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(ΙΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΑΑΗΝΙΣΜΟΝ

ΑΝ την έν τή Ιστορία τής Νεοελληνι
κής Φιλολογίας τής Πατρίδος ημών 
συμβολήν τής “όψϊοιηίγης £ζοας,, 
ήν έδημιούργησεν επίφθονος ένθουσια- 
σμδς καί σειρά μεγάλων πόθων καί 
υπέροχων ονειροπολημάτων, άπέσβε- 
σαν προσωρινώς έκ τής πνευματικής 
ζωής καί καλλιτεχνικής τοΰ 'Έθνους 
άναγεννήσεως, ασύγγνωστοι ίσως, αλλά 
πάντοτε εύγενεϊς άφορμαί, τούτο δεν μας 
εμποδίζει, όπως el? όλιγίστας γραμμάς 
χορηγήσω μεν el? ίιπαν τό Ελληνικόν 
Δημόσιον άπαραιτήτως μίαν έξήγησιν, 
ής προ παντός το πΧαίσιον περιστολί- 
ζουσιν αί λέξεις τής αιώνιας ημών χά- 
ριτος πρός αύτό, διότι δεν λησμονού- 
μεν, ούδ’ έτάφη έν τή ψυχή μας το

αίσθημα τής βαθυτέρας ευγνωμοσύνης πρός πάσαν Ελληνικήν καρ
διάν, ήτις καί τήν πρώτην αύγήν τής “3ΐθΙΚΙ^ηξ £ζοαξ,, μετά χα
ρακτηριστικής σζοργης περιέβαλλε καί τούς χρόνους τής νεκρωσεως 
της μετά τοΰ αύτοΰ πόνου καί τής ιδίας συμπάθειας αυτής παρηκο- 
Χούθησε, έγκαρδιώτατα ένεστερνίσθη καί ποΧυειδώς παρεμυθυησεν. Ουτω 
δεδικαιολογημένως ?/ “3ΐοΐκίγϊ1 £θθά,, όφείΧει προς άπαν* το Ελ
ληνικόν μίαν έξήγησιν, ήτις πιθανόν νά χαρακτηρισθή ως απολογία, 

dcsojoyia ζοϋ 3ΐε(ερα>μένον. Κατόπιν απρόσκοπτου καί 
φωτεινότατης σταδιοδρομίας, αίφνης ή έκδοσις τής “3ΤθΙκίμης £ζοαξ,, 
καίτοι πρός τό τέρμα φερομένη, άνεκόπη. Ατυχίαι αΧΧεπαΧΧηΧοι αφή- 
ρεσαν τήν γαλήνην τής έργασίας, μοχλόν ανυπέρβλητον δια τας καΧ- 
Χιτεχνικάς τάσεις, αΐτινες άπετέΧουν τήν βάσιν τής παρασκευής ενός 
τοιούτου έργου. Μία έξόχως ακραιφνής συμμέτοχη εις τ»/ι> θλίψιν 
τοΰ Μουσικού κόσμου δι’ έκΧιποΰσαν καλλιτεχνικήν ψυχήν, παρεσυρε 
ΧεΧηθότως καί μοιραίως είς κοινωνικός αντίξοους περιστάσεις και πάλην, 
έξ ής συνετρίβη πρωτίστως ή έγκλείσασα την ευγενεστεραν αυτήν ψυ
χικήν οδύνην “SToiWjPl £ζοά,,. £ε6βαρακονζα καί πλέον τύπο
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γραφικά φύλλα, τελείως κατηρτισμένα, ζηλευτά υποδείγματα αριστο
τεχνικής τεΧειότητος καί καλλιτεχνικής πρωτοτυπίας, κατέκειντο νεκρά 
έφ' ικανόν χρόνον, θύματα μιας κακοτυχίας, δεσμώται μάτην άναμένοντες 
τήν χάριν νά ίδωσι τό φώς. Πλήν, ή έπιμονή, ή δίψα τής πρός τά ιδα
νικά αγάπης καί πίστεως ένίκησε καί μετά περιπετειώδη έγκάθειρξιν ή 
“3ΐθΐκίγη £ζοά,, έπαναβλέπει καί αύθις, άναβιοΰσα, τήν λάμψιν τής 
ελευθερίας τής Ζωής. Ή ατυχής έκείνη παρένθεσις τής ζωής ημών 
διεγράφη έγκαίρως έκ τής μνήμης, ϊνα μέ νέαν έγκαρτέρησιν προσατε- 
νισωμεν το φώς, όπερ μάς απεδωκεν έπί τόσα έτη τό έργον μας καί μέ 
άπειρα νεα όνειρα, περιπτυχθώμεν τήν ώιραίαν ημών έργασίαν, ήν τόσον 
ήγάπησε πάσα καλαισθητική ψυχή καί τόσον έξαιρετικώς έβράβευσεν 
ή Ελληνική Πολιτεία.

Ο νΰν αποδιδόμενος είς τήν κρίσιν καί έκτίμησιν τοΰ Πανελληνίου 
τόμος τής “3ΐθΐκί^πς £ζοάς,, ώς έπί τό πολύ άποτελείται έξ ύλης, 
ήτις προωρίζετο διά τήν παρασκευήν τοΰ 5)εκάζον 3ΐέμα>ζου 3ΐα~ 
ντίμνρικοϋ "βζονς. Άλλ’ προ καιρού φιλοτεχνηθείσα εις φιλολογι
κήν καί καλλιτεχνικήν ανθοδέσμην έργασία αΰτη, είναι τόσον πολύτι
μος, παραμεινασα δ’ έκτοτε τελείως άγνωστος, δέν φαίνεται νά ύπέστη 
ούδεμίαν έκ τής παρελεύσεως τοΰ χρόνου έπίδρασιν. Απ' έναντίας θη- 
σαυρισθείσα εις τάς σελίδας αύτοΰ, χρησιμεύει ώς κριτήριον τής προ 
2)ζκαεζΐας πνευματικής κινήσεως, τής όποιας ή υπεροχή έν σχέσει 
προς τας μετεπειτα έποχάς, απομένει αξιοσημείωτος. Διπλοΰν συνεπώς 
το ένδιαφέρον τής έμφανίσεως τοΰ τότε έπιτελεσθέντος καί ήδη ριζικοις 
ανακαινισθεντός έργου, καί διά τήν έσωτερικήν αξίαν, τήν κατ' ιδίαν 
και δια τον συγκριτικόν παραλληλισμόν. Άλλα πρός τή λογοτεχνική 
εκείνη συγκομιδή παρετεθη καί δημοσιεύεται άφθονος πρός τούτοις νεω- 
τατη, ήτις πολυτίμως συμπληροΊ τήν θριαμβευτικήν ανατολήν τής 
£)εκα(ΰενΙαε1ηρί<3ος, καί προσδίδει νέαν όλως έν τώ συνόλω ιδιά- 
ζουσαν αίγλη ν, σημασίαν, αξίαν καί σπουδαιότητα.

Είναι πασίδηλον, όποιοι αγώνες καί αύτοθυσίαι καί μόχθοι απαι
τούνται, ϊνα παρασκευασθή εϊς τόμος, οιος ό τής ,,3ΐοΐκίγης £1θάς“, 
αξιών καί κατορθώνων νά συγκεντρώση τούς σκηπτούχους καί μελιστα- 
γεστερους τοΰ καλαμου, τους ηγήτορας τής Επιστήμης, τούς κορυ
φαίους τής Τέχνης. Καί οποία δυσκολία διά να. συνδυάση τις τά προϊόντα 
τού πνεύματος, μεθ' υποδειγματικής φιλοκαλίας τοποθετών αύτσ. εις 
αντάξιον περιβάλλον. Καί ακριβώς ή έπί μακρόν διακοπή τής ,,βψΤοί- 
Κ,ίγης £ΐοας“ χρησιμεύει ώς μία άπόδειξις τής αλήθειας αύτής. Διότι 
έπί τόσα έτη ούδεμία ‘βζεεζηρίς ή παρόμοιον 'Έργον, άνεφάνη μέ 
την διάταξιν, τήν καλαισθησίαν, τόν πλούτον τών δημοσιευμάτων της 
και εικόνων, μέ τήν έκλεκτικότητα καί τήν στιλβηδόνα αύτής.

Ο νέος δρόμος τής ζωής τοΰ 'Έργου ημών θά ήναι καί μία νέα 
σειρά ουσιαστικής αναλάμψεως, νέας πνευματικής καί καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. Τό παρελθόν του αποδίδει νέαν ισχυρόν φιλοδοξίαν καί 
διανοίγει εύρύτερον τον ορίζοντα τής χρησιμότητος καί τής έθνικής 
αποστολής τής ,,βλΤοίκίγησ, £ζοας“, ής αείποτε τούτο ύπήρξεν ό σκο
πός και το έμβλημα τών ώραίων της αγώνων καί ή σημαία τών Φιλολο
γικών καί Καλλιτεχνικών αύτής έπιτυχιών. Δέν θά άν άστε ίλη πλέον 
των μεγάλων αυτής βλέψεων τήν πραγματοποιήσω ή ελλειψις μέσων,



ουδέ θά καθιστώσιν αδύνατον την έξαιρετικήν έπιβολήν της, διά τής 
μή έγκαιρου έμφανισεως. τών εκδόσεων αυτής, αί πενιχροί τοΰ παρελ
θόντος έποχαί καί συνήθεις περιπετειαι. Τώρα, ό αγών τοΰ έθνικοΰ αυτής 
προορισμού, οστις κέκληται νά υπηρέτηση επωφελέστερου τά Ελληνικά 
Γράμματα καί νά καταλίπη νέα αθάνατα μνημεία πνευματικής και καλ
λιτεχνικής άναπτόξεως εις τήν πατρίδα τοΰ Περικλεούς, έν ή όσημέραι 
πληθόνονται οί έρασταϊ τοΰ καλού καί οι προστάται καί χειραγωγοί πόσης 
ωραίας ιδέας και παντός λαμπρού σκοπού, στεγάζεται υπό τής εϋγενοΰς 
ένισχύσεως εκλεκτοΰ άνιδρυτοΰ καί παραστάτου, έξ αληθούς έρωτος προς 
τήν Φιλολογίαν καί έξ άκρας έκτιμήσεως προς τό έργον, άναλαβόντος τήν 
εδραίωσιν καί συνεχισιν τοΰ νέου αύτοΰ βίου, προς ένίσχυσιν τοΰ όποιου 
θαρρούντως ήδη έπιζητείται ή έμφύχωσις τοΰ Ελληνικοΰ Δημοσίου, 
παρ ου περιφανή έσχεν έν τώ παρελθόντι δείγματα ή ,,^/ΐοίκί^η 
J£lzod“ και διά τής απροσποίητου ύποστηρίξεως αυτού, έγαλουχήθη 
εις τά πρώτα βήματά της. Η αισθηματικωτάτη αΰτη ηγεσία καί συμ
μετοχή άνδρός φιλοκάλου καί εΰπαιδεύτου, ή άσφαλίζουσα όλοσχερώις 
τήν νέαν αναδημιουργικήν περίοδον αυτής, προιόρισται, ΐνα λαμπρύνη τήν 
έν τώ μέλλοντι πορείαν καί νά πρόσθεση ΰπερλάμπρους σταθμούς νέων 
νικηφόρων έποχών, έπ' άγαθώ τής Πνευματικής καί Καλλιτεχνικής ζωής 
τής Πατρίδος ημών.

Εις τήν νέαν της σταδιοδρομίαν ή ,,3ΐθΐκί^η £IΟά“ κατέρχεται 
οΰτω πάνοπλος καί μετά νέας άναθαρρήσεως έπιζητεί τήν συναρωγήν πό
σης φιλομοΰσου καρδίας. Μη αποβλεπουσα δε, οΰτ εις κερδοσκοπικός 
υστεροβουλίας, ουδέ κολακεύουσα έφημερους μικροφιλοδοξίας, ατενίζει 
εις τάς άκροτάτας τοΰ Πολιτισμού έκφάνσεις, εις μίαν Ιδέαν καί εις τον 
πόθον μιας φωτεινής έκδηλώσεως διανοητικής ζωής, σθεναρός καί άκτινο- 
βόλου. Προς τοιοΰτον έπίζηλον αγώνα, αισθανόμεθα ακμαίας τάς δυνάμεις

ΟΛΑ

* ΜΜΑΛΑΚΑΣΗΣ »

'(Jl Χάρες σάς ζευγάρωσαν 

Κόσμοι τριανταφυλλένιοι > 
Δεν πέφτει μιά σταλαματιά 
Δροσιάς, πού νά μή μένη 
Στά πέταλά σας τά £ανθά 
Καί τάλικα καί τάσπρα’ 
"Ομως ή μέρα πριν χαθή 
Καί πριν ζανάρθουν τάστρα 
Σιγά σιγά άπογέρνετε 
Στ αγκαθερά κλωνάρια 
Καί γίχ ονταί σας δάκρυα 
Τά πριν μαργαριτάρια.

ΤΑ ΚΡΙΝΑ

ΖΐΙΣΕ μέ τό δροσόπαγο 

Άζευγάρωτο κρινάκι, 
Δεν πέφτει μιά σταλαματιά 
Νά μην ηναι φαρμάκι 
Άπό τό θόλο τ’ ουρανού 
Στον ταπεινό σου κλώνο’

Ζήσε μέ τό δροσόπαγο
Καί λάμπε ωραίο, τον πόνο
11 οϋ μέσα σου άόγαλτον κρατείς 
Κανείς δέ θάν τόν μάθη
Ή βελουδένια ασπράδα σου
Δεν κρύβει οντ’ ένα αγκάθι.



ΟΙ ΝΕΦΕΛΕΣ

3aAN όνειρο φανίζεοθε 
ΙΙέρα, ώς ό ήλιος σβΰνει, 
Μιαν αρμονία πολύχρωμη 
Σέ κάθε σχήμα άφίνει 
Τό μυστικό άντκρέγγισμα 
ΙΙοϋ έπάνωθέ σας πέφτει,

ΗΣΚΙΟΙ
Sje ®Ί»

Κ1ΟΙ, εδώ ώς ροδόφυλλα, 
ΙΙαρέκει μολυόένιοι, 
’Ήσκιοι γοργοτρεχούμενοι 
Κι’ αργοί καί καρφωμένοι, 
’Άγγιχτα χάδια τών ματιών 
Καί τών καρδιών τρομάρες, 
’Απ’ τά αιθέρια ροβολούν 
Οί Χάρες καί οί Λαχτάρες, 
Κι’ άπό στεριές καί πέλαγα 
Τις σέρνουν, λες, οί άνέμοι 
Μέσ’ στην ανθρώπινη ψυχή 
ΙΙοΰ λαχταρά καί τρέμει.

5?
Κ’ οί νοσταλγίες πού έχουνε 
'Ωραίες ζωές καθρέφτη, 
Πύρινες, ρόδινες, χλωμές 
Λυώνουν, κι’ άπ’ άκρη σ’ άκρη 
Στάζουν τό αίμα τής καρδιάς 
Καί τής ψυχής τό δάκρυ.

ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
•τ®

®ΟΙΟΣ τάχα σάς δασκάλεψεν 

Ώ αθώοι τραγουδιστάδες, 
Κι’ όπου δεντρί ή κλαδόφυλλο 
Κι’ όπου περιπλοκάδες, 
Τό μαγικό σας λάλημα 
Τόση σκορπά αρμονία ;
’Άν ένοιωθε τό κάθε αυτί
ΙΙοιά μουσική ουρανία 
Γοφούνε τά περίγυρα 
Κι’ ήδονικά μεθούνε, 
Δέ θέ νά βρίσκονταν ψυχές 
Νά μήν ανθοβολούνε.

Η ΣΕΛΗΝΗ

®Ο1 Λ μυστικά νά τραγουδής 

Γυρμένη αχνή σελήνη,
Στό κύμα πού άργυρώνεται
Σέ τρικυμιά ή γαλήνη,
ΙΙοιά μυστικά νά τραγουδάς 
Μέσ’ στά παρθένα δάση,
ΙΙοιά μυστικά νά τραγουδάς
Στή μαγεμένη πλάση
"Οταν κλεισμένη τήν κρατής 
Σφιχτά στήν αγκαλιά σου ;
’Ώ καί νά μοιάζαν τά θνητά 
Φιλιά, μέ τά φιλιά σου !

Ο ΗΛΙΟΣ

« ®
^,ΣΤΡΟ μεγάλο έπρόόαλες 

Στό διάπλατον αιθέρα,
Βαρύ βραχνά άποτίναξεν 
ΤΙ πλάση ώς πέρα πέρα,
Κι’ άπ’ τό χρυσάφι πώσπειρε;
ΙΙήρεν ό κόσμος όλος’ 
"Ομως έκεί πού ήσκιόνεται 
Θλιμμένα πάποιος θόλος, 
"Οσο χρυσάφι κι’ άν σκορπή.ς 
Στό μάρμαρο ή στό χώμα, 
Δέ θέλει σαλεψτή κανείς 
Άπ’ τό βαρύ του στρώμα.

ΔΕΙΛΙΝΑ

^ΡΑΙΟ δειλινό κοιμήθηκες 

Στήν άγκαλιά τού πόντου 
Καί τό φεγγάρι σούδωκε 
Θωριά έλεφαντοδόντου 
Κι’ άριά τ’ άστέρια τρέμουνε 
Στήν πλάκα τής θαλάσσης* 
Δέν είσαι τό ϊδιο πού προψές 
Ζητούσες νά χαλάσης 
Μάστροπελέκια καί φωτιές, 
Λαχτάρα τών καρδιώνε, 
Κι’ έσταζε άπάνω μας ό ίδρώς 
Σάν κόμποι δαχτυλιώνε ;

0ΡΙΑΔΕΣ

®ΝΕΥ ΜΑ βαρύ, ποιά δύναμη 

Σέ στέλνει μέσ’ στά φύλλα
Ν’ άπλώνης στρώμα τούς άνθους 
Ν’ άφίνης μόνο ξύλα,
Κ’ έκείθε νά περνάς ταχύ
Στής θάλασσας τά πλάτη ;
Κι’ άν χέρι δέν αγγίξει σε
Κι’ άν δέ σέ βλέπη μάτι, 
Μ’ όσα παιχνίδια σέρνει τα 
Ξοπίσω ή δύναμή σου, 
ΙΙόσες ψυχές δέν όδηγείς 
Στά σκότη τής άόύσσου!

ΤΑ ΔΑΣΗ

^δπΙΠΑΕΣ καί τρίδιπλες σκιές 

Ποιος "Ηλιος θά σάς φτάση, 
ΙΙοιό φεγγαράκι άπάνω σας 
Θάρθή νά ξαποστάση 
ΙΙοιό μελιχρόν άστρόφεγγο 
Στά φύλλα σας θά παίξη ; 
’Απ’ τήν αυγή ώς τό δειλινό 
Κι’ άπ’ τό βραδύ ώς πού φέξει, 
Σκοτάδια μόνο χύνονται 
Κι’ άπάνω σας καί γύρα 
Πού τά σαλεύει σύδεντρα, 
Μιά μαυροφόρα Μοίρα....

Τ Α Σ Τ Ε Ρ I A

Ι^ΕΥΓΑΡΩΤΑ, άζευγάρωτα

Καί χωριστά κι’ άντάμα, 
Είστε όλα κάποιο μάγεμα 
Κείστε όλα κάποιο θάμα 
Καθώς σκορπάτε άκοίμητα 
Τά όλόλαμπρά σας κάλλη.

Κι’ άλήθεια, άν ξέρω άλλ’ ομορφιά 
Κι’ άν ξέρω χάρην άλλη,
Πού νά ταιριάξη σας πιστά
Καί νά σάς προσομοιάξη, 
Είναι ή λαμπράδα δυο ματιών
Τήν ώρα πού βραδυάξει.



ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

<Ί»

3^'ίποτε δέ σαλεύεται

Στην άνεπνοιά τής πλάσης,
Καϊ στους γυμνούς ξερόκαμπους 
Καί στάκρα τής θαλάσσης 
Γαληνεμένος θάνατος 
'Απλώνει τά φτερά του.

"Ομως άν ρίξης μιά ματιά
—τό στενορήμι κάτου
Θά δής μέσ’ στά μουχρώματα 
ΙΙού ij αντηλιές άφίνουν 
Τά κυπαρίσσια νά λυγοϋν 
Κ’ οί ιτιές νά σιγοκλίνουν. . . .

3Υί. 3Υία^ακάσιις

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ

® Μια ΔΕΚ 7ΧΠΕΝΤ7ΧΕΤΗΡ1Σ

ΤΕ, «τ«ί 1881, έξεδίδετο διά πρώτην φοράν ή 
«Ποικίλη Στοά», έν εποχή πνευματικής κινήοεως 
διαφόρου έν πολλοίς τής σήμερον, οί'δε'ις θά ί· πελά
γιζε ποιαν έξέλιξιν θά ΰφίστατο, πολλοί δέ, κρί- 
νοντες έκτου δλου περιβάλλοντος, θά είχον πολλούς 
δισταγμούς, αν θά κατόρθωνεν δ φιλόκαλος Διευ
θυντής αύτής νά έορτάση Δεκαπενταετηρίδα.

Τδ γεγονός, προς τιμήν τής Ελληνικής κοινω
νίας, ουνετελέοθη. Τδ όνειρον ένός ανθρώπου, 
δλας του τάς δυνάμεις, και αύτάς τάς σωματικός 
ακόμη—διότι "Ηράκλειον όντως άνελάμβανεν έρ

γον—άφιερώσαντος εις μίαν φιλολογικήν έπιχείρηοιν, αρκετά επικίνδυνον, 
έπραγματώθη. Και πριν τφ άποδώστο, έκ μέρους τόσων συνεργατών καί 
χιλιάδων αναγνωστών, τον δίκαιον έπαινον, πριν φυλλομετρήσω τδ πλή
θος τών σελίδων, ας μέ τοσαύτην επιμέλειαν έφιλοτέχνησε, φέρομαι 
εις τδ παρελθόν από τδ όποιον πολλά δύναται τις ν’ άρυοθή διδάγματα.

"Ανατρέχω τριάκοντα καί έν άκριβώς έτη πρός τά όπίσω, πρός τους 
λογίους καί δημοσιογράφους τής έποχής εκείνης, καί άλλων μεν μάτην

»

αναζητώ νά ίδω τάς μορφάς' τάς ήφάνισεν ό θάνατος. Άλλους, σφρι
γηλούς τότε καί εύθύμους, κατέστησεν αγνώριστους τών ετών ή πάροδος 
καί τών βιωτικών περιπετειών ό σάλος. Και άλλοι άπεχώρησαν διά 
παντός τής φιλολογικής παλαίστρας, άλλοι παρέργως καί μόνον σχεδόν 
έν τή «Ποικίλη Στοά» συνεχίζουν τήν δημιουργικήν παραγωγήν, δλί- 
γιοτοι δ’ είναι οί έν τολ δυσεκβόλω τούτω άγώνι έγκαρτεροΰντες έτι.

Τήν φιλολογικήν φυσιογνωμίαν τής έποχής εκείνης διέσωοεν ή 
«Ποικίλη Στοά» .Δύναται τις έν αυτή νά παρακολούθηση δλας τάς λεπτο
μέρειας τής μεταβατικής έποχής καί νά καταλήξη μέχρι τής συγχρόνου 
κινήοεως, ήν τελείως έκπροσωπεϊ. Διήννσε τόσα έτη και δμως νεάζει 
ή «Ποικίλη Στοά». "Ητόνησαν έκτοτε πνεύματα, έρράγησαν καρδίαι, 
κατέπεσαν αισθήματα καί δμως ή «Ποικίλη Στοά» έπερρώοθη, κα
τέστη ώραιοτέρα, πάντοτε νέα, πάντοτε αγαστή. Κατά τήν μακράν 
αυτής σταδιοδρομίαν ούδενδς κλάδου τών Καλών Τεχνών ήμέλησε, τίποτε 
δέν άφήκε τό όποιον νά μή θίξη. Ή "Επιστήμη, καθ’ δλας αυτής τάς 
εκδηλώσεις, ή Κοινωνία, ή Φιλολογία, αί Τέχναι, ή Πολιτεία, έσχον έν 
τή «Ποικίλη Στοά» περιφανείς έργάτας καί διαπρεπείς αντιπροσώπους.

Άλλά πόσος κόπος άπητήθη διά νά οικοδομηθή τδ μεγαλοπρεπές 
αύτδ οικοδόμημα, πόση έγκαρτέρησις, πόσοι θυσίαι, οί'α ανταπάρνησις.' 
Καί είναι έργον άποκλειστικώς ένός καί μόνοι·, παλαίοντος μετ" ενθου
σιασμού έν μέσφ συχνών απογοητεύσεων, εναντίον προλήψεων, αδια
φορίας, άντιξόων περιστάσεων. Άλλ" ουδέποτε υπεχώρησε. Πάντοτε 
εμπρός, πάντοτε άτενίζων πρός τήν κορυφήν τοΰ τελείου !

Άτυχώς έν Έλλάδι, τδ έργον τοΰ άναλαμβάνοντος νά έργασθή φιλο- 
λογικώς ή καλλιτεχνικώς, είναι ακανθώδες. Θαυμάζομεν τήν έν Είιρώπη 
τελουμένην τεράστιον πνευματικήν εργασίαν. Φέρατε τους έκδότας καί 
συγγραφείς εκείνους έδώ, ν’ άφήσουν κατά τήν προ'πην εβδομάδα έν τώ 
πτωχοκομείφ ή τώ φρενοκομείφ τήν τελευταίαν πνοήν ! Έλλειψις τεχνι
κών μέσων, έλλειψις ένθουσιασμοΰ έκ μέρους τής νεοπλάστου καί ξενο- 
φίλου ημών κοινωνίας, είναι εμπόδια κωλύοντα τήν έλευθέραν άνάπτυξιν, 
πέδαι σιδηραϊ καθείργουσαι έντός περιωρισμένων ορίων τήν αγαθήν θέ- 
λησιν. "Ο Διευθυντής τής «Ποικίλης Στοάς» δύναται νά καυχάται δτι 
ήγωνίοθη νικηφόρως εναντίον τών έμποδίων αύτών. Κατήρτισε δέκα 
πέντε τόμους, τιμώντας τά ’Ελληνικά γράμματα. Συνεκέντρατοεν έκ 
περιτροπής δλονς τους λογίους, συναπετέλεσε κυψέλην περικλείσασαν τδ 
έκλεκτότερον καί εύωδέστερον μέλι τής "Εθνικής φιλολογικής παραγωγής 
καί μετ" αληθούς ευφροσύνης καί ζηλευτής άγαλλιάσεως είδε τδ περί
βλεπτον αΰτοΰ έργον έπιστεφόμενον μέ τήν πάνδημον έκτίμησιν καί τόν 
γενικώτερον έπαινον δλου τοΰ κόσμου. Καί αληθώς ή «Ποικίλη Στοά» 
καθ’ δλον τό χρονικόν διάστημα τών Δεκαπέντε έτεον της, υπό τήν 
ιδίαν μορφήν, ήν μόνη αύτή έπλασεν, εξυπηρέτησε μυχίους αγνούς 
πόθους, έπλήρωσεν ανάγκην πολυτρόπως "Εθνικήν καί άπέβη καλλι- 
πρεπές Στάδιον, έν τή καλλιτέχντρ κονίστρα τοΰ όποιου οί οριστείς τοΰ 
καλάμου τόν κάλλιστον, από ελευθέρου βήματος, τών αγώνων ήγωνί-



σθησαν. Τάς πάντοτε ωραίας σελίδας αύτής έτίμησαν διά συνεχούς πολυ
τίμου συνεργασίας δ ’Αλέξανδρος "Ραγκαβής, οί αδελφοί Παράσχοι, 
ό Βραΐλας, δ I. Σοϋτσος, δ "Ρενιέρης, δ Καλλιγάς, δ Ν. Σαρίπο- 
λος,ό Σκυλίτσης, δ Ίάλεμος, δ "Ροΐδης, δ "Αγγελος Βλάχος, δ 
Κλέων 'Ραγκαβής, ή Dora D’lstria, ή Juliette A.dam, <5 Π. 
Χαλκιόπουλος, δ Βιζυηνός, δ Όρφανίδης, δ Φλογαΐτης, καί δεν 
υπήρξε κορυφή εις τά "Ελληνικά Γράμματα, ήτις δέν εχορήγηοε τήν 
περιφανή αυτής ούμπραξιν.

Προ εικοσαετίας έν έκλιπόντι φιλολογικώ συλλογή), εις ον κατηνά- 
λωσα καί έγό) αρκετόν ενθουσιασμόν εκ τών πρώτων ετών τής ζωής μου, 
έγνώρισα τόν Διευθυντήν τής «Ποικίλης Στοάς», νεαρώτατον καί ζωη
ρόν, ώς ακαταπόνητου γραμματέα τοΰ σωματείου έκείνου. Έκτοτε παρη- 
κολούθησα, έκ τοΰ σύνεγγυς τήν φιλολογικήν του εργασίαν και δράσιν καί 
πάντοτε ήσθάνθην ένα θαυμασμόν διά τήν άφοσίωσιν αύτοΰ πρός τήν 
«Ποικίλην Στοάν». Ψύχωσις πλέον, νόσος, ή όποια αμφιβάλλω, άν θά 
QW ποτέ τέλος. Λεπτολόγος, ιδιότροπος εις τάς καλλιτεχνικός του εφέ
σεις, προσεκτικότατος και είς τάς πλέον ασήμαντους στίξεις. Είναι τό 
φόβητρον τών τυπογράφων, είναι τό μεγαθήριον τής αντοχής.

"II «Ποικίλη Στοά» συνεπλήρωσεν ήδη τόν πρώτον σταθμόν, νικη- 
φόρως, μετά πεποιθήσεως καί επιμονής. "Υπερεπήδησε φραγμούς, παρε- 
μέρισεν άκάνθας, άλλ’ ευρε τόν δρόμον τής επιτυχίας, καί βαίνει πλέον 
είς τό άναπεπταμένον πεδίον τής καθολικής άναγναιρίσεως. Σύμπαν τό 
"Ελληνικόν Δημόσιον, όπερ μετ αληθούς θλίψεως ήσθάνθη τά κενά τά έκ 
τής ανέλπιστου διακοπής της, τήν όποιαν και πάλιν ώς γνωστόν έξόχως 
μοναδικά αισθήματα καί έξαιρέτως συμπαθείς αναμνήσεις πρός τό όνομα 
προ ετών νέκρας Καλλιτέχνιδος, ής τήν τελευτήν, τόσον ώραϊα έφαλλεν 
ή «Ποικίλη Στοά» έδημιούργησαν, έν δλοφύχτρ 'χαρά έπαναβλέπει τόν 
θερμουργόν ιδρυτήν της έν τή πρώτη γραμμή τής δράσεαις αυτού, καί 
μετ’ ανέκφραστου χαράς έγκολποϋται αύτόν, έπανερχόμενον εις τήν έκ- 
πλήρωσιν τών ώραίων του πόθων, μετά σκληρόν δοκιμασίαν καί ψυχι
κήν παραζάλην, ήτις πρός τή ατομική συμφορά, άπεστέρησε καί τό "Ελ
ληνικόν Δημόσιον ενός, ιδιαιτέρως αγαπητού καί δυσαναπλήρωτου έργου. 
Άναγεννωμένη ήδη ή«Ποικίλη Στοά» υπό τήν ισχυρόν,καί λόγω διαμορ- 
φώσεως καί λόγω καλλιτεχνικού αισθήματος,ζηλευτήν δ’ηγεσίαν τοΰκ.Μι
χαήλ" Ραφαήλοβιτς, επίφθονα έγγυαται τά τρόπαια τών νέων νικών της.

Δεκαπενταετής πλέον σταδιοδρομία, τόσον ασφαλής τοϋ παρελθόν
τος, έμπνέει τας χρηστοτέρας ελπίδας, καί διά τούτο ή διά τοϋ παρόντος 
περίφημου τόμου ουνέχισις τής «Ποικίλης Στοάς», δέν προκαλεί μό
νον ένθουσιώδη συγχαρητήρια, άλλ’ είναι άκόμη καί μία έγγύησις μέλ
λοντος σθεναρά, διότι τόση ζωή, τόσον καλλιτεχνικόν αίσθημα, ένταθέν 
μάλιστα κατά τά τελευταία αυτής έτη, δέν είναι δυνατόν ή ν’ άναπτυχθή 
έπι μάλλον, ιυστε ν’ άποτελεσθή καί αύθις έν συνόλω ’Εθνική όντως φι
λολογική καί καλλιτεχνική εργασία, άνταξία τών γενικών καί μεγάλων 

προσδοκιών, προατρισμένη δ’ϊνα έν τή σημαία τής νεωτέρας πορείας, ήν 
άπό τής πρώτης αρχής ή «Ποικίλη Στοά» έταμε, ν’άφυπνίοη καί ν’άνα- 
πτερώση τήν νέαν πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν ζωήν τής Πατρίδος ημών.

Ο ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

* A I Μ Ο X Ρ A I *
Ε& ,Κλωθω··· ^Λάχεσις— ίΑτροποΣ 

(ΈχαράχΟη έξ αγνώστου Γερμανικού πρωτοτύπου)



ένταύτώ καί ουτοε ένδοξοι, ώς έκεΐνοι. Αύτός ειναε ό αίώνεος κλήρος, 
ό άσβεστος νόμος τής 'Ελληνικής φυλής.

I

ΕΙΣΗΛΟΕ θνήσκων εις τό Ε
θνικόν ΙΙάνΟεον της νεωτέρας 'Ελ
λάδας ώς άνήρ ίσης δράσεως προς 
τούς έλευΟερωτάς της. Δύο χο
ρείας ηρώων περεκλείομεν είς τήν 
ψυχήν μας και τήν καρδίαν μας. 
’Εκείνων, ώς οί πρόγονοι τού 
δαιμονίου Ιίεφαλλήνος, οιτινες 
διά τού ξίφους ήλευΟέρωσα* τήν 
'Ελλάδα, αυτούς, αί όποιοι 
πιστοί εις τήν μεγάλην παράδοσιν 
καί εντολήν έφιλοδόξησαν, 'ΐνα τήν 
αναδημιουργήσουν διά τών έργων 
τής προαγωγής καί τού ΙΙολιτι- 
σμού, καί δεά τής ύπάρξεώς των 
άπετέλεσαν τάς μεγαλειτέρας δυ
νάμεις τού Ελληνικού "Εθνους, 
δυνάμεις πανισχύραυς είς πλούτον 
ευεργετικόν, δυνάμεις ύπερλάμ- 
πρους είς ψυχήν ’Εθνικήν. *Λ γ ω- 
νισταί ταυ π ο λ ε μ ο υ καί 
άγωνισταί τής ε ι ρ ή ν η ς.Κ αί 
υπό τάς βουλάς τής θείας IIρο- 

νοίας έπετελέσθη καί συνεχώς έπιτελεΐται παρ’ άμφοτέρων τό μυστήριον 
τής αιώνιας άνακαινίσεως καί προόδου, δε’ ής ύφαίνεται ό ιστός τής 
’Εθνικής Ζωής, προ τού βωμού τού οποίου καλούνται αί νέαε γενεαί είς 
συνέχισιν και συμπλήρωσιν τού ατελούς έργου τών παρερχαμενων. Είναι

Ο Μαρίνος Κοργιαλένιος καί λόγω τής καταγωγής αυτού, 
άναποσπάστως συνίεδεμένος με τάς ίερωτέρας αναμνήσεις τού άναγεννη-
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θέντος "Εθνους, Ανήκει περιβλέπτως είς τούς περικλεείς ειρηνικούς άγω- 
νιστάς, οΐτινες διά των γενναιοφρόνων ύποδειγμάτων τοΰ ακρίτου ένθου- 
σιασμού των καί τοΰ παραδείγματος της φιλοπατρίας καί των Αγαθοερ
γιών αυτών, Ανενέωσαν τό κατερειπωμένον Αδυτον τής ’Εθνικής Ιδέας. 
Δέν έπαύσατο καθ’ Απασαν τήν ζωήν του μερίμνων διά τά ’Εθνικά Ιδεώδη 
και άνταποκρινόμενος παντοιοτρόπως είς τάς κοινωνικάς Ανάγκας των 
διαφόρων πόλεων τοΰ ελευθέρου Κράτους καί των έν τή Αλλοδαπή Κοι
νοτήτων. Ή διαθήκη αυτού υπήρξε μία Αποκάλυψες. Έάν ζών, κατετάσ- 
σετο είς τήν γραμμήν των Ευεργετών, άποθανών Ανεφάνη ό διαθερμό- 
τερος τών πατριωτών καί ό ένθουσιωδέστερος τών φιλάνθρωπων. Είς τήν 
χώραν αυτήν τοΰ αίθριου ουρανού, ένθα τ’ Αγαθά αισθήματα ωρίμασαν 
ώς οϊ καρποί εΰγενοΰς δένδρου, είς τήν χώραν αυτήν, είς τήν όποιαν ή 
φιλανθρωπία τοσοϋτον άδρώς έσπειρε δεκάδας εκατομμυρίων, ούδεμία 
καρδία έδονήθη γενναιότερον καί καμμία ψυχή έξήρθη ΰψηλότερον τής 
ψυχής τοΰ εύγενοϋς τέκνου τής ωραίας νήσου τοΰ Ίονίου, τής ευτυχούς 
πατρίδας τών ΒαλλιΑνων καί τόσων Αλλων μεγάθυμων πατριωτών.

’Εντεύθεν ή ’Εθνική λύπη καί ή ’Εθνική υπερηφάνεια επί τώ κατά τόν 
’Απρίλιον τού έτους τούτου έν Λονδίνω συμβάντι Οανάτω τοΰ τετιμη- 
μένου αυτού τέκνου τής πατρίδας ήμών, Απομένουσι δικαιολογημένα:, 
διότι ή έμφάνισις Ανδρών, ώς ό Μαρίνος Κ ο ρ γ ι α λ έ ν ι ο ς, δέν είναι 
μεμονωμένον γεγονός, δυνάμενον νά χαρακτηρισθή ώς τυχαΐον, Αλλ'Απο- 
τελεϊ Αστέρα φωτεινόν ένός φωτοδολούντος Αστερισμού μεγάλων ’Εθνι
κών Ευεργετών, οΐτινες καί διά τής τελευτής των Ακόμη φωτίζουαι τόν 
δρόμον πρός τήν παντοτεινήν εύκλειαν καί δόξαν τής ΙΙατρίδος. Τ’ όνομά 
του, τό «αλλόμενον έν αυτή τή ψυχή τού ’Έθνους, αποτελεί ένα τών 
λαμπροτέρων αστέρων τού 'Ελληνικού στερεώματος, ό όποιος άπέδιδεν 
έγκαρδίωσιν καί μεγαλεϊον καί έδίδασκε τόν πατριωτισμόν καί τήν πρός 
τήν ΙΙατρίδα προσήλωσιν. Φυλή δ’ ήτις γέννα Ανδρας, ώς τόν Μαρίνον 
Κ ο ρ γ ι α λ έ ν ι ο ν, έπαρκώς εξηγεί τό μυστήριον τής ζωής αυτής.·..

(Νοέμβριος 1911) ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΡΣΕΝΗΣ

Τα Ελαττώματα Toy Eyzyroy
1) —...'Ο σύζυγος είναι επίμονος.
2) — ...Είναι ζηλότυπος.
2) —... Είναι φιλύποπτος.
4) — ... Μουρμοιβρίζει αιωνίως.
5) — ...Ευρίσκει παντού ελλείπεις.
6) — ../Εχει πάντοτε προχείρους κα<

τοίμους δικαιολογίας.

7) —...Είναι τρομερός υποκριτής.
8) —... Έξω από τό σπήτι.. .γλυκύτατος.
9) —... Θαυμάσια υποκρίνεται.

10) —../Έχει τήν εξιν νά τριγυρίζη.
11) —...Είναι ασεβής.
12) —...Πάντοτε αγροίκος τους τρόπους.

Πόσα τάχα νά ήναι τά τής συζύγου;

< ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ *—·
« 0 ΧΡΟΝΟΙ » ( Τό νεώτερον γλυπτικόν εργον τοΰ κ. Γ. ΒΡΟΥΤΟΥ)
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΘΡΥΛΟΥΣ»

Η ΚΟΙΜΑΜΕΝΗ Η ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΧΩΡΑ

"Εγειρε κι ’ άττοκοψήθη
Κάτω άπ’ τήν τριανταφυλλιά 
Ή ίανθή Βασιλοπούλα 
Ή πανώρηα κοπελιά.

Φ
Κι’ άν περνούν άπό κοντά της 
Μάγοι μέ μαλλιά λευκά
Δέν σαλεύει έκειά τά χείλη, 
Κι’ όνειρεύεται γλυκά.

Φ
Τό ίανθό παιδί τοϋ ρήγα 
Ποΰ θέ νάρθη έναν καιρό 
Άπ’τή χώρα τής ’Αγάπης 
Μέ τ’ άθάνατο νερό!....

ΤΟ ΦΑΝΤΑ-SMA.

Άπ ’ τή χώρα τών ’Ερώτων 
’Απ’ τή χώρα τή λευκή 
Πέρασε ή όργή τοΰ όλέθρου 
Καί ή κατάρα ή θεϊκή I...

Φ , , ,
Κι’ όπου τά κορμιά έσαλευαν 
’Από «φρικιά ήδονικά 
Λίμνη τώρα είναι απλωμένη 
'Απαλά κι’έρωτικά...

Φ
Καί τά άργά νερά κυλώντας 
Πρός τό ήλιόγερμα τό ωχρό 
"Εναν κόσμο νανουρίζει 
Νικημένο καί νεκρό !....

Καί στήν άκρηα τοϋ πελάγου 
Κάνει άγνάντια νά φανή 
“Ενα γλήγωρο καράβι 
Μέ κατάλευκο πανί.

Κάτου στό ώμορφο άκρογιάλι 
Πάλι ό Ίσκιος τριγυρνά !
Πέφτει γύρω ή νύχτα ή Μάγια 
Καί τό λογισμό πλανά I...

ΚοΙ σηκώνει στό άκρογιάλι 
“Ενα θρήνο, ένα δαρμό, 
Καί δυό χέρια ποΰ κουνιώνται 
Μέ άπερίγραφτον καημό !....

(1901) ΘΡΑΣ. ΖΩΪΟΠΟΥΛΟΣ

Φίλε κ. ’Αρσένη,
Μετά, τής έκφράσεως τον θαυμασμόν μου διά. τήν περιωπήν είς ήν άνη- 

γάγετε τήν ύμετέραν Φιλολογικήν ’Επετηρίδα, σάς παρακαλώ να δεχθήτε 
τάς θερμότατες ευχαριστίας μου διά. τήν πρός με αβρότητα καί εύμένειαν 
ή οποία σάς ύπηγόρευσε τήν προσφοράν τοΰ άποσταλέντος μοι έξόχως 
ωραίου αντιτύπου τοΰ τελευταίου τόμου τής “ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ*.

Διά τόν νεώτερον τόμον τοΰ λαμπροΰ έργου Σας, ού ή εκδοσις συμπλη- 
ροι καί τήν Δεκαπενταετηρίδα αύτοΰ, σάς πέμπω προχείρους τινας 
γραμμάς, παρ’ όλας τάς διαβεβαιώσεις μου, ότι δέν διαθέτω ουδέ λεπτόν 
ώρας ελεύθερον.

Ανανεώνω τήν έκφρασιν τών ευχαριστιών μου και σάς παρακαλώ νά δε- 
χθήτε τήν βεβαίωσιν τών αισθημάτων μου βαθείας έκτιμήσεως καί φιλίας

Όλως πρόθυμος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΘΥΡΙΔΟΣ ΤΗΣ’ΔΙΑΝΟΜΗΣ

t
ΚΕΙΝΑ τά δύο πα
ράθυρα, — διανομή 
έάωτερικών,— δια
νομή έξωτερικών,— 
δπιόθεν τών όποιων οί 
υπάλληλοι έπί τής δια

νομής διεξάγουν τήν 
μονότονον, τήν μαρ
τυρικήν αυτών έργα- 
σίαν, πολλάκις προσή
λωσαν τό βλέμμα και 
τάς σκέψεις μου.

Καί όταν έν ήμέρα 
έν τώ μέσω τοϋ άπλέ- 
του φωτός καί τοϋ θο
ρύβου τής ζωής, συγ- 
κεντρόνονται καί διαγ
κωνίζονται πρό αύτών 
οί άναμένοντες τάς ει
δήσεις τών άπόντων, 
καί δταν τάς έόπερι- 
νάς ώρας τοΰ χειμώ- 
νος άναμένουν πρό τοΰ 
παραθύρου τής Εξωτε
ρικής άλληλογραφίας, 
πυκνοί, διά νά συντά- 
μουν τήν αμφιβολίαν, 
πολλάκις τήνάγωνίαν, 
μιας νυκτός.

Τότε κυρίως νομίζω 
ότι προδίδει περισσό
τερον τά μυστήριό της 
ή ποικίλη, ή άναρίθ- 
μιιτος είς πλοκήν καί 

περιπέτειας τραγωδία τοϋ βίου, ή διεξαγομένη άφώνως διά τής άπο- 
άτάσεως τής μακρας, μέ ύποκριτάς, τών οποίων τά μέρη διαβιβάζουν 
τα τετράγωνα έκεΐνα. παραλληλόγραμμα τά μεταφερόμενα διά τών άτμο- 
πλοίων καί τών σιδηροδρόμων, ύποκριτάς τής πραγματικότητος, τών

‘£χ τον Τυπογραφείου Άνεστη Κωνσταντινίόυυ
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Αληθών τοΰ βίου δραμάτων, τών οποίων είναι τά άμεσα ύποκείμενα.
• ’Ολίγοι συνωθοΰνται έκεϊ μέ τήν τόσον άνυπόμονον προσδοκίαν 

ένός γράμματος, διά νά λάβουν συγχαρητήρια, ή διά νά μάθουν τά νέα 
τοΰ τόπου των, τάς έσπέρας έκείνας τάς άρρήτως μελαγχολικάς, όταν 
ή βροχή πλήττει τό ύελόφρακτον στέγασμα τής αυλής τοΰ ταχυδρο
μείου, μέ τόν μονότονον έκεΐνον κρότον, δάτις άπηχεϊ τόσον πενθί- 
μως έπί τών καρδιών ολίγων έξ αυτών αί φυάιογνωμίαι φαίνονται φαι
δροί, ύπό τάς τρομώδεις άναπάλσεις τών άναλαμπών τοΰ άεριόφωτος.

Παν ότι δύναται νά άποτελέσμ τήν έλπίδα, τόν τρόμον, τήν παρα
μυθίαν, τήν όδύνην, παν δτι δύναται νά στηρίξμ τό βήμα έν τμ έπι- 
μόχθω πορεία τοΰ βίου, δτι είναι δυνατόν νά χαρίόμ τήν χαράν, νά έμ- 
πνεύσμ τήν έγκαρτέρηόιν, δτι νά έμβάλμ εις άπόγνωσιν καί νά όδη- 
γήσμ εις τόν μαρασμόν ή τήν αύτοκτονίαν, δλα ταΰτα έρχονται μα- 
κρόθεν ύπό μορφήν γραμμάτων, μέ άγωγόν αύτών τό κράτος, τοϋ οποίου 
φέρουν τά κόμιστρα.

Ώ ! "Αν έγνώριζεν ό άγαθός ύπάλληλος ό παραδίδων άδιαφόρως έν 
γράμμα, τί κλείει τό γράμμα έκεϊνο διά τόν ταλαίπωρον ό όποιος τεί
νει πρός αύτό τήν χεϊρα· ώ ! άν έγνώριζε ποσάκις διά τών χειρών 
του, αϊ όποϊαι διαρκώς, άτελευτήτως, διανέμουν, ώς μηχανή τά γράμ
ματα, ποσάκις ένεχείρισαν δηλητήριον, ποσάκις παρέδοσαν άνεπιγνόι- 
τως δπλον θανάτου.

Βεβαίως ή Τύχη ή άγαθή ή εύμενής τύχη ότέλλει καί μακρόθεν 
δώρα πολύτιμα πρός τούς εύνοουμένους της ύπό τύπον έπιάτολών δι’ 
αύτούς καί τά γράμματα είναι άγωγοί εύτυχίας. Άλλ’είναι ολίγοι τής 
τύχης οί εύνοούμενοι. Ή χαρά καί ή γαλήνη δέν είναι τών πολλών 
ύ Ασφαλής κλήρος- καί διά τοϋτο τοΰ ταχυδρομείου τά δώρα είναι ώς 
έπί τό πολύ θλιβερά καί πένθιμα δώρα, καί μεταξύ αύτών δέν είναι 
ίσως πάντοτε τά πενθιμότερα τά φέροντα τοΰ πένθους τό μέλαν πλαί- 
σιον. Ώς έπί τό πολύ μαΰρον είναι τής ζωής τό πλαίάιον, καί δταν 
δέν τό έπιβάλλουν αί κοινωνικαί συνθήκαι.

Πόσους είδον έκεϊ Αναμένοντας τήν έτυμηγορΐαν τοΰ βίου των Από 
έν γράμμα !

Πόσοι άνήρτησαν ύστάτην έλπίδα άπό τής συνδρομής ένός άγαπιι- 
τοΰ προσώπου μακρόθεν. Πόσοι καθ’ έκάστην Αναμένουν νά μάθουν 
άπό δύο γραμμάς τήν τύχην λατρευτής ύπάρξεως εις τήν ύποίαν έχουν 
δώσει δλην αύτών τήν Αγάπην καί τήν όποιαν ίλλαχμ ό θάνατος.

Πολλάκις πάλιν τήν τραγωδίαν Αποτελεί αύτή ή έλλειψις γράμμα
τος. Έν γράμμα, είναι πολλάκις μία άυναΐνεσις εις άπόφαόιν άφ’ ής 
ήρτηται ή ζωή έκείνου, δστις τό περιμένει. Είναι μία έπαγγελία συν
δρομής, μία ένίσχυσις, ή μόνη πηγή θάρρους καί έγκαρτερήσεως εις 
έξαιρετικάς δοκιμασίας. “Εν γράμμα δύναται νά ήναι άνάκληδις εις 
τήν ζωήν, Αληθής νεκρανάσταάις.

Διά τούτο πολλάκις ή ΑπάντηΟις έκείνη ή ψυχρά, ή Αδιάφορος, ή 
μηχανική.

— Δέν έχετε τίποτε.
Είναι διά τόν άτυχή άνθρωπον, ό όποιος μέ προσηλωμένους οφ

θαλμούς, μέ μορφήν ώχράν, έφ' ής άποτυποΰται Ασύγκριτος Αγωνία, 
έρωτα, ώς νά ζητμ βοήθειαν άπό τόν ύπάλληλον έπί τής διανομής, όις 
παρ’ αύτοΰ προσωπικώς νά ζητμ νά τόν σώόμ, είναι πολλάκις Απαγ
γελία καταδίκης, πολλάκις αύτό τούτο πλήγμα έγχειριδίου.

Διά τούτο, άν προσέξετε θά άκούσητε ένίοτε φράσεις αί όποϊαι, 
δταν δέν εισδύει τις εις τό βάθος τής τραγικότητος, τήν οποίαν έγ- 
κλείουν, φαίνονται μωραΐ.

— Παρατηρήσατε, παρακαλώ Ακόμη, πώς γίνεται νά μή έχω γράμ
μα ; Είναι Αδύνατον 1

Καί ό ύπάλληλος Αγανακτεί, δικαίως, καί άπαντα μετά τραχύτητος.
Φεύγει τότε ό ικέτης τής παραμυθίας ένός μικροΰ τεμαχίου χάρ

του άφωνος. ’Ενίοτε ή μορφή του δέν έμφανίζεται πλέον ποτέ πρό 
τοΰ παραθύρου τοΰ ταχυδρομείου.

Είμαι βέβαιος, δτιπαρ’δλον τό μαρτυρικόν αύτών έπάγγελμα, έπάγ- 
γελμα εις τήν ένάόκηΟιν τοΰ οποίου φυσικόν είναι νά έξαντλήται ή 
Ανθρώπινη ύπομονή, οί ύπάλληλοι έπί τής διανομής, έάν έψυχολόγουν 
έπί τών παραδόξων τούτων έπαιτών μιας έπιστολής, οί όποιοι έχον- 
ται αύτής, ώς Από σανίδος σωτηρίας, οι όποιοι τρόπον τινά ζητούν 
Λπ’αύτόν νά τήν δημιουργήσμ, θά ηάαν πρός αύτούς πολύ συγκατα
βατικοί, πολύ οίκτίρμονες.

Έκεϊνο τό,—Παρατηρήσατε Ακόμη,—δέν είναι δυνατόν νά μή έχα> 
γράμμα,—έκφράζει συντετμημένως τόσα πράγματα ! Τόν πόθον τής 
ζωής, τήν σανίδα τής Αμφιβολίας, εις τόν ναυαγόν, δστις δέν θέλει νά 
πιστεύσμ δτι δέν τοΰ έτειναν τήν χεϊρα· έκεϊνοι τούς οποίους άγαπζί, 
δλα ταΰτα καί πολλά άλλα περιλαμβάνει ή ταπεινή ικεσία πρός άνα- 
θεώρησιν τής στυγνής έκείνης έτυμηγορίας.—Όχι-δέν έχειςγράμμα.— 

‘Αλλοτε πάλιν εις τό ξηρόν όχι τοΰ ύπαλλήλου τής διανομής, άπαν
τα εις μονοσύλλαβος ψίθυρος, εν “Α!, τό όποιον είναι κατ’άλήθειαν 
διάτορος κραυγή άπογνώδεως- ισοδύναμον πρός τήν κραυγήν έκείνην 
τετέλεόται, τήν οποίαν έρρηξεν ύπό τόν μολύβδινον ούρανόν τοΰ Γολ
γοθά ό Θεάνθρωπος,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ

[ Έν Άθήναις τή 13γι Σεπτεμβρίου 1901]



Έν Άθήναις τή 20η ’Ιανουάριου 1901
Φίλτατε Κύριε Άρσένη,

Έπανελθών έκ τοΰ «Π α ρ ν α σ σ ο ΰ» —ένθα περί τής Ά σ π α σ ί α ς καί 
τοΰ Περικλεούς χθες ώμίλησα — ευρον επί τοΰ γραφείου μου τήν ύμε- 
τέραν έπιστολήν, δι’ ής εύηρεστήθητε νά ζητήσκτε τήν μελέτην ταύτην, 
όπως τήν δημοσιεύσατε είς τήν ’Εθνικήν ’Επετηρίδα τοΰ «Α ε κ α
τού Πέμπτου Τόμου».

Συγκυρία ευχάριστος ! Πλεΐστοι τών τιμησάντων με διά τής εΰμενοΰς 
άκροάσεώς των είχον ήδη έκφράση τήν επιθυμίαν τής δημοσιεύσεως. Λίαν 
δ’ ευχαρίστως άπεδεξάμην τήν ΰμετέραν πρότασιν, διότι έν τή καλλιτε- 
χνικωτάτη «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ», έορταζούση μάλιστα τήν Δεκαπενταε- 
τηρίδα αυτής, άξίζει νά δημοσιευθή τό υπέρ τών καλλωπιστών τοΰ &- 
στεως μικρόν μου μνημόσυνον, άτέχνω'ς μέν παρασκευασθέν ύπό χειρός μή 
είδήμονος, τεκμηριοΰν όμως εΰσέδειαν άναμνήσεων.

Πρός τοΰτο πέμπω τό χειρόγραφον μετά προσθήκης περικοπών τινών, άς 
χάριν συντομίας χρόνου ειχον κατά τήν ομιλίαν παράλειψη. Έθεώρησα προσ
έτι καλόν χάριν τών βουλομένων εύρυτέραν τοΰ θέματος έρευναν άναγνω- 
στώντής «ΠΟΙΚΙΛΙΙΣ ΣΤΟΑΣ» νά προσθέσωκαί τάς κυριωτέρας τών είς τούς 
αρχαίους "Ελληνας συγγραφείς παραπομπών,έξ ών κυρίως ήντλησατήν ύλην.

Δράττομαι δέ τής ευκαιρίας ταύτης, όπως ένθέρμως συγχαρώ ύμας έπί 
τή ευεργετική δράσει τοΰ δεκαπενταετοΰς τής «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ» βίου, 
εύγλώττως μαρτυροΰντος διά τής συγκρίσεως τής πρός τά βελτίω πορείας 
τά έν οΰτω βραχεί χρόνψ γενόμενα άλματα. Διότι τό φιλόκαλον καί φιλο
πρόοδον πνεΰμα τής ύμετέρας διευθύνσεως πολλάς ήδυνήθη νάύπερπηδήση 
δυσχερείας καί νά καταστήση τήν . ’Εθνικήν ’Επετηρίδα», φιλολο
γικόν έντευκτήριον, ένθα τοσοΰτον έπωφελώς συναντώνται οί καλ- 
λιεργηταί τών ’Ελληνικών θησαυρών.

Δέξασθε, παρακαλώ, τήν διαδεδαίωσιν τής έξαιρέτου πρός ύμας ύπολή- 
ψεως, μεθ’ ής διατελώ δλως πρόθυμος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

Άζιότψον Κύριον
Ίωάννην Α. ’Αρσένην

Αιενθυντήν της «Ποικίλης Στοάς»
Έ ν Άθήναις

ΑΣΠΑΣΙΑ X S3&&
ΤΟΥ
γ περικλεούς
ΥΠΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ
Με.Ιέτη άναγνωσθεισα έν τρ αίθούστ) τον έν Άθήναις Φι.ΙοΙσγιχού 

Σν.Ι.Ιόγον «.Παρνασσού» τί} 19/) Ίανοναρίον 1901

'^1

δύνου:
τήν κοινήν τράπεζαν αντί εκλεκτών τής ζένης 
μαγειρική* 
ούχι

Γ1ΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ ύπό τού προεδρείου νά 
συνεισφέρω τόν έρανό'* του είς τήν πανδαισίαν 
τών τερπνών τοΰ «Παρνασσού» προεσπερίδων, 
φιλάργυρος θά έθεωρεϊτο, νομίζω, εάν, συλ
λόγων χρυσόν ώς ακροατής, ήρνεϊτοέ’νεκ’ απο
ρίας νά ρίψη είς τόν δίσκον καί αύτόν τόν νι- 
κελιον οβολόν του.

Ή προθυμία δμως αυτή έχει και τούς κιν- 
της. ’Ενδέχεται νά κατατεθώσιν είς 

_Χ... 2.. —
*·*ης καρυκευμάτων, έγχώρια εδέσματα 
τοΰ συρμού, ή, δπερ καί χείρον, φιάλαι 

ναρκωτικών, δυναμένων νά μεταδώσωσι κυματισμούς χασμημάτων.
Έπιθυμών νά προφυλάξω τό άκροατήριον έκ τοιαύτης δυσαρέστου 

οπωσδήποτε έπιδράσεως—τουλάχιστον έφ’ οσον έκ τής έκλογής τού θέ
ματος ήρτητο—εγκαίρως παρήτησα τήν ιδέαν νά ομιλήσω περί τών έν τώ 
τελευταίω παοισινώ συνεδρίω συμπερασμάτων τοΰ κοινοβουλευτισμού, 
ολίγον βεβαίως ενδιαφερόντων τήν πλειονοψηφίαν τού συνήθους ακροα
τηρίου.

Θηοεύω τήν εύμενή άκρόασιν τού έν τή αιθούση ταύτη ώς έπί τό πλεϊ- 
στον κυριαρχούντος φύλου. Σάς ομολογώ, βλέπετε, έν πάση ειλικρινείς 
καί αυτά τά μύχια ελατήρια των σκεψεων μου. Προς τούτο προετιμησα 
νά ομιλήσω περί τής μοναδικής έκείνης γυναικός, ήτις έν τή περικλείφ 
εποχή έκλήθη ποιητική άδεια «"ΙΙρα. Έκ τοιαύτης αφορμής, τό μέν 
θέλω'’ίσως άκινδύνως δυνηθή νά λαλήσω καί περί τού ’Αθηναίου εκεί
νου, δν δι’αττικού άλατος Όλν^ιπιον έκάλεσαν οί σύγχρονοι αύτου, 
ούτινος δμως ό βίος δέν είναι, πιστεύω, δσον έδει γνωστός τοϊς πάσιν έν 
αύτή τή πατρίδι του, τό δέ θέλω παρεμβάλη έν γενικωτάταις γραμμαϊς 
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τά καιριώτατα τοΰ μεγίστου εκείνου αίώνος τοΰ πολιτισμού τής άνθρω- 
πότητος.

Καθ ’ έ'ξιν καί κατά πεποίθησιν μή προσεχών εις τούς σαρκασμούς τών 
ξενολατρών, έξελεξάμην θέμα έκ τής ελληνικής ιστορίας οίονεί ύπέρ 
τών πατρίων αμυνόμενος. Θά έτρεχον δμω; ούτω τον κίνδυνον νά έπα- 
ναλάβω τά τοϊς πολλοϊς σφόδρα γνωστά, εάν μή ένεθαρρυνόμην ύπό τοΰ 
Γωτιέ, πιστεύοντος δτι παν τό δημοσιευθέν είναι συνήθως ανέκδοτον, 
διότι δυσκολωτέρα ή άνάγνωσις τής άκροάσεως. "Αλλως δέ σχεδόν πάν- 
τες οί μαθηταί καί σχεδόν πασαι αί μαθήτριαι τήν επιούσαν τής έκ τών 
σχολείων άποφοιτήσεώς των απομακρύνονται ίσοβίως, ώσεί άπό δαίμονός 
τίνος φορτικού, έκ τής ελληνικής ιστορίας έκτός τών έξ έπαγγέλματος 
περί τά τοιαΰτα ασχολούμενων. Διότι ή ψυχρά άνάμνησις σχολαστικής, 
ώς έπί τό πολύ, καί ξηρας έκπαιδεύσεως, παγερωτέρα καθιστάμενη διά 
τοΰ ξύλου τής γνώσεως—θεωρούμενου έν τοϊς πλείστοις διδακτηρίοις ώς 
τοΰ καλλίτερου παιδαγωγικού συστήματος— εύλόγως γεννάς τήν πρός 
τούς Έλληνας συγγραφείς απέχθειαν άπό τής μαθητικής έτι έποχής.

Ταύτην έπαυξάνει έν τή μεγαλειτέρα ηλικία ή ξενομανία, ό πρός τά 
δθνεϊα πιθηκισμός καί ή λατρεία πρός άλλογλώσσους μυθιστορίας, λελη- 
θότως μέν, ασφαλώς δέ διαφθειρούσας γλώσσαν, θρησκείαν, ήθη, έθιμα, 
οικογένειαν, πατρίδα.

Άλλοίαν δλως γνώμην πρός τάς ιδέας τών σημερινών 'Ελλήνων, καί 
μάλιστα τών Έλληνίδων, είχον οί Ρωμαίοι(*). 'Ο μέν Κικέρων έθεώ- 
ρει τοΰ Πλάτωνος τήν γλώσσαν άνταζίαν τοΰ Λιός' τοΰ Θεοφράστου τά 
έργα άρίστην τροφήν αύτοΰ καί τον ’Αριστοτέλη ώμοίαζεν «’<· ηοταμον 
χρυσοΰ ρεοντος. Ο οε Όράτιος ένθουσιωδώς συνεβούλευε τάς εύγενεϊς 
Ρωμαίας νά κρατώσιν άνά χεϊρας νύκτωρ καί μεθ ’ ημέραν τά τών 'Ελ
λήνων συγγράμματα. Τή άληθεία ποΰ άλλοθι ή έν τοϊς θησαυροϊς τής 
έλληνικής φιλολογίας—άγνώστοις μέν ήμϊν, ύπό ξένων δ ’ έκμεταλλευο- 
μένοις—ούναται τις συνεχώς νάποκαλύπτη σύν άλλοις πολυτίμοις λ(- 
θοις τάς δραματικωτέρας τοΰ ανθρωπίνου βίου σκηνάς ;

Ευτυχώς από τίνος ευοίωνος τις άντίδρασις κατά τής πιθηκικής ξε- 
νολατρείας φαίνεται υποφώσκουσα. Αύτη έξηγεϊ διατί καί έγώ, πρός 
Αθηναίους και προς Ατθίδας δέσποινας λαλών, έν τω άστει τής ’Αθή

νας, παρα την Πνύκα και τον Παρθενώνα, δέν έδίστασα νά προτιμήσω 
θέμα έκ τής άθηναϊκής ιστορίας.

Αλλα το βήμα, έφ ’ ου έλαβον τήν τιμήν νάνέλθω, βεβαίως προ- 
ωρισμένον οεν είναι εις γυμνάσματα διδαχής — ώσεί άπό καθηγετι— 
κής έ’ορας—οιασδήποτε ιστορικής σελίδος, όσονδήποτε έπαγωγοΰ. Ούτε 
ό ορισθεις χρονος θά έπήρκει, άλλ ’ ούτε υμείς ήθέλετε μοί συγχωρήση 
τούτο. Αλ) ως οε οι μελετώντες τούς Πανδέκτας καί δικογραφίας δέν 
είναι οι καταλληλότεροι πρός τοιαΰτα έγχειρήματα. Τοιοΰτο διάβημά 
μου ήδύνατο μάλιστα, νομίζω, νά θεωρηθή ώς τολμηρά έπέμβασις είς

(’) Πλουτάρχου, Περικλή; § 24. 

έργα άλλων, μετά μαγείας πάντοτε προσελκυόντων πολυπληθή άκροα- 
τήρια,άτινα τοσοΰτο θαυμασίως κρατοΰσιν υπόδουλα έκ τών χειλέων των.

Έκ τοιούτων όρμώμενος σκέψεων,θέλω πειραθή νά περιορισθώ—κατά 
το δυνατόν—κυρίως είς τήν έρευναν μιας άπόψεως: την της έπιδρά- 
όεως δηλονότι της Άόπαείίας έπι τον βίου τον Περι
κλεούς.

ι

Μετά φαιδρών έλπίδων έχαιρετίσθη, ύπό νέων καί γερόντων, ό άρτίως 
άνατείλας εικοστός, άπό τής γεννήσεως τοϋ Χριστού, αιών- 7408 παρήλθον 
άπό τής κοσμογονίας ένιαυτοί—κατά τούς θεολόγους—άναρίθμητοι— 
κατά τούς γεωλόγους.

Άπό τοΰ αίγλήεντος βράχου τής Άκροπόλεως τό βλέμμα μου, περι- 
πλανώμενον είς τό άπειρον τού παρελθόντος, άναζητεϊ τόν μυθολογούμε- 
νον χρνσοΰν αιώνα ! . . . «ΙΙαοηλθεν η αναμένεται ;»

Ή ηχώ τοΰ μονολόγου μου, πλήττουσα τά πρό τών οφθαλμών μου 
πενθίμως ύψούμενα έρείπια τού Παρθενώνες, μοί άναμιμνήσκει τόν αιώ
να έκεϊνον, δστις κατ’ έξαίρεσιν δέν είναι συνήθως γνωστός έξ άριθμοΰ, 
ώς πάντες οί λοιποί. Οί πολλοί προτιμώσι νά καλώσιν αύτόν δι ’ ονό
ματος, δπερ. είκοσι καί τέσσαρες μεταγενέστεροι αιώνες άνεγνώρισαν ώς 
άναφαίρετον αυτού τίτλον.

Είναι ό αιών τοΰ Περικλεούς ί
Μόνος ό έκ τής φύσεω; προνομιούχος υιός τοΰ Ξανθίππου καί τής 

Άγαρίστης έξ δλων τών θνητών ηύτύχησε νά βαπτίση διά τοΰ ονόμα
τος του τήν περικλεεστάτην χρονικήν περίοδον εκατόν ενιαυτών, ίδανι- 
κώς έκτείνων, έναντίον καί αυτών τών τής φύσεως νόμων, τόν βίον αύ
τοΰ πρό τής γεννήσεώς του καί μετά τόν θάνατόν του. Τούτο σέ ουδέ ό 
Αύγουστος κατόρθωσε, καίτοι ή έποχή αύτοΰ διά τήν ρωμαϊκήν ιστο
ρίαν θεωρείται ό χρυσούς αιών ούδέ ό Λουδοβίκος ΙΔ’ , καίτοι ή έποχή 
του εύλόγως θεωρείται ή κλασική περίοδος τής γαλλικής φιλολογίας.

Το στερέωμα, τού περίλαμπρου έκείνου αίώνος δέν έκοσμήθη μόνον ύπό 
φαεινού άστέρος πρώτου μεγέθους, ΰπο τοΰ Περεκ.Ιέονς. Πληθύς φω
τεινών άστερισμών καθ ’ δλας τάς διευθύνσεις έξέπεμψε μεγαλοπρεπείς 
ακτίνας εθνικού μεγαλείου καί τό γλυκύ τής φιλοσοφικής αλήθειας φώς. 
Άνδρες μεγάλοι, ώς ό Θεμιστοκλής, ό ’Αριστείδης, ό Μιλτιάδης, ό 
Κίμων, ό ’Αντιφών, ό ’Αλκιβιάδης καί ό Θρασύβουλος, διέπρεψαν ώς 
στρατάρχαι, ώς ναύαρχοι, ώς ρήτορες. Τότε, δίκην προφητών τών χρι
στιανικών αρχών, ό Σωκράτης, ό Πλάτων, ό Ξενοφών έδίδαξαν τά ύψι- 
στα τής φιλοσοφίας διδάγματα. Τότε καί οί φιλόσοφοι Ζήνων, ’Αναξα
γόρας καί Πρωταγόρας. Ό αστρονόμος Μέτων, ό διασημότερος τών άρ- 
χαίων ιατρών Ιπποκράτης, ό πατήρ τής ιστορίας ’Ηρόδοτος, ό έξοχος 
Θουκυδίδης κατά τόν αιώνα έκεϊνον έβίωσαν. Αύτόν έλάμ,πρυναν οιά μέν 
τών άθανάτων δραμάτων ό Αισχύλος, ό Εύριπίδης καί ό Σοφοκλής, διά 
δέ τών ώοαίων τεχνών ό Φειδίας, ό ’Ικτίνος, ό Μνησικλής, ό Καλλικρά» 
της καί ό Πολύγνωτος,
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Τά έργα πάντων τών μεγαλοφυών καί δαιμόνιων εκείνων καί τόσων 
άλλων άνδρών δέν έπαυσαν μετά θαυμασμού μελετώντες μέχρι σήμερον 
ci απανταχού τής γής λαοί, χωρίς νά δυνηθώσιν είσε'τι νάντιγράψωσιν 
αύτά έπιτυχώς. Άλλ’ούδείςέκ τών προγενεστέρων ή τών. μεταγενε
στέρων, ούδέ αυτός ό πανδαής καί υπεράνθρωπος, ούτω; είπεϊν, ’Αρι
στοτέλης, ήξιώθη τής έξοχου τιμής νά όνομάση τόν αιώνα, καθ’ ον 
έβίωσε, διά τοΰ έαυτοϋ ονόματος. Διότι μόνος ό Περικλής ήτο, κατά τον 
Θουκυδίδην, «άνήρ κατ ’ εκείνον τόν χρόνον πρώτος ’Αθηναίων Μγειν τε 
και πράσσειν όυνατώτατος'» (*).

(*) Θονχνδίδου α' g 139. —(“) Άριστοφάνους,Άχαρνής, στ. 530—1.

Τής άφθίτου δόξης αύτοϋ μέγα έλατήοιον ύπήρξεν ή πειστική εύγλωτ- 
τία, δι’ ής ένίκα κατά κράτος τούς αντιπάλους αύτοϋ καί έγένετο το ίν
δαλμα τοΰ αθηναϊκού λαού. Τήν ρητορικήν αύτοϋ δεινότητα έν συναυλία 
συνομολογούσαν έπιστήθιοι φίλοι και ασπονδότατοι εχθροί αύτοϋ, εν οις 
καί ό ’Αριστοφάνης εις τούς «Άχαρνής» του, δστις διά τοϋ Δικαιοπολι- 
δος λέγει;

«’Εντεύθεν οργή Περικλέης ούλύρπιοε 
ήστραπτεν, έβρόντα, Ευνεκύκα τήν Ελλάδα» (**).

Οΐ έκ τής αρχαιότητες ύπέρ τών γυναικών συλλέγοντες τίτλους υπη
ρεσιών βεβαίως δέν άγνοοΰσιν, δτι κατά τινας διαδόσεις ο γιγάντειος άνήρ 
τάς άστραπάς καί τάς βροντάς τής ρητορείας του έσφυρηλάτησεν ή, άκρι- 
βέστερον, έδιδάχθη ύπό γυναίκας, προικισθείσης μέν ύπό τοϋ Διος οι’εκ
τάκτων χαρισμάτων, ινα χρησιμεύση αύτώ ώς δεξιά χειρ εις τά ούρά- 
νια έργα του, άνηκούσης δμως εις τον εϊαφρον γνναικεϊον κόσρον.

Πάντες γνωρίζομεν από τής έποχής έτι τών σχολικών θρανίων, δτί ή 
γυνή αυτή, διαδραματίσασα έν τή ιστορία τής ανθρωπότητες πρόσωπον 
ύπό τινα έποψιν ίσως σπουδαιότερον πολλών βασιλισσών, άναμφιβόλω: 
δ’ ύπέρτερον πολλών βασιλέων καί αύτοκρατόρω —χωρίς νά θέση έπί τοϋ 
μετώπου της στέμμα—είναι ή περιλάλητος Άόπαόία ή ΜτληΟτα.

Είναι ή γυνή έκείνη, περί ής έκ διαμέτρου αντίθετοι διετυπώθησαν κρί
σεις. Κατά τούς μέν ήτο έξοχος διδάσκαλος, παρ ’ ής αύτός ό Περικλή: 
έδιδάχθη τήν ρητορικήν, δημηγορίας δέ τινας αύτοϋ καί παρεσκεύασεν ή 
έπεθεώρησεν μεθ ’ ής αύτός ό δαιμόνιος καί ήθικώτατος Σωκράτης λίαν 
εύαρέστως συνδιελέγετο περί φιλοσοφίας· παρ’ής ό ’Αλκιβιάδης, νεανί
σκος ών, έλαβεν ούκ ολίγα διδάγματα· έκείνη έν τέλει, ήτις ένέπνευσε 
μέν τούς καλλιτέχνας τής περικλείου έποχής είς δημιουργίαν τών αθανά
των άριστουργημάτων, πρώτη δ έν τφ άρχαίφ έλληνικφ κόσμφ ύπήρςεν 
ή σημαιοφόρος τής γυναικείας χειραφετήσεως.

Κατά τούς δέ ήτο τής ’Αφροδίτης ιέρεια, ευφυής καί εύγλωττος, χά- 
ριν τής όποιας έκηρύχθησαν οί κατά τών Σαμίων καί κατά τών ΓΙελο- 
ποννησίων πόλεμοι καί ήτις είσήγαγε τήν τρυφήν καί τήν ήουπάθειαν εις 

τήν πόλιν τής σεμνής θεάς. Κατ’ αύτούς ό Περικλής, δεινώς έκ τών 
θελγήτρων τής Μιλησίας τρωθείς, έγένετο πασών τών έρωτοτροπιών της 
δργανον.

Άβυσσος χωρίζει τάς δύο κρίσεις ! Τις ή ιστορική άλήθεια ;
Ό δαφνηφόρος εκείνος νικητής, δστις, στρατηγών καί ναυαρχών έννέα 

έστησε τρόπαια, έπί τοσοϋτον άρά γε έγένετο αιχμάλωτος τής καρδίας 
γυναικός, ώστε, καίπερ ύπο όοζοκορπίας, ν.α,τα. τούς ποιητάς, πάσχων, 
έρριφοκινδύνευσε καί αύτήν τήν ύστεροφημίαν του ; Χάριν άστάτου γυ
ναίου τοσοϋτον έπιπολαίως πρόσφορου παρεσκεύασε διά τούς συκοφάντας 
έδαφος καί προέταξε τό εύγενές καί γενναϊον στήθος του εις τά ιοβόλα 
τών άντιπάλων βέλη ; Όπόσην άρά γε είχε γοητείαν καί δύναμιν ή Μι- 
λησία ’Αφροδίτη, ήτις εύρε τοσοϋτον εύστόχως τό τρωτόν μέρος τής με-, 
γάλης καρδίας τοΰ θύματός της, ώς ό Πάρις τήν πτέρναν τοϋ Άχιλλέως ;

Προδήλως δυσερεύνητος είναι ό πολυκύμαντος τοϋ Περικλεούς καί τής 
’Ασπασίας βίος, μάλιστα δέ ό ιδιωτικός. Διότι οί άντίπαλοι τοϋ μεγά
λου ’Αθηναίου καί αί άντίζηλοι τής Μιλησίας έγκαίρως καί τεχνηέντως 
είργάσθησαν, ινα σκοτίσωσι τάς πηγάς, έξ ών οί ιστορικοί ήντλησαν. Τι- 
νές δέ τών μεταγενεστέρων μετά πολλής έπιπολαιότητος έδωκαν ιστο
ρικήν άξιοπιστίαν είς τούς ποιητάς καί είς τούς σατυρογράφους, οΐτινες 
τφ καιρφ έκείνφ έξετέλουν καθήκοντα έφημεριδογράφων, φανατικώς ύπέρ 
τής έπικρατήσεως τοϋ κόμματός των έργασθέντες. Πολλοί αύτών έκ πα
τριωτικού καθήκοντος διηρμήνευον τό φρόνημα τής κοινής γνώμης, άλλ’ 
ώς ούτοι άντιλαμβάνοντο αύτό’ προέτεινον τά τή πατρίδι συμφέροντα, 
άλλά πάντοτε ώς ήρέσκοντο νά θεωρώσιν αύτά.

Δέν έλειψαν δμως καί οί λιβελλογράφοι, άναβιβάσαντες έν τή θεατρική 
σκηνή τάς τερθρείας καί τάς βωμολοχίας τών τριόδων. "Οτε δέ ό Περι
κλής ένεκα τών παρεκτροπών ιδίως τοϋ Κρατίνου ήναγκάσθη χάριν τής 
δημοσίας τάξεως νά προτείνη τήν περιστολήν τής ποιητικής άκολασίας, 
τότε δή τότε ούτοι, έζμανέντες, ούδέ τό άσυλον τοΰ πρώτου 
τών ’Αθηναίων
Λ > Τ οι ου

Τοσοϋτον έξέχουσα έγένετο 
τοΰ καί τών περί αύτόν φυσικώ, 
τής συκοφαντίας. Ή άσπίς τής 
-----  -------—;------ -------- —;------ “ α[χείλ'.κτοί κατήγοροί [χε- 

άλας έρριψαν άμφιβολίας περί τών περιστοιχούντων αύτόν προσώπων. 
Πρωτίστως δ ’ έπί τής συμπαθούς μέν καί εύφυοϋς, άλλ’ ύποπτου όπωσ- 
οήποτε φυσιογνωμίας τής έρατεινής συντρόφου του έμειναν κηλϊδες τινες, 
ας μάτην οί νεώτεροι άγωνίζονται νά έξαλείψωσι καθολοκληρίαν.

Ό Πλούταρχος άκριβώς εξήγησε τά πολλά καί ποικίλα πρός άνεύρε- 
σιν τής ιστορικής άληθείας προσκόμματα. Διότι αύτη σκοτίζεται μέν 
ένεκα φθόνου καί δυσμενείας, παραμορφοϋται δ’ ένεκα χάριτος καί κόλα- 

■ε ούτοι, έζμανέντες, ούδέ τό άσυλον τοΰ πρώτου πολίτου 
.ηναίων έσεβάσθησαν. Άλλ ’ ό ψηφισθείς τφ 440 π. X. νόμος, 
άπηγορεύετο τό δνομαστί κωμφδεΐν, κατηργήθη μετά τριετίαν.

ή μορφή τοΰ Περικλέους, ώστε κατ’ αύ- 
έξετοξεύοντο τά βέλη τοϋ φθόνου καί 

ςς άρετής καί τής παροιμιώδους άφιλοκερ- 
οείας του οιετήρησαν αυτόν ατρωτον. Άλλ' οί 
γάλας έρριψαν άμφιβολίας πε
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κείας(*). Είς έπίμετρον—λέγει και ό Θουκυδίδης—οί πολλοί, άμε- 
λοΰντες τήν ζήτησιν τής αλήθειας άρκοΰνται είς τά έτοιμα (’*).

Καί δμως άνέφικτον δέν είναι νά διαλυθώσι τά σκότη τοΰ ψεύδους 
ύπό τοΰ ιστορικού φωτός διά ψυχροτέρας τών συγχρόνων τοΰ Περικλεούς 
ποιητών έξετάσεως, άφοΰ κατά τήν ιδίαν εποχήν έζησαν καί άλλοι συγ
γραφείς κύρους άναμφισβητήτου.

Άλλ ’ αναφύονται καί άλλαι δυσχέοειαί. Πρό παντός λεπτομέρεια? 
τινες τοΰ βίου τής ’Ασπασίας καί τών συναδέλφων της, ουδέ κεκαλυμ- 
μέναι διά φύλλων συκής θά ήδύναντο έν άκριβεία νά έκτεθώσιν έν τή 
αιθούση ταύτη, έκτος έάν έλαμβάνετο ή κατά τήν παράστασιν τών «Νε
φελών» πρόνοια, δπω; γείνη και διάλεξες έν παγερα άνδρωνίτιδι. Δέν εί
ναι έν τούτοις ορθόν καί νάποσιωπηθώσιν εντελώς τά κοινώς άλλως τε 
πασίγνωστα ιστορικά γεγονότα, βεβαίως έν μέτρω άναλόγω.

’Τπάρχει όμως σκόπελος κινδυνωδέστερος; Ή άπειοος πληθύς τών δυ- 
σκόλως συνοψιζομένων έργων περί τών δύο ηρώων τοΰ Ε’ αΐώνος π.Χ., 
καίτοι έγώ κυρίως θέλω βασισθή είς τήν απ’ ευθείας τών αρχαίων συγ
γραφέων ιδίαν μου μελέτην.

Οΐ ναυσιποροΰντες πολλάκις σώζονται έκ τοΰ κινδύνου ρίπτοντες μέ
ρος τοΰ φορτίου είς τήν θάλασσαν. Οί χειρουργοί ούχί σπανίως άπομα- 
κρύνουσι τόν θάνατον διά τοΰ άκρωτηριάσμοΰ χεορός ή ποδός τοΰ ασθε
νούς. Καί τήν έμήν μελέτην ήναγκάσθην νά ύποβάλω είς γενναίας εγ
χειρίσεις καί άβαρίας πρός αποφυγήν τών έκ τής ύπερβάσεως τής κλε
ψύδρας κινδύνων, "να μή καταπονήσω ύμας. ΓΙέποιθα, ότι είς αντάλλαγμα 
τής τοιαύτης προνοίας μου θέλω έχη τήν ύμετέραν έπιείκειαν, ώς προς 
τά ένεκεν άνωτέρας βίας έν τή διηγήσει άνοιγόμενα χάσματα.

’Επιτρέψατε' μοι ήδη νά σκιαγραφήσω τουλάχιστον τινα τών ιστορικών 
γεγονότων, απαραίτητα είς τό ύπό έξέτασιν θέμα, χάριν τών μή έχόν- 
των αυτά πρόχειρα. Πολλά έξ αύτών δέν θ’ άκούσητε τό πρώτον ήδη· 
άλλ ’ έκ τής ΓΙερικλείου έποχής τοσοΰτον μαγικαί έκπέμπονται ακτίνες, 
ώστε πάντοτε εύαρέστω-, νομίζω, δύναται τις νάτενίση τό γλυκύ αύ
τών φώς. ’Επίσης οί φθόγγοι ωραίου μουσικού έρνου, ψαύοντες τήν καρ- 
δίαν, ουδέποτε γηράσκουσι.

Ή έκ τοΰ εύγενούς τών Άλκμεωνιδών γένους Άγαρίστη νύκτα τινα 
ειοε κατ οναρ, οτι ετεκε λέοντα. (_)λιγας [χετα τούτο ημέρας εφεοεν εις 
τήν ζωήν, 493 έτη πριν ή γεννηθή ό Χριστός, τόν αληθώς λεοντόκαο- 
δον Περικλή, υιόν τοΰ είς Μυκάλην μετά δεκαετίαν νικήσαντος τούς Πέρ- 
σας στρατηγού Ξανθίππου.

Πυθοκλίδης καί Δάμων τώ έδίδαξαν τάν μουσικήν. Παρά τοΰ Έλεά-

ΠΕΡΙΚΛΗΣ
(Κατά τήν έν Λούβρω προτομήν)

τό άστα-

έξοστρα-

του Ζήνωνος απέκτησε τήν συνήθειαν νά συζητή καί δι ’ αντιλογιών νά 
φέρη είς απορίαν. Άλλά τό ήθος αυτού έξύψωσε καί τό φρόνημα είς 
σπουδαίαν δημαγωγίαν κατήρτισεν Αναξαγόρας ό Κλαζομένιος, ό καί 
«Νοΰς» έπικληθείς, διότι αύτος πρώτος 
έν έποχή πολυθεΐας έτόλμησε νά οιδάξη, 
δτι «Γίονς ό τά πάντα κόσμων». Αυ
τόν ό Περικλής προσεπάθησε νά μιμηθή 
εις το ύψος των ιοεων (

Εκτός τού λαμπρού γένους — έξ ού 
πατρόθεν καί μητρόθεν κατήγετο· έκτός 
τών ισχυρών φίλων — οδς άπέκτησεν — 
είχε καί πατρικόν πλούτον πολύν. Νέος 
έτι ών ώ τόν λαόν ήγάπα' άλλά δέν έπε- 
θύμει νά πολιτευθή, γνωρίζων 
τον καί τήν άγνωμοσύνην τών συμπολι
τών του. Πολύ έφοβεϊτο τόν 
κισμόν.

Αί πολιτικαί δμως περιστάσεις ταχέως 
καί άκοντα άνεβίβασαν αύτόν έπί τήο 
πολιτικής σκηνής, ώς ηγέτην τών φι.Ιε- 
Λευθέρων—δημοκρατικών, καθ’ήν έπο- 
χήν τών αριστοκρατικών—συντηρητικών 
ήγεϊτο Κίμων, ό υιός τοΰ Μιλτιάδου.

’Εάν τήν φυσιογνωμίαν αύτού έπιθυ- 
μήτε νά γνωρίσητέ πως, λάβετε είς χεϊ- 
ρας τό πλουτάρχειον τηλεσκόπιον, δι’ού 
παρίσταται, δτι «. . . τδ φρόνημα σο- 
»βαρόν, καί τόν λόγον ύψηλόν είχε και 
«καθαρόν όχλικής καί πανούργου βωμο- 
βλοχίας" άλλά καί προσώπου σύστασις 
»”θρυπτος είς γέλωτα, καί πρφότης πο- 
«ρείας, καί καταστολή περιβολής πρός 
»ούδέν έκταραττομένη πάθος έν τώ λέ- 
»γειν, καί πλάσμα φωνής άθόρυβον καί 
»δσα τοιαΰτα, πάντας θαυμαστώς έξέ- 
πληττε» (“).

Κατά δέ τήν μορφήν είχε μέν κεφαλήν 
έπιμήκη καί άσύμμετρον, έφαίνετο δέ όμοιάζων πρός τόν τύραννον Πεισί- 
στρατον « . . . . τήν τε φωνήν ήδεϊαν ούσαν αυτού κα'ι τήν γλώσσαν 
εύτροχον έν τφ διαλέγεσθαι καί ταχεϊαν . . ·»(***).

Υπερασπιστής τοΰ λαού ειλικρινέστατος, δέν έμιμήθη τούς συνήθεις 
δημαγωγούς, ούδ ’ έκολάκευσε τόν δήμον, δν έρυμούλκει, χωρίς ούδέ-

I*) Πλουτάρχου, Περικλής g 13.—(**) Θουκυδίδου α' g 20. (*) Πλάτωνος, ΦαΓδρος § 54.—(“) Πλουτάρχου, Περικλής g 5. — (***) Αυτόθι g 7.
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ποτέ νά ρυμουλκήθή ύπ’ αύτοΰ· ούδέ τά άρέσκοντα τοϊς πολλοί; έλε- 
γεν, αλλά τά κατά τήν γνώμην του συμφέροντα τή πατρίδι, ενίοτε μά
λιστα αντέλεγε δι’ήθους κυριαρχικού καί οργίλου (*). Διότι ώδήγει τον 
δήμον, ώς έπί τό πλεϊστον μέν πείθων καί διδάσκων έκόντα αύτόν, ενίο
τε δμω; και καταναγκάζων αύτόν, μιμούμενος τόν ιατρόν, δστις διά τής 
βίας επιβάλλει τφ ασθενεί δυσάρεστα μέν, σωτήρια δέ φάρμακα. Τά οέ 
πάθη τοΰ όχλου διηύθυνε διά τών δύο πηδαλίων, τής ε.Ιπίόος και τοϋ 
φόβου, τήν μέν άθυμίαν μετριάζων και παρηγορών, τήν δέ θρασύτητα 
εξαρχής καταστέλλων(**). Τούτων ένεκα καί ό Θουκυδίδης τήν τοιαύ- 
την διοίκησιν μόνον κατ’ όνομα έθεώρει δημοκρατίαν, έργφ δέ αρχήν, 
άσκουμένην ύπό τοϋ πρώτου άνδρό; (***)·

Παρά τήν φύσιν αύτοΰ, ήκιστα δημοτικήν, κατετάχθη εις τήν οημο·» 
κρατικήν μερίδα, προτιμήσας τούς πολλούς καί πένητας αντί τών πλου
σίων καί τών ολίγων. Άφ ’ δτου δέ κατήλθεν είς τήν πολιτικήν παλαί· 
στραν, μετέβαλε καί τόν τρόπον τοΰ βίου του. Είς μέν τήν πόλιν έφαί- 
νετο μίαν πάντοτε οδόν πορευόμενος, τήν είς τό βουλευτήριον και εις 
τήν εκκλησίαν. Δέν έδέχετο δέ προσκλήσεις είς δείπνα, διότι ένόμιζεν, 
ότι δυσκόλως είς τάς συναναστροφάς δύναται νά φυλαχθή ή κατ έπιοει- 
ξιν σοβαρότης. Έξαιρετικώς έδείπνησεν είς τήν οικίαν τοΰ έξαδέλφου του 
Εύρυπτολέμου" αλλά καί τότε, παραμείνας μέχρι τών σπονοών, ευθύς 
άνεχώρησε.

Σπανίω; ένεφανίζετο ενώπιον τοΰ λαοΰ, συνήθως άναπληρούμενος ύπό 
οπαδών όμοιοφρονούντων, ώς ό Χάρινο; καί ό Μένιππος, συχνότερον οέ 
ύπό τοΰ ’Εφιάλτου, δστις ήτο ό ύπαρχηγός τοΰ κόμματος. Δέν ώμίλει 
περί πάντων άλλ’οσάκις έδημηγόρει, ό λόγος αύτοΰ έθαυμάζετο ύπ’έχ- 
χθρών καί φίλων, διότι ήτο βραχύς, πυκνός, ούδέν εχων τό περιττόν. 
Διά τούτο οσάκις άνέβαινεν είς τό βήμα πάντοτε ηύχετο προς τούς 
θεούς ούδέ λέςις νά πέση έκ τών χειλέων του άνευ τής θελήσεως του ή 
ανάρμοστος πρός τό θέμα τής ομιλίας του.

*Η καινοτομία αύτη θά ήτο αξιομίμητος διά τούς κανονισμούς τών 
βουλών τών νεωτέρων κοινοβουλευτικών κρατών, έάν αι πρός τούς ολύμ
πιους θεούς εύχαί διετήρουν έτι τήν αύτήν ίαματικότητα, οίαν καί εις 
τήν εποχήν τοΰ Περικλέους.

Μετά τόν θάνατον τοΰ υίοΰ τοΰ.Μιλτιάδου οί φιλελεύθεροι προέβησαν 
είς τήν εφαρμογήν ριζικών μεταρρυθμίσεων: 1) διά τοΰ περιορισμού και 
άλλων προνομιών τοΰ άντιπράττοντος είς τήν δημοκρατίαν Άρείου Πά
γου, εκτός τών ήδη περικοπεισών τή ύποκινήσει τοΰ Θεμιστοκλέους και 
τή πρωτοβουλία τοΰ ’Εφιάλτου* 2) διά τής άφαιρέσεως έκ τής βουλής 
τών 500 τής δικαστικής έξουσίας καί τής άναθέσεως αύτής εις τήν Η- 
.halav 3) διά τής ίδρύσεως τοΰ θεσμού τών νομοφνΛάκων, άγρυπνούν- 
των είς τήν ακριβή τών τόμων τήρησιν 4) διά τής λειτουργίας τώζ έξ 
θεσμοθετών, δικαιούμενων νά προτείνωσ; τήν άναθεώρησιν νόμων κακών 
ή τήν κατάργησιν άλλων αχρήστων.
(^^Θθνκΰδίδου ("*) Πλουτάρχου, Περικλής g 15.— (’"*) Θουκυδιδου 6’ § 65.

Τά περί τοΰ θαυμάσιου δμω; μηχανισμού της θέσεως τών νόμων κατά 
τό αττικόν δίκαιον έν συγκρίσει πρό; τήν παρ’ ήμϊν πολυνομίαν, κακο- 
νομίαν καί αντινομίαν τών έν τφ κοινοβουλίφ ψαλμωδιών δέν είναι έφι— 
κτόν νάπασχολήσωσιν ήμά; σήμερον.

Οί ολιγαρχικοί, πτοηθέντες έκ τών ριζοσπαστικών τοΰ Περικλέους 
μεταρρυθμίσεων, περιοριζουσών τάς αύθαιρεσία; αύτών, έδολοφόνησαν τόν 
’Εφιάλτην.

Τότε μόνος οδηγός τοΰ δημοκρατικού κόμματος έμεινεν ό Περικλής, 
καλλιεργήσας οσον οΐόν τε τήν μετά τών Μεγάρων καί τών λοιπών ελ
ληνικών πόλεων συμμαχίαν, παρεμφερή είς ομοσπονδίαν, ής τήν έδραν 
μετέθεσεν έκ Δήλου είς Αθήνας, ένθα μετηνέχθη καί τό κοινόν τών 
συμμάχων θησαυροφυλάκιον. Άπό τή; έποχή; δ’ έκείνη; κυρίως ήοξατο 
τό μεγαλεϊον καί ή δόξα τών ’Αθηνών, αΐτινε; δι ’ έκατοντάδας συμμα
χικών πόλεων ήσαν δ,τι ό ήλιος διά τούς πλανήτας. Αί Άθήναι έγέ- 
νοντο τότε «τό οχο2εΐον της ΈΛΛάβος» (*), ώς έλεγεν ό Περικλής, ή 
κατ’ άλλους «ή Έ.Ι.Ιίις τής Έ33άβος».

μεν
IX»

’Αλλά καιρός είναι νά είσέλθωμεν είς τινας λεπτομέρειας τοΰ ιδιωτι
κού του βίου, μάλιστα δέ

κατ ’ ανάγκην καί αύτοΰ;
οέν προστατεύονται πλέον ύπό τής έχεμυθίας, τό μέν διότι αύτη έξτ.τ- 
μίσθη ύπό τοΰ χρόνου, τό δέ διότι ή μετ αδιακρισία; ακριτομυθία τών 
συγχρόνων τοΰ μεγάλου ’Αθηναίου ποιητών διέρρηξε τό παραπέτασμα 
τοΰ οικογενειακού αύτοΰ ασύλου.

Ή πρώτη αξία λόγου παρατήρησι; είναι
γάμον μετά γυναικό; έξ εύγενοΰ; γένου; καί συγγενοΰ; του, μεθ 
κτησε δύο υιού;, ■ — ■ - . .

πάντα είσίν άγνωστα έν τή ιστορία, ήτις δέν διετήρησεν «ούδέ τό 
όνομα» τής νομίμου συζύγου τοΰ Περικλεούς, ένφ δλως τούναντίον περί

τοΰ συζυγικού, καί τι πλέον, νά έρευνήσω- 
τού; έρωτά; του. Πάντα τά θέματα ταΰτα

.·., δτι ό Περικλής ήλθεν είς 
ής άπέ- 

τόν Ξάνθιππον καί τόν Πάραλον. Τά περί αύτής δμω;
V -_____  » — f 1 ν ι r , ςχ» χσχεδόν

1/
ένφ δλωι

τή; έρωμένης αύτοΰ αρχαιότεροι καί νεότεροι συγγραφείς πάμπολλα έγρα
ψαν βιβλία σχεδόν εί; δλας τάς γλώσσας καί καθ’δλας τάς έποχάς!

Γνωρίζομεν μόνον, δτι ή γυνή τοΰ Ίππονίκου, μεθ’ ής ούτος άπέ- 
κτησεν υιόν, τόν πολυτάλαντον Καλλίαν, συνεζεύχθη εί; δεύτερον γάμον 
μετά τοΰ Περικλέους. Εκ τοΰ ονόματος τοΰ πρώτου συζύγου της φαί
νεται παραπλανηθείς ό Baudry(**) έσφαλμένω; ονομάζει αύτήν 7λ- 
πονίκην, ένφ ούδείς καί τών ύπ ’ αύτοΰ τοΰ ίδιου μνημονευομέ',ων αρ
χαίων συγγραφέων βέβαιοί τούτο.

Η μετά τοΰ Περικλέους συμβίωσις δέν ήτο πολύ εύχάριστο; δι’άμ- 
φοτέρους. Η ασυμφωνία τοΰ χαοακτήρος βεβαίως συνετέλεσεν εί; τούτο. 
Αλλά πληγή βαθυτέρα έπήνεγκε τελείαν ρήξιν τών συζυγικών σχέσεων.

(‘) Θουκυδίδου & $ 41.—(··) Dictionnaire des antiquites grecques et romaines par 
Daremberg et Saglio λέξις Divortium.
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Προς εύκρινεστέραν έξήγησιν των αίτιων αυτής ανάγκη να προτάξω 
τινά περί τής ανατροφής καί τής έκπαιδεύσεως των ’Αθηναίων έν γένει 
γυναικών, ίν ’ αποδείξω, δτι ό τότε συζυγικός βίος και ύπό τάς καλλι- 
τέρας έτι περιστάσεις δέν ήτο πολύ τερπνός.

Ο

Ή κατά τούς αρχαιότερους χρόνους έλευθερία των γυναικών είχε περι- 
σταλή κατά την δημοκρατικήν εποχήν. Ό άνήρ, ασχολούμενος περί τά 
δημόσια καί διατριβών τό πλεϊστον τοϋ χρόνου έν τή άγορα, έν τώ δι- 
καστηρίω, έν τοϊς γυμνασίοις, τά κοινά πράττων ή καϊ απλώς περί πο
λιτικής συζητών ύπό τάς ναρκωτικός ακτίνας τοΰ θαλπερού ήλιου, άπε- 
ξενοϋτο τοϋ οίκου. Κατ’ ανάγκην δέ ή γυνή έμενε παρημελημένη καί 
κατάκλειστος έν τή γυναικωνίτιδι. Η οικουρία κατέστη έξις έπΐ τοσοϋ- 
τον, ώστε αί γυναίκες δέν έπετρέπετο νά ύπερβαίνωσι τόν ουδόν τής αύ- 
λίου θύρας, έάν μή συνέτρεχεν δλως έξαιρετική περίστασις. Καϊ τότε 
ώφειλον νά συνοδεύωνται ύπό θεραπαινίδες, διότι άλλως ό γυκαιζοΓομοζ· 
έκώλυε τήν έξοδον.

Άρχομένου τοϋ Ε' π. X. αίώνος ό έν άθηναϊκώ γυναικωνίτη βίος 
ολίγον διέφερε τοϋ έν τοϊς σημερινοϊς τουρκικοϊς χαρεμίοις. Αί Άτθί- 
δες δέσποινα'., φυτοζωοϋσαι έν έκείνοις, έμαραίνοντο σχεδόν άπαραλλά- 
κτως ως αί μεγαλοπρεπείς Κιρκασίαι έντός τών δικτυωτών καφασίων, 
έστερημέναι πνευματικής μορφώσεως, μακράν δέ πάσης κοινωνικής άνα- 
πτύξεως.

Ό Ξενοφών εις τόν «Οικονομικόν» του έν διαλόγω τοϋ Σωκράτους 
μετά τοϋ Ίσχομάχου χαριεστάτην παραθέτει συνομιλίαν τοϋ τελευταίου 
μετά τής συζύγου του, προς ήν διδάσκει τά καθήκοντά της καί δτι ή μετά 
τοϋ άνδρός σύζευξις σκοπεί τήν διαιώνισιν τοΰ είδους, τή> άπόκτησιν τέ
κνων ως γηροβοσκών—άτινα καϊ ό Σοφοκλής καλεϊ βάκτρα τοϋ γήρα
τος—καϊ τήν άνάθεσιν τής διευθύνσεως τών έντός τοϋ οίκου εις τήν σύ
ζυγον. Άκρον άωτον τής τελείας γυναικός κατά τούς χρόνους τοϋ Θου- 
κυδίδου έθεωρεϊτο—ως αυτός ό Περικλής έν τφ έπιταφίω τών ύπέρ πα
τρίδες πεσόντων λόγω ειπεν—έκείνη, τής οποίας τό όνομα δέν άνεφέρετο 
παρά τών άνδρών μήτε πτρός· επα'.νον μήτε προς κατηγορίαν (*).

’Αλλά πρό τοΰ Περικλεούς καϊ πρό τοΰ Ξενοφώντος ό ’Ανακρέων είχε 
μαρτυρήση εις τάς απογόνους τής Εύας τό μέγα. αύτών δπλον, δι ’ ού 
νικώσι καί σίόηρον καί πυρ. Ή φύσις—λέγει έν ωδή τινι—προς πάν- 
τας έδωρήσατο δπλον τι. Εις τούς ταύρους τά κέρατα- εις τούς ίππους 
τάς όπλας- εις τούς λαγωούς τό ταχύπουν ποός φυγήν- εις τούς λέον
τας φρικτούς όδόντας- εις τά όρνεα τήν πτήσιν- εις τούς ιχθύς τό πλέειν- 
είς τούς άνδρας φρόνημα—ώς λέγει ό ποιητής. Ήπόρει τί νά δώση εις 
τάς γυναίκας- έν τέλει ο’έδωκε καϊ εις αύτάς το κό.ΙΛος.

«Άντ’ ασπίδων άπασών 
«Άντ’ έγχέων απάντων· 
«Νικά δέ καί σίδηρον

__________________ «Καί πυρ καλή τις οΰσα.»
(*) Θουκυδίδου 6' § 45.
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Άλλ ’ ό ποιητής ένόει κάλλος, κατά τήν εύρεϊαν τής λέξεως έννοιαν, 
τον σώματος ζαί της ψυχής. Αί δ’ Έλληνίδες, παρεξηγήσασαι φαίνε
ται αυτόν, διήρχοντο τό πλεΐστον τοΰ χρόνου, άρωματίζουσαι τό σώμά 
των καίχρωματίζουσαι τάςπαρειάς, τά χείλη, τά βλέφαρα καί τάς όφρϋς!

Ή πεζότης αΰτη τοΰ συζυγικού βίου έγένετο άφορμή τής άναπτύξεως 
τοΰ θεσμού τών παλλακών μικρόν δέ κατά μικρόν εΐσήχθη καί ό συρ
μός, δπως οί σύζυγοι άπροκαλύπτως έχωσι καί φίλας, συντρόφους, πρός 
σΰμπλήρωσιν τών άτελειών, αιτινες έφαίνοντο τότε ύπάρχουσαι εις τόν 
θεσμόν τοΰ γάμου, διότι αί τοιαΰται γυναίκες εϊχον μείζονα μόρφωσιν 
καί διανοητικήν άνάπτυξιν.

Εις τόν κοινωνικόν τοΰτον νεωτερισμόν τό σύνθημα έδωκεν ή Μίλη
τος, ένθα ό πλούτος εΐχεν εισαγάγω τήν τρυφήν καί τήν πολυτέλειαν, 
μετ’ αύτών δέ—ώς συνήθως—καί τήν χαλάρωσιν τών ήθών. Έν τοϊς 
Παρισίοις έκείνοις τής Μικράς Ασίας ή γυνή άνετρέφετο καί έξεπαι- 
δεύετο, μόνον όπως θέλγη, προσελκύουσα θαυμαστός, ούχί δέ ώς \ έν 
Άθήναις, Ενα φυλάττη τόν οίκον οίονεί ώς δούλη τοΰ συζύγου. Άλλά 
δέν έλειπον καί τότε αί έξαιρέσεις, καθ’ άς αΰτη ήτο τύραννος τού συ
ζύγου, έάν κρίνωμεν άπό τά άθλα τής Ξανθίππης, ήτις, κατά τόν Άθή- 
ναιον, έν ταϊς στιγμαϊς τής οργής της — αιτινες δέν ήσαν σπάνιαι—καί 
νιπτήρας έχυνε κατά τής σοφής κεφαλής τοΰ δύσμοιρου Σωκράτους (*).

Εΐχεν ήδη καταστή διάσημος ή έκ Μιλήτου μηδίζουσα Θαργηλία, δε- 
κατέσσαρας τόν αριθμόν διοικητάς πόλεων σαγηνεύσασα, πριν ή γένηται 
σύζυγος, έξ αριστερός, ούτως είπεϊν, χειρός καί τοΰ Άντιόχου βασι- 
λέως τών Θεσσαλών, δν έπί τινα χρόνον, μετά τόν θάνατόν του, διεδέχθη 
καί είς τόν θρόνον. Έν έτει δέ 455 π. X. ένεφανίσθη είς τήν αθηναϊ
κήν κοινωνίαν νεάνις είκοσαέτις, Μιλησία έπίσης. Αύτη, μιμηθεϊσα έκεί- 
νην έν πολλοϊς, έπέπρωτο σπουδαίως νά έπιδράση έπί τοΰ μέλλοντος τών 
Άτθίδων, διότι πρώτη έλυσε τά δεσμά τοΰ ανδρικού ζυγού.

Έκ Μιλήτου, ήτις έγέννησε καί ούκ ολίγους φιλοσόφους—ώς τόν 
Θάλητα τόν Αναξίμανδρον καί τόν Άναξιμένην — μεγάλη τότε έγί- 
γνετο ίζαγωγή δι’ Αθήνας καί διά Κόρινθον γυναικών, πνευματικώς 
ανεπτυγμένων, αιτινες διά τών θελγήτρων καί τών χαρίτων, ιδίως δμως 
οια τής μορφώσεώς των ήγωνίζοντο νά κατακτήσωσι τούς διά τής ισχύος 
αυτών κρατούντας έν κτηνώδει υποδουλώσει τάς συζύγους των.

Άγνωστον αν ή θυγάτηρ τοΰ Άξιόχου ήτο ώραία, μή ύπαρχούσης 
περί τούτου ιστορικής τίνος μαρτυρίας' ύποτίθεται θελκτική τούς τρό
πους καί έκ τοΰ βίου της άποδεικνύεται εύφυής καί φιλόδοξος. Βεβαιω- 
μένον δμως είναι ύπό άξιοπίστων μαρτύρων, δτι ή Άόπαόία— διότι βε
βαίως περί αυτής πρόκειται—είχε μεγάλην φυσικήν εύγλωττίαν, ήν καί 
εκαλλιέργησεν έν τή έκμαθήσει τής ρητορικής καί έν τή άσκήσει τής φι
λοσοφίας.

(’) Αθηναίου ε' | 61.

Ιωαννου Αρςενη “Ποικίλη Στοά,, 3ον
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Ό Ξενοφών έν τφ «Οίζονομικφ» του τίθζσιν εις το στόμα τοϋ Σω- 
κράτους, διαλεγομένου μετά τοϋ Κριτοβούλου ,περ'ι τοϋ συζυγικού βίου 
ύπό φιλοσοφικήν έποψιν τ’ ακόλουθα: «Συστήσω οέ σοι έγώ τήν ’Ασπα
σίαν, ή έπιστημονέστερον έμοΰ σοι ταϋτα πάντα έπιδείξει . . . .» (*).

(*) Εενοφωντος, Οικονομικός γ’.— (") ’ Αριστοτέ?.ου;, Διάλογοι No. 84 είς τόμον Ε’
ϊκδ. 1870.σ. 1490. — ("*) Πλάτωνος, Μενέξενος γ'. — (*’*') Εΰριπίδου «Μήδεια», στ.
1071—9. — ('··"·) Αθηναίου ε' § 61. — (..........) Αθηναίου ε' § 61.

’Αλλά και ό θείος Πλάτων έν τφ Μενεξένφ, δευτεροτόκφ υίφ τοΰ 
Σωκράτου; έκ τής δευτέρας συζύγουτου Μυρτοΰς(**),  διαλεγομένφ μετά 
τοϋ πατρός του, παριστα ήμϊν ούδέν πλέον ούδ ’ έλαττον ή αύτόν τον 
δαιμόνιον Σωκράτη ως μαθητήν τής γοήσσης εις τό μάθημα τής ρητο
ρικής, λέγοντα πρός τόν υιόν του: «. . , . ήπερ καί άλλους πολλούς 
»κα'ι αγαθούς πεποίηκε ρήτορας, ένα δέ καί διαφέροντα τών 'Ελλήνων, 
ΠερικΛέα τον Ξανθίππου» . . . .» Τό πάντων δέ παραδοξότερον, δτι 

κατά τά έν τφ Μενεξένφ—δν δμω; τινές 
θεωροϋσι παιδιάν τοϋ Πλάτωνος καί ου 
τίνος άλλοι άμφισβητοΰσι τήν γνησιό
τητα—ή Μιλησία έπεξειργάζετο τάς μυ
δραλιοβόλους δημηγορίας τοϋ νεφεληγε
ρέτου ’Αθηναίου (***).  Καί αυτός δμως 
ό μισογύνης Ευριπίδης ύπήρξε θαυμαστής 
της, αύτήν ύπαινισσόμενος εις τινας στί
χου; τής «Μήδειας» του (““).

'Ο δέ Ήρόδικος, συγγραφεύς κατά 
τρεις αιώνας μεταγενέστερος τής ’Ασπα
σίας, παριστα αύτήν καί ποιήτριαν, άνα- 
φέρων καί τινας στίχους, ώς ύπ’ αύτής 

εντας (_ ), αλλ ουοεις εκ των
συγχρόνων συγγραφέων βέβαιοί τούτο, 
οί δέ νεότεροι κριτικοί καί τό άμφισβη- 
τοϋσιν.

Ή έπαγωγός γυνή δέν έδίδαξε φαί
νεται τόν έπιφανέστατον μαθητήν, πρε- 

σβύτερον αύτής κατά δύο δεκαετηρίδας, μόνον πώς νά κεραυνοβολή έκ 
τής Πνυκός τούς αντιπάλους του. Ή ψυχολογική κατάστασις τοΰ μα- 
θητευομένου ήτο τοιαύτη ένεκα τοϋ ανουσίου συζυγικού βίου, ώστε λίαν 
εύκόλως άνέλαβεν αύτη νά διδάξη αύτόν καί τήν τέχνην τοϋ έρωτος. 
Ούτε ο νοϋς ούτε ή καροία τοΰ Περικλέους ήδύναντο νά εύρωσιν εύ- 
χαρίστησιν εις τάς συμπολίτιδάς του, αϊτινες οσάκις δέν ήσχολοϋντο 
εις την οικοκυροσύνην των, κατέτριβον τόν χρόνον αυτών εις τόν σωμα
τικόν καλλωπισμόν. Ή ερωτοΜάσκαΛος—ώς τήν άποκαλεΐ ό Άθή- 
ναιος(“ ***) —έθριάμβευσε, κατακτήσασα τήν καρδίαν τοΰ μαθητοΰ, 
δστις έθαμβώθη ύπό τών διανοητικών προτερημάτων τής νεήλυδος. Έκ-

τότε ή ’Ασπασία, φαιδρύνουσα τό πολυμέριμνον πνεϋμά του, συμμετέσχε 
μέχρι τοϋ θανάτου του πάσης χαράς καί πόσης λύπης αύτοΰ.

ρητορικής—
C ί λ

Ό Πλούταρχος, θέλων νάποδείξη τόν βαθμόν τοϋ έρωτικοΰ πάθους, 
ύφ’ού έφλέγετο ό Περικλής, διετήοησε μέχρις ημών καί τήν φήμην, δτι 
καθ ’ ήμέραν, οσάκις έξήρχετο εις τήν αγοράν, καί όσάκι; έπανήρχετο 
εις τόν οίκον, ήσπάζετο τήν ’Ασπασίαν(*).

Άλλ ’ ή Μιλησία άπό τών πρώτων ήμερών μεγάλας προσήνεγκεν 
αύτφ ύπηρεσίας — βεβαίως ούχί τόσον ώς διδάσκαλος τής ρητορικής— 
τούτο οί πολλοί ορθώς άμφισβητοϋσιν—δσον διότι έχρησίμευσεν ώς αφορμή 
συνδέσιχου δλων τών διασήμων άνδρών τής συγχρόνου έποχής. Άναμ- 
φισβήτητον είναι, δτι ό οίκος αύτής έγένετο τό έντευκτήριον τοϋ έν Άθή- 
ναις πνευματικού καί καλλιτεχνικού βίου. Ώς έν λέσχη συνηντώντο έν 
αύτφ πάντες οί έν τοϊς γράμμασιν ή έν ταΐς τέχναις έξοχοι ’Αθηναίοι. 
Ώσεί έν συλλόγφ τών φιλοτέχνων, έκεϊ συνεζητοΰντο τά σχέδια τοΰ 
έξωραισμοΰ τών ’Αθηνών καί τοϋ Πειραιώς. Είς τήν πολιτικήν αίθουσαν 
αύτής κατά πρώτον έκομίζδντο αί νεώτεραι έσωτερικαί καί αί έξωτε- 
ρικαί ειδήσεις. ’Εκεί δέ καί έγίγνοντο ήμιεπισήμως τρόπον τίνά γνωστά 
τά νέα τής ημέρας. Έκεϊ συνήρχοντο οί έπίλεκτοι τοϋ κόμματος τοϋ Περι- 
κλέους, έλευθέρως συζητοϋντες τα πολιτικά καί πολλάκις τά κοινωνικά ζη
τήματα. Ό οίκος αύτής ταχέως μετεμορφώθη είς ’'OJvitJtor. Ό ’Αναξα
γόρας, ό Ζήνων, ό Πρωταγόρας καί αύτός έτι ό τότε νεαρός Σωκράτης 
ήντλουν σοφίαν έκ τών διδαγμάτων της. Ό Ηρόδοτος είς τάς αίθουσας 
αύτής συνέλεγε τήν ιστορικήν ύλην πρός συγγραφήν τών περσικών πο
λέμων. Ό Σοφοκλής καί ό Εύριπίδης έκ τών έν τφ οΐκφ τής ’Ασπα
σίας διαλέςεων ένεπνέοντο πρός παρασκευήν τών αριστουργημάτων των. 
Έκεϊ προσήρχοντο πρός αναψυχήν καί διδασκαλίαν, άνταλλάσσοντες 
τάς ιδέας των, ό συμπολίτης αύτής Ίππόδαμος, οί μουσικοδιδάσκαλοι 
Δάμων καί Πυθοκλείδης, οί ζωγράφοι Πολύγνωτος, Μίκων καί Πάναινος, 
αρχιτέκτονες οίοι ό ’Ικτίνος, ό Καλλικράτης καί ό Μνησικλής, οί γλύ- 
πται ’Αλκαμένης, Άγοράκριτος. Έκεϊ ό πάντων τών καλλιτεχνών 
επιφανέστατος Φειδίας. Τό κέντρον έκεϊνο ήτο τό ποΛιτικον εντευκτήριον 
τοϋ κόμματος τών φιλελευθέρων—ό "Ολυμπος τών έπιγείων Θεών 
δν δειλαι, δειλαί ήρξαντο καί αί Άθηναϊαι, έκμανθάνουσαι 
ματα τής χειραφετήσεως.

Έν τώ πανθέφ έκείνφ εις μόνον προίστατο πάντων : 
καί αντιπάλων έπονομασθείς «’Ολύμπιος», είτε διά 
πνεύματός του' είτε ένεκα τών ούρανίων μνημείων, δι’ ών έκαλλώπισε 
την Ακρόπολιν’ είτε ένεκα τών πολιτικών καί τών στρατιωτικών 
θριάμβων του (**),  πιθανώτερον δ’ ένεκα πάντων τούτων όμοϋ.

Η προσωνυμία αύτη πολλήν έχορήγησε τοϊς κωμικοί; ποιηταϊς ύλην.

I <
τά πρώτα βή-
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Ό Κρατϊνος, διακωμφδών αυτήν, ώνόμασε τον Περικλή «κεφαληγε- 
ρέτην» (*),  άλλοι δέ τον ώνόμασαν «Δία τών ’Αθηνών».

(*) Αυτόθι 3.— (**) Ξενοφώντος, Απομνημονεύματα III. Ε’. 1.— Δημοσθέ-
νους, Κατά Άφοβου α' g 5 — Υπέρ Φορμίωνος § 8 (δτι ό πρώτος σύζυγος είχε τοιούτο
δικαίωμα). — (****) Δημοσθένους κατά Νεαίρας % 16. — Άριστοφάνους/'Ορνεις στ 1652.—
Άριστοτέλους, Πολιτ. γ' § 3.5.— Αθηναίου ιγ'. g 38. —Τίτου Λιβίου § 38. — Γαίου α' 
§67.—Ουλπιανούε'^ 4— 9.—Παύλου β | 9.

Διεκρίνετο δμως ό μέγας άνήρ καί δι’άλλων προσωνυμιών, έκοηλου- 
σών τό επιφανές αύτοΰ, ών αί πλεϊσται ούδενί άλλφ άπεοοθησαν. Ο 
Ξενοφών πρός διάκρισίν άπό πάντα άλλον ομώνυμον ονομάζει αυτόν Πε- 
ρικλέα «τόν πάνυ» ήτοι τον γνωστότατον, τόν περίφημου (**)·  ο Πλα
τών τόν άποκαλει «φι^,όόοφον»' ό Λουκιανός « Όλν'μπιον θαV- 
■μαιΙιώτατον»· ό Έρμογένης τόν έχαρακτήριζε «πεοιφανώς δει- 
νότατον»- ό ’Ισοκράτης τόν έθεώρει «δημαγωγόν και ρήτορα 
αριήτον»*  ό ’Αριστοτέλης τφ έδωκε καί αύτήν τήν έπωνυμίαν τοΰ δί
καιον Άριστείδου.

Τής δέ ’Ασπασίας τοΰ ’Ολυμπίου επικρατέστερα επωνυμία είναι ή 
ύπό τών σατυρικών δοθεΐσα, ή τής «’Ήρας», καίτοι προσωνομάζετο 
ένίοτε Δητάνειρα καί άλλοτε Όμ^άλη, ώ; κρατούσα, ύπό τά νεύ
ματά της τον ’Ηρακλή αύτής, περιβεβλημένον γυναικείαν εσθήτα.

Τό σκάνδαλον στενών έρωτικών σχέσεων επιφανούς εγγάμου πολίτου — 
άποοκαλύπτως έκδηλουμένων έν κοινωνία, είς ήν, προ τής αφίζεω; τής 
Μιλησίας, αύστηραί έκράτουν περί οικογένειας άρχαί—φυσικόν ήτο νά 
έξεγείρη τήν δημοσίαν συνείδησιν, δεξιώς έκμεταλλευθεϊσαν υπο τών 
πολιτικών του άντιπάλων. Συναινέσει κοινή, μετά ένδεκαετή συμβίωσιν, 
ό Περικλής διεζεύχθη τήν σύζυγόν του,ήν διά συνεννοήσεως καί τών συγ
γενών της συκέζευζε(*** ) μετ’άλλου άνδρός, ούτινος όμως τό όνομα είναι 
άγνωστον έν τή ιστορία καί μεθ ’ ού αΰτη, τό τριακοστόν τρίτον τής 
ηλικίας της έτος άγουσα, ευχαρίστως ήλθεν είς τρίτον γάμον.

Ό Περικλής εΐχεν ήδη απόκτηση μετά τής Ασπασίας υιόν, τόν 
ομώνυμόν του Περικλή. Μετά τήν λύσιν τοΰ νομίμου γάμου του κατά 
τινας μέν συνεζεύχθη έν δευτέρφ γάμω τήν ’Ασπασίαν*  κατ άλλους 
δέ συνεβίωσε μετ’ αύτής έν σχέσει παλλακείας, καθόσον κατά ρητάς τοΰ 
άττικοΰ δικαίου διατάξεις έπί ποιναϊς αύστηραΐς άπηγορεύετο ο γάμος 
μετ ’ άλλοδαπής*  έν πάση περιπτώσει ό γάμος πολίτου πρός ξένην δέν 
άνεγνωρίζετο έγκυρος, νόθα δ’έλογίζοντο τά έξαύτοΰ τέκνα (** “).

Τό σκάνδαλον έμετριάσθη μέν κατά τόν βαθμόν, δέν έξέλιπεν όμως, 
έχρησίμευσε δέ πάντοτε—καί δικαίως;—ώς πηγή άνεξάντλητος σκωμμά
των καί έπιθέσεων.

Αλλά τά μεγάλα έργα αύτοΰ, πολιτικά καί καλλιτεχνικά, καί ό κατά 
τά λοιπά άμεμπτος βίος του έκάλυπτον έν μέρειτήν όμολογουμένως σπου- 
δαίαν παρεκτροπήν του. Ή φιλοπατρία του, ή γενναιότης του, ή άφιλο- 
κέρδειά του, ή διπλωματική ίκανότης του,ή πολιτική οεξιότης του, ή συν-
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εσίς του, ή άνεξικακία του, ή άπαράμιλλος ρητορική του δεινότης—πεί- 
θουσα τόν άθηναϊκόν λαόν είς έκτέλεσιν μεγαλουργημάτων—πάντα ταΰτα 
έσκιάζοντο μόνον ύπό τών ούχί θεμιτών σχέσεων μετά τής έξοχωτάτης 
μέν γυναικός τοΰ αίώνός του, άλλ ’ήτις είχε τήν άτυχίαν νά είναι ci.Uo- 
δαπη καί νά μή ίσχύη συνθήκη έπιγαμίας μεταξύ ’Αθηνών καί Μιλήτου.

Καί ένόσφ μέν ή έπιτυχία έστεφε τά έργα τοΰ μεγάλου ’Αθηναίου, 
αί κατ ’ αύτοΰ μομφαί περιωρίζοντο είς ψιθυρισμούς ή καί είς σκώμματα 
τών ποιητών, άναφερόμενα μάλλον είς σωματικάς ελλείψεις αύτοΰ. Οΰτω 
π. χ. έκάλουν αύτόν «σχινοκέφαλον» (κρομμυδοκέφαλον) ή «μακρυκά- 
ρηνον» (μακροκέφαλον) ή «καρηβαροΰντα» (βαρεϊαν έχοντα τήν κεφα
λήν)· άλλοτε, δτι έκ κεφαλής «ένδεκακλίνου» (ήτοι έξ εύρυχώρου αιθού
ση?) μεγαν εζεπεμπε θόρυβόν ( ). Οτε όμως τά πολιτικά πράγματα 
ουσάρεστον οπωσδήποτε έλαβον τροπήν, ούχί βεβαίως έξ ύπαιτιότητος τοΰ 
Περικλέους, οί άριστοκρατικοί συνεσπειρώθησαν περί τόν Θουκυδίοην Με- 
λισίου, ούχί βεβαίως τόν ιστορικόν, άλλά τόν ρήτορα έκ τοΰ δήμου τής 
Αλωπεκής, στενόν τοΰ Κίμωνος συγγενή, δστις ούδεμίαν άλλην κατη

γορίαν ήουνήθη νάπευθύνη κατά τοΰ άντιπάλου του ή ότι τά συμμαχικά 
χρήματα διεσκόρπιζεν ούτος, καταχρυσών καί καλλωπίζων τήνπόλιν, ώς 
γυναίκα φιλάρεσκου, κοσμουμένην διά πολυτελών λίθων, δι’ άγαλμάτων 
και οια ναών χιλιοταλάντων (**).  Άλλ ’ ό Περικλής,άποδείξας ότι,άφοΰ ύπό 
τών ’Αθηναίων συντηρείται στόλος έπαρκής πρός έξασφάλισιν πάσης ξε
νικής έπιδρομής καί καταστολήν οίαςδήποτ: άποστασίας, έπαίνων καί ούχί 
κατηγοριών ήτο άξιος, διότι τήν πόλιν, ήτις ήτο τό κέντρον τοΰ συμ
μαχικού συνδέσμου, έξωράϊσεν έκ χρημάτων τοΰ κοινοΰ ταμείου.

Εν τή μονομαχίγ τών ηγετών τών δύο κομμάτων οί κεραυνοί τοΰ 
Ολυμπίου ένέκρωσαν πολιτικώς τόν άντίπαλόν του, δστις καί έξωστοα- 

κισθη ( ). Δίκαιον εΐχεν ό έξοστρακισθείς,λέγων περί τής ρητορικής δυ-
ναμεως τοΰ άντιπάλου του, ότι: «"Οταν έγώ τόν ρίψω κατά γής πα
λαιών, εκείνος, αντιλέγων, δτι δέν έπεσε, νικά καί μεταπείθει τούς 
θεατάς».

Άπομακρυνθέντος καί τοΰ Θουκυδίδου, οί φιλελεύθεροι άκωλύτως προέ- 
βησαν είς τήν άκεραίαν τοΰ προγράμματος των έκτέλεσιν. Μετά τήν έξα- 
σφαλισιν τοΰ κατα θάλασσαν κράτους τών ’Αθηναίων καί μετά τήν συμ- 
πληρωσιν τών αμυντικών κατά ξηράν οχυρωμάτων, ό ήγέτης τοΰ δημο
κρατικού κόμματός έστρεψε τήν προσοχήν αύτοΰ είς τήν άποπεράτωσιν 
όλων εκείνων τών δημοσίων έργων, ατινα άπεθέωσαν μέν αύτόν, άπε- 
κρυσταλλωσαν οε τήν τε οόξαν καί τό μεγαλεΐον τοΰ αίώνος, καθ’ δν 
αυτός είδε τό φώς.

1 πο την έποπτείαν τοΰ Φειδίου καί τή συνεργασία τοΰ ’Ικτίνου, 
τοΰ Καλλικράτους, τοΰ Κοροίβου,τοΰ Μνησικλέους καί τοΰ Πολυγνώτου 
ειργασθησαν πάμπολλοι τέκτονες, πλάσται, χαλκεΐς, λιθουογοϊ, βαφείς,

(*) Πλουτάρχου, Περικλής g 3. — (*') Πλουτάρχου, Περικλής, g 12 — (*") Αυτόθι g 14.



38 ΠοικίΛη 39

ζωγράφοι έλέφαντος, ποίκιλταί, τορευταί και σμή-
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ατά τούς αρχαίους χρόνου; 
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(χαρακτήρες χρυσού,
νος άλλων επικούρων (*). Τότε άνηγέρθησαν 
τά Προπύλαια, τό Έρέχθειον, ή Πινακοθήκη,

Ώδεϊον, ό ΙΙαρθενών, 
Έλευσΐνι δέ τό τελε- 
στήριον καί άναρίθμη- 
τα^άλλα καλλιτεχνή
ματα έν τε τή πόλει 
τών Αθηνών και έν 
άπάση τή ’Αττική, 
άπαντα μνημεία πε- 
ριτρανώς μαρτυρούντα 
κα'ι έν τή έποχή 
τής έρειπώσεώς 
τήν μεγαλοφυΐαν τών 
δημιουργησάντων 
τά. Κυρίως δέ θαυ
μάζονται, διότι έν 
βραχυτάτφ χρόνφ έξ- 
ετελέσθησαν έργα μα
κρόβια καί διότι έκα
στον αυτών κατά μέν 
τό κάλλος του, ήτο 
ευθύς άρχαΐον, κατά 
δέ τήν ακμήν αύτοΰ, 
διετηρήθη πρόσφατον 
καί καινουργές (**). 
Ούτως έπιπνέει είς 
αύτά νεότης, ανέπα
φου διατηρούσα πάν
τοτε τήν οψιν αυτών, 
ώς αν είχον τά έργα 
πνεύμα αειθαλές και 
ψυχήν μή γηράσκου- 
σαν.

Έν διαστήματιέν- 
δεκαετίας— άπό τοΰ 
έτους 442— 432 π. 
X. — τρισχί.ΐια έδα- 
πανήθησαν τάλαντα. 

έ£α«ιο·_χ·ι.7ίωζ ταλάντων | 
'ι έκ τών δημοσίων 

τούς ήμετέρους χρόνους.
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V ετι
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αύ-

Καί δμως έμεινεν άποθεματικον κεφάλαιον t
Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι τφ καιρφ έκείνφ τά 
προσόδων περισσεύματα δέν ήσαν οία κατά
Διότι κα'ι μετά τηλικαύτας κολοσσιαίας δαπάνας, τό κράτος τών Άθη-

ναίων δέν έπτώχευσε" ου μήν αλλά και ήδυνήθη νάνθέξη είς τε τάς 
μισθοδοσίας τών δικαζόντων, τών βουλευομένων καί τών έκκλησιαζομέ- 
νων, έτι δέ προς καί είς αύτήν τήν παροχήν τών θεωρικών, δι’ ών ό 
Περικλής, έξουδετερόνων τήν ορμήν τής είς τά καλά άντιπραττούσης 
αντιπολιτεύσεων, διεσκέδαζε τόν λαόν δι ’ εύγενών ηδονών.

Περί ύψηλά καί μεγάλα πάντοτε ασχολούμενος ό Περικλής και θέ- 
λων νά καταστήση καρποφόρου πρός γενικωτέρους σκοπούς τόν συμμα
χικόν σύνδεσμον, πρώτος διενοήθη νά παγιώση καί οργάνωση την εθνι
κήν ενότητα. Πρός τούτο έγραψε ψήφισμα, δι ’ ού άπεφασίσθη ή έν Ά- 
θήναις πρόσκλησις αντιπροσώπων τών απανταχού—έν τε τή Εύρώπη καί 
τή ’Ασία—ελληνικών πολιτειών πρός σύγκλησιν πανελληνίου 
εθνικού όυνεδρίον (*). ’Ατυχώς δέν έπετεύχθη τό μεγαλουργόν 
σχέδιόν του ένεκα τής άντιδράσεως τών Λακεδαιμονίων, έκ τοπικισμού 
πάντοτε άντενεργού’ντων είς τάς μεγαλόφρονας τών ’Αθηναίων αποφάσεις.

Ούχ ήττον καί έν μέσαις ’Αθήναις ύπήρχε τότε τό καί βραδύτερου 
άναπτυχθέν κόμμα τών λακωνιζόντων (**),ένισχυόμενον καί ύπό τών ολι
γαρχικών, ώς μετά τινας δεκαετηρίδας άνεφύη τό τών μακεδονιζόντων. 
Οί φιλολάκωνες δέν έπαυσαν ραδιουργούντες καί παρορμώντες τούς συμ
μάχους Εύβοεϊς, Αίγινήτας, Ναξίους καί άλλους είς αποστασίας, ας δμως 
κατέστειλε πάντοτε άποτελεσματικώς ή στιβαρά τού ’Αθηναίου Διός 
χείρ. Πολλάς δέ άλλας προέλαβεν ούτος διά τού εύφυοϋς συστήματος 
τών κληρουχιών (***).

Άπασών τών τοιούτων έπαναστάσεων σπουδαιότερα ήτο ή τών Σα- 
μίων, άναφυεϊσο. (τφ 444 π. X.) ένεκα έριδος αύτών κατά τών Μιλη- 
σίων χάριν τής Πριήνης. Διότι οι Σάμιοι, κληθέντες ύπό τής μητροπό- 
λεως, ήρνήθησαν νά ύποβάλωσι, κατά τά νενομισμένα, τήν διαφοράν των 
ένώπιον τών έν ’Αθήναις αρχών. ’Αλλά, μετά έννεάμηνον πολιορκίαν 
υπό τήν αυτοπρόσωπου τοΰ νεφεληγερέτου ναυαρχίαν, οί στασιασταί ύπε- 
τάγησαν (****). Ή πάλη ύπήρξε τοσοΰτο πεισματώδης, ώστε τούς 
αιχμαλώτους οί μέν Σάμιοι έσφράγιζον είς τό μέτωπον διά γλαυκός, οί 
ο ’Αθηναίοι τούς Σαμίους διά σαμαίνης, ήτις ήτο είδος πλοίου σαμια- 
κού(*****). Ή ήττα τών Σαμίων ύπήρξεν έπονείδιστος καί άγαν ολέθρια. 
Οί ήττηθέντες, ύποκινούμενοι ύπό τών ζηλοτυπούντων τήν αθηναϊκήν 
οόξαν έπίστευσαν, δτι διά ψευδών διαδόσεων ήθελον σμικρύνη τήν αξίαν 
τών νικητών. Δέν έδίστασαν νά διαφημίσωσιν, δτι ό άθηναϊκοσαμιακός 
αγών δέν έγένετοχάριν τώνγενικών τής πολιτείας συμφερόντων, άλλ ’ένεκα 
προστασίας,ήν ή ’Ασπασία ήθέλησε νά χορηγήση είς τούς συμπατριώτας αύ
τής Μιλησίους. Ώς Όμφάλη, δέσμιον έχουσα τόν Ηρακλή τών ’Αθηνών, 
ελεγον, δτι παρέσυρε τόν στόλον αύτών είς χρηματοφάγον έμφύλιον πό
λεμον.

{*) Πλουτάρχου, Περικλής g 17.— (") Θουκυδίδου, ε' g 43.— (*“) Πλουτάρχου, Περι- 
*λή; g 11.— (**■*)Θουκυδίδου ά§ 115-117.— (........ ) Πλουτάρχου, Περικλής g 26.(*) Πλούταρχο ρ- Περικλής § 12. — (*') Αυτόθι g 13.
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Τό μίσος καί ό φθόνος ώθησαν τούς σπερμολόγους εις τοσαύτην υπερβολήν, 
ώστε ούτοι διέσπειραν και τήν φήμην,δτι αυτοπροσώπως παρηκολούθησε τόν 
αθηναϊκόν στόλον ή Μ'.λησία μετά θιάσου αξιέραστων φίλων της—ελα
φρών, εννοείται, ηθών—χάριν διασκεδάσεως τών άγωνιζομένων υπέρ τής 
ιδιαιτέρας πατρίδος της ! Τάς πλείστας τών φληναφιών τούτων, χαλκευ- 
θεισών υπό τών δυσηρεστημένων κυρίως κατά τοϋ μη κολακεύοντος τόν 
λαόν,ήξίωσαν δι’ αναγραφής έν τοϊς έργοιςτων οί μεταγενέστεροι Σάμιοι 
Δοΰρις και Άλεξις. Άλλ’ούδείς συγγραφεύς, σεβόμενος έαυτόν, ύπεστή- 
ριξέ ποτέ σπουδαίως τάτοιαΰτα. Ούδαμώς δέ ό Θουκυδίδης (*)  καί ο Διό
δωρος. Τουναντίον και οί μεταγενέστεροι, μάλιστα οί νεότεροι κριτικοί, άπο- 
δεικνύουσιν, δτι λόγοι πολιτικοί ύψίστων τής πολιτείας συμφερόντων, καί 
ιδίως οί τής ηγεμονίας τών ’Αθηναίων έν τφ συμμαχιζώ συνδέσμφ, έπέ- 
βαλον τήν διά τών δπλων προστασίαν ύπέρ τών Μιλησίων, μεθ’ών ύπήρ- 
χον καί αρχαίοι δεσμοί, καθόσον οί ’Αθηναίοι καί εις δύο άλλας προγενε- 
στέρας έποχάς ειχον παράσχη ύπέρ αυτών τήν βοήθειάν των.

(*) Θουκυδίδου α § 23—66. 88.— (*’) Πλουτάρχου, Περικλής § 28.

Ουδόλως άπίθανον έν τή αιθούση τής ’Ασπασίας, συζητουμένου τοϋ σα
μιακού ζητήματος ύπό τών έγκριτων τοϋ περικλείου κόμματος ηγετών, νά 
έξέφρασε καί αύτη γνώμην συμπαθή ύπέρ τών συμπολιτών της. Ούοέν τού
του φυσικότερου, λογικώτερον καί δικαιότερου. Άλλ έάν ή γνώμη κα'ιτό 
καθήκον αυτής, έταυτίζοντο μετά τών αθηναϊκών συμφερόντων, ό Περι
κλής δέν έπρεπε νά παρακωλυθή, δπως πράξη δ,τι έπέτασσεν ή φωνή τής 
πατρίδος μόνον ίναπροφυλαχθή έκ συκοφαντιών, αϊτινες ευκόλως ήδύναντο 
νά πιστευθώσιν ένεκα τής συμπτώσεως, δτι τό προσφιλέστερου αυτό πρό- 
σωπον κατήγετο έκ Μιλήτου. Τοιαύτη δειλία καί φιλαυτία έπί ζημία τής 
πατρίδος δέν ήσαν άξιαι έκείνου. Άλλως ό αγών απέβηύπέρ τών ’Αθηναίων, 
οΐτινεςκα’ιδιά πολεμικήςάποζημιώσεως,πληρωθείσης ύπό τών Σαμίων, έκά- 
λυψαν τάς δαπάνας αύτών· καϊήέπί τών συμμαχικών πόλεων υπεροχή των 
έστερεώθη. Ταϋτα ήναγκάσθησαν νάναγνωρίσωσιπάντες, ταχέως λαμψά- 
σης τής αλήθειας,ώς κατεδείχθη καί έκ τής χαράς, ήν έξεδήλωσεν ό αθη
ναϊκός λαός προς τόν αθλητήν νικηφόρου, δτεκατήρχετο έκ τοϋ βήματος, 
από τοϋ όποιου απήγγειλε τόν έπιτάφιον τών έν τώ σαμιακφ πολέμφ θα- 
νόντων. Τότε πολλαί γυναίκες ήσπάζοντο και έστεφον αυτόν διά στεφάνων 
καί ταινιών, μόνη δέ ή ’Ελπινίκη, ζηλοτυποΰσα, έψιθύρισε μεμψιμοιρίας τι- 
νάς, ΐνα έπαινέση τόν αδελφόν της Κίμωνα- άλλ ’ ό νικητής, ήσύχως μει- 
διάσας, τή είπε τό τοϋ ’Αρχιλόχου :

«Γραΰς είσαι. Μΰρ’ άλείφου όλιγώτερα» (**).

Οί ’Αθηναίοι καί έν γένει οί Αττικοί, διεκρίνοντο έκ τών λοιπών Ελλή
νων διά τοΰ πνεύματος, τής εύγενείας καί τοϋ πρός τήν έλευθερίαν έρω
τός των. Άλλ ’ήσαν έπιπόλαιοι,άστατοι· εύκόλως ένθουσιαζόμενοιδιάπάν 
νέου καί μετά τής αύτής ευκολίας λησμονοϋντες τήν έσπέραν τό ειδώλου 

τής πρωίας- ψηφίζοντες στεφάνους ύπέρ τών μεγάλων άνδρών, είτα δέ κα- 
ταδικάζοντες αυτούς νά πίωσιτό κώνειου ! Καλοί καί αγαθοεργοί έκ φύ- 
σεως,άπάνθρωποι έξ ιδιοτροπίας. Δυσειδαίμονες εις τόν ύπατον βαθμόν, έδι- 
δον πίστιν εις τούς χρησμούς, εις τούς οιωνούς,εις τήν έμφάνισιν υπερφυσι
κών όντων, γινόμενοι τό παίγνιον επιτηδείων αγυρτών, ζώντων δαπάναις 
τής θρησκευτικής εύπιστίας των. Οί πολιτικοί αντίπαλοι τοϋ μεγάλου 
άνδρός, τά πάντα έκμεταλλευόμενοι, προσεταιρίζοντο τοιούτους άγύρτας, 
οΐτινες συνέπραττον μετά δημοκόπων καί συκοφαντών. Έν τήπρωτοπορείς 
πάντων τούτων έβάδιζον οί κωμικοί σατυρογράφοι Κρατΐνος, Έρμιππος, 
Τηλεκλείδης καί Εύπολις.

Έγγιζούσηςτής δεκαετίας, δτ ’ έληγεν ό χρόνος τοΰ έξοστρακισμοϋ τοϋ 
Θουκυδίδου, άρχηγοΰ τών αριστοκρατικών, οί πολέμιοι τοΰ Περικλεούς έγέ- 
νοντο δραστηριότεροι. Έν τώ νέω δέ συνασπισμοί τής ηνωμένης άντιπολι- 
τεύσεως προσετέθη καί ό Κλεών, ιδιοκτήτης βυρσοδεψείου καί λαϊκός ρήτωρ.

Έν τή έπιθέσει,θρασύτερος πάντων ήτο ό Κρατΐνος, προσωπικός φίλος 
τοϋ έξοστρακισθέντος Θουκυδίδου. ’Ιδού καί δείγμα τής βωμολοχίας του : 

«Ό Κρόνοο δ πρεσβυγενής καί ή στάσις, άλλήλοις μιγέντες, 
«τύραννον μέγαν έτεκον, δν κεφαληγερέτην έπικαλοϋσιν οί θεοί» (*).

Καί άλλαχοϋ :
«Τήν “Ηραν ’Ασπασίαν τώ έγέννησε,
«Τήν αναιδή έταίραν τήν άναίσχυντον» (’*).

Αί κυριώτεραι κατά τοΰ Περικλέους κατηγορίαι ήσαν, δτι έμερολήπτει 
δήθεν ύπέρ τών φίλων του Πυριλάμπους, Χαρίνου καίΜενίππου· δτι μάλι
στα ένεκα τρυφερωτάτων σχέσεων αυτού μετά τής συζύγου τοΰ στρατηγού 
Μενίππου έπετράπη,παρά τά νενομισμένα, νά συγκεντρώση ούτος έν τώ προ- 
σώπω του καί άλλα 4 ή 5 αξιώματα·δτι ό Περικλής τοσοϋτον ύπεδουλώθη εις 
τήν Ασπασίαν, ώστε δέν έδυσκολεύετο χάριν αύτής νά θυσιάση τήν δόξαν 
τών Αθηνών ύπηνίσσοντο προσέτι, δτι παρωρμάτο ύπ’αύτής νά γείνη 
διά πραξικοπήματος καί τύραννος.

Μετά τόν σαμιακόν πόλεμον άσβεστος ύπήρχενείς τά στήθη τών φθονε
ρών πόθος, δπως ΐδωσι τόν κατ ’ αυτούς τύραννον,καθήιαενον είςτόέδώλιον 
τοϋ κατηγορουμένου’ αλλά δέν έτόλμησαν ούτοι νάναλάβωσι τόν αγώνα 
κατά μέτωπον, διότι ό Περικλής διετήρει έτι μεγάλην ίσχύν. Τότε διε- 
νοήθησαν οί πολυμήχανοι νά βολιδοσκοπήσωσι τάς δυνάμεις των, πλήττον- 
τες τον έχθρόν εις τά πλάγια διά καταγγελιών τών προσφιλέστερων αύτφ 
προσώπων. Διά τής καταδίκης έκείνων ήλπιζοννάμαυρώσωσικαί τήνύπό- 
ληψιν τούτου. Ήρξαντο άπό. τοϋ Δάμωνος, μουσικοδιδασκάλου καί φίλου 
του, καταγγελθέντος, δτι τήν λύραν μετεχειρίζετο ώς πρόσχημα, δπως έχη 
την ευκολίαν κρύφα νά διδάσκη μαθήματα ύπέρ τής τυραννίας, προπαρα- 
σκευάζων το έδαφος, ινα ό Περικλήςγείνη τύραννος (***).  Ό γέρων Δάμων 
επεσεν ως πρώτον θύμα, έξοστρακισθείς,ικανήν δέ ύλην δούς εις τά σκώμμα-

(") Πλουτάρχου, Περικλής g 3. — ('") Αυτόθι § 24.— Πλουτάρχου, Περικλής § 4.
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τά τού ποιητοΰ Πλάτωνος. Μετά τήν επιτυχίαν ταύτην έστράφησαν κατά 
τοΰ Φειδίου. Εις εργάτης αύτοΰ, ό Μενών—δστις έκ τώνπροτέρων έξησφά- 
λισε δι’έαυτόν απαλλαγήν τών φόρων καίούτινος ή πρίσωπική ασφάλεια 
άνετέθη τοϊς στρατηγοί;—κατήγγειλε τόν μέγαν Φειοίαν έπί καταχρήσει 
είς τήν κατασκευήν τοΰ χρυσελεφάντινου αγάλματος τής Άθήνας( ).

Ευκόλως ό κατηγορούμενος απέδειξε τήν άθωότητά του. Διότι τά έκ χρυ
σού ένδύματα τής θεάς εΐχε'κατασκευάση περιαιρετά είτε έξ ιδίας προνοίας 
είτε τή υποδείξει τοΰ φιλύποπτου Περικλεούς (**), προϊδόντος ένδεχομένην 
συκοφαντίαν. Ζυγισθέντων τών τεμαχίων, άνευ βλάβης τοΰ έλεφαντίνου α
γάλματος, έλαμψεν,ώς ό χρυσός,τό φώς τής αλήθειας,ίνα Θαμβώση τούς οφ
θαλμούς τών μυσαρών. ’Αλλ ’ οί πιεζόμενοι έκ φθόνου ένεκα τής μεγάλης δό- 
ξη; τοΰ υπάτου τών καλλιτεχνών καί άλλας έχάλκευσαν κατ ’αύτοΰ βαρυτέ- 
ρας κατηγορίας, τό μέν έπί ιεροσυλία, διότι έχάραξε δήθεν τήν εικόνα έαυτοΰ 
καί τήν τοΰ Περικλεούς έπι τού αγάλματος τής άσπίδος τής ’Αθήνας, τό δέ 
δτι αί είς τδ σπουδαστήριόν του προσερχόμεναι ώραϊαι Άθηναϊαΐ ύπό τήν πρό- 
φασιν, δτι χρησιμεύουσιν ώς πρότυπα τών έργων του, πράγματι ώοηγούντο 
εκεί, ίνα συναντώνται μετά τοΰ φίλου του Περικλεούς ! Τήν βδελυράν ταύ
την συκοφαντίαν καί άλλας μυσαρωτέρας έτι, χαλκευθείσας ύπό Στησιμ- 
βρότου τοΰ Θασίου κατά τοΰ Περικλεούς, καυτηριάζων ό Χαιρωνεύς βιογρά
φος, χαρακτηρίζει τούς σατυρογράφους ώς έξ έπαγγέλματος προσφέροντας 
έκάστοτε εύάρεστον θυσίαν είς τόν φθόνον τοΰ πλήθους (***)■

Διαρκούσης τής άνακρίσεως, άπεβίωσεν έν τή φυλακή ό μέγας τής άνθρω- 
πότητος άγαλματοποιός. Κατά τινα μάλιστα κακόβουλων φήμην έδηλητη- 
ριάσθη ύπό τών φίλων τοΰ Περικλεούς, δπως μή ποοβή είς ενοχοποιητικά; ο
μολογίας! Οί διαβολεϊς* και αύτόν τόν θάνατόν του έξεμεταλλεύθησαν, ινα 
βαθύτερον πληγώσωσι τήν πανταχόθεν σκληρώς πλησσομένην καρδίαν τοΰ 
Περικλέους. 'Υπάρχει δμως καί διήγησις,καθ ’ ήν ό Φειδίας, απομακρυνθείς 
τών ’Αθηνών, κατέφυγεν είς Ήλιν, ένθα καί άπέθανε.

Κατά τόν αύτόν περίπου χρόνον, ήτοι τώ 433-432 π.Χ.,ο Διοπεί- 
θης(****), είς τών έπιτηδειοτέρων εκμεταλλευτών τοΰ θρησκευτικού αισθή
ματος τών ’Αθηναίων, προπαρασκευάζων τήν κατά τοΰ Άναξαγόρου καί τής 
’Ασπασίας έπίθεσιν,συνετέλεσε διά τήςδημαγωγίας του είς τό ψήφισμα,δι ’ού 
έθεσπίσθη, δτι οί περί τών ούρανίων φαινομένων διδάσκοντες λόγους, ώς μή 
πιστεύοντες είς τάθεΐα,· 
τείας. Ευθύς μετά τούτο είσάγεται είς δίκην 
καί φίλτατος τφ Περικλεΐ ’Αναξαγόρας, δν ήναγκάσθη ό μαθητής το” 
προσώπως νά ύπερασπισθή, επιτυχών τόν μετριασμόν τής ποινής το 
πληρωμήν μόνον πέντε ταλάντων. Μετά τήν άπότισιν αύτών ό « Νοι 
άπεκαλεϊτο ό καταδικασθείς φιλόσοφος, έφυγαδεύθη, τήφροντίδι τοΰ ^.αθη- 
τοΰ καί συνηγόρου του, είς Λάμψακον.

νεχθή το κοωριώτερον πλήγμ-α εις την καρ-
(*) Αυτόθι § 31.— (**) Πλουτάρχου, Περικλής g 31.—(*’*) Αυτόθι § 13—(*'**) Πλου

τάρχου, Περικλής § 32. — Άριστοφάνους, ’Όρνεις στ. 988. 

τιμωρούνται ώς ένοχοι έγκλήματος κατά τής πολι-
------ ............... έπι άσεβεία αύτος ό διδάσκαλος

"0-
'■ V

’Ήγγικεν ή στιγμή, όπως κα

δίαν τοΰ μεγάλου άνδρός. Ήλθεν ή σειρά τής ’Ασπασίας του. ’Από τής έν τή 
πόλει τοΰ Κέκροπος έμφανίσεως τής γυναικός ταύτης είς δύο διηρέθησαν 
στρατόπεδα αί Άθηναΐαι. Είς τό έν κρατερώς ήμύνοντο υπέρ τών πατρίων 
ήθών αί τυφλώς είς τά έπιχώρια έθιμα έμμένουσαι. Συνειθίζει τις, βλέπετε, 
νάγαπίκ καί τήν φυλακήν του. Είς τό αντίθετον στρατόπεδον άραιώς πως έ- 
στρατολογοΰντο οσαι δέν άπέστεργον νά όδηγώνται ύπό τών συζύγων των 
είς τόν οίκον τής έπαναστησάσης τόν γυναικόκοσμον, διαλεγομε’νης περί τών 
δρων τής συζυγικής εύδαιμονίας (*). Μεταξύ τφν φιλοπροόδων άοθίδων βε
βαίως είς τήν πρώτην γραμμήν έφαίνετο καί ή σύζυγος τοΰ στρατηγού Με- 
νίππου.Ταΰτα πάντα καί αί έν τή αιθούση τής πολυθελγήτρου ’Ασπασίας γε- 
νόμεναι συζητήσεις έδωκαν. αφορμήν είς τούς ωρυόμενους κατά τοΰ Περι- 
κλέους νά καταγγείλωσι τηνπεριπαθώς παρ’αύτοΰ άγαπωμένην διά τοΰ 
ποιητοΰ Έρμίππου έπί ασεβείφ. Πλήν τούτου, τινές τών περί αύτήν γυ
ναικών έχρησίμευον καί ώς ύποδείγματα είς τούς ζωγράφους καί είς τούς ά- 
γαλματοποιούς. Καί τούτο έδωκε τήν εύκαιρίαν είς τόν κατήγορον, δπως 
έπαναλάβη καί κατ’αύτής επίσης βδελυράς κατηγορίας, οίαι ήσαν αί κατά 
τοΰ Φειδίου.

Έν τή οεινοτάτη ταύτη θέσει εύρεθείς ό ηγέτης τοΰ δημοκρατικού κόμ
ματος, δέν έφυγάδευσεν, ώς ευκόλως ήδύνατο, τήν ύπόδικον έκ σεβασμού 
πρός τούς νόμους, καίτοι οί πολέμιοι εξήγησαν, δτι καί τούτο έ'πραξεν,ΐνα 
μή χωρισθή αύτής. Ώδήγησε τήν Ήραν του είς τό έδώλιον τής κατηγο
ρουμένης καί παρ’ αύτή, λαβών τήν θέσιν τοΰ συνηγόρου, έχρησιμοποίησε 
τήν κεραυνοβόλον εύγλωττίαν του,δπως πατάξη τούς συκοφάντας καί άπαλ- 
λάξητήν κατηγορουμένην έκ τής καταδίκης. Έπεθύμει, φαίνεται, έν δη
μοσία συνεδριάσει νά καθάρβ τό μέτωπον τής φίλης του έκ τοΰ στυγε
ρού στίγματος, δπερ έπειράθησαν νά τή προσάψωσιν οί αμείλικτοι αντί
παλοί του.

Ό κίνδυνος ήτο μέγας, διότι ή καταδίκη έκείνης, έπί τοιούτω μάλι
στα βδελυρφ έγκλήματι, βεβαίως ήθελεν εισθαι καί ή ήθικη καταδίκη τού 
ίδιου. Άπαραλλάκτως μετά ένα περίπου αιώνα ό μακεοονίζων Αισχίνης έν 
τή κατά τού Κτησιφώντος δίκη έμμέσως κατεδίωκεν αύτόν τόν Δημοσθέ
νη, αύτοπροσώπως άναγκασθέντα, τφ 330 π. X., νά συνηγορήση ύπέρ 
τοΰ άθωωθέντος κατηγορουμένου,διά τού «περί στεφάνου»,κρατίστου πάν
των τών λόγων του.

Οί λόγοι τού Περικλεούς, οί πείθοντες καί συγκινοΰντες καί αύτούς 
τούς λίθους, δέν ήρκεσαν. Προ τού έσχάτου κινδύνου καί ικεσίας πρός 
τούς δικαστάς πολλά; άπηύθυνεν ού μήν αλλά καί δάκρυα ούκ ολίγα 
έχυσεν—ώς λέγει ό Αισχίνης—καίτοι δέν έσυνείθιζεν ούτε νά μειδιή ούτε 
νά κλαίη. Πρώτον ήδη έθεάθη δακρύων άναξίως έαυτοΰ καί έξηυτελίσθη 
ένεκα τής πρός τήν ’Ασπασίαν λατρείας του, μετά τοσαύτης ύπερβολής 
φανερώσας τό άλλως τόσω φυσικόν καί τόσω ανθρώπινον τής καρδίας πάθος. 
Τούτο σφόδρα έσχολιάσθη, διότι πάντοτε ήτο κύριος τού χαρακτήρός του.

(*) Πλουτάρχου, Περικλής § 24.
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Ή ’Ασπασία ήθωώθη’ ούχ ήττον πλήγματα τοιαϋτα αλλεπάλληλα 
σπουδαίως έσάλευσαν τήν ύψικάρηνον δρϋν. Δεν τήν κατέρριψαν δμως. Ό 
εύορκος στρατιώτης, έννοών, δτι ή πατρίς μεγάλην είχεν εΐσέτι ανάγ
κην τών υπηρεσιών του, έκουσίως δέν άπεμακρύνθη έκ τών τάξεων τοΰ 
καθήκοντος.

Ή μεταξύ τών Κορινθίων και τών Κερκυραίων έρις ένεκα τής Έπι- 
δάμνου’ ή ύπό τών Κορινθίων ύποκίνησις έπαναστάσεως εις Ποτίδαιαν, 
τέως σύμμαχον τών ’Αθηναίων ή άπομάκρυνσις τών Μεγάρων έκ τής 
αθηναϊκής συμμαχίας και ή ένεκα ταύτης κήρυξις τών Μεγαρέων έκτος 
τοϋ νόμου διά τοϋ γνωστοϋ ρ.εγαρικοϋ ψηφίσματος (*)  ήνάγκασαν αυτούς 
τε καί τούς Κορινθίους νά ζητήσωσι τήν συνδρορ.ήν τών Λακεδαιμονίων.

(*) Άριστοφάνους, Άχαρνής στ. 532—8.—(") Πλουτάρχου,Περικλής | 33. Σόλων g 12.
(*”) Θουκυδίδου α' g 139. — (“”) Αυτόθι g 140 — 144. — Αυτόθι g 145. —
(·■·■*· ) Πλουτάρχου, Περικλής g 33.

Διά διακοινώσεώς των οί Σπαρτιάται έζήτησαν : α' ) τήν εξορίαν τοϋ 
Περικλεούς επί τή γελοία προφάσει, ότι ήτο γόνος έξ έκείνης τής οικο
γένειας τών Άλκμεωνιδών, ήτις «προ ενός αίώνος» είχε διαπράξη τήν 
ίεοοσυλίαν τοΰ φόνου τών περί τόν Κύλωνα(**)·  β' ) αυτονομίαν τών φόρου 
ύποτελών συμμαχικών πόλεων.

Εις άντιδίακοίνωσιν τών ’Αθηναίων,προς έζαγνισμον ιεροσυλίας, οί Λα
κεδαιμόνιοι άπήντησαν διά τελεσιγράφου άξιοϋντες; α') τήν άρσιν τής πο
λιορκίας τής Ποτιδαίας- β' ) τήν αυτονομίαν τής Αίγίνης' γ' ) τήν άνά- 
κλησιν τοϋ μεγαρικοϋ ψηφίσματος, ΐν ’ άνοιχθώσιν οί αθηναϊκοί λιμένες 
εις τούς Μεγαρεϊς. Εις ταϋτα ούδέν άπήντησαν οί ’Αθηναίοι, νέα δέ τρι- ,ι 
μελής πρεσβεία τών Σπαρτιατών έζήτησεν αύθις τήν αυτονομίαν τών συμ
μαχικών πόλεων (***).  Ό λαός μετά τεχνικώτατον τοϋ Περικλεούς λό
γον (“**)  άπέρριψε, τόν Φεβρουάριον τοΰ έτους 431 π. Χ.,τό σπαρτια
τικόν τελεσίγραφον (*****).  Ούτω δ ’ έξερράγη ό έμφύλιος πόλεμος, δστις, 
είναι μέν άληθές, δτι είχε καταστή αναπόδραστος, άλλ ’ δστις, διαρκέσας 
έπί μίαν περίπου γενεάν, παρεσκεύασε τήν παρακμήν τοϋ Ελληνισμού. 
Ό ’Αριστοφάνης έν τή «Λυσιστράτη» διά τής κωμικοηρωϊκής άποφάσεως 
τών έν Άθήναις καί έν Σπάρτη γυναικών προς κατάπαυσιν τοϋ πολέμου 
έξηγεΐ μετά πολλής εύφυιας άμα καί βωμολοχίας, όπόσον εκατέρωθεν 
έπεζητεΐτο έν τέλει ή ποθητή ειρήνη.

Κατά τήν κρίσιμον περίοδον τής ένάρξεως τών έχθροπραξιών ό ηγέ
της τοϋ λαοϋ, πανταχοϋ οδηγών αυτόν καί ένθαρρύνων—κατά ξηράν μέν 
στρατηγών καί είσβάλλων εις τήν Μεγαρίδα, κατά θάλασσαν δέ ναυαο- 
χών καί περιπλέων τήν Πελοπόννησον — δεξιώς τά πάντα διηύθυνεν, ώς 
κυβερνήτης έν τρικυμία ουδόλως προσεχών εις τά δάκρυα καί εις τάς 
παρακλήσεις τών έκ ναυτίας ή φόβου πασχόντων έπιβατών (******), έν οίς 
καί οί γαιοκτήται ειρηνόφιλοι ένεκα τών έπί τών κτημάτων άπειλουμέ- 
νων κινδύνων έκ τής εισβολής τών πολεμίων. Τά πάθη δμως τών δήμο—

κόπων καί τών λιβελλογράφων ουδέ πρό τοϋ έσχάτου κινδύνου έκοιμή- 
θησαν. Εις πάσαν δυσμενή τοΰ άγώνος τροπήν προέβαλλον ούτοι έκ τοϋ 
κελύφους αύτών μεμψιμοιροϋντες, συκοφαντοϋντες, κατηγοροΰντες. ’Αρι
στα έγίνωσκον τήν τεραστίαν δύναμιν τοϋ : «συκοφάντες, συκοφαντεί’ 
πάντοτε θά μείνη κάτι», δπερ ό Beaumarchais μετά πάροδον τόσων 
αιώνων διετύπωσεν εις τόν «Κουρέα τής Σιβύλλης». Άλλ’ό αληθώς μέ- 
γας άνήρ ύπέμεινεν έν πραότητι καί έν σιωπή (*)  τήν κατ’ αύτοΰ παν- 
ταχόθεν δγκουμένην κατακραυγήν, μίαν καί μόνην φωνήν άκούων, τήν τής 
πατρίδος. Ύβριζόμενος δέ ποτέ καί κακολογούμενος δι ’ δλης τής ημέρας 
ύπό τίνος βαναύσου, ύπέφερεν αύτόν σιωπών καί ασχολούμενος εις ύπόθεσιν 
κατεπείγουσαν. Τήν δ’ έσπέραν, έπανερχόμενος εις τήν οικίαν του, πα- 
ρηκολουθήθη ύπ’ αύτοΰ, έξακολουθήσαντος νά έκτοξεύη πάσαν ύβριν. 
“Οταν δέ ό Περικλής έμελλε νά είσέλθη εις τόν οίκόν του είχεν ήδη 
έπέ λθη τό σκότος, έφ’ ώ καί διέταξεν ένα τών υπηρετών του, νά λάβη 
λυχνίαν, ΐνα συνοδεύση τόν υβριστήν μέχρι τής οικίας του(**).

Τά αίτια τού Πελοποννησιακοϋ πολέμου είναι έπαρκώς γνωστά, ίστο- 
ρικώς έξηκριβωμένα καί αναμφισβήτητα, ιδίως έκ τής αριστοτεχνικής 
συγγραφής τοϋ υίοϋ τοϋ Όλόρου (***),  δστις άνεγνωρίσθη ώς δ αψευδέ
στερος μάρτυς τών βαθύτερων τοΰ Περικλεούς διανοημάτων.

Καί δμως ούκ δλίγαι κακαί γλώσσαι τών συγχρόνων διέδωκαν άναι- 
δώς, δτι ζωηροί ’Αθηναίοι άπήγον εις τό άστυ ώραίαν Μεγαρίτιδα’ οί 
δέ Μεγαρεϊς, άντεκδικούμενοι, ήρπασαν έκ τοϋ οίκου τοϋ Περικλέους δύο 
φίλας καί συνοίκους τής ’Ασπασίας ! Κατ’ αύτούς ή αρπαγή δύο ίερειών 
τής ’Αφροδίτης ύπήρξεν ή μόνη casus belli μεταξύ ’Αθηναίων καί Λα
κεδαιμονίων, προστατών τών Μεγαρέων. 'Υπάρχει δμως καί άλλη διά- 
δοσις, ής ή ακρίβεια πάντοτε ήμφισβητήθη, δτι τή προτάσει τοϋ Δρα- 
κοντίδου έξεδόθη ψήφισμα, δι ’ ου ό Περικλής ύπεχρεώθη νά δώση λόγον 
τής χρηματικής διαχειρίσεώς του. Προς αποφυγήν δέ τούτου παρώξυνε 
τάς ήδη τεταμένας σχέσεις μετά τών αντιπάλων, καί έντεϋθεν έπε- 
ταχύνθη ό πόλεμος.

Τάς φλυαρίας ταύτας τών τότε αθηναϊκών καταγωγίων οί ποιηταί 
υίοθ έτησαν. Ό δ’Εύπολις διά τούτο άποκαλει εΐρωνικώς τήν ’Ασπασίαν 
καί 'Ελένην. Άτυχώς καί αύτός ό αληθώς έπιφανής ’Αριστοφάνης εις 
τούς « Αχαρνής» του διά τοΰ Δικαιοπόλιδος, έξηγών τά αίτια τοϋ Πε- 
λοποννησιακοΰ πολέμου λέγει :

«Σμιαίθαν τήν έταίραν etc τά Μέγαρα 
«κρασοπατέρες νέοι ήλθαν κ’ έκλεψαν 
«κ’ οί Μεγαρεϊς πονέσαντες, άντέκλεψαν 
«τής ’Ασπασίας δύο έταιρίδια» (““).‘

Είμαι αναρμόδιος νά έπικρίνω τήν αξίαν τών έργων τοϋ μεγίστου τών

(') Πλουτάρχου, Περικλής g 34.— (**)  Αυτόθι g 5. — (* ” ) Θουκυδίδου α' gg 23—66. 88.— 
{*  '*)  Άριστοφάνους, Άχαρνής στ. 524 — 7 (κατά μετάφρασιν Α. Ραγζαβή).
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κωμφδοποιών. Τολμώ δμως καί έν τή φιλολογική μου ταπεινότητι νά 
υποστηρίξω πεποιθότως, δτι πάντοτε αδικαιολόγητον έθεώρησα τήν ανη- 
λεή έν ταΐς «Νεφέλαις» διακωμφδησιν τοΰ Σωκράτους, δν καί εκ τών 
ύστερων ή παγκόσμιος συνείδησις άνεγνώρισεν ώς πρόδρομον τοΰ χριστια
νισμού. ’Επίσης κατακριτέου θεωρώ τον είς τούς « Άχαρνής» συκοφαν
τικόν καταδιωγμδν τοΰ Περικλέους, δστις διά τών μεγαλουργών πρά
ξεων του άναντιλέκτως έ'γραψεν, εΐπερ τις καί άλλος, τάς ώραιοτέρας τοΰ 
Ελληνισμού σελίδας.

Οί άρεσκόμενοι νά ύποστηρίξωσι τάς ποιητικάς έρεσχελίας ήθέλησαν 
νάντλήσωσιν επιχείρημα καί έκ τής διαστροφής σκοτεινού τίνος χωρίου τοΰ 
Θουκυδίδου (*).  Αλλά καί τούτο, ποικιλοτρόπως σχολιασθέν, έβεβαίωσε 
τήν αλήθειαν. "Αλλως δέ συζήτησις σοβαρά πρδς άντίκρουσιν τών τοΰ 
Άριστοφάνους άτοπων αστειοτήτων—διά τών οποίων έν εύρυτέρα κλί- 
μακι διασκεδάζει τούς άναγνώστας του καί ό φιλοπαίγμων Αθηναίος— 
ουδέποτε έγένετο. Διότι αύται δέν ήδύναντο νά διαψεύσωσιν ούτε τον 
Θουκυδίδην ούτε τόν Πλούταρχον ούτε τδν Διόδωρον.

(*) Θουκυδίδου ο.' g 139. — (**) Πλουτάρχου, Περικλής g 34. — ( ) Θουκυδίδου ο
g 49—54.— (****) Αυτόθι 6 g 59.

φητική. Διότι τά μέν τοΰ Περικλέους σχέδια ησαν τοιαΰτα, 
λ , Ύ λ Λ~ Λ

τών ’Αθηναίων ταχέως καί 
-----  τήν άπαισίαν μορφήν 

....... ----------------------------  , ραφίς (***) —τάπάν- 
Ή έκ τής λοιμικής φθοράς παραζάλη .τούς φύσει ε,.ιπ:

Ότε συνεζητεΐτο τδ ζήτημα τού πολέμου ή τής ειρήνης, ό Περικλής, 
άπδ τής Πνυκδς όμιλών πρδς τούς ’Αθηναίους, εγκαίρως προεΐπεν, δτι ή 
γνώμη τών πολιτών συνήθως μεταβάλλεται άναλόγως πρδς τά συμβαί- 
νοντα. Διά τούτο, έν περιπτώσει πολέμου, εκ τών προτερων ωφειλον να 
λάβωσιν ύπ’δψει των, δτι τά συμβεβηκότα δέν ήτο αδύνατον νά λάβωσι 
πορείαν άπροσδόκητον, ώς είναι καί α.ι ανθρώπινοι σκέψεις. Η πολι
τική πρόνοια τοΰ ρήτορος καί έν τή περιστάσει ταύτη απεοειχθη προ
φητική. Διότι τά μέν τοΰ Περικλέους σχέδια ήσαν τοιαΰτα, ώστε, έάν 
θεία τις βούλησις δέν είχεν έναντιωθή είς τούς διαλογισμούς τών αν
θρώπων, ό πόλεμος ήθελεν άπολήξη ύπέρ 
αισίως (**).  ’Αλλά λοιμός φρικώδης—ούτινος τήν άπαισίαν μορφήν 
ζωηρότατα άπεικόνισεν ή αμίμητος τοΰ Θουκυδίδου γραφις(*  *) —τάπαν- 
τα άνέτρεψεν. Ή έκ τής λοιμικής φθοράς παραζάλη .τους φύσει επιπό
λαιους’Αθηναίους άνεστάτωσεν. Οί πρό μικρού άγαν φιλοπόλεμοι μετε- 
βλήθησαν είς έπαίτας ειρήνης διά πάσης θυσίας’. Συνθηκολογη.σιν προε- 
τειναν είς τούς Λακεδαιμονίους, ήν δμως ούτοι δυσκίνητοι μέν, θετικώ- 
τεροι δέ, ύπερηφάνως άπέκρουσαν. Ή άποθάρρυνσις έγενικεύθη καί εις 
τάς τάξεις τοΰ δημοκρατικού κόμματος. Έζητεϊτο αίτιος τών συμφορών. 
Οί κατά τοΰ Περικλέους ψιθυρισμοί έγένοντο ζωηρότεροι. ’Αλλά καί έν 
τή σκληρά έκείνη δοκιμασία, καλέσας ούτος τδν λαόν εις έκκλησιαν, 
κατεπράύνε τά πλήθη διά τής μελιρρύτου και πειστικής φωνής του.

Ό Άλιμούσιος Θουκυδίδης διέσωσεν είς ημάς τακαταμάχητα επι
χειρήματα, τδ άγέρωχον καί τδ τολμηρόν ύφος τοΰ λογου τουτου ( )·
άλλά δέν ήδύνατο βεβαίως νάναπαραστήση έν τφ εργφ του ούτε τήν φω- 

νην ούτε τήν πεποίθησιν ούτε τά σχήματα τοΰ ρήτορος ούτε έν τέλει 
τήν έντύπωσιν, ήν προύξένησεν είς τό πάντοτε μέν εύαίσθητον, τότε 
δ’ένεκεν έξαιρετικών λόγων εύπαθέστερον ακροατήριου.

Καί αυτοί οί κορυφαίοι τών αρχαίων ρητόρων, έπίσης ό Περικλής, 
άπαρασκεύως καί έκ τοΰ προχείρου δέν ώμίλουν έν τή βουλή, έν τή έκ- 
κλησία καί έν τοϊς δικαστηρίοις. Άτυχώς τού Περικλέους ούδέν εργον 
έχομεν, έκτος τών ψηφισμάτων, ά έ'γραψεν. ’Ελάχιστα1, δ’ έκ τών αγο
ρεύσεων του δι ’ άπομνημονεύσεως διετηρήθησαν ύπό τοΰ Θουκυδίδου (*).  
’Αλλά και αύται είναι ίκαναί, δπως μαρτυρήσωσιν, δτι λίαν δικαίως άνε- 
γνωρίσθη ώς ό δεινότατος τών ρητόρων. Διότι έσαεί θέλουσι μείνη, ώς 
άθάνατα ρητορικά μνημεία, αντάξια τοΰ Παρθενώνος καί τών Προπυ
λαίων, ώς πρδς τδ άειθαλές κάλλος, ώς πρός τήν σαφήνειαν μετά βρα
χυλογίας καί τδ ύψος τών διανοημάτων, άπεικονίζουσαι άμα τήν αδα
μαντίνην φιλοπατρίαν του καί τήν έν ώρα λαϊκής τρικυμίας αταραξίαν 
πολύπειρου καί γενναίου κυβερνήτου, ούδόλως προσέχοντος είς τά δά
κρυα καί είς τάς παρακλήσεις τών έκ ναυτίας ή φόβου πασχόντων έπιβα- 
τών. Οί λόγοι του ώς ελαιον καί έν τώ ταραχώδει έκείνφ ώκεανφ έμε- 
τρίασαν τά κύματα. Άλλ ’ ή έκ τής ομιλίας του έπελθοΰσα γαλήνη ολί
γον διήρκεσεν. Ή δύναμις τών πραγμάτων ήτο ύπερτέρα. Κατά τήν ομι
λίαν του έκείνην είχεν είπή τοϊς ’Αθηναίοις, δτι ό κλήρος τών αρχόντων 
είναι νά μισώνται καί νά γίνωνται δυσάρεστοι πρδς τούς άλλους (**).  Οί 
πανταχοΰ καί πάντοτε έκμεταλλευταϊ τών λαϊκών παθημάτων, έπωφε- 
ληθέντες άπδ τά μίση καί τάς δυσαρέσκειας, νέαν έξήγειραν θύελλαν, έξ 
ης ήκούσθη, ώς κεραυνός, ή είς δίκην εισαγωγή καί αύτοΰ τοΰ Περικλέους I

Ό δημοκόπος Κλέων—κατά τόν ’Ιδομενέα — ό Σιμίας—κατά τδν Θεό- 
φραστον—ό Λακρατίδας—κατά τδν Ήρακλείδην τδν Ποντικόν (***) — 
κατ άλλους δέ καί οί τρεις έν σώματι, κατήγγειλαν αυτόν έπί κακή 
τών δημοσίων χρημάτων διαχειρίσει. Εύρέθησαν δέ δικασταί, καταδικά- 
σαντες αυτόν είς χρηματικήν ποινήν (****)  ταλάντων δεκαπέντε κατά 
τούς μέν, πεντήκοντα κατ’άλλους (*****).  Παρακόλουθος, ούτως εΐπεϊν, 
ποινή τφ έπεβλήθη καί ή άφαίρεσις τής στρατηγίας, ήτις τφ άνετίθετο 
προ όεκαετηρίδων άδιαλείπτως καί ήν είχε κοσμήση διά πολλών δαφνών. 
Ουδέποτε ίσως διετέλεσεν είς τών εννέα αρχόντων, βεβαίως δέ ούδέ 
πολέμαρχος. Άλλά, τακτικώς έκλεγόμενος είς μεταξύ τών δέκα έτη- 
σιων στρατηγών, ύπερεΐχε, μετά τδν θάνατον τοΰ Κίμωνος, είς τούς 
κατά ξηράν καί θάλασσαν αγώνας, αύτδς έχων πράγματι τήν γενικήν 
“Ρχ,ηγίαν τοΰ στρατού καί τήν ναυαρχίαν τοΰ στόλου. Διηύθυνε ταύτο- 
χρόνως ού μόνον τάς έξωτερικάς ύποθέσεις, άλλά καί τά τών προσόδων, 
καί τά τών δημοσίων οικοδομών. Μετά τήν καταδίκην του έγένετο έκ
πτωτος όλων τών άξιωμάτων τούτων.

Το κακόν δέν έρχεται μόνον! Ό Περικλής, κατ ’ ανάγκην άποχω- 
(*)  Θουκυδίδου g ά 140. 6' g 13. 35, 60. - (**)  Αΰτδβί 6 g G4. — (* ” ) Πλουτάρχου, 

Περικλής g 35.— (**'*}  Θουκυδίδου β' g 65,—("“*)  Πλουτάρχου, Περικλής g 35.
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ρήσας έκ τοΰ δημοσίου βίου, έπέπρωτο νά ύποστή καί αλλεπάλληλα οι
κογενειακά τραύματα. Καλώς μέν έγνώριζεν, δτι έφόδιον απαραίτητον 
παντί εύόρκφ πολιτευτή είναι ή υλική ανεξαρτησία. Εγκαίρως δμως ένε- 
βάθυνεν εις τήν μεγάλην αξίαν τής σωκρατείου γνώμης, δτι πλουσιό
τατος είναι «ό έλαχίστοις άρκούμενος· αύτάρκειαγάξ) φύσεως εστεπ.Ιοϋ- 
τος». Έπίστευεν, ώς ό Πλάτων, δτι «αύτάρκεια τελειότης κτήσεως 
αγαθών’ έξις, καθ’ήν οί έχοντες αύτο'ι αύτών άρχουσι».

Τοιαύτας άρχάς έφήρμοσεν,άρκεσθεις είς τήν πατρικήν κληρονομιάν, ής 
δέν ήμέλησε μέν τήν διαχείρισή, άλλά τήν όποιαν ονό'ε κατά, άραχφητ 
ηυξησεν(*). Καί δμως ούδείς ίσως άλλος Έλλην πολιτευτής έξετέλεσε 
τόσα καί τοιαΰτα δημόσια έργα· έπί τών ημερών ούδενος άλλου έγέ- 
νοντο μείζονες εισπράξεις τών δημοσίων προσόδων ! Μή έπιθυμών νά κα
τατριβή χρόνον πολύτιμον χάριν τής περιουσίας του, όλικώς προεπώ- 
λει τούς ετησίους καρπούς τών κτημάτων του καί άνέθηκε τά τής 
επιστασίας καί τής διαχειρίσεως αύτών είς τόν πιστόν οίκέτην του 
Ευάγγελον. Καί τάς δαπάνας επίσης έρρύθμισε κατά τό μέτρον τών εισο
δημάτων του, χρησιμοποιών τό περίσσευμα είς βοήθειαν τών πενήτων. 
Τά δέ ύπό Ήρακλείδου τοΰ Ποντικού^**) και άλλων γραφέντα, δτι 
πολλά χάριν ώραίων γυναικών έδαπάνησε χρήματα, εξελέγχονται μυ
θεύματα. Βεβαιότατον δ’είναι, δτι δέν παρεσύρθη έκ τών άμετρων δα
πανών τοΰ άντιπάλου του Κίμωνος, δστις ού μόνον εΐχεν έτοίμην πάν
τοτε τράπεζαν είς δείπνα, άλλά καί τούς φραγμούς τών κήπων του εΐχεν 
άφαιρέση χάριν αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ πολιτικών φίλων (***).

Οΰτω, κανονίσας τό ίσοζύγιον τών εξόδων πρός τά έσοδα,ήδυνήθη νά 
φυλάξη έαυτόν «άνάλωτον χρημάτων» — κατά τόν Πλούταρχον (*“*)— 
ή «χρημάτων διαφανώς άδωρότατον»—κατά τόν Θουκυδίδην (*****). Το- 
σοΰτον δέ άναμφισβήτητα ταΰτα, ώστε καί ύπό τοΰ Άριστοφάνους έν 
ταΐς «Νεφέλαις» συνομολογοΰνται (******).

Άλλ’άρχαί τόσον τίμιαι δέν συνεφώνουν προς τάς ιδέας τοΰ υίοΰ του 
Ξανθίππου. ’Εκείνος, άσωτος ών, ένυμφεύθη μετά πολυδαπάνου γυναι- 
κός, τής θυγατρός Ίσάνδρου τοΰ Έπιλύκου (***“**). Θέλων νάνταπο- 
κριθή είς τάς ένεκα τής σπατάλης των ύποχρεώσεις συνωμολόγησε δά
νειον δι ’ άπάτης, ώς έντολοδόχος τοΰ πατρός του, δστις, δτε τφ έζη- 
τήθη ή πληρωμή, δέν άνεγνώρισεν ώς έγκυρον τήν άτιμον τοΰ απατεώ- 
νος υίοΰ πράξιν. ’Εντεύθεν ρήξις μεταξύ πατρός καί υίοΰ, δν προσεται- 
■ρίσθησαν οί συκοφάνται,ΐνα συλλέγωσιν ύλην πρός κακολογίαν (**“****).

Ό άνάξιος ούτος υιός τοΰ Περικλεούς άπέθανεν ύπό τοΰ λοιμοΰ. Μετ’ 
ού πολύ ή αύτή άνθρωποφάγος νόσος έστέρησεν αύτόν τής αδελφής του, 
τών στενωτέρων συγγενών του καί τών έγκαρδιωτέρων πολιτικών του 
φίλων. Ταΰτα πάντα γενναίως ύπέστη, διατηρήσας άκμαΐον τό φρόνη
μά του.

(’) Π). ουτάρχου, Περικλής § 15.— (**) ’Αθηναίου ιβ’ 45.— (***) Πλουτάρχου, Κίμων 
£ 10.—(····) Πλουτάρχου, Περικλής § 16.— (*““) Θουκυδίδου 6'% 65.— |······) ’Αρι- 
στοφάνους, Νεφέλαι στ. 835.— (·******) Πλουτάρχου, Περικλής § 36.— (·«*“··*) Αυτόθι.

Ούδένα έκ τών νεκρών συνώδευσεν είς τήν κηδείαν, άπό τής έποχής 
δέ τής δίκης τής ’Ασπασίας ούοαμώς έκλαυσεν. Άλλ ’ ό θάνατος καί τοΰ 
υίοΰ του ΙΊαράλου, έκλόνησεν αύτόν επί τοσοΰτον, ώστε, καθ’ ήν στιγ
μήν κατέθηκεν έπί τής σοροΰ αύτοΰ τόν στέφανον, έχυσε πλήθος δα
κρύων (*). Τό δεύτερον ήδη άπεδείκνυ-ν, δτι άνθρωπίνην εΐχεν άδυνα- 
μίαν καί ό Ζ-ύς τών ’Αθηνών.

Ή μετάνοια τοΰ άθηναϊκοΰ λαού δέν έβράδυνεν, ώς συνήθως. Όταν 
έκ τών έργων ή άστατος πό.Κς έπείσθη, δτι ούδείς στρατηγός, ούδείς 
ρήτωρ ήδυνήθη νά διαδ-χθή έπαξίως τόν άδίκως καταδιωχθέντα πολι- 
τευτήν, έστρεψε καί σύθις τά βλέμματα πρός έκεϊνον(**), δστις δμως, 
κατάκλειστος έν τφ οΐκφ του καί πενθών τον Πάραλον, ήρνεΐτο νά έπα- 
νέλθη είς τόν δηαόσιον βίον. Άλλ ’ ό άνεψιός του Αλκιβιάδης καί οί έν 
τή δυστυχία έναπομείναντες πιστοί φίλοι, έπεισαν έν τέλει αύτόν νά 
έξέλθη τού οίκου του. Ό δήμος έζήτησε συγγνώμην διά τήν αγνωμοσύνην 
του καί τφ άνέθηκε πάλιν τήν στρατηγίαν. Πρό μικρού τά αυτά είχε 
πράξη διά τόν Κίμωνα (“*), βραδύτερου δέ άπεθέου τόν Δημοσθένη (““), 
άνακληθέντα έκ τής έξορίας.

Ό Περικλής, άνεξίκακος καί μεγαλόψυχος, άπ-δ^ξατο μέν, έζήτησε 
οέ τήν κατάργησιν τοΰ περί νόθων νόμου, ίνα ούτω νομιμοποιηθή ο ύπό 
τής ’Ασπασίας γεννηθείς υιός του Περικλής καί μή έκλειψη άπό τοΰ οί
κου αύτοΰ τό όνομα καί τό γένος ελλείψει διαδοχής (*****)· Τήν παρη
γοριάν ταύτην δέν τφ ήρνήθησαν. Μετά δύο έτη καί μήνας έξ από τής 
νέας έκλογής (****“) είς τήν οικίαν, έν ή τόση ζωή ύπήρχεν άλλοτε’ 
έν ή οί έπ.φανέστ-ροι άνδρες συνεσκέπτοντο καί έπιτυχώς είργάζοντο διά 
τήν δόξαν τού καλλωπισθέντος άστεως, έκειτο έν τή κλίνη προσβληθείς 
έπίσης ύπό τού λοιμού ό ανθρώπινος Ζ-ύς. Είς φίλον του έπισκεφθέντα, 
ίνα έρωτήση περί τής ύγείας του, έπιδείξας περίαπτον περιηρτημένον έκ 
τού τραχήλου του ύπό τών περιστοιχουσών αύτόν γυναικών, είπε : «Βε- 
«οαίως καλά δέν είμαι, άφοΰ έδέχθ/,ν καί φυλακτόν νά κρεμάσωσιν άπό 
»τόν λαιμόν μου» (**“*“ ). Τοσοΰτον τά ήθη συμμεταβάλλονται καί, 
ύπό τών παθών τοΰ σώματος συνταρασσόμενα, άποβάλλουσι τήν άρετήν, 
παρατηρεί ό Θεόφραστος είς τά «’Ηθικά» αύτοΰ.

Τούς οφθαλμούς τοΰ μεγάλου ’Αθηναίου, άγοντος τότε, τφ 429 π. 
X., τό εξηκοστόν τέταρτον έτος τής ήλικίας του, έκλεισε διά παντός ή 
Μιλησία μετά τοΰ νομιμοποιηθέντος υίοΰ των.

Καί ό μέν Περικλής Περικλέους τοΰ πάνυ, βραδύτερον καί στρατη
γός έκλεχθείς, ένίκησε τούς Λακεδαιμονίους έν Άργινούσαις· άλλ’είχε 
την αυτήν τύχην τών ετέρων έννέα ναυάρχων, νικητών μέν, καταδικα-

( I Πλουτάρχου, Περικλής $ 36. — (”) Θουκυδίδου 6' 2 65. — (”’) Πλουτάρχου, Κίμων ?
14. 15.— Πλουτάρχου, Δημοσθένης j 27.— (”*”) Πλουτάρχου, Περικλής § 37.—
( ) Θουκυδίδου β' £ 65.— {··■····) Πλουτάρχου, Περικλής | 38.

Ιοαννου Αρςενη “Ποικίλη Στοά,, 4 ν
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σθέντων δέ εις θάνατον, διότι δεν έμερίμνησαν περ'ι τής ένταφιάσεως τών 
νεκρών (*). Ήλίκη άπόστασις μεταξύ ημών καϊ εκείνων, ών καυχώ- 
μεθα, δτι έσμέν απόγονοι ! ’Εκείνοι μέν ζηλοτύπως έπροστάτευον τόν 
περί ευθυνών θεσμόν, ΰπέο πάντα άλλον, ώς λίθον άκρογωνιαϊον πάσης 
αληθώς ευνομούμενης πολιτείας. Ημείς δέ ;..............

Άλλ ’ ή ’Ασπασία τί έγένετο ;
Ή "Ηρα τοΰ Διός τών ’Αθηνών, βραχύν χρόνον διετέλεσεν έν χηρεία, 

άμαυρώσασα τήν λάμψιν, ήν άπέκτησεν έκ τής μετά τοΰ Περικλεούς 
συμβιώσεως. Διότι άπό τοΰ Όλύμπου, εις ον είχεν άναβιβασθή, άπο- 
τόμως κατήλθε,συζευχθεΐσα ολίγον μετά τόν θάνατον έκείνου χρόνον μετ’ 
άγενοΰς μέν, πλουσίου δέ προβατοκαπήλου, τοΰ Λυσικλέους (**).

Φοβούμαι, δτι οί φιλοκατήγοροι δέν θέλουσι παράλειψη νά ύπενθυμή— 
σωσιν εις τάς καλλικελάδους συνηγόρους καί τηλικούτων γυναικείων απι
στιών, δτι ουδέ αυτή ή έκ Μιλήτου φιλόσοφος ήδυνήθη νά διατηρήση μέ
χρι τέλους τό ύψος τών ιδεών, ας έδίδαξεν εις τόν Σωκράτη, τόν Περι
κλή καί τόν Άλκιβιάδην.

Ή συζυγική άφοσίωσις τής Άλκήστιδος καί τής Πηνελόπης άνήκου- 
σιν εις τούς μυθολογικούς χρόνους, καθ’ ους έν τούτοις εζησαν καί ούκ 
ολίγαι Κλυταιμνήστραν έν φ ή ιστορία βέβαιοί, δτι ή τήν Θαργηλίαν 
μιμηθεΐσα ’Ασπασία εις πρώτην ευκαιρίαν άπεκάλυψεν, δτι ώς γυνή 
πεμπε τά ερατεινά αύτής βλέμματα μετά τής αύτής έντάσεως είτε 

είτε προς 

εξέ- 
προςπεμπε τά έοατεινά αυτής βλέμματα μετά τής αύτής έντά 

τήν δόξαν ενός ’Ολυμπίου καϊ τήν ίσχύν ενός Ήρακλέ 
τόν άκτινοβολούντα χρυσόν ενός ζωεμπόρου !

Άλλ ή μέν ’Ασπασία δεινώς έτιμωρήθη. Άπό τής στιγμής τοΰ τα
πεινού οιαβήματός της πίπτει αύθις εις τοιαύτην άφάνειαν, ώστε ή ιστο
ρία δεν γνωρίζει πλέον ούτε πότε ούτε ποϋ άπέθανεν έκείνη, ήτις άλ
λοτε ποτέ ητο απανταχού σχεοόν τό θέμα συζητήσεων καί θαυμασμών.

Ο οε Περικλής, άπηνώς καταδιωχτείς ΰπ ’ ασυνειδήτων αντιπάλων, 
εγκληματικώς συκοφαντηθείς ύπό τών σατυρογράφων, έζησε μέν κατά 
τόν τεσσαρακονταετή δημόσιον βίον του, ώς Ζεύς έν Άθήναις, άλλ’ ή 
δόζα αύτοΰ κυρίως έμεγεθύνθη μετά τόν θάνατόν του, δτε, διαλυθείσης 
τής συκοφαντικής ομίχλης, πάντες—ώς γράφει ό Θουκυδίδης—έγνώρισαν 

έάν ακριβώς έξετελεΐτο 
σκότει τών άπε- 

jc 
ή; 
•ήί

σαφεστερον τήν περί τοΰ πολέμου πρόνοιάν του, 
τό παρασκευασθέν σχέδιόν του (***). ’Εν τφ άτέρμονι 
ράντων αιώνων ή φυσιογνωμία του, ώς ναυάρχου και ώς κυβερνήτου τή· 
αθηναϊκής δημοκρατίας, ιδίως δμως ώς ρήτορος και ώς καλλωπιστοΰ 
Ακροπολεως, θέλει αιωνίως προβάλλγ, έξέχουσα πάσης άλλης, μετά 

αίγλης τοΰ επιτελείου του, φωτίσαντος τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας.

Εν τφ φυσικώ όμως κόσμφ, έπίσης καϊ έν τφ ήθικώ, ούδέν, φαίνε-

( ) Πλουτάρχου, Περικλής g 37. — Ξενοφώντος, Ελληνικά α' § 6. 27.— Στράβ. ιγ'. 
617.—Πλουτάρχου, Λυσίας g 7. —Διοδ. ιγ' g 98.—(“I Πλουτάρχου, Πεο(κλής’? 24.— 
(**') Θουκυδίδου 6' g 65. 

ται, υπάρχει άνευ κηλίδων, αφού καϊ εις αύτόν τόν ήλιον οί αστρονό
μοι διακρίνουσι τοιαύτας. Καϊ αύτός ό τοΰ Περικλέους βίος ειχέν ώς κη- 
λϊδας τάς ούχϊ θεμςτάς σχέσεις μετά τής Ασπασίας, σκανδαλώδώς καϊ 
έπ’ι μακράν σειράν έτών έκδηλουμένας,καίπερ μεγάλως προσκρουούσας εις 
τήν δημοσίαν ηθικήν καίπερ τού νόμου αύστηρώς άπαγορεύοντος γάμού 
μετ ’ αλλοδαπής, έάν πράγματι έτελέσθη βραδύτερου τοιούτος μετά τής 
’Ασπασίας, ώς οί περισσότεροι παραδέχονται.

Τό κακόν επιφανούς πολίτου παράδειγμα εύρεν, ώς εϊκός, πολλούς 
μιμητάς καϊ δή έκ τών διαπρεπεστέρων άνδρών. Έγένετο άλλαις λέξεσι 
τού συρμού διά τούς έγγάμους ή άπόκτησις καϊ συζύγου ανεπισήμου. 
Πρό παντός άλλου ό ύπό τού Περικλέους έπιτροπευθεϊς άνεψιός του ώ- 
ραΐος Αλκιβιάδης, ό λέων τών Αθηνών, δστις ύπό μέν τής Ασπασίας 
είχε λάβη ούκ ολίγα μαθήματα, ύπό δέ τού θείου του δέν έδιοάχθη μό
νον τήν πολιτικήν (*), έκτος τής συζύγου του Ίππαρέτης, είχε καϊ δύο 
φιλάς, τήν διάσημου Θεοδότην (**) καί τήν Τιμάνδραν (***).

Ό Άθήναιος, ακριβέστατος συλλέκτης τών πληροφοριών περί τών 
έρωτικών κατακτήσεων τών αρχαίων έπιφανών, μάς πληροφορεί '****), 
δτι καί ό βαθύνους Πλάτων ήγάπα τήν Άρχεάνασσαν- δ τραγωδοποιός 
Σοφοκλής έν τοϊς γηρατείοις του. ήράσθη τής Θεωρίδος (*****)· ό ρήτωρ 
Δημάδης έπαιδοποιήσατο (**.****) έκ τής αύλητρίδος Δημέας· έπίσης ό 
πάνσοφος ’Αριστοτέλης απέκτησε τόν Νικόμαχον έκ τής Έρπυλίδος, 

ης εοιωσε (Λέχ,ρι του ϋανατου του ) ο των ρητόρων αιοηα,ο-
νέστατος ’Ισοκράτης τρυφεράς είχε σχέσεις μετά τής παγκάλης Μετα- 
νείρας (********)· Δημήτριος ό Φαληρεύς ήράσθη ήδέως τής χαριτοβλεφά- 
ρου Σαμίας Λαμπιτοΰς ζ******·**).

Πάσαι αί κυρίαι αύται ήσαν ήθών ελευθερίων, τής σχολής, ούτως εί- 
πέϊν, τής Ασπασίας. Ό αριθμός τών τοιούτων μαθητριών καταπληκτι
κής έπολλαπλασιάζετο έν Άθήναις καϊ έν Κορίνθω, πάτριοι τής πολυ- 
οαπάνου Λαιοος. Εντεύθεν δέ καϊ τό πασίγνωστου «ον παντός πΛεΐν 
ες Κόρινθον». Τό κακόν,προϊόντος τοϋ χρόνου,ηύξησεν έπϊ τοσούτον,ώστε 
0 εύγλωττος αλλά καϊ γυναικοθήρας ρήτωρ Ύπερίδης είχε ταύτοχρόνως 
τέσσαρας φιλάς· έν μέν τφ άστει τήν πολυτελεστάτην Μυρρίνην* έν 
Πειραιεΐ τήν Αρισταγόραν έν Έλευσϊνι τήν Φιλάν (**********). ύπέρ 
πάσας δμως ήγάπα τήν πολυθέλγητρου Φρύνην, ήν, ώς γνωστόν, δικα- 
ζομένην έπϊ άσεβεία καϊ κινδυνεύουσαν νά καταδικασθή, κατώρθωσε 
ναθωώση, διότι, τό έκπαγλον κάλλος της έπιδείξας εις τούς δικαστάς, 
έκ τής οψεως ταύτης έπερρητόρευσε τούς έπιλογικούς οίκτους.

«Ή σύζυγος ήτο φύλαξ τής οικίας—γράφει ό Καστελβέκιο εις τήν 
«Φρύνην» του-— τό πεζόν τού βίου μέρος· αί φίλαι ήσαν ή ποίησις. 
Εις τήν σύζυγον άνήκον αί οίκιακαϊ φροντίδες, ή άτρακτος καϊ ή ήλα

(*) Ξενοφώντος,’Απομνημονεύματα I β'£ 40—6. — (**) Αυτόθι γ’§ 11. — ’Αθηναίου ιγ' — 
(*“) Πλουτάρχου, ’Αλκιβιάδης $ 23.— (’***) ’Αθηναίου ιγ' § 56.— (***’*) Αυτόθι § 61. 
— (*’“”) Αυτόθι | 61.— (··*·*·*) Αυτόθι £ 56. —(·*****·*) ’Αθηναίου ιγ' § 62.-=- 
(···***·*·) Αυτόθι g 65.—(”**““**) Αυτόθι g 58. 
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κάτη, ή εργασία τοϋ γυναικωνίτου καί οί ώδινες τοϋ τοκετού, όπως όώ 
σωσιν εις τήν πατρίδα ανδρείους μαχητάς. Είς τάς φίλας ό χορός, ή μου
σική, ή τέρψις. Είς έκείνας τά βρέφη· είς ταύτας οί σύζυγοι».

Εκ πάντων τούτων βλέπομε*, ότι πρίν ή ό Μωάμεθ εύρη λόγου; 
προς δικαιολογίαν συζυγικών δικαιωμάτων έπί γυναικείου στρατοπέδου; 
οί σοφισταί καί οί ρήτορες είχον ήδη αναγνώριση σουλτανικά σχεδόν δι
καιώματα υπέρ τών θαυμαστών τοϋ ωραίου,υπέρ τών άστάτων ’Αθηναίων.

Και αυτός ό Δημοσθένης, τεκνοποιήσας άθεμίτως, σφοδρά δέ φίλο: 
τών ώραίων—ώς διηγείται πάντοτε ό λάλος δειπνοσοφιστής (*) — είς τήν 
κατά Νεαίρας περιλάλητο* άγορευσίν του, άναλυτικώς αναπτύσσει το νό
μιμον τοιούτων σχέσεων (**).

Άναντιλέκτως είς τοσαύτην έκλυσιν ηθών σφόδρα συνετέλεσεν ό οικο
γενειακός τοϋ Περικλέους βίος. Φιλεΐ γάρ τό άρχόμενον μιμ-ΐσθαι τους 
άρχοντας .Ευτυχώς ό χριστιανισμός, καταρρίψας μετά τών λοιπών ειδώ
λων καί τά τής Αφροδίτης, σφιγκτοτέρους κατέστησε τούς δεσμούς τοϋ 
γάμου, ού άνευ κλονοϋνται αυτά τά βάθρα τής κοινωνία:.

Άλλά και αυτός ό χρυσούς τοϋ Περικλέους αιών δεικνύει τάς κηλϊ- 
δας τής πρός τούς μεγάλους άνδρας αχαριστίας τοϋ αθηναϊκού λαού.

Ό εξοστρακισμός είχεν είσαχθή ύπό τοϋ Κλεισθένους, όπως δοθή τή 
πολιτεία τό δικαίωμα τοϋ εξασφαλίζει* τήν κανονικήν τοϋ πολιτεύμα
τος λειτουργίαν διά τής έφ ’ ώρισμένον χρόνον άπομακρύνσεω; τών εις 
τήν διατάραξιν τή; δημοσίας τάξεως επίφοβων πολιτών. Ή δ’ εξορία, 
αντιστοιχούσα είς τήν καθ' ημάς έκ τής χιόρας άπέλασιν, ήτο ποινή.

Μεγάλη δμως έγένετο κατάχρησις άμφοτέρων τών μέτρων τούτων. 
’Εκτός τών αδίκων καί πολλάκις σκληρότατων καταδιωγμών, ών έμνη- 
μόνευσα, οί ’Αθηναίοι δέν έφάνησαν δικαιότεροι καί εύγνωμονέστεροι, 
ούτε πρός τόν Άριστείδην, τον Θεμιστοκλή καί τόν ’Αλκιβιάδη*· ούτε 
πρός το* Πρωταγόρα*, τόν Ξ-νοφώντα, τόν Άντιφώντα καί τόν ’Αν
δοκίδη*· ούτε πρός αύτόν τόν Σωκράτη.

Ή άκρα αύτη αγνωμοσύνη και αδικία έπήγασε τό μέν έκ τής ανθρώπι
νης φύσεως: «Φθόνο; άρχήθεν έμφύεται άνθρώποισι» καθ’ Ηρόδοτον (“‘)- 
τό δ'ενεκα τοϋ πολλαπλασιασμού τών συκοφαντικών μικροβίων, ύπό εύ- 
νοϊκούς όρους βιούντων, ιδίως έν τοϊς λαοκρατικοί: πολιτεύμασιν, ένθα 
ή κατά τών πραττόντων τά κοινά έπίθεσις είναι εύκολωτάτη.

Διά τοΰτο ό μέν ’Αντισθένης συνεβούλευσε τού: πολιτευτάς νά προ- 
φυλάσσωνται έπίσης άπό τήν πολιτικήν, ώς άπό τό πϋρ, ούτε πάρα πολύ 
έγγίζοντες είς αύτήν, ΐνα μή καώσιν, ούτε πάρα πολύ απομακρυνόμενοι, 
ΐνα μή παγώσωσιν. Ό δέ Χρύσιππος, έρωτηθείς ; «Λά τΐ ον πολι 
ζεύεται», είπε : «διότι, εί μέν πονηρά τις πολιτεύηται, τοϊς θεοϊς άπα 
ρέση· εί δέ χρηστά τοϊς πολίταιςη.

Είς τήν πρός τούς πολιτευτάς αγνωμοσύνην ούκ ολίγον συνετέλεσε 
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καί ό άστατος χαοακτήρ τοϋ ελληνικού, μάλιστα δέ τοϋ αθηναϊκού,λαού, 
δστις άλλως τε, καί μετά τόσους αιώνας, δέν φαίνεται μεταβληθείς. 
Διότι ό ένοχος τής άστασίας, μακράν, πολύ μακράν τοϋ πλανήτου ημών 
εύρισκόμενος — ό γλανχός ημών άλλ’ άστατος ουρανός — έμεινεν αμε
τάβλητος. Ευτυχώς δέν ήτο δυνατόν νά μεταβληθή.

Ούτως ή άλλως, ό καί νΰν ούχί πολύ σταθερός χαρακτήρ τών νεωτέ- 
ρων προσθέτως άποδεικνύει, πιστεύω, ότι έσμέν κατ’ εύθεϊαν γραμμήν 
απόγονοι τών αρχαίων 'Ελλήνων, περιφανώς διαψευδομένου τοϋ αμφι
σβητούντο; τήν καταγωγήν ημών Φαλμεράϋερ. Ζητώ δμως τήν άδειαν 
παρά τών σεβασμίων σκιών τών σεπτών ημών προγόνων, δπως ύποστη- 
ρίξω, δτι, ναι μέν έκεΐνοι ήσαν ύπέρτεροι ημών έν πολλοΐς, άλλά βε
βαίως ήσαν χαί άγνωμονέστεροι χαί σνκοφαντιχότεροι ημών.

I

Όπως ποτ ’ αν ή, ώ; αί κηλΐδες τοϋ ήλιου δέν παρακωλύουσι νά φω- 
τίζη καί νά ζωογονή ούτος τούς πλανήτας, ούτω καί αί τοϋ Περικλείου 
αίώνος δέν μετριάζουσιν έπαισθητώς τάς φωτοβόλους ακτίνας, τάς πι- 
πτούσας έπί τοϋ ιερού τής Άκροπόλεως βράχου, δν καί οί μέλλοντες 
αιώνες δέν θέλουσι παύση προσκυνοϋντες. Καί αύτά τά έπί τοϋ μετώπου 
τής ’Ασπασίας έγκολαφθέντα οπωσδήποτε, δικαίως ή αδίκως, στίγματα 
δέν πρέπει, νομίζω, νά παρακωλύσωσιν ημάς, δπως παραοεχθώμεν, ότι 
καί αύτη συνετέλεσεν ούκ ολίγον είς τήν φωταύγειαν τοϋ αιώνός της καί 
είς τήν λύσιν τών δουλικών δεσμών τών άτθίδων.

Αί δέ παρεκτροπαί τής καρδίας τοϋ ’Ολυμπίου έξαφανίζονται έν τή 
πάντοτε άκτινοβολούση λαμπρότητι έκείνου, δστις κατά τήν έποχήν τών 
έκ τοϋ λοιμού δοκιμασιών, σύν άλλοι;,έλεγε πρός τούς συμπολίτας ημών 
’Αθηναίους, δτι οίπολϊται είναι εντνχεϊς, yovov όταν ή πο
λιτεία ενπραγΛ, ονχί δέ όταν οί ρέν πολϊται εντνχώ- 
div, ή δέ πολιτεία ^αραίνηται

Τοιαϋτά τινα καί ό Σόλων έθέσπισε, συνειθίζων τού; πολίτας νά 
συναλγώσιν, ώς μέλη τοϋ αύτοΰ σώματος (**). ’Επίσης ό Σωκράτης 
πρός τόν Χαρμίδην έδίδασκε τήν ταυτότητα τών συμφερόντων τής πο
λιτείας πρός τά τών πολιτών.

Άλλά κατά τούς νεωτέρους τοϋ ύλισμοΰ καί τοϋ εγωισμού χρόνους, 
δλως αντίθετοι έπεκράτησαν άρχαί. Τά προσωπικά συμφέροντα τίθεν
ται ύπέρ τά γενικά. Έκαστος δέ τών έπιβατών καί τών ναυτών, περί 
εαυτού μόνον μερίμνων, δέν έννοεΐ, δτι, τοϋ σκάφους ολοκλήρου κατα- 
ποντιζομένου, αύτός δέν σώζεται.

Τά καθ’ ήμάς δμως περιήλθον ευτυχώς είς τοιοϋτο σημεϊον, ώστε δι
καιούμεθα νά προσδοκώμεν, δτι δέν θέλει βραδύνη νά έπέλθη φυσική 
πρδς τά βελτίω άντίδρασις .

Εύχηθώμεν καί έλπίσωμεν, ότι, αντί τοϋ ήδη κρατούντο; παμφάγου 
πάθους τής έξυπηρετήσεω; μόνον τών προσωπικών συμφερόντων, πάς

(’) Αθηναίο* ιγ’ § G3. — ('*) Δημοσθένονς, κατά Νεαίοας § 122.— ('**) Ηροδότουγ' g 8C
(*) Θουκυδίδου β' § 60. — /*) Πλουτάρχου, Σόλων g 18.



νίώτερος Έλΐην θέ'λεί. άνεξιτήίοις γράιψασιν έγχαράξη έν τη καρδία αύ- 
τοϋ τό ΠερίκΤ,ειον πρόγροψ.ρια της προτιμήσεως τον γεπκοϋ νΛερ της 
πο.Γτείας καΑον.

Διότι τότε βεβαίως θέλουσιν άνατείλη νέοι χρόνοι εύκλειας καί θέ
λει πραγριαΐωθη τό περί εθνικής ένότητος ώραϊοζ τον ΠερικΛέονς ονει- 
por διά τής ίδρύσεως μιας, μεγάλης καί αδιαίρετον Ελλάδος.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
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Ή αληθινή φιλοπατρία τών γυναικών είναι ή μητρότης.
Αί γυναίκες καϊ οί ανόητοι δέν συγχωρούσι ποτέ.
Είναι βέβαιον δτι ή γυνή είναι πάντοτε φιλάρεσκος και αισθάνεται ιδιαιτέραν ηδονήν 

νά βλέπη κυλιομένους προ αύτής Δον Κιχώταο : Και δμως τοιαΰται γυναίκες εΐθι- 
σται νά εχωσιν υπεροχήν τινα χαραζτήρος και ήθους. "Αλλως οί εύγενείς άνδρες οί θυ- 
σιαζόμενοι χάριν μιας γυναικδς απλώς φιλάρεσκου, καθίστανται Παλλαδίνοι αστείοι 
ματαίως κόπτοντες τά γόνατα αύτών έπι τής ακμής ένός ξυραφιού............

Δι ’ έκαστον έρωτα έχομεν ώρισμένον ποσόν αγάπης,δπερ ταχέως εξαντλείται άπό πολλούς. 
Ή μετάνοια είναι τό ύστατον αμάρτημα τών γυναικών.
Είς τόν έρωτα πρέπει νά έκλέγη κάνεις μεταξύ τής ηδονής τού νά φαίνηται άπιστος 

και τής οδύνης τού νά τόν άπατούν.
Αί γυναίκες σκέπτονται συνήθως δ,τι έπιθυμούσιν.
Τό μέγεθος τοΰ έρωτος αποοεικνύεται από τόν φόβον έκατέρου τών εραστών περ'ι τού άλλου.

S ’ άφησα να κυττάξης μέσ’στά uatta μου, 
Kat μοΰ’πες - το θερμό τόν έρωτα σου, 
’Αλήθεια, μοϋ τόν λένε τά ματάκια σου, 
Άφοϋ δέ μοϋ τόν λες μέ τη λαλ ασου.

®||©
Και μέ τή δίψα πού έννοιωθα στα στήθη μου, 
Κ’ έγώ κρυφά νά μάθω τήν αλήθεια,
ΤΗρθα κοντά σου και ή καρδιά μου έσπάραξε 
Κα'ι μοϋ χτυποϋσε αλύπητα τα στηθεια.

®ΙΙ©
Μά όταν κ’ έγώ έκάρφωσα τά μάτια μου 
Παράφορα στά μάτια τά δικά σου, 
Ή λάμψη κα'ι ή φωτιά τους μ’ έθαμπωσανε 
Κα'ι μ’έρριζαν τυφλή .... στήν αγκαλιάσου.

a®AEs©'S'A32'Si8! !

Κατέβα, στο’γιαλό τραγουδιστή, 
Άκουμπησε στα βράχια τό κεφάλι 
ΚΓάρχίνα μέ χαρούμενο σκοπό 
Τραγούδια τής αγάπης μας και πάλι.

90©
Κι’ άν ερθη μιά ανάμνηση πικρή, 
Τό χαρωπό τραγούδι σου νά κόψη 
Και μέσ’ άπό τοΰ μπάτη τά φιλιά 
Προβάλη ή λευκόχλωμή μου οψη.

9116
Μην κλάψης, κι’ άπ’τά χείλη σου μή βγή 
ΙΙικρόχολο παράπονο κανένα,
Για σένα και ή καρδιά μου τραγουδεί, 
Γιά σένα είν’τά τραγούδια μου θλιμμένα.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ !
-6*&- 

Χρυσή νυχτιά ’κείνη ή νυχτιά
Πού ήμουνα κοντά σου, 
Και τραγουδάκια μού’λεγες
Βγαλμένα άπ’τήν καρδιά σου !

[1901 ]

Τώρα, .... μέσα στήν άβυσσο 
Λιποψυχούν αντάμα 
Τό θλιβερό τραγούδι σου 
Και τό ’δικό μου κλαμα !

ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ

φ Ό ερως ενέχει πλειότερα στοιχεία τού μίσους ή τής φιλίας.
φ Ή πρός τάς κυρίας άβρότης, ούχι ή έπίπλαστος, άλλ* ή αβροφροσύνη ή φυσική, ή προ- 

ερχομένη έξ έτοιμότητος πνεύματος, είναι έκ τών δυσκολωτέρων πραγμάτων. ’Ολίγοι, 
παρά πολύ ολίγοι άνδρες, είναι γνωστοί σήμερον διά τό άβρόφρον τακτ των, διά τήν 
ετοιμότητα ήν έχουν ν’ απαντούν πάντοτε είς τάς ερωτήσεις τών κυριών μέ λέξεις άπα- 
λάς, εύήχους άλλά κα'ι πνευματώδεις, έγκλειούσας φιλοφροσύνην και χιούμορ πράγμα-ι 
άριστοτεχνικόν. Μεταξύ τών ολίγων τούτων ανδρών την πρωτην θέσιν, όχι εκ τού αξιώ
ματος του άλλ’έκ τής θαυμασίας έτοιμότητος και τής σπανίας ιδιοφυίας του, κατέχει 
ό Βασιλεύς τής ’Αγγλίας Έδουάρδος, τού οποίου ή πρός τας κυρίας άβρότης, ή λεπτή
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καί ειρων κατέστη πλέον παροιμιώδης άφ’ οτου έφηβος ακόμη ό τότε Πρίγκηψ της 
Ουαλλίας κατέκτησε τα σαλόνια και μαζύ μ ’ αυτά ολόκληρον τον ώραιον γυναικειον κό
σμον της Ευρώπης............

φ Τά ωραία χείλη είναι εκείνα, που, κατά την ώραιοτάτην παραβολήν των αρχαίων, έχουν 
τό σχήμα του τόξου τού νΕρωτος. Χείλη ούτε μικρά ούτε μεγάλα, χωρίς ύπερβολικήν 
έρυθρότητα, ούτε αναιμικήν ασπράδα . . .

Φ Ό 'Ρενάν έλεγε: «Μέχρι τού 30ού έτους έπεθύμουν νά ήμαι ωραία γυναίκα—μέχρι 
τού 40ού ένδοξος στρατηγός—και έκείθεν καρδινάλιος».

φ Ό ήγεμών τής Βουλγαρίας, δστις ευφυέστατα έλεγεν, δτι τό χρυσάνθεμου μέ τά 
πολλά μαλλια καί μέ την ελλειψιν καρδίας, ήδύνατο νά συμβολίση ωραιότατα τήν γυ
ναίκα, δεν είχε διόλου άδικον. Άλλ ένταύτω τό ίδιότροπον τούτο ’Ιαπωνικόν άνθος ήδύ
νατο να συμβολίση καί τον Ιίρωτέα. Άλλάζον όψεις, προσλαμβάνον δλα τά χρώματα, 
μιμούμενον πότε συνεστραμμένους δακτύλους τεράτων, πότε ευθέα φύλλα φοινίκων, 
πότε κόμην γυναικός, πότε χλόην δάσους, πότε χιόνος νιφάδας, πότε χρυσού πέταλα, 
παρουσιάζει μίαν ποικιλίαν, ήν δεν δύνάνται νά περιγράφουν τής Εοτανικής τά συγ
γράμματα, καί ή οποία είναι άπειρος δπως οί αριθμοί.

® ® ®
φ . . . Εις εκείνους, οίτινες έξήντλησαν κάθε τίτλον τιμής πρός πάντα σύγχρονον σατυρο· 

γραφον τής γυναικός, ανάγκη νά ύπομνησθή, δτι ακολουθούν συρμόν πολύ παλαιόν καί 
ξεθυμασμένον. ’Εάν άλλοτε οί Άριστοφάναι καί οί Μολιέροι έμεναν ένδοξοι καί όπό- 
ταν ακόμη έπραγματεύοντο θέματα δι’ών έσατυρίζετο ή γυνή, σήμερον ή σατυρογρα- 
φία τής γυναικός κατήλθεν είς τούς δρόμους, καί οί σατυρογράφοι αυτής είναι από τας 
τάξεις τας αγενείς, από έκείνας, αίτινες εκμεταλλεύονται μόνον διά χρηματισμόν τά 
πλέον ιερά καί τά πλέον ευγενή ζητήματα. Σήμερον οί μεγάλοι ποιηταί καί οί ένδο
ξοι, εκείνοι οί όποιοι συνεχίζουν τούς Αίσχύλους καί τούς Σοφοκλείς τής αρχαιότη- 
τος, ό ’Ίψεν, ό Σούπερμαν, δ Δουμ.άς (υιός) καί ό Τολστόϊ, καθώς καί άπασα 
ή χορεία δλη των επιφανών τού κόσμου, σήμερον δλοι αυτοί, ακριβώς, διότι είναι με- 
γάλαι καί ίσχυραί διάνοιαι, υιοθετούν τό ζήτημα τό γυναικείον, δπερ είναι ζήτημα ερ
γασίας καί τιμής, καί καυτηριάζουν αμείλικτα τήν ανδρικήν άχαλίνωτον αυθαιρεσίαν 
καί ζωγραφίζουν μέ τά σκοτεινότερα χρώματα τ’άνδρικά πάθη είς τά όποια οφείλεται 
ή προϊούσα κατάστασις τού εκφυλισμού τής άνθρωπότητος.
Διά τήν γυναίκα οί μεγάλοι ποιηταί καί σοφοί τής σήμερον υψώνουν μόνον στυλοβατας 
τιμής καί θρόνους δόξης, επί των όποιων άναζή καί πάλιν ή ελπίς καί άναγενναται τό 
ήνειρον τής ευδαιμονίας τής άνθρωπότητος.

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Π A Ρ PEN

ΧΑΡΑΥΓΗ

Ρόδινην oijri ή χαραυγή δείχνει στής γης τά πΛάτη 
Και χύνεται μαγευτικά μια ψαΛμωδία στή χτίσι- 
ΛειΛά ή if-υχή μου αναζητεί για ν’αγκα.Ιιίση κάτι 

ΛΓ αυτό στη γη νά ζήση.

ΈντροπαΛά τά ΛούΛουδα μισάνοιχτα προσμένουν 
Τά δροσερά χαράματα, του η.Ιιου τήν αχτίδα· 
θαρρείς κι'αυτά πως χαίρονται, πώς ζοννε, πώς 

[ χΛωμαίνονν, 
Γιά μια κρυφήν ε.Ιπίδα.

+><!·
Κι'δ ή.ίιος Λαμπυρίζοντας γύρω το φως του< χύνει 
Καί κάθε πΛάσμα ζαναζγ στή Λάμζ-ι του τή θεία· 
Έδω χαρίζει χρώματα, εκεί ωμορφια μας δίνει, 

’Αγάπη κι’ αρμονία.
(’Οκτώβριος 1901) ΕΛΕΝΗ Σ· ΛΑΜΑΡΗ

•β ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ $■
Ο|Ξ= ~ ~ : " ΊΟ

ΚΑΤΙ ΤΙ ΤΟ ΑΝΕΚΛΑΛΗΤΟΝ'...
03

ΣΕ πόσην αμηχανίαν, σέ πόσον 
δύσκολον θέσιν δέν εΰρέθηκεν ή 
ξανθιά,ή περιπαθής, ή πολύ έξυ
πνη καί εντελώς διάβολε 
Φανή,όπόταν τής παρουσίασαν τούς 
δύο ύποψηφίους μνηστήρας ! Έκα- 
τάλαβεν αμέσως οτι θά τής ήτο 
πολύ δύσκολον νά έκλέξη.

Ό ένας, ό Παύλος, ήτον εύμορ
φος, υψηλός, εύφυής και έφαίνετο 
λάμπουσα ή άνοιξις εις τά χρυσά 
του ’μάτια.

Ό άλλος, ό Νίκος, δεν ήτο 
ούτε εύμορφος, ούτε ύψηλός, ούτε 
εύφυής, και αν τό ένα βλέμμα ύπέ- 
σχετο τήν άνοιξιν, τό άλλο έδεί- 
κνυε τό φθινόπωρον, διότι δέν έφαί
νετο να ησαν καθόλου σύμφωνα.

Μάλιστα’ άλλ’ άν ό Νϊκος, δέν εϊχεν ούτε κορμοστασιά λεβέντικη, ούτε 
εξυπνάδα, εϊχεν όμως κάτι τι τό άνεκλάλητον, κάτι τι τό άνεκδήλωτον, κάτι 
τι τό άνέκφραστον, κάτι που κι’ αύτή δέν ήξευρε.....

ΓΗ iTr ιΤγ Φ ΨΦ
Σέ πόσην άμηχανίαν, σέ πόσην άδημονίαν δέν εύρέθηκε πάλιν τήν δευ- 

τέραν φοράν που τούς είδε ! ! ’Ίσως μάλιστα σέ πολύ μεγαλειτέραν άπό πριν...
Ό Παύλος έδείχθη χαριέστατος μαζύ της. Ούδέποτε άνήρ δέν έφάνη 

περισσότερον εύπροσήγορος, πλειότερον φιλοφρονέστερος αύτοΰ πρός γυναίκα. 
Τής έψιθύρισε τόσον γλυκά τόν έρωτά του, πού ένόμισεν, ότι είσέπνεεν ευω
δίας άνθισμένου κήπου. Τής είπε, γονατιστός έμπροσθέν της, πώς δι’ αύτήν 
γίνεται θυσία, πώς τής εμπιστεύεται τήν καρδιά του—μέ κάτι λόγια, μέ 
κάτι χειρονομίας, μέ ένα τόνον φωνής καί μέ μίαν έκφρασιν είς τό βλέμμα, 
καί μέ ένα φωτεινό χαμογέλοιο—.....

Ό Νϊκος τής έξεμυστηρεύθη τήν άγάπητου, καθώς ένας άμαξας λέγει 
τόν πόνον τού δοντιού του....

Ναι, άλλ’ αύτός ό Νϊκος εν τούτοις είχε κάτι τό άνεκλάλητον, τό μυστη
ριώδες, κατιτί τό άνεκφραστον, κάτι πού κ’ αύτός δέν έγνώριζε.....

ΦΦΦ
« Θεέ μου 1 Πόσον δύσκολον θά μου ήναι νά εκλέξω1), άνέκραξεν, ά^>ή-
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σασα δλόψυχον αναστεναγμόν ή ξανθιά, ή χαριτωμένη, ή δλως διαδολεμ- 
μένη Φανή, δταν έκ τρίτου είδε τούς ύποψηφίους μνηστήρας.

Ό Παύλος έχόρευε θαυμάσια. Είχε μίαν χάριν, μίαν ζωηρότητα, έναν 
ρυθμόν, μίαν σβελτάδα.... Εις τούς βραχίονάς του τα κο
ρίτσια έπτερύγιζαν’ ήσθάνετο ν ’ ανεβαίνουν είς τά ούρά- 
νια, νά γίνωνται έλαφρόν τι, εναέριόν τι, ψαϋον τ’αστέρια.

Ό Νίκος δέν έχόρευε. Μονάχα έπαιζε μπιλιάρδο δ 
ατυχής. Μαζύ του αί νέες θά κολλούσαν βαρεία στο πά
τωμα.

Άλλα το κατιτί άνεκλάλητον και ανέκφραστων, τδ 
αινιγματώδες, αύτδ τδ κάτι τι, ποϋ κ’αύτδς δέν ήξευρε !! 

Φ'ΦΦ
Έ, λοιπόν, ναί. Ό Παύλος ήτο ποιητής και τί ποιη

τής Δέν ήσαν στίχοι, άλλ ’ άνθη τριανταφυλλένια,’που 
έπεφταν άπδ τά χείλη του και έπλήρουν ευωδίας τδν 
αέρα.

Πώς έγνώριζε νά ’μιλή διά τήν Σελήνην.
Καί διά τά μεγάλα δάση.
Ή Φανή άγαποΰσε τόσον νά τής λαλούν δι’ αυτά !
Όπόταν δ Παύλος διήρχετο κοντά σέ ρυάκιον, δταν 

περνοΰσεν ένα λειβάδι, μίαν χέρσον γην ή χωράφι απδ 
δαυκιά, ένεπνέετο άπδ τήν γύρω φύσιν καί έξέτεινε τδ 
χέρι θεατρικώς, ωσάν νά ώδήγει τάς εννέα Μούσας !

Ό Νίκος ήτο μάλλον πεζογράφος’ είς τδ δάσος άνε- 
σήκωνε τδν γιακά τής ζακέττας καί άπήγγελλε μ’έμφασιν: 

«Άς στον διάβολο ! Συναχόνεται κανείς εδώ !» 
Άλλ’ έπρεπε ν’ άκούση τις τδν τόνον, μεθ’ ού τδ 

έλεγεν, έπρεπε νά ΐδή τδ κατιτί άνέκφραστον, τδ κάτι τι 
άνερμήνευτον, τδ κάτι ποϋ κι’ αυτή δέν ήξευρε !.... τδ 
όποιον άκόμη περισσότερον άνεδείκνυεν δ πεζός αυτός 
λόγος....

Όλιγώτερον έδίστασεν ή Φανή, δταν έμαθεν δτι δ 
Παύλος ήτο φιλάνθρωπος, δτι ήτο άκούραστος καί ανε
ξάντλητος είς άγαθοεργίας. ’Έφθανε μια πτωχή νά κτυ- 
πήση εις τήν θύραν του διά νά τής άνοιξη, όχι μόνον 
αυτήν, άλλά καί τά φυλλοκάρδιά του, δ προσφιλής 
ποιητής !

«Μά σάς παρακαλώ, δρίστε, κοπιάστε κυρία Δυ
στυχία !»

Ό Νίκος είχε καλά σφαλισμένο τδ σπήτι καί μία 
μικρή κλειδαριά εις τήν καρδιά. Δέν περιποιείτο, δέν 
περιέθαλπε ποτέ τήν ατυχίαν. "Οταν τήν ήκουε νά σκον- 
τάφτη εις τήν πόρταν, τής έφώναζε : «Στήν παρακάτω 
γειτονιά !»

Ναί! Άλλα μ’ ένα ιδιαίτερον καί χαρακτηριστικόν τρόπον τήν έδιωχνε, 
μέ κάτι τι τδ άνέκφραστον εις τήν χειρονομίαν, που κι’ αύτή δέν ήξευρε!...

ΦΦΦ
Ό,τι επί τέλους έκλόνησε άποφασιστικώς τήν Φανήν ύπήρξεν ή άνακά- 

λυψις, οτι δ Νίκος έδερνε τάς Γυναίκας—ού νά χαθή !—ένώ χρόνω δ Παϋ- 
,λος θά έπροτίμα ν ’ άποθάνη χίλιες φορές, παρά νά προξενήση εις αύτάς καί τδν 
έλάχιστον μώλωπα’ δτι δ Νίκος τδτσουζε κάποτε, καί μεθούσε, σαν άνθρω
πος του δρόμου—ού νάχιχθή !—,ένώ δ ΙΙαυλος έφαίνετο άγνοών καί τδ χρώμα 
του κρασιού’ δτι δ Νίκος είχε ψεύτικα δόντια, δτι άνέβαινε στά τράμ,—Πω! 
—πώ!,—δταν δ Παύλος είχε ίδικόν του αυτοκίνητου καί δόντια μαργαριτα
ρένια.

Καί λοιπόν, παρ’ δλον τδ κάτι τι άνεκλάλητον, τδ δλως άνέκφραστον, τδ 
καθ’ δλοκληρίαν άγνωστον καί άνεκφώνητον, τδ κάτι, ποϋ κι’ αύτή δέν 
ήξευρε!.... εννοείτε πώς .... καταλαμβάνετε δτι.....

ΦΦΦ
«Άνακεφαλαιώσωμεν, έσυλλογίσθη ή Φανή, καί συμπεράνομεν.»
«Ό Παύλος είναι ώραΐος, υψηλός, ευφυής, τέλειος είς δλα. Ό Νίκος είναι 

άσχημος, ειδεχθής, άνόητος καί όπισθοδρομικδς είς δλα.
Ό ΓΙαΰλος έχει δλας τάς άρετάς, δ Νίκος δλα τά έλαττώματα.
«Μου φαίνεται, επομένως, δτι δ Παύλος είναι προτιμότερος διά πανδρειά 

Τόσον τδ χειρότερον διά τδ κάτι τι ανεκλάλητων καί άνέκφραστον, που κΓ 
αύτή δέν ήξευρε !....

«Ένα κορίτσι τίμιο καί άγαθό, δέν πρέπει νά διστάσή. Όχι, δχι, δέν πρέ
πει νά διστάση διόλου» συνεπέρανεν ή ξανθιά, ή έλαφρά και περιπαθής, ή 
διαβολεμμένη Φανή.

Καί ένυμφεύθη τδν Παύλον. Ό Νίκος έγινεν έραστής της !. ..

(Μετάφρασις Άλβ. Φ.) JEAN RAMEAU
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Ο μαρμάρινου 'Ελληνικόν πάνθεον, τό δποϊον ϊ- 
δρυσεν ή εύγνωμοσύνη τήε νεωτέραε Έλλάδοε, είε 
μνήμην άίδιον τών γενναίων τέκνων τηε, έπλουτίσθη 
τελευταϊον διά τοΰ άνδριάντοε ένός άκόμη άπό τούε 
θαυμαστούε αύτούε άνδραε διά τούε δποίουε παν 
δικαίωμα έχει νά καυχάται ή 'Ελληνική πάτριε.

Είε τήν νεωτέραν 'Ελληνικήν ιστορίαν, άφ’ ήε 
έποχήε δ αγών τής έπικρατήσεωε διά τήε βίαε καί 
τών δπλων ύπεχώρησεν etc τήν πάλην τήε είρηνι- 
κήε έπικρατήσεωε τών Ιδεών, διά τών φώτων καί 
τήε άναπτυΕεωε, περιφανεϊε σελίδαε δά καταλάίη 
ή πυκνή καί πολύτιμοε λεγεών τών μεγάλων εκεί
νων άνδρών οί όποιοι, νεώτεροι Μαικήναι, άνέλα- 

6ον ϋπό τήν στερεάν αύτών προστασίαν τήν πνευματικήν τοΰ τόπου έπίδο- 
σιν. Γενναία καρδία καί εύρεϊα διάνοια, συνηνώθησαν είε τό σώμα τών άν· 
θοώπων αύτών, καί ή μέν ύπηγόρευε καί ή άλλη έΕετέλεσε τάε θαυμασίαε 
πράΕειε διά τών όποιων κλείζεται ή ιστορία τών νεωτέρων μαε χρόνων.

Τά τέσσαρα σημεία τοΰ 'Ελληνικού κόσμου, τά μάλλον άπό τήε μητροπό- 
λεωε ετι άπέχοντα μέρη. παρήγαγον πολυπληθή τά πεφωτισμένα αύτά τέκνα, 
τούε δαδούχουε αύτούε τοΰ νεωτέρου Ελληνικού πνεύματοε, τάε Έστιάδαε 
α! όποϊαι άνέλαόον διά γενναίων καί προθύμων υλικών θυσιών νά έΕασφα- 
λίσωσι τήν συνέχειαν τήε παλσιάε αίγληε μέχρι τών ήμερών μαε.

Είε τήν Εένην Εργαζόμενοι καί έπιδίδοντεε, άφήνοντεε τήν διάνοιαν αύτών 
νά έκμεταλλευθή έλευθέρα τά εύρέα έδάφη τά όποια παρουσιάζονται αλλαχού, 
ένα μόνον φαίνονται έχοντεε σκοπόν τήε μακράε, τήε έντιμου, τήε έπιπόνου 
αύτήε έργασίαε.

— Τήν Πατρίδα.
Αύτή ή λέΕιε τούε ένθαρρύνει είε τήν όδόν τήε τιμήε καί τού πόνου, αύτή 

φωτίζει τόν δρόμον τήε έργασίαε καί τήε προόδου και πληροί αίσιοδοΕίαε 
τήν ψυχήν των ύπέρ τού "Εθνουε, δπωε μετέπειτα δ πλοϋτοε αύτών άποόή 
εύεργετικοε εί; τήν μικρόν των πατρίδα.

Ή Πατρίς.
Διά τό όνομά τηε θησαυρίζει δ έντιμοε έμποροε καί παλαίει δ έπιχειρη- S 0 ΠΡΟ ΤΗΣ Β A Λ AIA Ν Ε ί (J Υ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Π ΔΡI ΑΣ # 

•Φ· τοτ Π· ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ■ [Έργον Γ. ΜΠΟΝΑΝΟΧ] φ 
(Άνεστηλώόη καί άπεκαλύφ8η ό άνδριας τον Μεγάλου Ευεργέτου χατα τό παρελθόν έτο;)
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ματικδς βιομήχανος. Αύτή τδν δροσίίει δταν ρέη άφθονος άπδ τδ μέτωπόν 
του δ Ιδρώς τής έργσσίας καί ,αύτή τδν θερμαίνει δταν άψηφεϊ χειμώνας 
καί πάγη.' <

Έν δνειρον έχει μόνον.'Τδ εύγενέστερον τδ δποϊον δύναται νά εύχηθή 
άνθρωπος είς Εαυτόύ. Νάίδη μεγάλην καί ένδοΕον τήν πατρίδα του, νά θαυ- 
μάση τδ αίγλήεν οικοδόμημα τής εύκλειας της, νά ύπερηφανευθή δτι συν- 
εισέφερε καί ούτος έστω καί έν μόνον τεμάχιον μαρμάρου.

Έπί τής ΕνδόΕου αύτής φιλοδοΕίας θεμελιοϋται τδ μεγαλείου τής άτυ 
χοϋς ήυών πατρίδος είς ήν θά χαρίση καί εύδαιμονεστέρας ήμέρας δ αθά
νατος ήλιος τοϋ ιδανικού ...

Οί εύγένεϊς αύτοί πόθοι άποτελοϋσι τήν άλυσιν τήν άδιάσπαστον ήτις 
προώρισται νά συνέχιση τδ περίδοΕον παρελθόν πρδς τδ ίσως Επίσης λαμ
πρόν μέλλον.

Είς τδν αγώνα τής ειρηνικής έπικρατήσεως οί γενναίοι' ούτοί άνδρες οί 
ένισχύοντες διά τοϋ πλούτου των τήν πατρίδα Επέχουσι. τόπον Μιλτιαδών 
καί Περικλέων, είς άλλο έδαφος άγωνιίομένων τδν ούτδν άγώνα. Καί ούτω 
καί πέραν, ήμών διαφημεσαι τής 'Ελλάδος τδ δνομα, καί ή Ελλάς έή ούχί 
έν τώ δνόματι τής άρχαίας εύκλείας μόνον, ίή καί έν τη δυνάμει τής συγ
χρόνου έωής.

Είς τήν φάλαγγα ταύτην τήν περίλαμπρου, μίαν ΕΕαιρετικήν θέσιυ κατέ
χει τδ πεφημισμένον δνομα τών Βαλλιάνων.

Οί γεννοΐοι και φιλοπάτριδες Κεφαλλήνες αδελφοί, έφερον έν τή Εένη 
ύπερηφάνως καί έν τιμή τδ 'Ελληνικόν δνομα. Ή 'Ρωσσία είς τήν δποίαν 
είργάσθησαν καί είς τδ έμπόριον τής δποίας συνετέλεσαν διά τής φιλοπονίας 
καί τής δραστηριότητας των, δέν έφείσθη τιμών δι’ αύτούς. Τδ δνομά των 
κατέστη δημοτικώταϊον καί έκεϊ δπου τόσον σπανίως καί τόσον δυσχερώς 
Επιβάλλονται οί Εένοι, καί'μεταΕύ δέ ακόμη τών Ιθαγενών Εργατών τοιαύτη 
ΰπήρΕεν ή ύπόληψιο καί ή άγάπη πρός τό δνομα τών Βαλλιίνων, ώστε οί 
Κεφαλλήνες άδελφοί συνεκέντρουν είς έαυτούς τήν λατρείαν καί τδν σεβα
σμόν δλων καθ’ήν έποχήν άγροτικαί έΕεγέρσεις έναντίον τών 'Ρώσσω · κτη
ματιών ήσάν τι συνηθέστατον. Οί τρεις αδελφοί ΒΑΛΑΙΑΝΟΙ, κρατυνθέντες 
διά τοϋ δεσμού τής άδελφικής δμονοίάς, θερμαινόμενοι άείποτε ύπδ τοϋ πυ- 

ηρήσαντες κατ’ έΕοχήν άμόλυντα έν τή ίσχύϊ καί 
’Εθνικών αρετών, κατόρθωσαν, αύτοί καί μόνοι, 
-- δ,τι ούδείς τών συγχρόνων κατώρθωσεν.

Ευεργέται δέ τής πατρίδος πολυτρόπους γενόμενοι, άνεδείχθησαν άΕιοι φή
μης καί ΰπολήψεως άληθώς Πανελληνίου.

Τοιοϋτος πλούτος ούδέ αποκτάται, ούδέ συντηρείται έν διηνεκεϊ κυκλοφο
ρία πολυκυμάντου έμπορίου, άνευ έκτάκτου διορατικότητος καί άγχινοίας 
καί συνέσεως καί φιλεργίας άλλά καί ψυχικής γαλήνης καί καρτερίας έν 
ταΐς μικραϊς καί μεγάλαις τρικυμίαις τηλικαύτης ποντοπορίας τοϋ βίου. ’Εν
τεύθεν δφείλομεν, ώς Έλληνες ήμεϊε μάλιστα οί έντός τών στενών δρίων 
τοϋ Κράτους διαόιοΰντες κοί περί τά έλάχιστα Εγχειρήματα διστάέοντες, 
νά κλίνωμεν εύλαβώς τήν κεφαλήν πρό τοιαύτης μεγαλουργίας, δι’ής καί δ 
έπιέών μεγάθυμος κ. Π. BAAAIANOS άνεδείχθη ’Εθνική προσωπικότης άΕία 
ΰπερτάτης τιμής καί δλοθέρμου εύλογίας.

’Εν τή Εένη δ οίκος των ύπήρΕε τδ καταφύγιου δλων τών Ελλήνων δσοι 
έίήτησαν τύχην μακράν τής πατρίδος των, είς πλείστους δ’ έκ τών εύδοκι- 
μούντων σήμερον έμπορικών ο'κων ή πρώτη ώθησις έδόθη έκ μέρους τών 
άγνών καί μεγάλων τούτων πατριωτών, οϊτινες ήρκει ν’άκούσωσιν δτι πρό
κειται περί Ελλήνων διά νά μή φεισθώσιν.ούδέ συστάσεων,ούδέ θυσιών.'Εκα
τοντάδες όμοεθνών άπέέησαν καί άποίώσιν άπδ τήν κίνησιν τών κεφαλαίων

ρδς τού πατριωτισμού, διατι 
τώ πλούτω τά έώπυρα τών 
υπέρ Εαυτών καί τού "Εθνους

μης καί ύπολήψεως άληθώς Πανελληνίου.
Τοιούτος πλούτος ούδέ άποκτάται, ούδέ συντηρείται έν διηνεκεϊ κυκλοφο

ρία πολυκυμάντου έμπορίου, άνευ έκτάκτου διορατικότητος καί άγχινοίας 
καί συνέσεως καί φιλεργίας άλλά καί ψυχικής γαλήνης καί καρτερίας έν 
ταΐς μικραϊς καί μεγάλαις τρικυμίαις τηλικαύτης ποντοπορίας τοϋ βίου. ’Εν
τεύθεν δφείλομεν, ώς Έλληνες ήμεϊε μάλιστα οΐ έντός τών στενών Ερίων 
τοϋ Κράτους διαόιοΰντες κοί περί τά έλάχιστα Εγχειρήματα διστάίοντες, 
νά κλίνωμεν εύλαβώς τήν κεφαλήν πρό τοιαύτης μεγαλουργίας, δι’ής καί δ 
Επιέών μεγάθυμος κ. Π. ΒΑΛΑΙΑΝΟ2 άνεδείχθη ’Εθνική προσωπικότης άΕία 
ΰπερτάτης τιμής καί δλοθέρμου ευλογίας.

’Εν τή Εένη δ οίκος των ύπήρΕε τδ καταφύγιου δλων τών Ελλήνων δσοι 
έίήτησαν τύχην μακράν τής πατρίδος των, είς πλείστους δ’ έκ τών εύδοκι- 
μούντων σήμερον έμπορικών ο'κων ή πρώτη ώθησις έδόθη έκ μέρους τών 
ί’ , 
κειται περί Ελλήνων διά νά μή φεισθώσιν. ούδέ συστάσεων,ούδέ θυσιών. Έκα-

τοϋ όνομαστοΰ Κεφαλληνιακοϋ οίκου, ού αί άφειδεΐς συνεισφορά! διά παν 
έργου φιλανθρωπίας καί χάριν ’Εθνικών 'σκοπών ύπήρΕαν άπειροι, καίτοι 
έκαλύφθησαν έκάστοτε ύπδ τδν πέπλον τού άνωνύμου. Ή μετριοφροσύνη 
καί ή άπλότης τοϋ ήθους άπέμειναν άνέκαθεν χαρίσματα άνσπόσπαστα έκ 
τού σταθερού τών τριών τετιμημένων άδελφών χαρακτήρος, δν ούτε ή εύ
νοια τής τύχης έκαμψεν, ούδ’ή συνήθης κενοδοΕία διέστρεψε παντελώς. 
Ένεκα τούτου τά εύεργετικά δωρήματα, άτινα χαρίίουσίν αΐ μή έχουσαι 
δρια έλευθεριότητος γενναιόφρονες καρδίαι, άποβαίνουσι καί ύπδ κοινωνικήν 
καί ΰπδ φιλανθρωπικήν έποψιν, άντάΕια τής μεγαλοφροσύνης τών δωρητών. 
Πλησίον τών μεγαλοπραγμόνων τούτων τέκνων τής εύάνδρου Κεφαλλη
νίας δαψιλής πάντοτε διεσκορπίσθη ή εύεργεσία είς τήν 'Ελληνικήν ιδιοφυίαν 
καί φιλοπονίαν.

Ό οΤκος τών Βαλλιάνων πάντοτε ύπήρΕεν ή άσβεστος Εστία τού πατριω
τικού αισθήματος, τδ όποιον έπί έτη μακρά άνείωπύρωσε τήν άγάπην πρδς τήν 
Ελλάδα καί άνύψωσεν αύτήν είς περιωπήν θρησκείας. Ύπό τό μέγα καί Επι
βλητικόν παράδειγμα τών τριών φιλογενεστάτων Κεφαλλήνων, τδ άνθος τής 
φιλοπατρίας έκαλ/ιεργήθη είς τήν άπομεμακρυσμένην χώραν ίηλοτύπως καί 
αί γενναϊαι θυσίαι. των προύκάλεσαν έπανειλημμένως έπωψελεστάτας υπέρ 
τής πατρίδος άπομιμήσεις.

Ήδη τδ άγαλμα τού Παναγΐ^ Βαλλκίνου ύψούται πρδ τής θύρας τής με
γάλης καί πολυτίμου Βιβλιοθήκης τήν δποίαν ϊδρυσεν ή γενναιοδωρία σύ- 
τού καί τών άοιδίμων άδελφών του.

Τό έργον τδ μέγα καί Επιβλητικόν, συμπληρούν περιλάμπρως τήν σειράν 
τών άλλων δειγμάτων τής φιλοπατρίας τά όποια κοσμούσι τήν λεωφόρον 
τού Πανεπιστημίου, είναι άκόμη καί μία άπόδειΕις τής πρακτικότητος τού 
μεγαλόφρονος Εύεργέτου. Τά βιβλία, διεσπαρμένα είς βιβλιοθήκας σκοτεινός 
καί άνθυγιεινάς καί παντοιοτρόπως άπροσίτους, δέν ήδύνατο νά έλκύσωσιν 
τούς άναγνώστας καί νά τούς ΰποχρεώσωσιν είς μελέτην. Πενιχρά ύπό- 
στεγα έφιλοΕένουν τήν βαρύτιμον έκ χειρογράφων σειράν καί τδν άλλον έν 
γένει πλούτον τής Βιβλιοθήκης τοϋ ’Εθνικού Πανεπιστημίου, ένώ ή Βιβλιο
θήκη τής Βουλής περιορίζεται είς έν καί μόνον άναγνωστήριον, καί τά βι
βλία αύτής Εκτοπίζονται ολίγον κατ’ όλίγον.

Ηδη δ πνευματικός θησαυρός άπέκτησε μέγαρον άντάξιον τής χρησιμό
τητας του, καί ή μέχρι τούδε άκαταλλήλως διασκορπισμένη βιβλική παρα
γωγή έναποτίθεται τώρα είς μεγαλοπρεπές καί άνετον μέγαρον, άποτελούν 
ένταύτώ καί έν των ώραιοτέρων κοσμημάτων τής πόλεως τών ’Αθηνών.

Ο άνδριάς τού Παναγΐ^ Βαλλκίνου τού μεγάλου τούτου στυλοβάτου 
τού περιφανούς έμπορικού τών Βαλλιάνων οίκου, μέ τού όποιου τήν εικόνα 
περικοσμώμεν τήν “ΠΟ1ΚΙΛΗΝ ΣΤΟΑΝ,, έστήθη πρό τής αύλής τοϋ 
περιολέπτου κτιρίου. "Εργον τού εύέλπιδος καί έμπνευσμένου γλύπτου 
Γ. Μπο νάνου, είναι καλλιτέχνημα πρώτης δυνάμεως, έΕοχον είς έκ- 
φρασιν καί Επιβολήν καί άποτυποϋν θαυμασίως τδν χαρακτήοα τού ιιε- 
γάλου Κεφαλλήνος πατριώτου, έν τή άντιθέσει τών χαρακτήρων τού με- 
γαΛθ(ώεάτου ποιητού καί τού πρακτικωτάτου έπιχειρηματίου Τό έργον τού
το^ τού κ.Μπονάνου έ νεκρίθη ύπδ τής έπί τούτω όρισθείσης Επιτροπής 
και παρελήφθη άφού πρώτον ΕΕηλέχθη καί μέχρι τών Ελάχιστων λεπτο
μερειών καί ά,νωμολογήθη άληθές άριστοτέχνημα, άντάΕιον τοϋ έέεικονιζο- 
μενου ’Εθνικού άνδρός.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΡΣΕΝΗΣ
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Φεύγω ό φτωχοί ριακρυά τηί 
Μά εύθύί έαναγυρνώ
Κι’έχω στά χέρια έν άνθος 
Τοϋ λειοαδιοϋ χλωμό.

♦ ♦
Τδ πέρνει, μά οέ βρίσκει 
Στά φύλλα του δροσιά.
Μή στείρεψε ή αγάπη 
Μοϋ λέγει, απ' τήν καρδιά ·,

"Αν στείρευε ή αγάπη, 
Τής λέγω, άπ τήν καρδιά, 
’Ίσως τ' άνθιοϋ τά φύλλα 
Νά στάζανε δροσιά,

♦♦
Μά ένώ μιά τέτοια αγάπη 
Στά στήθια μου κρατώ, 
Μαράθηκε ή καρδιά μου 
Μαράθηκε κι’ αυτό.

Σ. Ε. ΣΚΙΙΙΗΣ

'«Ίτν Γί'

•σ-Υ-

Meno Mosso

ΑΝΘΟΣ ΚΑΡΔΙΑ

01 ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΡΟΤΜΑ.ΝΙΑ.Σ

ΟΥ φαίνεται δτι δέν λέγω υπερβολήν, ίσχυ- 
ριζόμενος δτι τό καλλίτερου τό όποιον έχει 
να ιοη ο επισκεπτοαενος την Ρουμανίαν sivat 
οί Βασιλείς της. Ό Κάρολος ν.ώ.^ΈΙισάβεΐ, 
ή μάλλον ό ΚάροΛος και ή Κάρμεν Σύ.Ιβα εί
ναι τό ήμισυ τής συγχρόνου ρουμανικής ιστο
ρίας,· ήτις δέν είναι έντελώς άδοξος. Δέν 
θέλω νά ειπω δ,τι λέγουν άλλοι, δτι ούτοι 
είναι τό δλον. Είς τήν Ρουμανίαν δέν έλειψαν 
οί πατριώται, δέν έλειψαν οί φιλοπρόοδοι, 
δέν έλειψαν οί άνδρες τής πραγματικής αξίας· 
αλλά οί μεγάλοι έργάται τής προόδου οί συγ- 
κεντρώσαντες δλας τάς επί μέρους θελήσεις, 

όλην τήν δύναμιν τής χώρας καί ώθήσαντες τά. πάντα εμπρός είναι αυτοί, 
οι Βασιλείς. Διότι είναι πλάνη νά πιστεύη τις δτι ή Ρουμανία χάρις 
εις τόν Χοχεντζόλλερν ηγεμόνα της απέκτησε μόνον ένα καλόν στρατόν 
ο καλός στρατός είναι τό τελευταίου κεφάλαιον μιας καλής τοϋ κράτους 
οργανωσεως, τό επιστέγασμα τής καλής τοϋ έθνους διαπαιδαγωγήσεως. 
Και όλα αυτά, από τά όποια ημείς όφείλομευ νά όμολογήσωμεν δτι εύ- 
ρισκόμεθα κάπως μακράν, έγιναν οπωσδήποτε εκεί. Αί, είς δλα αυτά 
την ωθησιν, επαναλαμβάνω, τήν έδωκεν ό Κάρολος καί ή Βασίλισσα. 
Βαθεϊαν εντύπωσιν μοϋ έκαμεν ή εμπνευσμένη αύτή γυνή μ.έ τήν φλόγα 
της την ποιητικήν, μέ τάς φράσεις της έκείνας τάς λαξευτάς, μέ τόν 
λόγον της τόν ασυνήθη διά τοϋ όποιου γινώσκει νά. συυαρπάζη δληυ τήν 
ακαοημαΐκήυ νεότητα τής θετής αυτής πατρίδος είς τάς πτέρυγας τής 
προοοου και με μίαν κραυγήν νά μεθύσκη, νά φανατίζη, νά ύψώνη τό 
άνθος ένόςλαοϋ, μέ μίαν κραυγήν τής καρδίαςτης, δπως είς τό Ίάσι, προ 
ετών εις τα εγκαίνια τοϋ Πανεπιστημίου, δπου κατέληγε τόν λόγον της
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μέ εν θαυμάσιου «ζήτωσαν καί οί διδάσκοντες ! ζήτωσαν καί οί διδα
σκόμενοι!.» 'Ολόκληρον πρόγραμμα εις δύο λέξεις. Ό Κάρολος πάλιν 
έκ τοϋ άλλου μέρους, πρόεδρος τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας, διότι από 
την πνευματικήν άνάπτυξιν τοϋ τόπου των εννοούν ν’ αρχίζουν δλα, 
θέλει νά ήναι πράγματι τοιοΰτος, πράγματι αρχηγός τοϋ ζωντανού εκεί 
ιδρύματος τούτου. Ά, ούτος είναι έν πάσι στρατιώτης. Ούδέποτε λείπει 
των συνεδριών τής ’Ακαδημίας. Όστις δέ δέν τόν ήκουσεν άνακοινούντα 
καί άναλύοντα παλαιόν τι έζαίφνης χειρόγραφον, αγνοεί ότι υπό την 
στολήν αυτού καί ύπό τό κάπως άκαμπτον εκείνο ύφος κρύπτεται εις 
αξιόλογος εργάτης των γραμμάτων, ένθουσιών διά τό ωραϊον όσον καί διά 
τήν επιστήμην. Άλλ ’ ή Κάρμεν εις τά τοιαΰτα ζητήματα κρατεί τά 
σκήπτρα καί εάν ίσως ή φιλολογική ζωή έχει σήμερον περισσοτέραν ικ
μάδα,— μή έντραπώμεν νά τό όμολογήσωμεν,—εις Βουκουρέστι ή εις 
’Αθήνας, περισσότερον σύστημα, περισσοτέραν σοβαρότητα, τούτο τό οφεί
λει κατά τό πλεϊστον εις τήν θαυμασίαν αύτήν γυναίκα ή οποία ήσθάνθη καί 
έδίδαξεν: «Δέν υπάρχει ή μία μόνη χαρά: Τόώραΐον καί μία μόνη παρηγο
ριά: Ή εργασία». Ή οποία κηρύττει: «μή ζήτει τήν παρηγοριάν ή από αθά
νατα πράγματα,από τήν φύσιν καί από τάς ιδέας» . Τί δέ καί ή κοινωνία δέν 
κερδίζει δταν τοιαύτη τις ήγέτις τής πνευματικής κινήσεως μιας χώρας 
γνωρίζει εις χιλίους τόνους νά βροντόφωνη: «Μία μόνη ύπάρχει αληθής 
εύτυχία: Τό καθήκον !» Διά τούτο δέν πρέπει νά παραξενεύωνται οί προ 
τριάκοντα καί τεσσαράκοντα έτών έπισκεφθέντες τήν Ρουμανίαν, ότι οί 
Τσαράνοι δέν αναγνωρίζονται πλέον. Οι Τσαράνοι! Τσαράνοι στρατιώ- 
ται καί Τσαράνοι λόγιοι ! ’Ιδού τό έργον των θαυμαστών αυτών ηγε
μόνων. Τό έργον όμολογουμένως ύπήοξε κολοσσιαίου. Οί Ρουμάνοι εν
νοείται δτι έχουσι καί αυτοί περισσήν φιλαυτίαν όπως καί ημείς καί δέν 
Οέλουσι νά τό αναγνωρίσουν. Όλίγαι εξαιρέσεις. Όταν έπλησίαζά τινα 
αυτών καί τφ ώμίλουν περί τού στρατού των, αμέσως ήθελε μού παρου
σιάσει ως κύριον αυτού οργανωτήν τόν στρατηγόν Φλωρέσκου,καί δέν ήξεύρω 
τίνα άλλον ακόμη· δταν δέ περί πνευματικής άναπτύξεως χιλίους άλλους 
έσκου. Καί χωρίς υ’άρυηθώ ούτε τήν αξίαν τού Έμινέσκου, τοϋ Έλιάδ
Ραδουλέσκου, τού Άλεξανδρή καί λοιπών, ούτε τάς ύπηρεσίας τού Τραν- 

συλβανού Λαζάρου καί τού κολλεγίου τού 'Αγίου Σάββα, θά ήδυνάμην 
νά παρατηρήσω μέ όλου τό σέβας, ότι όλοι οί αξιόλογοι άλλως ούτοι 
έσκου ολίγα σχετικώς κατώρθωσαν προ τού Καρόλου καί τής ’Ελισάβετ 
τού Wied, ως λέγεται μέ τό οικογενειακόν της ή Βασίλισσα καί ώς, 
ποοτού υυμφευθή τόν Κάρολον Χοχευτζόλλερυ-Σιγμαρίγγευ, ήτο γνωστή 
εις τον φιλολογικόν κόσμον τής Γερμανίας. Έξετιμώντο ήδη έκτοτε τά. 
διηγήματα, της καί τά ποιητικά της δοκίμια καί έθαυμάζετο ή ρεμβώδης 
πριγκήπισσα ή ζωογονούσα διά τής γραφίδος της τά. δάση τής έλάτης τά 
έξαπλούμευα περί τόν πατρικόν πύργον. Ή ιδιοφυία όμως αύτής είναι 
βέβαιον ότι άνεπτύχθη κυρίως άφ ’ ής διήλθε τά ρουμανικά όρια. Τό στέμμα 
τήν περιέβαλε μέ τάς άκάνθας του, αλλά τής έκέυτησε καί τό μέγα τής 
τέχνης αίσθημα. Άφ ’ ής έπάτησε τό έδαφος τής νέας πατρίδος της άφι- 

εοώθη ολόκληρος εις τόν λαόν της. Κατέγινε νά έυυοήση βαθέως τόν εθνικού 
βίον καί νά γίνη καί αύτη νοητή, καί το έργον δέν ήτον ευκολον. Οί Ρου
μάνοι δέν θέλουν νά λησμονήσουν ακόμη τήν Δόμναν Έλένα Κούζα,τήν τε-

« Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ. ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΓΡΑΦΕΙΩ ΤΗΣ *
λευταίαν ιθαγενή ήγεμονίδα. Οί ύπεράγαν εθνικοί έβλεπου μετά, βαθείας λύ
πης ριζουμέυηυ έν τή χώρα' των ξένηυ δυναστείαν. Έρωτήσατε τώρα ακόμη 
οιονοήποτε Ρουμάνον θέλετε, διατί νά. “καταφύγουν εις δυναστείαν ξενι
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κήν ένφ ήδύναντο νά έχουν έντοπίαν, θά σας άπαντήση: Μόνον διάν’άποφύ- 
γωμεν έμφυλίους σπαραγμούς, την άλληλομαχίαν των μεγιστάνων τής 
χώρας, των βογιάρων, ήτις θά έξέσχιζε τόν τόπον. Παρά πάντα ταϋτα 
ό Κούζας, αφού ήνωσε τήν Μολδαυίαν κα’ι την Βλαχίαν ήδυνήθη νά 
βασιλεύση ειρηνικώς έπί έξ ολόκληρα έτη, μέ όλα τα ελαττώματα του. 
Άλλ’ας είναι’ ό Κούζας καί καλλίτερος άν ήτο ούδε'ποτε θά ήδύνατο 
νά κάμη δ,τι κατώρθωσεν ό Κάρολος. Δέν εϊχεν ούτε τήν θέλησιν, ούτε 
τήν δύναμιν. Δέν είχεν ούτε τάς γνώσεις του. ’Αλήθεια, διά νά κάμη κά
νεις κάτι τι πρέπει νά ήξεύρη από ποϋ θ’άρχίση, πρέπει νά γινώσχγ. 
Τά εις τρεις τόμους απομνημονεύματα τοϋ Καρόλου, ποιον σχολεϊον διά 
τούς λαούς καί τούς ηγεμόνας! ’Ιδού λαμπρόν ιστορικόν μνημείου, άφη- 
γούμενον τούς άγώνας δι ’ ών έξ ενός χάους κατωρθώθη νά σχηματισθή 
εν άξιον λόγου κράτος. Περιλαμβάνει μακροτάτην αληθώς σειράν περιέρ
γων καί διδακτικών γεγονότων, από τής στιγμής καθ ’ ήν εις άγνωστος 
σχεδόν ήγεμονίδης άπεβιβάζετο μετά τοΰ Βρατιάνου εις Τούρνου-Σε- 
βερίυ μέ τάς βαλίζας του καί μέ σπανίαν πεποίθησιν εις τόν αστέρα του 
έπορεύετο νά κατακτήση μόνος σχεδόν ένα θρόνον, μέχριτοΰτέλους τοϋ πο
λέμου τοϋ 1878, μέχρι τής ημέρας τής ύπογραφής τής ειρήνης. Τά ωραιό
τερα μέρη τής συγγραφής, τών θαυμάσιων αυτών σημειώσεων, γραμμένων 
μέ τό αρρενωπόν ύφος τοϋ στρατιώτου καί μέ τό μεμετοημένον ύφος τοϋ 
μεγάλου πολιτικού καί διοικητικού άνδρός, είναι βεβαίως τά άφορώντα 
εις τήν στρατείαν τών Ρουμάνων εις Βουλγαρίαν. Στρατός καί αρχηγός 
έδιδον τάς έξετάσεις των μετά δέκα έτών προπαρασκευήν καί μελέτην. 
Καί ούδείς θ’ άρυηθή δτι τάς έδωκαν καλά. Ό Κάρολος ευθύς μετά τήν 
πρώτην έπιθεώρησιν τοϋ ρουμανικού στρατού εις Κοτροτσένι, τάς πρώτας 
ήμέρας τής ήγεμονείας του,σημειοϊ μετά τίνος άγανακτήσεως εις τό ήμε- 
ρολόγιόν του: «Δέν μοΰ ήρεσαν δέν είναι στρατός αυτός». Προσέθετεν 
όμως μετά πεποιθήσεως, « άλλά θά γίυη ! » Καί έτήρησε τόν λόγον του. 
Τον τηρεί ακόμη’ διότι δέν παύει έογαζόμενος. Τόν ένθυμοϋμαι εις τό 
Τσισμιτζοϋ, ένα μέγαν κήπον εις τό κέντρον τοΰ Βουκουρεστίου, περι- 
λαμβάνοντα καί τήν λίμνην τών παγοδρομιών, δπου ό πρώτος παγοδρόμος 
ήτο εις τόν καιρόν του ό ίδικός μας Κλέων 'Ραγκαβής. Ό Βασιλεύς έν 
μεγάλη στολή πατών εις τό υγρόν χόρτον, — ύγρασία τής όποιας δέν 
έχομεν ιδέαν, — χωρίς νά λαμβάυη ύπ ’ όψιυ τήν άκροσφαλή ύγείαν του, 
ώχρός, όχι πρώτης τάξεως παράστημα, άλλά μέ πολύ τό έπιβάλλον εις 
τό βλέμμα καί μέ πολλήν γαλήνην, μέ πολλήν αξιοπρέπειαν,ήννόει νά έπι- 
θεωρή συχνά πυκνά τούς φρουρούς πριν μεταβώσιν εις τάς θέσεις των. 
Ήτο μία άπό τάς ώραιοτέρας διασκεδάσεις μου νά παρακολουθώ αυτό 
τό θέαμα. Εις τάς δέκα ήσαν συνηθροισμένοι όλοι οί φρουροί, ό δέ Βασι
λεύς προσήρχετο άκολουθούμενος άπό μέγα. έπιτελεϊον άξιωματικών, 
μεταξύ τών όποιων διεκρίνετο ή αυστηρά μορφή τοϋ στρατηγού Λάχω 
βάρη, υπουργού τών Στρατιωτικών, καθηγητοϋ τών ύύηλών μαθηματι
κών εις το Πανεπιστήμιου,—εις Έλλην αυτός τήν καταγωγήν, — έπειτα 
άλλων στρατηγών, τοϋ ’Αριών, τοϋ Άλτζιοϋ, τοϋ Τσερνάτ. Ό ταγμα

τάρχης τής έβδομάδος εΐλκυε τήν σπάθην καί ύπό τό πρόσταγμά του 
παρήλαυνον οί φρουροί πρό τού Βασιλέως. Τί βήμα., τί τάςις, τί παρά
στημα. Κατόπιν ήρχιζεν ή άναφορά καί μετέπειτα ό κύκλος. Ο Βασιλεύς 
λαμβάνει τήν άναφοράν μόνος παρ’ όλων τών σωματαρχών, μεταςύ τών 
όποιων καί ό Διάδοχος διοικητής ενός τάγματος κυνηγών. 'Ωραίος νέος ό 
Διάδοχος Φερδινάνδος, εύσταλέστατος, εις τύπος σχεδόν ελληνικός, ρου
μελιώτικος. “Έν μόνον έλάττωμα τοϋ εύρίσκουν, τά μεγάλα αύτιά. “Ω, τί 
τραβούν αύτά τά αυτιά’ είναι τό προσφιλές θέμα τών Ρουμάνων γε
λοιογράφων. Καταντούν εις τό νά τόν ζωγραφίζουν τετράπουν, με δύο 
τεράστια έννοεΐται ώτα, δεμένου εις φάτνην όπου ροκανίζει λέγουν τά 
εκατομμύρια τών Ρουμάνων. Άηδίαι! Ούδείς όμως τούς πειράζει. Δη~ 
μοσιογραφική έλευθερία ύπερβαίνουσα. τήν ελληνικήν. “Ισως είναι καί ή 
καλλιτέρα μέθοδος.

"Οσον υβρίζουν τόσον ένισχύουν τήν δυναστείαν. Καθ’ ήν ημέραν εισήρ- 
χετο εις τό Βουκουρέστι ό Διάδοχος φέρων νύμφην τήν θυγατέρα τοϋ 
δουκός τοΰ ’Εδιμβούργου, μίαν ύπερύψηλον, άλλά θελκτικήν Άγγλίδα, ή 
έφημερίς « Άδεβέρουλ»,— ’Αλήθεια,—ύπεδέχθη τήν γαμήλιου πομπήν διά 
σμήνους διανομέων σκορπιζόντων δωρεάν εις όλους χιλιάδας φύλλων περι- 
λαμβανόντων ύβριστικά, άπαίσια, άρθρα έγκεκλεισμένα έντός πένθιμων 
περιθωρίων καί κατώρθωσεν άληθώς νά έπιχύση όχι όλίγην μελαγχολίαν 
εις τήν χαρμόσυνου τελετήν. Ό Βασιλεύς έπιμόνως άπήτησεν ούδέν νά 
ένεργηθή, ούδέ απλή παρατήρησις νά γίνη εις τόν έκδότην Βέλδιμαν. 
Πιστεύω ότι όλη αυτή ή ιστορία τοϋ προσέθηκε χιλιάδας νέων φίλων.

&
Τό καταφύγιου τοϋ βασιλικού ζεύγους, όταν πολύ τούς πειράξη εις τά 

νεύρα τό θορυβώδες καί άδικον ένίοτε Βουκουρέστι, είναι θαυμασία τις 
έξοχή έπί τών Καρπαθίων, τό μοναδικόν Πέλεσι-ΛαστΕέ Πί.Ιεσί. Εις 
λαμπρός πύργος ρυθμού μεσαιωνικού, άληθές οίκτμα παλαιού φεουδάρχου. 
Τό τοπίου είναι έκτακτον. Εις τήν άρχήν τοΰ δάσους έν μέσω κολοσ
σιαίων δένδρων έν ομοίωμα ήρειπωμένου φρουρίου, πρό τού όποιου δύο 
πυροβόλα, τρόπαια τής ΓΙλεύνας, περιλαμβάνον τήν φρουράν, καί παρέκει 
τό βασιλικόν ένοιαίτημα τού Πέλεσι. "Ολα έσω καί έξω ένθυμίζουν τήν 
μεσαιωνικήν Γερμανίαν άπό τών Λανσκενέτων, οίτινες φρουρούν εις τήν 
θύραν μέχρι τών καλλιτεχνικών παραστάσεων τών ύελωμάτων, έφ’ών 
παρελαύνει ολόκληρος ιστορία. Ηγεμόνες καί ποιηταί καί τών ποιητών 
ηγεμόνες! Τό έν Μονάχω ινστιτούτου Ζέττλερ άνέλαβε τόν καλλι
τεχνικόν οιάκοσμον τών ύελωμάτων τούτων. Τεσσαοάκοντα καλλιτέχναι 
ειργάσθησαν έπί τριετίαν ύποβάλλοντες έκάστοτε εις τούς Βασιλείς τά 
σχεοιά των, ών τά θέματα αυτοί ούτοι έδωκαν. ΙΙάσαι αί νοαφαί είναι 
συμμορφοι μέ τόν ρυθμόν τού άνακτόρου καί ή μεγάλη αυτών ποικιλία 
οεν εςέρχεται ποιας τίνος ένότητος. Εις τό έργου αύτό διεκρίθησαν οί 
ζωγράφοι Ούίομαν, Ζούρς καί Μπάρτ. Επ’ αυτών τών ύελωμάτων θά
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ίδητε τάς φυσιογνωμίας των μεγαλειτέρων ιθαγενών Όσποδάρων,— εις 
τούς Φαναριώτας δέν έδωκαν θέσιν, αφού δέν είχε βάλει ακόμη εις την 
θέσιν των τούς ύπεράγαν σωβινιστάς ιστορικούς τής Ρουμανίας ό καθη
γητής Ίόργκα,— δπως τοΰ Στεφάνου τοϋ Μεγάλου καί Μιχαήλ του 
Γενναίου. Έπειτα προσωτέρω' συναντάτε διαφόρους άλληγορικάς παρα- 
στάσεις ώς τήν Πίστιν, τήν Δικαιοσύνην, τήν ’Επιστήμην. ’Επί των 
ύελωμάτων τών παραθύρων τής βιβλιοθήκης τοΰ Βασιλέως δύνασθε νά 
παρακολουθήσετε ολόκληρον τήν ιστορίαν τοΰ ηρωικού παρελθόντος τών 
Χοχεντζόλλερν, δλων τών Χοχεντζόλλερν, Σίγμαρίγγεν, Χέρεμπεργ, 
Χοχενφέλς, "Αχμπεργ, Χαϊγκερλόχ, Ζάχρινγκιν, Έσιγκεν. Έν τή 
Βιβλιοθήκη τής Βασιλίσσης τά πράγματα ώς προσδοκά τις είναι ποιητι
κότερα. Συμπλέγματα μικρών αγγέλων συμβολίζουσι τήν ΙΙοίησιν καί 
τήν ’Επιστήμην. “Ανω δέ αυτών διαγράφονται αί φυσιογνωμίαι Ούλφίλα 
τοΰ εκχριστιανιστεί τής Δακίας, καί Δάντου τοΰ δημιουργού τής εσπε
ρίας ποιήσεως. Εις τά λοιπά τής ’Ελισάβετ δωμάτια βλέπει τις παρα
στάσεις συμβολικάς τής Μουσικής, τής Ζωγραφικής καί σειράν παραστά
σεων μύθων, παραδόσεων.Έν αριστούργημα έν συνόλω. ’Εκείνο τό όποιον 
πολλήν μοΰ ένεποίησεν έντύπωσιν είναι ή έν πάσι καταδεικνυόμενη μέριμνα 
δπως μή ύπάρξη έπιπλόν τι ή άλλο άντίκείμενον, δπερ Θά ήδύνατο νά δία- 
σπάση τήν αρμονικήν τής όλης διακοσμήσεως ενότητα. Ούτως έν τοϊς 
διαμερίσμασι τής ΛΓάρμεζ Σν.Ιβα θά ιδητε αντί σημερινού κλειδοκυμβά- 
λου έν άρχαΐον clavecin, κλείδόχορδον ή άκανθοκύμβαλον, αντί ενός 
άλλου οίουδήποτε φορητού μουσικού οργάνου έν μεσαιωνικόν λούθ.’Αλλά 
καί αύτή ή βιβλιοδεσία είναι αρχαιοπρεπής.

"Οταν ή Κάρμεν Σύ.ίβα ·ητο νεωτέρα δέν έκουράζετο νά. περιέρχεται 
άπαύστως το δάσος, νά κάθεται ρεμβώδης εις τό άκροντού κελαρύζοντος 
Πέλεσι, νά εγείρεται καί πάλιν διά νά τρέξη νά έρωτήση κάθε θάμνον, 
κάθε πέτραν, κάθε πηγήν τήν ιστορίαν των. ’Ιδού πώς περιγράφει μόνη της 
τάς μετά, τοΰ ρύακος Πέλεσι συνομιλίας της. « ΙΙολλάκις κάθημαι ώρας 
ολοκλήρους καί τον ακούω. Βλέπω παρά τό χείλος αύτοϋ, — ώ είναι βέ
βαιον,—τάς ωραίας ναΐάδας μέ τά ροδαλά των δάκτυλα,τούς λευκούς των 
πόδας, τήν μακράν των κόμην. ’Ακούω τό ασμά. των,.καί σήμερον θέλω 
νά σάς είπω τί αύταί καί ό ΙΙέλεσι λέγουσι. Δέν είναι άλλως τούτο 
μυστικόν. "Ολοι τό γινώσκουν, αφού τό γινώσκουν αί πτέριδες καί τά 
βρύα καί αί μυοσωτίδες, ή φηγός καί ή έλάτη. Καί όσοι δέν τό ήζεύ- 
ρουν, άς τό μάθουν από τον άνεμον τον κινοΰντα καί πάλιν κινοΰντα τά 
φύλλα μέχρις οΰ τά πάντα διηγηθώσιν άς το μάθουν από τά πτηνά τά 
όποια τρέχουν νά. τό έπαναλάβουν,διαβαίνοντα. άνω έννέα χωρών καί έν- 
νέα. θαλασσών, έως έκεϊ οπού παύουν πλέον αί λαίλαπες, έως έκεΐ όπου 
αί ϊδέαι χάνονται πλέον εις το άπειρον. Ά ! Είναι εΰχαρις σύντροφος ό 
γαλανόφθαλμος ΙΙέλεσι. Λυσίκομος πηδάτάςχαράδρας τόσον τρελλός,τόσον 
ορμητικός, ώστε φαίνεται έν τή παραφορά του ώσεί θέλων νά διέλθη τον 
κόσμον ολόκληρον στροβιλίζων. Είναι εύνόητον διατί είναι τόσον φαιδρός 
καί τόσον ρωμαλέος, αφού έγεννήθη εις τά έγκατα τοιούτου ισχυρού 

ορούς. Λέγουσιν δτι έρχεται έξ ύπογείου λίμνης, κατοικίας τών νηρηΐδων 
καί δταν τις διαμένη εις τό Πέλεσι αρκετόν καιρόν ώστε νά λησμονήση 
τον κόσμον, δύναται ν ’ άκούση λίαν εύκρινώς τό άσμα τών νηρηΐδων 
τούτων. Κάποτε μία αυτών κατέρχεται τον ποταμόν πλέουσα επί πλα
τέος φύλλου, ύπερβαίνουσα έπ ’ αυτού τούς καταρράκτας δπως ύπάγη εις 
έπίσκεψιν μεμακρυσμένων χωρών, δλων τών χωρών. ’Αλλά μόνον ο γεν
νηθείς ύπό τόν ήχον τών ποιμενικών κωδώνων καί ό ανίκανος κακών σκέψεων 
δύναται νά τήν ιδη. Αί πτωχαί αύταί νηρηΐδες θεωρούσι τόν Πέλεσι ώς 
έμπιστον καί ούτος δέν παύει νά προδίδη αύτάς, φλυαρών αιωνίως μετά 
τών δένδρων, τών άνθέων, τών πτηνών, τών ανέμων, μετ’ αυτών των-
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(Τό έπι τών Καρπαθίων άνάκτορον τών Βασιλέων της Ρουμανίας)

χαλίκων του καί μόνος τέλος δταν ούδείς τόν ακούει. Είναι αληθώς χα- 
ριέστατα δσα διηγείται, καί αγαπά νά έπαναλαμβάνη προς πάντας τά 
φαιδρά διηγημάτια. “Αλλως πάντοτε ακούραστος, πάντοτε μεγαλόδωρος, 
παρέχει άφθονα τά νάματά του εις τούς ανθρώπους, εις τά ζώα, εις τά. 
φυτά. Δίδει άφθονα καί ανυπολόγιστα, άντλών έκ τής ύπογείου λίμνης, 
ήτις ουδέποτε θά στειρεύση έφ’ δσον τά Καρπάθια ϊστανται ακλόνητα 
καί ή θάλασσα δέν τά καλύπτει! »

’Ιδού τό πνεύμα τής ποιήσεως οι ’ού ή Βασίλισσα ζωντανεύει τά. ωραία 
αληθώς τοπία τής νέας της πατρίδος, ανοίγει τούς οφθαλμούς τών ύπη- 
κόων της προς τάς κεκρυμμένας καλλονάς τού τόπου των καί τούς κά- 
μνει νά τόν αγαπούν περισσότερον ακόμη, αύτή ή από μακράν έλθούσα, 
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ή γεννηθεϊσα ύπό άλλον ουρανόν, παρά τόν 'Ρήνον, εις τόν πατρικόν της 
πύργον Meine Ruh’ παρά τό Neuwied. Η Όττιλία, Λουίζα, ΙΙαυ- 
λίνα, Ελισάβετ έγεννήθη έν έτει 1843. Τά γράμματα, αί έπιστή- 
μαι, αί τέχναι έκαλλιεργήθησαν ανέκαθεν μετά πάθους καί [ν.ετ’επιτυχίας 
έν τη οικογένεια της. Ό πατήρ της, πρίγκηψ τοϋ Wied έδημοσίευσε 
πρώτης τάξεως φιλοσοφικά; πραγματείας. Ή ’Ελισάβετ από τής παιδι
κής της ηλικία; διά δύο πράγματα διεκρίνετο, διά την ενθουσιώδη αύτής 
φύσιν και διά την ασυνήθη αύτής φιλομάθειαν, ή όποια την έκαμε νά 
μάθη δλας τάς αξίας λόγου γλώσσας καί δλας τάς φιλολογίας, διότι 
αναμφίλεκτος είναι ή πολυμαθεστάτη των συγχρόνων γυναικών.

Μικρούλα ακόμη κατελήφθη από την μανίαν των στίχων. "Ολα; τάς 
ιδέας της ήθελε νά μεταφέρη εις έμμετρον λόγον είχε καταστή τούτο 
ανάγκη επιβλητική τής ψυχής της. ’Εν τούτοι; πολύ αργά, καί ύπείκουσα 
εις τάς άπαύστους προτροπάς τού έξοχου αληθώς ρουμάνου ποιητού Άλε- 
ξανδρή, άπετόλμησε νά συγκατανεύση εις την έκδοσιν,—ά, νά μή έχουν 
τουλάχιστον αυτήν τήν άτολμίαν της τινές τών ποιητών μας ! — τών 
δαμιουργημάτων τής γραφίδος της ύπό τό ψευδώνυμον Κάρρ,εν Σύ.Ιβα, 
ό'περ τής άνεπόλει τό πάθος τη; διά τήν ποίησιν και τόν έρωτά, της πρός 
τά δάση, διότι carmen σημαίνει τήν ωδήν καί Sylva τόν δρυμόν. Είναι 
αληθές, καί όχι διά νά τήν κολακεύσωμεν έπειδή είναι Βασίλισσα, ούτε 
μέ τήν πρόθεσιν νά έξογκώσωμεν δπω; συνειθίζουν τήν αξίαν τών λεγομέ
νων ή γραφόμενων μιας Βασιλίσσης έπειδή ετυχε νά ήναιτοιαύτη,—ανθρώ
πινος ξιππασμός,—είναι αληθές ότι αί ποιήσεις της έχουν θέλγητρον, είναι 
μεσταί αλήθειας, ύπερεκχειλίζουν έξ αισθήματος, διότι ή Κάρμεν δ,τι 
έγραψε τό ήσθάνθη βαθύτατα. Αί πρώταί της συλλογαί έξεδόθησαν ρου- 
μανιστί. Ήτο τιμή ήν έπεφύλαττεν εις τό βασίλειόν της. Ταύτας ήκο- 
λούθησαν δύο έργα γερμανικά Σαπφω καί Χαρμερστάϊν. Κατόπιν, τώ 
1881, έτερον γερμανικόν : Stiirme, καί ευθύς κατόπιν, μέ τήν πρόθεσιν 
νά καταστήση καί έξω γνωστήν τήν ρουμανικήν ποίησιν, τό Rumanische 
Dichtungen, συλλογήν ποιημάτων μεταφρασθέντων έκ τού ρουμανικού.

Έπειτα έξέδωκε Die Hexe, ωδήν έμπνευσθεΐσαν ύπό έργου τίνος τού 
περιφήμου γερμανού γλύπτου Κάουερ, τού ποιητού τού Θησέως άνακα- 
λύπτοντος τήν σπάθην τού πατρός του. Έν έτει 1882 έγραψε σειράν 
μύθων συμβολιζόντων τήν οδύνην’ μετά δέ τούτο τόν 'Ιεχωβά, ποίημα 
φιλοσοφικόν περί Θεού ύπάρξεως. “Επειτα έρχ 
αύτής έργα, έν γ7 '---- τ....τ
νίας βαθύτητος, ει; μίαν 
τικής χάριτος έκπεφρασμέ 
ηγείται πρόλογο; τού Ούλμπάχ. Τά κράτι 
της είναι 
τετράστιχα αφιερωμένα 
Τότε περίπου έξεδόθη 
γείων, μια; θαυμασία; 
τινων τοι·'_ ’ ?

ούτο τόν Ιεχωβά, 
υπάρζεως. Επειτα έρχεται έν από τά ωραιότερα 

λώσση, γαλλική αυτό, σκέψεις καί έξομολογήσεις σπα- 
> λαμπράν γλώσσαν, μετ’άφελείας καί έςαιρε- 

ναι. Είναι αί Pensees dune reine, ών προ- 
.Λ-^.ιίστα έν τούτοι; τών ποιημάτων 

ά έμφανισθέντα ένΛειψία τό 1884 ύπο τόν τίτλονΜβΐη Rhein, 
εί; τον ποταμόν παρά τόν όποιον είδε τό φώς. 
καί ή συλλογή Meine Ruh ’ έξ ωδών καί έλε- 

σελίδο; περί μητρό; καί τέκνου καί άλλων 
ιούτων. Καί άν δέν σά; άρκούσι ταύτα καί τό έπος Frauen-

'τ ?

muth, έκδοθέν τώ 1890, είναι ίδικόν της, καί τρεΐ; ακόμη συλλογαί 
ώοαίων ασμάτων, Heimath, καί Meerlieder, καί Handwerkerlieder. 
τό όποιον μάλιστα έμελοποιήθη ύπό τού Μπροΰνζερτ. Έλησμόνησα καί 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
(Έκ τελευταία; φωτογραφίας)

μίαν μετάφρασίν τών δημοτικών ασμάτων τής κοιλάδος τής Διμποβίτσης 
τού ποταμού τού διασχίζοντο; τό Βουκουρέστι. Άλλ ά; έλθωμεν τώρα 
καί εις τά πεζά, διότι ή Κάρρεν Σύ.ίβα είναι καί δόκιμο; πεζογράφο;. 
διηγηματογράφο; καί δραματουργό;. Θ. « Μϋθοι τον Πέ.Ιεσι» είναι εΰχά- 



78 ^5 ΠοιχίΛη Στοά 79

ριστον βιβλίον. Άλλα τινπαρεμφερή έξεδόθησαν καί γαλλιστί ύπό τον 
τίτλον Qui frappe? μετά λαμπράς εισαγωγής τού ΙΙιέρ Λοτί,τοΰ οποίου 
ή Βασίλισσα είχε μεταφράσει εις την γερμανικήν TOvPecheur d ’Islande. 
Άλλα καί άλλο έ'ργον έξέδιδε συγχρόνως τό άκούραστον αυτό πνεύμαϋΐΙΓΟίΐ 
die Jahrhunderte.

’Ολίγα έτη πρό των εκδόσεων τούτων, τφ 1884, εύρε μίαν συνερ- 
γάτιδα πρώτης τάξεως την Μίτε Κρέμνιτς μεθ ’ ής συνέγραψεν έξ μυθι
στορήματα καί μίαν τραγφδίαν, τήν «Άνναν Μπολέϋν». Τφ 1890 έξέ- 
δωκεν έν τούτοι: τό Deficit, μυθιστόρημα αποκλειστικός όφειλόμενον 
εις τόν κάλαμόν της. β

Μεταξύ των φίλων των γραμμάτων έν Έλλάδι τό έ'ργον τής Kapusr 
Σύ.Ιβα δέν είναι πολύ γνωστόν αξίζει όμως τόν κόπον, καί αν τις των 
λογίων μας γινώσκη καλά τά ρουμανικά ή τά γερμανικά, ή τά γαλλικ,ά 
έπίτέλους δι’δσα εργάτης έξεδόθησαν άρχικώς γαλλιστί, έχει δέ καί ό'ρεξίν 
νά κάμη αξίαν τής συγγραφέως μετάφρασιν, νά ήναι βέβαιος ότι θά προσέ
θετε κάτι πολύ άξιον λόγου εις τήν τρέχουσαν, φιλολογίαν ημών, τήν τόσον 
άνεπαρκώς καί,όπερ χειρότερον, τόσον κακώς τροφοδοτουμένην. Τά πλεϊ- 
στα τών έργων τής Βασιλίσσης έχουσι μεταφρασθή εις πάσας τάς εύρω- 
παϊκάς γλώσσας καί εις αυτήν τήν τουρκικήν.

"Οταν διέμενα εις Βουκουρέστι τό φιλολογικόν ζήτημα τής ημέρας 
ήτο ό «Μαστ-ρο-Μανώλης» Mastorul Manoli, Maitre Manole. Είναι 
έν τών τελευταίων έργων τής ’Ελισάβετ, δράμα έμμετρον καί παριστά- 
νετο τότε έν Βιέννη. Τό θέμα είναι παράδοσις όμοια σχεδόν μέ τόν περί 
άνοικοδομήσεως τής γεφύρας τής Άρτας μύθον καί άναφέρεται εις τήν 
άνέγερσιν τού ώραιοτέρου λειψάνου χριστιανικής αρχιτεκτονικής έν Ρου
μανία, τού περιφήμου ναού Κούρτεα δέ Άρτζις. Ό μύθος έχει καλώς 
πλεχθή καί πολύ είναι τό δραματικόν ένδιαφέρον. Ό Μουνέ-Σουλλύ τής 
αγγλικής σκηνής ’Ίρβιγκτό διεσκεύασε καταλλήλως δι’αύτήν καί τό έδί- 
δαζε. Παρασυρομένη από τό πνεύμα κάποιου μισελληνισμού τό όποιον πάν
τοτε πνέει έν Ρουμανίγ, ή Βασίλισσα άφίνει νά πέσουν εις αύτό μία δύο 
φράσεις,—λέγουν,—κάπως πικοαί δι’ήμάς. ’Εγώ νά σας είπω δέν τό έν- 
θυμούμαι, δέν ενθυμούμαι καλά, δέν θέλω νά ένθυμούμαι άλλο παρ ’ δτι ή 
Κάρριετ Σύ.Ιβα είναι έν έξοχον πνεύμα,έν ωφέλιμον καί παρήγορον πνεύμα, 
εις τό όποιον συγχωρεΐ κανείς μικράς απροσεξίας, έστω καί μικράς κα
κίας. Αύται είναι παροδικαί, στιγμιαΐαι λιποψυχία1., άναπόσπαστ « τής 
ανθρώπινης αδυναμίας. Άλλως μεθ ’ δλα δσα σάς *είπα περί αυτής ως 
συγγραφέως, έγώ θαυμάζω πιστεύσατέ με εις αύτήν περισσότερον τήν 
Βασίλισσαν. ’Εν τφ έργφ της ως Βασιλίσσης, βλέπω τι αληθώς μέγα.

II ’Ελισάβετ έν έτει 1870 έχασε τόν μόνον καρπόν τού μετά τού 
Καρόλου γάμου της, έν τεκνίον συμπαθέστατον, τήν πριγκήπισσαν Μα
ρίαν. Ή Βασίλισσα έπλήγη καιρίως, θανασίμως έκ τούτου. Έβράδυνέ 
πως νά συνέλθη έκ τού τραύματος καί όταν συνήλθεν άπεφάσισε νά γίνη

?ά κάμη αυτή αύτη διαλέξεις έν τφ Διδασκα- 
μέτρα. νά καταρτισθώσι καλά παρθεναγωγεία, νά 
τά κοράσια τού λαού. "Ιδρυσε δι’αυτά σχολεία

πράγματι ή μήτηρ τού λαού της. Τό τί έκαμεν έκτοτε δέν περιγράφε- 
ται. Μυθικούς κατέβαλεν αγώνας πρός διάδοσιν τής στοιχειώδους παι- 
δεύσεως μεταξύ τού λαού. "Ιδρυσε σχολεία, άνέθεσεν εις τούς κρατίστους 
τών λογίων τήν μετάφρασιν τών καλλιτέρων διδακτικών έγχειριδίων, 
τέλος έφθασε μέχρι τού νι 
λείφ. Έλαβεν δλα τά ;
μορφωθούν πρό παντός τά κοράσια τού λαού. "Ιδρ’ 
ειδικά χειροτεχνίας, ιχνογραφίας, μουσικής. ΙΙροέβη δέ ύπέρ τής θετής 
αυτής πατρίδος εις θυσίαν, ήτις δεικνύει τό ύψος τής άντιλήψεως τών 
μεγάλων αυτής καθηκόντων. Φανατική αύτή Γερμανίς, κατανοούσα όμως 
ότι τό πνεύμα τής γαλλικής παιδείας μάλλον σύμμορφον τφ πνεύματι 
φυλής οπωσδήποτε λατινογενούς ήδύνατο νά παραγάγη γενναιότερα προϊ
όντα, δέν έδίστασε ν ’ άναλάβη αύτή αύτη τήν διεύθυνσιν τής γενικής 
πρός τήν γαλλικήν παιδείαν καί φιλολογίαν ώθήσεως, πρός τήν αληθή 
εννοείται γαλλικήν παιδείαν καί φιλολογίαν, όχι πρός τά έφήμςρα παρι
σινά σαχλολογήματα. Έν πάσιν όμως έφρόντισε νά περισώζηται τό γνή
σιον έθνικόν πνεύμα" νά ώφελήται, ν άφομοιοΐ, χωρίς ν αφομοιοϋται και 
εξαλείφεται. Τούτο έπεδίωξε καί διά πρακτικών έργων διά τής δημιουργίας 
μεγάλης εταιρείας, εις ήν περιέλαβε τό άνθος τής ρουμανικής κοινωνίας, 
πρός άνάπτυξιν τής εθνικής υφαντουργίας καί τών κεντημάτων, καί τής ίδρύ- 
σεως δεσμού πρός διάδοσιν καί άνύψωσιν τού έθνικοΰ γυναικείου ενδύματος.

Θά ήδύνατο πολλά βεβαίως νά είπη τις ακόμη όιά τήν Ελισάβετ, 
ως διά τήν άφοσίωσίν της κατά τόν πόλεμον τού 1878 εις τό εργον τής 
περιθάλψεως τών τραυματιών, δτε δικαίως άπεκλήθη «ή μήτηρ τών 
τραυματιών», πολύ δέ περισσότερα θά είχε νά ειπη διά τόν Κάρολον, 
δστις κατώρθωσε νά είσαγάγη τούς Ρουμάνους εις τήν όοόν τής θετικής 
προόδου καί δστις ίσως έσωσεν αύτούς από τής αδηφαγίας κραταιοτά- 
των γειτόνων, έν ή έποχή ή ύπαρξις ημών τών μικρών όντως καθίσταται 
προβληματική, ως μετ ’ αγγλικής ειλικρίνειας προχθές ακόμη το έλεγεν 
ό λόρδος Σώλσβαρυ,δτι ήλθεν ήώρα,καθ’ήν οί μεγάλοι θά μεγαλώσωσιν 
ακόμη περισσότερον, έπί ζημία τών μικρών καί ασθενών. Φαίνεται εν 
τούτοις δτι ή Ρουμανία μέ δλην τήν κακήν της γεωγραφικήν θέσιν δεν 
τρέχει πλέον τόν τοιούτον κίνδυνον. Ό Κάρολος κατώρθωσε νά περιάψη 
εις αύτήν τόν τύπον τής σοβαρότητος καί τής ισχύος έκείνης, ήτις αρκεί 
διά νά καταστήση καί τά μή πολύ μεγάλα έθνη σεβαστα. Τό πείραμα 
τού παλαιού γερμανού αξιωματικού έπέτυχεν. Ήτο ως άριστά παρε- 
σκευασμένος διά τήν διεξαγωγήν σπουδαίων έργων όπως ολοι οι Χοχεν- 
τζόλλερν. Δέν υπήρξε πολύ μαθητής τού Βίσμαρκ, άλλ ύπήρξεν ο σύν
τροφος μιας έξόχου πολιτικής διανοίας, τού άτυχούς αύτοκράτορος Φρει
δερίκου Γ', δταν ούτος ήτον ακόμη διάδοχος τής ΙΙρωσσιας" ομού οε 
υπήρξαν οί μαθηταί τού Μόλτκε, ύφ ’ δν έξετέλεσαν σειράν στρατηγικών 
περιοδειών. ’Ακόμη καλλίτερον σχολεϊον δι’αύτόν ύπήρξεν ή έκστρατεία 
τού Σλέσβιχ-Όλστάϊν καί τά μακρά του ταξείδια, όχι ταξειοια διασκε- 
δάσεως, αλλά ταξείδια σπουδής τά όποια ημείς εδώ έν τή ’Ανατολή,
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οί 'συχνά έν τούτοις ταξειδεύοντες δέν γνωρίζοριεν πώς γίνονται.
Άλλα τέλος οριολογήσωριεν καί την έξης αλήθειαν. Ότι δλα αυτά, όλα 

τά προσωπικά χαρίσματα τού Καρόλου καί ή ανατροφή του καί ή καλή του 
θέλησις καί τής ’Ελισάβετ τό θαυρ,άσιον πνεύμα καί ό ζήλος ούδέν θά 
ήδύναντο έν τή νέα πάτριοι των, άν δέν ευρισκον πού νά πατήσωσι, τό 
κατάλληλον έν αυτή plate-forme έφ ’ ού νά κινούνται έλευθέρως καί 
ασφαλώς. Υπήρξε καί άντίδρασις- άλλ ’ ήτο ριηδέν απέναντι τής ύπο- 
στηρίξεως ήν τό ζεύγος τούτο δικαίως εύρε παρά τή διευθυνούση τά
ξει τής χώρας. Καί έν τή έποχή άκόρι,η τών μεγίστων ανωμαλιών τής 
χώρας δέν ήσαν τά πάντα ρευστά. Ειχον πού νά στηριχθώσι διά νά πρά- 
ξωσί τι χρήσιρ-ίν καί σπουδαϊον. Ή κοινωνική τάξις είχε κάποιαν ευ
στάθειαν. Τό σκυλί έν άλλοις λόγοις έγνώριζε τόν αφέντην του. Οί δέ 
Βογιάροι, ρ.έ δλα τά έλαττώριατά των, άπετέλουν οπωσδήποτε ριίαν δύ- 
vay.iv πρός ήν οί Βασιλείς εις ριίαν τινα περίστασιν ήδύναντο νά στρα- 
φώσιν, ό δέ όχλος δέν είχε προφθάσει νά είσβάλη άκόριη πανταχού. 
Άλλως ύπήρχον άνδρες ώς τόν Βρατιάνον. ϊνα τόν άν 
ποδηγετήσωσι, καί άσπίς πάλιν τού δεξιού υπουργού 
όταν έπρεπεν ό ήγεριών. ’Αλληλεγγύη έν πάσι καί ρ.εταξύ πάντων 
τούτο τουλάχιστον άντελήφθην έγώ έκ τού πολιτικού βίου τής Ρουμανίας 
καί έπ ’ αυτού πατριωτών καί πολιτικών Οά. ήθελα νά εΐλκυα τήν προσο
χήν. Έδωκαν πάντες πρός άλλήλους τάς χεΐρας καί προέβαινον έπί τήν 
κατάκτησιν κοινού σκοπού, τής σωτηρίας τήςπατρίδος.

(ΆΘήναι, Όκτώδριοο 1900) Κωνσταντίνος ν. ραδος

ιναχαιτίσωσι καί τόν 
ΰ ήξευρε νά γίνεται

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ

Μέσα στής νύχτας τη σιωπή, 
Ξύπνησε κόρη χαρωπή 
Ν’ακούσης τή φωνή μου. 
Ξύπνησε κόρη νά σου πώ 
Πώς Λαχταρίζω, πώ; πονώ, 
Πώ; φθείρω τή ζωή μου.

Εις τή; νυκτό; τή σκοτεινιά, 
Τήν τρομερή την απονιά 
Πού δείχνεις τώρα λέω : 
’Εσύ γελάς κ’έγώ αγρυπνώ, 
’ Εσυ μισείς κ* έγω πονώ 
Και πικραμένα κλαίω.

"Ονειρο έστάθηκε γλυκό 
"Ο,τι γιά μένα τό φτωχό 
Αίσθάνθηκε; στα στήθεια·
Κι* δ,τι γ^ά σε γροίκα ή ψυχή, 
Είναι γ?ά μέ τό δυστυχή 

*Η πλειό θλιμμένη αλήθεια.
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ΑΤΑΙΑ. μάταια μοιρολογάτε σιωπηλά καί, άνα- 
ότενάζετε θλιμμένα, ώ ούρανόπλαάτα λουλού
δια της ζωής.

Ό νόμος ό άπάνθρωπος, ποϋ κυβερνάει 
αιώνια τόν κόσμον πέρα ώς πέρα—τό πεπρω- 
μένον τό άδυςώπητον, που έχει ιιρίόέι νά συν- 
τρίβωνται οι άδύνατοι 'ςτών δυνατών τή φτέρ
να, ποτέ, ποτέ δέ θά σάς έλεήόμ.

Φ
’Ώ, πόάες τίγρεις σάς κυττάζουν πειναόμέ- 

νες καί άχόρταγες !
Καί ειόθε φτωχά καί ειόθε άδύνατα καί ειόθε ωραία πλάσματα. 
Συμφορά όας !
Πεινούνε τάνθρωπόμορφα θηρία !
Πεινούν καί όας κυττάζουν καί λυόόοΰν και ’ςτάφριόμένα χείλη τους 

βογκάει ό κολασμένος πόθος.
’Αλλοίμονο όας, άρια όρμή δούνε. . .
’Στο πρώτο δάγκαμά τους ή ψυχή όας ή άθάνατη θά μαραζιάΰμ. . . 
’Στά όπλάχνα τους κοχλάζει ό τάρταρος της άόελγείας, όπου ό τελευ

ταίος της αγνότητάς σας στεναγμός θά βυθιόθμ. . .
Φ

Μάταια, μάταια ’ςάν περιστέρια λαφιαόμένα λαχταράτε, καί όνειρεύε- 
όθε τήν πρώτη όας ολόθερμη φωλιά.

Τήν ’πήρε, τήν ’θρυμμάτισε, τή ’σκόρπισε ’ς τή σκοτεινιά μιά ώρ- 
γιόμένη καταιγίδα—ειμαρμένη φθονερή—ή ίδια ή καταιγίδα, ποϋ τώρα 
όας πλανά ταλαίπωρα 'ςτής θλίψεως τή νυχτοθάλαόόα.

Καί μόνο τό βήμα τοϋ άκληρου θανάτου, ποϋ έρχεται νά σφαγιάόμ τήν 
ψυχή σας αποτρόπαιος, άντιλαλάει γύρωθέ όας καί ό άχός του, φοβε
ρός τοϋ ολέθρου μηνυτής, σάς λέει :

«Έτοιμαόθητε !
«Είναι γραφτό τής Μοίρας όαςνά ξεφύλλισα ή εϋμορφιά όας ’ςτάπαλμα 

«στήθη όιδερόκαρδων τιτάνων.
«Είναι γραφτό τής Μοίρας όας, τά ώραΐα μΰρά όας, κρασί ολύμπιο τής 

«ήδονής, τόν άσπλαχνο καί βέβηλο ξερριζωτή τής παρθενιάς όας νά 
«μεθύσουν.

«Είναι γραφτό τής Μοίρας όας τά κάλλη όας τάμόλυντα ’ς τήν τρι- 
«κυμία τής άόελγείας νά καταποντιόθοΰνε.

«Έτοιμαόθήτε I»
Φ

Μάταια, μάταια γέρνετε άλαλόφωνα, ’ςά’νά ζητάτε κόρφο σπλαχνικό 
Ιωαννου Αρςενη “Ποικίλη Στοά,, ββν
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νά κρύβετε τά κάλλη όας, ώ χαμογέλια τών άότέρων ιλαρά, ποϋ χέρι 
μάγου άπ’ τά αιθέρια όας έόκόρπιόε ’ς της γης την δψι..

Φορώντας μαϋρο όάβανον ή Εύόπλαχνία 'μίόεψε γιά πάντα και 'ς 
άλλην πλάόι άναζητα τόν θρόνον της.

Κάνεις, κάνεις δέ όας άκούει πλέον.
Κάνεις, κάνεις δέ θά όας έλεήόμ.
Καί αν μάθε πλάόματα ύπερτέλεια ’ς τήν εύμορφιά, καί άν ή ψυχή 

όας λάμπμ ’ςάν γαλανής ελπίδας χαραυγή, μά ό ποταπός ό κόόμος,ποΰ 
οργιάζει γύριο όας ’ς τήν αμαρτία, ’ςάν καταχθόνιος βραχνάς θέλει 
χυμήόει άπάνω όας καί θά νεκρώόμ τής αγνότητάς όας τά φτεράΖ γιά 
νά μήν ’μπορήτε νά ξαναπετάξετε ’ς τήν ρόδινην πατρίδα όας, ποϋ νο- 
όταλγεϊτε. . .

φ
Μάταια, μάταια λέτε μέ λαχτάρα τή χερουβική όας προςευχή.
Σύγνεφα μαΰρα, όύγνεφα θολά καί άτέλειωτα διαβαίνουν ολοένα έπά- 

νωθέ όας καί ούτε όας άφίνουν νάγναντέψετε άχτϊδα μιά τοϋ Ήλιου τής 
Δικαιοόύνης.

Καί αν ϋπάρχμ μέό’ ’ςτό άπειρο κάποιος Σωτήρας Παντοδύναμος, μά 
δέν προκάνει ή μελωδία τής προςευχής όας νά πάμ νά τόν εύρη. Τή 
δέρνουνε μαζύ τους' μέό’ ’ς τό χάος τής άπελπιόιάς τά όύγνεφα, ποϋ 
’ς τό γοργό τους πέραόμα μέ τό φιλί τό νεκρικό, ποϋ όας άφίνουν γιά 
παρηγοριά, όας ψιθυρίζουν μυότικά :

— Έτοιμαόθήτε νά πεθάνετε !
Φ

— Έτοιμαόθήτε νά πεθάνετε !
’Ώ, πώς ψυχομαχούν οι γαληνές εικόνες τών δνείρων τών παρθε- 

ν ικών !
’Ώ, πώς πεθαίνουν οϊ άγνότατες χαρές τών άόπιλων ψυχών !
"Ω, πώς λιποθυμούν καί όβύνουν μέό’ ’ςτής λύπης τήν άγκάλη τών 

λευκών πλαόμάτων οί έλπίδες !
— Έτοιμαόθήτε νά πεθάνετε !
Εύμορφιά μου λατρευτή !
"Οταν όιμά όου δέ όπιθοβολα τής έκδικήόεως ή ρομφαία καί δέν τήν 

άνεμίζμ ολόγυρά όου άκοίμητός τής τιμής όου ό φρουρός, πόόοι κουρ- 
όάροι'άνόόιοι θά τολμήόουν νά πατήόουν τοϋ ΐεροΰ όου τάδυτα. . .

Φ
— Έτοιμαόθήτε νά πεθάνετε!
ΤΩ κρΐνά μου ορφανά καί πάνερμα, ποϋ άνθοβολάτε ’ςτή Σαχάρα τοϋ 

κόόμου αύτοϋ τοϋ ταπεινού.
Κλαϊνε ’ςτή λαχτάρα όας, κλαΐνε καί άνώφελα όας γνέφουν νά πετά- 

ξετε όιμά τους τάδέλφια όας φωτοότεφανωμένα.
Άλλοίμονον ! Δέν έχετε φτερά !

Καί χλωμά καί τρομαγμένα χαμηλώνετε ’ςτή 
γή άκούωντας τήν φοβερή φωνή της ειμαρ
μένης :

— Έτοιμαόθήτε νά πεθάνετε !
— Έτοιμαόθήτε κέρχεται ό καταότροφέας1

Φ
— Έρχεται ό καταότροφέας !
Όχι ό έπουράνιος όωτήρας ! ‘Όχι ό άγγελος 

τής ευτυχίας ! Όχι ό νυμφίος ό τριςπόΟητος!
Όχι ό 'Υμέναιος ό ξανθός, ό Υμέναιος ό ά- 

θάνατος, ό Υμέναιος ό πάγκαλλος, πού φέρνει 
προίκα ’ςτές παρθένες κόρες τό φίλτρο τής δη
μιουργίας.

Όχι ! Όχι ! Όχι !
— Έρχεται ό καταότροφέας 1

Ό καταότροφέας ό άκληρός, ό καταότροφέας ύ άγριος, δ καταότροφέας 
ό άμείλικτος !

Έρχεται ό δήμιος. Τέρας, θηρίο, καταβόθρα αχόρταγη—άνθρωπος μέ 
νεύρα άπό χάλυβα, μαϊμα πυρκαϊά, μέ όάρκα άπό γρανίτη,—άνθρωπος 
δυνατός καί πειναόμένος. . .

Φ
Ό κρινομέτωπες ψυχές ! Σαβανωθήτε μέ τήν θλϊψι τής άπελπιόίας 

καί ψάλλωντας τό κύκνειο τής παρθενίας όας δ,όμα κινήότε πρός τήν 
λαιμητόμο. . .

Μέ τό ύότερνό ξεφύλλιόμα τών μυρωμένων όας ότεφάνων, μέ τό όβύ- 
όιμο τής τελευταίας όας έλπίδας, άντιλαλάει τριγύρω όας τόν ύμνον τής 
καταότροφής κάποιο 'ξωρκιόμένο όήμαντρο.

Έτοιμαόθήτε κέφθαόεν ή ίδρα τής θυόίας.
Τής Ακύμαντης ζωής όας έόβυόε πλέον ή ’μέρα ή παναρμόνια.
Ό ήλιος, ποϋ 'καθρέφτιζε τά μυότικά όας τά δράματα' ό ήλιος, ποΰ 

έθωρούόατε ’ςτά βάθη του τή μαγεμένη λίμνη τής Αγάπης, όπου ’ςάν 
χιονάτοι κύκνοι έφτερούγιαζαν οί πόθοι όας οΐ πάναγνοι- ό ήλιος ό 
χαρμόόυνος, ποϋ άντιφέγγιζε ’ςτή λάμψι του όλους τούς χρυόοκαρπους 
βλαότούς τών μυότικών ελπίδων όας, τώρα περίλυπος καί θαμπερός 
βυθίζεται γιά πάντα μέό’ ’ςτά ρίγη τοϋ θανάτου. . .

Καταθέμελα έκρημνίόθη τών ονείρων όας ό κόόμος πλέον.
Κέφθαόεν ή νύχτα ή παγερή κέπρόλαβε ή όκοτία ή άνίλεη καί τών 

καταχθονίων ή φωνή Ακούεται βραχνή:
— Έτοιμαόθήτε κέρχεται ό καταότροφέας. . .

Φ
Φρίκη καί κατάρα !
Σπιθοβολάέι άλύγιότο τό δρέπανο τοϋ ολέθρου !
Καί πέφτουνε ’ςτό όπάθιόμά του, καί πέφτουν τά ότεφάνια τά πο

λύτιμα τών όεμνών παρθένων καί μάταια τά αίματωμένα χέρια τους 
άπλώνουνται ’ςτόν ούρανόν γυρεύωντας έκδίκηόιν.

Τού θεριότοΰ τά ’μάτια βλοόυρά λαμποκοπούν ’ςτής άτιμίας τά 
όκότη καί όφίγγωντας 'ςάν ότάχυα μαραμμένα ’ςτάκαρδα ότήθη του 
τά θύματά του βαδίζει άτάραχος, βαδίζει μέ ύψωμένο μέτωπο ’ςά’ νι
κητής άτίθαόόος καί πάει νά εύφρανθμ καί πάει νά μεθύόμ τήν ψυχή 
του μέ τά δάκρυα τών άγγέλων, ποϋ όπαρταροϋν ’ςτήν αγκαλιά του.
Καί νά τόν όταματήόμ δέν τολμάει κάνεις, κάνείς...
Καί λές ό κόόμος γύρω, ποϋ τόν βλέπει Αδιάφορος, πώς είναι γοητευ

μένος άπ’ τόν θρίαμβο τής άνομίας.
Καί θαρρείς πώς όλη ή οικουμένη αίόθάνεται ήδονήν άκούωντας τούς 

γόους καί τούς θρήνους τών πλαόμάτων τών δυςμοίρων, ποΰ ’ςτό 
θυόιαότήριο τής άτιμίας όφαγιάζονται, καί θαρρείς πώς κράζει ή άν- 
θρωπότης ’ςτή όιωπή της :

— Μεριάότε, ό καταότροφέας νά περάόμ...
Καί είναι αύτήτών άδυνάτων ή μοίρα, καί είναι αυτός τών δυνατόίν 

ό θρίαμβος...
Φρίκη καί κατάρα...

( ’Οκτώβριος 1901 ) ] ΙΩΑΝΝΙΛΙΙΣ
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«'77 τών γίγινημίνων πράξίων μνημη της πιοί τώνμιλλόντων ίίβουλίας γίνιται παράδτιγμα*
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ σημείωμα διοπρεποϋς Ιεράρχου δέν 
είναι δσον ύποτίθεται ευκολον έστιν δτε δέν είναι 
καί ακίνδυνου. Δυσκολότερου δμως μοί ήτο νάπο- 
κρούσω τήυ θερμήν πρός τούτο παράκλησιν τής πε
ρισπούδαστου «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ » Άλλ’,έπι- 
θυμών υά κριθώ έπιεικώς, εί δυνατόν, ύπό τών 
Αναγνωστών, προτάσσω στίχους τινάς, έξηγοΰντας 
τάς περιστάσεις, αϊτινες συνετέλεσαν, δπως έξέλθω 
τού συνήθους κύκλου τών μελετών μου.

3IOCOOCCI©
Ήτο ή ιη Απριλίου 1898, τετάρτη ημέρα τής 

έβδομάδος τών παθών. Ό ήλιος έδυεν ύπό τά όρη 
τής άγιας πόλεως, βεβυθισμένης εις τό πένθος τών 
χριστιανών. Εύάριθμος ουνοδοιπορία ’Αθηναίων— 
ίσως ή πρώτη άπό τής άπελευθερώσεως τής μικράς 
'Ελλάδος—κατήρχε-εο έκ τής σιδηροδρομικής Αμα
ξοστοιχίας τής Ίόππης εις τόν σταθμόν τής 'Ιε
ρουσαλήμ.

Τό θέαμα δέν ήτο έκ τών συνήθων ούτε διά τούς έν τώ σταθμώ ανα
μένοντας ούτε δ·ά τούς τό πρώτον ατενίζοντας τό άπό παλαιτάτων αιώνων 
προσκύνημα Εβραίων, Χριστιανών καί Μωαμεθανών.

Μακροτάτη άλλά καί άσκοπος θά ήτο ή προσθήκη μιας έτι περιγραφής 
έντυπώσεων εις τάς μέχρι τοϋδε άναριθμήτους. φυσικώς δέ καί άνέφικτοε ή 
έν όλίγοις στίχοις άναπαράστασις τών Ιεροσολύμων, αφού αΐ ύπό αριστο
τεχνικών χειρών έκθέσεις πολυτόμων συγγραμμάτων, μόνον ώχράν, πολύ 
ώχράν δίδουσιν εικόνα τών άγιων τόπων.

*

Μίαν ώραν μετά τήν άφιξίν μας ό μακαριότατος Πατριάρχης τής Ελληνι
κής Εκκλησίας Δαμιανός έδέχετο ήμας έπισήμως έν δλη τή έπιβλητικότητι, 
καθήμενος έπί τοΰ θρόνου του, έν τή πατριαρχική αιθούση, συμπαριστα- 
μένου καί τοΰ ιερατικού έπιτελείου του.

’Εκεί τό πρώτον έσχον τήν τιμήν νά γνωρίσω ώς άρχιγραμματέα τοΰ 
Πατριαρχείου τόν τότε αρχιεπίσκοπον Φιλαδέλφειας, τόν σεβασμιώτατον 
Φώτιον. Βραχεία μετ’ αύτοϋ συνδιάλεξις ήρκεσεν, δπως διακρίνω, δτι εύ- 
ρισκόμην ένώπιον Ιεροφάντου έξ εκείνων, οϊτινες έξ οίουδήποτε Ιερατικού 
αξιώματος έάν διέλθωσιν, άφίνουσιν ϊχνη τής διαβάσεώς των.

Τήν έπιούσαν έσχον τήν εύκαιρίαν νά έκτιμήσω τό καλλιεπές καί τήν 4-
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εύφράδειαν τοΰ μεγαλοπρεπούς τήν παράστασιν Ιεράρχου. Διότι τό Πατρι
αρχείου είχε μέν διορίση τακτικόν ίεναγδν ήμών τόν εύπαίδευτον ίεροδιά- 
κονον κύριον Κλεώπαν Φωκυλίδην, έφορον τής βιβλιοθήκης, πρός δν μέγι
στος δφείλομεν χάριτσς, έίαιρετικώς δμως τιμής ένεκα δ τού Πατριαρχείου 
άρχιγραμματεύς ώδήγηοεν ήμάς είς τόν Γολγοθάν καί είς τήν Γεθσημανήν. 
ΟΙαι άναμνήσεις άλησμόνητοι ! Όποϊαι συγκινήσεις, ζωηρότατα διατηρού
μενοι I...... ’Αλλά τά χαρίσματα τοΰ υψηλού ήμών ίεναγοϋ καί ώς έκκλη-
σιαστικοϋ ρήτορος κατεδείχθησαν είς τούς έκ τής Πνυκός προσκυνητάς, δτε 
πρό τού Παναγίου Τάφου ώμίλησε τήν αυτήν εσπέραν, πρδ τού βράχου τοΰ 
μαρτυρίου, περί τών παθών τοΰ Χριστού.

Άτυχώς ή μυωπία τών 'Ελλήνων πολιτευτών, έπιδεινωθεΐσα ΰπδ στρε
βλής έξωτερικής πολιτικής, είναι τοιαύτη, ώστε οί οδηγοί τής έλευθερω- 
θείσης γωνίας, μυκτηρίζοντες τήν μεγάλην κάρταν τού Ρήγα καί τήν μεγά
λη? Ιδέαν τού Κωλέττη, σπανίως έκτείνουσι τό βλέμμα αύτών πέραν τής 
Έλασσώνος καί τών Ίωαννίνων......

Ύπδ τοιούτων κατειχόμην μελαγχολικών σκέψεων, δτ’ έν έτει ι886, 
σχεδόν τήν έπιοΰσαν τών μεθοριακών συμπλοκών, έπανήλθον έκ Θεσσα
λονίκης είς τήν πρωτεύουσαν τού ελληνικού βασιλείου Α! σκέψεις μου δέν 
ήσαν φαιδρότεροι, δτε καί έν έτει 1896—Ης τάς παραμονάς τής ελληνο
τουρκικής πάλης—διασχίζων τήν Σερβίαν, τήν Βουλγαρίαν καί τήν Ανα
τολικήν Ρωμυλίαν, έπανηρχόμην αύθις εις Αθήνας, άφού προηγουμένως 
εϊχον έπιτοπίως χαιρετήση τόν σψριγώντα 'Ελληνισμόν έν Σμύρνη, έν Μυ
τιλήνη, έν Δαρδανελλίοις καί έν Κωνσταντινουπόλει. Ή θλΐψίς μου δμως 
ύπήρζε μεγαλειτέρα, δτε, κατεχομένης έτι τής θεσσαλικής γής ύπδ τού Έ- 
τέμ-πασσά, διήλθον τήν νειλόρρυτον χώραν καί προσεκύνησα τδ σπήλαιον 
τής Βηθλεέμ, τόν ίερδν τοΰ Γολγοθά βράχον.... 'Οπόσοι άρά γε, διενο- 
ούμην, έκ τών είς τήν Εσπερίαν έτησίως ταζειδευόντων, έσκέφθησαν πο
τέ, τδ δδοιπορικδν τοϋ Λαμαρτίνου άνά χεΤρας έχοντες, νά περιηγηθώσι 
τήν Παλαιστίνην, νά μελετήσωσι τά τού Πατριαρχικού τών 'Ιεροσολύμων 
θρόνου 1

Άγνοούμεν έν Έλλάδι τούς έθνικούς καί ίερούς θησαυρούς, υπέρ τής 
διατηρήσεως τών όποιων κρατερώς αμύνονται οί “Ελληνες κληρικοί είς τάς 
έπάλέεις τών έκκλησιαστικών φρουρίων μετά γενναιότητος, έστιν δτε, ούχί 
κατωτέρας τών έν φονικαΐς μάχαις άγωνιζομένων. Άγνωστα άτυχώς μέ- 
νουσι παρ’ ήμϊν καί αύτά τά δνόματα τών διαπρεψάντων έν τοϊς άγώσι 
στρατιωτών τής ελληνικής δρθοδόέου έκκλησίας.

Τδ σπήλαιον, ένθα είδε τδ φώο δ Μεσαίας, ή Γεθσημανή, δ Γολγοθάς, δ 
Πανάγιος Τάφος είναι τά πεδία, έν οίς ΰπδ τήν απατηλήν τής χριστιανι
κής είρήνης δψιν, συνεκροτήθησαν αί λυσσωδέστεραι τών μαχών. Διότι οί 
τά πάντα έκμεταλλευόμενοι διπλωμάται καί έν τοϊς άγίοις τύποις ποοκα- 
λούσιν έθνικούς ανταγωνισμούς 1

Μεταζύ τών έπιζώντων αγωνιστών άναμφιρήστως έπιφανή κατέχει θέσιν 
δ άρτίως είς τδν Πατριαρχικόν τής Άλείανδρείαο θρόνον άνυψωθείς.

Ύπδ τής διευθύνσεως τής «ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ» παρακληθείς νά χα
ράζω συντόμους τινας βιογραφικάς σημειώσεις, ένόμισα δτι καθήκον εϊχον 
νά μή άρνηθώ. Έν αύταϊς δμως δ αναγνώστης θέλει μέν εύρη άκριβεϊς 
χρονολογίας καί έζηκριβωμένην τών γεγονότων έκθεσιν, άλλ έν τοιαύτη 
περιλήψει, ώστε μόνον άσθενεστάτην θέλει λάβη Ιδέαν τής έθνικής άυά 
καί χριστιανικής δράσεως τού γενναίου κληρικού.

ήτο δ Γεράσι-
1 Φιλαδελφείας

Ύπδ τήν ίδιό- 

δτε έγένετο έκεϊ συνέλευσις τών Πατριαρχών καί τών άντι- 

των(ι877—ι88ο). Τότε έζετέλει χρέη ού μόνον άρχιγραμματέως τού Πα
ναγίου Τάφου, άλλά καί γραμματέως τής συνελεύσεως. Καθ’ ήν δ’ έποχήν 
δ Φιλαδέλφειας Γεράσιμος άπεστάλη είς Βουκουρέστιον παρά τώ βσσιλεϊ 
τής Ρωμανίας Κσρόλω. δ Φώτιος έζεπροσώπει τούς Πατριάρχας παρά τοϊς 
πρεσβευταϊς τών Δυνάμεων μετά τού Γερμανού, δστις βραδύτερον έγένετο 
Μητροπολίτης Αθηνών. Τδν Σεπτέμβριον τοΰ ι88ο έπανελθών μετά τοΰ 
Πατριάρχου Ίεροθέουείς Ιεροσόλυμα, προεχειρίσθη (ιφ Σεπτεμβρίου ι88ι) 
είς πρεσούτερον καί άρχιμανδρίτην, έίηκολούθησε δέ υπηρετών ώς άρχι- 
γραμματεύς μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Πατριάρχου τούτου.

ΦΩΤΙΟΣ έγεννήθη τδν Νοέμβριον τοΰ 18.53 έν Πέρα τή Κων- ζι σταντινουπόλεως. Δωδεκαετής, τή έπιμελεία τοΰ θείου του Ν. xWViSjL? Γιαννήκογλου έπιτρόπου τοΰ Παναγίου Τάφου έν Σμύρνη, άπε- 
στάλη είς 'Ιεροσόλυμα πρός έκπαίδευσιν κληρικήν έπ! Πατριάρχου 

Κυρίλλου τού Β’. Τώ 1866 είσήγετο είς τήν Θεολογικήν τοΰ Σταυρού σχολήν, 
λειτουργούσαν έτι άριστα. Τώ 1873 περιεβλήθη τδ μοναχικόν σχήμα, προ
χειριστείς τή κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως είς διάκονον ύπδ τοΰ Πατριάρ
χου Προκοπίου τού Β'. Τδν ’Ιούλιον τού αύτοΰ έτους άπεφοίτησε τής σχο
λής, άναγορευθείς διδάσκαλος τής Θεολογίας. Εύθύς μετά τοΰτο άπεστάλη 
είς Κωνσταντινούπολην ώς γραμματεύς τού έκεϊσε ιερού κοινού τού Παναγίου 
Τάφου, ϊνα έκπαιδευθή καί είς τήν τουρκικήν γλώσσαν. Άλλά μετά έννεάμη- 
νον απουσίαν έθεωρήθη χρησιμώτερος ώς δεύτερος γραμματεύς τοΰ έν Ίεροσο- 
λύμοις Πατριαρχικού θρόνου, καθ’ δν χρόνον άρχιγραμματεύς 1 
ιιος. Τοΰ.άρχιγραμματέως δέ προαχθέντος είς ’Αρχιεπίσκοπον 
καί άποσταλέντος ώς έπιτρόπου τού Παναγίου Τάφου είς Κωνστσντινούπο- 
λιν, τώ άνετέθη ή διεύθυνσις τών Πατριαρχικών γραφείων. 'Υ~- -ή- 
τητα ταύτην συνώδευσε τδν Πατριάρχην 'Ιεροσολύμων Ιερόθεον -είς Κων
σταντινούπολή, r π ,
προσώπων τών αγίων τόπων περί τών έν Ρωμανία μοναστηριακών κτηιιά- 
των(ι877—ι88ο). Τότε έζετέλει χρέη ού μόνον άρχιγραμματέως τού Πα
ναγίου Τάφου, άλλά καί γραμματέως τής συνελεύσεως. Καθ’ ήν δ’ έποχήν 
δ Φιλαδελφείας Γεράσιμος άπεστάλη είς Βουκουρέστιον παρά τώ βασιλεϊ 
τής Ρωμανίας Κσρόλω. δ Φώτιος έζεπροσώπει τούς Πατριάρχας παρά τοϊς 
πρεσβευταϊς τών Δυνάμεων μετά τού Γερμανού, δστις βραδύτερον έγένετο 
Μητροπολίτης Αθηνών. Τδν Σεπτέμβριον τοΰ ι88ο έπανελθών μετά τοΰ 
Πατριάρχου Ίεροθέουείς 'Ιεροσόλυμα, προεχειρίσθη (ιφ Σεπτεμβρίου ι88ι) 
είς πρεσούτερον καί άρχιμανδρίτην, έζηκολούθησε δέ ύπηρετών ώς άρχι- 
γραμματεύς μέχρι τού θανάτου τού Πατριάρχου τούτου.

Τέσσαρες μήνες δέν εΐχον παρέλθη, δτ’ έέελέ.γετο, πρίν ή συμπληρώση 
τδ τριακοστδν τής ήλικίας του έτος. Πατριάρχης Ίεροάολν- 
ιιων, «Μοκαριώτατοε, θειότο.τος, πατήρ καί Πατριάρχης τής Άγιας πό · 
λεως Ιερουσαλήμ, πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέρα τού Ίορ- 
δάνον, Κανά τής Γαλιλαίος καί Άγιας Σιών». Άλλά τό νεαρόν τής ήλι
κίας του έχρησίμευσεν ώς πρόφασις είς τούς άπαρεσκομένους έπί τή έκλογή 
του. Τοιούτοι κυρίως ήσαν οί τής Πανσλαυϊστικής προπαγάνδας άπόστολοι, 
προσεταιρισθέντες καί τούς στρατολογηθέντας έκ τής έλληνικήι έκκλησίας 
όπαδούς. Θύελλα ένέσκηψε τότε είς τήν Σιωνίτιδα έκκλησίαν, έπί πολύν 
χρόνον διαρκέσασα Δίς ήκυρώθησαν οί έκλογικοί κατάλογοι. Πάντα δέ τά 
διπλωματικά μηχανήματα έτέθησαν είς ένέργειαν κατά τού Φωτίου.

Τδν Αύγουστον τού ι883 άνεδεικνύετο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δ έκ 
Ρωαοίας έλθών ’Αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου Νικόδημος καί ένεθρονίζετο τή 22 
Δεκεμβρίου 1883 είς τδν Πατριαρχικόν θρόνον ώς ύπήκοος πλέον τής 
έν Κωνσταντινουπόλει ρωσσικής πρεσβεία ς. Ό Φώτιος, 
άνένδοτος είς τάς άρχάς, ας έπρέσδευε, καί τήν φωνήν τής συνειδήσεώς του 
άκούων, βεβαίως δέν έγένετο δργανον τών σχεδίων τού Νικοδήμου. Προε- 

τήν φυλακήν, έί ής ώδηγήθη είς τήν έν τή μονή Σινά μακράν έζορίαν. 
, ; τούτου δμως έν τή άπδ 26 Φεβρουάριου 1883 ένυπογράφω έπι- 

τελή «πρός Γεράσιμον τδνΜητροπολίτην Σκυθουπό- 
ως», γεγραμμένη μέν έν γλώσση άναμιμνησκούση τήν γλαφυρότητα τών 
ιοχωτέρων τής έκκλησίας ρητόρων, δημοσιευθείση δ’είς χωριστόν τεύχος, (*)

(*) Έν Άθήναις. Έκ τοϋ τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή. 1883.

τίμησε
Πρδ 

σ τ ο λ, 
λεως» 
έίι
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ΕΕέθηκεν «δέ ψηφισμένος Πατριάρχης Ιεροσολύμων» μετ’ 
Εκτάκτου δυνάμεως λόγου, δτι ούχί μόνον ή ύαινα Εκθάπτει τά πτώματα καί 
κατορχεΐται έν ταίς σαρΕίν αύτών, άλλά καί ό άνθρωπος δοΕομανία Εαυτόν 
παραδούς, καθίσταται καί τών θηρίων θηριωδέστερος. Άπό τής 19 Φεβρου- 
αρίου 1884 μέχρι τής ιης ’Οκτωβρίου 1890 έμεινεν είς τούς βράχους τοϋ 
Σιναίου δρους ώς νεότερος Προμηθεύς, καθ’ δν χρόνον ό Νικόδημος έν τή 
Αγία πόλει άτυχώς ΕΕετέλει τών ύποστηρικτών του τά σχέδια.

Ό F. Bliss Εν φυλλαδίω, μεταφρασθέντι έκ τής άγγλικής είς τήν γαλλι
κήν γλώσσαν ύπό τής Ρωσσίδος δεσποινίδος Σοφίας Βακούνιν (*), περιγράφει 
τόν βίον τοϋ Έλληνος κληρικού, δστις έπί έΕαετίαν περίπου διήλθεν Εκεί 
ΕΕόριστος μέν, άλλά μελετών καί διδασκόμενος, δτι δέν είναι δυνατόν νά 
έπιζητήση τις διά τής έκπληρώσεως τοϋ καθήκοντος του ΕνδοΕον στάδιον, 
χωρίς νά έΕεγείρη τήν ζηλοτυπίαν καί τό μίσος, άπαραλλάκτως ώς ό λάμ- 
πων ήλιος έΕάγει τάς έχίδνας έκ τών όπών των.

Έν τή έΕορία του ήσχολήθη είς τήν τακτοποίησιν τής έν Σινά βιβλιοθή
κης, είς τήν έκμάθησιν τής ρωσσικής καί είς τήν τελειοποίησίν του είς τήν 
αραβικήν γλώσσαν,Επίσης είς δημοσίευσιν Εκκλησιαστικών τινων μονογραφιών.

Μετά τήν κατά τοϋ Νικοδήμου γενικήν ΕΕέγερσιν καί τήν πτώσιν αύτοϋ, 
Επανήλθε [ιγ Όκτωμβρίου 1890] είς Ιεροσόλυμα, ένθα έΕελέγη, έπί τής 
Πατριαρχείας τοΰ Γερασίμου, καί τακτικός ΕΕηκολούθει Εκλεγόμενος, πρόε
δρος τής οίκονομικής Επιτροπείας, άπό δέ τοϋ έτους 1891 μέχρι τοϋ Ι899 διε- 
τέλεσεν αυθις, άνευ διαλειμμάτων, καί άρχιγραμματεύς τών Πατριαρχείων. 
Άνανεωθείσης Εν Δαμασκώ τής μετά τοΰ νέου Πατριάρχου άρχαίας αγάπης, 
έμενε παρ’ αύτώ μέχρι τής τελευτής του [9 Φεβρουαρίου 1897]· Ύτιό τοϋ 
διαδόχου αύτοϋ μακαριωτάτου Λαμιανοΰ, τοΰ νϋν λίαν ΕπαΕίως Πατριάρχου 
Ιεροσολύμων, έχειροτονήθη ό αρχιμανδρίτης Φώτιος είς Αρχιεπίσκοπον Φι- 
λαδελφείας τή 6 Δεκεμβρίου 1897, *“τά συνοδικήν δέ άπόφασιν τή ?ο Ία- 
νουαρίου 1899 Μητροπολίτης Ναζαρέτ.

Φ
.· τοϋ Πατριάρχου ΆλεΕανδρείας Σωφρονίου ( 1899) 

, σπουδαιότερου δμως είς 
τώυ δυναμέυωυ υά συντελέσωσιυ είς τήυ Εκλογήν,

βλέμματά του έστραμμένα έκ τοϋ δρους τής Χαλκιδι- 
, δπερ άκουσίως είχεν Εγκατάλειψη τω 1884, 

καί δέν Εδέχθη τήν ύποψηφιότητα. Μόνον περί τοΰ Φωτίου ούδείς

Μετά τόν θάνατον τοΰ Πατριάρχου ΆλεΕανδρείας Σωφρονίου (1899) 
πολλοί αυτόκλητοι παρετάχθησαν ώς ύποψήφιοι, σπουδαιότερου δμως είς 
μόνον ύπεδείχθη ύπό τών δυναμένων νά συντελέσωσιν εις τήν Εκλογήν, 
ό Ίωκκειμ Γ'. δστις καί μείζονας παρεϊχεν έλπίδας Επιτυχίας. ’Αλλ’ έκεϊ- 
νος συνεχώς είχε τά βλέμματά του έστραμμένα έκ τοΰ δρους τής Χαλκιδι
κής πρός τό Βυζάντιον, δπερ άκουσίως ε’χεν Εγκατάλειψη τω 1884, Εφ’ ώ 
καί δέν Εδέχθη τήν υποψηφιότητα. Μόνον περί τοΰ Φωτίου ούδείς άπολύ- 
τως, ούδείς έγίγνετο λόγος. Τούτου ένεκα ό τάς γραμμάς ταύτας γράφων 
δλωςαύθόρμητος, έτόλμησε νά ρίψη είς τήν δημοσιότητα τό όνομα 
αύτοΰ δι’ Επιστολής ένυπογράφου, δημοσιευθείσης έν τή «Έστίρι» τών Άθη-

Έκεΐνος δέ μαθών τά δημοσιευθέντα καί τήν έΕ αύτών έντύπωσιν, έμει- 
έφησυχάζων μακράν τής έκλογικής παλαίστρας, άΕιοπρεπώς δ’ έγραφε 

> 18991 ττρός τινα τών έν Άθήναις στενών συγγενών του. 
. . . ’Έχω προθύμως έφ* δρου ζωής ύπηρετείν τή εκκλησία δπου άν εύ- 

- .—in---- ο_.—a-ι.. ι---------- 1 λ — Άλλά τούτου πλέον ούδ’ έν·
«καλού μένος υπακούσω. Ά κ X η τ ο ς ήσυχάσω, ένθα καί ήσυ- 

> , . . . «Ή προθυμία είς ΰπακοήν, ούκ’έλλείπει. Ό ζήλος 
«είς Ενέργειαν Επ’ έκτελέσει τών καθηκόντων άπεδειχθήσεται σύν Θεώ 
«ζωηρός καί ακμαίος άχρις αύταπαρνήσεως· άλλά πρόθεσιςείς

δλωςαύθόρμητος, έτόλμησε νά ρίψη είς τήν δημοσιότητα τό όνομα 

νών (25 Αύγούστου 1899)» άνατυπωθείσης δ’έν ταίς Αίγυπτιακαΐς Εφημερί
ου. »--------- ----------- ·· -■’·■■ -------- »·—
νεν
(2 ι Σεπτεμβρίου

« . ~
»ρεθώ καί δπου άν θεωρηθείη λυσιτελέστερον. 
jk αλο ύ μένος ύπακούσω. Α κ λ η τ ο ς 
«χάζω ......
«είς Ενέργειαν Επ’ έκτελέσει τών καθηκόντων

»(Εκλογικός) ένεργείας. . . ούδέκατάσκιάνύφίσταται. . .«

(*) Un exile au Sinai. Port-Said. 1897.

Καί διά τών γραμμών τούτων έπιβεβαιοΰται μίαν έτι δοράν τό ύπό τών 
Γάλλων όρθώς λεγόμενον, δτι ό χαρακτήρ τοϋ γράφοντος άποτυποΰται 
είς τό ύφος τών γραφομένων.

Ή Εγνωσμένη διπλωματική ϊκανότης τοϋ Εν Αιγύπτιο πολιτικού πράκτο- 
ρος κ. Ίωάννου Γρυπάρη, λίαν άΕιεπαίνωο παρέκαμψε καί Εν τή περιστάσει 
Εκείνη, ώς είς πολλάς άλλας προγενεστέρας, μετά δεΕιότητος τούς άνα- 
φυέντας κατά τήν διεΕαγωγήν τής Πατριαρχικής Εκλογής μεγάλους σκοπέ
λους. Καίτοι δέ τά προσκόμματα παραδόΕως ΕπεΕετάθησαν, ένεκα διπλωμα
τικών καί καλογηρικών ραδιουργιών μέχρι τοΰ Φαναρίου καί τοΰ Γιλδίζ, πα
νηγυρικός ΕΕελέγη ό Φώτιος «Ελέω Θεοϋ πάπας καί Πα
τριάρχης τής μεγάλης πόλεως ΆλεΕανδρείας 
καίπάσηςγής Αίγυπτο υ», ή δ’ Εκλογή αύτοΰ έπεκυρώθη διά 
σουλτανικοΰ φιρμανίου. Είναι κατά τόν κ. Σ. Άντίοχον (*) ό δεύτερος Πα
τριάρχης, δστις έΕελέγη έν α ύ τ ή τ ή ΆλεΕανδρεία μετά τήν 
άλωσιν τής Αίγύπτου ύπό τών άράβων.

Απάντων τών Εκκλησιαστικών ρητόρων έν τή συγ/ρόνω Εποχή είναι, 
καθόσονγι γ νώσκω, Εγκρατέστερος Εν τή Ελληνική φιλολογία δ 
Επί τοϋ θρόνου τοϋ αποστόλου Μάρκου καθήμενος' τοΰτο κυρίως κατ’ έμήν 
γνώμην έμόρφωσε τόν χαρακτήρά του. Σθεναρός τήν ψυχήν καί φιλόπονος, 
εύγλωττος μέχρι γοητείας αμα καί καλλιεπέστατος τό ύφος, διακρινόμενος 
έπί διοικητική έπιβλητικότητι καί Επί διπλωματική περινοίοι. Όμιλεϊ κάλλι- 
στα καί τήν γαλλικήν καί τήν ρωσσικήν άλλά τούς Αιγυπτίους, καί μάλιστα 
τούς αραβόφωνους χριστιανούς, καταθέλγει διά τής αραβικής γλώσσης, ήν γι- 
γνώσκει άριστα.

Τοι αΰτα προσόντα προσείλκυσαν τόν σεβασμόν πάντων, Εγένετο δέ περι
ώνυμος καί είς τάς εκκλησίας τών άλλων δογμάτων. Τιμηθείς δΓέλληνικοϋ, 
όθωμανικοΰ καί πρωσσικοΰ παρασήμου, είναι καί μέλος πλείστων αρχαιολο
γικών Εταιριών, διότι τυγχάνει καί βαθύς γνώστης τής εκκλησιαστικής αρχαι
ολογίας.

Εύχηθώμεν, δπως διά τής καταλλήλου συνεργασίας μετά τών Πατριάρ
χων Κωνσταντινουπόλεως καί 'Ιεροσολύμων βελτιωθώσι τά τοϋ Ελληνι
κού κλήρου—ύπό πολλών εχθρών άπειλουμένου—άφοϋ έν τφ μεταΕύ χρόνφ 
επήλθε καί ή άνάρρησις τοϋ Ιωακείμ. Γ’, είς τόν οικουμενικόν Πατριαρχικόν 
θρόνον τοϋ Βυζαντίου, δστις δέν άμφιβάλλομεν, δτι διά τών έργων θέλει κύ
ρωση μέν δσα περί τής ικανότητάς του πανθομολογοϋνται, διαψεύση δέ δσα 
περί εΕαιρετικών πρός τήν ρωσσικήν όρθοδοΕίαν συμπαθειών έδημοσιεύθησαν.

’ΈγραφοΓ er ’Λθήναις τή 10 Νοεμβρίου 1901

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ

(’) Σ. Άντιδχου. Τά προνόμια τής ορθοδόξου τοϋ Χρίστου Εκκλησίας. Έν Άθήναις 
1901 σ.99.
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Ο ΓΑΜΟΣ TOT ΜΠΑΡΤΟΛ

ΙΑ στιγμή δεν έπέρασεν άπό τήν ημέραν κατά την ό
ποιαν ό Πέτρος Μπ'αρτόλ διωρίσθη διευθυντής τοϋ με
γάλου μηχανουργείου τοΰ Σαίν-Ρεμύ, καί δλοι, ^συγγε
νείς καί φίλοι έβαλαν εις τόν νοϋν των να τον αποκα
ταστήσουν. < Λ

— Είναι καιρός πλέον, Πέτρο μου, νά κάμης καί συ 
οικογένειαν είπε δογματικός ό θείος ’Ισίδωρος

— Βεβαίως δεν πρέπει ν’ άφήσης νά παρέρχεται και
ρός πολύτιμος, προσέθηκεν ή θεία Εσθήρ.

— “Αν ήμην εις τήν θέσιν σου, είπεν αίδημόνως ή 
έξαδέλφη Λαύρα, θά είχα ήδη καμωμένο καί τό σπή- 
τι μου.

— ’Εγώ θά είχα καί παιδιά είπεν ύπερθεματίζων ό 
έξάδελφος ’Ιωσήφ.

__ "Επειτα τί οργή !... Είπε δευτερολογών δ θείος 
’Ισίδωρος, τόσα κορίτσια έχομε έδώ καί κανένα δέν 
σοΰ άρεσει. Νά έξαφνα ή κόρη τοϋ Ζερβάλ είναι χαρι
τωμένο κοοίτσι !... Ή άλλη τοΰ δ Έρβίλ είναι ένα 
μοναδικό κομματάκι !... “Αν τ.ής γιά τήν Δουραντές 
εκείνη είναι'Οαΰμα !.. Διάλεξε λοιπόν καί πάρε !

— Δέν λέγω τό εναντίον, θείε μου είπεν ό νέος, καί 
δέν έχω άμφιβολίαν δτι δλα αΰτα τα κορίτσια είναι 
καλά καί άγια. Άλλ’ έγώ τήν γυναίκά μου θέλω νά 
τήν άγαπώ ολίγον πριν καί δέν εννοώ να πάρω μίαν 
γυναίκα ή όποια μοΰ είναι αδιάφορος.

— Μά, κουτέντιε, είπε διακόπτουσα έν άγανακτή- 
σει ή θεία Έσθήρ, δ έρως θά έλθη έπειτα. Τό καλό 
ποΰ σοΰ θέλω, πάρε τήν κόρην τοϋ δ’ Έρβίλ....

— Καί γιατί αύτην ;
— Διότι είναι καί ή πλουσιωτέρα. Καί άφοΰ δλαι σοΰ είναι αδιάφοροι, πάρε 

τουλάχιστον έκείνην ποΰ εχει την μεγαλειτερα προίκα!...
— Σάς ειδοποιώ δτι άδίκως χάνετε τά λόγια σας. Έγώ έλαβα τήν άποφα-

σίν μου. ’Εννοώ τοΰ γάμου μου νά προηγηθή δ ερως, η τουλάχιστον μια συμ
πάθεια. Εριστικώς καί άμετακλήτως ! (

Καί διά νά δώση πέρας εις συζήτησιν ή όποια έγίνετο διά πεντηκοστήν φο
ράν ενώπιον του, ό νέος έπήρε τό καπέλλο του καί εφυγεν ολοταχώς.

ώοαν έπέστρεψεν δλοι είχαν φύγει καί μόνον επάνω εις 
μίαν μικράν έπιστολήν τής θείας Έσθήρ, ή όποια ελεγε :

τό"Οταν μετά μίαν 
τραπέζι του εύρήκε

«Άκει^ιε μου,
«Σκέψου δτι σοΰ είπα περί τής δεσποινίδας 

πρόθυμοι νά δεχθοΰν τήν αίτησίν σου. Ουδεμία 
δ’ Έρβίλ. Οί γονείς της είναι 
άμφιβολία δτι καί θά τής άρε-

σης. Σκέψου λοιπόν. Πενήντα χιλιάδες φρ. εισόδημα δέν είναι παίξε γέλασε. 
»”Ελα απόψε εις τό σπήτι τοΰ Δεσήμπρ, δπου δίδεται χορός καί σέ προσεκά- 

λεσαν. Θά ήναι καί ή δεσποινίς δ’ Έρβίλ, θα την ίδής καί τότε έγώ άναλαμ- 
βάνω νά κάμω τά κατάλληλα διαβήματα.

Ή γρηά θειά σου
ΕΣΘΗΡ»

— "Α ! Μα είναι άνυπόφοροι αυτοί οί άνθρωποι, είπεν δ νέος έν αγανακτήσει. 
Έ ! Λοιπόν, όχι κύριοι γέροι θείοι καί γρηές θείες ! “Οχι ! Δέν θά πάρω μίαν 
γυναίκα τήν όποιαν δέν αγαπώ ! Οχι !

Καί έκάθησεν εις τό γραφείον του διά νά έργασθή δτε ήκούσθη δ κώδων τής 
εισόδου.

— Έξ άπαντος κανέν συνοικέσιον θά έρχεται, είπε. Μά τόν Θεόν μοΰ έρχε
ται ορεξις νά παραιτηθώ άπό την θέσιν τοϋ διευθυντοΰ τοΰ μηχανουργείου τοΰ 
Σα'ιν-Ρεμύ. Θά ήναι δ μόνος τρόπος να μή μ.έ θέλη καμμία άπό αύταίς τής 
κυρίαις.

Τήν στιγμήν έκείνην είσήλθεν δ ύπηρέτης μέ έν έπισκεπτήριον.
— Ή δεσποινίς δ’ Έρβίλ, είπεν δ νέος κατάπληκτος. "Ω ! Αυτό έλειπε νά 

έλθη τώρα μόνη της, ίσως διά νά ζητήση τήν χείρα μου. Αυτό πλέον είναι άπί- 
στευτον !

Καί στραφείς προς τόν ύπηοέτην.
— “Ας δρίση.
Μετά έν λεπτόν τής ώρας ή θύρα ήνοίχθη καί είσήλθεν ή δεσποινίς δ' Έοβίλ.
Ό Πέτρος έδοαμεν εις προϋπάντησίν της.
— Λάβετε τόν κόπον, δεσποινίς, νά καθήσητε είπε προσφέρων τό καλλίτερον 

κάθισμα.
Ή νεάνις, συγκεκινημένη κατ’ αρχάς, ήοχισεν έπί τέλους νά καθησυχάζη.
— Συγχωρήσατέ με, κύριε, ιίπε διά τό διάβημά μου αυτό τό όποιον βεβαίως 

πολύ θα σάς έκπλήττη.
— 'Ομολογώ, δεσποινίς, είπεν δ νέος, δτι επειδή.... δέν ενω την τιμήν να 

σάς ήμαι γνωστός.... Άλλα τοΰτο δέν εμποδίζει νά θειοοώ την επίσΧεψίν σας, 
ώς μίαν άπροσδόκητον ευτυχίαν.... Έάν έχετε τήν καλωσύνην νά μοΰ είπήτε 
τον σκοπόν τής έπισκέψεώς σας.

— Πολύ λεπτός δ σκοπός αυτός καί....
— Εννόησα, είπε καθ’ εαυτόν δ Πέτρος. Έξ άπαντος έρχεται νά ζητήση 

την χείρα μου. Μά τόν Θεόν, ώς τόσον πολύ έπροόδευσεν δ κόσμος!...
Ή δεσποινίς δ’Έρβίλ έξηκολούθησε.
— Θά έλθω κατ’ ευθείαν εις τόν σκοπόν. Πρόκειται περί ένός μελετωμένου 

συνοικεσίου.
— "Α ! Σχέδια απλώς !
— Διόλου άπλώς. Αί συνεννοήσεις έχουν προχωρήση πολύ.
— Μπά !
— Βεβαίως. Οί γονείς μου καί ή θεία σας είναι εις διαρκή κίνησιν. Τώρα 

οεν αναμένεται παρά ή συναίνεσίς σας. "Οσον έμέ.... δέν μ’ έρωτα κανείς. 'Ο 
πατήρ μου μοΰ είπε : «Σκεπτόμεθα να σοΰ δώσωμεν τόν κ. Μπαοτόλ τόν νεον 
διευθυντήν τοΰ μηχανουργείου τοΰ Σαίν-Ρεμύ. Θέσις θαυμασία, είκοσι πέντε χι
λιάδες φρ. μισθός, εϋρύτατον μέλλον, παράσημον άσφαλώς, πολιτική άποκατά- 
στασις ύπερασφαλεστάτη. Είναι μία λαμπρά ευκαιρία την όποιαν δέν έννοώμεν 
να χασωμεν, πρός τό συμφέρον σου.»

Ο Πέτρος έφαίνετο κατάπληκτος.
— "Ωστε δεσποινίς τόσο·' έπροχώρησαν τά πραγματα;
— Μάλιστα, κύριε.
— Περίεργον!
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— Περιεργότατον ! Νά λάβουν τοιαύτην άπόφασιν χωρίς νά μέ συμβουλευ- 
θούν. Διότι έγώ, κύριε, δέν σας αγαπώ.

— ”Α !
— Διόλου.
— "Ω ! Δεσποινίς !...
— Μάλιστα, κύριε δέν σας αγαπώ. Καί άν ήλθα εδώ, ήλθα δια να σάς ειπω 

δτι δέν έχετε τδ δικαίωμα νά συνεννοήσθε μέ τους γονείς μου δια να με διαθεσητε 
όπως θέλετε σεις ! Χωρίς νά εχητε ιδέαν τών ορέξεων τοΰ χαρακτήρός μου, με 
ύποχρεώνετε νά σάς πάρω. "Ερως πρδς εμέ βεβαίως δέν σάς ύπαγορεύει τα δια
βήματα ταϋτα I ”Αρα τδ κάμνετε διά λόγους συμφέροντος. Λοιπδν μάθετε, κύ
ριε, ότι ά' μέ πάρετε, θά ήμαι μέν σύζυγος εννοούσα τα καθήκοντα της, αλλα 
δέν Οά σάς αγαπώ !

Καί ήγέρθη διά νά φύγη.
— Δεσποινίς, εΐπεν ά Πέτρος, άκούσατέ με μίαν στιγμήν. Με αδικείτε. Οΰτ’ 

έγώ σάς αγαπώ καί ούτε καί εσκέφθην να σάς νυμφευθώ.
— Πώς ; "Ωστε όσα μοϋ είπαν ήδη οί γονείς μου ;....
— Τά έφαντάσθησαν.’Ίσως μέ παρέστησε κακώς ή θεία μου.... "Οσον αφορά, 

δμως εμέ, ήρνήθην πάντοτε και ιδού ακόμη τδ γράμμα τής θείας μου απδ τδ 
οποίον φαίνεται πόσας προσπάθειας κατέβαλλαν δια να με πεισουν.

Ή νεάνις άνέγνωσε μετά προσοχής τήν επιστολήν.
— Είναι δυνατόν ; Είπε ! "Ωστε καί σείς αρνείσθε ;
— ’Απολύτως.
-— Καί διά τδν αύτδν λόγον, διότι δέν θέλετε νά νυμφευθήτε χωρίς έρωτα ;
— 'Απλούστατα !
Ή δεσποινίς δ* Έρβίλ ήρυθρίασε.
— ’Ά ! Κύοιε, είπε.... Πόσον λυπούμαι πού σάς ώμιλησα πριν....
— Διόλου, δεσποινίς, εΐπεν ό ΙΙέτρος ’Ίσα, ίσα, σάς είμαι άπείρως ύπόχςεως. 

'Εγώ πρέπει νά σάς ζητήσω συγγνώμην διότι τδ όνομα μ.ου ανεμίχθη ακουσιως 
μου.'Οπωσδήποτε ησυχάσατε, δεσποινίς, έκ μέρους μου δεν θα ενοχληθήτε πλέον.

— ’Ώ ! Πόσον είσθε καλδς, κύριε.
— 'Απλώς ειλικρινής, δεσποινίς.
— Λοιπόν, καί πάλιν σάς ευχαριστώ, κύριε. Θά έπανιδοθώμεν ταχέως, ίσως 

απόψε μάλιστα, εις τδν χορδν τού Δεσήμ,πρ, αφού ό λόγος δια τον όποιον προσ- 
εποιούμην ότι έχω πονοκέφαλον, ελειψε.

— ’Απόψε I... Θά έλθω κ’ έγώ δέν ύπάρχει καί δι’ έμέ λόγος νά μήν έλθω. 
Καί έχωρίσθησαν μέ έν γλυκύ μειδίαμα εκατέρωθεν.
— Χαριτωμένη αυτή ή μικρούλα, έσκέφθη ό Πέτρος-.
— Πολύ καλδς νέος, εΐπεν ή δ’ Έρβίλ καθ’ έαυτήν. 

νά έπισπεύση τδν γάμον της ; Διότι ηξευρ- την συμφοράν του. Φθηνά τήν γλύ
τωσες.

— ’Ώ ! Θεία μου, είσαι πολύ αυστηρά !
— Αύστηροτέρα ακόμη θα γείνω. Άκούς έκεί μέ αύτά τά χάλια νά μάς έλ

θουν και είς τδν χορόν. Σάν δέν ντρέπονται !
— "Α ! Έδώ είναι ;
— Βεβαίως. Νά την έκεί κάτω. "Ελα μαζύ μου νά ίδοΰμε τής άλλαις τώρα..
— ’Αφήστε με ολίγον, θεία μου. Θέλω κάποιον νά συναντήσω !...
— ΓΙοίον ;
— Τήν δεσποινίδα δ’ Έρβίλ, θέλω νά χ ορεύσω μαζύ της....
— Μπά καί γιατί ; '
— Διά νά τήν γνωρίσω καλλίτερα καί να τήν πάρω όσον τδ δυνατόν γρη

γορότερα.
— Νά τήν πάρης ; Μα έτρελλάθηκες παιδί μου ;
— ’Ίσως !...
Καί άφίνων τήν θείαν του είς τήν κατάπληξίν της, έσπευσε πρδς τήν δε

σποινίδα δ’ Έρβίλ.
— Θά έχητε τήν καλωσύνην δεσποινίς, να μοϋ παραχωρήσητε τδ πρώτον 

βάλς ;
— Ευχαρίστως, κύριε.
Καί οί δύο νέοι ήρχισαν να χορεύουν, ενώ ό θείος Ισίδωρος, ή θεία Έσθήρ, 

ό έξάδελφος Ιωσήφ καί ή έξαδέλφη Λαύρα άντήλλασσαν σημεία ύπερτάτης 
απελπισίας.

Ό Πέτρος Μπαρτδλ καί ή Σωσσάνη δ’ Έρβίλ είναι σύζυγοι πρδ δύο μηνών 
καί έγκαιιεστάθησαν είς Σαίν Ρεμύ, περιττόν δέ νά προσθέσωμεν δτι είναι σύ
ζυγοι ευτυχείς.

— Περίεργον, λέγει ή Σωσσανη εις τον σύζυγόν της, περίεργον δτι ήγαπή- 
θημεν συγχρόνως καί οί δύο καί μαλιστα ενώ προσεπαθούμεν ν’άποδείξιυμεν δ είς 
εις τδν άλλον δτι δέν άγαπώμεθα !...

— ’Αλήθεια !
— Καί ακόμη περιεργότερον οτι συνεπεσε νά μέ ζητήσης ακριβώς δταν διε- 

δόθη είς τδ χρηματιστήριου έκείνη η ψευδής φήμη δτι δ πατήρ μου κατεστράφη 
καθ’ ολοκληρίαν. Χωρίς αυτήν τήν περιπέτειαν Οά ήμπορούσα νά νομίσω δτι 
μ’ επήρες διά τήν προίκα μου !.·.

[Λ/ετάφρασις γ. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛονΙ MIX. ΤΡΙΒΩΛΥ

Είς τάς ένδεκα τής νυκτδς ό Πέτρος, δστις είχεν ένδυθή μέ κάποιαν ανυπο
μονησίαν, είσήρχετο εις τήν αίθουσαν τοΰ Δεσήμπρ είς την θύραν τής όποιας 
τδν άνέμενεν ή θεία Έσθήρ.

— Βλέπεις, θεία μου, εΐπεν δ νέος, ότι έρχομαι δια νά σου κάμω τδ χατήρι 
σου ; Πού είναι ή δεσποινίς δ’ Έρβίλ ; Παρουσίασε με νά τής κάμω ολίγο κόρτε.

’Αλλά παραδόξως ή θεία έξερράγη ακράτητος.
— Κακόμοιρε ! Τώρα θ’ άκούσης. Μίαν ώραν σε περιμένω έδώ. Άποχαιρε- 

τησέ την την δ’ Έρβίλ.
'Ο Πέτρος ώχρίασε.
— Διατί; Τί τρέχει ;
— Καταστροφή !
— Δηλαδή ; ’Εξηγήσου !
— Νά, δλη ή περιουσία της έχάθη. Εννοείς τώρα διατί ό πατέρας της ήθελε
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ϋτυχοΰμεν νά τιμήσωμεν μ'ε τήν 
εΙκόνα ενός τών μεγίστων συγ
χρόνων φιλοσόφων, τοΰ Max 
Nordau, τήν «Ποικίλην Στοάν» 

διά τήν όποιαν ό περιφανής συγγρα 
φεΰς εΤχε τήν καλωσύνην νάποστείλη 
ήμΐν τήν επιστολήν, ήν κατωτέρω 
δημοσιεύομεν.'Ο NAS ΝΟΡΑΑΟΥ εί
ναι γνωστός έπαρκως εις τό Ελλάνι
κόν δημόσιον έκ τών έξόχων έργων 
του ό · ’Εκφυλισμοί· και τά «Κατά 
Συνθήκην ψεύδη· . ’Εκτός όμως τού
των ό μέγας κοινωνιολόγος καί ψυ
χίατρος συνέγραψε καί άλλα έργα, 
κοινωνιολογικός καί ψυχολογικός 
μελετάς, τά «ΠαράδοΕα», τήν «Ψυχο
φυσιολογίαν τήί μεγαλοφυίαο καί τοϋ 
ταλάντου»,τήν «Νόσον τοΰ Αίώνοί», 
τήν «Κωμωδίαν τοΰ αίσθήματοο καί 
έτερα πολλά. Ό Νορδάου δημόσιό- 
γραφών καί συγγράφων, επιδιώκει 
την ενσάρκωσήν τών έπιστημαν^κών 
του ιδεωδών, τής άληθείας, επιτιθέ
μενος κατά τών σινικών τειχών τής 

ΧΜΑΞ ΝΟΡΔΑΟΥΧ άμαθείας, τών προλήψεων, τοΰ ψεύ
δους καί τοΰ έγωϊσμοΰ,ΰπερασπίζων 

τήν αλήθειαν και τήν ελευθερίαν ύπό τήν βαθυτάτην αυτών ουσίαν καί 
ύψούμενος ούτως έν τή εκτιμήσει καί άγάπη καί τή ευγνωμοσύνη τής άν- 
θρωπότητος όσον καί οί μ-έχρι τοΰδε μεγαλοφυέστεροι αυτής φίλοι.

' Μετ’ άληθοΰς υπερηφάνειας διασώ'ζωμεν έν τή «Ποικίλη Στοά» τήν Επίτη
δες δι’ αύτήν γραψεϊσαν έπιστολήν τοΰ μεγάλου σοφοΰ, ήν άπηύθυνε πρός 
φίλον ήμών ιατρόν καί συμπαθή συνεργάτην. 'Εν αυτή έκδηλοΰται ή εΰελ- 
πις καί βαθεΐα γνώμη τοΰ Μ AS ΝΟΡΑΑΟΥ καί διαλάμπει είς τάς γραμμάς 
της ή αίσιοδοξία καί ό άκρατος ενθουσιασμός πρός τό ιερόν όνομα τής 
άθανάτου 'Ελλάδος. Τί αξίζει 'έν τοιοΰτον γράμμα, όπερ χαρίζει αληθείς 
άναλαμπάς ζωής και προσδοκίας είς τό βάθος πάσης 'Ελληνικής ψυχής, 
μεθ’ όλην τήν ΰψίστην απαισιοδοξίαν, ήτις μας καταβυθίζει εις μελανόν 
πέλαγος μελαγχολίας καί θλίψεως! ’Ιδού ή επιστολή:

sous un abri unique tous les membres disperses de la famille hel- 
ldne. La Crete ne saurait rester lougtemps dehors, quelquesef- 
froyables grimaces de chouettes que Γ Europe lui fasse encore. 
La grande explication finale peut etre n’ aura pas lieu avec la 
Turquie, mais avec la Serbie, la Roumanie, mais surtout avec 
—la Russie. Car le grand ennemi de 1’ Hellenisme, n’ est plus 
aujourd’hui, malgre la derniere guerre, la Turquie, qui prepare 
sa retiaite de 1’ Europe, mais la grande puissance slave qui de- 
mande pour sa race les pays balcaniques. La Russie autant que 
la Servie et la Rulgarie, travaillent a faire de la «Konstantino- 
polis» grecque un «Tsarigrad» yougo slave. L' Hellenisme ne 
pourra pas eviter la grande lulte pour ces possessions historiques 
-vieilles de milliers d’ annees. J' ai la confiance en lui qu’il ne 
se laissera jamais eeraser par le Slavisme. pas meme par l’im- 
mence Russie. Un peuple qui avec tant de joie, tant de fraicheur, 
tant d’elan s'est eveille a une vie nouvelle, un peuple, dans 
loutes les veines duquel la civilisation enropeenne circule si ri- 
chement, si impetueusement,ne saurait etre assassine. Et du mo
ment qu’ il vivra, il arrivera aussi avec la necessite d’une loi 
naturelie a 1’Unite Panhellenique.»

Croyez moi. \Ttre bien devoue,
M. NORDAU

Paris, le 6 Fevr. 1901 
Mon cher confrere et ami,

Je crois ne pouvoir faire mieiix que de traduire ce que 
j’ai publie dans la «Nouvelle Presse libre» de Vienne, en y 
parlant, dans ma revue historique annuelle.de la derniere guerre 
turco- hellenique.

Voici ce passage ;
«... Le peuple hellenique ne doit pas se laisser ddcourager 

par ses infortunes. Hauts les coeurs 1 Redressez-vous fierement! , 
La Hellade a a remplir des taches enormes. Elie doit rassembler

*11 μετάφρασές τών ανωτέρω ωραίων τούτων γνωμών τοΰ φιλέλληνος σο
φοΰ Συγγραφέως έχει ώς εξής :

ΙΙαρίσιοι 6(2) 1901 
Αγαπητέ συνάδελφε καί φίλε,

ΟΜΙΖΩ οτι τό καλλίτερου δπερ δύναμαι νά πράέω, εί
ναι να μεταφράσω εκείνο όπερ έδημοσίευσα εις τόν ν Νέον 
ΈΙεύθεροι Τύπον» τής Βιέννης, έν ώ ώμίλουν, έν τή έτη-

σια ιστορική μου έπιθεωρήσει περί τοϋ τελευταίου Έλληνο-τουρ- 
κικοϋ.

’Ιδού ή περικοπή αυτή (Ν. Έ.Ι. Τύπος. Βιέννης 1η Ίαν.)
«... Ο Ελληνικός λαός δέν πρέπει ν ’ άποθαρρυνθή έκ τών 

δυστυχημάτων του Υψηλά τάς καρδίας ! Ένταθήτε ύπερηφάνως 
θρθιοι! ‘Η Ελλάς έχει νά έπιτελέση άποστολάς γιγαντιαίας. Όφεί- 
λει νά συνάθροιση ύπό τό αύτό άσυλον όλα τά σκορπισμένα μέλη 
Τής Ελληνικής οικογένειας. Ή Κρήτη δέν θά δυνηθή νά μείνη 

έπΐ μακράν, όσον δήποτε άπαισίους μορφασμούς καί άν κάμη 
ακόμη ή Εύρώπη Ή μεγάλη τελική έέήγησις πιθανώς δέν θά λάβη 
χωράν μετά τής Τουρκίας, αλλά μετά τής Βουλγαρίας, ίσως έπί- 
°ης μετάτής Σερβίας, 'Ρουμανίας.άλλά προ πάντων — μετά τής'Ρωσ-

annuelle.de


αίας. Διότι ό μέγας έχθρός τοΰ Ελληνισμού δέν είναι πλέον σή
μερον, μέ δλον τόν τελευταΐον πόλεμον, ή Τουρκία ήτις παρασκευά
ζει τήν άπό τής Ευρώπης άποχώρησίν της, άλλ ’ ή μεγάλη σλαυϊκή 
δύναμις ήτις ζητεί διά τήν φυλήν της τάς βαλκανικός χώρας. Ή 
'Ρωσσία όσον και ή Σερβία καί ή Βουλγαρία έργάζονται δπως κατα- 
στήσωσι τήν Ελληνικήν « ΚωΓσταντινούποΊι,ν» έν γιουγκοσλαυϊκόν 
«Τσάριγραδ». Ό Ελληνισμός δέν Θά δυνηθή ν’ άποφύγη τήν με- 
γάλην πάλην διά τάς άρχαίας, άπό χιλιάδων έτών ίστορικάς κτήσεις.

Έχω πεποίθησιν είς αυτόν ότι δέν θ’άφήση ούδέποτε νά συν
τριβή ύπό τοϋ Σλαυϊσμοϋ, ούτε ύπ'αύτής τής άπεράντου 'Ρωσ- 
σίας. Λαός δστις μέ τόσην χαράν, μέ τόσην δροσερότητα, μέ 
τόσην όρμήν έζηγέρθη πρός νέαν ζωήν, λαός είς δλας τάς φλέ
βας τοΰ όποιου δ Ευρωπαϊκός πολιτισμός κυκλοφορεί τόσον άφθό- 
νως καί ζωηρώς δέν δύναται νά δολοφονηθή. Θά ζήση, καί άφ’ήε 
στιγμής ζήση θά έπιτύχη, καί Θά φθάση επίσης, διά τοϋ άναποδρά 
στου των φυσικών νόμων, είς τήν Πανελλήνιον Ενότητα.

Μετά πάσης αφοσιώσεω;,
Μ. NORDAU
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τούτο ώφειλε να άρχίση παράγουσα εύθύς άπό τής πρώτης τοΰ βίου 
ανατολής.

Ιά πρώτα έτη εν τούτοις τής ήλικίας του ύπήρξαν τά όλιγώτερον 
δυστυχή τής ζωής του, διότι πεπροικισμένος μέ ώραίαν φωνήν ύψιφώ-

SCHUBERT

—»—

ΛΥΚΕΙΑ καί μελαγχολική μεγαλοφυία, πνεΰμα ούράνιον, 
έψαλλε μέ τήν φωνήν καί μέ τήν καρδίαν άπό τής στιγμής 
τής γεννήσεως μέχρι θανάτου.

Κατά τήν συνοικίαν τοΰ Lichtenthal, έν Βιέννη, οί
κάτοικοι μέ αγάπην δεικνύουσιν είς τόν ξένον οικίαν φέρουσαν έπί τής 
προσόψεως μικράν έκ φαιού μαρμάρου πλάκα μέ τήν έπιγραφήν

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ SCHUBERT ΟΙΚΙΑ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ

καί δεξιά έπεξειργασμένην λύραν, αριστερά στέφανον και τήν χρονολο
γίαν τής 31ί? Ιανουάριου 1797.

'Γπό τήν στέγην εκείνην έγεννήθη ό βασιλεύς τών λυρικών, ό τερ
πνός ποιητής τών ήχων, ό μουσικός ό μάλιστα ποιητης έξ. όσων ποτέ 
έγεννήθησαν.

'Ότε ήλθεν είς τόν κόσμον, δέν ύπήρχε πάντοτε άρτος έν τώ πατρικώ 
οϊκω. Ήτο τό δέκατον έβδομον τέκνον οικογένειας, ήτις συνετηρεϊτο 
άπασα έκ τής πενιχράς καί μόνης προσόδου, τοΰ μισθού πατρός πτωχού 
διδασκάλου τής Βιενναίας συνοικίας τοϋ Lichtenthal.

'Γπό τοιοΰτον αστερισμόν έγεννήθη εκείνος τοΰ όποιου τό όνομα είναι 
ακόμη ζωντανόν, ώς άν είχεν άποθάνει χθές μόνον, ένώ παρήλθον έβδο- 
μήκοντα έτη, άφ’οτου κοιμάται τόν μέγαν ύπνον.

Καί έγεννήθη ό Schubert ευεπίφορος πρός τάς έντυπώσεις, εύφάν- 
ταστος, ευαίσθητος. Βρέφος, έζήτει τήν γλώσσαν, ΐνα ψάλλη ό τι ή ένδό— 
μυχός φωνή τώ ένέπνεε. Καί οί φθόγγοι τούς όποιους έψέλλιζε διά τών 
παιδικών του χειλέων ήτο Μουσική.

Μέ τά παιδικά έτι βήματα ήρχισε νά παράγη’ ίσως διότι ή φύσις 
προησθάνετο ότι ή ΰπαρξις αύτη έμελλε νά τερματισθή προώρως καί διά

εισηχθη εις τόν χορόν τοΰ αύτοκρατορικοΰ ναού, όπου άπέλαυε 
ασκαλιας δωρεάν καί συντηρήσεως, άλλά μετ’ ολίγον χρόνον κατα- 

f φέτα, ή φωνή του και τότε άρχιζε: ο όντως δυσχερής δι αύτόν καί 
πλήρης στερήσεων βίος. Έκτοτε ώφειλε νά πορίζηται τά πρός τό ζην
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καί ήτο τοΰ λοιπού τδ πώς έζη μ.υστήριον. Είναι δμως γνωστόν δτι ή 
εστία τοΰ δωματίου του εμενεν ανευ πυρος και πολλακις τω ελειπε και 
τό χρήμα, ΐνα άγοράση τόν χάρτην τών χειρογράφων του.

Παρά πάσας τάς στερήσεις ταύτας ή μουσική του έμπνευσις δέν 
έστείρευσε. Τά έτη τών στερήσεων ύπήρξαν τά γονιμότατα τής ζωής 
του. Είς τήν εποχήν ταύτην ανάγεται καί τό κατ εξοχήν δημώδες των 
έργων αύτοΰ «Erlkonig».

'Ημέραν τινά έν τω δωματίω αύτοΰ βεβυθισμένος είς τάς ώς πάντοτε 
μελαγχολικάς του σκέψεις σταματά τό βλέμμα τυχαίως έπί τίνος τών 
τόμων τοΰ Gcethe. Άναγινώσκει τούς στίχους τοΰ Erlkonig- ο 
συρίζων ήχος τοΰ ανέμου καί ό τρόμος τοΰ μαγευμένου δάσους παρου
σιάζονται έν τή φαντασία του άναζώντα. Είς έκαστον στίχον τοΰ ποιή
ματος νομίζει δτι ακούει παράδοξον, ύπερκόσμιον μουσικήν καί μελο
ποιεί τό έργον. Τό άσμα τοΰτο, δπερ τοσοΰτον έσπευσμένως έμελοποίησε, 
προώριστο νά έχη λαμπρόν μέλλον. Έκτελεσθέν έν Βιέννη ύπό τοΰ 
διάσημου άοιδοΰ Vogle. τοΰ άνά τόν κόσμον γνωστοΰ ψάλτου τών 
έργων τοΰ Schubert, προξενεί αϊσθησιν. Τό άσμα αύτό ό τυφλός ποιη
τής Jean Paul έζήτησε νά τώ ψάλλωσιν όλίγας ώρας πρό τοΰ θανάτου 
του, τό άσμα τοΰτο παρηγόρησε τοΰ Beethoven τάς τελευταίας ήμε- 
οας, αύτό τοΰτο συνεκίνησε τό τελευταΐον έτος τής ζωής τοΰ Goethe.

Ό Schubert ήτο δυστυχής, διότι δτε οί Μουσικοί έν Γερμανία 
είχον τοσαύτας τιμάς και έτύγχανον τοσαύτης λατρείας καί παρ αυτών 
έτι τών βασιλέων, ό Schubert έφευγε τάς αύλάς καί έν γένει τούς 
μεγάλους. Μόνον τήν πρόσκλησιν τοΰ Ούγγρου κόμητος Esterhazy 
έδέχθη καί ταύτην δτε παρεθέριζεν ούτος έν Ούγγαρία. Έν τώ μέσω 
τής οικογένειας ταύτης, τής όποιας τά τέκνα έδίδασκε Μουσικήν καί 
ήτις μετά πάθους ήγάπα τήν τέχνην, διήλθε τάς καλλιτέρας στιγμάς 
του ό Schubert, διότι έκεϊ συνεκεντροΰντο διάσημοι καλλιτέχναι καί 
έξετέλουν τά έργα του, τά πλεϊστα τών όποιων ήσαν εμπνευσις έκ τής 
αρετής τοΰ εύγενοΰς έκείνου κύκλου και άλλα άπεικόνισις τών φυσικών 
εικόνων τών Στυρικών ορέων.

Άπό τών πρώτων αύτοΰ συνθέσεων τόν χαρακτηρίζει ή βαθεΐα έκείνη 
μελαγχολία, τήν όποιαν ό Μίλτων έν τω «Penseroso» του ονομάζει 
goddess divinest holy and fair. Άλλά καί οί τίτλοι τών πρώτων 
του έργων είναι πένθιμοι ώς σκιά τοΰ θλιβερού βίου του καί τοΰ ουτω 
προώρου τέλους του.

Ό Schubert είναι παγκόσμιος μουσικός, διότι έψαλλε πάσαν στορ

γήν, διότι είναι ό άοιδός τών θλίψεων καί τών ελπίδων, τάς όποιας δοκι
μάζει ή ανθρώπινη ψυχή. Είναι έπί πλέον ό δημιουργός τοΰ άσματος, 
είναι ή δημώδης μελωδία, είναι ό ψάλτης τής νεωτε'ρας Γερμανίας καί 
εις τό μέγα έργον τοΰ μουσουργοΰ προσθέτει τό μέγα έργον τοΰ πατριώ
του, καθότι είχεν εισχωρήσει είς τήν ιστορίαν τοΰ τόπου του. Είναι δέ 
τά πλεϊστα τών ασμάτων του μελοποίησις τών νεωτέρων ποιητών τής 
Γερμανίας, τοΰ Gcethe, τοϋ Schiller, τοΰ Heine καί τοΰ Muller.

Δέν ύπήρξεν είδος μουσικής απρόσιτον είς τήν μουσικήν ιδιοφυίαν τοΰ 
Schubert. Τό μελόδραμα, ή έκκλησιαστική μουσική, ή συμφωνία, τό 
άσμα καί αύταί αί συνθέσεις διά κλειδοκύμβαλου έπλουτίσθησαν έκ τής 
μουσικής μεγαλοφυίας του.

Αί λειτουργίαι τοΰ Schubert έχουσιν απερίγραπτου καλλονήν. Είς 
τοΰτο δέ συνέτεινεν ή άκρως σκεπτική ψυχή του. Καί τινες τών ψαλμών 
του συντεθειμένοι διά γυναικείας φωνάς νομίζει τις δτι έγράφησαν ΐνα 
ψαλώσιν ύπό χορού αγγέλων.

Έπί κεφαλής τών έργων του αναγράφεται ή συμφωνία του ή έπικλη- 
θεϊσα «άρχίσασα συμφωνία» τήν όποιαν συνέθεσεν είς δύο έποχάς, καί 
ήτϊς άφίνει τόν ακροατήν μέ συναίσθημά τι έλπίδος.

Ό Schubert έζη έν τω κόσμω, δπως ό ταξειδιώτης έπί πλοίου, μέ 
τήν έλπίδα δτι θά άπεβιβάζετο δ'σον ούπω είς τήν ακτήν καλλιτέρου 
κόσμου καί προσεδόκα τήν ώραν ταύτην μέ τόσον πόθον, ώστε έγραφεν 
έν τινι χειρογράφω ποτέ «ό'ταν κατακλίνωμαι πάσαν εσπέραν, έλπίζω 
δτι δέν θά έγερθώ πλέον».

ΤΙ «άρχίσασα συμφωνία» είναι είκών τής καρδίας του. Έν τώ μέσω 
τής θείας έν αύτή μελωδίας παρεμβάλλονται άπροσδοκήτως άρμονίαι 
τεταραγμέναι. Καί είναι αύται αί θλίψεις καί αί συγχύσεις αί ταράτ- 
τουσαι τήν γαλήνην καί τήν εύτυχίαν τοΰ ανθρωπίνου βίου. Τό έργον 
διεγείρει προδήλως είς τόν ακροατήν τό αίσθημα εύτυχίας έν γαλήνη,, 
γαλήνης έν εύτυχία, τάς όποιας έρχονται αίφνης νά διακόψουν 
τά δάκρυα.

Από τό έργον άλλως τοΰ Schubert, τοΰ όποιου ό κυρίαρχων τόνος 
είναι ή θλϊψις καί ή έλπίς. ή μελωδία χύνεται ώς τό άρωμα, άπό τών 

ιαρά πάντων ούτος ώς ό βασιλεύς 
τόν ύψηλόν καί πλήρη εύλαβείας 
πρός τό θειον πίστιν καί άφοσίω- 
ό ύπέρ πάντα άλλον θρησκευτικός

είναι ή θλϊψις καί ή έλπίς, ή 
ανθεων. Διά τοΰτο καί όμ.ολογεϊται τι 
τών μελωδών. Ενώ άφ ετέρου διά 
χαρακτήρα τοΰ έργου του ώς καί τήν 
’’■ν, ήν άποπνέει ό Schubert, είναι 
μουσουργός, ίερεύς—συνθέτης.
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Χωρίς ποτέ νά δώση προσοχήν είς τήν αισθηματικήν άντίληψιν τοΰ 
κοινού, χωρίς νά λάβη τι έκ τοΰ εξωτερικού κόσμου, άλλά μόνον χύνων 
είς μελωδίαν τάς θλίψεις καί τάς ελπίδας του, ζών έν τη ατμόσφαιρα

ΜΝΗΜΕΙΟΝ SCHUBERT ®

τής αρμονίας καί ψάλλων άπαύστως ό λεπτός ούτος σύντροφος πάσης 
μοναξίας, έφθινεν έκ τής έξαντλήσεως, ήτις παρακολουθεί συνήθως τάς 
καθ’ ύπερβολήν ευαίσθητους ιδιοσυγκρασίας. Καί έν τούτοις είς τάς

άσθενεστέρας άκόμη στιγμάς τοΰ βίου του άπαύστως καί έν σπουδή συνέ- 
θετεν, ώσεί έσπευδε νά τελείωση τό έογον του πριν ή ψυχή αύτοΰ άποπτή.

Καί κατώρθωσεν έν οΰτω νεαρά ηλικία ν’άφήση έργον τοσοΰτο λαμ
πρόν καί πολυσχιδές. "Εργον θρησκευτικόν, τοΰ όποιου κορύφωμα τό 
«ave Maria», ύπερφυσικόν, τοΰ όποιου κορύφωμα «ό χαιρετισμός τοΰ 
φάσματος», συμβολικόν, ούτινος αριστούργημα ό «Erlkonig», κλασι
κόν μέ σε'μνωμα τόν «Φιλοκτήτην» , περιγραφικόν μέ έντρύφημα τό 
«'Όμιλος έν Ταρτάρω», άσματικόν μέ βάθος σκέψεως, οίον ό «πλάνης», 
λυρικόν μέ πάθος, ώς ή «mignon».

Άλλ’ ή μελαγχολία ήρχιζε πλε'ον νά τον κυριεύη βαθύτερον καί έβυ- 
θίζετο πολλάκις είς τήν έσχάτην άπόγνωσιν καί αυτή ή άλλοτε φαινομε
νική κατά στιγμάς εύθυμία του είχε διά παντός έκλίπει. Ήγγιζε πρός 
τό τέλος του. Μικρόν προ τοΰ θανάτου έδωκε τήν πρώτην καί τελευ- 

Ιταίαν του Μουσικήν Εσπερίδα, καθ’ ήν έξετε'λεσε μόνον ίδιας αύτοΰ 
συνθέσεις. Ό ένθουσιασμός τοΰ κοινού, δστις ήτο απερίγραπτος, τώ έξη— 
σφάλιζε τόν στέφανον τής δημοτικότητος, άλλ’ ή χειρ, ήτις ήρχετο νά 
τόν λάβη, ήτο ήδη πολύ αδύνατος.

Μέ τά τελευταία πίπτοντα φύλλα τοΰ φθινοπώρου έξέπνευσε διανύων. 
μόλις τό 3107 έτος τής ηλικίας του, καί ό νεκρός του ώδηγήθη πλησίον 
τοΰ μέρους ένθα είχε ταφή ό Beethoven. Περίεργον γεγονός ιστορείται 
περί τοΰ Schubert καί τοΰ Beethoven. "Οτε ό Beethoven ήτο είς 
τήν τελευταίαν άγωνίαν τοΰ θανάτου μεταξύ τών πολλών καί θαυμα
στών φίλων του, ο'ίτινες τόν έπεσκέφθησαν, ήτο καί ό Schubert, δστις, 
άφοΰ έπί τινας στιγμάς προσεϊδε τόν άγωνιώντα σιωπηλώς, έξεχύθη είς 
λυγμούς καί έξήλθεν άπό τό δωμάτιον τοΰ έκπνέοντος. Τήν ήμέραν τοΰ 
ένταφιασμοΰ τοΰ Beethoven ό Schubert, καθήμενος μετά δύο φίλων 
έν τινι καπηλείω, μεθ’ ών συνέπινε κατά τό γερμανικόν έθιμον είς μνη
μόσυνου τοΰ προ ολίγου κηδευθέντος, καί έπειτα ύπέο τής μνήμης έκεί— 
νου δ'στις τό ταχύτερον θά τόν ήκολούθει, πληροί έν σπουδή τό κύπελλον 
καί έγείρων αύτό εύχεται δπως γίνη αύτός ό άκολουθήσων πρώτος 
τών άλλων.

Είς τό ώραϊον κοιμητηρίου τοΰ Wahl’ing, τοΰ όποιου οί δρόμοι τόν 
μέν χειμώνα σκιάζονται ύπό τοΰ φυλλώματος δένδρων άειθαλών, τό δέ 
θέρος μοιροβολοΰσιν άπό τάς ήνθισμένας πασχαλέας καί τά άγρια τριαν
τάφυλλα, τών όποιων οί θάμνοι πλέκονται μεταξύ τών τάφων, πλησίον 
τοΰ τάφου τοΰ Beethoven κεϊται ό άγαθός, ό εύγενής, άλλ’ δμως καί 
δυστυχής Schubert. Καθ’ οίανδήποτε ώραν τοΰ έτους καί άν έπισκεφθή
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(1900)

ΤΗΣ ΑΘΩΑΣ
I

ΟΙΜΑΤΑΙ !

’Επάνω είς τά μακρά βλε'φαρα και 
ύπεράνω άπό τούς οφθαλμούς εις τούς 

όποιους άνεκατοπτρίζετο ή γαλανή ήμερα, ήλθε τώρα νά 
καθήσγι, ό ύπνος ό ήρεμος καί απολαυστικός, ώς συνε'χεια 
τών σκε'ψεων τής ήμέρας.

Δέν είναι ό ύπνος ό λ,υσίπονος. Διότι πόνος ακόμη δέν 
εϊσώρμησεν εις τήν άθώαν καρδίαν τής παρθε'νου τήν 
όποιαν προστατεύει ή άγνότης καί ή γαλήνη.

Δέν είναι ό ύπνος τής λήθης. Δέν έγνώρισεν ακόμη 
τόν κόσμον ή άμόλ,υντος ψυχή καί δέν έδοκίμασεν είσε'τι 
τήν ανάγκην νά λησμονήση. “Ο,τι ηγάπησεν καί δ,τι 
ποθεί τό έχει ακόμη ύπέρ έαυτής καί άντί νά έχη ανάγ
κην τής λήθης, αισθάνεται δτι καί διπλάσιάν δύναμιν 

πολλαπλασίαν δύναμιν συγκεντρώσεως άν είχε θά ήδύνατο 
νά τάς καταναλώση.

Κοιμάται ή άθώα καί ό ύπνος της δέν είναι ό ύπνος τών παραφορών 
πόθων καί τών άπραγματοποιήτων σκε'ψεων. Τήν νεανικήν της ψυχήν

δέν έβεβήλωσεν είσε'τι τό πάθος ύπό μίαν οίανδήποτε μορφήν του, καί 
τό αίσθημα δέν έφθασεν άκόμη είς τό πύρινον ζενίθ του, είς τήν φλόγα 
τοΰ όποιου καιονται τά ύψηλά συναισθήματα καί αί ιδεώδεις πτήσεις.
Ο.τι βλε'πει γύρω της είναι άκριβώς ή πραγματοποίησις τής φύσεως 

όπως τήν φαντάζεται, δ'πως τήν ονειροπολεί, όπως τήν νομίζει ύπάρ- 
χουσαν. Είς τήν άκρίβειαν του ίδικοΰ της κόσμου τό πράσινον τής ελπί

δας άναμιγνύεται μέ τό κυανοΰν τής αισιοδοξίας καί μέ τό λευκόν τής 
άθφότητος. Τό πολύ πολύ στίζεται κάπου ό πίνας άπό τό ρόδινον 
τής νεανικής ζωής, τής ζωής τής γεμάτης άπό τό σφρίγος καί τήν έκ- 
χείλισιν τών πρώτων χρόνων.

Ό ύπνος της δέν είναι — άκόμη όλιγώτερον — ό ύπνος τοΰ ζητοΰντος 
ν άνακουφισθή, νά έλαφρώση τήν ψυχήν του. Τίποτε δέν βαρύνει τό
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παρθενικόν στήθος ώστε νά ζητήση την άνακούφισιν είς τόν ύπνον και 
είς τήν ήρεμον καί άθώαν ζωήν ή γαληνιαία νύξ διαδέχεται τήν ήσυχον 
καί απολαυστικήν ήμέραν δπως είς τήν φύσιν αί άστροφεγγεϊς νύκτες τοΰ 
Μαίου διαδέχονται τάς ήλιολούστους ήμέρας του.

Κοιμάται ή αθώα.
Ό ύπνος διά νά οθάση είς τήν απαλήν καί άμόλυντον παρθενικην 

κλίνην συνεκάλεσεν ώς συντρόφους τά ωραιότερα του όνειρα.
Είς τούς κλειστούς οφθαλμούς τής όνειροπόλου ύπάρξεως, παρουσιά

ζεται τώρα ό κόσμος ό γαλανός, ό κόσμος ό άνέφελος, ό κόσμος ό πλή
ρης ποιήσεως καί απολαύσεως.

Εκτείνεται πρό τών κλειστών οφθαλμών ανοικτός ό παράδεισος τής 
ψυχής, ό τόπος τής χλόης καί τών άστε'ρων, ή παραλία είς τήν οποίαν 
κυλιέται άπαλόν τό κϋμα τής ζωής.

Είς τόν χλοερόν εκείνον παράδεισον μεταξύ τοΰ ούρανοΰ τοΰ αστρο- 
πληθοΰς καί τής ρωμαντικής παραλίας, μία μορφή άποσπάται σιγά 
σιγά καί είς τήν θε'αν της ανοίγονται διάπλατοι οί οφθαλμοί τής νεανι
κής ψυχής.

’Έχει κάτι τό απολύτως εξαιρετικόν ή μορφή έκείνη.
Άορίστως μόνον ενθυμίζει κάτι ύπαρκτόν, κάτι γνωστόν. Γενικώς 

δμως είναι ο,τι ήδύνατο νά πλάση ή νεανική φαντασία καί νά ποθήση 
ή αβρά της ψυχή.

Είναι ό ωραίος νέος τόν οποίον είδε καί άλλοτε. Είς τό βλέμμα του 
φαίνεται έζωγραφισμε'νη μία άπε'ραντος γλυκύτης. Ή στάσις του προ
δίδει έκτακτον εύγένειαν ψυχής.

Είς τά ώτά της ακούει τώρα τήν φωνήν του, είς τήν όποιαν μία 
αηδών έδάνεισε τήν μελωδίαν της. Τί τής λε'γει ;

Καλά καλά δέν εννοεί.
Δέν ήκουσε ποτέ άλλοτε τόσον αρμονικήν φράσιν καί αί λε'ξεις τάς 

όποιας μεταχειρίζεται δέν ύπήρχαν έως τώρα είς τό λεξικόν εκείνων μέ 
τούς όποιους ώμίλησε.

Τί τής λε'γει ;
Αί λε'ξεις εξέρχονται άπό τό στόμα του ώς ύμ.νος πρός τάς καλλονάς 

της, ώς συμβόλαιον πίστεως καί θαυμασμού πρός τήν αγνότητά της.
"Εν έλαφρόν ερύθημα χρωματίζει νΰν τάς παρειάς της καί τά χείλη 

της διαστέλλονται είς γλυκύτατον μειδίαμα.
Καί είς τόν ύπνον της δμως ακόμη προσπαθεί νά κρύψη τήν έντύ- 

πωσιν τήν όποιαν τής έκαμαν τά πρωτάκουστα εκείνα λόγια. Και κάτι

τό οποίον ώς ελαφρά πνοή εξέρχεται άπό τό στόμα της, είναι ώς ένας 
ύπομελισμός πρός τήν μελωδίαν τών φράσεων τάς όποιας άκούει.

Τό όνεερον τώρα συγχίζεται καί ή μορφή τήν όποιαν διέκρινεν είς τό 
νεφελώδες περιβάλλον της, διαλύεται ολίγον κατ' ολίγον.

Διότι τά όνειρα τά άθώα δέν έχουν διάρκειαν. Τά έπίμονα όνειρα 
μόνον είς τούς έγκεφάλους τούς βαρείς καί ακανόνιστους καί μόνον είς 
τάς ψυχάς τάς πολυπαθείς καί τάς κακάς έπανέρχονται ώς σμήνη ένο- 
χλητικά.

Τά όνειρα τά άθώα είναι δπως ή χρυσαλλίς τής όποιας τήν έλαφράν 
πτήσιν μόλις αισθάνεται τό άνθύλλιον δπερ θά έκυπτε καί θά έκλονίζετο 
ύπό τό βάρος μιας άγριας σφήκας.

Διελύθη τώρα πλέον τό όνειρον.
ΤΙ άθώα κόρη κοιμάται άκόμη.
Ώς μελωδικόν νανούρισμα άνυψοΰται γύρω της. ό βόμβος τών αορί

στων έλπίδων του μέλλοντος.
Τοΰ μέλλοντος τό οποίον φαντάζεται ρόδινον δπως τό παοόν.
Τί νά λέγη άρά γε τό νανούρισμα τών έλπίδων είς τήν ώραίαν κοι- 

μωμένην ; Τήν βέβαιοί δτι ή ζωή της θά ήναι ήρεμος καί γαληνιαία 
δπως ή ατμόσφαιρα ή όποια τήν περιβάλλει σήμερον ;

Τήν πείθει δτι είς τόν δρόμον της ή τύχη έσπειρε τά ρόδα καί τάς 
ακακίας ώστε επάνω των νά πατή ό άβρός της ποΰς διά ν’ άποφύγη 
τούς χάλικας τής όδου ;

Άπό τό διαφανές παραπέτασμα τών έλπίδων φαίνεται όπισθεν κατα- 
πράσινος ό κάμπος τοΰ μέλλοντος. ’Εκτείνεται ά.παλή είς τό άπειρον 
ή πεδιάς πρός τήν όποιαν φέρει τόν δρόμον της ή κόρη.

Τά μάτια της τ’ άθώα δέν βλέπουν κανένα κίνδυνον, διότι δέν φαν
τάζεται κινδύνους έκεϊνος ό όποιος δέν τούς ειδεν άκόμη. Είς τά μάτια 
της τ άνοιγόμενα τώρα είς τόν κόσμον διαφεύγει ό βάτος ό όποιος κρύ
πτει τήν φωλεάν τής έχίδνης καί τό βάραθρον τό όποιον σκεπάζεται 
άπό ελκυστικόν τάπητα χλόης.

Τήν νανουρίζουν δμως αί έλπίδες τής ώραίας, τής άθώας, τής απο
λαυστικής ζωής. Άς μήν άνοιχθουν τόσον γρήγωρα οί οφθαλμοί της.

Άς έξακολουθήση νά τήν άποκοιμίζη ή άθωότης της καί ή γαλήνη 
τής συνειδήσεως της. . . .
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ BIZYHNOY

Φώς πού τώχει βάψ1 ή Δύσι 
καί τό στέλλει θωριασμένο 
μέσ άπώνα κυπαρίσσι 

’ς τήν 'Ελλάδα φουντωμένο.

Φώς άπ’ τ’ όμορφο κεφάλι 
μιάς ζανθής πού — νά μοΰ ζήση — 
σάν αυτή δέν έγειν’ άλλη 
τόσο φρόνιμη ’ς τήν κτίση.

*

Μά, άν ζητήστε, βρέ καϋμένοι, 
πουν’ αυτή ή Θεά δωχάμου — 
θά τήν βρήτ’ έδώ κρυμμένη, 
μέσα ’ς τή ζεστή καρδιά μου.

ΜΙΑ ΚΑΡΦΙΤΣΑ

Μια καρφίτσα σάν αστέρι

’ς τήν γραβάτα μου φαντάζει — 
Είν άπό μιας φίλης χέρι, 
μή 'ρωτάτε πώς τήν μοιάζει.

Τ’ άδολό της τό χρυσάφι 
φλογερές ακτίνες χύνει, 
σάν τήν νέα καρδιά, πού έβάφη 
’ς τής ’Αγάπης τό καμίνι.

Τά ώραϊά της λουλούδια, 
μαύρα γύρω σμαλτωμένα, 

’μοιάζουν χαρωπά τραγούδια 
μέσ’ άπό καΰμούς βγαλμένα.

*

Δυό ρουμπίνια, πού τραντάζουν 
κάθε πού θ’ άνοιγοκλείση, 
δάκρυα ματωμένα μοιάζουν 
τής καρδιάς πού έχει ραη ίσει! .

*

Τί καρφίτσα 1 . . . Ωσάν κάτι 
μυστικό μαγοφτιασμένο, 
άλλο φαίνεται ’ς τό μάτι, 
ά/j.o μέσα έχει κρυμμένο :

*

Δίπτυχο εικονοστάσι,
έχει δυό φτερά κι’ άνοίγουν, 
μιά μπαρίτσα, πού σάν πιάση 
τά σφαλεί ζανά καί σμίγουν. 

Καί ςτώραίο περιβάζι 
ποϋναι μέσα αυτού κλεισμένο, 
όποιος θέλει εικόνα βάζει 
άπό πλάσμ’ άγαπημένο.

*

Καί γι’ αύτό όσοι διοΰν 'ς τά στήθια 
νά τήνε φορώ μέ χάρι, 
τήν θαρρούν — άς ήτο άλήθεια ! — 
Έρωτος προσκυνητάρι.............

*

Μά πώς πάλε τήν εικόνα 
μέσ’ αυτού νά περικλείω — 
Τής καρδιάς μου τήν κοκόνα 
μέσ ςτό μέταλλο τό κρύο ;

«
Κόσμε άγροικε, ζηλιάρη, 
λάθος κάνεις, διόρθωσε το :
Νά τού τέμπλου τ’ άνοιχτάρι, 
άνθιζε, προσκύνησέ το..........

*

Τί θαμβώνεται ή ματιά σου 
'μπρός 'ς τήν λάμψι πού προβάλλει 
Είναι τρίχα αύτό, στοχάσου, 
.... άπό μιάς ζανθής κεφάλι I

*

Μά δέν είν’ άχνό μετάζι 
πού τό βάφουνε ’ς τήν Κίνα, 
Είναι φώς πού τώχει στάζει 
μιά χρυσή τού ήλιου ακτίνα.

Μ ηνας ν’ ανταμωθούμε πάλι 
κατόπι άπό πολύν καιρό, 
σ’ ερημωμένο παραγιάλι, 
κανένα βράδυ δροσερό.*
Σέ είπανε, πώς θ’ άρρωστήσω 
καί θέλεις τώρα μέ στοργή 
νά πάρης τό άδικον όπίσω, 
νά μοΰ γιατρεύσης τήν πληγή.

A Ρ Ν Η Σ I Σ

Τόν πόθο σου καταλαβαίνω — 
'Ησύχασε, παρακαλώ !
Ξεύρω τί μ’ έχεις καλεσμένο 

’ς τήν άκρην άκρη ’ς τό γιαλό.
*

Ή θάλασσα, ποΰ σπ(ί κι αφρίζει, 
καί τά ναυτόπουλ’ απειλεί, 
τήν πίστι σου θά μ’ ένθυμίζη, 
καί τήν άγάπη τήν πολλή.
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Γιατί καθώς όρμάει ό γλάρος 
πάνω ’ς τό ψάρι τό παχύ, 
έτσι χοιμάς καί σύ μέ Θάρρος 
νά κάμης Ένα δυστυχή !

Κι’ άν αύριο ν’ άποθάνω μέλλω, 
καθώς' μ’ έκάμαν οί καΰμοί, 
τόν έρωτά σου δέν τόν θέλω 

■ς τήν υστερνή μου τή στιγμή.
«

Κανείς γιά θάνατο δέν γέρνει 
πάνω ’ς τήν άπιστη τήν νιά, 
μετάδοσι κανείς δέν παίρνει, 
άπό τά χέρια τοΰ φονιά.

(1892)
Α &

Α Φ Α I Ρ Ε Μ Ε Ν Η

Μέ καϋμό καί μέ γλυκάδές 
έξηγώ βαρειά,
πώς δέν βρέχει ό Θεός παράδες, 
δέν βρέχει ό Θεός φλουριά.

Μά ή κυρά άπ’ αυτά δέν ξέρει, 
κράξει, θέλει, άπαντά ! ‘
Τό γουδί τό γουδοχέρι, 
μέσ’ ’ς τήν ώρα τά λεπτά !

"Αν τό κέφι μου 
’πόψε, δυστυχή, 
’ς τή στενούλα πέφτω, κλίνη, 
νά κοιμούμαι μοναχή.

(1892)
9 ά?

Κι’ όση πόξα κι άν φυλάττω, 
κάθε αυτή στιγμή, 
τής γραφής τό κάτω, κάτω, 
κάμνει ό.τι έπιθυμεί.

*

Γιατί πάντα ’ς τά λαγγόνια 
τά ξερά άκουμβά, 
καί λαλεί μέ περιφρόνεια, 
καί θωρεί στραβά :

δέν γείνη,

τ' ανοιχτό τό παραθύρι, 
όπβς έλαχ’ έχει γύρει 
λυπημένη κοπελιά, — 
Δέν τήν μέλει πώς ή αύρα 
παίζει καί σκορπά τά μαύρα, 
τά λυμένα της μαλλιά.

*

’Σ τόν αγκώνα άκουμβισμένη, 
’ς τήν παλάμη έχει γερμένη 
τήν ώραία κεφαλή.
Καί βεβαίως δέν τό ξέρει, 
πώς τ’ όλόγυμνό της χέρι 
μύριους πόθους προκαλεί.

*

Ή χλωμή μορφή της μοιάζει 
τό λευκάνθεμο ποϋ σπάζει 
τοΰ Βορριά ή ψυχρή πνοή. 
Κόρη μόλις ’ς τά δεκάζη, 
ποιά φουρτούνα έχει ταράζει 
τήν άθώα σου ζωή ;

(1892)

Η ματιά σου σε ποιά χώρα 
ταζειδεύει τόση ώρα 
κι’ άφαιρέθης σκυθρωπή ;
Καί γιατί τ’ άγνά σου χείλη, 
ποϋ ή χαρά μέ δαΰτα ώμίλει, 
Τά κλειδώνει ή σιωπή ;

*

Άπό τών ματιών τήν άκρη, 
άρμυρή δροσιά τό δάκρυ, 
σιγαλό κατρακυλίί.
Πότισμ’ άπό τέτοια αυλάκια 
κάθε κόρης μαγουλάκια 
τά χλωμιάζει, τά χαλά.

*

Κι όταν ή καρδιά ’ς τά στήθη 
αγαπά, μά έλησμονήθη 
άπ’ εκείνον ποϋ άγαπίί, 
μόνο αυτή ’ μπορεί νά ζέρη 
πόσο πάσχει καί υποφέρει — 
Καί γιά τούτο σιωπά.

ΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Εχω μιά άχαμνή σακκούλα, 

ελαφρά, λεφτή.
Κ’ έχω καί μιά γυναικούλα, 
σαν τό τρύπιο το κουτί !

Τώρα τούτο ’κείνο θέλει,
δίδει προσταγή,
καί άν δέν έχω, δέν τής μέλλει 
κόσμος όλος νά καγή.

ΠΟΤΕ ΑΓΑΠΗΘΗΚAM Ε

Απρίλη μήνα έλκύσθηκα 

άπ’ τά γυμνά σου κάλλη, 
’ Απρίλη έντοπίσθηκα 
μέσ’ ’ς τή γλυκειά σου άγκάλη.

*

Άπρίλην έρωτεύθηκα 
τά χαρωπά σου ’μάτια 
κι’ Άπρίλην έμπερδεύΟηκα

’ς τά δόλια σου πλεμάτια,
(1892)

’Απρίλη τόν έφίλησα 
τόν φούλινο λαιμό σου, 
γιά άγάπη σέ ώμίλησα 
καί μ’ έκαμες δικό σου.

*

Απρίλη ναι καμάρωσα 
τά ρόδα τών στηθιών σου, 
τήν πίστι μου χαλάρωσα 
κι έπεσα ’ς τόν βωμόν σου.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΜΑΣ

1 ου παπά τά μύρια εύλόγια 
δέν μού ’φέξαν ’ς τήν ψυχή, 

’ς τά ρουθουνιστά του λόγια, 
δέν τοΰ είχα προσοχή.

"Οταν όμως δαχτυλίδι 
μάς άλλάξαν φωτεινό, 
ό Θεός σ’ έμέ σέ δίδει 
έννοιωσα άπ’ τόν ουρανό.

(1892)

Κι όταν βάλλαμε στεφάνι 
ένας μας τού άλλουνού, 
είπα ό Θεός μάς κάνει 
ένα τήν καρδιά καί νού.

*

Κι’ όταν δώσαμε τό χέρι, 
κι ίδωθήκαμε ξανά, 
ήξευρα πώς σ’ είχα ταίρι, 
ταίρι γιά παντότεινά.
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Ο 'ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΟΣ

Σι τα κοράλινά σου χείλη 
τ’ δνομά μου μιά φορά, 
τό διαβάξαν όλοι οί φίλοι 
καί τό είχες μιά χαρά.

*

Καί 'ς τά όνειρά σου ακόμα, 
όταν ήμεθα παιδιά, 
τ’ δνομά μου είχες 'ς τό στόμα 
καί έμενα 'ς τήν- καρδιά.

»
Τώρα, άν ’πά νά μ’ άναφέρη 
άπ’ τές φίλες μας καμμιά — 
ποιος μέ είδε, ποιός μέ ξέρει, 
γιά νά μ’ έχης γν-ωριμιά I . . . .

*
Τώρα ώς κ’ εμπρός 'ς τόν άγιο 
τοϋ θεοΰ ξαγορευιή 
τ’ άπαρνιέσαι μέ κουράγιο 
πώς μέ είχες εραστή !

(1891)

Όμως, όσο περιγέλιο 
κι’ άν τοϋ κάμης τοϋ παπά, 
δέν- θά σβέσης τό εύαγγέλιο 
τής καρδιάς ποΰ σ' άγαπμ.

*

Σύ μέ τώμαθες — θυμάσαι ; — 
πώς τά δίδουν τά φιλιά, 
πώς κοιμοϋνται — ανάθεμά σε 
ταίρι, ταίρι τά πουλιά.

*
Κί άν έγνώριξ’ άπ τό χέρι, 
πώς θά μοϋβγης μιά φορά, 
θάβαξα σκληρό μαχαίρι, 
νά σοϋ κόψω τά φτερά.

*
Καί θά τώχα κηρυγμένο
'ς τόν- καθένα κυνηγό :
Τό πουλί τό βαρεμένο 
τό κατάφερα έγώ.

t ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ
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ΑΙ έδώ ή αύγή, αγαπητή μου φίλη, 
άπλώνει δειλά, είς τό στερέωμα την χλω
μήν φωτολαμπήν της ροδοβάφουσα τάς 

κορυφάς τών βουνών. Ή πρωινή αύρα ψιθυρίζει 
περιπαθώς διά μέσου τών δροσολουσμένων φυλλωμάτων 
τών δε'νδρων τήν μυστηριώδη γλώσσαν τοΰ αιωνίου έρω
τος. Τά πουλάκια γοργοπετοΰν ολόχαρα άπό κλώνου είς 
κλώνον καί εκχύνουν είς μ. ελωδ ίαν κάθε πόθον των τρελλόν, 
πλημμ.υρούντα τόν άε'ρα μέ μίαν ωδήν χιλιόστομον, ωδήν 
πρός τήν ζωήν, ή όποια σφύζει μέ τόσην φαιδρότητα 
γύρω των.

Άπό τό γειτονικό βουνό τής Μάλης φθάνει μαζύ μέ τό 
άρωμα τοΰ θύμου τό γλυκύφωνο κουδούνισμα τής στά
νης, ήτις μαδα πρωί πρωί μέ τό γλυκοχάραγμα τόν τά- 
πητά του τόν βελούδινον, ύγρόν ακόμη άπό τήν νυκτεοινήν / Mi Iοροσον.

Καί έδώ τό κΰμα άφίνει απαλά είς τήν ακτήν ύγρά φι
λήματα. Ή φιλέρημος αηδών ταράττει τήν πένθιμον γαλή
νην τής νυκτός μέ τό εύστροφον άσμα της, άποδίδουσα είς 
περιπαθείς στεναγμούς δ,τι αισθάνεται ή μικρά της καρδία. 
μεταστοιχειώνει καί έδώ είς πελωρίους όγκους άπέφθου 

; τά νε'φη, λουσμένος είς τά. γαλανά νερά τοΰ Ίονίου
Ό ήλιος 

χρυσοΰ τής δύσεως 
καί απλώνει έπί τοΰ γλαυκού άπειρου μίαν αρμονίαν αορίστων άποχρώ- 
σεων ρίπτουσαν τήν ψυχήν είς γλυκύτατα όνειρα.

Αΐ καλλοναί δμως αύταί άγαπητή μου φίλη, τάς οποίας ή πάγκαλος 
φύσις σκορπίζει μέ τόσην αβρότητα καί μέ τόσην ποίησιν γύρω μας κατά 
την έποχήν αύτήν τής ήμερινής ραστώνης και τών σεληνοφωτίστων 
περιπάτων, έδώ, είς τήν άκτήν αύτήν τών Φιλιατρών τήν κατασπαρμέ- 
νην κομψώς άπό μικρά σπιτάκια άναδυόμενα πάλλευκα, ώς κύκνοι, 
αναμεσα από τήν πλουσίαν βλάστησιν τής σταφίδος τήν καταπράσινον —

πλαισιώνουν τήν τραχεΐαν εικόνα του άνθρώπου του άναζητοΰντος είς 
τά στέρνα τής μητρός γής τόν χρυσόν τής εργασίας.

Έν τώ μέσω τών άνθρώπων αύτών μέ τούς χαλύβδινους μυώνας καί 
τάς άλυγίστους γομφώσεις καί τάς όρειχαλκίνους επιδερμίδας τών μηχα
νών αύτών τών άναλυομένων ύπό τόν πυριφλεγή ήλιον τοΰ ’Ιουνίου είς 
ιδρώτα καί έξατμιζομένων είς άποπνοίας, τών άνθρώπων αύτών μέ τάς 
άπλάς σκέψεις καί τάς αφελείς ιδέας, τών όποιων τά εύρέα στήθη δέν 
είναι καί στείρα άπό εύγενή καί γενναία αισθήματα, αισθάνεσαι έαυτήν 
πολύ πλησίον εις τήν φύσιν καί αντιλαμβάνεσαι τής ζωής κατά ένα 
τρόπον άσυνήθη καί έκπλήσσοντα, άνακαλύπτουσα αύτήν ύπό τήν όψιν 
της τήν άψιμυθίωτον καί τήν απολαμβάνεις ύπό μίαν μορφήν άφελή καί 
άνεπιτήδευτον. Έγώ τούλάχιστον εύρίσκω πολλήν εύχαρίστησιν είς τήν 
ζωήν αύτήν, ή όποια κυλά ήρέμα, ώς σιγαλόν ρυάκιον ύπό τήν χλόην, 
άπηλλαγμένη άπό δ'λας τάς άνιαράς ύποχρεώσεις μέ τάς όποιας τήν 
σφίγγει άλύπητα, ώς στηθόδεσμος, δ',τι άποκαλεϊται κοινωνική άνάγκη.

Είς μίαν άπό τάς μονήρεις περιπλανήσεις μου άνά τούς οφιοειδείς 
δρομίσκους τοΰ Άγρίλη, είς τάς όποιας ρίπτομαι συνήθως, δταν ό ήλιος 
περιστέλλει όπισθεν τών χρυσοπαρύφων νεφών τής δύσεως τά κράσπεδα 
τής μεγαλοπρεπούς πορφύρας του, άφίνουσα τόν καλόν μου πατέρα νά 
μετρά μόνος μέ τό ρυθμικόν βήμα του τά καλαμόφρακτα στρατόνια μας 
βυθισμένος είς τάς ιδιαιτέρας σκέψεις του—συνήντησα μίαν μικράν κόρην 
επιτηρούσαν 3-4 πρόβατα, άτινα άπεψίλωναν τά χορτοσκεπασμένα 
άκρα ενός δρομίσκου λησμονοΰντα άπό καιρού είς καιρόν τό βόσκημα, 
διά νά βυθίσουν τά θολά βλέμματά των είς τό κενόν καί ν’ άφήσουν 
άπό έν παραπονετικόν βέλασμα, ένα μητρικόν χαιρετισμόν πρός τά 
άπόντα μ.ικρά των γεμάτον τρυφερότητα, τον οποίον ηρπαζεν άπο τά 
στόματά των καί έκουρέλλιαζεν άσπλάγχνως ό γοργόπτερος μπάτης. 
Υπό τήν διαφανή πορφύραν τών τελευταίων ήλιακών άκτίνων, αί 

όποϊαι τήν έθώπευον, τό εκφραστικόν πρόσωπόν της έςιδανικεύετο είς 
μίαν άσύλληπτον μορφήν Χερουβείμ.

— Πηγαίνεις σχολείον μικρά μου τήν ερωτώ.
— Όχι ! Δέν μ’ έστειλεν ή μάννα μου άπαντα θαρραλέως.
— Τότε πώς θά παντρευθής, δταν μεγαλώσγ,ς, άφοΰ δέν πηγαίνεις 

τώρα σχολείον, τής έπαναλαμ,βάνω.
Γ

μου καί μ’ έκύτταξε
Είς άπάντησιν ύψωσε τούς μεγάλους γαλανούς οφθαλμούς της επάνω 

περιέργως, ένω ή ξανθή μορφή της προσέλαβε 
μίαν έκφρασιν απορίας, ώσάν νά ήθελε νά μού ε’ίπτ).

— Ξέρω καί έγώ, πώς θά συμβιβασθοΰν αύτά τά πράγματα π
Δέν είχα άκόμη κάμψει τήν γωνίαν τοΰ 

σθε'ν μου μίαν κρυσταλλόηχο φωνητσα :
— 'Ρέ μάννα! "Ωρε μάννα! 'Έλα πάρ’ 

σκολειό !
(Άγρίλης, 3Ιούπος 1900)

ποΰ μου λές! 
δρομίσκου, δταν ήκουσα όπι-

τα πρόβατα, γιατί γώ πάου
Ή φίλη σου

ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗ



οί θλιμμένες ώρες ! 
Μέσα στην ψυχή μου 
Ανάβουν νεκροκέρια- 
*Ω καί νά κρατούσα 
Καίέώς τώρα, πάντα, 
Τά λευκά σου χέρια.

ΤΩ οί θλιμμένες ώρες 
Στ ουρανού τό δώμα 
Σιωπή καί λύπη- 
Κά&ε μιά στιγμή των 
Φεύγει, φεύγει ώϊμένα 
Μ’ ένα καρδιοχτύπι.

*
ΎΩ οί θλιμμένες ώρες! 
Τί μελαγχολία 
Πάσα ή πλάση δειχτεί- 

’Έγνοιες μαυροφόρες 
Πλέκουν λογισμέ μου 
Γύρω&έ σου δύχτι.

*

*Ω οί θλιμμένες ώρες 
Πού μού σιγολένε 
Κάποιες ιστορίες-
*Ω πού τήν ψυχή μου 
Τή μαραίνουν κάποιες 
Κρύφιες νοσταλγίες.

*

Χ.ΥΘΗΚΕ μέσ’ στον κήπο σου 

Σταλιά, σταλιά ένα βράδυ, 
Στοΐς άμπελίνες το αίμα μου 
Καί ατό περιπλοκάδι,

*
Κ’ οί σύφραχτες τό ρούφηξαν 
Φριμμένες βαλσαμίνες
Καί μέ λουλούδια κόκκινα 
Ξημέροτσαν κι’ εκείνες.

*
Κι’ όσα αν/)ία, κι' οσα άν&όκλωνα
Μέ τάσπλαχνό σου χέρι
Μάζεψες κι’ άλαφρόστρεοσες
Νά κάμης μεσημέρι

Φλογίστηκαν κι ’ άνάλυωσαν
Κ’ έγιναν άγριο ρέμα
Και κοιμισμένη σ' έπνιξαν
Μέσ’ στο δικό μου τό αίμα.

Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

*Ω οί θλιμμένες ώρες- 
Μέσα οτήν ψυχή μου 

’Ανάβουν νεκροκέρια- 
*Ω καί νά κρατούσα 
Κα&ώς τώρα, πάντα, 
Τά λευκά σου χέρια.

Ν εκρομενο φέγγος 
Χύνει τό φεγγάρι 
Στάφρισμένο κύμα 
Πού γοργοκυλα,

Νεκρωμένο φέγγος 
Πίνει τό χορτάρι 
Πού στά κορφοβούνια 
Σιέται σιγαλά.

Φ
Νεκρωμένο φέγγος 
Ζώνει τά πλατάνια 
Καί τά κυπαρίσσια 
Τά ψηλά, “ψηλά,

Νεκρωμένο φέγγος 
Πλέκει σέ στεφάνια 
Τής άμυγδαλίτσας 
Τάνύλια τά απαλά.

*

Νεκρωμένο φέγγος 
Μέσ στο κοιμητήρι 
Σέ σταυρούς, σέ πλι 
Σέρνεται δειλά,

*
Νεκρωμένο φέγγος 
Έχει ακόμα γύρει 
Στήν ψυχή μου πού 
Κλαίει σιωπηλά. $ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ: Η ΣΟΦΙΑ: ('Βργον Τοοβάλί,σεν) #

WWW



ΣΕ ΑΦΙΝΩ, ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ

IIΑΝΩ άπό τόν μαΰρον του ίππον, 
ό όποιος δύσθυμος κάμπτει τόν χλο
ερόν δρόμον — ώς νά έννοή καί τό 
εύγενές ζώον άκόμη την λύπην τοϋ 
αποχωρισμού—ό ιππότης αποχαι
ρέτα τήν δε'σποιναν τών ονείρων 
του. Εξημέρωσε πλε'ον καλά καί 
είναι ανάγκη ενωρίς νά εύρεθή έκεϊ 
όπου καί οί άλλοι του σύντροφοι θά 
συνταχθώσιν. "Αλλως τε δέν είχε 
νυκτώση είσε'τι καλά όταν ώλίσθησε 
σιγά σιγά οπίσω άπό τόν τοίχον τοϋ 
κήπου της καί εύρέθη μαζύ της 
είς τήν ρίζαν τής μεγάλης ελάτου, 
ήτις ήςευρεν έως τώρα ό'λα των 
τά μυστικά.

Άπό εκείνην τήν ώραν, τήν ώραν κατά τήν οποίαν τά πτηνά 
άπεχώρουν είς τάς φωλεάς των καί αί νυκτερίδες έξήρχοντο 
διά νά περιπλανηθοΰν εις τά σκότη, έως τήν στιγμήν καθ’ήν ό 
κορυδαλός ανήγγειλε τήν έμφάνισιν τήςαύγής,ή γηραιά έλάτη 

έσκίασε τούς δύο έρωτευμε'νους άπό τά ζηλότυπα μάτια τών νυσταγμέ- 
νων άστρων καί προσεπάθησε μέ τόν ψίθυρον τών φύλλων της νά καλύψη 
τόν ήχον τών φλογερών φιλημάτων καί τών όρκων τής αιωνίου άγάπης.

Καί τά φύλλα τά τρε'μοντα είς τήν πνοήν τής νυκτός καί ή αύρα ή 
παίζουσα είς τούς κλάδους έκράτησαν καλά τά μυστικά του άποχαιρε- 
τισμοϋ διά νά τά επαναλαμβάνουν κάθε βράδυ είς τήν κόρην. ’Απέναντι 
μάλιστα άπό τήν γηραιάν έλάτην, έν χλωμόν δειλινόν—δειλινόν τοΰ 
όποιου τό χρώμα έμάρανεν ή άγάπη — θά έξυπνα κάθε βράδυ διά νά 
κινή τήν χλωμήν κεφαλήν του είς τούς άναστεναγμούς τής παρθένου.

— Χαϊρε, ώραία μου Έσμεράλδα ! Ό εσπερινός άνεμος, ό όποιος 
πνέει τόσον γλυκά καί έξήραινεν εως τώρα τήν υγρασίαν τήν οποίαν άφη

ναν είς τά χείλη μας τά φλογερά μας φιλήματα, θωπεύει νΰν τήν 
σημαίαν τοΰ πλοίου τό όποιον θά μέ φέρη μετ’ ολίγον μακράν σου. Τό 
πτερόν τοΰ πίλου μου κλίνει είς τήν πνοήν του, ώς νά σέ αποχαιρέτα καί 
αύτό καί ώς νά κλαίη τό τε'λος τοΰ ώραίου ειδυλλίου. Διότι έτελείωσεν, 
ώοαία μου φίλη, τό ώραϊον είδύλλιον τό όποιον έως τώρα ελίκνισε την 
ζωήν μας. Πρέπει νά φύγω. Ό άνθρωπος τόν όποιον έγνώρισες έως 
τώρα ειρηνικόν ψάλτην τής καλλονής σου καί τής εύτυχίας του, πρε'πει 
άπό σήμερον νά γίνη ό άγριος ύπερασπιστής τής πατρίδος. ΤΙ χειρ ή 
όποια, έκοπτεν έ’ως απόψε τ’ άνθη διά νά τά σκορπίσγι είς την ποδιάν 
σου, κραδαίνει τώρα τό ξίφος τό όποιον θά καταπέση ορμητικόν καί 
αιμοχαρές είς τάς κεφαλάς τών εχθρών τής πατρίδος. Ό γλυκύς τρου- 
βαδοΰρος, τοΰ όποιου ή λύρα είχε μόνον τάς συμπαθητικάς χορδάς είς 
τάς όποιας έψιθύριζε τό αιώνιον άσμα τοΰ έρωτος, πρε'πει τώρα νά ύψωθή 
είς τόν τραχύν πολεμιστήν ό όποιος θ’ άναστηλώση έ'να λίθον, τοΰ τοί
χους τοΰ ίσχυροΰ καθ’ ού θά προσκρούση ό βάρβαρος έπιδρομεύς. Όλί- 
γαι ώραι άγάπης μάς απομένουν άκόμη, ώραία μου φίλη. Όλίγαι 
στιγμαί άπολαύσεως άκόμη καί έπειτα ό πόλεμος ό άγριος, ή σύγκρουσις 
ή ορμητική, ό άγών ό επικίνδυνος καί αιματηρός. Έκεϊ όπου άντήχει ή 
λύρα τής άγάπης καί τοΰ ώραίου, θ ακουσθή τώρα ό παιάν τοΰ αίμα
τος καί τής φρίκης. Τό στόμα τό όποιον ήσπάζετο τά χείλη τά φρι- 
κιώντα άπό πόθον καί γλυκύτητα, πρέπει τώρα νά ψιθυρίση παρόρμησιν 
είς σφαγήν καί είς αιματοχυσίαν. Τρέμει ή χειρ σου, ή χειρ την όποιαν 
έφίλησα καί έλάτρευσα. Καί μοΰ ενθυμίζει ότι πρέπει άκριβώς έτσι νά 
τρέμη εμπρός μου ό βάρβαρος έπιδρομεύς ό όποιος ήθέλησε νά πατήση 
τό έδαφος τής πατρίδος. Άς τραγουδήσωμεν τό τέλος τοϋ ώραίου ειδυλ
λίου μέ τό όποιον έβαλσαμώσαμεν τούς πόνους τής ψυχής μας καί είς τό 
όποιον έλησμονήσαμεν τάς πικρίας μας. Άς ψάλλωμεν τό τέλος της 
ώραίας καί παθητικής ιστορίας τήν όποιαν έγραψεν ό έρως μας είς τό 
μέγα βιβλίον τής ζωής, τής ζωής τής γεμάτης άπό όνειρα, τής γεμάτης 
άπό ελπίδας. ”Ω ! Φυλλορροούν πλέον τά όνειρα καί αί προσδοκίαι καί 
πίπτουν ξηρά είς τό χώμα τά γεννήματα τής γαλανής φαντασίας τής 
όποιας τό περιθώριον άφήσαμεν όσον τό δυνατόν πλατυτερον, διά νά 
γράψωμεν όσον τό δυνατόν περισσοτέρας τάς άναμνήσεις τής άγάπης μας!

*
— Χαϊρε ώοαία μου Έσμεράλδα !
Άφίνω όπίσω μου τόν μεγάλον κήπον είς τόν όποιον μ’ έφερνε κάθε 

βράδυ ή άγάπη ώς φωτεινόν άστρον. Άφίνω όπίσω μου τά μεγάλα δέν
δρα τά όποια έσκίαζαν άπό πάνω μας τό αίσθημα τό γεννηθέν είς τάς 
δύο ψυχάς μας. Θά φύγω τώρα μακράν. Άλλ’ οι κήποι οιτινες θα 
εύρεθοΰν εμπρός μου θά μοΰ ύπενθυμίζουν νύκτας άλησμονήτους καί αί 
γηραιαί ελατοί τάς όποιας θά συναντώ θά μ έρωτοΰν διά τήν αγάπην 
μου. Αί νυκτεοίδες αί όποϊαι θά πλανώνται επάνω άπό τό πεδίον τό 
γεμάτον άπό νεκρούς θά μοΰ σημαίνουν τήν ώραν κατά την όποιαν

ι
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μ’ έφερε πλησίον σου. τό χλωμόν δειλινόν τό όποιον φύεται εκεί είς την 
άκραν τοΰ εύθύμου ρυακίου θά μου ένθυμίζη την τελευταίαν στιγμήν τοΰ 
αποχωρισμού μας. καί ό κορυδαλός δ'στις θ’ άναγγέλλη την άφιξιν της

αυγής θά σημαίνη δε’ εμέ την ώραν τοΰ ασπασμού τοΰ τελευταίου, καί 
θά συνοδεύη τό άσμα μέ τό όποιον σε άπεχαιρέτων εως τώρα, τδ πρωί 
δταν έπηδοΰσα επάνω άπό τόν χαμηλόν τοίχον τοΰ κήπου σου.

Καί δταν τό βράδυ κουρασμε'νος άπό τόν κάματον της εκστρατείας θά 
κλίνω την κεοαλήν κάτω άπό τόν ούρανόν της πτωχής στρατιωτικής 
μου σκηνής, θά έρχωνται γύρω μου τά ώραία όνειρα, τά ό'νειρα της 
περασμένης πραγματικότητος, διά νά μέ κοιμίζωσιν είς νύκτα άπολαυστι- 
κήν την όποιαν θά διέρχωμαι μαζύ σου, δχι εκεί είς τό νεκροβριθές πεδίον 
της μάχης, άλλ’ έδώ είς τόν μεγάλον κήπον, κάτω άπό τήν γηραιάν 
έλάτην καί απέναντι είς τό χλωμόν δειλινόν ποΰ μάς κυττάζει περίλυπον.

Τό στήθος τό όποιον έπαλλεν εως τώρα είς τήν άνάμνησίν σου μόνον καί 
τοΰ όποιου τούς παλμούς τόσον συχνά έμέτρησες μέ τό αβρόν σου χεράκι 
πρέπει νά ζωσθή τώρα τόν χαλύβδινον θώρακα. Δέν είμαι στρατιώτης. 
Είμαι ποιητής. Άλλ' ή πατρίς έχει άνάγκην τών τέκνων της. Ίσως δέν 
άνδραγαθήσω είς τόν πόλεμον και ίσως δέν εύτυχήσω νά τρέξω όπίσω 
εχθρών άνάνδρως φευγόντων. Πρέπει δμως νά προσφέρω είς θυσίαν τό 
αίμά μου καί είναι άνάγκη μέ τό σώμά μου νά καλύψω τό έδαφος έπί 
τοΰ όποιου δέν πρέπει νά πατήση ό ποΰς τοΰ έχθροΰ. Άλλά καί άν ή 
μοίρα δέν μοΰ έπιτρέψη νά στραφώ πρός τά όπίσω, ευτύχημα δέν θά 
ήναι μέσα είς τόν θόρυβον τών στεναγμών καί είς τήν άγωνίαν τών 
θνησκόντων, νά περιπλανηθή ό τελευταίος στεναγμός τοΰ τρουβαδούρου 
δστις άποθνήσκει μέ τ ’ όνομα τής άγάπης του είς τό στόμα :

— Χαϊρε, ώραία μου Έσμεράλδα !
Σοΰ άφίνω όπίσω μου τήν θερμήν άνάμνησίν τού ώραίου ειδυλλίου. 

Είμαι βέβαιος δτι θά μ’ ένθυμήσαι, ώραία θεά τών ονείρων μου, καί 
είμαι βέβαιος ότι καί άν άποθάνω έκεί κάτω είς τό πεδίον τό άγριον καί 
αίμοβαφές, θά ζήσω όμως αιωνίως είς τήν καρδίαν είς τήν όποιαν έγώ 
πρώτος έσπειρα τόν σπόρον τής μεγάλης λατρείας.

Πάρε αύτό τό πτερόν άπό τόν πϊλόν μου καί αύτά τ’ άνθη άπό τό 
στήθος μου. Τ’ άνθη άτινα έκοψα δι’ έσέ θά μαρανθούν καί δέν θά 
μείνη τίποτε άπό τήν άδύνατον ύπόστασίν των. Τό πτερόν δμως θά 
μείνη διά νά σοΰ ένθυμίζη τόν έρωτα ό όποιος έπέταζε μακράν. Βάλε το 
είς τό στήθος σου τό λευκόν πτερόν τοΰ πίλου μου. Έκεί θά μέτρα τούς 
παλμούς τής καρδίας σου καί άν έπιστρέψω κάποτε, θά κλίνη ’επάνω μου 
τόσας φοράς δσας τήν ήκουσε πάλλουσαν δι' εμέ.

Έχω άκόμη νά σοΰ ε’ίπω πολλά, ώραία καί χαριτωμένη ,μου φίλη. 
’Ήθελα νά σοΰ εϊπω διά τούς όρκους τούς όποιους ήλλάζαμεν μεταξύ δύο 
φιλημάτων, αιώνιον συμβόλαιον μιάς ειλικρινούς καί γλυκείας άγάπης. 
καί ήθελα νά έπαναλάβω τά όνειρα τά όποια κατέστρωσα δταν σέ είδα 
μίαν άνοιξιάτικην πρωινήν είς τήν άκραν έκεί τής θαλάσσης όπου έμά- 
ζευες κογχύλια.Ήθελα άκόμη νά σοΰ ομιλήσω διά τούς πόθους, οϊτινες 
καίονται είς τήν βράσιν τοΰ αίματος πριν φθάσουν είς τό στόμα καί

«
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έπεθύμουν ν' απλώσω άκόμη μίαν φοράν επάνω άπδ τήν.^κεφαλήν σου 
τόν γαλάζιον ούρανόν της έλπίδος μέ τόν φεγγοβολοΰντα ήλιον τής πίστεως.

’Αλλά κλαίεις ωραία μ.ου Εσμεράλδα. Επάνω είς τά χέρια μου αισθά-
νομαι νά ρέη σιγά, 
μάτια, δπως ρέει 
τά. πέταλα 
σου τά χέρια μου,

σιγά τό δάκρυ άπό τά μαΰρά σου 
τό πρωί αόρατος ή δροσιά είς 

τών άνθέων. Καί μοΰ καίει τό δάκρυ 
, ωραία μου και άτυχη φίλη καί 

φοβούμαι ότι θά τά κοιλάνν, τό δάκρυ σου τόσον, 
ώστε τό πρωί' όταν τό χέρι θά ήναι ανάγκη νά δράξη 
τήν βαρεϊαν ίπποτικήν σπάθην, δέν θά ύπάρχη σάρζ 
άλλά μόνον οστά. Αλλά καί τί άλλο θά ήναι τό 
σώμα άπό τό όποιον άπεχωρίσθη ή αγάπη, παρα 
ένας νεκρός σκελετός είς τά βάθη τοϋ όποιου θά λαμ- 
ποκοπή μία πληγωμένη καρδία ; Τί άλλο θά ήναι 
τό σώμ.α πού φεύγει άπό τήν εστίαν τής θερμότητος 
τών πόθων καί τήν ζωήν τών ελπίδων, παρά ο άψυ
χος σκελετός, ό πάλλων τό ξίφος, τό φάντασμα τό 
πλανώμενον άσυνειδήτως καί ώς σκιά. . .

Κλαίεις, ωραία μου Έσμεράλδα. Τά δάκρυά σου 
διεπέρασαν τό στήθος τό όποιον θά χρειασθή διά 
τήν εχθρικήν σπάθην. Καί έφθασαν έως τήν καρδίαν 
τής όποιας τό θάρρος καί ή γενναιότης μοΰ χρειάζε
ται. Θ’ άπομάξω λοιπόν τά δάκρυα τά οποία τρέ
χουν καί θά τά φυλάξω.’Εάν φθάση ή μοιραία στιγμή 
είς τό πεδίον τής μ.άχης καί καλύψω κ εγω με τό 
σώυ,ά μου τήν πεδιάδα τών ολοφυρμών, θέλω με 
αύτά τ’ άθάνατα δάκρυα νά βρέξω τά χείλη μου, 
διά νά διέλθχι δροσερά καί βαλσαμωμένη ή ψυχή μου.

— Χαΐρε ώραία μου Έσμεράλδα !
Ό κορυδαλός λαλεϊ μέσα είς τά κλαδιά τής γη- 

ραιάς έλάτης καί μ.άς άναγγέλλει τήν ώραν τοΰ 
αποχωρισμού. Καί τήν στιγμήν κατά τήν οποίαν 
αισθάνομαι νά πυκνώνηται τό σκότος τής ψυχής μου, 
νά δτι γέλα είς τήν άκραν τοΰ όριζοντος ή αυγή.

Κράτησε τά δάκρυά σου, ώραία μ.ου αγάπη. Δώσέ 
υ.ου, είς αύτήν τήν τελευταίαν στιγμήν τό θάρρος καί 
τήν γενναιότητα, τών όποιων θά έχω άνάγκην εκεί 
κάτω. Μήν κλαίεις.’Εάν ό Θεός εύνοή τήν αγάπην, ή 
όποια γεννάται είς τήν ψυχήν, τήν ψυχήν τήν οποίαν 
αύτός έπλασε, θά έπανέλθω, ώραία μου Έσμεράλδα, 
διά νά σε ϊδω πάλιν, καί νά ζήσω διά παντός κοντά 

τό έν πτερόν τοΰ άσήμ.ου πολεμ-ιστοΰ, είς τόν πίλον 
πιστοέψω μέ τά τρία πτερά τά όποια δικαιούνται νά 
οι πού ήνδραγάθησαν εναντίον τοΰ έχθροΰ.

Ακούσε δμως τό άσμα τοΰ κορυδαλοΰ. Μ’ ειδοποιεί δτι πρέπει νά 
φύγω. Είναι τό σημαντρον τής τελευταίας ώρας καί ήχεϊ πένθιμον 
εις τήν ψυχήν, ώς νά κηδεύηται ή τελευταία μου αγάπη. ’Απομάκρυνέ 
μου από τόν νοΰν μου τάς λυπηράς σκέψεις καί φώτισε μέ τό πΰρ τών 
μαύρων σου ματιών τό σκότος τό οποίον απλώνεται είς τήν ψυχήν μου. 
Βεβαίωσε' με δ'τι έγώ θά ήμαι ή μόνη σου σκέψις καί δτι εκεί δπου τόσοι 
μέ περιμένουν κίνδυνοι, θά έχω πάντοτε ώς σύντροφον καί προστάτην 
άγγελον τήν παρθενικήν προσευχήν τήν όποιαν δι’ έμέ θά ψιθυρίζουν τά 
χείλη σου τό βράδυ είς τό τρεμοσβΰνον φώς τής κανδήλας τής Παναγίας.

"Οσον δι’ έμέ, δ'ταν ό κρότος τών οπλών γεμίζει τήν ατμόσφαιραν, θά 
ψάλλω τά τραγούδια τά όποια σοΰ αρέσουν, καί δ'ταν ό σαλπιστής τό 
πρωί ετοιμάζεται νά έκτοξεύσγι είς τάς ήχους τής αυγής τό έγερτήριον, 
έγώ θά έξυπνώ διά νά τονίσω τήν πρωινήν ρωμάντσαν τήν οποίαν έψαλλα 
απομακρυνόμενος άπό τάς παννυχιους συνεντεύξεις μας, είς τήν’άνθό- 
σπαρτον ατραπόν τής κοιλάδος.

Αλλ ή αύγη επρόβαλεν ηδη. ΙΙρέπει νά φύγω. Σέ άφίνω λοιπόν, 
γλυκεία καί μυστική μ.ου* αγάπη.

Χαΐρε ώραία μου Έσμεράλδα.

Η νεανις κλαίει τώρα οπίσω άπό τήν θύραν τοΰ κήπου τόν ώραίον 
τρουβαδοΰρον δστις έζύπνησεν είς τήν ψυχήν της τό πρώτον αίσθημα. 
Επάνω της γέρνουν περίλυπα τά κλαδιά τής γηραιάς έλάτης καί ό 

πρωινός άνεμ.ος μ.έσα των ψιθυρίζει θλιβερόν τό τραγοΰδι τοΰ άπο- 
χωρισμοΰ.

Καί ό τραγουδιστής γυρισμένος έπάνω είς τόν ίππον του, ώστε νά 
βλέπη άκόμη την ώραίαν του φίλην, φεύγει διά τόν πόλεμ.ον άπό τόν 
όποιον φεΰ ! δέν θά γυρίση . . .

Ο ΑΠΟΜΑΧΟΣ

Σ Ο Ν Ε Τ Τ Ο

Οτλν άντικρνσω καραβιού πανιά, 

Τρέχω μέ λαχτάρα κάτω ατό λιμάνι, 
Κιϊνορ π' άγαπονβα μοΰ πι πώς 9ά ρ&ή 
Φέρνοντας τον γάμον τό λίυκό ατιφάνι.'

*
Εχω βτην καρδιά μου, τη φτωχή καρδιά, 

Όλα όνωμένα καί χαρά καί λύπη, 
Χαίρομαι ποΰ &ά 'ρ9η καί &ά τόν Ιδώ, 
Κλαίω γιατϊ τάχα τώρα νά μοΰ λιιπη 

(Ιούνιος, 1900)

άμορφη μον άγάπη, άργησες νά ’ρ&ης... 
Θάλασσα έμπρός μον άνοιξε μεγάλη, 
Κ η φτωχή 'ψυχή μου, ταξειδεΰει πάλι. .

*
ίΐς ποΰ νά γυρίσης,... άχ ! μη λύπησης ! 
£1ς ποΰ νά μοΰ φέρης τό λευκό στεφάνι, 
Θά ’χη άραγμένα, σ' άπλαστο λιμάνι !

ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ
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Φίλτατε κ. ’Αρσένη,

,1/οΰ εζητήσατε νά σάς μεταφράσω καί καν'εν διήγημα διά την ώραίαν σας *Ποι- 
κίλην Στοάν., ήν αληθώς ή πεφωτισμένη καί λαμπρά υμών Διεύ&υνσις κατέστησε)· 
εν ύπό πάσαν έποφιν πολύτιμον έργον. Αναζητησας ματην εις πολλούς τομονς διηγη
μάτων καί διηγηματίων τόσων καί τόσων Γάλλων διηγηματογράφων καί μή ευρών τι 
το δυνάμενον νά έφελκύση Ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών αναγνωστών σας, οί όποιοι 
έχουν κορεσθή άπό παρόμοια αναγνώσματα, ενε&υμηϋην ότι εις ένα τομον του 

TlSSOt υπό τόν τίτλον ’Η Ερωτοληπτος Γερμανία., ειχον άλλοτε ανα- 
γνώσει περιεργοτάτας σελίδας, γραμμένος μέ υπέρμετρου χάριν καί μέ ύφος θεσπέ- 
σιον, καί έσκέφϋην οτι θά ήτο πολύ καταλληλότερου καί πως καινοφανέστερου 
δι’ εν τοσοϋτον εξαίρετου ελλην. περιοδικόν νά μεταφράσω ολίγα τινα αποσπάσματα 
τον εν λόγω τόμου, δπερ καί έκαμα.

Με την ελπίδα ότι ή εκλογή μου Οά ευαρεοτησμ τους πολλούς αναγνοιστας τής 
αγαπητής .Ποικίλης Στοάς., σας πέμπω καί εν νέου Διήγημά μου καθώς καί τινας 
ολως ανεκδότους οτίχους μου,

Δ ιατελών πάντοτε πρόθυμος φίλος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

τοΰ όποιου

ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΩΤΟΛΗΠΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΕΝ ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
—* -—

Βασιλεύς Φρειδερίκος Αύγουστος έτρεφεν δλως εξαιρετικήν 
συμπάθειαν πρός τάς Γαλλίδας.

Κατά τήν έν Βαρσοβία διαμονήν του ήκουσε μίαν ήμέραν 
νά γίνεται λόγος περί τίνος Γάλλου, Δουβάλ καλούμενου, 
ή κόρη ήτο τόσον ώραία, ώστε καί αύταί άκόμη αί Πολω- 

νίδες παρήρχοντο απαρατήρητοι προ αύτής.
“Ολοι οί κομ.ψευόμενοι τής πόλεως τήν περιετριγύριζον, άλλ ή κόρη 

ήτον ενάρετος καί οϋδείς ήδύνατο νά τήν κατακτήση.
'Ο Βασιλεύς, έπι τφ άκούσματι, κατελήφθη ύπό τόσον,ζωηράς περι

έργειας, ώστε ήθέλησε νά τήν γνωρίση.
Έκάλεσε τόν ιδιαίτερον γραμματέα του κ. δέ Ραντζώ καί τώ είπε 

νά τόν βοηθήση, όπως μετεμφιεσθή τήν εσπέραν- τώ άνηγγειλεν οτι θά 
υ.ετέβαινον όν.οΰ incognito νά εύρουν τήν ώραίαν Ανριέττην. «ΙΙρό 
παντός, τώ συνέστησεν ο Βασιλεύς, να μη αναφερης ούτε λεζιν εις την 
κυοιαν δέ Κοζέλ περί τής νυκτερινής μας αύτής έκδρομής».

Ή κυρία δέ Κοζέλ ήτο τότε ή επίσημος ερωμένη τοΰ Φρειδερίκου 
Αύγουστου.

Τήν έσπέραν ό Βασιλεύς μετέβη παρά τή κυρία δέ Κο,ελ, καί τή 
άνέφερεν οτι τώ προύτάθη μυστική συνέντευξις μετά τοΰ κόμ.ητος

Τοβιάνσκη, ανεψιού τοΰ έξάρχου καρδιναλίου, άλλ’ οτι, μή τολμών νά 
τόν δεχθή είς τήν βασιλικήν έπαυλιν, τώ ώρισεν ώς τόπον συνεντεύξεως 
ιδιωτικήν τινα οικίαν, έν ή θά μετέβαινον άμφότεροι μετημφιεσμένοι.

— Θά πάρω μαζύ μου καί τόν 'Ραντζώ, προσέθηκεν ό Βασιλεύς- έχω 
απόλυτόν πεποίθησιν είς τήν έμπιστοσύνην του, τόσω μάλλον καθόσον 
είναι συγγενής σας καί μοΰ τόν έσυστήσατε σείς.

Ο Φρειδερίκος Αύγουστος έπρόφερε τάς λέξεις αύτάς μέ τοιαύτην 
αφέλειαν, ώστε προέλαβε τήν διορατικότητα τής κυρίας δέ Κοζέλ.

— ’Άν καί ό έξάδελφός μου θά έχη τήν τιμήν νά σάς συνοδεύση, 
Μεγαλειότατε, ύπέλαβεν έκείνη, θά ήμαι ούχ ήττον πολύ ανήσυχος. 
Είμπορεΐ νά σάς συμβή κανέν δυστύχημα. Η Βαρσοβία είναι γεμάτη 
άπό προδότας, οί όποιοι έχουν όρκισθή νά σάς φονεύσουν. ’Ώ ! ΙΙολύ 
έπεθύμουν νά σάς συνοδεύσω κ’ έγώ . . . Άν τολμήση κανείς νά έγγίση 
έπάνω σας, ό 'Ραντζώ καί έγώ θά σάς ύπερασπισθώμεν, καί θά φονευ- 
θώμεν καί οί δύο μας πριν κτυπηθήτε σείς ! . . .

Ο Βασιλεύς, συγκινηθεΐς άπό τήν άφοσίωσιν τής έρωμένηςτου, ήσθάνθη 
τύψεις συνειδότος οτι τήν ήπάτα, και παρ’ ολίγον νά τή ώμολόγει τήν 
άλήθειαν- άλλά, σκεφθείς ότι ή ομολογία του αύτη είς ούδέν άλλο θά 
συνετέλει ή εις τό νά τήν λυπήση, τήν παρεκάλεσε νά μή έπιμένη νά 
τόν συνοδεύση, διότι προετίμα νά μή μεταβή είς τήν συνέντευξιν μάλλον 
παρά νά τήν έκθέση είς έπικίνδυνον περίστασιν. 'Η κυρία δέ Κοζέλ ύπε- 
χώρησεν είς τάς εύλογους δικαιολογίας τοΰ Βασιλέως, καί τήν έσπέραν ό 
Φρειδερίκος καί ό κ. δέ 'Ραντζώ μετέβησαν πεζή παρά τώ Δουβάλ, 
δστις διετήρει μικρόν καπηλεϊον, έν τώ όποίω έπώλει οίνους τής Γαλλίας.

Έζήτησαν έν ιδιαίτερον δωμάτιον, καί ό κ. δέ 'Ραντζώ, δστις ήτο 
έκ τών θαμώνων τοΰ καταστήματος, έκάλεσε τήν Ανριέττην, είς τήν 
οποίαν παρουσίασε τόν Βασιλέα ώς αξιωματικόν φίλον του.

Η νεάνις, ήτις μόνον διερχόμενον είχεν ϊδει κάποτε τόν Βασιλέα, 
ήπατήθη εύκόλως.

Έν τούτοις, μετά τινας στιγμάς συνομιλίας, καθ’ ήν ό Φρειδερίκος 
Αύγουστος τή έξεφράζετο μέ πολλήν τρυφερότητα, ή Άνριέττη τόν 
ητένισε μέ περισσοτέραν προσοχήν :

— Περίεργον ! Άνέκραξεν αίφνης. "Οσον περισσότερον σάς κυττάζω, 
τόσον περισσότερον εύρίσκω ότι ομοιάζετε μέ τόν Βασιλέα !

— Δέν είναι ή πρώτη φορά ποΰ άκούω δτι έχω τήν τιμήν νά τοΰ 
ομοιάζω, εΐπεν ό Βασιλεύς. Έπεθύμ,ουν νά τοΰ ώμοίαζον μάλλον κατά 
την δύναμιν ή κατά τήν μορφήν, διά νά ήμαι είς θέσιν νά έξασφαλίσω 
τήν εύτυχίαν σας . . .

— Δέν είμαι δούλη τοΰ συμφέροντος έγώ, άπεκρίθη ή Άνριέττη, καί 
άν ό Βασιλεύς μέ ήγάπα, αισθάνομαι δτι θά τόν ήγάπων μάλλον διά τούς 
επαίνους ποΰ ήκουσα περί αύτοΰ παρά διότι θά μ’ έκαμνεν εύτυχή.

— Α ! Δεσποινίς, άνέκραξεν ό Βασιλεύς, άν ήναι έτσι, αγαπήσατε' με 
λοιπόν χάριν τής όμοιότητος τήν οποίαν έχω μέ τήν Αύτοΰ Μεγα
λειότητα.
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— 'Ομοιάζετε 
τόσον τρυφερά δσ

άμφιβολίας τη 
δ'τι την έκαμε 
έγκαταλίπη.

Ποικίλη

πράγματι μ.έ τόν Βασιλέα' αλλ η καρδια σας είναι 
>ν ή ίδική του, ή οποία μόνη είμπορεΐ νά ιΚΜβη ;

— Μάλιστα δεσποινίς, άπήντησεν ό Βασιλεύς, έχω 
καί τήν τρυφερή καρδιά και δλα τά προτερήματα, τα 
όποια αποδίδουν είς τόν Βασιλέα, διότι είμαι εγω ό 
ίδιος.

Καί είπών τάς λέξεις αύτάς εξέβαλε τήν ξανθήν 
του φενάκην, ήτις έκρυπτε τήν κόμην του, καί άνοίξας 
τόν μανδύαν του, τή έδειξε τόν αστέρα τοΰ τάγματος 
τοΰ Έλέφαντος, κεντημένον έπί τής στολής του. Η 
Ανριέττη τοσοΰτον κατεπλαγη, ώστε όεν ηδυνηθη νά 
εϊπη λέξιν. Τότε ό Βασιλεύς, επωφελούμενος τής 
ταραχής της, τή έξέφρασε τόν έρωτά του καί τή 
προσέφερε τήν καρδίαν του. Η νεάνις συνήλθεν ολίγον 
κατ’ ολίγον και άνέλαβε τήν φυσικήν της φαιδρότητα. 
Έψαλλε Γαλλικά άσμάτια καί συμπεριεφέρθη μετά 
παιδικής εύθυμ.ίας. Ο Βασιλεύς θά ήθελε βεβαίως νά 
τήν έβλεπε διαφορετικήν, άλλ’ ή 'Ανριέττη δεν ήτο 
τής αυτής ιδέας, καί ό μονάρχης ύπέκυψεν είς την 
θέλησίν της. Έν τέλει άπεχωρίσθησαν μέ τήν ύπόσχε- 
σιν νά έπανίδωσιν άλλήλους τήν έσπέραν τής επαύριον.

Έτο σχεδόν πρωί όταν ό Βασιλεύς έπέστρεψεν εις 
τ’ ανάκτορα. Εύρε τήν κυρίαν δέ Κοζέλ καθημένην 
παρά τήν εστίαν. Διατελών άκόμ,η ύπό την εντύπωσιν 
τής 'Ανριέττης, τήν ήρώτησε μετά πολλής ψυχρότη- 
τος, διατί δέν είχε κατακλιθή.

Σάς άνέμ.ενον, Μεγαλειότατε, τώ είπε μελαγχολι- 
κώς έκείνη, καί άνησύχουν πολύ διά σάς.

Πρέπει έν τούτοις νά συνειθίσητε είς τήν ιδέαν δτι 
δέν θά μέ βλέπητε πάντοτε πλησίον σας, άπεκρίθη ό 
Βασιλεύς- καί δταν θά ήμαι έπί κεφαλής τοΰ στρατοΰ 
μου, δέν μοΰ φαίνεται δτι θά ήμπορέσητε νά μέ 
άκολουθήσητε.

— Διατί όχι; Άπεκρίθη έκείνη' θά σάς άκολουθήσω 
παντού- πλησίον σας δέν θά έχω κανένα φόβον. Αλλά 
τί σάς συνέβη ; Μοΰ φαίνεσθε σκυθρωπός . . .

— Τίποτε, άπεκρίθη ό Βασιλεύς, είμαι δυσηρεστη- 
μένος ποΰ σάς εύρηκα άγρυπνον.

Τό ψυχρόν ύφος, μεθ ου ώμίλει, παρεσχεν υποψίας 
είς τήν κυρίαν δέ Κοζέλ, τάς όποιας αύτη άπεφάσισε 
ν’ άποκούψη μ,έχρις ού κατορθώσν) νά διαφωτισν) τάς 

..Κατεκλίθη' καί ό Βασιλεύς, δστις μετενόησεν ήδη 
ν’ άνησυχήση, δέν ήθέλησεν ούδ’ έπί στιγμήν νά τήν

Οταν την πρωίαν εγερθείς μ,ετεβη είς τό συμβουλών του, έκείνη έπωφε— 
λήθη τής απουσίας του, δπως συνομιλήση ιδιαιτέρως μετά τοΰ κ. δέ 'Ραν- 
τζώ. Τω άπέτεινε σχετικάς έρωτήσεις καί έζήτησε νά μάθη παρ’ αύτοΰ 
ποΰ είχε μεταβή ό Βασιλεύς. Ο κ. δέ Ραντζώ, χωρίς ποσώς νά θορυβηθή, 
τή είπεν δτι εύρίσκετο είς συνέντευξιν μετά τοΰ κόμητος Τοβιάνσκη.

— Σάς πιστεύω, είπεν έκείνη, άλλά προσέχετε μ.ή μέ άπατάτε, διότι, 
νά ήσθε βέβαιος, θά μετανοήσητε.

Ό κ. δέ 'Ραντζώ μετεβίβασεν είς τόν Βασιλέα τήν υ.ετά τής κυρίας 
δέ Κοζέλ συνομιλίαν του.

, —ά-ί ομολογώ, είπεν ό ήγεμών, δτι ή έξαδέλφη σας μέ λυπεί πολύ. 
Ιην αγαπώ : Είναι απηλπισμ.ένη και κατά συνέπειαν ικανή νά καταφύγη, 
είς παν μέσον. Ούχ ήττον ή Ανριέττη δέν μοΰ είναι καθόλου αδιάφορος. 
Τί νά κάμω ;

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό κ. δέ 'Ραντζώ, πρέπει ν' άφοσιωθήτε 
είς εκείνην τήν όποιαν άγαπάτε περισσότερον, καί νά μή σκέπτησθε 
πλέον τήν άλλην.

Ο Βασιλεύς ούδέν άπεκρίθη καί μετέβη παρά τή έρωμένη του.
Τήν εύρε κλαίουσαν.
— Γ ’̂· ‘̂71τί’ ‘Λορία, τή είπε, καί πόθεν προέρχεται ή θλϊψις σας αύτή;
— Ωχ! Μεγαλειότατε, δέν εϊξεύρω, άλλ’ ή καρδία μου μ.οΰ λέγει 

δτι μοΰ, είσθε άπιστος. . . .
Ο Βασιλεύς προσεπάθησε διά μυρίων λόγων νά τήν παρηγόρηση), καί 

την παρεκάλεσε νά μή τόν άδική μέ ύποψίας, τών όποιων αύτός ήτον 
ύπέρτερος. Καί διά νά τήν άποτρέψη άπό τοιαύτας θλιβεράς σκέψεις, τή 
ωμ.ιλησε περί τών υποθέσεων του καί τή ανέφερεν δτι ήτον άνάγκη νά 
έπανίδη κρυφίως καί πάλιν τόν κόμητα Τοβιάνσκη.

— Δέν έχω τίποτε ν’ αντείπω, Μεγαλειότατε, άλλά φοβοΰμαι δτι 
δέν πρόκειται νά ϊδητε τόν κόμ.ητα Τοβιάνσκη.

Ο Βασιλεύς, τόν όποιον ή ύποτροπή αύτη παρόργιζε, τή είπεν δτι 
δέν ήγάπα ούτε τάς ύποψίας, ούτε τάς επιπλήξεις.

Εν τούτοις, άμα ένύκτωσε, μετέβη νά έπανίδη τήν Άνριέττην. Τήν 
ευρεν ολιγώτερον επιφυλακτικήν : Είχεν έκμυστηριευθή είς τήν μητέρα 
της τά διατρέξαντα μεταξύ αυτής καί τοΰ Βασιλέως, καί είχε λάβει 
παρ αυτής μαθήματα, τά όποια τήν κατέστησαν έπιτηδειοτέραν καί 
άπεσβεσαν τούς έναπομένοντας αύτή ενδοιασμούς. Ό Βασιλεύς έθριάμ- 
βευσεν, άλλά τά δάκρυα τής Ανριέττης κατέκλυσαν τόν θρίαμβόν του. 
και ούδεποτε κόρη παρεδόθη μέ γλυκυτέρους στεναγμούς. Οί δύο έρασταί 
επανειλημμένως εξεφράσθησαν πρός άλλήλους δτι ήγαπώντο καί τό έξε— 
φράσθησαν κατά διαφόρους τρόπους.

Ητον ήδη προκεχωρηκυϊα ή νύξ δταν ό Βασιλεύς άπεσύρθη. Πριν ή 
αποχωρισθή τής ωραίας Ανριέττης, τήν παρεκάλεσε νά τηρήσγι μυστικόν 
τον έρωτά των. Τή ύπεσχέθη δτι θά τήν έβλεπε συχνά, καί συνεφώνη- 
σαν να τόν έπισκεφθή έκείνη είς τά άνάκτορα, μέ ανδρικά ενδύματα, 
ύπό τήν οδηγίαν τοΰ κ. δέ 'Ραντζώ.
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“Οταν ό Βασιλεύς άπεσύρετο μετά τοϋ εμπίστου αύτοΰ, τώ συνέβη 
απρόοπτόν τι, τό όποιον μικροΰ δεϊν άπεκάλυπτε τόν έρωτά του. Εις εκ 
τών σωματοφυλάκων ήράτο παραφόρως της Άνριέττης, και εσκεπτετο 
νά τήν νυμφευθή. Είχον παρέλθει δύο ήμέραι, καθ’ άς δέν ηδυνηθη να 
τής όμιλήση, δ'ταν μία ύπηρέτρια τώ είπεν δτι ή Άνριέττη είχε διέλθει 
δύο κατά συνέχειαν νύκτας μετά του κ. δέ Ραντζώ και άλλου τινός 
άξιωμ-ατικοΰ.

Ό σωματοφύλαξ, μανιωδώς ζηλοτυπήσας, άπεφάσισε να φονευση 
εκείνον, δστις τώ άφήρπασε τήν ερωμένην του, καί, διά νά τό έπιτύχη 
άσφαλέστερον, παρέλαβε μεθ’ έαυτου τόν αδελφόν του, οστις ήτο και 
αύτός σωματοφύλαξ, καί περιέμενον άμφότεροι τόν κ. δέ Ραντζώ είς 
τινα άπόστασιν άπό τής οικίας τοϋ Δουβάλ. Αμα τόν ειδον μακρο εν 
τοΰ έφώναξαν νά ξιφουλκήση. Άλλ’ ό κ. δέ 'Ραντζώ, δστις εφοβεϊτο 
μή άνακαλυφθή ό Βασιλεύς, καί δστις ύπέθεσεν δτι οί άπειλοΰντες αυτόν 
ήτο πιθανόν νά ήπατώντο, διότι έγνώριζεν δτι πρός ,ουδένα είχε δώσει 
άφοριχήν έριδος, τοϊς άνέφερε τ’ όνομά του και τοϊς είπεν δτι άν πράγ
ματι' είχον αφορμήν τινα εναντίον του, ήτο πρόθυμος νά τους ικανο- 
ποιήση’ άλλά τούς παρεκάλεσε νά τώ παράσχωσι προθεσμίαν ήμισείας 
ώρας διά νά φέρη άπάντησιν είς τόν Βασιλέα σχετικως πρός μίαν εντο
λήν, μέ τήν όποιαν ή Αύτοϋ Μεγαλειότης τόν ειχεν επιφορτίσει

— "Οχι. όχι, άνέκραξεν ό σωματοφύλαξ, δέν θα μοΰ διαφυ- 
γητε ! Μοΰ άφηρπάσατε τήν έρωμένην μου' θά σάς φονεύσω η θα μέ 
φονεύσητε ! c , . ρ

Ό κ. δέ 'Ραντζώ ήναγκάσθη νά ξιφουλκήση. Ο Βασιλεύς δεν ελαδε 
μέρος έφ’ δ'σον έβλεπεν δτι ό έτερος σωματοφύλαξ έμενε θεατής ώς αύτός. 
‘’Αλλ’ δταν τόν ειδεν ένούμενον μετά τοΰ συντρόφου του δια να κατα- 
βάλλωσιν άμφότεροι τόν κ. δέ 'Ραντζώ, έσπευσεν είς βοήθειάν του μέ τό 
ξίφος είς τήν χείρα, καί όρμήσας κατά τοΰ δευτέρου σωματοφυλακος, τω 
κατέφεοε κτύπη-χα τόσον ισχυρόν έπί τοΰ βραχίονος, ώστε τόν ηνάγκασε 
νά ρίψη τό ξϊφό'ς του. Καθήν στιγμήν τό άνελάμβανε, διήρχετο αμαξα 

' μετ’ άκολούθων κρατούντων πυρσούς. Ό άφωπλισμένος 
σωματοφύλαξ άνεγνώρισε τόν Βασιλέα’ έκραξεν εις τόν 
άδελφόν του νά κρατηθή, καί ριφθείς είς τά γόνατα : 
«Μεγαλειότατε, τώ είπεν, είμαι άξιος θανάτου θά ημην 
πολύ εύτυχής, εάν έφονευόμην διά τής χειρός τής 1 με- 
τέρας Μεγαλειότητος. Δέν ζητώ παρ’ αύτής χάοιν, διότι 
ομολογώ δτι τό σφάλμα, μου είναι άσυγχώρητον».

__Άπατάσθε, άπεκρίθη ό Βασιλεύς, δι' έμέ κανέν 
σφάλμα δέν είναι άσυγχώρητον, αρκεί νά γνωρίζω δτι 
δέν έγεινε μέ κακήν πρόθεσιν. Συγχωρώ τό [ίδικόν σας 

σφάλμα, διότι είμαι πεπεισμένος 
δτι δέν ε’ίχετε σκεφθή νά έπιτε- 

,χ θήτε εναντίον έμοΰ τοΰίδιου. Σάς 
διατάττω άμφοτέρους νά ζητή-

λ' ϋ*..;

σητε συγγνώμην άπό τόν 'Ραντζώ διά τήν κατ’ αύτοΰ προσβολήν καί 
νά τοΰ άποδιδητε τοΰ λοιποΰ τόν όφειλόμενον σεβασμόν.

Γορς επέπ^ηξε διά τόν τρόπον μεθ ού έπετέθησαν καί τοϊς άπηγόρευσε 
νά κάμωσι λογον περί τοΰ συμβάντος καί νά ’εϊπωσιν 
δτι τόν συνήντησαν. Μετά τοΰτο άπεσύρθη, κατα- 
λιπών τούς δύο σωματοφύλακας τόσον τρομαγμένους 
και ταυτοχρόνως τόσον έκπεπληγμένους διά τήν αγα
θότητά του, ώστε δέν είχον τήν δύναμ.ιν καν νά τόν 
ευχαριστήσουν . . . *

Εν τούτοις ή κυρία δέ Κοζέλ ήρχισε νά έννοή 
δτι ό Βασιλεύς δέν έδείκνυε πλέον τήν ίδιαν προθυ- 
μ,ίαν δι αύτήν. Δεν άμ.φεβαλλεν δτι νέα τις έρωμ.ένη 
ύπήρξεν -ή αιτία τής μεταβολής του αύτής- άλλά, 
παρά πάσας τάς προσπάθειας της, δέν ηδυνήθη νά 
την ανακαλύψη. Κατόπιν μακρών ερευνών, είς τών 
θαλαμηπόλων του Βασιλεως τή έκαμε γνωστόν δτι ό 
Βασιλεύς διέρχεται συχνάκις πολλάς ώρας μ.ετά τίνος 
νέου, δστις ώς έκ τής καλλονής του καί τοΰ μυστη
ριώδους ύφους του είναι πιθανόν νά ήναι νεάνις 
μετημφιεσμένη. 
άμα τάς μυρίας άμφιβολίας, 
νοΰν της. 'Η θέσις της ούχ ή 
λιτέρα. Φύσει ύπερήφανος, δέν έθεώρει άξιον έαυτής 
νά καταφύγη εις ερωτικά παράπονα' άλλά δέν είχεν 
έλθει άκόμη είς εξηγήσεις μετά τοΰ Βασιλέως καί, 
εν τή χαρακτηριζουση αυτήν έπιτηδειότητι, έκρινεν 
όρθον^νά μή δείξη τήν οργήν της είς τόν Βασιλέα, 
πριν η δυνηθή ν απόδειξη τήν ενοχήν του.

Ενώ εσκεπτετο πώς έπρεπε νά ένεργήση, ό Βασι
λεύς είσήλθεν είς τό δωμ.άτιόν της.

Ιδών αυτήν περίλυπον, τήν ήρώτησε τί τό αίτιον 
της θλίψεώς της καί διατί άπό τίνος καιροΰ τήν έβλεπε 
πάντοτε κλαίουσαν.

Η είδησις αύτη διεφώτισεν έν τώ 
αϊτινες έτάραττον τόν 
ττον δέ κατέστη καλ-

Λ Η κυρία δε Κοζελ τώ άπεκρίθη δτι ήσθάνετο πώς 
δέν ηγαπάτο πλέον παρ εκείνου καί δτι ή καρδία του 
ειχεν άποσκιρτήσει πρός άλλην.

Ο Βασιλεύς, εκπλαγεις δτι ήτο τόσον καλώς πλη- 
ροφορημένη, προσεπάθησε νά τήν βεβαιώση περί τοΰ 
εναντίου.

- Εστω, άπήντησεν εκείνη, 
τροειδοποιώ, Μεγαλείο 
χΧλων έρωαένων σας.
έχασα την ύπόληψίν

σάς 
τών 
μου,

σάς πιστεύω. ’Αλλά 
τατε, δτι δέν επιθυμώ νά 
Έγκατέλειψα πρός χάριν 
μου, διότι μοί ώρκίσθητε

ύποστώ τήν τύχην 
σας τόν σύζυγόν 

αίωνίαν πίστιν.
Ιωα,ννου Αρςενη "Ποικίλη Στοά,, gov
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Τήν έγκατάλειψίν μου θά τήν πληρώσητε μέ τήν ζωήν σας: Θά σάς 
φονεύσω,— καί θά φονευθώ κατόπιν διά νά τιμωρήσω διά τοΰ θανάτου 
μου τήν αδυναμίαν μου τοΰ νά σάς αγαπήσω. ’

Άν και ήτο άνόητος ή παραφορά αύτη τής κομίσσης, ό Βασιλεύς 
ούχ ήττον συνεκινήθη’ τήν καθησύχασεν. όλίγοά καί έμεινε πολλάς ώρας 
μετ’ εκείνης. Έσκέπτετο νά εύρη τρόπον, δπως γαληνεύση τήν όρμ,ήν 
τής ζηλοτυπίας της, όταν τφ άνήγγειλον τήν έλευσιν άγγελιαφόρου, 
δστις τώ έγνωστοποίησεν δτι οί Σουηδοί έβαινον ολοταχώς κατά τής 
Βαρσοβίας. Άλλαι λοιπόν φροντίδες τόν άπησχόλουν.Έτον ήναγκασμέ- 
νος νά φύγ.η διότι οί Πολωνοί τόν έγκατε'λιπον. Άπεσύρθη είς τήν 
Κρακοβίαν, δπου συνήγαγε νέον στρατιωτικόν σώμα καί έκάλεσε τούς 
Σάξωνας· καί δταν έπείσθη δ'τι ήτον είς θε'σιν μέ τάς νε'ας αύτάς δυνά
μεις του ν’ αντιμετώπιση τάς δυνάμεις τοΰ Καρόλου IB', έβάδισε πρός 
συνάντησίν του, μέ τήν άπόφασιν ν’ άναθέση τήν τύχην του είς τήν 
έκβασιν οριστικής μάχης. Άλλά πριν ή τεθή έπί κεφαλής τών στρατευ
μάτων του, έπεμ-ψε τήν κόμισσαν δέ Κοζέλ είς Σαξωνίαν. Ό άποχωρι- 
σμός τών δύο εραστών έγε'νετο μετά πολλής τρυφερότητος καί ούχ ήττον 
μετ’ αληθούς θάρρους. Ή κυρία δέ Κοζέλ παρεκάλεσε τόν Βασιλε'α νά 
τή έπιτρέψη νά μείνη πλησίον του : «Θά φορέσω ανδρικά ενδύματα, τώ 
έλεγε, θά μάχωμαι είς τό πλευρόν σας. Δέν τήν πολυλογαριάζω τήν 
ζωήν μου καί είμαι πρόθυμος νά τήν θυσιάσω διά σάς.»

—Όχι, δχι, κυρία, άπεκρίθη ό Βασιλεύς, ή ζωή σας μοΰ είναι πολυ- 
τιμοτάτη, διατηρήσατε την. Δέν θά εκθέσω είς τήν τύχην μιάς μάχης 
πάν. δ,τι έχω προσφιλέστερον : Σάς καί τό στέμμα μου. ’Αναχωρήσατε 
διά Δρέσδην δταν είξεύρω δτι εύρίσκεσθε έν ασφαλεία, θά μάχωμαι 
μετά περισσοτέρας γενναιότητος . . .

Ή κόμισσα συνήνεσε ν’ άναχωρήση. Άλλ’ έπειδή αί ύποψίαι, τάς 
οποίας είχε συλλάβει έν Βαρσοβία δέν τήν ειχον ποσώς έγκαταλίπει, 
έπωφελήθη τών συγκινήσεων τοΰ άποχωρισμοΰ καί ήρώτησε τόν Βασιλέα 
έάν πράγματι αί άμφιβολίαι της ήσαν βάσιμοι. Ό μ-ονάρχης, δστις δέν 
ένθυμεϊτο πλέον τήν Άνριέττην, άπομείνασαν είς Βαρσοβίαν, τή ώμολό- 
γησε πάν δ,τι έλαβε χώραν. Ή κυρία δέ Κοζέλ δέν έδειξε δυσαρέσκειαν, 
άλλ’ άπεφάσισε νά έκδικηθή τόν κ. δέ Ραντζώ.

Άνεχώρησεν είς Δρέσδην, δπου δύναταί τις είπεϊν δτι έκυβέρνα αύτή 
μάλλον ή ό Πρίγκηψ τής Φυρστεμβέργης, ό διορισθείς Άντιβασιλεύς.

Ό Βασιλεύς, ήττηθείς ύπό τοΰ Καρόλου IB', ήναγκάσθη νά συσπειρωθή 
είςΈλβαν. Έπανελθών είς τήν πρωτεύουσάν του εύρετήν κόμισσαν δέ Κοζέλ 
είς ωδίνας τοκετού. Κατά τάς τεσσαράκοντα ήμέρας καθ’ άς αύτη έμενε 
κλινήρης, μετά τόν τοκετόν, ό Βασιλεύς διήρχετο μέρος τής ήμέρας παρά 
τό προσκεφάλαιόν της. Έμερίμνα δι’ αύτήν μετά πολλοΰ ένδιαφέροντος.

’Ημέραν τινά ένώ συνωμίλουν, ό κ. δέ Βοζέ, ύπουργός καί γραμμα- 
τεύς τής επικράτειας, παρουσιάσθη ν’ άναφέρη είς τόν Βασιλέα περί 
τινων τηλεγραφημ-άτων, προσφάτως κομισθέντων, καί τώ ένεχείρησε 
μίαν έπιστολήν προερχομένην έκ Βαρσοβίας.

Ό Βασιλεύς, άνοίξας τήν έπιστολήν, έμειδίασε καί ήρυθρίασεν.
Ή κυρία δέ Κοζέλ τόν ήρώτησε περί τίνος έπρόκειτο καί έζήτησε νά 

ϊδη τήν έπιστολήν, άλλ’ ή Αύτοΰ Μεγαλειότης ήρνήθη νά τής τήν δείξη. 
Ή περιέργεια τής κυρίας δέ Κοζέλ έκορυφώθη έκ τής άρνήσεως αύτής, 
καί ένώ ό Βασιλεύς έκράτει τήν έπιστολήν είς τήν χείρά του, έκείνη έπή- 
δησεν άπό τήν κλίνην καί τήν ήρπασεν.

Ή έπιστολή ήτο τής Ανριέττης, ήτις έγνωστοποίει είς τόν Βασιλέα 
δτι έτεκε κόρην, καί τόν ήρώτα τί διέτασσε νά κάμη τό τέκνον αύτό.

— Νά τό πνίξη, άνέκραξεν ή κ. δέ Κοζέλ μανιώδης, καί μακάρι νά 
είμποροΰσα νά πνίξω καί τήν μ,ητέρα μαζύ !

Ό Βασιλεύς έγέλασε πολύ διά τήν παράλογον αύτήν παραφοράν της. 
άλλ’ ή κυρία δέ Κοζέλ, άποδίδουσα μεγίστην σοβαρότητα είς τήν ύπόθε- 
σιν, τώ είπεν δτι άν άπήντα είς τήν γυναίκα έκείνην, καί άν άνεγνώριζε 
τό τέκνον της, θά μετέβαινεν ή ιδία είς Βαρσοβίαν καί θά έστραγγάλιζε 
καί τήν μητέρα καί τό παιδίον.

Ο Βασιλεύς, διά νά τήν είρηνεύση, τή ύπεσχέθη πάν δ',τι ήθελεν. 
Έστειλεν ούχ ήττον είς τήν Άνριέττην έπιστολήν καί χρηματικόν 
τι ποσόν.

Μετά παρέλευσιν είκοσιν έτών νεαρός τις εύγενής τόν όποιον ό Βασι
λεύς ειχεν άναδείξει κόμητα δέ'Ρουτόβσκη, άναγνωρίζων αύτόν υιόν του, 
(ό υιός του ούτος είχε γεννηθή έκ τών έρωτικών σχέσεων τοΰ Βασιλέως 
μετά τής Όθωμανίδος Φατμάς), συγκινηθείς έκ τής ταπεινής θε'σεως έν ή 
εύρίσκετο ή κόρη, τήν όποιαν ό πατήρ του ειχεν αποκτήσει άπό τής 
Ανριέττης Δουβάλ, τήν παρέλαβεν είς τόν οικόν του, άναμ,ένων τήν 

εύκαιρίαν νά τήν παρουσιάση είς τόν Βασιλέα.
Η ευκαιρία αύτη δέν έβράδυνε νά παρουσιασθή. 'Ημέραν τινά, δτε 

ο Αύγουστος περιεπάτει είς τον κήπον τών άνακτόρων του, άφοΰ προη
γουμένως είχε κάμει έπιθεώρησιν τοΰ τάγματος τών σωματοφυλάκων, 
είπεν είς τόν Ρουτόβσκην δτι ήτο πολύ εύχαρ'.στημένος έκ τοΰ τρόπου 
καθ’ δν οί σωματοφύλακες έξετέλουν τά γυμνάσια.

— Μεγαλειότατε, άπεκρίθη ό 'Ρουτόβσκη, ύπάρχουν γυναίκες, αί 
οποϊαι, λόγω τιμής, έκτελοΰν καλλίτερον τούς στρατιωτικούς ελιγμούς 
άπό τούς άνδρας. Έχω πλησίον μου μίαν κόρην, ή όποία είναι άληθής 
άμαζών, καί ή όποια έπί κεφαλής μιάς ίλης ιππικού, θ’ άπετέλει τόν 
άνδρειότερον ίλαρχον έξ δσων είμπορεΐ κανείς νά εύρη . . .

— Αύτό είναι πολύ περίεργον, είπεν ό Βασιλεύς.
—Ά ! Άν ή Ύμετέρα Μεγαλειότης έπεθύμει νά τήν ϊδη, μέ πολ- 

λήν της εύχαρίστησιν. . .
— Πολύ τό έπεθύμουν, είπεν ό Βασιλεύς, προθυμότατος νά δεχθή τό 

πάν, οσάκις έπρόκειτο περί γυναικός.
Ό 'Ρουτόβσκη τώ παρουσίασε τήν νεάνιδα ύπό στολήν γρεναδιέρου.
Ο Αύγουστος, ίδών αύτήν, συνεκινήθη καί δέν ύπήρξεν ανάγκη νά 

τώ διηγηθή τήν ιστορίαν της : Τά χαρακτηριστικά τής μορφής της τώ 
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έμαρτύρουν αρκούντως δτι ήτο θυγάτηρ του. Τήν έφίλησε, την άπεκά- 
λεσε κόρην του καί τή έοωκε τόν τίτλον τής κομίσσης Όρσέλσκας. Μετά 
τινας ήμέρας τή έξησφάλισε γενναίαν πρόσοδον καί τή έδώρησεν έξαί- 
σιον άνάκτορον πολυτελώς έπιπλωμένον.

"Οταν ή θυγάτηρ του έγκατεστάθη έν τώ άνακτόρω της, ό Βασιλεύς 
διήρχετο δλας σχεδόν τάς έσπε'ρας του παρ’αυτή καί πάντες οί αυλικοί 
του τόν ήκολούθουν. Ή κόμισσα Όρσέλσκα άπήλαυε τών δικαιωμάτων 
νομίμου ήγεμονίδος.

Καί, αφού προηγουμε'νως είχε χρημ,ατίσει έρωμένη τοΰ αδελφού της, 
τοΰ κόμητος 'Ρουτόβσκη, έγε'νετο έρωμένη τοΰ ίδιου πατρός της, τοΰ 
Βασιλε'ως Αύγούστου. Κατόπιν, δταν ό Πρίγκηψ Φρειδερίκος τής Πρωσ
σίας έπεσκέφθη μετά τοΰ πατρός του τήν αύλήν τής Δρέσδης, συνήψε 
μετ’ εκείνου έρωτικάς σχέσεις, αΐτινες διήρκεσαν έπί πολλά έτη.

Ό Αύγουστος, ζηλοτυπήσας διά τόν έρωτα, τόν οποίον ό Φρειδερίκος 
ένέπνευσεν είς τήν έρωμένην του, έσκ'έφθη νά τόν άποσπάση άπ’ αυτής 
ρίπτων αυτόν είς τάς άγκάλας άλλης γυναικός, τής ωραίας Ιταλίδος 
Φ°ρ^'ρας· , , , , . Α„

Έσπέραν τινά, κατόπιν άφθονου οινοποσίας—διότι ο Αύγουστος ήτον 
έπί&ης καί Βασιλεύς τής Πολωνίας—ώδήγησε τόν Βασιλέα τής Πρωσ
σίας, τόν πρίγκηπα Φρειδερίκον καί τούς προσκεκλημένους του, είς μίαν 
άπέραντον αίθουσαν έπιπλωμένην μετ’ ανατολικής πολυτελείας.

Αίφνης ύψώθη έν παραπέτασμα καί έφάνη ούτω έξηπλωμένη επί τίνος 
σοφά, έν στάσει ’Αφροδίτης, ή ώραιοτέρα γυνή τήν οποίαν καρδία νεα- 
νίου ήδύνατο νά έπιθυμήσγ). Λυχνίαι έπιτηδείως διατεθειμέναι εφώτιζον 
τήν οπτασίαν αύτήν ώς διά λυκόφωτος. Η μ.ία τών κνημών της εκυρ- 
τοΰτο, καλύπτουσα κατά τό ήμισυ τήν ώς έξ έλεφαντόδοντος κοιλίαν 
της’ ή έτέρα έξετείνετο μέ τήν ηρεμίαν, τήν ένθυμίζουσαν τήν εύκαμ- 
ψίαν καί τήν χάριν τών έλληνικών άγαλμ.άτων. Η θαυμασία κόμ.η της, 
λελυμένη, έπιπτεν έπί τών ώμων της, τούς οποίους έκάλυπτεν ώς δορά’ 
καί τό εύτενές στήθος της έλαμ.πε ροδίνως ύπό τό φώς ύφ’ ού έθωπεύετο. 
Εύτυχής έπί τή καλλονή της, εύτυχεστέρα ίσως διότι έπεδείκνυε τήν 
άκηλίδωτον γυμνότητά της, έμειδία, μέ τούς οφθαλμούς θολούς εξ ήδυ- 
παθείας, ήμικλείστους· καί δύο λακκίσκοι έσχηματίζοντο έπί τών παρειών 
της ώς δύο φωλεαί φιλημάτων.

Ό Βασιλεύς τής Πρωσσίας ήτο μέθυσος, άλλά Βασιλεύς άγνός^και 
χριστιανικός' έπί τή θέα τής είδωλολατρικής ταύτης είκόνος, εσυλλογί- 
σθη τόν υιόν του : Άποτόμως, έθηκε τόν πίλον του προ τών ομμάτων 
τοΰ υίοϋ του καί τόν έσυρεν έξω τής αιθούσης.

Οί άλλοι θεαταί συνωθοΰντο διά τοΰ άγκώνος καί έγέλων κρυφίως. 
Έγνώριζον δτι ό νεαρός Φρειδερίκος ήτον έραστής τής έρωμένης τοΰ 
Βασιλε'ως, τής κομίσσης Όρσέλσκας.

Τώ 1728, δταν ό Αύγουστος άπέδωκε τήν έπίσκεψιν είς τόν Φρειδε
ρίκον Γουλιέλμον Α', ή κόμισσα Όρσέλσκα τόν συνώδευσε, καί παρευ- 
ρέθη, μέ στολήν γρεναδιέρου, στολήν έξ έρυθράς μετάξης, μέ τόν άετόν 

τής Πολωνίας κεντημένον έπί τής δεξιάς πλευράς, είς τήν μεγάλην έπι- 
θεώρησιν, τήν γενομένην τή 31 Μαίου έν Ποτσδάμη.

Μετά τήν έκ τοΰ ταξειδίου έκείνου έπιστροφήν της έτεκεν υίόν, τόν 
όποιον ό χρονογράφος τής έποχής έκείνης αποδίδει είς τόν Πρίγκηπα 
Φρειδερίκον τής Πρωσσίας.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΩΤΟΛΗΠΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΔΡΕΣΔΗ —ΕΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ-01 ΕΞ ΕΡΩΤΟΣ ΝΕΚΡΟΙ
——

Ν ή αισθηματική άβρότης λαοΰ τίνος καθίσταται καταλη
πτή έκ τοΰ τρόπου καθ’ ον κοσμεί τούς τάφους, ή Δρέσδη 
καταλαμβάνει τήν πρώτην θέσιν ύπό έποψιν πολιτισμού. 
Τά κοιμητήριά της είναι κήποι, παράδεισοι άνθέων.

Τό καθολικόν κοιμητήριον είναι αγρός ρόδων. Τά ρόδα άφθονοΰν καί
αί ροδαϊ σχηματίζουν θάμνους, σκιάδας, ανθούν έκλαμπροι, έπί τής γής 
έκείνης τής μ.αλακής, τής παχυνομένης άπό τήν κόνιν τών νεκρών. Τά 
λευκά ρόδα έχουν τήν ώχρότητα τών κορασίδων, αί όποϊαι κοιμών- 
ται χωρίς όνειρα τόν αιώνιον ύπνον, καί τά έρυθρά ρόδα φαίνονται 
έρυθρά άπό τό αίμα τών κατεσχισμένων καρδιών. Διά τών άνοικτών 
χειλέων τών ρόδων τά πτώματα τών τεθαμ.μένων άναδίδουν θείας άνα- 
θυμιάσεις, όσμάς εύώδεις καί έξαισίας. Έν τή χώρα έκείνη τών νεκρών, 
τά έξανθοΰντα άνθη, ό διαγελών ήλιος, τά κελαδοΰντα πτηνά, άπο- 
βάλλουν πάσαν ιδέαν θλίψεως καί πένθους. Ύπό τά φυλλώματα τών 
δενδροστοιχιών αί χρυσαλλίδες πτερυγίζουν, έλαφραί ώς ψυχαί παιδιών 
καί αί μέλισσαι βομβοΰν ώς γερόντων ψυχαί. Έγκαταλείπων τις τήν 
έπάρατον ζωήν, ποΰ άλλοΰ θά ήναι περισσότερον εύτυχής ή έκεί, δπου 
θ άναπαύηται έν μέσω τών ρόδων : Καί είς τό εύχάριστον αύτό κατα- 
φύγιον, είς τήν γωνίαν αύτήν τής άτελευτήτου ειρήνης, τίποτε δέν 
έρχεται τήν νύκτα νά ταράζη τάς σκιάς έκείνων οί οποίοι, κατά τήν 
ballade τού Χάϊνε, κάθηνται έν κύκλω ύπό τάς ιτέας διά νά έκμ.υ- 
στηρευθοΰν πρός άλλήλους καί νά διηγηθή έκαστος τάς έρωτικάς του 
περιπέτειας.

’Ακούσατε τόν ποιητήν. Θά ϊδητε πόσον εύθυμοι είναι οί νεκροί είς 
τά Γερμανικά κοιμητήρια.

Έςήρχετο άπό τήν οικίαν τής έρωμένης του. Έβάδιζεν όνειροπολών 
καί ταύτοχρόνως κατεχόμενος ύπό τοΰ τρόμου έκείνου, τόν όποιον 
αίσθανόμεθα τό μεσονύκτιον είς τάς έρήμους οδούς. Καθ’ ήν στιγμήν 
διήρχετο παρά τό κοιμητήριον οί τάφοι ήτένιζον άλλήλους, σοβαοοί καί
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σιωπηλοί. Έπλησίασε τόν τάφον ύπό τόν όποιον ήτο τεθαμμένος ό 
τραγουδιστής. Ή σελήνή έλαμπε φαεινή. Νεφελώδης μορφή ύψοΰτο έπί

τών
- καί

της

του τάφου καί έψιθύριζεν :
«Αγαπητέ μου αδελφέ, σέ περιμένω».
*Ητον ό τραγουδιστής, δστις έξήρχετο έκ τοΰ 

τάφου του, τοΰ ύπερκειμένου τών άλλων μνημείων. 
Έκάθησεν έπί τής έπιτυμβίου πλακός, και έδόνη- 
σεν ίσχυρώς τάς χορδάς μιας κιθάρας, ψάλλων μέ 
τρέμουσαν φωνήν :

« Ξέρετε άκόμη τό παληό τραγούδι, χορδαϊς 
βουβαΐς καί άγριαις,—τότραγοΰδι έκεΐνο ποΰ άλλοτε 
έκαιγε ταίς καρδιαϊς; Οί άγγελοι τ’ ονομάζουν χαρά 
τ’ ούρανοΰ, οι δαίμονες τ’ ονομάζουν βάσανο τοΰ 
'’Αδη, οΐ άνθρωποι τ’ ονομάζουν έρωτα !»

Μόλις άντήχησεν ή τελευταία αύτη λέξις, ήνοί- 
χθησαν παραχρήμα πάντες οί τάφοι' έξήλθε πλη- 
θύς φαντασμάτων, τά όποια περιτριγύρισαν τόν 
τραγουδιστήν καί έκραζαν έν χορώ :

«Άχ! ’Έρωτα, έρωτα ! Ή δύναμί σου μάς έπλά- 
γιασε έοώ καί μάς έκλεισε τά μάτια. Γιατί μάς 
ξυπνάς τώρα τή νύκτα ; »

Καί ήκούοντο όλολυγμοί συγκεχυμένοι, στεναγμοί 
γογγυσμοί, καί βοή καί βόμβος καί κρωγμοί 
έρωτος παράπονα' καί ή παράφορος πληθύς 
φαντασμάτων περιεκύκλου τόν τραγουδιστήν, 
ό τραγουδιστής μανιωδώς έδόνει τάς χορδάς 
κιθάρας !

«Εύγε ! Εύγε! Πάντοτε τρελλοί! Καλώς ώρί— 
σατε ! ’Εννοιώσατε τό σκοπό τοΰ τραγουδιού μου ! 
Κοιμώμαστε βουβοί δλο τό χρόνο, σάν άρκτοπόντικΟι 
μέσα ’ς τά μνήματά μας. *Ας γλεντήσωμε απόψε ! 
Κυττάξετε, είμαστε μόνοι ; Μέ συμπάθειο, αδέρφια 
μου ! "Οταν έζούσαμεν, ήμαστε δλοι τρελλοί, θεό- 
τρελλοι, ριγμένοι μέ τά μοΰτρα 'ς τό πάθος τής 
άγάπης. Τώρα ποΰ είμαστε μεταξύ μας καί κανείς 
άλλος δέν μάς άκούει, άς περάσωμε τήν ώρα μας 
διηγώντας καθένας τά βάσανά του ! 
γηθήγκαθένας τί τόν έφερεν έδώ, κ 
νήγησαν καί πώς τόν έβατά'.'ΐττ

Άς μας διη- 
καί πώς 

έβασάνισαν καί
τόν έκυ- 
πώς τόν 

καταξέσχισαν τ'άγριαλαγωνικά, οί ερωτικοί πόθοι». 
Τότε προέβη έν τώ με'σφ τοΰ κύκλου, έλαφρά 

ώς άνεμος, μία μορφή κάτισχνος, ή όποια, ώς νά ύλάκτει, έξέβαλε τάς 
λέζεις ταύτας :

«“Ημουν ένα ραυτόπουλο, μέ τή βελόνα μου και μέ τό ψαλίδι μου'

ήμουν καλός τεχνήτης και γρήγωρος, μέ τή βελόνα μου καί μέ τό ψαλίδι 
μου' έρχεται μιά ’μέρα ή ξανθοΰλα κόρη τοΰ μάστορή μου, μέ τή 
βελόνα της καί μέ τό ψαλίδι της, καί μοΰ κέντησε τήν καρδιά, μέ τή 
βελόνα της καί μέ τό ψαλίδι της».

Τά φαντάσματα έξερράγησαν είς θορυβώδη γέλωτα.
Δεύτερον φάντασμα προέβη ήσύχως καί σοβαρώς.
«Ό 'Ρινάλδος Ριναλδίνης, ό Σένδερχαν, ό Κάρολος Μώρ και άλλοι 

ξακουσμένοι άρχηγοί τής συμμορίας, ήσαν τά πρότυπά μου.
» "Ημουν, μέ συμπάθεια, έρωτευμε'νος, δπως κ’ έκεΐνοι, κ’ήμουν τρελ- 

λός γεά μιά γυναίκα, τήν πειό ώμορφη τοΰ κόσμου !
» Κ’ έστέναζα κ’ έθρηνοΰσα, καί επειδή ό έρωτας μοΰ είχε ταράξει τό 

μυαλό καί μ’ είχε κάνει άφηρημένο, τό χέρι μου έχώθηκε μιά ’μέρα 
’στήν τσέπη τοΰ πλαγινού μου.

»Ή αστυνομία μοΰ έζήτησε λόγο, γιατί ήθελα νά σφουγγίσω τά έρω- 
τικά μου δάκρυα μέ τό μαντήλι τοΰ άλλου.

» Καί κατά τήν παλαιά συνήθεια τών αστυνομικών κλητήρων, μ’έπια- 
σαν άπό τό σβέρκο καί μ’ έρριξαν ’ς τή φυλακή.

»'Η καθιστική ζωή δέν κατώρθωσε νά γαληνέψη τήν παραφορά του 
πάθους μου. “Εμεινα μέσα ’στή φυλακή έως δτου ό θάνατος ήλθε νά 
μ’ έλευθερώση άπό τήν κατάστασί μου έκείνη, ή οποία δέν έταίριαζε σέ 
μεγάλους άνδρας».

Τά φαντάσματα έξερράγησαν καί πάλιν εις θορυβώδη γέλωτα. Τρίτον 
φάντασμα προέβη, έψιμυθιωμένον καί κατεστολισμένον :

«"Ημουν ήρως τής σκηνήςγκαί έπαιζα τούς ρόλους τών έρωτευμένων. 
"Εκραζα μέ δλη τή δύναμή μου : «ΤΩ ·&εοί!» Άνεστέναζα τρυφερώ- 
τατα : «Φευ!*

»Ό καλλίτερος μου ρόλος ήταν ό ρόλος τοΰ Μορτίμερ- ή Μαρία 
Στούαρτ ήταν τόσον εύμορφη ! Καί δμως, μέ δλας τάς έκφραστικωτέρας 
κινήσεις μου, δέν ήθελε ποτέ νά μέ νοιώση.

»Ένα βράδυ, έκεϊ ποΰ ’φώναζα μέ άπελπισια ’ς τό τέλος τοΰ 
δράματος:

«Μαρία, ώ άγία γυναίκα, πάρε τή ζωή μου !» Έτράβηξα δυνατά τό 
στιλέτο μου, κ' έπληγώθηκα βαθύτατα».

Τά φαντάσματα έξερράγησαν είς θορυβώδη γέλωτα. Τέταρτον φάν
τασμα προέβη, περιτετυλισμένον μ’ έπανωφόριον σπουδαστοΰ :

«Ό καθηγητής άπό τήν έδρα^άγόρευε κ’ έφλυαρούσε, κ’ έγώ άκουμ- 
πησμένος ’ςτό θρανίο μου έκοιμώμουν βαθειά■ έπροτιμοΰσα χίλιαις φοραϊς 
νά εύρισκόμουν ’στήν πλαγινή κάμαρη, δπου έκοιμώταν τ, χαριτωμένη 
κόρη τοΰ δασκάλου μου. Μοΰ έκανε συχνά νοήματα άπό τό παράθυρό 
της, τό λουλοΰδι τών λουλουδιών, ή ζωή τής ψυχής μου !

» Καί δμως τή ζωή τής ψυχής μου, τό λουλοΰδι τών λουλουδιών τό 
έκοψε μιά ’μέρα τό κοκκαλιάρικο χέρι ενός πλουσίου Φιλισταίου. "Εστειλα 
ς τό διάβολο τής ώμορφαις καί τους όμορφους, έβαλα ’ς τό κρασί μου 

όπιον καί έκτύπησα τό ποτήρι μου μέ τό ποτήρι τοΰ θανάτου !
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σύντροφοι».
Τά φαντάσματα έξερράγησαν εις θορυβώδη γέλωτα. Πέμ.πτον φάντα

σμα προέβη, φε'ρον βρόγχον περί τον λαιμόν : 
«'Όταν έπίναμε μαζύ μέ τόν κόμητα, μοΰ επαι

νούσε πάντοτε τά διαμάντια του καί την κόρη του. 
Τί μέ μέλλει έμενα γιά τά διαμάντια σου, αγαπητέ 
μου κόμη ! 'Η κόρη σου μ’ αρέσει περισσότερο.

»Ήσαν καλά φυλαγμένα καί τά δύο μέ μάν- 
δαλα καί μέ κλειδονιαΐς, καί ό κόμης εϊχεν ένα σωρό 
δούλους.Άλλά τί μ’έμελλε μένα γιά τούς δούλους 
καί γιά τά μάνδαλα και γιά της κλειδονιαΐς !

» Ανέβηκα μέ θάρρος την κρεμαστή σκάλα, 
έπηδησα μέσα άπό τό παράθυρον της αγαπημένης 
μου. Ακόυσα τότε μιά φωνή :—Καλά τά κατά- 
φερες, παλληκάρι μου! Θέλω κ’έγώ μερτικό’ καί 
μένα μ’ αρέσουν τά μαργαριτάρια.

»Ήταν ή φωνή τοΰ κόμητος, ό όποιος μέ συνέ
λαβε, καί στη στιγμή μ’ έπεριτριγύρισαν ένα σωρό 
δοΰλοιτου. — «Γιά σταθητε ! Έφώναξα, δέν είμαι 
κλέπτης έγώ,^τήν αγαπημένη μου μονάχα ήθελα 
νά κλέψω».

»'Η δικαιολογίαις καί ή διαμαρτυρίαις μου δέν 
έφεραν κανένα αποτέλεσμα’ μοΰ έδεσαν τό σχοινί 
’ς τό λαιμό, καί όταν τό πρωί’ έβγηκεν ό ήλιος 
παραξενεύθηκε ποΰ μέ είδε κρεμασμένο».

Τά φαντάσματα έξερράγησαν είς θορυβώδη γέ
λωτα.'Έκτον φάντασμα προέβη μέ μίαν ίσχυράν 
έντομήν εις τόν λαιμόν :

«Γιά. νά διασκεδάσω μιά έρωτική μου θλΐψι, 
έπηγα κυνήγι’ έκρατοΰσα τ’ όπλο μου ’ς τό χέρι, 
ψηλά άπό ένα δένδρο ό κόρακας έκρωζε : «Κάτω 
τό κεφάλι ! Κάτω τό κεφάλι !»

Έκαιροφυλακτοΰσα ένα περιστέρι. Θά τό πάγω 
’ς την αγάπη μου, έλεγα μέ τό νοΰ μου, καί έκάρ- 
φωνα τό κυνηγετικό μου μάτι άπό θάμνο σέ θάμνο.

» Τί σημαίνει αύτός ό θόρυβος ; Μοΰ φάνηκε 
σάν ν’ άκουγα τά φιλήματα δύο τριγονιών. Προ
χωρώ σιγά-σιγά μέ τ’ όπλο μου γεμάτο’ ώ Θεέ 
υ.ου ! Τί βλέπω; Την άγαπημένη μου, την περι
στερά μου !

» Ήταν ή περιστερά μου, ή άγαπημένη μου’ ένας ξένος τήν έσφιγκε 
’ς τήν αγκαλιά του. Τώρα, επιτήδειε κυνηγέ, σημάδευσε καλά ! Ό ξένος 
«ξαπλώθηκε κάτω βουτηγμένος ’ς τό ,αίμά του,

» “Υστερα άπό λίγο, σφικτοδεμένος καί βαδίζοντας μεταξύ τών ακο
λούθων τοΰ δημίου, έπερνοΰσα τό δάσος. Ψηλά άπό τό δέντρο ό κόρα
κα? έκρωξε : «Κάτω τό κεφάλι ! Κάτω τό κεφάλι !»

Τά φαντάσματα έξερράγησαν είς θορυβώδη γέλωτα. Τότε ό ίδιος ό 
τραγουδιστής προέβη καί αύτός :

«Έτραγούδησα κάποτε ένα ώραΐο τραγούδι, τώρα έτελείωσεν’ όταν 
ή καρδιά κομματιασθή μέσα ς τά στήθη, τά τραγούδια πετοΰν καί 
φεύγουν ».

Ό θορυβώδης γέλως τών φαντασμάτων έδιπλασιάσθη, καί ό νεφε
λώδης όμιλος έκυμαίνετο έν κύκλω. Αίφνης τό ώρολόγιον τοΰ κωδωνο
στασίου εσήμανε τήν ποώτην ώραν, καί τά φαντάσματα έσπευσαν 
μετά βόμ.βου είς τούς τάφους των.

Άλλ’ ή έπίσκεψίς μας είς τό κοιμητήριον δέν παρετάθη μέχρι νυκτός 
διά νά παρ.ευρεθώμεν καί ήμεΐς είς τάς νεκρικάς σκηνάς, τάς όποιας 
τόσον ώραία περιέγραψεν ό ποιητής.

VICTOR TISSOT(ΛΙετάφρασις ΙΩΑΝ. TTQAEMHJ
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ΕΡΩΣ και ΨΥΧΗ
—«

ΦΙΛΕΙ της νυκτός τό σκότος την μαρμαρυγήν τοϋ ούρανοϋ. 
'Ως άπό μέταξαν αίθερουφαντον άπλούμενος ό άπαλός μέλας 
μανδύας, διηνοίγετο είς φως, κατάστερος έκ τών μυρίων λαμ
πηδόνων τοΰ φωτοβολούντος στερεώματος καί έλεγες καί 

έπαιζε τό φως τών αργυρών αστέρων, επάνω είς τόν χνουδωτόν εκείνον
τάπητα του σκότους."Ηρεμος ή νύξ καί σιγηλή : Καί όμως μέσα είς τήν 
μαλακήν γαλήνην της, ένόμιζες ότι έξυπνα άλλη τις ζωή, κυλινδουμένη 
άνά υ-έσον τών ονείρων τής νυκτός, ίσχυρώς έν τή σιωπή έκείνη θορυβούσα 
καί άκολασταίνουσα έν τή σιγή τή μέχρις αύθαδείας περιπτυσσομένη τήν 
ήρεμίαν τής νυκτός. Καί έλεγες τό σκότος οτι έζη, όπως ζή τό φώς : 
Ήσθάνεσο νά περιβάλλη έν τή έκνευριστική του μαλθακότητι τήν κοιμω- 
μένην φύσιν, καί νά έξυπνη: αυτήν είς κόσμους άλλους μυστικούς, φωτο- 
βολούντας έξ αστέρων καί λαμποκοποΰντας έκ μαρμαρυγών.

Ή νύξ ήν αιθρία.
Νύξ τοΰ φωτός καί τών ονείρων, ή νύξ ή ζώσα, ή μεγάλη καί δημι

ουργός, ή μυστηριώδης καί άτέρμων νύξ, ή γαλουχούσα τά μυστήρια τής 
φύσεως, τούς πόθους - τής σαρκός καί τής ψυχής τά όνειρα. Ή κυοφο
ρούσα τήν ζωήν, καί ή έκάστοτε αναδημιουργούσα τήν φθειρομένην ύπαρ- 
ξιν, ή νύξ τών έρώτων ή θεματοφύλαξ, καί τών ονείρων ή ήμέρα.

Ήπλοΰτο έξω απαλή, καί έλεγες τό σκότος της, ότι έφίλει τάς μαρ- 
μαρυγάς τοΰ ούρανοΰ.

Ή κόρη ένδον ώνειρεύετο.
Έκοιμάτο αγρυπνούσα, καί συνεκέντρου ολην τήν ζωήν αυτής είς 

οπτασίας όραμα, δπερ αόρατον καί φωτιζόμενον άπό τών άστρων μόνον 
τάς μαρμαρυγάς, έφαίνετο ιπτάμενον τριγύρω της καί απαλά θωπεύον 
τήν ψυχήν της. 'Ως μία χειρ αόρατος διήνοιγε σιγά καί έλαφρά τόν πέπλον 
τόν αίθερουφαντον, δστις έκάλυπτε τοσοΰτον ζηλοτύπως μέχρι νΰν τό έκ 
κρυστάλλου διαυγούς άνθοστεφανωμένον τής ζωής της κάτοπτρον, καί



141140 $|* Ποικίλη

ένόμιζεν τ, κόρη δτι έσωπτρίζετο είς άλλους κόσμους, άπό τούς οποίους 
μία αίθερόπλαστος μορφή, προέκυπτε θωπεύουσα τής παρθένου τήν ψυχήν, 
μέ παραδόξου τακεράς έκφοάσεως μειδίαμα.

Ή κόρη ώνειρεύετο έγρηγορυϊα. Έπλανάτο είς τήν φαντασίαν της, 
καί έκυριάρχει είς τόν κόσμον τής ψυχής της, αόριστός τις φωτεινή σκιά, 
ήτις τήν έκαμνε νά κύπτη τήν ζανθήν της κεφαλήν, επάνω είς τά στήθη 
της, τά στήθη τά παρθενικώς άβρά, τά στήθη τά σφυρηλατούμενα άπό 
γλυκύν παλμόν οδύνης. Πρώτην νύκτα τής ζωής της ταύτην, ώνειρεύετο 
έγρηγορυϊα τήν ζωήν. Ώς χρυσανθέσμων δέσμη καλλιπέταλος, προε'κυ- 
πτον άπό τά βάθη τής ψυχής της, τά ονείρατα καί τά θέλγητρα τής 
πρώτης της νεότητος, και έβλεπε τό πρώτον ήδη ή παρθένος τήν ζωήν, 
καί ήκουον τά στήθη της, τόν πρώτον της παλμόν, καί ή παρθενική της 
σάρξ, τήν πρώτην ίεράν αύτής φρικίασιν. Τό πρώτον ήδη άνελάμ.βανε τά 
δικαιώματα αύτής είς τήν παρθένον, ή γυνή, καί ώνειρεύετο ή κόρη, καί 
έφέρετο είς μέθης γλυκασμούς άτέρμονας, ή πάλλευκος ψυχή της. Άνί- 
στατο αίθέριον προ τής ζωής αύτής τό πρώτον ίνδαλμα, ή πρώτη φωτεινή 
σκιά, ήτις έμεσολάβησε μεταξύ ταύτης — άνθους μυροβόλου καί άγνοΰ 
— καί τοΰ ήλιου τοΰ άπέφθου, τοΰ ζωογονοΰντος τήν ζωήν αύτής τήν 
πάναγνον, καί ήσθάνετο νά έξυπνα είς τήν ψυχήν της άλλος κόσμος έξ 
άνθέων καί φωτός, άπό άκτΐνας άλλας θερμαινόμενος καί διανοίγων εΐ£ 
αύτήν τόν πέπλον τόν μυστηριώδη, δστις τήν έκράτει προσηλωμένην 
τέως είς τό άγνωστον.

Καί έξω νύξ αίθρια, καί είς τό στερέωμα οί τρεμοσβύνοντες αστέρες, 
παίζοντες έπάνω είς τόν χνουδωτόν τοΰ σκότους τάπητα . . .

Καί ή κόρη ένδον ονειροπολούσα. . .
Ή πρώτη τής ζωής γλυκεία χαραυγή, τό πρώτον βήμα πρός τό φώς 

καί τοΰ πρώτου λυκαυγούς τό πρώτον θώπευμα, τής δημιουργίας αί άγνό- 
τεραι στιγμαί, καθ’ ας ό κάλυξ μόλις διανοίγεται είς τό φώς τοΰ ουρα
νού καί χαιρετά τόν Πλάστην του, άναπέμπων πρός αυτόν τό πρώτον 
άρωμά του ώς όφειλομένην άπαρχήν, καθ’ ας τό πρώτον άναζή καί 
άτενίζει τό εύρύ πανόραμα τοΰ κόσμου, ή ψυχή, καί έπικοινωνεϊ μέ τήν 
ζωήν, καί συνταυτίζει μέ τήν τύχην της, τάς τύχας της. Παρθένος ώρα, 
κατά τήν όποιαν πάντως ή ζωή τελεί μυσταγωγίαν, διότι είς άκόμη 
κόσμος κυλυνδεΐται είς τό άχανές τής πλάσεως, ζητών τό ιδεώδες τοΰ 
άγνώστου, δπερ περιέβαλλε τήν γέννησιν αύτοΰ τήν μόρσιμον.Ώ ! “Ο,τι 
τελείται είς τούς κόσμους τούς αγνώστους τής ψυχής τήν ώραν ταύτην, 
είναι τελείως ιερόν, και αί στίγμα! έκεΐναι, ίσως αί μοναδικαί έν τή ζωή, 
καθ ας τό πνεύμα περιπτύσσεται τό πρώτον καί τό ύστατον, τόν 
πάναγνον3δημ.ιουργόν του.

Ώ! 'Η πάλη τής ψυχής τήν ώραν ταύτην : Πάλη πνεύματος καί ύλης: 
Μία δύναμις ώθούσα είς τό άχανές, έπί τών βράχων καί πρός τόν ρο- 
χθοΰντα πόντον τής ζωής, άκατασχέτως. Μία άλλη έλαφρώς συνέχουσα 

είσέτι πρός τό άγνωστον, καί ύπέρ αυτάς τοΰ τρόμου 
τής ζωής τό παγερόν συναίσθημα, άόριστον, συγκεχυ- 
μένον, θλιβερόν συνάμα καί μαγευτικόν, έπώδυνον καί 
γλυκερόν, τό σύνολον τοΰ μετά ταΰτα βίου, ή συγχε- 
φαλαίωσις τοΰ δλου τής ζωής, είς μίαν μ.όνην ώραν.

Στιγμή άτέρμονος φιλοσοφίας τής ζωής, ψυχολο
γίας άπεράντου, ώς τών διαλογισμών οί κόσμοι,, καί 
τά ό'νειρα τοΰ πνεύματος. Πρό τοΰ πυλώνος τής 
ζωής,ϊσταται φρίσσουσα καί καταπεπληγμένη ή ψυχή : 
Μοιραίως θά εΐσε'λθη, διότι έπλάσθη δι’ αύτήν : Άλλά 
τί βήμα δισταγμού τό πρώτον, τί άόριστος ό φόβος 
τής ζωής! Λέγεις καί προγιγνώσκει τήν στιγμήν αύτήν, 
καθ’ ήν άκόμη άγνοεϊ τό μέλλον. Άλλ'ή πάλη καί ό 
φόβος θά παρέλθωσι. Καί εισέρχεται είς τήν ζωήν ό 
άνθρωπος γελών ώσεί παράφρων, άνθοστεφής,καγχάζων, 
καί σκορπών μετά σπατάλης τριγύρω του. ολόκληρον 
τό ιδεώδες τής ψυχής του.Άπαραλλάκτως ώς ό κάλυξ, 
ό διανοιγόμενος είς τήν χαράν τής φύσεως καί άφειδώς 
διαχύνων γύρω του τό άρωμα αύτοΰ, διά νά φυλλορρο- 
ήση εΐτα καί νά μαρανθή, χωρίς νά μείνη τίποτε άπό τό 
γλυκύ του μυστήριον καί τήν τόσην του γοητείαν !..Ώ 
βεβαίως, έάν ήναι ή ζωή, ύπάρχει μόνον άπό παραφρό- 
νων άθροισμα. Διότι παραφρονεί άληθώς καί ό άνθρω
πος, ώς παραφρονεί ό κάλυξ τοΰ ρόδου, καθ’ ήν στιγμήν 
κατόπιν τής μεγάλης πάλης τής ψυχής, πηδά είς τήν 
ζωήν γελών, καγχάζων καί όρχούμενος, είς τήν ζωήν 
άφ’ ής άφοΰ έγκαταλείψει καί τό πανύστατον ίδανικ,όν 
τής ψυχής του, θά έξέλθη συντετριμμένος [καί έλεεινός 
ό δείλαιος, έρείπιον νωδόν καί φρικαλέον μορμολύκειον.

Τής ζωής οί πρώτοι γλυκασμοί, έφίλουν τήν παρθέ
νον ονειροπολούσαν. Ίστατο είς τό μεταίχμιον: Ηκουε 
μέσα είς τά στήθη της παλμούς άγνώστους, καί έκύλουν 
τήν ψυχήν αύτής αόριστοι καί συγκεχυμένοι ψίθυροι.

Πρό τών οφθαλμών της έπλανάτο τό ίνδαλμα τό 
πρώτον τής ζωής: Δέν ειχεν έτι σάρκα καί οστά, καί 
ήτον ίνδαλμα αίθέριον άκόμη. Ποία φωτεινή νεφέλη 
περιέβαλλε τόν νούν καί τάς αισθήσεις της, καί ώνει- 
ρεύετο ή κόρη ή πτωχή τόν κόσμον όν ηγνόει, την 
ζωήν, ήν μετ’ ολίγον θά έγνώριζε. Τό άγνωστον τήν 
έσυρε πρός εαυτό, καί έγέννα είς τά στήθη της, τους 
ποώτους τοΰ έρωτος παλμούς. Ήρεμα ώς αί τελευταϊαι



έκπνοαί τοΰ θνήσκοντος, έδίδετο είς την ζωήν, και ύπεχώρουν δλαι αί 
νεφελώδεις σκέψεις, αίτινες καθ’ βλην την άβράν έκείνην νύκτα έσφυ- 
ρηλάτουν καί καρδίαν καί έγκέφαλον, είς έν γλυκύ καί αόριστον συναί
σθημα, δπερ κατε'κλυζέ την κόρην.

Καί βαθμηδόν άπεκαθαίροντο έν τή ψυχή της, δλαι αί έκστάσεις της 
νυκτός, καί συνεσωματοΰντο είς έν αίσθημα, δπερ έκαμνε νά πάλλη βιαιό- 
τερον τό στήθος της, καί είς στεναγμός μακρός, ώσεί πνοή άγνη ζέφυ
ρου, νά έξε'λθη άπό τά βάθη της ψυχής της . . .

Ήτον ό πρώτος πρός την ζωήν χαιρετισμός ό στεναγμός έκεϊνος, ό 
ύστατος πρός τό παρελθόν τό άγνωστον, καϊ ό συμ,βολισμός τοϋ μετά 
ταΰτα βίου.

Έδώ δέ τό σκότος της νυκτός ύπεχώρει είς έν αόριστον καί συγκεχυμε'νον 
φως του ούρανοΰ, καί άφινον τ’ άστρα τάς τελευταίας των μαρμαρυγάς, 
καί ή κόρη ήγειρε την κεφαλήν της τήν ξανθήν, έφ’ ής τό άμυδρόν καί 
ύποτρε'μον φως κανδήλας, περιέγραψε περί τό μ.έτωπον, ώσεί στεφάνου 
κύκλον, άπαισίως καί σπαρακτικώς άντιτιθέμενον πρός τό γλυκύ μειδίαμα, 
ό'περ έφώτιζε μέ τόσην αίγλην τήν μορφήν τής όνειροπόλου παρθένου. . .

Καί έκλινε τήν κεφαλήν πρός τά όπίσω έν έκστάσει. Έμειδία πάντοτε, 
άφιεμένη είς τό νε'ον όνειρον. ό’περ έκύκλωσεν αμέσως τήν ψυχήν της.

Εύρε'θη είς ένα κόσμον έκ φωτός καί έκ χρυσών άνθε'ων. Καί ταύτο- 
χρόνως είδε πάλλευκον καί μειδιών τό ίνδαλμ.α τό μάγον, τών ονείρων 
τής νυκτός, νά κύπτη έπ’ αύτής τήν κεφαλήν, καί έν θερμ-ή καί λάγνω 
περιπτύξει ένωτιζόμενον μετά στοργής τών παρθενικών παλμών, οΐτινες 
άνέσειον τά στήθη της . . .

Έκεϊ έν τή έκστάσει της παρε'μεινεν έπί μακρόν ή κόρη. ’Έκυπτε τήν 
κεφαλήν καί έφίλει είς τήν κόμην έναγκαλιζομε'νη 
καί αύτή τό ίνδαλμα έκεΐνο τών έρώτων της, τό 
πρώτον δπερ αφύπνιζε τάς έλπίδας τής ζωής . . . 

Ώ ! Τό ίνδαλμα τό λατρευτόν. .Τό πρώτον 
ίνδαλμα τής ζωής της, ή πρώτη προσδοκία τής 
ψυχής αύτής, ό πρώτος έρως της . . .

Έκόλλησε τά χείλη τά παρθενικά έπάνω είς τό 
μέτωπον αύτοΰ καί περιπτυσσομένη μέ τους τορ
νευτούς βραχίονας τόν τράχηλόν του, έμεινεν έκεϊ, 
μέ τό στήθος τό αβρόν, άνασειόμενον ύπό τών πόθων 
τής ζωής καί τών παλμών τοΰ έρωτος.

Καί έξω τό σκότος ύπεχώρει όλονέν καί έρρό- 
διζεν έκεϊ μακράν ήώς αιθρία, σκορπούσα γύρω φώς, καί προπαρασκευά- 
ζουσα τό σκότος . . .

(1900) Α**

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΤ1ΚΑΣ ΤΑΞΕΙΣ

---- «----

ΥΔΕΜΙΑ αμφιβολία δτι, καθ’ όσον διά τής έμ- 
βριθοΰς έπιστημονικής έζετάσεως καί τής πολυ
χρονίου πείρας ανακαλύπτει ό άνθρωπος τάς οίονεί 
μ.υστηριώδεις δυνάμεις τής φύσεως καί διδάσκεται 
τούς νόμους τούς ρυθμίζοντας τήν ένέργειαν αύ- 
τών, κατά τοσοΰτον ύποτάσσει αύτάς έπί μάλλον 
είς τήν θέλησιν αύτοΰ, όπλιζόμενος διά τών τεχνη
τών οργάνων καί διά μ.ηχανών τεραστίων, δηλονότι 
χρησιμοποιεί διά τής νοημοσύνης αύτοΰ δ,τι ή 
φύσις έπεδαψίλευσεν είς άπασαν τήν άνθρωπότητα 
καί μεταβιβάζει είς τήν άναίσθητον ύλην τά έπα- 
χθή φυσικά έργα, άπερ πρότερον έπεβάρυνον τάς

ζωϊκάς καί αίσθητικάς δυνάμεις- έξοικονομών δέ διά τής άντικαταστά- 
σεως ταύτης τών δυνάμεων τήν έργασίαν, έλαττοϊ τήν παραγωγικήν 
δαπάνην καί καθίστησιν ούτω τά προϊόντα τής ήμετέρας δραστηρώτη- 
τος εύθηνότερα καί μάλλον εύαπόκτητα έπί αύξήσει τής ανθρώπινης 
εύζωΐας. Είναι άναντίρρητον ό'τι, άφ ού χρόνου ό προαιώνιος πέπλος, 

* δστις έκάλυπτε τούς μυστηριώδεις νόμους τής φύσεως, ήρθη ύπό τής
έπιστηυ.ονικής προόδου, ό ανθρώπινος βίος βαίνει γοργώ τώ βήματι είς 
άνάπτυξιν τής εύημερίας αύτοΰ.

Άλλ’ ούχ ήττον ό βίος τών έργατών είναι καί τανΰν ήκιστα εύάρε- 
στος, προσέτι δέ καί επικίνδυνος. ’Ιδίως μάλιστα τά έργα τά έκτελού- 
μενα ύπέρ τήν έπιφάνειαν τής γής καί ύπ αύτήν, όποια τά τών 
μεταλλευτών, φρεατωρύχων, κτιστών κλ. έπάγουσι συχνοτάτους κινδύ
νους απώλειας τής ζωής καί τής ύγιείας αύτών, ών γίνονται θύματα 
ούχί ολίγοι. Οί μετερχόμενοι ιδίως τήν μεταλλευτικήν περιστοιχίζονται 
ύπό εξαιρετικών κινδύνων. Έκ μέν τών σπλάγχνων τών μεταλλείων 
άναβρύουσι ρεύματα, άτινα πρέπει νά διοχετευθώσι προσηκόντως, δπως 
μή καταπλημμ.υρήσωσι τόν χώρον τής μεταλλευσεως, εκ δε τοΰ εμπρη-
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σμοΰ του λιθάνθρακος έκπεμπονται αέρια, ώς τό καταφωτίζον τάς πόλεις 
ήν.ών, καί συμβαίνουσιν εκρήξεις άπειλοΰσαι την ζωήν του μεταλλευτοΰ 
ή ή ατμόσφαιρα πληρούται ανθρακικού οξέος, έπιφέροντος τον θάνατον 
των έν τοΐς μεταλλείοις έργαζομένων. 'Ωσαύτως δέ ό μεταλλευτής απει
λείται συχνάκις ύπό των χωμάτων, άπερ καταπίπτοντα θάπτουσιν αυτόν 
ζώντα εις τό βάθος εκατοντάδων μέτρων. Άλλ' οί έργάται ύφίστανται 
προσέτι τον κίνδυνον νά στερηθώσι του επιούσιου ένεκα τής συμβαινού- 
σης ενίοτε διακοπής των βιομηχανικών έργων ή καί τής έκ των μηχα
νικών επινοήσεων καί τελειοποιήσεων εύθηνοτέρας παραγωγής. Ανάγκη 
επομένως απαραίτητος νά λαμβάνωσιν αί Πολιτεΐαι προνοητικά μέτρα 
εις προστασίαν των εργατών.

Καί όμως, ένω παρ’ ήμϊν ψηφίζονται άδ'.αλείπτως νόμοι, εξ ου προήλ- 
θεν άληθής νομοθετικός κυκεών, ούδείς νόμος έψηφίσθη ύπέρ τής προστα
σίας τών εργατών. Είναι άληθές ότι κατά τό έτος 188'2 έξεδόθη Διά
ταγμα περί συστάσεως ειδικού ταμείου προς βοήθειαν καί περίθαλψιν 
τών έν τοΐς μεταλλείοις εργαζομένων εργατών καί τών οικογενειών αυτών 
έν περιπτώσει δυστυχημάτων, αλλά πρώτον τό Διάταγμ.α τούτο είναι 
σχετικόν μόνον πρός τούς έν τοΐς μεταλλείοις μόνον έργαζομένους, απο
κλείονται επομένως πάντες οί λοιποί έργάται, οπερ άδικώτατον, διότι 
εις όλιγωτέρους μέν κινδύνους ύπόκεινται ούτοι, άλλ’^όπωςδήποτε ύπό- 
κεινται καί ούτοι εις κινδύνους καί ούκ ολίγοι πίπτουσι θύματα αύτών. 
Δεύτερον δ’ είναι άνεπαρκές τό Διάταγμα εις προστασίαν τών πηρουμ,έ- 
νων έν τή μεταλλευτική έργασία καί τών οικογενειών αύτών. Καί έν 
πρώτοις ή προσωρινή περίθαλψις, άν δεν κατέστη διαρκώς]άνίκανος πρός 
μεταλλευτικήν έργασίαν, διαρκεί μόνον έπί τρίμηνον’ έπειτα’,.δέ ή περί- 
θαλψις είναι δ'λως ανεπαρκής, δεν επιβάλλεται δ’?ή ύποχρέωσις έπί 
αύστηρα ποινή έπιβλητέα δικαστικώς εις τόν μηχανικόν καί τον προϊ
στάμενον τού έργου, έν φ είργάζετο ό παθών, νά σπεύδωσιν αύτοκλήτως 
εις τό άρμόδιον Είρηνοδικεϊον πρός βεβαίωσιν τού παθήματος, ούδ’ επι
τρέπεται προσφυγή ενώπιον τών δικαστηρίων κατά τών έκδιδομένων ύπό 
τής αρμόδιας ’Επιτροπής αποφάσεων. Αλλαχού τής Εύρώπης ύπάρχουσιν 
άπό πλείστων ό'σων ετών άσφαλιστικαί έταιρεϊαι, άσφαλίζουσαι διά τίνος 
αικράς έτησίας καταβολής τούς έργάτας παντός είδους κατά τών κινδύ
νων, εις ούς εκτίθενται έξασκούντες τό έπιτήδευμα αύτών. Πόρους δέ 
έχουσι τά άσφαλιστικά ταύτα ταμεία τά καταβαλλόμενα μικρά ασφάλι
στρα, άλλ’ έν ταύτώ καί έτησίαν χρηματικήν καταβολήν τού δημοσίου, 
ούχ ήττον δέ τάς δωρεάς καί κληροδοτήματα τών φιλανθρώπων. Αλλ 
ύπάρχει καί πλτθύς εταιρειών αμοιβαίας άρωγής, δι’ ών ένισχύθη τερά
στιος τό πνεύμα τού συνεταιρισμού καί κατέστησαν προνοητικώταται αί 
έργατικαί τάξεις’ έτι δέ καί ταμεία τών άποστράτων τής βιομηχανίας 
ποός περίθαλψιν τών προβεβηκότων τήν ηλικίαν’ καί άπειροστύς ταμιευ
τηρίων, περισωζόντων τά μικρά τής έργατικής τάξεως αποταμιεύματα, 
άπερ καί χρησιμεύουσιν ώς άσυλον αύτών έν καιρω σιτοδείας ή νοσή
ματος ή άλλης τίνος απροόπτου περιστάσεως. Άλλ’ έν 'Ολλανδία καί 

Αύστρία άπό τινων έτών λειτουργεί νόμος περΐ^ύποχρεωτικής συνεισφοράς 
τών παντός είδους έργατών εις τήν διατήρησιν ταμείου ασφαλείας αύτών 
έλαφρότατα φορολογών πρός τούτο αύτούς δι άνεπαισθήτου αύςήσεως 
τού φόρου έπιτηδεύματος τών έργοδοτών, τεχνιτών καί άπλών έργατών.

Είναι τέλος ανάγκη νά προνοήσωμεν καί ήμείς περί τής προστασίας 
τών παντός είδους έργατών διά τής καταρτίσεως νόμου, έπιβάλλοντος 
μέν εις πάντα έργατικόν τήν καταβολήν άσημάντου τινός συνεισφοράς, 
άλλ’ έν ταύτώ ύποχρεοΰντος καί τό δημόσιον εις συνδρομήν τού συστα- 
θησομένου ύπέρ τών έργατών ταμείου, δπερ θέλει παρέχει μηνιαίαν 
σύνταξιν εις τόν ύποστάντα σωματικήν βλάβην έργάτην ή, άν τυχόν 
ούτος άπέθανεν, εις τήν έπιζώσαν σύζυγον ή εις τά άνήλικα αυτού τέκνα.

Έν 3Α0έ/ναις, Αύγουστος 1900
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΦΛΟΓΑΙΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΟΔΕΛΟΥΣ

--------- «$» ------

Ο ΣΕ μου τά χλωμά τά χείλη σου
Τά πικροκολλη μένα
Και τά φαρμάκια που σου πότισαν
Θά τά ρουφήξω απ’ εκεί ενα-ενα
Σάν το ξανθό τό μέλι τών ανθών
Κι ωσάν τό νέκταρ, Θεά μου, τών Θεών!

*
Αός μου τά λιγωμένα σον
Τά μάτια τά μελανιασμένα
Κι όλα τά δάκρυα που κλείουν
Θά στά ρουφήξω εγώ με 'χείλη διφασμένα
Σάν τη ζαχαροστάλαχτη δροσιά
Κι ωσάν, τάπόφεγγα που στάζ3 ή χασοφεγγαριά!

❖
Αός μου τά μαϋρά σον μαλλιά
ΙΊον ώς φειδία βράζουν λατρεμμένα
Καί σέρνουντ εως τά πόδια σου
Τάρρενωπά καί σαρκωμένα
Μες τη νυχτιά των νά αιστανθώ
Πώς γιά ένα τέρας ί)ά χαθώ! . . .

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΗ

10ον



jEIlNAI πικρόν, σκληρόν, μαραίνει μίαν 

εύαίσθητον καί αγνήν ψυχήν, ή αγάπη, ήν 
ένώ αισθάνεται τις νά του πλημμυρή τά 
στήθη, δέν έ^ει κανένα νά τήν εκτίμηση ή 
πρδς δν νά την διοχέτευση.

® Τών γυναικών οδηγός είναι ή καρδία 
ή ή φαντασία. Μέ τήν λογικήν δέν θά 
κατορθώσης ποτέ νά τάς πείσης.

Ή μεγαλειτέρα ψυχρότης, άλλά καί τδ 
μεγαλείτερον έγερτήριον τοΰ έρωτος είναι ή 
αμφιβολία.

ίϊ' 'Ως πρδς τδ πνεύμα, είναι δυνατόν, νά 
ύπάρξωσι καί καλά αντίγραφα, άν καί είναι 
σπάνια. 'Ως πρδς τήν καρδίαν όμως μόνον 
τά πρωτότυπα έχουν αξίαν. Πάντα τα λοιπά 
είναι γελοιογραφίαι.

Αί γυναίκες έχουσι μακρυά μαλλιά καί 
κοντάς ιδέας.

SJ Ή γυνή δύναται νά όνομασθή φιλα
λήθης, δταν δέν λέγη ψεύματα άνευ αιτίας.

® Ό έρως, όπως αΐ χελιδόνες φέρει ευτυ
χίαν είς τάς οικίας, είς τάς οποίας εισέρχεται.

® Είς τδν έρωτα πρέπει όπωςδήποτε νά 
έκλέγη κανείς, μεταξύ τής ήδονής, τοΰ νά 
φαίνηται άπιστος καί τής οδύνης τοΰ νά τδν 
απατοΰν.

s σ s s g
ι

Π ΡΟΤΑ μέ γλυκοκύτταζες, ώραία Μιχαέλα, 
Μα μ' έκαμεν ή τρέλλα
Και είπα: Σ’ αγαπώ.
Τώρ ’ άλλαξες σκοπό,
Και μ’ άφησες χλωμό και λυπημένο

—Σαν αίνιγμα λυμένο.

■

2
’Αστέρια τρεμολάμπουν 
Κι’ ακτίνες άπ’ αγνάντια 
Τά δάκρυα τοΰ κρίνου 
Στολίζουν σάν διαμάντια.

3
Κάτι μοϋ λείπει, έλεγα, και τρέχω στη ξαν&ή : 
Έκεί ό πόνος μου ζεσπά, 
Καί την 'ρωτώ άν μ’ αγαπά.

’Ακούω: Ξεφορτώσου με, χωρίς νά ταραχάη, 
Και τρέχουνε ολομερής τά ’μάτια μου σάν βρύσι, 

',Από τόν άδικο καϋμό, ποΰ ϋέλει νά μ’ άφήση.

® Μέ τάς γυναίκας πρέπει πάντοτε νά ένθυμήται κανείς τήν παροιμίαν, δτι 
«δλαι αί άλήθειαι δέν δύνανται νά λεχθώσιν είς ολους τούς ανθρώπους.»

® Τδ μέσον διά νά δώση τις εις γυναίκα νά έννοήση, δτι είναι υπέρτερος 
αυτής, είναι νά τή απόδειξη οτι δύναται καί νά τήν παραγκωνίση.

®· Ό σπείρων τδν έρωτα κατά τήν νεότητα, συλλέγει θησαυρόν διά τδν 
χειμώνα τής ζωής.

® Όπόταν κατέχεται άπδ μεγάλην συγκίνησιν, ή γυνή δέν κλαίει: Τούτου 
ένεΧεν τδ κλάμμα της δέν έκδηλώνει ποτέ μεγάλην συγκίνησιν.

Φ Αί γυναίκες τάς όποιας καλοΰμεν αγγέλους δέν διαφέρουν από τάς άλλας 
παρά κατά τδν τρόπον, μέ τδν όποιον δύναται τις νά τάς κατακτήση.

& Τά έτη, άτινα άφαιρεϊ μία γυνή άπό τήν ηλικίαν της δέν χάνονται, 
καθόσον τά προσθέτει είς τήν ήλικίαν άλλων γυναικών.

® 'II γυνή γινιόσκει νά παζαρεύη, ό άνήρ ποτέ.
® 'Έν μεταλλεϊον έχει μεγάλην ομοιότητα μέ τόν έρωτα μιας, γυναικός : 

Ουδείς δύναται νά εί'πη πόσον αξίζει.
® ΤΙ αγαμία είναι μίμησις τής ζωής τών αγγέλων.

ΣΤ Α ΜΑΤ ΙΑ ΣΟΥ

Τ ι μαύρη ϋάλαοσα είναι τά δνό σου μάτια : 
Τόσες βαρκούλες άς τό πουν, καρδιές λησμονημένες 
Ποΰ μέσα στη φουρτούνα των έγίνηκαν κομμάτια 
καί φαίνονται βα&ειά, βαδειά, άκόμη βουλιαγμένες.

® Δέν ύπάρχει αίμοβορώτερον ον άπό τήν γυναίκα, όπόταν δεν αγαπά, καθώς 
δέν ύπάρχει εύαισθητότερον καί πλέον άιοοσιωμένον ον, μέχρι 
τδ πρόσωπον πρδς δ είναι άφοσιωμένον, άπδ τήν γυναίκα, 
όταν άγαπα.

®· ’Εάν μεταβώμεν από τήν πραγματικότητα είς τήν ποίη- 
σιν, θά 'ίδωμεν, δτι όσον καί άν προσπαθώσιν οΐ ποιηταί νά 
έξιδανικεύσωσι τήν γυναίκα, παρομοιάζοντες αύτήν πρδς τά 
ψόδα, πρδς τούς αστέρας, πρός τήν δρόσον, πρδς τούς αγγέλους, 
πρδς παν τέλος σύμοολον τής ωραιότητος, ή Γυνή δέν έπαυσε 
νά ήναι πολλάκις ή πηγή τοΰ αίματος. Ένθυμεΐσθε δέ, τδ 
παλαιόν εκείνο ποίημα τοΰ κ. Παλαμά, όπου — «η Μαρία ή 
Πενταγιώτισσα*, συμφώνως μέ τήν παράδοσιν τοΰ Λαού εμφα
νίζεται μίαν «νύκτα κατάμαυρην, μάναν τοΰ τρόμου», είς τδ 
«φτωχικόν» τοΰ ποιητοΰ, σέρνουσα δπισθέν της, ώς άλλος Βρυ- 
κόλακας τοΰ Βαλαωρίτου, απαίσιον όμιλον έσφαγμένων παιδιών,

τοΰ νά ενοχλή
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νέων, άνδρών, γερόντων,— όλων θυμάτων τής άχορτάστου κακούργου ψυχής 
της, τής έγκεκλεισμένης είς ωραΐον σώμα . . .

® Ποέπει νά ήναι τις εγωιστής ή μισάνθρωπος διά ν' άγαπα τήν αγαριίαν.
SJ Ευγενής έρως είναι έκεϊνος, δστις προσπαθεί νά διόρθωση πλάνην αγαπω- 

μένης καοδίας μέ τον κίνδυνον νά κίνηση την αποστροφήν.
Φ Ή καρδία βλέπει καλλίτερα δ,τι τής κρύπτουν άπδ δ,τι τής δείχνουν.
ft? Ή φιλαρέσκεια είναι ή έκμετάλλευσις τοϋ έρωτος τών άλλων χάριν 

τοϋ έγωϊσμοΰ.
Sf Τό πρόσωπον είναι ή προσωπίς τής καρδίας.

’Ενόσω ύπάρχει γυνή, θά ύπάρχη καί θρησκεία τοΰ ωραίου.
{? Ό γάμος είναι δεσμός, δν στολίζει ή ελπίς, διατηρεί ή ευτυχία καί ένι- 

σχύει ή δυστυχία.
Είσέτι δέν εύρέθη ή πυξίς, ϊνα ταξειδεύη τις είς τήν τρικυμιώδη θάλασσαν 

τοϋ γάμου.
® Πάντοτε ή καρδία κατέχεται ύπό τών αισθημάτων, άτινα μετέδωκεν.
81 Ή γυνή ομοιάζει τήν σκιάν, ήτις ακολουθεί δπόταν φεύγης, καί φεύγει 

δταν άκολουθής.
8ί Σκληρότερα τοΰ γάμου είναι ή άγαμία τής καρδίας.
® ‘Ο άγαμος είναι ατελές ’όν.

ΡΟΔΟΦΥΛΛΑ

Εβιαςτηκε ν' άνδίσ ή μυγδαλιά, 
Έβιάστηκα κ' έγώ νά σ' αγαπήσω, 
Καί μέσα στη δερμή μον αγκαλιά, 
Φωλίτσα μυρωμένη νά σοΰ χτίσω.

Σκορπίζει 'δώδε 'κεϊδε η χιονιά, 
Τής μυγδαλιάς τά ανδη παγωμένα- 

Σκορπίζει και ή δική σου απονιά 
Τους πόδους τής ψυχής μου έναν, ένα.

ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ

έχωσι βραχύν τον έρωτα αιΦ ’Εάν 
τό μίσος.

Κ" Βαρύ
® Ενώ . -

καί τάς Ιδίας του σκέψ 
τής οικογένειας. 
ιδέας, δχι μόνον 
πλείστων ατόμων 
τόν σύζυγον ή 
παν μή καταμι 
καί ή δύναμις 
έχει κατά

γυναίκες, έχουσιν όμως μακροχρόνιον 

φορτίον τό μυστικόν : Αί γυναίκες πολύ δυσκολεύονται νά τδ σηκώσουν, 
ό άνήρ έχει ένώπιόν του εύρύτατον πεδίον διά τά αισθήματα αυτοϋ 

ψεις, ή γυνή δέν έχει παρά τδ λίαν περιωρισμένον πεδίον 
Ό ανήρ ζή, αγωνίζεται, φοβείται, ελπίζει διά πράγματα καί 
διά πρόσωπα. Ό άνήρ καταμερίζει τήν αγάπην του έπί 

, ένω ή γυνή τουναντίον τήν συγκεντρώνει είς ολίγα : Ε’ις 
τδν έραστήν, εις τά τέκνα της : Έντεΰθεν ή δύναμις τοΰ αγα
πιζόμενη, είναι ίσχυροτέρα εις τήν γυναίκα, κατ' αναλογίαν δέ 
τοϋ μισεϊν είναι ίσχυροτέρα—καί οΰτω ή καρδία τής γυναικδς 

στάσεις λάμψεις πυρκαίάς καί έρεβώδες σκότος, ζωηράς έζάρ- 
εις τρυφερότητος καί κτηνώδεις εκρήξεις ωμότητος.

S5 Ή γυνή ή . ζητοϋσα τδν «έλεύθερον έρωτα» είναι 
υυλή καί άκουσία έχθρά τοϋ φύλου της, διότι δ έλεύθερος 
ρως δι’αύτήν σημαίνει περίοδον ελευθερίας, ήν θ’ ακο- 

λουθήση άναποφεύκτως ή έγκατάλειψις καί ή δυστυχία.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ώρα ποΰ δά ξεψυχώ 'στη νεκρική μου κλίνη 
"Ελα μπροστά μον στάσου, 

ι νεκρωμένα μάτια μον νά χαραχδή, νά μείνη 
Γιά πάντα ή ζωγραφιά σου.

Μέσ' ςτον αιώνιον νπνον μον ποΰ αιώνια δά κοιμάμαι, 
Θά βλέπω τή μορφή σου,

Κι' άν ήμαι καί 'ςτήν κόλασι, δέ νά δαρρώ πώς είμαι 
Μ' αγγέλους Παραδείσου.

(1899) 1. ΠΟΛΕΜΗΣ

ελλοντοσ. τδ όποϊον ποολένει δ

81 Κατά τδν ώραϊον χαρακτηρισμόν τοΰ Άλφρέδον Μνσοέ, ο έρως είναι « 'Ιερόν 
καί ύπέροχον πράγμα».

81 Ό έρως ΰφίσταται σήμερον κρίσιν, όπως άλλως τε κα'ι όλα τ’ ανθρώπινα 
αισθήματα καί πάθη, τά διερχόμενα οιά τόσων αλλεπαλλήλων φάσεων. ’Αλλά 
μέ τοϋτο δέν σημαίνει καί ότι έξέλιπε τελείως καί οτι τόσον έπωριόθησαν αί 
καρδίαι καί αί ψυχαί, ώστε νά . έξαφανισθή παν ίχνος πλατωνικοϋ έρωτος. Ό 
έρως ό αληθής, ό έρως ό πλήρης πάθους, ό έρως δ δραματικός, ό έρως δστις 
βασανίζει καί δστις φονεύει, είναι αιώνιος ώς ή ανθρωπότης. ’Αποτελεί διά τάς 
ψυχάς δ,τι ή θερμότης καί ό ήλεκτρισμδς διά τήν γήν, τήν δύναμιν τήν ζωτι
κήν, τήν δύναμιν τήν ύπέροχον. Ό υλισμός τών 
νεωτέρων κοινωνιών, τδ πνεΰμα τοϋ ύπολογισ- 
μοϋ, δέν έφόνευσαν τούς μεγάλους όνειροπόλους, 
δέν ένέκρωσαν καρδίας διατεθειμένας νά προσδε- 
χθοϋν καί νά ύποθάλψουν τδ ιερόν τοϋτο αίσθημα, 
καί ύπάρχουν ακόμη εύγενεϊς ψυχαί, διατεθειμέ
να'. νά παίξουν μέ τδ άλγος καί νά χωρατεύσουν 
μέ τδν θάνατον.

Ό δ’ έρως έξακολουθεϊ ακόμη καί θά έςακο- 
λουθή νά ήναι δ,τι περί αύτοΰ δ Δουμας καί δ 
Μυσσέ έλεγον, ή σωτηρία τής άνδρωπότητος, διότι 
ούτε ή οικογενειακή εστία, ούτε ή πατρίς δέν 
δύνανται νά ζήσουν άνευ έρωτος, άνευ τής ενώ- 
σεως εκείνης, ήτις καθιστά πολλάκις τ’ ατελή, 
μέτρια καί άλγοϋντα αύτά πλάσματα, άτινα λέ
γονται άνθρωποι, όντα ιδανικά, τέλεια, ύπέροχα !

Ό έρως είναι είδος πατριωτισμοΰ τών ψυχών. 
Μάς δίδει οπτασίαν τοϋ ιδεώδους, τοϋ αγνώστου. 
Δημιουργεί, έστω καί επ’ όλίγας στιγμάς, δι’ ενός 
φιλήματος ή δι’ ενός δακρύου τδ ον εκείνο τοϋ ρ
Νίτσε, τδν «υπεράνθρωπου». Τήν ημέραν ποϋ θά έξηφανίζετο από τοϋ κόσμου 
τδ θειον τοϋτο αίσθημα, ή ζωή θά κατεστρέφετο τελείως. Τήν ήμέραν κατά 
τήν οποίαν ό έρως δέν θά ήτο πλέον παρά απλή ηδονή, — ένα ψώνι πωλούμενον 
έπισήμως μέν ύπδ τδ όνομα τοϋ γάμου, ήμιεπισήμως δέ ύπδ χίλια άλλα ονό
ματα, ποιητικά ή ρεαλιστικά, οιον είδύλλιον, καπρίτσο. αθέμιτοι σχέσεις, συμ- 
βίωσις,—τήν ήμέραν έκείνην δ έρως, δστις παρώρμα άλλοτε τδν άνθρωπον, τδν 
τόσον ασθενή έκ φύσεως καί τόσον εΰθραστον, πρός τόσον μεγάλα πράγματα, 
θά τδν κάμνη νά διαπράττη τάς μεγαλειτέρας ανοησίας καί ατιμίας ....

81 Ή γυνή εγκληματεί άσυγκρίτιυς όλιγώτερον τοϋ ανδρός. (είς τήν Γαλλίαν 
έπί 100 κατηγοοουμένων μόνον 1-4 είναι γυναίκες, εις δέ τήν Ιταλίαν 91, αλλ’ 
δπόταν εγκληματεί είναι κυνικωτέοα, σκληροτέρα, βαοβαριυτέρα, απαισιωτέρα 
απδ τδν άνδρα.

81 Είς τήν γυναίκα ανήκει ή . ι/’ΐ/χολοχια τών άκρων-, 'II μέση δδδς είτε είς 
τδ καλόν, είτε είς τδ κακόν, είναι άγνωστος είς αύτήν. Αί ώχραί καί αχρωμά
τιστοι μορφαί, αί ολίγον καλαί καί ολίγον κακαί, αίτινες δέν έχουσιν ούτε την 
δύναμιν νά ποάξούν τι γενναϊον, ούδέ τήν τόλμην νά έγκληματίσουν, ανήκουσιν 
είς τδ άρρεν φϋλον ιδίως. II γυνή τούναντίον είναι ή αρίστη ή ή χειριστή : Καί 
δπόταν ακόμη δέν φαίνεται φανερά ούτε τδ έν ούτε τδ άλλο, αλλά μάλλον ιος 
κλεισμένη είς τήν αμαυράν έκείνην ζώνην, όπου περιστρέφεται ή μεγάλη πλειο-



150 ' Ποικίλη Στοά 151

νότης τών άνθρώπων, αρκεί νά παρουσιασθή μία ευκαιρία, δπως τήν αφύπνιση 
άπό τόν κατ’ έπίφασιν λήθαργόν της, και αμέσως αποκαλύπτει τόν χαρακτήρα 
αύτής, δστις δεν γνωρίζει αορίστους ή συγκεχυμένας διαβαθμίσεις χρωμάτων, και 
ή Γυνή εμφανίζεται κατά τάς περιστάσεις άγγελος ή δαίμων, φοβερά έν τή 
απιστία της, ή υπέροχος έν τή εθελοθυσία της.........

I* Ή καρδία πτοείται ταχύτερον καί μακρότερον του πνεύματος. 
® Τό ποιητικόν αίσθημα μιας γυναικός είναι ή Μουσική.

®· 'Η γυνή διά τόν άνδρα είναι σκοπός. 'Ο άνήρ 
διά τήν γυναίκα είναι μέσον.

8ί Ή αγάπη δεν έχει ήλικίαν. Εις γέρων'Ρώσ- 
σος ηλικίας έτών 99 ηύτοκτόνησεν έξ έρωτος. 'II 
παρ’ αύτοΰ αγαπωμένη ήτο μόλις δεκαεξαέτις καί 
ό ατυχής γέρων έγραφεν έν έπιστολή του, «ή 
δυσαναλογία τής ηλικίας, είναι παραπολύ μεγάλη 
διά νά έχω ποτέ έλπίδα ν’ αγαπηθώ παρ’ αύτής».

iS Ή περισσότερον περίεργος γυνή, έάν διασκε- 
δάζη μέ τόν όμιλοΰντα, έκτιμα μόνον τόν σιγώντα.

Φ 'Ο έρως είναι ή τελευταία, δχι όμως καί 
ή έλαφροτέρα ασθένεια τής παιδικής ηλικίας.

IS Δύναταί τις νά όνομάση μίαν γυναίκα φιλα
λήθη, όπόταν δεν λέγη ψεύματα χωρίς ανάγκην.

Φ Τά δάκρυα τών γυναικών είναι τό εύθηνό- 
τερον έμπόρευμα, δπερ φέρει μεγάλα κέρδη.

Φ Ή ώραιότης τής μορφής είναι αναντιρρήτως 
τό μάλλον έπιθυμητόν απόκτημα διά μίαν γυναίκα, 
άλλ’ είναι συγχρόνως καί δώρον, δπερ προξενεί 
πολλούς κινδύνους εις τήν κάτοχον αύτοΰ καί εις 
τούς πίπτοντας θύματα τών θελγήτρων της. ’Από 
τής έποχής τής Ελένης τής Τρωάδος, από τών 

ημερών τής Κλεοπάτρας, μέχρι τής συγχρόνου έποχής, ή ώραιότης τής γυναικός 
έφερε περισσότερον ίσως όλεθρόν εις τόν κόσμον, παρά ευτυχίαν καί χαράν . . .

ΔΕΝ ΝΟΙΩβΕΙΝ...

Δ ΕΝ νοιώθεις ότι σ9 αγαπώ; 
Θέλεις μέ λόγια νά 9 ςτό πώ ;
Θέλει τό στόμα νά 9 ςτό πή 
μά δεν τ’ άφίν9 ή εντροπή.

Νά μέ κνττας, νά σέ κυττώ, 
καί τίποτ9 άλλο δεν ζητώ. 
Παίρνουν τά μάτια τή μιλιά 
κ9 είναι τό στόμα.. . γιά φιλιά.

&

Φ Ή ζηλοτυπία πάντοτε {Αετά του 'έρωτος συγγενάται, δεν συναποθνήσκει 
όμως πάντοτε μετ’ αύτοΰ.

Φ Τίποτε δεν φονεύει τόσον καλά τδ φλερτ όσον ό αληθης έρως.
$Ό {Αωρος ζητεί παρ’ εύειδους γυναικός ν’άνοιξη το στόμα της διά νά δείςη 

τά δόντια της- ό εύφυής τήν κάμνει και γέλα.
® Οι άνθρωποι δεν ζώσιν ή διά τής αγάπης.
Φ Τό φίλημα είναι τδ τελευταίον λείψανον τής ανθρωποφιλίας.

Φ 'Η καρδία είναι, ώς τό στερέωμα, έν μέρος τοΰ ούρανοΰ, αλλ ώς αύτό 
μεταβάλλεται νύκτα καί ημέραν.

Φ Γάμος άνευ έρωτος είναι έμπαιγμός: "Ανευ φρονήσεως είναι λαχείον. 
Μία κυρία είπεν : 'Ο γάμος είναι πήδημα ’ςτά σκοτεινά.

Φ Άγαπώμεθα χωρίς λόγον. Λησμονούμεθα δίχως αιτίαν.
Φ "Ενα τίποτε γεννή τόν έρωτα, καί δλα τόν θανατώνουν.

ΣΥΝΝΕΦΑ ΤΓΪΣ ΑΓΑΠΗΣ

Ο Μενεξές σκορπρ. τή μυρωδιά 
Σάν στεναγμό μέ χάρι
Γι' αυτό στενάζει πάντα κι' ή καρδιά 
Τό μϋρό του ποϋ πάρη.

Φ
'Έλα λουλούδι άθ&ο και δειλό
Στο στήθος νά σε βάλλω,
Με την καρδιά νά κλάηιης ντροπαλό 
Τόν πόνο τό μεγάλο.

Και δός της μιαν ενγη νά μαραθή 
Μαζΰ σου σαν λουλούδι.

—’Η μυρωδιά αντάμα νά χαθή
Με τό στερνό τραγούδι.

Καί δεν θά 'πή ποτέ πικρό σκοπό 
Ζηλεύοντας μέ σένα
Πού -θάνατο θέ ναϋρης ζηλευτό 
Σε στήθη αγαπημένα . . .

& 'Η γυνή έχει τάσιν νά μεγαλοποιή σχεδόν δλα τά πράγματα' μόνον έν 
πράγμα δεν είναι φόβος, νά έξογκώση ποτέ, τήν ήλικίαν της. ’Ακριβέστερον 
τών γυναικών ή ηλικία είναι ώρολόγιον, ό'περ κατά μέν τά πρώτα έτη πάν
τοτε πηγαίνει εμπρός, κατά δέ τό γήρας πάντοτε μένει οπισω.

Φ 'Η γυνή τοΰ παρόντος χρόνου άποτελεϊται άπό 15—20 πήχεις οθόνης, 
μετάξης καί άλλων υλικών. Είναι σωρός άπό κορδέλλας, πτερά καί δαντέλλας. 
Αί πλεϊσται τών γυναικών είναι θαύματα άνατομίας. Καρδίαν δέν έχουσιν.

Φ Αΐ γυναίκες όαοιάζουσι πρός τάς 'Ισπανικάς οικίας, αϊτινες έχουσι πολλάς 
μέν θύρας, όλίγιστα δέ παράθυρα’ είναι πολύ εύκολώτερον νά είσέλθη τις εις 
τήν καρδίαν των ή νά ίδη τά έν αύτή συμβαίνοντα.

Φ Ή γυνή ούδέποτε είξεύρει άκριβώς τί επιθυμεί. Άνακινεϊ ζητήματα καί 
έκδίδει εφημερίδας, μόνον διά νά κάμη θόρυβον. Άγαπα τό δακτυλίδιον, τό 
σύμβολον τοΰτο τής ισοβίου ένώσεως, μόνον όταν έχη θυγατέρας πρός γάμον. 
’Ιδού ή άληθής φιλοσοφία τής Γυναικός: ’Εν ηλικία 20 έτών «Ποιο? θά πάρω ;» 
Έν ηλικία 30 έτών. «Ποιος θά μέ πάρη ;»

Φ 'Η γυναικεία ηλικία είναι κεφάλαιον, τό όποιον δσον μεγαλείτερον γίνεται, 
τόσον μικρότερον τόκον αποδίδει.

Φ ’Εντελώς άχρηστος τής γυναικός ή νεότης, χωρίς τοΰ κάλλους, έν ταύτώ 
δέ άχρηστον καί τό κάλλος, χωρίς τής νεότητος.

Φ Αί γυναίκες, δπως τά κύματα τής θαλάσσης, έν ω δλαι είναι αί ίδιαι, 
δέν όμοιάζουσιν ή μία μέ τήν άλλην. ,

Φ Τών άνδρών ή τιμή αύξάνει εις τό φώς τοΰ ήλιου, ή τών γυναικών ανθεί 
έν τή σκιά.

Φ ‘Όσον πλησιάζει τό τέλος τοΰ αΐώνος, τοσοΰτον θηλυπρεπέστεροι γίνονται 
οί νεανίσκοι τοΰ συρμοΰ, έτι δέ μάλλον ανδρικώτεραι αί γυναίκες.

Φ 'Η γυνή έν τή εύτυχία είναι κατά πολύ όλιγαρκεστέρα τοΰ ανδρός.
Φ Εις τάς πεοισσοτέοας περιπτώσεις, ή γυνή τοΰ ανωτέρου κόσμου ή έξαι- 

τουμένη διαζύγιον έχει ύπ’ οψιν άλλον άνδρα πρός γάμον.
Φ Αί πλεϊσται χρησταί γυναίκες είναι κεκρυμμένοι θησαυροί, οίτινες κεϊνται 

έν άσοαλεία, καθόσον ούδείς άναζητεϊ αύτούς,
Φ Έάν ποθής νά μάθης τήν ήλικίαν τοΰ ίππου, παρατήρησον τούς όδόντας
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του. ’Εάν όμως έρωτήσης την ηλικίαν γυναίκας, αμέσως θά σου δείξη τούς 
δδόντας της, καί μάλιστα έάν δέν ήναι ίδικοί της.

Sf Τδ πρώτον πράγμα το οποίον πράττουσιν αί γυναίκες, όπόταν συναντιόνται, 
είναι να εύρη ή μία τά άξια γέλωτος τής άλλης’ τδ δεύτερον να ει'πη ή μία 
τής άλλης μυρίας κολακείας.

δί ΑΠΟ ΤΟΝ ΩΡΑΙΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 5g

δί 'Η γυνή αγαπά τήν συντροφιάν, όταν ζητή τήν ηδονήν. Αγαπά τήν 
υ,όνωσιν, όπόταν είναι λυπημένη. Τούς υπέροχους άνδρας δεν τούς έννοεΐ, δεν 
τούς εκτιμά, και δέν τούς θαυμάζει’ μόνον σεμνύνεται διά τον προς αύτήν 
θαυμασμόν των.

ΛΟΓΙΑ STHN ΑΥΓΟΥΛΑ

ΤΗΝ έβλεπα πον μοΰ μιλούσε 
μέσ’ την αυγή τη ζηλεμμένη, 
ποΰ μουλεγε πώς μ’ αγαπούσε, 
λαχταριστή, ροδοπλ.ασμένη.

Και κάπου μοΰ χαμογελούσε 
κ’ έγερνε κάπου λυπημένη, 
και γιατί νάναι με ’ρωτούσε 
τόσο ή καρδιά μου πικραμμένη.

(1900)

Μά εγώ τά φλογισμένα χείλια 
στα χείλη της κολλώντας μόνο, 
ρουφοΰσ’ άγόρταγα, με ζήλεια,

Τά λόγια της τάγαπημένα, 
το χαιιογέλοιο και τον πόνο, 
ποϋχε στα χείλη τά γραμμένα.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

SJ 'Η γυνή κατέσχεν άπάσας τάς θέσεις, άπδ τής θέσεως τής βασιλίσσης 
μέχρι τής θέσεως τής πωλημένης σκλάβας.

Sf Αί έρωτόληπτοι γυναίκες συγχωρούσι μάλλον τάς απερισκεψίας τάς μεγά- 
λας, ή τάς απιστίας τάς μικράς.

® Αί γυναίκες δίδουν εις τήν φιλίαν μόνον όσον περισσεύει άπδ τον ’έρωτα.
9? Αί γυναίκες έχουσι σφοδρά άνεπτυγμένον το τής ιδιοκτησίας αίσθημα, ή 

δέ ιδιοκτησία περί τής όποιας πρό πάσης άλλης ενδιαφέροντα!, είναι ό σύζυ
γος αυτών.

■·? 'Η φιλία δύο γυναικών συνήθως συνάπτεται έκ τής κοινής έχθρας 
πρδς τρίτην.

® Εις άνδρα έχοντα πνεύμα, αρμόζει γυνή έχουσα καρδίαν : Είναι πολλά δύο 
πνεύματα εντός ενός οίκου.

δί Όπόταν κατηγορείτε γενικώς τάς γυναίκας ολας, δλαι έξεγείρονται εναν
τίον σας’ όταν τάς κατηγορείτε άνά μίαν, δλαι συμφωνούν μαζύ σας.

δί Ή καρδία τής γυναικός ομοιάζει προς τήν χιόνα’ άμα ολίγον ^υπανθή, 
μεταβάλλεται εις βόρβορον.

δί Όπόταν οί ωραίοι οφθαλμοί τής γυναικδς σκεπάζωνται από δάκρυα, τότε 
αρχίζει νά μή βλέπη καθαρά δ **ή? · ■ ·

δΤ Με τήν νεωτέραν νύν παρ ήμιν κοινωνίαν, την προοδεύουσαν πολύ, οι 
Γάμοι τού συμφέροντος πολλαπλασιάζονται καί δέν ύφίστανται παρ’ αύτοί.

ig Ό γάμος κατέστη εμπορική πραξις καί χρειάζονται Τράπεζαι αξιόπιστοι 
διά νά τοποθετήσουν καλώς τάς θυγατέρας τού κόσμου. Τότε μόνον θά ήδύνατό 
τις νά διακρίνη τά κορίτσια, εις εκείνα πού νυμφεύονται οί γαμβροί διά προίκα 
καί εκείνα, ατινα νυμφεύονται άπδ εύσπλαγχνίαν καί τά άνυμφα. Αί δύο τελευ
ταία! τάξεις είναι αί δυστυχείς, καί αί κυρίως πλε,ονάζουσαι. ’Εκτός των δλι- 
γίστων γάμων, οϊτινες άκολουθοΰντες παλαιάν μόδαν, γίνονται έξ ’έρωτος, όλοι 
οί άλλοι κινδυνεύουσι πολύ άπδ τήν μάστιγα τήν νεωτέραν καί τήν όσημέραι 
γενικευομένην, τδ διαζύγιον. Σήμερον έν τή 'Ελληνική κοινωνία τά διαζύγια 
γίνονται συχνά καί ολίγον άπέχομεν άπδ τήν Γαλλοαμερικανικήν τελειοποίησιν, 
καθ’ ήν τά κορίτσια λαμβάνουσιν εισιτήρια aller - retour άπο τήν πατρι
κήν οικίαν.

Γ£ 'Η θεραπεία έν τούτοις τού κακού πρέπει νά ήναι πολλαπλή, έξαρτάται 
όμως άπδ άπειρα άλλα ζητήματα. Πρό παντός ή ήθική θεραπεία είναι ή σπου- 
δαιοτέρα. Πρέπει νά λάβωσιν οί γάμοι. όσοι γίνονται, χαρακτήρα πατριαρχι- 
κώτερον’ πρέπει ολίγον νά παραγκωνισθή τδ συμφέρον’ ν’ άνακτήσουν οί νέοι 
καί αί νέαι καί ό κόσμος όλος ολίγον ιδανισμόν καί όλίγην ποίησιν. 'Ή ή γυνή 
είναι άσθενές πλάσμα καί συνεπώς μόνον έν ποιητική ίπποτική κοινωνία δύναται 
νά ζήση ύπδ τήν αιγίδα τού ανδρός, ή άλλως ή εργασία, μόνη ή εργασία των
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γυναικών, ή βιοπάλη μεταφυτευομένη και εις τδ άλλο φΰλον, πρέπει νά λύση 
τδ ζήτημα.

® Εις τάς γυναίκας ολα ανάγονται εις ζήτημα γάμου. 'Ο άνήρ έχει πολλάς 
απόψεις δράσεως ενώπιον του. Νΰν όμως ή γυνή δέν ονειρεύεται τίποτε άλλο 
παρά ένα βίον ήρεμον αγάπης και μίαν οικογένειαν και τέκνα διά ν’άναθοέώη 
καϊ ανθρώπους διά νά περιποιηθή . . .

85 Άπδ τήν γυναίκα λείπει ή ανατροφή και ή έκπαίδευσις. ’Εάν ήτο γενι
κώς τδ γυναικεϊον πνεύμα άνεπτυγμένον, εύρύτερον ήθελε κατανοηθή αμέσως ή 
ανάγκη τής εργασίας.

85 Προ ολίγων έτι ετών, δτε δέν είχον μεταφυτευθή είσέτι είς τάς Έλληνι- 
κάς κοινωνίας αί νέαι ίδέαι τοΰ έψιμυθιωμένου πολιτισμού, ή 'Ελληνίς μήτηρ, 
ή Ελληνίς κόρη, εΰρίσκοντο είς τήν θέσιν των, έκεϊ, ,οπου αυτή ή ούσις τάς 
έταξε, τούτου δ’ένεκα ή τύχη τής γυναικός, ούδένα άπησχόλει, διότι αύτη ήτον 
ασφαλής. Σήμερον όμως, δτε τά ξενικά ήθη, εΐσαχθέντα έκ τής αλλοδαπής, 
ένεκλιματίσθησαν εις τινας κοινωνικάς τάξεις τών μεγαλοπόλεων τής 'Ελλάδος, 
καί ιδιαιτέρως τής πρωτευούσης,τά πατροπαράδοτα αγνά ελληνικά ήθη, ή ήθι- 
κωτάτη ελληνική ανατροφή, ύπέστησαν σφοδρότατον κλονισμόν, δστις έξέβαλεν, 
ώς ήτον επόμενον, καί τήν φύσει ασθενή γυναίκα τής προτέρας της θέσεως.

85 'Η σύγχρονος μήτηρ ή έμφορουμένη απδ τάς νέας Ιδέας, τήν ανατροφήν 
τών τέκνων αύτής έμπιστεύεται είς τάς ξενοτρόπους παιδαγωγούς, ών ώς έπί 
τδ πολύ, αγνοείται τδ παρελθόν, καί μέ ήσυχον συνείδησιν, δτι έξεπλήρωσε 
τήν αποστολήν της, τρέχει αΰτη είς τούς περιπάτους, τά έμπορικά, τάς δια
σκεδάσεις (!), ένθυμουμένη τήν οικίαν της, μόνον κατά τάς ώρας τοΰ φαγητού 
καί τοΰ ύπνου.

έρον καί δέν ήτον ό πρώτος σκοπός τής 
φιλίας καί τής ένώσεως δύο νέων. ’Άλ
λοτε ύπήρχεν ό έρως. Καί όμως . . . 
άν ήτο δυνατόν ν’ άνασυσταθή ό έρως 
διά νά πληθύνουν οί γάμοι. Θά ήρχι- 
ζον πάλιν οί άνθρωποι νά έννοώσιν, 
δτι είς τόν κόσμον ή μόνη ύπάρχουσα 
ευτυχία είναι ή οικογένεια καί δτι εις 
τδν σχηματισμόν τής οικογένειας πρέ
πει ν’ αφήνη ό καθείς διά μίαν στιγ
μήν τήν πάλην καί τδ συμφέρον καί 
νά θεωρή τδν Γάμον ώς σκοπόν ιερόν, 
ώς κάτι τι τδ όποιον πλησιάζομεν μέ 
τρόμον. Κάτω τό συμφέρον κάτω κάθε 
σκέψις ταπεινή, όπόταν ποόκειται διά 
τήν συνέχισιν τής γενεάς καί διά τήν 
πήξιν μιας φωλεάς όμοιας μέ τήν, τών 
πατέρων μας.

85 'Ο έρως πρέπει... νά είσέρχηται 
ολίγον καί νά ρίπτη ολίγον από τδ μέθυ 
του διά νά έξαγνίζη καί νά έξιδανικεύη 
τάς πράξεις τής ζωής. Έκαστον πράγμα 
είς αύτδν τδν κόσμον χάνει τόν γόητρόν 
του, εκφυλίζεται καί καταπίπτει, δταν 
χάνει τό μυστήριον καί τήν ποίησιν. μέ 
τήν όποιαν τό περιέβαλον αί προηγού
μενα·. γενεαί. Η Γυνή είναι ολίγον εις 
κατάπτωσιν, ακριβώς, διότι χάνει τήν 
ποίησιν της' ό Γάμος τό 'ίδιον.

ΤΡΑΓΟΥΔ Α ΚΙ

Γ Ια δυο δπον κί αν πάω 
τδ ατήίλός μον κτνπμ 
την μιά την αγαπάω ,. 
κι ή άλλη μ’ άγαπα.

Τήν μιά τήν αγαπάω 
γιά νά μέ άγαπήση 
τήν άλλη δέν ξεχνάω 
μήπως μέ λ.ησμονήοη.

85

85 Μέ τάς γυναίκας ή συγχώρει ή προσποιοΰ, ότι αγνοείς.
85 Είς τά μάτια τοΰ άγαπώντος είναι σπανκότατά τις ένοχος ή γελοίος.
85 'Η τιμή τής γυναικός είναι καί τιμή τοΰ άνδρός. Είναι ή τιμή τών τετι- 

μημένων ! 'Η τιμή τής αδελφής, τής συζύγου, τής μητρός είναι καί τιμή τοΰ 
άδελφοΰ, τοΰ συζύγου καί τοΰ πατρός, ο'ίτινες όφείλουσι νά τήν προστατεύσωσι 
καί νά τήν έκδικώσιν.

St 'Η γυνή είναι φυσικά τό αδύνατον μέρος καί έχον διαρκώς ανάγκην 
τής ποοστασίας τοΰ άνδρός. Ή γυνή, υπερτερούσα εις τινα τοΰ ανδρός, είς 
άλλα ύστερεϊ αύτοΰ. Τά αισθήματα τήν τυφλώνουν, ή φιλαρέσκεια τήν καθιστά 
ανίκανον νά σκεφθή, ή κολακεία τήν τρελλαίνει, ό έρως τήν ώθεϊ εύκολώτερον 
τοΰ άνδρός είς τήν απόνοιαν.

85 'Οπόταν κανείς άγαπάται, δέν έπρεπε να έχη άλλην ασχολίαν.
85 Τ’ άληθή δράματα τής καρδίας δέν έχουσιν επεισόδια,.
85 'Η γυνή είναι ’δν παθητικόν.'Η Φύσις τήν έπλασσεν άσθενεστέραν, λεπτο- 

τέραν, άπαλοτέραν. Είναι κηρός εύπλαστος, δεχόμενος παν σχήμα καί πάσαν 
μορφήν εάν & άνήρ δέλη, δύναται νά τήν μεταπλάσση κατά βούλησιν. Έννε- 
νήκοντα έννέα έπί τοϊς εκατόν οί σύζυγοι κάμνουσι τάς συμβίας των τοιαύτας 
ή τοιαύτας ...

85 ’Αρχίσατε, ώ νεαροί φίλτατοι άναγνώσται τής (Ποικίλης Στοάς·» ν ’ αγαπάτε 
τάς συζύγους σας, ζητήσατε παρ ’ αύταϊς τήν άπόλαυσιν καί τάγαθά τοΰ οικια
κού βίου, έντρυφήσατε είς τάς άθωας ήδονάς τής συζυγικής εστίας, καταστή
σατε αύτάς κοινωνόν τών άσχολιών, τών συμφερόντων, τών πόθων, τών φιλο
δοξιών, τών ονείρων σας, καί τότε θά ϊδητε πώς καί ή μάλλον έλαφρά καί ή 
αάλλον φιλάρεσκος κόρη, άμα γενομένη σύζυγός σας, ολίγον κατ’ ολίγον θά 
μεταμορφωθή εντελώς καί μίαν ήμέραν θά καταστή ή μάλλον πιστή, ή μάλ
λον άφοσιωμένη καί ειλικρινής Πηνελόπη.

85 Ζητήσατε εντός τοΰ ο’ίκου σας καί ούχί εκτός αύτοΰ τήν ευτυχίαν. Μή 
θεωρείτε τόν Γάμον ώς μέσον πρός έπίτευξιν άλλων ιδίων σκοπών καί βλέψεών 
σας, άλλ’ αύτδν τοΰτον ώς τό τελικόν άγαθόν, ώς τιμαλφή θησαυρόν, έν ώ 
έαπεοικλείεται καί κρύπτεται άπέροφ/τος ποσότης εύδαιμονίας. Είναι παρά
δεισος άληθής ή συζυγική έκείνη εστία, έν ή βασιλεύει ή ειρήνη, ό έρως καί 
ή φιλοστοργία, ταΰτα δέ πάντα, όταν ϋέλη ό άνήρ, δύναται εύθύς νά τά έμπνεύση 
και εμφύτευση είς τήν σύζυγον καί είτα είς τά τέκνα του.

85 Αί γυναίκες έχουσι κεκρυμμένην καρδίαν, τήν όποιαν δεικνύουσι μόνον 
είς εκείνους τούς οποίους αγαπώσιν.

Φ Είς τδν εοωτα δπως καί είς τήν Θήραν συμβαίνει πάντοτε τδ απρόοπτον.
85 'Υπάρχει διά τάς γυναίκας τέχνη νά λέγουν τό παν δίχως νά λέγουν 

τίποτε συγχρόνως.
85 Μία γυνή έρυθρια όλιγώτερον διά τά έλαττώματα, ή διά τά γελοία τοΰ 

άνδρός της.
85 Μία άσχημη γυνή πρέπει νά ήναι πολύ μωρά διά νά ήναι κακή.
85 Φίλημα γυναικός = φίλημα Ιούδα.
85 Οί καλλίτεροι γάμοι είναι έκεϊνοι ποΰ δέν γίνονται ποτέ.
85 Ματιά ωραίας γυναικός, δηλαδή γυναικός άγαπωμένης, αύτό καί μόνον



Στοά 157
156 Ποικίλη

μας δ'.ανοίγει απέραντους ορίζοντας ευτυχίας. Ματιά ευφυούς ανθρώπου Ssavot- 
γει ορίζοντας τέρψεως.

S Ή καοδία μιας γυναικός του κόσμου είναι όπως καί τδ ρεσιωράν. Οί πρώ
τοι έλθόντες παραχωροΰσι την θέσιν τους εις τούς νεοερχομένους.

S *Η καρδία αναγνωρίζει ταχύτερον των οφθαλμών.
S Εις δύο περιστάσεις δεν επιτρέπεται ή δειλία’ εις τον πόλεμον καί εις 

τον έρωτα.
S Μέχρι των 30 έτών αγαπώμεν τήν γυναίκα διά τον έρωτα’ άνω των 30 

άγαπώμεν τον έρωτα διά τήν γυναίκα.
S Τδ αγαπάν άπαξ είναι αίσθημα’ 81ς είναι τέχνη’ τρις—-ώ! Θεέ μου !
S Διά τδν έρωτα δεν υπάρχει μέτρον χρόνου’ δπόταν πάσχη, ή στιγμή είναι 

αιών’ όταν εύδαιμονή, δ αίων είναι στιγμή. Διά του έρωτος καί μόνου κατορθώ
νει δ άνθρωπος τδ μέγιστον μαθηματικόν θαύμα, νά μέτρα τδ απείρως μικρόν 
μέ τδ απείρως μέγα.

S Αί γυναίκες δεν αγαπώσι τούς ακριτομύθους και τούς φλυάρους, όσον και 
άν ήναι πνευματώδεις. Προτιμούν άνδρα όλιγόλογον, έχοντα θέλγητρον μυστη
ρίου, από τ’ οποίον ούδεις έννοεί τίποτε .... ούδ’ αύταί.

Φ Πάσχεις διότι έράς, αγάπα πλειότερον. Τό ν’ άποθάνη τις ές έρωτος είναι 
το αυτό νά ζή έξ έρωτος.

Φ Βλέπεις εν άστρον τό βλέπεις διά δύο αίτιας’ διότι φεγγοβολεί καί διότι 
είναι άκατανόητον. ’Αλλά πλησίον σου έχεις άλλην μαρμαρυγήν, γλυκυτέραν 
ταύτην, άλλο μείζον μυστήριον,—τήν Γυναίκα.

ΣΤΟ ΚΟΤ1ΑΑΙΟΝ

Ζ-ΤΟ κοτιλλιόν κάποιος τής ραίνει 
Τά μαύρα, μαϋρά της μαλλιά 
Μ3 άσπρα χαρτάκια ένα σωρό, 
Κ3 έμοιαζε μέσα στο χορό 
Σαν κινητή αμυγδαλιά 
Μοσχομυριανθ ισμένη.

Χαρά στον άνεμο που μ ’ έννοια, 
Χαρά στον άσπλαχνο βορριά
Που θά κίνηση μέ ορμή
Τής μυγδαλιάς μας τό κορμί
Καί σκορπιστούν κατά μεριά 
Τ3 άνθη της τά χαρτένια.

Φ

ΣΤΗΝ ΑΠΙΣΤΗ!

Με καρδιά σου νόμιζα πως θ αρμενίζω πρύμα :
Ξάφνου σιφούνι απιστίας σ ’ αρπάζει μακρνά μου,
Μέ μιας ’πνίγηκε η πίστη μου, βουλίαζαν τά όνειρά μου, 
Γυναίκα νά βρεθής καί συ, δεν τώλπιζα... τί κρίμα.

&

Φ ’Αρκεί εν μειδίαμα στελλόμενον μακρόθεν υπό νεαράς γυναικός, ίνα η 
ψυχή είσέλθη εις τά μέλαθρα των ονείρων.

Φ 'Οποίον καθιστά κενόν ή απουσία τού οντος, του μόνου πληρούντος τά 
σύμπαντα ! ’ Ω ! Πόσον είναι αληθές ότι τό ον τό έρώμενον καθίσταται Θεός τού 
άνθρούπου ! ΓΙάντες θά έζήλευον αυτό καί ό Θεός, έαν, ώς Πατήρ τιον όλων οέν 
έδημιούργει τήν κτίσιν διά τήν ψυχήν καί τήν ψυχήν δια τον έρωτα.

Φ Είσαι πέτρα; Γενού μαγνήτης. Είσαι φυτόν ; Γενού αισθητική ακακία. 
Είσαι άνθρωπος; Γενού ερως.

Φ 'II γυνή είναι και εις αυτήν τήν πείναν της παράδοξος’ δύναται νά περι
φρόνηση πινάκιον βασιλικής τραπέζης διά νά γλύψη τήν καραβάναν τού τελευ
ταίου ανακτορικού φρουρού.

Φ Περιφρονεί τις τήν γυναίκα ώς υποκείμενον, τήν λατρεύει ώς αντικείμενου 
και τήν μισεί ώς κατηγορούμενον.

’Εάν οί έρασταί ηδύναντο νά πλάσσουν τον κόσμον καί έκ δευτέοου, θά 
έπλαττον αντί ανθρώπου μίαν γιγαντώδη καρδίαν μόνον. καί άνωθεν αυτής θά 
προσεκόλλων μίαν κεφαλήν, εχουσαν οφθαλμούς διά νά βλέπη καί χείλη διά 
νά ι&ιλή.

Φ 'II εύμοροότερη γυνή τού κόσμου είναι έκείνη πού άγαπα κανείς.
Φ Βιβλίον περί έριυτος είναι σχεδόν πάντοτε αύτοβιογραφία.

Κακό οογ έκαμα κι εγώ 
Κακό μου εκανες καί συ 
'Όμως άφοΰ δεν ή μπορεί 
'Ένα ς τον άλλον νά μίση,
"Ας λησμονήσω μεν λοιπον
Τά τόσα περασμένα
Κι’ άς ζώ έγίο γιά σένανε
Κι ’ ας ζής εσύ γιά μένα.

Φ Πόσον περίλυπος γίνεται ή ψυχή. 
Φ Ερως, ο ασπασμός των αγγέλων 

όταν λυπείται διά τού έρωτος, 
προς τά άστρα.

1 I τό θές; " Ολο τό χρόνο 
θάχωμε τό ίδιο χάλι, 
Θά θυμώνης, θά θυμώνω 
θάγαπίζωμε καί πάλι.

Γελάς εσύ καί κλαίω 3γώ, 
σαν ερχωμαι σιμά σου : 
Γλυκύτερος ό πόνος μου 
απ’ τήν τρελλήν χαράν σου.

Φ

Φ Μοιοολάτρις κατά φύσιν ή Γυνή ανέχεται τήν δυστυχίαν, αλλά προ παντός 
δεν άφίνει τήν ευτυχίαν νά τής φύγη από τάς χείρας. Καί ευτυχία δι ένα θνη
τόν είναι ή μή χειροτέρευσις των δεινών ή τό πολύ ή σχετική βελτίωσις τής 
ποοτέρας καταστάσεως. Αύτήν τήν βελτίωσιν πρέπει ό Γάμος νά δίδη εις την 
θέσιν τής γυναικός. βεβαίως δέ ή προικοθηρία δεν είναι τό καταλληλότερον μέσον 
διά νά πληρώση όμοιας ύποχρεώσεις.

Φ Είναι ερωτες μετ' έκτιμήσεως καί έρωτες τυχαίοι. Οι πρώτοι ουόεποτε 
έπιφέρουν τήν δυστυχίαν, οί δεύτεροι ύπήρςαν πάντοτε ή βάσις τού διαζυγίου.

Φ A? καρδίαι είναι φρούρια, ών οί φύλακες διαρκώς καθεύδουσιν.
Φ Θά εύρεθή πάντοτε μία γυνή, εις ήν καί ό ασχημότερος άνήρ θά φανή 

ώραΐος.



ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ...
------ *-------

‘Ηγνόει τό ταλαίπωρου τον κίνδυνον αυτής, καί ούτε έφαντάζετο τήν 
ύπαρξιν τοϋ άετοϋ, ή τοϋ γυπός εις τον αέρα.

Εκείνη συνεπάθει εις τοϋ πτηνοϋ τους πόθους τους άτέρμονας, καί 
έκλαιεν όπόταν ή μελαγχολία περιέσφιγγε τήν απαλήν ϋπόστασίν του. 
Δέν έγνώριζε — τής^άθωότητος ή άγνοια — ότι μέ τήν ελευθερίαν, ήν 
έπόθει νά τοϋ δώση, ήνοιγε καί τάφον εις τον βίον του ....

ΠΤΩΧΗ της η ψυχή.
Μόλις εϊχεν έξυπνήση, υπό τά πρώτα μαλακά φιλήματα τής 

χαραυγής τοϋ βίου, και άνεπήδα κόσμος όλος αισθημάτων, 
πόθων και ονείρων πρό αυτής,
αγνώστων και ιδανικών, και ασυλ
ληπτών έν τή υποστάσει των.

‘Ως ό όρίζων λυκαυγούς εαρι
νού, κατεπλημμύρει από φως αό
ρατον, από χρυσίζον φώς ανέ
σπερου, άκτινωπόν και περιλοϋον 
δλην της τήν ύπαρξιν.

Οί οφθαλμοί της —■ ποίησις 
εαρινής νεφέλης — ήνοίχθησαν, ΐνα 
προσατενίσωσι τον μυστηριώδη 
πόθον τής ζωής, μυστηριώδη, ώς 
ό πόντος ό απύθμενος, περιπαθή 
ώς άρωμα άνθέων.

Είσήλθεν εις τον βίον με τους 
πόθους τής ζωής καί μέ τά όνειρα 
των πόθων. ‘Ητένιζον οι οφθαλ
μοί της οί ωραίοι τήν ανθούσαν 
φύσιν, τον λαμποκοποϋντα ουρα

νόν, τό ερωτύλον φώς του. Και έλύοντο εις βλέμμα έν αγάπης, εις 
ένα προσδοκίας στεναγμόν, εις δάκρυ έν έξεγερθέντος πόθου . . .

Πτηνόν εις τον κλωβόν, τό μόνον χάρμα της — τής κόρης ή άγνότης 
— έβλεπε τό φώς καί έκελάδει τήν ζωήν, καί άνέσειε μετά χαράς τάς 
πτέρυγας. ‘Επόθει τήν ελευθερίαν τής ζωής. ‘Ως ένεκλείσθη εκεί μέσα 
άπτερον καί άγνοοϋν τάς τύχας της, έπόθει νά τήν ιδη εκ τοϋ σύνεγγυς.

Τό νά γνωρίσης τήν ζωήν προώρως, ταύτόν ώς νά συντρίψης ταύτην, 
έν αυτή ταύτη τή γενέσει της. ‘Αλλά καί τό v‘ άγνοής αυτήν, — εις ώραν 
καθ’ ήν κίνδυνοι έπαπειλοϋσι ταύτην πανταχόθεν, είναι ώς εάν συναπε- 
κόμισες αυτήν, μέ τοϋ θανάτου τό μικρόβιου εντός των σπλάγχνων της.

Μίαν ημέραν, έλουε χαρά ζωής τήν φύσιν δλην, καί έλαμπεν <5 ήλιος 
επάνω εις τον ουρανόν, καί κάτω εις τήν γήν έτέλει ή ζωή δημιουργίας 
όργια.' Συνεκυλίεπο τό παν εις τής κοσμογονίας τον άτέρμονα εκείνον 
καί μυστηριώδη νόμον, καί έλούοντο εις τής ζωής τους εκνευριστικοϋς 
ατμούς τής πλάσεως τά νεύρα. Βαρεία γύρω, ώς νεφέλη, καί μυστηριώ
δης ποίησις . . . .

‘Εκείνη παρά τον κλωβόν τοϋ πολυτίμου της πτηνοϋ, ώσεί εις έκστα- 
σιν: Ύπερθεν καί παρ’ αυτήν, τό φάσμα τών ονείρων καί των πόθων της. 
Παρά τους πόδας της, ή ουσιαστική ενσάρκωσις τοϋ ιδεώδους, εις τό 
όποιον ώνειρεύθη τήν πραγμάτωσιν τών προσδοκιών τούτων όλων, λυο- 
μένη εις λόγους καί εις στοναχάς περιπαθής, ώς τό αόρατον μυστήριον, 
εις ό ή φύσις όλη γύρω της έκυλινδεϊτο.

Καί τον ήκουε.
Αί άγναί παρθενικαί της χεϊρες έπαφήνοντο εις τά θερμά φιλήματά 

του, καί άνέσειε τά στήθη της, ώς αύρας έαρος πνοή, τοϋ πόθου τό άνά- 
σασμα. Οί οφθαλμοί της άνελύοντο εις έρωτα καί πάθος, καί ένόμισε 
μίαν στιγμήν, ότι περιεστρέφετο όλη, εις έν αχανές αόρατον, εις τό όποιον 
έπιπτεν ώσεί βυθιζόμενη εις άτέρμον νάρκης πέλαγος . . . .

Καί έσειεν εις τον κλωβόν του τό πτηνόν, τάς πτέρυγας καί έζήτει 
νά πετάξη . . . .

‘Αφήκε νά περιπτυχθή ή μία χειρ της — έν τή μέθη τής ζωής — τό 
φάσμα τών ονείρων της, καί ήνοιγε διά τής άλλης τοϋ κλωβού τάς θύρας.

Τό πτηνόν — ώ τό έγκλημα τής άθωότητος — άνέπτυξεν, άφήνον 
συριγμόν, τάς πτέρυγας, καί διέσχισε τήν μϋρα άποπνέουσαν ατμόσφαιραν, 
ένω έκυλινδεϊτο — έτι ή ζωή — εις τής περιπαθείας τό μυστήριον κι ή 
κόρη εις τό πέλαγος τής νάρκης τό άτέρμον.



"Οταν εκείνη ήγειρε την κεφαλήν και ήνοιξε τά όμματα, τδ φάσμα 
των ονείρων της είχε τελείως έξαφανισθή και τό πτηνόν είχε πετάξει. . .

Ανεπήδησεν δρϋία παρευθύς.
"Εναντι τό χρνσονν πτηνόν, εκράτει εις τούς όνυχας, άσπάϊρον, γύφ τις 

πελώριος.
Παρά τους πόδας της κενόν ήπλοϋτο τό κλωβών.
Ανεμέτρησε τό σφάλμα τής ζωής.
Και ε'φερεν έπί τών οφθαλμών τάς χεΐρας.
Δάκρυα κατέλειβον τάς νεανικός της παρειάς.
Όρθια ώσεί Νιόβη τεθλιμμένη, έκλαιε. Τά δάκρυά της νυν, δέν 

ήσαν πλέον ούτε πόθου, ούτε προσδοκίας δάκρυα, οντε χαράς.
Ήσαν τά δάκρυα τοϋ σφάλματος τά πύρινα, ατινα θά έβρεχον είς 

τό εξής τήν άτυχήσασαν ζωήν της . . .

Επόθει τήν ζωήν χωρίς νά τήν γνωρίζη. Ό βίος της έν όνειρον γλυκύ 
καί απαλόν τό πρώτον, νυν μετά τό σφάλμα καί τό έγκλημα εκείνο τό 
αγνόν ώς ή ζωή της, σειρά διηνεκής αγρίων πόνων καί δακρύων. . .

Τοϋτο ή ζωή — Αΰτη ή κόρη.
Α 30 &

«Σ ΕΣΕΝΑ 'Απλώθηκες μπροστά μον, ώ γέννα, ώ γέννα 
’Αβύσσων, άνθος τών άφρών καί τών κυμάτων.
Σ’ εσένα. ’Εσέ τά Σύμπαντα σά μαγεμένα
Μ' όλάνοιχτη σέ δέχτηκαν την αγκαλιά των.

Σ’ εσέ τά πλούσια τά σκορπίσματα, ώ παρθένα, 
"Ολων τών μύρων κι όλων τών 'θυμιαμάτων,
Σ’ εσένα τοΰ Παντός η μουσική, σ’ εσένα
Τής καρδιάς μου ή καρδιά καί τασμα τών ασμάτων.

’Εσύ αγαπάς, εσύ νοείς, εσύ θυμάσαι.
Καί πριν νά σέ ξανοίξω στή νυχτιά τοΰ κόσμου,
Μέ τής μητέρας μου τήν διμη ανθείς εμπρός μου.

Μέ τή δική σου ήρθα στον κόσμο τή λατρεία, 
Δέν ξέρω ποιο είναι τδνομά σου, κ’ εκραξά σε 
Στήν κολυμπήθρα τής αγάπης Μακαρία !

( Νοέμβριος 1900 ) ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 1 Ιον
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Φίλτατε κ. Άρσένη,

Ή * Ποικίλη Στοά» έγένετο έργον όντως πανελλήνιον απευϋυνόμενον εις δλας 
τάς τάξεις τών ανθρώπων καί δυνάμενον νά τέρπη και νά διδάσκη καί τον μάλλον 
δύσκολον ή ειδικόν αναγνώστην. Μοι ζητείτε αρθρον τι, όπως στολιση, ως λέγετε, 
τον ΙΕ' τόμον τής «Ποικίλης Στοάς». Αποστέλλω ύμϊν σύντομον αλλά ποικίλην 
έπιθεώρησιν τής καθολικής ψηφοφορίας έν Ευρώπη καί έν ’Αμερική.

Δύναμαι νά πιστεύσω δτι ό αείμνηστος πατήρ μου έτΐμησεν, ώς λέγετε, την 
* Ποικίλην Στοάν», άλλ’ επιτρέψατε μοι νά σας υπενθυμίσω δτι νυν ή * Ποικίλη 
Στοά» άποδίδωσι τά ίσα τιμώσα τον υιόν τον μακαρίτου αυτής φίλου.

Μεθ’ ύπολήψεως
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ

Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΚΑΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.

----- *-----

ΝΟΜΟΣ εκφράζει τήν γενικήν θέλησιν. Πάντες οί 
πολϊται εχουσι τό δικαίωμα, νά μετε'χωσιν αυτοπρο
σώπως ή διά τών αντιπροσώπων αύτών, της ψηφί— 
σεως του νόμου». Ουτω έκήρυσσε τό άρθρον 6ον τής 
περίφημου Declaration des droits de l’homme 
et du citoyen, του 1789. Ή συμμετοχή εις τήν 
εκλογήν τών αντιπροσώπων έκηρύσσετο ώς «δικαίωμα 
φυσικόν, άναπαλλοτρίωτον καί ιερόν του ανθρώπου»- 
ή καθολική ψηφοφορία έφαίνετο ούσα θεσμός ύπαγο- 
ρευόμενος ύπό του φυσικού δικαίου. Ο J. J. Rous

seau, ού ή επιρροή ύπήρξε μεγίστη επί τών ανθρώπων τής Γαλλικής 
έπαναστάσεως, εϊχεν ειπη, εν τω COntrat Social (L. 1^ ell. I),

Σ.Δ.Π.Σ. Άπείρως κολακεύει ήμάς ή έν τω παρόντι τόμφ έκλεκτή 
συμμετοχή τοϋ διακεκριμένου Ύφηγητοϋ τοΰ Συνταγματικόν Δικαίου 
έν τώ Έθνικω ΙΙανεπιστημίω κ. Νικολάου Σαριπόλον, έπιστήμονος 
έξοχου μορφώσεως καί θεμιστοπόλου λαμπρότατου μέλλοντος. Ή

περί τής ψήφου, ότι είναι «δικαίωμα ού ούδεΐς δύναται νά στέρηση τούς 
πολίτας». Καί αυτός ό Montesquieu, ό θαυμαστής τού ’Αγγλικού 
πολιτεύματος καί αριστοκρατικός τάς ιδέας, έφρόνει ό'τι πάντες οί 
πολϊται δέον νά εχωσι τό δικαίωμα τής ψήφου, «εκτός εκείνων, οϊτινες 
εύρίσκονται έν τοσοΰτον χαμερπεϊ καταστάσει, ώστε θεωρούνται έστε- 
ρημένοι ιδίας θελήσεως-» (esprit de lois, XI,VI).O Robespierre, 
εν τη συνεδριάσει τής 22α» ’Οκτωβρίου 1/89 τής συντακτικής συνε- 
λεύσεως, ανέπτυξε την θεωρίαν τοΰ φυσικού δικαιώματος τής ψήφου. 
Αλλ άφ’ έτέρου ό Barnave, έν τή συνεδριάσει τής 1 1Ί5 Αύγουστου 
1791 ύπεστηριξε τήν θεωρίαν τής ψήφου ώς κοινωνικής λειτουργίας,

«ΙΙοικϊλη Στοά», τιμηθεΐσα έξαιρετικώς διά της περιβλέπτου συνερ
γασίας τοϋ μεγάλου πατρός αύτοϋ καί σοφοϋ Νομοδιδασκάλου, έν 
ίδιαζούσμ εϋφροσύνμ στολίζει τάς σελίδας αϋτής διά τοϋ περισπού
δαστου άρθρου τοϋ πολυμαθούς υίοΰ τοϋ τετιμημένου "Ελληνος 
έπιστήμονος.

Νικόλαος Σαρίπολος s Ή έπιστημονικωτέοα έκείνη μορφή τοΰ 
νεωτέρου Ελληνισμού, ό διαπρεπής συγγραφεύς, ό Αδιάλλακτος 
πολιτειολογίας, ό εΐρων καί πείάμων πολεμιστής τών δικαστηρίων 
καί τής Έθνοσυνελεύσεως, Αναζή νϋν διά τοϋ δευτερότοκου υίοΰ 
του, όστις φέρει τό ίδιον Ακριβώς όνομα καί ύπό τάς γλυκυτέρας 
προσδοκίας προιόρισται νά συνέχιση τό έργον τοϋ πατρός του. Δέν 
είναι μόνον υιός τοΰ πατρός του, άλλ’ είναι ζών παράδειγμα έναν- 
τίον της θεωρίας, δτι αί κεκτημέναι ιδιότητες δέν κληρονομούνται. 
Ιδού δτι κληρονομούνται, βαίνουόαι μάλιστα είς άνάπτυξιν καί 
τελειοποίησιν. Ό κ. Νικόλαος Σαρίπολος κεκτημένος δλην τήν 
έμβρίθειαν καί τήν σοβαρότητα μεγάλου καί σοφοϋ έπιστήμονος, 
προώρισται νά τιμήση τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου τής 
πατρίδος ήμών. Νεαρότατος έγένετο Διδάκτωρ τής Νομικής Σχολής 
τών Παρισίων, ένθα μετ’ εξαίρετους έν Ευρώπη σπουδής έξέδυικεν 
όγκωδέστατον δίτομον έκ χιλίων σελίδων Σύγγραμμα La Ddmocratie 
et. L’ Election Proportionnelle, έν ω μετά σπανίας έπιάτημονικής 
Ακρίβειας διεπραγματεύθη άπουδαιότατον καί τοάοϋτον ολίγον μελε- 
τηθέν παρ’ήμϊν ζήτημα. "Εχουν αί μειοφηφίαι δικαιώματα καί ποια;

Τής πολυτίμου ταύτης συγγραφής, έργου σημαντικωτάτου, ίσχυ- 
ρας 'Ιστορικής καί Νομικής εύρυμαθείας, έμπνεύσεως δλως φιλελευ
θέρου καί γενναιόφρονος, προτάσσεται πρόλογος τοϋ περιωνύμου 
καθηγητοΰ τής έν ΠαριΟίοις Νομικής Σχολής κ. Larnaude, δστις 
Αποκαλεϊ τό έργον τού εύέλπιδος έπιστήμονος, έργον, ούχί όπουδα- 
στοΰ, άλλα διδασκάλου. Είναι γαλλιστί γεγραμμένον καί έτυχε τής 
εύφημοτέοας μνείας τών διασήμων πολιτειολόγων άποφηναμένων, δτι ό 
κ. Ν. Σαρϊπολος τιμά τά δύο "Εθνη τ’ Ανυζ'ώάαντα τήν πολιτειακήν 
Επιστήμην — τήν 'Ελλάδα διά τοϋ Άριάτοτέλους καί τήν Γαλλίαν 
διά τοϋ Montesquieu.
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πολιτικού καθήκοντος: «'Η ίδιότης τοϋ έκλογέως είναι δημοσία ύπη- 
ρεσία, εις ήν ούδείς έχει προσωπικόν δικαίωμα».

Τό ποώτον Γαλλικόν σύνταγμα της 3 Σεπτεμβρίου 1791 * συνετάχθη 
ύπό την επιρροήν της δευτέρας ταύτης θεωρίας. Οί πολίται διηροΰντο 
εις δύο τάξεις, εις τήν τάξιν των ενεργών πολιτών (citoyens acti/s) 
καί εις τήν τάξιν των παθητικών πολιτών (citoyens passifs). Οι 
πρώτοι μόνοι ειχον τό πολιτικόν δικαίωμα της ψήφου, οί άλλοι άπή- 
λαυον μόνον των ατομικών ελευθεριών καί τών αστικών δικαιωμάτων. 
Ήσαν citoyens actifs εκείνοι, οϊτινες ειχον συμπληρώσει τό 25ον έτος 
τής ήλικίας αύτών, δεν ήσαν νπηρέται (serviteurs a gages), καί 
έπλήρωνον άμεσον φόρον ίσον τουλάχιστον πρός τήν αξίαν τριών ημερών 
εργασίας (σύνταγμα 3 Σεπτ. 1791, Τ. Ill ch. I S. II art. 2). 
ΤΙ ψηφοφορία ήτο εμμεσος. Υπήρχον εν έτει 1791, 4,298,360 
citoyens actifs.

Τό σύνταγμα τής 24 ’Ιουνίου 1793 ένεπνε'ετο ύπό διαφόρων ιδεών 
έκήρυσσε τήν κα&ολικωτάτην ψηφοφορίαν. Τό άρθρον 4ον τοϋ εν λόγω 
συντάγματος έλεγε: «ΙΊάς άνθρωπος γεννηθείς καί διαμένων έν Γαλλία, 
συμπληρώσας το 210ν έτος τής ήλικίας του.—ΙΙάς ξένος, 21ου έτους, 
διαμε'νων έν Γαλλία προ ενός τουλάχιστον έτους καί ζών έκ τής εργα
σίας του, ή οστις νυμφεύεται γαλλίδα ή υιοθετεί τέκνον ή διατρέφει 
γέροντα.—Πας ξένος τέλος οστις κρίνεται ύπό τοϋ νομοθετικού σώμ.ατος 
αντάξιος τής άνθρωπότητος . . . απολαύει τών δικαιωμάτων τοϋ γαλ- 
λου πολίτου». Ή Convention, διά φράσεων πομ,πωδών, έκήρυσσε τήν 
καθολικήν ψηφοφορίαν όχι μόνον ύπέρ τών Γάλλων άλλα καί υπέρ όλων 
σχεδόν τών ξένων τών διαμενόντων έν Γαλλία. Τό σύνταγμα τούτο 
όμως ούδέποτε έφηρμόσθη διότι ίδρύθη ή επαναστατική κνβέρνησις καί 
τό comite de salut public.

To σύνταγμα τής 5ns Fructidor an III περιόρισε κατά τι τήν 
ψηφοφορίαν, άλλ’ αύτη μένει πάντοτε, δύναται τις νά ε’ίπη, καθολική. 
Τίτο έκλογεύς, «Πας άνθρωπος γεννηθείς καί διαμ-ένων έν Γαλλία, συμ
πληρώσας τό 210ν έτος τής ήλικίας αύτοΰ . . . καί πληοώνων άμεσόν 
τινα φόρον, έγγειον ή προσωπικόν». Τό σύνταγμα τοϋ III έτους άπητει 
καί τινα προσόντα παρά τοϋ πολίτου όλως ιδιαίτερα, τουτε'στι νά γινώ-

* Τδε Leon Duguit και Henry Monnier, Les constitutions et les 
principales lois politiques de la France depuis 1789, Paris 1898, και 
G. Weil, Les elections legislatives depuis 1789, p. 8.

σκη γραφήν καί άνάγνωσιν και νά έξασκή « μηχανικόν τι έπάγ- 
γελμα . . . αί χειρονακτικαί έργασίαι τής γεωργίας άνήκουσιν εις τά 
μηχανικά επαγγέλματα'» (άρ. 16). Αί τελευταία: αύται διατάξεις οφεί
λονται τή έπιρροή τοϋ Emile τοϋ J. Rousseau. Τό σύνταγμα τοϋ 
III έτους δεν κηρύσσει τήν καθαρώς καθολικήν ψηφοφορίαν. Ό ειση
γητής Boissy d’Anglas έλεγεν ένώπιον τής Convention, τήν 5Ίν 
Messidor an III : «Χώρα κυβερνωμένη ύπό τών ιδιοκτητών εύρίσκε- 
ται έν κοινωνική τάξει, κυβερνωμένη ύπό τών μή ιδιοκτητών εύρίσκεται 
έν άγρια φυσική καταστάσει (etat de nature). Οί άρχαίοι καθιέρωσαν 
τήν ιδέαν ταύτην έν λαμπρά άλληγορία, όταν έλεγον ότι ή Δήμητρα, 
ήτις ήτο ή θεά τής γεωργίας καί επομένως τών ιδιοκτησιών, πρώτη 
έκτισε τάς πόλεις, διωργάνωσε τάς κοινωνίας καί ένομοθέτησε διά 
τούς λαούς».

Τό σύνταγμα τής 22 Frimaire an VIII (13 Δεκ. 1799) καθιεροί 
πολύπλοκον έκλογικόν σύστημα στηριζόμενον έπί τής καθολικής ψηφο
φορίας φαινομενικώς καί καταργοΰν αύτήν πράγματι. 'Υπήρχον διάφο
ροι έκλογικοι σύλλογοι, οϊτινες προέτεινον καταλόγους ύποψηφίων, έκ τών 
καταλόγων τούτων άλλοι έκλογικοι σύλλογοι έξέλεγον κατάλογον ύπο
ψηφίων εΰαριθμοτέρων, ή γερουσία τέλος έξέλεγεν έκ τοϋ τελευταίου 
παρουσιαζομένου καταλόγου (liste de presentation) τά μέλη τοϋ 
νομοθετικού σώματος.

Έν δυσί λέξεσι, κατά τήν έπαναστατικήν περίοδον έν Γαλλία (έκτος 
τοϋ συντάγματος τοϋ 1793), ή ψηφοφορία ήτο σχεδόν καθολική, άπαι- 
τουμένου μόνον έλαχίστου καί άσημάντου τίνος τιμήματος. Όλίγιστοι 
όμως, ιδία κατά τήν τρομοκρατίαν (terreur), συμμετείχον πράγματι 
τής ψηφοφορίας, ήτις περιέπεσεν εις τάς χεϊρας τών δημαγωγών καί τών 
αύθαδ εστάτων ’Ιακωβίνων. Έπί 7 έκατομμ.υρίων έκλογέων, 6,300,000 
δεν προσήρχοντο, κατά τον II. Taine, εις τήν ψηφοφορίαν !

ΤΙ παλινόρθωσις τών Βουρβόνων (restauration) και ό Χάρτης 
(Charte)Tou 1814 ήλλαξαν ριζικώς τό έκλογικόν σύστημα έν Γαλλία. 
Ή έκλογή τών βουλευτών έγένετο πραγματική καί άμεσος (νόμος τής 
5 Φεβρουάριου 1817), άλλ’ ό έκλογικός σύλλογος περιωρίσθη σημαντι- 
κώς. 'Όπως τις ή έκλογεύς ώφειλε νά πληρώνη, κατά τό άρθρον 40ον 
του Χάρτου, 300 φρ. τούλάχιστον άμ.εσον φόρον, και νά έχη ηλικίαν 
30 τούλάχιστον έτών. Ό έκλογικός σύλλογος άπετελείτο τότε έν Γαλ
λία μόλις έξ εκατόν χιλιάδων έκλογέων. Ό νόμος τής 29 ’Ιουνίου 1820 
(La loi du double vote) έδωκε διπλήν ψήφον τοίς πλουσιωτέροις 
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τών εκλογέων, μ,έχρι τοΰ */4 τοΰ εκλογικού συλλόγου εν έκάστω νομ.ώ *.
Ή έπανάστασις τοΰ 1830 εσχεν ώς άμεσον άποτέλεσμα τήν κατάρ- 

γησιν τοΰ νόμου τοΰ 1820 καί τήν έλάττωσιν τοΰ απαιτουμ.ένου τιμ.η- 
μ.ατος (cens). Άπό 300 φρ. τό τίμημα, κατά, τόν νόμον της 19 
’Απριλίου 1831, έγένετο 200 φρ. μόνον, προσέτι τινές ένεκα τών ιδιαι
τέρων αύτών τίτλων ήσαν εκλογείς πληρώνοντες 100 φρ. άμεσον φόρον 
μόνον. Ό εκλογικός σύλλογος άπετελεΐτο έξ 170,000 πολιτών εν 1831 
καί έκ 250,000 έν 1847. Κατά τά τελευταία έτη τής μοναρχίας τοΰ 
’Ιουλίου πολλοί έζήτουν τήν μεταρρύθμ.ισιν τοΰ έκλογικοΰ νόμου επι τό 
δημοκρατικώτερον, έν έτος δέ προ τής έπαναστάσεως τοΰ 1848, τήν 
26 Μαρτίου 1847, έλεγεν ό Guizot έν τή βουλή τούς περίφημους έκεί- 
νους λόγους οΰς τόσον τρανώς διέψευσαν τά γεγονότα κατόπιν : «II n y a 
pas de jour pour le suffrage universel. Il n’y a pas de jour 
ou toutes les creatures humaines, quelles qu elles soient, 
pourront etre appelees a exercer les droits politiques».

Ή έπανάστασις τοΰ 1848 έκρήγνυται έπιφέρουσα όριστικώς διά τήν 
Γαλλίαν, τήν καί) ολικήν, ΐσην καί άμεσον ψηφοφορίαν. Προκήρυξις τοΰ 
Gouvernement provisoire, συνταχθεϊσα ύπό τοΰ Lamartine έλε
γεν : «Ή έκλογή ανήκει τοϊς πάσι, άνευ έξαιρέσεως . . . ουδείς πολίτης 
δύναται νά εϊπη έτέρω πολίτη : είσαι μ,άλλον κυρίαρχος εμοΰ». Τό 
άρθρον 24ον τοΰ συντάγματος τής 4ns Νοεμβρίου 1848 εκήρυσσεν ότι, : 
«ή ψηφοφορία είναι άμεσος καί καθολική». Ο εκλογικός σύλλογος, αντί 
250,000 έκλογέων, έπεξετάθη καταπληκτικώς : 10,000,000 έκλογέων 
ύπήρχον έν έτει 1848 ! Άπό τοΰ 1848 ή καθολική καί ϊση ψηφοφορία 
διετηρήθη &νεν διακοπής τίνος, έν Γαλ.λία. Η δεύτερα αυτοκρατορία, 
ώς καί ή τρίτη δημοκρατία διετήρησαν αυτήν άνευ δισταγμού τίνος. 
Κατά τάς τελευταίας βουλευτικας εκλογας εν Γαλλία, κατν. Μαίον τοΰ 
1898, ύπήρχον 10,799,485 έγγεγραμμένοι έκλογεϊς, έξ ών 8,191,705 
συμμετέσχον τής ψηφοφορίας **.

Έν Αγγλία ***, άπό τοΰ XV0J αίώνος (st. Hen. VI, 1430 και

• "Ιδε G. Weil, Les Elections legislatives depuis 1Ί89, p. 94.
»♦ “Ιδε τό έπίσημον Annuaire statistique de la France, 1898 p. 521. 
·»· “Ιδε Anson, Law and custom of the constitution 2“ εκδ. Oxford, 

1892, τόμ. 1. Glasson, liistoire du droit et des institutions de l’An- 
gleterre, Paris 1883, Franqueville, Le gouvernement et le parle- 
ment britanniques, Paris 1887. Gneist, Das Englische Parlament, 
Berlin 1886, 2“ έκδ.

1432) άπητεΐτο, όπως τις ή έκλογεύς, νά κατέχη έν franc tenement 
έτησίου εισοδήματος τουλάχιστον 40 sh.'H πρώτη έκλογική μεταρρύθ- 
μισις τοΰ 1832 δέν έξέτεινε σχεδόν τήν έκλογικήν «franchise» ή 
τούλάχιστον ή έπέκτασις τοΰ έκλογικοΰ προνομίου δέν ύπήρξε σημαν
τική. Ό έκλογικός σύλλογος έν τοϊς counties (comtes) άπό 250,000 
έκλογέων ηύξήθη είς 370,000 καί έν τοϊς boroughs (bourgs) άπό 
190,000 είς 285,000. 'Η δευτέρα έκλογική μεταρρύθμισις τοΰ 1867 
ύπήρξε σπουδαιότατη, καθ’ όσον έπεξέτεινε τήν έκλογικήν franchise 
είς ό'λας σχεδόν τάς έργατικάς τάξεις. Ό έκλογικός σύλλογος έν τοϊς 
boroughs άπετελεΐτο έξ 602,196 έκλογέων, έν έτει 1866, μετά τήν 
μεταρρύθμισιν, έν έτει 1868, έφθασεν ούτος μέχρις 1,400,000 έκλο
γέων. Τέλος ή έκλογική μεταρρύθμισις τού 1884 συνεπλήρωσε τό έργον. 
Μετά τήν τελευταίαν ταύτην μεταρρύθμισιν, έν έτει 1886, τό έκλο- 
γικόν σώμα τοΰ ήνωμένου βασιλείου άπετελεΐτο έκ 5,500,000 έκλογέων. 
Έν Αγγλία, τήν σήμερον ύπάρχει σχεδόν ή καθολική ψηφοφορία. Τό 
Αγγλικόν όμως έκλογικόν σύστημα είναι λίαν πολύπλοκον’ όπως τις ή 
έκλογεύς οφείλει νά κατέχη (σύστημα τής occupation) κτήμα ή οικίαν 
ή δωμάτιον ώρισμένου εισοδήματος ή ένοικίου άλλ’ ούχί σημαντικού 
ούτως ώστε ύπολογίζεται ότι έάν ή Αγγλία είχε τήν καθαράν καθολικήν 
ψηφοφορίαν θά ύπήρχον έπί πλέον μόνον 1,800,000 έκλογεϊς (1886).

Έν Γερμανία, έν τοϊς διαφόροις γερμανικοϊς κράτεσι ύπάρχει τό 
σύστημα τής περιωρισμένης ψηφοφορίας*, έν τισι μάλιστα τό σύστημα 
τών τάξεων. Ούτω π.χ. έν Πρωσσία οί έκλογεϊς διαιρούνται είς τρεις 
τάξεις ή κατηγορίας έπί τή βάσει τοΰ εισοδήματος αύτών ύπολογι- 
ζομένου διά τοΰ φόρου έπί τοΰ εισοδήματος (Einkommensteuer). 
Έκάστη τάξις έκλέγει τόν αυτόν αριθμόν έκλογέων τοΰ δευτέρου βαθμού 
(Wahlmanner) οΐτινες έκλέγουσι τούς βουλευτάς **. 'Η βουλή τής 
αύτοκρατορίας, τό Reichstag, έκλέγεται ύφ’δλου τού γερμανικού λαοΰ 
καί διά τής κα&ολικής ίσης καί άμεσον ψηφοφορίας. «Τό Reichstag 
έκλέγεται διά τής καθολικής καί άμεσου ψηφοφορίας», λέγει τό άρθρον 
20 τοΰ συντάγματος τής γερμανικής αύτοκρατορίας τής 16 Απριλίου 
1871. Ο Bismarck έπέτυχε τήν εισαγωγήν τής καθολικής ψηφοφο-

* “Ιδε τά διάφορα τεύχη τοϋ Handbuch des Oeffentlichen Rechts τής 
συλλογής τοϋ Marquardsen. Έν τώ μεγάλω δουκάτω τής Βάδης όμως υπάρ
χει ή καθολική άλλ’ ’έμμεσος ψηφοφορία.

** “Ιδε Gneist, Die nationale Rechtsidee von den Standen und das 
Preussische Dreiklassenwahlsystem, Berlin 1894.
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ρίας όλου τοΰ γερμανικού λαού διά την εκλογήν τοΰ Reichstag, όπως 
σχηματισθή εις γερμανικός λαός εμφορούμενος ενωτικών ιδεών. Κατά 
τάς έκλογάς του Reichstag έν έτει 1893, ύπήρχον 10,628,000 εκλο
γείς έγγεγραμμένοι, έξ ών 7,674,000 συμμετέσχον της ψηφοφορίας*.  
Κατά τάς έκλογάς τοΰ Ιουνίου 1898 οί εκλογείς ήσαν κατά τι πολυα- 
ριθμότεροι. 'Η καθολική ψηφοφορία έν τή γερμανική αυτοκρατορία, 
άπέβη ύπέρ τοΰ κόμματος τών κοινωνιστών (Sozialdemokraten) : 
1,736.700 σοσιαλιστικών ψήφων έν 1893 καί 2,100,000 έν 1898!

* "Ιδε τδ επίσημον, Statistisches Jalirbuch fur das Deutsche Reich, 
(Herausgegeben vom kaiserlichen statistisehen Amt), έτος 1897 σ. 143.

** "Ιδε Cumplowicz, Das cesterreichische Staatsrecht, Wien, 1891. 
Ch. Benoist, La crise de l’Etat moderne, p. 365 Esmein, Elements 
de droit constitutionnel, 2e ed., Paris 1899, p. 216.

*** "ιδε Zanardelli (εισηγητής),Riforma clella legge elettorale politica. 
Orlando, Principii di diritto costituzionale, "Εκδ. 3i. Firenze 1894 
σ. 82. Brusa, Das Staatsrecht des Konigreichs Ttalien, Freiburg 
1892, § 16 σ. 129.

Έν Αυστρία**,  κατά τούς νόμους τής 21 Δεκεμβρίου 1867, 2 ’Απρι
λίου 1873 καί 4 ’Οκτωβρίου 1882 υπάρχουσι 4 κατηγορία: ή τάζεις 
έκλογέων έκλέγουσα: ίδιους βουλευτάς : ή τάξις τών μεγάλων γαιοκτη
μόνων (τιμαριωτική ιδιοκτησία) έκλέγε: 85 βουλευτάς, 21 βουλευταί 
έκλέγοντα: ύπό τών συντεχνιών τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας, 118 
ύπό τών πόλεων καί 129 ύπό τών αγροτικών κοινοτήτων. Έν τή 
πρώτη τάζει ψηφίζουσιν οί κάτοχοι, ά'νδρες ή γυναίκες (αί τελευταία: 
αύται ψηφίζουσ: δι’ αντιπροσώπου), εύγενών ή εκκλησιαστικών γαιών 
έχουσών ιστορικόν χαρακτήρα έγγεγραμμε'νων έν ϊδιαιτε'ροις πίναζι(Ι^ηά 
und Lahentafel). "Οπως τις ή έκλογεύς έν τή γ' ή έν τή δ' τάζει 
οφείλει νά πληρώνη μικρόν τι τίμημα. Αλλ’ ό νόμος τής 14 ’Ιουνίου 
1896, ό νόμος τοΰ Badeni, προσέθηκεν εις τάς τε'σσαρας ύπαρχούσας 
τάζεις καί πέμπτην τάζιν, τήν τάζιν τής καθολικής ψηφοφορίας, ήτις 
έκλε'γει 72 βουλευτάς. Έν τή τάζει τής καθολικής ψηφοφορίας ανήκει 
πας πολίτης άνω τών 24 έτών, δστις «δεν ζή έκ τής δημοσίας ελεη
μοσύνης». Ούτω ή καθολική ψηφοφορία ττροσετέ&η έν Αυστρία, εις 
τήν ύπάρχουσαν περιωρισμένην ψηφοφορίαν τών τάξεων. Είναι σχεδόν 
βέβαιον, ώς παρατηρεί ό κ. Esniein, ότι ή καθολική ψηφοφορία θά 
ύπερισχύση έντελώς έν Αύστρία ήμέραν τινά.

Έν ’Ιταλία***,  '/.τ.ζτ τον νέον νόμον τής 22 Ιανουάριου 1882, είναι

έκλογεύς πας ό'στις γνωρίζει γραφήν καί άνάγνωσιν καί πληρώνει 19 φρ. 
καί 80 λπ., τούλάχιστον, φόρον ή ώρισμένον ποσόν ενοικίου κατ' έτος 
έξαρτώμενον έκ τής σημαντικότητος τοΰ δήμου. Άλλ’ έν ’Ιταλία δύνα- 
ταί τις νά ή έκλογεύς άνευ τιμήματος. Ό νόμος αναγνωρίζει πληθύν 
«ικανοτήτων» δηλ. πολιτών, οίτινες άπολαύουσι τοΰ έκλογικοΰ δικαιώ
ματος διότι ύπέστησαν έπιτυχώς τάς εξετάσεις τής δημοτικής στοι
χειώδους πα δεύσεως κ.λ.π. Οί έκλογεϊς τής δευτέρας ταύτης κατη
γορίας είναι σχεδόν διπλάσιοι τών τής πρώτης. Έν έτει 1882, μετά 
τήν μεταρρύθμισιν, ύπήρχον 2,049,000 έκλογεϊς έζ ών 1,338,000 
« ικανότητες ».

Έν Ισπανία *,  ή καθολική ψηφοφορία είσήχθη ύπό τοΰ συντάγματος 
τοΰ 1869, κατηργήθη όμως τό 1877, άλλ’ ό έκλογικός νόμος τής 26 
'Ιουνίου 1890 έπανέφερε τήν καθολικήν ψηφοφορίαν διά τήν έκλογήν 
τής κάτω βουλής (Congreso).

Έν Δανία **,  τό άρθρον 30°ν τοΰ άναθεωρηθέντος συντάγματος τής 
28 'Ιουλίου 1866 καθιεροί τήν καθολικήν ψηφοφορίαν μετ’ ολίγων εξαι
ρέσεων. “Οπως τις ή έκλογεύς έν Δανία οφείλει νά έχη συμπληρώση τό 
30°ν έτος τής ήλικίας αύτοΰ. “Οπως τις έκλεγή βουλευτής εις τήν κάτω 
βουλήν (Folkething) αρκεί νά ήναι 25 μόνον έτών (άρ. 31 τοΰ Συντ.)!

Έν Βελγίω τό άναθεωρηθεν σύνταγμα έν έτει 1893, είσήγαγε 
τήν καθολικήν άλλ’ ανισον ψηφοφορίαν (suffrage uuiversel plural 
— vote plural), δηλ. πας Βέλγος συμπληρώσας τό 250ν έτος τής 
ήλικίας αύτοΰ έχει μίαν ψήφον, άλλ’ οί έχοντες προσόντα τινά έχουσι 
δύο ψήφους (π.χ. οί συμπληρώσαντες τό 35ον έτος, οίκογενειάρχαι, πλη- 
ρώνοντες 5 φρ. άμεσον φόρον κ.λ.π.) ή τρεις (δίπλωμα άνωτέρας έκπαι- 
δεύσεως κ.λ.π.). Ούτω, ύπήρχον έν Βελγίω, έν έτει 1894, 1,370,687 
έκλογεϊς, έξ ών 853,628 είχον μίαν μόνην ψήφον, 293,678 δύο και 
223,381 τρεϊς *’“."Ολως δ' έσχάτως ή Βελγική βουλή έψήφισε νομοσχέ
διου είσάγον τήν κατ’ αναλογίαν έκλογήν, τήν αντιπροσωπείαν δηλονότι

* "Ιδε Ambrosio Tapia, El derecho electoral en Espana, Madrid 
1891 και Amandi, Estudios sobre procedimiento electoral, Madrid 1885.

** "Ιδε Dareste, Les constitutions modernes 1891, t. II p. 9.
*** "Ιδε Arnaud, La revision beige, Bruxelles 1894, καί τήν σπουδαίαν 

μονογραφίαν τοΰ φίλου κ. Mauranges, Le vote.‘plural, son application 
dans les elections beiges, Paris 1900.

**** "Ιδε τδ έπίσημον Annuaire statistique de la Belgique 1894, T. 
XXV σ 124.
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της τε πλειοψηφίας καί μειοψηφίας τών έκλογέων *.  Το σύστημα της 
πολλαπλής ψήφου (vote plural) επαινείται παρ’εκείνων, οϊτινες παρα
δέχονται μετά του ποιητοΰ Schiller, ότι :

** Jus naturae, p. VII c. T § 72.
”· Πολιτικά, β. Ill, κ. V § 10.
**** Άριστοτέλους, Πολιτικά, VII, XIII, 3.
***** "Ιδε von Salis, Schweizerisches Bundesrecht, Bern. t. I, 1891. 

A. Frey, Les lois suisses sur la representation proportionnelle, 
Geneve 1897.

«Man soil die Stimmen wagen und nicht zahlen».

Και όντως ζυγίζονται αί ψήφοι εν Βελγίω, άλλα νομίζω δτι το σύστημα 
τούτο είναι αύθαίρετον η τουλάχιστον δύναται νά καταστή τοιοΰτον. 
Ή ίσότης είναι κανών ασφαλής ένω ή άνισότης δύναται νά έκμεταλλευθή 
ύπό διεφθαρμένης πολίτικης μερίδος. "Αλλως τε, ό παλαιός Wolff**"  
είχε δίκαιον λε'γων : «Vota difficulter ponderantur». Ή περιουσία 
δεν πρε'πει νά δίδη τώ κατόχφ αύτης πολιτικά προνόμια ανάλογα τή 
σημαντικότητι αύτης. Τό Κράτος δεν είναι μετοχική τράπεζα : «Εί μεν 
γάο τών κτημάτων χάριν έκοινώνησαν, λέγει ό Αριστοτέλης **”, καί 
συνήλθον, τοσοΰτον μετέχουσι της πόλεως, δσονπερ καί της κτήσεως" 
ώσθ ό τών ολιγαρχικών λόγος δόςειεν άν ίσχύειν" ού γάρ είναι δίκαιον, 
ίσον μετέχειν τών εκατόν μνών τον είσενέγκαντα μίαν μναν τώ δόντι 
τό λοιπόν παν». Πολιτικά προνόμια διδόμενα τη ηλικία εϊσί μάλλον 
ανεκτά, «αγανακτεί δ’ ούδείς καθ’ ηλικίαν άρχόμενος, ούδ’ εί νομίζοι 
είναι κρείττων, άλλως τε καί μέλλων άντιλαμβάνειν τούτον τον έρανον, 
δταν τύχη της ΐκνουμένης ήλικίας» **’*.  Άλλ’ή καθολική και ά?ισος 
ψηφοφορία δεν δύναται νά διατηρηθή έπί μακρόν έν δημοκρατική χώρα, 
ώς είναι τό Βέλγιον.

Έν Ελβετία. ’“", ή καθολική ψηφοφορία ύπάρχει, αλλά τό ήμισυ 
σχεδόν τών Ελβετικών cantons έφαρμόζουσι τήν representation 
proportionnelle δηλ. τήν άνάλογον αντιπροσωπείαν τής τε πλειοψη
φίας καί τής μειοψηφίας τών έκλογέων. Ούτω έν Ελβετία ύπάρχει ή 
αληθής καθολική καί ’ίση ψηφοφορία, έκείνη, ήτις έπιτρέπει παντί πολίτη, 
εις οίονδήποτε καί άν άνήκη κόμμα, νά έκλέγη βουλευτάς. Ένω αλλα
χού ή πλειοψηφία μόνη έκλέγει όλους τούς βουλευτάς τής έκλογικής

* "Ιδε τό άρθρον τον Βέλγου γερουσιαστοΰ Goblet d’Alviella, La repre
sentation proportionnelle et le regime parlementaire, έν τή παρισινή 
Revue des deux moikles τής P>s Ιανουάριου 1900.

περιφέρειας, έν πλείστοις Έλβετικοϊς cantons (Tessin, Neuchatel, 
Geneve, Zoug, Soleure, Fribourg κ.λ.π.), βουλευταί εκλέγονται 
ύφ’ όλων τών κομμάτων τής περιφέρειας, άναλόγως τού αριθμού τών 
ύπέρ αύτών έκφρασθεισών ψήφων*.  Ή καθολική, ’ίση καί ανάλογος 
ψηφοφορία είναι τό τελειότερον τών έκλογικών συστημάτων ώς έπείσθη- 
μεν παρακολουθήσαντες τήν λειτουργίαν αύτοΰ έπί τόπου.

Αί ήνωμέναι πολιτεϊαι τής Βορείου "Αμερικής , έ'χουσι σχεδόν 
άπασαν τήν καθολικήν ψηφοφορίαν (Universal manhood suffrage). 
Τινές όμως άπαιτούσι παρά τού έκλογέως νά γνωρίζη ν’ άναγινώσκη 
αγγλιστί τό σύνταγμα. Τέσσαρες δέ πολιτεϊαι άπαιτούσι τήν πληρωμήν 
φόρου τίνος (poll-tax) π. χ. τό άρθρον I07 τού VIIIου κεφαλαίου τού 
συντάγματος τής Πενσυλβανίας, τής 16 Δεκεμβρίου 1873, απαιτεί 
παρά τού έκλογέως τήν πληρωμήν φόρου τινός *** **** *****. Τά μέλη τής βουλής 
τών αντιπροσώπων (House of representatives) τής ομοσπονδίας 
έκλέγονται έν έκάστη πολιτεία συμφώνως προς τήν νομοθεσίαν αύτής 
τήν ρυθμίζουσαν τάς έκλογάς τής κάτω βουλής τής πολιτείας" (άρθρ. I, 
τόα. 2, κεφ. I τού συντάγματος τών ήνωμ. πολιτειών τής 17 Σεπτεμ
βρίου 1787).

Τό σύνταγμα τής ήμ.ετέρας Ελλάδος, εν τω 663*  αυτού αρθρω καθιε- 
ροί τήν άμεσον, καθολικήν καί μυστικήν διά σφαιριδίων ψηφοφορίαν. 
Καί ό μέν τρόπος τής ψηφοφορίας δεν έπρεπε ν’ αναγραφή έν τώ συν- 
τάγματι, ή καθολική καί άμεσος όμως ψηφοφορία φαίνεται ήμϊν αναγ
καία έν Έλλάδι. Τινές κατακρίνουσιν αύτήν, έπικαλούνται τήν έξώνησιν 
τών ψήφων, τήν έκλογικήν διαφθοράν, τά κακά έκεϊνα, ά ό ποιητής 
Schiller έστιγμάτισε :

«Hat der Bettier eine Freiheit, eine Wahl? 
«Er muss dem Machtigen, der ihn bezahlt, 
«Um Brod und Stiefel seine Stimm’verkaufen I»

Καί εΐναι μέν αληθές ό'τι ό πτωχός πωλεϊ τήν ψήφον αύτού χάριν

• "Ιδε λεπτομερεστάτην εκΟεσιν τού 'Ελβετικού συστήματος έν τώ δευτέρω 
τόμω (σελ. 367 καί έπ.) τού ήμετέρου έργου, La democratie et lelection 
proportionnelle, Paris 1899.

»· "Ιδε Bryce, The american Commonwealth, 3’? εκδ. London 1895, 
Charles O’neil, The american electoral system, New-York 1889, 
Alden, The world’s representative assemblies of to-day, Balti
more 1893.

*** "Ιδε Dareste, Les constitutions modernes, t. II, p. 434 (2“ έκδ. 
Paris, 1891).
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άρτου ή ύποδημάτων, άλλά τό τοιοΰτον σημαίνει δτι ύπάρχουσι παρ’ 
ήμϊν πλούσιοι ή εύποροι, οΐτινες την άγοράζουσιν ! Οίκτείρω τόν πτωχόν 
πωλητήν άλλά μισώ τόν ολέθρων πλούσιον αγοραστήν τών συνειδήσεων! 
Ιίεριορισμός της καθολικής ψηφοφορίας έπί τώ λόγω δτι πωλοΰνται αί 
ψήφοι, σημαίνει αποκλεισμός τών πτωχών πωλητών καί καταρτισμός 
τοΰ έκλογικοΰ συλλόγου έκ διεφθαρμε'νων αγοραστών. Βεβαίως πάντες 
οί εύποροι δέν είναι τοιοΰτοι, άλλ’ ούδέ πάντες οί πτωχοί πωλοΰσι τάς 
ψήφους αύτών. IIροτιμ.ητέαι εκατοντάδες πωλητών, μονάδων αγορα
στών, έν διεφθαρμένο πολιτικώ σώματι. "Οταν τά άνω καί τά κάτω 
στρώματα τοΰ πολιτικού σώματος είναι διεφθαρμε'να, τό μόνον φάρμα- 
κον έναντίον της εκλογικής διαφθοράς είναι ή πληθύς τών έκλογε'ων, ή 
καθολική ψηφοφορία. «Έτι μάλλον άδιάφθορον τό πολύ’ καθάπερ ύδωρ 
τό πλεϊον, οϋτω καί τό πλήθος τών ολίγων άδιαφθορώτερον», λέγει ο 
’Αριστοτέλης *.  Ό αύτός μέγας πολιτικός φιλόσοφος μάς διδάσκει επίσης 
δτι, « τό μή μεταδιδόναι μηδέ μετέχειν φοβερόν δ'ταν γάρ άτιμοι πολλοί 
και πένητες ύπάρχωσι, πολεμίων άναγκαϊον είναι πλήρη την πόλιν 
ταύτην. Λείπεται δή τοΰ βουλεύεσθαι καί κρίνειν μετέχειν αύτούς**».

* Άριστοτέλους, Πολιτικά, III, V § 11.
** Άριστοτέλους, Πολιτικά, III, II § 7 καί 10.
**♦ Θουκυδ. β. II κ. XL.

"Αλλως τε έν χώρα, ώς είναι δυστυχώς ή ήμετέρα, έν τή όποια ή 
έννοια του Κράτους καί τής δημοσίας λειτουργίας είναι τόσον έσκοτι- 
σμένη, ώστε οί «δημόσιοι» λειτουργοί νά τείνωσι πρός τήν έπιμέλειαν 
ιδιωτικών συμφερόντων, ό περιορισμός τής ψηφοφορίας πρός όφελος μιάς 
μόνης τάζεως πολιτών, τών εύπορων ή τών «επιστημόνων» θά έπέφερε 
τήν τελείαν πολιτικήν διαφθοράν και καταστροφήν. Τό μόνον μέσον 
έναντίον τής τοιαύτης καταστάσεως είναι ή πληθύς καί ή διασταύρωσις 
τών συμφερόντων καί επομένως ή έςουδετέρωσις αύτών πρός παραγωγήν 
τοΰ κοινού συμφέροντος.

Ό αείμνηστος εισηγητής τοΰ ήμετέρου συντάγματος έπρέσβευεν δτι 
πρέπει ό έκλογεύς νά έχη παίδευσίν τινα, δίπλωμά τι, τούλάχιστον άπο- 
φοιτήριον δημοτικού σχολείου ***.  Νομίζομεν δτι ό έζευτελισμός τών 
διπλωμάτων, αί πολίτικα! επεμβάσεις είς τά τής παιδείας θά ήσαν 
φοβέρα’ καί όλέθριαι. Έκ τοΰ καταρτισμού τοΰ προσωπικού τών σχο
λείων καί έκ τής εύκολου παροχής τών διπλωμάτων θά έξηρτάτο ή 
ύπερίσχυσις κόμματός τίνος !

Τό σπουδαιότερον μέλημα ήμών τών Ελλήνων, ώς καί 
άλλων λαών είναι, όχι τόσον αί άλλαγαί τών νόμων 
οΐος ποιεϊν αγαθούς καί δικαίους τούς πολίτας*»,  όσον 
πολιτικής άρετής, δηλ. τοΰ επίοταωίαι καί δΰνασ&αι καί αρχεοδαι 
άρχειν καλώς**.  ΙΙρός τούτο ή δημοσία

άντων τών 
, «ό γάρ νό|Λος ούχ 

ή διάδοσις τής 
καί

γνώμη οφείλει νά θεωρή τούς 
άδαεϊς πολιτικών γνώσεων καί τούς άδιαφόρους ούχ! πολίτας φιληανχονς 
άλλ αχρήστους. «Ένι τε, έλεγεν έν τώ έπιταφίω αύτοΰ ό μέγας πολί
της Περικλής ***,  τοϊς αύτοΐς οικείων άμα καί πολιτικών έπιμέλεια καί 
έτερα πρός έργα τετραμμένοις τά πολιτικά μ.ή ένδεώς γνώναι’ μόνοι γάρ 
τόν τε μηδέν τώνδε μετέγοντα ονκ άπράγμονά, άλλ" άχρεϊον νομίζομεν ».

(Έν Άίλήναις, Απρίλιος 1!)ΟΟ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ

ΕΡΩΣ ΑΗΔΟΝΙΟΥ

Απ' τά πυκνά τά φύλλα τής ανθηρής φωληάς του,. 
Βλέπει χρυσά νά λάμπουν τ' αστέρια τ' ουρανού 
Μά ένα τή ματιά του, τήν άδολη τραβάει, 
Τό άστρο τής Αγάπης καί τού Αυγερινού.

Σιγά σιγά αρχίζει νά νοιώθη τήν καρδιά του 
Απ' έρωτα νά λυώνη, μ' ελπίδα νά χτυπά
Καί προσπαθεί νά φέρη σιμά του μέ τραγούδια
’Από ψηλά τ’ αστέρι πού τόσο αγαπά.

*
Και τ’ άστοο καμαρώνει τό φως, τήν έμμοοφιά του 
Χωοϊς καν μιάς αχτίδας γλυκειά σπιθοβολή,
Νά οίςη ’ς τό πουλάκι πού θλιβερά τού ψάλλει, 
Τόν πόνο τής καρδιάς του, τή φλόγα την πολλή.

*
“Ηλθανε κρύες νύχτες καί τό σκληρό αστέρι 
Στού ουρανού δέ λάμπει σάν πριν τήν αγκαλιά 
Καί τ’ άυοιοο αηδόνι μ’ ένα στερνό τραγούδι 
Θά γύοη νεκοωμένο ’ς τή μαύρη του φωληά.

(Έξ 'Ανεκδότου Συλλογές “Μαρμαρυγοί,) ΜΑΡΙΚΑ Κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

* Πολιτικά, β. III, κ. X § 6.
” Πολιτικά, β. III, κ. VI § 6.
*** Ν. Ί. Σαοιπόλου, Πραγματεία συνταγματικού δικαίου, 2“ έκδ. τ. II σ. 178.
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1V1 εςλνυκτλ έκα&όμαστε ς ταΐς ροδονιαϊς τον ’Απρίλη- 
τά δροσερά τριαντάφυλλα — της Άνοιξης τά χείλη — 
έδάνειζαν αρώματα καί ’ς τ’ άνανϋο χορτάρι . . ■ 
ποτέ δεν είχε η άνοιξη τόση εύμορφιά καί χάρι!

’Απ’ τονρανοϋ τ’ ατέλειωτα και φωτερά παλάτια 
τ’ αστέρια μας έκντταζαν μέ διαμαντένια μάτια 
καί την άϋώα αγάπη μας έζήλευαν κ’ εκείνα . . ■ 
ποτέ τ’ αστέρια τ’ ουρανού δέν είχαν τέτοια ακτίνα !

*
Κρυφό κελάδημα αηδονιού μας έφερνε τ’ αγέρι 
καί τό νερό αναστέναζε καί ξαγρνπνούσε ή φτέρη 
κί από χαρά ανατρίχιαζαν λουλούδια, φύλλα, κλώνοι . . . 
Ποτέ δέν έκελάδησε τόσο γλυκά τ’ αηδόνι!

*
Έοώπαινες κ εσώπαινα—μά μέσα ’ς τά όνειρά μας 
τόσ ήταν ή αγάπη μας, τόσ ήταν η χαρά μας 
ποΰ αν ηϋελεν ή μοΐρά μας τό νήμά μας νά κόψη 
ποτέ δέν 9αχε ό θάνατος τόσο γλνκειά την οψι.

» *

ΑΝΑΘΕΜΑ

Η ΜΟΥΝ πουλάκι ξέννοιαστο μ ελεύθερη καρδιά,
μά ξάφνω μια βραδεία

επέρασες *ς τό πλάι μου, ο εκυτταξα κι απόρησα . . .
Ανάθεμα την ώρα ποΰ σ εγνώρισα!

Μοΰ φάνηκες σαν όνειρο ποΰ φέρν η χαραυγή, 
σαν άγγελος 3ς τή γή·

τό χώμα εκεί ποΰ πάτησες γονάτισα κ3 εφίλησα . . .
Ανάθεμα τήν ώρα ποΰ οοΰ μίλησα!

Καί σ έκανα βασίλισσα, σουλτάνα ξακουστή, , 
κ3 ή αγάπη μου ή πιστή 

σου ή άράπησα . . . 
ώρα ποΰ σ αγάπησα!

εγείνηκε ή δουλεΰτρά σου, ή σκλάβα
Ανάθεμα τήν

*
Με γρίλια δυο καμώματα μοΰ πήρες τό μυαλό, 

ποΰ νά μ ή 3 δής καλό!
Σαν Παναγιά σ ελάτρευα κι όμως έσΰ μ3 άρνήθηκες . . . 

Ανάθεμα τήν ώρα ποΰ γεννήθηκες!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ(1900)

$ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ®



ΓΣ,την τέχνην, είναι 
σύμπλεγμα από τό 
ωραιότερα, Από τά

λεπτότερα, από τά καλλιτεχνι- 
κώτερα. ζίΰο κεφαλαί περι- 
παθέστατα ένωμέναι και αί
δύο εις στάσιν γεμάτην χάριν, 
γεμάτην αβρότητα, γεμάτην 
ποίησιυ.

Εις την φύσιν, εις την 
πραγματικότητα ήτο η δυάς, 
ή κατ’ εξοχήν ζηλευτή, τό 
ζεύγος τό εξόχως ώραΐον, το 
νπερόχως λεπτόν, τό αβρόν, 
τό άποπνέον γλυκύτητα, το

αναπέμπον λάμψιν, τό προσδΐδον αιγλην και ιδανικοτητα εις το πλαισιον 
τής πλήρους νοσταλγίας ανθρώπινης ζωής.

Θά ενόμιζε κάνεις ότι εις τον Ατελείωτου χρόνον τής δημιουργίας, ό 
Πλάστης επωφελήθη μιας στιγμής εμπνεύσεως, τής στιγμής εκείνης κατα 
τήν οποίαν όχι πλέον ό Θεός αλλά και δ άνθρωπος κατεργάζεται τά 
άριστουργήματά τον, διά νά τά πλάση.

’Αληθώς έχει καί ή δημιουργία τού ανθρώπου αυτάς τάς εκτάκτους 
στιγμάς δι ών άνυψούται ή ζωή εις πνευματικώτερον Ιδεώδες και παρέρ
χεται ούτος τάς πεζάς καθημερινός μέριμνας τού βίου, όπως αισθανθή 
τήν άληθεστέραν ψυχικήν Αναγέννησιν . . . Εις την συρροήν τών κοινών
τύπων, εις τό άθροισμα τών κοινών μορφών, εις την πεζότητα τών 
αισθημάτων και τό πλήθος τών ταπεινών' εμπνεύσεων, και μέσα εις

τον κόσμον τον αάονίως αενάωςομοιον 
σχολαστικόν, εξαίρονται έξαφνα αί μορφαί αί ποω- 
τότυποι, αί υπάρξεις αί πλασμένοι από διάφορον 
ύλην, αι φυχαί αι αιθέριοι, αί συνυφάσμέναι καί 
όχι πλασμένοι, τά όντα άτινα διαγράφουν μίαν εξαι
ρετικήν, μίαν προνομιούχου τροχιάν, άτινα είναι έξ 
αρχής προωρισμένα νά έ.λκνσονν τό βλέμμα, νά 
επισύρουν τον θαυμασμόν, νά σκορπίσουν άρωμα, 
να περιβληθούν μέ τον φωτοστέφανον τον Ασύλ
ληπτου, τον λατρευτού, τού τελείου

1 Ιαρατηρήσατέ το καλά αυτό τό σύμπλεγμα.
’Αφήσατε τήν ψυχήν σας ανοικτήν εις τήν έντύπωσιν τήν όποιαν άφίνει.
’Ανοίξατε τά μάτια τής ψυχής διά νά συλλάβετε τήν αρμονίαν τής 

έκφράσεως καί τήν κλίμακα τών Αβρών αισθημάτων.
Καί όσφρανθήτε τό απείρως λεπτόν καί τό νπερόχως αβρόν άρομια, 

όπερ ακτινοβολεί από τήν δυάδα τών δυο κεφαλών τών τόσον γλυκά 
σκυμμένων μεταξύ των.

Μεταξύ τών δύο κεφαλών καινόν δεν απομένει. Θά ήτο άτοπου καί 
άσκοποι· ν’ άφεθή πεζή κενότης μεταξύ τών δύο αυτών χαριτωμένων 
πλασμάτων, άτινα αποτελούσα· έν δλον, συμπληρούμενα μεταξύ των, 
εξαίροντα τό έν τό άλλο, συναρμοζόμενα, όπως δύο στίχοι τού Μπαμβίλλ, 
ή δύο τόνοι τού Μπέλλίνη.

Ατενίσατε το επισταμενως με τους οφθαλμούς καί προσπαθήσατε ν’ άντι- 
ληφθήτε το φώς το γλυκυ και ήρεμοι·, ώς φώς υπερκόσμιου μετεώρου 
τό οποίον εις τήν Φύσιν άνέπεμπον οί τέσσαρες ακτινοβόλοι οφθαλμοί, οί 
κατοπτρίζοντες τάς διαυγεστέρας ψυχάς. Τό φώς αυτό βεβαίως ώχρώτατου 
αποδίδει η Τέχνη. Τό κατασκεύασμα τού Ανθρώπου, όσην ψυχήν και άι· 
έβαλλεν εις αυτό δ καλλιτέχνης, δεν δύναται νά φθάση τήν φύσιν. "Ο,τι 
έξήλθεν Από τάς χείρας τού Ανθρώπου, δυνατόν ν αποτελή έξοχου καλλιτέ- 
χνημα.’Ό,τι όμως διενοήθη καί εξετέλεσεν ή Φύσις εις στιγμάς ύπερτάτης 
εμπνεύσεως, βεβαίως δεν δύναται ν’ αντιγραφή και ν’ αναπαρασταθή.

Καί απομένει τοιουτοτρόπως ώραΐον, εκτάκτως ώραΐον τό καλλιτέχ
νημα, Αλλ’ υστερημένοι· τής λεπτεπιλέπτου, τής τελείως εκδηλουμένης

Ιωαννου Αρςενη “ΙΙοικιλη Στοα„ 12ον
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ψυχής, την οποίαν μόνον είς την φυσικήν, την πραγματικήν τών δυο 
αδελφών δυάδα έπρεπε ν’ άναζητήση κανείς.

Διότι πώς θά ηδύνατο ν’ άναπαραστήση δ χρωστήρ τον ζωγράφου 
και πώς ν’ άποτυπώση τοϋ φωτογράφου δ φακός, την ύπέροχον φύσιν, 
ήτις διηρμήνευεν εμπνευσμένους τάς καλλίτερος μουσικάς σελίδας;

Πώς θά ηδύνατο είς την εικόνα ν’ άποδοθή τδ βαθύ αίσθημα της 
καλλιτεχνικής άντιλήψεως, διά τον οποίον ή ποιητική, ώς πλάσμα εμπνευ
σμένης φαντασίας κόρη, κατώρθαυνε νά μεταδίδη άπδ τοϋ ψυχρού και 
άνεκφράστου χάρτου, τάς μελωδίας καί τά καλλιτεχνήματα;

’Ώ! Ή μελαγχολία τον διά παντός σβεσθέντος μουσικού ταλάντου!
Τις δέν τήν ένθυμείται προβάλλουσαν. είς τήν αίθουσαν τοϋ ’Ωδείου, ου 

τοσοϋτον θριαμβευτικόν; έμελλε νά τίμηση τήν αποστολήν, έν παλλεύκω \
περιβολή, έμπλεων νεανικού σφρίγους και κάλλους άπαραμίλλου ;

Τετραετίαν ήδη ολόκληρον ζηλοτνπως ή ’Αττική γη κρύπτει τά τόσα 
όνειρα τής ποιητικωτάτης εκείνης νπάρξεως και όμως κανείς δέν λησμονεί 
αυτήν γελώσαν παρά τδ κλειδοκύμβαλου, μέ τους λεπτοφυείς δακτύλους 
πετώντας ώς λευκοί 'χρυσαλλίδες επί τό>ν πλήκτρων αύτοΰ, καί κανείς δέν 
θεωρεί σβεσθέντα τδν ενθουσιασμόν, ον ήσθάνετο άπδ τους εναρμονίους 
τόνους, οΐτινες έξήρχοντο ενόμιζέ τις, άπδ τδ πτερύγωμα εκείνο τών 
δακτύλων, διά νά θωπεύσοτσι γλυκύτατα τήν ψυχήν μας...

Έν μικρότερα ηλικία ύπήρξε τδ εϊδωλον τοϋ έρωτος τής τελευταίας 
λογικής εμπνεύσεως τοΰ γλυκυτάτου ποιητού τοΰ «’Άστρου τής’Αγάπης».

"Οσοι άπήλαυσαν τοϋ εκτάκτου δώρου τής θεοπτέρου κόρης, όσοι 
ήσθάνθησαν έμποτιζομένην τήν ψυχήν των άπδ τδ μυστήριον τής μετά 
πάθους, μετ’ αισθήματος, μετ’ ιδιοφυίας ερμηνευόμενης μουσικής, όσοι 
τήν ήκουσαν λαλοϋσαν μέ τήν ύπερκόσμιον γλώσσαν και εμψυχοΰσαν τα 
σημεία καί έμφυσιδσαν ζωήν εις τδν Σοπέν, αισθάνονται καί τώρα άκόμη 
βαθύτερου τδ κενόν τδ άπλήρωτον τής καρδίας.

Καί επάνω άπδ τήν άβράν κεφαλήν ώς νά περϊιπταται είσέτι τδ θέλ- 
γητρον τής θείας τέχνης, τής όποιας ύπήρξεν ή προνομιούχος ιεροφάντες, 
διότι όπως αί Δρυΐδες τής Γαλατικής θεογονίας, τήν μεγάλην καί υψηλήν 
θρησκείαν τής Τέχνης, τήν ήσκει ύπερόχως, λατρεύουσα καί πιστεύουσα 
τήν μεγάλην ψυχήν τήν όποιαν κρύπτει ή Τέχνη, τήν μελωδικήν πνοήν, ήν 
περικλείει δ ενδιάθετος κόσμος, ό κινών τά δάκτυλα κατ’ έμπνευσιν άνωτέραν.

Έσίγησεν όμως πλέον ή πανεύμορφος καλλιτέχνις : Τώρα δέν λαλεΐ 
τήν γλώσσσαν τοΰ μυστηρίου ή διαδοχή ή ψυχρά τιον τόνων καί αν ως 

μνημόσυνου τής άποπτάσης ψυχής έπεχείρει κανείς νά έρμηνεύση εκείνα 
τά όποια εκείνη ήρμήνευεν,ή ερμηνεία θά ήτο ψυχρά καί πένθιμος άπομί- 
μησις, έπιτείνουσα τήν συναίσθησιν τής άπωλείας καί ρί- 
πτουσα βαθύτερου τδν μελανόν πέπλου, έκεϊ όπου ή φύσις 
έσίγησεν καί ή τέχνη έσβέσθη... Άποστΐλβον μετέωρον έν 
σαπφειρίνω ούρανίω στερεώματι, περιλαμπής άδάμας, έν 
αύτώ άκαριαίως έξήστραψε καί άκαριαίως έξηφανίσθη ...

Καί κλαίει τώρα ή μεγάλη θρησκεία τί/ν ώραίαν άριστο- 
τέχνιδα καί κλαίει ή μήτηρ φύσις τδ προνομιοϋχον τέκνου.

Καί επάνω άπδ τδ μελαγχολικδν πεντάγραμμον περι
πλανιέται τδ πένθος τών μελανών σημείων, άτινα έκεϊ 
είς τάς γραμμάς παρατεταγμένα, άπομένουν ώς θλιβερόν 
μνημόσυνου ενός σκληροτάτου καί άδικον θανάτου . . . .

♦
71 τέχνη, ή διαιωνίζονσα είς τήν μνήμην τόιν μετα

γενεστέρων καί τάς κοινοτέρας μορφάς καί τά μάλλον 
Ασήμαντα πλάσματα, έζήτησε τήν φοράν αυτήν νά διά
θεση όλα της τά μέσα καί νά σπαταλήση όλην της 
τήν ειδικότητα.

Καί ό,τι παρήγαγεν είναι ό,τι τελειότερου ηδύνατο νά 
παραγάγη.

Άλλά ό Mai’X Roger λέγει κάπου « Τδ καλλιτε- 
χνικώτερον τοπεϊον τό>ν μεγάλων μας τοπειογράφων, τό 
εύρΐσκον άγοραστάς άιτί διακοσίων χιλιάδων φράγκων, 
δέν άξίζει τδν άπλοΰν καί άπέριττον αγρόν τδυ όποιον 
ή μπορεί κανείς ν’ άγοράση πρός 10 φράγκα το στρέμμα».

Κάτι παρόμοιον συνέβη καί τήν φοράν αύτήν.
Μέ τήν διαφοράν ότι τδ πρωτότυποί’ δέν ήτο άπλοΰς 

καί εύθηνδς άγρός, άλλ’ ήτο τδ ανθισμένου καί εξαι
ρετικόν τοπεϊον, τδ ώραϊον καί ύπέροχον δημιούργημα τδ 
οποίον θά ζήση είς τήν μνήμην όλων εκείνων ών ό 
οφθαλμός έσταμάτησεν έπί τής δυάδας διά ν’ άναπαυθή, 
διά νά θαυμάση, διά νά έμπνευσθή ...

*
Θα ζήση.
Πραγματικό); θά ήτο άδικία αν τά έκτακτα αυτά προϊόντα τής δημι

ουργίας ήσαν καταδικασμένα είς τον βραχώ’ βίου τής γηΐνης ύπάρξεως-
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Δεν θά ήξιζον ούτε την εμπνευσιν ούδε τον κόπον του Πλάστου προς 
δημιουργίαν τοιούττον θαυμάσιων πρωτοτύπων, αν επρόκειτο τά πρωτό

τυπα ταντα νά λαμβάνουν την τύχην των καταδίκων 
εις λήθην καί εις άνεπιστρεπτεί πάροδον.

Τό ε'ργον τότε θ’ άπέμενεν άτυχες καί ό θαυμασμός 
μας καί ή λατρεία μας κατ’ ανάγκην επρεπε νά περιο- 
ρίζηται εις την στιγμήν του παρόντος.

Ευτυχώς όμως ! ...
Προ των εκτάκτων αυτών κομψοτεχνημάτων της 

πλάσεως, ό χρόνος περνά εν σεβάσμιο καί άποθανμάζει.
Ή λήθη προσκλίνει ενώπιον των ομολογούσα τ'ην 

ήτταν της, δπως αί μαυραι μάγιοσαι τών παραμυθιών 
προ της μαρμαρωμένης βασιλοπούλας.

Γύρω των άπλούται η αίωνιότης, ή αίωνιότης της 
άναμνήσεως, τό κράτος της υπέροχης καί της άληστου 
λατρείας.

Δημιουργεΐται περί αυτά μία η ιοτεινι/ άτμοσψαϊρα 
κρατούσα διαρκώς άινοικτούς τούς όψθαλμους της 
ψυχής, οίτινες άπό την μνήμην αυτών καί άπό τί/ν 
άνάμνησιν, αναπαύονται εκ τού καθημερινού πεζού 
θεάματος, εκ τής άνθρωπινης ματαιότητας . . .

θά ζήση.
Καί άπό την ζωήν αυτήν την ιδεώδη, την ζωήν 

τών ονείρων θά βαλσαμωθούν οι πόνοι τού προώρου 
καί προσοτρινού χωρισμού και θ άντληση η ψυχή 
τών άπομενόντων την εγκαρτέρησιν καί την ελπίδα.

Διότι ό προορισμός τών πλασμάτων αυτών δεν 
περιορίζεται εις τό άπείρως βραχύ διάστημα — κατά 
τό όποιον μένουν μαζή μας.

εκτείνεται άκόιιι^ ό τιοοορισμος twv και εις τον 
κόσμον τον υπεράνω ημών, τον κοσμον τον αληθή και. 
τον αιώνιον. Μεταξύ αυτού τού κόσμου καί τού ίδικού 
μας, αύταί αί ψυχαί αποτελούν το συνδετικόν νήμα, 
τον δρόμον τής πνευματικής επικοινωνίας.

Καί δΓ αυτό τό δημιούργημα δεν χάνεται.
θά ζήση !

Κ.ΑΤΟΝ έτη παρήλθον άπό

(Έχαράχθη έκ απαξίας καί πολύτιμον φωτογραη ίας 
χορηγηΘείσης ήμίν ύπί> επιφανούς έν Γερ

μανία .\oyiov)

*0 έξοχος καί ίδιοτνπώτατος τον αίώνός 
μας ποιητής, οντινος ειορτάσθη προση άτως ή 
εκατονταετηρίς, εγεννήθη τ'ην 1 Δεκέμβριον 
1 799, εζησε τά τελενταΐα ετη τής ζωής τον εν 
Παριοίοις, την φιλτάτην τον θετήν πατρίδα και 
εθανε τω 1849 εν εκτω τιν'ι όρύφω καθηλω
μένος εν τή κλίνη τον νπο η ρικτον νοσήματος 
τον νωτιαίον μυελόν «περιελθών εις κατά- 
στασιν σκελετόν, ώς γράφει δ Γκωτιε, και πα- 
ρέχων την δψιν ψυχής ζώσης άνεν σώματος .

λουν τούς Γερμανούς μετοικούντας εις

της γεννήσεως τού γλυκυτάτου 
όσον καί εκκεντρικού ποιητού, 
καί οί πολυπληθείς θαυμ.αστάί 
του προσήλθον παρά τον τάφον 
τού "Αίνε, αυτού δστις ήσθάνθη 
τόσον όλα τά άνθρώπινα αισθή
ματα καί ύπέφερεν όλας τάς 
άνθρωπίνους δυστυχίας.

Ήτον εξηκονταετής όταν μετά 
την ψυχικήν άσθένειαν, ήτις τον 
έςήντλησεν, έπήλθε τό πρώτον 
καί ή πνευματική. Έτραύλιζεν 
ομίλων καί ή δρασίς του έςησθέ— 
νει. « Τά μάτια μου θαμπώνουν 
όσημέραι, ελεγεν, άλλ’ εγώ σαν 
τ άηδόνι τραγουδώ καλλίτερα» .

Αί Γερμανικαί εφημερίδες έγρα
ψαν κναγγέλλουσαι ότι ό ποιη
τής των επαθεν άπό παραλυσίαν. 
1 ότε ό "Αϊνε μέ τήν καυστι
κήν εκείνην ειρωνείαν του, μέ τό 
γλυκύ πείραγμά του έγραφε :

«’Αμφιβάλλω άκόμη άν οί 
πατριώταί μου έδωσαν τό άκρι- 
βές ονομα τής άσθενείας, ήτις 
μέ κατέλαβεν. "Ισως είναι ασθέ
νεια τήν όποιαν οφείλω εις τον 
πατέρα μου, ’ίσως είναι άσθέ- 
νεια ές εκείνων,’αίτινες προσβάλ- 
ξε'νην χώραν. Πιθανώς νά ήναι
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Γαλλική μαλάκινσις, πιθανώς δχ.ως καί Γερμανική φθίσις, τής σπονδυ
λικής στήλης». «

Έν τώ μεταξύ ή ασθένεια έπροχώρει. Έγκατεστάθη εϊς τό ΙΙασσυ διά 
ν' άλλάξη τόν αέρα.Άπό έκεϊ ’έγραψε πρός τήν κυρίαν Ζωμπέρ, τήν οποίαν 
ώνόμαζε «καλήν του μάγισσαν» όπως ό Μυσσέ τήν ώνόμαζε «μοϋσάν του».

«Άν ’βγής καμμιά ήμερα περίπατο στάσου στο Πασσύ δύο λεπτά γιά νά 
ίδής ένα πτωχόν ποιητήν, παράλυτον. Ερρίκος Άϊνε*

Ή ασθένεια, ήτις έκράτει τόν "Αίνε κλινήρη, ουδόλως επηρέασε τό 
πνεΰμά του καί τήν ευδιαθεσίαν του. Μίαν ήμέραν ό γιατρός του τόν 
έστηθοσκόπησε.

« Μπορείς νά σφυρίζης ; » τόν έρωτα. « Δυστυχώς, ούτε τά τραγούδια 
τοϋ Σκρίβ » άπήντησε.

Τήν ποοτεοαίαν τοϋ θανάτου του κάποιος φίλος τόν ήρωτησεν άν συν- 
διηλλάχθη μετά τοΰ Θεοΰ καί έκεϊνος άπήντησεν εύθύμως :

— Έσο ήσυχος, φίλε μου. Ό Θεός θά μέ συγγωατ,ττ). Αυτή είναι r, 
δουλειά του.

Ό διάσημος Ούγγρος ιατρός Γκρουμων κατόρθωσε νά του δώση ολι- 
γας δυνάμεις τάς όποιας έκεϊνος έχρησιμοποίησε διά νά. μεταβή είς τό 
Αοϋβοον καί νά μείνη έν έκστάσει πρό τής Αφροδίτης τής Μήλου.

« 'Ά ! γιατί νά μή πέθαινα τήν ώρα έκείνη. έλεγε βραδύτερον. 1 ί θάνα
τος ποιητικός, θεσπέσιος, εϊδωλολατρικός. Αύτός μοΰ ήξιζε».

Τήν νύκτα τής 14ί« Φεβρουάριου 1849 ήσθάνθη εαυτόν χειρότερα.
— Θά ύποφέρω λοιπόν πολύ ;
Ή οωνή του ήτο σταθερά καί ήσυχος.
— Ναι, άπήντησεν ό ιατρός. Σάς ύπεσχέθην νά σάς άναγγείλλω τήν 

ώραν. Ιδού την . . . έφθασε.
— Ευχαριστώ, φίλε, είπεν άπαθής ό Αίνε.
— ’Έχετε καμμίαν τελευταίαν σύστασιν νά μοΰ απευθύνετε ;
— Ναι, άπήντησεν ό ποιητής’ ή σύζυγός μου κοιμάται. Μή τήν 

ξυπνήσης. Πάρετε άπό τό τραπέζι έκεϊνα τά άνθη, ποΰ ήγόρασε σήμερον 
τό πρωί. Καί... βάλετε τα έδώ... έδώ στο στήθος μου... Ευχαριστώ.

Καί μεθυσκόμενος διά. τελευταίαν φοράν άπό τήν εύωδίαν των έψιθύρισε: 
— Άνθη μου, άνθη μου ! . . . Πόσον ώραία είναι ή φύσις . . . 
Ήσαν τά τελευταϊά του λόγια. ΣΑΜΠΡΟΛ

Οταν κοντάτης κάθομαι,

Θαρώ, πώς μοΰ γυρίζει τό μυαλό’ 
θαρώ, πώς είμαι πλούσιος· 
Τόν κόσμο αγοράζω καί πουλώ.

Γερμένο» ’ς τό καιάρτι έκεϊ, 

Μετρώ τό κάθε κύμα.
Γειά Σου, Πατρίδα μου γλυκή ! „ 
Καί φεύγομε. Τί κρίμα !

Άχ, δάκρυ κάμε νά σταθής, 
Ώς ποϋ νά βλέπω μόνο. . . .
Καί συ, καρδιά, μή ραγισθής, 
Άπ’ τόν πολύ τόν πόνο.

Οπου πέση ένα μου δάκρυ, 

Γίνετ’ ώμορφο λουλούδι, 
Κι' όπου πάη στεναγμός μου, 
Γίνετ’ αηδονιού τραγούδι.

4

Μ άτι μέ μάτι σέ Θωρώ; 
Ξεχνώ καί λύπη μου καί πόνο. 
Φιλώ τά χείλια σου; θαρώ 
Ξαναγεννηέμαι, ξανανειώνω.

αξέραν τά λουλουδάκια,
Ή καρδιά μου πώς πονεί,
Θά έδάκρυζαν μαζή μου, 
Νά μοΰ γιάνουν τή πληγή.

Κι όταν μοΰ φύγη ύστερα,
Καί μείνω καθώς πρώτα μοναχός, 
Πάνε τά πλούτη όλα μου,
Καί σά ζητιάνος γίνομαι φτωχός.

2

Άπό τό σπίτι της περνώ·
Τό παραθύρι νότο !
Κυττάζω απάνω, καί πονώ· 
Κανείς δέ βλέπει κάτω !

3

”Ελ’ αγάπα με, . . . νά γείνουν 
Τά λουλούδια όλα δικά σου, 
Καί νά τραγουδούν αηδόνια

'Σ τά παράθυρά σου.

Σ τ’ άσπρα σου στήθια άκουμπώ;
Ό ουρανός εμπρός μου ανοίγει.
Μοΰ λες αγάλια: Σ’ αγαπώ ;
Κλαίω. ... τό δάκρυ μου μέ πνίγει.

Νάξεραν τά άηδονάκια, 
ΓΙώς είμ’ άρρωστος βαρειά, 
Θά μοΰ τραγουδούσαν δλα, 
Εύθυμη παρηγοριά.
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Νάξεραν ψηλά τ’ αστέρια,
ΙΊόσω καίω καί πονώ, 
Θάπεφταν νά μού "μιλήσουν, 
Κάτω άπό τόν ουρανό.

ΤΑχ! Κανένα δεν τό ξέρει,
Καί τό ξέρει μόνο μιά. . . .

’ Κείνη ποΰκαμε
Τή φτωχή μου

κομμάτια 
τήν καρδιά.

6
Αχ, νά

ΓΙού
Νά τραγούδαγα ’ς τ’ αύτιά 

Όσα έρωτικά 
Ξέρω μυστικά.

ήμουν τό χαρτάκι, 
τυλίγει τά σγουρά της!

της

7

ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΝΕ
ΕΙΣ ΠΕΖΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΝ

·»--

Ζαφείρια είναι τά μάτια 

ΙΙού βλέπουν καί μιλούνε. 
Χαρά σ’ έκεΐνο τό θνητό, 
ΙΙοΰ γλυκοχαιρετούνε.

καρδούλά 
άστράφτει. 

τό θνητό, 
άνάφτει.

σου, 'Ρουμπίνια
—ΙΙού άλλα 

Χαρά σ’ 
σ’Ποΰ

τά χείλια σου, 
βρεθούνε !

Διαμάντι ’ναι ή 
ΙΙοΰ λάμπει καί 
Χαρά σ' εκείνο 
Όπου γι’ αυτόν

σου, νά 
νά

’ναι 
νά 

έκεΐνο τό θνητό, 
ά γ α π ώ τού πούνε.

*
τόν ήξευρα αυτόν, 

τόν ευρώ μόνο !
Άχ,
Καί
Έγώ τήν ευτυχία του 
Έγώ τού τήν τελειόνω.

Q
Οποκς πρωταγαπά είναι Θεός, 

Κι άς άγαπάη απελπισμένος. 
Όποιος ανέλπιστα ξαναγαπά,
Είναι τρελλός.. . είναι δαιμονισμένος.

Τέτοιος τρελλός έγώ, ξαναγαπώ
Χωρίς άγάπη νά προσμένω*

*Ηλιος, φεγγάρι, άστρα μέ γελούν,
K? έγώ γελώ μαζή τους... καί πεθαίνω!

θ
Μου πλήγωσες απ’ τό φιλί τ’ αχείλι* 

Φίλα το πάλι. .. φίλα νά τό γιάνης. 
Κ’ άν δέ τελειώσης, μάτια μου, ώς τό δείλι, 
Έχεις καιρό, μή βιάζεσαι, προφτάνεις!

Έχεις καιρό. Ή νύχτα είναι δική σου, 
Δική σου όλη, γιάτραινα χρυσή!
Τί δε μπορεί νά γιάνη τό φιλί σου 
Σέ μιά νυχτιά! Τό ξέρω έγώ καί σύ.

ΙΟ
Αλήθεια, μέ
Άλλαξες τόσο,
Γιά συλλογίσου
"Η θά τό πώ τού κόσμου !

( Μετάφοαβις)

έχθρεύεσαι; 
φώς μου; 
το καλά,

Στόμα γλυκό, κοράλλΓνο,
Πού μ’ έκακολογούσες,
Λησμόνησες τόν άνθρωπο,
Ποΰ τόν γλυκοφιλούσες;

ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ

“ Ω! μή ορκίζεσαι καί μόνοι/ φιλιά δίδε μου’ δεν πιστεύω τούς όρκους 
τών γυναικών. Τά λόγια σου είναι γλυκά, μ’ακόμη πειό γλυκό είναι τό φιλί που 
σου έπήρα. Σ' έχω δική μου καί θαρρώ πώς τά λόγια δεν είναι ή ματαία πνοή.

» Ώ ! όοκίζου, πολυαγαπημένη μου, όρκίζου πάντα' πιστεύω ότι καί άν εϊπής. 
Άφίνομαι στήν αγκαλιά σου, καί θαρρώ πώς είμ έστολισμένος' θαρρώ, πολυα
γαπημένη μου, πώς θά μ’ άγαπας αιωνίως καί ετι πλειότερον χρόνον ! »

*
«Έλησμόνησες λοιπόν εντελώς ότι επί μακρόν είχα δικήν μου τήν καρδιάν σου, 

τήν καρδούλάν σου τήν τόσω γλυκέιάν, τόσω πλανον καί τόσω χαριτωμενην, ώστε 
τίποτε εις τόν κόσμον δεν ήμπορεΐ νά ήναι πλέον χαριτωμένον και πλέον πλανον;

» Έλησμόνησες λοιπόν τήν αγάπην καί τόν απελπισμόν τά όποια συνεΐχον 
συγχρόνως τήν καρδιάν μου ; . . . Δεν ήξεύοω άν ή άγάπη ήτο μεγαλειτέρα τοΰ 
άπελπισμού, ήξεύρω οτι ήσαν έπαρκώς μεγάλα άμφότερα».

*
« Σ’ αγάπησα καί σ’ αγαπώ ακόμη ! Καί ό κόσμος άν χαλάση, άπό τά χαλά

σματα. του θά έξορμώσιν είσέτι τής άγάπης μου αί φλόγες ! »
«

« Τά Τραγούδια μου είναι φαρμακεμένα' πώς ’μπορούσαν νά ήναι διαφορετικά ; 
’Έσταξες Φαρμάκι ’στής ζωής μου τό άνθος.

» Τά Τραγούδια μου είναι φαρμακεμένα' πώς μπορούσαν νά ήναι διαφορετικά: 
Φέοω έν τή καοδία σμήνος φειδιών καί σένα, πολυαγαπημένη μου ! »

*
« Έκλαυσα στ’ ονειοό μου' σέ ό/νειρεύθηκα νεκράν' έξύπνησα καί δάκρυα 

έρρευσαν άπό τά μάτια μου.
» "Εκλαυσα στ’ όνειρό μου' ώνειρεύθήκα πώς μέ άφινες' έξύπνησα καί έκλαυσα 

πικρά επί μακρόν έτι.
» ’Έκλαυσα στ’ ονειοό μου’ ώνειρεύθήκα οτι μέ άγαπούσες άκόμη' έξύπνησα 

καί ό χείμαρρος τών δακρύιον μου δέει πάντοτε ! »

« Ποόκειται νά ένταφιάσω τά γεγηρακότα καί μοχθηρά τραγούδια, τά βαρεία 
καί πένθιαα όνειρα' πηγαίνετε νά μού φέρετε ένα μεγάλο φέρετρον I

» Θά βάλλω μέσα πολλά πράγματα, καθώς θά ίδήτε' πρέπει τό φέρετρον αύτό 
νά ήναι μεγαλείτερο άπό τήν μεγαλειτέραν κάδην τής Άϊδελβέργης.

» Πηγαίνετε έπίσης νά μού φέρετε λάρνακα άπό στερεαίς καί παχειές σανίδες' 
πρέπει νά ήναι μακροτέρα τής γεφύρας τής Μαγεντίας.
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» Kat φέρτε μου επίσης διόδεκα γίγαντας πλέον στιβαροΰς από τόν άγιον Χρι
στόφορον του έπί του Ρήνου καθεδρικού ναού τής Κολωνίας.

» Πρέπει νά μετακομίσουν τό φέρετρον καί νά τό βίψουν εις τήν θάλασσαν' 
ένα τόσω μεγάλο φέρετρον απαιτεί μεγάλον λάκκον.

» Ήξεύρετε διατί πρέπει τό φέρετρον αυτό νά ήναι τόσω μεγάλον καί τόσω 
βαρύ ; Διότι θά έναποθέσω έν αύτώ τήν αγάπην μου καί τά βάσανά μου ! »

*

Καί άς ένθυμηθώμεν ήδη διά νά μειδιάσωμεν είρωνικώς ώς θά έμειδία αυτός 
ουτος ό Χάϊνε, ό'τι δεν έτυχεν ό μέγας ποιητής νεκρικών τιμών παρά τής έπι- 
σήμου Γερμανίας. ’Άς ένθυμηθώμεν έπίσης, ότι απέβη μάταιος καί δλως ανίσχυ
ρος αυτός ούτος ό διάπυρος πόθος μιας πανισχύρου Αύτοκρατείρας, 'ίνα ίδρυθή 
τέλος ό ανδριάς αυτού έν γερμανογλώσσω χώρα. Άς διαλογισθώμεν δέ ότι ή 
ύπερτάτη αύτη μεταθανάτιος τής τύχης ειρωνεία θά ήναι ίδιαιτάτη ηδονή διά τόν 
κορυφαϊον τούτον τοίν είρώνων, έκεϊ ό'που ήδη ίσως ύπάρχει. Είτα δέ άς μή 
λ.ησμονώμεν ότι ή κατ’ έξοχήν νομάς Λϋτοκράτειοα εις τήν Κέρκυοαν μετέφερε 
τού έκλεκτοΰ της ποιητοΰ τήν λατρείαν, ίδρύσασα κενοτάφιον έν μέσω έβδομήκοντα 
χιλίων ροδών. Έν μέσω ούτω τού αρώματος τών βόδων, όπερ ύπέρ πάντα ηγάπα 
τ’ αρώματα ό ποιητής, ου έτι καί νύν αί ίματιοθήκαι έγκλείσασαι τότε φορτία 
όλα ρόδων, εύωδιώσι τήν αληθή ευωδίαν τού έρωτος, έν μέσω, λέγω, τού 
αρώματος τών βόδων,— τού κυριώτατα προσομοιάζοντας προς τήν έοωτικωτάτην 
καί λυρικωτάτην καί είρωνικωτάτην ποίησίν του, — τού αρώματος τών βόδων, 
περί ου είπέ ποτέ γαλατις συγγραφεύς ότι ποοδίδει ποιαν τινα δριμύτητα, οξύ
τητα αιχμηράν, έν ή αισθάνεται' τις τήν άκανθαν ! iqn

Φ ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

ΤΑ ΔΡΑΜΑΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

-----♦--------

ΝΟΙΞΑ τό γράμμα, εις τόν φάκελλον του όποιου άνεγνώ- 
ρισα μέ πολλήν μου εκπληξιν τόν χαρακτήρα τής Λίνας.

Καί έδιάβασα μέ περισσοτε'ραν ακόμη εκπληξιν.
Νΐκο,

» Μόλις λάβης τό παρόν έλα αμέσως εις τό σπήτι. Είναι από
λυτος ανάγκη νά σέ ίδώ. Μά απόλυτος. Σέ περιμένω.

Zk'va »

Μέ περιμένει ; Είναι απόλυτος ανάγκη νά μέ ΐδή ; Μά 
απόλυτος;

Τί τρέχει έπί τε'λους ;
’Εγώ προ ολίγου ακόμη, προ ήμισείας ώρας, ήμην έκεϊ. Καί δέν 

μου είπε τίποτε. Καί δέν είχε τίποτε. ‘Ωμιλήσαμεν όπως πάντοτε διά 
χίλια πράγματα, εϊπαμεν διά τό χθεσινόν κοντσε'οτον. διά τήν αποψινήν 
παράστασιν, διά τόν χορόν της 1 αλ.λικης πρεσβείας, διά το θαυμασιον 
πλοΐον που είχε φθάση εις τόν Πειραιά μέ τετρακοσιους πεοιηγητάς.

Τίποτε άλλο.
καί ή Λίνα μου είπεν, όπως πάντοτε.

στό σπήτι μ.ου γιατί έχω νά γράψω, 
ε ;

Τό όσον μ.πορώ ένωρίτερα έσήμαινεν εις τάς πε'ντε. Κάποτε μάλιστα 
καί στάς έ'ξ.

Τώοα όμως έζητούμ.ην άπό τάς δώδεκα.

Έπειτα ήπια την μαστίχα μου
— Έλα. Fais tes malles !
— Λοιπόν καλήν ορεξιν.
— ’Αλήθεια, κάθεσαι νά φάμε
— Όχι’ ευχαριστώ. Θά πάω
— Τό απόγευμα θάρθης νωρίς
— "Οσον μπορώ ένωρίτερα.
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Περίεργον ! ΙΙολυ περίεργον !
Χρόνια τώρα, δέν ένθυμοΰμαι ακριβώς πόσα, ήμην τακτικότατος εις 

τό σπήτι τοΰ φίλου μου Περικλή καί της φίλης μου της Λίνας.
Φίλοι καί οί δύω. Οσοι νομίζουν ότι μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού 

φύλου δέν είναι δυνατόν νά ύπαρξη φιλία, άγνή καί άδολος, άς μοΰ 
κάμουν τήν χάριν νά μάς υπολογίσουν ώς έξαίοεσιν.

Μέ τόν Περικλή εϊμεθα συμμαθηταΐ καί έβγάλαμεν μαζή όλο τό 
σχολείον. Είχαμε κοινά τά όνειρα, κοινούς τούς πόθους, κοινόν τό πορ- 
τοφόλλι, κοινήν τήν σιγαροθήκην. Ή Λίνα πάλιν ήτο κοριτσάκι τής 
γειτονιάς, μέ τό όποιον άνετραφήκαμεν, μαζή έπαίζαμε τόν σιδηρόδρο
μον, τόν κρυφτό, τό δαχτυλιδάκι.

Έν τώ μεταξύ έμεγαλόναμεν όλοι' ήμεϊς έγινόμεθα άνθρωποι σοβαροί, 
μέλλοντες άθληταί τοΰ βιωτικού άγώνος, ή Λίνα ντεμουαζέλλα περιζή
τητος διά τήν καλλονήν της, τήν προίκα της, διά τά χαρίσματά της.

Μίαν ήμέραν ό Περικλής ήλθε γελαστός καί μοΰ είπε.
— Ξεύρεις ; ΙΙανδρεύομαι.
— Όχι δά !
— Σέ βεβαιώ.
— Καί μέ ποιαν, άν επιτρέπετε ;
— Μέ τήν Λίναν.
— Τί μοΰ λές ; "Ωστε έπρόλαβες. . .
— Γιατί; Τήν είχες καί σύ στό μάτι ;
— Ακριβώς όχι. άλλ’ άν δέν τήν έπερνες σύ, είναι πολύ πιθανόν νά 

τήν έπερνα έγώ.
—■ Διάβολε. Λυπούμαι ποΰ δέν μ.πορώ νά ύποχωρήσω. Είναι άργά.
— Την αγαπάς λοιπόν ;
— Δέν είμαι βέβαιος άκόμη. Άλλά μέ τραβά, μοΰ αρέσει, καί έχω 

προαίσθημα ότι σιγά σιγά θά τήν αγαπήσω μέχρι τρέλλας.
— Θά έχης πολύ δίκαιον. Ή Λίνα είναι θαυμάσιου κοοίτσι.
’Εννοείται ότι οί γάμοι έγιναν όσον τό δυνατόν ταχύτερον καί ό έρως 

τόν όποιον προησθάνετο ό Περικλής έπήλθε ραγδαίος.

Από την έπομένην τοΰ γάμου ήμ.ην ό τακτικότερος επισκέπτης τοΰ 
σπητιοΰ. Ο Περικλής εϊργάζετο μ.όνον τό πρωί, έγώ μόνον τό άπόγευμ.α.

Τό πρωί' έπερνοΰσα άπό τό σπήτι του καί άν δέν ήτο αύτός εκεί διά 
να πάρω την μαστίχαν μ.ου.

^τοα

Τό βράδυ συνηντώμεθα τακτικότατα καί οί τρεις εις τό μικρόν 
κομψότατου σαλονάκι καί έπερνούσαμε τρεις ώρας μοιρασμένας είς 
κουβεντίτσαν, μουσικήν καί μάους.

Κάποτε μάς ήρχοντο καί άλλοι. Και τότε χωρίς μεταβληθή τό 
πρόγραμ.μ.α, άπλώς ηύρύνετο ή έκτέλεσις. Κάποτε έμέναμεν εντελώς μόνοι.

Καί τότε έμ.έναμ.εν όλοι σύμ.φωνοι ότι εϊμεθα άκόμη καλλίτερα.
— Σέ βεβαιώ- ό κόσμος μοΰ φέρνει πλήξιν.
Εννοείται ότι ή κακαίς γλώσσαις είχον πρό πολλοΰ τροχισθή.

— Πώς ό Νίκος τακτικότατος είς τό σπήτι τής Λίνας;
— Πρωί καί βράδυ, κυρά μου, πρωί καί βράδυ.
— Μά γνωρίζονται, λέει, άπό μικροί.
— Καί τί μέ αύτό ; Υπάρχει γνωριμία καί φιλία μεταξύ μ.παρου- 

τιοΰ καί φωτιάς ;
Αύταί αί διαδόσεις έφθασαν είς τά αυτιά μου άπό τήν αδιακρισίαν 

ενός φίλου καί μ.έ έπίκραναν πολύ. Σκέψου νά διασύρεται άδικως το 
ονομ.α μιάς γυναικός, εντελώς άγνής καί αθώας.

Καί άπεφάσισα νά διακόψω τάς επισκέψεις μου.
Ακριβώς ό'μως τήν δευτέραν ήμέραν όταν είχα άρχίση νά σκέπτωμαι 

ότι πολύ μεγάλη θυσία είς τάς απαιτήσεις τοΰ κακού καί άχρείου κόσμου 
ήτον αύτή, καί ότι είχα εντελώς έκτροχιασθη άπο τάς συνήθειας μ.ου 
διά νά κάμ.ω τό κέφι ολίγων κακοήθων, ήλθεν έξω φρένων ο Περικλής 
είς τό σπήτι μου.

— Ζής άκόμη ; Μοΰ εϊπεν άγρίως.
— Καθώς βλέπεις.
— Καί ζής χωρίς νά έρχεσαι στό σπήτι μου ;
Τοΰ διηγήθην τρύς λόγους διά τούς οποίους επέβαλα εις τον εαυτόν 

μου αύτήν τήν άποχήν.
Εκείνος έγέλασε.
— Δέν τούς άφήνης νά λένε. Βράσε τους και πέταξε το ζουμ.ι τους.
Καί μετά δέκα λεπτά εϊμεθα «όλοι συγκεντρωμένοι είς τό μικρόν τρα

πεζάκι τοΰ οποίου τό τραπεζομάνδυλον είχε κεντήση ή Λίνα καί τό 
όποιον κατηύγαζεν κπλέτως ό ηλεκτρικός λαμπτήρ.

Ό Περικλής διηγήθη είς τήν Λίναν τήν ιστορίαν τής άπουσίας μου.
__Κρϊυ.α. είπεν ή σύζυγος τοΰ φίλου μ.ου, κρίμ.α ποΰ σε έπερνα για 

έξυπνον άνθρωπον.
__ Καί ποΰ νά ήξευραν, Λίνα, ότι άν δέν έπρόφθαινα νά σέ πάρω 

έγώ θά σέ έπερνεν ο Νίκος.
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— ’Αλήθεια :
—- Μου τό είπεν ό ίδιος.
— ’Ακόμη τό ενθυμείσαι; 

ομιλίαν.
Είπα προσπαθών νά τρέψω άλλου τήν

Τί μέ ήθελε λοιπόν τόσον έξαφνα και τόσον άποτόμως ή Λίνα; 
Έσπευσα νά ένδυθώ καί μετά δέκα λεπτά ήμ,ην εις τό σπήτι της. 
Μέ έπερίμενε εις τήν θύραν καί ήνοιξε μόνη της.
Εις τά μεγάλα μαΰρα μάτια της είχε ζωγραφισθεί μία απερίγραπτος 

αγωνία. Τά πλούσια μαΰρα μαλλιά της είχαν έκφύγει άπό τά δεσμά 
των καί ένας πλόκαμος κατήρχετο άμελώς εις τόν ένα ώμον.

Τά χέρια της, καθώς ώθησε τήν θύραν νά κλείση, τήν έσπρωξαν μέ 
τόσην νευρικήν ταραχήν, ώστε ή θύρα εκλόνησεν ολόκληρον τό σπήτι.

'Ως καί ή καρφίτσα μέ τήν όποιαν είχεν εις τό στήθος άναρτήσει τό 
ώρολόγιόν της έκρέματο άπό τό εν μέρος χωρίς τό ώρολόγιον.

— Γιατί ήργησες τόσον ; Έκραύγασε μάλλον θυμωμένη, μόλις μέ 
είδε. Γιατί ήργησες ένω σου έγραφα νά σπεύσης ;

— Σέ βεβαιώ ότι δέν ήργησα διόλου. Αλλά δέν σέ άναγνωρίζω. Τί 
έπαθες ; Τί τρέχει έπί τέλους ;

— Όχι έδώ μου είπε. Όχι εμπρός εις τούς ύπηρέτας. "Ελα μέσα. 
Πρέπει νά ήμ.εθα μόνοι. “Ω ! Είναι φοβερόν.

— Μά ποιον είναι αυτό το φοβερόν έπί τέλους.
Τήν ήκολούθησα μηχανικώς. Μέ έσυρε βιαίως άπό τήν χεϊοα, άνήλ- 

θομεν εις τό επάνω πάτωμα καί έφθάσαμεν εμπρός εις τόν κοιτώνα της.
— Στάσου Λίνα, τής είπον φαίνεται ότι δέν είσαι εις τά καλά σου. 

Εσκέφθης τάς συνέπειας αύτοΰ ποΰ κάμνεις ;
— Δέν έχω νά δώσω λόγον εις κανένα τί κάμνω.
— Μά άν ήρχετο ό Περικλής θά είχε κάθε δίκαιον νά βάλη κακόν εις 

τόν νουν του.
'Η Λίνα έκάγχασε.
— Ό Περικλής ; Έν πρώτοις, κύριε φίλε του, δέν θά έλθη.
— "Λ ! Πώς τό ξεύρεις ;
— Τό ξεύρω. Καί άν έλθη όμως αύτόν τόν λογαριάζω λιγώτερον 

άπό όλους τούς άλλους.
Τήν έκύτταξα κατάπληκτος. Λοιπόν ό Περικλής ήτο ή αιτία τής 

άγριας οργής της. Αλλά τί είχε κάμη έπί τέλους αυτός ό άνθρωπος καί 
δυσηρεστήθη ή γυναίκα του εις τέτοιον βαθμόν ;
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Εϊχαμεν ήδη είσέλθη εϊς τό δωμάτιόν της καί χωρίς νά τό έννοήσω 
εύρέθην καθισμένος έπάνω εις μικρόν άνάκλιντρον, ένω έκείνη έστάθη 
όρθια προ έμοΰ.

— Λοιπόν :
— Λοιπόν, ό κύριος Περικλής ό στενός σου φίλος, ό παιδικός σου 

σύντροφος, ό άνδρας μου, μέ άπατα.
— ’Ό !
Καί δέν ήδυνήθην νά συγκρατήσω ένα μειδίαμα. Αύτή ή ανακάλυψες 

τής Λίνας μου έφάνη αστεία. Ό Περικλής ουδέποτε κατώρθωσε νά ήναι 
πρότυπον συζύγου. Νυμφευθείς πολύ νέος, μή προφθάσας νά χοοτάση 
τόν κόσμον, εύμορφος άκόμη, ζωηρότατος, περιζήτητος διά τήν ωραιό
τητά του καί τήν ευφυΐαν του, συχνά παρεστράτει καί ή γυναίκα του 
όχι σπανίως έλαβε γνώσιν τών παρεκτροπών του αυτών.

Τώρα λοιπόν μόνον είχεν άνακαλύψη ή Λίνα ότι ό σύζυγός της δέν 
είναι ό πιστότερος τών συζύγων ;

— Μάλιστα, κύριε, έξηκολούθησεν ή Λίνα. Ήξεύρω διατί μειδιάς. 
Ήξεύρω πολύ καλά- ό Περικλής, είναι άνθρωπος του κόσμου, άνθρωπος 
ό όποιος άγαπα τήν γυναίκα του άλλά καί τάς άλλας γυναίκας, τόν 
έσυγχωρησα όμως πάντοτε διότι τά αίσθήματά του τά εύρισκα έπιπόλαια, 
περαστικά. Κάποτε έφθασεν εις τά χέρια μου ή έπιστολή μιας ηθοποιού ή 
οποία του παοεπονεϊτο ότι δεν επηγεν εις την συνεντευζιν την οποίαν αυτή 
τοΰ είχε δώσει. Ή έπιστολή έκείνη άντί νά μέ δυσαρεστήση μέ ηύχαρί- 
στησεν. Έσκέφθην οτι δσαις καί άν ήσαν αί σχέσεις των βεβαίως δέν τόν 
είχε κυοιεύση γυναίκα εις τήν συνέντευξιν τής όποιας δέν έπήγαινεν.

—- Πολύ λογικά !
—- Βεβαίως.’Έπειτα μίαν ήμέραν ποΰ εϊμ.εθα μαζή εις τήν Κηφισσιάν 

μία άλλη πολύ εύμορφη κυρία—τήν ξεύρεις, γι’ αυτό δεν σου τήν λέγω— 
έπερασεν άπό κοντά μας καί τόν είπε ζώον! Πάλιν δέν έθύμωσα διότι εσκέ- 
φθην ότι διά νά ήναι θυμωμένη μαζή του, θά είχαν προηγουμένως σχέ
σεις καί τώοα δέν τήν κυττάζει, διότι θά ηύρεν άλλην. 1 ώρα όμως. . .

— ’Ά !
— Τώρα άγαπα μέ τά σωστά του. Είναι τρελλός άπό τόν έρωτα.
— Μά πώς τό άνεκάλυψες :
— "Οταν έφυγες τό μεσημέρι, ήλθε καί μοΰ είπεν ότι δέν θά φάη 

έδώ, διότι έχει πολλήν έργασίαν καί πρέπει νά συνάντηση κάποιον. 
Ύπώπτεΰσα ότι ό άναζητούμενος θά ήτο γένους θηλυκού άλλά τό παρεδέ- 
χθην μέ τήν συνήθη μου φιλοσοφίαν. Μόλις έφυγεν όμως έρχεται ένας
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Εις τάς πέντε μία λέμβος μας έφερεν εμέ καί τήν Λίναν εις τό βαπόριύπηρέτης καί τόν ζητά. Τόν ερωτώ τί τόν θέλει καί άρνεΐται νά μ.οΰ 
πή, τοϋ λέγω τότε ό'τι είναι εδώ καί ό'τι επειδή πέρνει τό μπάνιο του 
δέν ημπορεί νά τόν ϊδη, άλλα θά. τόν ειδοποιήσω νά ομ.ιλησουν άπό τήν 
πόρταν. 'Αρπάζω τότε τόν Χρηστό τόν ύπηρέτη μας τόν κλείνω εις τό 
γραοεϊον. Ξεύοεις καί αυτός μιλεϊ χονδρά. σαν τόν Περικλή. Π όμοιότης 
τής οωνής ήτο καταπληκτική. Ό ύπηρέτης άναγγε'λλει ότι τόν έστειλεν 

ή κυρία του καί ό'τι είναι ανάγκη νά πάη έκεϊ διότι 
είναι πολύ άρρωστη. Βάζω τόν Χρηστό νά τόν έρω- 
τήση άν έχη κανένα γράμμα καί τότε ό ξένος ύπηρέ- 
της χώνει μέ πολλάς προφυλάξεις άπό κάτω από 
τήν χαραμάδα τής πόρτας ένα γραμματάκι . . .

— Ωραία ! . . .
— Δέν ήμπορεΐς νά. φαντασθής τί έλεγε τό γράμμα 

εκείνο ! Ο άνδρας μου τρελλαίνεται γι αύτήν τήν 
γυναίκα. Τέσσαρα χρόνια διαρκεϊ τώρα ό έ'ρως των 
καί ή Εύτέρπη όπως ύπογράφεται, τού έλεγεν ότι τον 
περιμένει, ότι ύποφέρει πολύ καί ό'τι έχει προαίσθημα 
ότι δέν θά. ζήση, κατόπιν όμως αμέσως διά νά τόν 
παρηγόρηση καί διά νά μήν τόν τρελλάνη όπως έγραφε, 
τοϋ έλεγεν ό'τι δέν έχει τίποτε άλλ ότι θέλει νά τόν 
δή. Αί ερωτήσεις τοϋ Χρήστου συνεπλήρωσαν τάς πλη
ροφορίας μου καί τώρα είμαι τελείως πεπεισμένη ότι 
ό άνδρας μου αύτήν τήν φοράν άγαπα μέχρι τρέλλας.

—- Καί τώρα τί σκέπτεσαι νά. κάμης ;
— Νά αγαπήσω τόν πρώτον άνθρωπον ποϋ θά εΰρω

εμπρός μου, νά τρελλαθώ δι’ αυτόν, νά. πάρω ότι εύρω εδώ μέσα καί νά 
φύγω μαζή του.

Καί τά έλεγεν αυτά μέ μάτια λάμποντα καί μέ χείλη φλέγοντα καί ο 
θυμός καί ή άγανάκτησις προσέθεταν τόσον εις τήν καλλονήν της, ώστε 
έξαφνα χωρίς νά το εννοήσω, χωρίς νά τό θέλω, χωρίς πρό πάντων νά 
προφθάσω νά τό σκεφθώ εύρέθην γονατισμένος εμπρός της, καί άσπαζό- 
μενος τά χέρια της.

— Ώ ! Λίνα μου διατί νά μήν προφθάσω νά σέ πάρω εγώ !

®
Τό ίδιον εκείνο βράδυ άνεχώρει άπό τόν Πειραιά, τό Φρεϋσσινέ διά 

την Μασσαλίαν.

καί μετά μισήν ώραν έξεπλέομεν άπό τόν λιμένα.
'Όταν το πλοϊον έξήρχετο πλέον άπό τά στενά τοϋ λιμένος, μία λέμ

βος έθεάθη προχωρούσα ολοταχώς καί εντός αύτής ό Περικλής άγωνιω- 
δώς έξετάζων τό άτμόπλοιον.

’Εκείνο όμως έλαβεν ήδη ταχέως τόν δρόμον του.
Αύτήν τήν φοράν είχα προλάβει εγώ.

(1900) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

1 ί <

τό πτηνόν ψάλλει έπί τών κλάδων καί εξυμνεί τά κάλλη τής φνσεως
υπό τοϋ όρμεμφύτου κινούμενου, οντω καί ή ’Ιταλία έπί δύο περίπου αιώνας εψαλλεν 
άνά πάσαν τήν Ευρώπην Όελ- 
κτικάς μελωδίας συγκινούσας 
πάσαν καρδίαν. Αί μελωδίαι 
αύται ήσαν μεν μεμορφωμέ- 
ναι υπό τέλειον καί αίσάη- 
τώς ώραΐον τύπον, άλλ’ έστε- 
ρονντο του προσόντος εκείνου, 
οπερ ζωογονεί τό μουσικόν 
δράμα, υστερούντο του αρώ
ματος τής άλη {λείας, δι’ ής 
καί μόνης πάντα τ άν&ρώπινά 
έργα τελειοποιούνται, υστερούν
το ίδιαζούσης χαρακτηριστικής 
έκφράσεως.

Ούτω μέγας σκαπανείς ύτμί- 
στης καί ίλεμελιώδους· μεταρ
ρυθμίσεων ύπήρξεν ό Χρι
στόφορος Γλονκ (Gluck), 
επονομαστείς πατήρ καί 
αναμορφωτής τού με
λοδράματος, διότι ούτος 
ένερ νσησεν εις τό μέχρι τούδε 

® ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΛΟΥΚ &
Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΟΣ

ώραΐον μέν άλλ’ άψυχον ώς 
άγαλμα, ’Ιταλικόν μελόδραμα, 
ζωήν καί άλήθειαν, καί έπί 
τού πεδίου τής Δραματικής Μουσικής ό Γλονκ άνήκει εις τήν χορείαν τών ολίγων 
εκλεκτών άνδρών, οϊτινες είναι άξιοι μεγίστων τιμών καί άποΟεώσεως έπί τής γής.

Μ*
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άν γελάς μέ περηφάνεια, ποϋ όλο γοαφω 
Στίχους γιά σέ μέ πόνο' 

μέ περηφάνεια
’Αργά γιά

ποϋ δέ
Τή 

. ποϋ οέ
Τή

*
τώρα, ποΰ ή αγάπη μου έγίνη

Μίσος γιά σένα μαϋρο, 
Καί ψάχνω ακούραστος στοϋ μίσους τδ καμίνι

Λόγια - φαρμάκι νάβρω,
*

Σιγά-σιγά μες στήν καρδιά
Βαθειά

Λόγια - φαρμάκι, ποϋ κρυφά
Σάν θά σέ σαβανιόνουν,

*
τήν ψυχή, ποϋ κουρασμένη 

Θά φεύγη απδ τδ σώμα' 
Κι’ όταν στά Τάρταρα θα φτάση απελπισμένη

Κ’ έκεϊ νά τρέμη ακόμα.
*

χωρίς νά κιτρινίζω,
'Οταν ΐδώ ν
γέλοιο τρελλδ
Χωρίς θανάτου

♦
τδ μισός μου 
Γυναίκα απλή 

Καί ή ντροπή σκληρά τδ πρόσωπό
Γιά τδν

Μ

"Ω 1

Ώ !

> κι

κι

κι

αν

αν

Γέλα και

γελάς

γελάς,

Νά σοΰ σπαράξω

Γέλα και τιόρα,

Σέ ξένο ή θύοα

Γ έλα και τώρα,

ποΰ

σου,

ποΰ

, πώς στον τάφο 
σέ σιμόνω'

μπορώ 
φλόγα 
μ,πορώ 
λαύρα

νά λησμονήσω 
τών ματιών σου’ 
ποτέ νά σβύσω

τών φιλιών σου,

νά σ’ τά σταλάξω 
νά σέ πληγόνουν' 
θά σ’ τά φωνάξω

σέ φέρνει 
μποοστά μου, 
μου δέονει 

τοελλδ έρωτά μου.

II

ΘΑΙΜΕΝΑΙΣ ΝΥΧΤΑΙΣ

Απ' τδν έρμο σου ΰπνο μ’ αγωνία ξυπνάς 
Καί μιά λέξι στδ νοΰ σου γυρίζει' 
Τήν καρδιά σου ή λύπη ραγίζει
Καί ανήσυχη έπάνω στδ κρεββάτι γυρνάς.

*
ΙΙάντα ή λέξι εκείνη σάν μολύβι καυτδ 
Τήν καρδιά σου βαθειά τήν πληγόνει, 
Καί θωρεϊς μιά σκιά νά σιμόνη
Μές στδ μαϋρο σκοτάδι, ποϋ σέ ζώνει πηχτό.

*
Τρεμαπλόνεις τά χέρια νά τή δίωξης μακουά 
Μά ό νοΰς σου έμπρός της σαστίζει'
Μές στ’ αυτί σου μιά λέξι σφυρίζει :

« 'Ηδονή ...» καί σέ φεύγει, κολασμένη γρηά.

Μ
III

Ε Κ Δ I Κ Η Σ I Σ

1V1 ολη τή λαύρα κι' άν έρθής τής ψυχοφλέχτρας Φρύνης 
Καί τδ κεοένιο σώμά σου τριγύρω μου σκορπίση 
Τοϋ πόθου τδ άνατρίχιασμα, τής σάρκας τδ μεθϋσι, 
Γιά μένα ό,τι είσαι αληθινά καί τότε θ’ απομείνης.

Απ’ τή ματιά τή μάργελη τδν 
Κι’ άν ή καρδιά σου λαχταράη 
Κάτι, ποΰ έπέθανε κρυφά, πριν 
Σύ Πραξιτέλης τοϋ έρωτος γιά

έρωτα κι’ άν χύνης, 
καί πάλι ν ’ αναστήση 
τή ζωή γνωρίση, 
μένα δέ θά γίνης.

Βαθειά τδ νοΰ μου σάν καρφιά, 
Τά λόγια σου, ποΰ μιά νυχτιά 
Άπ ’ τήν ακόλαστη καρδιά σου

βαθειά τρυποΰν ακόμα 
μέ γέλοιο φρενιασμένο 
έφερνες ώς τδ στόμα.
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Καί τοθρα, ποΰ τά λόγια μου σέ καίνε σαν μολύβι, 
Στή θύρα σου άκου χτύπημα ή γνιόριμό σου ή ςένο' 
Τήν ποθητή μου έκδίκησι ό κάθε του ήχος κρύβει.

Μ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ - ΘΡΗΝΟΥΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ.,

■ - ♦

ι
ΝΕΑ ΑΥΓΗ

Αχνη και μέ τό στέφανο

Τοϋ μαρτυρίου τής καρδιάς στεφανωμένη, 
Σαν πλάσμα κόσμου απόμακρου
Σέ βλέπω εμπρός μου τώρα, ώ έμοοφιά θλιμένη.

Si

"Ολη τήν πίκρα τοΰ έρωτος
Μες στήν ψυχή τά μάτια σου μοΰ κρυφολένε, 
Καί κάποια παληά όνειρα
Μέσα στά βάθη τής καρδιάς μαζή σου κλαϊνε.

Si

Κλαϊνε μαζή σου τά όνειρα'
Μά στο πικρό χαμόγελο, ποΰ ξεχωρίζει 
Τα χλομιασμένα χείλη σου,
Μές στήν ψυχήν αγάπης νέα αυγή ροδίζει.

Si

Κ’ έοχομαι πάλι δίπλα σου,
ΤΩ έμοοφιά θλιμένη, νά σοΰ τραγουδήσω 
Τή φλόγα, ποΰ μάς έκαψε,
Κ’ ενα πανέμορφο καιρό νά σοΰ θυμίσω.

Μ

II
ΑΙΩΝΙΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Τώρα, που στή μορφή σου άγναντεύω 

Τής νειότης τό μυστήριο νά λείπη,
Κάποιο παληό μας όνειρο γυρεύω, 
Κάποια παληά χαρά καί κάποια λύπη.
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Μ ’ όση καρδιά μοΰ μένει σέ λατρεύω
Κι’ ακούω μέ χαρά τό καρδιοχτύπι, 
ΙΙοΰ άπ ’ τον παληό καιρό γιά σένα κλέβω' 
Μά οί χτύποι τής καρδιάς τάφου είναι χτύποι.

Si
Τάφου είναι χτύποι, πού .ξυπνούν καί δείχνουν 
Σκέλεθρα τή χαρά καί τή λαχτάρα, 
ΙΙού ή ματιαίς μας γύρω ακόμα ρίχνουν.

Si

Ιίοιός θάνατος γιά πάντα μάς χωρίζει 
Στού κόσμου ας μή τόν μάθω τήν αντάοα' 
Μά τήν καρδιά μου ή λύπη τή ραγίζει.

(JMI'OS,·, 1DOO) ΗΛΙΑΣ Π. ΒΟΥΤΙΕΡΙΔΗΣ

·3ί ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ: Η ΥΓΕΙΑ: CEeyov Τορράλδαεν/ &



Τί άλλο παρά τό πρώτον όνειρον τής κόρης, τό όνειρον τό γεμάτον 
από τήν πόιησιν των αγνώστων πόθων καί τήν λατρείαν τού άφθάστου

AHO ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΤΟΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΙΙΪΙΑΙΡΩΝ

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ

τό κεντητόν

ΕΣΑ εις τό δωμ,άτιον, εις 
σφαίραν του οποίου ό 
θενικής πνοής καί της οσμής του 

την ευωδίαν, κοιμάται

σκότος, 
εις τά τρίχαπτα της Βαλάνσης, καί 

ροσκεφαλαίου ώς νά φθονούν εκεί με'σα 
των.

γεννά τά μϋρα καί 
κόρη ή άβρά, ή τελειοτε'ρα 
καί τού καλού.

Την κεφαλήν της άνε'χει 
τού οποίου τ' ά'κρα προσκλίνουν ώς νά 
σθούν τάς παρθενικάς παρειάς.

Τό χε'ρι, μέ τάς γραμμάς τάς οποίας θά έζήλευεν ό 
γλύπτης διά τό έργον της φαντασίας του, ύποστηρίζει 
την κεφαλήν καί μεταξύ της παρειάς καί της παλάμης 
σχηματίζεται καμπύλη ώς αποτελούσα φωλεάν εις την 
οποίαν κατε'φυγεν έσμός αοράτων φιλημάτων.

“Αξιόν πλαίσιον τού προσώπου ή μαύρη καί πλούσια 
κόμη, μία κόμη σκοτεινή αλλά φωτίζουσα τό 
διαχύνεται επάνω 
τά βελούδα τού π, 
της την συνε'χειάν

’Από τά τεχνικά^ φατνώματα, χίλιοι οφθαλμοί προ
βάλουν, κατασκοπεύοντες την αγνήν καλλονήν καί έπιτηρούντες όπως 
ό δράκων τού παραμυθιού τον άθωον ύπνον.

Γύρω εις τό πλαίσιον τής ώραίας κοιμωμε'νης οί κάκτοι κρυφομιλοΰν 
μεταξύ των καί ανταλλάσσουν τάς εντυπώσεις των, ένω τό ήλιοτοόπιον 
τό έρωτευμε'νον μέ τον ξανθόν ’Απόλλωνα ανοίγει κατάπληκτον τόν 
ενα του οφθαλμόν καί παρακολουθεί περίεργον τήν μυστικήν συνδιάλεξιν.

Τί νά διηγούνται άρά γε οί ζ.άκτοι μεταξύ των, καί ποιαν αρμονίαν 
αγνώστου γλώσσης ν’ άναλύη εις τήν εύώδη ψυχήν του τό έρωτευμε'νον 
ήλιοτρόπιον ;

ΤΟ
 ΠΡ

Ω
ΤΟ

Ν
 ΟΝ

ΕΙ
ΡΟ

Ν

ιδανικού, τό όνειρον τό άντικατοπτρίζον τόν φανταστικόν κόσμον καί 
αντανακλούν τήν ύπερκόσμιον ζωήν.
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*Ή χόρτη ονειρεύεται !
Είς τόν κόσμον τόν συγκεχυμένον καί άκατάρτιστον, είς.τό χάος αυτό 

τό όποιον έχει διάρκειαν δευτερολέπτου καί έκτασιν αίώνος, είς τήν 
σύγχυσιν τοΰ χρόνου καί τών τόπων, είς τόν ύπνον τής ζωής καί τήν 
έγρήγορσιν τής ψυχής καί τής φαντασίας, νά ! ξεχωρίζεται τώρα μία 
ιδέα καί μία φανταστική έννοια.

Ή κόρη ονειρεύεται !
Προ ολίγου μόλις καιρού τόν συνήντησεν είς τήν πραγματικήν ζωήν, 

τόν άνθρωπον ό όποιος εκπροσωπεί δι’ αύτήν τόν ιδεώδη τύπον του 
καλοΰ καί του άγαθοϋ.

Καί τόν έπαναβλέπει τώρα είς τό όνειρόν της, τελειότερον άκόμη άφ’ 
ό,τι τόν είδε καί τόν ήκουσε πραγματικώς πλησίον της.

Ή φαντασία του ονείρου τόν έπέρασεν άπό τό πυκνόν της διυλιστή- 
ριον καί κάθε μόριον πραγματικότητος άπέμεινε καί άπερρίφθη καί 
παρουσιάζεται τώρα αύτός ακριβώς όπως τόν έπόθει ή νεανική της 
φαντασία.

Είναι εμπρός της ό ξανθός ποιητής, καί οί μεγάλοι γαλανοί οφθαλ
μοί του αντανακλώνται είς τούς μαύρους ίδικούς της, συνεχίζοντες το 
ηλεκτρικόν ρεύμα τό όποιον ενώνει τάς καρδίας των.

Τής όμιλεϊ.
Τής ειχεν όμιλήση καί είς τήν πραγματικήν ζωήν, όταν είς τήν 

γωνίαν μιάς μικράς μυροβόλου αιθούσης, ενώπιον ενός σιγηλού κλειδο- 
κυμβάλου, τόν έγνώρισε κατά πρώτον. Τότε αί φράσεις του ύπήρξαν 
τετριμέναι φράσεις άβρότητος, είς τήν πεζότητα τών όποιων, μία 
μυστηριώδης εύγλωττία ώς νά ήκούετο λεληθότως.

Τής ειχεν όμιλήση καί τής είπεν ο,τι λέγεται συνήθως είς τήν πρώτην 
γνωριμίαν, εν έσπερίδι καθ’ ήν λε'γονται τά πάντα χωρίς νά λε'γηται 
τίποτε.

Άπό τήν συνδιάλεξή έκείνην είχε διατηρήσω; ή κόρη τήν άρμονίαν 
τής φωνής καί τήν γλυκύτητα τής έκφράσεως.

’Επί τήν στιγμήν αύτήν καμμία φωνή δέν τής είχε κάμη ιδιαιτέραν, 
αίσθησιν καί είς καμμίαν άρμονίαν άλλην δέν είχον άνακρουσθή αί 
χορδαί τής καρδίας της.

Εκείνο τό βράδυ όμως καί αί κοινότεραι λέξεις ώς νά έδανείσθησαν 
άλλην μουσικήν καί ή πεζοτέρα φράσις ώς νά προσε'λαβεν άλλα χρώ
ματα καί ώς νά έζωγραφήθη δι’ άλλου χρωστήρος.

Χωρίς νά τό θέλω;, ήσθάνθη μίαν φρικίασιν είς τήν ψυχήν καί έννό- 
ησεν αύτή ή άπειρος καί αμάθητος κόρη, ότι ή στιγμή έκείνη ύπήρξε 
μία επίσημος στιγμή τού βίου της.*

Καί όταν μετ’ ολίγον, μόνη είς τό μικρόν της δωμάτιον ήπλωσε τό 
καταπεπονημε'νον σώμα είς τήν κλίνην καί έκλεισε τούς οφθαλμούς, 
εκείνον είδε πάλιν πρό αύτής.

Καί τής ώμίλει τώρα μίαν γλώσσαν άρμ.ονικήν, τήν όποιαν δέν έδέ— 
σμευε καμμία στενοχώρια καί ή όποια εξέφραζε νοήματα καί εύνοιας 
τάς όποιας ποτέ άλλοτε δέν ειχεν ακούσει.

Γονυπετής πρό αύτής, μέ τήν χείρα της εντός τών χειοών του, μέ το 
■βλέμμα φλέγον καί τά χείλη τρέμοντα, τής ώμίλει διά τήν αγάπην των 
τήν παλαιάν — αγάπην ολίγων ώρών — τήν αγάπην των ή όποια ώς νά 
αριθμεί ζωήν αιώνων.

— ’Ώ ! σ’ αγαπώ, τής έλεγεν. Αισθάνομαι ότι τίποτε είς τόν κόσμον 
δέν θά μρΰ κάμω) τήν έντύπωσιν τήν όποιαν μοΰ έκαμες σύ. Αισθάνομαι 
ότι έγεννήθην είς τόν κόσμον μέ αύτδν τόν μέγαν καί ύψηλόν προορι
σμόν, νά. σ’ αγαπήσω, νά σου προσφέρω μίαν ζωήν ή όποια είναι ό,τι 
προχειρότερον είχα νά δώσω ύπέρ τής αγάπης σου. Ζώ είς τήν ατμό
σφαιραν τήν όποιαν δημιουργεί γύρω μου ή αναπνοή σου καί νομίζω ότι 
δέν θά εύρισκα τόν δρόμον τής ζωής μου άν δέν ήσαν οδηγοί μου τά 
ώραίά σου μάτια. "Οταν ή καρδιά μου ξηραίνεται άπό τήν φλόγα τοΰ 
κόσμου ή όποια μαραίνει τ άνθη καί πυρπολεί τά φύλλα, ποθώ νά 
κλίνω πρός τά χείλη σου διά ν’ άναπνεύσω τήν δρόσον των, άπό τήν 
δρόσον τήν αθάνατον τήν όποιαν ένεπιστεύθη είς αύτήν τήν φωτιάν ή 

, φύσις. "Οταν εισορμά είς τά ώτά μου ή πεζότης τοΰ κόσμου, καί διυλί—
ζεται δι’ αύτών ή κακία. καί ή συκοφαντία καί ή καταφορά, επιθυμώ νά 
σέ ακούω όμ.ιλοΰσαν διά νά μ.έ διαπεράσχι ή αρμονία τών λόγων σου 
καί νά εισχωρήσω) έως είς τά βάθη τής ψυχής μου τό μέλος τό οποίον 
άποκοιυ.ίζει τούς πόνους καί βαλσαμώνει τάς πληγάς, ό τόνος ό οποίος 
ενδυναμώνει τό θάρρος καί έμπνέει τήν καρτερίαν καί τήν ελπίδα. Ω! 
Είσαι δι’ έμέ ό άγγελος ό όποιος μέ σώζει άπό τήν αηδίαν καί τήν άπο- 
γοήτευσιν καί μοΰ ανοίγει τάς πύλας ενός παραδείσου, τοΰ παραδείσου 
τόν οποίον έφαντάζετο ό νοΰς μου καί έδίψα ή ψυχή μ.ου καί έπόθει ή 
καρδία μου. Άς ζήσωμεν μαζύ καί θά ϊδης ότι τίποτε δέν είναι ό,τι 
έπόθησες απέναντι τής ευτυχίας τήν όποιαν θά δημιουργήσω) ολόγυρά 
σου ή πιστοτέρα άφοσίωσις καί ή βαθυτέρα λατρεία. ’Αγάπησε μ.ε και 
θ’ άνορύξω πρός χάριν σου άκίνητα μεταλλεία αγάπης καί θά δανεισθώ 
τήν άπειρίαν τοΰ ούρανοΰ διά τον έρωτά μου καί τό βάθος τής θαλάσσης 

,f διά τήν πίστιν υ.ου.
*

Καί ή κόρη ονειρεύεται!
’Εξακολουθεί ό νέος νά κηλοί τά ώτα της διά τής μαγευτικής του 

γλώσσης, καί ή αρμονία τών λόγων του τρύπα τά βάθη τής ψυχής της.
Καθώς είναι άκόμη έκεϊ γονατιστός έμ.ποός της εκτείνει τώρα έκείνη 

τό χέρι της καί τοΰ θωπεύει τήν κόμην.
Είς τά μάτια του τά γαλανά άνακαλύπτει τήν πεποίθησιν καί τήν πίστιν 

καί ή έκφρασις τής μορφής του τής δίδει τήν ελπίδα ότι πραγματικώς 
ό’σα ήκουσε πρό ολίγου ήτο τό έπίσημον συμβόλαιον τής αγάπης των.

Εύρίσκεται πάλιν είς τήν γωνίαν τής μικράς μ.υροβόλου αιθούσης 
όπου τόν έγνώρισε τό ίδιον έκεϊνο έσπέρας.

Ji
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Άλλ’ είναι μόνοι τώρα.· τό ονειρον έξηφάνισε τούς πριν οχληρούς 
συνεορταστάς, χάριν τών όποιων έδανείζοντο τάς λέξεις των άπό τό 
λεςικόν της κοινοτοπίας καί της πεζότητος.

ΊΙσαν τώρα μόνοι καί ελεύθεροι νά ομιλήσουν. 
Επάνω εις τό κλειδοκύμβαλου τά άνθοδο- 

είχαν στρέψη άλλου τήν προσοχήν των 
ή λατανία συνωμίλει σοβαρώς μέ τόν φΐ- 

ΐς νά προσέχη εις τούς δύω έρωτευ- 

κόκκαλα του κλειδοκυμβάλου έκοιμώντο 
ύπνον βαθύτατον και μίαν στιγμήν έσβέσθησαν 
οί λαμπτήρες τού φωτός καί ή μικρά μυροβό- 
λος αίθουσα έβυθίσθη εις απόλυτον σκότος.

Καί όμως τον έβλεπεν έκεϊ πάντοτε εις τούς 
δας της γονατιστόν τόν νέον καί ήκουε τήν 

λαλιάν του τήν αρμονικήν εισχωρούσαν έως τά 
βάθη τής καρδίας της.

Μία φλός μυστηριώδης έφώτιζε τό πρόσωπόν 
του—ή φλός μιας πυρπολουμένης καρδίας — καί 
οί γαλανοί οφθαλμοί του έσελάγιζαν ώς δύω 
γλυκείς καί ειλικρινείς ήλιοι.

Εκείνος τότε τήν ήρπασε καί τήν έφερεν εις 
τό εύρύ παράθυρον τό βλέπον προς τόν κήπον. 
Άνέσυραν μαζύ τά βαρέα παραπετάσματα καί 
τότε έφθασε μέχρις αύτών ή μεθυστική άπό- 
πνεια τής βρεγμένης γής καί τό ά'ρωμα τού 
δειλινού καί βανίλλιας.

Έβλεπεν ότι ήτο αδύνατον πλέον ν’ άντι- Έβλεπεν 
σταθή.

Καί όταν 
γοντα χείλη 
κόρης ή οποία έγκατελείφθη ε

*
Αυτά ονειρεύεται ή κόρη. 

----- ιψις τής ευτυχούς 
εις τό ήρεμον πρόσωπόν 
δ ι αστέλλε ι γλυκύ τατον 

προς τόν νέον τής έσπε

έκεϊνος έπλησίασε δειλώς τά φλέ- 
του, εύρε δροσερόν τό στόμα τής 

ίς τάς ά.γκάλας του.

παρακολουθοΰντες υ.έ 

νέους εις τό μέγα

----- , ... .7.
τής κόρης, καί σκύβουν 

γα παραθυρον τής αιθούσης,

Καί ή έγκατάλειψ 
αντανακλάται 
τά. χείλη της 
άπευθυνόμενον 
τού ονείρου.

Καί οί κάκτοι κρυφομιλούν 
μάτια τής μικράς τ< 
ο κεφάλι των ώς διά 

καί τό ήλιοτρόπιον,

στιγμής 
της καί 
μειδίαμα 

ρίδος καί
>· , μεταζυ των 

ων ψυχής τό ονειρον 
ι νά ϊδουν τούς δύω

το έρω-
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τιυμένον μέ τόν ’Απόλλωνα, ακούει κατάπληκτον τήν φλογέράν διήγησιν.
II άναπνοή τής κόρης, ή μυρωμένη αναπνοή ή οποία μαζυ μέ τήν 

οσμήν τού μενεξέ έγε'ννα εις τήν ατμόσφαιραν τ αρώματα, γίνεται 
τώρα βαρυτέρα καί πίπτει αδρανής έξαφνα ή χειρ ή οποία ύπεστήριζε 
τήν κεφαλήν.

Καί ή κόρη εξακολουθεί τήν θελκτικήν συνέχειαν τού ονείρου.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ

ΠΑΝΩ εις τήν κλίνην τού πόνου καί τής αγωνίας 
εξαπλώνει τό αβρόν σώμα ή κόρη.

Ή κόμη της, ή λυμένη κόμη τής αδιαφορίας καί 
τής θλίψεως, λειποτακτεϊ άπό τήν ώραίαν κεφαλήν και 
καταρρέει ώς δύω μεγάλα μ.αύρα δάκρυα άπό τό προσ
κέφαλου τό κατάφορτου μέ τά τρίχαπτα τής Βα- 
λάνσης.

Εις τά μάτια εις τά όποια ακόμη προ ολίγου έζωγραφίζετο ό πόθος 
τού άγνώστου και τού πρωτοφανούς, αντικατοπτρίζεται τώρα ό σπα
ραγμός τού θανάτου τών ελπίδων καί τής άπωλείας τών γοητειών.

Ίσχνάνθησαν αί γραμμαί αί καμπύλα·. καί ή δρόσος τήν όποιαν 
έπόθει νά ροφήση πρό ολίγου άκόμη καιρού ό εραστής, έξηντλήθη εις 
την τάλην τών ονείρων καί της πραγ^ατικότητος.

’Ατό τά τεχνικά φατνώματα, οι χίλιοι οφθαλμοί οι οτοΐοι ηγρυτνουν 
πριν ώς δράκοντες έπί τής νεάνιδος, κλαίουν τώρα τήν άπολεσθεϊσαν 
ευτυχίαν.

’Επάνω εις τό τραπέζι, έντός πολυτίμου δοχείου, κρυφομιλεϊ τό 
όόδον καί ό υ.ενεξές καί έκφράζουν τούς φόβους των διά τό δυστυχισμέ- 
νον θύμα τής άγάπης. Καί κλίνει ό μ.ενεξες συμ.παθης προς το ώραΐον 
υ.έτωπον καί άποστέλλει πρός·αύτό τό ώραιότερόν του ά'ρωμα καί προσ
παθεί νά ζωογόνηση τήν άτμοσφαϊραν τό ρόδον μ.ε το μύρον του.

Τί νά κρυφολέγη άρά γε ό μενεξές προς τό ρόδον, μέσα είς τό πολύ-

1
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τιμον δοχεϊον καί ποια θλϊψίς νά κατέρχηται εις τήν ευώδη ψυχήν τής 
μυωσοτίδος ή όποια σιωπηλή ακούει τά άλλα άνθη ;

Τί άλλο παρά τό τελευταϊον όνειρον τής κόρης, τ όνειρον τό γεματον 
από τήν πικρίαν των ελπίδων που διεψεύσθησαν καί τήν άπογοήτευσιν 
τής σκληράς πραγματικότητας, τ'- όνειρον τό όποιον δ,έν είναι πλέον ή 
απάτη τοϋ υποθετικού καί φανταστικού κόσμου, άλλ’ ή αλήθεια τής 
υ.αύρης καί άθλιας ζωής ;

*
II κόρη ονειρεύεται !

Τά μάτια τά βεβαρυμένα άπό τά δάκρυα κλείονται πλέον καί ’έρχε
ται ό ύπνος νά. συντέλεση τήν βαλσαμωτικήν του θεραπείαν.'

Εις τά χέρια της κρατεί άκόμη τήν μαργαρίταν τήν όποιαν ήρώτησεν 
άν θά έλθη ό νέος. II μαργαρίτα άπήντησε.

Δεν θά έλθη.
Δέν τήν έλυπήθη καν τό άνθος. "Απονον, απαθές εις τό ατύχημά 

της, ήρκέσθη νά τής εϊπη τήν αλήθειαν. Άδιάφορον άν ή αλήθεια αύτή 
θά τήν έφόνευε.

Δέν θά έλθη λοιπόν πλέον. .Τό άπεφάσισεν όριστικώς. Καί ή ψυχή 
του έδέχθη μίαν τοιαύτην άπόφασιν ;

Φεΰ ! Τήν έδέχθη.
Ό κόρος παρευσκεύασε τό έδαφος. Δέν είχε πλέον θέλγητρον δι’ αυτόν 

εκείνος ό έρως καί έβλεπεν ή κόρη δτι άπό στιγμής εις στιγμήν καθί
στατο ψυχρότερος εκείνος ό οποίος προ ολίγων άκόμη μ.ηνών έφλέγετο 
δι’ αυτήν.

Καί τόν έπερίμενε καί τώρα άκόμη ματαίως, όπως τόν έπερίμενε καί 
χθές. Τό μεσονύκτιον όμως έσήμανε καί ούτε χθές ούτε καν άπόψε τόν 
είδε νά εϊσέρχηται εις τό δωμάτιον τό οποίον ώς προ ολίγου άκόμη 
έλεγε παράδεισόν του.

Καί αί ώραι παρήλθον ή μία μετά τήν άλλην, βραδεϊαι, ανάλγητοι, 
απαθείς. Τό ώρολόγιόν της έσήμαινε, τώρα τάς ώρας αύτάς αί όποίαι 
έσημείωναν τόν θάνατον μιας εύτυχίας, μέ τόν ίδιον άδιάφορον τόνον 
μέ τόν όποιον έσημείωνε πρό ολίγων άκόμη έβδομ.άδων τήν ευτυχίαν 
αύτήν. Τά βλέμματα τής κόρης έστρέφοντο εκπληκτικά άπό τό ώρολό- 
γιον προς τήν θύραν. Αλλ’ εκείνη έμενε κλειστή εις τήν εύτυχίαν της 
καί εκείνο προύχώρει βραδέως ώς δήμιος, αυστηρόν ώς δργανον άνω- 
τέρων άποφάσεων.

’Επί τέλους μία άμφίβολος, μία δειλή λάμψις είχεν άοχίση νά είσέρ- 
χηται εις τό δωμάτιον. Τίτο ή πρώτη λάμψις τής αύγής, ή όποία 
ήρχετο νά φωτίση δλον τόν κόσμον. Μόνον τά βάθη τής ψυχής τής 
δυστυχούς εκείνης δέν ήρχετο νά φωτίση ή άνάλγητος καί άδυσώπητος 
εκείνη αύγή.

Καί τήν στιγμήν καθ’ ήν έκατομμ.ύρια οφθαλμών άνοίγονται εις τήν 
ελπίδα τής ζωής καί εις τόν πόθον τής ύπάρςεως, ή κόρη έκλεισε τούς 
ϊδικούς της οφθαλμούς τούς βεβαρυμένους άπό τά δάκρυα.

ΤΟ
 ΤΕΛ

ΕΥ
ΤΑ

ΪΟ
Ν

 ΟΝΕ
ΙΡ

Ο
Ν
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*Καί ονειρεύεται!
’Εμπρός είς τά μάτια της ψυχής της πέρνα ολόκληρος έκεϊνος ό βίος 

ό τρίμηνος της εύτυχίας καί της γοητείας καί τών ύποσχέσεων.
Έπαναβλέπει τώρα την γωνίαν τοϋ κλειδοκύμβαλού όπου οί δύω των 

μακράν τών άλλων επισκεπτών άντήλασσον τούς όρκους της αιώνιας 
πίστεως.

Βλέπει πάλιν τ’ άνθη τά όποια ώς νά τήν κατεσκόπευσαν ζηλοτύ- 
πως καί τά κόκκαλα τοϋ κλειδοκυμβάλου άτινα ήκουον κρυφά ώς 
νά ήθελον νά δανεισθοϋν άγνωστους αρμονίας άπό τήν γλώσσαν τοϋ 
έ'ρωτος.

Νά καί τό μεγάλον παράθυρον τό βλέπον πρός τόν κήπον όπου 
κρυφά, κρυφά, χωρίς κανείς νά τούς έννοήση άντήλλαξαν τόν πρώτον 
άσπασμόν, ενώ δήθεν παρετήρουν τά πρώτα τριαντάφυλλα ποΰ ήνοιγαν 
είς τήν θερμήν πνοήν τοΰ ’Απριλίου.

Είς μίαν στιγμ.ήν ονείρου, άπό έκείνας είς τάς οποίας συγχέονται αί 
άποστάσεις καί τά διαστήματα, παρήλλασσεν ολόκληρος ή τρίμηνος 
γοητεία, αί ήμέραι τής ρέμβης καί τής προσδοκίας καί αί έσπέραι 
τής τρυφεράς συνδιαλέξεως καί τής άνταμοιβής τών όρκων.

ΙΙαρήλλασσαν τώρα εμπρός εϊς τά δακρυσμένα μάτια της, όλαι έκεΐναι 
αί τρυφερά! σκηναί αί όποϊαι ύπεδούλωσαν καθ’ ολοκληρίαν τήν νεανι
κήν καί άμάθητον καρδίαν της.

Ένόμισεν ότι άκούει άκόμ.η διά μυριοστήν φοράν τήν φωνήν του τήν 
μαγικήν ψάλλουσαν τόν αθάνατον ύμ.νον πρός τόν αιώνιον έρωτα, ένό
μισεν ότι τόν βλέπει άκόμη γονυπετή πρό τών ποδών της, έρχόμενον 
ν’ άντληση ελπίδα από τά φλογοβόλα μάτια της καί δρόσον άπό τά 
υγρά της χείλη.

Τόν ήσθάνθη πλησίον της, άσθμαίνοντα άπό τήν συγκράτησιν τών 
παλμ.ών τής καρδίας του καί ριγοΰντα άπό τήν συγκίνησιν ότι έβλεπε 
τήν χεϊρά της μέσα είς τήν ϊδικήν του.

Τόν άντελαμβάνετο έναλλάξ θερμόν καί παγερόν, παλαίοντα μεταξύ 
τής άνάγκης τοΰ νά κρύψη άπό όλους τόν έρωτά του καί τόν πόθον τοΰ 
νά διάρρηξη πλέον—-όπως τής έλεγε — τό προσωπεϊον καί νά εϊπη είς 
όλους ότι τήν λατρεύει.

Καί άπέσυρε τάς χεϊράς της διά νά μή τής μεταδοθή τό ρίγος του 
καί προδοθώσιν, καί έτεινε τά χείλη της διά νά δροσίση τά ξηρά καί 
φλέγοντα χείλη του όπίσω άπό τά βαρέα παραπετάσματα τοΰ μεγάλου 
παραθύρου τοΰ κήπου. *

Καί ονειρεύεται άκόμ.η.
Γώρα δμ.ως τόν βλέπει έντελώς μεταβεβλημένον.
Δεν είναι πλέον ό άνθρωπος ό όποιος τήν ήγάπα, ό άνθρωπος ό όποιος 

τήν έφίλησεν είς τό παράθυρον τοΰ κήπου καί είσήλθεν ένα βράδυ εϊς τό 
δωμάτιόν της όπου τήν άπεκοίμησε μέ ώραία λόγια έρωτος.

Ειναι τώρα αδιάφορος καί ψυχρός καί έρχεται νά τής άναγγείλη ότι 
δέν θά τόν ϊδη πλέον. Καί λαμβάνει τόν άγριον τόνον τοΰ κεραυνοΰ 
καί αί φράσεις του είναι άγριαι καί όρμητικαί ώς αί ριπαι μ.υκωμενης 
καταιγίδος.

— Δέν πρέπει ν’ άγαπώμεθα πλέον, τής λέγει. Αισθά
νομαι ότι ήλθεν ήδη ό καιρός νά τελειώση καί τό είδύλ- 
λιον αυτό όπως τελειώνουν όλα τά ειδύλλια τών έρωτευ- 
μένων. Σέ ήγάπησα και σοΰ προσέφερα άρκετόν καιρόν 
τήν ζωήν μου. Τώρα δέν έχω πλέον τίποτε άλλο νά σοΰ 
προσφέρω καί δέν επιθυμώ νά ζώ μέ τήν έλεημοσύνην 
τής αγάπης σου. Δέν μέ φωτίζουν πλέον είς τόν δρόμον 
μου οφθαλμοί τούς όποιους έπαυσα νά θαυμάζω καί 
άσφυκτιώ είς τήν στενήν ατμόσφαιραν τήν όποιαν έπλά- 
σαμ.εν γύρω" τά χείλη σου δεν έχουν πλέον δρόσον νά 
πάρω καί πλησίον σου αισθάνομαι ταχύτερον μαραίνομέ- 
νην τήν φλόγα τής καρδίας μου. Οί πόνοι τής ψυχής μου

ι
,ί ή αρμονία των έξησθένησε τόσον 

πλέον νά φθάση μέχρι τοΰ στήθους

καί τής καρδίας μου ό κάματος δέν άποκοιμίζεται πλέον 
μέ τούς λόγους σου καί 
ώστε δέν ήμπορεί 
μου. Άς λησμονήσωμεν 
αύτό έν ώραϊον διάλειμμα είς 
διαλείμματα έχουν τέλος καί πρε'· 
διότι επέρχεται τό τέλος 
τον. Σέ ήγάπησα πολύ καί 
σου υ.ίαν άτμοσφαίραν λατρείας καί αφοσιώσεως. 
ται ό’τι 
τοΰμαι. Καί σύ μέ ήγάπησες πολύ 
άνήκουν είς τό παρελθόν 
τήσωμεν.

1 Ιροσεπάθησεν ή κόρη νά τόν μεταπείση. 
ΤΙθέλησε νά έκλιπαρήση τήν άγάπην του δι εύσπλαγ- 

έκείνος ήτον άμετάπειστος καί

ότι ήγαπήθημεν. Ύπήρξε καί 
ήν ζωήν μας άλλ’ όλα τά 

τει νά τό έπιταχύνωμεν 
εου πεζότατον καί οίκτρότα- 
ήθέλησα νά δημιουργήσω γύρω 

. Φαίνε- 
έζήτησα νά κάμω κάτι άδύνατον καί παραι- 

. ’Αλλά τώρα όλα αυτά 
, τό όποιον πρέπει ν’ άποχαιρε-

χνίαν, δι’ οίκτον. Αλλ’ 
άπήλθεν.

Καί ή κόρη έξύπνησε. *

δύσκολος τώρα. Τ’ άνθη άτινα 
ειχον πληρώση τήν άτμο-

Ή αναπνοή της ήτο 
είχε κλείση είς τό δωμάτιόν, 
σφαίραν φονικών άρωμάτων.

"Η κόρη έμειδίασεν.
Έλαβεν άκόμη μίαν μαργι 

νά τήν έρωτήση άν θά έλθη άλλ’ αμέσως την
— Διατί νά σ’ έρωτησω π· 

ότι δέν θά. έλθη :
Καί παρετήρησε τ’ άνθη τοΰ δοχείου. Ό
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έρρίγουν τώρα. Ειχον έννοήση ό'τι συνήχθησαν έκεϊ διά νά φονεύσουν τήν 
κόρην καί πικράνουν την αναπνοήν των. Αλλ ήδη ή ατμόσφαιρα είχε 
πληρωθή καί ό τελευταίος ύπνος, ό ύπνος της ασφυξίας, κατήρχετο τώρα 
βαρύς προς τά βλέφαρα της κόρης, φε'ρων μαζύ του τό βάλσαμον της 
ανυπαρξίας καί τό φάρμακον της λήθης.

Καί ή κόρη έκλεισε τούς οφθαλμούς ψιθυρίζουσα.
— Αύτό ήτο τό τελευταίου υ.ου ονειρον !

(1900) ο ριπ

Οταν γαμπρός θενά γενής
Κι’ έμέ νυφοϋλα θά υ,έ ντύσουν. 
Καί μέ στεφάνι λεμονιάς 
Τδ μέτωπό μου θά στολίσουν.

»
Αχνές λαμπάοες καί τούς δυό. 
Τήν ιόοα αυτή θά μάς Φωτίζουν, 
Λιβάνι κι’ άνθη ευωδιές, 
Ολόγυρά μα; θά σκοοπίζουν.

Τήν ίδια ιύρα καί τούς δυό. 
Μέ δάκρυα θέ νά μάς φιλούνε, 
Τραγούδια χάρου
Στά σπητικά μας

*
Όταν γαμπρός θενά γενής 
Κι’ έγώ νυφοϋλα στολισμένη 
Μ’ άσπρα φορέματα κι’ ανθούς 
Χλωμή θά κοίτιομαι σβυσμένη.

καί ζωής 
θ’ αντηχούνε.

ΠΑΡΑΠΟΝΟ

2Ζαν τόν Ινδό Βραχμανα κομματιάζεται
Μπροστά σ Εσένα—τό Θεό της — ή καοοιά μου, 
Κ’ ή μαρμαοένια ή ζωή Σου, αδιάφορη, 
Βλέπει τούς πόνους και τά δάκουά μου.

♦
Αντί τής τόσες τής. λατρείας μου πληγές
Μέ μιά Σου λέξι εύ'σπλαγχνη, γλυκειά, νά κλείσης, 
Φαρμάκι προσπαθείς μέ τή ματιά, σκληοέ, 
Ακόμα κι’ άλλη φλόγα μέσα" μου νά χύσης.

('KS ΑνεκΜτοι· 2'ιϋ.Λοχι); “.V«puaov;-«l,) ΜΑΡΙΚΑ Κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

ΑΙ ΔΙΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΙ
-—«—

ΥΧΝΟΤΑΤΑ άκούομεν, ό'τι έπιτελοϋνται διά θαυμάτων 
ίάσεις, περί ών πολύς λόγος καί θόρυβος γίνεται έν τή κοι
νωνία καί τω τύπω.

Πολλά γεγονότα, άτινα δύναται τις ν άρυσθή ές αρχαίων 
συγγραμ-μ.άτων πείθουσιν. ό'τι άπό καταβολής κόσμου έγε'νοντο κατά 
ποικίλους τρόπους αύτόματοι ίάσεις διά τής πίστεως, διά τής δυνάμεως, 
ήν έχει τό πνεύμα έπί τού σώματος καί διά τής φαντασίας, ήτις ούχί 
μόνον νόσους, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, δύναται νά δημ.ιουργηση, αλλά 
καί νά θεραπεύση τοιαύτας.

Έκ τών άνευρεθεισών έν Έπιδαύρω έπιγραφών συνάγεται, ότι κατά 
τούς παλαιοτάτους χρόνους μέχρι τού Ίπποκράτους, αι πλείσται τών 
έπιτελουυ.ένων έν τοϊς διαφόροις Ασκληπιείοις ίάσεων ήσαν θαύματα 
όμοια προς τά συμβαίνοντα σήμερον έν τοϊς χριστιανικοϊς ναοίς.

Ό κ. Καββαδίας διά τών άπό τοϋ 1886 δημ.οσιεύσεων αύτοϋ καί 
τοϋ εσχάτως δημ.οσιευθέντος έργου του «Τό Ιερόν τοϋ Ασκληπιού εν 
Έπιδαύρω καί ή θεραπεία τών ασθενών», καί οί άσχοληθέντες περί τήν 
ιστορίαν τής ιατρικής παρά τοϊς άοχαίοις Έλλησιν, απέδειξαν διά τών 
άνευρεθεισών έπιγραφών, ό'τι ή θεραπεία τών άσθενών εν τοίς Ασκλη
πιείοις έγίνετο δι’ έγκοιμ.ήσεως.

Οί εις τά ’Ασκληπιεία προσερχόμενοι άσθενεϊς, άφού έτέλουν ιεροτε
λεστίας τινάς, κατεκλίνοντο έν τώ έγκοιμητηρίω τού ναού, Αβατον 
καλούμενον, ένθα ούτοι έβλεπον ονειρον, δι’ ου ό Θεός ύπεδηλου αυτοϊς 
κατά τινα τρόπον θά θεραπευθώσιν.

Τά κατά τόν τρόπον τούτον έπιτελεσθέντα ίάμ.ατα είναι φαίνεται

Σ. Δ. Π. Σ. Ή τοδοϋτον εκλεκτή, τό πρώτον νΰν εις τόν παρόντα 
τόμον, συνεργασία τοϋ Ύποδιευθυντοϋ τοϋ Δρομοκαϊτείου κ. Μ. Γ»«ν- 
νηρη πεποίθαμεν, ότι θά έκτιμηθμ πολυτίμως ύπό τών άναγνωστων 
τής «Ποικίλης Στοάς». Έν τφ παρ’ ήμϊν λαμπρώ τρύτω καθιδρύ- 
ματι ό άρχότος ήμών φίλος άποτε&ϊ τήν άληθεστέραν έγγΰησιν, 
καθόσον ό κ. Γιαννήοης, πεπροχκχόμένος διά ζηλευτής κρίσεως και 
μορφώδεως, δχά τών άχρι τοϋδε ωραίων έργαάχών του κατάδηλοί ούχχ 
μόνον φωτεινόν επιστημονικόν πνεύμα, άλλά καί καρδίαν όντως υπέρ 
τής Επιστήμης διάθερμον. πράγμα δυστυχώς ολίγον σπάνιον τό δεύ
τερον διά τούς νεωτέρους μας επιστήμονας. . . ■

Ιωαννου Αρςενη “Ποικίλη Στοα„ 140ν
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noWd., άλλα, καί όλα τ’ άναγραφέντα εις τάς στήλας δέν είναι δυνατόν 
νά έπετελέσθησαν. 'Ημείς θ’ άναδημοσιεύσωμέν τινα έκ τοΰ άξιολόγου 
βιβλίου τοΰ κ. Καββαδία, έξ ών ένια ή έπιστήμη δύναται νά παρα
δεχθώ ώς δυνάμενα νά έπιτευχθώσιν.

(Πίναξ 22 — 33)

« Άνήρ τις, ούτινος οί δάκτυλοι τής χειοός, πλήν ενός, ήσαν παράλυτοι, 
προσήλθεν εις τον Θεόν πρός θεραπείαν του. ΙΙαρατηρών δέ τους έν τώ Ίερώ 
πίνακας (τ’ αναθήματα των θεοαπευθέντων ασθενών) έδυσπίστει ώς προς τάς 
γενορ,ένας θεραπείας καί έχλεύαζε τάς έπί των πινάκων έπιγραφάς. Ένω 
δ’ έχοιματο έντδς τοΰ Άβάτου είδε τήν εξής οπτασίαν . Έφάνη αύτω ότι επαιζεν 
αστραγάλους πλησίον τοΰ ναού καί, ένω έμελλε νά όίψη τόν αστράγαλον, 
έμφανισθείς αίφνης ό Θεός ώομησεν έπί τήν χεΐρα αϋτοΰ καί έξέτεινε τούς 
δακτύλους αύτοϋ' άπομακρυνθέντος δέ τοΰ Θεού, ό ασθενής έκαμψε τήν χεΐρα 
καί οΰτω συνέστειλεν, ακολούθως δέ διέστειλεν έλευθέρως πάντας τούς δακτύ
λους. Τότε ό Θεός ήρώτησεν αύτόν, άν θά δύσπιστή τοΰ λοιπού εις τό περιεχό- 
μενον των έπ'ι των πινάκων έπιγραφών. Όχι απεκρίθη ούτος· αλλ’ ό Θεός 
εϊπεν αύτω. ’Επειδή πρότεοον δέν έπίστευες εις θεραπείας, αΐτινες δέν ήσαν 
απίστευτα ποάγματα, τοΰ λοιπού τ’ ονομά σου έστω «άπιστος». Άφοΰ δ’ έγει- 
νεν ήμερα, έξήλθεν ό ασθενής έκ τοΰ Άβάτου ύγιής».

(Πίναξ 33 — 41)

«Γυνή τις έξ ’Αθηνών ονομαζόμενη ’Αμβροσία, ήτις ήτο τυφλή τόν ένα 
οφθαλμόν, προσήλθεν εις τόν Θεόν πρός θεραπείαν αυτής. Ιίεριερχομένη δέ τα 
έν τώ Ίερώ, περιέπαιζέ τινα τών ιαμάτων φρονούσα δτι απίθανον καί αδύνατον 
είναι χωλοί καί τυφλοί νά θεραπεύωνται μόνον δι’ ονείρων. ’Ενώ δ’ έκοιμάτο 
έντός τοΰ Άβάτου είδε τήν εξής οπτασίαν : Ένόμισεν ότι έμφανισθείς ό θεός 
εϊπεν αυτή ό’τι θά τήν θεοαπεύση, άλλ’ δτι πρός αμοιβήν αύτού ήτον ανάγκη 
ν’ αφιέρωση αύτη εις τό 'Ιερόν χοίρον αργυροΰν, ώς μνημειον τής ανοησίας 
αυτής, άφ ’ ού δ’ είπε ταΰτα σχίσας τόν βολβόν τοΰ οφθαλμού, έχυσεν έντός 
αυτού φάρμακόν τι. 'Άμα έξημέοωσεν, έξήλθεν αυτή έκ τού Άβάτου υγιής».

(Πίναξ 41 — 48)

«Παΐς τις βωβός ήλθεν εις τό 'Ιερόν, ϊνα παρακαλέση τόν Θεόν πρός από- 
κτησιν τής φωνής του. Άφ ’ ού έξετέλεσε προκαταρκτικός τινας θυσίας καί 
ιεροτελεστίας, ό έν τώ ναώ υπηρετών πυροφόρος άποτανθείς εις τόν πατέρα τοΰ 
παιδός ήρώτησεν αύτόν «υπόσχεσαι νά πλήρωσής τά ϊατρα έντός ενός έτους, αν 
θεοαπευθή ό υιός σου;» «υπόσχομαι», άπήντησεν ό παΐς αίφνιδίως. Ο πατήρ 
δ’ αυτού έξεπλάγη έπί τούτω καί εϊπεν εις τόν υιόν του νά έπαναλάβη τήν 
λέξιν, ούτος δ’ έπανέλαβεν αύτήν καί ούτως έγινεν ύγιής».

(Πίναξ 107 — 110)

« Έρμόδικόν τινα έκ Λαμψάκου, παράλυτον τό σώμα, έγκοιμηθέντα έν τώ 
Άβάτω έθεράπευσεν ό Θεός καί διέταξεν, άφ ’ ου έξέλθη έκ τοΰ Άβάτου νά 
κομίση εις τό 'Ιερόν λίθον τινα δσον ήδύνατο μέγαν. Ούτος δ’ έκόμισε τόν λίθον, 
οστις κεϊται ποό τοΰ Άβάτου».

(Πίναξ 111 — 112)

«Νικάνωρ τις χωλός. Ένω ούτος έκάθητο έν τώ 'Ιερω, παΐς τις ήρπασεν 
αυτού τήν ράβδον καί έφευγεν. Ό Νικάνωρ δμως έγερθείς κατεδίωκεν αύτόν 
καί ούτως έγινεν ύγιής».

(Πίναξ 120 — 122)

«Τυφ/ώς τις έξ Αλίκης, ονομαζόμενος Άλκέτης, είδε τό εξής ϊνειρον. 
Έφάνη αύτω δτι προσελθών ό Θεός ήνοιξε διά τών δακτύλων αύτού τους οφθαλ
μούς του καί είδεν ούτος πρώτον τά έν τώ Ιερώ δένδρα. Αφ ’ ου δ έγεινεν 
ήμερα έξήλθεν έκ τού Άβάτου ύγιής». w

*

Πολλά άλλλα ιάματα, έν ελεύθερα παραφράσει δημοσιευθέντα, ήδυ- 
νάμεθα νά παραθέσωμεν, άλλ’ αρκετά είναι τ’ άνωτε'ρω, όπως πείσωσι 
τον αναγνώστην ότι έν τοΐς Άσκληπιείοις έγίνοντο ίάσεις αύτομάτως 
ύστερικών καί νευροπαθών ατόμων διά τής εις τό θειον πίστεως, δι’ ύπο- 
βολής ώς λε'γομεν σήμερον άνευ θεραπευτικού τίνος μέσου, αλλά μόνον 
δι’ ονείρων.

'Ο άναγινώσκων αυτά λέγει ό κ. Καββαδίας, νομίζει αληθώς, ότι 
άναγινώσκει τά έν Συναξαρίοις θαύματα τών 'Αγίων τής ’Εκκλησίας 
μας καί πείθεται ότι καί ή τών αρχαίων 'Ελλήνων θρησκεία είχε τούς 
θαυματουργούς αυτής Αγίους καί τά Μοναστήρια της.

Κατά τήν έποχήν έκείνην ό λαός μεγάλην είχε πίστιν προς τάς γινο- 
μένας έν τοϊς Άσκληπιείοις ίάσεις. Αί εικόνες μεθ’ ών ή φαντασία τοΰ 
λαοΰ περιέβαλε τά γεγονότα καί έμαγαλοποίει αύτά καθίστα τό πνεΰμα 
τών ύστερικών καί νευροπαθών λίαν κατάλληλον πρός ύποβολήν. Οί 
Άσκληπιάδαι, ώς αληθείς σημερινοί ύπνωτισταί, διέτασσον καί έκαμνον 
τούς ασθενείς διά καταλλήλου καί ψυχολογικής αγωγής νά πιστεύωσι 
καί νά προσδοκώσι τήν ταχείαν αυτών θεραπείαν. Ή προδιάθεσις τών 
ασθενών, ή έπισημότης τοΰ ’Ασκληπιείου καί ή πρός τό θειον πίστις καί 
πεποίθησις ήσαν συνθήκαι εύνοϊκαί διά τοιαΰτα αποτελέσματα.

Κατά τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους, έπειδή ή πρός τό θειον πίστις ήλατ- 
τώθη, πολύ σπανιώτεραι φαίνεται νά ήναι αί διά θαυμάτων ίάσεις.

Τούς θαυματουργούς Άσκληπιάδας διεδέχθησαν οί άγιοι τής νέας τοΰ 
’Ιησού Χριστού θρησκείας. ΙΊάντες γνωρίζομεν τά έν τώ Ίερώ Εϋαγγε- 
λίω άναφερόμενα ιάματα διά θαυμάτων. Καί κατά τόν Μεσαίωνα καί 
κατά τάς τελευταίας εκατονταετηρίδας απειράριθμοι είναι αί διά τής 
πίστεως θεραπεϊαι. Κατά τάς παρελθούσας εκατονταετηρίδας καθ' άς 
έβασίλευεν έτι ή αμάθεια άνεπτύχθησαν ύπό τής φαντασίας τοΰ όχλου 
αί περίφημοι καί όδυνηραί έπιδημίαι τών σπασμωδικών καί δαιμονο- 
πλήκτων. Οί καλλιτέχναι, παραστάντες μάρτυρες τών ανιαρών έκείνων 
σκηνών τής δαιμονοπαθείας, έξιστόρησαν αύτάς δι’ εικόνων έν αις ανευ
ρίσκονται τ’ ακριβή χαρακτηριστικά τής παθολογικής έκείνης καταστά- 
σεως τ.ε. τοΰ ύστερισμοΰ καθώς καί τόν τρόπον τής ϊάσεως.

'Η έν τώ Μουσείω τής Βιέννης εύρισκομένη είκών τοΰ RubeilS, ήτις 
είναι έκ τών μάλλον τελείων καί έκφραστικών, καί ήτις παριστα τόν 
Άγιον ’Ιγνάτιον θεραπεύοντα τούς δαιμονοπαθείς, είναι παράδειγμα άξιό- 
λογον. 'Η σκηνή είναι μεγαλοπρεπής καί αξία τοΰ μαγικού ζωγραφικού 
καλάμου τοΰ Rubens.

Ό Άγιος Ιγνάτιος παρίσταται ένδεδυμένος διά πλουσίων άμφιων
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καί περικυκλούμενος ύπό πομπώδους έπιδείξεως· όρθιος ών στρέφεται 
προς τούς παρισταμένους διά. στάσεως μεγαλοπρεπούς έχων τό βλέμμα 
έστραμμένον προς τ’ άνω, τήν δεξιάν χείρα ύψωμένην καί την άριστε- 
ράν έστηριγμένην επί του μαρμάρου τοϋ θυσιαστηρίου. ’Απέναντι αύτοΰ 
είσί δύο πυκνά συμπλέγματα ανθρώπων, έξ ών οί πρός τ’ αριστερά 
εϊσίν οί δαιμονόπληκτοι. Έν τώ κε'ντρω του αριστερού συμπλέγματος 
παρισταται νέα τις γυνή κρατουμε'νη ύπό τριών προσώπων. ΊΙ γυνή είναι 
άνεστραμμε'νη προς τά οπι'σω καί παρέχει πάντα τά χαρακτηριστικά 
της μεγάλης προσβολής της ύστερο-έπιληψίας, τά όποια ό Rubens έζω- 
γράφισε μετά τελειότητος.

Κατά διαφόρους έποχάς καί εις διαφόρους χώρας έδημιουργηθησαν, 
ώς σήμερον, ύπό τού λαού διάφορα προσκυνήματα. Ενταύθα θ' άνα- 
φέρωμεν μόνον τό περίφημον έν ΙΙαρισίοις προσκύνημα κατά τόν 1707 
αιώνα του διακόνου Paris, επί τού τάφου τού όποιου οί παντός είδους 
ασθενείς προσέφευγον καί επί τοϋ όποιου πολλά έγένοντο διά θαυμάτων 
ιάματα.

Αί παρατιθέμεναι εικόνες παριστώσιν ασθενείς ύστερικάς θεραπευθεισας 
διά τοϋ διακόνου Paris.

Έν τή πρώτη είκόνι παρισταται ή δεσποινίς Fourcroi ηλικίας 26 
ετών, ητις ύπό πολλών νοσημάτων έταλαιπωρήθη κατά την νεαράν 
αύτής ηλικίαν.

Τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1731 θελησασα νά ώθηση τήν κλίνην αύτης διά 
τοϋ άριστεροΰ ποδός, άνεστράφη καί παρέλυσεν ό ποΰς αύτης. Άπό της 
ημέρας ταύτης ό ποΰς ούτος έμεινε διαρκώς έν συσπάσει καί πολλούς 
πόνους δριμεϊς ήσθάνετο ή ασθενής κατά τό μέλος τοΰτο. Πρός τούτοις 
έπαθε καί τύφλωσιν ύστερικην. Κατόπιν έννεαημέρου πρός τόν Θεόν καί 
τόν "Αγιον Paris δεησεως, ή μέν τύφλωσις παρήλθεν αίφνιδίως, ή 
άγκύλωσις όμως τοϋ ποδός διετηρείτο. Την 14 Απριλίου τοϋ 1732 
διελύθη καί ή σύσπασις τοϋ ποδός κατά τήν διάρκειαν ύστερικής τίνος 
προσβολής και έπί τοϋ τάφου τοϋ Paris.

Εις τήν έτέραν εικόνα παρισταται ή δεσποινίς Tllibaut ήλικίας 65 
έτών, ήτις άπό 5 έτών έπασχεν έζ οιδήματος τών άκρων καί τής κοιλίας. 
Προσέτι είχεν άπό τριετίας δεξιάν ήμιπληγίαν. Ή πάσχουσα είχεν έπί 
τών δακτύλων αύτής έλκη πολλά καί βαθείας πληγάς καθώς καί έν 
δλω τώ σώματι αύτής. Έν τή καταστάσει ταύτη εύρισκομένη, μετε- 
φέρθη τήν 1 9ί7 ’Ιουνίου τοϋ 1731 έπί τοϋ τάφου τοϋ διακόνου Paris. 
Εντός ενός τετάρτου τής ώρας, ό έν τή κοιλία όγκος καί τό οίδημα τών 
άνω καί κάτω άκρων καί τών ποδοίν διελύθη ύπό τά βλέμ.μ.ατα όλων 
τών παρισταμένων. Συγχρόνως διελύθη καί ή παράλυσις τής χμιρός καί 
κάτω άκρου, διότι ή πάσχουσα ούχί μόνον κινεί τήν χείρα καί τά κάτω 
άκρα έλευθέρως, αλλά έγείρεται, περιπατεί καί άνέρχεται καί κλίμακά 
τινα δύσκολον τήν αυτήν ήμέραν. Δέκα ήμέρας μετά ταΰτα ή δεσποινίς 
Thibaut άπολαύει ύγείας τελείας καί καλλιτέρας ίσως τής προ τής 
άσθενείας αύτής.
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Κατά τόν λήγοντα ήδη αιώνα έδημοσιεύθησαν ίκαναί περιπτώσεις 
ύστερικών εκδηλώσεων ίαθεισών αυτομάτως έντός ναών ή δι έξορκισμών 
καί άλλων μέσων.

Καί παρ’ ήμίν θόρυβος καί πολύς λόγος γίνεται κατά διαφόρους έπο
χάς περί θαυμάτων# έπιτελουμένων έν διαφόροις ναοίς καί πανηγύρεσι, 

ft®®·

(Σύσπασις υστερική τοϋ ποδός)

if. :ίn
L

πολλοί δέ τών εύμενών ημών άναγνωστών θά παρέστησαν μάρτυρες τών 
διά τής πίστεως θαυμάτων. Πρόσφατα είναι τά έπιτελεσθέντα κατά τήν 
περυσινήν εορτήν τοϋ Εύαγγελισμ.οΰ έν τώ ίερώ ναω τής Μητροπόλεως 
καί έν τή παρά τώ Δαφνίω έκκλησία τής 'Αγίας Βαρβάρας. Εντεύθεν 
περιττόν καθίσταται, δπως άναγράψωμεν περιπτώσεις τοιαύτας, ΐν’άπο- 
δείξωμεν, δτι είναι γεγονότα πραγματικά.
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Είναι άληθές, ότι ή εύπιστία τοΰ λαού καί τδ πνεύμα τών άμαθών 
έμεγαλοποίησε πάντοτε τά γεγονότα τά όποια καί έχαρακτήρισεν ώς 
ύπερουσικά, ούδείς όμως δύναται ν’ άρνηθή, ότι αί διά της πίστεως 
γινόμεναι ίάσεις καί γνωσταί εις τό κόσμον ύπό τ’ όνομα θαύματα, δέν

(Τροφικαι διαταραχαι μετά δεξιάς -υστερικής ημιπληγίας: 
Οίδημα, πολλαπλαϊ εξελκώσεις)

είναι γεγονός παρατηρηθέν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων καί κοινόν εις 
πάντα τά θρησκεύματα καί έποχάς.

Ή έπιστήμη μελετήσασα καί άναλύσασα τά τοιαΰτα γεγονότα, άπέ- 
δειξεν ούχί μόνον ότι είναι φαινόμενα φυσικά, άλλά καί ώρισε ποϊαι τών 
παθήσεων δύνανται νά ίαθώσι διά τής πρός τόν Θεόν πίστεως. Έςετάσωμεν 

έν όλίγοις τάς διαφόρους καί κυριωτε'ρας παθολογικάς περιστάσεις, καθ’ άς 
ή έξασκουμένη πρός τόν Θεόν πίστις δύναται νά έπιδράσγι έπί τών ασθενών.

Ή έπιστήμη σήμερον κέκτηται διδόμενα ίκανώς πολυάριθμα καί 
αρκούντως ακριβή έπί τής φυσιολογικής παθολογίας του έγκεφάλου καί έπί 
του μηχανισμού, καθ’ όν έπιδρώσι παθολογικά τινα στοιχεία. Είναι βέβαιον 
ότι πολλά θετικά διδόμενα έλλείπουσιν, αλλά δι’ ύποθέσεων δύναται ν’ άνευ- 
ρεθή ή αλήθεια. Γνωστόν είναι σήμερον, ότι αί παθήσεις τοΰ έγκεφά
λου προέρχονται, άλλοτε μέν ενεκεν πρωτοπαθούς βλάβης τοΰ κυττάρου, 
άλλοτε δ’ είναι άποτε'λεσμα διαθέσεως έλαττωματικής τής λειτουργίας τοΰ 
νευρικοΰ κυττάρου. Εις τήν τελευταίαν κατηγορίαν ύπάγονται αί πλεΐ- 
σται τών φρενοπαθειών καί αί νευρώσεις. ’Απόδειξις τούτου είναι, ότι 
εις τήν γέννεσιν τών φρενοπαθειών τό σπουδαιότερον με'ρος έχει ή νευρική 
κληρονομικότης. 'Όταν μεταβιβάζεται έκ τών ανιόντων εις τούς κατιόν- 
τας ή άτέλεια αυτή, τό νευρικόν κύτταρον καθίσταται στοιχεΐον ακατάλ
ληλον πρός κανονικήν λειτουργίαν. Η κατάστασις αύτη δέν έκδηλοΰται 
ύπό ώρισμε'νων διαταραχών, όπως χαρακτηρισθή έν τή παθολογία ύπ’ 
όνομά τι, έκδηλοΰται όμως ύπό εύερεθιστικότητός τίνος τοΰ ατόμου, ύπό 
τάσεων πρός έκκεντρικάς και έλαττωματικάς κλίσεως ή τουναντίον ύπό 
τής μεγάλης άναπτύξεως έγκεφαλικών τινων λειτουργιών.

ΙΊαράδοζον φαίνεται αληθώς ή ατελής αΰτη κατάστασις νά έκδηλοΰται 
διά τής ύπερβαλόύσης άναπτύξεως λειτουργιών τινων τοΰ έγκεφάλου.

Αλλά μή δέν άποδεικνύηται στενοτάτη ή συγγε'νεια τής μεγαλοφυίας 
καί νευροπάθειάς ; Συχνότατα οί μεγαλοφυείς γεννώσιν ύστερικούς φρε
νοπαθείς κτλ., αλλά περί τούτου ό λόγος εις τό έτερον ημών άρθρίδιον.

Τά τοιαΰτα έλαττωματικά άτομ.α δύνανται νά έκδηλώσωσι διαφό
ρους διαταραχάς, πρός όργανικάς διαταραχάς όμοιαζούσας, ενεκεν δια
φόρων αιτίων, κυρίως όμως ενεκεν συγκινήσεων καί στενοχώριών, άλλά 
πολλάκις έκκρήγνυνται έπ’ αυτών έκδηλώσεις κατά τρόπον άπροσδόκη- 
τον, άνευ γεγονότος ή άλλης τινός αφορμής, ήτις νά δικαιολογή τήν 
έκδήλωσιν τής νόσου.

Τήν κατάστασιν ταύτην έκπροσωπεϊ κυρίως ή μεγάλη νεύρωσις, ό 
ύστερισμός, τοΰ οποίου θεμελιώδες στοιχεΐον είναι ή διάρρηξις τής έγκε- 
φαλικής ισορροπίας. Εις τούς άνωμ-άλους τούτους έγκεφάλους τών ύστε
ρικών πολλάκις έπίσχονται χώραί τινες, ψυχικά τινα κέντρα, άτινα 
είναι έπιφορτισμένα νά διευθύνωσι καί νά κανονίζωσι τάς έντυπώσεις καί 
διαφόρους έκδηλώσεις. Ώς έκ τοΰ λόγου τούτου οί ύστερικοί προσβάλ
λονται πολλάκις άπό παραλύσεις, συσπάσεις, τύφλωσιν, αφωνίαν κτλ. 
άνευ οργανικής τίνος βλάβης. Επομένως αί διαταραχαι αύται είναι 
καθαρώς ψυχικαί.

Οί πάσχοντες ύστερικήν τύφλωσιν, βλέπουσιν, όπως όλα τά ύγιά 
άτομα, διά τοΰ αμφιβληστροειδούς αυτών χιτώνος τ’ αντικείμενα, άλλά 
δέν βλέπουσι διά τοΰ έγκεφάλου αύτών. Ό άμφιβληστροειδής χιτών 
δέχεται τάς έντυπώσεις, άλλά τό ψυχικόν κέντρον τοΰ φλοωΰ τοΰ έγκε
φάλου δέν αντιλαμ-βάνεται αύτάς, διότι ή λειτουργία τοΰ κέντρου τού
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του έπισχέθη. Επίσης δέν δύναται νά κινήση τό έν μέλος αύτοϋ η τό 
ήμισυ μέρος τοϋ σώματος, διότι τό κέντρον της ψυχικής προσωπικότη- 
τος προσεβλήθη ούχί όμως όργανικώς, άλλα ψυχικώς, ήτοι ό ύστερικός 
φαντάζεται, ότι άπώλεσε την λειτουργίαν τών κινήσεων.

"Αλλοτε ό ύστερικός δέν δύναται νά όμιλήση" αντιλαμβάνεται τών 
λέξεων, άλλ’ ή λειτουργία, όπως ποίηση τάς είδικάς κινήσεις διά τήν 
άρθρωσιν τοϋ λόγου ελλείπει, διότι έν τή φαντασία αύτοϋ άπώλεσε τήν 
μ.νήμ,ην τών κινήσεων τοϋ λόγου. Τοιοϋτος είναι ό μηχανισμός τών λει
τουργικών διαταραχών παρά τοϊς ύστεοικοϊς.

Οί ύστερικοΐ παρουσιάζουσι πλήθος άλλων διαταραχών, νευραλγίας, 
ύπεραισθησίας καί όγκους διαφόρους ένεκεν μ.υϊκών συστολών, οϊτινες δύ- 
νανται ν’ άπατήσωσι τόν μή πεπειραμένου ιατρόν. Έκ τούτου εξηγείται 
καί ή διάλυσις καί θεραπεία όγκων τινών εσωτερικών έκληφθέντων ώς 
καρκινώματα κτλ., οϊτινες ίάθησαν ταχέως καί θαυμασίως διά τών φυ- 
λακτηρίων, τών βασκανιών ή ομοιοπαθητικών φαρμάκων.

Αί, διάφοροι αύται εκδηλώσεις τής ύστερίας άφοϋ έπιμείνωσιν έπί 
μήνας ή καί έτη, δύνανται νά έξαφανισθώσιν αύτομάτως καί αίφνιδίως. 
Τοϋτο ιδίως παρατηρεΐται κατόπιν συγκινήσεως ή όταν ή φαντασία 
πλήσσεται ύπό αιφνίδιας τινός έντυπώσεως.

Τά τοιαΰτα άτομα τ.ε. τά ύστερικά καί νευρασθενικά, είναι καί κατ’ 
έξοχήν εύπιστα. Τής εύπιστίας ταύτης δύναται νά έπωφεληθή ό ιατρός, 
όπως έπιτύχη τήν ϊασιν τοϋ άσθενοΰς. 'Η κλινική άπέδειξεν ότι, διά νά 
θεραπευθή εις ύστερικός, δέον νά πεισθή προ παντός περί τοϋ ιάσιμου 
τοϋ νοσήματος αύτοϋ καί περί τής άποτελεσματικότητος τών θεραπευ
τικών μέσων, ών θά ποιήσωμεν χρήσιν. "Οταν έπιτύχη τοϋτο ό ιατρός, 
δύναται δι’ άπλοΰ μόνον ύδατος νά θεραπεύση τόν ασθενή αύτοϋ.

Ό ύστερικός ούχί μόνον γνωρίζει ό'τι πάσχει, άλλά καί έπιθυμεϊ τήν 
ϊασιν αύτοϋ. ’Ακούει, ό'τι ό Α ή Β άγιος ή άγια έθεράπευσε τόν ασθενή 
Α. έρωτα τους φίλους αύτοϋ λεπτομερώς περί τών θαυμάτων. Ό άσθε- 
νής πανταχόθεν λαμβάνει πληροφορίας ενθαρρυντικής καί ύπερβολικάς, 
καθ’ όσον ό λαός άρέσκεται νά μεγαλοποιή τά γεγονότα. Ή θεραπεία 
παρά τώ άόρώστω τούτω άρχεται ήδη, διότι ιδέα έμμονος κατέχει τήν 
διάνοιαν αύτοϋ νά μεταβή εις τό προσκύνημα. Εις τήν κατάστασιν 
ταύτην, έννοεϊται, οτι ό ασθενής είναι κατ’ έξοχήν ύπνωτίσιμος. Εάν 
δ’ούτος έχη τήν ιδέαν, οτι θά θεραπευθή ύπό τοϋ 'Αγίου ή 'Αγίας, μετα- 
βαίνων εις τό προσκύνημα, ή ϊασις έπιτελεϊται άνευ θεραπευτικού τίνος 
μέσου καί τό θαΰμα είναι γεγονός τετελεσμένον.

Τοιοϋτος είναι ό μηχανισμός τών διά τής πίστεως γινομένων ίάσεων, 
άλλ’ έννοεϊται έξ όσων ήδη εϊπομεν, ότι έπί τών ύστερικών έκδηλώσεων 
κυρίως επιτυγχάνονται αϊ άποτελεσματικαί ίάσεις. Εις τάς όργανικάς 
παθήσεις αύτόματος ϊασις δέν είναι δυνατόν νά γίνη μόνον διά τής προς 
τόν Θεόν πίστεως. Αί άναφερόμεναι ώς τοιαΰται, είναι πάντοτε φύσεως 
ύστερικής.

Δέν άρνούμεθα, ότι μεγίστην επήρειαν δύναται νά έχη έπί τής γενικής 

καταστάσεως τοΰ άσθενοΰς ή έλπίς προς τόν Θεόν. Αλλά μή ή ύπο- 
βολή δέν δύναται νά έπιρρεάση τάς όργανικάς λειτουργίας ; ΓΙάσαι αί 
λειτουργίαι τοΰ οργανισμού ήμών είναι στενώς συνδεδεμ.έναι μετά τοΰ 
νευρικού συστήμ.ατος καί μεγάλως δύναται νά έπιρρεάση αυτάς ή θέλη- 
σις τοΰ ανθρώπου. Έν ταϊς όργανικαϊς λοιπόν παθήσεσιν έπιβοηθητικώς 
δύναται νά έπενεργήση ένίοτε ή προς τόν Θεόν πίστις, ένω εις τάς ψυχι
κής νόσους, κυρίως εις τάς ύστερικής έκδηλώσεις, αρκεί αύτή και μόνη 
ή πίστις, επενεργούσα ώς ύποβολή έν έγρηγόρσει, νά. θεραπεύση αυτάς.

ΜΙΧΑΗΛ I. ΓΙΑΝΝΗΡΗΣ
'Ιατρός, 'Υποδιευθυντής Δρομοκαϊτείου

ΤΑΝ ή γή> γεμάτη καταφρόνια 
στά σπλάχνα της τον 3 Αντίχριστου νειώση 
ή σνλληφη σκληρά νά τη δαγκώση, 
τά φοβερά δταν κοντέψουν χρόνια,

Που κάμποι και βουνά σ ’ αΐμα θά πλέψουν 
κ3 οί θάλασσες βαθειά θά κοκκινήσουν, 
οί μάννες τά παιδιά νά λησμονήσουν 
κ3 οί ζωντανοί τά μνήματα ζηλέψουν-

Ή φοβερή δταν σιμώσ ’ ημέρα, 
που ή σάλπιγγα φριχτά θενά βροντήση 
τους πεθαμμένους πάλι νά ξυπνήση 
Σηκωτέ κ3 είναι Παρουσία Δευτέρα!»

Ξεστηθωμένες δταν πλημμυρίσουν 
τά τρίστρατα τή νύχτα οί παρθένες 
απ' άγνωστες μητέρες μαύρες γέννες- 
τά όνειρα τής παρθενιάς σά σβυσουν-

σάν πάρη ό παπάς γιά προσκεφαλι 
τό Ευαγγέλιο τάγιο μεθυσμένος, 
σάν πή, Χριστέ μου, νάσ3 άφορεσμένος 
σέ μοιχαλίδος γέρνοντας αγκάλη-



χωρίς τής

όταν σιμωσ ήμερα,
oar περιστερά, 

εμένα θ ’ άγαπήσης !

ης κ3 Έσύ καθώς οί άλλοι 
μάννας τό φιλί νά νοιώσης,

σά συχαθή τον άνθρωπον 
ή φοβερή 
θά γεννηθής, 
ώ Έσύ που

παντέρημη, φτωχή, θά μεγαλώσης
οτήν πέτρα τό χρυσόξανθο κεφάλι.

Του Σατανά τριγύρω σου τό βρόχι 
νύχτα καί μέρα θαύρης απλωμένο- 
μά ετούτο τό τραγούδι ανοιγμένο 
στα γόνατά σου θά φωνάξης — οχι .'

Καί τότε ή αγνότατη φυγή σου 
στα περασμένα θά πετάξη χρόνια, 
πού άναστη μένος θενά ζώ αιώνια, 
μαντεύοντας γλυκά τή γέννησί σου.

Ο Εμϊιορος των Βαρδιών

Καί τότε, καθώς σ’ άγιο ποτήρι
κ3 οί δυο μιά θεία θά δεχθούμε φύση 
καί μέσ3 στον έρμο κόσμο, πού θά σβύση
ψηλό θενά μου γτίσης μοναστήρι.

Τρανή θά μου σηκώσης εκκλησία, 
Βωμό γλυκείας αγάπης, πού νά γέρνη 
ό κολασμένος κ3 έρωτος νά πέρνη 
αγνή, τρισάγια, απόκρυφη ευλογία.

Γιατί μέ τήν άγάπη τήν παληά μου 
καινούριες θά τονίσης -ψαλμωδίες, 
καί μέσα στής ντροπές, στής αθεΐες, 
τά στέφανα θά βάλουμε τού γάμου !

Καί θάμαι ό αθώρητος Νυμφίος, 
κ3 ή νύμφη έσύ θέ νάσαι ή πιστή μου, 
ή μιά, ή μόνη, πού ή τρελλή φυγή μου 
προφήτεφε κι ’ άγάπησ ’ αιωνίως !

(Άθϊγναι, Μάιος 1900) ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ

ΑΜΜΙΑ φράσις, όσον ποι 
ητική καί άν ήναι, καμμία 
περιγραφή, ό’σον παραστατι
κή και άν ήναι, δέν ήδύνατο 
νά περιγράψη τόν φλογερόν 
έρωτα τόν όποιον ήσθάνετο 
ό ’Ιούλιος Μενδόζα, απλούς 
ύπάλληλος τοΰ ύπουργείου 
τών Οικονομικών, διά την 
Ματθίλδην τήν κόρην τού 
συνταγματάρχου Κορώνα. 

*Ησαν καί οί δύω κάτοι
κοι εις τό αύτό σπήτι. Ο 

συνταγματάρχης κατώκει εις τό πλούσιον πρώτον πάτωμά, ό υπάλληλος 
εις ένα καμαράκι τής σοφίτας, τό όποιον ύπενοικίαζε μία χήρα πρός 
είκοσι φράγκα τόν μήνα μαζύ μ.ε την περιποιησιν.

Άπό τήν πρώτην ημέραν πού το δειλόν βλέμμ.α τοΰ νέου έπεσεν εις το 
ώραϊον καί εύγενές προσωπάκι τής Ματθίλδης, ή καρδία τοΰ πτωχού 
ύπαλλήλου, έπέταξεν ολόκληρος πρός εκείνην. Αύτή ήτο πλέον ή γυναίκα 
τών ονείρων του, αυτήν έβλεπε καί όταν έξυπνος εϊργάζετο εις τό γρα- 
φεΐον του καί όταν έκοιματο είς τό πτωχόν καμαράκι τής σοφίτας. Καί 
μήπως είχε κανέν δείγμα ότι άνττγαπάτο ; Κανέν. Δύω τρία γραμμα- 
τάκια τά οποία άπετόλμησε νά στείλγι εις τήν δέσποιναν τής καρδιας 
του, εκείνη τά άπέρριψε περιφρονητικώς καί ούτε μίαν άπάντησιν κατε- 
δέχθη νά δώση.

"Ενα βράδυ ή απελπισία τού ερωτευμένου έφθασεν εις τό κατακόρυ- 
φον. Άνήρχετο τήν κλίμακα τής οικίας δτε συνήντησε τόν συνταγματάρ
χην μεταβαίνοντα μέ τήν οϊκογένειάν του είς τό Θέατρον. Ένόμισεν ό 
πτωχός νέος οτι ήτο κατάλληλος ή εύκαιρία νά σφίγξη τήν χεΐρα τής 
κόρης καί νά τής ψιθυρίσγ δύω γλυκά λογάκια. Εκείνη όμως άπεσυρεν 
ύπεοηφάνως τό χέρι της και μ.όλις εψιθύρισεν έν «καλή νύκτα» εις 
τόν Μενδόζα.

__Δέν μ’ άγαπα—, έκραύγασεν όταν έφθασεν είς τήν καμαροΰλάν του

t
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ο Ιούλιος. Ούτε νά μέ χαιρετήση δέν θέλει. "Α ! "Αν είχα χρήμ.ατα 
βεβαίως δεν θά μου έφέρετο έτσι... "Αχ! Γιατί νά μ.ήν εϊμ.αστε ακόμη 
εις εκείνα τα χρόν:α εις τά όποια ήμποροΰσε κανείς νά φωνάξη τόν Διά
βολον εις βοήθειαν του καί νά τού πώληση τήν ψυχήν του! . . "Αχ, 
αληθινά γιατί νά. μτ,ν έρχεται καί τώρα ό Σατανάς ;

’Εκείνην τήν στιγμήν ό κώδων τής εισόδου ήχησε καί μετά τινα δευ
τερόλεπτα ή οικοδέσποινα παρουσιάσθη εΐσάγουσα κύριον κομψότατα 
ένδεδυμένον.

— Ο κύριος αύτός θέλει νά σάς όμιλήση, είπεν ή οικοδέσποινα καί 
άπεμακρύνθη.

Ο Μενδόζα εις την θέαν τοϋ αγνώστου εκείνου ήσθάνθη κάποιαν 
ανησυχίαν την οποίχν όμως τα
χέως κατέστειλε. Ό επισκέπτης 
έν τω μεταξύ τόν παρετήρει ατε
νώς, μειδιών παράδοξον μειδίαμα.

— IIρός ποιον έχω τήν τιμήν 
νά ομιλώ ; Ήρώτησεν ό Μενδόζα.

— Προς τόν Σατανάν, είπεν ό 
άγνωστος.

Ό Μενδόζα έκαμε κίνημα διά 
νά διευθυνθή πρός τήν θύραν καί 
νά καλέση εις βοήθειαν. Ό ξένος 
όμως τον ήρπασεν άπό τόν βρα
χίονα καί τόν ύπεχρέωσε νά μείνη 
εις την θέσιν του.

— Μέ έπροσκαλέσατε, κύριε 
Μενδόζα, είπε. Μ’ έκαλέσατε μέ πολυν πόθον καί έγώ πάντοτε σπεύδω 
όπου μέ καλούν. Εις τήν αϊτησιν παντός ανθρώπου παρουσιάζομ.αι καί 
προσπαθώ νά τόν βοηθήσω. ΓΙιστεύσατέ με κύριε Μενδόζα, τό έμπό- 
ριον τών ψυχών δέν τό άφήκα, ούτε σκέπτομαι νά τό άφήσω.

Αί λέξεις έκεΐναι παρήγαγον εις τόν Μενδόζα έντύπωσιν παράδοξον, 
καί ύποθέτων ότι ήτο θΰμα άστειότητος είπε σχεδόν ώργισμένος.

— Κύριε, σάς παρακαλώ νά μή μ.έ είρωνεύεσθε διότι δεν έπιτρέπω 
ειρωνείας. ’Εάν δέν ήσθε στο σπήτι μου θά σάς . . .

Μεταλλικός γέλως, γέλως τρομερός διέκοψεν άποτόμως τόν Μενδόζα. 
Ό γέλως έκεϊνος δέν είχε τίποτε τό ανθρώπινον.

— Μή χάνωμεν καιρόν — είπεν ό Σατανάς — είμαι έτοιμος νά σάς 
ύπηρετήσω. ’Αγαπάτε τήν Ματθίλδην Κορώνα. Σάς λείπει όμως τό 
χρήμα διά νά τήν πάρετε. Προσφέρετε τήν ψυχήν σας διά τό χρήμα 
αυτό. Σάς τό ευρίσκω.

Ό Μενδόζα δέν αμφέβαλλε πλέον. Βεβαίως ό ξένος θά ήτον ό Διάβολος 
διά νά γνωρίζη τά μυστικά τής καρδίας του.

Ο Σατανάς ό όποιος άναμφιβόλως άνεγίνωσκεν εις τόν νοϋν τοϋ νέου, 
συνεπλήρωσε τάς έξηγήσεις του.

—ΤΙ Ματθίλδη-θά γίνη γυναίκα σου. "Αλλοτε εις παλαιοτέρους χρό
νους, έδιδα έν βαλάντιον άπό λίρας. Τώρα τάς λίρας τάς κόπτει ή κυβέρ- 
νησις. Όπως δήποτε έντός οκτώ ήμερών θά ήσαι εκατομμυριούχος . . .

— Πώς ; . . .
— Εις τάς 23 τρέχοντος γίνεται ή κλήρωσις τοϋ ’Εθνικού Λαχείου. 

Θά πάρετε ένα λαχεϊον καί θά κερδίσητε τόν πρώτον αριθμόν. Σάς τό 
ύπόσχομαι διότι τή λαχεία είναι έφευρεσις ίδική μου.

—’’Αλλά διά νά πάρω τό λαχεϊον μοΰ χρειάζονται πέντε φράγκα.
— Μή σάς σκοτίζει αύτό ... Θά τά ζητήσητε ώς δάνειον άπό τόν 

7υροεζο<ρλΎ)Τϊ)ν πού εχει τό γραφείον του κάτω απο το υπουργεΐον σας. 
Θά σάς τά δώση διότι καί ή τοκογλυφία είναι έφεύρεσις ίδική μου. Εις 
τάς 24 θά δύνασθε νά ζητήσητε τήν χεϊρα τής Ματθίλδης, ή όποια 
δέν θά σάς τήν απόρριψη τότε.

Ό Μενδόζα ήσθάνθη τήν ψυχήν του πλημμ.υριζομένην άπό ευτυχίαν 
καί όρεξιν νά έναγκαλισθή τόν Διάβολον. Ηθελεν όμως προηγουμένως 
ν’ άκούση τούς ορούς τής τοιαύτης δωρεάς.

Ό Σατανάς ήγέρθη καί έτεινε τήν χεϊρα του πρός τόν νέον.
— Χαίρω πολύ ό'τι σάς έγνώρισα, είπε. Θά ξαναίδωθώμεν. Περιμένετε 

"ίσως δτε θά σάς ζητήσω κανέν έγγραφον ομολογίας ό'τι μοΰ οφείλετε τήν 
ψυχήν σας. Δέν είναι άνάγκη. Θά μοΰ τήν δώσητε δταν έλθη ό καιρός. 
Χαίρετε.

— Μίαν τελευταίαν έρώτησιν ; Ειπεν ό Μενδόζα.
— Όρίστε !
— Θά μοΰ ήναι πιστή ή Ματθίλδη ;
— Μέχρι τάφου, είπεν ό Σατανάς.
Καί άποχαιρετήσας τόν νέον έξήλθεν.

#

Προ δέκα ήδη ετών, ό εκατομμυριούχος Μενδόζα έζη μέ τήν Ματθίλδην 
του, τήν ώραίαν κόρην τοΰ συνταγματάρχου Κορώνα. Καί όμως εις τά 
δέκα αυτά χρόνια ούτε μίαν ήμέραν πλήρους ευτυχίας εγνώρισεν ό νέος.

'Όταν ό ’Ιούλιος, κάτοχος τοΰ πρώτου άριθμοΰ τοΰ λαχείου παρου- 
σιάσθη εις τήν οικογένειαν Κορώνα καί έζήτησε τήν χεϊρα τής κόρης, ή 
οικογένεια τόν έδέχθη προθύμως. Ή Ματθίλδη συνειθισμένη νά ύπακούη, 
δέν άντέταξε καμμίαν άρνησιν, καί μόνον άπετόλμησε νά ε’ίπη εις τούς 
γονείς της ό'τι δέν ήσθάνετο καμμίαν συμπάθειαν διά τόν νέον. Εκείνοι 
δμως τήν έβεβαίωσαν ό'τι ή συμ.πάθεια προηγουμένως είναι ανωφελής καί 
ό'τι πολύ συχνά ό έρως έρχεται μετά τόν γάμον.

Αί πρώται ήμέραι παρήλθον έν μεγάλη χαρά παρά τή οικογένεια. Ό 
’Ιούλιος ήτο τρελλός άπό τήν ευτυχίαν. ’Απέσυρε τόν πενθερόν του άπό 
τήν ύπηρεσίαν του καί όλοι μ.αζύ εζων εις το νέον των μ.εγαρον.

Σιγά, σιγά δμως ή πρώτη έντύπωσις τοΰ αιφνίδιου πλούτου έπέρασεν. 
Ή ζωή ήρχισε νά γίνεται μονότονος καί δ'λαι έκείναι αί άόριστοι θλίψεις 
καί αΐ μελαγχολίαι αί άπαραίτητοι καί άχώριστοι άπό πάσαν ψυχήν
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παρουσιάσθησαν ολίγον κατ' ολίγον, ακριβώς δταν τό χρήμα ένομίζετο 
ικανόν νά τάς εξάλειψη.

’Ηθικώς εκεί όπου έπρεπε νά επικρατή ή ευτυχία καί ή άπόλαυσις, 
έπεκράτει ή άπαγοήτευσις ή επακολουθούσα τήν διάψευσιν τών ελπίδων, 
καί ό νέος εις τήν ψυχήν του δεν εύρισκε καμμίαν διαφοράν άπό τήν 
εποχήν κατά τήν όποιαν έκάθητο εις τήν σοφίταν τής χήρας.

Μία άπαγοήτευσις αύξάνουσα από ημέρας εις ήμέραν τόν κατεϊχεν 
ολόκληρον καί μία ιδέα τόν έβασάνιζεν. Ή Ματθίλδη ή εκλεκτή τής καρ
διάς του. ή κόρη διά τήν όποιαν έπώλησε τήν ψυχήν του, ήτο τώρα 
σύζυγός του, ίδική του. Καί ό'μως δεν κατόρθωσε νά τόν κάμη εύτυχή. 
Δεν άπήλαυσε τόν έοωτα τον όποιον έφαντάζετο δταν τό πρώτον διηύ- 
θυνε τό βλέμμα του επάνω της.

Βεβαίως δέν θά ήσαν έτσι οί άλλοι γάμοι καί αί άλλαι γυναίκες που 
έβλεπε καθ’ ήμέραν.

ΊΙ Ματθίλδη, κόρη τελείας μορφώσεως. ήξευρε τά καθήκοντα της, 
άλλ’ ή συμπεριφορά της ήτο ψυχρά καί τυπική. Ήτον ύπόδειγμα συζύ
γου, αλλά συζύγου ψύχρας, άν δ’ έπεριποιεϊτο τόν σύζυγόν της δέν 
έφαίνετο όμως νά τόν συνεπάθει καν. Εις όλίγας λέξεις ήτο σύζυγος επι
θυμούσα νά μή δίδη αφορμήν νά γίνηται λόγος περί τών καθηκόντων 
της, τά όποια όμως κατά βάθος δέν ήννόει, καί ή συμπεριφορά της πρός 
τον Μενδόζα δέν έφαίνετο πηγάζουσα άπό τήν καρδίαν άλλ' άπό τόν νουν.

Ό ’Ιούλιος έζήτει ματαίως νά εύρη τόν λόγον αυτής τής ψυχρότητος. 
Ή Ματθίλδη δέν έδιδεν άφορμήν καν νά τής ζητηθούν εξηγήσεις, καί 
αύτό έκαμε άκόμη περισσότερον νά ύποφέρη ό νέος.

"Ενα πρωί, δταν ή Ματθίλδη ήτοιμάσθη διά νά ύπάγη εις τήν εκκλη
σίαν νά έξομολογηθή, ό Ιούλιος άπεφάσισε νά τήν συνοδεύση. Εις τήν 
μοναξίαν καί τό ήμίφως τής εκκλησίας μία διαβολική ιδέα τοϋ ήλθε.

— Θά κρυφθώ ν’ άκούσω τί θά πή εις τόν πνευματικόν της.
Χωρίς νά σκεφθή καλλίτερα έκρύβη όπισθεν τών στύλων καί διηυθύνθη 

πρός τό έξομολογητήριον δπου έφθασε χωρίς νά παρατηρηθή καί έτοπο- 
θετήθη εις τρόπον ώστε ν’ άκούη. Τό πράγμα άλλως τε δέν ήτο δύσκο- 
λον, διότι ό ίερεύς ήτο γέρων καί κωφός καί ή Ματθίλδη ήναγκάζετο νά 
όμιλή κάπως δυνατά.

Οταν ό Μενδόζα έφθασεν ώμίλει ό ίερεύς.
— Σου τό είπα πολλάκις, κόρη μου, είπεν, δτι δέν ύπάοχει θερα

πεία διά τήν κατάστασίν σου. ’Έκαμες κακά νά ύπανδρευθής άνθρωπον 
τόν όποιον δέν ήγάπας. Τώρα όμως καθήκον σου είναι νά ύπομένης 
μ’ έγκαρτε'ρησιν. 'II σημερινή σου ύπομονή θά ήναι ή θυσία τήν όποιαν 
κάμνεις διά τό ψεύδος τό όποιον είπες εις τόν άνθρωπον αυτόν, δταν σε 
ήρώτησεν άν τόν θέλης σύζυγον. Πρέπει νά μείνης σύζυγος πιστή καί νά 
ήσαι ή ευτυχία τοϋ συζύγου σου.

Ό Μενδόζα δέν ήθέλησεν’ άκούση περισσότερα καί έτράπη φρενήρης 
πρός τήν οικίαν του.

— Δέν μ’ αγαπά, είπε. Δέν μέ ήγάπησε ποτέ. ’Έπρεπε νά μοΰ τό 

ε’ίπη ! . . . Καί γιαυτήν έπώλησα τήν ψυχήν μου εις τόν Διάβολον . . . 
Ήτο λοιπόν γέλασμα τοϋ Σατανά ... Ά ! ’Έλα, έλα λοιπόν νά ζητήσης 
τήν ψυχήν μ.ου ! Έλα νά 
τήν ζητήσης! . .

’Απειλών τόν Διάβολον 
ένδομύχως, έφθασεν ό Μεν
δόζα εις τήν οικίαν του.

Μετά τινα δευτερόλεπτα 
ό θυρωρός τοϋ άνήγγελλε 
τήν έπίσκεψιν ενός κυρίου 
ό όποιος άπό αρκετήν ήδη 
ώραν έπερίμενεν εις τήν αί
θουσαν. Ό Μενδόζα άνήλθε 
δυσθύμως τήν κλίμακα καί 
εύρέθη αντιμέτωπος τοϋ Σατανά.

— Φίλτατέ μου, είπεν ό Σατανάς. Δέν 
μέ καλεϊς πλέον εις βοήθειάν σου καί φοβού
μενος δτι μ’ έλησμόνησες ήλθα νά σέ ϊδω.

— Είσαι ένας άθλιος άπατεών, είπεν ό 
Μενδόζα, άποσύρων τήν χεΐρά του.

— Σιγά, είπεν ό Σατανάς. Διατί μέ 
ύβρίζεες ;

— Διότι σοΰ αξίζει.
—"Αλλοτε δμως φίλε μου μ’ έκάλεσες εις 

βοήθειάν σου διά νά πάρης τήν Ματθίλδην.
— Μάλιστα . . .
— Καί σοΰ έδωκα δ,τι μοΰ έζήτησες.
— Τί νά τήν κάμω ; Έκραύγασεν ό 

’Ιούλιος. Τί νά τήν κάμω άφοΰ δέν μέ 
άγαπα, άφοΰ δέν μέ ήγάπησε ποτέ, και 
σύ μ’ έγέλασες ...

— "Ω ! ώ ! Είπεν ό Σατανάς γελών τόν 
τρομερόν του γέλωτα. Άλλ’ αγαπητέ μου 
ό έρως δέν είναι ίδική μου δουλειά. Etvat 
ύπόθεσις ιερά. Μέ τά εκατομμύριά σου ήμ- 
ποροΰσες ν’ άποκτήσης μίαν γυναίκα καί 
πολλά άλλα πράγματα. Μά τήν καρδίαν 
μιάς γυναικός, μόνον ό έρως εμπορεύεται. 
Καί ό έρως είναι πράγμα ιερόν . . .

"Οταν ή Ματθίλδη έπέστρεψεν άπό τήν 
εκκλησίαν, εύρε τό μέγαρόν.της άνω κάτω.

Ό ’Ιούλιος είχεν εύρεθή νεκρός εις τήν αίθουσαν, ό δέ ιατρός είχε 
εϊπη, ότι έπαθεν άπό συγκοπήν τής καρδίας.

Emile Pastore
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ΙΕ ΖΗΤΗΣΑ μιά μάγισσα καί πήγα νά τής 'πώ:
Γιατί σάν κάθομαι κοντά σ’ έκείνην π' άγα,πώ 
ο χρόνος φεύγει καί πετ$ μέ τά φτερά ανοιγμένα 
κ’ ή ώρα φαίνεται στιγμή ’ς έκείνην καί σέ μένα;

Καί μ' άπεκρίθ' ή μάγισσα: Φτωχέ μου ποιητή, 
δέν ξέρει ό νονς σου τί έρωτφ, δέν ξέρει τί ζητεί’ 
ή ευτυχία είν' όνειρο κ’ οί άνθρωποι διαβάται, 
κ έκείνος πού όνειρεύεται ΰά 'π$ καί πώς κοιμάται· 
κι' όποιος κοιμάται 'λησμονεί καί δέν καταλαβαίνει 
πώς φεύγ' ή ώρα, πώς περνά, πώς ό καιρός διαβαίνει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΤΟΛΕΜΗΣ(Μάιος 1900)
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0 ΡΩΜΑΙΟΣ ΒΛΕΠΩΝ ΤΗΝ ΙΟΥΛΙΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
('Em τών του Εαιξστήρον)

ΜΠΑΙΖΕΙ τά βέλη του έρωτος ώς μή ετι ύπ αυτών 
τρωθείς.—Άλλ* ώ αίφνης ! Ποια λάμφις έκ τοϋ απέναντι 
παραθύρου διαχέεται; Είναι ή ανατολή, ή 'Ιουλία είναι 
ό ήλιος ! — Άνάτειλε ωραίε ήλιε καί έξαφάνισον την 
φθονερόν σελήνην, ήτις είναι ήδη ώχρα καί ασθενής έκ 
τής λύπης, οτι συ, ή κόρη αυτής, είσαι πολλφ ώραιοτέρα. 
Μή εσο πλέον ίδική της, άφοϋ αυτή σέ φθονεί. Τό 
φώς της, είναι ωχρόν καί ασθενές απέναντι σου, καί 
μόνον οί μωροί θ3 άνέχωνται αυτό. "Ας σβεσθή λοιπόν 
— διότι ήδη λάμπει ή Ιουλία, ό ερως μου ! *Ω νά έγί-

νωσκεν δ τι είναι ! 'Ομιλεϊ, καί έν τούτοις ούδέν λέγει. Τί σημαίνει ; 'Ο οφθαλμός της
λαλεϊ. Θά άποτανθώ πρός αυτόν.— Είμαι προπετής — δέν ομιλεϊ πρός έμέ. Δύο έκ
τών λαμπροτέρων αστέρων τοϋ ούρανοϋ, συγκοινωνοϋντες μετά τών οφθαλμών της,
καθικετεύουσιν αυτούς, όπως λάμφωσιν άντ3 αυτών εις τάς σφαίρας των, εως δτου 
ούτοι έπιστρέφωσιν. ’ Εάν οί οφθαλμοί της ήσαν εις τόν ουρανόν, οί δέ αστέρες επι 
τοϋ προσώπου της, ή λαμπρότης τών παρειών της, ήθελεν αμαυρώσει αυτούς, ώς 
τό λυκαυγές τήν λυχνίαν. Οί οφθαλμοί της εις τόν ουρανόν, ήθελον τοσοϋτον φωτει- 
νώς ακτινοβολεί άνά μέσον τών αιθέριων σφαιρών, ώστε, τά πτηνά θά έκελάδουν 
νομίζοντα δτι δέν είναι νύξ. Τδέ πώς κλίνει τήν παρειάν αυτής έπί τής χειρός της! 
ΤΩ νά ήμην χειρόκτιον τής χειρός ταύτης, δπως ψαύσω τήν παρειάν της ! 'Ομιλεϊ 
—ΤΩ ώμίλησον πάλιν, ώραΐε άγγελε! Διότι είσαι τοσοϋτον άκτινοβόλος τήν νύκτα 
ταύτην άνωθεν τής κεφαλής μου, ώς ό πτερωτός τοϋ ούρανοϋ άγγελος, προς ον 
άτενίζουσι διά τών έστραμμένων λευκών αυτών οφθαλμών, θνήσκοντες, ύπτιοι, επι- 
καθήμενοι έπί βραδυπόρων νεφελών, καί φερόμενοι έπί πτερύγων ανέμων........

Ή Δεσποινίς ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ■···
(Έκ τοϋ ’Αγγλικού)

15ον



Ο έτος τό όποιον έκλεισε τον λήξαντα 
αιώνα έσημείωσε μιαν μεγάλην καί ανυπο
λόγιστον απώλειαν διά τό Ελληνικόν 
Έθνος. Ό μεγαλοπρεπέστερος των προικο
δοτών της ΙΙατρίδος ημών, ό γενναιότερος 
της μεγάλης εκείνης πλειάδος τών Στουρ- 
ναρών καί Τοσιτσαίων καί Ζωοιμαδών, 
ό ποικιλοτρόπως καί πολυειδώς ένθαρρύνας 
δ,τι άξιον ένθαρρύνσεως καί έγχαράξας τό 
όνομά του διά γραμμάτων αδαμαντινών 
εις την καρδίαν παντός Έλληνος, ό άπο- 
δειξας πόσην ποίησιν έκλειεν εϊς την ψυχήν 
του διά του μεγάλου του ονείρου τής ανα
σκευής του Παναθηναϊκόν Σταδίου, ό

ευτυχήσας ν ακουση τό όνομ.ά του αϊνούμενον άπό πάσης γωνίας Ελλη
νικής γης, ο Γεώργιος Αβέρωφ συμπληρών ένδοξον βίον
άλλα και απορφανίζων διά του θανάτου του μίαν μ.εγάλην άλλά καί 
άτυχή πατρίδα.

Εξαιρετική μορφή διά τον νεώτερον Ελληνισμ,όν, ήδύνατο αυτή καί 
μόνη νά πληρώση τό Νεοελληνικόν πάνθεον. Όχι διότι άπό τήν γεν- 
ναίαν καί μεγαλοπρεπή χεΐρα μετωχετεύθησαν εις τό ’Έθνος εκατομμύρια. 
Αλλά διότι υπήρξεν εν άπό τά σπάνια παραδείγματα μεγαλοφυούς 

γενναιοδωρίας, σκόπιμου μεγαλοψυχίας, ποιητικής όνειροπολήσεως, τήν 
όποιαν ήδύνατο καί έπλήρου διά τών μέσων του.

Ηνοιξε τους οφθαλμούς εις τον κοσμον όταν ο όρίζων έθολούτο καί ή 
μ.ικρα Ελλάς προηλειφετο εις την ένδοξον τιτανομ.αχίαν καί ήτο μακράν 
παιδιον ακόμη όταν εις την πατρίδα του τήν ήρωϊκήν Ήπειρον άντή- 
χησεν ή βοή του συναγειρμοΰ κατά του εχθρού.

Με αυτάς τάς ήρωικάς παραδόσεις εϊσήλθεν εις τόν κόσμον. Εις τήν 
..ρώτην ηλικίαν τών παιδικών ονείρων καί τών πόθων έδιδάχθη νά όνει— 
ροπολη την πατρίδα μεγάλην και ένδοξον. Καί εις τό όνειρον αυτό τό 
λευκόν και τό μεγα άφωσιώθη ό Ηπειρώτης καί ή Θεία Πρόνοια πλη
ρούσα τούς ποθους του ηύδόκησε νά καταστήση αυτόν όργανον τής 
μεγάλης καί ενδόξου ιδέας.

Εις τήν Αίγυπτον δπου κατήλθε παρά τώ αδελφώ του, εμπορευο- 
μένω έκεϊ, έφερε μαζύ του δύο μεγάλα εφόδια' τήν εμπορικήν του μεγα- 
λοφυίαν καί τον πρός τήν πατρίδα διάθερμον έρωτα. Με τά δύο αυτά 
προσόντα του εβάδισε τον δρόμον ό οποίος τόν έφερε προς τήν ευτυχίαν,

Γεώργιος Αβερωφ <
( Κατά^τελενταΐαν φωτογραφίαν τον 'Εθνικού Ευεργέτου)

πρός τον άφθαρτον στυλοβάτην επί τού όποιου τόν άνύψωσεν ή εθνική 
ευγνωμοσύνη.

’Ολίγον κατ’ ολίγον ό μικρός Ηπειρώτης έγίνετο εις τών πλουσιωτέ- 
ρων Ελλήνων τής χώρας τού Φαραώ' τό ήμισυ τών πόθων του είχε πλη- 
ρωθή ήδη .... Καί ήρχιζε πλέον ή πραγματοποίησή τού άλλου ήμίσεως.
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Ή μικρά, και πτωχή άκόμη κοινότης της ’Αλεξάνδρειάς—έν μέλος 
του όλου Ελληνικού σώματος — παρουσιάζετο τό πρώτον πεδι'ον-πρός 
ένάσκησιν της εύεργετικής του δράσεως. Εις την χείρα την όποιαν ’έτεινε 
ζητούσα ύποστήριξιν και βοήθειαν ή κοινότης, μια άλλη στιβαρά χειρ 
έτάθη βοηθούσα. Ή του Άβέρωφ. Χάρις εις την γενναίαν συνδρο
μήν του ό ναός της ’Αλεξάνδρειάς, ύποθηκευμένος εις τούς Εβραίους, 
άνηγέρθη εις σεμνόν και πλούσιον κτίριον, τέλειον σχολεΐον συνεστήθη, τό 
νοσοκομεϊον κατέστη τό ώραιότερον και πληρέστερον της ’Ανατολής, ή 
κοινότης έτονίσθη και έπεμελήθη διά νά καταστή επίζηλον ύπόδειγμα 
άνθήσεως καί ευημερίας.

Και δταν τό όνομα τοΰ μεγάλου εύεργέτου έπεξέτεινε τούς κύκλους 
της δημοτικότητός του, και όταν ή Ελληνική Αίγυπτος έξύμνει τάς 
γενναίας δωρεάς του μεγάλου εύεργέτου της, έξερράγη ή έπανάστασις 
τής Κρήτης. Ό Άβέρωφ δέν έπερίμενε πρόσκλησιν. Ό αγών τόν εύρεν 
ύπέροχον άντιλήπτορα και ύποστηρικτήν και τά ταμεία του έτροφοδότη- 
σαν έπί μήνας τήν ηρωικήν μεγαλόνησον. Άλλ’ ό αγών ήτο άνισος καί 
ή νήσος έπανέπεσεν έξηντλημένη εις τόν ζυγόν άπό τοΰ όποιου έζήτει 
ν ’ άποσπασθή.

Τό πατριωτικόν δνειρον τοΰ Ήπειρώτου δέν είχε πληρωθή. Ήθελεν 
όμως νά τηρή άσβεστον καί εις τών άλλων τάς καρδίας τήν ίεράν καί 
πατριωτικήν φλόγα καί ακολουθών τό παράδειγμα τών αρχαίων άνήγειρε 
μετ’ ολίγον πρό τοΰ Πανεπιστημίου, διαρκή ύπόμνησιν πρός πατριωτικόν 
οργασμόν, τά αγάλματα τών δύο πρωτομαρτύρων τής Ελληνικής έπα- 
ναστάσεως, τοΰ Ρήγα καί τοΰ Πατριάρχου Γρηγ ορίου τοΰ Ε’. Καί εις 
τήν περίστασιν ταύτην έφάνη ακόμη άπαξ πόσην μεγαλοπρεπή ποίησιν 
ένέκλειεν ή ψυχή τοΰ μεγάλου δωρητοΰ. Ό Άβέρωφ παρέχων τήν δαπά
νην πρός άνε'γερσιν τών ανδριάντων αύτών, συνώδευσε τήν προσφοράν 
δι’ έπιστολής τήν όποιαν δύσκολον θά ήτο νά γράψωσιν οι έξ έπαγγέλ- 
ματος ποιηταί καί αυτοί οί έθνικοί ακόμη.

Καϊ έξακολουθών τό μέγα καί έπιβλητικόν αύτοΰ πρόγραμμα, άπε- 
περάτωσε μετ’ ολίγον τό Πολυτεχνείον τό όποιον εϊχον αρχίσει δύο 
πατριώται του ό Τοσίτσας καί ό Στουρνάρας. Εις τήν ημιτελή σχολήν 
προσετίθεντο τμήματα καϊ έδραι καί ό Άβέρωφ λαμβάνων τήν εικόνα 
τοΰ άποπεοατωθέντος κτιρίου έλεγεν :

— Εύχομαι νά έξέλθουν άπ’ αύτό οί έργάται οί φιλόπονοι καί τίμιοι, 
οί όποιοι θά χρησιμεύσουν ώς κήρυκες τής μεγάλης ιδέας καί καυχήματα 
τοΰ ’Εθνικού ονόματος.

Καί έζήλθον πραγματικώς άπό τό κτίριον τής όδοΰ Πατησίων οί 
άνθρωποι τούς όποιους έπερίμενεν ό μέγας εύεργέτης. “Ολοι έκεΐνοι οί 
τιμώντες έν τή ςε'νη τό Ελληνικόν όνομα διά τής τέχνης των εις τό 
Πολυτεχνείον μας οφείλονται καί εϊς τήν δούλην Ελλάδα διασπείρονται 
καθ’ έκάστην ιεραπόστολοι τής έθνικής ιδέας οί άπόφοιτοι τοΰ σχο
λείου τούτου.

Νωπή ήτο άκόμη ή έντύπωσις έκ τής μεγάλης ταύτης δωρεάς, ό'τε

γεγονός ιδιαιτέρας σημασίας έώρταζεν ή Ελλάς.'Ο Διάδοχος τοΰ Έλλη- 
νικοΰ θρόνου, ό φέρων τό ένδοξον όνομα τοΰ τελευταίου μας αύτοκράτορος 
του ήρωϊκώς πεσόντος εις τάς έπάλξεις τοΰ Βυζαντίου, ό πρώτος Έλλην 
Διάδοχος πρός τόν όποιον μετ’έλπίδων έβλεπε τό Πανελλήνιον, ένηλι- 
κιοΰτο καί ή Ελλάς άπ’ άκρου εις άκρον ύψου δακρύβρεχτα βλέμματα 
πρός τόν νεαρόν βλαστόν τόν συγκεφαλαιοΰντα τάς προσδοκίας καί τούς 
έθνικούς πόθους. Ό Άβέρωφ ήθέλησε ν’ άποκρυσταλλώση διά μεγάλης 
δωρεάς εις τήν μνήμην τών συγχρόνων του τό μέγα γεγονός καί έν στιγμή 
έμπνεύσεως άληθώς ύπερτάτης προσέφερεν έν έκατομμύριον δραχμών πρός 
άνε'γερσιν τελείου στρατιωτικού σχολείου, τής ώραίας Σχολής τών Εύελ- 
πίδων, ή όποια άποτελεϊ έν τών κοσμημάτων τής πόλεως τών ’Αθηνών 
καί μίαν τών έλπίδων τοΰ μέλλοντος.

’Εν τω μεταξύ τών μεγάλων αύτών δωρεών ό μεγαλόφρων άνήρ εύρι
σκε καιρόν πάντοτε νά πληρή πάν παρουσιαζόμενον κενόν. 'Η άνάγκη 
ούδέποτε έτεινε πρός αύτόν τήν χείρα *αϊ νά τήν άποσύρη άπρακτος’ τό 
Μέτσοβον, ή ιδιαιτέρα πατρίς του, έκαλλύνθη διά κτιρίων, ή έκπαί- 
δευσίς της προήχθη, τά κοινωτικά της ήνθησαν. Ή κοινότης ’Αλεξάν
δρειάς έπροικοδοτεΐτο διά γενναίου ποσού’ δώδεκα ύπότροφοί του έσπού- 
δαζον εϊς διαφόρους Εύρωπαϊκάς σχολάς, ό κ. Βερναρδάκης ένεθαρρύνετο 
νά γράψη τήν μεγάλην του ιστορίαν τής οποίας τήν έκδοσιν έξησφάλιζεν 
ό Άβέρωφ διά παροχής 100 χιλ. δρ., τά Πατριαρχεία ’Αλεξάνδρειάς 
έσώζοντο ύπό οικονομικής καταστροφής καί πλήθος άναρίθμητον ένδεών 
ηύλόγει τό όνομα τοΰ σωτήρος του.

Ήδη έν Άθήναις είχε παρατηρηθή τό έπιζήμιον τοΰ συναγελασμοΰ 
τών νεαρών καταδίκων μετά τών πολύπειρων καϊ πεπορωμένων τροφίμων 
τών κατέργων καί σκέψις έγίνετο πώς ήτο δυνατόν νά χωρισθώσιν οί 
έφηβοι κακουργήσαντες άπό τής καταστρεπτικής ταύτης συνοικήσεως. 
Ό Άβέρωφ προσήλθεν άμέσως καϊ δι’ έπιστολής του πρός την Βασί
λισσαν ’Όλγαν, έπιστολής άποπνεούσης δλον τό ποιητικόν μεγαλεϊον τής 
καρδίας του, άνελάμβανεν αύτός τήν άνε'γερσιν τοΰ κτιρίου, έν τω όποίω 
πρό ολίγων νΰν έτών ένεκατεστάθησαν οί έφηβοι, άσκούμενοι εις τέχνας 
καϊ προαλειφόμενοι ν’ άποδοθώσι μίαν ήμέραν εις τήν κοινωνίαν χρή
σιμα και ευεργετικά αύτής στοιχεία.

’Εκείνο όμως τό όποιον πρό πάντων έξήρεν όχι πλέον εις τήν Ελλη
νικήν, άλλ’ εις τήν παγκόσμιον συνείδησιν τόν Άβέρωφ ύπήρξεν, ή 
άνασκευή τοΰ Παναθηναϊκοί' Σταδίου.

Τό λευκόν δνειρον τών ’Ολυμπιακών άγώνων έπεφοίτα πλέον εις την 
διάνοιαν όλων καί οί λάτραι τής άρχαίας Ελληνικής εύκλειας ονειροπο
λούν μίαν ώραίαν ήμ,έραν καθ’ ήν εις τόν στίβον τοΰ αρχαίου Σταδίου 
θά κατήρχοντο πάλιν οί άθληταί, ί’να έπιδείξωσιν ήρωϊκά σώματα καϊ 
τούς μΰς τούς προπαρασκευάζοντας τήν δόζαν. ΌΆβέρωφ ένεκολπώθη 
τό μέγα σχέδιον. Ή Ελλάς ή πρώτη τονίσασα τόν ύμνον πρός τό ύγιές 
καϊ εύμελές σώμα, ή άναθρέψασα τούς πρώτους άθλητάς τούς παρασκευα- 
σαντας τό έθνικόν καϊ άφθιτον αύτής μεγαλεϊον, έπρεπε ν’ άποδείξη εις
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τόν κόσμον ότι δέν άπώλεσεν άνεπιστρεπτεϊ την παλαιάν κληρονομιάν 
και ότι ήδύνατο άκόμ.η νά επίδειξη άνδρας ήρωϊκής δ'.απλάσεως, άγωνι- 
ζομένους πρός την αθλητικήν Ευρώπην.

Και τό με'γα, τό ποιητικόν τούτο δνειρον επέπρωτο νά έκπληρωθή διά 
τού Άβέρωφ. Μίαν ώραίαν εαρινήν πρωίαν εκατόν χιλιάδες θεατών εόρ
τασαν τήν έγκαινίασιν τού άγώνος εις τό λευκόν Στάδιον τό. όποιον εδώ— 
ρει εις τό ’Έθνος ή μεγάλη καρδία τού Ήπειρώτου.Ή φήμη διελάλησε 
τότε εϊς τά πέρατα τοΰ κόσμου τήν δόξαν και τό μεγαλεϊον τής δωρεάς 
καϊ ό φιλόπατρις δωρητής ό συνεχίζων τήν σειράν τών αρχαίων χορηγών, 
ήσθάνθη άνερχόμ.ενον μεχρις αύτού τό θυμίαμα, όχι πλε'ον τής μικράς 
και στενής 'Ελλάδος, άλλ’ ολοκλήρου τής πεπολιτισμένης και φιλάρ
χαιου άνθρωπότητος.

Τό μέγα καί εθνικόν οΐκοδόμ,ημα τού οποίου τήν κατεργασίαν άνέλα- 
βεν ό Άβέρωφ, τό οικοδόμημα τών μεγάλων και σκόπιμων καϊ ποιητι
κών δωρεών, έπετελέσθη διά τής διαθήκης αύτοΰ, διαθήκης τής οποίας αί 
λεπτομέρεια! άποδεικνύουσι πόσον ήτο τό πΰρ τό όποιον έτρεφεν εις τήν 
ψυχήν του ό μέγας εύεργέτης.

Ό θάνατός του ύπήρξε πλήγμα διά τήν πατρίδα. ’Άνθρωπος έξ 
εκείνων πρό τών οποίων ’έπρεπε νά ύποχωρή εύσεβώς ό χρόνος, δέν έπρό- 
φθασεν ’ίσως νάκάμ.η όσα ονειροπολεί καί έσκέπτετο διά τήν πατρίδα του.

Τό όνομά του έχαράχθη εις τήν ψυχήν όλων τών Ελλήνων και ό 
χρόνος θά παρέλθη άπρακτος πρό τής μεγάλης καϊ αϊωνίας αύτής μνήμης.

ΡΧΗΙΟΣ υπέροχος τοΰ υποδούλου Γένους ό γεραρός 
εθνάρχης τοΰ δούλου 'Ελληνισμού, αποτελεί και αυθις 
τον μέγαν στυλοβάτην της Πίστεως και της Πατρίδος 
εκεί, ένθα εκ νέου έκλήθη, δπως συμπλήρωσή τό 
έργον, άπδ τοΰ οποίου τον είχε άπομακρύνει εμπαθής 
και μωρός πόλεμος, όπως τίμηση τον θρόνον, ον και 
άλλοτε ελάμπρυνε και έκράτυνε.

Και η 'Ελληνική 'Εκκλησία εύρε τέλος τόν περιφανή 
αύτής αντιπρόσωπον εις τό πρόσωπον τον Πατριάρχου 
'Ιωακείμ, ον αί νέαι καινοτομίαι είναι εξ εκείνων, 
αΐτινες στερεώνουν δια παντός μίαν σαλεύουσαν ίσχνν, 
καί διασκορπίζουσι νέαν ακτινοβολίαν εύεργετικής έπι- 
δράσεως, εργασίας θερμής, ζωογόνου, καλούσης εις 
πρόοδον, ώθονσης εις άνακαίνισιν, άποκαθαιρούσης

τό παρελθόν, ριπτούσης τάς βάσεις τοΰ μέλλοντος. . . . 'Ο 'Ιωακείμ Γ’ 
δεν επεδίωξε πάντοτε μόνον τήν άνόρθωσιν τοϋ γοήτρου τών Πατριαρ
χείων, άλλ' αείποτε είργάσθη τελεσφόρους εις άπαντα τά 'Εκκλησιαστικά
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καί 'Εθνικά ζητήματα. Ουδέποτε έδειξε φιλοδοξίαν ακαιρον καί άρχομα- 
νίαν επίμονον, άλλ' ώς Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ®

( Εκλεγείς τό δεύτερον τήν 2όην Μάΐον 1901)

προήσπισε κραταιώς τά δικαιώματα τής Μεγάλης 'Εκκλησίας καί άντέ- 
δρασε άποτελεσματικώς κατά τών άποπειραθέντων νά μειώσωσι τήν



Iα’ίγλην τον θρόνου και να. περικόψωσι τάς προνομίας τον ’Ελληνικοί) 
Γένους. Άνήρ ενρυτάτης παιδείας και άπαραμίλλου φιλοπατρίας, τολ
μηρός εις τάς συλλήψεις αυτού δσον και εις τάς αποφάσεις του, με νοϋν 
πολιτικώτατον και παραδειγματικήν ικανότητα, εγκλείει εις την μεγάλην 
ψυχήν του δλον το μεγαλείον και τον πόθον προς άληθή δράσιν, τήν 
επιθυμίαν πρός ενέργειαν, τήν δύναμιν τής πρωτοβουλίας, τής άποκαλυ- 
πτούσης εις ημάς τόν έξοχον ιεράρχην εν τή περιωπή αυτόν, τόν "Ελληνα 
έν τή ώραιοτέρα έκφάνσει τον ένθεου και άδολου πατριωτισμού του.

Αληθώς ή βιογραφία τοϋ έπιφανεστέρου άγωνιστού τής ’Ορθοδόξου 
’Ελληνικής ’Εκκλησίας ’Ιωακείμ Γ', είναι ε'ργον εμβριθούς ’ιστορικής 
μελέτης. "Εξοχος κατ’ ηθικήν και κατά πνευματικήν έννοιαν ό έκλεκτός 
ουτος τοϋ Πανελληνίου πρωθιεράρχης και άξιος ήγεμών τής ’Εκκλη
σίας, ήγεμών λόγω καί νον καί καρδίας, καί ήθους καί άρετών καί 
μορφώσεως, έν τή πλήρει δράσεως ζωή αυτόν, ουδεμίαν περιλαμβάνει 
χρήσιν επιεικούς κρίσεως, ένω περί τό όνομά του συγκεντροϊ σήμερον 
τάς γλυκυτέρας ελπίδας καί τάς έθνικωτέρας προσδοκίας.

Καί οϋτω δ θρόνος τής Κωνσταντινουπόλεως επανέκτησε τόν οξύνουν 
καί δεξιόν πρόμαχον καί προασπιστήν τών δικαιωμάτων αύτοΰ, τόν άπό 
φνσεως καί χαρακτήρος προωρισμένον, ϊνα καί πάλιν κλείση τό μέγα 
άξίωμα διά τον οποίου, έκ νέου, μέ τόσον ενθουσιασμόν τόν περιέβαλλεν 
ή Μεγάλη ’Εκκλησία. Ή ’Εθνική συνείδησις τοϋ ελευθέρου καί τοϋ υπο
δούλου ’Ελληνισμόν καί ανθις είναι εστραμμένη πρός τόν ’Ιωακείμ Γ', 
τό γόητρον τον δνόματος τον οποίου, ή φήμη ή δικαία, τό παρελθόν, δπερ 
φωτίζει ή δόξα τής άφοσιώσεως εις τήν Θρησκείαν καί τήν Πατρίδα, 
προσδίδει εξαιρετικήν λαμπηδόνα καί έξαρσιν εις τήν ’Ελληνικήν ’Εκκλη
σίαν, ής εϊναι νϋν ή μεγαλοφρονεστέρα καί περίδοξος κορυφή, ή φέρουσα 
τοσοϋτον έπαξίως τό σκήπτρον τον Οικουμενικού Θρόνου.

Καί αί πρώτοι εκδηλώσεις τής ενεργείας τον περιβλέπτου τούτου ίερο- 
φάντου τής δλης ’Ελληνικής ’Εκκλησίας, άριδήλως καταδηλούσιν, όπόσον 
αισθάνεται τήν μεγάλην ’Εθνικήν καί θρησκευτικήν άποστολήν αύτοΰ, ό 
έκ δευτέρου κληθείς εις τόν ένδοξον θρόνον τής Βασιλίδος τών πόλεων, 
δν άνύμνησαν τόσοι Ιστορικοί καί πραγματικοί παραδόσεις.

(1902) I. ΑΡΣΕΝΗΣ
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ΤΑΣ ΤΥΧΑΣ της Σιωνίτιδος ’Εκκλησίας 
εύκλεώς ιθύνων και την εύημερίαν Αύτής άνενδό- 
τως έπιδιώκων,Μακαριότατος Πατριάρχης 'Ιερο
σολύμων Δαμιανός ό A°s έγεννήθή εν Μαρα- 
θοκάμπω της Σάμου τό 1848 έξ εύσεβεστάτων 
γονέων, πατρός μέν Κωνσταντίνου, μητρός 
δ’ ’Ελισάβετ. Τάς εγκυκλίους Αύτοΰ σπουδάς 
διανύσας έν τω ΙΙυθαγορείω Γυμ,νασίω και λίαν 
προώρως δοκιμάσας λύπας και πικρίας διά την 
στέρησιν των φιλτάτων Αύτοΰ. ευσεβώς δ ων 
άνατεθραμμένος κατέφυγεν εις τάς αύλάς τοΰ 
Κυρίου, και έν τή ούρανίη προσευχή έπεζητησε 
καί εύρε παραμυθίαν τών θλίψεων καί γαλήνην 

τής ψυχής Αύτοΰ. Καί όντως κατά τό 1872 κατετάσσετο έν τή χορείη 
τής γεραράς ’Αδελφότητος τοΰ Παναγίου Τάφου, ένθα έφ’ ικανόν έν 
διαφόροις ύπηρεσίαις τοΰ Πάνσεπτου Ναού της Αναστασεως υπηρετη- 
σεν τήν αφιλοκέρδειαν δέ καί ακτημοσύνην, τό σεμνόν τοΰ βίου, τήν 
χρηστότητα τής αναστροφής και τήν άλλην Αύτοΰ νοημοσύνην και ικα
νότητα διαγνώντες καί έκτιμήσαντες δεόντως οί αρμόδιοι, προήγαγον 
εις τό τής ίερωσύνης άζίωμ.α καί πρός διακονίαν εις το εν Ταίγανιω 
‘Αγιοταφικόν Μετόχιον έξέπεμψαν, ένθα αρκετά έγκρατής καί τής 
'Ρωσσικής γλώσσης έγένετο όπόθεν μετακαλεσάμενος Αύτόν ό τότε 
'Ιεροσολύμων μακαριστός ’Ιερόθεος ένεπιστεύθη Αύτφ τήν έν Καυκάσω 
έξαρχείαν τοΰ Παναγίου Τάφου. ’Επί τής Πατριαρχείας δέ τοΰ Μακα- 
ριωτάτου Πατριάρχου Νικοδήμου, παρ’ ου μεγάλως ηγαπάτο καί 
έτιμάτο, μετακληθείς διωρίσθη ώς έπίτροπος Αύτοΰ καί έξαρχος έν 
Κωνσταντινουπόλει τοΰ Παναγίου Τάφου’ και εν τη νεα ταυτη και 
ύψηλή διακονία τά μ.άλιστα διεκρίνετο, ευδοκιμ.ότατα επιτελών τ ανα
τεθειμένα Αύτω καθήκοντα’ οπότε, χολωθέντος τοΰ Πατριάρχου Νικο
δήμου ένεκα τοΰ σθένους καί τής παρρησίας, ην ειχεν όπως υιίκώς 
παραστήση Αύτω τό άδικον καί έπιβλαβές τής άπελάσεως εκ της χορείας 
τής ίεράς Αδελφότητος τοσούτων δοκίμων καί έν τοϊς μάλιστα έγκριτων 
αδελφών, άπήλλαξεν Αύτόν τής έν Κωνσταντινουπόλει διακονίας. Αλλά 
μετά χρόνον ένα, μετά τήν αποχωρησιν δηλονότι τοΰ Νικοδήμου και 
τήν έκλογήν ώς Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων τοΰ αείμνηστου και πεπνυ- 
μένου έκείνου Πατριάρχου Γερασίμου τοϋ Αον, ό αρχιμανδρίτης



ttjc — ιωνιτιδος ΈχζΑτ,'τίας. Μετά, ττν 
οχείας τοϋ την επιστασίαν τού έν

εκλογήν δέ ώς ΙΙατριάρχου Άντι- 
Βηθλεέυ. Προσκυνήματος έχοντος

Θαβωρίου Σπυρίδωνος, ΐζ·ηττ&η τό πρόσωπόν εκείνο, εις δ ήδύνατο καλ- 
λίτερον νά έμπιστευθή ό Πατριάρχης μετά της περί αύτόν ίεράς Συνόδου 
την επιστασίαν τηλικούτου ιερού Προσκυνήματος. Και έν τή περιστάσει 
ταύτη ή ολόθυμος γνώμη της ίεράς Συνόδου ύπεδείκνυε τόν αρχιμανδρί
την Δαμιανόν. Έν τή διακονία δέ ταύτη, ού μόνον τά άπό πολλοϋ 
χρόνου έν έκρύθμω καταστάσει καί έκκρεμότητι ύφιστάμενα ζητήματα 
τοϋ ύψίστου προσκυνήματος διά τής χαρακτηριζούσης Αύτόν περινοίας 
καί διαλλακτικότητος έξωμάλυνεν, αλλά καί τήν αγάπην καί τόν σεβα
σμόν τών διαφερομένων έθνών κατε'κτησε. Τάς σπάνιάς Αύτοϋ ταύτας 
άρετάς καί τόν ένθεον πρός τά έκκλησιαστικά πράγματα ζήλον Αύτοϋ 
άμείβων ό σοφός καί τών καλών έργων έραστής Πρωθιεράρχης τής Σιω- 
νίτιδος Εκκλησίας Γεράσιμος ό Αο$ προήγαγε τόν αρχιμανδρίτην 
Δαμιανόν εις ’Αρχιεπίσκοπον Φιλαδέλφειας διατηρήσας Αύτόν έν τή 
αύτή καί αύθις διακονία. Καί ό ύπ’ Αύτοϋ δέ ποιμαινόμενος λαός, διά 
τήν εύθύτητα τοΰ χαρακτήρος, τήν άπόλ,υτον άφιλοκέρδειαν καί άκτη- 
μοσύνην, τό φιλάνθρωπον Αύτοϋ ένδιαφέρον πρός τούς πτωχούς καί 
πάσχοντας, δι’ ίεράς περιέβαλεν Αύτόν υιϊκής στοργής καί άπειρου σεβα
σμού και μονονού έλάτρευεν Αύτόν. Έπί δέ τή στέψει τοϋ Τσάρου 
Νικολάου τοϋ Βου καί πάλιν ύπό πάντων ένεκρίθη ό Φιλαδέλφειας 
Δαμιανός καί άπεστάλη εις Μόσχαν όπως, μετά τοϋ αντιπροσώπου καί 
Γενικού Πληρεξουσίου έξάρχου έν Έωσσία τοΰ Παναγίου Τάφου πανο- 
σιολογιωτάτου κ. ’Αρσενίου νΰν δέ σεβασμιωτάτου αγίου Νεαπόλεως 
καί έπιτρόπου έν Κωνσταντινουπόλει, γνώστου τών προσώπων τε καί 
πραγμάτων τής χώρας έκείνης, μεγίστης δ’ έκτιμήσεως καί βαθείας 
ύπολήψεως άπολαύοντος παρά τοϊς άρχουσι καί μεγιστάσι τής Αυτοκρα
τορίας τών Τσάρων, άντιπροσωπεύσωσι τήν γερασμιωτάτην Σιωνίτίδα 
Εκκλησίαν' έπισπασάμενοι δέ τήν έκτίμησιν τών κρατούντων πολλών 
καί μεγάλων ήξιώθησαν τιμών. ’Ολίγον δέ μετά τήν έκ 'Ρωσσίας έπά- 
νοδον τοΰ Φιλαδέλφειας Δαμιανού, τοΰ άειμνήστου έν Πατριάρχαις 
Γερασίμου έκδημήσαντος πρός Κύριον καί χηρεύσαντος ούτω τοϋ 
Πατριαρχικού θρόνου, έκλήθη ούτος ώς Τοποτηρητής, καί μετά έξάμηνον 
έκλογικήν πάλην άνεδείχθη Πατριάρχης τής Σιωνίτιδος Εκκλησίας κατά 
τό 1897, ’Ιουλίου 10ί), ήτις καί έπέτειος τών γενεθλίων Αύτοϋ έστι. 
"Αμα δέ τή εις τόν ένδοξον τοϋ Άδελφοθέου θρόνον άναρρήσει Αύτοϋ, 
διά τής χαρακτηριζούσης Αύτόν άμεροληψίας έν πάσι, και τών επιδει- 
χθεισών προς πάντας φιλόστοργων καί πατρικών Αυτού διαθέσεων, την 
ειρήνην πάσι τοϊς άδελφοϊς έχαρίσατο. Ερευνητής δέ τού παρελθόντος 
καί προνοητής τοΰ μέλλοντος τυγχάνων, άπό τής θει<κ ευδοκία άναλή- 
ψεως τών ύψηλών Αύτοϋ Πατριαρχικών καθηκόντων διείδε καί κατενόη- 
σεν ότι δύο είσι τά κυρίως αίτια τής όλης οικονομικής κρίσεως καί τής 
άλλης πολυμόρφου καχεξίας τοΰ ίεροΰ κοινού τοΰ Παναγίου Τάφου' 
πρώτον υ.έν ό πολύς καί δυσανάλογος όγκος τών δανείων, άπό μακρών 
έτών κατεχόντων τό ιερόν κοινόν τοΰ Παναγίου Τάφου, 'και διά τών 
ύπερόγκων τόκων έξαντλούντων πάσαν αυτοΰ ζωτικήν ιζ.μαδα’ δεύτερον



δέ τό άπό τινων ετών έν τή Άδελφότητι τοΰ 'Αγίου Τάφου παρεισφρύ- 
σαν και κράτησαν πλημμελές σύστημα της άποκεντρώσεως, του κατα
μερισμού δηλονότι τών διαφόρων προσκυνηματικών προσόδων καί δή 
τών τοΰ πάνσεπτου ναοΰ της Άναστάσεως, καί ή δλως ανεξέλεγκτος 
αυτών διαχείρησις. Ούτω δέ ό Πατριάρχης Δαμιανός, ώς σοφός καί 
επιστήμων ιατρός σαφώς την διάγνωσιν ποιησάμενος, καί τούς έπισειο- 
με'νους ένεκα τών είρημε'νων αιτιών σοβαρούς καί μεγάλους κινδύνους 
κατά της Σιωνίτιδος ’Εκκλησίας ν’ αποσόβηση θέλων, βουλήν έβουλεύ- 
σατο μεγαλόφρονα. Καί πρώτον διά διαγγε'λματος Αύτοΰ πρός τήν ίεράν 
Σύνοδον άνατομικώς, ούτως εϊπεϊν, καταδείξας τά τε γενικά, μερικά, 
εξωτερικά τε καί εσωτερικά αίτια τής έπεσχάτων μάλιστα έπιδεινωθεί- 
σης καταστάσεως τών πραγμάτων της κοινότητος τοΰ 'Αγίου Τάφου, 
θερμώς έπεκαλε'σατο τήν άδελφικήν αύτής συνδρομήν πρός κατάργησιν 
τοΰ πλημμελοΰς συστήματος, τοΰ άσφαλώς εϊς καταστροφήν άγοντος, 
καί τήν έξεύρεσιν νέου ύγιεστέρου συστήματος επί άσφαλεστάτων τεθε- 
μελιωμένου βάσεων, πρός άπαλλαγήν μέν τών ύφισταμένων κακών, 
έξασφάλισιν δέ μελλούσης εύημερίας. ’Αλλά δυστυχώς οί αγώνες καί αί 
προσπάθειαι αύται αί ειλικρινείς τοΰ μεγαλοπράγμονος τούτου Πρωθιεράρ
χου, αί παρακλήσεις, οί ένθερμοι Αύτοΰ προτρεπτικοί λόγοι, αί παρακε- 
λεύσεις αί πατρικαί, ή διά ζωηρών χρωμάτων έξεικόνισις τοΰ άναμένοντος 
τήν άδελφότητα ζοφερού μέλλοντος καί τής άποσυνθέσεως τής άδελφό- 
τητος, έάν παρωρατο ή προτεινομένη ύπ’ Αύτοΰ καί επείγουσα δσον καί 
έπιβεβλημμένη ύπό τών πραγμάτων διόρθωστς, ταΰτα πάντα προσέκο- 
πτον προ δυσχερειών πολλών καί ποικίλων έ'ξωθέν τε καί έσωθεν προ- 
βαλλομένων. Ούχ ήττον όμως καί μεθ’ δλας τάς προσισταμένας ταύτας 
δυσχερείας καί τά χαλεπότερα τών αντικειμένων βουλεύματα ούκ άπε- 
θαρρύνθη καί τής έλπίδος καί τοΰ γλυκερού Αύτοΰ ονείρου τής παλιγγε
νεσίας τής ίεράς ’Αδελφότητος τοΰ Παναγίου Τάφου, ούδ’ όπωσοΰν άφέ- 
στηκε άλλ’ ύπό τής μεγαλόφρονος ιδέας καί τής κατά Χριστόν αύτα- 
παρνήσεως διαπνεόμενος, κατά τό παράδειγμα τών αειμνήστων μεγάλων 
Αύτοΰ προκατόχων, έν ώρα χειμώνος, διαπόντειον πελαγοδρομίαν άνέ- 
λαβε καί κατήχθη εις Βασιλεύουσαν, έπικαλεσόμενος τήν συναρωγήν τής 
Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίας καί τών λογάδων τοΰ εύλογημένου 
ήμών έθνους καί τήν κραταιάν ύποστήριξιν τής Σεβαστής Αύτοκρατορικής 
Κυβερνήσεως πρός πραγμάτωσιν τοΰ ίεροΰ Αύτοΰ σκοπού καί πόθου, ήτοι 
τήν διά τής έν γένει άνορθώσεως τής Αδελφότητος έξασφάλισιν αύτής 
μέλλοντος σταθερού, ίνα δύνηται αύτη άπερισπάστως ν’ άντεπεξέρχηται 
κατά τών πολιορκούντων Αύτήν μυρίων άναγκών καί ισχυρών έν κοσμικό 
πλούτω καί πολιτική δυνάμει πολεμίων. Ούτω δέ καί τά έπί τής άγιας 
Γής προαιώνια ιστορικά καί ήθικά δίκαια τοΰ εύλογημένου ήμών Γένους 
παραμείνωσιν αδιάσειστα και αλώβητα εϊς αιώνας.

Τοιοΰτος έν γενικαϊς γραμμαϊς ό τόν θρόνον τοΰ Άδελφοθέου περικο- 
σμών μεγαλόφρων Πατριάρχης Δαμιανός ό A°s.

(1902) Α· Γ.

« τ0Ν kosmon ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ *
XX ΜΙ Λ ΥΠΕΡΟΧΗ XX

ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ· ΜΑΤΣΑΣ
(·Ενωάχ·9η έν ΓερμανΙρ έπΐ τή βάσει προ ετών γενομένης 
I Ε-χαραχυ , £νταΰ«·α Φωτογραφίας)

μιας ίπιβληθεϊσα, ταχέως άναδει/θεϊσα ό κ. /.αόειριος Κ. 
άνεφάνη πάντοτε εις τών κυριωτάτων παραγόντων της Χρηματι 

Τοαπέζη τών Αθηνών, μετά τόν θάνατον τοΰ μεγαιοπραγμονο. Λεν 
Ιραπεζ·»’ ΙΙεθααζόγλον, ήτο.· ο' ένδεδειγμένος να τον διαδεχθη.

άξιου νά καταλάβη την 
θέοιν εκείνοι·· Καί τον 
διεδέχθη εις στιγμήν,^ 
καθ’ήν έπιοτενετο οτι η 
’Εθνική αληθώς άπω- 
>.εια τον ΙΙεόιιαϊόγΧον 
θά έκλόνιζε καί τά ιδρύ
ματα, ατινα εξνη’ωνεν ή 
τολμηρά εκείνον επιγει- 
ρηματικότης. Με την ε
κλογήν τοϋ κ. /.«ό- Μά- 
τθαώί Γενικόν Αιενθνν- 
τον τής Ί'ραπεζης Αθη
νών, το ήδη μέγα τοΰτο 
Πιστωτικόν καί Οικονο
μικοί’ ίδρυμα άπέκτησεν 
άνταξίαν τής περιωπής 
τον κεφαλήν. Ό αλησμό
νητος Ίωάννηε 11ε- 
όιιαζόγλονς ήτον άν
θρωπος εκτός συναγω
νισμού, άλλ* ό κ. Ζ.Μα- 
τόας πράγματι τόν αντι
κατέστησε και ουχί τον 
διεδέχθη απλώς εις τήν 
Αιοίκησιν τής Τραπέζης.

■όΠ 
' ίκανώτατος άλλα καί 

αγαθός, συντηρητικός καί 
πρακτικός, πρόθυμός υ- 
ποστηρικτής τοΰ καλόν 
ό κ. Μάτόαί, έχει κυ- 
ριολεκτικώς κατακτήσει 
τήν γενικήν έκτίμηοιν. 
Ή ‘Αθηναϊκή Κοινω
νία τόν θεωρεί ιός εν 
τών κοσμημάτων της, δια 
τήν Τράπεζαν δέ τών 
’Αθηνών είναι ό κυ- 
ριώτατος μοχλός τών ερ
γασιών της, ή “ν&™ότ£ ,οολ·ν οφείλεται καί τον μέλλοντος ή πρόοδος έπ
τών οποίων εις την 1 ποοαδοκίας. *Από ιδιοφυίας δεξιωτατος εις τη<
αυτόν στηρίζει τα. χρηστόν . - ά/.U κοινωφελείς επιχειρήσει.
Τραπεζιτικήν Αιοίκησιν. ει. τα. επωφεεεις
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έρείδεται ούχί εις παρακεκινδυνευμένους υπολογισμούς, οΐτινες άγουοιν εις ραγδαίας 
πτώσεις, άλλ* εις την αύτοπεποίθησιν, εις τά δεδομένα. Τούτου ένεκα καί η τώρα προϊοΰσα, 
η ισχυρά άνύψωοις τών εργασιών τής Ιραπέζης τών * Αθηνών,?; έμφανώς καταδη- 
λοΰσα αδρά τά έχέγγυα εύρωστίας καί πανηγυρικά τά μαρτύρια τής ευημερίας τής ηθικής 
ενός τελείου οργανισμού, είναι ίδικόν του κατόρθωμα. Εις την νέαν δράσιν τής ζωής 
αυτής, μετά τήν άδικον έκ τής ζωής εξαφάνισα· τοΰ μεγάλου άνιδρυτοΰ της Ίωάννου 
(Ιεόηαζόγλου, ή Τράπεζα τών ’Αθηνών ύπό τόν κ. L* Μάτόαν χειραγω
γόν με μετρημένου καί άσφαλώς μεριμνώντα περί αύτής, ευθύς έξ αρχής πάνοπλος είσ- 
ήλθεν εις μίαν νέαν επίσης προοδευτικήν καί κατακτητικήν άπό εκείνην τοΰ παρελ
θόντος περίοδον.

καί Εθνικής φιλοδοξίας πεφωτισμένος εις όλα τα

+ ίζΑΦΕΙΡΙΟΣ ,Κ ξΚΑΤΣΑΣ + 

(Κατά τελευταίαν Φωτογραφίαν γενομένην 
έν Παρισίοις)

Καί ώς πρόσωπον όμως ό κ. Ζαφείοιος Μάτόας περικοσμεΐται άπό τά έπι- 
φθονώτερα δώρα. Συμπαθής, ελκυστικός, έχων εις τά χείλη αύτοΰ ένθρονισμενην 
τήν άλήθειαν, καί έπί τής μορφής λάμπουσαν ■ τήν προσήνειαν, εμπνέει τήν εμπιστο
σύνην καί τήν πεποίθησιν, σεβασμόν βαθύν καί εις τους πρεσβυτερους, φιλίαν δέ 
θερμήν καί εις τούς νεωτέρους, ασκών τήν αυστηρότητα άνευ σκαιότητος, τήν αξιο
πρέπειαν άνευ κόμπου, τήν διάχυσιν άνευ ταπεινώσεως καί τό δημοφιλές άνευ ισοπε- 
δώσεοις. Ή καρδία του ζωγραφίζεται εις τό πρόσωπον' διαφανής φωλεά τοΰ άγαθοΰ, 
ό νους τον εστία βαθείας κρίσεως' ό χαρακτήρ του καί τά φρονήματα αύτοΰ σιδηρά καί 
ακλόνητα. Ύ) κ. Ζαφείριος Μάτόας είναι, έξ ορμητικής φύσεως, έξ ήθικοΰ χαρακτήρος 
και διανοητικής αγωγής τύπος προοδευτικός’ οξύς εις άντίληψιν, άκαμπτος εις την 
ευσυνειδησίαν άνεδείχθη ένωρίτατα αγωνιστής σθεναρός καί αθλητής άπό κοινωνικής 

τείνοντα εις τήν Οικονομικήν καί 
Κοινωνικήν άνάστασιν τής Πα
τρίδος αύτοΰ. Καμμία τολμηρά 
βλέφις δέν ταράσσει τήν ψυχι
κήν του ισορροπίαν, ουδέ τόν 
καθιστά καμμία άλλη δύναμις 
απρόσιτοι· ή υπερόπτην. Να
πολέων τής θετικής εργασίας, 
έπαρκεΐ εις πάντα. Μέ φαντα
σίαν άνεπτυγμένην κρατεί τά 
νήματα όλων τών σωφρόνων 
επιχειρήσεων τής Τραπέζης 
’Αθηνών, ής τόσον έπιζήλως 
προίσταται, δίχως ό άνεμοστρό- 
βιλος τών ποικίλων εργασιών 
του νά κλονίζη ούδ* έπ* ελάχι
στου άπό τόν κεντρικόν εντός 
τής ψυχής του θρόνον τόν εν- 
γενή πατριωτισμόν καί τάς δια- 
θερμοτέρας διαθέσεις, αίτινες 
τόν διαπνέουσιν. Μεταξύ τών 
νέων γενεών ό κ. Ζ. Μάτόας 
απομένει προσωπικότης έλκύ- 
ουσα τήν έκτίμησιν τών κρα- 
τούντων τά σκήπτρα καί εις τήν

Πολιτικήν καί εις τήν Τραπεζιτικήν, ή δέ συμμετοχή του ούχί άπαξ έπεζητήθη καί 
έκρίθη απαραίτητος καί χρηοιμωμάτη. Φίλος τής αγαθοεργίας ενθαρρύνει πάντοτε τα 
Γράμματα καί τάς Τέχνας, καί άείποτε φαίνεται προσηνής άντιλήπτωρ εις δυσχερείς 
περιστάσεις πρός τούς άξιους συμπάθειας. Τ* όνομα του καί έν τώ εξιο κόσμο) έχει 
τήν κρατίστην φήμην, εις τάς επιτυχείς δ* ένεργείας αύτοΰ οφείλεται η επιτυχία 
πολλών συνδυασμών, ένισχυτικών τής παρ* ήμϊν χρηματιστικής καί έμπορικής 
κινήσεως. *Ενήμέρος, όσον ούδείς άλλος εις ό,τι αποβλέπει τόν κύκλον τών έργα- 
σιών, τών συμφερόντων, τής Τραπεζης τών ’Αθηνών, εντριβής γνώστης τής τρο-

χίας, ήν αϋτη οφείλει νά διανύση, όπως άπό προόδου βαίνει εις πρόοδον, ό κ. 
Ζαφείριος Μάτόας άποτελεΐ διά τούς μετόχους αύτής καί τήν τύχην της τόν 
ασφαλέστερου τών οδηγών καί τόν θετικώτερον τών Διοικητών.

Κινέζικα Π?]ηματα
/7ρό χιλίων καί επέκεινα χρόνων ό Τσέγκ-Κί-Τόγκ, εις τών Λαϊχωτέρων Ποιητών 

τής Κίνας, έγραφεν*ΕρωτικάΤραγούδια, άτινα έκτοτε περιεσώθηοαυ ώς αληθινά κειμή
λια τής Κινεζικής Μόύσης καί μετεφράσθησαν εις όλας τάς γλώσσας τοΰ Κόσμου. Εις 
τάς σελίδας τής ^Ποικίλης Στοάς» κατωτέρω φιλοξενώμεν τρία έξ αύτών εις τήν 
* Ελληνικήν, άτινα μετέφρασεν ό έν Σμύρνη γλυκύτατος ποιητής καί διαπρεπής Δικη
γόρος, άπό τά πρώτα δέ βήματα τοΰ 'Έργου ημών έγκριτος συνεργάτης καί φίλος κ. 
Μιχαήλ ’ Αργυρό πουλος.

Slovjovdia ζης *&1ράωης
Ι^^ΟΒΩ λουλούδια ύλόδροσα,’μέ μάτια βουρ-

[κωμένα, 
Για νά τά στείλω σ’ ένανε πού έφυγε στά 

[ξένα. 
Τό ξέρω πώς ύά φθάσουνε χλωμά καί μαρα

μένα, 
Μά τό ’ύέλ’ ή άγάπη μου : Νά μοιάσουν σάν 

[κ’ εμένα.

'3C άμορφη
ϊί ΤΟΤ ποταμού τής άκρηες άνίΚζουν οί λα- 

[ λέδες
Κι’ όλοι τούς λένε πειώμορφους άπό τήν 

[ώμορφιά μου
Μά πέρασ’ άπ’ τόν ποταμό - καί μέδανε καί 

[μέδες
Κι’ όμως.... κανείς τά λούλουδα δέν κύτταζε 

[μπροστά μου!

'3Κ 3ΐανδρεμένη
— Τ’ αστραφτερά μπριλλιάντια σου 
ΙΙοΰ ξένε μοΰ χαρίζεις, 
'Αν καί δέν εΐμ’ έλεΰθερη 
Τά πέρνω άφοΰ τ’ ορίζεις.
Καί γιά τής τόσαις χάραις σου
Κι’ άγάπη σου, επάνω
Στή μεταξένια ζώνη μου
Γιά μιά στιγμή τά βάνω..

Μά ’μαι άπό τίμια γεννειά
Καί αρχοντιά γιομάτη,
Κ’ είναι τρανός δ άντρας μου 
Μές σέ τρανό παλάτι.
Κι’ ώρκίσΟηκα παντοτεινά 
Νάμαι στή γής δική του.
Νά ζήσω μοναχά μ’ αυτόν 
Καί νά χαθώ μαζύ του.....
Σοΰ στρέφιυ πίσω, ξένε μου.
Τά πλούσια σου μπριλλιάντια, 
Θά βρής δυώ δάκρυα πάνω τους 
Δυώ τής καρδιάς διαμάντια, 
Πάρτα : Σοΰ λεν’τόν πόνο μου, 
Χωρίς νά τό θελήσω, 
Γιατί πριν πάρω άλλονε, 
Νά μή σε απαντήσω ! ; .. .

[Κατά ήν Τσέγκ-Κ'ι-Τόγκ]
(Σμύρνη) Μ. ΑΡΓΤΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΓΚΑΡΔΙΟΝ χαράν θά α’ισθανθή δ αναγνώστης των κατωτέρω γραμ
μών δΓ ών γνωρίζεται εις τούς φίλους καί ύποστηρικτάς τής «Ποι
κίλης Στοάς» συμπαθέστατη φυσιογνωμία, καλαίσθητος καί φιλότε
χνος άνήρ, δ κ. Μιχαήλ Ά. ‘Ραφαήλοβιτς, τής Θέμιδος έπιστήμων 

εύπαίδευτος. ’Από τήν Νήσον εκείνην, ής τό φυσικόν κάλλος ένεψύχωσεν ή 
Βασίλισσα τοϋ Πόνου, ή μονάζουσα τού ’Αχίλλειου, φέρει άποτετυπωμένα 
εις τήν ψυχήν καί τήν καρδίαν δλα τά δωρήματα, τά δποϊα εμπνέει ή γλυ- 

κΰτης τής Φύσεώς καί τό 
ψυχικόν μεγαλεϊον. Πλή
ρης ώραίων αισθημάτων, 
έλαυνόμενος, άπό τόν α- 
σβεστον πόθον νά ένισχύ- 
ση τάς άγαθάς τάσεις καί 
νά έμψυχώση τούς σκο
πούς τής προόδου καί 
τοΰ Πολιτισμού, έχων έμ
φυτον τό καλλιτεχνικόν 
χάρισμα καί ιδέας άπο- 
βλεπούσας εις τήν προα
γωγήν τής Φιλολογίας 
μας, ένεκολπώθη τό έρ- 
γον τΐ}ς«ΠοικίληςΣτοΰς», 
έξ αγνής έκτιμήσεως καί 
συμπαθής πρός τόν άδι
κον καί αίφνίδιον θάνα
τόν της — επιθυμία μάλ
λον—παρωτρύνθη νά τήν 
άνασύρη έκ τού σκότους, 
έκ τής νεκροφάνειάς καί 
τού ληθάργου εις δν τήν 
έβύθιζεν έξαφνική παρα
ζάλη, καί νά συνέχιση τήν 
δυσαναπλήρωτον έκδοσίν 
της μέ μίαν αδελφικήν 
καί γενναιόφρονα έφεσιν, 
μέ ιδεώδη πατριωτικά 
καί καλλιτεχνικά, συνερ- 
γαζόμενος μετά τού ’Αν
ταίου τής Έλληνικής’Εκ- 
δοτικής, τού ίδρυτού καί 
δημιουργού τής < Ποικί
λης Στοάς», τοΰ άκατα- 
βλήτου καί εις αίσιον 
μέλλον μετά πίοτεως 
έσαεί άποβλέποντος, τού 
μανιιόδους τού καλού ερ
γάτου κ. Ίωάννου Άρ- 
σένη.

Διά τής σελίδος ταύτης
διαδηλούνται εύγνώμονα αισθήματα πρός τόν κ. ’Ραφαήλοβιτς, τού οποίου ή 
όνειροπόλος ψυχή, ό απαράμιλλος χαρακτήρ, ασφαλίζει τής μοναδικής παρ’ 
ήμΐν Έπιθεωρήσεως τήν νέαν σταδιοδρομίαν. Ο’ιστρηλατούμενος ούτος άπό τά 
ζώπυρα τής νεότητος,εγκαινιάζει διά τής έκλάμπρου άλλά καί περιπετειώδους 
Δεκαττενταετηρίδος τής «Ποικίλης Στοάς» τήν είσοδόν του εις τήν Φιλολογικήν 
καί Καλλιτεχνικήν ζωήν τής πατρίδας του καί εισέρχεται μέ δλα τά εφόδια 
εΰγενούς πολεμιστού εις τόν στίβον των πνευματικών αγώνων, μέ τήν τόσφ 
Πανηγυρικήν άνάληψιν ενός έργου, οΐον ή «Ποικίλη Στοά», ής ή παλμώδης 
καί μεταρρυθμιστική ιστορία είναι μέρος σημαντικόν τής 'Ιστορίας τών Νεο
ελληνικών Γραμμάτων.

* λ. ΡΑΦΑΗΛΟΒΙΤε *

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
ΤΗΣ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ Λθ

Κατά στιγμάς ποτέ σχολής 
Όταν τδ βλέμμα προσηλοϊς 

’Επί τών στίχων τούτων,
Είς μάτην Θά άναζητής 
Μη τις είς τούτους ποιητής 

Σοφίας κρύπτη πλούτον·

Άπλοϋν ύπέχουσι σκοπόν 
Νά συντηρήσωσι νωπόν 

Τό φίλτρον τής πατρίδος 
Στά στήθη σου καί. ζωηράν 
Τήν μνήμην, όταν ης μακράν, 

Τής γής τής Έλληνίδος.

Έχει έπίσης γαλανόν
Ή ’Ιωνία ούρανόν

Και μύρτους καί δαφνώνας 
Γόησσαν έχει καλλονήν, 
Ποίησιν, τέχνην καί φωνήν, 

Άλλ’ δχι Παρθενώνας.

Όταν τό βήμα όδηγής 
Μακράν τής Έλληνίδος γής 

Μηδέποτε λησμονεί
Τήν γήν αύτήν τήν προσφιλή, 
Όπου ροδόχρους ή δειλή 

Φύεται άνεμόίνη.
Έν Άθήναις κατά μήνα Μάρτιον τοϋ i8g5

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ

1 θ'"



Στοά Β

Ο ΜΑΕΣΤΡΟΣ

Έ&ν ήτον άλλος καί δέν ήτον αυτός— 
ό Νιόηος ό Λαυράγκάς — θά είχα ένα 
παράπονου. 'Ότι δέν έπέβη καί αυτός ό 
Κεφαλωνίτης καμμιάς σκούνας, διά νά 
μεταβή εις τούς τόπους δπου ή Κεφαλ- 
ληνιακή μεγαλοφυία ανακαλύπτει τά διά
φορα Κλονδαίκ καί στουπώνει τά κοίλα 
ζωνάρια μέ χρυσόν.

’Αλλά πώς νά έκφράσω τοιοΰτο παρά- 
πονον κατά τοΰ αθώου ανθρώπου ό όποιος 
περιεφρόνησε τάς σιτεμπορίας καί έγεινε 
καλλιτέχνης διά νά ρίψη ολίγα ψήγματα 

χρυσού εις τά κενά ταμεία της έλληνικής μουσικής ; Κεφαλλήν θά είπή 
έν από αυτά τά δύο. “Η θυλάκιον η καρδιά. “Η ρίψιμον διά μέσου θα
λασσών καί χαμός εις τόπους αγνώστους καί μόχθος καί κέρδος, ή καθ- 
ήλωσις εις τόν τόπον τής γεννήσεως καί μέθη μέ τόν στίχον καί μέ την 
νόταν. Εις την δευτέραν κατηγορίαν ύπήχθη καί ό Λαυράγχας. Όταν 
ήτο παιδίον, κάποιος θά διέγνωσεν δτι κάτι μέσα του έμούγκριζε — δέν 
επιτρέπεται άλλη λέξις διά τά δαιμόνια τού ταλέντου — ή θά είδε τά 
δάκτυλά του τά σπαραγγιοειδή, καί θά είπε.

— Παιδί μου τά δάκτυλά σου δέν είναι νά κρατούν πένναν καταστι- 
χογράφου. Είναι διά νά δέρνουν τά κόκκαλα τού πιάνου καί νά βγαίνουν 
από μέσα αί δαμασμέναι άρμονίαι καί τά ύποφλοισβίματα τής άνησύχου 
θαλάσσης τών μελωδιών ή όποια βογγα μέσα εις μίαν μουσικήν ψυχήν.

Είπεν ό άγνωστος άνθρωπος, καί έγένετο. Έγένετο δηλαδή τό Ικτερ- 
ρΐτσο .Ιΰρι,κο, κάτι μινουέττα, ένα ΙΙένταθλον, καί έπί τέλους τό τρί
τον—τό πρώτον θέλω νά είπώ—ελληνικόν μελόδραμα «οίζ/ύο ’ΛόεΛφοί» .

’Εάν περιμένετε καμμίαν κρίσιν περί τού έργου, είναι περιττόν νά 
σάς είπω ότι δέν ανήκω εις την συνομοταξίαν τών κρινόντων μουσικήν 
έν Έλλάδι, αφού άπλούστατα δέν ύπάρχουν τοιαύτα όντα εις τόν άτυχή 
αυτόν τόπον, έστω καί αν έξέρχωνται ενίοτε κριτικαί εγκύκλιοι έξ ένός 
τμήματος τού υπουργείου τής Δικαιοσύνης, αθώα δημόσια έγγραφα από 
τά όποια λείπει μόνον ό αριθμός τού πρωτοκόλλου καί τής διεκπεραιώ- 
σεως. Γνωρίζω μόνον δτι εις τό πρώτον διάλειμμα τής πρώτης παρα-

στάσεως τών «z/ύο ΜόεΛφώκ» εΰρέΰτρι εις τά παρασκήνια καθ’ ήν ώραν 
50 άνθρωποι κατεφίλουν ανηλεώς τόν μουσουργόν, κινδυνεύοντα νά φα- 
γωθή από τούς λυσσώδεις ασπασμούς καί νά πέση ατυχές θύμα ένός 
θριάμβ ου. Όσον δέ καί αν ήρώτησα τήν γνώμην τών «ειδικών» περί τού 
έργου, δέν κατώρθωσα νά λάβω άλλην άπάντησιν παοά μόνον ότι τό 
έργ ον ήτον επιτυχία όχι συνήθης. Διότι καί εκείνος ό «ειδικός» ό όποιος 
δέν εύρισκε τήν μουσικήν σύμφωνον πολύ μέ τό πνεύμα τού έργου, κα
τέληξε νά μού είπη ό’τι τό o.lor είναι επιτυχία. Καί ό άλλος ό όποιος 
τά έμασσούσεν έπί πολύ διά νά εύρη τό τάδε ή τό τάδε έλάττωμα, κα- 
τώρθωσεν έπί τέλους νά φθά- 
ση διά διαφόρων παρόδων εις 
τό συμπέρασμα δτι τό έργον 
«έχει πολύ πράμμα». _Μή 
λησμονείτε άλλως τε δτι εύ- 
ρισκόμεθα εις τόπον, δπου, 
αν δέν ύπάρχη τίποτε άλλο, 
ύπάρχουν τούλάχιστον αξιώ
σεις. *

Ό βαθύπλουτος, ό όποιος 
ουδέποτε έχαμπάρισε τήν 
καλλιτεχνίαν, ούτε τόν άπ- 
ησχόλησε ποτέ ή ύπαρξις 
τοιαύτης νόσου έν Έλλάδι, 
εισέρχεται εις τάς καλλιτε
χνικά; έκθέσεις ή εις τά θέα
τρα μέ αξιώσεις·. ΙΙαρέστη- 
μεν δέ πρό ολίγου καί εις 
τήν κατωτέρω δίπρακτον κω
μωδίαν, δτι ένφ ό ελληνικός 
μελοδραματικός θίασος μετά 
τήν σύστασίν του έπλανάτο 
ζητών 2.000 δραχμάς διά 
τά πρώτά του έξοδα καί ού- 
δείς ήν ό άκούων, τό κοινόν 
μετέβη εις τό θέατρον νά τόν 
ήναι καλός καί άριστουργηματικός. 
μεν — έδίδετο εις τόν ύποφαινόμενον 
τολμήση νά έκφράση j/,ίαν γνώμην απλού θεατού τής πλατείας διάτό έρ
γον τού κ. Λανράγκα, θά είχε καί αύτός τό θράσος νά είπη δτι ή εισα
γωγή τής δευτέρας πράξεως,τό« Ή.ΙιοόασΙ.Ιεμρ,α» δηλαδή δέν είναι τίποτε 
άλλο εί μή εισαγωγή τών θειοτάτων ήχων τής φύσεως μέσα εις τάς οπάς 
τών αυλών καί εις τά κουφώματα τών οργάνων. Διότι νομίζει κανείς 
πράγματι δτι ως έν άποκαλύψει ονείρου, έτραγούδησε τήν μελωδίαν έκεί- 
νην εις τό ούς τού κ. Λανράγκα μία ορχήστρα δρυμών, πουλιών, αυρών,

®Ι ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Σ. ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ I®

άκούση, μέ αμείλικτους αξιώσεις νά 
’Αλλά εάν — διά νά έπανέλθω- 

ή συνταγματική ελευθερία νά



Ο Ποικίΐη

φαράγγων,ρυακίων."Οτι ή σύνθεσις εκείνη είναι άπό τούς πλέον μεγάλους 
ύμνους ποϋ ήκούσαμεν ημείς οί ζώντες έδώ τουλάχιστον, προς την ώραν 
τοΰ εσπερινού, την ώραν των λιποψύχων έκπνοών τού φυτοκόσμου, την 
ώραν των ύστατων ήλιοφιλημάτων, την ώραν των παναρμονίων ψιθύρων.

Αυτός είναι ό ποιητής, αύτός ό μαέστρος. ’Αλλά μαέστρον κυριολεκτι
κός βεβαίως δέν δικαιούμεθα ακόμη νά τόν ονομάσωμεν. Και τό διατί 
είναι γνωστόν."Οπου δέν ύπάρχουν τά στοιχειώδη μέσα τού καταρτισμού 
μιας ορχήστρας, ό τίτλος «μαέστρος» ομοιάζει μέ τόν τίτλον μερικών 
Ελλήνων κομήτων. Εις την 'Ελλάδα δέ λείπει, ώς γνωστόν, και τό 

άλφα τού καταρτισμού μιας ορχήστρας, αφού αί ύπάρχουσαι άπόπειραι 
ορχήστρας έξαρτώνταιαπό το έλεος των μουσικών τής φρουράς. Είναι περιτ
τόν βέβαια νά έπεκταθώ ζητών δλους τούς λόγου; διά τούς οποίους μαέ
στροι ώς ό Λανράγχας χαΐ ό Σπι/τέΛης οζί ήμπορούν νά εκγυμνάσουν ορ
χήστραν καί έτοποθέτησαν ασφαλώς την μπαγκέταν εις τό ράφι. Οί λόγοι 
είναι γνωστοί, όσοι δέ δέν τούς έμαθον ακόμη, ας τούς ζητήσουν από τούς 
Έλληνας βαθυπλούτους οί όποιοι δέν παύουν ποτέ νά έχουν καί τάς γνω- 
στάς αξιώσεις·. «

Μετά τόν Λανράγχαν α.' έλθωμεν καί εις τόν Λιόηοχ.Έστι δέ Νιό- 
νιος —ό άνθρωπος δηλονότι —μία άνάμνησις Σειληνού, ένα μουστάκι 
καί ένα πολλά λέγον μούσι πυρίςανθον ώς θύσανοι αραβοσίτου, δύο γυαλιά 
χρησιμεύοντα διά νά κρύπτουν ολίγον την άθωοτάτην των ειρωνείαν οί 
κατεργαράκοι οφθαλμοί, ένα ήμίψηλον, δύο χέρια από πίσω, καί μία ελα
φρά κύρτωσις τής ράχεως απαραίτητος μετά την σύνθεσιν ήνός μελοδρά
ματος. Προσθέσατε εις αυτά όσα γέλοια θέλετε,διότι ό Νιόνιος είναι 'Ηρά
κλειτος εις τά γέλοια, προσθέσατε τό τραβηχτικόν τής γνήσιας Επτανη
σιακής προφοράς, ολίγον φύσημα τό όποιον τού άνασηκώνει τούς ρώθωνας, 
ολίγον μάου; τό όποιον παίζει εις τού Σουρή, πολύ κλείσιμον εις τά σαλό
νια, πολλήν του αηδίαν όταν αναγκάζεται από σαλονίστικην γυναικείαν 
παράκλησιν νά παίζη πιάνο, ολίγον μποεμισμόν, καί ολίγον (!) ξενύχτι.

Ζ. Λ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

◄ ···►
ΞΕΦΥΛΛΑ ΛΟΪΛΟΥΔΑ*

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
ΜΕΛΩΔΙΑ ΔΙ’ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΎΜΒΑΛΩΝ

I

μουσική

Είχα ενα όνειρο μόλιο σέ είδα 
και μ’ άποκοίμησε γλυκεία έλπίδα 
Ή γή μοϋ φάνηκε δλη ανθισμένη 
κι’ ή νύχτα ή μαύρη σάν φωτισμένη,

Σέ λίγο ϊύπνησα, σβυσταϊς έλπίδεο, 
χαμένα όνειρα, χλωμαΐο άχτίδες. 
Ξέφυλλα λούλουδα, πικρή εΰωδιά 
καί δάκρυα πέλαγος, άδεια καρδιά.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ

Mouvement Modere (J = 66)

Δ. Σ. ΑΑΤΡΑΓΚΑ

ΠΟΙΓΙΖΙ2

t Δ. ΗΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

Ρ: ties doux et passione
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^a ©ma
Πως μ’ αγαπάς τδ Εεύρω 
χωρίς νά μοΰ τδ ’πής, 
τδ λένε οι οφθαλμοί σου 
οΐ τόσον.ειλικρινείς.

’Αδιάφορη τού κάκου 
στέκεις όταν μέ ίδής 
τά μάηα σου μοΰ λενε 
δ,τι δέν θές νά πής.

Τού κάκου.μοϋ τδ κρύβεις 
γιατί δέν μέ γελάς 
τά μάτια σου μοΰ λένε 
καί σύ πώς μ’ άγαπας.

Καί έγώ γχά αύτά τά μάτια 
ώρκίσθηκα νά ζώ 
ποϋ στδ δικό σου πείσμα 
μοΰ λένε σ’ αγαπώ.

Τ Δ ΗΛΙΑΚΟΠΟΓΛΟΣ

ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ
(Στ ιγμ ιότυπον)

εν ύπάρχει Αθηναίος —θά έλεγον "Ελλην. διότι πλειστάκις διέτρεξεν από άκρου 
εις άκρον ολόκληρον την Ελλάδα—άγνοών την βραχύσωμον, αλλά πλήρη ζωής, 
τήν αεικίνητον και άκαταπόνητον δεσποινίδα Σεβαστήν Καλλισπέρη.

Είναι προσωπικότης γνωστότατη, κατακτήσασα τόν τίτλον τής δόξης διά μό
χθων και κόπων, δι* αγωνων κα'ι μαρτυρίων ετι, διότι όντως μαρτυρικόν βίον 

μετήλθεν ή φιλόπατρις κόρη, δπως κατορθωση να μετάδοση και μετάγγιση εις μυριάδας τρυ
φερών ψυχών τούς άδάμαντας τού πνεύματος κα'ι τής καρδίας της. Έπάλαισεν ως παλαι
στής, άψηφίσασα πάσαν πρόληψιν και πάσαν άντίδρασιν.

Και πώς ήτο δυνατόν νά μή εύρη άντίδρασιν έν Έλλάδι και δη ίσχυροτάτην, αφού έζή- 
τει να πράξη τό καλόν ·, Έν τή ίδιοτρόπω ταύτη χώρα δέν επιτρέπεται ατιμωρητί τις να 
εύεργετή..·. Δικαίως δέ κα'ι κοινώς λέγεται «κά/ze χα.?ό δια ra εύρης τον ριπεΛαν σου!»

Κα'ι πράγματι τόν εύρε τόν μπελάν της ή φιλοπρόοδος κα'ι κατά ένα αιώνα προτρέξασα 
τών συμπολιτίδων της Έλληνίς. "Οταν είσήλθεν εις τό Άρσάκειον, ώς διδάσκαλος τής . . . 
Γαλλικής, αυτή ή διαπρέψασα ώς ακροατής έν τή Σορβόνη, αυτή ή έπισπασαμένη τοσαύτα 
έγκώμια απανταχού έν τή Δυτική Ευρώπη, ταχέως εύρέθη έν μέσω άκανθών κα'ι τριβόλων, 
όπόθεν έζήτησε δι’ εύγλωττου παραιτήσεως ν’απαλλαγή, διότι έκινδυνευε να πάθη ασφυ
ξίαν έν μέσω τών μοναστηριακών έκείνων τειχών, οπού τόσον ολίγον σταδιον παρείχετο εις 
την ρηξικέλευθον παιδαγωγόν.

"Απαξ έξελθούσα έκειθεν, έδόθη ψυχή τε κα'ι σώματι εις την έποπτείαν τών Δημοτ. Σχο
λείων, θέσιν, ήτις έδημιουργήθη χάριν αυτής, άναδειχθείσης άπαραμίλλου έν τή έξασκήσει τού 
νέου τούτου αξιώματος. Κατά πόσον ευεργετικώς ή δεσποινίς Καλλισπέρη έπέδρασεν έπϊ 
τής άναπτύξεως τών Έλληνοπαίδων, άς ’ μαρτυρήσωσιν ούχ'ι λόγοι, άλλ* έργα, έργα απτά 
και αισθητά, κοινωφελέστατα κα'ι σωτήρια διά τήν μικράν μας Πατρίδα. Διότι αυτή πρώτη 
είσήγαγε πλείστας καινοτομίας εις τας δημοτικός σχολάς, μετά ζήλου δέ και ένθουσιώδους 
πατριωτισμού ύπερεμάχησεν υπέρ τής εισαγωγής τής έγχωρίου ύφαντσυργίας, πείσασα, δπως 
οί μικροί έλληνόπαιδες ένδύωνται μέ τά τόσον στερεά και εύωνα άμα ύφάσματα τής ημεδα
πούς βιομηχανίας.

’Αλλά δέν ήρκέσθη εις τούτο μόνον. Προς εύόδωσιν τών ιδεών τούτων εις τινας πόλεις 
τής Ελλάδος συνέστησε * Εταιρείας Κνριων καί ’ Εργαστήρια, οια τά έν Τήνω κα'ι Μεσο-
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λογγίω, έσχάτως δέ συνέλαβε και τό έθνικώτατον σχέδιον τής εισαγωγής τής Σηροτροφίας 
εις τά δημοτικά σχολεία, ζητήσασα προς τούτο τήν πεφωτισμένην συνδρομήν τού έν τή 
Τριανταφυλλιδείω Σχολή ειδικού καθηγητού κ. Γ. Κυριάκού. Συγχρόνως δέ τ> ακούραστος 
δεσποινίς παρά τόν λόγον και τήν πραξιήδέν άφηνε ουδέ τήν χεΓρα αδρανή, αλλα δια φλογε
ρών άρθρων έν τή «· Άκροπόλες» έκθέτουσα τάς ιδέας αυτής έπειράτο κα'ι εις εύρύτερον 
κύκλον νά διάδοση και οικείας τούς πάσι καταστήση.

"Οπως δέ μή παρέλθωσιν ώς έαρινά άνθη αί ένέργειαι και αί προσπαθειαί της συν- 
τάξασα υπόμνημα 
ύπέβαλε τούτο εις 
τήν ήμετέραν Βου
λήν, κατορθώσασα 
δπως πολλα'ι προ
τάσεις αυτής περί 
πρακτικωτέρας 
παιδεύσεως και ι
δίως τής εισαγω
γής τής βιοτεχνίας 
εις τάς σχολάς τών 
άρρένων γείνωσι 
δεκτα'ι και έφαρ- 
μοσθώσιν.

Άλλ ’ δπου ή 
δεσποινίς Καλλύ- 
σπέρη άνέδειξε 
παν το διακαίον 
αυτήν φλογερόν 
τής φιλοπατρίας 
αίσθημα κα'ι τά 
ύψηλα εθνικά της 
ιδεώδη, ήτο κατά 
τάς παραμονάς και 
διαρκούντοςτού ά
τυχούς ημών πο
λέμου, δτε δι’ΰχ- 
κ.Ιήσεως εις τρεις 
Ευρωπαϊκαςγλωσ - 
σας συντεταγμέ
νης και προς ά- 
πάσας τάς έν τή 
Εσπερία ομοφύ
λους άπευθυνομέ- 
νης έπεκαλειτο τήν 
ύπέρ τού ευγενε- 
στάτου τής Κρή
της αγώνος ώς και 
ύπέρ τών αναμφι- 
σβητήτων τής Μη- 
τρός Ελλάδος ιε
ρών Δικαίων αρω
γήν και σύμπραξιν 
αυτών.

Ή εκκλησις αυ
τή ώς κα'ι έτέρα 
όμοια προς αυτήν τήν κραταιοτάτην τής Βρεττανίας ’Άνασσαν άπευθυνομένη'4ένεποίησαν ού 
σμικράν παρά τούς ισχυρούς έντύπωσιν, έξήγειραν δ’ ετι μάλλον τήν συμπάθειαν κα'ι τό εν
διαφέρον τού πεπολιτισμένου κόσμου ύπέρ τής ούτω απελπιστικώς μαχομενης μικράς ταυτης 
γωνίας τής Ευρωπαϊκής ’Ηπείρου.

Άλλ* ούχ'ι μόνον ώς Ιίαλλάς κα'ι ώς έργάνη Άθηνά ήγωνίσθη και διέπρεψεν ή θερ- 
μουργός νεανις. Παρά τάς ασχολίας ταύτας δέν ημέλει ουδέ τών κλασικών σπουδών κα'ι τής 
αρχαίας Τέχνης τήν μελέτην, διά πλείστων δέ διαλέξεων και δΓ εκδρομών αρχαιολογικών
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οδηγούσα τας πίστας αυτή όμιλητρία; εις τα ιερά των προγόνων μας εδάφη, καθίστα κοινω- 
νους τού αρχαίου μεγαλείου καί της πάλαι προς την τέχνην των 'Ελλήνων λατρείας.

Ότε δέ οί ’Ολυμπιακοί αγώνες απ’ άκρου εις άκρον συνεκλόνιζον, οΰτω φεϋ ! έφημέρως, 
ολόκληρον τό Ελληνικόν, αυτή πρώτη πάλιν άνέθωρε και διά λόγου τε καί τύπου κατέστησε 
γνωστά τα τής ίερας "Αλτεως μνημεία, έπικαιρότατα δημοσιεύσασα κα'ι γλαφυρωτάτην περί 
Ολυμπίας και ’Ολυμπιακών αγώνων μελέτην.

Άλλ’ ή δεσποινίς Σεβαστή Καλλεσπέρη μακράν τοϋ ν’ άπαυδήση ετι, πλήρης του
ναντίον σφρίγους και ενθουσιασμού εξακολουθεί τό ευγενές της έργον. Ό,τι δέ καί τόν κά
λαμον δέν άφήκαν οί δάκτυλοί της άς μαρτυρήση ή άξια τοϋ κατωτέρω δημοσιευόμενου περι
σπούδαστου αυτής άρθρου, ού ή δΰναμις καί τό κάλλος έξηγοϋσι καί εις τούς δύσπιστούς ετι 
Θωμάς έκ των αναγνωστών τής προσφιλούς «Ποικίλης Στοάς», ότι τό μικρόν τούτο πρός αυ
τήν εγαωμιον δέν είναι ή ολίγα άνθη, ατινα έδρόσισε καί περιέθαλψεν ή ειλικρινής πρός την 
φιλοπάτριδα έλληνίδα έκτίμησίς μας !

(Δεκέμβριος 1900)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ· ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ AFXAIOTHTI

ΣΤΕΦΑΝΙ ΑΙΘΕΡΙΟ ΣΤΙΧΟΙ

Τόσον καιρό ή αγάπη μου 
Σπαρμένη στή καρδιά μου, 
Ξεφύτρωσε κι’ άνάνθισε, 
Πανώρια μάγισσά μου.

8
Κι’ ένα στεφάνι σοΰπλεΕα 
Μέ τ’ άσπρα τησ'λουλούδια, 
Στεφάνι άπό χαμόγελα, 
Στεφάνι άπό τραγούδια.

ΙΙάρ’το κα!]λευκοφόρεσ’το 
Στα όλόέανθα μαλλιά σου, 
Κάπιαν άχτίδα φλογερή 
Νά ρίχνει στή μορφιά σου,

&
Κι’ ή σμίέουμε ή δέ σμίζουμε 
Μέσ στής ζωής τά χρόνια, 
Κάτι τρανό κι’ όλάφταστο 
Θά σοϋ χαρίζει αίώνια.

(1900)

"Εχεις τό χρώμα τοϋ γιαλού 
Στά γαλανά σου μάτια 
Πού η τρισαθάνατη Ώμορφιά 
Χτισμένα έχει παλάτια.

Φέγγουν τού ήλιου οί μαγικές 
’Αχτίδες, στά μαλλιά σου, 
Φεγγοβολάει κι’όλάκερος 
Στά κάλλη τά λευκά σου.

581
’Ανθούνε κρίνα δροσερά 
Στό ζηλευτό σου στόμα, 
Ροδοβολούν τριαντάφυλλα 
Στά μάγουλά σου άκόμα.

58ί
Γλυκοδροσίζει ή χαραυγή 
Στά βάθη τής καρδιάς σου, 
Γλυκοπροβαινει ή άνοιέη 
Στήν πλουμιρή θωριά σου.

ΦΛΩΡΟΣ ΡΟΔΑΝΘΗΣ

δέιιόε πολύς νά παρέλθη χρόνο* τοϋ βίου τής άν- 
θρωπότητος πριν αύτη κατανόηση δύο στοιχειώδεις 
αλήθειας καί ύποτυπώση αύτάς έν πασιφανεϊ διαύγεια. 

Είναι δ’ αύται αί έζής.
Όπως άποδίδηται πράξίς τις εις τόν δράσοντα αύ- 

τήν, δέον πρώτον μέν ούτος ή νά επραξε τούτην 
έλευθέρως ή νά ήδύνατο νά άπόσχη α.ύτής, δεύ
τερον δέ νά μετάσχη τής πράζεως και ή οιανοια αυ
τού έν πλήρει έπιγνώσει. Ε; οε μη πράζις συντελε- 
σθεΐσα βία ή δι ’ άγνοιαν τού ορθού υπο τού οραστου 
καθιστά αυτόν ανεύθυνου.

’Επειδή ή άρχαιότης ήκιστα διέκρινε τάς δύο ταύ- 
τας αλήθειας, πολλή βασιλεύει παρά τοϊς ποιηταΐς 
αύτής σκοτία κα'ι άβεβαιότης περί των ιοεών, άς ειχον 

οί σύγχρονοι έκείνοις, δσον αφορά εις τήν πανίσχυρον ειμαρμένην και την 
ύπερτάτην δικαιοσύνην, άπαρεγκλίτως καί άδυσωπήτως έπερχομένην. 
Είναι λοιπόν άγνωστον άν οί χρησιμεύοντες ώς παθητικά όργανα τής 
ανώτατης ταύτης δυνάμεως των Θεών εθεωρούντο υπευθυνοι, καθοσον οι 
αρχαίοι νομίζοντες τά πρόσωπα τής τραγφδίας παθητικά, ώς φαίνεται, 
όργανα ΰπελάμβανον κατ ’ ακολουθίαν αυτά έστερημένα πάσης ελευθε
ρίας. Άγνωστον έπ’ισης είναι άν πρός κρίσιν ποάζεώς τίνος του δράσον- 
τος προσώπου έζητεϊτο ή έξέτασις τού προκαλέσαντος τό γεγονός αιτίου, 
ή ήρκει απλώς αύτή ή πράζις ώς έπιβεβλημένη άνωθεν ή άν έλαμβάνετο 
ΰπ ’ όψιν κα'ι ή έν έπιγνώσει πνευματική ή ηθική παρέμβασις νοήμονος 
βουλήσεως. Έκ τής μιάς ή τής έτέρας τών δύο τούτων γνωμών τό 
δράμα γίνεται δλως αλλο'.ον.

Έν τούτοις, παρά πάσαν ταύτην τήν απορίαν, έπικρατεϊ μάλλον ή 
ιδέα, δτι έν μέν τοϊς δράμασι τού Αισχύλου οιεπει η σκοτεινή έννοια 
άναλλοιώτου ειμαρμένης καί δικαιοσύνης πεπροσωποποιημένης· ότι ο Σο
φοκλής ίσορρόπως καί άρμονικώς συνεκερασε την εσωτερικήν ελευθερίαν 
τού ανθρώπου μετά τής υπερφυσικής έπιδράσεως τών Θεών τέλος ότι 
έναπέκειτο εις τήν νεωτέραν ποίησιν νά διευκρινήση αύτάς καί χωρίση 
απ’ άλλήλων τήν έσωτερικήν ελευθερίαν άπό τής υπερφυσικής έπιδράσεως.
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Παρ’Εύριπίδη δέ ή αληθής έννοια τής τε άτομικής ισχύος και τής 
ανθρώπινης ευθύνης, τελείως άπαλλαγεισα τοϋ σκότους τής μυθολογίας 
καί τής παρεμβάσεως τών Θεών, κατεπάτησε τάς ιδέας τής τυραννικής 
αύτών εξουσίας καί προεμήνυσεν δτι μετ ’ ού πολύ μόναι αύται, ή τοΰ 
ατόμου δηλονότι ισχύς καί ή ανθρώπινη ευθύνη, θά κατέχωσι τήν σκηνήν.

Άλλ ’ έν τούτοις αυτός ό Αισχύλος, ίδιολόγος έμβριθέστερος και βα- 
θυνούστερος τών διαδόχων αύτοΰ, ήσχολήθη περισσότερον εκείνων πίρί 
το μυστήριον τοϋ ανθρώπου καί τής ειμαρμένης. Καί δέν άνεκήρυξε μέν 
σαφώς τήν ηθικήν ελευθερίαν, αλλά προησθάνετο αύτήν καί έπόθει έξ 
όλης τής ψυχής. Ή ιδέα τής ειμαρμένης τόν ήνώχλει καί ήγωνία έν 
άπασιν αύτοΰ τοΐς δράμασι κατά τής ύπάρξεως αύτής, αλλά τό δόγμα 
τής ειμαρμένης είχε τοσοϋτον βαθέως έρριζωθή, ώστε πολλάκις αύτός 
ούτος αντιλέγει πρός εαυτόν.

Ο Σοφοκλής είναι γαληνιώτερος καί αρμονικότερος διότι είναι φύσις 
καλλιτεχνική άμα καί φιλοσοφική. Ό δ’ Ευριπίδης είναι πλήρης επιτυ
χών καί γονίμων νεωτερισμών. Αί νέαι δέ ίδέαι ας φέρει επί τής σκη
νής είναι ούχί τοσοϋτον προϊόν τών ατομικών αύτοΰ μελετών, δσον ηχώ 
τών συγχρόνων φιλοσοφικών θεωριών.

Η βαθμιαία αύτη πρόοδος άπό τοϋ πρώτου μέχρι τοϋ τρίτου τών 
'Ελλήνων τραγικών ήτο φυσική. Ή δέ ηθική ιδέα ή διακρίνουσα τήν 
ειμαρμένην άπό τής έσωτερικής έλευθερίας διεφωτίσθη καί διευκρινήθη 
βαθμηδόν ύπό τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος.

Ό Αισχύλος ού μόνον θεοσεβής άλλά καί σοβαρός ών ποιητής πιστεύει 
μέν εις τάς θρησκευτικάς παραδόσεις, τό παιδαριώδες δμως αύτών καί τό 
έστιν δτε άνήθικον παρενοχλοϋσιν αύτόν, καθόσον δίψα θείαν δικαιοσύνην 
καί μεγαλειότητα. Όθεν προσπαθεί παντί σθένει νά έλαττώση τήν φή
μην τής άποδιδομένης εις τούς Θεούς ιδιοτροπίας καί νά προσάψη του
λάχιστον ποιαν τινα χροιάν δικαιοσύνης εις τήν αφετηρίαν πασών τών 
παραδοξολογιών, αΐτινες είναι ή ύπόθεσις τής άρχαίας τραγωδίας. Πρός 
τούτο άνεζήτησε τήν λύσιν τοϋ διττού αινίγματος τής διοικήσεως τοϋ 
κόσμου καί τής άνθρωπίνης ειμαρμένης, αινίγματος κειμένου καί νϋν έτι 
ύπό τό σκότος καί τήν φρίκην, άτινα καλύπτουσι τά μεγάλα ταϋτα μυ
στήρια, εύελπιστών πάντοτε νά έκκαθάρη τά στοιχεία τής θείας αρμονίας 
καί τής έν τφ άνθρώπω ηθικής τάξεως.

Ό κλήρος ούτος έλαχεν επιτυχέστερου εϊς τόν Σοφοκλέα. Έν ταΐς 
τραγωδίαις τοϋ Σοφοκλέους τό δόγμα τής ειμαρμένης άπόλλυσιν έδαφος. 
Είχεν ήδη άρχίσει νά παλαιώται. Ό μεταξύ Αισχύλου καί αύτοΰ βιώσας 
’Αναξαγόρας ειχεν ήδη προίδει τήν Πρόνοιαν. Ή δ’ ένεργητικότης, ή ευ
θύνη, ή άτομικότης τοϋ άνθρώπου ένεφανίζοντο επί τοϋ θεάτρου, άλλ ’ ό 
Σοφοκλής ώς μέγας τεχνίτης άνεμίγνυε τό ανθρώπινον μ-τά τοϋ θείου 
παρά τοΐς ήρωσιν αύτοΰ έν προσηκούση αναλογία, ήτις είναι ό ύψιστος 
βαθμός τοϋ καλού.

Ή σοφιστική τέχνη καί ή φιλοσοφική ρητορεία όςύνασαι τας ιδιότητας 
ταύτας τής άνθρωπίνης ψυχής άπέδωκαν ταύτη μείζονα ϊσχύν καί εύθύνην
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έν τοΐς δράμασι. Τής φάσεως ταύτης τής δραματικής τέχνης κυρίως έρ- 
γάτης προβάλλει ό Ευριπίδης. Τοιούτων όντων τών δεδομένων καί εις 
τοιούτον βαθμόν λεπτότητος προαχθέντος τοϋ άρχαίου ελληνικού οράμα
τος θέλομεν ίδει κατά πόσον έπωφελούμενοι έξ αύτών οί νεότεροι έγέ- 
νοντο άξιοι μιμηταί τών άρχαίων.

ο r ΑΐίΐΝ τη: γαλλική: φιλοαογιαζ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΟΥ I

ΕΞΟΧΟΙ ΤΡΑΓΙΚΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ετα τήν βραχεϊαν ταύτην ιστορικήν άφήγησιν 
τής πορείας τοϋ δράματος έν τή Ελληνική άρ- 
χαιότητι, ίδωμεν τόν 170ν αιώνα καί τούς ούο 
μεγάλους αύτοΰ τραγικούς ποιητάς.

Ό 170ζ αιών είναι αιών πολυπράγμων, 
έρευνητικός τής άνθρωπίνης καρδίας καί μέγας 
τοΰ άνθρώπου ζωγράφος, τούτου δ’ ένεκα καί 
διδακτικός, καθότι έκ τής άναγνώσεως τών συγ

γραφέων αύτοΰ έγκατατίθεται έν τή οιανοία γενική εικων τής ανθρωποτητος.
Πάντες οι μεγάλοι συγγραφείς τοϋ 17ου αίώνος ζωγραφοϋντες τόν 

άνθρωπον άπέβλεπον εις τόν ηθικόν σκοπόν τοΰ νά γνωρίσωσιν ημιν 
αύτόν τούτον, ούτως ώστε έν ταΐς είκόσιν, άς έγραφον, έκαστος ημών 
άναγνωρίζων εαυτόν, ν’ άποβαίνη βελτίων εαυτού.

Οί μεγάλοι αύτοΰ συγγραφείς έξετάζουσι τάς κοινωνίας ούχί ύπό τάς 
πολιτειακός αύτών σχέσεις, άλλ’ύπό τάς άστικάς καί οή τά καθήκοντα, 
άτινα έκαστος οφείλει νά έκπληρώση πρός ίδιαν αύτοΰ καί κοινήν εύτυχίαν.

Είναι λοιπόν ό 17°c αιών, αιών ηθικής διδασκαλίας πλήρης άρχών καί 
παραγγελμάτων άφορώντων εις τήν ίθυνσιν τοϋ πνεύματος καί τήν οια- 
γωγήντοϋ βίου, αιών διδασκαλίας καλούσης, διά τής φωνής παντός δυνα- 
μένου νά όμιλήση άπό περιωπής εις τήν μελέτην, τήν γνώσιν καί τήν 
βελτίωσιν τοϋ άνθρώπου.

Τά δύο πρώτα τρίτα τοϋ 17ου αίώνος ύπήρξαν τά προπαρασκευά- 
σαντα τήν γονιμότητα τής Γαλλικής φιλολογίας. Οντως ανορες μεγαλο
φυείς άφοσιούμενοι εις τήν τελειοποίησιν τοϋ είδους, εις δ υπο τής φυ- 
σεως είχεν έκαστος προορισθή, άνέδειξαν πάντας τούς κλάδους τής φιλο
λογικής έπιστήμης.

Καί τό μέν πρώτον τρίτον ύπήρξεν ό χρόνος τής άνασκαφής καί αρό- 
σεως τοϋ έδάφους, τής σποράς καί φυτείας. Έν τώ οευτερω τριτφ το
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Γαλλικόν πνεύμα γοργώς άνεβλάστησε καί ώς ύψηκάρηνον και μεγαλο
πρεπές δένδρον άνέδωκε συμμέτρως προ τοΰ τέλους αύτοϋ τούς σθεναρούς 
καί πολυπληθείς κλάδους του, ο'ίτινες διαφόρως ένοφθαλμισθέντες ήνεγ- 
κον κατά τό τελευταίου τρίτον τοϋ αίώνος 
πλήν πάντας αγλαούς.

Συντονωτέρα καλλιεργία ένίσχυσε

τούτου καρπούς άλλοίους

‘ί J

Συντονωτέρα καλλιεργία ένίσχυσε τούς κλάδους ών έκαστος δύναται 
νά φέρη τό όνομα ενός φιλολογικού είδους, εκπροσωπούμενου ύπό πλειό- 
νων τοϋ ενός δοκίμων συγγραφέων. Οί δέ καρποί πάντων είχον πρός τφ 
μεγέθει καί τή ουσία ιδιαιτέραν τινά λεπτότητα.

Καί τήν μέν τραγωδίαν καθωράϊσεν ό Κορνήλιος καί ό 'Ρακίνας, τήν 
κωμωδίαν ό Μολλιέρος, τόν μύθον ό La Fontaine, τήν ήθικήν φιλο
σοφίαν ό La Rochefoucauld καί ό La Bruyere, τόν εκκλησιαστικόν 
άμβωνα ό Bossuet, ό Bourdaloue καί ό Fenelon, τήν επιστολογρα
φίαν ή κ. Sevigne, τά ιστορικά απομνημονεύματα ό Saint-Simon.

Ό La Bruyere έν τφ έργφ αύτού, δπερ επιγράφεται «Οί Χαρακτήρες 
η τά ήθη.τοϋ αίώνος τούτον» κεφ. Α’ . λέγει: « Ο Κορνήλιος είναι αν
υπέρβλητος έν τοϊς χωρίοις έν οίς έξέχει- τότε έχει χαρακτήρα πρωτό
τυπον και άμίμητον’ άλλ ’ είναι ανόμοιος έαυτώ . . . Τό μάλιστα έξοχον 
έν αύτφ είναι τό πνεύμα δπερ είχεν έςαίσιον καί εις δ οφείλει στίχους 
τινάς τούς καλλίστους, ούς άνέγνωσέ τις ποτέ άλλαχού, τήν οικονομίαν 
τών δραμάτων του, ήν ένίοτε έτόλμησε παρά τούς κανόνας τών αρχαίων 
καί τέλος τάς λύσεις αυτού· διότι δέν ύπετάγη πάντοτε εις τήν περί 
τού καλού αΐσθησιν τών Ελλήνων καί εις τήν μεγάλην αύτών απλό
τητα- τουναντίον ήγάπησε νά έπιβαρύνη τήν σκηνήν δι ’ επεισοδίων έξ 
ών σχεδόν πάντοτε έξήλθεν έπιτυχώς. Είναι ιδίως θαυμάσιος διά τήν 
υπερβολικήν ποικιλίαν καί τήν δλίγην σχέσιν, ήτις εύρίσκεται ώς πρός 
τό διάγραμμα μεταξύ ούτω μεγάλου πλήθους ποιημάτων, άτινα συνέθηκε.

Φαίνεται δτι υπάρχει πλέον όμοιότης έν τοϊς τού'Ρακίνα καί ότι ταύτα 
τείνουσι κατά τι πλειότερον εις τό αυτό. Άλλ’είναι δμοιος έαυτφ, αοιά- 
πτωτος, πάντοτε ό αυτός πανταχού καί ώς πρός τό διάγραμμα καί τήν 
οικονομίαν τών τραγφδιών του, α'ίτινες είναι όρθαί, κανονικαί κατά λό
γον καί κατά φύσιν καί ώς πρός τήν στιχουργίαν,ήτις είναι ορθή, πλούσια 
έν ομοιοκαταληξία, χαρίεσσα, εύθυμος, αρμονική. ’Ακριβής μιμητής τών 
αρχαίων ήκολούθησεν εύλαβώς τήν καθαρότητα καί τήν απλότητα τής 
πράξεως. Τό μέγα καί τό θαυμ.άσιον δέν έλλείπουσιν εις αυτόν ούοέ εις 
τόν Κορνήλιον ώς τό κινητικόν καί τό παθητικόν.

’Άν έν τούτοις έπιτρέπηται νά κάμη τις μεταξύ αύτών σύγκρισίν τίνα 
καί νά παραστήση έκάτερον διά τού μάλιστα ίδιάζοντος αύτφ καί διά 
τού συνηθέστερον διαλάμποντος έν τοϊς έργοις των, ίσως θά ήούνατο να 
έκφρασθή ώς έξής : Ό Κορνήλιος ύποτάσσει ημάς εις τούς χαρακτήρας 
αύτοϋ καί'είς τάς ιδέας του. Ό ’Ρακίνας συμμορφοϋται πρός τάς ιοικάς 
μας. ’Εκείνος ζωγραφεϊ τούς ανθρώπους ώς ώφειλον νά ήναι ούτοι· ζω- 
γραφεϊ αυτούς όποιοι είναι. Έν τφ πρώτφ ένυπάρχει πλειότερον έξ έκεί- 
νου, δπερ θαυμάζουσιν οί άνθρωποι καί έξ έκείνου, δπερ οφείλουσι νά 

μιμώνται. Έν τφ δευτέρφ ένυπάρχει πλειότερον έξ έκείνου, δπερ άνα- 
γνωρίζουσιν οί άνθρωποι έν τοϊς άλλοις, ή έξ έκείνου, δπερ αισθάνονται 
έν έαυτοϊς. Ό εις ύψοϊ, έκπλήττει, δεσπόζει, διδάσκει· ό έτερος άρέσκει, 
διεγείρει αισθήματα, συνταράσσει, συγκινεϊ, εισδύει.Ό,τι ύπάρχει ώραιό— 
τατον, εύγενέστατον καί έπιβλητικώτατον έν τή λογική κατέχει ό πρώ
τος· ό δεύτερος δ,τι υπάρχει θωπευτικώτατον καί άβρότατον έν τφ πάθει. 
Έν έκείνφ είναι αξιώματα, κανόνες, παραγγέλματα,έν τούτφ καλαισθη
σία καί αισθήματα. Αί μέν τραγφδίαι τού Κορνηλίου αποτείνονται εις 
τήν διάνοιαν, αί δέ τού'Ρακίνα εις τήν καρδίαν. 'Ο Κορνήλιος είναι ήθι- 
κώτερος· ό 'Ρακίνας φυσικότερος. Φαίνεται δτι δ μέν μιμείται τόν Σο- 
φοκλέα, ό δέ οφείλει πλειότερον εις τόν Εύριπίδην».

Άν πάντες οί κριταί ήσαν εύσυνείδητοι ώς ήτον ή καρδία τού La 
Bruyere πλείονα οί δυνάμενοι νά γράψωσι θά παρεϊχον.

Τό έργον τού Κορνηλίου αποτείνεται εις τε τήν φαντασίαν καί τό 
λογικόν. Καί τήν μέν φαντασίαν πλήττει διά τού μεγαλείου καί τής 
ύπερανθρώπου δυνάμιως τών προσώπων του, άτινα εισάγει εις τήν σκη
νήν, εις δέ τό λογικόν εύαρεστεϊ διά τών ηθικών καί πολιτικών αξιω
μάτων, άτινα έμβάλλει εις τό στόμα έκείνων.

Παρά τφ Κορνηλίφ ή δύναμις τής ψυχής ώς σφαγεύς άτρεμής θυσιάζει 
τά πάθη εις τό καθήκον. Άκροώμενοι τών δραμάτων τού Κορνηλίου,κλί- 
νομεν έκ σεβασμού προ τών ηρώων, συγκινούμεθα ύπ’αγάπης μεμιγμένης 
μετά θαυμασμού,αλλά διακρίνομεν έν αύτοϊς ύπερόχους ύπάρζεις, αφ’ών 
πολύ άπέχομεν.

Μετά τήν τελειότητα, εις ήν είχε προαγάγει ό Κορνήλιος τήν τρα- 
γφδίαν, μόνη έφικτή βελτίωσις ήτον ή εισαγωγή άλλοίων χαρακτήρων 
καί άλλοίων παθών επειδή δ’ έκεϊνος είχεν έπιτυχώς καλλιεργήσει τό 
υψηλόν, δπερ δέν είναι ή συνήθης κατάστασις τού ανθρώπου, έγένετο 
αισθητή ή άνάγκη προσώπων, ών οί μέν άνδρες νά ήναι ήρωες καί άμα 
μή άπηλλαγμένοι τής ανθρώπινης αδυναμίας, αί δέ γυναίκες ήττονες τού 
ανδρικού ηρωισμού.

Συγχρόνως είχε καταστή έπιθυμητή καί ή γλώσσα τού αισθήματος.
Τάς άνάγκας ταύτας τής δραματικής ποιήσεως καί τήν επιθυμίαν 

ταύτην, ήν ήσθάνετο τό κοινόν πρός μεταβολήν, έθεράπευσεν ό 'Ρακίνας 
χωρίς νά έκπέση ύπό έποψιν ηθικής.

Ό 'Ρακίνας, οστις κατά τήν μεγαλοφυίαν άμιλλαται πρός τόν Βιρ- 
γίλιον, τόν Μοζάρ, τόν 'Ραφαήλ, ο'ίτινες είναι θαυμαστοί, διότι όχι μό
νον προεφύλαξαν εαυτούς άπό πάντων τών έλαττωμάτων άλλά καί πά
σας συλλήβδην τάς άρετάς συνήνωσαν έν έαυτοϊς. Τών συγγραφέων τού
των ή ισχύς έγκειται έν τή γλυκύτητι συνημμένη μετά τής σφοδρότητος.

Οί συγγραφείς ούτοι είναι αρμονικά πνεύματα, ών ούδέν προτέρημα, 
δσον καί άν ήθελεν άναπτυχθή έν αύτοϊς ύπερόχως, έκτρέπεται εις ελάτ
τωμα. 'Ως φώτα γλυκέα καί διαδυτικά φωτίζουσιν ούτοι τόσον τούς 
άμαθεστέρους δσον καί τούς μύστας τών ανθρωπίνων πραγμάτων χωρίς 
ούδέποτε νά θαμβώσι.
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Κατέχουσι δέ συγχρόνως ύπερτάτην και θελκτήριον ιδιότητα, την 
εύα'.σθησίαν, δι’ ης άποβαίνουσιν έξοχο'. μεταξύ των μάλιστα διακρινο- 
μένων μεγαλοφυϊών. Τό εργον τοΰ 'Ρακίνα είναι μεστόν τής ίδιότητος 
ταύτης. Την καρδιάν τοΰ ποιητοϋ τούτου ·έπλήρου αγάπη άπλετος, 
ήτις επανΟεϊ έπϊ τοϋ έργου αυτού, καθιστώσα αυτό εράσμιον.Την θέσιν 
τοϋ 'Ρακίνα έν τή ποιήσει καί έν γένει τή συγγραφή έδωκεν αΰτω ή 
ίδιότης αύτη.

Κατά ταϋτα έν τοϊς δράμασι τοϋ 'Ρακίνα έν άντιθέσει πρός τοις τοϋ 
Κορνηλίου ό άνθρωπος γίνεται θϋμα τοϋ πάθους. 'Ως έν τφ πραγμα- 
τικφ βίφ συμβαίνει συνηθέστερον, τό συνειδός παλαίει πρός αυτό καί 
ταράττει διά των ελέγχων αύτοϋ την καρδίαν, πλήν συχνά αισθάνεται 
τό συνειδός εαυτό ανίσχυρου πρό τής μοιραίας καί τυφλής ορμής τών 
παθών καί τής ακαταγώνιστου αυτών δυνάμεως.

Θεαταί τών δραμάτων τοΰ Κορνηλίου αιρόμεθα πρός στιγμήν ύπό τοϋ 
ύψους τοϋ φρονήματος τών δρώντων προσώπων και τών ιδεών αυτών, ή 
φαντασία ημών όργα πρός την μίμησιν έκείνων’ άλλ ’ ή άνθρωπίνη αδυ
ναμία κατισχύει καί κρατεί ημάς έν τή ασθενεία.

’Ενώ θεαταί τών δραμάτων τοϋ 'Ρακίνα άναγνωρίζομεν έν τή πάλη 
ταύτη ημάς αύτούς, συμπάσχομεν μετά τών θυμάτων τοϋ δράματος καί 
ίσως συνετιζόμεθά πως βλέποντες τά κοινάς ημών αδυναμίας τιμώ- 
ρουμένας.

Τοιούτου δντος τοϋ έργου έκατε'ρου, άμφότεροι είναι εύγενή πνεύματα 
συντείνοντα εις την έξωράϊσιν τοϋ ανθρώπου. Πλήν άντιζηλίαι καί 
σκευωρίαι έπίκραναν τό γήρας τοϋ ενός καί τήν νεότητα του έτέρου.

ΞΕΧΑΣ’ ΤΟ

Άχ τδ στεφάνι πον επ,Ιεξες 
Στ' ολάνθιστο Λιβάδι 

Και ννφιχό μας ε.Ιπιζες 
Μια μέρα τα γενεϊ,

Ξ/γασ’ το και τα δάκρια που 
IIου σκόρπισα ενα βράδυ,

Ίο μάραναν, το μαραναν, 
Ξάνθου Αά μου ορφανή.

τδ στεφάνι που επΛεζεσ,
Στ’ ολάνθιστο Λιβάδι, 

ΞεφυΛΛισμενο το απ.Ιωσα
Στο μαύρο" μου στρωμνί,

Νά ρε'ψω απδ τά μυρά του 
Καπιο ΘΛιμμενο βράδυ,

Και να πνιχτω απ ’ τδ μόσκο του, 
ΞανθουΛαμου ορφανή.

ΣΩΤΗΡΗΣ Ε· ΣΚΙΠΗΣ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΣ’ ένα φιλί γιά μένα στ’ άκοογιάλι της Τουρλίδας, 
ΠοΟ ένανούρισε τον πρώτο, τον παντοτεινό, έρωτά μου, 
Πάρε, μάτια μου, μαζύ σου τήν άγάπη, τήν καρδιά μου, 
Νά άοΰ φέρουν, δπως πάντα, εύτυχία- τής έλπίδας- 
Αφηάέ μου μόνον, Αίγλη, τά φτερά, γιά νά πετάω 
Κι όνειρα, βαΟειά άτό μέλλον, γελαστά νά κυνηγάω .

(Πάτραι,

ΠΡΙΝ κλείση, ύπνος έλαφρός γλυκά τά βλέφαρά σου, 
'Όταν άκόμη ξυπνητή διαλές τά όνειρά σου," 
Μές στής φανταάτικαίς μορφαίς, πού χαρωπή άτενίζεις, 
IIές μου, κι έμέ καμμιά φορά, μέ βλέπεις, μέ γνωρίζεις ;
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ΦΦΦ
Φίλτατε κ. Άρόενη,

Ν πρώτοις οφείλω νά Σας ευχαριστήσω διά τήν φιλοφρο
σύνην μεθ’ ης, έζητήσατε τήν συνεργασίαν μου διά τδ 
λαμπρόν Σας έογον.

, Ευτυχής λογίζομαι έφέτος τδ πρώτον εισερχόμενος εις 
την «Ποικΐλην Στοάν», έφέτος οπότε αυτή συμπλη
ρούσα Δεκαπενταετίαν ολόκληρον ακμής καί δράσεως.έρ
χεται να έπιθέση, περικαλλή κορωνίδα τού ολου έργου, 
τον ΙΕ τόμον, τδν εξόχως πλούσιον και έξόχως ώραΐον. 

Δεχαπεττε ετών ΰπαρξις, δεχαπε'ντε ετών μόχθοι, δε- 
καπεντε ετών εργασία !

, , , Χ· ’Δρσε'νηΐ... ’Αλλά Σας θαυμάζω!...
Επάνω εις τδ πτωχικόν μου γραφεϊον, στιβαγμένοι ό ένας επάνω εις τδν 

ακλον, ευρισκονται οί δεκατέσσαρες τόμοι τής «Ποικίλης Στοάς».
Ω I Τί ώραΐον, τί μεγαλοπρεπή στυλοβάτην έφιλοτέχνησαν οί δεκαπενταε- 

τεις Σας αγώνες 1 Τί ζωή και τί κίνησις πάλλεται μέσα εις τούς τόμους αύτούς 
μέσα εις τας, χιλιάδας αύτάς τών σελίδων, ένθα έχυσαν ό’λην των ' τήν θέρμην 
τοσαι ευγενεις ψυχαί, μέσα εις τάς σελίδας αύτάς τάς άπαστραπτούσας άπδ τήν 
λαμψιν τόσων ισχυρών καί προνομιούχων πνευμάτων...

Και πόσον εισθε ευτυχής Σείς πού συνεδέσατε τδ όνομά Σας τόσον άρρή- 
κτως με την φιλολογικήν ΰπαρς-.ν τού "Εθνους, πόσον πρέπει νά ήσθε ύπερή- 
φανος οιοτι ανεγείρατε μίαν λαμπράν «Ποικίλην Στοάν», άνταςίαν τής ’Αρ
χαίας εκείνης κάτωθεν τών θόλων τής οποίας έδόςαζεν ή αίγλη τών άριστουογη- 
ματων του Πολυγνώτου και τοϋ Ζεύςιδος !... τ τι ι

Σας αποστέλλω ολίγα ανέκδοτα ποιήματά μου, άπδ τά ουνατώτεοα. Έλπί- 
Iqannot Αρςενη “ΠΟΙΚΙΛΗ Στοά,, 17ον
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ζω δτι οί εκλεκτοί τών αναγνωστών Σας θάίεΰρουν μέσα εις τούς στίχους μου 
μίαν όνειροπόλον ψυχήν επιζητούσαν νά χύση μέσα εις ωραίους καί αρμονικούς 
στίχους τό άρωμα κάποιων αισθημάτων πλέον αβρών καί πλέον αριστοκρατικών...

Μοΰ έζητήσατε μετάφρασιν ένός διηγήματος καί Σας αποστέλλω τόνβ'ϊ'.τνο- 
βάτην» ένός νεαροί Αμερικανού διηγηματογοάφου, τοΰ κ. FRED. MAXWELL. 
Είμαι βέβαιος δτι μίαν ημέραν οί κριτικοί τών δύο Κόσμων κατά πολύ θέλουν 
άσχοληθή μέ τόν κ. Fred Maxwell.

Μιά σειρά Διηγημάτων του — «Οί ’Εναγκαλισμοί τώκ Ψυχωνι—κυκλοφορή- 
σασα έσχάτως έπροξένησεν αληθές φιλολογικόν γεγονός εις τά δύο δμόγλωσσα 
"Εθνη, τήν ’Αμερικήν καί τήν Αγγλίαν. Πνεύμα εύρύ, κοσμοπολίτικων, πνεύ
μα πρωτοτυπώτατον, εΰρίσκεται άφθόνως χυμένον μέσα εις τάς σελίδας τών Δι
ηγημάτων αυτών, Ό συμπατριώτης τού ΈΛγαη line καιτοι δεν αρύεται ως 
εκείνος τάς έμπνεύσεις του άπό τόν υπερφυσικόν κόσμον, καί δέν δημιουργεί 
έπί τή βάσει ποιας τίνος πιθανότητος—δίδει έν τούτοις εις τούς α’Εναγκαλ ισμονο 
τών Υ'ΐ'χώ»» ισχυρόν τόν τόνον τού παραδόξου καί τού έςάλλως νευρικού.

Ό « 'λπκηδάτης», ένα άπό τά πρωτοτυπώτερα καί συγκινητικότερα διηγή
ματα τής σειράς αυτής, ελπίζω δτι θέλει άποτελέσει πολύτιμον κόσμημα τού 
Πανηγυρικού τόμου τής «Ποικιλτές Στοάς» καί θέλει οιαβασθή λίαν ευχαρί
στως άπό τού; πολυπληθείς αύτής άναγνώστας.

[Ναύπλιον 15η Νοεμβρίου 1901]
Μετ’ άγάπης καί έκτιμήσεως 

Ό δικός Σας
ΘΡΑΣΤΒΟΥΛΟΣ ΖΩ Ι ΟΠΟΥΛΟΣ

0 ΥΠΝΟΒΑΤΗΣ
(ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ FREDjMAXWELL)

ΑΛΑ είναι αύτά ποϋ λές και σ’ ευχα
ριστώ διά τά αισθήματα σου, αγαπητέ 
Χάρρη. ’Αλλά τί τά θέλεις ’Εγώ 
βλέπω πώς είμαι ένας άνθρωπος ποϋ 
πάει νά τρελλαθή...

Καί με τά λόνια αύτά ό Μίλλιβαν 
Χάλεκ έσηκώθη άποτόμως άπό το τρα
πέζι, διέσχισε τό δωαάτιον καί έπλη- 
σίασε προς τό ανοικτόν παράθυρον.’Εκεϊ 
σταθείς έβυθισε τά χέρια εις τά θυλάκια 
τοϋ πανταλονιού του καί έκάοφωσε τά 
μάτια μελαγχολικά καί άφηρημένα πρός 
τό άπειρον.

’Από κάτω άνέβαινεν ό πρωινός βόμ— 
. Τά τράμ, αί διασταυρούμεναι άμαξαι, 

, ή μοδιστροϋλες, οί ύπάλληλοι σπεύ-
βος της όδοΰ Χρηματιστηρίου 
οι πλανόδιοι πωληταί, οί έργάται

δοντες εις τάς εργασίας των έκαστος, έπλήρουν θορύβου τήν πλατείαν 
οδόν καί καθίστων αυτήν σωστόν πανδαιμόνιου.

Άλλ’ ό Μίλλιβαν δέν έφαίνετο καθόλου προσεχών εις αύτόν. Κά
ποια θλίψις, κάποια κόπωσις διεκρίνετο έζωγραφισμένη εις τό πρόσω- 
πόν του. ΤΗτο άλλοκότως ωχρός, καί τό βλέμμα του αλαμπές, έφαί
νετο ώς νά παρηκολούθει μερικά συννεφάκια που έσύροντο σιγά-σιγά 
επάνω εις τόν θλιβερόν ουρανόν.

Ό σύνοικος καί συνάδελφός του, ύπάλληλος τοΰ Υπουργείου τών 
Εξωτερικών, Χάρρης Βρίνκμαν δέν άπήντησεν αμέσως. Τόν παρετή- 

ρησε πρώτον προσεκτικά έπ’ ολίγα λεπτά καί τέλος είπε :
— Είσαι πολύ επίμονο κεφάλι, Μίλλιβαν. Δέν θέλεις νά μ’ άκού- 

σης καί μένα μιά φορά. Σοΰ είπα ότι δέν έχεις τίποτε άλλο παρά μόνον 
μιάν απλήν νευροπάθειαν. Τό μόνον φάρμακον είναι νά τό ρίξης λιγάκι 
έξω. Κάμε κάθε πρωί άπό ένα μακρυνό περίπατο μέ τ’ άλογο, τρώγε 
καί πίνε καλά, πήγαινε συχνότερα εις τά διασκεδαστικά κέντρα, προσ
πάθησε νά εύθυμήσης, καί τό παν θά περάση.

— *Ά ! Τί λές, Χάρρη !... Δέν μπορώ πειά νά πηγαίνω ιππασία. 
Ούτε καί στά Θέατρα μπορώ νά σταθώ πειά...’Εκείνο τό άφθονον ήλε- 
κτρικόν μου κάνει κακό. Μοΰ φαίνεται σάν αναλυτό μολύβι επάνω στά 
βλέφαρα, μέσα στο μυαλό !... Πάσχω!...

Καί μετ’ ολίγον προσέθηκεν’
— Θά κατεβώ νά κάμω ένα γύρο στό Πάρκο τών ’Ακακιών...
— Χωρίς νά προγευμάτισες ;
Μιά εκφραστική άνύψωσις τών ώμων ύπήρξεν ή άπάντησις.
— Καί έν τούτοις σύ λέγεις δτι κοιμάσαι καλά...
— Σάν νεκρός !...

— Περίεργον !.... Αλλά κάμε ύπομονήν Μίλλιβαν. "Ολα θά πε
ράσουν.
• Καί ό κ. Βρίνκμαν έπέπεσε πάλιν κατά τοϋ προγεύματος του, κα- 

τεβρόχθισε μέ πολλήν όρεξιν τά αυγά του, έρρόφησεν, ήδονικώς πλα- 
ταγίζων τά χείλη, τό'γάλα του, καί έπειτα έβυθίσθη εις τήν άνάγνω- 
σιν τοϋ «Κήρυκος τής Νέας 'Τ'όρκηςν, καί εις τήν άπόλαυσιν ένός 
μυρωδάτου Άβανίου πούρου. Κάθε σκέψις περί τής υγείας τοΰ φίλου 
του έζηφανίσθη.

Έν τώ μεταξύ ό Μίλλιβαν καταβαίνων, καί ταλαντευόμενος με
ταξύ τής ιδέας τοΰ νά έξέλθη, καί τής ιδέας τοΰ ν’ άνεβή πάλιν 
επάνω, συνήντησεν εις τόν διάδρομον τοΰ δευτέρου πατώματος μίαν 
νεαράν καί κομψήν γυναίκα, τήν όποιαν πολλάκις συνήντα έκεϊ, καί 
μετά τής όποιας συχνά άντήλλασσεν όλίγας λέςεις.

— Μπά ! Τόσον ενωρίς, κυρία Ζάκσων;... Ήρώτησεν.
— Έχω μίαν νέαν μαθήτριαν σήμερα, άπήντησεν εκείνη.
— Τί εργατική ποϋ είσθε !...
Εκείνη έχαμογέλασεν έπιχαρίτως.
— Διατί όχι, είπεν. Ή εργασία καί τό κέρδος είναι δύο τόσον εύ-
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χάριστα πράγματα...
Ή κ. ’Αλίκη Ζάκσων, μέ την άπλουστάτην περιβολήν της έφαί

νετο ώς κόρη. Χήρα ενός νεαρού αξιωματικού του Πυροβολικού, φο- 
νευθέντος εις τινα συμπλοκήν πρός ’Ιθαγενείς, ολίγους μήνας μετά τόν 
γάμον των, δέν έφαίνετο νά ήτο μεγαλειτέρα τών εϊκοσιπε'ντε ετών. 
Ειχεν όμως κάτι τι τό παιδικόν επάνω της—τόσον παιδικόν, ώστε θά 
έλεγες δτι ή κομψή ’Αλίκη, μέ τό δροσερό προσωπάκι της, θά ήτο 
ανίκανος νά διδάξη τι...

Καϊ έν τούτοις ήτο εξαίρετος μουσικός, και εύρεθεϊσα αίφνης έν οι
κονομική στενοχώρια δέν κατέφυγε πρός τούς πτωχούς συγγενείς της. 
Ή ’Αλίκη έγνώριζεν δτι, καϊ πτωχοί άν δέν ήσχν ούτοι, πάλιν ή 
συσσίτισις εις τό τραπέζι τοϋ άλλου δεν συνεβιβάζετο πρός τήν φιλοτι
μίαν της.

Διά τοΰτο έπροτίμησε νά δίδη μαθήματα κλειδοκυμβάλου καί φω
νητικής μουσικής, καί νά διατηρήση ούτω τήν ανεξαρτησίαν της και 
τήν άξιοπρέπειάν της...

‘Ο κ. Χάλεκ, ένώ κατέβαινον τήν κλίμακα, ό εις παρά τό πλευρόν 
τοϋ άλλου, έσπούδαζε προσεκτικά τήν φυσιογνωμίαν της καί εύρισκεν 
δτι αύτη άπέπνεε μίαν απεριόριστον γλυκύτητα.

Μέσα εις τά γαλάζια ματιά της έφαίνετο χυμένη άφθονος ειλικρί
νεια. Τά βύσσινα χείλη της καμπυλούμενα εις ώραίας γραμμάς ήσαν 
εύγλωττα μαρτύρια σταθερού χαρακτήρος. Καί έν γένει τό δροσερότη- 
τος σπανίας πρόσωπόν της, στεφόμενον ύπό πλούσιας χρυσής κόμης, 
καθίστα τήν νεαράν γήραν άξιολάτρευτον.

Βλέπων τήν γυναίκα έκείνην ό Μίλλιβαν Χάλεκ, συνομιλών μετ’ 
αυτής, ήσθάνετο ένα εύάρεστον αίσθημα, ώσάν νά έθώπευε τά έξηρεθι- 
σμένα του νεΰρα μιά θωπεία δροσερού θαλασσίου μπάτη, ώσάν νά έβυ- 
θίζετο τό κουρασμένο του κορμί μέσα εις τά νάματα ενός ήδονικωτάτου 
λουτρού...

— Γιατί τόσον ένωρίς, κ. Χάλεκ ; Ήρώτησεν ή κρυστάλλινη φωνή 
της. Πηγαίνετε στό Γραφεϊον;...

— ’Όχι άκόμη. Δέν αισθάνομαι τόσον καλά τόν εαυτόν μου σή
μερα, κυρία Ζάκσων, καί έσκέφθην δτι ένας μικρός πρωινός περίπατος 
ήθελε μέ ανακουφίσει...

— Καί κάμετε πολύ λαμπρά, άπήντησεν έκείνη προθύμως. Φαίνε- 
σθε τόσον καταβεβλημένος... Δέν κοιμάσθε καλά ;

Καί λένουσα ταύτα τόν παρετήρει μέ βλέμματα αγάπης καί έν- 
διαφέροντος.

Διότι προφανώς ή χ. Ζάκσων ήσθάνετο περισσήν έκτίμησιν καί 
συμπάθειαν πρός τόν αξιοπρεπή έκεϊνον, τόν εύμορφοκαμωμένον ύψηλόν 
άνδρα, μέ τό χλωμόν συμπαθητικόν πρόσωπόν καί τό εύγενές δλον.

Καί είχε συχνάκις σκεφθή περί αύτοϋ...
— Κοιμούμαι τόσον καλά, δσον ουδέποτε εις τήν ζωήν μου, άπήν

τησεν έκεϊνος μελαγχολικώς δτε εύρέθησαν εις τόν δρόμον. Αύτό είναι τό 

περίεργον. Άλλοτε δμως έξυπνοΰσα ένωρίς, καί τόσον εύδιάθετος, μέ 
τόσην ό'ρεξιν διά πρόγευμα, καί γεμάτος ένέργειαν. Τώρα έξυπνώ πε
ρισσότερον κατάκοπος παρά δταν κατακλίνομαι, καί τό πρόγευμα είναι 
πράγμα πολύ παλγό γιά μένα... Δέν είμαι καθόλου καλά, κ. Ζάκσων!

Έκείνη τόν έκύτταξε σιωπηλή καί σκεπτική έπ’ ολίγα λεπτά. 
Έφαίνετο νά συμπονή μαζύ του...

— Έγώ εις τήν θέσιν σας θά^μετέβαλλον τόν τρόπον τοϋ ζήν, είπε. 
Θά έζοΰσα τελείως διαφορετικά. Δέν θά είργαζόμην καθόλου. Ούτε ένα 
γράμμα δέν θά έγραφα. Θά έπιζητοΰσα νέας τέρψεις, νέας διασκεδα- 
στικάς άσχολίας. Αυτή είναι ή συμβουλή ποΰ σάς δίδει τό φιλικόν μου 
ένδιαφέρον. Ελπίζω δτι θά τήν έκτελέσητε, κ. Χάλεκ...

Ή φωνή της, λεγούσης ταΰτα, ήτο λίαν ζωηρά, καί ό Μίλλιβαν 
εύφροσύνως διέκρινε τό συμπαθητικώτατον ύφος μέ τό όποιον ώμίλει.

”Ω ! Τοϋ ήρεσκε τόσον νά συνομιλή μαζύ της !... Τοϋ έφαίνετο 
τόσον θελκτικόν νά περιπατή πλάγι της !... Καί θά έπιθυμοΰσε νά 
δ'αρκέση έπ ’ άπειρον αύτό.

’Αλλά δυστυχώς, μετ’ ολίγον, έκείνη τόν άπεχαιρέτησε μ’ένα γλυ- 
κύτατον μειδίαμα και λαβοΰσα μίαν λοξήν πάροδον έξηφανίσθη . . .

Ή προτέρα άπογοήτευσις τόν κατέλαβε πάλιν δταν είσήλθεν εις τήν 
'Odor Airxodr. Καί μετά πικρίας άνεμνήσθη τήν ώραίαν ζωήν ποΰ 
έπερνοΰσε με'χρι ποό τριών εβδομάδων. Μίαν ζωήν ήρεμον, αναπαυτι
κήν, μέ ολίγους πόθους καί μέ όλιγωτέρας φροντίδας. Διότι, ναι μέν 
δέν είχε περιουσίαν, άλλ* ό γενναίος έκεϊνος μισθός πού τοϋ παρεϊχεν 
ή θέσις του ήτο αρκετός εις τό νά ζή άνέτως.

’Έπειτα τό μέλλον τώ έμειδία εύφρόσυνον. Υγείαν είχε χαλυβδίνην, 
άφού έτη ολόκληρα εΐχε νά τόν έπισκεφθή ιατρός. Καί είργάζετο μέ 
άφοσίωσιν, μέ θέρμην, γεμάτος άπό τήν ορμήν τής ένεργείας . . .

“Έξαφνα δμως μιά άκατανίκητος άπέχθεια δι’δλα τόν κατέλαβεν. 
Μιά άπειρος κόπωσις, μιά έξάντλησις φοβερά, ώς νά ήπλώθη καί έκυ- 
ρίευσε τό σώμά του, τόν νούν του ολόκληρον, μιά άνίατος νόσος, τής 
όποιας δέν έφαίνοντο άλλα συμπτώματα παρά μόνον έκεΐνα πού εΐπεν 
εις τήν κ. Ζάκσων.

Έβδομάς ολόκληρος παρήλθεν άπό τής συναντήσεώς των καί ή 
Άλικη δέν έπαυσε σκεπτομένη περί αύτού. Πολλάκις μάλιστα άργο- 
ποροΰσεν έπίτηδες εις τήν κλίμακα μέ τόν σκοπόν νά τόν συνάντηση 
κατερχόμενον.

Τήν έβδόμην τέλος ήμέραν συνηντήθησαν,καί κατά τό σύνηθες έβγή- 
καν μαζύ βαδίζοντες ό είς παρά τό πλευρόν τού άλλου.

— Λοιπόν δέν έχετε σκοπόν ν’ άλλάξετε τόν άέρα σας είς καμ- 
μίαν εξοχήν ; Ήρώτησεν έπιπληκτικώς έκείνη.

— Μά ξέρετε ; Σ’ αύτό πταίει ό κ. Βρίνκμαν. Πέρσυ έπήραμε 
μαζύ‘τήν δίμηνον καλοκαιρινήν άδειαν καί έπεράσαμε ώραϊα είς τό
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παραθαλάσσιον τοΰ Κάμικτων. Έφέτος δμως διστάζει ν’ άφήση τό
σον ενωρίς τήν πόλιν, καί άναβάλλει καθημερινώς . . .

— Μπά !... Μά αύτό είναι πολύ εγωιστικόν!.. Άνέκραξεν εκείνη 
μετ εκπλήξεως, διότι εγνώριζεν δτι ήσαν στενότατοι φίλοι.

— Δεν ξέρω. Βλέπετε εκείνος φρονεί δτι φροντίζω μέχρι ιδιοτρο
πίας διά την υγείαν μου, καί δτι δεν έχω τίποτε. Καί πραγματικός 
πρέπει νά ήμαι πολύ παράξενος άφοΰ ενοχλούμαι διά τόσον ασή
μαντα πράγματα.

Εκείνη ηλλαξε θέμα ομιλίας και ό λόγος περιεστράφη εις άλλα. 
Ώμίλησαν καθείς περί τών εργασιών του, τών σχεδίων του μέλλοντος, 
τών προτιμήσεών του — συνομιλίαι αίτινες τήν γνωριμίαν μεταβάλλω- 
σιν εις φιλίαν. Καί δταν έκαμον νά άποχωρισθώσιν εκείνος δέν τήν 
έχαιρέτισεν ώς συνήθως, άποκαλυφθείς μόνον, άλλά καί διά μιας θέρ
μης χειραψίας . . .

Πάλιν τώρα ή έντύπωσις που τοΰ άφησεν ή Άλικη ήτο ισχυρά. 
Καί εις τήν κατάστασιν ποΰ εύρίσκετο, ή επαφή τής ωραίας καί ά'βράς 
εκείνης χειρδς έχυσε μέσα εις τήν ψυχήν του αισθήματα τών όποιων 
πρώτην φοράν εύρέθη έστερημένος.

Τό αίσθημα τοΰ θάρρους καί τής έλπίδος καί τής άποφάσεως.
Ή κ. Ζάκσων άφ’ ετέρου έλυπείτο πολύ διά τήν θλιβεράν αύτήν 

κατάστασιν τοΰ Μίλλιβαν. Καί άπεφάσισε, χάριν αΰτοΰ, νά έπωοε- 
ληθή τής μικρας γνωριμίας ποΰ είχε μέ τον κ. Βρίνκμαν όπως τον συμ- 
βουλευθή περί τής ύγείας τοΰ φίλου του.

Άνέμενε λοιπόν τήν έπομένην εις τον διάδρομον καί δταν συνην- 
τήθησαν τφ είπεν :

— ’Ελπίζω δτι ό φίλος σας κ. Χάλεκ θά ήναι καλλίτερα σή
μερα. Διότι παρατηρώ, κ. Βρίνκμαν, ότι άπό τίνος φαίνεται λίαν 
μεταβεβλημένος. ’Ελπίζω δτι δέν θά έχη τίποτε σπουδαίον . . .

Ό κ. Βρίνκμαν τήν παρετήρησεν έπί τινας στιγμάς προσεκτικά μέ 
κάποιαν απορίαν, καί έπειτα άπεκρίθη καθαρά :

Ω ! Τίποτε άπολυτως, κυρία . . . Ευχαριστώ. Μιά μικρά 
νευρασθένεια—αύτό είναι δλο-δλο. ’Έπειτα ύστερα άπό όλίγας εβδομά
δας άναχωροΰμεν δι’ ένα παραθαλάσσιον . . .

— Δέν νομίζετε, άντείπεν εκείνη, δτι θά ήτο καλλίτερον νά άνα- 
χωρήσητε αμέσως ; . . . Ή σπιτονοικοκυρά μοΰ ώμιλουσε περί τοΰ 
κυρίου Χάλεκ προχθές τό βράδυ, καί συνεφώνησε μαζύ μου δτι ό φίλος 
σας φαίνεται πολύ ασθενής . . . Αί γυναίκες, ξέρετε, γνωρίζουν αυτά 
τά πράγματα καλλίτερα άπό τούς άνδρες —προσέθηκεν άποφθεγματι- 
κώς — καί αί παρατηρήσεις των είναι σχεδόν πάντοτε άληθείς.

Ό Χάρρης Βρίνκμαν τήν παρετήρησε καί πάλιν προσεκτικά, και 
τήν φοράν ταύτην ή Άλικη έδιάβασεν εις τά ματιά του τήν άπέχθειαν 
ποΰ ήσθάνετό συνομιλών μαζύ της περί τοΰ άντικειμένου αύτοΰ.

— Έπιτρέψατέ μοι νά έχω τήν εναντίαν ιδέαν κ. Ζάκσων, είπε 
ψυχρώς. Καί προσέθηκεν άποτόμως κάπως

— Άλλως τε δέν πρέπει ν’ άνησυχήτε καθόλου περί τοΰ Μίλλι- 
βαν. Εύρίσκεται σέ πολύ καλά χόρια. Έγώ τόν γνωρίζω τελείως, 
διότι είμεθα φίλοι άπό μικρά παιδιά . . .

‘Έπειτα ύπεκλίθη ψυχρώς καί άντιπαρήλθεν.
Ή Άλικη ήννόησεν δτι ή προθυμία της δέν είχε γίνει ένθουσιωδώς 

δεκτή. Καί ήννόησεν άκόμη δτι ό κ. Βρίνκμαν κάποιον κρύφιον λόγον 
θά είχε νά στενοχωρήται όταν τοΰ^ώμίλουν περί τής καταστάσεως τοΰ 
φίλου του.

Καί τόν λόγον αυτόν προσπαθοΰσαζνά εύρη, έμενεν εκεί εις τόν 
διάδρομον σκεπτομένη έν άφαιρέσει.

’Έξαφνα τό βλέμμα της έπεσεν επάνω εις ένα κομμάτι χαρτιού τό 
όποιον έκειτο προ τών ποδών της, — καί τό οποίον, χωρίς άλλο, θά είχε 
πέσει άπό τόν Χάρρην Βρίνκμαν—διότι προτήτερα δέν τό είχε παρα
τηρήσει έκεϊ.

’Έσκυψε καί τό έπήρεν.
’Ήτο ένα κομμάτι έφημερίδος.
Τό έδιάβασεν άργά-άργά, ώς μή εννοούσα. Έπειτα, αίφνης, τής 

έφάνη ώς νά ήννόησε,τό παν, ώσάν μιά άστραπή νά έφώτισε τά γράμ
ματα, καί τά μάτια τοΰ νοΰ της ήδυνήθησαν νά διαβάσουν τό βαθύ 
μυστικόν ποΰζέκρύπτετο μέσα εις τάς όλίγας έκείνας γραμμάς.

Έστάθηςσύννους,ίπερίφροντις καί ωχρά, κρατούσα διά τής δεζιας 
τό μέτωπον.

"Επειτα βιαστικά έμπήκεν εις τό δωμάτιόν της, καί έκλεισε νευ
ρικός τήν θύραν . . .

8
Τήν εσπέραν έκείνην ό Μίλλιβαν Χάλεκ έλαβεν ένα μικρό, κομψό 

καί άποπνέον άρωμα μενεξέ γραμματάκι, μέ τάς εξής όλίγας γραμμάς:

Φίλε*κ.°Χάλεκ,
Πρό τίνος καιρού εΐχατεΐτήν εύγενή καλωσύνην νά μοΰ προσφέρετε 

μερικούς τόμους έκλεκτών Διηγημάτων. Τότε Σας ηύχαρίστηόα καί δέν 
τούς έδέχθην ώς μή εύκαιροϋάα νά τούς άναγνώσω.

Τώρα πολύ ι’ιθέλατε μέ ύποχρεώσει δανείζοντές μοι δύο-τρεΐς έκ 
τών τόμων αυτών, τούς έκλεκτοτέρους. Έάν έχετε καιρόν φέρετέ τους 
Σείς ό ίδιος, αΰριον τό άπόγευμα. ’Ελάτε μάλιστα είς τάς 5 νά πάρωμε 
τό τσάι μαζύ.

'Η ειλικρινής Σας φίλη
’Αλίκη Ζάκάων

Υ. Γ.--Μήπως εύρίσκεται είς τήν Βιβλιοθήκην σας κανέν καλού Βι- 
βλίον Ζατρικίου;... Θά Σάς παρεκάλουν νά μοΰ τό έδίδατε δι’όλίγας 
Λμέρας. idem

Ό Μίλλιβαν δ έν έκρ'.νεν άναγκαϊον νά άναφέρη τι είς τόν φίλον 
του περί τής έπιστολής έκείνης. ’Αλλά τήν έπομένην, κατά τήν πέμ-
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πτ-τμ μεταμεσημβρινήν, μόλις έπέστρεψεν άπό τό Ύπουργεϊον τών ’Εξω
τερικών έπαρουσιάσθη εϊς την κ. Ζάκσων ένθα έγένετο ευμενέστατα 
δεκτός.

— Σάς φέρω ολίγους τόμους Διηγημάτων τοϋ Στέβενσων καί τοΰ 
Κίπλιγκ, είπε, μαζύ μέ ένα « ΈχγεζμιΆοχ Ζατρικίου». Πιστεύω νά τό 
εύρήτε κατάλληλον...’Αλήθεια, παίζετε καλά Ζατρίκιον κ. Ζάκσων

— Καθόλου μάλιστα, άπεκρίθη εκείνη γελώσα. Δέν είμαι άρκετά 
έξυπνος, καί τό Ζατρίκιον είναι παιγνίδι διά τούς διπλωμάτας. Δέν 
είναι έτσι, κ. Χάλεκ ;...

Έμειδίασεν εκείνος, καί:
— "Εχω καί εγώ χρόνια νά παίξω, εΐπεν. "Αλλοτε ήμουν καλός 

παίκτης. Ό κ. Βρίνκμαν όμως παίζει συχνά . . .
Κατόπιν εκείνη τω προσέφερεν ολίγον τσάι, καί έπειτα καθήσασα 

προ τοΰ πιάνου έψαλλε τό (.C’Oretpor τΐμ, Καρδίας», τήν ώραίαν αύτήν 
σερενάταν τοΰ Σοπέν,

Έν τω μεταξύ δέν έγένετο καθόλου λόγος περί τής άσθενείας του, 
καίτοι ή ’Αλίκη παρετήρησεν ό'τι αύτη, μυστηριώδης δπως ήτο, είχε 
κάμει γιγαντιαίας προόδους.

Τά μάτεά του έλαμπαν τώρα άπό μίαν παράδοξον φλόγα πυρετοΰ, 
ή δψις του ήτο άλλοκότως ωχρά καί κατεστραμμένη, καί έν γένει οί 
τρόποι του προέδιδον άνθρωπον πάσχοντα άπό μεγάλην έπανάστασιν 
νεύρων . . .

"Οταν έσηκώθη δπως άπέλθχ, εκείνη τον ήρώτησεν ήρέμως έάν 
ήθελε νά τής κάμη τήν χάριν νά δεχθή τόν ιατρόν της, δστις ήτο ειδι
κότατος εϊς τάς διαγνώσεις τοιούτων άνεξηγήτων άσθενειών.

Καί προσέθηκεν δτι θά προετίμα νά μή μάθτ, ό κ. Βρίνκμαν τήν 
παράκλησίν της αύτήν.

Ό Μίλλιβαν έξεπλάγη πολύ, άλλά γνωρίζων τό" ειλικρινές ένδια- 
φέρον ποΰ έτρεφε δι’ αυτόν ή νεαρά χήρα, τής ύπεσχέθη νά έκτελέση 
τά ζητηθέντα.

Καί ή κ. Ζάκσων ανέμενε νά ίδή τό άποτέλεσμα τοΰ πρώτου τού
του διαβήματος της . . .

’Αλλά δυστυχώς' εϊς ούδέν ώφε'λησεν. Διότι, καίτοι ό ιατρός της 
κύριος Νίκολσων κατέβαλεν δλας του τάς προσπάθειας, ή κατάστασις 
τοΰ Μίλλιβαν έχειροτέρευε πάντοτε, καί τήν τρίτην ήμέραν ούτος ήτο 
σχεδόν άνίκανος νά σηκωθή άπό τό κοεββάτι καί νά μεταβή εις τό 
Γραφεϊόν του.

— Δέν είμποροΰσε νά ήσυχάση, ούτε καί νά φάγη καν. Είχεν έξα- 
σθενήσει φοβερά. Καί έν τούτοις έλεγεν δτι έκοιμάτο καλά, ώς 
συνήθως ! ...

Αύτά έπληροφορήθη ή κ. Ζάκσων. Καί άργότερον, δταν έπανήλ- 
θεν ό κ. Βρίνκμαν, έμαθεν δτι ούτος είχε παρακαλέσει τήν σπιτονοι- 
κοκυράν νά μείνη πλησίον τοΰ φίλου του, καί δτι έάν ήτο άνανκαϊον 
θά έπανήρχετο νά μείνιρ καί αυτός «καίτοι δεν έπρεπε ν’ άνησυχώσι
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καί νά προσκαλέσωσιν ιατρόν, διότι ό κ. Χάλεκ δέν είχε τίποτε» ! ...
Τότε πλέον ή ’Αλίκη έχασε τήν ύπομονήν της. Καί έσκέφθη νά 

προβή εις τό δεύτερον διάβημά της. Συνεκέντρωσεν δλον τό θάρρος 
της καί άπεφάσισε νά παλαίση μέχρις έσχάτων διότι έγνώριζεν δτι 
διακυβεύεται μία ύπαρξις, διότι συνησθάνετο δτι παίζει διά μίαν ζωήν 
άνυπολογίστως πολύτιμον δι’ αύτήν . . .

&
"Ολον τό σπήτι ήτο βυθισμένον μέσα εϊς νεκρικήν σιγήν, δταν ή 

’Αλίκη σιγά-σιγά, βαδίζουσα μέ τάς άκοας τών ποδών άνεβη τήν κλί
μακα τοΰ έπάνω πατώματος καί έστάθη εις τόν διάδρομον αύτοΰ . . .

Θά έκοιμώντο δ'λοι διότι εϊχον περάσει τά μεσάνυκτα. Άπό τήν 
μισοκλεισμένην δμως θύραν τής αιθούσης έξήρχετο ένα άμυδρόν φως. 
Ή ’Αλίκη πλησιάζει άκροποδητεί καί, κρυπτομένη άπό τήν σκιάν ποΰ 
έρριπτεν ή μισοκλεισμένη θύρα, βυθίζει έντός τό βλέμμα . . .

Μέσα εις τήν αίθουσαν δέν εύρίσκετο κανείς . . .
"Εξαφνα δμως ακούει δπισθέν της τριγμόν. . .
Στρέφεται καί βλέπει εις τήν θύραν τοΰ δωματίου του τόν Μίλ- 

λιβαν Χάλεκ . . . ’Αλλά, Θεέ μου, πόσον είναι άλλόκοτος ! ... Φορεϊ 
έ’να μακρύν-μακρύν έως τά πόδια έπενδύτην. Τά μαλλιά πίπτουν 
άτάκτως γύρω άπό τήν χλωμήν, τήν άποσκελετωθεϊσαν μορφήν του. 
Τά μάτιά του καρφώνονται άπλανώς έπάνω της—τά μάτια τά χύ- 
νοντα μίαν κάποιαν ύελώδη λάμψιν . . .

Καί ή σιλουέττα του ύψηλή καί άκίνητος διαγράφεται παραδόξως 
μέσα εις τό άρρωστον καί^θλιβερόν φως ποΰ χύνεται άπέναντί του . . .

"Επειτα προχωρεί γρήγορα, καί μέ ένα νευρικόν βάδισμα διέρχεται 
τήν θύραν. σχεδόν έγγίζων τήν ’Αλίκην καί εισέρχεται εϊς τήν 
αίθουσαν ...

Ή κ. Ζάκσων δέν έκινήθη καθόλου. Έγνώριζεν δτι ό Μίλλιβαν 
άναμφιβόλως περιπατεΐ κοιμώμενος καί έν καταστάσει ύπνοβασίας, 
δπως έγνώριζε τί έμελλε νά ίδή άκολούθως.

Έστάθη λοιπόν έκεϊ, όπίσω άπό τήν θύραν, καί άνέμενεν άγνω
στος, άπαρατήρητος . . .

Ό Μίλλιβαν έπροχώοησε, καί καθίσας έμπρός εις ένα στρογγυλό 
τραπεζάκι Ζατρικίου τοΰ φίλου του, ήνοιςε το επ αυτοΰ κείμενον Ζα
τρίκιον καί στηρίξας τήν κεφαλήν διά τής άριστερας, άνεκίνει διά τής 
έτέρας τούς πεσσούς έδώ καί έκεϊ, τώρα κάμνων μιαν κινησιν καί τώρα 
έπαναφέρων τους πεσσούς εις την πρωτην των θεσιν, και τώρα παλιν 
μένων άκίνητος καί σκεπτικός, ώσάν δλη του ή ψυχή, ό νοΰς του δλος να 
ήτο άπερροφημένος εις την λυσιν κάποιου προβλήματος το όποιον ενε- 
τεινεν εις τήν διαπασών συμπάσας τάς νοητικάς του δυνάμεις . . .

Πέντε λεπτά άκόμη, καί μία άλλη θύρα εύρισκομένη εις το βάθος 
τής αιθούσης ήνοιξεν άθορύβως. Σιωπηλός καί περίφροντις ένεφανισθη 
ό Χάρρης Βρίνκμαν. Έπροχώρησε σιγά-σιγά καί έστάθη ο'πισθεν τοΰ
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ύπνοβάτου.
Και έμεινεν έκεϊ παρακολουθών τάς κινήσεις του επί του Ζατρικίου...
'Ησυχία απόλυτος έβασίλευε μέσα εις τό δωματίου, καί ή ’Αλίκη 

ήννόησεν δτι έπρεπε νά καταβάλλη όλας της τάς δυνάμεις διά νά μη 
ρίψη κραυγήν άγανακτήσεως καί ταράξη τήν σιγήν εκείνην,μέσα είς τήν 
οποίαν έξετυλίσσετο ένα άποτρόπαιον δράμα . . .

Καί εμενεν έκεϊ άφωνος ή γενναιόψυχος γυνή, βλέπουσα άφ’ ενός 
μέν ένα άνθρωπον παίζοντα με θυσίαν αύτής τής ζωής του ένα παι
γνίδι, άφ’ ετέρου δέ τήν λάγνον αισχροκέρδειαν ενός ανθρώπου καλύ- 
πτοντος τόν άτιμον σκοπόν του μέ τό προσωπεϊον τής φιλίας ! . . .

Έγένετο μιά μικρά διακοπή, διαρκούσης τής όποιας οί δυό παραφυ- 
λάττοντες προσεπάθουν νά κρατήσουν τάς άναπνοάς καί νά καταστεί- 
λουν τούς παλμούς τής καρδιάς των—ένω ό Μίλλιβαν εμενεν ακίνητος 
μέ τήν κεφαλήν θαμμένην μέσα εις τάς παλάμας ...

Άρά γε μήπως κατεβλήθη καί έπεσεν είς βαθυτάτην νάρκην χω
ρίς νά έννοή τί έπραττεν έκεϊ, ή μήπως έμελλε νά έξυπνήση καί άνα- 
λαμβάνων τάς αισθήσεις του μάθη καί τό ίδικόν του καί του φίλου του 
τό μυστικόν; ...

Εξαφνα τό έκκρεμές τής αιθούσης έσήμανε τήν πρώτην μεταμεσο
νύκτιον ώραν, καί ό διαπεραστικός έκεϊνος ήχος ταράξας τήν νεκρικήν 
σιγήν έπέφερεν είς τόν ύπνοβάτην μίαν ζωηράν άνατίναξιν, ώς ύπό 
ηλεκτρικής συγκινήσεως . . .

Άνεσηκώθη καί έπανεκάθησεν. ’Έφερε τό χέρι πρός τό μέτωπον 
καί παρετήρησεν έπί τινας στιγμάς τόν πίνακα τοΰ Ζατρικίου.

Κατόπιν, άνευ τοϋ έλαχίστου δισταγμού καί μέ σταθεράν χεϊρα, 
έκαμε τρεις ταχυτάτας, αστραπιαίας σχεδόν κινήσεις έπ’αύτοϋ . . .

Καί ή ’Αλίκη έδιάβασεν επάνω είς τήν ό'ψιν τοΰ Μίλλιβαν μίαν 
κάποιαν έκφρασιν εύχαριστήσεως—τήν ήδονήν έκείνην ποΰ αισθάνεται 
ό μετά πολύν αγώνα λύων ένα δυσχερές πρόβλημα.

’Έπειτα ό ύπνοβάτης ήγέρθη άποτόμως, καί μέ τό ’ίδιον νευρικόν 
βάδισμα διέβη τήν θύραν — ένφ ή Άλικη άπεσύρετο είς τήν σκιάν — 
καί είσελθών είς τό δωμάτιόν του κατέπεσε βαρύς καί έξηντλημένος έπί 
τής κλίνης του . . .

Ό Χάρρης Βρίνκμαν έδραμε κατόπιν του όπως βεβαιωθή άν εύρί 
σκεται έν ασφαλεία, καί έπανελθών είς τήν αίθουσαν έκλεισε τήν θύραν, 
χωρίς νά παρατηρήση δτι έν τφ μεταξύ ή Άλικη εΐχεν είσέλθει σιγά- 
σιγά είς αύτήν καί έστέκετο δίπλα εις τό στρογγυλό τραπεζάκι . . .

Μετά δύο στιγμάς έκεϊνος έστράφη καί έπροχώρησε πρός τό Ζα- 
τρίκιον μέ άπαστράπτοντα μάτια έκ χαράς, καί μέ μειδίαμα θριάμ
βου είς τά χείλη.

Άλλ’ αίφνης είδε τήν Άλίκην ! . . . Μιά σύγχυσις, ένας τρόμος 
τόν κατέλαβε, καί οπισθοχώρησε κατά έν βήμα . . .

Καί έπί τινα δευτερόλεπτα, έστάθησαν ούτω σιωπηλοί, αντιμέτω
ποι άλλήλων . . .

— Τί θέλετε έδώ ; . . . Ήρώτησεν έκεϊνος ύπεροπτικώς, καί συν
ερχόμενος είς εαυτόν έπροχώρησε πρός τήν Άλίκην.

Άλλ’ έκείνη μέ μίαν μεγαλοπρεπή χειρονομίαν τόν έσταμάτησεν :
— Στάσου έκεϊ ! Ειπεν, ειδεμή διασκορπίζω τούς πεσσούς ! . . 
Έκεϊνος έστάθη καί τήν έκύτταξε συγκεχυμένος.
— Άκουσον ! Έξηκολούθησεν ή ’Αλίκη. Έγνώριζα τό μυστικόν 

σου—ιό έγνώριζα άπό τότε ποΰ έχασες αύτό έδώ ! . . .
Λέγουσα ταΰτα έξήγαγε τό κομμάτι έκεΐνο τής έφημερίδος ποΰ 

ειχεν εύρη είς τόν διάδρομον.
Καί, ένφ έκεϊνος τήν παρετήρει μέ βλέμμχτα μίσους καί μέ συν- 

εσφιγμένας τάς πυγμ.άς. η Αλίκη εδιάβαζε με σταθεράν και ευκρινή 
φωνήν :

«— Τό πρόβλημα τής παρελθ. Κυριακής ύπ ’ άριθ. 270 έλυσε 
πάλιν μόνον ό κ. Χάρρης Βρίνκμαν, ύπάλληλος τοΰ Υπουργείου τών 
’Εξωτερικών, καί τά 50 δολλάρια έστάλησαν είς αύτόν. Σήμερον ή 

Ε.φημιρ'κ: των ΖατροτιατωνΊ) προτείνει είς τούς πολυπληθείς αναγνώ- 
στας της τό ύπ’ άριθ. 271 πρόβλημα, ύπό τούς αύτούς ορούς, καί 
μέ άμοιβήν 100 δολλαρίων. Τό λευκόν κερδίζει είς τρεις κινήσεις».

’Έπαυσεν έπ’ όλίγας στιγμάς. ’Έπειτα, παρατηρούσα αύτόν μέ 
βλέμματα ύψίστης καταφρονήσεως, ειπεν :

— Τί ώραϊα ποΰ θά σκεφθή ό κόσμος περί Τοϋ κ. Χάρρη Βρίνκμαν 
δταν μάθη μέ ποιον έντιμον τρόπον έκέρδιζε τά βραβεία αυτά—δταν 
μάθη δτι τά προβλήματα έλύοντο παρά τοΰ φίλου του εύρισκομένου έν 
καταστάσει ύπνοβασίας και άποκτώντος σχεδόν ύπερφυσικήν έντασιν 
τών νοητικών δυνάμεων καί 0Tt αΐ λύσεις αύται έστέλλοντο είς την 
έφημερίδα ώς ίδικαί του — δτι άφινε τόν φίλον του νά τυραννήται, νά 
π'άσχη. νά έξαντλήται, ένω έγνώριζεν δτι ή κατάστασις αύτη τόν 
έσπρωχνε πρός τό βάραθρον τοΰ θανάτου ή μέσα είς κανέν άσυλον 
Ανιάτων ! . . .

’Εκείνος τήν διέκόψε σαρκαστικώς :
— Είσθε λίαν δραματική, κ. Ζάκσων, είπε, και κρίμα πού δεν 

χρησιμοποιείτε τό ταλάν σας αυτό εις τό Με’γα Θεατρον ! ... Αλλ , 
αγαπητή κυρία, αύτήν τήν φοράν τά αίσθήματά σας διά τόν φίλον 
μου έπροχώρησαν πολύ. Κατά πρώτον ποιος θά σάς πιστεύση δτι καί 
άν είπήτε ; Έγω είμαι γνωστός ως επιδεζίος παίκτης Ζατρικίου . . .

’Εκείνη τόν διέκοψεν :
— ’Εγώ, ειπεν άποφασιστικώς, θά διηγηθώ δτι ζέρω. Πέτε καί 

σείς δτι θέλετε. Ποιος άπό τούς δυό νομίζετε δτι θά γίνη πλέον 
πιστευτός ; . . .

Έκεϊνος έσκέφθη έπ’ολίγον καί κατόπιν,άλλάσσων τακτικήν, ειπεν:
— Έγώ έπερίμενα απλώς έως δτου έπιτύχη καί αύτήν τήν λύσιν 

ό Μίλλιβαν. Κατόπιν θά τοΰ έδιηγούμην τά πάντα καί θά τοΰ ένεχεί- 
ριζα τά χρήματα. Θα μοΰ έξέφραζε τάς ευχαριστίας του δίχως άλλο.

’Εκείνη τόν έκύτταξε πάλιν περιφρονητικώτατα καί ειπεν ;
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— Δέν έπερίμενες δια. τίποτε άλλο παρά μόνον γιά νά λύση τό 
πρόβλημα χάριν σοΰ... "Ενα μήνα τώρα παίζεται αύτό τό ολέθριο 
παιγνίδι, καί ό δυστυχής κ. Χάλεκ θά έχάνετο, διότι είχες λάβει καλά 
τά μέτρα σου γιά νά μή μάθη κανείς τίποτε. 'Όμως ό δόκτωρ κ. Νί- 
κολσων τόν έπεσκέφθη, χωρίς σύ νά λάβης γνώσιν, τόν έξήτασε καί 
άπεφάνθη δτι τότε μόνον θά έσώζετο, άν άπεσπάτο ό νους του άπό 
κάποιαν άγνωστον προσήλωσιν,-’ήτις έθετεν εις φοβερόν εργον τά εγκε
φαλικά του κύτταρα καί τοΰ κατέστρεφε τόν οργανισμόν. Ό άνθρωπος 
αυτός έφέρετο πρός τό βάραθρον. Άκουσον ! . . . Σοΰ επιτρέπω νά 
κράτησης τά χρήματα αύτά—βδελυρά χρήματα κερδηθέντα δι’ ατι
μίας—ύπό δύο ορούς. Πρώτον μέν νά κράτησης τήν γλώσσαν σου δι’ 
οσα συνέβησαν έδώ, καί δεύτερον νά φύγης άπό τό σπήτι αύτό αύριον, 
καί είο τό μέλλον ούδέποτε νά πλησιάσης τόν κ. Χάλεκ ! . . .

’Εκείνος διεμαρτυρήθη, τήν ήπείλησε, τήν ύβρισεν, Άλλ’ εκείνη 
έστάθη άνένδοτος . . .

Τέλος ό Βρίνκμαν άπελπισθείς νά τήν κάμψη, καί σκεφθείς δτι δέν 
έπρεπε νά χάση τά εκατόν του δολλάρια έσυρε τό σημειωματάριου 
του, καί—ύπό τά ειρωνικότατα βλέμματα τής κ. Ζάκσων—άντέ- 
γραψε τήν λύσιν τοΰ προβλήματος καί διεσκόρπισε τούς πεσσούς.

Κατόπιν άπεχώρησεν είς τό δωμάτιόν του βρυχώμενος ώς πληγω
μένος άγριόχοιρος.

Τό πρωί' καί προτού ό κ. Χάλεκ έξυπνήση, εκείνος ειχεν άναχωρή- 
σει, άφήσας ολιγόστιχου επιστολήν, έν ή τοΰ έλεγεν δτι «ένεκα άνωτέ- 
ρων λόγων άναγκάζεται νά άποχωρισθή αύτοΰ διά παντός».

Ό Μίλλιβαν Χάλεκ όμως ήτο σχεδόν αναίσθητος, καί δταν έξύ- 
πνησεν άμέσως έπεσεν εις σφοδρούς παραλληοισμούς καί ’εξάντλησιν 
τελείαν.

Δέν ένεθυμεΐτο τίποτε καί δέν άνεγνώριζε κανένα ...
Καί μέσα είς τάς άσυναρτήτους φράσεις του 'έν ό'νομα ήκούετο 

συχνά, προφερόμενον μέ κάποιον στεναγμόν καί μέ κάποιαν ικεσίαν 
πάσχοντος άνθρώπου : Τό ό'νομα τής Αλίκης . . .

Μετ’ όλίγας ώρας ή αί'σθησις τφ έπανήλθεν. Καί έξεπλάγη ολίγον 
δταν είδε καθημένους πλησίον του τόν δόκτορα κ. Νίκολσων καί τήν 
Άλίκην, ήτις τω ώμίλει μέ τάς γλυκυτέρας εκφράσεις . . .

— Ούδείς κίνδυνος ύπάρχει πλέον διά τόν άσθενή σας, είπε τέλος 
ο ιατρός, άλλά πρέπει, πρός τό παρόν νά μή μάθη τήν αιτίαν τής 
άσθενείας του. Αργότερα μπορείτε νά τοΰ τήν είπήτε . . .

Καί είς τόν κ. Χάλεκ είπε :
— Μή μ’ εύχαριστεϊτε καθόλου εμένα, κύριέ μου. Ή κ. Ζάκσων 

σας έσωσε τήν ζωήν. Είς αύτήν οφείλετε τό παν . . .
’Έπρεπε λοιπόν είς αύτήν ό Μίλλιβαν νά έκφράση τήν εύγνωμο- 

σύνην του.

Άλλ’ δταν τέλος ήλθεν εκείνη, τά λόγια δέν τοΰ έφάνησαν κατάλ
ληλα πρός τούτο. Έπήρε μόνον τά λευκά της χέρια, τά όποια αυτή 
τοΰ έτεινε προθύμως, καί προσήλωσεν επάνω της ένα βλέμμα γεμάτου 
άπό άγάπην καί τρυφερότητα...

Καί έσκέοθη δτι φαίνεται τόσον ώραία, τόσον χαριτωμένη — έτσι 
δπως έχαμήλωνε τά μάτια άπό εντροπήν, καί ειχεν ενα τριανταφυλ
λένιου ερύθημα είς τάς παρειάς . . .

Καί έσκέφθη άκόμή δτι δλη εκείνη ή ανησυχία της δι’ αύτόν καί 
αί φροντίδες καί ή τρυφερότης δέν ήσαν τίποτε άλλο παρά ένας έρως 
βαθύς καί έντιμος . . .

Καί είπεν :
— Άλικη ! Μοΰ έσωσες τήν ζωήν !. . . Είσαι ό προστάτης μου 

άγγελος . , . Θέλεις νά μείνης τοιοΰτος διά πάντοτε ; . . .
Καί εκείνη μέ φωνήν σιγαλήν καί ΰποτρέμουσαν έψιθύρισεν :

— Ναι, Μίλλιβαν, διά πάντοτε I . . .
Κατόπιν έκλεισε τά βλέφαρα, καί άφησε τήν ώραίαν ξανθήν κε

φαλήν της νά κλίνη ήδυπαθώς επάνω είς τον ώμον του . . .
^Μετάφρασιτ Θ ΖΠ IΌΠΟΥΛΟΥ] FRED. MAXWELL

ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΑ

TAN οί φανατικοί ιδέας τίνος ΰπέρμαχοι 
συγκρούωνται είς αγώνα έζοντώσεως, έρ
χονται τέλος, ώς σωτήρες, οί λεγόμενοι 
φρόνιμοι, οί όποιοι, άκολουθούντες την 
μέόην οδόν, ουμβιβάζουσι τά πράγματα. 
Τότε ή διαμάχη Αληθώς καταπαύει, τά

πάθη κατευνάζονται, επέρχεται είρήνευσις καί γαλήνη' ά.Ι.Ιά συγχρόνως 
οί χαρακτήρες άτονοϋαιν, αί διάνοιαι χαυνοΰνται και όημιουργοϋνται αί 
μετριότητες. Είς τόν άτυχη 'Ελληνισμόν τό κράμα της συμβιβαστικής ο
δού έφηρρόσθη καί είς την θρησκείαν (δέν ειμεθα ούτε ειδωλολατραι,οΰτε 
χριστιανοί) καί εις την πολιτείαν (δέν ειμεθα ούτε υπήκοοι, ούτε πο.Ιΐ- 
ται) καί είς τήν γλώσσαν (έλησμονήσαμεν καί τών προγόνων μας καί 
τών πατέρων μας τήν γλώσσαν). Καί τώρα δρέπομεν τους καρπούς τού
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Το κράμα εις την υπηρεσιακήν γΛώσααν δέν είναι σημερινόν δημι
ούργημα. Εις μίαν άδειαν .τ. χ. υ.Ιοτομίας τοΰ 1838 άναγινώσκομεν : 
« Ό ΰ .1 ο τ ύ μ ο ς όφεί.Ιει νά μη μεταφέρη έκτος τοΰ δάσους την έ κ- 
κοπεΐσαν ζυ.Ιικήν. Νά καθαρίση έπιμε-Ιώς τόν τόπον ό π ο ΰ έκο-

Οταν ακούω η κ υ π ά ρ ι σ σο ς, φαντάζομαι δτι ό Λόγος είναι 
περί δενδροκομίας- δταν ακοή οι τό κυπαρίσσι, κυριεύει την ώυ- 
χήν μου μυστηριώδης συαβοΛική είκών πένθους καί ΘΛιβεχών αναμνή
σεων. Αυτό είναι ή άΛήθεια.

’Ακούσατε καί ένα σχετικόν στίχον:
«Εϊς κνπαρίσσου κορυφήν ο βίας κΛανθμηρίζει» 

(Δενδροκομία μετά ζωοΛογίας].
'Ακούσατε καί άΛΛον σχετικώτερον :

«Εϊς τήτ κορφή κυπαρισσιού στενάζει νυχτοτουά'»
ή τό γνωοτόν:

ΤΟ νυχτοκόρακας βογγάει’ ιβηάά στο κυπαρίσσι» 
Τό συμπέρασμα είναι εϋνόητον.

Άπεγάσισα μίαν ημέραν νά διαβάσω κάποιο διήγημα, τό όποιον 
ήρχιζε μέ έν καθαρώτατον ςςή μ η ν'». Εύθΰς τότε έσταμάτησα, εκ.Ιινα 
άκουσιως μέσα μου : «ζ/ μ η ν, ήσο, ή τ ο» καί μοΰ έφυγε πάσα διά- 
θεσις νά προχωρήσω εις τήν άνάγνωσιν. Έξ άιΛΛου πά.Ιιν μίαν ημέραν 
έδιάβασα εις εν τεχνοκρι τικόν άρθρον : «ή a ί ο θ η τ ικ ό τ η» χωρίς ς 
εις τό τε'Λος, καί έκτοτε έκαμα ένα μήνα νά π>άοω εις τό χέρι νεοεΛΛη- 
νικής παραγωγής δημιούργημα.

Τράφομεν ί |· θ ΰ ς καί ήτωνίζομεν «ήτ ά ρ <))■ γράφομεν ά ρ τ ο ς 
καί άγοράζομεν άωμ ί... καί κατόπιν ίσχυριζόμεθα δτι δέν υφίσταται 
ζήτημα γΛςύσσης καί διγΛωσσίας.

[Νοέμβριος 1901] ΔΗΜ. ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕΤΟ 0 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΔΟΗΓΗΤΩΝ
ΕΝ ΤΩι ΑΡΧΑΙΟ/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΑΝ οί ιστοριογράφοι τής σήμερον όμι- 
λώόι περί τοϋ Αρχαίου Πανεπιστημίου 
Αθηνών, δέν πρέπει νά ύποτεθμ δτι έν’Α- 
θήναις ύπαρχε τό πάλαι άνώτατον διδα· 
κτήριον καλουμενον Πανεπιότήμιον καί 
έχον τον οργανισμόν τών νϋν Πανεπιστη
μίων. Πανεπιότήμιον είναι όνομα νεωότΐ 
παρ ’ ήμϊν δημιουργηθ-ν προς άπόδοόιν 
τοϋ Εύρωπαϊκοΰ Universitas. Έν Άθή- 
ναις τό πάλαι δέν ύπήρχε τοιούτον δη
μόσιον παιδευτήριον τοιοϋτον φέρον ό
νομα. Αί άπό τοϋ Πλάτωνος καί Άριότο- 
τέλους ίδρυθεϊόαι φιλοσοφικά! Σ χ ο λ α ί 
έφερον τά ονόματα τών τόπων, έν οίς ύ
παρχον τά διδακτήρια τών Σχολών τού

των, αίτινες βραδύτερον πολλαπλασιασθεϊόαι άπετέλουν ίδια διδακτή
ρια, ών μόνοι όνομαότοί διδάσκαλοι καί καθηγηταί ήσαν αύτοΐ οί διευ- 
θυνταί οϋτως είπεϊν τών σχολών οί καλούμενοι σχολάοχαι. ’Αλλά κατά 
τούς χρόνους της Ρωμαϊκής αύτοκρατορίας ίδρύθηόαν έν Άθήναις και 
άλλαι σχολαί μή καθαρώς φιλοσοφικοί, καί Ιδίως τά ρητορικά ή σοφι
στικά διδασκαλεία, έν οίς ώς ίδιωτικοϊς παιδευτηοίοις έδίδαόκον καθη
γηταί άμειβόμενοι ύπό τών φοιτιιτών, ο'ίτινες εκαλούντο μαθηταί, όμι- 
ληταί ή κ ιι εταίροι, μόνον δέ ύπι γενικωτέραν έννοιαν φοιτηταί. 
Δημόσιον διδαόκαλεϊον ρητορικής έν Άθήναις ίδρύθη κατά τόν δεύτε
ρον αιώνα έπί τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, όυότήσαντος τόν «θρόνον τής σο
φιστικής», ούτινος ό κάτοχος καθηγητής έλάμβανεν έκ τοΰ αύτοκρατο- 
ρικοϋ ταμείου μυρίας δραχμής τό έτος καί ήτο ό μόνος έπίόημος κα
θηγητής· ό Θρόνος αύτοΰ έκαλεϊτο «βαόίλειος θρόνος» ή «θρόνος έπί 
μυοίοις» ή θρόνος «έπί βαόιλείους μυρίοις». Κατά τό παράδειγμα δέ 
αύτοΰ ίδρύθη καί «θρόνος πολιτικός» διατηρούμενος ύπό τοΰ δήμου 
’Αθηναίων καί άμειβόμενοςδι’ έξακιόχιλίων δραχμών (θρόνος ταλάντουΙ. 
Αύτοΐ οί δύο θρόνοι άπετέλουν, οϋτως είπεϊν, τό έπίόημον ΙΙανεπιότή- 
ιιιον. ΟΙ κάτοχοι δέ τούτων έδίδαόκον δημοσία έν δημοόίοις τόποις, 
καί ίδίως έν τω δημοόίω θεάτοω. Πάντες οί άλλοι καθηγηταί έδίδαόκον 
έ ν θ ε ά τ ρ ο ι ς ή διδ ιόκαλείοις ίδιωτικοϊς έν ταΐς οίκίαις αύτών. Τό 
μέγα δέ ύποκείμενον τής φιλοδοξίας τών καθηγητών ήτο ό εις τών δύο 
Θρόνων καί ιδίως ό βαόίλειος. Έγένετο δέ ή έκλογή καί ό διορισμός τών 
κ ιθηγητών τοΰ θρόνου κατά τόν εξής τρόπον.

Άποθανόντος τοϋ καΘηγητοϋ τοΰ θρόνου, (διότι ήτον ισόβιος), πάν
τες οί έχοντες διδιόκαλεϊα έν Άθήναις ή άλλως έν τμ πόλει ταύτη μέ- 
νοντες διδίίκαλοι τής ρητορικής ή σοφιστικής, ώς έλέγοντο τότε, όυν-
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ήρχοντο έπί τό αύτό είς τόν εκλογικόν άγώνα.'Η έκλογή ήτο διπλή. Ή 
πρώτη έγένετο ύπό της Βουλής τών 300'. 'Ενταύθα δ’ έξελέγοντο διά 
χειροτονίας οί προκρχτότεροι έκ τών υποψηφίων, οΐτινες μετέβαινον έ
πειτα είς τό δημόσιον θέατρον, ένθα ένώπιον της Βουλής καί συμπά- 
όης της έν τοϊς γράμμασιν Αριστοκρατίας καί τών φοιτητών καί τού 
άνθυπάτου της Άχα’ιας έγίνετο διαγωνισμός μεταξύ τών ύποψηφίοιν. 
Τό θέμα τοϋ διαγωνισμού έδίδετο ύπό τοΰ άνθυπάτου, οί δέ ύποψήφιοι 
έδει νά πραγμάτευθώσιν αύτό άπό τοϋ βήματος έξ ύπογυίου. Ή ορι
στική κρίσις καί έκλογή ή προκύπτουσα έκ τοϋ διαγωνισμού τούτου 
άνήκε τφ άνθυπάτω, άλλ’ έμμέσως καί ηθικώς μετείχε τής εκλογής 
σύμπαν τό έκλεκτόν άκροατήριον, ένίοτε δέ καί αύτοί οί ύποψήφιοι 
επευφημούν τόν άναδειχθέντα άριότον. Μετά τήν δοκιμασίαν ταύτην 
έδει ό νεωστί άναδειχθείς ύποψήφιος νά ύποδληθμ είς νέαν δοκιμα
σίαν ώς πρός τόν βίον καί τήν ηθικότητα αύτοϋ. Άφοΰ δ’ έξήρχετο νι
κητής καί έκ τής νέας δοκιμασίας, ύπεδάλλετο ή έκλογή είς τήν έγκρί- 
σιν τού αύτοκράτορος, καί άμα ένεκρίνετο καί ύπό τοϋ αύτοκράτορος, 
κατελάμβανέν ό ούτως έκλεγείς τόν ισόβιον «θρόνον» έκ τών έν Άθή- 
ναις θρόνων έχων δικαίωμα, έννοεϊται, νά παραιτηθμ, τούθ’ δπερ 
έγίνετο συχνά όπόταν ό κατέχων τόν έν Άθήναις θρόνον προόεκαλεΐτο 
είς τόν έν Ρώμμ.

Έν Άθήναις τή 6η Νοεμβρίου 1901 Π. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
Καθηγητής τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου

•S ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΟΥΡΙΑ $·

ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΓΑΜΟΙ

ΕΛΑ μ’ έμέ στον κόσμο 
Ποΰ μύριους ήλιους σέρνει, 
Έκεϊ ποϋ σάρκα πέρνει 
Ή κάθε μας στροφή.

8
"Ελα μ’ έμέ στην πλάόι 
Έκεϊ ποΰ τό φιλί μας, 
Έκεϊ πού οί στεναγμοί μας 
Λαβαίνουνε μορφή.

& ”
Τή βρύσι τής καρδιάς μου 
’Ολόθερμος ν’ άνοίξω, 
Τά πλούτη νά σοΰ δείξω 
Τ’ άμέτρητα τοϋ νοϋ.

&
Κι’ δλος χαρά νά χτίσω 
'Ολόχρυσο παλάτι
Στά γαλαζένια πλάτη 
Τ’ άπέραντου ούρανοϋ.

[Νοέμβριος 1901]

Ο ΑΓΩΝ

ΤΡΕΧΩ σ' αύτή τή χτίσι 
Μ’ ένα σταυρό στον ώμο 
Κι’ δλο άκλουθώ ένα δρόμο 
Μέ δίχως τελειωμό.

·§?
Κάπου ή μεγάλη φύσι, 
Κάπου κ’ έμενα στέλλει, 
Γίγαντα άλλοϋ μέ θέλει, 
’Έρμο ζωύφι έδώ.

Μύρια σφυρίζουν βέλη 
Καί χάμου στάζει τό αίμα 
Κ’ εγώ γοργά τό βλέμμα 
Γυρίζω καί γελώ,

Καί μιάν άξίνα πιάνω
Καί σκάφτω,σκάφτω, σκάφτω· 
Ρόδα κομμένα θάφτω 
Κι’ άρώματα άκλουθώ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

2 Ύπάρχουσι στιγμαί τινες δημιουργούσαν εικοσαετή φιλίαν.
2 Ή εύνοια κάμνει συνήθως κακήν εκλογήν.
2 Αί ψυχαί δέν έπλάσθησαν διά νά ήναι ελεύθερα·.
2 Δέν αρκεί νά ήσαι μέγας άνθρωπος, πρέπει νά ελθης καί εις κατάλληλον 

εποχήν. » ~ , \ ,
2 Κατά τινα γνώμην καί ή προσδοκία τών συγκινήσεων είναι και αυτή μία 

τις ήδονή.
2 Παρά τών ανήθικων θ’άκούσης λογους περί ηθικής, παρά δέ τών ουτι

δανών όμοιους περί τιμής.
2 Οί Λαοί περιφρονοΰσι τους αΰθάδεις, τιμωροϋσι δ’ εκείνους, οΐτινες εκμε<- 

ταλλεύονται ύπέρ έαυτών τήν εθνικήν συμφοράν.
2 Καλόν μέν είναι ποτέ νά μή έξέρχηταί τις τοϋ καθήκοντος, άλλ’ έτι κάλ- 

λιον τό νά έπανέρχηται εις αυτό μετανοών.
2 ’Αδύνατον νά κατίσχυση τις τών παθών διά τής ευγλωττίας, καθόσον τό 

πάθος είναι εύγλωττότερον τοϋ λογου.
2 Ού/ί ορθόν νά περιφρονή τις τους μωρούς.
2 Ό διά τής σιωπής ψόγος είναι ό εκφραστικότερος.
2 “Ανθρωποι, οΐτινες έννοοΰν νά όμιλώσιν αυτοί πάντοτε, δέν αποδέχονται 

δέ ούδεμίαν ποτέ άντίρρησιν, θ’ άποθάνωσιν έν τώ σκότει.
2Τ’ό μόνον πράγμα τό όποιον ζητεί ή γυνή είναι ή αγάπη, λέγουσιν οί εν

θουσιώδεις ποιηταί. ’Εντεύθεν αί κακολογίαι ότι ζητώσι μόνον πίλους καί ενδύ
ματα, υψιστον ’έρωτα διατρέφουσαι πρός τόν συρμόν, είναι συκοφαντίαι τών κα- 
κοβούλων.

2 Τό ουράνιον άρωμα τής θρησκείας συγκιρνάται μέ τό παγκόσμιον άρωμα 
τοΰ Έαρος. Ό ήλιος τοϋ εαρος θάλπει πάσαν ζωήν έν τή πλάσει καί ό ήλιος τής 
δόξης τής θρησκείας θάλπει πάσαν καρδίαν ανθρώπου.

2 Τό ’έαρ τής άνθρωπότητος—ή Άνάστασισ—καί τό εαρ τής φύσεως περι
πτύσσονται άλληλα καί συμπλέκονται εις αρμονίαν ζωής καί έλπίδος.

2 “Εαρ καί Πάσχα. Είναι τό σύμπλεγμα δύο άνθέων, τοϋ γήινου μετά τοΰ 
ουρανίου, τοΰ φθαρτοΰ μετά τοΰ άφθαρτου.

2 Ή πολυτέλεια τών τάφων είναι ή ύπερηφάνεια τής θλίψεως.
2 Μόνον οί δημοσιεύοντες συκοφαντίας καλύπτονται ύπό τής ανωνυμίας.
2 Ουδέποτε είναι δυστυχής ό έλπίζων. ’Αλλά μόνον, άλλοίμονον είς τούς μή 

δυνααένους να έλττισωσιν.
2 Αί εΰγενεϊς καρδίαι έχουσιν ύπερηφάνους θλίψεις καί ταπείνάς χαράς.
2 Τό κάλλος είναι ή άσφαλεστέρα παγίς τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος.
2 Πολλάκις εύρίσκομεν ειδός τι πικράς ήδονής καί είς αύτην την ύπερβολην 

τής οδύνης μας.
2 Τρελλοί καί εξουσία ό,τι θέλουν κάμνουν.

Εκ του Τυπογραφείου Ανεςτπ ΚΤϊχιιταχτινιδου 18°·'

I



απο ion mints tbt epato:
ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ

(ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ!)

τάς τρικυμίας και 
τά ναυάγια τοΰ βίου, 
είς της φυχής τάς βα

λάνους καί είς της καρδίας 
τάς βιαίας δονήσεις, είς τά

ά μαύρα σκότη τοΰ πνεύματος 
καί είς τήν δνι^αν τών αισθη
μάτων, Συ Κάλλος αίθέριον, 
δώρον θειον, αστραποβολείς 
καί άνάσσεις καί καθηδύνεις 
καί παρηγορεϊς. Είς τους ρο- 
δοσκεπεϊς καί ίασμίνους καί 
δροσόεντας βωμούς σου, οΰς 
σφυρηλατεί ό έρως καί κα

ί θαγιάζει ή καρδία, δεξου τους 
εύλαβεϊς προσκυνητάς, τά 
χείλη των δεξου τά φλογι
σμένα άπό αγάπην, τά μέτω
πά των τά σκιασμένα άπό τά 
νέφη τής άποθα^ρύνσεως, ώ 
Κάλλος σφριγηλόν, Κάλλος 
καθυποτάσσον καί άνυφοΰν, 
έξευγενϊζον, ώ τερπνόν τοΰ 
βίου αγλάισμα !

«Καλλονή !» Ποιος είς τό άκουσμα καί μόνης τής λέξεως 
δέν άναπνέει εύρύτερον, δέν άφίεται έλευθεριόίτερον είς τάς 
ονειροπολήσεις,δέν ποθεί τόν βίον καί δέν λησμονεί τάς πικρίας!

«Καλλονή!» Δύο, τέσσαρα, έξ, επτά . . . γράμματα. Όχι! 
Έξ, έπτά, χίλιαι, έκατομμύρια δονήσεις, ρίγη! Η Καλλονή 
είναι μία Βολταϊκή στήλη, έξ ής εκτινάσσεται ό σπινθήρ ό συν- 
ταράσσων τήν καρδίαν, ό ϋγραϊνων τούς οφθαλμούς, ό μετά- 
γων είς ΰπερνε,φέλους κόσμους ιδανισμού- Είς τήν έμφάνισιν



μιας καλλονής καϊ έπι τοΰ χάρτου ακόμη τοΰ φυχροΰ και 
άπαθοΰς,τοΰ ανεχόμενου τόσα πλαστικά κάλλη μέ φιλοσοφικήν 
καρτερίαν, δέν θαμβοΰσθε, δέν χαίρεσθε, δέν ποθείτε, δέν άγαλ-

άγνότης της χιόνος, τοΰ ήλιου το θάλπος, τής σελήνης η 
γλυκυτης, της θαλάσσης τό φωσφόρισμα, τής νυκτός τό μυ
στήριον, όλα αύτά άποτυποΰνται έναμίλλως είς μίαν γυναι-

λιάτε, δέν αί'οεσθε, δέν μειδιάτε, δέν έντρυφάτε, δέν έκνευ- 
ρίζεσθε, δέν έκπλήττεσθε, δέν βουλιμιάτε, δέν ρεμβάζετε, δέν 
άποσβολοΰσθε, δέν ονειροπολείτε, δέν σπαράζετε ; Δέν βλέ
πετε την γην περισσότερον εΰμορφην, τον ούρανόν πλατΰτε- 
ρον, περισσότερον κυανοΰν ; Ή μαρμαρυγή τοΰ άστέρος, ή 

κείαν καλλονήν. Και οίκτείροι τους δύσμοιρους ποιηιας οι 
όποιοι τολμούν νά έξεικονίσουν δια στίχων τα ανυπέρβλητα 
αυτά καλλιτεχνήματα και λυποΰμαι τόν χρωστήρα τών ζωγρά
φων καϊ τών γλυπτών τήν σμίλην οΐ όποιοι μάς δίδουν τό



κάλλος, άλλα ψυχρόν, άλαλον, τυφλόν ! Κύψατε προ της καλ
λονής αφόρητοι έγωϊσταί, κλείσατε τά χείλη σκυθρωποί φι
λόσοφοι. Προ μιάς άβροσάρκου, λεπτής, ζωηράς συλφίδος, προ 
μιάς μελανοφθάλμου, ύφικόρμου, γλυκείας κόρης, προ μιας 
σπαργώδους καί άκτινοβόλου καί ακμαίας καί φωταυγοΰς γυ- 
ναικός, λησμονεί κανείς την σοφίαν την ασκητικήν καί λευκό- 
τριχα, παραμερίζει τάς όξυτέραε άκάνθας τοΰ βίου, άπαρ- 
νεΐται καί αΰτόν τόν Παράδεισον της μελλούσης ζωής·

Καλλονή! Τό δέλεαρ της ζωής. Θρόνοι χάριν αΰτής λα
κτίζονται, τΰχαι έθνών διακυβεΰονται! Μόνη αΰτή, ύπερ- 
τάτη ανθρώπινη δύναμις, άκαταγώνιστος, μόνη αΰτή μας 
μεταμορφώνει είς ταπεινούς σκώληκας έρποντας προ τών μικ- 
κύλων ποδών καί τών σελαγιζουσών έσθήτων, αιχμαλώτους 
τών θέλγητρων, είλωτας μιας μεθυστικής πνοής !

Καλλονή ! Αΰτή μας κάμνει ποιητάς, καλλιτέχνας, ήρωας. 
Μάς έξισοϊ προς τόν Δημιουργόν, μάς κάμνει αγγέλους’ μάς 
έξομοιεϊ προς τόν Διάβολον, μάς καθιστά τέρατα. Αί μεγα- 
λείτεραι αντιθέσεις, οί πλέον αντίξοοι χαρακτήρες, ή ήδυπά- 
θεια καί τό μίσος, οφείλονται είς τό Κάλλος. Αΰτό μάς έμ- 
φυσα τά άδυσοίπητα πάθη τάς μυσαρωτέρας σκέΰεις, βυσσο- 
δομεϊ τάς τερατωδεστέρας ραδιουργίας, τά άγριώτερα έγκλή- 
ματα, καί αΰτό πάλιν μάς άνυύοϊ, μάς ήθικοποιεϊ, μάς απο
θεώνει. Ή καλλονή άφαιρεϊ τήν σκέζτιν, αΰτή δωρεϊ τήν έμ- 
πνευσιν · Καθιστά μεγαλοφυείς- Κατεργάζεται τούς παράφρο- 
νας. Σπαράσσει. Έξαίρει. — Συντρίβει. ’Ανεγείρει — ’Ανα
γεννά. Κεραυνοί-—Αΰτή ό ήλιος ό συντηρών τήν ζωήν. Αΰτή 
ό κεραυνός ό άποτεφρών. Σύμμιξις επίφοβος, τυραννική, 
αλλά καί παρήγορος. Θεότης αίωνίας θρησκείας, παγκοσμίου, 
μέ τούς φανατικωτέρους λάτρεις. Άστήρ,ού έκάστη μαρμαρυγή 
είς στόνος καί μία εύδαιμονία! Έν δάκρυ καί έν μειδίαμα !

Έχω εμπρός μου μίαν έξόχως παρθενικήν μορφήν. Οί οφ
θαλμοί μεστοί άθωότητος, τά χείλη σεμνά’ ή μία χειρ φαΰει 
τό άφθονον κϋμα τής μελανής κόμης, ή οποία περιστέφει 
τάς αφρώδεις παρειάς, ενώ ή άλλη χειρ ύποβαστάζει τόν 
πλούτον τοϋ στήθους. Ποια όνειρα βλέπουν οί οφθαλμοί έκεΐ- 
νοι καί ποιαν ποίησιν αξίζουν! Τήν φαντάζομαι ζώσαν, μέ 
τό πΰρ τών νεανικών της χρόνων, μέ τήν φλόγα μυστικού 
έρωτος, διερχομένην πλησίον μου ώς μίαν δόνησιν άέρος. 
Κατακτούν τόσον αί καμπύλαι τοΰ σώματος, κατακτά τόσον 
ή μέθη τού στήθους, ώστε είναι ικανή νά σάς αιχμαλώτισα είς 
δεσμά χαλύβδινα ένω δέν είναι ή έν κύμα χάριτος, είς άφρός 

παρθενίας, συνοδευόμενος άπό μίαν μαΰρην .... αστραπήν 
τής μετάξινης κόμης της . . . ·

Άλλ’ ιδού καί τό μυστήριον τού μειδιάματος ! Βλέπω τήν

Ήώ τής χαράς διαγελώσαν είς τά πλαστικώτατα χείλη, και 
εϊς τούς έντεταιιένους οφθαλμούς άβυσσον διορώ άγαπης. 
Μέ τούς πέπλους τούς παλλεύκους, τούς νυμφικούς, τους 
περί τό μέτωπον χαριέντως έλισσομένους, μέ τα χείλη οει- 
λώς Οέλοντα νά διανοιγώσιν, ομοιάζει μέ λευκόν ροΟον το



όποιον φιλεϊ ή άκτίς, και ανοίγει εκείνο τά δροσόλουστα πέ
ταλα του διά νά δεχθή τό φίληιια. 

Β
Καί αύτη ή άλλη, ή μετάγουσϊι ημάς είς την Αίγυπτον, ή

<>έρονσα την ημισέληνον είς τά στήθη, ή διασοίζουσα δλην 
την θέρμην καί τήν βαθύτητα τοϋ αίσθήματος τον ’Ανατολι
κού, άλλος τύπος καλλονής, άλλη παγίς, άλλη ήγεμονίς ώραι-

ότητος· Έκείνη ή σκιά τού μετοίπου πόσας σκέψεις έγκλείει 
καί πόσην αποφασιστικότητα! Τήν φαντάζομαι είς ’Ανατολι
κόν δωμάτιον, μέ τούς τοίχους κεκοσμημένους άπό Περσικούς 
τάπητας, είς έν διβάνι, μέ πανύύηλα γύρω άνθοδοχεΐα, μέ

εικόνας ήδυπαθείας , μέ καπνίζουσαν καπνοσύριγγα, ένα 
αχνόν κυαθίσκου καί βλέπουσαν, ώ βλέπουΰαν μέ τό διαπς-
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ραστικόν έκεϊ^ο, τό βαθύ, τό άτελεύτητον, τό έταζον πνεύ
ματα και καρδίας, τό φιλοσοφικόν καί γαλήνιον βλέμμα...... ·.

I
’Εννέα ήσαν αί Μούσαι ; Άλλα σύ Δέκατη είσαι. Είσαι ή 

Μούσα τών άνθέων, είσαι ή Άνοιξις · · Άνθος άνθη βα
στάζεις. Σκόρπισέ τα γύρω, όπως σκορπίζεις τάς όφθαλμοβο- 
λάς,τά μειδιάματα. Θά βλαστήσουν άπό τά άνθη σου νέα άνθη, 
όπως άπό κάθε βλέμμα σου γεννάται νέος έρως- Άνθη, άνθη 
καλύπτουν τό στήθος σου, την καρδίαν σου, τούς κόλπους 
σου. Τόσύμβολον της ζωής σου, της καλωσύνης σου. Καί πί
πτουν τά άνθη έπάνο^ σου καί φιλούν τό άρωματώδες σώμά σου, 
μέσα είς τά δεσμά τά μαγικά τού άβροσάρκου βραχίονός σου.

Τόπον είς την Άνθίνην γυναίκα. Τόπον είς την Άνοιξιν 
της όνειροπολήσεως καί της αγάπης.

Εύτυχής δστις άπό την αγκάλην της λάβη έν άνθος, άπό 
τους οφθαλμούς της έν βλέμμα,άπό τά χείλη της έν μειδίαμα.

Άνθη ! 'Ρόδα καί Χρυσάνθεμα....

Τί ζητεί αύτη πάλιν μέ τό ικετευτικόν βλέμμα, μέ την οίο- 
νεί συγκατανεύουσαν κλίσιν της κεφαλής, μέ τόν χαριτωμέ- 
νον τριχαπτοειδή κεκρύφαλον τόν μέχρι της μελάνης όσφύος 
προσδενόμενον; Ποιας σκηνής, δράματος ή ειδυλλίου, παίζει 
πρόσωπον καί έν τώ ύυχικώ κόσμω τών συναισθημάτων ποια 
συμπάθεια τήν περιβάλλει καί ποία ηρεμία τήν άγλαίζει ; 
Άνεμίχθη άρά γε είς τόν κλύδωνα της ζωής, παρεσύρθη άπό 
τά πάθη καί ζητεί μετάνοιαν, ή δειλή τώρα μόλις εισέρχεται 
είς τόν ’Ωκεανόν τών αισθημάτων καί ύπό τό κράτος τής πρώ
της έντυπώσεως ζητεί έν έρεισμα καί εύρίσκει τήν αγάπην ;

— «Καλημέρα !» . . ■
— Καλή σου μέρα . . .
Το'ως άπατώμαι.
Άλλ’άλλοίμονον! Δέν τήν ήκουσα αύτήν τήν «καλημέρα»!
Νομίζεις ότι τήν φράσιν αύτήν εκστομίζει — συγγνοίμην, 

ιιελοποιεί—ή τρελλή αυτή Νύμφη, καί τί κρίμα νά μή τήν 
άκούο). Διέσ.πασε μέ έν μειδίαιια —ήρκει αύτό καί πόνον—τό 
χάρτινον παραπέτασμα καί είσέδυσε διά μέσου αύτού ή χαρί- 
εσσα κεφαλή καί ό χάρτης ό δυστυχής μέ δλην τήν κρεούρ- 
γησιν καί τήν καταστροφήν είναι εύχαριστημένος! Αναγνω
ρίζει ότι είναι παντοδύναμος ή καλλονή, καί άντί νά μεμζτι- 
μοιρήση, περισφίγγει εύγνωμόνως τόν λάμποντα αστέρα τής 
καλλονής της καί τόν πλαισιώνει ώς τό ώραιότερον καί φυσι- 
κώτερον πλαίσιον - .

— Καληηέοα σου, λοιπόν, ώ άγνωστος καλλονή. Μέ προ- 
καλείς καί σοϋ ομιλώ- Εις αύτόν τόν κόσμον — συγγνώμην 
διά τό διδασκαλικόν σου ύφος — ό άνθρωπος ζή διά vet άπολαμ- 
βάνη κάτι τι. Σύ δύνασαι vet δικαιολογήσεις τήν υπαρξιν χι

λιάδων ανθρώπων, οί οποίοι θ’ άπέθνησκον ευχαριστημένοι 
ήοκει νά τούς ένηγκαλίζεσο, άπελευθερουμένη τών χάρτινων 
δεσμών σου. Αλλά καί τώρα ούτω, πόσας λύπας δεν κατα- 
πραύνης, πόσας απογοητεύσεις δέν εκμηδενίζεις. Σε εχω εμ-
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πρός μου και σελίδες παρελθόντος ανελίσσονται και μορφαί 
γλυκύτατοι, αισθημάτων ειλικρινών αναμνήσεις, άνίστανται 
καί μέ περιβάλλουν. Είς σέ οφείλω τό πανόραμα τών καλ
λονών μου, τήν παρελασιν τοσοιν γνοιρίμων μορφών, αΐ όποιοι 
με έβασανισαν άλλα και μέ έγκλυκαναν εις τά έτη τής νεό
τητας, είς τας οποίας οφειλύ) τα πρώτα δάκρυα, άλλα και τάς 
προιτας έμπνευσεις, τήν πρόΐτιιν άντίληψιν τοΰ Καλού καί τήν 
πρώτην γνωριμίαν τής Δυστυχίας. Μαζύ των περιεπλανή- 
θιιν είς τά άδυτα τής καρδίας καί είδα έκεϊ μέσα Παραδεί
σους καί Κολάσεις, άνθη καί δφεις, ήλιον καί νέφη· 'Μαζύ 
των εκλυδωνισθην εις το αιωνίως ταραχώδες πέλαγος τής 
Κοινωνίας. Χάριν αύτών εϊς τά βέλη έξετέθην τών φίλων, είς 
τας παγίδας ένεπεσα τών έχθρών .... Μαζύ τοιν έγνώρισα 
τόν κόσμον τών αισθημάτων καί τόν έψαλα τήν μίαν ημέραν 
καί τόν κατηράσθην τήν άλλην. Ή καλλονή των, άλλων εύ- 
χρωμος και άνειμενη, άλλων ωχρά καί λιπόθυμος, άνηβος 
άλλοτε, ώριμος νΰν, επιδεικτική καί ψευδής, μετριόφρων καί 
ειλικρινής, μία άποθέωσις σήμερον τής καρδίας μου, μία 
καταβαράθρωσες τών έλπίδων μου αΰριον . . . Μαζύ έβλέ- 
πομεν, καί όμως ύπήρξαν καί αΐ προδώσασαι. Μαζύ ήσθα- 
νόμεθα καί δμως δέν έβλέπομεν μαζύ . . . ’Άλλαι πάλιν' συν- 
ηυξήθησαν μαζύ μου, καί άπετέλεσαν έν εγώ. Καί ποϋ ιια- 
ζύ των δέν μετέβην ! . . Παρέστην πάρει τάς νυμφικός λαμ
πάδας άλλων καί τής λεμονέας τά άνθη άντίκρυσα είς τά 
συσπωμενα μέτωπα τοιν καί άλλων τά άνθοφόρα ήγγισα φέ
ρετρα καί τού χώματος τού έπιόόιπτομένου ήκουσατήν βρον
τήν. Είς τάς πανηγύρεις καί είς τάς τρώγλας, παντού συνάν
τησα μίαν καλλονήν.

Καί δλας αύτάς τάς γοργός άναμνήσεις σύ άνακαλεΐς έν 
τή μνήμη μου, διότι είσαι καλλονή άμεμπτος καί δλαι αύ- 
ταί είχον κάτι τό όποιον νά σού όμοιάζη. Άλλη είχε τούς 
παιγνιώδεις οφθαλμούς σου, άλλη τά χείλη σου. Ή χάρις 
σέ έπικοσμεϊ καί καλλονή άνευ χάοιτος, χάρτης είναι άνευ εί- 
κόνος, είκών άνευ πλαισίου.

, Καλημέρα σου λοιπόν καί μέ συγχωρεϊς διότι έτάραξα τό μει
δίαμά σου μέ ένα άτελείωτον κόσμον συμμιγών αισθημάτων.

Γέλα,πονηρά,έαρ τής ζωής γέλα.Όπως τό ρόδον,άφροντι, 
διαχυνει γύρω του, χωρίς καμμίαν προτίμησιν, τό μύρον του 
καί οιανοιγει δι όλους οροσόλουστα τά γλυκύχρωμα πέταλά 
του, δπως ή άηδών δι’ όλους τονίζει άμέριμνος έπάνω είς τά 
πυκνά, φυλλώματα ύμνον είς τήν αρμονίαν τού κόσμου, καί 
σύ ω δεσμώτες τού χάρτου—οίμοι! τού χάρτου μόνον—καί σύ 
άνθος καί άηδών έν τώ κήπω τής ζωής, φεύγε τά νέφη τής

μελαγχολίας, σύντριψον τάς άλύσεις τού πόνου καί γέλα ώ 
εύνοουμένη τής Ευτυχίας, τής ’Αγάπης έρασμία σύντροφος, 
τών τερπνών όνείροιν γόησσα φίλη· Τα άνθη τής ευδαιμονίας 
σέ στέφουσι, τού κάλλους ή γλυκεία χάρις σέ συντηρεί, τού 
ονείρου τό θέλγητρον σέ βαυκαλίζει. Γέλα λοιπόν ’ Είς την 
ζωήν ευτυχείς οΐ δυνάμενοι νά γελούν· Πού άλλου Θά. γελά- 
ση κανείς παρά, είς τήν γήν !

Καί βλέποι δλας αύτάς τάς καλλονάς καί κάμνω μιαν σκέ- 
ψιν. Τί θά ήτο ό κόσμος άν έλειπαν αύταί. Καί θαυμάζω 
τήν σοφίαν τού Δημιουργού καί τονίζω ύμνον εις τήν πλευ
ράν τοΰ άνδρός είς ήν όφείλομεν έν τοιούτον καλλιτέχνημα 
καί καλώ τούς άναγνώστας τής «ϋοικίλης Χτοας» είς έν 
βωβόν προσκύνημα προ τού αιωνίου,τού αθανάτου Κάλλους!

27 Νοεμβρίου 1900

Ο ΦΥΑΑΞ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

ταν ό γέρων απόμαχοί προσελήφθη είς τήν υπηρεσίαν τοΰ κή
που ώς φύλαά, ό ιδιοκτήτης, άνθρωπος σοβαρός τήν δψιν καί χαλύ
βδινος τά αισθήματα, τοϋ είπε:

__ΠρόσεΕε καλά ! Είς τό περιβόλι μου δέν θέλω νά μπαίνουν 
Εένοι άνθρωποι- δέν θέλω νά μοΰ ταράττη κανείς τήν ήσυχία. ,

Καί εκαμεν έν κίνημα, τό όποιον ένέφαινεν δτι έάν δέν έτηρεϊτο ή οια- 
ταγή του, άσχημα θά τήν είχε ό γερω-Θυμιος. ,

'Ή απειλή αυτή τώρα μόλις, έπειτα άπό τρεις μήνας, ανησύχησε τόν γε- 
ροντα άπμόαοχν Τόσον καιρόν κανείς δέν τού έτάραέε τήν ήσυχίαν. Επι 
τρεις μήνας αί’πάροδοι τοΰ κήπου έδέχοντο μόνον τοΰ κηπουρού τας στα
γόνας. , , , , , ,

Τά άνθη μέ τά ζωηρότερα χρώματα Ερωτοτροπούν άκινητα εις τας φιλο- 
παίγμονας ιδιοτροπίας τοΰ ήλιου, κρυπτομένου όπισθεν τών ύψηλ_ών δέν
δρων καί οί άνεμοι έφλυάρουν, Ενώ ό γέρων απόμαχος πλησίον του λευκου 
φυλακείου του, μέ παρθένον τήν χιόνα τών ετών έκάθητο ήσυχα, καπνίζων 
κάνέν σιγάρον ή προσολέπων είς τήν κίνησιν τής όδοΰ, ήτις άπετέλει τόν πε
ρίπατον τής άνωτέρας κοινωνίας. , _ ,

Καί θά έπερνούσε πολλούς μήνας ακόμη ουτω, έαν μίαν εσπέραν τής ανοι- 
Εεως δέν έβλεπε μίαν απαλήν σιλουέταν διαγραψομένην είς τό βάθος μιάς 
άναδενοράδος: Είδε πτυχάς μιάς έσθήτος, είδε μίαν,σκιάν Επιμήκη, ^Ελαφράν, 
χαρίεσσαν, άλλάσσουσαν σχήμα άνά μέσον τών φύλλων καί τής οροσολου- 
μου παρόδου. Ήκουσε εΐτα ψίθυρον δμοιον μέ τόν ψίθυρον τών φύλλων 
κατά τάς νυκτερινός ώρας καί ένόμισεν δτι ή γεροντική του άκοη τόν ήπατα.



Καμμία άηδών θά έπέταζε έκεϊ πλησίον, κάνέν έντομον θά είχε έίέλθη τής 
κρύπτης του. Καί δμως μέ δλα του τά χρόνια δ γέρω-Θύμιος δέν ήπατήθη. 
Δέν ήτο άσμα πτηνού, ήτο στεναγμοί χειλέων ανθρώπου' δέν ήτο φάντα
σμα, ητο γυναικείου φόρεμα ή σκιά έκείνη και σιγά - σιγά έπροχώρησε πράε 
τό βάθος τοϋ μεγάλου κήπου στηρίζων τό σώμα έπί τής ράβδου. "Επειτα άπό 
μερικά βήματα, μόλις έστρεψε δεΕιά, είδε τήν δεκαεέαέτιδα κόρην τοϋ γεί— 
τονος, πτωχού άλλ’ έντιμου έργάτου, κατοικοΰντος όπισθεν τού κήπου, 

ατημέλητου, μέ μίαν λεπτοτάτην λευκήν έσθή- 
τα, ήτις άφηνε δλον τόν πλούτον τού σώματος 
νά διαγράφεται άρμονικός. Καί τήν είδε νά 
έρχεται πρός αυτόν, αφού άνεκαλύφθη πλέον 
τό κρυσφύγετον καί νά πίπτη είς τάς άγκάλας 
του τάς ψυχράς καί νά ψαύη διά τών χειρών 
τάς πολιάς του τρίχας καί νά τόν παρακαλή 
νά τή.ν άφήση έκεϊ, νά μή μαρτυρήση τίποτε 
άπό δσα είδε, διότι ή άγάπη τήν είχε κάμη τρελ- 
λήν καί τό παραμικρόν θά τήν έφόνευε. Καί 
ταχύτατα τού άφηγήθη δλην τήν πολυκύμαν
του ερωτικήν της Ιστορίαν, δλα τά μαρτύρια, 
δλην τήν φλόγα, ήτις κατέκαιε τά στήθη της. 
Καί είδε μίαν θανάσιμον ωχρότητα είς τά χεί
λη της τά τρέμοντα, και είς τά μάτια της τά 
υγρά, καί είς τάς χεϊράς της τάς Ικετευτικός. 
Καί είδε τά δένδρα νά πλέκουν χαριτωμένου 
στέφανον ύπεράνω τής κεφαλής της καί τά 
άνθη νά άκουμβοϋν μέ στοργήν έπάνω εις τό 
φόρεμά της καί ένας βόμβος παράδοέος νά τήν 
περιστοι^ίζη. Όχι 1 Δέν ώνειρεύετο ό γέρω 
Θύμιος. Ητο έκείνη, ναί, ή κόρη τοϋ γέρω- 
Μανώλη τού συνομιλήκου γείτονος, τού τιμίου 
έργάτου, καί ήτο έκεϊ διά νά προδώση Ίσως 
τήν ιερότητα τής οικογενειακής έστίας Ήτο 
έκεϊ, παρά τήν θέλησιν βέβαια τοϋ πατρός της 
και ό γέρω άπόμαχος έσκέφθη έάν είχε καί 
αυτός κόρην τοιαύτην, τί θά έπραττε. Καί 
ένω είς τάς άρχάς έφάνη μαλασσόμενος, αί
φνης προσέλαβον οί οφθαλμοί του άγρίαν λάμ- 
ψιν καί έπετίμησε τήν κόρην. Καί έκείνη λα- 
βούσα νέας δυνάμεις άπό τήν καταδρομήν καί 
τήν αποτυχίαν, μέ φλογέράς λέίεις έλύγισε 
καί πάλιν τήν σκληρότητά του:

— Μή μοϋ λές τά σκληρά αύτά Λόγια, έλεγε 
δακρυσμένη, διότι αύτδς έδώ ό τόπος ποϋ μό
νον γιά τόν έρωτα έπλάσθηκε, ζητάς νά γίνη 
ό τάφος μου. Μιά φορά γέρω Θύμΐο, αγαπάει 
κανείς. Σκέψου καί τά δικά σου παληά χρόνια

καί μή μού κάμης κακό. "Αφησε με νά κλάψω έδώ τήν δυστυχίαν μου, μο
νάχη ....

Τοϋ έπιασε τά χέρια καί έρρίφθη έπάνω του. Άνετρίχιασε" δ γέρω Θύ
μιος καί χωρίς νά θέλη, ένθυμήθη τό παρελθόν : Τοΰ έφάνη δτι είδε τή 
παληά του έρωμένη—ό Θεός ν’άναπαύση τήν ψυχήν της—έτσι καί έκείνη,—- 
είς μιά παράμερη θέσι ένός δάσους νά τοϋ πιάνη τά χέρια—καί έκείνης ήσαν 
έπίσης θερμά—καί μέ τήν αύτήν όρμήν νά πίπτη έπάνω του.

Έσκοτίσθη δ νοϋς του καί δέν είμποροϋσε νά είπή λέέιν.

Έκείνη τόν είδε σιωπώντα καί έδιπλασίασε τάς παρακλήσεις^.
_Σϋρηε ΐδ σπήτ(_σου νά εύρης ήσυχία, άπό τή τρ.κυμ.α που σε σέρνε., 

ΚαΓέκΧ,ηΟ'άπεμα7ρύνθηεσ1γά-σ.γά ώε νά 

ρά, προεκάλει φθινοπωρινός έκστασεις Ια 
φύλλα έβυθίζοντο δλονέν είς τό σκιόφως. Ια 
πτηνά βωβά έπί τών κλάδων. °'jv_v£tl10'
ήωροϋντο ύπέρ τάς κορυφάς τού 'Υμηττού.

Ό γέρω-Θύμιος έπροχώρησε σιγανά πρός 
τήν σκιάν Άλλ’ δταν έπλησίασε. ι κρίνε 
πλησίον αύτήα μίαν άλλην σκιάν, έπι Αη^ικω 
τέραν, ή όποια συνεχέετο μέ την πρωτην. . το 
έκεϊ καί πάλιν έκείνη είς τήν ίοίαν θεσιν υπό 
ένα πυκνόν θόλον έ£ άναδενδράδων, αναμεσα 
είς δύο γηραιούς κορμούς, ή κόρη του γείτο- 
νός του μέ ένα έφηβον, κηπουρόν τού συνεχο- 
υένου κήπου, καί ώμίλουν περιπαθέστατα, καί 
έκυπτον δ είς είς τούς ώμους του άλλου καί 
τις οίδε τίνα έπλαττον γλυκύτατα όνειρα μέλ
λοντος. , ,

Δέν είπε τίποτε. Έσκέφθη δτι θα ητο ιερο
συλία νά ταράίη μίαν τοιαύτην Αρμονίαν. Καί 
έπήγε ήσυχα —ήσυχα νά κοιμηθή. , _ ,

Τήν άλλην ήμέραν κράζει δ κύριος τοΰ κή
που τόν γέρω-Θύμιο.

Ήτο φοβερά ώργισμένος. ,
— Στδ περιβόλι μου. τοϋ λέγει, έκεϊ κάποιοι 

ήσαν χθές τό βράδυ. Δέν τώέερες τάχα καί οι 
αυτό δέν μοϋ άνέφερες τίποτε ;

Ό γέρων έμεινεν ένεός. Οί έρασταί ειχον 
έννοηθή. ’Ίσως έάν τό διεμφισβήτει, έσώζετο' 
αλλά πώς νά ψευοθή αυτός, δ όποιος καθ δ
λην του τήν ζωήν, είς τό στράτευμα καί κατ 
οίκον, ήτο τύπος ευσυνειδησίας ;

Διέέοδος δέν ύπήρχε. Καί παρά τήν ήλικίαν 
του, άναλαμβάνων αίφνης νέας δυνάμεις, οιεκή- 
ρυζεν δτι πράγματι τούς είδε καί δτι τούς άφήκεν 
άνενοχλήτους.

— Παρήκουσες τήν διαταγήν j-ΐου. Μόνον 
διά νά έμποδίζης τήν είσοδον σ’ έχω καί συ 
κλείνης τά μάτια ;

__Τά κλείνω, δπως πρέπει καί σεϊς να τα
κλείσετε, άν έχετε καρδιά. Αμαρτάνει έκεϊνος , , , , , , ,πού χωρίζει αγαπημένες ψυχές. Τούς εϊδα· καί άπό κείνη τη στιγμή άί- 
σθάνομαι χαρά, ποϋ οέν έτάραζα μιά γαλήνη θεϊκή, δεν έχωρισα ουο ψυ
χές τόσω όμοιες . - . Ναί, τους είοα ... , , λ,
Ζ Ό ιδιοκτήτης, δ άνθρωπος μέ τήν σοβαραν οψιν καί τα χαλύβδινα αισθή
ματα, ειπεν είς τόν γέρω-Θύμιο, κατακόκκινος άπδ τδν θυμόν του, να φυγή 
άπό τήν ύπηρεσίαν του, προσθέτων :

— ψυχικά έγώ δέν κάνω. „ι
Τό ’ίδιο βράδυ έπήρε τά δλίγα πράγματα του ο γερω-Θυμιος και .φυγεν
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άπό τό σπήτι. ’Αποχαιρέτισε τόν κήπον καί έπήγε διά τελευταίαν φοράν είς 
τό μέρος, ένθα συνηντώντο οΐ δύο έρασταί.

Τοϋ έφάνη έρημον τό μέρος, μελαγχολικόν. ’Έλειπαν έκεϊνοι, ειχον άφα- 
νισθή αΐ δύο δμοιοι ύπόλευκοι σκιαί· πένθος έσκέπασε τή|ν άσπιλον ψυ
χήν του. Έσυλλογίσθη τότεπόσον ελκυστικός, ακαταγώνιστος είναι δ μαγνή
της τής ’Αγάπης καί πόσον άδικοι είναι οί άνθρωποι μέ τόν έγωϊσμόν των. 
Καί στηριξόμενος πάντοτε είς τήν κυρτήν του ράβδον έπροχώρησε διά νά 
φύγη, δταν βλέπη έξαφνα νά ξεμυτίξη, μισοσκεπασμένον άπό τά φύλλα τών 
θάμνων, έν μανδήλι κεντητόν, μέ τό δνομα τοΰ έραστοΰ.

Θά τούς έπεσε είς κανένα έναγκαλισμόν ! Ητο βέβαια δώρον της' τά 
χέρια της τό είχαν κεντήση, τά χέρια ποΰ ήσθάνθη πρό ολίγων ήμερων 
τόσω θερμά είς τάς παγωμένος καί ρικνάς παλάμας του- μέ πόσον κόπον, 
μέ πόσην τρυφερότητα καί υπομονήν θά τό έκέντησε, πόσα δάκρυα ίσως τό 
έκόσμησαν !

Καί έκυψε καί τό έπήρε.
Τό έκύτταξε μέ στοργήν καί τό έφύλαξε μέ βίαν είς τούς γεροντικούς του 

κόλπους. Δέν τό άφήκεν έκεΐ, όχι τόσον διότι θά έπιστοποίει ή άνεύρεσίς 
του τό κρυσφύγετον, άλλά διότι ήθελε φεύγων έκείθεν διά παντός, νά έχη 
μίαν άνάμνησιν. Τό έφίλησε μέ δσην λαχτάραν έφιλοΰσε τήν έρωμένην τών 
παλαιών του χρόνων. Είς τάς τελευταίας του ήμέρας—διότι ήτο πολύ γέ
ρων—καί είς τή πτωχεία του, διότι’ήτο πολύ πτωχός—ήθελε νά έχη μίαν 
άκτΐνα άναμνήσεως άγάπης—έστω καί άγάπης άλλων—νά τόν φωτίξη παρά 
τό χείλος τοϋ τάφου.

Δέν είχον παρέλθη δέκα ήμέραι καί μίαν συννεφώδη πρωίαν, έπΐ τής νε- 
κροφόρου τοϋ νοσοκομείου, ώδηγεϊτο γρήγορα-γρήγορα είς τό νεκροταφείου 
τών πτωχών είς νεκρός γέροντος.

Έπί τοϋ στήθους, μέχρι τοϋ όποιου έφθαναν αΐ πολιαί τρίχες ήτο άπλω- 
μένον έν μανδήλι. Τό κεντητόν μανδήλι τοϋ κήπου.

’Απέθανεν ό γέρω-Θύμιος άπό μαρασμόν. Ή πείνα, ό σκαιός τρόπος τοϋ 
κυρίου του, ή άμφιβολία περί τής τύχης τών άνακαλυφθέντων έραστών, τόν 
είχαν καταβάλη.

Έσπευδεν ή νεκοοφόρος πρός τό νεκροταφεϊον, ίσχυρώς ταλαντευομένη. 
Καί έταλαντεύετο συγχρόνως ύψηλά, παρά τόν αμαξηλάτην, ό σταυρός, 
είς τάς χεϊρας ενός άγυιοπαιδος.

Καί ένώ διήρχετο ή νεκροφόρος, άπεκαλύπτοντο μέ τήν συνήθη άδιαφο- 
οίαν οί όλίγοι διαβάται τής όδοϋ. Άλλ’ έάν έγνώριςαν ποιος ήτο ό νεκρός 
καί διατί άπέθανεν, ώ, βεβαίως θά άπεκαλύπτοντο μέ περισσότερον σεβα
σμόν καί μέ βαθυτέραν συγκίνησιν.

(Δεκέμβριος 1900) Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

“ Ποικίλη Στοά ,, : 1902 --
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Σ τονίζουν οί μελωδίες όλης της πλά
σεως τό παθητικότερο τραγούδι, τό εϋ- 
φρόσυνο τραγούδι, ποϋ θάναστήσμ Απ’ 
τό μηδέν ώμορφιές ώνειρεμένες, ποΰ 'ς 
τόν άντίλαλό του θάνατριχιάσουν άπό 
ήδονή τά σπλάχνα τοϋ Όλυμπον καί 
θά βλαάτήσουν 'ς τές χιονόμαλλες κορ
φές του δάφνες όλοπράσινες καί κατά- 
λευκο κρίνα—στεφάνια δροσοστάλακτα 
γιά τήν γαλήνια ωραιότητα καί γιά τά 
νειατα τά πανίσχυρα—τό τραγούδι τό 
γοητευτικό, ποΰ μόλις θά κυλήσμ παν- 
αρμόνιο μέ τά στοιχειωμένα κύματα 
τών μαύρων θαλασσών καί μέ τές ήμε

ρες πνοές τών γαλανών αίθέρων, θά 'ξεπροβάλουν άπό τό άγνωστο γλυ- 
κόγελες καί Ιλαρές θεότητες τής καλωσύνης καί θά σκιρτήσμ ό κόσμος 
άπό τό φίλημα τό άθάνατο, ποϋ θά δώσμ Λ γή 'ς τόν ούρανό, καί θάνα- 
σάνμ Λ ζωή καί θάνθοβολήσμ ή έλπίδα καί θάναγαλλιάσουνε τά σύμ- 
παντα.

"Ας τονίσουνε οί μελωδίες τοϋ απείρου τό τραγοϋδι τής άγάπης, τόν 
ύμνο τής αίωνιότητος.

Μεθυσμένος ό "Ηλιος άπό τό θέαμα τής πάγκαλλης εικόνας τών 
ώραίων έραότών βυθίζεται μέθα ’ς άσημένια σύγνεφα καί κρυμμένος 
άπ’ έκεϊ κυττάζει καί ονειρεύεται...

Οί μοσχοβόλες αύρες τής άνοίξεως άπαλά-απαλά μόλις άγγίζουν 
τές ρόδινες μορφές τών ζηλευτών πλασμάτων καί παίρνουν τόν άνα- 
όασμό τους καί άλλες πετοΰνε άψηλά καί τόν σκορπούν 'ς τό άπειρο 
γιά νά μεθύσμ κι* αΰτό μέ τό άρωμα, ποϋ 'ξεχύνεται άπό τά. βάθη τών 
έρωτευμένων ψυχών, καί άλλες φτερουγιάζουν άνάμεόά ’ς τούς καλα- 
μώνας δίνωντας τή χάρι τοϋ κελαϊδιόμοϋ ’ς τάηδονάκία τάφωνα καί 
όλο πετοϋνε καί σαλεύουν τήν ύπνωτιόμένην δψι τών κρουστάλλινων 
λιμνών καί άλαφροξυπνοϋν τήν κοιμισμένη χλόη καί τές ναρκωμένες

IQANNOY ΑΡΣΕΝΗ “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ,, Ιθ0*
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μαργαρίτες καί ποτίζουν δλα τά βότανα τής γης μέ νέκταρ μακαριότα
τος, μέ Αθανασία.

Και ξεχειλίζει Ακράτητος ό πόθος ’ς τά στήθη της ζωής καϊ βάφει ό 
ίμερος μέ τά πορφυρά χρώματα της αύγής τά βελούδινα πρόςωπα της 
ξανθής νεότητος καί οί φλογερές καρδιές πάλλουν καί σφριγοϋν καί 
τραγουδούν Απόκρυφα τό Ασμα της δημιουργίας, ένφ ό ήλιος ’ξεκινάει 
ολόλαμπρος σιγά-σιγά 'πίσω Από τΑργυρά τά όύγνεφα καί ρίχνει τό ζωο
γόνο του φως, Αγαλλιάόεως χλαμύδα, ’ς τούς Αγκαλιασμένους έραστάς

&
Καί λέει ό έραότής ’ς τή σιωπή του :
- Ώ νύφη τών αιθέρων 1 Άπό τό κρΐνό σου τό μυροότάλλακτο, πού 

μυρίζω τώρα, πίνω θεία Αμβροσία. Ή φαντασία μου γοργόφτερη πελα
γώνει ’ς τήν Αγκάλη Απόκοσμης εύδαιμονίας καί ταξειδεύει Ασύλληπτη 
’ς τής ΑγΑπης τά βασίλεια. ΑΙΰθάνουμαι καί ύπάρχω, γιατί σφίγγω ’ς τά 
στήθη τήν ψυχή σου, τήν πανώρμα καί Αμίαντη ψυχή σου, ώ λατρευτή 
θεότης, καί ύψώνουμαι καί πλέω καί βυθίζουμαι μαζύ σου ’ς τές μελω
δίες, πού Αντηχούν πέρα έκεϊ ’ς τά βάθη τής χρυσής Ανατολής, έκέϊ 
Αλάργα, ποϋ κελαρύζουν γλυκύφλοισβοι τής ήδονής οί ποταμοί, έκεϊ, 
ποϋ μελωδούν οί άγγελοι τοΰ έρωτος. Άπό τό πανεύοσμό σου αύτό 
κρίνο ρουφώ θεϊκή δήναμι καί προςτάζω τήν πλάσι νάρχίσμ πανηγύρι 
Ατέλειωτο καί προςτάζω τήν ανοιξι νά μας έτοιμάόμ τήν μαλακώτερη 
κλίνη καί προςτάζω τόν 'Ήλιο νά μας Ανάψμ μυριόφωτες τοϋ 'Υμεναίου 
τές λαμπάδες πού μέ τήν λάμψι τους θά ίδώ κατάμματα τόν Μέγαν 
Πλαστουργό καί θά τοΰ ζητήσω τήν εύλογία του.

&
Κ' έκστατική τοϋ άπαντα ή κόρη :
— Ρούφηξε, ρούφηξε τήν δύναμι καί τήν γοητεία, ποϋ σοϋ προς- 

φέρω. Μέθυσε μέ τό ροδόσταγμα τών Ήλυσίων καί όδήγησέμε έκεϊ,ποϋ 
όνειρεύουμαι. Τό λουλούδι μου αύτό έβλάάτηάεν άπό τών φλογερών σου 
τών ματιών τήν πρώτη Ακτίνα, ποΰ έξύπνησεν ένα γλυκοχάραγμα τήν 
κοιμισμένη μου ψυχή. Άπό τό γλυκοχάραγμα εκείνο έσύ,. μοϋ έδωκες 
τήνάνάσταόι, έσύ τήν βλάστηόι, έσύ τήν εύωδιά. Γιάέσένα, "Ηλιε μου, 
χαιρετίζω τά ούρανόφθαστα βουνά· σέ βλέπω ύπερουράνιο 'ς τήν κατα
χνιά τους. Γιά έσένα καθρεφτίζουμαι ’ς τά μαργαριτοόπαρμένα Ακρογιά
λια, γιά έσένα άφουγκριοϋμαι τάφροστεφανωμένα κύματα. Ακούω τόν 
διθύραμβο τοϋ πόθου σου ’ς τόν ύπνο τής γαλήνης, γρηκώ τής καρδιάς 
σου τούς παλμούς 'ς τή βοή τής τρικυμίας. Καί φαντάζεις μεγαλόπρε
πος Αγνάντια μου κένθουόιασμένη πέφτω 'ς τήν άγκάλη σου καί κράζω : 
Κοίμισε με ’ς τή φωλιά, ποϋ έπλεξαν ’ς τούς κλώνους σου, Αμάραντε 
μου πλάτανε, οί έρωτες οί πρόςχαροι. Σφίξε με ’ς τά στήθη, ώ ήρωά 
μου θαυμαστέ, καί μυρίζωντας τό κρΐνό μου, φέρε με δπου θέλεις καί 
φαντάζεσαι. Άφ’όντας έγεινα ’δική σου σκλάβα, θαρρώ πώς είμαι τοϋ 
κόσμου όλου ή βασίλισσα.

"Ας στολισθοϋν τή χιονάτη φορεσιά τους οί πρωτόφαντες Αμυγδα
λιές. ’Σ τά κρουσταλλένια τους λουλούδια θά κελαιδήσουν χαρωπά τρα
γούδια χρυσόφτερα πουλιά.

Άς άνθοβολήόμ μοόχομύριότο τό περιβόλι τής έλπίδας. Μέ τό 'ξύ
πνημα τής άνοιξις θά ’ξεπροβάλουν μαρμαροότήθες καί σγουρόμαλλες 
νεράιδες, παρθένες ήμερες καί γελαστές, νά θερίσουν κλάδους λεμονιάς 
καί νά πλέξουνε τά ιερά στεφάνια, ποϋ θά στεφανώσουν αύριο τούς 
ωραίους νυμφίους, γλυκοτραγουδώντας :

— «ΤΩ έσεΐς, ποϋ διαιωνίζετε τήν γενεά τοϋ έπιγείου βασιλέως, μέ τή 
χάρη σας αύτή περίτρανα δοξολογείτε τή Θεία παντοδυναμία. Ώ έσεΐς, 
ποΰ βυζαίνετε Αχόρταγοι τό γάλα τής Αγάπης καί ραντίζετε μέ τούς 
όμβρους τοϋ έρωτά σας τά ρόδα τής ζωής, νά ήσθε ευλογημένοι».

[Μαρτίου 20, 1901] ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ .

’Αξιότιμε Κύριε Ί. Άρόένη,
Λαμβάνω την εύχαρίστησιν ra σας πέμάω εν διηγημάτων μου διά 

την φι.Ιτάτην «ΙΙοικίλην Στοάν» ής ή εν γ.ένει έξοχος παρασκευή, 
ύπδ την άρίστην ΰμων διεΰθυνσιν, πλουτίζει άληθως την Φιλολογίαν 
και Καλλιτεχνίαν της ήμετέρας Πατριδος δι ένος απαράμιλλου είς τό 
είδος αύτοϋ έργου.

Έάν σάς περισσεΰη μικρά τις γωνία, φιλοξενήσατε τοϋτο συμφώνως 
τή επιθυμία σας.

Μετά διακεκριμένης ύπολήψεως
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ. ΖΛΑΤΑΝΟΤ

ΤΟ ΛΕΥΚΟΦΟΡΕΝΙΕΝΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ

ΕΤΑ την τρομεράν σύγκρουσιν, ήν τό 
ατυχές μας άτμόπλοιον «Ζέρδα» ύπέ- 
στη κατά την αποφράδα καί σκοτεινήν 
εκείνην νύκτα του Δεκεμβρίου 189..., 
δέν ητο δυνατόν έπί πλέον ν’ άνθέξη. 
’Οξείς καί αΐονίδιοί συριγμοίτοϋ κινδύ
νου καί της απελπισίας, έξερχόμενοι έκ 
τών έγκάτων τοϋ κλυδωνιζομένου σκά
φους, μάς άνήγγελλον λίαν εύκρινώς,φεϋ! 
οτι ή στιγμή τοϋ καταποντισμού δέν 
ήτο μακράν, καί ίσως έντός ήμισείας

τό πολύ ώρας’έπρεπε νά έγκαταλίπωμεν αύτό, βοράν τοΰ αδηφάγου 
Πόντου, καί ζητήσωμεν άσυλον—μόνην σωτηρίαν—έπί τών λέμβων και 
τών σωσιβίων... Τά ΰδατα ειχον ηδη αρχίσει εισερχόμενα άπό δλα τά 
μέρη, πλημμυροϋντα τό παν, προξενοϋντα φόβον άπερίγραπτον μεταξύ
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τών άτυχων Επιβατών. Είδον έζελισσομένας σκηνάς κατά την άλησμό- 
νητον εκείνην νύκτα, τάς όποιας ποτέ δέν θέλω εύκόλως λησμονήσει, 
σκηνάς προζενούσας λύπην καί άπελπισίαν. Γυναίκες λιπόθυμοι, μέ λε- 
λυμένην κόμην καϊ άτακτον περιβολήν μετεφέροντο τήδε κάκείσε έπί 
τών στιβαρών βραχιόνων τών ήλιοκαών καί γενναίων ναυτών, άμιλλω- 
με'νων ποιος πρώτος νά σώση καί καταβιβάση έπί τών λε'μβων περισσο- 
τε'ρους ναυαγούς. Μητέρες λυσίκομοι καί γονυπετείς, τείνουσαι ίκέτιδας 
χεϊρας πρός τόν ουρανόν. Περαιτέρω άλλαι μετά φόβου συμπλέκουσαι 
τάς χεϊρας, ούδέ δάκρυ καν κατορθοΰσαι νά χύσωσι... Νεαραί μητέρες 
έν τη ύπερβολική απελπισία των ζητοΰσαι τά φίλτατά των τεκνία, τά 
οποία αστραπιαίως ή γοργή καί χαλύβδινος χειρ ναύτου μετέφερεν έπί 
άλλης λέμβου πρός σωτηρίαν καί τά όποια ι'σως ποτέ πλέον δέν ηθελον 
επανίδει τόν κόσμον τούτον. Γυνή τις, άντιληφθεϊσα τόν σύζυγόν της 
πνιγόμενον, έρρίφθη άπελπις έκ τού ύψους τοϋ καταστρώματος, εύροΰσα 
ούτω μετ’ αύτοΰ τόν θάνατον ! Νεόνυμφόν τι ζεύγος, διάγον τριήμερον 
μόλις εύδαιμονίαν, καί εύρεθέν ώς έκ κακής συντυχίας έπί τοΰ ατμό
πλοιου, επ’ ουδενί λόγω δέν έπείσθη νά χωρισθή ή νά κατέλθη έπί 
τών λέμβων πρός σωτηρίαν, αλλά παραμεϊναν τελευταϊον έπί τοΰ σκά
φους, εύρε τόν θάνατον άκαριαίως καί άλληλοκρατούμενον.

Θέαμα φρικτόν καί σπαοαςικάρδιον έν ταύτω, διότι άπαντες οί έπι- 
βάται τής «Ζέρδας» ό είς μετά τόν άλλον έσπευδον έπί τών λέμβων, 
ωθοΰντες καϊ ωθούμενοι, σύγχυσις δέ φωνών καί άραί ή ανωφελείς ίκεσίαι 
ηκουοντο πανταχόθεν. Εΐδον λέμβον φέρουσαν δωδεκάδα γυναικών και 
μικρών παιδιών, όργυιάς δέ τινας μακράν ήμών άνατραπεΐσαν ύπό πε
λωρίου κύματος, μηδενός έζ αύτών τών άτυχεστάτων ό’ντων φεισθέντος. 
Γήν θλιβεράν ακριβώς εκείνην στιγμήν τρεΐς-τέσσαρες κατ’ έπανάληψιν 
συριγμοι μάς διέτασσον νά έπιβώμεν τών λέμβων άνευ χρονοτριβής, 
διότι το σκάφος ήρζατο κλυδωνιζόμενον καί κλϊνον όλονέν πλαγίως. Καί 
οί έπτα τελευταίοι επιβάται τής άτυχοΰς «Ζέρδας» είσήλθομεν έπί λέμ
βου, ζητοΰντες και ήμεϊς άσυλον, ζητοΰντες σανίδα σωτηρίας. Οΐ επτά 
ούτοι ησαν ό ναύκληρος, ό ιατρός, ό πλοίαρχος, ό κελευστής καί εγώ 
μετά δύο παλαιών μου φίλων και συνταξειδιωτών. Εΐχομεν άπομα- 
κρυνθή τοΰ άτμοπλοίου περί τάςέκατόν όργυιάς, δτε εϊδομεν αύτό μέσω 
τών αστραπών δίκην ράκους καταποντιζόμενον. Ή λύσσα καί ό σάλος 
τής θαλάσσης ήτο απερίγραπτος κατ’ εκείνην τήν άπαισίαν καί φοβεράν 
στιγμήν, τινές δέ έξ ήμών έκ φόβου καί ταραχής έσκεπάσαμεν τό πρό- 
σωπον διά τής παλάμης, μή τολμώντες ν’ άτενίσωμεν έπί πλέον τό φο- 
βεοώτατον τών στοιχείων: τήν θάλασσαν. ’Επί πολλάς κατά σειράν 
ώρας έξηκολουθοΰμεν κωπηλατοΰντες έναλλάξ καί μετ ’ άδημονίας, άνα- 
μένοντες άπό στιγμής είς στιγμήν άφευκτον τόν θάνατον, ένώ άστραπαί 
μετά βροντών καί κρουνοί βροχής μάς κατέβρεχον μέχρι μυελοΰ τών 
όστέων.

Ούδείς ές ήμών ήλπιζε νά έπανίδη τήν ποθητήν άκτήν, οΰδεΐς ήλ- 
πιζε τήν σωτηρίαν. Ήμεθα εντελώς άπέλπιδες καί είς τήν διάθεσιν 
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τής ειμαρμένης. Τήν άπεοίγραπτον άπελπισίαν μας ηύξανον άπό ώρας 
είς ώραν εςυνεχεϊς ροκέτται, μακρόθεν ριπτόμεναι τις οίδεν ύπό ποιου 
πλοίου, παλαίοντος · έν τω μέσω τοΰ μαινομένου Ώκεανοΰ . . . Ούτω 
διήλθομεν ό'λην τήν νύκτα, άμφιβάλλοντες πάντοτε περί τής σωτηρίας 
μας, τήν δέ πρωίαν παρετηρήσαμεν ευχαρίστως δτι η θάλασσα ηρζατο 
βαθμηδόν κατασιγάζουσα. Ήμεϊς δέν ήδυνάμεθα ν’ άρθρώσωμεν ούδέ 
λέξιν. Ό φόβος, ή πείνα, καί τό ψΰχος μάς έξήντλησαν τελείως. 
Τά ξηρά χείλη μας έβρέχομεν άλλεπαλλήλως διά τοΰ άλμυροΰ ύδα- 
τος τής θαλάσσης, μή έχοντες άλλο ποτόν ή τροφήν. Οί δύο ατυ
χείς μου φίλοι ήμιλιπόθυμοι πλέον έκ τής κακουχίας κατέκειντο έν τω 
βάθει τής ύγράς λέμβου. Ημείς έκωπηλατοΰμεν πάντοτε άλληλοδια- 
δόχως, δτε περί τήν έβδόμην εσπερινήν ώραν διεκρίνομεν μακρόθεν πρός 
Β. βράχους άποκρήμνους, πρός τούς όποιους διηυθύναμεν τήν λέμβον 
μας άνακράζοντες όμοφώνως Γή, Γή ! Εσώθημεν έπι τέλους. ... Ο 
Θεός έν τή μεγάλη του φιλανθρωπία δέν μάς έγκατέλιπεν. Ό Θεός έκ 
τοΰ ύψηλοΰ θρόνου του ηυδόκησε νά προσελθη αρωγός προς ημάς. Πα- 
τήσαντες έπί τής ξηράς άκτής καί οί επτά, έκλίνομεν τό γόνυ προσευ- 
χηθέντες θερμότατα, καί μετά κατανύξεως άπεριγράπτου ψάλλοντες 
μια φωνή τό «Έσωσάς μας έκ τής θαλάσσης, Κύριε !» 11ροσευχόμενοι 
δ’ έχύνομεν δάκρυα πύρινα άναλογιζόμενοι τάς νυκτερινάς μας περι
πέτειας και τόν μέγιστον κίνδυνον, τόν όποιον διήλθομεν. Ούτω σκε- 
πτόμενοι και μή άντέχοντες πλέον έκ τής ύπερβολικής κοπώσεως απε- 
κοιμήθημεν ώς ήμεθα έπί της υγρας φυκώόους ακροθαλασσιάς, ο δο 
Μορφεύς, διά νηδύμου υπνου, φιλοστόργως έκλεισε τά βλέφαρά μας. 
Ούτω έκοιμήθημεν έπί πολλάς κατά συνεχείαν ώρας, εςυπνησαντες δι 
εύρέθημεν έντός λευκής άγοοτικής καλύβης, δπου άλιεϊς γύρωθεν σπιν- 
θηριζούσης ανθρακιάς έθέρμαινον τά βρεγμένα ύπο της θαλάσσης εν- 
δύματά μας. Κατάδηλον έγένετο ούτω, δτι μάς είχον μεταφέρει, ένώ 
έκοιμώμεθα, οί άγαθοί ούτοι άνθρωποι, χωρίς δε νά ταράςωσι το πα— 
ράπαν τόν ύπνον μας, μάς ειχόν παράσχει τάς πρωτας βαηθειας ήτοι 
περιτυλίξαντές μας διά ζεστών παχέων μάλλινων ένδυμάτων μάς ειχον 

’ έξαπλώσει έπί μαλακών άναπαυτικωτάτων στρωμνών. Τήν φοράν ταύ- 
την πράγματι εΐχομεν σωθή ! Κίσσα κεκαουκευμενη και έδεσμα εζ ιχθύων 
οπτών έκέντησε τήν ό’ρεζίν μας και δτε παχύσαρκος γραία παρέθηκεν 
ύπερηφάνως τό γεΰμα έπί τής εύρειας τραπέζης, δλοι μας, ώς γΰπες 
άρπακτικοί,έπεπέσαμεν έπ’ αύτοΰ καί τό έν τρυβλίον διεδέχετο τό έτε
ρον μετά ταχύτητος αστραπιαίας. Απαντες ετρωγομεν με μεγιστην 
δρεζιν λουκούλων μόνον ό γέρων ναύκληρος, ό καπετάν Αα,αρης. δ=ν 
έδοκίμασεν ούδέ ψυχίον άρτου. Δεν ετρωγε,δεν έπινε και ήτο πολύ σκε
πτικός, συσπών άκαταπαύστως τάς λεύκάς πυκνάς όφρΰς του. Τί έχεις, 
γέροντα ; Τόν ήρώτησε δύο-τρεϊς φοράς μετά περιέργειας ό πλησίον του 
καθήμενος πλοίαρχος τής Ζέρδας. Δεν μάς λες τι έχεις, γέροντά μου , 
«Χμ,χμ ! Καπετάνιο μ’, μην τά’ρωτάς... Τι νά χω ό δύσμοιρος,τι θέτε 
νά ’χω ; Ή καρδοΰλά μ’, έμέ τοΰ γερολύκου τής θαλάσσης, ραγίζεται,
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όπόταν άντικρύζω έκεί ’ψηλά τδν σταχτερό εκείνο Πύργο ! Χμ, παλ- 
ληκάρια μ', δέν ξέρω αν σείς πιστεύετε τά στοιχειά, εγώ όμως μέ τά 
γεροντάματά μου τά πιστεύω και τά παραπιστεύω. Φάτε σείς τό φα
γάκι σας καί ’γώ θά σάς διηγηθώ σύντομα καί καλά μίάν αληθινή ιστο
ρία, ένα περιστατικό λυπητερό και δύστυχο . . . Χμ, παλληκαράδες 
μου ναυτικοί. Τήν διήγησι αύτή μοΰ τήν είπε ό μακαρίτης μπάρμπα 
Ριχάρδος, οστις είς μία περίστασι είς αύτό τό ξερό μέρος καί αύτός μοΰ 
έδωκε φιλοξενία καί μοΰ ίσωσε τή ζωή». Καί βυθίσας ό καπετάν Λα- 
ζαρής τά τρία δάκτυλά του εντός τής ταμβακοθήκης του, παλαιάς έκ 
ναστοχάρτου, έρρόφησε δράκα ταμβάκου καί έπταρνίσθη δΐς ή τρις 
κατά συνέχειαν ό άφελής γέρων, οστις ήτο πράγματε μοναδικός γέρο— 
λύκος τής θαλάσσης.

«Πολύ μέ συγκινεϊ αύτή ή ιστορία,παιδιά’καί όταν τήν διηγούμαι, 
μοΰ φαίνεται πώς ήμην εκεί, όταν συνέβαινε». Καί στενάξας ό γέρων 
έσπόγγισε δάκρυ θαλερώτατον διά τής ήλιοκαοΰς παλάμης του. «Λέ
γουν πώς ό γέρω-κόμης του 'Αγίου Λαυρέντιου κατοικούσε τό Φεουδαλικό 
αυτό Λτίτι, τόν Πύργο, ό όποιος μεγαλοπρεπής καί πολύ επιβλητικός, 
στέκεται ίδώ άπ’ έπάνου άπ’ αύτούς τούς ξερούς βράχους, όπου τά δέν
δρα ξερριζώνονται άπό τόν άγριον αέρα, πού φυσά άκατάπαυστα. 'Η 
γυναίκα τοΰ εύγενοΰς αύτοΰ καί αγαθού άνθρώπου, ήτο Νορμανδή τήν 
καταγωγήν καί λέγουν πώςτήν είχαν σώσει άλλοτε καί αύτήν,δταν ήτο 
κόρη μικρά, από παρόμοιο φοβερό ναυάγιο, άπό τό οποίον αύτή μόνη 
εγλύτωσεν ώς έκ θαύματος.'Η ώραιοτάτη ώς ή Παναγία κόμησσα, απί
θανε δίδουσα τήν ζωήν είς ξανθομαλλό κοράσιο, τό όποιον ό πατήρ του 
ώνόμασε Ναρκίσση, δώτι ήτο λευκό, ώς κρίνος. Ή μικρούλα ορφανή 
ανετραφη απο μιαν γραίαν τροφόν μέ δλην την αύστηρότητα καί 
τάς χρηστάς ύψηλάς παραδόσεις τού μεγάλου ιστορικού ονόματος, τό 
οποίον έ'φερεν. Οτε ή Ναρκίσση έπάτησε τό δωδέκατον έτος τής ήλικίας 
της, τήν γραίαν τροφόν διεδέχθη παιδαγωγός μεσήλιξ καί αύστηρά, ή 
οποία άπό τό πρωί έως τό βράδυ κατεγίνετο έπιμελώς νά διδάσκη τήν 
θυγατέρα τού κόμητος. Αί ήμέραι παρήρχοντο μέ μεγάλην ταχύτητα, 
και τά έτη διεδεχοντο τους μήνας καί ή Ναρκίσση εφθασε τό 18ον 
έτος τής ηλικίας της. όπόταν ό πατήρ της τήν ήρραβώνισε μετά τίνος 
ώραιου ναυτικού, υιού ενός έκ τών πλουσιωτέρων καί μάλλον διακεκρι
μένων εφοπλιστών τής Γαλλίας. Ό νεαρός μνηστήρ ώνομάζετο Όσκάρ 
και ητο γεμάτος απο προτερήματα καί ώς έκ τούτου δέν ήργησε νά κυ- 
ριεύση δλην τήν καρδιά τής ώραιοτάτης ξανθής κόρης, ή όποια ’ςάν τόν 
κύτταζε ςτά μάτια,'έλεγες πώς’κύτταζε καθρέφτη καθαρό. Τόν άγαπούσε 
τόν Οσκάρ ή Ναρκίσση μέ δλην τήν δύναμιν τής πρώτης άγάπης, 
μέ την άδόλευτη καί πιστή ειλικρίνεια κόρης σεμνής καί άβγαλτης "ς 
τόν κόσμο. ’Αλλά καί ό Όσκάρ έκαμε τό μέρος του, ώς έπρεπε, δη
λαδή άγάπησε τήν κόρην μέ τά σωστά του, μέ όλη του τήν καρδιά.

Περνούσε ό καιρός καί ό Όσκάρ έπήγαινε κατ’ άνάγκην είς ταξεί- 
δια μακρυνά καί μέ καρδιοκτύπι έπερίμενε πότε θάλθη ό καιρός νά γυ-
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ρίση’ς τόν Πύργο καί νά ξαναϊδή τήν ώραία μνηστή του, καί έπαναλάβη 
μετ’ αύτής τούς τερπνούς μακρυνούς περιπάτους του, τούς ώραίους άλη- 
θώς εκείνους περιπάτους, μέσα ’ς τά βουνά και ς την ώραιαν άκροθα- 
λασσιά. ’Ιδίως τάς νύκτας δταν ή άργυρά σελήνη άνέτελλε καί ερριπτε 
φώς καθαρό είς τά πέριξ, οί δύο νεαροί βλαστοί άλληλοκρατούμενοι 
περιπατούσαν κάθε βράδυ, εκεί κάτω ’ςτήν άκρη τοΰ βράχου, όπου άρ- 
χίζει τό μονοπάτι. Ψυχή μου, ζευγαράκι αύτό, γεμάτο κάλλη καί εύ- 
μορφιές, γεμάτο όνειρα καί ελπίδες!... Μέσ’ ’ςτήν τόση εύτυχία άπεφα- 
σίσθη καί ό γάμος νά γείνη μετά δύο άκριβώς έτη, τήν ήμέραν τών 
Χριστουγέννων. Ό Όσκάρ άπεχωρίσθη τής κόρης, άναγκασθείς καί 
πάλιν ν’ άναχωρήσγι τήν φοράν αύτήν διά τήν Κίνα καί τήν ’Ιαπωνία, 
κ’εδωκε οριστική ύπόσχεσι ’ςτή μνηστή του ότι ήθελε έπιστρέψει ακρι
βώς τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, μετά δυο ακριβώς έτη, δια νά 
τελέση τούςγάμους του μετ’ αύτής, τής τόσω χαριτωμένης κόρης. Άπε- 
χωρίσθησαν μέ μεγάλη συγκίνησι καί σπαραγμό ψυχής, έλπίζοντες καί 
πλάττοντες όνειρα χρυσά... ’Αλήθεια αύτό τό χαριτωμένο νεαρό ζεύγος 
θά έγίνετο τό τελειότερο ανδρόγυνο ολου τού κόσμου, ειχαον τας ίδιας 
γνώμας, αί σκέψεις των συνηντώντο παντού, εις όλας τας ελπίδας, εις 
όλους τούς πόθους’ ή καρδιά των έπαλλε ή μία διά τήν άλλην... 
Θά έπανέβλεπον ό ένας τόν άλλον τήν παραμονή τών γάμων των ! Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον άπεχωρίσθησαν οί δύο άλληλολατρευόμενοι νέοι . . . 
Παρήλθε πολύς καιρός, χρόνος μακροΰ αποχωρισμού δι’αύτούς καί τα 
δύο έτη έπλησίαζον τέλος νά τελειώσουν. Ολίγας ήμέοας προ τών 
Χριστουγέννων ή συμπαθεστάτη Ναρκίσση ήρχισε νά προετοιμάζη τά 
τού γάμου της μέ τήν γραίαν σύντροφόν της, ήτις έμενε πάντοτε πλη
σίον της. Ή προετοιμασία έγίνετο μέ καταπληκτικήν ταχύτητα καί ό 
εύτυχής νυμφίος άνεμίνετο άπό στιγμής είς στιγμήν. Η μέχρι τής ώρας 
έκείνης εύτυχής, άλλά τόσω ήσυχος αγροτική άποικία τών χωρικών ήρ- 
χισε νά λαμβά^η κάποιαν ζωήν, κίνησιν ασυνήθη. At θυγατέρες τών 
άλιεων καί τών χωρικών μέ τάς ίδιας των χεϊρας εκόσμησαν το άπλούν 
μεν, άλλά ώραϊον θυσιαστήριον τής μικράς έκκλησίας τού χωριού,, τό 
έστόλισαν μέ γιρλάνδας απο άνθη άγρια, τά όποια τόσω σπάνια είναι 
είς αύτήν τήν κατηραμένη άκροθαλασσιά · · · Ολα τα σπιτάκια 
έλαμπον άπό καθαριότητα, δλα έδείκνυον πόσην καί ποιαν αγάπην 
οί άπονήρευτοι αυτοί ψαράδες καί χωρικοί έτρεφον διά τήν ώραιαν 
άρχοντοποΰλά των, τήν ξανθήν, ώς άχτίδα ήλιου, πυργοδέσποινα.... 
Μικροί, μεγάλοι, γέροντες, νέοι, όλοι ήσαν έτοιμοι. καί έπερίμεναν νά 
ύποδεχθώσιν, ώς έπρεπε, τόν γαμβρόν τόν τόσω άγαπητόν.,..

Έφθασεν ή παραμονή τών Χριστουγέννων, έφθασεν ή ήμέρα κατα 
τήν οποίαν έπεριμένετο ό Όσκάρ. ’Από την 5ην ώραν τού άπογεύματος 
ό άίρας ήρχισε νά ταράσση τήν θάλασσα’ έλεγες και εκόχλαζαν τά νερά 
της. ’Ολίγον κατ’ ολίγον σύννεφα μαύρα και πυκνά εσκέπασαν το στε
ρέωμα, δπου κανείς δέν διέκρινε πλέον τίποτε. . . Όμίχλη πυκνή-πυ- 
κνή έσκέπασε δύο τρεις κατά σειράν ώρας τό νησί. Τήν 9ην τής εσπέ
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ρας ή ομίχλη διεσκεδάσθη ολίγον, άλλ’ ή θάλασσα, ή κατηραμένη πάν
τοτε έςηγριοΰτο είς βαθμόν άπερίγραπτον. Ό άνεμος έσήκωνε ό'χι μό
νον την άμμον, άλλα καί αύτά τά λιθάρια άκόμη καί τούς άνθρώπους 
έκινδύνευε νά τούς πετάξη μακράν. ΙΙερί την 10 παρά τε'ταρτο άκρι- 
βώς ώραν έφάνησαν φωτεινά σημεία πρός τό μέρος της θαλάσσης μα- 
κρυά. . . Ήσαν ροκέτται, τάς όποιας έρριπτον μέ βία άπό κινδυνεΰον 
βέβαια πλοίου, τό οποίον έδιδε νά εννοήσουν την λαχτάρα καί τόν 
μεγάλον κίνδυνο τών άτυχων επιβατών του . . . "Ολοι έφαίνοντο πολύ 
στενοχωρημένοι καί τό νησί ολόκληρο σχεδόν είχε κατέβη ’ς την άκρο- 
θαλασσ’ά, άτυχώς άνευ άποτελέσματος, διότι ένεκα της τρομεράς τρι
κυμίας, βοήθεια δέν μπορούσε νά δώση κάνεις. Εδοκίμασαν πολλαί 
λέμβοι μέ σωσίβια νά φθάσουν τούς ναυαγούς, παρ’ ολίγον όμως νά 
ξεπεταχθοΰν’ς τούς βράχους καί νά κατασυντριβώσι. Φρίκη, φίλοι μου, 
φρίκη" μόνον ποΰ τό συλλογιοΰμαι, ανατριχιάζει τό κορμί μου. Οί 
φτωχοί άνθρωποι τοϋ πλοίου ήσαν, ώς φαίνεται, καταδικασμένοι νά 
πνίγουν χωρίς κάνεις νά δύναται νά τούς δώσγ, συνδρομή, χωρίς βοή
θεια καμμιά. Ό άέοας έγε'νετο άγριώτερος δσο έπροχωοοϋσε ή νύ
χτα, ολοένα καί έδυ,νάμωνε ό καταραμένος. 'Όλοι οί θαλασσινοί, οί 
καθ’ αύτό ψαράδες, διενυκτέρευσαν άγρυπνοι, κάτω στην άκρογιαλιά, 
ώς ποΰ τούς βρήκε τό πρωί.

"Οταν έγλυκοχάραζε καί τό φώς έκαθάρισε τήν καταχνιά, διεκρί- 
ναμεν δτι τό ψές βράδυ κινδυνεΰον πλοίο είχεν έξαφανισθή πλέον άπό 
τόν ορίζοντα, άντί δ’ έκείνου, συντρίμματα πολλά, θρύψαλα τρομερού 
ναυαγίου ή θάλασσα είχε ρίψει όξω. Κάτω ’κεϊ 'ς τόν κολπίσκο τρία- 
τέσσαρα σώματα άνθρώπων είχε .ξεβράσει ή θάλασσα. "Αχ, οί φτωχοί 
άνθρωποι ήσαν οί ναυαγοί κομματιασμένοι 'ς τούς βράχους. . . Νεκρό 
καί άμορφο παρά πέρα έκεϊ ένα παλληκαράκι μέ σωσίβια 'ς τή μέση 
είχε, φαίνεται, κατορθώσει νά φθάση όξω κολυμβώντας δλη τήν νύχτα, 
μά καί αύτό άναίσθητο καί παγωμένο έκείτουνταν έκεϊ. Ήταν νεκρό... 
Τά πελώρια κύματα τό είχαν κυλήσει ’ς τούς βράχους καί τό ξανθο
μαλλό κεφαλάκι του είχε λάβει θανατηφόρο κτύπημα... Τό είχε φάει 
κι' αύτό τ’ άχόρταγο μέγα θηριό, ή πικροκυματούσα θάλασσα... Τί 
Χριστούγεννα ήταν ’κείνα παιδιά μου, τί Χριστούγεννα, δέ λές κ’ ήταν 
κόλαση μοναχή! Ούτε ’κκλησία. ούτε καμπάνες... Πένθος ’ς τό νησί, 
πένθος καί κλάμματα. ’Σάν ’μαζεύθηκαν τά πτώματα καί τά ’ξά
πλωσαν ’πάνω στήν άμμουδιά, μία φωνή ’βγήκε άπό τό στόμα δλων : 
Ό ξανθομάλλης νέος, ό ’ς τούς βράχους συντρίβεις μέ δλο τό σωσίβιο 
δέν ήτον άλλος, ήταν τό ξενητεμένο μας παλληκαράκι, ό Όσκάρ. . . 
Ή Ναρκίσση ςάν τδμαθε.έμεινε άφωνη καί βουβή ’ςάν τό ψάρι δξ’ άπ’ 
τή θάλασσα άπό τή λαχτάρα της καί ταραχή, μά ’ςάν συνήλθε, τό 
κλάμμα της καί οί θρήνοι έφτασαν ώς τόν ούρανό καί κάνεις δέν ήμ- 
πόρειε νά τήν παρηγόρηση... ’Από τήν ώρα έκείνη ό άρχοντικός Πύρ
γος έκλεισε τές σιδερένιες πόρτες του καί δέν άνοιξε ποτέ πλε'ά τό με
γαλοπρεπέστατο, τό άρχοντικό σπίτι . . .

Τήν ήμέρα άκριβώς τών Χριστουγέννων, άντί τών γάμων, ποΰ ’πε
ριμένανε, όλους τούς ’θάψανε ’ς τήν σειρά άδελφωμένους καί ς’ τόν ίδιο 
λάκκο... Μά στόν λιγοζώητο καί πολυχαϊδεμένοΌσκάρ ’δώσανε μνήμα 
χωριστό . . . Όλο τό νησί σύσσωμο τόν έκλαψε καί τόν τάφο του 
έρρανε μέ λούλουδα τοΰ κάμπου. Μικροί μεγάλοι τόν ’ράντισαν μέ δά
κρυα πικρά καί μέ λουλούδια μαδημένα γιά νά τοΰ ήναι πάντα μα
λακό τό κρεββάτι τοΰ θανάτου ! . . Αύτός είναι ό παλιόκοσμος, αύτός, 
παιδιά υου, αύτή είναι ή πικρή ιστορία, ποΰ είχα νά σας ’πώ».

Καί ό καπετάν Λαζαρής έρρόφησε δράκα ταμβάκου, ώσεί νά άλ- 
λάξη τήν πικρά σκέψι, ώσεί νά λησμονήση πρός στιγμήν.

Τό μνήμα τοΰ νέου εύρίσκεται ώς σήμερον έτι έπί τών βράχων καί 
πλησίον τής λευκοτάτης μικροσκοπικής έκκλησίας τοΰ χωρίου. Τόν έχουν 
θάψει είς μέρος τοσοΰτον άπότομον καί άπρόσιτον, ώστε ούδείς σχεδόν 
τολμρϊ άνευ κινδύνου τής ζωής του νά έπισκεφθή τόν τάφον του, νά τόν 
προσέγγιση). Μόνον τό άφρισμένον κΰμα τό άφιλόξενον πάντοτε,φιλόξενου 
λίαν τήν φοράν ταύτην, λείχει μετ’ άγάπης τό παραπονεμένου καί έρημι- 
κόυ μυήμα. Μόυου τό κΰμα άκοίμητου ώς Δράκων φοβερός καί ό γογγυσμός 
τής θαλάσσης νομίζεις ότι μοιρολογώ αιωνίως του άμοιρου υέου, δστις 
τοιούτου σκληρού εύρε θάυατον παρά πάσαυ έλπίδα. Καί τις άλλος είσ- 
έτι κατά τάς παραμουάς τώυ Χριστουγέυυωυ έπισκέπτεται τό μνήμα 
τοΰτο έτησίως άυευ διακοπής Τοΰτο είναι τό λεγόμευου φάυτασμα, ώς 
τό άποκαλοΰυ πολλοί, τό λευχειμονούν φάυτασμα, τό όποιου κατερχό- 
αευου ήρέμα έκ τοΰ μέρους τοΰ Πύργου πρός τούς άπορρώγας βράχους 
καί μέσφ στευοτάτης άτραπού πλησιάζει τήυ κάτασπρη μικρά εκκλη
σία καί άφοΰ έπί πολύ μακράν ώραν γονυπετήσει πρό τοΰ τάφου έκεί
νου καί στολίσει αύτόν δι’ άγριων χόρτων, ψάλλει άσμά τι λυπηρόν, 
ασμα, τό όποιον έπαναλαμβάνει γοργά ή ηχώ καί οί πέριξ άπότομοι 
βράχοι. Καί αύτοί οί λίθοι νομίζει τις δτι συμμετέχουν είς τό παραπο
νεμένο εκείνο τραγούδι, μέσα είς τήν μυστηριώδη σιωπήν τής μεταμε
σονυκτίου ώοας, τό όποιον οί χωρικοί μακρόθεν άκούουσιν έχοντες έκ 
φόβου κλείσει ερμητικώς τάς θύρας των διά νά μήν άντικρύσωσι τό 
στοιχειό. Ούδείς ύποπτεύει έκ τών χωρικών όποιον τι τό φάντασμα, τό 
όποιον δέν είναι άλλο τι ή ή δυστυχής μνηστή, ή Ναρκίσση, ή άπορφα- 
νισθεΐσα κόρη, ήτις κατ’ έτος τακτικά ώς καί κατά πολλάς άλλας σε- 
ληνολούστουο νύκτας έπισκέπτεται, λευχειμονούσα πάντοτε, τόν έρημον 
τάφον, προσεύχεται παρ’ αύτφ έπί μακρόν, και τόν ραίνει με αγριολού
λουδα τοΰ κάμπου καί μέ τά θερμά καί πύρινα δάκρυά της. Ώς τρύγων 
βληθεϊσα θανασίμως ή δύσμοιρος νεάνις δέν ήδυνήθη νά λησμονήση ποτέ 
έκεΐνον,τήν νεότητά του καί τόν άδικον θάνατόν του...τόν όποιον ελαβε. 
Τό λευχειμονούν φάντασμα, ώς άποκαλεϊται, μόνον τάς νύκτας φαίνεται 
έπί τοΰ τάοου,τάς μακροτάτας δέ καί μονήρεις ήμέρας τού τε θέρους και 
χειμώνος, έχει ’ίδιον έρημητήριον, — τίλέγω; "Εχει,τάφον άληθή τόν σι
δηρόφρακτου Πύργον, τό Φέουδου, τό τόσον έπιβάλλον διά τού όγκου
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κα'ι τοϋ μεγαλείου του ! Τό Φε'ουδον, τό όποιον είς παρφχημένην κα'ι 
άποπτάσαν, φεΰ ! εποχήν αντηχεί ύπερήφανον έκ της κλαγγής τών 
όπλων, έκ τών θούριων νικών τοσούτων ανδρείων καί ώπλισμε'νων βα- 
ρέως ιπποτών, νυν δέ λησμονημε'νων. Καθεύδουσι καί αύτοΐ- άντιπα- 
ρήλθον ώς όνειρον καί τάς πύλας τάς καμαρωτάς, τάς άλλοτε τόσω 
κοσμοβριθείς, ήδη σκεπάζει ό κονιορτός και αί άράχναι, έν άδιαλείπτφ 
ησυχία ύφαίνουσαι τόν ιστόν αυτών. Καί κατε'στησαν άραχνώδες τό 
Φε'ουδον, τόν ύπερήφανον Πύργον, τόν φε'ροντα άλλοτε βαρύτατα οικό

σημα, ηδη δε άνηκοντα τή ίστορίιγ.
(Έγραφον έν Μάντζεστερ, 1899)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΖΛΑΤΑΝΟΥ

I
ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ

ΕΙΣ’ ώραία, τό ξέρω, 
έχεις χάρι καί νειότη, 
και τρελλαίνεις καί γέρο 
καί παππά καί δεόπότη.

&
’Στους χορούς, ποϋ ζαλίζουν 
κάθε νειό, κάθε κόρη, 
τό καρνέ όου γεμίζουν 
χίλιοι δυό όπαθοφόροι.

&
’Έχεις τέχνη ’ς τή μόδα 
καί όυχνά τήν άλλάζεις 
καί φτερούγαις καί ρόδα 
’ς τό καπέλλο όου βάζεις.

Τό λευκό φόρεμά όου 
μιά χαρά όοϋ πηγαίνει, 
τό θαυμάζ’ ή μαμά όου, 
τό θαυμάζουν κ’ οί ξένοι.

&
Έχεις όπίτια παλάτια 
μέ μαρμάρινους τοίχους- 
έχεις ώμορφα μάτια, 
τί τούς θέλεις τούς ότίχους ;
[1901] ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ι

!

£ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΜΙΑΝ ΦΙΛΗΝ ΜΟΥ

Α
Παρίόιοι, ’Ιούνιος 1900

ΛΑΒΑ την κονιορτοβριθή, όπως 
λε'γεις, έπιστολήν σου καί ή λε'ξις 
αύτή ηρκεσε νά ζωντανεύση έμπρός 
μου τάς κλεινάς Αθήνας. Καί δια
τυπώνεις έν τούτοις παράπονον, ότι 
έλησμόνησα τάς ’Αθήνας καί τό 
περιεχόμενόν της, θελχθείς άπό τά 
θέλγητρα τοΰ παρά τόν Σηκουάναν 
Παραδείσου.ίΧμ ! Τί νά σοΰ είπώ, 
φίλη μου. Μόνον καί μόνον ό'τι εις 
τά’περιεχόμενα τών ’Αθηνών— άς 
τάς ύποθέσωμεν ένα παμμε'γιστον 
είκονογραφημένον λεξικόν— περι
λαμβάνεται καί τό γλυκύ προσω- 

πάκι σου, άρκεϊ νά μέ κάμη νά διαμαοτυρηθώ. Κατά|τά άλλα όχι ! 
Αιότι ειχα^τήν ιδέαν καί τήν έχω ό'τι τό περιλάλητον Παρίσι—τό αίώ-
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νιον δνειρον τώνΆθηναίων— είναι μία μικρογραφία Παραδείσου δι’ εκεί
νους οί όποιοι δέν αγωνίζονται τόν βιοποριστικόν αγώνα, άλλ’ έννοοΰν μέ 
μίαν τζάνταν νά βλέπουν, νά απολαμβάνουν, νά περνούν την ώραν των.

Λοιπόν τό Παρίσι, μέ τήν Παγκόσμιον Έκθεσίν του, μέ απασχο
λεί πυρετωδώς. Είναι εν πανόραμα μέ ατελείωτους σκηνογραφίας, τήν 
μέν έκπληκτικωτέραν τής δέ. "Ο,τι ποθεί ό οφθαλμός σου, δ,τι θέλγει 
τήν καρδίαν, ο,τι κεντρί τόν ενθουσιασμόν, δ,τι άνυψοϊ τόν νουν, «δ,τι 
ενθουσιάζει, δλα τά εύρίσκ,εις συγκεντρωμένα είς τόν εύλογημένον αυτόν 
τόπον. Διά μερικούς συμπατριώτας μας, συνειθισμένους είς τόν αυ
στηρόν οικογενειακόν βίον, έμπνεομένους άπό άσκητικάς παραδόσεις 
ίσως φανή φορτική, άσεβής, πολυτάραχος ή ζωή τών Παρίσίων. Άλλ’ 
ύποθέτω δτι, Εικοστού Αίώνος εισβαλόντος, τοιαΰται ίδέαι δέν είναι 
εύκολον νά εύρουν γην νά βλαστήσουν είς τούς περισσοτέρους, άρρενας 
καί θήλεις, κατοίκους τών ’Αθηνών, οΐτινες έδέχθησαν ήδη τόσον προ- 
θύμως τά πρώτα, άλλά δυστυχώς καί τά πλέον άμφίβολα, σπέρματα 
τοϋ πολιτισμού.

Άλλ’ άς σοΰ διηγηθώ μερικά πράγματα, τά όποια είδα καί δέν... 
είδες.

’Εδώ έ'χουν είς μεγάλην χρήσιν τά Omnibus. Λεωφορεία μέ ύπε- 
ρωον. Πάντοτε οί άνθρωποι άρέσκονται είς τούς ευφημισμούς. Καί δι’ 
αύτό τό ύπερωον τοϋ θεάτρου έκλήθη . . . Παράδεισος. Δέν ήτο δυνα
τόν λοιπόν καί τό ταλαντευόμενον κιγκλιδωτόν ύπερωον τών λεωφορείων 
νά μή όνομασθή επί τό άριστοκρατικώτερον. Καί έκλήθη . . . Impe
rial. Έκεϊ επάνω θά συναντήσγς ύπερήλικας παχυτάτας ύπηρετρίας 
καί δροσερωτάτας λεπτοφυείς παρθένους, έκεί ή ύπόφαιος καί άπόζουσα 
μπλούζα τοΰ εργατικού έφάπτεται πρός τήν φρεσκοσιδηρωμένην ρενδιγ- 
κόταν τού σπουδαστού, ό κούκος ισορροπεί πρός τόν ύψηλόν πίλον καί 
τά καμηλοδέρματα μικκύλων ύποδηματίων συνορεύουν πρός τάς χον- 
δροειδεστέρας άρβύλας.Είναι εν γενικόν έκεϊ έπάνω παγκόσμιον rendez
vous μέ τά εύμορφα καί άπρόοπτα έπεισόδιά του, μέ τήν θαυμασίαν 
άφ ύψηλού θέαν του, μέ τάς άφελείς ομιλίας, ένώ τό έσωτερικόν κάτω 
είναι άρκετά πληκτικόν καί έπιβαρυντικόν διά τά πλείστα βαλάντια. 
Αλλά τί νομίζεις κυρίως έθαύμασα ; Τήν διά τής στενής κυκλοτερούς 

κλίμακος άνοδον τών κυριών, ήτις μέ τήν παραμικρήν απροσεξίαν δύ- 
ναται ν’ άποβή άρκετά σκανδαλώδης διά τούς κάτωθεν ίσταμένους, καί 
άποκαλυπτική. Έν τούτοις, αί Παοισιναΐ συλφίδες, αί συνώνυμα1, πρός 
τήν χάριν, χΐ όποίαι συνέδεσαν άρρήκτως τό όνομά των πρός τήν λέ- 
ξιν Chic, πώς άνεβοκατεβαίνουν, μέ ποιαν λεπτεπίλεπτον δεξιότητα 
καί γοητείαν καί κοσμιότητα...

Διάβολε ! Θά έκπλαγής μέ τήν λέζιν μου αύτήν — «κοσμιότητα», 
προκειμένου διά τάς Παρισινάς. Μάλιστα, κυρία μου. Δυστυχώς ήμεϊς 
οί ’Αθηναίοι συγχέομεν δύο μεγάλα; τάξεις γυναικών έν Παρισίοις. Τάς 
αύστηρών ήθών κυρίας, καί ύπάρχουν πλείσται δ'σαι. περισσότεραι άπό 
τάς τρίχας τής κεφαλής τών ομοφύλων σου, καί άπό τάς έλευθερίους γυ- 

ναϊκας. Άλλ’ έδώ δέν θά συνάντησης βέβαια τήν σκυθρωπότητα καί τήν 
κακώς έννοουμένην αύστηρότητα καί τήν κωμικήν δειλίαν καί τήν σκαιό- 
τητα τών κυριών μας, αί όποίαι περιενδύονται όλα αυτά τά σοβαρά συν
αισθήματα διά νά φανοΰν... ήθικαί.’Εδώ καί ή έναρετωτέρα γυνή είναι 
χαριτωμένη, όμιλεϊ χωρίς νά χαμηλών·/; τά μάτια και νά έρυθρια χωρίς 
λόγον, άφελέστατα, δίχως παρεξηγήσεις, άπολαμβάνουσα τόν κόσμον 
χωρίς νά τόν φοβήται.

Άλλ’ ή ήθικολογία δύναται πολύ μακράν νά μάς φέργ,, ίσως μέχρι 
τής Έκθέσεως, είς ήν σπεύδω νά μεταβώ καί περί ής έν δευτέρα έπιστο- 
λή θά παρατάξω μερικάς πεταχτάς έντυπώσεις, άνοησίας, όπως θέλεις.

Νά μοΰ χαιρετήσης τό πυριφλεγές άστυ καί όλους τούς... αστείους.

Παρίΰιοτ, ’Ιούλιος 1900

Ω τί είδα καί τί... δέν είδα. Διότι ούτε δύο μήνες δέν φθάνουν διά νά 
τά ίδώ δλα. "Ω, πώς έζαλίσθην. Τό έν κατόπιν τοΰ άλλου. Δεξιά, άρι- 
στεργ, έμπροσθεν, όπισθεν, άνωθεν, κάτωθεν — διότι καί αυτό συμβαί
νει μέ τόν ηλεκτρικόν σιδηρόδρομον καί τόν Έφέλειον πύργον και τόν 
τροχόν καί τό Ένυδρεϊον — όπου καί αν στρέψω έν παράδοξον, έν άξιο- 
θαύμαστον, έν άπρόοπτον, μία Παρισινή ποικιλία. Περισσότερον έκου- 
ράσθησαν τά μάτια μου άπό τά πόδια μου. Ένώ, ώς γνωρίζεις καλή 
μου φίλη, τό άντίθετον συμβαίνει έν Άθήναις. Τρέχομεν παντοΰ, κου- 
ραζόμεθα καί τίποτε άξιον λογου δέν βλέπομεν. "Οταν είσήλθα, διά 
διά μέσου τής πλατείας τής Όμονοίας, τής μεγαλειτέρας πλατείας καί 
όντως πλατείας έξ όσων είδα μέχρι τουδε, είς τήν Θριαμβευτικήν Πύ
λην, ένόμισα ότι είσηρχόμην είς τήν Γήν τής ’Επαγγελίας. Μία συγ- 
κίνη-ις μέ κατείχεν, ό πόθος νά ϊδω δ,τι άλλοΰ δέν θά έβλεπα, ή προσ
δοκία τής πραγματοποιήσεως ονείρου πολυετούς μοί είχε δώση σφρίγος, 
έντασιν νοητικών δυνάμεων. Άλλά πόσον εύκολα αί ευλογημέναι κατευ
νάζονται, ναρκοΰνται. Μία δίοδος διά τής όδού τών Εθνών μ έκαμε 
νά κουρασθώ, μία είσοδος είς τό πεδίον τού Άρεως νά ζαλισθώ.

Άλλά σήμερα θά σοΰ είπώ ολίγα λόγια διά τό Μέγαρον τών Κα
λών Τεχνών. Διά τήν παγκόσμιον ζωγραφικήν καί γλυπτικήν. Είς τόν 
μακάριον τόπον μας κυρία ένασχόλησις τών καλλιτεχνών μας είναι ή 
γκρίνια, τό «τί είσαι σύ καί τί είμαι έγώ» καί άπό έργασίαν, τίποτε. 
Έδώ οί καλλιτέχναι πρώτον έργάζονται καί έπειτα συζητούν. Έν Έλ- 
λάδι οί καλλιτέχναι κυττάζουν πώς ό ένας νά βγάλη τό μάτι — καί 
πολλάκις καί τά δύο μάτια—τοΰ άλλου, οί δέ τεχνοκρϊται ρεπόρτερ νά 
εύουολογήσουν μέχρις... έμετοΰ. Έδώ ζωγραφίζουν, έδώ κυττάζουν τήν 
δουλειά των, οί δέ τεχνοκρϊται ήξεύρουν νά κρίνουν. Βλέπεις ότι ή δια
φορά δέν είναι μικρά.

Τί πλήθος πινάκων, τί έξοχα συμπλέγματα άγαλμάτων! Ύπάρχουν 
—δέν τό άποκρύπτω — καί έργα έχοντα έλάχιστον ένδιαφέρον, άλλα διά
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τό τεχνικόν θέμα, άλλα δια. την σύνθεσιν, άλλα ώς πρός την έκτέλεσιν. 
Άλλα ποία τελειότης τέχνης είς τά περισσότερα έργα. Νομίζεις δτιάνε- 
γεννήθη ή αρχαία τέχνη καί ήλθε μέ τό μεγαλοπρεπές ανάστημά της 
και έξέτεινε τούς βραχίονας της καί έπροστάτευσε τό Διεθνές Άνάκτο- 
ρον, τό όποιον ή παρά τόν Σηκουάναν πόλις καθιέρωσεν είς τήν λατρείαν 
της. Είς τάς αίθούσας, άνω καί κάτω, ..χιλιάδες εικόνων. Όλη ή δεκα
ετία τής Γαλλίας αντιπροσωπεύεται μέ τά ώραιότερα έ'ργα. "Ολα τά έθνη 
συνεισέφερον τόν καλλιτεχνικόν των οβολόν, δηλ. τους καλλιτεχνικούς 
των πίνακας, τινές τών οποίων τεράστιοι, φοβεροί 1 "Ολα τά πεφημι- 
σμένα ονόματα έν τή συγχρόνω 'Ιστορία τής Τέχνης είς παράταξιν. Μία 
έκστασις, μία ατελείωτος ψυχαγωγία είναι ή άνά τάς αίθούσας περιπλά- 
νησις. Μόνη ή Γαλλία εκθέτει 2,000 πίνακας. Έν τω Γερμανικώ τμή- 
ματι ό Κάουλβαχ, ό.Λέμβαχ, ό Stuck, ό Uncle είναι οί άριστοι. Άνά 
μέσον τών Γερμανών καί έν Ελληνικόν όνομα, ολίγον παρηγκωνισμένον 
δυστυχώς. Τοΰ Γύζη,ό όποιος δέν εξέθεσε τά καλλίτερά του έργα. Παπα
ρούνες καίαΤό Τέλος του Αΐώνος»καί αύτό ά,σχημχτοποθετημένον. Ή«Φι- 
λοσοφία» τοϋ Klimt έξοχος. Είς τήν Έκθεσιν, δλα τά έθνη αντιπροσω
πεύονται. Καί ή Νικαράγουα ακόμη. 'Επομένως καί ή Τουρκία καϊ ή 
Βουλγαρία, ή όποια φιγουράρεε μέ έ'να έκβουλγαρισθέντα... "Ελληνα.

Άς είσέλθωμεν ήδη είς τό Petit Palais. Είναι τό ιστορικόν καί ε
θνολογικόν μουσεϊον τής Γαλλίας. Πολύτιμα, ύπό ιστορικήν έποψιν, 
πράγματα, τινά δέ καί ύπό καλλιτεχνικήν αξιόλογα.

Θά μοϋ έπιτρέψης νά διασχίσω γλήγορα τά διαμερίσματα τών In
valides καί νά είσδύσω είς έν βαγόνι τοΰ μεγάλου τροχοΰ. Μάς κλει- 
δόνουν καί βαθμηδόν άνερχόμεθα. Αί στέγαι φεύγουν ύπό τούς πόδας 
μας. Τό Παρίσι άπλοϋται κάτωθεν μου ώς είς τάπης γραφικώτατος. 
’Ιδού καί τό Village Suisse μέ τάς θελκτικωτάτας τεχνικάς το
ποθεσίας του. Απέναντι βλέπω τό Vieux Paris μέ τούς χρεωκοπημέ- 
νους επιχειρηματίας του. Αλλά τί πρώτον νά σοΰ περιγράψω ! Τό δια
μέρισμα τών οίνων, τάς μεθυστικάς έκείνας πυραμίδας τών βυτίων καί 
φιαλών, αί όποϊαι διεγείρουν δλα τά ένστικτα τοΰ άπλήστως ροφήν ; 
Έν τούτοις περισσότερον μέ μέθα δίπλα μου μία χαριεστάτη Παρισινή 
έπισκέπτρια, τής όποιας σαγηνεύουν οί οφθαλμοί καί τήν όποιαν έννοώ 
νά παρακολουθήσω, έστω καί μέ κίνδυνον νά κεντήσω δλην σου τήν ζη- 
λότυπον οργήν. "Ωστε, μέ συγχωρεϊςκαί au revoir μετ ολίγαςήμε'ρας...

Παρίβιοχ, ‘Ιούλιος 1900

Η Λι'ςα Φοϋ.Ι.Ιιρ ! Τό άσυλόν της έν τή Εκθέσει, τήν νύκτ«. ύπενθυ- 
μίζει τά παραμύθια τής Χαλιμάς. Φανταστικώτατον ! Ή Φοΰλλερ έχει 
ξετρελλάνει τούς Παρισινούς. Πράγμα τό όποιον βέβαια δέν παθαίνουν 
πρώτη φορά. Είναι τό δαιμόνιον τής ευστροφίας. Είναι ή ακατάβλητος 
και απαράμιλλος χορεύτρια, ή δΓ ενός μαγικοΰ πέπλου μεταμορφου- 

μ ένη είς χίλια δυό πράγματα, είς αγάλματα καί είς χρυσαλλίδας, ή 

καταφώτιστος καί αλλοπρόσαλλος Νύμφη, ή έξακοντίζουσα ποταμούς 
γλυκύτητος καί περιστρεφομένη ώς δι’ έλατηρίου, ή ποιητική καί ονει
ρώδης Φοΰλλερ. Είναι ή τελειότερα έκπροσώπησις τής Παρισινής Έκθέ- 
σεως. Άν ήδύνατο ή Έκθεσις δλη νά ένσαρκωθή είς έν άτομον, άναμ- 
φιβόλως τό άτομον αύτό θά ήτο ή Φοΰλλερ. Διότι τό σύνολον τής Έκ- 
θέσεως, καθώς τήν διωργάνωσαν οί Παρισινοί, δέν είναι άλλο τι ή μία 
μαγική καί ποικιλωτάτη άναπαράστασις τής παγκοσμίου προόδου,ήτις μέ 
εύστροφίαν Φοΰλλερ έκτυλίσσεται καί περιδινεΐται. Καί ή ίπταμένη αύτή 
γυνή μοΰ ύπενθυμίζει τήν Salle des Illusions. Άλλη Χαλιμά. Εκα
τομμύρια εκατομμυρίων, δΓ οπτικής άπατης, φώτα, στήλαι, ουρανοί !

δ'
ΠαρΌχοχ, Αύγουστος 1900 

Ζητείς νά σου γράψω διά τό Λοΰβρον. Είναι αληθώς ή πλουσιωτέρα 
και σπουδαιοτέρα Πινακοθήκη τής Γαλλίας. Πλήθος αριστουργημάτων 
τής ζωγραφικής.

Δέκα έξ αΐθουσαι, έκτος διαδρόμων καί μεσαναβάθρων, πλήρεις ει
κόνων. Σχολαί δέ δλαι σχεδόν. ’Ιταλική, ’Ισπανική, Φλαμανδική, ’Ολ
λανδική, Αγγλική, Γερμανική, Γαλλική. 'Όλων δέ τών αιώνων- ΙΓ', 
ΙΔ', ΙΕ', Ιζ”, ΙΖ', ΙΗ', ΙΘ' αίώνος. Αρκεί νά σοΰ άναφέρω, τόν 
David, τόν Delacroix, Moreau, Ingres έκ τής Γαλλικής σχολής, 
Cimabue, Correge, Raphael, Giotto, Titien, Veronese, Leo
nardo DaVinci έκ τής ’Ιταλικής σχολής. Murillo καί Velasquez 
έκ τής ’Ισπανικής. Van Dyck — ώ τόν Van Dyck, τόν άγαπημένον 
μου, τόν ύπατον ζωγράφον τών Φλαμανδών—καί Rubens έκ τής Φλα- 
μανδικής, Kaulbach έκ τής Γερμανικής.

Πέντε ήμέοας αφιέρωσα είς μελέτην τής Πινακοθήκης,άν καί ή Έκ- 
θεσις έκεϊ πλησίον—σχετικώς πρός τάς Παρισινάς άποστάσεις — έμαίνετο 
πολυθέλγητρος. Είς τάς σκιεράς καί έπιβλητικάς αίθούσας μέ τάς με- 
γάλας εικόνας— τινές είναι τεράστιαι—καί τούς αΐματοβαφεϊς ύπεράνω 
αύτών τοίχους, τούς άτελευτήτους διαδρόμους, καί τάς πολυδαιδάλους 
αίθούσας, έκεϊ μέσα ήμην είς έ'να ναόν, ένθα βωβή έτελεϊτο λειτουργία 
τών ιερέων τής Τέχνης. Οι πίνακες έκεϊνοι ήσαν τόσοι βωμοί, έφ’ών ήδύ- 
νατό τις νά λατρεύση τά υψιστα ιδεώδη τής Τέχνης. Ό οφθαλμός άνε- 
παύετο έπί μακρόν. Άνεκάλυπτε κάτι τι τό όποιον ήξιζε τόν θαυμα
σμόν. Και έσυλλογίσθην τάς ίδικάς μας προσπάθειας όπως ϊδη ή Τέχνη 
φωτεινοτέρας ήμέρας καί άνεμνήσθην τήν παγεράν αδιαφορίαν τοΰ κό
σμου καί τήν κλασικήν αμάθειαν τών κριτικών καί τά άσβεστα μίση τών 
καλλιτεχνών καίήθέλησα νά λησμονήσω δλον αύτό τό παρελθόν καί έστέ- 
νευσα τόν ορίζοντα μέχρι τών τοίχων τοΰ Μουσείου.

Κάτω, έκαμα δύο τρεις γύρους άνά τάς στοάς καί αίθούσας τής 
γλυπτικής. Καί ένφ περιεπλανώμην, είδα μίαν εύλαβή συγκέντρωσιν περί 
έν άγαλμα. Μία προαίσθησις έκπλήξεως μ’ έβασάνιζεν. "Ελα καί σύ,
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άπό τά κλεινά εδάφη της Περικλει'ου γης καί συμμερίσθητι τόν σεβα
σμόν μου. Αποκαλύπτομαι πρό τοϋ Έργου, δπερ ΐσταται έκεϊ βωμός 
έρωτος ιδανικού, αιθέριου. Ή νεωτέρα κριτική άμφισβητεϊ άν τό άγαλ
μα ανήκει είς τήν θεότητα τής ’Αγάπης. Άλλ’ ή καρδία αισθάνεται τήν 
αλήθειαν βαθύτερον και ενώπιον τοΰ μαρμαι'ροντος κάλλους, έν τω κέν- 
τρω μικοάς αιθούσης, εις τό βάθος άλλης συνεχόμενης, έσημείωσα όλίγας 
λέξεις, μέ τάς όποιας θά κλείσω τήν έπιστολήν μου. Θά διακρίνης κάποιον 
παράπονον, ό'πως έγώ διε'κρινα κάποιαν αδικίαν. ’Ιδού τί έγραψα:

Λαιρε ,ώ άπαράμιλλον μάρμαρον,τό όποιον άπέσπασεν άπό τά στήθη 
τής Ελλάδος χαρίεσσα σμίλη καί ήγλάϊσεν ή μεγαλοφυία τής Τε'χνης. 
Είς τά σκιερά βάθη, ύπό τό βαρύ κτίριον τής Βακχίδος τών πόλεων, 
έχασες τήν πνοήν τήν όποιαν διετήρησες είς τά βάθη τής γής έπί έτη 
τρισχίλια.

Ή άτμόσφαιρα, ώ πλαστικόν κάλλος, σου είναι ξένη, οί προσκύνη
σα! είναι άπαγωγείς καί συληταί. ΙΙώς τό χείλος τό άσύγκριτον ν’ άνοι- 
χθή καί τό με'τωπον τό ήρε'μως Ελληνικόν νά δεχθή γραμμήν σκέψεως 
καί πώς τό άφρώδες κάλλος τών μαστών, τό ύπενθυμίζον ότι γενε'τειρα 
και τροφός τοϋ κάλλους ύπήρξεν ή Ελλάς, ν’ άναπαλθή καί πώς οί 
οφθαλμοί, αί άβυσσοι τής χάριτος καί ήδυπαθείας, νά άναλάμψωσιν έν 
τή κιγκλιδοφράκτω φυλακή I... *Ω άγαλμα θεσπε'σιον, ή Τέχνη σέ πα- 
ρε'δωκεν άθάνατον είς τόν θαυμασμόν τών θνητών" ή Ειμαρμένη σ’ έκο- 
λόβωσεν, οί σύγχρονοι σ’ έφυλάκισαν. ’Αλλά σύ, ύπερτέρα καί τής 
Ειμαρμένης καί τών θνητών, τής Τέχνης τέκνον Όλύμπιον, μένεις έκεϊ 
έπί τοΰ χαμηλοϋ σου στυλοβάτου,προσκύνημα τών πνευμάτων, ώ εϊδω- 
λον είδωλολατρείας, θεότης όλων τών έποχών, τοΰ ’’Ερωτος πολυθέλ
γητρος μήτηρ.

Μάτην ζητείς νά συλλάβης τούς άπονους θαυμαστάς σου, νά τούς 
συγκλονήσης καί νά τοϊς εϊπης: «Άτοδώσατέ με είς τήν γενέτειραν γήν, 
ή όποια άκόμη αισθάνεται τών εορτών τήν βοήν καί τών θυσιών τήν 
κνίσαν. Τόν Ουρανόν ζητώ τών ’Ολυμπίων».

’Αλλά ποΰ χεϊρες! Οί βραχίονες ήκρωτηριασμένοι δέν φαίνονται,διά 
νά δείξουν πώς έβεβηλώθη άπό τούς βανδάλους ή Τέχνη ή πάναγνος, 
ή άπροσπέλαστος.

Δεξου, τών έρώτων τροφός, τό φίλημα τό δειμαλέον ένός λάτρου τής 
αιώνιας θρησκείας τοΰ Καλού, ένός Έλληνος, ώ θαΰμα τής Ελληνικής 
τέχνης, ό όποιος άσφυκτια, ώςσύ, εϊς τά ξένα εδάφη, είς τά ξένα αισθή
ματα,είς τήν Βαβυλώνα τών ήδονών. "Ω, ας σέ καλύψουν πρός στιγμήν 
μέ έν λάβαρον, μέ έν κυανόλευκον τουλάχιστον ύφασμα, διά νά ονειροπο
λήσεις πήν γήν δθεν σέ έξεπάτρισε τού ισχυρού ή έγωϊστική καί άσπλαγ- 
χνος άγάπη, νά φαντασθής τόν θρόνον τής δόξης σου καί νάένθυμηθής 
δτι δέν έλειψαν οί παλαιοί πιστοί σου, ώ Κάλλος άφθιτον, ώ Τέχνη 
ύπεράνθρωπος, τής Μήλου ώ Άγροόΐτη».

ΔΑΦΝΙΣ

®

Μες άπ’ τό χειμώνα, 
Μές άπ’ τή χιονιά, 
Κόρη ξεπετιέται 
Μέ χρυσά μαλλιά.

®
Τ’ άστρα γιά στεφάνι 
Στά μαλλιά φορεϊ 
Καί περνοδιαβαίνει 
Τό στρατί, στρατί.

Στούς λευκούς της ώμους
Κελαδοΰν πουλιά
Κί ώριοφορεμένη
Μ’ αύγινή δροσιά,

Όπου κι άν περάση, 
Όπου κι άν διαβή, 
Λυώνουνε τά χιόνια 
Πρασινίζει ή γή,

Σά νυφοΰλες ντύνει 
Τις άμυγδαλιές
Καί ζωή καινούργια 
Χύνει στις καρδιές.
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Η ΕΚΤΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΪ ΕΝ MONTPELLIER ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

μεοΰα, πλείστον δ:’ άμφο

---- »-----

Α Πανεπιστήμια τής Δύσεως κατά, τά τελευ
ταία της ληγούσης εκατονταετηρίδας έτη συμ- 
πληροΰσι κατά παράδοξον συγκυρίαν άθρόα 
νέαν εκατονταετηρίδα τοΰ μ,ακροΰ και ένδο
ξου βίου των. Ή Σκωτία, ή Γερμανία, ή 
Σουηδία, ή ’Ιταλία, ή Γαλλία, ή Ελβετία ή 
μία μετά τήν άλλην, οίονεί έκ συνεννοήσεως, 
έορτάζουσι τάς γενεθλίους ταύτας ημέρας καθ’ 
ολως έπίσημον τρόπον αί δέ τελεταί αύται 
γίνονται αφορμή συνεντεύςεως τών πεπαι
δευμένων άνδρών τών κλεινών Πανεπιστη
μιακών κέντρων. Μετά τών έγκριτων σοφών 
έορτάζουσι καί οί φοιτηταί, οί νεοσύλλεκτοι 
ούτοι τών γραμμ.άτων καί τών επιστημών, 
ού σμικρόν διά τής ζωηράς αύτών παρουσίας 
συμβάλλοντες προς μείζονα λαμ.πρότητα τών 
άκαδημεικών τούτων όμηγύρεων. Έκ δέ τής 
συναντήσεως ταύτης τής δόξης πρός τήν 
έλπίδα, τών νέων δηλ. πρός τους γέροντας, 
των <ϊμες ττοκ ημες πρός τούς άμές δέ γ ίοοεν- 

τέρους προσγίνεται όφελος.

van
■ί ΗΪ a vxvwSS

Εϊνε έπιβάλλουσα ή συνάντησις αύτη, γινομένη ύπό γεγηρακυιας στέ- 
γας καί έν μέσω τοίχων πεπαλαιωμένων, εινε ιερά γινομένη εντός αρχαίων 
Πανεπιστημίων, αρχαίων βωμών, αρχαίας επιστημονικής εύκλειας. 
Δυστυχώς τά αρχαία ταΰτα μνημεία εξαφανίζονται κατά μικρόν ύπό 
τήν σκαπάνην τοΰ οικοδόμου, οστις επί τών έρειπίων τών ΙΙαλαιών 
Σχολών ανεγείρει νέας χαριεστέρας τήν όψιν, πλουσιωτέρας δέ ώς πρός 
τάς ύλικάς αναπαύσεις, άς οί πάλαι διδάσκαλοι Σπαρτιατικής τίνος ύπερη-

® ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΠΤΕΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΩΝ «
(Έν τφ έν Montpellier βοτανικφ κήπφ τψ άρχαίοτάτφ τών τή; Γαλλίας)
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φανίας κατεφρόνουν ίσως πέρα, τού δέοντος. Τό έφ’ ήμϊν προ τού εξωτε
ρικού κόσμου καί τών ύλικών αναπαύσεων τών νέων οικοδομών προκρί- 
νομεν την αύστηρότητα καί τό κλέος τών παλαιών. Είνε σχεδόν έγκλημα 
ή καταστροφή ιδρυμάτων τοιούτων- τά περιβάλλει τοσαύτη δόξα, ώστε 
τά έθνη ώφειλον νά συντηρώσιν αυτά ώς ιερά καί πατριωτικά μνημεία.

Πολύς πολλάκις έγένετο λόγος περί τής έπιδράσεως τών διδασκάλων 
έπί τούς μαθητάς- τουναντίον έλάχιστος ή μάλλον ούδείς ποτέ έγένετο 
ίσως περί τής έπιδράσεως τών μαθητών έπί τούς διδασκάλους- καί όμως 
ή έπίδρασις αύτη τυγχάνει αληθής ώς ή πρώτη, αναγκαία καί χρήσιμος 
όσον έκείνη. Κατά τόν μέσον αιώνα ό μαθητής ήτο οίονεί οφειλέτης, 
ό δέ διδάσκαλος πιστωτής τρόπον τινά 'Ρωμαίος. Έκτοτε ήλλαξαν τά 
σχολικά ήθη- αί δέ σχέσεις, αΐτινες ίδρύθησαν άπό τίνος μεταξύ φοιτητών 
καί καθηγητών, είνε εγκάρδιοι. Οί μαθηταί ύπείκουσιν άσμενοι τοϊς 
διδασκάλοις, ούτοι δέ προσδέχονται αύτούς εύνοι. Σήμερον όντως διαλέ
γονται μετ άλλήλων φιλίως, χωρίς ούδόλως ή οίκειότης αύτη νά παρα- 
βλάπτη τήν άναγκαίαν εύλάβειαν, χωρίς τό παράπαν νά έλαττώνη τό 
σέβας, δπερ οί νεήλυδες οφείλουσι πρός τούς πρεσβυτέρους.

Από τινων έτών τά έθνη απέκτησαν τήν συνήθειαν έκτος τών ενδό
ξων γεγονότων τής ιστορίας των νά πανηγυρίζωσι τήν ϊδρυσιν τών μεγά
λων αυτών Σχολείων, λίαν δικαίως. Νίκη κτηθεϊσα, έπαοχία άλούσα 
θά ήρκουν νά δώσωσι τή ’Ιταλία, τή Γαλλία, τή Γερμανία τήν μεγί— 
στην θέσιν, ήν κατεϊχον κατά τόν δέκατον τρίτον αιώνα ;

Αί ημέραι τής 22, 23, 24, 25 Μαίου 1890 θά μείνωσιν ανεξίτηλοι 
εν τή ιστορία τού Languedoc. Τό Πανεπιστημιον τοΰ Montpellier 
ηγεν εορτάς επί τη έκτη έκατονταετηρίδι αύτού. Αί σιδηροδρομικά! 
άμαξοστοιχιαι ειχον κομ.ίσει πανοικεί τά πέριξ χωρία καί τάς κώμ.ας 
τάς έντός άκτϊνος είκοσι σταδίων κειμένας. Ό πληθυσμός τής πόλεως 
τού Montpellier είχε τούλάχιστον διπλασιασθή. Αί οδοί, οί έξώσται 
κ,αι τα παραθυρα εκοσμούντο δι άνθέων, ταπήτων καί σημ.αιών. Στρα
τιωτικά άποσπάσμ.ατα παρετάσσοντο εκατέρωθεν τών κεντρικωτέρων 
οδών, έπί δέ τών πεζοδρομίων έκινεΐτο πλήθος άπειρον, δυσχερώς ύπό 
τής αστυνομίας συνεχόμ.ενον, συνωθούμενον δέ άπαύστως, ί'να ϊδη καλ- 
λίτερον τόν Πρόεδρον τής Δημοκρατίας, τήν πομπήν τών καθηγητών 
και τών φοιτητών, τών πρώτων ύπό τούς ποικίλους αύτών μανδύας, τών 
δευτέρων μέ τά ιδιόρρυθμα αύτών καλύμματα καί τέλος τάς αντιπροσω
πείας τών ξένων Πανεπιστημίων, άς άπήρτιζον διδάσκαλοι περιώνυμ.οι 
καί θεωρίαι φοιτητών νέων. Τό πλήθος έξερρήγνυτο είς ενθουσιώδεις έπευ- 
φημίας, είς παρατεταμ.ένας ζητωκραυγάς. Μόνοι οί μεσημβρινοί λαοί 
δύναντα: νά δίδωσιν είς τάς έπισήμους έορτάς, ών ή πομπή πανταχοϋ 
αλλαχού γίνεται πως μονότονος, τήν διακοσμητικήν πολυτέλειαν, τόν 
εύθυμον θόρυβον καί τόν άφθονον τών χρωμάτων πλούτον.

Αί έορταί τοΰ Montpellier ήσαν ώραϊαι καί ούτω μεσταί γεγονότων 
παντοίων, ώστε τό σύνολον, έν ω πειρώμαι ν’ άναπαραστήσω αυτό εν 
τή διανοία μ.ου, μοί έπιφαίνεται ώς παμμ.εγέθης είκών, έν ή ομάδες λαού 
αί μέν προβαίνουσαι έν τάξει πομπής, αί δέ κατά ζωηρούς ομίλους 
συναγειρόμ.εναι περί άνάκτορα, περί κρήνας, περί ναούς και περί ανδριάν
τας ύπό τόν μέγαν ήλιον καί τόν κυανούν ούρανόν μετ’ έκτάκτου λαμ- 
πρότητος χρωμ.άτων, χρωμάτων είς τά παράθυρα, άφ’ ών έκρέμαντο 
τάπητες καί άνθέων περιπλοκαί, χρωμ.άτων έπί τών ώμ.ων καί κεφαλών 
μαθητών καί καθηγητών, επί τών προσώπων τέλος, ατινα παριστων 
πάσαν τήν κλίμακα τών άποχρώσεων τής Άριανής φυλής άπό τής λευ- 
κότητος τών βορείων μέχρι του ωσει επίχρυσου μελαγχροινου τών-κατοί
κων τής Μεσογείου.

"Οτι ιδία έξέπληττε ζωηρότερον έν τή μεγάλη ταύτη εΐκόνι ήτο ή 
μακρά θεωρία τών διδασκάλων καί μαθητών, προβαίνουνα κατά θαυμασίαν 
τάξιν μ.έ λάβαρον άναπεπταμένον έν περιβολαϊς πολυχρόοις καί μεσαιω- 
νικαΐς, οδηγούμενη ύπό δύο άνδρών, τού μ.εν πολιού γέροντος, τοΰ δε 
νεανίου, τού Πρυτάνεως δηλ. καί τού Προέδρου τών σπουδαστών. Η 
θεωρία αύτη έφαίνετο ώς ουράνιον τόξον νέου άκαδημαϊκοΰ όρίζοντος, 
χρόνων Πανεπιστημιακών νέων- τοΰ λοιπού οι καθηγηται θά ωσιν ουχι 
δικασταί ώς τέως, αλλά σύντροφοι τών φοιτητών και συσπουδασται.

Τό Πανεπιστημιον τού Montpellier δέν έγένετο κέντρον σπουδών, 
εστία φώτων, μόνον διά τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν. Διέχυσεν έξω τής 
Γαλλίας τήν φήμ.ην τοΰ έθνους τούτου. Η Ισπανία, ή Ελβετία, ή 
Ιταλία, ή Γερμ.ανία, ή ’Αγγλία έπεμ.πον εκεϊσε επι πεντε αιώνας ολο
κλήρους παροικίας σπουδαστών, ίνα διδαχθώσι τήν ιατρικήν και τό 
δίκαιον. Οί νέοι ούτοι περαίνοντες τάς σπουδάς και έπιτυγχάνοντες τών 
πρός ούς ώρμώντο ακαδημαϊκών τίτλων, υπεστρεφον οίκαδε θλιβεροί, 
μέ τήν καρδίαν πονοΰσαν καί τούς όφθαλμ,ούς ύγρούς κατά τήν έκφρασιν 
τοΰ έκ Bale Felix Platter, άναλογιζόμενοι, ότι δέν θά έπανέβλεπον 
τό πεφιλημένον Montpellier.

Οί Γάλλοι έγίνωσκον έκπαλαι νά περιποιώσι τή χωρά αύτών φίλους 
καί θαυααστάς. Εϊλκυον είς τήν έαυτών πατρίδα τούς λαούς διά τοΰ 
θέλγητρου τής έπιστήμ.ης, ύπέτασσον δ’ έπειτα καί άφωσίουν αύτούς τή 
Γαλλία διά τής χάριτος τοΰ πνεύματος καί τής γοητείας τών κοινωνικών 
άρετών, δπερ είνε κατάκτησις έντιμ.οτέρα καί βεβαιότερα τής κατακτη- 
σεως τής τελουμένης διά τής βίας.

Έκ πάντων τών Γαλλικών Πανεπιστημίων τό τοΰ Montpellier 
ήτο τό μάλιστα άνεωγμένον είς τήν ξενικήν έπίδρασιν. Ως εκ τής ιδρύ- 
σεως καί τών σχέσεων, ώς έκ τής ιστορίας τής χώρας, εν ή ηύξήθη, μ.ετε- 
χει τής 'Ισπανίας, τής ’Ιταλίας, τής ’Ανατολής καί πάντων τών 
Εύοωπαϊκών έθνών. "Ωστε τό νά ύπομνήση τις τό παρελθόν τοΰ ΙΙανε- 
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πιστημίου τούτου ε1ν6 ταύτόν τώ δεϊξαι τό γενναϊον καί ξένιον του 
εθνικού της Γαλλίας όρμεμφύτου, άμα δέ. είπεϊν διά των πραγμάτων 
αυτών οπβσον η διάμειψις τών ιδεών και των αισθημάτων μεταξύ των 
λαών γίνεται ωφέλιμος καί τελεσφόρος προς τό κοινόν εργον του πολι
τισμού. Αί αναμνήσεις της πόλεως τού Montpellier είνε άναμνήσε-ς 
ούτως εϊπεΐν παγκόσμιοι, έν αίς συγκιρνάται ή πατριωτική τών Γάλλων

® ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΩΡΙΑ % 
εύλάβεια προς τό γόνιμον καί εύγενές αίσθημα άμοιβαιότητος κα'· 
αλληλεγγύης ευρέως ανθρωπιστικής.

Ο προγονος ον έχαιρετίζομεν έν Montpellier Γάλλοι καί ξένοι ήτο 
ώς ελεγεν έν Βύγλώττφ προσλαλιά ό καθηγητής της Ιστορίας Lavisse.' 
η Μεσόγειός. II Μεσόγειός έφερε πάλαι ποτέ πολεμικά σκάοη μέ κώπας 
και με ιστία, φερει δε σήμερον ατμοκίνητα θωρηκτά. Έφεοέν ου.ως έπ·- 
σης καί φέρει έτι καί νυν ιδέας καί αισθήματα, άτινα έβλάστησαν έπι 
των ακτών τού Βορρά καί τής Μεσημβρίας, τής Άνατο/ή' κα'· -ή- 
Δυσεως. Έγένετο μέγας προξενητής καί μεσίτης, συμφιλιωτής υέ-ας 

Τήν ανατολικήν αρχαιότητα, τήν αρχαιότητα τής Ελλάδος καί τήν 
'Ρωμαϊκήν, τό Εύαγγέλιον καί τό Κοράνιον ή Μεσόγειος άνέμιξε ταΰτα 
πάντα έν τή κυανή αύτής λεκάνη, ϊνα παραγάγη πολιτισμόν, τον 
άρχαιότατον άμα καί σεβαστότατον τών έν ένεργεία πολιτισμών, καίτοι 
αείποτε νέον, διότι άνέθορεν έκ τής τέχνης, τής επιστήμης καί τής 
ελευθερίας.

Ή έορτή τού Πανεπιστημίου τού Montpellier ήτο ή έορτή όντως 
τής Μεσογείου.

ΡΕΙΣ όλους μήνας πρότερον οί φοιτηταί τής πόλεως 
τού Montpellier έκάλουν τήν σπουδάζουσαν τών 
Ελλήνων νεότητα εις τάς έορτάς τού άρχαιοτά- 
του αυτών Πανεπιστημίου. Έν ταύτω ο έν ΙΙαρι- 
σίω πρεσβευτής τής Ελλάδος Κος Δηλιγιάννης 
έγραφεν έπιστολήν προς τήν Πρυτανείαν τού Εθνι
κού ημών Πανεπιστημίου παροτρύνων αύτήν, ΐνα

διευκολύνη τήν αποστολήν αντιπροσωπείας έκ φοιτητών. Αί δ’ έφημερίδες 
τών ’Αθηνών άνέγραφον πάσαι πρόσκλησιν προς τούς φοιτητάς, ΐνα 
συνέλθωσι καί συσκεφθώσι περί τού πρακτέου. ΙΙαρήλθον έκτοτε πολλαί 
εβδομάδες, πλειότεραι δέ ήμέραι, χωρίς άλλος περί τούτου νά γίνη 
λόγος. Έκ δέ τής σιωπής ταύτης είκάζετο μετά βεβαιότητος ότι οί 
'Έλληνες φοιτηταί ώς κατά τάς έορτάς τής Σορβόννης θά διέπρεπον διά 
τής απουσίας αύτών καί κατά τάς έορτάς τού Montpellier.

Έν Έλλάδι δυστυχώς δέν έκτήθη έτι συνείδησις τού ότι άνελάβομεν 
τάς πνευματικάς μας δυνάμεις. Δέν ένοήθη ακόμη, ώς φαίνεται, ή ύπο- 
χρέωσις τού Εθνικού Πανεπιστημίου νά έκδηλοϊ τήν ύπαρξίν του εις 
πάσαν ευκαιρίαν έντός ή έκτος τής Ελλάδος. 'Γπό δέ πολιτικήν έποψιν 
αποβαίνει μάλιστα άναγκαϊον, ΐνα οί Έλληνες μετέχωσι πάσης πνευ
ματικής δηλώσεως, εις ήν καλούνται παρά τών ξένων.

Εάν ή απουσία τών ήμετέρων φοιτητών άπό τών Γαλλικών εορτών 
ήτο κατακριτέα, ή τών σπουδαζόντων έν ταϊς Γαλλικαϊς Σχολαΐς θά 
ήτο όλιγώτερον συγγνωστή, έάν καί αυτοί άπεϊχον τών εορτών τούτων.

Ή φιλοξενία, ής έτύγχανον έν τή χώρα ταύτη, ή μάθησις, ήν 
ήντλουν έν τοΐς Σχολείοις της, ύπεχρέου αυτούς νά μετάσχωσι τών
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Πανεπιστημιακών αύτής εορτών. Ή 
πολίτικη άλλως τότε της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως άπηλλοτριούτο όσημέραι 
την φιλίαν τών Γάλλων, ή δέ Βασιλεία 
ήγγιζεν έπί μάλλον και μάλλον πρός 
τόν Γερμανικόν οίκον. Διατί νά συνε- 
τέλουν’καϊ οί σπουδασταϊ, οί έκπροσω- 
ποΰντες τό γνήσιον Ελληνικόν φρόνημα, 
πρός έπίτασιν της ψυχρότητος, ήτις 
χαρακτηρίζει τανΰν τάς Έλληνο-Γαλ- 
λικάς σχέσεις.

’Εκτός τών πολλών λόγων, ο'ίτινες 
έστρατεύοντο ύπέρ της παρουσίας τών 
Ελλήνων κατά τάς έορτάς τοΰ Mont
pellier, ύπήρχε και άλλος τις, ούτος 
ούχι ό ελάχιστος, δτι δηλ. ό Κοραής 
έκεϊ έποιήσατο τάς σπουδάς. Ώς πάν- 
τες οί λαοί ύπερηφανεύονται διά τούς 
μεγάλους άνδρας αύτών, καϊ οί "Ελ
ληνες ευκαιρίας παρισταμένης ώφειλον 
νά μη αμελώσι νά ύπομιμνήσκωσι τούς 
άλλους δτι καί ή νέα Ελλάς παρήγαγε 
μεγάλους πολίτας. ΓΙώς δέ θά έλέγετο 
τοΰτο κάλλιον ή προσφερομένης είς τό 
Πανεπιστημιον τοΰ Montpellier τής 
αναγλύφου τοΰ Κοραή προτομής ; Δύο 
"Ελληνες καλλιτέχναι, ό γλύπτης κ. 
Σώχος καϊ ό άρχιτέκτων κ. Γέλβερτ, 
αμφοτεροι προσήνεγκον προθύμως τήν 
τής τέχνης αύτών συνδρομήν.

Τό άνάγλυφον έ'γεινε τέλος έτοιμον 
άπέμεινεν ήδη νά προσενεχθή. Έπρεπε 
νά πεμφθή ταχυδρομικώς ; Ή ταχυ
δρομική αποστολή δέν ήτο ή καταλλη- 
λοτέρα. Καϊ ό πρεσβευτής κ. Δεληγιάν- 
νης καϊ ό κ. Lavisse, όπερίπυστος τής 
Ιστορίας καθηγητής, συνέστησαν ϊνατό 

δώρον κομισθή ύπό τών σπουδαστών. 
Πολλοί φοιτηταί έπεθύμουν νά δεχθώσι 
την αποστολήν, άλλ’ έκωλύοντο ύπό 
τής άνωτέρας βίας, ήτις πιέζει σχεδόν 
πάντοτε τοΰ σπουδαστοΰ τό ισχνόν βαλ- 
λάντιον. Απεφασίσαμεν τότε τρεϊς νά 
υπομεινωμεν ες ιδίων την δαπάνην τοΰ
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ταξειδίου μετά τοΰ ίατροΰ Σ. 1 εωργιαδου και τοΰ αρχιτέκτονας Λ. I ελ 
βερτ. Οί έν Παρισίοις "Ελληνες σπουδασταϊ έδιδον ήμϊν έγγραφον έντολήν 
πρός κομιδήν τοΰ δώρου καϊ αντιπροσωπείαν αυτών κατά τάς έορτάς.

-j- ’Ενταύθα οφείλεται έν δάκρυ είς τήν μνήμην του Σιδερίδου, έργα- 
σθέντος μετά ζήλου ύπέρ τής υποθεσεως. Επρόκειτο και αυτός, αψηφών 
τήν πτωχείαν του, νά συναπέλθη εις Montpellier, άλλα κατ αυτήν 
τής άναχωρήσεως τήν ημέραν έπεσεν αίφνης νεκρός. Ανεβάλομεν τήν 
άναχώρησιν ημών έπϊ δυο ημέρας, ινα αποδωσωμεν αυτω τας ύσ.ατας 
τιμάς. Δύο ημέρας βραδύτερον έρρίπτομεν επι τής σοροΰ τοΰ πεφιλημε- 
νου συντρόφου ολίγον χώμα, έσπογγίζομεν τούς ύγρούς ήμών οφθαλ
μούς και έτρεπόμεθα τήν άγουσαν είς Montpellier.

Οί έκεϊ "Ελληνες σπουδασταϊ ειχον ονομάσει έπιτροπείαν, κατασκευά
σει δέ δαπάναις τών πλουσίων τής Μασσαλίας συμπολιτών πολυτελή 
σημαίαν. Ή έπιτροπεία αύτη ήθέλησε νά γίνη έν μεθ’ ήμών καί παριστά- 
μεθα έν ταϊς τελεταις έν σώματι. Τή τελευταία ημέρα τών επίσημων 
εορτών αί ξέναι άντιπροσωπεϊαι έμελλον νά προσφωνήσωσι διά τοΰ οικείου 
αρχηγού έκάστη αύτών. Ό κλήρος έλαχεν εφ ημάς.

Προσεφωνήσαμεν ώς εξής :
«Πρό ολίγων μόλις μηνών παρείχετο ύπό τής Σορβόννης μεγαλοπρεπές θέαμα. 

’Εντός αχανούς αιθούσης, μέσω μεγάλου βόμβαν, όμοιου πρός βομβον εύθύμου μελισ
σών σμήνους άνερχομένου άπό τών αμφιθεατρικών βάθρων, ή νεότης των πεπολι- 
τισμένων εθνών εβλεπεν εισερχόμενους έν έπιβαλλούση πομπή τούς καθηγητάς και 
τούς άλλους ανδρας, οΐτινες έν τή επιστήμη, τή πολιτική καί τοϊς γράμμασιν ήνεγκον 
μακράν τήν φήμην τής ύμετέρας χώρας. Θεωροΰντες αύτούς μεγαλοπρεπείς εν ταϊς 
πολνχρόοις αύτών τηβέννοις, νπελαμβάνομεν δτι έβλέπομεν Λευϊτας μετακομίζοντας 
τήν ιερόν παρακαταθήκην τής επιστήμης άπό τής παλαιός Σορβόννης εις τήν νεαν 
αύτής κιβωτόν. Ώς δ' οί αρχαίοι Γαλάται έπί τή θέα τών ’Ρωμαίων γερόντων έλέ- 
γομεν καθ’ εαυτούς: Θεοί αρα νά είνε ούτοι; Τό θέαμα τοΰτο, Κύριοι, επαναλαμβά
νεται σήμερον, διεγεϊρον τάς αύτάς άς τότε ιδέας. Έρχόμεθα δε χαιροντες, οι συμπα- 
τριώταί μου καί εγώ, "να έν όνόματι τής ’Ελληνικής νεότητος χαιρετίσωμεν τους 
σπουδαστάς τοΰ Montpellier κατά τήν χαρμόσυνου ημέραν τής έκτης εκατονταε- 
τηρίδος τον ένδοξον αυτών Πανεϊΐιοτημ.ι.ον.

ΡΆλλοι άνδρες πολλφ μάλλον έμοΰ ειδήμονες ας εϊπωσι περί τής μακρας εύκλειας 
τοΰ Πανεπιστημίου τούτου, δπερ κατά τόν μέσον αιώνα τηλικοΰτον διέχεε φέγγος, ώστε 
άπανταχόθεν σννέρρεον πρός αύτό πολυάριθμοι σοφοί ξένοι. Άρκοΰμαι απλώς να 
εϊπω δτι κατά τόν ενεστώτα αιώνα συντηρούν ετι τήν εαυτού φήμην εξηκολονθει 
κρατούν ύψηλά τήν δαδα τής έπιστήμης, καταυγάζον δε τήν Γαλλίαν. Ή ιατρική Ιδίως 
Σχολή άπέβη διάσημος καί διά τών σοφών της ανακαλύψεων καί διά τών τολμηρών
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θεωριών τών καθηγητών της. ‘Ο Ihirthez. οστις λίαν εύδοκίμως κατεΐχεν έδραν 
ενταύθα επι εικοσιν δλα έτη, δεν ήτο μόνον ό πρώτος ιατρός τοΰ XVIII αίώνος· 
παραδεχόμενος, ΐνα έξηγήση τόν άνθρωπον, τήν ϋπαρξιν ζωτικής αίτιας ανεξαρτήτου 
τής ύλης, έγένετο ίσος πρός τους μεγίστους τών φιλοσόφων. Έν αυτή ταύτη τή 
—χολή, εν η ο BartheZ έδίδασκεν, είς τών ήμετέρων πατριωτών, είς Έλλην, έφ’ & 
καυχώμεθα καί οΰτινος κομίζομεν τήν ανάγλυφου προτομήν, ήλθεν ΐνα παιδευθή καί 
κτήσηται επιστημονικούς τίτλους.

» Ο άνήρ ούτος είνε ό Κοραής- δ Κοραής, Κύριοι, οστις κατέβαλε κόπους ατρύ- 
τους, ινα θεραπεύση ημάς δηλητηριώδους δήγματος, τοΰ δήγματος τής δονλείας. Ό 
Κοραής, οστις πεποιθώς δτι ή ηθική πάθησις είνε δλεθριωτέρα τών φυσικών νόσων 
και αυτών έτι τών δεινότατων, αΐτινες άφαρπάζουσι τους θνητούς, παρήτησε τον 
Ασκληπιού τήν λατρείαν καί μετ’ ον πολύ άνεδείχθη εφάμιλλος τών αρίστων έν έκεί- 
νοις, οιτινες ως άντικείμενον τών μελετών αυτών εΐχον εκλέξει τά έγγραφα μνημεία 
τής Ελληνικής άρχαιότητος. Έπί κεφαλής τών Ελληνιστών ευδαίμων καί ήρεμος 
Πατριάρχης των σοφών τής νέας Ελλάδος, πανταχοΰ δέ άγαπώμενος καί τιμώμενος, 
εγενετο δια τών συγγραφών αντοΰ καί τών παραινέσεων δ εύγλωττος απόστολος τον 
υπέρ ανεξαρτησίας άγώνος, άμα δέ δ ακάματος κήρυξ τών υψηλών αισθημάτων, 
ατινα ενεπνεεν αύτφ ή καρδία του, ήτις έπαλλε μόνον υπέρ τής δικαιοσύνης.

»Έκτοτε τό Πανεπιοτήμιον τοϋ Montpellier ουδέποτε έπαύοατο έχον Έλληνας 
φοιτητας, οιτινες τνγχάνουσιν οί πολυαριθμότατοι τών ξένων σπουδαστών, οϋς φιλο
ξενείτε. Αλλά μή δύναταί τις νά εύρη συγγένειαν πνεύματος στενωτέραν μεταξύ δύο 
εθνών, συγγένειαν μείζονα τής υφιστάμενης μεταξύ τοΰ έθνους ημών καί τοϋ νμετέρου ; 
Μη δεν άνεγνωρίσατε έν τφ πνεύματι τών αρχαίων ημών συγγραφέων τό ανθρωπι
στικόν πνίΰμα, δπερ ύπερηφανεύεσθε δνομάζοντες Γαλλικόν πνεύμα; Τό Πανεπιστή
μιου, ειπέ ποτέ δ διάσημος διδάσκαλός μου LaviSSe, ευρύνει τό πνεύμα τών νέων διά 
τής γενικής μορφώσεως, ήν προσδίδει, παρασκευάζει δέ πρός τά διάφορα έργα τάς 
διάφορους διάνοιας εκείνων, οιτινες θά ιθύνωσι τάς τύχας τού τόπου των. Άλλ’ ή 
γενική αυτή άνάπτυξις τυγχάνει έν ταύτφ εθνική άνάπτυξις. Έν τω Πανεπιστημίφ δ 
νεανίας διδάσκεται νά νοή τό πνεύμα τής φυλής του. ’Ημείς αρα οί πολυάριθμοι 
Έλληνες, οι σύντροφοι υμών έν τοΐς Γαλλικούς Πανεπιστημίοις, άφ’ ού έν αύτοϊς ποι- 
ονμεθα τας σπονδάς, διδασκόμενοι νά γινώσκωμεν τό πνεύμα τής ήμετέρας φυλής, άνευ- 
ρίσκομεν έν αϋτφ τό πνεύμα τής νμετέρας, καί έπειδή οί αυτοί νόμοι τής ανατροφής 
παραοκευάζουσιν ήμας, ΐνα ώμεν πολΐται, άνευρίσκομεν έν ταϊς οίκογενείαις ημών 
αΐτινες εινε αί πατρίδες μας, Σείς μέν τήν Γαλλίαν έν τή Έλλάδι, ημείς δέ τήν 
Ελλάδα έν τή φιλοξένφ Γαλλία.

»Αι μεγαλοπρεπείς εορταί, είς ας έκαλέσατε ήμας πάντας, έλκύουσι παρ’ υμΐν 
εκ πάντων τών σημείων τής γής καί συνενονσι πρός μέγα τής άνθρωπότητος αγαθόν, 
την παιδευομένην τών έθνών νεότητα, ήτις θ’ αποκόμιση έντεΰθεν, έπανακάμπτουοα 
είς τά ίδια, γενναία αδελφικής αλληλεγγύης αισθήματα. ”Ω! εάν τά αισθήματα ταΰτα 
ήδνναντο νά διατηρώνται αείποτε ζωηρά—διότι βέβαια έκ τής φιλομαθούς αυτής καί 
λαμπρός νεοτητος θα στρατολογηθώσι πολλοί βουλευταί, υπουργοί, σύμβουλοι καί 
τέλος δημοσιογράφοι φιλολογικοί καί πολιτικοί—καί ν’ άντικαταστήσωσι τήν αύτολε- 
γομένην πολιτικήν σοφίαν, ήτις τοτέ μέν κραδαίνουσα τής Δικαιοσύνης τό ξίφος, τοτέ 
δέ αντί δικαιώματος προβάλλουσα τό δίκαιον τής ισχύος, υπηρετεί πάντοτε τούς ίδιο- 

τελείς έαυτής σκοπούς, ’εξαφανίζει εκείνους, οιτινες άνθίστανται κατ’ αυτών καί έγκα- 
ταλείπει έν άγων ία μακρα λαούς ανδρείους, διότι συμφέρει αυτή ν’ άνέχηται τούς 
δυνάστας, ούς ομολογεί ώς τοιούτους μόνον δταν, προσγενομένης αύτή ζημίας τίνος 
έλαχίστης, νομίση δτι έσήμανεν ή στιγμή ΐνα έπιδιώξη καί έκτελέση τά κρύφια αυτής 
σχέδια.

Γάλλοι! Είς τών μεγάλων υμών συγγραφέων έν τώ XVIII α’ιώνι, δ Montesquieu 
έξέθηκε τάς κακίας, τάς συμφυείς καί αχώριστους άπό τών δεσποτικών έπικρατειών, 
καί περιέγραψε τάς μωρίας, αΐτινες διαπράττονται παρ' έθνει, δπερ κατακρατεί ετι και 
νϋν μέγα μέρος τής Ελληνικής γής. Κατά τήν παρούσαν ε’ισέτι στιγμήν ή πολιτική 
σοφία άφίνει ύπό τούς γαμψούς όνυχας τοΰ έθνους τούτου Ευρωπαϊκήν χώραν, περί
φημου έν τή άρχαιότητι διά τούς νόμους καί τήν ναυτικήν δύναμιν, τήν νήσον Κρήτην, 
ής τά πλοία έκάλυπτον δλόκληρου τό διάστημα, δπερ δ Ποσειδών ανοίγει είς τούς 
θαλασσοπόρους μέχρι τών Άσσυριακών ακτών,—περίφημου εν τοΐς καθ ήμας χρο- 
νοις διά τά παθήματα άμα δέ διά τήν ανυπομονησίαν καί τήν άθυμίαν μεθ ης φέρει τάς 
άλύσεις τής δεσποτείας. Είνε ίσως εύκολου νά θριαμβεύση τις κατά τών δυνάμεών της, 
είνε λίαν δύσκολου νά θριαμβεύση τις κατά τής ανδρείας της καί τοΰ έρωτός της πρός 
τήν ελευθερίαν. Πάντα τά έθνη όφείλουσι νά συμπάσχωσι διά τά δεινά αύτής, προ 
πάντων δμως οί Γάλλοι, ών δ εύγενής καί γενναίος λαός συνεκιυήθη αείποτε καί 
προσέδραμευ έν τοΐς πρώτοις είς τά παράπονα τών καταθλιβομένων, τών δυναστευο- 
μένων τούς στεναγμούς.

» Τό παν συντρέχει, ΐνα κρατύνη καί ένισχύη παρ’ ύμΐν τούς τίτλους τουτους, τίτλους 
αληθούς εύγενείας, ώς καί τήν φήμην, ής απολαύετε, φήμην μεγάλου λαού. Καί 
δικαίως, διότι έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις πρώτοι άνεκηρυξατε τά δικαιώματα τοΰ 
ανθρώπου καί τοϋ πολίτου. Κατηδαφίσατε τά προχώματα τής αύθαιρεσίας καί κατερ- 
ρίψατε τής δεσποτείας τά φοβερά προπύργια. Έδώκατε μαθήματα είς τούς βασιλείς 
καί ήναγκάσατε βία τήν αριστοκρατίαν υμών ΐνα υοήση, δτι ωφειλε να η μαλιστα 
λαός καί δτι δσω μάλλον έγγίζει πρός τήν Δημοκρατίαν τοσοντω μάλλον θά είνε 
τελειότερα. Ή Γαλλική Δημοκρατία διέχυσεν αφειδώς τήν παιδείαν καί ή μάθησις 
τυγχάνει ακίνδυνος παρ’ αύτή, καί δ ανταγωνισμός σωτήριος. Αί άρεταί, ας ευρίσκει 
τις παρ ’ αύτή, δέν είνε δέ εύάριθμοι—έπιδιώκ.ουσιν ούχ ήττον τήν τοΰ πλησίον αξιο
πρέπειαν καί ευδαιμονίαν, ή τήν ίδιαν, έγκεινται δέ ούχί έν τώ άπομονοϋν άλλ’ έν τφ 
συνασπίζεσθαι καί έν τφ χαίρειν έκαστον έπί τή αρετή έκάστου πολίτου ώς επι ίδιοι 
θριάμβω. Ή Γαλλία διαμένει πιστή έν τή αρχή, ήν άνεκήρυξε πρό εκατόν ετών περί 
τοΰ άναπαλλοτριώτου τής ανθρώπινης ελευθερίας. Δέν άρκεΐται δέ έν μόνη τή θεω
ρία. Ό παρών αιών είδε νέον φαινόμενου, τήν γέννησιν τών έθνών, ατινα διά τής 
ίσχυρας θελήσεως πρός τό είναι έκτήοαντο τήν πολιτικήν ΰπαρξιν. Τά έθνη ταΰτα 
έτυχον πάντα τής αρωγής τής χώρας υμών. Έν τή κοιτίδι τής Ελλάδος, τής Βελγικής 
καί τής ’Ιταλίας, ώς ποτέ έν τή κοιτίδι τών ’Ηνωμένων Πολιτειών, ή Γαλλία υπάρχει. 
Πανταχοΰ δπου ή ανεξαρτησία δέν έκτήθη, πανταχοΰ όπου απειλείται, στρέφουσι τό 
δμμα πρός τήν Γαλλίαν. Ζήτω ή Γαλλία. Ζήτω ή Δημοκρατία. Ζήτω ή ελευθερία.»

Δύο ύστερον ό κ. Chancel, Πρύταν-.ς τοΰ έν Montpellier
Πανεπιστημίου, έδέχετο τούς κομιστάς της αναγλύφου προτομής του
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χόμενος εκ παιδικής ηλικίας νπδ 
βίαιου μίσους εναντίον τών Τούρ
κων, οΐτινες κατέβλιβον τήν πα
τρίδα του.

*’Εν Montpellier ετελείωσε 
την σπονδήν τής ιατρικής, περί 
του όποιον λέγει δ ίδιος. ΤΗ 
προβεοις μου δέν ήτο νά γίνω 
ιατρός, άλλ’ άπέβλεπον ή νά κερ- 
δήσω χρονον, ιτα μη βλέπω τονς 
Τούρκους, ή αν ήμην τέλος ήναγ-
κασμένος νά τονς ίδω, νά ζήσω 
εν μεσω αυτών ώς ιατρός, διότι

ποιαν τινα γλυκντητα.»
..i ”°η±'ϊλ"’ ί"'“- - * :·«■»,.

^'ΐοαν δέ τελείως, οτε κατά τήνΖλ^ °'^ '>^ώδησαν, διελύ-
τον λοιπού ίν μέΖο^^

Οδείςδέδτιή πρόοδος καί ή άνάπιιΗς τή-^τ' Π^
ξί της παιδείας παρα τν γαλ/.ικω λαιρ είχε παρα-
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γάγει τον έρωτα τής έλευθερίας, έγκατέλιπεν άμα και τό επάγγελμα του Ιατρού και 
πάσαν άλλην ένασχόλησιν, μή σκεπτόμενος πλέον ή νά πραγματοποίηση τον πόθον, όν 
έτρεφεν από μακροΰ νά συντελέση εις τήν έκπαίδευσιν τών συμπατριωτών του διά τών 
συγγραφών του καί διά τής δημοσιεύσεως τών αρχαίων ημών συγγραφέων, προ- 
τασσομένων μακρών προλόγων εις λαϊκήν γλώσσαν χάριν του λαού. Έξετέλεσε δε 
πάσας τάς εργασίας ταύτας έν Παρισίω, δπου κατωκησε μέχρι τέλους τών ημερών 
του. Άπέλαυε μεγάλης υπολήψεως έν Γαλλία, ήν υπηρέτησεν έπί Ναπολέοντος, ιδίως 
έκγαλλίζων κατ3 έπιταγήν του άνδρός τούτου τών μεγάλων έπιχειρήσεων τήν γεω
γραφίαν του Στράβωνος, είχε συνεργάτας τον Γ& Porte-dll-Tlieil καί τον γεω
γράφον Gosselin διά τό μέρος τών γεωγραφικών παρατηρήσεων καί άμειφθείς 
υπό τής Κυβερνήσεως δι3 έπιδόματος ισοβίου έκ 2,000 έτησίως δραχμών.

Jta τήν αξίαν αυτού πλεΐστοι τών διαπρεπών έν τω έπιστημονικώ κόσμω έξενί- 
ζοντο, δέν είχε ζητήσει ποτέ νά έκλεχθή μέλος τής Ακαδημίας. Καί έπί ταΐς προτρο- 
παις αυτών δι επιστολής του ένεγράφη υπό τού προέδρου έν τώ καταλόγφ τών υπο
ψηφίων. Αλλά δέν ήξευρεν ότι ώφειλεν έτι νά έπισκεφθή προσωπικώς έκαστον τών 
εκλεκτόρων, καί δέν έξετέλεσε τήν διατύπωσιν. Αιό ουδέ έγένετο Ακαδημαϊκός. Αιη- 
γήθημεν τό ευτύχημα τούτο, όπως τό ονομάζει ο ίδιος, τής ύπάρξεώς του διά δύο 
λόγους, οΐτινες ήνάγκασαν αυτόν νά μή τό παρασιωπήση, διότι έφοβειτο μήπως αν έπραττε 
τούτο, οί φίλοι του ήθελον θεωρήσει αυτόν αλαζόνα, οί δ3 έχθροί του ήθελον τον θεω
ρήσει ανάξιον, καί έ'λεγεν: «3Αποστρέφομαι τήν αλαζονείαν καί φοβούμαι ωσαύτως 
πολύ μή κριθώ ανάξιος.» Πρέπει νά τον πιστεύσωμεν καί διηγούμενοι καί ημείς τό 
γεγονός τούτο τού βίου του, νομίζομεν ότι έκτελούμεν μίαν τών επιθυμιών του.

Ό Κοραής είνε δόξα διά τήν πατρίδα μας. Είνε εις τών πρώτων τής ανεξαρτη
σίας μας έργατών. Ανδρες ένδοξοι τής Γαλλίας εις τά γράμματα καί εις τήν πολιτικήν 
έξετίμησαν τήν αξίαν του. Ήγάπησε τήν Γαλλίαν όσον καί τον ίδιον αυτού τόπον 
Συνέταξεν ό ίδιος τήν έπιγ ραφήν τού έπιταφίου αυτού ήτις είνε ή τελευταία θέλησις 
τού ανθρώπου.

'Αδαμάντιος Κοραής Χίος, νατό ξένην μέν, ίσα δέ τή φυσάση με Έλλάδι 
πεφιλημένην γήν τών Παρισίων κείμαι.

Ή ''Ελληνική νεότης ή σπουδάζουσα έν Παρισίφ τον θεωρεί ώς τον ένδοξον αυτής 
κοσμήτορα, ή δέ έν Montpellier ύπερηφανεύεται οτι σπουδάζει εις τό Πανεπιστή
μιο*’, οπού ό Κοραής έσπούδασεν.

Πολλοί τών συμπολιτών ημών έν Παρισίω έκ τε τών κατεχόντων ύπάτας διπλωμα
τικός θέσεις καί έξ έκείνων, εις ονς ό πλούτος παρέχει τά μέσα νά ύπηρετώσι τά 
πατριωτικά αισθήματα, προσεχώρησαν εις τάς ενχάς τής παιδευομένης νεότητος, τάς 
οποίας ή έπιστολή αϋτη, κύριε Πρύτανι, σκοπεί νά έκφράση.

Σάς προοφέροιιεν τήν προτομήν τού Κοραή γεγλυμμένην ύφ3 ενός τών καλλιτεχνών 
μας, τού κ. Σώχου.

Θά είμεθα δέ ευτυχείς καί υπερήφανοι, αν ή προτομή αύτη ήξιούτο θέσεώς τίνος 
έν τινι τών βιβλιοθηκών τού νμετέρου Πανεπιστημίου, έν αίς ό Κοραής είργάζετο 
κατά τήν νεότητά του.»

Ώς προς την παράκλησιν ηαών ίνα θέση την προτομήν εν τινι τών 
βιβλιοθηκών, εις ας ό άοίδψ,ος Κοραής σπουδαστής ών έφοίτα, ό K°s
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προ τοΰ Πρύτανεως καί έγχειριζόντων αύτφ επί περγαμηνών τάς μεγα
λοπρεπείς προσφωνήσεις των οικείων Πανεπιστημίων προς τό τόΰ Mont
pellier την πρωτότοκον ταύτην αυτών αδελφήν ύπο έποψιν ηλικίας, 
ί'σην δέ τούλάχ ιστόν προς έκείνας κατά τό ένδοξον παρελθόν.

Καί αί ώραϊαι προσφωνήσεις έκεϊναι, πάσαι αριστοτεχνήματα λόγου 
καί εννοιών, ένεχειρίζοντο εντός θηκών εις τον ΙΙρύτανιν τοΰ έορτάζοντος 
Πανεπιστημίου. Καί ήσαν αί χρυσοπάρυφοι αύται θηκαι αριστουργήματα 
κομψότητος καί εξεργασίας, δίδοντα έκαστον τον τύπον της τέχνης τοΰ 
τόπου άφ’ ου προήρχοντο. Τά Πανεπιστήμια τοΰ Βερολίνου καί τής 
Χαϊδελβέργης, τής Χάλλης καί τοΰ Βύρτσβουργ, τοΰ Μονάχου καί τής 
Λειψίας, τής Πράγας καί τής Βουδα-Πέστης, τοΰ Άμστελοδάμου καί 
τής Γενεύης, τής Παδούης καί τής Στοκχόλμης, τής Λωζάνης καί τής 
Ζυρίχης, τής Βάλης καί τής Βονωνίας, τής 'Ρώμης καί τών ’Αθηνών 
καί πάντων τών ’Αγγλικών, ’Αμερικανικών καί Δανικών Πανεπιστημίων.

ν,ί-

Τανΰν νέος έν Γαλλία παρασκευάζεται νόμος άναδιοργανώσεως ή 
υ.αλλον δημιουργίας Πανεπιστημίων έν τή στενή τής λέξεως σημασία. 
Βάσις τοΰ νέου συστήματος έσται ή οργανική ένότης τής επιστήμης, 
οϊαν διετύπωσεν αύτήν ό D Alembert έν τω προεισαγωγικοί λόγω, ον 
έγραψε διά την εγκυκλοπαίδειαν τοΰ Diderot·. Οί μεγάλοι όργανωταί 
τής έπαναστάσεως τοΰ 1789, οί Mirabeau, οί Condorcet, οί Tal
leyrand καί οί Lakanal, έπεδίωκον ωσαύτως την δημιουργίαν κεντρι
κών ιδρυμάτων, έν οίς πάσαι αί έπιστήμαι ώφειλον νά καλλιεργώνται 
συγχρόνως καί άμοιβαίως. Ή αύτοκρατορία, δυσπιστοΰσα προς τήν έπι- 
στήμην καί τήν φιλοσοφίαν, ας έφοβεϊτο, διεσκόρπισε τήν διδασκαλίαν 
εις αεμονωμένας Σχολάς, αδυνάτους έν τή μονώσει των καί έθηκεν 
αύτήν ύπό τήν έπιτροπείαν τής Κυβερνήσεως. Σήμερον πρόκειται νά 
καταρριφθή τό δεσποτικόν τοΰτο τοΰ Ναπολέοντος σύστημα, τεθώσι δέ 
επί τό αύτό αί Σχολαί άπασαι, ΐνα ώσιν έν συναφεία καί σχηματισθώσιν 
οϋτω διά τής συνενώσεως αύτών μεγάλαι έπιστημονικαί έστίαι. Αί έπι- 
στήμαι αναπτύσσονται δΓ αμοιβαίας καί διηνεκούς έπιδράσεως προς 
άλλήλας. 'Η αμοιβαία έπίδρασις αύτη άπεδείχθη ή γονιμωτάτη αίτια 
τής έπιστημονικής προόδου.

υενάΐ J Π f σπουδαιοτητος, ήν άποδίδουσιν άλλοτ/οΰ εις τάο 
μεγαλας Ιΐανεπιστηαιακάί έστί«ζ ή r·...' - . *«^ou ε.ς .ας
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'ΓΟΙΜΑΖΟΜΕβΑ πρός άναχώρησιν έκ Mont
pellier, οτε ή εταιρεία τών Προβηγκιαννών σπου
δαστών μετεκαλει τών ξένων φοιτητών τάς επι
τροπείας είς Μασσαλίαν, όπου πρός τιμ.ήν αύτών 
παρεσκευάζοντο έορταΐ πενθήμεροι. Οί ξένοι πάντες 
σχεδόν έδέχθησαν ήναγκάσθημεν καί ήμείς νά 
δεχθώμεν, καίτοι ό χρόνος ηπειγε, τό δέ βαλλάν- 
τιον ήτο σχεδόν κενόν. Άφ’ ού οί άλλοι έδέχοντο 
τν;ν πρόσκλησιν, δέν ήρμοζε ν’ άρνηθώμ.εν μόνοι

ήμεϊς, οιτινες ώς συμπολίται τών Φωκαέων δι’ αύτό τούτο πρώτοι πάν
των ωφείλομεν νά δεχθώμεν κατά τε δικαίωμα καί καθήκον. Ιδού πώς 
αντί τής είς ΙΊαρίσιον τήν είς Μασσαλίαν άγουσαν έτράπημεν.

χ ,^Λεΐσε ά-φικομένους ήμας έδεξιώθησαν οί κοσμήτορες τών εορτών καί 
ώδήγησαν εις τό πρώτον ξενοδοχείον. Εκάστη επιτροπεία διωρίζετο 
ςεναγός, τοιουτος διωρίσθη διά τούς "Ελληνας ό έκ Μασσαλίας "Ελλην 
Κ s Ομηρος, οστις πρός τή πολλή αύτού άγαθοτητι συνήνου τό έράσι/.ιον 
τών Γαλλικών τρόπων.

Τήν εσπέραν τής ίδιας ημέρας οί Προβηγκιανοί σπουδασταί λαμπαδη- 
φοροΰντες παρέλαβον τους ξένους αύτών, σημαιοφοροϋντες δέ πάντες, 
ηγουμένων δύο μουσικών, μετέβησαν είς τό Δημαρχείον. Τό Δημοτικόν 
Συμβούλων έν σώματι ύπεδέχετο, ό δέ Δήμαρχος άπηύθυνε διά θερμών 
λέξεων τό ώς εύ παρέστητε.

Εκεϊθεν ώδηγηθημεν εις τήν Λέσχην τών ’Αριστοτεχνών, ένθα προσ- 
εφερετο punch d honneur ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Δημάρχου. Ήσαν 
δ εκεί παρόντα πλεϊστα σημαίνοντα πρόσωπα. ’Εν μέσω δέ τής διαχύ- 
σεως και τής ευθυμ.ιας ουκ όλιγαι έξεφωνήθησαν προσφωνήσεις. Τόν Δήμαρ
χον προσεφώνησεν ό Κ°« Γέλβερτ. Ό Κ°= Γεωργιάδης έξ ’Ιωνίας όρμώμε- 
νος ειπέ τινα πρός τον γενέθλιον τόπον του, ό'στις έγένετο ή Μητρόπολις 
τής Μασσαλίας. «Οι σύντροφοί μου καί έγώ» εϊπομεν τελευταίοι : «λογι- 
,ομεθα ευτυχείς ερχόμενοι έν μέσω ημών καί άδελφούμενοι πρός τούς 
υιούς πόλεως ητις, I αλλικη σήμερον, ύπήρξεν ή καλλίστη καί άκμαιοτάτη 
τών αποικιών τής αρχαίας Ελλάδος. Έν ευκαιρία οία ή παρούσα 
δυνάμεθα νά διαμείψωμεν τά αισθήματα τής αδελφότητος καί τής ζωηράς 
συμπάθειας, άτινα συνδεουσι τούς δύο ημών λαούς καί ν άναπολήσωμεν 
έν τή μνήμη ημέρας άποιχομένας, καθ’ άς Γάλλοι καί Έλληνες έβάδι- 
σαν από κοινού πρός μάχην καί καθ άς ό στρατός καί ό στόλος σας 
ήγωνισθησαν άνδρείως ύπέρ τής ανεξαρτησίας τής πατρίδος ημών».

Από τής επιουσης αί έορταΐ διεδέχοντο τάς έορτάς, αί έπισκέψεις τών 
περιχώρων τάς επισκέψεις τών μνημείων τής πόλεως, αί ύποδοχαί τάς 

ύποδοχάς, τά δέ δείπνα τά γεύματα. Δικαίως ελέγομεν τοΐς Μασσαλιώ 
ταις κατά τό τελευταίον συμπόσιον, ότι εν τή ώραία πόλει αύτών 
ειχεν έπιζήσει έκ τής πολυθείας τών κοινών ήμών προγόνων ή λατρεία 
τοΰ ξενίου Διος.

Τή τρίτη ήμερα μετά τρίωρον θαλάσσιον έκδρομήν παρετίθετο έντός 
πολυτελούς αιθούσης παρά τήν ακτήν line bouillabaisse d honneur. 
Περί δέ τό τέλος τής εύωχίας άφίκετο ό Ελληνιστής Κοί Boissiere, 
κομίζων κάνουν πλήρες κλάδων έλαιών, τούς όποιους μετά προσλαλιάν 
εύφραδή διένειμε τοΐς εύωχουμένοις σπουδασταϊς, ώς έμβλημα τής ηλικίας 
των, ηλικίας τών μεγάλων έμπνεύσεων, τών γενναίων ιδεών, τών υψη
λών ένθουσιασμών, τών εύγενών παλμών τής καρδίας. Ο ΚΟί Bois
siere διανέμων τούς έλαιοκλάδους άνεμνήσθη τών αρμονικών στροφών, 
έν αίς ό Σοφοκλής έν θεία γλώσση ύμνεί τό ιερόν δένδρον τής Αθήνας, 
τήν ξανθήν καί αειθαλή έλαίαν, καρπόν αύτόματον τοΰ έδάφους, τιμήν 
αιώνιον, πλούτον καί κόσμον τής ’Αττικής, ήν εύλόγως δύναται τις νά 
όνομάση πρωτότοκον αδελφήν τής Προβηγκίας.

Άλλ’ οί κλάδοι ούτοι θά έμαραίνοντο άναγκαίως μετ ού πολύ, θά 
έρρίπτομεν αύτούς μαρανθέντας καί ή τοΰ εγκρίτου Ελληνιστοΰ,
ΐνα δηλ. έπιστρέφοντες οϊκαδε άναρτησωμεν έν τοΐς δωματίοις ήμών 
αύτούς πρός άνάμνησιν διαρκή θά έματαιοΰτο. Εσκεφθημεν ότι ό κάλλι- 
στος τρόπος, ΐνα διαιωνισθή ή άνάμνησις τής έπισκεψεως τών ξένων 
φοιτητών έν Μασσαλία, ήτις έκλήθη πάνυ δικαίως ποτέ «Νεαι Αθή- 
ναι», θά ήτο νά φυτευθή έλαια, ήτις νά θεωρήται ιερά ώς ή έλαια τοΰ 
Έρεχθείου, κτήμα προσφιλές και έπίκοινον τής νεότητος τών πεπο- 
λιτισμένων έθνών. ΤΙ πρότασις αΰτη όμοθύμως έπεκροτήθη. Κατά τήν 
κατάλληλον ώραν τοΰ έτους θά φυτευθή ή έλαια αΰτη, ώς έβεβαίουν 
ό K°s Rolland, ή έπιτροπή τών εορτών καί ό Κ0’ Boissiere, οστις 
προσέθηκεν ό'τι έπί τή εύκαιρία τής φυτεύσεως θά έγίνετο τελετή, εις ήν 
θά προσεκαλείτο ή Ελληνική παροικία τής Μασσαλίας πρός τιμήν, άφου 
ή ιδέα προήλθεν έξ Έλληνος. Είθε ή έλαια αύτή νά έμπνεύση ύψηλάς 
ιδέας, νά γίνη σύμβουλος ιδεών ειρήνης, ώς έλεγον οί ήμέτεροι προγο
νοί, εύνοιας μεταξύ τών άνθρώπων καί αδελφότητος μεταξύ τών λαών.

Έν τω αύτφ γεύματι έλήφθη καί ή άπόφασις νά διαβιβασθή τηλε- 
γραφικώς πρός τούς άνωτάτους άρχοντας τών έν τω συμποσιω έκπροσω- 
πουυ.ένων έθνών τό σέβας τής σπουδαζούσης νεολαίας. Τό πρός τόν 
βασιλέα Γεώργιον διετυπώσαμεν ώδε: «01 αντιπρόσωποι τών σπουδαστών 
πάντων τών πεπολιτισμένων έθνών συνηθροισμενοι έν Μασσαλία δια .άς 
ΙΙανεπιστημιακάς έορτάς τής Προβηγκίας, έκφράζουσι πρός τόν βασιλέα 
τών Ελλήνων τό βαθύτατον αύτών σέβας’ ενθυμούνται ότι ή Ελλάς 
ύπήρξε τό Πρυτανεϊον τών γραμμάτων καί τών τεχνών».

ΰστεοον παρετέθη τό συμπόσιον τοΰ αποχαιρετισμού’ αι 
οί συνδαιτυμόνες ηριθμοΰντο κατά εκατοντάδας, παρη— 

2ΐ°ν)> Χ

λιτισμένων έθνών.

Δύο ημέρας 
έορταΐ έληγον

Ιωαννου Αρςενη “Ποικίλη Στοά
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σαν δε άπαντες οι έν τελεί. At τρά,,εζαι ειχον παρατεθή έν ύπαίθρω ολίγα 
β/ψ.ατα από τής ακτής’ ό ούρανός ήτο δ'.άστερος και οσάκις ή στρατιω
τική όρχήστρα έπαυε παιανίζουσα, ήκούομεν τής θαλάσσης τον φλοίσβον. 
Τά έδεσματα παρεσκευασμένα μετ ασυνήθους τέχνης ύπό δοκίμου τής 
μαγειρικής μύστου προσεφέροντο οί ευωχούμενοι έν κοινω συμπαθειών 
ρεύματι, ή δε ιεραρχία, ώς είκός, ούδέ τό παράπαν έπεβράδυνε νά 
λησμονηθή. Τέλος ήχησεν ή ώρα του καμπανίτου. Τά δέ πώματα τών 
άποφρασσομένων φιαλών άνήγγελλον τών προπόσεων τήν στιγμήν. Πρώ
τος ύψωσεν ό δήμαρχος τό κύπελλον, μετ’ αύτόν δ’ ό πρόεδρος τών φίλων 
τον Πανεπιστήμιου, και ειτα ό κοσμητωρ τής ιατρικής Σχολής, μετά 
.οΰτον ήμεις, μεθ ήμάς ό Πρόεδρος του συνδικάτου τών δημοσιογράφων, 
μεθ’ ον ό Πρόεδρος τής εταιρείας τών Παρισινών σπουδαστών καϊ 
τέλος ό ΚΟί Boissiere.

Η πρόποσις ημών έχει ώδε :
Κύριοι,

Ειξευρετε παντες τονς στίχους τούτους

Tout n’est qu’image fugitive 
Coupe d’ amertume ou de miel
Tout solei I nait, s'eleve et tombe 
Tout trone est artificiel, 
La plus haute gLoire succom.be 
Et rien nest brillant que le del. *
Navigateur d’ un jour d’ orage 
Jouet des vagues le mortel 
Repousse de chaque rivage 
Ne voit qu'ecueil sur son passage.

Αν ποτέ, κατα τα μακρα ετη τον βιον, τά οποία ή νεότί^ς φαίνεται 
νπισχνουμένη,^ σννέβαινε νά δοκιμάσωμεν την [αλήθειαν τών στίχων 
τούτων, τονς όποιους αφανής μεγαλοφυΐα, ό Reboul de Nimes, έψαλλε 
καί &ν έξ ετέρου ή άνάμνησις τών εύθυμων της νεότητος ημερών άνα- 
πανη από τών φροντίδων τάς όποιας εξεγείρει ή σύγκρουσις τών φιλοδο
ξιών της ανδρικής ηλικίας, εις ην θα εισέλθωμεν μετ’ ολίγον, και εάν 
ίλελγη τό γήρας, θά εχωμεν αναμνήσεις εύγενεστέρας, ύψηλοτέρας, τής 
τών Πανεπιστημιακών τούτων εορτών, καθ’ άς ό αρχηγός τής πολι
τείας, οι υπουργοί τον, αι λοιπαι ’Αρχαι καί οί καθηγηταί οί διάσημοι 
άμα και προσφιλείς προσεπάθησαν όπως έμπνεύσωσι τήν αγάπην τον 
αγαθόν και τού καλού; Γών εορτών τούτων, αΐτινες παρέσχον τήν ευκαι
ρίαν εις τήν ευγενή και γενναίαν νεότητα τον Languedoc καί τής Προ
βηγκίας να μας προσκόλληση προς εαυτην διά τών δεσμών τής ευγνω
μοσύνης ; Διότι έγεννήσατε έν ήμίν τήν συγκίνησιν, ήν αποσπά έκ τών 

καρδιών ή έγκάρδιος ξενία, ήτις σάς χαρακτηρίζει μέχρι τοιούτου σημείου, 
ώστε θά ένομίζετο ότι πλέον ή πανταχον αλλαχού άκμάζει έτι παρ’ ήμίν, 
έπιζώσα τώ πολυθεϊσμώ, ή λατρεία τον ξενίου Διάς. "Οντως προση- 
νέγκετε ήμίν κατά τάς ημέρας ταύτας τό κύπελλον τού μέλιτος καί θά 
βλέπωμεν πόρρωθεν τον γαληνών καί λαμπρόν ουρανόν τού PeyrOU, 
τής Aigues-Mortes, τής Corniche, ήτις περιστέφει τάς ζητοειδεΐς 
γοαμμάς τής ωραίας ταύτης παραλίας, άς εϊδομεν και εθαυ μασαμεν εις 
τούς μεθ’ υμών περιπάτους ευγενείς ξένοι τής νεότητος πάντων τών τόπων.

’Ωνόμασα τον ξένιον Δία, Κύριοι, διότι ήτο θεός τών προγόνων σας 
ώς ήτο καί τών ήμετέρων προγόνων, ών τινες ίδρυσαν τήν πάλιν τής 
Μασσαλίας, τήν πάλιν σας, τήν οποίαν άγαπώμεν ώς τον ίδιον ημών 
τόπον, αφού γινώσκομεν ότι τό Ελληνικόν αίμα έρρευσε καί ρέει ακόμη 
εις τάς φλέβας τών κατοίκων αυτής. Διότι τις ημών αγνοεί ότι "Ιωνες, 
ήμι-Φωκαείς καί ή μι-’Αθηναίοι, ζηλότυποι τής έλευθερίας των καί προ- 
τιμώντες τής δουλείας τήν έξορίαν, ήνεγκον εις τήν γην ταύτην τούς 
έφεστίους θεούς καί τούς βωμούς των καί έθεμελίωσαν τήν Μασσαλίαν, 
τήν νέαν αυτών πατρίδα; Άλλ’ήνεγκον αμα εις αυτήν καί τό πνεύμα τής 
ανεξαρτησίας καί τον έρωτα τής έλευθερίας, ήν έκληροδότησαν εις τήν 
Μασσαλίαν τήν αληθινήν αυτήν τής Ελλάδος κόρην. Ούτω δέ δημοκρατία 
ανεξάρτητος, διατηρούσα τό πολίτευμα αυτής ώς Ελληνικής πόλεως καί 
ισχυρός συμμάχου τής 'Ρώμης, πιστώς εις τήν δμοθείσαν πίστιν προσή- 
νεγκε τά τείχη αυτής ώς απρόσιτον καί βέβαιον άσυλον εις τον Πομπηϊον 
και τον Καίσαρα άφοπλισθέντας. Καί αφού ματην επεδαψιλευσε δια τών 
υπερήφανων αυτής βουλευτών, τάς ύποθήκας αυτής εις τον Καίσαρα, δέν. 
νπεχώρησε προ τού κινδύνου δι’ ού τήν ήπείλησεν ούτος. Περιεφρόνησε 
θαρρούντως τόν σίδηρον καί τήν φλόγα, τήν δίψαν καί τήν πείναν. Καί 
έν μάχη, τήν όποιαν συνήψε προς τούς 'Ρωμαίους εις τόν κόλπον τούτον 
τής Μασσαλίας, κατορθώματα άξια τών ηρώων τής Σαλαμίνος ανέδειξαν 
τούς υιούς της, καί έμαρτύρησαν περί τής ένδοξου καταγωγής αυτών.

Εις τόν αγώνα υπέρ τής εμπορικής έπιδοσεως της, ήτις ανήγαγε προο- 
δευτικώς τήν ισχυρόν Μασσαλίαν εις Μητρόπολιν τών παραλίων τής 
Μεσογείου καί μίαν τών δέκα ή δώδεκα βασιλίδων τής γής, δέν είδεν 
ώχριών τό πνευματικόν σκήπτρόν της. ’Από τής 'Ρωμαϊκής Αυτοκρατο
ρίας τά σχολειά της άπέβησαν δικαίως τόσον ένδοξα, ώστε τή περιεποίη- 
σαν τό όνομα τών νέων ’Αθηνών, το οποίον οι Αθηναίοι είμεθα υπερή
φανοι νά φέρη ακόμη. "Εκτοτε τά πολυάριθμα σχολεία καί τά ιδρύματα 
αυτής τά φιλόξενα μαρτυρούσι περί τών εύγενών καί γενναίων αγώνων 
τών τέκνων της.

• Καθ’ άπασαν τήν ιστορικήν περίοδον ή πόλις αυτή, ούτω θαυμασιως 
κείμενη, διεδραμάτισε πρόσωπον σπονδαίον, επαλαισε πάντοτε υπέρ τής 
έλευθερίας της καί διετήρησεν έξ άπασών τών πόλεων τής Γαλλίας τό 
πρωτοτυπώτατον καί έλευθερώτατον πνεύμα καί τέλος έδωκε το όνομα της 
καί τον εθνικόν της ύμνον εις τήν Γαλλίαν. Δέν είνε ώραία καί κατα
φανής άπόδειξις τής στενής ημών συγγένειας ότι είκοσι τρεις αιώνας 

succom.be
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μετά τον θάνατον τον τυράννου τών Αθηνών υπό τοΰ Αρμοδίου καί. 
τον Αριστογείτονος και την κατάλυσιν της τυραννίας, άτινα ένέπνευσαν 
εις τον Αθηναΐον Καλλίοτρατον τό γνωστόν της ελευθερίας ασμα — δεν 
εϊνε, λέγω, άπόδειξις της συγγένειας ταύτης νά βλέπη τις 2,300 έτη 
έπειτα ένα Μασσαλιώτην τονίζοντα τον ώραιότατον της ελευθερίας ύμνον;

Αί λαμπραι αύται εορταί, δι’ ών ή Γαλλία καλεϊ πάντα τά έθνη και 
συναγείρει προς έαυτήν, ένεποίησαν εις τό πνενμά μας την άνάμνησιν τής 
άρχεβουλίας ήν έχει εις παν εύποίΐας έργον. Τό Παρίσιον προ δέκα 
μηνών, τό Montpellier και ή Μασσαλία σήμερον, ένονσαι ημάς εις 
αισθήματα αδελφότητος, πραγ ματοποιοΰσι τάς ενχάς τής έτέρας Μασσα- 
λιώτιδος, τής Μασσαλιώτιδος τής ειρήνης, και μάς κάμνονν ν’ αγαπώ μεν 
τήν Γαλλίαν ώς ίδιον ημών τόπον. Διότι δεν ήσθάνθημεν πάντες τό μεγα
λείου, τό κάλλος, και τήν μεγαλοπρέπειαν τών αισθημάτων, τάς οποίας 
έκφράζουσιν αί στροφαι αύται;

Et pourquoi nous hair et mettre entre les races 
Ces homes ou ces eaux qu abhorre foil de Dieu 
De frontieres au del voyons - nous quelques traces? 
Sa voute a-t-elle un mur, une borne, un milieu? 
Nations! mot pompeux pour dire barbarie.
L’ amour s’arrete-t-il ou s’arrete nos pas ?

Dechirez ces drapeaux!
'Ημείς δεν διερρήξαμεν, Κύριοι, τάς σημαίας ταύτας, έπράξαμεν τί 

καλλίτερον τάς ήνώσαμεν, κρατούντες αύτάς άπό δεκαπέντε ημερών υπό 
τήν σκιάν τής ύμετέρας σημαίας.

L'ego'isme et la haine ont seuls une patrie
La fraternity n'en a pas.

Ce ne sont pas des mers, des degres, des rivieres
Qui bornent I'heritage entre Lhumanite,
Les homes des esprits sont les seules frontieres 
Le monde en I’eclairant s'eleve a I'unite.
Ma patrie est parlout oil rayonne la France 
Oil sa langue repand ses decrets obeis, 
Cliacun est du climat de son intelligence 

La verite est mon pays.
Aliens y, mais sans perdre un frere dans la marche
Sans vendre a l oppresseur un peuble gemissant 
Sans montrer au relour au Dieu du Patriarche, 
Xu lieu du fils qu’il aime, une robe de sang, 
Rapportons en le ble, Lor, la laine et la soie 
Avec la liberte, fruit qui germe en tout lieu! 
Et tissons de repos, dalliance et de joie, 
L’etendard sympathique oil le monde deploie 

L’unite, ce blason de Dieu !

Κύριοι, εις τήν πρόσκλησίν σας, ήτις εϊνε άμα και πρόσκλησις τής 
Γαλλίας, ήλθομεν πάντες νά ταχθώμεν υπό τήν σημαίαν ταντην τής 
συνδιαλλαγής, τής έλπίδος και τής χαράς. , < <

"Οταν καταλίπωμεν τήν φιλόξενον υμών παραλίαν, ως η χελιδων, 
τό δνειρόν μας θά ήνε νά επιστρέφω μεν εις αυτήν, διότι, ας μη το 
λησμονώμεν, εϊνε δ πρώτος σταθμός, τον όποιον άπό κοινού σημειου- 
μεν σήμερον. ,, α

Εις μέλλον, δπερ ελπίζω ότι δεν απέχει πολύ, θα επανελθωμεν εις 
πυκνάς τάξεις, νά ίπευφημήσωμεν ούχ'ι πλέον τήν ίδρυση' τοΰ Πανεπι
στημίου τής Προβηγκίας, ϊδρυσιν τής δποίας ή ίστορία θα ηνε τότε 
παλαιό, άλλ’ εις τήν άποθέωσίν του, δι’ ήν επιτρέψατε νά σας ζητησωμεν 
άπό σήμερον νέαν πρόσκλησίν. Είθε νά ευρώ μεν και τότε κεφαλής 
σας τον συμπαθή φίλον Rolland*, τον πρόεδρόν σας, τού όποιου οι 
δεσμοί και ή καταγωγή εϊνε επιτήδεια νά μάς ύπομιμνήσκωσι τον τοπον 
μας και νά σνσφίγγωσι τούς δεσμούς τούς συνδέοντας ημάς μεπ άλλη- 
λων. Κατά τήν συνέντευξη ταύτην εστε πάντες πιστοί. Και ζητώ η α - 
λία, ή χώρα αΰτη τής ελευθερίας.

Τη έπιούση αί ξέναι έπιτροπείαι έπέστρεφον εις τάς εστίας αυτών, απο- 
κου.ίζουσαι άρίστην έντύπωσιν περί τοΰ άστεως τών Φωκαέων, εν ω η 
λατρεία του ξενίου Δ-.ός ακμάζει καί νυν ετι ζωηρά καί άπαραρ.είωτος.

(Έκ τον Ημερολογίου μον)l(jOO ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν· ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗΣ

ΝΕΑΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΠΕΣ ΜΟΥ

[jES μον γιατί τήν ψάθα
Τή σέρνεις εμπροστα, 
Καί ’ς τ’ ουρανού σου τ’ άστρα 
Σκορπίζεις συγνεφιά ;

Φ
Μήν ’ξερής, πού τά κρύβεις, 
‘Οπως φωτιά σκορπούν, 
Καί τής καρδιαις λυπάσαι 
Γιά νά μή πληγωθούν ;

(Έν Ζακύνθφ, ’Οκτώβριος 1900)

‘Ώ, δείξε μου, ψυχή μου,
Μία μόνη σου ματιά,
Κι’ άς λυώσω, κι’ ας ανάψω 
’ Σ τή φλόγα, πού σκορπά.

Φ
Μά εγώ γιατί γυρεύω
Τά ’μάτια σου νά ίδώ,
’Αφού μ αυτά με σφάζης 
Χωρίς νά τά θωρώ;

ανδρεας μαρτζωκης

* ‘Ο κ. Rolland είναι ανεψιός τον Andre Cheniei ■



„ ^^ΕΙΛΑ;χ δειλά είχε προβάλη εις τά ημερολόγια καί εις τάς έφημεοίδας, 

ενα ονομα παραςενον, άγνωστον, άλλά μ’ όλα ταΰτα αρμονικόν, λεπτόν,' ασυ
νήθες, ονομα τό όποιον θά υπέθετε κανείς κατεσκευασμένον επίτηδες διά τήν 
περιστασιν, καί δια τδ πραγμα άπδ μίαν καλαίσθητον γυναίκα, άκοιβώς όπως 
καμνουν οί Ιταλοί, ηθοποιοί, οί όποιοι τά άκομψα καί βαρέα ονόματα των τά 
μεταοαλλουν είς εύηχα καί αρμονικά διά τήν σκηνήν.

Καί άν έλεγε κάτι τδ ό’νομα 
— οιότι ώρισμένως κάτι έλεγε 
τδ παράδοξον εκείνο όνομα Πί
πιζα, τδ ονομα μάλλον όογα- 
νον παρα άνθρωπον, τδ ήχοΰν 
εις τα ωτα όπως δ ποωτογε- 
νής ήχος τοΰ άγροτικοΰ αϋ- 
λοΰ —- καί άν έλεγε λοιπόν 
κάτι τδ όνομα εκείνο, έλεγον 
κάτι περισσότερον, οί στίχοι 
τους όποιους ύπέγραφεν.

Οί κριτικοί οϊωνοσκόποι τών 
ανατελλόντων φιλολογικών τα
λάντων ώσφράνθησαν κάτι τδ 
όποιον ώμοίαζε πρός ύπόσχεσιν, 
μακρυνήν όμως καί αόριστον.

— Θά γίνη κάτι !
Συνήθως αΰταί αί μαντεϊαι 

όπως άλλως τε δλαι αί μαν- 
τεΐαι του κοσμου, διαψεύδονται 
πανηγυρικώς έκ τών μετέ- 
πειτα. Ο ποιητής ό όποιος 
είς τά πρώτα του βήματα ύπό- 
σΖετι^· -χτακτον ποωτοτυπίαν, 
συνήθως καταντή νά δοέπη 
επειτα τά κοινότερα άνθη τοΰ 
ποιητικού άσφοδελώνος. Κά
ποτε μάλιστα τδ τάλαντον στα- 
ιχατχ εις τ*ην πρώτον ύποσ^εσιν 
και αλλοίμονον τότε είς τδν 
ταλαντούχον,τοΰ όποιου ή ποιη
τική ζωή ηνοίχθη είς ορίζοντα 
ελπίδων καί πόθων.

« ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ £■ Ή δεσποινίς Πίπιζα ύπέ-
τ; ϊ- ' - ■ .. σχετο πολλά είς τήν άοχήν.
ία ουο, τρία πρώτα της ποιήματα εδικαιουν προσδοκίας. Δέν ήτον ή δειλή 
και πληρης επιφυΛαςεων ποιήτρια τής -ρύσεως τής άορίστου ’ καί · άκινδύνου. 
. 11 ό,εσπ0ιϊ!ξ Πιπίζα ήθελε να ψαλλη τδν έρωτα καί ήθελε νά τδν ψάλλη ό-/ι
αναιμικόν και θρηνωΟη, μέ τδ παράπονον τοΰ Μιλβουα καί τής Μαρίας Γκάλυ

“Ηθελε νά τδν ύμνήση έν ολη του τή δυνάμει, μέ τήν περιπάθειαν τής 
Σαπφοΰς καί τάς φλόγας τής αρχαίας ανθολογίας.

Καί επειδή τδ πραγμα βεβαίως δέν είναι ούτε εύκολον, ούτε σύνηθες, καί 
οί κριτικοί ή απλώς οί διαβάζοντες, ήρχισαν νά κινοΰν τήν κεφαλήν μετά 
δύσπιστίας.

Έφαίνοντο τώρα αί ελπίδες κατεδικασμέναι καί αί προσδοκίαι παράτολμοι.
Άλλ’ ή δεσποινίς Πίπιζα είογάζετο.
Έξηκολούθουν αί πρώται δημοσιεύσεις ποιημάτων κατασπειρομένων άπδ ενα 

ώοαϊον στίχον, άπδ μίαν αρμονικήν φρασιν, άπδ μίαν διαυγή ιδέαν.
Καί έξηκολούθει συγχρόνως ή έξέλιξις, μία ήρεμος καί άβίαστος έξέλιξις πρδς 

τδ καλλίτερον, μία διάπλασις τεχνικωτέρα τοΰ στίχου, μία εύρεσις τοΰ στομίου 
τοΰ διοχετεύοντας τδ πάθος, μία αποκάθαρσις προϊοΰσα τοΰ φακοΰ, διά τοΰ 
όποιου ήθελε ποδ αυτής νά βλέπη παοελαύνουσαν τήν ζωήν.

Διότι ή δεσποινίς Πίπιζα, άν ηναι ^ωμαντική κατά τήν συνήθη εκδοχήν τής 
λέξεως, έχει όμως καί πολλήν πραγματικότητα, πολλήν αλήθειαν εις τήν ποίησιν 
καί είς τάς ιδέας της.

Τδ αίσθημα τδ όποιον ψάλλει δέν τονίζεται είς συγχορδίαν ύφέσεων καί διέ
σεων, μεταβάλλουσαν τήν αρχικήν κλίμακα τής αλήθειας.

Τδ αίσθημά της άπλοΰται είς τήν απλήν άλλά φυσικωτέραν κλίμακα, τήν 
άνευ πεοιτεχνημάτων, τήν πηγάζουσαν όμως άπδ τής αλήθειας καί έξικνουμένην 
πρδς τήν αλήθειαν.

Κάποιος κριτικός εΤπεν ότι αί γυναίκες παραδόξως είς τάς εκφράσεις των καί 
αύτάς τάς έμπειρους άκόμη είναι πεζαί. Πραγματικώς δέ δ,τι γλυκύ καί περι
παθές έψαλλεν έως τώρα ή μοΰσα άρ^ενος τοουβαδούοου, δέν κατώρθωσε νά τδ 
φθάση άκόμη καμμία Σαπφώ.

“Ο,τι όμως αποτελεί τήν άπώλειαν τών πολλών, αποτελεί ακριβώς τδ κέρδος 
τής δεσποινίδος Πίπιζα. Ή τέχνη δέν τήν παραπλανά καί ή αλήθεια τήν ελκύει 
μέ δλον τδ αρχέγονον κάλλος της.

Τάς εικόνας της δέν τάς αναζητεί είς τάς συνήθεις μεταφοράς τών ποιητών, 
τάς οποία; κατέστησεν ανούσιας ή χρήσις. Η ζωή είναι άνευ μεταφορών καί 
παοομοιώσεων, Κλονδαικ άπδ τδ όποιον δύναται ν’ άντλήση κανείς χρυσόν 
άπεφθον, άρκεϊ νά έχη τήν πίστιν καί τδ τάλαντον.

Καί τά δύο τά έχει ή δεσποινίς Πίπιζα.

Ή πίστις της έξεδηλώθη είς μίαν άκόμη περίστασιν.
Έπήλθον ήμέοαι δοκιμασιών διά τήν πατρίδα καί δ έχθοδς έπάτησε τδ 

έδαφος τής Θεσσαλίας.
Ή δεσποινίς Πίπιζα είναι Θεσσαλή καί ό πόνος κάθε Έλληνίδος έδιπλα- 

σιάσθη είς τήν ίδικήν της καρδίαν.
Καί όταν ό 'Ελληνικός λαός μετ’ άπορίας είδε τούς έθνικούς ψάλτας σιγή- 

σαντας καί ματαίως άνεζήτει έ'να Τυρταίον ό όποιος νά ένθουσιάση τά πλήθη 
καί ν' άνυψώση τδ καταπεπτωκδς φρόνημα, μέ άλλην τόσην άπορίαν ήκουσε 
μίαν ημέραν τήν συμπαθή φωνήν τής κόρης, κλαιούσης τ’ ατυχήματα τής 
πατοίδος και προαγγελλούσης μίαν καλλιτέραν ημέραν.

'Όταν ή δύναμις πρδς θρήνον έξέλιπεν άπδ τούς άνδρας, καί έθραύσθη ή λύρα 
τών ποιητών καί ή έλπίς άκόμη ειχεν άποπτή άπδ τδ κιβώτιον τής Πανδώρας, 
μία κόοη ήρπασε τήν λύοαν και έτόνισε τδ μέρος τοΰ θρήνου καί συνηρμολό- 
γησε τήν φρασιν τοΰ θάρδους καί τής προσδοκίας.

Τά πολεμικά της τραγούδια, είς τά όποια τδ πάθος έκχειλίζει καί ή έλπίς
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πέτα ώς εύμορφη χρυσαλλίς, έτυχον τότε έκτακτου ύποδοχής εις τόν πόλεμον, 
ό όποιος ήμαύοωσε τήν δόξαν τών άνδοών και έπεσκίασε τήν φήμην ατίμητων 
όπλων. Μία εύθραυστος κόρη μέ ολίγους στίχους προσέδιδε τώρα νέαν μορφήν, 
καί συνέκλαιεν ό εύαίσθητος κόσμος μαζύ της καί συνήλπιζεν ό θαρραλέος 
μέ αύτήν.

Άν αύτό δέν ήναι τό κατόρθωμα του ποιητοϋ, τότε εις τί άλλο θά έχρησί- 
μευεν ή αρμονία τών λέξεων καί ή σύζευξις τών ομοιοκαταληξιών ;

Άν έλειπεν άπό τήν ποίησιν τής δεσποινίδος Πίπιζα ή αλήθεια καί τό πάθος, 
ποιος θά έτεινεν ούς πρόθυμον εις τόν θρήνον μιας κόρης έν εποχή καθ ήν τό 
έθνος ολόκληρον έθοήνει τόν θάνατον τών έλπίδων καί τήν αυτοκτονίαν τών 
γοητειών ;

"Ηδη ή δεσποινίς Πίπιζα προχωρεί πρός τήν έξέλιξι'ν της ασφαλώς καί 
σταθερώς.

Άπό τά ποώτα της δειλά ποιήματα έως τούς νέους καί όλως ανεκδότους 
ουραίους στίχους τούς οποίους δημοσιεύει κατά προτίμησιν έκλεκτικήν κατω
τέρω ή «Ποικίλη Στοά», ή διαφορά είναι καταφανής.

Τής δεσποινίδος Πίπιζα τό παρόν είναι έξησφαλισμένον.
Εί,ναι μάλιστα ευτυχής εις τόν αγώνα εις τόν όποιον κατήλθεν.
Ευρεν ανοικτόν τόν δρόμον καί αϊ αντιδράσεις δέν παρεβλήθησαν νά τήν 

ψυχράνουν.
Διότι βεβαίως θά τήν έψύχραναν αΐ αντιδράσεις. Κόρη λεπτή καί αβρά, όπως 

είναι, θά έκλινεν εις τήν πνοήν τής άπογοητεύσεως, άν παρουσιάζετο προ αυτής 
ή απογοήτευσις ύπό μίαν οίανδήποτε μορφήν.

Εύτυχώς τό φίλον φαίνεται προύκάλεσε τήν προσοχήν καί τήν μέριμναν καί 
τό τάλαντον έκκολάπτεται κανονικώς καί ήρέμα. Ή γαλήνη άπλοΰται γύρω της 
καί εις τήν ψυχήν της.

Τό άποδεικνύει άλλως τε ή μορφή της. Κυττάξετέ την καλά. Eivat μορφή 
ποιητρίας. Τό δλον της όνειοοπολεϊ. Ζοΰν όμως οί οφθαλμοί της. ’Ενώ εις τήν 
φυσιογνωμίαν της έπιχύνεται κάτι από τήν ονειρώδη ΰπαρξιν τών ποιητών τής 
^έμβης καί τού φανταστικού βίου, εις τούς οφθαλμούς τη'ς αστραποβολεί ή 
πραγματική καί αληθινή ζωή.

' 'Η ζωή !
Αυτήν άς ψάλλει ή δεσποινίς Πίπιζα. 'Ο κατά συνθήκην βίος τών ποιητών 

καί τών μυθιστοριογράφων άφίνει πλέον ψυχρούς τούς ακροατάς. Εσυνηθίσαμεν 
ν’ άκούωμεν γύρω μας τήν ιδίαν ποιητικήν γλώσσαν, ν’ άκούωμεν τά ίδια αντι
κείμενα ψαλλόμενα, νά βλέπωμεν τήν αύτήν τάξιν σκέψεων καί τόν αιώνιον 
συνειρμόν τών ιδεών.

Ποιος θά μας ψάλλη τήν αλήθειαν τού έρωτος καί τήν πραγματικότητα τής 
ψυχής καί τό φυσικόν τών αισθημάτων ;

Εις έκεΐνον τό γέοας.
Και — άς μάς έπιτοαπή αυτή ή πεποίθησις — τό γέοας αυτό θά έλθη ’ημέρα 

κατά τήν οποίαν θ’ άνήκη εις τήν δεσποινίδα Πίπιζα.
Ή ιδέα καί τό πάθος καί ό στίχος τών ποιημάτων της αύτό λέγουν.
Ή ζωή παρουσιάζεται όλοφώτιστος εις τούς διαυγείς οφθαλμούς της.

’Άς τήν αποτυπιόσουν καί άς μάς τήν παοαδώσουν.
Θά ήναι ή αληθινή ποίησις.

(Έγράφη κατά τόν μήνα Μάρτιον τον 1900)

Ενα ββάδυ ^ϋα °™ πλενβ0 °°V χλαμενη
Κ’ ήτον κάθε ματιά μου, φλογερή, θολωμένη, 
Και μάς φώτιζε μόνους θαμπωμένο καντύλι, 
Κάθε δάκρυ μου πήρε τδ λευκό σου μαντυλι. 
Κι' ορκο μου 'καμες 'μπρός στην Εικόνα —θυμήσου 
Σαν αγγέλου αγνή ν’ άπομείν’ ή ψυχή σου- 
Κι- άν ποτ'ε μ'ε ξεχάσης, τό θερμό μου τό δάκρυ 
Μ'ε πικρό βογγητό άπό άκρη ώς άκρη 
Νά φουσκώση, ν' άπλώση, νά γινή μαύρο κύμα, 
Και ν’ άνοιξη βαθειά, τής ζωής σου τό μνήμα! 
Κ’ ή στερνή σου πνοή, όταν φθάσή στα χείλη 
Νά σβυστή φλογερή στό λευκό σου μαντυλι!

Μπρος στήν ίδια Εικόνα, 
Μιάν ελπίδα θρηνώ, 
Καί μια χάρη 
Τό θερμό μου 
Σαν άφρός νά 
Πριν για ’μένα

(Άθήναι, ’Ιανουάριος 1900)

με ματιά -θολωμένη 
ελπίδα χαμένη- 
πικρά μου τά 
τό λευκό σου

μιάν 
ζητούν τά 
τό δάκρυ, 
χαθούν και ο ορκος να
ποτ'ε ή ψυχή σου δακρΰση.

μαντυλι 
σβύση

ΘΕΛΩ!

Θέλω ψηλά

Μ'ε φτέρονγες
Θέλω ψηλά V
Ποΰ άλλη καμμιά δε βρίσκεται

, νά πάω, εκεί, στ’ αστέρια, 
• αγγέλου, μονάχη, .
νά πάω, εκεί στ' αστέρια, 

ψυχή

Κ9
ΚΤ
Με
Την

ή χρυσές 
σμίγουν σε 
τη Δύναμη

εκεί ποΰ παίζουν
άστρι με αστρι 
τής αγάπης μου 
όνειροπλασμένη μας φωλιά.

( Φεβρουάριος 1900)

αχτίδες 
φιλιά,
νά στήσω,

X .1. II. Σ, Άπαντα τ’ άνωτέρω έςαιοετα α ,, έχορψ/ησεν ,,μίν >,
ναλωσννης, ώιαζούσης X- νέων ’λαμπρών έρμων της
άξιόλρμος συνερμάτις, αποτελονσι τελείως ανεκοοτ 
χαριεστάτης ποιητρίας τών Κρνσταλλιτώ „
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ΤΟ ΛΕΥΚΟΚΡΙΝΟ I
***

σ ενα λευκόκρινο μικρό, 
μια γωνιά της φράχτης φυτρωμένο, 

μου μικροΰλι, δροσερό, 
μου άμύριστο καί ξένο,

γιατί έδώ στα μακρυνά 
φυτρώνει και τ' άγκάϋι

Ειπλ

Σε 
Λουλούδι 
Λουλούδι

Πές μου, 
Ποΰ η καλαμιά 
Ξεφύτρωσες μικροΰλι μοναχό; — 
Καί μοΰ πε — Ή αγάπη μου έχάί)η !_

εγυρε στη γή νά μαραίλη 
εγνρα μαζύ του τό κεφάλι 
είπα. ... — Λουλουδάκι μου λευκό 
πονο μου λοιπόν τόν έχουν κι’ άλλοι;

Καί
Καί
Καί
Τόν

( Φεβρουάριος J900)

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

θ > -''-^'αμπονει τ αστρι ανρα μου,... 
Δεν ειν άλλάργα ακόμα
Τής χαραυγής τό ρόδινο
Το πουπουλένιο στρώμα ! . . .

***
Κ’ εγώ αγρυπνώ περίλυπη. . . .
Ό νους μου παραδέρνει,
Φαντάσματα τρισκότεινα
Λ/έσ στην ψυχή μου φέρνει ! . . .

Καί τής ψυχής του ξέσκισε
Τή διάφανη τή σκέπη
Και πες μου, ’πές μου ανρα μου
Ποια στ’ όνειρό του βλέπει!.'...***
Κι αν ίσως άλλης όνομα
Λέει ή καρδιά του ακόμα, 
"Αν ψιϋυρίζη γι’ άλληνε,
Τ’ αγγελικό του στόμα,

ΠΟΘΟΣ!

***

Πέταξε ανρα, πέταξε. . .. 
Στο άσπρο προσκεφάλι, 
Πού ξεκουράζει ξένοιαστα 
Τ’ όλόσγονρο κεφάλι,

Γύρε 
Κ’ η 
Τούς
Στής

καί χά'ίδεψέ τόνε
νύχτα πριν περάση 

λογισμούς του ’σκόρπισε 
ερημιές, στα δάση .' . . .

( Μάρτιος 1900 )

Κι’ αφες κρυφά τον ίσκιο μου 
Στο άσπρο προσκεφάλι, 
Νά τοΰ χαϊδεύη μ’ έρωτα 
Τ’ όλόσγονρο κεφάλι.

Ν> ·ΧΑ τή Δύναμη ποΰ χύνει 
Τό φως τ’, ολόχρυσο στ’ αστέρια, 
Νά ’ χα τή Δύναμη εκείνη
Έδώ......... στ’ αδύνατά μου χέρια,

***
Νά ’χα τή Δύναμη ποΰ χύνει 
Στον ουρανό γαλάζο χρώμα 
Καί τό γλυκό τραγούδι δίνει 
Στον αηδονιού το λάλο στόμα,

Πού τό γαλάζο κάνει κύμα
Σ’ άφρούς ολόλευκους νά σπάη 
Καί τήν ψυχή νά νοιώ&η ποϋους 
Καί νά πονή καί ν’ αγαπάν/,

Θέ νά γονάτιζα ’μπροστά σου, 
Σκήπτρο σ’ έσέ νά Τή χαρίσω, 
Καί στον ϋριάμβου σου τό γέλοιο 
Έγώ χαρούμενη νά σβυσω .' ■ ■ ■

( Μάρτιος 1900)

ΓΙΑ ΣΕΝΑ

IVliA μέρα ποΰ ήμουν άρρωστη πολύ, 
Μέσα στον πυρετού τή μαύρη ζάλη, 
Ήρύλες κ’ έστάϋηκες παραπέρα
Καί μ’ έβλεπες χλωμή στο προσκεφάλι.

Καί είπα λόγια, λόγια μυστικά
Ποΰ λέει ή καρδιά ή κονεμένη
Καί τήν κρυμμένη ένοιωσες αρρώστια μου, 
Κ’ έκλαψες τή ζωή μου τη χαμένη!

♦♦♦
Τώτοα.-. . . . γιατρεύτηκες μοΰ λένε οι γιατροί... 
Κ’ έγώ γελώ που ξέρω τήν άλήϋεια. ■ . 
Γιατρεύτηκα, γιατ' η κακία αρρώστια μου, 
Έφώλιασε καί στα δικά σου στηϋια !! . . .

(Απρίλιος 1900)

ΠΕΣ ΜΟΥ!...

Πες μου με κντττμς ;
Δεν είμ’ έγώ εκείνη ποΰ αγαπούσες, 
’Εκείνη ποΰ έλάτρευες κρυφά, 
’Εκείνη ποΰ κρυφά γλυκοφιλοΰσες;
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Αλλοίμονο ! . . . Θε νά ’ρθη μια στιγμή
Τον πόνο μον στα στήΰη σον νά νοιώσης. . . 
Επροδωσες ; ; . . . Και σν Όά προδοΌ^ης 
Επικρανες ; , . Πικρά ΰά μετανοιώσης ! .

Κι όταν ίδης με ψεύτικα φιλιά
Πώς άλλαξες τά ολόθερμα φιλιά σον, 
Αιπλή ϋά βγί] στά στήΰη σον φωτιά,
Εά καψη την προδότρα την καρδιά σον!. . .

( Μάϊος 1900)

Δ. I 1ST Ε ! . . .

»Μ
^^ΙΝΕ σ-τ την ώμορφη φνλή °ον 

—ε κείνους οπού μίσος σοΰχουν δώσει 
Δίνε άπ’ τη γλυκεία σου καλωσϋνη, 
— εκείνους που βαδεια σ’ έχουν πληγώσει.

Δίνε ζωή, χαρά και νειότη,
Δροσιά άπο τήν απλαστη ώμορφιά σου, 
ΛΙε φτάνει, αν καμμιά φορά για μένα, 
Κρυφό ακοΰς παλμό μέσ’ στην καρδιά

(Ιούνιος 1900) ΜΑΡΙΚΑ ΠΙΠΙΖΑ

® ΕΡΓΟΝ Ν. ΓΥΖΗ
® ΜΑΝΟΥΣΟΣ Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ®

Ο Δ1ΟΡΓΑΝΩΣΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΚΡΗΤΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Ν ΥΝ ΔΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΗΣ A. Β. ΥΨΗΛΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(’ Εκ νεωτάτηζ λαμηράς φωτογραφίας)


