
■*

ΤΑΝ ό Άνδρέας Φαράς έγνώρισε τήν ’Αγγε
λικήν, ήτον άκόμη σπουδαστής τής Γλυπτικής 
εις τό Πολυτεχνείου. Νέος καλοκαμωμένος, 
μόλις είκοσιν ετών, επιμελής, μετρημένος εις 
ολα, μέ τάλαντου αληθούς καλλιτέχνου, είχεν* 
έλκύσει τήν συμπάθειαν τοΰ κ. Καρποδίνη, τού 
πατρός τής ’Αγγελικής, δστις τόν έκάλει συχνά 
εϊς τήν οικίαν του καί ήσθάνετο δι’ αύτόν 
πατρικήν στοργήν.

Ο κ. Καρποδίνης δέν ήτον έκ τών συνήθων 
ανθρώπων. Προικισμένος μέ τόσα προτερήματα

όσα καί ελαττώματα, ήτον ό παραδοξότερος χαρακτήρ τού κόσμου. Ώργί- 
γίζετο άκρατήτως καί ήγάπα μέχρι θυσίας. Τά προτερήματά του ωφε
λούν τούς φίλους του, τά έλαττώματά του έβλαπτον μόνον τόν εαυτόν 
του. ΎΙΤΟ PiP&vit.ir J—.. ____T77_____
οικονομήσει μερικά, χρήματα κατά την νεότητά του, 
έδαπάνα όχι άσυνέτως όχι όμως καί φειδωλώς.

—’Εννοώ, έλεγε, νά τά ζήσω καλά τά λίγα χρόνια 
ακόμη. Θά καλοφάω και θά καλοπιώ. II Αγγελική μου είναι έμορφη 
καί θά βρεθή κάποιος νά τήν πάρη χωρίς προίκα, όπως έπήρα εγώ τή 
μητέρα της. Θέλω νά τήν άγαπήση πρώτα ό άνδρας πού θά τήν πάρη.

Καί έκάλει εις γεύματα τούς φίλους του καί τούς συνήθοοιζε κάθε 
βράδυ εις εσπερίδας εύθυμοτάτας.

■εύματα καί εις τάς εσπερίδας αύτάς παρευρίσκετο πολύ συχνά 
. -- Αγγλικής,

ετών τότε. Εκάθητο παρά τό κ.λειδοκύμβαλον, όταν 
και ενω ενομιζεν ότι ένθουσιάζετο καί έμέθυεν άπό τάς 

; τάς άνερχομένας άπό τών πλήκτρων, ό

Δεν ήτο βεβαίως πλούσιος; άλλά δέν ήτο καί πτωχός. Είχεν 
τά όποια τώρα

ποΰ μοΰ μένουν

Y1' .
ρέας, οστις εθαυμαζε τό μουσικόν τάλαντον τν , , ,,, , Λ 1

Εις τά 
και c Άνδ 
μόλις δέκα 
έκείνη άνέκρουε 
μ,ελωδίας καί τάς αρμονίας 
ενθουσιασμός του αυτός και η μέθη του ειχον πράγματι άλλην αφορμήν ι

Τήν χάριν τών κινήσεων τής Αγγελικής, τό βλέμμα της τό έκφραστικόν, 
τό μειδίαμά της τό θωπευτικώτατον.

Όπόταν ήννόησεν οτι ήρχισε νά ήναι έρωτευμένος μέ τήν ’Αγγελικήν, 
έκείνη ήσθάνετο ήδη προς αύτόν τοσαύτην συμπάθειαν, ώστε όταν ό 
Άνδρέας άπουσίαζεν, ή ευαίσθητος κόρη ένόμιζεν οτι καί αί γλυκύτεραι 
καί αί περιπαθέστεραι άκόμη συμφωνίαι, τάς όποιας τότε κατά γενικήν 
μόνον άπαίτησιν ήναγκάζετο ν’ άνακρούη, εύρίσκοντο εις μεγίστην δια
φωνίαν προς τό αίσθημά της. Παρόντα, ηύχαριστείτο νά τόν κυττάζη, 
άπόντα, τόν έσκέπτετο πολύ συχνά. Τά βλέμματά της ό'μως καί αί 
σκέψεις της είχον κάτι τό άόριστον καί δέν έτόλμα άκόμη νά ύποθέση 
ότι τόν ήγάπα' άλλως τε δέν είχεν είσέτι διευκρινισθή τίποτε έν έαυτή. 
Εις τάς ονειροπολήσεις της ή έννοια τοΰ έρωτος δέν είχε λάβει άκόμη 
μορφήν καί ώς άμορφος δέν τή ήτο καταληπτή. Έμελαγχόλα ένίοτε 
χωρίς νά είξεύρη διατί καί ένίοτε ηύθύμει χωρίς νά έχη λόγον.

Ό Άνδρέας έξ άλλου, δλην τήν ημέραν μακράν της, μέ τήν σμίλην 
εις τήν χειρα, μέ τά πρότυπα ένώπιόν του, άντέγραφε πολλάκις γραμ— 
μάς, τάς όποιας είχεν εις τόν νουν του, καί αί όποΐαι ώμοίαζον πολύ μέ 
τάς γραμμάς τής Αγγελικής. Ήρέσκετο είτα νά τάς παρατηρή έπί 
μακράν, νά τάς συνδυάζη μέ άλλας αί όποΐαι έξελίσσοντο έν τή μνήμη 
του καί ν’ άναπολή ούτω τήν μορφήν της. Τότε είργάζετο όνειροπολών. 
’Ενθυμείτο τάς λέξεις της καί ένόμιζεν ότι ήκουε τήν φωνήν της, τήν 
όποιαν συνέχεε μέ τόν ήχον τών πλήκτρων τοΰ κλειδοκυμβάλου της 
καί προσεπάθει έκ τών λέξεων αύτών, τών αθώων καί παιδικών, νά 
έξαγάγη έννοιας διφορουμένας. Διότι ήννόει τήν προς αύτόν ιδιαιτέραν 
κλίσιν τής Αγγελικής καί έν τφ καλλιτεχνικοί έγωϊσμω του έπλαττεν 
όνειρα, μέλλον ολόκληρον.

Δέν έτόλμα ούχ ήττον νά τή έκδηλώση σαφέστερον τόν έρωτά του, 
όχι διότι έφοβεϊτο μή δέν γείνη δεκτός, άλλά διότι οσάκις άπεφάσιζε— 
καί τό άπεφάσιζε πολύ συχνά—νά τή έκφρασθή, αί φράσεις του άνεκυ- 
κώντο άσυναρτήτως εις τόν νοΰν του καί ούδεμία ήρχετο εις τά χείλη 
του. Άδιάφορον όμως' ήρκεΐτο νά τήν άγαπα ούτω σιωπηρώς, νά τή 
έκδηλή έμμέσως διά παρατεταμένων βλεμμάτων, διά λόγων κολακευτι
κών τό αίσθημά του καί νά ήναι πεπεισμένος ότι τόν ήγάπα καί έκείνη.

Αί ήμέραι διεδέχοντο άλλήλας, οί μήνες τούς μήνας καί παρήλθον 
ούτω δύο έτη. Ό Άνδρέας έπεράτωσε τάς σπουδάς του έν τω Πολυτε
χνείο), ήρίστευσε καί έστάλη ύπότροφος εις Παρισίους προς τελειο- 
ποίησίν του.

'Όταν μετέβαινε ν’ άποχαιρετήση τήν οικογένειαν τοΰ κ. Καρποδίνη, 
έσκέπτετο νά όμολογήση εις τήν Αγγελικήν τό παν, νά τή ύποσχεθή 
ότι θά. γείνη σύζυγός του καί νά τήν παρακαλέση ν’ άναμείνη τήν έπι- 
στροφήν του. Δέν έτόλμησεν όμως' ή σαν άλλως τε τήν εσπέραν έκείνην 
πολλοί άλλοι εις τήν αίθουσαν. Ή Αγγελική έφάνη πολύ συγκεκινη- 
μένη, άφηρημένη πολλάκις, καί όταν, περί τά μεσάνυκτα, τούς άπεχαι- 
ρέτησεν ό Άνδρέας καί έκείνη έκλείσθη εϊς «τό δωμάτιόν της διά νά



336 Ποικίλη Στοά 337

κοιμηθή, εκάθησεν επι της κλίνης της, πριν έκδυθή, και έμεινεν εκεί 
πολλήν ώραν, χύνουσα θερμότατα δάκρυα.

*
Μέ τον πατε'ρα της ’Αγγελικής ό Άνδρέας είχε συχνήν αλληλογραφίαν.
Ημέραν τινα, έν μέσφ της Παρισινής τύρβης, έλαβεν επιστολήν έπί 

πένθιμου χάρτου. Ο Άνδρέας την ήνοιξε μέ μεγάλην ταραχήν καί έμαθεν 
ούτω τον θάνατον της κυρίας Καρποδίνη, της άγιας εκείνης γυναικός, τήν 
όποιαν τόσον έσε'βετο καί τόσον έξετίμα. Έλυπήθη βαθύτατα καί έλυπήθη 
επι πλέον, αναλογιζόμενος τά δάκρυα, τά όποια θά έχυνεν ή Αγγελική 
καί τήν θλΐψιν, τήν οποίαν θά ήσθάνετο.

Αλλ άν εκείνος έλυπήθη καί έδάκρυσεν, ό κ. Καρποδίνης ήτον απα
ρηγόρητος. Η στερησις τής συζύγου του, τήν όποιαν παρ’ δλην τήν πάρο
δον τών μακρών ετών, μέχρι πάθους ήγάπα, ή στε'ρησις αυτή τον έφερεν 
εις απελπισίαν. Κενόν ηνοίγετο ενώπιον του, κενόν αχανές καί μαϋρον. 
Κατ άρχάς ήρεσκετο νά κλείηται μέ τήν λύπην του εις τό δωμάτιόν του, 
νά μή θέλη νά βλέπη κανένα. 'Ύστερον όμως ή λύπη του αύτη τον άπέ-· 
πνίγε και προσεπαθει ν αποδιώκη τάς αναμνήσεις, τάς οποίας χθες έκου- 
σίως ανεκάλει. ’Απελπισία αφόρητος τον κατελάμβανεν έν τή οικία’ τό· 
παν εν αυτή τώ ενεθύμιζε τήν νεκράν σύζυγόν του’ τά έπιπλα καί οί 
τοίχοι ακόμη.

Εξήρχετο τότε συχνά, καί τήν ήμέραν καί τήν νύκτα.Έζήτει νά λησμο- 
νηση, και ή ληθη τον απέφευγεν. Εφοβεϊτο νά μένη μόνος καί έζήτει 
παντού τους παλαιούς του φίλους, εις τάς συζητήσεις τών οποίων ή έσιώπα 
ώς λίθος ή εξήπτετο καί παρεφέρετο. Οί φίλοι του άνησύχουν, διότι τον 
έβλεπον ώχριώντα καί έξασθενούντα ήμερα, τή ήμερα. Τον συνεβούλευον 
νά μεριμνήση διά τήν ύγείαν του χάριν τής ’Αγγελικής, τόν παρηγορούν 
μέ λόγους τετριμμένους.^

Ηρχισε τότε ή πλήξις ή αφόρητος. Έπεδίωξε νέας γνωριμίας καί 
ευρε φίλους νέους, οί όποιοι ειχον άλλας έξεις καί διήγον βίον διάφορον 
τού ίδ'.κοΰ του. Η μεταβολή τών έντυπώσεων, ή αλλαγή τού βίου τόν 
έκαμνε πολλάκις νά λησμονήται. Έμεθύσθη έπανειλημμένως καί έπί 
τέλους ηρχισε νά χαρτοπαίζη.

Εις μίαν αίθουσαν κατάμεστον καπνού, μέ οκτώ έως δέκα συντρό
φους, αγρίως προσατενίζοντας ό εις τον άλλον, κάτωθεν πολ,υφώτου λάμ
πας, ό δυστυχής Καρποδίνης, κατεχόμενος ύπό τών συγκινήσεων τοΰ 
χαρτοπαίγνιου, τών ποικίλων καί μεταπτωτών, κατώρθωνε ν’ άποδιώκη 
από τόν νοΰν του τάς εύφροσύνους αναμνήσεις τού παρελθόντος του καί 
να λησμονή την θλΐψιν, ή όποια τόν κατέτρωγεν.

Ειχον παρέλθει δύο έτη άπό τής άναχωρήσεως τού Άνδρέου καί έν 
έτος άτΛ τού θανάτου τής κυρίας Καρποδίνη. Ή ’Αγγελική έμενε μόνη 
εις τήν οικίαν, τήν όποιαν έπλήρου τό πένθος καί ή έρήμωσις : Οί φίλοι 

τού πατρός της, οί παλαιοί καί καλοί έκεΐνοι φίλοι, δεν συνήγοντο πλέον 
ό πατήρ της άπουσίαζεν δλην τήν νύκτα καί εκοιμάτο σχεδόν δλην τήν 
ήμέραν, ωχρός, κατάκοπος. Ή θλϊψις, τήν όποιαν ήσθάνετο διά τήν 
στέρησιν τής μητρός της, ή ανησυχία, την όποιαν τή ενέπνεε του 
πατρός της ή κατάστασις, ειχον άποσβέσει τήν πρός τον Ανδρέαν ελα- 
φράν άλλοτε κλίσιν της, χωρίς ούχ ήττον νά έπηοεάσουν τήν καλλονήν 
της, ήτις τουναντίον έν τή μελαγχολία της καθίστατο συμπαθέστερα.

Τότε, εις μίαν συγγενικήν της οικίαν, τήν έγνώρισε πλούσιός της 
μεσήλιξ καί έδελεάσθη’ τήν έσχετίσθη περισσότερον, εξετίμησε τόν χαρα
κτήρα της, συνεκινήθη διά την ατυχίαν της, την ήγάπησε και τήν εζη- 
τησεν εις γάμον άπό τόν πατέρα της. Ο πατήρ της, δστις έβλεπε 
καταρρεούσας τάς δυνάμεις του καί τήν μικράν του περιουσίαν μειουμέ- 
νην άπό ήμέρας εις ήμέραν, η μάλλον απο νυκτος εις νύκτα, έπεισε την 
’Αγγελικήν νά δεχθή τήν πρότασίν του διά νά εξασφάλιση ούτω τό 
μέλλον της. ΤΙ ’Αγγελική δεν είχε λόγον ν’ άντείπη, εύγνωμόνει μάλι
στα εις τον άγαθόν έκεϊνον μεσήλικα, δστις τήν έξέλ’εςε μεταξύ τόσων, 
άποοικον αύτήν καί έρημον. Διά τόν Ανδρέαν δέν είχε καμμίαν ελπίδα’ 
έκεϊνος ουδέποτε τή είχε ε’ίπει λέςιν σχετικήν πρός τό αίσθημά του, ούτε 
εις τάς πρός τόν πατέρα της έπιστολάς του ύπεδηλου τοιούτο ττ

Καί έτελέσθη ό γάμος της καί τήν οικίαν τού πένθους έφώτισεν ή 
χαρά’ άλλ’ ή λάμψις της ήτο λάμψις άστραπής . . . Μετά επτά μή>ας 
ό σύζυγος τής ’Αγγελικής, προσβληθείς ύπό οδυνηροτάτου νοσήματος 
τών οστών, έρρίφθη έπί τής κλίνης του διά νά μή έγερθή πλέον.

Νέαι θλίψεις διά τήν δυστυχή Αγγελικήν, νέα δάκρυα και άγωνίαι 
νέαι : ’Αγρυπνία', καί φόβοι, άποθάρρυνσις τελεία.

Μίαν πρωίαν, μετά πόνους άφορήτους εγχειρήσεων άνωφελών, έςαν- 
τληθείς, έξέπνευσεν ό σύζυγός της, καταλιπών _ αυτήν κληρονόμον ολο
κλήρου τής περιουσίας του, άνερχομένης εις διακοσίας χιλιάδας δραχμών.

"Οσοι έμακάρισαν διά τούτο τήν Αγγελικήν, τήν ελυπήθησαν δικαίως 
δταν έγνώσθησαν οί όροι τής διαθήκης.

Ό σύζυγός της είχε συγγενείς, φυσικούς κληρονόμους του. ^Ερωτευ- 
θεΐς τήν ’Αγγελικήν εις ήλικίαν πεντήκοντα καί πλέον ετών, δεν ήσθά
νετο εαυτόν άξιον τού άντέρωτος γυναικός μόλις εικοσαετούς, προικι
σμένης διά καλλονής άπαραμίλλου και προτερημάτων άπειρων και 
ν.ανιωδώς τήν έζηλοτύπει. Οταν συνετασσε την διαθήκην του, ή ιδέα 
ότι. άποθανόντος αυτού, θά έρρίπτετο μίαν ήμέραν ή Αγγελική εις τάς 
άγκάλας άλλου, συνετάραττε τόν νοΰν του καί συνέσφιγγε τήν καρδιαν 
του. Εσκέφθη τότε νά τήν δεσμεύση καί έθεσε τόν όρον τής άγαμίας, 
προσθείς έν τή διαθήκη ότι, έν περιπτώσει καθ ήν η Αγγελική θ άπε- 
φάσιζε να νυμφευθή, η περιουσία του ολόκληρος θά μετεβαινεν εις τους 
φυσικούς αυτού κληρονόμους. Έγνώριζε τάς ασώτους δαπάνας τοΰ 
πατρός τής συζύγου του καί τήν πρός αυτόν άγάπην της και ήτο πεπει
σμένος δτι ό όρος θά έγένετο δεκτός καί ύπό τοΰ πατρός και υπο τής κόρης.

Ό θάνατος τοΰ γαμβρού του έπέτεινε τήν μελαγχολίαν τοΰ κ. Καο- 
Ιωαννου Αρςενη “Ποικίλη Στοα„ 22ον 
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ποδίνη καί έδιπλασίασε τό χαρτοπαικτικόν πάθος του, τό όποιον ούκ 
ολίγον ύπεδαύλιζεν ή έλπίς άνακτήσεως της περιουσίας του, έγγιζούσης 
όσονούπω είς τό τέρμα της. Ή Αγγελική έξ άλλου διήλθε τό πένθιμον 
έτος έν σχετική λύπη, αίσθανομένη τό μίσος τών συγγενών τοΰ συζύ
γου της, οί όποιοι έπισκεπτόμενοι αύτήν ύπό τό πρόσχημα συγγενικής 
στοργής, ούχί σπανίως την έκαμναν νά μετανοή δτι έδε'χθη τόν δρον 
της διαθήκης.

Μίαν ήμε'ραν τή άνήγγειλον την έπίσκεψιν του Άνδρε'ου, έπιστρέψαν- 
τος είς ’Αθήνας. 'Η ’Αγγελική ηύχαριστήθη δτι θά έπανέβλεπεν έ'να 
παλαιόν γνώριμον, καλόν φίλον τής οικογένειας της' δταν όμως ό 
Άνδρε'ας, μελαγχολικός, ωχρός, είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, ή ’Αγγελική 
ένόμισεν δτι διε'γνωσεν είς τό βλέμμα του έλαφράν έπίπληξιν καί έτα- 
ράχθη. Ό Άνδρε'ας άπέφυγε νά τή άναφε'ρη καν λέξιν περί τών συμ βάν- 
των άπό τής ήμε'ρας τής άναχωρήσεώς του καί περιωρίσθη νά τή ύπεν- 
θυμίση τάς εύτυχεΐς, ώς έλεγεν, εσπέρας, τάς όποιας διήρχοντο παρά τό 
κλειδοκύμβαλον, μέ τήν συντροφιάν τοΰ Βετόβεν καί τοΰ Με'νδελσον.

— ’Ώ ! ’Έχω δύο χρόνια νά παίξω πιάνο, άπήντησεν ή ’Αγγελική. 
Έδοκίμασα κάποτε, μά τά δάκτυλά μου δέν έπήγαιναν πλε'ον.

— Καί δμως έπαίζετε μέ τόσην χάριν καί μέ τόσον αίσθημα! Είναι 
κρίμα νά τό λησμονήσετε έτσι.

— Δέν βαρύνεσθε . . . Είς αυτόν τόν κόσμον δλα λησμονοΰνται.
— “Ολα; . . . Τήν ήρώτησεν ό Άνδρε'ας καί προσήλωσε τό βλε'μμα 

του έταστικόν έπ’ αύτής. Ή Αγγελική, έν άδικαιολογήτω στενοχώρια, 
έσκε'φθη νά τόν διακόψη άποτόμως, άλλ’ ό νοΰς της, ταραγμε'νος, δέν 
εΰρισκε τρόπον. Ό Άνδρε'ας έπε'μεινε :

— Δέν έκάματε καλά, κυρία Αγγελική- τό πιάνο θά σάς άνεκού- 
φιζεν είς πολλάς λυπηράς περιστάσεις. Άλλως τε, είμαι βέβαιος, άν 
έπιχειρίσετε καί πάλιν, πολύ γρήγορα θά εύρετε τήν εύκαμ.ψίαν τών 
δακτύλων σας. Δέν είμπορεϊτε νά φαντασθήτε πόσην ευτυχίαν θά αισθανθώ 
άν αξιωθώ ν’ ακούσω καί πάλιν άπό σάς έκείνην τήν θαυμασίαν Clair 
de lune!

Ή Αγγελική έμειδίασε μέ τινα πικρίαν, καί όταν άνεχώρησεν ό 
Άνδρε'ας, έπί πολύ έμεινε σκεπτική. 'Έπειτα έκάθισε παρά τό κλειδο- 
κύμβαλον καί ήρχισε ν’ άνακρούη τήν πλήρη μ.υστηρίου καί μυστικισμοΰ 
σονάταν έκείνην τοΰ Βετόβεν, περί τής οποίας τή ώμίλησεν ό Άνδρε'ας. 
Κατ’ άρχάς εύρισκε πολλήν δυσκολίαν, άλλ’ ολίγον κατ’ ολίγον ήρχισαν 
νά έξελίσσωνται αί μελαγχολικαΐ έκεΐναι άρμονίαι, τάς όποιας άλλοτε 
τόσον βαθέως ήσθάνετο δταν έκάθητο παρά τό κλειδοκύμ.βαλόν της ό 
Άνδρε'ας. "Οσον αΐ φράσεις έτελειοποιοΰντο, δσον οί τόνοι διεδέχοντο 
άλλήλους έν πλειοτέρα συναφεία, τόσον έπανήρχοντο είς τόν νοΰν της 
τά παιδικά όνειρά της τά άθώα, αί ονειροπολήσεις της αί άόριστοι. 
Έφαντάζετο τόν Άνδρέαν καθήμενον, ώς τότε, πλησίον της καί ένόμι- 
ζεν δτι ήκουε τήν φωνήν του, ώς τότε, μέ θαυμασμόν έπευφημοΰσαν. 
Κάτι τι έσφιγγε τήν καρδίαν της. Ήγέρθη, μετέβη άπό δωματίου εις 

δωμάτιον, καί ένόμιζεν δτι παντοΰ έβλεπε τόν Άνδρέαν, παντοΰ ήκουε 
τήν φωνήν του.

Παρήλθον ούτω τέσσαρες ήμέραι μέ άνησυχίαν άδικαιο^όγητον. Τήν 
πέμπτην ήμε'ραν ό Άνδρε'ας ήλθε νά τήν έπισκεφθή/Ητο μόνη.Ό πατήρ 
της, άγρυπνος δ'λην τήν νύκτα, έκοιμάτο.’Εν τή κομψοτάτη αιθούση 
ήπλοΰτο σιγηλόν ήμίφως καί άρωματώδης άπόπνοια άνεδίδετο άνω καί 
πέριξ. Ή Αγγελική έφαίνετο στενοχωρημένη- ό Άνδρέας περισσότερον 
άπό έκείνην.

— Έκολακευόμην νά πιστεύω δτι θά ήρχεσθε συχνότερα νά μέ βλέ
πετε- τοΰ είπεν ή Αγγελική, καί έτόνιζε τόσον έλαφρά τάς λέξεις της 
ώστε θά ένόμιζε' τις δτι δέν ήθελε ν’ άκουσθή. Ό Άνδρε'ας έπί τινα δευ
τερόλεπτα έσίωπησεν- ύστερον μετ’ άποφάσεως, άπεκρίθη :

— Θά ήναι καλλίτερον νά σάς ομιλήσω εΐλικρινώς. Σείς δέν έννοεΐτε 
τήν ταραχήν μου, ούτε είναι δυνατόν νά φαντασθήτε τί θά σάς εϊπω : 
Ή θέσις μου πλησίον σας δέν είναι καθόλου ασφαλής.

— Δέν σάς έννοώ, κύριε Άνδρέα.
— Δέν άμφιβάλλω δτι δέν μ’ έννοεΐτε, άν καί ένόμιζον δτι άλλοτε 

μέ εϊχετε έννοήσει. Αί ήμέραι, τάς όποιας έπέρασα μακράν τών Αθηνών, 
μοΰ ήσαν πολύ θλιβεραί.

— Δέν πιστεύω νά έπταιον έγώ . . .
— Σείς, άλλά χωρίς νά τό θέλετε.
Ή Αγγελική τόν ήτένιζε καί έσιώπα. Ή ταραχή της ηύξανεν έπί 

πλε'ον καί συναίσθημα φόβου τήν κατελάμβανεν- ό Άνδρε'ας έξη- 
κολούθησεν :

— Σάς είπον προηγουμένως «ένόμιζον δ'τι άλλοτε μέ εϊχετε έννοήσει», 
έπιτρέψατέ μου νά σάς τό έπαναλάβω. "Οταν ήρχόμην συχνά είς τό 
σπήτι σας — ένθυμεϊσθε ; —Μοΰ εϊχετε έμπνεύσει ένα αίσθημα βαθύ . . . 
Τόσον βαθύ δσον καί εύγενε'ς- δέν ήτο δυνατόν άλλως τε νά μή ήτον εύγενές 
τό αίσθημά μου, άφοΰ τό εϊχετε έμπνεύσει σείς. Οι τρόποι σας. τά βλέμ
ματά σας, αί ίδιαίτεραι φροντίδες, τάς όποιας έλαμβάνετε δι’ έμέ, μέ 
εΐχον πείσει δτι ό'χι μόνον εϊχετε έννοήσει τό αίσθημά μου άλλά καί συγ
χρόνως δτι δέν τό άπεκρούετε. Σάς έσπούδαζον καθ’ έκάστην καί ήμην 
πεπεισμένος δτι δέν εισθε φιλάρεσκος- κάθε άλλο. Εΐχον σκεφθή πολλάκις 
νά σάς ομολογήσω τό αίσθημά μου αύτό, νά σάς ύποδείξω δτι θά ήσθε 
εύτυχής μαζύ μου, δ'τι θά προσεπάθουν νά σάς καταστήσω εύδαίμονα- 
ούδε'ποτε όμως έτόλμησα. Στήν ξενητειά δταν ήμην, ήσθε ή μόνη μου 
σκέψις, καί ό μόνος πόθος μου ήτο νά καταστώ δσον τό δυνατόν άξιώτε- 
ρος τής εύτυχίας, τήν όποιαν ονειροπολούν πλησίον σας. Τίποτε άλλο οέν 
ήμποροΰσε νά μ.’ έλκύση. Δέν έβλεπα τήν ώρα πότε νά έπιστρε'ψω διά νά 
σάς ζητήσω άπό τόν πατέρα σας καί νά ριφθώ είς τούς πόδας σας, 
λάτρις σας αιώνιος. 'Έξαφνα, μίαν ήμε'ραν, μανθάνω δ'τι ένυμφεύθητε- 
μοΰ τό έγραψεν ό πατέρας σας καί μοΰ τό έγραφε μέ τόσην χαράν ! 
Τετέλεσται ! Δέν εΐχον τίποτε νά έλπίζω πλε'ον. Έπέρασαν ήμέραι καί 
μήνες, κατά τούς όποιους ή ζωή μοΰ ήτον ανιαρά.Όταν ή μία καί μόνη 
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ελπίς πετάξη άπό τήν καρδιάν μας δέν είμπορεΐτε νά φαντασθήτε τί 
κενόν άφίνει, τί σκότος άφόρητον ! Τά πράγματα όμως εις αύτόν τόν 
κόσμον μεταβάλλονται πολύ συχνά καί πολλάκις μεταβάλλονται άπροσ- 
δοκήτως. Όταν σάς συνε'βη τό δυστύχημα νά χάσετε τόν σύζυγόν σας 
— μή μέ παρεςηγήσετε καί μή μ’έκλάβετε εγωιστήν—έλυπήθην μόνον 
διότι σάς έφανταζόμην νά λυπήσθε καί νά κλαίετε, έγώ όμως ήρχισα 
νά έπανευρίσκω τά ίχνη τής άπωλεσθείσης εύτυχίας μου, καί όταν έπε'~ 
στρεφον εις τάς Αθήνας, ή ελπίς μου eiyev άναγεννηθή . . .

Ή ’Αγγελική τόν άφινε νά λε'γη καί τόν ήκουε χωρίς νά τόν βλε'πη· 
εις τήν τελευταίαν φράσιν του ύψωσε τούς οφθαλμούς της. Ό Άνδρε'ας 
έξηκολούθησεν :

— “Ώ ! ’Εννοώ τό βλε'μμα σας. Έμαθον τά πάντα, έμαθον τόν φρι- 
κτόν εκείνον ό'ρον τής διαθήκης καί άπό τής στιγμής εκείνης άπεφάσισα 
νά μή σάς έπανίδω πλε'ον. "Επειτα έσκε'φθην ότι θά ύπε'φερον πολύ καί 
έν τή άδυναμία τής θελήσεώς μου ήρχισα νά συνθηκολογώ μέ τόν εαυ
τόν μου : Εύρήκα μερικάς προφάσεις, αί όποΐαι άλλως τε δέν είναι καί 
άδικαιολόγητοι : "Οτι θά ύποθε'σατε .πώς είμαι δυσηρεστημε'νος ή πώς 
ήρχόμην μόνον όταν εύρισκα διασκεδάσεις εις τό σπήτι σας’ ότι ή εντε
λής μου άπομάκρυνσις θά παρεξηγηθή εις βάρος σας άπό τούς γνωστούς 
μας’ καί ά'λλας προφάσεις άκόμη. Καί ιδού ότι ήλθα.

Τό τί ύπε'φερεν άκούουσα ή ’Αγγελική δέν περιγράφεται’ πάλη γιγάν
των έτελεϊτο έν τή καρδία της. "Ολα τά άόριστα αισθήματα, τά όποια 
έγεννώντο έν αυτή έπί τή θε'α καί έπί τή άναμνήσει τοΰ Άνδρε'ου, ήρχι- 
σαν ήδη νά διαφωτίζωνται' ή άχλύς διελύετο. Ήσθάνετο ότι τόν 
ήγάπα καί οτι τόν ήγάπα άπό μακροΰ χρόνου καί ότι τόν ήγάπα μέ 
δλην τήν δύναμιν τής ψυχής της. Ή ίδε'α, ή πεποίθησις μάλλον ότι 
άντηγαπάτο τήν έκαμνε τόσον ύπερήφανον καί τόσον γενναίαν, ώστε δέν 
τή ήτο δυνατόν νά ύποχωρήσγι προ οιασδήποτε θυσίας. Μέ μειδίαμα 
έλαφρόν ήρώτησε τόν Άνδρε'αν :

— Καί τί σάς έμποδίζη νά έρχεσθε συχνά όπως ήρχεσθε καί άλλοτε ;
— Ό φόβος ότι δέν θά θεραπευθώ ποτέ'.
— Καί τό έπιθυμεϊτε τόσον πολύ νά θεραπευθήτε ;
— Άφοΰ δέν ύπάρχει καμμία έλπίς . . .
— Νομίζετε ;
— Καί ό όρος τής διαθήκης ;
— "Οταν άπαξ παραδεχθή κανείς ότι ή ευτυχία δέν έγκειται εις τόν 

πλούτον ... Ή περιουσία τοΰ συζύγου μου είναι άθικτος' δύναμαι νά 
τήν έπιστρέψω καί νά ήμαι έλευθε'ρα εις τάς πράξεις μου.

— Καί θά κάμετε μίαν τόσον μεγάλην θυσίαν ;
— Δέν θά κάμω καμμίαν θυσίαν' τούναντίον μάλιστα, θά κάμω μίαν 

πράξιν έγω'ίστικωτάτην' θά ζητήσω τήν ευτυχίαν, τήν οποίαν άδίκως 
τόσα καί τόσα έτη ώνειροπόλησα.

Ό ’Ανδρε'ας, έξαλλος, ήρπασε τήν χεϊρα της καί τήν έφερεν εις τά 
χείλη του.

Τήν ήμε'ραν έκείνην ό Άνδρε'ας καί ή Αγγελική ήσαν οί εύτυχε'στε- 
ροι τών θνητών. Δεν ήδύνατο όμως νά εϊπη τό ίδιον καί ό πατήρ της.

Ό κ. Καρποδίνης ήγνόει άκόμη τήν άπόφασιν αύτήν τής θυγατρός 
του όταν τό έσπε'ρας μετε'βαινε εις τήν χαρτοπαικτικήν λε'σχην του. Ή 
χαρτοπαυκτική μανία του είχε φθάσει εις τό κατακόρυφον τάς τελευταίας 
αύτάς ήμε'ρας' ολόκληρος ή μικρά του περιουσία εύρίσκετο εις χεϊρας 
τής δάμας οπα&ι καί εις τά θυλάκια τών συμπαικτών του καί όσον έχανε 
τόσον λυσσωδώς έπαιζεν, όχι πλε'ον διά νά λησμονή τήν θλϊψιν του, άλλά 
διά ν’ άνακτήση μέρος τούλάχιστον τών όσων είχε χάσει. Ή έσπε'ρα 
έκείνη ήτον ή φρικωδεστε'ρα πασών. Οί συμπαϊκταί του, άντιληφθε'ντες 
ότι δέν τοΰ έμεινε πλε'ον τίποτε, ήρχισαν ήδη νά προσβλε'πουν καί εις 
τήν περιουσίαν τής Αγγελικής, ή όποια άνήρχετο εις διακοσίας χιλιάδας 
δραχμών, καί τόν έπίστοναν πολύ προθύμως, μέ τήν πλήρη πεποίθησιν 
ό'τι ή κόρη θά έπλήρωνε τά χρε'η τοΰ πατρός. Τά χρε'η όμως αύτά έν 
διαστήματι ωρών μόνον άνήλθον εις χιλιάδας έπί χιλιάδων.

Ο δυστυχής Καρποδίνης, περί τά χαράγματα, έξήλθε τής λέσχης 
ώς παράφρων' δέν ήδύνατο νά συγκέντρωση τάς σκε'ψεις του" κάτι 
συνέσφιγγε τόν έγκε'φαλόν του' δλον τό σώμα του έτρεμε. Προετίμα 
ν’ αύτοκτονήση μάλλον παρά νά καταφύγη εις τήν Αγγελικήν. Έπλα- 
νάτο άνά τάς οδούς καί δέν έτόλμα νά έπιστρε'ψη εις την οικίαν του.

Οί κερδίσαντες συμπαϊκταί έστειλον ώς άντιπρόσωπόν των εις τήν 
Αγγελικήν τόν διευθυντήν τής λε'σχης, οστις παρουσιάσθη πρωί-πρωί.Ό 
έντιμος αύτός άνθρωπος παρε'στησε μέ τά μελανότεοα χρώματα τήν 
ατιμίαν τοΰ πατρός της, δστις έπαιζε χωρίς νά έχη νά πλήρωσή, παρε'- 
στησεν έπίσης τήν δεινήν θε'σιν, εις τήν οποίαν τώρα εύρίσκετο ό πατήρ 
της καί τή ύπέδειξεν ή μάλλον τήν έκαμε νά έννοήση ό'τι έσκε'πτετο αύτο- 
κτονίαν. Ή Αγγελική έταράχθη και σχεδόν δέν άντελαμβάνετο. Έγνώ- 
ριζεν ό'τι ό πατήρ της, καί άν άκόμη δέν έπλήρωνε τά χαρτοπαικτικά 
χρε'η του, δέν θά ήτον άτιμος, έγνώριζεν όμως τάς περί τιμής αύστηρο- 
τάτας έστω καί έσοαλυ,ε'νας ίδε'ας του καί τόν έφαντάζετο άλγοΰντα 
καί όδυρόμενον, σκεπτόμενον ν’ αύτοκτονήση. Έπλήρωσε τά χρε'η του 
άγογγύστως καί δταν ό διευθυντής τής λε'σχης άνεχώρησεν, έσταύρωσε 
τάς χεΐράς της έν άπελπισία καί έψιθύρισε : «Τώρα, μοΰ είναι πλε'ον άδύ— 
νατον νά έπιστρε'ψω τήν περιουσίαν τοΰ συζύγου μου' είμαι δεσμευμε'νη 
διά παντός !»

*

Μετ’ όλίγας ώρας ήλθεν ό Άνδρε'ας νά τήν έπισκεφθή. Ή χαρά ήτον 
έζωγραφισμένη εις τό πρόσωπόν του, ή εύτυχία άντενακλάτο εις τά 
όμματά του.

Ή Αγγελική, τής όποιας οί οφθαλμοί ήσαν έρυθρο! άπό τά δάκρυα, 
διε'κοψε τάς πρώτας ένθουσιώδεις λε'ξεις του :

— Λησμονήσατε' με, κύριε Άνδρε'α' δέν είναι δυνατόν νά έκπληρώσω 
τήν άπόφασιν τήν όποιαν έλαβον χθες.
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Διά νά μή έκθεση όμως τόν πατέρα, της, καί διά νά μή διακυβεύση 
την ύπόληψίν του, προσέθηκε :

— Ξεύρετε, συνήθισα νά ζώ κάπως άνετώτερον καί έσκέφθην δ'τι δέν 
πρέπει νά έπιστρε'ψω την περιουσίαν τού συζύγου μου.

— Τί εννοείτε μέ τό νά ζήτε κ&πως άνετώτερον;
— Δέν λέγω οτι δέν θά προσπαθήσετε νά μέ καταστήσετε ευτυχή, 

άλλ’ όπως δήποτε . . .
— Κυρία ’Αγγελική, είπε προσβληθείς ό Ανδρε'ας, λυπούμαι πολύ 

διότι μέ αναγκάζετε νά μεταβάλλω τήν ΐδε'αν, τήν οποίαν ειχον σχημα
τίσει διά σάς. Σείς ή ιδία εϊπετε χθες, δ'τι ή εύτυχία δέν έγκειται είς 
τόν πλούτον, καί όμως ιδού δ'τι δέν τό φρονείτε. Εισθε βεβαίως έλευθε'ρα 
νά φρονήτε δ,τι θε'λετε, έν τοιαύτη όμως περιπτώσει δέν σάς έπετρε'πετο 
νά παίζετε μέ τό αίσθημά μου καί νά μέ κάμετε νά έλπίσω.

Ή ’Αγγελική κατεβίβασε τούς οφθαλμούς της, διά νά μή τούς ϊδη 
δακρυσμε'νους ό Άνδρε'ας, καί δέν άπήντησε. Τήν στιγμήν ακριβώς 
έκείνην ήνοιζεν ή θύρα τής αιθούσης καί είσήλθεν ό πατήρ της δρομαίως, 
δακρύων. "Ωρμησε πρός τήν ’Αγγελικήν, χωρίς νά δώση τήν έλαχίστην 
προσοχήν είς τόν Άνδρε'αν, τήν ένηγκαλίσθη, τήν κατεφίλησε, καί μέ 
φωνήν τρε'μουσαν τή έλεγε :

— Σ’εύχαριστώ ! Σ’ εύχαριστώ ! ’Αγαπητό μου παιδί, μοΰ έσωσες 
τή ζωή μου, μού έσωσες τήν τιμή μου.

Καί έκλαιεν αύτός καί έκλαιε μετά λυγμών ή ’Αγγελική.
Ό κ. Καρποδίνης έζήγησεν αμέσως τά πάντα είς τόν Άνδρέαν, 

οστις άνε'κραξεν :
— Εισθε άγγελος καί σάς ζητώ συγγνώμην. Παρεφέρθην ώς εγωι

στής’ συγχωρήσατε με !
— Αησμόνησέ με, Άνδρέα, άπεκρίθη ή Αγγελική.

(Νοέμβριος 1900 ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ
WWW

ΣΕ ΜΙΑΝ ΟΡΦΑΝΟΥΛΑ

Δε θέλω, κόρη, άλλη βολά 
Νά πικραναστενάζεις, 
Ξοπίσω μου νά δέρνεσαι 
Μπροστά μου νά σπαράζης.

*
Δέ θέλω μέ παράπονο 
Στά στήθια μου νά γέρνης 
Καί τήν πικρήν όρφάνια σου 
Στή σκέψη μου νά φέρνης.

Φοβάσαι μήν ξεχάσω σε 
Πούσαι φτωχούλα κι’ έρμη 
Κι δμως γιά τούτο σ’ αγαπώ 
Μέ πιό μεγάλη θέρμη.

*
Στ’ ώριο σπιτάκι μου αύριο 
Σάν πάμε, συλλογίσου,
Πώς οί γερόντοι μου γονιοί 
Θά γένουν καί γονιοί σου.

Σ. Ε. ΣΚΙΤΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΑΧΤΙΔΕΣ ΡΑΙΝΤΓΕΝ

ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Λ , ,ίιπο τον τάφο βγαίνω 
Γιγαντωμένο φάσμα, 
Τό καταχθόνιο μου άσμα 
Στήν άβυσσο αντηχεί.

*
Κατάλευκος προβαίνω 
Σάν κρίνος άφ3 τόν "Αδη- 
Σϋ κρύβεις τό σκοτάδι 
Στή μαύρη σου ψυχή.

*
Μέ τά λυγνά σου χέρια 
Σκάψε βαθειά ενα μνήμα 
Νά θάψης ενα κρίμα, 
Νά κρύψης μιά ντροπή.

C)tan θωρώ τά μάτια σου τά μαύρα 
Καί τη φωνή σου μέσα μου γροικώ, 
Μιας νέας ζωής αίσθάνουμαι τήν αύρα 
Και βλέπω εμπρός μου ανέσπερο ουρανό.

*

Κι3 όταν ξανοίγω μέσα τήν καρδιά Σου 
Μέ τό μάτι τοϋ νοΰ τό φωτεινό,
Μέ λαχτάρα κυττάζω ολόγυρά σου 
Μιάν άβυσσο ζητώντας νά κρυφτώ.

ΕΚΔΙΚΗΣΙ

ίΐΆΆ'

Μ ΕΣ’ ’ς νυγμός τά σκότη 
Στήν αγκαλιά μου απάνω, 
Γυρεύω νά θερμάνω 
Μιά παγωμένη οχιά.

*
Αλύπητα τά σπλάχνα 
Μοϋ τρώει γιά νά χορτάση- 
Σφυρίζουνε στήν πλάσι 
Τά φειδία, τά στοιχειά.

*
Τό αίμα ρούφηξέ μου,
Δέ θέλω νά σ3 άφήσω,
Δυο δάκρυα θέ νά χύσω
Στά μαϋρά σου μαλλιά.

Καί μέσ3 άπό τό νοϋ μου, 
Σπαράζοντας πώς σ3 είδα, 
Θά στείλω μιάν αχτίδα 
Γιά νά σέ κυνηγή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ( J900)

*
Κ3 έγώ, τοϋ ύγροϋ ματιοϋ μου, 
Θά κρύψω στά χορτάρια, 
Τ3 αγνά μαργαριτάρια 
Στής νύχτας τή σιωπή.



ΥΣΙΣ καλλιτεχνική από κεφαλής μέχρι ποδών. Γλυκύτατος, 
αγαθός,προσηνής μέ τό μειδίαμα εις τά χείλη ό κ. Μπονάνος 
κατακτά πάντα γνωρίζοντα αυτόν. Αλλά πόσον ολίγοι τον 
γνωρίζουσι ! Σχεδόν δεν κατοικεί εις τάς Αθήνας. Εξόριστος 

νυν εις την θελκτικήν εξοχήν τών ’Αμπελοκήπων, ανίδρυσε μέ ίδιάζου- 
πρωτότυπος διασκευήσαν Ιδιορρυθμίαν ώραιοτάτην οικίαν, ής ή όλη

® ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ St

αποσπά τό βλέμμα 
τον διαβάτου.. . ’Εκεί 
έπηξε τό έργαστήριόν 
του και συσσοτρεύει 
τούς ογκολίθους, εξ 
ών ώς άλλος Δευκα
λίων δημιουργεί αν
θρώπους ζωντανούς 
και πλήρεις ζωής ό 
ακάματος Κεφαλλήν 
γλύπτης, ό μάλλον 
δόκιμος των μαθη
τών τοΰ αειμνήστου 
Δράση, διότι ό Σώ- 
χος δύναται νά θεω- 
ρηθή σχεδόν Παρι
σινός . . .

Ό κ. Μπονάνος 
παρ’ όλην τήν υπό 
τοΰ Δράση μαθητείαν 
είναι εν τούτοις θρέμ
μα γνήσιον τής Ίτα- 
λικής Τέχνης, διότι εν 
’Ιταλία έξέμαθε τήν 

τέχνην του καί εκεί προ των αριστοτεχνημάτων τών τε προγονικών 
ημών και τών θαυμάσιων τής ’Ιταλικής άναγεννήσεως έτελειοποιήθη, εξ 
άμφοτέρων δεχθείς ο,τι ή ιδία φύσις καί ιδιοσυγκρασία υπηγόρευον αυτώ.

J(ct τούτο καί ή τέχνη του είναι εντελώς υποκειμενική καί ούχί όζουσα 
μιμήσεως δουλικής καί αντιγραφής αψύχου καί υποκειμενικής τών θαυ
μαστών προτύπων. Κατώρθωσε προ τών ανυπερβλήτων εκείνων τιτα-

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛίΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
λ;·*. “Η Ψ Υ X Η » ( Έργον Γ. Μ ιτ ο ν « ν ο υ )

Τό λαμπρόν τούτο έργον τον Έλληνας καλλιτέχνου στολίζει νυν τόν έν Κεφαλληνίρ τάφον 
τον Οανόντος τώ 1896 φιλοπάτριδος άνδρός ΕΡΝΕΣΤΟΥ I. ΤΟΥΛ, υιού φιλέλληνας και δια
πρεπούς Άγγλον Συνταγματάρχου, σνναγωνισαμένου τόν υπέρ ανεξαρτησίας Ελληνικόν αγώνα.
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* ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ Μ-
Φ “Η ΙΧΤΟΡΙλ» ("Εργον Γ. Μηονάνον) φ

νουργημάτων νά σώση την Ιδίαν προσωπικότητα, φθάνει δέ νά ρίψη τις 
και βλέμμα άπλοΰν έπί τινων έργων του, ΐνα ταχέως πεισθή περί τούτου.

Και δέν είναι ολίγα ταΰτα. "Ο κ. Μπονάνος είναι φιλόπονος και 
ακαταπόνητος, ή φυσιογνωμία του άλλως μαρτυρεί τοΰτο. Ή ολοστρόγ
γυλος, ώς Μυρώνειον γλυπτόν, κεφαλή του είναι πλήρης δράσεως και 
δννάμεως, οί δέ μεγάλοι οφθαλμοί θερμοί και άστράπτοντες ζητοϋσιν, 
έρευνοϋσι καί έξετάζουσι διαρκώς τά προ αυτών.

Τό έργον, δπερ κατ’ εξοχήν χαρακτηρίζει τόν έμπνευσμένον γλύπτην, 
είναι ή ώς νεωτέρα Λήδα, ή «Νανά» αέτή ή σύγχρονος, ή γυμνή καί ήδν- 
παθώς άνακλαδιζομένη, ή πλήρης λαγνείας καί ιμέρου, ήμεθύοκουσα τάς 
αισθήσεις, ή τόσον έξεγερτική καί μέ τόν διά μέσου τών σκελών της 
άναρριχόμενον κΰνα, προξενούσα αληθή οργασμόν καί σχεδόν είπεϊν δη
μόσιον σκάνδαλον κατά τών δημοσίων ηθών. . . .

Είναι ζήτημα εάν ό κ. Ζυμβρακάκης έπιτρέψη τ»/ρ εις κοινήν θέαν 
έκθεσιν τοιούτον σκανδαλώδους πλαστουργήματος !. . .

\42ζά μήπως είναι τοΰτο μόνον jo μαρτυρούν τοΰ γλύπτου τήν καλ
λιτεχνικήν ιδιοσυγκρασίαν ; Περί αύτήν τήν γυμνήν Μαινάδα ϊστανται 
τέσσαρες Έρμαΐ, τέσσαρα δηλ. επί κιόνων ημίγυμνα άγάλματα ιός εκ 
κορμών δένδρων εκ τών κιόνων βλαστήσαντα καί αδξηϋέντα, τά όποια 
παριστώσι τάς τέσσαρας "Ωρας τοΰ έτους. Είναι θαυμαστοί συλλήψεις 
έξοχου έμπνεύσεως καί αμέμπτου έκτελέσεως. "Εκαστον αί'τών χαρα
κτηρίζει τόσον λαμπρώς τήν υποοημαινομένην τάραν τοΰ έτους, ώστε 
ιιόλις ρίψητε τό βλέμμα έπ ’ αί'τών αίσθάνεσθε ή τοΰ χειμώνος τό ρί
γος, ή τής άνοίξεως τόν μεθυστικόν ζέφυρον, ή τοΰ φθινοπτόρον τήν 
μελαγχολίαν, ή τοΰ θέρους τόν καύσωνα καί τήν εκνευριστικήν χαλα- 
ρότητα. Τά τέσσαρα ταΰτα κιονόγλυπτα άγάλματα άνήκουσιν εις τό ιίδος 
τής διακοσιιητικ.ής γλυπτικής, ιός δ’ οί "Ερμαΐ τών αρχαίων είναι καί 
ταΰτα προωρισμένα προς διάκοσμον κήπων καί πλατειών, πάρκων καί 
δημοσία™ κέντρων.

Τά παρατιθέμενα ανωτέρω φωτοτυπικά άπεικονίσματα μέ τά όποια 
κοσμεί τήν Πινακοθήκην της εφέτος ή δι’ δ,τι ώραιον διαθέσασα πάν
τοτε λαμπρός σελίδας «Ποικίλη Στοά», παριστώσι δύο έτερα θαυμαστά 
τοΰ κ. Μπονάνον γλυπτά, άέν είναι τοΰ παρόντος ή λεπτομερής περι
γραφή τών παντοίων αυτού έργων, ών έκαστον κέκτηται καί ιδιαίτερόν 
τι προτέρημα, συνιστώμεν μόνον θερμώς παντί φιλοτέχιω καί λάτρει 
τοΰ ιοραίου νά κόμη, άντι παντός άλλου περιπάτου κατά τάς ωραίας 
άλκι ωνίδας προσεχείς τον Ιανουάριου ημέρας εκδρομήν τινα μέχρι 
τοΰ εργαστηρίου τον διαπρεπούς γλύπτου, ένθα θά διέλθη αληθείς στιγ
μής υψηλής καλλιτεχνικής άπολαύσεως.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΎΣ



Έν Άϋήναις τβ 2 Νοεμβρίου 1911

Φιλτάτη Διεύϋυνσις της »Ποικίλης Στοάς»,

ΗΝ έπί νέων στερεωτάτων βάσεων έπανάληψιν τής 
άλησμονήτου «Γ1 ο ι κ ίλης Στοά ς», πρό τίνος 
μετ’ ίδιαζούσης ευφροσύνης ήκουσα καί μετά πάσης χα
ράς συμμορφοΰμαι προς τήν επιθυμίαν σας, όπως 
γράψω όλίγας σελίδας διά τον πανηγυρικόν τόμον τής 
Δεκαπενταετηρίδος της. Χρεωστώ νά το 
κάμω, όχι μόνον διά τήν έκτίμ.ησιν, τήν οποίαν κάθε 
Ελλην πρέπει νά τρέφκ, πρ'ος τήν πολύτομον ήδη καί 

,, , , , πολύτιμον έ'κδοσιν τής «II ο ικ ίλης Στοά ς»,άλλά
καί δια τας ωραίας αναμνήσεις, αι όπο'αι μέ συνδέουν προς αυτήν. "Οταν έφάνη 
ό πρώτος τόμος τής «Ποικίλης Στοάς», ήμουν μαθητής τοΰ Γυμνα
σίου. Κατέτρωγα κάθε έντυπον, τό όποιον έπιπτεν εις τά χέρια μου καί άπό 

! y,v /~0'/ή» των ονείρων ! — ’ ορνιθοσκάλιζα τά
πρώτα μου δοκίμια^ ’Ενθυμούμαι άκόμη τήν έντύπωσιν πού μοΰ έκαμεν ή έμ- 
φάνισίς της. Δέν ήςευρα παρά τό παλαιόν εκείνο καί βαρύ Ά τ τ : κ ό ν Ή μ ε- 
ρολόγιον, καί ή «Ποικίλη Σ τ ο ά» έλαφροτέρα, χαριεστέρα, κομύο- 
τέρα, καλλίτεχνικωτέρα, μοΰ έφαίνετο κάτι νέον εις το είδος της, αληθής νεω
τερισμός. Απο τότε είχα το προτέρημα ή τό ελάττωμα, τό όποιον εύτυχώς ή 
ουστυχώς, όεν με άφήκε ποτέ : \ά ρέπω προς τους νεωτερισμούς. Δι’ αΰτ’ο 
αμέσως ή συμπάθεια μου έστράφη πρ’ος τήν « 11 ο ι κ ί λ η’ν Σ τ ο α ν» καί, 
ζ-αν μετά δύο έτη ήρχόμην εις τάς ’Αθήνας ώς φοιτητής, έφρόντισα νά γνω
ρίσω τον Δ-ευθυντήν της,νά συστηθώ εις αύτόν ώς «λόγιος νέος» καινά τώ προσ
φέρω τήν συνεργασίαν μου. Αληθινός νεωτεριστής καί ό Διευθυντής τήν έδέ- 
Ζθθη Ποτ. ο_ν θα λησμονήσω ότι εν απο τα πρώτα μ.ου διηγήματα, κ.αθώς καί 
μια άπο τας πρώτας μου κριτικας μελετάς εδημ.οσι-ύθησαν έκ-ϊνα τά χοόνια 
εις τήνβΠοιζίλην Στοάν». Ειμπορώ λοιπόν να εϊ’πω, ότι είμαι συνδεδε- 
μενος μ.; αυτήν οι αρρήκτων σεσμ.ών συμ-παθείας, αγάπης καί ευγνωμοσύνης.

Διά τούτο θεωρώ καθήκον μου νά συνεορτάσω σήμερον μαζύ σας τήν Δ έ- 
κα.. ·ν ^α^τηριοα της ζαί να σάς συγχαρώ σλοψυχως διά τήν Οαυμασιαν 
αυτήν Συλλογήν, την όποιαν ή φιλομουσία, ή φιλοπονία, ή φιλοκαλία καί ή 
φιλοπατρία τής Διευθύνσεως προσέφερον. μέ τόσους άγώνας, μέ τόσας θυσίας.' 
μέ τόσα βάσανα, εις τό ’Έθνος.

Δεν αγνοώ, τί έστοίχισε τό έργον αυτό, τό όποιον κοσμεί σήμερον, 
·”■ ,-αντιαιον καί ,περίβλεπτον, κάθε Νεοελληνικήν βιβλιοθήκην. Δέν 
αγνοώ οτι εις αύτό αφιέρωσε τά ώραιότεοα έτη τής νεότητος αύτοΰ. τήν ζωήν

του ολόκληρον ό αγαπητός καί εϊς όλα άκάματος ζαινοτόμος καί δη
μιουργικότατος ’Ιωάννης Άρσένης. Κάλλιστα άκόμη γινώσκω καί 
ούχί άπαξ διέκρινα, πόσον άνέκοπτον τοΰ τότε ισχυρού ηγέτου της τάς μεταρ- 
ρυθμιστικάς τάσεις καί τούς θαρραλέους λογισμούς αι παρομαρτοΰσαι εις 
πάσαν σοβαοάν δράσιν δυσχέρεια: καί αντιδράσεις. Καί δι’ όλα αυτά είμαι βέ
βαιος, ότι ή μεγαλητέρα του λύπη ύπήρξεν, οτι δυσμενείς περιστάσεις, άμει- 
λίκτως άνυπέρβλητα εμπόδια καί άδόκητα άτυχήματα, τον ήνάγζασαν κάποτε 
ν’ άναζόψη τον άλματικόν δρόμον ωραίας καί χρησιμωτάτης εργασίας. Άλλ’ όχι 
καινά τήν εγκατάλειψη. ’Εννοώ δια τούτο όλην τήν χαράν του, διότι δίδεται και 
πάλιν ή ευκαιρία νά συνεχιοθή ή «II οικίλη Στοά» καί τήν συμμερίζομαι 
ώς φίλος καί ώς παλαιός συνεργάτης αυτής.Τώρα δέ μάλιστα,ότε ή «Π ο ικ ί λ η 
Σ τ ο ά» άναγεννωμένη,ασφαλίζει διά τής ευοίωνου άναλήψεως αυτής υπό εΰέλ- 
πίδος,καλαισθήτου καί αίσθηματικωτάτου νέου έπιστήμονος,τοΰ κ.Μ ι χ α ή λ Ί1 α- 
φ α ή λ ο β ι τ ς, τήν άπρόσκοπτον ουνέχιοίν της, καί ένταϋτω κηρύσσει τήν υλικήν 
αυτής άνεξαρτηοίαν, έν τή ψυχή μου επαυξάνει ή διά τήν άναβίωσίν της έπιθυμία 
μου καί έν τή σκέψει μου προασφα/ ίζονται οι προσεχείς νέοι αυτής φιλολογικοί καί 
καλλιτεχνικοί θρίαμβοι, έπ’ άγαθώ τής πνευματικής ζωής τής ΙΙατρίδος ημών.

Εύχομαι όλοψύχως, ή πνευματική αυτή ζωή τής «Δ εκ α π ε ν τ α ε τη ρ ί- 
δ C ς» νά ήναι ό σταθμός τής άναζωογονήσεως,τής άνακαινίσεως,άπό τον όποιον 
θά έκκινήσητε ήδη μέ νέας δυνάμεις, μέ νέον έρωτα, διά νά φθάσητε 
αισίως εις τήν Εί κ ο σ ι π ε ν τ α ε τη ρ ί δ α τής προσφιλούς μας «Ποικί
λης Στοάς».

Μετά φιλικωτάτων προσρήσεων, 
ολως νμέτερος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

S ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΙ^ΟΡΑΣ S
Ο έτος τοϋτο ή Ελλάς έχασεν ένα των μεγαλητέρων 
ποιητών της. Εϊς τήν Κέρκυραν, τόν παρελθόντα 
Αύγουστον, γέρων ΰπερογδοηκοντούτης, άπέθανεν 
δ Γεράσιμος Μαρκορας. Εις τό απρόοπτον άγγελμά, 
ήκουσα τότε πολλούς νά λέγουν μέλύπην καί έκπλη- 

ξιν : Μπ ι ! έζοΰσε λοιπόν δ Μαρκορας;» Οϊνειό- 
τεροι δέν είχαν άδικον νά τό αγνοούν. Ό Μαρκορας 
ήτο πρό πολλοΰ λησμονημένος.Μονάζων εις τήν προ

σφιλή του Κέρκυραν, μέ τήν εκλεκτήν συντροφιάν ολίγων μόνον συγγενών καί 
φί?.ων, εϊς τό πολύ κοινόν δέν έδιδεν, όπως άλλοτε, σημεία ζωής. Είχε παύση 
τελευταίως νά έκδίδη βιβλία, νά δημοσιεύη ποιήματα εϊς περιοδικό, νάκούεται 
μεταξύ των ζωντανών' καί οί νειύτεροι τόν είχαν διά πεθαμένου’.Ώς άνθρωπον 
όμως, δχι ποτέ ώς ποιητήν. Διότι ό ποιητής Μαρκορας εζη, ζή καί θά ζή αιω
νίως. Κανείς άπό τούς σχετιζομένους δπωςδήποτε μέ τόν νεοελληνικόν Παρ
νασσόν δέν αγνοεί τό ένδοξον δνομά του καί τό θαυμάσιου ποιητικόν του έργον. 

Ή βιογραφία του είναι συντομωτάτη. Κερκυραΐος, άπό μεγάλην καί πλου
σίου’ οικογένειαν, εζησε πάντοτε ιός ιδιώτης. Γεννηθείς εϊς τήν Κεφαλληνίαν, 
οπού δ πατήρ του ήτο τότε άνώτερος υπάλληλος τής ’Αγγλικής Προστασίας,



εστάλη διά νά σπουδάση τά νομικά εις τήν ’Ιταλίαν, όπόθεν έπέστρεψε, διά 
νά έγκατασταθή εις τήν Κέρκυραν οριστικός. Νειότατος έγνωρίσθη μέ τόν Σο
λωμόν, ό όποιος, ώς γνωστόν εις τήν Κέρκυραν έζησε τά τελευταία του χρόνια. 
Ό μεγάλος Ζακύνθιος ποιητής έγεινεν ούτως ό διδάσκαλος τοΰ μεγάλου Κερ- 
κυραίου. Ό Γεράσιμος Μαρκορας ανήκει εις τήν Σχολήν τοΰ Σολωμοΰ, όπως 
άλλως τε όλη εκείνη ή λαμπρά πλειάς τών Έπτανησίων λογιών, ή όποια ήκο- 
λούθησε καί έφήρμοσε τάς περί τέχνης καί γλιόσσης ιδέας του.

Είναι γνωστόν, ότι τήν εποχήν εκείνην, κατά τήν οποίαν εις τάς ’Αθήνας 
έβασίλευον οίΣοΰτσοι καί ό 'Ραγκαβής, αί ϊδέαι τοΰ Σολωμοΰ δέν είχαν μεγά- 
λην πέρασιν. Τ’ αθάνατα ποιήματα, τά γραμμένα εις τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ, 
έιθεωροΰντο ώς «ϊδέαι πλούσιαι, πτωχά ένδεδύμέναι» καί συνεπώς μή προω- 
ρισμεναι δια τήν «αιώνιον ζωήν». Ό Μαρκορας έγραφε τότε τόν «Όρκον» 
του (1867) καί τό «Παράπονο τής Πεθαμένης», έξετιμϊτο υπό τών Έπτανη
σίων, έθαυμάζετο εις τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα, άλλ’ εις τήν λοιπήν Ελλάδα 
ήτο σχεδόν άγνωστος. Έπέρασαν πολλά χρόνια, κατά τά όποια οί Αθηναίοι 
λόγιοι άμυδρώς μόνον ήξευραν καί ένθυμοΰντο ότι εις τήν Κέρκυραν έζοΰσε 
κάποιος δόκιμος ποιητής, ονομαζόμενος Μαρκορας. Αυτά ώς τό 1890. Ήτον 
ή εποχή τής νεοελληνικής ’Αναγεννήσεως. Μέ τόν Παλαιών καί μέ τήν πλειάδα 
τών νέων ’Αθηναίων ποιητών, έπειτα μέ τόν Ψυχάρην καί μέ τούς δημοτι- 
κιστάς, αί ϊδέαι τοΰ Σολωμοΰ ήρχισαν νάναγνωρίζωνται καί νά επικρατούν. 
Ποιήματα γραμμένα εις τήν γλώσσαν τοΰ λαοΰ,' έθεωροΰντο πλέον ιός άσυγ- 
κρίτως πλουσιότερα «ένδεδυμένα» από τά ψυχρά, τά σχολαστικά προϊόντα τής 
καθαρευοΰσης καί τής Σουτσείου αθηναϊκής Σχολής. Καί ή Σχολή τής Επτά
νησου ήρχισε νά μελετάται συστηματικότερα καί νά εΰρίσκη πολυαρίθμους 
θιασότας καί οπαδούς. Μοιραίως λοιπόν έπρεπε νά γνωσθή καί νά λάμψη καί 
ή μεγάλη ποιητική μορφή τοΰ Μαρκορα. "Αν δέν τό έκαμνεν ό κ. Θεόδωρος 
Βελλιανίτης, θά τό έκαμνε τότε ή ολίγον αργότερα κάποιος άλλος. Όπωςδή- 
ποτε·, εις τόν κ. Βελλιανίτην έλαχεν ό εόγενής κλήρος νάνασύρη μέ τήν γνιο- - 
στήν του μελέτην από τήν προσωρινήν λήθην τόν ποιητήν τοΰ «"Ορκου· καί 
τών άλλων μικρών εκείνων αριστοτεχνημάτων. Ή μελέτη έκαμε τήν έντύπω- 
σιν άποκαλυψειος, εις τάς ’Αθήνας έγεινε πολΰς λόγος διά τον νέον ποιητήν,— 
ό όποιος έγραφεν έν τούτοις από τά 1850.—καί ιδού, σημεϊον τών καιρών, 
ολόκληρον τό ποιητικόν έργον τοΰ Κερκυραίου άνατυπωμένον εις τήν Κέρκυ
ραν, φθάνει μίαν ημέραν εις όγκιόδη τόμον («Ποιητικά ’Έρ;·α») καί διασκορ
πίζεται εις τά γραφεία τών λογιών καί εις τάς προθήκ'ας τών αθηναϊκών βι
βλιοπωλείων.

Ό Μαρκορας γνωρίζεται καί αναγνωρίζεται. Τά Περιοδικά καί τά 'Ημε
ρολόγια ζητούν έπιμόνως τήν συνεργασίαν του. Στέλλει προθύμως εις όλα. 
Αί εφημερίδες αναδημοσιεύουν ποιήματά του, ή είκιόν του φαίνεται παντού, 
είναι πλέον ό ποιητής τής μόδας. Παλαιοί δέν υπάρχουν σχεδόν διά νά συνο
φρυωθούν διά τήν δψιμον δόξαν του. οί νέοι πάλιν τόν λατρεύουν, ορκίζονται 
εις τονομά του. Καί μετά τινα έτη. κατά τά όποια οί μεταβαίνοντες τυχόν 
εις τήν Κέρκυραν λόγιοι, έκριναν καθήκον των νά τόν έπισ/.εφθοΰν καί νά 
τοΰ φιλήσουν τό χέρι, ιό Μαρκορας έρχεται εις τάς ’Αθήνας χάριν ιδιωτικής 
υποθεσεως. τής όποιας επωφελείται διά νά ιδή τούς θαυμαστός του καί τήν 
δοςαν του έκ τοΰ πλησίον. Τότε είχα τήν μεγάλην ευτυχίαν νά τόν γνω

ρίσω κ’ έγό. Τόν έβλεπα εις τοΰΔροσίνη, εις τοΰ ΙΙαλαμά, εις τοΰ Σουρή. Ο 
σεβάσμιος έκεΐνος γέρων μέ τήν λευκήν γενειάδα, ό ωραίος καί γλυκύς, δ άφε- 
λής καί ευπροσήγορος, έγίνετο δεκτός εις τούς φιλολογικούς μας κύκλους μέ 
τάς ενδείξεις τοΰ βαθυτέρου σεβασμοΰ. ’Αλλά γρήγορα ενεπνευσε μιαν αγαπην

καθαυτό υίϊκήν. Φευγων, άφινε Οαυμαστας, οί οποίοι τον αγαπούσαν πλέον 
ώς πατέρα. Καί μέ πόσην χαράν τόν έπανείδομεν αργότερα, όταν έπανήλΟεν 
εις τάς προσφιλείς του πλέον ΆΟηνας καί εμεινε μαζυ μας ολίγας ημέρας έως 
νά τυπωθεί καί ή νέα του ποιητική συλλογή. Αθηναϊκή πλέον αυτή, τα πε
ρί (όνομα εκείνα «Μικρά Ταξείδια»! (1898).

Είχα ύπάγη. ενθυμούμαι, νά τόν έπισκεη ί)ω *εϊς το ξενοδοχεϊον του, όταν 
μου έκαμε τήν τιμήν νά μου χαρίση εν άντιτυπον. Ιού έςεφρασα πρωτα-πρωτα 
τόν θαυμασμόν μου διά τον ώραϊον τίτλον τής Συλλογής, καί τότε μέ κάποιαν 
μελαγχολίαν, κτύπων με πατρικώς εις τόν ώμον, ό ποιητής μου είπε:
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— Ας κάμουμε τιάρα τά Μικρά Ταίξείδια, ώς που νά κάμουμε καί τό Μεγάλο... 
Είχε τήν ιδέαν, ότι θάποθάνη γρήγορα. Καί όμως έζησεν εις τήν Κέρκυ

ραν άλλα δεκατέσσαρα χρόνια άπό τότε. Τό δέ Οαυμάσιον είναι, ότι ύπέργηρος 
πλέον, διετήρει ακμαίας τάς νοητικάς του δυνάμεις κ* έ'ξηκολούθει νά γράφη 
καί, έως πρό ολίγων ακόμη έτών, νά δημοσιεύη έδώ κ’ έκεί ποιήματα, τών 
οποίων αν ή έμπνευσις δέν είχε πλέον δληντήν θέρμην τής νεότητος, ή μορφή 
όμως ήτο τελειότερα όλονέν καί καλλιτεχνικωτέρα ! Ό Μαρκορΰς δέν είχεν 
αποκρυστάλλωσή· έξειλίσσετο καί προιόδευε μέχρι τών τελευταίων του ημε
ρών,—πράγμα τό όποιον μόνον εις μερικούς μεγάλους Γέροντας παρατηρεΐται, 
εις τόν Γκαΐτε, εις τόν’Ίψεν. εις τόν Τολστόϊ, εις τόν Βίκτωρα Οΰγγώ. Μεταξύ 
τών Ελλήνων, τά άκμαϊα αυτά γηρατειά τοΰ Μαρκορα είναι κάτι μοναδικόν.

'Όταν φγγέλθη εις τάς ’Αθήνας ό θάνατός του καί έπί τή θλιβερά ευκαιρία 
ό φιλολογικός τύπος ήσχολήθη άκόμη μίαν φοράν μέ τόν ποιητήν τοΰ "Ορ
κου , τό περιοδικόν « ΠαναΟίιναια » έζήτησετήν περί αύτοΰ γνώμην μου. Θά 
συμπληρώσω τό μικρόν τοΰτο σημείωμα, τό όποιον άποκλειστικώς γράφω διά 
τήν « Ποικίλην Στοάν», μέ τόν σύντομον εκείνον χαρακτηρισμόν, τόν όποιον 
έγραψα τότε εις τά « Παναίΐήναια».

«Έως πρό είκοσι χρόνων, ό Μαρκοράς εις τάς ’Αθήνας ήτο σχεδόν άγνω
στος. Μία μελέτη τοΰ κ. Βελλιανίτη τόν έγνώρισεν εις τούς νέους κ’ έκαμε 
τούς παλαιούς νά τόν ένθυιιηθοΰν. ’Αμέσως σχεδόν ήκολούδησεν ή άναδημο- 
σίευσις τού "Ορκον» μαζύ μέ άλλα ποιήματα («Ποιητικά Έργα»). Νεώτατος 
τότε κ’ άγιό, έγραψα μίαν ενθουσιώδη κριτικήν.Τήν'ξαναδιαβάζω σήμερα, γελώ 
προθύμως μέ όλας της έκείνας τάς παιδαριωδίας, άλλά βλέπω συγγρόνως ότι, 
εις τήν ουσίαν, πολύ ολίγα πράγματα θά ήλλαζα. Ό Μαρκορα; μένει άκόμη 
εις την συνείδησίν μου όπως τόν ήξευρα : Ό λεπτός, ό αβρός, ό περίτεχνος, 
ό καλλιτέχνης ποιητής, ό αριστοκράτης τής φόρμας, ό' ζωγράφος coo στίχου. 
Κανείς δέν θάήμποροϋσε νάρνηθή, ότι άπό τούς απ’ ένδεια; μαθητάς τοΰ Σο- 
λωμοΰ ύπήρ'ξεν ό καλλίτερος.’Ίσως καθαυτό μεγάλο; ποιητής νά μήν ήναι παρά 
σχετικώς μέ τήν εποχήν του. Δέν υψώνεται πολύ, δέν φθάνει τά όρια τής με- 
γαλοφυίας. είναι καθ’ υπερβολήν μετρημένο; καί κάπου-κάπου μάλιστα εκπίπτει 
εις πεζήν μικρολογίαν. Εις τό έργον του όμως άφθονοΰν άριστουργηματάκια ώς 
τό «Παράπονο τής Πεθαμένης» ,μοΰ φαίνεται δέ ότι αυτά τά μικρά, καθώς καί 
μερικά κομμάτια τοΰ «"Ορκου . είναι άρκετά διά νά τώ χαρίσουν τήν αθανασίαν».

Άλλά δέν θά ήμποροΰσα νά τελειώσω καλλίτερα. παρά μέ τήν γνώμην τοΰ 
μεγαλητέρου τών ζιόντων ποιητών, τοΰ κ. Κωστή Παλαμτ. Είναι παλαιά, 
άλλ’ ό ποιητής τήν έπεκύρωσε κ’ εσχάτως.

«ΙΊαρετηρήθη —λέγει— ότι εις τά έργα έξοχων ποιητών, ή λέξις ή κάλ
λιαν χαρακτηρίζουσα τήν τέχνην των απαντάται συχνότερον πάσης άλλης. Εις 
τούς στίχους τοΰ Α/αρκορά μίαν λέξιν συναντάτε πολύ συχνά : Είναι ή λέξις 
ώοα/ος, ωραία, ωραίο. Καί πιστεύω εις τήν ορθότητα τής παρατηρήσεως. Ό 
γράψας τά Ποιητικά ’Έργα», τελειότερα τών άλλων

ωραίο νά δώκ») εντνχησε στα όνείρατά τον σώμα.
Καί εις τό ευτύχημα τοΰτο έγκειται ή ΰπερτάτη άιιοιβή ποιητοΰ καί καλ

λιτέχνου ως ό .Ι/αρκοράς.»
(Νοέμβριος 1911) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΣ

φ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟΝ Φ

Φίλτατέ μοι,
Ήλ^ονΙέσπευσμέ^ς διά νά σε ϊδω πλην ήστόχησα. Πρόκειται περί τού 

.. ΤΊ rAv ό co καί δρα. μή σε πανικός καταλαβω.... er , % ~ ,
Μδ όντϋχών σε τόν ίδιον σε συλλαμβάνω νοερώς και σε ρίπτω ίπι του χάρ

του ίν τώ έπισυνημμένω στιγμιότυπα» σου ~
Aaipe !

' 0 πάντοτε πιστός σου φίλος καί συνεργάτης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

S
pyzh καρδία, αγαπητότατος φίλος.

1 Μέ θερμουργόν έρωτα προς δ,τι 
ώραιον καί χρήσιμον, ζωηρότατη 
μορφή, προσομοιάζοησα πολύ 

προς-ξένον Γερμανόν μουσουργόν. Αεί
ποτε. μέ έπιβλητικωτάτην αξιοπρέπειαν καί 
τρόπους εΰγενεστάτους. Πάντοτε νέος. 
'Όλως ϊδιάζουσα φυσιογνωμία, μ’ έν ίκα- 
νώς φανταστικόν καί ωραΐον μετωπον. 
Μία κεφαλή τετράγωνος έσφηνωμένη επί 
κορμού ηρακλείου" δεμένη, κλειδωμένη 
εκεί, ιόστε ποτέ νά μή πίπτη μεθ δλην^τήν 
άεικινησίαν τοΰ κατέχοντος. . . Διότι είναι 
προσωποποίησις καί ενσαρκωσις τοΰ αει
κινήτου ό ακάματος αυτός Ατλας τής 

Ποικίλης Στοάς», ήτις είναι κόσμος 
δλος πνευματόκοσμος, πνευματόσφαιρα

στρογγυλή, παμμεγέθης, απέραντος, περιέχουσα τα πάντα περικλείουσα 
καί τά μάλλον αντίθετα καί τά μάλλον ετερογενή. Αυτό δε ιδίως χαρα- 
κτηοίζει τήν «Ποικίλην». αυτό είναι καί ό ίδιος της τύπος. υ εποτε 
ύπήοξεν αποκλειστική, ουδέποτε μονομερής, μονοχνωτη, θυμιατιζουσα 
ένα κύκλον, ένα σωρόν, μίαν μάζαν, ένα κόμμα.’Αλλ’ αείποτε ανα πε- 
πταμένη, ανοικτή, ελεύθερα προσιτή εις δλους. Καί πράγματι ολον το

ΞΑρςενη ?Αιχ. ^Ραφαηλοβιτς ,,^Ποικιλη ^τοα



Πανελλήνιον έρρευσε, διήλασε, έκάλπασεν, έγραφι- 
δηλάτησε διά τών λαμπρών σελίδων τής πλούσιας 
φιλολογικής καί καλλιτεχνικής ταύτης ογκώδους καί 
ποικιλωτάτης Έπετηρίδος.'Ό,τι εκλεκτόν, έξοχον, 
ευφυές, πρωτότυπον, εύθυμογραφικόν καί μεθυ- 
γραφικόν έχει δ Ελληνικός Παρνασσός τό συν
έλαβε, τό υιοθέτησε καί τό έξελάίκευσεν ή δημο- 
τικωτάτη «Ποικίλη Στοά».

Φ
Παλαιστής έκ παιδικής ηλικίας, μόνος διά τών 

ιδίων δυνάμεων έδημιούργησεν εαυτόν, από τών 
εδωλίων τοΰ Σχολείου άρχίσας τήν έκδοσιν τής Στοάς» μέ τό μικρο- 
σκοπικόν ποσσν τών 70 λεπτών! ’Αλλάτί σπόρος ήσαν τά λεπτά εκείνα 
καί τί έξ αυτών συν τώ χρόνιο διά τοΰ ζήλου καί τοΰ μόχθου άνεβλά- 
στησεν ! Άν δέ καί τόσον παιδική ή έπιχείρησις έσχεν έν τούτοις ώς 
συνεργάτας ακόμη τότε τόν Παράσχον, τόν Καζάζην καί τόν θαλερώ- 
τατον μέχρι θανάτου καί ενθουσιώδη διά τήν νέαν γενεάν καί τά νέα 
έργα σοφόν 'Ραγκαβήν. Πλήν και ε7ς πλέϊστα σωματεία εΰεργετικω- 
τάτη ΰπήρξεν ή δρασις τοΰ κ. Άρσένη, καί ώς μαθητής δέ τής Α' έτι 
τάξεως τοΰ Γυμνασίου έχρημάτισε Πρόεδρος Συλλόγου γυμνασιακού, 
επί οκταετίαν δλην κατορθώσας ά'νευ οβολού νά διευθύνη καί περιοδικόν 
τάς «Μούσας», αρκετά έπιτυχώς συντασσόμενον. ΙΙαρά ταΰτα δέ μήπως 
μέ τούς ζώντας ασχολούμενος δ ακάματος αυτός στωικός καί ποικίλος 
άμα ήμερολογιοδιευθυντής, μήπως, λέγομεν, άφήκε καν τούς νεκρούς 
ήσυχους εις τούς τάφους των ; ’Αρκεί νά σάς αναφέρω μεν δτι πλέον τών 
όγδοήκοντα επιταφίων έξεφώνησε καί συνέγραψεν δ κ.Άρσένης, ώστε 
βεβαίως εάν διαφύγητε τά δίκτυά του ζώντες, άλλ’ ουδέποτε μή φαντα- 
σθήτε δτι θά γλυτώσητε από τάς χεϊράς του νεκροί! . . .

Καί όντως ούτε δ αλησμόνητος Τιμολέων Φιλήμων έγραψεν όσα 
δ κ. Άρσένης Νεκρολογικά άρθρα. Καί τά άρθρα του αυτά, άλλοτε 
Βιογραφικαί Μελέται καί άλλοτε ώραιότατα καί περιπαθέστατα σημειώ
ματα, είναι έξοχα, διότι όμολογουμένως εις τό είδος αυτό ούδείς έγραψε 
μέ τόσην ποίησιν, μέ τόσην χάριν καί δύναμιν ίδιου ύφους καί έμ- 
πνεύσεως.

Τί δέ τύπος πρωτοφανής ώς Διευθυντής τής μοναδικής «Ποικίλης 
Στοάς» ! Νομίζει τις δτι έγεννήθη διά τήν σύνταξίν της, ότι άμα έξ- 
ήλθε τών μητρικών λαγόνων ευθύς καί συνέταξε τήν «Ποικίλην» του. 
Ήτο προωρισμένος δΓ αυτήν’ είναι δ κατ’ εξοχήν ήμερολογιογράφος 
Έλλην. Τούς έβαλε κάτω δλους, διότι υπό τάς στιβαράς του παλάμας

τά πάντα τιθασσεύονται, μαλάσσονται, ύπακούουσιν. ’Έχει τήν δύναμιν 
νά έξάγη έξ έκάστου ανθρώπου καί άνά έν άρθρον, άνά μίαν διατριβήν, 
ποίημα ή σκαλάθυρμα. Είναι αδύνατον νά τοΰ άντιστήτε. Σάς υπνω
τίζει, σάς πολιορκεί, σάς καταπείθει. Πρέπει νά γράψητε. Άλλως ούτε 
ύπνος, ούτε ησυχία πλέον διά σάς ! Πανταχοΰ θά βλέπητε τήν σκιάν 
τοΰ Άρσένη, πανταχοΰ θά σας κυνηγή δ πελώριος τής «Ποικίλης 
Στοάς» συντάκτης, πανταχοΰ θά σας έπιφαίνεται ώς σκιά τοΰ Δουν- 
κάν. . . 'Όταν δμιλεϊ—διότι δμιλεΐ μέ ιδίαν γοητείαν καί αγορεύει μέ 
σπανίαν ετοιμότητα καί ευγλωττίαν, σάς κατακτά, τόν αγαπάτε αμέσως. 
Όλον τόν κόσμον τόν περιποιείται καί προς δλους είναι προσφιλής.

Εις αυτήν τήν μαγείαν, εις αυτόν τόν υπνωτισμόν, τόν άναρριπι- 
στικόν καί έξεγερτικόν διά τήν ύπνώττουσαν πνευματόσφαιράν μας υπει- 
κων καί εγώ χαράττω τάς φιλικός ταύτας γραμμάς, διότι ενόμισα δτι 
έπρεπεν έπί τέλους νά τόν συλλάβω άπαξ καί εις αυτά τά ίδιά του ι,εε- 
λανοβαφή τής «Ποικίλης» δίκτυα καί αυτόν τόν ίδιον, τόν αεικίνητον 
καί άκατάσχετον συγγραφοποιητοθήραν έκάστου νέου χρόνου.

'Ο κ. Άρσένης αν δέν άπεκόμισεν έκ τής θαυμασίας επιτυχίας τοΰ 
έργου του, δ,τι εις άλλον τόπον θ’ άπεκόμιζεν, έν τούτοις πρέπει νά 
ένθουσιφ διότι ηθικώς είδε θριαμβεύον αυτό,τι μηθέν υφ όλων ανεξαιρέ
τως τών 'Ελλήνων Λογιών,καί αληθώς τήν πεφωτισμενην εργασίαν του 
έπιστεφομένην διά τής πάγκοινου έκτιμήσεως όλου τοΰ 'Ελληνικού Δη
μοσίου. ’Επί πλέον, τελευταίου έν τή νεκρώσει της «Ποικίλης 
Στοάς» καί ή Πολιτεία δικαίως τόνέτίμησε διά τοΰ 'Ελληνικού παρασή
μου καί είναι δ μόνος 'Ημερολογιάρχης,οστις έτυχε της ήθικηςαυτής 
ίκανοποιήσεως, ήτις υπήρξε καί το κράτιστον έπαθλον των τόσων δη
μιουργικών του Φιλολογικών καί Καλλιτεχνικών άθλων.

Κατώρθωσεν δ,τι δέν θά έπετύγχανον δέκα όμοΰ συνεργαζόμενοι 
καί συνεχίζει τήν λαμπρόν του δράσιν, περιβαλλόμενος από τήν γενικήν 
αγάπην τοΰ κόσμου εκείνου, οστις καλώς καί εννοεί και αισθάνεται τι 
θά ’πή επιτυχία έργου, οίον ή Δεκαπενταετής σειρά τής «Ποικί
λης Στοάς» . . . έν Έλλάδι.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΎΣ



Φιλτάτη Διεύΰυνσις,

’Εδώ καί μερικά χρόνια έκαμα στήν αίθουσα τού συλλόγου « Παοναόόοϋ» 
τισσερα μαθήματα για τί| νέα μας έλληνική ποίηση. Άπό τά μαθήματα εκείνα, 
ατύπωτα εντελώς, στέλνω σήμερα γιά τήν αγαπητήν Έπετηοίδα σας καί τήν 
«ΑηΟως τιμωσαν ηδη τά Ελληνικά Γράμματα καί τήν παρ’ ήμίν Καλλιτεχνίαν 
«ΙΙοικίΛην Στοάν» σας, μέρος τοΰ πρώτου. Είναι ή « Εϊάαγωνίι eic τήν 
Μελετην της Νέας Ελληνικής ΙΙοιήόεως», άπαράλλαχτη καθώς τότε τήν 
έγραψα και την είπα.

Λ/c τους φιλικούς ασπασμούς μου 
3(ωσ2ης 3ΐαμαμας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ
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θεωρ<ομεν τους αιώνας, τούς ό
ποιους ύπέμ.εινε οούλον το ’Ελ
ληνικόν Έθνος, κυρίως τούς αιώ

νας τής Γουρκικής κατακτήσεως, ώς αιώ
νας παντελούς καί απολύτου καταπτω- 
σεως. εκόαρόαρώοεως καί σκότους καί 
εςουοενωσεως τοΰ Εθνους. Κατήντη-ε 
ρητορική κοινοτοπία αφόρητος ή έκφρασις 
τής ιεράς φρίκης, τήν οποίαν εμπνέει ή 
άναπολησις τών καιρών τής οουλείας. Ώς 
να κατεβαραθρώθη, κατά τήν οιάοκειαν 
Tb)V ‘/.Λ’.ρών c7.c’.V(i)V. παν tOXViZOV, ttxsjc 
ούναμις,πάσα ιοέα και παν αίσθημα, ιός νά 
εςέλιπεν ολως άπό τήν γην καί άπο τήν 
ύυζ,ήν τής πατρίοος ή νόησις και ή ενέρ
γεια. ή χειρ καί ό λόγος. Συνειθίσαμεν
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νά όμιλώμεν διά στίγματα δουλείας, διά βαρβαρότητα γλώσσης, διά 
ράκη, διά συντρίμματα, καί τά τοιαύτα. Τόσον είχε καρφωθή εϊς τάς 
διάνοιας τινών έκ τών λογάδων τού Έθνους ή ίδε'α καθ’ ην, έξω τοΰ 
αρχαίου ελληνικού ιδεώδους, δεν ύπήρξε τίποτε άξιον προσοχής καί σεβα
σμού και αγάπης, ώστε κατελαμβάνοντο ούτοι άπό βδελυγμίαν, γνήσιο’ 
απόγονοι τών βυζαντινών γραμματισμένων, πρό πάσης απόπειρας προς 
έξερεύνησιν έργων καί αντικειμένων, άτινα δέν έφερον, γνησίαν ή νόθον,· 
τήν σφραγίδα τής ελληνικής άρχαιότητος. Εϊς τόν «.Αόγιον 'Ερμήν» τό 
φιλολογικόν περιοδικόν που έξεδίδετο εις τήν Βιέννην κατά τά τέλη τού 
παρελθόντος καί τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος, ό διδάσκαλος Νεόφυ
τος Δούκας, αν δέν άπατώμαι, ανέπτυξε σφοδρόν κατηγορητήριον εναν
τίον ταλαιπώρου τίνος Έλληνος, καί εις τό ανάθεμα τοΰ ’Έθνους τόν 
παρέδωκε, διότι είχεν έκδώσει συλλογήν δημωδών παροιμιών. Οχι προ 
πολλοΰ άλλος τις ελληνιστής δέν εΰρισκε λέξεις διά νά έκφραση τήν περι
φρόνησήν του προς τόν εκδότην ρυπαρας τίνος άνακαλυφθείσης φυλλάδας, 
ήτις έφερε τίτλον: «Βασίλειος Διγενής ’Ακρίτας, έπος μεσαιωνικόν». Οί 
τοιοΰτοι θεματοφύλακες τής αρχαίας δόξης, τούς όποιους ζωηρώς συμβο
λίζει ό διδάσκαλος Ήφαιστίδης εις τό πνευματώδες μυθιστόρημα τοΰ 
Παύλου Καλλιγά «Θάΐ'ος Βλέκας», όσημέραι εκλείπουν. Ή νεωτέρα 
κριτική καί ιστορική έρευνα, αΐ πρόοδοι τής γλωσσολογίας καί τής επι
στήμης, αραιώνουν τάς τάξεις των. 'Ό,τι άλλοτε ήτο τό άναγκαϊον 
έπακόλουθον τών προλήψεων τής εποχής, ήδη κρίνεται ώς θλιβερόν σύμ
πτωμα διανοητικής άνεπαρκείας.

Βεβαίως δέν δυνάμεθα νά παραβάλωμεν τούς έπί Βυζαντίου καί τούς 
μετά τήν "Αλωσιν χρόνους προς τήν άρχαίαν λαμ.πρότητα" άλλ’ ή 
παρακμή τοΰ Ελληνικού πνεύματος δέν είναι ή σχετική’ τήν ενέργειαν 
τοΰ Ελληνικού πνεύματος διαβλέπομεν, όσονδήποτε άμυδρώς, καί κατά 
τήν ζοφερωτέραν περίοδον τής ιστορίας ήμών. Ή δύναμις αΰτη διετή- 
ρησε καί τήν ποίησιν διά μέσου τών αιώνων, διά μέσου τών εθνικών' 
δοκιμασιών, σχεδόν άσάλευτον κατ’ ουσίαν, αν όχι τήν αυτήν κατά τόν 
εξωτερικόν πλούτον καί κατά τήν τελειότητα τής τεχνικής διαπλάσεως, 
τήν ποίησιν, δηλονότι τήν μυστηριώδη χάριν τήν έκφράζουσα,ν διά τού 
λόγου, μουσικώς ή πλαστικώς, τάς ίσχυροτάτας συγκινήσεις. Αί Μούσαι 
μετέστησαν, άληθώς, εις ξένα κλίματα, καί εις νέας πατρίδας έπολιτο- 
γραφήθησαν όμως τά πάτρια χώματα ποτέ δεν έγκατέλιπεν έξ ολοκλή
ρου ή Μούσα τής ΓΙοιήσεως. Εις κάποιον παραμ-ύθι τής Κρήτης ή 
νεράιδα διά ν' αποφυγή τάς στιβαράς χεϊρας τού κρατοΰντος αυτήν νέου 
χωρικού λυρωδοΰ μεταβάλλεται διαδοχικώς εις σκύλον, εις δφιν, εις πΰρ, 
ύποδύεται παντοίας μοροάς’ αί χεϊρες τοΰ εμπνευσμένου λυράρη τήν 
κρατούν δυνατά, μέχρις ό'του γλυκοχαράζει, λαλεϊ ό πετεινός’ ή νεράιδα 
τότε αναλαμβάνει τό αληθές αύτής σχήμα, καί απομένει ώς τοιαύτη 
κτήμα τού κατέχοντος. Ώς ή εξωτική τοΰ παραμυθιού, είναι ή Έλληνική
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,^οιησις. Μεταμορφώσεις μόνον ύφίσταται. 'Η εθνική ψυχή αγωνίζεται νά 
τηνκατακτηση ύπό το κάλλιστον αύτής είδος, καί έν καιρώ τής νυκτός· 
αλλα πάντοτε τήν κρατεί.

2
Εις ποιαν κατάστασιν διετέλει ή Ελληνική ποίησις κατά τήν έπίσηαον 

στιγμήν, ητις'έκλεισε τόν μεσαιώνα καί ένεκαίνισε τήν νεωτέραν εποχήν; 
. Ιρείς διάφοροι τύποι έξέφρασαν τό ποιητικόν πνεύμα τού Βυζαντίου’. 
Ο αρχαϊκός ή αρχαίζων·· ό θρησκευτικός· ό δημοτικός τύπος. Ό πρώτος 

τύπος περιλαμβάνει, ώς γνωστόν, ποιήματα εις αρχαία ή νεότερα αέτρα 
προϊόντα δουλικής μιμήσεως, περίτεχνα, άλλ’ 'άμουσα θεματογραφήματα’ 
γυμνά φαντασίας, ψυχρά, αναιμικά. Ό δεύτερος τύπος περιλαμβάνει 
την ιεραν ποίησιν, ήτις, εις γλώσσαν πολύ άπλουστε'ραν τής ψευδοκλασι- 
κης και εις ιδιάζοντας ρυθμούς, παρήγαγεν ύψηλά έργα καί ύμνους άμιλ- 
λωμενους προς εκείνους τών περίφημων λυρικών τών αρχαιότερων χρό
νων. Ιον τρίτον τύπον μάς παρέχουν τά έργα τής ποιήσεως τά συντεθει
μένα εις την ,ωντανήν^ γλώσσαν τοΰ λαού’ εις γλώσσαν μέχρι τής 
σήμερον αποτελούσαν τήν βάσιν τής εθνικής καί τής ποιητικής ημών 
γλωσσης, και εις τα μέτρα τής νεωτέρας ήμών στιχουργίας. Ή ποίησις 
αυτη^διηρμηνευσε, κατά τό μάλλον ή ήττον, μέ θαυμαστήν άπλότητα 
μορφής, ,ωηρότητα εικόνων, καί μελωδικότητα, τά αισθήματα και τάς 
ονειρο77θ?.τ;σ£’ς τού συγχρόνου βίου.
_ Και οι δυο κλάδοι, ό εκκλησιαστικός καί ό δημοτικός, τής βυζαντι

νής ποιήσεως,, της μόνης αξίας τού ονόματος, τής εύμοιρούσης εις φαν- 
3ασΐαζ’,ε:ς Ζ*’ 6ί? πρωτοτυπίαν, άνεπτύχθησαν, καί οί δύο
όλως διολου χωρισμένοι άπό τήν άρχαίαν Ελληνικήν ποίησιν, καί κατά 
την μορφήν και κατά τό περιεχόμενον. 'Η ύμνογραφία τών Ρωμανών 
και των Δαμασκηνών παραβάλλεται προς τήν ένθεον Μούσαν τών Δαβίδ 
και των ΙΙινδαρων. Τα δημοτικά μας τραγούδια, τά αύτοφυή καί άπε- 
ριτεχνα, αναπολοΰσιν ώρισμένους ούσιώδεις χαρακτήρας τής αρχαίας 
τέχνης και χρησιμεύουν, εις τούς κρίνοντας καί τούς συγκρίνοντας, προς 
•αποδειξιν τής ταυτότητος τής Ελληνικής ψυχής διά μέσου τών καιρικών 
μ,εταοολών καί καταστροφών. 1

Έκ πρώτης δψεως περίεργον φαίνεται πώς ή γνώσις τής Ελληνικής 
αρχαιοτητος, πώς ή θεραπεία τών αθανάτων προγονικών άριστουογηαά- 
,ων όχι μόνον δεν παρήγαγε σχεδόν τίποτε γενναίον έν τή βυζαντινή 
ποιήσει, αλλα καί επενήργησεν ώς πνοή σιμοΐώ αποξηραντική πάσης 
εμπνευσεως καί δημιουργίας. Ένω άπ’ έναντίας ή άρχαιομάθεια αύτη. 
μετενεχθεισα εις τους λαούς τής Δύσεως, καί ύπ’ αύτών τών έκ Βυζάν
τιου διδασκάλων, παρήγαγε τήν ’Αναγέννησιν, συνετέλεσεν εις τήν έαφά- 
νισιν τών ωραίων καί τών μεγάλων έργων τής ποιήσεως καί τής τέχνης, 
ίσως οεν είναι ουσχολος ή εζζγζσις τού ©αίνο αίνου.

Ο σπόρος τής , Ελληνικής αρχαιότητας δέν γονιμοποιείται πίπτων 
κατα πετρών, άλλα ριπτόμενος εις έδαφος άρμόδιον πρός άνάπτυξιν τού 
θαυμάσιου δένδρου, τοΰ πολυκάρπου καί’βαθύσκιου. Ελληνική άρχ’αιότης 

καί σχολαστικότης δέν συμβιβάζονται. Ό συνδυασμός τών δυο τούτων 
στοιχείων δύναται ’ίσως νά παραγάγη χρήσιμα έργα έν ώρισμένω κύκλω 
νοήσεως, άλλ’ ούδέποτε θά δυνηθή νά πλάση τό Ώραίον, τού οποίου 
ύψηλοτάτη έκδήλωσις ή ποίησις. 'Η Εύρώπη ώφελήθη από την κληρο
νομιάν τής Ελληνικής άρχαιότητος, διότι έλευθέρως τήν ^χρησιμοποίησε, 
καί εξακολουθεί νά τήν χρησιμοποιή ώς άπλούν μέσον μονον, ως Λλα,ν- 
θαστον οργανον πρός πραγματοποίησή τών ίδιων σκοπών, πρός αναδειζιν 
τής ιδιοφυίας έκάστου τών λαών της.’Αλλά δέν τήν καθιέρωσεν αφιλοσο- 
οως ώς σκοπόν, δέν τήν έπροσκύνησε τυφλώς ώς εϊδωλον, καθώς επραςαν 
οί λόγιοι τοΰ Βυζαντίου, καθώς άκόμη πράττουν οί άπόγονοι, αυτών. Οι 
λαοί τής Εύρώπης έμεγαλύνθησαν διά τής Ελληνικής παιδευσεως, διότι 
άφωμοίωσαν τήν παίδευσιν ταύτην πρός τό πνεύμα καί τόν βίον αυτών' 
ένω οί σοφοί τοΰ Βυζαντίου έπεζήτουν νά άφομοιώσωσι τόν βιον και το 
πνεύμα αύτών πρός τήν παίδευσιν ταύτην.’Ίσως είναι λεπτή η διάφορά 
τής άποχρώσεώς μεταξύ τούτου καί εκείνου τοΰ τρόπου τής προσοικειωσεως 
τοΰ άρχάίου ιδεώδους· άλλ’ ικανή διά νά προκαλέση, εις μέν την πρωτην 
περίπτωσιν. γέννησιν γνησίων καλλιτεχνημάτων, εις δέ την δευτεραν, 
άρχαιοζήλων μόνον θεματογραφιών. ’Ολίγοι στίχοι τού Σολωμοΰ παρα 
στατικώτερον εκφράζουν ο,τι ένταύθα θέλω νά εί’πω. Ο ποιητης φαντά
ζεται οτι θ’ άκούση εις τήν μοναξίαν, ενώπιον τής μεγάλης φυσεως^ υπο 
τά δένδρα καί παρά τά ρείθρα, τήν φωνήν τοΰ Όμηρου, έμψυχουντος 
τήν φύσιν. Κάθε ρείθρο, λέγει:

Κά&ε ρεΐ&ρο έρωτεμένο, 
Κά&ε αύρα καθαρή, 
Κά&ε δέντρο εμψυχωμένο 
Μέ το φλίφλιομα όμιλεΐ.

Κι’ δπον πλέον μοναχιαομένοι 
Είναι οί βράχοι οιγαλοϊ, 
Μήνιν άοιδε ϋ-έ ν άκούοιμ 
Νά οον ψάλΐ] μια φωνή !

'Ως νά θέλη νά μάς ε’ίπη ό ποιητής πού πρέπει να το ενωτισθωμεν 
αύτό τό «μήνιν άοιδε», πού πρέπει νά τήν άναζητήσωμεν την αποκα- 
λυψιν τής σοφής ποιήσεως. Εις τήν ψυχήν τής μεγάλης φυσεως,^εις τους 
έρωτας τών ρείθοων, εις τού? διαλόγους τών δένδρων,^ εις τας αύρας, εις 
τήν βαθεΐαν σιγήν τής μονώσεως, εις ότι βλέπομεν έξω ημών και γύρω 
μας, εις ότι μυστηριωδέστερον άκούομεν εντός ήμών. Αλλα προς το 
θαύμα τοιαύτης άποκαλύψεως εύνόητον ότι δέν άρκοΰσιν αί σελίδες των 
αρχαίων συγγραφέων καί τά σοφά βιβλία καί ή σχολική παιδευσις.

3
Έκ τών τριών τύπων τής βυζαντινής ποιήσεως ό μάλλον ενδιαφέρων 

ήμάς είναι ό τής δημώδους ή λαϊκής ποιήσεως' διότι ουτος, αντιθετως 
πρός τήν ίεράν ποίησιν, παρέμεινε καί άνεπτύχθη γενναιως μετά την 
"Αλωσιν. Ή δημώδης Μούσα είναι ή μόνη χαρακτηριστική τής νεοελ-
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ληνικής ποιήσεως θεότης' χρησιμ,εύει ώς όρμητήριον πρός έπιτέλεσιν γεν
ναίων πνευματικών άθλων, ώς θεμέλιον προς οικοδομήν τών άριστων 
λογοτεχνικών μνημείων, μέχρι τών ημερών ημών. 'Η ποίησις αύτη απο
σχίζεται εις δύο συγγενείς τάξεις· εις τά προϊόντα της κυρίας καί αγνής 
ιθαγενούς Μούσης, ή οποία έμπνέεται αύτομάτως μόνον άπό τό παρόν, 
ΖωΡ'? ζ« έπίδρασιν έπ’ αύτής ξένη τις φιλολογία' καί άπό τά έργα 
τά ές ήμισείας δημοτικά καί λόγια, άτινα προς τήν καθ’ αύτό λαϊκήν 
γλώσσαν καί έμπνευσιν συνδέουσι παρείσακτα στοιχεία, είτε έκ τής 
άρχαιοτέρας φάσεως τής γλώσσης, είτε—τό ούσιωδέστερον—έκ τής συνά
φειας τού Ελληνικού κόσμου πρός τόν πολιτισμόν τής Δύσεως. Οί άνώ- 
νυμοι καί άγνωστοι ποιηταί, οί άνήκοντες εις τήν πρώτην τάξιν, άπο- 
κρύπτουσι τήν ίσχυράν των άτομικότητα ώς διά νά καταστήσωσιν εις 
ήμας ζωηρότερον καταληπτήν, μή περισπώντες άλλαχού τήν προσοχήν, 
τήν καθολικήν ψυχήν τής πατρίδος. 'II τάξις αύτη προσλαμβάνει καθα- 
ρωτάτην καί καλλίστην ύπόστασιν εις τά λεγάμενα δημοτικά τραγούδια 
τής Ηπείρου. Ή δέ άλλη τάξις ή σχολή, τήν όποιαν θά ήδυνάμεθα νά 
καλέσωμεν Έλληνολατινικήν, έπιζήλως ακμάζει εις τινα έργα τής Κρη
τικής ποιήσεως, γνωστών ποιητών έργα τεχνικώτερα, καί φέροντα τήν 
σφραγίδα, κατά τό μάλλον ή ήττον ζωηράν, τής άτομικότητος. Τών 
γνησίων δημοτικών ασμάτων, έν συγκρίσει πρός τά λαόγλωσσα στιχουρ
γήματα γνωστών ή καί άγνώστων στιχοπλόκων τής πρό τής Άλώσεως 
κα,ΐ μετ’ αύτήν, εποχής, είναι προφανής ή ύπεροχή' ώς θά ήτο προφανής 
η υπεροχή παρθένου καί άγριου τοπίου τής φύσεως ξένου πάσης άνθρω- 
πινης καλλιέργειας, έν συγκρίσει πρός τό έσωτερικόν πτωχικής τίνος 
κώμης, της όποιας ή αγροτική χάρις παραβλάπτεται άπό τήν πεζήν 
τύρβην τής μικρας κοινωνίας καί άπό τά άκαλαίσθητα ίχνη τά διακρινό- 
μενα εις τάς κακώς ρυμοτομημένας οδούς, εις τάς βορβορώδεις πλατείας, 
εις τά πληκτικά οικήματα.

Μόλις ολίγα προϊόντα τής τεχνικώτερον έπεξειργασμένης κρητικής 
ποιήσεως θά ήδύναντο νά παραβληθώσι πρός τά άτεχνα προϊόντα τής 
ορεινής Μούσης. Αλλά και τής δημοτικής ποιήσεως τών Βυζαντινών 
ανωτέραν κρίνουσι τήν θρησκευτικήν ποίησιν αυτών σοφοί έξερευνηταί 
τής Βυζαντιακής λογοτεχνίας. Τά ιερά έκείνα ποιήματα βέβαιον οτι δέν 
μεταδίδουσιν ήδη τήν συγκίνησιν, τήν οποίαν τό πάλαι' μετέδιδον τά 
άκούομεν, ψυχροί τήν καρδιαν, κακώς ψαλλόμενα εϊς τούς ναούς, ώς τά 
κατατριβέντα τεμάχια κλασικής μουσικής χυδαίως έκτελούμεν’ άπό τά 
βραχνόφωνα όργανα πλανοδίων μουσικών. Είναι δέ άλλως τε καί παρω
χημένης έποχής παρωχημένα προϊόντα' άλλ’ όμως έχουσι καί τό αίσθημα 
βαθύ καί τήν φαντασίαν άποκαλυπτικήν, προσεγγίζουσαν δηλονότι τήν 
ανωτάτην άντίληψιν τών πραγμάτων έν τή τέχνη, καί τήν ρυθμοποιίαν 
τεχνιχ,ωτέραν.

4
’Αλλά πρός άκριβή έκτίμησιν τών έργων τής δημοτικής Μούσης δέν 

πρεπει να λησμονώμεν ότι ένω τά θρησκευτικά ποιήματα έκείνα εύρον
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έδαφος προσφορώτατον προς άνάπτυξιν και επίσημον καθιερωσιν έν 
τω πολιτικιό ‘ καί τω κοινωνικό βίω τής έποχής, δίκην θεσμών τοΰ 
Κράτους, δλως τούναντίον τά δημοτικά τραγούδια διετέλουν έν συνέ
χει διωγμω, οστις έξηκολούθησε πολύν χρόνον μετά τήν πτώσιν τού 
Βυζαντίου, μέχρΓ καί τών ήμερών ήμών. Κατεφρονοΰντο, άπεκηρύσ- 
σοντο, παρετρέχοντο καί παρεσιωπώντο υπο τών πεπαιδευμένων ώς 
εύτελή, χυδαία, άγυρτικά, έξαμβλωματικά, αναρχικά. Και είναι 
θαύμα πώς περιεσώθησαν μέχρις ήμών δσα περιεσώθησαν. , Αρά γε 
πόσα έξ αύτών, ανεκτίμητα κειμήλια τής εθνικής ψυχής, άπωλέσα- 
υ.εν έκ τοΰ τοιούτου διωγμοΰ ανεπιστρεπτει ! «ΙΙρεπει νά πιστευσω- 
μεν, λέγει εις τών γενναιότερων ύπερμάχων τής εθνικής ψυχής, ότι 
δέν κατέχομεν άκόμη δ'λην τήν λαϊκήν φιλολογίαν τοΰ μεσαιώνος, 
καί πρό πάντων δτι άγνοούμεν τήν κατάστασιν τής φαντασίας τοΰ 
λαού εκείνου ».

Δεύτερον, δέν πρέπει νά λησμονώμεν οτι η δημοτική ποίησις τών 
Βυζαντινών είναι ή δημοτική ποίησις καί ήμών τών, νεωτέρων Ελλήνων, 
οΐτινες ε’ίμεθα οί άμεσοι κληρονόμοι εκείνων' κατ ακολουθίαν, ότι ή 
ποίησις αύτη δέν ειπεν άκόμη τήν τελευταίαν της λέξιν, δέν έξήντλησεν 
δλην τήν γονιμοποιόν της δύναμιν. Και δεν διατελει μεν, ως άλλοτε, 
εις τήν πρώτην αγνήν καί καθαράν μορφήν, άλλά προβαίνει και άνα- 
πτύσσετ’ έν συνδυασμό πρός άλλα στοιχεία σοφά και πρός άλλα μοι
χεία ξένα. "Ισως έγγίζει, άλλά βεβαίως δέν ήλθεν άκόμη ό καιρός διά 
νά καταμετρήση ό όξύνους ιστορικός δ'λην τήν εκτασιν τής ένεργείας καί 
τής έξελίξεως αύτής

ΙΙλήν τούτων, τρίτον δεν πρέπει νά λησμονώμεν ότι δια νά κατανοη- 
σωυ.εν τό κάλλος τής κυρίως δημοτικής ήμών ποιήσεως, δέν πρεπει νά 
τήν συγκρίνωμεν πρός τά τεχνικά καί τά περισοφα έργα τών άτόμων, 
άλλά ποός τά άνάλογα άφελή προϊόντα τών άλλων λαών. Ιναί άν έδι- 
στάζομεν ημείς νά άποφανθώμεν περί τούτου, θά διέλυε τούς δισταγμούς 
ήμών ή γνώμη όχι πλέον τών στενοκεφάλων θεματοφυλάκων τής βυ,αν- 
τινής μωροσοφίας, -άλλά μεγαλοφυών ποιητών και συγγραφέων τής 
Δύσεως, άλλά’τό κύρος σοφών καινοτόμων έρευνητών τοΰ πνεύματος τών 
διαφόρων λαών, ώς ό Γκαίτε, ό Σατωβριάνδος, ό Φωριέλ, ή Δορά 
Δίστρια, ό Μονταίγνιος, ό Μένδελσων, ό Θωμαζαίος, ό Μάρκελλος, και 
άλλοι. Κατ’ αύθεντικάς ομολογίας, τά δημώδη Ελληνικά τραγούδια 
μετά τών Σερβικών είναι τά ώραιότερα πάντων. Ο διάσημος Ταίν, συγ- 
κρίνων κάπου τά δημοτικά άσματα τών Γάλλων πρός τά δημοτικά 
άσματα τών Άγγλοσαξώνων παρεμβάλλει μεταξύ τής άναλυτικής, 
ισχνής, πεζολόγου σαφήνειας τών πρώτων, καί τής συνοπτικής και 
τόσον ποιητικής άσαφείας τών δεύτερων, τήν πλουσιαν λαμπουσαν 
καθαρότητα τών 'Ομηρικών επών. I Ιαραπλευρως, και μεταζύ τών δυο 
αντιθέτων πόλων τής φαντασίας τών λαών τούτων, δεν είναι άρά γε 
καί ή θέσις τών δημοτικών μας τραγουδιών, συντριμμάτων εποποιίας 
άπωλεσθείσης ή μή συναρμοσθείσης ά.κομη ;
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5
Περί τά μέσα τοΰ 15ου αϊώνος, όταν έπεσεν ή Κωνσταντινούπολή, ή 

δημοτική μας ποίησις ήρίθμει παρελθόν αιώνων δλων. Τής δημοτικής 
μας γλώσσης τήν έμφάνισιν θέλουν τινές νά συλλάβουν κατά πρώτον 
άπό του 600 μ. X. Ή ποίησις μας είσε'ρχεται εις άρμόζοντα δρόμον, 
μετά την εποχήν τών Είκονομάχων αύτοκρατόρων. Άπό ταύτης ή 
ανθρώπινη συνείδησις ά'ρχεται άναπνε'ουσα εις τό Βυζάντιον κάπως έλευ- 
θερώτερον, ένω συνάμα ά'ρχεται ή παρακμή τής θρησκευτικής ποιήσεως. 
Και αναπτύσσεται ή ποίησις έκεϊ, μόλις εξέλεξε τό άρμόζον προς έκφρα- 
σιν δργανον, τήν δημοτικήν γλώσσαν. Διότι ή ποίησις δέν τρέφεται παρά 
μέ τήν αμβροσίαν τής ζωής καί μέ τό νέκταρ τής ελευθερίας. Ή ζώσα 
γλώσσα ύστερον άπό ματαίας άποπείρας πεζογράφων ώς ό Κωνσταντίνος 
ό Πορφυρογέννητος, ό Μαλάλας, ό Θεοφάνης, προς άποδοχήν μέσης 
συμβιβαστικής όδοΰ, περιωρίσθη εις τήν ποίησιν. Ή ποίησις, επαναστα
τική, έκτος του σχολείου, γεννηθεΐσα άπό τάς σκηνάς και τάς θορυβώ
δεις διαδηλώσεις τοΰ Ιπποδρόμου, εϊχε διατηρήσει εις τόν ύπ’ αύτής 
διαμορφωθέντα εθνικόν δεκαπεντασύλλαβον στίχον τόν χαρακτήρα δρα
ματικής τίνος συντόμου και εντόνου στιχομυθίας, είχε διαδοθή άπό άκρου 
εις άκρον τής Ελληνικής ’Ανατολής, ειχεν αναπτύξει τούς διαφόρους 
αύτής κύκλους, τών οποίων επισημότατος ό Άκριτικός, ειχεν άναμιχθή 
εις δ'λας τάς φάσεις τοΰ νέου βίου’ έξύμνει τόν ήρωϊσμόν και τόν έοωτα, 
έθρήνει τόν άποχωρισμόν καί τόν θάνατον, ένεπνέετο άπό τάς εϊδωλο- 
λατρικάς παραδόσεις ή άπό τά χριστιανικά συναξάρια, άνέπλαττεν ή 
έ'πλαττε και αύτη μύθους, ένεκέντριζεν εις τον κορμόν της νέους κλάδους 
έςωθεν, ύφίστατο ξένας επιδράσεις άπό τήν ’Ανατολήν, άπό τήν Δύσιν. 
’Αλλά μόλις έδέχθη τό κτύπημα τής Όσμανικής κατακτήσεως, ή ποίη- 
σις αύτη, ώς ή γή εϊς τόν «.’Όρκον» τοΰ Μαρκορά, ποΰ τήν έ'σχισε κατά- 
βαθα ό σεισμός και δείχνει έξαφνα «έδώ χρυσάφι άπάρθενο κ’ έκεϊ καθά
ρια βρύση», ένω πρότερον έπιστεύετο πλασθεϊσα διά νά στολίζεται μέ 
χόρτα μόνον καί μέ άνθη, ή δημοτική μας ποίησις, πιστή έκδήλωσις 
τής έθνικής ψυχής, δέν παρημέλησε μέν ούδ’ έγκατέλιπε τά τέως προσ
φιλή αυτή θέματα τής άνυμνήσεως τής άτομικής ανδρείας, τής διαπύρου 
άγάπης πρός τήν ζωήν καί τοΰ θρησκευτικού δέους προς τόν θάνατον, 
αλλά προσθέτει νέαν σιδηράν χορδήν εις τήν χρυσήν λύραν της, τό άρμα- 
τωλικόν ιδεώδες, τόν πόθον τής Παλιγγενεσίας, και άπηχεϊ τήν βροντε
ρήν μονομαχίαν μεταςύ του "Ελληνος καί τοΰ Τούρκου.

6
Ό δημοτικός άοιδός πρό τής δακρυσμένης είκόνος τής Παναγίας, μέ 

δόσιν ύψηλής τίνος γαλήνης, προφητεύει τήν μέλλουσαν άνάστασιν : 
«Πάλε μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλε δικά μας είναι!» Ό ’Εμμανουήλ 
I εωργιλάς, Ρόδιος στιχουργός τοΰ «Θρήνον τής Κωνσταντινουπόλεως», 
α\τ>τε§Θτος μήνας τινάς μετά τήν Άλωσιν, δέν προοητεύει υ.έν αύτός, 

Στοά

άλλά ρητορεύει εϊς τό ποίημά του, προτρέπων τούς Χριστιανούς ηγε
μόνας ϊνα όμονοήσαντες συγκροτήσωσι νέαν σταυροφορίαν κατα του ασε
βούς σκνλλοτονρκον :

Νάχεν αστράψει ό ουρανός, ναχε καγή ή ώρα, 
"Ηλιος, Σελήνη μηδαμού νά μ’ είχαν άνατειλει 
Καί τέτοια μέρα μελανή νά μ' εϊχε ξημερώση· 
Εις τον Μαΐου τοΰ μηνάς στάς εικοσιν εννέα, 
Τρίτην ημέραν δολερήν που ανϋέντενεν ό "Αρης,

. . . . Έπήρανε τήν Πάλιν
Οί Τούρκοι, σκύλοι ασεβείς. "Ω συμφορά μεγάλη ! 
Τον Τούρκον αν άφήκετε τήν Πάλιν νά κράτηση, 
Θέλει γάρ πάλιν τό δεριόν καί δέλει δυναμώσει, 
Καί δέλει καταπιεί πολλούς δ σκύλος ώοαν δράκος. 
Λοιπόν παννψηλότατοι αύδένταις μου ρηγάδες 

’Αγάπην ολοι κάμετε νά πάτε στους έχ&ρούς σας, 
Καί τόν σταυρόν σηκώσατε σημάδι στάρματα σας...

Ό ποιητής παρατάσσει στίχους άπειροκάλους, αλλα θερμούς εδώ κ 
έκεΐ άπό ψυχικήν τινα οδύνην έπικαλεϊται τήν έπέμβασιν ολοκλήρου τής 
Ευρώπης πρός κοινήν έκστρατείαν θέλει τόν Πάπαν ύπέρτατον διευ
θυντήν αύτής’ καί τούτου γενομένου, βέβαιοί οτι πάντες οι ύποδουλω- 
θέντες θά δράξουν τά όπλα’ διότι δέν περιμένουν πρός τούτο, παρά νά 
ϊδωσιν, δπως είκονικώς τό έκφράζει εις ένα ίαμβοαναπαιστικόν στίχον,

Σημάδι, μέγα φλάμπουρον, τόν σταυρόν τοΰ Κυρίου !

Ό Γεωργιλάς ούτος χίμαιρας ετρεφεν δμως έξέφραζε τούς πόθους τής 
έθνικής καρδίας, δταν έλεγεν δ'τι οί δουλωθέντες δέν έπερίμεναν δπως 
δράξουν τά δπλα, παρά νά ϊδουν σημάδι μέγα, τό φλάμπουρον. 'II δια
φορά είναι δ'τι, κατά τάς ημέρας έκείνας, τό συμβολικόν φλάμπουρον έκρά- 
τουν δχι ξένοι, ""** ' ztri.r.......
μεσαιωνικήν σημασίαν τών 
τήν πτώσιν τοΰ Βυζαντίου, 
έκεϊ τήν πολεμικήν τέχνην, 
άρχαϊα γράμματα.

άλλ’ "Ελληνες, οί περίφημοι Στρατιώται. (Ήλέξις εις τήν 
πλανοδίων ιπποτών). Οί Στρατιώται, μετά 
μετηνάστευσαν εις τήν Δύσιν άνεγέννησαν 
ώς οί "Ελληνες διδάσκαλοι άνεγέννησαν τά

Διωγμένος έκ της πατρικής καί λατρευτής εστίας, 
Πλανάται εις τήν ξενητιάν κι' αδιάκοπα βογγαει, 
Καί ληομονών καί τάς πληγάς καί τοΰ έχ&ροΰ τήν νίκην 
Θρηνεί στήν ατιμίαν του κ3 εϊς τον χαμένον γάμον. 
Καί σφιγγών στήν ηρωικήν παλάμην του τό δόρυ, 
Καλεΐ στήν μάχην τόν έχ&ρόν, περιφρονεΐ τόν Άρην, 
Καί τήν ιρυγήν του τήν πέτα διά ν' άκουσϋή στον κόσμον.

Οί στίχοι ούτοι εύρίσκονται εις τό νεώτερον περισπούδαστον 
άθα «Άϋήναι καί Βυζάντιον», διά τοΰ όποιου εισαγόμεθα 

βιβλίον τού 
εις τον 70ν



364 Ποικίλη Στοά 365

τόμον της Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης- τούς μετέφρασεν άπό τό Λατινικόν 
πρωτότυπον ό ’ίδιος συγγραφεύς, ό κ. Σάθας. Άλλ’ ό Λατινόφωνος ποιητής 
τών στίχων τούτων "Ελλην είναι- εις έκ τών διδασκάλων τής ’Αναγεννή
σεως, και τών κορυφαίων αντιπροσώπων τοΰ Ελληνικού πνεύματος εϊς 
τάς δείνας ήμέρας έκείνας. Είναι ό έκ Βυζαντίου εύπατρίδης Μιχαήλ 
Μάρουλος, άοιδός "Γμνω,ν φιλοσοφικών, ήλιολατρικών. Προσεπικαλείται 
ύπό τών συγχρόνων του poeta divinus, «θείος ποιητής», και εύλόγως 
τιμάται ώς ό αληθής πατήρ τής νεωτέρας λυρικής ποιήσεως. Θαυμά- 
ζουσι τά έργα του ό Έρασμος και ό Άριόστος, μαθητής δέ καί μιμητής 
αύτού είναι ό περικλεής Ρονσάρ, ό ανακαινιστής τής Γαλλικής ποιήσεως 
καί τής Πλειάδος αρχηγός. Ό Μάρουλος έξεπαιδεύθη εϊς ’Ιταλίαν, προ- 
στατευόμενος τοΰ περιφήμου καρδιναλίου Βησσαρίωνος. 'Ωραίος τήν 
μορφήν καί ίπποτικός τόν χαρακτήρα, ώς περιγράφεται, μετά τόν θάνατον 
του προστάτου αύτοΰ, διήγε βι'ον πλάνητα στρατιώτου- ύπηρέτησεν εις 
τό τάγμα τών Ελλήνων μισθοφόρων ύπό τόν Σπαρτιάτην οπλαρχηγόν 
Νικόλαον Ράλλην. Εϊς ΦλωρΓεντίαν τόν έδεξιώθη εύμενε'στατα ό Λαυ
ρέντιος ό έκ Μεδίκων, ήράσθη δέ αύτοΰ ή θυγάτηρ τοΰ γραμματέως τής 
Φλωρεντινής Δημοκρατίας ’Αλεξάνδρα Σκάλα, κόρη ώραία, πλειότερον 
σοφή ή ώραία, κάτοχος καί τής Λατινικής καί τής Ελληνικής γλώσσης, 
εϊς τήν οποίαν καί έστιχούργει. Τήν Αλεξάνδραν περιπαθώς ήγάπα ό 
διάσημος ’Ιταλός συγγραφεύς ‘Άγγελος ΙΙολιτιανός, καί πολλούς έρωτι- 
κούς στίχους ένεπνεύσθη έξ έκείνης- άλλ’ αύτη προέκρινεν αύτοΰ τόν έπί- 
ζηλον "Ελληνα ιππότην- τούτου έγινε σύζυγος. Τόν θάνατον τοΰ Μαρούλου 
περί τά τέλη τοΰ 1499 έθρήνησεν ό Ρονσάρ δι’ έξοχου επιταφίου ύμνου, 
τόν οποίον έπιγράφει προς τόν Μάρουλον, «Capital!! et poete Grec 
tres excellant». Έν αύτω προσκαλεί τάς Μούσας νά έπινεύσωσιν δπως 
βρέχν) παντοτεινά έπί τοΰ τάφου έκείνου τό γλυκό μάνα, τό γλυκό μέλι, 
καί ή γλυκεία δροσιά. Μολονότι ό τάφος του, λέγει, μόνον τό όνομά του 
κατέχει- διότι ό Μάρουλος ζή εις τά Ηλύσια, συντροφεύω-; τόν Τίβουλλον 
μέ τήν Δηλίαν του, καί τόν Προπε'ρτιαν μέ τήν Κυνθίαν του. Γεννηθείς 
εις τάς οχθας τοΰ Ελλησπόντου, τόσον ώραία έψαλλεν, ώστε, "Ελλην, 
ύπερέβη τούς παλαιούς Λατίνους: «’Αγαπημένε μου, γιά δσα ώραία 
έμαθα μέσα στούς στίχους σου, λάβε, σου χαρίζω αύτές τις πράσινες 
δάφνες, τά δροσάτα κρίνα, καί τά δροσερά τριαντάφυλλα».

7

Ούτω θρηνεί ό μαθητής τον διδάσκαλον, δστις έπροτίμησε τήν Λατι
νικήν γλώσσαν, ώς ό ίδιος λέγει, διότι, δταν έγραφεν, Έλληνική πατρίς 
καί "Ελληνες άναγνώσται δέν ύπήρχον, έπρεπε δέ νά. άναγνωσθή ύπό 
τών έν Εύρώπγ, πολυαρίθμων οπαδών τού Ελληνισμού, τού οποίου ήτο 
ιεροφάντης.

Διότι ή ποίησις τοΰ Μαρούλου είναι γεμάτη άπό τήν μυστικήν λατρείαν 
τής φύσεως καί τών Ελληνικών θεών, φιλοσοφική ή μάλλον θεοσοφική

ποίησις, δυσκολοκατάληπτος εις τούς άμυήτους, ώς ύπέρτατον θεόν 
δοξάζουσα τον πατέρα "Ηλιον.

Τις ειν' αυτή που ο' άρπαξε, ψυχή, νέα μανία; 
Διατί τόσον αίφνήδια έρρίμαξεν ό νους μον, 
Καί τό βαρύ τό στήάός μου τρομακτικά βογγάει ; 

νΩ! Τί τρεμούλα παγερή περνάει τά κόκκαλά μου ; 
Μακράν στα&ήτε, βέβηλοι, νά ! 'Ο Θεός έφάνη, 
Νά! Οι ναοί έσείο&ηκαν εις ταίς κρυφαίς σπηλιαίς μας, 
Καί τό βουνόν τοΰ Παρνασσού συθέμελα βρυχαται. 
Πάλιν έκαταδέχτηκεν ό Απόλλων νά γυρίση 
Εις τά παλιά λημέρια του, νά ζωντανέψη πάλιν 
Τό σπήλαιον που τό βοσκεν αιώνια σαπίλα.
Πάλιν έμΛνέει τάς ψυχάς τών σοβαρών ανθρώπων, 
Καί φωλιαστός στά σωθικά στρέφει, γέννα τόν οίστρον, 
Όπου ποτίζει την καρδιάν μέ βακχικήν μανίαν, 
Καί την ψυχήν μας συγκινεΐ, πιέζει, καί συντρίβει . . . 
Άλλ3 ή ακμή ή παλαιό, εις τήν σιγήν έχάθη, 
Κ3 οί άρρωστοι έξέμαθαν τό φώς ν3 άναζητώσι . . . 
Ελάτε ν3 άγκαλιάσωμεν τους πατρικούς θεούς μας, 
Καί πρώτον τόν μονογενή που μ3 άοβεστον λαμπάδα 
Τόν κόσμον ολον κυβέρνα, τόν Ήλιον πατέρα !

Ό Μιχαήλ Μάρουλος δέν συνδέεται άμέσως πρός τήν ιστορίαν τής 
νεωτέρας'Ελληνικής ποιήσεως, κατέχει δ’ έξαιρετικήν καί μοναδικήν θέσιν 
έπί του Παρνασσού, είδος τι Λατινοφώνου Κάλβου τής ’Αναγεννήσεως. 
Ένέμεινα εις τούτον, όχι μόνον διότι οί στίχοι του ένέχουσι κάτι τι έκ 
τής έμπνεύσεως τών συγχρόνων φοιβολήπτων, άλλά διότι ό ποιητής 
αύτών, ποιητής έν ταύτω καί στρατιώτης, συμβολίζει μάλλον παντός 
άλλου, τήν ένέργειαν τοΰ Ελληνικού πνεύματος κατά τούς χρόνους έκεί— 
νους, δεικνύει δέ οτι καί τής έν τή Δύσει ποιήσεως ή άναγέννησις 
"Ελληνα δοξάζει ώς ένα έκ τών μάλλον άξιοθαυμάστων μυσταγωγών 
αύτής. Καί θά έλεγα οτι καί κατά τόν αιώνα ήμών τούτον ή μεγάλη 
ιεροφάντις τής άναγεννωμένης αύθις έν τή Εύρώπη ποιήσεως είναι ή Ελλάς.
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Άλλ’ οί τελευταίοι ξενόφωνοι στόνοι τής είδωλολάτριδος κιθάρας τού 

Βυζαντίου ραψωδού συνεχέοντο πρός τά πρώτα λαλήματα τής ορεινής 
λύρας, τά οποία γνωριμώτατα καί τώρ’ άκόμη άντηχοΰσιν εις τά ώτά 
μας ώς μητρικόν νανούρισμα καί ώς πολεμιστήοιον σάλπισμα. Έν τω 
μεταξύ οί "Ελληνες Στρατιώται, οί είδωλολάτραι καί ήλιολάτραι, καί 
μισόχριστοι, ο’ίτινες άπεθαυμάζοντο εις τάς ζένας αύλάς, ώς πρότυπα 
πολεμιστών, καί παρείχαν τάς άνεκτιμήτους έκδουλεύσεις των εις ήγε- 
μόνας και εις δημοκρατίας έν Γαλλία καί έν ’Ιταλία, ύπεχώρουν βαθμη
δόν πρό τών χριστιανών Άρματωλών. Οί άρματωλοί, εις τάς όρεινάς 
καί δυσυποτάκτους Έλληνικάς χώρας, όπου ή δεσποτεία τών Τούρκων 
ονομαστική μάλλον ήτον ή πραγματική, άλλοτε μέν ώς έντολοδόχοι τών 
δεσποτών, άλλοτε δέ ώς έπανάστάται, ώς κλέφτες, διετήρουν άσβεστον



τό πυρ του πολέμου και τοΰ φρονήματος. 'Αρματωλοΐ και κλέφτες απο
βαίνουν ούτω δροι συνώνυμοι. Ό άρματωλός γίνεται κλέφτης, κατά τάς 
περιστάσεις, και ό κλέφτης άρματωλός.'Όσον προχωρούν οί καιροί τόσον 
τά δύο συγγενή στρατόπεδα συνδέονται πρός άλληλα καί ταυτίζονται, 
μέχρις δτου άμφότερα συνεργάζονται έν ταύτω πρός άπελευθέρωσιν της 
Ελληνικής φυλής άπό τών Τούρκων καί της Ελληνικής ποιήσεως άπό 
της σχολαστικότητος.

(Νοέμβριος 1901) ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

« ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ®

< Κλ. φ
---- «----

I 'Ισπανοί έχουν μίαν παροιμίαν, ής την έν 
τω πρωτοτύπω φράσιν δέν ενθυμούμαι, άλλ’ ής 
ή έννοια είναι Λ έξης· «τό <ίώρα είναι άγγεϊον 
κρνΰτάλλινον, ίν ώ διαφαίνεται τό κάλλος τϊις 
ψυχής». Βεβαίως ή παροιμία αϋτιι, ώς καί Λ άνά- 
λογος ήμετέρα, «οια ή μορφή, τοιάδε καί ή 
ψυχή», δέν είναι άνευ έξαιρέόεως. Άλλ’ άναμφι- 
βόλως ή παρατιθημένη είκών της συμπαθεότά- 
της δεόποίνης ήδύνατο αύτή μόνη νά καθιερώόμ 
τόν κανόνα.

Δέν έπιτηδεύομαι τόν φυσιογνωμιστήν, ώς ό 
νϋν συρμός άπαιτεϊ, άλλα νομίζω ότι καί ό άδαέ- 

ότερος περί τάς φυσιογνωμίας καί ό ήττον παρατηρητικός, έπί τμ 
θέα της K“s Καλογερή, είναι άδύνατον νά μή μαντεύάη ότι, τό λεπτό · 
φυές καί ώσεί έτοιμον νά θραυσθρ είς τήν έλαχίστην πρόσκρουόιν 
πρός τά αισθήματα περικάλυμμα τούτο, περικλείει δύναμιν χαλυβδίνην 
ψυχικής άντοχής, άντλουμένην έκ τού πρός τό καλόν, τό ύφαλόν 
καί τό εύγενές έρωτος.

Τάς τρεις ταύτας ιδιότητας της ψυχής καί τοΰ νοϋ οί ήμέτεροι 
άθάνατοι πρόγονοι συνέδεον μέ τήν ιδέαν τής μουσικής. Λέγοντες 
μουσικήν, περιελάμβανον είς ταύτην, ού μόνον τήν περί τόν χειρι-

(Κατά νεωτάτΐ/ν φωτογραφίαν Boehringer).

όμδν καί τήν χοήόχν τών ήχων ικανότητα, άλλα και τήν πρός 
παν καλόν καί εύγενές ορμήν τής ψυχής καί τήν εις ταΰτα έπί- 
δούιν καί άνάπτυξιν τοϋ πνεύματος. Ό μουσικός παρ' αυτοΐς ήν 
φίλος, προότατευόμενος τών Μουσών. Λί Μοϋάαι δέ άντεπροσώπευον 
παν τό καλόν.
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Φύσις οϊα τής K“s Καλογερή δέν ήδύνατο ή νά άνήκη εις τήν 
μουσικήν, ύηό τήν εύρυτέραν αύτής έννοιαν. ’Ιδίως δμως εις τήν 
διά τών ήχων Απόδοσιν καί διάχυσιν τών αισθημάτων ώθει αύτήν 
ή φΰάις της. Τό κλειδοκύμβαλον, τό Αχάριστον και Ατελές τούτο 
όργανον, ύπήρξεν ή εκλογή της, καί ώς μάλλον Αρμόζον εϊς γυναίκα, 
άλλ’ ιδίως ώς μόνον όργανον, ένεκεν 'ίσα 'ίσα τών άτελειών του, δυνά- 
μενον νά άναδείξμ καλιτέχνην, τάς άτελείας ταΰτας διά τής έμπνεύ- 
σεως καί τής δυνάμεως τής έκφράσεως μέχρι πλεονεκτημάτων άνυ- 
ύοΰντα. Τό συστατικόν στοιχεϊον τού κλειδοκυμβάλου έδρεύει εις 
τήν ψυχήν τ°·θ τεχνίτου, διαχύνοντος αύτήν, ώς Αστραπήν, μέχρι 
τών άκρων τών δακτύλων του. Ύπέροχον πάθος, σταθερότης έκτε- 
λέσεως, σεμνή χάρις καί τρυφερότης πλήρης ποιήσεως χαρακτηρί
ζουν τόν Αληθή τεχνίτην. Δέν πρέπει μόνον είς τήν εύστροφίαν καί 
τήν ταχύτητα έκτελέόεως μεγάλου Αριθμού ήχων ή καί τούναντίον 
είς μόνην τήν έκφρασιν νά περιορίζηται ό τεχνίτης. Τόν καλόν συν-, 
δυασμόν τών δΰο τούτων ιδιοτήτων δέον νά έπιδιώκμ ό Αληθής τοιοΰ- 
τος, δστις ούτω μόνον άναδεικνμεται άξιος τοΰ ποθητού αύτοΰ τίτλου.

Δέν φοβούμαι νά μοΰ καταγνώόουν ύπερβάλλοντα ένθουόιαόμόν 
πρός τήν Κα>’ Καλογερή, διότι είμαι πεπεισμένος ότι ό άκούσας αύτήν 
έκτελούσαν καί διερμηνεύουσαν, Ιδίως τόν μέγαν Βετόβεν, τόν Τιτάνα 
τούτον τής θείας τέχνης, δέν δυναται νά μή Αναγνιορίσμ αύτμ τά 
Ανωτέρω πλεονεκτήματα, μεταξύ τών όποιων, δέν Αρνοϋμαι, κυριαρ
χεί ή πρός τήν έκφρασιν μάλλον μέριμνα, Αναγκαία συνέπεια τής 
ύπερευαι'σθησίας καί τής άγαν Αναπτύξεως τοΰ συναισθηματικού, 
αϊτινες χαρακτηρίζουν τάς νΰν άνωτέρας ύυχάς καί διανοίας. Τοΰτο 
ίσως ήδύνατο τις, λίαν αύστηρός καί δύσκολος κριτής, νά καταλο- 
γίσμ αύτμ ώς υπερβασίαν. Άλλ’ έγώ εύχομαι τοιαύτην ύπερβασίαν 
εις πάντα καλλιτέχνην πάσης τέχνης. Έπί τοΰ προκειμένου δέ ή 
πρός τήν έκφρασιν προσήλωσις τής καλλιτέχνιδος ούδόλως κατορθοΐ 
νά έλαττώνμ τήν Ακρίβειαν καί τήν σταθερότητα τής έκτελέσςως. 
Άλλως τε ή τελευταία αύτη ίκανότης Αποκτάται σΰν τώ χρόνω διά 
τής μελέτης, ής κατάχρηόιν, δύναταί τις εΐπεϊν, ποιείται ή καλλι- 
τέχνις, ή δέ πείρα διδάσκει τόν Αρμονικόν συνδυασμόν τής ίκφρά- 
σεως καί τής μηχανικής έκτελέσεως.

Ήδύνατο τις πολλά νά γράύη άναπτύσσων καί άναλύων τό 
τάλαντον τής K°s Καλογερή, άλλ’ ούτε ό χώρος τής πολυτίμου «Ποι
κίλης Στοάς», ούτε ό χρόνος μοί επιτρέπουν τοΰτο. Άρκοϋμαι δηλών 
ΑνεπιφυλΑκτως οτι ή Κ« Καλογερή είναι μουσικόν Απόκτημα διά 
τήν πατρίδα μας καί μέλλουάα δόξα αύτής, εύτυχεΐς δ’ είναι δσοι 
τήν Ακούουόιν έκτελοΰόαν, Ιδίως clans l’intimite

('Οκτώβριος, 1901) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ν· ΠΕΤΣΑΛΗΣ
Υ. Γ. Είς κάποιαν έφημερίδα Ανέγνωάα μίαν ημέραν διατριβήν 

χαρακτηρίζουόαν ού μόνον Αμαθή τήν Κα>' Καλογερή, Αλλά καί δυσά
ρεστοι’ μάλιστα! Δέν ύπάρχει μεγαλείτερος έπαινος διά τήν ύπερο- 
χήν άπό τάς επικρίσεις τών Αμαθών καί Αδαών. α. ν. π.

Ταϊς ΐεραϊς σκιαϊς τών μεγάλων τής Γεωργίας 
ήμών εύεργετών Παν. Τριανταφυλλίδη έκ 
Βυτίνης καί Δ. Καόάαβέτιι

ΑΜΑΝΙΤΑΙ

κόνιν άποτελουμένην ix, λεπτότατων κόκ-

ΑΜΑΝΙΤΑΙ +>

I ΑΜΑΝΙΤΑΙ, ώς γνωστόν, φύονται αύτομάτως είς τά 
δάση, κήπους, κτλ. κατά διαφόρους παραλλαγάς.

Παρατίθενται εϊς τάς τραπέζας τών γαστρίμαργων 
ώς θρεπτικόν καί γευστικόν εδεσμα, καίτοι ολίγον δύσ- 
πεπτον.

Οί άμανΐται άπό πολλοΰ εΐσήχθησαν είς τήν καλλιε'ργειαν, 
διά τής όποιας δυνάμεθα εις δλας τοΰ έτους τάς έποχάς νά 
εχωμεν τοιούτους καί παραλλαγής μή δηλητηριώδους. Ή 
μάλλον καλλιεργούμενη αβλαβής παραλλαγή τοΰ άμανίτου 

είναι ό agaricus campestris ή άμανίτης τών λειμώνων. Οί σπόροι 
τούτου όμοιάζουσι πρός λεπτήν 
κων, σπόρια όνομαζομένην 
κα! εύρισκομένην εϊς τά ε
λάσματα ύπό τό πιλίον τοΰ 
άμανίτου, τό όποιον στηρί
ζεται έπί τοΰ σπορρφόρου 
μίσχου, ού τό ύπόγειον μέ
ρος, μυκήλιον όνομαζόμενον, 
χρησιμεύει εϊς τόν πολλα
πλασιασμόν τοΰ άμανίτου. 
Τό πιλίον τούτου καλύπτε
ται άνωθεν διά μεμβράνης 
ύπολεύκου, έάν ούτος ήναι 
νεαρός καί παρήχθη εϊς τό 
σκότος, έν εναντία δέ·περι- 
πτώσει, αύτη είναι τεφρό- 
χρους, λεπτή καί ευκόλως 
άποσπάται κατά μικρά τε
μάχια. Τό κάτωθεν μέρος 
τοΰ πιλίου, δηλαδή τά έλά-
σματα, είναι έρυθροΰν καί άμαυροΰται μετά τήν συλλογήν, άντιθέτως
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πρός τόν άμανίτην τόν βολβώδη (agarico bulboso) τοΰ όποιου είναι 
λευκόν καί άποτελεϊ γνώρισμα της δηλητηριώδους ίδιότητος αύτοϋ. Γνώ
ρισμα επίσης τοΰ βολβώδους άμανίτου, δηλαδή τοΰ δηλητηριώδους, 
άποτελεϊ καί ό έκρέων χυμός θλιβομένου πιλίου,έάν ούτος ήναι γαλακτώ
δης, εάν δέ ή διαυγής, χαρακτηρίζει τήν άβλαβή καί καλλιεργουμένην 
παραλλαγήν τοΰ άμανίτου τών λειμώνων.

Οί άμανϊται δύνανται νά καλλιεργηθώσιν έν ύπαίθρω άπό τοΰ Σε
πτεμβρίου μέχρι τοΰ Μαίου έκεϊ δπου έφύοντο οί πέπονες, είτε εις βό
ρειον τοίχον, καθ’ δλας δέ τάς έποχάς είς σταύλους, άποθήκας, ύπό- 
γεια, ύπό θολούς καί στεγάσματα.

Πάντα ταύτα πρέπει νά ήναι καθαρά, εύοσμα, νά μή περιέχωσι^ξέ- 
νας ουσίας καί νά ήναι προσφάτως χρισμένα δι’ άσβέστου.*  **

* Κατά τόν Ρ. Decoppet τό καπνίζειν εντός τοΰ άμανιτώνος βλάπτει.
** Fratelli Ingegnoli (Corso Loreto, 45) Milano.

Διακρίνομεν δύο είδη άμανιτώνων, δηλαδή τούς μονίμους καί κινη
τούς. Οί τελευταίοι ούτοι κατασκευάζονται εντός καδίσκων καί^ κιβω
τίων ξύλινων.

Διά τήν καλ
λιέργειαν τών ά- 
μανιτώνδύοεϊναι 
οί σπουδαιότε
ροι παράγοντες, 
τό μυκήλιον καί 
ή παρασκευή 

τήςκόπρδυ.Τού
το χρησιμεύει εις 
τόν πολλαπλα
σιασμόν τοΰ ά
μανίτου άντϊ τοΰ 
σπορίου καί εύ- 
ρίσκεται; αυτο
μάτως ενίοτε είς 
τούς παλαιούς 
σωρούς τής κό
πρου .

Μυκήλιαπρο- 
μηθευόμεθα έκ 
γεωπονικών έρ-

γαστηρίων, είς τά όποια ταΰτα παρασκευάζονται.
ΙΊρός κατασκευήν άμανιτώνων μεταχειριζόμεθα η κόπρον ίππου φορ

τηγού καλώς τρεφομένου, ή ήμιόνου ή καί όνου, άρκεϊ αΰτη νά περιέχη 
ολίγα άχυρα καί πολλά ούρα. Οίονδήποτε είναι το είδος και η εποχή της 
καλλιέργειας, ή κόπρος πρέπει νά ζυμωθή τούλάχιστον επι 15 20 ή- 

μέρας κατά τόν χειμώνα. Ή κόπρος, άίροΰ μεταφερθή έκ τοΰ σταύλου 
είς μέρος προφυλαγμένον έκ τοΰ ήλιου καί τών βροχών διά στέγης, τί- 
θετα^έπί τοΰ έδάφους κατά στρώματα πλάτους 1 — 1,50 τοΰ μέτοου 
και μήκους αναλόγου, λαμβανομένης φροντίδος, δπως έξ αύτής άφαιρε- 
θώσι τ άχυρα, τά ξυλάρια καί έν γένει αί ξέναι ούσίαι. Τό αύτό πράτ- 
τομεν καί διά τά επόμενα ποσά κόπρου, άτινα θ’ άποτελέσωσι τόν δλον 
σωρόν, τόν όποιον κατόπιν άποσυνθέτομεν διά σκαπάνης, τρίβομεν, ίσο— 
πεδοΰμεν, άνασχηματίζομεν ούχί έν τή ίδια θέσει, άλλ’ ολίγον μακρύ- 
τερον, πιέζομεν ίσχυρώς καί ποτίζομεν κατ’ έπανάληψιν όμοιομόρφως.

Είς τόν σωρόν δίδομεν ύψος 0,70 — 1 μέτρον καί μετά οκτώ ημέ
ρας, κάτι ένωρίτερον ή κάτι άργότερον, άναλόγως τής θερμοκρασίας, 
αναστρέφομεν αυτόν έκ τοΰ πλαγίου κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε ή έ- 
ξωτερική έπιφάνεια ν’ άποτελέση τό έσωτεοικόν μέρος αύτοΰ. Μετά 
οκτώ ήμέρας έπιτυγχάνεται κατ’ αύτόν τόν τρόπον ούσία μελανωπή, 
όμοειδής, οσμής χαρακτηριστικής καί θερμοκρασίας 31° Κ. έπί τής ό
ποιας δυνάμεθα πλέον νά καλλιεργήσωμε> άμανίτας.

Κ Α Λ Λ ΙΕΡΓΕΙ A

ΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΗΣ τής κόπρου καθ’ ον τρό
πον εϊπομεν, μεταφέρομεν αυτήν είς τό όρισθέν μέ
ρος δΓ άμανιτώνα καί τήν θέτομεν κατά σωρούς 
παρά τήν βάσιν τοίχου, δτε ή έπιφάνεια τής κό
πρου άποτελεϊ μίαν μόνην, εννοείται, πλευράν. Οί 
σωροί έχουσιν ύψος έως 60 έκ., πλάτος έως 70 

■ έκ., άπέχουσι δέ άπ’ άλλήλων 50 έκ. καί καλύ
πτονται διά ψάθης ή άχυρων πρός διατήρησιν τής 
θερμοκρασίας, έάν ή καλλιέργεια γίνηται έν ύπαί
θρω. Έάν ό σωρός ήναι έπί τοΰ τοίχου, άρκεϊ ύψος

50 έκ. Κατά τόν σχηματισμόν τών σωρών τούτων, δστις γίνεται κατά 
στρώματα, πιέζομεν ίσχυρώς τήν κόπρον, κατόπιν δέ άφίνομεν αυτήν έπί 
τινας ήμέρας. ’Εάν ή κόπρος ήναι πολύ ξηρά, πρέπει νά καταβρεχθή. 
"Οταν φθάση τήν θερμοκρασίαν τών 18° — 20° Κ. καλύπτομεν αύτήν 
διά λεπτού στρώματος άμμου. Έν ή περιπτώσει θέλομεν νά ύψώσωμεν 
τήν θερμοκρασίαν, ποτίζομεν τήν κόπρον προσέχοντες, ώστε νά μή ύπερ- 
βή αύτη τούς 25°—30° Κ. διότι καταστρέφεται τό μυκήλιον. Όλίγας 
ήμέρας προ τής σποράς, ούτως είπεϊν, τών μυκηλίων, μεταφέρομεν αύτά 
έν άνοικτω κιβωτίω είς τόν άμανιτώνα, δπως άναζωογονηθώσι διά τής 
ύγρασίας καί θερμότητος. Κατά τήν στιγμήν τής σποράς σχηματίζομεν 
έπί τής έπιφανείας τοΰ σωρού, δηλαδη τοΰ αμανιτωνος, πολλάς όπάς,
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βάθους 4 έκ. καί εις άποστάσεις 20 — 30 έκ. Εντός τών οπών τούτων 
θέτομεν τό μυκήλιον, τό όποιον καλύπτομεν καλώς πιέζοντες τήν κόπρον 
καί ποτίζοντες αύτήν.

Εάν μετά 10- 
-12|ήμέρας?παρα- 
τηρήσωμεν έπΐ του 
σωροΰ λεπτά νή
ματα λευκά καλύ- 
πτοντα τήν επι
φάνειαν τοϋ άμα- 
νιτώνος,τοϋτο δη- 
) οί ότι τό μυκή
λιον έβλαστησεν.*  
Εν εναντία πεοι- • ι 

πτώσει έπαναλαμ- 
βάνομεν τήν σπο
ράν.

* Κατά τον Folco Bruni μετά τό χρονικόν διάστημα τών 10—12 ημε
ρών παρατηροΰμεν, σκαλίζοντες τό μέρος τής οπής, έά < άνεφάνησαν λευκά λε
πτά νήματα· τότε αφαιροΰμεν τό πλεΐστον τής κόπρου, δι’ ής έκαλύ'όαμεν τάς 
οπάς, δια&ρέχομεν τόν άμανιτώνα διά ποτιστηριού, καί προσΟέτομεν έλαφρόν 
στρώμα έκ φυτοχώματος έπΐ τού όποιου θέτομεν τήν άφαιρεΟεϊσαν κάπρον.

Αί κατόπιν πε
ριποιήσεις στηοί- 

άερισμόν τοϋ μέρους, εις τήν διατήρησιν θερμοκρασίας 
,ς αισθητής. Πρέπει ν’ άποφεύγωμεν 
; τήν άνάπτυξιν τών άμανιτών εύνοεϊ 

τινάς καί τήν συλλογήν τών άμανι-

σπορά έγένετο κανονική, ή επιφάνεια 
άμανίτης, όν διαδέχονται δύο, τρεις, 

εξέρχονται μέ τάς μικράς λεύκάς κεφαλάς των ώς

ζονται εις τόν 
μέτριας καί σταθερας καί ΰγρασίαι 
τόν πολύν άέρα καί τό φως, διότι 
τό σκότος. Διά τούτο περιποιήσεις 
τών κάμνομεν με τό φως λυχνίας.

Μετά ένα περίπου μήνα, άν ή 
έζογκοΰται, σχίζεται καί φύεται ό 
δέκα, εκατόν, οϊτινες 
τόσαι εκπλήξεις.

Ή συλλογή άρχεται μετά δύο ήμε'ρας, έάν οί άμανϊται εχωσι μέγε
θος ώοΰ περιστεράς, άλλως δέν συμφέρει ούτοι νά ήναι πολύ μεγάλοι, 
δηλαδή νά φαίνωνααι τά ελάσματα του πιλίου.

Ή παραγωγή έκάστου άμανιτώνος διαρκεϊ, κατά τούς D.Cavazza- 
D. Tamaro έπΐ 4-5 μήνας· είναι όμως καλόν νά σχηματίζωμεν νέους 
σωρούς μετά δύο μήνας, ώστε νά έχωμεν σταθεράν παραγωγήν καί νά 
καταστρέφωμεν τούς παλαιούς, όταν ούτοι δείξωσιν έλάττωσιν παρα
γωγής.

Ή κόπρος χρησιμοποιείται άπαξ' δυνάμεθα δέ δι ’ αύτής νά λιπά- 
νωμεν λαχανοκήπους καί ανθώνας. 'Όπως έπιτύχωμεν μυκήλιον πριν 
ή καταστρέψωμεν τον άμανιτώνα, πιέζομενκαλώς τον σωρόν διάλίσγου

J

καί διαιροϋμεν αύτόν εις τεμάχια διά σκαπάνης, τά όποια θέτομεν έν 
ύπαίθρω πρός άποξήρανσιν. Μετά ταΰτα μεταφέρομεν αυτά εις τήν 
σιταποθήκην, όπως τά χρησιμοποιήσωμεν έν καιρώ τω δέοντι. Διατη
ρείται ούτω τό μυκήλιον έπΐ 5—6 έτη. ’Εκ τών άνω έκτεθέντων εξά
γεται ότι οί άμανϊται καλλιεργούνται έντός του σκότους καί επί κόπρου 
άγωπύτου δηλαδή θερμής τήν όποιαν δυνάμεθα νά προμηθευθώμεν έκ 
τίνος βάθους καλώς συντηρουμένου κοπροσωροϋ κατά τήν περίοδον τής 
ζυμώσεως.

Περί τής καλλιέργειας τοϋ άμανίτου polyporus corylinus άπο- 
σπώμεν τά έπόμενα έκ τοϋ συγγράμματος τοϋ καθηγητοΰ Domenico 
Viviani :

«’Εντός τών καταφύτων λόφων Άλβάνου καί Φρακάτη, έτι δέ πε
ρισσότερον της Rocca di Papa, ούχί μακράν της 'Ρώμης, φύεται άμανί
της κυρίως έπΐ. παλαιών κορμών λεπτοκαρύας, οϊτινες έκ συμπτώσεως 
έκάησαν έλαφρώς. Οί χωρικοί ώφελούμενοι έκ της ίδιότητος ταύτης 
τών ρηθέντων δένδρων, καίουόιν έλαφρώς περί τά τέλη τοϋ Σεπτεμ- 
όοίου τούς παλαιούς κορμούς τών λεπτοκαρυών.

Έάν δλαι αί περιπτώσεις αί εύνοοΰσαι τήν άνάπτυξιν τών άμανι- 
τών ύποβοηθώσι τήν έργαόίαν ταύτην, δέν βραδύνουσι νά έξέλθωάιν οί 
μικροί άμανϊται έν άφθονία τοιαύτμ, ώστε πληροΰάιν όλόκληρον τόν 
κορμόν, έξακολουθοΰσι δέ ν’ άναπτϋσσωνται καί εις μεγάλην άπόστα- 
όιν μετά τοϋ κορμοΰ μεταφερόμενοι. Άνανεοϋντες έπΐ τού αύτοΰ κορ
μού τό καψάλισμα έπιτυγχάνουσιν ένίοτε δευτέραν, έτι δέ καί τρί- 
την συλλογήν. Ούχί πάντοτε μετά της αυτής έπιτυχίας άντικαθίάτανται 
οί κορμοί τής λεπτοκαρύας διά τών τής καστανέας καί τής δρυός. ΟΙ 
ποοετοιμαάΟέντες κορμοί πλήρεις άμανιτών άποάτέλλονται είς τάς πό
λεις, μόλις δέ οί άμανϊται ώριμάσωσι, συλλέγονται καί ούτως άποτε- 
λοϋάι τό γευότικώτερον έδεσμα τών τραπεζών».

Έν Γαλλία έ- 
πιτυγχάνεται διά 
τής καλλιέργειας, ά
μανίτης φαγώσιμος, 
ονομαζόμενος aga- 
ricus palomet. 
Ποός άπόκτησιν αύ
τοΰ έκλέγονται ά
μανϊται τελείως ώ
ριμοι, βράζονται έν
τός άφθονου ύδατος 4+ αμανιτων
έπΐ έν τέταρτον τής 
ώοας, μετά δέ ταΰτα, μόλις τό ύδωρ κρυώση, χύνουσιν αυτό έπΐ εδά
φους σκαφέντος έπιπολαίως καί σκιαζομένου ύπό δρυών πυκνοφύλλων. 
Μετά τινας ήμέρας φύονται οί αμανϊται.

Έν Σαλό παρά τήν λίμνην τής Γάρδης, κατασκευάζονται άμανι- 
τώνες ώς έξής. Είς μέρος πολύ σκιαζόμενον άνοίγεται λάκκος βάθους 
70 έκ. περίπου, πλάτους δε άναλόγου’ είς τόν πυθμένα αύτοΰ σκορπί-
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ζεται στρώμα πάχους 3 έκ. χώματος καλώς κοσκινισμένου, μετά δέ 
ταΰτα ριπτεται άσβεστος μη εσβεσμένη είς κατάστασιν κόνεως’ άκο- 
λούθως στρώμα κόκκων δάφνης, έξ ών άφγ.ρέθη τό έλαιον πάχους 15 
έκ., έπειτα κτυπάται τό σύνολον διά κοπανιστηρίου καί επαναλαμβά
νεσαι ή ίδια εργασία μέχρις ου πληρωθή ό λάκκος. Μετά την εργασίαν 
ταύτην διαβρέχουσιν αύτόν μέ ύδωρ έν τω όποίω διελύθη κόπρος βοός 
μετά μικράς δόσεως άσβέστου. II διάβρεξις επαναλαμβάνεται άπό 
καιρού εις καιρόν προς άποφυγην άποξηράνσεως τού έδάφους.

Επί τού τελευταίου στρώματος τοΰ άμανιτώνος τίθενται παλαιά 
οστά είς τρόπον, ώστε μόλις νά φαίνωνται έπί της έπιφανείας.

Μετά τινας ημέρας φύεται είδος τι αμανιτών, οϊτινες είναι εύχάρι— 
στοι είς την γεΰσιν καί άβλαβεϊς.

'Ως πρός τόν άμανίτην του έλαιοπυρήνος, τόν παρατηρηθέντα ύπό 
του καθηγητου Briganti εκ Νεαπόλεως καί ώς πρός τόν τρόπον τοΰ 
πολλαπλασιασμού αυτού, άναφέρομεν τά έπόμενα, παραλαμβάνοντες 
αύτά έκ τοΰ Annuario scientifico-industriale.

« Οταν ό έλαιοπυοήν τεθίϊ είς μέρη υγρά καί όκοτεινά, εκτεθειμένος 
είς τήν διάβρεξιν έξ ύδάτων τής βροχής ή Ακαθάρτων, φύεται τότε έπ’ 
αυτού είδος τι εκλεκτού άμανίτου. 'Ο έλαιοπυρήν άρχεται κατά πρώτον 
νά καλύπτηται υπό λεπτοτήτων λευκών νημάτων, άτι να διακλαδούνται 
καί περιπλέκονται καθ ολην τήν μάζαν. Μετά ταΰτα διευθύνονται 
οπού φθάνει ολίγον φώς καί ένούνται είς σειράς, είς είδος τι κώνου χα
λαρού καί σαρκώδους. Ό κώνος ούτος καλύπτεται είς τό όνοι άκρον 
ύπό πολυαρίθμων κόκκων συσσωρευμένων καί κεκαλυμμένων ύπό έλα- 
φροϋ τριχώματος».

Ο άμανιτης ουτος, εντελώς άβλαβης είς τό φαγητόν, είναι έκλε- 
κτον εδεσμα. Αναφύεται δ ευκόλως καί άφθόνως διά της τέχνης, ώς 
αύτός ούτος ό Briganti βεβα-.οϊ οτι πλειστάκις απέδειξε τοΰτο διά τών 
πειραμάτων του.

Είναι πολύ δύσκολον ν’ άποφασίσωμεν είς ποιαν οικογένειαν πρέπει 
νά κατατάςωυεν αύτόν διότι ή μορφή αύτοΰ είναι ούσιωδώς άνώμαλος. 
Ο καθηγητης Briganti θεωρών εν τω συνόλω τόν σχηματισμόν αύτοΰ 

και παρατηρών τας διαφοράς καί τάς ιδιότητας τής βλαστήσεώς του, 
ητις διαφέρει τής τών άλλων ειδών, κατατάσσει αύτόν είς τήν οικογέ
νειαν τού Agaricus ostreatus, όν πρός διάκρισιν ονομάζει monstru- 
OSUS. Περιγράφει δέ συγχρόνως σκώληκά τινα σητός προσβάλλοντα 
τόν άμανίτην τούτον.

Οι γαστρονομοι επιτυγχάνουσι κατά τόν έξής τρόπον έτερόν τινα 
αμανιτην επι τοΰ ελαιόκαρπου. Λαμβάνουσιν έλαίας τινάς, ούχί πε- 
πλυμένας, ολίγον ξηράς, άφίνοντες αύτάς νά ζυμωθώσιν. 'Οσάκις έπι- 
θυμήσωσιν άμανιτας φέρουσι τάς ελαίας είς μέρος σκιερόν, σχηματί- 
ζουσιν αυτάς εις σωρόν επίπεδον και διαβρέχουσιν αύτάς άφθόνως. Επί 
τινα χρόνον αφινουσιν αυτάς κεκαλυμμένας διά σανίδων. Διά τοΰ τρό
που τούτου έπιτυγχάνουσιν άμανιτας φαγώσιμους είς όλίγας ήμέρας.

Ιδού πώς πρέπει νά ενεργήσωμεν διά νά έπιτύχωμεν μυκήλιον κατά 

τινα περιγραφήν τής GazettG d6S campagnes.
«Λαμόάνομεν πλάκα ύέλου καί διαβρέχομεν αυτήν έλαφρώς, μετά δέ 

ταΰτα τοποθετοϋμεν έπ’ αύτής άμανιτας τινάς, άφαιροΰντες πρότερον 
τούς σποροφόρους στύλους καί ότρέφοντες τό κοίλωμα τών πιλίων αυ
τών πρός τήν πλάκα Έκ τών έλασμάτων άποδπώνται τά σπόρια καί 
προόκολλώνται έπί τής ύέλου δπου ταχέως Αναπτύσσεται τό μυκήλιον, 
τό όποιον φέρει λεύκάς ραβδώσεις. Μόλις σχηματισθή, Αποδπάται έκ 
του έλάόματος τής ύέλου, φυλάττεται καί μεταφέρεταιπαντοΰ.»

Έν Νεαπόλει εύρίσκονται λίθοι τινές, έπί τών όποιων, καίτοι διαρ
κώς ύγρών, άναπτύσσονται άμανιται φαγώσιμοι. ,

Τά διάφορα είδη τών παρ’ ήμΐν φυομένων άμανιτών ούδόλως έχουσι 
μελετηθή, καίτοι πολλά τούτων είναι άβλαβή καί γευστικώτατα, ώς λό
γου χάριν τά κοπραμητιτα και τά ϋα.άαρομαητα.

Εϊπομεν ότι δέν έχουσι μελετηθή παρ’ ήμΐν οί άμανιται’ άλλά τί 
λέγω ; 'Ημείς δέν ίχομεν μελετήσει άλλα σπουδαιότερα, ώς λόγου χά
ριν, τά διάφορα είδη τής άμπέλου καί τής έλαίας, γεωργικών κλάδων 
άποτελούντων μέγα μέρος έν τή εύημερίικ τοΰ γεωργικού ήμών , πληθυ
σμού. Καί όμως δέν έχομεν άμπελογραφίαν, ένω έχομεν τούς Τριαντα- 
φυλλιδείους Γεωργικούς' Σταθμούς, οϊτινες δυστυχώς παρεξέκλιναν του 
έπιστημονικοϋ αύτών σκοπού,μεθ’δλας τάς περί τού εναντίου διαβεβαιώ
σεις επιτηδείων τινών,μετατραπέντες είς άπλά κτήματα έκμεταλλεύσεως.

Συμπληροΰντες τά πεοι άμανιτών παρατηρούμεν, δτι εισέτι δέν έ- 
καλλιεργήθησαν ούτοι παρ ήμΐν εις ευρεϊαν οπωσδήποτε κλίμακα. Ισως, 
χάριν δοκιμής, νά έκαλλιέργησέ τις άμανιτας ή καντάρια, δπως τους 
λέγουσιν οί χωρικοί μας, προμηθευθείς έξωθεν τό μυκήλιον.

ΑΛΕΞ Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καθηγητής έν τή Βιομηχανική καί Εμπορική 
’Ακαδημία, τέως καθ. έν τω Αιδαόκ.’Αθηνών καί γεωπόνος 

τον «Έφηβείου Άβέοωφ»

..



ΘΟΥΡΙΟΝ

ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ

ΞΥΠΝΑ ! ΝηΣί πενεμμένο, ένδοξο καί ξακουΣτό,
Πές μας, ποΰ ’ν’ τά παλληκάρια,
Τών ΣπετΣών τά λεοντάρια

Ποΰ τόν Τούρκο πολεμοϋΣαν γιά τήν πίΣτη, τό Σταυρό.
ΏρμούΣαν μέΣα Στή φωτιά,
"Ανδρες, γυναίκες καί παιδιά

Καί Στ’ΑφριΣμένα κύματα το θάνατ’ ΑψηφοϋΣαν
"Ολοι μαζύ ή θάνατο ή λευθεριά ζητοϋΣαν.

Καί τή δόξα τών προγόνων,
Ποΰ κοιμάται πρό αιώνων

Ν’ ΛναΣτήΣουν ήθελαν, Στή γή τή μυρωμένη,
"Οπου ή Τουρκία τόΣον καιρό τήν είχε Σκλαβωμένη,

Καί τό αΐμά τους νά χύΣουν,
Τή ντροπή μας_γιά νά ΣβύΣουν !

«§>

Πές μας, ποϋ εϊν’ ή λάμψη Σου, ποΰ εΐν’ Λ λεβεντιά Σου, 
Οί ναύτες οί άτρόμητοι, τ’ άθάνατα παιδιά Σου ;

"Αχ ! Παντού νέκρα κ’ έρημιά,
Σέ δοξαΣμέν’ Ακρογιαλιά !

Έκεϊ, ποϋ ’Στ' άγια τά νερά, ΣπετΣιώτικο δελφίνι, 
ΏΣάν θεριό έβύθιΣε τό τούρκικο ντελίνι,

Ποϋ κάθε βράχος καί Σπηλιά,
"Ηταν ήρωϊΣμοϋ φωληάΙ

Στή γή όπου γεννήθηκε κ’ έλαμψ’ Λ Μπουμπουλίνα 
ΏΣάν άΣτέρι μαγικό, ώΣάν ούράνι’ άκτϊνα !

Καί τώρα νέκρα κ'έρημιά,
Σέ δοξαΣμέν’ Ακρογιαλιά !

!§*

Πές μας, γιατί ληΣμόνηΣαν Σήμερα τά παιδιά Σου, 
Πώς άγιο αίμα έβαψε τά γαλανά νερά Σου,

"Οτ’ ή Σημαία τοϋ Σταυρού
ΈθαυματούργηΣε παντού!

Ναί, γρήγορα ξεχάΣανε τά φοβερά ξεφτέρια, 
ΙΙοϋ μέρα νύχτ’Ακόνιζαν τής δίκης τά μαχαίρια.

Παντού τό βόλι Σφύριζε
Καί τήν Τουρκία φοβέριζε.

’Ελευθερίά μας δώΣανε Στό αΐμά τους βαμμένη I 
Μά ή δάφν’ ή Αθάνατη,
Τών ΣπετΣιωτών ή Ατίμητη ·

Σέ άπονη γή κείτεται, ξερή καί μαραμμένη !
(’Εν Άθήναις, 1900) ΑΣΠΙΧ

Η ΜΥΓΔΑΛΙΑ

ΜΙΑ μυγδαλιά μικρούλα κι' ΑνθοΣτόλιΣτη, 
Σέ περιβόλι μέΣα τό Γεννάρη
Τήν εύωδιά της γύρω ’Σκόρπαγε, 
Μεγάλων’Λ μικρούλα μέ καμάρι...

Μά μιάν αύγή ’λίγα χιονάτα πέταλα 
ΈκύλιΣαν ’Στό χώμα... μαραμμένα .. 
Σιγά, Σιγά Σωρός καί ταλλα ’πέΣανε 
Κι’ έμειναν τά κλωνάρια γυμνωμένα !..

"ΕτΣι κι' ό χρόνος Σάν διαβαίνη Αθόρυβα 
’Στό πλΑϊ μας, μέ βαρύ χέρι Αγ·) ίζει 
Τ’ όλόδροΣο Στεφάνι, πού ’περήφανα 
Τή νειότη τή χρυΣόφτερη Στολίζει...

8
Τότ' Αρχινάει ένα, ένα λούλουδο, 
Μέ πόνο νά Σκορπιέται μαδημένο...
"Αχ I Τό Στεφάνι, δέτε, πώς Απόμεινε 
Κλωνάρι άχαρο καί γυμνωμένο !...

ΚΥΜΑΤΑ

’ΣΤΗΝ κρυΣταλλένι’ Ακρογιαλιά τά κύματ’ όλοένα 
ΆναΣτενάζοντας ξεΣποϋν, ΑφροΣτεφανωμένα..,
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Πότε τρελλά, χαϊδιάρτκα καί πότ’ άγρχεμμένα, 
Έρχονται, πάνε, άβύνοννε .’ότά βότάαλ’ολοένα...

Καί ’μεϊς δαρμένμ κύματα π’ (Ανεμοζάλες σπρώχνουν, 
'Στο (Ακρογιάλι της ζωής μιά ’μέρα σταματούμε, 
Τού κάκου ’κεϊγυρεύοντας άνάπαυόι νά βρούμε... 
Πλακώνουν κύματα θεριά ’πό πέρα καί μάς διώχνουν !

$
Χίλια πειό πίσω άκράτητα άπάνω τους όρμάνε,
Μ' άμέσως άλλα φτάνουνε, τά ’σάρωσαν καί πάνε...

&
Καί ’στον κρυστάλλινο γιαλό τά κύματ’ ολοένα
Έρχονται, πάνε, σδύνουνε, άφροότεφανωμένα...

(Άθΰναι, 19001 ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ύποδουλοϊ τήν τέχνην είς τήν ορεξιν τοϋ κοινού, 
ό δε αριστοτέχνης επιβάλλει τήν τέχνην είς αυτό.5 Τδ σχέδιον δίδει τήν μορφήν είς τά όντα, τδ δε χρώμα τήν ζωήν. Τδ 
πρώτον κρίνουσιν οί άριστοτέχναι, τδ άλλο ό κόσμος.5 Ύπάρχουσιν άνοησίαι, άς θά έςηγόραζεν ακριβά άνήρ πνευματώδης.5 Έκπληττόμεθα έκ τής άμαθείας τών άλλων καϊ ούχί έκ τής ήμετέρας.5 Πολιτισμός καθαρώς βιομηχανικός καϊ έπιστημονικδς θά ήτο βαρβαρότης 
τρομερωτέρα τής αρχαίας.5 Οί άνθρωποι οί αυστηροί έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων αυτών, είναι 

.συνήθως οί προσηνέστεροι έν τή κατ’ ιδίαν αυτών συναναστροφή.
$ ’Ίδιον γενναίου άνδοδς είναι νά προτιμά τδν κίνδυνον, όταν δέν δύναται 

νά τδν άποφύγη, τρεΛΑοϋ δέ νά ρίπτηται είς αύτόν άνευ ανάγκης.
Αί εΰγενεϊς ψυχαϊ δέν διστάζουσιν απέναντι μόχθων καϊ θυσιών, όταν ποό- 

κηται περί τής πατρίδος. Πρώτοι δίδουσι τδ παράδειγμα.
Τδ παρελθόν είναι ή πρόρδησις τοϋ μέλλοντος.ίη «Συμφέρει ή αλήθεια νά λέγηται στδ. τέλος» κατά τήν κοινήν ιδέαν, έν- 

τεϋθεν δέ ή αφορμή δι’ ήν δυσκόλως ευρίσκει τις άνθρωπον λέγοντα τήν αλή
θειαν ές αρχής τής ομιλίας του.

Όπόταν τά ήθη δέν είναι σ ,μιρωνα πρδς την συνείδησιν, σπανίως ή συν- 
είδησις υπερνίκα.

“Εκαστος έννοεϊ τδ δικαίωμα καϊ τήν ύποχρέωσιν, αλλά τδ μέν δικαίωμα 
θέλει δι’ εαυτόν, τήν δέ ύποχρέωσιν διά τους άλλους.

Ό βίος καθίσταται έπαχθής είς τδν μή δυνάμενον νά ζήση παρ’ α’ίαν. 
“Ο,τι δίδει τις πρδς τούς γονείς του είναι έςόφλησις χρέους.
Ή συνείδησις είναι φάρος άληθοϋς φωτός.
Πρδ 224 έτών τή 17η Φεβρουάριου άπέθανεν ό Μολλιέρος έν Παρισίοις. 
Αί Ώραΐαι Τέχναι δέν παράγουσι τά χρηστά ήθη' χρησιμεύουσιν απλώς 

ιδείγματα.

'Η αδυναμία πρδς τήν αγάπην τής ζωής είναι αδυναμία πρδς τήν αγάπην 
τοϋ καθήκοντος.

?
??

ώς ύπο5 'Ο άνθρωπος διέρχεται τδν βίον κατασκευάζων άλύσεις, άς παραπονεΐται 
φέρων.5 'Ο Ιούλιος Βέρν, προσπαθών πάντοτε, ί’να μή άπομακρύνηται, όπόταν 
γράφει, τών έπιστημονικών αληθειών, γράφει^τα μυθιστορήματα του εντός μι
κρού δωματίου πλήρους έκ γεωγραφικών χαρτών, ηλεκτρικών συσκευών και 
έπιστημονικών εργαλείων.5 'Ο Μονταΐν λέγει : « Ό κόσμος είναι πάντοτε πλήρης φλυαρίας. Σχεδόν 
δέν είδα άνθρωπον [ r-i5 Έν γένει ή θυσία τοϋ ύπνου τής νυκτδς είς τους γέροντας αποβαίνει

μέχρι τοΰδε,οστις νά μή προτιμά νά φλυαρή παρά νά σιωπά.» 
~ ~ ' ’ ' ’ . >

νατηφόρος· πρέπει νά κοιμώνται ενωρίς, διότι ή άνάπαυσις αΰτη ενδυναμώνει 
τους τά μέγιστα.5 Οί γέροντες πρέπει νά έπιδιώκωσι τήν συναναστρορήν τών νέων’ 
ροντες μετά τών γερόντων ύποχονοριαζουσι περισσότερόν.5 Οί γέροντες πρέπει νά ώσι καθαροί, όπως παρατείνωσι τήν ζωήν.5 ‘Όχι έγωϊσταί. Ό έγωϊσμδς είναι φυλακή, έν ή ή ψυχή 
άτροφει.

θα- 
αύ-

ΟΛΟ Γ,Ε Λ A

ΟΑΟ ΓΕΑΑ1 Θαρψεϊς,καϊ στά λακκάκια 
πού βλέπεις στδ δροσάτο μάγουλό της 
έχουν φωληά τά γέλοια, σάν πουλάκια 
καϊ κελαδοΰν σκοπό των τδ σκοπό της

νέων" οί γέ-

τού γέροντος

— Μέ πέθανες I — ΤήςξλέωΙκαϊ γελάει 1 
'Ορκίζεται ποτέ της νά μή κλάψη· 
λέει, δέν έμαθε ποτέ της να ποναη 
καί δέν τή μέλει τί καρδιές θά κάψη.

Ώϊμέ I Τήν είδα δάκρυα νά χύνη, 
νά πνίγη τδ αιώνιό της χάχα... 
γιατί...®στήν τραχηλιά της είχε μείνει 
μιά σούφρα’ασιδέρωτη μονάχα !

ψ- ΚΛ. Ν ΤΡ .

“Οχι κακοί. Ή κακία φθείρει τήν υγείαν, έν ώ ή άγαβότης παρατείνει 
τήν ζωήν5 Πρέπει νά έργάζωνται μετρίως σωματικώςζκαΐ διανοητικώς.

Ό γέρων πρέπει νά ήναι’πάντοτε άκριβής ,ώς ώρολόγιον’ εργασία, ανά- 
παυσις, πεοίπατος, φαγητόν, γεροντικοί πόθοι,‘εις 'τήν ώραν του έκαστον καϊ 
έκάστη ώρα είς τδν προορισμόν της.

Ό γέρων αγρυπνών τήν νύκτα καϊ κοιμώμενος την ημέραν, ταχιστα θα 
κοιμηθή καϊ τδν αιώνιον,
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5 Οί γέροντες εισι ςενοδοχεΐον τών χαχιών : Τηρουντες ακριβώς τούς ύγιει- 
νούς μόνον κανόνας, άς άποφεύγωσι τά φάομαχα.

? Η καλλίτερα χρήσις τοΰ πνεύματος είναι ή έκ τής ευφυΐας τών άλλων 
απόλαυσις.

3
3

Ουδέν έπαχδεστερον τής εύγνωμοσυνης, όταν οφείλεται προς άχαοίστους. 
Οί αιώνες είναι τά έτη τών εθνών.

ΤΑΝ ή άμαξα ή φέρουσα τούς τέσσαρας φίλους 
άφήκε τό Γκάρτνερ καί είσήλθεν είς την μικράν 
κοιλάδα τοΰ Μποΰχνερ, αίφνιδίως τό βήμα, τών 
ίππων άνεκόπη καί ή άμαξα ήλάττωσε τόν δρό
μον της.

Οί έπιβάται μολονότι δέν έβιάζοντο καί ήθε
λον ν απολαύσουν τό ώραιον θε'αμα, ούχ ήττον
έξεπλ άγησαν καί ήρώτησαν τόν αμαξηλάτην-

— Διατί βραδύνεις ;
— "Ερχονται καί άλλοι, είπε, καί ό δρόμος είναι στενός. 
Οί τέσσαρες φίλοι έκυψαν άπό τάς θυρίδας καί παρετήρησαν.
Τω δντι άπό τό άντίθετον με'ρος τής όδοΰ ήρχοντο δύο ιππείς, είς 

νέος κομψού καί έπιμεμελημένου εξωτερικού καί μία ξανθή άμαζών ϊπι- 
βλητικοτάτης ώραιότητος, οί όποιοι κρατούμενοι άπό τά χέρια έθαύ— 
μαζον τό πανόραμα τής κοιλάδος. '

Όταν ή άμαξα διήλθε πρό αυτών ό Μοντέλα! άντήλλαξε χαιρετι
σμόν μετά τών δύο ιππέων.

— Ποιοι είναι αυτοί οί δύο ιππείς τον ήρώτησαν οί σύντροφοί του; 
Θαυμάσιον ζευγάρι άλήθεια- καί βεβαίως καί εύτυχές ζευγάρι !

— Καί τούς πρέπει νά ήναι ευτυχείς, είπεν ό Μοντελαί. ’Ολίγοι 
άνθρωποι θά ήσαν διατεθειμένοι νά περάσουν άπό τήν δοκιμασίαν, τήν 
όποιαν έπέρασαν αύτοί.

—"Α!
Ή περιέργεια όλων είχε κορυφωθή.
— Θά μας ’πής τουλάχιστον τήν ιστορίαν των ;
— Εύχαρίστως. Πριν όμως άρχίσω, εΐπήτέ μου ποιος άπό όλους 

σας έγνώρισεν είς τό Παρίσι τον Σέργιον Μπαρίν ;
— Ποιος; ’Εγώ.

— Κ’ εγώ.
— "Α ! Βεβαίως κ’ έγώ. Καί τόν έγνώρισα μάλιστα πολύ καλά τόν 

παράξενον αύτόν άνθρωπον μέ τό όνομα που ’μοιάζει μέ'Ρωσσικόν ψευ
δώνυμον.

— *Ά! Τότε πολύ καλά.
— Καί τί νά έγεινεν άρά γε εκείνος ό θαυμάσιος, ό ειλικρινέστατος 

άνθρωπος ;
— Ό ειλικρινέστατος; ΤΑ, φίλε μου. Έγώ εΰρισκα είς αύτόν τόν 

άνθρωπον κάτι τό πολύ παράδοξον, τό πολύ μυστηριώδες. Μοΰ έφαίνετο 
οτι ό περίεργος αύτός εύπατρίδης είχε κάτι τό τυχοδιωκτικόν μέσα του.

— Καί έχεις δίκαιον είπεν ό Μοντελαί. Όπωςδήποτε θά σάς διη- 
γηθώ τί γνωρίζω έγώ περί αύτοΰ του άνθρώπου ή μάλλον τί μοΰ είναι 
έπιτετραμμένον νά ε’ίπω. Δέν μοΰ είναι εύκολον νά εί'πω πάν δ,τι γνω
ρίζω, ούτε πώς τό έμαθα. Αρκεσθήτε λοιπόν εϊς δ,τι θ’ άκούσητε.

Οί νέοι έσιώπησαν άναμένοντες περιέργως την ιστορίαν.
— Ό ίππεύς τον όποιον έχαιρέτισα είπεν ό Μοντελαί, είναι ό κό

μης δέ Τρασσύ, άπόφοιτος καί αύτός τής στρατιωτικής σχολής, όπως 
καί ό Σέργιος Μπαρίν, παραιτηθείς δ' έπειτα όπως κ εκείνος.

«'Η ζωή τών δύο φίλων ύπήρξε μοναδική. Δέν ύπήρχε παράδειγμα 
άγάπης άλλης, άπό εκείνην τήν όποιαν ήσθάνετο ο είς πρός τόν άλλον 
μέχοις ιήζ εσπέρας εκείνης, καθ ’ ήν είς ένα χορόν έγνώρισαν τήν δεσποι
νίδα Άδριανήν δέ Φοντάζ, τής οποίας ή καλλονή κατεμάγευσε και τούς 
δύο. Διά πρώτην φοράν έχωρίσθησαν καί έδόθησαν ολόκληροι, καθείς 
χωριστά, εϊς τόν έρωτά του.

«'Ο Σέργιος προσεπάθησε νά διασκεδάση τό πάθος του, ταξειδεύων, 
καί άναμιγνυόμενος είς τον κόσμον. Είς τάς λέσχας ήτον ό τακτικώτα- 
τος θαμών, είς τάς κυνηγετικάς έκδρομάς έτρεχε πρώτος καί είς ολίγας 
λέξεις, έρρίφθη μέ δλην τήν μανίαν άνθρώπου ζητοΰντος νά λησμονήση, 
είς τόν κόσμον.

«Ό Τρασσύ πάλιν, ήθέλησε νά λησμονήση έν τή μονώσει, εν τή 
μελέτη.

«Καί οί δύο άντίπαλοι έγνώριζον τό πάθος τό κοινόν, τό οποίον 
τούς έχώριζεν απέναντι ένός προσώπου. Ή μήτηρ τής κόρης ειδοποιη- 
θεΐσα περί τοΰ έρωτος τών δύο φίλων, κατεπλάγη και εδήλωσεν οτι δεν 
έννοεί νά ε’ίπη τίποτε είς τήν κόρην της, άν είς τών δύο ύποψηφίων 
δέν ήθελεν ύποχωρήση.

«Καί ή κόρη δέ δέν είχε προβή είς καμμίαν παραχώρησιν άπέναντι 
τών δύο έρωτευμένων- ώς έξ ένστικτου άνησυχήσασα καί αύτή διά τό 
πάθος εκείνο, τό όποιον έμεσολάβησε μεταξύ τών δύο φίλων, προσε
πάθησε μάλλον νά τό κατασβέση διά τής συμπεριφοράς της.

«Έπρεπεν όμως νά δοθή εν τέλος είς το ειδυλλιον αυτό. Καί το 
τέλος άπαραιτήτως θά ήτο τραγικόν, ορμητικόν, βίαιον.

«Τω όντ: μίαν πρωίαν ό Τρασσύ ήρχισεν άποτόμως.
— Εϊμεθα φίλοι, πλειότερον παρά φίλοι, ε’ίμεθα αδελφοί κα! ή μο-
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νομαχία δέν επιτρέπεται μεταξύ μας. Καί όμως ένας άπό τούς δύο 
πρέπει νά λείψη. Νά λοιπόν τί προτείνω εγώ. Αύριον τό πρωί — σοϋ 
άφίνω τό μεταξύ διάστημα διά νά σκεφθής—θά έλθης εις τό σπήτι μου. 
Θά όρισθή διά κλήρου εκείνος ό όποιος θά λειψή. Είσαι σύμφωνος;

— Σύμφωνος ! ’Αλλά τί είδους θά ήναι ό κλήρος ;
— Θά παίξωμεν τήν ζωήν μας κορώνα ή γράμματα. Λοιπόν . . . 

αύριον.
— Αύριον !
’Εκείνο τό βράδυ ό Σέργιος ύπήρξεν έξαιρετικώς εύθυμος. Οί φίλοι 

του ώμολόγουν δτι σπανίως τόν είδον μέ τόσην ό'ρεξιν.
Τό πρωί, ένωρίτατα ήτον είς τήν αίθουσαν τοΰ φίλου του.
— Λοιπόν άπεφάσισες; Τόν ήρώτησεν εκείνος.
—Άπό χθες τό βράδυ. "Οποιος χάσει θ’ αύτοκτονήση αύριον τά 

μεσάνυκτα χωρίς ούτε νά ειδοποίηση, ούτε νά εϊπη τίποτε περί τής 
Άδριανής.

— Έπί λόγω τιμής !
— Έπί λόγω τιμής !
— Καί τώρα, ειπεν ό Τρασσύ, ώς διά ν’ άνακουφισθή άπό μέγα 

βάρος, σέ βεβαιώ Σέργιε, δτι δέν έπαυσα νά σ’ άγαπώ δπως καί πρίν. 
Δός μου τό χέρι σου. Τρέμεις ;

— Αύτό τό εγχειρίδιου που κρατείς στο χέρι σου θά χρησιμεύση...
— Ναί. Είναι θαυμάσιου. ’Αριστούργημα τής Φλωρεντίας.
— Άς τελεώνωμε λοιπόν, ειπεν ό Μπαρίν. Κορώνα ή γράμματα; 
Καί έσυρεν έν Λουδοβίκειου άπό τό θυλάκων του.
— Γράμματα, ειπεν ό Τρασσύ, μετά μίαν στιγμήν δισταγμού.
Ό Σέργιος έρριψεν είς τόν άέρα τό νόμισμα χωρίς νά τό παρατη- 

ρήση. Τό Λουδοβίκειου έπεσεν έπί τής τραπε'ζης. Ό Τρασσύ έκυψε.
— Μή τό έγγίσης ! Έκραύγασεν ό άλλος ώχριών.
— Κορώνα! Έκραύγασαν καί οί δύο.
Έπηκολούθησε σιγή νεκρική.
Ό Μπαρίν κατάπληκτος παρετήρησε τόν φίλον του. Καί όρμήσας 

μέ τό εγχειρίδιου έκάρφωσε τό νόμισμα είς τήν τράπεζαν.
— Καλά ! "Εχασα ! Ειπεν ό κόμης. Αύριον θ’ άποθάνω.
Καί στραφείς πρός τόν Μπαρίν τοΰ έξέφρασε τάς τελευταίας θελή

σεις του.
— ’Αγκάλιασε' με, Σέργιε, είπε, καί πήγαινε. Θέλω νά μείνω μόνος. 

Μεθαύριον έλα μέ τούς φίλους καί τούς ίδικούς μας. Ούτε λέξιν είς τήν 
Άδριανήν. Καί κάμε την ευτυχή ! Χαίρε....

Ό Μπαρίν άνεχώρησε κλονούμενος, έκλείσθη είς τήν οικίαν του, 
έπειτα άμέσως έξήλθεν, έπέστρεψε πάλιν, διήλθεν ώρας τρομεράς καί 
κατεκλίθη ψιθυρίζων :

— "Οταν θά έζυπνήσω τό άπαίσιον τέλος θά έχη έλθη πλέον.
Έξ άλλου ό Τρασσύ, πιστός είς τόν δρκον του, έκλείσθη είς τόν θά

λαμόν του καί άφιέρωσεν δλας τάς ώρας του είς τό νά γράψη πρός έ-

κείνους τούς οποίους ήγάπα. ,
_  Τ( θά εϊπη άρά γε ή Άδριανή διά τόν θανατον μου; Εσκεπτετο. 

Θά μέ λυπηθή τούλάχιστον ολίγον ; , , ,
Έν τούτοις έφθασεν ή τελευταία νύξ. ΙΙρίν νυκτωση ακόμη, απέ- 

πεμψε τόν ύπηρέτην του, έπλήρωσε καλά τό πιστόλι του, και σκεφθεις, 
δτι ή έκπυρσοκρότησις θά ϊξυπνοϋσε τόν γηραιόν εκείνον σύντροφον,απε- 
φάσισε νά προτίμηση τό έγχειρίδιον. -ASn,„^v

«Ήτον όμως νέος άκόμη. Ήγάπα πολύ, παρα πολύ την Αδριανήν. 
Ίσως μάλιστα άντηγαπάτο παρ ’ αύτής. Καί μέ τας σκεψεις αυτας 
διηύθυνε βλέμμα παρακλήσεως πρός τόν ψυχρόν σίδηρον ο οποίος διηυ 
θύνετο άπαθής καί άνάλγητος πρός τό στήθος του.

— Καί δμως ή τύχη τό ειπεν, έψιθύρισε. Κορώνα . ,
«Οί παλμοί τής καρδίας του πρός στιγμήν έσταματησαν. Δια ν 

άνακτήση τό θάρρος του, άπέσπασε τό έγχειρίδιον απο το νόμισμα και 
έλαβε τό Λουδοβίκειου είς τάς χεϊράς του. „ r .

"Εξαφνα οί οφθαλμοί του διεσάλευσαν, τό στόμα του ηνοιξεν εις 
έκπληξιν. ’Έστρεψε καί άνέστρεψε τό νόμισμα.

_  Πώς είναι δυνατόν; Ειπεν. Αύτό δέν έχει γραμματα, εχει μονού

"τΓπαοετήρησε καί πάλιν. Ή άπάτη ήτο φανερά πλέον. Ό Μπα
ρίν είχε μεταχειρισθή νόμισμα τό όποιον είχε μόνον κορώναν, ώστε όπως 
δήποτε καί αν έπιπτεν, ό καταδικασμένος νά ηναι ο φίλος του». ,

— Ά ! ’Αχρείε Μπαρίν, έκραύγασεν ο είς απο τους τεσσαρας νέους 
οί όποίοι ήκουον'τήν ιστορίαν. "Α ! Κακοηθέστατε. ,

_ Έγώ θά τού έσπαζα τό κεφάλι, ειπεν άλλος από τους ακρο- 
ατάς.

— Ένω θά τόν προσεκάλουν είς μονομαχίαν.
_ Ό Τρασσύ, έξηκολούθησεν ό Μοντελαί, έκαμε κάτι "«^ερον. 

■Έστειλεν είς τόν Μπαρίν τό νόμισμα καί τό εγχειρίδιου. Ο Μπαρίν 
έννόησεν δτι δεν υπήρχε διέξοδος.

— Ηύτοκτόνησε ;
— Ναί.
Καί ό Μοντελαί προσέθηκεν άδιαφόρως. ,_ ΑΙΛ,γ.Ι J Ιγ,,.;Ρ.8.χ

ίστ,Ιαι. Μ1« τρυχίτα» w μ<Α>ί 7“?·' η ’ Ή”·
(Κατά τό ’Ιταλικόν) Τ__



ΥΜΝΟΣ TOY ΣΩΜΑΤΟΣ

ΔΟΞΑ στοϋ άνθρώπου τό κορμί ! Στη σάρκα 
Ποϋ σάν καλοκυβέρνητο καράόι
Σιδερένιο στών θαλασσών τά πλάτια, 
Βαστάει τοϋ άνεμου τους δαρμούς, τους δρόμους, 
Καί τά λιοπύρια.

Δόξα στά χέρια. ΤΩ χέρια προκομένα
Καί δυνατά σάν άροτρα καί ξίφη,
Καί ώ πόδια ποϋ ματώνονται περνώντας 
Τά φτερά ! Δόξα στους χορταριασμένους 
Τών στηθών βράχους !

Τό φέγγος τών ματιών, καί τών προσώπων 
Την άντρίκεια ύυχή, καί τών στομάτων 
Τ’οργισμένο τάνάκρασμα δοξάζω- 
Τών Ήρακλέων τά ρόπαλα, τά νιάτα 
Τών Άντινόοιν.
Δοξάζω τό κορμί ποϋ άποτολμάει, 
Γυμνωμένον άγνάντια στην ημέρα, 
"Αγγιχτο άπ’ την άκάθαρτην άόβώστια, 
Νά μετρηθη μέ τη γαλήνη θεία 
Τών άγαλμάτων.
Στο κορμί δόξα, ρόδο τής υγείας,
Καί ϋπέρτατο χαμόγελο τής ύλης.
Καί σύγνεφο ποϋ κλεϊ τάστροπελέκι,
Στο Πνεύμα πώγινε άπό πλάστιις πλάσμα,
Στο κορμί δόξα.
Στο κορμί δόξα ποϋ κ’ εκείνο πλάθει,
Μέ τήν όρμή τών φλογερών ερώτων, 
Τά ώραϊα παιδιά, τά πολεμοθρεμένα 
ΓΙαλληκάρια, τά τρόπαια τών πολέιιων 
Καί τών πατρίδων !

(Νοέμβριος 1900) ΚΠΣΤΗΣΠΑΛΑΜΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ
-eeiies»- Κ. Tvt. Παππαγεωργιοτ

Π Ο I Η £ I Σ 

f Ε^ΡΡΙΚΟΤ 5^Ϊνε!
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Γιατ ’ είν’ τά ρόδα δίχως χάρι; 
γιατί, αγάπη μου χρυσή ; 
γιατί, το γιοΰΛι 'στδ χορτάρι, 
όπως μι Λούσε δεν ’μιΛεΐ ;

•φ·
Γιατί Λυπητερά τραγούδι
’Λεν’ τά πουΛιά πρωί, πρωί·, 
γιατί δεν θάΛΛει τδ ΛουΛουδι, 
γιατί δεν εχει πειά ζωη ;

voc, για-

=  ♦·
—ta

Σ ΐ' ΙΕ» υ
3^,

ί*5—------- -
3

Molto lento

ΓΙΑΤΙ;

Γιατί δεν Λάμπει, δέν ζεσταίνει 
ό ηΛιος^άπ’ τδν ουρανό ;
γιατ’ είν’ η γη σκοτεινιασμένη, 
'σάν μνήμα μαΰρο σκοτεινό ;

•φ·
Γιατί κ’ εγώ ’μαι βουρκωμένος, 
γιατί, αγαπη μου χρυσή ;
γιατ’ είμαι μόνος δ καϋμενος, 
γιατί μ ’ άρνηθηκες εσύ ;

f ΕΡΡΙΚΟΣ ΑΙΝΕ

χαριτωμένην έκφρ 
άλλ’ ήτο καί καλλιτέχνης. Καλλιτέ 
έμπνευσμένος μάλιστα. ’Δ 
πινάκων, τους δποίους έθώπευσεν ή ευελ- 

, άνέθαλον άβρόταται ει
κόνες λεπτής καί χαριέσσης ύφής.

Είς τήν ιστορίαν τής τελευταίας παρ’ 
ήμϊν γελοιογραφίας δ Σ Μαντξάκος,

■
JS «ποικίλη Στοά» διασώζει είς

τάς σελίδας της τήν συμπαθή

1? φυσιογνωμίαν τοϋ ατυχέστατου 
καλλιτέχνου, δν μέ τόσην α

σύγγνωστου άδιαφορίαν έλησμόνησαν και 
αύτά τά παρ’ ήμϊν έργα, άτινα τοσάκις 
κατεστόλισεν δ μετριόφρων χρωστήρ τοϋ 
ευφαντάστου γελοιογράφου.

Ό Σπνρίδων Μαντξάκος δέν ήτο μό- 
voy εκτελεστής κομψών γραμμών σκορ- 
πιζουσών τδν έφήμερον γέλωτα είς γε
λοιογραφίας έχούσας ζωηράν πρωτοτυ
πίαν, ίσον καί χαριτωμένην έκφρασιν, 
άλλ’ ήτο καί καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης 
έμπνευσμένος μάλιστα. Άπδ τών δλίγων 
ι ’ . -------- '°·'-------------1 'Λ''1
πις γραφίς του

__ . ή . Λ ,
Είς τήν ιστορίαν τής τελευταίας παρ’ 

ήμϊν γελοιογραφίας δ Σ Μαντξάκος, 
κατέλαβε θέσιν, ήτις έχει δρίζοντα εύ- 
ρύν, δσον μικρά καί δν ήναι ή θέσις αΰτη. 
Καί βεβαίως δέν ύπάρχει “Ελλη'. ........ .
σατυρικός, δστις νά έλησμόνησε τήν καλλιτεχνικήν εκείνην ύπογραφήν τήν 
τιθευένην κάτωθεν ευφυέστατων είκονογραφημάτων τοϋ γέλωτος, ατινα έσχε- 
δίαζεν είς πνευματώδεις γραμμάς ή μολυβδίς τοϋ άμοιρου ζωγράφου. ’Αλλά 
καί τις έλησμόνησεν ακόμη τδν πραγματικόν καλλιτέχνην τοϋ δποίου δ 
«"Απορος παϊς τοϋ Παρναάάοί?» καί ό «Ψα^ας» καί άλλαι εικόνες κο- 
συοϋσι σήμερον διαφόρους καλαισθήτους αίθούσας.

' Είς δλα του τά έργα άποτυποΰται αρκούντως καί καταφανώς ή καλλιτεχνική 
ψυχή τοϋ Σπνρίδωνος Μαντξάκον. Δυστυχώς είς τήν ώραιοτέραν ακμήν 
τής καλλιτεχνικής αύτοΰ ζωής τδν έκάλυψεν ή αττική γή, καί διά τοϋ θα
νάτου του άπεσβέσθη μία άπδ τάς συμπαθεστέρας καί σφριγηλοτέρας παρ’ 
ήμϊν καλλιτεχνικός φυσιογνωμίας.

Ή νόσος ήτις τδν κατέβαλε τόσον προώρως, δέν τον άφήκεν, ούχί μο
νόν νά ζήση, άλλά καί νά έργασθή. Έσβυσε μέ τήν γαλήνην μέ τήν δποίαν 
ήτον έν τή ζωή. Μόλις δ χρωστήρ έσύρετο άποψασιστικώς έπΐ τοϋ πίνακος, 
επίπτε πάλιν άδρανής, άφίνων έλαψράς καί περικόμψους γραμμάς, εως δτου

θέσις αΰτη.
< ΣΠ. ΜΑΝΤΖΑΚΟΣ

ή θέσις αυτή.
Ελλην άναγινώσκων έψημερίδας ήμερησίας καί
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έπεσε χωρίς νά χρωματίση πλέον, και άπό τό σώμα τό όποιον ήτο μία σκιά, 
ή ψυχή τοΰ απογοητευμένου έργάτου τής ελληνικής τέχνης άνεχώρησε διά νά 
συναντήση τά άγνωστα φέγγη πού τήν έσυρον πρός τούς αγνώστους κόσμους, 
καί έπί τών γυμνών τοίχων μιας γνήσιας άθηναϊκής οικίας παρά τό μνημεΤον 
τοϋ Λυσικράτους—οικίαν είς τήν όποιαν κατώκησεν άλλοτε ό «Βύρων» — 
άπέμειναν απορφανισμένοι—ίσως σήμερον τελείως χαμένοι—πτωχοί πίνα
κες, ήμιχρωμάτιστοι, δεικνύοντες δτι κάτι ώραϊον ήρχισε καί δέν έτελείωσε, 
φέροντες δλοι τό ήμιτελές σχεδίασμα ένός ιδανικού ....

Χ··Χ··Χ-
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ΔΙ’ΕΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ *

όάκις μοϋ συμβαίνει νά βλέπω είς τάς βιτρίνας καταστήματος τί
νος Άθηναϊκής όδοϋ καλλιτεχνικόν έργον, δέν ήΕεύρω διατί μοϋ 
έρχεται είς τόν νοΰν ή άνάμνησις μιας διηγήσεως τήν όποιαν μοϋ 
έκαμαν άλλοτε περί τού πρώτου καφέ τού είσαχθέντος είς τάς 

Αθήνας. Ή διήγησις αναφέρει ώρισμένως δτι ό περιλάλητος αύτδς καφές, 
άφού έπί πενταετίαν έμεινεν έκτεθειμένος είς τό έμπορικόν τοϋ προοδευτι
κού κατόχου του καί προσείλκυσε τήν περιέργειαν ολοκλήρου τής πόλεως 
καί παρωμοιάσθη πότε μέν πρός τά μπιζέλια, ένδειΕις τιμής, καί πότε πρός 
τά Σμυρνέϊκα φασόλια, ένδειΕις νοστημάδας, κατέληΕεν είς τό νά άδειασθή 
είς ιιίαν γωνίαν τοΰ καταστήματος' διότι ήτο σκληρόν νά άδικήται μαζύ του 
καί τό σακκί τό όποϊον πολλοί ’Αθηναίοι προσεψέροντο νά αγοράσουν. Εν
νοείται δτι ή διήγησις δέν σχετίζεται απολύτως μέ τήν σημερινήν τύχην τών 
καλλιτεχνικών έργων τών όποιων πολλά αγοράζονται τούλάχιστον όμοϋ μετά 
τής έπιχρύσου κορνίζας, έστω καί χάριν μόνης τής κορνίζας ώς έπί τό πλεϊ- 
στον, ιδιαιτέρως δέ δέν σχετίζεται μέ τήν τελευταίαν έλαιογραφίαν τοΰ Σκύ
ρου Μαντζάκον. Α'ΰτη καί έπωλήθη καλά καί έκρίθη άπείρως καλλίτερα. 
Σύσσωμος ό 'Αθηναϊκός τύπος είπε τήν ένθαρρυντικωτέραν φράσίν του διά τό 
έργον καί διά τόν συμπαθή αύτοΰ τεχνίτην, ό δέ Σύλλογος «Παρναόόύς» 
έσπευσε νά έπισφραγίση τάς δημοσιογραφικός έπευφημίας διά μιας γενναίας 
προσφοράς, ήτις κατέληΕεν είς τήν αγοράν τού καλλιτεχνήματος.

Τώρα ό «’θιύον.θΗκίτίις > τοΰ ςκ. Μαντζάν.ον στολίζει μίαν τών αιθου
σών τού «Παρναιϊόον» ή όποια είμπορεϊ κανείς νά εϊπη δτι έπερίμενε τό 
έργον αύτό. Διότι τό μοντέλο τής έλαιογραφίας είναι παρμένον ακριβώς άπό 
τήν σωρείαν τών μικρών έκείνων ύπάρΕεων τών οποίων τήν άνάπτυΕιν καί 
τήν μόρφωσιν έχει θέσει ώς σκοπόν του ό Σύλλογος. Ένα παιδί άπό αύτά 
ποΰ βλέπομεν καθ ήμέραν είς τήν άγοράν, άπό αύτά ποΰ μάς προσφέρουν 
διαρκώς αντί εύτελεστάτης άμοιβής τάς ύπηρεσίας των, άπό αύτά ποΰ άκούο- 
μεν τόν βόμβον τής νεανικής ζωής των τήν έννάτην εσπερινήν ώραν δταν 
άπό τά σχολεία τοϋ «Παρναόάού» χύνονται είς τήν μικρόν πλατείαν τοΰ 
Άγιου Γεωργίου. “Ενα τέτοιο παιδί έκίνησε τόν χρωστήρα τοϋ καλλιτέχνου 
καί τού ένέπνευσε τήν άπαλήν εκείνην και ήρεμον έμπνευσιν τής ποιητι-

•X- Σ. Δ. Π. Σ. Μετά τής προσωπογραφίας τοΰ δύσμοιρου καλλιτέχνου παραθέτομεν καί 
άρίστην εικόνα τοΰ « Όψοκομιστοϋ» ένός τών ωραιότερων έργων τοΰ Σπυρίδωνος 
Μαντζάκου. Έξαίρετον συμπλήρωμα τών ανωτέρω άποτελεϊ ή μετά τής είκόνος δημο- 
σίενσις του αςιολόγου άρθρου τοΰ φίλου δημοσιογράφου κ. Κ. Χαοροπούλου, δπερ γραφέν 
κατα τάς ήμέρας τής έκθέσεως τής είκόνος τοΰ « Όψοκομ-ΐστοϋ» καί έκτοτε οϋδαμοΰ δη
μοσίευαν, προθύμως έχορήγησεν ούτος διά τήν ιΊΙοικίλην Στοάν». 

κής είκόνος του. Είναι ή στιγμή καθ’ ήν ό μικρός όψοκομιστής, ύστερον άπό 
τόσους δρόμους καί άπό τόσας κοπώσεις καί άπό τόσην έΕάντλησιν διά τόν 
άγώνα τής ζωής, έχει καθήσει έπάνω είς τό πρώτον τυχόν κιβώτιον καί 
άναγινώσκει τά νέα τής ήμέρας. Όπισθεν Εκτείνεται έν τμήμα τής άγοράς,

* ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ «*
< «Ο ΟΨΟΚΟΜΙΣΤΗΣ»

(’Έργον ψ ΣΠΥΡ. ΜΑΝΤΖΑΚΟΥ)

μία άπό τάς γωνίας τοΰ μεγάλου κτιρίου, μέ θαυμαστήν έπιμέλειαν σχεδια
σμένη. Τό δλον άποτελεϊ αρμονίαν ζηλευτήν. Άπό τό τμήμα τής άγοράς 
τό όποϊον φαίνεται είς τήν εικόνα μεταδίδεται ή γαλήνη είς δλον τό έργον. 
Ούτε κίνησις, ούτε ζωηρότης, ούτε συνώθησις. "Εχει παρέλθει ή ώρα τής 
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νευρικής έργατικότητος καί όπως δ μικρός όψοκομιστής ήσυχος τώρα άναπαύει 
τό σώμά του επάνω είς τό έύλινον κιβώτιον, τοιουτοτρόπως καί τό περιβάλ
λον αύτόν διατελεϊ έν μια ήρέμω κοπώσει, έν τή γλυκεία έκείνη ήσυχια, είς 
ήν παραδίδεται ή ζωή 8ταν κουρασθή πλέον έργαζομένη.

24*.θ'
Τό έργον είναι τό τελειότερο.·/ τοΰ Σπυρίδωνος Μαντζάκου καί έν άπό 

τά εύτυχέστερα τά όποια έχει νά έπιδείΕη ή νεοελληνική τέχνη. Καλόν, με- 
λετημένον καί μέ πολλήν έπιμέλειαν σχεδιασμένον. Δέν τό διακρίνουν τολ
μηρά! γραμμαί, είναι αληθές· άλλά τής τέχνης ή τόλμη δέν παράγει μόνη 
τά εκλεκτά έργα. Εκείνο μάλιστα τό όποιον πρέπει νά ζητώιιεν ήμεϊς, οί 
τώρα μόλις έν τώ γίγνεσθαι τεχνικώς, άπό τούς καλλιτέχνας μας είναι, ή 
προσήλωσις καί ή άφοσίωσις κα! ή σπουδή, ή έπιμεμελημένη σπουδή, είς τά 
έργα των. Υπάρχει πάντοτε ό καιρός διά τά θορυβωδέστερα πτερυγίσματα, 
καί δέν έέαντλεΐται ποτέ ή τεχνική δύναμις, έάν που ύπάρχη, μέ τήν σώ- 
φρονα χρήσιν αύτής έν τή άρχή τοΰ καλλιτεχνικού σταδίου. ’Αλλά πλήν 
τού σχεδίου καί τού χρώματος, τά όποϊα άποτελούν άληθινήν έπιτυχίαν είς 
τόν «’οήτοκομκίτΰν» τού Μαντζάκον, πλήν τής άρμονίας τού συνόλου 
τής είκόνος, και τής γλυκείας άπαλότητος τήν όποιαν ομοιόμορφον παρου
σιάζει αϋτη, τό νέον έργον τού προσφιλούς καλλιτέχνου καί είς άλλας άρε- 
τάς δέν είναι όλιγώτερον πλούσιον. Ή έκφρασις τοΰ μικρού υπηρέτου τής 
άγοράς είναι τόσον ζωντανή,ώστε δέν πρέπει νά παραίενεύηται κανείς δι’δ,τι 
συνέβη τήν πρώτην ημέραν τής έκθέσεως τής έλαιογραφίας ταύτης είς τάς 
προθήκας καταστήματος τίνος τής οδού Σταδίου. Όμάς συναδέλφων τοΰάπει- 
κονιζομένου διήρχετο έέωθεν τοΰ καταστήματος. Εϊς μικρός έκ τής όμάδος 
ταύτης άπεσπάσθη καί παρετήρει είς τήν βιτρίναν μετά θαυμασμού. Όταν 
μετ’ ολίγον οί συνάδελφοί του τόν έκάλεσαν πλησίον των, ό μικρός ήτο τό
σον άφωσιωμένος είς τό έργον, ώστε ήκούσθη άπαντών πρός αυτούς ένώ 
ταύτοχρόνως, έδείκνυε τήν εικόνα :

— Σταθήτε, ντέ, ν’άρθη κα! ό Μήτσος ιιαζύ.
ΚΩΣΤΗΣ XAIFOnOYAOS

0 ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΘΟΣ. . . . .  0 ΑΠΟ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΠΟΘΟΣ. . . . .

Στον κόσμο πώχω πλάσει 
Τρεχάτε αγαπημένες 
Κι’ άφήσετε ένωμένες 
Της γης τή συφορά 

, Φ ,
Αφήστε τη λαχταρα 
Κ’ ελάτε έδώ να ζηστε, 
"Ο,τι μια ’μέρα αφήστε
Να φέρτε μέ χαρά,

Φ,
Τδ παιδικό σας γελοίο, 
Την πρώτη σας άγνότη, 
Τη σκέψι σας την πρώτη, 
Τον πρώτο σας παλμό,

, „
Τη λαμψι τού ματιού σας, 
Τδ πρώτο σας τδ δάκρυ, 
Κρυμμένος σέ μιαν άκρη 
Νά πλάσσω ένα Θεό....

(Δεκέμβριος ι^00) mm

Στο σκοτεινό μου μνήμα 
ΒαΟυά θέ νά κοιμάμαι 
Κ’ εσέ δέ Θά θυμάμαι 
Στδν ύπνο τδ βαθύ.

•φ·
Κι’ άν τύχη κι’ άντηχήση 
Τδ βημά σου στο χώμα, 
Τδ κούφιο μου τδ σώμα 
’Ολόρθο θά βρεθη.

•φ·
Τά μάτια θά γυρεύω
Για νά σ’ ίδώ κα'ι πάλι, 
Θά ψάχνω άγάλι, γάλι 
Στα σπλάχνα μου βαθυά,

Λ ,
Και θαβγω να ζητησω
Περίφανος τού κόσμου,
Μι’ αχτίδα άπδ τδ φώς μου, 
Μια σπίθα άφ’ την καρδιά...
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΕΙΣ ΔΑΚΤΓΑΙΟΣ ΤΩΝ ΔΟΡΙΑ

το θεσπεσία εσπέρα τοΰ Μαρτίου. 
Πλήθος αμαξών έκυλίετο έπί τής όδοϋ 
τής ’Εθνικής Έπαύλεως προς τήν 
Νεάπολιν- ό ήλιος έδυε καί τά ϋδατα 
τοΰ κόλπου ήσαν γαλήνια. Αί κορυ- 
φαί τοΰ Παυσιλύπου μόλις διεγρά- 
φοντο εις τόν άκτινοβολοΰντα ουρα
νόν, έπί δέ τοΰ Βεζούβιού ήωρεϊτο 
νέφος φαιόν.

— Κάμμία δύσις ήλιου δέν ομοιά
ζει πρός τήν τής Νεαπόλεως, είπεν 
ή πριγκήπισσα Βαρόλδη πρός τήν 
παραπλεύρως αυτή καθημένην χαρίεσ— 
σαν νεάνιδα, δτε ή βαρεία άμαξα μέ 
τάς θύρας της φερούσας οικόσημα 
έστράφη πρός τήν είσοδον τής όδοϋ 
Τολέδου. Είπε μοι, Κοντσέτα, είδες 
ποτέ όμοίαν ταύτης έν Ελβετία ;

Ή δόνα Κοντσέτα Βορδάλβα έστρεψε νωχελώς τήν κεφαλήν της καί 
ποός στιγμήν οί μελάνες οφθαλμοί της έσπινθηροβόλησαν, δτε ή λαμ- 
πρότης τού ουρανού έφώτισε το προσώπου της.

_  Μοί Φαίνεται οτι δέν ενδιαφέρουσα». π>έον διά τάς δύσεις τού ηλίου, 
άπεκρίθη άδιαφόρως, βυθιζόμενη είς τήν γωνίαν της. Είς έμέ φαίνεται 
ώς υιεγάλη τραγωδία ή πάθος υψηλόν άλλ’έν δσω έχω ή τραγφδίαν νά 
μ’ ένδιαφέρη, ή πάθος τι νά μέ διασκεδάζη, αί δύσεις μέ άφίνουν πολύ 
ψυχράν.

— ’Αγαπητή μου Κοντσέτα, τί έχεις πάθη ; Ήρώτησεν ή πριγκή- 
πισσα. ’Απουσιάζω έπ'ι έν έτος καί δταν έπιστρέφω σ’ ευρίσκω αδιάφο- 
ρον, ψυχροτάτην. Τί...

Τή στιγμή ταύτη αμαξά τις παρήλθεν’ έν αυτή έκάθηντο άνήρ και 
γυνή. Ό άνήρ ήγειρε τόν πΐλόν του καί άμφότεραι, ή τε δόνα Κοντσέτα 
καί ή πριγκήπισσα, άντεχαιρέτισαν.

— Είδες ; Είδες ; Έψιθύρισεν ή δόνα Κοντσέτα, δραττομένη τής χει- 
ρός τής φίλης αύτής, έν φ τό πρόσωπόν της έπορφυροϋτο. Αυτή είναι ή 
άγνλίς σύζυγος τοΰ Πεντραβίνου. Ήλθον έδώ πρό μιας έβδομάδος.

— ’Αλλά, Κοντσέτα...
— Ναί, άπεκρίθη ή δόνα Κοντσέτα, σκυθρωπός, ήξεύρω τί θέλεις νά 

είπης. Άμφότεραι ήπατήθημεν. Ο Πεντραβΐνος μετέβη εις Αγγλιαγ
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καί όταν έπέστρεψεν, έφερεν αύτήν τήν γυναίκα. Καϊ μού μειδιά αυτός, 
καί μοϋ μειδιά αυτή, έξηκολούθησε μέ κεκρατημένην μανίαν εις τούς λό
γου; της, ενώ διέρχονται εποχούμενοι είς τήν άγοραίαν αμαξάν των. Διότι 

ύ ■> ’ "ο > < > < , « 1 1 _ τ ‘ , Λ ,γνωρίζει αυτός, καυως και αυτή τώρα, οτι οεν μ.ου είναι αοιαφορος.
— Ο πρίγκηψ Πεντραβϊνος ένυμφεύθη ! Είπεν ή φίλη της έκπληκτος. 

Αλλ’ αυτός είναι πάμπτωχος.
— Π~ωχή δέ είναι καϊ ή άγγλϊς σύζυγός του, άπεκρίθη ή δόνα Κον- 

τσετα, πικρώς. Εισι τόσον πτωχοί ώστε έμ.ίσθωσαν τό μ.έγαρον Πεντοα- 
βίνου κατά διαμερίσματα καϊ κατοικούν είς τό μικρότερου, είς τό υπερώον.

— Τί τρελλός! Τί τρελλός ! Έσυλλογίσθη ή πριγκήπισσα. Νά παρα
γνώριση την Κοντσέταν Βοροάλβα και τά εκατομμύρια τού πατρός της 
καϊ νά νυμφευθή τήν πτωχήν ξένην ! Βεβαίως, θά ήναι παράφρων.

Ή πορεία τής 
άμάξης ήτο βρα 
οεια καϊ αυ.οό- 
τεραι αί φίλαι 
έσιώπων, χαιρε 
τίζουσα; άκα- 
ταπαύστω; τάς 
πολυτελώς έν- 
δεδυμένας κυρί
ας, αΐτινες δι- 
ήρχοντο εντός 
άλλων άυ.αξών. 
Έπΐ τέλους ά- 
φίκοντο προ τής 
μεγάλης θύ- 
ρας τού μεγά
ρου Βοροάλβα. 
‘Η πριγκήπισσα 
ήκολούθησε τήν 

φίλην της εις τήν μαρμαρίνην κλίμακα ,πεφοβισμένη ολίγον έκ τής σινής 
αυτής καϊ έκπεπληγμένη διά τήν όψιν της· άλλ ’ δτε έφθασαν είς τό 
τιμώνιον τής δόνας Κοντσέτας, κομψήν φωλεάν έκ κίτρινου χρυσοκεν- 
τήτου υφάσματος, κατακλύζόμενου από φως τού λάμποντος ούοανού, 
περιέβαλεν αύτήν διά τών βραχιόνων της καϊ έψιθύρισε'

— Φιλτάτη Κοντσέτα, τί συμβαίνει; Λέγε είς τήν παλαιάν σου ©ίλην.
— Ιόν μισώ ! Τόν μισώ ! Άνέκραξεν ή νεάνις, απωθούσα τήν πριγ— 

κήπισσαν αγρίως.
ξιτα, δραμούσα είς τό παράθυρου, έσυρεν όρμητικώς τόν Οώμιγγα 

τού παραπετάσματος.
— Κύτταςε! Ανέκραξε,κύτταξε αυτόν τόν εξώστην ! Τό αύτό πράγμα 

βλέπω από μιας εβδομάδας καί, — ”Ω 1 Τόν μισώ, τόν υ.ισώ !
Πέραν τού μεγάρου Βορδάλβα έξετείνετο κήπος, έν ω λευκά άγάλ-

[ματα διεκρίνοντο μεταξύ τών πρασίνων πρίνων, και εν ώ υπήρχεν ήδη 
αφθονία άνοικτοχρόων άνθέων. Είς τό απώτερου μέρος έκλείετο ΰπό ογ
κωδών τοίχων ετέρου μεγάρου, είς τόν άνώτερον εξώστην τού όποιου άνήρ 
τις καϊ γυνή τις ϊσταντο. Ό βραχίων τού άνδρός περιέβαλλε τούς ώμους 
τής εγγύς αύτφ γυναικός.

Ή* πριγκήπισσα εύθύς άνεγνώρισε τόν πρίγκηπα Πεντραβΐνον καϊ τήν 
σύζυγόν του καί, στραφεϊσα, παρετήρησε τήν φίλην της μετ’ απορίας.

_  Διότι τόν άγαπώ, είπεν ή δόνα Κοντσέτα, καϊ διότι έπροτίμη- 
σεν αύτήν άπό έμέ.

Κατέπεσεν έπΐ έδρας καϊ κρύψασα τό προσωπον εντός τών χειρών της 
έξερράγη είς βαθεΐς στεναγμούς.

— Ό Βέππος Πεντραβϊνος καϊ έγώ, έξηκολούθησεν, ύπήρξαμεν φί
λοι άπό παιδικής ηλικίας καϊ δταν άφέθη άπό τής στρατιωτικής ύπηρε- 
σίας πρό διετίας καϊ έγώ έξήλθον άπό τό μοναστήριον, έσκεπτόμην,— 
ήλπιζον,— οτι ήθελε μέ νυμφευθή. ’Αλλά μετέβη είς ’Αγγλίαν καί,— 
καϊ έπέστρεψε μέ σύζυγον. Τήν παρελθούσαν νύκτα τόν συνήντησα εις 
τόν χορόν τού Μοντεφιασκόνε, καί μ' έγνώρισεν είς αύτήν «ώς παλαιάν 
του φίλην καϊ συμπαίκτριαν!»—Έμέ, ή όποια ήδυνάμην νά γονυπετήσω 
ένώπιόν του έκεϊ, καϊ νά φωνάξω ειςολον τον κοσμον, «Βεππο, σε αγαπώ, 
σέ άγαπώ». Καϊ έκείνη έμειδίασε καϊ ώμίλησεν είς κακήν Γαλλικήν 
γλώσσαν, καί έκεϊνος τήν έκύτταζεν είς τούς οφθαλμούς. Καϊ εγώ έμει- 
δίασα καϊ ώμίλησα περί τού Βέππου πώς ήτο μικρό παιδί,— άλλ’ήδυ- 
νάαην νά σφάξω άμφοτέρους, καθώς ευρισκοντο ενώπιον μου, αμφότεροι 
τόσον εύτυχεϊς, ώ ! Τόσον εύτυχεΐς !

Έπΐ μικρόν ήκούοντο μόνον στεναγμοί εντός τού κίτρινου δωματίου. 
Ή πριγκήπισσα έκάθητο σιγώσα, έκπληκτος έπΐ τή έκρήξει ταύτη γυ- 
ναικός, ούσης, συνήθως , ψύχρας καϊ ήρέμου.

— "Ίσως δεν δύνασαι νά έννοήσης, άνέκραξεν ή οονα. Κοντσέτα, ίσως 
υ.έ άδικεΐς, άλλ ’ είσαι φίλη μου.

Ήγέρθη αίφνιδίως καϊ έδραμεν εις τήν πριγκήπισσαν, τήν οποίαν 
περιεπτύχθη.

— Καϊ έσιώπησα τόσον χρόνον, έξηκολούθησεν. Ώ ! Ό κόσμος εί
ναι πολύ κακός διά τάς γυναίκας ! Άνέκραξεν αύθις, ανεγερθεϊσα και 
μεταβάσα είς τό παράθυρου. Ο άνήρ δύναται νά κάμη λόγον περί τής 
γυναικός τήν όποιαν αγαπά. Δύναται νά φωνάζη τόν έρωτά του μεγα
λοφώνως είς τήν άγοράν καϊ άπό τάς στέγας τών οικιών, καϊ ο κόσμος 
νά τείνη είς αύτόν τάς χέϊρας μετά συμπάθειας. Άλλ’ όταν ή γυνή 
δείξη τήν προτίμησίν της τότε φωνάζει «Αναίσχυντου 1 Απρεπές!». 
Φρονείς, προσέθετο άποτόμως, οτι αν έδείκνυον είς τόν Βέππου οτι τον 
ήγάπων, δέν θά μετέβαινεν είς τήν ’Αγγλίαν ;

— Ό Βέππος είναι τρελλός, άπεκρίθη ή πριγκήπισσα μετά πεποιθή- 
σεως. Τό πάν θά έκέρδιζεν άν ένυμφεύετο σέ. Ένυμφεύθη κάποιαν άλ
λην, καϊ ίσως άν τοϋ έλεγες οτι τόν ήγάπας, τό αύτό άκριβώς θά συν- 
εβαινεν. Είναι άνήρ καί, πρέπει νά τό όμολογήσωμεν, έντιμος άνήρ. Σύ
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έπί τών

είσαι πλούσια, αυτός είναι πτωχός, 
άγαπά. ’Αγαπητή μου Κοντσέτα, προσέθ-το πράως, 
τινοςζσεβασμού. Πίστευσόν με,

X \ » X .
Γ' ‘

ματά της.
Εστέναξε πικρώς' εΐτα, έγερθεΐσα, έθετο τάς χεΐρά; της 

ωμων τής νεάνιοος καί παρατηρήσασα αύτήν σοβαρώς είπε :
— Λησμόνησε τα όλα, άγαπητή μου. Μόνη σου λυπεί; σεαυτήν καί 

ουδέν ωφελείσαι.
— Δεν εΐμπορεϊς νά έννοήσης, δέν εΐμπορεΐς νά έννοήσης, άνέκρα- 

ζεν ή οόνα Κοντσέτα παραφόρως. Πώς θά είμπορέσω νά τό υποφέ
ρω ; Νά συναντώ αυτόν πανταχοΰ, νά βλέπω τά εύμενή βλέμματά

Αλλά νυμφεύεται εκείνην ’ποΰ 
δικαιούται ποιου 

είναι προτιμότερου ν ’ άποθάνη 
μος παρά νά έζαπατηθή ύπό άνδρός δστις νυμφεύεται μίαν διά

τις άγα- 
τά χρή-

του όταν μοι ο- 
μιλή, καί νά 
βλέπω ν ’ απα
στράπτουν όταν 
εκείνη μειδιά , 
— είναι αδύνα
τον.

— ’Αναχώρη
σαν δι ’ ολίγον 
χρόνον, συνεβού- 
λευσε τρυφερός 
ή πριγκήπισσα. 
Εύκολώτερον θά 
λησμονήση; μα
κράν τής Νεα- 
πόλεως.

— Ναί, πρέ- 
V ’ άναχω - 

ειπεν ή 
νά υπάγω

πει
ρήσω, 

Πρέπει 
ύς επισκεφθώ αύριον τό άπόγευμα. Θά έλθης μαζύ μου ;

-Sj ΈΕήγαγε δακτύλιον έκ τοϋ λιχανοϋ τής άριστεράο 
χειρόο της $·

οονα Κοντσέτα, ωσεί λαμβάνουσα αιφνίδιου απόφασιν. 
νά τούς

— Είναι φρόνιμον ; Ήρώτησεν ή πριγκήπισσα.
— Δέν είναι ζήτημα φρονήσεως, άπεκρίθη έκείνη ευερέθιστος. Είναι 

ανάγκη, — συγχαρητήρια διά τόν γάμον. ’Οφείλεις καί σύ νά τούς έπι- 
σκεφθής. "Ας ύπάγωμεν μαζύ. Θά τό ύποφέρω καλλίτερου άν ήσαι καί 
σύ μαζύ μου.

Όταν ή θύρα έκλείσθη κατόπιν τής πριγκηπίσσης, ή δόνα Κοντσέτα 
ερρ'.φθη έπί ανακλίντρου εγγύς τοϋ παραθύρου καί έξέτεινε τήν χεΐρά 
της, ινα σύρη τόν θώμιγγα τοϋ παραπετάσματος, όταν μετ’ αιφνίδιου 
άναφωνήσεως έξήγαγε μέγαν δακτύλιον άπό τοϋ λιχανοϋ τής αριστερά; 
χ=ιρός της καί έξήτασεν αύτόν μετά προσοχής. Έν τφ κέντρω ύπήρχε 
μέγας σμάραγδος εντός αξιοπερίεργου τετραγώνου θέσεως· εκατέρωθεν 
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τοΰ κεντρικού λίθου εύρίσκοντο έτεροι μικρότεροι σμάραγδοι, χωριζόμενοι 
άπ’ αύτοΰ δι ’ άδαμάντων. Ύψώσασα τόν δακτύλιον εις το φώς ή οονα 
Κοντσέτα είδεν δτι αντί τοϋ βαθέως πρασίνου χρώματος, δπερ συνήθως 
άνέδιδεν ό μεσαίος σμάραγδος, τό βάθος τοϋ πολυτίμου λίθου ήτο κί
τρινου. Τί έσήμαινε τοϋτο ;Καί πάλιν έξήτασε τόν δακτύλιον έπιμελώς 
λίαν έπλησίασε τήν τράπεζαν καί ώθησε διά μαχαιριδίου σιγά τάς 
χρυσάς χηλάς, αΐτινες συνεκράτουν τούτον είς τήν θέσιν του. "Οταν ή 
τελευταία χηλή ύπεχώρησεν, ό σμάραγδο; έπεσεν έπί τής τραπέζης, έπί 
τεμαχίου λευκού χάρτου, καί μετά μικράς σταγόνος χρυσού ύγρού.

' Ή δόνα Κοντσέτα έζεπλάγη. Ό σμάραγδος, έτι μάλλον πράσινος, 
έφαίνετο λάμπων άπαισίως, είς τό πλευράν του ο’ ευρίσκετο η χρυσή 
έκείνη σταγών. Παρετήρησε τόν λίθον καί είτα τόν δακτύλιον, τόν δα
κτύλιον καί εΐτα τόν λίθον. Καί έν ω παρετήρει, απερίγραπτος τρόμος 
τήν κατέλαβε. Τότε, έλαβε μικροσκοπίου καί άνεκάλυψε μικράν οπήν 
είς τό βάθος τού μέρους δπου ήτο ό σμάραγδος. Ό δακτύλιος ήτο μέ
γας· άλλ’ ένδοτέρω, εύθύς ύπό τον μεσαίου σμάραγοον, ητο ογκωδέστε
ρος. Σαφώς έφανερούτο δτι ό ύπό τον μέγαν λίθον χώρο; ητο κοίλο;· η 
δόνα Κοντσέτα έρρίγησεν. Εφερε τον οακτυλιον οιαρκώς κατα τα ουο 
τελευταία έτη, όν είχε δωρήσει αύτή ό πατήρ τη;, δτε έζήλθε τού μο
ναστηριού, είπών αύτή δτι ήτο οικογενειακή κληρονομιά και ανήκέ ποτέ 
είς ένα Δόρια, δστι; προ τριών αιώνων είχε νυμφευθή μίαν Βορδαλβαν.

Όμως, ό σμάραγδο; καί ή χρυσή σταγών ελαμπον παραπλεύρως. 
"Αφνω, ή δόνα Κοντσέτα έσχισε τό τεμάχιον τού χάρτου, όπερ ειχεν 
έπ ’ αυτού τήν σταγόνα καί προύχώρησε προ; τον καλαθον, εν ώ ευρί
σκετο τό κυνάριόν τη;. Τό μικρόν ζφον ανεπήοησεν ει; την προσεγγισιν 
τη; καί αφού ώσφράνθη τόν χάρτην, όν αύτη έρριψεν αύτφ, έξέβαλε 
τήν άκραν τής γλώσση; του καί ε’λειξε τήν σταγόνα, ήτι; έφαίνετο λαμ- 
προτέρα νΰν. Κάτωχρο; καί μέ τού; οφθαλμού; οιεσταλμενου; η οονα 
Κοντσέτα άνέμενε. Τό κυνάριόν έξήλθε τού καλάθου καί ήρξατο νά 
πηδά πέριξ αύτής, προσπαθούν νά λείξητά; χεΐρά; της, τά; οποία; έκείνη 
έθετο δπισθέν της μετ’ οξείας κραυγής. Α'.φνης, έν ώ προσετριβε την 
κεφαλήν του εις τήν έσθήτά της, έστη, ακίνητον μονονού μεΐναν. Εΐτα. 
έρρίγησε σπασμωδικώς, άνέβλεψεν εις αυτήν, εςεταθη και εκυλισθη — 
νεκρόν.

Πρός στιγμήν ή δόνα Κοντσέτα παρετήρησε τό μικρόν ακαμπτον 
σώυια κείμενον είς τού; πόδα; τη;, εΐτα έδραμε καί έκλεισε την θύραν. 
Έπί δύο έτη έφερε καθ ’ έκάστην τόν δακτύλιον εκείνον και επι ουο ετη 
έφερε καθ ’ έκάστην τόν θάνατον έπί τοϋ δακτύλου της. Φρικωοεις διη
γήσεις δηλητηριασμένων δακτυλίων, θανατηφόρων οίνων και θανάσιμων 
ευωδών άνθέων είσώομησαν είς τόν νοΰν της. Ό δακτύλιος ανήκεν εις 
τούς Δόρια, πρός μόνην ισω; χρήσιν εις περίπτωσιν καθ ήν η ζωη κατέ
στη αδύνατο; εί; τόν φέροντα.

Έμπλεως φρίκη; ή δόνα Κοντσέτα ήνέωξε τήν θύραν τοϋ έξώστου 
καί έξήλθεν εί; αύτόν. Ό ουρανός ήτο φωτεινό; άκόμη, κάτωθεν δέ ήρ-
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χοντο οί συγκεχυμένοι κρότοι τής πόλεως. Ή δόνα Κοντσε'τα έστηρίχθη 
εις τό κιγκλίδωμα καί άνέπνευσε βαθέως. Έδώ ΰπήρχεν ή ζωή, όπισθεν 
αύτής ένήδρευεν δ θάνατος. Ή αναπνοή της κατέστη άσθμαίνουσα καί 
διακεκομμένη, έπί τινας δέ στιγμάς είχε συν-ίδησιν μόνον τής δροσερό- 
τητος τοΰ άέρος καί τοΰ κυανού καί φαιού χρώματος τού ουρανού.

Όρμεμφύτως παρετήρησε τό μέγαρον Πεντραβίνου. Ό πρίγκηψ και 
ή πριγκήπισσα εύρίσκοντο άκόμη εις τόν εξώστην αυτών, καί καθόσον 
τούς παρετήρει ή δόνα Κοντσέτα, ό τρόμος τήν έγκατέλιπε καί τά χείλη 
της διεστέλλοντο φρικωδώς. Παρετήρει αυτούς μέχρις ού τό σκότος ήρ- 
ξατο νά είσδύη είς τόν κήπον εκείνοι έκινήθησαν νά έγκαταλείψωσι τόν 
εξώστην. Έν ώ δέ ό πρίγκηψ έστη ΐνα άφήση τήν σύζυγόν του νά διέλθη 
τήν θύραν πρώτη, έκυψε καί ήσπάσθη αύτήν εις τόν τράχηλον. Ή δόνα 
Κοντσέτα έστέναξε καί έθλιψε τόν σίδηρον ύπό τήν χεΐρά της. Καί αύθις 
απαίσιοι σκέψεις τήν κατέλαβον.

Όπως είχε καταλίπει ταχέως τό δωμάτιόν της, ούτω καί είσήλθεν 
εις αύτό. Έλαβε τόν δακτύλιον καί τόν σμάραγδον καί έξήτασε τήν 
οπήν μετά βελόνης. Είς τήν θήκην ύπήρχεν άκόμη δηλητήριον έκάλυ- 
ψεν έπιμελώς τήν οπήν μετ’ ελάσματος κασσιτέρου, δν έπίεσε πρός τά 
κάτω διά τής βελόνης, έπανέθετο τόν σμάραγδον καί ώθησε τάς χηλάς 
είς τήν προτέραν θέσιν των. Ήτο άκόμη κάτωχρος καί έπί πολύ περι- 
έστρεφεν είς τάς χειράς της τόν δακτύλιον. Ότε ήγέρθη τής τραπέζης, 
παρ’ ή έκάθητο, λεπτά μόρια χρυσής κόνεως έλαμπον πέριξ αυτής.« Ή 
τύχη καί μικρά τις πίεσις θά κάμουν τά λοιπά», έψιθύρισεν έν ω έκλειε 
τόν δακτύλιον εντός σύρτου καί έσήμαινε διά τήν άμφίπολόν της, «ελά
χιστη πίεσις χρειάζεται μόνον».

Μετά μεσημβρίαν τής επομένης ημέρας, ή πριγκήπισσα Βαρόλδη καί 
ή δόνα Κοντσέτα μετέβησαν είς έπίσκεψιν τού πρίγκηπος καί τής πριγ- 
κηπίσσης Πεντραβίνου. Ό πρίγκηψ άναφανδόν ύπ.ερηφανεύετο διά τήν 
Άγγλίδα σύζυγόν του καί έκείνη, ωραία καί παρθενική, ύπεδέχθη τάς 
φιλάς αύτού μετά χάριτος πολλής. Μετ’ έπιπόλάιον συνομιλίαν, ή δόνα 
Κοντσέτα, άκολουθουμένη ύπό τής πριγκηπίσσης Πεντραβίνου, αετέβη 
εις έτέραν γωνίαν τής αιθούσης, ΐνα θαυμάση περιοδικόν τι σύγγραμμα, 
έν ώ ή πριγκήπισσα Βαρόλδη ώμίλει μετά τού πρίγκηπος.

— Ό σύζυγός σας καί έγώ εΐμεθα παλαιοί φίλοι, ώς γνωρίζετε, είπε 
φιλοφρόνως ή δόνα Κοντσέτα είς τήν νεαράν γυναίκα, καί έπιθυυ.ώ νά 
δεχθήτε εν μικρόν δώρον άπό έμέ έπί τή εύκαιρία τών γάμων σας, άν 
εύαρεστήσθε.

Καί λαβοϋσα τήν δεξιάν χεΐρά τής νεαράς γυναικός, έπέρασε τόν μέ- 
γαν σμαράγδινον δακτύλιον είς τόν λιχανόν.

— Βλέπετε, πηγαίνει ακριβώς, προσέθετο, έν ώ ή πριγκήπισσα έψέλ- 
λιζε τάς εύχαριστίας της.

Δραμούσα δ’ είς τόν σύζυγόν της, άνέτεινε τήν χεΐρά της, έφ ’ ής οί 
σμάραγδοι έφεγγοβόλουν καί άνέκραξε :

— Κύτταξε, Βέππο, κύτταξε ! Ή δόνα Κοντσέτα μοί έχάρισεν αύ
τόν τόν ώραιον δακτύλιον. Πρέπει καί σύ νά τήν εύχαριστήσης.

Ή πριγκήπισσα Βαρόλδη έξεπλάγη καί άκουσίω; είπε-
— Κοντσέτα, τόν δακτύλιον Δόρια !
Ό πρίγκηψ επίσης έφάνη έκπεπληγμένος καί είπε'
— Τον δακτύλιον Δόρια, Κοντσέτα! Είναι πάρα πολύ.
— Ό δακτύλιος αύτός έχει ιστορίαν, είπεν ή δόνα Κοντσέτα εις τήν 

νεαράν γυναίκα, μ.ή οούσα σημασίαν είς τήν έκπληξιν τών άλλων" χρο
νολογείται άπό τριακοσίων σχεδόν έτών. Ό Βέππος είναι παλαιός μου 
φίλος καί άφ ’ ού ύπανδρεύθητε τον Βέππον, έσυλλογίσθην ότι είσθε άξια 
νά σάς χαρίσω τι, οπερ νά έξετίμων πάρα πολύ. ’Ελπίζω οτι θά εΐμεθα 
έπίσης φίλαι.

— Βεβαίως θά εΐμεθα, άπεκρίθη ή νεαρά γυνή, άσπαζομένη τήν δό
ναν Κοντσέταν.Θά έκτιμώ αύτόν τόν δακτύλιον πολύ, παρα πολύ,οιοτι 
μοί τόν έδώκατε σείς καί διότι είσθε φίλη τοΰ Βέππου, — καί φίλη 
ίδική μου.

Ή δόνα Κοντσέτα τήν άντησπάσθη σχεδόν παραφόρως.
— Διατί έχάρισες αύτόν τόν άνεκτίμητον δακτύλιον ; Ήτο ή πρώτη 

έρώτησιο τής πριγκηπίσσης Βαρόλδη, εύθύς δτε άνεχώρησαν. Τι αλλο- 
κοτον, άντιφατικόν πλάσμα ’πού είσαι, Κοντσέτα.

— Διότι άπέρχομαι καί διότι θέλω νά λησμονήσω, άπεκρίθη έκείνη 
χλευαστικώς.

Είτα έσίγησε καί καθ’άπαντα τόν έπίλοιπον χρόνον δέν έλάλησε" 
μόνον ειρωνικόν μειδίαμα έπλανάτο περί τά χείλη της.

’Ενωρίς, τήν έπομένην πρωίαν, άνηγγέλθη είς τήν δόναν Κοντσέταν 
οτι ή πριγκήπισσα Πεντραβίνου απέθανεν αιφνιοιως κατα την νύκτα. 
Ώθουμένη ύπό άχαλινώτου ορμ.ής, μ.ετεβη εις το μικρόν οιαμερισμα τού 
άνω ορόφου τού μεγάρου Πεντραβίνου, και, ευρούσα την θυραν ημιανοι- 
κτον, είσήλθε. Περιήλθεν άπαντα τά δωμάτια, χωρίς ούδ ένα υπηρέτην 
νά εύρη. Είτα, άνοίξασα θύραν τινά είς τό άκρον διαδρόμου τίνος, εΰρέθη 
είς τόν νεκρικόν θάλαμον. Έξηπλωμένη έπί τής κλίνης, μέ τήν λευκήν 
ένδυμασίαν του γεύμ.ατος, υπο τα μακρά παραπετασμ.ατα τής κλίνης, 
έν ή άπέθανεν, έκειτο ή νεαρά γυνή, καί γονυπετής παρά τούς πόδας 
της ήτο ό σύζυγός της, μέ τό πρόσωπον κεκρυμμένον είς τάς σινοόνας 
τής κλίνης.

Έπί μικρόν, ή δόνα Κοντσέτα παρετήρησε τό λεπτόν πρόσωπον τής 
νέκρας, ήτις έφαίνετο ώς νά έκοιμάτο. Επέτυχε και παράφορος χαρα 
έφώτισε τό πρόσωπον της. Ό πρίγκηψ έφαίνετο ώς μή αντιληφθεις τήν 
παρουσίαν της Έθετο τήν χεΐρά της έπί τού ώμου αύτού και είπε σιγά;

— Βέππο. Άτυχή μου Βέππο !
Ήγειρεν έκεΐνος τήν κεφαλήν καί τήν εθεώρησεν έκπληκτος. Ειτα ει- 

πεν άσθενώς :
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— Ηχούσες ; “Εχασα παν δ,τι είχον πολύτιμον εις αύτόν τον κόσμον. 
Ή δόνα Κοντσέτα έθώπευσε την κόμην του.
— Άτυχή Βέππο ! Είναι τρομερόν. Τόσον αϊφνιδίως ! Είπε' υιοί πώς 

συνέβη ; Ποία είναι ή αιτία ; Έφαίνετο τόσον καλά χθές.
Ό πρίγκηψ ήγέρθη, ήσπάσθη την χεΐρά της καί είπε διακεκομμένος: 

! „ — Πόσον είσαι καλή ’πού ήλθες εις εμέ. "Ολα συνέβησαν έντός μιας 
στιγμής. Μόλις δύναμαι νά πιστεύσω ότι άπέθανεν.

Ή δόνα Κοντσέτα έπλησίασεν εις τήν κλίνην.
— Ώμιλούσαμεν, έξηκολούθησεν ό πρίγκηψ, καί έκράτει υψηλά τήν 

χεΐρά της ούτως ώστε τό φως νά πίπτη επί τοΰ δακτυλίου τόν όποιον 
τής έχάρισες.σ 'Ομοιάζει μέ δακτύλιον Καρδιναλίου» εΐπον έγώ.« Πρέπει 
νά τόν άσπασθώ έκ σεβασμού». Έθλιψα τά χείλη μου έπί τού μεσαίου

σμαράγδου, δτε 
έκείνη άπέσυρε 
τήν χεΐρά τ·ης 
ταχέως,κράζου · 
σα «Μέ πληγό- 
νεις». Ευθύς δέ 
κατέπεσεν επί 
τοΰ ανακλίντρου 
— νεκρά.

Άκουσίως, οι 
οφθαλμοί τήςδό- 
νας Κοντσέτας 
ήρεύνησαν τήν 
χεΐρά τής νέ
κρας. Έκεΐ,λάμ- 
πων άπαισίως 
μεταξύ των λευ

κών πτυχών τής έσθήτός της, ήτο ό δακτύλιος. Ό ίδιος δέ σύζυγος 
έδωκε τόν θάνατον ον αύτη έμηχανεύθη διά τήν γυναίκα έκείνην — καί 
δι ’ ενός ασπασμού. Αύθις, μεγίστη χαρά έκαμε τούς οφθαλμούς της ν’ 
άπαστράψωσι, τά χείλη της νά μειδιάσωσιν. Έφ αίνετο ώς μή συνειδυΐα 
τήνπαρουσίαν τού πρίγκηπος.’Αλλά,τό βλέμμα αυτού είχε παρακολουθή
σει τά ίδικά της. Είδε τό θριαμβευτικόν βλέμμα της- είδεν δτι οί οφθαλ
μοί της ήσαν προσηλωμένοι έπί τών άπαστραπτόντων σμαράγδων, καί 
μετ’άγριας κραυγής άπέσπασε τόν δακτύλιον από τοΰ δακτύλου τής 
νέκρας συζύγου του. Έπί τού λευκού δέρματος όπήρχεν ελαφρά άμυχή. 
Ό πρίγκηψ έψηλάφησε τό εσωτερικόν τού δακτυλίου καί άνεκάλυψεν δτι 
ό χρυσός ήτο σκληρός καί αιχμηρός.

— *Α! Πρόσεχε ! Άνέκραξεν ή δόνα Κοντσέτα, έν ω εκείνος προσέ- 
τριβε τον δακτύλιον έπί τού δακτύλου του, σκεπτομένη μόνον περί τού 
κινδύνου δν διέτρεχεν αυτός, πρόσεχε !

Ό δακτύλιος έπεσεν από τής χειρός του καί έκυλίσθη έπί τοΰ στιλ- 
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πνοΰ δαπέδου- άμφότεροι παρετήρουν άλλήλους, ένω ή νεκρά έκειτο μεταξύ 
αυτών.

’Άφνω, ή αλήθεια έλαμψεν εις αυτόν.
Έκφρασις βδελυγμίας, φρίκης, έκάλυψε τό πρόσωπον τοΰ πρίγκηπος, καί ή 

δόνα Κοντσέτα έπεσε γονυπετής. Τά ώτά της έδόμβουν ώσεί δεκακισχίλιοι κώ
δωνες έσήμαινον. Ό πρίγκηψ παρετήρησε τήν τεταπεινωμένην γυναίκα, είτα τό 
ακίνητον σώμα τής συζύγου του.

— ’Έκαμες αυτό, σύ ! ’Ανέκραξε,, δραττόμενος από τών ώμων της δόνας 
Κοντσέτας καί σείων αυτήν αγρίως τήδε κάκείσε. Εννοώ. Ό δακτύλιος ήτο 
δηλητηριασμένος. Διατί τήν έφόνευσες,—διατί; Είπέ μοι, δι’ όνομα Θεοΰ, διατί;

— Σέ ήγάπων, σέ ήγάπων, έψέλλισε θρηνωδώς ή δόνα Κοντσέτα, κυλισμένη 
εις τούς πόδας του.

Έπεγένετο σιγή.
Ό πρίγκηψ ήγειρε τάς χεΐράς του ώσεί ί’να έπιπέση κατά τής άθλιας γυναι- 

κός, έν παραφορά λύσσης, Τά χείλη του συνεσπάσθησαν, είτα δέ οί βραχίονες 
του έπεσαν αδρανείς.

— 'Ο θάνατος θά ήτο φιλανθρωπία διά μίαν όπως σύ, εϊπεν ϋποκώφως. 
Φύγε!

Καί έλάκτισεν αυτήν διά τοΰ ποδός του.
Ή δόνα Κοντσέτα ήγέρθη άσθενώς, και μετά κεκλιμένης κεφαλής έβάδισε 

προς τήν θύραν, ένω ή κραυγή τοΰ πρίγκηπος «Σύζυγέ μου ! Σύζυγέ μου!» 
άντήχει εις τά ώτά της.

Καί εϊς τήν γωνίαν, εις ήν είχε κυλισθή, ό πράσινος δακτύλιος Δόρια έλαμ- 
πεν άπαισίως.

(Κατά τό ’Αγγλικόν τοΰ Roiikbt Francis)

ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ

ΠΡΟΩΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ &-

ΓΤ. Άρςενη : ξΜίιχ. ^Ραφαηλοβιτς “^Ποικίλη ^τοα,, 2βον



$8 Ο ΟΜΗΡΟΣ

Φιλτάτη ΔιεύΟινοις της «Ποικίλης Στοάς»,

Ή έπΐ δέκα καί πέντε έτη πολύπονος καί πράγματι εξαιρετική υμών φιλο- 
λογική εργασία δικαίως έθεωρεϊτο εθνική, διότι ή «Ποικίλη ΣτοΔ» ήτο πάν
τοτε μεστή σπουδαίων αναγνωσμάτων καί διά τών πολλών καί καλλιτεχνικω- 
τάτων αυτής εικόνων, απέδιδε μίαν ισχυρόν ώθησιν καί ζωήν είς τήν Καλλι
τεχνίαν τοϋ ήμετέρου Έθνους. Μετά τήν διακοπήν τοϋ έν Παρισίοις Εθνικού 
ημερολογίου τοϋ μακαρίτου Μαρίνου Βρεττοΰ εϊχετεπληρώσει σπουδαιοτάτην 
έλλειψιν, δύναμαι δ’ ε’ιπεΐν, ότι έν πολλοϊς τό έργον εκείνο έβελτιώσατε.Έγώ 
αυτός ήδυνάμην νά συστήσω θερμώς τό ΰμέτερον έργον πρός άνάγνωσιν, διότι 
ού μόνον περιείχε πολλάς ενδιαφέρουσας καλλιτεχνικός καί επιστημονικός δια- 
τριβάς, άλλά καί έγράφετο έν γλώσσΐ] καθαρά καί, ώς έγι'υ ονομάζω, έθνική. 
Έλυπήθην όμως σφόδρα, διότι διεκόπη έπί τινα χρόνον, άλλ’ είναι παρήγο- 
ρον, ότι έκ τής διακοπής ήντλήσατε νέας δυνάμεις καί άρχεσθε νΰν νέας εύέλ- 
πιδος σταδιοδρομίας.

Πέποιθα, ότι ό Ελληνικός λαός θέλει έπιρρώσει τόν Ύμέτερον άξιοθαύ- 
μαστον ζήλον διά γενναίας ένθαρρΰνσεως. Νϋν, εϊ πέρ ποτέ, είναι ανάγκη, όπως 
παράσχωμεν αύτφ καθαρόν καί ύγιά τροφήν, διότι οί χυδαϊσταί υπό αοράτου 
δυνάμεως καθοδηγούμενοι καί έμψυχούμενοι βουλεύονται, όπως καταρρίψωσιν 
εις τόν βόρβορον τής χυδαιότητος πΐν ό,τι ή ήμετέρα φυλή έχει έρίτιμον, τήν 
θρησκείαν, λέγω, τήν γλώσσαν καί τήν Πατρίδα. Διότι διά τοΰ έκχυδαϊσμοϋ καί 
τά τρία ταΰτα κινδυνεύουσιν, ώς έν τοϊς ήμετέροις λόγοις πολλάκις έδείξαμεν.

Έκ τοϋ κινδύνου ορμισμένοι έχομεν καθήκον, ΐνα πάντες ένισχύ.σωμεν τήν 
διάδοσιν ώραιοτάτου έργου,γεγραμμένου έν τή έθνική γλιόσση, οΐον δμολογουμέ- 
νως είναι ή « Π οικίλη Στοά», διότι άλλως οί χυδαϊσταί πολλάς χρηματικός πα- 
ροχάςδιατιθέμενοι θέλουσι κατακλύσει τόν ’Ελληνικόν λαόν διά τοΰ βορβόρου 
τής χυδαιότητος.

’Υπό τοιούτων αισθημάτων έλαυνόμενος πέμπω Ύμΐν πρός δημοσίευση· 
τήν ολως ανέκδοτον Περί ’Ομήρου διατριβήν μου, ήν έποίησα έν Χίω 
κατά τήν άνίδρυσιν τής προτομής τοϋ έθνικοϋ έργάτου Γεωργίου Ζολώτα. 
Έ θεώρησα δέ μεγίστην τιμήν, ΐνα διδάξω έκεΐσε, ένθα έδίδαξεν ί> μέγι
στος τοΰ κόσμου διδάσκαλος καί ΰπό τάς εμπνεύσεις τοϋ φιλτάτου ταϊς Μού- 
σαις πνεύματος διαμαρτυρηθώ παρά τή Δασκαλοπέτρα (ούτως οί εγχώριοι κατά 
παράδοση· όνομάζουσι τό διδακτήριον τοϋ ’Ομήρου), κατά τής δολοφονίας 
καί τής κατασπαράξει»; τοΰ τελειοτάτου ποιητοϋ. Εντεύθεν ομολογώ πολλάς 
χάριτας, ότι ή φιλόμουσος Χιακή νεολαία, οί εύπατρίδαι τής μεγαλωνύμου νή
σου. αί σύζυγοι καί αί θυγατέρες αυτών ένθουσιωδώς ήκροάσαντό μου άγωνι- 
ζομένου πρός σωτηρίαν τοΰ Χίου άοιδοΰ.

Συγχαίρων καί πάλιν άπό καρδίας’Υμΐν έπί τή εξακολουθήσει τοΰ έθνικοϋ 
καί λαμπρού έργου Σας καί ευχόμενος τά βέλτιστα παρακαλώ, ΐνα δεχθήτε 
τήν διαβεβαίωσιν τής πρός Ύμϊς έκτιμήσεως καί αγάπης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ

ΕΤ’ εύλαόείας άνέρχομαι τάδε τό βή
μα, όπως έκεΐθεν όθεν έδίδαξεν ό μέ
γιστος τού άνθρωπίνου γένουι 
σκαλος, ό άριστι 
έτερψε καί

X X ' οιοα-
ς των ποιητών, οστις 

ένεθουσίασε πάνταε τούς 
λαούς καί πάντας τούς αιώνας, καί οστις 
έν τώ στερεώματι τοΰ ποιητικού ούρα- 
νοϋ ώς διφρηλάτης ήλιος διαφωτίζει ο
λόκληρον τόν πνευματικόν κόσμον. Ό 
αυτός δέ ποιητής ομοιάζει πρός τόν 
πολυχεύμονα Νείλον, οστις καταρ
δεύει τάς παμφόρους τής Αίγυπτου 

ή μεγάλη τής σοφίας δεξαμενή, εξ ής 
εϋθεν οί δραματικοί ποιηται 
Μαραθωνομάχος τραγικός 

'Ομήρου

•Xπεδιάδας, διότι καί ούτος είναι 
ήντλησαν οί ποιηται πάντων τών αιώνων. Έντ; 
έλάμδανον τάς υποθέσεις αυτών καί δή ό 
ώνόμαζε τά c 
τραπέζης.

Δέν ήτο 
καλλιτεχνών, 
τους στίχους

TG'J

καί τών άλλων 
Φειδίας κατά

---- —^σε ~'ον ’Ολύμπιου 
έπέάάλλον τή νεολαία, ΐνα 

τήε άρχακ

δέ

> ' ·χΛίαο

διδάσκαλος μόνον τών ποιητών, άλλά 
ώς τών ζωγράφων καί τών γλυπτών καί ό 
τοϋ ποιητοϋ τής Ίλιάδος εδημιούργη 

Δία. Οίνομοθέται τών Έλληνίδων πόλεων 
μανθάνη τά Όμηρικά έπη καί ό μέγιστος τής άρχαιότητος φιλόσοφος, 
ό Άοιστοτέλης έν τή Ίλιάδι έδείκνυε τω Άλεξάνδρω τά πρότυπα τής 
πολεμικής άρετής καί διά τούτων διεπαιδαγώγει τόν ιστορικόν Άχιλλέα, 
οστις μυριοπληθεΤς τής Ασίας πόλεις έξεπόρθησε καί έίεπολίτισε. Τά 
Όμηοικά έπη έχουσιν άναριθμήτους άρετάς, αϊτινες έτερπον καί έδί- 
δασκον τον Ελληνικόν λαόν. Ή τών ιδεών διαύγεια, ή τής γλώσσης 
ηρεμία, ή μεγαλοπρέπεια καί ή δυσμίμητος χάρις, είναι μεγάλαι άρεταί 
τήν 'Ομηρικήν ποίησιν διακοσμοϋσαι. Ή άνεξάντλητος τοΰ δαιμόνιου 
ποιητοϋ φαντασία κατέχει πλούσιον θησα· -i·· .....
μεΤον λέξεων καί τοσαύτην εύχέρειαν, όπως 
ώστε ή γλώσσα καί τό μέτρον φαίνονται 
γλώσσα αύτοΰ είναι εύπλαστος καί ύγρα καί τι 
έν τε τή συντάζει καί τή συνθέσει τών λέξεων, ώστε έκαστος 
γινώσκει μετά τοσαύτης ηδονής τά Όμηρικά έπη, μεθ’ όσης 
χεται τόπους κεκοσμημένους δι’ έξοχων άρετών τής φύσεως. Ναι"

:υρον εικόνων, ακενωτον τα- 
εικονίση οιανδήποτε ιδέαν, 

δούλα τής μεγαλοφυΐας. Ή 
■οσαύτη άπλότης ένυπάοχει 

------ άνα-•X » οιεο-
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ών Τρώων, όμως δέν όπε

ή μέν Ίλιάς ομοιάζει προς τάς ύπερυψήλους τοΰ Όλυμπου κορυφάς, αϊ- 
τινες έχουσι κρυσταλλοειδή πετρώματα καί παντοειδή σχήματα, ή δ’ ’Ο
δύσσεια είναι περεμφερής πρός τήν Όσσαν τήν έχουσαν διατριβάς 
παντοδαπάς και άλση, έν οΤς άνέρπει κισσός πολύς και λάσιος. Κατ’ 
έζοχήν ό ’Όμηρος διακρίνεται κατά τήν γνώσιν τής φύσεως και τόν 
βίον τών ανθρώπων, έζ ών λαμβάνει τάς παραβολάς. Πρό πάντων ή 
θάλασσα μετά τών κυμάτων αύτής, οί άνεμοι μετά τής κινήσεως τών 
νεφελών, ό άστερόεις ούρανός μετά τών ύετών τής χιόνος και τών χα
λαρών, τών διαττόντων αστέρων, τών αστραπών καί τών κεραυνών, ή 
γή μετά τών δασών καί τών όρέων παρέχουσι τώ ποιητή πλουσίαν ύλην 
πρός παραβολήν. Ό ’Όμηρος έγίνωσκε τήν φύσιν ούχί έκ βιβλίων, άλλ’ 
έκ τοΰ πραγματικού κόσμου. Έκάστη ’Ομηρική παραβολή είναι μικρά 
είκών έπισπώσα τήν προσοχήν διά τοΰ χρωματισμού καί τής φυσικής αλή
θειας. Είναι δέ λίαν παράδοξον, ότι καίπερ κατασκευάζων εικόνας παρά τόν 
’Αριστοτελικόν νόμον όμως δέν αποτυγχάνει. Κατά τόν φιλόσοφον, όταν 
μέν έπαινώμεν, πρέπει νά παραβάλωμεν πρός κρείσσονα, όταν δέ ψέγωμεν 
πρός χείρονα. Καί όμως ό ποιητής τής Ίλιάδος παραβάλλει τόν Τελα- 
μώνιον Αΐαντα εισελθόντα είς τό στράτευμα τών Τρωων πρός όνον,οστις 
καίπερ τυπτόμενος διά τών δοράτων ύπό .... ~  ~—
χώρει, ώς δέν αποχωρεί ό όνος, ό είσελθών εις αγρόν καί τυπτόμενος ύπό 
παίδων. Τόσον είναι άληθές, ότι οί άριστοτέχναι δέν ύποβάλλονται είς 
αισθητικούς νόμους, άλλά δημιουργοΰσι τούτους.

Πρός τοιοΰτον διδάσκαλον τις ήδύνατο νάπαραβληθή ; Τις τών νεω- 
τέοων ένει τό θάρρος, " ' ’-----
διαγωνισθη πρός τόν μειδιώντα της ’Ιωνίας 
γ ιστός τών Τευτόνων ποιητών, ό Gothe 
ύπέρ τού Wolf, όστις άπήλλαέε τούς ποιητάς τοΰ μεγάλου 
τοΰ Όμήρου. Καί όμως τόν μέγαν τούτον 
μάχαιρα ήθελε νά κατασπαράέη είς μικρούς άοιδούς.

Ί ήν πρώτην αφορμήν πρός άρνησιν τής προσωπικής τοΰ 
ύπάρζεως έδωκαν αί πολλαί πατρίδες καί αί πολλαί αύτού έποχαί. Διότι 
ό Ιταλός \ ico παρετήρησεν, ότι εί ό ’Όμηρος έν διαστήματι τεσσά
ρων ή πέντε αιώνων έν διαφόροις πόλεσι τοΰ Ελληνικού κόσμου γεννσ.ται, 
καί εκαστοτε εν τώ τόπω τής γεννήσεως ή τής διατριβής ή γένεσις έπι- 
κής σχολής άκολουθεΤ, έκαστος άναγκαίως έέάγει τό συμπέρασμα, οτι 
αί ειδήσεις περί τής τοΰ Όμήρου γεννήσεως έν διαφόροις τοποις καί 
διαφόροις. έποχαΤς είναι ειδήσεις τής ένάρέεως τής έπικής ποιήσεως έν 
τοϊς τόποις έκεινοις. Κατά τήν θεωρίαν τοΰ Vico έκεϊ, ένθα ένεφανί- 
ζετο ή έπική ποίησις, έλέγετο, ότι εγεννήθη ό Όμηρος.

Ή γνώμη όμως αύτη είναι άγαν τολμηρά, διότι, άν ή Σμύρμη θεω- 
ρηθή ώς πατρίς τοΰ Μαιονίδου, αί άέιώσεις πασών τών άλλων πόλεων 
τών άντιποιουμένων τοΰ Όμήρου έέηγοΰνται.Οί ’Αθηναίοι, φέρ’ είπεΤν, 
έλεγαν εαυτόν πολίτην τόν ποιητήν τής Ιλιάδος, εί ούτοι τήν Σμύρνην 
άπωκισαν. Τά αυτά δικαιώματα ποούβαλλον καί οί ΚυιιαϊΡι, διότι κατ’ άλ- 
/.ήν παραδοσιν ή πόλις αυτών ητο μητρόπολις τής Σμύρνης. Οί δέ

ρες, ΐνα τά ποιήματα αύτού άση έν ύπαίθρω, καί ούτω 
ούρανόν. Διά τοΰτο ό μέ- 

. έν τινι συμποσίω προέπιεν 
* νάματος 

Έλληνα ποιητήν ή κριτική 
2. _ . *

Όμηρου

•X 'πνέεται καί διδάσκει, δέν έχει μικρ 
νήσεως. Έν τή Χίω ύπήρχε τό 
έμόν διδάσκαλον Βοικχιον ήτο ό 
Ούτοι κατά τήν γνώμην τών φιλολόγων 

_ \ _ ’ Λ
τική αύτών γονιμοτης, ενενοντο

ΤΆ' .. 1____ ·. 1 '_____

Τήται έλεγον τόν ποιητήν εαυτόν πολίτην, διότι έν τή νήσω αύτών 
ύπήρχεν ό τάφος τούτου. Σπουδαιότερα δικαιώματα έπί τοΰ Όμήρου 
έχει ή Χίος, διότι ό μέν Σιμωνίδης ονομάζει τόν ποιητήν Χίον Άνδρα, 
ό δέ Θεόκριτος Χίον άοιδόν καί έν τώ Όμηρικώ ύμνω είς 'Απόλλωνα 
λέγεται, ότι ό τυφλός άοιδός οίκεΐ έν xrj ηαιπαλοέσοί] Χίω. Άλλ' οί 
πλεϊστοι τών φιλολόγων άποφαίνονται, ότι ταΰτα λέγονται, διότι ό 'Όμη
ρος έν τή Χίω ωκει καί ούχί διότι ένταΰθα έγεννήθη. Σπουδαιότατη 
δ’ άπόδειέις ύπέρ τής Χίου είναι, οτι ό ήλιος έν τοΐς Όμηρικοϊς έπεσιν 
ανατέλλει έκ τής θαλάσσης καί ούχί έκ τής έηρας. Πώς λοιπόν είναι 
δυνατόν νά ϋποτεθή, ότι ή Σμύρνη ήτο πατρίς τοΰ ποιητοΰ, αφ ου εν 
ταύτη ή άνατολή τοΰ ήλιου γίνεται εκ τής χέρσου ; Επειδή όμως αί 
πλεΐσται παραδόσεις τήν Σμύρνην πατρίδα αυτού λεγουσι, δυνάμεθα νά 
είπωμεν, ότι ό ποιητής είπε περί τοΰ διφρηλατοΰντος Φοίβου έκ τοΰ 
τόπου τής διδασκαλίας αύτού. Κατ’ έμέ δέ κριτήν ό τόπος, έν ω τις εμ- 
— '---- ---- ϊ-·-.......οότερα δικαιώματα τοΰ τόπου τής γεν

καλού μενον ' Ομήρειον, όπερ κατα τον 
τόπος τής συναθροίσεως τών Όμηριδών.

/ εΤλκον τό γένος έκ τοΰ Όμή- 
οου καί τό κατ’ άρνάς ήσαν άοιδοί. ’Αφ’ ότου δ όμως είελιπεν ή ποιη- ι . . ,ι λ , ι, , τ ? „ _ .. 1 1----- --------- , ,ραφωοοι αοοντες τα επη του Μαιονιοου.

Ού μόνον αί πολλαί πατρίδες, άλλά καί αί πολλαί χρονολογίαι συνε- 
οάλοντο πρός άναίρεσιν τής προσωπικής τοΰ Όμήρου ύπάρζεως. Έχο- 
ιιεν δέ πλείστας τοιαύτας, αϊτινες άρνόμεναι άπό τοΰ Τρωικού πολέμου 1 , , , , 1 , „ ■> > , - καταλήγουσιν εις τήν αρχήν τών Ολυμπιαοων, οηΛ. αμφιταλαντεύον
ται έν διαστήματι πέντε αιώνων. Άλλ αύται ούδένα δισταγμόν εμβαλ- 
λουσι, διότι είναι είκασίαι τών φιλολογούντων. Ο! σύγχρονοι τοΰ Ομή
ρου καί εί ήθελον, δέν ήδύναντο να παραδωσωσι τοϊς μεταγενεστεροις 
τόν χρόνον τής γεννήσεως, διότι ούτε ληέιαρχικα βιβλία εϊχον ούτε 
χρονολογικήν αφετηρίαν, άλλ’ ήρίθμουν μόνον κατά γενεάς μερόπων 
άν&ρώπων. Μετά πολλούς δ’ αιώνας ή άρχή τών ’Ολυμπιάδων ώρίσθη 
ώς χρονολογική αφετηρία. Άφ’ οΰ λοιπόν αί πολλαί χρονολογίαι απορ- 
οέουσιν έέ εικασιών, τοιαύτην δύνανται νά ποιήσωσι καί οί νεώτεροι, οΐτινες 
είκασαν, ότι ό 'Όμηρος έδίδασκεν έν τή ύμετέρα νήσω οκτακόσια πε
ρίπου έτη π. X.

Δέν δύναται μέν νά
τήν μικράν’Ασίαν ένα αιώνα μετά τά Τρωικά· έπρεπε δέ να 
χρόνος, μέχρις ότου άκμάση ή επική ποίησις, διότι εκ τής μητροπόλεως 
μόνον τούς μύθους καί μικρά ίσως άσματα παρέλαβον. Δέ. δώ.έ
να τεθή καί πολύ βραδύτερον, 
τώ στόματι τών Ίώνων σκότιζε t t
είσδύεται ’Ασιατική άβρότης καί πολυτέλεια, ών ίχνη εν τοϊς 
έπεσι δέν ύπάρχουσι. Πρός τήν γνώμην ταυτην 
τών στρατηγών τών νεωτέρων χρόνων, ό Ναπολέων, ^οστις έν 
Ελένη έγραψεν, οτι ό 'Όμηρο 
ανήκε τοΤς πολεμισταϊς, διότι

,θή ποωΐαίτερον, διότι οί Ιωνες απωκησαν εις 
--------------να τταρελυη πολύς

Δέν δύναται δέ 
διότι ό τοΰ Τρωικού πολέμου μύθος εν 

ται καί μαραίνεται καί είς τά έθιμα αύτών 
■ς Όμηρικοϊς 

διαφωνεί ό μέγιστος 
ι Άγια 

ητο σύγχρονος των 1 ρωικων και οη 
ναργέστατα περιγράφει τάς μάχας.

οιοτι εκ
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συγχρόνων τού

Τών μαχών βεβαίως άριστος κριτής είναι ό μέγας στρατηγός, άλλ’ ύπο- 
μιμνήσκομεν ημείς οί φιλολογούντες, ότι δέν ήτο άνάγκη, ϊνα ό 'Όμη
ρος ίδη αύτόν τόν Τρωικόν πόλεμον, όπως περιγραφή αύτόν έναργώς, 
καθόσον ζϊρόςτόν ποιητικόν σκοπόν ήοκει ή θέα καί άλλου πολέμου, ώς ό 
Σοφοκλής περιγράφει σαφώς τόν έν Θήβαις λοιμόν, δν δέν εΓδεν, άλλ’ 
είδε τόν έν Άθήναις. Δέν δυνάμεθα δέ νά δεχθώμεν τήν γνώμην τοΰ 
μεγάλου άνδρός, διότι αύτός ό 'Όμηρος τίθησιν εαυτόν μετά τά Τρωικά- 
διότι λέγει, ότι ό Διομήδης λαβών λίθον, όν έκ τά 
ποιητοϋ δύο άνδρες δέν δύνανται νά κομίσωσι, καί βαλών τούτον έθραυσε 
τήν κοτύλην τού Αίνείου.Όρμαται δ’ ό ποιητής έκ τής γνώμης τών αν
θρώπων, καθ’ ήν οί αρχαιότεροι εϊχον μείζονας δυνάμεις.

Qi αρχαίοι πλήν τής πατρίδος καί τής χρονολογίας διεφώνουν καί 
ώς προς τήν έτυμολογίαν τοΰ ονόματος τοΰ ποιητοϋ, διότι οί μέν πα- 
ρήγον έκ τοΰ δμηρεΐν, οί δ’ έκ τού ούσιαστικοΰ δμηρος καί άλλοι έκ 
τού μή όράν, δηλ. μή-όρος καί κατά μετάθεσιν 'Όμηρος. Ούχί δ’ άπι- 
θάνως έγένετο ή εικασία, ότι οί έτυμολογοΰντες έτύφλωσαν τόν ποιητήν 
χάριν τού ονόματος. Δέν δύναται δέ νά θεωρηθή έκ γενετής τυφλός, 

ιτεθή τοιοΰτος, διότι άπεικονίζει έναργέστατα τόν αισθητικόν 
..(--ΰποτίθησιν ού μόνον ανοικτούς οφθαλμούς, άλλα καί 

οξυδέρκειαν. Οί άρχαίοι πλήν τής Ίλιάδος καί τής Όδυσσείας 
τώ Όμήρω καί άλλα ποιήματα, ώς τούς καλουμένους Όμη- 

ς, τόν Μαργίτην, τά Κύπρια έπη τού Στασίνου καί ίσως 
,Τ? ιΰθεν όρμώμενος ό χαλκέντερος Weicker έπει- 

ράθη, όπως απόδειξη, ότι οί άρχαίοι άπέδιδον τώ Όμήρω ολόκληρον 
τόν έπικόν κύκλον καί διά τούτο δέν δύναται νά ήναι πρόσωπον, αλλά 
μόνον όνομα προσηγορικόν δηλούν τόν συναρμογέα διαφόρων ασμάτων, 
διότι παράγει τό όνομα έκ τού όμοϋ άρειν. Άλλ’ ένταύθα ύπάρχει 
γραμματική δυσκολία- διότι κατά τόν έμόν διδάσκαλον τό όνομα έπρεπε 
νά ήναι Όμαρος καί ούχί Όμηρος.

Άλλ’ ή θεωρία τού Vico έμελλε νά παραδοθή εις λήθην, είμή 
κατά τό τέλος τού προπαρελθοντος αϊώνος ό W olf διά τών Προλεγο- 
μένων αύτοΰ έπειρατο, όπως άποδείξη, ότι έν τοΐς χρόνοις τού Όμή-

και άν ύττο·
κόσμον, οττερ προϋττ: 
μεγάλην
• > <Χ 'Χαπεοιοον 
ρικούε ύιινου: 
καί αλλα τινά. Έντ

ρου ήτο άγνωστος ή γραφή καί διά τήν άγνοιαν ταύτης δέν ήτο δυνα
τόν νά παραδοθώσι τοΐς μεταγενεστέροις οΰτω μεγάλα έπη, οϊα ή 
Ίλιάς και ή ’Οδύσσεια. "Αν δέ τοϋτο ύποτεθή, δέν ήδύναντο καί νά 
ποιηθώσιν. Αλλ’ οί λόγοι, έφ’ ών ό μέγας φιλόλογος έρείδεται, δένν 
μοι φαίνονται ισχυροί, διότι άπαιτοϋσι παρά τών 'Ομηρικών έπών τήν 
μνείαν βιβλίων, βιβλιοθηκών, έπιστολών, γεωγραφικών χαρτών, νομι
σμάτων καί τών όμοιων. Άπορούμεν, ότι ό μέγας φιλόλογος δέν άπή- 
τησε καί συναλλαγματικός καί έπισκεπτήρια. Λέγομεν τούτο, διότι δια
φέρει ή γνώσις τέχνης τίνος άπό τής πλήρους αύτής έφαρμογής. Άλ
λως καί οί άγωνισταί τής Ελληνικής έπαναστάσεως, οϊτινες διήγον βίον 
παρεμφερή προς τόν τών ηρώων, δέν έφερον μεθ’ εαυτών βιβλία καί βιβλιο- 
θήκας. Ό Wolf παρέλαβε καί τήν γνώμην τού Γάλλου Rousseau, 
καθ’ ήν εί έπί τών Τρωικών ήτο δυνατόν νά γραφώσιν έπιστολαί, ήθέ-

έπος τοιαύτης ύποθέσεως- διότι μία ή δύο έπιστολαί τοΰ

εν
ντος λέγει έν

τού Ηροδότου

λομεν έχει τήν ’Οδύσσειαν βραχυτέραν ή ούδόλως ήδύνατο νά γραφή 
έπος τοιαύτης ύποθέσεως- διότι μία ή δύο έπιστολαί τού Όδυσσέως 
προς τήν Πηνελόπην ήρκουν, όπως οί μνηστήρες μαθόντες, ότι ουτος 
δέν άπέθανε, φύγωσιν έκ τών ανακτόρων αύτοΰ καί ούτως ό ποιητής 
στερηθή ύλης προς ποίησιν τού έπους αύτού. Ό δέ φιλέλλην ποιητής καί 
φιλόλογος W. Muller εϊπεν, ότι, εί ή γραφή ήτο γνωστή, ή Πηνελόπη 
καθημένη έν τώ ύπερώω ήδύνατο νά άναγινώσκη τό άσμα καί δέν είχε 
άνάγκην, ϊνα καταβή, όπως τούτο άκούση. Άλλ’ αύτός ουτος λέγει έ 
άλλη σελίδι, ότι ή γραφή δύναται νά διατηρή τόν λόγον, άλλά τήν ωδήν 
φονεύει. Τήν γνώσιν τής γραφής ύποστηρίζουσιν αί ύπό 
μνημονευόμενοι έπιγραφαί καί ή έν Νουβία άνακαλυφθείσα, ήν έχάρα- 
ξαν οί 'Έλληνες μισθοφόροι έπί τού Ψαμμητίχου. Έπί πάσι τούτοις πα- 
ρεδόθη ήμϊν, ότι ό Λυκούργος εύρών τά 'Ομηρικά έπη παρά τοΐς έκ- 
γόνοις τοΰ Κρεοφίλου έκόμισε ταύτα εις τήν Σπάρτην. Εί ήτο άγνωστος 
ή γραφή, πώς αράγε έκόμισε ταύτα ; "Ισως έν κεφαλαίς ανθρώπων.

Κατά τον "Wolf, καί άν ύποτεθή ή γνώσις τής γραφής, πάλιν λέγει, 
οτι δέν ήδύναντο νά γραφώσι μακρά έπη δι’ έλλειψιν γραφικής ύλης. 
Άλλ’ ό 'Ηρόδοτος παραδίδει, οτι οί “Ιωνες έκ παλαιού χρόνου μετεχει- 
ρίζοντο δέρματα προβάτων καί αιγών, έξ ων βραδύτερον έν Περγάμω 
έγένοντο αί διφθέραι. Ήμίν γε φαίνεται ημαρτημένος καί ό λόγος, ότι 
ό πεζός λόγος ήρξατο άπό τού έκτου αϊώνος π. X. διά τούτο, οτι εις 
ούδενός τόν νοΰν έπήρχετο, ϊνα σύγγραμμα συντάξη, άφ’ ου ούδένα 
άλλον φρουρόν τοΰ συγγράμματος ειχεν ή τήν εαυτού μνήμην. Διότι ή 
δυσχέρεια δέν κεΐται έν τή άγνοια τής -γραφής ούδ’ έν τή έλλείψει τής 
γραφικής ύλης, άλλ’ έν τώ μεγάλω έργω αύτοΰ τού πεζού λόγου. Καί 
ή ποίησις είναι αύτόματος τής ανθρώπινης φύσεως κνίησις, πνευματι
κόν τι έμφυτον, ούτε δι’ έπικαταλογισμοϋ εσωθεν γεννώμενον, ούτε εκ 
τής πείρας έξωθεν έπερχόμενον. Διά τούτο ό ποιητής δέν έχει άνάγ
κην άλλων έφοδίων, άλλά δεΐται μονον τής φιλίας τών Μουσών. Τού- 
ναντίον ό πεζός λόγος είναι τελευταΐον πόνων καί μόχθο 
Κατά ταύτα οί 'Ομηρικοί άνθρωποι δέν συνέγραφον πεζά σ’ 
ούχί διότι δέν έγίνωσκον τήν γραφήν, άλλά διότι δέν εΤ--- 
τουμένας γνώσεις ποός συγγραφήν ιστορικών, φιλοσοφικών 
έργων. Καί οί πατέρες καί πάπποι ημών προ τής ήμετέρας 
σίας παρεμφερή βίον προς τόν τών ήοώων διάγοντες είχον 
σιν, ής αί άρεταί έκπλήττουσι τόν πεπολιτισμένον κόσμον, 
ρούντο πεζών συγγραμμάτων, άν έξαιοέση τις τά τοΰ Κοραή καί ολί
γων άλλων, διότι ούτοι έξεπαιδεύθησαν ούχί έν 
αλλ αλΛαχουι.

Τό τελευταΐον 
έγίνωσκε γράμματα, 
ρώτρυνεν αύτόν,

υν έπιγέννημα. 
εγγράμματα 

ίχον τάε άπαι- 
καί έιιοίων _ ι 
άνε^αρτη- 
μέν ποίη- 
άλλ’ έσ

' ”7 Γ—Ί —η 
τώ Έλληνικω κοσμώ.

τοΰ Wolt οχύρωμα είναι, ότι καί εί ό 'Όμηρος 
όμως ή τής παπύρινης αθανασίας επιθυμία δέν πα- 

~ ‘ΐά γραπτών μνημαων τό όνομα αύτοΰ αθάνα
τον καταστήση. Αλλ’ ή άπόδειςις αύτη ελέγχει λήθην τής ανθρώπινης 
φύσεως, διότι ό άνθρωπος έν πάσαις ταΐς βαθμΐσι τής άναπτύξ 
τής δόξης ορέγεται. Τό αιώνιον δή όνειρον τού "Εκτορος ήτ

οπω

αναπτυί,εως αυτόν
νειρον τού Έκτορος ήτο ή διαιώ-

I
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νισις τοϋ κλέους αύτοΰ, ή δ’ Άθηνα παροτρύνει τόν Τηλέμαχον, ϊνα 
τούς μνηστήρας καλέσας εύκλεής τοΤς οψιγόνοις γένηται καϊ ή Πηνε
λόπη είναι εύτυχής, διότι ή τιμή αύτής θέλει διαιωνισθή.

Αλλά καϊ ανύποτεθή, ότι οί 'Ομηρικοί άνθρωποι ήγνόουν τήν γρα
φήν, αρά γε δυνάμεθα νά είπωμεν τοΰτο καϊ περί τοΰ ποιητοϋ, οστις έζη 
πεντακόσια περίπου έτη μετά τόν πόλεμον έκεϊνον ; Ύποτεθείσθω καϊ 
τοΰτο. Νομίζομεν όμως, ότι καϊ άνευ τής γνώσεως τής γραφής ήτο δυ
νατόν νά ποιηθώσι καϊ διατηρηθώσι μακρά έπη, διότι έν τοϊς χρόνοις, έν 
οις οεν υπάρχει μεγάλη άνάγνωσις βιβλίων, ή μνήμη είναι'λίαν ισχυρά, 
ώς τοΰτο ό Πλάτων ήδη παρετήρησεν. Έν τώ Φαίδρω λέγει, ότι ό Θεΰθ 
τώ βασιλεϊ τών Αιγυπτίων τά γράμματα δεικνύων ώνόμαζε ταΰτα φάρ 
μακα τής μνήμης, άλλ’ ό σοφότερος τοϋ θεοΰ βασιλεύς δικαίως λήθης 
προζενα ταΰτα έθεώρησεν. Όντως έν τοϊς καθ’ ημάς χρόνοις ή μνήμη 
διά τήν μεγάλην χρήσιν τής γραφής καϊ άναγνώσεως εβλάβη. Έν τοϊς 
χρονοις όμως τοϋ Σωκράτους, καθ ούς ό τών σπουδών κύκλος ήτο στε- 

διετηρουν εν τή μνήμη ολόκληρον τήν Ίλιάδα 
εν τή Αμερική ύπάρχουσιν άνθρωποι, οϊτινες 

γχωρ!α ασματα ύπαγορεύοντες πολλούς μήνας τόν ταχύ- 
ΰσι. Καί παρ ήμϊν ό εύφάνταστος Κρής ποιητής

ο Δημοδοκος ούχί μόνον τήν Ίλιάδα καϊ τήν 
ν τόν Τρωικόν μϋθον μεταπεποιημένον είς 

γίνωσκεν.
; δυνατόν νά ποιηθώσιν έφ’ 'Ομήρου, 
ύσσεια ; Κατά τόν AVolf, ταΰτα δέν 

τικά άσματα, άπερ συνελέγησαν ύπό 
ν είς δύο μακρά έπη.’ Οντως ό Ίου- 

άλλοι λέγουσι περί τοιαύτης ύποθέσεως, άλλ’ 
-(--------— ...,ρ^,'ων δέν συνέδεσεν αύτο

έπανήγαγε τήν άρχαίαν αύτών ενότητα. Τήν 
ϋ Wolf ύπόθεσιν άλως άποκρούει ό μέγας ιστορικός Grote 

•AC ·■ ·■■ '-"λ. ■/ λ, " ■ < ώς ήγεμών τών
Αυηναιων επειρατο, όπως το αυθαίρετον τών ραψωδών περιστείλη, ή 

τή μνημη αύτών ύποβοηθήση καϊ τά Παναθήναια διά τίνος διωρθωμένης 
εκδόσεως τών Ομηρικών επών κοσμήση. Άλλά τίνα άφορμήν είχεν

δέν συνέδεσεν αύτο- 
νότητα. Τήν 

> V, V ''

νός, νέοι, ώς ό Νικήρατος, 
καϊ τήν ’Οδύσσειαν. Νϋν δ 
άπδ μνήμη 
πάτον γραφέα άπασχολ 
Κωνσταντινίδης δεκάδας χιλιάδων στίχων διατηρεί έν τή μνήμη αυτοί 
Καί παρ' αύτώ τώ Όμήρω ’ Α ”· ’ ' ' "
Οδύσσειαν, άλλ’ όλόκληρ: 

άσματα άπό μνήμης έγ·'----
Αφ’ ου μεγάλα έπη δέν ήτο ί 

πώς συνεστη ή Ίλιάς καϊ ή Όδύ 
είναι έργον ένός ποιητοϋ, άλλά δημ 
τοϋ ΙΙεισιστράτου καί συνηρμόσθησα 
δαϊος Ίώσηπος καί τινες Γ" 
ουτοι εννοοΰσιν, ότι ό Τύραννος τών ’Αθηναίων 
τελή άσματα, άλλ’ ότι έ---- '------
τοιαύτην τοϋ 
οστις παρατηρεί. « Είναι νοητόν ίσως, εί ό ΓΙεισίστρατοι 

επειρατο, όπως τό αύθαίρετον τών ό~1 - * , . 1 . Ά - . , I I
] καϊ τα Παναθήναια 

επών κοσμήση. ’Αλλά
, ΐνα ασματα, άπερ τέως ό Ελληνικός λαός ώς αυτοτελή έγίνωσκεν, 

X ' Τ —· —. —— — . — Τ — V. . —. — ύ ~ * 1 Ο
:ργων προσέλκυση, αΛΛ ηγεμων τήν μεγαλην 

;„.Ω...ε r/__i -ά είρημένα
>ΰ σκοποϋ τούτου, εϊ εν τοΤς χειρογράφοις ή έν 
ζ στόματα τών ραψωδών έπεσιν έζέλεγε τήν δο· 
ϊς περί αυτόν άρίστην διάταζιν, άπετύγχανε δ’ 

ότι τά δημοτικά αύτοΰ άσματα άλ- 

ουτος
είς όλον συνάρμοση ; Ό Πεισίστρατος δέν ήτο ποιητής, ϊνα τό δημ 
σιον πνεύμα διά τοιούτων έρ......~........ 1-'— -----'···
εορτήν τής έαυτοΰ πατρίδας έπιθυμών νά κοσμήση. Κατά τ 
ούτος έτύγχανε μέν

. · ...

καϊ
εί ό λαός έβλεπεν, ... ... __  ____  __7 IΓ ι Γ

συντηκομενα διαστρέφονται. Άλλως τά 'Ομηρικά έπη

τοϊς φερομένοις 
κοϋσαν αύτώ τε 
όμως τούτου, 
λοιούμενα καί 
ησαν ή ιερά τών προγόνων ημών βίβλος, δηλαδή ήσαν, δ τι παρ’ ήμϊν

τό εύαγγέλιον. Τις ήγεμών έχει τηλικαύτην δύναμιν, ϊνα διαστρέψη 
τοΰτο ; Τά προ ολίγων έτών συμβάντα εν Άθήναις επιμαρτυροΰσι τήν 
άλήθειαν τών λόγων μου.

Άλλά τέλος πάντων τί έγένετο ή πολυθρύλητος τοΰ Πεισιστράτου 
έκδοσις ; Παρά τώ Γελλίω φέρεται τό μυθάριον, ότι δήθεν άπώλετο, κατά 
τήν εισβολήν τοΰ Ξέρίου είς τήν Αττικήν. Άλλ’ήτο δυνατόν, ϊνα οί Αθη
ναίοι άμελήσωσι τής Πεισιστρατείου έκδόσεως, εί μάλιστα είχε τοιαύ
την άέίαν, οϊαν οί περί τόν W olf λεγουσιν; Αλλ ύποτεθείσθω καϊ τοΰτο. 
Δέν έμελλον αρά γε οί ιστορικοί νά ποιήσωσι μνείαν τής άπωλείας καϊ 
δέν έμελλον οί Αττικοί ρήτορες, οί καθ’ έκαστην τάς συμφοράς τών 
Μηδικών άνά στόμα έχοντες, νά θρηνώσι διά τήν απώλειαν, άφ οϋ Ο- 
ιιηρος ούδέν άλλο έσήμαινεν ή τήν Πεισιστρατειον συναρμογην ; Ημεϊς 
δέν γινώσκομεν, πότε άπώλετο ή Πεισιστράτειος έκδοσις, άλλά τοΰτο 
είναι άδιάφορον, διότι οί Αθηναίοι οια τοϋ ήγεμονος αυτών ουδεν άλλο 
έποίησαν ή ο,τι πλεΐσται Έλληνίδες πόλεις, αϊτινες είχον επισήμους εκ
δόσεις, αϊτινες ονομάζονται αίκατά πόλεις υ\ ά,πό πόλεων' καϊ οή οί αρ
χαίοι έγίνωσκον έπτά, τήν Μασσαλιωτικήν, τήν Χίαν, τήν Άργολικήν^τήν 
Κυποίαν, τήν Κρητικήν, την Αίολιδα και τήν Σινωπικην. Εποιουν ο , αί 
πόλεις έπισήμους έκδόσεις, διότι οί ραψωδοί αδοντες τά Ομηρικά επη 
καϊ έπευφημούμενοι υπό τοϋ πλήθους παρενεβαλλόν στίχους, όπως ταΰτα 
κολακεύσωσι. Προς δε ή συνειδησις δημιουργικής τίνος δυναμεως παρω- 
τρυνεν αύτούς, όπως μέρη τών 'Ομηρικών επών διά πλειονων χρωμάτων 
κοσμώσι καϊ φιλοτιμία τις έν τούτοις διηγείρετο, όπως μνημεία του 
έαυτών πνεύματος έν τοϊς άθανάτοις τοΰ ποιητοϋ εργοις παρεμβάλωσιν.

Έκ πάντων τών εϊρημένων κατάδηλον γίνεται, ότι οι ισχυρισμοί τοϋ 
V1CO καϊ τοΰ Wolf δύνανται εντελώς να καταπολεμηθώσιν. Αλλά 
κατά τόν άρτι λήέαντα αιώνα κριτικός οιαπρεπεστατος, ό TacliiTianii, 
έπειράθη όπως διά τών εν τοϊς Ομηρικοΐς επεσιν αντιφάσεων άποοει^η, 
ότι ταΰτα δέν είναι έργον τοϋ αύτοΰ ποιητοϋ. Διότι πώς ήτο ο,υνατόντό 
αύτό πρόσωπον ν’ άντιφάσκη πρός έαυτό ; Άλλ αί άντιφασεις κατα πολ
λούς καί διάφορους τροπους ουνανταινα δικαιολογηθωσι, διότι και οι μύ
θοι είναι άντιφατικοϊ προς άλλήλους καϊσί ποιηται συχνάκις άντιφάσκουσι. 
διότι, ώς τό θερμόμετρου σπανίως δείκνυσι τόν αύτόν βαθμόν θερμοκρα
σίας, ούτω και ή φαντασία σπανίως εέ ίσου εκ τοϋ εόωτερικοΰ κοσμου 
θεομαινομένη άνόμοια καϊ άντιφατικά ποοϊοντα παράγει. Οτι ό ημ£- 
τεοος λόγος είναι άκριοής, μαρτυρεί τούτο, οτι καϊ αυτός ο ευφάνταστος 
φιλόσοφος Πλάτων δέν ήδυνήθη ν αποφυγή τας άντιφασεις. Καϊ οι κρι
τικοί τής Άλεέανδρείας, ώς έγένετο κατάδηλον εν τοϊς Ελληνικοΐς σχο- 
λίοις τοϊς έκδοθεϊσιν ύπό τοϋ φίλου του Κοραή Villoison, άνευρισκον 
άντιφασεις αλλα την αιτίαν τούτων άπεδιοον τή οιαφθορα Γοϋ κειμένου, 
ήτις ύπό πολλών καϊ διαφόρων προσώπων έγενετο. Διότι οί ραψωοοί, οί 
νομοθέται, οί τύραννοι καϊ οί άκριτοι πολλακις κριτικοί πολλαχώς οιεφθει- 
οον τά 'Ομηρικά έπη. Εί δέ ταΰτα δέν έγράφησαν, ώς οί περϊ τον W olf 
διϊσχυρίζονται, αί άλλοιώσεις τών έπών ήσαν πολλαί καϊ ήθελέ τις απο
ρήσει, ότι δέν ύπάρχ’ουσι πλειονες.
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'ος τάς είκοσι καί δύο
>ά— 

κριτικός ευρίσκει πολύ πλείονας, διότισεις βεβαίως ύπάρχουσιν, άλλ’ ό

ρισκομενον εν τή ηρωική αύτού 
άπειρα άμαρτήματα, άπερ έν τώ 
Ο συμπολίτης όμως τοΰ κριτικού, 

τού παρελθόντος 
μένας διασωμένους ώς ό Εύμαιος 
the, ότι το έπος τούτο έφυγεν 
κός ι 
και εϊς τζ

περιόδω και 
αρθρω τουτω οεν

Γ

τά πρόσωπα
I

παντα τά σι

_ θί T°V Lachmann ψέγουσι τά προοίμια των 'Ομηρικών 
επών, διότι δέν προαγγέλλουσι πάσας τάς ραψωδίας. Άλλ’ εί προοίμια 
οεν ,έποίησεν, ό, Ομηρος, άλλ οί περί τόν Πεισίστρατον, τό ζήτημα 
οεν Λύεται, άλλά γίνεται πολύ δυσχερέστερο-/. Διότι ίσως ό Όμηρος 
οια τήν φύσιν τού αγώνος εκείνου δέν ήτο ικανός, ΐνα ολόκληρον τήν 
ύλην προαγγέλλη, καί ίσως μικρότερα έπη έποίησεν, οί περί τόν Πεισί
στρατον όμως* φιλολογικός γνώσεις κεκτημένοι καί πάντα τά μέρη τών 
επών ύπ’,όψε,ι ,έχοντες διά,τί δέν έποίησαν κρείττονα προοίμια; Ότι δ’ ό 
Ομηρικός ,,αίών,,οεν ήτο επιτήδειος, όπως έν τοϊς προοιμίοις περιλαμ- 

οάνη τήν όλην ύλην, γίνεται κατάδηλον έκ τών έπιγραφών τών ραψω
διών· π.χ. ή έπιγραφή^τής πρώτης ραψωδίας τής Ιλιάδος είναι Λοιμός, 

όμως 0 άοιοος, αν ύποτεθή τοιοΰτος, άδει εν τή αυτή ραψω- 
οία εριοα τού Διός καί τής Ήρας, συμπόσιον τών θεών καί ωδήν τών 
Μουσών. ' 1

Έκ τών άντιφάσεων ό Lachlliann όρμώμενό 
ραψωδίας (Α.-Χ.) διεϊλεν εϊς δέκα καί έΐ αυτοτελή ασιιατα. Άντιφά 

, - , , - - "λειονας, οιοτ
ριωσας εν λαω προηγμενω κατά τον πολιτισμόν δεν εγνώρισε λαόν εΰ· 

διά τούτο περιπίπτει είς 
δύναμαινά έλέγζω. 

■ού κριτικού, ό ποιητής Schiller, κατά τάς άρχάς 
ς αίώνος πορευθείς είς Ιταλίαν καί εκεϊ θεασάμενος ποι- 

ής Οδύσσειας έγραφε πρός τόν Οό- 
τούτο ε,φυγεν εκ τής βιβλιοθήκης αύτού πράγματι 

κοσμάς γενομενον. Εί ό μεγας ποιητής τών Τευτόνων κατήρχετο 
:ς τήν Ελλαοα, ήθελε φύγει καί ή Ίλιάς, διότι οί μέν υιοί τού Πε

ι ρομπεη ώμοιαςον προς τους Πριαμιδας, ο δέ Κολοκοτρώνης πρός τον 
πανούργου Οδυσσεα καί ό Οδυσσεύς Άνδροΰτσος πρός τόν Άχιλ- 
λεα. Αλλ ύποτεθείσθω, οτι πασαι αί σ ' Λ ' ~ ’
ησαν ορθαι. Μετά τήν ύποθεσιν όμως ταύτην δυνάμεθα νά έρωτή. 
μεν, Διά τι ή Μικρά Ιλιας ελαβε το ονομα τούτο, αφ’ ού δέν " 
νά παοαοληθή πρός τήν μεγάλην Ιλιάδα. άλλά πρός μικρά άσματα 

Πλήν τών άντιφάσεων οί οπαδοί ~ -
στ! τά Ομηρικά επη στερούνται ένότητος καί δή κακίζι 
Αχιλλεύς έν τή Ίλιάδι μόνον έν τή άρχή. περί ’ '

τεΛος τού έπους έμφανίζεται, έν ω ώς ήρως 
χού νά ήναι παρών, ώς τούτο γίνεται έν τε 
καί δή εν τή ’Οδύσσεια, διότι έν τουτω τώ έπει ’ό ήρως έν

ις μέρεσιν έμφανίί,εται κα! έκεϊ. ένθα ό μίτος τής διηγήσεω. 
ατα ελκεται, ή μνήμη τού πλανωμένου ήοωος 

τής Όδυ ' ' '
συιιβεβ

-

πο

ο < 
ώς Άνδροΰτσος πρός 
ί σοφαί θεωρίαι τού Lachmann 

όμως τούτην δυνάμεθα νά έρωτήσω- > \ V _ ‘,, τ χ 4 w ’ > >>ε το ονομα τούτο, αφ ου οεν εμελ/.ε

τού Lachlliann διϊσχυρίζονται, 
ινότητος και δή κακίζουσιν, οτι ό 

ι τό μέσον καί περί τό 
τού έπους έπρεπε παντα- 
ϊς δράμασι τών τραγικών 
---- . -Ίρως εν τοϊς πλεί- 

]ς διηγήσεως εϊς άπώ- 
; δέν εξαλείφεται. Πάντα 

σείας υπεικουσι τώ φερωνύμω τοΰ έπους ήοωϊ, 
ηκοτα, πάσαι αί πραζεις τών άνθρώπων καί αί ένέρ- 

γειαι τών θεών σκοπουσιν, όπως τον ήρωα άπό τής πατρίδος, τής Πη
νελόπης καί ^τοϋ Τηλεμάχου άπειρόωσιν ή πρός ταΰτα προσπελάσωσι. 
Πξθς ιαυταομως παρατηρούμε-/, οτι η υποθεσις τής Ιλιάδος δυσχερέ-

ιιν 
ώα

και

1 I f -στερον ήδύνατο νά ύποβληθή είς ενότητα, Οιοτι εν ^ταυτη υπήρχον 
πολλά έξοχα πρόσωπα τήν ένότητα διασπώντα. ΤαυταΟ ό^ποιητής δέν 
ήδύνατο νά ταπεινώση διά την φιλοτιμίαν τών Ελληνιοων πόλεων. 
Άοιστα δ’ έποίησεν ό ποιητής τής Ιλιάδος, οτι οεν εταπεινωσε, τόν 
ήρωα τού έπους διά τής θέας άριστειών καί μονομαχιών τών άλλων 
ηρώων καί συμφορών τών εαυτού συμμάχων. Αλλως καί εν τοϊς Κυ- 
ποίοις έπεσιν, έν οΤς ήρωΐς τού έπους είναι ή Κυπρις, οεν εμφανίζεται 
αύτη πανταχού, άλλά μονον εν τή άρχή καί τω τελεί. ,

Διά ταΰτα ούχί δικαίως οί νεώτεροι κριτικοί ψέγουσι τόν Αριστο
τέλη ώς εύρόντα άρίστην ένότητα έν τοϊς Ομηρικοϊς επεσιν, έν ,ω 
ούτος είχεν ύπ’ όψει πλεΐστα επη τού έπικού κυκλου καί έντ,εύθεν τούς 
νόμους τής έποποιίας ήντλεΓ οί τούτον κακιζοντες μονον τα Ομηρικά 
έπη γινώσκουσι. Διά τούτο έπαινούμεν τόν μέγιστον τής Γερμανίας 
αισθητικόν, τόν Lessing, οστις ένόμιζεν, οτι γινώσκει τήν δραμματι- 
κήν τέχνην διά τούτο, ότι ή κρίσις αύτού οεν είναι οιάφορος άπό τής 
τοΰ Άριστοτέλους, ήν έξ άπειρων τής Ελληνικής σκηνής άριστοτεχνη- 
ιιάτων έμόρφωσεν.
' Ούτω διά βραχυτάτων περιεγράψαμεν τό καλούμενου'Ομηρικόν ζή
τημα, περί ού έγράφησαν τοσαύτα, ώστε οικαίως ελεχθη οτι έχυθη 
πολύ πλείων μελάνη ή αίμα έν τώ Τρωικώ πεδίω. ίπερ τής * προσωπι
κής τού Όμήρου ύπάρξεως είργάσθημεν καί ήμεϊς μίαν ολόκληρον οε- 
καετηρίδα, διότι ή διάλυσις καί ό κατακερματισμός αύτού, είς μικρούς 
άοιδούς είναι δολοφονία, ήν μόνον ύπερκοιτική ήδύνατο νά,έπιτρεψη. 
Ή σωτηρία τούτου είναι τιμή τού Ελληνικού γένους, ότι το μέγιστο-/ 
πνεύμα παρήγαγε, περί ού ό άρχαϊος φιλόλογος Blackwell είπεν, 
ότι συνέρρευσαν πολλαί περιστάσεις, όπως άναδείέωσι τούτον πατέρα 
τής ποιήσεως. Τό μέγιστον πνεύμα μορφωθέν ύπό τοΰ, λαμπρότατου 
κλίματος, τών φυσικωτάτων ηθών, τής τολμηροτάτης γλώσσης και έκ- 
φοαστικωτάτης θρησκείας εύρε πλουσιωτατην ύλην περί μτού^κοσμου και 
έδημιούργησε τήν Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσειαν. Εμελλε δ, είναι θαύμα, 
εί ούτω σπάνιαι περιστάσεις πλέον ή άπαέ συνεπιπτον. Τόεργον αύτού 
είναι μέγα δράμα τού βίου, οπερ καθ έκαστη,ν ημέραν, προ τών ημ->ξ- 
ρων οφθαλμών διδάσκεται. Τούτο κλείζει τήν αρετήν καί τήν εϋσεβειαν, 
υποστηρίζει τήν θρησκείαν τού λαού καί διδάσκει ημάς, ΐνα ωμεν με- 
τοιοπαθεϊς, πραεϊς καί άνδρεϊοι.

Άλλά τά 'Ομηρικά επη δεν είναι μονον τα άριπρεπεσic-ρα^τής 
Ελληνικής φυλής κοσμήματα, άλλά καί ό άδαμάντινος δεσμός ό συνδέω-/ 
τά άπειροπληθή αύτής μέλη. Διότι οί ήμετεροι προγονοί επί. πολλου. 
αιώνας δέν άπετέλουν μίαν ολόκληρον αυτοκρατορίαν,^αλλ, ησαν,οιη- 
ρημένοι είς μυριάδας πόλεις, ας συνηνουν ουχί κοιναί οιοικησεις,καί πο
λυάριθμοι στρατοί, άλλά τό μέν πρώτον οί Ομηρίόαι,,εΤτα ο οί, 
ραψωδοί, οΐτινες έκ τής Ύμετερας νήσου όρμώμενοι οιε.ρεχον*την Με
σόγειον θάλασσαν μέχρι τών στηλών τού Ηρακλέους, όπως ασωσι και 
διδάίωσι τόν Ελληνικόν λαόν. Έπί πολλούς δ’ αιώνας τό ήμετερον
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γένος συνεδέετο διά τών ιδεών καί τών 'Ομηρικών τού παρελθόντος 
αναμνήσεων.

'Ως έν τή άρχαιότητι ό ένωτικδς τής φυλής κρίκος ήτο ό ’Όμηρος, 
οΰτω και έν τοΐς νεωτέροις χρόνοις ύπήρέεν άλλον έρίτιμον τής Χίου 
τέκνον, ό έθναγδς Κοραής, οστις συνήνωσεν ήμάς.Έν ω κατά τόν προά- 
γωνα τής Ελληνικής έπαναστάσεως οί μέν περί τόν Ευγένιον τόν Βούλ- 
γαριν ήθελαν νά δεχθώμεν τήν άρχαίαν Ελληνικήν, οί δέ περί τον Κο- 
δρικαν τήν χυδαίαν, ό σοφότατος Κοραής έδίδαέεν ημάς, οτι όρμώμενοι 
έκ τής νεωτέρας γλώσσης πρέπει καί κατ’ ολίγον νά πλησιάζωμεν εις τήν 
άρχαίαν. Τή συμβουλή ταύτη τοΰ εθνικού διδασκάλου άκολουθήσαντες 
έδημιουργήσαμεν γλώσσαν ώς οΤόν τε μάλιστα εις τήν άρχαίαν πλησιά· 
ζουσαν. Τό έθνοποιόν τούτο έργον είναι οΰτω μέγα, ώστε δύναται νά πα- 
ραβληθή προς τό έργον τής άπελευθερώσεως. Τόν άδαμάντινον τούτον 
τής φυλής δεσμόν πειρώνται, όπως θραύσωσιν οί χυδαϊσταί ύιτ’ άοράτου 
δυνάμεως έμπνεόμενοι και χειραγωγούμενοι. Μετ’ ολίγον τό Ελληνικόν 
γένος μέλλει νά θέση φραγμόν τή δόλια αύτών ένεργεία καί έλπίύομεν, 
ότι ή ευανδρος Χίος θέλει πρωταγωνιστήση· διότι αύτη είναι τό χαλ- 
κεΐον, έν ω έσφυρηλατήθη ό άρχαΐος 'Ομηρικός δεσμός καί ό νεότερος 
τού Κοραή. Καί ή μεγαλώνυμος Χίος είναι δίκαιον νά ρήέη ήχηράν 
φωνήν έκ τού διδακτηρίου τοΰ 'Ομήρου καί έκ τού οίκου τού Κοραή, 
ότι οΰδενι επιτρέπει νά διασπάση διά τής μεθόδου τής γλώσσης τήν 
Ελληνικήν φυλήν καί δή έν χρόνοις, καθ’ οΰς ή γενναία καί φιλελεύ
θερος Τουρκική νεολαία καλεΐ τούς λαούς τής ’Ανατολής προς άμιλλαν 
έν τώ σταδίω τού πολιτισμού καί προς άμυναν τής ’Ανατολής.

Ναί· κληθέντες έρχόμεθα περιβεβλημένοι τήν πορφύραν τής |3ασι- 
λίσσης τών γλωσσών καί προσφέρομεν εΐλικρινώς καί μετ’ άδελφικής άφο- 
σιόσεως τόν ήμέτερον πολιτισμόν, τήν Ελληνικήν νοημοσύνην, τόν 
πλούτον τού γένους, τόν στρατόν καί τούς ναυτίλους ημών, όπως σω- 
σωμεν τήν Ελληνοτουρκικήν ’Ανατολήν. Μέχρι τοϋδε άπό τής Τουρ
κικής κοσμοκοατορίας άπεσπάσθησαν πολλαι επαρχία, καί έκ τού αύτο- 
κρατορικού στέμματος έέεκολλήθησαν πολλοί άδάμαντες έκπέμποντες 
απειροπληθείς μαρμαρυγάς, διότι ήγωνίέοντο μόνον οί Μωαμεθανοί. 
Νύν όμως πεντακόσια, χιλιάδες Ελλήνων στρατιωτών έκ τής Εύρώπης, 
τής ’Ασίας καί τής ’Αφρικής είναι πρόθυμοι, όπως άγωνισθώσιν ύπέρ 
τής Ελληνοτουρκικής συμμαχίας διότι ή γέφυρα τής κατακτήσεως ήρθη 
καί δέν ύπάρχουσι δούλοι καί δεσποται άλλά μόνον αδελφοί, συμπολΐται 
καί σύμπαχοι Βαίνοντες προς τόν πολιτισμόν, ού πατριάρχης είναι ο 
ύμέτερος συμπολίτης, ό 'Όμηρος*.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΤΡΙΩΤΗΣ

'ε*

* Ταϋτα θέλουσι συμβή, άν ci Νεότουρκοι δείόωσι τήν αύτήν ειλικρίνειαν, 
ήν ήμεΐς οί "Ελληνες δεικνύομεν. "Αν δμως παρά τάς ήμετέρας εύχάς αί δύο 
φυλαί διασπασθώσι, θέλουσι κρατήσει οί Πανσλαυισταί.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ THE ΠΑΚΕΕΛΗΗΟΤ
<♦ ❖ ❖

S ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ τοΰ στοιχειωμένου πύργου, με τδ χ , , -
τήν ιιακρυά, κάτασπρη, γενεάοα είναι πολύς, καιρυ. που άφισε r 
κόσιιο. Τά μεγάλα .παράθυρα τού πύργου μένουν τώρα χρ./ια κα 
χρόνια κλεισυένα άπάνω άπό τή λίμνη καί το οασος. Μονον την ωρα 

ποϋ Λ Πανσέληνος έλεύθερώνεται άπό τήν άγκαΛία τών πυκνών οενδρων, η σκιά 
ΓΧηκί?α;±ύ περνά σιγαλά άπάνω Ιπδ τδν τάφο του καί χαϊ τα^κρα

SSouv 1 ν ίη UK. ταφόπετρα, 
"Γμ^αγώΚ^Α άν^ύτους: «Έδώ άναπαύετα! δ φΑόσοφος που 

·’*Όώ «η.
□τδν κόσιιο. Μέσα στον πύργο αγαπούσε τη σιωπή που επ.φτ. απο τις α^αχνια 
σίΓνεε ζωγραφιές τών ψηλών θόλων, τό μακρύ κεχριμπαρένιο κοιιττοΛόν -

&
π<ύ άνοινεν έπάνω άπό τδν καθρέφτη τής λίμνης. , , , ·
' ΛΑπδ τδ ιιεγάλο κρυσταλλένιο παράθυρο, τήν μυστικήν αυτήν ωΡαζ ί

τδ χίωκδ πρόσωπο καί τή μακρυά, κάτασπρη γενεαοα, ε.οε το θαύμα, 
ζζί άν στ ρο^σαν οί γέρο, τού παλα.ού κα.ρού δαποστα,νονταε στε> τάφο 
’Απάνω στ£ δάσος καί'τά νεοά τήε λίμνης τό, φώε,του ^ά
καί άπλώθηκε σάν σάβανο. Όλη ή έωή σ.γα-σ.γα νέθανε κ έσδυσϋηκε. Ι α 
υονόϊυλα τής λίιινης έστεκαν ασάλευτα κοντά στους καλάμωνες, 
ήσυχες δχθΡές. Τά τελευταία καματερά έπέρασαν^ κούρασή κ 
ς-ψύχισυα τού άσπρου δρόμου. Τά φυΜα 
άόραε φύσημα ούτε φτερούγιασμα που/υών. Ι α α/.ετρια, 
ιιανδρότοιχουε δέν περή . , Χ
όλη τήν ήίιέρα έσερνε τά παρά/.υτα ιιε/εη του, μα. 
αουλευτάδων καί τή νύχτα άπλωνε με ρογγητα τα 
υ,άε σκεβρωμένης έληάε είχε χαθή κι αυτδε έκεινο 
ίπ τδ χλωμό πρόσωπο, άντικρύεονταε τον ερηι ο κοσμο .χαμ^-Λα,. 
φορά στή ώωή του πίσω άπό τά μεγα/.α κρυσταλ/.α.

πού άνιστοροόσαν οί γέρο, τοΰ παλαιού’ κα.ρού έαποσταίνοντας στδ τάφο του* 
?· “Vl Γ „τ{ν λίμνης τδ φώς του φεγγαριού έπεσε πρώτα 

Όλη ή ΰωή σιγά-σιγά έπέθανε κ έσδυσθηκε. Ια 
λ—Λΐ-. κηλαιιώνεέ. οειιενοι αττο tic

έχάθηκαν στό 
τά έσειοΰσε οΰτε 

ακουμπισμένα στους 
,Ιμεναν κανένα χέρι νά τά κουνήση. Κ’ ένας σακατης που 

ΪΛ. —nil·/! του. ιιαίεώοντας ταπομειναρια των 
του ποδάρια στή ρίύα 
άδυ. Και ό φιλοσοφοε, 

X , ~..ζ- λ j z»z-rr -rr ,.τ/ι

ών

,εύονταα ταττομεινάρια τών
£ένα

ποώτη
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στήθη τά ενωμένα μέσα στό αφροδίσιον φώς, &C. χυ- 
οϋ ζωντανεύουν τόν μεσονύκτιον αέρα, άς χυθούν οί

Έπειτα άρχισε νά μιλή μέ τόν έαυτό του καί νά λέη : «Τί ώμορφος ποϋ 
είναι ό κόσμος ελευθερωμένος άπό τή ζωή. 'Ο άσχημος κόπος δέν ραντίζει 
πιά τό χώμα μέ τόν ματωμένου Ιδρώτα, ό· πόνος οέν φαρμακεύει τόν άέρα 
μέ τόν αχνό τών αναστεναγμών καί ό θλιμμένος συλλογισμός δέν θολώνει 
τήν διάφανην άτμοσφαϊρα μέ τούς θειαφένιους καπνούς του. Ή λίμνη, ό κάμ
πος καί τό δάσος ζοϋν τώρα μονάχα καί έλεύθερα μέ τή ζωή τοϋ φωτός καί 
μέ τή ζωή τοϋ χρώματος καί μέ τή ζωή τών βουδών κινημάτων». Ό φιλόσο
φος λέγοντας αύτά άναστέναξε καί είπε πάλι: «Πόσο λίγο μοιάζει ή ζωή μου 
μέ τή ζωή τοΰ κάμπου, τής λίμνης καί τοϋ δάσους». Τότε τά μεγάλα γαλανά 
μάτια τοϋ φιλοσόφου, -τά σκιασμένα άπό τις πυκνές άσπρες βλεφαρίδες, άνοί- 
χθηκαν έκστατικά σ’ ένα θαύμα. Ό κάμπος, τό δάσος καί ή λίμνη έζωντά- 
νευσαν άπό αρμονικά κινήματα νέων πλασμάτων. Καί ήσαν έπάνω είς τήν γην 
καινούριοι άνθρωποι καί έπάνω είς τά δένδρα νέα πτηνά καί κάτω άπό τά 
πυκνά δένδρα έκινοΰντο νέα θηρία. Καί ο! άνθρωποι ήσαν όλοι ώραΤοι, όπως 
ό πρώτος άνθρωπος, πριν τόν άσχημίση ό πόνος, καί τά θηρία έκινοΰντο 
έλεύθερα καί υπερήφανα ώς βασιλεϊς, καί τά πτηνά έπετοϋσαν χαμήλά καί 
έδίπλωναν τά φτερά τους άπάνω στους γυμνούς ώμους τών γυναικών. Η νέα 
πλάσις ήτο πλημμυρισμένη άπό άγάπην καί τά χείλη όλα έκινοΰντο πρός τά 
χείλη καί τά ράμφη έζητοϋσαν τά ράμφη καί οί κλάδοι έσάλευαν πρός τούς 
κλάδους.

Ό φιλόσοφος άνοιξε τότε τό μεγάλο κρυστάλλινο παράθυρο, γιά νάφιγκρα- 
σθή τις αρμονίες τής καινούριας ζωής. Καί είπε πάλι : «Άς χυθοϋν μέσα είς 
τό έρημο κελλί μου οί ήχοι τών νέων φιλημάτων, άς χυθοϋν τά τραγούδια ποϋ 
άναορύζουν άπό τά νέα -λ λ-
θοΰν τά κελαδήματα, ποϋ 
βρυχηθμοί τών δυνατών ερώτων, ποϋ ταράσσουν τά βαθύσκια άντρα. Όλη ή 
ορχήστρα τής άγάπης ποϋ ζωογονεί τήν καινούριαν δημιουργίαν άς άντηχήση 
έπάνω άπό τις νεκρές περγαμηνές καί τήν σκόνιν, ποϋ σκεπάζει τά σύμβολα 
τής σοφίας καί τοϋ θανάτου». Και ό φιλόσοφος άνοιξε τό μεγάλο κρυστάλλινο 
παράθυρο.

Άπό τό μεγάλο κρυστάλλινο παράθυρο μιά μεγάλη, λευκή σιωπή έχύθη καί 
άγκάλιασε τήν σιωπήν τών σκονισμένων περγαμηνών, κάτω άπό τό άτρεμον φώς 
τής Πανσελήνου. Ό φιλόσοφος έμεινεν όρθιος καί φωτεινός καί άσάλευτος, 
άνάμεσα είς τό άγκάλιασμα τής μιας σιωπής μέ τήν άλλη. Τά έκστατικά του 
ιιάτια άγκάλιασαν πάλιν τήν νέαν πλάσιν. Τά πουληά έσχιζαν τόν άέρα, μέ 
βουβά τά φτερά καί τά ράμφη- τά φιλήματα τών άνθρώπων ήσαν άφλοίσόητα 
και σιωπηλά μέσα στό λευκόν φώς καί τά στήθη τά γυμνά ποϋ άγγιζαν τά γυμνά 
στήθη δέν ανάβρυζαν ούτε στεναγμούς ούτε τραγούδια. Κ* έπάνω άπό τούς 
έρωτας τούς δυνατούς τών θηρίων έπλανατο ή σιωπή τών μεγάλων μυστηρίων. 
Ό φιλόσοφος έμεινεν όρθιος, φωτεινός καί άκίνητος κάτω άπό τήν αψίδα τοϋ 
ψηλού παραθύρου, ένώ ή μεγάλη αρμονική σιωπή τής νέας πλάσεως άγκάλιαζε 
σάν άδερφή τή σιωπήΡτών νεκρών μεμβρανών καί τά σκονισμένα σύμβολα τής 
σοφίας καί τού θανάτου.

Τά μεγάλα, γαλανά μάτια τοϋ φιλοσόφου,τά σκιασμένα άπό τις πυκνές άσπρες 
βλεφαρίδες άνοιξαν πάλιν έκστατικά καί άγκάλιασαν τή βουβή μουσική, ποϋ 
άνέοαινε πρός τό φώς τής Πανσελήνου άπό τά παναρμόνια κΐ’Αήματα τής νέας 
πλάσεως καί άπό τήν άφωνη σύνθεσι τής καινούριας ζωής. Οί έναγκαλισμοί τών 
λευκών σωμάτων έμοιαζαν μέ τάς περιπτύξεις τάς σιωπηλός τών χιονισμένων 
κισσών ο! ώραϊοι κλάδοι, οί υψωμένοι πρός τόν ούρανόν, είχαν τήν εύλάβειαν 
τών χεριών τών υψωμένων πρός τόν Θεόν τά φιλήματα τών χειλ|ων ήσαν όπως 
τά φιλήματα τών ραμφών καί όπως τά φιλήματα τών φύλλων τά μάτια έπλεκαν 
χορούς άστερισμών έπάνω άπό τήν χλόη;/ και τά μεγάλα μέτωπα άντανακλοϋσαν 
τόν ούρανόν όπως τά νερά τής λίμνης. Καί ήσαν τά βήματα τών άνθρώπων σάν 
τό κύλισμα τού χιονιού έπάνω οτό χιόνι καί ήσαν οί άκινησίες τών άνθρώπων, 
όπως τά ριζώματα τών ωραίων δένδρων στό στερεόν χώμα. Τά θηρία έβάδιζαν

σιωπηλά καί άγρια, όπως κινούνται τά μεγάλα, ωργισμένα σύννεφα είς τους δρό
μους τού στερεώματος καί τά έλαφρά πουληά έσχιζαν τον αέρα όπως σχίζουν 
ο! βουβοί διάττοντες τόν άτάραχον αίθέρα. Καί ή Πανσέληνος εβαλσαμωνε με 
τά μάγια τοϋ δροσολεύκου φωτός τό άφλοίσβητον πέρασμα τής ζωής καί της 

αΥΌ1φιλόσοφος έχαμογέλασε πάλι καί άρχισε νά μιλή μέ τόν έαυτό του: «Τώρα 
τό βουβό κύμα τής'άσημένιας λίμνης ένώνεται κάτω άπό τό φώς μέ τό κυμα της 
ζωής καί τά δένδρα τοϋ δάσους και τάγριο\ούλουδα τοϋ άγρου ευρήκαν τους 
άδελφούς των». Έπειτα έκατέβασε τά μεγάλα, γαλανά μάτια, τά καταχνιασμένα 
κάτω άπό τις πυκνές βλεφαρίδες καί στό χλωμό πρόσωπό του έχυθηκεν η σκια 
τής σβυνομένης ζωής. Καί πάλι άναστέναξε : «Ποσο λίγο έμοιασε η ζωη μου 
μέ τή ζωή τής λίμνης, τοΰ κάμπου καί τοϋ δάσους 1» Καί ή φωνή του που αντη- 
χησε μέσα στη λευκή σιωπή καί άέάψνισε το πέρασμα τής βουβής θεωρίας, 
έσβυσε μέσα στδ Φώς. , . , ,

Ό φιλόσοφος’’τοϋ στοιχειωμένου πύργου με τό χλωμό πρόσωπό και τή μακρυα, 
κάτασπρη γενεάδα είναι πολύς καιρός ποϋ άφισε τόν κόσμο. Τα μεγαλα παρά
θυρα τοϋ πύργου μένουν χρόνια καί χρόνια κλειστά άπάνω από τη λίμνη καί το 
δάσος. Μόνο τήν ώρα ποϋ ή Πανσέληνος έλευθερώνεται άπό την, αγκαλια των 
πυκνών δένδρων, ή σκιά ένός κυπαρισσιού περνάει βουοή απανω απο τον τάφο 
του καί χαϊδεύει τά μικρά γαλάζια άμάραντα τοΰ λησμονημένου χώματος. Και 
οί δύο γέροι τοϋ παλαιού καιρού έρχονται άκόμη κάθε βραου και ξαποσταίνουν 
στήν έρημική ταφόπετρα. Καί οί δύο γέροι ξαποσταίνοντας λένε ακόμα με τη 
ραγισμένη φωνή του ό Σνας στόν άλλον: «Έδώ άναπαυεται ο φιλόσοφος που 
είδε τό θαύμα» ....

«© ο ΥΠΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓ«Π2ΣΗΣ ©~



Sr-'*

TO ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Θαρρείς γιατί με βλέπεις 
Χωρίς καμμιάν ελπίδα, 
Πώς έχω έγώ πατρίδα 
Τδ χώμα ποΰ πατεΐς;

θαρρείς γιατί μοΰ σχίζεις ■ 
Τα φύλλα τής καρδίας, 
Πώς είμαι έγώ Παρϊας 
Ποϋ πρέπει νά μισής;

(1911)

Κι ’ άν έρχωμαι σιμά σου,
Κάτι ζητώ δικό μου,
Ποϋ άφ ’ τδ χρυσδ ουρανό μου
Ή φέσι μοΰ άφαιρεϊ.

θύθ
Για νά μπορώ νά ενώσω 
Στον στίχον τη μαγεία, 
Μια κρύφια μου αρμονία, 
Μια λάμψι μου κρυφή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
Φίλτατε κύριε Άρσένη,

I

. Σοί στέλλω ώς συμβολήν μου έφέτος μίαν κωμωδίαν μονόπρακτον, 
παρ' έμοΰ δχασκευασθεΐσαν πρό τίνος, άνέκδοτον δέ μένουσαν μέχρι όή- 
μεοον. ’Αργά συμμετέχων τής πνευματικής σου πανηγύρεως, σπεύδω 
ν’ άντιπροσωπευθώ μέ δ,τι ώραιότεοον εύρίσκω, διά νά μή άποκλεισθώ 
όλοτελώς έκ τοΰ λειμώνος τής «Ποικίλης Στοάς», δάτις έφέτος προμη- 
νύεται πολυανθέστατος, έπιφυλάσσομαι δέ να προσφέρω άλλοτε γεν- 
ναιότερον καί πλουσιώτεοον τδν φόοον μου είς τήν άληθώς λαμπράν 
καί πολύτιμον Επετηρίδα σου, ήτις όμολογουμένως τηλικαύτιιν παρέ
χει έκδούλευσιν είς τά Ελληνικά γράμματα.

Άθήναι, Νοέμβριος 1900 "Ολως ύμέτερος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΑΝΝΙΝΟΣ 

ΜΕ

» το μυχτικον Toy ριπαίου *

ΤΟ ΕΠΑΝΩΦΟΡΙ
ΚΩΜΩΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΣ 

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΒΟΥΡΑΣ, ύπάλληλος.
ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ταγματάρχης.
ΕΛΕΝΗ, σύζυγός του.
ΣΟΦΙΑ, άδελφή τής ’Ελένης.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ζωγράφος.
ό;κ. ςωφρονιδης.
ΚΩΣΤΑΣ, υπηρέτης.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ έτερος. (

Ή σκηνή ύποτίθεται έν Άθήναις έν τμ αίθούσμ τοΰ ξενοδοχείου 
τής ’Ελβετίας.

£
27ονΙΩΑΝΝΟΓ ΑΡΣΕΝΗ “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ,,
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Ή σκηνή παριστα τήν αίθουσαν ξενοδοχείου. Θύρα εις τδ βάθος άγουσα πρδς 
έτέραν αίθουσαν, ένθα ύποτίβεται οτι χορεύουν. Θύραι δεςιό&εν και αριστε
ρόθεν. Καναπές, κονσόλα,_ καθρέπται, ανθοδοχεία, κηροπήγια μετά κηρίων 
άνημμένων, eSpat κλπ.

ΣΚΗΝΗ Α'
ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ, μόνος, εΐτα ΚΩΣΤΑΣ

' Σωφρ. (παρ ατηρών διά τής θύρας τοΰ 
βάθους). 'Ωραία !... Εξαίρετα!... Κύτ- 
ταξε τί εύμορφος χορός !... Οί χοροί 
ύπέρ φιλανθρωπικού σκοπού είναι ■ 
χαριτωμένη έφεύρεσις τών νεωτέρων 
χρόνων... Διασκεδάζεις καί άγαθοερ- 
γεΐς ταύτοχρόνως, "Αλλοτε ίι έλεη-

- μοσύνη έδίδετο μέ τά χέρια. Τώρα 
ήηποοεΐς νά κάμπο έλεηιιοσύνην καί ν ν Λ u » ® ~ ν ·
μέτάπόοια ..Καίαύτό είναι πρόοδος.

Κώιίτ. (Εισερχόμενος έχ τοΰ βάθους). Λοιπόν, κύριε Σωφρο- 
νίδιι, πώς σάς φαίνεται ; Είσθε ευχαριστημένος άπό τό ξε- 
νοδοχεΐον μας ;

ϊωόο. Πολύ καλά... Πολύ καλά. ΤΗτον έπιτυχημένη ή 
ιδέα μου νά γείνη ό χορός είς τό ξενοδοχεϊον καί όχι είς τό 
Θέατρον. ’Εδώ είναι περισσοτέρα άνεσις. Ήμπορεϊ κανείς καί 
νά φάγη...

Κώ<5τ. 'Ό ,τι έπιθυμήση.,.Έχομεν καί δωμάτια ιδιαίτερα. 
Σωφρ· ’ Εξαίρετα... "Λ! Νά, έτελείωσε βλέπω ή καδρίλ- 

λία... (Ό Κώστας εξέρχεται διά τοΰ βάθους).

ΣΚΗΝΗ Β'
ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ, άκολούθως ΣΟΦΙΑ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ καί δ ΡΗΘΕΙΣ

Πε ο. Ελένη, πρέπει εξάπαντος νά σού ομιλήσω έλευ- 
θέρως.

Έλέν. Πρόσεχε, σέ παρακαλώ, θά μέ έκθέσης...
11ερ. Είναι άπαοαίτητον...vft L·
Σωοο. (Ζ7.Ζ?/σιάήωκ .τρόζ αυτούς). Κύριε Περικλή, πώς σάς 

φαίνεται ό χορός ;
Πεο. Λαμπρός, κύριε Σωφρονίδιι... Σάς συγχαίρω... (Συν- 

ομι.Ιοΰν οί τρεις Ιδιαιτέρως).
Σοφ. (’Εξιρχομένη έκ τής θύρας τοΰ βάθους μετά τοΰ' Α.Ικιθιάδου. 

Κατ’ ιδίαν). Νά τους!... Έκεϊ πέρα είναι μαζύ.,.Τούς είχα χά
σει... (Προς τον ’.Ι.Ζχιώάιύ/κ). Λοιπόν άγαπάτε πολύ τόνχορόν...

Άλκ. Μαζύ σας, κυρία μου, θά ήμουν ικανός νά χορεύω 
ημέρα καί νύκτα χωρίς νά βαρεθώ... Νά πηδώ αιωνίως ώσάν 
ζαρκάδι... Νά πετώ ώσάν πεταλούδα...

Σοφ. Είσθε πολύ εύδιάθετος άπόφε.
Άλκ. Φαντασθήτε, κυρία μου, ύστερα άπό τόσον καιρόν 

όπου είχα νά σάς συναντήσω έδώ !...
Σοφ. Δι’ αύτό κ’ έγώ σάς έδέχθηκα ώς καββαλιέρον μου.
Άλκ. Τί ευτυχία άπερίγραπτος. Άλλά θά μού έπιτρέ- 

■ψητε νά μή στερηθώ τόσον γρήγορα αύτόν τόν τίτλον. Θά 
δεχθήτε νά σάς συνοδεύσω καί μετά τόν χορόν μέχρι τής 
κατοικίας σας...

Σοφ. [Κατ' Ιδίαν, προσέχουσα πρός τήν ’ ΕΛένην καί τον ΠερικΑή). 
’Εξακολουθούν πάντοτε νά συνομιλούν μεταξύ των άλλά θά 
τούς επιτηρώ διαρκώς. (Προς τίν ’Α.Ικιθιάδην). Λυπούμαι πολύ, 
κύριε ’Αλκιβιάδη, άλλά δέν ήμπορώ νά δεχθώ τήν προσφο
ράν σας.

Άλκ. Πώς!... Δέν δέχεσθε ; ’Ελπίζω οτι θ’άλλάξετε 
γνώμην... ’Επιθυμείτε νά κάμωμεν ένα γύρον εις τήν σάλαν ;

Σοφ. Όχι, εύχαριστώ. Θά μείνω έδώ.
Άλκ. Τούλάχιστον θά μού παραχωρήσετε τό πρώτον 

βάλς ;
Σοφ. Δυστυχώς έχω άγκαζέ δλους τούς χορούς. (Τον χαι

ρέτα διά τής χειρος χα'ι απομακρύνεται πΑησιάζουσα προς τήν Ε.Ιένην 
καί τον Περιχ.1ή. Ό Πέριχίής απομακρύνεται και στέκει παρά τήν θύ- 
ραν τοΰ βάθους).

Άλκ. Τζίφος !... Τήν έπαθα στά γερά... Κ’ έγά> πού έ- 
νόμιζα πώς ένδιεφέρετο δι’ έμέ καί πώς τήν είχα καταφέρει 
νά μού έπιτρέφη νά τήν συνοδεύσω !... Θά έμάνθανα τούλά
χιστον πού κατοικεί... Μού δίδει τά παπούτσια στό χέρι !... 
Πολύ καλά, δέν θά χορεύσω κ’ έγώ. Θά πάγω νά παίξω χαρ
τιά... Καί ήμπορεϊ νά κερδήσω μάλιστα, άφ’ ού κατά τήν πα
ροιμίαν, δποιος χάνει είς τόν έρωτα, κερδίζει στά χαρτιά... 
’Αφού δέν έχω άλλη ντάμα, πηγαίνω νά κάμω κόρτε εις τήν 
ντάσα... τής τράπουλας ! ('Εξέρχεται διά τής θύρας τοΰ βάθους).

Σοφ. C Ητις έν τω μεταξύ πΛησιάσαΟα ,συνομι.Ιεΐ κρυφίως μετά τής 
Έ.Ιένης). Καί ό Λεόντιος ποϋ είναι ;

Έλέν. Ό σύζυγός μου ; Παίζει.
Σοό. Καί σέ άφίνει μόνην ; Μπράβο ! Αύτό τούλάχιστον 

δεικνύει δτι έχει σ’ έσέ έμπιστοσύνην.
Έλέν. Άπ’ έναντίας... Πάσχει άπό θηριώδη ζηλοτυπίαν.
Σοφ. Είναι ζηλότυπος : Μά μήπως έχη καί άδικον ; Τί 

εΐν’ αύτό πού κάμνεις μέ τόν Περικλήν τόν ζωγράφον... Ούτε 
στιγμήν δέν σέ άφισε άπόύε μόνην.

Έλέν. Ώ, καϋμένιι !... Γνωριζόμεθα άπό παιδιά...Άνα-
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τραφήκαμε μαζύ. (Λα/ZA'ar). Μήπως ύποπτεύθη τίποτε ;
^οφ. (Κατ’ Ιδίαν). Ταράσσεται... Χωρίς άλλο πρέπει νά 

τους επιτηρώ.
Πεμ. (’Επιστρίγων καί πλησιάζων αύτός, πρός την Έ-ίΟνην).Κυ

ρία, έπιθυμεΐτε νά σάς οδηγήσω είς τήν σάλαν ; (Προσφέρει 
αντί) τόν βραχίονά τον).

Έλέν. Εύχαριστώ, κύριε Περικλή, έχομεν καββαλιέρον. 
(Πρός τόν Σωφρονίδην, είσερχό/ιενον κατ' εκείνην την στιγμήν). Κύριε 
Σωφοονίδη, μάς δίδετε τό μπράτσο σας, παρακαλώ ;... Ώς 
πρόεδρος τής έπιτροπής. πρέπει νά περιποιήσθε τους προσ
κεκλημένους...

Σωφμ. (Μετά προθυμίας). Άκοϋτ’έκεϊ, κυρία μου... Μακα
ρίζω τόν τίτλον μου όπου μοΰ δίδει τέτοια δικαιώματα... 
(Προσφέρει άμφοτέρους. τούς βραχίονας του είς τάς δύο κυρίας).

Πεμ. (Κατ' Ιδίαν). 'Η άδελφή μάς τά χαλάει '....(’Εξέρχεται 
διά της θόοας τοΰ βάθους).

ΣΚΗΝΗ Γ
ΛΕΟΝΤΙΟΣ χαΐ οί ΡΗΘΕΝΤΕΣ

Αεόν. (' Εξεργόμενος καί ώσεί αποτεινόμενος πρός τινα εν τή αι
θούση). ’Αργότερα... ’Αργότερα...

Σωφο. (Πρός τόν Λεόντιον). Βλέπετε, κύριε ταγματάρχα ; 
’Επωφελούμαι τής απουσίας σας διά νά περιποιηθώ τήν σύ
ζυγόν σας.

Αεόν. Ώ ! Έγώ δέν είμαι ζηλότυπος... (Κατ’ ιδίαν). Του
λάχιστον ώς πρός αύτόν... (Μεγαλοφώνως). Πρέπει κανείς νά 
έχη εμπιστοσύνην εις τήν γυναϊκά του- αυτή ίι καλλιτέρα 
μέθοδος διά νά έχη ήσυχο τό κεφάλι του... (Πρός την Ελένην). 
Εύγε !...Έτσι σέ θέλω, κάμε ένα γΰρον είς τήν σάλαν... Δια
σκέδασε όσον ήμπορεϊς περισσότερον... “Εχω δύο λόγια νά 
είπώ είς τήν Σοφίαν. (Πρός τήν Σοφίαν). Έρχεσαι μιά στιγμή;

Σοφ. Εύχαρίστως. (Άφίνει τον βραχίονα τοΰ Σωφρονίδου, οστις 
μετά ττ,ς 'Ελένης έξέρχετςιι διά τοΰ βάθους τής θύρας). Τί μέ θελείς;

Αεόν. ’Αγαπητή μου Σοφία, έγώ .πρέπει νά φύγω.
Σοφ. ΙΊώς!... Καί 0’άφίσης τήν Ελένην ιιόνην εις τόν 

χορόν ;“
Αεόν. Δέν θά μείνης εσύ μαζύ της; Τί κίνδυνος ΰπάρχεί;
Σοφ. Δέν λέγοι ότι είναι κίνδυνος,-άλλά... (Κατ' ίόίαν). 

Είναι πολύ απερίσκεπτος σύζυγος.
Αεόν. “Αλλως τε θά επιστρέφω εγκαίρως διά νά πάμε 

μαζύ στό σπήτι.
Σοφ. Άλλ’ άν άογήσιις, ποιος θά μάς συνοδεύση :
Αεόν. Ό Περικλής, ό φίλος μου... 1’οϋ έκ·ιμα λόγον.
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Σοφ. * Ο Περικλής!... (Λα/ΐάιακ). Τά πράγματα περιπλέ
κονται !

Αεόν. Πρέπει έξ άπαντος νά υπάγω νά ϊδω τί άπέγεινεν. 
Άπόζιε ήτον ύπουργικόν συμβούλιον καί έπρόκειτο περί προ
βιβασμών... Αΐ, σέ άφίνω λοιπόν .. “Εχω τέτοιαν ανυπομο
νησίαν, ποΰ είμαι σαστισμένος... (Προχωρεί όπως έξίλθη).

Σοφ.,ΓΤ αύτό θέλεις νά φύγης ξεσκούφωτος;
Αεόν. Ά, ναί!... Θά έξέχασα τό καπέλλο μου είς τήν 

κάμερα τοΰ παιγνιδιού. (’Εξέρχεται μετά σπουδής έκ δεξιών).
Σοφ. Κακομοίρα Ελένη!... Δέν συναισθάνεται τί κίνδυ

νον διατρέχει... Δέν πρέπει δμως αύτό τό πράγμα να έξα- 
κολουθήση- πρέπει ν’ άπομακρύνω τόν Περικλή...Άλλά τίνι 
τρόπω ;... (Σκέπτεται).

ΣΚΗΝΗ Δ'
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ χαΐ ή ΡΗΘΕΙΣΑ

Άλκ. (£ίσ·ερρ'μίκοε). Μ’ έπνιξαν !... Δέν μοΰ έμεινε πεν
τάρα... Ή τσέπη μου είναι πανί μέ πανί!...

Σοφ. (Κατ' ίόίαν). “Α, ό κύριος Αλκιβιάδης...
Άλκ. (Κατ' ίδιαν). Ώς καί ή ντάμα τής τράπουλας μοΰ 

έκαμε άπιστίαν. Απελπισία μέ ταίς ντάμαις άποή/ε !...
Σοφ. (Α'ατ’ «ώ'ακ). Αύτός είναι καλός νέος... Άπ’αύτόν δέν 

υπάρχει κίνδυνος... (Μεγαλοφώνως). Κύριε ’Αλκιβιάδη!...
Άλκ. Μπά!... Κυρία, σείς είσθε ;
Σοφ. Μήπως έθυμώσατε διά τήν άρνησίν μου πρό ολίγου;
Άλκ. Τί; Μέ θέλετε διά καβαλιέρον σας; Ώ, εύδαιμο- 

νία άπερίγραπτος !...
Σοφ. Όχι... "Ηθελα νά σάς ζητήσω μίαν άλλην χάριν.
Άλκ. Λέγετε... Διατάξατε!... Θέλετε τά μάτια μου, θέ

λετε τό αΐμά μου, θέλετε τήν ζωήν μου ;... (Κατ ίδιαν). Μόνον 
τό πουγγί μου μή μοΰ ζητήσετε, διότι όέν τό έχω πλέον.

Σοφ. Όχι δά Ά.Δέν επιθυμώ τόσον μεγάλο πράγμα. Σάς 
παρακαλώ μόνον νά μέ συνοδεύσετε άπόύε έως είς τό σπήτι 
μετά τόν χορόν.

Άλκ. Θεοί τοΰ Όλύμπου!... Είναι δυνατόν ;...
Σοφ. Ώστε δέχεσθε ;
Άλκ. Άν δέχωμαι;... Τί λέγετε;... ’Ιδού, κυρία, τό 

μπράτσο μου είναι είς τήν διάθεσίν σας.Ποϋ θέλετε νά ϋπά- 
γωμεν ; Θέλετε νά σάς συνοδεύσω έως είς τόν Βόρειον Πόλον 
... νά εϋρωμεν τό άερόστατον τοΰ ΆνΟοέ;...

Σοφ. Εύτυχώς δέν^ποόκειτα/νά^κάμωμεν τόσον μακρυ- 
νόν ταξεϊδι...

Άλκ. "Οπως άγαπάτε,
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_ So£. Ευχαριστώ, κύριε ’Αλκιβιάδη. Θά σάς ειδοποιήσω 
όταν είναι ώρα νά παραγγείλετε τό αμάξι. (Tor ra^ifa καί 
έζήργεται).

ΣΚΗΝΗ Ε'
ΠΕΡΙΚΛΗΣ χαΐ ό ΡΗθΕίΣ

’Αλκ. Μαζύ της, μόνος, σ’ένα αμάξι!... Τί εύτυχία Α
προσδόκητος!.,.. Μοϋ φαίνεται πώς μπορώ νά πιάσω τόν ού- 
ρανόν μέ τά χέρια μου !...

Πεμ. ('β&ρχομεκσς, χατ’ Mar).'Αδύνατον νά πλησιάσω τήν 
Ελένην... Τώρα στέκεται καί τής όμιλεϊ ό άνδράς της. (ΖΖα- 

Jia τής θόρας). ν (
Άλκ (Αατ’ΖΛακ). Πρέπει λοιπόν νά προσκαλέσω έν'άμάξι 

... (Σκαπτόμενος αίφνης).“ Αχ, Θεέ μου 1... Καί πώς θά κάμω πού 
δέν μοϋ έμεινε λεπτόν;, (Μεγαλοφώνως)! 'Ωχ'. Τί κακό έπαθα !

Περ. (Στρεφόμενος).Ύί έπαθες, ’Αλκιβιάδη;
Αλκ Ω, φίλε μου ! Σε στελλει ή θεία πρόνοια !

Περ. Τί σοΰ συνέβη ;
Άλκ. Δάνεισέ μου ένα τάλληρον.
Περ. Τί;
Άλκ. Ή δός μου ένα τάλληρον ΐι δός μου μιά πιστολιά! 

(Μετά παραφοράς αίσβηματίΆήή. Τήν έπανεϊδα, φίλε uou'.. τήν 
εύρηκα... ν

Περ. ΙΙοίαν ;
Άλκ. Τήν γυναίκα όπου άγαπώ... δάνεισέ μου ένα τάλ- 

Λήρον...
Περ. Μά στάσου, αδελφέ, νά καταλάβω κ’ εγώ. Λέγεις ότι 

τήν,εύρηκες τήν γυναίκα όπου άγαπας ;...
Άλκ. Ναί.
Περ. Καί σοϋ έζήτησεν ένα τάλληρον ;...
’Αλκ. Ώ, φρίκη!... Αίσχος!... 'Ιεροσυλία!..’. Τί τολμάς 

νά Λεγης;... Αλλά προ παντός άλλου, δός μου ένα τάλ- 
ληοον.

ΙΙερ. Καλά· άλλά ’πέ μου νά καταλάβω κ’ έγώ τί τρέχει; 
”Ακ°νσε, λοιπόν, τήν ιστορίαν μου. Προ δύοέτών’ 

ενθυμείσαι, έπήγα είς τά λουτρά τής Αίδηύοϋ. ’Εκεί ηύτύ- 
χησανά συναντήσω μίαν γυναίκα έξοχον..? Όχι πολύ νέα, 
αλλα σικ !... χαριτωμένη !...

®*,εί*· £11ν πεΡι πρόκειται βέβαια... Θά ήναι καμμία 
ξανθή, γαλανομμάτα...

Αλκ. Επίτοεύέ μου να μη σοϋ φανερώσω δτι έχει μαλ
λιά καί μάτια κατάμαυρα. ’Εκεί λοιπόν είς τά λουτοά, όπως 
Γ,£Ρίζ,εΐς- α1 ί'νωριμίαι γίνονται εύκολα. Έμαθα δτι είχεν 
ελθει όχι χάριν τής {δικής της υγείας, ή όποια ήτον άκμαιο-
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τάτη, άλλά χάριν τής υγείας τού συζύγου της. 
Περ. Καί τί ήτον ό σύζυγός της ;
Άλκ. Ένας γέρος δικαστής, ό όποιος,είχε τριάντα έτών 

ϋπηρεσίαν, δεκαπέντε χιλιάδας δραχμάς εισόδημα τόν χρό
νον καί εξήντα χιλιάδες ρευματισμούς είς ολον, τό σώμα. 
Αύτός δέν έξήρχετο άπό τό δωμάτιόν του’ τόν ,έσήκωναν μο- 
νον καί τόν έβαζαν είς τόν λουτήρα καί άπό κεϊ πάλιν είς 
τήν πολυθρόναν του. Μίαν ημέραν έσχεδιάσαμεν διάφοροι νά 
κάιιωμεν μίαν εκδρομήν είς τά περίχωρα μέ τά γαϊδουράκια. 
Άχ ! Τί ώραία εκδρομή έκείνη, φίλε μου 1... Τί ποιησις !... 
Φαντάσου,\ό γαλανόν στερέωμα,ή λάμφις τού ήλιου...

Πεο. 'Η χλόη τών άγρών, τό κελάουσμα τού όύακος... 
Τά φαντάζομαι δλα...

Άλκ. Όπόταν έξαφνα ένα κατηραμενον συμβ,εβηκος,μια 
κακή συνάντησις ήλθε νά ταράξιι τήν οιασκέδασίν μας.,..

Περ. Κανένας φυγόδικος φυσικά θά έπαρουσιάσθη εξα-

Άλκ. Φυγόδικος;... Πιθανόν άλλά ο φυγοδικος αυτός 
είχε τέσσαρα πόδια. ΈΙτον ένα βώδι !

Περ. Βώδι ; . ,
Άλκ. Ναί· ένα βώδι άγριεμμένο έρχεται τρ,έχοντας κατε 

πάνω μας. Τό ζώον όποϋ έκαββαλίκευεν ή κυρία, τής οποίας 
εγώ ήμουν ό καββαλιέρος, επειδή ό σύζυγός της δέν Αδύνατο 
νά τήν συνοδεύση, έξαφνίσθη καί οπισθοχωρεί προς ενα 
κρημνόν καί άνασηκώνεται. Ή κυρία κλονίζεται, άλλα πριν 
πέση, όομώ εγώ καί τήν αρπάζω καί τήν κρατώ άπο τα φου
στάνια, ένω τό γαϊδουράκι κατρακυλά, πέφτει μέσα εις την 
ρεμματιά καί γίνεται κομμάτια.

Περ. Καί τότε ; ' _ ,
Άλκ. Φαντάσου τήν θέσιν μου, νά εύρεθώ κρατώντας με 

τό ένα χέοι τήν κυρίαν λιποθυμισμένην καί μέ τό,άλλο τον 
γάιδαρον, τόν ίδικόν μου. Όταν συνήλθε τέλος πάντων υ
στέρα άπό πολλά...

Περ. Ποιος ; Ό γάιδαρος ;
Άλκ. Όχι, άδελφέ ! Ή κυρία... Μέ ηϋχαριστησε, uou 

έξέφοασε τήν ζωηρόν εύγνωμοσύνην της καί μοϋ ειπεν οτι 
θά ηέ θεωρή πάντοτε ώς σωτήρα της... Την άλλην,ημέραν 
έπαοουσιάσθην προς τόν σύζυγόν της, ό οποίος μ,εόεχθη 
κοιιματάκι ύυχρά, είν’ αλήθεια, καί αυτό μ εδυ,σιιρεστησεν 
ούκ’ ολίγον'", νά σοϋ ’πώ, τοσούτω μάλλον, δσω ,ηναγκασθην 
νά πληρώσω καί τήν άξίαν τού γαϊδάρου, πού έγω είχα νοι
κιάσει διά τήν κυρίαν...

Πεο. Καί πόσον έπλήοωσες ; , „ , ,
Άλκ. Τοιακοσίας δραχμάς !... φαίνεται ότι οί γαίοαροι 
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έχουν μεγάλην άξίαν είς έκεϊνα τά μέρη... Και μάλιστα εκεί
νοι ποϋ άποθνήσκουν άπό βίαιον θάνατον.

Περ Και ή κυρία αντιι τί άπέγεινε τέλος πάντων ;
Άλκ. Την έχασα άπό'τότε. Έχάλασα τόν κόσμον, έγύ- 

ριζα τόσον καιρόν εις τους περιπάτους, είς τά Θέατρα, μή
πως τήν συναντήσω, άλλά τοϋ κάκου. Συλλογίσου τήν χα
ράν μου όταν έξαφνα άπόύε~ τήν συνήντιισα έδώ είς τόν 
ΧθΡθν.

ΙΙερ Μέ τόν άνδρα της ;
Άλκ. A ! Μπα ! Μόνην.Ί ό όποιον μέκάμνει νά πιστεύσω 

ότι ό άνδρας της έμεινε διά παντός είς τά λουτρά, ύπό τήν 
ιδιότητα τοϋ μακαρίτου.

Περ. Είσαι βέβαιος ;
Άλκ. Άφοΰ'μοϋ έπρότεινε νά τήν συνοδεύσω είς τό 

σπήτι ύστερα άπό τόν χορόν;...Καταλαμβάνεις ;...
Περ. Τότε πιθανόν νά ηναι όπως λέγεις.
Άλκ. Λοιπόν τώρα δάνεισέ μου ένα τάλληρον.
ΙΙερ. ’Αδύνατον, φίλε μου, δέν έχω πεντάρα.
Άλκ. Πώς !... Καί μέ κάμνεις τόσην ώραν νά κάθημαι 

νά σοϋ διηγούμαι ΐστορίαις, διά νά μού ’πης στό τέλος πώς 
δέν έχεις ; Μά αυτό είναι άσυνειδησία ί.,.Ποϋ θά ευρώ τώρα 
ένα τάλληρον ;... Μοϋ χρειάζεται άπαραιτήτως ένα τάλλη
ρον... Ποιος θά μέ δανείση;... Δέν μπορώ βέβαια νά τήν 
συνοδεύσω είς τό σπήτι της πεζός...Δάνεισέ μου ένα τάλλη
ρον ποϋ σοϋ λέγω !...

Περ. Σοϋ είπα ότι δέν έχω.
Άίκ. Πώς θά γείνη, τότε ;... Έδώ μέσα δέν γνωρίζω κα

νένα... Αλήθεια, πές μου, γνωρίζεις τόν πρόεδρον τής επι
τροπής ;

Περ. Τόν κύριον Σωφρονίδην ; Βέβαια.
Ά?νκ. Λοιπόν, ζήτησε άπ’ αυτόν ένα τάλληρον δανεικόν.
ΙΙερ. Εχω λόγους ποϋ δέν μοϋ επιτρέπουν νά τό κάμω 

αυτό.
Άλκ. Μά τότε πρέπει νά πετάξω τά μυαλά μου...Μήπως 

έχεις κανένα ρεβόλβερ έπάνω σου ;
Περ. Τί είν’ αύτά ποϋ λές ; Τί θά κάμης ;
Λλκ. Τί θα κάμω ; Θά πάγω νά τό βάλλω ένέχυρον διά 

ένα τάλληρον !
II ερ. Σιώπα... Κάποιος έρχεται.

Σ Κ Η Ν HJ <7 '
ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ακολούθως ΚΩΣΤΑΣ, ΣΟΦΙΑ καί οί ΡΗΘΕΝΤΕΣ

Λεόν. (Εισερχόμενου, χατ Ιδίαν). Πάλιν έμπλεξα χωρίς νά 

θέλω. (Μεγαλοφώνως, βλίπων τόν Περιχ.όήν). Μπα ! Περικλή, έδώ 
είσαι ; Δέν χορεύεις ;

Περ. Περιμένω τήν πόλκαν....Καί σείς, φεύγετε ;
Λεόν. Πρέπει νά φύγω άμέσώς.. . Σάς εύχομαι καλήν 

διασκέδασιν.
Περ. Ευχαριστώ. (’Εξέρχεται).
Λεόν. (ΙΙαρατηρών διά τοΰ παραθύρου). νΩ, διάβολε 1... Βρέ

χει στά γερά !...Παιδί, ποϋ είσαι ;... Πρέπει νά παρο) αμάξι.
Κώότ. ('Εμφανιζόμενοι, έχ τοΰ προσχηνίου). Διαταξατε.
Λεόν. Παράγγειλε νά μοϋ φέρουν έν’ άμάξι.
Κώότ. ’Αμέσως ! (Εξέρχεται).
Άλκ. (Κατ’ Ιδίαν, β.Ιέπων τόν Λεόντων). Μωρέ κάπου τόν 

είδα έγώ αυτόν !...Μοϋ φαίνεται πώς τόν γνωρίζω....Δέν τοϋ 
ζητώ αύτουνοϋ ένα τάλληρον δανεικό ·,...(Μεγαλοφώνως, πλη- 
σιάζων προς τόν Λεόντων). Κύριε.... νομίζω ότι έλαβα κάποτε 
τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω.... τ

Λεόν. Πιθανόν ... Άλλά έγώ δέν ενθυμούμαι νά σάς είδα 
ποτέ.

Σοό. (Έξερχομένη, χατ' ιδίαν).'Έδώ είναι άκομη ο Λεον- 
τιος ; _

Άλκ. (Σπεύδων χαί προϋπαντών αύτήν).Κυρία μου, εοώ είσθε ; 
Σοό. (Χαμηλοφώνως πρός τόν Άλχιθώδην). Αφίσατε με.
Ά^κ. (Κατ' ιδίαν). Τί νά φοβήται τάχα ;
Σοό. (Πρός τον Λεόντων). 'Ωστε δεν θα φυγής' ;...Τόσον τό 

καλλίτερον. _ y
Λεόν. Άπ’ έναντίας....Καθυστέρησα μάλιστα...Ποϋ είναι 

αύτό τό άμάξι ;
Άλκ. fAar’ZJ/erj. Τόν γνωρίζει αυτόν τόν κύριον : Τότε 

δέν πρέπει νά τοϋ ζητήσω δανεικά.
Σοό.Μά είναι τόσον κατεπεϊγον νά εϋρης τόν υπουργόν ;
Λεόν. Άκοϋς έκεϊ, άφοϋ πρόκειται περί τοϋ προβιβασ

μού uou !... .
L L ΣΚΗΝΗ Ζ'

ΚΩΣΤΑΣ, ακολούθως ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ και οί ΡΗΘΕΝΤΕΣ

ΚώΒτ. (Εισερχόμενος). Τό άμάξι είναι έτοιμον. (Εξέρχεται). 
Σωό. (Είσερχόαενος έχ τοΰ βάθους, πρός τον Λεόντων έτοιμαζό- 

μενον νά έξέλθγί). Πώς !... Θά φύγητε ;
Λεόν. Ναι...Έχω κατεπείγουσαν υπόθεσιν.
Σωζ>. Στό καλό, κύριε ταγματάρχα.
Άλκ. (Κατ' ιδίαν). Ταγματάρχης είναι !...
Σο<>. (Συνοδεΰουσα τόν Λεόντων μέχρι τής bt-ρας). Και καλήν 

επιτυχίαν, φίλτατε. (Ό Λεόντως, έξέργεται).
’Α,λκ. (Κατ’ Ιδίαν). Τόν λέγει, φίλτατον !... (Πρός τόν Σω- 
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φρονίόην). Δέν you λέγετε,παρακαλώ, ποιος είναι αύτός ό κύ
ριος ποϋ φεύγει ;

Σωό. Ό ταγματάρχης Λεόντιος.
Άλκ. (Ααμ ίΛακ). Λεόντιος... Μά αύιό ητο τό όνομα τοΰ 

όικαστοϋ ποϋ ητον είς τά λουτρά.... Θά ήναι λοιπόν ό άν- 
οοας της.... Δέν τόν είδα τότε και καλά-καλά στά μούτρα, 
όπως ητο κουκουλωμένος μέ τά σκεπάσματα άπό τό λου- 
τρόν !...Μά πώς έγεινε ταγματάρχης, άπό δικαστής ;... Μή
πως έκατατάχθη είς τόν στρατόν ; Μπορεί ! Έκενώθησαν, 
βλέπεις, τόσαις θέσεις ί,.,Άλλά πώς έζησεν ύστερα άπό τέ- 
τοι° χάλι ; Νά αυτό τό κακόν έχουν τάλουτρά! Νά σοϋ φέρ
νουν τούς μακαοίταις ολοζώντανους μέσ’ στή μέση διά νά 
σοϋ χαλούν τά πιάτα !... Δέν είναι χήρα λοιπόν !...

ΣΚΗΝΗ II'
ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ καί οί ΡΗΘΕΝΤΕΣ

Πεο. (/7ρός τήν Έ.Ιίνην). Αφού σας λέγω, ότι έξήλθε και 
δέν θά γυρίση... Μοϋ τό είπεν ό ίδιος. "Εχομεν καιρόν όσον 
θέλομεν νά διασκεδάσωμεν.

Έλέν. Δέν ήξεύρω δηο^ς άν πρέπη....
Σοφ. (Κατ' ίόίαν). Μαζύ πάντοτε.... "Α, μά δέν πρέπει νά 

τους άφίσω ούτε στιγμήν πλέον.
Σωδ. Κύριοι, τώρα θά άρχίση ή πόλκα. Όρίστε είς τήν 

σάλαν, άν άγαπάτε.
Σοο. (Διεργομένη π.ΙηοΙον τοΰ Ά.ίκιβιάόον, Ιδιαιτέρως πρός αυ

τόν). Μή λησμονήσετε, κύριε, τήν ύπόσχεσίν σας , ότι θ μέ 
συνοδεύσετε. ('Εξέρχονται πάντες, ή Σόγια, ή Έ.Ιένη μετά τοΰ 
Περικ.Ιή καί ό Σωγρονίόηζ. Ό Ά.Ικιβιάόης, αινεί μόνος είς τήν σκη
νήν) .

ΣΚΗΝΗ θ'
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, μόνος, ακολούθως ΚΩΣΤΑΣ

Άλκ. Τί νά κάμω, Θεέ μου ;... Αύτή βασίζεται είς τήν 
ύπόσχεσίν μου....Καί έγώ δέν έχω ένα τάλληρον εις τήν τσέ
πη !...Μά τέλος πάντων ποιος θά μέ δανείση ένα τάλληοον : XT * Λ Ζ ' ' * ' \ , Ζ \ *πουω τοσον καιρόν, να ονειρενωμαι την ευτυχίαν και να 
μή ήμπορώ νά τήν φθάσω, ενώ εύρίσκεται εμπρός μου, διότι 
δέν έχω ένα αμάξι !... Καί τί ζητώ τάχα άπό τόν ουρανόν ; 
Δέν ζητώ νά μοϋ πέση ό πρώτος άριθμός τού λαχείου...Ζητώ 
ένα τάλληρον μόνον, ένα ύωοοτάλληοον ί.,.Καί ή ώρα πλη- 
σιάζευ ο χοοος κοντεύει νά τελείωση...'Α !Μία έμπνευσις!... 
Ποϋ είναι ό υπηρέτης ;... (Φω>·άζ«).Παιδί !... Έγλύτωσα !.... 
Παιδί, παιδί !...

Στοά

Κώότ. (’Εμφανιζόμενος). Διαταξατε.
Άλκ. Τό καπέλλο μου και τό επανωφόρι μουγλήγορα.... 

Νά, ό άριθμός !...
Ιίώείτ. ’Αμέσως. ^Εξέρχεται).
Άλκ. Άπεφάσισα, δέν ύπάρχει άλλο μέσον. ΓΙοέπει νά 

καταφέρω τόν αμαξηλάτην...Είς τόνποώτον όποϋ θά μοϋ τύ
χη έμπρός μου, θά τού εκθέσω καθαρά τήν θέσιν μου και θά 
τοϋ δώσω ένέχυρον τό καπέλλο μου και τό επανωφόρι μου. 
(Γε.Ιών). Τί άνόητος ποϋ ήμουν !... Τό επανωφόρι μου είναι 
καινούριο !...Τί βλάκας νά μή τό σκεφθώ πρωτύτερα καί νά 
στενοχωρηθώ τόσον πολύ !

Κώ<5τ. (Εισερχόμενος έχ νέου, κομίζει ν εν έπανωφόριον καί ΐνα 
καπέ.Ι.Ιον). Όρίστε κύριε, τό επανωφόρι σας.

Άλκ. (ήΕξετάζων αύτό). Μά αυτό δεν είναι δικό μου. 
Κώεϊτ. Είναι τό τελευταϊον άλλα δέν υπάρχουν. 
Άλκ. Πώς δέν είναι άλλα ; Τότε λοιπόν κάποιος μοϋ τό 

έκλεή/ε. , χ
Κώότ. Διατΐ νά περιμένετε τέτοια ώρα νά ζητήσετε το 

έπανωφόρι σας ;... Αυτήν τήν ώρα πέρνει κανείς δ,τι βρη καί 
δέν λέγει τίποτε.

Άλκ. Μά μοϋ φαίνεται, πώς έδώ μέσα πέρνει καθένας 
δ,τι βρη καί πρωτύτερα.

Κώότ. Μέ συγχωρεϊτε, κύριεμ έδώ μέσα δέν υπάρχουν 
κλέπται.

Άλκ.Τώρα, βέβαια, δέν ύπάρχουν. Θά ήναι φευγάποι ! 
Κώάτ· Λοιπόν, κρατήσατε αυτό καί άν έλθη κανείς νά 

τό ζητήση, τό άποδίδετε καί σάς έπιστρέφει τό ίδικόν σας.
Άλκ. Μά τί νά τό κάμω αύτό ;...Δέν μοϋ χρειάζεται διά 

τήν δουλειά ποϋ τό θέλω.
Κώάτ. Όρίστε καί τό καπέλλο σας.
Άλκ. Ούτε αύτό δέν είναι ίδικόν μου !...Τί φρίκη !... 
Κώΰτ. Έγώ δέν πταίω. (Εξέρχεται).
Άλκ. Καί ποιος πταίει λοιπόν ;... Φιλανθρωπικός σκο

πός, σοϋ λέει, ό άλλος ! Μά πρέπει νά γδύσουν έμενα διά 
νά ένδυθοϋν οΐ πτωχοί ; Σάν μέ ξαναϊδήτε !... (Δοκιμάζει τό 
καπέ.Ι.Ιον). Μωρέ, καπέλλο !... Αυτό είναι σάν απ’ έκείνα ποϋ 
πουλούν είς τό Δημοπρατήριον !... (7ο«πο0«« 
επί μιας έδρας). Έπειτα καί χίλιαις δραχμαίς νά Γιξιζε, πως 
θά ήμποροϋσα νά δώσω είς τόν άμαξαν, ώς ένέχυρον πράγμα 
τό όποιον δέν μοϋ άνήκει ; "Ωχ ! Σέ τί μπελά εύοέθην !.... 
Αύτό πάλιν δέν τό έπερίμενα !...Καί νά μή έχω είς τήν τσέ
πην μου ένα τάλληρον !... ’Αχ !...Μά έπί τέλους ποιος θά 
εύοεθή νά μέ δανείση ένα τάλληρον
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ΣΚΗΝΗ I'
ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ και ό ΡΗΘΕΙΣ, ακολούθως ΚΩΣΤΑΣ

Σωφ. Σείς, νομίζω, είσθε, κύριε, οπού έπουντάρατε ένα 
τάλληρο μέσα είς τήν κάμαραν τού παιγνιδιού Όρίστε 
τό τάλληρον, τό έκερδήσατε.

Άλκ. “Ενα τάλληρον ;...(Λ’«τ’ ΖΛ'α>-).ΤΩ, Θεοί !...Νά ζητώ 
δεξιά καί άριστερά ένα τάλληρον καί νά μοϋ πέφτη άπό τόν 
ούρανόν !...

Σω^. Λοιπόν, σείς έπουντάρατε ;
Άλκ. Έγώ Δηλαδή... 'Ίσως... Άλλά...
Σωφ. Τότε θά ήτο κάποιος άλλος...
Άλκ. (Λ'ατ’ Ιδίαν). Άχ, αύτή ή τιμή τί κάμνει !... “Εχε 

χάοιν !... Δέν ήμποροϋσεν όμως αυτός ό κύριος πρόεδρος 
τάχα ;...Άς κάμω τήν απόπειραν... (Μεγαλοφώνως). Πρός τόν 
κύριον Σωφρονίδην, έχω τήν τιμήν νά όμιλώ ;

Σωδ. Μάλιστα...Είς τί δύναμαι νά σάς φανώ χρήσιμος, 
παρακαλώ ;

Άλκ. Γνωρίζετε, βέβαια, τόν κύριον ΙΙερικλήν, τόν ζω
γράφον ;...Είσθε φίλος τον, φίλος τον φίλον μου ;...

Σωφ. Ά ! "Ωστε είσθε ό φίλος τοϋ Περικλή.... Ό κύοιος 
’Αλκιβιάδης ;

Άλκ. Είς τούς ορισμούς σας. 'Ήθελα, λοιπόν, νά σάς 
ζητήσω...

Σωφ. Ά !...Θέλετε ίσως νά πληρώσητε τά εισιτήρια.Δέκα 
δραχμάς κάμνονν...Πέντε δραχμάς διά σάς καί πέντε διά τόν 
κύριον Περικλή.

Άλκ. (Λ'αΓ Zdi'ar).’Ορίστε μας !...Πρίν τοϋ ζητήσω πέντε, 
αυτός μοϋ ζητεί δέκα !... (Μεγαλοφώνω ). Περίεργον μοϋ φαί
νεται αυτό, διότι έγώ έπλήοωσα είς τόν Περικλή τό ίδικόν 
μου είσιτήριον...

Σωφ. Ώ ! Τότε περιττόν...Μέ συγχωρεϊτε...Θά πληρώση 
καί ό κύριος Περικλής τό ίδικόν τον δέν είναι καμμία βία.

Ά3.κ. Άν θέλετε όμως νά τό πληρώσω έγώ... (Θίτνι τήν 
γείρα είς τό θυ.Ιάκιον).

Σωφ. Μά είναι περιττόν, σάς λέγω... Δέν είναι βία.
Άλκ. Μήπως έχετε νά μοϋ δώσητε τά ρέστα ;
Σωφ. Άπό τί παρακαλώ ;
Άλκ. (Μετά μεγαλοπρεπείας). Άπό ένα πεντακοσάρικον.
Σωφ. ’Έχω, μάλιστα...
Άλκ. (Λ' ατ’Ζάίακ). “Ω, δυστυχία μου!...
Σωφ. Δέν κρατώ έπάνω μου όμως αυτήν τήν στιγμήν... 

Τά έχω είς^τό ,πορτοφόλι μου.

Άλκ. Καί έγώ αυτό έχω πάθει... Καί δέν κρατώ οιόλου 
φιλά έπάνω μου...κατά δυστυχίαν...('<9 Κώστας είσέργεται κατά 
την στιγμήν ταύτην είς την σκηνήν).

Σωφ. Κατά δυστυχίαν λέγετε ;... Μήπως σάς συμβαίνει 
τίποτε ;

Άλκ. Όχι...’Ήθελα απλώς νά δώσω μπαξίσι ένα τάλλη
ρον είς αυτόν τόν ϋπηοέτην, ό όποιος μέ έπεριποιήθη...

Σωφ. Αυτό είναι μόνον ;...νΕχω έγώ ένα τάλληρον επάνω 
uou καί ήμπορώ νά σάς τό δανείσω.

Άλκ. {Κατ’ Ιδίαν). Δόξα σοι ο Θεός !... Εσωθην !
Σωφ. Κώστα, έλα έδώ Ι.,.Πάρε αυτό τό τάλληρον, ποϋ 

σοϋ δίδει ώς φιλοδώρημα,ό κύριος, άπ’ έδώ.('Εγχειρίζει εν τά.Ι- 
.Ιηρον είς τόν υπηρέτην).

Κώ<ίτ. (/φώε τόν Ά.ίκιόιάδην). Σάς ευχαριστώ, κύριε. (Λαμ-, 
βάνει τό τάλληρον καί έζιργεται).

Άλκ. {Κατ’ ιδίαν). Μπά ! Ποϋ νά σάς κόφη ό περίδρομος 
καί τους δύο !... Δέν φθάνει ποϋ δέν επήρα τίποτε, άλλα 
έβαλα καί χρέος είς τήν καμπούρα μου.

Σωφ. Χαίρω πολύ όπου ήμπόοεσα νά σάς προσφέρω αυ
τήν τήν μικοάν έκδούλευσιν... Τώρα πηγαίνω νά εϋρω τόν 
κύριον ποϋ έπουντάρησε τό τάλληρον είς τό παιγνίδι....Χαί
ρετε. (Έζεργεται).

Άλκ. Σάς ευχαριστώ !... {Κατ' Ιδίαν). Νά σέ πάρουν χί
λιοι διάβολοι ■!... Μά τί βασανιστήοιον είναι αύτό !...

ΣΚΗΝ[Η ΙΑ’
ΣΟΦΙΑ και ό ΡΗΘΕΙΣ, ακολούθως ΚΩΣΤΑΣ

Σοφ. Σάς ευρίσκω είς πολύ κατάλληλον στιγμήν, κύριε 
Αλκιβιάδη... Ό χορός έτελείωσεν.

Άλκ. Μπά, έτελείωσε ;
Σοφ. Είσθε έτοιμος ;
Άλκ. Ετοιμότατος !... {Κατ’ Ιδίαν). Τί νά κάμω ; (Φορεΐ 

τό έπανωφόριον). , ζ
Σοφ. {Κατ’ ιδίαν). Δέν ήμπόρεσα νά εϋρω τήν Ελένην.... 

Τούς έχασα μέσα είς τό πλήθος...Πάντοτε μαζί- μέ τόν 11ε- 
οικλή.. Γιά νά ΐδοϋμεν άπ έόώ μήπως φαίνονται πουθενά... 
(Εξέρχεται διά τοϋ προσκηνίου).

Άλκ. [Kat ’ ιδίαν). Τί νά^άμω ;... {'Εμφανίζεται ό Κώστας). 
Ά!...Νά,ό υπηρέτης...iu extremis malisextrema remedia... 
(Μεγαλοφώνως). Κώστα, ελα εδώ !.·.

Κώ<ίτ. (Ιίροσερχόμενος). Ορίστε, κύριε.
Άλκ. Σοϋ έδωκα ποό ολίγου μπαξίσι ένα τάλληρον...Σέ
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παρακαλώ, δός μου το όπίσω καί αυριον σοϋ τό επιστρέφω 
τρίδιπλον.

Ιίώάτ. Ίσα, ίσα, κύρχε, ερχόμουν νά σας τό δώσω όπί
σω... 'Ορίστε το.

Άλκ. Γιατί :
Κώότ. Είναι κάλπχκο !...
Άλκ. Βρε γχά τό Θεό !...
Κώότ. Καί δέν ήμπορώ νά γελασθώ, δχότχ άλλο άπ’ 

αυτό δέν έχω. (’Εξέρχεται).
Άλκ. Ώ, συμφορά !... "Ω, δυστυχία !... Τί νά κάμω !... 

Ν’ άθετήσο) τόν λόγον μου ;...Άλλά τότε πρέπει νά παραι- 
τιχθώ πάσας έλπίδος.,.Όχι, άδύνατον !...Πρέπει έξ άπαντος 
νά ενρω αμάξι...Ένα κάόρον οΐονδήποτε... ('£ξζρ|·χταζ).

Σοφ. (’ Επιστρέφονσα. Διαρχοΰντος τοΰ μοτοΛόγου τζ/χ, ό Κώστας 
εΙσέρχεται είς την σχηνην χ.Ιείει την είς τό βάθος θύραν χαι απέρχεται). 
Εις τίιν αίθουσαν δέν άπέμειναν παρά πολύ ολίγοι.... Καχ 
όμως νομίζχο δτχ δέν ήπατήθην, νομίζω δτχ τήν είδα μαζϋ 
μέ τόν Περικλή πάντοτε...ΓΙοϋ νά έπήγαν ;....Τί άφροσύνη, 
τί άπεοισκεύία !...

ΣΚΗΝΗ IB'
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ καί ή ΡΗΘΕΙΣΑ, ακολούθως ΚΩΣΤΑΣ

Άλκ. Κυρία, σάς φέρω καλάς ειδήσεις.
Σοφ. Τί ; ../Ηλθε τ’ άμάξχ ;
Άλκ. Όχχ, άλλά έπαυσεν ή βροχή... Ό ουρανός έκαθά- 

ρχσεν ...Ή Σελήνη φωτίζεχ λαμπρά τό δχαυγές στερέωμα, 
ώστε... " Ας έπωφεληθώμεν δχά νά θαυμάσωμεν καχ την καλ
λονήν της φύσεως !...

Σοό. Πεζοί ;
Άλκ.Βέο αια...Είναι τόσον ώραϊον πράγμα...Θά αίσθάνε- 

ταχ κανείς ύπό τόν χδχκόν του βραχίονα, τόν βραχίονα ένός 
άνδρός, όστχς σάς αγαπά, δστις σάς λατρεύεχ, δστχς είναχ 
έτοχμος έν άνάγκη νά ξεσπαθόίση έναντίον τοΰ σύμπαντος, 
δχά νά σάς προστατεύση...

Σοφ. Τί λέγετε, καλέ ; Μά έν πρώτοχς ό βραχίχον σας δέν 
ήιιποοεϊ νά χιέ προστατέυσα άπό τίιν ύγοασίαν....Δέν είναχ 
δυνατόν βέβαια ϋστεοα άπό οαγδαίαν βροχήν νά περιπατώ 
μέσα εις τίις λάσπαις μέ τά σκαοπίνχα τοΰ χορού.... "Επειτα 
είναι μεγάλη άνάγκη... Κύριε, σάς παρακαλώ, διατάξετε νά 
φέρουν έν’ αμάξι, θά σάς ίίιιαι τά μέγιστα ύποχοεωιιένη....

Άλκ. Θά μοϋ ίισθε τά μέγιστα ύποχρεωμένη ;... (Κατ' 
Ιδίατ). Λέγει, δτι θίι μοϋ ήναι τά μέγιστα υποχρεωμένη.. .(Με
γαλοφώνως).Κώστα, Κώστα !...”Ελα έδώ γλήγοοα !... (^ Εμφάνιζε- 

ται ό Κώστας). Τρέξε άμέσως νά φέρης έν’ αμάξι... "Ενα λεω- 
φορεΐον.,.Μίαν αμαξοστοιχίαν.

Κώότ. Άμέσως. (Εξέρχεται).
Σοφ.. ΙΊρίν πάμε εις τό σπήτι είναι άνάγκη νά περάσω άπό 

τήν δενδροστοιχίαν δπου θά ζητήσω μίαν πληροφορίαν...
Άλκ. Πληροφορίαν αϋτήν τήν ιοραν ;... Καί ποϋ κατοι

κείτε ;...
Σοφ. Εις τήν πλατείαν τίις ’Ανεξαρτησίας.(Διορθώνεται προ 

τοΰ χατόπτρου, ώς νά έπρόχειτο νά εξέ.Ιθη).
Άλκ. (Κατ' ϊ3ί«κ).Είςτήν πλατείαν τής ’Ανεξαρτησίας!... 

Έξαίοετα.Καί έγώ κάθημαι είς τούς Άέρηδες.. "Ωστε θά ήναι 
τοεϊς κούρσαχς...11ρός τρεις δοαχμάς τήν μίαν ύστερα άπό 
τά μεσάνυχτα...Μάς κχίιινουν έννέα δραχμάς... Δέν φθάνει 
πλέοντό τάλληρον...Πώς θά γείνη λοιπόν ;...Πώς θά γείνη;.. 
’Ιδού- δταν φθάσω είς τό σπήτι μου,άν ό άμαξάς δέν θελήση 
νά συυβιβασθη, τόν ξεμπερδεύχο... Θχ'ι τόν σκοτώσου, έτελεί- 
ωσε... Θά γείνω φονηάς... (Λίυττάζωκ προσεχτιχώς το επανωφόρι'). 
Τό ύφασμα δέν είναι άσχημο.. .Μπορεί ν ’ άξίζη δέκα δραχμάς...

Σοφ? (Κατ' ιδίαν). "Οσον συλλογίζομαι δμως δτι θά πάγω 
ιιόνη μέ αύτόν τόν κύριον, μέσα είς τό αμάξι...Είναι άλήθεια 
δτι δέν φαίνεται έπικίνδυνος, άλλά οπωσδήποτε !... Δέν θά 
ήτον ίσως καλλίτερα έάν...

Άλκ. Κυρία, έντός ολίγου τό αμάξι θά ίιναι κάτω· εϊσθε 
ευχαριστημένη ;

Σοφ. Ναί, κύριε ’Αλκιβιάδη, είσθε πολύ εύγενής... Καί 
διά τούτο θά τολμήσω νά θέσω ύπό δοκιμασίαν τήν καλω- 
σύνην σας...

Άλκ. Θέσατέ με ολόκληρον ύπό δοκιμασίαν.
Σοφ. Έσυλλογίσθηκα, δταν έλθη τό χίμχίξι, νά σάς έπι- 

φοοτίσω μέ μίαν παραγγελίαν δλως διόλου έμπιστευτικήν. 
Θ’ άναχωρήσετε σείς.,.

Άλκ. Μόνος ;
Σοφ. Μόνος.
Άλκ. Μόνος ! ! !..
Σοφ. Θά ϋπάγητε δπου θά σάς παραγγείλ,ω...
Άλκ. Μά, κυρία...
Σοό. Δέν θά ιίοϋ άρνηθήτε, ελπίζω, φίλτατε κύριε ’Αλ

κιβιάδη. Θχί σάς είμαι είς άκρον ευγνώμων.

Σ Κ Η Ν Η ΙΓ
ΚΩΣΤΑΣ, ί χολούΟως ΥΠΗΡΕΤΗΣ και οί ΡΗΘΕΝΤΕΣ

Κώάτ. (Εισερχόμενος).Ύο αμάξι περιμένει κάτω.
Σοό. Πολύ καλά.
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Ύπηρ. (Εισερχόμενος). Κώστα, για ποιο δωμάτιο είναι τό 
δεΐπνον ποϋ παρήγγειλες διά δύο ;

Κώάτ.Έκεϊ άντικρύ,είςτόν άριθμόν 8...Είναι ένας νέος, 
μέ μία κυρία μέ φόρεμα κίτρινο...

Σοδ. (Κατ’ Ιδίαν). Τί άκούω Ι...Τ0 χρώμα τού φορέματος 
της Ελένης I... Πρεπει να βεβαιωθώ. ( Ο Κώστας καί ό υπηρέ
της έζέργονται έν τώ μεταξύ).

Άλκ. Λοιπόν, κυρία ;
Σοφ. Κύριε ’Αλκιβιάδη...
Άλκ. Πρέπει, λοιπόν, έξ ά'παντος νά φύγω μόνος ;
Σοφ. "Οχι... Μετενόησα... "Ισως θά μ’ εϋρίσκετε ολίγον 

ΐδιότροπον...έπιπόλαιον...’Αλλά είναι μερικαί περιστάσεις...
Άλκ. Ώ,βέβαια !...Υπάρχουν μερικαί περιστάσεις...
Σοφ. Θά μείνωμεν έδώ.
Άλκ. Έδώ !...Είναι δυνατόν !... Καί ήμπορώ, χωρίς νά 

φανώ αδιάκριτος, νά σάς έρωτήσω διά ποιον λόγον προτιιιάτε 
νά μείνετε έδώ, είς ένα ξενοδοχεϊον, τέτοιαν ώραν, παρά 
είς....

Σοφ. Δέν τό μαντεύετε ; “Υστερα άπό τόν χορόν κανείς 
πρέπει νά πάρη κάτι τι, όλίγηντροφην διά νά συνέλθη.,.Δέν 
είναι σωστόν ;

Άλκ. Σωστότατον.
Σοφ. Λοιπόν, κύριε ’Αλκιβιάδη, δέν παραγγέλνετε νά 

μάς φέρουν κάτι τι νά τσιμπήσωμεν ;
Άλκ. Νά παραγγείλο) !... (Κατ' Mar). Τώρα θ’ άνοιξη ή 

γη νά μέ καταπιη...
Κώότ. (Έίσ«^^«κοε).Σάς ειδοποίησα, κύριε, οτι τό αμάξι 

είναι κάτω καί περιμένει...
Σοφ. Περιττόν· θά καθήσωμεν έδώ ακόμα καμπόσην ώ

ραν...
Άλκ. () Επαναλαμβάνωνμηγανιχώς).Περιττόν, θά καθήσωμεν 

έοώ άκόμη καμπόσην ώραν.
Σοφ. (Τώ ’Αλκιβιάδη). Πληρώσατε είς τόν άμαξαν τό μισό 

άγώγι καί άς πηγαίνη.
Άλκ. (Κατ' Ιδίαν). Τό μισό άγώγι Ι.,.Καί πώς νά τοΰ τό 

πληρώσω; Έκτος άν τοΰ δώσω τό μισό έπανωφόρι! (Μεγαλοφώ- 
κωςί.Όχι· προτιμώ νά τόν κρατιίσω μέ τίιν ώοαν.... Νά τόν 
έχωμεν εις τίιν διάθεσίν μας.

Κώάτ. Ό κύριος καί ή κυρία θά δειπνήσουν ;
Σοφ. Ναί.
Άλκ. Ναί... (Κατ' ιδίαν). Μοϋ φαίνεται πώς Βλέπω άπό 

τώρα τόν λογαριασμόν γραμμένον μέ γράμματα πύρινα !
Σοφ. Διατάξατε λοιπόν, κύριε ’Αλκιβιάδη...
Άλκ. (Προς την Σοφίαν). Επιθυμείτε κανένα κονσομέ ;
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Σοφ. "Οχι, όχι ! . . . (Κατ’Μαν). Τό δεΐπνον θά έτελείωνε 
γρήγορα καί έγώ έπιθυμώ νά περάση ή ώρα....

ΚώΠτ. Διατάξατε λοιπόν, κυρία...
Σοφ. Τίποτε έλαφρόν πράγμα.
Άλκ. Ναί...Τίποτε έλαφρόν πράγμα...Είναι καίάργά!...
Kod-c. Θέλετε καμμία σούπα ;
Σοφ. (ίΐρδς τον ’ Αλκιβιάδην).Σόστΐ. σείς τήν παραγγελίαν... 

(’Εγείρεται χαί άποθέτει τδ έπανωφόριον της έπί καθίσματος πλησίον 
τής προς τά δεξιά θύρας).

Άλκ. (Κνττάζων άπδ καιρόν είς παιρδν τδ Ιδικόν τον έπανω
φόριον). Σούπα... .Σούπα... 'Ρίζι...

Κώάτ. 'Ύστερα;...
Άλκ. (' Εξακολονθών νά β.Ιέπι) έκ διαλειμμάτων τδ έπανωφόριον 

τον).'Ύστερα...Μπιφτέκι...Ναί...Μπιφτέκι μέ πατάταις...(Α'ατ’ 
ιδίαν). Ή φόδρα είναι μεταξωτή...

ΚώΠτ. 'Ύστερα ;...
Άλκ. 'Ύστερα...(Κατ' ιδίαν, έξετάζων τδ έπανωφόριον).Τί διά

βολον Ι.,.'Όλω καμμιά δεκαπενταριά δραχμάς θά τ’ άξίζη.... 
Ό γιακάς είναι βελουδένιος...(Μεγαλοφώνως).Τίποτε κυνήγι... 
Καμιιιά μπεκάτσα...Καμμία τσίχλα...

V C* V V V V V

κώιίτ. Πολύ καλά...(Κινείται όπως έζέλθη).
Άλκ. (ΛΓατ* ιδίαν).’'Αχ Ι.,.Τώρα βλέπω πώς ό γιακάς είναι 

χαλασμένος... (Τρέγων έξόπισθεν τον Κώστα.). Γιά νά σοϋ πώ... 
"Οχι μπεκάτσαις...Κανένα μικρό πουλάκι...ΙΙολύ μικρό...

Κώιίτ. (Κατ’ Ιδίαν). Πολύ πτωχικό δείπνο αύτό...
Σοφ. (Κατ' Ιδίαν). Ό ύπιιρέτης έβεβαίωσεν οτι εύρίσκον- 

ται έκεϊ μέσα...
Κώάτ. Επιθυμείτε νά σερβίρω είς ιδιαίτερον δωμάτιον;
2°φ- "Οχι, όχι, έδώ !
Κώιίτ. Έδώ δμως, κυρία, είναι διάβα.
Σοφ. ’Απ’ έδώ πεονοϋν έκεΐνοι όποϋ δειπνούν έκεϊ μέσα;

• Ζ ΛΚωιϊτ. Μαλιστα.
Σοφ. Δέν πειράζει· προτιμώ νά μείνω έοώ. Μέσα θά κά- 

μνη ζέστη. (Ό Κώστας έξέργεται).
Άλκ. (Κατ’ Ιδίαν). "Οσον περισσότερον τό έξετάζω αύτό 

τό έπανωφόρι, τόσον βλέπω πώς δέν άξίζει τίποτε...Ή άξια 
του δέν άρκεϊ διά τά έξοδα...Κάτω έχω τό αμάξι ποϋ περι
δένει μέ τήν ώραν . . .Έδώ έχομεν τραπέζι πολυτελές . . .Τί 
διάβολο έπανωφόρι είν’ αύτό ! (Τδ £αόει, έζετάζων αυτό). Ούτε 
βάταις έχει άπό μέσα...(Ζ?ίο·ά)·«ι τί/ν γεϊρα έίς τδ εσωτερικόν θυλά
κων). Τί τσέπαις είν’ αύταίς ! . . . (’ Αναπηδών αίφνη<). "Ω, Θεε 
μου ! .'Ένα πορτοφόλι '.. ..('Εξάγει τδ γαρτοφνλάκιον καί παρατηρεί 
κρυφίως τδ περιεγόμενον αυτόν). Χρήματα !... Εκατοστάρικα !... Ο 
Θεός μοϋ τά στέλνει !... (ΌΛωσΤας έν τώ μεταξύ έπανελθών πα-
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ρασχευάζει τράπεζαν διά όνο άτομα). "Ω, κυρία μου !...
Σοφ. Τί τρέχει ;
Άλκ. Κώστα, τί παρηγγείλαμεν διά τό δεΐπνον ;
Κώάτ. Μία σούπα...Μπιφτέκι... Πουλάκια μικρά...
Άλκ. Πουλάκια μικρά ! . . . Τί μιζέρια !. . .Νά διατάξης 

αμέσως φασιανούς... Γάλλους... Στρουθοκαμήλους .'...
Σοφ. Τί έπάθατε, καλέ ;
Άλκ. ’Ώ,κυρία μου, μέ συγχωρεϊτε !..."Ημουν άφηριιμέ- 

νος...’ Εσυλλογιζόμην...Έσυλλογιζόμην...( Κατ'Ιδίαν). Έσυλ- 
λογιζόμην τό τάλληρον ποϋ δέν είχα στη τζέπη...(Μεγαλοφώ
νως). Κώστα, νά προετοιμάσεις ένα δεΐπνον άπό τά εκλεκτό
τερα και πλουσιώτερα...

Σοφ. ’Όχι, δά τόσα πολλά !...
Άλκ. Όχι, κυρία μου ΓΑπόφε θά διασκεδάσωμεν '....Πρός 

τόν Κώσταν). Καί σαμπάνια άφθονη, άκοϋς ; Θά πάρης μπα
ξίσι γερό.^ Εκβάλλει τό έπανωφόριον χαί τό δίδει πρός τόν Κώσταν.)

Κώ<5τ. Π ολυ καλά, κύριε. (Τοποθετεί τό έπανωφόριον έπίμιας 
δρας).

ΣΚΗΝΗ ΙΔ'
ΠΕΡΙΚΛΗΣ, άχολούθως ΛΕΟΝΤΙΟΣ χαϊ οί ΡΗΘΕΝΤΕΣ

ΙΙερ. ('Εμφανιζόμενος είς την πρός τά δεξιά Θήραν). Καμαριέ
ρη '....(Βλέπων τόν Άλκιβιάδην). " Κ !...( ’Αποσύρεται μετά σπουδής).

Σοφ. (Κατ' Ιδίαν). Μπά ! Ό Περικλής !...
Κώιίτ. Έρχομαι άμέσως. (Ετοιμάζεται ν' άπέλθρ).
Άλκ. Κώστα, νά φέρης καί φρούτα άφθονα...(Όμι.ήΐ πρός 

αυτόν κρυφίως).
Σοφ. (Κατ' Ιδίαν). Είν’ έκεϊ μέσα καί οί δύο !.. Δέν ήπα- 

τήθην Λοιπόν. ..Πρέπει χωρίς άλλο... (Κινείται όπως άπέλθρ).
Λεόν. (Έοωθιτ). ’Αδύνατον, σού λέγω!...Ή σύζυγός μου 

πρέπει νά ήναι έδώ...
Σοφ. (Κατ' Ιδίαν). Ό γαμβρός μου !...Θεέ μου !... Καί άν 

μ’ εύρη έδώ ;..Τί νά τοϋ είπώ ;...Ά !..Άς κρυφθώ είς έκεϊνο 
τό δωμάτιον. (’ Ι'.ξεργεται μετά σπουδές διά της θύρας, οπού εΐνεν 
έμφανισθη ό 1/εριχλης)

Άλκ. (Πρός τον Κώσταν, άποπέμπων αυτόν). Καί εις τό ύστε
ρον δύο καφέδες έκλεκτούς... (Στρεφόμενος). Ή παραγγελία 
έγεινεν εν τάξει, κυρί.... (διακόπτεται ευρισκόμενος απέναντι τοΰ 
Λέοντίου, οστις έν τω μεταξύ εΐοέργεται και παρατηρεί τά πάντα βπό- 
πτως. Κατ’ Ιδίαν). "Ω, διάβολε ! Ό σύζυγός της !...Τί έρχεται 
τώρα νά κάιιιι έδώ πέρα αυτός ό θουκόλακας :

Λεόν. Μπά ! Έδώ είσθε ακόμη, σείς κύριε ; . . . Μέ βλέ
πετε ; Είμαι μανιώδης. ’Έφερα άπόφε έδώ είς τόν χορόν τήν 

γυναίκα μου...Διότι πρέπει νά ξεύρετε οτι είμαι έγγαμος,
Άλκ. Δέν άμφιβάλλω...(ήατ’ Ιδίαν). Φαντάσου νά εϋρισκε 

έδώ τή γυναϊκά του !
Λεόν. Είχα άνάγκην νά υπάγω κάπου. .Διά μίαν ϋπόθε- 

σιν πολύ κατεπείγουσαν...Επιστρέφω εις τ. σπήτι μου, καί 
ιιανθάνω οτι ή κυρία άκόμη δέν είχε επιστρέφει !...

Άλκ. (Κατ’ ίδίαν).ΚαΛ μοϋ τά διηγεϊτε έμέ αυτά τά νέα!... 
Λεόν. Είσθε κουφός ;
Άλκ. Όχι, ευτυχώς.
Λεόν. Τότε διατί δέν μοϋ άπαντάτε ;
Άλκ. Μά δέν βλέπω τί ανακατεύομαι έγόι εις δλ’ αύτά;
Λεόν. Τώρα θά σάς τό ’πώ. Κάτω μοϋ είπαν δτι εϋρί- 

σκοντο άκόμη μερικοί είςτό ξενοδοχεϊον.,.Καί ήθελα νά σάς 
έρωτήσω μήπως είδετε...

Άλκ. Κανένα δέν είδα έγώ. . .Είς τό ξενοδοχεϊον δέν υ
πάρχει φυχή..."Εφυγαν όλοι...(’Εν τω μεταξύ χάμνει νεύματα είς 
τόν Κώσταν).

Κώότ. (Aar’iJiar). Έκατάλαβα, θά ήναι ό σύζυγος. (Πρός 
τόν Λεόντιον). Μάλιστα, κύριε, δλοι έφυγαν.

Λεόν. (Πρός τόν Κώσταν). Τί λές έσυ, βρε ;
Κώ<ίτ Αύτό ποϋ σοϋ λέγω. (Απέρχεται έχ δεξιών).
Λεόν. (Πρός τόν ’Αλχιβιάδην). Και είσθε μόνος εόώ τοϋ λό

γου σου ;
Άλκ. Θεομόναχος.
Λεόν. Τότε λοιπόν, διατί ό υπηρέτης σάς έχει ετοιμάσει 

τραπέζι διά δύο άτομα ;
6 Άλκ. Είναι...Γιά μέ και τά δύο.

Λεόν. Καί αί δύο θέσεις ;
Άλκ. Δηλαδή...Νά σάς είπώ τήν αλήθειαν· ίδου τί τρέ

χει...Πρέπει νά σάς ομολογήσω δτι τό άλλο πιάτο... Είναι... 
Διά ένα φίλον μου...Ένα φίλον μου, όποϋ θά τοϋ κάμω τό 
δεΐπνον...Καί ό όποιος ποόκειταινά έλθη...Συνώδευσε είςτό 
σπήτι της μιάκυρία...

Λεόν. Ποιαν κυρίαν ;
Άλκ. Μίαν κυρίαν γοηά ..Πενήντα χρονών !...
Λεόν. Καί δέν^ Ακούσατε νά γείνη λόγος διά καμμίαν 

άλλην ;
Άλκ. Όχι. κύριε.
Λεόν. (Κατ' Ιδίαν). Σάν νά μοϋ φαίνεται αυτός τα

ραγμένος...Κάτι τρέχει έδώ .... (Πρός τόν Άλκιδιάδην). Πολύ 
καλά...’Αφού λοιπόν αυτός ό φίλος σας ποϋ λέτε σ’ έγέλασε, 
θά τόν αναπληρώσω έγώ ('Αποθέτει τόν πΐλόν του\.

Άλκ. (Κατ' ιδίαν). Τί τοϋ ήλθε τώρα !...Θέλει ν’ άντικα- 
ταστήση τήν σύζυγόν του ;...
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Αεόν. ’Εννοείται άλλά Γερμανικά. Θά πληρώση καθένας 
τό μερδικό του...

Άλκ. Μά όχι, κύριε, δέν εννοώ...
Αεόν. Θέλετε νά μοϋ κάμετε έσεϊς τό τραπέζι ; . . .Πολύ 

καλά, δέχομαι... Άλλά ύπό ένα όρον.
Άλκ. {Κατ' Ιδίαν). 'Ορίστε μουσαφίρης πού μοϋ έλαχε!..
Αεόν. Νά έλθετε καί τοϋ λόγου σας μίαν ήμέραν νά σάς 

κάμω τό τραπέζι εις τό σπίίτι.. . Έχω κάτι κρασιά περίφημα 
είς τίιν άποθήκην μου.

Άλκ. {Κατ' Ιδίαν). Νά μία ώραία ιδέα !... ΙΙοαγματικώς, 
άφοϋ είναι ό σύζυγος, πρέπει νά τόν περιποιηθώ...Πρέπει νά 
ημερώσω μέ τό φαί αύτίιν τίιν άρκούδαν . . . {Προς τον Λεόν- 
τιον). Κύριε, σάς βεβαιώ δτι μοϋ κάμνετε πολλίιν ευχάρι
στη σιν...

Αεόν. ’Αξιόλογα !... (Κατ' ίδιαν). Πρέπει νά μείνοι εδώ, 
επειδή δέν μοϋ βγάζει κανείς άπό τόν νοϋν πώς ή Ελένη----

Άλκ. {Κατ' ιδίαν).Έν τώ μεταξύ αύτίι μπορεί νά τό στρί- 
ήτη.,.Άλλά πού νά χώθηκε ;...Τί μαρτύριον, Θεέ μου ! . . . 
Μοϋ φαίνεται πώς κάθημαι επάνω σέ άναμμένα κάρβουνα.

Κώότ. {Είσεργιψένος μετΐι τών φαγητών). 'Έτοιμα, κύριοι.
Αεόν. ’Εξαίρετα. {Κάθητα ι παρά την τράπεζαν). Καθηστε 

λοιπόν.
Άλκ. {Κατ' Ιδίαν). Τί νά κάμω ! . . . Άφοϋ τόν έπροσκά- 

λεσα !... (Κ άθτ,ται).
Αεόν. Διακρίνω δτι καί σείς αίσθάνεσθε ενδιαφέρον διά 

τίιν θέσιν μου...
Άλκ. "Ω, πολύ, πάρα πολύ !
Αεόν. Έάν ή σύζυγός μου πραγματικώς μέ ήπάτησε, 

βεβαιώθητε δτι είμαι ικανός νά τίιν καταδιώξω μέχρι τοϋ 
"Αδου.

Άλκ. Ό Όρφευς έκαμε τό έναντίονέπήγεν έως έκεϊ διά 
νά πάρη όπίσω τή γυναίκα του.

Αεόν. Ό Όρφεϋς ήτον άνόητος '...Άλλ' άλλοίμονον σ’ 
εκείνον ποϋ μοϋ τίιν πΐίρε !...Θά τόν τσακίσω δπως αύτό τό 
πιάτο \....{Σπάζει εν πινάχιον).

Άλκ. Ά.,.Έτσι ;...
Κώότ. (Προστρέγων). Διατάξατε.
Αεόν. Φέρε ένα άλλο πιάτον... {'Ο Κώστας έζέργεται. Κομίζει 

μετ' ον πο.Ιύ ετερον πινάχιον χαί πά.ίιν άπέργεται).
Άλκ. (ΚατΊδίαν). Χριστέ καί Παναγία !...Αύτός θά έφυγε 

άπό κανένα θηοιοτροφεϊον!...
Αεόν. Καί πρέπει νά ξεύρετε δτι ό κίνδυνος όποϋ φο

βούμαι δέν είναι πολύ άπίθανος, έπειδίι ή σύζυγός μου είναι 
καί νέα καί εύμορφη.

Άλκ. Βεβαιότατα !
Αεόν. Πώς τό ξεύρετε τοϋ λόγου σας ;
Άλκ. Μά...Τό φαντάζομαι...Διότι άλλέως, βέβαια, δέν 

θά ήσθε τόσον ταραγμένος.
Αεόν. Έχω μερικάς υποψίας . . .Άν πραγματικώς κάνεις 

αχρείος έτολμοϋσε νά μοϋ κάμη αύτό, θά τοϋ έχωνα μέσα 
είς τό στομάχι του μίση πήχη σπαθί !

Άλκ. {Κατ' Ιδίαν). Τί ώραϊον ορεκτικόν ! . . .{'Αποθέτει τά 
μαγαιροπήροννα έπί τον πινάχιον).

Αεόν. Διατί δέν τρώγετε ;
Άλκ. Δέν πεινώ. ,
Αεόν.Καί διατί τότε νά παραγγείλετε δεϊπνον τοσον πλου- 

σιοπάροχον ; „
Άλκ. Αί...'Όταν προσκαλη κάνεις^ ενα φίλον του νατού 

κάμη τό δεϊπνον . . . Άπόήτε δμως δέν έχω διόλου δρε^ιν . . . 
Έπειτα σάς άκούω μέ τόσον ενδιαφέρον...

Αεόν. Είσθε πολύ εύγενής... Άλλά δέν έπιθυμω να πλη
ρώσετε διά νά μέ βλέπετε νά τρώγω...

Άλκ. Ά, καθόλου ! . . . {Κατ' Ιδίαν). Δέν τρώς τον περί
δρομον νά σκάσης '....’Αλλά πρέπει νά φάγω κ’έγω... Αλλέως 
τοέχω κίνδυνον νά φάγω ώς έπιδόρπιον τήν μίση πηχη το 
σπαθί.Άχονονται σφοδροί γέ.Ιωτες έί, αριστερών).

Αεόν. Ποιος γελά έκεϊ μέσα ; ,
Άλκ. Ξενοδοχεΐον είναι...Δέν καταλαβαίνετε :
Αεόν. {'ΕγειρόμενοήΜά σείς ποό ολίγου μοϋ είπατε πώς... 

Γιά σταθήτε νά ΐδώ... {Πορεύεται προς την προς τ'αριστερά θνραν). 
Ώ,καί νά τήν εϋρισκα !...(Ά’ «roc .Ιαχτίσματος ανοίγει την (Ηραν 
χαί εισέρχεται). . „ 2 - ' ι

Άλκ. "Ω, Θεέ μου !...Φαντάσου νά τηνευρη έκει μέσα... 
Καλέ αύτός είναι τίγρις !...Είναι Μινώταυρος !...

ΣΚΗ ΝΗ ΙΕ'
ΣΟΦΙΑ και δ ΡΗΘΕΙΣ

Σοδ. {'Εζερχομένη έχ δεξιών). Κύριε Αλκιβιάδη !...
Άλκ. Ά ! Τί εύτυχία !...Σεϊς είσθε, κυρία μου ·,
Σοφ-. Κάμετε τον νά φύγη μέ κάθε τρόπον.
Άλκ. Μά πώς νά κάμω ;
Σοδ. Πρέπει νά τό κάμετε. ,
Άλκ. Μά, κυρία μου...Πώς νά κάμω ;...’Εγω δεν εχρη- 

μάτισα ποτέ δεσμοφυλαξ. x , ,
' Σοφ. Έννοιά σας κ’ έγόι θ’ άνταμειϋω την άφοσιωσιν 
σας.{Τείνει προς αύτόν την χεΐρά, την όποιαν έχεϊνος άσπάζεται).Πρό
κειται περί τής εύτυχίας μου !...
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Άλκ. 'Ώ, Θεέ μου ! . . .Πρόκειται περί τής εύτυχίας σας, 
είπατε : . . . (Κατ’ ίόίαν). Πρόκειται όμως και περί τής μισής 
πήχης τού σπαθιού όπου θά μέ φιλοδωρήση !...

-οό. Κάμετε τον νά φύγη μέ κάθε τρόπον... ^Ακούεται έζ 
αριστερών ό Λεόντιος χρανγάζων). Νότος !...Έρχεται !.... (7/2oy>/a 
άποτυρεται εχ όεζιών. Ακούεται χρότος θραυομένων πινακίων έζ αρι
στερών).

Άλκ. Τά έκαμε θάλασσα !... ’Ώ, δυστυχία μου· ποϋ εύ- 
ρέθηκα !...

ΣΚΗΝΗ ΙΣΤ' <*

ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, και ό ΡΗΘΕΙΣ

Αεόν. (Έζεργόμενός). Νά πάρη ό διάβολος ! . . .Είχα τους 
λόγους μου !... Ένόμισα πώς ήτον ή σύζυγός μου . . . (Πρός 
τόν Κώσταν), άλε είς τόν λογαριασμόν όλα αυτά πού έσπασα. 
(Ό Κώστας προσχλίνει χαί έζέρχεται).

Άλκ. (Λ'ατ’ ίόίαν). Καί αύτά είς τόν λογαριασμόν ;...
Λεόν. Μ’άκούς έκεϊ στό θεό σου Ι.,Νά μή μ’ άφίνουν νά 

τους κυττάξω καλά ! . . .Καί πώς θά βεβαιωθώ έγώ άν ήτο ή 
σύζυγός μου ίι όχι ;Έχω δίκηο : . . .Άχ! . . .Έχω ένα θυμόν 
άπόύε πού θά έσπαζα δ,τι καί νά έτύχαινε εμπρός μου !

Άλκ. (Κατ' ίόίαν). Καί ή κυρία μοϋ λέγει νά τόν κάμω 
νά φύγη μέ κάθε τρόπον... Γιά τόν Κουταλιανό φαίνεται θά 
μέ πήρε !...

Λεόν. Μή νομίσης όμως οτι είμαι τέτοιος κάθε μέρα.... 
Άλλά άπόφε...(Κινεί τονς όαχτύλους τών γειρών).

Άλκ. Είναι τά νεύρά σας . . .Έχετε ερεθισμόν τών νεύ
ρων...Τό βλέπω... Έγώ, άν ήμουν είς τήν θέσιν σας νά οάς 
είπώ τί θά έκαμνα ;

Λεόν. Τί θά έκάμνατε ;
Άλκ. Δέν ξεύρετε πόσον ωφελεί είς αύτήν τήν κατά- 

στασιν.
Λεόν. Μά τί, τέλος πάντων ;
Άλκ. Θά έπήγαινα νά ξαπλωθώ στό κρεββάτι μου καί 

νά κοιμηθώ καί θά έτελείωνε τό παστόύαρο.
Λεόν. Μέ άλλα λόγια μού λέτε ιιέ τοόπον νά ξεκουιιπι- Λ ~ , I C V - L.σΰω απ εοω ;
Άλκ. Λέγω άν ήμουν έγώ είς τήν θέσιν σας.
Λεόν. Αύτό δμως διά νά τό λέτε θά έχετε κάποιον λόγον.
Άλκ. (Κατ’ ίόίαν). Μήπως ύποπτευθη τίποτε; (Μεγαλοφώ

νως). ‘Οχι, αδελφέ ί.,.Έτσι τό λέγω...Διότι κ’ έγώ έχόρευσα 
πολύ άπόφε . . .Καί επειδή είναι άργά . . .Άρχισα κ’ εγώ νά 
κουράζωμαι.

Λεόν. Σάς κουράζει ή συναναστροφή μου ; ..Μά τό ξεύ
ρετε, κύριε, πώς είσθε ό πρώτος όποϋ μού λέγει τέτοιον 
λόγον ;

Άλκ. Αύτό θά πη πώς οί προηγούμενοι ήσαν ύπομονη- 
τικώτεροι άπό μένα.

Λεόν. (Κραυγάί,ων ίσγυρώς). Κυοιε !...
Άλκ. (’Επίσης). Κύριε !...
Αεόν. Κύριε, έγώ ποτέ δέν ΰπέφεοα προσβολήν χωρίς 

νά κάμοι έκεϊνον πού μοϋ τήν είπε νά πληοώση ακριβά.
Άλκ. Πέτε μου πόσον κοστίζει νά πληρώσω.
Λεόν. Πάμε έξω άν άγαπάτε !...
Άλκ. Αύτό λέγω κ’ έγώ . . . Κοπιάστε νά πάμε έξω. (Κατ' 

ίόίαν). Γιά νά ίδώ μήπως ήμπορέσω νά τόν φοβίσω.
Λεόν. Ά, έτσι ; . . .Χαίρομαι, θά έχω τήν εύκαιρίαν νά 

βγάλω τό άχτι μου στή όάχι κάποιανού. (Tor χτνπα θωπευτιχώς 
είς την πλάτην).

Άλκ. (Κατ' ίόίαν). Σάν νά μού φαίνεται οτι τά παραέ
σπρωξα τά πράγματα.

Λεόν. Κάμετε λίγη ύπομονή. . . ΙΊαγω νά φέρω τά όπλα 
καί ναϋρω καί κανένα μάρτυρα.Καμαριέρη [...(Φωνάζει).

Άλκ. (Λ^Γ ίόίαν). Καί θαόόεϊς τού λόγου σου πώς θά 
περιμένω έγώ ; Τό στρίβω !...Καί άν μέ ξαναπιάσης !...

Κώιίτ. (Εισερχόμενος). Διατάξατε.
Λεόν. (/7ρο< τόκ Λ'ώστ«ζ).Τό έπανωφόρι μου, τό είχα άφίσει 

έδώ.
Κώιίτ Δέν ύπάρχει κανένα. Τό τελευταϊον πού ήτο το 

έδωκα είς τόν κύριον...Νάτο ! Έδώ είναι.
Λεόν. (’Εζετάζων τό έπανωφόριον). Σείς επηρατε το επανω

φόρι μου ; , , , ,
Άλκ. Κάποιος άλλος έπήοε τό δικό μου . . . Είχα κ’ εγω 

έπανωφόρι. , , r
Λεόν. Καί τί μέ μέλει έμένα διά το δικό σου ; Αυτό είναι 

δικό μου. _ ,
Άλκ. Όρίστε το !... Τό οιραϊο πράγμα βλέπεις !... Αυτό 

έχει αξίαν αρχαιολογικήν...Ούτε δύο δραχμαίς δέν άξίζει.(Ό 
Λβο'κτιοζ· τό φορεΐ. Κατ' ίόίαν, ώσεί αίφνης άναλογιζόμενος). Καί τό 
πορτοφόλι ποϋ είναι μέσα στή τσέπη ; . . -“Ω, Θεέ μου ! . . . 
(Τρέγων έζόπισθεν τον Λεοντίον, οστις κινείται νά έζέλθτί). Κύριε.... 
Κύριε...Κύριε ταγματάρχη...Κύριε άρειοπαγϊτα...

Λεόν. Τράβα άπό κει ! . . . Τώρα αμέσως θά έπιστρεύω. 
(Έξίρ;

Άλκ Καί μοϋ πέρνει καί τό πορτοφόλι πού ήτον η μονή 
μου έλπίδα ! .?Μοϋ αρπάζει τό πορτοφόλι τό δικό του !...Μά 
αύτός είναι κακούργος !...Είναι οολοφόνοςκαι κλέπτης .



Ποικίλη Στοά

ΣΚΗΝΗ ΙΖ'
ΣΟΦΙΑ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ και ό ΡΗΘΕΙΣ

Πεο. (Έζερχόμενος έκ τής προς τά δεζιά θύρας, μέ τό έπανωφό- 
(>ior έπΐ τον βραχίονος Ή Σοφία αννοδεύει αυτόν. Ό Ά.Ικιβιάδης 
ϊαταται εις το βάθος γωρΐς νά φαίνεται). Κυρία μου σάς καθικε
τεύω...

ϊοφ. Μα επιμενετε λοιπόν νά εκθέσετε μίαν γυναίκα, 
διότι έκαμε μίαν άπερισκει{;ίαν ;

Άλκ. ( Εκ τοϋ βάθους, κατ’ Mar). Τί άπερισκεφίαις είναι 
πάλιν αύταϊς ;

2οφ· Δόστε μου αύτήν την εικόνα !
Αλκ. (Ώς άνω). Τοΰ έχει δώσει καϊ εικόνα !

Περ. Είναι τό μόνον ένθύμιον ενός έρωτος άτυχούς . . . 
'Όστις ούδεποτε θά λάβιι άνταμοιβήν... Όστις δέν έχει καμ- 
μίαν ελπίδα...

Άλκ. (Ώς άνω). Καϊ έρωτικά ενθύμια άκόμη !...
Σοφ. (’Δπ/τβζΓϊχώς). Δόστε μού το έμέ καϊ φύγετε.
Περ. Οχι . . . ’Εάν πρόκειται νά φύγω, τότε θά τό πάρω 

μαζύ μου. (Κινείται όπως έζέ.Ιθρ).
Σοφ. Θά σάς έξαναγκάσω.
Άλκ. (Σταματων τον ΠερικΛήν). Μία στιγμή παρακαλώ....
Περ. Μπά !..Έσϋ είσαι, ’Αλκιβιάδη ;...Τό έ μαθα δτι μοϋ 

έκαμες την έκδούλευσιν ν’ άπομακρύνης τόν σύζυγον... Καϊ 
σοϋ είμαι, φίλτατέ μου, πολύ ΰπόχρεως...

Άλκ. ΙΙώς! Μήπως ίσως ή κυρία...
Περ. Είναι αύτή ποϋ άγαπώ... Ποϋ λατρεύω... Σ’ εύχα- 

ριστώ, φίλε μου !.. .β Εζέργεται δρομαίως).
Σοφ. (Κατ' ιδίαν). Πρέπει νά τό πώ της Ελένης δτι δέν 

ηθέλησε...
Άλκ. (Κατ’ ιδίαν). Νά γείνω έγώ... Ό... Πώς νά τό πώ ;... 

Ό μεσεγγυούχος !...Ά!Μά αυτό δέν ΰποφέρεται ;..Δέν μπο
ρώ νά σταθώ στά πόδια μου...(Κλονίζεται).

Σοφ. Τί έχετε, κύριε ’Αλκιβιάδη ;
Άλκ. Καϊ μ’ έρωτάτε, άσπλαχνη ; Μ’ έρωτάτε ; 'Έπειτα 

άπό τόσας θυσίας. . .Έπειτα άπό τόσα όποϋ συνέβησαν καϊ 
συμβαίνουν !....Σεϊς άγαπάτε τόν Περικλή, τόν ζωγράφον...

Σοφ. Τόν Περικλή ;...Έγώ ;..Μά οϋτεκατά φαντασίαν... 
Ούτε τόν άγαπώ, ούτε τόν ήγάπησα ποτέ.

Άλκ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ;...
Σοφ. Πιστεύσατε τούς λόγους μου !... (Κράζουοα προς τήν 

εις τά δεζιά θύραν). Ελένη !... Ελένη !...

ΣΚΗΝΗ ΙΗ'
ΕΛΕΝΗ καιοί ΡΗΘΕΝΤΕΣ

Έλέν. (Έζερχομένη). Τέλος πάντων !...Τί άνησυχίαν ποϋ 
είχα !...

Άλκ. (Κατ' ιδίαν). Μά φωληά είν’ έκεϊ μέσα ποϋ βγαί
νουν κάθε τόσον καϊ καινούριοι ;

Έλέν. Έλα, Σοφία, νά φύγωμεν γρήγορα... Νά ό καββα- 
λιέρος σου.

Άλκ. (Aar’ict/ar). Τρεις θά γείνωμεν τώρα ;... Άλλη πα- 
ρένθεσις πάλιν ; (Προς τήν Σοφίαν). “Ωστε θά έλθη και η κυρία;

Σοφ. Βεβαίως. Αυτός έξ άρχής ήτον ό σκοπός μου, νά 
μάς συνοδεύσετε έως τό σπήτι τήν κυρίαν καϊ έμέ. _

Άλκ. Μπά !... Αυτός ήτο ;... (Κατ' ιδίαν). Δέν ήτον δμως. 
αύτόςκαϊ ό (δικός μου σκοπός.

Σοό. “Ο,τι δέ και άν συμβή, νά ένθυμηθήτε πάντοτε νά 
εΐπήτε δτι έγώ δέν έλειύαοϋτε στιγμήν κοντά άπό τήν κυρίαν 
αυτήν καϊ δτι σείς έμείνατε μαζύ μας δλον τό βράδυ...(Κινεί
ται νά έζε.Ιθρ μετά τής Έ.Ιένης).

Άλκ.(ΛΓατ’ Ιδίαν).Καϊ μοϋ φαίνεται πώς θά μείνω καϊ δλον 
τό πρωί ..’Αμανάτι !... Πώς θά πληρωθη ό λογαριασμός τοϋ 
ξενοδόχου ;...

ΣΚΗΝΗ Ιθ'
ΛΕΟΝΤΙΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ και οί ΡΗΘΕΝΤΕΣ

Λεόν. βΕαωθεν φωναζων). Μα άφοϋ σοϋ λέγω ότι με περι
χύνει !

Σοφ. (Έκτρομοε). "Ω, Θεέ μου !... (Άρπάί« njr άπό
τήκ Χειί’α χαι εϊσεΡΧεται εις τό πρός τά δεζιά όωματιον).

Λεόν. (Σύρων διά τής βίας τόν Περικλή). Έλα, έλα .. Θά μοϋ 
χοησιμεύσης ώς μάρτυς !...

Άλκ. (Κατ' ιδίαν). Ήλθε πάλιν αυτός ό δαιμονισμένος!...
Λεόν. (Προς τον ’Α.Ικιβιάδην). Κύριε, είμαι εις τας ΰιατα- 

γάς σας. χ z
ΙΙεο. (Παρεμθαίνων). Πως !...Με τον φι2.ον μου έδώ θα μο

νομαχήσεις ;...Κάτι παρεξήγησις θά ήναι στή μέση . . . Γιά 
έξηγηθήτε, σάς παρακαλώ.

Αεόν. Δέν χωρεϊ καμμία έξήγησις . . .Ό ξενοδόχος μοϋ 
είπε πώς ό κύριος ήτον έδώ μέ μία γυναίκα και έπρόκείτο 
νά δειπνήσουν μαζύ . . . .Καϊ ή γυναίκα αυτή ήτο ή σύζυ
γός μου !
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Σοφ. (Προβά.ί.ίουσα μετά τής ΈΛενης την κεφαΛήν, έκ τής πρός 
τά δεζιά θύρας). Τί ακούω ;...

ΙΙεο. ’Αλήθεια ;...Τί είν’ αύτά, ’Αλκιβιάδη ;...
Αεόν. 'Ορίστε λοιπόν, κύριε. {Πρός τον Ά.ίκιβιάδην). Πάμε 

έξω γρήγορα !...
’Αλκ. (Κατ' ίδιαν). "Ω, πού έμπλεξα ! . . . (Άνα.ίογιζόμενος 

αίφνης). "Ω, μία ίδέα \ ...(Μεγα.ίοφώνως).Μάλιστα .'...’Επρόκειτο 
νά δειπνήσω μαζύ μέ μίαν γυναίκα, τήν όποιαν άγαπώ καί 
ή όποια μέ άνταγαπα .... Καί αύτή ή γυναίκα ιδού ποία 
είναι !... (Όρμα και .ίαμβάνων έκ της γειρός την ΈΛένην, την φέρει 
είς τό μέσον τής σκηνής).

Αεόν. "Αχ ΓΆΘλιε !...(Θ«Λι νά τοϋ έπιτεβή).
Περ. ( Άναγαιτίζων αυτόν. Κατ' ιδίαν). Τά πράγματα έγειναν 

σαλάτα !...
'Ελέν. {Πρός τον Ά.ίκιβιάδην). Άλλ’ έγώ, κύριε, δέν σάς 

γνωρίζω !...
Αεόν. {Θέ.ίει πά-ίιν νά έπιτεβή κατά τοΰ ' Α.ίκιβιάδου καί ό Πε- 

ρ/κ.Ιής τον άναγαιτίζει). Τήν σύζυγόν μου !...Άκοΰς άναισχυν- 
τία !

Άλκ. (Αατ’ Ζόί'ακ). Καί αύτή είναι σύζυγός του ! . . . Μά 
πόσαις γυναίκες έχει ; Θά ίιναι κανένας Τούρκος πασσάς.

Αεόν. (Αύστηρως πρός τήν Έ.1ένην). Δέν μού έξηγήτε, πα
ρακαλώ, κυρία, τί σημαίνουν αύτά τά πράγματα ;

Σοφ. (Προ γωροΰσα άπό τής βύρας καί εμφανιζόμενη έ> ώπιόν του). 
Σημαίνει δτι είσαι παρά πολύ ζηλιάρης.

Αεόν. ("Εκπ.ίηκτος). Καί σύ εδώ ; . . .’Ήσουν μαζύ μέ τήν 
γυναϊκά μου ;

Σοφ. Άναγκασθήκαμεν νά μείνωμεν έξ αιτίας τής βρο
χής... Καί διότι δέν εΐχαμεν αμάξι νά έπιστρέφωμεν.. Ό κύ
ριος Περικλής, κατά συμβουλήν {δικήν μου, έπωφελήθη τής 
εύκαιρίας διά νά σάς κάμη ένα εύχάριστον, άπροσδόκητον 
δώρον.

Αεόν. Τί δώρον ;
Σοφ. Κύριε Περικλή, δώστε uou τήν εικόνα... Τό συστι- 

κόν δέν έχει λόγον πλέον...Πρέπει νά διασκεδασθοΰν δλαι αί 
ύπούίαι.

Π ερ. Κυρία.. .(Παρατηρων πρότερον τήν Έ.ίένην, άκο.ίούθως οιγά 
προς τήν Σοφίαν). Είσθε πολύ σκληρά !... ('Εγχειρίζει πρός αυτήν 
τήν εικόνα).

Αεόν. (Λαμβάνων άπο τής γειρός τής Σοφίας τήνεικόνα). Τί βλέ
πω !... Ή εΐκών τής συζύγου μου . . .Καί τής ομοιάζει τοο- 
ιιεοά !...

Σοφ. Ή Έλένιι προητοίμαζεν αύτό τό δώρον νά σού τό 
προσφέρη τήν ήμέραν τής έορτής σου.

Αεόν. Τής έορτής μου ;...Μά θέλομεν τρεις μήνες άκόμη.
Σοφ. Τό ξεύρω...’Αλλά έπειδή ό κύριος Περικλής άνα- 

χωρεϊ αύριον (νεύει πρός τον Περικ.ίή μέ έννοιαν) χαριν καλλιτε
χνικής εκδρομής...Αύτή είναι ή άθωα αίτια τής παρουσίας 
μας έδώ, κύριε γαμβρέ μου!...

Άλκ. Γαμβρός σας είναι ;...(Μετ’ έκπ.ίήζεως).
'Ελέν. (Πρός τον Ά.ίκιβιάδην). Καί σύζυγος ίδικός μου.
Άλκ. (Προς τήν Σοφίαν). “Ωστε αύτός ό κύριος δέν είναι 

σύζυγός σας ;
Σοφ. "Οχι, έγώ είμαι χήρα, χήρα τού έξαδέλφου τού κυ

ρίου Ταγματάρχου καί άδελφή τής συζύγου του.
Αεόν. Μά δέν μού λέτε,παρακαλώ, ό κύριος άπ’ έδώ (Δει- 

χνΰων τον Ά.ίκιβιάδην), πώς Ανακατεύεται εις ολ αυτα ;
Σοφ. Μά ό κύριος είναι...
Αεόν. Τί είναι; ... Ύπό ποιαν ιδιότητα εύρίσκεται έδώ ;
Σοφ. Ύπό τήν ιδιότητα τού...
Άλκ. Τού μελλονύμφου . . . Πές τε το τέλος πάντων νά 

γλυτώσω μεν...
Αεόν. Μπά !... (Προς τήν Σοφίαν).Δέν μού λες όμως, κου

νιάδα μου, τού λόγου σου ούτε άσχημη είσαι, ούτε τά χρό
νια σ’ έπαραπήραν, πώς σού ΐιλθε νά κόμης τέτοιαν εκλο
γήν ;...Νομίζω δτι, δταν μία χήρα έχει ωσάν εσέ είκοσι χι
λιάδων δραχμών εισόδημα...

Άλκ. (Κατ' Ιδίαν). "Εχει είκοσι χιλιάδων δραχμών εισό
δημα!...

Σοφ. Φίλτατέ μου, είς τό ζήτημα τής έκλογής τού συζύ- 
νου δέν ύπάρχει δικαιολογία. "Αλλως τε έχο> πρός τόν κύριον 
ένα παλαιόν χρέος εύγνωμοσύνης . . . (Δίδει τήν γεΐρα προς τον 
Ά.ίκιβιάδην, ήν εκείνος άσπάζεται περιπαθ&ς).

Άλκ. Ώ, κυρία μου !...Μακαρία ή μνήμη τού γαϊδόρου 
πού έπεσε στή όεμματιά !...

ΣΚΗΝΗ ΤΕΛΕΪΤΑΙΑ

ΚΟΣΤΑΣ κα'ι οί ΡΗΘΕΝΤΕΣ

Κώότ. (Προς τον'Α.ίκιβιάδην). Έδώ είναι καί ό λογαριασμός 
σας, κύριε.

Άλκ. {Κατ' ιδίαν). Ώ, συμφορά μου. τόν είχα ξεχασει !
Περ. (Κατ'ιδίαν). Έδώ νά ΐδούμε πώς θά τά βγάλη πέρα!..
Άλκ. (Μετ' άγέρωγίαι). Στείλετέ μου τον είς τό σπήτι νά 

σάς πληρώσω...
Κώότ. Δέν έχετε νά πληρώσετε τίποτε, διότι ό λογαρια

σμός είναι έξωφλημένος.
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Άλκ. Πώς !... Και ποιος έπλήρωσε ;... Ποιος έτόλμησε 
νά πλήρωσή ;

Λεόν. Έγώ, τά πράγματα εΐχον φθάσει είς τοιοϋτο ση- 
μεϊον,, ώστε άφοϋ έπρόκεχτοί’νά μοναμαχήσωμεν, δέν μοϋ 
επετρεπετο να σάς άφισω να πληρώσετε όιά δεΐπνον, το ό
ποιον έφαγα μόνος έγώ.

Σοφ. Αί, είναι τώρα...Περασμένα ξεχασμένα...
ΙΙερ. Καλορίζικοι !
Λεόν. {Προς τάς δύο γυναίκας). Πηγαίνωμεν, τό άμάξι πε

ριμένει κάτω.
Αλκ. Είναι το οικό μου...Σάς το προσφέρω εϋχαρίστως. 
Λεόν. Καί σείς ;
Αλκ. Εγω θα παγω πεζός . . . {Κατ' ιδίαν, προς το κοινόν). 

Ηλθα άγαμος καί γνρίζοι νυμφευμένος. . . Καίμε εισόδημα 
είκοσι χιλιάδων δραχμών ώς προίκα 1... Δέν ξεύρω διά τους 
άλλους, αλλά δι έμε ο χορος αυτός ϋπηρξε πραγματικώς 
χορός φιλανθρωπικός !...

{Πίπτει ή αύ.Ιαία)

(Κατά διασκευήν έχ τοϋ Γαλλιχοΰ)

Αν και αογα εΛαβον την προσκλησιν Σας, όπως χορηγήσω τι 'ϊ’μίν πρδς 
Οημοσιευσιν εν τη «ΠοιχιΛτ) Στοάν, ουχ ηττον ασμένως επιλαμβάνομαι της 
ευκαιρίας ταυτης,ινα δια του αληθώς λαμπρού καί σπουδαίου υμών έργου,διαχύσω 
ίόεας τινας είς τούς αξιότιμους άναγνώστας αύτοΰ περί τοΰ «'Λ.1χοο.1ισμοΰ».
□ μίλησα ήδη έν Παρισίοις περί τοΰ θέματος τούτου, έλαβον μέρος ένεργδν είς 

το Διεθνές Συνέδριον κατά τοΰ Άλκοολισμοΰ, και ανακοινώσεις σχετικάς έν 
αυτω εποιησχμην, ενταΰθα δε, μόλις ελθων πρό τίνος, μέλημά μου πρώτιστον 
εθεώρησα νά κατάρξωμχι τοΰ κατά τοΰ Άλκοολισμοΰ άγώνος λόγω τε καί έρ- 
γω. Πρέπει νά προσθέσω ότι ή «ΠοικίΛη Στοάν έσται έν τών. καλλίτερων μέ
σων πρδς διάδοσιν τών άντιαλκοολικών ιδεών ; Είναι εύτύχημα δΓ όλον τδν 
Ελληνισμόν οτι ΰφίσταται τοιοΰτον ετήσιον περιοδικόν, οπερ καί έν τή 'Εσπε

ρία θά έτίμα τήν δημοσιογραφίαν καί δπερ καθ’ ήμας προσφέρει μεγίσ'τας υπη
ρεσίας είς τδ ημέτερον Εθνος. Έργασθώμεν πάντες, χαθείς εις τήν ειδικότητά 
του και οιά τών δυνάμεων του μικρών ή μεγάλων, νά έξυγιάνωμεν τήν προσφιλή

μας πατρίδα, έάν θέλωμεν νά τήν ίδωμεν άληθώς?μεγάλην καί πρωτοστατούσαν 
τής έν ’Ανατολή κινήσεως. Έχ τής πατρίδος μας άνέτειλον τά φώτα και έλα
βον αύτά οί έν τή Εσπερία σήμερον ένδοξοι καί σοφοί' άς παραλάβωμεν καί 
ήμ,εϊς νΰν έκεϊθεν αύτά, διότι τίς αγνοεί τδ άπλούστατον φυσικόν φαινομε- 
νον, καθ’ 3 τήν ’Ανατολήν παρακολουθεί ή Δύσις χαίξτήν Δύσιν διαδέχεται η 
’Ανατολή ; . . . .

Μετ’ ειλικρινών αισθημάτων

"Γμέτερος
Σ. Γ. ΒΛΑΒ1ΑΝΟΣ Ίατρδς

D ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΥ ΑΓΩΝ

ΙΣ έκ τών εύγενεστέρων άγώνων οΰς Ά πεπολιτι- 
σμένη άνθρωπότης διεξάγει κατ,ι τών δεινών όσα 
περιστοιχοΰόι τόν δύσμοτρον άνθρωπον είναι 6 
κατά τοΰ άλκοολισμοΰ άγών. Τό κακόν έπεκταθέν 
κατέσχε πάσας τάς τάξεις της κοινωνίας άπό τών 
άνωτέρων μέχρι τών κατωτέρων ύπό τήν μορφήν 
ήδυπότων ή όρεκτικών ή τονωτικών καί αί έξ αύ
τοΰ όλέθριαι όυνέπειαι είσί πρόδηλοι τοϊς πάοι 

καί Ιδία τοϊς ίατροϊς. Καί άλλαχοΰ μέν ή κοινή γνώμη ήρξατο άυγκι- 
νουμένη καί διά μυρίων τρόπων έπιδιώκεται ή έλάττωόις και θεραπεία 
τοΰ κακοΰ, ένΈλλάδι δμως άτυχώς ούδεμία έγένετο ποτέ ένέργεια,όπως 
φωτιόθώόιν αί λαϊκαί ίδια τάξεις, έπειτα δέ καί πάντες οι λοιποί πολι- 
ται περί τών άπαιόίων Αποτελεσμάτων τής παγκοσμίου ταύτης μάστι-

Σ. Δ. ΓΙ. Σ. Έπανέκαμψεν άρτι έκ Παρισίων δ ίατρδς τής πόλεως μας χ. 
Σιμωνίδης ΒΛαδιανδς τδ πρώτον ήδη τιμών διά τής συνεργασίας του την «/7οι- 
χί.Ιην Στοότ».’Επί διετίαν πλήρη ό χ. ΒΛαβιανος χατεγινεν ειοικως εις τα Νευ
ρικά καί Φοενικά Νοσήματα, έργχσθείς είς τάς μεγάλας χλινιχας της -αλπε- 
τριέρης καί τοΰ Φρενοκομείου τής Άγιας Άννης. Έχτιμηθεις δια την επιμέ
λειαν και τδν ζήλόν του παρά τών καθηγητών του συνεοεθη μετ αυτών δια 
φιλικών δεσμών, οΐτινες τω έπέτοεψαν νά έργασθή έν ταις κΛινικαις ααι^τοις 
έογαστηρίοις αύτών, μετά πολλής ώφελείας σχών προτιμήσεις και ^εταςυ ςε- 
νων συναδέλφων του. Κατά τδ τελευταίου Διεθνές Συνέδριου κατα του ΑΛχοο,Ιι- 
σμοΐί έλαβεν ένεογότατον μέρος εις αυτό τιμηθείς και δια ΤΓ,ς του ως
Γενιχοΰ Γοαμματέως τοΰ Ίατρικοΰ τμήματος τοΰ Συνέδριου. At δυο, ανακοινώ
σεις άς είς τδ Συνέδριον τοΰτο άνέγνωσεν ό κάλλιστος έπιστημων, εποιησαν βαθυ- 
τάτην έντύπωσιν καί άπέσπασαν τά συγχαρητήρια όλων τών πανταχοθεν τής υφη- 
λίου συρδευσάντων τότε είς Παρισίους διασήμων ιατρών, δια το πρωτότυπόν και 
τδ λίαν ενδιαφέρον. Μέλος τής 'Εταιρείας τής'Τπνολογίσς χαι Ψυχολογίας των 
Παρισίων δ χ. ΒΛαβιανος, έποιήσατο πολλάς ανακοινώσεις εις αυτήν λίαν εκτι- 
μηθείσας ΰπδ τών Εταίρων καί ών ή μέν περίληψις έδημοσίεύθη πασών εις
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γος,ήτις καλείται Ά2.κοολ»σ»»ός. Τούναντίον αύτός ό ιατρικός κόσμος 
ό τά μάλιστα πεφωτισμένος καί δεδιδαγμένος τά κατά τήν ένέργειαν τού 
οινοπνεύματος έπί τοΰ άνθροχπίνου οργανισμού ένόχως πως παραγγέλ- 
λει τήν χρήσιν τών οινοπνευματωδών κατά πάσης νόσου καί πάσης μα- 
λακίας. Ή χρήσις ιδία τής όακής καί τού κονιάκ είναι τοάοΰτον έκτε- 
ταμένη, ώστε καί είς βρέφη άκόμη νά χορηγήται παρά παιδιάτροχν, είς 
μοιραίαν πρόληήτιν άτόπως ύπεικόντων, καθ’ ήν ένδείκνυνται ταΰτα 
κατά τών κωλχκών η κατά τής διάρροιας καί τών τούτοχς όμοιων. Άνά 
τάς οδούς Σταδίου, Αιόλου, ’Αθήνας, Έρμοΰ καί Πατησίων, άνά τά διά- 
φορα λαϊκά κέντρα, τά ΜαΟτιχοπωλεϊα έπληθύνθηάαν είς βαθμόν λίαν 
άνησυχητικόν πρό παντός δέ ή σχετική βιομηχανία τοΰ κονχάκ καί 
τών λοιπών οινοπνευμάτων βαίνει έπί τά πρόσω καί τά κρείσσω πολλα- 
πλαΟιαζομένων άπό έτους είς έτος τών σχετικών βιομηχανικών κατα
στημάτων. Μάλιστα μετά τήν παρακράτησιν τής σταφίδος καί τήν χρη- 
σιμοποίηδιν ταύτης πρός οινοπνευματοποιίαν ό κίνδυνος αύξάνει έτι 
μάλλον καί αί έπί τοΰ μέλλοντος καί αί διά τό μέλλον προβλέπεις είσίν 
έκ τών ζοφερωτέρων διά τήν δημοσίαν ύγείαν. Νοσήματα στομαχικά, ή- 
πατικά,τών νεφρών, τής καρδίας,έγκεφαλικά, νευρικά κα» φρενικά έχου- 

πλεϊττα περιοδικά έπίσημα, έν έχτάσει δ’ είς τήν Έπιθεώρησιν τοΰ 'Υπνωτι
σμού χαί τής Φυσιολογικής Ψυχολογίας.

’Ολίγον έπειτα ό αξιότιμος φίλος έτιμήθη γενόμενος ταχτικός συνεργάτης 
τοΰ εγκρίτου τούτου περιοδικού, τού ονόματος αυτού καταλεχθέντος μετά τών ονο
μάτων τών απανταχού διαπρεπεστέρων καθηγητών. Άλλά καί διάλεξη. σπου- 
δαιοτάτην έποιήσατο είς τό Μέγαρον τών Σοφών Εταιρειών έν τώ Συλλόγω τών 
'Ελλήνων σπουδαστών περί ’ ΐΛκοο.Ιισμοΰ καί τών όλεθρίων αύτού συνεπειών, 
άκουσθεϊσαν μετά πολλής προσοχής καί λίαν έκτιμηθεϊσαν ού μόνον παοά τής 
έκεϊ εκλεκτής ελληνικής παροικίας, άλλά καί παρ’ αύτών τών συναδέλφων του, 
οΐτινες αθρόοι έσπευσαν νά τόν άκούσωσιν. ’Επί μακρόν είτα έογασθείς είς τό έρ- 
γαστήριον τού κ. Dejerine είς τήν ιστολογίαν καί τήν ανατομικήν παθολογίαν τού 
νευρικού συστήματος, έφείλκυσε τήν άμέριστον αγάπην τοΰ διάσημου τούτου νευ
ρολόγου καί δεινού άνατομοπαθολόγου. Τελευταίαν έργασίαν ό κ. BJaBiaroc πα- 
ρουσίασεν είς τό Διεθνές Συνέδρων τήςΊκτρικής, δπερ εΧαβε χώραν κατά τόν μήνα 
Αύγουστον τού παρελθόντος έτους, σχετιζομένην πρός προσωπικάς καί πρωτοτύ
πους έρεύνας έπί τών εγκεφαλικών κυττάρων κατά τάς διαφόρους φρενοβλαβείας. 
Αί μικροσκοπικαί αλλοιώσεις άς εύρεν εϊς τόν έγκέφαλον φρενοβλαβούς έκρίθησαν 
σπουδαιότατα!.

Τά μέλη ελαβον ζωηρόν ενδιαφέρον, ιδία οί γινώσκοντες τήν αξίαν τών 
τοιούτων έργασιών καί ίδιας έρεύνας ποιησάμενοι. 'Η άνακοίνωσις αύτη έγέ- 
νετο μετά προβολών φωτεινών εικόνων καταδεικνυουσών τάς κυτταοικάς αλ
λοιώσεις. Ό κ. B.la6iaroc έμερίμνησεν, όπως τά μικροσκοπικά παρασκευάσματά 
του φωτογραφηθώσι, τούθ’ οπερ τυγχάνει καινοτομία λίαν ωφέλιμος καί ούτω 
καί οί μή γνώσται τού μικροσκοπίου ήδυνήθησαν νά έξετάσωσι καί διδαχθώσι 
τά κατά τάς περιέργου; καί χαρακτηριστικά; ταύτας αλλοιώσεις. Ούτως έογασθείς 
συντόνως καί επί μακρόν ό νύν παρ’ ήμίν συμπαθής καί διακεκριμένο; έπιστήμων, 
απεχωρίσθη τών προσφιλών του έργασιών, ΐνα τά; συνέχιση εις τήν φιλτάτην 
του πατρίοα, ένταύθα αποκομίζων τήν μεγαλειτέραν χαράν διά τήν άοκνον καί 
δραστηρίαν αύτού διατριβήν είς τήν πόλιν τών φώτων καί άφήσας εις τούς φί
λους καθηγητάς καί συναδέλφους του τάς καλλιτέρας αναμνήσεις.

Χαιρετίζομεν μετ’ ευφροσύνης την αίσίαν έπάνοδόν του καί θεωρούμεν αλη
θές ευτύχημα δια τήν πόλιν τών ’ Αθηνών, ότι αποκτά εις τό ποόσωπον τού κ. 
Σιμ^νίδον Β.Ιαβιανοΰ αληθή επιστήμονα, φέροντα ολα τά έχέγγυα τής δοάσεως, 
έπ’ άγαθω τής ήμετέρας πατρίδος.

<Jxv ώς προσεχή ή άπωτέρω αιτίαν τήν χρήσιν τοΰ οίνου καί τών οινο
πνευματωδών. Άτυχώς έν Έλλάδι στερούμεθα στατιστικών επισήμων ή 
άνεπιάήμων,ϊνα κρίνωμεν,έπίτής στατιστικής βαάχζόμενοχ,τάςκαταότρο- 
φάς δΟας ύπό ποικίλας μορφάς τό οινόπνευμα καί παρ’ήμϊν έπιτελεΐ, 
άγνοοΰμεν δέκαί ύπό τήν έποήτιν τής παρ’ήμϊν έγκληματχκότητος καχ 
δχά παραπλήσιους λόγους ποιον είναι τό ποσόν τής αιτιολογίας τής 
παρ’ ήμίν έγκληματχκότητος. Λαμβανομένου δμως ούχ’ ήττον ύπ’ δι[;ει 
τοΰ εύερεθίστου τοΰ χαρακτήρος τοΰ "Ελληνος, δέν δύναται τ ις νά έξα- 
γάγμ εύάρεστα συμπεράσματα καχ έξ ύπολογιΟμοΰ κατά προσέγγισιν, 
άρκεϊ νά σκεφθμ τχς, δτχ τά έννέα δέκατα τών τελούμενων έν Έλλάδχ Εγ
κλημάτων, όσα ό δικαότικός κόσμος σεμνύνεται νά περιβάλλμ δχά τοΰ 
τίτλου τής ψυχικής άρμης, πρέπει νά θεωρήσμ τχς ώς προερχόμενα 
μάλλον έξ άλκοοΖικής άρμης. Ένταΰθα καλόν θεωρώ νά θέσω μίαν 
παρένθεσιν έπί τής λέξεως άΖκοολιάμός καχ νά ερμηνεύσω ταύτην 
προόηκόντως, καθόσον ύπάρχουσιν οί μή έννοοΰντες αύτήν ού μόνον 
έκ τών ίδχωτών, άλλ’άτυχώς καχ έκ τοΰ ιατρικού κόσμου. Λοιπόν Αλ
κοολισμός δέν είναι μόνον ώς τχνές φρονοΰσιν ή χρονία φρενοπάθεχα, 
ή τό δνομα τοΰτο φέρουσα, άλλά καχ ό ιιπο τόν τίτλον οξύς άλκοολι- 
όμός, άλλαις λέξεσιν ή κοινώς μέθη καλουμένη, άλλά καί πάν νόόημα, 
έχον ώς άρχήν καί άφετηρίαν τήν χρήσιν ή κατάχρηΰιν οίνου ή οινο
πνευμάτων, εϊναχ καί πρέπει νά θεωρήται ώς άλκοολιάμός, ΐνα ώμεν 
έν τη άληθεϊ νοσολογική έννοια τών λέξεων, ού μην άλλα καί τών πραγ
μάτων. Αί εκατοντάδες έντεΰθεν τών στομαχικών νοσημάτων ώς καί τών 
ήπατικών καί τών άλλων, ών έν τοϊς πρόσΟεν έμνήσθημεν, είσίν επίσης 
αλκοολισμός καί είσί τόσον δσον καί έν τρομώδες παραλήρημα τών 
οϊνοποτών. Ταΰτα διά τούς μή άντιλαμβανομένους τοΰ τόσου κινδύ
νου, ον καί τό έθνος ήμών διατρέχει. Άλλως καί άν ή σταυροφορία, ήν 
ήμεϊς Θέλομεν ζητήσει νά διενεργήσωμεν κατά τοΰ άλκοολισμοΰ φαίνε
ται είς τινας έκτετοπισμένη, διότι δήθεν, ώς παρά πολλών άχρι τοΰδε 
ήκουάα, δέν έχομεν άλκοολιΟμόν είόέτι, ούδείς δμως θά σκεφθμ, ότι δέν 
εΐμεθα έκ τών ολίγων βασιλείων τοΰ κόσμου, ί'ιτινα θυουσι τω Βάκχω 
άφθόνως καί λατρεύουσιν αύτόν ώς θεότητα κατά μίμησιν τών άρχαίων 
ήμών προγόνων. Ούτω όπόταν άναλογιόθη τις τίνας δεινός συνέπειας 
έχει διά τό άτομον, διά τήν οίκονένειάν του καί διά τήν κοινωνίαν ώς. 
καί διά τό έθνος ή ιϊπλή μέθη, δέν θά διστάσμ ποτέ νά παρακολουθχίσμ 
χιμάς καί νά μάς ένισχύσμ είς τόν άγώνα, ον μέλλομεν ν άναλάβωμεν 
πρός καταπολέμησιν τής μάστιγος ταύτης. Αλλως τε καί ύπό άλλην 
τινά έπούιν λέγομεν είς πάντα σκεπτόμενον ούτω πως. ότι πρό πεντή- 
κοντα μόλις έτών χι Γαλλία καί ή ’Ιταλία κατεϊχον τήν τελευταίαν βαθ
μίδα έν τω πίνακι τοΰ άλκοολισμοΰ έν ω ήδη κατέχουΟι τήν πρώτην. 
Πρό τριακονταετίας έτι οί Γάλλοι έφοβοΰντο τούς Γερμανούς, νΰν δέ 
φοβούνται πρό παντός τόν άλκοολιΟμόν και τάς συνέπειας του· διότι 
ούτος έκφυλίζει καί έξολοθρεύει άσφαλέστερον παντός έχθροΰ, προκα- 
λεϊ Εκτρώσεις, γεννά βλάκας, πληροί τάς φύλακας καί τά φρενοκομεία 
καί τά άλλα νοσοκομεία, φονεύει τά βρέφη διά σπασμών και μηνιγγίτι
δων, έν μια λέξει έρημόνει τά πάντα. Ή ’ Επιστήμη διά τών άκαμάτων 
έργατών αύτής, πειραματιστών, κλινικών καί άλλων κατέχει ήδη τάς 
γνώσεις περί τών όλεθρίων άποτελεσμάτων τών οινοπνευματωδών έπι 
τοΰ άτόμου καί τής φυλής. Έχομεν καθήκον ήμεϊς οί κεκτημένοι τάς 
γνώσεις ταύτας, νά διαχύσωμεν αυτάς διά παντός μέσου εις τάς λαϊκός
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τάξεις και έν γένει είς τούς άγνοοϋντας αύτάς, γενόμενοι οϋτω κατά 
τίιν φράσιν τοϋ κυρίου De ΈαναΓέηηβ^άληθεϊς άπόάτολοι της άντιαλ- 
κοολικής διδασκαλίας. Έν Γαλλία καί άπανταχοϋ της ύφηλίου διεξά
γεται άντιαλκοολικός άγών δι’ δλων τών μέσων, όμιλιών, διαλέξεων, ά- 
ναγνωσμάτων, άρθρων δημοσιογραφικών, τοιχοκολλήσεων προκηρύξεων 
συνεδρίων διεθνών καί τών τούτοις όμοιων. Τά μέσα ταύτα άφορώσιν 
ίδία τούς ενήλικας, άλλά καί διά τούς έφήβους καί τους παϊδας έλήφθη 
φροντίς καί ούτως άπό έτών ήδη ή άντιαλκοολική διδασκαλία είσήλθεν 
είς τά σχολεία ώς μάθημα ύποχρεωτικόν^μετά προβολών φωτεινών ει
κόνων, πινάκων, βιβλίων καί διηγημάτων άντιαλκοολικών, ούτως ώστε 
ή φαντασία τοϋ παιδός νά πληγμ καί ή μέλλουσα γενεά νά εύρεθμ 
όπως δήποτε οχυρωμένη καί έν,γνώσει τών κατά τήν όλεθρίαν έξιν 
καί κατάχρησιν τών ποτών. Ούτως ή θεραπεία τοϋ κακού γίνεται ούχί 
μόνον διά τούς ήδη πάσχοντας ή παθόντας, άλλά καί προληπτική,ήτις 
άκριβώς είναι καί ή τελεσφορωτέρα καί εύελπιδτοτέρα. Ούτω άς έπι- 
τρέιίτμ ήμϊν ό άξιότιμος υπουργός τής παιδείας νά ύποδείξωμεν είς αύ
τόν τί έπ’ έόχάτων ό συνάδελφος αύτοΰ Leygues ύπουργός τής Δημο
σίας Έκπαιδεύάεως έν Γαλλίμ, άκολουθών τό παράδειγμα τών προκατό- 
χων του καί ίδία τοϋ Rambaud, γράφει πρός τούς διευθύνοντας τά τής 
πρώτης καί δευτέρας έκπαιδεύάεως έν Γαλλία. «Τοϋ λοιποϋ ή άντιαλ- 
κοολική διδασκαλία δέν θά θεωρήται πλέον ώς συμπληρωματικόν μά
θημα, άλλ’ έν τοΐς προγράμμαάι θά λάβμ έπίάημον θέάιν, τιθέμενον έν 
ίση μοίρα πρός τήν γραμματικήν καί τήν άριθμητικήν. Τήν αύτήν ση
μασίαν θά έχμ είς τής έτηάίας δημοσίους εξετάσεις· πλήν αύτοΰ διαλέ
ξεις καί άναγνώάματα όφείλουάι νά γίνωνται εκτός τών κανονικών μα
θημάτων είς δλα τά ίδρύματα τής δημοσίου διδασκαλίας». Πρός τούτο 
δέ ό κ. Ύπουργός ποιείται έκκληάιν «ούχί μόνον είς τήν καλήν θέλη- 
άιν τών καθηγητών τών Πανεπιστημίων, άλλ’ άκόμη καί είς τό αίσθημα 
τό τόάον άνεπτυγμένον παρ’αύτοΐς περί τοΰ καθήκοντος των είς τήν 
Δημοκρατίαν καί πρός τό διάπυρον καί τήν ζέάιν τοΰ πατριωτισμού 
των» καί κατωτέρω έξακολουθεϊ ό αύτός «αί θυάίαι ας ή χώρα άναλαμ- 
βάνει όπως άναπτύξμ τήν παιδείαν είς δλους αύτής τούς βαθμούς, αί 
προάπάθειαι καί τών τριών τάξεων άνωτέρας, μέθης καί κατωτέρας έκ- 
παιδεύάεως, όπως άναπτύξωάι τάς διανοίας καΐένδυναμώάωάι τά πνεύ
ματα, θά έδαπανώντο είς καθαρόν άπώλειαν, έάν δέν έπεδιώκομεν συγ
χρονίας τήν εκστρατείαν ήμώνΓκατά τοΰ άλκοολισμοΰ, δστις καταδικά
ζει είς ταχεϊαν κατάπτωσιν πάντα τά άτομα, δάα προσβάλλει, δστις έκ- 
μηδενίζει πανταχοΰ δπου εισχωρεί τάς διανοητικός ώς καί τάς φυσι- 
κάς δυνάμεις. Τό Πανεπιάτήμιον είναι ένδεδειγμένον,ίνα διεξαγάγμ τήν 
σταυροφορίαν ταύτην. Θεματοφύλαξ τών ’Εθνικών μας παραδόσεων, 
ύπεύθυνον διά τήν διανοητικήν καί ήθικήν άκμήν τοϋ "Εθνους, οφεί
λει νά συντηρήσμ τήν ίεράν παρακαταθήκην, ήτις ένεπιστεύθη είς 
αύτό καί νά ύπεραμυνθή τοΰί.έργου τής διδασκαλίας καί τής άναπτύ- 
ξεως κατά τοϋ θανάσιμου κινδύνου δστις τάς άπειλεΐ». Μέ τούς ώραίους 
καί σχεδόν ποιητικούς τούτους λόγους άς έπιτραπμ ήμϊν νά τερματί- 
σωμεν τό άρθρον ήμών τούτο τοϋ κατά τοϋ άλκοολιάμοϋ άγώνος δν 
άνελάβομεν.

Άθήνησι 14γι ’Ιανουάριου 1901
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Γ.^ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ 'Ιατρός
Ειδικός τών Νευρικών καί Φρενικών νόσων

ΙΤοι,κίλη Στοά ,, : 1902
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$J<OY πέμπω τό κάτωθι πεζόν ποίημα διά την « Σαπφώ» ης τόσον ώραίαν 
καί έξοχον εικόνα θά έχη ό νέος ΙΕ°$ τόμος τής «Ποικίλης Στοάς», ον μ'ε τόσον 
άκατάβλητον ζήλον καί μ'ε τόσην άπαράμιλλον έγκαρτέρησιν ετοιμάζεις. Καί αληθώς 
φίλτατε, οσάκις συλλογίζομαι τό έργον σου, καί λαμβάνω αφορμήν πολλάκις πρός 
τούτο, ό νους μου ανατρέχει είς μίαν φοντογραφικήν εικόνα σου.

Είναι έκείνη είς τήν οποίαν φέρεσαι προσβλέπων τους παρά σέ τόμους τής «Ποι
κίλης Στοάς», τόμους είς τους οποίους συγκεντροϋται εκτός πολλών άλλων, καί 
τό μεγαλείτερον μέρος τής φιλολογικής κινήσεως τής τελευταίας δεκαπενταετίας.

Δεν γνωρίζω πιστότερον κάτοπτρον τής καλλιτεχνικής άναπαραστάσεως τών 
ημερών μας, καί είναι άξιον θαυμασμού πώς είς χρόνους τόσον άλλοπροσάλλους, είς 
χρόνους συμφυρμών καί συγχύσεοις τόσων αντιθέτων στοιχείων, κατορθώθη νά 
παρουσιάζη τό έργον σου τοιοϋτον σύνολον, συνδεδεμένον άναποσπάστως καί δυνά- 
μενον ν' άποτελέση τόν γνώμονα μιας καθολικής έπισκοπήσεως.

Έκ τών Ετησίων Επιθεωρήσεων, πρός τάς οποίας θά ήτο μέγα αδίκημα να 
παραλληλισθή ή φιλτάτη «Ποικίλη Στοά», δέν ευρίσκω καμμίαν, ουδ' είς τό άπώ- 
τερον παρελθόν, μέ τήν οποίαν καί μονομερώς άκόμη νά δύναται νά συγκριθή.

Οί τόμοι τούς οποίους μετά τόσης στοργής έν τή φωτογραφία σου έκείνη προσ
βλέπεις, γέμουν άπό σελίδας παντοειδούς ένδιαφέροντος, τό καλλιτεχνικόν δέ μέρος 
αύτών δέν είναι βέβαια μόνον έκεΐνο τό όποιον πρωτοστατεί καί καταπλήσσει.

Ποιοι κόποι καί ποΐαι θυσίαι καί ποιος θησαυρός άνεξαντλήτου υπομονής και 
λεπτολογίας δέν συνεδυάσθησαν καί δέν συνεταυτίσθησαν είς τήν παραγωγήν των!

Καί δεν ήξεύρω πράγματι τις θά ήδύνατο νά πραγματοποιήση ό,τι συ με τόσον 
ένθουσιασμόν καί μέ τόσην ίδιάζουσαν έπιτυχίαν έκαμες, διότι όμολογουμένως το 
λαμπρόν έργον σου παρουσιάζει τήν σχετικήν έκείνην τελειότητα τήν άξιοζήλευτον 
καί τήν όντως μοναδικήν.

Έπί τή ευκαιρία τής εισόδου τής «Ποικίλης Στοάς» είς τό Δέκατον Πέμπτον 
Έτος, θά ήσθανόμην δλην τήν ανάγκην νά εορτάσω είς εύρυτέρας γραμμας τήν 
Επετηρίδα αύτήν, καί νά έξάρω τήν σπουδαιότητα του ύμετέρου έργου, άν τούτο 
δέν ώμίλει τόσον εύγλώττως, καί άν δέν παρουσίαζεν έκαστος τόμος τήν ανάγκην 
ιδιαιτέρας μελέτης καί αύτοτελούς χαρακτηρισμού.

Σφιγγών θερμώς τήν χεΐρά σου διά τήν χαρμόσυνον εορτήν ήν έν τώ έξαισίω 
έργφ σου τά Ελληνικά Γράμματα καί αί Τέχναι καί αί Έπιοτήμαι συνεορτάζουσι, 
σέ συγχαίρω διά τήν έμπνευσίν σου έκείνην, ήτις σέ παρουσιάζει είς μιαν εικόνα 
προσβλέποντα τό συσσωματωμένον έργον σου. Δί όσους τήν είδον όμιλεϊ εύγλωττότε- 
ρον παντός χαρακτηρισμού καί πάσης άναλύσεως τής «Ποικίλης Στοάς», τού έργου 
σου, τού τιμώντος έν ταύτω καί τήν εποχήν μας.

Δια τελώ ύμέτερος
Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

> Σ Α Π Φ Ω <
—*—

ΟΙΟΣ ποτέ θά Σέ ψάλλη ώ ψάλτρια τών αίωνίων έρώτων 
και τών αίωνίων θλίψεων καί τών αιωνίων μελαγχολιών; 

Αί άρμονίαι τών Ανέμων καί αί Βουόαί μονΣικαί τών 
νηνεμιών, μέΣω τών μακρών χρόνων καί τών Ατελεύτητων 
ημερών, τών Αμερών καί τών νυκτών τών άΣτροφεγγών καί 
ΑλιοφωτίΣτων, τών Συννεφωδών καί Σεληνοφέγγων, κρατούν

κάτι Από τό αΣμά Σου, καί κάτι Από τήν οδύνην Σου καί κάτι άπό 
Ιωαννου Αρςενη "Ποικίλη Στοα„ 290ν
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τήν φλόγα τής καρδίας 6ου τήν όποιαν έξήτμιόεν είς Αθανασίαν, 
ό μάταιος χρόνος.

Καί. αί Αίολικαί λύραχ Αφήνουν τόν σκοπόν τών ήχων σου, είς τά 
δάση τά μακρόβια τών σκιών καϊ τών μελανών πτερύγων, καϊ τά ναυά
για τών μαργαρωδών κογχυλίων άναμέλπουν τοΰ στεναγμού Pou τόν 
ψίθυρον, όπου άμμόστρωτος άκτή πορφυροΰται είς δύσιν, όπου κολπί
σκος ζωγραφίζεται είς διαφάνειαν ήμέρας, όπου όρμος ξανοίγεται είς 
πέπλον λήθης αύγινής έξατμίσεως.

Καϊ φέρεται έκεϊθεν είς τήν ύγρότητα τών άνθηρών οφθαλμών, καϊ είς 
τήν ροδαλότητα τών μεστών χειλέων καϊ είς τό σφρίγος τών καρδιών 
καϊ είς τήν δίψαν τής ψυχής καϊ είς τής καρδίας τό άνήόυχον, τό άμφί- 
βολον καϊ μυστηριώδες άσμα σου, καϊ έκλύει τά παρθενικά γόνατα καϊ 
άτονεϊ τούς ότιοαρούς μϋς, καί έκνευρίζει καϊ μεταγγίζει είς τό αίμα 
τήν χλιαρότατα τής άνοίξεως, καϊ τό ήδονικόν ρίγος τοΰ φθινοπώρου ...

Καί σβύνει τό αόμα σου είς τήν πτώόιν τών ξηρών φύλλων, τών θρη- 
νούντων είς σπαραγμόν άφωνον τόν εαυτών θάνατον, είς τόν ροΰν τοΰ 
Ανωφελούς καϊ άσκοπου ρεύματος τών φαράγγων καϊ τών άπορρώγων 
πετρών, είς τήν καυστικότατα τών έρημων πεδιάδων, τών νοσταλγών 
μιας παχυφύλλου σκιάς, είς τήν φωτοιίκίαδιν ενός δειλινού τών όρέων, 
είς τούς συρίζοντας εύθεϊς ότάχυς τούς ετοίμους πρός θερισμόν, είς τούς 
φράκτας τής μελαγχολικής γυμνότατος, είς τά έρείπια τών έγκαταλε- 
λειμηένών οίκίσκων,τών εύλαοών οικοδομημάτωντών έρριμμένων είς άδο- 
ξον θάνατον πρός δόξαν ενός Θεοΰ,είς τά περίστυλα καϊ τούς κίονας καί 
τάς μετώπας τής αίωνίας αύγής, τά θρηνοΰντα αύτά συντρίμματα, είς 
παν δ,τι ό χρόνος πληγώνει, κατέρριψε, ή θά παοασύρμ μίαν ημέραν.....

Είσαι σύ ή Νίοβη τών ωραίων ματαιοτήτων, τών ονείρων τής ψυχής 
καϊ τών πόθων τής καρδίας, τό φάσμα τοΰ φευγαλέου έρωτος, ή' δίψα 
τοΰ ιδανικού, φλογερά καϊ Ακόρεστος καϊ Ανωφελής, ή πάσχουόα νεότης, 
ή καταδικαόθεΐσα νά φέρμ είς Αντίστροφον τών αισθημάτων ορμήν, τήν 
ορμήν ένός πνευματικού σελαγίσματος.

Καί είσαι όύ ό προδοθεϊς έρως, ό πόθος καϊ δ ϊ'μερος, ό κάμνων νά 
κυκλοφορούν Αότραπαϊ είς τάς φλέβας καϊ νά έκσποϋν κεραυνοί είς τά 
δμματα, καί νά έκπέμπωνται φλόγαις Από τά χείλη, καϊ νά έκφεύγμ τών 
δακτύλων τό ύγρόν πύρ, καί νά έξαπολύεται τούτο διά τών νευρών τής 
κιθάρας σου μέχρις ουρανού, ώς μία κατάρα Ανοικτίρμων δι’ δλα καϊ 
θανάσιμος.

Καί είσαι άκόμη όύ, ή Απόκοτος οδοιπόρος τών άσελάνων νυκτών, ή 
βυθίσαάα τήν σκιαγραφίαν της είς τήν μελανότητα τής νυκτός,ή χαθεϊόα 
είς τό έρεβος τού Ανωφερούς δρόμου, ή καθίσασα ώς πληγωμένος Αετός 
είς τόν άπόκρημνον βράχον, ή έτάόαόα τά βάθη τών θαλασσών καϊ τών 
ούρανών τά υψη, καί τής ψυχής τ’ Ανεξερεύνητα και τής καρδίας τά 
δαιδαλώδη, ή τονίσασα τό Κύκνειον είς έπήκοον τών κωφών στοιχείων, 
ή ριφθεΐόα κατόπιν είς τά κύματα τά ψυχρά καϊ Απαθή καϊ αιώνια.

Καί κρατείς άκόμη, Αδελφή τών Νηρηΐοων καϊτών Ένυαλίων θεαινών 
τήν λύραν είς τήν Αριστερόν, καϊ μέ τήν δεξιάν τήν καρδίαν σου, είς 
δείγμα τοΰ πόνου δστις σέ έκρήμνιόεν έκεϊ, καϊ οστις σοΰ έτόνισε διά 
τελευταίαν φοράν τό θρηνόπληκτον άσμα.

Καϊ δέν θά σέ ψάλλουν ποτέ, ώ ψάλτρια τών αιωνίων έρώτων καί τών 
αιωνίων θλίψεων καϊ τών αιωνίων μελαγχολιών, Ανθρώπινα χείλη· αί 
άρμονίαι τών Ανέμων καί αί συναυλίαι τών θυελλών φέρουν έως τήν γήν 
τούς ύμνους σου, τούς όποιους ψάλλουν έκπαλαι τών θαλασσών αί όρμαί 
καί τών ωκεανών αϊ μανίαι.

Είς τόν τρόμον καϊ τήν φρίκην τών καταπλήκτων ώρών, ή λαύρα τών 
μεγάλων κυμάτων σέ φθάνει, καί ή λύρα σου Αφήνει τόν αιώνιον θρήνον 
της, καί φέρεται έκεϊθεν, είς έμψυχα καί άψυχα, Από τήν ύγρότητα τών 
οφθαλμών καϊ τήν ροδαλότητα τών χειλέων καϊ τήν ότιβαρότητα τών 
μυών, καϊ τάς εύγενεϊς νοσταλγίας καϊ τά παρθένα όνειρα, μέχρι τών 
ξηρών φθινοπωρινών φύλλων καί τών γυμνών έρειπίων, τών παραδι- 
δόντων είς τήν έμπιστοσύνην τής έρημίας τό μυστικόν της έγκατα- 
λείψεώς των......... Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

«-----

έπεσκέφθη σήμερον 
ή δεσποινίς Σεβα- 
στή Καλλισπέρη, 
έλθοΰσα έξ ’Αθηνών 

πρός έπιθεώρησιν τών είς τάς 
Κυκλάδας δημοσίων τών θη- 
λέων σχολείων. Την πρωίαν 
άνέγνων είς την εφημερίδα τό 
«’Άστυ» άρθρον ύπό την επι
γραφήν « Ανάθεμα » δημο- 
σιευθέν ύπό της δεσποινίδος 
Καλλισπέρη, έν ω διαγινωσκο- 
μένων τών αιτίων τών κατα- 
τρυχόντων την πολιτείαν μας 
κοινωνικών καί πολιτικών δει
νών προτείνεται καί τό μέσον 
της θεραπείας. « Συζητησις 
πολλή εγείρεται, λέγει ή άρ- 
θρογράφος, καί άναζητουμένου 
κακήν διαχείρησιν τών οίκονο- 
τών στρατιωτικών μας, ή είς 

τό πρώτον καί 
έμερίμνησε νά 
ούδέ πατριώ- 

ώτερα καί 
•ί έν ή 

..οό τοΰ 
ή δεσποινίς 

της δημοσίας έκπαι-

τοΰ ολέθρου άποδίδετ
•ην άτελη συγκρότησιν
..Α.ιτεύματός μας, άλλά λησμονεϊται 

Η νεωτέρα Ελληνική πολιτεία ουδέποτε 
?. τίμιον πολίτην, επομένως 
ααρτυρούσιν άναντιλέκτως τα α 

θανασίαου αγωνίας είς ην περιηλθομεν κα' 
γενόμεναι άσχημίαι έν παντί κλάοφ καί πρ 

. ιγνωσθείσης της νόσου,
■ην άνακαίνισιν τοΰ τροπου

τοΰ αίτιου
μικών μας, ή 
τό πλημμελές 
κύριον αίτιον, 
αορφώση ηθικόν άνθρωπον καί 

ι. 1 ουτο
ια της
α< 
αυτόν». Ούτω δια- 

αγορεύε

είς
τοΰ πόλε

την δεδοκιμασμένον 
τά εγγύτατα αί'· 
διατελοΰμεν, 
πολέμου καί κα· 
Κ αλλισπέρη

7.7.'.

Σ. Δ. Π. Σ. Τό Ανωτέρω άρθρον, ίίπερ εύηοεάτήθη καϊ αύθις νά 
πέμψη έκ Κρήτης είς στολισμόν τής «Ποικίλης Στοάς», ύ πάντοτε δια 
τής περιφανούς συνεργασίας του έξαίρετικως κοόμών τό ήμέτερον έργον 
σοφός “συγγοαφεύς και δεινός Απολογητής τοΰ Χριστιανισμού, Αποτελεί 
Απόσπασμα’τελείως Ανεκδότου συγγραφής «'Οδοιπορικών Αναμνή
σεων» του βαθυνουστάτου καϊ έξοχου πατριώτου κ. Ί. Σκαλτάούνη.
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δεύσεως και της διδομένης εις τούς παΐδας άγωγής πρός μόρφωσήν τίμιων 
άνθρώπων καί πολιτών. Άλλά. τίς έσεται ή βάσις και τις ή άρχή έξ ής 
θά διαπνέηται ή άνακαίνισις αύτη ; Περί τούτου ούδέν άναφέρεται έν τω 
προκειμένω άρθρφ.

Εύχαριστήσας την δεσποσύνην Καλλισπέρη διά την εύγενή έπίσκεψίν 
της, πρό μικροΰ, τή είπον, άνεγίνωσκον άξιόλογον άρθρον σας εις την 
έφημ.ερίδα τό «Άστυ», έφ’ ού θά σάς ζητήσω τήν άδειαν νά σάς γνω
ρίσω τάς περί αύτοΰ έντυπώσεις μου. Διεγνώσατε, κατ’ έμήν γνώμην, 
ορθότατα τήν πηγήν τών κατατρυχόντων τήν ήμετέραν πατρίδα κοινω
νικών και πολιτικών δεινών. Διατρέχομεν φοβεράν ήθικήν κρίσιν, έξ ής 
πηγάζει ή πολιτική διαφθορά καί ό απειλών κίνδυνος τήν ύπαρξιν αύτής 
τής Ελληνικής έπικρατείας. Ματαίως έκζητοΰμ.εν τήν θεραπείαν άπό 
μόνην τήν μεταβολήν τών θεσμών. Μοναρχία, Δημοκρατία, Συνταγμα
τικόν πολίτευμα είναι μηχανισμ.οί, ών ή σκοπιμότης και τό τελεσφόρον 
τής λειτουργίας ήρτηται έκ τών καλούμενων νά θέσωσιν αύτούς έν ένερ- 
γεία. Έάν ό Μονάρχης ή οί πληρεξούσιοι καί έκλογεΐς καί δικασταί καί 
κληρικοί καί ύπουργοί καί ύπάλληλοι δέν συναισθάνωνται τό καθήκον καί 
τήν δύναμιν τοΰ ήθικοΰ νόμ.ου έν τή ιδία συνειδήσει, οί έντελε'στεροι 
τών θεσμών καί τών πολιτειακών οργανισμών πρός ούδέν συμβάλλουσιν 
ύπέρ τής προόδου τών λαών καί τής ειρηνικής καί άπροσκόπτου αύτών 
συμβιώσεως. ’Ατελείς νόμοι καί θεσμ-οί συμπληροΰνται ή καί μεταβάλ
λονται έπ’ άγαθω τών λαών, έάν οί καλούμενοι νά έφαρμόσωσιν, είναι 
άνδρες παραδειγματικής ίκανότητος καί τιμιότητος, άλλά πρό πάντων 
τιμιότητος καί χαρακτήρος άνεπιλήπτου. 'Υπόδειγμα έστω τό ’Αγγλικόν 
έθνος. Καί τίνι τρόπω άρά γε θά ήθικοποιήσωμεν τόν λαόν καί θά προ- 
παρασκευάσωμεν τόν τίμιον άνθρωπον καί τόν τίμιον πολίτην δν ύμεϊς 
ορθώς έκζητεϊτε ; Διά τής παιδεύσεως, λέγετε, καί διά τής παιδεύσεως 
μάλιστα τών θηλέων. Άριστα.

Άλλ’ ή παίδευσις αύτη όπως τύχη του σκοπού αύτής δέον νά ή ήθι— 
κο-θρησκευτική. ’Ηθική μακράν τής θρησκείας είναι χίμαιρα. Έάν ό 
άνθρωπος ήναι όγκος κρέατος στερούμενος πνευματικής ΰποστάσεως,— 
έάν ήναι τό έξαγόμενον τυφλής καί άσκοπου έξελίξεως τής ύλης, — έάν 
ούδέν ύπάρχη πλήν του όρατοΰ καί άπτοΰ κόσμου, — έάν ό άνθρωπος 
στερήται έλευθέρας βουλήσεως καί εύθύνης,—έάν έν ένί λόγω ήναι άλη- 
θεις αί ύλιστικαί καί μονιστικαί θεωρίαι άς έδίδαξαν πολλοί τών έν τφ 
Έθνικω Πανεπιστημίφ καθηγητών καί έξ ών έδηλητηριάσθη ή άτμο- 
σφαϊρα τών Αθηνών καί έξ αύτής μετεδόθη ή νόσος είς τάς έπαρχίας, 
τότε ό ήθικός νόμος μηδεμίαν έχει ύπόστασιν, μ.ηδεμίαν έν τή συνειδήσει 
δύναμιν, ούδέν κύρος. Τά σχολεία εϊς ά θά διδάσκωνται γράμματα καί 
άχώνευτοι θεωρίαι καί γυμναστική καί μουσικαί καί κύμβαλα τέρψεως, θά 
ώσι μέσα κοινωνικής διαφθοράς, έάν έν αύτοίς δέν έπικρατή ή είς Θεόν 
πίστις καί ή διδασκαλία τής πρακτικής ήθικότητος καί τοΰ ύποδείγματος 
τής εύσεβείας καί άνεπιλήπτου διαγωγής τών διδασκόντων. Αναφέρετε 
είς τό άρθρον σας τήν χορηγουμένην έκπαίδευσιν τών παίδων είς τήν Άγ-
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γλίαν. Αξιόλογα. Διδάσκουσι τήν γυμναστικήν και τάς πρακτικάς γνώ
σεις, άλλά πρό παντός άλλου διδάσκουσι τήν πρακτικήν εύσέβειαν διά 
τής προσευχής καί τής έξωτερικής λατρείας- πρό τινων εβδομάδων ή ιδία 
έφημ,ερίς τό «Άστυ» έδημ,οσίευσε τόν κανονισμών Αγγλικού γυμνασίου 
χαρακτηριζομένου ώς τό έντελέστερον πάντων τών έν Αγγλία. Μεταξύ 
τών μαθημάτων άναγινώσκεται έν αύτω πρωίαν καί έσπέρας «προσευχή 
έν τή ’Εκκλησία» έπί ήμίσειαν ώραν. Φοβούμαι ό'τι έάν τις έπρότεινε 
τοιοΰτον κανονισμόν έν Άθήναις θά έθεωρεϊτο ώς φανατικός ή παρά- 
φρων. Άλλ’ έντεύθεν έκπηγάζει καί ή διαφορά τής Αγγλικής πολιτείας 
άπό τήν Ελληνικήν, καί τά λαμπρά καί σωτήρια άποτελέσματα τής 
έφαρμογής ατελών συνταγματικών νόμων καί θεσμών έν Αγγλία καί 
αί έθνικαί καταστροφαί τών τελειοτέρων συνταγματικών θεσμών τής 
Ελλάδος ύπό δημοσίων λειτουργών καί άντιπροσώπων καί έκλογέων μή 
συναισθανόμενων έν τή συνειδήσει τήν ίσχύν τού νόμ.ου τής ήθικότητος 
άπορρεούσης έκ τής θρησκευτικής πεποιθήσεως.

Τάς παρατηρήσεις ταύτας έλαβον τό θάρρος νά κάμ.ω έπί τοΰ άξιο— 
λόγου άλλως τε άρθρου σας. Έπεθύμουν τό προτεινόμενον φάρμακον 
τής παιδεύσεως νά όρίζηται είδικώτερον, διά τοΰ χαρακτηρισμ.οΰ τής 
ήθικο-θρησκευτικής βάσεως καί αρχής.

Μετά χαράς ήκουσα τήν δεσποσύνην Καλλισπέρη συμ.φωνοΰσαν 
μετ’ έμ.οΰ καί βεβαιοΰσαν με ότι έν δευτέρω άρθρω θά πραγματευθή τά 
περί τής άναγνώσεως βιβλίων, οτε θά λάβη περίστασιν ν’ άναπτύξη 
τάς ιδέας της έπί τοΰ ζητήματος τής έν τω σχολείφ θρησκευτικής 
παιδεύσεως.

Ή είδησις αύτη, είπον τότε είς τήν πολυμαθή δεσποσύνην, άληθώς 
μ’ εύφραίνει. ’Επαινείτε, καί δικαίως, είς τό άρθρον σας τόν πατριω
τισμών τών πατέρων μας καί τό τεράστιον έργον, δπερ έπεχείρησαν κατά 
τό έτος 1821. Φοβεϊσθε ό'τι αί ψυχαί αύτών βλέπουσαι ήμάς, ρίπτουσι 
μέγα ανάθεμα κατά τής μακράς σειράς τών τής Παιδείας ύπουργών, 
διότι ή πνιγηρά άτμ.οσφαϊρα τών ίδρυθέντων σχολείων έφθειρε καί αύτόν 
τόν πατριωτισμόν. Άριστα. Άριστα. Άλλά τίνα ήσαν τά σχολεία είςά 
οί πατέρες μας έδιδάχθησαν τήν άτομικήν καί οικογενειακήν ήθικότητα 
καί τήν πρός τήν πατρίδα άγάπην ; Άναφέρομεν μετά περιφρονήσεως 
τά σχολεία τής ’Οκτωήχου καί τοΰ Ψαλτηρίου είς ά άνεγίνωσκον τό 
« Μακάριος άνήρ ος ούκ έπορεύθη έν βουλή άσεβών καί έν όδω αμαρτω
λών ούκ έστι ». Άλλά τί άρά γε παρήγαγον τά σημερινά γυμνάσια καί 
τά Πανεπιστήμια είς ά έδιδάχθησαν άσεβείς θεωρίαι, τί δέ τά άναγνώ- 
σματα τοΰ Ισραηλίτου Νορδάου, τοΰ Βίχνερ καί τών μυθιστορημάτων ; 
Άνεγνώσατε τήν προκήρυξιν τοΰ Αρχηγού τού έν Ήπείρω στρατού κ. 
Σμ.ολένσκη ήν έξέδωκε πρό πέντε ημερών ; Ό στρατός μας είναι είς τά 
όπλα πρό δύο μ.ηνών καί ήδη αναφαίνονται συμ.πτώματα ούχί εύάρε- 
στα καί φόβοι καί άπειλαί καί διαδόσεις λειποταξίας διαδίδονται, 
αϊτινες ήνάγκασαν τόν άρχηγόν νά έκδώση ήμερησίαν διαταγήν έν ή 
άποτυπούται ή διαφορά τοΰ έν τή πίστει πατριωτισμού τοΰ έτους 1821,
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μετά τοΰ αύτοκχλουμένου σημερινού πατριωτισμού τών γυμνασίων καί 
τοϋ ’Εθνικού Πανεπιστημίου.

*Ας μη άπατώμεν εαυτούς, άς έμβλε'ψωμεν εις τά γενόμενα έν ταΐς 
Άγγλο-σαξωνικαϊς χώραις καί άς διδαχθώμεν από την πείραν των 
αγώνων. ΙΙάσαι αί γενόμεναι παρ’ ήμίν συζητήσεις περί συστημάτων 
αγωγής και παιδεύσεως της νεότητος, πάντα τά Πανεπιστήμια καί 
γυμνάσια και αί καλούμενα1, μεταρρυθμίσεις καί μεταβολα'ι ποός ούδέν 
θά ώφελήσωσ: μέχρις ου δεν έργασθώμεν σπουδαίως προς ηθικοποίησήν 
τοΰ λαού διά τής θρησκευτικής παιδεύσεως.

(Έν Χαλίπ<} κατά μήνα Αύγουστον τοϋ 1901)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ

Στρατός

ΙΧΕΝ δλα τά εφόδια τοϋ 
νέου άνθρωπον. Τό σφρί
γος των νεανικών τον ετών 
τό ΑδάμαΣτον καί νευρώ
δες έπεΣτέφετο άπό περι- 

------------- ωπήν καταγωγής καί. φω
τεινόν Στρατιωτικόν μέλλοντος Μό
λις Απέλιπε τά γυμναόιακά βάθρα, 
Απήλθεν εις Εύρώπην. ΕίΣήλθεν είς 
ειδικός Στρατιιοτικάς Σχολάς τοΰ Βελ
γίου· έΣπούδαΣεν έκεϊ εΰΣυνειδήτως 
καί είΣήλθε κατόπιν, προτιθέμενος 
νά καταταχθμ εις τό 'Ιππικόν,' είς 
τήν παγκοΣμίου φήμης Γαλλικήν Ιπ
πευτικήν Σχολήν τής Saumur.

’’Ηλθεν είς τήν Ελλάδα μέ τά 
ώραιότερα όνειρα. Άνήκων είς οικο
γένειαν διακρινομένην έν τμ ’Αθη
ναϊκή. κοινωνία, μορφωμένος καί κοι- 
νωνικώς καί επιΣτημονικώς, μέ τήν 
Αρρενωπήν, μελάύήν φυΣιογνωμίαν, 
τήν ένθνμίζονΣαν πρωτεργάτας πο
λεμικούς, μέ τήν ΑτίθαΣΣον δραΣτη- 
ριότητά τον, μέ τόν ίπποτικόν, τόν 
γενναιόφρονα καί Ακέραιον χαρακτήρά 
του, κατέκτηΣεν έν τμ πατρίω τάς 
γενικής Συμπάθειας. Ή κοινωνία τόν 

εΐχεν ήδη είς τούς κόλπους του τίμιονένηγκαλίΣθη καί ό
καί γενναϊον Στρατιώτην.

Ό τελευταίος Ατυχής πόλεμος, τόν ενρε πρόθυμον ύπεραΣπιΣτήν 
τής Πατρίδος. Έτάχθη έν τμ πρώτμ γραμμίι, πάντοτε πρόθυμος, ένθον- 
Σιώδης, υπερήφανος, καρτερικός. Ώς Ανθυπίλαρχος δέν είχε βεβαίως 
ευρύ Στάδιον δραΣεως, άλλ’ ή ψυχική δυΣθυμία δέν κατώρθωΣε ν’άπο- 
πνίξμ έν έαυτώ τήν φλόγα τοϋ πατριωτιΣμοϋ τοΰ έγκαρτεροΰντος. 
Άνήκιον είς τό πρώτον Ιππικόν Σύνταγμα τής Ταξιαρχίας Μακρή,

ΑΝΘΥΠΙΛΑΡΧΟΣ
Άπέθανεν έν Παρισίοις τήν 12ην Φεβρουάριον 1900 φ 

έπεδείξατο διαγωγήν λίαν τιμητικήν δΓ αύτόν, αί έκθέΣεις δέ των 
προϊΣταμένων Αρχών, κολακευτικότατα μαρτυροΰΣι τήν πρός τό καθή
κον ΑφοΣίωΣίν του καί εύλάβειαν. ,

Ή αύλαία τής δράΣεως ήτον Ανοικτή εντελώς. Οτε ΑΣημαντον τι 
γεγονός, ένΣκήπτει μετά κεραυνώδους φρίκης. Ό_ Θεόδωρος Παχύς 
Απήοχετο είς ΙΙαριΣίους διά νά ύποΣτμ θεραπείαν. Εν δήγμα μαμμο- 
θοέπτου κυναοίού ήπείλει τήν ροδίνην καί ευέλπιδα έκείνην ζωήν.
' Καί ή πόλις τοΰ θορύβου καί τής χαράς έδέχετο ένα κατάδικον



θανάτου. Καί. θανάτου όδυνηροΰ, άδυδωπήτου, φρικώδους. Καί, δέν 
έπρόφθασεν ό άτυχης ’Ανθυπίλαρχος νά είσέλθμ είς τό Λυσσιατρεϊον, 
δτέ έγένετο ήρως λυρικωτάτου διηγήματος.

Ό φύσει νευρικός, έγένετο νευρικώτερος. Ή νόθος ύπέβωσκε καί. 
ό πλήρης ζωής Θεόδωρος Παχύς κατελήφθη άπό άφασίαν:

Βλέπων έγγϊζον τό άνήκεστον τέλος, ζητεί νά γράύμ.
Ή διαθήκη του, ή πρό τοϋ τρομερού θανάτου γραφεϊσα, συνίότατο 

άπό τρεις λέξεις. Είναι όλιγόλογος Λ διαθήκη τής νεολαίας, ή διαθήκη 
ήν γράφουν τριάκοντα έτη, είς τό προόκήνιον άκόμη τής κοινωνι
κής ζωής.

’Εν τμ ξένη, μακράν φιλτάτων γονέων, άδελφών καί άγαπητών Συνα
δέλφων, έν τμ πόλει, ήτις μόνον είς τήν ζωήν άνήκει καί δι’ αύτήν, 
νομίζει τις, ώκοδομήθη, άπελπις ό Παχύς, μσθάνθη όδυνηρότερον τόν 
θάνατον. Καί άνέκυύεν άμέάως ό τίμιος χριστιανός, ό πιστός τηρητής 
τών πατρίων παραδόσεων. Είδε τήν θρησκείαν μόνην παρήγορον, μόνην 
σύντροφον.

— Θέλω νά έξομολογηθώ !
’Ιδού ή διαθήκη του.
’Ιδού ή τελευταία σελίς τής ζωής του, ή τόσον εύσεβώς ύπό τάς 

θκληροτέρας συνθήκας τής τραγικότητος τερματοϋόα τήν ϋπαρξίν του.
Μετεφέρθη είς τήν ’Εκκλησίαν τήν ’Ορθόδοξον. Είσήλθεν ό ετοι

μοθάνατος καί έσπευόε νά έξομολογηθμ. Καί ή έξομολόγησίς του ήτον 
εις μετριόφρων τής ζωής του χαρακτηρισμός. Δέν έπρόφθαόε νά κάμμ 
δ,τι έφιλοδόξει έν τμ ζωμ· άπετύγχανεν ήδη καί είς αύτόν τόν θάνα
τον, τόσω πρόωρον, τόσω άνοικτίρμονα, τόσω άδοξον 1 . . .

"Ελαβε μολυβδϊδα διά νά χαράξμ τάς τελευταίας όλίγας άποχαιρε- 
τιάτηρίους γραμμάς. Μάτην. Ή χειρ ήδυνάτει νά συναρμολογήάμ τοϋ 
έπιόκοτιζομένου όλονέν πνεύματος τούς τρομώδεις συλλογισμούς. Καί 
έπεσεν έκ τής χειρός του ή μολυβδίς καί έν αύτώ τω εύκτηρίω ο’ίκω, 
έν τμ στάσει ίσως έκείνμ τής συντριβής, διά τελευταίαν φοράν άνά- 
ζητών τήν πολυφίλητον καί πολύτιμον μητέρα του έξέπνευσε, μέ τό 
όνομά της είς τά σβεόμένα πλέον χείλη του.

Τό είδος τοϋ θανάτου, τοϋ έκ λύσθης, είχε δίκαιον ό Παχύς νά χαρα- 
κτηρίσμ ώς άποτυχίαν. Άλλ’ αύτός κατόρθωσε νά τόν έξιδανικεύόμ, 
νά τόν καταστήόμ ποιητικόν. Καί άπέθανεν ύπό περιστάσεις πίστεως 
καί άγάπης, ύπό τήν σκέπην τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, ύπό τάς 
εύλογίας αύτής ....

Καί ύπέστη οϋτω νέον άδόκητον τραύμα ό έγκριτος καί εύγενέ- 
ότατος Ελληνικός οίκος Παχύ. Τρεις μόνους υίούς εΐχον καί άπώ- 
λεόαν οί άτυχεϊς γονείς καί τούς τρεις έκ τυχαίων καί άπροόπτων άτυ- 
χημάτων, άτινα έπί μάλλον εισδύουν είς τάς φιλόστοργους καρδίας.

Καί έκομίσθη έδώ ό νεκρός τοΰ δύσμοιρου νέου καί ή σκληρώς 
δοκιμασθεϊσα άτυχής οικογένεια, ότερηθεϊσα καί αύτοΰ τοΰ τελευταίου 
άσπασμοΰ, έδέχθη έν κεκλεισμένω φερέτρω τόν προσφιλή νεκρόν, δστις 
πρό έτών ήρχετο είς τήν πατρώαν μέ τόσα όνειρα καί τόσας προσδο
κίας καί ήδη έκομίζετο έν μέσω όλοφυρμών καί δακρύων....

V

Στδ πλειδ
Τού Νώε

ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ι

πλεΓο μεγάλος πόνος 
Τά σπλάχνα μούχε σχίσει, 
Κ’ έξύπνησα τή φύσι 
Κι' αγροίκα πώς βογγώ.

♦
Έξύπνησα τ’ αστέρια 
Κ’ έβόγγησε τδ κύμα' 
Στή γή δέ βρέσκει μνήμα 

Ό πόνος που γροικώ.

*
Τά πλειδ φριχτά στοιχεία 
Έξύπνησα στον αδη 
Κα'ι μέσ’ άφ’ τδ σκοτάδι 
Χυθήκαμε στή γή,

Ν’ αρπάξουμε άφ’ τή φύσι 
Τής ΰπαρξις τδ ;όμο,
Νά ϊοοΰμε σέ ποιο δρόμο 
Σκληρά μας οδηγεί.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

νά περάσω 
μεγάλο αστέρι, 

τδ περιστέρι

WWWζτχζτχλτχ.
II

πάλλευκα φτερά μου 
Μή μου κρατής δεμένα, 
Κάτι ζητώ σ’ έσενα 
Που φεύγει άπδ τή γή.

4
Τού πλειδ γλυκού πλανήτη 
Τά μ,ονοπάτια ξέρω, 
Δόσε μου έκεϊ νά φέρω 
Μιά σκέψι σου χρυσή.

£
Τού κόσμου νεκροθάφτης, 

"Ασε πικρά νά κλάψω, 
Τδ δάκρυ μου νά θάψω 
Πού ή αγνή ψυχή μου κλει

♦
Κ’ έκεϊ μαζύ νά φέρω 

“Ο,τι άφ’ τή γή δέ φθάνει,
Τ’ αγκάθινο στεφάνι, 
Τοΰ Γιούδα τδ φιλί.

’Αφήστε νά περάσω
Τά γαλαζένια μάκρη,
Νά τρέξω άπ* άκρη σ’ άκρη 
Γιά νάβρω τδ Θεό.Στά χέρια μου κρατώ·



Ακούσετε έναν ήχο, Άπό τόν κόσμ.ο τρέχω
Τής ήθικής μιά λέξι' Πουχα κ’ έγώ μιά μέρα
Κάτι ψηλά έχει τρέξει Τό Ναζωραίο πατέρα,
Ποΰ γύρευα νά πώ. Τό Δάντην αδελφό.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

)$Θ$θίί
1 11

ιψ^Φ' τό πικρό σου κλάμα
Jljo νυφικό σου ρούχο

Δόσε κ’ έμέ ένα δάκρυ Περιφανή στολίσου,
Νά κάψω άπ’ άκρη σ’ άκρη Σέ κράζει τής ψυχής σου
Τή δόλια μου καρδιά, Ό νιός ό ζηλευτός.

* 'V
Κι’ άιοησε έμέ μονάχο Ή νυφική κορώνα
Στό πόνο μου νά κλάψω, Στό μέτωπο σοΰ πιάνει'
Κάτι κρυφό νά θάψω Τ ’ αγκάθινο στεφάνι
Στήν άβυσσο βαθειά. Τό φόρεσε ό Χριστός.

*

Δυστυχισμένο πλάσμα ’Εμένα ή γή χωρίζει,
Τοΰ μαύρου κόσμου θύμα, ’Εσένα ή γής ενώνει
Δέν πλάστηκε τό κρίμα Καί ρόδα έμπρός σου στρώνει
Γιά κείνο ποΰ πέτα. ‘Η πρόσκαιρη χαρά.

$ ♦
Δόσε σ’ έμέ ένα δάκρυ Κ’ έγώ ποΰ έμπρός σου στέκω
Καί τρέξε έδώ σιμά μου ΚΓ ακίνητος κυττάω,
Νά βρής στή συφορά μου Στής συφοράς πετάω
Κ’ έσύ παρηγοριά. Τ’ αθάνατα φτερά.

φωνή δέ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μέσ’ άφ ’ τά [Λαύρα δάση' 
Είναι γυρμένη ή πλάσι 
Σ’ ασάλευτη νυχτιά.

Κανένα φως δέ βγαίνει 
Από τά ουράνια πλάτη' 
Είναι κλειστό τό μάτι 
Στή τόση σκοτεινιά.

Μέσα στή θεία γαλήνη, 
Στή σιγαλιά τή μαύρη 
Τούς θησαυρούς της νάβρη 
Ή φύσι προσπαθεί,

Και μιά ψυχή τριγύρω 
Μονάχη φτερουγίζει 
Κ’ έν άλλο φως ασπρίζει 
Άπό μιάν άλλη αύγή.
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ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ
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μυστικό τραγούδι 
βγήκε άφ’ τή ψυχή σου, 
βάθη τής αβύσσου

’Αντήχησε φριχτά,

"Ϊγ

Κ’ έξύπνησε τά πάθη
Στα καταχθόνια στήθεια’ 
Μονάχα ή μαύρη . αλήθεια 

Έβόγγησε πικρά.

'Ο πόνος τής καρδιάς σου 
Παρηγοριά δέ βρίσκει' 
Άκόμη κ’ ή Φραγκίσκη 
Τδ Δάντε συγκινεϊ.

*
Και μέσ ’ στή μαύρη φλόγα, 
Τήν ένοχη τή φρίκη, 
Τούς κόσμους ή Βεατρίκη 
Μαγεύει καί κινεί.

υμηςου πώς μιά μέρα 
Μπροστά σου είχε προβάλλει 
Μ’ δλόγυρτο κεφάλι 

Ή πλειδ χλωμή μορφή,

♦
Κι’ άνάμεσα στους πόνους 
Ποΰ τώγραψεν ή μοίρα, 
Στή φτερωτή του λύρα 
Σπαρτάριζε ή στροφή.

Τοΰ νοΰ του τδ μαρτύριο, 
Τή σκέψι του θυμήσου, 
ΚΓ άν ίσως κ’ ή ψυχή σου 
Δέν τδν ζητήση πλειό,

Πάντα σ’ έσέ θά μένη
Στήν πλειδ γλυκειά αρμονία, 
Σάν κάτι ποΰ ή θυσία 

Άφίνει στδ ναό.

ΣΚΟΤΟΣ * ΦΩΣ

^ιγο π’ άχνδς σά φάσμα 
Βογγώ γιά τήν αλήθεια, 
Που μάτωσα τά στήθεια 
Ζητώντάς τη στή γή·

♦

’Ανώφελα τήν κράζω
Καί τδ κορμί μου σέρνω, 
Τοΰ κάκου πάντα φέρνω 
Τή συφορά μ’ έμέ.

♦

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ

Έγώ πώχω δοσμένη
Σ’ αυτή τήν ΰπαρξί μου, 
Ποΰ φέρνω στή ψυχή μου 
Βαθύτατη πληγή·

Ε

έρχομαι μπροστά σου 
'Ως ήρθε μιάν ημέρα 
Τοΰ αντάρτη μου πατέρα 

'Η ατρόμητη ψυχή,

■ir
Κ’ έκρύφτηκε στδ φεΐδι 
Τδ μήλο νά σοΰ δείξη 
Καί μέ τδ θείο ν’ άνοιξη 
Μιά πάλη μισητή.

Αύτή τδ ψέμα φέρνει
Καί μοΰ ξεσκλα τά στήθεια 
Καί μόνη τήν άλήθεια 
Τδ ψέμα φέρνει εσέ.

Υ Α

Στδ μαγικό σου κήπο
*Λν κόπηκε τδ μήλο
Ποΰ κάθε ανθρώπου χεϊλο
Τώβοε πολύ πικρό,

4»
Στδ δέντρο του άφησε με 
Γιά λίγο νά πλησιάσω, 
Μιά κάσα έγώ νά φτιάσω, 
Νά φτιάσω ένα σταυρό.

Φΐ , , , 
ίψ5*ΑΡΛΤΗΣΛ τα ουρανία
Καί ντύθηκα τήν ύλη 
Καί γροίκησα στά χείλη 
Τή δίψα τοΰ φιλιοΰ.

4r
Αίσθάνθηκα στά στήθη 
Τοΰ στεναγμού τή φλέβα 
Κ’ είπα σεμνά στήν Εΰα 
Τραγούδια τ’ ουρανού.

♦
«’Ανέβα, άνέβα, άνέβα », 

Μοΰ φώναζαν τά ύψη 
Κ’ έγώ μέσα στή θλΐψι 
Ζητούσα νά κρυφτώ.

«Άνέβα, άνέβα, ανέβα», 
Μοΰ φώναεαν τ’ αστέοια, 
ΚΓ άνοιξα εΰθϋς τά χέρια 
Στή γή νά σταυρωθώ.

II

ιγλντομενη ή φρίκη 
Στήν άβυσσο μέ σπρώχνει, 
Κάτι φριχτό μέ διώχνει 
Χωρίς νά μοΰ μιλή.

♦
Τ’ άδέλφια μου τ’ αστέρια 
Μέ διώχνουνε κ’ έκείνα' 
Καμμιά γιά μένα άχτϊνα 
Τ’ άπέραντο δέν κλεϊ.

♦
Έκλείστηκε γιά μένα 
Τών άστεριών δ δρόμος, 
Μόνο μοΰ μένει δ τρόμος 
Ποΰ γύρω μου άντηχεϊ.

▼
Μ έ στείλανε στδν κόσμο 
Καί μούπαν ν’ αγαπήσω 
Γιά νάβρω νά δδηγήσω 
Στά ουράνια μιά ψυχή.



X

'nS
3jon κόσμο πούχα πλάσει
Τδν έρριξα γιά σένα
Καϊ γκρέμισα μ’ έμενα 
Τή γή, τδν Ουρανό.

*

Έπέτρωσα τδ δάκρυ, 
Ένέκρωσα τδ στίχο 
Καϊ τρέχω χωρίς ήχο 
Καϊ δίχως στεναγμό.

Α Ο Σ

ζή* ztsz'ts

Καί λειτουργός πλανιέμαι 
Χωρίς ναδ κανένα' 
Καμμιά φο>νή γιά μένα 
Στή γή δέν αντηχεί.

♦
Στά ερείπια τοΰ ναοΰ μου 

’Άς τρέξη ή γή νά κλάψη 
’Έχω έκεϊ μέσα θάψει

Τή δόλια μου ψυχή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
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* Ο ΤΡΟΒΑΔΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣ *

(Έν Άθήναις rfi 5 ’Ιανουάριου 1902)

Φ Η ΜΕΛΙΣΣΑ Jg

Ο φρούριον τοΰ χωροδεσπότου, μέ τούς βαρείς τοίχους και τούς ύψη- 
λούς του πύργους δεσπόζον τής πεδιάδος τής ’Άρνης ήτο κατάφωτον 
τδ εσπέρας εκείνο. Είς τάς πλατείας του επάλξεις πυραί κατά μικρά 
διαστήματα κατηύγαζον διά τοΰ φωτός των ολόκληρον τδ αρχαϊον καί 
ένδοξον κτίριον. Αί γέφυραί του είχον καταβιβασθή καί άνά πάσαν 

στιγμήν ήχοι θριαμβευτικοί σαλπίγγων άνήγγελαν τήν άφιξιν ένδς έπισήμου 
ξένου τδν όποιον έξήγγελεν άπδ τδ ΰψος τής έπάλξεως δ κήρυξ.

— 'Ο έκλαμπρότατος ιππότης δέ Τορνιέ ! 'Ο αύθέντης τοΰ Γκδμ καί ή πυρ- 
γοδέσποινα του Σιερύ ! 'Ο γενναιότατος καϊ ένδοξότατος Δούξ τής Άνκόλμης.

Μία πλαγία γέφυρα, φέρουσα πρδς τδ όπισθεν μέρος τοΰ εύγενοΰς κτιρίου, 
είχε καταβιβασθή διά τούς χωρικούς οί όποιοι ήρχοντο αθρόοι όπως συγχαρούν 
τούς πυργοδεσπότας.

Διότι εκείνην τήν νύκτα ό εύγενέστατος αύθέντης τοΰ Μαρκόλμ, δ τελευταίος 
ένδοξος απόγονος τής γενεάς τών Μαρκόλμ, τών οποίων ό πρώτος έλαβε μέρος 
είς τήν πρώτην σταυροφορίαν, έτέλει τούς γάμους τής θυγατρός του, τής ωραίας 
Έλσης μετά τοΰ ιππότου Γοδοφρίδου Λάΐτλ.

"Οταν ή σειρά τών ιπποτών καϊ τών αρχόντων διήλθε καί ήτοιμάζετο νά 
καταβιβασθή ή γέφυρα καϊ ν’ αρχίση ή τελετή, ποδοβολητός ίππου ηκούσθη καί 
μετ’ ολίγον έφάνη πρδ τής γεφύρας ίππεύς έπιβαίνων μελανοΰ ωραίου ζώου 
τδ όποιον ίππευε θαυμασίως.

'Ο ίππεύς έφερε μαύρην βελουδίνην στολήν, βαρύτιμον, από τδ βελούδινον 
δέ πηλίκιόν του έξέφευγε πλουσιωτάτη ξανθή κόμη.

'Ο κήρυξ ύψωσε τήν δαδα διά ν’αναγνώριση τόν ξένον, δέν κατώρθωσεν 
όμως νά φέρη τήν φυσιογνωμίαν του είς τήν μνήμην του.

— Ποιον ν’ αναγγείλω εύγενέστατε, είπεν.
'Ο άγνωστος άφίππευσε καί παρέδωκε τδν ίππον του είς ένα ιπποκόμον.
— Είμαι ό τροβαδούρος τής ’Άρνης, είπεν ό νέος.
Ό κήρυξ ήτοιμάζετο ν’ άναγγείλη τδ ονομα τοΰ τροβαδούρου, οτε παρου- 

σιάσθη ό αύθέντης τοΰ Μαρκόλμ.
— "Οστις δήποτε καί αν ήσαι, εύγενέστατέ μου ξένε, είπε, καλώς ήλθες είς 

τδν πύργον μου. Οί Μαρκόλμ ούδέποτε έκλεισαν τάς θύρας των είς τδν διαβά
την, άλλά όταν ό διαβάτης είχεν οψιν τόσον εύγενή, ή φιλοξενία μας παρεί- 
χετο άβροτέοα.

Καί έτεινε τήν χεϊρα πρδς τδν ξένον οστις άνέμενεν αποκεκαλυμμένος.
— 'Ροδόλφος δ’ Άρν, είπεν ό νέος, απλούς καί πτωχός τροβαδούρος τής 

’Άρνης. Είς τήν χαράν τοΰ οίκου σου έρχομαι νά προσθέσω, εύγενέστατε, τήν 
χάριν τοΰ άσματός μου.

Ό αύθέντης τού Μαρκόλμ ανεπήδησεν από τήν χαράν του.
— 'Ο Θεός σέ στέλλει, είπε. Ακριβώς ωραίε μου νεανία, άπδ τήν τελετήν 

τήν όποιαν παρεσκεύασα, έλειπεν ή χάρις τής ποιήσεως καί ή φαιδρότης τής 
μουσικής. Ήλθες νά τήν πρόσθεσης. 'Ως εύ παρέστης ! Ε’ίσελθε είς τδ φρούριον 
ώς θά είσήρχεσο εις ίδικόν σου.

'Ο νέος διεπέρασεν άπδ τού βραχίονός του τήν χρυσήν λύραν ή όποια έκρέ- 
ματο από τήν ζώνην του καί είσήλθεν είς τήν αίθουσαν.

Αί κυρίαι έκάθηντο κυκλικώς καί συνωμίλουν, ένώ άπδ μίαν ήμίκλειστον



θύραν ήκούετο εΰθυμον τό άσμα τών νεανίδιον, α'ίτινες παρεσκεύαζον την νύμ
φην διά τήν τελετήν.

Ή είσοδος τοΰ νεαρού ξένου ένεποίησεν ’ιδιαιτέραν αισθησιν. Μεταξύ τών 
ωραίων άνδρών, οϊτινες έπλήρουν τήν αίθουσαν, ό νέος εκείνος είχε τι τό εξαι
ρετικόν εις τήν εύγενή μορφήν.

Έν τούτοις ή “Ελση έξήλθεν ήδη συνοδευομένη ύπό τών φίλων της καί 
διηυθύνθη προς τό μέρος εις τό όποιον θά έγίνετο ή ιεροτελεστία. Διερχομένη 
προ τών ιπποτών καί τών ξένων οί όποιοι είχον σταθή εις τήν γραμμήν θαυ- 
μάζοντες τήν καλλονήν της, είδεν αιφνιδίως τόν τροβαδούρον.

— Αυτός εδώ ; Είπε καί έκλονίσθη.
01 οφθαλμοί της έστηρίχθησαν πλήρεις αγωνίας επί τών οφθαλμών τοΰ νέου 

ό όποιος άπήντησε δι ’ ήρέμου καί τρομερού μειδιάματος.
Ή ωραία νύμφη, ό γαμβρός, καί ό πατήρ της είσήλθον είς τό παρεκκλήσιον 

όπου έτελέσθη ό γάμος. 01 άλλοι παρέμειναν είς τήν εΰρεϊαν αύλήν τήν όποιαν 
έσκίαζον αί ύψηλαΐ παλαιαί επάλξεις.

“Οταν ή γαμήλιος πομπή έπέστρεψεν είς τήν. αίθουσαν καί παρετέθη τό 
γεΰμα ό αύθέντης Μαρκόλμ έπλησίασε τόν τροβαδούρον.

— Ή θέσις τής ποιήσεως, είπεν, είναι μεταξύ τής χαρας. Μετά τούς νυμφίους 
ώρίσθη θέσις διά τόν ιοραΐον τροβαδούρον τής “Αρνης· κάθησε λοιπόν ωραίε 
μου ξένε, και μή λησμονείς ότι περιμένομεν θαύματα από τήν λύραν σου.

Ό τροβαδούρος έκάθησε πλησίον τής ωραίας “Ελσης, τής όποιας αί χεΐρες 
έτρεμον καί ή φωνή από καιρού είς καιρόν έσβύνετο. Οί προσκεκλημένοι άπέδιδον 
τήν συγκίνησιν ταύτην εις τήν έπίδρασιν τής στιγμής εκείνης. ”0 τροβαδούοος 
τής "Αρνης μόνον καί ή ωραία “Ελση ήξευραν τήν αιτίαν τής συγκινήσεως.

Έν τούτοις τό γεύμα έτελείωσε καί ό τροβαδούρος έτόνισε τήν λύραν του.
Μία φωνή γλυκυτάτη συνοδευομένη άπό μίαν ύπέροχον αρμονίαν διεχύθη είς 

τήν άρχαίαν αίθουσαν.
« Ψάλλε, πτωχέ τροβαδούρε, τήν χαράν τής ωραίας πυργοδεσποίνης. Τόνισε 

είς τήν λύραν σου τό πικρόν παράπονον τού χωρισμού. Ή νύμφη τού αρχοντι
κού φρουρίου απόψε πέτα εις τάς αγκάλας εκείνου τόν όποιον ήγάπησεν. Αυτός 
δέχεται τήν καρδίαν της τήν παρθένον άπό αίσθημα, τήν καρδίαν τήν οποίαν 
δέν διεπέρασεν έως τώρα κανείς πόθος».

'Η “Ελση έκυψε πρός τόν τροβαδούρον και τού έψιθύρισε.
— 'Ροδόλφε, λυπήσου με.
«Ψάλλε πτωχέ τροβαδούρε, έξηκολούθησεν εκείνος, τήν λήθην τών όρκων 

καί τών ύποσχέσεων. ’Απόψε ή ωραία κόρη γίνεται σύζυγος τού νέου τόν 
όποιον ωνειρεύετο. Επάνω από τό αρχαϊον καί αρχοντικόν φρούριον πλαναται 
τώρα ό άγγελος τής άγάπης, ό Θεός τοΰ έρωτος. Ένωσε πτωχέ τοοβαδούρε 
τάς εΰχάς σου διά την ευτυχίαν τών δύο εραστών».

'Η “Ελση ύπεκρίθη άδιαθεσίαν καί ήγέρθη ν’ άποχωρήση.Ό αύθέντης τού 
Μαρκόλμ έδωκε τό σύνθημα τής άποχωρήσεως καί μετ’ ολίγον οί προσκεκλη
μένοι κατήρχοντο την ευρείαν κλίμακα τού φρουρίου.

Αίφνης κρότος σώματος πίπτοντος από τάς επάλξεις ήκούσθη.
Οί φύλακες έτρεξαν πρός τό μέρος όπου ήκούσθη ό δοΰπος, ενώ ό κήρυξ 

άνήγγειλε τό θλιβερόν άποτέλεσμα.
— 'Ο κύριος τροβαδούρος τής “Αρνης έφονεύθη πεσών κατά λάθος άπό 

τάς επάλξεις.
Μετάφοασις Γ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ # ALF. MERILLY

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΙΚΑ
ΔΙΗΓΗΜΑ

Εις τον άγαπητδν άΰεΜρόν μον

υ,έτχ

Ο άμάξι φέρον τούς έπιστρέφοντας νεονύμφους 
έσταμάτησεν είς τήν καινουργή θύραν. Καί ακρι
βώς τήν αύτήν στιγμήν ώς νά περιεμένοντο μέ 
τής στοργής τήν ανυπομονησίαν παράθυρα ήνοί- 
γησαν βιαίως, έπρόβαλαν ανήσυχοι κεφαλαί καί 
είς τήν θέαν τών ταζειδιωτών ήκούσθησαν ζωη- 
ράς χαράς επιφωνήσεις, καί αμέσως αντήχησαν

είς' τό σπήτι κρότοι καί τρεζήματα, παρεσύρθησαν καθίσματα, 
έγένετο φασαρία, κακό, καί τέλος εκεί έπϊ τής κομψής μαρμάρινης κλί- 
μακος, μέ τό κόκκινο χαλί, άντηλλάγησαν πολλαπλά φιλήματα, ζωηροί 
εναγκαλισμοί, γέλοια χαρωπά, μέ τά όποια ή Μιμή και ή μήτηρ της 
ύπεδέχοντο τό έπανακάμπτον έκ τοΰ διμήνου ταζειδίου του ζεύγος, τήν 
νύμφην καί τόν υιόν.

Τό βράδυ είς τό τραπέζι, μέσα είς μίαν τραπεζαρίαν κομψήν καί φι
λόκαλου, μέ βαρύτιμα μπουφέ, μέ πολύτιμον τραπέζι,μέ άτλάζινες κουρ
τίνες, μέ βαρειά παραπετάσματα και ώραϊον πολυέλαιον, παρεκάθηντο 
είς αύτό τά τέσσαρα αυτά ά'τομα. Έφαίνοντο καθώς ήσαν έκεϊ, μέσα 
είς ένα τόσο πλούσιον περιβάλλον, έφαίνοντο ότι τούς ήνωνε μία καί ή 
αυτή στοργή, έφαίνοντο οτι δέν είχον άλλας σκέψεις άφ’ό’τι ελεγον αφε
λές καί παιγνιώδες, έφαίνοντο ακόμη οτι αύτότό χαρωπό γέλοιο, αυτή ή 
διαρκής ευθυμία ή επικρατούσα τήν ώραν έκείνην έκεϊ, αύτή έδέσποζε καί 
είς τό παρελθόν των, αύτή ήτο καί τοΰ μέλλοντος των τό μόνον’έμβλημα.

'Η Τζούλια ή χαριτωμένη νεόνυμφος, ή κομμάτι νευρική αλλά καί 
πολύ αποφασιστική, ή κομμάτι χαπριτύιόζα άλλά καϊ πολύ ευφυής, μέ 
τά πρασινογάλαζα μάτια της, τά όποια έκρυπτον είς τό βάθος δλα αύτά 
καϊ άφινον νά έπιπλέη μόνον τής εύφυίας της ή λάμψις, ή Τζούλια είχε 
λάβει τόν λόγον. Διηγείτο λοιπόν έκεϊ μετά χάριτος καί γρήγωρα, γρή- 
γωρα, δπως έσυνήθιζε, νά όμιλή, δλα τά θαυμάσια δσα είδε κατά τό τα- 
ςείδιόν της. Ό Παύλος ό σύζυγός της νέος καί αυτός μέ μορφήν καλ- 
λιτεχνικώς ώραίαν, κάτωθεν τής όποιας δμως δέν έκρύπτετο καί τό άνά- 
λογον περιεχόμενον, τήν ώραν έκείνην μέσα είς τήν πολυτελή του τρα
πεζαρίαν, μέ τούς ύπηρέτας του, καί τόν μαυροενδυμένον αιρβιτόρυν 
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του, έφαίνετο ώς άνθρωπος ό όποιος άφοΰ άπαξ . συνέλαβε την τύχην 
— ήτις τοΰ έξεπλήρωσεν όλους τούς πόθους του— ούδεμίαν διάθεσιν είχε 
νά τήν άφίση πλέον, καί εις τό έξης βεβαίως διά τό μέλλον, ήτον αδιά
φορος πρός δλα. Ή μήτηρ του μέ τήν φαιάν της κόμην, τούς νυστα
λέους οφθαλμούς, καί τά πικρόχολα χείλη, κατόρθωνε νά πλανά έπ αυ
τών τό γλυκύτερόν της μειδίαμα, ένω ή Μιμή ή οποία ώμοίαζε κατα
πληκτικός τοΰ άδελφοΰ της είς τον νοΰν, —χωρίς φεύ νά τοΰ όμοιάζη 
καί είς τήν μορφήν—μέ ώραίαν καινουργή ενδυμασίαν, μ’ επιδεικτικούς 
τρόπους νεοπλούτου καί άχαριν ευγένειαν, ήρχιζε νά έξετάζη ολίγον κατ' 
ολίγον περιέργως τήν Τζούλια, καί έφαίνετο είς τό βάθος τών οφθαλ
μών της αύξανομένη βραδέως μία λάμψις ζηλοτυπίας, ’ίσως μία λάμ- 
ψ'.ς μίσους, τήν όποιαν τής έπροξένει ή καλλονή, ή χάρις, καί ή νεότης 
τής νύμφης της.

Καί όμως έφαίνοντο όλοι αμέριμνοι, καί ευτυχείς, καί άγαπώμενοι, 
καί ιδίως ή Μιμή καί ή μήτηρ της, έγέλων έκ καρδίας, καί εντελώς 
προσηλωμέναι είς τάς διηγήσεις τής Τζούλιας, έθαύμαζον, καί έπεκρό- 
τουν είς δ,τι εκείνη έλεγε, καί ακόμη περιέβαλλον καί αί δύο τήν πλου- 
σίαν νύμφην των, μέ τήν λεπτοτέραν στοργήν καί τήν μεγαλειτέραν 
άφοσίωσιν.

— Αύτό τό γλύκισμα τό έκαμα μόνη μου δι’ έσέ παιδί μου τής 
έλεγεν ή πενθερά της.

— Φάγε Τζούλια μου, άπό αυτήν τήν κομπόστα, είναι γλυκειά σάν 
κ’ εσένα, και τήν έφύλαττον επίτηδες δι’ έσέ τής έπανελάμβανεν ή άν- 
δραδέλφη της, καί τοιουτοτρόπως ή μιά μέ τήν άλλην ήγωνίζοντο ποια 
νά τής δείξη άγάπην, άφοσίωσιν, καλωσύνην.

Εκείνη τά έδέχετο δλα αυτά, εύγενώς, άπαθώς, καί βαθμηδόν άδια- 
φόρως, σχεδόν ψυχρώς, διότι χωρίς καί αύτή νά γνωρίζη τήν αιτίαν, 
ήρχιζε νά τήν στενόχωρη τό γεροντικόν πρόσωπον τής πενθεράς της καί 
ή άκανόνιστος μορφή τής άνδραδέλφης της, ένω ό Παύλος άπαξ μόνον 
έκπλαγείς δΟόλας αύτάς τάς περιποιήσεις, έψιθύρισε καθ’εαυτόν.

— Σάν καλά νομίζω θά τά πάη ή Τζούλια μέ τή μητέρα καί τή 
Δημητροΰλα.

Ό Παύλος καί ή Δημητροΰλα — διότι δέν είχε πολύν καιρόν ή 
Μιμή, ήτις ήλλαξεν έπί τό εύγενικώτερον τό όνομά της—είχον άπομεί- 
νη πολύ ένωρις ορφανοί. Ή μητέρα των τούς είχεν αναθρέψει μέ δλας τάς 
στερήσεις, πλήν ώς γυνή συνετή ήλπιζεν είς τό μέλλον. ΤΙ κόρη της 
πολύ ταχέως άπεφοίτησε τοΰ Αρσάκειου διπλωματούχος — δίπλωμα 
τό όποιον έπήρεν ούχί δ'.ά τής εύφυιας της, άλλ" δπως συνήθως πέρ- 
νονται αυτά τά διπλώματα,— καί εύθυς άμέσως κατ’ ευτυχή σύμπτω- 
σιν εύρε θέσιν διδασκαλίσσης. Αυτό ύπήρξεν ή πρώτη άνακούφισις τής 
μητρός της, καί ό άδελφός της διά τών μέσων εκείνων, ήδυνήθη νά 
έξακολουθήση τάς σπουδάς του, άνέτως πλέον καί χωρίς τούς διαρκείς 

περισπασμούς, καϊ νά πάρη καί αυτός τό δίπλωμα τοΰ δικηγόρου.
Τώρα πλέον μητέρα καί κόρη είχον έξαρτήσει δλας τάς έλπίδας είς 

τήν μέλλουσαν προίκα τοΰ Παύλου.
Κάθε βράδυ οι δύο των, μέσα είς τό μικρό τους σπητάκι, άφοΰ ή 

Δημητροΰλα έδιώρθωνε μερικά τετράδια τών μαθητριών της, ή έμε- 
λέτα τό μάθημα τό όποιον θά παρέδιδε τήν έπαύριον, έκάθηντο πλησίον 
άλλήλων και ήρχιζον μίαν διαρκή φλυαρίαν έπαναλαμβάνουται πάντα 
τά ίδια, πάντα τά αυτά τρελλά ονειροπολήματα.

"Λιζα έπερνεν ό Παύλος τό δίπλωμά του θά έζήτει νά ύπανδρευθή. 
’ΙΙτο νέος, καλοκαμωμένος, ευφυής — ώς ένόμιζον καί δέν θά έδυ- 
σκολεύετο νά έπιτύχη. 'Ο σκοπός των δέ ήτο νά εύρη προ πάντων με- 
γάλην προίκα. Εύθύς άμέσως ή Δημητροΰλα θά έπαυε τάς παραδόσεις 
της, θά ένοικίαζεν ώραϊον σπήτι, θά είχεν ύπηρετρίας, τουαλέττας, θά 
έδιδεν εσπερίδας, καί τό σπουδαιότερου δ,τι έκαμεν ή Δημητροΰλα διά 
τόν Παύλον, θά τής τό άνταπέδιδεν·ήδη καί αυτός, καί θά προσέφερεν, 
ένα μέρος, — τό μεγαλείτερον — τής περιουσίας του, δπως άποκαταστήση 
τήν άδελφήν του.

Καί ό Παύλος δταν τάς ήκουε πολλάκις έμειδία καί ούδέν άρνού- 
αενος, τάς ένεθάρρυνεν είς τάς μεγάλας έλπίδας των.

Καί έξαφνα μίαν ημέραν δλως άπροσδοκήτως είδον πραγματοποι
ούμενα δλα ταύτα. Ό Παύλος καλοκαμωμένος ώς ήτο δέν ήργησε ν’ 
άγαπηθή τρελλά άπό τήν Τζούλια, πλουσίαν κόρην, ήτις νομίσασα 
πλέον τήν ζωήν μαρτύριον ά'νευ αύτοΰ, δέν έδίστασε παρά τήν θέλη- 
σιν τοΰ πατρός της νά τόν νυμφ-υθή. Εύθύς έλαβεν είς χεϊρας μέρος τής 
προικός του καί άνεχώρησε ταξειδεύων μετά τής συζύγου του, άφοΰ 
πρώτον έξετέλεσε τάς άπαιτήσεις τής μητρός του καί τής Μιμής—δπως 
μετέβαλε τό όνομά της — τάς ένεκατέστησε μέσα είς το κομψόν του 
σπήτι, τούς έδωκεν ύπηρέτας καί έσθήτας, πρός μεγάλην έκπληξιν τής 
συζύγου του, καί ήμπόδισε τήν άδελφήν του νά δίδη πλέον μαθήματα.

ΤΙ Μιμή καί ή μήτηρ της είδον τοιουτοτρόπως έκπληρούμενα τά 
πρώτα όνειρά των, καί τώρα πλέον δέν έμενεν άλλο τι παρά άπό τήν 
προίκα τής νύμφης νά δοθή τοιαύτη καί είς τήν Μιμή.

’Αλλά τήν άομονίαν μέ τήν όποιαν έπίστευεν ό ΙΙαΰλος, πλανηθείς 
έκ τών περιποιήσεων τών πρώτων ήμερών, δτ: θά έζων ή μήτηρ του, 
ή Τζούλια, καί ή Μιμή, δέν τήν ήσθάνθη έπί πολύν καιρόν είς τό 
σπήτι του. ’Ολίγον βραδύτερον ήρχισαν οί άκροβολισμοί τών πρώτων 
έρίδων μεταξύ νύμφης, πενθεράς, καί άνδραδέλφης. Αί άφορμαί ύπήρ- 
ξαν πάντοτε ελάχιστοι, τιποτένια1., άλλά ήμέραν μέ τήν ήμέραν ήνοι- 
γον ένα χάσμα μ,εταξύ τών τεσσάρων αύτών, χάσμα τοΰ όποιου ούδεις 
έννόει τό βάθος.

’Ιδίως ή Μιμή ύψωθεϊσα αίφνιδίως διά τοΰ πλούτου τού άδελφοΰ 
της, κάμνουσα τήν ύπερήφανον, έπεμβαίνουσα είς δλα καί μιμούμενη 
κατά πόδας τή Τζούλια, προσπαθούσα νά πάρη τόν άέρα της, μίμου-
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ρ.ένη καί αύτόν τόν τόνον καί τό ύφος της ομιλίας της, είχε καταν- 
τήση ό κακός δαίμων τοΰ σπητιοΰ των. Καί μετ’ ολίγον έφθασαν. είς 
τό σημεϊον,ώστε, έάν ή πενθερά έδιδε μίαν διαταγήν είς τούς ύπηρέτας, 
'έδιδε μίαν εναντίαν ή νύμφη της, έάν είς τό τραπέζι έξέφερε μίαν ιδέαν 
ή Τζούλια, ήτον έτοιμη νά τήν άντικρούση ή Μιμή, πρός τήν όποιαν 
εύθύς ήρχετο συνεπίκουρος καί ή μήτηρ της, νομίζουσαι ό'τι δι’ αύτοϋ 
του τρόπου ήδύναντο νά τήν έξουδετερώσουν καί νά τής ρίψουν τή 
«μι'ττ?», όπως έλεγον μεταξύ των αί δύο, διά τήν ύπερήφανον Τζούλια.

Καί ό Παύλος άδιαφορών δι’ όλα αύτά —άφοϋ ένόμιζε τόν εαυ
τόν του έξησφαλισμένον— αδιαφορών διά τό ύπόκωφον μίσος τό όποιον 
ύπε'βωσκε μεταξύ αύτών τών τριών γυναικών, έξ άφορμών έντελώς μη
δαμινών, έξηκολούθει αμέριμνος νά διέρχηται τήν ζωήν, καί θέλων νά 
γλεντήση καί διά τά έτη τά όποια έχασε μέ τήν πενίαν του, έτρωγεν, 
έπινε καί έξώδευεν άφειδώς.

Μέ τήν έναρξιν τοΰ χειμώνος, ή Τζούλια συνηθισμένη πάντα νά 
δέχηται είς τό σπήτι τοΰ πατέρα της, ήνοιξε τά σαλόνια της καί είς 
τό ίδικόν της σπήτι, καί τό εσπέρας έδέχετο ολίγους οικογενειακούς της 
φίλους, καί γνωστούς του συζύγου της. Ή Μιμή καί ή μήτηρ της 
έθεώρουν απαραίτητον τήν παρουσίαν των είς αύτάς τάς εσπερίδας. 
Ή Μιμή ίδια μέ τάς τουαλέττας τάς όποιας τής έκαμεν ό αδελφός 
της, μέ τά άτλάζινα πσυχαμεσάχ/α, τής μεταξωταϊς φούσταις, καί τό 
κεφάλι κατάφωρτο άπό χρυσές φουρκέτες, καί παραμάννες ιιέ ψευδαδά- 
μαντας,παρευρίσκετο τακτικότατα έκεϊ. Κάθε άλλο ήτο παρά εύμορφη, 
πλήν αί διαδόσεις τής μητρός της, ό'τι ό Παΰλος θά έπροίκιζε μέ κα
λήν προίκα τήν αδελφήν του,ήρκεσαν ώσ*ε νά περικυκλώσουν οί γαμβροί 
τό μεγάλο της στόμα καί τά ολίγον γουρλωτά της μάτια. Έσύχναζον 
έκεϊ αξιωματικοί, ιατροί, δικηγόροι. Πλήν έξ όλων αύτών ένας νέος, 
μιας τραπέζης ύπάλληλος, περισσότερον τήν έτριγύρισε, καί πεοισσοτέ- 
ραν άφοσίωσιν τής έδειξεν, ώστε οί περιπαθείς στεναγμοί του τήν συνε- 
κίνησαν καί αμέσως έσπευσε μέ τό αύτό πάθος ν’ άνταποκριθή καί αύτή.

"Ενα βράδυ είς τό σαλόνι συνεζητοΰντο πολιτικά ζητήματα —είς 
τά όποια ήρέσκετο ή Τζούλια πολύ — κα: ή Μιμή άποσυρθεϊσα είς 
μίαν γωνίαν εύρε καιρόν νά συνομιλήση μέ τόν τραπεζίτην της, όπως 
τόν ένόμιζεν.

— Μοΰ έπιτρέπεις νά σοΰ ομιλήσω, τής είπεν εκείνος; Δέν έχω τί
ποτε άλλο νά σοΰ ε’ίπω παρά ότι σέ αγαπώ. . . . Σέ αγαπώ, έπανέ- 
λαβε, καί όμως άλλοίμονον, πρέπει νά σέ χωρισθώ.

— Διατί ; Διατί; Ήρώτησε τρέμουσα ή Μιμή, ένφ ήνοίγετο ή ξηρά 
καρδία της, καί πρώτην φοράν, μεθυστικόν ονειρώδη κόσμον έβλεπε 
ζαλισμένη πρό αύτής.

— Μιμή, έπανέλαβεν έκεϊνος σοβαρώς, άκουσέ μου. Σοΰ είπα ότι 
σέ άγαπώ, άλλά προτιμώ μυριάκις νά σέ χάσω παρά νά σέ καταστήσω 
έγώ δυστυχή.

— Δυστυχή;.......
— Ναί! Δέν είμαι πλούσιος. Κ’ έγώ Μιμή ήθελα θησαυρούς χρυ

σίου νά καταθέσω είς τούς πόδας σου, ήθελα στέμμα βασιλίσσης εί δυ
νατόν νά βάλλω έπί τής κεφαλής σου."Ηθελα καί τάς πλέον τρελλάς σου 
φαντασιοπληξίας νά έκπληρώσω καί τούς πλέον μυχίους σου πόθους νά 
πραγματοποιώ. Άλλ’ άλλοίμονον, επαναλαμβάνω, δέν είμαι πλούσιος, 
καί προτιμώ νά σέ χάσω.

— Χρήστό μου, τοΰ άπήντησεν έκείνη, μέ άληθώς συγκεκινημένην 
τήν καρδίαν της, δέν θέλω θησαυρούς πλούτου καί χλιδής, άφοΰ θά μοΰ 
άρκεί μόνη ή άγάπη σου. Άλλά μή λυπήσαι καί τόσον. ’Εάν έσύ δέν 
ήσαι πλούσιος, δέν είμαι καί έγώ πτωχή. Ό άδελφός μου έχει άρκετήν 
περιουσίαν, ώστε νά προικίση τήν εύεργετήσασαν αύτόν άδελφήν του.

Πλήν ό Χρήστος, ώσάν νά μήν ήκουσε τούς λόγους αύτούς τής Μι- 
μής, έπανέλαβε μετ’ ολίγον θερμότερα :

—Άλλά τί μέ μέλλει, Μιμή, τί μέ μέλλει διά τό χρήμα; Οί θη
σαυροί τής καρδίας μου, τής άγάπης μου, θ’ άναπληρώσουν τό παν. 
"Εχω τόν μισθόν μου, τόν όχι εύκαταφρόνητον, μέ αύτόν θά ζήσωμεν 
περιωρισμένοι, άλλ’ εύτυχεϊς. Μοΰ έπιτρέπεις νά σέ ζητήσω άπό τόν 
άδελφόν σου ;

— Ναί, άπήντησε, καί τό ναί έξελθόν δειλόν καί τρομώδες άπό τά 
χείλη τής Μιμής, έπεσφράγισε τήν άνέλπιστον εύτυχίαν της.

Τήν στιγμήν έκείνην ή Τζούλια έγερθεϊσα νά προσφέρη τό τσάϊ, έρ- 
ριψεν ενα ειρωνικόν βλέμμα έπί τής τεταραγμένης Μιμής καί άδιάφορος 
παρήλθεν, άπομακρυνθεϊσα άπό τήν άνδραδέλφην της..........

Άφοΰ έφυγεν ό Χρήστος, ή Μιμή έσπευσε ν’ άποσυρθή καί αύτή, 
φεύγουσα όμως έκαμε νεΰμα είς τήν μητέρα της νά τήν άκολουθήσγ,. 
Έβιάζετο νά τής έμπιστευθή τήν εύτυχίαν της. Μετ’ ολίγον ή μητέρα 
της τήν εύρεν είς τό δωμάτιόν της, καί ή Μιμή μόλις τήν είδεν έσπευσε 
νά ριφθή είς τάς άγκάλας της λέγουσα :

— Μητέρα μου, μητερίτσα μου, άκου τί θά σοΰ ’πώ. 'Ο Χρήστος 
μοΰ είπε πλέον καθαρά, ό'τι μέ άγαπα, καί ό'τι θά μέ ζητήση αύριο 
άπό τόν ΙΊαΰλο. Είμαι εύτυχής, άλλά........

— Άλλά τί Δημητροΰλά μου; ...............
— Μά δέ θά τό ξεχάσης πλέον αύτό τό δ'νομα; Είπεν ή Μιμή μέ 

πείσμα θυμωθείσα.
—Ά! Ναί Μιμή μου, έχεις δίκαιο’ ή συνήθεια βλέπεις. Άλλά λέγε 

τώρα τί τρέχει ;
— Ό Χρήστος μητέρα δέν είναι πλούσιος. ’Εκείνος άδιαφορεί, έγώ 

δμως δέν θέλω, άφοΰ μάλιστα ό Παΰλος έχει τόσην περιουσίαν....
— Θά σέ προίκιση. Αύτό Μιμή μου δέν θέλει έρώτημα. Αύριο τό 

πρωί θά τοΰ ’μιλήσω, διά νά ξεύρωμεν καί ώρισμένως τί προίκα θά σοΰ 
δώση.

— Μά ή Τζούλια μητέρα ;
— Αύτή; Καί δέ μοΰ λές ; Ποιος θά τήν έρωτήση ;
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— Είναι χρήματά της όμως καί είμπορεϊ.........
— Έννοια σου καί ό Παύλος δέ θά της δώση λογαριασμό. Όταν 

θά τ. μάθγι φαντάζομαι τί θηρίον Θά γείνη. Άλλ’ αύτό μάς είναι αδιά
φορο, ή νά σοΰ πώ περισσότερο αύτό μάς είναι εύχάριστο, διότι όσο πε
ρισσότερο στενοχωρηθή εκείνη, τόση χαρά θά πάρω έγώ.

— Έάν έβλεπες μητέρα μέ τί βλέμμα μ’ έκύτταζεν απόψε την ώρα 
που έμιλούσαμε μέ τό Χρηστό, θά'έφριττες.Είναι πολύ φθονερή γυναίκα.

— Ναι παιδί μου, πολύ φθονερή, καί ζηλιάρα’ ζηλεύει γιατί ν’ 
άγαπηθή καί άλλη, ζηλεύει,μά ήταν τυχερή καί ηύρε τόν Παύλο μου...

— ’Αλήθεια δέν ξεύρω καί ποιος θά τήν έπερνε...
— Έ! Αύταϊς παιδί μου είναι τυχεραϊς καί πέρνουντούς άγγε'λους...

"Οταν ή Μιμή έμεινε μόνη μ’ ένα αίσθημα δειλίας έπλησίασεν είς 
τόν μικρόν καθρε'πτην της. "Ηθελε νά ίδή τί τής εύρε τέλος ό Χρηστός 
καί τήν ήγάπησε, καί έφοβεϊτο τήν άπογοήτευσιν, ήτις έπηκολούθει 
πάντοτε πάσαν πρό τοΰ καθρέπτου δοκιμήν. Άλλ’ ώς νά ήθέλησε μια 
δύναμις άνωτέρα, νά αίσθανθή διά μιας δλην τήν εύτυχίαν, θεωρούσα 
προσεκτικώς είς τόν καθρε'πτην της διά πρώτην φοράν, εύρεν έαυτήν ώ- 
ραίαν. Τής έφάνησαν λάμποντες οί οφθαλμοί της, τής έφάνησαν ερυθρά 
τά χείλη της, τής έφάνη ρόδινον τό πρόσωπόν της. "Οταν μετ’ ολίγον 
έρρίφθη έπί τής θερμής κλίνης της μέ τά μετάξινα παραπετάσματα, δέν 
ήργησε νά κοιμηθή καί πρώτην φοράν έπΐ ζωής της ό ύπνος τής έφάνη 
γλυκύς, αφού καί μέσφ αύτοΰ ήσθάνετο τήν χαράν ότι ήγαπήθη, τήν 
συναίσθησιν ότι ήτο ώραία, καί τον θρίαμβον ότι έκδικεϊται τήν νύμ
φην της.

Τό πρωί ή μητέρα της — ή Μιμή αργούσε πάντα νά σηκωθή — 
είς μίαν στιγμήν κατά τήν όποιαν άπουσίαζεν έκ τής τραπεζαρίας ή 
Τζούλια, έπλησίασε τόν υιόν της λέγουσα.

— Παύλε μου, ξεύρεις τόν Χρήστον, αύτόν τόν καλόν νέον μέ τήν 
μεγάλην θέσιν είς τήν τράπεζαν ;

— Ναι, τόν ζεύρω πολύ καλά.
— Έ ! Αύτός παιδί μου, ζητεί τήν Μιμή μας.
— Άς τήν πάρη..............
— Ναι ; Άλλά ξεύρεις, ή φιλοτιμία μας δέν μάς έπιτρέπει νά τήν 

δώσωμεν χωρίς προίκα. Έσύ είσαι πλούσιος, πρέπει παιδί μου νά προί
κισης γενναίως τήν αδελφήν σου.

— "Ωστε τήν προίκα της θέλει αύτός ό κύριος.
— Οχι, παιδί μου, όχι’ τήν άγαπα.
— Καλέ δέ βαρυέσαι. "Οτι ήμπορέσω θά τού δώσω. Άλλά τί τά 

θέλεις, όλοι όμοιάζομεν. Μήπως έγώ έπήρα άπό άλλο τι τή γυναϊκά 
μου ; Τόν παρά της καί τίποτε άλλο. Άγάπαις, κολοκύθια.......

... Αίφνης διεκόπη. Τό συνεχόμενον πρός τό γραφεΐον τής συζύγου του 
παραπέτασμα είχε βιαίως άνεγερθή,καί ή Τζούλια ώχρά άλλ’ άξιοπρεπής

ίστατο πρό αυτού Έπί στιγμήν τόν έκύτταξε σιγώσα μέ βλέμμα ύψί- 
στης περιφρονήσεως καί τέλος είπε.

— Σέ συγχαίρω θερμώς διά τήν είλικρινειάν σου. *
Ό Παύλος άπέμεινεν έκπληκτος,ένω ή μήτηρ του χαιρεκάκως μει- 

διώσα έθεώρει τήν νύμφην της.
— Μ’ έπήρες λοιπόν διά τήν προϊκά μου; Έξηκολούθησεν εκείνη. 

Διά τήν προϊκά μου. "Ετσι έ !... Διά νά έχη, νά σπαταλα ό κύριος, 
νά διατηρή άδελφήν καί μητέρα καί νά προικίζη πλουσιοπαρόχως.

— Αύτό είναι τό άδελφικόν του χρέος,τής άπήντησεν ή μητέρα του.
— Τά άδελφικά χρέη έκπληρούνται όχι άπό τά χρήματα τά όποια 

άνήκουν είς άλλους, είπε βιαίως ή Τζούλια.
— Ή περιουσία μου μού άνήκει πλέον, είπε κάτωχρος ό Παύλος, 

μή γνωρίζων, έάν πρέπη νά όμιλήστ, μέ οργήν ή μέ γλυκύτητα.
— Καί δέν έχει νά δώση είς κανένα λογαριασμόν συνεπλήρωσεν ή 

μητέρα του, ένω βαθμηδόν ηύξανεν ή χαρά τοΰ θριάμβου της.
Θά δώση, θά δώση κυρία είς τον πατέρα μου, τοΰ όποιου έως 

σήμερον δέν ήκουσα τάς συμβουλάς, καϊ είς τόν όποιον ΐκέτις μετ’ ού 
πολύ θά καταφύγω. ’Ολίγον κατ’ολίγον, έξηκολούθησε στραφεΐσα τώρα 
πλέον πρός τον σύζυγόν της, γνωρίζω τό ποιόν σου. Είσαι άνίκανος διά 
τό παραμικρόν, είσαι άνίκανος νά σκεφθής, νά έργασθής, νά δημιουρ
γήσεις. Ή άγάπη μου έδοθη είς άνάξιον άνθρωπον, καί είμαι εύτυχής, 
διότι κατώρθωσα νά τήν άποσπάσω άπό τήν καρδίαν μου. Τό είπες πρό 
ολίγου. Δέν μέ ήγάπησες ποτέ. Σοΰ τό λέγω καί έγώ, ούδέποτε σέ ήγά- 
πησα. Ό έρως μου, ήτον ιδιοτροπία, ήτο πείσμα, άπό σήμερον πλέον 
είμαι έλευθέρα καί φεύγω τήν μισητήν παρουσίαν σοΰ, τής άδελφής σου, 
καί τής μητέρας σου.

Καί μέ ύπερήφανον βάδισμα έξήλθεν άποφασιστική τοΰ δωματίου, 
άνήλθεν είς ενα άμάξι και διηυθύνθη είς τόν πατέρα της.

'Έκπληκτοι, άφωνοι ό Παύλος καί ή μητέρα του, θεωρούντες ώς 
ζαλισμένοι άλλήλους, ούδέ καν προσεπάθησαν νά τήν κρατήσουν.

Μετ’ ολίγους μήνας ή Μιμή έπανήρχιζε τά μαθήματά της καί κα- 
τώκησε καί πάλιν ή μητέρα της καί αύτή είς τό πρώτο μικρό τους σπήτι. 
Τά όνειρά των έπί τοΰ καλοκαμωμένου Παύλου ήσαν τώρα πλέον πολύ, 
πολύ δειλά, αί ελπίδες των πολύ μετρημέναι. Ή Μιμή, στυγνή, δύσπι
στος, μελαγχολική, μέ δύο άκοίμητα μίση είς τήν καρδίαν της, τό έν 
πρός τόν Χρήστον καί τό έτερον προς τήν Τζούλια, δίδει μαθήματα, 
άναπτύσσει τρυφεράς καρδίας, τούς διαπλάττει τήν ψυχήν, καί τούς δι
δάσκει τά πρώτα σπέρματα τής πρός τόν πλησίον άγάπης. Αί μικραί 
μαθήτριαί της δέν τήν άγαπούν, καί κάποτε, κάποτε έκπληκτοι τήν 
άκούουν νάψιθυρίζγ καί κατ’ αύτά.ς άκόμη τάς ώρας τών παραδόσεών της: 

—Άχ ! Θεέ μου, τι τέρατα πού είναι οί άνδρες !
(ΆΟήναι, ’Ιούνιος 1900)

ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ

Άπ’ το λιβάδι της καρδιάς μου 
Πουν’ άπό λούλουδα γεμάτο, 
Γιά τή γιορτή ο* ον θά <5οϋ κόψω 
"Ενα τριαντάφυλλο δροόάτο.

"Όόοι βοριάδες κι’ άν περνάνε, 
"Όποιο άγριοκέρι κι" άν διαβαίνμ, 
Πάντα χλιορό, πάντα δροόάτο, 
Τό τριαντάφυλλο θά μένμ.

8
Είναι τριαντάφυλλο Λ ευχή μου 
Ποϋ τήν ξεθάβω άπ’ τήν ψυχή μου.

ΛΟΡΕΛΑΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΪΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ
(Σημείωμα ίκ διαφόρων πηγών καί έξ ιδίων ημών άναιινιίόεων)

ΤΕ τώ 1821 έξερράγη ή των Ελλήνων 
έπανάστασις, ήν ό ακαδημαϊκός Emille 
Ollivier έν τφ ίστορικώ συγγράμματι αύ- 
τοΰ, L’Empire liberal, έξιστορών αυτήν 
ένθουσιωδώς ώς άληθής φιλέλλην, τήν έχα- 
ρακτήρισεν ώς πρώτην έκδήλωσιν έν Εύ- 
ρώπη τής αρχής των έθνικοτήτων, ή Κων
σταντινούπολή έγένετο ανάστατος, τό αίμα 
έτρεχε ποταμηδόν καί οί χριστιανοί, οίτινες 
δεν κατώρθουν νά φύγωσιν, έκινδύνευον νά 
ύποστώσι τον διά μαχαίρας ή αγχόνης θά
νατον. Έν τώ μέσω τής φρικώδους ταύτης 
άναστατώσεως, νέα γυνή φέρουσα μετ’ αύ
τής τά τέσσαρα τέκνα της καί έντός τής 
ε, συνοδευομένη ύπό τοϋ ύπεργήρου πατρός

εν μεσω ζοφερας νυκτός επι ελληνικού πλοίου, άπο-
κοιλίας 

τ*/)ζ. Vi * t f ---------, . .™w«» ι·ηνννν ,

πλέοντος εις Οδησσόν, και νά έξασφαλίση ούτω την ζωήν της καί την 
των φιλτάτων αύτής.

Ή γυνή αύτη σύζυγος τοϋ Στεφάνου Μαυροκορδάτου, έξαδέλφου 
του επιφανούς ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, ήτο πρωτότοκος θυγάτηρ, 
τού Δημητρίου Σχινά έκ Θεσσαλίας, πλουσίου, πεπαιδευμένου, καί άξιου 
πολλής τιμής. Τό πέμπτΟν τέκνον ήτον ό Δηρήτριος Σ. Μαυροκορδάτοί:, 
δστις έγεννήθη τόν'Όκτώβριον τοϋ 1821 έν εσσαραβία. Ή μήτηρ^αύτοΰ 
Αικατερίνη, πεπροικισμένη πνεύματος καί παιδείας, εγκρατής τής κλα
σικής ήμών γλώσσης καί αληθής λόγια, ώς ή αδελφή αύτής, σύζυγος 

τοϋ Δ.Σούτσου ποτέ συμβολαιογράφου ’Αθηνών, ύπήρξεν ό πρώτος δι
δάσκαλος τοϋ Δημητρίου καί ένέσπειρεν αύτώ τάς άρετάς καί τήν θεο
σέβειαν, αϊτινες τήν έπροίκιζον. Κατά τό 1833 άπέστειλεν αύτόν εις τον 
έν Ναυπλίφ διαμένοντα άδελφόν της Κωνσταντίνον Δ. Σγινάν, διότι 
έπεθύμει ν’ άνατραφή ό υιός της εις τήν Ελλάδα, ϊνα δυνηθή νά γνω- 
ρίση αύτήν καί άγαπήση τήν άπελευθερωθεϊσαν πατρίδα, ήν ήτο προω- 
ρισμε'νος νά ύπηρετήση μίαν ήμέραν τοσούτον περιφανώς.

Εις Ναύπλιον άφιχθέντα, ό θείος του έδέχθη αύτόν ώς πατήρ καί τόν 
κατέταξεν εις τό άρτι συστηθέν γυμνάσιον. Ό νέος Δημήτριος διήνυσε 
τά μαθήματα μετά ζήλου μέχρι τέλους τοϋ 1834, δτε μετέβη μετά τοϋ 
θείου του εις ’Αθήνας, πρωτεύουσαν έκτοτε τής Ελλάδος.

Γυμνασιάρχης τοϋ πρώτου τότε έν Άθήναις συστηθέντος Γυμνα
σίου ήτον, ό άείμνηστοςΓεώργιοςΓεννάδιος,γνωστός διά τετήν παιδείαν 
του καί τόν πατριωτισμόν του, ον πολλάκις, διδάσκων μετ’ άκράτου 
ένθουσιασμοΰ, μετέδιδεν εις τοΰς αγαπώντας καί ώς πατέρα αύτόν τι
μώντας μαθητάς του.

Συνδεόμενος ό Σχινάς διά στενών δεσμών φιλίας μετά του Γεννα
δίου, συνέστησεν αύτώ θερμώς τόν ανεψιόν του, δστις διά τής έπιμελείας 
καί τοϋ προς έκμάθησιν ζήλου του προσείλκυσε τήν εύνοιαν τοϋ τε γυ
μνασιάρχου καί τών καθηγητών. Μετά έξοχους δέ σπουδάς έτυχε τφ 
1839 απολυτηρίου γυμνασίου καί ένεγράφη φοιτητής τοϋ άρτι συστη
θέντος Πανεπιστημίου.

Ό Γεννάδιος έκτιμών τήν ικανότητα τοϋ νέου προύκάλεσε τόν διο
ρισμόν αύτοΰ ώς διδασκάλου τοϋ Σχολείου, ώστε ό Μαυροκορδάτος έν 
ήλικία 18 έτών, φοιτητής καί διδάσκαλος ταύτοχρόνως ών, έσχεδίασε 
καί έδημοσίευσεν ’Άτλαντα τής αρχαίας γεωγραφίας.

Χάριν τής προσενεχθείσης τώ Μαυροκορδάτω συνδρομής παρά τοϋ 
πρεσβυτέρου άδιλφοΰτου, λοχαγού τότε έν τώ 'Ρωσσικώ στρατώ, καί τοϋ 
θείου του Σχινά, ϊνα τελειοποιηθή έν Γερμανία εις τάς έγκυκλοπαιδικάς 
σπουδάς του καί έν Παρισίοις, όπως έπιδοθή εις τά νομικά, μετέβη κατά 
τάς άρχάς τοϋ 1841 εις Γερμανίαν καί περί τά τέλη τοϋ αύτοΰ έτους 
εις Παρισίους, ένθα ένεγράφη εις τήν Σχολήν τής Νομικής. Φοιτήσας 
τακτικώς, διήλθε τάς ένιαυσίους έξετάσεις πάντοτε έπιτυχώς, καί τώ 
1845 ύποστάς τήν δοκιμασίαν τής θέσεως, έτυχε τοϋ διπλώματος τοϋ 
προλύτου τών νομικών καί έσχε τήν εύχαρίστησιν καί τήν τιμήν νά 
λάβη μέρος, μεθ’ ενός άλλου Έλληνος φίλου του εις τόν διαγωνισμόν 
έπι θεμάτων τής 'Ρωμαϊκής καί Γαλλικής νομοθεσίας, εις ον έδικαιοΰντο 
νά διαγωνισθώσι μόνον οί τυχόντες πλειονοψηφίας λευκών ψήφων κατά 
τήν τριετή διδασκαλίαν πρός επιτυχίαν τοϋ διπλώματος τοϋ προλύτου.

Ό Μαυροκορδάτος ηύνοεϊτο παρά τών καθηγητών τής Νομικής καί 
ιδίως ύπό τού καθηγητού τού Γαλλικού Δικαίου Oudot, δστις εις τάς 
συνεντεύξεις, αϊτινες έγένοντο έν τώ οϊκω του καί ύπό τήν προεδρείαν 
του, μεταξύ τών διαπρεπόντων φοιτητών του, έκάλει πάντοτε τόν Μαυ- 
ροκορδάτον, ϊνα συμμετέχω τών συζητήσεων έπι νομικών ζητημάτων έν
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αίς διεκρίνετο ό νυν Ακαδημαϊκός Emille Ollivier, εκτοτε ώς μασσα- 
λίώτης ένθερμος φίλος της Ελλάδος κα'ι στενός φίλος του Μαυροκορ- 
δάτου. Έν φιλικωτάταις δε σχέσεσι δ'.ατελών μετά τών έπί σπουδή και 
άγωγή διακρινομένων Γάλλων συμφοιτητών του, άπετέλει μέρος της 
Conference Domat, έν ή έτελοΰντο άπό τοΰ 1843 μέχρι τοϋ 1845 
έβδομαδιαίως, έν μια τών αιθουσών τών συνεδριάσεων τοϋ μεγάρου τών 
Δικαστηρίων, φορούντων τών φοιτητών τηβέννους, ώς εϊθισται έν τοΐς 
Δικαστηρίοιςπαρά τών δικηγόρων,συνεντεύξεις καί συνεζητοΰντο διάφορα 
νομικά ζητήματα, έπρώτευε δ ’ έπίσης ό Ollivier.

Έξακολουθήσας έπί διετίαν τάς διδακτορικές σπουδάςτου ό Μαυ- 
ροκορδάτος διήλθε λ ίαν έπιτυχώς άπάσας τάς έζετάσεις καί τώ 1847 
έλαβε τό δίπλωμα τού Docteur en Droit. Ή πολυσέλιδος έπί διδα
κτορία διατριβή του άποδεικνύει την έμβρίθειαν τών περί τά νομικά σπου
δών του. Προ της άναχωρήσεώς του έκ Παρισίων έδημοσίευσεν έν τη 
Revue de legislation μελέτην περί τοΰ βίου καί τών συγγραμμάτων 
τοΰ Άρμενοπούλου.

Έπανελθών κατά τω 1847 είς ’Αθήνας εύρε τούς γονείς αύτοΰ γε- 
γηρακότας καί έν στενοχώρια βιοΰντας- ό μόνος δέ πλούτος αύτοΰ ήτον 
ή μάθησις, ην έξήσκησεν άμέσως, διδάξας έπιτυχώς ώς ύφηγητης έν τώ 
Πανεπιστημίω την έγκυκλοπαιδείαν τοΰ Δικαίου. Άλλ’ έπειδη ή διδα
σκαλία αύτη ούδέν άπέδιδεν, ήναγκάσθη νά καταφύγη είς παραδόσεις 
της Γαλλικής, ης ήτον εγκρατής, κατά κλάσεις καί ιδιαιτέρως.

Ευτυχώς τότε ό άκρος φίλος του μακαρίτης Γεράσιμος Ζωχιός, δια— 
πρέψας ώς άςιωματικός τοΰ ναυτικού, ώς καθηγητής, ώς δημοσιογρά
φος, ώς βουλευτής καί ύπουργός, κληθείς παρά τής έν Σμύρνη ελληνι
κής κοινότητος,ϊνα διευθύνη τήν Ευαγγελικήν Σχολήν τής πόλεως έκεί- 
νης, έξέλεξεν ώς συνεργάτην του τόν Μαυροκορδάτον διά τήν διδασκα
λίαν τοΰ ’Εμπορικού Δικαίου καί τής Γαλλικής φιλολογίας και άπήλθον 
άμφότεροι είς Σμύρνην.

Πρός άπόδειξιν τής δράσεως τοΰ Μαυροκορδάτου είς τήν Εύαγγε- 
λικήν Σχολήν περιοριζόμεθα νά παραθέσωμεν έκ τών έν τώ ά'ρθρω τοΰ 
συναδέλφου του Ζωχιοΰ — Δ. Μανροχορόάτυζ— δημοσιευθε'ντι έν τώ 
Άττικω ήμερολογίω τοΰ κ. Ε. Άσωπίου τού 1874 τά εξής : «Δύο δε 
«άπήντησα καθ’ δλον τόν βίου μου διδασκάλους μαινομένους, τόν πρί- 
«τανυν τής Ίονίου’Ακαδημίας Καρανδηνόν καίτόν παρά μήνα ήγούμε- 
«νον τής έν Σμύρνη Ευαγγελικής Σχολής, Δημήτριον τόν Μαυροκορδά- 
«τον. Είς τοΰτον δέ πρεπόντως αρμόζει τό παρά τοΰ ’Αποστόλου Παύ- 
»λου είρημένον. «’Εάν μυρίους παιδαγωγούς έχητε έν Χριστώ, άλλ’ ού 
«πολλούς πατέρας». ’Αληθώς δέ ό Μαυροκορδάτος καί έδίδασκε, καί 
«παρά μήνα ήγεϊτο τής Ευαγγελικής Σχολής, ούχί ώς παιδαγωγός 
«καί διδάσκαλος, άλλ’ ώς πατήρ.»

Έπανελθών τφ 1850 έν Άθήναις, δέν έβράδυνε νά τύχη εύμενοΰς 
ύποδοχής, καθότι ό τότε Υπουργός τής Δικαιοσύνης Α. Πάίκος, έκτι- 
μών τήν άζίαν αύτοΰ, τόν διώρισε τό πρώτον Πάρεδροντών έν Άθήναις

Έφετών, εϊτα δέ (25 Αύγουστου 1850) Πρωτοδίκην είς ’Αθήνας. 
Εις άμφοτέρας δέ τάς θέσεις ταύτας έξεπλήρωσε τό καθήκον του μετά 
τής διακρινούσης αύτον εύσυνειδησίας. Όλίγον έ'πειτα έκλήθη νά λάβη 
μέρος είς τήν έπί τής συντάξεως τοΰ Άστυκοΰ Δικαίου Επιτροπήν, 
ή δ έν αύτή συμμετοχή του ούκ -όλίγον συνετέλεσεν είς τήν πρόοδον 
τών έ'ργων καί είς τήν σύνταξιν τών κατά τώ 1856 δημοσιευθε'ντων 
νόμων.

Κατά τω 1851 διατριβών είς ’Αθήνας ή γνωστή τή ελληνική κοινω
νία άείμνηστος Μουρούζη, μετά τών δύο θυγατέρων της, έξ ών ή Σοφία 
Βάλσα έκ τοΰ πρώτου αύτής γάμου, ήτο πλούσια, πολυμαθής καί κε- 
κτημένη άπαντα τά τής άγαθής γυναικός χαρίσματα. Ό Μαυροκορδά
τος, φίλος τής οικογένειας, έγνώρισε τήν Σοφίαν καί άμοιβαϊαι συμ- 
πάθειαι έξεδηλώθησαν. Ή νέα έκτιμήσασα τά πλεονεκτήματα τοΰ Μοςυ- 
ροκορδάτου ύπέδειξεν αύτον ώς τόν έκλεκτόν τής καρδίας της, ή μήτηρ 
τόν ένέκρινε καί ό γάμος έτελέσθη έν άγαλλιάσει έν μέσω συγγενών καί 
φίλων. Ό βίος αύτών διήλθεν έν πλήρει άμοιβαία άγάπη,ή δ’άπόκτησις 
τριών θυγατέρων διέχυσε τήν χαράν έν τώ οϊκω των καί μόνον, ή έν 
’Ιταλία άπώλεια τής ύστερογεννήτου έπεσκίασεν αύτήν. ’Αλλά τό μέλ
λον παρεσκεύαζε δυστυχώς δεινότερου τραΰμα πρόςκαταστροφήν τοΰ ολ
βίου βίου τής οικογένειας των.

Ή κατά τω 1854 έξέγερσις ύπέο τής Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας, 
ής τό τέλος ύπήρξε δυστυχώς τοσοΰτον θλιβερόν, έξήψεν είς τοιοΰτον βα
θμόν τόν πατριωτισμόν τοΰ Μαυροκορδάτου, ώστε ούχί μόνον έλαβεν 
ένεργον μέρος είς τήν διοργάνωσιν τοΰ κινήματος, άλλ’ άγοράσας οπλον 
και έφοδιασθείς τών χρησίμων,άπεφάσισε νά έξέλθη μετά τοΰ Χρ. Χα
τζή— Πέτρου εις Θεσσαλίαν. Ή σύζυγός του μή δυνηθεϊσα νά τόν άπο- 
τρέψη τοΰ έπικινδύνου έπιχειρήματος, κατέφυγεν είς τούς φίλους του,οι- 
τινες μετά κόπου ήδυνήθησαν νά τόν άποτρεψωσι τής τολμηράς άποφά- 
σεώς του, καί εις τών φίλων του, φοβούμενος μήπως ό πατριωτισμός 
ύπερισχύση τοΰ οικογενειακού φίλτρου, παρελαβε τό οπλον του.

Μετά τήν αποτυχίαν τού Ήπειροθεσσαλικού κινήματος καί τήν κα
τοχήν τοΰ Πειραιώς ύπό τού Άγγλογαλλικοΰ στρατού κατά Μάϊον τού 
1854, ό Μαυροκορδάτος παρητήθη τής θέσεως τοΰ πρωτοδίκου.

“Οτε τή 29 Σεπτεμβρίου 1854 τό Υπουργείου Δ. Βούλγαρη διεδέ- 
χθη τό τοΰ Α. Μαυροκορδάτου, ό δέ Χρ. Χριστόπουλος έλαβε μέρος ώς 
'Υπουργός τών Εκκλησιαστικών καί τής Έκπαιδεύσεως, γνώστης τής 
ίκανότητος τοΰ Δ. Μαυροκορδάτου, διώοισεν αύτον τμηματάρχην και 
κατά τήν τριετή ύπηρεσίαν αύτοΰ άφήκε τρανά δείγματα τών περί τήν 
παιδείαν γνώσεών του.

Κατά τώ 1859 έζέδωκε τό ιστορικόν Δοκιμίου περί τής Ρωσσικής 
νομοθεσίας άφιεοωθέν είς τόν μακαρίτην Κ. Δ. Σχινάν.

Κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1859 νέου μέγα δυστύχημα ύπέστη ό Μαυ
ροκορδάτος. Ή πεφιλτμένη του Σοφία άπεδήμησεν εις τούς ούρανούς. 
Τό έν τώ νεκροταφεία» μνημείόν της καί τα έπ αύτοΰ ρητά άποδει- 
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κνύουσι την πρός την σύζυγόν του τρυφερήν αγάπην.
Μετά τόν θάνατον αύτής παρητήθη της θέσεώς του ώς τμηματάρ- 

χης, ϊνα άφιερωθή είς την μ έριμναν της γεγηρακυίας μητρός του καί 
τήν άνατροφήν τών θυγατε'ρων του, αύτός δε', δπως εύρη παρηγοριάν 
είς τάς προσφιλείς μελε'τας του, μετέβη τό πρώτον είς Νίκαιαν καί έ
πειτα είς Φλωρεντίαν.

Αί Θρι/σχΐντιχαί Με.Ιέταιτττοι ή κατ’ εκλογήν μετάφρασις τοΰ γνω
στού ιστοριογράφου τής ’Ελβετίας Zsehokke, ύπό τόν τίτλον Stun 
den der Andacht καταδικασθεϊσαι ύπό τοΰ Πάπα Πίου τοΰ Ζ' έν 
τφ πίνακι (index) τών κατακεκριμε'νων βιβλίων, ύπήρξε τό πρώτον έρ
γον, είς ο ένησχολήθη κατά τήν έξ Ελλάδος άπουσίαν του. Αί μελε'ται 
αύται έξεδόθησαν έν Άθήναις άπό 1861 —1865 είς πε'ντε τόμους, ούς 
άφιε'ρωσε τή άγαθή καί μακαρία ψυχή τής Σοφίας του" καί δικαίως, 
διότι παρ’ αύτής έλαβε γνώσιν τής βίβλου ταύτης, ήν άνεγίνωσκε τα- 
κτικώς. Αί μελε'ται αύται διενεμήθησαν δωρεάν έπ’ όνόματι τής συζύ
γου του πρός έκπαίδευσιν καί ήθικοποίησιν τοΰ λαοΰ.

Μόλις έτελείωσεν ή πρώτη έκδοσις ήρξατο ή τής δευτέρας, οίκονο- 
μικοτε'ρα ούσα τής πρώτης, ϊνα δέ κατασταθή ευαπόκτητος καί μή γείνη 
άντικείμενον εμπορίας, προσδιώρισε νά πωληθή αντί δραχμής καί ήμι- 
σείας έκαστος τόμος, όση ακριβώς ήτον ή δαπάνη τής έκδόσεως.

'Ότε τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1862 έξερράγη ή έπανάστασις έν Άθήναις, 
ό Μανροχορόάτος διέτριβεν είς Λιβόρνον,ή δέ κοινότης τής πόλεως ταύ
της. ήτις έγνώριζε τόν άνδρα καλώς, τόν ήγάπα και τόν έτίμα, τόν έ- 
ξε'λεξεν άντιπρόσωπον είς τήν Β’ Εθνικήν Συνε'λευσιν.

Άφιχθείς είς ’Αθήνας έν μέσω τοΰ άναβρασμοΰ, οστις άνετάρασσε 
τήν Συνε'λευσιν, διετήρησε τήν γαλήνην καί τήν μετριοπάθειαν, αϊτινες 
τόν έχαρακτήριζον. "Οτε δέ κατά τόν Φεβρουάριον τοΰ 1 863 έξερράγησαν 
αί ταραχαί αί προκαλε'σασαι τήν πτώσιν τοΰ Υπουργείου Βούλγαρη 
και τήν άνοδον είς τήν κυβέρνησιν τοΰ Ζ. Βάλβη, όΜαυροκορδάτος έ
λαβε μέρος ώς ‘Υπουργός τών ’Εξωτερικών, καθ’ ήν έποχήν ακριβώς 
έγένοντο αί διαπραγματεύσεις περί τής έκλογής τοΰ Βασιλε'ως Γεωργίου, 
αϊτινες έπί τής ύπουργίας του έπερατώθησαν αισίως.

Τή 18 Μαρτίου τοΰ1863 έγένετο ή άναγόρευσις τοΰ Βασιλε'ως Γεωρ
γίου, τή 27 δέ τοΰ αύτοΰ μηνάς έσχηματίσθη νέον Ύπουργεϊον ύπό 
τήν προεδρείαν τοΰ Διομήδους Κυριακοΰ καί ό κ. Θ. Π. Δηλιγιάννης 
άντεκατέστησε τόν Μαυροκορδάτον είς τό ύπουργεϊον τών Εξωτερικών, 
άπελθόντα είς Φλωρεντίαν, ϊνα έπανέλθη μετά τής έκεϊ διαμενούσης 
οικογένειας του.

Φθάς κατά τόν ’Ιούνιον τοΰ 1863 είς ’Αθήνας, εύρε τήν πόλιν έδώ 
δυστυχώς διατελοΰσαν έν έμφυλίω πολεμώ. Πρός άπόδειζιν τοΰ πατριω
τισμού καί τής ακρίβειας τοΰ χαρακτήρος τοΰ Μαυροκορδάτου, ό Ζω- 
χιός έν τώ μνημονευθέντί άρθρω αναφέρει τ’ ακόλουθα έπί τή είς Πει
ραιά άφίξει τού άνδρός κατά τήν τελευταίαν ημέραν τοΰ έν Άθήναις 
έμφυλίου πολέμου: «Μόλις άποβάς έγκαταλείπει τά προστασίας δεόμενα 

_____ ___________________________________

άγαπητά αύτώ γύναια καί άναβαίνει είς τάς ’Αθήνας, σπεύδει δέ πρός 
τούς μαχομένους φίλους αύτοΰ καί συντελεί πρός κατεύνασιν τής άγρο- 
ότητος τοΰ πάθους αύτών. Μετά τό τέλος δέ τής άδελφοκτονίας περί 
μέσας νύκτας ότε ψυχή ζώσα δέν έφαίνετο, ούδ’ έτόλμα νά φανή καθ’ 
οδόν, μεταβαίνει είς άπόκεντρον τής πόλεως μέρος, όπου κατωκει έπι- 
στήθιος αύτοΰ φίλος διά νά κοιμηθή παρ ’ αύτώ, κυρίως δέ διότι έκ 
Φλωρεντίας είχε πρός αύτόν προαναγγείλει τήν ή μέραν τής έπιστρο- 
φής αύτοΰ».

Άφιχθέντος τοΰ Βασιλε'ως Γεωργίου καί γενομένης τής προσαρτή- 
σεως τών Ίονίων νήσων, προέκειτο νά διορισθή Νομάρχης είς Κέρκυ
ραν. Νύκτα τινά φίλος τοΰ τότε Πρωθυπουργού Α. Κουμουνδούρου 
μεταβάς είς τόν οίκόν του καί εύρών αύτόν σκεπτικόν τόν ήρώτησε 
ποιος ό λόγος. ‘Η εύστοχος έκλογή Νομάρχου Κερκύρας, άπήντησε. 
Μ’ έπιτρέπετε νά ύποδείξω ύμϊν άνδρα κατάλληλον καί κάλλιστον ; 
Είπέ. Τόν Δημήτριον Μαυροκορδάτον. Άριστος, άλλά δέχεται ; ’Α
γνοώ καί αύριον σάς λέγω. Όχι ύπαγε αμέσως. Καί τοι ένδεκάτη τής 
νυκτός άπήλθεν. Ό Μαυροκορδάτος βλέπων κατ’ αύτήν τήν ώραν προσ- 
ερχόμενον τόν φίλον του έφοβήθη μήπως δυσάρεστόν τι συνέβη, μαθών 
δέ τόν λόγον έζήτησε νά σκεφθή τήν αύριον μετά τών φίλων του. Ό 
φίλος έπανελθών είς τόν Κουμουνδοΰρον τώ άνεκοίνωσε τήν άπάντησιν 
τοΰ Μαυροκορδάτου. Συσκέψεως δέ γενομένης μετά τών φίλων του έδέχθη, 
καί ό Κουμουνδοΰρος ένήργησε τόν διορισμόν του. Μεταβάς ό Μαυροκορ
δάτος είς Κέρκυραν διά τού άτμοδρόμωνος «Ελλάς» έγένετο ένθου- 
σιωδώς δεκτός ύπό τών Κεοκυραίων καί κατά τό διετές διάστημα τής 
διοικήσεως αύτοΰ έξεπλήρωσε μετά ζήλου καί παραδειγματικής εύσυνει- 
δησίας τά καθήκοντα αύτοΰ, καί έγκαταλείψας τήν πρώην πρωτεύουσαν 
τής Επτάνησου, άφήκε παρά τοϊς πολίταις αύτής τάς άγαθοτέρας καί 
τιμιωτέρας άναμνήσεις.

Τό άνωτέρω άνέκδοτον μάς ύπενθυμίζει έτερον, δπερ έπιτραπήτω 
μοι νά ποιήσω γνωστόν. 'Ημέραν τινά τοΰ ’Ιουλίου 1864, δτ’ έπρό- 
κειτο ό σχηματισμός νέου ύπουργείου ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Ναυάρ
χου Κανάρη, ό Μαυροκορδάτος δεέτρεχεν έσπευσμένως τήν οδόν Αιόλου. 
Είς τήν διασταύρωσιν τής όδοΰ Σταδίου άπαντα φίλον του δστις τόν 
έρωτα ποΰ άπέρχεται. Εντολήν ’έχω, άπήντησε, νά προσφέρω τό Ύ
πουργεϊον τών Στρατιωτικών είς τόν . . . Πώς μετά τήν έπανάστασιν 
έπανέρχεσθε είς τούς άρχαίους ; Δίκαιον 'έχεις- άλλά ποιος άντ’ αύτοΰ 
νά έκλεχθή ; Δέν είμαι αρμόδιος πρός τοΰτο., Άς συσκεφθώμεν άμφό— 
τεροι, άντεϊπεν ό Μαυροκορδάτος, καί, άφοΰ διαφόρων ονόματα στρα
τιωτικών έπροτάθησαν, τέλος συνεφώνησαν είς τόν έκλογήν τοΰ Άρι- 
στείδου Καρνάλη, ταγματάρχου τοΰ Πεζικοΰ,διακριθε'ντος κατά τάς θλι- 
βεράς ήμέρας τοΰ έμφυλίου πολέμου έν τή πρωτευούση καί ό Καρνά- 
λης διωρίσθη Υπουργός τών Στρατιωτικών καί διετήρησε τήν θέσιν 
του καί είς τό ύπουργεϊον Κουμουνοούρου, δπερ τόν Μάρτιον τοΰ 1865 
διεδέχθη τό τοΰ Ναυάρχου Κανάρη.
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“Οτε κατά τώ 1866 ή Κρήτη ανύψωσε πάλιν τήν σημαίαν τής 
έπαναστάσεως, διηγέρθησαν ώς πάντοτε τά αισθήματα τού πατριωτι
σμού καθ’ δλην τήν έλευθέραν Ελλάδα και άνεζωπύρησε τάς ελπίδας 
τών ύπό δουλείαν αδελφών, καί εις τήν πρωτεύουσαν καί εις τάς επαρ
χίας συνεστήθησαν έπιτροπαί ύπέρ τών Κρητών. Ό Μαυροκορδάτος 
εκλεχθείς με'λος τής έν Άθήναις Κεντρικής επιτροπής, διεκρίθη καί τότε 
διά τήν ενεργητικότητα καί τήν άφοσίωσίν του.

Ό άγων τής Κρήτης διέτρεχε τόν έ'σχατον κίνδυνον, οί δέ αρχηγοί 
αύτής έλπίζοντες ότι θέτοντες έπί κεφαλής τής δεινοπαθοϋς νήσου, 
άνδρα θελήσεως ίσχυράς καί άκραδάντου πατριωτισμού, ήδύναντο νά 
τόν παρακάμψωσι καί νά τύχωσι τού επιθυμητού σκοπού τής ένώσεως, 
ώς τοιοΰτον έξελέζαντο έν Γενική συνελεύσει τών Κρητών τόν Δημη
τρών Σ. Μαυροχορδάτον Κυβερνήτην τής Κρήτης. Δεν έλάνθανε τόν 
Μαυροκορδάτον ή δεινή θε'σις, εις ήν διετέλει ή πολυπαθής νήσος, ουδέ 
τό έπικίνδυνον τής ανατεθειμένης αύτώ αποστολής, άλλά Θεωρών τήν άρ- 
νησιν μικροψυχίαν καί τρέφων πάντοτε έλπίδα σωτηρίας, έδέχθη, άλλ’ 
ένώ ήτον έτοιμος ν ’ άπέλθη εις Κρήτην, κατ’ άπόφασιν τής Κυβερνή- 
σεως έμποδίσθη ή άναχώρησίς του.

&
Φύσει έλεήμων ό Μαυροκορδάτος, άπό τού 1864 διενοήθη τήν σύ- 

στασιν άσύλου προς θεραπείαν τών πτωχών καί έγένετο ό ένθερμότερος 
οργανωτής τής Έλεήμονος 'Εταιρείας, ήτις πλείστουςόσους άπαριθμούσα 
συνδρομητάς, ήρξατο νά λειτουργή άπό τού 1865 ύπό τήν προεδρείαν 
τού Μαυροκορδάτου, δστις μέχρι τού θανάτου του δ'.ετηρήθη έν αυτή. 
Μετά ποιου δέ ζήλου καί άφοσιώσεως έπεδόθη εις τήν εύόδωσιν τής Ε
ταιρείας ταύτης, μόνον οί μετ’ αύτοΰ έργασθέντες σύμβουλοι καί οί λα- 
βόντες γνώσιν τών άγώνων ούς κατέβαλλε, δύνανται νά μαρτυρήσωσιν. 
Ό Μαυροκορδάτος ούχί μόνον ύπήρζεν είς τών πρώτων εύεργετών τής 
Έλεήμονος Εταιρείας άλλά καί προσεπόρισεν έκ τής πωλήσεως τών είς 
αύτήν δωρηθέντων σωμάτων τού συγγράμματος του, Φανταστικόν Τα- 
ξείδιον, ύπέρ τάς τρισχιλίας δραχμάς.

Τή 11 Μαρτίου 1873 έτέθη ό θεμέλιος λίθος τού ίδρυθέντος ύπό 
τού άοιδίμο’υ Άνδρία Συγγροΰ Utωχοχομιίον άντικαταστήσαντος τήν 
Έλεήμονα'Εταιρείαν, ένώπιον τών Βασιλέων,έπί τού γηπέδου,τό όποιον 
κατόπιν επταετών άγώνων έδωρήθη ύπό τής Μονής τών Άσωμάτων.

Ό λόγος ον έζεφώνησεν ό Μαυροκορδάτος κατά τήν τελετήν ταύ- 
την, ύπήρζε τό κύκνιον αυτού άσμα.

Κατά δύο έκλογάς, τήν μέν τώ 1866 δημοτικήν, τήν δέ τώ 1869 
βουλευτικήν, καθ’ ας ’έγκριτοι πολϊται ύπέδειζαν τόν Μαυροκορδάτον 
ύποψήφιον, άπεδείχθη πόσον έτιμάτο παρά τών συμπολιτών του. ~ΙΙτο 
δέ πολύ ουσικόν δτι υποψήφιος, οίος ό Μαυροκορδάτος, άπεχθανόμενος 
τά τής σπουδαρχίας τεχνάσματα θ’ άπετύγχανεν, ώς άπέτυχε κατ’ άμ- 
φοτέρας τάς έκλογάς αύτάς, κατά μέν τήν δημοτικήν μειονοψηφίσας

. ___________
κατ’ όλίγας ψήφους τού Γ. Σκούφου, κατά δέ τήν βουλευτικήν άπου- 
σίαζεν είς τό έξωτερικόν.

Είς τά ξένα διατριβών έδημοσίευσεν έν τή Κ.1ίΐοϊτ> τής Τεργέστης 
τάς έπιστολάς του έκ Γερμανίας περί Πιστωτικών Τραπεζών τού λαού, 
αϊτινες άνετυπώθησαν τώ 1869 έν ίδίω τεύχει έν Λειψία.

’Ολίγον έπειτα, μετά τήν είς ’Αθήνας έπάνοδόν του περί τά τέλη 
τού 1869, ύπέστη νέον πλήγμα, τήν άπώλειαν τής σεβαστής καί πε- 
φιλημένης μητρός του.

Κατά δέ τώ 1 87 1 ένΓερμανίγ. διατριβών έδημοσίευσεν έν τή σΚ.ΙειοΪΊ» 
-ί'κ·.'ΐ τό ύπομνημάτιον περί έκπαιδεύσεως τού λαού, δπερ άνετυπώθη 
κατά τό αύτό έτος έν ϊδιαετέρω τεύχει, δευτέρα δ’ έκδοσις αυτού έγέ
νετο έν Άθήναις τώ 1872. Κατά τό αύτό έτος έζέδωκεν έν Λειψίιρ 
τό Φ>ανταΰτιχόν Τάζε ίδιον είς τάς άπεράντους εκτάσεις τού ούρανού,μετά 
εικόνων.

Τελέσας κατάΜάϊον τού 1 872 τούς γάμους τής πρωτοτόκου θυγατρός 
του Αικατερίνης μετά τού άειμνήστου Παύ.Ιου Διομήδουη Κυριαχοΰ,τότε 
γενικού γραμματέως τής Εθνικής Τραπέζης, διήρχετο τάς ήμέρας έν τφ 
μέσω τών φιλτάτων του καί τών φίλων, ένασχολούμενος πάντοτε είς τάς 
μελέτας του καί μεριμνών υπέρ τών πτωχών τού Πτωχοκομείου καί τών 
εντός τής πρωτευούσης, ούς συνεχώς έπισκέπτετο, όπως ίδίοις ομμασι 
βεβαιωθή τών άναγκών αύτών.

Κατά τώ 1872 συνεστήθη άγωνόδικος έπιτοοπή περί κατωτέρας 
καί u-έσης έκπαιδεύσεως συγκειμένη έκ τού άρχιμανδρίτου Σ. Κολιά- 
τσου, Λέοντος Μελά, Κ. ΓΙαπαρρηγοπούλου, Γρηγορίου Γ. ΙΙαπαδο- 
πούλου καί Δ. Σ. Μαυροκορδάτου, δστις ύπήρζε καί εισηγητής ή δ’ εκ— 
θεσις αύτοΰ έδημοσιεύθη τόν Μάϊον τού αύτοΰ έτους.

Ένώ ό Μαυροκορδάτος ήγε βίον ήρεμον άπογοητευμένος έκ τής 
πολιτικής καταστάσεως τής Ελλάδος, ό τότε πρωθυπουργός ’Επαμει
νώνδας Δεληγεώργης τώ προσέφερε τήν διεύθυνσιν τού έπί τών ’Εκκλη
σιαστικών καί τής ’ Εκπαιδεύσεως ύπουργείου, ήν μετά δισταγμού έδέ
χθη, προτροπή τού φίλου του I. Σπηλιωτάκη ύπουργού τών Εξωτε
ρικών καί άλλων φίλων, καί τή 28 Ιουλίου 1872 άνέλαβε τά καθή
κον τά του. Άλλά τό άσυμβίβαστον τού χαρακτήρός του πρός τάς άπαι- 
τήσεις τής πολιτικής ήνάγκασεν αύτόν νά παραιτηθή μετά τού Σπη- 
λιωτάκη.

Ό Μαυροκορδάτος έκτοτε μεταβάς κατά τάς άρχάς τού 1873 είς 
'Ρουμανίαν καί Δυτικήν Εύρώπην χάριν ύποθέσεων, μελέτης καί αναψυ
χής,έπανήλθεν είς ’ Αθήνας περί τά τέλη ’Ιουλίου, οτε φεΰ ! προσβληθείς 
μετ’ όλίγας ήμέρας ύπό κακοήθους πυρετού άπέθανε τή 24 Αύγούστου 
1873 έν Πειραιεϊ, έν ήλικία 51 έτών. Ό βίαιος καί απροσδόκητος 
θάνατός του κατεβύθισεν είς άφατον λύπην τάς θυγατέρας του, τόν 
γαμβρόν του, τους άλλους συγγενείς του, τούς φίλους καί πάντας τούς 
εύτυχήσαντας νά τόν γνωρίσωσι.

Ή κηδεία του έγένετο έν Άθήναις σεμνοπρεπώς καί άνευ λόγων,
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κατά την άλλοτε έκδηλωθεϊσαν θε'λησίν του. Ό ίερεύς της Α. Μ. του 
Βασιλε'ως W. Gossrau έδημοσίευσε τόν επιτάφιον λόγον, ον προύτί- 
θετο νά εκφώνηση, είς φυλλάδιον πωλούμενον άντί λεπτών 50 πρός 
όφελος τών πτωχών τών’ Αθηνών. Ό λόγος ούτος φέρει τό έξης ρητόν:

Ον γάο έχομεν ώδε μένονϋαν πόλιν, 
άλλά την μέλλονταν έπιζητονμεν.

(Πρός Εβραίους 13, 14).

Τελευτά δέ διά της έξης διαθέσεως :
Χαϊρε φίλτατε Δημήτριε. Αίωνία η μνήμη σον. Θεός 

ό Πατήρ ημών, οστις σέ έπλασεν, ’Ιησούς Χριστός ό Σωτήρ, 
οστις σέ έσωσε, καϊ τό "Άγιον Πνεύμα ήζωή ημών, τό όποιον 
σέ ήγίασεν, άς σοι άποδώση είς τόν τάφον τήν άκραν τον 
τάφον κατάπανσιν, κατά τήν ημέραν δέ τής άναστάσεως 
ίλαρωτάτην άνάστασιν. Αμήν.

Ό Δηριήτριος Μαυροκορδάτος δεν άφήκε διαθήκην, άλλ’ η σπουδαία 
του βιβλιοθήκη έδωρηθη ύπό τών κληρονόμων θυγατε'ρων του είς τόν 
δήμον Πειραιώς, κατά την άλλοτε παρ’ αύτου έκφρασθεϊσαν βούλησιν. 
Τηςβιβλιοθήκης ταύτης δέν έγε'νετο άμέσως, δι’ήν προώρισται, χρήσις, 
άλλ’ ό νυν δήμαρχος κ. Τρύφων Μουτσόπουλος έπραγματοποίησεν, ώς 
πληροφορούμεθα, τόν σκοπόν τού δωρητου.

Ή απώλεια τού Μαυροκορδάτου έν τή άκμή τής ηλικίας του, αφού 
έπί τριακονταετίαν ήγωνίσθη εύδοκίμως ώς διδάσκαλος, καθηγητής, 
τμηματάρχης, πληρεξούσιος τής β' ’Εθνικής Συνελεύσεως, ύπουργός 
καί συγγραφεύς, ύπήρξε τοσούτω μάλλον οδυνηρά, καθόσον τό παρελ
θόν προοιώνιζεν είς αύτόν με'λλον έν τοϊς γράμμασιν έπιφανε'στερον καί 
έμελλε ν’ άποβή ή κορωνίς τών προϊόντων τών μελετών του. Θά ήδύ- 
νατο δέ πρό πάντων ν’ άποπερατώση τό σπουδαϊον έργον, τό περί Νο- 
μοβεόίας τής άρχαίας Ελλάδος, δπερ πρό πολλών έτών ήτο τό κύριον 
άντικείμενον τών σπουδών του. Εύχής έργον ήθελεν είσθαι, όπως, τά εις 
τούς στενούς φίλους του γνωστά χειρόγραφα τού συγγράμματος τού
του, άνατεθώσι παρά τών διαπρεπών θυγατε'ρων τού πολυτίμου άνδρός 
είς χεϊρας νομομαθούς, δυναμε'νου ν’ άποπερατώση αύτό, χάριν τής έπι- 
στήαης καί τής μνήμης του J. Σ. Μαυροκορδάτου.

Α. Γ. ΔΟΥΡΟΥΤΗΣ

ΓΥΡΙΖΕΙ ο νοϋς μου κάποτε στά χρόνια τά παληά 
στής χώραις τών παραμυθιών και στους τρανούς ρηγάδες 
στους πύργους τούς κρυστάλλινους, στά κάστρα άπό γιαλιά 
ποϋ ίππόταις πολεμούσανε γιά ξακουσταί,ς νυφάδαις.

Στον νοϋ μου ζωντανεύουνε οί πεθαμμένοι θρύλοι 
κι’ ή αρμονία τους μοϋ κοιμά πόνους κρυφούς στά στήθεια 
όπως με ένανούριζε σε περασμένο δεΐλυ
η φαντασία τής γιαγιάς και τοϋ παπποϋ ή άλήθεια.

Νά 
ποϋ 
καί 
και

Νά

ό πύργος ό κρυστάλλινος μέ τά χρυσά κλειδιά 
ή ρήγιοσα ή πεντάμορφη κλεισμένη αναστενάζει 
καρτερεί τόν ρήγα της μακρυά άπ’ 
ό

τήν αμμουδιά 
της σπαράζει.

ο 
μέρα 
νά 
νά

πόθος άγριο θεριό τά σπλάγχνα

τρουβαδοϋρος ό γλυκύς ποϋ στή 
καί νύχτα τραγουδεΐ τά πάθη τής άγάπης 

καί ή στρίγγλα ή μάγισσα κ’ 
καί τοϋ πύργου ό φύλακας

ό δράκος ποϋ άπ’ τό στόμα

χρυσή του λύρα

ή ψυχοπονά μοίρα 
ό ακοίμητος άράπης.

του πέτα φωτιές καί καίει 
πάνε κάθε χρόνο

Νά
καί μιά νυφοϋλα διαλεχτή τοϋ
νά τό τρανό ρηγόπουλο ποϋ κάθεται καί κλαίει 
μαρμαρωμένο στον χρυσό τόν μαγικό του θρόνο.

Αχ ! ’Έλα νά γυρίσωμε άγάπη μου γλυκειά 
στής χώραις τών παραμυθιών, στά περασμένα χρόνια· 

νά ήσαι ή ρήγισσα τοϋ πύργου ή μυστικιά 
τρουβαδοϋρος πλάϊ σου νά

εσύ 
καί τραγουδώ αιώνια.

πάμε νά 
ό 
ν’ 

μαρμαρωμένο σύμπλεγμα ή άγάπη
(1900) Γ.

στον πύργο τόν κρυφό νά 
σάν περάση ή μάγισσα κι’

’Έλα
καί 
τριγύρω, γύρω μάρμαρο, σφιχτά

κλειστούμε 
ό'λος γείνηκόσμος 

αγκαλιαστούμε 
μας νά μείνη.

Β. ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

3ΐ°ν



ΑΤΑΙΩΣ. προσπαθούν νά την συγκρο
τήσουν και ΰψοϋνται χεΐρες ίκετευτικαι 
και χεΐρες άπέλπιδες καί χεΐρες άπειλοΰσαι. 

Ώλίσθησεν ήδη προς τά ύψη ώς φευγαλέα σκιά 
και ΰψοΰται ελαφρότερα και τοϋ άνεμου, εκεί δπον 
ό κοινός νους δέν θά δυνηθή νά τήν φθάση. ’Επάνω 
άπό τάς κενάς κεφαλάς και άπό τους στείρους 
εγκεφάλους πλανάται τώρα ή σκιά της μόνον, και 
τό ώραΐον μετέωρον και ή περίλαμπρος άστραπή 
εξακολουθεί τόν δρόμον της πρός τά ύψη, πρός 
τ’ άπροσπέλαστα πέρατα τοΰ κόσμου, εκεί όπου 
αυτή και μόνη ή ελεύθερα εις τήν πτήσιν της δύνα- 
ται νά εξιχθή.

Ταξειδεύει Λρός τόν άγνωστον κόσμον τοϋ οποίου
αυτή διέγραφε τ’ άτελείωτα όρια και πρός τά Πάνθεα τά όποια έπλασσε. 
Διότι, ίσχυροτέρα τής φύσεως, αυτή είναι ήτις εχάρισε τους θεούς καί 
άνύψωσε τους Όλΰμπους τών αιώνων καϊ ένέπνευσε τ’ αριστοτεχνήματα.

Φεύγει τώρα τάς χεΐρας αί όποιοι ΰψοϋνται πρός αυτήν ικετευτικοί 
καϊ άπέλπιδες καϊ άπειλοΰσαι. Δέν εύρεν εκεί τόν νοϋν ό όποιος νά τήν 
σαγήνευσή καϊ δέν έθεώρησε κανένα εγκέφαλον Ικανόν νά τήν σύρη εις 
τά δεσμά του. Αί άξιώσεις της είναι πολλα'ι καϊ διά τόν γάμον αυτόν 
είναι απειράριθμα τά προσόντα τά όποια ζητεί.

Καϊ πέτα εις τά ύψη, είς τάς χώρας τάς γαλονάς-καϊ τάς ηλιόλουστους 
τάς οποίας αύτή έπλασσε καϊ είς τάς όποιας πλανώνται τώρα αί ΰψηλαϊ 
διάνοιαι καϊ τά μεγάλα πνεύματα. Πέτα νά τελείωση εκεί επάνω τους 
αρμονικούς γόμους άπό τούς οποίους γεννώνται τ’ άριστουργήματα, καϊ 
οί όποιοι εδημιούργησαν τήν Ίλιάδα καϊ τήν ’Αντιγόνην καϊ τόν Άμλέτον 
καϊ τόν Έρμήν τοϋ Πραξιτέλους.

Θεά, άριστοκρατεΐ, διολισθαίνει ώς σκιά άπό τάς χεΐρας αί όποΐαι παρα
κλητικούς ΰψοϋνται πρός αυτήν.

Διά νά τήν συγκρατήσουν χρειάζονται τήν δύναμιν τήν οποίαν δέν 
έχουν καϊ είς τήν ίδικήν της τήν άντίστασιν θραύονται, ώς λεπτά καϊ 
άδύνατα κρύσταλλα τά δεσμά τά όποια έχάλκευσαν δι’ αυτήν άνίσχυροι 
άνθρώπων χεΐρες. Κατακυλίονται είς τήν άβυσσον αί άλύσεις καϊ ή Θεά

% Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΦΕΥΓΟΥΣΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΕΣΜΑ ®
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διολισθαίνει υπεράνω τών κενών κεφαλών και τών κουφών διανοιών.
*Ω! Θεά τής εμπνεύσεως καί τον κάλλους ! Δεξου τήν ευχήν και τήν 

ικεσίαν τών άνθρώπων ! Συ καλλύνεις τήν ζωήν τήν ανευ χάριτος καί 
ανευ ελξεως, συ ανυψώνεις τόν βίον τόν πεζόν καί αλαστον, συ πλάττεις 
τούς κόσμους τούς ονειρώδεις εις τούς οποίους πέτα ή ψυχή, ζητούσα 
ανεσιν καί γαλήνην. ... .

Ώ! Θεά τής εμπνενσεως καί τού κάλλους ! Δεξου εύμενώς τήν ικεσίαν 
τών καρδιών καί τής διανοίας καί πλάσσε τόν κόσμον τόν φανταστικόν είς 
τόν όποιον ζητεί άνακονφισιν ή ψυχή ....

♦ <

έπιστεφομένην άπό κόμην ουλήν, άτημέλη- 
ίλαγχροινή,

έννοής εύθύς, 
ζωής, ήν άπό

ΛΑ πάρε τά βρεμμένα σου και φεύγα.
Τό παιδίον ώλίσθησε κάτωθεν της πατρικής χειρός 

ύψωμένης διά νά καταφέρη κόλαφον κατά της κεφαλής 
του. Καί άφινον ύστατόν τινα λυγμόν, έχύθη εζω εις 
τόν δρόμον φωνάζον δυνατά.

— Σαπούνια μ,υρωδάτα, κύριοι. Σαπούνια ! !
Ήτον ώσεί δωδεκαετε'ς. Εΰκορμον, με μίαν κεφαλήν 

πολύ ώραι'αν, 
τον και φθειριώσαν: Ή μορφή του έλαφρώς μ.ε 
εφερεν επάνω ώσεί ίχνη βαθείας θλίψεως: Δύο οφθαλ
μοί έκφραστικώτατοι. έπε'τεινον τήν εύφυίαν, ήτις ένε- 
κλείετο είς τήν παιδικήν εκείνην κεφαλήν, εις στραβι- 
σμός δέ διαρκής τοΰ κάτω χείλους, καί ή διακεχυμενη 
έπί τής μορφής αύτοΰ μελαγχολία, σ’ έκαμνον νά 

ό'τι βαρε'ως εφερεν εις τήν ψυχήν ό παϊς τό άχθος τής 
τής απαλής εκείνης ήλικίας έρρίπτετο, δπως διεκδίκηση 

σπιθαμήν πρός σπιθαμήν.

Στοά 48 5

Έπροχώρησε περί τά δε'κα βήματα, έκαμψεν ένα δρόμον δεξιά, καί 
τότε στρε'ψαν όπισθεν τήν κεφαλήν καί έννοήσαν δτι ό πατήρ δέν τό 
παρηκολούθει, έσταμάτησε προ κατωφλιού θύρας καί άπορρΐψαν τό 
εμπόρευμά του — έν ξύλινον κιβώτιον μέ σάπωνας — κατά γής, έκά- 
θησε καί αύτό καί ήρχισε νά κλαίη.

Πόσην ώραν έμεινεν έκεϊ, και τίνες διαλογισμοί έσπάρασσον είς τό 
διάστημα αύτό τήν δύστηνον ψυχήν του, ούδ’ αύτό έγνώριζεν. “Οταν 
ήγε'ρθη δμως και έσπόγγισεν έπάνω είς τήν λερωμε'νην του χειρίδα τούς 
έρυθρούς έκ τών δακρύων οφθαλμούς του, ήν έσπε'ρα προκεχωρημε'νη 
πλε'ον, καί ό ταλαίπωρος μικρός άφήκε θλιβεράν φωνήν, άντιληφθείς τό 
πράγμα.

— ΓΙάει : ΙΙάλι ξύλο θά *χω ό κακόμοιρος τό βράδυ.
“Ηρπασεν έν τούτοις τό κασσάκι του καί ήρχισε νά τρέχη καί νά 

φωνάζη δυνατά.
— Σαπούνια μυρωδάτα, κύριοι. Σαπούνια.

ΦΉ·
’Από τό πρωί, είχε πωλήσει ενός φράγκου μόνον πράγμα. Τό μεση

μέρι ό πατε'ρας του στο σπήτι, τό έξυλοφόρτωσεν.
— Τεμπέλη, χάσκεις μές τούς δρόμους.
Καί τό άφήκε νηστικόν- ούτ’ έν τεμάχιον άρτου ξηρού τοΰ έδωκε, 

καί άφοΰ τοΰ έπήοε τό φράγκον τής πωλήσεως, τό έρριψε μέ λάκτι
σμα έξω τοΰ οίκου του μαζύ μέ τό κασσάκι τά σαπούνια κράζων :

— ’Έλα πάρε τά βρεμμε'να σου καί φεύγα. Kt’ άν έρθης τό βράδυ 
κακομοίρη, χωρίς νά βαστάς τό τάλληρο, ή ράχη σου τό ξέρει.

Καϊ τό δυστυχές έκεΐνο πλάσμα κεκμηκός, πεινών, καί πάσχον είχε 
καθίσει είς τό κατώφλιον τής θύρας δλον τό άπόγευμα καί έκλαυσε τήν 
τύχην του. Τι τάχα έπραξε διά νά ύποφέρη τόσον ;

Τί τοΰ έδωκε τοΰ δυστυχούς αύτοΰ ό κόσμος διά νά ζητή τοσαΰτα 
παρ’ αύτοΰ, και τί έζήτησεν άπό τήν ζωήν αύτό, διά νά ήναι ύποχρεω- 
μένον νά πληρώνη τόσον άκριβά τήν ύπαρςίν του ; Δέν έγνώρισεν αύτό 
ζωήν. Άφ’ ής ήμέρας έμαθε νά σύρη μόνον του τούς πόδας, ό πατέρας 
τό έφόρτωσε μέ μίαν κάσσαν έμπορεύματα καί τό έστειλεν έξω είς τούς 
δρόμους νά έπαιτή καί νά πωλή. Κάθε βράδυ έγύριζε τό δύστηνο έξην- 
τλημένον άπό τούς δρόμους καί άπό τήν κούρασιν είς τό φτωχό τους 
σπήτι, καί έκένωνε τά θυλάκιά του είς τά χέρια τοΰ πατρός : Αύτός τοΰ 
έδιδεν έν τεμάχιον άρτου καί έν λάκτισμα καί τό έστελλε νά κοιμηθή 
είς μίαν σκοτεινήν γωνίαν. Περί τά χαράγματα τό έξυπνοΰσε καί τό 
έστελλε καί πάλιν έξω νά πωλή, νά συναθροίζη, οβολόν πρός οβολόν τόν 
άρτον τής ήμέρας.

Τό δύσμοίρον ! Αύτή ήτον ή ζωή του. Μέ αύτον τόν τρόπον έμεγά- 
λωσε καί έφθασε τά δώδεκά του χρόνια. Καί έξηκολούθει ή αύτή ζωή.

— Σαπούνια μυρωδάτα κύριοι. Σαπούνια.
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Διαβάτης τις τό έσταμάτησε καί ήγόρασε ποσότητα ούχί εύκαταφρό- 
νητον’ του έδωκε δύο δραχμάς.

Έχάρη τό δυστυχές παιδίον, εχωσε μέσα εις την τσέπη του τό δίφραγ
κου καί εύχαριστών άπό ψυχής τον αγαθόν του δαίμονα, ώρμησεν 
εμπρός.

— Σαπούνια.
Είς γυρολόγος, είχεν έκεϊ εις μίαν άκραν του πεζοδρομίου έν πανό

ραμα. Τριγύρω παϊδες άλλοι έχασκον. Έπλησίασε καί ό πτωχός μικρός 
καί έθεάτο.

Τί;
Τίποτε. Καί όμως άφηρέθη. Ή παιδική ψυχή του ένετρύφα εις τό 

άγνωστον, δπερ ένέκλειε τό μαγικόν κιβώτιου του γυρολόγου. Βασιληά- 
δες, Αύτοκράτορες, την Πόλι, τό Παρίσι.

Πώς ήθελε νά έβλεπεν !
— Mta πεντάρα τό πανόραμα. ’Εμπρός.
Μιά πεντάρα’ καί πού νά την εύρη. "Ολην την ημέραν έτρεχε καί 

'ίδρωνε καί έκουράζετο διά νά κερδίση μιά γωνιά ξηρού ψωμιού. Εκείνη 
την ήμερα δέ, ούτε τό ψωμί του είχε βγάλει.

’Αφού ήτο νηστικόν.
Έστέναξε βαθύτατα καί έθηκε την χεϊρα του εις τό θυλάκιον διά νά 

ψαύση τό κέρδος του τό πρό μικρού. Άνελογίσθη, δτι μέ αύτό κάπως 
θά έδικαιολογεϊτο. Δεν ήγόραζαν θά έλεγε : Θά έτρωγε καί πάλιν ξύλο, 
άλλ’ ’ίσως θά τού έδιδαν ψωμί.

Άλλ’ άφήκε φωνήν μεγάλην πόνου καί έτινάχθη σύσσωμου.
— Μού τό ’κλεψαν, άχ Θέ μου’ μοΰ τό ’κλεψαν.
Καί ήρχισε νά κλαίη.
Τί θά έλεγε ; Πώς θά άπελογεϊτο ;

Ή·Φ
“Ερμαιου ύψίστου πόνου, έπλανάτο κλαϊον καί άναζητούν τό δίφραγ— 

κόν του. “Εψαχνε παντού’ οΐ διαβάται παρερχόμενοι τό έβλεπον ερείπιου 
οδύνης νά περιφέρηται έκεϊ τριγύρω, καί νά ζητή ήρέμα ψιθυρϊζον :

—- Τί θά γείνω. Τί θά γείνω. Χάθηκα.
Εύρέθη εις αργά κατά τάς δέκα, ό όποιος ήκουσε τον πόνον του.
— Νά πάρε ένα τάλληρο καί φεύγα.
Ό δυστυχής μικρός, έκόλλησεν έπάνω εις τού εύεργέτου του τήν 

χεϊρα τά ύγρά του χείλη, τήν έφίλησε γλυκά, γλυκά, καί έφυγεν.
Τό βράδυ εκείνο, έφαγε ψωμί.

. . . Τήν έπομένην τό πρωί, έκεϊ εις τον σταθμόν τής Κηφισσιάς, έφάνη 
έκ νέου. ’Εκείνην τήν ήμέραν ήλλαςεν έμπόρευμα. Έπώλει άνθη.

Ήτο τεθλιμμένον πάλιν. Τό πρόσωπόν του ερυθρόν, έφερεν εύδιάκριτα 
ίχνη δακρύων. Τό είχε συναντήσει ό πατήρ του προ μικρού θεώμενον προ

θήκην καταστήματος. Τό άτυχες παιδιού : Ήτο δωδεκαετές : Δεν είχε 
και αύτό ψυχήν παιδός ; Είχε κρεμαμένον τό κάτω χείλος καί μ’ έν 
μειδίαμα άρρητου άπολαύσεως έβλεπε τά λαμποκοποΰντα είδη τής 
πολυτελείας.

— Τεμπελχανά.
Του κατέφερε δεινόν τι ράπισμα κατά τής κεφαλής.
Τό δύστηνον άλγών καί κλαϊον, άπεμακρύνθη πρός τον σταθμόν τής 

Κηφισσιάς. ΊΉ1
Τό τραϊνον ήτοιμάζετο νά φύγη.
— Μενεξέδες φρέσκους !
— Ψίτ ! Από ’δώ.
Φωνάζουν άπό τό βαγόνι.
Τρέχει τό παιδίον.
Άλλ’ έξεκίνει ό συρμός.
— “Αλτ ! Μικρέ, κραυγάζουσιν οΐ οδηγοί.
Τό παιδίον τρέχει ν’ άρπάση τήν κινουμένην ήδη αμαξοστοιχίαν καί 

νά δώση τό μπουκέτο, άντί τού όποιου θά έκέρδιζε μέρος τού άρτου τής 
ήμέρας. Δεν ακούει εις τήν φωνήν των οδηγών, ύπέρ αύτάς ύπάρχει 
τού πατρός ή ράβδος.

Αρπάζει τέλος τό άντέρεισμα ενός εξώστου. Άλλ’ ολισθαίνει, περι
πλέκεται τό άκρον τού ενδύματος του και πριν ή προλάβη ν’ άφήση 
καν κραυγήν, εύρίσκεται ύπό τήν αμαξοστοιχίαν.

— Κρίκ !
'Γστάτη πόνου καί οδύνης άπέραντος κραυγή.
Ή αμαξοστοιχία σταματγ καί οΐ ύπάλληλοι άποκομίζουσι κάτωθεν 

αύτής μίαν μάζαν άμορφον, οίκτράν, καθημαγμένην.
Τό σώμα τού παιδός.
Έκράτει εϊς τήν χεϊρα δυνατά τ’ άνθη του, καί διεκρίνετο έπάνω εις 

τό συντεθλασμένον πρόσωπόν του, έν μειδίαμα οδυνηρότατον.
Ό βιοπαλαιστής ό δύστηνος, άφίνων τήν ύστάτην του πνοήν, άφινε 

καί έν ειρωνικόν μειδίαμα πρός τήν άδικον τύχην, ήτις χωρίς λόγον καί 
χωρίς καμμίαν αφορμήν διεμέλιζε τόσον οίκτρώς τήν ύπαρξίν του, ή 
όποια τίποτε δεν ώφειλε εϊς τον Θεόν οΰδ ’ εις τούς άνθρώπους, διά νά 
ζήση καί ν’ άποθάνη, όπως έζησε καί ώς άπέθανε, μέ δάκρυα καί 
πόνους καί σπαραγμόν ψυχής καί σώματος ....
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ΠΑΡΙΑΣ

ΟΕΑθΗ σύννους και ρακένδυτος, περιερ- 
χόμενος τούς δρόμους. Καί μίαν εσπέραν 
έσταμάτισεν είς μίαν γωνίαν καί έτεινε την 
χεΐρα ζητών ελεημοσύνην.

Κανείς δέν τόν έγνώριζε καί έρρίφθη είς 
τόν Καιάδαν τούτον της ζωής, άγνωστον 
πόθεν. Καί όμως βεβαίως, θά είχε παρελ
θόν. Ό βίος του τίς οίδε διά τίνων διελ— 
θών, θά είχε καί σταθμούς καί θά ύπήρ- 
ξαν καί ήμέραι καθ’ ας ήτένιζε την ζωήν 
καί αύτός εύδαίμων. Τρικυμίαι, τίς γνω
ρίζει ποϊαι, ίσως καί αύτή ή μοίρα ή 
οίκτρά, τόν έρριψαν είς μίαν κοινωνίαν, 
πένητα, πεινώντα, άπορούντα ό'λων τών 
μέσων τής ύπάρξεως, μή έχοντα πού νά 
σταθμεύση, πού νά κοιμηθή.

Είχεν δ'λας τάς άνάγκας τών κοινών θνητών, καί ούδέ άποθεν τά 
μέσα τής ίκανοποιήσεώς των. Έζήτησε δίς ή τρις εργασίαν, άλλ’ άπε- 
διώχθη.

ΤΗτον ήρεμος, γλυκύς, καί ώσεί τριακοντούτης. Έφαίνετο δέ πλέον ή 
μεσήλιξ. Ή ζωή τόν είχεν αφανίσει. Έκρουσε μίαν εσπέραν τήν θύραν 
ξενοδόχου. Έκαμνε ψύχος έξω φοβερόν. Ό δυστυχής έπείνα, καί έπύρεσ- 
σεν. Έρρίγη δέ καί συνεκρούοντο αί σιαγόνες του.

— Είμαι άρρωστος. Μίαν γωνίαν θέλω διά ν άναπαυθώ. Έξεδιώχθη. 
Τότε έπροχώρησε, κάτι ψιθυρίζων, πρός τήν μεγάλην οδόν ’Αθήνας- 

παρέπαιε καί έκλονίζετο.
Αίφνιδίως έσταμάτησε. Δέν άντεΐχε πλέον.
Καί ώσεί λαμβάνων άπόφασιν έσχάτην, έκλινε τό σώμα του ήρέμα, 

καί έξηπλώθη έπί τού πεζοδρομίου.
Μετά δέκα λεπτά έκοιμάτο. 
Έν μέση όδώ ό απόκληρος.
Καί τό ψύχος φοβερόν, έκαμνε τούς διαβάτας νά φεύγωσι τρέχοντες 

πρός τήν θερμήν των στέγην.
’Έπιπτε χιών πολλή. 
Ή νύξ φρικαλέα.
Καί ό ΓΙαρίας ύπνωττεν έπί τού μαρμάρινου πεζοδρομίου.

α σ s
Τήν έπομένην περί τά χαράγματα, όταν έφώτισεν ό ήλιος τήν γήν, 

φύλακες τής δημοσίου ασφαλείας διερχόμενοι, εύρον τόν άνθρωπον. 

έκεϊνον έξηπλωμένον έπί τού πεζοδρομίου καί είς τήν ιδίαν θέσιν. 
Τόν ώθησαν.
Αύτός ακίνητος.
Ήτο νεκρός. Είχεν άποθάνει έκ τού ψύχους.
Λεπτή χιών, τού περιέβαλε τό σώμα ώσεί σάββανον. Ή κόμη του 

άπέσταζε περί τό μέτωπον, ώσεί ιδρώτα αγωνίας.
Ήτον ή άναλυομένη παγερά χιών-.
Τόν άνήγειρον έκείθεν καί τόν έθηκαν είς φορτηγόν άμάξιον. Μετ’ 

ολίγον είς τό νεκροταφεΐον, ό νεκοοθάπτης έκάλυπτε μέ τό βαρύ καί 
μαύρον χώμα τό δυστυχές σαρκίον του.

Καί τίποτε δέν έγνώσθη έκ τής ιστορίας τής ζωής του, δπως τίποτε 
δέν έσχολιάσθη διά τού θανάτου του. Ούτε δύο πήχεις καν ύφάσματος 
εύρε'θησαν νά σαββανώσωσι τό σώμα του, καί ό άγνωστος παοήλθεν,δ’πως 
ήλθε, δύστυχος Παρίας καί απόκληρος τής τύχης έσχατος.

Άλλ’ ή ιστορία τού θανάτου του, άνακεφαλαιοϊ τήν ιστορίαν τής 
ζωής του. Άπέθανεν δπως καί έζησε, θύμα τού θανάτου, ώς ύπήρξε θύμα 
τής ζωής, περιπτυξάμενος άμφότερα είς τήν ύστάτην νύκτα τής ύπάρ- 
ξεώς του. Έζήτησε τόν θάνατον είς τήν ζωήν, καί ταύτην είς τόν θάνα
τον, καί έξηυτέλισεν άμφότερα, καθ’ήν στιγμήν ήπλοΰτο έπί τού πεζο
δρομίου ασθενής διά νά εύρη θεραπείαν, άποκαμωμένος διά ν’ άναπαυθή. 
Ήπλοΰτο είς θανάτου κράββατον καθ’ ήν στιγμήν ένόμιζεν δτι έκοιμάτο 
ύπό λωτόν ζωής καί έν τή τρομακτική συγχύσει ήν ύφίσταντο έν τή 
ψυχή αύτοΰ, ζωή καί θάνατος, συνετελέσθη τό έν μέρος τής οίκτράς είκό- 
νος τής έλεεινής ύπάρξεως.

Τό έτερον αποτελεί ή αηδής δψις τής άνθρωπότητος, άρνηθείσης νά 
σώση ένα δυστυχή έκ τού θανάτου. Διότι τού ήρνήθη στέγην δταν τήν 
έζήτησεν. G G S

Είναι τούτο μία τραγωδία τής ζωής έκ τών φοβερωτέρων. Άνθρωπος 
άποθανών έκ πείνης καί έκ ψύχους, δίχως ό νεκρός του νά τύχη ούτε 
σαββανώματος.

Έάν ή φράσις αύτη χαραχθή έπί τού τάφου του, πόσων τό βήμα δέν 
θ’άνακόψη, καί πόσοι δέν θά σταματήσωσι περίσκεπτοι, ζητοΰντες νά 
διίδωσι τό βάθος δλον τό άπέραντον τής τραγωδίας, ήτις έτελέσθη είς τά 
βάθη τής ψυχής τού δυστυχούς έκείνου, καθ’ ήν ώραν αύτη έγκατε'λιπε 
τό έξηυτελισμένον του σαρκίον.

Καί δμως τί σημαίνει! Ό κόσμος απαθής βαδίζει καί αμέριμνος. Καί 
θά παρέλθη ό χειμών καί τό έαρ θ’άνθήση καί θά βλαστήσωσι τά ρόδα 
καί οί ϊασμοι, καί δέν είναι παράδοξον ν’ άναπτυχθή καί έν περικαλλές 
φυτόν έπί τού τάφου τού ΓΙαρίου τούτου τής ζωής, δστις άπέθανεν έκ 
ψύχους έπί τού πεζοδρομίου.

’Ώ ! Αύτή ή φιλοσοφία τής ζωής !



ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ

Κ.ΑΙΕΝ ύπό την σεμνήν κυπάρισσον, φω- 
τίζουσα τόν τάφον, ή κανδήλα πένθιμος. 
Ιίαρέκει έπαιζον παιδία μέ την κεφαλήν 
ενός νεκρού, καί γύρω της έσκόρπα ή αν
θούσα φύσις άρωμα ζωής. Αΐγόκλιμα τόν 
τάφον περιστέφον, άνέδιδε μετ’ αύθάδους 
οργασμού τούς μαγικούς του κάλυκας, καί είς 
κισσός μετά στοργής ένηγκαλίζετο την κρύαν 
πλάκα.

Ύπ’ αύτήν άπό πολλού, ύπνωττε τόν 
ύπνον τών νεκρών, μία ζωή. Μία παρθέ- 
νος ζήσασα δσον της χαραυγής τά κρόκινα 
ανοίγματα : Και έπ’αύτής γονυπετής ώραία 
μία άλλη, ίσως αδελφή, άπέτινε μ.νημόσυ- 
νον πρός την ψυχήν έκείνην. Καί αύτη ήν

ώραία. Ώς προσηύχετο έκεϊ, καί έπιπτον έπάνω είς τήν κόμην της τού 
συμπαθούς λυκόφωτος αί πρώται ζωηρά! φωτοσκιαί. καί έχρωμάτιζον 
μέ πένθους μελανήν σκιάν τήν άπαστράπτουσαν έκ κάλλους καί νεότη- 
τος μορφήν της, ώμοίαζεν ώσεί ψυχήν δραπε'τιδα τών τάφων πάναγνον, 
έπισκοπούσαν έν τώ μέσω τού θανάτου, τήν ζωήν.

Ή κανδήλα έκαιεν αείποτε, καί έπαιζον παρέκει τά παιδία, και έμο- 
σχοβόλει τό αϊγόκλιμα, καί έθαλλε γεμάτος άπό σφρίγος ό κισσός, καί 
ή παρθε'νος έκυπτε περιαλγής έπί τού τάφου.

Άνήγειρε μίαν στιγμήν τήν κεφαλήν, έπεδιώρθωσε τήν κόμ.ην της όλί
γον, καί σκορπούσα είς τόν τάφον δε'σμην ρόδων, έκινήθη, ΐν’ άπομα- 
κρυνθή. Οί οφθαλμοί έφαίνοντο ώσεί δακρύοντες : Έπροχώρησεν ολίγα 
βήματα, άλλ’ αΐφνιδίως έσταμάτησεν. Ενώπιον της ϊστατο άνήρ μ’ έν 
μειδίαμα χαράς έπάνω είς τό πρόσωπον.

Καί έκείνη έμειδίασε περιχαρής, καί έτεινε τήν χεϊρα.
— Ώ ! Σάς έπερίμενα.
— Έβράδυνα ολίγον.
Μέ περιπεπλεγμένους τούς βραχίονας έβάδισαν, πρός τά όπίσω στρέ- 

φοντες τό βήμα. Τά χείλη τής παρθένου τά προ μικρού έπί τού τάφου 
προσευχόμενα, έκινούντο νύν είς λόγους τρυφερούς. Έκεϊ τού τάφου όπι
σθεν, ήπλούτο κάθισμα έν μέσω δύο κυπαρίσσων. Καί έκάθισαν έκεϊ.

"Ηπλου τάς σκιάς αύτοΰ βαθείας ήδη τό λυκόφως, καί προέβαλλεν ή 
νύς. Ό γέλως τών παιδιών τά όποια έπαιζον μέ τό κρανίον τού νεκρού,

μέχρι τών δύο τούτων νεαρών ύπάοξεων τόίάντήχει χαριέστατος, καί μία'5αύρα έλαφρά, έσειεν απαλά τάς κορυφάς 
τών κυπαρίσσων καί έφερε ~ ....  -α

άρωμα τών νεκρανθέμων.
'Η σελήνη πλήθουσα, 

έλουε μέ πλούσιας μελιχράς 
άκτϊνας τήν νεκρόπολιν, 
καί έπαιζε μέ τάς σκιάς 
τών δένδρων.

(afe

Ψίθυροι μόνον άπαλοί 
άνήρχοντο άπό τά χείλη 
των, καί ήσαν περιπεπλεγ

μένοι οί βραχίονες, καί 
έψαυε τάς παρειάς ή κόμη, καί έκίνων 
φρίσσοντα τά χείλη. Μία έκστασις άστέρων 

είς τόν ούρανόν έπάνω : Μία άλλη κάτω είς 
τήν γήν ύπό τό φύλλωμα τών κυπαρίσσων, 
ύπό τής νυκτός τάς πρώτας περιπτύξεις, 
μέσα είς τήν αίωνίαν κατοικίαν τών νεκρών 
καί παρά τά γυμνά κρανία.

Ή σελήνη πάντοτε έφώτιζεν, ή νύξ 
προεχώρει όλονέν, καί τά παιδία έπαιζον.

Και οί δύο των άκόμη συνωμίλουν ....Κάτι τι ήσθάνθη αίφνης ή παρθένος νά 
κυλίηται ύπό τούς πόδας της. Έξέτεινε τήν 
χεϊρα, καί άπέσυρεν αύτήν μέ φρίκην.

Οί άβροί της δάκτυλοι προσέψαυσαν τό 
γυμνόν κρανίον τού νεκρού, δπερ διαφυγόν 
άπό τάς χεϊρας τών μικρών, έκυλίσθη μέχρι 
τών ποδών τών έραστών έκείνων.

Άφήκεν έλαφράν κραυγήν.
— Τί φρίκη !
—Έγέλασεν έκεϊνος. Τήν περιεπτύχθη 

πεφοβισμένην μέ τούς δύο του βραχίονας καί 
έσφιγξεν αύτήν έπί τοΰ στήθους του.

Τού έμειδίασεν έκείνη, άνατείνουσα τό 
βλέμμα είς τό βλέμμα του, καί περιέβαλλε 
μέ τόν βραχίονα τόν τράχηλόν του.

. . . Καί προεχώρει όλονέν ή νύς, καί 
τά παιδία είχον έξαφανισθή, καί όπισθεν 
παρθένου ή κανδήλα έκαιεν, αλλά μέ φώς ωχρόν καί πάσχον, ήμιεσβε—
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. . . ΤΗτον ήδη νύξ.'Η ώρα των νεαρών καί του φωτός των τάφων. 
Καί έμίανε καί ταύτην ή ζωή, άκολασταίνουσα παρά τό ιερόν της, καί 
κατέσβυνεν έκείνο ή σελήνη, ή φωτίζουσα τούς έρωτας των ζώντων.

’Ώ. 'Η ασέβεια εκείνη τής ζωής, καί τό μαρτύριον του τάφου ....

5

δψιν μου, ότι ομιλώ πρός άνδρα ώριμον τον νουν καί 
αισθήσεις, πρός άνδρα βαρυθέντα πλέον νά βυθίζητα 
νέφη, καί εις κύματα ρωμ,αντισμοΰ καί ίδεολογι 
διά τοΰτο θέλω νά σου ερμηνεύσω τήν ζωήν, 
τήν παρουσιάσω, *—' 
κατά τάς φρένας 
ούτε 
ούτε
Και

ΑΙ μετά ταϋτα τί ; Εύρίσκεσαι ακόμη 
εις τήν ευτυχή εκείνην ήλικίαν τάχα, 

ήτις βλέπει ό'λα ρόδινα τριγύρω της καί ή όποια τυφλώς 
έχει πρός τόν κόσμον καί πρός τήν ζωήν, και ζή μέ τάς 
ελπίδας υ.όνον καί τάς απογοητεύσεις ; "Εχω πάντοτε ύπ’ 

' - ■ ' ' ’ :άς

,ηται εις
'ας. Καί 

. , καί νά σου
όποιαν τήν άντιλαμβάνομ.αι έγώ ό ύγιής 
τά αισθήματα καί τάς άρχάς, έγώ ό 

ούτε πουριτανός, ούτε πεσιμιστής καί 
συρμ.όν πεπορωμένος ή απογοητευμένος.

. νά σημειώσης ακριβώς τους 
έκ τής ύγιοΰς καί αληθούς του

ίδεαλιστής, 
κατά τον 
θά κάμης κάλλιστα

λόγους μου, διότι μόνον ί...... .  ... ....... ..... , __
συνθηκών του άντιλήψεως. δύνασαι νά μορφώσης ύγιεϊς καί 

άρχάς, καί μόνον, έάν συνειθίσης ν’ άντιλαυ.βάνησαι αυτόν ώς
βίου καί τών <
αληθείς άρχάς, και μυνον, sav ouveiviar^ ν αντιλαμΛ>ανησαι αύτόν ώς 
έχει, θά σωθής άπό τάς τρικυμίας τών άλληλοσυγκοουου.ένων αντιθέ
σεων, αί όποϊαι έν καί μόνον έχουσιν έν τέλει αποτέλεσμα, νά σου συν-

ρικυμίας

I
τρίψωσιν ύπό τήν πελωρίαν τής άληθείας τής ζωής μυλόπετραν, όλα τά 
ιδανικά καί τάς ποιητικάς έξάρσεις σου. Τί τότε έχεις νά κερδίσης ;

Καί ό φίλος μου — ό εύθυμος καί αγαθός καί σώφρων καί χρηστός καί 
ευτυχής έκεϊνος φίλος μου — έγέλασε τό άγαθώτερον έκ τών μειδιαμά
των του, καί τύπτων μοι τό γόνυ έλαφρώς.

— Eivat ώραία, είπεν ή ζωή.'Ωραία ώς ό ουρανός τήν άνοιξιν, καί 
έγώ τήν θεωρώ ώς τό καλλίτερου άπό τά δώρα τοΰ Θεοΰ. Δεν ύπάρχει 
τίποτε ώραιότερον άπό τοΰ νά ζής, άλλά νά ζής γνωρίζων ακριβώς παν 

I δ,τι περιβάλλει τήν ζωήν σου, καί έχων έσχηματισμένην, ασφαλή πεποί-
θησιν καί γνώμην έπί δλων. Τότε δεν πλανάσαι εις νοσηράς ιδέας, ούτε 
παρασύρεσαι εις φληναφήματα, τότε δεν μελαγχολείς καί ούτε απογοη
τεύεσαι. καί τότε δεν αύτοκτονεϊς, ούτε περιφρονείς τόν κόσμον. Τότε ζής 
άληθινά. Τότε καί μόνον τότε, λατρεύεις τόν Θεόν κατά πεποίθησιν, καί 
τρέφεις σεβασμόν πρός τήν τιμήν, καί έκτιμας τόν άλλον, καί άγαπας 
τόν εαυτόν σου. Τότ’ έχεις πατρικά αισθήματα καί γνωρίζεις νά λατρεύγις 
τήν γυναίκα καί νά ποθής αύτήν, καί είσαι σύζυγος καλός, πατήρ καλός, 
καί άδελφός ή καί υιός καλλίτερος. Τότε είσαι άνθρωπος ισόρροπος καί 
τότε έχεις καί προορισμόν. Καί βεβαιώσου, δτι έάν τό μέλημα τοΰ οίκου 
καί του σχολείου ή φροντίς, ήσαν νά παρουσιάσωσιν εις τούς ανθρώπους 
τήν ζωήν ύπό τήν άληθή της έποψιν, καί νά διδάξωσιν αύτούς τί άκρι- 
βώς σημαίνουσιν αί λέξεις, έργασία καί συνείδησις, τότε σέ βεβαιώ τά 
έθνη δεν θά ειχον πλέον φυλακάς, θά κατηργοΰντο τά φρενοκομεία, καί 
οί νεκροθάπται καί οί ιατροί, θά μετεβάλλοντο εις ξυλοκόπους ....

Ό φίλος μου έσιώπησε στιγμάς τινας, καί έρριψε ρεμβόν τό βλέμμα 
του μ.ακράν πρός τόν ορίζοντα τόν γαλανόν, τόν συγχεόμενον έν τώ 
λυκόφωτι, μέ τής θαλάσσης τήν κυανήν φωτοσκιάν.

— . . . «Τί ώραϊον πράγμα, είναι, νά γνωρίζης τήν ζωήν ! Πόσον 
τελείως θέτεις κάθε πράγμα εις τήν θέσιν του, καί πώς δέν σ’ έπηρεάζουσιν 
αί δυστυχίαι, καί πώς σέ θωρακίζει τής ψυχής σου ή ισχύς, κατά τής 
πάλης τής ύπάρξεως. Καί τί άπλή τής φιλοσοφικής ταύτης ζητήσεως 
ή βάσις ! Εγεννήθης εις τόν κόσμον έν μέσω άπεράντων εκατομμυρίων 
άλλης ζώσης ύλης. Ίδέ καί άντέγραψον πιστώς τούς νόμους τούς άναλ- 
λοιώτους τής μεγάλης φύσεως. Ιίροσάρμοσον τάς άπαιτήσεις καί άνά- 
γκας τής ζωής σου πρός αύτούς, διάπλασσον τό φιλοσοφικόν σου 
σύστημα έπί τή βάσει τούτων, καί θές τά θέμεθλα τοΰ φυσικού καί τοΰ 
πνευματικού σου βίου έν συγκερασμώ μεταςύ τούτων καί τών άναγκα- 
στικών φραγμών, ούς ή κοινωνία όπου ζής, έδημιούργησε διά τήν 
ύπαρξίν της. Λάβε πρό τών οφθαλμών σου τό βραχύ καί πρόσκαιρον 
έκάστου πράγματος, καί κανόνισαν άρχάς άναλλοιώτους ».

Μέ ήτένισεν ένταΰθα πρός στιγμήν καί διαγιγνώσκων εϊς τούς οφθαλ
μούς μου τόν άγώνα δν κατέβαλλον διά νά έννοήσω τήν φιλοσοφίαν του.
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— «Εξηγούμαι, είπε. Σου συνέβη βέβαια νά συνάντησης εις τόν βίον 
σου, ώραίαν καί περιπαθή γυναίκα, καί άναμφιβόλως έχεις είς την ράχιν 
σου παθητικόν ερώτων, ίσον μέ τά έτη σου. Είσαι εύτυχης βεβαίως, η 
διά νά είπω κάλλιον έχεις τό σπέρμα της ύγιοΰς φιλοσοφίας της ζωής 
έν σοί, και εάν ούδέποτε συνέπεσε νά αίσθανθής άπογοήτευσιν καί θλίψιν, 
τοΰτο, διότι άνεκάλυπτες ύπό τόν πέπλον τόν αίθέριον δν σύ έξύφανες 
διά την κόρην τών ερώτων σου, την άηδή πραγματικότητα, ήν ούδαμώς 
προέβλεπες η έφαντάζεσο καί τούτου ένεκα καί περιεφρόνεις.Άλλά ύπόθες 
δτι είχες συνειθίσει νά νομίζης την γυναίκα, ώς έν δν ύπερφυές, μετέχον 
του άύλου της δημιουργίας, κάτι τι πνευματικώς πληρούν τους δ'ρους 
της ζωής σου. "Ω ! Φαντάζομαι την δυστυχίαν σου, καθ’ ην ημέραν 
άποθηλυκώνων τό ίμάτιον, θά έβλεπες γυμνήν την σάρκα, σάρκα μόνον, 
ροδαλήν, σφριγώσαν έκ ζωής, καί μεθυσμένην έκ της προσδοκίας. Πώς 
θά έτιλλες την κόμην και θά έφευγες οίκτράν άράν άφίνων κατά τού 
γυναίου, δπερ τόσον ϊταμώς κατεσυνέτριψε τά ιδεώδη .της ψυχής σου.

Είπε μου όμως τίς θά έπταιεν ; Σΰ είχες την άξίωσιν ν’άλλοιώστ,ς 
τούς θεσμούς της φύσεως, καί ύπεράνω των νά θέσης τάς φαντασιοπλη
ξίας της ψυχής σου, καί τά ιδεώδη τά μωρά, όσα έγέννησαν έντός της 
κεφαλής σου, οί καπνοί της ατελούς σου διαπλάσεως, οί συσκοτίσαντες 
τόν νούν σου μέχρι τού σημείου, ώστε νά μ.η άντιληφθή τήν άλήθειαν 
τής φύσεως. Βεβαίως είχες τό δικαίωμα νά πλάσσης τό ιδανικόν έν τή 
ψυχή σου- καί έγώ δστις σοΐ ομιλώ αυτήν τήν ώραν, έχω δ'λην τήν διά— 
θεσιν νά ψάλλω τούς ωραίους οφθαλμούς, ή τά ήβώντα στήθη, κόρης ή 
καί γυναικός, να μεταρσιωθώ είς κόσμους απαλούς ονείρων, καί νά ζήσω 
μέσα είς τά σύννεφα. Άλλ’ είς τό βάθος τών ποιητικών μου τούτων 
διαλογισμών, άφίνω άκεραίαν τήν ύπόστασιν τής αλήθειας τής ζωής: Καί 
καθ’ ήν στιγμ.ήν θά ϊδω τό ιδανικόν μου νά συντρίβηται, σέ βεβαιώ δτι 
θά μειδιάσω διά τό περίεργον τού πράγματος, καί έάν είπω κρίμα, ό 
οίκτερμός θ’ άπευθύνηται πρός τήν ψυχήν μου μόνον, ή όποια παρερμή
νευσε τά πράγματα ».

«Γεννάσαι είς τόν κόσμον αίφνης έρημος προστάτου, ορφανός, πτω
χός, άνίσχυρος. Έν τή ψυχή σου άνυψοΰνται πόθοι, όνειρα, ιδανικά 
πελώρια.Έχεις φιλοδοξίαν τεραστίαν, έπιδκόκεις τά μεγάλα, αισθάνεσαι 
νά πνίγηται τό πνεύμα σου έντός τού στενού χώρου τού κρανίου σου. 
’Έχεις όνειρα νά γείνης πλούσιος, νά χαρακτηρισθής σοφός, ή καί 
ν άποθάνης ήρως. Κάλλιστα. Διά νά έχης δλας ταύτας τάς ιδέας έν τή 
κεφαλή σου, θά έχης καί πολύ ή ολίγον είς τά στήθη σου, τό σθένος νά 
τάς πραγματοποίησης. Τό στάδιον ανοίγεται έλεύθερον προ σοΰ, ό κόσμος 
όλος σού άνήκει, καί είς τήν πάλην ούδείς σοι διαμφισβητεϊ τά δικαιώ
ματα, δπως κατέλθης. Άλειψε τό σώμα σου μ’έλαιον, τάνυσον τούς 
μύς τών βραχιόνων σου καί μάρς.

"Ηρχισες. Προσέκοψες άπό τό πρώτον βήμα- μή δειλιής, άλλ’ έξα-

κολούθησον. Έχων καταστρωμένον ασφαλώς τό πρόγραμμά σου καί 
βελτιών αύτό μέ τάς έκάστοτε άνάγκας τού άγώνος, βαίνε πάντοτε 
ήρεμα, άπαθώς, δίχως νά σε κουράζη τίποτε. Θά σού συμβή νά φθάσης 
είς τό τέρμα, άλλά θά συμβή πολλάκις καί νά σταματήσης ή νά πέσης 
κατασυντετριμμένος είς τό έδαφος. Έ ! Τί μέ τούτο ; Τότ’ έννόησον 
καλώς, δτι ύπάρχει ή αίτια τού προσκόμματος’ ύπάρχει ή έν σοί, ύπερ- 
τιμώντι τάς δυνάμεις σου, ή έκτος σού, κατά νόμον φυσικόν, ή δπως 
λέγουσι μοιραϊον. Κατά τόν αύτόν άπαραλλάκτως νόμον, καθ’ όν δύο 
ισοϋψή καί ισοδύναμα δενδρύλλια, παραλλήλως καί συγχρόνως έκβλα- 
στήσαντα, ή φύσις άλλως προορίζει. Καί τό μεν μικρόν είσέτι παρασύρει 
θύελλα καί καταιγίς καί αφανίζει, ή κατατρώγει ζώον τι καί καταστρέ
φει, τό δέ άνδρούται καί ένδυναμώνεται, καί είναι μετ’ ολίγον δρΰς 
πανύψηλος καί ισχυρά, ύβρίζουσα τά σύννεφα, καί πτύουσα τόν κεραυνόν 
τής καταιγίδος.

Έάν έφθασες καλώς; Θά ϊδης έκπληρούμενον έν ό'νειρον, διά νά σχη- 
ματίσης άλλο παραχρήμα, πρός δ θά τείνης ές άεί άγωνιζόμενος, έ’ως οΰ 
πέσεις. ’Έπεσες άμέσως έξ άρχής : Πάλαισον ακόμη μέ δσην έχεις δύνα- 
μιν μέχρι τού τέλους. Ούτος ό προορισμός, καί ούτος ό νόμ.ος. Πάλη καί 
φθορά. Προορισμός τής φύσεως καί νόμος τής ζωής. Άπό τήν πτώσιν 
σου θά έγερθή είς άλλος, άπό τήν ήτταν σου είς άλλος θά νικήση, καί 
άπό τήν νίκην τούτου άλλος θά καταστραφή. Ό νόμος ό αιώνιος τής 
φύσεως.

Καί ε’ίτ’ είς τήν νίκην, εϊτ’ είς τήν ήτταν, έχε τό συμπέρασμα άεί- 
ποτε ύπ’ ό'ψιν σου. Τά πάντα πρόσκαιρα, τείνοντα δλα είς φθοράν καί 
έκλειψιν. Κανόνισον μόνον τάς διαθέσεις σου,μέ τάς άνάγκας τάς κοινω- 
νικάς. Ακολουθών τόν δρόμον σου, μήν άλλοιώνεις τάς συνθήκας τής 
ζωής. Διότι τότε μόνον είσαι δυστυχής. Έν πάση άλλη περιπτώσει, 
έχων ύπ’ ό'ψιν τό δόγμα τούτο τής φιλοσοφίας, καί άκολουθών τήν βάσιν 
ταύτην τής κοινωνικής ζωής, θά ύπάρχης ήσυχος είς τήν συνείδησιν τήν 
ίδικήν σου καί τών άλλων, θά τιμής τόν εαυτόν σου πάντοτε καί θά σε 
έκτιμοΰν οί άλλοι, και θά γελάς κατευχαριστημένος, συναισθανόμενος δτι 
άγωνίζεσαι καί σύ έντίμως καί μέ τάς δυνάμεις σου, μέσα είς τό παν- 
δαιμόνιον αύτό τής αιώνιας πάλης καί τής αφθόρου φθοράς».

«Έκ τών εκατόν βεβαίως είς θά έπιτύχη. Οί 99 άλλοι είναι οί 
παράγοντες έκείνης τής έπιτυχίας. Άλλ’ είτε είσαι ό έπιτυχών, είτε 
καί είς τών παραγόντων μόνον, έκτελεϊς έπί τής γής προορισμόν. Ούτως 
άπό τής άφηρημένης ταύτης φιλοσοφικής άπόψεως, είσαι έν τάξει. Άπό 
τής άλλης δέ τής άνθρωπίνης, τής ύποκειμ.ενικής, θά ήσαι πάλιν. Αρκεί 
είς δ,τι δύνασαι νά έπιτύχης σήμερον, έλπίζων μείζονα διά τήν αύριον. 
Πάντως έπί τή βάσει τοιαύτης προσδοκίας καί πονήσεως, θά έχης άγα- 
θόν συμπέρασμα. Ή αύριον θά σ’ εύρίσκη δροσερόν καί εύθυμον, ϊνα
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έπαναρχίσης τον αγώνα.. Τί τούτου κρεϊσσον ; Κατέστησες τό πνεύμά σου 
καί την ψυχήν σου αυτάρκες ; ’Ιδού ή λύσις».

Καί μειδιών αείποτε.
«Ή λέξις εύτυχία, είναι λέξις άφηρημένη λίαν 

καί κενή. Καθ’ ην στιγμήν ήσθάνθης τό εγώ σου 
ίκανοποιούμενον, ήσθάνθης καί την ευτυχίαν έν όλη 
τη έκφάνσει της. Τό εγώ λοιπόν αύτό δύνασαι νά 
τό διαπλάσσης ύγιώς, νά τού γνωρίσης την αλήθειαν 
του βίου, καί νά τό πείσης ότι του καθήκοντος ή 
επιδίωξις προ πάντων, είναι ό προορισμός του ; 
Έτελείωσες. Τό καθήκον πάντοτε τό έκτελείς έφ’δ'σον 
βαίνεις τήν οδόν, ην άνωτε'ρω έλεγον. Καί ιδού 
πώς είσαι ευτυχής.

Άλλ’, έςηκολούθησεν, όλοι οί άνθρωποι συντρί
βονται συνήθως επί του σκοπέλου τούτου. Είς έκα
στος πλάσσει έν ιδανικόν τοιοΰτον η τοιοΰτον. Νά 
τό έπιτύχη καί καλά. Είς τάς 99 περιπτώσεις, 
όπως έλεγον επί τών 100 αποτυγχάνει. Καί ιδού 
τότε ό απαισιόδοξος φιλόσοφος, του βίου ό πεσιμι
στής, ό πεπωρωμένος άνθρωπος, ό άνοίγων τάς 
θύρας της ειρκτής η τοϋ φρενοκομείου, οσάκις δεν 
καταρρυπάνη την άγνότητα της φύσεως, μέ τον 
σκορπιζόμενον δι’ ενός πιστολιού, άνισόρροπον εγκέ
φαλόν του. Ιδού τότε άναικύπτουσα δυνάμει τών 
ανθρώπων τούτων, ή νοσηρά φιλοσοφία της ζωής, 
ή παρασύρουσα την πρόοδον, ή οπισθοδρομούσα την 
οδόν της έξελίξεως, ή φονεύουσα τάς φρένας καί ή 
φθείρουσα τελείως την συνείδησιν. Τί θά εϊπη τάχα 
ατυχία της ζωής καί τί άπογοήτευσις τού βίου ; Ό 
κόσμος βαδίζει άναλλοίωτον τόν δρόμον του, καί 
ακολουθεί ή φύσις τούς άπαραγράπτους νόμους της. 
Τις είσαι σύ ό δοκιμάζων ν’ άλλοιώσης ταύτα ;

Θά συντριβής άναμφιβόλως ύπό τάς μωράς ιδέας 
σου καί θά έςακολουθηση ή ζωή την τροχιάν της, 
αδιαφορούσα διά την ύπόστασίν σου. Τό μόνον δπερ 
διαπράττεις, είναι ότι σταματάς τήν πρόοδον, καί 
επιβραδύνεις τήν ημέραν, καθ’ ήν είς έκαστος θά 
εύρη σταθεράν τήν θέσιν του έν τη ζο>η καί θά 
παύση πλέον ό άγων αύτός ό φοβερός, ό πλήρης 
άχθους, καί άτέομων » . . .

Έσιώπησεν εδώ στιγμάς τινας ό φίλος μου. Καί είτα μεταβάλ- 
λων τόνον.

Μ
— «Τί αξίαν έχουσιν οί λόγοι, αί μεγάλαι φράσεις, καί αί επιδείξεις 

αί μωραί ; Συνείθισον νά βλέπης πάντοτε γυναίκα, τήν γυναίκα. Δηλαδή 
έν όν όπως καί σύ, μέ διαφορετικήν μόνον διάπλασιν τού σώματος, διά 
λόγους φυσιολογικής ανάγκης. Μήν τής δίδεις σημασίαν ής στερείται 
έντελώς. Σεβάσθητι αυτήν κατά τούς νόμους καί θεσμούς τής κοινω
νίας : Δός της δ,τι απαιτεί δυνάμει τών συνθηκών αύτών, διά νά λάβης 
παρ’ αύτής, δ,τι οφείλει νά σού δώση. Τίποτε πλειότερον. ’Άν ήναι 
έρωμένη, σύζυγος ή μ.ήτηρ, ό αύτός ισχύει νόμος. Ή κοινωνία έχάραξε 
καθήκοντα καί δικαιώματα. Τηρών τά μέν, οφείλεις νά διεκδικής τά δέ. 
Διεκδικών δέ ταύτα, τήρει ασφαλώς έκείνα. Είσαι είς ισορροπίαν τότε. 
’Αλλά τό νά φαντάζησαι αύτήν ύπερφυές τι όν, μέ δύναμιν καί μέ 
προορισμόν καί μέ σκοπόν άλλοίον τού πραγματικού της, είναι τό αύτό 
ώς νά πλάσσης ασφαλώς τήν δυστυχίαν σου. Διότι έκτρέφεις τό έγώ σου 
μ’ έλπίδας ανέφικτου ίκανοποιήσεως, καί είναι φοβερόν νά μήν τό ικα
νοποίησης μετά ταύτα, τό πειναλέον τούτο μεγαθήριον.

Θ’ άδικήσης δέ καί τήν γυναίκα ούτω, καί θά γείνης μισογύνης, καί 
θά παύσης νά αίσθάνησαι τί θά εϊπη έρωμένη, μήτηρ, αδελφή ή σύζυ
γος. Πράγμα φρικαλέον, οδηγούν είς πόρωσιν ψυχής καί πνεύματος. 
Καί ό άνθρωπος ίσορροπών οφείλει όλα νά τά σέβηται, είς όλα νά 
πιστεύη, άλλα νά μή πλανάται άπολύτως ύπ’ ούδενός, ύπέρ πάντα 
απολύτως θέτων, τήν λογικήν φιλοσοφίαν τής ζωής».

«Καί ήδη τί ακόμη θέλεις ; Μέ τάς ύγιεϊς αύτάς άρχάς, δι’ ών σέβε
σαι εαυτόν άείποτε, σέβεσαι καί τούς άλλους. Ή ύποκειμενική έκτίμησις 
συνεπάγεται ούτως άναγκαίως τήν άντικειμενικήν. Καί ούτως εύρίσκε- 
σαι άείποτε έντός τών νόμων τών κοινωνικών, όπως εύρίσκεσαι έντός 
τών φυσικών τοιούτων καί τό έμ.βλημα τού βίου σου «έντιμος αγών» 
εξασφαλίζει τόν άρτον σου. Διδάσκεσαι ούτω διά μιας τά τρία πράγματα, 
τήν έργασίαν, τήν συνείδησιν, καί τήν γυναίκα: Καί πλέον είσαι άσφα- 
λής. Τί άλλο θέλεις ;»

Καί έξηκολούθησεν.
«Βάδιζε τόν δρόμον σού έντίμως, κρατών ύπερηφάνως ύψωμένην τήν 

σημαίαν τού καθήκοντος. Θά σού συμβή νά πε'σης’ άλλα δέν θά κατα- 
συντριβής’ θά έγερθής καί πάλιν μέ ύψηλά τήν κεφαλήν, καί όταν τέλος 
πάντων φθάσης είς τό τέρμα τής ζωής σου, θά δυνηθής ν’ άποχαιρε- 
τίσης ταύτην ύπερήφανος, καί ήσυχος ότι έπετέλεσας τόν έπί γής προο
ρισμόν σου».

Καί έσηκώθη άπό τήν θέσιν του ό φίλος μου. *Ητο πλέον νύξ καί έβαί- 
νομ.εν προς τόν σταθμόν σιωπηλοί. Εκεί όταν έφθάσαμεν, άνέκοψε τόν 
δρόμον μας ρακένδυτον παιδίον.

— Μιά πεντάρα γιά ψωμί ! !
Έσταμάτισα τότε καί ήτένισα τον φίλον μου περιλύπως. Τόν είδα νά 

δακρύη καί νά μέ άρπάζη μέ ορμήν έκ τού βραχίονας.
Ιωα,ννου Αρςενη "Ποικίλη Στοα„ 32ον
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— « Νά μου λέγη δ'λη ή φιλοσοφία, μου. Την θραύει εν ρακένδυτον 
παιδίον έπαιτούν έν μέσαις νύκταις εις τούς δρόμους. Έρωτας τί όφε- 
λούν οί λόγοι μου, και τί θ’ άπογείνη τό παιδίον τοΰτο ;

Τούτο έρωτας, δεν είναι άληθές ;
Πολύ καλά: Καί έγώ λοιπόν σοΰ λέγω, ό'τι, έάν, καθ’ ήν ημέραν ό 

πατήρ τοΰ άτυχούς αυτού παιδός έσκε'πτετο δ'σα έγώ σοι είπον προ ολίγου, 
έρρύθμ,ιζε τήν ζωήν μέ τάς κοινωνικάς συνθήκας καί δεν έπλασσε 
κόσμους ύπέρ εαυτόν και τάς δυνάμεις του, ’ίσως δεν θά έβλε'πομεν τό 
δυστυχές αύτό παιδίον εις τούς δρόμους.

Καί μετά σιγήν.
«’Αλλά τί θέλεις δλα ταΰτα ; Έφ’ δσον ή άνθρωπότης βαδίζει, ώς 

βαδίζει, τά θύματα τής πάλης τής ζωής, θά έζαπλούνται καθημερινώς 
πρό τών ποδών της. Είναι εύχερές ν’ άνακόψης τήν πορείαν της; Νά 
τήν μ.ορφώσης,. όπως σύ κι’ έγώ τήν άντιλαμβανόμεθα ; Τότε καί μόνον 
τότε θά φθάσωμεν εις τό σημεϊον νά ίδωμεν κλειόμενα τά πτωχοκομεϊα, 
τάς είρκτάς καί τά φρενοκομεία. Πρό αύτοΰ, μ.ήν άπορης, δι’ δ,τι βλέ
πεις, καί μήν έπηρεάζεσαι. Είναι τής πλημμελούς τοΰ βίου άντιλήψεως 
τά θύματα, ό πάσχων κόσμος, άπό τοΰ βιοπαλαιστού αύτου παιδός 
έπαίτου, μέχρι τοΰ Παρίου τών ’Ινδικών δασών, άπό τής νέκρας έζ 
έρωτος παρθένου, μέχρι τής εταίρας τών καταγωγίων, καί άπό τοΰ άτυ
χοΰς αύτόχειρος, μέχρι τοΰ κακούργου όν καρατομοϋσιν.

Καί ήδη έχομεν ήμεϊς άπλοΰν τό πρόβλημα. Πώς εις έκαστος ημών 
θ’ άπομακρύνηται τών κινδύνων τούτων. "Οταν δλοι τό έπιτύχωμεν 
χωριστά εις έκαστος, καί ένώσωμεν τάς ένεργείας μας άπό κοινού κατό
πιν, τότε καί μόνον τότε, θά ίδης μεταβαλλόμενον τόν κόσμον, καί τήν 
άνθρωπότητα, πτωχέ μου φίλε, νά μήν πάσχη.Έως τότε θά βαδίζωμεν 
παντού προσκρούοντες, καί θραύοντες κατά τών βραχωδών έκείνων 
νόμων τήν φυσικής ύπάρζεως, μαζύ μέ τήν πτωχήν φιλοσοφίαν μας, καί 
ψυχήν καί σθένος καί έγκέφαλον ».

Καί συγκεκινημένος ό καλός μου φίλος, μοΰ έσφιγζε τήν χεϊρα καί 
έπήδησε μέσα εϊς τό βαγόνι τοΰ σιδηροδρομικού συρμού, δστις θά μάς 
έπανέφερεν εις τάς ’Αθήνας ....

(Έν Άθήναις, Μάβτιος 1900) ΑΝΔΡΕΑΣ X. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

χέρι
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θυγατέρα 
γλύκες.

& , ' 5 ' J3LS σώσουμε το πλασμα 
Που λάτρεψε ή καρδιά μας, 
Πώδινε στα όνειρά μας 
Τη φτερωτή στροφή.

Μς σώσουμε τδ πλασμα 
Πώχει για μάς σπαράζει, 
Ποϋ μάνα εχουμε κράζει 
Ποϋ κράζουμε άδρεφη.

Τ’ ολόχαρο τδ πλάσμα 
Ποϋ βλέπαμε εδώ πέρα
Νά φερνή ώς 
Ήμερες πλειδ

Περήφανος στδ
Κρατώ λευκή σημαία, 
Λάμπει στδ νον μου η ιδέα, 
Στα στήθη μου ·η πληγές.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

(aril

·. »: Η ΓΥΝΑΙΚΑ
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μου λόγοι, φιϋυριζόμενοι σιγά είς τό ους σου, έξηρέδιζον την φαντασίαν σου καί 
σε έκαμνον νά εύλογή ς την πρόνοιαν της φύσεως, οτι μάς έδωκε την δύναμιν τών 
αισθήσεων, τά βλέμματά σου έλαμπον άπό πόδον καί τά στή&η σου ήσϋ-μαινον άπό 
άνυπομονησίαν.

« Μέσα είς την ΰαλπωρην του δωματίου σου τά άρώματα τών ρόδων καί τών 
χειμερινών ίων έμέ&υον περισσότερον την καρδίαν, καί τό σφίξιμον της χειρός σου 
μου έλεγεν δ,τι έδίσταζεν άπό άκαιρον σεμνότητα νά μου εϊπη τό στόμα.

« Καί έτελοϋμεν έκεϊ, είς τό ημίφως τών μυστικών ωρών, μίαν άνιστόρητον 
λιτανείαν τοΰ έρωτος καί ήρχίζομεν μίαν άτελεύτητον δοξολογίαν τοΰ πάγους.

« Καί έπέρων αί ώραι σιωπηλαί καί γεμάται άπό στεναγμούς καί απηχήσεις 
φιλημάτων.

« Καί ήτον ή σιωπή έκείνη ώς εις τοΰ κάλλους καί τοΰ ίμερου αιώνιος ύμνος, ό 
όποιος άργά καί μεγαλοπρεπής άνήρχετο πρός τόν ουρανόν τής κλίνης σου.

« Καί ήθελες μέ τους γλυκασμούς τών φιλημάτων σου καί τους σπασμούς τοΰ 
σώματός σου νά σκορπίσης είς τήν άτμόσφαιραν τοΰ δωματίου σου δλην τής νεότητός 
σου τήν πληθώραν, ή οποία συνετάρασσε τήν όντότητά σου καί είς τόν λάρυγγά σου 
έπνιγε τους λόγους.

« Καί έπέρων αί ώραι σιωπηλαί καί γεμάται άπό στεναγμούς καί άπηχήσεις 
φιλημάτων.

«Ήνοιγε τότε φωτεινός ό δρόμος τής ζωής· καί έβλεπον έγώ τής γυναικός τήν 
δύναμιν, ή οποία κρατεί τήν ζωήν είς αρμονίαν καί ώς δειλός προσκυνητής έγονά- 
τιζον καί έχαιρέτιζον μέ δάκρυα καί μέ παλμόν άγιον τήν μεγάλην τής δημιουργίας 
ιέρειαν. Καί ήκουες συ τόν συνταραγμόν τών σπλάγχνων σου καί έπλαττες, ονειροπο
λούσα, τάς γονίμους είς συγκινήσεις καί γλυκύτητας στιγμας, τάς όποιας δά έγνώρι- 
ζες, όταν τό μυστήριον τοΰ έρωτός μας δά έφερε προ τών όμμάτων τής ψυχής σου 
τήν δημιουργόν σου δύναμιν.

«Άληδώς ήγαπώμεδα· καί ήτον ή άγάπη μας άκμαία καί εύρωστος- ήσαν τά 
όνειρά μας έργα καί οί λόγοι μας πλημμύρα ζωής.

« Έκρατοΰμεν τήν σοφίαν τής φύσεως καί μάς έψαυον αί πτέρυγες τής ευτυχίας. 
'0 Προμηδεύς Έρως μας έφώτιζε τόν ουδόν τής ζωής, είς τήν οποίαν είσηρχόμεδα 
κάτοχοι τών"μυστηρίων τών μάντεων καί τών πόδων τών ποιητών.

«Κυανούς διεγράφετο προ τών έκδάμβων όμμάτων μας ό όρίζων τοΰ βίου καί ή άπο- 
κρουστική πρός τήν άπόλαυσιν περίσκεψις έσφάδαζεν ύπό τήν άκμήν τής νεότητός μας.

«Ήσο συ ή μάγος οδηγός τοΰ βίου μου, καί ήμην έγώ ό φλογίζων τόν νοΰν σου 
μέ τά απαυγάσματα τής καρδίας μου.

« Καί άπελαμβάνομεν τήν ζωήν αιχμάλωτοι τών πόδων μας καί κυρίαρχοι τών 
γοητειών. ’Ησδάνεσο βαδέως τάς έκμυστηρεύσεις τών βλεμμάτων μου καί μου άπει- 
κόνιζες είς τό δμμα. σου δλας τάς όρμάς τής καρδίας σου.

« Καί συνεπληροΰτο ή ευτυχία μας μέ τήν καδαράν άντίληψιν τοΰ μεγαλείου τών 
έρωτικών μας στιγμών καί μέ τήν μέδην τών αίσδήσεων, είς τήν οποίαν έκουσίως 
έβυδιζόμεδα μέσα εις τήν σιγήν τής νυκτός.

«.Έζώμεν ώραίας ήμέρας, γεμάτας άπό τήν μυστικήν τής ζωής αρμονίαν καί άπο 
τήν δημιουργόν δύναμιν τής νεότητός. Ούτε σύ έφαντάζεσο τόν δάνατον τής γοητείας 
αυτής, ούτ* έγώ ύπώπτευον τήν στείρωσιν τής καρδίας.

«Ένομίζομεν άτελεύτητον τήν ευτυχίαν μας καί δέν έδιστάζομεν νά γελώ μεν είρω- 
νικώς προ τής παρόδου τών ημερών. Καί άκράτητοι — τό ένδυμεϊσαι καί τώρα; — 
έρριπτόμεδα είς τήν άπόλαυσιν τής σφριγηλής μας ζωής καί αμέριμνοι έτονίζομεν τό 
άσμα τής νεότητός μας.

« Καί χωρίς νά τό έννοώμεν έγινόμεδα οί δολοφόνοι τοΰ έρωτός μας !
« Ναι! Ήμεις τόν ένεκρώσαμεν τόν μέγαν εκείνον έρωτα καί ή απληστία τών καρ

διών μας τόν έδίπλωσε μίαν πρωίαν είς τό σάβανόν του. Έγίναμεν καταχρασταί τής 
ώραιότητός του καί ανίδεοι τής έπικειμένης καταστροφής έρροφήσαμεν έξ ολοκλήρου 
τήν πνοήν του μέ τά φλογερά καί άσυλλόγιστα φιλήματά μας.
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« Εις την περιβάλλουσαν τώρα την καρδίαν μου κενότητα μία φωνή ελέγχου μοΰ 
βαρύνει την ψυχήν καί ή κούρασις τών αισθήσεων μοΰ παρουσιάζει μεγαλείτερον τόν 
πόνον καί μελανωτέραν τήν ερημιάν.

« Καί φαντάζομαι τώρα καί σέ παραδιδομένην εις τήν ιδίαν λύπην καί κλαίονσαν 
επί τών αναμνήσεων, αί όποΐαι μόναι άπέμειναν πλέον από τήν ζωήν μας εκείνην 
σέ ένόησα αρκετά καί δέν αμφιβάλλω καθόλου οτι θρηνείς τώρα καί σύ διά τόν 
θάνατον αυτόν καί ακούεις τήν Ιδίαν φωνήν τοΰ ελέγχου.

«Έκουράσθημεν καί οί δύο από τήν καταβληθεΐσαν δύναμιν διά νά χαρώμεν 
τόν έρωτά μας καί κανείς δεν τόλμη νά οκεφθή τήν άνάστασίν του.

< Προ ολίγων μόλις ημερών έχωρίσθημεν καί, όταν προχθές ο'ε είδον, μοΰ έφά- 
νης ώς μία άγνωστος, ή όποια αισθάνεται ολον τό βάρος τής ζωής· καί έκλαυοα 
δι’ άμφοτέρους· έπόθουν νά σε πλησιάσω, άλΤ έβλεπον παρεντιθέμενου μεταξύ μας 
τό φάσμα τοϋ νεκρού έρωτός μας καί ήσθανόμην μίαν αόρατον δύναμιν νά μέ άπο- 
μακρύνμ καί μίαν βαθεΐαν άπογοήτευσιν ν’ άπωθή βαρβάρως καί τυραννικώς τόν 
άναγεννώμενον πόθον.

« Τίποτε πλέον δεν ζή εις τήν καρδίαν μον καί τά φλογερά σου φιλήματα καί 
οί πυρώδεις λόγοι μου καί ή αίγλη τοϋ κάλλους σου καί ή δημιουργός δύναμις τής 
νεότητάς μας κεϊνται νεκρά. Καί αυτή ή άνάμνησις μοΰ πιέζει τόν νουν καί μοΰ φαί
νεται μία ατελεύτητος τής ζωής ειρωνεία. ·

« Καί τώρα, ένω σοΰ γράφω τάς πικρίας μου ταύτας καί εκχύνω ολον τόν μαρα
σμόν τής ψυχής μου είς τάς γραμμάς αυτός, αισθάνομαι κάτι, τό όποιον πολύ ομοιά
ζει μέ στενοχώριαν καί αν δέν έβαρύνθην τήν ζωήν, δεν ευρίσκω όμως είς αυτήν 
καί κανέν θέλγητρον.

«Ή άνάλνσις δλανν τών τωρινών αισθημάτων μου δέν μοΰ παρουσιάζει τίποτε 
άπό τό ώραΐον τών παλαιών ημερών· καί μόνον μίαν αλήθειαν ήμπορώ καί εξάγω 
από ολα αυτά : "Οτι σοΰ γράφω τιάρα διά νά κάμω καί σέ νά έννοήσης καλλίτερου 
ποια είσαι καί νά γνωρίζης κ’ εμέ ποιος θά ήμαι, αν ποτέ συναντηθώ μεν.

ΑΝΔΡΕΑΣ,
'Η Μαρία, άνέγνωσε την άποκαλυπτικήν αυτήν επιστολήν, την έπα- 

νέγνωσε μέ κάποιαν αόριστον συγκίνησιν, έξωνύχισεν έκάστην φράσιν 
της, κάθε της λέξιν και έκλινε βαρείαν την κεφαλήν εις τό στήθος, τό 
όποιον άνέσειε τώρα εις λυγμός έπώδυνος. Είδε πραγματικόν τόν θάνα
τον τοϋ μεγάλου έρωτός των καί έκλαυσεν επί τοϋ νεκρού του, διότι 
τοΰτο μόνον της άπε'μενε πλέον ένόει ότι δεν είχε την δύναμιν νά τόν 
ποθήση καί πάλιν, άφοΰ ή καρδία της δεν έσκίρτησεν άπό επιθυμίαν είς 
καμμίαν τών φλογερών η πικρών εκείνων φράσεων. Ό,τι της έγραφεν 
ό ’Ανδρέας ήτον ή αλήθεια, ή όποια διήνοιξε τούς οφθαλμούς της καί 
είδεν ολόκληρον την ψυχήν της, περικυκλουμένην άπό τό κενόν.

Ήκουσε την φωνήν τοϋ έλε'γχου καί ένόησε ποια ήτον άπό τινων 
ημερών.

Β'
— Αφοΰ ή Μοίρα μας έφερεν εις τόν αυτόν δρόμον, έλα νά περιπα- 

τήσωμεν ολίγον μαζύ’ ποιος ήςεύρει τί ήμπορεϊ νά γίνη ;
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— Καλλίτερον άς χωρισθώμεν, Μαρία’ δεν αισθάνομαι τίποτε νά 
π άλλη, μέσα μου’ καί αύταί αί αναμνήσεις είναι πλέον νεκραί.

— “Ω, έλα τότε νά κλαύσωμεν μίαν ακόμη φοράν διά τόν θάνα
τον αυτόν.

— Τά δάκρυα μας θά ήναι ύβρις τερατώδης" άς σεβασθώμεν τούλά- 
χιστον τά λείψανα του θύματός μας. ... “Ω ! Διατί νά σέ συναντήσω ; 
Συνείθιζον είς τήν ερημιάν μου καί έβλεπον μέ όλιγώτερον φόβον τόν 
δρόμον, που μοΰ μένει ακόμη νά διανύσω. Ή μελαγχολία μου ήρχιζε 
νά μοΰ γίνεται ωραία καί ή λήθη ολίγον κατ’ ολίγον άπέσβενε τήν 
φωνήν του ελέγχου.

— Ώ, Άνδρέα .... έψιθύρισεν ή Μαρία καί τοΰ έσφιξε δειλώς τήν 
χεϊρα, τήν όποιαν ειχεν άποτολμήσει νά ψαύση.

— Φερόμεθα άκατασχέτως καί μοιραίως είς τήν βάσανον’ ή ψυχή
μας δέν ποθεί τίποτε και οί στεναγμοί μας είναι στεναγμοί πόνου μόνον’ 
διατί ν’ άναξέσωμέν μή έπουλωθείσαν πληγήν ; Τί μας ήνάγκασε νά 
χωρισθώμεν ; Τίποτε’ καί δ'μως ό χωρισμός αύτός, άν δέν ήτον αλγεινός, 
έκλειε μέσα του μεγάλην τραγικότητα. Έπλάσαμεν ήσύχως καί χωρίς 
νά τό εννοώμ.εν έν αίματηοόν δράυ.α, το όποιον, ώς φαίνεται, δέν έτε- 
λείωσεν ακόμη, αλλά περιμένει νά κλεισθή μέ μίαν σπαρακτικήν ειρω
νείαν..........

Καί άφέθη νά συρθή άπό τήν Μαρίαν, ή όποια, ζητοΰσα νά. φύγη 
τόν θόρυβον τοΰ κόσμου, έβάδιζε ταχέως προς τούς έρήμους άγρούς.

Σιωπηλοί έπροχώρουν καί οί δύο άσυνειδήτως πρός τά έμπρός, μή 
βλέποντες γύρω των, καί τά βήματά των τούς έφερον είς τά έκτος τής 
πόλεως, εκεί είς τήν ήρεμον σιγήν τών άγρών.

Ό ήλιος έχρύσιζεν άκόμ.η τόν ουρανόν καί ή ανταύγειά του έκάλλυνε 
θαυμασίως τήν Φαληρικήν θάλασσαν. Είς τάς πλευράς τοΰ ‘Υμηττού 
ήπλοΰντο έξωτικώς τά χρώματα τοΰ δειλινού καί τό ΙΙεντελικόν έδεί— 
κνυεν ύπερηοάνως τά λευκά του στήθη, τά όποια έρωτικώς έψαυον αί 
δύουσαι ήλιακαί ακτίνες. Αί γραμμαί τοΰ Ζαππείου διεγράφοντο μαγευ
τικά! καί οί στύλοι τοΰ ’Ολυμπίου Δίός παρουσίαζον μέ μεγαλοπρεπή 
γαλήνην τό μεγαλείον τοΰ κάλλους των. Καί ύπεράνω πάντων, ώς τό 
ονειρον τών αιώνων, ή Ακρόπολις ούσιοποίει τήν ψυχήν τοΰ ώραίου.

Ή φύσις έτέλει έν μυστήριον καί πανταχόθεν άνεπέμπετο είς ύμνος 
ύπερκόσμιος πρός τόν δύοντα ήλιον. Ή μ,υστηριώδης σιγή τών άγρών, 
ή έπιτρέπουσα ν’ άντιλαμβάνηται ή ψυχή τήν γονιμοποίησιν, τήν τελου- 
μένην είς τά βάθη τής γής, περιέζωνε τόν Ανδρέαν καί τήν Μαρίαν, οί 
όποιοι, κουρασθέντες άπό τόν μακρόν δρόμον, έκάθηντο έπί τίνος ύψώ- 
ματος καί, σιωπηλοί άκόμη, ά'φινον τήν ψυχήν των νά πλανάται είς 
τούς κόσμους τοΰ παρελθόντος.

Αί στιγμαί έπέρων όδυνηραι δι' άμφοτέρους μέ τήν σιγήν τήν πιέ- 
ζουσαν τήν ψυχήν των καί ούτε έθαύμαζον τό μεγαλείον τοΰ ώραίου.

'Ως τά θύματα τοΰ πεπρωμένου παρέμενον έκεϊ άγριοι είς τήν μονό- 
τητά των καί ώς άντίθεσις είς τήν πληθώραν τής ώραίας ζωής. Τίποτε
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δεν τούς συνεκίνει καί ήσαν ώς μία βλασφημία κατά τής ώραιότητος 
τής φύσεως.

Ζώντες νεκροί καί οί δύο, προσωποποιουντες τήν προώρως γηράσα- 
σαν νεότητα. Τούς έβάρυνε περισσότερον τώρα ή ζωή καί ό κλοιός του 
θανάτου τούς περιέσφιγγεν άλγεινότερον. Ούτε έν δάκρυ καί ούτε εις 
στεναγμός.

Είς νευρικός μόνον σπασμ-ός άνέσειε κατά διαστήματα τά σώματά 
των καί αΐ χεϊρες των συγκρατούμεναι ακόμη έσπάρασσον άπό τήν αγω
νίαν τής ψυχής των, τής φοβουμένης νά εκμυστηρευθή τήν οδύνην της.

ΤΙ ερημία είς μίαν στιγμήν τούς άνέπλασε τήν ιδέαν τοΰ θανάτου 
καί έν μειδίαμα έφώτισε τά πρόσωπά των άλλ’ έσβέσθη αμέσως- καί 
εκείνοι ήγέρθησαν ταύτοχρόνως- ή σκέψις μήπως φανούν παιδία μέ τήν 
αδυναμίαν αύτήν τούς έκαμε νά φοβηθούν τήν σιγήν τής φύσεως και 
σιωπηλοί, ώς ήλθον, έφευγον άπό τό μέρος εκείνο.

Έπέστρεψαν καί πάλιν είς τήν τύρβην τής πόλεως, τής γεμάτης άπό 
φώτα καί φωνάς καί μέ κάποιαν άνακούφισίν άνεμίχθησαν είς τό πλή
θος ώς κοινοί περιπατηταί.

Τίποτε δέν ήδύνατο νά ζήση μέσα των άπό τάς πρώτας ήμέρας των 
ήκουον τώρα ισχυροτέραν. Ή κού-καί μόνον τήν φωνήν τοΰ ελέγχου των 

ρ 
ζένοι πρός άλλήλους.

— ’Ιδού ότι κλείει τό δραμά μας 
ήθέλομεν νά συναντηθώμεν ; Και εις 
περίπατος καί δλον τό μεγαλοπρεπές κάλλος της φύσεως; Άνεστήθη 
τίποτε μέσα μ.ας ; "Όχι’ ή απληστία της καρδίας μας τά ένέκρωσεν 
δλα διά παντός καί ή ανίκητος άπογοητευσις μάς κρατεί αιχμαλώτους 
της. Δεν ύπηρξαμεν σώφρονες εις την άπόλαυσιν τοΰ έρωτος καί πάσα 
τώρα συνάντησίς μας θά ήναι μ.ία ένίσχυσις τοΰ ελέγχου μας. *Ας χωρι- 
σθώμεν δπως συνηντήθημεν. . . .

— Ναι- έχεις δίκαιον ό μαρασμός της ψυχής μας δεν παρήλθε καί 
ή κούρασις τών αισθήσεων άπό τήν καταβληθεΐσαν δύναμιν διά νά 
χαρώμεν τόν ερωτά μας φοβίζει τούς πόθους μας. Άς χωρισθώμεν, 
Ανδρέα. καί ’ίσως νά εύρωμεν τούς πόθους αύτούς καί τήν γοητείαν 

τών ωραίων νυκτών εις μίαν άλλην μακρυνήν συνάντησιν, μετά πάρο
δον χρόνων, δταν ήμπορή νά ήμεθα καί πάλιν ακμαίοι. . . .
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ή ειρωνεία., είπεν ό Ανδρέας- τί 
τί μάς ώφέλησεν ό μακρυνός μα.ς

Μιλα ή Φύσις μυστικά είς τ' ώμορφο βλαστάρι της 

κάτι τραγούδια άρμονικά τοΰ ψάλλει,
“ Πάρε, παιδί μου, τής ζωής τή ζέστα καί τή χάρη της 
ξέγνοιαστα πέσε στή δική της τήν αγκάλη.
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τόν πόθο καί τόν πόνο, τής ψυχής τάγρίμια.

©
Πάρε της τοΰ πουρνοΰ τό αγέρι, τή δροσιά τοΰ αύγερινοΰ, 
πάρ’ της τοΰ φεγγαριού τή μυστικήν αχτίδα, 
τής θάλασσας τή δΰναμι, τό άπειρο τοΰ οΰρανοΰ
καί κάτι πειό μεγάλο πάρ’ της τήν ελπίδα.

©
Ναί πάρ’ τα τώρα τής ζωής τάτίμητα προικιά
πάρ’ τα στήν ώρα τής αγάπης, τώρα
ποϋ σοϋ είν έρωτεμένη, τρυφερή, πονετικιά,
στό πρώτό της τό φίλημα, στήν πρώτη γνώρα.

©©©
— Τά πήρα, μάννα, τής ζωής, τά πήρα τά προικιά 

όλα τά ’ριζε έμπρός μου στοΰ φιλιοΰ τήν ώρα 
καί μέ βαρέθηκε ή άπιστη άγαπητικιά 
κί άλλους κυττάζει έρωτεμένη τώρα.

Σ. Δ. Π. Σ. Ό κ. ’Ιωάννης Ζερβός, έκ τών νεωτέρων άλλα καί επί μάλλον 
διακρινομένων έν Αίγύπτφ δμογενών δικηγόρων, είναι καί τών γραμμάτων εργάτης 
κράτιοτος, ποιητής δ’ εμπνευσμένος καί πρός τό βά&ος τών εννοιών συνδυάζων 
έκτακτον καλλιτεχνικήν υφήν στίχου. Τό δημοσιευόμενον ποίημά του, άποτελεΐ 
μέρος μεγάλης σειράς, της οποίας ώραΐα άποσπάσματα ηντνχηοαν νά έκτιμήοωσιν ιά 
φίλοι τον καλού άλ.λά μετριόφρονος ποιητον, είς στενόν κύκλον άπαγγελθέντα. II 
11 Ποικίλη Στοά,, μετά χαράς καί ύποκαρδίον ευφροσύνης παρουσιάζει είς τό 
Ελληνικόν δημόσιον τόν κ. Ζερβόν ώς ποιητήν, δημοσιεύουσα ανωτέρω, πρώτη αυτή’ 
τό βαϋν, φιλοσοφικόν, άλλά καί μέ τόσην χάριν στίχον ποίημά τον.



I;

Κ’ έγώ ακόμη ανήξερος ζητώ μια αγάπην άλλη 
απ’ άλλη χώρα, χώρα μακρυνή, 
άγάπη πειό έλεύθερη, πειό πλούσια, πειό μεγάλη, 
άρμονικήν αγάπην, άφραστη, παντοτεινή.

Θ
’Αλλου θά τρέξω, μάννα μου, έρημος ταξειδιάρης 
μιαν άλλη θά ζητήσω γέννα, 
όρμητικός κι’ ακούραστος θά πάω καβαλλάρης 
τήν άγνή ναύρω τοΰ όνείρου μου παρθένα.

©©©
— Μιλά ή γυναίκα μυστικά στώμορφο παλληκάρι, 

έλα νά πιούμε άπό πηγή καθάρια
έλα νά φιληθούμε ήδονικά, έλα ζευγάρι 
νά κάνωμε παράξενα στδν άμμο άχνάρια.

Θ
Ελα νά παίξουμε μαζύ αλλόκοτα παιχνίδια 
έλα κ’ είναι τής μάννας σου ή βουλή 
αυτά τά λόγια μούπε καί σού τά είπε ή ίδια 
άφοκράσου την κι’ άκόμη μάς μιλεί.

©
Τάστέρια τό φεγγάρι καί τόν ήλιο κλείω στά σωθικά μου1 
τής γής τήν πρασινάδα, τής θάλασσας τή χάρι, 
άπειρα είναι τά πλούτη μου, δικά σου καί δικά μου 
έλα καί λέει ή μάννα σου—χαρά στον πού μέ πάρει

©
— Γυναίκα έπήρα τά προικιά, σού έπήρα καί τή νειότη 

δλα στού πρώτου τού φιλιού μού τάδωκες τήν ώρα, 
μά έφυγε σάν τά σύννεφα ή άγάπη μας ή πρώτη 
κι’ άλλόκοτα βλεπόμαστε οί δυό μας τώρα.

Θ
Κ’ έγώ άκόμη άνήξερος ζητώ μιά αγάπην άλλη 
άπ’ άλλη χώρα, χώρα μακρυνή, 
άγάπη πειό έλεύθερη, πειό πλούσια, πειό μεγάλη, 
άρμονικήν αγάπην, άφραστη, παντοτεινή.

©
’ Αλλού τραβώ, γυναίκα, τώρα έρμος ταξειδιάρης 
μιάν άλλη ζητάω τώρα γέννα, 
όρμητικός κι' ακούραστος πετάω καβαλλάρης 
τήν άγνή νά εΰρω τού όνείρου μου παρθένα.

('Αλεξάνδρεια. /XW/J ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ

υ αστέρι πού ενώνεις 
"Ίσως τώρα τη ματιά μας, 
'Ένωσε καί την καρδιά μας 
Σ’ ενα χτύπο μαγεμμένο, 
Συ όδήγα πρός εμένα 
Την ψυχή, τό λογισμό Τον, 
Κά&ε πόϋο κι όνειρό Του, 
Φως γλυκό, αγαπημένο.

Βασιληάδες πού λατρεύαν 
Ψεύτικους ύλεούς, αστέρι, 
Σοφούς Μάγους είχες φέρει 
Στην αληθινή ϋρησκεία.
Καί την άπιστη καρδιά Του, 
Που σκορπά παντού λιβάνι, 
Βγάλε την άπό την πλάνη, 
Αεΐξέ της. . . την Ευτυχία. .

ΜΑΡΙΚΑ Κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ( Δεκέμβριος, 1900 )

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ „ (Έργον I. Οικονόμου) &



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ
ΕΙΣ ΕΠΙΖΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

---------------*----------------

I

ΥΜΒΑΙΝΟΥΝ μερικά πράγματα εις την ζωήν μας, τά 
όποια άποτυπώνουν ζωηράς αναμνήσεις έπί τοΰ νοΰ μ.ας καί 
έπιχύνουν έπί τής καρδίας μας κάτι τι άορίστως γλυκύ, 
μίαν χαράν ήρεμον, έν αίσθημα αόριστον, χωρίς συγκινή

σεις καί προσδοκίας.
— Σε περιμε'νω τό βράδυ ’ς τό σπήτι κι’ έλα νά γνωρίσης καί τόν 

πατε'ρα.
Μου είπε μίαν ήμέραν ό φίλος μου Άλέκος καί έσπευσα δπως γνω

ρίσω τόν θαλερόν γέροντα Νικ. Γεωργακότιονλον, περί τοΰ όποιου μοί 
είχε πλεϊσθ’ δσα διηγηθή περί αύτοΰ ό υιός του καί φίλος μου.

Μέ είσήγαγον είς μικρόν τι δωμάτιον άπερίττως έπιπλωμένον, δπου 
μέ ύπεδέχθη έν καλησπέρα σιγαλόν καί φΛικώτατον.

Μέσα είς τό ημίφως τό όποιον διέχυνε λάμπα τοποθετημένη έπί τής 
εστίας ύφ’ ήν έκαιε ζωηρά πυρά, διέκρινα όκλαδόν καθήμενον έπί κλίνης 
σιδηράς συμπαθέστατον πρεσβύτην, τοΰ όποιου ή μορφή μέ τήν κατά- 
λευκον γενειάδα ένέπνεε σεβασμόν καί αγάπην.

Τόν έπλησίασα, τώ έθλιψα τήν χεΐρα καί έκάθισα σιμά του.
Μ’ έγνώριζε, ή μάλλον μ’ έμάντευσε πριν μέ συστήσουν, διότι ό φίλος 

μου είχε προηγουμένως τω ομιλήσει περί έμοΰ καί 
ψεώς μου.

— Μέ συγχωρεΐς, παιδί μου, 
στασι, μοί είπε μειδιών 
καθίση έπί τής κλίνης.

Άλλα τόν άπέτρεψα καί τόν παρεκάλεσα νά μείνη έπί τής θέσεώς του. 
Τόν παοετήρουν καί 

έμοΰ γλυκύτατον γέροντα, 
αίώνος, διετήρει άκμαιοτάτας 
αισθήματα καί διαυγέστ

περί της έπισκέ-

που μέ βρίσκεις σ’ αύτή την κατά- 
έλαφρώς καί καλοκάγάθως, καί προσεπάθησε νά

Ι<= -

καρδία μου έπληοοΰτο σεβασμού διά τόν προ 
οστις καίτοι εφερε τό βάρος ολοκλήρου σχεδόν 

άς δυνάμεις, θαλερά καί άσβεστα τά 
ατον τόν νουν.

7)

(ΗΞΞΗ5ΞΞ2ΞΞΞΞΞΒ5ΒΞΞ555ΞΞήΙ
'Ήρχισε μεταξύ μας συνομιλία περί διαφόρων αντικειμένων καί έθαύ- 

μασα όχι μόνον τήν ένημερότητά του περί πάντων, αλλά καί τό ορθόν 
τής κρίσεως καί τό εύλογον τών παρατηρήσεων, οΰ μήν αλλά καί τό 
διαυγές καί ισχυρόν τής μνήμης.

® ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ
Καί έξηκολούθει νά μου διηγήται καί νά μοϋ άπαριθμή γεγονότα τής 

έποχής του μετά ζωντανών εικόνων καί απτών σκηνών, διηνθισμένα 
ένιαχοΰ μέ ποικίλα έπεισόδια καί μ' εύφυολογήματα πολύ νόστιμα.

Καί τόν ήκουον εύχαρίστως καί έλησμονούμην είς τό μικρόν έκεϊνο
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δωμάτιον τό άσθενώς φωτιζόμενοι καί παρήρχοντο άνεπαισθήτως αί ώραι.
Καί δτε πλέον μοί είπε πολλά, έκ τών οποίων διέγνωσα τόν χαρα

κτήρα καί τήν ποικίλην δράσιν τοΰ ακμαίου γέροντος,|έστράφη ό λόγβς 
αποκλειστικός καί περί του ατόμου του. Καί δ'τε με μετριοφροσύνην 
καί φιλοσοφικήν απάθειαν μοί διηγήθη τόν περιπετειώδη βίον του, έθαύ- 
μασα ετι περισσότερον τόν παλαιστήν τούτον τής ζωής, ό όποιος δεν 
άπε'καμεν, ούτε καν έλυποψύχησεν εϊς τά πλήγματα τής τύχης, άλλ’ έπά- 
λαισε κρατερώς, μείνας ακλόνητος ώς δρυς είς τήν μανίαν τοΰ βορρά, 
γενόμενος ούτω τοϊς όμοίοις του παράδειγμα ζηλευτόν καί άξιομίμητον 
θελήσεως καί ψυχικού σθένους !

Νομίζων ότι έκπληρώ διττόν καθήκον — φιλίας καί σεβασμού — 
δημοσιεύω περί τοΰ κ. Νικολάου Γεωργακοπούλου τό βιογραφικόν 
σημείωμά μου τοΰτο, έχω δέ τήν πεποίθησιν δτι τοιαύτη ζωή δύναται 
νά χρησιμεύση ώς βάσις καί ώς πυξίς είς τόν πολυκύμαντον βίον παντός 
ανθρώπου.

II

Ό Νικόλαος Γεωργακόπουλος έγεννήθη κατά τό έτος 1808 ή 1810 
έν Καμενίτση, χωρίω τής Γορτυνίας, τό όποιον απέχει δύο'σχεδόν ώρας 
τής Βυτίνης.'Η οίκογε'νειά του δεν ήτον άσημος τις καί άγνωστος, καθό
σον ό πάππος του Νικολός 'Ρηγόπουλος πλείστας προσε'φερεν ύπηρεσίας 
εϊς τούς συγχωρικούς του ώς προεστώς, τάς όποιας καί συνε'χισε μετά 
τής αύτής ζε'σεως ό πατήρ τοΰ σκιαγραφουμε'νου σεβαστοΰ μας πρεσβύ
του, Γεωργάκης, καί ό θείος του Παπαθανάσης, μάλιστα κατά τούς 
χρόνους τής έπαναστάσεως καί έδώθεν.

Κατά τήν έποχήν τού μεγάλου έθνικοΰ άγώνος παϊς ό Ν. Γεωργακό
πουλος, διεφλε'γετο έξ ένθουσιασμοΰ καί φιλοπατρίας καί παρ’δλας τάς 
άποτροπάς τών οικείων του, παρηκολούθησε τόν αγωνιστήν θεϊόν του 
Δήμον Ντοΰβαν είς τόν κατά τοΰ τυράννου αγώνα, παρευρεθείς καί 
λαβών με'ρος είς πλείστας μάχας.

’Ολίγον μετε'πειτα δτε ό αιμοχαρής Ιμπραήμ έπόρθησε με'γα με'ρος 
τής ΓΙελοποννήσου καί έπε'φερεν άπανταχοΰ τήν καταστροφήν καί τόν 
όλεθρόν, ή μήτηρ τοΰ Γεωργακοπούλου Μάρθα τό γένος Τσεμπέρη, φεύ- 
γουσα τήν άγρίαν τοΰ πορθητοΰ μήνιν. προύτίμησε τόν ένδοξον θάνατον 
τής άτιμώσεως καί ώς άλλη θυγάτηρ τοΰ Σουλίου έκρημνίσθη έκ τίνος 
βράχου.

Μετά τον θάνατον καί τοΰ πατρός του ό νεαρός Γεωργακόπουλος εύρε 
προστασίαν παρά τώ Νικολάω Σηλιβέργω, χρηματίσαντι ανωτέρω ύπαλ- 
λήλω τοΰ άρτισυστάτου Κράτους, καί κατόπιν μετέβη είς Ναύπλιον, 
την πρώτην πρωτεύουσαν τοΰ Ελληνικού Βασιλείου, όπου έπροστατεύθη 
παρά τοΰ ΙΙαναγ. Σπανοπούλου, γραμματέως τοΰ Υπουργείου τών 
’Εσωτερικών έπί Κυβερνήτου καί μετέπειτα ακολούθου τής έν Παρισίοις 
Πρεσβείας, έπί πρωθυπουργίας I. Κωλέττη.

Υπό την προστασίαν τοΰ Σπανοπούλου ό ευφυής καί σφριγών νεα

νίας Γεωργακόπουλος, έξεπαιδεύθη τά πρώτα γράμματα είς τό πρώτον 
ίδρυθέν έν Ναυπλίω σχολείον το Βουλευτικόν, όπου έδίδασκον οι μεγάλοι 
διδάσκαλοι τοΰ Γένους ό Γεννάδιος, ό Δεσποτόπουλος καί ό Λεόντιος.

Φύσει ζωηρός καί οργών πρός δράσιν ό Γεωργακόπουλος ήσθάνετο 
ανίαν έν Ναυπλίω, καί μίαν πρωίαν κατά τό έτος 1835 άπέρχεται μόνος 
διά τάς ’Αθήνας. Έλθών είς τό μόλις άναβιοΰν τότε άστυ, είσήλθεν είς 
τήν ύπηρεσίαν τοΰ ήγεμόνος Μιχαήλ Βοεβόδα Σούτζου.

Άλλ’ ό Γεωργακόπουλος έγεννήθη διά νά δράση, έγεννήθη διά ν’ 
άφίση ’ίχνη φωτεινά τής ζωής του και έπεδόθη μετά ζήλου καί άφοσιώ- 
σεως είς τήν λατρείαν τής Δήμητρος, ό'που παιδιόθεν είχε κλίσιν. Διά 
τής άοκνου δέ και έντιμου έργασίας του κατόρθωσε ν’άποκτήση ιδίαν 
περιουσίαν καί νά φαίνηται χρήσιμος τοϊς όμοίοις του, ού μόνον διά τών 
γεωργικών αύτου γνώσεων, αλλά καί διά τών φιλανθρώπων πράξεών του.

Είναι ό πρώτος οικιστής τής νέας συνοικίας Άγιος Παύλος, πρώτος 
αυτός κτίσας έκεϊ οικίαν καί, ώς άνω έλέχθη, έχων κλίσιν πρός τήν 
γεωπονίαν, έκαλλιέργησε πλεϊστα φυτά' έπεδόθη έπίσης καί είς τήν 
αμπελουργίαν καί τήν δενδροκομίαν καί διά τών πρακτικών γνώσεών 
του έφώτισε καί είσέτι φωτίζει κατά πολύ τήν νηπιώδη γεωργίαν μας.

Μή έπιδιώξας τόν θόρυβον καί τήν συνήθη παρ’ ήμϊν διαφήμισιν, έζη- 
σεν ήσύχως, τιμώμενος καί άγαπώμενος παρά πάντων ώς έλάχιστον δέ 
δείγμα τής καθόλου ελληνοπρεπούς ζωής του φέρει μετ’ εύλαβείας τό χαλ- 
κοΰν άριστεϊον τοΰ άγώνος, δπερ άπένειμεν είς αύτόν ό έπί τοΰ Όθω- 
νος 'Υπουργός τών Στρατιωτικών Π. Γ. Ρόδιος.

Τό πρώτον ένυμφεύθη κατά τό 1846 τήν Τατιανήν, θυγατέρα 
Σωτηρ. Μπένου Θηβαίου καί Κλείνως Στ. Χέλμη, μετά τής όποιας 
ολίγον χρόνον συνέζησεν, άτε άποθανούσης ολίγας ήμέρας μετά τήν γέν- 
νησιν καί τόν θάνατον τού πρώτου τέκνου των.

Μετά εξαετίαν, ήτοι τό 1852, ένυμφεύθη έκ δευτέρου τήν Μαριγώ, 
θυγατέρα ’Αποστόλου Ίσ. Καρταλά καί Δόμνας Δ. Δεμερτζή, έξ ής 
απέκτησε δώδεκα τέκνα, έξ ών τά έπτά άρρενα.

Καί ώς οικογενειάρχης καί ώς πατήρ ό Γεωργακόπουλος απομένει πρό
τυπον καί ύπογραμμός/Ολην του τήν ζωήν καί τήν μέριμναν άφιέρωσεν 
είς τήν άνατροφήν τών τέκνων του, πλήρη έχων συναίσθησιν τών ιερών 
αύτοΰ καθηκόντων καί απέναντι τοΰ Θεού καί άπέναντι τών ανθρώπων.

Δυστυχώς δμως ή βάσκανος μοίρα έφθόνησε τήν εύτυχίαν τοΰ σπα
νίου πατρός, έφθόνησε τήν χαράν, ήτις έβασίλευεν είς τήν Άβραμϊαίαν 
έκείνην οικογένειαν, καί άμείλικτον έπέπεσε τό σκληρόν δρε'πανον τοΰ 
θανάτου έπί τών θαλερών εκείνων ύπάρξεων, διά τάς όποιας ό δυστυχής 
πατήρ προητοίμαζε μέλλον εύδαιμον καί ώνειρεύετο χρυσά γηρατεϊα.

Πέντε έκ τών τέκνων του αποθνήσκουν έν τή ακμή τής νεότητάς των, 
τά δέ λοιπά έν μικροτέρα ήλικία καί δέν τώ άπομένουσιν είμή μόνον δύο !

Πρό τοιαύτης έρημώσεως, πρό τοιαύτης συμφοράς καί δεινής δοκι
μασίας σιωπή ό Γεωργακόπουλος καί έν ήρωϊκή καρτερίή ύπομένει τά 
συνεχή καί άπονα κτυπήματα τής ειμαρμένης.
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Γερμανός τις φιλόσοφος λέγει κάπου οτι, αί μεγάλαι θλίψεις είναι 
σιωπηλαί !

Ή καρδία του σπαράσσεται, ή ψυχή του λίποθυμεϊ, ό νους του φεύγει !
Ποιον έκ τών λατρευτών του τέκνων νά πρωτοκλαύση ; Τίνος την 

μνήμην νά διατηρήση ζωηροτέραν μέσα είς τά σπαρταρίζοντα καί 
αιμ-άσσοντα φυλλοκάρδια του ;

Καί ό Γιώργης του ήτον ώραΐος, ώς αρχαία καλλονή, καί ό Δημήτρης 
του επίσης, καί ό Σπΰρός του αίσθηματίας,'καί ή Χρηστίνα του άγγε
λος αγνός, καϊ ή Έλενη του εύφυεστάτη .... καί δ'λα τέκνα του, ναι, 
δλα σπλάγχνα του, δλα ελπίδες του !

'Όσα δάκρυα καί άν χύση ό δυστυχής πατήρ, ή θλίψις του δέν κατα
πνίγεται, ή συμ.φορά του δέν μετριάζεται! Καί, ώς άλλος ’Ιώβ, έγκαρ- 
τερεϊ, αντλεί παρηγοριάν έκ τής άνεζαντλήτου πηγής τοϋ Ούρανοϋ, καϊ 
περιβάλλει μέ ό'λην τήν στοργήν του καί μέ δλην τήν αγάπην του τά 
δύο έναπολειφθέντα τέκνα του, τόν Άλέκον του καί τήν ’Ελευθερίαν του 
καί είς άύτά άφιεροϊ άπασαν τήν μέριμνάν του καϊ είς τό χαμογελάν των 
γεύεται γλύκανσιν τών πόνων του καί είς τό βλέμμα των διορά ένθάρρυν- 
σιν τής απελπισίας του ! . . . .

III

Τοιοϋτος έν ολίγαις άτέχνοις γραμμαίς ό Νικόλαος Γεωργακόπονλος, 
ό έπιζών αντιπρόσωπος άλλων ώραιοτέρων καψαίσθηματικωτέρων έπο- 
χών, ό κύπτων ύπό τό βάρος τών έτών, άλλά μή’καμφθείς ύπό τών 
πληγμάτων τής μοίρας, ό διαμείνας μέ διαυγή τόν νοϋν, μέ ακμαίας 
τάς δυνάμεις καί μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη—τό μειδίαμα τοϋ δικαίου.

Τοιοϋτος έν ασθενεί σκιαγραφία ό Νικόλαος Γεωργακόπονλος, μεθ’ ού 
διήλθον ώρας εύχαρίστους συνομιλών και συζητών μαζύ του, καϊ τοΰ 
όποιου ή σοβαρά καί έπιβλητική, δ'σον καί σεβασμία μορφή, μέ τά ίχνη 
μακράς ζωής ποικίλων δοκιμασιών, ή σκορπίζουσα κάποιαν μυστηριώδη 
α’ίγλην μέσα είς τό ημίφως τοΰ μικρού δωματίου, θά διατηρηθή ανεξά
λειπτος έν έμοι, ώς μία τών εϋτυχεστέρων καί ποθεινοτέρων αναμνήσεων 
τής ζωής μου.

ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΑΒΟΥΡΗΣ 2πόν αδελφικό /ιοί' φίλο ΓιαννΎ/ Αοοεν//

ΠΩΣ διαμιάς τό στήθος σου
Τ’ ολόθερμο αγκαλιάζει 
"Ο,τι στη γή τήν άπειρη 
Σκορπά φεγγοβολή, 
"Ο,τι ή ψυχή θαυμάζει
Κι3 δ,τι σεμνά μιλεϊ.

('Μήνα, S Λεκι/ψράιι’ ΙΙΧΙΟ >

'Έτσι κ’ εσ'υ στο πάλλευκο
Χαρτί, με τοσους πονονς,
Τους στεναγμούς τοϋ στήθους μας, 
Τά μΰρα τής ψυχής,
Γιά δεκαπέντε χρόνους 
Γεμάτος λάμψι κλεΐς.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
3 3 m



ΑΠΕΙΡΟΥ" ΤΩΝ ΣΚΕΨΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΣ καί πανύψιστος των συγγραφέων, αυτός 
ούτος ό σοφός τού κόσμου Δημιουργός, έδωρήσατο 
εις προνομ.ιοΰχά τινα πνεύματα τήν χάριν τοΰ νά 
ίπτανται, νά διατρέχωσι τό άχανές, ν’ άνιχνεύωσιν 
αύτό, καί διατυπώσι τά πορίσματα των ποικίλων 
αύτών άνά τό Σόμπαν εξερευνήσεων, δι’ ιδεών σαφών, 
επί φύλλων χάρτου, διηυθετημένων επί τώ αύτφ, 
καί συνηρμολογημένων στερρώς, τά όποια όνομάζο- 
μεν βιβλία.

Ταΰτα προωρίσθησαν όπως διευκολύνωσι την άνά- 
πτυξιν καί διαμόρφωσιν του ανθρωπίνου πνεύματος, 
έπιταχύνωσι την τάσιν αύτοΰ προς την πρόοδον, καί 
διανοίξωσι τά δμματα τών ανθρώπων πρός την οδόν 
τήν φέρουσαν εις την σχετικήν ευτυχίαν.

"Οταν άνοιξη τις βιβλίον, πάντως θά εύρη μίαν πτε'ρυγα ύφ’ ής 
ωθούμενος θ’άνέλθη εις τά ύψη- εκεί ή ψυχή έλευθέρως πετώσα θ’άπο- 
μυζήση εύγενές τι, κάτι θίγον τήν έαυτοΰ ύπαρξιν, κάτι, δυνάμενον νά 
συντελε'ση εις τήν εύδαίμονα σταδιοδρομίαν τοΰ άνθρώπου.

"Εκαστον γράμμα τοΰ ’Αλφαβήτου ένε'χει καί μίαν αρετήν έκάστη 
συλλαβή μίαν αρχήν έννοιας τίνος’ έκάστη λέξις άναδίδει λάμψιν θερ- 
μουργώς έπιδρώσαν έπί τοΰ πνεύματος. Ή καρδία βαθμιαίως διανοιγο- 
μένη ύπό τήν σώτειρα ταύτην λαμπηδόνα, σχηματίζει τάς ώραίας 
έκείνας όρμάς, τάς έκδηλουμένας διαφοροτρόπως, ας όνομάζομεν άρετάς.

Άλλ’ ή θέα τών βιβλίων, δεν γέννα εις πάντας όμοια συναισθήματα. 
Τα βιβλ ία, διδακτικά ή τερπνά, διάφορον παράγουσιν έντύπωσιν, εις τούς 
λαμβάνοντας αυτά. Τό παιδίον, κρατοΰν ’Αλφαβητάριου, δέν δείλια’ τό

προ αύτοΰ άγνωστον, δέν έμπνέει αύτώ φόβον ώς εις άλλους καιρούς. 
Σήμερον ή ποικιλία τής διδασκαλίας δέν άφίνει τήν φρίκην νά άπλώση 
υ,έλαιναν σκιάν έπ’ αύτοΰ, φοβίζουσαν τό μικρόν. Ο πόθος τοΰ νά μάθη 
αύτό πλείονα ή οι μετ’ αύτοΰ συνδιδασκόμενοι μικροί σύντροφοί του, ή 
γεννωμένη αύτή άμιλλα, καθιστα διά τό παιδίον, τό βιβλίον γελόεν, 
άντικείμ,ενον άπολαύσεως. ’Ενώ τουναντίον, έφόσον προβαίνει ή ηλικία, 
ό παϊς ή ή παιδίσκη, άντιλαμβάνεται άπό άλλης άπόψεως τήν αξίαν 
τών βιβλίων’ μεταξύ τών γραμμών του διαβλέπει τήν ωφέλειαν εκ τών 
ν.ελανών έκείνων στοιχείων, άπεκδέχεται νοερά φώτα, αναμένει ποινάς, 
έάν δέν έπιδοθή εις τήν κατανόησιν αύτών, άμοιβάς δέ διά την επίδοσιν 
του, βαθμούς, προαγωγήν, πλούτον γνώσεων, έγκατάστασιν κοινωνικήν.

*Η θέα τοΰ βιβλίου διά τήν έφηβικήν ήλικίαν δέν είναι διόλου εύχά- 
ριστος. "Ανωθεν αύτοΰ περιίπταται διαρκώς τό φάσμα τοΰ έπιμελητοΰ, 
τοΰ διδασκάλου, τοΰ καθηγητοΰ,Γτοΰ έπόπτου μέ τό σοβαρόν έκεϊνο καί 
ώσεπιτοπολύ έπιπληκτικόν ύφος, μέ τήν πένναν εις τήν χεϊρα, έτοιμου 
νά χαρακτηρίση δι’ ενός σημείου την έπιμ.έλειαν ή αμέλειαν τοΰ παιδός’ 
τοΰτο αποτελεί έν σημείον, δπερ λίαν βαρύνει εις τήν μαθητικήν πλά
στιγγα, ύπέρ ή κατά.

’Εν ηλικία καθ’ ήν ό παϊς όργΧ δι’ όλων αύτοΰ τών δυνάμεων εις 
παίγνια, έπιβάλλουσιν εις αύτό τήν μελέτην’ θέτουσι προ τών ομμάτων 
του γριφώδη ζητήματα, τήν έπίλυσιν τών όποιων ζητοΰσιν άπό τάς 
σοοάς σκέψεις τοΰ ύδαροΰς έτι έγκεφάλου του. Πώς νά μή προξενήση 
αύτώ τό βιβλίον ρίγος ; Άλλοίμονον όμως, έάν πέση εις χεΐράς του τεύ
χος τι διηγημάτων ! Αύθωρεί θά έξευρεθή ό χρόνος τής άναγνώσεως 
αύτοΰ, παραγκωνιζομένου παντός άλλου μαθήματος, καί θά καταφαγωθή.

Όποιαν δέ θέσιν καταλαμ.βάνουσιν εις τήν έκτίμ,ησιν πάντων αί 
Μυθιστορίαι, αί Ποιήσεις, καί παν βιβλίον δυνάμενον νά τέρψη τάς άνια- 
ράς τοΰ βίου ώρας ! "Οσον έπιβλαβή γίνονται άναγινωσκόμενα εις ήλι
κίαν καθ’ ήν δέν έσχηματίσθη είσέτι ή κρίσις καί δέν έμόρφωσε πεποι
θήσεις, έπί τοσοΰτον άποβαίνουσι γλυζ.ύθυμα, όταν ώς άποστολήν έχουσι 
τήν κατεύνασιν τής μελαγχολίας, τήν προσωρινήν λήθην τών καταθλι- 
πτικών τοΰ βίου φροντίδων, ή καί τήν πλήρωσιν τών ώρών τής αργίας 
εις τούς εύτυχοΰντας. Ύπό τοιαύτας συνθήκας, τά βιβλία λαμβάνονται 
άνά χείρας μετά ζωηρού πόθου, δένονται πολυτελώς, ώστε πολλάκις έκ 
τοΰ έξωτεοικοΰ περιβλήματος νά σχηματίζωμεν προκαταρκτικάς έντυ- 
πώσεις πεοί τών ένδον διαλαμ-βανομένων, περί τής έζελίξεως τών σκη
νών, πεοί τής πλοκής έν γένει, συνοψίζοντες ταΰτα εις τήν φράσιν «θά
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ήναι ώραϊον άφοΰ τό περιεποιήθησαν τόσον». Καί ή κρίσις δεν έξάγεται 
έσφαλμένη· είς τό περιεχόμενον άνευρίσκομεν στιγμάς άρρητου συγκινή- 
σεως, γλυκείας ρέμβης, καί ενιαχού ύπερβαλλούσης συμπάθειας πρός τά 
δρώντα πρόσωπα.

Περί επιστημονικών βιβλίων ελάχιστα δύναμαι νά εΐπω' έάν όμως 
κρίνω έκ της έπ αυτών προσηλώσεως τών, άναγνωστών, σχηματίζω 
ιδέαν οτι οΐ έν αύτοϊς τά μυστηρια’τών επιστημών διερευνώντες, μετά 
σεβασμού καί ίεράς, ούτως είπεΐν, συνοχής λαμβάνουσιν αύτά πρός 
μελέτην, προσδοκώντες νά διανοιγώσι πρό αύτών κόσμοι όλοι σοφίας 
καί γνώσεων, άς έν ούδενί τεμαχίω γεγραμμένου χάρτου, ήδυνήθησαν 
ν' άνεύρωσι. Διεξερχόμενοι ταύτα μετ’ επιστασίας, έξαρτώσιν έξ αύτών 
τό μέλλον, την έν τη κοινωνία θέσιν των, καί την φήμην αύτών έν τώ 
ένεργώ τής έπιστήμης σταδίω. Όλίγιστοι θά ύπάρχωσιν, οί είς μελέ
την έπιστήμης τινός έγκύπτοντες, οι μή συγκινούμενοι πρό τής θέας 
έπιστημονικου τίνος τόμου, οί μή άσχάλλοντες πρό τής ολιγωρίας τών 
άπαθώς προσβλεπόντων τούς ιερούς αύτούς παράγοντας τής ευτυχίας 
τοΰ όλου βίου.

Αλλά, πρό ενός καί μόνου τόμου, τοΰ κατ’ έξοχήν βιβλίου, πάντες 
αποκαλύπτονται εύλαβώς καί οίονεί μετά τρόμου.......... τον Κώδηκος.
Ή λέξις αύτη έγκλείει ολόκληρον τήν έξέλιξιν τής κοινωνίας, καί απο
τελεί τό άρμα, έφ’ ού φερομένη ή θεά Δικαιοσύνη διανέμει εϊς τούς 
ανθρώπους τά δώρα τού Νόμου τού μεγάλου αύτου κυριάρχου τής 
ανθρώπινης ύπάρξεως.

"Ολος ό βίος παρελαύνει πρό τής λέξεως Κώδηξ. ΙΙάσα σκηνή τής 
ζωής εύρίσκει έν αύτω άπήχησιν, πάσα έκδήλωσις αισθήματος, τήν 
άνταπόδοσίν της. Αναγινώσκω τήν λέξιν ταύτην, καί πρό έμοΰ έμφα- 
νίζεται ώς έν φαντασμαγορία, αίθουσα εύρεΐα, μέ τάς ύψηλάς έδρας της 
καί τάς σοβαράς τών δικαστών μορφάς, τό πρό αύτών Εύαγγέλιον, καί 
ώσεΐ συμπλήρωμα τής όλης σκηνογραφίας, άναφαίνονται αί ώχραί τών 
κατηγορουμένων μορφαί, αί άνήσυχοι τών συνηγόρων, αί φιλοπερίεργοι 
τού ακροατηρίου.

Καί ή άνέλιξις βαίνει πρός τήν έπί τών πάντων φρικαλέαν έπενέρ- 
γειαν τού Κωδικός, καί ή φαντασμαγορία έπιτείνεται. Ή γυναικεία φαν
τασία μου μετά τρομώδους πτήσεως διέρχεται τάς σιδηροφράκτους τών 
φυλακών θύρας ! Εις άνήλια διαμερίσματα, διαβλέπει ανθρώπινα όντα 
άτινα έσφαλον, έκακούργησαν, καί έζαρτώσι τήν τύχην των άπό τής 
σιδηράς αύτής λέξεως, άπό τοΰ άδεκάστου τούτου βιβλίου.

i

Εύρώς περικαλύπτει τάς ψυχάς τών έρπόντων είς τάς ύγράς τών 
φυλακών τρώγλας, ώς καί τους τοίχους τούτων, καί τάς σκοτεινάς αύτών
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γωνίας. Μόνη δέ ή ζωογόνος άκτίς, ήν θά έκπέμψη ό Κώδηξ δύναται 
νά έξαλείψη τόν έπικαθήμενον εύρώτα καί άπό τών τοίχων καί άπό τών
άνθρωπίνων ψυχών.

Φθάνω είς τήν ύψίστην τοΰ Κώδηκος δύναμιν, ήν έκδηλοΐ διά μιάς 
άποτροπαίου λέξεως «^αναταλίθί/τω». Καί πάλιν ή φαντασία όργά πρός 
συγκινήσεις ύψίστας, καί εισχωρεί είς τό τελευταΐον ένδιαίτημα τών 
καθειργμένων, τόν Κλωβόν, καθ’ ήν στιγμήν άνοιγεται ούτος ύπό ανθρώ
που θνητοΰ, άπαισίας μορφής, φυλάσσοντος διά τρομακτικού μεγέθους 
καί βάρους κλειδών, μίαν άνθρωπίνην ύπαρξιν. Κρότος άλύσεων ήχεΐ είς 
τά ώτά μου, καί βήματα συρόμενα φέρονται παρά τό πλευρόν φρικαλέου 
τήν οψιν οργάνου. Καί πάλιν ό Καιδηξ άνοίγεται, καί είς αύτοΰ ορι
σμός, αναβιβάζει έπί τοΰ δικαιοδότου έργαλείου, τό τελειότερον δημιούρ
γημα τοΰ Πλάστου .... τόν άνθρωπον .... καί άποκόπτει τό νήμα τοΰ 
βίου αύτοΰ.

Φρίσσω καί κλείω τούς οφθαλμούς· ή ένώπιόν μου έξελιχθεΐσα φρικώ- 
δης είκών . . . διαλύεται ! πλήν ό Κώδηξ παραμένει βιβλίον χαλκέντερον.

Άναχρονίι
χήν καί αφετηρίαν έχει τό βιβλίον. 
πανσθενή αρωγήν του, εύρίσκεται έν πλήρει σκοτία’ έν 
ζει ψηλαφητεί, μηδέν έννοών

ίζω τάς σκέψεις μου. Τό δλον άνθρώπινον δράμα, ώς άπαρ- 
Πρίν ή ό νούς προσδράμη είς τήν

’ > τώ κόσμω βαδί— 
έκ τών ήθικών, ψυχικών καί φυσικών 

συνθηκών. Αί γνώσεις του είναι άρχέγονοι, προσομοιάζουσαι πρός εύτε- 
λές θειον, οπερ διά τής τεχνικής έπεξεργασίας μέλλει ν’ άναδώση περί- 

* ' - λ —.- α.ίι.'„.λαμπρόν φλόγα. Διά τής θερμότητος αύτής, ό έκ 
σπόρος άναβλαστάνει, καλλιεργείται, 
χρυσόν τόν σίδηρον τοΰ άροτρου, 
άνθρωπον . . .

(Σεπτέμβριος 1900)

τοΰ βιβλίου ριφθείς 
καρποφορεί, καί μεταβάλλει είς 

διαμοοφόνων ούτω τόν τέλειον

ΑΝΝΑ Ν. ΣΕΡΟΥΙΟΥ



ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ*

* Σ. Δ. ΓΙ. Σ. Ή «Ποικίλη Στοά» χαίρουσα δημοσιεύει τάς ανωτέρω γνώμας 
καί σκέψεις ένός τών μάλλον άναγινωσκομένων καί περισσότερον αγαπητών εις τό 
κοινόν νέου συγγραφέως καί δημοσιογράφου τοΰ κ. Πολυβίου Δημητρακοπούλου, 
πυιητοϋ τής «Μαρκέλλας» καί τοΰ «Γελωτοποιού τον Βαόιλέως».

(Εξ ανεκδότου συλλογής)

αςα ανθρώπινη πράξις, όσον μεγάλη'■s' ι ιαςα ανθρώπινη πράξις, όσον μεγάλη καί άν ήναι δέν 
θέλει τίποτε άλλο διά νά έξευτελισθή, παρά μίαν έπανάληψιν.

® Η πραγματική ευτυχία δέν είναι αντικειμενική άλλ’ υπο
κειμενική. "Εκαστος άνθρωπος γεννάται μέ τήν ευτυχίαν έν 
έαυτώ καί τήν τοποθετεί δ,που θέλει- διά τούτο οί δυστυχείς, ή 
δέν έχουν πλέον έντός των τό πτηνόν τούτο, ή δέν ευρίσκουν 
πού νά τό τοποθετήσουν.

® Είναι μεγαλειτέρα ή έντροπή τών γονέων δταν βλέπουν 
τά τέκνα των κατώτερά των, παρ' δταν ούτοι δεικνύονται κατώ

τεροι αύτών..

®ο υτε ό ήλιος τυφλώνει ταχύτερον τούς οφθαλμούς μας, 
άπό τήν λάμψιν, τήν οποίαν διαβλέπομεν εις τόν εαυτόν μας.

®ο Θεός. Τό ηθικόν στήριγμα τής συνειδήσεως, παρά τοΰ 
οποίου αΰτη σπανιώτατα ξητεϊ συγγνώμην διά τήν χθές, αναθέτει 
δμως πάντοτε εις αύτό τήν φροντίδα τής αύριον. Μέ τήν σήμερον 
ό Θεός δέν έχει κάμμίαν σχέσιν.

(’Οκτώβριος 1900) ΠΟΛ. Τ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
® Αλήθεια, ήτις, μόλις προφερομένη, αναγνωρίζεται παρ’ 

όλων, δέν είναι προωρισμένη νά έξασκήση μεγάλην έπΐ(5(5οήν έπί 
τής τύχης τής άνθρωπότητος.

® Παραδέχονται ότι ή ιστορία διδάσκει- ανόητος ιδέα. Έάν 

ή ιστορία έδίδασκε, δέν θά ήτον ή μία σελίς της αντιγραφή 
τής άλλης.

® Το παρελθόν είναι κτήμα τών παρελθόντων, καί τό μέλλον 
κλήρος τών μελλόντων. Τό παρόν μόνον είναι ίδικόν μας, καί 
έφ’ δσον έχομεν άγρόν καλλιεργήσιμον, είναι άνοησία νά χάνω- 
μεν τόν καιρόν μας καταπατοΰντες αγρούς, ανήκοντας εις άλλους.

® Η μόνη ηθική σχέσις μεταξύ ευτυχούς καί δυστυχούς είναι, 
ότι ή ευτυχία τού ένός, πάντοτε καί κατά γενικόν κανόνα, είναι 
συνέπεια τής δυστυχίας κάποιου άλλου.

® Στνηθεςτατα, ούτε τό δίκαιον είναι δικαιολογη

μένο ν τελείως, ούτε τό δικαιολογημένον είναι πάντοτε 
δίκαιον.

ΣΤΡΟΦΕΣ

—*—

ΓλίΛΒ, πώς σ’ άφισα χρυσό μου ταίρι
Καί πώς σέ βρίσκω τώρα,

Όλους τούς πόθους μου καί τές ελπίδες 
Τές 'σάρωσεν ή μπόρα.

I



Πάν τής λευκής κί άπάρθενης ψυχής σου 
Τά ώνειρεμμένα δώρα,

'Ωιμέ, πώς σ' άφισα χρυσό μου ταίρι 
Καί πώς σέ βρίσκω τώρα . . .

Μουπες γιά τές πομπές καί τές παράτες 
Τοΰ ζηλευτού σου γάμου,

Ήταν γαλήνια ή όψι σου κ έμένα 
Κτυποϋσεν ή καρδιά μου . . .

(Μοναστήρι 1900) Γ. ΣΑΓΙΑΞΗΣ

II

Ακόμα δέν μπορώ νά τό πιστέψω 

Πώς σ' έχασα μικρή μου,
Ζαλίζομαι 'ς τόν δρόμο σά σέ βλέπω 

Καί κόβεται ή φωνή μου.

Κρύβω τά μϋρα τής παληάς σου αγάπης 
Βαθειά μές 'ς τή· ψυχή μου,

'Ακόμα δέν μπορώ νά τό πιστέψω 
ΓΙώς σ’ έχασα μικρή μου . . .

III
Ολα σέ σέν άπέθαναν, μικρή μου, 

Σάν τούς άνθους τοΰ Μάη,
Πάει τής λευκής σου παρθενιάς ή χάρι 

Κ’ ή ώμορφιά σου πάει.

Μόνον τό μάτι σου τό πονεμένο 
Δειλά σάν μέ κυττάει,

Όλες ή χάρες σου άναζοΰν, μικρή μου, 
Σάν τούς άνθους τοϋ Μάη . . .

IV

Ακόμα δέ στοχάζεσαι μικρή μου 

Τή θλιβερή σου μοίρα,
Σέ παρασέρνει ό χείμαρήος τοϋ πάθους 

Καί τοϋ καϋμοΰ ή πλημμύρα.

Θάρθη τής κρίσεως αέριον ή γαλήνη 
Καί τής ζωής ή πείρα,

Καί τότε, ώϊμένα, θά σκεφτής μικρή μου 
Τή θλιβερή σου μοίρα . . .

V

Η ΡΘΕΣ έχτές ‘ς τό φτωχικό μου σπήτι 

Κ’ έκάθησες κοντά μου,
Ηταν γαλήνια ή δψι σου κ έμένα 

'Κτυποϋσεν ή καρδιά μου.

Ο πλεϊστον της νυκτδς της παραμονής τής άναχωρήσεώς τον 
διά τήν Κρήτην, κατά τήν αλησμόνητου εποχήν τον 97, δ 
Κωνσταντίνος Μάνος, τήν διήλθεν είς το γραφείου μου.

Κατήρχετο εις τήν μαρτυρικήν νήσον οπλαρχηγός καί πολε

μιστής, μέ τδ ευγενικόν τον 
ονομα, τδ τιμηθέυ διά τον 
πατρός τον κατά τήν περίφη
μου μάχην τοΰ Βαφέ και 
με τά σπάνια προσωπικά τον 
χαρίσματα, τά στολίζοντα με 
μοναδικήν άφειδίαν τδ υπο
κείμενόν τον.

Έυα έτος πρότερον, παρ" 
δλας τάς αντιδράσεις, είδε τήν 
θαυμασίαν εκείνην επιτυχίαν 
των "Ολυμπιακών "Αγώνων 
δημιουργός καί πρωτοστάτης 
τών οποίων αυτός υπήρξεν.

Είχεν επιστρέφει ολίγον 
πρότερον εξ "Αγγλίας γεμάτος 
ζωήν καί αλήθειαν, μέ ιδα
νικά μεγάλα και μέ γενναία 
και ελεύθερα φρονήματα, ώς 
είχεν επιστρέφει άλλοτε έκ 
Γερμανίας πλήρης μαθήσεως 
και σπουδής, δείγματα τών

ί

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ ΜΑΝΟΣ Φ

οποίων παρέσχεν ώς ποιητής καί λόγιος,
εις τήν πρώτην άκόμη νεότητα, τραγουδήσας εις μελωδικήν ευρυθμιατ
καί είς αδρούς στίχους τήν φνσιν καί τδ ώράϊον.

"Ως καλλιτέχνης πρέπει νά υπερηφανεύηται διά τον Θάνατον τής
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Ίουδηθ καί την Ξαστεριά, ποιήματα τά όποια τόν θέτουν εις τήν πρώ- 
την γραμμήν μεταξύ τών συγχρόνων του συναδέλφων.

Γράφων ανωτέρω ότι τό πλεΐστον τής νυκτός τής παραμονής τής εις 
Κρήτην άναχωρήσεώς του τό διήλθεν εις τό δωμάτων μου, τό γράφω 
διότι θά μείνωσιν αλησμόνητοι δι’ εμέ αί ώραι αϊ όποϊαι έπέρασαν έκέϊ 
τότε, εις μίαν συνομιλίαν χαρακτηριστικήν διά τόν Μάνον και καταδηλού- 
σαν εμφανώς τόν πατριωτισμόν του και τάς φιλοδοξίας του.

Ήτον ανυπόμονος καί βιαστικός ώς έάν άνεχώρει διά ταξείδων εύχα- 
ριστήσεως, καί ήρεμος καί απαθής ώς έάν ουδέν έπραττε τό κοπιώδες καν.

Καί έγνώριζεν δλας τάς δυσχερείας, αΐτινες θά τόν παρηκολούθουν, 
δλας τάς ταλαιπωρίας, αΐτινες τόν άνέμενον, δλους τους κινδύνους προς 
τούς οποίους έμελλε νά έκτε'θή.

Καί εις τό ώραΐον του πρόσωπον μόνον ή χαρά έλαμπε καί ήστραπτεν 
εις τούς οφθαλμούς του καί ώς ηλεκτρισμός διέφευγε διά τών κινήσεων 
τών χειρών του καί ώς μουσική έξήρχετο διά τών χειλέων του, μία 
μουσική υπερκόσμια και ονειρώδης.

"Ω! Τί ώραϊα που ομιλούσε διά τήν πατρίδα καί διά τά προς αυτήν 
καθήκοντα.

Ένόμιζα τήν μελιχρόν εκείνην άνοιξιάτικην νύκτα δτι είχα απέναντι 
μου ένα θεόπεμπτον άγγελον εύαγγελιζόμενον τήν άνάστασιν τού ’Έθνους...

Ή ποιητική του ψυχή, ή στιχοποιήσασα άλλοτε τό Τραγούδι τοΰ 
"Ηλιου καί τις Νεράιδες, έπλανατο έπί πολύ ακόμη μετέπειτα εις τό 
ταπεινόν μου δωμάτων, σκορπίζουσα ήχους καί σκοπούς. ..

Καί ένθυμούμαι ακόμη τά γλυκοχαράγματα τής νυκτός έκείνης πού 
άνήρτησε τό δπλον καί έζώσθη τό ξίφος, άναχοτρών διά τήν επαναστα
τούσαν διά τελευταίαν φοράν Ελληνικήν μεγαλόνησον.

ΊΙτο καί τήν στιγμήν έκείνην ήρεμος καί γλυκύς, άπαθής καί ατάρα
χος, λάμπων δλος άπό υπερκόσμιου γλυκύτητα καί άπό μίαν φαιδρό- 
τητα όλόψυχον.

Έχει πλασθη μόνον διά γενναία έργα, καί αί συγκινήσεις τών μεγάλων 
επιβολών δέν άπετύπωσαν τίποτε άλλο εις τό πρόσωπον του παρά ένα 
πρόωρον ολίγον ανδρικόν κάλλος.

Οί ενδοιασμοί καί αί επιφυλάξεις καί οί φόβοι καί αί ύποψίαι αί 
άσχημίζουσαι τό πρόσωπον καί άλλοιούσαι καί συνθλίβουσαι τό σώμα, 
δεν διήλθον ποτέ, ούδ’ ώς σκιαί τού πνεύματος τού Κωνσταντίνου 
Μάνου, καί δταν έπέστρεψεν ούτος έκ Κρήτης νικητής καί ήρως δέν 
έφερεν ουδέν άλλο ίχνος, πολυμήνων άγ οίνων, παρά τήν μελαψό- 

τητα τού δέρματος καί μίαν αυστηρότητα εις τούς μεγάλους οφθαλμούς. 

Τίποτε άλλο.
Καί τά ίχνη αυτά ήσαν εφήμερα.
’Ολίγον κατόπιν έξηφανίσθησαν καί αυτά καί τό πρόσωπον έγινε πάλιν 

ήρεμον καί λευκόν καί οί οφθαλμοί γλυκείς καί συγκαταβατικοί καί 

πρόσχαροι.
Ή ηγεμονία τής Κρήτης ή δφειλουμένη τόσον εις τ ανδρεία τέκνα 

της δσον καί εις αυτόν, δέν ήτο βεβαίως ή ίκανοποιητικωτέρα λύσις 
διά πατριώτην, όποιος ό Κωνσταντίνος Μάνος, άλλ’ ήτο πάντως μία 

ευπρόσδεκτος καί μία ενθαρρυντική έκβασις.
'Ως τοιαύτην τήν άπεδέχθη μέ άνακουφισμένην καρδίαν καί ή λατρεία 

του προς τήν ώραίαν νήσον τόν έκαμε νά έγκατασταθή έκεϊ καί ώς ιδιώ
της μακράν παντός αξιώματος καί ξένος προς πάσαν ιδωτελή φιλοδο
ξίαν, νά βλέπη τήν άνεξαρτησίαν έκείνης διά τήν όποιαν ήνοιξε τά 
βαλάντιά του άλλοτε καί διεκύβευσε τήν εύέλπιδα ζωήν του.

Προ ολίγου καιρού τόν παλαιόν μου φίλον τόν είδα έλθόντα δι όλίγας 
ημέρας ενταύθα, δτε όμιλήσαμεν καί πάλιν διά παλαιάς έποχάς. Είναι 
πάντοτε ό ίδιος. Ποιητής κατά βάθος καί πατριώτης. Αί πολεμικοί μας 

[ αποτυχία/ τόν έτάραξαν φαίνεται βαθέως καί δέν είναι πολύ ένθουσιασμέ-
f νος διά τήν φυλήν μας τώρα καί δέν έλπίζει πολλά, αλλά δέν τόν μαραί

νει καμμία άποθάρρυνσις καί δέν τόν φθίνει καμμία άπογοήτευσις.
Είναι πάντοτε ό άνθρωπος τής δράσεως καί τού έμπρός, ψυχή διά τήν 

οποίαν ό Νίτσε θά ήνοιγε πάντοτε τό πάνθεον τών ισχυρών, τών δικαιού
μενων νά ζήσωσι καί τών κατισχυόντων.

Κ. Δέν γνωρίζω τί νά σκέπτηται σήμερον περί τής πολιτικής καταστάσεως
Ε τής Κρήτης, διότι άπέφυγε μετ’ έπιμελείας νά όμιλήσωμεν περί αυτού,

δέν αμφιβάλλω δμως δτι τά ιδανικά του καί οί πόθοι του στρέφονται εις 
τήν ένωσιν τής μεγαλονήσου μετά τής μητρός Ελλάδος.

Ίσως τήν στιγμήν αυτήν τοιούτον ονειρον νά ήναι χίμαιρα ποιητού, 
αλλά μήπως δλα τά μεγάλα όνειρα, είτε τ’ άποτυγγάνοντα, είτε τά πραγ
ματοποιούμενα, αδιάφοροι1, δέν έφάνησαν διά μίαν στιγμήν πάντοτε 

I χίμαιραι;
Ε Δέν γνώριζα) διατί ανέκαθεν ό Κωνσταντίνος Μάνος μού έφαίνετο

ώς έκπροσωπών και ένσωματόνων κάτι, μυστικόν καί παμπόθητον, κάτι 

ώσάν τήν Μεγάλην ’Ιδέαν.
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Τί κρϊμα νά μην άπομένη ή άφηρημένη αυτή, άλλα τόσον σημαντική 
νπόστασις τουλάχιστον νέα όσον είναι δ σωματοποιών, όντως εΐπεϊν, 
αυτήν έξοχος πατριώτης.

Τί κρϊμα!
”Αν συνέβαινε τό τοιοϋτον, ούτε ή Μικρά Ελλάς ί)ά ήτο σήμερον οποία 

είναι, οντε δ Κωνσταντίνος Μάνος >Τ ανακαίνιζε Βενετικούς πύργους 
παρά τήν Χαλέπαν καί ί)ά ετι&άσσευεν Αραβικούς κέλητας. ..

Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

δσον 
τών

ΑΤΆ τόν μήνα Αύγουστον τοΰ’1899 ό θάνατος άφήρπασεν 
άπό τής πατρίδος καί της οικογένειας πολυτιμοτάτην ύπαρζιν, 
τόν άείμνηστον Σπυρίδωνα Βλάχον, τοΰ όποιου τήν εικόνα, 
τήν ύψωμένην τόσον έν τώ θαυμασμώ τών γνωρισάντων αυτόν, 

ών τής αρετής καί 
έν τή μάλλον τετι- 
μ,ημένη στήλη τής 
« Ποικίλης Στοάς »,

καί έν τώ νεοελληνικώ πανθέφ τών άνδρώ 
μεγάλων έργων, εύτυχοΰμεν ν ’ άναρτήσωμεν ί

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1825

Γιατί κύμα καμαρώνεις 
Και ‘περήφανα κυλάς 
Στο λιμάνι τής Μεθώνης ; 
Γιατί κύμα δέ μιλάς;

’'4/! Γιατί πλιά δέ φυσάει 
Τ3 άγεράκι δροσερά 
'Όπως φύσαγε στο πλάϊ 
Του Μιαούλη μιά φορά ; 
Παραμέραγαν στοιχεία 
Μαύρα νέφη άπό καπνό, 
Γιά νά δούνε τέτοι ανδρεία 
"Οσοι ζούν στον Ουρανό.

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1826

Μεσολόγγι φημισμένο 
Μέσ στο αίμα βουτημένο, 
Μεσολόγγι, μέ καμάρι 
Θά φυτρώνη τό χορτάρι, 
Και &ά βγαίνουν τά λουλούδια 
Χαρωπά ' σάν αγγελούδια. 
Πεταλούδες &ά πετούνε 
Τ3 άρωμά τους νά ρουφούνε 
Και νά χύνουν μέσ τά σπλάχνα 
Τού Παράδεισου μιάν άχνα, 
Kai λουλούδια καί χορτάρια 
Θά στολίζουν παλληκάρια.

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ· «ΑΡΑΒΙΑΣ

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ

(’Λ σμάτιον)

Α ΚΟΥΜΠ1ΣΜΕΝΗ 
τήν 
ίδώ

με 
νά 
νά

στον ιστό τά κύματα κυττάζω 
ελπίδα τή χρυσή 
τ ώραΐό μου νησί, 

παύσο) νά

Νά ίδώ τή 
τό 
πού 
-Αχ!

στενάζω !
*

μου πού καρτερεί μέ πόϋο, 
τό φτωχικό

Φ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ ®
( Έκ παλαιός φωτογραφίας )

μητερούλά 
σπήτί μου

) είν όνειρό μου παιδικό 
Τί χαρά πού νοιώ&ω!

*
Μά φ&άνω κι ολα έρημα και ολα αλλαγμένα 

μόνον ή μάννα μου ή γλυκειά 
μέ σφίγγει μέσ στήν αγκαλιά 
καί λησμονώ τά ξένα !

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ

ύποκλινόμενοι εύλα
βώς πρό τής έπιβο- 
λής ήν έμπνέει, και 
θαυμάζοντες τήν α
κτινοβολίαν τής εύ- 
φυίας καί τής δυνά- 
μεως ήν έκπέμ,πει ή 
σεμνή του άνδρός 
φυσιογνωμία. ’Ενώ
πιον δέ τής έπιβλη- 
τικής ταύτης εϊκό- 
νος, ήτις ύψοΰται 
ώς σύμβολον έμ- 
πνευσμένης έθνικής, 
δικαστικής καί κοι
νωνικής αρετής, άνα- 
πε'μποντες τήν βα- 
θεϊαν προσευχήν τών 
εύγνωμόνων ανα
μνήσεων, αίσθανό- 
μεθα έν ήμϊν βαθέως 
τήν αλγεινήν οδύνην, 
ήτις θλίβει τήν ψυ

χήν έπί τή σκε'ψει τής ανυπολογίστου απώλειας ήν ύπε'στη ή νεοελλη
νική φιλοπατρία καί ή δικαστική αρετή έπί τφ θανάτω του αοιδίμου 
Βλάχου, τοΰ αδαμαντίνου τούτου βράχου τής αλήθειας, τής ήθικής καί 
τής ελληνικής δικαιοσύνης.

Διότι δεν είναι απώλεια μόνον οικογενειακή, δεν είναι μόνον συμφορά 
κοινωνική ή ατυχία του θανάτου τούτου, είναι συγχρόνως καί κατά μεί— 
ζονα λόγον, πολύ γενικώτερον τό δυστύχημα: Έςέλιπεν άπό τής νεω- 
τε'ρας 'Ελλάδος ή σιωπηλή έκείνη κρυστάλλινη πηγή τοΰ διαυγεστάτου 
νάματος όλων τών έμπνευσμε'νων άρετών, τών εύγενών ιδεών τοΰ 
καθήκοντος, τοΰ νόαου, τοΰ δικαίου καί τής αλήθειας, έξε'λιπεν έν έκ 
τών ολιγίστων έκείνων ύγιών κέντρων τής έναρέτου ζωής καί δυνάμ.εως,
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ήτις ήδύνατο νά συγκράτηση την πανταχόθεν καταρρέουσαν ηθικήν 
έκπτωσιν καί χρεωκοπίαν, ήτις ήδύνατο νά έγκεντρίση^ την ζωήν τής 
ύγείας εις τήν πανταχόθεν παραλύουσαν ήθικήν έκλυσιν καί έκφύλισιν, 
καί ν’ αναρρίπιση τήν ζωογόνον διέγερσιν των έν ήμΐν εύγενών ένορμή- 
σεων. 'Υπό τοιαύτην έποψιν ή έκ τού θανάτου συμ.φορά είναι ανυπολόγι
στος διά τήν σημερινήν πατρίδα καί κοινωνίαν, εις ήν παγετώδης εκτεί
νεται ή ψυχρά απάθεια καί αδιαφορία καί ή έκλυτος ατονία, πυρετώδης 
δέ συνωθεΐται ή διαφθορά τής φαυλότητος, των παρανομιών καί των 
πολιτικών μέσων. 'Υπό τοιαύτην εποψιν ή ένεκα τού θανάτου τοΰ Σπ. 
Βλάχου απώλεια είναι μεγάλη, καί ένεκα τούτου τά πλεϊστα τών 
δακρύων άτινα λείβομεν ενταύθα, χύνονται μάλλον δι’ όλους υ,ας, ή διά 
τά βαρυπενθούντα εύγενέστατα τέκνα τοΰ πεφιλημένου άνδρός.

“Οσοι τον έγνώρισαν καί τον έθαύμασαν — καί είναι ούτοι όλοι, ούς 
έχει νά έπιδείξη μεθ’ ύπερηφάνου τιμής ή παρ’ ήμϊν πολιτεία καί κοι
νωνία—θά συναισθάνωνται άτυχώς τήν πικράν ταύτην αλήθειαν. “Οσοι 
όμως δεν τόν έγνώρισαν, οφείλουν νά λάβουν έστω καί γενικωτάτην 
ιδέαν τού χαρακτήρος τού άνδρός, τού πνεύματος καί τών άρετών του, 
αϊτινες διέπνεον καί διεθέρμαινον τόν βίον του ολόκληρον, καί α'ίτινες 
παρέστησαν αυτόν έν τή σκηνή τού κόσμου ώς τήν ένθουσίωδώς και 
άκαταπονήτως δρώσαν καί άγορεύουσαν καί δικάζουσαν ένσάρκωσιν τής 
άληθείας, τής αρετής καί τής δικαιοσύνης.

Διά τούς άγνοούντας τούτους, σημειούμεν συντόμως τήν βιογραφίαν 
καί τό έργον τοΰ διαπρεπούς έκείνου λειτουργού τής Θέμιδος, τού 
ένθουσιώδους έκείνου στρατιώτου τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης, 
ούτινος θά θρηνούμεν έπΐ μακρόν τήν ές άεί όδυνηράν απώλειαν.

Έγεννήθη ό Σπυρίδων Βλάχος έν Μεσολογγίω τή 18 ’Απριλίου 
1833. έν τή μικρά ταύτη πατρίδι, ήτις έγέννησε παν δ,τι μέγα έχει νά 
έπιδείξη ή νέα Ελλάς' ’καταγόμενος έκ γονέων πεσόντων έν τώ άγώνι, 
κατά τήν τρομεράν έκείνην σύρραξιν τής άκμαίως άναγεννωμένης ελλη
νικής έλευθερίας μετά τής ακατάβλητου τυραννικής κυριαρχίας, διετή- 
ρησεν έν τή ψυχή του δλον τό πύρ τών εύγενών άγώνων, δπερ διεθέρμαι— 
νεν δλον του τόν βίον έν τώ καλώ άγώνι τής αρετής καί τοΰ καθήκον
τος, τής άληθείας καί τής δικαιοσύνης, άνευ τών όποιων είναι αδύνατον 
νά ύπάρξη ή έλευθερία, ύπέρ ής ήγωνίσθησαν καί έπεσον τόσον οί πατέ
ρες του, δσον καί ή μικρά του πατρίς.

Μέ τό πύρ τούτο έντός τής νεανικής του ψυχής ήλθεν εις ’Αθήνας 
έσπούδασε τά Νομ.ικά, 26 έτών έγένετο Πρωτόδικης καί άνερχόμενος 
ΐεραρχικώς τάς βαθμίδας τών δικαστικών άζιωμάτων έφθασε μέχρι τού 
άςιώματος τού Είσαγγελέως τών Έφετών, έπΐ είκοσι πέντε συνεχώς 
έτη, ύπό τήν ιδιότητα ταύτην, άπονέμων καί έν Άθήναις καί έν ταϊς 
έπαρχίαις τής Ελλάδος τό άληθές δίκαιον, καί έμπνέων τήν πεποίθη
σή εις τήν δικαιοσύνην τής πατρίδος μας. Τούτο βεβαίως δεν είναι 
μικρόν κατόρθωμα διά τά παρ’ ήμ.ϊν έγκατασταθέντα ήθη τών πολιτι
κών καί κομματικών έπεμ.βάσεων καί συμ.παθειών- αί έπεμβάσεις αύται 

έδοκιμ.άσθησαν καί εις τόν άείμνηστον Βλάχον, μολονότι δέ άπειράκις 
άπήρχοντο ά'πρακτοι καί κατησχυμμένοι πάντες οί έν ισχύει πολιτικώς καί 
θέλοντες νά έπέμβωσιν εις τά τής δικαιοσύνης, τής όποιας είχε ταχθή 
έκεΐνος ακοίμητος φρουρός, ό στρατιώτης ούτος ήναγκάσθη μολαταύτα 
νά καταθε'ση τά δπλα, νά[παραιτηθή του άξιώμ,ατός του, άκολουθών τόν 
νόμον τής ήθεκής φύσεως, καθ' όν διά νά ύπάρξη ή ζωή πρέπει νά 
προσαρμόζηται προς τό ηθικόν δσον καί τό φυσικόν περιβάλλον. Καί 
έπειδή τό περιβάλλον τούτο έστάθη αδύνατον νά ήθικοποιήση ό τύπος 
έκεΐνος τής ένθουσιώδους δικαστικής άρετής, φυσική συνέπεια ήτο ν' άπο- 
χωρίση τής μεμολυσμένης^έκείνης ήθικής ατμόσφαιρας καί νά έξακο- 
λουθήση ζών καί άναπνέων τόν καθαρόν άέρα τής ήθικής καί τής 
δικαιοσύνης.

Καί παρητήθη τοΰ αξιώματος τού Είσαγγελέως τών Έφετών εις 
ήλικίαν 52 έτών, δικηγορών έκτοτε έν τφ Άρείω ΓΙάγω καί τώ Έφε- 
τείω, διακρινόμενος διά τήν πειστικήν, νευρώδη, καί γλυκεΐαν αύτού 
ευγλωττίαν, μέχρι τής τελευταίας του πνοής.

Διαρκούσης όμως τής άξιωματικής του ύπηρεσίας, αί άποτυγχάνου- 
σαι πολίτικα*. έπεμβάσεις έγένοντο άφορμή, δπως προσέζωσι περισσότε
ρον^ οί περί τήν πολιτείαν ’εις τόν άδαμάντινον χαρακτήρα τού άνδρός. 
Ό ευφυέστατος καί όξυνούστατος τών πρωθυπουργών τής νεωτέρας 
Ελλάδος ’Αλέξανδρος Κουμουνδοΰρος δέν έβράδυνε νά διίδη τάς 
άρετάς τού άδεκάστου Είσαγγελέως καί πεφημισμένου Δικαστού, καί 
άνέθηκεν αύτώ κατ' έκλογήν τήν έντολήν τής άντιπροσωπείας τής έλλη- 
νικής δικαιοσύνης κατά τό 81 έν τή καταλαμβανόμενη χώρα τής Θεσ
σαλίας. Ό Σπυρίδων Βλάχος βαθέως συνησθάνετο τήν έπισημότητα 
καί τό ύψος τής αποστολής του' διά τής άκαταβλήτου δ’ αύτού δρα
στηριότητας καί εύθυδικίας κατώρθωσε νά έμφανισθή, πρό τού άνακύ- 
πτοντος Θεσσαλικού λαού έκ τού σκότους τής δουλείας, τών άνομιών καί 
τών αύθαιρέτων παρανομιών, ώς αύτή αύτη ή λάμψις τού άνατέλλοντος 
δι’ αύτούς ήλιου τής έλευθερίας καί τής δικαιοσύνης, έμπνέων πίστιν, 
πεποίθησιν καί άφοσίωσιν εις τήν δικαιοσύνην καί τήν έλευθερίαν τού 
νέου καθεστώτος, εις ό είσήρχοντο οί Θεσσαλοί μετά τεσσάρων αιώνων 
δουλείαν. Έπΐ έν έτος δέ παραμείνας έν τή Θεσσαλία ώς Είσαγγελεύς 
τών Έφετών, καί ίδρύσας τά δικαστήρια καί παγιώσας τά θεμέλια τής 
δικαιοσύνης καί ύψώσας τόν θρόνον τής γενικής ίσότητος μεταξύ τών 
έρειπίων τών αύθαιρέτων καί άνομων τουρκικών «έτσι θέλω» καί «χατη- 
ρίων», ένεφύσησεν εις τόν έλευθερωθέντα Θεσσαλικόν λαόν τας πρώτας 
πνοάς τού δικαίου, καί έπανήλθεν ένταύθα. όπως συνέχιση τόν πλήρη 
πολυτίμου δράσεως τόσον δικαστικόν, όσον καί κοινωνικόν καί οικογε
νειακόν του βίον.

Διότι καί ή κοινωνική του δράσις έφερε τήν σφραγίδα τής αύτής 
ένθουσιώδους καί έμπνευσμένης ένεργητικότητος, διότι καί αύτη δ'.εθερ- 
μαίνετο ύπό τών αύτών έναρέτων ένορμήσεων καί ιδεωδών, τών όποιων 
τήν ένσάρκωσιν έν τή κοινωνική καί οικογενειακή ζωή έπεδίωκε μετά
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νεανικού πράγματι σφρίγους, μετά παιδικής σχεδόν ψυχικής δροσερό
τατος. μετά δυνάμεως καί σθένους αληθώς ανδρικού.

Ή αιώνια νεότης τοΰ άνδρός εκείνου, ή αΐωνία εκείνη υγεία του 
πνεύματος και της καρδίας, ή ακαταπόνητος εκείνη άκμη καί δύναμις 
της ζωής του, ητις έζέλιπε σχεδόν καί άπ’ αύτης ακόμη της νεωτέρας 
νεότητος, ή δροσερά εκείνη νεότης ένέπνεε παντού την δροσεράν πνοήν 
τής διεγέρσεως καί τής δυνάμεως της. Εις δλας τάς εταιρείας, εις όλα 
τά σωματεία, εθνικά καί ιδιωτικά, εις τά όποια μετ’ ενθουσιασμού έλάμ- 
βανε μέρος, έσκόρπιζεν αφειδώς τούς θησαυρούς τών αρετών του, την 
δύναμιν τής αιώνιας νεότητάς του, τόν ενθουσιασμόν τής εργασίας του 
ύπέρ τής προόδου καί τής συνεχούς βελτιώσεως, εις δ'λα προσεπάθει νά 
έμφυσήση την ζωήν τού νόμου, τής αρετής, τών αφιλοκερδών βλέψεων, 
αΐτινες άπετέλουν δύ αυτόν τό διεγερτήριον τής ζωής του. Καί δπου· 
εΰρισκεν ήχώ τών προσπαθειών του, ήγάλλετο τήν χαράν τού δικαίου, 
δπου δ’ έβόα έν τη έρήμω, άπεμακρύνετο μετ’ άγανακτήσεως, παρη- 
τεϊτο περιλύπως, καυτηριάζων ανηλεώς τά αίτια τά όποια τόν ήνάγκαζον 
πρός τούτο, τά διάφορα γενικά καί ατομικά έλκη, καί άπήρχετο φέρων 
έν έαυτώ μετά τής πικρίας διά τήν έλεεινότητα τών διαφόρων καθεστώ
των καί τήν γλυκεϊαν σκέψιν δτι αύτός τούλάχιστον τό παν έξήντλησεν 
δπως έπιφέρη αίσιώτερόν τι αποτέλεσμα. Τοιαύτην διαγωγήν έδειξεν 
άποχωρήσας μετά τού σοφού λογίου τού αοιδίμου Παοπάτη έκ τοΰ 
Αρσάκειου, έν τώ όποίω ή φωνή τής αρετής καί τοΰ καθήκοντος έχά— 

νετο πρό τών γνωστών ίδιοτελών οργίων. ’Αλλά καί εις άλλα σωματεία 
τήν αύτήν άκατάβλητον πολιτείαν καί διαγωγήν έπεδείξατο.
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Άνήρ τοσούτων αληθών αρετών φαντάζεσθε όποιος ήτον εις τόν 
έπίλοιπον κοινωνικόν καί οικογενειακόν του βίον. 'Ως οικογενειάρχης 
παρέσχεν εις τήν κοινωνίαν τής πατρίδος μας, μετά τής άρίστης εκεί
νης καί έναρέτου συζύγου του, τής αειμνήστου ’Ισμήνης Βλάχου, μίαν 
τών τελειοτέρων, εύγενεστέρων καί έναρετοτέρων ελληνικών οικογενειών. 
'Ως άτομον δέ ήτον αληθής άπόλαυσις, πολύτιμος διδασκαλία, ανεκτί
μητος άνθρωπος. 'Η μετ’ αυτού αναστροφή ήτον έορτή τού πνεύματος 
καί τής καρδίας πανήγυρις, ήτο συγχρόνως καί τής ψυχής εΰλαβεστάτη 
προσευχή. "Ολα τά εύγενή ιδεώδη, δλαι αί αδαμάντινοι άκτινοβολίαι 
τής αληθούς ελληνικής εύφυίας, δλη ή δύναμις καί ή χάρις καί το 
άρωμα τού ύγιούς ελληνικού πνεύματος, όλα ταύτα έσπινθηροβόλουν 
θωπευτικώς, ήδέως καί έμπνευσμένως άπό τήν ήρεμον καί γλυκεϊαν καί 
σθεναράν ευγλωττίαν τού σεβαστού καί φίλτάτου έκείνου άνδρός.

"Οταν ώμίλει περί θρησκείας, δταν ώμίλει περί πατρίδος, ή ομιλία 
του ήτον ήρεμος παιάν Τυρταίου. Μετέδιδεν ακαριαίως τήν δόνησιν καί 
τόν σεισμόν τών αισθημάτων του εις ήμάς, οϊτινες μέ δάκρυα πολλάκις 
εις τούς οφθαλμούς καί μέ στήθος παλλόμενον, παρεδίδομεν τήν ένθου- 
σιασμένην καί γοητευμένην ήμών ψυχήν εις τοΰ μάγου έκείνου καί ένα-

ώμίλει περί τής γενικής καί ατομικής 
και ευφυέστατα έκείνα επεισόδια τής 
ή ευφυΐα ομιλούσα καί σκορπίζουσα τά 

,, ,ην δροσεράν πνοήν τής νεότητος καί τής 
γεγονότων, έν πάση έκφράσει σκέψεων, έν πάση 
:. Καί όταν τον λόγον έφερε καί επί τής άπαι- 

έθνικής, πολιτικής καί κοινωνικής, 
νοΰσα, ήτον αυτή αύτη ή 
:υσα καί αϊσιοδοςοΰσα δια 
οατρίδος.
ιών του εις τα τέκνα του. 
ί ιδιωτική αυτού' δράσει, 
υ ρ ί δ ω ν Βλάχος, 
τών ωχρών τούτων βιο- 

τών οποίων ή αιώνια 
και πατρίδος, 
προσωπικότη- 
χρησιμών άν- 
παραμένουσα

ρέτου άγορητού τήν διάθεσιν. Οταν δέ 
ήθικής, όταν διηγείτο τά φαιδρότατα 
ζωής του, ήτον αυτή αύτη ή αρετή καί 
άνθη τοΰ πνεύματος καί τής χάρ'.τ: 
πρωτοτυπίας έν πάση άντιλήψει 
εκδηλώσει τής ήθικής του ζωή 
σίως εκτεινόμενης γενικής ήμών καταστάσεως, 
ήτον ένόμιζέ τις, αύτή αύτη ή πατρίς θρηνούσα και 
πατριωτική οδύνη ζώσα, κλαίουσα, άλλ’ αιωνίως έλπ 
τό μέλλον τής 'Ελληνικής φυλής καί τής Ελληνικής 

Τοιούτος ήτον ό άνήρ, ό καταλιπών ζώσαν ήχώ τών άρ 
Τοιούτος ήτον ό άνήρ έν τή δικαστική, δημοσία καί 

Γοιούτων χαρισμάτων, ήτον ή δρώσα ένσάρκωσις ό Σ π : 
ούτινος εύτυχοΰμεν να δημοσιεύσωμεν τήν εικόνα μετά 
γραφικών γραμμών, έν εί’δει άντηχήσεως τών αρετών του, 
άνάμνησις θά ύψοΰται έν τώ Οαυμασμω τής νεοελληνικής κοινωνίας 
ώς ύψοΰται ή σεμνή καί έπιβάλλουσα είκών 
τος έν τώ νεοελληνικω πανθέω τών νεωτέ 
δρών. Ή δέ άνάμνησις αύτη τού ήθικοΰ γίγαντος 
εις ήμας τούς νεωτέρους νάνους ιός γλυκεία άπήχησις 
άρμονίας, ώς παναρμόνιος άντήχησις σβεσθέντος με 
πατρίδα, τήν αλήθειαν και τήν δικαιοσύνην, θέλε 
ενθουσιώδες αίσθημα τής λατρείας καί τής ευγνωμοσύνης 
άνδρός, αείποτε άκμαίον τόν πόθον και τήν έσωτερικήν ένοου.τ.σιν 
τοΰ παραδείγματος έκείνου. Ας έλπίσωμεν, όπως ή δύναμι 
αυτού, ή δύναμις τής έμπνευσμένης καί δρώσης αρετής, γο 
ύποβάλλη αΰτοίς τήν παρόρμησιν πρός μίμησιν.

Ο Σπυρίδων Βλάχος απέθανεν αίφνης έν Αμαλιαπόλει (Νέα Μιζέλη 
πατρίδι τής συζύγου αυτού, ής ό θάνατος έπέσπευσε τον ϊδικόν του.

Έν τή «11οι κ ί λ η Στοά» νΰν δημοσιεύοντες τήν εικόνα καί τόν βίον τ: 
δρός, ύποκλινόμεθα εϋλαβώς πρό τής ακτινοβολίας ή όποια μετά τού βλέμματι 

υ και άπό τής ψυχής του, 
Ελλη ν ική ν δικαι Ο σύ νη ν. 
τελευταΐον χαιρετισμόν 

ί,ευκα ιδεώδη τής αρετής 
βίον, διήγειρον τήν ζωήν 
μον καί άπαράμιλλον.
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Tvp γ.1. τ’ 
: ς απέθανεν αιφνη 
ής ό θάνατος επέσπευσε 
ο α» νΰν δημοσιεύοντες · 
πρό τής ακτινοβολίας ή 

φρυώματος έκπέμπεται άπό τής μορ 
πάτον άργιλον βλέμμα πρός 
ί τήν νεότητα τής σήμερον 

τό πανύστατον χαίρε πρό;

Σ Η ΜΙΑ·...
ίώ’δα τά μαγουλάκια σου οάν αίμα 
κ* ενόμιοα πως τώγεις φυσικό 
μά μες οτά μπάνια ο * είδα οάν την κρέμα 
κατάλενκο κι* άφράτο ϋηλυκό.

Κ * ερριφα διφασμενη τη ματιά
άπάνου σου, στ* αγκίστρι που μου δόλωσες, 
μά συ με μια γοργή μακροβουτιά 
καί θάλασσα καί μάτια... μου τά ί) άλωσες.

Οάλλον το 
ετήν τού 
μίμησιν 

είγματος 
λήθη ζαί

.1/

ύ αν-

ς 7.Λ’

Βήον
(1911) Ζ.
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ΜΟΡΦΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΧΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΜΙΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΚ

(Κατά την τελευταίαν έκτακτον καλλιτεχνικήν εορτήν εις τύ Οέατρον τής Σάρρας 
Μπερνάρ ής μετέσχεν ό πεφημισμένος καλλιτέχνης τής Παντομίμας).

ΦΟΒΟΣ !«- -5* ΧΑΖΟΜΑΡΑ &·

ΡΕΜΒΗ S· ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΗΝ ΗΓΑΠΗΣΑ *

•Η ΤΑ ΦΑΙΔΡΑ ΟΝΕΙΡΑ *· ΠΟΥΛΑΚΙ ΜΟΥ Ιϋ·

ΑΠΟΚΤΗΝΩΣΙΣ #*· -ίί ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ £-

» Λόγια X ρ υ s a «
—’Ώ/ Ε7»-αι τόσον -θελκτικόν το δάκρυ εις τό ομμα της καλλονής και καθιστά 

τόσον γλνκν τό βλέμμα, ώστε <5 έρως και αϊτός μόλις τολμά ακόμα, νά τό σφογ- 
γίοη δι’ ενός φιλήματος ήσυχα. θγρΩΝ

— Τό δάκρυ είναι τ’ οϊρανον ή τελευταία χαρι.
ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΣ

— Ή Ιστορία δεν είναι μόνον ή πιστή εικών τής τύχης των ανθρωπίνων κοινω
νιών, άλλα και ή άψευδεστέρα διδάσκαλος των μυστηρίων τής ανθρώπινης καρδιά*. 

ΕΠ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
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II τρικυμίες τ’σ σέρνσυνε 
Κι σ γκιώνης πάντα σύρλιάζει
Καί μέσα τευ φωλιάζει
Σφυρίζοντας ή έχ-.ά !

IΙέσους νεκρούς συντρόφεύε 
Στο σκοτεινό το μνήμα 
Κι' άε-.άκεπα. τι κρέμα! 
Ηρηνεϊ τή συφορά.

Μά τώρα πλειά ή καμπάνα του 
(-)ά ίσης νά το γκρεμ-ίσω,,
I Ιού Οά πανηγυρίσω, 
Μιά μόνη της χαρά.

’Έλα σ’ έμ’ε πεΰ τρέχω 
Χωρίς καμμ.ιάν έλπισα 
Καί ρίξε μιάν άχτίοα 
Στήν κάθε μου πληγή.

35ιλ σένανε μια μέρα
Κατέδηκα στή χτίσι
Εχω γιά σένα αφήσει 

Τήν πλει’σ μεγάλη αυγή,

Μέσ στ’ άγρυπνα σκοτάδια 
Έσέ πάντα γυρεύω, 
Γιά σένανε παλεύω 
’Αδιάκοπα στή γή.

Γιά σένανε γκρεμίζω 
Στ’ ούράνια μ.ιά θρησκεία, 
ΚΓ αγάπη και λατρεία 
Τή φέρνω έσέ στή γή.

4
Γιά σένανε ματονω 
Το μελυσμένε χώμα. 
Φέρνω γιά σένα σώμα 
11ου φαίνεται πώς ζή.

«·
Τήν πλει'σ μεγάλη αγάπη 
Ελα, χρυσέ μευ πλάσμα,

Στε πλει’σ 'γλυκέ μας άσμα 
Χα ενώσουμε μαζύ.

Λ HP HP

2
Μιαν άλλη αγάπη αίσΟάνεμαι 

Στά στήθη μου γιά σένα. 
Στον κσσμσ σέ κανένα 
ΙΙστέ σέ Οά τήν πιο.

*
Μιάν ά/,λη αγά—η άγνέτερη 
Στά στήθη μου γυρεύω
Εσένα νά λατρεύω.
Εσένα ν’ αγαπώ.

Και μένε μίσος άσβεστο 
Δείχνω σ' αυτή τή σφαίρα, 
Δέν έχω πλεια πατέρα, 
Κανένανε στή γή.

*
Γ’.α ν’ άγκαλιάσω σλέκληρη, 
Μέσ’ στής καρσιας την πάλη. 
Αγάπη πλει'σ μεγάλη.

I ια σέ, κόρη χρυσή.

Δε είοα εγώ ποτέ μευ 
Στη; γης τήν άγρια πάλη. 
Κ'.’ εμως για σένα πάλλε1. 
Το στήθος μου γλυκά.

Τής πλει'σ τρανής ίοέας 
Ευτυχισμένος πλάστης. 
Έσΰ άπ'ο υ.ένα‘έπλάστω » Β.
Μ'.αν όίρα Οεϊκειά.

δ
ΌΗ Οές. χρυσή παρθένα, 

Μή Οές νά μέ ξανοίξω,;.
Κ’ έσύ 0έ νά ρσυφήξω,ς
Φαρμάκι τής έχιας.

*
Μή μέ γνωρίσης, κέρη,
Σΰ σ’ άλλον κόσμο ανήκεις, 
Ηά ίσης σημάδια φρίκης. 
Αυλάκια δυστυχίας.

("Εν ΆΟηναις Δεκέμβριος 1911)

Τής ϊύις μευ τά σκέτη 
Φριχτά φωτίζει ή ιδέα, , 
Τσ φώς τσύ I Ιρσμ.ηΟέα 
'Άγρια στά μάτια κλείω.

*
Μή Οές, χρυσή παρθένα, 
Μή Οές νά μέ γνωρίσω,;. 
Μπρσστά σου θ' άντικρύσω,ο, 
Ί’σπλει'σ φριχτέ Οεριέ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ
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Ο φεγγάρι σ’ τό ςώσιμό του θολό έστελνε κάτω σ’ τήν κοιλάδα 
τού Φαναριού τις τελευταίες θαμπές ακτίνες του μισοκρυμμένο 
πίσω από τήν γδυμνή ράχη τής Ζακούκας.

Των βουνών γύρω δ ίσκιος άπλώνετο σ’ τις άκρες τής κοι
λάδας βαρύς και έντενε μέ τήν σκέπη του τήν πένθιμη τούς κόλ

πους της τούς βαθουλούς.
'Από τά σπλάγχνα της ανέβαινε ένα μουρμούρισμα ήρεμο, σάν παραμίλημα

φθισικοϋ, τό μουρμούρισμα, ποΰ άφηνε σ’ τή γαλήνη τής νύκτας τό σιγαλό 
ποτάμι τού Φαναριού τρέχοντας τόν αιώνιον δρόμον του.

Γύρω σ’ τούς λόφους ΰψώνοντο, ’σάν υπερκόσμια γεννήματα τής νύκτας 
καί τού νού οΐ μισογκρεμισμένοι μιναρέδες καί τά πελώρια χαλάσματα τοϋ 
Φαναριού . Καί έδειχναν σ' τό δειλό φως τοϋ φεγγαριού τά πληγωμένα πλευρά 
των καί έρριγναν κάτω μελαγχολικά τις μεγάλες κατάμαυρες σκιές των βυθι
σμένα σέ βουβό πένθος. Σ’ τά δασωμένα στήθεια των τά παρθένα από πατή
ματα ανθρώπου ή χουχουβάγιες άφηναν κάπου-κάπου από τις αόρατες κρυψώνες 
των τό θλιβερό κελάϊδημά των. ’σάν νά ήθελαν νά κλάψουν τό περασμένο 
μεγαλείο των, νά θρηνήσουν άπό ’κεϊ μέσα τούς ερειπωμένους βωμούς τού ξένου 
θεού τήν πρόσκαιρη δόξα των.

Σέ μιά άκρη τής κοιλάδας έλαμπε άνιί μέσα σ’ τά δένδρα ένα φώς κοκκινωπό. 
Ήταν τού Μάθου τοϋ Ρέπα τοϋ δραγάτι τό λυχνάρι.
Ό Μάθος ήταν ξύπνιος ακόμη. Γερμένος σ' τή δραγατσοΰλα του είχε τά 

μάτια του υψωμένα σ’ τό στερέωμα καί έφαίνετο, ’σάν νά παρακολουθούσε μέ 
τό βραδυκίνητο βλέμμα του μιά μαύρη πλατεία λουρίδα ποϋ ανέβαινε άπό τήν

Σ. Δ. Π. Σ. Φανάρι ό συγγραοεΰς εννοεί τήν έπί Τουρκοκρατίας πρωτεύουσαν 
τής επαρχίας ’Ολυμπίας, ήοη δέ μικρόν ομώνυμον νωρίον παρά τά ερείπια αυτής.

θάλασσα καί ’ξεδιπλώνετο βιαστικά σ'τόν καταγάλανοι' ουρανό, ωσάν νά ήθελε 
νά τόν ζώση μέ πένθος. Σ’ τό πλευρό του έκοιμώτανε ακουμπισμένο σ’ τά 
γόνατά του ένα παιδί τυλιγμένο μέ μιά μαύρη καποτα.

Τό αργοκίνητο βλέμμα τοϋ Μάθου έχαμήλωνε κάποτε κάποτε κουρασμένο 
άπό τόν ουρανό καί έσταματοϋσε γεμάτο τρυφερότητα σ’ τό χλωμό πρόσωπο 
τοϋ παιδιού του, ποΰ τό έφώτιζαν ή άναιμικές ακτίνες, ποϋ έστελνε άντικρύ 
τό λιποθυμισμένο φώς τού λυχναριού καί σ’ τά αδρά χαρακτηριστικά του τά 
αγριεμένα άπό τήν ζωή τής ερημιάς άνέτελλε τότε ένα χαμόγελο φωτεινό καί 
έλουζε τήν ήλιοδαρμένη μορφή του μέ κάποια απαλή ήμερότητα.

’Έξαφνα ό Μάθος έτινάχθη καί έξεδίπλωσε διά μιας μέ ένα πήδημα ορθό 
τό ’ψηλό άνάστημά του αφήνοντας τό κεφάλι τοϋ παιδιού του νά κυλισθή χά- 
μου β’ τά ξερά χορτάρια τής δραγατσούλας.

— Τί είναι, ρέ πατέρα, έφώναξεν ύ Γιώργος τρομασμένος.
— Δέν άκοΰς τό γρουσούζικο πούρθε νά κλάψη σ’ τό κεφάλι μας, είπε ύ 

Μάθος καί άπλωσε σ’ τό δίκανο, πού κρεμιότανε σ’ τή διχάλα τής φούρκας.
Σ’ τό πλευρό τής δραγατσούλας ένα κλαψοπούλι έξέσχιζε τήν στιγμήν εκεί

νην μέ μιά σπαρακτική κραυγή τόν ήσυχο άέρα τής κοιλάδας. Καί ύστερα 
άπό λίγο, ’σάν νά περίμενε πρώτα νάπαντήσουν ή χοΰνες σ’ τήν κραυγή του, 
ήρχισε βιαστικά-βιαστικά τώρα, νά γεμίζη τήν κοιλάδα μέ τούς παράξενους 
θρήνους του.

— Κάτι κακό θά μάς έρθή, ρέ πατέρα, είπε δ Γιώργος τρίβοντας τά μάτια 
του άπό τή νύστα. Θυμάμαι πέρσι, ’σάν ξεψύχαγε δ Πάνος μας, ποϋ σέ είχανε 
σένα σ’ τή φυλακή, έτσι έσκουζε λυπητερά ένα κλαψοπούλι σ’ τήν κάρυά τής 
καλύβας μας.

Σ’ τήν άνάμνησι αυτί) τό χέρι τοϋ Μάθου έμεινε άκίνητο απλωμένο σ' τό 
δίκανο καί άπό τά στήθεια του άνέβη ένα άχ ! γεμάτο παράπονο. Μιά άνα- 
λαμπή τοϋ φθισικοϋ λυχναριού, ποϋ τρεμόσβενε, έφιότισε τό μεγάλο πρόσωπό 
του τό δασωμένο πυκνά άπό ψαρά γένεια καί έφάνη ένα άδρό δάκρυ νάργο- 
κυλα σ’τό ηλιοψημένο μάγουλο, ’σάν νά ξεχείλισε άπό τήν πονεμένη ψυχή του.

— Κλαϊς, ρέ πατέρα είπε δ Γιώργος.
— ’Όχι παιδί μου, έψιθύρισεν δ Μάθος καί έφερε σ' τό πρόσωπό του τής 

καπότας του τό μανίκι. Καί ή ράσσινη καπότα έρρούφηξε τό δάκρυ.
— Ξέρεις, πώς δέν είναι άλλα μισόβαλα γιά κάνα ζοϋδι. είπε ό Γιώργος, 

όταν είδε τόν πατέρα του νά ξεκρεμάΐ] τό δίκανο γιά νά ρίξη τοϋ κλαψοπου
λιού. Σ’ τό σκοτάδι άδικα θά χάσης τή ριξιά σου, τώρα πάου ’γιο καί τό διώ
χνω. Τί κακό θά πάθουμε, αν δέν τό σκοτώσης' ο,τι 'πάθαμε, ’πάθαμε.

— ”Αει κάνεμ, άει διώχτω καί ας στρέξη σ' τό κεφάλι του, άπήντησε ό Μά
θος, κάνε καί τή βόλτα σ' τ’ άμπέλια μήν τριόη κανένα ζούδι καί έλα γλή- 
γωρα νά πάρης έναν ύπνο άκόμα, τί κοντεύει νά φωτήσΐ). ή πούλια σκάρισε 
τρεις ώραις τώρα, είναι πίσω τό σύγνεφο. Καί έσήκωσε τά μάτια του σ' τό 
στερέωμα.

Σ’ τόν δρίζοντα αρμένιζαν τώρα μαύρα βαρειά σύγνεφα φορτωμένα βροχή 
καί 'τριγύριζαν ’σάν όρνεα νυκτερινά γιγάντεια γύρω σ’ τά κορφοβούνια.

Καί δ Γιώργος κατέβη άπό τή δραγατσοΰλα καί έχάθη σ' τό σκοτάδι. . . .
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Έσβήστη καί ή τελευταία κραυγή τοϋ κλαψοπουλιού πέρα σ' τή χοάνη καί 
μιά ήσυχία θανάτου έπέρασε πάλι επάνω άπό τήν ζωή τής κοιλάδας καί τήν 
αιχμαλώτισε μέσα σ’ τό σκοτάδι βουβή καί ακίνητη.

Ό νους τού Μάθου έστρεφε τιάρα ’πίσω καί έβλεπε νά ξετυλίγεται, σάν 
όνειρο, ολόκληρη ή περασμένη ζωή του. Έσυλλογίσθη τούς χρόνους τούς ευ
τυχισμένους. ποΰ είχε καί αύτύς οικογένεια, είχε καί αύτός περιουσία, ήταν 
καί αύτός, όπως εκείνοι, ποΰ τούς φύλαγε τώρα γιά ένα κομμάτι ψωμί τ’ αμ
πέλια. Έθυμήθη τούς χρόνους εκείνους, ποΰ τόν περίμεναν, όταν έγύριζε άπό 
τήν δουλειά του κουρασμένος σ’ τό λευκό σπιτάκι του σ’ τό Φανάρι τό κρυμ
μένο σεμνά κάτω άπό τήν θεώρατη καρυδιά, τό ζωμένο άπό τόν χλοϊσμένο 

κηπάκο του, ποΰ τόν περίμεναν σ’ τήν πλακοστρωμμένη αυλή τά παιδάκια 
του καί έχύνοντο ολόχαρα επάνω του καί χοροπηδούσαν τρελλά γύρω του καί 
τόν έσυρναν άπό τήν φουστανέλλα καί του έζωναν μέ τά παχουλά χεράκια 
των τά πόδια καί εκείνος τά έσήκωνε σ’ τήν άγκαλιά του ένα-ένα καί τά 
’φιλούσε, ’φιλούσε όλα εκείνα τά κερασένια χειλάκια ποΰ ψέλλιζαν τόσο χα
ριτωμένα :

Πατέρα ! Πατέρα!
Καί τ’ άφηνε διά νά συνάντηση τή μητέρα τους, ποΰ πρόβαλλε σ’ τό πα

ράθυρο τό όλόξανθο προσωπάκι της φωτολουσμένο άπό ένα χαμόγελο γεμάτο 
άγαλλίασι καί τούς άγκάλιαζε άπό ’κεΐ όλους μέ ένα βλέμμα τρυφερώτατο, τήν 
γυναικούλα του, ποΰ ήξευρε νά γλυκαίνη μέ τόση χαρά τούς κόπους του καί 
νά κερνά μέ τόση άγάπη τήν ζωή του. Καί ή καρδιά του σ’ τήν ανάμνηση 

αυτή έσφίγγετο σ’ τά στήθη του, ’σάν νά τήν έθλιβε σ’ τή χούφτα του ένα 
χέρι σιδερένιο.

"Υστερα έπήδησεν εμπρός του ή άγέλαστη μορφή ενός τοκογλύφου, άπό 
τήν Άνδρίτσαινα, τοκογλύφου άπό τούς πλέον αχόρταγους, ποΰ τόν είχε πε
ριπλέξει μέ κάτι άσυνείδητα συμβόλαια καί τοΰ είχε πωλήσει ένα-ένα τά κτή
ματά του όλα καί επί τέλους τόν παρέσυρε μέ πονηριά νά ψευδορκήσΐ), γιά νά 
σιόση ένα μέρος άπό την περιουσία του καί τόν έρριψε υστέρα σ’ τή φυλακή, 
διά νά μή μπορή πλέον άπό ’κεΐ μέσα νά τού φέρη προσκόμματα σ' τούς λη
στρικούς σκοπούς του.

Τό πρόσωπό του είχε λάβει τώρα μιά έκφραση αγριωπή καί τά μάτια του 
άστραφταν σ’ τό σκοτάδι άπό κάποια λάμψη παράξενη.

Καί έδειξε τούς μεγάλους γρόΟους του σ’ τό κενόν μέ ένα τρίξιμο των δον- 
Τϊών του φρικαλέο.

Έάν ήμποροΰσε νά σφίξη τήν στιγμήν εκείνην σ’ τούς φοβερούς γρόΟους 
του τόν κόσμον ολον Οά τόν έπνιγε.

Εις ίήν μορφή τοΰ τοκογλύφου αύτοΰ. ποΰ τόν έλήστευσε καί τόν έρριξε 
άστεγο σ' τούς δρόμους καί τοΰ έδέσμευσε σ’ τά τελευταία καί τά χέρια, άπό 
τά όποια είχε κρεμασΟεί πλέον ή ζωή τόσων άδυνάτων πλασμάτων, έβλεπε τήν 
πολιτεία, τούς νόμους, τήν δικαιοσύνη, τόν κόσμον όλον νά τόν άδικοΰν. Ένό- 
μιζε ότι καί νόμοι καί κοινωνία είχαν συνεννοηθή, νά τόν παραδώσουν σ’ τά 
νύχια τοΰ ληστοϋ αύτοΰ διά νά τόν έξολοθρεύση.

Καί όταν άνοιξε ή πόρτα τής φυλακής του καί τοΰ είπαν :
— Είσαι ελεύθερος, φύγε, πήγαινε πίσω σ’τήν κοινωνία.
Έννοιωσε ένα ρίγος δυνατό νά τοΰ παγιόνη τήν ράχη. Δέν είχε ούτε τήν 

δύναμι ούτε τό βάρρος νά έπαναλάβη άλλη μιά φορά τήν άνισο πάλη εναντίον 
τοΰ φοβεροΰ αύτοΰ εχθρού, ποΰ τόν έγνώρισε μέ τό όνομα κοινωνία. ’Απ’ όξω 
άπό τήν πόρτα τής φυλακής του ένόμιζε, ότι 0’ άντικρύση πάλι τό σιδερένιο 

χέρι τοΰ πεπρωμένου.
Γύρω του είδε έρήμωσι καί καταστροφή, ό,τι δηλαδή τοΰ παρεσκεύασαν οί 

άνθρωποι μέ τούς νόμους των καί ή φύσις μέ τούς δικούς της. Καί έφυγε τρο- 
μασμένος μέ τό παιδί του, μέ ό,τι τοΰ έμεινε δηλαδή άπό δλην αυτήν τήν 
καταστροφή, έφυγε μακρυά άπό τήν κοινωνία, άπό τούς ανθρώπους μέ τό μίσος 

σ’ τήν ψυχή καί τήν πικρία σ' τά χείλη.
Γιατί νά μή σηκιόνεται βαρύτατο τό χέρι τής Δικαιοσύνης καί ν’ άρπάζη 

άμείλικτα άπό τόν τράχηλο όλους αύτούς τούς ληστάς, ποΰ έχουν στήσει τά 
λημέρια των σ' τούς κόλπους τής κοινωνίας καί νά τούς σύρη άλύπητα εις τά 
πλέον σκοτεινά καί άνήλια υπόγεια τής φυλακής, όπως Οά έκανε καί γιά ένα 
ληστήν τοΰ βουνού, ό όποιος δέν κάνει τίποτε περισσότερο άπό αυτούς μέ τό 

νά γυμνώνη καί νά φονεύη άνΟρώπους ;

III
’Από μιά άκρη τοΰ οΰρανοΰ τοΰ διπλωμένου μελαγχολικά μέ ένα άπλυτο 

σάββανο γλυστροΰσε τιάρα ένα φώς άόριστο καί έρριγνε αμφίβολες σκιές επάνω 
σ’τούς ’ψηλούς μιναρέδες καί επάνω στά χαλάσματα τάπελώρια καί σ’τά δένδρα 
επάνω τά γιγάντεια, ποΰ έστέκοντο άλύγιστα άραδαριά σ’ τις ράχες τής Ζακού
κας, ’σάν άγρια φαντάσματα, ποΰ πήδησαν διά μιας άπό τά μεγάλα χαλάσματα 
καί τούς μισογκρεμισμένους μιναρέδες, γιά νά φρουρήσουν τούς απροστάτευ

τους βωμούς τοΰ ξένου θεού.
Ή ζωή τής κοιλάδας ή αιχμαλωτισμένη μέσα σ' τούς βαθουλούς κόλπουςτης 

άναδεύετο τιάρα σ’ τό αμφίβολο σκοτάδι περίτρομη. Καί τό πρωινό άέρι τό 
μυρωμένο ελαφρά μέ τό άρωμα, ποΰ σκόρπιζε τοΰ βουνού τό θυμάρι, έπαιζε 
ιϊφοβα μέ τά πρώτα δειλά ψιθυρίσματα τής ζωής, ποΰ 'ξυπνούσε, διπλώνοντάς 
τα σ’ τά φευγαλέα φτερά του, γιά νά τά κουρελλιάση πίσω άπό τις ’ψηλές φρά

κτες τών άμπελιών.
’Εμπρός σ'τή δραγατσοΰλα έμαύριζε μέσα στήν αόριστη φωτοσκιά τής αύγής 

ή καπότα τού Γιώργου, ποΰ είχε παραδοθή έκεϊ, κάτω άπό μιά συκιά, σ’ τόν 

ύπνο, χωρίς νά κάμη τήν βόλτα σ’ τάμπέλια.
Ό Μάθος άκουμπησμένος σέ μιά αγκωνή τής δραγατσούλας του ήτο βυθι

σμένος άκόμη σ’ τούς θλιβερούς στοχασμούς του. Σ’ τόν νοΰν του ήρχοντο 
τώρα οί λόγοι τοΰ παιδιού του, ποΰ τόν έκαμαν νά κλάψη καί έβλεπεν εμπρός 
του μέ τήν φαντασίαν του τήν γυναϊκά του νά θάφτη ένα-ένα τά παιδιά τους, 
νά μή προφθαίνη νά σκεπάζη τοΰ ενός παιδιού των τόν τάφον καί νά τόν 
άνοίγη πάλι νωπόν ακόμη, γιά νά ταίζη τό άχόρταγο μνήμα μέ άλλο τους 
παιδί. Καί τήν είδε ύστερα καί εκείνη χλωμή μέ μάτια θολά άπό τόν πυρετό, 
νά παλαίβη μέ τόν θάνατο ξαπλωμένη μέσα σ’τή ραποκαλύβα τους καί νάγω- 
νίζεται νά δώση σ’ τό τελευταίο σπλάγχνο της ζωή άπό τά άρρωστα στήθεια
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της, από τά όποια έ'φευγεν όλονένα καί θερμότης καί ζωή. Καί τήν είδε κατόπιν 
νά σφίγγη μέ ατσαλένια χέρια ξερό τό μικρό τους σ’ τά κρύα στήΟεια της . . .

Καί έστήριξε τό κεφάλι του σ’ τά χέρια του καί δάκρυα, δάκρυα άφθονα 
τοΰ πλημμύρισαν τά μάτια καί τοΰ έβρεχαν τά γόνατα.

Μέσα σ’ τά δάκρυά του έσκέφθη τώρα, γιατί νά σωρευθοϋν τόσες συμφορές 
σ’ αυτόν ;

Έψευδόρκησε.
Αϋτό ήταν αλήθεια.
Μετεχειρίσθη τό όνομα τοϋ Θεού του, γιά νά εί.τή ένα ψέμμα. Άλλ’ αυτό 

τό έκαμε, γιά νά μήν άφήση σ’ τούς δρόμους καί χωρίς ψωμί τόσα πλάσματα, 
ποΰ τοΰ είχε χαρίσει ό ίδιος ό Θεός καί τοϋ είχε κρύψει σ’ τά στήθεια τόση 
αγάπη γι’ αυτά.

Καί εύρε τόν Θεόν του πολύ άσπλαγχνον σ' αυτόν.
Τόν αδίκησαν οί άνθρωποι. Τόν αδίκησαν οί νόμοι των. Τιόρα εϋρισκε ότι 

τόν άδίκησε καί ό Θεός του !
Πίσω από τό νυχτοπλάνο πουλί, ποΰ τοΰ άρρεβώνιαζε μέ τό θλιβερό κελάϊ- 

δημά του, ένα-ένα του παιδί μέ τόν Θάνατο, έβλεπε τιόρα τόν Θεό του '.
Καλόν θά ήταν νά είχε τήν δύναμι νά σηκωθή μέ τάς σκέψεις του ’λίγο 

’ψηλότερα, γιά νά μή φθάση έκεΐ, όπου έφθασε.
Έμίσησε πριν τούς ανθρώπους διότι τόν αδίκησαν. Τώρα έννοιωθε, νά γκρε

μίζεται κάτι τι μέσα του καί άρχισε νά ιιισή καί τόν Θεόν του, διότι εΰρισκε, 
ότι αυτός τόν άδίκησε σκληρότερα άπό τούς άνθριόπους.

Καί έσήκωσε τά μάτια του σ’ τόν ούρανό καί έδειξε τούς μεγάλους γρόθους 
του τώρα σ’ εκείνον, ποΰ ένόμιζε, ότι κατοικούσε σ’ τό γαλανό άπειρο, πίσω 
άπό τά σταχτιά σύγνεφα. Καί άφησε νά τοΰ φύγη άπό τό στόμα μιά φρικτή 
βλασφημία.

Ό "Ανθρωπος έχανε άπό μέσα του τόν Θεόν του καί μεταμορφώνετο σέ θηρίο.
Τά δάκρυά του είχαν πλέον στερέψει καί έστέκετο τώρα φοβερός σ’ τήν άκρη 

τής δραγατσούλας του μέ τούς γρόθους υψωμένους απειλητικά σ’ τόν ούρανό 
καί 'βλασφημοΰσε, ’βλασφημοΰσε φρικτά, άπαίσια .. ..

'Η πρώτες χονδρές σταλαγματιές καλοκαιρινής βροχής άρχισαν νά κροτούν 
επάνω σ’ τά σκληρά φύλλα τών άμπελιών.

’Έξαφνα έτινάχθη. Κάτι τι ’πέρασε ’μπρος του καί τοΰ φύσηξε μέ μιά κρύα 
πνοή άέρα τό πρόσωπο.

Καί άρπαξε τό δίκανο,
Τό κλαψοπούλι έγέμιζε τιόρα πάλι τήν κοιλάδα άπό πάνω τη συκιά μέ 

τούς παράξενους θρήνους του.
Τό δίκανο έβούίξε σ’ τις χουνες, τό νυχτοπλάνο πουλί τοϋ Θανάτου έπέρασε 

εμπρός άπό τήν δραγατσοΰλα κτυπώντας δυνατά μέ τά μολυβόχρωμα φτερά 
του τόν άέρα καί ή μαύρη καπότα έβόγγηξε κάτω άπό τήν συκιά:

— "Αχ ! Μέ "σκότωσες, ρέ πατέρα !

ΤΑΣΗΣ Ν· ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗΣ

ΡΤΡΛ
* αεκΑΠΕΝΤΑετκρίΣ *
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Φ Τ7Χ ΜΟΙΡΟΑΟΓΙΑ Φ

(’Em τοϋ νεκρόν τής Λ. Μ.)

Η Νύχτα έσυρε στή γή τή μελανή της σκέπη 
Καί τής σκιαίς έπύκνωνε κανείς νά μή τήν δλέπη. 
Έπήγαινε τόν “Ηλιο νά ορή πίσω στή δύσι, 
Πού τόν ζητή χωρίς ποτέ καί νά τόν συναντήση. 
Έτσι καί ’μεϊς γυρεύουμε τή φεύγουσα εύτυχία 
Χωρίς καμμχά άνάπαυσι έδώ καί ήσυχία.
Έπήγαινε καί έκλαιγε δάκρυα μαργαρητά^ι,
Π’ άφθονα στάζαν ατούς άνθους,στά δένόρα, στο χορτάρι. 
Τήν άκλουθοϋσε ή Σιγή καί έκλειγε τά στόματα 
Κι’ ό "Υπνος άπό πίσω τους έσφάλλαγε τά δμματα. 
Τό δρόμο^της έφώτιζε τό πλειό λαμπρό φανάρι 
Πάνω σέ δίσκο άργυρό, τ’ ολόφωτο φεγγάρι. 
’Αγκαλιασμένα τά κλαδιά ’στά δένδρα έκοιμώντο 
Καί τά πουλιά μεσ’ στής φωλιαϊς στόν ύπνο έφιλιώντσ. 
Κοϋφα πετοΰσαν τά όνειρα εις όλα τά κρεόόάτια 
Καί χίλια δυό ύπόσχοντο στά σφαλισμένα μάτια. 
’Ατάραχο ροχάλιζε τό κύμα στ’ άκρογειάλι 
Καί κάπου μέσ’ στής καΧαμιαΐς άγρυπνο αηδόνι ψάλλει. 
Λησμονημένο έρωτα κι’ άγάπαις περασμέναις, 
Χαρά φευγάτη κι’ όνειρα κ’ έλπισες ζεχασμέναις. 
Γλυκά τ’ άνθη άνέπνεον άρώματα και μύρα, 
Ό Ούρανός μέ τό λευκό τό Γαλαΐία ζωστήρα. 
Τήν πλειό γαλάζια του στολή άστεροστολισμένη 
Έφόρει καί έσκέπαζε τή γή αποκοιμισμένη.
Μά ή Νύχτα πάντα έφευγε καί πύκνωνε τή σκέπη 
Κι’ ό "Υπνος κάθε βλέφαρο έκλειγε μή τήν βλέπη. 
Ξάφνου τ’ αηδόνι σώπασε, ό αντίλαλος έκρούσθη 
Καί μέσα στή βαθειά σιγή πικρός θρήνος άκούσθη. 
Έρχότουν άπ τών ’Αθηνών τό κοιμητήρι κάτου, 
Νιος άμοιρος έθρήναγε τήν άγαπητικιά του. 
Έσκαψε μέ τά χέρια του τό νιοσκαμμένο χώμα, 
’Απ’ τό φορείο τράόηίε τό νιρθαμμένο πτώμα. 
Σφικτά, σφικτά τ αγκάλιαζε καί τό μοιρολογούσε 
Καί πότε τό έχαίδευε καί πότε τό φιλούσε. 
Λιγότερο ή θάλασσα στήν τρικυμία βογκάει, 
Λιγότερο μέσ’ στά κλαδιά ό Βορριάς φυσομανάει. 
Λιγότερο κλαίει ή βροχή άπό τά σύννεφά της 
Άφ’ ότι έκλαιγε ό άτυχος γονατιστός ’μπροστά της. 
Ό θρήνός του μ’ έίύπνησε κι’ άπ’ τά θλιμμένα λόγια 
Έκράτησα στή μνήμη μου αυτά τά μοιρολόγια.

Απ τό T-t---- .j---- , _ ,
Σφικτά, σφικτά τ αγκάλιαζε καί τό μοιρολογούσε 
Καί πότε τό έχαίδευε καί πότε

Λ .. ·______ Λ αΤ.__________ _____



I
εράϊδα χρυσοπλόκαμη ,έύπνα καί ήρθα, νάμαι. 

■•’Αγάπη μού σέ γέλασαν δτι δέ σέ θυμάμαι. 
. «Σέ αγαπώ σαν άλλοτε κι’ άν έλειψ.α καί λίγο 
«Νάμαι καί πίσω γύρισα ποτέ γχά να μή φύγω. 
«Ξύπνα άγάπης νά σοϋ είπώ χρυσά λογάκχα χίλια 
«Ξύπνα σοϋ τάζω άπειρα φιλακια μέσ’ στά χείλια. 
«Ξύπνα και δέ σ’ άφήνωπλειά, ιιαζύ μου θά σέ φέρω 
«Νά πά νά φτχάσώμε ψωλχά σέ μέρος που γώ έέρω. 
«Σοϋ τάζω χίλια πράγματα καί δώρα νά σοϋ κάμω 
«ΚΓ αγάπη, αγάπη περισσή σάν τοϋ γεχαλοϋ τήν άμμο. 
«Δέν μού μιλάς; Συγχώρησι τούλάχιστο δέ δίνεις ; 
»"Αχ, ποϋ μ’ άφήνεις έρημο, χαρά μου, ποϋ μ’ αφήνεις ; 
«Τί ! προτιμάς τήν μαύρη γή άπό τήν αγκαλιά μου, 
«Καί τά .σκουλήκια προτιμάς άπ’ τά γλυκά φιλιά μου ; 
Μονάχα κι* άπομόναχα γιά νά μέ τιμωρήσης 
«Καί τή ζωή μου αιώνια σέ μαύρα νά τή ντύσης ; 
«Ή μήπως κάνα άγγελο στού ούρανοϋ τά μέρη 
«’Αγάπησες καί έφυγες κανείς νά μή το ζέρη ; 
»Κι’ έγώ, κι’ έγώ σ’ άγάπησα καί σ’ αγαπώ άκόμα 
«Κ’.ήρθα μαζύ σου νά ταφώ στό ίδιο αυτό χώμα. 
«Ξύπνα λοιπόν νά σέ ΐδώ μία φορά καί πάλι 
«Καί άς μάς θάψουνε μαζύ άγκάλι μέ άγκάλι· 
«“Οτι ό χάρος χώρισε ή γή άς τό ένώση 
«Καί ή ψυχή μας στό Θεό λόγο μαζύ άς δώση.

II
<εκρά ! ! ποιος τό στήθος μου Βραχνάς τό συνταράττει 

«Όποιον ονείρου φρικτόν τόν ύπνον μου ταράττε*. ! 
«Άλλοίμονον, ή συμφορά Τούς οφθαλμούς σκοτίζει 
«Γιά νά μή φαίνεται πολύ ή λύπη ποϋ σκορπίζει. 
«Είναι, πικρά ή άλήθεια κ’ είναι γλυκειά ή άπάτη 
«Όχι, δέν εΐνε ό Βραχνάς όπου μέ συνταράττει. 
«Όχι, δέν εΐνε όνειρον. Νά, ψηλαφώ τό χώμα...
«Νά τό φορείο τό σκληρό... "Αχ ! 'Νά το καί τό πτώμα ! 
«Ντυμένη στά ολόλευκα, σά νύφη στολισμένη, 
«Στή νυφική παστάδα μας, τή γή, μέ περιμένει. 
»”Αχ, σήκω, σήκω γρήγορα, σήκω γιατί φοβάμαι, 
«Βλέπω νεκρούς τριγύρω μου... Έλα, έλα νά πάμε... 
«Καί ποϋ νά πάμε οί δύστυχοι ; Ποϋ θάορουμε ησυχία 
«Στοϋ κόσμου τήν καταλαλιά, στοϋ κόσμου τήν κακία ; 
«Όχι, όχι, καλήτερα νά μείνουμε δώ πέρα 
«Δέν έχουν γλώσσαν οί νεκροί, πατέρα καί μητέρα. 
Κανείς νεκρός δέν έβλαψε τούς άλλους νεκρωμένους 

■ ’Ενώ βλάπτουν οί ζωντανοί κι’ αυτούς τούς πεθαμένους.

III
'■'Νεκρά !! Γό καλλιτέχνημα τό θειον συνετρίό/ι ! 
Ή άρετή άπέθανε καί ή ψυχή έκρύβη !

«Τών ’Αθηνών τό έέοχον τό άνθος έμαράνθη ! 
«Καί φέγγει άκόμα ό ήλιος κι’ άνθούν άκόμα τ’ άνθη 
«Κ’ ύπάρχει άκόμα ή χαρά, άκόμα ή ελπίδα άνθίζει 
«Καί ή ζωή δέν έπαυσε τή γή νά τριγυρίζη !

»Κ’ έγώ άκόμα, άκόμα ζώ, ή’εΤμαι πεθαμένος
«ΚΓ άπό τό κρύο μνήμά μου γογγύζω κολασμένος ;!

IV
’Όΐ,ώς εΤν’ ωχρά ! Τί έγεινε τό ροδαλό της χρώμα ; 

«Τό πήραν τά τριαντάφυλλα, οί κρίνοι καί τό χώμα. 
«Πώς είν’ τά χείλη της κλειστά ! Τί έγεινε ή μιλχά της ; 
«Μήπως έπήραν τά πουλιά τή μαγική λαλιά της ;
«Άκώ τ’άηοόνι καί λαλεΐ μέ τό οικό της στόμα 
«Μή έγεινε άηδόνι ή ψυχή καί κελαϊδεΐ άκόμα ;
«Γιατί σφαλούν τά βλέφαρα σά σύννεφα συρμένα 
«’Εμπρός στ’ άστέρχα πούφεγγαν λαμπρά καί ζηλεμμένα ; 
«Τί έγειναν οί οφθαλμοί, οί μαύροι, οί μεγάλοι, 
«'Όπου δέν εϊχε δώ στή γή όμοίους καμμχά άλλη ! 
«Τά όλοκάστανα μαλλιά ποϋ ήσαν λαμπρό μετάέι 
«Πώς έγειναν λιναϊς κλωσταίς χωρίς καμμία τάϊι ;!
»’Ω τόίον τού μετώπου της, ώ Ιρις τών φρυδχών της, 
«Ποια θεά στέφει μ’ αύτά ήδη τό μέτωπόν της ;
«Τά λαίευτά τά χέρια της πώς εΐνε σταυρωμένα 
«’Εμπρός στά θεϊα στήθη της σάν κρίνα τσακισμένα!; 
«Πούνε Νεράιδα τό κορμί ποϋ ήτο λαμπάδα ίση ; 
«Πώς γέρνει σάν άπό Βορρχά κομμένο κυπαρίσσι ;! 
«ΚΓ ό νους, ό νούς ό έάοχος καί ή ψυχή ή θεία 
«Ποχού άγγέλου τώρα τό κορμί έπήραν κατοικία ;!
«Καί ή ζωή τί έγεινεν, ή κίνησις, ή χάρις ;
«Θεέ μου, τί κάνεις τή ζωή άφοΰ μάς τήνε πάρεις ; 
«’Απ’ τά ώραΐα πλάσματα πού σήπονται στό χώμα 
«Μήν κάνεις τούς άγγέλους σου στό θείο σου τό δόμα ; 
«Ή μή λουλούδχα τ’ ούρανοϋ μ’ αύτά κατασκευάζεις, 
«Καθώς στή γή τά σπορικά σαπίζεις κι’ άνθούς βγάζεις ; 
«Οί κόσμοι όπου φαίνονται λαμπροί καί φωτοβόλοι 
■•Τάχ’ άπ’ τούς πεθαμένους μας δέν εϊν’ γεμάτοι όλοι ; 
»Κι αύτή σέ ποχόν κατοίκησε ; Βεβαίως στή Σελήνη· 
«Γι’ αύτό τό φώς της άπό χθές γλυκύτερο έγίνει.
«’Εκεί έπήγε, ή άκτίς αύτή πού μέ φωτίζει 
«Εΐνε άπό τά μάτια της, τό φώς μου τή γνωρίζει.
«Δέν πέθανε, βαρέθηκε τοϋ βίου τήν άπάτη
«Καί άγγελος εις τ’ ούρανοϋ έπήγε τό παλάτι.

V
^^χι, όχι- άπέθανε. ’Ιδού ψυχρό τό σώμα

«Καί σφαλιστά τά βλέφαρα κι’ άμιλητο τό στόμα.
«Και ή καρδία έπαυσε, ώ, ή χρυσή καρδία,
»Π’ αγνά έκρυπτε, άνεέάντλητα, αισθήματα μύρια. 
«Νεκρά λοιπόν ή καλλονή ! νεκρά ή σωφροσύνη ! 
«Νεκρά, νεκρά ή υπομονή ! νεκρά ή άγιωσύνη !
«Νεκρά τοϋ ελέους ή αδελφή, τοϋ οίκτου ή μητέρα !
« Αφού αύτή άπέθανε τί μένει πλεχά έδώ πέρα ; !

VI
Σκουλήκι ό πόνος έγεινε στήν τρυφερή καρδχά της, 

«Τοϋ κόσμου ή καταλαλιά έκλεψε τή χαρά της, 
«Ή δυστυχία έγεινε φεϊδι νά τή διπλώση.
«ΚΓ ό έρως δηλητήριο γιά νά τή φαρμακώση.
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Καί τής έκόψαν τή ζωή χωρίς νά τήν γνωρίση, 
«Χωρίς τόν κόσμο νά χαρή, τή νιότη νά γλεντίση, 
• Καί πέθανε σάν τό πουλί μέσ’ στό κελάϊοημά του, 
>Σάν άνθος τής μπουγαρινιάς απάνω στ’ άνοιγμά του, 
«Λαμπάδα έμπρός στής ’Αρετής τό εικόνισμα έκάη. 
«Ωσάν άγια έζησε καί ώσάν μάρτυς πάει, 
«Χωρίς παράπονο κανέν νά εϊπη γιά κανένα. 
«'Αγνή παρθένα έζησε καί πέθανε παρθένα.

VII
Ωκεανέ γιά δόσε μου τ’ αμέτρητα νερά σου 

«"Ολα άπό τά μάτια μου είς δάκρυα νά χύσω. 
«Δός μου|Βορριά τά φοβερά άναστενάγματά σου 
«Κάμπους καί δάση καί βουνά μ’ αυτά νά συγκινήσω. 
«Καί σείς μανούλαις όρφαναΤς οόστε τά μοιρολόγια,. 
«Ποϋ καί ή πέτραις ν’ άναλυοΰν στά θλιβερά μου λόγια 
«Νά κάμω νά Ουγκινηθή καί ό Θεός άκόμα 
«Καί ό κωφός ό θάνατος καί τό νεκρό της σώμα. 
«"Ισως καί^ιιέ τά δάκρυα μουγκοί τά στενάγματά μου 
«Δόσω ψυχή είς τήν νεκράν αυτή Γαλάτειά μου. 
«Πλήν μάτην, μάτην τήν θρηνώ, έκείνη δέ μ’ άκούει, 
«"Οστις τήν θύραν τών νεκρών κρούει, ματαίως κρούει.

VIII
Φ , -
ή’δέτε την πώς έγεινε, σά δένδρο χωρίς φύλλα 

«Ποΰ τοϋ τά πήρε ό Βορριάς κ’ έμεινε μέ τά Ξύλα, 
«Σά ρόδο όταν φυλορροεΐ ωχρό καί μαραμένο, 
«Ποϋ μένει μέ τό σπόρισμα σέ κλώνο Ξηραμένο. 
«Ό έρως τής έμάρανε τούς πόθους, τά όνειρά της· 
«Σά μέλισσα έβύςαΞε τό μέλι άπ’ τήν^καρδιά της 
«Καί τήν άφήκε ό άχάριστος νά μαραθή, νά λυώση, 
«Χωρίς καμμιά βοήθεια κ’ έλπίδα {νά’.τήςζδώση. 
«Κατάρα είς τόν άθλιο, κατάρα είς τόν ψέφτη 
Καί τής καρδιάς της τό ληστή καί τής χαράς τόν κλέφτη. 
«’Αγάπη πλειά νά μήν ίδή, χαρά νά μή γνωρίση 
«Και όπως τήν κατάντησε κι’αύτός νά καταντήση. 
«Τί κλαίει τώρα ; Μ’ όδυρμούς τά μνήματα δέ σποννε, 
«Δέν άνασταίνονται οΐ νεκροί μά ούτε καί άκοϋνε. 
»”Ας ψύγη, άς μή άσεόή φιλών πτώμα παρθένον 
«Κολάζουν τά φιλήματα ανθρώπου κολασμένου.

IX
©y-η μ αφαιρητε τήν πικρή παρηγοριά να κλαίω· 

«’Αφήστε νά μοιρολογώ τόν πόνο μου νά λέω· 
«’Αφήσατε τούς οφθαλμούς δάκρυα άφθονα νά βρέΞουν, 
«Γιατ εΐνε χείμαρρος αύτά, άν δέν χυθούν, δέν τρέΞουν, 
«Μοϋ πλημμυρίζουν τήν καρδιά, στήν κεφαλή άναβαίνουν 
«Καί πνίγουνε τό λογικό καί τό μυαλό τό περνούν. 
«"Αν έσφαλλα, τό σφάλμα μου ήτο μονάχα ένα, 
«Πώς τήν άγάπησα πολύ καθώς κι’ αύτή έμένα. 
«Τήν άγαποϋσα, ώ, πολύ έγώ τήν άγαποΰσα, 
«Αύτή ήτον ή λατρεία μου, αυτή ή ψυχή ποϋ ζοΰσα. 
«Τώρα άν ζώ, μηχανικώς υπάρχω καί βαδίζω 
«Σάν κουρδισμένη μηχανή χωρίς, πού, νά γνωρίζω.

«Μέ τήν ψυχή της έφυγε μαζύ της κ’ ή ψυχή μου,
«Γχατ’ ή ψυχή της ήτανε και μένα ή δική μου.
«Μαζύ της ένεκρώθησαν κ’ αισθήματα και πόθοι,
«Νεκρά αύτή καί μετ αύτής τό πάν συνενεκρώθη.
«Νεκρά ή έλπίδα πώθρεψα μέ τή νεότητά μου,
«Νεκρά καί ή καρδία μου μεσ’ στά χρυσά όνειρά μου.
«Μέ τήν πνοή ποϋ έϊέπνευσεν όλα, όλα έσβύσαν 
«Καί πλοίο άνερμάτιστο στό πέλαγος μ’ άφήσαν.
«Τώρα ποϋ πάω ; "Οπου ό άνεμος θελήσει νά μέ φέρη,
«Ποϋ θά σταθώ ; 'Ένας Θεός καί μοναχά τό Ξέρει. 
«Χωρίς σκοπό κανένανε καί σύντροφο κανένα 
«Σάν κουκουβάγια θά γυρνώ νά κλαίω τά περασμένα.

ςξψτσι έμριρολόγαγε ό νιός τήν πεθαμένη·
Καί όταν άρχισε ή Αύγή άπ* τά βουνά νά βγαίνη 
"Εβαλε μεσ’ στό φέρετρο τό Ξυλιασμένο πτώμα, 
Τό έθεσε στόν τάφο του, τό σκέπασε μέ χώμα 
Καί μέ ποδάρι σφαλερό καί λογικά χαμένα 
"Αγνωστο δρόμο τράρηϊε σ’ άγνωστα μέρη Ξένα. 
Κ’ ή μάνα του ποϋ έμπόδισε τήν κόρη ν’ άγαπάη 
Καί νύφη καλή έχασε καί τό παιδί της πάη.
Τώρα τήν τρώει ή μοναΞιά καί τή σκοτώνει ή λύπη
Καί μάτην, μάτην καρτερεί τό γυιό της όπου λείπει.
Κι’ ό νγός ; Λένε πώς τώρριΞε στή μέθη νά Ξεχάση 
Καί άλλοι πώς καλόγηρος έγεινε στ’ άγρια δάση.

(21 Ανγονοτον 1887) f ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗ ΨΑΛΤΗΣ
—.‘-r·· -fw/s -

ΣΕ ΜΙΑΝ ΑΜΑΡΤΩΛΗ
Βαθειά στό μνήμα κρυφτεί τό κορμί σου, 
στόν τάφο τόσους π’ έστειλε σά ϊ,οΰσες’ 
έσΰ πού σέ παλάτια έκατοικοϋσες, 
στό κρύο χώμα τώρα πιά κοιμήσου.

Μεσ’ στό σκοτάδι τώρα μοναχή σου 
πώς θενά κοιμηθής, ποΰ δέ μπορούσες 
πρώτα νάναπαυτής, ά δέν κρατούσες 
σφιχτά στήν αγκαλιά τόν εραστή σου;

Καί πού θά βρής καθρέφτη κρουσταλένιο, 
στά μάγουλα νά βάύ,ης κοκκινάδι, 
τάχείλι σου νά κάνης κοραλένιο ;

Δύστυχη I τώρα πιά μέσ’ τό σκοτάδι 
θενά ’χης τά σκουλήκια συντροφιά σου 
μονάχους θαυμαστές τής ώμορφιάς σου.

Στήν ώμορφιά σου καίγανε λιβάνι 
τόσοι καί τόσοι, τάχα τώρα ποΰ ’νε, 
νεκρόλογα στόν τάφο σου νά πούνε, 
νά φέρουν στό νεκρό σου ένα στεφάνι ;



Καθένας σοΰ λεγε πώς Θά πεΘάνη 
γιά ένα φιλί σου’ μήτε γιά νά ίδοϋνε 
τώρα τόν τάφο σου θέ νά στραφούνε' 
άλλοι σαϋτήντά θέλγητρα ποΰ χάνει.

Στον τάφο σέ συντρόφεψε ή βλαστήμια 
έκείνων, ποΰ κατάστρεψες σά ζοΰσες, 
έκείνων, ποΰ τούς άφισες συντρίμια...

(Νοέμβρης 1911) ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ

I ΟΥ ΛΙ ΟΥ Κ ΛAPgΤΗ

τά έΡόόα ιών ^Χριστουγέννων

ΔΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΝ

ΚΥΡΙΑ ΒΥΔΕΝ 
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΥΡΕ

ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΟΤ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
-jiJfoi» φαίνεται δτι σάς βλέπω ακόμη χορεύουσαν 

μαζν τον.... Έχόρενε καλά

^L. ^.ρςενη · ^Ραφαηλοβιτς ^Ποικίλη ^τοα», 35ον
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1ΣΚΗΝΗ

*Ο ’Επίσκοπος — Μαγδαληνή
Η Μαγδαληνή, γηραχά οικονόμος τοΰ ’Επισκόπου, φέρουσα χονδροειδή ενδυ

μασίαν χωρικήν, σερβίρει εις τον παρά τό παράθυρον νωχελώς καθήμενον επί
σκοπον τον καφφέ του, έπί μικρός τραπέ’ί,ης παραπλεύρως κείμενης.

Ο ’Επίσκοπος έχει έστραμμένον τό βλέμμα προς τόν κήπον, φαίνεται δέ άπο- 
λαμόάνων τής ωραίας θέας.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.
X! Τί καλά ποϋ είναι έδώ, καλή μου Μαγδαληνή. 
Πόσον θά ημην ευχαριστημένος άν μπορούσα νά μείνω 
λίγο καιρόν ακόμη μακρυά άπό τάς φροντίδας και τους 
κόπους τής διοικήσεως .... 'II άδειά μου τελειώνει 
.... και ή 'Επισκοπή μου μέ καλεΐ πάλιν εις τό κα
θήκον μου .... Τί νά γείνη; .... Άχ ! Όταν θά ελ- 
ίλη ή ώρα εκείνη, μέ πόση λύπη ι9’ άφήοω το ωραίου 
μου τούτο ερημητήριον !... . Τί ήσυχα που περνώ. . . . 
Έδώ !... . Τί ευλογημένα !... .

ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ — (Μβιδιώσα.) Άγιε ΙΙάτερ μου, 
άλλά κ* εκεί θά ήοθε επίσης ευχαριστημένος. 'Άμα 
πάτε, στην Έπισκοπι/ σας θά εϋρετε πάλιν όλους ε
κείνους ποϋ σάς αγαπούν τόσον.

Ο ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΣ. — Τους παπάδες μου; 
ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ.— Τους πτωχούς σας!

μου γράφουν καί έδώ 
Τούς άπαντώ ! Βλέπεις

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — Ά ! Αυτοί έχουν την συνήθειαν νά 
ακόμη, ποϋ έρχομαι νά πάρω λίγον άέρα.,,.Κ* έγώ τί νά κάμω; 
δέν μπορώ νά τούς άφήοω χωρίς ειδήσεις μου!...

ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ. — Καί πολύ συχνός μάλιστα Πάτερ μου. 
σέ γραμματόσημα, αυτί» τό καλοκαίρι—Καί άν ήταν μόνον τά 
είναι εκείνο ποϋ περιέχουν τά γράμματα....

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Τί τά θέλεις Μαγδαληνή, 'στην έξοχή, κάμνω οικονομίας, 
πρέπει κατόπιν νά μοιράσο)....

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. — XI* εκείνους ποϋ δέν κάμνουν.
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— "Ε! Τί θέλεις τώρα, καί οί πτωχοί νά κάμουν οικονομίας....
ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ. — Οί πτωχοί, όχι! Άλλ* οί έπαΐται. — Είναι πάντα οί ίδιοι 

ποϋ ζητούν, πάντα οί ίδιοι Ιΐτιτερ μου.
Ο ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΣ. — Πιθανόν ΧΙαγδαληνή, διότι είναι πάντοτε οί ίδιοι ποϋ υπο

φέρουν
ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ.—ΧΙόνον, ποϋ είναι άδικο νά ατεοήται κανείς δι* ανθρώπους, οί 

οποίοι περνούν τή ζωή τους έπαιτοϋντες.. .

Έχετε καταξοδευθή 
γραμματόσημα.... ’JZZ *

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Άλλά καλή μου ΧΙαγδαληνή, μήπως στερούμαι έγώ τίποτε; 
Μήπως τ* αυγά ποϋ μοϋ έφερες πρό ολίγου δέν ή σαν τής ώρας ; Μήπως εκείνο τό 
παπί μέ τής μπάμιες δέν ή τον αριστούργημα; Νά στερούμαι... Έγώ; Έγώ κινδυνεύω 
ν* άμαρτήσω μέ τήν λαιμαργία μου....Καί ο* αυτό φταις κ* εσύ λιγάκι.. ..Βλέπεις ή 

καλή τέχνη τί κάνει ;
ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ.— Ό! ΙΙάτερ μου!....
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — Ναι! Τό λέγω καί τό υποστηρίζω, φταις καί σύ λιγάκι.... 

Μοϋ ηύρες τήν αδυναμία μου: Τόν καφφέ!.... Ναι, άλλά σήμερα τό πρωί—Πρέπει 
νά στό πώ—'Ο καφφές σου, έχει μΐά γεϋσι άπό σίκαλη....

ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ.— Τί λέτε Πάτερ μου !.... Σίκαλη μες τόν καφφέ!....Ποτέ. !. ...Αυτό 

θά ή το έγκλημα.... Βλασφημία !
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — Βλασφημία !.... Όχι δά, μήν είσαι τόσον υπερβολική, Μαγδα

ληνή.— Όλα σ' αυτόν τόν κόσμον είναι σχετικά—"Έστω, δέν έχει σίκαλη, άφοϋ μοϋ 
τό λες καί έγώ τό πιστεύω, άλλ' εντούτοις ό καφφές σου έχει τήν περίεργη αύτή 
γεϋσι... ΚΓ αυτό είναι πολύ.— Έγώ, οσάκις ήρχετο ή σειρά μου νά ήμαι σιτιστής, τήν 
έποχήν ποϋ έσπούδαζα ακόμη εις τήν προπαρασκευαστικήν Στρατιωτικήν Σχολήν.

ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ. — ΙΙώς έκπλήττομαι πάντοτε όταν μοϋ λέγει ή Άγιότης σας έτσι, 

ότι ήτο κάποτε στή Στρατιωτικέ; Σχολή.
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—Καί διατί έκπλήττεσαι Μαγδαληνή ;....
ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ.— Άλλά, Θεέ μου μ' όλο τό σέβας ποϋ έχω εις τήν Άγιόιητά 

σας, τόσο ποϋ μοϋ φαίνεοθε υπέροχος μέ τήν πατερίτσα σας, τόσο....
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — Τόσο θά σοϋ φαίνωμαι περίεργος μέ τήν στρατιωτικήν στο

λήν; Έ;.... Έ! ΧΙά σκέψον ότι δέν "η μην καί πάντοτε σεβάσμιος καλή μου Μαγδα
ληνή.... Κ' έγώ έφόρεσα άλλοτε στολή... Καί παρ' ολίγον νά γείνω στρατιωτικός !

ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ. — Στρατιωτικός !...
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—Βεβαιότατα. Θά ημην ίσως σήμερα....Θά ημην....Θά ή μην ίσως 

πεθαμμένος σέ καμμιά γωνιά τής 'Αλσατίας ή Λωρραίνης.. .."II θά ημην στρατηγός. .. 

Έν άποστρατεία....
ΜΑΓΑΑΛΗΝΗ. — Δέν σάς φαντάζομαι όμως Πανιερώτατε, ούτε μέ στολήν στρα- 

τηγοϋ, ούτε μέ σπαθί στό πλευρό ...
Ο ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΣ. — Κ' έν τούτοις, έφόρεσα κι* έγώ τί> σπαθί ! !...

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.- Στή Σχολή;
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—.... Καί τό πηλίκων.. .Σέ κάποιο συρτάρι τής Επισκοπής, 

εύρίσκεται μία παλαιό φωτογραφία, ξεθωριασμένη πειά άπ' τ'ην πολυκαιρίαν. Εκεί 
λυιπι/ν θά μέ ίδής καί 'μένα, ύπερήφανον μέσ* στή στολή, δίπλα στούς συντρόφους 
μου, τών όποιων οί περισσότεροι τώρα ή έχουν άποθάνει,ή έχουν γίνει μεγάλοι. ..'Ακα
δημαϊκοί, υπουργοί ...Τώρα ενθυμούμαι, όταν πρωτοέδειξα τήν φωτογραφίαν αύτή στη 
μητέρα μου, μοϋ είπε Γορτράνδε, είσαι ό μόνος ποϋ έχεις τό πειό στρατιωτικόν ύφος 
άπ* ολους».... Κ* ήταν άλήθεια.... ΑΙέ στριμμένο τό μουστάκι, άκουμβοϋσα στή λαβι/ 
τοϋ ξίφους.... Λοιπόν, Μαγδαληνή, όταν ημην σιτιστής στή Σχ^ολη καί έφρόντιζα διά 
ΐά τρόφιμα καί διά τόν καφφέ, σοϋ εγγυώμαι ότι ποτέ ό καφφές δέν είχε σίκαλη. ..

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. — Λοιπόν, Πανιερώτατε, θέλετε τήν γνώμην μου;... Ό καφφές 

δέν σάς αρέσει !
Θ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ— Πώς δέν μ* άρέσει;
ΜΛΓΑΑΛΗΝΗ. — Έάν ή Σεβασμιότης σας άγαποϋσε πραγματικώς τόν καφφέ,



δεν θά έβαζε τόση ζάχαρι. Ποτέ δεν είναι πειά καφφές, αυτό είναι σιρόπι!... 
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Λοιπόν, Μαγδαληνή, μ* αρέσει τό σιρόπι τοΰ καφφέ!...
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.—Κι* αυτό ποΰ σάς φαίνεται για σίκαλη είναι η ζάχαρι. Ξέρετε 

δτι σήμερα κάνουν τή ζάχαρι μέ δ,τι δήποτε....
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Σωστά! "Όπως όλα σήμερα γίνονται μέ τό τίποτε.
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— *Άς είναι.... Και τώρα, Σεβασμιώτατε, θά ήθελα πολύ νά 

έβλεπα εκείνη τή φωτογραφία...Ποΰ εΐσθε μέ σπαθί....
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—Θά τήν ίδής, Μαγδαληνή, έχε υπομονήν.
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.—Σπαθί.... *Ακοΰς εκεί...Καί δταν σκέπτεται κανείς δτι ό Σεβα- 

σμιώτατος μποροΰοε νά οκοτώση ανθρώπους αντί νά τους βοηθή... *Αντί νά τους σώζη !
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Μμ! 'Έτσι είν* ό κόσμος.
ΜΑΓΛΑΛΙΙΝΗ.— 'Η Σεβασμιότης σας θά ήτο στρατάρχης αντί νά γίνη καρ

δινάλιος... Γιά φαντασθήτε !...
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Δεν υπάρχουν πλέον στρατάρχαι, καλή μου Μαγδαληνή, καί 

δέν έχω αξιώσεις γιά καρδινάλιος!...
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Καί δμως, Πανιερώτατε...Τό κόκκινο ράσο.·..

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Εις τήν "Ρώμην οί καρδινάλιοι είναι υποχρεωμένοι νά μήν έξ-

[5]<

PjWjSpjr εις τήν πνευματικήν πανδαισίαν τής Δεκαπενταετηρίδος της, νυν, μέ τήν 
( τ&ς χοηοτοτέρας προσδοκίας άναβίωσιν αυτής, συμμετοχήν τής Δεσποινίδος

ΚΟΓΛΑΣ Κ. ΖΕΡΒΟΓ, ή “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ,, μετ ίόιαζούσης ευφρόσυνης 
χαιρέτα. Είναι, εις έκ τών ενοσμωτέρων ’Αθηναϊκών καλύκων, μία, άπό τάς 
συμπαθεστέρας παρ ’ ήμϊν φυσιογνωμίας καί επί τοΰ τριπλού τής νεότητος, τής 

αρετής καί τής σεμνής καλλονής στεφάνου, δστις στεφανόνει τής όνειροφαντάοτου κόρης τό 
άκτινοβόλον μέτωπον, άφθονος διασκορπίζεται ό πλοΰτος τής πνευματικής αυτής διαμορ- 
φώοεως καί ζηλευτόν τό δώρημα τής καλλιτεχνικής της ιδιοφυίας. Πολυφίλητος θυγά- 
τηρ άλησμονήτου άνδρός, δστις υπήρξε τό σέμνωμα τοΰ Ελληνικού Ναυτικού, υπό τήν 
νέαν πατρικήν στέγην πεφιλημένου Θείου, τοΰ ευρυμαθούς καί εκλεκτού ημών φίλον 
κ. *Ιωάννου Γεράκη, άρτίως διεπλάοθη καί ένωρίτατα, διά τών έν τή Γαλλική Σχολή 
θριαμβευτικών σπουδών της, κατέδειξε τών καλλιτεχνικών καί πνευματικών αυτής στο
λισμάτων τά εξαιρετικά χαρίσματα. Λάτρις διάπυρος τών Μουσών, άναπτνχθεΐσα μετά 
θερμής άφοοιώσεως, έν τή ευώδει ατμόσφαιρα τής ‘Ιδέας καί τοΰ "Ωραίου, μετά πάθους 
καί αισθήματος άπαγγέλλουσα καί περιπαθέοτατα διερμηνεύουσα τών μουσικωτέρων μας 
ποιητών τ* 'άσματα, νούς λεπτεπίλεπτος, ώραϊζόμενος υπό έπεράστου άντιλήψεως καί 
διαύγειας, έν αβρόν πλάσμα, άρμονικώτατον καλλίστευμα τής Δημιουργίας, μία ψυχή 
έχουσα τήν ωραιότητα καί τά θέλγητρα αγγελικής ψυχής, μέσω τών πρώτων δεινών 
τοΰ πεπρωμένου πληγμάτων, εύρε τόν πρός τό Βιβλίον έρωτα, τόν άμάχητον διά τάς 
κεφαλάς τών σοφών, άλλ' δστις, δταν φθάση καί μέχρι τής ψυχής μιας γυναικός,κατα
δεικνύει ταύτην αληθώς άκούραστον δαμάστριαν καί τής μακράς σκέψεως καί τού χρό
νου. ’Ιδού ή είκών τής ΚΟΓΛΑΣ ΖΕΡΒΟΓ- Άπηλλαγμένη τής συνήθους σχολαστι- 
κότητος ή νΰν νεαρωτέρα τών ' Λτθίδων τοΰ πνευματικού κόσμου, μΐ τά άφθονα εφό
δια μαθήσεως καί λεπτοτάτης παιδεύσεως, διά τού έργου ημών, λαμβάνει τό βάπτισμα 
καί τής φιλολογικής αυτής δράοεως.

Διά τής παραθέσεως τής είκόνος τής ποιητικωτάτης κόρης, τήν γνωρίζομεν ήδη εις τό 
"Ελληνικόν Δημόσιον, καί διά τών σελίδων τής “ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ,, παρέχομεν επί
σημον τήν ονειρώδη έμφάνισίν της. Εις τήν γήν τού ξανθού "Ηλιου καί τών ίοχρόων 
άνταυγειών δέν υπερβάλλει κανείς, εάν όμολογήοη δτι έν τω προσώπω τής ΚΟΓΛΑΣ 
ΖΕΡΒΟΓ, προστίθεται είς ίδανικώτατος τύπος "Ελληνικωτάτης μορφής, υπό τήν ευ- 
γραμμον τής οποίας κατατομήν καί τό επί τών χειλέων διαρκώς έπανθούν μειδίαμα, 
λάμπει τών γραμμάτων ή προσήλωσις καί τού καλλιτεχνικού ταλάντου ή έξαρσις. "Η 
“ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ,, προσκτάται οΰτω πολύτιμον συνεργάτιδα, προαγγέλλουσαν τήν αυ
γήν ταλαντούχου καλλιτέχνιδος καί έν τή "Ιερά Τέχνη έρασιιίας καί έμπνευσμένης λει
τουργού. ΑΡΣ·...

έρχωνται παρά μέ αμάξι, κι* έμένα, καθώς ξέρεις μ* αρέσει να πηγαίνω πάντοτε 

πεζός, έστω και έάν ήμαι είς τήν Αιώνιον Πόλιν.
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Πράγματι ό Σεβασμιώτατος, έχει κάποιο αίσθημα πολύ βαθύ, 

πού δεν θά ήτανε γιά στρατιωτικός...

ΚΟΥΛΑ Κ. ΖΕΡΒΟΥ &-

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (Έξαφν^όμενος).—"ira αϊοΟημα βαθύ!!..· Τί αϊο&ημα 

Μαγδαίηνή ;
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-— Την αγάπην πρός τόν πλησίον.
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Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ-—Είσαι, καθιυς βλέπω, κάτι περισσότερον άπό καλή μαγεί
ρισσα, Μαγδαληνή,... Είσαι ψνχολόγος....

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. — Πώς τό είπατε ΙΙάτερ μον, ψυχ....
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Καί! δεν βάζεις σίκαλη στόν καφφέ μου καί διαβάζεις 

μέσα στην ψυχήν μου. Ναι ή αγάπη, ή αγάπη προς τόν πλησίον... Ωραία φρασις.... 'Ωραία 
λάγία καλή μον Μαγδαληνή'....δέν είν* ανάγκη νάσον τά εξηγήσω, νά τά εξηγήσω σέ σένα 
που αγάπησες τόσο πολύ τόν άνδρα σου, ποϋ άνέθρεψες μέ τόσην άφοσίωσι τά παιδιά 
σου, καί λατρεύεις τα έγγσνια σου !....'II αγάπη πρός τόν πλησίον....Λυτό τό αίσθημα 
περιέχει όλα τά άλλα!...."Ολα!... Καί όμως πώς τό εξευτελίζουν....Πώς τό παρεξη- 
γοϋν /...<« * Αγαπώ ....Λέμε ' άγαπώ τόν καφφέ καθώς καί * αγαπώ τους πτωχούς.» Είναι 
καθώς βλεπεις η ίδια λεξις....Και ίσως είναι καί το ίδιον πράγμα!...

Τώρα Μαγδαληνή θ* αναπανθώ λιγάκι.... Είναι τόσον ωραία....Τόσον ήσυχα εδώ.. . 
Λοιπόν επιθυμώ νά μή μ* ενόχληση κανείς, απολύτως κανείς, ώς τή μία—μΐά μίση' 
δέν είμαι εδώ γΐά κανένα απολύτως....

ΜΑ Γ ΛΑ AIIΝII. — ΙΙολυ καλά Σεβασμιώτατε !
( Εξέρχεται, έν<ϊ· ό Επίσκοπος τοποθετεί τήν ποί.υθρόναν του πΖησιέστερον 

τοΰ παραθύρου ΙΙαρατηρεί έμπρός του μειδίιυν, ευτυχής, ήρεμος...)

ΣΚΗΝΗ II
Ό Επίσκοπος μόνος

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — ) παρχει εις τό βάθος τής φυγής κάθε ανθρώπου μία με
γάλη δόοις έγωϊσμοϋ! *Εγό> ειμ* ευτυχής, διότι είμαι μόνος.... Είσαι μακράν άπό τό 
ποίμνιόν σου βοσκέ, καί αύτή ή άιπομάκρυναις, σου αρέσει, σέ θέλγει... Λησμονείς, 
απολαμβάνεις, ησυχάζεις....Καί όμως, εκεί κάτω, ή άθλιότης εξακολουθεί, ή αιώνια 
ανθρώπινη άθλιότης.... Παράπονουμαι γΐά έναν καφφέ, επειδή έχει κάπως νπόπικρον 
γευοιν.... IΙσσόν πικρότερα είναι η υπαρξις χιλιάδων ανθρώπων, οί όποιοι, ποτέ, ποτέ 
εις τον βιον των δέν άπήλαυσαν τήν γλυκύτητα ολίγης άναπανσεως, όπως τήν απο
λαμβάνω έγιο τώρα ...

Εν τουτοις εχω την πεποίθηση’, ότι εκτελώ τό καθήκον μου, όπως εϊμπορώ καλ
λίτερα.. .Βοηθώ όσον δύναμαι, προσπαθώ νά σώζω, άγαπώ τόν πλησίον μου, όπως 
έλεγε καί προ ολίγου ή Μαγδαληνή.... eII αγάπη πρός τόν πλησίον.... Ή αγάπη.....
II άγαπη... Ομολογώ ότι ή λυσις όλων τών μεγάλων προβλημάτων εύρίσκεται έν τή 

λέ^ει ταυτη! Ιέν υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα, υπάρχει μόνον έν ζήτημα ηθικής, 
έυ ζήτημα άδελφοποιήσεως τοϋ κόσμου....«’Αγαπάτε άλλήλους.· (Άποτόμως.) Καί 
όμως, να μια κατηραμενη άράχνη, ή οποία έπέπεσε κατά μιας πτωχής μυίγας... ."Α ! 
Φί·σίς.'....Φυσζς/....(’Εγείρεται καί κτυπά επί τοΰ ιστού τής αράχνης.) Ή μυΐγα έσώ- 
θη!.... ‘Αλλ* ή άράχνη δέν θά προγευματίσω σήμερα....Συμβιβάσατε λοιπόν τά πράγ- 
!1(ιτα......Πώς και κατα ποιον τρόπον, θα δωση τις είς τους ανθρώπους νά φάγουν...

ΣΚΗΝΗ III
’<) Έπίσαοπος— Μαγδαληνή

ΜΑΓΔΑΛΗΣII. — Σεβασμιώτατε, σάς ζητώ συγγνώμην....
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Τί είναι Μαγδαληνή;
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.—Μία κυρία.... Είναι μία κυρία.... Πολύ καλή ...’Επιμένει νά Ιδη 

Στοά

τήν Σεβασμιότητα Σας....Ξεΰρει πώς είσδε εδω στην έξοχη..·· Εχει να σάς ζητηση 
μία χάρι.,.Σας παρακαλεϊ νά κυττάξετε αυτήν εδώ τήν κάρταν της....Είναι άπό τήν 
Άνζέρ.... Μία κυρία άπό τήν Άνζέρ-

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — ‘Από τήν Άνζέρ; Μπά;...Άχ! Λυτοί οί ονμπατριώται!... 
Γιά νά ίδοΰμε τόέπισκεπτήριον !...(ΊΙ Μαγδαληνή τφ δίδειτό έπισκεπτηριον. Λναγι- 
νώσκει.) Κυρία Αμαλία χήρα Βυδέν! (Έκπληκτος). ... Η κυρία Βυδέν. . . .

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ—Θά δεχδή ή Σεβασμιότης σας αυτήν τήν κυρίαν;
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ— (Άφηρημένος). ’Εγώ;. . . Άν δά δεχδώ τήν κυρίαν Βυδέν;

. . . "Ας είσέλδι;. . . . "Οδήγησε την εδώ. . . . "II κυρία Βυδέν!. . .
(’Εγείρεται έκ τής έδρας του ολίγον «ταραγμένος—Συγκαλύπτει ταχέως την συγ

κίνησή- του. ΊΙ Μαγδαληνή εισάγει τήν κυρίαν Βυδέν, γυναίκα κάπως ώριμον, 
άπλοΰσιατα, σχεδόν πτωχικά, ένδεδυμένην.)

\
ΣΚΗΝΗ IV

Ό "Επίσκοπος — Κυρία Βυδέν

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ—Πώς!.. Σείς κυρία!... Σεϊ; εδώ οτό Παρίσι; Ή μάλλον στήν 
βίλ-δ’ Ώβραί!..

Κα ΒΥΔΕΝ Μέ αναγνωρίζετε λοιπόν Σεβασμιώτατε;
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—Πώς δέν σάς αναγνωρίζω!... 1έι· μετεβλήδητε καδόλσυ, μ’ 

όλα τά.........
Κα ΒΥΔΕΝ.— . . .Μ’ •"'λα τά χρόνια. . ■ . Μπορεϊτενά τό είπήτε Πανιερώτατε.. .

. . . Καί μέ όλα τά βάσανα.
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Βάσανα;
Κα ΒΥΔΕΝ.—Έτσι είναι ή ζωή Σεβασμιώτατε . . ’Άλλως τε σεις είχατε τήν 

καλωσύνην νά μοΰ γράψητε ΰλίγας παρηγορητικάς λέξεις τήν εποχή ποϋ απέδανεν ό 
σύζυγός μου. . . . Με είχε τόοιο πολύ συγκινήσει ή επιστολή σας εκείνη τότε. . . .

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. —Καί ή ίδική μου όμως ή συγκίνησις δέν ήτο μικρή όταν είδα 
τό αγγελτήριου τοϋ δαί’άτου. Συνεκινήδην διότι μ ενεδυμηδητε κατα τήν άτυχή 
εκείνην στιγμήν. .-. . Πόσος. . . Πόσος καιρός νά ήναι άρά γε άπό τότε;. . .

Κα ΒΥΔΕΝ. —Έξ έτη!. . . Καί αυτά τά εξ έτη, μόνη, χωρίς κανέν στήριγμα, 
καμμίαν χρηματικήν βοή&ειαν. . . Ό ανδρας μου, εσπατάλησε, μαζύ μέ τήν μικρόν μου 
προίκα όλην τήν περιουσίαν του. Προοεπά9ησα νά ξαναρχίσω τήν ζωήν μου, όπως 
λένε σήμερα, νά τήν ξαναρχίσω . . . Εργαζόμενη. Πιίλανόν νά ίν»υμήσ9ε Σεβασμιώ
τατε, ότι ώς κόρη κατεγινόμην μέ τήν φιλολογίαν ; — "/liZorf λοιπόν συνέδετα στι- 
χους, οί. οποίοι....

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. —Οί όποιοι ήσαν πολύ ποιητικοί, πολύ λεπτοί!. . .
Κα ΒΥΔΕΝ. — Λοιπώ·, μή έχουοα κανένα πόρον ζωής, καί μή γνωρίζουοα κανέν 

επάγγελμα. —Οί γονείς μου, δυοτιχώς, δέν έφρόντισαν ποτέ νά μέ μάδουν κανένα— 
Προοεπάδησα νά δέσοι είς ενέργειαν τάς μικρός μου ζώσεις—Διά >·ά ζήσω, και όπως 
9ά έγενόμην ράπτρια ή 9ά έζοιγράφιζα βεντάλλιες καί κομψοτεχνήματα, συγγράφω. . . 
Έγραφα μερικά βιβλία. . . ”Ω! Πολύ ασήμαντα καί μικρά βιβλία. . .Είναι για τά παι
διά... Βιβλία διδακτικά... Καί γράφουσα αυτά τά βιβλία φαντάζομαι ότι είμαι 
χρήσιμος καί είς άλλας μητέρας-

0 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. —Έ! Λοιπόν;
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ΒΓ/ίΕΝ·—Λο,πά>’ Σεβασμιώτατε, επειδή πρόκειται σήμερα νά σάς μιλήσω 
για εν απ αντα τα βιβλία, λαμβάνω τήν τόλμην να σας ενοχλήσω... Θά ήθελα νά 
παρουσιάσω αυτό τό βιβλίον εις ένα διαγωνισμόν τής Γαλλικής ‘Ακαδημίας. ...Διά τό 
πρώτον βραβεΐσν. ..Και ήλθα έγώ ή ιδία στό Παρίσι, διά νά τό υποβάλω. . . . “Αλ- 
λωςτεδέν κατοικώ καί πολύ μακράν. ...Στό Βερνόν.— Ό βίος είναι έφθηνότερος έκεϊ....

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—‘Αλλά. . . . ‘Αγαπητή μου κυρία. . . “Ενα πρώτον βραβεΐσν....

Η Γαλλική ‘Ακαδη
μία. . .Γνωρίζετε πολύ 
καλά δτι δέν είμαι μέ
λος τής Ακαδημίας. . . 
Δέν καταλαμβάνω τί θέ
λετε νά είπήτε. . . .

Κα BY ΔΕΝ. —θά 
σας εξηγήσω αμέσως 
Σεβασμιώτατε. . . Μοϋ 
είπαν δτι ό κ. Τουρ- 
νιέρ. . . Ό κόμης δέ 
Τονρνιέρ. . .

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. 
—(Δνσανασχετών κΰ- 
»<χ·ζ). Ό κ. δέ Τουρ- 
νιέρ ; Ά!. . .

Κα ΒΥΔΕΝ (Σν- 
νεσταλμένως). — Μά
λιστα, ο κ, δέ Τουρ- 
νιερ εχει μεγάλην επιρ
ροήν εις τήν επιτροπήν, 
καί εάν αυτός ήθελε νά 
δείξη κάποιο ενδιαφέ
ρον γιά τό βιβλίον μου.... 

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. 
■— Άλλ' εάν ό κ. δέ 
Τονρνιέρ, έχει τόσην 
επιρροήν καί φυσικά 
πρέπει νά έχη, τότε διατί 
δέν άποτείνεσθε άπλού- 

στατα εις αυτόν ; Τόν έγνωρίσατε άλλοτε οτήν Άνζέρ. . . .Δέν είν' έτσι;. . . . “Οταν 
ειμε&α. , . . "Ora? ημην νέος. . . .

Κα Β} ΔΕΝ.—Μάλιστα Σεβασμιώτατε τόν έγνώρισα κάποτε. Καί ακριβώς δΓ 
αυτό δέν θά ήθελα νά επαναφέρω τέτοίες αναμνήσεις. . ..Θά ευρισκόμην \ίς πολύ 
στενόχωρου θέσιν. . ..

° ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—Εις στενόχωρου θέσιν; Τιάρα καταλαμβάνω ακόμη όλιγώ- 
τερον, η μάλλον δέν καταλαμβάνω τίποτε !

Κα ΒΥΔΕΝ.—‘Ο κ. Τονρνιέρ, δέν πιστεύω, άπό τήν παλαιόν συγχορεύτριαν, 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ
ΙΙαρουσιάζων τον επισκοπικόν δακτύλιον εις την 

κυρίαν Β υ ό ε ν :‘Ο δακτύλιός μου . c0 δακτύλιος 
τών αρραβώνων μου μέ την αιωνιότητα. &-

Στοά

τήν όποιαν έγνώρισεν άλλοτε, «νά έχη παρά μίαν πολύ άμυδράν άνάμνησιν. . . .Δέν 
μπορώ νά πώ δυσάρεστον, άλλά....

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Άλλά. . . . ‘Αλλά δέν καταλαμβάνω τίποτε πλέον. . . . Άλλά 
ό κ. δέ Τονρνιέρ. . . .Ναι, <5 κ. δέ Τονρνιέρ. “Ε! λοιπόν!. . . Άλλά δέν ήτο, άν δέν 
άπατώμαι, στους χορούς ποϋ έδιδεν ή Νομαρχία. 'Ενθυμούμαι πολύ καλά. . . . “Ενας 
άπό τούς πλέον εύνοουμένους σας χορευτάς. . . .Νομίζω δτι σας βλέπω ακόμη χορεύουσαν 
μαζύ του.... Έχόρευε καλά... .*Α! Ήτο θαυμάσιος χορευτής!. . . .

Κα ΒΥΔΕΝ.— Άλλά Σεβασμιώτατε, εάν μοϋ επιτρέπεται νά ενθυμούμαι. . . .Καί 
σεις. . . .Καί σείς είσθε τέλειος χορευτής!. . .

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—‘Εγώ;
Κα ΒΥΔΕΝ. — Βέβαια, είσθε. . . .(Προσπαθεί νά εύρη τήν κατάλληλον λέϊ,ιν.) 
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— “Ω !Μπορείτε πολύ καλά νά τό είπήτε !. . . . "Ημην ευκίνητος 

.. . .Καί δέν είμαι πλέον!. . . “Ενας καλός χορευτής !. . . Ό ’Επίσκοπος Δνρέ χορείων 
υπό τούς ήχους τοϋ βαλς τών ρόδων! Τών ρόδων!. . . .

Κα ΒΥΔΕΝ.— ‘Ρόδων τών Χριστουγέννων!...
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Τά ρόδα τών Χριστουγέννων! (Σιωπά ολίγον συγκεκινη- 

μένος καί παρατηρεί τήν κ. Βσδέν έρωτηματικώς.) Διατί μοϋ όμιλεΐτε διά τά ρόδα 
τών Χριστουγέννων;. . .

Κα ΒΥΔΕΝ.—Διότι τό βιβλίον, τό όποιον θά ήθελα νά παρουσιάσω εις τήν ’Α
καδημίαν είναι ένα βιβλίον βοτανικής. . . . “Εργον χρήσιμον εις τά ήθη, λέγει τό κεί
μενον τοΰ διαγωνισμού. . . Το ώνόμασα: Ιίερίπατος διά Μέσου τών Λουλουδιών 
ρ,Ο'σ....'Ήθελα νά έβαζα: Μία εκδρομή γύρω άπό τόν κήπον μου. .. . Άλλ’ έπροτίμησα 
τό πρώτον. . . . Καί, διδάσκουσα ν' αγαπούν τά άνθη, προτρέπω ν’ αγαπούν τούς 
ανθρώπους. . .. ‘Υπάρχει ένα μάθημα καί παράδειγμα ηθικής εις δλα, εις ένα μενεξέ, 
εις ένα τριαντάφυλλο. . . .(Δίδει τό βιβλίον εις τόν Επίσκοπον.)

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.(Φυλλομετρών τό βιβλίον). — Σκιαδιανθή 1 Μηκωνοειδή 1. . . 
Μονοκοτυλήδονα!. . .“Ω! Τά κακομοίρα τά παιδιά!. . .

Κα ΒΥΔΕΝ. — “Ω ! Μείνατε ήσυχος ! Δέν γράφω αυταΐς τής ονομασίες, παρόδια νά 
προσθέσω δτι πρέπει μέν νά τάς μάθουν καί ας ταϊς ξεχάσουν αμέσως !. . . Παραδείγ
ματος χάριν, τά δαφνοειδή, τά ονομάζω απλώς: «Δάφναι» κ.τ.λ.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.ί’Κνσ.χινώσκων')—«Τό ‘Ρόδον τών Χριστουγέννων, άνθος καί 
μειδίαμα τοϋ χειμώνος. . .» Τί σύμπτωσις !. . . “Ανοιξα σ’ αυτό τό μέρος σαν νά τό 
έκαμα επίτηδες. . . Διότι, θά τό πιστεύσετε, αγαπητή κυρία, ναι, θέλω νά σάς κάμω 
μίαν έκμυστήρευσιν...Μάλιστα ..Μίαν έξομολόγησιν... Θά πιστεύσετε, λοιπόν δτι, οσάκις 
άνέφερον ενώπιον μου, αυτό τό όνομα : « 'Ρόδον τών Χριστουγέννων», δέν έπέρασεν 
ούτε μία φορά χωρίς νά σκεφθώ λιγάκι σάς, χωρίς να ξαναϊδώ....“Ω ! “Ολ* αντα πολύ 
πολύ μακρννά καί σβνσμένα. . . Τήν νεάνιδα, εις τήν όποιαν ένας πτωχός, μαθητής τής 
Πολυτεχνικής Σχολής. . . “Ενας μέλλων αξιωματικός—Μόλις είχε τελειώσει ό πόλεμος 
τής Ιταλίας. . .Είχαμε νικήσει ένδόξως εις τήν Μαγεντίαν καί εις τό Σολφερϊνον !. . . 
Τέτοιος πόλεμος! Ήτο πάρα πολύ προκλητικόν !■—Προσέφερεν, εις ένα χορόν, δύο 
ή τρία ρόδα τών Χριστουγέννων, κομμένα μέσα άπ’ τόν κήπο τών πτωχών γονέων του...

Κα ΒΥΔΕΝ —“Ω! ‘Ενθυμούμαι. . .
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—“Α! Αυτά είναι όνειρα σβυσμένα!. . . Χαμένα γιά πάντα μέσ’ 

τήν ομίχλην τοϋ παρελθόντος!. . . Γιατί θά ήμάρτανον, εάν έλεγον, μέσ' τόν καπνόν 
τών θυμιαμάττον !. . .
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Κα ΒΥΔΕΝ. ■ Εαν ετολμοΰσα, Σεβαομιώτατε, <7ό βάί έξεμνστηρευόμην κι' έγιρ 
κάτι τι. Θά εξωμολογουμην, ζητούσα άπό ‘σάς άφεσιν αμαρτιών.

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—Λέγετε. . . . Εξακολουθείτε. . . .
A a ΒΥΔΕΝ.—Λοιπόν ιδού. . . . Σκεπτομένη αυτό τό μπουκέτο άπ’ τά άσπρα 

τριαντάφυλλα— Ω ζητώ έκ των προτέρων άπό τήν Πανιερότητα Σας, συγγνώμην— 
Μαλιστα σκεπτομενη αυτα, έγραψα ύπ’ αυτόν τόν τίτλον «Τά 'Ρόδα τών Χριστου
γέννων», ένα θεατρικόν εργον. . . .

θ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Καί μηποις έρχεοθε δια νά συστήσω τό εργον σας είς τό 
Γαλλικόν Θέατρου;

Να ΒΥΔΕΝ. — Ω! Σεβασμιωτατε 1. . . Οχι. Τό εργον μου επαίχθη ήδη. . . . 
Υπέρ κάποιου αγαθοεργού σκοπού. . . .Καί μάλιστα εάν ετολμοΰσα, θά σάς ζητούσα, 

ώς χάριν, νά ήρχεσθε είς τό βάθος ενός θειορείου, διά νά τό ακούσετε. . . .
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—"Ω.’. . .
Κα ΒΥΔΕΝ.—Είναι γιά τούς πτωχούς!. .

Ε ΠΙΣ ΚΟΠΟΣ.—Ναι, άλλ' έγιο δέν έχω πατήσει είς θέατρου άπό. . . . Άπό 
τήν Ανζερ. . . Επαιζε τότε ή ’Ραχήλ!. . . Καί έπήγαινα πάντοτε στά πρώτα κα
θίσματα τής πλατείας μέ τήν οτ ίλήν μου.. . Άλλά τώρα, κυρία Βυδέν, τό θέατρον 
μου είναι απηγορευμένσν. . . . Καί όμως, προχθές μου συνέβη κάτι, πραγματικώς πολύ 
περίεργον. . . Καθώς θά ήξεύρετε είχαμε προ ημερών πανήγυριν, βλέπω λοιπόν ένα 
ιερέα, ο όποιος άκουμβιομένος οτόν κορμόν δένδρου, πλησίονένός υπαιθρίου θεάτρου, 
έκαπνίςε μακαριοτς την πίπαν του. Του πλησιάζω, και μέ τόνον αυστηρόν, τοΰ λέγω: 
1 Τό νά καπνίζη τις δέν είναι αμαρτία, άλλα μοΰ φαίνεται ότι. δέν είναι πρέπον, μέσα 
είς δημόσιον μέρος νά εΰρίσκεται ένας ίερεΰς μέ τήν πίπαν οτό στόμα!»— *Μ'ε ουγ- 
χωρεϊτε, μοΰ άπαντα απαθώς ό ίερεΰς, είναι τό διάλειμμα τής πρώτης πράξεως καί 
ξεκουράζομαι ολίγον, εγώ παίζω τόν Αβ6άν Κωνσταντίνον» στό όπΖανό ι?ε'ατρο/» 
Ωστε βλεπετε ότι ακουοιως μου εΐδον τόν ‘Λββάν Κωνσταντίνον!. . . Καί ή μουσική, 

σαν νά ήθελε καί αυτή νά μέ είροη-ευθή, μαντεύετε τί έπαιζεν έκείνη τή στιγμή ;. . .
Οχι;. . .Δέν φαντάζεοθε;. . . Επαιζε τό βάλς εκείνο τών παληώι; χρόνων, τό βαλς 

ποΰ έπαίζετο άλλοτε ατούς χορούς τής Νομαρχίας, τό βάλς τών ‘Ρόδων!. . .
Κα ΒΥΛΕΝ^ΑφεΤώς άλλά συγκεκινημένη).—’7·,’.' Λοιπόν Σεβασμιωτατε, είναι 

ή κωμοιδία μου. Τό πάθημα μιας πτωχής γυναίκας μέ λευκά μαλλιά, ή όποια έπα- 
νευρίοκει μερικά άσπρα τριαντάφυλλα λησμονημένα μέσα ο’ ένα βιβλίο καί λέγει, γιατί 
άρά γε εκείνος, ό όποιος τά είχε δώσει άλλοτε, δέν είπε τίποτε. . . . Τότε. . . "Οταν 
τά έδιδε ;

ίί ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. (Σοβαριΰς). Πιθανόν να είχε λόγους, διά νά μή όμιλήση !
A α ΒΥΔΕΝ. Δέν είχε παρά μόνον ένα λόγον...."Οτι. . .
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Σιωπήσατε... .'Ή μάλλον, επειδή ομιλούμε δΓ αυτός τάς οπτα

σίας, ας έξακολουθήσωμεν, φερόμεν οι όμως επιεικώς.
A α ΒΥΔΕΝ. "Οτι δέν αγαπούσε τήν νεάνιδα εκείνην....
Ο ΕIIIΣΚΟΠΟΣ. Οτι η νεάνις εκείνη άγαποΰσε άλλου!
Κα ΒΥΔΕΝ. "Αλλον!

ΕΠΙ—ΚΟΠΟ—. Αλλον, ό οποίος έφερεν ωραίοι; πολύ ωραίου όνομα, ό όποιος 
ήτο θελκτικώτατος, καί έκαμνε τότε ποιήματα μέ πολύ αίσθημα καί χάριν. Δέν συν
θέτει ποιήματα πλέοι—Τώρα καταγίνεται μέ τήν πολιτικήν καί μέ τήν ’Ιστορίαν. Ναι, 
άλλ άλλοτε συνέθετε στίχους. Ααί ή νεάνις έκείνη, τούς ήκουε μαγευμένη, καί ό μι-
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κρός μαθητής τής Πολυτεχνικής Σχολής—Υιός ένός εδωδιμοπώλου είς τήν Άνζέρ, ά 
οποίος έξώδευσεν 6,τι είχε καί δέν είχε διά νά κατορθώση νά εώαγόγ’η τό· υιόν του 
είς τήν Σχολήν—‘Ξεύρετε τί τοϋ ήρχετο να κόμη ό πτωχός αυτός μαθητής; Τοϋ ήρ- 
χετο νά σύρη τό ξίφος, τό όποιον τοΰ ήτο εντελώς άχρηστον καί νά το διασταύρωση 
μέ τό ξίφος τοΰ κ. δέ Τουρνιέρ1 Ό όποιος άπέφευγεν έπιμελώς πάσαν προκλητικήν 

ατάοιν.
Κα ΒΥΔΕΝ.— Ό κ. Τουρνιέρ;
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — Ό κόμης δέ Τουρνιέρ, ό όποιος έγραφεν ωραία, ώμιλοΰοε 

σαγηνευτικά, είχε λαμπρόν όνομα, καί ό όποιος ήτο μία προσωπικότης, καί όχι πτω
χός καί τυχαίος άξιωματικός, μή έχων νά χαρίση ώς γαμήλιον δώρον ή το χυδαιον 
όνομα: Δυρέ. . . Κόμησσα δέ Τουρνιέρ, έστω!. . . Άλλά κυρία Δυρέ!. . .

Κα ΒΥΔΕΝ.— Καί ονομάζεται σήμερον, κυρία Βυδέν. . . .Χήρα Βυδεν. . . . Η τις 
παρακαλεϊ θερμώς τόν ΙΙανιερώτατον Δυρέ νά μεσολαβήση είς τόν κ. δέ Τουρνιέρ, 
μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας, υπέρ τής σνγγραφέως ένός βιβλίου, τοΰ οποίου τα 
ενδεχόμενα κέρδη θά χρησιμεύσουν διά νά διόσουν ολίγον περισσότερόν ανεοιν εις δυο 

fitxoa όργανα κορι/τοακια. . . ·
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Νά μεσολαβήσω παρά τω κ. δέ Τουρνιέρ! ‘Εγώ: Δι υμάς! 
γζα ΒΥΔΕΝ.— Διά ιά ορφανά κοριτσάκια, τά όποια έχω υιοθετήσει. Ααί βεβαιω- 

θήτε ότι δέν τό κάμνω άπό κενοδοξίαν! Άλλά καθώς γνωρίζετε, Σεβαομιώτατε, είς 
έν βιβλίον αί λέξεις ιβραβευθέν υπό τής Γαλλικής Ακαδημίας» κάμνει έντύπωσιν 

ή πώληοις. ...
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Μάλιστα! Μάλιστα! Καταλαμβάνω. . . . Έ! Λοιπόν. .. .Θα 

οκεφθώ. . .(Μετά μικρόν παϋοιν). Ξαναβλεπόμεθα έπειτ’ άπό τόσα έτη. . . Παιδικοί 
αναμνήσεις, είναι καί αυτοί φυτά, τά όποια φυτρώνουν πάλιν. . . ’Υπάρχει και μια 
βοτανική τών αισθημάτων, δέν είν' έτσι, κ. Βυδέν;'. .. Λοιπόν θά γράψω είς τόν κ. 
δέ Τουρνιέρ. . .θά προσπαθήσω μάλιστα νά τόν ίδιο πριν φϋγιο δια την επισκοπήν.

Κα ΒΥΔΕΝ.— "Ω ! Σάς ΰπερευχαρωτοι, Σεβαομιώτατε!
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— ‘Επειδή όμως ώμιλήοατε διά τόν κ. δέ Τουρνιέρ, μον έπι· 

τρέπετε νά σάς ερωτήσω κάτι;
Κα ΒΥΔΕΝ. —"Ο,τι θέλετε Σεβασμιωτατε!
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—"Ε! Λοιπόν! Διατί. . . .Ναι, διότι προδήλως......... Ό κ. δε

Τουρνιέρ σάς επεζήτει. . ..Σάς έπροτίμα. . . . ‘Εσκέπτετο μάλιστα, καθώς έλεγαν, να 
σάς νυμφευθή—Πόσο μακράν είν ‘ όλα ιιΰτά.—Διατί δέν συγκατετέθητε ;

Κα ΒΥΔΕΝ. —Νά γείνοτ κόμησσα . . . "Οπως έλέγατε Σεβαομιώτατε; 
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. —Ναι. .. Διατί;
Κα ΒΥΔΕΝ.—Άπλουστατα: Διότι δέν αγαπούσα τόν κ. δέ Τουρνιέρ. . . .
0 ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — "Λ! Λυτό είναι περίεργον. Ένόμισα ότι είχα μαντεύσει.... 
Κα ΒΥΔΕΝ - σιγά).—Μαντεύσει; "Οχι, Πανιερώτατε. "Οχι, δέν είχατε

μαντεναει τίποτε. . . .
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— Τίποτε; Καί όμως ενα βράδυ. . . .Καί τό ΰυμοΰμαι τόνον 

καλά.... "Ενα βράδυ.... Μέσα είς τόν κήπον τής Νομαρχίας... .Τήν Ιην Ιουλίου ! 
.. .(«υμοΰμαι ακόμη τήν ημερομηνίαν...) Άφηρημένος, περιεφερόμην. ... Π 
μαγευτική μουσική τής ορχήστρας, έφθανεν έως εμέ, άπό τά άνοικτά παράθυρα. . . 
'Ακολουθούσα τους πλέον σκοτεινούς δρομίσκους. . . . ΙΙμην λυπημένος, απογοητευ
μένος... ."Ετσι είναι πάντοτε, όταν κανείς, δέν έχει ώρισμένον σκοπόν τον βίου.
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Προ ολίγον είχα άναγνώσει το ποίημα εκείνο τον Λαμενέ. «Νέε στρατιώτα ποϋ πη
γαίνεις;» Ποϋ έπήγαιναδέν τό έγνώριζον—Σείς δεν με είχατε παρατηρήσει, άλλ’ εκεί 
μέσα είς τό βάδος τοϋ κήπον, κοντά είς τόν ανδριάντα τοϋ «Ναπολέοντος» τον Κα- 
νόβα, ένβυμεϊσβε; Πιστεύω βά εύρίσκεται ακόμη εκεί είς τόν κήπον. . . ‘Εκτός εάν οί 
νέοι νομάρχαι. . . .Σας έβλεπον καβημένην είς ένα μπάγκο καί συνομιλούσαν μετά τοϋ 
κ. δέ Τονρνιέρ,μακράν τοϋ κόσμου, αλλά τόσον πλησίον αυτού. . . . “Ωστε άπεμακρύν- 
βην. . . .Διά παντός. . . . Τήν έπομένην έδήλωσα είς τούς γονείς μον δτι παρητούμην 
τής ιδέας τοϋ νά γείνω αξιωματικός καί δτι έπεβΰμουν νά γείνω κληρικός. . . .Καί 
έφανταζόμην φεύγων, δτι με παρηκολούβει ή μελαγχολική ηχώ μιας αρμονίας άρρα- 
βώνοτν !. . .

Κα ΒΥΔΕΝ, — Λοιπόν Σεβασμιώτατε., τό πράγμα ήτο δλως διόλου διαφορετικόν/ 
... "Ητον ή έπφδός αποχαιρετισμού . . .

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — Ά !
Κα ΒΥΔΕΝ.— Έλεγαν, λοιπόν εκείνο τό βράδυ, ακριβώς είς εκείνον τόν μπάγκο 

ποϋ με είδατε χωρίς εγώ νά μαντεύω τήν παρουσίαν σας, έ'λεγον είς τόν κ. δέ Τουρ- 
νιέρ, δτι ποτέ δεν βά έγινόμην σύζυγός τον, ποτέ. . .Διότι. . . .Δεν τόν αγαπούσα. . . 
Καί διότι αγαπούσα κάποιον άλλον!

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—“Αλλον;
Κα ΒΥΔΕΝ.—Μάλιστα, κάποιον άλλον. . . .
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—Καί αυτός ό άλλος ήτο;. . .
Κα ΒΥΔΕΝ.—Δέν τόν ώνόμασα εις τόν κ. δέ Τονρνιέρ, ούτε καί αυτός τόν έμάν- 

τενσε. Μοϋ είπε μόνον, δτι ουδέποτε βά συνεχώρει τήν λύπην τήν όποιαν τοϋ έπρο- 
ξένησα. Λοιπόν, το'τρα ποϋ εΰρίοκομαι είς τήν ανάγκην νά τόν παρακαλέοω. . . . 
Καταλαμβάνετε. . . .Φοβούμαι. . . .

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—Φοβεϊσβε; Τί;
Κα ΒΥΔΕΝ.—Δέν ήξεύρω. . . Νομίζω. . ■ .
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—"Α! Πτωχή άνβρωπίνη ϋπαρξις! Καταλήγει, κάνεις πάν

τοτε νά σνγχωρη ή νά ληομονη.—Και δεν υπάρχει πλέον μίσος, όταν ή ματαιότης και 
ό ερως έχουν σβεσθεΐ !. . . Τίποτε δεν είναι αιώνιον, έκτος τής αίωνιότητος ! . .(Μι
κρά σιγή, ό Επίσκοπος, ξεφυλλίζει άφηρημένος τό βιβλίον.(’Α ναγινώσκων) «'Ρο- 
δανθη», «βΡό3α>, Τά 'Ρόώα παρελθόντων ετών.,..

Κα ΒΥΔΕΝ. (Λίαν συγκεκινι,μένη).— e Υπάρχουν όμως καρδίαι, αί όποΐαι σκο
πούν, αλλά δεν λησμονούν.

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. (’Επακολούθων ν’ άναγινώσκη). — Φυτά δηλητηριώδη: 
Μπελλαδόνα, νοσ κύαμος, καπνός. . . . ΔΙπά! Πώς και ό καπνός ακόμη!. . . « Περί. . . 
τοϋ γάμον τών άνθέων».

Κα ΒΥΔΕΝ.— ”Ω! Είναι κεφάλαιον φαντασίας επιστημονικής. . . .
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—"Ωοτε υπάρχουν άνθη νυμφευμένα;
Κα ΒΥΔΕΝ.— eΥπάρχουν μάλιστα και άνθη έν χηρεία.
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.— θά τό διαβάσω αυτό τό βιβλίον, μπορεί νά μάθη κανείς 

τόσα πράγματα. . . Θά σκέπταηιαι σάς διαβάζων τό βιβλίον σας. . . Πρώτον βραβεΐον, 
δέν εΐν * έτσι;

Κα ΒΥΔΕΝ.— "Η ακόμη τό δεύτερον ή τό τρίτον, δέν απαιτώ τίποτε. . . *0 
κ. δέ Τονρνιέρ είναι είς θέσιν νά γνωρίζη. . . Καί, εάν χάριν 'Υμών έπιτνχη, τά 
μικρά ορφανά μου—θά σάς ευλογούν αείποτε. . .

Στοά 55 ί

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—"Ω !
Κα ΒΥΔΕΝ.—"Οπως καί εγώ ή ιδία Σεβασμιώτατε, βά σάς ευλογώ μ’ δλη μου 

τήν καρδιά !
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. (Λίαν συγκεκινημένος)—Μήν τό λέτε αυτό αγαπητή κυρία. 

‘Εκείνος, ό όποιος οφείλει νά εύλογήση, είμαι εγώ. ..Πρώτον διότι αύτο είναι δι
καίωμά μου. . .Καί δεύτερον διότι σάς χρεωστώ τήν ευτυχίαν, οτι ξαναεζηοα έστω και 
νοερώς, μίαν ώραίαν στιγμήν τής ζωής μου, μιας ζωής, η οποία δέν μοϋ φαίνεται 
πλέον ίδική μου, ή όποια μοϋ φαίνεται σαν τή ζωή ενός άλλου....

Κα ΒΥΔΕΝ.— Ενός άλλου;
Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. — ’Ώ! ‘Υπάρχουν πάντοτε, ενα σωρό υπάρξεις, συγχωνευ- 

μέναι είς ένα καί τό αύτό ον!. ,.Έ! Λοιπόν χάρις είς εσάς, σήμερον ξαναεΐδα ένα 
άλλο μου εγώ, διά τό όποιον ό σήμερον επίσκοπος δέν έρυβριρ. . . "Ενα άγαβόν καί 
χρηστόν νέον, ό όποιος είχε τόσην πεποίβησιν, τόσην πίστιν. . . Ήτον όμως πολύ εν- 
τροπαλός καί συνεσταλμένος, όπως το είπατε και σείς η ιδία. . . .

Κα ΒΥΔΕΝ.— Άλλ’ ιδού, είς τήν ζωήν, περνά κανείς παραπλεύρως μιας χαράς 
ή μιας λύπης, διότι έμεινε σιωπηλός. . . Περιφρονοΰν τόν ένα, προτιμούν τόν άλλον. . . 
Και ο άλλος αγνοεί. . . Αύτή είναι ή ζωή!

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—(Μετά μικρόν παϋσιν) Σας υπόσχομαι δτι βά γράφω, αμέ
σως τώρα είς τόν κ. δέ Τονρνιέρ.

Κα ΒΥΔΕΝ. Ώ! Σάς ευχαριστώ μ’ δλη μου τήν καρδιά, Σεβασμιώτατε !.. . 
(Κύπτει ν’ άσπασθή τήν χεϊρά του).

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—(ΓΙαρουσιάζων αύτή τόν αρχιερατικόν δακτύλιόν του). Τόν 
δακτύλιόν μου.1 Τόν δακτύλιον τών αρραβώνων μου μέ τήν εκκλησίαν, μέ τήν αιω
νιότητα!. . . .

(Κτυπά τόν κώδωνα, ή Μαγδαληνή εισέρχεται).

ΣΚΗΝΗ V
Ό ΈπΙαχοπος — Κα Βυδέν — Μαγδαληνή

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.—Μαγδαληνή, οδήγησε τήν κ. Βυδέν. . . . Καί, έάν είς τόν κή
πον υπάρχουν ακόμη τριαντάφυλλα, κάμε ένα μπουκέτο είς τήν κ. Βυδέν, αγαπά πολύ 
τά άνβη....

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ.— Πολύ καλά, Σεβασμιώτατε !
Κα ΒΥΔΕΝ (Χαιρετώσα).—Σεβασμιώτατε !. . .
(Ό ’Επίσκοπος κάμνει έν νεύμα ευλογίας καί καταλήγει είς χαιρετισμόν, μει- 

διών μελαγχολικώς.)
Ή κ. Βυδίν καί ή Μαγδαληνή έξέρχονται.

ΣΚΗΝΗ VI
Ό Έπίσχοπος μόνος

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ — Λοιπόν, ας μή άναβάλωμεν δΓ αύριον------ (Κάθηται πρό
τοϋ γραφείου του καί γράφει): Φίλτατε ’Υπουργέ, μ’ έπεοκέφβη σήμερον μία ευγε- 
νής καί άγαβή Κυρία. . . "Ω! "Οχι, Υπουργέ. . .Και έπειτα δέν είναι πλέον ’Υπουρ
γός!. . . (Σχίζει τό χαρτί). * Κύριε Ακαδημαϊκέ. . . »’Ό/ι. . .Είναι πολύ επίσημον, 
πολύ βαρύ. . .« Αγαπητέ μου ’Ακαδημαϊκέ». . . Πολύ οίκεϊον. . . « Αγαπητέ φίλΐ»



. . . Ίδοί. . . « * Αγαπητέ φίλε*. . . ("Ισταται σκεπτικός). Και όμως, αυτός μοϋ μετέ
βαλε την ζωήν, (ίλην μου τήν ζωήν!. . . .Και τί. είναι ή ζωή!. . . . Έξ αιτίας αυτοϋ 
όμως, είμαι σήμερον επίσκοπος !. . .(Γράφει'. « * Αγαπητέ φίλε, μ* έπεσκέφ&η σήμε-

& ΠΛΛΑΙΑ ΣΚΗΝΗ
-γίΣάς εβλεπα κα&ημένην εις τόν κήπον και συνομιλούσαν 

μετά τοϋ κ. Τονρνιέρ, μακράν±άπ’ όλους τους άλλους. &

οον μία ευγενής και άγαίλή Κυρία, τής οποίας τό όνομα ϋά σάς υπενΟυμίση ίσως. . . 
(ΊΙ αυλαία πίπτει βραδέως, ένψ ό ’Επίσκοπος εξακολουθεί γράφων καί κινών 

τήν κεφαλήν του. . . .
Μετάφρασις ΚΟΥΛΑΣ Κ. ΖΕΡΒΟΥ Jules Claretie

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ*
> ΗΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.... Κ«Ι ΤΗΣ ΑΝ0ΙΞΕ2Σ < 

•Φ·
. . . .Ν ττ·φ ariioar r καί άνθί>στολίσατε καί ράνατε ιιέ τάς 
νυμφικά; άνεμώνας, ιιέ τά λευκά τής αγάπης άνθη καί τά 
οροσερά τά έπταπέταλα, ιιέ τά ρόδα τά ήδύπνοα, ιιέ όλα 
τ άνθοστάλακτα αρώματα καί τά πάναγνα ία καί λουλού- 
οια τοϋ βουνού, χαιρετήσατε τήν ώραιοτέραν καί ποιητικω- 
τέραν έορτήν τοϋ Παντός. τόν είρηνικώτερον καί γλυκύτε
ρο. μήνα, άπό τά; ήμέρας τοϋ όποιου έυπνοϋν μέσα εις τήν 
άνθρωπίνην ψυχήν κα! αί πλέον ναρκωμένοι αναμνήσεις καί 
στιγμάς, ώρας καί χρόνια ποϋ έκύλισαν μέσα εις τήν άόυο-

— ΐ'λιΉ’ς Ά ν αμ ι·η ο Τ ι ka ί: ΊΊκ rot· .1 ν ι· κιό ματ ος τής tv ΙΙάτραις αυμ- 
■ ΐαϋνοτατι/ς κόρης Πηνελόπης Γ. ώ’ τ τη a r ο τι ο ό λ ο ι·, //ό// σΐ'ζίγου τον αίιτό&ι 
Εγκριτοι· φίλοι· τής « Π ο ι κ ι λ // ς ώ τοας», ιΐιακεκριμίνον Μηχανικόν και Διινίίιν- 
τον τον Αεριόφωτος και των Τροχιοδρόμων κ. II. Ν. 11 u .τ α δ η μ η τ ο ί ον

σον τοΰ χρόνου, καί στοχασμούς ποϋ άπεκοιμήθησαν άπό τόν χειμώνα τής 
κράς ειμαρμένης. . . .

πι

Πρωτομαγιά. Η μόνη ι 
ούτε ιεροκήρυκες, ουδέ προσευχαί, 
Ελληνικά! άκόμη έπαναστάσεις 
κηρύττουσι τόν λόγον τοϋ Θεού 
χορόν τών ψαλτών άποτελούσι 
πιστούς αί άπηχήσεις τών r 
τάς^ σμαραγδίνας θολίας τών 
των γτλr~.rr/τ.ι ) r-.~\r I’lrr^nPr'.K
Θρησκεία, 
Λέγει 
τό ρήμα 
άνθος ή Ώρα τοϋ 
Θά έλεγε μετά τόλμη 
άνυπομονησίαν τών I 
τις Αύτοκράτωρ, σι 
λίστην : μέ τήν διαφοράν, δτι άνθ 
ένίοτε Βασιλέων, παρέρχεται ένώπιόν των, 
τις νά τά παρομοιάση πρός καλλισάρκους γ: 
νας πρός πώλησιν έν άγορά τής ’Ασίας. Π< 
φα..............................
κάνθεμα. . καί. . .καί Έλληνίδες κ-. *-ΓΓ- 
οποϋλες καί ΚιρκάσιαΓ κάλλη προκλητικά.

ούτε κωδωνοκρουσία,, 
ή έκκαθάρισις καί όγ 
τά εύθύμως 
συνήθως 

συγκρουομένων 
ν κήπων δέν 

προσφιλούς ύπάρίεως μειδίαμα 
' ι, πλήρης καί παιδικότητοι 
κάπου ό Ουγκιό: Κάθε 

«άγαπώ!» Καί αληθώς·

...........  _ _ υρκοπουζ
δειλά, σπινθηροβόλα, χιονισμένα,

έορτή, καθ’ ήν δέν έχουν νά κάμουν τίποτε, 
... ' —”— ... .ϊ. οϋτε νηστεία, ούδ’ 

καί άγώνες άνορθώσεως· 
άντηχοΰντα τραγούδια, τόν 

αί άηδόνες,’ προσκαλούσι τούς 
ποτήρίων, νηστεύουσιν όσοι ύπό 
έθρεψαν τά πεινώντα βλέμματά 

καί ύπεράνω πάντων, κυριαρχούσα 
; καί κρυψινοίας, πλανάται ό Έρως 
Πρωτομαγιά τά λουλουδάκια κλίνουν 

διότι έκάστη Πρωτομαγιά είναι δι’ έκαστον 
Υμεναίου του. Παρατεταγμένα έπί τών δενδρυλλίων των, 
ης κανείς, ότι αισθάνονται τά ρίγη, τούς παλμούς καί τήν 
Παρθένων έκείνων τού Βυζαντίου, τάς οποίας ιδιότροπος 

ιυνεκάλεσεν έν τή Αύλή του, ϊνα έκλέέη έί αυτών, τήν καλ- 
““ΐ άνθ’ ένός, πληθύς αυθαιρέτων καί άφιλοκάλων 

έκλέγουσα...Πιστότερου, ήδύνατό 
υναϊκας τής ’Ανατολής, έκτεθειμέ- 
οικιλία ώραιοτήτων ρόδα καί γαρύ- 

φαλα και άκακίαι καί ϊα καί νυκτολούλουδα καί νάρκισσοι και κρίνα καί Λευ
κάνθεμα. . καί. . .καί Έλληνίδες καί Άρμένισσαι καί Τουρκοποϋλες καί Έβραι- 

σαρκώδη, λεπτοκαμωμένά( θετικά, αερώδη. . . .

Ή προσφορά ένός ρόδου όμοιάζει μέ τήν προσφοράν μιας ’καρδίας, ένός 
πνεύματος, μιας σκέψεως. Νά καλλιεργή κανείς μίαν τριανταφυλλιάν, μήπως 
τάχα δέν σημαίνει νά καλλιεργή μίαν σκέψιν, μιαν άνάμνησιν, εν Οαυμασιον 
ποίημα χάριτος καί ώμορφισ,ς;

Ώραϊά μου ρόδα! Μετά τινας ώρας θ’ άποθάνετε! Άχ! Πόσον ό θάνατός 
σας ό μελαγχολικός καί ήσυχος ομοιάζει τόν θανατον τού Ερωτος, τόν οποίον 
συμβολίζετε : Έχετε τήν εύγενεστέραν άποστολήν ι ’ ’ ’ %
μένετε τά παρθενικώτερα σύμβολα τής στοργής έν αυτώ. Μετ ολίγον θά χαθή 
τό μαγεμένον σας άρωμα καί άπό τά ωραία σας φύλλα, εις τας πτυχας τών 
οποίων ή Ψν/ή έμπιστεύεται τό Μυστικόν τής Ζωής, θά. σκορπισθή εις τό 
άπειρον τής πρώτης σας ευδαιμονίας τό μύρον, δπερ τόσον απαλά καί γλυκά 
προσομοιάζει μέ τήν έπί τής γής Ά ν ά μ ν η ο ι ν. Ετσι καί αυτή χανεται 
μίαν άχανή άβυσσον, ής τό έμβλημα είναι Νάρκη καί

. . . .Δέν λησμονώ τής χθεσινής νυκτός τό άπλετ 
κον καί άπέραντον ένεκολπούτο τήν γήν—καί άπέ 
ταΐόν του φίλημα—φίλημα αισθήματος, τ όποιον γεννά η ανα'θαλλουσα περι
καλλής φύσις—πρός τήν άθάνατον Έορτήν τής Ζωής. Ό βίος έν ήμΤν έχει 
κάτι τι το άνήσυχον, τό άναγνον, τό ύπεράγαν ενσυνείδητον. Επιφαίνεται ου- 
τος έν τοίς άνθεσι ιιετ’ άκτινοβόλου αθωότητοε' τανθη είναι τα ωραιότερα 
πρόσωπα τής Ζωής, είναι αί όραταί μορφαί τής χαράς καί τοϋ Ερωτος. Μάς 
συγκινούν δέ άκόμη περισσότερον, διότι έχουν τό γόητρον τοϋ έφηιιέρου. Δεν 
ζοϋν ή μίαν μόνον στιγμήν, άλλ’ ή στιγμή αϋτη είναι Βασιζ.ίκη. Είναι Αύτο- 
κοάτοοες χωρίς επαύριον. Αύτά μάς διαλαλοϋν τήν μεγάλη, σημασίαν μιας 
στιγμής. Μή περιμένης μάς λέγουν: Ο χαμένος καιρός είναι πάντοτε χα
μένη Ζωή: Έκάστη ώρα είναι μία τεραστία ευκαιρία τής όποιας όφείλεις νά

εις τον Κόσμον καί παρα-

5 '■
τό όνομα ΑΙΙΘΙ1. . .

φώς, δπερ έκθαμοωτι- 
ιδεν εις αυτήν τό τελευ-

OV



έπωφεληθής.. . Μιμήθητι ήμάς τά δποϊα δέν ίώμεν ή μίαν μόνην στιγμήν, 
άλλά κατά τήν στιγμήν αύτήν κανείς δέν ζή περισσότερον:

Τρέίε, χόρευσε, γέλασε, τραγούδησε- έάν δέν έχης ’Αγάπην, έπινόησε μίαν 
άμέσως: Mac 
τό λέγουν 
αύτό μέ τήν 
δύναμιν, ήν 
έγκλείει ή Ψυ
χή τών Άν- 
ϋ·έων, Νιπτό
μενα έξάλ- 
λως έπΐ τής 
καρδίας μας- 
κ a ί έπειτα 
ΰνήοκονν . . .

"Ω ! Α ν- 
ρ ι ον! ’Από
ψε τ’ άστέρι 
τής τελευ
ταίας νυκτδς 
τοϋ 'Απρι
λίου χάνε
ται είς τδν 
δρίζοντα, διά 
νά σαλπίση ή 
αν ρ ι ον τήν 
’ Ανάστ α σ ι ν 
τής Ζωής,τήν 
άνατολήν τοϋ 
φαιδρού έα- 
ρος είς τήν

άνθρωπίνην ψυχήν, καί ή Φύσις διά τών άνθέων της θά χαρίση τάς νέας της 
καλκονάς, άναγεννώσα μέ τήν θαλπωρήν τοϋ χρυσού της ήλιου γλυκύτατα 
όνειρα, κα! μέ τά ημερωμένα καί μυρωμένα ρόοα αυτής χαιρετώσα τήν ’Ατ
τικήν άνοιέιν, ήτις έν μέσω τής κοινωνικής άγωνίας, έρχεται νά έπιρ(ό(ψη δι 
όλίγας ώρας τήν λήθην κα! ν’ άνυψώση τδν άνθρωπον άπδ τής όδυνηράς πραγ
ματικότητας, είς αιθεριωτέραν άτμόσψαιραν, είς ποιητικωτέραν σκέψιν κα! πλέον 
παρήγορα συναισθήματα. . . .

Καλώς έρχεσαι, λοιπόν, γλυκεία Π ρω τ ο μαγ ιά! Τά ρόδα σου πάντοτε Οά 
μένουν άρωματισμένα, αιωνίως τά Τδχα, σύμβολα αιώνια τής Ζωής, τής άποτε- 
λουμένης άπδ χάριν καί διαρκή σαρκασμόν, άπδ μέθην καί π αν το τε ι>’ή »■ <5 ν ο- 
τυχ/αν....
(Έγράφη την χαραυγήν της 1ης Μαΐου 1911) ^JcVilVVTlC, 3^.ρ6ενΤΙζ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

ΙΣ ταύτην τήν Μονήν μεταβαίνει τις ε’ίτε εκ Φανα
ριού άπ’ευθείας, ε’ίτε, δ'πεο προτιμότερου, έκ Μου- 
ζακίον, είς δ έρχεται διά τοϋ σιδηροδρόμου μεν μέ
χρι τοΰ στάθμου Φαναριού, έπί ίππου δ’ έκεϊθεν ώραν 
l ’/g- δύναται δέ κα! έκ τής Στάσεως Φαναρ-Μαγον- 
.lac ίο. έλθη είς Μουζάκιον. Ό κατερχόμενος έκ 
Φαναριού, ϊνα μεταβή είς Μουζάκιον, παραμείβεται 
πρώτον λόφους πλήρεις αμπελώνων, έν οίς άφθονα 
όπωροφόρα δένδρα, είτα δ’ έζέρχεται είς τό πεδίον, 
καί έν αριστερά μέν εύρίσκει τό χωρίον Πύργον έν 
τή άρχή χαράδρας άγούσης είς Βουνίσι, ύπέρ ήν 
φαίνονται έρείπια ικανά αρχαίου τείχους, πιθανόν

τής άρχαίας Ίθώρης, ώς έν έτέρα πραγματεία θά εϊπωμεν έν δεζιά 
δέ τό χωρίον Καπά, ’ίσως τήν παρά τοΐς Βυζαντίνοις μνημονευομένην 
Καπούαν, έδραν’Επισκόπου «Φαναριού κα! Καπούας»( ), παρ’ δ έκτί- 
σθη ή Ζωγραφία καί τό Ζαχαροποιεϊον τοϋ αοιδίμου Αγυ/άτάχζ? Ζωγρά
φον, άμφότερα σύνδενδρα κα! περίρρυτα’ ολίγον δέ πρός άριστεράν τοΰ 
Κα.πα σώζονται ίχνη αρχαίου ύδραγωγείου, νΰν μέν άρδεύοντος τήν Ζω
γραφιάν, -πάλαι δέ άγοντος τό ύδωρ, ώς φαίνεται, είς Γόμφους' ήμί— 
σειαν δέ ώραν πορρωτέρω τοΰ Κα.πα είς τάς ύπωρείας διέρχεται διά τοΰ 
γραφικωτάτου χωρίου Μανρομ ματιού, πατρίδας τοΰ Καραΐσκάκη, σύ
σκιου έκ τών πολλών συκομορεών καί καταρδεύτου έκ τών πανταχόθεν 
περ,ιρρεόντων αύτό ύδάτων, κα! μετά 20 λεπτά διά τοΰ όρμητικοΰ χει
μάρρου άφικνεϊται είς τήν κώμην.

Τό Μουζάκιον ήμιώριον σχεδόν άπέχον τών αρχαίων Γοργών, ων 
σώζονται ικανά ερείπια, ώς άλλαχοΰ θά ΐστορήσωμεν, κεϊται πρό τής 
εισόδου διασφάγος άποτελουμένης έκ τοΰ βουνοΰ τής Γονρας ( Ιτάμου)

(*) Ίδέ επιγραφήν έκ τής Μονής Δουσίκου δημοσιευθεϊσαν ύπ εμοΰ εν 
τή Έετία τοΰ έτους 1894 φυλ. 21 και 22.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ,, 36«*
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καί έτέρας τριγωνικής συστάδος βουνών τοΰ δήμου Ν εβρουπό.ϊεω<: άπο- 
τελούσης τον δεύτερον στίχον τών έκ της Πίνδου έκφυομένων έν τώ 
Θεσσαλικώ πεδίω βουνών, έφ’ ου τά χωρία Βουνέαι, Μιαετιχό.Ιας, 
Μπ.Ιάσδον, ώς έν έτέρα πραγματεία «περί της Μονής Κορώνας» θά 
διαλάβωμεν. Ή διασφάξ αϋ.τη καλείται στεζόζ τοΰ Μουζακίου έκ της 
ομωνύμου κώμης, καί δΓ αυτής άγει ή έτέρα είς "Ηπειρον οδός.

Ή έκ Μουζακίου άνω είς την Μονήν άγουσα οδός παρέρχεται έπ’ α
ριστερά της διασφάγοςλόφους καταφύτους καί χλοερωτάτουςπαοαρρεομέ- 
νους ύπό τοΰ διά τοΰ στενού διερχομε'νου χειμάρρου Ζ7σμ/σΌυ. Ή διασφάξ 
ανοίγεται μετά βραχύ καί ό άνα ρριχώμενος πρός την πλευράν τών βουνών 
έχει καταντικρύ τοποθεσίας θαυμασίας, άνω μέν τάς κορυφάς της Πίν
δου ’(9<ξόα>·, Kapa6ar καί Τύμπϊνοτ χιονοσκεπείς,μικρόν δέ κάτω δάση 
όζυών καί κατωτε'ρω αγρούς χλοερούς καί κώμας καταρδεύτους καί συν- 
δένδρους, τό ΦΑωρίύί, την ΖερέτΟητ, την Νεβροβούηστατ. Μετά πορείαν 
δέ μιας σχεδόν ώρας έπί της κλιτύος τοΰ βουνοΰ, ητις ποικίλλεται έκ 
τών βληχηθμών τών ποιμνίων της Μονής, ών εκεί πού είσιν έμπεπαο- 
με'ναι αί μάνδραι, καί τών ποιμενικών αυλών καί τών ύλακών τών 
μολοσσών, άφικνείται ό οδοιπόρος είς μικρόν όροπέδιον, μάλλον δ’ εί- 
πεϊν μικράν λεκάνην σχηματιζομένην ύπό δύο κωνοειδών κορυφών τών 
παρακειμε'νων τώ στενφ λόφων, έξ ών άναβλύζουσι πηγαί άφθονωτά- 
του καί ψυχρότατου ύδατος άποτελοΰσαι πλείστα ρυάκια, έν ώ ΐδρυ- 
ταί ή Μονή. Άλλ’ήλίκη άντίθεσις πρός τήν περιβάλλουσαν χλοεράν 
και σφριγώσαν φύσιν άφθόνω τή χειρ! ύπό τοΰ Πλάστου εύνοηθεϊσαν 
άναμε'νει αύτόν ! *Η Μονή σύγκειται έκ μικρού περιβόλου, έν ώ είσιν 
ένωκοδομημένα πενιχρότατα τών μοναχών καί ύπηρετών δωμάτια καί 
μαγειρεία καί σταΰλοι καί αχυρώνες, και τοΰ Ναΐσκου έν τώ μέσω. 
Ή αβελτερία, άμουσία καί ή καθ’ εξιν οκνηρία τών μοναζόντων αε- 
τέβαλον αύτήν είς αληθή συφεόν, έν ώ άναμίξ συζώσι βοσκήματα μετ’ 
ανθρώπων. Ό ρύπος καί ή ακαθαρσία έπικάθηνται άποτελοΰντα νε'α 
πετρώματα ιδιοφυή καί φαίνεται ώσεΐ ό λύθρος τών στρατιωτών τοΰ 
Καίσαρος καθαρθε'ντων έκεϊ μετά τήν έκπόρθησιν τών Γόμφων. Ό Ναΐ
σκος έκ τής άσυγγνώστου άμελείας έρράγη πανταχού, οί δέ τοίχοι διερ- 
ρυγότες χαίνουσι, καί ούχί μετά μακρόν χρόνον θά καταπέση ύπό τών 
καταρρεόντων έκ τής στέγης ύδάτων αί άράχναι άπό έτών ύφκίνουσαι 
έν αύτώ τά άράχνια αύτών άπήρτισαν αληθείς σκηνάς άδιαπεράστους, 
καί ό πειρώμενος νά έξετάση μάλιστα τήν οροφήν καί τάς αγιογρα
φίας κινδυνεύει ν’ άποπνιγή ύπ’ αύτών ό δέ πρόναος έχει μεταβληθή 
εις αποθήκην άσβεστου. "Οτε έπορεύθην ποός έπίσκεύιν τής Μονής ήν 
πρωία τής 14 Μαΐου 1895. Ό ήλιος πρό μικρού εϊχεν άνατείλει φω- 
τίζων καί ζώπυρών τήν γην, ή δέ πέριξ άκμαία καί ζωηρά φύσις άπή- 
στραπτεν έκ τής άνταυγείας, κα! αί έπί τών φύλλων τών δένδρων έπι- 
καθίσασαι σταγόνες τής νυκτερινής δρόσου έλαμπον ώς παμπληθείς 
άδάμαντες, έφ’ ών διαθλώμεναι αί ήλιακαί άκτίνες άνελύοντο είς τά 
έπτά τής ϊριδος χρώματα, τά δέ πρόβατα ήμέλγοντο ύπό τών ποιμέ

νων, ών ένιοι έπήγνυον πορρωτέρω τό γάλα καί έτεροι εξηγον το βου- 
τυρον. Άλλ’ ολως άντίθετος πρός τήν φιλοξενίαν τής φύσεως ύπήρξεν 
ή τών μοναχών. Κύνες μολοσσοί πέντε ύπεδέζαντό με καί παρά μι
κρόν θά κατεσπαρασσόμην ύπ’αύτών, άν μή ποιμενίσκος τις έπενέβαινε 
καί διά συριγμών καθησύχαζεν αυτούς’ διότι οί μονάχοι άπαθέστατα 
έθεώντο έκ τής Μονής, καί θά έχαιρον μάλιστα σφόδρα, άν οί κύνες 
έγίνοντο αίτιοι νά μή έπισκεφθώ τήν Μονήν, καθόσον τα μισανθρωπα 
ταΰτα θρέμματα ώς πολέμιον ύποδέχονται πάντα επισκεπτόμενον τήν 
Μονήν αύτών. Έκ τούτων νοεί τις όποια ύπήρξεν ή έν τή Μονή δε- 
ξίωσις’ ό μέν τών μοναχών, ρακενδύτης τις, έσθήτα κιναράν ένδεδυμέ- 
νος, ράσον πολύθυρον καί ταίς έπιπτυχαίς τών ρακιών ποικίλον, ϊστά- 
μενος παρά τήν πύλην τοΰ .περιβόλου μόλις ηξιωσέ με άντιχαιρετισμοΰ, 
οί δέ λοιποί δύο προτροπάδην έκρύβησαν εις τάς τρώγλας αύτών, διότι 
άληθεΐς τρώγλαί είσι τά κελλία. Μετέβην ευθύ πρός επισκεψιν τοΰ 
Ναΐσκου ύποθέτων δτι ήκολούθει μοί τις τών μοναχών’ άλλά μετα
στραφείς είδον έμαυτόν μόνον άκολουθούμενον ύπό τοΰ συνοδού άγω- 
γέως’ έφρόντισα τότε μόνος νά εΰρω κλίμακα και εζητασα τόν τε Ναΐ
σκον καί τάς αγιογραφίας.

Ό Ναΐσκος είναι Βυζαντιακός έν σχήματι σταυρού μονόκογχος μή
κους μέτρων 7, τοΰ άγιου βήματος μόνον 2.50, πλατ. 4.80, στη- 
ριζομένης τής στέγης έπί τριών αψίδων κατά μήκος, ων ή μεσαία υψη- 
λοτέρα φέρει έν τώ μέσω έπιγεγραμμένον τόν Παντοκράτορα, καί δύο 
ήμιθολίων έρειδομένων έπί κογχών πλάτους 1.63 έν τοϊς τοίχοις τών 
μακροτέρων πλευρών. Έχει μίαν θυρίδα εν τω ιερω, ουο δε μειζονας 
έν ταίς δυσί κόγχαις, καί ύπεράνω έκατέρας τούτων άνά δύο μικροτέ- 
ρου μεγέθους, άπάσας μεθ’ ήμιθολίων. Εζωγραφήθη δε μεταγενεστε- 
οως πολύ ό ναός, ώς φαίνεται έκ τής τέχνης τών εικόνων καί τών λοι
πών σκηνογραφιών. Πότε δμως έκτίσθη ό Ναΐσκος οΰδαμόθεν γίνεται 
γνωστόν, διότι ούδαμοΰ ύπάρχει έπιγραφή τις ουδέ γραπτόν τι μνη- 
μείον σώζεται έν τή Μονή, πλήν μιας χρονολογίας γεγραμμένης έπί 
τής είκόνος τού άγιου Παντελεήμονος εν δεξιά τώ είσιόντι τηςδε :

ΛΡίε·(="β5)
ήτις πιθανόν νά σημαίνη τό έτος τής ίδρύσεως τοΰ Ναΐσκου, ο’περ θά 
ύπήρχέ που τοΰ τοίχου σεσημειωμένον, ό δέ ζωγραφήσας μεταγενεστέ- 
ρως τόν Ναΐσκον έθεώρησε καλόν νά περισώση αυτό επιγράψας επι τής 
είκόνος’ διότι άλλως δέν έξηγεϊται ή ϋπαρξις μόνης ταύτης τής χρονο
λογίας έπί είκόνος.

"Εμπροσθεν τοΰ Ναΐσκου προσετέθη έν μεταγενέστερα έποχή πρό
ναος μήκ. 3.65 πλάτ. 2.80 είς χρήσιν τών κατηχουμένων ή ώς νάρθηξ.

Βιβλιοθήκης ή τοιούτου τίνος ουδέ ίχνος ύπάρχει’ διότι τά ύπάρ- 
χοντα βιβλία μετεκομίσθησαν, ώς έμαθον, άγνωστον ποτέ, είς τήν Μο
νήν Δουσίκου.

Έκ τούτων άφορμήν λαμβάνοντες συνιστώμεν τοίς άρμοδίοις, ίνα,
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δπου αΐ Μοναί είσι καταφυγών τών οκνηρών καί άεργων, ώς ή τοΰ 
άγιου Γεωργίου, ά’τις καί ικανά; προσόδους έχει, διαλύσωσιν αύτάς 
και μεταχειρισθώσι προς ίδρυσιν δημοτικών σχολείων τας προσόδους 
a-ύτών, καταλίπωσι δέ μόνον έκείνας, άς ή συνετή καί σώφρων διοίκη- 
σις τών ηγουμένων κατέστησε χρησιμωτάτας, καί εργαστηρών ούχί 
κηφήνων παχυνομε'νων, άλλ’ εργατών δραστήριων καί φιλόπονων, ώς ή 
τοϋ Δουσίκου, περί ής λόγον έποιησάμεθα έν ιδία, διατριβή δημοσιευ- 
θείση έν τω περωδικω «Εστία» (*).

(*) Ίδέ « Εστίας» τοϋ έτους 1894 φυλλ. 21 καί 22.
(“) Ίοέ διατριβήν ημών περί τής Μονής αγίου Γεωργίου.

S ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ g
(Έν Σκλαταίνη τών Άγραφων)

μέν πόνος πολύς, ό δ’ άμητός βραχύς. Δέν 
ώκνήσαμεν ν’ άναλάβωμεν μακράν" πορείαν 
προς έπίσκεψιν τής Μονής άκούσαντες παρά 
τίνος μηχανικού, δτι ύπάρχει έν αύτή ναός 
Βυζαντιακός παλαιός άρίστης τέχνης· άλλ’ 
έψεύσθημεν τών έλπίδων, διότι ό ναός, ώς κα
τωτέρω θά ίδωμεν, είναι πολύ μεταγενεστέρας 
εποχής, τών μέσων τοΰ παρελθόντος αίώνος. 
Έν τούτοι; ό',τι άπωλέσαμεν έν τω έπιστη- 
μονικω μέρει έκερδίσαμεν έκ τής άπολαύσεως

τών φυσικών καλλονών κατά τήν πορείαν. Ή οδός ή άγουσα εις ΣκΛά- 
ταιναν καί έκεϊθεν είς τήν Μονήν, διέρχεται διά τοΰ στενοΰ τοΰ Μου- 
ζακίου,(**)  έκεϊθεν δέ μετά βραχύ φέρει είς κοιλάδα μικράν, έν ή 
ύπάρχει θέσις καλουμένη «παζάρι τοΰ Καραΐσκάκη», ένθα έτελεΐτο ή 
εβδομαδιαία άγορά τοΰ δήμου Γόμφων συσταθεϊσα ύπό τοΰ Καραϊ- 
σκάκη, κατά τήν σωζομένην παράδοσιν ειτα άκολουθεϊ τόν ροΰν 
χείμαρρου τίνος, ου εκατέρωθεν υπάρχουσιν αγροί προς σποράν ίδια άρα— 
βοσίτου,καί στρεφομένη πρός δεξιάν δΓ άνωφεροΰς άτραποΰ έπί τών κλι- 
τύων οροσειράς της Πίνδου τελευτά εις Σκλάταιναν, κακεΐθεν είς τήν 
Μονήν μετά τρεις ώρας. Αλλ’ οίον παρίσταται τό μεγαλεϊον τής φύ- 
σεως προ τών έκθάμβων έκ τοΰ κάλλους οφθαλμών τοΰ οδοιπόρου ! Έκ 
δεξιάς μέν κατά τήν άνοδον άναφύονται λόφοι έπάλληλοι παμπληθείς 

κατάφυτοι, καί φάραγξ πορρωτέρω και ό βουνό; τής I ουράς ώς γιγας 
όρθούμενος- έξ άριστεράς δέ προφαίνονται διάφοροι κώμαι καθηλωμέναι 
έπί τών πλευρών τής Πίνδου καί νομαί παχεϊαι καί άφθονοι καταρδευό- 
μεναι έκ τών καταρρηγνυμένων εκ των οοέων υδάτων, εν αις βόσκονται 
τά ποίμνια τών τε ορεινών και των πεδινών Θεσσαλών,τρεφοντα δια των 
καρπών σύμπασαν τήν Θεσσαλίαν και πολύ της λοιπής Ελλάδος. II 
άφθονία δέ αύτη καί ό πλούτος τών καλλονών τής φύσεως παράγουσι ποι
κιλίαν εικόνων έκ τοΰ φυσικοΰ ταχέως διαδεχόμενων άλλήλας και μετα- 
βαλλομένων,καί τό θέαμα είναι έξαίσιον,αΐρον τόν οδοιπόρον έκ τοΰ φυ
σικού κόσμου καίάγον αυτόν εις κόσμον υπερφυσικόν,κόσμον αρρή.ου τέρ
ψεως καί θυμηδίας καί ψυχαγωγίας, έν ω γεύεται τις και πίνει καί είσ- 
πνεϊ ζωήν, έν φ ούκ έστι πόνος, ού στεναγμός, άλλά ζωή άτελεύτητος.

"Οτε ημείς έπορευόμεθα εις τήν Μονήν μηνΐ Ίουνίω άρχομένω ήν 
έποχή θερισμοΰ μέν τών πρωίμων καρπών, ποτισμοΰ δέ τών όψιμων’ 
πάντες οί κάτοικοι τών παρακειμένων τή όδώ χωρίων εύρίσκοντο έν 
τοϊς άγροϊς, άνδρες, γυναίκες καί παϊδες, οί μέν θερίζοντες, οί δέ ποτί- 
ζοντες τόν άραβόσιτον, τινές δε αροτριώντες την γην, έτεροι δ« παρα- 
σκευάζοντες τροφήν τοϊς έργαζομένοις- καί γυναίκες δέ αί μέν θηλάζου- 
σαι, αί δέ βαυκαλώσαι έν αυτοσχέδιοι; λίκνοις τά νήπια, τινές δέ καί 
έπιρράπτουσαι τά ενδύματα’ διότι κατά ταύτην τήν έποχήν γίνεται 
μετοικεσία τών κατοίκων εις τούς αγρούς, ολίγων τινών γερόντων πα- 
ραμενόντων έν τοϊς χωρίοις προς φυλακήν.

‘Η Μονή ύπέρκειται τής Σκλαταίνης 20 λεπτά τής ώρας έπί μι
κρού οροπεδίου σχηματιζομένου επι τίνος τών κλιτυων της Πίνδου, ης 
ή κορυφή καλείται Νεράιδα, συγκειμένη έκ περιβόλου, έν ω εΐσιν ολίγα 
κελλία πενιχρότατα καί παντί άνέμφ άναπεπταμένα, καί τοΰ ναοΰ έν 
τω μέσω’ έξω δέ παρά τήν πύλην ύπάρχει κρήνη ύδατος ψυχροτάτου 
καί ήδίστου τήν γεΰσιν και πεπτικωτάτου. Έν τή εϊσόδω έδεξιώσατο 
ήμάς μοναχή τις μονάζουσα έν τή Μονή καί έξένισε πάνυ φιλοφρονώ;, 
διότι ό μόνος μοναχός ό καί ήγούμενοςεύρίσκετο είς περιοδείαν άνα τας 
κώαας πρός συλλογήν έράνων. Σημειωτέον δε δτι εν Θεσσαλία και εν 
άλλαις Μοναϊς άρρένων μονάζουσι καί καλογραϊαι, ώς έν τή τής Γού- 
ρας, καί άλλαχοΰ. Ή Μονή αύτη ήκμαζε προ εικοσαετίας, άλλά κα- 
τεστράφη, συλήσαντος αυτήν ήγουμένου τινός καί πωλήσαντος πάντα 
τά πολύτιμα σκεύη και βιβλία, ού τό δνομα είναι παραδεδομένον , εις 
αιώνιον κατάραν νυν δ’ είναι πενεστάτη, μόνην πρόσοδον έχουσα όλί- 
γ'ους άγρούς, ολίγα πρόβατα κχί τήν συνδρομήν τών χριστιανών.

Ή άρχαία Μονή μετά τοΰ Ναοΰ έκάη τή 22? Μαρτίου 1740ου, 
ό δέ σωζόμενος Ναός μετά τοΰ ήμίσεος περιβόλου έκτίσθη τή 22α 
Μαοτίου 1742ου, καί τό έ'τερον ήμισυ τοΰ περίβολου τω 1744<;>, ώς 
γίνεται δήλον έκ σημειώσεως γεγραμμένης διά χειρός έν τελεί Μηναίου 
τοΰ μηνός Δεκεμβρίου έκδεδομένου ΈνετίηΰΓΤ ϊίει. «.τό τής Θεογονίας 
αύ·.ΐ6' παρά Νιχο.Ιάω Γ.Ινχεΐ τω έξΊωαννΝων έχούσης ώδε :

«■ψ οεψρΐ' έκάηκεν τό μοναστηρ μαρτιου κβ . αψμβ εκτισαμαν .ιν 
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εκλισήαν μαρτιου κβ και εφθηάσαμαν καί τίν μεσή περιοχήν αψμδ 
τό έτιλιόσαμαν ολου».

Ο ναός είναι Βυζαντιακοΰ ρυθμοΰ έν σχήματι σταυροϋ μονόκογχος 
ριετά δυο κατα τας μακροτέρας πλευράς πλατυτέρων κογχών καί τρούλ- 
λου στηριζομενου επί τεσσάρων κιόνων φέροντος έν τώ μέσω γεγραρι- 
μενον τόν Ιΐαντοκράτορα, ου κύκλω τάδε : «’Εξ Ούρανοϋ έπέβλεψεν ό 
Κύριος ειδεν πάντας τούς κατοικοϋντας την γην ό πλάσας κατά μόνας 
τας καρδιας αυτών ό συνιεις εις πάντα τά έργα αύτών ό έπιβλέπων 
επί την γην και ποιων αύτην τρε'μειν». Σύγκειται δ’ έκ τοΰ κυρίως 
ναού μηκ. 9.85 καί πλάτ. 9.20 καί προνάου μηκ. 2.70 κα! πλ. 6.70 
έχοντος άνω δεύτερον θόλον, άλλά πάνυ ταπεινόν στηριζόμενον έπί 
κογχών δύο μη καταληγουσών μέχρι της γης.

Εν αύτω ύπάρχει είκών της Παναγίας, ήτις, κατά την παράδο- 
σιν, διεσώθη έκ της Μονής της κείμενης έπί της κορυφής τοΰ άμφι- 
θεατρικοΰ λόφου, εν ω ησαν οί αρχαίοι Γόμφοι καί έν Βυζαντιακοϊς 
χρόνοις ή Εττιβχοπί'ΐ, εν χωρω καλουμένω σήμερον Πα.Ιηομον'ά.ατηοον, 
άφανισθεισης άγνωστον πότε. Ιπάρχει δέ καί έτέρα παλαιά είκών της 
Παναγίας διασωθείσα εκ της τώ 1740<» πυρποληθείσης Μονής.

Ωσαύτως εν αύτω ύπάρχει είκών της άγιας Τριάδος παριστώσα 
τρία πρόσωπα πτερωτά, καί άνω μέν :

κάτω δέ παρά τούς πόδας έχουσα :
α Τ μωε' Αυγούςον in' έν ιιοσχοβία.

Ωσαύτως έτέρα είκών μικρά παριστώσα τήν Παναγίαν έχουσαν 
έν άγκάλαις τόν Πησοΰν Χριστόν, ής όπισθεν ύπάρχει ήδε ή σημε'ίωσις· 
«αΰτη ή εικόνα εινε τοΰ Στεργίου ρούβλια παρμένη 2 άπ’ τήν αοσκοβία 
ζνα' (=7051 = 1543)».

’Επί είκόνος δέ παριστώσης τήν αγίαν Τριάδα φέρονται κάτω τής 
παραστάσεως τάδε τά άμουσα καί άδιανόητα.

« ή" Ορας .ο κάλλος και ναού λοιπήν χάριν. Τής ζωοποιού, καί άνάρχου 
, , , [Τριάδος,
αλγεϊ οι ονπερ σαταν ό βροτοκτόνος, πολλάς μηχανάς κατ’ αύτοϋ πριν συο- 
έμπρησμόν οΐμοι καί φθοράν παρ’ έλπίδα. Ιωσήφ'έστι μόχθος άρχη- [ράΦας 

5. γού πασης νύν τής χορείας τής τελούσης ενθάδε* όμού συν αύτω
Διονύσιος πάλιν συνεργδς έργω τε καί λόγω εύρέθη* 'έν έσχαΤιά
τών χρόνων τών δύσκολων νέων τ’ αναγκών τώνδε τών πολύ
πλοκων. Ιστω δέ πας τις ος μετ’ αύτοΰς ένθάδε έγνω βιώσαι μέ
χρι τέρματος βίου όυσθήναι πάντων τών έκεϊσε κειμένων, 

ΙΟ.όρθώς γεέννη έκρινε τή μελλούση διηνεχώς εις νοϋν έχειν τά τών
παλαι ’ίχνη πρεπόντως, χάπι τούτων ρυθμίζειν άεί λογι
σμούς και λόγους ώσπερ θεμις. Κείνος γαο αύτών παΐς μιμη
τής τι εύστόχως όστις προ παντός ήγάπησεν εύλόγως
νοεϊν κατ’ άκρου και τελεΐν πράξεις τούτων. Ουτος πείτνυται

15·Τ οί δ αι'σσουσι σκιαι. ίδων κακώς γε καί συνείς ώσπερ έδει- Σεσωσμένην

τε τήν οδόν τήν σήν πόνω, άγειν φιλούσαν τους βαδίζοντας πρός φώς. Μη- 
δεΐς αδελφοί μή ταραττέσθω δτι βαρεία δήπου καί πόνων πληρεστάτη, 
ρυΕνΕι γάρ δεσμών καί γεέννης παμφάγου οσους φιλεϊ γε καί κακών απαλ- 
λάττει. Σκέπους δέ πάσης ώ Τριάς σκευωρίας, Ισοσθενής άναρχε ^ευλογη- 

20. μένη, ον εις σόν ύμνον δούλοι σοΐ θειον ναόν σπουδή καί μόχθω νυν επηςαν 
κοσμίως».

Έτος 1758.

ΌΝαός είναι έζωγραφημένος άπας διά παντοίων αγιογραφιών άτε- 
λοΰς τέχνης· άνω δέ τής θύρας ύπάρχει ήδε τ, έπιγραφή ύπό τοΰ αύ
τοΰ άπαιδεύτου γραφεϊσα, ος έγραψε και τήν επι τής είκόνος

«’Έτος kZXSS άπό Χριστού αψνή κατά μήνα νοέμβριον
+ ’Άναξ άναρχε πατρός άνάρχου λόγε ’Ιησού φιλάνθρωπε Μαρίας Γόνε 
Συν τώ ναω σου φρούρει άεί καί σκέπε τούς σοί τελούντας προσφοράν 
και λατρείαν. ’Λνιστορήθη ό Πάνσεπτος ουτος Ναός τιμώμενος μέν 
έπ’ δνόματι τής όμοουσίου καί αδιαίρετου Τριάδος,^ υποκείμενον οε κα- 

5 τά πάντα τής ίερας καί Πατριαρχικής Μονής, Πατριαρχεύοντος τού Παναγιω- 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίου Σεραφείμ, ’Αρχιερατεύοντας [τατου 
Φαναριού Μακάριος. Έφημερεύοντες εν τή Μονή ταύτη Πατήρ ημών 
’Ιωσήφ καί ετέρων συλλειτουργώνΔιονυσίου, Δανιήλ, Άνανίου, Παρθενίου,-,ε- 

1Τ Γ Οφε’·μ,
Άοσενίου τών ίερομονάχων καί ’Ανθίμου μοναχού. Διά έξόδοις καί κόποις 

[’Ιωσήφ και Διονυσίου 
χείλος ταπεινού Θεοδώρου ιερεως του εκ χώυ.τ4ς Αγυάς».

Βιβλιοθήκη δέν ύπάρχει έν τή Μονή’ άλλ’ έκ περισωζομένης έκδό- 
σεως τών έργων τοΰ Μεγ. Βασιλείου έν μεγάλω σχήματι μετά σημειώσεων 
καί παρατηρήσεων τοΰ «Frontonis Ducaei Burdegalensis Soci 
etatis Jesu Theologi» σελ. 1 — 85 καί τοΰ «Federici Morelli 
Piofessorum Reg. Decani» σ.86—95 Parisiis 1618 και μιας 
ΙΙαλαιας Διαθήκης «Jesu Christi Δ. N. Novum Testamentum, 
sive foedus. graece et Latine, Theodoro Beya interprete. 
Anno MDLXV (1565). Excudebat Henzicus Stephanus al- 
lustris viri Huldrichi Juggeri Aypographus» φαίνεται ότι ή 
Μονή είχε πλουσίαν βιβλιοθήκην άλλά μέρος μέν τών βιβλίων έγένετο 
παρανάλωμα τοΰ πυρός, τινά δέ καί έξημπολήθησαν ύπό άμαθών και 
άσεβών μοναχών. * , , , >

'II άποψις άπό τής Μονής πρωίας μάλιστα ή εσπέρας περί την 
δύσιν τοΰ ήλιου είναι θαυμασίχ κα! άνωτέρα πάσης περιγραφής υπερβάλ- 
λουσα τώ κάλλει καί τή ποικιλία πάσας τάς λοιπάς, άς μέχρι τοΰδε 
περιέγραψα. Ή πέριξ φυσις είναι άκμαιοτάτη- δάση καστανεων περι- 
βάλλουσι τήν Μονήν καί άγροί χλοερώτατοι και φάραγγες, εις άς κα- 
ταπίπτουσι τά έκ τών κορυφών τών ορέων ρέοντα ύδατα, ποιοΰντα πα
ράδοξόν τινα κρότον έν τή περιβαλλούση ηρεμία. Πρός ανατολάς προ- 
φαίνε’ται τμήμα τοΰ Θεσσαλικοΰ πεδίου τό πρός τήν Λα&ρίναν, (έν ή 
τό όρυζοποιεϊον τοΰ Χμη>’τακη Ζωγράφον) καί εις τό βάθος μόλις δια- 
κοίνεται έντός άχλύος ή 'Όαΰα μάλλον ώς έν είκόνι ή έν τή φύσει υπάρ-
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χουσχ έμπροσθεν προς βορράν ο "Ιταμός σύσκιος ύπό έλατών καί έπ> 
της κλιτυος αυτου προσηλωμένοι τό χωρίον Πος,τι]· έξ άοιστεοών τού 
του το στενόν τών Mi^.luy IUl&y καί υπέρ αύτό δύο όξύταται ρα- 
λακραί κορυφαίου ΛΤο'&αζα, καί είς τό βάθοςζμακράν διαφαίνονται 
. βΡΛΖ°1 „ων ΜετεωΡωγ ot'*^ γιγάντων άπολιθωθε'ντων / ααλλον 
απανθρακωθεντων υπό τοϋ κεραυνού τοΰ Δ ιός μετά'την γιγαντομαγίαν 
καί παόΡΓδτεΡω Ζί0ν0σΖεπεϊ\κ0Ρυ?Γ 0?εων ΑΐθίΧων\
και πρός δυσμας η κορυφή της Πίνδου Λ^Λ/καί έτέρα επίσης ύψηλή 

α ουμενη Χηρα· κάτω δε υπό τους πόδας λόφοι κατάφυτοι ύπό δρυών 
πυκνότατων, και εν τω μέσω άμπελώνων καί έσπαρμένων άγρών τά 
χωρία και Βατ^ά, ών αί στέγαι κεκαλυμμέναι δίά πλα
κών ιδιοφυών εκ πώρινου ευθρύπτου λίθου, παρέχουσιν όψιν χιονοσκε
πών οικιών εν μηνί ,Ιουνίφ, όπόθεν ακούονται εσπέρας τό σημαίτρον 
οι κωδωνεςτοϋ ναουκαλοϋντες είς εκκλησιασμόν περί λύχνωίάφάς 
τους εργαζομένους δι ημέρας χωρικούς. ? ς

. Τ Ν. Γ. ΧΑΤΖΗ ΖΩΓΙΔΗΣ

ή: EjyizizxA. κιού·
«§!»

ΣΤΡΙΓΛΑ κολασμένη ’ς άγριο μονοπάτι 
βγήκε νά φιλήση- πάρο^οο διαβάτη, 

μα την πρόλαβε ό ήλιος καί. ’ς τόν τρομαγηό της 
αρπαξ ένας βάτος τό ’πουκάμισό της.

Καί ’ς τό χάραμέρι μιά γαλάζια κόρη 
ρόδα Αναζητώντας ηύρε τό Αποφόρι- 
μά Λ θλιμμένη μόλις τό φορεΐ ’ς τό σώμα, 
γίνετ ευθύς δλη φλόγα, στάχτη, χώμα.

ιΰι
’Στό άγριο μονοπάτι, δπου τώρα ό μπάτης 
κλαίει μέσ’ ’ς τό σκοτάδι τήίνεκρή ώμορφιά της, 
έρμος τήν καμμένη κράζω κορασίδα, 
κράζω τή γαλάζια τής ψυχής μου έλπίδα.

Καί όντας κουρασμένος ροβολώ ’ς τή βίγλα, 
καρτερώ άπ' τόν ίίδη νά προβάλμή στρίγλα, 
γιά νά με φιλήσμ ’ς τό χλωμό μου στόμα 
καί να γείνω ό μαύρος φλόγα, στάχτη, χώμα 

(1901)

1. Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

|ΙΙΠ’·ε?·ηίΠ1 [ίΐΓ"·φ>πιβ>

Ο ΞΕΝΟΣ

ΙΧΕ τό γόητρον τοϋ ξένου, δηλαδή τοϋ άγνώότου. 
Αλλά πριν νά έλΟμ εϊς τήν έπαρχίαν έτυχεν ένας 
φίλος του λιγάκι ένθουσιώδης καί σύμφωνος μέ τήν 
διάΟεόιν τής στιγμής πού του έκαμεν έναν πανη
γυρικόν καί οί έπαρχιώται ήκουον, καί οί έπαρχιώ- 
ται έπίστευον, καί οί έπαρχιώται τόν περιέμενον μέ 
άνυπομονησίαν σάν τόν Μεσσίαν.

Καί όπως ολους τούς άναμενομένους Μεσσίας άρ
χισαν νά τόν στολίζουν μέ διάφορα μαγικά χαρί
σματα καί ή φαντασία ή έξημμένη έπαιζε τό μέρος 
της, καί οί έξ έπαγγέλματος ψεϋσται έπλαττον διά

φορα άνέκδοτα επιστημονικής δεινότητος, άφιλοκερδείας καί ίπποτι- 
σμοϋ. ’Ακόμη καί τό έξωτερικόν του έζωγραφήθη μέ χρώματα ώραιό- 
τερα- καί όταν τόν είδαν χλωμόν καί μικροκαμωμένον, μέ φωνήν σβυ- 
σμένην άπό τήν συγκίνησιν πού τον προξένηόεν ή τόσον θερμή ύπο- 
δοχή, δέν άπεγοητεύθηόαν όπως μπορεί κανείς νά ύποθέσμ, άλλά τον 
εύρον όπως τον ονειροπόλησαν.

Μέ μίαν τοιαύτην προκατάληψιν ένεθρονίσθη είς τήν έπαρχίαν ό νέος 
ίατρός, προςωπικότης, τής οποίας τάς σχέσεις επιζητούν οί άνδρες καί 
διά τήν όποιαν πλήττουν όνειρα γλυκύτερα αί νέαι κόραι.

‘Εκείνος χωρίς νά γνωρίζμ όλα τά παραμύθια τής φήμης του κάθισεν 
είς τό δωμάτιον συλλογισμένος, άνοιξε τό παράθυρόν του καί είδε τήν 
Προποντίδα όλογάλανη κοΐ λείαν, ν’ άφίνμ μέ καλωόύνη νά γλυστροΰν 
’ς τά νώτά της τά έλαφρά καραβάκια μέ τά όλόαόπρα πανιά καί δάκρυ- 
σεν όταν είδε κατόπιν μέσα είς τό δωμάτιόν του φωτογραφίαις τής νοι
κοκυράς του καί εργόχειρα καί έπιπλα ξένα.

Ό εκπατρισμός τόν έκαμε νά πονέση καί μέσα άπό τό κιβώτιον 
έβγαλε τήν εικόνα τής μακαρίτισσας μητερίτσας του πού τον συν- 
ώδευε παντοϋ γραμμένη μέ φωτεραίς γραμμαίς μέσα είς τήν καρδιά του 
καί άποτυπωμένη μέ σκιά επάνω είς τό χαρτί.

Τοποθέτησε επάνω ’ς τό τραπέζι τά βιβλία του, ένα Ανθρώπινο κε
φάλι πού τόσον έφοβέριζετήν άδελφίτσα του τήν μικρήν καί μίαν γραμ- 
ματοθήκην, έργόχειρον τής μεγάλης του Αδελφής.

.Κατόπιν χαμογέλασε- περιτριγυρίσθηκε άπό γνωστά Αντικείμενα 
καί κατάλαβε πώς τό δωμάτιον είναι ίδικόν του.

Άπό ολην αυτήν τήν Ασχολίαν τόν άπέόπαόεν ή συρμένη λιγάκι 
φωνή τής νοικοκυράς του, ή όποια έλεγε :

— Κύρ γιατρέ, σάς γυρεύουν είς έναν άρρωστον.
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Έφυγε γρήγορα, Αφού γύρισε καί είδε μέ άγάηην τά Αγαπητά του 
Αντικείμενα.

"Αμα έφυγε δύο τρεις γειτονιάδες φιληνάδες τής νοικοκυράς έτρεξαν 
νά ίδοϋν τό δωμάτιον. "Ολα τά παρατήρησαν μέ προςοχήν και τήν φω ■ 
τογραφίαν τής γρχιας καί τό ωραΐον άπό Ελεφαντόδοντο πλαίσιόν της,καί 
τήν γραμματοθήκην, τής οποίας γιά μιά στιγμοΰλαν πήραν τό σχέδιον 
μέ προςοχήν διά νά κάμουν άπαράλλακτον καί βέβαια τό σχέδιον θά 
κυκλοφορούσε δέ λίγαις μέραις είς'δλην τήν έπαρχίαν.

Σκάλιζαν τά βιβλία καί πυράν μέσα άνθη πατημένα καί κάτι γράμ
ματα σέ ξένη γλώσσα, μά έπειδή έμοσχοβολρΰσαν έβγαλαν τά τρελλο- 
κόριτσα διάφορα συμπεράσματα.

"Οταν ή νοικοκυρά τάς άπέσπασεν, ή έπιθεώρηδις τών όλίγων νέων 
Αντικειμένων δέν είχε συντελεσθή και οί γειτονοποϋλες έφυγον δχι πολύ 
ίκανοποιημέναι.

Σ τά καφενεία μέσα οί άνδρες ’μιλούσαν γιά τήν γραβάτα τού για
τρού, γιά τό σχήμα τού πίλου του, γιά τό ραβδί τό Απλούστατον καί ή 
οίκογένεια πού τον προςεκάλεσε διά τήν έλαφράν καταρροήν, (τό περισ
σότερον διά νά τον καλογνωρΐσουν άπό κοντά) έμεγάλωνε τήν Αρρώ
στιαν καί έμεγάλωνε καί ό γιατρός μαζΰ μέ τήν Αρρώστιαν. Πώς χαιρέ
τισε τήν υπηρέτριαν, πώς γλυκομίλησε τόν άρρωστον, πώς εγκαρδίωσε 
τούς τριγυρινούς, πώς στάθηκε χαριτωμένα καί πήρεν Από χαριτωμέ- 
νον χαρτοφυλάκιον καί έγραφε τήν συνταγή, ολα ήσαν γλυκά καί δλα 
διέθετον εύνοϊκώς τούς έπαρχιώτας.

Κατόπιν ήλθαν τά γράμματά του, αί έφημερίδες του, καί οί έπαρ- 
χιώται μαζευμένοι ’ς τό ταχυδρομεϊον όπως μαζεύονται γιά νά διαβά
σουν τούς φακέλλους, διότι ό τοΰρκος ταχυδρόμος δέν ξεύρει να διαβά- 
δμ ούτε Ελληνικά, ούτε Γαλλικά, έβγαλαν άπό τά γραμματόσημα διά
φορα συμπεράσματα καί ένας μάλιστα πρότεινε (δπως έγίνετο δι’ όλους 
τούς ξένους) ν’ Ανοίξουν κανένα γράμμα τού γιατρού καί οί άλλοι άπε- 
φάνθηδαν «ότι δέν είναι καιρός Ακόμη».

Ή στάσις τοϋ γιατρού εις τήν έκκλησίαν, ό τρόπος πού έπαιρνε τό 
άντίδωρον, δλα ήσαν καλά καί άξια. Οί δέ πτωχοί, ά ! Οί πτωχοί, τούς 
οποίους κατά καθήκον έπεσκέπτετο δωρεάν καί τούς Ανεκούφιζεν, ήσαν 
ένθουδιασμένοι μαζύ του.

Καί έσυλλογίζετο ό Δημήτριος Νικηφορίδης,μέ πόσον ολίγα πράγμα
τα κερδίζεται ή δημοτικότης. Χωρίς νά την έπιζητήσμ τήν δημοτικό
τητα αυτήν, τήν άπελάμβανεν ώ>ς δρόσον τοϋ ουρανού, ώς Ακτίνα τοΰ 
ήλιου.

Τά βλέμματα όλων έμάντευδεν δτι έκαρφώνοντο επάνω του ώς βλέμ
ματα φιλικά έτοιμα νά τον κρίνουν εύνοϊκώς.

Είς τάς μεγαλοπόλεις πίνουν τόσα πικρά ποτήρια οί ιατροί. Αί άντι- 
ζηλίαι αί ταπειναί τών μικρών, ό όγκος ό έπιβάλλων τών μεγάλων, αί 
λαμπραί αϊθουσαι τής υποδοχής, είς τάς οποίας πρέπει νά δέχιιται ένας 
καθώς πρέπει ιατρός, αΐ όαδιουργίαι τών φαρμακοποιών, δλα, ολα τά 
έμέτρα καί έζη ευτυχής είς τήν γαλήνην τής επαρχίας.

Καί ήγάπα τήν έπαρχίαν μέ άλας τάς λεπτομέρειας της, Ακόμη καί 
τήν μουσικήν τών Ατσιγγάνων τήν εϋρισκε μέ Ιδιοφυίαν καί τήν ήκου'ε 
μέ Αγάπην.

'Έφερε καί τό βιολίον του καί άρχισε νά παίζμ· καί διά νά τον Ακοφ- 

δουν δλοι καί δλαι άρχισαν νά έπισκέπτωνται πολύ συχνά τά τριγυρινά 
σπίτια.

"Επαιζε μέτρια, άλλ’ έθεωρήθη καλλιτέχνης.
Πάντοτε ό φακός τής προκαταλήφεως τον έμεγάλωνε. "Ενας μόνον 

εύρισκε, πώς ό ιατρός ήτο καλός άνθρωπος καί προςεκτικός ιατρός καί 
Θεός δέν είναι.

Ό ίατρός τόν ήκουσε καί δυςηρεδτήθη· συνείθισεν είς τό θυμίαμα 
καί τώρα νά τον άποκαλοϋν άνθρωπον, τω έφάνη ταπεινωτικόν.

ΊΙλθεν ή μοιραία ήμέρα, κατά τήν οποίαν ό έπί τών φακέλλων έπέ- 
τρεφε ν’ Ανοιχθμ ένα γράμμα τοϋ γιατρού. Ό ιατρός έλειπεν είς γειτο
νικήν κωμόπολιν χάριν έγχειρήδεως.

Τό γράμμα άνεγνώσθη είς έπήκοον.

«’Αγαπητέ Δηιιιιτριε,
«Δέν του; χχλοςεύρεις τοϋ; έπαρχιώτας καί πλέκεις τόσους πανηγυρικούς. 

»Σέ μεθά ή δημοτικότης, ή οποία διά χάβε γνωστικόν άνθρωπον είναι άτμό- 
«σφαιρα επικίνδυνος, άλλοιοΰσκ καί αυτό τό έγω μας.

«Μάθε έπί τέλους νά βλέπης τήν πραγματικότητα μ'ε τήν αληθινήν της οψιν.
»Ναί, είσαι τό ειδωλον τών επαρχιωτών.
»’Αλλ’ έγω σοΰ ομιλώ έκ πείρας' έζησα καί έγώ εις έπαρχίας καί άπήλαυσα 

«καί έγώ τό λιβάνι αύτό' υπήρξα δυςτυχής, οώτι εμεθυα. Δεν λέγω οτι πρεπει 
»νά περιφρονής τούς έπαρχιώτας, ά, οχΓ μά θέλω τό δικό σου τό καλό. Θέλω να 
»μή πόνεσης πολύ, δταν ό άνεμος τής δυςμενείας πνεύση.

»Μέ έρωτας διά τήν έγχείρησιν, τήν οποίαν άπεφάσισες νά κάμης’ σοΰ στελ- 
»λω Γεομανικόν περιοδικόν, τό όποιον ακριβώς αναπτύσσει ομοιαν περιπτωσιν 
«θεραπείας διαφορετικής, κατά τήν οποίαν έγχείρησις δέν έθεωρήθη αναγκαία.

«Χθες ό συνάδελφός μας Κωνσταντινίδης μοΰ είπεν οτι άπεπλήρωσας τό 
«χρέος σου, εύγε. ,

” »Καμμία εύμορφη έπαρχιώτισσα (καί πλούσια) δέν σοΰ χάμνει τα γλυκά 
υμάτια; Δέν έχεις προςκλήσεις άπό πατέρας πού ’έχουν κόραις τής παντρειάς;

«Έγώ εύχομαι νά γλυτώσης γρήγορα άπό τήν έπαρχίαν καί νά συνάζης άρ- 
»κετά χρήματα νά έςακολουθήσωμε τάς σπουδάς μας είς τήν Εύρώπην.

«Πάλιν είς τό ίδιον δωμάτιον μέ τήν ίδιαν γίορτερήν φορεσιάν, μέ τά 
«ίδια όνειρα καί νά ύπηρετήσωμεν πάλιν ώς έρυθρόσταυροι περιποιούμενοι στρα- 
«τιώτας άνικήτους, πυρωθέντας. , , ,

«Τ. Γ. "Οπως σοΰ είπα, δυςπίστει πρός τους έπαρχιώτας».

ΊΙ έντύπωσις υπήρξε κεραυνοβόλος. , ,
ΟΙ έπαρχιώται αοά γε άνεγνώρισαν τόν εαυτόν τους μέσα είς την ει

κόνα τού νέου Ιατρού ; ’Άγνωστον.
Γιά πρώτην φοράν ένας ώμίλησε εναντίον του ιατρού.
_  Δίας γελούσε τόσον καιρόν καί στέλνει γιά μίαν παραμικρήν έγ- 

νείοησιν καί ζητεί συμβουλήν.
Ποοςκαλεΐται ό σύζυγος τής γυναικός πού θά έπάθαινε τήν έγχείρη- 

όιν καί μανθάνει δτι ή γυναίκα του μπορούσε νά θεραπευθη διαφορετι- 
κώς, καί μαίνεται καί Αρχίζει νά ξεφωνίζμ δτι :

— Γιά νά κερδίζμ παρά,δες νά ξεπληρώνμ τά χρέη του ο πτωχός, ο 
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άξυπόλητος, και γιά νά τοέχη είς τήν Εύοώπην νά διαΣκεδάζη, κάμνει 
έγχειρήΣεις καί θανατώνει τόν κόΣμον.

Εοχεται^καί ένας χωρικός άπό τήν κωμόπολιν πού έμενεν ό ιατρός 
καί λέγει πώς ό θείος του άπέθανε.

Ίόν φωτίζουν, ρτι ό γιατρός τόν θανάτωΣε ποϋ δέν ξεΰρει τά μάτιά 
του νά βγάλμ. Μανθάνουν αί γυναίκες δΣα καταφρόνια ταίς έγραψεν ό 
φίλος καί ξεφωνίζουν καί μιά γειτόνιΣΣα, Λ οποία όνειροπόλτιόε τόν 
γιατρό διά γαμβρόν της, τώρα τρέχει μίΣοντυμένη καί μιΣογδυμένη 'ςτης 
νοικοκυράς του καί λέγει, πώς Οά πάγμ ’ς τήν δημαρχίαν νά πετάξμ 
τόν γιατρό· διότι δέν άφίνει τήν γειτονιά νά κοιμηθμ μέ τό τόονγκράνι- 
όμα τοϋ βιολιού του.

— Ο χτικιάρης, λέγει της νοικοκυράς Λ άνεψιά ή γεροντοκόρη, τήν 
όποιαν,δέν έγύριόε φαίνεται νά καλοϊδμ, καλά λέγει ή κοκώνα ΖωμτΣα, 
θεία, αυτός δέν μας άφίνει νά κοιμηθούμε καί χθές δέν του άρεόε καί τό 
φαγί.~Σάν νά έτρωγε καί ποτέ του καλλίτερα. Ελάτε, κοκώνα ΖωήτΣα, 
νά ίδήτε τά άόπρόρρουχά του, όλο μπάλωμα,καί τμς κάλτΣες του. ’Ελάτε 
νά καταλάβατε πώς ηυοε τό χωριό μας καί βυζαίνει ,πειά καί θανατώ
νει άδικα ό λιμαΣμένος. Ό κακομοίρης ό μπαμπάς μου, θά ζοϋΣε άκόμη 
άν δέν τύχαινε αύτός άντίκρυ μας. Σάν κυπαοίΣΣι έΣτέκουνταν... Ό 
φονιάς.

Ίά παιδιά μέ έπιθετικάς διαθέΣεις περιέμενον τόν ιατρόν.
Οταν έπέΣτρεψεν, είδε τό ρεύμα της δυςμενείας. Ό φαρμακοποιός 

<5άν προνοητικός άνθρωπος έφοόντίΣε καί έφερε νέον ιατρόν καί τόν 
ποοςεκά?νθυν δλοι γεροί καί άρόωΰτοι διά νά άποδείξουν δτι δέν τον 
θέλουν πλέον τόν Δημήτριον.

Μονος εκείνος πού είπε πώς δέν είναι Θεός καί πού δυςεοέΣτηΣε 
λιγάκι τόν γιατρό τον πληΣίαΣε καί τον γλυκομίλητε.

Ό γιατρός, ό όποιος έΣυλλογίζετο μέ πόθον ολίγα πράγματα κερδί
ζεται ή δημοτικότης, τώρα Συλλογίζεται πώς μέ πολύ όλιγώτερα κερ
δίζεται ή άντιδημοτικότης.

Μά πώς πονεϊ ! Θεέ μου,πώς πονεϊ. Τί τόν έκαμαν; Γιατί δλους τους 
θανάτους καί τούς έκατοντούτεις, κύρ Νικολή, τούς άποδίδουν τώρα 
εις αύτόν ; Πολύ πονεϊ καί έκρυψε τό βιολί του γιά νά μήν παίξμ πειά.

Άκόμη καί τό κεφάλι τοϋ νεκρού ποϋ έχει,κατακρίνεται ώς άντιχρι- 
Στιανικόν καί ή άνεψιά της νοικοκυράς λέγει δτι βλέπει αΣχημα όνειρα 
καί δέν μπορεί βρυκόλακα νά έχμ μέΣα είς τό Σπίτι της.

ΤΙναγκάΣθη νά το θάψμ.
Μά τά παιδιά τού ρίπτουν χώματα άπό τά παράθυρα καί τού έκαμαν 

τραγούδι καί τού το τοαγούδηΣαν.
Μάζεψε δλα τά άγαπητά του άντικείμενα καί έφυγε μιά ομιχλώδη 

Λμέραν χωρίς νά γυρίΣμ νά ίδμ όπίΣω του. Κάτι έΣπαΣε,” θαρρείς,, μέ- 
Σα του.

"ΕΣπαΣεν έκείνη ή άγια έμπίΣτοΣύνη είς δ,τι έβλεπε. Τώρα κάτω 
άπ έκεϊνα πού βλέπει ποοςπαθεΐ νά μαντεύΣμ νέα πράγματα καί γιά 
κάθε λόγον καί κάθε κίνημα τών άλλων ζητεί καί αύτός δπως οί πεοιΣ- 
Σότεροι τήν αιτίαν καί άφορμήν. Καί ό καλλίτερος άνθρωπος είναι εγωι
στής, γιατί τώρα ψιλοεξετάζει τά αίτια τής δυςμενείας, ένω πρώτα καθ’ 
δλου δέν ΣυλλογίΣθηκε νά μετοήΣμ τούς λόγους τής δημοτικότητος.

Αδικα όμως τοϋ έκαοφώθη ’ς τό κεφάλι οτι κοϊΣις άνεπηοέαΣτος γιά 
κανένα δέν υπάρχει. ΚρίΣις άδέκαΣτος δίδεται,άλλα μετά πολλά χρόνια-

Στοά 57 3

&
Μιά 'μέρα Σ’ ένα καφενείο μέ πολλαΐς, πολλαΐς βαΣίλικαϊς προςωπο- 

γραφίαις καί μέ περιΣΣότερον καπνόν λαθρεμπορίου ποϋ έβγαινε μέΣα 
άπό μυριόΣχημαις πίπαις, ήκούΣθηή έπομένη Συνδιάλεξις :

— 'Σ τά 1884 μάς ήλθε ένας καλός γιατρός, μά τέτοιοι εϊμεθα, δέν 
τόν άφήΣαμε νά χοονίΣμ.

— Αλήθεια, καλός άνθρωπος καί Σεμνός.
— Γιά τί τόν βγάλαμε ;
— Νά, έτΣι μάς φάνηκε ! 1 I

[Έτ ΚωνσταντινονπόΛει, 1 00/]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΪ

ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΑΟΦΪΪΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ

Ο ζήτημα τών σχέσεων της μεγαλοφυίας καί νευ
ροπάθειάς έτέθη άπό πολλών αιώνων ύπεδείχθη τό 
πρώτον ύπό τοϋ Άριστοτέλους, κατά δέ τόν ληξαντα 
ηδη αιώνα έμελετηθη ύπό πολλών ιατρών. Ούτοι 
δυ-ως είς τάς έρεύνας αύτών δέν προσε'τρεξαν είς τάς 
άμεσους παρατηρήσεις, άλλ’ έκ της άναγνώσεως τών 
συγγραμμάτων τών μεγάλων ανδρών η εζ άπλών μο
νόν άνεκδότων, ών τινών άμφισβητείται η γνησιό-

της, έδημιούογησαν θεωρίας παρακεκινδυνευμενας. Ο LomblOSO π. 
γ. φρονεί δτι ή μεγαλοφυία είναι λανθάνουσα μορφή της επιληψίας, ό 
84‘Reveille-Parisse άποδε'χεται, δτι οί μεγάλοι άνδρες, ως έκ τοϋ 
οργανισμού αύτών, είναι ύποκειμενοι εις νευρικας διαταραχάς, εις την 
έκδήλωσιν τών οποίων τά μέγιστα συντελεί ή υπερβάλλουσα διανοητική 
εργασία.

"Εδε; νά μελετηθμ καί τό ζήτημα τούτο, δπως πασαι αί φυσικά’, 
έπιστημαι έπί κλινικών παρατηρήσεων, διότι μόνον έκ τών άμεσων 
παρατηρήσεων θ’ ανευρεθη η αλήθεια.

' Την με'θοδον ταύτην ηκολούθησε κατά τά τελευταία ετη ό Γάλλος 
ιατρός ΤοίίΙοΠδβ,δστις, άφοϋ έμελε'τησεν έπι ζώντων μεγάλων άνδρών,
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οίος ό ύφ’ ολου τοϋ κόσμου θαυμαζόμενος καί τιμώμενος Emile Zola, 
εδημοσιευσε μονογραφίαν επί τών σχέσεων της μεγαλοφυίας καί νευρο
πάθειάς, ήτις ύπήρξεν άντικείμενον μακράς έν τή Ψυχολογική Εται
ρεία τών ΓΙαρισιων συζητήσεως. Έκ της έξετάσεως του μεγάλου τών 
αιώνων μυθιστοριογράφου προκύπτει,δτι ουτος δέν είναι ούτε επιληπτικός, 
ούτε ύστερικός,ούτε κυρίως είπεϊν φρενοβλαβής, άλλά νευροπαθής καί 
έκφυλος· διότι από πολλών ετών πάσχει έκ ψευδο-αγγινης, ψευδο- 
κυστίτιδος, πολλακιουρίας, ιδεών αμφιβολίας, άριθμομανίας κτλ. Εις 
τό συμπέρασμα τοΰτο ήχθη ό Toulouse καί έκ τής ψυχολογικής έξε
τάσεως του μεγάλου άνδρός καί έκ τής μελέτης τών συγγραφών αύτοΰ. 
Ό Toulouse δέν περιωρίσθη μόνον εις άπλάς παρατηρήσεις, άλλ’ 
εςετά,ει τό ό'λον ζήτημα καί ύποδεικνύει, δτι ή άσφαλεστέαα οδός 
πρός λύσιν αύτοΰ είναι ή άμεσος παρατήρησις, καθ’ δσον έπί τών ζών- 
των μεγάλων άνδρών δύναταί τις νά μελετήση καλώς τούς άνατομι- 
κούς και φυσιολογικούς χαρακτήρας τοΰ δλου οργανισμού και ιδιαιτέ
ρως ένός έκαστου,οργάνου καί πάσας έν γε'νει τάς μεγάλας λειτουργίας, 
αίτινες μεγάλως επηρεάζουσι τήν διάνοιαν. Έπί τών ζώντων έπίσης δύ- 
νανται νά μελετηθώσι καλώς αί διάφοροι αύτών διανοητικά! λειτουργία'..

Έκαστος έξ ημών, λέγει ό Toulouse, άντιλαμβάνεται τά'έξω- 
τερικά άντικείμενα κατ ίδιον δλως τρόπον καί άποδίδει σπουδαιοτέραν 
σημασίαν εις τό δείνα ή δείνα είδος τής άντιλήψεως καί έν γε'νει σκέ
πτεται και φαντά,εται κατ’ ’ίδιον άπολύτως τρόπον. Ού μόνον ταύτα 
δέον νά έξετάζη ό ιατρός, άλλά καί τάς ορέξεις, τάς τάσεις καί τά 
πάθο και παν εν γε'νει, δτι άποτελεί τόν χαρακτήρα. “Οπως, ό φρενολό
γος ϊνα σπουδαση το παραλήρημα τοϋ φρενοβλαβούς δέον νά μελετήση 
κα: την ανάπτυξιν,εκπαιδευσιν κα: τόν βαθμόν τών ψυχικών αύτοΰ λει
τουργιών, ουτω όπως σπουδάση τον μεγαλοφυά δέον νά μελετήση τά έργα 
αύτοΰ, την άντίληψιν, τήν φαντασίαν κτλ. καθ’ δσον τά μέγιστα θά συν
τέλεση ή εξέτασις αύτη όπως σχηματίση ουτος γνώμην καί πεποίθησιν. 

θ Toulouse φρονεί, οτι αί ερευναι πρέπει νά στραφώσιν ούχί 
μόνον πρός τούς μεγαλοφυείς συγγραφείς, καλλιτέχνας, πολιτευτάς καί 
στρατιωτικούς, άλλά πρέπει νά μελετηθώσι καί πάσαι αί ίδιοφυίαι έν 
τή βιομηχανία και τω εμπορίω καί έν παντί έν γε'νει έπαγγέλματι' διότι 
εκ τής ερευνης ταυτης δεν θα μελετηθή μόνον τό ζήτηυ.α τών σχέ
σεων τηο νευροπαθοίας κα: μεγαλοφυίας καί πάσης έν γε'νει ιδιοφυίας, 
άλλα πιθανώτατα θα φθάσωμεν εις χρόνους καθ ούς θά μελετώνται αί 
διανοητικά: και φυσικά: κλίσεις τών άτόμων εις ά θά ύποδεικνύηται τό 
έργον η επάγγελμα, δπερ δέον ν’ άκολουθήσωσι. Καί δέν είναι άπί- 
θανον νά ίδωμεν εις τό μέλλον ίατροψυχολογικάς εταιρείας, αίτινες έρ
γον θά έχωσι, ν’ άναγράφωσιν έκάστω τήν οδόν, ήν δέον νά πορευθή.

Ειπομεν ανωτέρω δτι πολλά: έρευνα: έγένοντο κατά τόν λήξαντα 
ήδη αιώνα ύπό τών ιατρών έπί τοΰ ζητήματος τούτου. Ό Lclut άπέ- 
δειξεν, δτι ό σοφός Σωκράτης καί Πασχάλ ησαν έκφυλο:, ό δέ ’Ιούλιος 
Καίσαρ,ό Μωάμεθ καί ό Ναπολέων επιληπτικοί. Πολλοί άλλοι τών με

γάλων άνδρών άπεδείχθησαν έπίσης νευροπαθεΐς καί έκφυλοι. Εκ τού
του έπεκράτησεν ή ιδέα, δτι παν δ,τι έγένετο μέγα έν τώ κόσμω, οφεί
λεται εις τούςνευροπαθεϊς καί έκπεφυλισμένους. Ο ιατρός Marandon de 
Mondyel λέγει έπί τοΰ ζητήματος τούτου τά κατωτέρω εν συντόμω.

Αί με/pt σήμερον έρευναι έπί τοΰ ζητήματος τούτου άποδεικνύουσιν, 
δτι πάσαι σχεδόν αί μεγαλοφυίαι καί ίδιοφυίαι υπάγονται εις τήν κα
τηγορίαν τών έκφυλων.Ή φυσιολογική κατάστασις είναι κατάστασις ού
τως είπεϊν όλου τοΰκόσμου.Ή κανονική καί αρμονική λειτουργία τήςδια- 
νοίας είςούδέν άλλο άποβλέπει η εις τήν διατήρησιν τοΰ άτόμου καί άνα- 
γέννησιν τοΰ γένους. Ό φυσιολογικός άνθρωποςέπιδιώκει τήν έαυτοϋ εςα- 
σοάλισιν καί τήν τής οικογένειας αύτοΰ. Είναι καλός πολίτης καί καλός 
πατήρ, είναι ολίγον άπ’δλα καί εις όλα καί διατηρεί άνέπαφον παν δ,τι 
έχει ή καί άπόλλυσι τά ύπάρχοντα. ’Εάν ύπήρχον έν τώ κόσμφ οί φυ
σιολογικοί καί συνήθεις μόνον άνθρωποι, πιθανώς ήθέλομεν άκόμη κα- 
τοική έν ταϊς καλύβαις καί όδηγή έτι άγέλας ζώων. Η θεωρία τής 
στενοτάτης συγγένειας μεταξύ τής μεγαλοφυίας και εκφυλίσεων εξηγεί, 
διατί έν τή άρχή τής άνθρωπότητος, κατά τούς πρώτους χρόνους τής 
έμφανίσεως τοΰ άνθρώπου έπί τής γής, αί πρόοδοι ύπήρςαν τόσον βρα
δεία!, ένώ σήμερον τάς μεγάλας άνακαλύψεις διαδέχονται ετεραι επί
σης μεγάλαι. Τοΰτο συμβαίνει εις άπάσας σχεδόν τας χώρας' διότι δεν 
ύπάρχει τοιαύτη, ήτις νά μή άριθμή μεγαλοφυείς τινας άνδρας. Κατά 
τήν μεμακρυσμένην εκείνην εποχήν, καθ ήν ό εγκέφαλος ήτο έτι ..αρ 
θένος άπό πάσης ψυχικής κληρονομικότητος, πάντες οί άνθρωποι ησαν 
φυσιολογικοί- έδεε δέ χρόνος μακρός, δπως άπολεσθή παρά τισι ή φυ
σιολογική αύτη κατάστασις καί παρουσ'.ασθή ή έκφύλισις, ήτις έδη— 
μιούργησε τάς ύπερόχους διανοίας. Τοΰτο φαίνεται λίαν παράδοξον καί 
προξενεί ίσως τόν γέλωτα’ άλλά τίς γνωρίζει εαν η παράοοζος^ αυ 
έξήγησις δέν είναι αύριον ή άλήθεια ; Πάντες οί μεγαλοφυείς είναι ύπάρ- 
ξεις ϊδιαι’ ό έγκέφαλος αύτών δέν είναι διαπεπλασμένος ώς δλου τοΰ κό
σμου καί ώς έκ τής ύπερόχου αύτών διανοίας κείνται ύπεράνω όλων τών 
θνητών· ώστε οί μεγαλοφυείς εξέρχονται τοΰ γενικού κανόνος, τοΰ φυ
σιολογικού, ήτοι δέν είναι άνθρωποι φυσιολογικοί.’Αλλά ο λόγος ουτος 
άρκεϊ δπως κατατάξη τις αύτούς εις τήν κατηγορίαν των έκφυλων ; 
Παράδοξον φαίνεται νά παραδεχθή τις, ότι ή έκφύλισις άλλοτε μέν δη
μιουργεί τήν μεγαλοφυίαν. άλλοτε δέ τήν μικρόνοιαν και βλακιαν. Μάλ
λον λογικόν φαίνεται νά θεώρηση τις, δτι ή άνωμαλία τής μεγαλοφυίας, 
είναι άνωμαλία ειδική, άγνώστου έτι άρχής καί αιτίας λίαν διάφορου 
τής έκφυλίσεως τοΰ άτόμου.

Αί έρευναι δμως τοΰ Moreau καί Lelut, τοΰ LombrOSO και 
Toulouse καί πλείστων άλλων έπί τών μεγαλοφυϊών καί ενδόξων 
άνδρών άποδεικνύουσιν δτι πάντες σχεδόν οί έςετασθέντες και μελετη- 
θέντες ησαν νευροπαθεΐς ή έκφυλοι ή προήρχοντο έκ νευροπαθών η 
κατέστησαν τοιοΰτοι.

’Αδύνατον είναι, άληθώς, έτι νά έξηγηθή ή παράδοξος αυτή συγ-
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γένεια της μεγαλοφυίας καί νευροπάθειάς καί νά έννοηθή διά ποιου 
μηχανισμού άλλοτε μέν ή έκφύλισις έκδηλοΰται διά της ύπερόχου 
διανοίας, άλλοτε δέ διά της άτελείας αύτής. Οί πλείστοι τών φιλο
σόφων καί σοφών δέν παραδε'χονται την σχε'σιν της μεγαλοφυίας καί 
νευροπάθειάς, άλλά τά γεγονότα καί αί ερευναι τών ανωτέρω επιφα
νών άνδρών μαρτυροΰσι τουναντίον διά τούτο μόνον ό χρόνος θά 
διαλύση τάς άμφιβολίας ταύτας καί θ’ άποδείζη φρονοΰμεν στενοτά- 
την την σχε'σιν της μεγαλοφυίας καί νευροπάθειάς. Είναι γνωστόν πό
σοι αγώνες κατεβλήθησαν όπως πιστευθή, δτι αί φρενοπάθειαι είναι νό
σοι τοϋ εγκεφάλου. Καί σήμερον ακόμη ύπάρχουσί τινες, οϊτινες δέν 
τολμώσι μέν νά εϊπωσιν, δτι ή φρενοπάθεια έχει κοινόν τι μετά τής 
Θεότητος ή τοϋ Διαβόλου, άλλ’ άμφιβάλλουσε καί έρωτώσεν εαυτούς, 
πιθανώς δέν ήθελον ύπάρχη φρενοπαθείς, εάν δέν ύπήρχον φρενολόγοι.

Θά κάτορθώσωσι λοιπόν οί ψυχίατροι νά πιστευθή, δτι δέν ύπάρ- 
χει μεγαλοφυία άνευ νευροπάθειάς καί έπομένως δτι αί άνώτεραι αύ- 
ται ύπάρξεις, α'ίτινες είναι άντικείμενα θαυμασμού, είναι άσθενεϊς, ανι
σόρροποι, έν μια λέξει έκφυλοι ; Τοΰτο θά ήναι πολύ δυσκολότερου νά 
πιστευθή, ή δσον ύπήρζεν, δπως άποδειχθή δτι ό φρενοβλαβής δέν είναι 
ούτε έμπεπνευσμένος ούτε δαιμονόπληκτος.

Ή έκφυλιστική αρχή τής ύπερόχου διανοίας, ή συγγένεια τής με
γαλοφυίας καί νευροπάθειάς θ’ άποδειχθή οριστικός, έάν άποδεχθώσι 
ζώντες ώς ό Zola καί άλλοι μεγαλοφυείς άνδρες νά δποβληθώσιν είς 
τήν ψυχολογικήν καί σωματικήν έζέτασιν καί εάν αί ερευναι έπεκτα- 
θώσι καί είς πάσας, τάς ιδιοφυίας. Όπόταν δέ δλος ό επιστημονικός κό
σμος πεισθή περί τούτου, τότε θά έρευνηθή διατί ή έκφύλισις άλλοτε μέν 
δημιουργεί μικρόνους καί βλάκας, άλλοτε δέ μεγαλοφυείς. Έάν ποτέ 
άνακαλυφθώσιν αί συνθήκαι αύται, ήδύνατο νά χρησιμοποιηθή τοΰτο, 
ώστε νά πεοιορίζηται μέν ή έκδήλωσις τής έκφυλίσεως είς τήν πρώτην 
περίπτωσιν, νά έπιδιώκηται δέ καί καλλιεργήται είς τήν δευτέραν. Θά 
έλθωσιν εντεύθεν χρόνοι καθ’ οΰς κατά βούλησιν θά δημιουργοϋνται με- 
γαλοφυίαι : Τοΰτο ού μόνον φαίνεται σήμερον γελοϊον, άλλά καί έπι- 
στηαονικώ; φαίνεται, σήμερον τουλάχιστον, άκατόρθωτον διότι κατά 
πάσαν πιθανότητα ή ευεργετική ή μή έπίδρασις τής έκφυλίσεως είς τάς 
πλείστας τών περιπτώσεων γίνεται προ τής γεννήσεως τοϋ άτόμου καί 
κατά τήν ένδομήτριον ζωήν. Έν τούτοις τις δύναται νά βεβαιώση, δτι 
ή Επιστήμη δέν θά δυνηθή είς τό μέλλον νά καλλιεργήσγ τήν ευεργε
τικήν έπίδρασιν τής έκφυλίσεως ;

(Έν Άθήναις, Σεπτέμβριος 1901)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΜΙΧΑΗΛ I. ΓΙΑΝΝΗΡΗΣ
’Ιατρός, Υποδιευθυντής τοΰ Δρομοκαϊτείου Θεραπευτηρίου

’ft ΔΑΚΡΥΑ, λυπηθήτε με ! 
Τόν*τρίσβαθο καϋμό, 
ποΰ "μέρα νύχτα μέσα μου 
αγριεύει, μεγαλόνει, 
ώ δάκρυά μου, δροσισατε 
καί φέρτ’ άνασασμό 
στήν πονεμένη μου καροια 
που τήν ζωή μου λυόνει.

“Αν γιά κακό δέν πίστεψα 
στή νειότη μου φριχτόν, 
καί άφησα καί θερόιεψε 
αγάπη στήν καρδιά μου, 
ώ τώρα που τήν έχασα, 
γιά χάρι σάς ζητώ 
τήν φλόγα νά δροσίσετε 
ποΰ καί ’στά σωθικά μου !

Είναι μεγάλη, αβάσταχτη 
ή μαύρη συμφορά 
αιφνίδια σάν μάς έρχεται 
καί καίρια μάς πληγόσει, 
μά είν’ δλά της χειρότερα 
καί πειό φαρμακερά, 
παρηγοριά τόν πόνο μας 
σάν δέν τόν βαλσάμωση.

Παρηγοριά, ώ αίσθημα, 
μεγάλο, μαγικό, 
σΰ μοναχή συντρόφισσα 
τοΰ πόνου λατρευμένη 
τή δύναμί σου ακόυσα 
μά δέν τήν άγροικω, 
κι’ ή συμφορά τά σπλάγχνα μου 
αχόρταγα βυζαίνει.

ΰίτ
'Ώ δάκρυα, λυπηθήτε με !
Τόν τρίσβαθο καϋμό, 
ζου αέρα νύχτα [ΐέσα αου 
αγριεύει, δυνα^όνει, 
ώ δάκρυά μ.ου, δροσισατε 
καί ©έρτ’ άνασασμιδ 
στήν πονεμιένη μιου καρδιά 
πού τ'η ζωή jxou λυονει.

(Βερολΐνον 1899)

Πάρτε φαρμάκι άλυωτο, 
καί φλόγ’ άπ’ τήν καρδια, 
οσ’ άπ’ αυτά xt’ άν χρειάζεσθε 
θά τ’ αΰοετε ατόφυα, 
κι’ άναλυθήτε ύστερα 
τοΰ έρωτα παιδιά, 
αδέλφια κάθε πόνου μας, 
καί τής χαράς συντρόφια,

Πικρά πικρά κι’ ολόθερμα 
στά μάτια μου, πολλά, 
ώ δάκρυα, καί θαμπόσατε 
τό φωτεινό τους δίσκο. 
Μαζή σας τότ’ ό πόνος μου 
ό μαύρος θά κυλά, 
κ’ έν αίσθημα γλυκύτατο, 
παρηγοριάς θά βρίσκω.

Είναι μεγάλη, αβάσταχτη 
ή μαύρη συμφορά, 
αιφνίδια σάν μάς έρχεται 
καί καίρια μάς πληγόσει, 
μά ’ν’ δλα της χειρότερα 
καί πειό φαρμακερά, 
παρηγοριά τόν πόνο μας 
σάν δέν τόν βαλσάμωση.

---------=------------- "°*
(I. 5Δρςενη: ?VLix. ^Ραφαηλοβιτς “^Ποικίλη ^τοα,, 3^'



■
I ΞΕΧΟΥΣΑ χαί ιδιόρρυθμος μορφή, σχαπανεύς τής άναγεννή- 

σεως του Έλλ. θεάτρου, οξύς τήν παρατήρησιν μυθιστοριογράφος 
χαί έμπνευσμένος ποιητής, ό Κωνσταντίνος X ρ η σ τ ο μ ά- 

J νος άπελυτρώθη άπό τά δεσμά τής Ειμαρμένης, ήτις είχε τήν 
οχληρότητα εν πνεύμα δημιουργιχύν χα'ι μίαν ψυχήν ιδεώδη νά χλείση
είς παραμορφωμένον χα'ι χυφόν σώμα.

'Ο Χρηστό μ άνος ένέχλειεν έν έαυτω τά σπέρματα ιδιοφυίας, τά 
όποια άποτόμως χαί προώρως έμάρανεν ή άπογοήτευσις. ’Απεγοητεύθη

άπό τό θέατρον, διά τό όποιον ώνειρεύθη τά ωραιότερα ίδανιχά, άπε · 
γοητεύθη άπό την ζωήν, εις ήν έρρίφθη άνάπηρος. Είς τό ελάττωμα δ’ 
αυτό οφείλοντο χαί μεριχαί άλλόχοτοι ίδιοτραπίαι, άσυμβίδαστοι 
πρός τήν ίσχυράν δύναμιν τής διανοήσεως, ήτις τόν διέχρινεν ώς συγ
γραφέα.

Ή γνωριμία του μέ τήν ύπέροχον οσω χαί άτυχή Αύτοχράτειραν τού 
’Αχίλλειου ύπήρξε τό ποιητιχώτερον σημειον τής δράσεως τού X ρ η- 
στομά νου. Συνεταυτίσθησαν δύο ψυχαί ομοιοπαθείς. Ό Χρηστό- 
μάνος έχράτει λύχηθον είς την όποιαν έπιπτον τά δάχρυα τής μελαγχό
λου ’Εστεμμένης, άλλά συγχρόνως έπιπτον χαι τά μυστιχά δάχρυα τού 
συνοδού της, τού θλιμμένου τής ζωής.

Ή συγγραφιχή αξία τοϋ Χρηστομάνου έχδηλοϋται εν Αρχή, χαί 
χυρίως εις τά «Όρ φ ιχά Τραγούδια» Γερμανιστΐ έχδοθέντα, χαι ων 
ιιέρος μόνον—χατά μετάφρασιν τοϋ ίδίου,ήτις Αδιχεϊ τό πρωτότυπον-εοη- 
αοσιεύθη 'Ελληνιστί. Άλλ* χαί είς τ’ άλλα είδη τοΰ λόγου, εχτος τής 
ποιήσεως, ένησχολήβη δώσας Ανά εν δείγμα. Έν μυθιστόρημα-την Κ ε- 
ρένϊαν Κ ού χ λ α ν—έν Δράμα—Τά Τρία Φιλίά-μίαν Κωμφδίαν—Ίον 
Κοντορεβιθούλην.—Εις τό πρώτον έργον έσχεν ϊχανήν επιτυχίαν, έςαι- 
οέσει τής γλώσσης, ήσσονα εις τό δεύτερον, ούδεμίαν είς το τρίτον. „

Άλλ’ έχεΈνο τό όποιον είναι χαί θά μείνη ’έργον άποχλειστιχον του 
Χρηστομάνου είναι ή«Νέα Σχηνή», τό πρώτον χομψόν χαί χαλλιτε- 
χνιχόν Θέατρον, ϋπερ Απέχτησεν ή νεωτέρα 'Ελλάς. Δημιούργημά του τό 
χτίριον, ή διαχόσμησις, οί ηθοποιοί- προεξαρχούσης τής Κυβέλης.— 
Αί πρώται περίοδοι τής «Νέας Σ χ η ν ή ς» θά μείνουν Αλησμόνητοι, διότι 
έφερον έξ όλοχλήρου τής σφραγίδα τής Ατομιχότητος του Χρηστό- 

^Εσζάτως είχεν Αποσυρθή πάσηςδράσεως, έγχατασταθείς εις μίαν ίδι- 

όχτχτον έπαυλιν. Άλλ’ ούτε αύτήν ή Ειμαρμένη δέν τοϋ επετρεψε να 
ναρή Μόλις Απεπερατώθη τό άπομονωτήριόν του, ή χαρδία του, ήτις 
τόσον ύπέφερεν άπό τούς μυστιχούς της πόνους χα'ι άπό την χαχίαν των 
ανθρώπων είς έν τίναγματης παρέσυρεν είς τόν τάφον ,ό χαχεχτςχον σώμα. 
Άλλά τήν ψυχήν, ήτις ήσθάνθη παλλόμενον έν όνειρον-την αναβιωσιντου 
Θεάτρου —δέν χατώρθωσε νά θίξη. Τό ονομα τοϋ Χρηστομάνου Οά 
παραμείνη ώς έν Σύμβολον είς την Ίοτορίαν τοϋ Νεοελληνιχου Θέατρου.

« ΣΤΟ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ g

’Απρίλης ήταν, πι’ ι)ταν ^ν~
[ριακή

Σάν πήγαμε στο έρημο άκρο-
[γυάλι,

Kai δίπλα στ’άσπρο το σπητάκι 
[εκεί

Στό στήθος μου εγειρες το α/ϊΌ
■ [κεφάλι.

S3
Μέο’ τή βαθειά εκεί πέρα σιγα- 

[λιά,
Κρυφονς μαρτνρους είχαμε μο-

[νάχους
Τό πέλαγος, τ’ανήσυχα πουλιά,
Τή βάρκα τή μικρούλα καί τους 

[βράχους.
Ώ

Γιά τήν ωραία στιγμή τή μα-

Ποΰ σμίξαμε τά χέρια καί τα 
[χείλη

Αέν το θυμάσαι ; Ήταν Κυ- 
[ριακέ)

Κ'ήτανε Ανσι ρόδινη τον Α- 
[πρίλη.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΓΡΑΣ



Ύπάργονσιν ΰμως θάνατοι, αίτινες δεν άφίνονν μόνον τήν ωμήν σιγήν τον 
γάλον άφανιστον τών ιδανικών, άλλά παρά τήν αίωνίαν ψυχικήν οδύνην, ανααυροιν 

μεγάλου αφανιοτυυ ·.· γίνονται οί φοοεΐ; τής αιωνιότηταςτό παραπέτασμα αυτό τής ταπεινοφροσύνη., και γιιονται οι φορ . μ, ‘
τών άρετών, τής αναπολήσεων τοϋ ονόματος των απονω; αποτ.^ακο^ο_ 
μένων,εί; τάς καρδία; ίκείνων. αίτινες τοοαν τον; ηγαπησαν. θανων ο ΚωΌτα 
νος ΙΙλατόΛς τοιοϋτον ώραΐσν ήσφάλισε &ανατον... _

X ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΤΣΗΣ X
(’Έθανε τήν 3ην Μαρτίου 1ί·1ϋ)

ΠΑΡΧΟΥΣΙ τελευτά! διαφέρουσαι εις τάς συνέπειας των, όπως ύπάρχονσι 
θάνατοι διαφέροντες εις τάς άφορμάς των. ΙΙλήν εις άπάσας τάς συμφοράς 
ό άνθρωπος έξ ενστίκτου αναγνωρίζει τό άνθρώπινον καί συνεπώς τό ανα
πόφευκτου. *Εν τούτοις μερικοί θάνατοι, έξερχόμενοι τοϋ ορίου τής ανθρώ

πινης σνλλήφεως, άποτελοϋσι, διά τήν φρίκην, ήν εγκλείουσιν, αληθή τραγωδίαν. Καί
τοιοϋτος ή τον ό θάνατος τοϋ πολυκλαύστου Λοχαγού τοϋ Μηχανικού Κωνσταντίνον 
Πλατόη· Ενρίσκετο εις τήν ώραιοτεραν στιγμήν τής Ζωής, ήσθάνετο ιδίαν στορ

γήν διά τόν Βίου καί πλήρης ακμής 
καί γλνκυτάτων πόθων, αυτός ό τό
σον πνευματώδης καί όνειροπόλος, ο 
τόσον αγαπών καί άγαπώμενος, ό εγ- 
κλείων έν εαυτω τήν ευδαιμονίαν πολ
λών, άπέδωκε τήν τελευταίαν πνοήν 
μετά δεινήν βάσανου. Λεν δύναται ά
κόμη νά πιστενση κανείς, δτι εν έπι- 
γνώσει τοϋ έργου της κάποια συνείδη- 
οις τώ· άφήρπασε, καί αμείωτος έως 
σήμερον καί επί πολύ ακόμη θά παρα- 
μείνη ή μνήμη τοϋ λαμπροϋ εκείνου Ά- 
ξιωματικοϋ, δστις εξεπροσώπειτήν αλη
θή στρατιωτικήν αρετήν μετά τής ά- 
γαθότητος τής καρι)ίας. Ή σύντομος 
ζωή του άφήκε τήν λάμφιν μιας ονχί 
άπό τάς εκάστοτε διαλαλουμένας εξαι
ρέσεις, άλλά τάς πραγματικός, τάς ύπο- 
κρυπτομένας ύπό τήν άμφιλαφή τής 
ταπεινοφροσύνης σκιάν, τάς χαρακτη
ριστικός εξαιρέσεις έν τή άφοσιώσει 
πρός τό καθήκον, έν τή συναισθή 
σει αύτοΰ τή εσωτερική,έν τή παι
δεία, τή μορφώσει τοϋ ήθους καί τον 
πνεύματος, έν τή υποδειγματική υ
περοχή εις πάσαν στρατιωτικήν τα
λαιπωρίαν, αντοχήν καί καρτερίαν. Τό 
σώμα τών * Αξιωματικών, καί ιδία τό 
Μηχανικοί· έν τω προσώπω τοϋ Κων
σταντίνον Ιΐλατόη έστερήθη συμ

παθέστατου και εκλεκτού μέλους, αξιοπρεπούς καί αίσθηματικωτάτου συναδέλφου προσ
φιλούς σεμνώματος τής άπό ετών πολιτευόμενης διακεκριμένης οικογένειας του. Τα 
χαρίσματα αυτά, άτιτα ήσθάνθησαν καί οι ολίγον γντορίσαντες τόν Κωνσταντίνον 
Ιΐλατσύν, ι.ύ ή γλυκεία έξωτερική φυσιογνωμία, έμαρτύρει καί τήν άπειροί· έστο- 
τερικήν καλωσύνην καί γαλήνην, τό θειον ηθικόν τής αγνής φυγής τον έαρ, επέστεφε 
καί παράσημου τιμητικώτατον καί επίφθονον διά στρατιώτην, δσον δύναται να ήναι 
σφαίρα Τουρκική, ήν έλαβε καί έξ ής ύπέφερε καί έκινδΰυευσε, πληγωθείς κατά 
τόν πόλεμον τοϋ 1897 έν ’Ηπειροι, εις τήν μάχην τοϋ Γριμπόβου. Ή σφαίρα εκείνη 
φαίνεται, δέν θά έσύριξε, θά ήτο σιωπηλή, όταν έπικινδννως έτραυμάτιζε τόν πολύτιμου 
στρατιώτην, καί ίσως αυτό εξηγεί τόσον, ότι ουδέποτε ουτος ήκούσθη σμιλών δια τον 
ένδοξον τραυματισμόν του.

4

®

* Τα Πένθη της Ελληνικής ΤεΧνης *

Η όσον γλυκεία, πόσον προσφιλής καί ιερά είναι ή ζωή της ανθρώπινης υπάρξεως : 
Ούτε τά Βασιλικά σκήπτρα, ούτε ό πλούτος, ούτε τό υψηλόν τής δόξης βάθρου άκτι- 
νοβολοϋοι τοσαντηυ λαμπηδόνα χαράς, όσον ή ζωή πεφιλημένου προσώπου. 'Ο Κων
σταντίνος ΠλατσΛς ζών, άπέκρυπτε μετριοπαθώς τούς θησαυρούς τής ατομικής 
του αξίας καί τής ωραίας του ψυχής τάς μεγάλας έλπίδας καί τά παρηγόρα όνειοοπο-

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ &
(Κατά τήν τελευταίαν Φωτογβαφίαν τοΰ έν Ίταλίβ τώ 1)05 Οανοντος 
(Κατα την τελευταία „Ελ? ηνος ύψηφωνΟν)



ΛΠΟ TON X F Η Η fl Τ I Σ Τ I Κ Ο Ν ΚΟΣΜΟΝ *·
»· ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ·«

ΙΣ τό αχανές πέλαγος τής κοινωνικής τύρβης, έφ’ ού συνηθέστατα 
επιπλέου.τιν οί ελαφροί φλοιοί, ύπάρχουσί μαργαρΐται κεκρυμμένοι άνά 
μέσον τών έν τώ βαθεϊ πυθμένι αναρίθμητων λιθαρίων' πρέπει έκ τύ
χης νά συνάντηση αυτούς τό βλέμμα παρατηρητοϋ δύτου, άλλως δια- 

φευγουσι την προσοχήν τών πολλών καί τά ογκώδη κύματα συντριβόμενα ύπεράνω
αυτών, ουδεμιαν προδίδουτιν υπόνοιαν τής πολυτίμου ύπάρξεώς των. Οί τοιού-

τοι κοινωνικοί μαργαρΐται είναι 
τά μέγιστα ανεκτίμητοι- ούχί 
τοσοΰτον σπάνιοι, όσον κοινώς 
υποτίθεται, στερούνται ιστορίας 
ίσως καί δέν έχουσιν όπισθεν αυ
τών τήν λάμψιν τών συνήθων 
περγαμηνών, ας πλάσσει ώς έπί 
τό πολύ ή τεχνική διατυμπάνισις, 
καί έντεΰθεν άπολίπεται ή προ
σοχή τής Κοινωνίας, ής ούχί όλι- 
γώτερον αυτοί τυγχάνουσιν ή εμ
προσθοφυλακή έν τή γενική προ- 
όδο> καί τή κοινωνική αναπτύξει. 
Είς τοιοϋτος άποστίλβων κοινω
νικός μαργαρίτης, άγνωστος ίσως 
είς τούς πολλούς, διότι τό ήθέ- 
λησεν ή άπό φύσεως αποστροφή 
του πρός ιόν μελετημένον άμοι- 
βαιοθαυμασμόν, ένθους όμως τής 
δράσεως καί τής ανακαινιστικής 
ζωής σημαιοφόρος, είναι έν τή 
Ελληνική Κοινωνία ό κ. 'Ιωάν

νης Παππάς. Άνήρ έκλεκτής 
μορφιύσεως, ασπίλου χαρακτήρος, 
βαθείας κρίσεως, άντιλήψεως όξυ- 
τάτης, οργανωτικού τελείως πνεύ
ματος καί ζηλευτού ήθους, τιμά 
τόν παρ’ ήμΐν τραπεζιτικόν καί 
χρηματιστικόν κύκλον, έν φ ή 
συμβολή του. ή πεφωτισμένη συμ-

«ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ » 
Πρόεδρος τοϋ Χρηματιστηρίου Άδηνών

μετοχή αυτου αποτελεί εν έρεισμα καί 'εκπροσωπεί τήν χρηστοτέραν έγγύησιν. 
Τραπεζικός οικος τοϋ κ. Ί. Παππά τό πρώτον ίδρύθη έν Βιέννη τής 

Αυστρίας παρα τοΰ πατρός αύτού τώ 1854. Γεννηθείς τω 1865 άνετοάφη καί 
εσπουδασεν αυτόθι, τυχών κατόπιν καί εξαιρετικού Διπλώματος τής έκεϊ ’Εμ
πορικής Ακαδημίας.·!! έν τήπόλει ημών Τράπεζα τοΰ κ I. Παππα, λαμποώς 
υπ αυτου Διευθύνεται μέχρι τής σήμερον άπό τού 1885. Μέ παίδευσιν οικο
νομολογικήν^ με παρελθόν πλήρες φωτεινής δράσεως δ κ. Ιωάννης Παππάς, 
ιιναι Ιραπεζιτικη ιδιοφιυΐα καί δεδικαιολογημένως συγκαταριθμεΐται έν τή 
σειοιι των παρ ημΐν επιλέκτων άνδρών ούχί μόνον έν τω έργω των, άλλά καί 
εν τη Κοινωνία. Είναι ακριβώς άπό τούς φωτισμένους ανθρώπους—άνεπιλή- 
πτου τιμιοτητος, Τραπεζιτικής δεξιότητος άνήρ, πλήρης σθένους έν τή ποω- 
τοβου/.iy τραπεζίτης—ων εχομεν άνάγκην. καί γινώσκων τήν αξίαν τής έργα- 
σιας, αισθάνεται την ύποχρέωσιν, ήν έχει υπέρ τών άλλων κάθε άνθρωπος, 
υναμενος να εργασθή και ωφελήσΐ] γενικώτερον. 'Απολαύει έν τφ κόσμω τών 

■ “πει0ων συμπαθειών καί ΐδιαζούσης έκτιμήσεως. έκ δευτέρου έκ·
Λ,εχσεις Ιίροεορος τοΰ έν Αθήναις Χρηματιστηρίου.

..ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» πάντοτε έπί θυσία καί χρόνου καί χρήματος και 
συμφερόντων προσεπάθησε ν αποφυγή των κε(_ _ = ,
χειρήσεων τάς βλέψεις καί νάέμφανίξηται ουχι σ\'
νήθη παρ’ ήμΐν Α
3Ε π ι O' ε ώ

< ΠγΟΣ ΤΟ ΦίΛΟΗΟΤΣΟΝ ΚΟΙΝΟΝ TQNJEWINJM4 ♦
------------- ------- -  Λ πάντοτε επί θυσία καί χρόνου καί χρήματος και 

“συμφερόντων'προσεπάθησε ν' άποφύγη τών κερδοσκοπικών έπι- 
χειρήσεων τάς βλέψεις καί νά έμφανίξηται ουχι απλώς ως τα συ- 
νήθη παρ ήμΐν -Ημερολόγια, άλλ' ώς Ετη σι α, όντως Ε θ ν ι κη 
'Επιθεώρησές επιβολήν όγκου και δημοσιεύσεων και κα

λαισθησίας. Άλλ' άτυχώς αί ^ιέπουσαι παρ' ήμΐν την 8ιά
βλίων συνθήκαι, δεν έπιτρέπουσι τήν καθαρως λογοτεχνικήν 
τοΰτο υποχωρήσεις τινες έ^εβάλλοντο. Αλλ αυ,αι ειχον πανί ξηράν
τής έκλεκτικότητος καί τής’γενικότητος. Η γραφις δεν περιωριζετο ς ξηβ 
άφηγηματικότητα η εις υ- 
περβολάς περιαυτολογίας.Ή 
«Ποικίλη Στοά εμε- 
ρίμνησεν αείποτε, όπως διά
σωση τάς εξεχούσας φυσιο
γνωμίας είτε εν τη Έπι- 
στημη, εϊτε εν τη Πολιτεία, 
εϊτ3 εν τη Κοινωνία, εϊτ* εν 
ταΐς Τέχναις και τη Φιλο- 
λογία,παρασκευάζουσα ουτω 
υλικόν διά τόν μέλλοντα 'Ι
στοριογράφον. Διότι πολλοί 
εκλεκτοί, άνευ τής «Π ο ι - 
κ ί λη ς Στοάς» ϋ-ά έλη - 
σμονούντο ίσως διά παν
τός. Τοιαύτη άπό περιωπής 
άντίληφις ώθησε τήν Διευ- 
θννσίν της, εις τόν καταρτι
σμόν βαθμηδόν άληθινής 
καί έπιλέκτου Πινακο
θήκης μορφών, αι όποιαι 
έσημείωσαν φωτεινήν τρο 
χιάν έν τή κοινωνική καί 
τή δημοσία ζωή. , ο,.

‘ Μεμψίμοιροι τινες, μή γνωρίζοντες έκ πείρας τους μόχθους εις ους υποβάλ
λεται ή Διεύθυνσις “Εργου μέ αξιώσεις, έπέκριναν τήν παρέθεσιν Βιογραφιών 
Ιν γένει είς τήν νΠοικίληνΣτοά νη.Άλλά τό εργον ημών,υπερτερόνπάντοτε 
έφημέρων διαφημίσεων, έφάνη πολύ προσεκτικόν, ώς μαρτυρουσιν οι, προεκ- 
δοθέντες Τόμοι, πρός δέ συγχρόνως άπέτισεν έν καθήκον πρός τους εκλιπον- 
τας έργάτας τής 'Εθνικής προόδου, δίχως νά παράλειψη να ρανη δι ανθεων 
καί τά τραγικά τής Μοίρας κτυπήματα κατά τοϋ κάλλους και τής νεοτητος., λν 
ώ αλλαχού τά σπουδαιότερα πνευματικά έργα έξεύρον τήν ποιότητα του εντο
πίου, είτε πνεϋμα, είτε όλη είναι τούτο, ημείς εδώ οσάκις δεν τεινομεν να. 
ίσοπεδώσωμεν τούς ϋψηλότερον ίσταμένους, άφίνομεν να παρερχηται εν σιγή 
ή σταδιοδρομία άνδρών τού έλευθέρου Βασιλείου και δεικνυόμεθα επιλησμονες 
πρός τά καθήκοντα, άτινα έπιβάλλει ή όντως Έ θ ν ι κ ή υπηρεσία, ην παρε- 
χουσιν οί ενταύθα, οί έν τή ξένη καί έν τώ ύποδουλω Ελληνισμω τιμωντες το 
‘Ελληνικόν όνομα.Ουτω φρονεί ή Διεύθυνσις τής ο ι κ ι λ η ς ? τ » ς», οτι
τό ‘Ελληνικόν Δημόσιον μετ' άγαλλιάσεως θά χαιρετίση και την εν τω παρόντι 
Τόμω έξοχον συνέχισιν τής 'Εθνικής ημών Π ι ν α κ,ο θ η κ η ς,ηςη 
ΐδουσις οφείλεται είς τήν πρωτοβουλίαν τοΰ έργου ήμων, και θ αποδοση, ωςπαν- 
τότε, τήν όφειλομόνην πρός τάς ωραίας αυτής σελίδας σημασίαν και σπουδαιοτητα.

“Εμπλεως πλέον χαράς ή Διεύθυσις τής «Π ο ι κ ι λ η ς Στοάς· παραδιδει 
τήν Δεκαπενταετηρίδα της εις τήν άμερόληπτον κριοιν παντός αγαπών- 
τος τήν πρόοδον τών ωραίων καί χρησίμων έργων και τεθωρακισμένη με την 
έν τώ παρελθόντι γενικήν αγάπην τών απανταχού ‘Ελλήνων, ακραιφνώς θα επι
τέλεση καί ώς στρατιώτης, άφοσιωμένη έπί τών 'επάλξεων, αυτής, αφού το κεν,ον 
της έν τή παρ' ήμΐν Πνευματική κινήσει ΰφ' απαντων εγενετο_ αισθητόν^ ουδ 
άπόπειρα δ' άνεφάνη είς άναπλήρωσιν αύτού, θ απότιση δια των προσεχών εκ
δόσεων της, πάσαν ηθικήν πρός οίονδήποτε φίλον αυτής οφειλήν.

-



« ST^VPOS I. ΜΕΤΑΞΑΣ s
«/ίάςα καί τιμή καί ειρήνη παντί 

τω εργαζόμενοι τό άγα&όν.»
ΠΑΥΛΟΣ

I ΑΠΟΓΟΝΟΙ τών Φωκαέων μετά ζήλου κατεγίνοντο, όπως ή Μασσα
λία περιβληθή φιλοκάλως καί μεγαλόπρεπός τήν λαμπροτέραν αυτής 
στολήν' παρεσκευάζοντο, δπως επιδεικτικός ύπομνύσωσι τούς προ είκοσι 
καί πέντε εκατονταετηρίδων ύπάρχοντας δεσμούς μεταξύ τής έμπορικω- 

τέρας έν Γαλλία Ελληνικής αποικίας καί τής σημερινής Μασσαλίας. Μόνον εις 
γέρων Κεφαλλήν εκ τών εκεί Ελλήνων, κεκμηκώς έκ μακρας νόσου, άκων καί 
μελαγ/ολικός άπεσύρετο εκ του θορύβου τής πόλεως είς τήν ιδιόκτητόν του έπαυ- 
λιν τών Φοινίκων (Villa des Paliniers) παρά τό /ωρίον τοϋ 'Αγίου Μαρκέλλου, 
είς άπόστασιν είκοσι λεπτών τής Μασσαλίας κείμενον. Έκεΐ ήρεμα καί γαλη- 
νιαίως παρέδιδε ·τό πνεΰμα είς τον Κύριον τήν 14ην Σεπτεμβρίου 1899.

’Ανεξήγητα τά μυστήρια τοϋ ανθρωπίνου βίου ! ΆπέΟνησκε τήν ήμέραν τής 
εορτής του, τήν ήμέραν τής Άνυψώσεως τοΰ Τίμιου Σταυρού, ακριβώς τήν ήμέ
ραν, ήν σ μπαντες οί Έπτανήσιοι, καί μάλιστα οί Κεφαλλήνες, πρό ήμίσεως α’ιώνος 
έορτάζουσιν co; ήμέραν τής εν τή πάτριοι των ανυψώσεως σημαίας τής ’Ελευθερίας 
ύπό τών προσκόπων εκείνων ριζοσπαστών, οιτινες διά τής καρτεροψυχίας των παρε-

,£>0!
Σ. Δ. II. Σ. ΙΙεποίίΙαμεν οτι μετ’ ιδιάζοντας σεβασμού, πισα οπουδήποτε 

'Ελληνική ψυχή 9’ άτενίση τήν έξοχον μορφήν τοΰ μεγάλου Κεφαλλήνος, ήν 
διασώζει εις τάς σελίδας της ή «1ΙΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» μετ’ αληθούς υπερηφά
νειας. Τήν άπέροχον φυσιογνιομίαν τοΰ περιβλέπτου πατριώτου, οστις έλάμ- 
πρυνε τήν 'Ελληνικήν ’Επιστήμην καί ύπήρξεν ό μέγας ίερεϋς τοΰ ιδανισμού 
εις τύν έξω Ελληνισμόν, τελείως είκονίζει ή Βιογραφική Μελέτη τοΰ διαπρε
πούς ημών συνεργάτου κ. Γ. Φιλαρέτου.

Ό Σταύρος ΜεταξΧς άπέΟανεν έν Μασσαλία, τύν νεκρόν όμως αύτοΰ 
μεταφερίΐέντα έν Κεφαλληνία, τή εύλαβεϊέπιμελεία τοΰ προσφιλούς αύτοΰ ανε
ψιού καί διακεκριμένου ημών συμπολίτου κ.Άριστείδου Γ. Μεταξδί, έκάλυψε 
τό χώμα τής έλευΟέρας πατρίδος του.

Έν Κεφαλληνίρ, ής ή γή ηϋτύχησε νά περίκλειση εις τούς κόλπους αύτής 
τήν σορόν ενός τών περιφανέστερων τέκνων της, ή κηδεία τοΰ Σταύρου Με
τάξι έγένετο δημοτελεστάτη περί τά τέλη τοΰ ’Οκτωβρίου μηνάς τού 1899, 
εις τόν νεκρόν δέ τοΰ επιφανούς επιστήμονας καί μεγαλόη ρονος άνδρός, άπηΰ- 
ίΐυνεν ώραιότατον αποχαιρετισμόν, ό αυτόθι εύγλωττος καί φιλελεύθερος δι
κηγόρος κ. Νικόλαος Μαυροκέφαλος.



σκεύασαν τον μετά τής μητρός Ελλάδος εναγκαλισμόν τής θυγατρός αυτής 'Επτά
νησου. Σημαιοφόρος δέ άμα καί αρχηγός τής δράκος τών έν Ληξουρίω στρατιωτών 
τής ’Εθνικής ένώσεως ητον αυτός ό ΣΤΑΥΡΟΣ I. ΜΕΤΑΞΑΣ,' σϋναρχηγός δέ 
καί ηγούμενος τών έν Άργοστολίω έπαναστατών ό αδελφός του Γεώργιός’ Οϊ δύο 
ούτοι βλαστοί τών άκαταβλήτων Λουτσαίων—έπίθετον δοθέν εις τήν οικογένειαν 
των χαριν τής ανδρείας των·—μετά τών αδελφών των Γερασίμου, Κωνσταντίνου 
καί Λεωνίδα τήν 14ην Σεπτεμβρίου 1849, τήν φουστανέλλαν περιβληθέντες, 

’έπεμπον έκ τών όρέων τής Κεφαλληνίας διά τής θαλασσίας αύ'ρας τόν γλυκόν ασπα
σμόν πρός τήν ήδη έλευθερωθεΐσαν τής Ελλάδος γωνίαν. Δέν έπτοήθησαν έκεϊνοι 
ούτε άπό τόν πολυάριθμον Αγγλικόν στρατόν, ούτε άπό τούς πλωτούς πύργους τής 
κυριάρχου τών θαλασσών. Κατέλυσαν τάς άρχάς τής κυβερνήσεως εκείνης! ήτις διά 
μέν τούς ομοφύλους έκαυχατο έπί ταϊς έλευθερίαις τοΰ λαού, τούς ύπό τήν προ
στασίαν όμως αύτής τεθέντας μετεχειρίζετο άπανθρώπως.

Καί έκυμάτισε μέν Ελληνική σημαία τής ένώσεως εις τάς έπάλξεις τών ύπέρ 
τής αποκτήσεως άναφαιρέτων δικαιωμάτων γενναίων άγωνιστών. Καί έπετεύχθη 
νά διατηρηθή άκηλίδωτος έκ παρεκτροπών ή Έπανάστασις, ής ήγοΰντο οί Μετα- 
ξαΐοι, παρά τάς σατανικάς ραδιουργίας τής παμπόνηρου διπλωματίας. Άλλ’άοοΰ 
καί νυν έτι παρελθόντος τοΰ δέκατου έννάτου αίώνος «ή ισχύς πρωτεύει τοϋ δικαίου», 
επιτρέπεται δε ύπό τών ισχυρών τής γής λόγω άμοιβαιότητος, ϊνα τ’ ’Αγγλικά 
τηλεβόλα άπειλώσι τήν άνεξαρτησίαν τών άφελών καί άσθενών Τρανσβααλινών μό
νον χάριν τών παροιμΐωδών« ’Αγγλικών συμφερόντων»—ώς προ τινων έτών οί ήνωμέ- 
νοι στολοι τους εν τώ Άκρωτηριω Κρήτας-—πολλώ μάλλον πρό εξήκοντα καί πλέον 
όλων ενιαυτών.

Το κίνημα κατεστάλη. Τόν εύγενή τώ/ ριζοσπαστών άγώνα κατέβαλεν ή ύλη* 
η σιδηρά ούναμις τής καί τότε σκληρας Άλβιόνος κατέπνιξεν, ώς ήτο επόμενον, 
τάς ενόπλους κατά τών δεσποτών διαμαρτυρίας. Άτυχώς οϊ ισχυροί συνήθως κατα- 
χρώνται τής ισχύος αυτών, άκολουθοΰντες τήν πολιτικήν τοϋ Κλέωνος συνταγήν 
κατά τών Μιτυληναίων καί ούχί τήν φιλοσοφικήν τοϋ Διοδότου. Διότι οί διπλωμά- 
ται τών νεωτέρων χρόνων, έμπνεόμενοι έκ τών άνακτοβουλίων, δέν άντλοΰσι δυ
νάμεις εκ τής ύγιοΰς φιλοσοφίας, άλλ’ έκ τής κτηνώδους βίας, δυνάμει τής όποιας 
οί εντολεΐς των διατηρούνται έτι έν τοΐς θρόνοις των.

Φυλακίσεις και μαστιγώσεις, εξορίαι καί προγραφαί, άπαγχονισμοί τών μαρτύ
ρων τής ’Ελευθερίας, ησαν ό έπίλογος τής Επαναστατικής εκείνης έκρήξεως. Καί 
όμως μήν δεν είχε παρέλθει. δτ’ εδημοσιεύθη ό περί ελευθερίας τοΰ τύπου νόμος. 
Ή πριν επηρμένη όφρΰς τοϋ κρατοϋντος μαστίγιον δεσπότου έταπεινώθη ύπό τής 
ακαταμαχητου ουναμεως των πραγμάτων. Τό αίμα τών φιλελευθέρων εκαρποοόοη- 
σεν. ΤΙ θέλησις τών προγεγραμμένων έπεβλήθη. ΤΙ τυρρηνική σάλπιγξ τής «’Ανα
γεννήσεως» καί τοΰ «’Αληθούς ’Ριζοσπάστου», ό κρατερός καί μακρόθεν έτι 
άγων τών έξορίστων ριζοσπαστών—έν οίς ό Ήλίας Ζερβός Ίακωβάτος, ό 
’Ιωσήφ Μομφε^ρατος, ό Γεράσιμος Αιβαδάς καί τόσοι άλλοι—κατά τών συν
τηρητικών -καί τών βραδύτερου μεταυρρυβμιστών έπέυερου έν τέλει τό ποθητόν 
τής ένωσεως τής Έπτανήσου άποτέλεσμα.

'Ο Σταύρος καί ό Γεώργιος Μεταξας, διασωθέντες ώς έκ θαύματος έκ τών 
ονύχων τών διωκτών αύτών—τή βοήθεια, τών συμμαχητών των Σκηνιωτών—κατε- 
οικάζοντο εις θάνατον, προεγράφοντο. Ό άδελφός αύτών Γεράσιμος έξωρίζετο. 
Προγεγραμμέυοι και εξόριστοι «Σεπτεμβριανοί» διηύθυυαυ τά βήματά των προς 
τήν ελευθεραν τής 'Ελλάδος γήν. ϊνα έκεϊ άυαμείνωσιυ εύθετώτερον χρόνον. ’Αλλά 
φεϋ1 Πόσον ήπατήθησαυ 1 'Υπουργοί πειθήνιοι, πιεζόμευοι ύπό τής ’Αγγλικής 
κυβερνήσεως, άπηνώς κατεδίωξαν αυτούς.

Τούς κατεδίώξαν απανταχού ώς έλεφαντιώντας, δυναμένους νά μεταδώσωσι τό 
μόλυσμα τής ελευθερίας! ’Εκ Πατρών διατάσσονται νά μεταβώσιν εις Σύρον* μετά 
κόπου έπιτϋγχάνουσι νά τοΐς έπιτραπή ή εις ’Αθήνας άφιξις. Έξ Αθηνών διώ
κονται εις Ναύπλιον! πεινωντες και τών πάντων στερούμενοι 1 Νόσος, δφειλομένη 
εις τάς κακοπαθείας. εκράτησε τόν Σταύρον εις ’Αθήνας. Άλλά καί έκ τής κλί
νης του δεν επαυσε συνηγορών καί προστατεύων τούς συμμαχητας του.Μάτην όμως
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τά πάντα ι Έν έτι τώ ΰπελείπετο: 'Ο έκπατρισμός ! Άλλ’ ούδέ τήν χάριν ταύτην 
παρέχουσιν αύτω. Οί * έν τοΐς υπουργικού; άντιθαλάμοις, ύποκλινεστατοι^θεράπον
τες τών διπλωματών, τόν έξαπατώσι δι’ υποσχέσεων. Έν τελεί όριστικώς τώ άρ- 
νοΰνται εξωτερικόν διαβατήριο-/, δι’ ου ήλπιζε νά καταφυγή εις ξένην γήν, όλι- 
γώτερον πάντοτε άξενον τής Ελληνικής... ΙΙαντα ταΰτα διηγείται ό ίδιος βαρυαλ- 
γών λεπτομερώς, άλλά καί μετά τής συνήθους αύτω άφελείας εν τή άπό 5 ’Ιου
λίου 1849 ένυπογράφω έπιστολή του πρός τήν «’Αναγέννησιν» τής Κεφαλληνίας.

Οί στεναγμοί τών προγεγραμμένων εξεγειρουσι τέλος εκ τοΰ λήθαργου τήν Βου
λήν τών Ελλήνων. Αί τών φιλελευθέρων τής εποχής εκείνης αγορεύσεις ύπήρ- 
χον δέ τοιοΰτοι πλειότεροι άτυχώς κατά την συνεδρίαν τής 8ης Ιουλίου 1849 ή 
σήμερον—ησαν τοσοΰτο'δριμεΐαί καί πειστικαί. τά πρός, τούς, ένοχους υπουργούς 
ραπίσματα τοσοΰτον ισχυρά, ώστε κατωρθώθη ν’ άφεθή εις τούς προγεγραμμένους 
καί εις τούς έξορίστους ή ελευθερία νά οιευθυνωσι τά βήματα των, οπού αυτοί 
ήθελον. t , »ι

Ό Σταύρος Μεταξάς, έξαναγκασθείς εις εκπατρισμόν, οιψών όμως ελευθε
ρίαν, άνεζήτησε ταύτην εις τήν Γαλλίαν. Έντη προκεχωρημένη εκείνη όπωσοΰν 
ήλικία—ήγε δέ τότε τό 27ον περίπου έτος—εδιδάχθη εν Παρισιοις την Επιστή
μην τοΰ ’Ασκληπιού. Έξελέξατο τόν κλαοον τής Οφθαλμολογίας, εις, τον όποιον 
μεγάλως διέπρεψε. Φίλος τοΰ φωτός—αύτός ό διά τών έν Ληξουρίω άγώνων του 
συντελέσας εις την άπόκτησιν τοΰ έκ τοΰ τύπου φωτός—εις πόσους τών ανθρώ
πων πάσης φυλής καί γένους οίονεί δεν έδωκε τό φώς διά τής δεςιας θεραπείας 
τών όοθαλμιωντων, έξ ίδιων του άριστα συντηρήσας μέχρι τέλους του βίου του 
κλινικήν χάριν τών άπορων ’ 7Ητον άληθης κοσμοπολίτης, ώς τοιοΰτος δε τους 
πάντας περιέΟαλπε και έπροστάτευεν. Άλλά τούς "Ελληνας και μάλιστα τούς Κε- 
φαλλήνας ‘ έΟεώρει ιοια αυτού τέκνα. Χάριν αύτών και χάριν τών συγγενών του, 
χάριν τής μεγάλης πατρίοος, εις πάντα μόχθον και οιανοήποτε Ουσίαν εύχαριστως 
ύπεβάλλετο. r , Λ,

*11 επιστημονική του φήμη, τά φιλάνΟρωπα έργα του. ό μειλίχιος, αλλα και 
άρόενωπός χαρακτήρ του, 'ό άγνώς δημοκρατικός καί άναμφισβητήτως . ένάρετος 
βίος του, ό πρός τήν πατρίδα διάπυρος έρως κατέστησαν πασίγνωστου καί προσφι
λές τό όνομα αύτοΰ. Ό Ελληνισμός σύμπας καλώς έγίνωσκεν, ότι έν τή νεωτέρφ 
Φωκαία ΐστατο εις άγρυπνος φρουρός τών έθνικών συμφερόντων" ή θέρμη αύτοΰ 
καρδία ώμοίαζε πρός ήφαίστειον έν τώ μέσω τής σχεδόν παγερας τών «άποικων 
άτμοσφαίρας, ήν διαμορφοΐ άνεπαισθήτως ό κερδώος 'Ερμής καί τρεφει η εκ τής 
άποστάσεως λήθη τών πρός τήν μητρόπολιν καθηκόντων. Οί ναυαγοί τής Μεσο
γείου, οί άναζητοΰντες έργασίαν, οί οπωσδήποτε έχοντες άνάγκην προστασίας 
ποοσέτρεχον πρός αύτόν ώσεί πρός τόν πρόξενόν των. Οί πάσχοντες εισηρχοντο 
εις τό dispensaire τοΰ Μεταξά, ώς εις πατρικήν στέγην.

Άλλά δέν έκλείετο μόνον εις τό Νοσοκομείου του. ιναχαριζη τή βοηθειφ τοϋ 
Θεοΰ καί τής Επιστήμης του φώς εις τήυ, πάσχουσαυ άυθρωπότητα. Άνεζήτησε 
καί άνεϋρε, προσήγγισε καί εθέρμανε τούς έν τή Κορσική ες Οιτύλου αποικισθεν- 
τας "Ελληνας, έγκαταλελειμμένους εις τό ελεος τοϋ Πάπα και εις τό ψύχος τής 
Προξενικής άδιαφορίας. Έγένετο ό πατήρ καί ό άγγελος προστάτης των Καρυω- 
τών, ο'ύς συνεχώς έπεσκέπτετο, συστήσας δαπάνη αύτοΰ, καί τοΰ X. Ζωγράφου 
Σχολεΐον ύπό" τήν Διεύθυνσιν τοϋ Ν. Φαρδύ, όστις έν ιστορική μελέτη αύτοΰ 
έξεθηκευ (εις τήν «Εστίαν» τοΰ 1888) τούς ύπέρ τών έν Καρυαΐς (Gargere) καί 
τών έν Sidi-Merouan τής Γαλλικής Αφρικής 'Ελλήνων άποικων οιηνεκεις μό
χθους τοϋ Μ έταξα.

Άγαπήσας τήν Γαλλίαν ως οευτεραν πατριοα του καί ανταγαπηθεις παρά . ωυ 
Γάλλων, δέν έμεινε ξένος κατά τάς σκληράς δοκιμασίας τοϋ Γαλλικού Έθνους. 
Εκλεγείς μέλος τής έπί τών συνεισφορών έπιτροπής, ύπέκαυσε τόν ζήλον των εν 
Μασσαλία έμπορων καί τότε προεκλήθησαν αί γενναΐαι συνεισφορά! τών εκεί Ελ
λήνων, οϊα ή τοϋ Στεφάνου Ζαφεεροποΰλου έκ δύο. νομίζω, εκατομ. φράγκων. 
ΙΙαρεσκεύασευ ίδια δαπάνη φορητόν Νοσοκομείου, ινα υπηρέτηση, διαρκοϋντο. τοϋ 
μετά τής Γερμανίας πολέμου, τό Γαλλικόν Έθνος. Κώλυμα όμως ανυπέρβλητον
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η.ον, οτι εις αλλοοαπου;οεν επετρεπετο τοιαύτη υπηρεσία. Σπεύδει εις Παρισίους 
και εν οιαστηματι .4 μονον ωρών ό αρχαίος καί εγκάρδιος αύτοΰ οίλος Λ.' Γαμ- 
βεττας προκαλει οιαταγμα, επίτρεπαν τήν μεγάλην πολιτογράοησιν τού Κεοαλ- 

Jb- ΣΤΑΥΡΟΣ I. ΜΕΤΑΞΑΣ ·£
( Η εϊχών αΰτ, τή βάσει διασω&είσης ύραιοτάτης φΜτο·

γραφιάς, ην νεαρωτατος, εξ άγνοϋ έν&ουσιασμοϋ εποιήσατο ό διαπρεπής 
μασ^ανμ)°ν φΐλθπατβιζ Κεψαλλήν, φέρων πολυτελή 'Ελληνικήν ένδυ-

λ^ος-Μασσαλ’.ώτοη Υπέρτατη άνάγκη έπέβαλεν εις αύτον νά δεχθή προσωρινώς 
κ-^σ”ω^ Ιύτ--Γ|'' 5 Μζ0τηΤΟ: τ0υ’ π!ϊντ0"ε ό'ΐαως έπί τή έλπίδι τής ταχείας άνα-

Άλλ’ αι παλαιότεραι και αί κατά τον πόλεμον ΰπ’ αύτοΰ παρασχεθεϊσαι ύπη-
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■ρεσίαι ήσαν τοιαΰται, ώστε οί εκλογείς τής Μασσαλίας παντί τρόπω προσεπάθησαν 
νά κρατήσωσίν αύτον πλησίον των. Τότε οί απόγονοι των Φωκαέων έξελέξαντο 
Δημοτικόν Σύμβουλον τόν Κεφαλλήνα-Μασσαλιώτην, δστις άκαμάτως είργάσθη 
προς άνέγερσιν Γηροκομείου έν τή 'Αγία Μαργαρίτη.

Οί δεσμοί όμως αύτοΰ μετά τής δευτέρας του πατρίδος ούδόλως εχαλάρωσαν 
τους προς τήν αληθή μητέρα του διηνεκείς πόθους υπέρ τής ’Εθνικής ένώσεως. 
"Ισως δέ τό μεγαλείτερον αύτοΰ εργον πρέπει νά θεωρηθή ή ακατάβλητος προ- 
σπάθειά του διά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας εις τήν Ελλάδα. Είναι γνωστή 
ή αβελτηρία των έν Άθήναις κυβερνώντων προς καλλιέργειαν των Φιλελληνικών 
αισθημάτων έν τή αλλοδαπή. Ούδείς ό άγνοών καί τήν γλισχρότητα πρός παρο
χήν μέσων εις τούς έν τή ξένη έκπροσωποΰντας τό 'Ελληνικόν Έθνος, όπως κατα- 
πολεμηθώσιν αί παντοϊαι των ποικίλων καί πολυωνύμων προπαγάνδων ένέργειαι 
κατά τοΰ Ελληνισμού. 'Ο ιστορικός τής νεωτέρας Ελλάδος είναι αδύνατον νά μή 

ψηλαφητά τά ίχνη των αγώνων τοΰ Σταύρου Μεταξα κατά τήν κρισι- 
στιγμήν τοΰ ’Εθνικού εκείνου ζητήματος. Διότι αύτός υπήρξε τό κέντρον 

καί δ οργανωτής μεγάλης δημοσιογραφικής έκστρατείας πρός συνηγορίαν των Ελ
ληνικών δικαίων καί πρός διάλυσιν τών πεπλανημένων δοξασιών, άς έντέχνως είχε 
διασπείρη ή διπλωματική δολοπλοκία.

Σχεδόν έγκαταλείψας πάσας τάς λοιπάς του έργασίας, συνεχώς έπεσκέπτετο 
εις Παρισίους ού μόνον τούς δημοσιογράφους, ϊνα τοίς παρέχη τάς άπαιτουμένας 
πληροφορίας—οτε ή κυρία Ίουλιέττα ’Αδάμ, Διευθύντρια τής «Νέας Έπιθεω- 
ρήσεως», μεγάλως έβοήθησεν αύτον—αλλά καί τούς διασημοτέρους πολιτευτάς 
τής εποχής έκείνης, μεθ’ ών συνεδέετο, πρωτίστως δέ καί κατ’ εξοχήν μετά τοΰ 
σθεναρού όήτορος Λέοντας Γαμβέττα, δστις ένεκα άρχαιοτάτης φιλίας, ήν συνέ- 
σφιγξαν έτι περισσότερον οί κατά τόν πόλεμον κοινοί αγώνες, κατέτασσε τον Σταύ
ρον Μεταξαν μεταξύ τών έγκαρδίων αύτοΰ φίλων. ’Επέτυχε δέ νά μεταδώση εις 
πάντας τό υπέρ τής άπελευθερώσεως τών δούλων αίσθημά του, τούτο δέ κυρίως 
συνέτεινεν, δπως δυνηθή ό Βάδδιγκτων νά ύψωση έν τώ συνεδρίω τοΰ Βερολίνου 
φωνήν έντονον υπέρ τών συμφερόντων τοΰ Ελληνισμού. Οί φίλοι τοΰ Μεταξα 
ύπολογίζουσι—διότι αύτός δέν συνείθιζε νά κομπάζη—εις εκατόν περίπου χιλιά
δας φράγκων τάς δαπάνας, άς έξ ιδίων του κατέβαλεν εις συνεχή ταξείδια, εις 
παντοϊα δημοσιεύματα καί άλλα, παρομαρτοΰντα εις τοιαύτας περιστάσεις έξοδα, 
υπέρ τής Θεσσαλίας.

Ενθυμούμαι ακόμη τήν ήμέραν. καθ’ ήν τόν ’Ιούλιον περίπου τοΰ έτους 1882 
άνεχώρει έκ Βώλου ή πρώτη ατμομηχανή μετά τήν κατασκευήν τής μέχρι Λα- 
ρίσσης γραμμής τών Θεσσαλικών σιδηροδρόμων' μεθ’ όπόσηςχαρας έβλεπε τήν Θεσ
σαλίαν έλευθέραν ! Πρός τούτο είχεν έλθη τότ’ έκ Γαλλίας. ’Αλλά βεβαίως δέν 
ενθυμούμαι δλας τάς λεπτομέρειας τών διηγήσεών του, διαρκούντος τού ταξειδίου 
μας έκείνου έν σχέσει πρός τούς μεγάλους διπλωματικούς κινδύνους, ο'ύς διέτρεςεν 
ή έκ νέου ΰποδούλωσις τής Θεσσαλίας- μετά τήν άπόκτησιν τού Βερολινείου τίτλου.

Μακρόν ήθελεν είσθαι, έάν έπεχείρουν έπαρκώς νά σκιαγραφήσω τόν υψηλόν, 
επιβλητικόν καί μέχρι γήρατος εύθυτενή καί ζωηρόν Κεφαλλήνα. ’Ίσως αρκεί νά 
προσθέσω, δτι ό έκ τής φυσιογνωμίας του θέλων νά ψυχολογήση — καί έάν μή 
τόν έγνώριζεν έκ τοΰ σύνεγγυς—ήτον αδύνατον νά μή διακρίνη έκ μέν τοΰ άετείου 
βλέμματός του τό αποφασιστικόν καί ριψοκίνδυνον τοΰ χαρακτήρός του, έκ δέ τής 
μειλιχίου φωνής του καί τών αφελών τρόπων του τό ειλικρινές, το άδολον, τό 
γνησίως δημοκρατικόν τού χαρακτήρός του. Έν όλίγαις λέξεσιν απεικονίζει τις 
αύτόν, έάν εϊπη ότι ούδ’ έπί μίαν στιγμήν παρεξέκλινε τής γραμμής, ήν άπό τών 
πρώτων βημάτων του έχάραξεν ώς άνθρωπος, ώς πολίτης, ώς επιστήμων.Μίτον 
άνευ διαλειμμάτων, αείποτε πιστός καί εύορκος στρατιώτης τής πατρίδος, δΓ 
αύτήν εργαζόμενος, πάση δυνάμει ύπέρ τών φιλελευθέρων αρχών αγωνιζόμενος, 
τήν ’Εθνικήν ένωσιν διηνεκώς ονειροπολώ·? καί τούς πάντας εύεργετών.

Μακράν τής Μητροπόλεως μενών έπί πενταετίαν καί άπό καιρού εις καιρόν 
έπισκεπτόμενος τήν Ελλάδα, τά βλέμματα διαρκώς είχεν έστραμμένα πρός αύτήν. 
Πας ’Εθνικός παλμός αμέσως άντήχει εις τήν εύαίσθητον καρδίαν του. Ότε πα-
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ρέστη .είς τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας, μικρού δεΐν νά πάθη εκ τής συγκινήσεως, 
ήν ήσθάνθη. Το θέαμα, οπερ αίφνιδίως έξετυλίχθη ενώπιον του, τώ έφάνη πολύ 
υπέρτερου τών προσδοκιών του. Κατά τάς τελευταίας έτι εθνικάς δοκιμασίας άπε- 
στάλησαν τέσσαρα ταχυβόλα το>ν 0,047 είς Ελληνικά θωρηκτά αξίας εξήκοντα 
περίπου χιλιάδων φράγκων χρυσών, άτινα τή πρωτοβουλία του συνελέγησαν ΰπδ 
τών έν Μασσαλία συμπατριωτών του Κεφαλλήνιου καί ών τό πλεΐστον κατέβαλεν 
έκεΐνος.

Καίπερ μακράν ζών, έκ τοΰ σύνεγγυς παρηκολούθει τήν εν Έλλάδι υπό πολι
τειακήν εποψιν νοσηράν κατάστασιν καί ενδελεχώς έμελέτα τά αίτια αυτής. 
Δίκην πεπειραμένου παθολόγου, άκροασθείς τούς σφυγμούς τής ’Εθνικής καρδίας, 
διέγνω δτι ό Ελληνισμός έχει πρωτίστως άνάγκην τής βελτιώσεως τοΰ τύπου, 
ον δικαίως άνεγνώριζεν ώς τόν κυριώτερον μοχλόν, δι’ ού θά ήτο δυνατόν νά εξέλ- 
Οωμεν έκ τοΰ φαύλου πολιτειακού κύκλου, είς 8ν άσυνειδήτως στροβιλιζόμεθα. 
Άνεγνούριζεν οτι ό 'Ελληνικός τύπος κατά τούς τελευταίους ιδίως χρόνους μεγά- 
λας έτέλεσε προόδους, μάλιστα ύπό τήν έποψιν τής μετοδόσεως ειδήσεων, καί 
πολλάς τή πατρίδι προσήνεγκεν υπηρεσίας. Ούχ’ ήττον έθεώρει άναγκαιοτάτην 
τήν ϊδρυσιν δημοσιογραφικού οργάνου άποκλειστικώς τών φιλελευθέρων αρχών, 
μακράν πάσης κομματικής ή αύλικής έπιδράσεως. Πρός τοΰτο έλθώυ έκ Μασσα
λίας μοί έδήλωσεν, δτι είχεν άποφασίση νά θέση είς τήν διάθεσίν μου δλον σχεδόν 
τό άπαιτούμενον ποοόν, έάν ' άνελάμβανον τήν Διεύθυνσιν τοιαύτης εφημερίδος, 
δωρεάν διανεμόμενης, άνευ οϋδεμιας άλλης άξιώσεως εκτός τής κανονικής λειτουρ
γίας αυτής πρός έπικράτησιν αρχών υγιών.

Λόγοι προσωπικοί με παρεκώλυσαν τότε νάποδεχθώ αμέσως τήν τοιαύτην πρό- 
τασιν, ής ή εύρυτέρα έν ταΐς λεπτομερείαις συζήτησις άνεβλήθη επί εν έτος, διότι 
όριστικώς είχεν άποφασίση, άποσυρόμενος έκ Μασσαλίας, νά έγκαταστή έν Άθή- 
ναις, τό μέν πρός άνάκτησιν τής Ελληνικής ιθαγένειας—δπερ διακαώς επόθει— 
τό δέ δπως κατά τά τελευταία έτη τοΰ βίου του συντέλεση είς τήν δργάυωσϊν τής 
έφημερίδος. "Ενεκα δέ τών σχεδίων τούτων άπέκρουσε τήν Βουλευτικήν νποψη- 
οιότητα κατά τάς τελευταίας έκλογάς έν τή περιφερεία τών εκβολών τοΰ 'Ροδα
νού, είς ήν πολλοί έκ τών έν Μασσαλία φίλων του έπέμενον.

Αί πολεμικαί άνωμαλίαι κατ’ άρχάς, ή επιδείνωσις τής νόσου του βραδύτερου 
'ματαίωσαν τούς δύο τελευταίους πόθους του, διότι έκτοτε δέν ήδυνήθη νά έπα- 
νίδη τήν προσφιλεστάτην αύτώ πατρίδα. Καιρίως τρωθείς καί εκ τών τελευταίων 
’Εθνικών δυστυχημάτων, συχνάκιςμοί έγραφε τόν βαθύν αυτού πόνον, διότι έβλεπε 
τόν Ελληνισμόν συντριβόμενο-/, οϋδεμίαν δ’ ειλικρινή προσπάθειαν πρός άνεύρεσιν 
τών άληθών αίτιων τής νόσου καί θεραπείαν αυτής.

Έξέπνευσεν έν τή ξένη γή ό έν έτει 1848 είς θάνατον καταδίκασθείς, άφοΰ 
έπέζησεν έπί ήμισυν έτι αιώνα 1 Έν τώ Έθνικω καλειδοσκοπίω παρήλασαν προ 
τών πατριωτικών του βλεμμάτων παντοΐαι σκηνογραφία’, χαρας καί λύπης. ΙΙυ- 
τύχησε δέ νά ίδη τήν τε Έπτάννησον καί τήν Θεσσαλίαν έλευθέρας. Άλλ ή τύχη 
δέν τω επέτρεψε νάνακτήση τήν Ελληνικήν ιθαγένειαν προ τοΰ θανάτου του καί 
νάποθάνη έν Έλλάδι. ώς ώνειρεύετο.

Ο τόν περιπετειώδη βίον τοΰ Σταύρου Μεταξϊ μελετών, φυσικόν είναι νάνα- 
μνησθή τών στίχων Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνοϋ, μεστών εννοιών, διδακτικών 
παντί άνθρώπω:

Τροχός τις έστιν, άστάτως πεπηγμένος.
ό μικρός ούτος καί πολύτροπος βίος· 
άνω κινείται, καί περισπάται κάτω, 
ούχ’ ϊσταται γάρ, καν οοκή πεπηγάναΐ' 
φεύγων, κρατείται· καί μένων άποτρέχει’ 
σκιρτά δέ πολλά, καί τό φεύγειν ούκ έχει· 
έλκει, καθέλκει, τή κινήσει τήν στάσιν 
ώς ούδέν είναι τόν βίον διαγράφων 
ή καπνόν, ή δνειρον, ή άνθος χλόης.

Γεώργιος &>ι^άρεΊος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΗ ΨΑΛΤΗΣ ·« 
^’ΛπέΦανεν έν ΆΟήναις τήν 6ην Μαοτίου 1910)

8
ΝΩ πάντοτε είναι σκληρόν τοΰ θανάτου τό τραύμα, ύπάρχουσίν τινες 
περιστάσεις, καθ’ ας ή συμφορά αποβαίνει μυριάκις σκληρότερα και 
ήπερτέρα τών ανθρωπίνων δυνάμεων. II μοίρα, πληττουσα τοΒυμα 

______ | τή στιγμή τής γλυκυτέρας πατρικής φιλοστοργίας και υποχρεωσεως 
ποό- πεφιλημένα τέκνα, πρός ά ή άπειρος αγάπη μοναδικού πατρος απετε/.ει 
τό τελευταϊον ακόμη ιδεώδες τής παιδικής του καλοκαγαάίας, καθιστά σπα- 
οακτικωτέοαν τήν αγριότητα τοΰ πεπρωμένου και καταδεικνύει πικρως κακό
τροπου τής ειμαρμένης τήν άδικον βούλησιν. Παρά τήν μεγαλην όμως οικογε
νειακήν συντριβήν, διά τής απώλειας τοΰ Δηιιητρίον Μπενη Η άλτη, πα- 
ραμένε ι εξίσου ισχυρά η α
πώλεια· προς το Έθνος, ου 
άνεφάνη έπίλεκτον μέλος, 
προς τήν ’Ελληνικήν Δικαιο
σύνην, ής υπηρςεν υπερλαμ- 
προν στόλισμα.
' Είναι αληθώς μεγαλοφυές 

το έμβλημα, όπερ οί αρχαίοι 
"Ελληνες αφιέρωσαν είς τήν 
θεάν Θέμιδα.Τήν έλάτρευον 
μέ τόσην άφοσίωσιν, έθεω
ρούν τόσον εύαισθητον τήν 
ιδέαν τοΰ Δικαίου, ώστε κα
θιέρωσαν ως συμβολον ζυ
γόν, δστις είς τήν έλαχί- 
στην πνοήν παρεκκλίνει, τα
λαντεύεται. Καί αληθώς. Ιο 
'Δίκαιον δέν επιδέχεται συν- 
θηκολογίας. Είναι τι ΰφι
στόν, είναι η υπέρτατη εν 
τω άνθοωπίνω λογισμω ι
σχύς προσεγγίζουσα προς 
τό θειον. Καί τήν Δικαιο
σύνην μόνον ενάρετοι άνδρεα 
υπέρτεροι παθών και συμ
φερόντων, δύνανται καί πρέ
πει νά ΰπηρετώσιν. Των αρ
χών τούτων άτυχώς έν τοΚ 
νεωτέροις χρόνοις άπεμα- 
κρύνθημεν, ή Δικαιοσύνη
παο' ίιιιϊν ύπέστη και υφι- , , ,
σταται' πανταυοΰ τραύματα, Οέτοντα εν αμφιβο/.φ ποΛ/.ακις αυτήν την συναί
σθηση· τοΰ Δικαίου καί ούχί πάντοτε εϋπρεπώς Λειτουργεί ο επι αιματων και 
καταστροφών άνεγερΟείς Ναός τής Θέμιδος. , ,. , , . - .

’ Εί- τήν λατοείαν τοΰ Ναοΰ τούτου. καΟ ην εποχήν ελάχιστοι εισιν οι δια- 
κονοΰντεε τή Θέμιδι, έτάχΟη ό Δη,.ήτριος Μπενή Ψάλτης, μεταξύ δε τών 
νεωτέοω'· άνδοών ή σύντομος, άλλά τοσοΰτον αδρα δρασις του απετελεσε 
ιιίαν με-άλην φυσιογνωμίαν έκ τών ίεοοφαντών αυτής. Προτροπής παρ υψη- 
λοτάτου προσώπου διελΟύντος έκ Καλαμών τό έτος 1908. ε.σηλθε, κεκτημε- 
νος εύρεΐαν νοιιικήν μόρφωσιν, άλλά καί Ουσιαζων επίςψ.ον επιστημονικήν 
σειράν καί πολ.τικήν <(ιλοδοξίαν είς την υπηρεσίαν της Πατριδος του διορι- 
Οίΐε'ι- τό πρώτον καί νεότατος ακόμη κατα την ,διαν αυτήν εποχήν Εισαγγε- 
/ ευ' Πρωτοδικών έν Άργοστολίω, βραδύτερου <Υ εις α/./.α μέρη του Κράτους 
καί τελευταίον έν ΆΟήναις. Χιαηεύγει άτυχώς τά όρια προχείρου βιογραφι- 
κοΰ σημειόιιατο; ή εκτενής άναγραφή τών έν τώ άξιωματι τοΰ Εισαγγελεως 
έν Άί»ήναι: ΰπεοόχων εκδουλεύσεων και α/.ησμονητων υπηρεσιών του
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Δ. Μπενϊϊ Ψάλτη. Δέν γεννώνται συνήθως ανδρες τόν χαρακτήρα καί τά ηθικά 
χαρίσματα εκείνου κεκτημένοι, οΰδ’άναδείκνυνταισυχνάκιςέν τώ βίφ Ιδιοφυΐαι, 
ώς ή διακρίνασα τόν Δηηήτριον Μπενη Ψάλτην.Άνεφάνη ΕΙάαγγελεΰς 
καί ηόνον. Αυτό ήτο τό μυστικόν του καί αυτή ή δύναμίς του.Είτε δι’εϋφυΐαν 
καί μεγάλην οξύνοιαν καί κρίσιν, είτε διά πλεονασμόν ανεξαρτησίας, είτε διά 
συρροήν πολλών προσόντων, άτινα έτυχε νά συνυπάρχουν, έπροσωποποίησεν 
εαυτόν τόν κατ’ εξοχήν Εισαγγελέα,ώς εις άλλην εποχήν τοιαύτη πρόσωπό- 
ποίησις είχε γίνει εις τόν Άρεότεϊδην OIkovouov. Ήσκησεν ευθύς έξ αρ
χής ασυνήθες γόητρον έν τώ Δικαστική» κόσμφ καί άδιαφιλονεικήτους κατή- 
γαγε θριάμβους, έν τώ προσώπφ του ή Ποινική Δικαιοσύνη ήσθάνθη τήν εξαι
ρετικήν επιβολήν του. Διότι ό Δηιιίιτριος Μπενη ψάλτης κάλλιστα κατηρ- 
τισμένος καί περί τό ’Αστικόν Δίκαιον, δέν ήτον ανίκανος, ώς οί πλεΐστοι 
τών Εισαγγελέων, νά παρακολουθή τήν απονομήν τής ’Αστικής Δικαιοσύνης. 
Δέν ήτον έν ταύτφ άπό τούς Εισαγγελείς, οΐτινες διορισθέντες υπό τής πολι
τικής, έδούλευον εις αυτήν. Μέ τήν πολιτικήν έπάλαισεν, αλλά καί δέν υπέκυ- 
ψεν εις τάς απαιτήσεις αυτής. Κατά τάς ημέρας . καθ’ άς έκιδύνευσεν ή δη
μοσία τάξις τής Πρωτευούσης, ο,τι άνεβίβασεν αύτόν εις τήν συνείδηση' τοΰ 
νομιμόφρονος κόσμου ήτον ή ανδρική στάσις του απέναντι τών έν τή Πολι
τεία προϊσταμένων του, στάσις, ήτις εις τήν φαντασίαν τοΰ κοινού τόν με- 
τέβαλλεν εις μυθικόν ηρώα έξ έκείνων, οΐτινες έτόλμων νά παλαίουν καί ν’ 
άντιμάχωνται πρός τούς θεούς τής ’Ελληνικής άρχαιότητος. Ή Κοινωνία 
ήσθάνθη Εισαγγελέα, ού ή χειρ δέν άπεσύρετο πρό οίουδήποτε εμποδίου, 
τοΰ οποίου αί εύφραδεϊς όμιλίαι καί αί βαθεΐαι, μεμελετημέναι, δσον καί γλα
φυρά! προτάσεις άπετέλουν βαθύτατα κοινωνικά διδάγματα. Άνύψωσεν ό 
Δηηήτριος Μπενη Ψάλτης τήν Εισαγγελίαν εις τήν περιωπήν. εις ήν πρέπει 
πάντοτε νά ϊσταται. έν τώ άγώνι δέ τούτοι ουτινος διατηρηθήσεται ανεξάλει
πτος ή έν αύτφ τιμιωτάτη εργασία του, κατέπεσε διά νά μή άνεγερθή πλέον ό 
ιδανικός έκεϊνος μάρτυς τοΰ καθήκοντος, ό τής Δικαιοσύνης δυσαναπλήρωτος 
λειτουργός. Άποτόμως άπεσβέσθη τής ζωής του, εις άκμαιοτάτην ετι ήλικίαν, 
ή λαμπάς καί τραγικώς έπαυσε νά διασκορπίζηται δ άφθονος έκεϊνος τών 
ωραίων καί χαριεστάτων αύτοΰ λογισμών καί κρίσεων δ πλούτος..,. Αύτή 
είναι ή τύχη τής Ζωής έν τώ κόσμφ. Τό πεπρωμένου άπηνώς εξαφανίζει, 
άνοικτιρμόνως ανατρέπει... καί ή ειμαρμένη προηγείται πάντοτε τών σκοπών 
καί τών γλυκύτερων προσδοκιών...

X Δ. Π. Σ. Ή «Ποικίλη Στοά* μετά τον βαθύτερου άλγους άφιεροΐ ώραίαν σελίδα 
εις τ’ άνομα τοΰ παλαιόν και εκλεκτόν αυτής συνεργάτου. Ό Δη μητριός Μπενη Ψάλ
της εις νεωτέραν ήλικίαν έδημοοίενσε καί τρυφερώτατα ποιήματα, διακριθέντα διά τήν 
περιπάθειαν καί τον λυρισμόν αυτών, πρό δε τοϋ Δικαστικόν σταδίου τον διεκρίθη εν τή 
πρώτη γραμμή, ώς γλυκύς και σθεναρός τοΰ καλάμου χειριστής. Εις τάς σελίδας τον πα
ρόντος τόμου διασώζομεν τον πεφιλημένου φίλου έν ποιητικόν έργον, ενχαρι καί ώραΐον 
τών πρώτων αύτοΰ εμπνεύσεων δημιούργημα. Έκ τών τέκνων τον Δ. Μπενη Ψάλτη 
ή νεωτέρα αυτόν θυγάτηρ Βενετία, κόρη, ής ή άβρά καλλονή καί ή χάρις άμιλλώνται 
πρός τήν άρτίαν παίδενσιν καί τήν λεπτότητα τών αισθημάτων, μετέλαβε τοΰ ποιητικού 
ταλάντου τοΰ πατρός αυτής, ευχερέστατα γράφουσα καί άπαγγέλλουσα μετά πολλής τέχνης 
καί εξαιρετικής γοητείας.
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τής ζωής τοϋ AAMnFOr Ν. ΑΠΕΡΓΗ έπισκόπησις παρέχει άδράν τήν 
υποδειγματικήν εικόνα μιας προσωπικότητος, ήν σπανιως απαντα 
τις έν ταΐς κοίνωνίαις τής παρούσης εποχής. Έπί πεντηκονταε
τίαν ολην ήσκησε τδ ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού επάγγελμα, ένα εχων 

σκοπόν, μίαν τρένων φιλοδοξίαν, πώς νά εςυπηρετήση τήν πασχουσαν αν
θρωπότητα" ούτε τιμών, ούτ’ επιδείξεων, ούτε χρημάτων ύπήρςε ζηλωτης 
καθ’ δλον τδ μακρδν αύτοΰ στάδιον, ευχαριστούμενος επι μονή τή εκπληρώσει τοϋ 
καθήκοντος του καί έπί 
τούτο» άρκούμενος εις τάς 
εύχάς καί τάς εύλογίας 
τών ίωμένων καί τών ΰπ’ 
αύτοΰ περιθαλπόμενων.

ΈγεννήΟη έν Τήνον έν 
έτει 1827. ’Εκ τής παι
δικής αύτοΰ ηλικίας το- 
σαΰτα έπεδείξατο δείγ
ματα φιλομαΟείας καί 
προόδου, ώστε οί γονείς 
αύτοΰ δέν έδίστασαν πά- 
ση Ουσία νά έκπαιδεύσω- 
σιν αύτόν. ’Αείποτε άρι- 
στεύων καί εν τή μέση 
εκπαιδεύσει καί έν τή 
άνωτάτη, νεότατος ανε- 
δείχΟη Διδάκτωρ τής εν 
Άθήναις ’Ιατρικής Σχο
λής, έπισπάσας τούς ε
παίνους καί τά συγχα
ρητήρια τών Καθηγητών 
αύτοΰ.

"Αμα τώ πέρατι τών 
’Ιατρικών αύτοΰ σπουδών 
ό Λ. Άπέργης ένόμισε 
καθήκον αύτοΰ νά προσ- 
οέρη τάς ύπηρεσίας του 
πρός τήν ιδιαιτέραν πα
τρίδα του Τήνον, στε- 
ρουμένην τότε επιστημό
νων ’Ιατρών. ΙΙαρέμεινε 
δ’ έκεΐ εύδοκίμως ασκών
τδ επάγγελμά του μέχρι 
τοΰ 1854, οτ’ έκλήΟη έν 
Μήλω, όπως άναλάβη 
τήν ΔιεόΟυνσιν τοΰ Γαλ
λικού Θεραπευτηρίου 
■/ον εκλέξε 
στρατείαν. 
συνεδέΟη δι 
γα· 
’Ιατρικού επαγγέλματος ύ 
βρα/υτάτο» χρόνο» ό Λ 
τών Μηλιών, οΐτινες καί 
Βουλήν. Έν τή πολιτική 
γαρην, πιστός διατελέσκς 
Βουλευτής, μέχρι τοΰ 1878, ό·

, τοϋ ίδρυθέντος παρά τώ εν τή νήσο» εκείνη λιμένι; όν ει- 
ώς όρμητήριον τά Γαλλικά πολεμικά πλοία κατά τήν Κριμαϊκήν εκ- 
Απδ τής εποχής εκείνης ό Λ. Άπέργης έγκατέστη έν Μήλο», ένθα 
έπιγαμίας μετ’ έγκριτου τοΰ τόπου οικογένειας, νυμφευΟείς τήν Ου- 

ιατοΰ Ζαφειριού Μάτσα, Αικατερίνην. ΊI ενΜήλωύπ’ αύτοΰ ^άσκησες τοϋ 
ικοΰ επαγγέλματος ύπήρςε τοσοΰτον φιλάνθρωπο; και αφιλοκερδής, ωστ εν 

Λπέργης· κατέστη τδ εϊδωλον τή; αγάπη; καί εκτιμήσεως 
άκοντα τρις άπέστειλον αυτόν αντιπρόσωπον εις την 
ό Λ. Άπέργης ήκολοίΟησε τον αοίδιμον Δ· Βούλ- 
αύτοΰ φίλο;, καθ’ όλα; τά; περιόδους, καθ άς ύπήρςε 

Οανόντο; τοΰ Α. Βούλγαρη, άπέσ/ε καί οΰτος 
e------------------------------------------------------------------=_===§)
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τής πρλιτικής, άπελθών μ-άλιστα εις Μύκωνον, δπως άποφύγη τήν πϊεσιν τών 
συνεπαρ'/’.ωτών του έπιμενόντων, ΐν’ άναδείςωσι τούτον καί αύΟίς αντιπρόσωπον. 
'Υπερδεκαπενταετίαν δλην έβίοισεν ό Λ. Άπέργης μετερχόμενος τδ ιατρικόν αυ
τού έπάγγελμα καί έν Μυκώνω, μέχρι: ου αποκατασταΟέντων τών διακεκριμένων 
τέκνων αυτού έν ΆΟήναις, ήναγκάσθη νά έλθη καί ουτος ενταύθα, ένθα ιδιωτεύων 
άπεδήμησε πρός Κύριόν τήν 4ην Μαρτίου 1900.

*0 Λάμπρος Ν. ’Λπέργης καίτοι έν έπαρχίαις ένασκών τό φιλάνθρωπον αυ
τού έργον, δέν έπαυσε καταγινόμενος καί παρακολουθων τήν ’Επιστήμην καί τάς 
προόδους αύτής μετά ζήλου άκρως εύσυνειδήτου. Αί μελέτα; αυτού καί ανακοινώ
σεις ιδίως έν τώ κλάδοι τής Μαιευτικής, εις ήν ιδιαιτέρως κατεγινετο, μεγάλως 
έςετιμήθησαν πάντοτε ύπό τών συναδέλφων του. Πρώτος ό Α. ’Λπέργης εν Έλ- 
λάδι παρετήρησε καί διέγνω τήν εςωμήτριον κύησιν, τήν πρώτην δ’ αυτός ενήρ- 
γησε τώ 1863 έν Μήλω λαπαροτομίαν μετ’ έπιτυγίας έκτάκτου, αί δέ περί τού
των ανακοινώσεις του πρός τήν ’Ιατρικήν 'Εταιρείαν τών ’Αθηνών, δημοσιευθεΐσαι 
έν τοΐς σύγχρονοι: περιοδικοί: «Άσκληπιω» καί «Ιατρική Μελίσση», έπεκρο- 
τήΟησαν ύπό τών τότε ’Ιατρικών έςοχοτήτων καί τών Καθηγητών τοΰ Πανεπι
στημίου. Καί δτε, έ/ έτει 1882, ή Ιατρική Σχολή τών ’Αθηνών προεκήρυξε δα
πάνα'.: τού αειμνήστου Συμβουλίδου διαγώνισμα πρός συγγραφήν πρωτοτύπου 
’Ιατρικού Συγγράμματος, ή δλως νέα καί πρωτότυπος «Πρακτική Μαιευτική» τού 
Λ. Άπέργη έτυχε τού Βραβείου όμοφώνω ψήφιο τών μελών τής ’Επιτροπής. Τό 
Σύγγραμμα τούτο δημοσιευΟέν έκτοτε διά τής αμοιβής τοΰ Συμβουλιοείου δια- 
γωνίσαατος, δεόντως έςετιαήθη ύπό τών Μαιευτήρων διά τό εύληπτον καί τό εξό- 
χως πρακτικόν αύτοΰ.

Ό Λάμπρος Ν. ’Λπέργης διά τά: πρό; τήν πατρίδα έςό'χους αύτοΰ ύπηρε- 
σία;, έτιμήθη ύπό τής Πολιτείας διά τοΰ παρασήμου τοΰ Σωτήρος, άναπαυΟείς 
δ’ έν Κύριοι άφήκε μνήμην αγαθήν παρά πάσι τοΐς γνωρίσασιν αύτόν.

Τό σώμα αύτοΰ έν ειρήνη έτάφη καί τό όνομα αύτοΰ ζή εις γενεάς γε- 
»νεών.» (Σοφία Σειράχ)

ΗΝ νύκτα τής 20ής πρός τήν 21ην Απριλίου 1901 άπέΟνησκεν εν ΆΟή- 
ναι: έν τή έπί τής οδού ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου οικία του ογδοή- 
κοντα καί πέντε ετών ήλικίαν άγων ό ’Αθανάσιος Δουρούτης, Ήπει- 
ρώτης μέν τήν καταγωγήν, έπιφανέ: δέ καί διακεκριμένου μέλος τής 

’Αθηναϊκής κοινωνίας, εις τήν σ'ιστασιν τής όποιας ύπήρξε καί αυτός οχι ασή
μαντος παράγων. Έγεννήθη εν Καλαόόύταις τής ’Ηπείρου τή 13 Ιανουάριου 1816, 
δτε δ’ έπήλΟεν ή ύπό τών Τούρκων καταστροφή τών Καλαόρυτών διεσώθη πεν-

Σ. Δ. 1Ί. Σ. Ή «Ποικίλη Στοά» μετ' ανυπόκριτου άλγους παραθέτει 
λαμπρόν εικόνα μετά βιογραφικοΰ σημειώματος τοΰ πολυμαθούς Αθανασίου 
Γ. Δουρούτη, ένός έκ τών διαπρεπέστερων φίλων αυτής καί πνευματικών 
ύποστηρικτών τοΰ ωραίου άγώνός της. Ό αληθώς σοφός εκείνος βαθυγέρων, 
ο μέχρι τής ύστατης πνοής αύτοΰ διατηρήσας εις τούς οφθαλμούς καί εις την 
ομιλίαν ασβεστον τό πΰρ νεανικής σχεδόν αλκής καί τόν ενθουσιασμόν διά 
πάντα αξιόλογου καί χρήσιμον σκοπόν, δέν έπρόφθασε δυστυχώς νά ΐδη συντε- 
τελεσμένον τόν παρόντα τόμον τοΰ ήμε- έρου έργου, οΰ τάς σελίδας έτίμησε 
μέ τήν δημοσίευσιν περισπούδαστου Βιογραφικής Μελέτης του διά τόν αοί
διμον Δημ. Μαυροκορδάτον, μεθ’ ου συνεδέετο διά φιλίας πλήρους άφοσιώ- 
σεως. Τήν άνάγνωσιν τής έν τώ παρόντι τόμοι τής «Ποικίλης Στοάς» δημο
σιευόμενης πολυτίμου ταΰτης μελέτης τοΰ ’Αθανασίου Δουρούτη, συνιστώμεν 
θερμώς, διότι πλήν τής ιστορικής ιΐ'ίίας αύτής. άναπαριστά ό τετιμημένος καί 
αλησμόνητος έκεΐνος πρεσβύτης ζωηράν καί τήν εικόνα τής ζωής τοΰ πολυμα
θέστατου Δημ. Μαυροκορδάτου, οΰ ό βίος κατέλιπε περιφανή υποδείγματα, 
άγνώττου νΰν παρ’ ήμϊν, φιλοπατρίας καί αρετής.

e γ. aoypoyTHS
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ταετές παιδίον, ύπό τής μητρός 'Ελένης, θυγατρός ©εοδώρου Παράσχη, εις 
Μεσολόγγιον εντός ταγαριού, καί έκεΐθεν εις Αγκώνα τής ’Ιταλίας, ένθα άπό 
πολλών έτών έμπορεύετο ό πατήρ αύτοΰ Γεώργιος μετά τών δύο πρεσβυτέρων υιών 
του Ίωάννου καί Κωνσταντίνου. Ό εμπορικός οίκος του Δουρούτη έν Άγκώνι 
ήτον έν έκ τών ’Εθνικών εκείνων πρακτορείων, όποια ήσαν κατά τους χρόνους του 
Άγώνος καί άλλοι Ελλήνων έμπορων οίκοι έν Κερκύρα καί έν ’Ιταλία μάλιστα, 
ατινα Οαυμασίως ΰπεβοήθουν παντοιοτρόπως εις εύόδωσιν του μεγάλου σκοπού, 
υπέρ του όποιου ολόκληρον τό έθνος έστρατεύετο. 'Υπό τών εμπόρων εκείνων 
περιεθάλποντο αί Ζ'ΘΡ«ί καί τά ορφανά τών άγωνιζομένων. παρείχοντο τροφαί καί 
πολεμοφόδια, συνελέγοντο χρήματα, ύπεξεκαίετο τών αλλοεθνών Φιλελλήνων ό 
ζήλος. Συνδέεται εντεύθεν προς τήν πάτριον ιστορίαν καί του Γεωργίου Δουρούτη 
ό οίκος έν Άγκώνι, καί ίσως πλειότερον παντός άλλου. Αί ύπηρεσίαι, άς παρέ- 
σχεν εις τόν αγώνα, είναι τω δντι μεγάλαι καί πολυειδεϊς. Παρά τώ Δουρούτη 
έφιλοξενεΐτο ή οικογένεια τοΰ Μάρκου Βότσαρη καί έκεΐ έμαθε τό δεινόν άγ
γελμα του θανάτου του ήρωος. Καί ό Κυβερνήτης, όστις πριν ή κατέλθη εις τήν 
Ελλάδα διέτριψεν έπί πολύ έν Άγκώνι, εις τόν οίκον του Γεωργίου Δουρούτη 
κατέλυε, κατά δέ τούς περιπάτους καί τάς έκδρομάς αύτοΰ άνά τά περίχωρα τής 
Άγκώνοε, άχώριστον είχεν οδηγόν καί σύντροφον τόν νεαρόν ’Αθανάσιον, έχοντα 
τότε δεκατεσσάρων έτών ήλικίαν, όστις ούκ ολίγον ωφελήθη έκ τής συναναστρο
φής καί οίκειότητος ταύτης πρός τόν έξοχον άνδρα καί πολλά ές αυτής έπορίσθη 
διδάγματα.

Άφοϋ έπεράτωσεν έν Άγκώνι τάς εγκυκλίους σπουδάς του ό ’Αθανάσιος 
Δουρούτης, διδάσκαλον έχων τών 'Ελληνικών μαθημάτων Δημήτριον τόν Βρα- 
νάν (περί ου ίδέ τήν Γενικήν ’Εφημερίδα τής Ελλάδος τής 21 Δεκεμβρίου 1829), 
είργάσθη έπί τινα χρόνον έν τω έμπορικώ καί τραπεζιτικώ οϊκω τοΰ πατρός, αλλά 
ταχέως κατιδών. ότι τά εφόδια αύτοΰ τά πνευματικά ήσαν μικρά καί ταπεινά 
σχετικώςπρός τον μέγαν έρωτα, ύφ’ ου διεφλέγετο πρός τά 'Ελληνικά γράμματα 
καί τήν παιδείαν, κατήλθε τω 1838 εις τήν Ελλάδα, ί’να κυρίως κάλλιον καταρ- 
τισθή εις τά 'Ελληνικά γράμματα, καί έμαθήτευσεν έν Άθήναις παρά τώ Γεωρ- 
γίω Γενναδίω, τότε Γυμνασιάρχη, καί τώ Νεοφύτω Βάμβα, Καθηγητή τής Φιλο
λογίας έν τώ Πανεπιστημίω "Οθωνος. Κατά τό διάστημα δέ τούτο καί τά μαθή
ματα επιμελέστατα καί μετά ζήλου ήκολούθει καί περί διαφόρους έμπορικάς καί 
τραπεζιτικάς εργασίας ήσχολεΐτο μετά του πρεσβυτέρου αδελφού Κωνσταντίνου, 
οθεν καί υπό τοϋ μακαρίτου ίδρυτοΰτής ’Εθνικής Τραπέζης Γεωργίου Σταύρου, 
ώνομάσθη έμπορολογιώτατος. Βραδύτερου δέ ό Γεώργιος Σταύρος ύίέδειξε τήν 
εκλογήν αύτοΰ, ώς Συμβούλου τής Τραπέζης καί διετέλεσεν ό Δουρούτης Σύμ
βουλος μέχρι τοΰ 1875.

Τώ 1842, ίκανώς ήδη παρεσκευασμένος, μετέβη εις ΙΙαρισίους πρός σπουδήν 
τών Νομικών, έπί πέντε δ’ έτη διέτριψεν έκεΐ μελετών καί άκροώμενος έπιφα- 
νών νομοδιδασκάλων, μεταξύ τών όποιων άναφέρομεν τόν διάσημου ποινικολόγον 
Rossi καί τόν Oudot, καί άνεκηρύχθη Διδάκτωρ τής Νομικής. Έπανήλθεν εις 
τήν 'Ελλάδα όριστικώς κατά το 1847, ένυμφεύθη δέ κατά τό αύτό έτος έν 
Ναυπλίω τήν θυγατέραν ένός έκ τών προύχόντων τής πόλεως ταύτης, τοΰ Μι
χαήλ ’Ιατρού, Φλωρεντίαν. Διωρίσθη μετά τούτο Δικηγόρος έν Ναυπλίω, 
άλλ’ ούδέποτε εδικηγόρησε, προύτίμησε δέ τό εμπορικόν στάδιον, καί επί τινα 
χρόνον συνεταιρισθείς μετά τοϋ πενθεροϋ αύτοΰ ήσκησε τό έμπόριον. Άλλάτό πνεϋμά 
του έφέρετο συγχρόνως πρός τήν Βιομηχανίαν. "Οθεν όμοϋ μετά τοϋ αδελφοϋ 
Κωνσταντίνου ίδρυσε τά γνωστά έν Σπάρτη καί Ν'ησίω Καλαμών εργοστάσια 
Μεταξοκλωστίας, έπειτα δέ, τώ 1854,καί τό πρώτον έν ΆΟή αιςατμοκίνητου Μετα
ξουργείου, γενόμενος ούτω ό πρώτος εις τήν 'Ελλάδα εισηγητής τοϋ ατμού, δΓ 
άτμομύλου ωσαύτως καί άτμοελαιοτριβείου.

Ύπήρξεν εις έκ τών πρώτων οικιστών τής νέας πρωτευούσης, τής πόλεως τών 
Αθηνών, αύτός δέ μετά τού Γεωργίου Σκούζε καί τοΰ Σταματίου Δεκύζη 
Βούρου, συναπετέλει τήν τριάδα τών έν Άθήναις τραπεζιτών, μέχρι τοϋ 1870, 
δ’τ’ ένεκα τής έπελεύσεως 'Ελλήνων κεφαλαιούχων έκ Κωνσταντινουπόλεως καί 

τής 'Εσπερίας, τά οικονομικά πράγματα τής ήμετέρας κοινωνίας έλαβον άλλην 
νέαν τροπήν καί διεύθυνσιν.

’Ενεργόν μέρος εις τά τής Πολιτείας αμέσως ούδέποτε έλαβεν ό Δουρούτης, 
έμμέσως όμως πάντοτε συνετέλει εις παν ό,τι έκρινε καί καθ’όλου εις τήν πατρίδα 
συμφέρον καί ιδία εις τήν πεφιλημένην του ’Ήπειρον, διετέλεσε δέ αείποτε φίλος 
πιστός καί ειλικρινής τοΰ ’Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου. Στενή φιλία τόν συνέ
δεε καί πρός τούς αδελφούς Ζάππας, δΓ 8 καί σπουδαίως μετέσχε πάσης οργα
νωτικής έργασίας άναφερομένης εις τάς Όλυμπιακάς έκθέσεις, τήν ϊδρυσιν τοϋ 
Ζαππείου καί τήν έμψύχωσιν τής ’Εθνικής βιομηχανίας. Ήθικάς άμοιβάς έσχε, 
τόν χρυσοΰν Σταυρόν τού Σωτήρος, τόν χρυσοΰν Σταυρόν τού τάγματος τοϋ 
Φραγκίσκου ’Ιωσήφ τής Αύστρίας καί χρυσοΰν βραβεΐον διά τήν ποιότητα τής ύπ’ 
αύτοΰ παραγομένης μετάξης (κατά τήν έκθεσιν τής Βιέννης τοΰ 1873).

Αί έργασίαι τοΰ Μεταξουργείου κατέπαυσαν έτη τινα πρό τής τελευτής του, ενεκα 
άντιξόων περιστάσεων. “Εκτοτε ό ’Αθανάσιος Δουρούτης ήσχολεΐτο μεθ’ όλον 
τό γήράς του άνενδότως εις διαφόρους έρεύνας καί παντοίας ϊστορικάς καί οίκονο- 
μολογικάς μελετάς.Τελευταΐον μάλιστα πολύτιμον παρέσχε συνδρομήν εις τόν πα
λαιόν συμμαθητήν καί φίλον του, τόν Πρωθυπουργόν τοϋ Λ’απολέοντος Γ',ΑΙ- 
μύλιον ’Ολλιδιέ, πρός 8ν διετήρησε τακτικήν αλληλογραφίαν.’Εν τώ συγγράμματι 
αύτοΰ τώ έπιγραφομένω L,’ Empire liberal, ό Όλλιβιέ πραγματεύεται τά τοΰ 
Άνατολικοΰ ζητήματος καί τ’ άφορώντα εις τό Βασίλειον τής Ελλάδος, έχων πρό 
οφθαλμών όσα περί τούτου έπέστειλεν αύτώ μετά μακράς καί ειλικρινείς μελέτας 
ό παλαιός καί επιστήθιος έξ Αθηνών φίλος, όστις κατόρθωσε νά έμπνευση εις 
αύτόν φιλελληνισμόν άδολον καί σταθερόν.

Τοιοΰτος περίπου ό άνήρ. δν έν πάση τιμή έκήδευσε καί ειλικρινούς έπένθησεν 
ή πόλις τών Αθηνών, εύγενής. γλυκύς, πράος, πλήρης ζωής καί δράσεως, πρό
θυμος εις παν έργον αγαθόν καί ωφέλιμον. Άπέθανεν. όπως καί έζησεν. άνευ λύ
πης καί άνευ οδύνης, έκοιμήθη τώ οντι τόν ύπνον τοϋ δικαίου, καταλιπών τέκνα 
αντάξια τοϋ πατρός.

y * *κ- * * * *

ΛΛΙΙΝΙ Ο Σ παρεδόθη εις τούς κόλπους τοϋ 'ϊ'ψίστου τήν 29 ’Ιανουά
ριου τοΰ έτους 1904, άνήρ μεγάλης ψυχής καί ασπίλου χαρακτήρος. ό 
Πέτρος Π. 'Ραζέλος. ΙΙαρήλθον εις μετά τόν άλλον οί ϊπποτικοί 
εκείνοι χαρακτήρες, οΐτινες, αφού έφώτισαν πρός στιγμήν τό σκοτεινόν 
μας στερέωμα, έσβέσθησαν έπειτα, ώς έάν έζήτει ή φιλόστοργος φύσις,

ή άποστέλλουσα αύτούς κατά διαστήματα, νάπαραδίδη εις τόν κόσμον τούς μονο
γενείς υιούς της, εις μίμησιν τής αρετής καί τοΰ βίου των.

Άπό τούς άνδρας έκείνους υπήρξε καί ό έκλιπων II. 'Ραζέλος. Κατήγετο 
έκ μιας τών άρχαιοτάτων οικογενειών τής Μάνης καί ήτον έγγονος τοΰ ΙΙέτρον 
’ΡαζέΧον άνακηρυχθέντος χιλιάρχου μετά τήν άλωσιν τής Τριπολιτσας, καθ’ 
ήν περιφανούς ήνδραγάθησεν ώς άρζηγβϊ σώματος Μανιατών καί φίλου τοϋ περιφή- 
μου άρματωλοΰ Ζαχαρία, τόν όποιον ύπεστήριζεν ένθουσιωδώς εις τούς κατά τής 
Τουρκικής δεσποτείας άγώνάς του.

Έσπούδασε πρώτον εις τό έν Άρεοπόλει Αμερικανικόν σχολεΐον, όπερ συ- 
σταθέν τώ 1836 ύπό φιλελλήνων Αμερικανών, άπεβη έν τών καλλίτερων φυ
τωρίων τών Ελληνικών γραμμάτων, καί ύπήρξεν ό πρώτος μετά τήν Έπανάστα- 
σιν φιλόλογος έπιστήμων τής Μάνης. Έν τώ Πανεπιστημίω τών Αθηνών, έτυχε, 
χάρις εις τόν σώφρονα αύτοΰ βίον καί τήν ένθερμον αγάπην του πρός τά Ελλη
νικά γράμματα, τής πατρικής προστασίας τών επιφανών τής Ελληνικής σοφίας 
διδασκάλων, τοΰ Φίλιππον Ίωάννον, τοΰ Άόωπΐον, τοϋ Δονκα,τοΰ Βάιιβα, 
άκούων αύτούς, συναναστρεφόμενος, έμπνεόμενος. μαθητής ένταύτώ καί φίλος.

Έπί ήμισυν αιώνα ήγωνίζετο νά σβύση τήν άσβεστον δίψαν τής μαθήσεως,
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δίψαν ή όποια τόν επυρπόλει καί τόν προσήλωνεν εις τήν μελέτην τών έργων 
τών προγονών. Μετά τών προγόνων του αυτών συνδιεσκέδαζε, συνέτρωγε, 
συνεκοιματο, άπό τούς θησαυρούς των έπλούτιζε τόν νουν καί τήν χαο-
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δίαν του. Εις τήν Γερμανίαν, όπου βαΟέως έσπούδασε τήν Ελληνικήν καί Λατι
νικήν Φιλολογίαν, παρέμεινε μέχρι τοϋ 1864. Έκεΐ έγνωρίσΟη μεθ’ όλων τών 
I ερμανων φιλελλήνων, μετά των όποιων συστηματικώς συνειργάζετο πρός ένίσχυ- 
σιν τοϋ εν Ευρώπη φιλελληνισμού και ΰποστήριςιν τών 'Ελληνικών δικαίων. Ίδια 
συνεδέθη διά στενωτάτης φιλίας μετά τού 'Ερρίκου ©ειρσίου, υιού τοΰ ννω- 

στοϋ μεγάλου φιλέλληνος Ειρηναίον ©ειρσίου, τού συντελέσαντος εις τήν 
σύναψιν τοΰ πρώτου μετά τήν Έπανάστασιν δανείου τών 30 εκατομμυρίων, καί 
πατρός τοΰ έπιφανοΰ; άρχιτέκτονος καί καΟηγητοΰ έν τή ’Ακαδημία τού 
Μονάχου Λουδ. ©ειρσίουί Μετά τού ‘Εόρ. ©ειρσίου διαρκώς άλληλογράφει 
μετά τήν έκ Βερολίνου έπάνοδόν του. Έπί εικοσαετίαν εδημοσίευεν ό φιλέλλην 
ουτος άρθρα υπέρ τής Ελλάδος εις διαφόρους Γερμανικά; εφημερίδας, καί ίδια 
εις τήν * dlgemeine Zeituny», όφειλόμενα εις τάς έμπνεύσεις τοΰ Π. Ταζί- 
λου, τοΰ μηδεμίαν άφήσαντος ήμέραν τής ζωής του δίχως νά εργασΟή ύπερ τής 
πατρίδος. Όλοκλήεους τόμους δ ύναται ν’ άποτελέση ή μετά τοϋ ©ειρσίου αλλη
λογραφία, τηρούμενη ϋπό τής οικογένεια; του, καθώς και ή μεθ’ έτερου φίλου του 
’Άγγλου, τοΰ Επισκόπου καί δημοσιολόγου Diestel, δστις δεν έπαυσε καί ουτος, 
εις τάς έμπνεύσεις καί παρορμήσεις τού Έλληνος φίλου του ύπεικων, νά δημοσιο- 
γραφή έν ’Αγγλία υπέρ τής 'Ελλάδος.

'Όταν έπαν ήλθεν εις τήν 'Ελλάδα ήδ ίνατο νά καταλάβη λόγω τής μορφώσεως 
καί τών έργων του έδραν εν τώ Πανεπιστημιω, αλλ’ έπρεπεν, ώς εγινετο και 
τότε, νά κολακεύση, νά παρακαλέση, νά προσλιπαρήση. 'Ο υπερήφανος καί αξιο
πρεπής χαρακτήρ του δεν ηνειχετο τοιοέτους εςευτελισμους και ό πόίος του. εις 
ενεργόν έξυπηρέτησιν τής Εθνικής ιδέα; τώ έστρεψε τήν προσοχήν αύτοΰ εις τήν 
’Ανατολικήν 'Ρωμυλίαν, όπου τόν προσεκάλει ή Ελληνική Κοινότης Φιλιππου- 
πόλεως. Τήν τελευταίαν στιγμήν, μάτην τόν παρεκάλει ό αείμνηστος συμμαθητής 
καί φίλος του Έπαμ· Δεληγεώργης, τότε Πρωθυπουργό;, όπως παραμείνηεις 
τήν 'Ελλάδα καί λάβη Οέσιν άνταξίαν αυτού. ’Ανεχώρησεν ούτω διά Φιλιππού- 
πολιν, συνέβη δέ τότε καί τό εξής χαρακτηριστικόν τ ής τόλμης του. Ήγγέλθη εις 
Κωνσταντινούπολή, ότ’ έπρόκειτο ν’ άναχωρήσζ, ότι μεγάλη συμμορία ληστών 
άνεδάνη κατά τήν εις Φιλιππούπολιν οδόν, αιχμαλωτισασα καί φονεύσασα πολ
λούς ξένους. Διόλου δέν τόν έπτόησε τό άγγελμα τούτο και δι* άμάςης διετρεξεν 
έπί πέντε ήμέρας έν τή καρδία τού χειμώνος έκτάσεις χιονοσκεπάστους καί όδόν, 
εις μέρος τι τής όποια; είδεν ίχνη τών αιμάτων τών πρό τινων ήμερών σφαγεντων 
ϋπο τών ληστών Άγγλων περιηγητών. Ή φιλοπατρία τουτω επεβαλε την περιφρο- 
νησίν παντός κινδύνου.

Εις Φιλιππούπολιν, όπου διη ίθυνε τάς Έλληνικάς Σχολάς καί τά Παρθενα
γωγεία, τώ προσεφέρΟη υπό τής Κοινότητο; μισθός δΓ ένα έκαστον ες αυτών χω
ριστά, άλλά κρατήσας ένα μόνον μισ)όν άρκοΰντα πρός συντήρησιν του, διηύθυνε 
καί παρέδιδεν εις τά λοιπά σχολεία δωρεάν. ’Εκεί έξεφώνησε, τήν εορτήν τών 
Τριών Ιεραρχών, αξιομνημόνευτο» καί πολύκροτου λόγον, εν ω εστιγματιζε τας 
κατά τήν έποχήν έκείνην άρξαμένα; σκευωρία; τών Βουλγάρων καί ήγωνισθη νά 
έξεγείρη τήν συνείδησιν τού κινδυνεύοντος 'Ελληνισμού. Περιήρχ,ετο εκαστοτε τας 
διαφόρους 'Ελληνικάς πόλεις τής 'Ρωμυλία; καί Βουλγαρία; Στενίμαχον, 
Πύργον,Βάρναν κ.λ.π. έργαζόμενος κατά τών ενεργειών τών Βουλγάρων. Ότε 
δέ άνεχώρει έκ Φιλιππουπόλεω;, έπανερχόμενο; εις Ελλάδα, άπαντες οί “Ελλη
νες, μηδέ τών γυναικών εξαιρούμενων τόν προέπεμψαν εςω τής πόλεως συγκεκι- 
νημένοι καί δακρύοντες.

Τώ 1870 μετέβη εις Θεσσαλονίκην διοριστείς Γυμνασιάρχη; καί διηύθυνε τάς 
έκεΐ Σχολάς μέχρι τού 1 875,μετά τοΰ ίδιου ένθεου ζήλου έξυπηρετήσαςτήν Ελληνι
κήν παιδείαν καί τά 'Ελληνικά συμφέροντα. Έκεΐθεν έπχνέκαμψεν έξ ανάγκης είςτάς 
’Αθήνας, όπως έκπαιδεΰση τά πολλά τέκνα του, τά όποια ηύτύχησε νά ιδη άνα- 
δεικνυόμενα καί τιμώμενα έν τή κοινωνία. Μη στεργων δε τάς παρακλήσεις και 
τήν θεραπείαν τής πολιτικής, έόέχθη νά δ.δάξη εν τώ Άρσακείω επί δωδεκαετίαν 
καί έπί τινα έτη εις τήν Στρατιωτικήν Σχολήν τών Εύελπιδων, ώς καθηγητης 
τών 'Ελληνικών μέχρι τοΰ 1884.

Έξέδωκε κατά τό 1870 τό «Περί Σωφροσύνης κατά τούς ’Αρχαίους 
Έλληνας», γεγραμμένον εις άρχαίαν ’Αττικήν διάλεκτον, τό «Περί ‘Ελλη· 
νων Ίάτορεογράφων», «Παιδαγωγικά» κ.τ.λ. καί συνέγραψε τό πλεΐστον 
μέρος τοΰ μεγάλου Ελληνικού Λεξικού Σακελλαρίου. Μεγα μέρος τοϋ βίου 
του κατηνάλωσε πρός έξερεύνησιν τών εννοιών τοΰ Μάρκου Αύρηλίου, διότι



αυτός ό μέχρι μυελού όστέων φύσεως δημοκρατικής, έσχε τήν αδυναμίαν ν’ άγα- 
πήση καί ν’ αφοσιωύή είς ενα Βασιλέα, καί ό Βασιλεύς αΰτδς έτυχε νά ήναι 
φιλόσοφος, όπάδδς τής Στοάς, καί διά τοΰτο έλάτρευσε τδν Μάρκον Ανρήλιον, 
τδν φιλόσοφον Αύτοκρώτορα. Έπί είκοσιπέντε συνεχή έτη, τά τελευταία τοΰ βίου 
του, τδν εσπούδαζε, τδν εΟώπευε, τδν έκολάκευεν, ΐνα τω άποκαλύψη τά μυστικά 
τής σοφίας του. Είκοσιπέντε έτη είργάσΟη διά νά περίκλειση είς τήν καοδίΐν του 
τούς βασιλικούς του θησαυρούς. Τήν έπ’ αύτοΰ εργασίαν άφήκεν ανέκδοτον, ώς 
άφήκεν ανεκδότους καί πλείστας άλλας μελετάς έπί φιλοσοφικών, φιλολογικών, 
παιδαγωγικών, ιστορικών κ.τ.λ. έργων, άτινα δύνανται ν’ άποτελέσωσι δεκάδας 
τόμων. Ή γλυκεία καί ήρεμος φύσις του ύπήρςε παραδειγματική. Τήν Οαυμασίαν 
εκείνην γαλήνην δέν έχανε καί δταν ακόμη βαΟεϊαι συμφοραί ένέσκηπτον κατ’ 
αύτοΰ. Καίτοι ψυχή ίσχυρώς παΟαινομένη καί είς άκρον εύαίσθητος, έγνώριζε αέ 
στωϊκήν απάθειαν νά συγκρατή τούς πόνους του είς τούς μυχούς τής καρδίας, καί 
διά τοΰτο, καίτοι ασθενής καί έςησίενημένος, ό'τε, πρδ αύτοΰ άπεβίωσεν ή ενά
ρετος συμβία του Σταυρούλα, κόρη τοΰ Γεωργίου Καπετανάκου Μαύρο* 
ρινάλη. ανώτερου αξιωματικού τοΰ Ελληνικού στρατού’ καί ένδς τών πρωταγω
νιστών τής ίδρύσεως τοΰ Συντάγματος τοΰ 1844, μετ’ έςαισίας γαλήνης'ύπέστη 
τδ τραύμα. II λόγια έκείνη σύζυγό . , . ή ......?.?ζ__
κωνικών Μοιρολογιών, άτινα έΟαυμάσΟησάν έν ’Αμερική καί Γερμανία,' ύπή 
πολύτιμον στήριγμα δΓ δλην τήν ζωήν του κα^βοηΟδς δΓ όλου, ’ ’ 
Έν τούτοι; ό θάνατος αυτής, μεΟ’ όλην τήν γενναιότητά του,

"Εκαστος λόγος του ήτο πάντοτε μία ωραία διδαχή, 
ευφυεστάτου καί λεπτού έτερπε καί έςέπλτττεν άπευΟύνων 
γήματα, ένάμιλλα κατά τήν χάριν πρός έκείνα τοΰ Βόλταίρου 
μέ τά όποια όμως ούδέποτε έθιγε τήν φιλοτιμίαν τοΰ άλλου 
έπαυσε νά λέγη ούδέ τήν τελευταίαν ώραν τής ζωής του. ΙΙεδ 
κρινεν ή αποστροφή του πρός τάς έπιδείςει;, ποτέ δε δέν έζήτησε 
τούς τόσους διά τήν πατρίδα άγώνάς του. ΤΙ μετριοφροσύνη : 
δης. Τίτο αδύνατον, έκείνος, ό όποιος τόν έγνώρίσε καί τί 
ληφΟή από ωραία αισθήματα καί νά μή κατακλυσΟη άπό 
ίδιον κατέκλυζεν. ΤΙ ωραία καί έπιβάλλουσα φυσιογνωμία του, ήτι. 
ευγενή υπερηφάνειαν καί ολιγωρίαν πρός πάσαν κενήν διαοήμισιν, 
όλα τα κύκλω, εφαίνετο ώσεί ατενίζουσα πρός ένα μακουνδν καί 

όπου ήκτινοβόλει ή αρετή. Τίτο καί αύτός 
;νες έκόσμησαν τήν πρδ τής Έπαναστάσεως καί

■οΰ Ζαιιπελίου, τοΰ Φιλίππου
ων ψυχήν καί τήν διάπυοον ο 

.... τοΰ "Εθνους καί τής Έλλη 
ιοι λατρείας διά τούς μεταγενεστέ 
: την ιδιαιτέραν του πατείδα, πς 
.-.■ου χωρίον Οί'τυλον, τής Μάνη 
ένθα άπήλαυε άπειρου σεβασμού :

79 ετών, εύτυχής 
κπνεων εν μέσω 

τής μικρά; έγγονή 
άγαπητοΰ της 
σεβασμού καί 

οικείων κα

άντες γινώσκομεν, οτι είναι φυσική ίδιότης τοϋ ηθικόν οργανισμόν τον ar- 
>ώπου, έπί τή απώλεια τών όμοιων ημών, να έζεγείρηται ζωηρά συμ- 

· πάθεια ον μόνον παρά τοϊς οίκείοις καί συγγενεσιν, άλλα καί τοϊς απλοϊς 
γνωρίμους καί τοϊς πέραν ετι κειμένοις καί δι* ου δε μιας σχέσεως συνδεο- 

μένοις πρός τόν απερχόμενον. ‘Υπό την έπίδρασιν τοϋ φυσικόν τούτον αισθήματος αι 
πλημμελείς τυχόν δφεις τον χαρακτήρος τον άποχωριζομένου έκ τής ζωής λησμονούν-^ 
ται, αί άγαθαί μόνον ιδιότητες αν τοϋ κρίνονται καί πάντως συμφωνοϋοι έν τή αγαθή 
εκτιμήσει καί έν τή αγάπη π ροζ την εκλιποϋσαν προσωπικότητα.

‘Οφείλομεν άραγε ν’ άποδώσωμεν εις τοιαΰτην τινά άνϋρωπίνην αδυναμίαν, την άγα&ην 
σκέψιν και την γενικήν σνμπά&ειαν, τήν όποιαν έξήγειρε παρά τή κοινωνία ημών ή 
απώλεια διαπρεπούς λειτουρ-

»ιώ
1? -

:οαίνι

ου, η

τούς άλλου; ©άρον 
τών άνδρών, οί 
'/ήν, τού Κόρα η9 τού Biiufia 
’Αύωπίον, οϊτινες διά τήν αγνή 
τήν προσήλωσιν είς τά; παραδόσε 
υπήρξαν ώσεί αγάλματα καί τύτ 
κήν όλως στοργήν ήσΟάνετο π;ο·. 
τον καί όωμαντικδν επί τού Ταϋγ; 
κατά τδ θέρο; έπεσκέπτετο καί

Τοιούτο; δ άνήρ, οστις είς ηλικίαν 
£·; του; πόδα; τού Θεού, καί οστι; 
χαί τριών θυγατέρων του, ώ; καί 
καί αμερίμνω; περί τά γόνατα τού 
Έκλείπων, προεκάλεσε δάκρυα 
πάντοτε εις τήν μνήμην ό'λιυν, μαθητών, 
κάμύι;, ήτι; διήλΟε διά τού κόσμου το

ρς υπεστη 
καλλίστην συλλογήν Λα- . — . .

·.· , · , -:ςε ου; αγώνάς του. 
τώήνοιξε τδν τάφον, 
α Λ λ ά καί πνε ύ ματο ς 
λεπτότατα εύφυολο- 

καί τού Χάΐνε, 
καί τά όποια δέν 

1 παντός τδν διέ- 
νά μάΟη δ κόσμο; 

του ήτο παροίμιώ- 
•δν επλησίασε, νά μή κατα- 
) τδ φως, τδ όποιον τδν 

.; άπέπνεε, μίαν 
, αδιάφορο; πρδς 

αόρατον διά 
απδ τήν χορείαν 
μετ’ αύτήν επο- 
Ίωάννον9 τού 
ιλοπατρίαν των, 
|νικής παιδείας, 
ρους. Έςαιρετι- 

τδ ώραιότα- 
δπερ τακτικά 
μέρους όλων, 

ο πνεύμά του 
ιντων ες υιών 

ήτι; επαιζεν άοελώς 
εμειδια καί έδάκρυεν. 
και Οανων παραμένη 

φίλων, ώ; μία ακηλίδωτο; 
του χύνουσα λευκόν οώς.

ει/εν εκοωσ.

.. τον 
πάππου, 
αγάπη;

A

γον τής Θέμιδος καί διαπρε
πούς καί αγαθόν πολίτου, ή 
απώλεια τον 4Jadi2*Hotf 
X. ’ Ροντήοη :

'Οφείλομεν άρά γε νά νπο- 
θ έσω μεν δτι νπό τό βαρύ 
πλήγμα τον θανάτου κατα- 
πλαγέντες, παρεβλέψαμεν τά 
τυχόν σκοτεινά σημεία τον 
βίου τον μεταστάντος — σκο
τεινιά σημεία αναπόσπαστα 
άλλως άπό τοϋ βίου παντός 
άνθρωπον διότι «ονκεότιν 
άνθρωπος <>ς ζήόεται 
ν.αι οΰτ^ζ άιιαρτήόει—καί 
προσέσγομεν δήθεν τόν νουν 
μόνον πρός τάς φωτεινας 
ακτίνας, αί όποΐαι άποτελοϋσι 
τήν καλλιτέραν σύστασιν τοϋ 
χαρακτήρος τοϋ έντιμου άν- 
δρός ;

Ονχί βεβαίως- Χωρίς να 
εΐπωμεν, ότι δνναταί τις ν* 
•άπαλλαγή τής έπιδράσεως 
τής πρός τούς θανόντας συμ
πάθειας, Ύυναϊσθανόμεθα δ- 
μο^ς δτι ή γενική προς τόν 
Βαόίλειον X. ’Ροντίιρην συμπάθεια έπί τή τελευτή του,ην άπόρροια ειλικρινούς 
έκτιμήσεως τών άρετών αντον καί αληθούς άγάπης προς τας πολυτίμους και σπανία-. 
ύν τή κοινωνία ημών ιδιότητας τοϋ χαρακτήρος του.

‘Ο Βαόίλείος X. 'Ροντήρης κατήλθεν είς τήν τελευταίαν αντοϋ κατοικίαν έν 
σεμνή πομπή, εν μέσω άληδονς πένδονς τών προσηκόντων αΰττή, τών συναδέλφων συλ- 
λειτουογών έν τή απονομή τοϋ δικαίου, τών γνοτρίμων αυτοί εκ τής εκλεκτότερος μερί
δας τήςΆδηναϊν-ής κοινωνίας, ονχί διότι πλούτος τυχόν καί δύναμις εί'λκυε τους προσ- 
δραμόντας, ονχί διότι λάμφις καί χλιδή έσυρε τους περιέργους, ονχι διότι τυπική κοι
νωνική νποχρέωσις επέβαλε τήν ιίκολουδίαν τον μεταστάντος εις τόν τοπον τή·, τε
λευταίας αντον (ίναπανσεα)ς διΐι τι>ν αίο'τνιον αντον ι'ιποχοιρισμόν, αλλα διότι παντες 
ήοδάνοντο, οτι έν ττρ Βαάιλείω Τοντήρη έκηδννετο ανι'ιρ, τον οποίου ό βίος ζη- 
λαιτόιν πρόκειται παράδειγμα αστικών καί δημοσίων αρετών.

'() Βασίλειος X. ’Ροντήρης έγεννήδη έν Πλατάνια τής Νανπακτίας, εν τή 
κιρμοπόλει δηλαδΐ) έκείνη, τής οποίας κατά τήν παράδοοιν πρώτοι οίκιοται υπήρξαν 
ή οικογένεια ’Ροντήρη μετά ταιν Καραγιωργαιων και ή όποια, καιπερ μή πρωτεύ
ουσα τής έπαρχίας, κατέχει δμοις καί νυν ετι, οποις κατείχε καί πρότερον, τά σκήπ
τρα τής διακρίσεως διά τήν ευφυΐαν τιΐιν τέκνων αότής, διά τήν μόρφωσα· αντοεν τήν

% ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ X- ΡΟΝΤΗΡΗΣ #
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πνευματικήν καί διά τήν δυναμιν αυτών την υλικήν. Άλλως τε είναι άξιου σημειώ- 
σεως, οτι αί πρώτοι οΐκογένειαι τής Ναυπακτίας—ώς παρατηρεΐται καί έν 
αλλαις επαρχιαις—-κατάγονται εκτός τής Ναυπάκτου. Τούτο συνέβη, διότι κατά τού; 
μάκρους αιώνας τής ξένη; δεσποτείας Τούρκων τε καί Ενετών, ή Ναύπακτος καί διά 
την εξοχον αυτής στρατηγικήν θέσιν, ώς κείμενη κατά την είσοδον τον Κορινθιακού 
κολπον καί κατά τό σπουδαιότερου σημείου επικοινωνίας τής Στερεός πρός τήν 
ΠεΜπο,τησο,· καί διά τήν γονιμότητα τών πέριξ γαιών αυτής έθεωρεΐτο ώς άρμοδία 
„ ρπ είκ™Μτασεως τών κατακτητών. Αί οΐκογένειαι λοιπόν τής Ναυπακτίας, οσαι 
ηθελονη ήδυναντο να εξασκώσι βίου υπό τινα έποψιν καί κατά τό δυνατόν άπηλλαγ- 
μενον εκ τής καθημερινής πρός τού; κατακτητά; ταπεινώσεως, έμεναν εκτός τής 

αυπακτου ανα τά ορεινά χωρία, τ ’ απρόσιτα οπωσδήποτε εις τήν θρασείαν τον 
δεσπότου αυθαιρεσίαν.Ή οικογένεια ‘Ροντήρη καί πρό τού άγώνος κατεΐχεν νπέρο- 
χον θεσιν, και κατα τον άγώνα διεκρίθη διά τά; υπέρ τον κοινού αγαθού υπηρεσίας "καί 
,ηΟ'αΐ.ηντ/>ς· Τά εΓίς οικογένειας ναύτης δέν έπεξήτησαν τιμάς καί διακρίσεις.

. ς δ είναι γνωστόν, ο τρόπος, καθ’ δν έγράφη ή ιστορία παρ’ ήμΐν καί καθ’ δν 
ί’"'εεθ' ”αρ ’//">’ ή αναγνωρισις τής έκπληρώσεω; τού καθήκοντος, δέν εξασφαλίζει 
βεβαίως την δικαιαν καί ειλικρινή έκτίμησιν τών εργασιών τών μετριοφρονώ,· καί άλη-

ΓΟ'’. κα’Nwws εργατών. "Αλλων μέν ασήμαντοι πράξεις ΰψοϋντο εις ηρωισμόν, 
α/.ι.ων δε πολύτιμοι θυσίαι, ουδ’ εμνημονεύθηοαν καν. Έν τούτοι; είναι βέβαιον, ότι 
η οικογένεια Ροντήρη όακρόταο άνέκαθεν, διά τάς ενγενεΐς όρμάς αυτής προς παν 
ο,τι αφόρα εις το αγαθόν τού πλησίον καί τού τόπον, ταΰτόν είπεΐν εις τό άγα- 
' ω· τής πατρίδας. Ό προπάππος αυτόν Νικόλαος 'Ροντήρης, επιλεγόμε
νος Κουτοονίκας, άνήγειρεν ιδία δαπάνη τάν έν Πλατάνφ Ναόν τον 'Αγίου Νικολάου 
κατα το έτος 1742, ή δέ σύζυγος αυτού Άργνρόν 'Ροντήρη ϊδίρ δαπάνη κατε- 
οκευασε το χρυσσΰν και ξυλόγλυπτου τέμπλου τον αυτού ναού κατά τό 1747. Ό 

,OVTOi άνέλαβε τήν δημογεροντίαν τον Πλατάνου κατά τό έτος
llbH διαδεχθείς τόν Ίωάννην Sirfuavnv, <i όποιο; τότε έπανεστάτηοε κατά τών 
Οθωμανών εν συμπράξει μετά τίνος Αουρή έκ Ζηλίστης. Τόν Σιομάνην ό Κοντσο- 

εΡ°ηνησεχρηματικώς. Μετά τόν Νικόλαον Ροντήρην, δημογέρων έγένετο 
ο νιος αυτού Σωτήριος, τηρήσας τό αξίωμα μέχρι τού 1840. Καίτοι όμως έν περιωπή 
διετελει ή οικογένεια αϋτη έπί Τουρκοκρατίας, διότ/, ώς είναι γνωστόν. καί έν τή 
επαρχιρ και ως άποδεικνύουοιν έπίσημοι τίτλοι, έπί Άλή Πασσα ήτον απαλλαγμένη 
απο τής πληρωμής, παντός φόρου καί άπό παντός βάρους, έν τούτοις δεν έδίστασεν, 
ονχι ως επραξαν αλλαι τινες τού τόπον εκείνον οΐκογένειαι περί τό τέλος τον άγιό- ' j
ιος, ότε προφανή, ήτο ή άπόσβεσι; τής Τουρκικής τυραννίας, άλλ' άπ’ άοχής καί έκ 
τών πρώτων δέν έδίσιασε νά ένο,τιοθή τών κηρυγμάτων τής ’Εθνικής Παλιγγενεσίας. 
Ο πατήρ του μεταστάντο; Κίτσος Ροντήρης έν Κωνσταντινουπόλει δ,ατελών χά- 

ριν εμπορίας και κατηχηθείς εις τάς άρχάς τής Φιλικής 'Εταιρείας μετά τον έκεϊ ίε- 
ρεω< ήωνάτ. Ροντήρη (Σακελλαρίον) έπέστρεψεν εις τήν πατρίδα καί είργάσθη 
εκθνμως προς διάδοσιν καί εξέγερση· τών εθνικών αισθημάτων, έφ ’ ώ καί Απόστο
λος^ μετωνομάοθη. Καί ακολούθως δ’ άρξαμένου τον άγώνος, ενεργόν έλαβε μέρος 
υπέρ ενοδώσεως αυτού, μετασχών τής πολιορκίας τής Ναυπάκτου "έπί κεφαλής τών 
Πλατανιωτών καί εις πολλά; άλλα; μάχας παρευρεθείς. Άφθονου δ’ ύπήοξε τό αίμα 
το οποίον εχισεν ή οικογένεια αϋτη υπέρ τής ανεξαρτησίας τον ’Έθνους. Καί πρό 
μεν τής έκρήξεως τής Έπαναστάσεως, έπί τής ηρωικής έποχής τών άρματωλών, ό 
ΔημητριοςΆ. Ροντήρης, οπαδός τον Άνδρούτσου, τραυματισθείς παρά τήν Γα- 
βρολιμνην, άπέθανεν έκ τον τραύματος. Μετά δέ τήν έναρξιν τον άγώνος ό χιλίαρχος 
1 εωργιος Ροντήρης. ό όποιο; διετέλει προηγουμένως εις τήν στρατιωτικήν υπη
ρεσίαν τον Αλή Πασσα καί ό όποιο; μετά πολλών ί·π’αυτόν Πλατανιωτών ήτον εις 
τ^ ί'ε,’εαί0τέ^»’ ίγρασπιστών τού περιφήμον προμαχώνας τών Άτρομήτων, έφρ- 
νενθη εν ^Μεσολογγιω. ’Επίσης έκτελών χρέη χιλιάρχου ό Αναγνώστης ‘Ροντή
ρης, αφ’ ον δίς έπληγώθη παρά τήν "Αμφισσαν και τό Καρπενήσιον, έφονεΰθη 
τ^·ος έν τινι τών παρά τό Αίτωλικιν (Άγιος Νικόλαος) μαχών. ΙΙλήν όμως αυτών 
και άλλοι εκ τής οικογένειας ταύτης έθυσαν τήν ίδιαν ζωήν υπέρ τής εθνικής άπο- 
καταστασεως, πολεμήσαντες είτε ώς κατώτεροι αξιωματικοί, είτε ώς άπλοι πολεμι- 

οταί. Τοιοντοτοόπως ό πεντηκόνταρχος Ζήόιρος 'Ροντήρης έφονενθη έν τήμάχγ/ 
τής Παληομάνινας υπό τόν στρατηγόν Βέρην, ό πεντηκόνταρχος 1 ιαννικας Αν.. 
‘Ροντήρης έφονενθη έν Μεσολογγίφ καί άλλοι αλλαχού. _

”β·εχα τών μεγάλων ϋπέρ τον άγώνος καί τής ελευθερίας_ αισθημάτων και θυ
σιών τής οικογένειας ‘Ροντήρη ό Καραϊόκάκης διά οτενωτατης προς αυτήν συνε- 
δέετο φιλίας, ώστε ού μόνον παρ’ αυτή κατέλυε κατά πάσαν δια Πλάτανουδιελευοιν του- 
παρ’ή καί ένοσηλεύθη έν άοθενεία αύτοΰ-άλλά καί δια παντοιων τροπών εξεδηλου 
τήν πρός αυτήν έκτίμησιν του: -·Τό σπήτι αυτό, λέγει ο ρεχας της I ον ̂ /.ης στρα
τηλάτης έν ιδιόχειρό, αυτού έγγράφφ, ϋπήρξε πάντοτε εις την δουλενοιν τ0^ Γ^η 

Τρανόν μνημείου τής πρό; τό κοινόν αγαθόν τασεως τής οικογένειας 1 οντηρη 
είναι "καί ή τρίωοος αμαξιτή ΰδός τήν όποιαν, αφειδώς δαπανησας, κατεσκευασεν ο 
’Ιωάννης Ροντήρης μεταξύ Πλατάνων καί Άρτοτίνας έν χώρα τα μα,.ιστα ορεινή 
καί δυσβάτω έν ή καί βατή μόνον οδός θεωρείται εΰλόγως μέγα τι έργου. _ ·

Ό Βασίλειος ‘Ροντήρης γεννηθείς έν τοϊς κόλποι; οικογένειας θερμόν εχοι- 
οης τό αίσθημα τής πρός τήν πατρίδα καί τό κοινό,· αγαθόν άφοσιώσεως, καθοδη
γηθείς εις τήν έκπλήρωοιν τού καθήκοντος υπό τού παραδείγματος του μεγάλου 
αύτού αδελφού τον ’ΑΟαναόίου X. ‘Ροντήρη, ού άξια θαυμασμού υπήρξε πάν
τοτε ήβαθύνοιακαί ή δ.κανική καί πολιτειολογική μάθησις, άνεπτυχθη αφιερωσας 
εαυτόν εις τήν υπηρεσίαν τού Κράτους καί έτάχθη ώς λειτουργός τής θεμιδος, της 
όποιας τό θειον καί αγνόν πύρ έλαμπε,· αδιάλειπτου παί ακοίμητου έν τή ψυχή αυτόν, 
άιότιό Β. X. ‘Ροντήρης ήτον έκ τών άνδρών τών αισθανόμενων το δίκαιον, ητο δη
λαδή έκ τών άνδρών, ο! όποιοι δ,κάζουσιν ούχί απλώς διά νά έκπληρώσωοι το υπο της 
Πολιτεία; έπιβληθέ,· αυτοί; ώς δικαοταΐ; καθήκον, άλλα και διότι ι/σθανετο την ανάγ
κην ν’ άνεύρη τό δίκαιον καί ν’ άπονείμη έκάστω τό προσήκον, διότι τούτο ητο ον 
μόνον υπηρεσία πρός τήν Πολιτείαν, αλλά καί υπηρεσία προς ψυχικήν αναγκην εμ- 
φντον εν αντω. r rr λ' -

Έν πάση βαθμίδι τής δικαστικής ιεραρχίας, έν η υπηρέτησε και ως Πρωτόδικη, 
καί Πρόεδοος Πρωτοδικών καί ώς Έη έτη; καί ώς Είσαγγελευ; και ως Πρόεδρό, 
■Εφετών "καί ώς Αρεοπαγίτης, τήν αυτήν έπέδειξε πάντοτε αμεταβλήτου αφο
σίωση· πρός τό καθήκον, άφοσίο,οιν πρός τόν νη'ηλόν του 
αυτήν έπέδειξεν άψογου έπίγ,’ωσιν τής μεγάλης του 
ερείσματος καί βάθρου παντός πολιτικού καί κοινωνικού 
" Συμφώνως πρό; τά αισθήματα τή; οικογένειας ε’ι; ήν 

αΰτβί ήν ακμαίος, άδιάπτωτος, ειλικρινή; -------
καθ’ ήμας δέν δύναται νά χωρισθή ό \- ,, - . ,
κών, έθ^ιων τινών καί ιδεών, άνευ τών όποιων δέν μένει είμη ειδωεον τι εθνισμού, 

άνεν elltstQivov? εν
*___ ζ κοινωνία ημών, παρά τη όποια ό ξενισμός το-

Ζίσελαννει άποδιώκων μετά προπηλακισμον παν οτοιχεϊον του 
CO Βαόίλειος 'Ροντήρης διατηρών πάντοτε την εμ- 

f / ν επί ενός άντικειμένον έ^ερμαίνετο 
ν δεν επιτρέπεται αδιαφορία καί απάθεια,

δικαστον προορισμόν, την 
δικαστοΰ αποστολής, ως 

οργανισμού.
άνήκεν, ό πατριωτισμός εν 

s καί αναλλοίωτος. *Ην 
Έίλνισμός ήμο)ν κυρίων

κών, εθίμων τινών καί ιδεών, άνεν τών ι-----
άνευ έσωτερικής, άνεν ειλικρινούς έν αύτώ ζωή;· Τοιαύτα δε 
άπαντιΰνται έν τή σνγχρόνορ δυστυχώ; κοινωνία ημών, τι 
σούτον θριαμβευτικοί; ι.. 
έθνικού ημών χαρακτήρο;. 
φυτον τφ άληθεΐ θεμιστοπόλο,, ψυχραιμίαν μόνον 
καί διεγείρετο, έπί τού άντικειμενου εφ ού 
έπί ’Εθνικών δηλαδή ζητημάτων.

Αμφιβάλλομε,·, άν έξ έπαγγέλματος πολιτικό; παρ’ ήμΐν παρηκολούθηοε ποτέ μετά 
τόση; άκριβεία; καί ένδιαφέροντο; τήν έξέλιξιν τού Βουλγαρικού ζητήματος απο των 
ποώτων "αυτού περί σχίσματος φάσεων μέχρι τών σημερινών Βουλγαρικών κακουργη
μάτων, άμφιβάλλομεν δέ αν ήσθάνθη τι; όξύτερο,· έν τή ψυχή αυτού τον αντίκτυπον 
πάσης 'Εθνική; ταπεινώσεως ή άν ποτέ συνέβη ‘Εθνική; τυχόν επιτυχία;. ,

Τό έν τή φυγή τον Β.‘Ροντήρη άκμαΐον αΐο&ημα τον εθνισμόν διετηρηνη αμειω- 
τον καί διότι ή σύντροφο; τού βίου αύτού, θυγάτηο τον ποιητού Χρήότον Παρ 
ιιενίδον, καίτοι μετριοπαθή; έν τή έκφράσει τών αισθημάτων αυτής, εφερεν εν ευ
θυκρισία, ούν τή τελεία μορφώσει τή; συγχρόνου γυναικό;, ζωηροτάτην την προς τα 
πάτρια άγάπην, τονθ’δπερ είναι συμπλήρωμα πάσης άληθούς μορφωσεω;.

Ό Βασίλειος 'Ροντήρης, βιώσα; έν παραδειγματική τάξει, άπολαυων πλή
ρους υγεία; καί ίσχνροτάτης κράοεως, δυνατοί τι; νά εΐπη, οτι παραδόξως και προω-

*'Ελλην άλη^ηζ· Διότι 
τινών /αρακτηριοτι·

νεκρό, εΐ'διολα ον/να 
·, παρά τϊ] όποια ό ξενιομος το-
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ρως λίαν προσεβλήθη ύ,πό φοβερού καί άνιάτου νοσήματος, ένώ πάντες ποοέβλεπον 
και προοιωνίζω· αυτή) μακρόζατον καί θαλερώτατον γήρας, άντάξιω· τής έγκρατείας 
και σωφροσύνης τον βίου αύτοΰ. Αυστυχώς ή ύη.ηλή’ δρΰς, ϋπονομευθεϊσα ύπό άθλιου 
άρτοςκατεπεσε, και ζών καί ακμαίου παράδειγμα αρετής, μορφύσεως καί πατοιω- 
τιομον εξελιπεν εκ τον μέσον ήμώυ έν εποχή, καθ’ ήν εις τοσοΰτον ευρίσκεται κλο- 
νιομον παν ελατηριον ήϋικής παρ* ήμΐν δράσεως.

Τών όποΙ,'η' "ήρεμος, ό τής εργασίας καί μόνης βίος 
f's7·1’1 ™aaf ·*ΰΚτα^ ^οιντονικάς, ώστε ή αναγραφή αυτών ον μόνοι· ν’ 

/XWc “J7O^C"’·» »α< νά καθίσταται υπόδειγμα τοΐς έπιζώαιν. Είναι
” ---- ° κι'κλος νών άνδρών εκείνων, των όσημέραι έκλειπάντων, οί όποιοι διά

τολμηρας πρωτοβουλίας καί εξαιρετικής νοημοσύνης, τόσον εύδοκίμως άντηγωνίσθη- 
σαν απανταχού τής γης εις τό εμπόρων καί τάς συναφείς αΐτώ πλουτοδότιδας 
επιχειρήσεις, και πλούτον έκ τής έντιμον δράσεως καί έργασίας αυτών συγκομίσαν- 

r", iA’"’ νίς τήν έλευθέραν πατρίδα των, όπως άπολαύσωσιν
υπο τον γλυκόν αυτής ουρανόν τ’ αγαθά δημιουργήματα πολυετών μόχθων καί πολι- 
πλάγκτου βίου, καί δώοωοι νέαν ρώμην εις τήν οικονομικήν τής ήμετέοας πατρίδας 
ζωήν. Και εις την εκλεκτήν αυτήν γενεάν τήν πολλαχώς προικίσασαν τό ’’Εθνος ήμών 
δια των χρησίμων εκείνων φώτων, ίίτινα εις τήν νεωτέραν εκπολιτιστικήν αυτού άνά- 
πλασιν συνέτειναν μεγάλως, τάσσεται πολυτίμως 4 Νικόλαος Ιίαλαράοης, ου ή 
φιλοπρόοδος άνάμιξις καί ή φιλόπολις συμμετοχή διετέθη αείποτε έπ’'άγα»ώ τής 
προαγωγής και τής πρώτης προόδου τής κοινωνίας ήμών.

I εινηθεις εν Συρφείδε τούς εκ Χίου χρηστοτάτονς γονείς αυτού έκπατρισθέν- 
τας κατα την εποχήν τής Έπαναστάσεως καί τών φρικωδών σφαγών της. Έν Σύοω 
επιμελέστατα διήκουσε τάς Γυμνασιακός αύτοΰ σπουδάς, οτ’ είχε τό ατύχημα νά χάση 
απο τής παιδικής αυτού ηλικίας τόν πατέρα του, λίαν επιτυχώς σννεογαζύμενον αϊ
τό», εις το έμπορων μετά τοϋ γυναικαδέλφου αυτού Δ. Βαφιαδάκη. Καί μετά 
την τελευτήν δμως τού πατρός αύτοΰ, παθών ολως ανεξάρτητον εργασίαν καί θέλων "όνος 
και δια των ίδιων αυτού δυνάμεων ν’άναφανή, παρ’ ολας τάς προτροπάς τών συ-- 
γενων του και τας μεγάλος δυσχέρειας ακόμη, ας τω παρενέβαλλαν, 'όπως μή έκτε- 

. Λεση την άπόφασίν του ταύτην, άπήλθεν, άνευ ουδεμιάς άντιλήφεως ή προστασίας, άλλά 
πληρης σθένους και αντοπεποιθήσεως, εις Γαλάζιου τής 'Ρουμανίας, ένθα αποδοθείς 
θαρραλεως εις την θεραπείαν τον κερδώου Έρμου, δεν έβράδυνε διά τής φιλοπονίας 
και τής εξαιρετικής αύτοΰ νοημοσύνης, ν’ άναδείξη τόν οίκον καί τ’ όνομα αυτού 
τετιμημενον καί σεβαστόν. Αξιοθαύμαστος καί ακαταπόνητος ένεργητικότης, άληθής 
φρονιμοτης και αφοσιωσις πρός τό έργον του, ταχέως επέστεψαν διά πλήθους επιτυχίας 
την αυτόθι δρασιν τοϋ Ν. Καλαράρη. ένωρίτατα μεταξύ όλων τών έν 'Ρονιιανία 
εμπορευόμενων, άναδειχθέιτος καί επιτυχέστατα συνεχίζοντος τάς δλως μεμετοημένας 
και συνετός αυτού έμπορικάς επιχειρήσεις, έν αίς διέλαμπε πάντοτε ό πόθος τού καλού 
οτεφανονμενοζ νπο τής τιμιωτέρας εργασίας.

Έν τή ξένη διαβιών ό Ν. Καλαράρης, δεν έθαψεν έν τ,ή γενναία φυγή του τά 
αισθήματα και τον έρωτα, δν ένέπνενοεν εις αυτόν άπό τά πρώτα βήματα τής ζωής τον, 
η προς την πατρίδα προσήλωσις καί αγάπη, άλλά πάντοτε ποικιλοτρόπως καί άνευ 
του συνήθους παρ’ ήμΐν θορύβου, συνέτρεχε καί εύηργέτει πρακτικώτατα τά άτομα 
μονον, οσάκις εγνωριζεν οτι διά τής ποός τό άτομον ευεργεσίας, πληθύνεται ή φά- 
λαγς των υποσχόμενων τι έν σννόλω υπέρ τής πατρίδας, υπέρ τής κοινωνίας, νπ'εο 
της οικογένειας, και αείποτε συνεισέφερει· εις άπάσας τάς κατά καιοούς παρουσια- 
σθεισας αναγκας τού Εθνους, πολύ πλειόΑρα, τών άλλων έν 'Ρουμανία 'Ελλήνων 
και δη των πολύ ευπορωτέρων αύτοΰ. Εις τάς έκεΐ Σχολάς καί τά Κοινοτικά κατα
στήματα πλέω- η απας εχορήγησε γενναίου αρωγήν, ουδείς δε θά λησιιονήοη τήν με- 
γαλην φιλοπατρίαν τοΰ άνδρός καί τόν έιθουσιασμόν, δοτις περί τό άνομό τον άνε- 
πτνχθη, καθώς και την πατριωτικήν συγκίνηση·, ήτις σννεκλόνισε τάς καρδιάς τών

—604

παραστάντων πρωίαν τινά τοΰ 1878 έν Βραΐλα, καθ ην ώραν μεστρ απεί?°1' 
καί ακράτητου άγαλλιάσεως άπήρε τό ιδιόκτητόν τον ατμοπλοιον «Δνο ΦΙΛΟ.» 
κατάμεστου έθελοντών. Ήταν ή μετά τόν ’Ρωσσοτουρκικον πόλεμόν και την συνθη-^ 
κην τοΰ Άγιον Στεφάνου εποχή, μόνος δέ ό Ν. Καλαμάρης, εξ όλων των εκεί 
Ελλήνων, άνέλαβεν έξ άγνοΰ πατριωτικού αισθήματος, να μεταφερη τουςεκ ϊ ου- 
μανίας έθελοντάς διά τήν κατάληψιν τής Θεσσαλίας δωρεάν, και μόνος αυτός παρε-

[ΙΙΚΟΠΑΟΣ KflUflM ΑΡΗΣ
(Κατά πτΰαιάν φωτογραφίαν)

οτε.’ £<ς αυτούς τά πάντα, έ>· άγαοτή μετριοφροσύνη άποποιηθεις μετεπειτα και την 
άπωοαήν τοΰ Ελληνικόν παρασήμου διά τήν πατρ.ωτικωτάτην αυτόν υπηρεσίαν τού
την, ήν εύτόλιιως καί διά μεγάλων θυσιών έπετέλεσε, παοα τα ποίκιλα αυτόν εμπο- 
ρ!κά συμφέροντα καί τόν φόβον έκ τής Τουρκίας, όστις τους παντωςενεπνεε, καθό
σον σπουδαιότατοι μετ’ αυτής ουνέδεον τούτους εμπορικά, οχεσεις. Αλλα και ε> Αθη 
υα,ς εις μεταγενεστέρας έποχάς ό χρηστότατος άνηρ απεπο.ηθη την τιμήν ην δ.α τ.μ 
άπονομής τοΰ Έλλην'παρασήμου, έπροθνμοποιεΐτο η ΙΊο/.ιτεια να εκδήλωσή αιτφ,
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θεωρών ανέκαθεν ώς τι πολύ ψηλότερου άφ· Άσω. „■ θεωρείται, ~
κην τούτην διάκριση·.

Ό Ν. Καλαράρης επανελθών είς τάς ‘Αθήνας τώ 1884, ^πρωτοστάτησε καί 
δυναται τις ειπειν, οτι δικαίως κατεριθμήθη είς την πρώτην σειράν τών προοδευτι
κών σκαπανέων, οϊτινες σννέτεινον έξαιρέτως είς τήν καλαισθητικωτέοαν αναβίωσιν 
της πολεως των Αθηνών. Μη άναμιχθείς παντελώς είς τήν πολιτικήν, καίτοι πλει- 
οτακις επεξητηθηεπιμονως ή συνεργασία τον, ούδ’ είς τους οικονομικούς Εκείνους 
συνδυασμούς ,ους άλλοι μετεχειρίσθησαν πρός κερδοσκοπίαν, δέν έμεινε καί Ενταύθα 
αργός, ονδ αδιάφορος πρός τήν άναγεννωμένην οικονομικήν κίνησιν τοΰ τόπου, άπε- 
χθανομενος δε πάντοτε τήν πρός τό θεαθήναι φιλανθρωπίαν, πολλάκις καί τής πείοας 
και του πλούτον αυτόν έκαμε χρήση- πρός Ενίσχυση· κοινωφελών Επιχειρήσεων 'καί 
όντως χρήσιμων σκοπών. Καί άποκομίξων ώς επαθλον τών αγώνων αυτού ό Ν. Κα- 
λαιιαρης τήν δημοσίαν τιμήν, άπέθανεν αίφνης Εν Άθήναις τήν ΙΟην Σεπτεμ
βρίου 1U01 καταλιπωνείς τόν Άριστα μεμορφωμένον υιόν του, τόν έγκριτον νυν πολι- 
τευτην και διαπρεπή φίλον Συνεργάτην τής IIοικίλης Στοάς» κ. Ίωάννην Κα- 
λαίιοοην, r παράδειγμα τών άρετών τον, Εν αίς φωτεινή παραμένει ή κληρονομιά 
στόματός, οπερ περιβάλλει διά τής ειλικρινούς στοργής της ή ήμετέρα κοινωνία ή 
εν τφ προσωπφ τον συμπαθούς Εκείνου συμπολίτου ήμων, οδ ή ενγενής καοδία 
υπήρξε πηγη αληθούς ευπραγίας, άποστερηθεΐσα Ενός τών Εκλεκτοτέοων μελών 'της

Σ Ο I άπδ του βίου τών έκλειψάντων θέλετε νάσυγκομίσητε ύποδείγαατα, 
την ζωήν ύμών παραδειγματίζοντα, άτενίσατε εύλαβώς τήν ίδιάζουσαν 
μορφήν του τετιμημένου αύτού πρεσβύτου. Είργάσθη καί έμόχθησεν ύπέρ 
τής Επιστήμης και την γενναίαν καρδίαν αύτοΰ καί τούς διά παντός 
αποπτάντας ευγενεϊς λογισμούς του διέθεσεν υπέρ τής Πολιτείας, είς 

την πατριοα δ’ ήμών, ένθα πασα αμφίβολος άξια καί σαλευομένη συνείδησις ανευ
ρίσκει υμνητας διά τής εύκολου διασαλπίσεως, ή δέκατάχρησιςτώνμεγαλοόοημόνων 
λόγων αποβαίνει το κοινόν θυμίαμα πρός πασαν μετριότητα καί κυρίως αύτήν, δύσ
κολος είναι ν’ άνευρη τις τούς προσήκοντας χαρακτηρισμούς είς παράστασιν τού 
βίου ανορων αληθώς υπέροχων, οίος ό Διιρήτριος I. Χατζόπονλος, δίχως 
νά ύπολειφθη ότι ελασσόνα τού πραγματικού λ.έγει.

Εζησεν,^οπως εις ολίγους θνητούς δέδοται ύπό τής μοίρας νά ζώσιν είς τούτον 
τον^κοσμον. Εζησε με τήν ίεράν έμπνευσιν, τήν αγίαν άγάπην τής ΓΙατρίδος καί 
μ. .ο ιοανικον αυτό εις τήν ψυχήν καί εις τόν νοΰν ήγωνίσθη παιδιόθεν τόν πολύ
μοχθον αγώνα του βίου, εις ον μετά διακαούς ζήλου καί παραδειγματικής έγκαρτε- 
ρησεως αφιέρωσε την ώραιαν αύτού ζωήν ύπέρ τής ’Επιστήμης' καί τής Κοινω
νίας. Διότι ο Δ. Χατίόπονλος καί ώς επιστήμων καί ώς ιδιώτης ήτον άπό 
.ους σπάνιους εκείνους χαρακτήρας, οί όποιοι δέν γεννώνται άνά πασαν ώραν καί 

ρ^ή^αν σ.ιζμην. Οιος υπήρςεν ως επιστήμων, τοιούτος ήτο καί ώς άνθεωπος. 
Δεν ουναται τις νά χωρίση τούτον εκείνου. Άπό τής πρώτης άρχής του σταδίου 
του_νεανίας ενθουσιώδης, έχων έν αύτώ τό ιερόν τής Επιστήμης’πυρ, άφωσιώθη 

ουλ·'·,’ όπωή χαρπωθή πλούτον καί άποκτήση άξιώματα. άλλ’αγόμενος 
υπο . ής ιοεας να φανή μόνον εν τω κύκλω του ωφέλιμος είς τήν Κοινιυνίαν. Καί 
Ί, φιλάνθρωπος Επιστήμη εν τώ προσώπω αύτού εύρε τόν μάλλον άφοσιωμένον 
αυ. ής ρ ύσ .,ην και αι χιλιάοες τοιν ανθρωπιυν, ούς ώς επιστήμων διέσωσε καί έδώ- 
ρησεν εις αυτους την ζωήν, καί ή παροιμιώδης ειλικρίνεια καί άγαθότη.-, ήτις τόν 
εχαρακ.τηριζε και, οι μεγάλοι πατριωτικοί πόθοι, οϊτινες τόν ένέπνεον, άποοεικνύ- 
ουσι .όν ακηθή επιστήμονα και τόν φιλάνθρωπον άμα, οστις ύψηλοτέραν περί τής 
αποστολής αυτου εχων ιδέαν, δέν έθεώρει τήν Ιατρικήν ώς επάγγελμά βιοποοι- 
στικον μονον. αλλιώς σκοπόν συντελούντα είς τήν εφαρμογήν τών 'ώραιοτέρων 
εκείνων ιοεών. ων δυστυχώς ουχι άφθονα άπομένουσι τά παεαδείγυατα είς τήν 
αοιαπλαστον ακόμη Ελληνικήν Κοινωνίαν.

Γόνος αίας έκ τών άρ/οντικωτέρων οικογενειών τής επαρχίας Καλαβρύτων, 
ών τά μέλη προσήνεγκον Πίστας έκδουλεύσεις πρός τό Έθνος οια τε του πλόυ- 
-ου αύτών καί τών ποικίλων προσωπικών υπηρεσιών των, εγεννηθη εν Κερπινή 
τών Καλαβρύτων κατά τό 1821, δλιγίστας άκριβώς ημέρας πρό τής -5ης Μαρτίου, 
καθ’ ήν ό πάππος αύτού Άνδροντάος μετά τών λοιπών αρχόντων και αρματω- 
λών τής επαρχίας Καλαβρύτων άνύψουν τήν σημαίαν τής απεκευθερωσεως εν 
Άγια Λαύρα Διαφυγών τούς κατά τόν ένδοξον εκεί,ον αγώνα κινόυνους ο Δη-

Φ- δημητριος Ι· ΧΑΤΖΟΓΙΟΥΛΟΣ —

ιιήτρεος I- Χατίόπονλος έν τή ιστορική Μονή του Μεγακου _πη/αιου. -ν.α 
ή οίκογένειά του είχε καταφύγει, καί διδαχθείς τα Εκκηνικα γραμματα παρα 
-ού έπι&ανούς διδασκάλου τού Γένους Koiryu. απεστακη εις Εσπερίαν π.ο, af- 
τίαν σπουδήν τής ’Ιατρικής ’Επιστήμης. Μετά καμπραν πενταετή σπουοην 
άνηγοοεύθη Άοιστούχος Διδακτωρ τού εν ΙΙιζη τής Ιτακιας ακμα,οντοςτο - 
Πα/επιστημίου'καί ίκεΐθεν άπήλθεν είς Παρισιους ένθα, τριετίαν οκοκκτμον 
έν ταΐς αυτόθι Κλινικαίς διανύσας καί μετ απαραμικκου αφοσιωσεω. ..Λ«ο 
ποιήσας τάς σπουδάς αύτού εις την θειαν του Ασκληπιού 'Ί 
τισε!, εαυτόν άξιον. ϊνα τιμήση τήν ’Επιστήμην της Πατριοος αυτου Κα.α ε,ν 
έποχήν έκείνην. καθ’ ήν έκεϊ ή πόλις εμαστι,ετο υπο της χολ.,α., υπη.,-
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παραδειγματική ή εθελοθυσία τοΰ άνδρός, έπιοειξαμένου άξιοθαίμαστον δραστηριό
τητα καί άτρόμητον θάρρος. Τώ 1850 έπανελθών εις τήν Ελλάδα, έγκατέστη χά- 
ριν τών συμπολιτών του καί τής μεγάλης περιουσίας του έν Αϊγίω, έν έτει δέ 
1852 συζευχθείς τήν μονογενή θυγατέρα του προΰχοντος καί επί πλούτω καί εμ
πορία Φημιζόμενου ’Αναγνώστου Άνδρτοποΰλου, όριστικώς άπήλθεν έν Ιΐά- 
τραις τώ 1853, κατά Οερμοτάτην παράκλησιν άριστων έκεΐ οίκων, όπου καί μέ
χρι τής τελευτής αύτοΰ έξήσκησε τό μέγα αύτοΰ έργον μετά μοναδικής έπιτυχίας 
καί έπιστημονικής δεξιότητος. Καί δέν έβράδυνε νά έκτιμηθή ή υπεροχή τοΰ 
Δ. Χατζοπούλου έν Πάτραις, διότι άκριβώς ή ευρυμάθεια καί ή εγκυκλοπαιδική 
αύτοΰ μόρφωσις έθεμελίωσαν τήν έπιστημονικήν αύτοΰ φήμην καί απετέλεσαν 
τήν έπιστημονικήν μορφήν τοΰ Άνδρος, ήτις ύπερέβη τά όρια τής πόλεως, έν ή 
ές άληθοΰς άγάπης, τήν θεραπείαν τής Επιστήμη: καί τήν πεφωτισμένην μελέτην 
ύπέρ αυτής δέν άφήκεν ή μετά τής έσχάτης πνοής.

Τώ 1870 άπήλθεν εις Κωνσταντινούπολή κατά πρόσκλησιν τών έκεΐ συγγε
νών αύτοΰ καί χάριν εύρυτέρας έςασκήσεω τοΰ επαγγέλματος του; Καί έκεΐ πολυ
τίμως έδρασε κατά τήν μεγάλην επιδημίαν τής χολέρας καί άναλαβών ές άλη 
Οοϋς προς τήν αξίαν αύτοΰ έκτιμήσεως μεγάλην δημοσίαν υπηρεσίαν, ήγήθη εύ- 
Οαρσώς τών ίατοών τοΰ Υγειονομείου καί εν μέσω απείρων κινδύνων διεκρίθη 
διά τήν μεγάλην αύτοΰ αύταπάρνησιν καί τήν βαθεΐαν έπιστημονικήν ικανό
τητα. Ό διάθερμος όμως πόθος τοΰ διαπρεπούς επιστήμονος, όπως επανέλθη 
εις τήν πατρίδα του, ήνάγκασεν αύτδν νά καταλίπη περίβλεπτον έν Κωνσταντι
νούπολή: δρασιν καί ζωήν πλήρη άληθοΰς εύδαιμονίας καί μεγαλειτέρων βλέψεων. 
Έκτοτε έν Πάτεαις ό Δ. Χατίόπουλος διεβίωσε διαρκώς, καί ώς επιστήμων 
άνήνθη εις τήν περιωπήν, ήν έτήρησεν άχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ έπισυμβάντος 
έκεΐ τήν 21ην ’Οκτωβρίου τοΰ έτους 1899. Καί ώς μέλος καί Πρόε
δρος τοΰ ’Ιατρικού Συλλόγου, καθ’ ο'ύς χρόνους οΰτος 'έλειτούργει ένδελεχώς, 
ύπεστήριξε διά τών πολλών γνώσεων του πολλάκις επιστημονικά ζητήματα, και 
ώς ιατρός παντού, δπου ή άνθρωπίνη όδυνη τόν εκάλει, παρεσχε τής ’Επιστήμης 
τό βάλσαμον, καί τής βαθυγνώμονος αύτοΰ πείρας τήν πολύτιμον αρωγήν, άνακου- 
φίζων διά τών φώτων τής έπιστημονικής αύτοΰ επιβολής καί επισύρων τάς ευλο
γίας καί τήν γενικήν εύγνωμοσύνην, καί ώς πατήρ ηυτύχησε νά ΐδη περί εαυτόν 
τέκνα διαπρέποντα έν τώ σταδίω αύτών καί απολαύοντα τής αγάπης καί εκτιμή- 
σεως τής Κοινωνίας, έν οΐς ό παρ’ ήμΐν διακεκριμένος άνώτερος αξιωματικός τοϋ 
Πυροβολικού καί προσφιλής φίλος τής * Ποικίλης Στοάς» κ· Ιωάννης Δ. 
Χατζόπουλος.

ΙΙανςοτεινή ειρήνη εις τόν ύπνον του.

Σ. Δ. II. Σ. Ασμένως έναντι δημοσιεύομεν, αντί ιδιαιτέρου ήμών ση
μειώματος διά τόν πατριωτικιότατον καί χρηστότατοι· εκείνον ΙΙολιτευτήν 
"ΟΟωνα 1. Μακουγιάννιιν, τήν ωραιοτάτην Βιογραφικήν μελέτην, ήν διά 
τήν ΙΙοικίλην Στοάν» εϋμενώς έγραψεν ύ κ. Μ. Σακελλαρίου. Τό υπό 
πισαν εποψιν περισπούδαστοι’ τούτο άρόρον τοϋ έν Πάτραις διαπρεπούς 
δημοσιογράφου καί γνωστότατου Κοινωνιολόγου, όπιρ μέ τόσην γλαφυρότητα 
καί αλήθειαν εΐκονίζει τήν ζωήν τοΰ ’ΌΟ. Μακρυγιάννη. ού ό βίος συν
δέεται πολυτίμως μετά τής Ιστορίας τής πόλεως τών Αθηνών, ής ΰπήρξεν 
εις τών κυριωτέρων συντελεστών καί παράγων ισχυρός, αποτελεί έν ταΰτφ 
καί εξαίρετοι' με/.έτημα. άξιον ίδιαζούσης σημασίας καί άναγνιϋσεως.
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- Γ-ΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ή φυσιογνωμία δεν ήτον ex των σννη&ων. 
ΟΟ Όλος τον δ βίος συνδέεται ατενώς προς την πολιτικήν τοϋ 'Έθνους κατα- 

οτααιν. "Εδράστε ύπδ δύω Βασιλείας καί ένεφανίσθη επι τής πολίτικη, 
σκηνής νπο δύω αντιθέτους μορφάς

Ί

1

»<© ΟΘΩΝ I. ΜΑΚΡΪΓΙΑΝΝΗΣ Co>>

Έπ'ι τής Βασιλείας τοϋ Όθωνος εκπροσωπεί τήν άντίδρασιν, τήν ίίρνησιν, την 
ai'CLTOOJlflV. EJlClVdOTdTljs · t _ f z,-...

Έπί τής Βασιλείας τον Γεωργίου τδ έργον τον η το θετικόν, δημιουργικόν, 
τηρητιχόν. 'Υπήρξε Βουλευτής, Πολιτευόμενος. =

&ρςενη: ΤΛιχ ^Ραφαηλοβιτς "^Ποικίλη ^τοα,,



Αθηναίων τάς 
του Βασιλέως 
ΰφιστα πολιτι-

’Εγεννήθη εν Ναυπλίω την 1 Μαρτίου 1833 κατά την ακμήν τής ήρωϊκωτέοας 
εποχής και ηνδρώθη κατά την αίσθηματικωτέραν περίοδον τής '"Ελλάδος. Τό Ναυ
πλίου ή το τότε ή πρωτεύουσα του νέου Βασιλείου, και εκεί είχε συρρεύσει όλη ή 
πολιτική καί στρατιωτική γενεά τών γιγάντων, ή όποια εθραυσε τήν ’Οθωμανικήν 
δυναμιν καί έδημιούργησε τό ‘Ελληνικόν Βασίλειον. Εις τήν έπίδρασιν τού έξοχου 
αυτού περιβάλλοντος οφείλεται ή άγνότης τών αισθημάτων, τά όποια έξεδήλωσεν εν 
τε τω Ιδιωτικφ. καί τω πολιτικω του βίω. "Ολοι οί πολιτικοί καί κοινωνικοί οροί 
υπό τούς οποίους είδε τό φώς, τω διήνοιγον λαμπρόν τό στάδιον τής πολιτικής ζωής. 
‘Ο πατήρ του,ό Στρατηγός I. Μακρνγίάννηζ, ήτον ό απαράμιλλος ήρως τών κοι
λάδά τού Άργους με τήν έκτακτον αυτού στρατηγικήν ιδιοφυίαν καί γενναιότητα 
καί με τήν θαυμασίαν του τόλμην εντός τού βράχου τής Άκροπόλεως ’Αθηνών κατά 
τήν υπό τών Τούρκων πολιορκίαν αυτής. Ήμήτηρ του, ή Αικατερίνη Σκονζέ, ώς 
έκ τής λαμπρότητας τού γένους, τω έξησφάλιζε τών συμπολιτών της 
συμπάθειας. Αυτός ό "Οθων ήτον ό πρώτος καί ό μόνος βαπτιστικός 
"Οθωνος. ‘Σπό τοιούτους λαμπρούς οιωνούς ταχέως θά κατέκτα τά ύφιστα πολιτι
κά αξιώματα. *Αλλ* άλλαι πολιτικοί περιστάσεις τόν παρηκολούθησαν δυομενώς ευθύς 
άπό τής πρώτης χαραυγής τού εφηβικού του σταδίου.

Ο Πατήρ του μέ φρόνημα γενναίου, με θέλησιν άκαμπτου καί με φλέγουσαν φι
λοπατρίαν, εύρέθη πάντοτε εις πλήρη ιιντίθεσιν πρός τό πολιτικόν σύστημα τής 
Βαυαροκρατίας. Τό "Εθνος άπήτει έπιμόνιρς παρά τού Βασιλέως "Οθωνος θεσμούς 
συνταγματικούς, τούς οποίους ό Ήγεμών άπώθει μετ* ίσης καρτερικότητας. ‘Ο 
Στρατηγός Μακρνγίάννης ητο Συνταγματικός. Διά της ωραίας καί επιβλητικής του 
μορφής, διά τής λάμφεως τών ηρωικών του κατορθωμάτων, ένήσκει έπί τού πνεύ
ματος τών Αθηναίων καί τών συγχρόνων του πολιτικών καί στρατιωτικού’ άνδρών 
επιρροήν ισχυρόν. Αυτός ύπήρξεν ή φνχή καί τό κέντρου όλων τών οπαδών τών 
συνταγματικών ελευθεριών. Διότι κατά την εποχήν εκείνην, καθ* ήν ή νεαρά Βασιλεία 
έστηρίζετο έπί τής Βαυαρικής λόγχης καί συνεκέντρου δυναμιν απεριόριστον, άπητεϊτο 
άνήρ τόλμης καί δράσεως.

Καί ό στρατηγός Μακρνγίάννης ήτο τό κατ* εξοχήν τέκνον τής τόλμης καί τής 
δράσεως.

Διά τής συνεργασίας του μετά τού στρατηγού Δ. Καλλέργίι παρεσκεύασε τήν 
πολιτικήν μεταβολήν τής Γ' Σεπτεμβρίου τού 1844 καί άφήρπασε παρά τόν Βασί
λειος τόν Συνταγματικόν Χάρτην. Τό πολιτικόν τούτο γεγονός έπέδραοε δυσμενώς έπί 
τού πολιτικού μέλλοντος του “Οθωνος Μακρνγίάννη. "Ολοι οί ευμενείς όροι, 
όποιους 
νωνικη δύναμις καί ή ‘Ηγεμονική του 
Μόλις ηβών ήτο θύμα τής πολιτικής 
στώς πολιτικόν σύστημα. ‘Ο βίος 
διαμάτων τής τύχης καί τών 
πλέον άκόπως καί ελευθέρους. ‘Η οδός τής πολιτικής 
δ*είναι προωρισμένος νά τήν διανύση μέ τού μάρτυρος 
τητα θαυμασίαν.

επι 
τους 

έδημιούργοντ του Πατρός αί πολεμικοί δάφναι, του Μητρικού γένους η κοι- 
βάπτιοις άντεστράφηοαν και άνετράπηοαν. 

του πατρός συγκρούσεως πρός τό τότε κάθε
του εκτυλίσσεται όχι πλέον μετά τών γλυκερών μει- 

ενμενών περιστάσεων, άλλ* έπωδί'νως. Δεν θά βαδίση 
θά τω καταστβ άργαλέα, αυτός 
την αγωνίαν και με καρτέρικό-

4-
Κατα τόν Σεπτέμβριον τού 1844 ήτοι ένδεκαετής, εισήχθη εις τήν Στρατιωτικήν 

τών Ευ ελπίδων Σχολήν ιιετ* άλλων νέων, οΐτινες ώς αυτός, έφερον τά ένδοξα ονό
ματα τής Έπαναστάσειος τού 1821. Άλλ* ή Σχολή ένεκα στάσεως τών μαθητών διε- 
λνθη. Μετά τήν άνασύστασιν αυτής ό "Οθων έξηκολόΨθησε τήν στρατιωτικήν αυτού 
έκπαίδευσιν. Αλλά δέν ήτο πεπρωμένου νά έξέλθη αξιωματικός. ‘Η νεαρά Βασιλεία 
μετά την εγκαθίδρυση· τού Συντάγματος καθιέρωσε προσωπικήν πολιτικήν. Εις τό 
μέτρον τούτο προβαίνουν όλα τά πολιτικά συστήματα, τά όποια δεν εξέρχονται έκ τών 
σπλάγχνων τού "Εθνους, καί δέν είναι αυτά οί δημιουργοί τής έθνικότητος καί τής 
υπάρξεως τών Λαών. Άμα τό Βαυαρικόν σύστημα έβασίσθη έπί εύνοονμένων, αί 
συνέπειαι ήσαν πρόδηλοι. ‘Ο Μακρνγιάννιΐς δέν ηδυνατό νά έχη θέσιν έντός αυτού, 
ως εκ τής καταγωγής του, διότι ό πατήρ του πάντοτε ύπεβλέπετο καί παρηγκωνίζετο

*
υπό τον κρατοννζος συστήματος. Η δράσις τον ευ τφ Στρατω εκρίθη αρα ασύμ
φορος καί επικίνδυνος καί τό 1852, τό τελευταίο)· τής άποφοιτήσεως έτος, άπτ.βάλ- 
λετο τής Σχολής, καθ’ δν χρόνον ό πατήρ εκ τής πολλής δυσμενείας ευεπλέκετο εις 
οκληράυ καί απηνή καταδίωξιυ.

'Ο "Οθων έξηκολούθησε τότε τάς νομικός του σπουδάς εν τω Πανεπιστήμια) ιδιω
τεύω)· καί τών οικιακών τον πραγμάτων επιμελούμενος.

Κατά τό 1858 ήρξατο ή πολιτική άντίδραοις κατά τής δικαστικής πολιτικής τού 
Βασιλέως "Οθωυος. "Ενας οργασμός οξύς έτάρασσε τής νεολαίας τό πνεύμα. Κατα την 
εποχήν εκείνην τήν όξντάτην, τήν πλήρη πολιτικού ενθουσιασμού και αισθημάτων 
γενναίο»·, ή πόλις τών ’Αθηνών ήτο πολιτικόν ηφαίστειου έτοιμον ν’ άναρρίφη τήν 
επαναστατικήν του λάβαν. Νέοι εύτολμοι καί γενναίοι έσχημάτιζου πολίτικος εται- 
οείας καί σννεδέοντο αρρήκτως δι όρκων συνωμοτικών.

Είναι γνωστή ή εποχή τών Χκιαδικών. ’Όλη ή νεότης τών ’Αθηνών έυεφανί- 
οθη δημοσίως φέρουσα φιαθίνσυς πίλους εγχωρίους με ταινίας τοΰ έθνικοΰ χρώματος. 
Τό άτοποι· τούτο γεγονός ήτον ή πρώτη έξωτερίκευσις τοΰ‘Επαναστατικού πνεύματος.

Μεταξύ τών αμείλικτα»· νέων, οΐτινες έπεδίωκον μετά θαυμασίας επιμονής τήν 
πολιτικήν μεταβολήν, ό " Οθων Μα ν.ριγιά ννης είχε πρωτεύουσαν θέσιν.Αί πατρικοί 
εκδουλεύσεις τω παρείχαν δικαιώματα έπί τής πολιτικής δράσεως. Ή πρόσφατος 
τού πατρός καταδίοιξιςτω έγέννων θερμάς συμπάθειας καί τοΰ ήθους ή ευγένεια καί 
τής καρδίας ή εύθετης ένέπνεοι· εις τους ομηλίκους τήν αγάπην καί τήν άφοοίωσιν. 
Τό ευγενές του παράστημα και τής μορφής το κάλλος είχε θαυμαστήν επιβολήν και 
μόνος αυτός μεταξύ τής ζωηρας εκείνης νεότητος εκαλείτο—ό ώοαϊος Έπανα- 
ότάτης*

Τόν ‘Ιανουάριον τοΰ 1862 έξήοτραφει· έν Ναύπλιο) ή λεγομένη Ναυπλιακή Έπα- 
νάστααις. Ή Κνβέρνησις τοΰ ‘Όθωνος, όπως προλάβη τήν γενικήν έκρηξιν έν αυτή 
τή προιτευούοιι προέβη εις τήν σύλληφιν εκείνων, τούς όποιους έθεώρει κορυφαίους 
τής Έπαναοτάοεως. Ό "Οθων Μαν.ονγίάννης συνελήφθη έκ τών πρώτων καί 
έφνλακίοθη μετά τον 'Επαμεινώνδα Δεληγϊώργη, Δ. Καλλιφρονα και άλλων 
πολιτευόμενα»·. Άλλ’άσθενήσας έκ βρογχοπνευμονίας μετηνέχθη υπό φρουράν εις τό 
πολιτικόν Νοσοκιμεϊον ’Ελπίς.

Ή Έπανάσταοις τοΰ Ναυπλίου μετά τρίμηνον άντίστασιν κατεπνίγη έν τώ αϊματι 
καί οί έγκαθειργμένοι πολιτικοί συνωμόται άπηλευθερώθησαν δι’ άμνηστείας, και /ιετ 
αυτών ό "Οθων Μαν.ρνγιάννης.

Άλλ’ α>· ή Έπανάσταοις τοΰ Ναυπλίου κατεστάλη, δέν άνεστάλη δμως καί το 
’Επαναστατικό)· ρεύμα. Βεβαίοες πολτοί τα»· πολιτικών ανδρων περιωριζον την κατα 
τοΰ Βασιλέως "Οθωνος άντίδρασιν εις απλήν τοΰ συστήματος μεταβολήν, εις έπέκτα- 
σιν μόνον τών συνταγματικό»· θεσμό»·. Άλλ’ό ζΟθων Μακρνγιαννιις^ όποτς ο Δε· 
ληγεώργης καί άλλοι όμόφρονες, έθετε πρό αυτού τό ζήτημα ακέραιον.

ι'Ο Βασιλεύς "Οθων καί ή Ελλάς δύνανται νά συνυπάρξουν;»
Καί ή άπάντησις έδίδετο εύκολος. — "Ο/ϊ-
7*ό εγχείρημα άρα τό ώθει μέχρι τώι· άκρο»·. Έν τω επαναστατικό) του πνευματι 

καμμία θέσις δέν υπήρχε πρός συνθηκολόγηση·, ούδείς συμβιβασμός. Έξεπροοώπει 
τήν Έπανάστασιν πλήρη, τελείαν, ριζικήν. Αια τούτο ανεπτνξε δρασιν ακαταγώνιστου. 
Ό ήλιος τής 10 ‘Οκτωβρίου 1862 έδυε καί ή μοιραία νύξ καθ' ήν θά συνετρίβετο 
ένας θρόνος καί θά έξεσχίζετο μία βασιλική πορφύρα έξήπλου έπί τού όρίζοντος τάς 
πτέρυγας αυτής. Πάσα στιγμή ήτο κρίσιμος καί τα πνεύματα πάντων εταλαντευοντο 
μεταξύ τοΰ φόβοι· καί τοΰ δισταγμού. Ό Μακρνγιάννης έστη ατρόμητος, ενώ είχε 
πο/.λάς άφορμάς νά φοβηθή. ΆΙεταξυ το»· πολυαρίθμων συνωμοτικών οίκων ι/ Ευ- 
βέρνησις μόνον τόν οίκον τοΰ Μακρνγιάι νη είχε πεοικυκλώοει διά στρατιωτικής φρου
ράς. Ένας οίκος, οοτις περιείχε)· έντός του τόν στρατηγόν Μα ν.ρνγιαννην. ένα λέοντα, 
ήτον επίφοβος. Ή Κνβέρνησις είχε δίκαιοι·, διότι ήτον ό οίκος τής αποφασιστικοτητος.

Καί τω οντι. Ατάραχος πρό τής στρατιωτικής φρουράς ό ΐ'ίός Μακρυγιαννης 
άνέρριψε τον κύβον καί κατέφερε πρώτος το μοιραίου κτύπημα. Διακόσιοι ανδρες,
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ούς είχε συγκεντρώσει εντός τον οίκον τον άπό την Άκρόπολιν ερριφαν τούς πρώ
τους πυροβολισμούς. 'Ενας αδιάκοπος βόμβος πυροβολισμών έπλήρωσεν αμέσως τόν 
ορίζοντα καί ό επαναστατικός δονισμός έκλόνισεν δλην την πάλιν.

Ό τριακονταετής θρόνος τον Βασιλέως Όθτονος άνετρέπετο διά παντός....
Μοίρα τών ανθρωπίνων πραγμάτων παράδοξος!
'Ο Όθων Μακρνγιάννης ήτον ό πρώτος, ήτο και ό μόνος βαπτιστικός τον 

Βασιλέως Όθωνος. Τόν έβάπτισε μόλις έπάτησε της 'Ελλάδος τό έδαφος. Τόν έκά- 
λεσε διά τον ίδιον τον ονόματος. Το βάπτισμα τον Μακρνγιάννη έθεώρηοεν απαρχήν 
ασφαλείας τοϋ θρόνον, καί ήλπισεν, δτι τό όνομα Όθων θά έγενικεύετο έν 'Ελλάδι !

Άλλ* δ πρώτος βαπτιστικός έρριπτε τόν πρώτον πυροβολισμόν, δστις κατ έθραυε 
τον Άναδόχου τόν χρυσοποίκιλτοι' θρόνον. Τόν θρόνον μόνον, τό Στέμμα δχι. Τό 
Στέμμα τό διέσωσε, καί σήμερον διαφυλάττεται τούτο ακέραιον έν τή οικία τον αδελ
φού τον Χρτιότον Μακρνγιάννη, Συνταγματάρχου τον Μηχανικόν.

'Η μεταπολίτευσις τοϋ *Οκτωβρίον ήνοιγεν οντω τάς πύλας τής πολιτικής είς τόν 
καταδιωκόμενον νέον τοϋ Βασιλέως "Όθωνος.

Μετά τήν κατεδάφιαιν καί τήν ανατροπήν τό πρώτον εργον τών * Επαναστάσεων είναι 
η τάξις, ή συντήρησις. Είναι νόμος απαράβατος, δστις έφ>ηρμόσθη έν τή περιστάσει 
τούτη.

Μετά τήν πρώτην βοήν τον *Επαναστατικού πυροβόλου είοήλασαν έξ Αττικής καί 
Με γαρίδος δύω περίπου χιλιάδες ένοπλων άνδρών, φίλων πολιτικών τον πατρός Μα 
κρνγίαννη πρός ένίσχυσιν τής "Επαναστάσεως. Τοιαϋτα ένοπλα στίφη προσήλθον καί 
είς άλλους αρχηγούς. Τάς δυνάμεις ταύτας έκαστος αυτών έχρησιμοποίησε πρός τή- 
ρησιν τής δημοσίας τάξεως. Άνευ τοϋ μέτρου τούτου ή Επανάστασις θά μετεβάλετο 
είς θέατρον καταστροφής καί ερειπίων.

'Η έπανάστασις έβάδιζε τόν φυσικόν της δρόμον καί τά πολιτικά κόμματα διεμορ- 
φονντο. ΟίΠεδινοί έτάχθηοαν υπό τόν Δ. Βούλγαρην. Οί Όρεινοί, υπό τόν Ναύαρχον 
Κ. Κανάρην.

Ό Όθων Μακρνγιάννης ήκολούθησε τον Δ. Βούλγαρη τήν πολιτικήν μερίδα, 
καί κατά τήν στάσιν τον Φεβρουάριου 1863, τήν οποίαν διενήργησαν οί Όρεινοί πρός 
ανατροπήν τον Βούλγαρη καί κατά τήν εμφύλιον δήξιν τοϋ * Ιουνίου, τήν οποίαν άντ- 
ενήργησαν οί Πεδινοί πρός ανατροπήν τών * Ορεινών, ό Μακρνγιάννης τόν Δ. Βούλ
γαρην ύπεστήριξε. Τό ίδιάζον χαρακτηριστικόν τοϋ γεγονότος τούτου είναι τούτο.

'Όλη ή ’Εθνοφυλακή καί ό * Αρχηγός αυτής 11- Κορωναιος ύπεστήριξαν τούς 
* Ορεινούς.

Ό Μακρνγιάννης Γραμματείς τοϋ Άρχηγοϋ μετά δύω λόχων τοϋ πρώτοι' Τάγμα
τος τής * Εθνοφυλακής, ών τόν ένα διώκει δ άδελφός αύτοΰ θρα<1ύ6ονλθ( 9 νεαρός 
δικηγόρος, ύπεστήριξε τούς Πεδινούς.

Ό κοινοβουλευτικός βίος τοϋ Όθωνος Μακρνγιάννη άρχεται άπό τοϋ 1885, 
δτε διενεργήθησαν αί πρώται βουλευτικοί έκλογαί υπό τήν Βασιλείαν τοϋ Γεωργίου. Κατά 
τόν βουλευτικόν τοϋτον άγώνα έξήλθε νικηφόρους τής κάλπης ύπερτερήσας τόν δεύτε
ρον ύποφήφιον κατά χιλίας φήφους καί καταπαλαίσας τόν Δ· Καλλιφρονάν, 
Ζσ/νρον κομματάρχην σχεδόν μέχοις άποκλεπομοϋ. 'Η πρός αυτόν αγάπη τών έκλογέοιν 
έφθασε μέχρι λατρείας.

"Έκτοτε μέχρι τοϋ 1896 άνεδεικνύετο σχεδόν διαρκώς αντιπρόσωπος τής έπαρχίας 
* Αττικής. 'Η πολιτικέ] του επιρροή είχε ρίζας βαθυτάτας, ώς μαρτυρεί ή τριακον
ταετής εκλογικέ] του ιστορία. Αύτό τοΰτο άποδεικνύουσι καί αί είς τούς πολιτικούς άγώ- 
νας όλίγισται άποτυχίαι του. Κατά τό 1879 διηγωνίσθη μόνος άπέναντι όλων τών πο
λιτικών κομμάτων, συνδυασμών καί τοπικών επιρροών. Άπέτυχε μόνον δΓ είκοσιπέντε 
φήφων. Κατά τήν εκλογήν τοϋ 1885 άντεπάλαισε μόνος έν μέσω τών λυοσωδιος συγ- 
κρουομένων κομμάτων, τών Τρικουπικών καί Ιηληγιαννικών. 'Ηττήθη δΓ εκατόν 
μόνον φήφων J

Άλλά τήν ήτταν έπανώρθωσεν ή επιτυχία τής εκλογής τοϋ 1887, ή τις διεξήχθη 
ούχί έν τή στενή επαρχιακή περιφερεία, άλλά κατά τήν εύρεΐαν, τήν Νομαρχιακήν πε
ριφέρειαν * Αττικής καί Βοιωτίας. Έξελέγη αντιπρόσωπος και υπεστηριξεν εν τή 
Βουλή τήν πολιτικήν *τοϋ X. Τρικούπη.

'Εν τών γνωρισμάτων τής εύγενοϋς του φυχής, ήτον ή ευστάθεια τοϋ πολίτικου του 
χαρακτήρος καί τής γνώμης τό αναλλοίωτου, Τό κόμμα τοϋ Έχαιιείνώνδα Δελη- 
γεώργη κατ* άρχάς μόλις ήρίθμει είς τάς τάξεις του έν τή Βουλή πέντε φήφους, τόν 
Όθωνα, τότν Καΐρην τής "Άνδρου, τόν Γιολδάθην τής Ευρυτανίας, τόν Άναγνω- 
ότόπονλον τής Δωρίδος. Άλλ* δ Όθων Μακρνγιάννης ώς Βουλευτής τών 
Αθηνών προσέδιδε λάμφιν είς τό) κόμμα, τό όποιον κατόπιν διεπλάσθη μέγα κατα 
τό 1872.

'Άμα τω θανάτω ro? Δεληγεώργη toαπεφάσωε τήν έν ΜεοοΙογγίω ταφήν 
τής καρδίας του. Ό Όθων Μακρνγίάννης, ό θ- Κανακάρης Βουλευτής Πα- 
τρών καί τις άλλος έξελέγησαν ώς άντιπρόσωποι συνωδοί καί διερμηνείς τών αισθή
ματα»’ τοϋ κόμματος κατά τήν ίεράν καί συγκινητικήν στιγμήν, καθ' ήν τό χώμα τοϋ 
Μεσολογγίου θά έκάλυπτε τήν καρδίαν τοϋ ρητορικωτέρου άνδρός τής νέας 'Ελλάδος.

'Η μνήμη τοϋ διετηρήθη ζωηρά έν τω πνεύματι καί θερμή έν τή
καρδία τοϋ Όθωνος. Μόλις μετά μίαν δεκαετίαν, τω 1887 ήκολούθησε τό πολιτικόν 
πρόγγραμμα τοϋ Χαριλάου Τρίκούπη μετά τής αύτής πολιτικής εύσταθείας. Μετά 
τόν θάνατόν τον οί πολιτικοί φίλοι τοϋ μεγάλου τούτου άνδρός διειπάσθησαν. Ό Όθων 
έγναίμάτευσεν υπέρ τής ένοισεως υπό ένα αρχηγόν. 3ΑΙλ αποτυχων έν τή γνώμη άπε- 
μακρύνθη. ■j.

Τ·
Ό ’Όθων ήτον τνοταθής. ΆΙΙά δεν ώθει τήν ενοτάθειαν μέχρις εκμηδενίοεο>; τή; 

ηθική; τοϋ χαρακτήρος τον ανεξαρτησίας. Απέναντι τοϋ αρχηγόν ητο μόνον φίλος, 
οπαδός δχι. "Οπως απέναντι των εκλογέων ήτον αρχηγός, χωρίς να ήναι θεράπων μι- 
κροονμφερόντων. Ή γνώμη τοΰ Χαριλάον Τριν.ούπη ήτο σαφής περί τοϋ ΌΟω- 
νος Μαχρυγίάννη, δν ήγάπα καί έθανμαζεν.Ήτον έκ των ολίγων Βονλεντών, οίτι- 
νες δέν διετάρασσον τήν διοίκησιν με απαιτήσεις και αςιωσεις χάριν κομματικής επιρ- 
ρώσεως καί έπί βλάβη τής διοικήσεως. Έφήρμοζε τήν ηθικήν έν τώ κοινοβουλευτισμέ). 
'Ηστάσις αύτη παρέβλαπτε βεβαίως τήν πολιτικήν του δυναμιν, άλλα τον εμεγάλυνε καί 
τόν έλάμπρυνεν έν τή ηθική έκτιμήσει τών ευγενών πνευμάτων. Εις τόν λαμπρόν 
αυτόν χαρακτήρα διέβλεπαν τινες άγερωχύαν καί ήθους υπερηφάνειαν. Πλάνη μεγά
λη. 'Ο "Όθων ουδέ μίαν στιγμήν ήσθάνθη τά μάταια ταϋτα αισθήματα. Ό χαρα- 
κτήρ του διεπλάσθη άφελέστατος καί άπλοϊκώτατος. Άλλόι δέν ήννόει, πώς ήτο δυ
νατόν νά ύπηρετήσΐ] τήν πολιτικήν του δυναμιν δΓ έςευτελισμοϋ και μικροτήτων 
άναρμόστων είς τό πολιτικόν του άξίωμα και ανατρεπτικών τής αληθούς ανθρτοπι- 
νης άξιοπρεπείας.

Τό καθόλου πολιτικόν του φρώ'ημα έφερεν εύγενή εύριότητα καί αλήθειας δριμυ- 
τητα. Καί ό πατήρ του καί αύτος ήρθησαν πάντοτε είς σφαίραν γενικωτεραν, μετ' 
αισθημάτων γενναίων. Καθ'ήν έποχγήν τό επάρατον δόγμα τοϋ αυτοχθονισμού καί 
έτεοοχθονισμοϋ έλυμαίνετο άποτροπαίως τάς ύψηλοτέοας κορυφάς το»· πολιτευόμε
νο»', δ στρατηγός Μακρνγίάννης άντέδρασε κατά τής εθνοφθόρου ταύτης εθνικής 
διχοτομήσεως. Άντέδρασε)· εύτόλμως ύποστηρίξας πολλών ετεροχθόνο»' τήν πολιτικήν 
προαγωγήν. * Αντέδρασε φιλανθρωπικιος ύπογλυκάνας πολλών τήν πικρίαν, τήν όποιαν 
ό άνήκουστος έκεΐνος καταδκογμός διήγειρεν εις την καρδίαν τών ατυχίδν θυμάτων. 
ζΐίά τής διαμαρτυρίας ταύτης διέχεε πλουσίαν τί/ν φυχμκήν μεγαλοπρέπειαν, τήν 
όποιαν τόσο) δαφιλή είκόνιζεν ή έξωτερική λαμπροτης τής μορφής καί τοϋ παραστή
ματος ή θαυμασία επιβολή.

Είς αύτό τό λαμπρόν αίσθημα τοϋ στενού συνδέσμου τονν έσα) καί έξω 'Ελλήνων 
οφείλεται καί τοϋ "Όθωνος ή ορθή αντιληφις περί τής αληθούς θεσεως του Ελλη
νισμού άπέναντι τής 'Ρωσοίας καί τοϋ Πανσλαυισμοϋ. Καθ ην εποχήν το Εκκ/.ησιαστι-



κόν ζήτημα και ό έν Θράκη και Μακεδονία φυλετικός ανταγωνισμός μεταξύ ‘Ελλήνων 
καί Βουλγάρων διήρχοντο λεληδότως τήν πρώτην αυτών περίοδον, ο "Οθων Μα- 
κρνγίάννης ειχεν ώρισμένην καί σαφή γνώμην. Τό ενδιαφέρον του ή το ζωηρόν καί 
ενδελεχές καί απερίφραστο)· έξεδηλοϋτο τό φρόνημά του. Ήτον έκ τών ολίγων, οϊτι- 
νες έβλεπον, ότι ό φυλετικός ανταγωνισμός διενεργεϊται εν Μακεδονία, άλλ* έπί- 
στενεν, ότι ό έχδρός δέν δά κτυπηδή έκεΐ. Θά κτυπηδή έν 'Αδήναις.

9Εν τή πόλει ταύτη διέβλεπεν ό Μακρνγίάννης τόν φοβερουτερον πολέμιον τοϋ‘Ελ
ληνισμού. “Οταν κατά τό 1<972ό'Αλέξανδρος Λνκονργος αρχιεπίσκοπος Σύρου, 
Θεολόγος δεινός καί πρώτος πολέμιος τής Πανσλαυιστικής πολιτικής προσεκαλεΐτο έν 
Κcor)πόλει διά τό Βουλγαρικόν Σχίσμα, ή έν Άδήναις ‘Ρωσσική διπλωματία άντέδρα- 
σε κατά τής αποστολής τον άνδρός μετά λύσσης. *0 Όθων Μακρνγίάννης φί
λος πολιτικός έκ τών οίκειοτάτων τοΰ τότε ΙΙρωδνπονργον Ε. Δεληγεώργη 
ύπεστήριξε μετ* άλλον τήν αποστολήν τον Ανκονργον. ‘Ο Δεληγεώργης 
ούτω κατίσχυσεν όλης τής έν τή ‘Ελληνική Αυλή άντιπράξεως καί ό Λνκονργος 
μετέβη εις Κωνσταντινούπολη. Κατά τό επόμενον έτος έτέρα Σύνοδος τής ‘Ελλάδος 
έξέλεγε Μητροπολίτην *Αδηνών τόν 3Αρχιεπίσκοπον Κέρκυρας Χαριάτην9 φίλον 
τής ‘Ρωσσικής πολιτικής. ‘Ο Μακρνγίάννης είδε τόν κίνδυνον. Προέβη εις πολι
τικήν διαδήλωση. Πλέον τών πεντακισχιλίων πολιτών πολιτικών φίλων καί όμο- 
φρόνων έστησαν πρό τών * Ανακτόρων διαμαρτυρόμενοι. Ή έκλογή τον Χαριάτον 
ήκυρώδη καί ή έν ‘Ελλάδι ‘Ρωσσική πολιτική έλάμβανε καίριον πλήγμα.

3Από τής ιδιωτικής άπόψεως ό νΟδων ήτο άληδές σέμνωμα του οίκου του. Ειλι
κρινής καί δερμός πρός τούς φίλους, ενδύς πρός τους γνωρίμους, χαρίεις έν τή έ π ι- 
κοινωνία καί τή συναναστροφή. ‘Ο πατήρ του άπεβίωσε κατά τό 1864, άλλ*ό3Όδων 
άνεδείχδη προστάτης τής οικογένειας του άπό τον έτους 1852 μετά τήν απηνή τον 
πατρός πολιτικήν καταδίωξη·. Αί σννδήκαι, υπό τάς οποίας εύρέδη, ήδύναντο νά τόν 
ώδήσονν ή εις τήν αδιαφορίαν ή εις τήν έκλυσιν καί τήν άσωτείαν. ‘Ο 3Όδων αντι
μετώπισε τάς περιστάσεις γενναίως. "Έζησεν άμεμπτος, σώφρων, δραστικός.

‘Η αγάπη του πρός τήν μητέρα, τάς άδελφάς, τούς αδελφούς, τάς ανεψιάς, ήτο 
βαδυτάτη καί απεριόριστος, Είχε καρδίαν παιδικήν, άβράν, ένδουσιώδη, πλήρη άφο- 
σιώσεως. ‘II στοργή του δερμή. Ή επαγρύπνησές του ακούραστος καί αδιάλειπτος. 
‘Ο I εώργίος, ό θραόνβονλος9 ό Ιίίτόος9 αδελφοί του έξεπαιδεύδησαν καί 
έχειραγωγήδησαν ύπ3 αύτοΰ. ‘II ’Eoaduin, ή βαόιλική9 αί μόναι άδελφαί τον, 
άπεκατεστάδησαν ύπ3 αύτοΰ. ‘II φύοις τόν άνέδειξεν άδελφόν. 3Αλλ3 αί περιστάσεις 
τόν άινέδειξαν Πατέρα.

Μίτο πλέον ή Πατήρ. Διότι έμεοίμνα ώς Πατήρ καί ήγάπα ιός παϊς.
Καί πράγμα παράδοξον καί πρωτοφανές έν τή ‘Ιστορία τοΰ πολίτικου καί ιδιωτι

κού βίου τών πολιτευομένων.
Μακροχρόνιος πολίτικη καταδίωξις καί πάλη πρός ‘Πγεμόνα άγει πρός καταστροφήν. 
‘Ο 3Όδων έστη εύσταλής.
Τριακονταπενταετής πολιτικός βίος ενεργός δημιουργεί τήν πτωχείαν.
‘Ο 3Όδων παρέδωκεν άλώβητον τήν πατρικήν περιουσίαν εις τούς άδελφούς τον 

καί τάς άδελφάς του.
Μόνον τό γεγονός τοΰτο άρκεΐ νά τ<ρ δημιουργήση ιδίαν δέσιν έν τή διαγραφή τών 

άινδρωπίνιον χαρακ τήρων.

‘Η ήδική δύναμις τής ψυχής ήτο γνώρισμα οικογενειακόν.
II πολιτική τοΰ Πατρός καταδίοίξις έροιψε τήν οικογένειαν εις πλήρη κοινωνικήν 

άπομόνωσιν. Αί ήδικαί πικοίαι είχον πληρώσει τό ποτήρι ον τής ζωής.
Τό έκένωσαν μετά καρτερικότητας μέχρι τρυγάς. Άλλ’ ούδεις γογγυσμός έν τή 

δλίψει έξήλδε τοΰ στήδονς, όπως ούδεις κομπασμός έξήλδε τών χειλέων, όταν ή πο
λιτική δύναμις τούς περιέβαλε μέ τής ευτυχίας τήν λάμψιν. Ήσαν εύγενεΐς έν τή ευ
τυχία. ‘Υψηλοί έν τή άπομονιυσει.

—§'°·—

Τήν αντοχήν τούτην καί εγκράτειαν απέδειξαν καί πρό των φυσικών δυστυ
χημάτων.

Ειδοι· τόν πατέρα των, ένα γίγαντα, εν’άνδρεΐον, κατά τόν προσφυά χαρακτηρι
σμόν τοΰ ιστορικού ΜενδελσώνοςΛ'ήσκοιεα. Είδον τήν μητέρα των, γόνον τοΰ ’Αθη
ναϊκού οίκον Σκονζέ. εφάμιλλου τοϋ Συζύγου κατά τό κάλλος καί το παράστημα θνή- 
σκουσαν. Είδον κατά μικρά χρόνον διαλείμματα τους άδελφούς των, ror Νικόλαον, 
μαθητήν, τον ©ραόύβονλον, δικαστήν διακεκριμένου καί τόν Γεώργιον, έπί χρη- 
σταϊς ταΐς έλπίσι μαθητήν τής Σχολής τών Εύελπίδων, κύπτοντας υπό τό πλήγμα 
μοίρας σκληρός κατά τήν άνθηροτέραν τον βίου ακμήν. Είδον την πτέρυγα τον 
θανάτου πτερνγίζουσαν άπαισίως.

Έκλανσαν τούς θανόντας καί ένεκαρτέρησαν.
Ό Όθων 1. Μακρνγίάννης άπεβίωσε τήν 1S Ίανοναρίον τοϋ έτους 1901 

ζήσας έτη εξήκοντα οκτώ.
Έτάφη τήν 16 ίδιου μηνός μεγαλοπρεπώς παρακολουθοΰντος τοΰ ’Αθηναϊκού 

κόσμον, δν έπί μακρά έτη άντεπροσώπενσεν έν τή Βουλή.
Περίεργον.
Ό Στοατηγός Μακρνγίάννης υπήρξε πολυτεκνώτατος. Δέκα υιούς καί δνοι 

θυγατέρας έφερεν εις φώς. Αυτός ό 'Όθων ήτο τό πέμπτοι· τέκνου έν τή φυσική τής 
γεννήοεως τάξει.

’Αλλ’ ο! απόγονοι τοϋ Στρατηγού υπήρξαν, δσω φιλόπαιδες, τόσοι άπαιδες ή 
όλιγόπαιδες.

Ό “Οθων κατήλθεν εις τόν τάφον άγαμος.
Τί κατέλιπεν όπισθεν του ;
Δύω άδελφάς. Τήν 'Εραόμίαν, χήραν τοΰ πολ-.τευτοΰ Τροιζηνίας Χρηότ. Δον- 

ζίνα" τήν Βαόιλικήν, χήραν τοΰ ιατρού τοϋ Βασιλέως, Γεώργιον Παπαζήόη. 
ΔΓ ’Ελληνικήν χάριν καί πνεύματος ευστροφίαν, ή πρώτη. ‘Αληθής ’Ρωμαία άρι- 
οτοκράτις, ή δεντέρα. Άμφότεραι άπαιδες, έξόχως δέ διακριθεϊσαι έν τή ’Ελληνική 
Κοινωνία έπί παραδειγματική αρετή καί φιλανθρωπία, έθανον τελευταίοι·.

Άφήκε καί ένα άδελφόν. Τόν Χρηότον Μακρνγιάννην, τοϋ
Μηχανικού, αξιωματικόν γενναίοι· καί δόκιμον έκ τής Σχολής τών Ευελπίδων. Η απο- 
θανοΰσα πολυφίλητος σύντροφος τής ζωής του Ελένη, συ^νγος με αίσθημα βαθύ και 
με θερμήν άφοσίωσιν, θυγάτηρ τοϋ ταγματάρχου Βαθιλείον Μαριέλον, έγγονή τοϋ 
ίδρυτοΰ τής αυτονόμου Πολιτείας τής Σάμου καί πρώτον Ήγεμόνος αυτής Λογοθέ- 
τον Ανκονρ"ϊον, άνεφηά τού ’Αρχιεπισκόπου Άλεζάνδρον Λνκονργον,
τφ έγέννησε τέκνα πολλά. Άλλ’ έμειναν δυω. Π Αικατερίνη και η Κλεοτιατρα· 
δύω κόραι νεαρώταται με όλην τήν οικογενειακήν ευμορφίαν καί χάριν καί σεμνότητα, 
νϋν ιός σύζυγοι έγκριτων παρ’ ήμΐν έπιστημόνων τών κ. Γ. Μαλτίζον καί II. ΙΙα- 
νονργια διαπρέπονσαι εις τόν κόσμον τών ’Αθηνών.

Εις τά ποόσωπα ταϋτα περιορίζεται σήμερον έν τών ϊστορικιοτέρων καί έπιφανε- 
οτέοων όνομάτοιν τής νεοιτέοας Ελλάδος.

Μ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΠΗΡΞΛΝ άνορες, οϊτίνεςοίήλΟον ό/ όκληρσν τόν βίαν αυτών εύεργετοΰντες 
:/οντα; άνάγζ.’ην τής αρωγής των, πολυειόώς εργασΟεντες ζαι ριογΟή- 
; ύπές τού αεγαλείου τής πατρίοος των ζαί ταύτα ολως άθορύβως, 
Ε’.οιώςαντες οϋτε βαΟωούς. παράσημα ή συντάξεις, ούτε δημοσίας εζ- 

οςάσε’.ς ευγνωμοσύνης παρά τών ύπ’ αύτων εύεργετηΟεντων.
Τοιούτος υπήρξε ζαί ό Κωνσταντίνος Μαλλιόπονλος οιά τής είζόνος τού 

όποιου ζοσμώμεν τήν ΙΙινακοθήκην τού Έργου ήμών ζαί έν σμιχρώσζ’.αγραφοΰ- 
μεν τόν βίον αύτού. Ό Κωνσταντίνος Μαλλιόπονλος έγεννήΟη χατά τό ‘έτος 
1824 έν τή κωμοπόλε’. Δοβρα τοϋ Ζαγορίου τής εύάνδρου ’Ηπείρου. Έν παιδική 
ήλ’.ζία μόλις δωδεκαετής έγκατέλειψε τάς μητρικάς του περιθάλψεις καί μετεβη
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είς Λαμίαν ένθα δ πατήρ αύτού έμπορεύετο, εκεί δέ κατέγεινεν, δπως μοροώση 
τδ πνεύμα του, λαμβάνων καί τά αναγκαία παρά τού πατρός του διδάγματα 
διά τδ έμπόριον, οπερ προύτίθετο νά εξακολούθηση. Έν νεαρωτάτη ηλικία μό
λις 18 έτών έσχε τδ ατύχημα νά χάση τδν πατέρα αύτού καί μόνος αύτδς μετά 
τού τότε έπίσης έχει νεαρού αδελφού του Άλεξίον έξηκολούθησε τδ έπάγγελμα 
τού πατρός των καί κατόρθωσε χάρις εις τήν τιμιότητα, ικανότητα, δραστηριό
τητα καί ταίς λοιπαίς άρεταίς ύ©’ ων έκοσμείτο ν’ απόκτηση ού -........' “σμικραν πε

ριουσίαν. Έν 
ηλικία 30 έ
τών ένυμ- 
©εύΟη τήν 
έκ τής όνο- 
μαστής ’Η
πειρωτικής 
οικογένειας 
Ζούνη θυγα
τέραν Μαρ
ίαν, ήτις έ
κοσμείτο ύ- 
πδ ζηλευ
τών αρετών 
ώς αληθής 

ρώτισ-

* ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

τών

Τουρκικής δυναστείας, έλαβεν ό άείμνηστος ΜιΐΛΖιόπουλος 
σκοπού τούτου μέρος, καί εγκαταλείύας τάς έμπορικάς αυτού 
δ’.’ ίδιων δαπανών ικανούς ανδρας καί συνενωθείς μετά τού έπί 
φάγου Θεοδώρου Ζάκα συνεπολέμησε μετ’ αυτού καί διεκρίθη εις τάς δοΟείσας μετά 
τών Τούρκων μαχας εν Σπηλαίω Καλαμπάκας, Άγίω Γεωργίω καί λοιπά μ.έονΓ 
όταν δ’ έπαυσεν ή εμπόλεμος κατάστασις, 
του άναπαυμένην ότι έςεπλήρωσε τδ πρός 
Λαμίαν οπού καί πάλιν έξηκολούθησε τό ε| 
νά γείνη ούτε καν μνεία τού ονόματος του

ΊΙπ
σα, άποβιώ- 
σασα τδ έτος 
1889 έν τώ 
τσιολ’.ζί ω 
του Άμ,αρ- 
λάρ.

Έν μέσω 
τών πολυει- 
δών μόχθων 
τού εμπο
ρίου δέν έ
λη σμόνη σε ν 
ούτος τήν 
δούλην αύ- 
τούπατρίδα, 
άλλ* οτε κα
τά τδ έτος 
1854, οί ύ- 
π ό δ ο υ λοι 
λαοί ήΟέλη- 
σαν ν’ άπο- 
σείσωσι τδν 
ζυγόν τής 

νεργδν ύπέρ τού 
φγασίας, (όπλισε 

κληθέντος Τούρκο
ι; τάς δοΟείσας μετά 

Αγίω Γεωργίω καί λοιπά μέρη* 
εν ησυχία καί μέ μόνην τήν συνεΐδησίν 
ήν πατρίδα καθήκον του, έπανήλΟεν εις 
μπορικδν αυτού σταδιον, μή έπιδιώςας 

εις τάς δέλτους τής ιστορίας τής έπο- 

χής εκείνης, αλλά μεΟ’ υπερηφάνειας μόνον φέρων, ώς άτίμητον παράσημον, τήν 
ήν έλαβε πληγήν κατά τήν μάχην τού Σπηλαίου εις τδν αριστερόν βραχίονα. 
"Οτε κατά τδ έτος 1881, θεία συνάρσει, συνετελέσθη ή άπελευθέρωσις τής Θεσ
σαλίας καί μέρους τής ’Ηπείρου, ό Μαλ.λιόπονλ.ος καταβαλων ικανόν μέρος 
τής περιουσίας του, ήγόρασεν έν τή επαρχία Καρδίτσης δύο τσιφλίκια, τό Άμαρ- 
λάρ καί τό Χαίχάλ, καί μεταβάς έκεϊ μετά τήν αγοράν ταύτην αόκνως καί απο- 
κλειστικώς έμερίμνησε διά τήν άποκατάστασιν τής έννόμου τάξεως καί τήνήΟικήν 
μόρφωσιν τών κατοίκων τού δήμου έκείνου. Διά τής γλυκείας δ’ όντως συμ- 
περιοοράς του καί τών συνετών συμβουλών του, κατόρθωσε νά επαναφέρη τήν 
διασαλευθεΐσαν τάξιν καί νά έςαλείψη όλοσχερώς τήν μαστίζουσαν τόν τόπον 
εκείνον ζωοκλοπήν. ΙΙολυειδώς έν ταυτώ καί διά χρηματικών χορηγιών, μακράν πά
σης αισχροκέρδειας, εϋηργέτησε τά πλεΐστα τών χωρίων τών εκεί μερών. Τάς αρε- 
τάς ταύτας άναγνωρίσαντες οί κάτοικοι τού δήμου, εθεώρησαν, καί δικαίως, ότι 
μόνος άρμόζων αύτοϊς αρχών τού δήμου Ταμασίου ήτον ό ΜαλΧιόπονλος καί 
ούτως πανηγυρικώς άνέδειςαν αύτόν τοιούτον εις δύο συνεχείς περιόδους. Τήν 
δρασίν του ώς δημοτικού άρχοντος δέν έτάχθημεν βεβαίως ήμεΐς έν τω στενώ 
τούτω χώρω νά έςάρωμεν, αϋτη κατάδηλος γίγνεται όταν τις ίοη ότι εν τω 
δήμω έκείνω ευρίσκει νΰν σήμερον πολίτας έντιμους, μίαν μόνην μέριμναν έχοντας 
τήν άνάπτυξιν τού τόπου των. τόν πρός τούς νόμους σεβασμόν καί πώς έκαστος 
τούτων νά φανή χρησιμότερος εις τήν πατρίδα του καί τούς συμπολίτας αυτού. 
Τοιαύτα ύποδείγαατα έλαβον άπαντες ώς τετιμημένην κληρονομιάν παρά τοΰ 
Κωνσταντίνον Μα 7.'λιοποι·7.ον, οντινος τήν απώλειαν έν γένει οί κάτοικοι 
τών μερών έκείνων άναπολουσι μέχρι τής εποχής ταύτης.

Τοιούτος ύπήρςεν ό βίος τού άνδρός τούτου, βίος πλήρης άκαταπονήτου δρά
σεως, πάντοτε προθύμου εις αρωγήν τών άναςιοπαθούντων συμπολιτών του, καί 
υπέρ τού μεγαλείου τής πατρίδος του διενεκώς μεριμνήσαντος καί πατριωτικώς 
έργασΟέντος. Άπεβίωσεν έν ΆΟήναις έν ηλικία 77 έτών τήν lnv Μαΐον 1901 
εις τάς άγκάλας τοΰ μόνου υιού αύτού Anjintpiov τού αυτόθι νύν διαπρέποντος 
έπιστήμονος καί πολιτευτού, άνδρός άρτιας μορφώσεως καί άγνοτάτων αισθημά
των, έπωφελώς έν Θεσσαλία συνεχίζοντος ήδη τό φιλάνθρωπον έργον τοΰ πατρός 
αυτού καί πολυειδώς ένισχύοντος πάντα χρήσιμον καί κοινωνικόν σκοπόν.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΟΣ.—Ίδιάζων τοΰ δικαστικού λειτουργήματος χα
ρακτηρισμός είναι δυστυχώς ή έν σιγή καί έν άφανεία ένάσκησις αύτού, εν τή σιγή δε 
ταύτη καί έν τή άφανεία. τή ύπό τής φνσεως αύτής τού πράγματος έπιβαλλομένη, 
ή ιδιοφυία καί ίδιάζουσα άςία διέρχεται πολλάκις άγνωστος τοϊς πολλοϊς, σχεδόν 
όσον καί ή άνικανότης. Σπάνιον δέ ούτως είναι τδ φαινόμενον τής γενικής ανα- 
γνωρίσεως καί διακρίσεως έςόχου δικαστοΰ, ένώ ή κοινότερα εν άλλοις έργοις επι
τυχία κατάδηλον εύΟύς καθίστησι τον έπιτυχόντα, καί διά μυρίων στομάτων ή 
φήμη διασαλπίζει τό όνομα αύτού. πλουσίαν ούτω παρέχουσα τήν ήθικήν καί ύλι- 
κήν άμοιβήν. Αλλά, μίαν έκ τών σπανίων τούτων έςαιρέσεων άπετέλεσεν ό Σω
κράτης Γορτύνιος, διότι άληθώς έλάχισται παρ’ ήμΐν φυσιογνωμία! παρουσιά- 
ζουσι τούς αδρούς καί έν πολλοϊς ιδιορρύθμους χαρακτήρας, ύπό τούς όποιους 
εςεδηλώθη ότε κοινωνικός καί ό δικαστικός αύτού βίος. Άνεγνωρίσθη ώς δια
κεκριμένος δικαστής καί όμοφώνως ύπό παντός τού δικαστικού κόσμου άνιομολο- 
γήθη, ότι εν τω προσώπω αύτού, ή Δικαιοσύνη τού Κράτους άπεστερήθη τού αρί- 
στου τών λειτουργών της.

Έν τή εύάνδρω τής Γορτυνίας χώρα, τή πλαισιούση τήν Ιστορίαν τής Ελλη
νικής Έπαναστάσεως διά τών μεγάλων άνδοαγαθηαάτ ον τών άνδοών εκείνων, οϊ- 
τινες εν τή πρώτη γραμμή τού πατριωτισμού καί τής αυτοθυσίας έν τω ίερώ τής 
’Εθνικής έςεγέρσεως χρόνιο τεθέντες, έπέσυρον τόν θαυμασμόν καί τήν ευγνωμο
σύνην σύμπαντος τοΰ Ελληνισμού, έγεννήθη ύπό έναρέτων καί τά πρώτα φερόν- 
των γονέων κατά τόν μήνα Αύγουστον τοΰ έτους 1837. Οί γεννήτορες αύτού 
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συγκαταριθμούμενοι μεταξύ τών επιζήλων οίκων τής επαρχίας, έφερον εν τώ 
βίω των ώς ίεράν παρακαταθήκην καί άνεκτίμητον κληρονομιάν τόν πρός τήν 
Πατρίδα ’έρωτα, ή ζωή δ’ αύτών δέν ύπήρξε διά τοΰτο άγονος εις αγαστά διδάγ
ματα τοϊς έπιγενομένοις. Τών ναμάτων αύτών ένστερνισθείς ό Σωκράτης Γορ- 
τύνιος, έξεπαιδεύθη άριστα έν Ναυπλίω, καί έν νεαρά ήλικία ερρίφθη εις τόν 
αληθή άγώνα τής ζωής, έν ή ή έκτακτος ευφυΐα καί ή αξιόζηλος αύτοΰ φιλοπονία 
άνέδειξαν αύτόν αντάξιον έν τή σταδιοδρομία έν τή όποια έν τή μετέπειτα δρά
σει του αληθώς έθαυμάσθη. Τό 1859, ή χρονική περίοδος τής Βασιλείας τοΰ 
"Οθωνος παρουσίαζε τά πρώτα σημεία τής επικείμενης πολιτικής θυέλλης, καί ό 
Σ- Γορτύνιος ταχθείς είς τήν χορείαν τών ’Ακαδημαϊκών πολιτών, άπετέλεσε 
διά τής άκαταπονήτου δραστηριότητος καί τής άκατασχέτου φιλοπατρίας του, πυ
ρήνα άναζωπυρήσαντα διηνεκώς τά φλέγόμενα στήθη τής ενθουσιώδους εκείνης 
Πανεπιστημιακής νεότητος. Παρά τήν εΰτολμον όμως ταύτην κατά τήν εποχήν 
εκείνην εργασίαν τοΰ Σ. Γορτυνίου, δέν ύπήρξεν δλιγώτερον σθεναρά καί ακραι
φνής ή πνευματική δράσις αύτοΰ έν τή κονίστρα τού ’Εθνικού άγωνος, δν άλκιμοι 
καί ενθουσιώδεις πατριώται παρεσκεύαζον. Είς τό «Φως» τοΰ εύθαρσοΰς ύπέρ 
τών κοινών παλαιστοΰ, αειμνήστου Σ. Καρύδη, ό Σ. Γορτύνιος συνειργάσθη 
θαρραλέως, καί διά σειράς ωραίων άρθρων ύπηρέτησε τους τότε πόθους τής Πα- 
τρίδος του. Άλκά μετά χρόνον, καθ’ δν τό δαιμόνιον Ήφαίστειον τό ύπό τόν 
θρόνον τοΰ Άνακτος ύποοόσκον καί τάς βάσεις αύτοΰ διασεϊον, έκράτυνε τήν 
απανταχού πεποίθησιν τής επικείμενης αύτού εκρήξεως. οί ώς εκ τοΰ καθήκοντος 
διώκται τών τοιούτων τολμημάτων, άφυπνήσαντες. έπέβαλον χεϊρα σιδηράν επί 
τοΰ τραχήλου αύτών έν οΐς καί τοΰ Σ. Γορτυνίου, έγκαθείρξαντες πάντας έν τώ 
δεσμωτηρίω. Έκεϊθεν οί πολιτικοί ουτοι δεσμώται, ούδόλως πτοηθέντες εκ τής 
αδήλου αύτών τύχης, οϋκ έπαύσαντο έκπέμποντες τούς διά τοΰ καλάμου αύτών 
φλογερούς μύδρους κατά τών ύπαιτίων τής ’Εθνικής κακοδαιμονίας, καθ’ ής ή 
κοινή συνείδησις είχε πλέον έξαναστή. "Οτε δέ, τό μέγα θηρίον τής Λαϊκής παν
τοδυναμίας, ύπό τήν αιγλην άστερόεντος ούρανοΰ καί ύπό τήν μαρμαρυγήν τών 
ουρανίων σωμάτων κατά μήνα ’Οκτώβριον, βρυχώμενον ήγειρε τήν χαίτην αύτού 
καί δι’ ένός λακτίσματος κατεξέσχισε τήν Βασιλικήν άλουργίδα, ούκ επελάθετο 
τών μαρτύρων τών εύγενών ιδεών, άλλά παραλαβόν αύτούς έκ τών φυλακών, ήγαγε 
δαφνοστεφείς παρά τή άρτιπαγεϊ τοΰ Κράτους Κυβερνήσει, ήτις έν τή εκτιμήσει 
τών ’Εθνικών αύτών αγώνων, ήξίωσεν αύτούς πολλών τιμών καί έμπιστευτικών 
αξιωμάτων μέχρι τής έγκαταστάσεως τής νέας Βασιλείας. Είς τήν μεγάλην ψυχήν 
όμως τοΰ Σ. Γορτυνίου ή ανώμαλος πολιτική κατάστασις τής εποχής εκείνης 
ένέσπειρε πλήρη άπογοήτευσιν. καί ήνάγκασεν αύτόν όπως παραιτηθή πάσης 
έπί τώ'1 Δηαοσίων αξιωμάτων βλέΦεως καί τραπή πρός τήν ’Επιστήμην, ούτω δ* 
άρμοδιώτερον έξυπηρετήση τό έθνος αύτοΰ. Καί τώ 1865 άναγορευθείς Διδά- 
κτωρ τής Νομικής, νεώτατος είσήλθεν είς τό Δικαστικόν στάδιον είς δ ύπηρέ- 
τησεν ώς Πρωτόδικης μέχρι τοΰ έτους 1877, οτε προήχθη είς Πρόεδρον τών Πρω
τοδικών καί ώς τοιούτος διέπρεψεν είς τά πλεΐστα τών Πρωτοδικείων τοΰ Κρά
τους καί τελευταΐον έν ΆΟήναις κατά τά έτη 1890—1893.

Ώς Πρόεδρος τών Πρωτοδικών έν ΆΟήναις ό Σ. Γορτύνιος άφήκεν άνεςι- 
τήλου μνήμης εποχήν διά τήν άτεγκτον εύθύτητα καί τήν έκτακτον διοικητικήν 
ικανότητα μεθ’ ής διεχειρίσθη τήν Προεδρικήν εξουσίαν. Ανύψωσε τό γόητρον 
αύτής καί άνεφάνη δντοες αδάμας καί άκεραιότητος καί ηθικής ύπερηφανείας, 
ούδέποτε δέ ό παρ’ ήμΐν επιστημονικός κόσμος θά λησμονήση τήν εξόχως αξιο
πρεπή πολιτείαν τού Σ. Γορτυνίου ώς Προέδρου τών Πρωτοδικών, ούδέ τούς 
έν τώ άξιώματι τούτιο ποικίλους καί συχνούς δικαστικούς θριάμβους τοϋ άνδρός, 
οϊτινες ανεξαιρέτως έφερον τήν σφραγίδα τής κρίσεως, τής δικαιοσύνης, τής ορθό- 
τητος καί τής νομομαθείας. Είς τήν ύψηλήν αύτήν θέσιν άνεφάνη τύπος δικαστι
κής έντιμότητος άλλά καί άβρότητος. "Αψογος ώς δικαστής, άλλά καί ώς άνθρω
πος, ό Σωκράτης Γορτύνιος, ύπήρξεν άληθώς δικαστική ιδιοφυία καί λει
τουργός τής Θέμιδος υπέροχος, διεκρίθη δ’ έν τή δικαστική ύπηρεσία, ής έγένετο 
άληθής ιεροφάντης, διά τής λάμψεως τής πεφωτισμένης διανοίας αύτού, τής παροι-

μιώδους εύθυκρισίας του καί τοΰ όγκου τής παραδειγματικής χρηστότητος αύτοΰ.
Έντεΰθεν τόν Σ. Γορτύνιον, διά τής είκόνος τοΰ όποιου δέν κοσμοίμεν τάς 

Βιογραφικάς αύτοΰ σελίδας, έλλείψει καταλλήλου φωτογραφίας, καίτοι μετέπειτα 
έξελθόντα έκουσίως τής Δικαστικής υπηρεσίας, ή Έλλην. Πολιτεία περιέβαλλε 
διά τοΰ αξιώματος τοΰ Νομάρχου καί έν άνυποκρίτω θλίψει ή παρ’ ήμΐν έκλε- 
κτοτέρα κοινωνία συνώδευσεν είς τόν τάφον, την 18ην Νοεμβρίου τοΰ έτους 
1900, άποδίδουσα οΰτω όφειλομένην τιμήν πρός τόν άριστον έκεΐνον πολίτην, 
ού ή πάλλευκος δικαστική ζωή παρέχει έξαίρετα διδάγματα τής έννοιας τοΰ κα
θήκοντος καί τοΰ ποός τήν πατρίδα αισθήματος.

', παρασχόντων έαυτούς πρότυπον δημοσίων λειτουργών 
>, έν αΐς εύρισκόμεθα κοινωνικαϊς ύπό πασαν έπο- 

ψιν καχεξίαις, είναι σημαντική στέρησις. Τοιούτου σπανίου καί άληθώς 
t δυσαναπληρώτου δημοσίου ύπαλλήλου έσ·

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΒΑΣ *

άπώλεια άνδρών,
καί πολιτών έναρέτων, έν αίς εύρισκόμεθα κοινωνικαϊς υπο πασαν επο- 

1τ·ΪΠ^| ψ* ψιν καχεξίαις, είναι σημαντική στέρησις. Τοιούτου σπανίου καί άληθώς 
δυσαναπληρώτου δημοσίου ύπαλλήλου έστερήθη ή Ελληνική Πολιτεία 

τήν 13ην Φεβρουάριου τοΰ 1911. ‘Υποδειγματικόν ήθικόν δημιούργημα έν τώ 

κόσμω τών ακαμάτων τοΰ καθήκοντος 
μαχητών ό ’Αθανάσιος Λίβας, παρέχει 
άρμονικώτατον δίδαγμα άκάμπτου είς τά 
συμφέροντα τοΰ Έθνους άφοσιώσεως καί 
παλλεύκους ύποθήκας δημοσίας καί προ
σωπικής αρετής, προσωπικής αξίας καί 
παραδειγματικής φιλοπονίας. Γεννηθείς 
έν Άμφια τών Καλαμών τώ 1842, μετά 
λαμπρός έν ΆΟήναις σπουδάς, άς έπιμε- 
λέστατα συνεπλήρωσεν έν Γερμανία, είδι 
κώς έπί έτη άσχοληθείς είς τήν ’Ορυ
κτολογίαν, έπανήλθεν ένταΰθα, οτε ώ.- 
Καθηγητής τών Φυσικών 'Επιστημών,ύπό 
τάς μάλλον εύέλπιδας προσδοκίας, έν άρχή 
ύπηρετήσας,είσήλθε νεώτατος έτι τώ 1883 
ώς Τμηματάρχης έν τώ ‘Υπουργείω τών 
Οικονομικών. Έπί δεκάδας έτών, καθ’ 
άς δεκάδες Πρωθυπουργών καί ‘Υπουργών 
άνήρχοντο κατά διαδοχήν ή έκ περιτροπής 
είς τό ύπατον άξίωμα, ύφ’ δ ύπηρέτει, ώς 
ανώτατος ύπάλληλος, ό ’Α. Λίβας, ούτος 
ύπήρξεν άριστος συνεργάτης έκείνων έν τή 
εκπληρώσει τών καθηκόντων τής δημοσίου 
ύπηρεσίας, πιστότατος σύμβουλος, άγρυ- 
πνότατος ούλαξ τοΰ δημοσίου συμφέρον
τος εν στιγμαΐς ύπερισχύσεως τών κομ
ματικών αξιώσεων τής πολιτικής, καί 
άπαράτρεπτος καί στερρός αποσοβητής, τό 
καθ’ έαυτόν.πόσης άποπείρας είτε κάτωθεν 
κλησιν άπό τοΰ άγαθοΰ τή ύπηρεσία. Φυσική κατάστασι 
λώς πολιτικού βίου, διαμορφόνει καί πα 
καθήκοντος έννοιαν, ήτις, έν τή τ 
πλείστους ώς έπιμονή, ιδιορρυθμία, 
χώς προέρχεται έκ τής έπι ~
καί πρός τάς πολιτικός άρε 
τή τών δημοσίων αύτοΰ καθηκόντων 
θετό τά εαυτού έν τή δημοσία ύπηρεσία
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άνωθεν γινομένης. 
ις, μή π.

.στα άλλως τήν αληθή
• λειοτάτη αύτής λαμπρότη· 
λεπτολογία. ΊΙ δέ παραμόρφωσις 

,κρατούσης πλάνης, καθ’ ήν συνταύτίζονται 
τάς. Ό ’Αθανάσιος Λίβας ήτο πράγματι 

κπληρώσει, διότι έγίνωσκεν, 
νεργών’ ήτο ιδιόρρυθμος.

W Μ

Κ, παήΞκ- 
ιοηγουμενου εντε- 
περί τού δημοσίου 
:ι έκδηλοΰται, είς 

αύτη άτυ- 
αί κοινωνι
επίμονος εν 

οτι δέν διε- 
διότι σύνοι-



δεν εκείνο τδ όποιον εύκόλως δέν εννοείται, δτι δηλαδή ή δημοσία υπηρεσία, 
άνευ Θυσίας αυτής, δέν είναι δυτατδν νά χρησιμεύη πρός ανταλλαγήν φιλοφρονή
σεων καί απόκτησιν χρησίμων φίλων' ήτο καί λεπτολόγος διότι ή ευθυκρισία καί 
ή μακρά πείρα έδίδαςαν αυτόν, ότι ή έξ άκρας έκτίμήσεως, πρός τήν επιστημο
νικήν αύτοΰ διάπλασιν, άνατεθιμένη αύτω υπηρεσία, εις ήν τόσας παρέσχεν 
εκδουλεύσεις, ένείχεν άπειρους καί πολυπληθείς λεπτομέρειας, ών ώς έπί τό πολύ 
καί ή έλαχίστη παραγνώρισις, έπιφέρειτήν αποτυχίαν τοΰ δλου.Έντεΰδεν οϊκειο- 
Θελώς άποσυρΘείς τω 1908 ό Ά. Λίδας, συναπεκόμισεν εις τήν αΐωνίαν αύτοΰ 
γαλήνην, ώς μόνον έπαΘλον τών ευδόκιμων καί άΘορύβων αύτοΰ αγώνων, τό στίλ- 
βον παράσημον τής κοινής τιμής, όπερ δέν απονέμει ή ύπογραφή 'Υπουργού, 
άλλά τής δημοσίας γνώμης ή εύΘύτης καί ό άκριβοδίκαιος αύτής έπαινος.οπερ <

ις καί ό αυτής έπαινος.

φυσιογνωμίας, ή τις
οί εργάται

ΒΑΙΝΕ πρός τήν έκδοσιν ό 1Εος τόμος τής «Ποικίλης Στοάς», 
) ένεκροϋτο διακεκριμένος λειτουργός τής Θέμιδος, ό αρχαιότατος αυτής 

ράπων έν πεντηκονταετεΐ, σχεδόν άδιαλείπτφ ΰπηρεσίτι, ό Ιωάννης 
- ^1 Ιίαλογερόπονλος. Ή καθυστέρησις τοϋ έργου ήμών, δέν ματαιοΐ

διάσωσιν μιας χαρακτηριστικής, συμπαθούς καί πολυτίμου φυσιογνωμίας, ή τις 
μετά πάροδον ικανού χρόνου παραμένει ζωηρά καί άξια έκτίμήσεως. Διότι οί έργαιαι 
τοϋ καθήκοντος μένουν παραδείγματα έοαεί χρηστής πολιτείας, οί εμβριθείς καί δί

καιοι τοϋ Νόμου ερμηνευ
τώ δέν θνήσκουν' ζοϋν έν 
τή σννειδήσει τής κοινω
νίας, ώς προασπισταί τών 
πολιτειακών συμφερόντων,

, ς καί
τών πο- 

οτ' 
9ε- 
Α.
την 
καί

* ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ώς φρουροί τής τιμής 
τής περιουσίας 
λιτών.

Ο ’Ιωάννης Δ. Κα-
λογερόπονλος έγεννή9η 
εις εν χωρίον τής ’Ηλείας,
την Δίβρην, κατά τό έτος 
ακριβώς κατά τό όποιον 
έληγεν ό ύπέρ *Ανεξαρτη- 
σίας άγων. Μετά τάς προ
χείρους διά την έποχήν 
εκείνην σπουδάς, παιδιού 
έτι μετέβη εις την πρω
τεύουσαν, όπως σπουδάση, 
έμέριζε δε κατόπιν τάς Πα
νεπιστημιακός άκροάσ ε ι ς 
μετά τής έπι μόχθου υπη
ρεσίας τον νπογραμματέως 
τών Πρωτοδικών. *Αγχί- 
νους, ενσυνείδητος, φιλό-πονος ταχέως διέδραμε τήν ιεραρχίαν τών Ιικαοτικών εδρών. Πρωτόδικης, Πρόεδρος 

Προιτοδικών, Έφέτης, * Αντεισαγγελείς τοϋ *Αρείου Πάγου, πάντοτε κατέλιπε τάς 
άρίστας τιον άναμνήοεων, όπου καί άν υπηρέτησεν. Ό άείμνηστος Χ· Τρίκονπης, 
ό οξυδερκής εις τήν έκτίμηοιν τών ικανών, διιόρισεν άκοντα τόν Καλογερόπονλον 
ττρ 1875 Νομάρχην *Αργολίδος καί Κορινθίας, ενδιαφερόμενος, όπως αί Βουλευτι
κοί έκλογαί διεξαχθώοιν άμερολήπτως. ’Αλλά ταχέως, περατώσας τήν δυσχερή εν
τολήν, έπανήλθεν οντος εις τήν θέοιν τοϋ Έφέτου έν Άθήναις.

Ή πολιτική εμπάθεια άπεπειράθη νά τόν έκτοπίση έκ τής θέσεως τοϋ Άντεισαγγε- 
λέως τοϋ Άρείου ΙΙάγου μετιι τετραετή υπηρεσίαν, μή όντα άρεστόν εις τους τότε έν 
συναλλαγή διοικοϋντας καί έξαποστείλη εις Παλαιστίνην ώς Γενικόν Πρόξενον" άλλ* 
ό εύθύς καί ότρηρός θεμιστοπόλος, καίτοι έφαίνετο τιμητικωτέρα ή άποστολή, δέν 
εστερξε, παραιτηθείς καί άποχωρήσας τής υπηρεσίας. * Αργότεροι·, θεσμοποιηθέντος 
τοϋ περί Νομικών Συμβούλων Νόμου, έκ τών πρώτων διωρίσθη Νομικός Σύμβου
λος τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών. Ώς τοιοϋτος δ* έπί δωδεκαετίαν νπήρξεν ό 
Κέρβερος τών δικαιωμάτων τοϋ Δημοσίου, μετ ’ άφοσιώσεως προασπίζων τά συμφέ
ροντα αύτοΰ έν τοϊς Αικαστηρίοις. *Επί τετραετίαν ΤΙροήδρευσε τοϋ Νομικού Συμ
βουλίου, αί γνωμοδοτήσεις του δέ, έφ* ών έστηρίζοντο κυρίως αί * Υπουργικοί άποφά- 
οεις, διεκρίνοττο διά τήν σαφή ερμηνείαν τοϋ Νόμου καί τήν διαύγειαν τής κρίσεως. 
Ό Ί· Καλογερόπονλος διετέλεσε κατ* έπανάληψιν Πρόεδρος τοϋ Διαιτητικού δι
καστηρίου τών Δημοσίων Έργων καί Πρόεδρος τιον Συνελεύσεων τοϋ Μετοχικού Τα
μείου τών Πολιτικών 'Υπαλλήλων.Ή Πολιτεία άμείβουσα τάς υπέροχους υπηρεσίας 
του άπένειμεν αντω παράσημα, άπέθανε δέ φέρων, άπό έτών ήδη, τόν Ταξιάρχην 
τοϋ Σωτήρος.

'() Ιωάννης Καλογερόπονλος κατέλαβεν έξέχουσαν θέσιν έν τώ Δικαστικώ 
κόσμω τής άναγεννηθείσης 'Ελλάδος, ή πάροδος δέ τών έτών, ή τις αναγκάζει πολ
λούς νά υπολογίσουν τήν τιμιότητα καί τήν ευθυκρισίαν τών παλαιοτέρων χρόνων, 
άναδεικνύει ετι μάλλον τήν ίδιάζουσαν φυσιογνωμίαν του. Διά τόν I. Καλογερόπον· 
λον δύναται νά λεχθή, ότι δέν άπέθανεν, άλλ* έκοι μ ήθη τόν ύπνον τοϋ Δικαίου.

ΑΡΣ·

ΝΤΟΣ τών ωραίων όρων τής εργασίας τής τιμής καί τοϋ χαΟήχοντος 
) συνοψίζεται ή ζωή τοϋ Δημητρίου Σταματοπούλου, ενός τών χ,ρη· 

οτοτέρων πολιτών τής ήμετέρας κοινωνίας, εις τόν άθόρυβον καί έπιφθο- 
rov βίον τοϋ οποίου διαλάμπει ή ίδιάζουσα εκείνη άρετή ή συναποφέρουσα 

άμέριστον τήν κοινήν ύπόληψιν καί τήν ησυχίαν τής συνειδήσεως. Γόνος τής γνωστής 
έκ Καλαβρύτων οικογένειας Σταματοποΰλων συγγενούς τής τών Φωτήλα καί Οί- 
αονομοπούλων, εις μικράν ηλικίαν άπήλθεν έκεΐθεν, άμα έξέμαθε τά έκεΐ διδα
σκόμενα γράμματα καί ήλθεν εις τάς ’Αθήνας, ένθα έν τω Διδασκαλεία) έτελειοποίησε 
τάς σπουδάς αύτοϋ. Έν τή αρχή τοϋ σταδίου του ύπηρετήσας καί λίαν εύδοκίμως 
άσκήσας τό διδασκαλικόν έπάγγελμα, άπεχώρησε τοϋ κλάδου τούτου άποστερήσας τήν 
έκπαίδευσιν ενός τών πολυτιμωτέρων αυτής θεραπόντων, διδασκάλοί’ πράγματι ελλη
νοπρεπούς, καί είσήλθεν εις τήν Διοικητικήν υπηρεσίαν, έν ή όλοηώχως άφιερώθη, 
προαχθείς ταχέως καί αξιωθείς τής ιδιαιτέρας έκτίμήσεως τοϋ έξαιρέτως άγαπήσαν- 
τος αυτόν καί άναγνοίρίσαντος τήν άληθή αύτοϋ ικανότητα Ρήγ» Παλαμήδου. Ό 
Δημήτριος Σταματύπουλος δέν έβράδυνε νά διακριθή μεταξύ τιον τότε δημοσίων 
υπαλλήλων καί ιδία κατά τήν Έπανάστασιν τοϋ 62, ότε Νομαρχεύων έν Καλάμαις, 
δίέπρεφε καί διά τής μεγαλόφρονος καί άρίστης πολιτείας αύτοϋ, ήδυνήθη νά συγ- 
κρατήση τήν ησυχίαν καί τάξιν, τελείως διασαλενθεΐσαν, ένεκα τοϋ μεγάλου έκεΐ 
άλληλοσφάγματος τιον πριότιον οικογενειών τού τόπου. Σειράν πλήρη παραδειγματι
κής έργατικότητος καί χρηστότητας άποτελοϋσιν αί έκτοτε δημόσιαι λειτουργίαι τοϋ 
Δ. Σταματοποόλου, ας αείποτε έλάμπρυνεν ή μέχρι ύστάτης πνοής διακρίνασα, 
αύτόν δικαιοσύνη, αύταπάρνησις καί φιλοπατρία. Τύπος άρίστου δημοσίου λειτουρ
γού, σπανίου πατρός καί λαμπρού πολίτου, έξ έκείνων, ούς άτυχώς δέν συναντά τις 
εύχερώς σήμερον, ομιλητής μελίρρυτος, άπό χαρακτήρας χρηστός καί έγκλείων ψυχι
κήν ευγένειαν καί προαίρεσιν εκλεκτήν, εύρίσκετο πάντοτε έν ιδία, ύπ* αύτοϋ δια
πλασθείση σφαίρα αρχών, άς ούδ' έπ* ελάχιστου ένόει νά παραβή, καί άνεμίμνησκεν620 —
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άλλας επογάς του * Εθνικού βίου, δτε την Εθνικήν ψυχή ' εφωταγώγουν άλλαι ιδεαι 
καί την * Εθνικήν καρδίαν εθερμαινον άλλα αισθήματα.

*Επί τή βάσει τοιαυτης των πραγμάτων άντιλήψεως κρίνων τις τόν Δημήτριαν 
Σταματόκουλον, ανευ
ρίσκει αυτόν, ενα των ευ- 
π αγών εκείνων χαρακτή
ρων, ους σφυρηλατεί ά- 
κάμπτους καί υψιτενείς 
τό καθήκον, ενα των σε
μνών εκείνων θεμελίων 
λίθων, οϊτινες συνεχουσι 
μεν στερρώς τό κοινωνι
κόν οικοδόμημα, άλλα δεν 
φαίνονται, δεν θορυβουσι, 
δεν επιδεικνύεται... Ή 
αρετή των τοιουτων άν- 
δρών είναι η μόνη εξάγ
γελος του ηθικού αυτών 
μεγαλείου καί τά έργα 
αυτών, εν οίς γνήσια άπο- 
τυπουται ή σφραγις τής 
συνειδήσεως καί τής ευ- 
θυτητος, παρέχουσι τό 
μέτρου τής ιδίας αυτών 
αξίας.

Τοιουτος αθόρυβος τον 
καθήκοντος εργάτης άνε- 
φάνη ό τήν 14ην * Ιου
νίου 1900 θανώνέν *Αθή- 
),αζςΔτ1μτ1τρ&οςΣταμ<χ- 
τόπουλος. Κατά γράμ
μα άνθρωπος τής καρ
διάς και ενθουσιώδης λά- 
τρις του αγαθού, υπήρξεν 
εκ τών επιζήλων εκεί
να™ παραδειγμάτων άνδρός 
διανοίξαντος στάδιον χρη-

σιμότητος καί ένεργείας εξ ιδίας πρωτοβουλίας, καί ηυτυχηοε νά παραδώση εις την 
Πολιτείαν αξιόλογα τέκνα, τελευταίου άποστερηθέντα καί ανεκτίμητου μητρός, εις ά 
κατέλιπεν ανεπίληπτου οικογενειακόν ονομα καί μνήμην ακηλίδωτου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

I

f7W?;AIAZOYZA φυσιογνωμία, άνήρ ύπέροχος, άποφέρων μεδ’έαυτοΰ τήν γαλήνην 
I αρετής, ήτις ύπήρξε τής ζωής του ό υπογραμμός καί ό γνούμων. Ό

Αλέξανδρος ΜαΟιονδάκης τελείως διακριδείς έν άπασι τοϊς σταδίοις 
-*1- τεΰβίου αύτοΰ, άνεοάνη εις τών αληθών εκείνων δικαστικών καί προξενικών 

αδαμά των, ών την πραγματικήν αξίαν καί επιβολήν δεν δύναται ν’ άρνηδή καί 
αύτή ή μάλιστα λεπτολόγος μεμψιμοιρία. Άνήρ εΰρυτάτου πνεύματος καί όντως 
εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως. έξήσκει απερίγραπτου γοητείαν επί πάντων τών όπως 
δήποτε 
άπώλεσε τόν ευγεν;
από τά εκλεκτό

Έγεννήδη ό 
1838 έκ πα·

,κην αν και
α.

ως. εςήσκει άπερίγρα·
πλησιαζόντων αυτόν, ακριβώς δε διά τού' θανάτου αύτοΰ ή ΙΙατρίς ημών 

■ τόν εύγενέστερον εργάτην του καθήκοντος καί ή Ελληνική Κοινωνία εν 
ιερά μέλη της.
Αλέξανδρος ΜαΟιονδάκης έν Σμύρνη τήν 9ην Μαρτίου τοΰ 

ός Κρητός τοΰ Βασίλειον Μαθιονδάκη καί έκ μητρός ΓΙελοποννη-

σίας. Ό Β. ΜαΟιονδάκης μετέσχε τοΰ υπέρ’Ανεξαρτησίας άγώνος καθ’ άπασαν 
τήν διάρκειαν αύτοΰ, νεώτατος δ’ εγκατασταθείς μικρόν πρό αύτοΰ έν Βλαχία, 
έμυήΟηείς τήν Φιλικόν ’Εταιρείαν υπό τοΰ φίλου του Γρ. Δίκαιον τοΰ ήρω'ί- 
κοΰ Παπαφλέόάα. Διανύσας ό Ά. ΜαΟιονδάκης τάς πρώτας αύτοΰ σπουδάς 
έν τώ Γυμνασίω τής Σύρου, έπεράτωσεν αΰτάς εν Άδήναις, δτε καί άνηγορεύΟη τώ 
1861 Διδάκτωρ τής Νομικής καί αμέσως διωρίσδη Γραμματεΰς τοΰ έν Ίωαννίνοις 
Ιίροξε νείου. ’Εκ τής δέσεως ταύτης απολυθείς, διότι άτόπως κατηγορήΟη ότι μετείχε 
τής κατά τοΰ Βασιλέως Όθωνος συνωμοσίας, άνεχώρησεν έξ Ίωαννίνων καί μή 
δυνάμενος νά επανέλΟη εις τήν ελευΟέραν 'Ελλάδα, άπήλθεν εις Κωνσταντινού
πολή, ένθα έπιτυχέστατα έξήσκησε τό Δικηγορικόν έπάγγελμα. Έπελδοόση; τής 
έκδρονίσεως τοΰ ’Όθωνος, ή ’Επαναστατική Κυβέρνησις διώρισεν αυτόν τόν Όκτώ- 
βριοντοΰ 1862,Γραμ
ματέα Διευδύνοντα 
τό έν Σμύρνη ΙΙροξε- 
νεϊον, δτε μετά τριε
τίαν έκλήδη ώ; Δι
καστής έν Κωνσταν- 
τινουπόλει. Αυτόθι ό
Ά. ΜαΟιονδάκης 
παρέμεινεν επί ολό
κληρον ένδεκαετίαν, 
καθ’ ήν προσήνεγκε 
περιφανείς έκδουλεύ- 
σεις.έπιτελέσας κατά 
τό διάστημα τοΰτο 
καί ποικίλα; άλλα; 
υπηρεσία;, καί αντι- 
πεοσωπεύσαιτήν' Ελ
ληνικήν Πρεσβείαν 
εις διαφόρου. Έπιτρο- 
πά; πρός κανονισμόν 
διεθνών ζητημάτων, 
ών τό σπουδαιότερου 
ήτο τό πάντοτε συζη- 
τούμενον καί πάντοτε 
διατελοΰν άλυτον 
περί τής ίδάγενείας 
τών έν Τουρκία Ελ
λήνων.Τώ1874 κλη
θείς εις ’Αθήνας, είρ- 
γάσδη πεφωτισμένως, 
ώς Εισηγητής ’Επι
τροπής εις τήν σύν
ταξιν σπουδαιοτάτων 
Προξενικών Νομο- 
δίων καίτώ 1875 έκ- 
λήΟη έκ νέου ύπό τοΰ 
αειμνήστου Χ.Τρι- 
κονπη καί μετέσχε 
καί αύδις, — 
τών Προξενικών νόμων. Τό εν 
δάκη έξαίρετον νομοσχέδιον, μετά μακρας 
σεως, έγκατελείφδη άτυχώς, ένεκα τής παραι

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ *
»··'Ολων

■ου Α. ΜαΟιον- 
έξηγητικής έκδέ-

ότε συσταδείσης επιτροπής πρός Κωδικοποίησιν 
■ή έποχή ταύτη συνταχδέν ύπό 

—.... εξαίρετον νομοσχέδιον, μετά μακρας καί περισπουδάστου 
σεως, έγκατελείφδη άτυχώς, ένεκα τής παραιτήσεως τοΰ X. Τρικούπη, έψηφίσδη 

ΟικουμενικήςΚυβερνήσεως καί έφηρμόσδη βραδύτερου τώ 1882. 
ής Ελλάδος έν Κωνσταντινουπόλει, ότε

ως Εισηγητής της

όμως κατόπιν έπί τή<
Τώ 1877 διωρίσδη Γενικός Πρόξενο.



τιμηθείς διά τοΰ Σταυρού των Ταξιαρχών ύπό τής. 'Ελλην. Κυβερνήσεως, πλήν 
τού παρασήμου τοΰ Όόμανιέ δι’ ου είχε κοσμηθή, πρός ζημίαν αληθή τής 
Ελληνικής υπηρεσίας, έγκατέλειπε ζηλευτόν αξίωμα, και άπεδέχθη τήν Διεύ- 
Ουνσιν τής Προνομιούχου Τραπίζης ΉπειροΟεόόαλίας, ής, ώς Διοικητής 
άπό τοΰ 1882 διέπρεψε, παρασχών εύδοκιμωτάτας υπηρεσίας καί τιμήσας τό άνα- 
τεθέν αύτώ έργον τής Διοικήσεως ένός των μεγάλων τότε ημών Πιστωτικών ιδρυμά
των, οπερ τήν τόσην εύεργετικήν δρασιν αύτοΰ, τήν νέαν ζωήν καί τό νέον ζώπυ- 
ρον, δπερ μετεδόθη εις τήν λειτουργίαν αύτου, ώφειλεν εις τήν εμπειρίαν καί τήν 
περίνοιαν τοΰ *Αλ. Μαθιονδάκη. Εις τήν κομματικήν πολιτικήν ό πολύκλαυ- 
στος άνήρ δεν άνεμίχθη παντάπασιν' ανεδείχθη πάντοτε υπέρτερος τών κομμάτων, 
καί τον έξοχον αύτοΰ χαρακτήρα δέν έμόλυνεν ή πολιτική έξαχρείωσις. Μολονότι 
δέ τιμηθείς υπερβαλλόντως ύπδ τοΰ X. Τρικούπη, τόν έθαύμαζε μέν εις τά 
πολλά, αλλά καί εις τά ολίγα τόν έπέκρινεν αύστηρώς. Εις τήν δεινήν περίστασιν 
τοΰ 'Ελληνοτουρκικού πολέμου κατά τήν κατοχήν τοΰ Βώλου υπό τών Τούρκων 
ό Α. ΜαΟιονδάκης, έπεδείξατο ύψίστην καί παραδειγματικήν φιλοπατρίαν, 
ένεκα δέ τοΰ σθένους καί τής ανδρικής αξιοπρέπειας του χάριν τών συμφερόντων 
τής Τραπέζης καί τών καταπιεζομένων πολιτών, εφυλακίσθη δι’ αλόγας ώρας υπό 
τών Τούρκων, τών Προξένων ζητησάντων έν σώματι τήν άπελευθέρωσίν του. Έπι- 
τευχθείσης μετέπειτα τής συγχωνεύσεως τών Τραπεζών, ό’Αλέξανδρος ΜαΟιον- 
δάκης άπεκατέστη έν ΆΟήναις καί άπελθών χάριν αναψυχής εις Εύρώπην, άπέ- 
θανεν άπροσδοκήτως έν Λωζάνη τής 'Ελβετίας, ταφείς έν ΆΟήναις τήν 24ην 
Αϋγούότου 1'100.

ί

' ΑΣ δστις έγνώρισε τήν πλήρη ακμαίας έτι ζωής ύπαρξιν του άνδρός 
S εκείνου, καί πας μαθητής του, μετά βαρυαλγούς οδύνης αναπολεί τήν 
ν άδράν καί αξιοπρεπή του πολυδάκρυτου άνδρός φυσιογνωμίαν. Ό Διο- 

ix νύόιος Τρουπάκης άνήκων εις άρχαιοτάτην καί έγκριτον οικογέ
νειαν τής Μάνης (ήτις έπί 11 έτη κατείχε τό αξίωμα τοΰ ήγεμόνος τής Μάνης), 
απόγονος τοΰ ομωνύμου του Διοννόίον Τρουπάκη ή Μονρτζίνον Στρατηγού 
καί 'Υπουργού τών Αρμάτων τής Έπαναστάσεως, έκέκτητο κληρονομικώς 
τήν ευγένειαν καί υπερηφάνειαν τοΰ ήθους, ενθουσιώδης δ’ εις ένίσχυσιν πάσης 
ιδέας αγαθής καί άπό χαρακτήρος φιλεύσπλαγχνος άνεφάνη καί ευθαρσής ΰποστηρι- 
κτής τών αδικούμενων. Χαρακτήρ έπιβάλλων καί γοητεύων, δικαίως καταλέγεται έν 
τώ κύκλω τών Ανδρών εκείνων, οϊτινες σπανίως αναφαίνονται κατά τούς χρό
νους τής σήμερον έποχής.

Μετά τάς γυμνασιακάς σπουδάς αύτοΰ ένεγράφη έν τή Φιλοσοφική Σχολή, έξ 
έρωτος όμως πρός τόν στρατόν κατετάχθη έν αύτώ κατά τήν πρώτην ήμών έπι- 
στράτευσιν τοΰ 1881 σπεύσας, όπως κατατάξη καί τούς δύο άδελφούς αύτοΰ καί 
συμφοιτάς του, Χαρίλαον τής ’Ιατρικής καί τόν Νικόλαον τής Νομικής, 
παραμείναντα έκτοτε εν τώ στρατώ καί νΰν διαπρέποντα έν τώ σώματι τής Χω
ροφυλακής, Τμηματάρχην δ’ήδη τής Δημοσίου ασφαλείας έν τώ 'ϊ'πουργείω 
τών ’Εσωτερικών. 'Ο κ. Νικόλαος Τρουπάκης είναι σήμερον ό αναμορφωτής 
τοΰ τόσον άλλοτε παραμεληθέντος σώματος τής Χωροφυλακής καί ώς άξιωμα- 
τικός αληθώς τιμά τήν ήμετέραν πατρίδα. Ούτω κατετάχθη τότε έν τώ στρατώ 
σύμπασα ή αδελφική αύτη τριάς, τό χάρμα ούτως είπεϊν καί στόλισμα τής σπου- 
δαζούσης τήν εποχήν εκείνην Λακωνικής νεολαίας, άριστεύουσα έν τοΐς γράμ- 

τοΰ μεγαλειτέρου αύτών άδελφού Κωνόταντί- 
παρ’ ήμϊν φιλτάτου Ίατροδικαστοΰ κ. Γεωρ- 

πολυτίμως καί μετ’ ίδιαζούσης φιλοστοργίας άφιερωθέντος 
τελειοτέραν μόρφωσιν τών νεωτέρων αύτοΰ αδελφών. Άναγκασθείς ό 

Δ. Τρουπάκης μετά πόνου ν’ άποχωρήση τοΰ στρατού, έγένετο διδάσκαλος 
έν τώ Βαρβακείω έπί διετίαν περίπου, κατόπιν δ’ αμέσως έλαβε τό δίπλωμα τοΰ 
Δος τής Φιλολογίας. Μέλλων νά διορισθή έζήτησεν έξ άγάπης πρός τήν ίδιαιτέ-

δαζούσης
μασι, τή φιλοστόργω μερίμνη 
νον, πατρός ανεκτίμητου τοΰ 
γιον Τρουπάκη, 
εις τήν

ραν αύτοΰ Πατρίδα νά ΰπηρετήση τήν Λακωνίαν, οτε καί τό πρώτον διορισθείς 
Σχολάρχης έν Μολάοις είτα προήχθη εις Καθηγητήν έν Γυθείω. Τό Γυμνάσιον 
τότε τοΰ Γυθείου εύρίσκετο εις άξιοθρήνητον κατάστασιν, ώς έκ τής εκβιαζομένης 
τών Καθηγητών έλαστικότητος, πανταχόθεν δέ συνέρόεον μαθηταί μή εύδοκιμή- 
σαντες εις άλλα Γυμνάσια, ΐνα λάβωσι τό απολυτήριον αύτών βασιζόμενοι εις τάς 
έπιρροάς τών έκάστοτε ισχυρών. 'Ο Διονϋάεος Τρουπάκης εξ ιδιαιτέρου πρός 
τόν τόπον του πόνου καί έξ έγωϊσμού άνέλαβε μετά σθένους τήν άποκάθαρσιν καί 
τήν άναστήλωσιν τοΰ γοήτρου τού Γυμνασίου τούτου. Όντως δ’ ώς άλλος Ηρα
κλής έπέτυχεν, οπωςτό 
Γυμνάσιον τοΰ Γυθείου, 
καταστή έν έκ τών πρώ
των εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων, πάντεςδ’ έκτοτε 
άναγνωρίζουσι τούς μεγά
λους καί σταθερούς διά 
τήν άναδιοργάνωσιν αύ
τοΰ αγώνας τοΰ π,ολυ- 
κλαύστου άνδρός.

'Ο Διονύόιος Τρου
πάκης ώτ Δημόσιος υ
πάλληλος υπήρξε φιλοπο- 
νώτατος καί γλυκύτατος 
έν τή διδασκαλία του, συ
νάμα δέ άνένδοτος τού 
δικαίου τηρητής, πρό 
ούδενός πτοούμενος κιν
δύνου, ύπερασπιστής τής 
προόδου καί τοΰ δίκαιου 
τών μαθητών αύτοΰ μέχιι 
αυτοθυσίας, ήν πολλάκις 
έμπράκτως κατέδειξεν.'ι
στορική παραμένει ή α- 
πάντησι;, ήν έδωκεν εις 
ισχυρόν τής έποχής έν 
Δημητσάνη, όπου ΰπη- 
ρέτησεν έν έτος ώς Κα
θηγητής, κακώς έκδιώξας 
αύτόν, οτε ούτος άγνοών 
τόν Τρουπάν.ην έζή- 
τησε παραλόγως νά τού 
υπόδειξη διαβάθμισιν τών φίλων τού κόμματός του μαθητών. Έν ταύτώ ιστορικόν 
παραμένει έν Γυθείω, οτε ό Σύλλογος τών λοιπών καθηγητών ήθέλησε πιεζόμε- 
νος νά προβιβάση μαθητήν ινα ανίκανον άλλ’ ίσχυρότατον πολιτικώς- τούτο μό
λις αντελήφθη ό Δ- Τρουπάκης έξανέστη καί διά τής προσωπικότητας τής 
άτομικής πλέον έπεβλήθη εις τόν Σύλλογον, όπως μή πράξη τούτο, άλλ’ εύρεθείς 
πρό τετελεσμένου πλέοθγεγονότος, έξηνάγκασεν αύτούς νά προβιβάσωσιν άπαξ άπαν- 
τας τούς μαθητάς τοΰ Γυμνασίου όλων τών τάξεων, καθ’ όσον δέν ήδύνατο 
ν’ άνεχθή, όπως άδικηθώσιν οί έπίλοιπο; πτωχοί τών μαθητών, αλλ’ ίκανώτεροι σχε- 
τικώς τού ισχυρού προα/Ιέντος. ’Εννοείται ότι καί τάς δύο ταύταςπαραδειγμα
τικός έπιτελέσεις τού καθήκοντος έπλήρωσε διά παύσεων, άς ΰπέμεινε μέ γαλή
νην άγογγύστως. Ως άνθρωπος ήτο κοινωνικώτατος, πλήρης ειλικρινών αισθη
μάτων καί φίλος ανεκτίμητος,εύπροσήγορος καί μετά διαχύσεως εγκολπούμενος πάντα 
γνωστόν του, συνεπόνει καί συνέπασχεν εις τάς ατυχίας αύτοΰ.’Αλτρουιστής εκ φύσεως 
έδαπάνα έξ ιδίων διά πάντα πτωχόν καί δυστυχούντα.’Ιδίως περιβάλλων μετά πα
τρικής στοργής τούς μαθητ: ς αύτοΰ, έπεδίωκε τήν μόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος των
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καί έκτος τής αιθούσης τής διδασκαλίας, καλών αυτούς πλησίον του ώς φί
λος. Ούτω δ’ έλατρεύετο κυριολεκτικώς άπο τούς μαΟητάς του, οί'τινες συνάμα, 
ΰπερό/ως τον έσέβοντο. Οι γονείς, ΚαΟηγητού όντως του Γρονπάκη, ήσαν εν
τελώς ήσυχοι διά τήν ηθικήν μόρφωσιν καί άνάπτυςιν τών τέκνων αυτών, ίδια 
δέ οί έν τοϊς χωρίοις γονείς έγνώριζον ότι έν τω προσώπω του τα τέκνα των κέ- 
κτηνται οϋ μόνον τον σοφόν διδάσκαλόν των άλλα καί δεύτερον πατέρα αυτών 
έκτος τοΰ Σχολείου.

Τοιοΰτος έν γενικαϊς γραμμαΐς άνήρ δέν ήτο δυνατόν νά μήν επιβληΟή καί μάλιστα 
έν Λακωνία, ’ένθα γνωστή τυγχάνει ή αγάπη τής οικογένειας του.Ότε ποτέ ό Δ»ο- 
νύόιος Τρονπάκης έπί τριετίαν διετέλει έκτος υπηρεσίας, τό ΓύΟειον ενοστάλ- 
γησε τόν πατέρα καί διδάσκαλον τών τέκνων αυτού, επιθύμησε τήν ανδροπρεπή 
καί αγαθήν εκείνου φυσιογνωμίαν' διοριστείς τότε ούτος καί πάλιν εζήτησε το 
Γυμνάσιου τού ΓυΟείου, τό έργου του, ένθα πλέον συνεχώς επι δεκαετηρίδα παρ
έμεινε Καθηγητής άναγαγών τό Γυμνάσιου τούτο εις έξέχουσαν Οέσιυ καί συυτε- 
λέσας εις τήν ίορυσιυ τής Βιβλιοθήκης αύτοΰ, ήτις ήδη είναι πλουσιωτάτη. Ό τό
πος τού ΓυΟείου βαθύτατα έτίμα αύτόυ, ή δέ Πολιτεία άνεγνώρισε τούς πεφωτισμε’ 
υους μόχθους καί τόυ άδαμάυτιυου χαρακτήρα τοιούτου καΟηγητού, προή* 
γαγε δ’ αύτόυ μετά τιμητικωτάτην έκΟεσιυ ΈπιΟεωρητού εις Γυμνασιάρχην, ίκαυο- 
ποιήσασα ούτω τόυ αύστηρόυ τού καθήκοντος εκτελεστήν.

Αλλά Φεύ ! ’Άδικος μοίρα ήΟέλησε ν’ αφαίρεση τόν άνδρα τούτον εν τή ακμή τής 
δράσεώς του. ΉσΟένησεν ό γιγας εκείνος τής υγείας καί τής εργασίας και εις μάτην 
άπέβησαν αί ίατρικαί περιθάλψεις καί περιποιήσεις στοργικών αδελφών και ανεψιών. 
Ουτος, βελτιωΟείσης τής υγείας του έπέμενε νά διδάσκη. ·. ."Οταν δ’ οί οικείοι του τω 
έπεβλήΟησαν ν’ άπομακρυνΟή τής υπηρεσίας, αύτός ΰπέκυψε προς χάριν των και άπε- 
σύρΟη έν τή ιδιαιτέρα αυτού πάτριοι Καρδαμίλη,ένΟα γαλήνιος άνεμενε τόν θάνατον επί 
δύο καί πλέον έτη έν μέσω περιποιήσεων πολυοιλήτων συγγενών εςαιρέτως κατρευόν- 
των αυτό >, όπου καί άπέΟανε κατά τόν Αύγουστον τού 1008 ΟρηνηΟείς, όσον ούδείς 
τών μεγάλων άνδρών τής Μάνης, ΰφ’ άπάσης τής Λακωνίας.

ψ—Α και αν ήθελεν άναγράψη τις, δεν θά ήδύυατο νά πλέξη καταλλήλως τον 
διακεκριμένου τούτου πολίτου το εγκώμιου, ή ν * απότιση τον οφειλώμενου 

1/ εις τήν αρετήν τον φόρου τιμής. Πόσοι είναι σήμερον οί ανδρες τον χαρα- 
■ό κτήρος καί τον παραστήματος αυτου, πόσοι ιδίως μεταξύ τών στρατενο- 

μένταν έν τή Πολιτεία; Παρατηρήσατε γύρω ημών, κνφατε μέχρι τών ταπεινών ανα
στημάτων, άτινα σοβοϋσιν έν άξιώμασι καί τιμαΐς και ατινα άγει και φερει μικρο- 
φροσύνη και ιδιοτέλεια, Λ’ άναπολήσητε όποιος άδαμας αλ.ηθηζ πολιτικής και αστι
κής αρετής, βράχος χρηστότητος, καθ' ον σννετρίβοντο ένέδραι καί έφοδοι ητον ο 
ΙΙαντελϋς 11. Γκίκιις, και ποια κενά δημιονργοννται έν τή Πατρίδι ημών, τή 
καταιγιζομένη, όταν τοιοντων άνδρών ή πνοή σβένννται. Τήν οτερηοιν αντών η /κοι
νωνία καί τό "Εθνος δέον νά λογιζωνται ώς σημαντικήν απώλειαν, έκαστος δε πολί
της ποτών τήν πατρίδα τον νά θεωρή ώς ίδιαν συμφοράν τόν θάνατον αντών. Γεν
νηθείς έν "Υδριι τήν 2ίίην Σεπτεμβρίου 1838, ανήκει εις τάς πρώτιστας οικογένειας 
αίιτής, έκ πατρος II. Γκίκιι περιφανώς δράσαντος μετάξι· τών Ναυμάχων τον 1821 
καί Μητρός έκ τής μεγάλης οικογένειας ’<>ρλώδ."Αριστα ουμπληρώοας τάς Γυμνα
σιακός καί Πανεπιστημιακός αυτοί· σπουδάς καί άναγορευθείς Διδάκτωρ τής Νομικής, 
έπί έτι^μακρά ώς Δικηγόρος έν Άθήναις διέπρειμε καί έν τή πρακτική τον επαγγέλ
ματος αύτοΰ ενασκήσει διεκρίθη διά τήν όξεΐαν αυτοί' αντιληφιν καί την ξηλεντην ευ
θυκρισίαν του. Άλλ' οί όρίξοντες τοΰ ‘Επιστημονικού σταδίου δέν ήσαν άρκοΰντες 
διά τήν θερμήν φύση- τοΰ ΙΙαντιΆίι Γκϊκα καί ουνεχίξων ουτος τάς παραδόσεις 
τής οικογένειας αύτοΰ καί τοΰ τόπον τής γεννήσεώς του, τής ύφηλόφρονος *1 δρας, 
ένθα τό πρώτον έ.ποτίοθη τα νάματα τής πρός τήν Πατρίδα αγάπης, απεδυθη εις τό 
Πολιτικόν στάδιον, τό πρώτον τώ πολιτευθείς καί έπί τεοσαρας συνεχείς περιό
δους εκλεχθείς Εουλευτής. rO πολιτικός έκτοτε βίος του 11. I κίκα διασώζει μιαν

λαμπρόν σελίδα άνδρός αληθώς αδαμαντίνου χαρακτήρος καί ευσταθείας έκ τών σπα
νιότατων. Πολιτευόμενος από τριακονταετίας κυρίως έν "Υδρα, φανατικός φίλος και 
οπαδός του 0. Δηληγίάννη. ουδ* άπαξ έφαντάσθη ότι τω έπετρέπετο καί νά 
σκεφθή καν, ϊνα έγκαταλείφη τόν αρχηγόν αυτου. Δέν ήτον έκ τών συνήθων πολι
τευόμενων' από χαρακτήρος άποκρονων ό ίδιος τά ιδιαίτερα τών κομμάτων δωρήματα, 

-5$ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΓΚΙΚΑΣ &·

εκρινεν έξ ιδίων και τους άλλους συναδέλφους του έν τή Πολιτική" και έν πεποιθήσει 
έ.φρόνει μέχρι τέλους της ζωής του, ότι έσυκοφάιντουν τι'ι κόμματα, όσοι απέδιδαν εις 
αυτά ατομικός ιδιότητας ή άλλας ίδιοτελεΐς παροχάς. ’Εντεύθεν πιστός καί αδιάφθορος 
φίλος τών πολίτικων αρχών του 0. Δηληγίάννη* ουδέποτ * έν ταΐς πεποιθήσεσιν 
αυτου ό ΙΙαντεΧίις Γκίκας ήλτιττο^σε τήν τών φρονημάτων το· υπερηφάνειαν καί 
άξιυπυέπειαν καί ουδέποτε έμείωσαν τήν παροιμιώδη άφοοίωοίν του π ο ς τόν ηγέτην
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τον, τών πολιτικών περιστάσεων αί άδόκητοι μεταλλαγαί και μεταπτώσεις. Άνήρ εξαι
ρετικής φιλοπατρίας, χρηστότητος και αρετής παρέμεινε πάντοτε όντως πολύτιμον 
κόσμημά τον πολιτικόν κόμματος, ό ανέκαθεν έξόχως υπηρέτησε, θερμός και ευστα
θέστατος στρατιώτης τής Πατρίδος, έτοιμος νά πέση υπό τάς βολάς τών πολεμίοω, 
πάντοτε όμως έπί τον προμαγώνος τών ακλόνητων αυτόν πεποιθήσεων καί αδιάσειστων 
πολιτικών αρχών. Καί τούτον ένεκα ούδεις ίσως 'Έλλην πολιτευόμενος, έφείλκυσεν επί 
τοσοντον τήν στοργήν τών συμπολιτών τον, ούς πολυειδώς εύηργέτησε, καί άπήλανσε 
παρά τή ήμετερα κοινωνία θερμότερων συμπαθειών,, όσον ό Παντελής Γκίκας. 
Άπέθανεν αίφνης εν 3Αθήναις τήν 22αν Νοέμβριοι· 1910.

Γ^Ι—5 Η 18η ‘Ιουνίου του 1900 άπεβίωσεν έν 3Αθήναις ό Γενικός Αρχίατρος 
^Ιαζαράκης.Δ’κιαγραφούντες τόν βίου άνδρός τιμήσαντος καί τήν ίδιαι- 

τέρα/’ αύτοΰ πατρίδα, καί τό στράτευμα, εις τόν ‘Υγειονομικόν κλάδου τοΰ 
οποίον πολυτίμους υπηρεσίας παρέοχε, δεν δυνάμεθα άτυχώς ενεκα τοΰ περιω- 

ριαμενου χώρου, νά δώοωμεν πιστή)· εικόνα ρ υσιογνωμίας ίδιαζούσης καί σπάνιάς εν 
τή σημερινή κοινωνία, λόγιο τής αγνότητας τών αίσθημάτοίν, Ιής πρός τήν πατρίδα, 
καί ιδία τόν στρατόν άφοσιώσειος, μέχρις αυτοθυσίας, τής αφιλοκερδούς επιστημο
νικής αρωγής π αντί τώ δεόμενα), ιιή εκλαμβάνοντας τήν Επιστήμη)· ιός επικερδές πρός 

πλουτισμόν επάγγελμα, άλλ ’ 
ιός θειαν τέχνην' τέλος χα
ρακτηριστικής ειλικρίνειας 
καί άφελείας τρόπων.

Κατήγετο έξ αρχοντικής 
τής Κύθνου οικογένειας, 
έγκαταστάσης εκεί κ α τ,.ά 
τούς ‘Ενετοτουρκικούς πο
λέμους έν Κρήτη, οθεν αί 
πλεΐσται ενγενεϊς τής με- 
γαλονήσον οίκογένειαι, άδεια 
τής Ενετικής πολιτεία;, με- 
τηνάστενσαν, όπως μή ύπο- 
κύψωσιν εις βάρβαρον ζυ
γόν. *Εκπαιδευθείς έν Ά
θήναις καί πρός τή Επι
στήμη καταγινόμενος έξ έ
ρωτος πρός τά ‘Ελληνικά 
γράμματα καί τήν ‘Ιστορίαν, 
έδημιούργησεν ίδιον τύπον 
ιατροφιλοσόφου καί φιλολό
γου. Μετά την περάτωσιν 
τών σπουδών του έν Άθή
ναις, μετέβη εις Ευρώπην, 
όπου έπί τριετίαν άσχολη-

* ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ * ίπα,.^Εν ^κρατί)ς
όσον ολίγοι τής θείας του

Ίππο κράτους τέχνης '() ειλικρινής του χαρακτήρ, τό στωμύλον, καί ή άναγνωριοις 
τών λοιπών αρετών του παρά τών ιδιαιτέρων του πατριωτών, άν έδειξαν αυτόν νέου 
ήδη Βουλευτήν Κέας' άλλά διαβλέπων ότι δέν θά ήδίνατ > νά πολιτεΐ'θή ώς αρμόζει 
εις ελευθέρους άνδρας, άποστρεφόμενος δέ τήν μικροπολιτικήν, ενωρίς άπεσυρθη, παρα 
τάς έκάστοτε παρακλήσεις τών πολιτικών του φίλων, διοριόντων εν αυτώ ουχι συμ
φεροντολόγου, άλλ3 ακραιφνή πατριώτην, λάτρην τών πατρώων ηθών, θαρραλέου δέ 
καί εύφραδή ύποστηρικτήυ τών υγιών του αρχών. Άλλ* η παροιμιώδης διά τους γνω- 
ρίσαντας αυτόν ειλικρίνεια, καί τό ανεξάρτητου τοΰ χαρακτήοος, δέν έπέτρεπον αύτω
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συμβιβασμούς ούτε πρός τήν αλήθειαν, ούτε πρός τούς ίσχύοντας πολιτικιάς, όπτος 
καρπωθή ίδια ωφελήματα' άφωσιώθη λοιπόν μετά θέρμης εις τόν κλάδου εις δν ανήκε, 
πάντοτε έτοιμος νά τρέξη όπου ή υπηρεσία επέτασσε τούτο, αδιαφορών αν έγκατε- 
λίμπανεν οικογενειακά συμφέροντα, πελατείαν, ησυχίαν. Αέν ύπήρξεν έπιστρατεία, στρα
τόπεδο)·, ποοεΐαι, έπιθεώρησις, συγκεντρώσεις στρατού, εις άς κατά τό 50ετές πε
ρίπου διάστημα καθ* δ εύδοκίμως έν τώ Στρατώ υπηρέτησε, νά μή συμμεθεΐξεν’ ούχί 
δυστροπτον, ώς άτυχώς πολλοί, ότε απομακρύνονται τών κέντρων, άλλά τουναντίον 
κατακρίνουν τούς ύπεκφεύγοντας επιτηδείους, ένθουσιών διά τού παραδείγματος του, 
τής ευθυμίας του, τής έν ταΐς κακουχίαις σκληραγωγίας, τούς υποδεεστέρους.‘Ηυπηρε
σία έγνο)ριζε τούτο έπανείλημμένοτς τιμήσασα αυτόν δι* ‘Υπουργικών καί Βασιλικών 
εύαρεσκειών, καί τέλος διά τού παρασήμου τών Ταξιαρχών’ έζήτει δέ πάντοτε καί ανεύ
ρισκε τούτον πρώτον έτοιμον ώς : εις τήν έπιστρατείαν τού 78 έν Ααμία διευθύνοντα τήν 
‘Υγειονομικήν υπηρεσίαν, τώ 81 ότ* έστάλη πάλιν έκεΐ κατ3 εκλογήν διευθύνων, καί- 
τοι ύπάρχοντος όμοιοβάθμου Διευθυντού, λόγτρ τών ένσκηφασών επιδημιών, ένεκα τής 
συγκεντρώσεως, άπό τάς όποιας τάχιστα άπήλλαξε τον Στρατόν καί τήν πόλιν ολό
κληρον, διά θαρραλέας πρωτοβουλίας έν τή διεξαγωγή τής υπηρεσίας^ καί καταλλή
λου ύποδείξεως πρός τό ‘Υπουργείου τιον μέτρων, άτινα έδει νά ληφθώσι, καί ών 
τήν άμεσον έφαρμογήν έζήτει τηλεγραφικώς.

Χαρακτηριστικέ] τής παρρησίας τού άνδρός, καί ιστορική διά τό ούμοριστικόν πα- 
ρέμεινεν εις τά Άρχεΐα τού ‘ Υπουργείου έν τή περιστάσει έκείνη,καθ3 ήν μόνον διά 
συντόνων μέτρων ήδύνατο ν’ άποσοβηθή τό κακόν, αλληλογραφία πρός τό ‘Υπουρ
γείου καί τιυα Τμηματάρχην στενώς έχόμενον προςτούς τύπους, έπί βλάβη τής ουσίας, 
παρατηρούντα, αυτί νά διατάξη τήν έπείγουσαν άποστολήν τώ)ν αίτουμένων φαρμάκων 
καί λοιπών χρεαοδιον, τηλεγραφικώς (πρός άνωτέρας άρχάς αίτούντες δέν μεταχειρί
ζονται προστακτικήν) εις δ άπήντα τηλεγραφικώς έπίσης ό άφελής καί είρων άρχία- 
τρος, δεινός δέ συνάμα ελληνιστής «παράσχου Κύριε» ύποδεικνύων ούτω, έκτος τού 
έπείγοντος καί τήν πρός ύφηλοτέρας άρχάς δόκιμον χρήσιν τής προστακτικής.

Κατά τήν κατάληφιν τής Θεσσαλίας δέν ήτο δυνατόν νά λείφη, παρακολουθώ)’ 
παντού τόν στρατόν συγκινώ)’ δέ καί συγκινούμενος διτι τών πρός τούς άπελευθερου- 
μένους ενθουσιωδών προσφωνήσεων.Αί έν τώ «ΑΙώνι» τότε δημοσιευθεΐσαι άνταπο
κρίσεις του, ίστορικαί, τυπογραφικοί καί ηθογραφικοί, έξετιμήθησαν υπό παντός φίλο- 
λογούντος, διά τήν άντίληφιν, τόν πατριωτισμόν, τάς γτ’ώσεις καί τό γλαφυρόν τού 
ύφους. *Εν Θεσσαλία αυτός ένεκατέστησε τήν ‘ Υγειονομικήν υπηρεσίαν, παρέχοντος πάσαν 
συνδρομήν τού μεγάλως αυτόν έκτιμώντος στρατηγού Γρί6α9 ον ή αυστηρά κρίσις 
καί άντίληφις περί προσώπων, ήτο πάντοτε τό ασφαλέστερο)· εχέγγυον άξίας πραγμα
τικής.Κατά τήν έπιστρατείαν τού 86 ευρισκόμενος έν Άρτη πάλινπλήρης σφρίγους 
καί νεανικού ένθουσιασμού, διηύθννεν έπιτυχώς τήν ‘Υγειονομικήν υπηρεσίαν. Ακόμη 
οί συνυπηρετήσαντες τότε άξιωματικοί άναμιμνήσκονται μετά συγκινήσεως ιερών στιγ
μών ένθουσιασμού ον ένέβαλλε πάσιν όμιλών πρός αυτούς, ή προσφορών καί διδάσκων 
εις διαφόρους συγκεντρώσεις, τόν στρατόν, μέ τήν σαγηνεύονσαν γλαφυρόν του γλώσ
σαν, κατά τάς ημέρας έκείνας τής άναμονής.

‘Ως μέλος τής άνωτάτης ‘Υγειονομικής έπιτροπής έν ‘Αθήναις,ήτο τό φ όβ η τρον 
τών πολιτευόμενων, καί τών αίτούντων άπαλλαγάς στρατιωτών' άλλά τό άκαμπτου 
αυτό εις τάς αιτήσεις τών ισχυρών τής ημέρας, πολλάκις έστοίχισεν αύτφ τήν έξ 
3Αθηνών μετατόπισιν. ‘Ως 3Επιθεωρητής έπίσης τού ‘ Υγειονομικούκλάδοι· ύπήρξεναύστη- 
ρός καί άμερόληπτος κριτής τών υποδεεστέρων, προτείνων τήν στασιμότητα τών άνικάνων 
καί τήν προαγωγήν τών ίκανιΰν, μή άσχολούμενος εις υποστηρίξεις ευνοούμενων πρός 
σχηματισμόν κλίκας άλληλοθαυμαζομένων, ουδέ κολακει ών ισχυρούς, όπως παρα- 
μένη άκλόνητος εις γραφεία καί έν Άθήναις προστατεύσω οντω κάλλιστα τά ίδια 
συμφέροντα, ώς εκείνοι, οϊτινες μή έχοντες νά έπιδείξιοσιν έργα επιστημονικά, ανί
κανοι δέ νά προσφέρωσι πραγματικός υπηρεσίας εις τόν στρατόν, προσκολλιόνται ιός 
όστρακα εις τά γραφεία, παίζοντες τό ζατρικίου τών μεταθέσεων τιον άλλων, κα- 
τορθούντες δέ διτι κολακειών νά πείσωσι τούς προϊσταμένους. οτι είσίν άναντικατά- 
στατοι' μόνοι· δ* άμα έκλείφωσι πάντες παρατηρούσι σωρόν ερειπίων αντί όργανιό- 
σεως, καί ευτέλειαν χαρακτήρων ούς αυτοί έμόρφωσαν. 'Άλλως άπεστρέφετο τήν



ρεκλάμαν ώς τι ξένον πρός τήν θείαν τέχνην ής ή το μύστης καί μόνον άρμόζουσαν 
είς τους εμπορευόμενους τήν 3Επιστήμην ταπεινούς έπαγγελματίας. Κάτοχος μεγάλης 
παιδείας δοον ολίγοι ό ’Ιωάννης Μαζαμάκης καί άρεσκόμενος εις τήν άνάγνωσιν 
εις ήν μέχρι μανίας έπεδίδετο, κατατρώγω)’ τά βιβλία μέχρι τών τελευταίων τον ημε
ρών καί πλουτίζων εαυτόν διά παντοίων γνώσεων εγκυκλοπαιδικών, δέν ήδύνατο νά 
καταγίνηται εις τά ταπεινά καί προσωπικά, ανώτερος παθών καί μικροραδιουργιών, 
έγκαταλείπων ταυ τα εις άλλους.

"Ως πολίτης ή το τύπος οικογενειάρχου καί φίλον ειλικρινούς, παρέχων διά τής 
ελληνοπρεπούς συμπεριφοράς τον υπόδειγμα πολίτου "Ελληνός, άποστρεφόμενος παν 
τό ξενικόν, βοηθού μένος δ3 εις τήν μετάδοσιν έν τω οΐκω τών αρετών τούτων ύπό 
συζύγου υπέροχου κατά τό πνεύμα, τήν παιδείαν καί τάς άρετάς, γνήσιας *Ελληνίδος, 
τής αλησμόνητου εμπνευσμένης συγγραφέως καί ποιητρίας Άγανίκης, ήτις τάς 
παραδόσεις τον αρχοντικού οίκου τών ΛΙνι «νων στερρώς ουνέχουοα, καθίστα τόν 
πατριαρχικόν οίκον, εστίαν τών ύψηλοτέρων πρός τήν πατρίδα καί τήν οικογένειαν 
αισθημάτων.

Άποθνήσκων ό ’Ιωάννης Μαζαράκης άφήκεν ώς κληρονομιάν τοΐς έπιγιγνο- 
μένοις τόν τύπον, τόν όποιον διέπλασσεν, οικογενειάρχου, στρατιώτου, πολίτου, 
Έλληνος, δν είθε νά έμιμονντο οί άξιούντες νά κατέχωσι θέσιν έν τή ήμετέρα νυν 
διαπλαττομένη κοινωνία, πρός έπικράτησιν αρχών καί ηθών πατρίων, τών άσφαλεστέ- 
ρων έχεγγύων εις άποκατάστασιν πατρίδος μεγάλης. Ή έκπλήρωσις τον ονείρου τού
του εσται ή μόνη αμοιβή τών έπιζώντοη’ πρός έκείνους, οϊτινες εθεσαν έστω καί 
ένα λίθον πρός πραγμάτωσιν τού ιδεώδους τούτου, αντί τής κατακρημνίσεως, ήν 
άστόργως επιχειρούν πρός παν πάτριον πολλοί άτυχώς τών άξιούντων νά ποδηγετή- 
οωσι τόν τόπον, βασιζόμενοι είς τόν πλούτον δν όμού μετά κακιών έν τή ξένη απέκτησαν.

ΣTAN άποχαιρετώμεν άγωνιστάς, άγομεν τής Ελευθερίας ημών τά τελε- 
|\ στήρια, είπε τής νεωτέρας "Ελλάδος, επιφανής ιστορικός. Άπονέμομεν 
■/ τοίς ύπέρ ταύτης πολιτικώς ή στοατιωτικώς άγωνισθείσι τόν δίκαιον έπαι- 

νον καί λέγομεν τά εγκώμια τών οργάνων αυτών τής θείας ΙΙρονοίας, 
δι’ ών αϋτη έχαιρέτισε τόν ακρογωνιαίον τούτον λίθον τής ΙΙανελληνίου χώρας. 
Είς τών άνδρών εκείνων ύπήρξεν ό Συνταγματάρχης Νικόλαος Τριτάκης, 
πατήρ τοΰ "Υποστρατήγου Δίοννάίον ΤρίτακΗ· Λείψανον τής ενδόξου γενεάς 
τού 182 1 καί τέκνον γνήσιον τής ήρωΐδοςτής Μεσογείου Κρήτης, πλήν τών 
πολ) ών ανδραγαθημάτων, άτινα καθ’ άπαντα τόν ιερόν αγώνα διεπράξατο, έσχε 
τό ευτύχημα ν’ άνήκη καί είς τήν χορείαν τών αθανάτων εκείνων, οϊτινες ύπό 
τόν Φαβιέρον διασχίσαντες νύκτωρ τάς περικυκλούσας τήν Άκρόπολιν τάξεις 
τών έχθρών, άπετόλμησαν μέ τό όπλον άνά χείρας καί σάκκους πυρίτιδος έπί 
τών ώμων φέροντες, ν’ άνέλθωσι μέχρι τής κορυφής τού ευκλεούς τούτου βράχου, 
διασκορπίξοντες τό θάρρος καί τήν έλπίδα είς τούς έν αύτώ κεκλεισμένους γεν
ναίους προμάχους τής Ελευθερίας. Τότε γεννηθείς ό Διοννάιος Τριτάκης, 
καθ’ ήν ήμέραν έλύετο ή πολιορκία τήςΆκροπόλεως, ύπό τάς μεγαλοφρονεστέ- 
ρας εντυπώσεις, άς άφινεν είς τήν ψυχήν του ή έθελοθυσία τού γενναίου πα- 
τρός του, καί έκπαιδευθείς άριστα, νεώτατος έξήλθεν έκ τής Στρατιωτικής Σχο
λής τών Εύελπίδων καί άπεδόθη είς τόν "Ελληνικόν στρατόν, είς τόν όποιον 
δύναταί τις είπείν έξησε καί άνετράφη καί διά τόν όποιον ένόμιξέ τις ότι έγεννήθη. 
Τάς έν τώ σώματι τοΰ "Ιππικού ύπερόχους ύπηρεσίας τούεύπαιδεύτουτούτουστρατιώτου 
καί τήν έν αύτώ ώς ανώτερου ’Αξιωματικού καί Διοικητοΰ έξαιρετικήν δράσιν, 
τήν ευτολμον διά τήν περίθαλψιν τών έν άποστρατεία πτωχών ’Αξιωματικών 
καί 'Υπαξιωματικών τοΰ "Ιππικού χαρακτηριστικήν αύτοΰ μέριμναν καί ενδελεχή 
φροντίδα, ούδείς λησμονεί ποτέ,ώς δέν θά λησμονήση καί τούς ύπέρ αύτής συνε
χείς τού Δίοννόίον Τριτάκη αγώνας, ή πολυστένακτος μάρτυς Κρήτη, ήτις έκ- 
τιμώσα αύτούς, τόν άνέδειξε πρώτον Πληρεξούσιον τής’Επαρχίας Κυδωνιάς έκ τοΰ 
δήμου ’Ακρωτηρίου τής οποίας κατήγετο.

Οί Κάμποι, οί Λάκκοι καί ό "Ομαλός τής ’Επαρχίας ταύτης θά διαλαλώσι πάν- 4ΐοΝΥΣΐοζ τριτα^ης (' Υποστράτηγοί) JS-
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τότε τήν άνδρείαν, ήν ούτος έπεδϋίξατο έν έτει 1866, οτε καταρτίσας ίδιον έν 
Αθήναις σώμα ’Εθελοντών μετέβη καί έπολέμησε καθ’ απασαν μέν τήν Κρήτην 
άλλ’ ιδία έν τή επαρχία Κυδωνίας. 'Ο Δ. 'Γρίτάκης καί είς τά Ναυπλιακά 
μετά τοΰ Δ. Γρίβα πρωτηγωνίστησεν, ολόκληρος δέ ή μακρά στρατιωτική καί 
ατομική ξωή του εγκλείει τήν εικόνα μιας πεφωτισμένης καί χρησιμωτάτης στρα
τιωτικής εργασίας, ιικις άπαραηίλλου ενλαβείας καί έγκαρτεριίόεως πρός 
τό καθήκ'-ν.’Αδιάλειπτος στρατιωτική άφοσίωσις, νουνεχείς καί αδιάκοποι στρατιωτι
κοί μόχθοι έπιστεφουσι τήν'" Ιστορίαν τοΰ όλου στρατιωτικού αύτοΰ βίου. Άνήρ καί 
χαρακτήρ άλλων εποχών ό Διονύόιος Τριτάκης έτίμησε τό ευκλεές όνομα 
τοΰ μεγάλου αυτού πατρός καί διά τών προσωπικών αύτοΰ αρετών, έν γένει δέ 
στραταύτης μεγάλων βλέψεων καί ονείρων κατέλιπε τήν άνάμνησιν ευόρκου, 
ειλικρινούς καί ακραιφνούς στρατιωτικής εργασίας, ήτις φέρει τήν σφρα
γίδα τού ωραιότερου χαρακτηρισμού. ’Εάν καί ούτος, έν τή μαρασμώδει 
καί ασφυκτική τής απραξίας £ωή, είς ήν κατεδίκασεν. ημάς κελαινή μοίρα, δέν 
ηΰτύχησε νά ιδη έπιτελουμένους τούς πλήρεις ύπερτάτης φιλοπατρίας διαλογι
σμέ ύς του, τό πταίσμα δί ν ήτον ίδικόν του. "Ο,τι έξηρτάτο έξ αυτού τό έπετέλεσε 
πάντοτε ύ Διονύόιος Γρίτάκης μετά θρησκευτικής πίστεως, αλλά δυστυχώς, είς 
εποχήν, καθ’ ήν άπέϋαινον έΐσέτι πολύχρήσιμοι αί ύπηρεσίαι του, κακόβουλοι 
εισηγήσεις, άπεγοήτι υσαν τόν αγαπητόν άνδρα καί ήνάγκασαν αυτόν ν’ άπομα- 
κρυνθή τών τάξεων τού Ελληνικού στρατεύματος, πρός ό τόν συνέδεον τόσαι 
οΐκυγι νειακαί παραδόσεις καί προσωπικοί εκδουλεύσεις. Φέρων τόν βαθμόν τού 
’’Υποστρατήγου καί τόν Ελληνικόν Ταξιάρχην, άπίθανεν έν ’ Αθήναν τήν ΙΚπν 
Φεβρουάριον τού έτους 1902.
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καί λόγο» πολιτικής δράσεο»ς καί επιρόοής καί λόγω 
ου καί ύπερλαμπρου αριστοκρατικής φύσεωςύπήρξε μία έκτώ^ πρώ- 
υροσωπικοτήτων τής Πελοποννήσου ό Άθανάόιος Α. Μιόνρ- 

/ έν II »λ<·» τήν 6 Ία/ουαρίου 1900. Ο πατήρ αύτου 
κ τών πρώτων ιδρυτών τής πόλεως Πύλου, 
•ής Θράκης, μόλις ήκουσεν εκεί τό σάλπισμα 
άπαντα τά ύπαρχο ντα αύτοΰ καί ένθους μετά 

τήν 'Ελλάδα, όπως άγωνισθή τον ιερόν τής 
πατρίδας αγώνα' καί ήγωνίσατο καθ’ όλην 
τής Έπαναστάσεωςτήν διάρκειαν λαβών μέ
ρος εις πλειστας μάχας, καί είς τήν πολιορ
κίαν τοΰ Νεοκάστρου έπιδειξάμενος παρα
δειγματικήν άνδρείαν δίς δ’ έν αύτή πλη- 
γωθεις. 'Ένεκα τών έξαιρετικών αύτοΰ προ- 
σόντω/ δεόντως έκτιμηΟείς ύπό τοΰ τότε 
’Αρχιστρατήγου τών κατά τά Μεσσηνιακά 
φρούρια στρατευμάτων Νικολάου Γεωρ- 
γακοπούλου ή Σκλαβονίκολοΰ, Μέλους 
τής Φιλικής Εταιρείας καίένός τών πρωτουρ- 
γών τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, ένυμ- 
φεύθη τήν ανεψιάν αύτοΰ Αικατερίνην, 
εκείνου αγάμου οντος. 'Αμα τή άποκατα- 
στάσει τών ’Εθνικών ήμών πραγμάτων πρώ
τον αύτοΰ μέλημα ύπήρξεν ή ϊδρυσις καί ή 
αποκατάστασις επίσης τής άποτεφρομένης 
πλέον εκ τοΰ πυρός τών Τούοκων πόλεως 
Πόλου, Νεοκάστρου τότε επονομαζόμενης. 
Έδιδαξεν εκεί άποκατασταθείς τήν έργα- 

ος το καθήκον καί εν γένει τήν αρετήν, 
ιγμα. Έγένετο ό κύριος μοχλός τοΰ έμ-

ήτον 
ξ Άδριανουπόλεως 
γέρσεως, έπώλησεν 
εκείνων κατήλθεν εις

^ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.ΜΙΣΤΡΛΗΣ^γ

σιαν, την οικονομίαν, την αοοσιωσιν π 
πεώτος αύτός οίδων τοΐς πάσι το ύπόδ:
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πορίου καί τής γεωργία; ής τοσαότην εΐχεν ανάγκην ό τόπος άναγεννώμενος τότε 
έκ τής τέφρα;, καί τήν ύφ’ δλας τά; επόψεις εύεργετικήν του δράσιν ώς ιδιώτου 
συνεπλήρωσε κατόπιν άναδειχθείς Δήμαρχος καί έν τοΐς χαλεποίς μάλιστα τή; 
Μεταπολιτεύσεως καιροις. Παραιτηθείς είτα τού Δημαρχικού αξιώματος, τιμής 
ένεκεν, διά τά ύτ’ αύτοΰ συντελεσθέντα αύτόθι πλεΐστα κοινωφελή έργα, άνηγο- 
ρεύΟη Εύεργέτης τοΰ τόπου.

Τοιοότου άνδρός καί τοια/της αύτοΰ συζύγου φερουσης εκτός τής οοςης τού 
•'ένους καί πάσας τά; άρετά; τών γυναικών τής ενδόςου εκείνης γενεάς, μονογε
νές τέκνον ύπήρξεν ό ΆΟανάάιος Μ ιόυρλίίς γεννηθεί; εν Πύλω τώ 1833. Τελειο
ποιηθείς ούτος εγκυκλοπαιδικό»; άνεδειχθη καί τέλειος κληρονόμος των αρετούν 
τών γονέων αύτοΰ. Άναπτύξας ταότας εις το στάδιον τών νεωτερων χρόνων 
περιφανώς καί καθ’ όλον αύτοΰ τον βίον μέχρι τώ; τελευταίων ήμερών τής ζωής 
του, έγένετο ή πρώτη πολιτική δύναμις τής επαρχίας Πυλΐας και ή κορυφή 
τών τού τόπου τραπεζιτών. Φόσι; τώ οντι αριστοκρατική κάί λόγω ήθους και 
ουσΐογνα»μίας καί λόγ<«) αισθημάτων καί διανοια; ό ΆΟ. Μιάνρλϊίς, ενυμφεύθη νε- 
αρώτατος τήν αλησμόνητο·/ Ιιληιιεχτί<ιν. κόρην διαπρεπούς και μεγάληςτού νομού 
Μεσσηνίας οικογένειας, θυγατέρα τοΰ αειμνήστου I εωργίον Οεράωτου γενό- 
μενος ούτω σ/γγαμβρος τού Αλεξάνδρου Κουρουνδούρου ένεκολπώθη έκ- 
τοτε καί τό Πολιτικόν στάδιον. Βουλευτής εγενετο το πρ<ότον το 1859, άπό τής 
εποχής δέ ταύτης ούοόλως έπαυσεν άντιπροσο/πευων τήν επαρχίαν Πυλιας εν τε 
τή κατόπιν Έθν. Συνελεόσεί (ος Πληρεξούσιος καί έν τώ Κοινοβούλιο» ώς Βουλευ
τής. Κατά τάς δόο δε τελευταία; αυτού Βουλευτικά; περιόδους εσχε την χαράν να 
ιδη, κατά σπάνιον έν τώ ‘ΈΙνει παράδειγμα,συνεκλεγόμενον επανειλημμένως μετ’ 
αυτού Βουλευτήν καί τόν μονογενή αυτού υιόν Νικόλαον, νεαρώτατον τότε αλαν- 
θάστως όμως έκτιμηθέντα έκτοτε ύπό τής επαρχία; του. Ο Λ. Μιόυρλης οιεκριθη 
καί εθεο»ρήθη πάντοτε εν τ(ο Κοινοβούλιο» ώς εις το»ν εντιμωτερων και πρακτι- 
κωτέρων πολιτευτών, άπέβη προστάτη; καί προαγο»γός τών παραγωγικών τού τό
που αυτού δυνάμεο»ν, ποδηγετών εν το» συνόλω το πνεύμα τ ής επαρχ ίας ΙΙυλιας, και 
ύπήρξε τώ οντι ή μεγάλη αυτής δρΰς ύφ’ ήν εύρισκον ασυλον και εθεραπεόοντο 
πάσαι αί πολιτικαί καί οικονομικά· αύτή; άνάγκαι, δικαίως αληθώς θεωρούμε
νος ώς άληθής Νέστο»ρ παρ’ όλου τού Νομού Μεσσηνίας.

ΑΣ οικογεΓΕίακάς άρετάς κοί τάς λαικιράς εκείνον .-ταρα'ίόσεις μετά τον θά
νατον τετιμημένον ιατρός, είς τό πολιτικόν οταδιον εν&ονοιο>δ(ος αερο- 
οιωΟείς, ουνεπληριοοεν 6 Νικόλαος Α. Μιόυρλής. ’ Εχει ό βίος παλαι- 
οτάς διττούς' εχει παλα:οτάς χωρονντας δια της κοινωνίας άκαταοχετως, πα- 

ραι,ιερίςοντας η καταβάλλοντας τονς επιποοοί)ονντας, άνεν ονμπαίλείας και άνεν ελέους,
ττεριφρονουντας την εύ&ντητα, ητις καΟιοτΐΙ τους άλλους υποδεέστερους αυτών και 
μάλλον ανίσχυρους, ΰ'ραύοντας εοτιν ·:τε τά δεσμά δοα είς την ατομικήν δράσιν επι
βάλλει η κοινωνική αλληλεγγύη, πρό μηδενός κωλύματος υποχωροϋντας και τα πάντα 
άποτολμώντας υπέρ εαυτών όπως κορέσοίοι φιλαρχίας η κενοδοξίας πάθη άσβεστα. 
'Εχει η ζο)η καί παλαιστάς βαρύτερου αλλά καί υψηλότερου διεξάγοντας τόν βιωτι- 
κόν αγώνα, ούχί υπέρ εαυτών, άλλ* υπέρ τών άλλων' βραδέως καί επιπονως δια της 
κοινωνίας χωροΰντες ούτοι, δέν παραγκωνίζουν, ούδε καταρρίπτουν τούς προ αυτών 
ασθενείς καί κλονιζόμενους τούς βοηθουοι, τούς ένθαρόύνοί'σιν' ισχυρούς, τούς ιιε- 
γαλύνουν, παρέχοντες αύτοΐς καί την ιδίαν των ίσχυν, τ< ν πλούτον της ψυχής, τά κε- 
ψάιλαια τής διανοίας των. Τους ποά^τους παλαιοτας σκληρυνει ο εγωισμός καί ενδυ
ναμώνει τής φιλοδοξίας ό οξύς πόθος’ τούς άλλους εμπνέει μία ιδέα, ή Πατρίς, 
ή θρησκεία, ή πρόοδος, καί κρατύνει ή αγάπη. *Εκ τούιιον τώκ παλαιστών ύπήρ
ξεν ό Νικόλαος ’Λ. Μκΐυρλης. 3Αριοτεί'ς κατά τί/ν περίοδον τιόν πρώτων καίτών 
μετέπειτα Πανεπιστημιακών αυτού σ π ου διό ν καί εν τώ Πολιτική) ειτα σταδιω, οπλή-
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ρης ονείρων καί ιδεών ένεκολποιθη, πάντοτε ήρίστευσεν. ‘Υπό την έποφιν τής πο
λιτικής μορφώσεως άνήκεν εις τήν πρώτην γραμμήν.

’Εάν ή ειλικρίνεια καί ή ευγένεια τοΰ χαρακτήρος, άποτελοΰσι μίαν τών υψίσττον 
πολιτικιάν αρετών, άναμφισβητήτοις ό Νικόλαος Μιόνρλής ήτον εκ τιον άριστων 
άνδρών τοΰ Ελληνικόν Κοινοβουλίου. Εις τούς πολίτικους αγώνας άνεφάνη πάντοτε 
πρότυπον ευσταθούς καί χρηστότατου πολιτευτοΰ καί ύπήρξεν εις τών κορυφαίων 
τοΰ θεοτοκικοΰ κόμματος, άγωνιοθείς παρά τό πλευράν τοΰ αειμνήστου X. T^t- 

ΚονΛ'η καί είτα τοΰ κ. Γ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΜΙΣΥΡΛΗΣ £-
(’Απέϋανεν αίφνης έν Άθήναις τήν Την Μαρτίου 1911)

θεοτόκη από τοΰ 1890 καί 
εντεύθεν, επανειλημμένους έν 
ταυτω διατελέσας Αντιπρόε
δρος τής Βουλής καί. Σύμβου
λος τής ‘Ενιαίας, τελενταΐον δέ 
τιμηθείς διά τοΰ ‘Ελληνικού 
παρασήμου.

$£>
Χαρακτήρ ύφηλόφρων, καρ- 

δία ευπροσήγορος καί ευσυγ
κίνητος, ψυχή αγαθή καί προσ
τατευτική έπλαισίου, εικόνα άν
δρός προωρισμενού νά δράση, 
άνδρός ρέκτου πρός παν κα
λόν καί χρήσιμον, έπλαισίον 
εικόνα πολιτευόμενου περιω
πής πολύ άνωτέρας εκείνης, 
ήν κατεϊχεν έν τή συνειδήσει 
τιον συμπολιτών αύτοΰ. Άλλ * 
όσον φυσικόν καί έπιβεβλημέ- 
νον είναι τό άποδίδειν εις τούς 
τετιμημένους νεκρούς τόν δί
καιον έπαινον, τόσον έπίσης έξ 
άλλου είναι θλιβερόν τό άνα- 
λογίζεσθαι τό μέγεθος τής στε- 
ρήσεως έκ τοΰ θανάτου τοι- 
ούτων άνδρών. Διότι όσον δυ
σαναπλήρωτος καί χρήσιμος 
υπήρξεν ό Νικόλαος Μι- 
όνρλης« τόσον μεγάλε ιτέρα 
είναι ή οδύνη διά τήν στέρη
ση αύτοΰ. Άπώλεσεν έκλεκτός 
υιός μοναδικόν πατέρα, οί φίλοι, 

του τό ίνδαλμα τής λατρείας των καί ή επαρχία Πυλίας αντιπρόσωπον διακεκριμένου, ή 
ιδιαιτέρα του πατρίς, ή προσφιλής αύτώ Πύλος, μέγαν προστάτην καί ένθουσιώδη ηγήτορα 
πάσης ευεργετικής καί χρησίμου πράξεως. Τά έκεΐ έπιτευχ^έντα πολυπληθή καί κοινω
φελή έργα, μνημεία αθάνατα τής μακράς καί διαθέρμου μερίμνης καί πρωτοβουλίας τοΰ εύ- 
γενοΰς πολιτευτοΰ, έπ3 άπειρον θά διαιωνίζωσι τήν λευκήν αύτοΰ μνήμην έν τή ευγνωμο
σύνη τιον κατοικίαν τής Πυλίας καί τής Πύλου, ανεξαρτήτως πολιτικής άποχριόσεοις, καί 
όλοψύχως θά εύλογήται τό όνομα εκείνου, ού ολόκληρος ό πολιτικός βίος υπήρξε 
σειρά άληθών εύεργετημάτων καί συνεχούς άρωγήςυ Ευτυχώς, εάν τόσον ενωρίς 
ακόμη, εις τήν άκμήν τής πολιτικής δράσεως, άδυσώπητος ειμαρμένη άπωρφάνισε τήν 
Πύλον, μετά τοΰ άδικου θανάτου τοΰ Νικόλαόν Μιόνρλη, δέν έχάθησαν καί αί 
πολιτικοί εκείνου άρχαί αί άναζώσαι νυν εις τό πρόσωπον τοΰ μόνου υιού του .Τόέξοχον 
πρόγραμμά του καί τήν λαμπρόν σημαίαν τιον φρονημάτων καί πεποιθήσεων του εκ
πνέουν, παρέδωκεν, ώς ιερόν παρακαταθήκην εις πλήρη ελπίδων καί άριστα κατηρ- 
τισμένον υιόν, τόν χ.“Αγγελον Ν. ΛΙιόνρλίίν, πολλής μορφώσεωςνέον επιστήμονα, 
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ΰπό τάς μάλλον χρηοτοτέρας προσδοκίας συνεχίσοντα την άσπιλον καί ευεργετικήν 
πολιτικήν σταδιοδρομίαν πολυφίλητου πατρος.

—ί-κϋ.'·— tL >ί~·'

S’ ΟΛΥΔΑΚΡΥΝ τελοΰμεν τόν φόρον τής εγκαρδίου ημών Ολίηιεοτς επί τή 
[ άναμνήσει τον Ξενοφώντος Μουκανάκη, ενός εκ τών ίγκριτωτέροιν 
• φίλων τής «Ποικίλης Στοίίς»· Μύγα βεβαίους καί τιμαλφές ί’ργον είναι 

_______ ή εν άγώσιν νπ'ερ ’Ελευθερίας και ’Ανεξαρτησίας ισχυρά καί βομβονσα

ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΟΤΤΚΑΝΑΚΗΣ &■
(Έκ παλανοτέρας Φωτογραφίας)

δράοις καί αί γενναίοι καί ηρωικοί πράξεις, αί κλεΐζουααι τών άγωνισθέντων τά ονό
ματα καί κατανγάξοιοαι τοΰ “Εθνους τό μέτωπον. Μεγάλοι καί περίβλεπτοι οί πο-
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λινικοί άγώνες οί προ'άγοντες τάς έλευθερίας καί την ευημερίαν τών Ααών καί έμφυ- 
χοϋντες την ’Εθνικήν ρώμην. Τιμιώτατοι οί έν τφ στάδιο) της πνευματικής δράσεως 
άθλήσαντες ών οί αγώνες διάμορφοϋσι τον νουν τοϋ ’Έθνους καί φωτίζουσι τάς συνει- 
δήοεις αύτοϋ. Άλλ* ή έν τη Πολιτεία ιδία φιλ,ότιμος καί επωφελής έργασία, ή διά τών 
ίδιων μόχθων καί τής ιδίας δημιουργίας φιλοπονοϋσα και καταρτίζοί'σα τό μέγα υλι
κόν τής νυν καί μελλούσης γενεάς, τον μεγαλουργόν τούτον μηχανισμόν, καί άρτιον πα- 
ραδίδουσα αυτόν εις χεϊρας τής κοινωνίας καί τής Πατρίδος, ενέχει έργον ίδιάζον καί, 
άξιον τής ειλικρινέστερος ενγνιομοούνης, ήτις δικαίιος οφείλεται εις τούς δημιουργούς 
καί ακραιφνείς έργάτας αυτής.

Εις τόν κύκλον τούτον τών τελεσφόρως ουντελεοάντιον εις τήν οικονομικήν τής 
Πολιτείας έδραίωσιν, διεκρίθη εΐπερ τις καί άλλος, ό τήν 26ην Ιουλίου τοϋ 1911 
έν Άθήναις άποθανών Ξενοφών Μουκανάκιις· 'Υπήρξιν εύγενές θϋμα τής 
άδιαλείπτου αύτοϋ άφοσκόαεως καί τής ιδεώδους ιιληθώζ έγκαρτε ρήσεως αύτοϋ έν τή 
υπηρεσία, ής άπέβη εις τών όλιγίστων καί τελειωτάτων δημοσία» λειτουργίαν, χαρα
κτηριστικόν υπόδειγμα σπανίου θεράποντος τοϋ Κράτους, οπερ έν τφ προσώπω του 
άπώλεσεν απαράμιλλου υπερασπιστήν τιον μεγάλων αύτοϋ υποχρεώσεων καί συμφέρον
τα»'. Διά τήν υπηρεσίαν ή απώλεια τοϋ Ξ Μονκανάκη δικαίως έκρίθη σημαν- 
τικωτάτη, προ κειμένου περί υπαλλήλου όχι έκ τιον δημιουργουμένων, άλλ* έκ τιον 
γεννοιμένων εις στιγμάς καλής μοίρας τοϋ Δημοσίου, υπαλλήλου όστις, έπί τριάκοντα 
οκτώ συνεχή έτη, άφοσιώθη εις αυτό μέ όλην τήν δύναμιν τής φυχης του καί τό 
ένεσάρκωσεν εις τάς ποικιλωτάτας σχέσεις του, έμπνεύσας, ώς ήτον επόμενον, απόλυ
τον τήν έμπιστοσύνην εις άπάσας τάς Κυβερνήσεις, αιτινες κατά καιρούς διφκησαν 
τήν χώραν, καί έπιβαρυνθείς διά τούτο μέ κάθε είδους διαχείρησιν καί υπηρεσίαν, 
ήτις τοιαύτης έγγυήσεονς ειχεν άνάγκην. Γεννηθείς έν Κύμη τώ 1852, δεκαεπτα- 
ετής ύπηρέτησεν ώς ύπογραμματεύς τοϋ Ειρηνοδικείου τής πόλεως ταύτης, εις ήν 
καί ήκολούθησε τάς Γυμνασιακός του σπουδάς, μετά τριετίαν διορισθείς Διοικητικός 
υπάλληλος καί ακολούθως 1'ραμματεύς τοϋ Ταμείου Καρυστίας. Άπό τής εποχής 
έ κείνης ό Ξ. Μονκανάκης άφοσιώθη έξ ολοκλήρου εις τόν Ταμιακόν κλάδον, 
διελθών τήν ίεραρχικήν ταμιακήν κλίμακα, έν ή κατέλιπε παλλεύκους ύποθήκας δη
μοσίας καί ιδιωτικής αρετής, προσωπικής άξίας καί έκτάκτου φιλοπονίας. Πάσαιαί Κυ
βερνήσεις έξατρετικώς τόν έτίμων καί διακριτικώς πρός αύτόν έξεδήλουν άμέριστον 
πεποίθησιν καί προτίμησιν. Ελάχιστου δέ δείγμα τής έκτιμήσεοις ταύτης υπήρξεν, 
ότι καί κατά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας υπηρετών ώς έφεδρος άπεστάλη υπό 
τής τότε Κυβερνήσεως καίτοι Γραμματεύς Ταμείου ών νά οργάνωση τό Ταμεΐον Αα- 
ρίσσης, νπηρετήσας έκτοτε ώς Ταμίας έν Καλάμαις, Σπάρτη καί Ναύπλίφ, παντα- 
χοϋ εύδοκιμών καί θαυμαζόμενος διά τήν τιμιωτάτην αύτοϋ διαχείρησιν καί τήν όλως 
παραδειγματικήν εμπειρίαν καί έργατικότητά του. Εύτυχήσας νά συνάντηση έν τή 
ζωή αύτοϋ πολύτιμον σύντροφον καί άνεκτίμητον άρωγόν εις τούς ειρηνικούς άλλ* 
άοκνους αύτοϋ αγώνας, τήν Σεβαστήν Κυρίαν ΟίτρονίανΜονκανάκη, δέσποιναν 
έξοχων φυχικών αρετών καί αισθημάτων άνήκουσαν εις τόν έγκριτον έξ Αίγιου οίκον Κων- 
(ίταντοττούλον καί στενώς συνδεδεμένην πρός τάς μεγάλας Ελληνικός Οικογένειας 
Άνδρ. Λόντον, Πατταδιαιιπντοπούλου, Ζαΐιιη καί Στρέϊτ, τελευταΐον πρό 
δεκαετίας έτοποθετήθη έν Άθήναις, ένθα άνέλαβε τήν Διεύθυνσιν τοϋ Ταμείου τοϋ 
Σφραγιστού χάρτου, έν τώ όποίφ ό Ξ. Μονκανάκης πράγματι έγκαινίασεν άγνω
στον τέως τάξιν, παρ* όλας τάς έπιπροστεθείσας αύτφ υπηρεσίας, ιός τοϋ Ααχείου τοϋ 
Έθνικοϋ Στόλου, τιον ταινιών τοϋ Καπνού, τών Μονοπωλίων, τής Πυρίτιδος καί άλ
λων. 'Η έν τφ άξιώματι τούτα) ακαταπόνητος καί πολλαπλή έργασία τοϋ πολύτιμοί' 
άνδρός άφήκεν άνεξιτήλους άναμνήσεις μοναδικής ίκανότητος καί άφοσιώσεως εις τό 
καθήκον αύτοϋ.

Καί διά τήν Ελληνικήν Κοινωνίαν όμως ή άπώλεια τοϋ Ξενοφώντος Μονκα· 
νάκη ήτον αίσθητοτάτη διότι ό σπάνιος εκείνος πολίτης καί άληθώς θειος άνθρωπος, 
διά τής εύγενοϋς φυγής καί τοϋ άγαστοϋ αύτοϋ χαρακτή ρος ήγμαλώτιζε τήν γενικήν 
άγάπην καί τόν σεβασμόν τών γνωριζόντων οπωσδήποτε αυτόν καί έξεπροσώπει όλως 
ιδεώδη τύπον. Μαζύ μέ τόν κόσμον τών ύπαλλήλων, μεταξύ τών οποίων ούδεις ύπήρχεν 
ό μή λατρεύσας αυτόν, έθρήνησαν τόν θάνατόν του καί όσοι άλλοι απλώς τόν έγνώρισαν.

ΊΓρτκγουδιτ^ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΟΝΕΙΡΑ

’Έπεσα *γτές νά κοιμηθώ 
Καί *σ τόνειρό μου έφάνη, 
Τόν άγγελό μου τό ξανθό 
Πώς είδα νά πεθάνη

(Λευχχς)

'Ξυπνώ' μου λεν μ* άλλον μαζύ 
Τής 'φόρεσαν στεφάνι.

— 'Ο άγγελός μου άκόμα ζή, 
Μάγει γιά μέ πεθάνει.

Α. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
% «‘ΝΙΚΗ,, (*Εργον: t Γ. ΒΡΟΥΤΟΥ)

[’Αντιγραφή και συμπλήρωσις έκ τοΰ άναγλύφου τοΰ Παρ·θενώνος[
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Ν I Κ Α I π ΚΑΙ Γ 1 Σ
(Αυτοσχέδιον)

jti 1 X Ε X εκπνευσει ή Νίκαια' τά ομματα 
/ τά διαυγή

Ώς τόσα άλλα, είχαν κλείσει τό φέρετροτ κ* η 
[ ί^·ρη γη.

Καί ό μνηστήρ της κόρης ΜΑγις, φωνήν 
/ άρτήκε γοεράν,

"Οτε την είδεν εις τό μνήμα, κ* εφυγεν, εφυγε 
[ μακράν. . . .

Κ* επέρασαν ήμεραι τόσαι, κ* επερασε πολύς
[ καιρός 

"Οταν εφάνη αίφνιδίως καθώς ό θάνατος 
/ ωχρός. . . .

— Πον ήοο, είπον, νεανία; — ‘Υπό τήν
[ γην, νπό τήν γην'

Καί στρέφων αλλαχού τό όμμα ψύχραν ετήρησε 
[ σιγήν.

— Τήν ενθυμείσαι τήν Νίκαιαν;. . . .— Τήν
/ ενθυμούμαι τήν ζωήν.

’Από εκείνην όταν εζων, ελάμβανα έγι'υ πνοήν....
— Κ3 είσαι νεκρός τήν ώραν ταΰτην ;

[ — ΙΊλειότερον παρά νεκρός.
Καί άνηγερθη ηοθυρίζων περίλυπος. — Είναι 

[ καιρός 1

w ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
THZ Ε.Δ..Δ..Α.Ζ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Τόκοι έντοκων καταθέσεων εις Τραπεζικά Γρχ ρ,μάτια

ι 
I 
<
/

1 1)2 ταϊ; θ/ο κατ' έτο; διά τά; έν όι'_·ε« άποδοτέα; καταθέσει; 
μέχρι τού ποσού δρ. ιο.οοο. πέραν τού ποσού τούτου τού τόκου βρασ
μένου εί; ι ταϊ; *7θ κατ’ έτο; μέχρι όο.οοο δρ.. πέραν δέ τού ποσού 
τούτου de ι[α ταϊ; %. Αί καταθέσει; αύται γίνονται δεκταΙ καί εί; 
ανοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου λογαρια
σμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 ταϊ; θ/ρ κατ' έτο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά 0 ufi- 
νιις τούζ.άχιστον.

2 1)2 τοϊ; °/<ι κατ’ ετο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά έν 
έτος τούζ.άχιστον.

3 ταϊ; % κατ’ ετο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά δύο 
έτη τούλάχιστον.

3 1 >2 ταϊ; % κατ’ έτο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά 
τέ<(<ϊ<ιιχι έτη τούζ.άχιστον.

Ότοκο; καταβάλλεται καθ’ έέαμηνίαν τή αα’Ιανουαρίου καί ιη’Ισυλίου. 
Ό τόκο; τών καταθέσεων καταβάλλεται τώ όμολογιούχω έν τώ κεν- 

τρικώ Καταστήιιατι ώ; καί τή αιτήσει αύτοΰ παρά τοϊ; Ύποκαταστήμασι 
τή; Εθνική; Τραπέέη;.

Έπιταγαί τών καταθετών έπί τή; Εθνική; Τραπέαγ; πρόε πληρωμήν 
τόκων καί κεφαλαίων δέν είναι δεκταί άνευ προηγούμενη; μετά τού 
ομολογιούχου συνε'ζνοήσεωε.

¥ ΤΟΚΟΙ ΕΝΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ Ά

— Καί που, τφ είπον, θά υπάγης;
— Πον ; Μοί άπήντηαεν ωχρός' 
Εις τήν Νίκαιαν του ό ’Άγις, 
Καί εις τόν τάραν ό νεκρός.— 
Καί την αυγήν, προ τοΰ ήλιου 
Εις τής Νίκαιας τόν σταυρόν,
‘Ο Νεκροθάπτης τοΰ χ ορίου 
Έσήκωσεν ενα νεκρόν.

1 1)2 ταϊ; °/0 κατ’ έτο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά εξ 
s.ΐίνας τούλάχιστον.

2 τοϊ; <>/ο κατ' έτο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά εν έτος 
τούλάχιστον.

2 I >2 ταϊ; % κατ'ετο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά όνο 
ετιι τούλάχιστον.

3 ταϊ; % κατ’ ετο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά τέόιίομα 
έτη τούλάχιστον.

4 ταϊ; % κατ’ ετο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδοτέα; μετά πέντε 
ετη τούζ.άχιστον. ώ; καί διάτά; πέραν τών πέντε έτών ή τά; διιιρκεϊς.

Ό τόκο; τών καταθέσεων καταόάζ.λεται τω όμοζ.ογιούχω έν τώ Κεν 
τρικώ Καταστήματι ώ; καί τή αιτήσει αύτοΰ παρά τοϊ; ίποκαταστή- 
ιιασι τή; 'Εθνική; 1 ραπέ;ή; εί; χρυσόν ή δΓ έπιταγή; όύεω; | che
que) έπί τοΰ έέωτερικοϋ κατ' έπιζ.ογήν τοΰ όμοζ.ογιούχου.

Ό τόκο; καταβάλλεται καθ'έόαμηνίαν τή αα. Ιανουάριου καί ιηΊουζ.ίου. ί 
Έπιταγαί τών καταθετών επί τή; Έθζϊκή; Γραπέι,η; πρό; πζ.ηρωμήζ 

τόκων καί κεφαζ.αι’ω'ζ δέ ν εί.αι δεκτοί άνευ προηγούμενη; μετά τού όμο-
(Μάιος 1882)
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΜΝΑΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

Δ.

ΑΙΓΥΠΤΩ,:

ΛΟΝΔΙΝΩ,:

ΚΡΗΤΗ.:
ΤΟΥΡΚΙΑ.:

ΕΛΛΑΔΙ:

ΑΑ’ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
'^Jdpvdeiea ααρά της 
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Ε. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Σύμβουλος-Διευθυντής

ΣΠ. ΞΟΥΡΗΣ : Διευθυντής

Δ. Κ. ΜΠΕΜΠΗΣ : Διευθυντής

' Κ) ιτ οκ al α σΐ ή μ ατ α:
Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τριπό- 

λει, Βώλω, Ααρίσση, Άγρινίω και Καρδίτση.
Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί 'Ρεϋύμνφ.
Έν Κωνσταντίνον πόλει (Υποκατάστημα εν Γα

λατά μετά Πρακτορείου εν Σταμπούλ), Άμισω, Τρα- 
πεζοϋντι, Κερασοϋντι, Πάφρα, Σμύρνη, Χίω, Μερ
σίνη, Άδάνοις, Ταρσοί, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, Κα- 
βάλλα, Ξάνθη, Δεδεαγάτς και Ίωαννίνοις.

Έν ’Αλεξανδρεία (Μετά Παραρτήματος εν τή συνοι
κία Midan), Καί ρω (Μετά Παραρτήματος έν τη συνοι
κία Mousky). Ζαγαζικίω, Μανσούρα, Μίτ - Γκάμρ, 
Τάντα, καί Μπενι - Σονέφ.

(No 22 Fenchurch Street), έν ΑΜΒΟΥΡΓΩ. 
(Domhof. Monckebergstrasse 18), έν ΛΕΜΕΣΩ. 
(Κύπρου), έν ΛΙΜΕΝΙ-ΒΑΘΕΟΣ (Σάμου), έν ΧΑΡ
ΤΟΥΜ καί έν ΛΙΜΕΝΙ-ΣΟΥΔΑΝ (Σουδάν).

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν τραπεζιτικήν έργασίαν, 
ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματι
κών. Προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμπορευμάτων. Εισπρά
ξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συν
αλλαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικοΰ. Έκτελεϊ 
χρηματιστικάς έντολάς. Εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός έπιστολάς 
και τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε τώ έσωτερικφ καί τφ 
έξωτερικφ. ’Ανοίγει τρέχοντας λ/σμοΰς ήγγυημένους. Δέχεται κα
ταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων 
καί ένοικιάζει διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστά
σεων ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμ
μάτια, εις χρυσόν καί εις έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερι- 
κοϋ ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς.

Αί εις χρυσόν καταθέσεις είναι άποδοτέαι είς ο νόμισμα ένηρ- 
γήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) ομοίως αποδίδονται δι1 
έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τφ Έξωτερικφ αν
ταποκριτών της. Οί δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξα
μηνίαν άπό τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιου
λίου έκάστου έτους.

W* ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ Ιδιαιτέραν ΰπηρ(σίαν 
Xerroupyei καθ έκάστην.

Ε3

Φ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΊΊΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ φ 

■•'ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΡ 6 000 000-ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ 1500 000 
=l|n|a|^=lla|a|a|at^----- Ο=.

Ή. ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
έ/ει το τελειότερο/ Θησαυροφυλάκιο/ τήε Άνατολήε, συστήματος 

Arnheim. Κατασκευασμένου άπό δύο Θώρακας beton arme 
πάχους τριών μέτρων καϊ άπδ ενα θώρακα χάλυόος αδιάτρητου.

|q| □ [□(51=31 t5la|

Μ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
εχει πρός φύλαξιν είς τά θησαυροφυλάκια τής 

ΛΑ'ΓΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Πολύτιμα σκεύη αντικείμενα καί Χρεώγραφα

TAMIETTHFION
Η Λ Α·Ί Κ Η διά νά έζαπλώση εις τόν λαόν τό πνεΰμα της άποτα- 

μιεύσεως, δέχεται είς τό Ταμιευτήριόν της καταθέσεις άπό μίαν 
δραχμήν έως πέντε χιλιάδας δραχ. καί δίδει τόκον 4 1)4 τά 0)0. 
Διά τάς καταθέσεις είς χρυσόν 3 1)2 τά 0)0. Κάθε καταθέτης 
είμπορεΐ νά πάρη όπίσω τά χρήματά τον, οποτε θέληση, εϊτε δλα 
εΐτε μέοος.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Η ΛΑΊΚΗ

διά καταθέσεις άποδοτέας είς πρώτην ζήτησιν δίδει 
μετά έ'ζ μήνας »

» έν έτος »
» δυο έτη καί πλέον

» »
» »
» »
Διά τάς είς χρυσόν καταθέσεις ι/., % ολιγώτερον.

^Η ΛΑΊ’ΚΗ δέχεται καί κατα- 
Iθέσεις μέ άνατοκισμόν.-'Όσοι κα
ταθέτουν 7 δραχμάς την εβδομάδα, 
ή 30 δραχμάς τόν μήνα, λαμβάνουν 

μετά 5 έτη δρ. 2,078.75 
μετά 10 ετη δρ. 4,772.35

Η ΛΑΊ’ΚΗ δανείζει μέ ένέχυρον 
κοσμήματα, χρηματόγραφα καί 
λαχειοφόρονς ομολογίας.

Η ΛΑΊ’ΚΗ κάμνει κάθε άλλην 
τραπεζικήν εργασίαν καί πάντοτε 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

> AR I KH ΤΡΑ(ΙΕΖΑ Φ
·$ ΟΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ
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* Γ[ΡΩΤΟ£ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ *
Μ ,Ε τά τραγουδάκια μου
Τήν έπλάνεψα
Καί στά μαγουλάκια
Τήν έχα’ίδεψα.

>14·
Καί τής είπα σ' αγαπώ
Καί στύν κόσμο Οά τό πώ
Μέ τά τραγουδάκια μου 
Τή; έμίλησα.

τΨτ
Στά γλυκά ματάκια
Τήν έφίλησα :
Καί τής είπα 0ά σέ πάρω
Μέ παπά καί μέ κουμπάρο.

>«·
Δόγη μου δέν μ’ άγαπρς
Καί τήν κλάρα ποϋ τήν πας !
Καί όταν λές πώς 0ά μέ πάρης 
Είσαι πρώτος κατεργάρης.

ΔΟΓΗΣ
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’’Ένα πρωί πού βάδιζα 
Πολύ συλλογισμένη...
Μ ιά μαργαρίτ ’ άπή ντη σα 
Στο χώμα πεταμένη.

Μ’ άφίνεις Μαργαρίτα 
[μου

Τής λέγω νά ’ρωτήσω 
Κάτι, τ’ άσπρα φύλλα 

[σου
Χωρίς νά τά μαδήσω ;

*
Ναι" ’ρώτησε τα κι’ άν 

[αυτά 
Γνωρίζουν,Οά σοΰ πούνε. 
’Εκείνο ποϋ τ’ αύτάκια 

[σου
Ν’ ακούσουν καρτερούνε.

Δυό, τρεις φορές έρώ- 
[τησα

Τά φύλλα ένα, ένα... 
Μά έπειδή μού λέγανε 
Λόγια πολύ ■θλιμμένα...

*
Τή μαργαρίτα πέταξα 
Τήν πάτησα στο χώμα 
Τά φύλλα της σκορπί

ζανε 
Μ’αυτή έζοΰσ’ ακόμα.

Τότε μού φώναξε, σκλη- 
(βή!

Τά φύλλα μου μονάχα 
Γνωρίζανε τό μυστικό 
"Οπου ’ζητούσες τάχα ;

ΙΪΙΑΡΙΑ Κ. ΜΑΜΙΔΟΥ
* © ©J^Lj^nO0^ ΚΑΙ Η *

(Είκών τοΰ διάσημου ζωγράφου Ingres 
έν τώ Μουσείψ τοΰ Λούβρου)
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WTAN φύλλα πέφτουνε 
Ξερά ‘ςτό ύάνατό μου 
Κ’ ερ&ης 'ςτό κοιμητήριο 
Ζητώντας τό σταυρό μου, 
Σέ μια γωνιά όά τόν εΰρής 
Παράμερη εκεί κάτου 
Και μύριοι άν&οι &ενάχουνε 
Φυτρο'ισει ολόγυρά του.

##
Μάζευσε τότε τής φτωχής 
Καρδιάς μου τά λουλούδια 
Γιά τά ξαν&ά μαλλάκια σου. 
Είν' άγραφα τραγούδια 
'Εκείνα ποΰ έσβυστήκανε 
Σ' τοΰ τάφον τή σιωπή, 
Είναι λογάκια ερωτικά 
Ποΰ δέν σοϋ τάχω είπή.

(Έκ τών τοΰ Stechetti) 
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