψεις γενναϊον “Αρχοντα καί προστάτην αύτών, ώστε έν τινι Μονή, «τής 
Άγάθωνης » λεγομένη εύρίσκει τις ολόκληρον τήν εικόνα τοΰ “Αρχοντος, μ.έ τήν 
έπιγραφήν : «“Αρχών Χατζή Δημάκης». Τήν ισχυραν ταύτην καί μυστηριώδη 
τοΰ πάππου δύναμιν έκληρονόμησεν ό κατιών έγγονος έξηυγενισμένην καί παρηλ- 
λαγμένην, διότι τήν δύναμιν τήν άγουσαν καί φέρουσαν τά πλήθη άντεκατέστη- 
σεν έν τή ψυχή τού I. Ζωγραφίδου ή μάγος έκείνη δύναμις δι’ ής συνεκράτει 
εις ένα καί μόνον παλμόν τόσον τάς καρδίας τών άσθενών, οιτινες έλάμβανον 
ζωήν, χαράν καί έλπίδα άπό έν του μόνον βλέμμα, οσον καί τάς καρδίας καί τά 
πνεύματα τών μ,αγευομενων έν ταΐς συναναστροφαις ακροατών του. ’Από τού 
“Αρχοντος τούτου έλκουσι τό γένος αί μεγαλείτεραι οΐκογένειαι τής Φθιώτιδος 
καί τής Στερεας Ελλάδος άπάσης σχεδόν.

Τήν παιδικήν αύτοΰ ήλικίαν διήλθεν έντός τών θωπειών τής γνήσιας ελλη
νοπρεπούς άνατροφής, ήτις έδίδετο τότε ύπό τής αληθούς αρχαίας ελληνικής 
άρχοντιάς καί άριστοκρατίας. Μετά τήν σπουδήν τών γυμνασιακών του μαθη
μάτων εύρέθη προ τού κρίσιμου σημείου τής ζωής παντός νέου, τής έκλογής 
τούτέστιν ένός σταδίου. Άκούσας ό I. Ζωγραφίδης τήν καρδίαν του μάλλον ή 
τήν διάνοιαν, ήκολούθησε τάς ίατρικάς σπαυδάς μέ ειλικρινή πεποίθησιν οτι θέλει 
κατορθώσει τι διά τήν εύημερίαν τού πλησίον. Τώ οντι δέ μετ' έπιτυχεϊς σπου- 
δάς ήρχισε μετερχόμενος τό θειον τούτο έπάγγελμα πλήρης νεότητος, ύγείας 
καί καλλονής, γενόμενος ή χαρά τών γονέων του, τών άδελφών καί τών άγα- 
στών του φίλων. Εύρίσκετο εις τό κατακόρυφον τής ευτυχίας του, οτε φθονερός 
δαίμων έτοαυμάτισε θανασίμως αύτόν άφαρπάσας άπό τών αδελφικών του αγκα
λών τόν λατρευυ.ένον του αδελφόν Δημάκην, δικαστήν έν νεωτάτη ηλικία.

Τό κεραυνοβόλημα τούτο συνεκλόνισε τήν ηθικήν του ύπαρξιν καί διέσεισεν 
ε’ις τοσοΰτον βαθμόν, ώστε μόλις ό ευτυχής του γάμος κατώρθωσε’νά σώση αύτόν 
άπό μιας ανεπανορθώτου ήθικής καταστροφής, άπό μιας βαρυτάτης μελαγχο
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λίας. Όμολογουμένως έσώθη Store εύρε μίαν αληθή πράϋνσιν τών πόνων 
του έν τή πολυτίμω έπιδράσει ένός οικογενειακού βίου ενάρετου καί αγγελικού, 
χάρις εις τήν σύζυγον αυτού, δέσποιναν νύν διακεκριμένην, τύπον αληθή τής 
ελληνικής οίκοκυρωσύνης, φέρουσαν δ’ δλην τήν εΰγενή πνοήν τών ελληνικών 
αρετών, τής άφοσιώσεως προς τήν Πατρίδα και τήν Οικογένειαν ύπ'ερ ής έθυ- 
σίασεν ολην αυτής τήν ζωήν και ευτυχίαν. Όμολογούμεν επίσης ότι άμ.φότε- 
ροι έπαναζώσιν εις τούς δύο αύτών υιούς τον κ. Δημάκην Πρόξενον καί τόν κ. 
Στέφανον ’Ιατρόν, έν όλη αύτών τή αρετή καί τή εύγενεία τής ψυχής.

Μεθ’ δλας όμως ταύτας τάς αληθείς ευτυχίας, εις τό βάθος τής ύπάρξεώς του 
ύπήρχεν ή οδύνη διά τήν απώλειαν τού αγαπημένου αδελφού του, οδύνη βαθεϊα 
καί απέραντος, άνακυκωμένη έκάστοτε έκ τού περιβάλλοντος έν ώ έζησαν οί εις 
ψυχήν μίαν δύο αδελφοί ευτυχείς ύφ’ δλας τάς έπόψεις. Τώ ήτο αδύνατον νά 
μένη πλέον έν Έλλάδι. Μία δ'ε αποτυχία εις βουλευτικας έκλογάς, ό θάνατος 
τών γονέων του καί ενός έτέοου αδελφού του κατέστησαν λίαν έπείγοντα τόν 
ήθικόν καταναγκασμόν, δπως καταλίπη τόν τόπον άφ’ ού τοιαύτα καί τηλικαΰτα 
προσεδόκα ή όνειροπόλος ψυχή του.

Καί άπεχαιρέτισε τήν φίλην αύτού πατρίδα, διά νά μεταβή εις Κωνσταντι
νούπολή. Ενταύθα ηδύνατο νά λάμψη χάρις εις τά έκτακτα αυτού χαρίσματα, 
καί ν’ άνέλθη εις τά υψιστα τής κοινωνίας αξιώματα, ώς έπέτυχον τούτου οί φί
λοι καί ομήλικοι αύτού κ. κ. Κ. Ζαμ.πακός πασσάς καί ό Αρχίατρος τού Σουλ
τάνου Σ. Μαυρογένης, πλήν ό ’Ιωάννης Ζωγραφίδης δεν ειχεν ισχυρόν τό 
τείχος τής ήθικής του άντιστάσεως, ένεκα τών τόσων ήθικών προσβολών" οΰτω 
έδέησε νά ζητήση ενα ήσυχον λιμένα — καί ώς τοιοΰτον ευρε τάς Πριγ- 
κηπονήσους καί ιδία τήν Χάλκην — δπου ήρέμα ήδύνατο νά λησμονή τόν 
πόνον του ένασχολούμενος εις τήν αφειδή διάδοσιν τής πολυτίμου αύτού ιατρι
κής θωπείας καί έπιδράσεως. Έκεϊ περιώρισεν δλας αύτού τάς συγκινήσεις, 
αντικαταστήσας τόν βαθύν τής ψυχής του πόνον, μέ τήν γλυκεΐαν καί αγγελι
κήν χαράν τού νά βλέπη έπί εύγνωμόνων προσώπων τό ειλικρινές μειδίαμα καί 
τήν εύτυχή χαράν τού ζήν έν υγεία !

Καί παρήρχοντο πλέον αί έπίλοιποί του ήμέραι, ώς ήμέραι μιας ήσυχου καί 
μελαγχολικής εορτής τής ψυχής του έν αις αυτή απήλαυεν έκάστοτε τάς άγνάς 
έκείνας συγκινήσεις τής καρδίας, άς έφιλοδόξησεν ή μελαγχολική αηδών τής 
νεωτέρας 'Ελλάδος Άγανίκη I. Μαζαράκη, ανεψιά τού I. Ζωγραφίδου :

Ώ ! μίαν μόνην έπί γης ε'ιχα φιλοδοξίαν ! 
Νά καταπαύω δάκρυα, νά σβύνω τ?)ν όδύνην . . .

* Νά χύνω βάλσαμον γλυκύ εις την απελπισίαν . . .
Νά φέρω πάντοτε χαράν . . . τών πόνων τήν γαλήνην .

Ολοι δέ οί θησαυροί ούτοι τής ψυχής καί τής καρδίας τού άνδρός λάμπουν 
ώς αδαμαντόλουστος ακτινωτός στέφανος περί τήν σεμνήν μορφήν τού αληθώς 
εύγενούς έκείνου ανθρώπου, τού οποίου αιωνίως δροσεράν θέλομεν διατηρεί τήν 
ανάμνησιν τών αρετών καί τής χάριτος τού πνεύματός του. ’Ενθυμούμενοι τόν 
I. Ζωγραφίδιιν, δέν ένθυμούμεθα μόνον τόν ιατρόν Εθνικών Σχολών τών 
τής ’Εμπορικής καί Θεολογικής, καί τόν φιλάνθρωπον ιατρόν τού κόσμου. Ένθυ- 
μούμενοι αυτόν αΐσθανόμεθα μίαν άφατον μελαγχολικήν εύτυχίαν* δέχεται ή 
ψυχή ήμών τήν αόριστον θωπείαν, τήν αόριστον μελαγχολίαν ένός έκλείψαντος 
λατρευμένου οικογενειακού φίλου, έκ τών όλιγίστων έκείνων πολυτίμων έκλε- 
κτών, οιτινες, εισερχόμενοι έν τινι οικογένεια συναποφέρουσι μεθ’ έαυτών έν είδος 
έπιδράσεως τονούσης τήν οικογενειακήν αγάπην καί διαλυούσης τάς μικράς δια
φοράς. Τά μέλη πολλών οικογενειών, τών όποιων ήτο ό ιατρός καί ό φίλος, 
δταν ήτο μεταξύ αύτών. δέν έγνώριζον διατί ήγαπώντο πολύ περισσότερον καί 
διατί αίφνης έλησμόνουν δλας αύτών τάς μικράς διαφωνίας, διά ν’ άποτελέσωσι 
μίαν αρμονικήν συμφωνίαν οικογενειακής αγάπης, ήν έφαίνετ; οίονεί διευθυνων 
ό ιατρός αύτών καί ό φίλος. Έλησμόνει τό παν ό κύκλος έν ω συνδιελέγετο, διά 
ν απολαύση τό λεπτόν καί χαοίεν πνεύμα τού εύφυούς όμιλητού, τό εύγενές 
αίσθημα καί τήν εύγενή ιδέαν τών λόγων του, δι’ ών συνεκοάτει εις ένα καί 
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μόνον παλμόν τήν καρδίαν τού κόσμου καί τήν διάνοιαν αύτού εις μίαν καί μό
νην σκέψιν.

gf

'Όλα ταΰτα έξέλιπον πρό πέντε έτών.
Καί ήδη ;
Καί ήδη κατέλιπεν εις τούς συγγενείς καί φίλους αύτού ό διαπρεπής έπι- 

στήμων τήν γλυκεΐαν καί συμπαθή ανάμνησιν τής πλήρους τεθλιμμένης ποιή- 
σεως ζωής του, έν είδει πτερυγίσματος λευκής περιστεράς, έν είδει μελωδικών 
ήχων μιας λύρας, ήτις έσταμάτησε δονουμένη, κατά τήν φράσιν τού Βύρωνος, 
τού οποίου τήν ψυχήν ό ’Ιωάννης Ζωγραφίδης έν πολλαϊς στιγμαϊς τού 
βίου αύτού τήν ήσθάνθη παρηγορούσαν καί ένθαρβύνουσαν αυτόν.

Φ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ. — Εις έλαχίστας γραμ^άς αδύνατον είναι 
ν’ άπεικονισθή άομοδίως ή μεγάλη χοησιμότης καί αξία άνδρός τής δοάσεως 
τού ’Αδαμάντιον ΙΙετρίτάη καί ώς συγγραφέως καί ώς ένός τών άκραιφνε- 
στέρων λειτουργών τής Θέμιδος. Εν τώ προσιόπω αύτού αληθώς ή 'Ελληνική 
Δικαιοσύνη άπεστερήθη ένός άδάμαντος τού στέμματος αυτής, διότι ώς τόν 
’Αδαμάντιον ΙΙετρίτάιιν, άνδοα αμέμπτου ηθικής, εύρυτάτης έπιστημονικής 
μοοφώσεως καί παροιμιιόδους χρηστότητος καί εύθύτητος, έλαχίστους έχει νά 
επίδειξη αΰτη θεοάποντας. Διεκοίθη έν ταϊς Νομικαίς Μελέταις καί ανεφάνη έν 
τώ δικαστικώ κλάδω διά μόνης τής άρετής, τής παιδεύσεως καί τής μεγά
λης ίκανότητος, ολόκληρος δέ ή ζωή αύτού πρόκειται ύπόδειγμα ύπερόχου 
άνεξαρτησίας καί εύοοκίας, ήτις άνέκαθεν διά παντός τού δημοσίου βίου του 
ήτο ή άκοίμητος σωκρατική φωνή τού χαρακτήρος αύτού καί τής συνειδήσεως. 
Καταγόμενος έξ εύγενούς καί διαπρεπούς οικογένειας τής Σμύρνης, υιός τού 
εύπατρίδου Σμυρναίου Ευστρατίου Πετρίτση, έξαδέλφου τού μεγάλου πατριώτου 
καί φιλολόγου Άδαμ,αντίου Κοραή, έγεννήθη έν Σύρω τώ 1833, ένθα οί γονείς 
αύτού κατέφυγον, καταλιπόντες, άμα τή έκρήξει τής Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως, τήν ώοαίαν καί εύ’ανδοον τής ’Ιωνίας πόλιν. Αύτόθι καί μετέπειτα έν 
Άθήναις έπεοάτωσεν έν ζηλευτή έπιμελεία τάς σπουδάς του καί τώ 1858 ανη- 
γοοεύθη Διδάκτωο τής Νομικής μετά τού βαθμού άριστά. Νεαριότατος έξ ίδιου 
ένθουσιασμού καί πόθου εϊσήλθεν εις τό Δικαστικόν στάδιον, έν τώ όποίω διέ- 
ποεψε καί έπί ποικίλη καί έγκυκλοπαιδική μαθήσει, πλήν τού λαμπρού καταρ
τισμού αύτού έν τή Νομική ’Επιστήμη. Τώ 1866 διωρίσθη Πρωτόδικης έν Σύρω 
καί είτα Έφέτης έν Ναύπλιο;, Πάτραις καί Άθήναις τώ 1884, ολόκληρος δ’ ή 
μακοά αύτη υπηρεσία τού πολυτίμου άνδρός παρέχει καί τήν ιστορίαν το;ν δλως 
διακεκριμένων εκδουλεύσεων του έν τή δικαστική τού ’Έθνους ζωή, έν ή καί ό 
βίος τού ’Α. Ιίετρΐτάη αποτελεί έξαίρετον σταθμόν από τού όποιου ή 
παοούσα άναμφισβητήτως, έπί πολύν δέ χρόνον καί αί μέλλουσαι γενεαί θά ρυθ- 
μίζωσι τά βήματά των. ’Εντεύθεν ή εύδοκίμησις αΰτη τού άνδρός ανήγαγεν 
αύτόν ταχέως μέχρι τού ύπάτου δικαστικού αξιώματος τού ’Αρεοπαγίτου εις δ 
έκλήθη τώ 1891. Καί έν τή θέσει ταύτη ό ’Αδαμάντιος ΙΙετρίτόης διεκρίθη 
ού μόνον διά τήν παραδειγματικήν αύτού ακεραιότητα αλλά καί τήν εύρύτητα 
τής νομομαθείας καί τό ασφαλές καί βαθύ τής κρίσεως. Η Ελληνική Δικαιο
σύνη θά τον ένθυμήται πάντοτε, διότι ύπήρξεν έν τώ συνόλω αδέκαστος καί 
πεφωτισμένος λειτουργός τής παρημελημένης παο ’ ήμϊν δικαστικής εξουσίας, 
ήτις εις πάσαν καλώς συντεταγμένην πολιτείαν είναι ή αρίστη έγγύησις τής 
άληθούς έλευθερίας.

Ό Α. ΙΙετρίτόιις συνέγραψε τρίτομον έργον περί 'Εμπορικών Έταιρειώ» 
καί ετεοον πεοί Εγγυήσεως. Άπέθανεν αίφνης έν Άθήναις τήν 14’)1’ Φεβρουά
ριου 1899. 8
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Si ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘ. ΠΕΤΣΑΛΗΣ

ΧίΑΙΑ άπό τάς γνωστοτέρας φυσιογνωμίας τής Ελληνικής Βουλής, έκ 
τών άρχαίων καί ένθουσιωδεστέρων πολιτευομένων, αείποτε έντίμως καϊ φιλοτί- 
μως έξεπλήρωσε τοΰ άντιπροσώπου τά καθήκοντα. Γεννηθείς έν Χαλκίδι τή 2 
Φεβρουάριου 1840 άπέθανεν έν Ξηροχωρίω τή 31 ’Ιανουάριου 1899. Κατή- 
γετο έκ τοϋ ομωνύμου χωρίου τής εύάνδρου 'Ηπείρου, ών μέλος τής μεγάλης 

οίκογενείας ΙΙετσάλη, ήτις 
κατά τόν ιερόν ημών αγώνα, 
άπολέσασα πολλά μέλη αύτής 
καϊ άπασαν τήν περιουσίαν 
της, μετηνάστευσεν είς Κέρ
κυραν. Υιός τοϋ άειμνήστου 
’Αθανασίου Πετσάλη διατε- 
λέσαντος Νομάρχου, Πληρε
ξουσίου κατά τήν Μεταπολί- 
τευσιν, Βουλευτοϋ έπί πολλάς 
περιόδους καί 'Υπουργού τής 
Παιδείας τό πρώτον καί κατό
πιν τής Δικαιοσύνης, καί τής 
Αγγελικής Πετσάλη έκ τοΰ 
γένους τής Φαναριωτικής οίκο
γενείας τών Σχινα, ό ’Αλέ
ξανδρος ΙΙετϋάλης τήν 
εγκύκλιον παίδευσιν διήνυσεν 
έν τώ College - imperial 
τής Μασσαλίας, έν δέ Άϊ- 
δελβέργη και Μονάχω έσπού- 
δασε τήν Νομικήν καί τάς 
Πολιτικάς Έπιστήμας Έπα- 
νελθών έξ Εύρώπης συνειρ- 
γάζετο έν τή πολιτική μετά 
τοϋ πατρός του έκδίδων έπί 
τρία έτη τήν έφημερίδα «Χρό
νον». Μετασχων τής κατά 
τοϋ βασιλέως ’Όθωνος έπανα- 
στάσεως συνεφυλακίσθη μετά 
. Ζαίμη, Κανάρη κ.τ.λ. είςτοϋ πατρός του, τοϋ Έπαμ. Δεληγεώργη, Άλες. Ζαίμη, 

Κύθνον καϊ είτα έξορισθείς κατέφυγεν είς τήν Γαλλίαν.
Κατα τήν Μεταπολίτευσιν έχρημάτισε λοχαγός τής ’Εθνοφρουράς συντελέσας 

μεγάλως είς τήν τήρησιν τής τάςεως. Βουλευτής το πρώτον έξελέγη είς άντι- 
κατάστασιν τοϋ πατρός του άποθανόντος κατά τδ 1871. ’Έκτοτε ανεδεικνύετο 
αντιπρόσωπος τής έπαρχίας Ξηροχωρίου μέχρι τοϋ θανάτου του άποτυχών μόνον 
δΐς καϊ τότε ένεκα επεμβάσεων. Διαδεχθείς τδν πατέρα του ως Βουλευτής 
ήκολούθησε και τάς πολιτικάς έκείνου άρχάς άνήκων είς τήν πολιτικήν μερίδα 
τοϋ αειμνήστου Ζαίμη, ήν ύπεστήριςε μέχρι τοϋ θανάτου τοΰ άρχηγοϋ αύτής.

Μετά τόν θάνατον τοϋ Θ. Ζαΐμ,η κατετάχθη εις τήν τότε μόλις συμπηγνυο- 
μένην πολιτικήν μερίδα τοΰ αοιδίμου Χαριλάου Τρικονπη, ου τάς άρχάς μετά 
μεγάλων θυσιών καί αύταπαρνήσεως ύπεστήριςε μέχρι τοϋ 1885, δτε έγκατέ- 
λιπε τδν πολύκλαυστον πολιτικόν άνδρα, διαφωνήσας πρός αύτόν ώς πρός τά 
οικονομικά μέτρα καϊ μάλιστα όσον ταϋτα άπέβλεπον είς τήν βαρεϊαν φορολο
γίαν τής χώρας, ήν δ ’Αλέξανδρος ΙΙετΒάλης έθεώρει δυσανάλογον πρός τάς 
δυνάμεις αύτής. Άπό τής εποχής έκείνης προσήλθεν είς τήν πολιτικήν μερίδα 
τοϋ κ. Θ. Ληλιγιάννη ήν ένθέρμως ύπεστήριςε μέχρι τοϋ θανάτου του τυγχάνων 
εκ τών έγκριτων καϊ συμπαθεστέρων μελών αύτής. Τό πολιτικόν σταδιον τοΰ 
πατρός αύτοΰ ύπό τάς μάλλον χρηστοτέρας έλπίδας συνεχίζει νϋν ό υιός τοϋ

έγκατέ-

Άλ. ΙΙετδάλη κ. ’Αθανάσιος Πετσάλης, άριστα κατηρτισμένος έπιστήμων καί 
πεπροικισμένος δΓ άληθοϋς μορφώσεως καί άγαστής χρηστότητος χαρακτήρας.

0 ΑΝΗΡ ούτινος τήν ζωηράν καί συμπαθή φυσιογνωμίαν έκφραστικώς 
άναπαριστα ή δημοσιευόμενη είκών, ύπήρξε προσωπικότης έκ τών ολίγων άς 
έχουσι νά έπιδείξωσιν αί Πάτραι. ό δέ θάνατος αύτοΰ έπισυμβάς κατα τόν μήνα 
Μάϊον τοΰ 1898 δικαίως έκοίθη ώς μεγάλη διά τήν έμποοικήν ταύτην πόλιν άπώ-
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λεία, είς έποχήν μάλιστα κατά τήν όποιαν τό έμπόριον τών ΙΙατρών φθίνει καί 
έχει άνάγκην μοχλών ισχυρών καϊ παραγόντων δραστήριων πρός ανύψωσιν. Αί 
Πάτραι ήκμασαν έμποοικώς έφ’ όσον τάς τύχας τοϋ εμπορίου αυτών διεϊπον 
άνδρες τής δοαστηοιότητος καί νοημοσύνης τοϋ Γεοούση, τοϋ ’Άμβουργερ, τοϋ 
Πετραλια καί τόσων άλλων εθνικών παραγόντων, ήρξαντο δέ παρακμάζουσαι
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άφ ’ ής δ εις μετά τον άλλον έξέλιπον έκ του δρίζοντος των ΙΙατρών οί τηλαυ
γείς ούτοι αστέρες τοΰ πατραϊκού εμπορίου κα'ι περιήλθε τούτο εις χεΐρας 
αναιμικάς.

Ό Ε. ΙΙετραλεας έλκων τήν καταγωγήν έκ τής ευάνδρου Λαμπείας, 
μέλος τής γνωστής καί πανελληνίου άπολαυούσης φήμης οικογένειας, νεώτατος 
κατέλιπε τήν γενέθλιον κώμην Δίβρην, ΐνα έπιδοθή εις τήν εμπορίαν. Κέντρον 
τής δραστηριότητος αύτοΰ εξέλεξε τάς Πάτρας, μεθ’ ών συνεδέθη δι ’ αγχιστείας 
νυμφευθείς κατά τδ 1864 μίαν των θυγατέρων τοΰ ακμάζοντος κατά τήν έπο- 
χήν εκείνην μεγαλεμπόρου Γεωρ. Δρακοπούλου. ’Έκτοτε άρχεται ή μεγάλη 
αύτοΰ εμπορική δρασις καθ’ ήν έξοχα έπεδείξατο προτερήματα καί ώς έμπορος 
καί ώς πολίτης. Ίθύνας έπί τριάκοντα καί πέντε έτη τάς πολλαπλάς εργασίας 
τοΰ παγκοσμίου φήμης καί ύπολήψεως απολαύοντος εμπορικού καί τραπεζι
τικού οί'κου τοΰ φέροντος τδ έγκριτον αύτοΰ όνομα, ανήγαγεν αυτδν εις τήν 
περιωπήν εκείνην εις ήν ολίγοι εγχώριοι εμπορικοί οίκοι έφθασαν. Έντιμος 
τδν χαρακτήρα ώς έμπορος καί εΰγενής τήν ψϋχήν ώς πολίτης, ιδού τα δύο 
ιδιαίτερα γνωρίσματα τής προσωπικότητος τού Έπαμεινώνδου Πετραλια, άτινα 
δικαίως άνέδειξαν αΰτδν ώς ένα των κυριωτέρων μοχλών τής εμπορικής καί 
κοινωνικής των Πατοών προόδου. Διά τής τιμιότητος καί ακρίβειας έν ταΐς 
συναλλαγαΐς, καθεϊξε τήν περιφανή καί άξιόζηλον έκείνην θέσιν μεταξύ των 
συναδέλφων του, ώστε ή ύπογραφή του νά θεωρήται ώς έγγύησις δια πάσαν 
έπιχείρησιν εις ήν έφέρετο, διά δέ τής εύγενείας τής ψυχής του κατέκτησε 
τήν αγάπην των συμπολιτών του, ώστε τ’ όνομα αύτοΰ νά ύπάρχη συνδεδε- 
μένον πρδς παν κοινωφελές εργον. Έπί μίαν εικοσαετίαν ύπήρξε μέλος τοΰ 
αδελφάτου τοΰ Δημοτικού Νοσοκομείου τών ΓΙατρών, τή ήθική δέ καί ύλική 
συνδρομή αύτοΰ καί άλλων συμπολιτών έφθασεν εις ήν θέσιν εύρίσκεται σήμε
ρον τδ φιλανθρωπικόν τούτο καθίδρυμα, δι’ ο σεμνύνονται αί Πάτραι. Έπί 
πολλάς περιόδους ύπηρέτησε τήν πόλιν ώς Δημοτικός Σύμβουλος καί διά τών 
φώτων καί τής πείρας αύτοΰ συνέτεινεν εις τήν ανόρθωσιν τοΰ φθίνοντος έκ τής 
βαρείας δημοτικής καί λιμενικής φορολογίας Πατραϊκοΰ εμπορίου Πρώτος έν 
ταΐς κοιναϊς ύπέρ τών φιλανθρωπικών καταστημάτων εισφοραϊς, πρώτος πρδς 
πάσαν αγαθήν ιδέαν, πολυτρόπως έπεδείκνυε τήν παροιμιώδη αύτοΰ αγαθοερ
γίαν καί συνετήν έποιεϊτο χρήσιν τοΰ πλούτου 3ν προσεπόριζεν αυτώ ή έμπο- 
ρική ίκανότης. Ή γενναιοδωρία όμως τοΰ άνδρδς τρανώτερον κατεδείχθη έν 
ταΐς πρδς τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ πατρίδα τήν Δίβρην καί έν γένει τδν Δήμον 
Λαμπείας εΰεργεσίαις. Ναοί καί σχολεία, οδοί, γέφυραι καί φρέατα κατεσκευά- 
σθησαν ή συνεπληρώθησαν τή συνδρομή αύτοΰ. Ό αείμνηστος Κουμουνδοΰ- 
ρος έκτιμών τάς άρετάς τοΰ Έπαιι. Πετραλια καί τας πρδς τδν τόπον 
ύπηρεσίας του είχε τιμήσει αύτδν διά τοΰ παρασήμ.ου τοΰ Σωτήρος, δπερ μετριο- 
φρόνως ούδέποτε έφερεν, δτε δ’ έζητήθη ή προαγωγή αυτού βητώς την απε- 
κρουσε. Πλειστάκις οί συμπολϊταί του έκτιμώντες τά φώτα καί τήν πείραν 
του καί έκ τών πολιτευομένων ένιοι, θέλοντες νά εκμεταλλευθώσι τ’ όνομά του τδν 
προέτρεψαν, ϊνα κατέλθη εις τδν έκλογικδν αγώνα διά τδ αξίωμα τοΰ Βουλευτοΰ 
ή Δημάρχου, άλλ’ δ ’Επαμεινώνδας ΙΙετραλιίίς μετά τοΰ ψυχικού σθένους 
οπερ χαρακτηρίζει τους άνδρας τοΰ καθήκοντος, άπέρβιψε τήν προσφοράν, ικα
νήν αμοιβήν διά τάς ύπηρεσίας του θεωρών τήν έκτίμησιν τών συυ.πολιτών του.

Μεριμνών περί τών χρησιμωτέρων έργων δ Ε. ΙΙετραλιάς δεν παρημελησε 
καί τήν ιδίαν αύτοΰ οικογένειαν. Άφοσιώθη εις τήν ανατροφήν τών τέκνων του 
μετά ζήλου κατορθώσας, ΐνα μεταδώση πρδς αυτά τά περικοσμοΰντα αυτδν χαρί
σματα. 'Ο οίκος του είναι σέμνωμα αληθές διά τάς Πάτρας. Ευχόμεθα όπως τα 
τέκνα του, άξιοι κληρονόμοι τοΰ έντιμου ονόματος τοΰ πατρός των, ιδία δέ δ 
φίλος ημών κ. ξενοφών Πιτραλι&ς, έξ αγαθής έφέσεως έγκολπωθεις τδ πολιτι
κόν στάδιον καί νΰν μετά χρηστών προσδοκιών πολιτευόμενος έν ’Ηλεία, συνε- 
χίσωσιν έπ’ άγαθώ τδ έργον τοΰ αρχηγού των.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

& ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑΣ &

φυσιογνωμία τού κ. Σπνρίδωνος Ζαγκαρόλα
καθ’ο’· Λ ■’----- !?------ 1---------- --- -  1----- !"
ρεσιν
λας,
τινας 
όπως 
λίθον

CI■υς 
μεταξύ τών νέων επιστημόνων. ’Εάν λάβη τις 
τάς καταπληκτικάς προόδους, άς 
ιδίως χρόνους, 0’ άνομολογήση, ότι απαιτείται 
παρακολούθησή τις ταύτην καί συνεισφέρη έκ 
προς οικοδομήν του επιστημονικού οικοδομήματος. 

ρόλας είναι έξ έκείνων, οΐτινες ένδελεχώς προς τούτο

Π Ο τά ολίγα 
αληθώς φαι
νόμενα επι
στημονικής 

έργασίας τελεσφόρου καί 
άξίας πολλού λόγου εί
ναι ό νεαρός ετι άλλά 
καί κράτιστος ιατρός κ. 
Σπνρίδων Ζαγκαρό- 
λας, Διευθυντής τής έν 
Άθήναις φερωνύμου 
Κλινικής. Δεν ήρκέσθη 
εις τήν έν Ευρώπη σπου
δήν. Πόσοι μεταβαίνου- 
σιν έκεϊ προς έπίδειξιν ! 
Ό κ. Ζαγκαρόλας άφ' 
δτου έπανήλθεν ένταύ- 
θα, άπό τότε άκριβώς 
έθεώρησε καθήκον του 
νά μελετήση, νά γρά- 
ψη, νά έργασθή, νά 
φανή άληθώς ιατρός καί 
σωτήρ. Αί έπιτυχίαι 
του δεν έγένοντο άφορμη 
διαφημίσεων· τάς δια
κηρύττουν οί ΐαθέντες. 
Τούτο είναι άρκετόν. Ή 

κατά τούς νύν χρόνους, 
ή ευσυνείδητος έπιστημονική έργασία σπανίζει, άποτελεΐ έξαί— 

ύπ ’ δψιν τάς μεγά- 
έπετέλεσεν ή ’Επιστήμη άπό 

ίδιάζουσα ίκανότης, 
τών ίδιων κόπων

Ό κ. Ζαγκα- 
είργάσθησαν.

Ή οικογένεια Ζαγκαρόλα έλκουσα τό γένος έξ εύγενών 'Ενετών 
έγκατεστάθη πρό αιώνων έν Κρήτη, οί πρόγονοι δέ τού συμπαθούς παρ ’
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ήμϊν έπιστήμονος έκτισαν την μονήν τής 'Αγίας Τριάδος, έξωθεν τών 
Χανιών. Εις τήν οικογένειαν Ζαγκαρόλα άπενεμήθη ο τίτλος τοϋ κόμη- 
τος έπί Paulus Ra'inerius Dux Venetiarum, έγγεγραμμένος εις 
τήν χρυσήν βίβλον (libro d’oro). Μετέπειτα καταφυγούσης αυτής έν 
Έπτανήσω ό κ. Σπυρίδων Ζαγκαρόλας μετά τήν έν ’Αθήναις συμπλή- 
ρωσιν τών Γυμνασιακών αύτοΰ σπουδών, μετέβη αμέσως είς Φλωρεντίαν 
καί Πίζαν καί έγγραφείς έκεΐ έν τή ’Ιατρική Σχολή, διήκουσεν έπί τριε
τίαν αυτόθι μαθήματα συνεπλήρωσε δ ’ είτα τάς σπουδάς αύτοΰ έν 
Ρώμγι καί Νεαπόλει. Έν 'ΡώμΤ) κατόπιν διαγωνισμού αυστηρότατου 

διωρίσθη έσωτερικός βοηθός τοΰ Νοσοκομείου 'Αγίου Πνεύματος ύπό τόν 
περιώνυμον καθηγητήν Baccelli, έργαζόμενος έν ταύτω καί εις τό 
’Επιστημονικόν Έργαστήριον τής Μικροβιολογίας τοΰ καθηγητοΰ Mar
chiafava τοΰ έφευρέτου τοΰ μικροβίου τών έλειογενών πυρετών (πλα- 
σμόδιον). Έν τώ Έργαστηρίω τούτω άσχολούμενος έσπούδασε τό μικροβιο
λογικόν μέρος ιδίως τής πνευμονικής φθίσεως. Είτα άπήλθεν είς Νεάπολιν, 
ένθα διακούσας τά Κλινικά μαθήαατα τών όνομαστών καθηγητών 
Cantani - De Renzi - Cardarelli καί Callozzi άνηγορεύθη Διδά- 
κτωρ τής Ιατρικής καί Χειρουργικής μετά φοίτησιν έξαετή,δπως εϊθισται 
είς τά έκεΐ Πανεπιστήμια. Έκ τών τριών κατά τόν νόυ.ον θέσεων έπί 
διδακτορία παρουσιασθεισών, ήτοι «Περί τών νευρώσεων τής καρδίας», 
«Περί συφιλίοος τών οστών καί τών χόνορων» καί «Περί τής πνευμονι
κής φθίσεως» καί είς τάς τρεις έλαβε τόν βαθμόν ίίριβτα. Έκτοτε 
κατήλθεν είς Παρισίους καί παρέμεινεν έπί τετραετίαν ολόκληρον έγγρα
φείς είς τά έκεΐ έργαστήρια (Laboratoires). Καί τό πρώτον είς τό 
’Ανατομικόν Ίνστιτοΰτον τοΰ Clamart ύπό τόν Fore καί Sebilleau 
διέτριψεν, έκ τής έργασίας δ’ αύτής έσχημάτισε καί τό μικρόν άλλ’ 
άξιον παρατηρήσεως μουσεϊον άνατομικών παρασκευασμάτων τοΰ οφθαλ
μού, τοΰ ώτός, τής ρινός, λάρυγγος καί ούρογεννητικών οργάνων τοΰ τε 
άνδρός καί γυναικός δπερ καί κατέχει ό ’ίδιος έν τή ιδιαιτέρα αύτοΰ 
Κλινική. Έν ταις μεγάλαις Κλινικαϊς τών Παρισίων τών διασήμων 
Γάλλων Κλινικών ήκουσεν έπί τής κλίνης τών άσθενών τόν Verneill, 
Tillaux καί Duplay, Lancereaux καί Potain, έργασθείς δ’ ιδιαι
τέρως είς τό Νοσοκομεϊον Hotel Dieu καί Pitie ύπό τήν έπιμελητείαν 
τών οιαφόρων agrege, έξετέλεσε σχεδόν δλας τάς είδικάς έγχειρήσεις. 
Αί έντεΰδεν ίδιαίτεραι Ίατρικαί σημειώσεις τοΰ κ. Ζαγκαρόλα άποτε- 
λοΰσιν ολόκληρον βιβλιοθήκην, τά δέ παθολογικά αύτοΰ παρασκευάσματα, 
τά τε ίστολογικά καί μικροβιολογικά, άτινα κέκτηται καί διατηρεί 
άκόμη, είναι άξια μεγίστης παρατηρήσεως.

Ο '/..Σπυρίδων Ζαγκαρόλας μετά τοσοΰτον λαμ.πράς σπουδάς έπανήλ- 
θεν είς την Ελλάοα τώ 1893 καί άπό τής έποχής έκείνης είναι παρ’ ήμϊν 
είς έκ τών ολίγων έπιστημόνων τών μετ ’ ένθέου ζήλου καί άφοσιώσεως 
άφιερωμένων είς τήν θείαν τοΰ’Ασκληπιού τέχνην. Ένταΰθα ϊδρυσεν έξαί- 
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ρετον Κλινικήν κατά τό πρότυπον τών έν Εύρώπη τοιούτων, μετ ’ ίδιου 
δ ’ ένθουσιασμοΰ παρακολουθών τάς νεωτέρας έπιστημονικάς έρεύνας καί 
διαρκώς έγκύπτων είς ίδιας μελέτας, συνέγραψεν άχρι τοΰδε περισπούοαστα 
έργα, ών ή σειρά άποτελεϊ διακεκριμένην καί δλως πεφωτισμένην έπι- 
στημονικήν συμβολήν άξίαν ίδιαζούσης έκτιμήσεως. Έκ τών Συγγραμ
μάτων του μνημονεύομεν τάς έκδόσεις περί τών νεωτέρων θεραπειών τών 
Συφιλιδικών νοβημάτων, τοΰ Ουρογεννητικού συστήματος, τής Συ- 
φιλίδος τού Εγκεφάλου, τής θεραπείας τής Χρονιάς Βλενορροίας, τής 
θεραπείας τών νόσων τοΰ Όρ&οϋ Έντερου, της Πνευμονικής Φδίβεως, 
Επιτομής Ανατομικής, Ειδικής Νοβολογίας και Θεραπευτικής,"Ατλαν- 
τος Κλινικού, περί θεραπείας τής Νευραβ&ενείας καί έτέρων πλείστων 
έργων είς τήν Γαλλικήν καί ’Ιταλικήν γλώσσαν πολυτίμως τιμώντων 
τήν άληθή μόρφωσιν, πρός δέ τήν Ιπποκρατικήν εύορκίαν καί την επι
στημονικήν έμβοίθειαν τοΰ άρίστου τούτου καί φιλοπάτριοος Άσκληπιά- 
δου, ώς έπιστήμονος θεραπευτοΰ καί συγγραφέως.

Ό κ. Σπυρίδων Ζαγκαρόλας τελευταϊον άνέλαβε καί τήν δημο- 
σίευσιν κρατίστου Ιατρικού Περιοδικού ή «Ιατρική Ελλάς», ή έκδοσις 
δ ’ αύτοΰ πληροί σπουδαιοτάτην έν Έλλάδι έλλειψιν και θά περιλαβη 
ώς έπί τό πλεϊστον έργα πρωτότυπα, άρμοδίως παρακολουθούν τάς νεω
τέρας προόδους τής ’Ιατρικής Χειρουργικής, Φαρμακολογίας, Υγιεινής 
καί Θεραπευτικής.

ΝΥΧΤΑ

Γ'ί ΥΧΤΑ τριβκόταδη καί πάλι ! 
καί πάλι μακρνά σον μόνος ! 
θλιμμένο γέρνω τό κεφάλι 
και την καρδιά μου πνίγ δ πόνος

Σ' τά στή&η μου τά πληγωμένα 
ποιος τώρα βάλσαμο να χύση j 
Που είναι ήλιο, φως, ώϊμένα ! 
τό πρόσωπό σον να μήνυσή;

Ο ήλιος πρόβαλε καί λάμπει 
νερά αστράφτουν κρουσταλλένια' 
γελούν κι οΐ στολισμένοι κάμποι 
καί λάμπουν κάλλη σμαραγδένια.

&
Τό ρέμμα γλνκομονρμονρίζει 
καί τό αηδόνι κελαϊδάει' 
και περασμένα μον &υμίξει 
δροσόβολο αγέρι Μάϊ

''Όλα τριγύρω μον γελούνε 
άν&οΰν, μοσχοβολούν οί κλώνοι' 
μά ’ς την καρδιά μον δέι> γεννούνε 
χαραΐς πον φύτευες σν μόνη !

Β V[1899]
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Ν τή χώρα ήμών, εις ήν ή παραμόρφωσις 
κοινού άντιλήψεως, ή αδιαφορία προς παν 
τοΰ γνησίου ελληνικού πνεύματος, έν

------------- σαπρία κατά πρώτον λόγον, καί ή έντεΰθεν προελθοΰσα τών συνει
δήσεων στρέβλωσις έδημιούργησε πραγματικούς τής επιστήμης και τέχνης

τής καλαισθητικής τοΰ 
ο,τι έκπηγάζει άπδ τοΰ 

'Ελλάδι, έν ή ή πολιτική

Φ ΤΑΚΗΣ ΜΠΕΤΣΟΣ £ί

μάρτυρας, έν τή χώρα ταύτη είναι 
αληθείς ήρωες έκεΐνοι, ο'ίτινες α
διάφοροι προς τδ παγερόν περι
βάλλον, ήκολούθησαν μετά ζωη
ρού αισθήματος τήν Μούσαν, ήτις 
τούς ένέπνευσε, και τήν οποίαν 
κατώρθωσαν ν’ άνυψώσωσι τιμών- 
τες εαυτούς και τήν χώραν, ήτις 
τούς έξέθρεψεν.

“Ενα τοιοΰτον πλήρη εΰοιώνων 
προσδοκιών ιεροφάντην τής θείας 
τοΰ ’Απόλλωνος τέχνης παρουσιά
ζει ήδη εις τούς αναγνώστας αυτής 
ή «Ποικίλη Στοά».

Ό κ. Τάκης Μπέτόος έγεν
νήθη υπό έποψιν καλλιτεχνικήν 
υπό ευτυχή αστέρα' νήπιον έτι 
άπορφανισθεΐς πατρός, είχε τό εύ- 
τύχημα νά έχη μητέρα τήν γνω
στήν ποιήτριαν Αίαριέττακ Μπέ- 
τβου, ήτις πολύ ένωρϊς διέγνωσεν 
έν τώ μικρώ καλλιτέχνη τήν πρός 
τήν μουσικήν κλίσιν του καϊ ή 
μήτηρ ποιήτρια ένίσχυσε τό μου
σικόν τάλαντον τοΰ υίοΰ. 'Ο κ. 
Τάκτις Μπέτόος, δωδεκαέτης 
ήδη συνέθεσε το πρώτον του μέλος 
και πλέον ή άπαξ έκτοτε ήκούσθη- 

σαν έν εύρεΐ κύκλω αί συνθέσεις, τα πρωτόλεια τοΰ νεαρού καλλιτέχνου δι ’ ών 
άπέσπασε τά συγχαρητήρια τών διδασκάλων του και δή διακεκριμένων ξένων. 
Φιλόπονος και ακάματος, έν μέσω άπειρων βιωτικών ατυχιών, πάντοτε όμως 
έμπνευσμένος καϊ μή άποβάκλων ούδ’ έπί στιγμήν τήν εις εαυτόν πεποίθησιν, 
έξηκολούθησε βαίνων αείποτε έμπρός, τό άποτέλεσυ,α δέ τής μέχρι τοΰδε έργα- 
σίας του υπήρξε σειρά μουσικών έργων, τά όποια αληθώς τιμώσι τήν νεοελλη
νικήν μουσικήν. «Τό "Ονειρον τής Μνηστής», «.'Η Έρωτοτροπία», « Η Εορτή 
τών ’Αν&έων», «Τό Ελεγείου εις τόν έ&νικόν ποιητήν μας Παράσχον», «Η 
'Ηρωική Συμφωνία», «Τό Εμβατήριου τοΰ Βελεστ· νον», «Τό Ιδεώδες», «Ή 
Tnra.ntelle» καί πολλά άλλα, είναι έργα τά όποια ύπερηφάνως δύναται νά έπι- 
δείξη ή παρ’ ήμϊν μουσική.

’Ενθουσιώδης λάτρης τής μουσικής, έγκλείων έν έαυτώ τήν άγνοτέραν καλ
λιτεχνικήν έφεσιν καϊ μέ μουσικήν ιδιοφυίαν πεπροικισμένος, άνυψοϋται εις αγνώ
στους αιθέριας τρίβους, χωρίς ν’ απομιμήται, δίχως νά δανειζηται ξένας έμπνεύσεις, 
άλλά καινοτομών, υπό τάς έμπνεύσεις τής Έ/.ληνικής φύσεως καϊ τοΰ 'Ελληνικού 

>· ·

ούοανοΰ έπροίκισε μέχρι τοΰδε τήν σύγχρονον 'Ελληνικήν Καλλιτεχνίαν δι’ αρί
στων συνθεμάτων.

'Η « Ποικίλη Στοά » παραθέτουσα τήν εικόνα τοΰ συμπαθοΰς Μουσουρ
γού, δημοσιεύει καϊ ανέκδοτον έξαίρετον Μουσικόν ’Έργον τοΰ κ. Τ. Μπέτιίοι·. 
Ή υπό τόν τίτλον « Gauoite All Afltiguo » δημοσιευομένη έν τώ παρόντι 
τόμω Μουσική Σνν&εσις τοΰ κ. Μπέτσου, είναι έκ τών έργων, άτινα ανήκουσιν 
εις τούς Μεσαιωνικούς χρόνους. Ή «Guvotte» ήτο έκ τών χορών, οί όποιοι 
κατά τήν έποχήν εκείνην ήσαν τά μάλιστα έν χρήσει καϊ ένεποίουν τήν βαθυ- 
τέραν έντύπωσιν εις τάς αίθούσας τών ιπποτών. Τήν μουσικήν διακρίνει τό δλως 
ιδιόρρυθμον, τό γλυκύ, και ή λεπτότης, άνταποκρινομένη εις τάς πλήρεις χάριτος 
ύποκλίσεις καϊ τούς αριστοκρατικούς τρόπους τών αιθουσών τών τότε καιρών. 
Μουσική αρχαιοπρεπής, προτιμωμένη καί σήμερον εις τάς αίθούσας καί τάς έν 
Εύρώπη συναυλίας. Τοιαύτης φύσεως καί ή «GavoHe» τοΰ κ. ΛΙπέτόον, έτυ- 
χεν ένθέρμων έπαίνων καί υπό Γερμανών μουσικών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
7^ "ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ,,

«ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» έπιΰν- 
μονσα νά συντελέση τό έφ' 
έαυτή, εις έιίσχυσιν τής 
Λιηγηματογραφίας, ένός τών 

έλκυστικωτέρων κλάδων τής Φιλολογίας, 
έπί τή συμπληρώσει eic τδ προσεχές 
έτοι. τον 1900 τής Δε καπενταετη- 
ρίδος αυτής από τής έ^δόσεώς της. 
προβαίνει εις τήν προκήρνξιν Διαγω
νίσματος πρός σννϋεσιν Διηγημά
των υπό τους άκολουϋ ους όρους :

1) Παν ΰποβλιγθησόμενον διήγημα 
δέον νά ή δλως ττρωτότνπον. άφιε- 
μένης πλήρους έλευϋ ερίας εις τόν γρά- 
φοντα ώς πρός τό Όέμα, τήν γλώσσαν 
καί τδ είδος: ( Ίότορικόν Διήγη
μα, Ίίθογραφικόν, Κοινωνικόν, 
Ποιητικόν ή Σατνρικόν).

2) Έκαστον έξ αυτών δέον νά ύπερ- 
βαίνη πάντοτε κατ έλάχιστον τάς 16 
σελίδας τής «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ» καί 
νά ήναι κα&αρογεγραμμένον

3) Τά χειρόγραφα ·9ά ώσιν έντός
μεγάλου φακέλλου περιέχοντος καί άλλον μικρότερου, μέ τ όνομα τοΰ άποστο- 
λέως έσφραγισμένον.

41 Τά χειρόγραφα δέον νά σταλώσιν εις τήν Λιεύ&υνσιν τής «ΠΟΙΚΙΛΗΣ 
ΣΤΟΑΣ» μέχρι τής as τοί? μηνάς ’Οκτώβριον 1899.



5) Τριμελής ’Επιτροπή έκ τών διαπρεπεατέρων συνεργατών τής «ΠΟΙΚΙΛΗΣ 
ΣΤΟΑΣ», ήν &ά όρίαη μετά τήν λήξιν τής προ&εαμίας ό Λιευ^υντής αυτής, 
&ά κρίνη τά νποβλη&ησόμενα έργα. Ή ήμερα τής άναγνώαεως τής κρίαεως &ά 
προαναγγελΰή διά τών ’Λ&ηναϊκών Εφημερίδων.

6} ’Απονεμηθήιίονται 4 βραδεία : "Εν εις Ίότορικόν Διήγημα, 
εν εις Διήγημα Ηθογραφικόν, έν εις Σύγχρονον κοινωνικής νπο9έαεως, 
καί έν εις Ποιητικόν Λιήγημα, άνά 1 00 δραχ εις έκαστον Εξ έκάότον δέ 
είδους &α τύχη καί άνά εν έργον έπαινον. Έν ή περιπτώσει δεν τύχη 
βραβείου είδος τι, τδ βραβείου &ά διανέμηται μεταξύ τών άλλων βραβευ- 
ΰησομένων.

7) Τά βραβευ&ησόμενα δημοσιευ&ήσονται μετά τής κρίσεως τής άγωνοδίκον 
Επιτροπής έν τώ ΙΕ' τόμω τής «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ» τοϋ έτους 1900, σννοδευό- 
μενα νπδ λαμπρών εικόνων Ιχαραχ&ησομένων έν Γερμανία') τών Συγγραφέων, τά 
δέ κρι&ησόμενα αξία έπαινον καί ταντα ϋά δημοσιευ9ώσιν έν τώ Ιδίω τόμω.

8) Τά χειρόγραφα δεν έπιστρέφονται.
Έν Άθήναις τή 25® Μαιου 1899

Η Διευθύνεις της «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ»

ο παρών ΙΔ' τόμος της
“ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ,, άντί τών
έν τμ ’Αγγελία άναγραφέντων 
32 τυπογραφικών φύλλων, άπε- 
τελέσθη έκ 36, άκριβέστερον 
δ’ είπεϊν ή έν αύτώ συμπύκνω- 
σις της ύλης και ό άνευ διάστι
χων σχεδόν καταρτισμός ολοκλή
ρου τοϋ έργου, συμπληροϊ κανο
νικήν σύνθεόιν Συγγράμματος 
έκ 45 τυπογραφικών φύλλων.

Αί έν γένει δ’ έτεραι μεγά- 
λαι εις τό δύνολον προόθηκαι 
έπέφεοον καί τήν μικρόν καθυ- 
ότέρησιν της έκδόόεοις τοΰ τό
μον 1899, πεποίθαμεν δμως δτι 
τό Ελληνικόν Δημόσιον θά έκτι- 
μήιΐιι ποοδηκόντως τούς ειλι
κρινείς ήμών αγώνας δι’ ών 
πλέον ή “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ,,
ώς ΕΘΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΤΤΕΤΗΡΙΣ 
είσάγει νέαν καινοτομίαν καί 
έγκαινίζει νέαν περίοδον προό
δου, δράσεως καί χρηδιμότητος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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