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Μεγάλη ‘Ελλάς, τό θερμουργόν δνειρον τριών
Ελληνικών γενεών,έγινε πραγματικότης. Εις στιγμήν
καθ' ήν ολόκληρον τό 'Έθνος είχε καταληφθή υπό
τής βαθύτερος άγωνίας προέκυψεν ένα θαΰμα, τό
αιώνιον θαΰμα τής Ελληνικής μεγαλονργίας. Άπό
τον σεισμόν τής 'Εθνικής ψυχής, δστις είχε συσσω
ρεύσει ερείπια άπογνώσεως,άνεπρόβαλλον τά ωραιό
τερα άνθη τής άκαταβλήτου ‘Ελληνικής αξίας.
Πώς θά ήδυνάμεθα νά έξηγήσωμεν τήν άδόκητον αυτήν μεταβολήν, τά συντελεσθέντα μεγαλονργήματα, τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος; ‘Ο
ιστορικός θ' άνευρη τήν πηγήν τών γεγονότων
τον 1912-13 εις τήν'Διπλωματικήν εργασίαν και
ικανότητα, ίσως εις αυτήν τήν άκατάσχετον φοράν
τών πραγμάτων, εις τήν ώρίμανσιν τοΰ ανατολι
κού προβλήματος, τό όποιον άφοΰ είχε διατρέξη
δλα τά στάδια τής ματαίας λύσεώς τον, κατέληξεν
εις τήν φυσιολογικήν λύσιν του, εις τήν διά τοΰ ξίφους λύσιν τοΰ προ
βλήματος υπ' αυτών τών κυριωτέρων παραγόντων τον, τών Βαλκανικών
Λαών. Άλλ’ απομένει ακόμη ανεξήγητος διά τήν ‘Ιστορικήν ερευνάν ή
αφάνταστος εκείνη ηθική δνναμις, τήν όποιαν εφανέρωσεν αίφνιδίως
εις τους δύο τελευταίους πολέμους ή Ελληνική ψυχή. Άπό ενα Λαόν,
ό όποιος έφαίνετο δτι είχε χάση ό ίδιος τήν προς εαυτόν πίστιν και
απέναντι τοΰ κόσμου τήν πεποίθησιν, δτι θά ήτο ικανός νά πραγματοποιήση τά δυσχερέστατα τολμήματα, άπό ενα Λαόν, δν ένόμιζον καταβληθέντα, εξεδηλώθη θαυμαστή όρμή, ικανή νά συντελέση τά άκατόρθωτα. Και τοΰ ‘Ελληνικού Στρατού οι επί τοΰ πεδίου τής μάχης έπιτελεσθέντες θρίαμβοι κατέδειξαν άληθή τήν αξίαν αυτού. Ψυχικόν ομαδικόν
φαινόμενου άπό τά εκπληκτ ικώτερα εις τήν ‘Ιστορίαν τών άγώνων τών
Λαών. Διότι δσον τέλειον στρατόν και αν είχωμεν, όσον εξησκημένας
και &ν είχωμεν τάς άμυντικάς μας δυνάμεις, δσον άκμαϊος καί αν έκινήθη ό διοικήσας νους, δσον αριστοτεχνική καί αν ίδείχθη ή εφαρμογή
τής στρατηγικής, δλα ταΰτα είναι ανεπαρκή νά εξηγήσουν ανδραγαθήματα
ομαδικής ικανότητας οία τά τοΰ Κιλκίς, τής Δοϊράνης, τής Τζουμαγιάς.

Μόνον διά τής όδοΰ τής ψυχολογικής ερεύνης θά έφερόμεθα προς την
άκριβεστέραν έξήγησιν. "Ο "Έλλην στρατιώτης άνεδείχθη μέγας πρωτίστως εκ τής άφυπνισθείσης συνειδήσεώς τον, ότι ώς φυλή εις την Βαλ
κανικήν, ήτο ή ανώτερα. "Ο μυστηριώδης σύνδεσμος των μακρών
παραδόσεων, ή αυτοπεποίθησις, ότι άνθραεπολογικώς ή "Ελληνική φυλή
κατέχει διά μέσον των αιώνων τήν ΰψηλοτέραν βαθμίδα, ή συναίσθησις
οτι βιολογικοϊστορικώς ή φυλή αυτή υπερτερεί τάς αντιπάλους της ώς
εξωτερική παράστασις, ώς εσωτερική άξια, ώς ευφυΐα, ενέργεια, αντοχή
και θέλησις θά ήσαν τδ άθροισμά των παραγόντων τής άδοκήτου έπικρατήσεως τής "Ελληνικής ισχύος. Συνεπεστέρα εντεύθεν προς τήν ιδιοσυστασίαν
τής φυλής μας είναι ή εξήγησις των κατωρθωθέντων λαμπρών άθλων
διά τής ερεύνης τών ηθικών δννά/ιεων τής "Ελληνικής συνειδήσεώς. "Η
νεωτεριστική τεχνική έπιβοηθεϊ μεγάλως τάς νικάς τών στρατών, ή στρα
τηγική ίκανότης είναι εκείνη, ήτις συμβάλλει κατά πολύ εις ταντας, ή
τελεία όργάνωσις τάς διευκολύνει, άλλ" άλωσις εχθρικών πυροβόλων,
όπως εις τδ Κιλκίς καί αλλαχού είναι κυρίως πράξεις ηθικής αξίας.
"Οστις θά ηυτύχησε νά συνέζησε τάς υπερωραίας εκείνας στιγμάς τής
"Ελληνικής ορμής καί δυνάμεως, θά ήδΰνατο νά κατανόηση τήν ηθικήν
αυτήν αξίαν εις (ίλην τήν θαυμαστήν επιβολήν της. Εις τάς μάχας τοΰ
1912 καί 191H έπεβεβαιώθη άδιαψεύστως ή ιστορική ηθική ίκα
νότης τών "Ελληνικών ομάδων
απέναντι τών υψίστων "Εθνικών
κινδύνων, εις τάς κρισιμωτέρας
στιγμάς, καθ'άς έρχεται r« κριθή
ένσυνειδήτως ή αξία τής αριστο
κρατικούς υπερτέρας φυλής απέ
ναντι τώ>ν υποδεεστέρων της εις
τήν άνθρωπολογικωτέραν ηθικήν
έννοιαν.
.!( "Ελληνικοί νίκαι, εκ τών
όποιων προήλθε καί πάλιν αετό
αιώνας μία Μεγάλη "Ελλάς, κυ
ρίως είναι έργου τής ηθικής
αρετής τοΰ Λαού της. Εύρισκόμεθα ούτω προ τής άσφαλεστέρας έγγυήσεως τον μέλλοντος
τοΰ "Ελληνικού "Έθνους.
*

Καί αντάξιοι τής Λαϊκής αυ
τής ηθικής δυνάμεως διαφωτί
ζονται ομοίως εις τήν ήθικωτέιραν έννοιαν αί ισχυρότεροι μορφαί, αί όποΐαι διέλαμψαν εις τον
μακρδν αυτόν "Εθνικόν αγώνα
καί τήν Αναγέννησιν τής Μεγά
λης "Ελλάδος. Έξύχως συμπα

θής, πλήρης από "Ελληνικόν φώς άναπροβάλλει ή σεπτή μορφή τού
Βασιλέως Γεωργίου Α". "Ο Άναξ αυτός, τοΰ οποίου ή μακρά ζωή
έλικνίσθη εις τήν απαλότητα, αλλά καί τάς πικρίας μιας διαρκούς ειρή
νης, εις ήν θλιβερόν παραφωνίαν άπετέλεσεν ό ατυχής δσον καί ακαιρος
καί άωρος εκείνος πόλεμος τοΰ 1897, έπέπρωτο νά ΐδη τήν Δόξαν
βραβεύουσαν τδ "Έθνος του καί τήν Δυναστείαν του εις τάς τελευταίας
γεροντικός του ημέρας. Καί τό τραγικόν τέλος του, δσον εκτάκτως άδι
κον καί σκληρόν καί αν υπήρξε δι" ένα Βασιλέα, ό όποιος παρέλαβε
μίαν "Ελλάδα περίπου ερείπια καί είχε τήν σπάνιάν τύχην νά τήν ΐδη
άκμάσασαν ηθικώς, ύλικώς, έκπολιτιστικώς καί τήν ζηλευτοτέραν άκόμη
τύχην νά τήν άποκαταστήση εις τά εύρέα σημερινά όριά της, καί τδ
φρικώδες εκείνο τέρμα τής ζωής του άνύψωσεν αυτόν εις τήν είλικρινεστέραν έκτίμησιν καί ευγνωμοσύνην τοΰ Λαού του. Εις τήν μακροτάτην "Ιστο
ρίαν τοΰ "Ελληνισμού τ' ονομά του θ’ άπομείνη εξ ίσου λαμπρόν δπως καί
τά ήρωϊκιότερα τών εστεμμένων Έλληνικιϋν κεφαλών. Έπεσε νεκρός υπό
την Ελληνικήν σημαίαν, ής είχε ταχθή μέγας, επιβλητικός καί άγρυπνος
φρουρός της. "Όλον τό τραγικέϋς ένδοξον μεγαλείου τής φυλής του
επεσφράγισεν ή ήρωϊκή εκείνη πτώσίς του. Καί πόσον εΰγενής, αγαθός,
άκακος, γλυκύς Έλλην Βασιλεύς υπήρξε μέχρι τής έσχατης πνοής του
ό Γεώργιος Α’. "Η πορφύρα δι" αυτόν δεν ήτο πομπώδες γνώρισμα,
άλλ" δλη ή μεγαλειότης του έφανεροΰτο εις τό γλυκύ εκείνο μειδίαμά
του. Δημοκράτης Βασιλεύς διέγναισε με λεπτοτάτην ψυχικήν "ικανότητα νά
βασιλεύση επί τών δημοκρατών πολιτών του, νά χαρή μαζύ των εις τάς
δλας χαράς των, νά συμπονέση εις τάς θλίψεις των, νά συγκλονισθή εις
τας βιαίας αλλά παροδικός λαίλαπας τών πολιτικών γεγονότων τοΰ
.Ιαοΰ του, αί όποΐαι τελικώς τήν άπωτέραν πηγήν των είχαν τήν "Εθνικήν
αιτίαν. Συνετός και άγχινους, έγνώρισε νά έξέλθη πάντοτε τών καται
γίδων αμείωτος όχι μόνον αυτός, αλλά νά έξαγάγη καί τον Λαόν του
ακέραιον. "Η πολύτιμος εκείνη περικοπή τής Διαθήκης του προς τον
λατρευτόν Υιόν του, σύνθεσις ποιήσεως καί συνέσεως, αισθήματος καί
λογικής, χαρακτηρίζει κατά τόν έμφαντικώτερον τρόπον τόν Βασιλέα
Ελληνα, τον ικανόν άνθρωπον, τον συνετόν άνώτερον πολίτην καί δύναται.
ν άποτελέση ανεκτίμητο)· σοφόν παριίγγελμα Ιημοκράτου "Ηγεμόνος τής
νειοτέρας "Ιστορίας το»· Δημοκοατικανν Λαών.
Καί κανείς άλλος δεν εθρήνησεν ειλικρινέστερο)’ τόν ηρωικόν εκείνον
θάνατόν του από τόν Λαόν του. "Όσαι παρεξηγήσεις καί αν είχον παρεμβληθή μεταξύ Στέμματος καί .Ιαοΰ κατά τήν μακράν πολιτικήν καί
"Εθνικήν σταδιοδρομίαν τής άγωνιζομένης διά μίαν τελικήν νίκην μικρας
Ελλάδος, παρεξηγήσεις αναπόφευκτοι ενός πολυταράχου πολιτικού καί
Εθνικού βίου, διελύθησαν αυται διά τοΰ σπαρακτικού θανάτου τοΰ
Άνακτος εις τήν λαμπρότερα)· στιγμήν τής Βασιλείας του. "Έκπληκτος,
πλήρης δακρύων θαυμασμού, λατρείας καί άφοσιώσειος ό Λαός του
είδεν αυτόν τόν εξαφνικον θανατον του Βασιλέως του εκεί επί τοΰ πεδίου
τής Ελληνικής τιμής, οπού είχε τάςη εαυτόν με δλ.ον τόν αφελή τρόπον
του τής υπερασπισετος τιον Εθνικών συμφερόντων, υ'ε όλ,ον τόν άθόου(ιον ηρωισμόν του, με (ίλην την άνευ έπιδειξειος έπιβεβαίωσιν τής εκπο
λιτιστικής ισχύος του Εθνους του. Το σεπτόν αίμα ενός Βασιλέως
(πότισε γονίμως τό άνθος τής ελευθερίας μιας η υλής. Ποιος θά είπ/ι
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'Ο Διάδοχος Κωνσταντίνος — δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος IB’
άνεφάνη <5 τηλαυγής ήλιος τής ’Ελληνικής Αναγεννήσεως. "Η Μοϊρα
τής Πατρίδος ήθέλησε νά πέση νεκρός προ τοϋ τυράννου /ιαζύ με την
πτώσιν τοϋ Γένους του δ τελευταίας άναξ της, δ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος" ή ιδία Μοϊρα ώρισεν, δπως άναστήση τό Γένος ό Κωνσταν
τίνος IB'. Ή Άνάστασις αυτή δεν νπήρξεν δλοκληρωτική, άλλ’ ό
Στρατηλάτης Βασιλεύς έπλησίασε :ιολί’ τό ’’Εθνος προς τήν τελειωτικήν
άνάστασίν του. Ποτέ σχεδόν Βασιλεύς, αρχηγός του Στρατόν τον, δεν
ηύτνχησε νά καταγάγη τοιαύτας και τοσαντας νίκας εις τόσον βραχύ
χρονικόν διάστημα καί νά καταδάλλη συγχρονίας δύο προαιώνιους
εχθρούς τοϋ Ελληνισμόν διά καιριωτάτων πληγμάτων. Ό Βασιλεύς
Γεώργιος A' παρέδωσεν εις τόν Γί >ν τον μίαν Ελλάδα μικράν, άλλ’
ισχυρόν, έτοιμον εις τον τελικόν αγώνα. Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος IB'
ονειροπόλησε τήν εύκλειαν τής χώρας επί τής όποιας θά έδασίλευε καί
αί επίζηλοι στρατιοιτικαί άρεταί τον τόν ώδήγησαν εκεί ένθα αί δόξαι
δύο νικών άνέστησαν τους μυθικούς Ελληνικούς ηρωισμούς.
Ύπήρξεν εποχή, δπου μετά τόν πρώτον πόλεμον δισταγμοί τινες
ήκούσθησαν διά τήν τόλμην τής Ελλάδος νά ριφοκινδννεύση και εις
δεύτερον πόλεμον.
ή σιδηρά θέλησι~ τοϋ Βασιλέας, ή περιεσκεμμένη άπόφασίς του, ή ατρόμητος τόλμη του άπεφάνθη : ι ’Ο πόλεμος
αυτός είναι αναπόφευκτος μίαν ημέραν. Τόσον τό καλλίτεροι· διά τό
Έθνος, αν τόν δεχθώμεν σήμερον». Καί οί θαρραλέοι λόγοι του ίσχυσαν
νά εμπνεύσουν αμετρον βιύμην είς τήν καρδίαν τοϋ Ελληνικού Στρατού,
δ δρμητικώς κινηθείς βραχίων έγιγάντωσε τόν λυσσαλέου πόθον τής
έκδικήσεως των Ελλήνων στρατιωτών καθ’ όσων κτυπημάτων κατά τών
Εθνικών δικαιώσεων προέδαλλεν ή Βουλγαρική αυθαιρεσία καί βουλιμία.
Καί ποία άμιγής στρατιωτική μορφή αυτή τοϋ Βασιλέως Κωνσταν
τίνον IB'. Πρέπει ν’ άνατρέξη τις είς τάς μακρυνοτέρας εποχάς τής
Ελληνικής Ιστορίας, διά νά άνευρη τήν δμοίαν της. Κατά τόν πρώτον πόλε
μον, τόν προς τούς Τούρκους, αί περίλαμπροι δάφναι τοϋ τότε "Ελληνας
Διαδόχου, όσον καί &ν έξετιμήθησαν μ’ ευγνωμοσύνην υπό τοϋ Λαού
του, δεν ίσχυσαν νά επιβάλλουν τήν Στρατηγικήν Αυτού δεξιότητα είς
τόν πεπολιτισμένον κόσμον. Ή Ευρώπη προκατειλημμένη εκ τής Βουλ
γαρικής διαφημίσεως, είχε πιστεύση, ότι τά πολεμικά τρόπαια τοϋΈλληνος Διαδόχου είχαν δευτερεύουσαν σημασίαν. "Ολοι είχον εξαντλήσει τόν
θαυμασμόν τους προς τούς Βουλγάρους. Αυτοί έθεωροΰντο οί Τιτάνες
τής Βαλκανικής γιγαντομαχίας, υπό τήν σκιάν των μόνον νανώδη ήσαν
τά παραστήματα τών λοιπών νικητών. Καί ποία ήτο ή κατάπληξις όταν
ο νους καί τό ξίφος τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου κατέόδιψε καί έξηφάνισε τήν πεποίθηση· αυτήν. ”Εκθαμβος ό πεπολιτισμένος κόσμος είδε
ένα μετριόφρονα Στρατηγόν Βασιλέα, ατρόμητοι· εκδικητήν τού πατρι
κού αίματος, άνδρείως συντρίδοντα τόν αήττητου θεωρούμενοι· εχθρόν
καί καταδιώκοντα αυτόν εν μέσω άποκρυμνοτάτου εδάφους περί
τρομου καί διαρκώς ήττώμενον προς τά παλαιό σύνορα τής Βονλ-
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γαρίας. Τοιούτοι ασύλληπτοι θρίαμβοι ήσαν ώς άποκαλύφεις Άγνωστον
καί μη έκτιμηθείσης αξίας, δυνάμεως, ευφυΐας, τόλμης. Ό άστήρ τον Βασί
λειος Κωνσταντίνου έλαμφε τότε εις τό 'Ελληνικόν στερέωμα μέ δλον

γνωρίζοντα την ένδοξον Ιστορίαν τον και άναγεννήσαντα ταντην. Και
έδικαιώθησαν πληρέστατα οί βαρυσήμαντοι λόγοι τον ΐδειόδους μας
Βασιλέως. «'Ο πόλεμος προς τους Βουλγάρους ήτο αναπόφευκτος. Τόσον
τό καλλίτερον, πού τό "Εθνος τον έδέχθη αμέσως, ανεν δισταγμόν».
Βασιλεύς άνερχόμενος επί τον θρόνου με τοιαντας λαμπρός σελίδας,
ας έχάραξεν υπό την βαθύνουν ηγεσίαν τον ή 'Ελληνική λόγχη, μέ
τοιαύτην άκλόνητον πεποίθησιν εις εαυτόν, τον Στρατόν και τον Λαόν
του, δικαιούται να ήναι υπερήφανος, νά προσδοκά εις την ενρντέραν
πρόοδον τής χώρας τον, εις την άκμαιοτέραν ενίσχυσή· της, εις την
τελείαν εκπλήρωση· των ιδανικών της καί την πραγμάτωση· των Ακατα
γώνιστων δικαιωμάτων της. Καί ίσως ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος νά μή
έφθασεν ακόμη εις τόν κολοφώνα τής 'Ελληνικής δόξης τον. ΔΤ ένα
τόσον Στρατηγόν - Βασιλέα, διττώς ίστεμμένον διά τον στεφάνου τής
νίκης καί τον ένδοξον στέμματος, ή ενέργεια καί τό τέλος προσατενίζουν
τόν άπειρον ορίζοντα. Τις οίδε δε α>· ;/ Μούρα, ήτις ήθέλησε νά φέρη
αυτός την ελευθερίαν εις εκατομμύρια ομοεθνών τον μέχρι τών πυλών
τών θερμοτέρων ονείρων τού Γένους, δεν επιφυλάσσει εις αυτόν τόν
όνειροπόλον νικητήν νά στήση μέ τάς σεπτός χεϊρας του μίαν ημέραν τό
ιερόν σύμβολου τής 'Ελληνικής φυλής έκεΐ, όπου ή βάρβαρος χειρ τών
Λσιατών τυράννων ήλωσε την ημισέληνον.
*

τ<> παλαιόν άκτινοβόλισμα τού 'Ελληνικόν ονόματος. Ένα. "Εθνος εΰρίσκεται κάτω, τό όποιον γνωρίζει ακόμη να ξή και να λαμπρύνεται, ήτο
ή γενική αναφώνησις, και τό Εθνος αυτό έχει επί κεφαλής ένα Βασιλέα,

ΙΙρό τής πολιτικής μορφής τού ’Ελευθερίου Βενιζέλου θά σταθή
πολύ δ Ιστορικός. Διά νά μέτρηση την δύναμη· τού πολιτικού άνδρός θά
καταφυγή άναποφεύκτως εις τήν ηθικήν επίδραση·, την όποιαν έσχεν δ
Κρής πολίτης επί τής φυλής του. 'Όλα θά ήτο ίσως δυνατόν νά παρείχοντο εις τήν προ τετραετίας άναστατωμένην 'Ελλάδα, διά νά προελάση
ικανή εις τήν οδόν τής προόδου, άλλα τό δυσχερέστερου δλων ήτο ή
έλλειφις τής μυστικής, βαθείας καί ισχυρός εκείνης πίστεως προς τήν
εργασίαν, τήν ενέργειαν. Αυτή έλειπε καί αυτήν ήλθε νά έμφυσήσι] εις
τον 'Ελληνικόν Λαόν, εις τό απογοητευμένου "Εθνος <5 'Ελευθέριος
Βενιζέλος.
δλαι α'ι προ αι'τού καί περί αυτόν 'Ελληνικοί πολιτικοί
μορφαί υστέρησαν εις τάς 'Εθνικός προσδοκίας, μία κυρίως ήτο ή
ατέλειά των, δτι δεν είχον ευρέως άνεπτυγμένην διά τόν εαυτόν των τήν
πίστιν τούτην προς τήν υπναπτουσαν ηθικήν δύναμιν τών Ελληνικών
ομάδων, επομένως δεν ήδύναντο καί νά τήν αφυπνίσουν.
Μέ δ,τι καί αι· λέγεται διά τόν πολιτικόν αυτόν, διά τά σφάλματα,
ατινα έγένοντο κατά τήν διάρκειαν τής ιιακράς εκστρατείας μέχρι τής
συνομολογ ήσεαις τής οριστικής ειρήνης, δσον καί ar τυχόν δεν ήδυνήθη
ή διπλωματι'/.ή αξία τού άνδρός νά επωφεληθή τά πάντα συμφώνως
προς τά 'Εθνικά συμφέροντα, — δλη ή εναντίου τον πολεμική κατα
πίπτει ώς κτύπημα βέλους έπί βράχου προ τής ακλόνητοι- αλήθειας, δτι
μονον αυτός έτόλμησε τά θεωρούμενα αδύνατα καί εις τούτο προέβη
εκ πεποιθήσεως, δτι αί δυνάμεις τού "Εθνους του ήσαν ίκαναι δι' ένα
αγώνα υπέρ τών δλων. Ααί θά ήτο ςπαραλογισμός νά έδέχετό τις, δτι
πολιτικός Λνήρ^καταγνώσας τάς'ήθικάς 'Εθνικός δυνάμεις καί άναζωογονήσας ταύτας, δέν^εϊχεν άναμετρήσηΊ\τήν πραγματικότητα, δεν είχε
προσταθμίσι] δλας τάς πιθανότητας, δλας τάς ενδεχόμενης εκβάσεις.

Άλλ’ οί δισταγμοί δσον καί αν δικαιολογούνται έκ της συνέσεως, δεν
είναι ή αδυναμία τοϋ τολμηρού. 'Ο τολμών κατά τούτο μας κινεί τόν
θαυμασμόν, δτι μόλις εκτείνει τόν βραχίονα, συλλαμβάνει και την επιτυ
χίαν. 'Η τόλμη, ώς επί τό πολύ, προϋποθέτει τόν θρίαμβον καί τά
ιστορικά γεγονότα τών ατόμων καί τών ομάδων μαρτυροΰσι πάντοτε
την αδιαμφισβήτητον αυτήν αλήθειαν. 'Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανή
κει είς τάς σελίδας τών τολμηρών πολεμιστής άλλοτε καί μεγαλόφρων
πρόμαχος τών μεγάλων δικαίων τής αληθούς μάρτυ'ρος πατρίδος του,
τάσσεται έκτοτε δικαίως είς τήν χορείαν τών ειρηνικών ηρώων.
Ψυχολογήσωμεν τήν τελευταίαν εσωτερικήν'Ελληνικήν Έπανάστασιν.
Μάς παρουσιάζεται ώς μία ακατανόητος σύγχυσις. Μία χώρα έπαναστατεΐ διά τής πολιτικής όδοϋ, αλλά χωρίς κανέν ώρισμένον πολιτικόν
πρόγραμμα. Καμμία τάξις δεν προσέρχεται ώργανωμένη, ζητούσα τι
άποκρυσταλλωμένον, έχουσα σαφή συνείδησιν ενός κινήματος, απαιτούσα
τι θετικόν. 'Η έξέγερσις δλων τών τάξεων ήτο ενιαία, έξέγερσις πηγά-.
ζουσα από μίαν δυσφορίαν κατά καταστάσεως, ήτις οΰδένα Ικανοποιεί,
ούδένα ηυχαρίστει, τήν οποίαν ούδείς ήθελε. Κάτω τά Πολιτικά Κόμ
ματα! ήτο ή γενική άναβόησις, ή έκδήλωσις τοϋ γενικού πόθου. Ό
Λαός ήλπιζεν, δτι ή πτώσις δλων τών κομμάτων, άτινα είχε δημιουρ
γήσω αυτός ό ίδιος ήτο αρκετή νά φέρη τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως.
Καί επειδή από τόν έπαναστατήσαντα αυτόν Λαόν καμμία ώρισμένη
τάξις δεν προσήλθε με συνειδητήν θέλησιν, μέ μίαν σημαίαν, μέ όργάνωσιν, επομένως μέ δύναμιν διά νά έπιβληθή, ήτο φυσική συνέπεια νά
τεθή επί κεφαλής τής συγκεχυμένης, αορίστου εκείνης Λαϊκής Έπαναστάσεως, ή μόνη οργανωμένη δύναμις — ό Στρατός. Λαός καί Στρατός
συνειδελφώθησαν είς τό κίνημα, άλλ’ έκπληκτα καί τά δύο μέρη είδον
τήν έπομένην τοϋ κινήματος των, δτι δεν έγνώριζον τΐ έπρεπε νά ζητήσουν,
πώς ν’ αρχίσουν καί πώς νά τερματίσουν αυτήν τήν Έπανάστασιν. Καί
εΰρέθησαν δλοι προ μιας άγωνίας, προ τοϋ αδιεξόδου. Τήν στιγμήν
εκείνην τής συγχύσεως, εις πολιτικός κατώρθωσε καί είδε ποία σταγών
ελαίου έχρειάζετο είς τήν ’Εθνικήν εκείνην τρικυμίαν. 'Η άφύπνισις τοϋ
’Έθνους προς εαυτό, ή σνγκέντρωσις τής πίστεως ταύτης προς ένα
κέντρον. Καί ό πολιτικός, ό όποιος διέκρινε τό τΐ έχρειάζετο τό Έθνος
του, έπείσθη καί ό ίδιος, δτι αυτός ποϋ θά τοϋ έδιδε τήνζπίστην ταύτην,
θά ήτο καί ό εκλεκτός του. Καί ένήργησεν. Ή ένέργειά του ήτο φωτεινή,
μία βαθεΐα ανατομία τής Ελληνικής ψυχής, τολμηρά, αποφασιστική. Ή
μέθοδος τήν όποιαν ήκολούθησε διά τήν επιτυχίαν τής αποστολής του
ύπήρξεν ή έπιτυχεστέρα. Αυτή ή επικρατούσα κατάστασις είς τήν Ελλάδα
ύπεβοήθησε τήν τακτικήν του. Ό έπαναστατήσας Λαός έχρειάζετο μίαν
πίστιν καί ένα πρόσωπον.'Ο ’Ελευθέριος Βενιζέλος έδωσε καί τάς δύο
ταύτας ήθικάς αξίας. Πέραν τής Εθνικής δράσεως δεν έχώριζε πλέον
παρά ένα βήμα τόν πιστεύοαντα Λαόν καί τόν έμφυσήσαντα τήν πίστιν
του ταύτην Κυβερνήτην του. 'Η ώριμότης τών γεγονότων είς τήν Βαλκα
νικήν έπηκολούθησε ταχύτερον άφ’ δτι είχε προβλέψη ό Ελευθέριος
Βενιζέλος. Είς τήν συμμετοχήν τοϋ άγώνος αυτός προσέφερε παν δ,τι
ήδυνήθη νά είχεν έτοιμον κατά τήν ώραν έκείνην, άλλ’ ή πολυτιμοτέρα του
προσφορά ήτο ή ’Εθνική πίστις, ήν είχε συγκεντρώση ή τολμηρά άτομικότης του. Καί ή νίκη έκλείσθη είς τάς χεΐράς του.
*

Λεπτομερής κριτική τοϋ έργου τοϋ ’Ελευθερίου Βενιζέλου θά
ήτο σήμερον πρόωρος. Μας λείπουν άλλως ακόμη τ’ απαραίτητα τεκμή
ρια τών νωπών είσέτι γεγονότων, έκ τών όποιων τινα δεν έφθασαν είς
τόν σκοπόν ταη. Καί θ’ άπαιτηθή τό πλήρωμα έκεϊνο τοϋ χρόνου, διά τοϋ
όποιου άποκαθαίρονται πρόσωπα καί πράγματα τής συγχρόνου άχλύος,
διά νά φανή ευκρινεστέρα ή μεγάλη αυτή πολιτική μορφή, έκ τής
όποιας ήλλαξεν άποτόμως ή Ιστορία τής Ελλάδος. Ή δλη αλήθεια συνή
θως είναι αδύνατος νά κατανοηθή υπό τής γενεάς έκείνης, ήτις εύρίσκεται προ τής αλήθειας ταύτης. Τό ύψος τών πραγμάτων καί τών προσώ
πων μιας ιστορικής περιόδου καταφαίνεται καλλίτερου έξ άποστάσεως,
δπως καί τό ύψος τών όρέων. Καί είς μίαν τοιαύτην άπόστασιν δεν
εύρισκόμεθα άκόμη. ’Αλλά κανείς δεν δύναται ν’ άρνηθή, δτι δσον καί
αν είχεν ώριμάση ό καρπός τών τελευταίων Ελληνικών νικών, υπήρξε
πάντοτε εις βραχίων, δστις έτεινε προς αυτούς, δστις έφερε τήν πίστιν
είς τόν Λαόν, δτι ήτο ή κατάλληλος στιγμή νά τείνη τους ίδικούς του
βραχίονας. Καί έκεΐνος, ποϋ ώθησε προς τήν τολμηρόν αυτήν τάσιν, μέ
δλην τήν βεβαιότητα έως ποϋ ήδύνατο νά φθάση ό Ελληνικός Λαός ήτο
ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος. Τιμή είς τόν άνδρα, άλλά τιμή καί είς τόν
Ελληνικόν Λαόν, αν ουτος έτεινεν άκόμη περισσότερον άφ’ δτι είχε
πιστεύση έκεΐνος, ό όποιος αφύπνισε καί συνεκέντρωσεν αυτήν τήν πίστιν
του ποός τήν δρασιν.
*

Τήν τολμηρίαν, τήν όποιαν έξεδήλωσε διά τών κορυφών της ή Ελλη
νική φυλή κατά τούς δύο πολέμους, τήν βλέπομεν συσσωματωμένην καί
είς τόν ’Αρχηγόν τοϋ Στόλου τής Ελλάδος Ναύαρχον Κουντουριώτην.
Ύπήρξεν ό ηθικός παράγων τών λαμπρών νικών τοϋ Ναυτικού μας.
Ό γνωρίζων λεπτομερώς τά τής έπιπόνου, μακρας ένεργείας τοϋ Ελλη
νικού Στόλου κατά τόν πόλεμον, σταματά έκπληκτος προ τής θαυμα
στής γενναιότητος τοϋ άνδρός. Ή Ελληνική πίστις συγκεντροϋται ολό
κληρος είς τήν σθεναρόν άπόφασίν του: ’Αναλαμβάνω.’ Καί έρρίφθη
είς τόν ύψιστον άγώνα, μέ τήν αύτοπεποίθησιν έκείνην τοϋ μεγάλου Κανάρη,
δστις είς τάς υπέροχους έπιχειρήσεις του ώδηγήθη μόνον άπό τήν πίστιν,
δτι έπρεπε ra νικήση ή ν’ άποθάνη. Ή πίστις αυτή τοϋ ναυάρχου Κουντουριώτου έγεινε κτήμα έκάστου 'Έλληνος άξιωματικοϋ, έκάστου ναύ
του. Άπό τήν ψυχήν των έφυγαδεύθη ή άμφιβολία. Είπον δτι θά συνέτριβον τόν έχθρόν καί θά έκυριάρχουν τοϋ Αιγαίου. Σταθερά ή άπόφασις, ορμητική ή ένέργειά. Έπληξαν καιρίως. 'Ο Ελληνικός Στόλος
έπλευσεν αμέσως είς τήν Λήμνον, τήν κατέλαβεν, άντιπαρετάχθη έκεΐ προ
τοϋ έχθροϋ, τόν προεκάλεσε, τοϋ συνέτριψε άπ’ άοχής τό ηθικόν τον.
Καί δταν έτόλμησε νά έξέλθη τών Δαρδανελλίων, ήτο ήδη ήττημένος.
Καί κατάπληκτος ό κόσμος είδε τό πρωτοφανές θέαμα: "Ενα πλοΐον
τοϋ οποίου ή βαρύτης τοϋ όιπτομένου χάλυβας δέν ήτο ανωτέρα τής
τού έχθρικοϋ, κατενίκησεν ένα ολόκληρον στόλον, έτρεψεν είς έπονείδιστον
φυγήν ολοκλήρους ισχυρός μονάδας, πανικοβλήτους ζητούσας νά κρυβώσιν είς τά στενά. Δυνάμεθα νά έκτιμήσωμεν δεόντως τήν μαχητικήν
αξίαν τού Αβέρωφ*, άλλ’ άπεριόριστος είναι ό θαυμασμός μας προς
την ψυχικήν δύναμιν τών πληρωμάτων τοϋ Ελληνικού Ναυτικού, ήτις
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υπήρξε και ό πρωτουργός των λαμπρών" αυτών νικών τον, ισαξίων τών
τον παρελθόντος.
Με τοιαύτην ηθικήν
ένδυνάμωσιν, μή λιμνάζον πλέον εις τήν απρα
ξίαν τον Ναυστάθμου
αλλά δοξασμένον τώρα
τό "Ελληνικόν Ναυτικόν,
άναδιοργανούμενον εις
τάς εύρυτέρας διαστάσεις,
όπως επιθυμεί ό μεγαλοϊδεάτης Βασιλεύς τον
καί τό Έθνος, θά εξα
σφάλιση τήν αδιάσειστου
υπερίσχυσιν τής "Ελλη
νικής σημαίας.
*

Μέ τάς δάφνας πλέον
δύο πολέμων έστεφανωμένον τό * Εθνος ύπερηφάνως προσατενίζει τό
μέλλον, ένα μέλλον άναπτύξεως όλων τών άνωτέρων εκπολιτιστικών δνυάμεών του; Ή υπεροχή
τοΰΈλληνισμοΰ, ή πιστοποιηθεΐσα επί τής Βαλ
κανικής εκ τών δύο πο
λέμων καί τών αποτε
λεσμάτων των, θά βαίνη
κατ’ α’ύξοντα βαθμόν
τής άναπτύξεως τούτου.
"Ολα τά πεδία τής αν
θρώπινης δράσεως διανοίγονται γόνιμα καί
ευοίωνα εις τόν "Ελλη
νισμόν. "Η παραγωγή
τής γής, ή βιομηχανία
τών προϊόντων της, ό
πλούτος τών θαλασσών,
ή ναυτιλία, τό εμπόρων,
τά γράμματα, αί τέχναι
καί αί επιστήμαι καλούν
/ 7/3
τήν νέαν, μεγεθυνθεϊσαν
"Ελληνικήν γενεάν, εις
εργασίαν, ενέργειαν, δράσιν. Καί εάν ήναι δίκαια ή εκτίμησις καί επιβε
βλημένος ό θαυμασμός πρός τάς Πολεμικός ανδραγαθίας τής Νέας

Γενεάς, δικαιολογημένοι είναι καί αί εύτολμοι προσδοκίαι διά μίαν
σύντονον, άκαταγώνιστόν, συστηματικήν, άναγεννητικήν εργασίαν. "Η
συνολική εργατικότης καί ή ακατάβλητος ευφυΐα τού "Ελληνικού Λαού
θά ήναι εκείνη, ήτις θ’ αναπτύξη τάς όλας παραγωγικός καί εκπολιτι
στικός δυνάμεις τής χώρας μας, ή οποία θά βοηθήση ασφαλώς αυτήν
εις έδραίωσιν καί έτι μεγαλειτέραν άνάπτυξίν της, διά τής επιτυχούς
έκμεταλλεύσεως όλων τών πλουτοπαραγωγών πηγών, τών δυναμένων
νά τήν ενισχύσουν καί τήν επαυξήσουν, καί θά καταστήση τήν "Ελλάδα
μας ισχυρόν, σεβαστήν εις τούς φίλους της καί φόβητρου εις τούς εχθρούς
της, όπως καθώρισεν ό πρώτος συντελεστής τής ’Εθνικής ’Αναγεννή
σεως της, ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος.
"Υπό τοΰ συναισθήματος τών μεγάλων αυτών λόγων θά διαπνέηται
εις τό μέλλον πασα "Ελληνική καρδία καί θά καθοδηγήται πασα έργαζομένη 'Ελληνική χείρ.
Τό "Ελληνικόν ’Έθνος ήδη προσατενίζει νέους άπεράντους ορίζοντας
καί αισθάνεται εν έαυτώ τό φώς καί τό θάλπος νέων ελπίδων. Τάς
ασφαλίζει τό άσβεστου σθένος τής "Ελληνικής ψυχής καί ή δαφνοστεφής
εποποιία τών νικητών τής δόξης αλλά καί έκλεκτών τής θυσίας. Αέν
ε’ίμεθα πλέον οί τοΰ παρελθόντος άνευροι καί σκοτωμένοι ηθικώς καί
πνευματικώς παυσε ν’ άναπαριστάται πλαστογραφημένη ή ’Εθνική μας
ψυχή και ζωή καί οί όφθαλμοί μας διανοίγονται τώρα πρός νέων κόσμων
εξέλιξιν, ήν δεν άντιλαμβανόμεθα ώς άλλοτε υπό τό φώς τό άμυδρόν
καχεκτικού δημοσίου βίου, δεν τήν αίσθανόμεθα διαρκώς σκορπισμένην
καί άσύντακτον. "Η Νέα "Ελλάς έχει πλέον τόν μέγαν αυτής Βασιλέα
καί τόν υπέροχου Κυβερνήτην της. ’Εκείνος τήν έκαμε νά μεγαλουργήση καί αυτός τήν χειραγωγεί μεγαλοπραγμόνως, τήν άνορ&οΐ
διαρκώς, τήν άνδρίζει με εμπνεύσεις πρωτοβουλίας, με βλέψεις κολοσ
σιαίου μεγαλείου, με πολιτικόν θάρρος καί εύστροφου πολιτικήν οξυδέρ
κειαν. "Ο Βασιλεύς της, ό τόσον άρρήκτως συνδεθείς με τήν Δόξαν και
τα Κλέη τής Πατρίδος του, είναι τό νέον σέλας, ή νέα στήλη πυράς, ό
νέος οδηγός άστήρ τοΰ ’Εθνικού μέλλοντος, ό δε διευθύνων τάς τύχας
αυτής, ό πρωταγωνιστής καί τολμηρός άναπλάστης τού "Ελληνικού δαι
μόνιου, τής νέας αυτής εν ειρήνη ’Εθνικής άποστολής, άναβαπτίσεως
καί ευημερίας. ’ Εξηφανίσθη ή παλαιά μικροψυχία καί μικροπραγμοσύνη,
ητις άπεκτήνωνε τά αισθήματα καί άπενάρκου κάθε εύγενή καί γενναίαν
ορμήν. Ή Νέα μας Πατρίς ανέκτησε τήν "Ιστορίαν της, στηρίζεται επί τών
αθανάτων παραδόσεών της καί τών νέων μεγάλων έργων της καί διά τού
νέου μεγάλου ενθουσιασμού της δίδει εις τόν απανταχού "Ελληνισμόν, τόν
σφριγώντα καί σκιρτιοντα εις τό άκουσμα τής προόδου, τήν υψηλήν θέσιν
τών πρώτων αυτού μεγάλων ιδανικών, διά τήν νέαν "Ιστορίαν τού κόσμου...
Τήν γενικήν αυτήν άναπτέρωσιν τοΰ "Ελληνικού καθήκοντος συναισθά
νεται βαθύτατα καί ή * Ποικίλη Στοά» καί ή συμβολή της εις τόν νέον
μεγάλου αγώνα τοΰ "Ελληνικού Έθνους, τήν οποίαν έκοινολόγησε κατά
τήν μακράν αυτής διανοητικήν πάλην, θά ενισχυθή εις τό μέλλον διά
τής συγκεντρώσεως εις τάς ογκώδεις σελίδας της, ολου τού πνευματικού
Ελληνικού κύκλου, τού κεκλημένου ν’ άγωνισθή υπέρ υψηλών νικιών
ως αί τών δοξασθέντων "Ελληνικών οπλών.
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΡΣΕΝΗΣ
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Φίλε Κύριε ’ Αρσένη,
2αχ ευχαριστώ πολύ πού μοί έκάματε την τιμήν και την ευχαρίστηση' νά μοί
στείλητε την προσφιλή «Ποικίλην Στοάν». Πολύ έχάρητ πού είδα τήν 'Επετηρίδα σας
r άταξή τόσον πλού
σια καί καλλιτεχνική
καί νά υπόσχεται ότι
τελειοποιούμενη τώρα
με τήν συνεργασίαν του
κ. 'Ραφαήλοβιτς, θ'
άποβή ετήσιον δημο
σίευμα, αντάξιον τής
μεγαλυνθείσης δΐ εκ
πληκτικών αγώνων
Γ Ελλάδος. Σάς σφίγγω
το ΖΛ'ί?ζ είλικρινά’ θέλω
νά βλέπω τήν «Ποι
κίλη ν Στοάν» καθρέπτην όλης τής συγχρό
νου δημιουργικής κιτήσεως τών νεωτέρτον
Ελλήνων ."Ολοι οί νέοι
συγγραφείς καί καλλιτέχναι μας πρέπει νά
έχουν θεσιν, όλοι όλων
τών αποχρώσεων. Μήν
είσΟε διατακτικοί προς
τά i.καινά δαιμόνια».
Αίτός είναι ό αιώνιος
τής έξελίξεως νόμος’
τά κύματα στήν παρα
λία φέρνουν πάντοτε
τέον στρώμα άμμου πού
σκεπιιξει τά παλαιό.
θά έτΟουσιασθώ
ακόμη περισσότερον
εάν ΐδω τήν ‘ Π<·ικί
λην Στοάν» τελείως συγχρονιστικήν, άντιπροστοπεύουσαν τόν Ελληνικόν καί τον
ξένον κόσμον, τόν σημερινόν, που δρα τώρα επάνω εις τήν σκηνήν του πολιτισμού
του Κ' αίώνος.

Με τους θερμότερους χαιρετισμούς μου
Φιλικώτατα
Δ ρ Δ.

ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

Γραμματεύς Πατριαρχείων Άί^εξανδρείας

Ο ΟΙΚΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΡΑΝΝΟΝ
['Εκ του Ημερολογίου του έΟελοντοΰ 'Ιεροκήρυκος τής Ε' Μεραρχίας Δ. Καλλίμαχον,
Γραμματέας τών Πατριαρχείων Αλεξάνδρειάς]

Μ>>
ΕΧΘΡΟΣ εϊχεν όλοτελώς έκτοπισθή καί ή Μεραρ
χία μας, ή άτυχήσασα Ε' Μεραρχία, ή ήρωϊκώς
άγωνισθεΐσα καί καμφθεΐσα μετά τριήμερον άδιάκοπον πυρ προ τριπλασίων δυνάμεων τών Τούρκων
εις τό Σ ό ρ ο β ιτ ς, άνέλαβε καί πάλιν τό παλαιόν
της ηθικόν, μέ τήν προσθήκην μιας νέας λαμπράς
της νίκης, τής μάχης τού Κομάνον. 'Έτσι έπεράσαμεν καί πάλιν χωρίς άντίστασιν τά πολυδαίδαλα
μεταξύ τού Σόροβιτς καί τής Μπάνιτσας
Στενά τού Κιρλί Δερβέν. Τό έδαφος είχε
καθαρισθή όλοσχερώς. Δεν έβλεπες άλλο παρά λεί
ψανα τής φυγής τών Τούρκων. Οί δρόμοι σπαρμένοι
μέ σφαίρες μάουζερ, οβίδες, ταινίες πολυβόλων,
ψόφια άλογα, κάρρα τσακισμένα καί άλλα αφημένα,
χωμένα μέσα στη λάσπη, γυλιοί, φυσιγγιοθήκες,
ρούχα, κουβέρτες, άρβύλες, κατσαρόλες καί χίλια
δυο άλλα αντικείμενα.
Κάπου κάπου άντίκρυζες ομίλους Τουρκικών γυναικοπαιδών. Ούτε ψυχή
Κονιάρου. Μόνα όλομόναχα τά γυναικόπαιδα, έπέστρεφαν εις τά χωριά των,
επάνω εις τά όποια έπλανάτο ό θάνατος. 'Η χανούμισσες μέ τά γιασμάκια των
έκρύπτοντο έπιμελώς από τά βέβηλα μάτια τών γκιαούρηδων, πού έχάλασαν
τό ‘Υψηλό Δοβλέτι τους. "Οταν μπήκαμε μέσα στά Σ τενά, 5 - 6 χανούμισσες
μέ καμμιά εικοσαριά Τουρκόπουλα έκάθηντο καί έπερίμεναν νά περάση ό
στρατός καί έ'πειτα νά προχωρήσουν. Δέν ξέρω γιατί ένας αδικαιολόγητος ίσως
φόβος μέ κατέλαβεν εκείνην τήν στιγμήν, μήπως δέν βρίσκονται εν ασφα
λεία τ' αξιοθρήνητα εκείνα τού πολέμου θύματα, πού έκάθηντο έκεΐ πεινασμένα, έξαντλημένα, καί έτρεμούλιαζαν, γυμνά σχεδόν και άπαπούτσοτα, έτρεμούλιαζαν από τό δριμύ ψύχος, ψύχος δολοφονικό πού έβασίλευε. Έσυλλογιζόμην ότι θά έπερνούσεν απ' έκεΐ τό εύζωνικόν μας, τό σεΐτάν ασκέρι, τό
διαβολεμένο ασκέρι, όπως ανακράζουν οι Τούρκοι έντρομοι προ τής θέας του.
Έφοβούμην πολύ από τήν διάβασή τού σεΐτάν άσκέρ συνεπεία προσφάτου
ίσχυράς έντυπώσεως, πού μοί άφησε τό ερώτημα ενός εύζώνου.
— Παπούλη μου, έτσι δά θά πηγαίνουμε χωρίς νά δουλέψη λιανοτούφεκο;

ΤΩΝ

Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΚ Ω Ν

Χ Ω Ρ ΙΩ Ν

Φ ΕΥ ΓΦ Υ 2Α Ι

φτωχικόν σπητιοΰ ή&έλησαν ν’ άπο&ανατίσονν την φυγήν των, σφραγίζοντες
την Τουρκικήν κυριαρχίαν, κυριαρχίαν αιμάτων και οιμωγων καί θρήνων
δια θηριωδίας, ητις υπήρξε τδ σύμβολον τής έρυ&ρας Ημισελήνου επί πεντα-

Α Τ Υ Χ Ε ΙΣ !

Χ Ω Ρ ΙΚ Α
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‘Υπδ βροχήν άδιάκοπον έξηκολουθήσαμεν τδ βάδισμα καί φθάνομεν εις
τδ Άρμενοχώρι.
Απέραντη ή πεδιάδα εμπρός μας, διήκουσα μέχρι τού Μοναστηριού,
πλαισίουμένη άπδ τδ Μπρίχοβον καί άπδ τού Περιστέρι τές οροσειρές.
Τά κορφοβούνια γύρω μέ τές κατάλευκες φαλάκρες των μέ κρυφομιλήματα
λες καί διαλαλούν τδ χαρμόσυνον άπόρρητον τής έκπληρώσεως τών εθνικών
χρησμών.
Κοιμισμένο σέ ολόλευκη σινδόνα προβάλλει τδ Άρμενοχώρι, ό σταθμός
τής Φλώρινας. Είναι χωριό άνάμικτο άπδ Μουσουλμάνους καί Χριστιανούς.
Οί τελευταίοι, διηρημένοι εις Εξαρχικούς καί Πατριαρχικούς, έως χθές μπλεγ
μένοι εις τδ φρικτώτερο άλληλοφάγωμα, μάς υποδέχονται άδελφωμένοι καί
μέ δάκρυα στά μάτια γιορτάζουν τδ Χριστός Άνέστη τής
ελευθερίας των. Ό παπάς τού χωρίου, νεαρός, ύψηλόσωμος,
ένας αρειμάνιος παπάς, τδν όποιον μαντεύεις μόνον άπδ
τδ καλυμμαύχι του καί τά μακρυά μαλλιά του, μέ παραλαμβάνει διά νά παραστώ μάρτυς ένδς αγρίου θεάματος.
Μέ οδηγεί εις ένα σπήτι Βουλγαροφώνων, μέσα εις
τδ όποιον χθές είχε διαδραματισθή ένα άπδ τά οχι άσυνείθιστα γεγονότα τής Τουρκικής θηριωδίας. Εις τδ σπήτι
εκείνο — όπως καί εις τ' άλλα-—είχαν καταυλισθή δύο Τούρ
κοι στρατιώται. Τούς έτρεφαν, τούς έπεριποιούντο, σκλάβοι
οί δυστυχείς οί χωρικοί τής αυθαιρεσίας τών τυράννων.
Άλλ' όταν οί Τούρκοι έπληροφορήθησαν οτι καταφθάνει ό
Ελληνικός στρατός, σκορπίζων στδ διάβα του μοσχολούλουδα
ζωής άληθινής καί άναστάσεως, οί αιμοχαρείς Νιζάμηδες τού

τοϋτ εί^0 ·τΤ!
?? εΤα7αν το τελευταίο γεϋμα τοΰ σπητιοΰ συνέλαβαν
νοντε? εβγ,ετας τ(βν’ °ύο συγγενικός οικογένειας, τους εδεσαν όλους καί φεύ·
f
ζ τους κατεσφαξαν άνηλεώς.

Με τή ν προχώρησιν τοΰ ’’Ελληνικού Σ τρ α τού έγκατελίμπ ανον τάς έστίας τω ν )

—'Ετσι παλληκάρι μου’ δεν υπάρχουν πλέον Τούρκοι' τους έθερίσαμε. Και
τδ άθάνατο τδ εύζωνάκι, λυπημένο που δεν θά συνάντηση πλέον Τούρκους,
για νά δουλέψη λιανοτούφεκο μου άπήντησε παραπονιάρικα :
— «Λία τότε, παπούλη, γιατί νά μη μάς άφήσουνε νά τσ' αποτελειώ
σουμε 3μεΐς ! »
Παρεπονεϊτο τδ θαυμάσιο τδ εύζωνάκι, που πρδ τριών ημερών ήτο χωμένο
στη φωτιά τής μάχης τού Κο μ ά ν ο υ καί ηύφραίνετο εκεί ή ψυχή του γιατί
ήκουε καί έβλεπε οτι «έδούλευε τδ λιανοτούφεκο», παρεπονεϊτο διότι χθές ή
Δ' Μεραρχία συνεπλάκη πρός τδ Σ ό ρ ο β ιτ ς μέ τά λείψανα τού ύπδ τής
Μεραρχίας μας συντριβέντος Τουρκικού στρατού καί έτσι δεν άφησαν τά εύζωνάκια μας νά συμπληρώσουν τδ εργον τής τελείας έξοντώσεως τών Τούρκων.
«Μά τότε γιατί νά μη μάς άφήσουνε νά τσ αποτελειώσουμε ’μεϊς» εΐχεν
άντηχήση τόσον ζωηρά στά βάθη τής ψυχής μου, ώστ* ευρισκόμενος μετ’ όλίγας ώρας εμπρός στ3 άξια οίκτου γυναικόπαιδα ένόμιζα οτι ήκουα καί πάλιν
άπδ τ3 αδάμαστα τά εύζωνάκια: «’Αφήστέ μας τά τσ3 αποτελειώσουμε 3μεϊς .
νΕτσι, ύπδ τδ κράτος τέτοιου φόβου, κατέβηκα άπδ τδ άλογό μου καί έπλησίασα τ' άξιολύπητα εκείνα πλάσματα. Τά Τουρκόπουλα χλωμά, μελανια
σμένα, μιξιάρικα, τρεμουλιασμένα, μη αισθανόμενα οτι ίσως εύρίσκοντο μέσα
εις ζώνην κινδύνων, ήλθαν ολα καί μέ περιεκύκλωσαν, άλλά μάλλον νά μέ
περιεργασθούν. Καί ή χανούμισσες, ενώ στην άρχή έβλεπαν τδ πρόσωπόν μου
μ3 εμπιστοσύνην, ύστερα όταν άντελήφθησαν οτι καί οί άντιπρόσωποι τής
θρησκείας τών Γκιαούρηδων είναι ώπλισμένοι καί αύταί έφοβήθησαν. Δύο
έγύρισαν τά νώτα καί ή άλλες μ3 έκαμαν νά εννοήσω τήν άγωνίαν των, μέ τάς
νευρικάς κινήσεις των.
Κόρκμα! φωνάζω. Μη φοβεΐσθε! ήλθα νά σάς προστατεύσω. ’^Αλ’ ή
Τούρκισσες δέν μπορούν νά συνέλθουν άπδ τήν τρομάρα τους. Κόρκμα,
χανουμλάρ, κόρκμα ! Σιγά, σιγά συνήλθαν άπδ τήν ταραχήν των. Ήκουσαν τάς
συμβουλάς πού τής έ'δωκα, νά σηκωθούν καί νά φύγουν γρήγωρα άπδ τήν
έκτεθειμένην εκείνην θέσιν πρδς τά όπίσω μιάς πλησίον καμπής, οπού θά
ήσαν άθέατοι, καί όταν περάση ολος ό στρατός τότε είμπορούν νά εξακολου
θήσουν τήν πορείαν των. Ή χανούμισσες άνέπνευσαν. Καί όταν άποχωρούσαι
ηύχαρίστων διά τήν άπροσδόκητον καλωούνην ένδς Γκιαούρη, ή ευγνωμοσύνη
των έλάλει εύγλώττως άπδ τές ξεσκεπασμένες τώρα μορφές των.

Έμπήκα εις τό σπήτι, έσφιξα τήν ψυχήν μου καί δεν εΐμπορώ άκόμη νά
συνέλθω άπό τήν φρίκην. Η αυλή τοϋ σπητιοϋ ήτο πλημμυρισμένη άπό τό
αίμα τών σφαγέντων. Και μέσα στή πλημμύρα εκείνη κατέκειντο τά πτώματα
οκτώ θυμάτων. "Ανδρες, γυναίκες, παιδιά, άπετέλουν μίαν μάζαν μέσα εις τήν
θεοσκότεινη αυλή, ποϋ έφωτίζετο άμυδρά άπό μικρόν φεγγίτην.
Ή Βουλγαρίδες άμα μ' είδαν, ήρχισαν νά έτοιμάζωνταΓ άναψαν λαμπάδες,
εκαυσαν μοσχολίβανο καί ήρχισαν νά μοιρολογούν καί νά θρηνωδούνε γοερά.
Αλλες συγγενείς τών σφαγέντων έτραβονσαν τα μαλλιά των. αλλόφρονες δια
τήν μεγάλην, τήν άγρίαν συμφοράν.
Δεν ένοοϋσα τήν γλώσσαν τών θρήνων και τών μοιρολογιών των. Αλλα
τό θέαμα ήτο τόσον βαθειά συγκινητικόν, ώστε δεν είμπόρεσε νά μείνη άδακρυτος κανείς. Στήν άγκαλιά μιας γυναίκας ήτο ριχμένο τό παιδάκι της σφαγ
μένο. Παιδί και μάννα σιμά σιμά στο τραγικό μαρτύριο. Εκείνη έφερε τήν
φρίκην είς τό πρόσωπο ζωγραφισμενην, αΖΛα το παιδάκι το κακομοιρο, ενα
άγοράκι δώδεκα χρόνων, έκειτο σαν αγγελούδι, με τα χεράκια του συμμαζε
μένα, σαν νά ζητούσε νά ζεσταθή κοντά στήν άμοιρη μαννοϋλά του. Είς τό
προσωπάκι του, ωραίο προσωπάκι επλανάτο μαζυ με το φωτοστέφανο τής
άθωότητος καί ένα δυνατό παράπονο, οτι τό έσφαξαν άδικα τό, κακόμοιρο
έτσι τόσο μικρό. Τά πρόσωπα τών άλλων δεν είμπόρεσα νά τ' άντικρύσω
καλά, γιά νά ϊδω τήν ψυχολογίαν των. Μιά γρηοϋλα έννενήντα χρόνων εκειτο
πλαγιαστά, κοκκαλιασμένη, χωρίς ψυχολογιά, μελανιασμένη σάν τή μούμια
Έαμσή τοϋ Β τοϋ Μουσείου τοϋ Κάιρου. Στο πλάγι της καθισμένος θρηνολο
γούσε βουβά ό δύστυχος ό γέρος της, μέ κάτασπρο κεφάλι, σάν χιονισμένο
κορφοβούνι. 'Εσήκωσε τά κόκκινα, τά βουρκωμένα μάτια του ό γέρος, μέ
είδε, καί πάλιν έσκυψε βουβά κοντά είς τό κουφάρι τής σκοτωμένης του
γρηούλας. 'Εμπρός σέ τέτοιο φρικιαστικό θέαμα θυμήθηκα τήν προστασία
προς τά γυναικόπαιδα τών Τούρκων εις τα Στενά της Μπάνιτσας και
έσυλλογίστηκα μήπως είναι έγκλημα δ οίκτος προς τόν τύραννον . . .

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΣΤΟΑΝ,,

* ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗι ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙ ΤΗΣ *
ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗΜ10Ν ΤΗΣ ΛΥΩΝ

Κύριοι Διευ/>ι·νταί τής "Ποικίλης Στοάς,,
Σας εύχαριστώ έκ μέσης καρδίας διά τόν άποσταλέντα μοι ώραΐον τόμον
τής «Ποικίλης Στοάς*, δ όποιος αποτελεί δΓ έμέ ένθΰμιον τοϋ αλησμόνητου
έν Άθήναις ταξειδίου μου. Ή γενομένη μοι υπό τοϋ Πανεπιστημίου καί τών
Λογιών τής ’Αθηναϊκής Κοινωνίας λίαν ευμενής καί ένθερμος δεξίωσις μέ
συνεκίνησεν επί τοσουτον, ώστε ν’ αύξηθή, εάν ήναι τοϋτο δυνατόν, ή συμπά
θεια. τήν οποίαν πάς γνήσιος Γάλλος τρέφει πρός τήν Ελλάδα καί τούς
ευφυείς καί μουσολήπτους αυτής κατοίκους.
Όθεν μετά πόσης εύχαριστήσεως αποδέχομαι τήν εΰγενή υμών παρά
κληση·, όπως φιλοξενηθή είς τό έξαίρετον ύμών έργον ή έπί τών Σεισμών
διάλεξίς μου, άλλ’ έξαιτοϋμαι προθεσμίαν τινά πρός αποστολήν τοϋ χειρο
γράφου. ένεκα τής έν τώ Πανεπιστήμια» μεγάλης άπασχολήσεώς μου κατά τήν
εποχήν ταύτην. Ή έν τή «Ποικίλη Στοά* συνεργασία μου είναι δΓ έμέ νεα
τιμή διά τήν οποίαν θά σάς ήμαι ΰπόχρεως.
Μετ’ αισθημάτων εγκαρδίου άφοσιώσεως

(Κάίρον)

(ΚΑΡΟΛΟΣ

ΔΕΠΕΡΕ)

(Καθηγητής τής Γεωλογίας καί Κοσμήτωρ
τής Σχολής τών Επιστημών τής Λυών)
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Πατέρας μου κ η Οίμωγή ώς Μητέρα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μ’ έστειλαν' gfxo πέρα
2Γτ<»ι· κόσμο: Νά &ρηνα>.

Αξιότιμοι Κύριοι
Έγκαρδίως σάς ευχαριστώ διά τήν αποστολήν τοϋ λαμπρού τόμου τής
«Ποικίλης Στοάς*, ής ή έπιτυχία είναι αξία θερμών συγχαρητηρίων.
Μετ' έξαιοέτου τιμής

*

Κι' αντί τύχης μον είπατε στότ δρόμο μου τον πλάνο :
Ποτέ μου νά μή φ&άνω

if

Σέ τελικό σκοπό.
Μ. Ρφ
(ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Κ.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ)

-i°J·
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Ποικίλη

’Αξιότιμοι φίλοι,

Ευχαριστώ άπό μέσης καρδίας διά τό καλλιτεχνικόν άντίτυπον τής «Ποικίλης
Στοάς*, δπερ θ’ άποτελέση αληθές κόσμημα τής Βιβλιοθήκης μου διά τε τήν
επιτυχή συλλογήν τής ΰλης καί τήν δλην έκτέλεσιν τοΰ έργου.
Πας έπαινος έσται κατώτερος τής αξίας αύτοΰ, ευχαριστών δέ καί πάλιν
υμάς διά τό πολύτιμον ένθύμιον, εύχομαι άμφοτέροις ίκανοποίησιν ίσαξίαν τών
άκαταβλήτων προσπαθειών υμών.
Σάς άσπάζομαι δλως πρόθυμος φίλος
(ΔΗΜΗΤΡιΟΣ

Γ.

ΡΑΛΛΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΡΑΦΕ10Ν ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Φίλτατοι,

£

Π ο ικίλη

Φίλε κ. Άρσένη,
Θερμός οφείλω ΰμϊν και τφ κ. ’Ραφαήλοβιτς χάριτας διά τήν φιλόφρονα
αποστολήν τής ώραίας υμών Δεκαπενταετηρίδος, ήτις ζωηράς μ’ ένέπλησε
χαράς, καθόσον ήγνόουν δτι, μετά τήν μακροχρόνιον διακοπήν τής «Ποικίλης
Στοάς*, εϊχετε συνεχίσει καί πάλιν τήν έκδοσιν αυτής· υπήρξε δέ ή χαρά μου
αυτή τοσούτφ μείζων, καθόσον διατρέξας έκ τού προχείρου τόν νέον τόμον,
έπείσθην δτι άνεπαύθητε μόνον δπως ποιήσητε γενναίοι· πρός τά πρόσω βήμα,
τής 15η? Έπετηρίδος ύπερακοντισάοης τάς προγενεστέρας αυτής άδελφάς καί
ύπό τήν έποψιν τής ένδιαφερούσης ΰλης καί διά τών καλλιτεχνικών αυτής
κοσμημάτων.
Δυστυχώς, εις ας εύρίσκομαι δεινοτάτας περιστάσεις, μοί αποβαίνει δλως
αδύνατον, δπως πέμψω ΰμϊν, ώς μοΰ ζητείτε, καί ώς άλλως μετά πολλής προθυ
μίας ήθελον πράξει, μικρόν συμβολήν διά τόν προσεχή υμών τόμον. ’Ισως γνωρί
ζετε δτι, άνακληθείς έκ Βερολίνου, κατέφυγον, ώς άλλοτε ό Χαρίλαος Τρικούστης, εις τάς φαιδράς δχθας τοΰ κόλπου τών ’Αγγέλων, δπως διανύσω ενταύθα
έν ήρεμίφ τ’ άπομένοντα ολίγα τοΰ βίου έτη. άλλ’ εΰρον επί τής γλαυκής ταύτης
ακτής λοχώντα έτι τόν θάνατον, δστις άνήρπασε τόν διάσημοι· εκείνον “Ελληνα,
καί δστις καί κατ’ έμοΰ κατήνεγκεν, έάν μή άμεσον, άλλ’ έμμεσον σκληρότατοι·
τραύμα, συνεπείφ δεινότατης άσθενείας τής προσφιλούς συντρόφου τής ζωής μου.
ήτις τελευταίοι· τρωθείσα ύπό βαρείας ήμιπληγίας, κατάκειται ήμιθανής.

Στοά ,, : 1 9 0 2
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Εϊχετε τήν καλοσύνην νά μοΰ στείλετε τόν ΙΕ' τόμον τής «Ποικίλης Στοάς*
τής κλασικής άληθιός καί μοναδικής Εθνικής Έπιθεωρήσεως, έν τή οποία
άμιλλάται ή έμβρίθεια καί λογοτεχνική γλαφυρότης τοιν παρ’ ήμϊν συγγραφέων
καί λογιών πρός τήν καλλιτεχνικωτάτην Έκδοσιν, δφειλομένην εις τήν έγνωσμένην υμών φιλοκαλίαν.
Είμαι πρός άμφοτέρους υμάς λίαν ευγνώμων διά τήν εξαιρετικήν τιμήν, τήν
οποίαν μοΰ έκάματε, εύχομαι δ’ δπως τό Πανελληνίου φήμης έργον υμών, τό
όποιον περιποιεϊ μεγίστην τιμήν εις τήν Ελληνικήν Φιλολογίαν, τύχη τής δεούσης
έκτιμήσεως, παρά τών δυναμένωι· νά ένισχύωσι τοιαΰτα δημιουργήματα τής
πνευματικής παρ’ ήμϊν κιιήσεως.
Μετά τιμής καί αγάπης
Όλως πρόθυμος

<'/. π'ίγ,ιηπο,ίΛυι/.υΛτηιι <j νιπΛίοιωφ ■*>
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Εΰχερώς κατανοείτε, δτι υπό τοιούτους ορούς μοι είναι ανέφικτος ήδη πάσα
φιλολογική εργασία, άλλ’ ώς δείγμα έλάχιστον τής άγαμης μου θελήσεως διά
τήν προαγωγήν τού τόσον άξιου πάσης ύποστηρίξεως πονήματος σας, πέμπω
ύμΐν τελευταίας τινας Εικόνας τριών αιθουσών του ύπ’ έμέ τέως Πρεσβευτικού
μεγάρου έν Βερολίνφ, δπου έπ'ι εικοσαετίαν δλην συνεδαυλίζετο άκοιμήτως τό
πΰρ τών ‘Ελληνικών ιδεωδών καί πρόσφατον άποτΰπωμα τού περικαλλούς καλλι
τεχνήματος, δπερ, κατά τήν άναχώρησίν μου, μοί προσήνεγκε δι’ εράνων ή εκεί
ομογενής Κοινότης.
Καί πάλιν ύπερχαίρων διά τήν μετά τόσων βελτιώσεων έπανάληψιν τής
«Ποικίλης Στοάς* καί ευχαριστών θερμώς διότι μετά τήν πάροδον τόσου χρόνου,
δέν έλησμονήσατε δλως εκείνον, δστις παρέσχεν ύμΐν άλλοτε μικρά τινα δείγματα
τής διά τό "Εργον ύμών έκτιμήσεως, σας εύχομαι πάσαν επιτυχίαν καί πρόοδον.

Μετ’ άριστων αισθημάτων
δλως ΰμέτερος

(ΚΛΕΩΝ

ΡΑΓΚΑΒΗΣ)

'Αγαπητοί Φίλοι,
Σάς ευχαριστώ) άπείρως διά τήν εύγενή καί μετά τόσης ευμενούς πρός με
διαθέσεως, ήτις βαθύτατα μέ συνεκίνησεν, άποστολήν τής «Ποικίλης Στοάς».
Ή άνήβησίς της μοί έπροξένησε χαράν εξαιρετικήν είναι ή «Ποικίλη Στοά
τού παρελθόντος, εί μή άνωτέρα, ώς πρός δέ τήν καλλιτεχνικήν διασκευήν καί
τάς εικόνας άσυγκρίτως ύπερτέρα.
Άνανεόνω, φίλτατοι, τήν έ'κφρασιν τών θερμώιν ευχαριστούν μου καί σάς
παρακαλώ) νά δεχθήτε τήν βεβαίωσιν τών αισθημάτων μου έξαιρέτου τιμής
καί φιλίας.

Ηί

ΠΕΡΙΧΩΡΑ

ΤΟΥ

ΓΙΔΑ ;

ΝΥΦΙ-Ι

Hi

(Άπό τήν ’Έκθεσιν Πολεμικών *Έ ρ γ ω ν [ν ‘φερεκιδου)

Σ Χερουβικόν τάγμα, μέ άναπαλμοΰς λευκών πτερύγων — κατά
τήν ζωγραφικήν παρομοίωσιν τοϋ Παύλου Ν ιρβάνα — έξώρμησαν άπδ τό Άνάκτορον τών ’Αθηνών πρός τους πόνους και τούς
θανάτους τών ένδοξων πολέμων α'ι Βασιλικαι γυναίκες. Ή Μεγάλη
Χριστιανή, ή Βασίλισσα Μήτηρ οδηγούσα τό λευκόν άγημα μέ τήν
άκτινοβολίαν τής καλωσύνης, τής στοργής, τής εύσπλαγχνίας,
ποϋ δέν έξηντλήθησαν είς μίαν ζωήν άγάπης καί φιλανθρωπίας, δπως δέν
εξαντλείται ή θαυματουργός ένέργειά τοϋ μετάλλου — θαύματος, ποϋ είναι τό
δοξασμένον καί σπάνιον ράδιον. Μόνον χρωστήρ τοϋ 'Ραφαήλου, δστις έπολιτογράφησεν είς τήν γήν τούς αγγέλους, είναι δυνατόν νά δώση πιστήν τήν
μορφήν τής Βασιλίσσης - ΟΛΓΑΣ, ή οποία ώς Αρχάγγελος προΐσταται τής
Ηγεμονικής ’Εποποιίας, είς ήν έναμίλλως συναγωνίζονται αί 'Υψηλοί Πριγκήπισσαι. "Οπου πάσχουν, όπου άπόκληροι, δπου δυστυχής, ή άγγελική χειρ
της έρχεται νά σκορπίση φώς καί παρηγοριάν, τό βλέμμα της τό άγαθόν νά
δώση τήν δρόσον τής χαράς. Πόσοι σβυσμένοι έκ τοϋ πόνου οφθαλμοί δέν
ήτένισαν, ώς είς ούρανόν, τήν γλυκείαν μορφήν της!

Διάδοχος έν τή έπισήμω δράσει ή νέα Βασίλισσα, συνεχίζει τάς εύγενεϊς
παραδόσεις τής Βασιλίσσης - Μητρός. Πιστή ιέρεια τοϋ καθήκοντος, αύστηρά
θεματοφύλαξ τών ήθικών παραγγελιών, έταξε σκοπόν τής ζωής τήν διαπαιδαγώγησιν τών νέων Ηγεμονικών βλαστών, άμα δέ τόν ώραϊσμόν τής πολυυμνήτου ’Αττικής. Προΐσταται πάσης άγαθοποιοϋ ιδέας, πάσης έκπολιτιστικής πρωτοβουλίας.
Παρά τάς δύο αύτάς σεπτάς κορυφάς, νεόβλαστος άνθεΐ ή χαριτωμένη
τριάς τών Πριγκηπισσών. Ή ΕΛΕΝΗ,
ή ΑΛΙΚΗ, — ή ΜΑΡΙΑ οϋτω τάς
άποκαλοϋν έν αγαστή άφελεία όλοι. Ή άπλότης των πολλαπλασιάζει τήν πρός
αύτάς άγάπην. ’Εν άπαραμίλλω ένισχύσει τοϋ Καλού, έργάζονται άθορύβως,
έλκύουσαι τήν συμπάθειαν τού πολυταλάντου καί τοϋ άγρότου, τής άριστοκράτιδος καί τής έργάτιδος. Ή ΕΛΕΝΗ ώς νοσοκόμος έπούλωσε πληγάς —
παράσημα τιμής. Ή ΑΛΙΚΗ είναι ή πρωτοστάτις είς τήν διάδοσιν τοϋ 'Ελλη
νικού χειροτεχνήματος, έν τή «προόδφ», φιλοτεχνούσα κεντήματα διά τής ιδίας
χειρός. Ή ΜΑΡΙΑ συνδαυλίζει τό πϋρ τής φιλοπατρίας έν τή Γαλλική πρωτευούση, άμα δέ άνεφάνη ή καλαίσθητος προστάτις τών γραμμάτων καί τεχνών.
Ή ’Αθηναϊκή Κοινωνία έχει άληθώς άδαμάντινον στέμμα — τάς Ήγεμονίδας της. Τί δέν έκαμον κατά τούς δύο μας νικηφόρους πολέμους ; Έν τή
κοινωνική μερίμνη, έν τή φιλογενεία, έν τή άγαθοεργία καί τφ πολιτισμώ
δίνουν τόν τόνον αύταί, τήν έκφρασιν — τό ύπόδειγμα.

«
Υπάρχουν άστέρες τούς όποιους διεκδικεϊ ό ούρανός άπό τήν γήν. Αστέ
ρες άνεξερεύνητοι ύπό τών τηλεσκοπίων, άστέρες οΰς δέν καθορίζει ή Επι
στήμη, δέν περιέπει ή φαντασία, άλλά δημιουργεί ή καρδία, έξυψώνει τό
πνεύμα, άναγνωρίζει ή καθολική έκτίμησις. Αστήρ έν τώ αίσθηματικώ στερεώματι τής νέας μας μεγάλης Πατρίδος είναι ή σεπτή Βασίλισσα ΣΟΦΙΑ.
Κάποιος ποιητής είπε, δτι άν ή Καλωσύνη έπετοϋσεν άπό τόν Ούρανόν είς
τήν Γήν, θά έκοπίαζε νά άνεύρη συντρόφους. Έάν είχε τήν τύχην νά προσγειωθή παρά τήν Ακρόπολιν, θά εΰρισκεν άμέσως συντρόφους — έκείνας, αί
όποϊαι ύπεραξίως φέρουν έπί τής κεφαλής τό Ελληνικόν στέμμα — τής Βασι
λίσσης καί τής Πριγκηπίσσης.
1.

ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΣΑ εις τά γαλήνια νερά τού λιμένος, νπο τάς πνοάς
ζέφυρου απαλού, έν τή εϋτυχίρ, ήν προδίδει ή συνείδησις τής πλήρους έπιτελέσεως τού καθήκοντος καί ώς
ατόμου καί ώς πολίτου, έσβυσεν ήσυχα, απρόοπτα, ό
υπέροχος υιός υπέροχου πατρός — ό ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ. Αυτός δστις είχε τάς τιμιωτέρας πατρικάς
παραδόσεις, τέκνον ’Εθνικού άνδρός, άνεδείχθη καί
έξοχος έν τή έπαγγελματική σταδιοδρομία, άμα δ' ένθουσιώδης πατριώτης. Έτίμησεν έν άπό τά ανώτατα
αξιώματα, είσέφερε δέ εις τήν άγωνιζομένην Πατρίδα
πολυτίμους υπηρεσίας, καθ’ ήν στιγμήν ήρθούτο απελ
πιστικόν τό πρόβλημα τής οικονομικής έπαρκείας.
Ή θάλασσα ήτο ή αγάπη του- άφοσιώθη εις τά
θέλγητρά της με παιδικήν άπλότητα καί εις τούς κόλπους της έν άνοιξιάτικο
απόγευμα έπεσε νά κοιμηθή τον αιώνιον. Δέν έπρόφθασε ν' άντικρύση τόν
θάνατον, νά αίσθανθή σπασμούς ρόγχου έπιθανατίου. Με έν φίλημα εις τά
υγρά κέλευθα καί άνεπαύθη, πιστόν τέκνον τής θαλάσσης. Τό λίκνισμα έκεΐνο
ήτο τό ώραιότερον έπιτύμβιον διά τόν ΙΩΑΝΝΗΝ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΝ. Θετικός
έν τή ζωή, ποιητικός εις τόν θάνατον. . .

*
’Από τής ίδρύσεως τής Εθνικής Τραπέζης ούδείς τών Διοικητών
αύτής εις τόσον βραχύ διάστημα διέπραξεν όσα ό ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ.»
Διά τών λέξεων αυτών έσκιαγράφησε τόν Εθνικόν Διοικητήν καί Εθνικόν
άνδρα εις τόν εύγλωττον αποχαιρετισμόν του ό έπιφανής νομοδιδάσκαλος καί
υπέροχος διάδοχός του. Διοικητής νύν τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. I. ΕΥΤΑΞΙΑΣ.
Τό Εθνικόν ίδρυμα — ή οικονομική βραχώδης πίστις τής ’Ελλάδος
έχασε τόν πεφωτισμένον άρχηγόν καί οδηγόν’ τό Κράτος τόν πολύτιμον συνερ
γάτην’ ή Κοινωνία έν τών χρηστοτέρων μελών’ ή Οικογένεια τό στήριγμα.
Άλλ’ όλοι, άν έχασαν τόν θνητόν άνθρωπον, διασώζουν έν έαυτοϊς κάτι ύπεροχώτερον — τήν άνάμνησίν του. Καί Τράπεζα καί Κράτος καί Οικογένεια
έχασαν τήν ζώσαν φυσιογνωμίαν, άλλ’ έκέρδισαν κάτι άφθαρτον — τό παρά
δειγμα, τό όποιον έκείνος κατέλιπε ώς τήν λευκοτέραν κληρονομιάν. Παρά
δειγμα ειλικρίνειας, τιμιότητος, άφιλοκερδίας, πατριωτισμού, άγαθότητος. Τό
όνομά του θά συμβολίζη πάντοτε τά σπάνια αύτά χαρίσματα.
Παντοτεινή γαλήνη εις τόν Ύπνον του.

Νέον Φάληρον, 17^Δεκεμβρίου 1913
Φίλτατοι,

’Jjf* άναβίωσις της «Ποικίλη ς Στοάς με συγκινει
ιδιαιτέρως. Δεν λησμονώ, οτι αυτή έφιλοξένησε
τά πρωτόλειά μου και οτι διά τών σελίδων της έκαμα
την πρώτην μου φιλολογικήν έμφάνισιν, μίαν έμφάπαιδιού, όμοιάζουσαν με πραξικόπημα.
Είς τόν νέον λαμπρόν σας τόμον, όποιον τόν περιμένω άπό
την καλαισθησίαν σας και τόν ενθουσιασμόν σας, άξιον της
εποχής και τών περιστάσεων, καταλαμβάνω μέ συγκίνησιν την
παλαιάν μου θέσιν, μίαν θέσιν ποϋ εϋγενώς μου έπεφυλάξατε.

’ Εβγήκα άπό τήν « Hoik ίλην Στοάν» μέ μαύρα μαλλιά
και άλλοίμονον ! ξαναγυρίζω μέ χιονισμένα. Φοβούμαι μήπως τά παιδικά μου
γυμνάσματα διαδέχονται τά ξεμωράματα.
Μέ τήν ανησυχίαν αυτήν καί τήν θλίψιν αυτήν, σάς άσπάζομαι
ΠΑΥΛΟΣ

ΝΙΡΒΑΝΑΣ

* ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Φ
να σπάνιον προνόμιον μάς έχάρισεν ή Μοίρα. "Ενα

προνόμιον, ποΰ είναι μαζύ σάν αδικία καί σάν μειονέ
κτημα. Υποθέτω πώς τό μαντεύετε, πώς τό αίσθάνεσθε, νά ’πώ καλλίτερα· πώς τό νοιώθετε τριγύρω καί
μέσα σας : Εϊμεθα οί σύγχρονοι τοΰ -θ-ρύλον. Κινούμεθα μέσα στήν 'Ιστορία. Μάς λείπει ή προοπτική,
γιά ν’ άντικρύσουμε τόν εαυτόν μας. Τό ίδιον μειονέ
κτημα φαντάζομαι, πώς θά είχαν αίσθανθή γιά τόν
εαυτόν τους οί σύγχρονοι τοΰ θαύματος τών Πλαταιών,
τοΰ Μαραθώνος, τής Σαλαμϊνος. Τούς ήταν αδύνατον,
δπως είναι καί σ’ εμάς, νά βυθισθοΰν στήν ένατένισιν
τής ζωής των, στό καμάρωμα τής ύπάρξεώς των. Καί γι’ αυτό, τώρα, πού θέλω
νά σάς μιλήσω, νά μιλήσω στόν εαυτό μου ακόμα, αισθάνομαι τήν ανάγκη, μ’ ένα
τέχνασμα τής φαντασίας, νά σάς άπομακρύνω άπό κοντά μου, νά σάς τοποθε
τήσω στήν άπόστασιν τοϋ τόπου καί τοΰ χρόνου, νά κάμω ένα τέχνασμα ψυχι
κής προοπτικής. Καί νά σάς ε’ιπώ :

ΕΙσθε οί άνθρωποι, ποΰ είδατε τό θαΰμα! Τά μάτια σας άντίκρυοαν τόν
Μεγάλον Βασιλέα. Ένωτισθήκατε τή φωνή Του, τόν έψαύσατε μέ τά χέρια σας.
ΕΙσθε οί προνομιούχοι ποΰ επευφημήσατε τήν μεγάλην στρατιάν, πού τήν είδατε
νά περνφ μπροστά σας, φορτωμένη μέ δάφνες καί τρόπαια. ΕΙσθε οί μακάριοι
πού είδατε τό αλικον αίμα τής θυσίας νά τρέχη άπό τις άνοιχτές φλέβες τών
ηρώων. ’Αγγίξατε τά τιμημένα τραύματα, μέ τά χέρια σας, έκλείσατε τά μάτια
τών ωραίων νεκρών, τών άναστημένων στά Ήλύσια τής Ιστορίας. ΕΙσθε οί
άνθρωποι, πού είδαν τό θαΰμα!
Προχωροϋμεν τφ δντι, μέσα στούς δρόμους τής μεγάλης φαντασμαγορίας.
Είναι ωραίοι οί περίπατοι αυτοί, πρέπει νά τό ομολογήσετε. Πολλοί οί δρόμοι
καί οί οδηγοί. "Αλλοι σάς ώδήγησαν εκεί πού λάμπει ή άστραπή τών όπλων,
έκεΐ πού άντηχεϊ ή βροντή τών πυροβόλων, έκεϊ πού άνεμίζουν καί φιλιούνται
οί σημαίες, έκεϊ πού φυτρόνει ή δάφνη, άπό τά ρείθρα τών αιμάτων. Θελήστε
δμως, παρακαλώ, νά κάμετε μαζύ μου ένα μικρόν περίπατο έκεϊ ποΰ λειτουργεί
ό Πόνος καί ό Θάνατος. Ό Πόνος ό στεφανωμένος μέ ρόδα, δ Θάνατος ό στε
φανωμένος μέ δάφνες. Θέλω νά σάς φέρω πλησιέστερα στό βωμόν, δπου ή
πολλαπλή ’Αντιγόνη προσφέρει τό λευκόν νεανικόν της σώμα, σφάγιον έξιλαστήριον
τών Θεών, σφάγιον υπέρ βωμών καί εστιών, ιερόν θΰμα γιά κάποιαν ’Ανάσταση.
Δέν θέλω νάνοίξω εμπρός σας ένα όραμα φρίκης. Μά ούτε είναι κανένας
φόβος! Όπου βασιλεύει ή 'Ωραιότης καί ή Ευγένεια, ή ώμή φρίκη στέκεται
μακρυά. Ό 'Ράσκιν έλεγε κάπου, πώς ή Ποίησις μπορεί νά στρώση μέ λουλού
δια καί αυτές άκόμη τις τροχιές τών σιδηροδρόμων, ποΰ ήτο τό πεζότερον
πράγμα γιά τόν άδιάλλακτον μισονεϊσμόν τοΰ μεγάλου αίσθητικοΰ. ’Απαράλλα
κτα θά μποροΰσα νά πώ, δτι ό ήρωϊσμός, ποΰ είναι ή ποιησις τών ποιήσεων,
δημιουργεί άπό μιά πληγή, ένά όλοπόρφυρο λουλούδι, ανοιγμένο περήφανα

στόν λαμπρότερου ήλιο μιάς άνοίξεως.
Μή σάς φανή τολμηρή ή παράξενη, ή παραβολή μου. Δέν έχετε παρά νά
συγκρίνετε — καί καθένας σας μπορεί νά τό κάμη σήμερα — τό κοινό Νοσοκο
μείο μέ τό Νοσοκομείο τοΰ Πολέμου γιά νά αίσθανθήτε τήν απίστευτη δια
φορά. Στήν ουσία τά ίδια πράγματα άπάνω-κάτω συμβαίνουν κ εδώ κ’εκεί.
Ό πόνος μέ τόν Ιδιο τρόπο δουλεύει καί στά δύο, ή άγωνία παρόμοια πλακόνει τά στήθη, ό κίνδυνος μέ τήν ’ίδια άγριοτητα φοβερίζει, ο Θανατος ομοιος
παραστέκει, καρτερώντας τά θύματά του. Στήν έκφραση όμως ποιά διάφορά !
Βαρυά, στυγνά, μελαγχολικά, άσχημα όλα εκεί. Ό άνθρωπος πού πάσχει, νοιώ
θει περισσότερο άπό τόν πόνο καί τήν άπελπισία του, τήν καταδρομή τής Μοί
ρας του, τήν έχθρα τής Θεότητος, τή φρίκη τοΰ Θανάτου. Ή ψυχή του είναι
γονατισμένη, ανίκανη νά κινηθή καί ν’ αντίδραση. Εδώ πάλι όλα, καί ο πόνος
καί ό κίνδυνος, γλυκά, φωτεινά, περήφανα. Ό πόνος εδώ είναι δώρο άγαθής Μοίρας, δ θάνατος χάρισμα ευνοϊκής θεότητος. Οί ψυχές έδώ στέκον
ται όρθιες. Τό πνεΰμα θριαμβεύει επάνω στή σάρκα. Κ’ έκεϊ πού νομίζει κανείς
πώς άντικρύζει τήν υπομονή καί τήν έγκαρτέρησι, έχει μπροστά του τή χαρά
καί τήν υπερηφάνεια, υψωμένη άπάνω στό βάθρο τοΰ Πόνου καί τοΰ Κινδύνου.
"Ω ! ναί, σάς βεβαιόνω, φίλοι μου. Δέν πλέκω φράσεις γιά νά στολίσω
ουτοπίες, αυτή τή στιγμή. Πέρνω στό χέρι μου τό χώμα τής πιό πεζής πραγμα
τικότητας καί πριν τό ψαύσω καλά-καλά μέ τά δάχτυλά μου, βλέπω τις χούφτες
μου γεμάτες άπό χρυσάφι, τό χρυσάφι τής Ελληνικής ψυχής.
"Ας μήν ύποθέση κανένας, πώς εκείνο ποΰ δίνει τήν ξεχωριστή αυτή δψη
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στο Νοσοκομείο τού Πολέμου είναι ή κοσμική λάμψη, πού τό γεμίζει, ή κίνησις
τοϋ θαυμασμού, ή ώραϊες γυναίκες, τά λουλούδια οί επισημότητες. Δύσκολα
όλα αυτά θά μπορούσαν ν’ άρμονισθούν μέ τήν άρριόστεια τή στυγνή, μέ τήν
άπογοήτευσι καί τήν απελπισία τού κοινού αρρώστου. “Ισως μάλιστα καί ν’ απο
τελούσαν μιά φρικτή καί αταίριαστη δυσαρμονία. Τόν ξεχωριστό τόνο τού πολε
μικού νοσοκομείου τόν δίνει ό τραυματίας τού πολέμου. Καί ούτε ας πιστέψη
κανείς, πώς τήν ψυχική του κατάσταση τήν τροποποιεί τό λαμπρό αυτό κ’ έπίσημο περιβάλλον. Έξ εναντίας! "Ολα αυτά ό τραυματίας, πού ζή μιά έντονη
εσωτερική ζωή, τά βλέπει μέ κάποια αδιαφορία, πού μοιάζει κάποτε μέ περι
φρόνηση τά δέχεται μέ μιά απάθεια πού συχνά παρεξηγήθηκε ώς αχαριστία.
Ή περιποίησις, ή φροντίδες, ή καλοζωΐα, ή άφθονη τροφή, θά πήτε, τό μαλακό
στρώμα, υστέρα από τό υγρό χώμα καί τή στέγη τού άντισκήνου, νά μιά ωραία
αντίθεση πού μπορεί νά ύψώση τό ηθικό τού πολεμιστή καί νά τόν κάνη νά
ξεχάση τόν πόνο ή τόν κίνδυνο. Πλάνη ! Καί θά είχα νά σάς διηγηθώ ένα
περίεργο, παραπολύ περίεργο φαινόμενο. Είδα μέ τά μάτια μου στό Ναυτικό
Νοσοκομείο τού Φαλήρου, πού είχα τήν τιμή νά διευθύνω τούς μήνες τού
Ελληνοτουρκικού πολέμου, είδα στρατιώτες νά χάσουν τόν ύπνο τους απάνω στά
μαλακά σωμιε καί στρατιώτες νά χάσουν τήν όρεξή τους μπροστά στά πλούσια
πιάτα, πού θά μπορούσαν ν’ ανοίξουν τήν δρεξι σέ θαμώνες τής « Μεγάλης
Βρεττανίας ».
— Γιατί δέν κοιμάσαι παλληκάρι;
Είναι ή έρώτησις, πούκανα σέ πολλούς άγρυπνους, περνώντας στις προχω
ρημένες ώρες τής ήσυχης νύχτας, μπροστά στά κρεββάτια τους.
— Δέν μπορώ! μοΰ απαντούσανε, δέν έχω ύπνο !
— Πονεΐς; Σέ τρώει καμμιά έγνοια τάχα ;
— Τίποτα δέν έχω. Μηδά ξέρω κ’εγώ; Στένεψε ή καρδιά μου εδώ μέσα...
Είχε στενέ-ψη — άκούτε; — είχε στενέψη ή καρδιά τους μέσα σέ μιά απέ
ραντη σάλα χορού, στρωμένη μέ παρκέτα, φωτισμένη άπό ηλεκτρικά λουλούδια.
— Στό αντίσκηνο κοιμώσουνα καλλίτερα ;
— Χίλιες φορές'.
— Γιατί δέν πίνεις τό γάλα σου, παιδί μου: ρώτησα κάποτε ένα Κρητικό
παλληκάρι, βαρειά πληγωμένο, πού τωψηνε ό πυρετός.
— Έτσά πού μ’ έχετε εδώ, μές στά μπαμπάκια, σφάλισε ή όρεξή μου.
αφέντη. . .

Σάς φαίνεται πολύ φυσικό βέβαια, ένας τραυματίας μέ σαράντα πυρετό,
νά μή δέχεται ούτε τό λίγο γάλα, πού ώμορφες κυρίες τού τό φέρνανε στά
χείλη, μέσα σέ αστραφτερή κούπα. Δέν έφταιγε όμως ό πυρετός! ’Ακούστε
τί μού ζήτησε.
—’ Αν ήτανε τρόπος, αφέντη, νά μοΰ φέρνασι λίγα χορταράτσα μέ τό λεμονάτσι..
— Καί τί άλλο, Μανώλη; Λέγε παιδί μου!
— Καί κανένα ψαράτσι, κανένα πετρόψαρο !
Δέν ήτανε μοναχός του ό Μανώλης. Δέκα τραυματίαι σωστοί τής Ηπειρω
τικής εκστρατείας, τή δεύτερη μέρα πού μπήκανε στό νοσοκομείο, δέν ήθελαν
μέ κανένα τρόπο νά βάλουν φαγί στό στόμα τους. Είχε κλείσει ή δρεξι τους,
χωρίς πόνο, χωρίς πυρετό, χωρίς τίποτε. Τούς έλειπε τό κλαρί!
— ’Εκεί απάνω, μπρε, δέν έτρωγες, ρώτησα κάποιον.
— Μιά κουραμάνα στήν καθισιά μου τήν κατάφερνα. ’Εδώ μέσα έκλεισε
ή όρεξή μου...
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Μέ όλα αύτά τό πρόσωπό τους ακτινοβολούσε άπό μιά έσωτερική ζωή.
Δέν είχαν τήν έκφραση των ανθρώπων πού κάθονται άνόρεκτοι στό τραπέζι,
τά κατεβασμένα μούτρα τών σπληνικών. Θά έλεγε κανείς πώς είχαν ένα τέτοιο
αποταμίευμα ζωής μέσα τους, πού ή ζωική τους φωτιά δέν είχε ανάγκη, γιά
πολύν καιρό, νά τραφή, γιά νά φουντώση.
Τά γλυκά λόγια, ή αγάπη, τά έγκώμια, οί θαυμασμοί πού τούς περικύ
κλωναν, θά πήτε ! "Ολα αύτά, κυρίες—κύριοι, είναι, τό παραδέχομαι δυναμογόνα
στοιχεία γιά κάθε άσθενικό άνθρωπο σάν κ’ εμάς. Τό μισό κορμί όμως τού
πολεμιστοΰ, βεβαιωθήτε, δέν είχε ανάγκη νά πάρη ζωή απόξω. Είχε νά δώση.
Καί τά μεγάλα λόγια, ή ψυχρή συνθηματική ρητορική, τά τυπικά εγκώμια πού
έφερναν στά κρεββάτια τών πληγωμένων οί καλοπροαίρετοι σχολαστικοί, γιά νά
εγκαρδιώσουν ή νά παρηγορήσουν, λυπούμαι νά σάς πώ, πώς τά είδα πολλές
φορές, μέ ντροπή μου γιά λογαριασμό τρίτων, νά περνούν απάνω άπό τά κεφά

λια, χωρίς νά φθάνουν ώς τις καρδιές.
Εΰγέ σας, εύγε ! Έκάματε τό καθήκον σας πρός τήν Πατρίδα. Ή ’Ιστο

ρία θ’ άναγράψη τό όνομά σας.. .
Πφ! αέρας! Ή Πατρίδα, ή ’Ιστορία, τό Καθήκον, δέν ήσαν παρά λέξεις
γιά τούς γενναίους, πού ώρμησαν μ’ έφ’ όπλου λόγχην πρός τά τρομερά ύψώματα, ραντίζοντας μέ τό αΐμά τους τό πέρασμά τους. Καί αί λέξεις δέν μπο
ρούσαν νά φθάσουν ώς τήν καρδιά τους, ώς τήν καρδιά πού έκλεινε μέσα της
τήν Πατρίδα. Τήν Πατρίδα όμως σάν μία θεότητα ανώνυμη, άγνωστη, άθέατη,
αλλά αισθητή στούς παλμούς πού γεννούσε. στήν ορμή πού ξεσποϋσε, στό
θαύμα πού έγέννα. Fst Deus in nobis. ’Αλλά ό Θεός, ό εφέστιος Θεός τών
ψυχών, δέν είναι πλάσμα διδασκαλίας καί ανατροφής. Είναι δώρον τού Ήλιου,
είναι κληρονομιά τών άπωτάτων προγόνων, είναι τό προνόμιον τής φυλής, είναι,
στήν παρθενική σημασία τής λέξεως, ή ΕΓΓΕΝΕΙΑ, ή Ελληνική ΕΓΓΕΝΕΙΑ.
Καί τήν φανέρωσε τήν εύγένεια αύτή ό "Ελλην στρατιώτης — όπως τά ιερά
πού φανερόνονται στις μεγάλες κ’ επίσημες στιγμές — τήν φανέρωσε μέσα στήν
πύρινη βροχή τού ’Ολέθρου, τήν φανέρωσε στούς μακρούς κόπους καί μόχθους
τού στρατοπέδου, τήν φανέρωσε, βλέποντας μέ χαμόγελα νά τρέχη τό αΐμά του,
τήν φανέρωσε μέσα στό έντατικώτερο φώς τής ζωής καί μέσα στή πυκνή
νύχτα τού θανάτου, πού έπλάκωνε τά βλέφαρά του.
Δέν εύτύχησα νά ΐδώ μέ τά μάτια μου πώς δέχεται τό εχθρικό μολύβι τό
Ελληνικό κορμί, στό πανηγύρι τού Πολέμου. Είδα πώς υποφέρει τά χτυπήιιατά του, τόν είδα πώς πάσχει καί πώς πεθαίνει καί είδα κάτι περισσότερο
καί κάτι βαθύτερο. Τά είδα όλα ένα-ένα καί όλα μαζύ. Ά! Ό "Ελλην τραυ
ματίας. "Οσοι τόν άντικρύσατε. στή σεμνή θεωρία πού κατέβαινε άπό ένα βαπόρι
ή άπό ένα σιδηρόδρομο, μέ τό σιγαλό, επιβλητικό πέρασμα τών φορείων καί
τών τραυματιοφόρων, όσοι τόν είδατε άπάνω στά λευκά κρεββάτια τών νοσο
κομείων, σιωπηλόν καί βαρύν άπό μία μεγάλη, άπροσδιόοιστη. έσωτερική συν
αίσθηση όσοι τόν είδατε ακόμα νά σέρνη τά δεκανίκια του, στή σκιά τού δρόιιου. σάν νά ζητά νά κρύψη τή δόξα του, όπως δέν κρύβουν άλλοι τήν
ντροπή του;, προσπαθήστε νά χαράξετε βαθειά μέσα σας τήν εικόνα αύτή. Δέν
δίνει συχνά ή Μοίρα στή ζωή τού άνθρώπου παρόμοια θεάματα. Βεβαιω-

Οήτε. . . Δέν τά δίνει συχνά.
Κάποτε, ψηλά εκεί στούς βράχους τής Τσερναγόρας, πού τούς κατοικεί
ό ηρωικός αδελφός λαός, κάτω άπ' το σκήπτρο ενός Βάρδου ■ Βασιληά. είχα

έπισκεφΟή κάποιο στρατιωτικό νοσοκομείο.
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θρεμμένη μέ τό μέλι τών λυρισμών, ξαφνίζεται σχεδόν, γιά τήν ψυχρότητά

— Είναι αξιοθαύμαστη, μοΰ έλεγε ό γιατρός, ποΰ μέ ώδηγοΰσε, ή ψυχραι
μία, μέ τήν οποίαν δέχεται τά τραύματά του κι’ άντικρύζει τούς κινδύνους των,
ό Μαυροβούνιος στρατιώτης. Ό ίδιος, ποΰ λιγοψυχάει σάν γυναίκα, στήλ' κοι

νότερη άρρώστεια, καί ποΰ τρέμει ένα συνειθισμένο κρυολόγημα, άντικρύζει τά
στήθια του περασμένα, πέρα ώς πέρα, άπό τό βόλι, χωρίς νά χάση μιά στιγμή
τό χρώμά του !
Άν ήναι αύτό — δπως είναι — ένα ηρωικό γνώρισμα, ευτύχησα, ΰστερ’άπό
χρόνια, νά τό άντικρύσω μέσα οτά πολεμικά νοσοκομεία τής πατρίδος μου.
Ή δουλειά μου ήτον νά ίδώ, στή ζωή μου, στις ημέρες της μακρυάς ειρήνης,
άνθρώπους νά πονούν καί άνθρώπους νά πεθαίνουν. Ό φόβος τής καταστρο
φής, ή φρίκη τοΰ μισερώματος, δ τρόμος τών βασάνων είναι έμφυτο στήν
ανθρώπινη φύση, δταν τό ευγενικό μεθύσι τής ιδέας, δέν ήλεκτρίζει τήν ψυχή μας·
— Θά μοΰ τό κόψετε τό πόδι; ρωτάει τό ώμορφο παλληκάρι, ποΰ άρρώστεια φθονερή τό φαρμακόνει.
— Πρέπει νά σοΰ τό κόψουμε, γιά νά γλυτιόσης τή ζωή σου! τοΰ άποκρίνεται ό γιατρός.
— Δέν θέλω. Καλλίτερα ό θάνατος παρά ή μισή ζωή.
Περάστε τώρα, σάς παρακαλώ, στό χειρουργείο τοΰ Πολεμικοΰ Νοσοκο
μείου. Ένας Κρητικός φαντάρος είναι ξαπλωμένος άπάνω στή λευκή λαμα
ρίνα τοΰ χειρουργικού τραπεζιού. Ένας βοηθός στάζει άπάνω στή μάσκα, ποΰ
σκεπάζει τό πρόσωπό του, τις σταλαγματιές τοΰ θείου ύπνου, ποΰ ναρκόνει
τήν αϊσθησι καί τόν πόνο. Δυό άλλοι βοηθοί κρατούν τό χέρι του, κουρελια
σμένο άπό τήν οργή ενός εχθρικού σράπνελ. Ό χειρουργός μέ τό μαχαίρι
στά χέρια, οί νοσοκόμοι γύρω του, περιμένουν δλοι νά ένεργήση τό ναρκω
τικό, νά παραλύσουν τά μέλη, νά γίνουν άναίσθητοι οί βολβοί τών ματιών. Ό
λεβέντης παραμιλεΐ άκόμη. Κάτι καταλαβαίνει πώς τόν περιμένει, άλλά είναι
σάν μέσα σέ όνειρο. Θέλω νά πώ πώς δέν έχει πιά άρκετή συνείδησι, γιά
νά κάνη ρητορική. Καί λέει ό Κρητικός φαντάρος, σάν νά ονειρεύεται:
— Ντά κάνεις, ζατρέ; Θά μοΰ τή κόψης τή οΐιέρα; Τσ’ άν τηνέ κόψης
δέ μέ νοιάζει. Έχω δά τήν άλλη νά τους-έ παίξω τούς γουρνομύτες !. ..
’Ακούσατε; Ό άνθρωπος αυτός, είχε άγαπημένο ταίρι στήν πατρίδα του
καί είχε ένα μονάκριβο παιδάκι, πού δέν τό είχε άγκαλιάση άκόμα, γιατί
γεννήθηκε στόν μισεμό του. Είχε δώση τό ένα του χέρι στήν πατρίδα, ήτον
έτοιμος νά δώση καί τό άλλο καί δέν είχε σκεφθή, ούτε μέσα στό μεθύσι τοΰ
χλωροφορμίου, δτι δύο χέρια τοΰ χρειάζονται γιά ν’ άγκαλιάση τίς άγάπες του.
Δέν είναι ένας αυτός. Είναι άμέτρητοι. Καί θάπρεπε νά σάς κουράσω σέ
πολλαίς σελίδες τής άγαπημένης «Ποικίλης 2τοας*, αν ήθελα νά πολλαπλασιάσω
τά παραδείγματα.
— Γ ράφε!
Τώρα ένας 'Ρουμελιώτης εΰζωνος υπαγορεύει στή μικρή χαριτωμένη δεσποι
νίδα. ποΰ έφερε τά κομψά της χαρτάκια, γιά νά γράψη τά πονεμένα γράμ
ματα τών τραυματιών. Είναι δ,τι μπορεί νά προσφέρη τό μικρό, ρομαντικό
πλάσμα, μέσα στήν γενική συνεισφορά τής μεγάλης στιγμής. Καί γράφει, ένω
υπαγορεύει ή βαρειά, αυστηρή φωνή τοΰ πληγωμένου:
«’Αγαπητή μου, γυναίκα. Πρώτον έρχομαι...» λίγα λόγια τυπικά, στεγνά,
σχεδόν ηρωικά. Ή φυσική σεμνότης, ή έμφυτη άξιοπρέπεια τοΰ παλληκαριού
τών Ελληνικών βουνών, δέν δέχεται τήν ρομαντική διάχυση, τή λυρική έξομολήγησι, τήν ώρα πού γράφει στή γυναίκα του. Ή μικρή δεσποινιδούλα, ή

του, τήν άδιαφορία του.
— Τίποτε άλλο;
— Γράφε.
Άκοΰστε λοιπόν τί ύπαγορεύει.
«Έγώ σέ δέκα μέρες, δπως μοΰ είπανε οί γιατροί, θά βγώ άπό τό νοσο
κομείο. Πάω ν’ ανταμώσω τό Βασιληά μου».
Τό γράμμα τέλειωσε! "Ενα αύστηρό κομμάτι Δωρικοΰ ρυθμού. Πηγαίνει
ν' άνταμώση τόν Βασιληα του! Ένα σύμβολο υπάρχει γι’ αυτόν. Αύτό είναι
ή ένσάρκωσις τής Πατρίδος, τής ’Ιδέας, τής 'Ιστορίας. Ένα όνομα διθύραμβος,
εποποιία, ψαλμός. Καί είναι δλη ή φιλοσοφία του, δλη ή ήθική του, δλος δ
λυρισμός του.
Μιά λέξη. «Έγώ πάω ν’ άνταμώσω τόν «Βασιληα» μου».
Ό Πόνος καί ό Θάνατος, δηλαδή ή θυσία, δηλαδή δ,τι βαθύτερο καί
ώραιότερο έχει ό Πόλεμος. "Ο,τι τόν εξαγνίζει ίσως καί τόν έξιλεόνει άκόμα.
Καθετί ποΰ ζή άπό τήν 'Ιστορία, άπό τούς άγώνες τών άνθρώπων, άπό τίς
προσπάθειες τών φυλών είναι γραμμένο μέ αίμα. Άντικρύ άπό τό μέτωπο,
τό στεφανωμένο μέ δάφνη, τό μέτωπο τό τυλιγμένο μέ τόν ματωμένο επί
δεσμο. Ή δεύτερη είκόνα, ύποβλητικώτερη, ψυχικώτερη, εύγενικώτερη άπ’ τήν
πριύτη. 'Ο δυνατός γλύπτης, ό όποιος ενσάρκωσε τήν ιδέα τοΰ πολέμου στό
κουρασμένο πρόσωπο ενός έφηβου πολεμιστή, πού γύρω άπ’ τό μέτωπό του
τυλίγεται ό χειρουργικός επίδεσμος, μάς έδωκε μιά υψηλή, ρεαλιστική σύλληψι. Καί στά μάτια τού χειρούργου τοΰ πολέμου παρουσιάζεται ένα επικο
λυρικό θέαμα, πού δέν υπάρχει δμοιό του, γιά νά φθάνη ώς στά έγκατα τής
ύπάρξεως. Βλέπω τώρα μπροστά μου τόν μεγάλον άνατόμον, τόν Άνδρέα
Βεσάλιον, δπως μάς τόν παρέδωκε ό Τισιανός, μέ τόν μεγάλο, πλατύ μανδύα
τών δοκτόρων τής Βολωνίας καί τής Παδούης. Περνάει βαρύς καί γαλήνιος
τίς όχθες τού 'Ρήνου, στά νώτα ενός μουλαριού, άκολουθώντας τή στρατιά
τού Καρόλου Πέμπτου. Τή στιγμή, πού οί σάλπιγγες τών στρατευμάτων τοΰ
δουκός Κόσμ σημαίνανε άπό τίς έπάλξεις τοΰ φρουρίου τό προσκλητήριο καί
ό Άρνος βογγοΰσε κάτω άπ’ τ’ άψιδωτά, πέτρινα γιοφύρια, ένας άπεσταλμένος
τού Αύτοκράτορος τοΰ είχε φέρει βιαστικά — περιγράφει ό Γάλλος υμνητής
του—τυλιγμένο σέ πέτσινη θήκη, τό δίπλωμα τοΰ χειρουργού τών Αύτοκρατορικών στρατευμάτων. Καί δ μεγάλος σοφός, στρατηγός τής ζωής αυτός,
άκολουθεϊ τόν Αύτοκράτορα, νικητής τοΰ Θανάτου. "Ας άφήσουμε όμως νά
μιλήση ό υμνητής του: «’Εκείνοι πού τό μπαρούτι τών οβίδων τούς είχε κάψη
τό πρόσωπο, εκείνοι πού τό γιαταγάνι τούς είχε κοματιάση τίς σάρκες, εκεί
νοι ποΰ είχαν συντριμμένα τά μέτωπα άπ’ τά πέταλα τών άλογων, τά στήθη
άνοιχτά άπ' τά κεντήματα τής λόγχης, ήσαν μπροστά σου, χλιαροί άκόμα άπ’ τό
μακελειό τής μάχης. Τούς έρόιχναν μπροστά στά πόδια σου, ξεκουμπόνοντας
τίς στολές καί τίς πανοπλίες τους καί άπό τίς σχισμάδες τών ρούχων τους
τό αίμα τους άνέβλυζε σ’ ένα κόκκινο τόξο. Καί δταν έσβυν’ ή μέρα καί μαζύ της
έσβυνε μακρυά ή χλαλοή τής μάχης, παρουσιαζόσουν έσύ Άνδρέα Βεσάλιε γιά νά
έπανορθώσης, μέ τή μεγαλοφυΐα σου, τό έργο τοΰ Θανάτου . Ό μεγάλος σοφός
είχε ίδή ένα όραμα, ποΰ, δπως διηγούνται οί βιογράφοι του, δέν τό ξέχασε

ποτέ σέ δλη τή ζωή του.
’Ανάμεσα στούς νεκρούς καί τούς πληγωμένους, περπατώντας, ή Δόξα,
«μελετάει τά λαμπρά παλληκάρια», ’Επιτρέψατε μου νά παραλλάξω λίγο τήν

Πινδαρική εικόνα τοΰ έθνικοΰ μας ποιητοΰ. Γιατί τίποτα δέν είναι ωραιό
τερο καί υψηλότερο άπ’ τή θυσία. Καί δέν μπορούσε νά μας δώση μεγαλο
πρεπέστερα τήν εικόνα τοΰ Βασιλέως-Στρατηλάτη, ένας εκλεκτός χρονογράφος
τού πολέμου*, παρά όπως μάς τόν ζωγράφισε σ’ ένα θυελλώδες δειλινό τού
’Οκτωβρίου, απάνω στό λόφο τού Άσπρόκαμπου, τήν υστερινή μέρα τής μάχης
τού Σαρανταπόρου, ανάμεσα σέ νεκρούς καί πληγωμένους. Φέρνοντας μπροστά
σας τήν αριστοτεχνική καί βαθύτατα υποβλητική ζωγραφία, δέν βρίσκω καλλί
τερο τρόπο νά ενώσω τή Δόξα μέ τή Θυσία καί νά κλείσω τό άρθρο μου αυτό.
«Καί ό Κωνσταντίνος έτριγυρίσθη έξαφνα άπό νεκρούς. Όπίσω από τό
χάνι, μακραί σειραί νεκροφόρων φορείων έπερίμεναν τήν ώραν τού ανοίγματος
των τάφων. Ωχρά πρόσωπα νεκρών πεζών, εΰζωνοι καί πυροβοληταί, έδέχοντο
μέ τήν πικρόν αταραξίαν τού θανάτου, τό νερό τής βροχής, πού άρχισε νά
δυναμόνη. 'Αδρομέτωποι χωρικοί τής ’Αττικής, ήμεροι νησιώται τοΰ Αιγαίου,
γαλήνιοι ψαράδες τοΰ Εύβοίκοΰ, συναποτελοΰσι τήν προεσπερινήν έκείνην ώραν,
τόν θάνατον σεμνόν, λειτουργικόν καί καρτερημένον, μέσα εις τό πλαίσιον τής
ξανθής Μακεδονικής γής. Ό Βασιλεύς εΐδεν άπτύχωτος τό αίφνίδιον, πένθιμον
εκείνο όραμα τών νεκρών στρατιωτών του. ’Εκτός άπό τήν κυανήν στυγνότητα
των μεγάλων ματιών, τίποτε δέν έφανέρωνε τήν συναισθηματικήν έντύπωσιν
έκ τής σκηνής. Έπέρασε μέ βραδύ βήμα τούς νεκρούς στοίχους καί, γυρίζοντας
άπό τά χειρουργεία, ότόθεν οί τραυματίαι έξήγοντο σωρηδόν, δ.ά νά ξεψυχή
σουν εις τήν βροχήν καί τόν άνεμον, ό Βασιλικός ’Αρχιστράτηγος έστάθη, έχαιρέτισε μέ μακράν κράτημα τοΰ χεριού είς τό γεΐσον, τόν Θάνατον, καί έπροχώρησεν εις τό αυτοκίνητοι·, πού άνέμενε νά τόν φέρη βιαζόμενον πρός τήν
θολήν ροήν τοΰ ’Αλιάκμονας. ’Εκείνην τήν στιγμήν, ένας χλωμός - παιδικός
εΰζωνος, μέ άσπρον αίματωμένον επίδεσμον είς τό κεφάλι, έφώναξε μέ μίαν
λυγμώδη καί χαρούμενην φωνήν :
—- Χαΐρε Νικητή!»

____________ __
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ΤΕ κατά την τελευταίαν τριετίαν έκλήθη υπό τον
άλησμονήτου Βασιλέως μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ό εν
Λονδίνω ιδιωτεύουν άπό πολλών ετών, ώς μη
ώφειλεν, επί προφανέϊ τών 'Εθνικών συμφερόν
των ζημία, διαπρεπής "Ελλην κ. ’Ιωάννης Γεννάδιος και
έδηλώθη αύτώ ότι τή υποδείξει της τότε Κυβερνήσεως τον
Κυρ. Μαυρομιχάλη άνατίθεται είς αυτόν ή διεύθυνσις τής
Ελληνικής εν τή ’Αγγλική μητροπόλει Πρεσβείας, όμογνώμων ή
Ελληνική κοινή κρίοις ήσθάνθη άληθή άνακούφισιν καί ειλικρινή
χαράν διότι ανακαλείται είς τήν ενεργόν διπλωματικήν δράοιν επι
φανής συμπολίτης, άπό πολλοί’ ενδεδειγμένος διά τήν μεγάλην
και πολιτικωτάτην Εθνικήν ταύτην υπηρεσίαν. Ενλόγως δ έθεωρήθη μία έκτακτος επιτυχία τής Κυβερνήσεως εκείνης, δ ότι εσπευσε
κατά τήν κρίσιμον μάλιστα τών τότε ημερών περίοδον τον Εθνους
ΐ'ά ζητήση τήν συνεργασίαν εκλεκτόν τής Πατρίδος τέκνου, τον
κ. ’I. Γενναδίου, άνδρός και έκ πατρώας παραδόσεως και εξ
έπιμεμελημένης παιδεύοεως καί ανατροφής, κατέχοντος πάντα τά
πνευματικά καί ηθικά εκείνα εφόδια, απαραίτητα διά τοσοΰτον υψη
λόν υπούργημα. Υπήρξε πραξις προ πολλον αναμενόμενης δικαιο
σύνης καί διά τήν εύρυτάτην τοΰ άνδρός μόρφωσιν καί διά τόν
αψογον χαρακτήρα καί διά τήν άκριβεστάτην γνώσιν τον Λαόν παρά
τώ όποίω θ άντεπροσώπενε τό 'Ελληνικόν Εθνος. "Ο κ. Γεννάδιος,
ώς Πρέσβνς τής "Ελλάδος άλλοτε έν Λονδίνω, κατέλιπεν άληομονήτους
αναμνήσεις, ή δ' επαναφορά αντον ήκονσθη ενφροσύνως ού μόνον έν
'Ελλάδι, ένθα τυγχάνει γενικής έκτιμήσεως διά τά πολλά αύτοΰ "χαρί
σματα, αλλά καί έν Αγγλία, δπον εις τους άσκοΰντας πολιτικήν έπιρροήν
δέν ήτο άγνωστος.
Καί πράγματι ό υπέρτιμος "Ελλην, άνεξαρτήτως τής πείρας, τών
άπειρων γνώσεων του, τής παροιμιώδονς φιλοπυνίας καί φιλομαθείας του,
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τοΰ εμφύτου πατριωτισμού δν ένέπνευσαν άπό τής βρεφικής του ηλι
κίας εις αυτόν δ σοφός τοΰ Γένους διδάσκαλος πατήρ του καί ή έξοχος
μήτηρ αύτοΰ, ό έν Αονδίνφ νΰν αντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος, επί δεκάδας
ετών παραμένων εις τήν Αγγλικήν μεγαλούπολιν, κατώρθωσε διά τής
έρασμιότητος τών τρόπων του, τών ενδελεχών μελετών του, τής γνώσεως
τής 'Αγγλικής γλώσοης, ήν γράφει καί λαλεϊ ώς τήν μητρικήν, να ήναι
τό αντικείμενου μεγάλων συμπαθειών καί εξαιρετικής ύπολήψεως καί
αγάπης παρά τής αυτόθι αριστοκρατίας, καταστάς περιζήτητος εις παοαν
επιστημονικήν συγκέντρωση·, προσενεγκών οΰτω, οίονεί ώς ανεπίσημος
τοΰ Εθνους Αντιπρόσωπος, μεγάλος εις τήν Πατρίδα εκδουλεύσεις,
επωφελούμενος δέ τών κοινωνικών τούτων σχέσεων μετά τών σπουδαιοτέρων πολιτικών καί διπλαιματικών Ανδρών τής 'Αγγλίας, έξήρε πάντοτε
τά δίκαια τοΰ 'Ελληνισμού καί προσεπάθει κατά τόν πλέον πειστικώτερον
τρόπον νά διαφώτιση τους έκεΐ υψηλούς κύκλους περί πάντων τών
Εθνικών ζητημάτων τής Πατρίδος του. Ούδεμίαν έκ τών συνήθων
υπερβολών λέγει τις, χαρακτηρίζουν τόν ’ Ιωάννη ν Γεννάδιον ώς ένα
τών μάλλον μορφωμένων καί πεπαιδευμένων Ανδρών τής συγχρόνου
Ελληνικής κοινωνίας. Δέν άνεφάνη μέχρι τοΰδε υπέροχος διπλωμάτης
αλλά καί υπέροχος συγγραφεύς. Συνεχίζων μεγάλος οικογενειακός παρα
δόσεις, πολλάκις έδημοσίευσε Μελέτας καί Πραγματείας, σειράν θαυ
μάσιων άρθρων, ών ή αξία καί ή βαθεϊα γνώαις τών θεμάτων ήδύνατο
νά κινήση τόν φθόνον καί ’ Ελληνιοτοΰ έξ έπαγγέλματος.
Εις τήν τόσον λεπτήν δέ σήμερον διπλωματικήν έπιτυχίαν και εύγενεστάτην ύπ αύτοΰ εξυπηρέτηση· τών συμφερόντων τής 'Ελλάδος, ούκ ολί
γον συνετέλεσε καί ό μετά έπιφανεστάτης καί αριστοκρατικής ’Αγγλικής
οικογένειας στενότατος συγγενικός δεσμός' νυμφευθείς έρίτιμον δέσποιναν,
άμιλλωμένην περιφανώς εις τάς υπέρ τοΰ 'Ελληνισμού άοκνους ένεργείας
της, πρός τόν εύγενή σύντροφον τής ζωής της, ένθουσιωδέστερον Αφιεροί
τήν θερμήν αύτοΰ αφοσίωσιν εις τήν ’Εθνικήν υπηρεσίαν τής Πατρίδος
τοΰ. Ή κυρία Άνθη I. Γενναδίου, πεφιλημένη θυγάτηρ τοΰ μεγάλου
πολιτικού άνδρός Σαμ. Λαΐγγ, διατελέσαντος 'Υπουργού τών Οικονομι
κών εις τάς ’Ινδίας, μέ τό έμφυτον εις άκούραστον φιλοφροσύνην καί
νποχρεωτικότητα, τό μαρτυρούν δλην τήν ευγένειαν τοΰ γένους, δλην τήν
λεπτότητα, δλον τό φίλαλλον τής ψυχής της, διατηρεί εις τήν δνειροπόλον
καρδίαν αυτής τά φιλελληνικώτερα αισθήματα — αισθήματα άγνοτάτης
'Ελληνίδος, ήν παρά τήν θέλγουσαν χάριν τοΰ πνεύματός της, καταυγάζει
δαψιλής κοινωνική λάμψις καί ώραία έφεσις διά πάντα φιλανθρωπικόν
ή κοινωνικής χρησιμότητος σκοπόν, καί διακρίνει δ ακραιφνέστερος πόθος
διά τό μεγαλεΐον καί τήν ευδαιμονίαν τής 'Ελλάδος. Η κυρία Ανθή I.
Γενναδίου Ανέκαθεν Έλληνίς έξ αισθήματος, διαπλάοεως, μορφώσεως
καί οικογενειακών διδαγμάτων γνωρίζει καί γράφει άριστα τήν 'Ελλη
νικήν γλώσσαν, ήν δμιλεΐ κάλλιστα.
’Εάν έν τφ κόσμω ήτο δυνατή ή ευτυχία, ό ’Ιωάννης Γεννάδιος

πρέπει νά ήναι ευτυχής διότι ούδενός τών στοιχείων τής ευδαιμονίας
στερείται. Χρηστόν καί λαμπρόν όνομα, τιμή πρός αυτόν τής Πολιτείας,
χαρίσματα σώματος καί ψυχής, έπάρκεια βίου, έπί πάσι δέ συνοδϊτις
Απαράμιλλος, σκεύος Αρετής καί ύψηλοφροσύνης, άγλαΐζουσα τήν ζωήν του
καί προσηλοΰσα Αμερίσνως πρός αύτήν τόν εγκάρδιον καί βαθύν σεβασμόν
έν μέσφ τής Αριστοκρατικωτέρας καί ίσχυροτέρας τών κοινωνιών.

·£&

’Ιδία κατά τάς τελευταίας περιστάσεις, καθ’ ας συμπαρίστατο ό κ.
I. Γεννάδιος έν Λονδίνο) καί μέλος τής Ειδικής 'Ελληνικής Αποστολής,
ώς Αντιπρόσωπος τής 'Ελλάδος κατά τάς περί Ειρήνης διαπραγματεύ
σεις, τφ έδόθη ή ευκαιρία νά χρησιμεύση ώς πολύτιμος τωόντι συνερ
γάτης καί σύμβουλος τής Κυβερνήσεως, εύλόγως δέ δ Πρωθυπουργός
κ. Βενιζέλος εύτυχήσας νά συνεργασθή αετ αύτοΰ κατά τήν 'ιστορικήν
έκείνην περίοδον, έπανειλημμένως έξεφράσθη λίαν κολακευτικώς περί
τής Διπλωματικής ίκανότητος καί Αξίας τοΰ έν Αονδίνφ "Ελληνος Πρεοβευτοΰ, έξάρας τήν χρήσιμον συμμετοχήν, ήν προσέφερεν ουτος κατά
τάς διαπραγματεύσεις.
Διά τόν έγκριτον τής πατρίδος Πολίτην καί τόν διακεκριμένοι·
διπλωμάτην δοφ καί έμπνευσμένον προασπιστήν τών ’Εθνικών δικαίων
ή « Ποικίλη Στοά », ένόμισεν δτι ώφειλε νά χαράξη τάς όλίγας ταύτας
γραμμάς, έκπληροΰσα οΰτω έργον όφειλομένης τιμής πρός ανδρα, οΐους
έν τή παρούση τοΰ έθνους λειψανδρία όλιγίστους δύναται νά παρουσιάοη
ή Παιρίς ημών καί νά γνωρίση πρός τήν νέαν Μεγάλην μας 'Ελλάδα τόν
κ. I. Γεννάδιον τοΰ οποίου εύλόγως τό όνομα μετά πολλοΰ θαυμασμοί)
αναφέρεται εις τήν ’Αγγλικήν μεγαλούπολιν, συναφές ον πρός παν’Εθνικόν
καί πατριωτικόν ιδεώδες. Ή άγνώς ένθουσιασιική μορφή τοΰ κ. Γεννα
δίου, ή συγκεντροΰσα Ακόμη έν έαυτή δλην τήν ζωήν τής νεότητος καί
δλην τήν έπιβολήν τής ώριμου ηλικίας, φέρουσα διακριτικόν καί έντονον
τόν ιδιαίτερον εκείνον τύπον τών Γενναδίων, τόν πάντοτε βαθέως προσ
φιλή εις τόν 'Ελληνικόν Λαδί·, Αποδίδει ζωηρότερου τών προχείρων
ημών αυτών σημειώσεων τόν χαρακτηρισμόν τοΰ έξέχοντος "Ελληνας
Διπλωμάτου καί Συγγραφέως, ού δ άδολος πατριωτισμός καί ή υπεροχή
τής διανοίας καί τοΰ χαρακτήρας είναι οί Αδάμαντες, οΐτινες ώς μία χρυσή
φωτεινοστεφάνη πλαισιοΰσι τό όνομα τοΰ Ίωάννου Γενναδίου.

ΤΟ ΦΥΛΑΧΤΟ ΤΗΣ ΓΡΗΑΣ
ΝΑΓΕΡΔΓΕΝ01 στ άντίσκηνά τους τ απλωμένα
στή νοτιάμένη τή γη στην πλαγιά ενός λόφον
αγρυπνούσαν οί άνδρες τοϋ λόχον στις προ
φυλακές.
"Ησκιοι σκοτεινοί, έσάλευαν αργά στην κορνφογραμμη οί κινητοί σκοποί μέ τις λόγχες
βγαλμένες άπό τά μάνλιχερ γιά νά μή λάμπουν
στο αβέβαιο φως τοϋ λειψού φεγγαριού ποϋ
έκατέβαινεν αργά πρός τη μελάνη σιλουέττα
ενός βουνού, γιγαντωμένου πρός τ’ άριστερά
τών προφυλακών. Δεξιά αντιφέγγιζε τό λιγο
στό σεληνόφως ένας πολυκόρυφος κιτρινόλενκος λόφος γυμνόδενδρος καί πέρ' άκόμη
ύψωνε στάστρα τοϋ σιωπηλού νυχτερινόν
αίθέρος την τιτάνεια μεγαλειότητα του δ ’Όρβηλος.
Τή βαθειάν ησυχία έτάραττε μόνο τό πνιγμένο, μονότονο βήμα τών
σκοπών καί τα σιγανά ψιθυρίσματα τών φαντάρων ποϋ ήταν τυλιγμένοι
στις κουβέρτες των. Κάπου - κάπου—νά ήταν αντίλαλος ονείρου ;— έγλύκαινε τήν επίσημη σιγή τών νυχτερινών προφυλακών κάποιο κουδού
νισμα μακρυνό ξεστρατισμένου κοπαδιού. Κάποιος Τούρκος τσοπάνης θά
είχε πλανηθή στις ερημιές, φεύγοντας τήν αχορταγιά τών κομιτατζήδων.
*

Όταν τό φεγγάρι εκύλισε πίσω άπό τό βουνό, ποϋ έξεχώρισε γιά
λίγες στιγμές ή κορυφή του μέσα σ’ εν αγκάλιασμα μελίχρωμου φοιτάς,
ό λοχαγός άνασηκώθηκε άπό τό ξάπλωμά του κ’ είπε χαμηλόφωνα στόν
ϋπηρέτη του, ποϋ καθισμένος λίγο παραπάνω έκυττοϋσε σιωπηλός τά
πολύτρεμα τάστρα :
— ΙΙές τοϋ' λοχία τής τετάρτης διμοιρίας νάρθη νά τοϋ’πω!
Ό υπηρέτης εκρέμασε τό μάνλιχερ άπό τόν ώμο κ’ έπήδηξε σάν
ζαρκάδι πρός κάποιες σκιές ποϋ' έμαυρολογοϋσαν πρός τήν άκρη τοϋ'
πρόχειρου καταυλισμού, χαμηλώτερα στήν πλαγιά' κ έπειτα έστυλώθηκε
μπρος στό λοχαγό τό σβέλτο παράστημα τού λοχία τής τετάρτης.
— Διατάξατε ! .. .
— Je μοϋ· λές, λοχία, άλλαξαν τά νούμερα τών σκοπών άπό τήν
τρίτη διμοιρία ;
— Τους άλλαξαν τώρα - δά.
— Γύρισε ή περίπολος άπό κάτω;
— Θάναι μίση ώρα.

— Είδαν τίποτε ύποπτον ;
—"Ακόυσα τό δεκανέα ποϋ άνάφερε στόν άνθυπολοχαγό' ησυχία
παντού' μήτε φώς, μήτε τσιμουδιά άπό τάς θέσεις τοϋ εχθρού' μόνο μιά
φωτιά δεξιά, πολύ δεξιά, πέρ’ άπό τόν Στρυμώνα.
— Φωτιά; Νά μήν ήταν «διαλεΐπον φώς;»
— Γιά «οπτικό» λέτε; "Α, όχι! Ό «οπτικός» τής έκτης Μεραρχίας
έδούλευε νωρίς' τοϋ άπαντοϋσαν άπό τήν πρώτη. "Οπως λέει ό κύριος
άνθυπολοχαγός θάταν πυρά καμμιανής συζυγαρχίας' εφάνηκε βαθειά
καί δέ μπορεί νάναι τώρα Βούλγαροι κατά κείνο τό μέρος...
— Καλά ! ’ Εγύρισε ή περίπολος άπό τό Μίχνοβο;
— Βέβαια' ξαπλώθηκαν οί ανδρες εκεί χάμω' έκαμαν δρόμο γερό...
— Μπόρεσαν νά συνδεθοϋν μέ τό όγδοον τής τετάρτης;
— Βέβαια ! βρήκαν στό χωριό μιά διμοιρία τού ογδόου Συντάγμα
τος μ έναν άνθυπολοχαγό.
— Ακούσε'δώ, λοχία! Νά πάρης μιάν ενωμοτία καί νά τραβήξης
προφυλακτικά πρός βορραν δυο χιλιόμετρα άπό δώ θά βρής ένα χωριό,
εκεί ποϋ άρχίζουν τά υψώματα πρός τόν ποταμό. Στό χάρτη τό είδα
σημειωμένο Στάρτσοβο. Δέν ξέρουμε τί άνθρωποι κάθονται έκεϊ' μπορεί
νά ήναι καί μερικοί "Ελληνες. "Αν ίδής τίποτα φώτα, μπαίνεις μέσα μέ
προσοχή, παίρνεις όσες πληροφορίες μπόρεσης καί γυρνάς.
— Μά λέτε νάναι κατοικημένο άκόμα;
—’ Ακόυσα άπό νωρίς τά σκυλιά ποΰ έγαύγιζαν επίμονα' δε θαφυγαν
οί κάτοικοι.
— Μά κι άν ήναι μέσα, κύριε λοχαγέ, ποιος θά ξάγρυπνα τέτοιαν ώρα ;
—’Αλήθεια, τί ώρα είναι;
— Θά κοντεύουν τρεϋς' είναι παραπάνω άπό τρία τέταρτα ποϋ άλλα
ξαν τά νούμερα τών δύο.
—Έσύ, πάλι, βλέπεις καί κάνεις' προ πάντων ησυχία' ξέρεις ποϋ
έχει μέτωπον ό εχθρός...
— Ναί! σ εκείνα έκεϊ τά υψώματα.
— Ναί! τό θυμάσαι τό σύνθημα ;
Ό λοχίας έσκυψε κατά τό λοχαγό κ’ εψιθύρισε :
— «Κωνσταντίνος— Κωνσταντινούπολις ■>.
—'Ωραία! εμπρός λοιπόν! πάρε τους άνδρας σου καί τράβα. Καί
τό νοϋ σου, λοχία !
*

'Η περίπολος έξεκίνησεν άργά καί άθόρυβα, Ανέβηκε πρός τήν κορυφογραμμή, έπέρασε μέσ’ άπό τους σκοπούς, έδωκε τό παρασύνθημα
κι άρχισε νά κατεβαίνη πρός τή στενή καί σκοτεινότατη κοιλάδα, πέραν
άπό τήν οποίαν εφαίνοντο κάποια δυσκολοδιάκριτα ύψώματα.
Δυο-τρία δέντρα άκινητοϋσαν κάτωώπό τόν παράξενο παλμό τών
άστερισμών, ποϋ> άστραφταν σαν ζωντανά αινιγματικά σχήματα σ ένα
Απέραντο χάος σκοτεινό. Στή ρίζα τοϋ λόφου άρχισαν τ άστάχυα νά
θροοϋν στό διάβα τής περιπόλου, ποϋ έπροχωροϋσε βουβή, κατ’ άνδρα.
Μιά υπόνοια μονοπατιού άσπρολόγησε αβέβαια μέσα στά χωράφια και
γύρω της τ’ άστάχυα εσχημάτιζαν αυλάκι στενό. "Ενας-ένας οί φαντά
ροι έιιπήκαν στ αυλάκι' ό λόγιας, επι κεφαλής, τ'/υοι,ε βιαστικό το
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κεφάλι του δεξιά κι' αριστερά. Καθένας ακούε τον άνασασμό του' κί δταν
καμμιά φορά τό κοντάκι τοΰ οπλου έχτυποΰσε ατά παγούρια, ένόμιζε
κάνεις μέσα στην απόλυτη μεταμεσανυχτιάτικην ησυχία ότι αντιβούιζε
σαν άπό βρόντο βαρύ δλη ή κοιλάς. "Ενα πουλί άναφτερούγιασεν άπό
κάποιο θαμνόδεντρο κ επέταξε στο σκοτάδι μέ μιά στριγγιά φωνή
φόβου πού έξέσχισε πένθιμα τό βαρύ καταπέτασμα της νύχτας. Τώρα
τό μονοπάτι άρχισε νά γίνεται ανηφορικό' προχωρούν οι φαντάροι μέ
τό λοχία τους αργότερα . ..
"Ενα φως ! "Οχι δέν είναι άστρο! Είναι σταθερό και κοκκινωπό .. .
'Άξαφνα ξεσπά άπό τόν ανήφορο αδιάκοπο γαύγισμα σκυλιών δ αντί
λαλος σέρνεται τρεμουλιαστός προς τά βάθη τοΰ νυχτερινού δρίζοντος.
— Νά χαθούν τά ζωντόβολα ! ά δέ μάς πάρουν μυρωδιά οί άρκουδιαρέοι... — ακούστηκε θυμωμένη ή φωνή τοΰ λοχία.
'Η περίπολος έσταμάτησε. στην αρχή τού χωριού' τά σκυλιά έλυσσοϋσαν στο γαύγισμα, αλλά καί δέν έτολμοϋσαν νά πηδήξονν έξω άπό
τούς μανδρότοιχους τών αυλών. ' Ο λοχίας μέ τό μάνλιχερ «άνά χεϊρας»
έχτύπησεν ήσυχα μιά ξύλινη εξώπορτα ενός χαμηλού σπητιοΰ. Σιγανά
μουρμουρίσματα ακούστηκαν άπό μέσα' έπειτα ένα βήμα ελαφρό έπροχώρησε κ έσταμάτησε πίσω άπό τή μανταλωμένη τή θύρα.
—'Ανοίξετε !
— Παναγία μου ! "Ελληνες εΐσαστε;— άκούσθη μιά γλυκειά κορι
τσίστικη φωνή μέ καθάρια 'Ελληνική προφορά. Κ' έσηκώθη άθόρυβα <5
μάνταλος καί ή πόρτα έτριξε καθιίις άνοιξε διάπλατη. /ν’ είδαν οί φαν
τάροι μιά νέα, έως είκοσι χρόνων, μέ μάτια ορθάνοιχτα άπό φοβισμένην
έκσταση, μ ένα χαμόγελο χαράς ανεκλάλητης, μέ μισοξέπλεγα πλούσια
μαύρα μαλλιά, μ έναν λύχνο τρεμόφεγγο στο άσπρο σαν μαρτιάτικος
κρίνος τό χέρι της' δέν έφορούσε παπούτσια, κατά τήν Τουρκομερίτικη
τή συνήθεια κ εστέκετο ακίνητη, σαν άπολιθωμένη άπό φόβο μαζύ
καί χαρά.

—- Μή φοβάσαι, κυρά ! Είμαστε στρατός 'Ελληνικός' θέλουμε μερι
κές πληροφορίες.
— Καλώς ώρίσετε ! Καλώς ώρίσετε ! ... ΙΙαναγία μου!... Πανα
γία μου μεγαλόχαρη !... όνειρο μου φαίνεται ! ... Κοπιάστε μέσα ! ...
Παναγία μου, ποΰ μάς αξίωσες νά ιδού με τό θάμα σου!...” Ονειρο !
όνειρο ! ...
Κ έπαραμέρισε γιά νά περάση ό λοχίας μέ τρεις φαντάρους' οί
άλλοι, μ έναν δεκανέα επί κεφαλής έστάθηκαν μερικοί κατά τήν άρχή
τοΰ χωριού καί μερικοί έξω στο στενό τό δρομίσκο.
Οί άνδρες έμπήκαν σ ένα δωμάτιο ευρύχωρο, άδειανό σχεδόν, μ ένα
πλατύ χωριάτικο κρεββάτι, ένα αχρωμάτιστο ξύλινο χοντροφτιασμένο
τραπέζι χαμηλό' σέ μιά γωνιά, άκουμπησμένα σέ μιά καμάρα τοΰ τοίχου
ήταν δυο-τρία βιβλία' σέ μιάν άλλη γωνιά ένας μπόγος' καί στή σβυσμένη τή γωνιά μπροστά, μιά γρηά, μέ τή δάχη της άκουμπησμένη στον
τοίχο, έσειώταν δλάκερη μέ άναφυλλητά πνιγμένα.
'Η νέα άπίθωσε τό λύχνο στο τραπέζι κ' έτρεξε προς τή γρηά' εγονάτισε μπροστά της, τήν αγκάλιασε στοργικά καί μέ φωνή υγρή άπό τά
δάκρυα τής είπε;

— Μάννα, μή σκιάζεσαι ! ’Έλληνες ήρθανε ! "Ελληνες ! τ άκοΰς ; ή
Παναγία έκαμε τό θάμα της !
'Ηρθε τ ασκέρι μας ! 'Ηρθε δ στρατός τον Κωνσταντίνου ! Μάννα !
Δέν είναι ψέμματα σου λέω ! Μάννα ! σήκω νάν τούς ίδής !
Ή γρηά έκαμε νά σηκωθή, άλλά δέν έβαστοΰσαν τά γόνατά της άπό
τή συγκίνηση' έξανάπεσε στή θέση της κ έσταυροκοπιώνταν κ έρρεαν
τά δάκρυά της ποταμός ...

— "Ελληνες εΐσαστε, κυρά ;
—"Ελληνες λέει! Είμαι ή δασκάλα τοΰ χωριού. Είμαστε άπό τάς
Σέρρας εμείς ... τί τραβήξαμε δέ μπορώ νά σάς τό πώ ... πέρασαν άπό
δώ προχτές οί τρισκατάρατοι κ έπάγωσε ή καρδιά μας . . . ποΰ νά
φύγουμε καί ποΰ νά πάμε! Μαζευτήκαμε στήνΈκκλησιά κ έπεριμέναμε
το θάνατο καί τά χειρότερα ... Μά μάς έλνπήθηκεν δ Θεός ... Τούς είχε
κόψει τρόμος τά ήπατα καί δέν εσταμάτησαν ... έτράβηξαν τόν άγύριστο .. . Είναι τώρα ταμπουρωμένοι σ' έκείνο — γιά τό βουνό ... Αυό μέρες
καί δυο νύχτες μήτε, ψωμί βάλαμε στο στόμα μας, μήτε τόν ύπνο γνω
ρίσαμε... Μέ τήν ψυχή στά δόντια σάς έπεριμέναμε...'Αλυχτούσαν
άπόψε τά σκυλιά καί έδεόμαστέ γονατιστές στήν Παναγία νά εΐσαστε
εσείς πού ανεβαίνετε .. . 'Ατέλειωτη μάς έφάνηκε ή νύχτα . . . Δόξα νάχης,
Παναγία Δέσποινα ! ... 'Ακόμα ψέμματα μοΰ φαίνεται πώς σάς βλέπω ...
'Η γρηά όλο έκλαιγε κ' έσταυροκοπιώνταν ...
— Κ' είναι πολλοί "Ελληνες στο χωριό, κυρά δασκάλα;
—'Ίσα με είκοσι σπήτια' οί άλλοι είναι Τούρκοι... τί φόβο τράβη
ξαν κί αυτοί οί κακόμοιροι ! ...
— Βούλγαροι δέν είναι;
— Μιλάνε μερικοί μόνο Βουλγάρικα, άλλά είναι χριστιανοί, πατρι

αρχικοί ...
—-Εχετε έκκλησία;
— Τόν "Αγιο Μηνά — μεγάλ' ή χάρη του ...
— Αΐ! μή φοβάστε ! Αύριο θά προχωρήση δ στρατός μας στο χωριό

σας καί θάχετε άσφάλεια.
— Τί; θά μάς άφήσετε τώρα, πού ξανασάναμε, ποΰ σάς είδαμε ;
'Η γρηά άρχισε νά κλαίη δυνατώτερα.
—'Έχουμε υπηρεσία ! Μή φοβάστε! δυο βήματα είμαστε άπό 'δώ...
— Σταθήτε νά σάς δώσω δ,τι μάς βρίσκεται ! Ό Θεός νά λυπηθή
τις μαννάδες σας καί νά σάς φυλάγη οπού πάτε ! Σταθήτε ...
Ή νέα έτρεξε κατά τή γωνιά. Κάτω άπό ένα μάλλινο σκέπασμα
έπήρε ένα κομμάτι ξερό ψωμί — τό μόνο ποΰ είχαν στο σπήτι τους —
τέσσερα αυγά κ ένα χαρτάκι καφφέ, ανακατωμένου μέ ζάχαρη ψιλή.
Τά έδωσε στο λοχία.
— Ευχαριστούμε, κυρά ! Δέ μπορούμε νά σάς τά πάρουμε■! Έχουμε
έμείς ο,τι μάς χρειάζεται. .. Σάς ευχαριστούμε πολύ ...
Ό λοχίας άπίθιοσε τό ψωμί καί τ' αυγά στο τραπέζι' οί φαντάροι
έκυττούσαν σιωπηλοί μέ μιάν άσυνήθιστη συγκίνηση στ άποσκληρωμένα
άπό τούς κόπους καί τήν αγριότητα τοΰ πολέμου χαρακτηριστικά τους
πότε τή νέα δασκάλα, πότε τή γρηά.
— Πάμε, παιδιά ! Καλό σας ξημέρωμα, κυρά ! Είπεν ό λοχίας κ έκαμε
νά προχωρήση κατά τή θύρα.

Τότε έσηκώθηκε η γρηά κ' έσύρθη μέ κόπο ώς τόν λόγια' άνοιξε
τόν πολύπαθο κόρφο της και άνάσυρε κάτι περασμένο άπό τό γεροντικό
της τό λαιμό' τό έφίλησε και τό έδωκε στό λόγια.
— Πάρ’ το, παιδάκι μου, ναγης την εύχοΰλά μου — εψιθύρισε με
σβυσμένη φωνή'—είναι τίμιο ξύλο!... Ό Θεός μαζύ σας!
’Ο λόγιας τήν έκύτταξεν αναποφάσιστος μιά στιγμή.
— Πάρ το, κυρ λοχία, και θά μάς βγή σέ καλό — τον έίπεν ένας
από τους φαντάρους, ψηλός καί μέ γένεια πυκνά.
'Ο λόγιας έκρνψεν αμίλητος στον κόρφο τον τό φυλαχτό. "Οταν ετράβηξεν ή ενωμοτία πίσω κατά τόν κατήφορο, στήν άκρη τοΰ χωρίου ό
λόγιας έστρεψε πρός τό σπήτι τής δασκάλας ... Κρατώντας τό λύχνο ήταν
ακόμη στήν πόρτα ακίνητη ή νέα δασκάλα' άνάλαμπε τό πρόσωπό) της
κερένιο καί καθαρό στό γοργότρεμο φως. Κ’ ήταν ή ’Εστίας τοΰ ’Ελλη
νικού φωτός μέσα στήν ιερότητα τής νυχτός.
’Όταν ή ενωμοτία είχε φθάσει στό βάθος τής κοιλάδος ή χαραυγή
έγλυκόσκαζε πίσω άπό τόν ’Όρβηλο' άπό τά μάκρη τών σκοταδιών ποΰ
έφευγαν έθονησε τό πρώτο κανόνι.
Έν ’ Αθήναις, Δ κέμβριο; 1913

01 ΑΓΓΛΟΙ ΑΡΒΙΟΣΤΑΙ TON IONIAN ΝΗΣΟΝ
(1816-1864)

Μ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

τά συνταγματικά νό
μιμα τών Ίον ίων νήσων,
ανώτατοι έν αύταΐς απε
σταλμένοι καί έντολοδόχοι
τής Προστάτιδος έγένοντο
οί λόρδοι Μεγάλοι 'Αρμοσταί, ως εκαλούντο καί έτιτλοφοροΰντο οί άπό τοΰ
ι8ι6 διοριζόμενοι ανώτα
τοι διοικηταί, έν Κέρκυρα
έδρεύοντες, αντί τών άπό
τοΰ 1809 έ'δραν έχόντων
τήν Ζάκυνθον, ών τελευ
ταίος ύπήρξεν ό Campbel.
Οί Μεγάλοι 'Αρμοσταί έλαμβάνοντο ώς έπί τό πλεΐστον άπό τών άνωτέρων στρατιωτικών τάξεων, περιεβάλλοντο δέ διά μεγάλης συγκεντρω
τικής έξουσίας καί έμισθοδοτοΰντο αδρότατα.
Περί τών άπό τοΰ ι8ι6 'Αρμοστών έ'σται ήμϊν ώδε ό λόγος
έν βραχεί.
Ό βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώργιος Γ', δυνάμει τής άπό 5 Νοεμ
βρίου ι8ι5 συνθήκης μεταξύ ’Αγγλίας, Αυστρίας, ΙΙρωσσίας, Ουγγα
ρίας, Βοεμίας καί 'Ρωσσίας, διώρισε πρώτον τών νήσων 'Αρμοστήν, τόν
στρατηγόν Sir Thomas Maitland, άρχομένου τοΰ ι8ι6. Ένταλθείς
ούτος ύπό τοΰ προστάτου βασιλέως τήν παραχώρησιν συνταγματικού
χάρτου τοϊς Ίονίοις, διώρισε κατ’ άρχάς τά δέκα μέλη τοΰ Καταρκτικοΰ
συμβουλίου (Consiglio primario), τοΰ κατά τό σύνταγμα δικαιουμένου εις τήν πρότασιν τών υποψηφίων βουλευτών, εις διπλοΰν άριθμόν
τών έκλεκτέων. Τόν έκλογικόν κατάλογον κατήρτισεν, άναθεωρήσας τήν
χρυσήν βίβλον (libro d’oro), έν λίαν περιωρισμένω άριθμω έκλογέων.
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|Τό Φαυμάσιον ύρειχάλκινον άγαλμα, τδ όποιον είς άνάμνησιν, έκδηλοΰσα τήν βαΦυτέραν
αυτής χάριτα καί το άλγος, Οπερ ήσ&άνϋη έπι τή άπομακρύνσει του, έδώρησεν, ΐ] έν Βερο
λίνο) όμογενής Κοινότης είς τόν διαπρεπή Συγγραφέα τής “ Ιουκ/σσ/,ς τώι· 'Αθηνών^ κ. λ/..
'Payxatfyv, άνακληΦέντα τής Έλλην. Πρεσβεία;, ήν ώς Πρεσβευτής έπί τόσα έτη έτΐμησε διά
τής πεφωτισμένης αύτοΰ δράσεως. Έξελ-θόν τδ περίφημον αύτό καλλιτέχνημα έκ τών πεφημισμένων έργοστασιων τοΰ Barbedieme, άναπαριστά την Μούσαν τής 'Ιστορίας άναγράφουσαν είς τάς δέλτους αύτής τάς μεγάλας καί πατριωτικός προσπαύείας τής Β. Πρεσβείας
κοσμείται δ’ ύπό χρυσής πλακίδος φερούσης έγκεχαραγμένας τάς γραμμάς : «Τω Κ/.εωνι 'Ρίξω
'PaynaCfj ή έν Βερολίνω Ελληνική Κοινότης Ευγνωμονούσα»].
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Έργον αύτοΰ ήτο τό περιώνυμον Σύνταγμα τοΰ 1817, δπερ έψηφίσθη
σχεδόν αύτοβοεί υπό πληρεξουσίων, ούς έκεΐνος πράγματι έξελέξατο,
άπολύσας αύθαιρέτως κα'ι τούς ολίγους αντιπολιτευόμενους. Ή συντα
κτική συνέλευσις μετετράπη τή 2 ’Ιανουάριου ι8ι8 εις πρώτην νομο
θετικήν, άνευ νέας εκλογής, παρά τούς ορισμούς τοΰ Συντάγματος.
Ό Μαίτλανδ υπήρξε βίαιος, μισελεύθερος, δεσποτικός, αυστηρός έθνικόφρων. ΔΓ ου παρεχώρησε Συντάγματος, δέν προσεπόρισε βεβαίως
ηθικόν καί πολιτικόν κέρδος τή Αυλή ήν άντεπροσώπευσεν. Αί άπονεμηθεϊσαι δήθεν έλευθερίαι ήσαν δλίγαι καί επουσιώδεις, τά δέ δικαιώ
ματα φαινομενικά, ριφθέντος έκτοτε τοΰ σπόρου τής πρός τήν ’Αγγλίαν
δυσπιστίας τοΰ Ίονίου λαοΰ, τής προκαλεσάσης μετέπειτα τάς μεταρ
ρυθμίσεις, τάς επαναστάσεις καί τό ένωτικόν ζήτημα. Ό Maitland
άφήκε μνήμην απεχθή καί μισητήν διά τε τήν έν ταΐς νήσοις πολιτι
κήν του πορείαν καί διά τά μισελληνικά καί άφιλάνθρωπα αίσθήματά του κατά τόν Ελληνικόν αγώνα καί διότι έγένετο ό'ργανον τής
’Αγγλίας κατά τήν άπεμπόλησιν τής Πάργας, δουλοπρεπώς καί φιλίως
έ'χων πρός τόν τύραννον τής ’Ηπείρου ’Αλή-Πασσάν, ένφ άλλοι ανώτε
ροι ’Άγγλοι υπάλληλοι, ως οί Δεβοσσέτ καί Νάπτερ έπολιτεύθησαν έν
προσομοίαις περιστάσεσι φιλανθρώπαις καί τιμίως, χωρίς νά παρίδωσι
καί τά συμφέροντα τοΰ Κράτους.
Μεθ’ δλα ταΰτα δμως δ Αρμοστής έκεΐνος υπήρξε προνοητικός,
δραστήριος καί ευφυέστατος, τούτο δέ δείκνυται έκ πολλών αυτού
μέτρων ληφθέντων κατά τά πρώτα τής διοικήσεως αυτού έ'τη. Διά
ταΰτα καί διά τήν οπωσδήποτε παγίωσιν τής έπί πολύ σαλευθείσης
έννόμου τάξεως, έ'σχεν ικανούς τούς τιμώντας αυτόν, έφ’ φ καί ποιη
μάτων έγκωμιαστικών ήξιώθη καί βιβλία άφιερώθησαν αύτώ καί προ
τομών καί ανδριάντων έκρίθη αντάξιος.
Ό τοσοΰτον συνδέσας τό δνομα αύτοΰ μετά τών τυχών τών Ίονίων,
αλλά καί κατά τήν χαρακτηριστικήν φράσιν τοΰ Θωμαζέου προσάψας
περισσοτέραν ατιμίαν είς τόν ’Αγγλικόν λαόν ή άτυχίαν είς τόν Ίονικόν, άπέθανεν έν Μελίτη τή 17 ’Ιανουάριου 1S24. Τούτον διεδέξατο
δ Sir Fred. Adams καταγόμενος έκ τών άριστοκρατικωτέρων οίκων
τής Σκωτίας, άνήρ παιδείας πολλής, έγκρατής καί έν δπλοις πολλάκις
διακριθείς, γεννηθείς δέ τό 1784 έν Λονδίνφ.Ήτο φιλέλλην καί φιλάρ
χαιος, περιηγήθη δέ πολλάς Έλλη νικάς έπαρχίας, συλλέξας πολλά αρχαιο
λογικά αντικείμενα καί λαογραφικήν ύλην, ζωγραφίσας δέ καί ζώντα
τότε έπιφανή πρόσωπα καί ιστορικά τοπεΐα. Κατέστειλε τήν στάσιν τής
Λευκάδας, έπ’ αύτοΰ δέ τό 1830 έξεδηλώθη ή πρώτη κατά τής Προστα
σίας δυσμένεια έν Κεφαλληνίρ. Ό Άδαμς είργάσθη μετ’ αγάπης υπέρ
τών νήσων, έξαιρέτως δέ ήγάπησε τήν Κέρκυραν. Τό 1828 έπελήφθη
μετά ζήλου τά τοΰ καταρτισμού κωδίκων, δικονομιών καί οργανισμών.
Έμερίμνησεν, εί καί μετ’ αξιοκατακρίτου πολλάκις σπατάλης τοΰ Επτα
νησιακού χρήματος, περί έργων συγκοινωνίας, καί έγέρσεως δημοσίων
κτιρίων μάλιστα έν Ζακύνθφ καί Κεφαλληνία. Έπ’ αύτοΰ ήρξαντο
λειτουργοΰντα ή Ίόνιος ’Ακαδημία, τό Τεροσπουδαστήριον καί τά
Λύκεια. Έπ’ αύτοΰ έγκατέστη έν Κεφαλληνία κατά Σεπτέμβριον τοΰ
1826 καί ή πρώτη έκ γεωργών καί κηπουρών παροικία έκ Μελιταίων.
Περί πολλών ζητημάτων γεωργικών, οικονομικών καί αστυνομικών

είργάσθη μετ’ άφοσιώσεως. Τούτφ άνετέθη, εϊ καί άκοντι, ή παράδοσις
τής Πάργας. Γνωστόν δτι καί προσεφέρθη, ινα μεσολαβήση περί έντι
μου συμφωνίας υπέρ τών Ελλήνων πρός τούς Τούρκους, κατά τήν
πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου. Άπελύθη κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1832, άπέθανε δ’ έν 'Ρώμη τό 1853· Γνωστόν δτι ψηφίσματι τής Βουλής τφ
1832 ήγέρθη έν Κερκύρρ ή προτομή αύτοΰ.
Τρίτος τήν τάξιν ύπήρξεν δ Lord Nugent, μετά τήν βραχεΐαν
προσωρινήν διοίκησιν τοΰ Al. Ouitford, καί θανόντος τοΰ μή φθάντος ν’άναλάβη τήν αρχήν Σκώτου στρατιωτικού Magdonal.O Νούγεντ
έκ μεγάλου οίκου τής ’Αγγλίας, ύπήρξεν άνήρ φιλελεύθερος. Άναλαβών τά καθήκοντα αύτοΰ τόν Νοέμβριον τοΰ 1832, έπηγγέλθη πολλά
ύπέρ τής μεταρρυθμίσεως τοΰ Συντάγματος, ών τινά καί έπραγματοποίησεν, έν οΐς καί τό περί προτάσεως τριπλού αριθμού ύποψηφίων
βουλετ>τών ύπό τοΰ προκαταρκτικού συμβουλίου, πρός δέ καί τό περί
τής χρήσεως τής 'Ελληνικής γλώσσης ως έπισήμου οργάνου. Υπήρξε
φειδωλός, άφείς Ικανόν χρηματικόν περίσσευμα έν τοΐς ταμείοις. Τό
1835 παρητήθη άμα άνελθόντος τήν αρχήν συντηρητικού ύπουργείου.
Τόν Νούγεντ διεδέξατο δ Η. Douglas, Βαρώνος καί στρατηγός.
Συντηρητικών αρχών καί έθνικόφρων, άπηνώς κατεδίωξε τούς φιλε
λευθέρους. Έπ’αύτοΰ σπατάλη έγένετο τοΰ δημοσίου χρήματος.’Ισχυρά
άντιπολίτευσις στινεπήχθη τότε κατ’ αύτοΰ έν τή Βουλή ύπό τών
Άνδρ. Μουστοξύδου, Νικ. Άννίνου καί Μ. Μεταξά, έξαιρέτως δ’ έγένετο
άντιδημοτικώτατος δι’ ας έποιήσατο έχθρικάς καί δυσμενεστάτας ειση
γήσεις, έτεσι 1837 καί 1839» πρός τόν ύπουργόν τών Εξωτερικών
Normamby κατά πολύκροτων τότε πολιτικών ύπομνημάτων διαπρε
πών Ίονίων πολιτευτών. Έπ’ αύτοΰ άνεκινήθη τό ζήτημα τοΰ περιο
ρισμού τών κωλυμάτων τοΰ γάμου. Τότε συνέστη ή Ίονική Τράπεζα,
έδημοσιεύθησαν οί κώδικες, αί δικονομίαι καί οί οργανισμοί, έθεμελιώθη τό έν Κερκύρα Φρενοκομεΐον, καί συνέστη Γεωργική 'Εταιρεία
ής ύπήρξε θερμουργός προστάτης. Κατεδίωξεν άπηνώς καθ’ ύπόδειξιν
τοΰ έν Άθήναις Άγγλου πρεσβευτοΰ καί τήν τό 1838 ίδρυθεϊσαν
πολιτικοθρησκευτικήν Φιλορθόδοξον Εταιρείαν. Ή Ίόνιος Βουλή ή
λίαν προθύμως ψηφίζουσα άνεγέρσεις άνδριάντων, άπεφάσισε τό 1840
άνέγερσιν άνδριάντος καί τούτου έν Κερκύρα. Άνεκλήθη τό 1841,
άντικαταστάθείς ύπό τοΰ Sir Alexander Stewart Maclienzie, άνδρός
μετριοπαθούς, φιλανθρώπου, φιλοδίκαιου καί άγαθών προαιρέσεων.
'Υπήρξεν ήπιος πρός τούς ριζοσπάστας καί έπροστάτευσε τήν γεωργίαν
καί τάς τέχνας. Άνεχώρησεν έκ Κερκύρας τή 16 Ιουνίου 1843. καί

καί “τό
1844 άπέθανεν.
Εβδομος
τήν σειράν έγένετο δ John. Seaton, άντιστράτηγος.
Φιλελεύθερος, άγαθός καί συνετός, προσεκτήσατο εύλόγως τήν άγάπην
καί ύπόληψιν τοΰ Ίονίου λαοΰ δι’ άς παρέσχεν ουσιώδεις συνταγματι
κός μεταρρυθμίσεις καί διά τήν έν γένει κοινωφελή καί τήν χρη
στήν του διοίκησιν. Ούτος πρώτος έπέτρεψε τήν εισαγωγήν τών Ελληνι
κών εφημερίδων, τήν σύστασιν τυπογραφείων, τήν έ'κδοσιν έφημερίδων,
τά συλλαλητήρια, καί τήν έλευθέραν (άνευ τής παρεμβάσεως τοΰ προ
καταρκτικού συμβουλίου) έκλογήν τών βουλευτών. Έπ’ αύτοΰ συνεστήθησαν καί τά επαρχιακά ή δημοτικά συμβούλια (consigli Coniunali
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ή distrettali). Ό Σείτων φιλάρχαιος ών, ένήργησε και άνασκαφάς έν
Σάμη. Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1848 ήμνήστευσε τούς έπαναστάτας.
Διωκησε μέχρι τοΰ 1849· Ή Βουλή έψήφισε τήν άνέγερσιν άνδριάντος αύτοΰ.
Τό 1849 διωρίσθη δ απαίσιας μνήμης Sir Henry G. Ward. Γνω
στόν ότι αυτοπροσώπως μεταβάς εις Σκάλαν τής Κεφαλληνίας, κατέπνιξε τήν στάσιν, μετά πολλής βιαιότητος και άπανθρωπίας, ώστε νά
γίνη εύλόγως και ιστορικής κατακρίσεως άντικείμενον. Πλεΐστοι όσοι
τότε άπηγχονίσθησαν, έμαστιγώθησαν καί έξωρίσθησαν άποφάσεσι τοΰ
τρομερού στρατοδικείου, ου εκείνος προ'ίστατο. Ούχ ήττον διά τινα
φρικώδη γεγονότα τής έπαναστάσεως, έκτραπείσης, ως συμβαίνει συνή
θως, τοΰ αρχικού σκοπού, εις προσωπικός εκδικήσεις καί εις κορεσμούς
ιδιωτικών παθών, προύκλήθη, φεΰ! καί ευχαριστήριον, εΐ καί υπό ευα
ρίθμων προς αυτόν επί τή καταστολή τής έπαναστάσεως! Έπ’ αύτοΰ
συνήλθε τό Θ' κοινοβουλίου έν φ προύτάθη υπό τοΰ Ίωάννου Δοττοράτου Τυπάλδου ή έ'νωσις. Αυτός δέ διηύθυνε καί τάς έκλογάς τοΰ
I' κοινοβουλίου, καθ’ ας πολλά προσεπάθησε προς δολίευσιν τοΰ φιλε
λευθέρου φρονήματος τών Ίονίων. Τό 1854 άπηγόρευσε πάσαν συν
δρομήν ή συμμετοχήν εΐς τήν έπανάστασιν τής Ήπειροθεσσαλίας καί
τούς κατάπλους Ψωσσικών πλοίων. Τό 1855 μετετέθη εις Κεϋλάν τών
’Ινδιών, άποθανών τό ι86ο έν Μαδράς.
Τόν Ούάρδον άντεκατέστησεν δ Sir John Young. Έπ’ αύτοΰ έδρα
τοΰ ριζοσπαστισμού έγένετο ή Ζάκυνθος, ένεκα τής στάσεως τών Ζερ
βού καί Μομφερράτου. 'Αρμοστεύοντος τούτου άνεκινήθη τό ζήτημα
τοΰ άποικισμοΰ. Τότε άποτυχούσης τής απόπειρας, δ Young προΰτεινεν ινα μόνον ή Κέρκυρα καί οί Παξοί θεωρηθώσιν άποικίαι ’Αγγλι
κοί, ό'περ δμως εύτυχώς δέν έπραγματοποιήθη.
’Επί Young έστάλη έκτακτος απεσταλμένος κατά Νοέμβριον τοΰ
1858 δ William Eduart Gladstone, οστις τό 1859 ώρίσθη ώς τακτι
κός 'Αρμοστής. Ούτος άπεστάλη είς τάς νήσους όπως παγιώση τό
καθεστώς, προτείνη δέ διά διαγγέλματος συνταγματικός καί διοικητικός
μεταρρυθμίσεις, άλλ’ έν ταυτώ ασφαλώς καί ακριβώς πληροφορηθή
περί τής έν γένει πολιτικής καταστάσεως καί περί τών πόθων τοΰ
Ίονίου λαού. Εύρε πανταχοΰ τών νήσων, ας έπεσκέψατο, πνεύμα καί
πόθους υπέρ τής Ένώσεως, ή τε δέ ΙΑ' Βουλή, οί πρωτεύοντες πολιτευταί, οί αρχιερείς καί οί επιστήμονες τών νήσων άπέρριψαν μετά
θάρρους τάς συστάσεις καί προτάσεις αύτοΰ, ύπεβλήιΊησαν δέ τούτω
καί πατριωτικώτατα καί πολιτικώτατα υπομνήματα, υπό γνωστών δια
πρεπών Ίονίων, έν οΐς καί οί Ιωάννης Σκαλτσούνης, Θεόδ. Καροΰσος
καί Δημ. Καροΰσος. Τήν υπέρ τής Ένώσεως πρότασιν ύποβληθεϊσαν
έν τή ΙΑ' Βουλή υπό τοΰ βουλευτοΰ Μαρίνου, ώς γνωστόν ή Βασί
λισσα Βικτωρία ήρνήθη νά δεχθή.
Ό αείμνηστος Γλάδστων έγεννήθη έν Λιβερπούλ τό I 8θ9 καί άπέθανεν έν Χαουάρδεν τφ 1898, υπήρξε δ’ έκ τών διασημοτέρων τής
’Αγγλίας καί τής Εύρώπης όλης πολιτικών, δεινός συγγραφεύς, ευσε
βής, εύθύς καί φιλάνθρωπος, άφήκε δέ καί έν Έλλάδι όνομα γεραρόν
διά τόν φιλελληνισμόν του καί τήν πρός τήν άρχαίαν Ελλάδα αγάπην
καί τάς σοφάς του Όμηρικάς μελέτας. Παραιτηθείς τό 1859 μετά τήν

αποτυχίαν τών ύπ’ αύτοΰ προταθέντων, άτινα έθεώρει πεποιθότως ώς
συντελεστικά τής εύημερίας τοΰ Ίονίου λαού, ού τήν έθνικήν άποκατάστασιν έβλεπε δικαίαν μέν άλλά πρόιορον, έσχε διάδοχον τόν στρατη
γόν Sir Knight Henry Storks. Ούτος συγκαλέσας είς δευτέραν σύνο
δον τήν ΙΑ' Βουλήν, διέστη λίαν πρός αύτήν, κατά δέ τήν τρίτην
σύνοδον, ήλθεν αύθις εις συζήτησιν τό ζήτημα τής Ένώσεως.Έπ’αύτοΰ
συνεκλήθη τό IB' κοινοβούλιον τόν Φεβρουάριον τοΰ 1862, δτε καί
πάλιν συνεζητήθη τό ένωτικόν ζήτημα. Συγκληθεΐσα ειτα ή ΙΓ' καί
τελευταία Βουλή, έψήφισεν ειδικώς καί δριστικώς πλέον τήν έπίσημον
θέλησιν τοΰ Ίονίου λαού, οστις μετά μακρούς αγώνας αίματος, χρήμα
τος, καλάμου καί λόγων, έρρίπτετο ένθους καί έπ’ αίσίαις έλπίσιν εις
τάς αγκόλας τής μητρός Ελλάδος. Ούτως δ Storks ό έπιμόνως άποστέργων τήν Ένωσιν, καί ψευδώς μάλιστα έπιστείλας τή κυβερνήσει
αύτοΰ περί τής δήθεν τότε μεταβολής τοΰ φρονήματος τών Έπτανησίων, άνεχώρησε περίλυπος έκ Κερκύρας τό 1864, ίδιον τήν κυανόλευκον ύψωθεΐσαν έπί τών έπάλξεων τής Κερκύρας καί πληρουμένους
τούς πόθους τοΰ Ίονίου λαού.
Έν Κεφαλληνία κατά Σεπτέμβριον τον 1913
ΗΛΙΑΣ Α. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ
Ιστοριοδίφης

ΚΤ απαντήσανε:— «’ Εσύ σαι, σύ ό Βεζύρης ό μεγάλος

δπου κυβερνάς τή χώρα’
απ' του Βασιληά τό στόμα ποιος μπορεί νά μάθη κΤ άλλος
δ,τι ξέρεις άπό τώρα ; »
Καί τούς είπε : — « Μ' ερωτήσεις τότε τέτοιες τί μέ τρώτε ;
άν δέν ήμουν μπιστικός του Βεζυράδες Θάσθε τότε/ . . »
Φάληοον 26 'Ιουλίου 191H

Φίλτατοι,
£άς αποστέλλω μερικά τραγούδια τοϋ Σααδή διά τήν « Π ο ικ ίλη ν
Στοάν», τής οποίας μέ μεγάλην μου χαράν επανεϊδον τήν εκδοσιν.
Λυπούμαι δτι μοί απολείπει ό καιρός διά νά τούς συνοδεύσω με Εισαγωγήν
είς τό Φαυμάσιον εργον τοϋ Μεγάλου Πέρσου Ποιητοϋ, ό όποιος διά τοϋ
Γκιουλιστάν καί τοϋ^Μποστάν του κατέχει ύπέροχον &έσιν είς τήν
παγκόσμιον Ποίησιν. ’Ελπίζω νά τό πράξω είς εύ&ετωτέραν ώραν υπέρ τής
αγαπητής * Ποικίλης Στοάς».
Μέ πολλήν τιμήν
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ΧΑΑΔΗ

ΩΜΟΡΦΙΑ

Ν δ ένα διαβασμένο : « — Τοΰ Σουλτάνου τό χαρέμι
κούβει σκλάβαις ζαχαρένιαις, πούνε θάμα ή κάθε μιά.
Πώς λοιπόν γιά τήν Άϊζάζη μοναχά ή καρδιά του τρέμει,
μιά ποΰ εκείνη δέν άξίζει μέσα or’ άλλα τά κορμιά ; »
Καί τους είπεν : « — δ,τι μπαίνει στής καρδιάς μας τά παλάτια
φαίνετ ώμορφο ατά μάτια.
Οταν ό άρχοντας θά δείξη τής συμπάθειας του τά χάδια,
Και στόν πειό κακόν άκόμη γιά καλός θέ νά φανή.
Κι όταν πάλι καταφρόνιας δείξι/ σ άλλονε σημάδια
Κι ίδιοι οί αύλικοί άκόμη θά τοΰ κόφουν τή η ωνή .'
Σάν
καί
Καί
καί

θωρή κανείς με μάτια κακιωμένα κι αγριωπά,
τόν Ιωσήφ άκόμη άσχημο θά τόν θωρήση.
σάν βλέπι/ μέ τά μάτια τής καρδιάς όπ άγαπα,
τόν Βελζεβούλ τόν ίδιον άγγελο θά ζωγραη ηση.

ΤΑ

ΚΑΛΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

ΑΠΟ ΙΟΙ δούλοι ενός Σουλτάνου είπαν σ έναν υπουργό:
Τί σοΰ είπε δά ό Σουλτάνος για τήν τάδε την δου/.εια ;
Κι' άπεκρίθηκεν εκείνος : — « Τί μπορώ νά ξέρω έγω :
Θά τ ’ ακούστε μονάχοι σας άπό τόν ίδιο Βασι/.ηά. »

'Ο ξυπνάς ποτέ δέν λέγει κι' δσα ξέρει κι' όσα μάθη.
"Αν θές δλο τό κεφάλι κρύβε δ,τι έχει μές στά βάθη. »

Ο

ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ήρ
ijtjIXAN ποτέ ρωτήσει

τόν Βασιληάν 'Αλέξανδρον τόν "Ελληνα κάμποσοι:
Πώς τόσες χώραις μπόρεσε μονάχος νά σκλαβώση

σ' 'Ανατολή καί Αύσι,
μιά ποϋ δέν είχε τόσο βιος καί γη καί ζωή κι' ανθρώπους
όσο οί ρηγάδες οί παληοί μέ τόσο βιος καί τόπους ;
ΚΤ έκεΐνος άποκρίθηκε:
— Μέ τή βοήθεια τοΰ Θεόν, ποτέ μου δέν επίκρανα
λαό ποΰ σκλάβος μου έγινε κι' ούτε ποτέ μου έμίκρανα
τον βασιληά τους τ' όνομα, τάχα γιατί ένικήθηκε.

Μεγάλος δέν θά λογιασθή κανένας απ' τους άλλους,
μέ καταφρόνια αν φέρνεται κι' ό 'ίδιος ατούς Μεγάλους'
Τοΰ Κόσμον είν' όλα τίποτε, γιατί περνούν μέ χρόνια :
Κι' οί Θρόνοι κ' ή ταπείνωσι κι' ή Νίκη καί τό γένος.
— Μή σβής ποτέ σου τ' όνομα, π' άφήκε δοξασμένος,
άν θές στόν κόσμο γιά νά ζή καί τ' όνομά σον αιώνια.»

Ο

Α ΣΤΡΟ Λ Ο Γ Ο Σ

^νας άστρολόγος μπήκε στόν φτωχό τον τόν όντά,
Κ' είδε κάποιονε νά στέκη στή γυναίκα τον κοντά.
Άρχισε νά τήνε βρίζη καί στό δόλιο σπητικό
μπήκε ή άπονη διχόνοια καί τής γρίνιας τό κακό.
ΤΙέραα' ένας διαβασμένος καί τοΰ λέγει.' — Με τό νοϋ
πώς μπορείς νά ξερής τ είναι μες τ αστέρια τ ουρανού,
μιά που δέν μπορείς νά βλέπης μέ τά μάτια πειό κοντά
ποιος εύρίσκεται, κανμενε, στον φτιοχό σον τόν όντά

(ΙΘ1Β)
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ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ
«... έτι μοι μένος έμπεδον έστιν»
(Διομηδους άριστεία)

’Αξιότιμοι Φίλοι,
&ις την τόσον τιμητικήν
δί εμέ παράκλησή· σας, δπως
γράψω διά την επετηρίδα
της θαυμασίας σας “Ποι
κίλης Στοάς,, δλίγας ανα
μνήσεις μου άπό τόν απε
λευθερωτικόν πόλεμον, σάς
στέλλω μέ πολλήν ευχαρί
στηση· μερικός πολεμικός
σελίδας, πενιχρόν σκιαγρα
φίαν φρικωδων άζζά καί
ενδόξων ήμερων, τοσοϋτον
ιιαλλον καθόσον μοΰ δίδεται ευκαιοίη
- r <
,
ηαμνησθω ενός ηρωικού άνδρός
αγαπητού συναδέλφου εν πολέμιο καί γενναίου τέκνου τής Πατρίδος.
λ

Er ΑΟήναις τ/j S Ιουλίου 1913

ΕΣΑ ’στήν πάχνη, ποΰ έσκέπαζε κάβε πρωί
τούς βράχους τών υψηλών Άνωγείων και ποΰ
έκαμνε ’στό θαμβό λυκαυγές νά φαίνωνται
αί κατασκηνώσεις τοΰ τρίτου τάγματος τών
εύζώνων, ωσάν όπίσω άπό λευκές γάζες, οί
φαντάροι τοΰ πέμπτου λόχου έπρόβαλλον
άπό τά κόκκινα άντίσκηνά τους, ποΰ ήσαν
σκορπισμένα έδώ κ’ έκεΐ τριγύρω σέ μία
λάκκα ποΰ τό νερό της μαζωμένο άπό τής
άδιάκοπες βροχές, κάθε πρωί έξημερώνετο
παγωμένο.
Μερικοί έτρεχαν επάνω - κάτω γιά νά θερμάνουν τά ξυλιασμένα πόδια των ποΰ ’στήν
παγωμένην νύκτα είχαν μείνει έξω άπό τό άντίσκηνον, άλλοι άναδεύοντες
τήν στάκτην ποΰ είχε γίνει άπό τήν φωτιάν τής προτεραίας, προσεπάθουν νά
εΰρουν υπολείμματα θερμότητος.
Έκεΐ επάνω οί εύθραυστοι νέοι τών πόλεων καί οί μαυρισμένοι καί σκληραγωγημένοι άπό τήν ζωήν τοΰ υπαίθρου χωρικοί συνεμερίζοντο τάς ταλαιπωρίας
καί τά βάσανα, τά όποια μία εκστρατεία είς τά βραχώδη βουνά τής ’Ηπείρου
επέβαλλε. Ή βροχή καί τό ψΰχος, ποΰ άπό τούς χιονισμένους λόφους έσκορπίζετο διαπεραστικόν καί έκαμνε νά κτυποΰν αί σιαγόνες των, δέν τούς άπεκαρδίωνε. Είχαν άφήσει τά θερμά των οπήτια έκεΐ μακρυά καί ήξευραν ποιος
ολίγον ποιος πολύ ότι είς τοιούτου είδους έκδρομάς, δέν πέρνα κανείς πολύ άναπαυτικά. Καί όμως όλοι ήσαν υγιείς, όλοι ευχαριστημένοι καί μέ άνυπομονησίαν
άνέμενον τήν διαταγήν, ή οποία θά τούς έστελλε εμπρός ... ’Εμπρός ! Πρός τήν
πόλιν τών θρύλων καί τών παραδόσεων, τήν πόλιν ποΰ ήρεμος σάν νεράιδα τών
ονείρων κατοπτρίζεται ’στόν υγρόν τάφον τής Φροσύνης καί τόσων άλλων θυμά
των, ποΰ ή θηριωδία ενός Άλή - Πασσά είχε καταδικάσει.
Όπίσω άπό τά κατάξηρα αυτά βουνά, κάτω στήν πεδιάδα έπερίμεναν τά
Γιάννενα τούς έλευθερωτάς των.

Με μεγάλην τιμήν
Ε Μ Μ.

Μ.

XANAPAKHS

Καθηγητής τών Μαθηματικών

— Ποιος είναι σήμερα άγγαρία γιά νερό; Ήρώτησα, άμα έκαμα προσκλητήριον είς τήν ενωμοτίαν μου.
—Ό γέρω - Χαραλάμπης ! .. έφώναξαν όλοι μαζύ οί στρατιώται κτυπώντες
τά πόδια ’στό ξυλιασμένο έδαφος γιά νά ξεμουδιάσουν.
Άπό τήν γραμμήν τής ενωμοτίας ένας στρατιώτης έκαμ’ ένα - δύο βήματα
εμπρός καί ήρχισε έπειτα νά μαζεύη τά παγούρια τών συναδέλφων του. "Ενα,
δύο, τρία. . . δεκαοκτώ παγούρια έφορτώθη προθύμως ό Χαραλάμπης, άφοΰ

iff

Ποικίλη

τά έπέρασε εις ένα λουρί τού γυλιού του καί τά έκρέμασε εις τόν ώμο τά μιοά
εμπρός καί τά μισό όπίσω· έπειτα μέ βήμα κλονιζόμενον αλλά γοργόν έχάθη
πίσω από τούς βράχους. Κάτω χαμηλά εις τήν κοίτην αποτόμου χαράδρας ένθα
κατά σταγόνας σχεδόν άνέβλυζε ολίγο νερό καί πού γιά νά καταβή κανείς καί
νά γυρίση ήθελε μιά ώρα, χωρίς νά λογαριάση τήν αναμονήν ’στους άλλους,

συνιοθοΰντο στρατιώται καί εΰζωνοι.
Ό στρατιώτης Χαραλάμπης, πού τόν ώνόμασαν γέρο οί συνάδελφοί του, ήτο
ένας έργάτης μεσόκοπος, μέ τόν ένα οφθαλμόν ολίγον χαλασμένον καί τό πρόσωπολ’ αρκετά ρυτιδωμένον. Ήτο εθελοντής, διότι, ώς έλεγε, ή ηλικία του δέν είχε
κληθή ύπό τά όπλα. ’Εάν ή πατρίς του δέν τόν είχε καλέση, αυτός προσήρχετο
αυτόκλητος καί οΰδείς είχε τό δικαίωμα νά τόν άποδιώξη. Ήτο πολύ αγαπητός
άπό δλον τόν λόχον διά τήν αγαθότητα καί τήν άνεξικακίαν του οσάκις τόν έπείραζαν οί ζωηροί συστρατιώται του. Πρόθυμος πάντοτε εις τήν υπηρεσίαν χωρίς
ποτέ νά τόν ακούσω καί εις τήν βαρυτέραν άγγαρίαν νά δυσφορήση, τουναντίον
πολλάκις άνελάμβανε τήν υπηρεσίαν άλλων λεπτοφυών συναδέλφων του, πρός
τούς όποιους έφέρετο μέ στοργήν μητρικήν.
Πολλές φορές όταν τρυγύρω εις τήν φωτιά έθερμαινόμεθα μάς ώμιλοΰσε γιά
τήν περασμένην του ζωήν, μίαν ζωήν στερήσεων καί ήθικών στενοχώριών. Δέν
είχε κανένα εις τόν κόσμον πού νά τόν σκέπτεται καί αυτό, όπως έλεγε, τοΰ έδινε
περισσότερο θάρρος εις τούς κινδύνους, εις τούς όποιους τόσον εθελουσίως είχε
συμμετάσχει. ’Εκείνο όμως, πού ’στής βραδυνές μας βεγγέρες τόν έκαμνε μελαγ
χολικόν, ήτο όταν ήναγκάζετο νά μάς διηγηθή γιά τόν άλλον πόλεμον ποϋ είχε
λάβει μέρος, τόν άτυχή εκείνον πόλεμον τοΰ 97, ποϋ τότε έφεδρος είχε ίδή μέ
τήν φρίκην ενός πανικού καί τήν καταισχύνην μιας ύποχωρήσεως. Ό έφιάλτης
εκείνων τών φοβερών ημερών τοΰ έτάρασσε καί τόν ύπνον του ακόμη καί πολλές
φορές έξεσποΰσε μέσα στήν ησυχία τής νυκτός σέ φρικιαστικά, άγρια παραμι
λητά. Ό πόλεμος εκείνος είχεν έπιδράσει πολύ εις τήν ζωήν του καί καθώς μάς
έλεγε, έφοβεΐτο μή πάθη άπό μανίαν καταδιώξεως καθόις ήτο έτη υστερικής
φύσεως καί νευροπαθής. Ό πόλεμος γι’ αυτόν τώρα ήτο ή θεραπεία, τήν όποιαν
ένόμιζε ώς ριζικήν εις τό νόσημά του.
Μέ παιδικήν χαράν ό πτωχός Χαραλάμπης μέ τά ύπερτεσσαράκοττα χρόνια
του, τό στεγνόν άπό τάς στερήσεις καί τήν βιοπάλην πρόσωπόν του, ήτο ό εΰθυμότερος καί ό προθυμότερος τών φαντάρων ποϋ κάθε πρωί έτρεχαν εις τά
γυμνάσια επί τοΰ πετρώδους έδάφους. τριγύρω εις τούς καταυλισμούς.
Ά ' αυτός ό πόλεμος μέ ξανανειώνει! . . έλεγε ό γερω-στρατιώτης, αυτός ό
άέρας τοΰ βουνού, ποΰ ξέρω πώς τόν έκερδίσαμε μέ αίμα μοΰ δίνει νέαν ζωήν!..
'Όταν τά γυμνάσια έτελείωναν, έπήγαινε μόνος νά καθήση εις τό άκρον τοΰ
κρημνώδους βουνού, ποΰ κάτω χαμηλά πρός τήν κοιλάδα τών Πέντε πηγαδιών
άπλώνετο τό κεντρικόν στρατόπεδον καί έπερνοΰσαν αί ώραι καί τόν εΰρισκε ή
νύκτα μέ τά μάτια στυλωμένα εις τ’ άπέναντι χιονισμένα όρη τού Σουλίου καί
τής Χειμάρρας. Τά Γιάννενα δέν τά έβλεπε γιατί ήσαν όπίσω άπό τά βουνά, όμως
τά έμάντευε ή ψυχή του, μέ τά δικά της μάτια έβλεπε καί ένοιωθε έκεΐ κοντά
τήν πολιν τού Άλή - Πασσά καί τής Φροσύνης.
Πολλές '(ορές έλησμόνησε καί τό συσσίτιον τό βραδυνό καί έμενε νηστικός.
’Αλλά τί πρός τούτο: Ήρκεΐτο εις τά όνειροπολήματά του· όταν δέ τό βράδυ εις
τήν σκηνήν πού είχε μετ’ άλλλων συμπήξη οί άλλοι διηγούντο ιστορίες καί παραραμύθια αύτός έξερομασσοΰσε ένα κομμάτι ψωμί, τό όποιον είχε φροντίσει
ό ένωμοτάρχης του νά μή τού λείπη.
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Τήν ημέραν ποΰ ό γέρω - Χαραλάμπης είχε πάει γιά νερό εξαιρετική κίνησις
έπεκράτει εις τήν σκηνήν τοΰ ταγματάρχου ένθα είσήρχοντο καί έξήρχοντο οί
αξιωματικοί τών λόχων. Προφανώς κάτι σπουδαΐον συνέβαινε καί δέν άργήσαμε
νά τό μάθομε. Ό λοχαγός μας διέταξε συγκέντρωσιν τού λόχου καί μάς άνήγγειλε
μέ τόνον επίσημον ότι μετά μίαν ώραν έπρεπε νά ξεκινήσωμεν. Τήν έπομένην έπρόκειτο νά γίνη ή μεγάλη έπίθεσις κατά τών Πεστών καί τό τάγμα μας παραλαμβάνον τό δέκατον εΰζωνικόν τό όποιον κατηυλίζετο εις τό Ξηροβούνι έπρόκειτο
νά κάμη κυκλωτικήν κίνησιν άπό τό δεξιόν πρός τό μέρος τών Κατσανοχωρίων.
"Ολοι έτρέξαμεν μέ χαράν ν’ άποσπάσωμεν τάς σκηνάς μας καί νά συμπτύξωμεν τ’ άντίσκηνα. ’Επί τέλους δέν ήτο ψεΰμα, έπρόκειτο νά πολεμήσωμε, νά
πάμε εμπρός, νά ξεμουδιάσωμεν άπό τήν έπί δέκα πέντε ήμέρας παραμονήν μας
εις τό ’Ανώγι.
’Εκείνην τήν στιγμήν έφάνη ίδρωμένος καί τρέχων μέ τά παγούρια άνατινασσόμενα δ Χαραλάμπης, δστις είχε ίδή ερχόμενος τούς εύζώνους τοΰ άλλου λόχου
ν’ άποσποΰν τάς κατασκηνώσεις των καί έμάντευσε τί συμβαίνει. Έφθασε ταχύς
μέ νεανικήν ζωηρότητα, έπέταξε κάτω τά παγούρια καί ώρμησε πρός τό αντί
σκηνό του, τό έτύλιξε γρήγωρα - γρήγωρα τριγύρω εις τήν κουβέρτα του καί έφορτιόθη όλο τό νοικοκυριό του, πρώτος έξ όλων προετοιμασθείς. Ήδη έβοήθει καί
τούς άλλους εις τό πέρασμα τών ιμάντων τοΰ γυλιού εις τό δέσιμο τής τυχόν
χαλαρωθείσης καραβάνας. "Ετρεχε έπάνω καί κάτω, πρός τό άκρον τοΰ βουνού,
διά νά ίδή τί γίνεται κάτω εις τό στρατόπεδον τοΰ κέντρου, ή πρός τό έσωτερικόν τού καταυλισμού ένθα οί άξιωματικοί καθ’ ομίλους συνεζήτουν.
’Εντός μιάς ώρας αί σκηναί άπεσπάσθησαν, οί άνδρες παρετάχθησαν. αί έφεδρικαί τροφαϊ συνεπληριόθησαν καί τό τάγμα έτέθη έν πορεία μέ τόν λόχον μας

τελευταίου.

•

Ή πορεία διήρκεσε συνεχής άπό τής δευτέρας μεταμεσημβρινής ώρας μέχρι
τού μεσονυκτίου, δπότε έφθάσαμεν εις τά Ξηροβούνια καί έσταθμεύσαμεν δύο
ώρας έπάνω εις τό κρυσταλλωμένο χιόνι άπό τό όποιον έκαλύπτετο άπασα ή
γύρω έκτασις τών λόφων καί τών χαραδρών. "Επειτα ήρχίσαμε πάλιν τήν
πορείαν καί έξημερώθημεν άπέναντι τών καταφύτων άπό πυκνούς κρίνους λόφων
τών Κατσανοχωρίων, πρός τά όποια τήν έβδόμην πρωινήν ήδη κατηρχόμεθα
ταχέως, διότι ή έπίθεσις είχεν άρχίσει. ’Απέναντι καί πρός τ’ άριστερά μας, άδιάκοποι τυφεκοβολισμοί έπλήρουν τήν ατμόσφαιραν καί αί έκρυγνύμεναι υψηλά
καί όπίσω μας, ένθα τό (δικόν μας πυροβολικόν, έχθρικαί οβίδες έδόνουν τόν άέρα.
Ό γέρω - Χαραλάμπης ακαταπόνητος πάντοτε καί ζωηρός, καθώς όταν άφήσαμεν τόν καταυλισμόν μας, ένόμιζε κανείς ότι ή έπί τής ράχεώς του προσηρμοσμένη λατέρνα, όπως (ονόμαζε τόν γυλιόν, είχε μεταβληθή εις ζεύγος πτερύγων.
Τόν είχα χάσει άπό τήν ένωμοτίαν μου καθ’ δλην τήν πορείαν διότι ήθελε πάν
τοτε νά εύρίσκεται εις τήν κεφαλήν τοΰ λόχου, ένφ ή ένωμοτία μας ούσα ένδε-

κάτη έμενε πρός τήν ουράν τής φάλαγγος.
Εις τάς δέκα ένώ ό ήλιος μάς κατέκαιε άνηρχόμεθα τά πλευρά τών Κατσανο
χωρίων καί έλαμβάνομεν μέρος εις τήν μάχην. Ό Χαραλάμπης είχε γίνει μανια
κός· ένόμιζε κανείς δτι εις τό γυρμένο άπό τά χρόνια κορμί του έφώλιαζε ψυχή
μυθικού ήρωος. Δεκάκις τόν ήνάγκασα νά προφυλαχθή καί νά μή μένη όρθιος.
Ματαίως· εκείνος ωσάν αί τριγύρω βομβούσαι σφαϊραι νά τόν έξηγρίωνον. έγίνετο
κατακόκκινος καί άπό τόν ξηρόν λάρυγγα του έβγαινε σπηλαιώδης, άγρια φωνή '■
— Κοπρόσκυλα !..
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Κατά τό απόγευμα έξετοπίσθη ό εχθρός καί κατεδιώχθη. Ό λόχος μας όμως
διετάχθη νά μείνη έκεΐ καί τοΰτο έκαμε τόν παλληκαρά μας νά κλαίη άπό άπελ'
πισίαν. Καί αυτός ποΰ όνειρεύετο καταδίωξιν μέ «έφ’ όπλου λόγχην», αυτός ποΰ
ήθελε νά ίδή τά κοπρόσκυλα νά φεύγουν, δπως αυτός έφευγε πρό δεκαέξ χρόνων!...

— Έχομε καιρό Χαραλάμπη . . . τοΰ είπα διά νά τόν παρηγορήσω. Όρεξι νά
έχης καί θά βαρεθής νά κυνηγρς τά κοπρόσκυλά σου! ..
— ’Αμήν ! . . είπε ό γέρος καί έφάνη καθησυχάσας.
Μετά δύο ή μέρας άπό τής μάχης τών Πεστών, τό τάγμα μας έπί κεφαλής τών
άλλων ταγμάτων διήρχετο τήν θαυμασίαν θέσιν τοΰ 'Ρεβενιοΰ, ένθα κατάψιιχρα
νερά ποΰ έτρεχαν άπό μίαν γωνίαν τής κατεστραμμένης άπό τά ιερόσυλα χέρια
τοΰ έχθροΰ έκκλησίτσας, έσκιάζοντο άπό πανύψηλους πλατάνους καί προήλαυνε
πρός τήν Άετορράχην.
Τό άπόγευμα τοΰ Σαββάτου τής 1 Δεκεμβρίου, οί άνιχνευταί άνεγνώρισαν τόν
εχθρόν οχυρωμένου έπί μιας κορυφογραμμής, άπό τάς πολλάς ποΰ παράλληλοι
διογκοΰνται καί συγκροτοΰσαι μίαν βουνώδη μάζαν άποτελοΰσι τήν Άετορράχην·

Αί περιπολίαι μάχης συνεκρούσθησαν πρός στιγμήν, έτρεξαν είς ένίσχυσιν
δύο λόχοι τοΰ τάγματός μας, άλλά τό άποτέλεσμα άπό τήν αψιμαχίαν αυτήν
ήτο νά τραυματισθώοι δύο στρατιώται τοΰ λόχου μας καί νά μάθωμεν ότι
ό έχθρός ήτον άπέναντι καί είς άπόστασιν χιλίων διακοσίων περίπου μέτρων.
Τήν νύκτα έκείνην τοΰ Σαββάτου ή διμοιρία μας έβγαλε τάς περιπόλους καί
τούς διπλοσκοπούς. Ό Χαραλάμπης έλαβε μέρος είς τήν περίπολον καί δταν
μετά τό μεσονύκτιον έπέστρεψε μαζΰ μέ τούς άλλους άνδρας, μοΰ έλεγεν
έμπιστευτικώς :
— Αύριο θάχωμε μεγάλο πανηγύρι!... Έπλησιάσαμε άρκετά τήν γραμμή τους
καί έκατάλαβα πώς είναι πολλοί οί βρωμόγυφτοι ! .. .
Καί δέν είχεν άδικον ό γέρος μας. ’Εξημέρωνε Κυριακή. Πρωΐ, πρωΐ ή
μάχη ήρχισε διά τοΰ λόχου μας καί περί τήν δεκάτην ιοραν άπό τήν γραμμήν
δλου τοΰ τάγματος άστραπαί έξώρμων μέ δαιμονιώδη κρότον πρός τήν απέ

ναντι κορυφογραμμήν, ένθα όπισθεν ασφαλών οχυρωμάτων οί Τοΰρκοι ήμύνοντο γενναίως. ’Αληθώς οί Τούρκοι είναι άκαταπόνητοι δταν έχουν νά υπερα
σπίσουν ένα καλό οχύρωμα καί έλεεινοί δταν καταδιώκονται.

Έν τούτοις ύπό τά τρομερά πυρά τοΰ έχθροΰ οί λόχοι διαδοχικώς έκαμνον
προχωρήσεις καί έκέρδιζον έδαφος, συντέμνοντες τήν μεταξύ άπόστασιν. Μέσα
άπό τούς θάμνους καί τούς βράχους έξεπήδων άπό στιγμήν είς στιγμήν τμή
ματα στρατιωτών καί έτρεχον πρός τά έμπρός, ΐνα μετ’ ολίγον πάλιν κρυβοΰν
όπισθεν άλλων προκαλυμμάτων. Οΰτω ή προχώρησίς μας συνετελεΐτο.
Έπλησίαζε μεσημβρία καί ή διμοιρία μας προηγείτο έχουσα όμως πολλάς
άπωλείας. ’Ήδη τέσσαρες νεκροί ήσαν έσκορπισμένοι είς διάφορα διαστήματα
καί δέκα πέντε τραυματίαι έστέναζον πεσμένοι καθ’ δλον τό μήκος τής προχωρήσεως άναμένοντες τούς τραυματιοφόρους καί δμως ή έφοδος δέν είχε γίνει
άκόμη Ό Χαραλάμπης πρώτος πάντοτε εις τό σύνθημα τοΰ διμοιρίτου έξώρμα
πρός τά έμπρός καί σάν σκύλλος ποΰ μέ τό κεφάλι κάτω τρέχει έπί τά ίχνη
τοΰ θηράματος, έτρεχε σκυφτά, εΰρισκε μίαν κατάλληλον θέσιν καί πριν άκόμη
ξελαχανιάση, ήρχιζε τό τουφεκίδι.

Ήτο ξεσχισμένος άπό τά πυκνά άγκαθωτά πρινάρια ποΰ έκοπτον τόν δρό
μον του, αίματωμένος είς τά χέρια άπό τής κοφτερές πέτρες όποΰ έπιπτε πρη
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νής. "Οταν καμμιά φορά έξαπλωμένος οΰτω ύπεχρεοΰτο νά μένη πολλήν ώραν,
έγέλα καί έφώναζε :
— Μά τί διάολο θά νυκτώσουνε έτσι!... Δέν έχω σκοπό νά πλευριτώσω!...
'Όταν δέ δ διμοιρίτης διέτασσε νέαν προχώρησιν, δ Χαραλάμπης έτινάσσετο
όρθιος καί έλεγε πρός τούς άλλους :
— Όρίστε παιδιά νά πάρετε κι’ άλλο φασκόμηλο ! ...

Κατά τό άπόγευμα εις τάς τέσσαρας διετάχθη ή έφοδος μέ τήν λόγχην.
Άπό τά βραχάκια, τής πέτρες, τά χανδάκια, τούς λάκκους έξώρμησαν τότε
ώς μαινόμενοι καί κορυβαντιώντες οί εΰζωνοι, μέ σφυρίγματα, μέ άλαλαγμούς
πρός τά οχυρώματα τοΰ έχθροΰ, δστις ήδη κατόπιν τής φθοράς, ήν ύπέστη
άπό τό πυροβολικόν καί τό λυσσαλέον πΰρ τών έπιτιθεμέιων, έτρέπετο είς άτακτον φυγήν. Έπρεπε νά ίδή κανείς τότε τόν γέρω- Χαραλάμπη! Προσήρμοσε
τήν λόγχην είς τό δπλον του, έκανε τόν σταυρόν του καί τήν έφίλησε’ έπειτα
άνορθώθη καί τό μεσόκοπο σώμά του έτεντώθη, έκάμφθη ολίγον έπειτα πρός
τά έμπρός καί έτινάχθη έξω άπό τόν βράχον του ωσάν έλαστική σφαίρα. Τά
πρινάρια καί οί σχοϊνοι πού ήμπόδιζον τόν δρόμον του έφευγον ύπό τούς
πόδας του, οί όποιοι έκαμνον νεανικά άλματα καί ό γέρος κατώρθωνε νά εύρίσκεται είς τήν πρώτην γραμμήν. Τριγύρω ή έκτασις συνεταράσσετο άπό τόν
μανιώδη τυφεκοβολισμόν τών άντιτασσόντων άκόμη κάποιαν άμυναν Τούρκων
καί άπό τόν φοβερόν βομβαρδισμόν, τόν όποιον ήδη εΐχον άρχίσει τά πυροβο
λεία τοΰ Μπιζανίου, ϊν’ άνακόψωσι τήν καταδίωξιν τοΰ Τουρκικού πεζικοΰ.
Τεράστιοι όγκοι χώματος καί λίθων έξετινάσσοντο υψηλά άπό τάς οβίδας τών
τοπομαχικών καί πάντοτε σχεδόν ύπό τά χώματα καί τούς λίθους άνεπήδων
οί εΰζωνοι ή οί φαντάροι μέ ζητωκραυγάς καί μυκτηρισμούς, ποΰ έκυριάρχουν
τών στεναγμών τών διαμελισθέντων.
Ή άγρια συμφωνία τών σφαιρών, ποΰ σάν άπειρες μέλισσες έπερνοΰσαν
άόρατες τριγύρω, επάνω άπό τό κεφάλι, μέσα άπό τά πόδια, μαστιγώνουσαι
τά πρινάρια, ξεφλουδίζουσαι τούς βράχους, ποΰ ’στήν κάθε μίαν δ θάνατος είχε
κρυβή, έξηγρίωνε περισσότερον τούς γενναίους έκείνους άνδρας, πολλοί τών
οποίων ήδη είχον μείνει όπίσω νεκροί, έξαπλωμένοι στήν έκτασι ποΰ τόσους
αιώνας τώρα γι’ αυτήν είχε δύσει ή έλευθερία καί τώρα άνέτελλε λαμπρόστολη μέ πορφύραν βαμμένην μέ ποταμούς αίματος.
Καί δμως τίποτε δέν συνεκράτει τήν άνθρωπίνην έκείνην θύελλαν. Οί
στεναγμοί τών τραυματισμένων, τά ξεψυχίσματα τών άποθνησκόντων, τό αίμα
ποΰ έτρεχε καί έβαφε τής πέτρες καί τό χώμα ήσαν πινελιές ποΰ 'στον τερά
στιον έκεΐνον φρικώδη πίνακα ήτο τό μικρότερου ποΰ ’μπορούσε νά προσέξη
κανείς. Μετά έν τέταρτον τρομερόν, τέταρτον ποΰ δ χάρος μέ τήν δόξαν
κατέγραφον άδελφωμένοι τήν πλουσίαν των συγκομιδήν, οί Τούρκοι είχον

τραπή είς φυγήν καί κατεδιώκοντο.
Άπό τινων στιγμών είχα χάσει άπό κοντά μου τόν γέρω-Χαραλάμπη,
ποΰ άκούραστος, τρελλός άπό χαράν, έτρεχεν εις τήν πρώτην γραμμήν μυκτηρίζων τόν τριγυρίζοντα θάνατον καί ένόμισα δτι έμεινεν όπίσω δαγκάνων τό
χώμα. Άλλ’ ήπατώμην, διότι στρέφων μίαν στιγμήν ένα βράχον, ευρίσκω
δίπλα μου τόν γέρω, πάντοτε τρέχοντα καί γαυριώντα άπό πολεμικόν μένος.
— ’Α! Δέν ήλπιζα ποτέ μου νά τύχω σέ τέτοιες στιγμές!... Τώρα ποΰ
είδα τούς γύφτους αύτούς νά φεύγουν, άς πεθάνω . . . Νομίζω πώς δέν έχουν

άλλο τίποτε καλλίτερον νά ίδοΰν τά μάτια μου! . ..
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Έλεγεν ό ήττη μένος τοϋ 97 καί έ'κλαιε καί έγέλττ. ..
Πρός τό δειλινόν είσήλθομεν τροπαιοΰχοι εις τό Λοζέτσι καί άφοΰ έπήραμε
νερό άνήλθομεν πρός τόν ύπεράνω αύτοΰ λόφον, ϊν' άναπαυθώμεν έπ’ ολίγον.
Ό γέρος τότε έξηπλώθη έπάνω είς τά χόρτα. έξηντλημένος πλέον άπό τούς
υπερβολικούς κόπους. Είς τό πρόσωπόν του όμως καί τά μάτια του ποΰ ήσαν
καρφωμένα είς τόν ούρανόν, ένθα άπειρα άοτέρια ήδη τόν έφώτιζαν, έφανερώνετο ή πειό αφάνταστη χαρά, ποϋ μπορεί νά αίσδανθή καρδιά ανθρώπου...
Ό Χαραλάμπης μπορούσε νά πεθάνη τώρα ευχαριστημένος' Είχεν ίδή άπό
τής τελευταίας κορυφογραμμής τής Άεττορράχης, ένθα είχε φθάσει καταδιώκων
τόν εχθρόν, τά Γιάννενα, τό κάστρο καί τήν λίμνην τους !. ..

Μετά τήν μεγάλην έκείνην νίκην ήρχισε μία έβδομάς συνεχούς άγώνος.
Τό τάγμα μας ήναγκάσθη μαζύ μέ τόν άλλον στρατόν νά ύποχωρήοη τήν ημέραν
τοΰ άγιου Νικολάου καί νά όχυρωθή όπίσω είς άλλας δέσεις, γιατί ή μέθη
τής μεγάλης εκείνης νίκης μάς είχε παρασύρει είς επισφαλείς δέσεις καί πολύ
πλησίον είς τά φλογισμένα στόματα τοϋ δράκοντα. Εϊμεθα άκόμη πολύ ολίγοι,
ώστε ν’ άντιμετωπίσωμεν άπό κοιτά τό τρομερό Μπιξάνι, ποΰ άπό τήν Κυριακή
έκείνην, έσκόρπιζε είς όλες τής κορυφογραμμές καί τής χαράδρες πΰρ καί σίδηρον.
’Ενθυμούμαι καί σήμερον τήν πένδιμον έκείνην πομπήν ποΰ προτοϋ άκόμη
εξημερώσει έξελίσσετο εις τά πλευρά, τής Άετορράχης. Λόγοι στρατηγικοί καί
άμυντικοί ύπηγόρευον τήν έγκατάλειψιν τών προχωρημένων δέσεων μας, τούτο
όμως δέν ήλάττωνε τήν λύπην τοΰ στρατού, δστις έβλεπεν είς τήν πρός τά όπίσω
κίνησιν έκείνην, τήν ύποχώρησιν.
Είς τήν ούράν τού λόχου τώρα ό Χαραλάμπης ήκολούδει σκυφτός καί περί
λυπος, μέ τό άϋπνον επί τόσας ημέρας πρόσωπόν του ωχρόν ώς ό θάνατος' πρό
τεσσάρων ημερών προηγείτο τοΰ λόχου τρέχων πρός την νίκην, τώρα τελευταίος
έσυρε τά κουρασμένα πόδια του είς την πορείαν έκείνην, ή οποία τοΰ υπενθύμιζε
παλαιάς ημέρας ήδικής καταπτώσεως.. . Ποΰ καί ποΰ άνεστέναζε οτρέφων τήν
κεφαλήν πρός τα όπίσω ένθα κάτω χαμηλά τό Λοζέτσι ήτο σκεπασμένο μέ
μαύρους καπνούς· τό χωρίον έκεϊνο ποΰ μέ χαρμόσυνους κωδωνισμούς καί φωνές
είχεν ύποδεχθή τούς έλευδερωτάς του τήν Κυριακήν, τώρα έκαίετο έγκαταλειφθέν
άπό τούς δυστυχείς κατοίκους του, οί όποιοι έφευγαν πρό τοΰ έπιδραμόντος
άγριου έκδικητοΰ. Δέν ώμίλει πλέον ό Χαραλάμπης, δέν έγέλα καί όταν μετά

μίαν ώραν πορείας πρός τά όπίσω ύχυρώθημεν είς τάς νέας δέσεις, ό γέρω - στρα
τιώτης έσωριάσδηκε όπίσω άπό μίαν ξηρολιθιάν ποΰ έτσι μηχανικώς έκτισε
σέ ολίγα λεπτά καί δέν άνοιξε τό στόμα του πλέον. Καί ήρχισαν οί τρομεροί

νυκτερινοί αιφνιδιασμοί καί αί επιδέσεις τής ημέρας, μέ συνοδείαν τό φοβερόν
πΰρ τών πυροβολείων τοΰ Μπιζανίου, άδιάκοπον, ανεξάντλητοι’.
Ό έχδρός είχε θρασυνθή καί άνανεούμενος καθ’ έκάστην έπετίδετο μέ
μεγαλειτέραν σφοδρότητα κατά τών ολίγων υπερασπιστών τής Άετορράχης, οί
όποιοι έπρεπε πάση θυσία νά παραμείνουν είς τάς δέσεις των μέχρις δτου έλθουν
αί ενισχύσεις καί τά πυροβόλα.

"Επρεπε μέ πάσαν δυσίαν νά διατηρηθούν αί θέσεις, καί είς τήν θυσίαν ταύτην
ό λόχος μας προσέφερε ολοκαυτώματα πλούσια. Άπό ώρας είς ώραν κατά τάς
φοβεράς έκείνας πρώτας ημέρας τοΰ Δεκεμβρίου, όπίσω άπό τά πρόχειρα προ
χώματα τάφοι ήνοίγοντο βιαστικά - βιαστικά καί γενναίοι στρατιώται έσκεπάζοντο μέ τό χώμα πού άκόμη ήτον ύγρόν άπό τό αίμά τους! . .

Ένα πρωί — ήτον ή έννάτη Δεκεμβρίου — κατόπιν φρικώδους νυκτός αιφνι
διασμών καί εκατόμβης νέων θυμάτων, ήνοιξαν φοβερόν πΰρ δλα τά στόματα
τοΰ τρομεροΰ τέρατος ποΰ ηφαιστειώδες έξηπλώνετο πρό τών Ίωαννίνων. Συγ
χρόνως έκ ιών άπέναντί μας εχθρικών θέσεων, κάτω πρός τούς άργιλλώδεις
λόφους τό πΰρ είχεν άρχίσει μανιώδες, ένφ έτερον τμήμα εχθρικόν έπήρχετο
άκάθεκτον ύποστηριζόμενον άπό τόν βομβαρδισμόν, κατά τών θέσεών μας, επί

τών οποίων οί ύπερασπισταί ολίγον κατ’ ολίγον ήραιώνοντο άπό τόν καταστρε
πτικόν σίδηρον τών έκρηγνυμένων οβίδων. Ό ήλιος έρριπτεν ήδη άφ’ ύψηλοΰ
τάς καυστικός του άκτϊνας καί ή άτμοσφαΐρα θερμαινόμενη έπί μάλλον καί
μάλλον άπό τά φλέγοντα πυρά τής γραμμής καθίστατο άποπνικτική. Καί ό
εχθρός δλοέν έπλησίαζεν έν τούτοις μία ύστάτη άντίστασις ύπελείπετο, καθ’ ήν
οί περισσότεροι έξετίθεντο όρθιοι πλέον όπισθεν τών οχυρωμάτων καί έβαλλον

μέ ταχέα πυρά.
Ό Χαραλάμπης φοβερός ιός δ "Λδης ένόμιζε κανείς ότι μέ τά χείλη έσφιγμένα, τούς οφθαλμούς έρυθρούς, μέ τό δπλον πυρακτωμένον. άπό τό όποιον
άδιάκοπα έξώρμα δ σίδηρος, ήτον δ έκδικητικός θεός, δ άγριος Σίβας τής ’Ινδι
κής μυθολογίας. Μίαν στιγμήν τά χείλη του τά κλειστά ανοίγονται, έκβάλλει
τρομεράν ϋβριν καί αναποδογυρίζεται πρός τά όπίσω. Άπό τό στόμα τοΰ γέρου
άφροί μέ αίμα άνακατωμένοι βρέχουν τό άμπέχονόν του. Ό Χαραλάμπης έξαπλοΰται μέ τό ένα πλευράν όπισθεν τής ξηρολιθιάς του, έχων διαμπερές τραύμα
τής κεφαλής. Ένας τραυματιοφόρος έτρεξε νά τόν σηκιόση καί νά τόν φέρη
πρός τό χειρουργεϊον.
— “Οχι! Άφησέ με έδώ ! .. . έμούγκρισε. Τουφέκα καί σύ .. . εϊμεθα τόσον
ολίγοι!...
Ό τραυματιοφόρος δμως έπέμενε.
— Στό διάολο καί σύ !... έβρυχήθη, ένφ νέα αίματα έξήρχοντο άπό τό στόμα του.
άπεσπάσθη άπό τά χέρια τοΰ τραυματιοφόρου καί έπεσε λιπόθυμος έπί τής γής.
Ό τραυματιοφόρος βλέπων τόν έχθρόν πλησιάζοντα έλαβε τήν θέσιν τοΰ
Χαραλάμπη καί ήρχισε τό πΰρ. Τρεις, τέσσαρες οβίδες έπεσαν έκείνην τήν
στιγμήν έπί τών προχωμάτων μας. Στρατιώται έτινάχθησαν μακράν διαμελι
σμένοι, άλλοι έτραυματίσθησαν, οί ύπολειφθέντες έλάχιστοι τότε ήρχίσαμεν
ΰποχωροΰντες πρός τήν όπισθεν ύψηλοτέραν κορυφογραμμήν ένθα καί προχεί-

ρως όχυρωθέντες διετηρήσαμεν τήν άμυναν.
Καθ’ δλην τήν έπελθοΰσαν νύκτα οί αιφνιδιασμοί έξηκολούθησαν νά μας
κρατούν έν διαρκεϊ άναμονή. "Ολαι δμως αί έπιθέσεις άπεκρούσδησαν μέ μεγά
λος άπωλείας τοΰ έχθροΰ. ΙΙερί τήν πρωίαν έπιχειρήσαντες άντεπίθεσιν έκρημνίσαμεν κάτω πρός τάς προτέρας του θέσεις τόν έχθρόν καί άνεκτήσαμεν τάς
θέσεις μας πρό τών δποίων φρικώδες θέαμα μάς άνέμενεν. "Ολοι όσους άφήσαμεν τραυματίας κατά τήν ύποχώρησιν τής προτεραίας είχον οίκτρώς άκρωτηριασθή. Τοΰ δυστυχούς Χαραλάμπη οί οφθαλμοί είχον έξορυχδή καί τό
στήθος γυμνόν είχε καταλογχισ θή ! . .
Κακόμοιρε γέρω, ποΰ μέ τόσην χαράν όλίγας ήμέρας πριν εύτυχισμένος
έζήτεις τόν θάνατον! .. . Άλλοίμονον ήτο μοιραΐον δ φοβερός εφιάλτης, ποΰ
τόσα χρόνια σ’ έβασάνιζε νά σέ άκολουθήση είς τόν τάφον καί επάνω έκεϊ
είς τής πριναρόφυτες Άετορράχες ν’ άφήσης τήν τελευταίαν πνοήν μέ τήν
πικρίαν, ή όποια είχεν έπικαδήσει είς τά χείλη σου τόσον καιρό, χωρίς καί
σύ νά χαρής τήν μεγάλην χαράν ποΰ ώνειρεύεσο νά ίδής έλευθερωμένα τά
ξακουσμένα Γιάννενα . . .
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τό πρόσωπόν μέ τό άφθονον
ΑΠΟ

ΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΚΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

δάσος τής κόμης. Κλαίει τήν

άπολεσθεΐσαν Εύτυχίαν.

■° * eyx *
Ή ήομφαία τής τιμωρίας

ήστραψεν. Οί παραβάται τής
ΜΕΓΑΣ Δημιουργός τοϋ Σύμπαντος άνε-

θείας εντολής, οί θελήσαν-

παύθη. ’Έπλασε τόν Βασιλέα τής Πλά
σεως, έκ τής πλευράς του έδημιούργησε
τήν ώραίαν σύντροφόν του καί μέγας κή
πος έδόθη διά νά διέρχωνται τήν εύτυχή ζωήν των
Ό Θεός έμφυσών πνοήν εις τό αριστοτέχνημα

τες νά έϊ,ομοιωθώσι πρός τόν

άπόκρυφα μέλη. 'Ο όφις σύ
ρεται έκτοτε μέ τήν κοιλίαν
—σύμβολον ποταπότητος καί
συχαμερότητος—. Ό Άδάμ

δρέπει

άκάνθας καί

τριβό

λους, ή Εύα έγινε ή μήτηρ
παντός κακού, πάσης θλίψεως

πηγή.

Ή τριάς αύτή, τό μοιραϊον
αύτό σύμπλεγμα τής κακίας,

ρευμένον, καί οί Πρωτόπλαστοι ύψώνουν τάς χείρας διά νά τό λάβουν,

κυριαρχεί έκτοτε καί άνά τόν

διά νά τό δοκιμάσουν. Ποία ύπέροχος
στιγμή! Ή άνθρωπίνη δυστυχία έν-

Θανάτου είναι ή ’Άνασσα τών

σκήπτει εύθύς άπό τής δημιουργίας.
Ό όφις ύπονομεύει τό έργον τοϋ Δη
μιουργού. Οί άνθρωποι, ολιγόπιστοι,

λαίμαργοι, περίεργοι, πίπτουν θύματα.
Καί οί εύτυχεϊς βασιλείς τής κτί
σεως, οί ί,ώντες έν τή άπεράντω καί
μεγαλοπρεπεϊ Έδέμ, χύνουν δάκρυα
πικρά.

κόσμον ή Θλϊψις κόρη τοϋ

ψυχών· παρά τόν Παράδει
EVA

ύπό μορφήν έρπετοϋ ύπεισήλθεν εις τόν Παράδεισον. Ό ίός τής
κακίας έρήευσεν ύπό τά μυρίπνοα καί καλλίχρωμα άνθη. Ό όφις
— μυσαρόν τής Δημιουργίας κατασκεύασμα—έφθόνησε τόν άν
θρωπον. Και ήθέλησε νά τοϋ άφαιρέση τήν εύτυχίαν καί τόν
έδελέασε. 'Ο καρπός τής Γνώσεως— ό Πειρασμός — έχρησίμευσεν ώς δέλεαρ.
'Ο όφις άπατά τήν γυναίκα, ή γυνή παρασύρει τόν άνδρα.
Ό όφις κρατεί τό μήλον, τό άπηγο-

Φύλλα συκής έκάλυψαν τ’

σον, ορύσσεται εις τά έγκατα
ή Κόλασις καί κυβερνά, τόν

*

τής Φύσεως — τόν άνθρωπον — ένεφύσα αύτήν
τήν εύτυχίαν. ’Αλλά τό πλάσμα άγνώμον ήπείθησε. Ό Διάβολος

Θεόν έξεδιώχθησαν γυμνοί.

κόσμον έκτοτε, άντί τής Εύ-

ΑΑΑΜ

Β

τυχίας, ή οποία έϊ,ηφανίσθη
μέ τό πρώτον δάγκωμα τοϋ
άπηγορευμένου

καρπού,

ή

Αμαρτία . ...

Ή Εύα — τό μυστήριον τής Δη

μιουργίας—τό Κάλλος τό έπέραστον,
ή θελκτική ’Αδυναμία, τό έμψυχον
καλλιτέχνημα τής Χάριτος πλησίον
τοϋ άνδρός — θύματός της — καλύπτει
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ΤΓΓΝΟΣ, άκαμπτος, παντοδύναμος ώς ό Θεός, βλοσυρός καί αμεί
λικτος ώς τό Πεπρωμένου, ό Θάνατος ϊσταται κρατών δι<χ τών

Κόπτει αυτή τό νήμα τής ζωής καί ό θάνατος δρέπει τά θύματά του.
Δέν άποκάμνει ό μέγας τών Υπάρξεων Θεριστής, τής Ζωής ό Δήμιος.
Σωρηδόν πίπτουν προ αυτού τά θύματα. Θερίζει αδιακρίτως, είς δλον
τόν κόσμον ταύτοχρόνως. Νέους καί γέροντας, δικαίους καί αδίκους,
πνευματώδεις καί ηλιθίους, ώραίους καί δυσειδείς, πλουσίους καί πένητας. Τίποτε, τίποτε δέν μένει ποΰ νά μή τό έγγίση τό τεράστιον δρέπανόν του, νά μή μαράνη, νά μή παγώση, νά μή έκμηδενίση.
’Ιδού έν θΰμά του άκόμη. Μία παρθένος—Παναγία ώραιότητος
καί άγαθότητος — κλίνει άναπαυθεΐσα έκ τών πόνων, έπί τής παγεράς
αγκάλης τού Χάρωνος, δστις ζηλότυπος τοΰ κάλλους καί τής νεότητος,
άκουμβα έπάνω της τό δρέπανον—σύμβολου τής αιωνίου κυριαρχίας του.
Πέπλος πένθους πίπτει έπί τών ώμων τοΰ ωμού, τοΰ τυφλοΰ καί
κωφού Κατακτητοΰ, τοΰ οποίου ό θρόνος στηρίζεται εις οστά φύρδην
μίγδην έστιβαγμένα, τό σκήπτρον άποτελεΐται άπό νεκροκεφαλάς, τό
στέμμα του άπό μαργαρίτας — δάκρυα οδύνης τής ψυχής. Κατακτητής
αήττητος, παγκόσμιος, περιστοιχιζόμενος άπό φύλλα μαραμένα, άπό
δφεις ιοβόλους, άπό συντρίμματα.
Είς τό σύμπλεγμα τών καλλιτεχνικών γραμμών, οια άντίθεσις
μορφής. ’Άσχημος—'Ωραία. Ή ισχύς — ή αδυναμία. Ή σκαιότης —ή
χάρις. Ή αίωνία ζωή —ή πρόσκαιρος πνοή.
Τό άγνωστον! 'Ο τύραννος τής ψυχής, ή αδυναμία τοΰ Πνεύματος.
Τί κρύπτει είς τά βάθη ή γή; Ποΰ τήν σύρει ό Σκελετός τήν Παρθένον;
Ή καλλιτέρα άπάντησις θά ήτο έν μέγα έρωτηματικόν καί άτελεύτητοι σειραί αποσιωπητικών....
ΔΑΦΝΙΣ
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δύο σκελετωδών χειρών τό θανατηφόρου δρέπανον — τό δργανον τής
έκμηδευίσεως—, τό όποιον επακολουθεί τήν ψαλίδα τής Άτρόπου.
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ήμερο, ντυμένο

'Εχει τριγύρω πρασινάδα,

Σ' τό κάτασπρο τον τό μαλλί,

Νεκρών στολίδι ταπεινό

Πάντα περνούσε τό καϋμένο

Καί μιά, μιά μοναχή λαμπάδα,

Ζωή χαρούμενη, τρελλή.

Τόν ασημένιο Αυγερινό.

i
Μά κάποια νύχτ' άρρωστημένο

Κι άπάνω απ' τό προσκέφαλό του,

Ξαπλώθηκε στην κρύα τη γη

Σέ μιας έληάς ξερό κλαδί,

Καί μ' εν a : Με ... μισοσβυσμένο

Θαρρείς τόν επιτάφιό του

Ξεψύχησε πριν την αυγή.

Μικρό πουλάκι κελαδεΐ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ

5«

1 .
η X

1 .
d X

•

A

’4

d-

.a:

♦
J

-«·

. fl

Ζ’

ζτ7

|

/)

-β

ι
PPP

he

*

&

Ελληνες Στρατοται

θερμαινόμενοι κατα την πολιορκίαν του ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ, τοϋ όποιον ή «Ποικίλη

Στοά» δημοσιεύει την εικόνα, είναι άναμφισβητήτως ό
κυριώτερος παράγων τής εν Τουρκία Ελληνικής πρω
τοβουλίας καί ζωής. Γεννηθείς εν Κωνσταντινουπόλει
καί συμπληρώσας τάς σπουδάς τον εις Αθήνας υπό
τον αείμνηστον ’Ιωάννην Ψαρραν, άνεπτύχθη υπό
τήν επίδραση' τον πνεύματος τών δύο πόλεων, αΐτινες
τοσοντον ατενώς διά παλαιών αναμνήσεων συνδέονται
πρός άλλήλας. ΓΙάοα ή δρασίς του καταδεικνύει τούτο, καί αληθώς
δύναται νά λεχθή ότι υπήρξε Βυζάντιος μεν πρωτίστως, αζζα καί Αθη
ναίος, ακριβώς ώς ό αοίδιμος Άνδρέας Συγγρός.
Νεώτατος, μετ άντιλήψεως δξυτάτης καί ένεργητικότητος ακατάβλη
του, φλέγόμενος άπδ τόν πόθον νά βαδίση εμπρός, έπεδόθη εις τήν
εργασίαν, ακολουθών τάς πατρικάς παραδόσεις καί τό πνεύμα τής επο
χής. "Ιδρυσε πρώτον Συντροφικήν ύπό τ όνομά τον Τράπεζαν, ταύτην
βραδντερον μετεσχημάτισεν εις Ανώνυμον Εταιρείαν Συναλλαγών καί
Αξιών, τής οποίας οί μέτοχοι είδον θανμασίως έξησφαλισμένα καί
εν διαρκεϊ προόδω τά συμφέροντά των. 'Η 'Εταιρεία αυτή άνέκοψεν
άτυχώς τόν δρόμον της, ένεκα τών δνσχερειών τάς οποίας παρενέβαλεν
εις τήν άνανέωσιν τοΰ προνομίου αυτής ή πρώην απολυταρχία, ήτις
επεζήτει νά καρπωθή ωφελήματα μυθώδη καί έκνομα, άτινα δ Ευστά
θιος Εύγενίδης άπέκρουσεν. ’Εάν ή 'Εταιρεία Συναλλαγών καί Αξιών
ήδύνατο νά έξακολουθήση τάς εργασίας της, θά ήτο ασφαλώς σήμερον
τό πρώτον 'Ελληνικόν Τραπεζιτικόν ίδρυμα. Μετά τήν διάλνσίν της επα
νίδρυσε τήν πρώτην συνεταιρικήν επ δνόματί τον Τράπεζαν, έχων εύέλπιδα διά τό μέλλον συνεργάτην τόν νίόν τον Στέφανον.
Δέν ήτο δυνατόν ό Εύγενίδης νά περιορισθή εις τήν πρόοδον μόνον
τών ιδίων συμφερόντων. ’Αεικίνητος καί επιχειρηματικός ώς ήτο φύσει,
μετέσχεν ένεργώς, νεώτατος ακόμη, τής ίδρύσεως τής 'Εταιρείας τών ’Ανα
τολικών Σιδηροδρόμων, τοΰ έπτοφελεστάτου τούτου έργου, τον σννδέσαντος τήν Τουρκίαν άφ ενός μετά τών Κρατών τής Ευρώπης, άναπτύξαντος δ’ εξ άλλου τάς εύφορωτάτας αλλά παρημελημένας Ασιατικός
Επαρχίας. Οί Γερμανοί κεφαλαιούχοι, οί πρωτοστατήσαντες εις τήν λαμ
πρόν ταύτην εργασίαν, έγνώριζον παρά τοΰ επισήμου αντιπροσώπου των
•--------------------------------------------------------- ®

Με την ανωτέρω δημοσίευσιν τον διά τόν Εύστά&ιον Εύγενίδην άρθρου άνηγγέλλετο καί ό Θάνατος τοϋ μεγάλου πατριώτου καί φιλογενεστάτου άνδρός. 'Η '■ ΙΙοικίλη
Στοά» έγκαρδίως συμμεριζομένη την εθνικήν θλϊιριν έπί τη τελευτή τοϋ Ε. Ενγενίδου,
θά διάσωση εις τάς σελίδας τον επομένου τόμου αυτής άδρότερον τόν χαρακτηρισμόν
τοϋ πολυτίμου καί διαπρεπούς ομογενούς.

Ποικίλη
οτι μετά της συναρωγής τον ρέκτου ημών ομογενούς ήθελον ασφαλώς
προαγάγει την έπιχείρησίν των.
Ούχί μικρότερα είναι η συμμετοχή τον εις τό έ'ργον τής 'Εταιρείας
τών Μονοπωλίων τών καπνών τής Τουρκίας, συμμετοχή μη περιοριζομένη εις χρήμα, άλλ έπεκτεινομένη εις τό διοικητικόν μέρος έπιχειρήσεως
τόσον σημαντικής διά τό Τουρκικόν Κράτος.
Ή θέσις την οποίαν διά τής ιδίας μόνον ευφυΐας καί ίκανότητος
κατέκτησεν δ Εύγενίδης εις την Κωνσταντινούπολη’, ήτο επόμενον rd
έλκύση την προσοχήν τών τε έν τώ Τουρκικφ και εν τή ξένη τραπεζιτικών
κύκλων, οΐτινες έπεζήτησαν καί έπιδιώκουσι τήν συμβολήν τής πείρας
καί τής ιδιοφυίας του. Οΰτω, εκτός τών ανωτέρω δύο μεγάλων ιδρυμά
των, είναι Σύμβουλος τής Γερμανικής Τραπέζης τής ’Ανατολής, τής
’Αθηναϊκής, ’Αντιπρόεδρος τής μετά τήν μεταπολίτευση' ίδρυθείσης Γενι
κής ’ Οθωμανικής Εταιρείας' έν γένει δεν υπήρξεν έν Κωνσταντινουπόλει έ'ργον εμπορικού ή τραπεζιτικού κύκλου εις τό όποιον δεν συνεισέφερε μετά τών κεφαλαίων καί τήν προσωπικήν εργασίαν του, γενόμενος
οντω σοβαρός παράγων εις τάς επιχειρήσεις ών μετείχε, καί έξυπηρετών
συγχρόνως τό ομογενές στοιχείου, τό όποιον έν γένει διά τών επιχειρήσεων
τούτων άποζή καί προάγεται. Πόσοι Έλληνόπαιδες είσήχθησαν καί τή
προστασία αυτού διεκρίθησαν εις τά τραπεζιτικά ταύτα καθιδρύματα, τά
όποια αγωνίζονται νά καταστήσωσιν άποκλειστικόν βιοποριστικόν κατα
φύγιου οί καθολικοί τής ’ Ανατολής !
’Αξία ονχ ήττον Ιδιαιτέρας αναγραφής είναι ή ευεργετική καί φιλαν
θρωπική έργασία τού Εύσταθίου Εύγενίδον. ’Εκ τών ιδρυτών καί διαρ
κής πρόεδρος τής Φιλανθρωπικής καί ’Εκπαιδευτικής ’Αδελφότητος, τής
τροφοδοτού ς τά Ελληνικά σχολεία τής Θράκης' έκ τών ιδρυτών καί ό
πρώτιστος μοχλός τού ' Ελληνικού’ Εμπορικού’ Επιμελητηρίου τού τοσούτον άποτελεσματικώς έξυπηρετούντος τό ήμέτερον εμπόρων, αλλεπαλλή
λους ίίρόεδρος τής 'Ελληνικής κοινότητος Σταυροδρομιού, Σύμβουλος εις
παλαιότερα έτη τού Ζαππείου Παρθεναγωγείου, μέλος καί πλειστάκις
δωρητής τού 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως,
του «Παρνασσού» τών ’Αθηνών, τής 'Εταιρείας προς διάδοση· ’Ωφελίμων
Βιβλίων, συνεισέφερεν έν τώ αδόλω πατριωτισμό) του καί διά τον Εθνι
κόν Στόλοι· τής 'Ελλάδος καί όιά τό ήδη όργανούμενον αεροπορικόν σώμα.
’ Αν ήγειρε περικαλλή Εύγενίδεια ’Εκπαιδευτήρια έν Προύσση, έν
Κανδυλίω τού Βοσπόρου και προτίθεται νά οικοδομήση τοιαύτα καί έν
Νεοχωρίεο. Ανεπλήρωσε μίαν άνάγκηντών Εθνικό»· ημών Νοσοκομείων
έν Έπταπυργίω, άνοικοδομήσας τό χρήσιμον Φαρμακείου. Αλλ’ οι’δείς έν
τώ κόσμω τούτα) ηύτύγησε νά εΐπη ότι είναι απολύτως ευτυχής, καί ό
Εύγενίδης δεν ήτο δυνατόν νά μή άποτίση τον πικρόν φόρου, τον όποιον
προσφέρει ή άνθρωπότης εις τό άδυσώπητον πεπρωμένου. Άπώλεσευ
α’ιφνιδίως τόν δευτερότοκου υιόν του, τό)' εύφυά, τον γλυκυν καί άγαθώτατον Παντιαν, κατά'πάς πρώτας δέ φρικτάς. ήμέρας τής οδύνης τον

έζήτησε νά εύρη κάποιαν παρηγορί· ν καί άνακούφισιν διά τής πραγματοποιήσεως ενός φιλανθρωπικού έργου, τό όποιον έπλήρωσε μίαν
υπερτάτην κοινωνικήν ανάγκην. Εις μνήμην τού παμφιλτάτου υιού του
ίδρυσεν έν τώ κέντρω τού Σταυροδρομιού Οικονομικόν Συσσιτίου, τό
όποιον έπροικοδότησε καί εις ό εύρίσκουσι θερμήν καί υγιεινήν τροφήν
οί απόκληροι τής τύχης.
Τοιούτος ό άνήρ τού όποιου ή «Ποικίλη Στοά» δημοσιεύει τήν εικόνα.
Είναι γνώριμος καί συμπαθής μορφή εις τήν Αθηναϊκήν κοινωνίαν,
τήν οποίαν τακτικώς έπισκέπτεται κατ έτος. Τάς υπηρεσίας του άνεγνώρισεν ή Ελληνική Κυβέρνησις τιμήσαοα διά τού ’Ανώτερου Ταξιάρχου'
αλλά καί ή Τουρκική διά τής Μεγάλης Ταινίας τού Μεδζηδιέ ήθέλησε νά
άνομολογήση τό ένεργότατον μέρος τού άνδρός εις τήν έμπορικήν καί
τραπεζιτικήν τής Κωνσταντινουπόλεως διάπλαση·, rd άμείψη έν αυτώ
τόν ευεργετικοί' κοινωνικόν παράγοντα, ό όποιος χρησιμοποιεί τό>· πλού
τον του υπέρ Εθνικών Ελληνικών έργων, αλλά καί τιμά, τήν βασιλίδα
τών πόλεων, έν ή έγεννήθη καί κατέλαβε διά τών ιδίων δυνάμεων υπέρο
χου θέσιν. Εκεί δ Εύγενίδης αναφαίνεται πάντοτε ό γενναίος καί άφι
λοκερδής, ό αφειδής καί μηδέποτε έκπίπτων, ό χορηγός καί ό προστάτης
ό πρόθυμος παντός έργάτου τής ’Εθνικής ιδέας, ό πρωτεύων έν τή ένεργεία τής ΰποστηρίξεως παντός ευεργετικού καί χρησίμου σκοπού διά τής
παρά τοίς κρατούσι έν Τουρκία ύπολήψεως αυτού,πλειστάκις δέ συντελέσας
έν σιγή έπ’ άγαθώ, διά τάς άπειλουμένας προνομίας καί τής ’Εκκλησίας

καί τού Γένους.
Μεγαλοπράγμων τού καλού λειτουργός, αποτελεί σήμερον μίαν
προσωπικότητα έκπροσωπούσαν τήν άβροτέραν καί έθνοπρεπεστ έραν δρασιν τών έν Κωνσταντινουπόλει ελευθέρων 'Ελλήνων. ’Ισχυρός κρίσεως καί
ίκανότητος άνήρ, άλλ’ ένταυτφ καί έμπνευστής ένθους καί δημιουργός ευρώστων άρχών, άντιπροσωπεύει τόν γνήσιον τύποι· τού'Έλληνος Πατριώτου.
τού μοχθούντος μέ τό μειδίαμα, τού πονούντος, τού μετ’ άφοσιώσεως
εργαζομένου. Μέ Ιδεώδη μεγάλα, μέ πόθους ιερούς, μέ όνειρα ακόμη
καί χίμαιρας, παρ’ όλην τήν ηλικίαν του, μέ άπειρους γλυκείς στοχασμούς
διά παν ό,τι δύναται rd συντελέση προς έπίρρωσιν τού έν τή ξένη'Ελλη
νικού γοήτρου, ό κ. Εύστάθιος Εύγενίδης, διατηρεί αναλλοίωτοι1 μέσα
εις τήν ένθουν ψυχήν του, ένα ιδιαίτερον αισθηματικόν κόσμον, διά νά
ένθουσια, rd συγκινή, νά έμψυχώνη, rd παρηγορή καί ένθαρρύνη.

* © ΔΡΑΚΟΣ *
Οταν ήμουνα παιδάκι, μούλεγαν 3στα παραμύθια,
Πώς ένας μεγάλος Δράκος, μ άπονα καί κρύα στήθια,
Τά καϋμένα τά παιδάκια, δσα εμπρός του συντυχαίνει,'^
Τά ρουφάει με μανία και ποτέ του δέν χορταίνει.^'*
Έμεγάλωσα, καί τώρα βλέπω, πώς τά παραμύθια
Λίγο μόνο 'κρύβαν φέμμα καί πολλή - πολλή αλήθεια:
Δράκος εΐν η ώμορφιά σου, πού σκληρή καί κρύα μένει,
Καί παιδάκια εΐν f καρδούλες, πού ρουφά καί δέν χορταίνει.
ΞΕΝΙΤΕΜΜΕΝΟΣ

Παρίσι, 10 Νοεμβρίου 1913
'Αγαπητέ μον φίλε κ. Ί. Άρσένη,
Ε ευχαριστώ θερμά γιά τό πολύτιμο άττίτυπο τής φιλτάτης ^Ποι
κίλης Στοάς» καί σε συγχαίρω διά τήν έπανάληψίν της.
Φυλλομετρώντας την τί δέν αναπολώ καί πόσο δέν συγκινοΰμαι.
Προ πάντων όμως πρέπει νά ομολογήσω τόν θαυμασμόν μου, πρός
τό ιερόν πυρ τό όποιον άκοίμητον, σάν κάτου άπό ξιρά κλαδιά,
σου διαφλέγει πάντα τά στήθη. ’Έχεις, λοιπόν πίστη ακόμα; Χαϊρε
καί άγάλου. Ελπίζω μαζύ σου ν’ άνέτειλαν καί πάλιν χαρμόσυνοι ήμέραι διά τό
έργον σου τό όποιον παρουσιάζει μίαν γενναίαν ψυχήν καί μίαν μεγάλην πάντοτε
καρδίαν.
Σπεύδω αμέσως νά σου άποστείλω, δ,τι έχω έτοιμον εις στίχους ίσως
τούς τελευταίους μου ποΰ ευρίσκω μεταξύ τών χαρτιών μου — γιατί άπό πολλοΰ
δέν γράφω, δημοσιεύοντας κάποτε — πολύ σπανίως, ό.τι απομένει άκόμα άπό
παλαιάν καλών καιρών εργασίαν. Επιθυμώ όμως καί απαιτώ νά τούς δημοσιεύσης χωρίς καμμίαν έπίδειξιν, μετριοφρόνως καί χωρίς πομπήν εις καμμίαν προ
χωρημένη ν σελίδα τοΰ προσεχούς τόμου. Είναι απλώς η αποστολή των αδελφική
συγκοινωνία μαζύ σου, χωρίς άξίωσιν νά κρίνω τό θαυμαστόν σου πάλαιμα μέ
τούς ανθρώπους, τά πράγματα καί τούς Θεούς.
“Οπως εννοείς, τό γράμμα σου — πόσα δέν μοΰ έφερεν εις τή\· μνήμην καί
πόσον δέ μ’ έγύρισεν είς τά άγύριστα όπίσω.... βεβακόσου — γνωρίζεις τά πρός
εσέ αίσθήματά μου — δτι άν τά πράγματα, καί ολίγον ήμποροΰσα νά τά πιέσω,
ί)ά έκαμνα τ’ αδύνατα δυνατά διά νά σ’ ευχαριστήσω περισσότερον. ’Αλλ’ ή
πενταετής μόνωσές μου καί άπομάκρυνσις κάμνει περισσότερον καί άπό άδύνατον πάσαν καλήν διάθεσιν καί επιθυμίαν διάπυρον. Δέν ζώ άλλως τε εδώ
κοινωνικήν ζωήν άλλά καταγίνομαι ε’ις μελέτας ιδιαιτέρας, δέν συναναστρέφομαι
παρά Γάλλους έλαχίστους καί έτοιμάζω εις τό πεζόν εργασίαν άλλην δημιουρ
γικήν τήν οποίαν θά έκδώσω άργότερα είς ένα ή δύο τόμους.
Σέ φιλώ λοιπόν καί είμαι είς τό μέτρον τών ασθενέστατων μου δυνάμεων

Πάντα δικός σου
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Α.

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

‘X) ® ®
ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

£thv κόρη μον
Ενα τραγούδι τό πρωί’
Κι άλλοι μον σάν αργήσει,
Τρέμ3 ή καρδιά μου νά ραγίση
Κ3 είναι κομένη μον ή πνοή,

Χίλιων πουλιών όχλαλοή,
Καί κελαιδίστρα ακόμα βρύση,
Τραγούδι να σέ πώ, ή μεθύσι :
Ω δοξασμένοι νάναι μον οί Θεοί!,

Καί σέ βασιλεμένη μον ζωή,
Χαρά σου τέτοια δύση,
Ξερό κλαδί πού τώχει άγγίοει
ΔΙιάν αύρα καί τό κάνει καί θροει.

*

Sldnvainh ενμορφιά! / *

*

3Κ/ΰμα και κρίνο
τον γιαλού τό κρίνο
Σκυμένο άπάνω στον άφρό,
— Γιατί την πίκρα σου νά πίνω
Κύμα σκληρό ;

τά λουλούδια που είναι
Λροσισμένα, μυρωμένα,
Καθώς άλλοτε μ3 εμένα,
Τρέξε μόνη στους αγρούς,

£ε φί^/ο ιεεόαμένο

Η

Στή μανία τού βορριά
καί τά φύλλα του πώς πέφτουν
Κίτρινα στή γη ξηρά.

Έτσι κι ή φτωχή καρδιά μου
Στού κανμού της τή φωτιά
Σιγολιώνει άπό τόν πόνο
Καί λυγίζει σάν Ιτιά.
(1912)

"Ίδια σάν καί τότε γΐνε,
'Εναν κόσμο άνθάκια κόφε,
Καί μαντά ράνεμ' άπόφε
"Οπως ραίνουν τούς νεκρούς.

Τώρα

ΔΕΝΔΡΑΚΙ

<Ζό δενδράκι πώς λυγίζει

Κ3 είπε τό γέρικο τό κνμα
Περίλνπο και σκυθρωπό,
— Τό ξέρω, είναι άδικο καί κρίμα
Νά σ αγαπώ.

Χτεναξε

ΤΟ

ΚΑΡΔΙΑ

ΜΟΥ

*

Τό δενδράκι κι αν θά μείνη
Κάμποσο καιρό γυμνό
Θάρθη ή άνοιξι καί πάλι
Θά άνθιση φουντωτό.

Ή φτωχή δμως καρδιά μου
3Απ3 τόν πόνο μαραμένη
Άνοιξι δέν καρτεράει
Καί θλιμμένη πάντα μένει.
ΕΡΡΙΕΤΤΗ

ΝΙΚΑ

«

ΚΑΙ μέ τόν άγριο τό βοριά τά μάτια μου σέ κλαΐνε
Καί μέ τό βρόχινον κα'ύμό στά φύλλα άπάνω τά ξερά,
Μά πιότερο κάθε φορά,
Πώρχετ ή άνοιξη χωρίς εσένα, αγαπημένε .'

3Υΐεζάνοια

*
'SpcozacvoKpien μέ za Λουλούδια
Ε
τά ρόδα τάνθισμένα,
— Φαιδρό τραγούδι πιά κανένα
Γιά μάς δέν είναι ;
Κείπες καί σύ, σπασμένε κρίνε,
— Αάκρυο γιά μένα ;
ίπαν

Ό μέγας Βρεττανός

παμπόθητε γιαλέ, πού μάταια τώρα μάς καλεΐ,
Τά μάτια πίσω στρέφοντας, μιά μαγεμένη σου άκρη,
Ώ πώς λησμονηθήκαμε παίζοντας άφρονα οί τρελλοί
Καί πώς βρεθήκαμε αξαφνα μέο στον πελάου τά μάκρη . . .
2£=αιρε

Κι άπολογήθη ή στοιχειωμένη
Ψυχή, — τί τώρα μου άπομένει
Καί τί μού λείπει ;
Ξέν ή χαρά γιά μέ, κ3 ή λύπη,
Παρόμοια, ξένη.

Μαν δέ σάς ‘χαίρομαι, κιάν μήτε
Σάς κλαίω, φτωχά, σά μαραθήτε,
Αλλοίμονο σας
Τό στοχασμό μου σάβανό σας,
Χρόνια φορεΐτε.

(Παρίσι, Νοέμβριος τού 1913)

Μ.

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

EPBEPTOS

ΕΠΕΝ2ΕΡ

φ

6ου

τήση ορθόν τό σώμα, τό βαρέως ρέπον πρός τήν μοιραίαν καί οριστικήν, τήν οριζοντίαν διεύθυνσιν, τοϋ τάφου. 'Η γή τό εΐλκυε.
Καί μετά τινας ημέρας έμελλε ν άνοιχθή, νά τό καταπιη . . .

Έν Άθήναις τβ 30ϋ Matov 1912
’Αξιότιμε φίλε κ. Άρσένη,
Σήμερον εΰρον καιρόν ν’ άναδιφήσω τήν «Ποικίλην Στοάν» καί εκφράζω
τά εγκάρδια συγχαρητήριά μου είς υμάς καί τόν κ. ’ Ραφαήλοβιτς, διά τήν άπαραμιλλολ’ τελειότητα τοϋ Έργου καί ύπό έποψιν ύλης καί ύπό έποψιν εικόνων καί
έκτυπώσεως.
Θά σάς ετοιμάσω κ’ έγώ κάτι. Πρέπει νά ύποστηριχθή έκθΰμως ή "Ποικίλη
Στοά». Θά σάς γράψω περί τών τελευταίων Στιγμών τοϋ Άχιλλέως Παράσχον,
οπότε καλόν θά ήτο νά ε’ίχετε καί φωτογραφίαν τής πατρικής οικίας τοϋ Ποιητοΰ (Συνοικία Έοδακιό), τήν οποίαν έπεσκέφθησαν τήν μέν παρελθοΰσαν γενεάν
ολοι οί λόγιοι, τήν δέ προπαρελθοϋσαν δλοι οί άγωνισταί οί συνδεόμενοι μέ τόν
Γεώργιον Παράσχον.
Α/ετά
/κτιιιήα„,)ς

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΣΤΙΓΜΑΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕ2Σ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΜΕΡΑΝ τινά τον 1895 ό ’Αχιλλεύς Παράσχος ένεφανίσθη είς την Πλατείαν τοϋ Συντάγματος, ωχρότερος τοϋ
συνήθους, δυσκόλως βαδίζων καί στηριζόμενος είς ρά
βδον εκ ξύλου κρανέας.
Έκει ουνήντηοεν ένα ψιλογράφον, θαυμαστήν τον
καί αύτοσχεδίως ύπηγόρενσεν είς αυτόν τους εξής στίχους
διά νά τους χαράξη επί τής άργυράς λαβής τής ράβδον :
Πάνε μπαστούνι μου οί καιροί
κ' Οί χρόνοι έκείνοι οί χρυσοί . . .
Έναν καιρό σ' έκράταγα
καί τώρα μέ κρατάς έσύ !. . .

Οί απέριττοι, πρόχειροι, οί σχεδόν πεζοί τελευταίοι
οντοι στίχοι, οί τόσον ολίγον ένθυμίζοντες τόν περιπαθή
ποιητήν τής Παραγγελίας, εγκλείουν περισσότερα δάκρυα παρ' όσα εκ πρώτης δψεως
θά εφαντάζετό τις Είνε ό θρήνος, τόν όποιον άφίνουν κρημνιζόμενα τά όντα,
άνθρωποι καί πράγματα. '0 ποιητής ήρειπωμένος, ετοιμόρροπος, είς μάτην προσεπάθει νά στηριχθή εις τήν ζαιήν. ' Η ράβδος, τό στήριγμα τον γήρατος, τό όποιον ύπηνισσετο η Σφίγξ είς τό αίνιγμά της, τό λνθέν υπό τον Οίδίποδος, δέν ήδύνατο νά κρα-

—‘ Ο Παράσχος κινδυνεύει !
' Η φράσις αϋτη ώς θλιβερόν σύνθημα διεδίδετο άπό στόματος είς στόμα εις τάς
πλατείας, είς τάς οδούς, τά καφενεία. Εινε αληθές οτι κατα τα τελευταία έτη ό ποιη
τής δέν ανήκε πλέον
είς τό ένεστώς. "Οτε
ένεφανίζετο είς τόν
«Παρνασσόν» ώς εθνι
κός ποιητής, ώς επί
σημος ψάλτης τοϋ Άγώνος καί ανέβαινε τό
βήμα διά νά έξυμνήση
τό 21 ή, όπως έλεγεν
ό ίδιος, « τό παληό
τραγοϋδί του ν άρχίοη, νά χύση χολή,
φαρμάκι καί δάκρυα»,
νά παραλληλίση « τήν
Μαρτιάτικη γενιά μέ
τή γενιά μας, ' Α χιλλέα καί Θερσίτη», θά
έλεγε κανείς ότι ήρχετο μακρόθεν, εκ τοϋ
παρελθόντος.3 Ητο ώς
άνθρωπος άφυπνιζόμενος, μετά μακράν
ύπνον μιας γενεάς, με
ταξύ αγνώστων, πρός
" τούςόποίουςμόλιςήδννατο νά συνεννοηθή.
(Κατά τήν μόνην ύιασωθεΐσαν καί έν Έωσσίφ γενομενην
φωτογραφίαν τοϋ ’Εθνικού Ποιητον)

*
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c ,
Οχι μονον ή αισθη

τική του, άλλ' ουδέ ή
συγκίνησίς του συνεκίνει πλέον. Είνε δυνατόν να φαίνεται πεπαλαιωμένος καί ο
πόνος; Καί έν τούτοις δέν έφθανε πλέον μέχρι τών καρδιών. Αί καρδίαι άρά γε
είχον μεταβληθή ή ό ποιητής ;
Αλλά, παρετηρήσατε βεβαίως, είς τό λυκόφως, είς τό -ψυχομάχημα τής ημέρας,
είς τάς τελευταίας αντιστάσεις τοϋ φωτός κατά τής έπερχομένης νικήτριας νυκτός,
είς τήν πλήρη σκιάς εκείνην άοριστίαν, καθ' ήν σνγχέονται τά σχήματα, παρετηρή
σατε δτι τά πράγματα δέν είνε μόνον ο,τι είνε, άλλά προ πάντων δ,τι λέγουν είς ημάς
καί ο,τι ενθυμίζουν.

Στοά

ώς υποκάτω κύματος θολά τά πάντα βλέπω

Τώρα τά βλέπει άκόμη θολώτερα. Οι οφθαλμοί είνε άνοικτοί, άλλά δέν έχουν
πλέον βλέμμα διά τόν κόσμον τούτον. Έν τούτοις εις μίαν αιφνιδίαν άναλαμπήν
άντιλήψεως άναγνωρίζει τήν γυναίκα, ήτις τόν νοσηλεύει. 'Η στιγμιαία αύτη λάμψις
είνε ώς τό ψυχομάχημα κανδήλας. Πλησίον του άνακάθηται συντετριμμένη καί άλλόφρων ή γυναΐκά του, ασθενής καί αυτή. ’Απ’ εδώ καί απ’ εκεί προοκλίνουν οί υιοί
του, τόν περιβάλλουν μέ τούς βραχίονάς των ώς διά νά τόν κρατήσουν εις τήν ζωήν,
έξηντλημενοι έκ τών άγρυπνιών, μέ τήν άπελπισίαν άποτυπωμένην εις τήν μορφήν

Ν

Κ.

Ανοίγω τό ημερολόγιών μου.
1895. ’Ιανουάριου 25 ώρα 10 μ. μ. Μεταβαίνω κατεσπευσμένως νά ίδώ τόν
Άχιλλέα Παράσχον. Εις τήν Πλατείαν τού Συντάγματος, καθ ’ ήν στιγμήν στρέφομαι
προς τήν οδόν ' Ερμού, συναντώ τόν φίλον μου ’Αναστάσιον Διομήδη Κυριάκόν, τόν
καθηγητήν τής θεολογίας.
— Πού τρέχεις έτσι ; μοί λέγει.
— Εις τού Παράσχου.
— Κ’ εγώ εκεί πηγαίνω. Δεν τόν είδα, άφότου ήοθένησε. Δέν είνε καλά, φαίνεται.
— Δεν είνε διόλου καλά.
Εν φ βαδίζομεν παρά τήν Πλατείαν, όμιλονμεν περί τού ποιητού. 3Ητο καμωμέ
νος διά φανταστικόν κόσμον εις τόν πραγματικόν έχανε τόν δρόμον, άπεπλανάτο. Ήτο
ώς τά πτηνά εκείνα, τά όποια κατεσκευασμένα διά νά πετονν ιδίως, βαδίζουν δυσκόλως, άδεξίως καί παρά τήν θέλησίν των.
Δεν είχεν ιδέαν τής αξίας τον χρήματος. Τό περιεφρόνει έπιδεικτικώς ή τό έοκόρπιζεν ενίοτε γενναιοφρόνως, ώς επί τό πλείστον άσκόπως. Ούδείς τών Ελλήνων ποιη
τών έγνώρισε τήν δόξαν τοΐς μετρητούς, ώς λέγουν οί Γάλλοι, όσον ό Παράσχος.
’Αλλά τό χρήμα διέρρεε διά τών χειρών του ώς νά ήσαν τρυπημέναι. Τήν εκδοσιν
τών ποιημάτων τον ύπεστήριξεν ένθουσιωδώς τό πανελλήνιον. Πολλοί ομογενείς τού
εξωτερικού έξεδήλωσαν τόν θαυμασμόν των δι’ επιταγών. 'Ο ποιητής, σαρκαστικός
’Αλφρέδος, έν ρωμαντικώ παροξυσμω βυρωνείον ήρωος, έν μέσω τής έκπλήξεολς τών
συντρόφων του, ήναπτε τό σιγάρον του εις τήν φλόγα χαρτονομίσματος. Εις οτιγμάς
ιδιοτροπίας, αισθανόμενος πλήρες τό θυλάκιον, θέλων νά κάμη έντύπωσιν, πρός θαυ
μαστήν του πλούσιον έξ Αΐγύπτον, όστις τώ έστειλε τήν εικόνα του μέ σεβαστόν
ποσόν, άπεκρίνετο μέ ίπποτικήν νψηλοφροσννην :
— Κρατώ τήν εικόνα- επιστρέφω τό πλαίσιον.
Καί εστελλεν όπίσω τά χρήματα.
Άλλοιμονον ! 'Ο Πακτωλός δεν έμελλε νά όέη άπαύστως. Έμελλε νά στειρεύση,
χωρίς ν’ άφήση τό ελάχιστου ψήγμα εις τάς χείράς του. Μετά τήν σπατάλην είοήλαυνεν ή στενοχώρια, ή ένδεια- ήρχιζον τά φιλικά δάνεια, αί ενεχυριάσεις, ή προσφυγή
εις τοκογλύφους, οί εξευτελισμοί.' Η κατάστασις έπεδεινώθη ιδίως μετά τόν θάνατον
τον αδελφόν τον. Έφ’ όσον έζη ό Γεώργιος Παράσχος, νπήρχεν όπωςδήποτε χειρ
εις τό πηδάλιου. "Οτε έλειψεν εκείνος, τό πλοίου έχασεν εντελώς τά νερά τον . . .

’Εν τώ μεταξύ έπροχωρήσαμεν καί είσήλθομεν εις τήν στενωπόν, ητις λεγεται οδός
Πετράκη. Διερχόμεθα τό ταπεινόν κατώφλιον, τό όποιον διά τόν Γεώργιον Παρά
σχον καί τόν Άχιλλέα διήλθον ό ’Αγών, ή Αυλή καί ή Ποίησις, καί άνερχόμεθα τάς
βαθμίδας, αί όποίαι έτριζαν υπό τό αίάντειον βήμα τού Γρίβα.
Εις τήν στενήν αυλήν συνομιλούν σιγά γυναίκες τινες,
γειτόνισσαι. Εις τήν μικράν αίθουσαν, επάνω, εύρίσκομεν
τήν κ. Σουρή καί τήν μητέρα της, τόν Δαμβέργην, τόν
Βώκον. "Ολων τό βλέμμα μέ τήν άφωνόν του γλόόσοαν μάς
λέγει θλιβερώς : — Τετέλεοται! Δέν υπάρχει ελπίς! Μετ’ ολί
γον εξέρχεται έκ τού κοιτώνος τού ασθενούς ό Άναστασόπουλος, ό γαμβρός του, όστις, άφ ου υπήρξεν επί έτη ό
άφωσιωμένος δορυφόρος του, τώρα, πιστός μέχρι θανάτου,
είνε ό άφωσιωμένος νοσοκόμος του.
— Είδες τόν Άχιλλέα; μοί λέγει.
—νΟχι ακόμη.
Μέ οδηγεί εις τήν θύραν, τήν οποίαν μισοανοίγει. ’Ατμό
σφαιρα βαρεία μέ οσμήν αίθέρος προσβάλλει τήν όοφρησίν
μου. Κύπτω πρός τά εντός καί βλέπω. 'Ο Άχιλλεύς άνακάθηται εις τήν κλίνην. Επ’ ούδενί λόγω ήθέλησε νά κατακλιθή. ’Από μίαν λαϊκήν πρόληψιν : άν τυχόν έλθη ό Χάρος
νά τόν ζητήση, νά μή τόν εύρη πλαγιασμένου καί τόν άρπάση,
αλλά νά φύγη μέ κενάς χεϊρας. 'Η τόσον εκφραστική μορφή
του έχει ίσχνανθή. Οί ζωηροί μαύροι οφθαλμοί του είνε
άτονοι τώρα καί σβυσμένοι. Τό στόμα του μένει ανοικτόν μέ
ξηρά τά χείλη.
Τώρα, άφ’ ού έξέλιπεν ή επιμονή πρός συγκράτησιν τής
νεότητος, ή μέ τόσον πείσμα άνθισταμένη εις τό γήρας, ή * Πρόσοψις της έπί τής
Πετράκη και
άφθονος κόμη, ό δασύς μύσταξ καί τώ ύπογένειον έλευκάν- Όδον
σήμερον έτι νπαρχοϋσης
πατρικής
οικίας τών αδελ
θησαν- μόνον αί πυκναί όφρύες παραμένουν μαύραι. 'Η
φών ΙΙαράσχων *
άναπνοή καθίσταται δύσκολος- διαρκής γογγυσμός συστέλλει
καί διαστέλλει όδυνηρώς τόν θώρακα. Ενίοτε άποπνίγεται- συσπα μέ πόνον πρός τά
επάνω τάς όφρύς, εκβάλλει δννατώτερον γογγυσμόν, φαίνεται ότι θά λιποθνμήση.
θέτουν ταχέως φιαλίδιον αίθέρος υπό τήν ρϊνά του καί τόν προτρέπουν νά όσφρανθή.
Δέν είξεύρα.^ πώς έρχεται εις τόν νούν μου εις στίχος του άπό τό έλεγεΐον πρός
τόν ποιητήν τών «.’Αττικών Νυκτών»

φω τογραφίαν

Καί την στιγμήν, καθ' ήν ή νύξ ήπλώνετο νά κάλυψη τόν ποιητήν, τήν στιγμήν
τής πάλης με τόν Χάρον, τί δεν έλεγεν έξαφνα εις τάς ψυχάς μας καί τί δεν ένθύμιξεν ό Παράσχος ;
'Ως νά ειχον έντοπισθή εις ώρισμένα κύτταρα τον εγκεφάλου μας αί συγκινήσεις,
τάς οποίας είχε προ ετών εξεγείρει, άφυπνίσθησαν. "Οπως ενθυμείται τις παλαιόν
άσμα, ή καρδιά μας έπανεύρε τούς παλμούς τού άλλοτε, καί τά δάκρυα τών εφηβι
κών χρόνων, τών χρόνων τών αορίστων πόθων, τής προσδοκίας τού αγνώστου καί
τής λαχτάρας τής αγάπης, άνέβλυσαν αίφνης εις τούς οφθαλμούς μας.
'Ο ΙΙαράσχος υπήρξε τό σύμβολον τής νεότητάς μας. Καί μάς εφαίνετο ότι κάτι
ιδικόν μας, έν μέρος τής ύπάρξεώς μας, τό ώραιότερον, έπαράδερνεν εκεί κάτω, εις
ένα στενόν δρομίσκον, όπισθεν τής οδού 'Ερμου! .. .
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των. Ή δύσπνοια επιτείνεται- κατά την αναπνοήν δ αήρ ανέρχεται έκ τών πνευμόνων
μετά τίνος συριγμού.
Είς στιγμήν κρίσεως δ 3 Αναοτασόπουλος βρέχει τό μέτωπον τον ποιητού επανει
λημμένους μέ κολώνιαν . . .
— Σου αρέσει, Άχιλλεύ ; τόν έρωτα μέ θωπευτικήν φωνήν μητρός αποτεινόμε
νης είς τό άρρωστον μονάκριβόν της.
Καί δ ποιητής άπό τον βάθους τον ληθάργου του εννοεί καί αποκρίνεται:
— 3 Εμένα πάντα τό ώραΐον μου ηρεσε !
Εινε ή τελευταία Παράσχειος λέξις. Εινε δ τελευταίος αποχαιρετισμός του ττοιητού πρός την ζωήν. "Ο,τι έξεστόμισεν αργότερα, μέχρις ού έκπνεύση, εινε αυτόματος
κραυγή πονεμένης καί διαμαρτυρομένης σαρκός, εινε ή αγωνιώδης έπίκλησις άνθρω
πον, άπελπιστικώς παλαίοντος πρός τόν θάνατον, πρός τόν όποιον αισθάνεται σκοτει
νόν, μυστηριώδη, άκατανίκητον, άπερίγραπτον φόβον ! . . .
*

Επιστρέφω είς την μικράν αίθουσαν έχων δακρυβρέκτους τούς οφθαλμούς. Γίνε
ται λόγος περί τής γοητείας, τήν οποίαν ήσκησεν δ ποιητής έπί δύο τουλάχιστον
γενεών, περί τής λατρείας πρός τόν Παράσχον τών πρώτον έπισκεπτομένων τάς 3Αθή
νας. "Ο,τι είπεν δ ποιητής περί τού Κανάρη.
Τόν Παρθενώνα δείχναμε κ ’Εκείνον είς τόν ξένο !

ήδύνατο νά λεχθή έν μέρει καί περί αυτού. "Οσοι νέοι ήρχοντο είς τάς 3Αθήνας μετά
τό προσκύνημα τής 3Ακροπόλεως, έπρεπε νά ι'δουν τόν Παράσχον.
’Αποούρομαι είς μίαν γωνίαν, οπού τό ασθενές φώς τού λαμπτήρος υφαίνει
πυκνάς σκιάς καί αναπολώ τήν πρώτην συνάντησίν μου, τόν βαθμιαΐον σύνδεσμόν
μου μετά τού ποιητού . . .
3Ενθυμούμαι. "Εν φθινόπωρου, νέηλυς έκ Κωνσταντινουπόλεως, φοιτητής μή
έγγραφείς άκόμη, έχων πρός αυτόν συστατικήν, άγνοών τάς δδούς τών 'Αθηνών καί
τήν κατοικίαν του, τόν άνεζήτουν μετ αγωνιώδους προσδοκίας είς τό καφενεΐον Γιαννοπονλον, τής πλατείας τού Συντάγματος. Ή μορφή του μοί ήτο άγνωστος· αλλά τόν
έμάντευσα άπό τό ίδιάζον, το όποιον τόν διέκρινε τού πλήθους τών λοιπών θαμώνων : άπό τήν ώχράν (όοειδή μορφήν μέ τάς παραδόξως άτριχους παρειάς, τούς
ζωηρούς μαύρους οφθαλμούς ύπό τάς πυκνάς μαύρας δφρύς, τήν ελληνικήν ρίνα,
τόν παχύν μύστακα, τό στρατιωτικόν ύπογένειον, τήν υπερήφανου στάσιν τής κεφαλής.
'Ηγεμονικόν μοί έφάυη τό βλέμμα, τό όποιον περιέφερεν έπί τών ανθρώπων, ή δέ
άνάσεισις τής μακρας κόμης του ώς τίναγμα χαίτης λέοντος.
3Εδέχθη μέ συγκατάβαοιν τόν νέον προσήλυτου. ”Εκτοτε έκαθήμην είς τήν τράπεζάν του, προσετέθην είς τόν όμιλόν του, — είς τόν όποιον τάς εσπέρας ίστοριογραφούντο άνεκδοτικώς ή Επανάστασις καί οί χρόνοι τον 3> Οθωνος — καί άντηλάσσομεν
ερατεινούς. Τόν παρηκολούθουν πιστώς είς τούς Συλλόγους- ή απαγγελία στίχων
τού Παράσχου άνεστάτωνε τότε τάς 3Αθήνας- έγό) δέ κατώρθωνα νά εύρίσκωμαι
πάντοτε πλησίον του διά νά τώ οφίγξω έκ τών πρώτων τήν χεΐρα. Μοί φαίνεται ότι
αυτήν τήν στιγμήν ακούω τήν βαθεϊαν φωνήν του άπαγγέλλουσαν μέ τόν έπίσημον
έκείνον στόμφον, τόν όποιον διετήρει καί είς τήν συνήθη συνδιάλεξιν, τό άσμα τού
Τρουβαδούρου τού «Λέοντος Καλλέργη» :
Γνωρίζετε τήν γήν τον κοραλλιού
τον κύματος καί τον χρυσού ήλιου;
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νΕπειτα έξηφανίοθη εκ τών ’Αθηνών- ελειιρεν δ μεταμεσονύκτιος πελάτης τοΰ
καφενείου Γιαννοπονλου, πιστός είς το ξενύκτισμα, όσον και ο Ροιδης. Απήλθε δις
είς την ’Ρωσσίαν. Έκεΐ ό αντιπρόσωπος τής Ελλάδος, δ Γενικός πρόξενος, εφάνη, ώς
ήτο επόμενον, τρομερόν παιδίον, κακομαίλημίνον άπό τήν Μούσαν. Είς υστερικήν
εκρηξιν νοσταλγίας, άλλόφρων εκ τής μονώσεως, αισθανόμενος δριμύτερον τό ψϋχος
τών πάγων εκ τής άναμνήσεως τοΰ αττικού ήλιον, νβρισεν άμειλίκτως καί χώραν καί
ανθρώπους. Τέλος έγκατέλιπεν δριστικώς τήν χιόνα διά νά έπανεύρη τόν ποθεινόν
κονιορτόν τών ’Αθηνών.
Έκ τής εξορίας έπανήλθεν είς ’Αθήνας μέ μίαν ώραίαν γούναν καί πέντε εξ
τενεκέδες μαύρου χαβιαριού. Τότε δ κ. Δημήτριος Καλαποθάκης εξέδιδε με πολλά
βάσανα τήν -Σημαίαν.. Τό γραφεΐόν της έκειτο είς μοναχικόν οικίσκον, είς τό βάθος
κήπον, τον οποίου ή είσοδος ήτο είς τήν αρχήν τής δδον Κολοκοτρώνη, απέναντι
τον κήπον τον Βονλεντηρίον. Τόν όμιλόν μας έζωογόνει μέ τά ανεξάντλητα ανέκδοτα
καί τόν πλατΰν γέλωτα καί δ Α. Κόκκος. Έκεΐ είοφερόντων ημών τά λοιπά, έγινε
μεγάλη κατανάλωοις τον χαβιαρίον τοΰ ποιητοΰ.

Βαθμηδόν συνεδεόμην περισσότερον μέ τόν Παράσχον. Συχνά εύρισκόμην είς τήν
αίθουσαν μέ τάς δύο μεγάλας προσωπογραφίας, τού Γεωργίου Παράσχου φουοτανελλοφόρου καί τού Άχιλλέως μέ εκφρασιν βυρωνείου ήρωος. 'Ημέραν τινά, έν
ω συνωμιλούμεν περί ποιητών, μοί έδειξε τήν πλησίον μας τράπεζαν
— Αυτού έπάνω, μοί είπεν, ό αδελφός μου ό Γιώργης, χρόνια τώρα, διώρθωνε
τήνμετάφρασίνμου τού Τσάϊλ-Χάρολδ,
πού έδημοσιεύθη είς τόν Α τόμον
τών Ποιημάτων μου· έξαφνα άκουμπάει τήν πέννα 3ς τό τραπέζι καί
μού λέγει :
— Νά ποιητής, 3Αχιλλέα μου, βογγάει, βογγάει ! . . .
Καί ό ’ Αχιλλεύς τόν Βύρωνα έλάτρευεν ώς τόν κατ έξοχήν ποιητήν,
καί ώς έμβλημά του έφερε τήν ρήσιν
τού ποιητού τού Μαμφρέδου : είχε
τόν νουν είς τήν καρδίαν ! Αιά τών
οφθαλμών τού Βύρωνος είδε τόν
κόσμον καί τούς άνθρώπους, καί
ανήκει εις τήν ποιητικήν ομοιογένειαν,
τής όποιας ό Βύρων ύπήρξεν ό μεγα
λοφυής χαρακτηριστικός τύπος: τήν
ομοιογένειαν τών άκρως λυρικών, τών
έγωκεντρικών, τών μή δυναμένων νά
άπαλλαχθούν τού εαυτού των είτε
δράματα γράφουν είτε έπη, τών δημιουργούντων τούς ήρωάς των μέ τό
αίμα τής καρδίας των, τών άδυνατούντων νά πλάσουν άνθρώπους είμή
κατ εικόνα καί όμοίωσίν ττον.
*

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΣΧΟΣ

*

Ποικίλη
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«Λεν έξήρχετο ποτέ του εαυτόν του» λέγει δ Άχιλλεύς Παράσχος περί του
«Αγνώστου ποιητοΰ», δστις εινε αυτός ό Άχιλλεύς Παράσχος. Περί αυτόν λέγει ακόμη :

ώς ό Ήσαν καί ό ’Ιακώβ εν τη κοιλία τής 'Ρεβέκκας . . . Είς πάντα αύτοΰ τά ποιή
ματα ΰαυμάζομεν κραυγάς άνερχομένας εις τά χείλη έκ των μυχών άληύλώς άλγούσης καρδίας, εύγλώττους άποστροφάς, σφοδρότητα πάθους, μεταφοράς ποιητικωτατας,
συγχρόνως όμως σύγχυσιν, επαναλήψεις, χάσματα καί ακαταστασίαν . . Αντί νά θαυμάζωμεν έν τοϊς έργοις του τον ποιητήν, άναγκαζόμεθα πολλάκις ν’ άναζητώμεν
αυτόν υπό τάς σκωρ" :ς τής έκτελέσεως. . . Τοιοΰτος φαίνεται ήμΐν δ Παράσχος, άοιδός ανώτερος του άσματός του, δένδρον, δπερ ήθελεν άδικηθή κρινόμενου έκ μόνων
των καρπών αύτοΰ, εύηχου κλειδοκύμβαλού εχων αναγκην Μινελλη*.»
Μετά τήν καταδίκην άπένεμεν είς αυτόν χάριν, αλλά καί τούτο διά νά πληξη τον
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Βιβλία δέν έφαίνοντο είς τό μικρόν του δώμα·
άέν έταπεΐνωνε ποτέ μέχρις αυτών τό δμμα .'

Ναι, τά πράγματα, τά όποια έξεφύλλισε περισσότερον είς την ζοιήν του ό ποιητής
του ' Αλφρέδου, εινε ιδίως δ Βύρων καί έπειτα δ Ούγγώ καί η Σάνδη, έν μετα
φράσει — καί ή καρδία του. 'Ο ίδιος λέγει περί των στίχων του :

. . . Εινε στίχοι αληθείς, έγράφησαν μέ αιμα
'Έκαστος στίχος δάκρυ έν, πάσα στροφή καί στόνος.
Τό παν τους λείπει, χάρις, φως, άλλ3 όχι καί δ πόνος!

'Η ποίησίς του εινε κραυγή, δλολυγμός, σφοδρά έκρηξις- δ νους πνίγεται είς τό
συναίσθημα καί, όταν πρέπη νά έκφραση ιδέας, βογγάει, βογγάει !
*
Είς εν έκ των πρώτων ποιημάτων τής νεότητάς του έλεγεν :

>Εάν πετοΰν ακράτητα καί φευγονσι τά έτη
Μαζύ των δεν λαμβάνουσι ποτέ καί την καρδίαν.

Τό αειθαλές τούτο τής καρδίας, δΤ αυτόν τουλάχιστον, ήτο αληθές. Ό Παράσχος
δέν είχε τό πιστόν, τό συνεχές τής αγάπης, άλλ' είχε τό άδιάλειπτον του αγαπάν.
'Ημέραν τινά είς έν δωμάτων του ισογείου πατώματος τής οικίας του, μετά την
επάνοδον εκ του δευτέρου προξενικού του ταξειδίου, έξεκλείδωοε τό συρτάρι του
γραφείου του, εξέβαλε μέ προφυλάξεις καί μου άνέγνωοεν υπό έχεμύ'&ειαν τό
τελευταϊον αμαρτωλόν του ποίημα. Τό είχεν έμπνευοθή εξ ερωτικού επεισοδίου, τό
όποιον τω συνέβη, μοί είπεν είς τό Βουκουρέοτιον, δτε έπέοτρεφεν έκ 'Ρωσσίας. 'Ητο
πράγματι ρωμαντικόν τό έπεισόδιον ή καθίστατο ρωμαντικόν διαθλώμενον διά τής
φαντασίας του ; νΩ ! μέ ποιον πυρ άπήγγελλε τον ύμνον εκείνον του έρωτος ! Ήτο ώς
άναρρίπισμα αιφνίδιον καί ζωηρόν πυράς άγρυπνου υπό την τέφραν της, ήτο καθυστερήσασα αστραπή τής περίφημου θυελλώδους νεότητάς του. Έπανήρχετο έκ του
παρελθόντος δ κατακτητής, περί του όποιου ήδύνατο νά λεχθή ο,τι αυτός λέγει είς
τά Ερώτων λείψανα περί μιάς φίλης του :
Είχε μυθιστορήματα πολλά είς την καρδίαν

*
"Οτε έπανήλθον είς 3 Αθήνας έκ Γερμανίας, μετά τετραετή απουσίαν, τον ευρον
πολύ καταβεβλημένοι δ πόνος είχε σκάψει βαθείας αύλακας επί τής σχεδόν άρδυτιδώτου μορφής τον έκ μυϊκής έξεως τό κάτω χείλος του προοέλαβεν οδυνηρόν ούσπασιν. ‘Η οικονομική δυσφορία τον είχε ρίψει κάτω, ήττημένον μέ τό γόνυ επί του
στήθους του. 3 Αλλά δέν ήρκει τούτο. Είς τήν αιμάοσουσαν πληγήν του ή κριτική τής
άντιδράοεως περιέστρεφε σκληρώς τήν μάχαιράν της.
Ε ίνε αληθές δτι καί άλλοτε, οτε δ ήλιος τής φήμης του υψοΰτο είς τό μεσουρά
νημα, προσεπάθησαν ν’ άνεύρωσι κηλΐδας έπ3 αύτοΰ, δ δέ 'Ροΐδης άπ3 αύτοΰ του
βήματος του «Παρνασσού» έχαρακτήρισεν ώς εξής τον Παράσχον :
«Ή εμπνευσις καί ή έκτέλεσις αιωνίως παλαίουσι καί γρονθοκοποΰνται έν αύτώ,

Βλάχου.
«Έν τή χώρα ταύτη τής παυδαημοσνυης, όπου πάσα δάφνη εινε είς πάντα άνθρω
πον άκόπως προσιτή, μόνος δ Παράσχος οΰδεμίαν ποτέ έζήλευσεν άλλην πλήν τής
ποιητικής . . . άλλ3 έρρίφθη ολόκληρος είς τήν ποίησιν, ώς δ Κούρτιος είς τό χάσμα,
τό παν είς αυτήν θυσιάοας καί τά πάντα ΰπομείνας χάριν αυτής . . . Κατά τους πρώ
τους του χριστιανισμού αιώνας ή εκκλησία διύλιζεν αΰστηρώς τήν πίοτιν παντός προσ
ήλυτου, άλλ3 άμα τις τούτων παρεδίδετο υπέρ Χρίστου είς τήν πυράν ή τά θηρία,
ευθύς έπαυε πάσα περί τής ορθοδοξίας του άνάκρισις καί έκηρύττετο Χριστιανός.
' Υπό τοιαύτην τουλάχιστον έποψιν δυνάμεθα καί ημείς λησμονοϋντες τάς άπαιτήσεις
καί λεπτολογίας τών τεχνογράφων νά όνομάσωμεν τον υπέρ ποιήσεως μαρτυρήσαντα
Παράσχον ποιητήν.»
Όξέως ήσθάνθη τό τραύμα δ ’ Αχιλλεύς καί ήρπασε τά όπλα προς άμυναν καί
έπίθεσιν. Είς τό Γ' άσμα του Αλφρέδον, έν βυρωνείφ παρεκβάσει, όργίλως τοξεύει
τον συγγραφέα τής Παπίσσης :
Κ' είς τήν ώραίαν σάτυραν εγώ άρνοΰμαι χάρινδμοία εινε δι3 έμέ μέ δολοφόνον Πάριν,
δστις είς πτέρνας πάντοτε τοξεύει 3Αχιλλέων.
Μισώ παν είδος ερπετού κ' εκείνην έτι πλέον . . .
Jcv θέλω δηλητήριου νά έ'χη ή Κασταλία ! . . .
...Τούς πεπτωκότας, δαίμονας καλούν, ονχί αγγέλους
ούδ3 άσμα ονομάζεται δ συριγμός του βέλους . . .
—Ώ Μούσα, δ σατνριστής εινε κακή καρδια . . .
— Μή σ' έκοπάνισε καί σέ ή γλώσσα του 'Ροϊδη ;
—Έμέ ; δέν έσυνήθισα ποτέ νά υποβάλλω
Ο,τι μ εμπνέει του Θεού φωνή καί δ,τι ψάλλω . . .
...Έγώ κ3 εις άλλος^* χάριτας όφείλομεν, διότι
Διπλώματα μάς έδωκε προχθές άθανασιας !
— Ναι, λάμψιν σάς έχάρισεν δμοίαν μέ τά σκότη . . .
Τούς γρίφους τών επαίνων του καί τα διπλωματά τον
ή λήθη τά υπέγραψε λαβοΰσα τ όνομά του . . .

Παρά τήν έπιδεικτικήν, άλαζονικήν περιφρόνηση· j
μίσους» ουδέποτε έλησμόνησε τήν προς τήν ποιησιν του
ποτέ τήν συνεχώρησε. 3Αλλά τότε ήτο νέος- είς τό πλήγμα άνταπήντα μέ πλήγμα.
’Ησθανετο περί εαυτόν χιλιάδας ψυχών ένηρμοομένας προς τήν ίδικήν του- ολίγοι
* Χορόιστοϋ.
·· Ό Βαλαωρΐτης.

Αυτά άνεπόλουν εις τήν γωνίαν, όπου τό ασθενές φώς τού λαμπτήρος υφαινε
πυκνός σκιάς . . . Έξαφνα έπέστρεψα εις τό ένεσττώς κ3 ένεθυμήθην ότι ό ποιητής τής
τελείας οδύνης πνίγεται το'ιρα εις τό άλλο δωμάτιον καί παραδίδει ψυχήν .'. . .
3Ακατανίκητος ανάγκη μέ καταλαμβάνει νά τόν ίδω τελευταίαν φοράν. Άνατινάσσομαι έκ τής θέσεώς μου καί διευθύνομαι εις τόν κοιτώνα. Αδύνατον νά εισέλθω. Ή
θύρα ανοίγεται ολίγον καί διά μέσου τής χαραγμής, πρός τό μέρος τών στροφίγγων,
συγκεντρώνω τό βλέμμα μου πρός τόν άγωνιώντα . . .
Τό φώς πίπτει επί τής κλίνης του καί φωτίζει τήν κεφαλήν του. Τό τέρμα προσ
εγγίζει’ ή μορφή προσέλαβε νεκρικόν χρώμα- τά χαρακτηριστικά παρέλυσαν εντελώςτά βλέφαρα βαρέα δέν δύνανται νά κινηθούν πλέον ... Διά μέσου τής χαραγμής
προσπαθώ νά εντυπώσω εις τήν μνήμην μου τήν ώς μάρτυρος, ώς εσταυρωμένου
κεφαλήν, τήν όποιαν αύριον θά καλύψη τό χώμα . . .

‘Ο Παράσχος έξέπνευσε τήν αυγήν τής Πέμπτης 26 3Ιανουάριου. Ιλγ έπρόφθασε νά ΐδη τόν ήλιον, τόν όποιον έπεκαλεϊτο έκάστην νύκτα- διότι τό σκότος, σύμ
βολον τού θανάτου, τώ έπροξένει αυτόχρημα φρίκην.
Πόσον αληθή είνε τά πορίσματα τής ψυχολογίας περί τού πολυσυνθέτου τής
ανθρώπινης άτομικότητος .' ’Εκείνος, όστις διά τής φαντασίας έ'ζη εις τό νεκροταφεΐον,
όστις έβάδιζε μεταξύ νεκρών τήν νύκτα, προσκόπτων εις σταυρούς, υπό τάς κυπαοίσσους, καί άνέπνεεν ευαρεστότερον παντός αρώματος τό νεκρολίβανον, έφοβεϊτο τόν
θάνατον ώς παιδίον .' . . . Άλλη άντίθεσις : εις τό βάθος τής κεφαλής του έκινούντο
-"*■
τοαπράζια, καίϊτήν κτφαλήν αυτήν έκάλυπτεν υψηλός πίλος.'
ΙκΠιζΚαι
τ°ΰτοις υπήρξεν ό’γνήσιος, ό κατ εξοχήν αντιπρόσωπος ολοκλήρου
ίΛΓΖεποχής, άδιάφορον αν αληθούς ή ^ψευδούς. 'Ίσως άντελήφθη τήν ποίησιν όλως

διαφόρως άφ3 ό,τι τήν χαρακτηρίζει κάπου ό Έγγελος, ώς «συγκέντρωση’ συναισθή
ματος, ενδόμυχον βαθεΐαν καί βραχυλόγον, άπολήγουσαν εις τόν συμβολισμόν, διότι τό
έκφραζόμενον δέν είνε ή σαφής, ή πλήρης καί εξαντλούσα εκφρασις τής ψυχικής
καταστάσεως, αλλά σημεΐον μόνον αυτής καί ενδειξιςΈΙσως όχι οπανίως ή εικών αντι
κατέστησε τήν ιδέαν, ή έξις τήν έμπνευση· καί τήν συγκίνηση· ή ρητορική, καί ίσως

Ν.

ΑΡΣΕΝΗ

ό ποιητής έπανέλαβεν εαυτόν πολλάκις. Αλλ' έ'δωκε τόν τύπον καί τόν
τόνον εις τά συναισθήματα ολοκλή
ρου είκοσιπενταετίας, άδιάφορον αν
ό τόνος ούτος είνε νοσηρός.Υπήρξεν
αρκετά ισχυρός ώστε νά γείνη πρω
τοστάτης, νά θέση τήν σφραγίδά
του έπί τής νεοελληνικής ποιήσεως.
Είνε πλεονέκτημα ή μειονέκτημα
ότι- εύρίσκετο εις τόσον μεγάλην
ψυχικήν επικοινωνίαν πρός τούς
συγχρόνους του ; Τό αναντίρρητου
είνε ότι συνεκίνει, ότι ήλέκτριζεν
όσον ούδείς, τήν εποχήν του, ή όποια
άνεύρισκεν έαυτήν εις τόν ποιη
τήν της.

Κ.

είχον λιποτακτήσει εις τό εχθρικόν στρατοπέδου- τό πλήθος τών θαυμαστών του εμενε
πιστόν παρά την σημαίαν του.
3 Εν ω τώρα ;rΗτο τόσον κουρασμένος ! . .Ησθάνετο εαυτόν τόσον μεμονωμένου . . .
Και η κριτική της άντιδράσεως προσεπάθει μέ πείσμα νά κρημνίση τό εργον του
διά νά τόν θάψη υπό τά ερείπιά του.
Μίαν ημέραν τόν ενρον πάσχοντα. Είχε πυρετόν. 'Ωμίλει μέ έξαψιν. Διά μέσου
του πόνου του διέβλεπε την εποχήν του μικρόν, ταπεινήν ναι τους ανθρώπους
μικρούς, αδίκους.
— Τούς βλέπεις; Άνεφώνησεν. 'Ό,τι ανήκει εις τό παρελθόν τό ρίπτουν εις τήν
λάσπην, τήν φουοτανέλλαν μαζύ μέ τήν ποίησιν '. Ζαλοκώστας, Παπαρρηγόπουλος,
Βασιλειάδης, 'Ραγκαβής, ό 'Ραγκαβής τού «.Διονύσου πλού» είνε μηδέν, αδειανός
αέρας .’ . . . Ά ! είμαι φρικτά απογοητευμένος από τήν ζωήν- καί δέν είμαι τόσον διά
τήν δυστυχίαν μου, διά τήν οδύνην μου, ή όποια μάθε το, είνε τελεία, μαρτυρική,
ανυπέρβλητος οδύνη, αλλά διά τήν έξαχρείωσιν τής εποχής. Μέσα εις αυτήν τήν
μολυσμένην ατμόσφαιραν, πνίγομαι, πνίγομαι.'
Καί μέ πυρετώδη κίνηοιν έξεκούμβωσε τόν λαιμόν τού υποκαμίσου του διά νά
άναπνεύση έλευθέρως.
Σφοδρά συγκίνησις τόν είχε καταλάβει- έγόγγυζεν, έστέναζε τόσον δυνατά καί
τόσον συχνά, ώστε συνεκλονεϊτο . . . Δάκρυα έφάνησαν εις τούς οφθαλμούς του.
Κ' εγώ ήσθάνθην ύγραινομένους τούς ίδικούς μου, καί έν ορμή συμπάθειας ήρπασα
τήν χεΐρά του καί τήν έθλιψα . . .
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Αυτά περίπου συλλογίζομαι,
έν ω διευθύνομαι εις τήν οδόν
Πετράκη. ' Η πρόοοψις τής οικίας
έσκεπάσθη μέ μαύρα. ’Ήρχισε τό
προσκύνημα τού κόσμου.3Επίσημοι,
λόγιοι, στρατιωτικοί, προ πάντων
γυναίκες. Πόσαι έξ αυτών ώριμοι
τώρα, ρωμαντικαί έφηβοι προ ετών
·*■ Τό δωμάτων etc ό έξέπνενοεν
ό ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ *
αίσθηματικώς καλλιεργούσαι τήν
ωχρότητα διά νά υπακούσουν εις
τό ιδεώδες τού ποιητού, ήλθον νά κλαύσουν έπί τού φερέτρου του τήν νεότητά των .'
'Από τόν συνωστισμόν αδύνατον νά διέλθη τις. Κατορθώνω τέλος ν άνέλθω, νά
σφίγξω τάς χεΐρας τών λυπημένων, νά ρίψω έν βλέμμα έπί τού νεκρού. Γάλήνη
άπλούται έπί τής ώραίας μορφής του. Μία φωνή ψιθυρίζει πλησίον μου !
— 'Ησύχασε τέλος πάντων ό καϋμένος ό 3 Αχιλλέας .'
Καί δέν είξεύρω πώς, έπανευρίσκω έπι τών χειλεων μου, τούς στίχους τού
ποιητού, τούς όποιους προ έττον είχον μάθει από μνήμης:
Κλεισθήτε, μάτια μου, νλεισθήτε
εις τό σκοτάδι
Χέρια, ς' τό στήθος σταυρωθήτε,
ξεκουρασθητε.
' ΰλθε τό βράδυ .'

Σταθήτε, πόδια κουρασμένατό μνήμα έφάνη.
Ξαπλώσετε σαβανωμένα.
δυστυχισμένα.
Ό δρόμος φθάνει . .

Ύπνο, καρδια- καρδιά κοιμήσου
's
Τα οτήθη’ς τή γή θά παυσουν οί παλμοί σου
κ’ οί γογγυσμοί σον
Χόρτασε λήθη !

Ξένη

··?

Charles

P robst

— ’Έπαυσαν, Άχιλλεύ, ψιθυρίζω, καί διασχίζω τό πλήθος μόλις συγκρατών τους
λυγμούς μου.
*
Παρασκευή, 27 3Ιανουάριου.
3 Από όλα, άπό όλα, άπό τήν έξόχως γραφικήν μεγαλοπρέπειαν τής πανδήμου,
τής έθνικής κηδείας, άπό τό πολύχρωμοι’ καί ευώδες δάσος τών στεφάνων, άπό τα
αυθόρμητα δάκρυα ενός ολοκλήρου λαού, περισσότερον μέ ουνεκίνησε τό εξής :
Καθ' ήν στιγμήν κατέθετον τόν 3 Αχιλλέα είς τόν τάφον, εντός τον φέρετρου έναπέθεσαν καί τό κρανίον του άδελφοϋ του Γεωργίου.
’Εκείνον, τον όποιον ό θάνατος τόν είχε πλήξει θανασίμως καί άνιάτως, τόν
όποιον τόσον εκλαυοε, διά τόν όποιον έθρήνει :

Καλλιτεχνία

'Ο Χάρος μάς έχώριοε χωρίς νά μάς χωρίση·
εκείνον μνήμα έκανε καί μένα κυπαρίσσι,
τόν έπανεύρε, εινε τέλος μαζύ καί κανείς πλέον δέν θά τους χωρίση ! . . .
3Εν φ ρίπτεται τό χώμα έπί τού φερέτρου — ώ σπαρακτικέ ήχε, τόν όποιον
μόνον ό Μπετόβεν κατώρθωσε νά έκφραση είς τόν Φιδέλιόν του! — ό ήλιος δύει
πρός τό μέρος τής Σαλαμϊνος. Εξέρχομαι τον νεκροταφείου έχων είς τόν νουν μου
τόν ’ Αχιλλέα Παράσχον καί είς τούς δακρυσμένους οφθαλμούς μου τήν άνιαύγειαν
μιας ωραίας δύσεως ! . . .

Άθήναι 26Π Σεπτεμβρίου 1912

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

A Υ Τ Ο Θ A Υ Μ A X Μ Ο Σ.
Λίτ απέναντι είκών είναι εν τών άξιολογωτέρων γυμνών ’Έργων τής «Έται*5* ρείας τών Γάλλων Καλλιτεχνών».
Εύνόητον δτι ή καλή κόρη, τήν δποίαν δ Κάρολος Πρόβστ έπροίκισε διά τοσαύτης καλλονής αδυνατεί ν’ άπομακρύνη καί ν’ απόσπαση τά βλέμματα άπό τού
κατόπτρου.
Μένουσα έν έκστάσει ενώπιον τού ειδώλου της δέν αποδίδει άρά γε σεβασμόν πρός
τόν εμπνευσμένο'/ τεχνίτην, δστις τήν έδημιούργησε τόσον γοητευτικήν ;
Ώς δ ΙΙυγμαλίων, οϋτω καί δ Κάρολος Πρόβστ κατεσκεύασε τήν Εύαν του,
δίχως νά ίκετεύη τούς θεούς νά τήν ζωογονήσωσιν :

Είς τάς διαπεραστικός άκτΐνας τής κροκοπέπλου ήούς,
Θά γνωρίζη αντη καλώς εκείνο δπερ άγνοεϊ τό μάρμαρον,
Πώς γίνεται τις επίορκος καί πώς προδίδει.
’Εάν νεαρός άββάς τού δέκατου ογδόου αίώνος ήδύνατο νά είσδύση μεταξύ τών
έπισκεπτών τής περίφημου Έκθέσεως τής Ζωγραφικής, είναι βέβαιος κανείς, δτι έπιστρέφων είς τόν οίκόν του, θά συνέθετεν ερωτικόν ποίημα εκ τών αμίμητων έκείνιυν,
άτινα άφθονούσιν είς τάς συλλογάς τής εποχής του.
Καί δέν θά έλησμόνει έξ άπαντος, ύμνών τήν φιλαρέσκειαν τής αύτοθαυμαζομένης,
νά προσθέση τούς έπομένους αδόκιμους στίχους :

Ό καθρέφτης που γυαλίζεσαι, ήθελα νά 3μοννα 3γώ .'

Miroir qui refletes sa grace,
Je voudrais bien etre a ta place !

αλλά καί υπό τών Χαρίτων είναι πεπροικισμένη, είς τήν νέαν δ’ αυτής
σταδιοδρομίαν ή «Ποικίλη Στοά» ευτυχεί νά συγκαταλέξη μεταξύ τών
έκλεκτών συνεργατίδων της τό διαπρεπές όνομα τής φιλελληνικωτάτης

Ατηγορουςι γενικώς τους ’Άγγλους δτι
εξ υπεροψίας παραμελοϋσι την σπουδήν
τών ξένων γλωσσών, άρχάΐον δε λόγιον
διδάσκει δτι ή έξαίρεσις αντί νά προσβάλλη τουναν
τίον έπικυροϊ τον κανόνα.
Ή δεσποινίς Cottrell, διά της συμπαθούς φυσιο
γνωμίας της οποίας κοσμείται ή «Ποικίλη Στοά»
αποτελεί τοιαύτην ευτυχή έξαίρεσιν. Ου μόνον αγαπά
και καλλιεργεί επιτυχώς τά γαλλικά γράμματα,
άλλ’ επιδίδεται επί πλέον είς την σπουδήν τής λατι
νικής en fonction dzi francais, ώς λέγουσιν οί
Γάλλοι, καλώς γινώσκουσα δτι ανευ τής γνώσεως
τής γλώσσης τών 'Ρωμαίων είναι αδύνατον και είς αυτούς τούς Γάλλους
νά χειρίζωνται έπισταμένως τήν γλώσσαν των.
Εύφροσύνως είς τον παρόντα τόμον δημοσιεύομεν έν έμμέτρω γαλ
λική μεταφράσει υπό τής ευγενοϋς δεσποινίδος φιλοτεχνηθείση, τήν χαριεστάτην έλεγείαν του Κατούλλου επί τώ θανάτω τοΰ στρουθιού τής
Λεσβίας, έλεγείαν, ήτις πάντοτε θά θαυ μάζηται ώς πρότυπον χάριτος,
λεπτότητος καί καλαισθησίας, ΐνα δε οί άναγνώσται, οί ίκανώς περί
τήν λατινικήν έντριβεΐς, δυνηθώσι νά κρίνωσι περί τής ακρίβειας τής
μεταφράσεως προτάσσομεν ταντης τό πρωτότυπον κείμενον.
Σπανίως γεννώνται έν ταΐς κοινωνίαις αί υπάρξεις, αΐτινες καθί
στανται εν υπεροχή τινι κοσμήματα αυτών περικαλλή. Τοιαύτη έπίγαρις
ύπαρξις ή δεσποινίς Κοττρέλ, μέ τά ζηλευτά τών καλαισθητικών αισθη
μάτων καί τής ανατροφής της δώρα, είναι αληθής καί ένθερμος λάτρις
τών γραμμάτων, παντός ωραίου, από τής περατώσεως τών εγκυκλίων
αυτής σπουδών, άναδειχθεΐσα μία τών αρίστων μεταξύ τών ομηλίκων της
καί καταστάσα μέ τήν καλλιτεχνικήν καί έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν
αυτής τό άντικείμενον τής λατρείας καί τής έκτιμήσεως όλων δσοι την
έγνιόρισαν. Μία υπέροχος κόρη, ής τήν άβράν χάριν καί τό λεπτόν πνεύμα
πλαισιοι εξαιρετική διάπλασις, ευγένεια ιδεών καί γοητεία ήθους, ώς επι
μαρτυρεί ή είκών αυτής, ή Μαρία Κοττρέλ, ού μόνον υπό τών Μουσών,

νεάνιδος, είς ήν ή Φύσις σννεδύασε τόσον έναρμονίως σεμνήν καλλονήν
μετ’ έξοχων χαρισμάτων τής καρδίας, καί μετά πολλής χαράς νά γνωρίση
διά τών σελίδων αυτής είς τον πνευματικόν κόσμον τοΰ ήμετέρου ’Έθνους.
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Pauvre victime infortunee
Qui meritais un meilleur sort,
A ta Lesbie abandonnee
Quel chagrin a cause ta mort !

LVCTVS IN MCRTE PASSERIS
Lugete, o Veneres, Cupidinesque,

Et quantum est hominum venustiorum.
Passer mortuus est meae puellce,
Passer, deli cue meae puellae,
Ouem plus ilia oculis suis amabat.
Nam mellitus erat, suamque norat,
Ipsam tarn bene quam puella matrem :
Nec sese a gremio illius movebat,
Sed circumsiliens modo hue modo illuc,
Ad solam dominant usque pipilabat.
Oui nunc it per iter tenebricosum
Illuc, unde negant redire quemquam.
At vobis male sit, malae ten ebrae
Orci, quae omnia bell a devoratis :
Tam helium milii passerem abstulistis.
O factum male! o miselle passer !
Tua nunc opera me® puelke
Flendo turgiduli rubent ocelli.

SDR LA MCRT DV MOINEAU DE LESB1E
Pleurez, pleurez., Amours et («races

Et vous tons aimables am ants :
Ils ont pris fin les jours fugaces
D’un tendre oisel aux jeux charmants.

Ce passereau ch er a Lcsbie
Et qu’elle aimait plus que ses yeux,
Auquel mon c<eur portait envie,
Est parti pour les sombres lieux !

Ou’il connaissait bien sa maitresse
Ce moineau tendre et semillant:
D’une graciense caresse
Il la couvrait a tout moment !
Et, sautillant tout autour d’elle.
Sans trop s'eloign er de son sein,
Il reven ait, toujours fidele.
La saluer d’tin cri lutin.

Il erre sur les rives sombres
D’ou personne helas ! ne revient.
Malheur a tes fatales ombres,
Orcus, jaloux du beau, du bien !

Les yeux gonfles de mon amie
Sont tout humides et battus,
Je juge du prix de ta vie
Par les pleurs qu'on a repandus!
Miss May COTTRELL

Si To παρελθόν καί τό μέλλον μένουσι πρό τών δφθαλμών μας κεκαλυμμένα. Τό
μέν φέρει τόν πέπλον τής χήρας, τό δέ τόν τής παρθένου.
Ή Πατρίς διά τά Έθνη είναι δ,τι ή ζωή διά τόν άνθρωπον.
sit Είς τόν κόσμον τά μόνα πράγματα, τά δποϊα δέν ανακτώνται, δταν τις τά
χάση, είναι ή άθφότης, ή τιμή καί & χρόνος.
& "Οταν ή λύπη σιωπφ καί λόγια δέν εύρίσκη, κρυφομιλει μέ τήν καρδιά καί νά
σχισθή τής λέγει. .. .
Αί ’Επαναστάσεις δίδουν τάς μεγαλοφυΐας. — Άπό ένα σάλον, δπως και άπό
μίαν θύελλαν, εξέρχονται αί ϊσχυραί διάνοιαι. Διά τήν άναγέννησιν καί άναβλάστησιν
είναι αναγκαία μία πνοή πολεμικού ανέμου, ένα φύσημα, τ’όποιον νά συγκλονήση, νά
κρημνίση καί νά καταστρέψη. Τούτων άπόδειξις αί τόσαι επαναστάσεις, αίτινες έφε
ραν είς τήν επιφάνειαν μεγάλας φυσιογνωμίας καί αϊτινες παρεσκεύασαν τό έδαφος
διάνά στηθή ή θριαμβευτική άψίς, ύπό τήν δποίαν άργότερον διήλθεν ή άνθρωπότης...
Άν ή δυστυχία σέ καταδιώκη, όπλίσθητι μέ υπερηφάνειαν.
Si "Οσον νεώτερον είναι πρόσωπόν τι, τόσον περισσότερον φωτίζεται ύπό τής
ακτινοβολίας τής ψυχής.
* Ή ζωή είναι υπολογισμός. Ευτυχής είναι εκείνος, τοΰ δποίου δ υπολογισμός
είναι αληθής.
* Ή μεγάλη καρδία δέν χωρεΐ μικρούς πόνους.
* Ή δόξα τής ανθρώπινης θελήσεως είναι νά σταματφ τις έγκαίρως πρό τής
αβύσσου.
& ’Ενυπάρχει πολλή δύναμις είς τήν τελείαν χάριν.
& Τά όνειρα είναι ή μορφίνη τής καρδίας.
* Οϋδείς δύναται νά ζήση άνευ όδύνης."Ολη μας ή ευτυχία γίνεται έπί ζημίφ τοΰ
πλησίον.
Δυνατόν νά ίδωμεν μάλλον αστέρας έν πλήρει μεσημβρίφ ή έν έλάττωμα είς
τόν χαρακτήρα μας.
& Οί ωραιότεροι έπί τής γης παράδεισοι είναι ή έργασία καί ή οικογένεια.
* Ή έπιείκεια είναι τό μύρον τής αρετής.
& Μή κάμνης τούς άλλους νά χύνουν δάκρυα : Ό θεός τά μετρφ.

* I. Α. Αρςενη : Mix. Α. Ραφαήλοβιτς “Ποικίλη Στοα„ *
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ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ
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τι τον μηνός Σεπτεμβρίου τον έτονς
1899, εάν δεν /<’ άπατά ή μνήιιη, οί διερχόμενοι
την όδδν Άδριανού — και μάλιστα τδ τμήμα
αυτής εκείνο, οπού τδ γνωστόν μακρύ μονοειδές
τοίχωμα υπομιμνήσκει τήν ώραίαν ιστορίαν
παλαιοτέρων χρόνων, — με βλέμμα συμπαθές
παρηκολούθουν έφηβόν τινα επαίτην νεανίαν στηριζόμενον έπί τίνος σεσαθρωμένης βακτηρίας και
κατακονρασμένον βαδίζοντα πρδς τδ ανω τέρμα
τον άκομψου εκείνον δρόμον.
ΕΙΛΙΝΟΝ

'Ο επαίτης εκείνος νεανίας, σχεδόν ρακένδυ
τος, έφερεν έμπροσθεν έπί τον στήθους αυτόν
κρεμάμενον έκ τον λαιμού διά στενής δερμάτινης
λωρίδος μικρόν τι χειροκίνητον μουσικόν όργανον, τον οποίου θετών εις περιστροφικήν κίνησιν
τήν λαβίδα έπαιζεν άνεν σαφώς (ορισμένου ρυθμού μουσικόν τι τεμάχιον, τό όποιον προσεπάθει νά συνοδεϋη διά τής παθητικής τον φωνής
αδων ασμά τι τής έμπνεύσεώς του άναμφιβόλως.
Αί παθητικοί στροφαί καί οί πλήρεις ψυχικού άλγους στίχοι τον
άσματός του προεκάλουν τών διαβατών όχι μόνον τήν προσφοράν βοη
θήματος διά τής παροχής μικρών τινων νομισμάτων, αλλά καί ζωηράν
—ζωηροτάτην τήν άδολον συμπάθειαν.
'Ο έφηβος εκείνος νεανίας, ό κατ’ ανάγκην έπαίτης, ήτο αόμματος
ζητιάνος, ήτο έφηβος τυφλός.........................................................................
*

Jt’o έτη περίπου
είχον παρέλθΐ], άφ οτον ανθρώπινη τις ακατανόη
τος άλληλοσύγκρουσις, πολεμική θύελλα, είχε παρασύρει παν τό προστυ-
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χόν έπί τον ευφόρου εδάφους τής Θεσσαλίας και τοϋ ’Ιερού Τεμένους
τής Ηπείρου καί είχε προσάψη το όνειδος επί τον μετώπου τοΰ ’Έλλη
νας πολίτου, καί έ'κτοτε λείψανον τής μυστηριώδους ακόμη εκείνης ανε
μοζάλης, έρείπιον τής άποτροπαίον εκείνης ανθρώπινης διαμάχης, περιεπλανατο άνά τάς οδούς τών ’Αθηνών ό επαίτης αυτός νεανίας, περιάγων
τό μουσικόν χειροκίνητον αυτόν όργανον καί συλλέγων διά τής ελεημο
σύνης τά ψυχία τής ζωής.
Μόνος γόνος λίαν ευκατάστατου εξ ’Ηπείρου οικογένειας άμα τώ
κινδύνω τής Πανελληνίου ΤΙατρίδος, κατά τό άπαίσιον έτος 1897, έδραμεν ώς εθελοντής στρατιώτης τής ’Ιδέας εις τά πεδία τών μαχών, όπως
διεκδίκηση δι’ έκάστης ρανίδας τοΰ αίματος αυτόν μέτρον προς μέτρον
τήν πατρώαν γήν.
Τό πεπρωμένου ήδίκησεν αυτόν καί κατά τήν μάχην τών «Πέντε
πηγαδίων» — τών άπεχόντων όλίγας μόνον ώρας έξ αυτής τής πρωτευούσης τής ’Ηπείρου — καθ’ ήν επί κεφαλής τον ’Ελληνικού στρατού
ήτο ό τετιμημένος στρατιώτης Κουμουνδοϋρος, βληθείς κατά πρόσωπον υπό θανατηφόρου σφαίρας τοΰ αδυσώπητου εχθρού άπώλεσε τήν
δρασίν του κατόπιν πλημμελούς θεραπείας.
Έπιδιτόξας μετά τό πέρας τού πολέμου, δπως έπιστρέψη είς τήν
ιδιαιτέραν του πατρίδα καί υπό τήν πατρικήν του στέγην διέλθη τάς
υπολοίπους ταλαιπώρους ώς εκ τής τυφλώσεώς του ημέρας τής ζωής
του, μετ’ άφατου λύπης έπληροφορήθη δτι οί γονείς του θεωρηθέντες
ύποπτοι υπό τών Τουρκικών ’Αρχών συνελήφθησαν ώς στασιασταί καί
φυλακισθέντες κατόπιν άπανθρώπων βασανιστήρίοιν έξεμέτρησαν τό ζήν,
αφού πρότερον άπασα ή κινητή καί ακίνητος περιουσία των έδημεύθη.
Αέν άπέμενεν οΰτω είς τον δυστυχή νέον παρά μόνον ώς κατοι
κία αί άγυιαΐ τών Αθηνών καί τροφή τά απολειπόμενα ψυχία τής
τραπέζης ενός έκαστου ήμών, τραπέζης, τής οποίας τά έδ.έσματα αυτός
προ παντός καί οι υπέρ ΤΙατρίδος ανέκαθεν δμοιοί του άγωνισάμενοι
μάς έδωσαν τά μέσα πλουσιπαρόχως νά παραθέτωμεν.
Μέ τοιούτον λοιπόν παρελθόν, μέ τοιαύτας ψυχικός καί σωματικός
δοκιμασίας ό συμπαθής επαίτης έπλανάτο τήν ή μέραν εκείνην, καθ’ ήν
συνηντώμεν αυτόν είς τήν οδόν ’ Αδριανοΰ. Αικαίως φωνή καί όργανον
αύτοΰ έσκόρπιζον ψυχικά ρίγη καί άλγος βαθύ διηυλάκου τάς φαιδράς
ήχους τού μέρους εκείνου. J«i τους διαβάτας ό επαίτης νεανίας προήρχετο έκ τού αγνώστου, άγνωστος τελείως είς αυτούς. Οί παλμοί δμως
τής φωνής τον ένέκρυπτον τοιαύτας ψυχικός δονήσεις, τό μουσικόν του
όργανον έξεδήλου τοσούτον περιλύπως τό θανάσιμου ρίγος, τό καταβιδρώσκον τήν ψυχήν του, όίστε ούχί αδικαιολογήτους οί διαβάται διέκοπτον
τό βήμά των. δπως έλεήσιοσι τον νεανίαν. Μικρός τις ήδη θόρυβος ήρχισε
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νά έπακολουθή έκ τοϋ ανοίγματος τών παραθύρων τών πέριξ οικιών
καί έπί πλέον νά διακόπτη τήν ήρεμίαν τοΰ δειλινού εκείνου. Είς τά
παράθυρα σιγά - σιγά άνεφαίνοντο μικρά κεφαλάκια χαριτωμένων δε
σποινίδων, τάς όποιας εΐλκυεν εκεί, ώς τό φώς τάς πεταλούδας, τό ασμα

τοΰ πόνου..........τό τραγούδι τοϋ ζητιάνου.
ΓΙρό ολίγου σχεδόν είχε δύση ό παμφαής άστήρ τού Φοίβου καί
ένόμιζέ τις δτι τό ύπολειφθέν λυκόφως έκ τής καθ’ δλην τήν ήμέραν
φωτοβολήσεως τού ήλιου δέν άπέμενε παρά μόνον, δπως βαθύτερου διαισθανθή τις τό μελάγχολον τοϋ φθινοπώρου καί υπό τής ρέμβης ή φαντα
σία του φερομένη δυνηθή νά διείσδυση είς τήν ήδύτητα τοϋ λιποψυχίσματος τής ημέρας έκείνης. Τά έσωθεν τοϋ
περιβόλου τον έκεΐ που τοιχώματος πανύ
ψηλα δένδρα φυλλορροοϋντα προσέθετον
διά τοϋ παραγομένου ψιθύρου έκ τοϋ φυλλορροήματος καί τής προστριβής τών φύλ
λων έπί τοϋ πλακοστρώτου πεζοδρομίου
καί τής έκ τούτων έντυπώσεως τού φθο
ροποιού τής φύσεως ποιάν τινα ακόμη
μελαγχολίαν είς τό δλον περιβάλλον, τό
οποίον διέτρεχον ήδη τά πρώτα ψυχικά
ρίγη τοϋ φθινοπώρου, τά έπιζητοϋντα τρό
πον τινά νέας ψυχικός δονήσεις καί νέας
άορίστους καί φευγαλέας ήδονάς. Ή κατακλείς τοΰ μελαγχόλου τής εσπέρας έκείνης,
ή ριγηλή φωνή καί τό αδόμενον ασμα τοϋ
έπαίτου νεανίου ήτο, ή διακόπτουσα τήν
γαλήνην τοΰ μέρους έκείνου.
Τά κατακλύζοντα τούς κλώνας τών
πλησίον πανυψήλων δένδρων πτηνά τού’
ουρανού, τά καταφεύγοντα μετά τήν δύσιν
τοΰ ήλιου υπό τά φυλλώματα τών δένδρων,
δπως άναπαυθώσιν έκ τοϋ καμάτου τής
ήμέρας, διά τής φλυαρίας των δέν έμαρτυρολόγουν άλλο τι παρά μόνον δτι ό
κάτωθι των διερχόμενος κατάκοπος έπαίτης έδικαιοΰτο πλέον παντός άλλου προστάτιδος χειρός.
Αιάφορα μικρά χάλκινα καί νικέλινα
νομίσματα έρρίπτοντο μέ πονετικόν βλέμμα
είς τον έπί τού χειροκινήτου οργανέτου
*
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τεθειμένου μικρόν διάκον καί ό εκ της προστριβής παραγόμενος ψόφος
αντί παρηγοριάς τόν ψυχικόν πόνον αυτού βαθύτατα έπηύξανε. Διότι
ήτο ζητιάνος ό τυφλός ούχι έξ επαγγέλματος, άλλ’ έξ ανάγκης. ’Έκα
στον προσφερόμενον κερμάτων ητο λάκτισμα κατά της εμφύτου εις
αυτόν έκ πατρογονικής κληρονομιάς ύπερηφανίας, και έκ τής έξαναστάσεως
τής φιλοτιμίας του ψυχικός άγων φοβερός διεγράφετο έν τώ προσώπω
αυτού Έκ φύσεως εύγενής και εύπαίδευτος έπλανατο ήδη και έτεινεν ίκέτιδα
χεΐρα χάριν μιας λευκής καί άσπιλου ιδέας.... τής ’Ιδέας τής Πατρίδος.
3Ασμα καί όργανον ώς έκ τής έπερχομένης νυκτός διεκόπτοντο ήδη
καί ή τελευταία άπήχησις τοϋ άσματος δέν εΐχεν άκόμη χαθή, όπόταν
τήν έντελώς κυριαρχούσαν έκεΐ ήρέμησιν διέκοπτεν, έκ τίνος παραθύρου
πλησίον κείμενης οικίας άποτεινομένη, δειλή παρακλητικέ] φωνή νεάνιδός τίνος, τεινούσης χεΐρα πρός τόν έπαίτην νεανίαν μετά εικοσάλεπτου
νικέλινου νομίσματος καί ζητούσης παρ’ αυτού, όπως έπαναλάβη τό
ασμά του. ' Ο έπαίτης νεανίας, άμα τώ άκούσματι τής εύσπλάγχνου αυτής
παρακλήσεως, άποκαλυφθείς έπανέλαβε μετά βαθύτατης συγκινήσεως
τό τραγούδι του.
Καί ή αιτία αύτη ήτο ν’ άκουσθώσιν έκ νέου τήν εσπέραν έκείνην,
διά τελευταίαν φοράν, αί πλήρεις καρδιοβόρου άλγους στροφαί τού πέν
θιμου άσματος τού τυφλού έκείνου νέου.
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Ήμέραι και ήμέραι παρήρχοντο πλέον καί καθ’ έκάστην εσπέραν καί
κατά τήν αυτήν σχεδόν ώραν εις τό αυτό μέρος πάντοτε ήκούετο τό
αυτό πένθιμον ασμα τού διερχομένου έπαίτου τυφλού νεανίου.
’Οξυδερκής τις παρατηρητής θά έπρόσεχεν δτι ό έπαίτης, δ ψάλτης
τού πόνου, τό ασμά του τό πένθιμον περισσότερον, ή εις άλλο τι μέρος,
παρέτεινε κάτωθι τού παραθύρου έκείνου, άπό τού όποιου τό φθινοπω
ρινό έκεΐνο δειλινό τού Σεπτεμβρίου παρακλητικούς τώ έζητήθη ή έπανάληψις τού πένθιμου άσματός του. Καί, έάν τό βλέμμα τού παρατηρητού ήτο άκόμη περίεργον, θά άντελαμβάνετο δτι τήν αυτήν ώραν καί
κα& έκάστην πάντοτε όπισθεν τών ύελοπινάκων τού παραθύρου, μεταξύ
αυτών καί τών έκ τού ύψους τού παραθύρου άναρριπτομενών παραπε
τασμάτων, έκρύπτετο μετ’ ένδομύχου ψυχικής ταραχής καί ανυπομονη
σίας ή κόρη έκείνη, ή οποία τόσον περιπαθώς είχε παρακαλέση τόν τυφλόν
έπαίτην νά έπαναλάβη τήν πένθιμον ωδήν του.ΊΙ παρατήρησές μας αύτη
θά μας έκαμνεν ϊσως νά πιστεύσωμεν δτι μεταξύ τού τυφλού έπαίτου
καί τής νέας έκείνης εΐχεν άναπτυχθή σφοδρά τις συμπάθεια, σύμβολου
ίσως άσφαλές μεγάλου τίνος έρωτος, άλλ’ ή κοινωνική άβυσσος, ή χωρί-

104

105

Ποικίλη

Στοά

ζουσα αυτούς άπ' άλλήλων, καί αί περί της νέας νεωστί ληφθεϊσαι πληροφορίαι μας την ύπόθεσίν μας ταντην ίσως ώς πρός την κόρην τουλά
χιστον δέν θά έπιβεβαιώσωσιν.
Ή νεάνις κοσμούμενη υπό χαρακτηριστικών, έμφαινόντων άγαθότητα
ψυχής άπαράμιλλον καί ευφυΐαν ούχί μετρίαν, ήτο κόρη οικογένειας τής
μέσης λεγομένης κοινωνικής τάξεως — έκ τής τάξεως εκείνης, έκ τής
οποίας πάντοτε ώς έπί τό πλεΐστον βλαστάνει παν τό μέγα καί υψηλόν—
καί τής οποίας ή πατρική περιουσία δέν ήτο καί τόσον ευκαταφρόνητος.
Άτυχήσασα όμως δυστυχώς εις τόν έρωτά της, ώς άγαπήσασα νέον
τινά άνήκοντα είς τήν ψευδοαριστοκρατίαν μας, ό όποιος, άφοΰ πρώ
τον τής ύπεδαύλισε τήν ίεράν έκείνην φλόγα, ή οποία θά διαπνέη τήν
άνθρωπότητα, τήν ύφήλιον, τό’'Απειρον, έφ όσον ύλη καί πνεύμα άδιαχώριστα θά διαμένωσι καί έφ’ όσον νλη άνευ ψυχής καί πνεύμα άνευ
ύλης δέν θά δύνανται νά νοηθώσιν,—άφοϋ πρώτον, λέγω, τής ύπεδαύ
λισε τόν έρωτα, τόν όποιον τής ένέπνευσε, μετά ταΰτα λησμονήσας αυτήν
ένυμφεύετο άλλην πλουσιωτέραν της κατά τήν προίκα, άλλ’ όχι καί κατά
τά ψυχικά χαρίσματα καί τήν μόρφωσιν.
Άπό τότε ή άτυχήσασα κόρη κατελήφθη υπό συνεχούς μελαγχολίας καί
άποκαρδιωθεΐσα ένανονρίζετο μόνον καί μόνον άπό τούς στόνους τών
έπί τής γής δυστυχών υπάρξεων.
’Ελεούσα τους πτωχούς διά χρημάτων καί ψυχικής καλωσύνης ένόμιζέ τις αυτήν ώς άγγελον άποδράντα έκ τοΰ ουρανού καί καταφυγόντα
ένταύθα, όπως έλεή μόνον καί παραμυθή τους ταλαιπώρους.
Τό πένθιμον άσμα τοΰ δυστυχούς τυφλού μόνον έκείνη ήδύνατο νά αίσθανθή καί ό άντίλαλος αύτοΰ παλαιάς ευτυχείς άναμνήσεις
άκουσίως έκαμνε στήν καρδίαν της νά ξυπνούν. ' 0 λόγος ούτος παρέ
συρε τήν κόρην καθ’ έκάστην εσπέραν μέχχμ τοΰ παραθύρου της, όπως
περισσότερον δύναται ν’ άπορροφα όλην τήν ψυχικήν άλγηδόνα τοΰ
κακότυχου τυφλού ...............................................................................................
Τούτο έξηκολούθησεν έπί μακράν, έπί
καιρόν πολύν, έπί
τρεις καί πλέον μήνας
μέ τήν προσθήκην ό
μως ότι ήδη ό τυφλός
έκτος τού μοναδικού
του πένθιμου άσμα
τος καί έτερό)1 τι κα
τόπιν κάτωθεν ώς έπί
τό πλεΐστον τού παρα-

θύρου τής κόρης έκείνης εψαλλεν .... Άσμα όμως τούτο άγάπης
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καί λατρείας.........................................................................................................
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Τό φθινόπωρον ήδη είχε παρέλθη καί χειμών βαρύτατος είχεν
ένσκήψη, ό ψυχρός βορράς τοΰ οποίου φαίνεται ότι είχε παρασύρη
καί τό άσμα τοΰ πλάνητος τυφλού. Διότι άπό τά τέλη τοΰ Δεκεμ
βρίου καί πέραν ή παθητική φωνή καί οί ήχοι τού χειροκινήτου
όργάνου αύτοΰ δέν ήκούσθησαν πλέον είς τό μέρος έκεΐνο τής
όδοΰ Άδριανοΰ..........................................................................................
Καί αδίκως ή κόρη έκείνη μέ άναπαλλόμενα ύπό βίαιων παλα
μών στήθη περιέμενε καθ’ έκάστην έσπέραν όπισθεν τών παραθύ
ρων αυτής, όπως Ιδη διερχόμενον τόν τυφλόν τραγουδιστήν καί
άκούση τάς στροφάς τοΰ πένθιμου καί έρωτικον άσματός του . .
Ό έφηβος έπαίτης, ό τυφλός ψάλτης τής οδύνης, δέν άνεφάνη πλέον..................................................................................................
Καί φθινόπωρον καί χειμών είχον παρέλθη καί ή τοΰ έαρος έποχή,
ή τών ρόδων καί τών έρώτων υμνήτρια, είς τήν ψυχήν τής νεαράς μας
παρθένου ένέπνεε τό υψηλόν καί ώραΐον, τό σεμνόν καί άγιον τοΰ νά
διέρχηται τάς περισσοτέρας ώρας τών ημερών της παρά τάς κλίνας τών
δυστυχών άποκλήρων τής τύχης, τών νοσηλευομένων είς τά διάφορα
ένταϋθα νοσοκομεία, τών μή έχόντων τινά νά τούς περιθάλψη και
άγνοούντων τό φίλτρον τής νοσηλείας έν τώ μέσω προσφιλούς οικογένειας.
Αισθηματικώνερον καί μάλλον ενλογημένον έργον έκείνου, καθ’ ό
παρθένος νοσηλεύει καί παραμυθεϊ άπέλπιδας άνιάτους, μαύρης ειμαρμέ
νης θύματα, ή άνθρωπότης δέν έχει νά έπιδείξη. Είναι πράξις, μέ τό
άσπιλον τής όποιας μόνον τό ύπό τών έκκλησιαστικών πατέρων ύμνηθέν
Παρθένον καί Άμωμον τής Θεομήτορος Μαρίας δύναται νά παραβληθή.
Τοιαύτη παρθένος δικαιούται νά άννψοϋται έν τή συνειδήσει ημών καί
τό βάθρου αυτής νά τίθεται ύψηλότερον τού τής Παρθένου ’ Αθηνάς καί
νά περιβάλλεται διά τοιαύτης λατρείας, ένώπιον τής οποίας καί αυτή ή
άνέκαθεν προσφερομένη λατρεία πρός τήν θεομήτορα Παρθένον Μαριάμ
rd
....................................................................
................................
Έκπληρούσα οΰτω τόν άπαραμίλλως θεάρεστου τούτον σκοπόν της
ή νεαρά μας κόρη, συχνά μετέβαινεν είς τά νοσοκομεία εκείνα, τά όποια
περικλείουσι καί τούς περισσοτέρους αποκλήρους. Εισερχόμενη όμως μια
τών ημερών είς τό παράρτημα τοΰ νοσοκομείου ό «Ευαγγελισμός*, τό έπιλεγύμενον «Άγιος Στέφανος*, όπου μακράν τού κυρίου κτιρίου καί είς
τό βάθος τού περιβόλου ενδιαιτώνται οί ηθισιώντες, έστη είς τό έπακρου

«**♦**■******«**********<*******
κατάπληκτος καί παλμοί σφοδροί έκυρίευσαν αυτήν εις τό άκουσμά
άτονου φωνής, προσπαθούσης νά μέλψη τό πένθιμον εκείνο άσμα, τό
όποιον έψαλλε προ μηνών τινων διερχόμενος κάτωθεν τών παραθύρων
της ο άμοιρος τυφλός. Ή φωνή αντοϋ σχεδόν κλαυθμηρά, ώσει νεκρώ
σιμος άκολονθία, είχε κατά πολύ άλλοιωθή καί ένόμιζέ τις αυτήν ώσεί
έξερχομένην άπό τά έγκατα τής γής, έκ του περιβάλλοντος ενός άλλου
κόσμου, έκ τού βάθους ενός φρικώδους τάφου. Πλησιάσασα άκροποδητί
ή κύρη πρός τήν θύραν τον δωματίου εκείνον, άπό τον οποίου έβγαινεν
ή άσθενής φωνή, ήκουσε μετά συντριβής εις τό τέρμα τον άσματός τον
νά προσθέτη ήδη ό τραγουδιστής :

γόνησαν αυτόν άνελπίστως. Καί στρέψας τά ύελιόδη καί ένδάκρυα βλέμ
ματά του πρός τήν άνωθεν αυτού ίσταμένην κόρην προσεπάθησε
άνασηκωθή πρός στιγμήν καταβάλλων τάς τελευταίας του χανομένας

Ποιας παρθένον ή ψνχή θά με οώοη
καί θά διώξι; τον θανάτου τό φάσμα
τήν ψνχήν μον ποτίξονοα μ άσμα
τής ζωής, τής χαράς καί ελπίδος ;

ΣΠΑΡΑΓΜΟΥ

καί μετά τινα μικράν διακοπήν νά έξακολουθή:

μετά τό τέλος του όποιον σιγή άπόλυτος επεκράτησεν έν τώ δωματίρε
καί θανάσιμος ρόγχος μόνον έκ του στήθους 'τον αδοντος νά έξέρχηται ήκονετο.
Ή κόρη άναλαβονσα δυνάμεις καί προσπαθήσασα νά κατασιγάση
τούς θανάσιμους παλμούς, οί όποιοι τήν εΐχον κνριεύση, έπροχώρησεν εις
τήν είσοδον τού δωματίου, όπόθεν μετά δειλίας ρίψασα τό βλέμμα της
έντός αυτού είδε νά έξελίσσεται προ αυτής φρικώδης καί τρομερά σκηνή.
’ Επί κλίνης κατέκειτο ημιθανής, ένδακρυς καί κατάμονος καί έντε
λώς ήλλοιωμένος, μέ τήν όψιν ώχράν ώς σουδάριον, μέ τό χρώμα τού
θανάτου, ό δυστυχής εκείνος τυφλός, ό έπαίτης νεανίας, ό διερχόμενος
άλλοτε κάτωθεν τών παραθύρων της καί ψαλμωδών τά πένθιμα ιίσματά
του. ’Έβλεπεν όμως τούτον, ενώ έγνώριζεν αυτόν τελείως τυφλόν, έχοντα
ήδη^υγιεΐς τούς όη θαλμούς.
Θεϊκή έμπνευσις έφώτισε καί ένεθάρρυνε τήν κόρην, ήτις προχωρήσασα πρός τήν κλίνην τού ασθενούς ε'στη άνωθεν αυτού καί τείνασα
τήν χεΐρα σχεδόν ένδακρυς προσέθηκε: — Πόσον τό πένθιμον σου
τραγούδι άλλοτε τήν άκοήν μου ένανούριζε καί τήν ψυχήν μου
έδονούσε. —ήμερον, άκόμη περισσότερον, μέ κατασυντρίβει. ΙΙώς
ευρίσκεσαι ενταύθα; — καί ή φωνή της σχεδόν έσβυσε ....
Εις τό άκουσμα τής μελιρρύτου έκείνης λαλιάς κύμα αίματος τό
πρόσωπον τού ημιθανούς έπορφύρωσε καί ένόμιζέ τις δτι κεκρυμμένοι κρουνοί νέας ζωής τά στήθη του έπλημμύρησαν καί άνεζωο-

ΣΤΙΓΜΑ!

'Η παρθένος εκείνη θά ελθη ;
Εΐν’ αργά, ήδη έχω παρέλθη.’

δυνάμεις, όπως εύχαριστήση καί άπαντήση εις έκείνην, τήν όποιαν εΐχεν
αναγνωρίσει έκ τής φωνής, ώς τήν νέαν τής οδού ’Αδριανοΰ.
‘Ο άδιάκοπος όμως βήξ, όστις τού διέκοπτεν έκάστην λέξιν, καί ή
μεγάλη κατάπτωσις τών σωματικών του δυνάμεων ή έπί πλέον έκ τής
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φόρων συμπατριωτών του κατώρθωσε νά είσαχθή είς τό νοσοκομειον
ό « Ευαγγελισμός*, δπου παρατηρηθείς ημέραν τινά υπό διάσημου τίνος
ξένου δφθαλμολόγου ίατροϋ, έπισκεφθέντος τό αγαθοεργόν τοΰτο ίδρυμα,

ΟΡΦΕΥΣ

συγκινήσεως τής ξαφνικής έμφανίσεως τής κόρης, δεν τον έπέτρεψαν νά
ύμιλήση και χύσας δάκρυ έπανέπεσεν έπί τής κλίνης τον τελείως
έξηντλημένος.
Ή κόρη τότε ώσει υπό μεγαλουργόν τίνος δυνάμεως έμψυχωθεΐσα
προ τής έξελισσομένης ενώπιον της φοβέρας τραγφδίας παρεΐδε και
αυτόν τον κίνδυνον τοϋ μιάσματος εκ τής ολέθριας άσθενείας και πληοιάσασα ετι μάλλον τον ασθενή έπί τής κλίνης έκάθισε και διά παρα
μυθητικών, μεστών θερμής στοργής λόγων, προσεπάθησεν αυτόν νά
παρηγόρηση.
Ί1 κατατρώγουσα δμως τά σπλάγχνα τοΰ ασθενούς απαίσια ασθένεια
φαίνεται δτι τήν ημέραν εκείνην μή εΰρίσκουσα άλλο τι νά καταφάγη,
αυτήν ταύτην τήν ψυχήν του ήρέσκετο νά κατασυντρίδη, δπως δυνηθή
νά έπιφέρη τον τελικόν αυτής θανατηφόρου σκοπόν. Έν τοΰτοις ό ασθε
νής, ώσει υπό τής καλωσύνης τής είσελθούσης κόρης ν’ άνελάμδανε δυνά
μεις, έζήτησε και πάλιν ν άνεγερθή και νά δώση εξηγήσεις είς τάς επα
νειλημμένος και επιμόνους ερωτήσεις τής κόρης, ήτις έζήτει νά μάθη
πώς από τυφλός κατέκειτο ήδη φθισιών, άλλά καί υγιής τους δφθαλμούς.
Αλλά καί πάλιν αί σωματικοί του δυνάμεις μόλις τον παρείχαν ζωήν είς
τήν τελευταίαν του έξομολόγησιν. Καί τότε ό παρακολουθών τήν νεαρόν
μας καί μοναδικήν τοϋ ασθενούς έπισκέπτριαν νοσοκόμος παρέστη προ
μεγαλουργού νψίστης τραγικότητος σκηνής. Ή κόρη εκείνη ή ευγενής
καί προσήγορος, ή λεπτή καί ωραία έκλινε τό παρθενικόν της σώμα καί
τείνασα τους βραχίονάς της περιέλαδεν εντός αυτών τό σκελετώδες σώμα
τοϋ ασθενούς, δπως ήμπορέση οΰτος και διηγηθή υποβασταζόμενος τάς
φρικώδεις ημέρας, τάς όποιας διήλθεν, άφδ δτου τό ασμά του τό πένθι
μου δέν ήκούσθη πλέον είς τήν οδόν ’Αδριανοΰ.
Καί ήδυνήθη τότε ή κόρη νά μάθη σνγκρατοΰσα διά τής βίας τά δάκρυα
της πώς ό ατυχής οΰτος νέος μή δυνάμενος νά συλλέγη καθ' έκάστην τά
προς τό ζήν διά τοΰ Άσματός
του, καί τής κατά συνέπειαν
κακής διαίτης του, ήσθένησε, καί πώς, επειδή ήδυνάτει νά νοσηλευθή καλώς
ελλείψει τών μέσων, ή άσθένειά του εΰρεν έδαφος γόνι
μον, τό όποιον γονιμώτερον
ακόμη καθίστων αί ση οδραί
αυτοί’ ψυχικοί στενοχωρίαι
καί συγκινήσεις. ’ Οτι ελεη
θείς τέλος πάντων υπό δια-
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καί νποστάς υπ αΰτοΰ πολυώδυνου εγχείρησιν είς τους οφθαλμούς ίάθη
τελείως κατόπιν αρκετών βασανισμένων ημερών. Καί δτι, ενώ ή ελπίς
καί ή χαρά έδασίλευον ήδη είς τήν καρδιάν τον ώς έκ τής θεραπείας
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τών οφθαλμών του, αίφνης εν τή εξαντλήσει του άνεφάνη ό φοβερός
βήξ τής επικατάρατου φθίσεως, δστις καί έφερεν αυτόν είς τό παράρτημα
τον «Εύγγελισμοϋ».......................................................................................
’Ιστορία, ώς παρατηρεί δ αναγνώστης, δσω απλή, τοσοντφ καί στυγνή.
Ιστορία ενός πτωχού αόμματου, ενός νέοιι φθισικοΰ................................
Και περατώσας τήν πολύπαθη ταύτην ιστορίαν του ό φθισικός νεα
νίας έτεινε τάς χεϊράς του είς τό κενόν, ώς νά ήθελε νά συλλαβή τήν διαφεύγουσαν αυτόν ύστάτην του πνοήν.
Ή νεανις ώσε'ι καθηλωθεΐσα έν τή
κλίνη τοΰ ασθενούς έκ τής οδύνης,
τής προξενηθείσης είς αυτήν ύπό τής
τραγικής έξελίξεως τής τοΰ ασθενούς
ιστορίας, παρέλειψεν, δπως τούτον άποθέση καί πάλιν είς τήν κλίνην τον, καί
οΰτω πως ύποβαστάζουσα αυτόν με
ταξύ τών βραχιόνων της δεν ήδυνήθη
ν αποφυγή άπό τοΰ νά ρεύσωσιν επί
τών παρειών, επί τοΰ μετώπου τον
ασθενούς τα κατακλνζοντα τους οφθαλ
μούς της θερμά καί μεστά πικρίας
δάκρυα. Δάκρυα αγνά καί άμόλυντα
ώς άπορρέοντα άπό τό παρθένον αυτής.
’Έν δάκρυ ενίοτε φέρει τόν θάνα
τον, καί εν πάλιν τοιοϋτον σταματά τόν
άνθρωπον πρό τοΰ χείλους τοΰ τάφον.
Καί τά δάκρυα εκείνης τής νεα
-Η- Η ΔΙΑ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ·&■
ρός μας παρθένου συνεκράτησαν πρός
στιγμήν τόν ασθενή μας νεανίαν είς τήν ζωήν — καί θά έκράτονν αυτόν
διά παντός είς αυτήν, εάν δέν ήτο πλέον παρά αργά—δπως έλθη είς φώς
έκτος τής οδυνηρός ιστορίας του καί έτερόν τι, δσω έκείνη φρικώδης,
τοσούτω τούτο ώραΐον καί ύψηλόν................................................................
Ό φθισιών νέος ήμικεκλιμένος έπί τών βραχιόνων τής κόρης καί
άναπνέων μέ ασθματικήν πνοήν άπό τό περιβάλλον εκείνης έφαίνετο δτι
έπανήρχετο έν τή ζωή, καί τήν στιγμήν, καθ ήν τάς παρειάς του έπυράκτωσαν τά δάκρυα τής παρθένου, θά έπίστευέ τις δτι ό θάνατος έδειλίασε
προ τοΰ συμπλέγματος έκείνου, τοΰ νέου καί τής κόρης, και άπεφάσισε
ν άφήση τόν ασθενή είς τήν ζωήν. ΔΙαταία δμως ελπίς. 4έ)' έπέτρεψεν
είς τοΰτον παρά μόνον νά ζητήση ολίγα; σταγόνας ύδατος, δπως καθαρίση τήν φωνήν του καί πρόσθεση μέ θανάσιμα μεγάλα — παρατεταμένα
διαλείμματα :

»Εΰγενής κόρη, καθ’ ήν στιγμήν χωρώ πρός τόν τάφον, πρός τό ’Άγνω
στον, δέν θά μέ εμποδίσετε νά σάς φανερώσω βαθύ τι αίσθημα, διά τό
όποιον καί ύπεβλήθην είς τήν πολυώδυνοι· έγχείρησιν τών τιφθαλμών
μου, δπως δυνηθώ κατόπιν καί διά τής εργασίας μου γεφυροισω τήν
άβυσσον, ή οποία μ’ έχώριζεν άπό σάς. Δυστυχώς ή κακή μου μοίρα
δέν μ’ άφησε νά κατορθώσω νά σάς πλησιάσω καί κλινών γόνυ νά
ψάλλω τό αγνόν καί Παρθένον υμών. Δέν θά ένοήσατε ίσως τί ύπεκρύπτετο ύπό τά αδόμενα ύπ’ έμοΰ τότε έίσματα, δέν θά δυσκολευθήτε
δμως νά μάθετε τούτο, έάν τά χειρόγραφά μου εκείνα, τά όποια κρύπτω
είς τό συρτάρι τοΰ τραπεζίου έκείνου — καί τής υπέδειξε παρακείμενον
τραπέζι εντός τοΰ δωματίου του—τά όποια σάς αφιερώνω, άναγνώσητε.»
Καί είπάιν ταΰτα μέ μέλη άπεψυγμένα έκλινε τήν κεφαλήν του, ώσεί
ύπό θείας δυνάμεως ελκομένην, είς τά στήθη τ’ άμόλυντα εκείνης καί
άνυψώσας τά ημιθανή καί σχεδόν άποκρυσταλλωθέντα αύτοΰ βλέμματα
πρός τήν πάναγνου μορφήν της, — όπόσον σ’ έλάτρενσα, καλή κόρη, έψιθύρισε μεταξύ τών χειλέων τον καί έξέπνενσεν άποδώσας ψυχήν πολυπαθή καί άμωμον είς τόν Πλάστην τής γής.
Ή κόρη ήμιλιπόθυμος έλύγισε. καί ό θησαυρός τής πλούσιας της
κόμης διαφυγών τά δεσμά του έκάλυψε τό πρόσωπόν της καί ώς φωτο
στέφανος μαρτυρικός περιέβαλε τήν κεφαλήν της—τήν ραφαήλειον κεφα
λήν της—καί κλονισθεΐσα έκλινε καί είς τά χείλη τά ψυχρά τής κρατουμένης άκόμη εντός τοΰ στήθους της νέκρας κεφαλής άφήκε τόν τελευταίοι·
άσπασμόν, τόν όποιον έφαίνοντο δτι έπόθουν, έστω καί νεκρά, τά χείλη
τοΰ νέου ..............................................................................................................
’Έκτοτε ή δύσμοιρος κόρη, ή άσπιλος παρθένος, ή δώσασα τον μονα
δικόν της ερωτικόν άσπασμόν είς νεκρά χείλη, είς τά χειρόγραφα τοΰ
επαίτου νεανίου ανευρίσκει τήν παρηγοριάν, τήν ζωήν...........................

Τό Πνεύμα μιάς μεγάλης διανοίας, τής Διανοίας τοΰ Άπειρου, θά
έπεθύμουν να ένεφύσα τάς θείας
αύτοΰ έμπνεύσεις στήν πτωχήν
διάνοιάν μου, δπως δυνηθώ καί
ψάλλω τό Παρθένον ’Εκείνης.
Τό Πνεύμα τοΰ Αισχύλου, τοΰ
Σαίξπηρ, τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ
θά έθεώρει τάς ύψηλάς αύτοΰ
έμπνεύσεις εντελώς μηδαμινός,
έάν άπεπειράτο νά εξύμνηση τό
Παρθένον ’Εκείνης !.................
Τό μάγον έκεΐνο Πνεύμα, τό
*
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διέπον την Φΰσιν, αυτό και μόνον θά ήδύνατο νά ψάλλη τό Παρθένον
’Εκείνης !
Τά ρόδα άνθοϋντα υμνολογούν την Φΰσιν και ή Φύσις ψάλλει τό
Παρθένον ’Εκείνης !
Τ’ άνθη, μεθυστικά αρώματα σκορπίζοντα εκπνέουν και έκπνέοντα
ψάλλουν τό Παρθένον ’Εκείνης !
29 Ανγούστον

MIX. Α. ΡΑΦΑΗΛΟΒΙΤΣ
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εγαλως αναπτύσσει τόν έρωτα των γυναικών ή ιδέα δτι ή
καρδιά του άγαπωμένου κρύπτει κάποιον μυστήριον, κανέν
αίνιγμα, δπερ δέν δύνανται αύται νά λύσουν.
St Αί γυναίκες προτιμούν πάντοτε τούς έχοντας εύθυμον χαρακτήρα, οί δποΐοι γελούν διά τάς μικροφροντίδας
καί τά μικροβάσανα τής ζωής, μή δίδοντες καμμίαν προ
σοχήν εις τά μικρας σημασίας δυσάρεστα γεγονότα.
St ’Αγαπούν ίσως ένα άσωτον, άλλ’ ούδέποτε ανέχον
ται ένα φιλάργυρον.
St Αί γυναίκες δέν δύνανται νά υποφέρουν τούς άνδρας,
οϊτινες κάμνουν πολύ έπιτετηδευμένην τουαλέταν, δέν αγα
πούν όμως ούτε εκείνους, οϊτινες δέν προσέχουν διόλου τήν
άμφίεσίν των. ’Αγαπούν τόν μέσον δρον καί συγχωρούν τήν
άτημελησίαν μόνον εις τά μεγάλα πνεύματα.
St 0!. δυνάμενοι νά κυριαρχώσι του έαυτού των ευρί
σκουν ευκόλως τήν ίδόν τής καρδίας των Γυναικών, ιδίως
δέ όταν είναι περιποιητικοί. ’Επίσης πολύ κερδίζουν πλη
σίον τών γυναικών οί άνθρωποι τού κόσμου, οί δυνάμενοι
νά διοργανώσουν καλά μίαν έκδρομήν ή μίαν διασκέδασιν,
οί γνωρίζοντες τέλος νά ζωηρεύουν τήν συντροφιά. . .
Si Ή γυνή ή άρέσκουσα εις τούς άνδρας είναι ή κομψή
γυνή καί ή χαρίεσσα γυνή, ή ειλικρινής γυνή : Έν τούτοις
ή σπουδαιοτέρα ίδιότης τής άγαπωμένης γυναικός, είναι ή
έκ μέρους αύτής έκδήλωσις αγάπης. 'Η γυνή ή όποια θά
σας άγαπήση είναι έκείνη, ήτις θά σάς άγαπγ. ή φαίνεται
δτι σάς άγαπφ.
St Όπόταν μία γυνή κατακτήση τήν καρδίαν ένός άνδρός, νομίζει, δτι έτελείωσαν
πλέον τά βάσανά της. Καί όμως αγνοεί δτι δ μεγαλείτερος άγων είναι, πώς νά διατηρήση τήν αγάπην του.
St Τό πνεύμα έρευνφ καί ή καρδία ευρίσκει.

ΔΧ\νο μήνες τώρα τρέχουνε

Ποϋ μέσα στή καρδιά μου,
Τόση ζωή αΐσθάνουμαι
Τόση χαρά άγροικώ,
Ποϋ δέν εΐξεύρω δ δύστυχος
"Στά τόσα βάσανά μου
Ποιο εΐν’ αυτό τό άγνωστο
Τό ουράνιο γιατρικό.

Άνοίγουνε τά "μάτια μου,
Τί βλέπω, δέν γνωρίζω,
Πόσα γλυκά όνείρατα
’Στόν ύπνο μου θωρώ,
Μοΰ φαίνεται πώς εζαφνα
Τό βλέμμα ένφ γυρίζω,
"Οπως θά ίδοΰν τά ’μάτιά μου
Ουράνιο θησαυρό.

Και μέσ’ στά τόσα όνειρα
Ή δψι σου προβαίνει,
"Αγγελική, ουράνια,
Μαγευτική, γλυκειά,
Μοΰ βαλσαμώνει τήν καρδιά
"Στό πόθο ποϋ βασταίνει,
Καί νέα ζωή αγνώριστη
Μοΰ χύνει στή καρδιά.

Έσ’ είσαι ουράνια αγάπη μου,
Ό θειος θησαυρός μου,
Γιά "σέ ζωή αΐσθάνουμαι,
"Οταν σ’ ένθυμηθώ.
Σΰ μοΰ γιατρεύεις τήν καρδιά,
Έσ’ είσαι ό άγγελός μου
Καί μόνον 8Γ έσένανε
Εις τό έζής θά ζώ.

+
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^ζ,ΑΡΑ στον τόν τραγουδιστή ποϋ μέ τό νοΰ του πλάθει
μιάν ήρωΐδα σάν σκιά κι' ακόμα πλέον αχνή.
κ’ έκεϊ ποΰ λέει πώς πέταξε κ’ έσβύστηκε κ’ έχάθη
ζάφνω μέ μιας στην δψι σου τή βλέπει ζωντανή.

«

«

Γιατ’ είν’ ή τέχνη σου ζωή κ’ είν’ ή ζωή της τόση
ποϋ δίνει χάρι στ’ άχαρα καί στ’ άφωνα φωνή·
μάγισσα, ποΰ τό μαγικό ραβδί μόλις άπλώση
δείχνει καί κάνει αληθινά σκλάβα σου τή σκηνή.

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΕΜΗΣ

♦

Η Κ* ΚΥΒΕΛΗ ΩΣ ΦΑΤΜΕ ΕΙΣ ΤΗΝ “ΓΥΝΑΙΚΑ,,
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Φίλτατοι ΔιευΊΤυνται της “ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΣΤΟΑΣ,,

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΝ ΚΥΒΕΛΗΝ ΑΔΡ1ΑΝ0Υ ©ΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

Ε(ς τό ετήσιοί’ φιλολογικόν σαλόνι σας, τό τόσον κομψόν και τόσον πολυτελές,
εοχεται και ή ΓΥΝΑΙΚΑ μου καί σας ευχαριστεί διά την τιμήν ποΰ της εκάματε
νά την προσκαλέσετε.
'’Ερχεται δειλή καί συνεσταλμένη, διότι έκ τών προτέρων είξεύρει ότι Θά ενρη έκεΐ
ευμορφιές καί χάρες, ττρό τών οποίων Θά ώχοιαση. ΤΙ απειρία της όμως και η αγνοια
τοΰ κόσμου, ώς γνναικός τής έρημου, τήν κάμουν ν άποτ.ολμήση, διότι, καθώς όλοι
είξεύρομεν, τίποτε δέν δίδει τόσον Θάρρος, όσον ή άγνοια καί ή απειρία.

*

Μέ πολλήν έκτίμησιν

Έν 'ΑΘήναις τή 2$Ώ Ιουνίου 1912

Φίλη καλλιτέχνις,
Λέγουν δτι ή “ΓΥΝΑΙΚΑ Μ έσημείωσε θεατρικήν έαιτνχίαν' έχω δμως δέν κολακεύομαι διά την έωιτυχίαν της, διότι
δμόκμηρη οφείλεται σε σάς. Τής έδανείσατε την ψυχήν σας,
την φωνήν σας, τήν καλλονήν σας και τήν έκάματε 3Γν6έλην.
Τί άλλο ήθελε;
£άς τήν άφιεωρώνω ώς έκ ωερισσον.
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’&ν 'έΉθήναις τη /5η ’Σ/ουνίου 1912

Π ΟΛΕ ΜΗ

ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΙΝ ΜΙΑΝ

3Υΐέ θαυμασμόν
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

περιηγητής
σκλάβα τής Φατμέ

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

σύζυγός της

ΜΠΙΝΑΖ

Ή σκηνή είς την ’Αραβίαν

ΣΚΗΝΗ

ΠΡΩΤΗ

Τό Θέατρον παοιστα σκηνήν στημένην εις μιαν έρημον τής Αραβίας. ΗΘυρα είς τό
βάθος. Παοά τήν θόραν, δεξιά, μια μεγάλη κασσελλα με κίτρινα και αλλα κτυπητά
χρίσματα, άοιστερα, δέρματα ζώων στρωμένα χαμοί. Δεξιά τής σκηνής προς τό
ποοσκήνιον ένα διβάνι' άοιστερα καί απέναντι καθίσματα και ενα τραπεζάκι αραβικό].
ΦΑΤΜΕ — ΜΠΙΝΑΖ

ΓΗ Φατμε είναι νωχελώς έξηπλωμένη είς τό διβάνι. Η Μπινά^ όρθια
τοαγονδεΤ παίζουσα ντέφι)

ΜΠΙΝΑΖ

ΗΓΕ ό καλός μον στο σετρέρι
— Αλλάχ ή,μάν, ’Αλλάχ κερίμ πήγε ό καλός μον στο σεφέρι
γυρίστ) με καιρό
μαργαριτάρια βά μον φέρτ]
ένα σωρό.
(ή Φατμέ ντιέγείρεται έπί τον διβανϊονί
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ΦΑΤΜΕ (διακόπτουσα τό άσμα)

ΣΚΗΝΗ

Καλά ποΰ μοΰ το θύμησες" κάτι θέ νάβγη πάλι.
ΟΙ

ΜΠΙΝΑΖ

Τί;

Συμπάθησε με, αρχόντισσα, τόν ταξειδιώτη ξένο,
αν ξαφνικά κι’ άπάντεχα μέσ’ στή σκηνή σου μπαίνω.

ΜΠΙΝΑΖ

Γιάντες ;
ΦΑ ΤΜΕ

Ναι, κ’ έχει στοιχηματίσει
πώς δέ γελιέται."Αν χάσω εγώ), ό,τι κι αν μοΰ ζητήση
θά τοΰ τό δώσω’ αν χάση αυτός (και λέει ποτέ δέ χάνει)
θά μοΰ χαρίση τώμορφο και τό τριπλό γιορντάνι
μέ τά μαργαριτάρια του. — Ποΰ θά μοΰ πας, χρυσέ μου!
θά σέ γελάσω στή στιγμή! —
(στη Μπίνάζ)

ΦΑΤΜΕ (εγειρόμενη)

Κ’ ή ευτυχία ποΰ κάποτε δ ’Αλλάχ στον κόσμο δίνει
μήπως δέν είναι ξαφνική κι άπάντεχη κ' έκείνη;
Ό ’Αλλάχ μαζύ σου, ξένε μου, βοήθεια σου δ προφήτης!
ΦΙΛ ΟΣΟΦΟΣ (πλησιάζων)

”,4r ή βοήθεια του είσαι σύ, είναι γλύκειά ή μορφή της.
ΦΑ ΤΜΕ

Σ’ ευχαριστώ) άπό μέρος της. Μά πες μου, ξενε, ως τοσο
σάν τί βοήθεια άνθρωπινή μπορούσα νά σοΰ δώσω;

Τώρα τραγούδησέ μου.
(εξαπλώνεται και πάλι στό διβάνι)
ΜΠΙΝΑΖ (αδουσαΙ

Κάστρα και πύργους θέ ΐ’ά πάρη
— Αλλάχ αμάν, ’Αλλάχ κερ'ιμ —
κάστρα και πύργους θέ νά πάρη,
κάμπους και χώρες και χωριά,
θά φέρη αμέτρητο λογάρι
μύρια φλωριά.

Και θά μοΰ φέρη άπό ’κειπέρα
—Αλλάχ αμάν, Αλλάχ κερ'ιμ —
και θά μοΰ φέρη άπό 'κειπέρα
γιά σκλάβα μου παντοτεινή
τοΰ βασιλιά τή θυγατέρα
τή γαλανή.
Πήγε ό καλός μου στό σεφέρι
— Αλλάχ άμάν, Αλλάχ κερ'ιμ —
πήγε δ καλός μου στό σεφέρι
κι όταν γυρίση μέ καιρό
χίλια φιλιά θέ νά μοΰ φέρη
ποΰ λαχταρώ).
ΐΜόλις τελείωση τό ασμα, νπανοίγετιιι η θνρα και ύσέο'/εται δειλός ο Φιλόσογος.
Η Μπινάξ κάθεται εις τα δέρματα)

A ΝΩ ΤΕΡΩ — ΦΙΛ ΟΣΟΦΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Ιαπό τής θνρας κρατών βιβλίον)

ΦΑ ΤΜΕ

Κάτι που τό λαχταρώ. ’Έχομε γιάντες βάλει
με τό Φαρούν, καί . ..

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ώρες πολλές στήν έρημο, μητ ένα καραβάνι
ιιήτ’ άνθρωπος και μήτε καν ίσκιος άνθρώπου έφάνη·
νέκρα παντού, κι ήλιος παντού, φλόγα ψηλά και χάμω,
κι’ δ άνεμος σηκώνοντας τή φλογισμενην άμμο
μοΰ στέγνωσε τό λάρυγγα, μοΰ ξέρανε τα χείλη·
κ’ είναι καταμεσήμερα κι' άργεΐ πολύ το δείλι.
Μέσ’ στή σκηνή σου αν μ’ άφηνες να ξαποστάσω λίγο . ..
ΦΑ ΤΜΕ (διακόπτουσα)

Πώς όχι ;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Κι’ αν έπρόσταζες τή σκλάβα σου πριν φύγω
νά μοϋδινε λίγο νερό ...
ΦΑ ΤΜΕ (διακόπτουσα)

Ό νόμος τοΰ προφήτη
προστάζει rd δεχώμαστε, rdr ανοικτο το σπίτι,
νάν' ή σκηνή μας ανοικτή στον ξένο το διαβάτη.
Νά μείνης. "Οσο γιά νερό, ή σταμνα είναι γεμάτη
κι ούτε ποτέ τήν άφησεν ή σκλάβα μας ν αδειαση.
(ποοσφέρουσα κάθισμα)

Κάθησε, ξένε.

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (καθήμενος)

Ευχαριστώ),

************************
ΦΑ ΤΜΕ (καθημένη κοντά τον)

Μά πριν καλοβραδυάση,
πριν έρύίη δ άντρας μου δ Φαρουν στ’ άτι του καβαλλάρης,
παίρνεις τδ δρόμο σου και πας. Είναι πολύ ζηλιάρης
κ’ είναι τρελλδς στη ζήλεια του κι’ άπόφασι τδ πήρα.
Θ' άργήση ώς τόσο, ξένε μου.

ΦΙΛ ΟΣΟΦΟΣ
Μ’ αν ή κακή μου μοίρα
τδν φέρη απόψε πειδ νωρίς ;
ΦΑ ΤΜΕ

Ποτέ με τδ λιοπύρι"

δέν έρχεται.

ΦΙΛ ΟΣΟΦΟΣ
Μ’ αν έξαφνα . ..
ΦΑΤΜΕ

Δέν έρχεται πριν γύρη
στή δΰσι ό ήλιος.
(οτη σκλάβα)

Ε! Μπινάζ, γέμισ’ εύ&υς τδ τάσι
καί φέρετο στδν ξένο μας νά πιή νά ξαποστάση.

ΜΠΙΝΑΖ
Στής προσταγές σου.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
(κατ ιδίαν, ένφ ή Μπινάζ γεμίζει τό τάσι)

Τί γλυκά κι’ ώμορφα μάτια πώχει!
(άφον πίη)

Α! πόσο μ’ ανακούφισε!
ΦΑ ΤΜΕ

Δίψας ακόμα ;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

’Οχι,

σ’ ευχαριστώ.
ΦΑΤΜΕ

Τδ χρέος μου.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (κατ’ ιδίαν!
<

ΕΡΩΣ

ΚΑΙ

ΨΥΧΗ

&

Τί χείλη κοραλλένια
καί τί μαλλάκια ολόμαυρα, σγουρά! Χαρά στά χτένια
πού τά χτενίζουνε καί σποΰν !

ΦΑΤΜΕ

Άν δε σον δίνω βάρος

μπορώ νά ο’ έρωτήσω . ..
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Τί;
ΦΑ ΤΜΕ

Μπορώ;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Μ’ όλο το θάρρος.
Μά μιά πονμαι στο σπίτι σον καί κάθομαι σιμά σον
θά τώχα για κρνφη χαρά ναξερα τ’ όνομά σον.
ΦΑ ΤΜΕ

"Αν ή χαρά σον είναι φθηνή τόσο, Φατμε με λένε.
ΤΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Μ Η Τ Ρ ΙΚ Α

Φατμέ; Καί τώρα λέγε μον.
ΦΑ ΤΜΕ (εγειρόμενη)

Μπορώ τα μάθω, ξένε,
πώς βρέθηκες στην έρημο μονάχος τέτοιαν ώρα;

Ο Ν Ε ΙΡ Α

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (εγειρόμενος)

Κάνω ταξεΐδι μακρννδ και πάω χώρα σέ χώρα
κ' ή στράτα μον εϊν’ αλαργινή κι’ άτέλειωτος δ δρόμος.
ΦΑ ΤΜΕ

Κ’ είν’ ό σκοπός σον ;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Δύσκολος, αρχόντισσά μον κι’ δμως
μπορώ) περήφανα τά ’πώ πώς έχω κατορθώσει
νά φθάσω τό σκοπό μον.
ΦΑΤΜΕ

Ναι;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ναι, ναι. Τόσοι καί τόσοι
δοκίμασαν, προσπάθησαν κι’ απόμειναν στη μέση,
μά εγώ δέν είμαι άπ’ τούς πολλούς, εγώ .. .
ΦΑ ΤΜΕ (διακόπτουσα)

Πόσο μ’ αρέσει
τά βλέπω ανθρώπους που μπορούν νά φθάνονν στο σκοπό τονς!
Ζωγραφισμέν’ ή θέλησι λάμπει στο πρόσωπό τονς. —
Αν σ’ έρωτήσω, ξένε μον, καί τό σκοπό σον εκείνο;

124

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
θά σ’ απαντήσω πρόθυμος: Έσπούδασα νά κρίνω.
ΦΑΤΜΕ

Είσαι καδής ;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
/Ιέ μ’ έννοιωσες' εύρηκα χίλιους τρόπους
νά κρίνω, νά ψυχολογώ, τά νοιώθω τούς ανθρώπους.
Είμαι φιλόσοφος.
ΦΑ ΤΜΕ (ιιέ εκπληΕιν)
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ΦΑΤΜΕ

Τώρα πού ξέρω τί είμ’ εγώ . ..
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (διακόπτων)

ΕΙσ’ άνθος πού δέν ξέρει
μήτε γιατί μοσχοβολά μήτε γιατί έχει ανθίσει.
Εΐσ’ ή ανήξερη ζωή κ’ είσαι γιά τούτο ή φύσι
κ’ ή φύσι εΐν’ απονήρευτη, καθένας τήνε νοιώθει.
ΦΑ ΤΜΕ

’Αλήθεια;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

"Α !...
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ναί, και κάτι παραπάνω
και μπαίνω μέσα στής καρδιές κι ώς τδ βυθό τους φθάνω.
Όμως ζητώ τά δύσκολα' κι’ αύτδ ποϋχω σπουδάσει,
σχίζοντας πέλαγα βαθειά, βουνά, λαγκάδια, δάση,
εΐν’ ή γυναίκα. "Οπως εγώ, κανένας δέν τήν ξέρει,
τή σπούδασα καί τάγραψα.
(δεικνύει τό βιβλίον)
ΦΑ ΤΜΕ

Σ’ έκεΐνο τδ τεφτέρι;

"Ο,τ’ είναι μέσα σου, χαρές, λαχτάρες, πόθοι,
βγαίνουν, δπως γεννήθηκαν, χωρίς τα τά δουλέψη
δ νούς μέσ’ στ’ άργαστήρί του καί πριν προφθάσ’ ή σκέψι
νά βάλη τδ φτειασίδι της.
(με εκφρασιν)

Γυναίκα τής ερήμου ! ...
”Ω! Πώς μ’ εύφραίν ή δψι σου! θάδινα τή ζωή μου
σέ μιά γυναίκα σάν εσέ πού αξίζει γιά χιλιάδες!
ΦΑΤΜΕ (κατ’ ιδίαν)

Τόν έφερα στο δρόμο μου.
(στη σκλάβα)

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ναί.
ΦΑΤΜΕ

Μπινάζ, φέρε κουρμάδες
νά δώσωμε στον ξένο μας. Άκοΰς ;

Καί θά μένουν μυστικά.;

ΜΠΙΝΑ Ζ (εγειρόμενη)

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Οχι' θά τά τυπώσω,
όλοι rd τά διαβάσουνε κι’ δλοι νά δούνε πόσο
τήν ξέρω τι/ γυναίκα εγώ καί μήτε τή φοβούμαι'
γιά νά φυλάγωνται κι’ αυτοί.
ΦΑ ΤΜΕ

Ευτυχισμένη πούμαι
πού βρήκα ένα φιλόσοφο ! τ’ αλάθευτο σου στόμα
θά μού ξηγήση τ’ είμ’ εγώ καί δέν τδ ξέρω ακόμα.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Σένα εΐν’ ό νούς σου διάφανος καί τόν διαβάζουν δλοι.
Είσαι σάν τήν πρωτόπλαστο) στού Άδάμ τδ περιβόλι
πού ζούσε μέσα στους άνθούς, στά δέντρα, στά θεριά της
καί πού δέν είχε πονηριές, κ’ ή μόνη πονηριά της
ήταν τδ μήλο ποϋκοψε κ’ έδωκε καί στο ταίρι.

Μετά χαράς σου !
(φέρνει ενα πιάτο γεμάτο κουρμάδες)

Νά, διάλεξε.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Σ’ ευχαριστώ'
μά πρώτα στήν κυρά σου.
(παίρνουν καί τρώγουν και οί δύο)
ΦΑΤΜΕ (στη σκλάβα/

Σύρε τή στάμνα στο νερό
καί γέμισέ την πάλι.
Π Μπινάζ λαμβάνουσα την στάμναν έζέρ/εται)

ΦΑ ΤΜΕ

Τί λέγαμε ;

S

ΑΝΘΟΣ

ΑΓΡΟΥ

*

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ναί, λέγαμε τδ πώς δέ βρίσκει’ άλλη
τόσο σωστή κι’ άληδινή γυναίκα σάν εσένα'
άπραγη κι’ απονήρευτη.
ΦΑ ΤΜΕ

Τά λόγια σου σάν ξένα
μοΰ φαίνονται' κι’ δμως δαρρώ πώς μ’ άναφαν λυχνάρι,
πώς μ’ άνοιξαν τά μάτια μου πρώτη φορά.
ΦΙΛ ΟΣΟΦΟΣ

Μακάρι

νάν’ ή στερνή, κι’ ανήξερη νά μείνης.
ΦΑΤΜΕ

Ναί, δά μείνω.
Μά πές μου ώς τόσο τί έγραφες μέσ’ στο τεφτερι εκείνο ;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Νόμους, κανόνες, συμβουλές. "Οποιος ζήτα νά μάδη
τ’ ειν’ ή γυναίκες, κάδε μιά, και τί μπορεί να παδη,
τί βάσανα κα'ι τί καϋμοΰς, αν δίχως νά της ξέρη
πέση μέσα στά δίχτυα των, ας πάρη τδ τεφτερι.
"Ολες τής δέρες άνοιξα,
(δεικννων τό βιβλίον)

και νά τα τά κλειδιά μου.
ΦΑ ΤΜΕ

Φιλόσοφος.'... Πώς ήδελα νάδινα τήν καρδιά μου
σ’ ένα φιλόσοφοΠοτέ νά μή τήν πάρω πίσω.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (πλησιάζων περιπαΗώς)

Άλήδεια ;
ΦΑΤΜΕ

Ναί, π<~>ς ήδελα !. .. Και τώρα αν σοΰ ζητήσω

μιά χάρι...

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Θ&μαι πρόδυμος.
ΦΑ ΤΜΕ

* Cl ΐογ ΛΙΙ *
#

ΜΟΝΑΧΟΝ

$r

Είχες τήν καλωσΰνη
νά μοΰ ξηγήσης τί εϊμ’ εγώ μ δλη τη γνώσι εκείνη
ποΰ απόχτησες σπουδάζοντας' μπορώ νά μάδω άκόμη
τδ τ’ είναι ή άλλες; Τ’ ειν’ αυτές ή συμβουλές κ οί νόμοι
ποϋγραφες στδ τεφτερι σου;

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Θά τονς διαβάσω κι ’ άκου.
(άναγιν(όσκει)

«Γυναίκα, δε μοΰ κρύβεσαι, μην προσπαθής τον κάκου!
τού νοϋ σον τό λαβύρινθο ποΰ χίλια μονοπάτια
» μπλέκονται και ξεμπλέκονται θαμπώνοντας τά μάτια,
»έγώ τον ξεκαθάρισα και δρόμους έχω ανοίξει.»
ΦΑΤΜΕ

' Ωραία !
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Εΐν’ ένας πρόλογος πονχει σκοπό νά δείξη
πώς τίποτα δέν άφησα κρυφό μέσ’ στο μυαλό τους.
ΦΑ ΤΜΕ

Τώρα τό νοιώθω: Οι νόμοι σον μοιάζουν μέ τονς πιλότους
ποΰ συμβουλεύουν πώς και ποΰ νά στρέφουν τό τιμόνι
μην πέσουν σέ κακοτοπιές, σέ ξέρες.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Κ’ είναι οί μόνοι.
Ξάστεροι τρέχουν και κυλούν σάν τοΰ νερού τό ρέμμα.
ποΰ πέρνει τον κατήφορο. Κι’ αρχίζω από τό φέμμα.
(άναγινώσκει)

«Η γαλανέ] τό ψέμμα της αλόγιστα τό λέει
»κι όταν σέ κάνη rd πονής κι αυτή μαζύ σον κλαίει.»
ΦΑΤΜΕ

'Ώ! Τήν κανμένη!
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Μά κι’ αυτά τά δάκρυα ποΰ χύνει
είν’ από μικροπονηριά κ’ όχι από καλωσύνη.
(άναγινώσκείΙ

«Ή καστανή γιά αληθινή μονάχη της παινιέται,
»τό λέει τό ψέμμα τεχνικά, κι’ όταν πιαστή, τ’ άρνιέται.»
ΦΑ ΤΜΕ

Μά αυτή είναι ψεύτρα δυο φορές.
ΦΙ. IΟΣΟΦΟΣ

Αυτές, άνάθεμά ταις,
έχουν μαγνήτη κα'ι τραβούν τούς νειούς.
ΦΑ ΤΜΕ

Κ ’ ή μαυρομμάτες ;

y°v
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ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (άναγινώσκων)

ΦΑΤΜΕ

Έκείν’ είναι καλλίτερη.

«Της μαυρομμάτας την ψευτιά, πριν ή φωνή τη βγάλη,
»τή βλέπεις μέσ' τά μάτια της κι' δμως γελιέσαι πάλι.
*

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Τί λές, Φατμέ μου; έκείνη
— άλλοίμονό του δποιος πιαστή — μοιάζει μέ τδ καμίνι
πού τρώει δ,τι τού ρίξουνε κι' ούτε ποτέ χορταίνει,
κι' δμως έκεΐνο άπ’ τή φωτιά τίποτα δέν παθαίνει.

ΦΑ ΤΜΕ

Φαντάζομαι τί πονηρή και τί τεχνήτρα Όαναι!
ΦΙΛ ΟΣΟΦΟΣ

Τίποτε τδ παράξενο. Τά μάτια της με&άνε
καί, καΌώς ξέρεις, εύκολα γελάς τδ μεθυσμένο.
’Άκου γιά την αγάπη των.

ΦΑΤΜΕ

Θά πή πώς είναι άχόρταγες.

ΦΑΤΜΕ (εγειρόμενη!

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

”Α ! var γι' αυτήν προσμένω.

Σάν νάναι έκεΐνες μόνες.

ΦΙΛ ΟΣΟΦΟΣ (άναγινώσκων)

ΦΑΤΜΕ

«Ή γαλανή σάν αγαπά πίσω άπ’ τδν άντρα τρέχει
·>καί δέ γυρεύει τίποτα καί δίνει δ,τι κι αν εχη.»

Χαρά στο!

ΦΑ ΤΜΕ

Μπά; rd γυναίκες μιά φορά !
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Μά δύσκολα αγαπούνε'
μέσα στης χίλιες μόλις μιά, κ' έκείνη άκόμα πούνε;

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
Ώς πρδς τά μάτια των δέν ειν' άλλοι κανόνες,
μάναι κανόνες γενικοί κι’ δπως τούς λέω: έν γένει
άλλ’ ώς πρδς τήν περίστασι — αν ήναι παντρεμμένη,
άν ήναι χήρα, άνύπαντρη — σέ τούτο τδ τεφτερι
είναι κανόνες μερικοί κι δπως τούς λέω: έν μέρει
ΦΑΤΜΕ

(άναγινώσκει)

«Η καστανή, στδν έρωτα, αρχίζει μέ παιγνίδια
»και στήνοντας τά δίχτυα της πιάνεται μέσα ή ίδια.»

”Α! νά τούς διάβαζες κι αυτούς!
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Φτάνει νά τδ ζητήσης.

ΦΑ ΤΜΕ

Καλά rd πάρουν/

ΦΑΤΜΕ

ΦΙΛ ΟΣΟΦΟΣ

Έζούσα ώς τώρα σκοτεινά κ’ ήρθες νά μέ φωτίσης.

Τί καλά ; νάξερες μέ τί τρόπο
γλυστρούν μέσ ’ άπ' τά δίχτυα των και στήνουν άλλα !

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (άναγινώσκων)

ΦΑ ΤΜΕ

Πώπω !
τόσο τεχνήτρες ειν' αυτές;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Αυτές ; είναι γεμάτες
καμώματα καί πονηριές, δλες.
ΦΑ ΤΜΕ

Κ’ ή μαυρομμάτες;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (άναγινώσκων/

«Ή μαυρομμάτα άν άγαπά νοιώϋει φωτιά καί λάβα,
■>μιι τήν άγάπη τών άντρων τή ϋέλει πάντα σκλάβα.

«Αν εύρης τή γυναΐκά σου
στδ σπίτι σου μονάχη
»και μέ τά χάδια σέ δεχθή,
κάποιον κρυμμένο θάχη.»
ΦΑΤΜΕ

Καί δέ φοβάται;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Αυδ φιλιά
πού άξίζουνε γιά χίλια
κοιμίζουν κάθε λογισμό,
ναρκώνουν κάθε ζήλεια.
(άναγινώσκων!
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ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

«Αν έχη ή γυναικούλά σου συχνούς πονοκεφάλους,
»δά π?) πώς συλλογίζεται μαζύ μέ σένα κι’ άλλους.»
<ΙΆ ΤΜΕ

Μ’ όλο τον πονοκέφαλο;

Τής ξέρω κατά βάδος.
(άναγινώσκει)

"Αντρα καλό στο γάμο της άν είχε ή χήρα ή μαύρη,
» ψάχνει παντού γυρεύοντας τον όμοιο του γιά ναύρη.»

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Τον έχει μέσ’ στην τσέπη,
τον βγάζει, όταν χρειάζεται, και τον φορεΐ, όταν πρέπη.
(άναγιτώσκει)

«Αν λέη πώς κάποιο φίλο σου τον έχει στο στομάχι
»καί δέν τόνε χωνεύει πειά, κρυφά μαζύ του δάχη.»
ΦΑ ΤΜΕ

Μά αυτί) δέν ύποφέρεται! Τά μάτια των δεμένα
τάχονν οί άντρες σας λοιπόν;
ΦΙ. I ΟΣΟΦΟΣ

"Ολοι, έξω άπδ μένα.
(άπιγιτωακει)

«Τήν κόρη ώς δώδεκα χρόνων μπορείς νά τη γελάσης,
'άπδ τά δώδεκα κ’ εμπρός παπούτσια δά γαλάσης.
» Γρήγωρα προβιβάζεται, πέρνα άπδ κάδε τάξι
»σπουδάζοντας της πονηριές ίσα μέ τά δεκάξη.»

ΦΑ ΤΜΕ

Και μέ τδ δίκηο της- δά πή πώς τόσο τον δυμάιται...
ΦΙ. I ΟΣΟΦΟΣ (διακόπτων)

ποϋ σκιάζεται, και δέν μπορεί μονάχη νά κοιμάται.
ΦΑΤΜΕ

Σωστά !

ΦΑΤΜΕ

Και μέ τδ δίκηο της- ζητά τά χρόνια πούχει χάσει.

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
Είχε μακρυιι σαρακοστ!/ καί δέλει rd πασχάση.
ίάναγινωοκει.)

Η ζωντοχήρα ή λυγερέ/ έχει διπλή τί/ χάρι,
έχει τής χήρας τί/ φωτιά, τής κόρης τδ καμάρι.
Μά όσο παγαίνει μόνη της κι’ όσο περνούν οί χρόνοι
βρίσκει πώς δέν συμφέρει πειά rd πολυκαμαρώνη.

ΦΑ ΤΜΕ

’Απ’ τά δεκάξη κ’ ύστερα ;

Φ. I ΤΜΕ

Τότε ;

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Μιάν άφορμέ/ προσμένει.
Τήν ξέρει πεκι τήν τέχνη της, όπως κ’ή παντρεμμένες,
κι’ απ’ τδ κατώφλι τής ζωής έχει άποχτήσει πείρα.

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ή χήρες έχουν κάτι τι, ποϋ λές δέ δά μπόρεσης
ναύρης κανόνα γενικό ιιέ δίχως εξαιρέσειςόμως εγώ στην κρίσι μου δέν κάνα) ούτ’ ένα λάδος.
ΦΑ ΤΜΕ

ώά τή; έσπούδιισες καλά.

ΦΙ. 1 ΟΣΟΦΟΣ

Τά τότε είναι πολλά κι’ εΐν’ άπ’ αυτά γεμάτο,
γεμάτο τδ τεφτέρι μου.
ΦΑ ΤΜΕ

Γιά κείνες;

ΦΑ ΤΜΕ

’Άφεριμ ! νά μέ/ βασκαδή! — ΊΊές μου και γιιι τί/ χήρα.

ΦΙΛ ΟΣΟΦΟΣ (άταγιντόοκα))·)

Μ’ αν όμως ήτανε κακός ό μακαρίτης,
γυρεύει ναύρη έναν καλό γιά. άποζημίωσί της.»

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Πάρα κάτω
τά λέω καί τά ψιλολογώ πού δέ δέ ναύρης άκρη.
Ψάχνω τά λόγια, τής ματιές, τδ γέλιο καί τδ δάκρυ
τών γυναικών κάδε λογής- κι’ ό κόσμος νά γαλάση
γυναίκα δέν δέ νά βρεδή ποτέ νά μέ γελάση,
γιατί τής ξέρω άληδινά, τής έχω σπουδασμένα
καί τάγραψα- κ’ εδώ κ’ εμπρός δέ δά γελούν κανένα,

κανένα.
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ΦΑΤΜΕ

Ποιος τή χάρι σου! Νά μια φορά κεφάλι,
νά νους! Κ' εγώ ή κακότυχη, ποΰ ή μοίρα μ’ έχει βάλει
νά ζώ μ ανθρώπους ταπεινούς! Ούτε με νοιώθουν, ούτε
καν ξέρουν πώς νά μ’ αγαπούν.’Άντρες, άκοΰτε, άκοϋτε
τί εϊν’ η γυναίκες σας;
ΦΙΑ ΟΣΟΦΟΣ

Ναι, ναί. Κι ’ δμως πώς της λυπούμαι!
ΦΑ ΤΜΕ

Αυτές; Δέν βλέπω τό γιατί.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Γιατί, μ’ δ,τι κι αν ’πούμε,
τήν ευτυχία τού έρωτα
καμμιά δέν τήνε νοιώίλει.
ΦΑ ΤΜΕ

Άχ! Πόσο δά τήν έννοιωίλα!
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Φατμέ, οί δικοί σου πώλοι,
σού τώπα, βγαίνουν άδολοι,
γι’ αυτό είσαι ευτυχισμένη.
ΦΑ ΤΜΕ
(κινούσα την κεφαλήν με Ολϊφινί

Ευτυχισμένη ! Τί δά πή !
Τέτοια ευτυχία ας μένη.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ
Τί ίλές νά πής; Γιατί κουνεΐς μέ πόνο τό κεφάλι ;
Δέν εισ’ ευτυχισμένη; Πώς!
ΦΑ ΤΜΕ

Οχι. Δέ λέω καί πάλι
πώς έχω λόγους" μά συχνά νοιώίλω μιά κάποια λύπη
σάν κάτι νά ποίλώ.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Εάν τί;
ΦΑΤΜΕ

Νά, κάτι ποΰ μοΰ λείπει.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Μή δέν αξίζει δ άντρας σου;

Φ

ΠΙΚΡΟΙ

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

δέ σιώπα πώς ψυχολογώ κάίλε γυναικείο πόΰο;
Τό φώς, ό αγέρας ποΰ ποθείς είναι τό πνεύμα, ή γνώσι,
ή ευτυχία ποΰ ό Φαροΰν δέν έχει νά σοΰ δώση.
ΦΑΤΜΕ

Ναί, τώρα ποΰ σ’ έγνώρισα ξέρω τό τί μοΰ λείπει.
Αχ! καί νά τώχα! Μοΰ μιλέΐς κι’ ακούω μέ καρδιοχτύπι
τά λόγια σου’ λιγοψυχώ ποΰ σέ ΰ'ωρώ άντικρύ μου.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (ενθουσιών)

Φατμέ! γυναίκα άληΰτ,νή, γυναίκα τής ερήμου,
καλόγνωμη, απονήρευτη!... Τέτοια γυναίκα, στώπα,
τέτοια γυναίκα ό δύστυχος (ονειρευόμουν!
ΦΑΤΜΕ (με προσποιητήν συγκίνησιν)

Σώπα,
μή μοΰ πληγώνης τήν καρδιά!
Φοβούμαι τό Κοράνι
και τρέμω και τόν άντρα μου.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Φατμέ, ποιος ξέρει...
Φ'ΑΤΜΕ (διακόπτουσα)

Φάάνει!

κάτι μοΰ σφίγγει τήν καρδιά σάν σιδερένιο χέρι.
Γιατί μοΰ τάπες όλ’ αυτά; Γιατί;
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Φατμέ, ποιος ξέρει,
άν δ Θεός ποΰ κυβέρνα τήν ευτυχία τοΰ κόσμου
δέ σ’ έφερε στό δρόμο μου ;
ΦΑ ΤΜΕ

Μά ό δρόμος ό δικός μου
έχει ένα φράχτη αδιάβατο, φράχτη άπό κάτ)ε μέρος,
δέν είναι δρόμος ανοικτός.

ΦΑΤΜΕ (έπιστρέφουσα εν ταραχή)

’Αλλάχ! χαθήκαμε!
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (γονυπετής)

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Τί τρέχει;

Θά τον άνοίζΐ] ό έρως.

ΦΑΤΜΕ

(γονατίζει)

Τ’ άλογό του!

Φατμέ!...
[Ακούεται καλπασμός ίππου. Ή Φατμε ταράσσεται και ερχεται δρομαίος
και ώτακουστοϋσα πρός τό βάθος τής σκηνής]

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (εγειρόμενος)

Μονάχο;
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ΦΑ ΤΜΕ

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (από την κασσέλλα)

"Ηρ&ε;

Έρχετ’ ό Φαρούν! Ίο νοιώ&ω απ’ τό γοργό του
τό ποδοβολητό.
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (περίτρομος)

Κ’ εγώ ; Νά φύγω ;
ΦΑ ΤΜΕ

Ποΰ νά φυγής;
μόλις όλε νάβγης, δά σέ ’δη. Πώς τρέμω !

ΦΑ ΤΜΕ

’Ακόμα.
(Γέλα με τό μαντήλι στο στόμα διά νά μην ακούεται/
(κατ' ιδίαν)

Κάάησ’ εκεί, φιλόσοφε, κι’ ασάλευτος καρτέρει
και της γυναίκες σπούδαζε.
(πλησιάζει καί κύπτει προς την κασσέλλαν)

Τό νοΰ σου στο τεφτέρι.

ΦΙ. IΟΣΟΦΟΣ

Μην άνοίγης.
ΦΑΤΜΕ

Στον άντρα μον;
ΦΙΑΟΣΟΦΟΣ

ΐ αποσύρει τό κάθισμα, εις τό όποιον έκάθητο ό φιλόσοφος, καί επειτα
παρατηρεί μετά προσοχής μήπως υπάρχει τι, τό όποιον νά προδίδη
τήν έλευσίν τον βλέπει τόν πίλον τον καί τόν κρύπτει είς μίαν γω
νίαν καλύπτονοα αντόν. Ειτα έρχεται είς τό βάθος τής σκηνής.]

Μ’ άν μ’ εύρη εδώ;
ΦΑ ΤΜΕ

Θά σΰρη τό χαντζάρι
και ϋά μάς σψάξη και τους δυό' τόν ξέρω τό ζηλιάρη,
δέ ίϊά πιστέψη τίποτα. Κρύψου
ΦΙΑΟΣΟΦΟΣ

ΣΚΗΝΗ

ΤΡΙΤΗ

Εισέρχεται ό ΦΑΡΟΥΝ

ΦΑΡΟΥΝ
(άφίνκιν ιό όπλον τον παρά τήν θνοαν)

Μ ’ έπρόσμενες;

Ποΰ ;...

ΦΑΤΜΕ

Φ. I ΤΜΕ (άτετίέονσα πέριξ Λ/α νά ενρη κονιμώναΐ

Στην κασσέλλα,
σ’ εκείνη την κασσέλλα εκεί.

"Οχι. Γι’ αυτό κ’ είν’ ή χαρά μου εμένα
τόσο μεγάλη κι άξαφνη ποΰ τάχω σάν χαμένα.
(παίονει τό γερι τον και το βα±ει στην καρδια της)

ΦΙΑΟΣΟΦΟΣ

Νά μέ κλείδωσης.
ΦΑ ΤΜΕ (σνρονσα αντόν)

’Έλα,
έλα, μη χάνωμε καιρό! Άν εύρη εδώ έναν ξένο,
αλλοίμονο μας και στους δυό.
ΦΙ. 1 ΟΣΟΦΟΣ

Μά ποντλε $ ’ ανασαίνω ;
ΦΑ ΤΜΕ

’Από την κλειδονότρυπα’ κόλλησ’ εκεί τό στόμα
κι’ αν σούριΊη βήγας, κράτα τον. Ακόυσες ;
(τον κλειδιόνειι

Άκον ή καρδιά μον λαχταρά και τρεμει οαν το ιραρι,
ΦΑΡΟΥΣ (άνοίγων τάς αγκόλας)

Φατμε, χρνση γνναΐκά μον, χαρα μον και καμαρι!
(εναγκαλί^ονται και φιλοννται!

ΦΑ ΤΜΕ

Πώς ηρ&ες τόσο γρήγωρα ;
ΦΑΡΟΥΝ

Δέν ηρϋα γιά νά μείνω'
(δεικνύων προς τά εξω τής σκηνής)

μ’ έβγαλ’ δ δρόμος πλαγινά προς τό βουνάκι εκείνο
και τό τσαντηρι άντίκρυσα σκυμμένο στό λιοπύρι
κ’ ήρίΐες στό νοΰ μου.

ΦΑΤΜΕ

Μοναχά σάν βλέπης τδ τσαντήρι
με φέρνεις μέσ’ στο νού σου εσύ ;
ΦΑΡΟΥΝ

Κακιά!
ΦΑΤΜΕ

Δέν εΐν' αλήθεια ;
'Έτσ' εΐν' οί άντρες' αγαπούν μονάχ’ άπδ συνήθεια.
ΦΑΡΟΥΝ

Δέν νοιώθεις την αγάπη μου σάν κάθεσαι σιμά μου;
Νάζερες πούάεν έρχομαι! Πήρα το φύσημά μου
πέρ' απ' το λόγγο ττ> βαΐέύ.
ΦΑΤΜΕ
ΕΡΩΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΤΥΡΟΣ

Τ' ήθελες έκεΐ κάτω ;
ΦΑΡΟΥΝ

Εΐχε διψάσει τ' άτι μου και πήγαινε τρεχάτο
νά πιή νερό στή ρεμματιά. Τά δέντρα εκεί εΐν’ ανάρια
γιατ' είναι βράχοι ολόγυρα κ' ένα σωρό λιθάρια.
Ξάφνω μέ μιας, ανάμεσα στά χαμοκλάδια εκείνα
πού κρύβουνε τή ρεμματιά, προβάλλει μιά ελαφίνα,
καί χλημιντρίζει τ’ άτι μου.
ΦΑΤΜΕ (κτυπώσα τάς παλάμας)

Κρίμα !
ΦΑΡΟΥΝ

Ναί. Φεύγει εκείνη
σάν τον αγέρα, κΤ ούτε καν τον ίσκιο της άφίνει.
Εκείνη αγέρας, αστραπή τ’ αφηνιασμένο μου άτι,
εμπρός εκείνη, πίσω εγώ. Πέρνα τδ μονοπάτι,
μπαίνει στο λόγγο.
ΦΑ ΤΜΕ (άνν.τομόνως)

Τδ λοιπόν ;
ΦΑΡΟΥΝ

ΙΊιά μιά στιγμέ] τή χάνω,
στέκω, κυττάζω, τή ί/ωρώ γερτή στά χόρτ’ απάνω,
λαχανιασμένη. Μονομιάς σηκώνω τδ τουφέκι,
ιιά ασάλευτο τδ χέρι μου, μαρμαρωμένο στέκει.
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ΦΑΤΜΕ

ΦΑ ΤΜΕ

Μοΰ τώπε ξάστερα.

Γιατί;
ΦΑΡΟΥΝ

Μιά σκέψι αλλόκοτη μέσα στό νον μου έστράφη,
δεν ξέρω πώς' ·&υμήΌ·ηκα τό ταίρι της τό λάφι
ποΰ μοναχό τήν καρτερεί.
ΦΑ ΤΜΕ (γελώσα)

Τί λες! μά αυτό είναι τρέλλα.
Φτωχέ Φαρούν!
ΦΑΡΟΥΝ

Μοΰ φάνηκε — γέλα, όσο θέλεις γέλα —
πώς ήσουν ή ελαφίνα έσΰ στά χόρτα αλαφιασμένη
κ ήμουν εγώ τό λάφι της ποΰ έρμο τήν προσμένει.
ΦΑ ΤΜΕ

Καί;
ΦΑΡΟΥΝ

Σπηρουνιάζω τ' άτι μου κι' άφίνω κάμπους πίσω
καί διασκελίζω ρεμματιές κ' ήρίέα νά σέ φιλήσω.

ΦΑΡΟΥΝ

Φατμέ, μοΰ χωρατεύεις,

παίζεις μέ τήν αγάπη μου.
ΦΑΤΜΕ

Και μή δέν τό πιστεύεις
πώς έχω χάρι κι’ ώμορφιά;
ΦΑΡΟΥΝ

Καμμιά άλλη σάν εσένα.
Πές μου πώς δέν έτόλμησαν μάτια καί χείλη ξένα
αυτά νά σέ κυττάξουνε κ’ εκείνα νά σ’ τό ποΰνε.
ΦΑ ΤΜΕ

Τό φέμμα πώς νά σοΰ τό πώ; Μοΰ τώπε κάποιος πούνε...
φιλόσοφος' ποΰ σπούδασε καί ξέρει κατά βάΌος
καί κατά πλάτος καί χωρίς rd κάνη οΰτ ένα λάΰος
τ’ ειν’ ή γυναίκες.
[μικρά σιγή, καθ' ήν ό Φαρονν τήν κνττάζει σννοφρνς]

Μοΰλεγε γονατιστός έμπρός μου...

(έναγκαλίζονται καί πάλιν)

Έσΰ μονάχη, τί έκανες ;
ΦΑ ΤΜΕ

'Εγώ ; Δέν ήμουν μόνη.
(ό Φαρονν οπισθοχωρεί καί την ατενίζει. Μετά τινας στιγμάς σιγής)

ΦΑΡΟΥΝ

Δέν ήσουν μόνη, είπες, Φατμέ;
ΦΑ ΤΜΕ (γελώσα)

Γιά κύττα πώς θυμώνει!
Σ’ έρώτησα ποτέ μου εγώ, στους κάμπους όταν τρέχης,
άν ήσαι μόνος σου;

ΦΑΡΟΥΝ (αγρίως, διακόπτων)

Γονατιστός ;

ΦΑΤΜΕ (σννεχίζουσα)

πώς δ Θεός, ποΰ κυβέρνα τοΰ κόσμου
τήν ευτυχία ...

ΦΑΡΟΥΝ (διακόπτων άγριώτς,ρος)

I ονατιστός;
ΦΑΤΜΕ (ουνεχίζονοα)

εκείνος μ έχει βάλει
στό δρόμο του' πώς μ αγαπά
καί πώς δέ βρίσκετ’ άλλη
ποΰ αξίζει τήν άγάπη του.

ΦΑΡΟΥΝ (σννοφρνς)

Φατμέ, κρυφά άπό μέναν' έχεις;
ΦΑ ΤΜΕ

Κρυφά; Δέ όά σοΰ τώλεγα. Είχα γιά συντροφιά μου
κάποιον ποΰ τόν έμάγεψαν ή χάρι κ ή ώμορφιά μου.
ΦΑΡΟΥΝ ΐάγυί,’Κΐ

Φατμέ!...

ΦΑΡΟΥΝ

Καί σύ ;
ΦΑ ΤΜΕ

Πριν άπαντήσω,
πριν καν προφ&άσω rd τοΰ.^πώ
rd ξαναπάρη'πίσω
τό λόγια του, μάς πρόφ&ασες.

Κ α λ λ ιτ ε χ ν ία

ΦΑΡΟΥΝ

Ξ ένη

(με την χεΐρα εις την λαβήν του ξίφους)

Ποιος ήταν;
ΦΑ ΤΜΕ
ΦΑΡΟΥΝ
Πώς έφυγε;

ΦΑ ΤΜΕ

Δεν έφυγε.
ΦΑΡΟΥΝ

Που

πήγε;

ΦΑΤΜΕ

Είναι κρυμμένος.
ΦΑΡΟΥΝ (άλλόφρων)

Κρυμμένος ; Λέγε μου, προτού μέ συνεπάρ η τρέλλα,
πούνε κρυμμένος ;
('Η Φατμ'ε σιωπά)

Δέν άκοϋς;
ΦΑΤΜΕ

Σ’ εκείνη την κασσέλλα.
ΦΑΡΟΥΝ
Δόσε μου αμέσως τδ κλειδί...
να ξαναγονατίση !
ΦΑ ΤΜΕ

[με πονηρόν ϋφος δίδονσα τό κλειδί)

Νά.
/
f
ιαντες:

(εντόνως )

ΊΤ

Ζ

ΦΑΡΟΥΝ (κατάπληκτος)

"Λ !... Μ’ έγέλασες !
Της εΐχα λησμονήσει.
ΦΑΤΜΕ (γεϊ.ωαα

Ετσ ή γυναίκες πάντοτε
γελούν τά παλληκάρια.
Δόσε μου τδ γιορντάνι σου
μέ τά μαργαριτάρια,

❖
ΜΑΤΙΑ 'ΣΤΑ

ΜΑΤΙΑ

*

ΑΚΙΣ

ΚΑΙ

ΓΑΛΑΤΕΙΑ

«
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κι άλλη φορά νά μην ξεχνάς κι ούτε νά κάνης ζήλειες
στή γυναικούλα σου, ποτέ!
ΦΑΡΟΥΝ (εξάγων τό γιορντάνι)

Χαλάλι σου, ναί, χίλιες,
χίλιες φορές χαλάλι σου! Θά τό φορέσης; ’Έλα.
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ΦΑΤΜΕ

Πώς! Κράτησέτο και κοντά σ’αυτά πούχεις γραμμένα
γράφε καί γιά τής άπραγες.
(Είς τήν σκλάβαν, ή οποία τήν στιγμήν αυτήν εισέρχεται μέ τήν στάμναν)

Μπινάζ, δόσε στον ξένο

λίγο νερό.

(της τό φορεϊ)

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Κ’ ας λείπη τέτοιο γέλασμα. Πήγε rd μονρϋη τρέλλα
μέ τό παιγνίδι ποϋπαιξες.

Σ’ ευχαριστώ, δέ ύλέλω" δά πηγαίνω.
[Ό φιλόαοφος εξέρχεται ένω ή Φατμε ξεαπρ είς γέλωτα]

ΦΑ ΤΜΕ

Δέ ί)ά τό ξαναπαίξω,

— Αυλαία —

συμπάδησέ με.

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΑΡΟΥΝ

Σ’ αγαπώ, κ’ έξω άπό σένα κ’ έξω
κι’ άπ’ τήν άγάπη σου, ζωή γιά μένα δέν ειν’ άλλη.
Πώς άναφα! μ’ άνέβηκε τό αίμα στό κεφάλι.

ΠΟΛΕΜΗΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

(λαμβάνει τό οπλον τον)
ΦΑΤΜΕ

«

Φεύγεις, άγάπη μου ; Ποΰ πας;

Τ’ εγεννησ
, ,
,

ΦΑΡΟΥΝ

,

.

,

’XTCN

ΕΡΩΤΑ

«

,

,

ή (ομορφιά στον ουρανο,

Καί ’πήρες άπ’ τά πλήθη τών άστέρων

Θά πάω νά πάρω άέρα.

'Ολόκληρο ένα κόσμο φωτεινό·

ΦΑ ΤΜΕ

Θ’ άργήσης;

’Πήρες τή φλόγ’ άπό τόν κεραυνό

ΦΑΡΟΥΝ

Καί τ’ άπειρο άπ’ τά βάθη τών αιθέρων.

”Οχΐ' γρήγωρα δέ νάρίΐω.

*

(εξέρχεται)

ΑΙώνιο θρόνο σοΰστησ’ ή χαρά

’Στό μαγικό βασίλειο τών ονείρων,

ΣΚΗΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Έκεΐ ποΰ ό μαύρος χρόνος δέν πέρα,

['Η Φατμε τόν συνοδεύει μέχρι τής {λύρας· ύστερον επιστρέφει,
παίρνει τόν πίλον τού Φιλοσόφου και κατόπιν ξεκλειδώνει τήν καοσέλλαν.
Ό Φιλόσοφος εξέρχεται.]
ΦΑΤΜΕ
(έγχειρίζουσα τόν πίλον και έκρηγνυμένη είς γέλωτα)

Καλησπέρα!
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ (προσφέρων τό τεφτέρι)

Πάρ’ το.

’Στον κόσμο ποΰ πετάει μέ τά φτερά

Τών ήχων, τών χρωμάτων καί τών μύρων.

*
Μέ διάφανα φτεράκια γαλανά

Περνάς άπό τή γή ’σά διαθατάρης,
Κι’ όποια ψυχή πληγώσουνε τ’ άχνά

ΦΑ ΤΜΕ

Χεράκια Σου, αν δέ μάθη νά ξεχνρ,

Δέ μοΰ χρειάζεται καθόλου.

Μές ’στώμορφο βασίλειό Σου θά πάρης.

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Ούτε κ’ εμένα.

Ρίευκάς^

Α. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ

*

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

*

’Slyaamzoi

φί^οι,

ΑΝ4ΡΕΑΣ
Π.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Νι κάθε άναγέννησις προξενή ευφροσύνην στην ψυχήν τοΰ
ανθρώπου, ή άναγέννησις τής «Ποικίλης Στοάς» έπροξένησε
μεγάλην άπόλαυσίν στήν ιδικήν μου, γιατί άπό νεαράς ήλικίας είχα συνηθίσει νά ξεφί'λλίζω
κάδε χρόνο με πολλήν τέρψιν τούς
ενιαυσίους τόμους της. Καί τοΰτο,
γιατί ή «Ποικίλη Στοά» έγινεν
από πολλών ετών ένα πρόσφορον
μέσον έξυπηρετήσεως τών Ελλη
νικών γραμμάτων, έως δτου επί
τέλους κατήντησεν ένας γνώμων
τής έξελίξεως τοΰ συγχρόνου ελλη
νικού πνεύματος.
Μετά μίαν διακοπήν τής άξιολόγου αύιής πνευματικής πινακοθή
κης οί λάτρεις τού Καλού καί τού
'Ωραίου είδαν νά συνεχισθή ή έκδοσίς της υπό τον αντάξιον αυτής
τίτλον «Σύγχρονος καλλιτεχνική καί φιλολογική Στοά». Καί, καθώς έπρε■ ■ .
■>______ 5
πεν, δλοι οί τά γράμματα καλ- ,λιεργούντες έσπευσαν νά προσ
-X- Η ΠΕΘΑΜΕΝΗ *
φέρουν τον πνευματικόν οβολόν
Η νύχτα, μαύρη μάγισσα,
των, γιά νά τονώσουν τήν πάν
Σε πήρε μέσ στην αγκαλιά της
τοτε νεάζουσαν δύναμίν της, καί
Και σ εκαμε βασίλισσα
γιά νά αποδείξουν δτι, μολονότι
Κι ακριβοθώρητη κυρά της.
καί στήν ποιητικήν άλλοτε 'Ελ
λάδα ήρχισε νά στήνη τον άξεΚαί τό σκοτάδι η ορεσια
στον καί ειδεχθή θρόνον της ή
όλα τά ρίγη τοί' σου βάζει
Και με τό φώς του φεγγαριού
ταπεινούσα τό φρόνημα ΎλοΝυφούλας πέπλο σου ταιριάζει.
φροσύνη, τό πνεύμα, τού οποίου
ΐέρειαι άγρυπνοι καί πισταί υπήρ
Κι3 οί δυο μαζί' κι όλα μαζυ
ξαν αί Μούσαι, δεν εννοεί νά
Σε περιγιάλια καί σε κάστρα
ύποκύψη, αλλά, τό εναντίον, άγω- ]
"Απλώνεσθε έρμο σάβανο
Μέ τό φεγγάρι καί με τάστρα.
νίζεται νά περισώση, έστω καί
έλάχιστον μέρος τής αίγλης πού e)
ΑΝΘΙΜΟΣ ΛΕΥΚΑΤΑΣ

έλάμπρυνε καί έδόξασε τον άρχαΐον ελληνικόν κόσμον καί έφώτισε
καί εξακολουθεί νά φωτίζη τούς λαούς εκείνους πού σήμερον μάς
δίδουν τό επιστημονικόν φώς.
Καί επί τή ευκαιρία τής μέ Ηράκλειον ακμήν άναγεννωμένης
«Ποικίλης Στοάς» μοΰ έκάματε τήν τιμήν νά μού ζητήσετε τον πνευ
ματικόν έρανόν μου, μού έζητήσατε δηλαδή νά γράψω κάτι γιά τον
τόμον πού θά ΐδη τό φώς τήν
ΐΊν τού ερχομένου έτους, καί Σάς
τό ΰπεσχέθην.
Όταν δμως άπεπειράθην νά
έκτελέσω τήν ύπόσχεσίν μου, έσκέφθηκα δτι γιά νά γράψω κάτι
πρωτότυπον έπρεπεν αυτό νά μή
στερήται, προ παντός, τής πρω
τοτυπίας. Είνε δμως εύκολον αυτό
γιά ένα ταπεινόν πνεύμα σάν τό
ίδικόν μου, καί τό όποιον ζή
είς ένα περιβάλλον τόσον στεΐρον, δσον είνε τό σύγχρονον
Ελληνικόν ;
Έδίστασα λοιπόν νά προβώ.
Καί μέσ’ στον δισταγμόν πού μέ
κατέλαβεν, έσκέφθηκα δτι, αφού
ούτε τά μεγαλουργήματα τών σο
φών τού αρχαίου κόσμου καί αυ
τών ακόμη πού έλάμπρυναν τήλ’
κλασικήν περίοδον τής Ελλάδος,
*
α, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ &
ώς διατείνονται πολλοί σοφοί, * C
δεν είνε πρωτότυπα, τί αξίαν
έχουν τά δήθεν πρωτοτύπως γραφόμενα από τούς σημερινούς "Ελληνας,
καί ποιαν αξίαν θά είχεν εκείνο πού θά έπεχείρουν νά γράψω πρωτο
τύπως εγώ ό ελάχιστος στά γράμματα;
Καί έτσι άπεφάσισα κατά προτίμηση' νά Σάς αποδείξω αυτό πού
είπα παραπάνω. Ότι δηλαδή κάθε σκέψις πού διετυπωθη απο τα
μεγάλα πνεύματα, καί αυτά τής αρχαίας Ελλάδος, αν δεν ύπήρξεν
απλή αντιγραφή, άναμφιβόλως δμως ή έμπνευσις προηρχετο απο την
Ινδίαν, ή οποία γιά δλους τούς συγχρόνους σοφούς θεωρείται ώς ή
έμπνεύστρια τών αρχαίων λαών.
Οί έξερευνηταί τής ’Ινδικής σοφίας συμφωνούν, άνευ έξαιρέσεως,
δτι δλοι οί λαοί συνδέονται άδιάρρηκτα μέ τήν ’Ινδίαν καί διά τής
haplin
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γλώσσης των, καί διά τών ηθών των, καί διά τής φιλολογίας των, καί
διά τών θρησκευτικών των αναμνήσεων. “Ολοι είξεΰρομεν σήμερον δτι
ούτε μία ελληνική ή λατινική έκφρασις δέν υπάρχει ποΰ νά μήν προέρ
χεται άπό τήν σανσκριτικήν ένας δέ άπό τούς σοφούς έξερευνητάς τών
’Ινδικών γραμμάτων, τών θρησκευμάτων καί τών θρησκευτικό - κοινω
νικών παραδόσεων έν ’Ινδία, δ πολύς Λουδοβίκος Ζακολλιώ, άποφαίνεται, χωρίς κανένα δισταγμόν, δτι δ Όμηρος δέν εινε παρά ή άπήχησις τοΰ Ραμαϋάνα' δτι ή Ελληνική τραγφδία άντέγραψε τήν ’Ινδι
κήν τραγφδίαν, καθώς δ Ρακίνας καί δ Κορνήλιος άντέγραψαν τόν
Αισχύλον καί τόν Σοφοκλή' δτι τό μυθολογικόν πάνθεον τής άρχαιότητος κατάγεται άπό τό βραχμανικόν πάνθεον, καί δτι τό βιβλίον τοΰ
νόμου τοΰ Μανοΰ παρήγαγε τό τοΰ Μανές έν ΑΙγύπτφ καί τό τοΰ
Μίνωος έν Έλλάδι.
Μελετώντες τό άρχαΐον ελληνικόν πνεύμα, τό όποιον έξαφνα καί
σχεδόν χωρίς καταγωγήν μάς εμφανίζεται είς δλην τήν καλλιτεχνικήν,
τήν φιλοσοφικήν, τήν έπιστημονικήν καί φιλολογικήν λαμπρότητά του,
εις κανενός δέν ήλθε τόν νοΰν, δτι αύτό ήτο προϊόν πνευματικής έργασίας πενήντα έως εξήντα αιώνων τουλάχιστον καί άπειραρίθμων άνθρωπίνων γενεών. Κανείς, έως πρό ολίγου, δέν έφαντάζετο δτι πίσω άπό
τόν "Ομηρον, τόν Ηρόδοτον, τόν Σωκράτην, τόν Πλάτωνα, τόν Αισχύ
λον, τόν Θουκυδίδη, τόν Πρωταγόρα, τόν ’Αναξαγόρα, τόν Σοφοκλή,
τόν Εύριπίδην, τόν ’Αριστοφάνη, τόν Κρατίνον, τήν Σαπφώ, τόν Τυρ
ταίον, τόν Φειδία, τόν Άπελλή, τόν Καλλικράτη, τόν Ζεύξιδα, τόν
Ευκλείδη, τόν ’Αρχιμήδη, τόν Τπποκράτην, καί δλην τήν άλλην πλειάδα
τών μεγάλων ελληνικών πνευμάτων, ύπήρχον δεκατέσσαρες έως δεκα
πέντε χιλιάδες χρόνοι τής Ινδικής έποχής καί τοΰ άνατολικοΰ πολιτισμού,
καί δτι ή Ελληνική γλώσσα προήρχετο άπό τήν σανσκριτικήν !
Καί έν τούτοις αύτό εινε σήμερον παραδεδεγμένον άπό δλους,
καθώς είπα άνωτέρω, τούς σοφούς, γιατί τά πορίσματα τών μελετών
τής ’Ινδικής θρησκοσοφίας βασίζονται έπί άναμφισβητήτων χρονολο
γιών, καί γι’ αύτό άκριβώς δ σοφός Hailed λέγει, δτι ολίγοι λαοί
έχουν αυθεντικότερα καί σοβαρότερα χρονικά άπό τούς ’Ινδούς.
Άπλούν τεκμήριον, πρός άπόδειξιν τής βεβαιώσεως ταύτης τών
’Ανατολιστών, παρέχω έν μεταφράσει έκ τής Γαλλικής, στήν δποίαν
μετεφράσθη έκ τοΰ σανσκριτικού ύπό τού σοφού Ζακολλιώ, τόν άκόλουθον ύμνον τόν περιλαμβανόμενοι’ στήν συλλογήν τών ύμνων τού
Νικαάρα.
Τό τεμάχιον αύτό, μιας ποιήσεως μισοθρησκευτικής καί μισοβεβήλου, προωρισμένον νά ύμνήση τόν έρωτα, κατά τόν μεταφραστήν του,
φαίνεται δτι έχρησίμευσεν ώς τύπος τών ύμνων τής άρχαιότητος.

Κατ’αυτόν δ βουδδιστής ποιητής Βίνα - Σάνα - Γιάτι τό παρέφρασε
στήν ωδήν του πρός τόν Σρί, δ Ζωροάστρης τό άπεμιμήθη στον ύμνον
τοΰ Ύρανύ καί άναμφιβόλως δ Σολομών ήκολούθησε τήν κατ’ άπομίμησιν ποιητικήν αυτήν κίνησιν, δταν, γιά νά δώση στον λαόν του ένα
ασμα τοΰ έρωτος, συνέθεσε τό ’^σμα τών ’^σμάτων.
Ό ύμνος αυτός άνήκει στήν πατριαρχικήν έποχήν, βεβαίως δ’ εινε
ένα άπό τά πρώτα έρρυθμα τεμάχια, τά όποια συνέθεσεν δ άγνωστος
ποιητής, δστις άνεκάλυψε τήν τέχνην νά ρυθμίζη τήν σκέψιν του, καί
άποτελεΐ, ή παράδοξος αυτή ποίησις, μίαν θαυμασίαν μορφήν τοΰ παγ
κοσμίου έρωτος, ή δποία άνέρχεται στήν πρώτην ηλικίαν τής άνθρωπότητος. Καθώς δέ βεβαιοΰν οί Άνατολισταί, καί σήμερον άκόμη ψάλ
λουν τόν ύμνον αυτόν οί ’Ινδοί ραψφδοί κατά τάς τελετάς τοΰ γάμου
τών άνωτέρων ’Ινδικών τάξεων.
Κατόπιν άπό τόν γεμάτον άπό πάθος αυτόν ύμνον παρέχω, γιά
τόν αυτόν ώς είπα άνωτέρω λόγον, έν μεταφράσει έκ τοΰ Γαλλικού τό
άκόλουθον βουκολικόν τοΰ ’Ινδού ποιητού Βιράντι - Σνάτα, τοΰ οποίου
αί σκέψεις καί ή ποιητική μορφή υπενθυμίζουν τό άρχαΐον Ελληνικόν
πνεύμα.
Καί τό ποιητικόν αύτό τεμάχιον μετέφρασεν έκ τοΰ σανσκριτικού δ
σοφός ’Ανατολιστής Λουδοβίκος Ζακολλιώ, δ όποιος, καθώς λέγει, τό
άνεύρε στήν Πραασάδα, ή δποία εινε ή συλλογή δλων τών θρησκευτι
κών καί ποιητικών παραδόσεων τής πατριαρχικής έποχής. Καί, ώς
αύτός διατείνεται, έκεΐ είχε τήν θέσιν του, γιατί κανείς δέν έπιτρέπεται
νά άμφιβάλη πλέον, δτι ή άρχή τής ειδυλλιακής καί βουκολικής ποιή
σεως, καθώς καί ή τού μύθου
άνεφάνησαν τό πρώτον κατά τήν
πατριαρχικήν εποχήν άλλως τε
αύτό τό άνομολογοΰν καί αύτοί
οί ’Αθηναίοι, βεβαιούντες δτι καί
τά δύο τά έδανείσθησαν άπό τούς
Συρίους, δηλαδή άπό τήν ’Ασίαν.
Φυσικά δέ αύτό τό είδος τής
ποιήσεως προσαρμόζεται μόνον
στήν πατριαρχικήν έποχήν, κατά
τήν δποίαν ή ζωή τού άνθρώπου έρρεεν άνάμεσα στούς άγρούς
καί τά ποίμνια, καί ή οποία ζωή
περιγράφεται στά απλοϊκά αύτά
άσματα τών πρώτων ηλικιών, ένφ
δέν φαίνονται διόλου καλά τοπο-
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ΤΟ' ΚΡΥΦΟ ΛΟΥΤΡΟ

θετημένα στο στόμα τοϋ Θεόκριτου, τοϋ Βιργιλίου, τοΰ Ρονσάρ και
τοΰ Χενιέρου τά ειδύλλια καί τά βουκολικά ποιήματα, γιατί στην επο
χήν των ή βουκολική καί ποιμενική ζωή είχε σχεδόν εντελώς έκλείψει.
Καί δ μύθος δέν είνε, καθώς είπα παραπάνω, παρά μιά απλή αντι
γραφή. Γιατί κατά τούς έξερευνητάς τής ’Ινδικής φιλοσοφίας καί φιλο
λογίας, δ Λαφονταίν αντέγραψε τόν Φαιδρόν, δ Φαιδρός αντέγραψε
τόν Μπαμπριά, δ Μπαμπριά αντέγραψε τόν Αίσωπον, δ Αίσωπος
αντέγραψε τόν τής βασιλικής εποχής ’Ινδόν μυθογράφον Πιλπαί, δ
Πιλπαί αντέγραψε τόν τής βραχμανικής εποχής Ραμπαμυάγερ καί δ
Ραμπαμυάγερ αντέγραψε τόν τής πατριαρχικής εποχής Καζυάππα. Προς
άπόδειξιν δέ αυτού παρέχω τούς δύο ακολούθους μύθους τοΰ Καζυάππα,
οί όποιοι αποτελούν ένα από τά πιο αρχαία φιλολογικά μνημεία τής
ιστορίας τής ανθρωπότητας, καί οί όποιοι μάς μανθάνουν πώς μιά
απλή αλληγορία, τήν δποίαν άλληλοδιαδόχως άπεμιμήθησαν δλοι οί
μυθογράφοι μέχρι τοΰ Λαφονταίν, έφθασε μέχρις ημών.
Κατά τά ’Ινδικά χρονικά, δ Καζυάππα, δ πατήρ τοϋ Μύθου, έζησε
δώδεκα χιλιάδας χρόνους π. X. Ήτο δέ αυτός ένας βαναπράσθα, δηλαδή
ένας άναχωρητής τής δευτέρας τάξεως, δ όποιος έγκατέλειψε τούς άλλους
έρημίτας γιά νά διαγάγη τήν μονήρη ζωήν τοΰ αφομοιωμένου άσκητοΰ,
ώς πολύ βραδύτερον τήν περιέγραψεν ή 'Αγία Γραφή.
Μή παραξενευθήτε, αγαπητοί μου, γιά τήν ημερομηνίαν αυτήν, τήν
κατά τό φαινόμενον τόσον άπομακρυσμένην γιά μάς πού έγεννήθημεν
χθες καί βεβαίως δέν θά παραξενευθήτε άμα ένθυμηθήτε εκείνο πού
είπα παραπάνω, δτι, κατά τόν σοφόν Hailed, δλίγοι λαοί έχουν αύθεντικώτερα χρονικά καί σοβαρωτέραν χρονολογίαν από εκείνην τών ’Ινδών.
Δέν είξεύρω, αν δλα αυτά πού έγραψα τά θεωρήσητε αξία να δημοσιευθοΰν στήν «Ποίηίλην Στοάν», οπωσδήποτε όμως δεν θα μοΰ αρνηθήτε δτι είνε πολύ περίεργα καί ίσως ολίγον άποθαρρυντικά γιά εκεί
νους ποΰ διατείνονται δτι γράφουν σκέψεις πρωτοτύπους καί κομπορρημονοΰν μάλιστα γιά τήν πρωτοτυπίαν τών γραφομένων των.

Μέ πολλήν αγάπην καί άλλην τόσην έκτίμησιν,
‘Ο ίδικός Σας

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έκ Ν. Φαλήρου 23 ’Ιουνίου 1912

ΓΙΑΒΑΝΑ

και

ΝΟΥΡΒΑΔΥ

ΓΙΑΒΑΝΑ

Α η ώρα που η Μά * βγαίνει άπό την θάλασσαν και
άναβαίνει πρός τόν ουρανόν, ποΰ τό θειον φντόν τοΰ
κουζά σηκώνεται επάνω στό βαλσαμώδες στέλεχος του,
καί ή αΰρα τής νυκτός, ή οποία πνέει άπό τά βουνά
τής δύσεως, ερχεται νά δροσίση τήν γην.
» Ποια είνε αυτή ή σκιά ποΰ πέρνα άπό τά ανθι
σμένα δάση, τόσον ελαφρά, ώστε νά μη ταραχθή στήν
φωλιά της ή περιστερά; Αέν εινε ή πολυαγαπη μένη μου, ή οποία έρχε
ται να σβύση τήν δίψαν τοΰ έρωτος ποΰ μέ κατατρώγει;
»Ή πολυαγαπημένη μου είνε παρθένος καί άμόλυντος' κανείς δέν
έδρεψε τά πρώτα άνθη τοΰ έρωτός της, κανείς δέν είδε τό πρόσωπόν της,
καί εις δλην τήν χώραν τής Μαντουράς κανένα αυτί δέν άνετρίχιασεν
άπό τόν ψίθυρον τής φωνής της.
» Εκεΐ κάτοι στής όχθες τής λίμνης τής σκεπασμένης άπό τόν λωτόν
* Σ. Μ: Ή Μά ή Μαίν κατά τήν Μυθολογίαν ήτο οεληναία καί πολεμική θεά. 'Ο
περιφημότερος ναός της ήτο ό τής Κομάνας,
εξυπηρετούμενος ύπό εξ χιλιάδων ιερόδου
λών. Είς τάς εορτάς τής θεάς προσήρχοντο
χιλιάδες προσκυνητών καί άπό τά δύο φύλα,
οί όποιοι κατά τάς έξάλλους εκδηλώσεις των
κατεσπάρασσον τήν σάρκα ή παρεδίδοντο
είς σαρκικός ύπερβολάς. Εις τινας τών ναών
της ή Μά υπηρετείτο ύπό ενόπλων παρ
θένων, αί όποιαι έξετέλουν στρατιωτικούς
χορούς. Η παράδοσις τών Αμαζόνων ελκει
τήν καταγωγήν έκ τών εθίμων τούτων. Οί
'Ρωμαίοι τήν άπεκάλουν Μά ή ασιατική Καλ
λονή. 'Ο Στράβων τήν παρομοιάζει πρός
τήν ’ Αρτέμιδα, είς δέ τόν Αισχύλον τό όνομα
τούτο εφαρμόζεται είς τήν Γήν, τήν παγκό
σμιον μητέρα. Στέφανος ό Βυζαντιακός λέγει
ότι ή Μά ήτο τό λύδιον όνομα τής Ρέας'
άλλοι δ’ εκλαμβάνουν αυτήν ώς νύμφην
έπιφορτισμένην ύπό τού Αιός ν’ άναθρέψη
τόν Διόνυσον.
❖ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΓΑΛΗΝΗ *

εϊνε τό σπίτι τής πολυαγαπημένης μου' όταν δέ λύη τό περικάλυμμά της
γιά τήν πρωινήν και βραδυνήν πλύσιν, τά πνεύματα τών υδάτων
ζηλεύουν τό κάλλος της.
» Τά μάτια της είνε γλυκύτερα άπό τά μάτια τής δαμαλίδος, τά
όποια αντανακλούν τήν θάλασσαν και τόν ουρανόν, τό στόμα της είνε
ευωδέστερου άπό τό άρωμα τής Ουπακάρμας και τό μέλι τοΰ Ίσμαις
εϊνε όλιγώτερον βαλσαμώδες άπό τήν πνοήν ποΰ ίκφεύγει άπό τά
χείλη της.
»Τό κορμί της εϊνε λιγυρόν, καθώς τό κρίνον ποΰ σηκώνεται άπ'
επάνω άπό τούς άκαλλιεργήτους θάμνους, τό βάδισμά της έχει τήν χάριν
τής νεαρός ελάφου, ή οποία άναπηδά γύρω άπό τήν μητέρα της, και ή
φωνή της ομοιάζει πρός τήν θεσπεσίαν μουσικήν τοΰ ουρανού τοΰ'Ίνδρα
ποΰ άκούομεν, όταν δνειρευόμεθα.
»Μέ τόν ψίθυρον τοΰ ρύακος, μέ τό ασμα τής κίσσας και μέ τό
παράπονου τής φάσσας, μοΰ είπεν: — Απόψε θ αφησω το σπίτι τοΰ
πατέρα μου, γιά νάλθω ν άναπαυθώ στήν άγκαλιά σου.
»Ποΰ λοιπόν εϊνε αυτή; Έσκέπασα τήν ψάθαν μου μέ λουλούδια
γιά νά δεχθώ τό άσπρο περικάλυμμα τής παρθένου, ή Μά άναβαίνει
γρήγωρα στον ουρανόν, ή σκιά τών ελεφάντων πεφτει προς την ανατο
λήν, και άκόμη δέν άκούω τόν θόρυβον τών βημάτων της.
Ανεμοι ποΰ διέρχεσθε τάς θαλάσσας, βορηά ποΰ φυσάς στής άμμώδεις πεδιάδες, γλυκείες αύρες τής νυκτός ποΰ κάνετε νά λαλούν τά φύλλα
τών δασών, πέτε μου: Αέν είδατε την
μπορεί νά τήν κράτη μακράν μου;
»ΓΙοιά εινε αυτή ή σκιά ποΰ πέρνα
άπό τά άνθισμένα δάση, τοσον ελαφρα,
ώστε νά μή ταραχθή στήν φωλιά της η
περιστερά; Αέν εϊνε ή πολυαγαπημενη
μου, ή όποια έρχεται νά σβυση την δίψαν
τοΰ έρωτος ποΰ μέ κατατρώγει;
ΝΟΥΡΒΑΔΥ

»Νά ή ώρα ποΰ ή Μά βγαίνει άπο
τήν θάλασσαν και άναβαίνει προς τον
ουρανόν, ποΰ τό θειον φυτόν τοΰ κουζά
σηκώνεται επάνω στό βαλσαμώδες στέ
λεχος του, και ή αύρα τής νυκτός, η
όποια πνέει άπό τά βουνά τής δυσεως,
έρχεται νά δροσίση τήν γήν.
» Ποιος εϊνε αυτός ό θόρυβος ποΰ

* Λυωδια

*
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Στοά

περνά άπό τά άνθισμένα δάση, τόσον ελαφρά, ώστε νά μή ταραχθή στην
φωλιά της η περιστερά; ’Ά! είνε ή φωνή τον πολναγαπημένον μου
που με προσκαλεΐ κοντά τον.
» Θα υπάγω και θά πέσω στο πλευρό τον, ίπάνω στο στρώμά τον
τό σκεπασμένου μέ άνθη, γιατί τα χείλη μον διψούν τά φιληματά τον'
αυτός πρώτος θά λύση τό περικάλυμμα της παρθενίας, καί τό κορμί μον
θά λνγίση μέ τό σφικταγκάλιασμα τον ρωμαλέου μπράτσου τον. Σέ
άγαπώ, ώ πολυαγαπημένε μον, και τρέχω νάρθω κοντά σον σάν τη πίστη
φάσσα πον ξανάρχεται στον κλάδον πον φέρει τον έρωτά της και τά
μικρά της.
ιΡΕκοιμώμουν, καί ή φωνή τον πολναγαπημένον μου ήλθε νά κτυπήση την πόρτα μον είνε η κατάλληλος ώρα καί αρωμάτισα τον χιτώνά
μου, τά μαλλιά μου καί τό σώμά μον καί άνεχώρησα στο πείσμα τών
άπαισίων θορύβων, οί όποιοι έφριττον στον άέρα καί έψιθόριζαν στά
νερά, παρ’ δλην την δρόσον τής ννκτός . . .

ελαφρά, ώστε νά μή ταραχθή στήν φωλιά της ή περιστερά; ”Α! αυτή
είνε ή φωνή τον πολναγαπημένον μου, ό οποίος μέ καλεϊ κοντά του !...
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» Πέτε μον, νεαραί παρθένοι τον Πινδχαβάρ, καί σείς, γυναίκες τον
Βαλταχώρ, πέτε μον, Sv γνωρίζετε τον πολναγαπημένο μον τό κορμί
τον είνε πιο ίσο άπό τον κορμόν τον φοίνικος καί τά μαλλιά του πιο
αφθονα άπό τά στελέχη τοΰ ρνζιοΰ στους ρνζώνας.
»Ή ματιά τον είνε ερωτική, καθώς ή ματιά τής έλάφου, καί τά χείλη
του καίονν, δταν άκονμπονν στο στήθος μον πόσον είνε ωραίος καί
πόσον δ έρως τον μέ μεθύσκει. Θά υπάγω στους κήπους καί θά πλέξω
στεφάνια άπό λουλούδια γιά νά στολίσω τήν κόμην τον.
» Τά χείλη του στάζουν βάλσαμον πιο καθαρόν άπό τό βάλσαμον
τον άμρίτα, ή ματιά του μ’ έπλήγωσε στήν καρδιά, καί ή φωνή τον
είνε γλυκειά καί ηχηρά, καθώς ή φωνή τοΰ νεαρόν έλέφαντος. Πάσχω
άπό τήν ημέραν πον, βλέπονσα αυτόν νά διέρχεται, τον διέκρινα άνάμεσα
εις δλους τους νέους και τον έφώναξα μέ τό δνομά τον. Καί μιά φωνή
ήρχισε νά ψάλλη στήν καρδιά μου, τά νεφρά μον άνατρίχιασαν άπό ενχαρίστησιν, τό στήθος μον άνεσκίρτησε καί ή νέα παρθένος είδε νά ρέουν
τά πρώτα δάκρυα τον έρωτος καί τής γονιμοποιήσεως !
» Και είπα στον πολναγαπημένο μον: θαλθω άπόψε κοντά σον, καί
τό άσπρο περικάλυμμα τής παρθένον θά πέση στήν ανθισμένη ψάθα
σον θά μέ περιμένη καί ή θέα τον θά χαροποιήση τήν ψυχήν μον, rd
δέ φιλήματά τον θά καθησυχάσουν τήν μανίαν τής καρδίας μον.
» Σείς, που μέ βλέπετε νά τρέχω τήν νύκτα, πνεύματα τών ύδάτων,
πον προιστασθε τής άγαθοεργοΰ δρόσον, μή μέ ρωτάτε πον πηγαίνει
ή σκέψις μον, που κατευθύνονται τά βήματά μον, ποιος είνε ό σκοπός
τών επιθυμιών μον !
»Ακούετε τον θόρυβον πον πέρνα άπό τά άνθισμένα δάση, τόσον

ΓΙΑΒΑΝΑ

» Συ είσαι, Νουρβαδν, ή οποία πιστή στήν υπόσχεσίν σον έρχεσαι νά
μ’ έπισκεφθής άπόψε, καί ν’ άναπανθής στήν μέ άνθη σκεπασμένην
ψάθαν μου, μέ τό στόμα σον στο στόμα μου καί τήν καρδιά σου στήν
καρδιά μον ;
ΝΟΥΡΒΑΔΥ

» Είνε ή παρθένος τής λίμνης τον Πινδχαβάρ, ή οποία, πιστή στήν
υπόσχεσίν της έρχεται άπόψε νά σ’ έπισκεφθή καί στήν μέ άνθη σκεπα
σμένην ψάθαν σου ν’ άναπαυθή, μέ τό στόμα της στο στόμα σου καί
τήν καρδιά της στήν καρδιά σον.
ΓΙΑΒΑΝΑ

» Πόσον είσαι ωραία, ώ πολυαγαπημένη μου ! Πόσον είσαι ωραία !
Πόσον τό κορμί σου είνε μαλακόν καί ευλύγιστου, οί δέ μαστοί σον, ποΰ
σκιρτούν άπό έρωτα, είνε σάν δνό ασπρα περιστέρια ποΰ κτυποΰν μέ τήν
πτέρυγα στήν φωλιά τους.
ΝΟΥΡΒΑΔΥ

» Πόσον είσαι ωραίος καί πόσον δυνατός, ώ πολυαγαπημένε μου!
Τό παν εις σέ είνε μαλακόν καί ρωμαλέου, εγώ δ’ είμαι σάν τήν κλιματίδα ποΰ περιτνλίσσεται γυρτό στο δυνατόν σαντάλ καί άπορροφα τό

άρωμά του.

ΓΙΑΒΑΝΑ

» Τό στόμα σου είνε ένα νέκταρ, τό οποίον τά χείλη μου μεθάει,
καθώς κάμνει ή μέλισσα άπό ένα άνθος. Πώς τό ωραίου σώμά σου
σπαράσσει μέ τό σφίξιμόν μου, πόσον ό έρως σου είνε άπολαυστικός !
ΝΟΥΡΒΑΔΥ

» Τά αυτιά μου δέν άκούονν πλέον τους θορύβους τής γής καί τό
σκότος τών ματιών μου είνε πλήρες' τί νά μοΰ κάμη τό φώς, τί νά μοΰ
κάμη ή ζωή, τί νά μοΰ κάμουν τ’ άνθη, τί νά μοΰ κάμουν οί καρποί!
» Τί νά μοΰ κάμη ό ήλιος, τί νά μοΰ κάμουν τά πουλιά ποΰ ψάλ
λουν στά δάση καί οί μεγάλοι ποταμοί ποΰ κυλίουν τά ρεύματά τους
προς τήν θάλασσαν, τί νά μοΰ κάμη ολόκληρος ή φύσις! ’Αγαπώ καί
πεθαίνω άπό έρωτα στήν άγκαλιά τοΰ πολναγαπημένον μον !
ΓΙΑΒΑΝΑ

>’Άκονσε, Νονρβαδύ, ώ πολυαγαπημένη μου σύντροφε, άφησε τήν
κεφαλήν σου ν’ άναπαυθή επάνω στο μπράτσο μον, μέθυσέ με άπό
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έρωτα καί μη λνπήσαι γιά την στέρησιν τον σπιτιού σον καί τών αδελ
φών σον, στο ατομόν σον έγεννήθη τώρα μιά νέα ζωή ... Πόσον είσαι
ωραία, ώ πολναγαπημένη μον !
ΝΟΥΡΒΑΑΥ

» Δέν ήκονα διόλου καί άνοιξες τά αυτιά μον, δέν έβλεπα διόλον καί
άνοιξες τά μάτια μον, ή καρδιά μον ήτο βωβή καί τήν έκαμες νά όμιλή.
Ώ πολναγαπημένε μον σύζυγε, τώρα είμαι ίδική σον καί θά σον δώσω
αφειδώς τόν έρωτά μον έ<ρ δσον θά βελάζονν τά πρόβατα, έφ’ δσον τά
δένδρα θά κάμνονν καρπούς !
» Έφ’ δσον ό Γάγγης θά κυλίη προς τήν θάλασσαν τ’ αργυρά
κύματά τον καί έφ’ δσον <5 Σούρυα θά φωτίζη τόν κόσμον καί ό Βράχμας θά βασιλεύη στους ουρανούς !
ΝΙ ΚΛΑΡΑ

(Ύμνοι)

WWW

ΑΒΡΙΤΑ
ΒΟΥΚΟΛΙΚΟΝ

ΤΟΥ

ΙΝΔΟΥ

και
ΠΟ1ΗΤΟΥ

ΑΒΑΝΥ

» Παυσε νά μέ κάμνης ν’ ακούω τήν γόησσαν φωνήν σον, θέλω νά
μείνω παρθένος στο σπίτι τον πατέρα μον καί νά μπώ παρθένος στο
σπίτι τον συζύγου μου.
ΑΒΡΙΤΑ

» Δέν ακόυσες λοιπόν ποτέ, κατά τήν ηρεμίαν τής ννκτός, τους θαλ
περούς ανέμους τών κοιλάδων τον Χανναμβάρ νά σον γιθυρίσουν λόγους
ερωτικούς ;
ΑΒΑΝΥ

» Τους ακόυσα.
ΑΒΡΙΤΑ

»Δέν είδες λοιπόν ποτέ κατά τά όνειρα τό πρόσωπον ίκείνου που
πρέπει νά αγαπάς;
ΑΒΑΝΥ

» ’Έκαμα τήν καθιερωμένην παράκλησιν, καί τό είδα.

ΑΒΑΝΥ
Β1ΡΑΔΖ-ΣΝΑΓΑ

ΑΒΡΙΤΑ

» Ποϋ είνε λοιπόν εκείνος τόν όποιον έξέλεξεν ή καρδιά σου; Γιατί
δέν έρχεται να σου μιλήση τήν γλώσσαν τον πολυαγαπημένου;

(Μεταφραοθέν εκ τοϋ σανσκριτικόν)

ΑΒΑΝΥ

» Ποιος σον είπεν δτι δέν μοΰ μίλησεν ακόμη αυτήν τήν γλώσσαν;
ΑΒΡΙΤΑ

ΛΑ μαζύ μον, αγαπητή μον Άβανύ, στής σκιερές όχθες
τον Γάγγον θά λονσθονμε καί οί δύο εις αυτόν.

ΑΒΡΙΤΑ

»’ Επαγρυπνώ τά βήματά σον, μόνος δ’ έγώ έως τώρα σου είπα δτι
είσαι ωραία' ή καρδιά σου λοιπόν είδε κατά τά όνειρα τήν εικόνα μου ;

ΑΒΑΝΥ

Τολμάς λοιπόν νά μον μιλής έτσι, ενώ μόλις δεκατέσσάρες ανοίξεις έχουν ανθήσει επί τής κεφαλής μον ! ...
ΑΒΡΙΤΑ

» Αυτή είνε ή ηλικία τον έρωτος.
ΑΒΑΝΥ

ΓΟχι, θέλω νά στολισθώ μιά φοράν ακόμη κατά τήν έρχομένην εορ
τήν τών στεφάνων πον πλέκονται μέ τήν θείαν χλόην καί τά μισοανθισμένα λονλούδια τον λωτον, τών συμβόλων τών παρθένων. Τί θά έλε
γαν αί σύντροφοί μον, αν έπήγαινα νά λονσθώ μόνη μ’ ένα βοσκόν!
ΑΒΡΙΤΑ

Γ Ελα κοντά μον, στά σκιερά αντά δάση καί θά σον ψάλω έναν νμνον
πον συνέθεσα προς τιμήν τών αγαθοποιών πνευμάτων τον θερισμόν.

ΑΒΑΝΥ

»Δέν μπορώ νά σου απαντήσω.
ΑΒΡΙΤΑ

»Δέν είνε μιά από τάς συντρόφους σου πον νά μήν έζήλενσε νά
πάρη από τά χέρια μου τό τάλυ * καί νά φάγη τό ψημένο ρύζι κάτω
από τήν ταράτσαν τον σπιτιού μου.
ΑΒΑΝΥ

»’ Ιδέ, ή νύχτα προχωρεί, αφησέ με νά φύγω, γιατί τά πνεύματα
τών δασών βλέποντά μας μόνους μαζν θά μάς εξαποστείλουν χίλια
χλεναστικά λόγια.
* Σ. Μ. Τό τάλυ, τό υπό τοΰ Βράχμα εΰλογηθέν, καί τό όποιον <5 νυμφίος άναρχα
εις τόν τράχηλον τής νύμφης, είνε τό παρ’ Ίνδοΐς λίγκαμ, ήτοι τό στητόν, τό όποιον
παριοτα τήν εντοοιν τοΰ ενεργητικόν καί τον παθητικόν οργάνου.

ψημένο ρύζι κάτω από τήν ταράτσαν τοϋ σπιτιού σου. Δέν θέλω

ΑΒΡΙΤΑ

»Σέ ονομάζω Άβανύ ή ωραία, τοϋ λοιπού όμως θά σε απο
καλώ Άβανύ ή σκληρά... Γιατί απωθείς τον έρωτά μον; Στο
άκρον αυτού τοϋ μονοπατιού είνε τό σπίτι μον, φκιαγμένο στής
όχθες μιας δεξαμενής ποϋ στά νερά της παίζει ένα ζευγάρι μαύρων
κύκνων έλα, θέλω νά σον τους χαρίσω ...

ν άποθάνης.

» Κλαΐς, Άβανύ, άφησε με νά πιω εις ένα φίλημα τα μαργαριτάρια
ποϋ πέφτουν από τά μακρά βλέφαρά σου . . .
ΑΒΑΝΥ

» Φοβούμαι ! . . .

ΑΒΑΝΥ

» Πώς ! φέρεις τό βέβηλον χέρι σον στο περικάλυμμά μου !
Φοβήσου τήν οργήν μου! Άλλ' όχι! rd έγώ στά πόδια σου'
ακούσε τής ικεσίες μου ... ή νύκτα φέρει σύγχυσιν στάς αισθήσεις
μου, φοβούμαι... συνόδενσέ με έως τό σπίτι μου καί θά πιστεύσω
στον έρωτά σου.
ΑΒΡΙΤΑ

» Πάμε, τό επιθυμώ πολύ, άλλως γιά τελευταίαν φοράν άκούς
τήν φωνήν μου . . ■ Είμαι μόνος στο σπίτι τοϋ πατέρα μου γιά νά
τοϋ κλείσω τά μάτια καί νά κάμω στον τάφον του τάς επικήδειους
τελετάς. Εντός ολίγου θ' ακούσουν μιά φωνήν άπηλπισμένου καί
ό πατέρας μου, όμοιος προς τόν ελέφαντα πον έχασε τό νεογνόν
του, θά θρηνολογή κοντά στήν πυράν τοϋ παιδιού του . . .

ΑΒΡΙΤΑ

ΑΒΡΙΤΑ

» Γιατί τρέμεις στήν αγκαλιά μου ;
ΑΒΑΝΥ

» Λυπήσου με, άφησε με !
ΑΒΡΙΤΑ

» Νά, λάβε αυτά τά χάϊδια καί αυτά τα θερμά φιλήματα στήν καρ

διά σου.

> Πού νά κρυφθώ ! . . .

ΑΒΑΝΥ

ΑΒΡΙΤΑ

» Μη φοβείσαι τίποτε, τό παν είνε σιωπηλόν γύρω μας.
ΑΒΑΝΥ

» Συλλογίσου, συλλογίσου τόν πατέρα μου . . . Δέν μέ ακούει πλέον !
ΑΒΡΙΤΑ

ΑΒΑΝΥ

»Άφησε, πολυαγαπημένη μου, τό ώραίον σώμά σου νά κλίνη υπό

Καί λοιπόν θέλεις ν' άποθάνης ;

τό σφικταγκάλιασμά μου . . .

ΑΒΡΙΤΑ

Θά στύψω επάνω στά χείλη μου τό άνθος τοϋ κάλπα καί θ' άρχίση
γιά με ή νύκτα ή χωρίς αυγήν . . .

ΑΒΑΝΥ

^Έσπασε τήν ζώνην μου!

ΑΒΡΙΤΑ

»'Ελεύθερη από τά ενοχλητικά αυτά περικαλύμματα, λάβε τώρα
αγαπητή μου Άβανύ, τό πρώτον φίλημα τού συζύγου σου».

ΑΒΑΝΥ
» ^4ι’τό δεν θά τό κάμης ποτέ.
ΑΒΡΙΤΑ

»Άπό απόψε, κατά
τήν ώραν ποϋ ή Μά θά
άνέβη σιωπηλά στο μέσον
τοΰ ουρανού, θά υπάγω
νά συλλέξω τά άνθη.
ΑΒΑΝΥ

Σέ αγαπώ,θά δεχθώ
τό τάλυ άπό τά χέρια
σου καί θά φάγω τό

£
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ΕΚ

ΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

ΑΠΟΠΟΜΠΗ

* 1. Α. ΑΡΣΕΝΗ : MIX. Α. ΡΑΦΑΗΛΟΒΙΤΣ “ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ,, *
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Σας στέλλω τήν μετάφρασιν τον Διηγήματος, πον μον έζητήσατε διά τήν ώραίαν
σας “Ποικίλην Στοάν,,.
Εξέλεξα ενα Διήγημα τον γνωστόν Δανόν σνγγραφέως J. Ρ. Zaevbsen- ελπίζω
παρ’ δλην τήν πρωτοτνπίαν τον ν’ άρέση εις τους άναγνώοτας σας.
Άθήναι 5 Ίονλίον 1912

Μετά πολλής νπολήψεως
ΦΩΦΩ Π. ΠΡΑΤΣΙΚΑ

« «
J.

Η

Ρ.

XACCBSEN

ΚΥΡΙΑ ΦΟΝΣ
«

ΔΙΗΓΗΜΑ

φ

ΠΟ τούς ωραίους κήπους τοΰ Avignon
καί πίσω άπό τό παλαιόν άνάκτορον τών
Παπών έξαπλοΰται θαυμασία θέα έπί τοΰ
'Ροδανού, μέ τάς καταφύτους οχθας του,
όπόθεν φαίνεται καί μέρος τής πόλεως.
Αότήν τήν θέαν άπελάμβανον ένα από
γευμα τοΰ ’Οκτωβρίου δύο κυρίαι Δανίδες,
καθήμεναι εις ένα κάθισμα. Ή μία, χήρα,
κυρία Φόνς, καί ή κόρη της "Ελλινορ.
Έκάθηντο σιωπηλαί καί έθαύμαζον τάς
καλλονάς τής
πολ, . Προβηγκίας,
,
||--- τ>7 Jμολονότι
----- ··
λάκις είχον άπολαύσει τής θέας ταύτης. ’Αλήθεια ή Προβηγκία είχε μίαν
ιδιόρρυθμον ώραιότητα! Μεγάλαι έπιφάνειαι άμμου καί άπέραντοι έκτάσεις άπό πετραδάκια έξετείνοντο κοντά σ’ ένα ήσυχο ποτάμι. Κιτρινωπά

λειβάδια, λευκοί δρόμοι, καί έδώ καί έκεΐ πλησίον τών λευκών οικιών
έφαίνοντο μαΰρα δένδρα καί έντελώς μαΰροι θάμνοι. 'Όλα αύτά έσκέπαζεν ένας βαρύς ουρανός, ό όποιος προσέδιδεν εις τό συνολον μίαν δψιν
πλέον ώχράν, ξηράν καί κουραστικήν. Ούτε ό έλάχιστος χρωματισμός
δεν διέκοπτε τό άτελείωτον έκεΐνο στεγνό στακτί, ούτε ό έλάχιστος ψίθυ
ρος δέν έτάρασσε τήν άχανή ήσυχίαν.
Ή κουραστική αύτή μονοτονία εύχαριστοΰσε τήν κ. Φόνς, ένφ τήν
"Ελλινορ καθίστα νευρικήν. Τής έδιδε έκείνην τήν νευρικότητα, ήτις
καθιστά τον άνθρωπον κουρασμένον καί νωχελή, άκριβώς δπως είναι τις
μετά μακράς βροχεράς ήμέρας κλεισμένος εις τό δωμάτιόν του.
. . . Ιίαληά γλυκά όνειρα, τά όποια δέν έξεπληρώθησαν, έπανήρχοντο εις τήν μνήμην της καί τήν έκαμαν νά κοκκινίζη, διότι άλλοτε τά
έπλαττε. Τής ήτο άδύνατον δμως νά τά λησμονήση. Τίποτε δέν τά
συνέδεε μέ τά μέρη αύτά. Τό άτύχημά της τήν είχεν εύρει άλλοΰ, εις
άλλους τόπους, δπου οί χρωματισμοί είναι ζωηρότεροι καί τά δένδρα
πράσινα. Οί φαιοί δμως έδώ λόφοι καί τά σιωπηλά σπίτια ήσαν, ώς
νά έγνώριζον δλα καί έσιώπων έπίτηδες.
Ό ίδιος πόνος, ποΰ πληγώνει κάθε νέα καρδιά, είχε πληγώσει καί τη
δική της. Είχεν άγαπήσει έναν άνδρα- έπίστευσεν δτι καί αύτός τήν ήγάπησεν’ αύτός δμως αίφνης ήγάπησεν άλλην. Διατί άρά γε; Τί τοΰ είχε
κάμει; Μήπως είχε παραλλάξει; Μήπως δέν ήτο πλέον ή ιδία; καί άλλαι
δμοιαι έρωτήσεις έβασάνιζον διαρκώς τάς σκέψεις της. Εις τήν μητέρα
της δέν είχεν εϊπει τίποτε, αύτή δμως είχεν δλα έννοήσει καί ήτο άρκετά
άνήσυχος. Δι’ αύτό καί έταξείδευον σκοπός τοΰ ταξειδίου ήτο νά λησμο
νήση. Ή κυρία Φόνς δέν είχεν άνάγκην νά παρατηρήση τήν κόρην της,
διά νά έννοήση ποΰ ήτο πάλιν μέ τάς σκέψεις της' ήρκει νά βλέπη τήν
μικράν νευρικήν της χεΐρα, τήν όποιαν πάντοτε έκίνει έπί τοΰ καθίσμα
τος, δπως ένας πυρέσσων, δστις διαρκώς ζητεί ν’ άλλάξη θέσιν — ήρκει
λέγω νά τήν βλέπη διά νά έννοήση πόσο κουρασμένα ήσαν τά μάτια
τής, πόσον ώχρόν ήτο τό πρόσωπόν της, τό όποιον συνοφρυοΰτο εις
κάθε κίνησιν.
Έπονοΰσε τόσο πολύ διά τό παιδί της! Τής ήρχετο έπιθυμία
νά τήν σφίξη εις τήν άγκαλιά της καί νά τής είπη σιγά σιγά δλα τά
παρηγορητικά λόγια ποΰ έγνώριζε. Τήν έμπόδιζεν δμως ή πεποίθησις, ήν είχεν, δτι ύπάρχουν θλίψεις, αί'τινες πρέπει νά διέλθουν έν
σιωπή χωρίς νά διακοπούν άπό λόγια, θλίψεις, αΐτινες καί μεταξύ
μητρός καί κόρης πρέπει νά μείνουν μυστικαί. ’Εκτός τούτου έφοβεΐτο
δτι θά έπίκρανε τήν κόρην της, έάν τής διηυκόλυνε μίαν έξομολόγησιν καί δέν ήθελεν ή "Ελλινορ νά έρυθρια ένώπιόν της. Δέν ήθελε

νά τήν ύποβάλλη είς μίαν
ταπείνωσιν, ή όποια πάν
τοτε έρχεται, δταν άνοίγη
κανείς είς τόν άλλον τά
πλέον άπόκρυφα βάθη τής
καρδιάς του.

'Όσον και έάν τοΰτο
έκαμνε άμφοτέρας νά Υπο
φέρουν, ή μητέρα ήσθάνετο κάποιαν εύχαρίστησιν
έπανευρίσκουσα είς τήν
κόρην της τήν ψυχικήν
έκείνην δύναμιν, ήν καί
αύτή ή ιδία είχε.

♦

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΟΥ

ΕΑΡΟΣ

«

Κάποτε, ναί, είχον πε
ράσει πολλά πολλά χρόνια
πλέον, άπό τότε ποΰ καί
αύτή ήτο δεκαοκτώ έτώνείχε καί αύτή άγαπήσει
μέ δλην της τήν δύναμιν,
μέ δλας της τάς σκέψεις,
μέ παραφοράν. Καί δμως
δέν είχε καταλήξει είς τί
ποτε. Αύτός δέν ήδύνατο
νά προσφέρη τίποτε περισ
σότερον άπό άφοσίωσιν,
τήν όποιαν έδειξε, διαρκούσης τής μακράς έποχής
τών άρβαβώνων των. Ή
οίκογένειά της δμως έζη
τότε ύπό δυσμενείς συνθήκας, αΓτινες δέν ήδύναντο
νά περιμένουν. Καί ύπανδρεύθη έκεΐνον ποΰ τής
έξέλεξαν, καί ό όποιος θά
έβελτίωνε τάς δυσχερείς
περιστάσεις τής οικογέ
νειας της.

Ένυμφεύθησαν καί μετά τινα καιρόν άπέκτησαν δύο τέκνα, τόν
Τάγον, τόν υίόν της, ό όποιος ήτο μαζύ της έδώ είς Avignon, καί τήν
Έλλινορ ποΰ έκάθητο πλησίον της. Είχε διέλθει τήν ζωήν της πολύ
πλέον εύχάριστα καί εύκολώτερα άφ’ δτι κατ’ άρχάς ένόμιζεν. ’Οκτώ
έτη έζησε μέ τόν άνδρα της, κατόπιν αυτός άπέθανεν. Ό θάνατός του
τήν έθλιψεν είλικρινώς, διότι είχεν ήδη συνηθίσει ν’ άγαπα δλα έκεΐνα
τά πρόσωπα, τά όποια συνεδέοντο μαζύ της, μέ τούς δεσμούς τοΰ αίμα
τος καί τής οικογένειας, καί μόνον αύτά ν’ άγαπα μέ μίαν άποκλειστικήν καί σχεδόν έγωϊστικήν άγάπην. Μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου της
έζησε σχεδόν μόνον διά τά παιδιά της, χωρίς δμως ν’ άποσυρθή έντελώς
τοΰ κόσμου. Δέν άπεμακρύνθη άπό τάς κοσμικάς συγκεντρώσεις, δπως
άλλοτε ήτο πολύ φυσικόν διά μίαν νέαν καί πλουσίαν χήραν καί τώρα
άκόμη, όπότε ό υιός της ήτο είκοσι καί ένός έτών, αύτή δέν ήτο καλά
καλά 40 έτών. Ήτο ώραία άκόμη, ούτε μία λευκή τρίχα δέν διεκρίνετο
είς τά πλούσια καστανά μαλλιά της, ούτε μία ρυτίς κάτω άπό τά μεγάλα
της μάτια, καί τό σώμά της ήτο άκόμη λεπτόν. Αί ώραΐαι γραμμαί τών
χαρακτηριστικών της διεκρίνοντο καλλίτερον κάτω άπό τό βαθύ χρώμα
τών μαλλιών της καί τό μειδίαμά της τής προσέδιδεν έξαιρετικήν γλυκύτητα- μία περίεργος ζωηρότης, μία νεανική λάμψις τών καστανών
ματιών της, τήν έκαμαν νά φαίνεται θελκτική καί ώραία.
— «θά ήναι άσφαλώς ό Τάγος» είπεν ή κ. Φόνς πρός τήν κόρην
της, άκούσασα άπό τό άπέναντι μέρος δανικάς φράσεις. Καί πραγματικώς ήτον ό Τάγος συνοδεύων τήν οικογένειαν τοΰ έκ Κοπεγχάγης
μεγαλεμπόρου Καστάγερ μετά τής άδελφής του καί τής θυγατρός του.
Ή κ. Καστάγερ ήτο άσθενής είς τό ξενοδοχεΐον. Ή κ. Φόνς καί ή Έλλινορ έκαμαν θέσιν είς τάς άλλας δύο κυρίας. Οί κύριοι συνωμίλησαν
έπί τινα λεπτά τής ώρας όρθιοι, άλλά μετ’ δλίγον έκάθισαν καί αυτοί
έπάνω σέ μεγάλες πέτρες ποΰ ήσαν έκεΐ κοντά, καί έκεΐ καθήμενοι δέν
άντήλασσον παρά τάς τυπικάς λέξεις, διότι οί νεοελθόντες ήσαν κουρα
σμένοι άπό τήν μικράν σιδηροδρομικήν έκδρομήν, ήν είχον κάμει είς
Προβηγκίαν.
— « Κυττάξετε έκεΐ » έφώναξεν αίφνης ό Τάγος κτυπών τάς χεΐρας
έπί τοΰ λευκοΰ του πανταλονιού. "Ολοι έστρεψαν πρός τά έκεΐ. Μακρόθεν έφαίνετο μόνον ένα πυκνόν νέφος σκόνης, είς τό μέσον τοΰ όποιου
μόλις διεκρίνετο είς ίππεύς. «Αύτός είναι ό ’Αγγλος, περί τοΰ όποιου σάς
διηγήθην, δτι ήλθε πρό ολίγου» είπεν ό Τάγος στρεφόμενος πρός τήν
μητέρα του- «είδατε ποτέ καλλίτερον ίππέα;» Ήρώτησε τον Καστάγερ«μοΰ ένθυμίζει πολύ ένα gaucho». (Είς τήν Δημοκρατίαν τής ’Αργεντινής
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δνομάζουσι gauchos τούς ιππείς, οίτινες έξημεροΰσι καί γυμνάζουσιν
είδός τι αίλουρων, ζώντων είς τά μέρη έκεΐνα, καί τούς όποιους καλοΰσι
Pampa). Ό ίππεύς έξηφανίσθη. Μετ’ δλίγον δλοι ήγείροντο καί κατευθύνοντο ε?ς τό ξενοδοχεΐον. Μέ τήν οικογένειαν Καστάγερ είχον συναν
τηθώ είς Belfort, έπειδή καί αύτοί έκαμνον τό αύτό ταξείδιον πρός τό
βόρειον μέρος τής Γαλλίας καί πρός τήν 'Ριβιέραν έξηκολούθουν τό
ταξείδιον μαζύ. Είς τό Avignon αί δύο οίκογένειαι είχον παρατείνει
τήν διαμονήν των, Αφ’ ένός μέν διότι ή κ. Καστάγερ είχεν άσθενήσει,
άφ’ έτέρου δέ, διότι ή Έλλινορ είχεν άνάγκην ήσυχίας.
Ό Τάγος ήτο ένθουσιασμένος μέ τήν συντροφιάν αύτήν. Άπό ήμέρας είς ήμέραν έσυμπαθοΰσε περισσότερον τήν ώραίαν Ίδα Καστάγερ.
Ή κ. Φόνς δέν έβλεπεν εύχαρίστως τό αίσθημα τούτο- εύρισκεν, δτι ό
υίός της, Αν καί άρκετά Ανεπτυγμένος, δέν ήτο άνάγκη νά ύπανδρευθή
καί μάλιστα μέ αύτήν τήν Καστάγερ. Ή *Ιδα ήτο μία χαριτωμένη νέαή μητέρα της, μία έκτάκτου μορφώσεως καί άπό μεγάλην οικογένειαν
γυναίκα, καί αύτός άκόμη ό Καστάγερ ήτο ένας πολύ άγαθός άνθρωπος,
είχεν δμως κάτι τι τό κωμικόν, τό όποιον έκαμνε τούς συνταξειδιώτας του
νά μειδιούν, όσάκις άνέφερον τό δνομά του. Ήτο πότε διαχυτικός, πότε
ένθουσιώδης, πότε θορυβώδης! Δέν ένοιωθε, φαίνεται, δτι τόν ένθουσιασμόν καί τήν διαχυτικότητα πρέπει νά γνωρίζη κανείς νά περιστέλλη
καί νά έκδηλώνη μέ μέτρον. Τής κ. Φόνς ήτο Αφόρητος ή ιδέα, δτι ό
πενθερός τοΰ υίοΰ της Απετέλει Αντικείμενον ειρωνείας καί δι’ αύτό έφέρετο μέ κάποιαν ψυχρότητα είς τούς Καστάγερ, πράγμα τό όποιον έλύπει δχι δλίγον τόν έρωτευμένον Τάγον.

Τήν έπομένην πρωίαν ό Τάγος καί ή μήτηρ του έπεσκέφθησαν τό
μικρόν μουσεΐον τής πόλεως. Ή έξώθυρα τοΰ μουσείου ήτο Ανοικτή, αί
θύραι δμως τών αίθουσών ήσαν κλεισταί. Έκτύπησαν, Αλλ’ είς μάτην.
Τέλος ή θύρα ύπεχώρησε καί έπέτρεψεν είς τούς έπισκέπτας νά είσέλθουν είς τόν θολωτόν διάδρομον, τοΰ όποιου τόν θόλον ύπεστήριζον μαΰραι
στήλαι. Περιεφέρθησαν καί έξήτασαν τούς βωμαϊκούς τάφους, τεμάχια
άπό σαρκοφάγους, Ακέφαλα Αγάλματα καί Αλλα πράγματα, τά όποια
ήσαν παρατεταγμένα κατά μήκος τοΰ τοίχου. Ή έπίσκεψις δέν διήρκεσε
πολύ καί μετ’ δλίγα λεπτά εύρίσκοντο πρό τής έξόδου. 'Ο Τάγος Ανήλθε
καί κατήλθε τήν κλίμακα, διά νά ϊδη μήπως ήτο κανείς φύλαξ- έν τώ
μεταξύ ή κ. Φόνς έπεριπάτει έπάνω καί κάτω. Τήν στιγμήν, καθ’ ήν
Ιξήρχετο, παρετήρησεν είς τό τέλος τοϋ διαδρόμου ένα ύψηλόν γενειοφόρον κύριον, μέ ήλιοκαμμένον πρόσωπον. Έκράτει ένα όδηγόν τοΰ
μουσείου είς τάς χεΐράς του. ’Εστρεψε μέ προσοχήν Από τό μέρος ποΰ
έφυγεν ό Τάγος καί έπειτα παρετήρησε πρός τήν κ. Φόνς.
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— Συγγνώμην, Κυρία, είπε χαιρετίσας.
— Είμαι έντελώς ξένη έδώ, άπήντησεν ή κ. Φόνς- φαίνεται δτι δέν
είναι κανείς είς τήν οικίαν, δ υίός μου έτρεξε παντοΰ διά νά ίδή ...
Αύτά έλέχθησαν Γαλλιστί. ’Ακριβώς τήν στιγμήν έκείνην έφθασε καί
ό Τάγος. «Έπήγα παντοΰ» είπε, «καί μέχρι τής κατοικίας άκόμη, δέν
εύρον δμως ψυχήν ζώσαν».
—’Ακούω, έπανέλαβεν ό Άγγλος, αύτήν τήν φοράν δμως Δανιστί,
δτι έχω τήν εύχαρίστησιν νά εύρίσκωμαι μεταξύ συμπατριωτών!
Έχαιρέτισε πάλιν καί ώπισθοχώρησε μερικά βήματα, άφίνων ούτω
νά ύπονοηθή, δτι αύτό τό είχεν είπει μόνον καί μόνον διά
νά δείξη δτι ένόει τί έλεγον- αίφνης δμως πλησιάσας έκ νέου
Ανέκραξε μ’ έκπληξιν: Είναι τάχα δυνατόν ή κυρία καί έγώ
νά ύπήρξαμεν παλαιοί γνώριμοι!
—Ό Αίμίλιος Τοπρέγερ! έφώναξεν ή κ. Φόνς καί έτεινε
τήν χεΐρά της, τήν όποιαν αύτός έσφιξε.
— Ναί έγώ είμαι- άπήντησε μέ χαράν καί, μά τήν Αλή
θειαν, είσθε σείς ... ένφ δέ τήν έκύτταζε δάκρυα άνέβλυζαν"
είς τούς όφθαλμούς του. Ή κ. Φόνς τοΰ έσύστησε τόν υίόν
της.Ό Τάγος ούδέποτε είχεν Ακούσει ν’ Αναφέρουν τό δνομα
αύτό, αύτό δμως δέν τόν ένδιέφερεν έκείνην τήν στιγμήν,
έσκέπτετο μόνον δτι ό κύριος αύτός, τόν όποιον ένόμιζε διά
gauclio, παρουσιάσθη ώς Δανός. 'Όταν δ’ έπαυσαν πρός
στιγμήν νά όμιλοΰν καί έπρεπε κάποιος νά όμιλήση, δέν
άντέσχεν είς τόν πειρασμόν νά τοΰ είπη καθαρά: κυττάξατε
καί έγώ έλεγα χθές, δτι μοΰ ύπενθυμίζετε ένα gaucho...
— Δέν άπέχει πολύ τής Αλήθειας, διότι έζησα είκοσιένα
έτη είς τάς πεδιάδας τής Λαπλάτα, καί καθ’ δλον αύτό τό
διάστημα ίππευον μάλλον παρά περιεπάτουν.
Καί τώρα έπέστρεφεν είς τήν Εύρώπην; Ναί- είχε πωλήσει τά κτήματα έκεΐ κάτω καί έπανήρχετο είς τόν παληό
κόσμο — είς τήν πατρίδα του- ώμολόγει δμως μ’ έντροπήν του δτι έβαρύνετο νά ταξειδεύη μόνον διά διασκέδασίν του. Ίσως νά ένοστάλγει τά
λειβάδια ποΰ είχεν άφίσει! Όχι, ούδέποτε έπεθύμησε τάς χώρας έκείνας, τό μόνον ποΰ τοΰ έλειπεν ήτο ή καθημερινή του έργασία!
Κατ’ αύτόν περίπου τόν τρόπον έξηκολούθουν νά όμιλοΰν, Οπότε
έφθασεν άσθμαίνων ό θυρωρός-—κρατών διάφορα χόρτα ύπό μάλης—δστις
τούς ήνοιξε τήν θύραν, τήν φέρουσαν πρός τήν πινακοθήκην. Αί γύρψ
εικόνες ούδεμίαν τούς έκαμνον έντύπωσιν, ούδέ καν έπρόσεχον είς αύτάς,
διότι, ένφ περιεπάτουν, διηγήθησαν είς άλλήλους τήν ζωήν των, καί πώς
είχον περάσει δλα αύτά τά χρόνια, κατά τά όποια διήρκεσεν ό μακρός

'Ένα βράδυ ή κυρία Φόνς ήτο μόνη είς τό ξενοδοχεΐον ή "Ελλινορ
είχεν υπάγει ένωρΐς νά κοιμηθή καί ό Τάγος είχε μεταβή είς τό θέατρον
μέ τήν οικογένειαν Καστάγερ. Έκάθητο είς τήν πληκτικήν αίθουσαν
τοΰ ξενοδοχείου μέ τά φώτα μισοσβυσμένα καί έββέμβαζεν. Ή συνεχής
αύτή δνειροπόλησις τής ίφερε μίαν κούρασιν, έκείνην ποΰ φέρνει είς τήν
ψυχήν μας τά γλυκά όνειρα.
’Αλλά τής ήτο άδύνατον νά μείνη δλην τήν νύκτα έκεΐ- δέν είχε ούτε
καν ένα βιβλίον ν’ άπασχοληθή καί τό θέατρον δέν θά έτελείωνε πριν
παρέλθη μία ώρα. Ήρχισε νά περιπατή είς τό δωμάτιον. Έστάθηκε
ένώπιον τοΰ καθρέπτου καί έτακτοποίησε τά μαλλιά της. Έσκέφθη δτι
θά ήτο καλλίτερον νά ύπάγη είς τό άναγνωστήριον, διά νά βίξη μία
ματιά είς τάς έφημερίδας. Συνήθως τήν ώραν αύτήν τό άναγνωστήριον
ήτο έρημον έββιψεν ένα μαΰρο κάλυμμα έπί τής κεφαλής της καί έξήλθε.
ΙΙραγματικώς είς τό άναγνωστήριον δέν ήτο κανείς. Τό μικρό αύτό
δωμάτιον μέ τά πολλά του έπιπλα ήτο άπλέτως φωτισμένον. Ή άτμόσφαιρα έκεΐ μέσα ήτο θερμή καί πνιγηρά.
. . . Έξηκολούθει νά όνειροπολή, μόνον τό σύριγμα τής λάμπας διέκοπτεν ένίοτε τήν βέμβην της. Ή πνιγηρά αύτή θερμοκρασία τής έφερε
σχεδόν ζάλη, διά νά μήν πέση έστηρίχθη είς τήν εστίαν. Ήτο τόσον
ωραία νά στέκεται έκεΐ! καί τό κρύο μάρμαρον τής έδρόσιζε τό χέρι.
Τήν στιγμήν έκείνην έφαντάσθη τήν ζωήν, ώς μίαν ώραίαν ήλιόλουστον ήμέραν, μιά άτελείωτη χαρά, καί ένοσταλγοΰσε, έπόθει τήν ζωήν.
Έπί πολλήν ώραν έμεινεν έκεΐ βυθισμένη είς τάς σκέψεις της, λησμο
νούσα τό παν πέριξ αύτής. Τό σύριγμα τής λάμπας τήν έπανέφερεν είς
τήν πραγματικότητα, άπέσυρε τήν χεΐρά της άπό τήν έστίαν, έκάθισεν
είς το τραπέζι καί ήρχισε νά ξεφυλλίζη ένα βιβλίον. Ήκουσε βήματα
έξωθεν τής θύρας καί αίφνης είδε τόν Τοπρέγερ νά είσέρχηται. Άντήλλαξαν μερικάς λέξεις· έπειδή δμως αύτή έφαίνετο άπησχολημένη μέ τό
βιβλίον της, ήρχισε καί αύτός νά διαβάζη μίαν έφημερίδα. Δέν έφαίνετο,
όμως πολύ άφωσιωμένος είς τήν άνάγνωσίν του, διότι είς μίαν στιγμήν,
κατά τήν όποιαν αύτή ήγειρε τούς οφθαλμούς, συνήντησε τό βλέμμα του,
τό όποιον τήν παρετήρει προσεκτικά. Έφαίνετο ώς έάν ήθελε νά όμιλήση. Τό πρόσωπόν του έδείκνυε μίαν άποφασιστικότητα, ήτις έπρόδιδε
τί θά τής έλεγε. 'Όλως άκουσίως ήρυθρίασε καί ώς έξ ένστικτου θέλουσα
νά τόν έμποδίση νά όμιλήση ήγέρθη καί τοΰ έδειξε μίαν εικόνα παριστώσαν κυνηγούς τής ’Αργεντινής συλλαμβάνοντας άγρια θηρία. Άπώθησεν δμως τήν εικόνα καί κύψας ολίγον υπέρ τήν τράπεζαν είπεν.

Ε Λ Π ΙΔ Ε Σ ΚΑΙ Π Ο Θ Ο Ι

χωρισμός των!... Διότι αύτός ήτο έκεΐνος, τόν όποιον είχεν άγαπήσει
άλλοτε, τότε, δτε άββήκτως είχε συνδεθή μ’ ένα άλλον.
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—Άπό της στιγμής ποΰ συνηντήθημεν πάλιν, αί σκέψεις μου δέν
άπεμακρύνθησαν άπό σάς· ούδέποτε έπαυσα νά σάς σκέπτωμαι ούτε είς
τήν Δανίαν ούτε καί έκεΐ κάτω ποΰ ήμην. Πάντοτε σάς ήγάπησα πολύ
καί έξηκολούθουν διαρκώς νά σάς άγαπώ, ή δέ άγάπη μου αύτή είναι
πάντοτε νέα καί ζωηρά, ωσάν νά σάς ήγάπησα τώρα μέ τήν πρώτην
θερμήν άγάπην—τώρα όπότε σάς έπανευρίσκω, ύστερον άπό τόσα χρό
νια . . . Και έάν θελήσετε τώρα νά γίνετε δική μου — δέν είναι δυνατόν
νά φαντασθήτε τί εύτυχία θά ήτο αύτή γιά μένα, έάν θέλατε νά έπιστρέψητε πάλιν σέ μένα σείς, τήν όποιαν τόσα χρόνια μοΰ είχαν πάρει.
Έσιώπησε διά μίαν στιγμήν, κατόπιν ήγέρθη καί τήν έπλησίασεν. Είπέτε
μου λοιπόν μίαν λέξιν . . . όμιλώ χωρίς νά γνωρίζω τί λέγω . . . πρέπει
τάχα νά σάς όμιλήσω, ώς είς ξένον ή μοΰ έπιτρέπεται νά σάς όμιλήσω
είλικρινώς είπήτέ μου, μά τήν άλήθειαν, γιατί δέν ξεύρω τί λέγω...!!
Μήπως ή σιωπή σου σημαίνει άρνησιν;
— Τίποτε δέν πρέπει ποιά νά μάς χωρίση, άπήντησε καί τοΰ έδωσε
τήν χεΐρά της.
— ... Είναι άλήθεια . . . μήπως όνειρεύομαι . . .
—"Ο,τι καί άν συμβή μοΰ είναι άδιάφορον, έχω καί έγώ τό δικαίωμα
μιά φορά νά ήμαι ευτυχής, νά ζήσω, δπως έπόθησα, δπως ώνειρεύθην.
Ούδέποτε άπηλπίσθην, ούδέποτε έφαντάσθην δτι ή ζωή σημαίνει πάν
τοτε πικρίας καί θλίψεις, έπειδή ή εύτυχία δέν ήλθε πρός έμέ! Έγνώριζον πάντοτε δτι ύπάρχουν καί εύτυχεΐς είς τόν κόσμον. Άνευ άλλης
άπαντήσεως έκυψε καί τής έφίλησε τό χέρι.
— Γνωρίζω, έξηκολούθησε μελαγχολικώς, δτι δσον δέν θά μέ κρίνουν
αύστηρά, θά μοΰ συγχωρήσουν τήν εύτυχίαν αύτήν, ν’ άγαπώμαι άπό
σέ' άλλ’ αύτοί οί ίδιοι θά προσθέσουν, δτι έπρεπε ν’ άρκεσθώ είς μόνην
μου τήν άγάπην. ’Εμέ δμως δέν θά μοΰ ήρκει πλέον αύτό, καί δέν έχεις
τό δικαίωμα νά μέ διώξης.
—Όχι, άπήντησεν δχι.
Καί έγερθεΐσα άμέσως, άνήλθεν είς τό δωμάτιον τής Έλλινορ. Ή
Έλλινορ έκοιμάτο. Ή κ. Φόνς έκάθισεν είς τούς πόδας τής κλίνης καί
παρετήρει τό ωχρόν πρόσωπον τής θυγατρός της, τοΰ όποιου τά χαρα
κτηριστικά μόλις διεκρίνοντο ύπό τό άμυδρόν φώς τής λυχνίας. Χάριν
τής "Ελλινορ έπρεπε πάλιν νά περιμένη. Μετ’ δλίγας ήμέρας θά έχωρίζετο πάλιν άπό τόν Τοπρέγερ καί θά έπήγαινε μόνη της είς τήν Νίτσαν
έκεΐ θά έμενε όλόκληρον τόν χειμώνα διά ν’ άποκατασταθή ή ύγεία τής
Έλλινορ. Άλλ’ αύριον θά διηγείτο είς τά παιδιά τί είχεν συμβή καί τί
θά συνέβαινεν είς τό μέλλον. Οίανδήποτε έντύπωσιν καί έάν τοΐς έκαμνε,
τής ήτο άδύνατον νά κρατήση ένα τέτοιο μυστικόν! Έκτος τούτου έπρεπε
νά τούς δώση καιρόν νά συνηθίσουν είς τήν ιδέαν αύτήν τοΰύχωρισμοΰ,

διότι μίαν ήμέραν βεβαίως θά έχωρίζοντο, άν δμως ό χωρισμός αύτός θά
ήτο προσωρινός ή διαρκής, αύτό έξηρτάτο άπό τά παιδιά της. θά
τ’ άφηνε έντελώς έλεύθερα νά κανονίσουν, δπως θέλουν, τόν βίον των,
καί τήν στάσιν, τήν όποιαν θά έτήρουν άπέναντι τοΰ συζύγου της. Δέν
θ’ άπήτει τίποτε άπό αύτά, καί είς αύτό θά ύπεχώρει καθ’ δλην τήν
γραμμήν. Ήκουσε τά βήματα τοΰ Τάγου είς τήν αίθουσαν καί ήγέρθη
διά νά τόν προϋπάντηση. Έφαίνετο εύχαριστημένος καί νευρικός συνάμα,
ώστε ή κ. Φόνς άμέσως έσκέφθη δτι κάτι συνέβη καί έμάντευσέ τι.
'Ωμίλει πολύ άφηρημένως περί τοΰ θεάτρου προσπαθών διά καταλλήλου
τρόπου νά έλθη είς τό ζήτημα, τό όποιον τόν ένδιέφερε- καί μόνον δταν
ή μητέρα του πλησιάσασα καί θέσασα τήν χεΐρά της έπί τοΰ μιτώπου
του, τόν ήνάγκασε νά τήν άτενίση, τότε μόνον τής άνήγγειλεν δτι ή Ίδα
Καστάγερ συγκατετίθετο νά γίνη συζυγός του. Ώμίλησαν έπί μακρόν
έπί τοΰ θέματος αύτοΰ, μολονότι ή κ. Φόνς δέν ήδύνατο νά κρύψη κάποια
ψυχρότητα, τήν δποίαν ήσθάνετο. Καί έπειτα τής ήτο άφόρητος ή γλυκύτης ποΰ έπρεπε νά δείξη σήμερον, άπέναντι τής καταιγίδος, ήτις θά
ήρχετο αύριον.
Ή κ. Φόνς δέν έκοιμήθη τήν νύκτα έκείνην, αί σκέψεις της τήν
έκράτουν άγρυπνον. Έσκέπτετο πόσον παράδοξον ήτο νά συναντηθή
πάλιν μαζύ του καί ν’ άγαπώνται άκόμη, δπως ήγαπώντο τότε είς έκεί
νην τήν ,παλαιάν έποχήν.
Αλήθεια ήτο παλαιά πλέον ή έποχή έκείνη καί αύτή, ούτε ήτο,
ούτε ήδύνατο πλέον νά ήναι νέα. Καί αύτός θά τό ήσθάνετο άργότερον
περισσότερον καί θά έπρεπε νά ήναι πολύ προσεκτικός μαζύ της, έως
δτου συνηθίσει είς τήν ιδέαν, δτι πρό πολλοΰ είχεν έγκαταλείψει τά 18
χρόνια. ΜολαταΟτα ήσθάνετο τόν έαυτόν της νέον άκόμη καί ήτο πραγματικώς νέα είς πολλά πολλά ζητήματα, έκεΐνο, τό όποιον ήτο χειρότε
ρον είς τήν περίστασιν αύτήν, ήτο δτι είχε πλήρη συναίσθησιν τής ήλικίας της! Ποσάκις τής ήμέρας δέν θά έκαμνε γεροντικήν έντύπωσιν, τό
έβλεπε καθαρά, είς τάς κινήσεις της, είς τάς χειρονομίας της, είς τό
βλέμμα της καί είς αύτό άκόμη τό μειδίαμά της. Ναί, πολλάκις θά
παρουσιάζετο γηρασμένη, διότι ποτέ δέν θά είχε τό θάρρος νά δείξη τήν
νεότητα, τήν όποιαν ήσθάνετο είς τήν ψυχήν.
Αύταί αί σκέψεις έφευγον καί ήρχοντο άκαταπαύστως, άλλά περισ
σότερον άπ’ δλα τήν έβασάνιζεν ή έρώτησις — τί θά έλεγαν τά παιδιά
της; — Τήν έπομένην άπεφάσισε νά τοΐς όμιλήση. Έκάθηντο είς τήν
αίθουσαν. Είπεν δτι είχε νά τούς άναγγείλη κάτι τι πολύ σπουδαΐον, ένα
μεγάλο καί άπρόοπτον γεγονός. Τούς παρεκάλεσε, νά τήν άκούσουν μέ
πολλήν ηρεμίαν καί νά μήν έπηρεασθοΰν άπό τήν πρώτην έντύπωσιν
ποΰ θά τούς έκαμνεν ή ειδησις, καί πρό πάντων νά μή παρεξηγήσουν
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τά λόγια της, διότι, έξηκολούθησεν, αύτό, τό όποιον θά τούς έλεγε, τό
είχεν έντελώς άποφασίσει κα'ι τίποτε δέν θά τήν έπειθε ν’ άλλάξη γνώμην.
— Θά ύπανδρευθώ πάλιν τούς είπε
καί διηγήθη πώς είχεν άγαπήσει τόν
Τοπρέγερ πριν γνωρίση τόν πατέρα των,
πώς είχε χωρισθή καί πώς είχον έπανεύρει άλλήλους τώρα. 'Η Ελλινορ
έκλαιεν. Ό Τάγος έντελώς έκτος έαυτοΰ είχε σηκωθή, έπροχώρησε προς τήν
μητέρα του, έγονυπέτησεν, ήρπασε τήν
χεΐρά της και προσβλέψας αύτήν τρυφερώς κα'ι διακοπτόμενος άπό λυγμούς
είπεν : « Ώ! μητέρα, άγαπημένη μου
μητέρα ! Τί σοΰ έκάμαμε ; Μήπως δέν
σέ άγαπήσαμε πάντοτε; Μήπως δέν
σ’ έπιθυμήσαμε πάντοτε, δταν ήσουν
μακρυά μας ; Τόν πατέρα μας δέν
έγνωρίσαμεν ή μόνον διά σοΰ, σύ μάς
έμαθες νά τόν άγαπώμεν, καί αν ή
"Ελλινορ καί έγώ είμεθα σήμερα τόσον
συνδεδεμένοι, είναι διότι σύ άκούραστα μάς έδειχνες κάθε ήμέρα τί πρέπει
ν’ άγαπήση ό ένας είς τόν άλλον. "Ολα σύ μάς τά έδωσες καί σέ ίκετεύομεν. . . μητέρα. . . ώ! έάν έγνώριζες. . . δέν. . . δέν γνωρίζεις πόσες
φορές ή άγάπη μας ύπερπηδώσα κάθε έμπόδιον θέλει νά φθάση κοντά
σου, άλλά δέν τολμώμεν, διότι εσύ είσαι έκείνη πάλιν, ποΰ μάς έδίδαξες
νά συγκρατοΰμεν τά αίσθήματά μας.
Καί τώρα λέγεις δτι θέλεις νά μάς φύγης, καί μάς άπωθεΐς έντελώς.
Αύτό είναι άδύνατον! καί έκεΐνος, ό όποιος θά μάς έμίσει περισσότερον
είς τόν κόσμον, δέν θά ήμποροΰσε νά μάς κάμη μεγαλείτερον κακόν.
Πές μας γρήγωρα- «δέν είναι άλήθεια,Τάγε ! δέν είναι άλήθεια,Έλλινορ».
— Τάγε, Τάγε, σύνελθε καί μή κάμης τό πράγμα σκληρότερον καί
δι’ έσέ καί δι’ έμέ.
Ό Τάγος έσηκώθη. «Σκληρόν, είπεν, ώ ! άς ήτο μόνον σκληρόν, άλλά
είναι τρομερόν, άπαίσιον, άφύσικον. . . μοΰ έρχεται τρέλλα! Φαντάζεσαι
άλήθεια τί μέ κάμνεις νά σκεφθώ. Ή μητέρα μου πάλιν είς τήν αγκαλιά
ένός άνδρός! Ώραΐαι σκέψεις δι’ ένα υιόν — γεμάτες ειρωνείαν, — άλλά
είναι άδύνατον. πρέπει νά ήναι άδύνατον, πρέπει . . . διότι άλλως θά
πιστεύσω δτι ή παράκλησις ένός υίοϋ δέν έχει καμμίαν άξίαν "Ελλινορ,
μήν κάθεσαι έκεΐ καί κλαΐς, έλα καί βοήθησέ με νά παρακαλέσωμεν τήν
μητέρα νά μάς λυπηθή».

Ή κ. Φόνς έκαμεν άρνητικήν χειρονομίαν καί είπεν: "Αφησε τήν
"Ελλινορ, φαίνεται κουρασμένη, έκτός τούτου σάς είπον ήδη δτι δέν
ήμπορώ νά έπιφέρω πλέον καμμίαν μεταβολήν.
— Καλλίτερον νά είχον άποθάνει, είπεν ή "Ελλινορ, άλλ’ δτι σοΰ
είπεν δ Τάγος είναι άλήθεια, είναι άδύνατον είς αύτήν τήν ήλικίαν νά
μάς δώσης ένα πατρυιόν.
— Πατρυιό; Έφώναξεν ό Τάγος, έλπίζω δτι δέν θά τολμήση . . .
Είσαι τρελλή; "Οταν θά είσέλθη αύτός είς τό σπίτι, θά φύγωμεν ήμεΐς.
Δέν ύπάρχει τίποτε είς τόν κόσμον, τό όποιον θά μ’ έπειθε νά ζήσω μέ
αύτόν τόν άνθρωπον. Ή μητέρα πρέπει νά έκλέξη· αύτός ή έμεΐς. Έάν
οί νεόνυμφοι ύπάγουν είς τήν Δανίαν, τότε ήμεΐς δεχόμεθα δτι δέν έχομεν πατρίδα, έάν μείνουν αύτοί έδώ, τότε φεύγομεν ήμεΐς.
— Αύτό σκέπτεσαι νά κάμης, Τάγε; Ήρώτησεν ή κ. Φόνς.
— Νομίζω δτι δέν πρέπει ν’ άμφιβάλλης, φαντάσου τόν οικογενεια
κόν μας βίον- ή Ίδα καί έγώ νά καθήμεθα είς τήν ταράτσα μέ τό φώς
τής σελήνης καί πίσω άπό τούς θάμνους τής δάφνης νά ψιθυρίζη κάποιος.
Ή "Ιδα νά μ’ έρωτα ποιος ψιθυρίζει έκεΐ πίσω, καί έγώ νά τής άπαντώ
... ή μητέρα μου μέ τόν νέον της σύζυγον . . . Όχι! Όχι! Αύτό δέν
έπρεπε νά τό πώ, άλλά βλέπεις ήδη τί κακήν έντύπωσιν κάμνει καί
πόσο πόνον μοΰ προξενεί έμένα. Πίστευσε δτι καί ή "Ελλινορ θά ύποφέρη.
Ή κ. Φόνς άφησε τά παιδιά της νά φύγουν καί έμεινε μόνη. ’Αλή
θεια ό Τάγος είχε δίκαιον, πόσον τούς είχε κάμει νά ύποφέρουν. Ή σύν
τομος αύτή στιγμή πόσον τούς είχεν άπομακρύνει! 'Ως γνήσια τέκνα
τοΰ πατρός των ήθέλησαν άμέσως νά τήν έγκαταλείψουν, μόλις έννοιωσαν δτι ή καρδιά της δέν τούς
άνήκεν άποκλειστικώς. ’Αλλά δέν
ήτο μονάχα μητέρα τοΰ Τάγου καί
τής "Ελλινορ, ήτο καί αύτή άνθρωπίνη ύπαρξις καί είχε δικαίωμα νά
ζήση καί αύτή ώς άτομον — άνεξάρτητος. "Ισως δέν ήτο τόσον νέα
δσον ένόμιζε. Τάχα δέν τό άντελήφθη κατά τήν συνομιλίαν, ήν είχε
μέ τά παιδιά της; Παρ’ δλην τήν
άποφασιστικότητα, τήν όποιαν έλεγεν δτι είχε, δέν είχε δείξει χωρίς
νά τό θέλη μίαν έπιφυλακτικότητα,
μίαν δειλίαν; Δέν είχεν αίσθανθή
δτι χωρίς νά έχη δικαίωμα οίκειο« ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΟΥΤΡΟΝ «
ποιεΐται τά δικαιώματα τής νεότη-
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τος; Καί μέσα άπό τά λόγια τών παιδιών της δέν διεκρίνετο δλος ό
έγωϊσμός, δλη ή τυραννία της νεότητος'; ’Εμείς μόνον πρέπει ν’ άγαποΰμε, είς έμάς τούς νέους μόνον άνήκει ή ζωή, ή δική σας δέν ύπάρχει
παρά μόνον δι’ έμάς. Έσκέπτετο δτι θά έκαμνε μεγάλην εύχαρίστησιν
είς τά παιδιά της νά είχε γεροντικάς διαθέσεις. Ήτο βεβαία δτι τά παι
διά της δέν θά ήλλαζαν ποτέ γνώμην καί θά έπανήρχοντο συχνά είς
τό αύτό ζήτημα. Τό καλλίτερον θά ήτο, έάν ό Τοπρέγερ άνεχώρει άμέσως· δταν δέν θά ήτο έκεΐ, τά παιδιά θά ήσαν ίσως λογικότερα καί θά
μπορούσε νά τούς δείξη πόσον έσκέπτετο καί δι’ αύτά καί πόσον θά έφρόντιζε νά τούς κρατήση τήν θέσιν των. ’Ασφαλώς θά ήρχετο μία έποχή, νά
έξαλείψη τάς πρώτας πικρίας . . . δλας . . . δχι άδύνατον, ποτέ δέν θά
έξηλείφοντο δλαι, ούδέποτε θά έπανήρχετο τό πρώην καθεστώς.
Άπεφασίσθη ν’ άναχωρήση ό Τοπρέγερ είς Δανίαν, δπως κανονίση
τά τοΰ γάμου. Προσωρινώς θά έμενεν έκεΐ. Ή άπομάκρυνσις αύτή δέν
ώφέλησε τίποτε τήν κ. Φόνς- τά παιδιά της τήν άπέφευγον πάντοτε, ό
Τάγος ήτο διαρκώς μέ τήν Ίδα καί τόν πατέρα της, ή δέ Έλλινορ
ύπεχρεοΰτο νά κράτη συντροφιάν, τής άσθενοϋς κ. Καστάγερ — καί άν
συνέπιπτε νά ήναι μαζύ, έλειπεν έκείνη ή παλαιά έμπιστοσύνη, έλειπεν
ή χαρά καί τ’ άναρίθμητα ζητήματα ποΰ είχαν πάντοτε νά συζητήσουν.
Συνωμίλουν ώς άνθρωποι, οί όποιοι διά τινα καιρόν ε&ρον εύχαρίστησιν
είς τήν συντροφιάν άλλήλων καί οί όποιοι πρέπει πάλιν νά χωρισθοΰν.
Εκείνος, ποΰ πρόκειται νά ταξειδεύση, προσηλώνει τάς σκέψεις του είς
τόν σκοπόν τοΰ ταξειδίου, έκεΐνος δμως ποΰ πρόκειται νά μείνη σκέπτε
ται δτι θά έπανέλθη είς τήν παληά του ζωή, είς τάς καθημερινάς του
συνήθειας. Τίποτε κοινόν δέν τούς συνέδεε πλέον είς τόν βίον των. Τό
αίσθημα δτι ό ένας άνήκει είς τόν άλλον ήρχισε νά δπισθοχωρή. Ώμίλουν μόνον, πώς θά έκανόνιζαν τά τοΰ βίου των, συνεζήτουν πώς θά
ήσαν τά πράγματα τήν έπαύριον, τήν άλλην έβδομάδα, τόν άλλον μήνα,
άλλ’ άδιαφόρως! Εύρίσκοντο είς μίαν έποχήν άναμονής, ήρώτων δέ
έαυτούς· καί έπειτα τί θ’ άπογίνη.
Κάθε ήμέρα ποΰ περνούσε, τά παιδιά λησμονούσαν τί υπήρξε δι’ αύτά
ή μητέρα. "Οπως δλα τά παιδιά λησμονοΰν, δταν πιστεύουν δτι ήδικήθησαν χίλιαι θυσίαι δέν είναι ίκαναί νά κάμουν νά λησμονηθή ένα άδικον.
Ό Τάγος ήτο ό έπιεικέστερος, άλλα καί ό περισσότερον πληγωμέ
νος, διότι ήτον έκεΐνος ποΰ είχε περισσότερον άγαπήσει. Πολλές νύχτες
είχε κλάψη διά τήν μητέρα ποΰ έχανε καί δέν μπορούσε νά τήν κρα
τήση κοντά του, δπως ήθελε. Συχνά δμως ή άνάμνησις τής άγάπης της,
τοΰ έσβυνε κάθε άλλο αίσθημα είς τήν καρδιά του. Μίαν ήμέραν έπήγε
πάλιν είς τό δωματιόν της καί έπαρεκάλεσεν, ίκέτευσεν ν’ άνήκη μόνον
είς αύτούς καί σέ κανένα άλλον. Ή άπάντησις ήτο ένα «δχι». Καί αύτό

τό «δχι» τόν έκαμε σκληρόν καί ψυχρόν. Ή ψυχρότης αύτή τόν έφόβισε
κατ’ άρχάς, γιατί μαζύ μέ αύτήν είχεν αίσθανθή ένα πολύ μεγάλον
κενόν είς τήν ψυχήν του. Ή "Ελλινορ ήτο διαφορετική. Τό άντελαμβάνετο ώς άδικον πρός τόν άποθανόντα πατέρα της καί ήρχισε νά λατρεύη
πάλιν αύτόν τόν πατέρα, τόν όποιον άμυδρώς ένθυμεΐτο. Τόν έπανέφερε
είς τήν φαντασίαν της άναπολοΰσα δλα δσα είχεν άκούσει δι’ αύτόν.
Ήρώτα τόν Καστάγερ καί τόν Τάγον καί έφιλοΰσε κάθε πρωί καί κάθε
βράδυ μίαν μικράν φωτογραφίαν του ποΰ τής είχε χαρίσει, καί έπεθύμει
διαρκώς νά έχη πράγματα καί γράμματα ποΰ τοΰ είχον άνήκει. Καί
διά τοΰ ίδιου μέσου έκέρδιζεν ό πατέρας, ένφ έχανεν ή μητέρα. Τό δτι ή
μητέρα της είχεν έρωτευθή έναν άνδρα δέν τής έκαμνε καμμίαν έντύπωσιν δέν ήτο δμως πλέον δι’ αύτήν ή μητέρα, ή άλάνθαστος, ή καλλιτέρα, ή ώραιοτέρα, ήτο καί αύτή μία γυναίκα, δπως δλαι αί άλλαι.
Ή "Ελλινορ ήτο πολύ εύχαριστημένη, δτι δέν είχεν έξομολογηθή
είς τήν μητέρα της τόν άτυχή της έρωτα, καί ένδομύχως τήν ηύχαρίστει,
διότι δέν τής τό είχε ζητήσει.
Αί ήμέραι διεδέχοντο άλλήλας, καί ό βίος ήρχισε καί είς τούς τρεις
νά γίνεται άφόρητος. Ήσθάνοντο, δτι κάθε προσπάθεια νά συνδεθοΰν έκ
νέου άπέβαινεν είς μάτην.
Ή κυρία Καστάγερ, ή όποία είχε γίνει πάλιν καλά, καί ή όποία δέν
είχε καθόλου λάβει μέρος είς αύτάς τάς σκηνάς, έγνώριζε τά συμβάντα
λεπτομερώς. Μίαν ήμέραν συνωμίλησεν έπί μακρόν μέ τήν κ. Φόνς, ή
όποία ήτο πολύ εύτυχής, δτι εύρισκε κάποιον νά συζητήση ήρέμως,
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καί μέ τόν όποιον θά έκανόνιζε τά τοΰ
μέλλοντος.
Ή κυρία Καστάγερ τής έπρότεινε νά
πάρη τά παιδιά μαζύ της είς Νίκαιαν.
Ό Τοπρέγερ θά ήρχετο είς Avignon
διά νά τελέσουν τούς γάμους των, είς
τούς όποιους ό κ. Καστάγερ θά παρίστατο ώς μάρτυς.
"Οταν άνεκοίνωσαν είς τά παιδιά τήν
άπόφασιν, τήν έδέχθησαν σιωπηλώς. Καί
δταν ήρωτήθησαν ποία θά ήτο ή άπάντησίς των είπον, δτι θά έξετέλουν μόνον
τήν άπόφασιν τής μητρός των. Καί πράγ
ματι έπραγματοποιήθη ή πρότασις τής
κ. Καστάγερ. Ή κ. Φόνς άπεχαιρέτησε
τά παιδιά της καί άνεχώρησαν. Ό Το
πρέγερ ήλθε καί ένυμφεύθησαν. Οί νεό-
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νυμφοι έξέλεξαν ώς τόπον διαμονής τήν
Ισπανίαν. Κανείς έκ τών δύο δέν ήθελε
νά έπιστρέψη πλέον είς τήν Δανίαν καί
έτσι έζησαν ευτυχείς είς τήν νέαν των πα
τρίδα. Κατ’ άρχάς έγραψε μερικάς φοράς
είς τά παιδιά της, άλλ’ αύτά έν τή δργή
των, δτι τά είχεν έγκαταλείψει, τής έπέστρεψαν τάς έπιστολάς. Άργότερον δμως
τό μετενόησαν χωρίς ποτέ νά τό όμολογήσουν και χωρίς νά τής γράψουν. Καί έτσι
έπαυσε κάθε δεσμός μεταξύ των.

Πέντε χρόνια έπέρασαν, κατά τά όποια
ό Τοπρέγερ έζησε πολύ εύτυχής μέ τήν
γυναΐκά του. Αίφνης δμως αύτή άρβώστησε
» ΓΑΛΗ ΦΙΛΟΠΑΙΓΜΩΝ «
μίαν ήμέραν, ήτο μία κακή άρώστεια, ή
όποία άφεύκτως θά έπέφερε τόν θάνατον. Αί δυνάμεις της τήν έγκατέλειπον άπό ήμέρας είς ήμέραν. Καί, δταν ήσθάνθη δτι τό τέλος της
έγγίζει, έγραψεν είς τά παιδιά της:
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μένα. Νά μή λησμονηθώ παιδιά μου ... γιά μέ ποΰ φεύγω αύτό είναι τό
πολυτιμότερο πράγμα, νά μή λησμονηθώ ...
» Ούδέποτε άμφέβαλλα γιά τήν άγάπη σας, ένοιωσα δτι ή μεγάλη
σας άγάπη ήταν έκείνη ποΰ σάς έφερε καί τήν παραφοράν. Σάν μέ άγαπούσατε δλιγώτερον δέν θά σάς έκαμνε έντύπωσιν ή άναχώρησίς μου.
Καί γι’ αύτό θέλω νά σάς πώ άκόμη, άν συνέπιπτε καμμιά μέρα νά
έλθη σέ σάς ένας άνθρωπος συντετριμμένος άπό τή λύπη, καί ζητήσει γιά
παρηγοριά νά μιλήση γιά μένα, μήν ξεχάσετε, σάς παρακαλώ, πώς κανέ
νας είς τόν κόσμον δέν μέ άγάπησεν, δπως αύτός, καί δση εύτυχία μπο
ρούσε νά μοΰ δώση μία άνθρώπινη καρδία μοΰ τήν έδωκεν ή δική του.
Καί, δταν έντός δλίγου έλθη έκείνη ή μεγάλη στιγμή ποΰ ό θάνατος θά
φτερουγίζη άπό έπάνω μου, αύτός θά ήναι έκεΐνος, ποΰ θά μοΰ κράτη
το χέρι, καί δικά του θά ήναι τά λόγια ποΰ θ’ άκούω ώς τήν τελευταία
μου πνοή . ..
» Χαίρετε ! Σάς γράφω τώρα, άλλ’ αύτό δέν είναι τό ύστατον χαΐρε,
θά τό πώ δσον άργότερα μπορέσω καί δλη μου ή άγάπη, δλος μου ό
πόθος, αί άναμνήσεις μου άπό τήν έποχήν ποΰ είσθε μικρά καί χίλιες
άχόμη εύχές καί ένα εύχαριστώ θά ήναι έκεΐ μέσα. Χαΐρε Τάγε! Χαΐρε
"Ελλινορ! Διά τελευταίαν φοράν χαίρετε !
Ή μητέρα σας»
[Κατά τό Γερμανικόν]

ΦΩΦΩ Π. ΠΡΑΤΣΙΚΑ

Αγαπητά μον παιδιά,

»Είμαι βεβαία δτι θά διαβάσετε τό γράμμα μου αύτό. 'Όταν θά
φθάση είς τά χέρια σας, έγώ δέν θά υπάρχω πλέον. Μή φοβεΐσθε, αί
τελευτάιαί μου αύταί γραμμαί δέν σάς φέρουν έπιπλήξεις, μόνον άγάπην
άς μπορούσα νά σάς στείλλω δσην άγάπην αισθάνομαι.
»Όταν οί άνθρωποι άγαποΰν, Τάγε καί Έλλινορ, μικρή μου αγα
πημένη 'Έλλινορ, γνωρίζετε δτι έκεΐνος ποΰ άγαπα περισσότερον, έκεΐνος καί ταπεινοϋται. Γι’ αύτό έρχομαι άλλη μιά φορά κοντά σας καί νά
σάς παρακολουθήσω μέ τάς σκέψεις μου, έν δσω αί δυνάμεις μου δέν μέ
έγκαταλείπουν.
»'Όταν ό θάνατος έρχεται σέ τέτοιες στιγμές, κάνει τόν άνθρωπον
νά αισθάνεται τόν έαυτόν του μικρόν καί πτωχόν. Καί έγώ αισθάνομαι
δτι είμαι πτωχή αύτήν τήν στιγμήν. "Ολος αύτός ό ώραΐος κόσμος, ό
όποιος δλα αύτά τά χρόνια μοΰ έδωσεν εύτυχία, μοΰ άφαιρεΐται τώρα,
καί έπειτα άπό λίγο έκεΐ, δπου έγώ έζησα, θά μείνη ένα κενόν. Γι’ αύτό
παρακαλώ δλα έκεΐνα ποΰ μέ περιστοιχίζουν, νά μοΰ διαφυλάξουν τήν
άγάπη τους’ γι’ αύτό προστρέχω καί σέ σάς άκόμη καί σάς παρακαλώ
νά μέ άγαπάτε μέ δλη σας έκείνη τήν άγάπη ποΰ είχατε καί πρώτα γιά

;i-.

ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΑ

Ν.ΕΑ όνειρα μοΰ έφερεν ή φωνή σου

Σάν πρώτη σέ απάντησα φορά,
Μ’ έκύτταξες μέ μάτια φλογερά,
Και τήν καρδιά μου μάγεψ’ ή μορφή σου.

g
Σάν είδα τά ξανθά σου τά μαλλιά,
Τά χείλη σου τά κοραλλοβαμμένα,
Ξανάνιωσ’ ή ψυχή μου καί γιά σένα
Ξέχασα την άγάπη τήν παληά.

«
’Ώ κόρη λατρευτή, χαριτωμένη,
Τής άνοιξης τό πει’ ώμορφο λουλούδι,
Έσΰ ’σαι, ώ μικροϋλά μου ερωμένη,
Κι’ αν φεΰγης, ώ γλυκό μου αγγελούδι,
Κι’ άπό μακρυά, ή ψυχή μου μαγεμμένη
Γιά σέ θά ψάλλη ’Έρωτος τραγούδι.
(Άπό τό ’Ιταλικόν τον Att.Marano : Fiori Sparti)
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έκθέσεις, αί δημοσιευόμενοι έν ταΐς λογοδοσίαις τοΰ^Δρομοκαϊτείου, έξ
ών έμφαίνεται δτι οί πλείονες τών φρενοπαθών προέρχονται έκ τών πό

Al ΦΡΕΝΟΠΑΘΕΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
(Ή σνχνότης τών φρενιτίδων νόσων παρ’ ήμΐν καί τά αίτια αντών,

ιδία ό ’Αλκοολισμός)

λαός έν γένει φρονεί δτι οί φρενοπαθείς είναι σή
μερον πλειότεροι ή άλλοτε. Δυστυχώς δέ ή απλή
αυτή ύπόθεσις είναι.άληθής, καθ’ δσον δι’ αριθμών
άποδεικνύεται ή αύξησις δσημέραι τών τοιούτων
παθήσεων εις πάσας σχεδόν τάς χώρας ώς έκ τοΰ
οποίου παρίσταται ανάγκη κατά διάφορα χρονικά
διαστήματα νά ίδρΰωνται πανταχοΰ νέα φρενιατρεΐα προς νοσηλείαν και περίθαλψιν τοΰ πολλαπλασιαζομένου άριθμοΰ τών παραφρόνων.
Περί τής κινήσεως και τοΰ άριθμοΰ τών φρε
νοπαθών έν Έλλάδι δέν υπάρχει στατιστική επίσημος, έξ ής νά πληροφορηθώμεν πόσοι είναι παρ’ήμΐν οί φρενοπαθείς. Έάν δμως λάβωμεν
ύπ’ δψει δτι ό αριθμός τών νοσηλευόμενων σήμερον έν τώ Δρομοκαϊτείω Θεραπευτηρίφ, έν ταΐς διαφόροις ίδιωτικαΐς κλινικαϊς και έν τω
Φρενοκομεία) Κέρκυρας, υπερβαίνει τους 700 και δτι καθ’ έκάστην υπο
βάλλονται αιτήσεις υπό τών οικείων τών ασθενών εις τό έπί τών ’Εσω
τερικών ύπουργεΐον προς εισαγωγήν αυτών είς ειδικόν Κατάστημα,
δυνάμεθα έκ τούτων κ’ έξ άλλων τινών υπολογισμών νά συμπεράνωμεν
δτι οί φρενοπαθείς έν Έλλάδι ύπερβαίνουσι τάς 3500, αριθμός αρκούν
τως πολυάριθμος.
Έν τούτοις δέν πρέπει νά έκπληττώμεθα, διότι εις άλλας χώρας,
τής ’Αγγλίας και Γαλλίας ιδίως, ή αναλογία τών φρενοπαθών είναι έτι
άνωτέρα. Είναι έν γένει αποδεδειγμένου δτι οί κάτοικοι τοΰ πολυταράχου βίου τών μεγαλουπόλεων έκτεθειμένοι καί υποκείμενοι είς μεγά
λος πνευματικός καταπονήσεις, είς συναγωνισμούς καί παντός είδους
καταχρήσεις, εις τήν σύφιλιν καί τον αλκοολισμόν, παρεχουσι τους
πλείονας φρενοπαθείς. Ένφ τουναντίον οί αγροτικοί πληθυσμοί, οί
διάγοντες έν γένει βίον ήσυχον καί άνευ πολλών αγώνων, ζώσι δ’ υπό
καλάς ύγιεινάς συνθήκας, δημιουργοΰσι τούς όλιγωτέρους φρενοπαθείς.
Περί τούτου μαρτυροΰσι καί αί έρευναι ήμών καί αί έτήσιαι ημών

λεων καί δτι οί φρενοπαθείς άνδρες παρ’ήμΐν είναι πολλώ πλείονες τών
φρενοπαθών γυναικών 3:1 περίπου, έ'νεκεν ακριβώς τοΰ ανωτέρω λόγου.
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Άμφότερα δέ ταΰτα τά συμπεράσματα διδάσκουσιν ημάς δτι μεγάλως δύνανται νά έπιδράσωσιν αί συνθήκαι τοΰ βίου έπί τής άναπτύξεως τών< φρενοπαθειών καί δτι, έάν παρ’ ήμϊν ή αναλογία καθ’ δλου
τών φρενοπαθειών είναι κατωτέρα ά'λλων τινών χωρών, τοΰτο οφείλε
ται άφ’ ένδς μεν εις τούς αγροτικούς πληθυσμούς, άφ’ ετέρου δ’ εις τήν
αναλογίαν τών άνδρών φρενοπαθών πρός τόν μικρόν σχετικώς αριθμόν
τών παραφρόνων γυναικών τοΰτο δέ διότι καί οί μέν καί οί δέ ζώσι
σχετικώς ύπό καλάς ύγιεινάς συνθήκας καί άνευ πολλών αγώνων, ή δέ
σύφιλις καί δ αλκοολισμός, ά'τινα ου μόνον δημιουργοΰσιν εΐδικάς ψυχοπαθείας, αλλά καί συντελοΰσιν είς τήν ηθικήν καί -ψυχικήν έκφύλισιν
τής κοινωνίας, δέν είναι τοσοΰτον συχναί εις τούς αγροτικούς πληθυ
σμούς καί τάς γυναίκας παρ’ ήμϊν, ώς αλλαχού. "Οθεν τήν αιτίαν τής
αύξήσεως δσημέραι τών φρενοπαθειών δέον ν’ άναζητήσωμεν εις τάς
συνθήκας τοΰ βίου, ας έδημιούργησεν δ νεώτερος πολιτισμός, είς τόν
δσημέραι αυξανόμενου ηθικόν καί ψυχικόν εκφυλισμόν τών ατόμων,
είς τήν σύφιλη· καί τόν αλκοολισμόν.
Οί μή ασχολούμενοι εις τήν ψυχιατρικήν έπιστήμην, καί έν γένει ό
πολύς κόσμος, πιστεύουσιν,
δτι οί ήθικοί λόγοι είναι τά
κυριώτερα καί συχνότερα αί
τια τών φρενιτίδων νόσων,
δπερ καί πολλοί άκόμη τών
ψυχιάτρων έφρόνουν πρό ολί
γων άκόμη έτών.
Ή αιτιολογία δμως τών
νόσων τούτων καί επομένως
καί τά αίτια τής αύξήσεως
αυτών δέν είναι τόσον απλή,
αλλά λίαν περίπλοκος.
Τά αίτια δ’ έν γένει εί
ναι πλεϊστα, περί τοΰ τρόπου
τής έπενεργείας έκαστου τών
όποιων ύπάρχουσι διάφο
ροι γνώμαι. Άναμφισβήτητον μόνον είναι δτι ή προδιάθεσις ένεκεν κληρονομι
κότητας ή έπικτήτου προδια... πασχουσα
,
,
,
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θέσεωςf είναι3 έκ τών σπουΦ Μια
εκ μεγαλομανίας, ητις νομιςουσα
χ
έαυτήν Αύτοκράτειραν, φέρει στέμμα καί παράσημα SctlOTEQCOA CXITLCOA . ΚίΖτα Τας
διάφορα ιδίας αυτής κατασκευής &
έρευνας I] J.CCDV έίΙΙ 2.000 φρε

νοπαθών οί 70-80% είχον εις τά προηγούμενα αυτών τήν κληρονο
μικήν προδιάθεσης σπανιώτερον τήν έπίκτητον ένεκεν σοβαρός παθήσεως κατά τήν παιδικήν ήλικίαν ή άλλης τίνος αιτίας. Έάν δέ λάβωμεν
ύπ’ δψει δτι ώς έκ τής φύσεως τών νοσημάτων πολλοί άποκρύπτουσιν
έκ κακώς έννοουμένης φιλοτιμίας τά κληρονομικά, δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν δτι πάντες σχεδόν οί ασθενείς ήμών ήσαν προδιατεθειμένοι
νά πάθωσι τάς φρένας. Άλλ’ άρκεϊ μόνη ή προδιάθεσις διά νά έκδηλωθή ή φρενοπάθεια; Βεβαίως δχι. Καί αύτή ή αναλογία παρ’ ήμϊν
τών άνδρών φρενοπαθών πρός τάς φρενοπαθείς γυναίκας άποδεικνύει
δτι πολλά αίτια συμβάλλουσιν εις τήν άνάπτυξιν τών φρενιτίδων νόσων,
άφοΰ άδελφοί καί άδελφαί τούς αυτούς έ'χουσι γονείς. Έκ διαφόρων
στατιστικών ήμών μελετών έξάγεται δτι 16-20% έκ τών 2.000 φρε
νοπαθών δφείλουσι τήν ψυχοπάθειαν αυτών είς τήν σίφυλιν, καί έτεροι
17 % περίπου άπέβησαν φρενοπαθείς έξ αιτίας τοΰ οινοπνεύματος,
περί ου έκτενέστερον θά πραγματευθώμεν κατωτέρω. Καί άλλης φύσεως
αίτια, ιδία μολυσματικοί καί τοξικαί παθήσεις καί ήθικοί έ'τι λόγοι κτλ.,
συντελοΰσιν εις τήν έκδήλωσιν τών φρενοπαθειών, άλλ’ εις τήν αύξησιν
δμως τών φρενοπαθειών συμβάλλουσι κυρίως ή αύξανομένη δσημέραι
ηθική καί ψυχική έκφύλισις τών άτόμων καί ή έξάπλωσις τής συφίλιδος καί τοΰ άλκοολισμοΰ.
"Οθεν αί φρενοπάθειαι είναι πλειότεραι έκεΐ, ένθα καί τά τρία
ταΰτα αίτια είναι συχνότερα. Έάν δέ τά αίτια ταΰτα ήτο δυνατόν νά
καταπολεμηθώσιν, δ περιορισμός τών δσημέραι αύξανομένων φρενοπαθειών θά ήτο βεβαίως δυνατόν νά περιορισθή. ’Αλλά ή καταπολέμησις
τής ψυχικής έκφυλίσεως, ό πολλαπλασιασμός τής όποιας στενότατα είναι
συνδεδεμένος πρός συνθήκας τοΰ βίου τής άνωτέρας κοινωνίας, δέν
είναι έργον ευχερές.
Ή ηθική, καί πνευματική έκφύλισις τών άτόμων, όφειλομένη εις
τήν παθολογικήν κληρονομικότητα τών άνιόντων, ιδίως εις τάς νευρι
κός, φρενικός καί τοξικάς παθήσεις τών γεννητόρων, δύναται νά κατα
πολεμηθώ μόνον διά τής καταλλήλου έκπαιδεύσεως τών άτόμων καί
διά προφυλακτικών μέτρων ύπό τής πολιτείας καί τής κοινωνίας λαμβανομένων.
Εύχερέστερον δύναται νά καταπολεμηθώ ή διάδοσις τής συφίλιδος
καί τοΰ άλκοολισμοΰ ύπό τής πολιτείας διά καταλλήλου νομοθεσίας καί
τών δεόντων προφυλακτικών μέτρων.
Παρεθέσαμεν εικόνας τινάς παιδιών θυμάτων τής συφίλιδος, τοΰ
άλκοολισμοΰ καί τής έκφυλίσεως τών γεννητόρων, θύματα, άτινα δση
μέραι πληθύνονται, ειδικά δέ άσυλα απανταχού ιδρύονται πρός περί
θαλψη· αυτών. Είς μέν τήν πρώτην εικόνα πρόκειται περί ιδιωτείας έκ
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κληρονομικής συφίλιδος, εις δέ τάς λοιπάς περί παιδιών έκφυλων μετά
διαφόρων ιδεοληψιών καί εγκληματικών τάσεων έκ γονέων ανισόρρο
πων, νευροπαθών ή αλκοολικών.

*

ΥΠΟΞΥ

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΝ

ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

&

Καί τά πλεΐστα τών εγκλημάτων καί αξιοποίνων έν γένει πράξεων
δφείλονται είς τά ανισόρροπα ταϋτα άτομα καί είς τό οινόπνευμα. Ή
παρατηρηθεΐσα δ’ έν Έλλάδι προ δεκαπενταετίας αύξησι; τών έγκλη-

μάτων οφείλεται κυρίως κατά μέγα μέρος εις τόν αλκοολισμόν καί είδικώς εις τήν γενίκευσιν τής χρήσεως τών οινοπνευματωδών. ’Αρκεί νά
παρατηρήσωμεν δτι κατά τάς έορτάς, καθ’ ας γίνεται ή μεγαλειτέρα
χρήσις τοϋ οινοπνεύματος, συμβαίνουσι τά πλείονα έγκλήματα υπό τό
κράτος τής μέθης. Ή μέθη δέ, ήν δ πολύς κόσμος θεωρεί ώς άπλοΰν
καί άκίνδυνον φαινόμενον, αποβαίνει ου μόνον έκ τών συχνοτέρων
αιτίων τής έγκληματικότητος, αλλά καί έκ τών σοβαρών αιτίων τής
γεννήσεως ατόμων έκφυλων, ανισόρροπων καί προδιατεθειμένων είς τήν
φρενοπάθειαν, έάν κατά τήν ώραν τής συλλήψεως οί γεννήτορες εύρίσκωνται έν καταστάσει μέθης. Πλείστας δσας τοιαύτας περιπτώσεις
παρατηροϋμεν έπί τών προηγουμένων τών πασχόντων.
Ευτυχώς παρ’ ήμΐν αί έξ οινοπνεύματος φρενοπάθειαι δέν είναι
τοσοϋτον συχναί, ώς είς τά κράτη τής Δύσεως, είς α ή αύ'ξησις τών φρε
νοπαθών οφείλεται κυρίως είς τόν αλκοολισμόν. Είς πολλά δέ φρενιατρεΐα οί 30 καί 40 °/0 έκ τών φρενοπαθών δφείλουσι τήν φρενοπάθειαν αυτών είς τό οινόπνευμα.
Εις τό γενόμενον πρό τινων έτών Πανελλήνιον ιατρικόν συνέδριον
εΐσηγούμενοι έπί τοϋ θέματος τών έξ οινοπνεύματος παθήσεων κατεδείξαμεν έξετάζοντες τάς στατιστικός τοϋ Δρομοκαϊτείου Θεραπευτηρίου
καί τοΰ έν Κερκύρα Φρενοκομείου δτι αί κυρίως αλκοολικοί φρενοπάθειαι δέν είναι πολύ συχναί έν Έλλάδι έν συγκρίσει πρός άλλα έθνη.
’Αλλά τό οινόπνευμα δμως συντελεί καί είς τήν άνάπτυξιν καί άλλης
φύσεως παθήσεων. Ή αναλογία δέ καθ’ δλου είς τά δύο ανωτέρω
μνημονευθέντα Φρενιατρεΐα ήμών άνήλθεν είς 18 % περίπου, αριθμόν
αρκούντως σημαντικόν. Έκτος δέ τής ανωτέρω αναλογίας άνεϋρον δτι
5 ®/0 έκ τών φρενοπαθών κατήγοντο έκ γονέων αλκοολικών.
Έάν δ’ έξετάσωμεν τάς στατιστικός τοΰ Δρομοκαϊτείου καί τοϋ έν
Κερκύρα Φρεν ιατρείου υπό τήν έποψιν τών φύλων ώς πρός τόν αλκο
ολισμόν, θά παρατηρήσωμεν δτι έν τφ Φρενοκομείο» Κερκύρας έπί 23
αλκοολικών μία μόνον ήτο γυνή ή παθοϋσα αλκοολικήν φρενοπάθειαν.
Έν δέ τφ Δρομοκαϊτείω έπί 47 αλκοολικών καθαρώς φρενοπαθών 5
μόνον ήσαν γυναίκες, αλλά έκ τούτων αί δύο ήσαν Ευρωπαίοι, έξ ών
άποδείκνυται δτι ή Έλληνίς σπανίως καθίσταται θϋμα τοϋ άλκοολισμοϋ.
"Αξιόν δέ παρατηρήσεως είναι δτι είς άμφότερα τά Φρενιατρεΐα δέν
παρετηρήθη προϊοΰσα αύξησις τών αλκοολικών φρενοπαθών, καίτοι τό
καταναλισκόμενον ποσόν τοΰ οινοπνεύματος έν Έλλάδι άπό έτών έτριπλασιάσθη.
Έκ τών στατιστικώλ’ καθόλου ήμών παρατηρήσεων καταφαίνεται,
δτι δ αριθμός τών έξ οινοπνεύματος φρενοπαθειών παρ’ ήμΐν δέν
είναι είσέτι πολυάριθμος έν συγκρίσει πρός άλλα έθνη, καίτοι ή Ελλάς
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έρχεται, ως προς τό ποσόν τής καταναλώσεως, σχεδόν μεταξύ τών Κρα
τών, τών καταναλισκόντων τά μεγαλείτερα ποσά. Τούτο άποδοτέον
άναμφισβητήτως εις τήν φΰσιν και τήν ποιότητα τών οινοπνευματω
δών ποτών.
Έν Έλλάδι, ώς γνωρίζομεν πάντες, γίνεται κυρίως χρήσις τού οίνου,
τά δέ οίνοπνευματιόδη ποτά κατασκευάζονται έξ οίνοπνεύματος σταφι
δικού, ολίγα μόνον οινοπνεύματα κατασκευάζονται έκ κερατίδων καί
μούρων, άλλά καί ταΰτα είναι άπηλλαγμένα άμυλοοινοπνεύματος. Ελά
χιστα δέ ποτά κατασκευάζονται άπό οινόπνευμα έξ άμυλωδών ουσιών.
Τά πλεΐστα τών οινοπνευματωδών ποτών παρ’ ήμΐν είναι καλής
ποιότητος, διότι τό 'Ελληνικόν οινόπνευμα είναι σταφιδικόν καί έν
γένει καλής ποιότητος. Βεβαίως καί παρ’ ήμΐν γίνεται χρήσις άκαθάρτων οινοπνευμάτων και έπιβλαβών ποτών, ώς τό ούζον καί ή κοινή
μαστίχα, άλλ’ ή χρήσις αυτών είναι περιωρισμένη. Περί τούτου δέ
μαρτυρεί καί τό σπάνιον τών περιπτώσεων τών τρομωδών καί όξυτάτων παραληρημάτων καί τό σπάνιον παρ’ ήμΐν έν γένει τών βαρειών
περιπτώσεων, ώς έν άλλαις χώραις, έν αϊς γίνεται χρήσις άκαθάρτων
οινοπνευμάτων καί έπιβλαβών άρωματικών ουσιών, ώς είναι τό άψίνθιον.
Έν τφ Δρομοκαϊτείω αί δξεΐαι καί βαρεΐαι μορφαί υπήρξαν σπάνιαι, έπί δέ τών πλείστων άλκοολικών φρενοπαθειών, κατά τάς παρατη
ρήσεις ήμών, έδέησε νά παρέλθη χρόνος μάκρος καί ποσότης ικανή
οινοπνεύματος, δπως παρασκευασθή δ οργανισμός τών παθόντων. Έπί
50 περιπτώσεων ήμών, μίαν καί μόνην βαρεΐαν καί θανατηφόρον περίπτωσιν όξυτάτου παραληρήματος παρετηρήσαμεν, τά πλεΐστα δέ τών
οξέων καί ύποξέων παραληρημάτων, ώς δείκνυται έν τή τελευταία
είκόνι, υπήρξαν έκδηλώσεις τού χρονίου άλκοολισμού.
Εις τήν έξάπλωσιν δμως τού άλκοολισμού συμβάλλουσι μετά τής
μεγάλης καταναλώσεως, ιδία τής χρήσεως τών άκαθάρτων οινοπνευμά
των, καί άλλα τινά αίτια, πάντως δευτερευούσης σημασίας, τά εξής.
Έκ τών στατιστικών μελετών, τών δημοσιευθεισών είς τάς διαφό
ρους χώρας, διδασκόμεθα δτι αί άλκοολικαί φρενοπάθειαι είναι συχνό
τεροι εις τούς λαούς τούς καταπεπονημένους ψυχικώς, τούς προδιατε
θειμένους έκ κληρονομικής αιτίας καί έκπεφυλισμένους ψυχικώς, ενώ
είς τά άτομα καί τούς λαούς τούς ήττον πεπολιτισμένους καί ήττον καταπεπονημένους, υπό καλάς δέ καί ύγιεινάς συνθήκας διαδιούντας είναι
σπανιώτεραι, καίτοι ποιούνται χρήσιν τών αυτών οινοπνευματωδών
ποτών τής αυτής φύσεως καί ποιότητος.
Ή 'Ελλάς βεβαίως δέν άριθμεΐ αιώνων πολιτισμόν, συνεπώς οί
έκφυλοι καί οί προδιατεθειμένοι έκ διαφόρων λόγων δέν είναι τοσούτον πολυάριθμοι, ώς άλλαχού, ούτε άπαντα παρ’ ήμΐν ή παρατηρου-

μένη άλλαχού άθλιότης καί κοινωνική έκλυσις, συνθήκαι, αϊτινες συμβάλλουσιν είς τόν πολλαπλασιασμόν τών θυμάτων τοΰ άλκοολισμού.
Πάντως δμως τά θύματα τών έξ οίνοπνεύματος παθήσεων καί τά
έξ αυτών έγκλήματα είναι άρκούντως πολυάριθμα καί παρ’ ήμΐν καί
δέον ή μέν Πολιτεία έγκαίρως νά λάβη τά προσήκοντα μέτρα, δπως
περιορισθή ή χρήσις τών άκαθάρτων καί έπιβλαβών οινοπνευματωδών
ποτών, εί δυνατόν, καί πάντων τών έξ άποστάξεως, οί δέ ιατροί καί τά
άτομα νά συντελέσωσιν είς τόν περιορισμόν τής χρήσεως αυτών, άλλως
δ άλκοολισμός, δ σάραξ ούτος τής νεωτέρας κοινωνίας, θά λάβη καί
παρ’ ήμΐν μεγαλειτέρασ έτι διαστάσεις.
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ΜΙΧΑΗΛ

I. ΓΙΑΝΝΗΡΗΣ

’Ιατρός καί Διευθυντής τοΰ Δρομοκαϊτείου Θεραπευτηρίου

<

ΑΠΟ ΤΑΣ

ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

«

'Αγαπητέ μοι φίλε

χ.

Άρσένη,

ΕΝ υπάρχει μεγαλειτέρα εύχαρίστησις από εκείνην, που δοκιμάζει κανείς ξαναβλέ- »
πων έτσι ξαφνικά ένα φίλον του που ένόμιζε προ δεκαετίας πεθαμένον. Τί ευτυ
χία αλήθεια! Στον φίλον αυτόν ξαναβρίσκει τά παληά του χρόνια. νΕτσι κ3 εγώ ύπεδέχθην τον ώραΐον τόμον τής «ΙΙοικίλης Στοάς» που παρουσιάζετο έπειτα από δέκα χρόνια
ακούσιας άφανείας. Μου θύμισε πολλά πράγματα. Μου θύμισεν οτι προ δεκαπέντε χρό
νων, όταν ήλθα φοιτητής στάς 3Αθήνας, μίαν ημέραν παρουσιάσθηκα στο καλλιτεχνικό
σπουδαστήριο του κ. 3Ι. Αρσένη, δειλός, άγνωστος καί του παρουσίασα ενα χειρόγραφό
μου, τό όποιον, χωρίς νά τό άξίζη, ευρήκε μιά γωνιά του Ημερολογίου γιά νά οτριμωχθή ντροπαλό σιμά εις ύλην τόσων άλλων γνωστών ονομάτων. Μου θύμισε τά πρώτα
καρδιοχτύπια, τις πρώτες ευχαριστήσεις ενός ανθρώπου, πού αγκαλιάζει τό αχάριστο
αυτό επάγγελμα τού εργάτη τής πέννας (επάγγελμα πού έχει— τό ξέρεις πολύ καλά, φίλτατέ μου 'Ιωάννη — δορυφόρον του την φτώχειαν).
Γι3 αυτό ξαναγυρίζω μέ αγάπην στους κόλπους — στις σελίδες ήθελα νά πώ — τής
φιλτάτης «Ποικίλης Στοάς» καί ταπεινός εργάτης προσφέρω κι3 εγώ ενα πετράδι, λυ
πημένος οτι δεν είναι τό πετράδι αυτό πολύτιμος φιλολογικός λίθος
'Ρώμη, ’Ιούνιος 1912
Χαί σέ ^άζομα.
ΚΩΣΤΑΣ

BELLA

ΚΑΙΡΟΦΙΛΑΣ

NAPOLI

(Σημειώσεις από τό Καρνέ μου)

I ήσαν αλήθεια αύτοί οί πρόγονοί
μας! Είχαν μέσα εις την ψυχήν
των έμφυτον τό αίσθημα τοδ ωραίου.
Καί δέν άφήκαν τίποτε τό ώραΐον,
ποΰ νά μή τό κάμουν ίδικόν των.
Καί αύτήν ακόμη την μαγικήν
άκτήν τής ’Ιταλίας, ποΰ φέρει τό
ονομα τής Νεαπόλεως, αύτοί πρώ
τοι την κατωκισαν, έλκυσθέντες
από τήν γοητείαν τής φύσεως καί
την γονιμότητα τού έδάφους της.
'Εχουν περάσει δυόμισυ χιλιά
δες χρόνια, άφ’ δτου Χαλκιδεΐς άποικοι έκ Κύμης κατωκισαν τήν ώραίαν
Παρθενόπην, καί από τήν έλληνικήν καταγωγήν της δέν διατηρεί ή σημερινή Νεάπολις παρά τά όνόματα
τών τοποθεσιών της καί τά μνημεΐά της, άρκετά εννοείται, δπως ύπενθυ·
μίζουν τήν Ελληνικήν καταγωγήν της.

Ή Πομπηία, τό Ηράκλειον, τό Παυσίλυπον, ή Νησίς, αί Σταβιαί, ή
Βαία, ή Κύμη, δλα γύρφ τέλος φωνάζουν καί ένθυμίζουν τήν Ελληνικήν
καταγωγήν της. Άν ψυχολογήση δέ κανείς τούς σημερινούς κατοίκους
τής Νεαπόλεως, ευρίσκει εις τάς φλέβας των κάτι τό Ελληνικόν, εις τήν
εύθυμίαν, εις τήν φιλοσοφικήν άδιαφορίαν περί τήν άντίληψιν τής ζωής,
εις τό συναίσθημα τοΰ ώραίου, εις τό εύμετάβλητον τοΰ χαρακτήρος, εις
τό εύέξαπτον, εις δλα τέλος τά καλά καί τά κακά, ποΰ άπετέλεσαν πάν
τοτε τον χαρακτήρα τοΰ Έλληνος.
Ό Ναπολιτάνος!
Τί παράδοξον δν! Είναι ή δεκάτη τούλάχιστον φορά ποΰ έπισκέπτομαι τήν Νεάπολιν καί όμολογώ δτι άκόμη δέν κατώρθωσα νά έννοήσω τελείως τήν ψυχολογίαν τοΰ παραδόξου αύτοΰ δντος, ποΰ ζή κάτω
άπό τόν ύπέροχον ούρανόν τής Νεαπόλεως καί μπροστά από τόν γαλα
νόν μοναδικόν εκείνον κόλπον, ποΰ μεθύσκει, γοητεύει καί ενθουσιάζει.
Θέλω ν’ άποτυπώσω στο χαρτί μερικάς έντυπώσεις μου άπό τήν
Νεάπολιν. ’Αλλά δέν ήξεύρω άπό ποΰ ν’ άρχίσω — καθώς δέν ήξεύρει
κάνεις άπό ποΰ ν’ άρχίση θωπεύων μίαν ύπέροχΛ ώμορφιάν, καθώς δέν
είξεύρει νά εύρη τήν πρώτην λέξιν, μέ τήν όποιαν ν’ άρχίση μίαν έρωτικήν έξομολόγησιν.
Άλλ’ δπως δήποτε θά παραδώσω μερικάς σημειώσεις έτσι στά πετα
χτά, δπως τάς μαζεύω άπό τό Καρνέ μου. Δέν τάς έγγίζω. Διότι κάθε
κτένισμα θά τάς χαλοΰσε.

ft
Τό θέαμα τών δρόμων καί πλατειών τής Νεαπόλεως έκπλήττει έκεΐνον, ποΰ διά πρώτην φοράν τήν έπισκέπτεται.
Ένας διαβολικός θόρυβος, μία ζωή έκκωφαντική ξεχύνεται παντοΰ.
Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, δλοι συναντώνται, σπρώχνονται, γυρίζουν σάν
σβοΰρες, χωρίς νά γκρινιάζουν, διότι κάποιος τούς έσπρωξε, διότι κάποιος
τούς έπάτησε.
Καί δταν όμιλοΰν μεταξύ των, έτσι γιά κουβέντα, οί Ναπολιτάνοι
φωνάζουν μέ χειρονομίας καί μέ μίαν μιμικήν κωμικωτάτην.
Καί ή κουβέντα των ευθύς μοιάζει μέ τραγοΰδι. Διότι ό Ναπολιτάνος
μιλεΐ μέ νότες σηκώνων καί χαμηλώνων τήν φωνήν του σάν νά έχη
μπροστά του χαρτί μουσικής!
Σάς καταδιώκει παντοΰ μία φωνή, ένα συνεχές τραγούδισμα, ποικίλον, αιώνιον, βαυκαλιστικόν.
Τό άποτελοΰν τό τραγούδι αύτό διάφοροι φωναί, τρυφεραί, μισοσβυσμέναι, γλυκειαί, άπειλητικαί, ξεψυχισμέναι, είρηνικαί, επίμονοι — άλλ’
έν τούτοις εύχάριστοι έν τω 'άρμονικω συνόλω, τό όποιον άπαρτίζουν.
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Ό λοΰστρος άπό τήν γωνίαν τοϋ δρόμου σας φωνάζει είς μίαν γλώσ
σαν διεθνή:
— Μοσιοΰ, πολί! (νά τά λουστράρω !)
Τό «Μοσιοΰ» είναι ό έναρκτήριος ... κάθε όμιλίας τοϋ Ναπολιτάνου,
ποΰ θέλει κάτι νά σάς ζητήση.
Μ’ αύτό σάς κράζει ό αμαξάς, ό χαρακτηριστικός έκεΐνος τύπος τής
Νεαπόλεως, ό έφημεριδοπώλης, ό πλανόδιος πωλητής «τών μυρίων
τίποτε», δλον έκεΐνο τό πλήθος τών άέργων, τών κουρελιασμένων, τών
λερωμένων, τών τεμπέληδων, οί όποιοι άποτελοΰν κάτι τι τό χαρακτη
ριστικόν διά τήν ώραίαν Νεάπολιν.
Καί άπό δλους τούς δρόμους, τά σοκάκια, τάς πλατείας, δέν άκούεται
τίποτε άλλο παρά μία συνεχής φωνή, μία φωνή, ποΰ μπορεί μάλλον νά
όνομασθή τραγοΰδι.
"Ολοι τραγουδούν σ’ αύτόν τόν τόπον . . . καί δταν δέν ψάλλουν
άκόμη τής γλυκές καντσονέτες των — ποϋ ξεθωριασμένες φθάνουν έως
τάς ’Αθήνας — καί δταν μαλώνουν καί δταν βρίζονται άκόμη . . . δλοι
τραγουδούν είς τήν Νεάπολιν.
Καί δέν τραγουδοΰν μόνον οί άνθρωποι. Καί τά πράγματα καί ή
φύσις δλη άκόμη φαίνεται νά τραγουδά είς τήν χώραν αύτήν.
Και ό ψίθυρος τοϋ γαλανοΰ κύματος μέ τραγοΰδι μοιάζει στόν μαγι
κόν έκεΐνον κόλπον, καί αί άκτΐνες τοΰ ήλιου, ποΰ φωτίζει τήν Παρθενόπην. μοιάζουν μέ χορδάς άπεράντου λύρας, ποΰ δονεΐται, ποΰ παίζει διαρ
κώς μίαν ταραντέλλαν, ποΰ ψάλλει ένα τραγουδάκι, μίαν βαρκαρόλαν,
μέ τήν παθητικήν έκείνην γλυκάδα, μέ τήν όποιαν μόνον οί Ναπολιτάνοι
γνωρίζουν νά τραγουδοΰν.

Ή θρησκοπάθειά του είναι άπερίγραπτος. Είς κάθε δρόμον, κάθε
στιγμήν, θά συναντήσετε μίαν λιτανείαν. Μία είκών αγίου ή Παναγίας ή
Χριστοΰ, περιφερομένη άπό ένα κρεμανταλάν καί άκολουθουμένη άπό
γυναικόπαιδα. Ό παπάς δέν είναι άπαραίτητος πάντοτε. Διότι έκτός τών
έπισήμων — άς είπωμεν— λιτανειών, τών δργανουμένων ύπό τοΰ κλήρου,
γίνονται καί λαϊκαί λιτανεΐαι διαφόρων ιδιωτικών εικόνων, αί όποΐαι είς
τήν γειτονιάν χαίρουν φήμην θαυματουργών.
Είναι τόσο γνωστόν τό θαΰμα τοΰ Σάν Τζινάρο, ποϋ κάθε χρόνο
βράζει τό αίμά του σ’ ένα κύπελλον, ώστε μοΰ φαίνεται περιττό νά σάς
τό περιγράψω.
Άλλως τε δέν είναι εύκολος ή περιγραφή τής σκηνής αύτής. Πρέ
πει νά εύρεθήτε είς τήν έκκλησίαν τοΰ Σάν Τζινάρο τήν ήμέραν έκεί
νην, νά ίδήτε τήν άγωνίαν τών Ναπολιτάνων, άναμενόντων τό θαΰμα,
ν’ άκούσετε τάς κατάρας των καί βλασφημίας, έφ’ δσον τό θαΰμα βρα
δύνει, τάς κραυγάς τής χαράς των, δταν τό αίμα άναπηδά καί βράζει
τέλος μέσα είς τό κρυστάλλινον δισκοπότηρον, γιά νά έννοήσετε μέχρι
ποίου βαθμοΰ φθάνει ή νοσηρά θρησκοπάθειά τοΰ Ναπολιτάνου.
Άλλ’ είναι τόσα άλλα παράδοξα καί παράξενα!
Έχουν παραδείγματος χάριν είς τήν Νεάπολιν τό πόδι τής Άγιας
Άννης (αύτό άλλως τε δέν πρέπει νά σάς φανή παράδοξον, διότι καθ’
δλην τήν ’Ιταλίαν σφζονται διακόσια τούλάχιστον καρφιά άπό τόν σταυ
ρόν τοΰ Χριστοΰ καί δέκα κεφαλαί Ίωάννου τοΰ Προδρόμου)· δταν λοι
πόν μία έπίτοκος δοκιμάζει δυσκολίαν είς τόν τοκετόν, φέρνουν τό πόδι
τής Αγίας Άννης καί τό άπιθώνουν έπί τής κοιλίας τής έπιτόκου,
μέχρις δτου έπιτευχθή ό τοκετός.
Είς τήν Santa Maria Nuova είναι μία κανδήλα μπροστά στήν
Παναγίαν, τής όποιας τό λάδι έχει θαυματουργόν έπίδρασιν έπί τοΰ πονο
κεφάλου ... είναι δηλαδή §ν είδος ύγράς άσπιρίνης.
Ό έσταυρωμένος τής έκκλησίας τοΰ Carmine κάθε μεγάλην Παρα
σκευήν παρουσιάζει τό φαινόμενον νά αίματώνουν αί πληγαί, τάς όποιας
άνοιξαν στο σώμά του τά καρφιά.
Καί είναι Παναγίες ποΰ ιδρώνουν, εικονίσματα άγιων ποΰ άνοιγοκλείνουν τά μάτια των, καί είναι ... πάν δ,τι δύναται νά συλλάβη νοσηρά
φαντασία θρησκολήπτων προληπτικών!
Κάθε Ναπολιτάνος ύποχρεωτικώς φέρει κρεμασμένον άπό τόν λαι
μόν τό «φυλακτό» του, τό όποιον περιέχει ή κοκκαλάκι αγίου ή άλλο
θαυματουργόν άντικείμενον. Τό φυλακτό αύτό τό κρεμά ή μητέρα είς
τόν λαιμόν τοΰ παιδιού μόλις γεννηθή.
Έδιάβασα κάπου δτι οί Ναπολιτάνοι έχουν διακόσια πενήντα παρα
τσούκλια καί κοσμητικά έπίθετα διά τήν Παναγίαν — χωρίς νά συμπερι-
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Ο bella Napoli,
ο suol beato,
ove sorridere
vuole il ereato,

ψάλλει ό βαρκάρης λάμνοντας κάτω άπό τό Παυσίλυπον, ψάλλει ό χα
σομέρης ξαπλωμένος στήν άμμουδιά τής Σάντα Αουτσίας, ψάλλει ή μαυρομαλλοΰσα Ναπολιτάνα, ποΰ έχει δυό μάτια ποΰ σφάζουν.
Ψάλλουν δλοι! . . .
ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

Δέν ύπάρχει ίσως είς τόν κόσμον λαός προληπτικώτερος άπό τούς
Ναπολιτάνους. Ένφ ό Καμορίστας είναι έτοιμος νά σάς κλέψη τό πορ
τοφόλι, έν τούτοις διακρίνων μίαν εκκλησίαν μπροστά του ή μίαν Πανα
γίαν άπό έκείνας, άπό τάς όποιας είναι πλημμυρισμένοι οί τοίχοι τών
σπητιών, σταματά, άποκαλύπτεται, σταυροκοπεΐται.
Καί μετ’ όλίγα δευτερόλεπτα είναι έτοιμος νά στολίση ολόκληρον
τήν χορείαν τών 'Αγίων μέ φράσεις καί ύβρεις, ποΰ μόνον αύτός γνωρίζει.
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λαμβάνωνται είς αυτόν τόν άριθμόν καί αί ύβρεις καί βλασφημία: κατά
της Παναγίας.
"Ενα κορίτσι γιά νά εύρη σύζυγον πρέπει νά κάμη έννέα λειτουρ
γίας είς τήν έκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου. Κατά τάς έσπέρας δε τών
ήμερων τών έννέα λειτουργιών πρέπει νά βγη είς τό παράθυρόν της τά
μεσάνυκτα καί νά πή μερικάς ώρισμένας προσευχάς.
Άν έχη τήν υπομονήν αύτήν ή νεάνις, θά ίδη κατά τήν έννάτην
νύκτα μίαν πυρίνην δοκόν, διασχίζουσαν δίκην κομήτου τό στερέωμα.
Έπειται άκούεται μία φωνή άπαγγέλλουσα τό όνομα τοΰ ποθητοΰ
έτέρου ήμίσεος.
"Ολαι αί προλήψεις, αί ύφιστάμεναι είς τήν ύφήλιον, έχουν συγκεντρωθή, έχουν έξογκωθή άπιστεύτως χάρις είς τήν άμάθειαν καί εύπιστίαν
τοΰ όχλου.
"Ολοι πιστεύουν είς τό βάσκαμα, είς τό μάτιασμα. Θεωροΰν κακό
νά χυθή λάδι, νά σχηματίση σταυρό τό μαχαίρι μέ τό κουτάλι, νά σπάση
καθρέπτης.
Πιστεύουν τά μάγια καί τάς μαγίσσας, τά φαντάσματα, ποΰ γυρίζουν
στά σπίτια.
Υπάρχουν μάλιστα σπίτια στοιχειωμένα, τά όποια ούδέποτε ένοικιάζονται. Είναι άδύνατον νά περιγράψη κανείς τήν προληπτικότητα τοΰ
Ναπολιτάνου, τό μίγμα αύτό τής πίστεως καί τοΰ ψεύδους, τοΰ μυστικισμοΰ καί τοΰ ύλισμοΰ, τής είδωλολατρικής αύτής άφοσιώσεως ένός λαοΰ,
ποΰ θυμίζει άκόμη πολύ τόν Μεσαίωνα.
SCRIVANO

PUBLICO

Μοΰ είναι άδύνατον νά σάς δώσω Ελληνιστί τήν μετάφρασιν τής άνωτέρω έπιγραφής, διότι δέν θ’ άποδίδη άκριβώς τήν κυριολεξίαν τής
φράσεως.
«Δημόσιος γραμματεύς» θά τήν μετέφραζε κανείς φιλικώς διακείμενος μέ τόν Όλλενδόρφον.
Αί! Τί έκαταλάβατε άπό τήν μετάφρασιν αύτήν ; Δέν είναι καλλίτερον
λοιπόν νά σάς άναπτύξω τόν θεσμόν αύτόν τοΰ «Σκριβάνου Πούμπλικου» ;
Ή Νεάπολις είναι άπό τάς πόλεις έκείνας, ποΰ δυσκόλως ξεκολλούν
άπό τάς παλαιάς συνήθειας, άπό τάς παραδόσεις.
Ό Ναπολιτάνος ζή μέ οκνηρίαν, ή όποια δέν τοΰ επιτρέπει ν’ άποσπασθή ευκόλως άπό τό παρελθόν.
Διά τούτο είς τήν πόλιν αύτήν θά βρήτε όχι μόνον μνημεία, άλλά
καί λείψανα, ούτως είπείν, ζωντανά τής μεσαιωνικής ζωής. "Εν άπό τά
λείψανα αύτά είναι καί ό «Σκριβάνο Πούμπλικο».
Κάτω άπό τάς στοάς τοΰ θαυμάσιου θεάτρου τοΰ Σάν Κάρλο ύπάρ-

χουν δύο άκόμη (ήσαν τρεις έως πέρυσι) τοιοΰτοι, είναι δμως καί δλίγα
άλλα άκόμη σημεία τής πόλεως, είς τά· όποια έχουν έγκατασταθή.
Μά τί είναι αύτός ό «Σκριβάνο Πούμπλικο» έπί τέλους;
Είναι ό
γραμματεύς
τών άγραμμάτωνμέδύο
λέξεις.
Μπροστά
σ’ένα γέρικο
καί ξεθωρια
σμένο τραπε
ζάκι κάθηται ό γέρος
μέ ψηλό καπέλλο (σή
μερα μόνον
ένας φορεΐ
ψηλό καπέλλο, οί άλλοι
έγιναν δημο
κρατικοί μέ
βεπούμπλικαν) καί πε
ριμένει τό
δουλικό, τήν
γρηάν, τόν
άνθρωπον
τοΰ λαοΰ, ό
όποιος θάτοΰ
δώση μίαν
δεκάραν διά
νάτοΰγράψη
ένα γράμμα.
Πελωριαι
SCRIVANO PUBLICO
&
έπιγραφαί
κρεμασμέναι επάνω άπό τό τραπεζάκι άναγγέλλουν δτι ό Σκριβάνο
Πούμπλικο άναλαμβάνει τήν συγγραφήν ... έπιστολών, τηλεγραφημάτων,
άναφορών, αιτήσεων καί κάθε είδους χαρτιών, σχέσιν έχόντων μέ τόν
έρωτα ... ή τά δικαστήρια.

® I. Α. Αρςενη : Mix. Α. Ραφαηλοβιτς “Ποικίλη Στοα„
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'Όσοι γνωρίζετε τήν Νεάπολιν άπό τάς ώραίας «καντσονέτας» της,
άπό τά χαρακτηριστικά καί παθητικά ή πεταχτά τραγουδάκια, ποΰ είναι
παγκοσμίως γνωστά, φαντάζεσθε βέβαια δτι ή Σάντα Αουτσία είναι κάτι
τι τό ιδιαίτερον, τό διαφορετικόν, τό μοναδικόν, κάτι τι ποΰ δέν μοιάζει
μέ κανέν μέρος τοΰ κόσμου. Έτσι τό ψάλλει ή παθητική καντσονέτα.
Ήτο πράγματι τοιοΰτον, δταν έγράφη ή καντσονέτα αύτή, πρό είκοσι
δηλαδή χρόνων. Μία γωνία τοΰ κόσμου πρωτότυπος, χαρακτηριστική,
μοναδική πραγματικώς. Σήμερα δμως δέν είναι πλέον. Έκεΐνος ποΰ θάρθή
νά τήν άναζητήση είς τό φυσικόν, οί'αν τήν έπλασεν είς τήν φαντασίαν
του έπί τή βάσει τής παθητικής γλυκείας αύτής Καντσονέτας, θά δοκιμάση μίαν άληθώς βαθεΐαν άπογοήτευσιν.
Ή Σάντα Αουτσία έχάθη.
Ή σκαπάνη τής προόδου, σπρωχνομένη άπό τήν δικαίαν φωνήν τής

η

Έπήγα προχθές νά ζητήσω ένα γέροντα Σκριβάνο ποΰ είχα ίδή
πέρυσι, μάλιστα ώμιλήσαμεν μαζύ .... περί τοΰ έπαγγέλματος.
’Εφέτος δέν τόν είδα τόν γερο-συνάδελφο (έξ άγχιστείας, άς ποΰμε
συνάδελφον, άληθινά οί δυό μας ειμεθα
θέσιν του τήν είχε καταλάβει ένας νέος
μέ ρεπούμπλικα, δμοιάζουσαν μέ τό
ψηλό καπέλο τοΰ προκατόχου του ....
κατά τό ξεθώριασμα καί τήν ήλικίαν.
— Πώς δέν είναι πλειά έδώ δ γέρος;
τόν ήρώτησα.
— Ποιος γέρος ; μοΰ είπε μέ άπορίαν.
—’Εκείνος ποΰ πέρυσι έγραφε, σ’ αύτό
τό τραπέζι!
— Σοΰ άφήκε ύγειά, σινιορίνο, μοΰ
άπήντησεν. Είναι καιρός ποΰ πέθανε !
Ό φτωχός! Πέθανεν, άφοΰ έγραψε
μυριάδας έπιστολών,άπένταρος καίέτάφη
δαπάνη τοΰ δήμου—ούχί έννοεΐται τιμής
ένεκεν, άλλά διότι είς τόν προϋπολογι
σμόν δλων τών δήμων ύπάρχει κονδύλι
γιά έκείνους, οί όποιοι, άποθνήσκοντες
δέν άφήνουν παρά τό βρώμικο κορμί των. ’Αλλά τί φυσικώτερον άπ’ αύτό;
Μήπως τήν αύτήν τύχην δέν βρίσκουν καί δέν άποθνήσκουν πένητες
άνθρωποι ποΰ είναι περισσότερον άπό Σκριβάνοι, δπως δ Παπαδιαμάντης,
διά ν’ άναφέρω ένα μεγάλον, καί άτυχώς Έλληνα, ποΰ πέθανε στή μεγαλείτερη φτώχεια !

ΑΗΔΩΝ
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"Ενας μάλιστα Σκριβάνος κάτω άπό τό Σάν Κάρολο έχει μίαν πελωρίαν έπιγραφήν λέγουσαν Ίταλιστί:
«Μεταφράζεται ή Γαλλική».
Φαντασθήτε μετάφρασιν Γαλλικής άπό τόν Σκριβάνον αύτόν, ποΰ δέν
γνωρίζει νά γράψη ... ούτε τήν γλώσσάν του !
Είς τήν Νότιον ’Ιταλίαν, καθώς γνωρίζετε, βασιλεύει δ άναλφαβητισμός. Όγδώντα τοΐς έκατόν είς τά χωρία καί σαράντα τοΐς έκατόν είς τάς
πόλεις είναι άγράμματοι.
ΓΓ αύτό δσάκις έπέρασα άπό τής κολώνες τοΰ Σάν Κάρλο δέν είδά
ποτέ τούς Σκριβάνους αύτούς μέ τά χέρια σταυρωμένα.
"Ενας γέρος μελαγχολικός ύπαγορεύει μέ πόνον μίαν έπιστολήν είς
τόν Σκριβάνον.
Ποιος ήξεύρει πόσον καιρόν είχε νά λάβη έπιστολήν άπό τό παιδί
του, τό όποιον ό πόθος τοΰ πλουτισμού έρριψεν είς τήν ’Αμερικήν.
Και δ γέρος λέγει έκατόν λέξεις, άπό τάς όποιας δ Σκριβάνος μόνον
πέντε γράφει' ό πατρικός πόθος φθάνει πολύ εξατμισμένος μέχρι τής
πέννας τοΰ Σκριβάνου, δ όποιος, σάν τό γιατρό μέ τάς εγχειρήσεις, είναι
καί αύτός συνηθισμένος μέ τέτοιους ψυχικούς πόνους, παράπονα, έρωτικάς έξομολογήσεις καί έγκαταλείψεις δουλικών.
Παρέκει, σιμά είς ένα άλλον Σκριβάνον, στέκει ένα κορίτσι χωρίς
καπέλλο, καλοχτενισμένο, παχουλό.
Ή μικρά Ναπολιτάνα μέ τά έκφραστικά της μάτια κινείται δλη.
Μέ τά χέρια, μέ τό κορμί, μέ τό στόμα δμιλεΐ πρός τόν Σκριβάνον
ένθουσιασμένη σάν νά πέτα στά ύψη.
Τοΰ ύπαγορεύει χωρίς άλλο έπιστολήν
«πρός τόν λατρευτόν» της.
Ό Βεζούβιος πρός τ’ άριστερά καπνίζει
καί ή θάλασσα πέρα κάτω τής Σάντα Λουτσίας παιγνιδίζει είς έρωτικάς θωπείας μπλεγ
μένη μέ τάς χρυσάς τοΰ ήλιου άκτΐνας.
Καί ό έρως φλογίζει τάς καρδίας δλων
τών Ναπολιτάνων, μή έξαιρουμένων καί τών
δουλικών, τά όποια καταφεύγουν είς τήν
σοφίαν τών Σκριβάνων, δπως άποτυπώσουν
έπάνω στο χαρτί τόν διάπυρον πόθον, τήν
αίωνίαν πίστιν των μέχρι τάφου... καί τά
λοιπά.
ΚΓ έτσι οί Σκριβάνοι βρίσκουν δουλειά άπό
πέντε χρόνια, ποΰ τακτικώς έπισκέπτομαι τήν
Νεάπολιν, καί ποτέ δέν τούς είδα άέργους.
* ΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ «·
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ύγιεινής, έπενέβη καί έξεκοίλιασε—κατά τήν χαρακτηριστικήν ’Ιταλικήν
λέξιν—τάς στενωπούς, τά ύγρά άνήλια σοκάκια, τά όποια ήσαν τόσον
γραφικά, τόσον χαρακτηριστικά, άλλά καί τόσον άνθυγιεινά ταύτοχρόνως.
Ήττήθη ή ποίησις, ή βωμάντσα,
άπό τήν ύγιεινήν.
Άχ! Ό εικοστός
αιών είναι θηριώ
δης πολέμιος τής
ποιήσεως μέ τό
φάσμα τοΰ μικρο
βίου, ποΰ διαρκώς
μάς έπισείει.
Καί άπό τό ξεκοίλιασμα αύτό
τής Νεαπόλεως
ύπέστη θανάσιμον
τραύμα κυρίως ή
Σάντα Λουτσία, ή
ύπέροχος αύτή
παραλία, ή όποία
μπροστά εις μίαν
θάλασσαν μοναδι
κήν καί ένα όρίζοντα άφάνταστον, γαλανόν, γεμάτον ποίησιν,πα
ρουσίαζε σπίτια
λερωμένα, παμ
πάλαια, μέ παρά
θυρα στολισμένα
μέ γαρυφαλιές,
γλάστρες βασιλι
κού καί βρώμικα
κουρελιασμένα
βοΰχα, άποτελοΰσα ένα σύμπλεγμα, έν σύνολον άληθώς χαρακτηριστικόν.
Όλα αύτά έτελείωσαν, έξηφανίσθησαν, δέν ύπάρχουν, δέν ύπάρχουν

πλέον.
Σήμερα ή Σάντα Λουτσία έξυπηρετεΐ δλους τούς δρους τής ύγιεινής,

μέ πλατείς κανονικούς . δρόμους, μέ ώραιότατα, πελώρια, καινουργή
παλάτια, μέ ξενοδοχεία τελειότατα, μεγαλοπρεπή δσον καί άκριβότατα,
μέ μίαν μορφήν έπί τέλους συνήθους συνοικίας εύρωπαϊκής μεγαλουπόλεως—άλλά δέν είναι πλέον ή παληά Σάντα Λουτσία, ή ποιητική έκείνη
γωνία, τήν όποιαν έψαλλαν οί Ναπολιτάνοι βαψφδοί μέ μύρια γλυκύτατα
παθητικά τραγουδάκια.
Άχ! αύτή ή πρόοδος, ή ύγιεινή, ό πολιτισμός. Συνώμοσαν καί έκήρυξαν σταυροφορίαν κατά τής ποιήσεως, τής βέμβης και τοΰ ίδανισμοΰ.
Άλλοτε κάτω εις τήν παραλίαν τής Σάντα Λουτσίας ήσαν βάρκαι
έτοιμαι νά σάς πάρουν είς ίκδρομήν άνά τόν κόλπον τής Νεαπόλεως
καί βάρκαι, ποΰ ψάρευαν. Στήν άμμουδιά γυναίκες, άνδρες, παιδιά ξαπλω
μένοι πωλοΰσαν ψαράκια τηγανητά ή «φροΰτα τής θάλασσας» μύδια,
στρείδια, κταποδάκια βρασμένα.
Άλλαι γυναίκες πωλοΰσαν «πασατέμπο», ένω κάτω στής βάρκες τών
οί άνδρες καπνίζοντες τήν πίπαν των έτοίμαζαν τά δίκτυά των διά τό
νυκτερινό ψάρεμα.
Ήτο μία άποικία ψαράδων, μία συγκέντρωσις χαρακτηριστική καί
εύθυμος, πρωτότυπος, μία ζωγραφιά μοναδική μέ fondo άπό τό ένα
μέρος τήν γαλανή θάλασσαν καί τόν καπνίζοντα Βεζούβιον, άπό δέ τό
άλλο τά γέρικα σπίτια ποΰ τώρα πλειά δέν ύπάρχουν.
Σήμερα θά βρήτε βάρκες καθαρές γιά ένα περίπατο στή θάλασσα,
μέ ταπέτα, μέ προσκέφαλα, θά βρήτε βαρκάρηδες, σχετικώς καθαρούς,
μέ πηλίκια τοΰ δείνα ή δείνα ξενοδοχείου στο κεφάλι.
Άλλά μιά έκδρομή στόν κόλπον μέ μίαν τέτοιαν βάρκαν, μ’ ένα
τέτοιον βαρκάρην δέν διαφέρει διόλου άπό μιάν έκδρομήν είς τόν κόλπον
τοΰ Φαλήρου καί δέν έχει τίποτε άπολύτως άπό τήν ώμορφιάν, άπό τήν
ποίησιν, άπό τό ξεχωριστόν καί ιδιαίτερον ποΰ είχε μία έκδρομή προ
είκοσι χρόνων, δτε ή Σάντα Λουτσία ήτο βρώμικη, άνθυγιεινή, δταν ή
βάρκες ήσαν χωρίς ταπέτα, έλεειναί, δταν ό βαρκάρης, τύπος λαζαρόνου,
μέ τήν χονδρήν πίπαν στο στόμα, σάς θύμιζε παληούς χρόνους βωμαντισμοΰ, ποΰ δέν ξαναγυρνοΰν πλειά.
Τά στρείδια σήμερα πωλοΰνται είς κομψά τραπεζάκια, αί γυναίκες,
ποΰ πωλοΰσαν τά τηγανητά ψαράκια, έφυγαν άπ’ εκεί καταφυγοΰσαι
είς άλλας στενωπούς τής πόλεως καταλλήλους διά τό έμπόριον των,
τ’ όποιον δέν έχει πλέον θέσιν μπροστά άπό τά πελώρια μαρμάρινα
παλάτια τής σημερινής Σάντα Λουτσίας.
Μόνον οί μάγκες τής Νεαπόλεως — οί περίφημοι καί χαριτωμένοι
«Σκοννίτοοι», οί τετραπέρατοι αύτοί διάβολοι — μένουν αιωνίως άμετάβλητοι, αιωνίως τεμπέληδες, έξυπνότατοι καί σκωπτικοί, ετοιμότατοι είς
εύφυεΐς άπαντήσεις, ποικίλλοντες τήν μονοτονίαν μέ τό αιώνιον κολύμβημά
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των, μουσκεύοντες δλην τήν ήμέραν σχεδόν μέσα είς τήν θαλασσαν. Είναι
έτοιμοι νά κάμουν χίλιες τοΰμπες έπί τή έλπίδι νά σάς πάρουν μίαν δεκάραν.
Ξαπλωμένος άνάσκελα στό δρόμο ή καβαλικεμενος στο μουράγιο
τής άκροθαλασσιάς, τραγούδα ή σφυρίζει διαρκώς καντσονέτες, λησμο
νεί πολλάκις
δτι έπέρασε
τό μεσημέρι
καί σιμώνει
τό βράδυ χω
ρίς νά έχη
φάγειτίποτε.
Τό χαμίνι
αυτό τής Νεαπόλεως άπέμεινε μο
νάχα είς τήν
Σάντα Λουτσίαν. 'Όσοι
λοιπόν γνω
ρίζουν τήν
γωνίαν αύ
τήν τής Νεαπόλεως άπό
τά τραγού
δια, ποΰ τήν
ύμνοΰν, θά
δοκιμάσουν
άναμφιβόλως μίαν μεγάλην άπογοήτευσιν έπισκεπτόμενοι αύτήν.
Ποΰ είναι
ήΣάνταΑουτσία: Τί έγι
νε ; Ποΰ είναι εκείνη, ποΰ τόσον παθητικά μάς τήν περιέγραφον ή καν
τσονέτες ; Θά έρωτήσουν.
'Απλούστατα. Τήν έφαγεν ό Μινώταυρος τής προόδου, τής υγιεινής.
Ναί. Δέν ύπάρχει πλέον.

’Εκείνη άπ’ έναντίας, ποΰ διετήρησεν άκόμη τήν παλαιάν χαρακτη
ριστικήν φυσιογνωμίαν της, είναι ή Μερτζελίνα, ή ώραία άμμουδιά, ποΰ
απλώνεται παραπέρα, κάτω καί αύτή άπό τήν τρίγωνον σκιάν τοΰ
Βεζούβιού.
’Ακόμη ή πρόοδος δέν κατώρθωσε νά τήν μεταβάλη, νά τήν άλλοιώση,
νά τήν άνθρωπίση ... δηλαδή νά τής χαλάση τήν φυσικήν της ώμορφιάν.
’Αλλά μήν άμφιβάλλετε δτι δέν θά βραδύνη νά έλθη καί ή σειρά της.
’Εν τούτοις έκεΐ θά βρήτε τώρα έν μέρει τήν χαρακτηριστικήν έκεί
νην ακαταστασίαν, ποΰ διέκρινεν άλλοτε τήν Σάντα Λουτσίαν.
Ή θάλασσα τής Μερτζελίνας γελά ύπό τήν βόδινον φωταύγειαν τών
ωραίων τής Νεαπόλεως ήμερών, γελά καί παιγνιδίζει κατά τάς μαλακάς
βελούδινους καλοκαιρινάς νύκτας, δταν σέ κάθε άκτίδα τοΰ φεγγαριού
σπάζουσα έπάνω στήν έπιφάνειάν της φαίνεται σάν νά κομματιάζεται είς
μυρίας λεπτοτάτας ασημένιας άλλας άκτΐνας, γελά ή θάλασσα τής Μερ
τζελίνας άνάμεσα άπό τά πανιά τών πλοιαρίων της, ποΰ μοιάζουν μέ
εύθύμους σκέψεις λικνιζομένας είς τήν άγκάλην τής φανταρίας, στούς
κόλπους τής βέμβης, είς τάς θωπείας τοΰ δνείρου, ποΰ είναι γλυκύτερον
άπό κάθε πραγματικότητα. Καί έξακολουθεΐ νά γελά καί παγνιδίζει
πάντα ή θάλασσα τής Μερτζελίνας ....
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΙΛΑΣ

s
Διέβη τό πρώτον έκ τής πόλεως Ταράντου, ήν έξεπόρθησε, καί
ένθα διεχείμασεν έπί δύο μήνας.
Έκεΐθεν άπήλθε κατά τόν έπόμενον Μάϊον πανστρατιά. Κατεδίωξε
'Αξιότιμοι φίλοι,

Ή άπό τόσων ετών έκδιδομένη «ΤΙοικίλη Στοά» είναι άναμφιβόλως πλουσιωτάτη
καί ωφέλιμος συλλογή, διότι έν αφθονία περιλαμβάνει σπουδαιότατα καί χαριέστατα
πνευματικά προϊόντα, έντρυφά δε τω οντι έν αύτώ ό αναγνώστης. ' H εργασία αυτή τιμά
υμάς καί τήν 'Ελληνικήν φιλολογίαν
Μετά μεγάλης ευχαριστήσεως σπεύδω διά τούτο νά υπακούσω είς τήν εύγενή υμών
πρόσκλησιν καί αποστέλλω υμΐν ανέκδοτόν τινα μελέτην, ήτις, απόσπασμα έξ υλικού άναγομένου είς τόν έν 'Ιταλία μεσαιωνικόν 'Ελληνισμόν, ώς έκ τού είδους αυτής καί τού
χαρακτήρος είναι ξηρά καί άτερπής διά τό ώραϊόν σας εργον, αλλά δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά ετοιμάσω άλλο τι καταλληλότερον. “ΟΘεν ξητώ συγγνώμην καί παρακαλώ
υμάς νά δεχθήτε Θερμός ευχαριστίας.
'Ολως ύμέτερος

Άθήνησι τή 24 'Ιουλίου Ί912
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Καθηγητής τοΰ ΈΦν. Πανεπιστημίου

* *

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑι ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ
('Ιστορικα.1 Σημειώσεις)

ΑΤΑ τό έτος 1865 δ άοίδιμος Σ. Ζαμπέλιος έδημοσίευσε κριτικήν μελέτην έπί τών
άνεκδότων Ελληνικών περγαμηνών, τών
έν τοΐς άρχείοις τής Νεαπόλεως εύρισκομένων *. Τά έγγραφα
ταϋτα, δημοσιευόμενα κατά χρονολογικήν τάξιν, είναι δημόσια καί ιδιωτικά έν Ελληνική γλώσση γεγραμμένα, άνάγονται δέΆυρίως είς τήν 11’>ν, 12Τ'ν και 13’>ν έκατονταετηρίδα.
’Ιδιωτικόν συμβόλαιον συμβιβαστικόν μεταξύ οικογένειας
Μουσούρη και τής μονής τοϋ ’Αποστόλου Πέτρου άνάγεται
είς τόν ’Ιανουάριον τοΰ 983 καί είναι σπουδαιότατου, διότι
κατά τά ύπό Ζαμπελίου έκτιθέμενα κατά τήν έποχήν έκείνην
συνεταράχθη ή ’Ιταλία έκ τής έριδος τοΰ Όθωνος Β' πρός
τόν Βασίλειον τον Βουλγαροκτόνον. Έν Καλαβρία οί σύμμα
χοι "Ελληνες καί Άραβες κατετρόπωσαν τούς Γερμανικούς
στρατούς καί άπήλλαξαν τά έν τή κάτω ’Ιταλία βυζαντινά
Ό
Σουηδός
ήγεμιον έπί κεφαλής 16,000 έκλεκτών στρατιωτών,
θέματα,
πλήν τών Λογγοβάρδων, είχεν έκστρατεύση κατά τών έν Καλαβρία
Ελλήνων καί Σαρακηνών.
* Ίταλοελληνικά, ήτοι κριτική πραγματεία περί τών έν τοΐς άρχείοις Νεαπόλεως
ανεκδότων 'Ελληνικών περγαμηνών 5πό S. Ζαμπελίου (έν Άθήναις 1865).

τούς έχθρούς καί ένίκησεν είς Κοτρώνην καί 'Ροξάνον. Είτα κατέλαβε
τό Κατάσαρον (Catanzaro), πόλιν, ώς άδεται, κτισθεΐσαν ύπό Νικηφό
ρου Φωκά.
’Εμψυχωθείς ύπό τών έπιτυχιών άπετόλμησε νά κατευθυνθή πρός

Σκύλλακα καί νά έπιχειρήση τήν πολιορκίαν της πόλεως ταύτης, δπου
ώχυρωμένοι έκαιροφυλάκτουν οί σύμμαχοι.
Συνήφθη μάχη, καθ’ ήν ύπερίσχυσαν κατ’ άρχάς οί Γερμανοί, έπελθόντος δμως σώματος ’Αραβικού, ή τύχη των δπλων έστράφη κατ’ αυτών.
Έκ των στρατιωτών τού Όθωνος οί μέν κατεσφάγησαν, οί δ’ έπνίγησαν εις τό βεΐθρον ποταμού, οί δ’ έσφθησαν φεύγοντες.
Ό αύτοκράτωρ της Δύσεως έπιβάς άκατίου καί κωπηλατών αύτδς
ίδιοχείρως, ήμιθανής καί κακήν κακώς έσώθη εις 'Ρόξανον.
Εις τήν μάχην ταύτην, ήτις έτερμάτισε τήν έν Καλαβρία έπέμβασιν
τών Γερμανών καί έπήνεγκε καίριον τραύμα εις τήν λογγοβαρδικήν
δυναστείαν, έπεσαν οί διασημότεροι τών συμμάχων τού Όθωνος
.
*
Έκτοτε νέα τάξις πραγμάτων καθίσταται έν ’Ιταλία.
Ό Πορφυρογέννητος Βασίλειος, σύμμαχος τών ’Αράβων, γειτόνων
λίαν επίφοβων, έπανακτα τ’ άπολεσθέντα θέματα καί διά συνετής πολι
τείας φιλοτιμεϊται νά έπικραταιώση διά παντός, εί δυνατόν, τήν έν Καλα
βρία υπεροχήν έκείνην, ήν δ πατρυιός κηδεμών καί άνάδοχός του Φωκάς
ένεκαίνισε προ 20 περίπου έτών **
.
Τό έγγραφον, περί ού εΐρηται, συνετάχθη έν Ταράντω, ολίγους μήνας
μετά τήν ύποχώρησιν τού Όθωνος καί τήν καταστροφήν τών Γερμανών.
Έφ’ δσον ύπερίσχυεν ή βυζαντινή κυριαρχία έν ’Ιταλία, ή διοίκησις
τού θέματος ήν ή έξής:
Εις τήν έδραν τού θέματος έκάθητο ό Κατεπάνος ασκών τήν ύπερτάτην πολιτικήν καί στρατιωτικήν έξουσίαν, δστις ών πρωτοσπαθάριος ή
καί Δρουγγάριος (ναύαρχος) ύπέκειτο καί ύπήκουε μόνον εις μίαν άρχήν,
τήν τού Βυζαντίου.
Δευτερευούσας θέσεις είχον εις τάς έδρας τού θέματος οί Σπαθαροκανδιδάτοι ή τοποτηρηταί, είδος ύπονομαρχών, δημιουργήματα τού Κατεπάνου, υπαγόμενοι εις τόν έλεγχον αύτοΰ άπεριορίστως.
Έκάστη κωμόπολις έλαβεν άρχοντα ένα αξιωματικόν, δστις άναλόγως προς τούς γ.ρόνους καί τούς διαφόρους τής χώρας κυριάρχους έπωνομάσθη πού μέν γέρων (Senior) (Signore), πού δέ στρατιώτης (Stra
ti goto), βραδύτερον δέ καί ίταλοελληνιστί Καποδεχώριος, δηλονότι
κωμάρχης, προεστώς χωρικών.
'Ως προς τήν διοίκησιν τής έκκλησίας οί νεώτεροι ιερογράφοι Σικε
λίας καί Νεαπόλεως άπεπειράθησαν ν’ άποδείςωσιν δτι άεννάως διετέλεσεν ύπαγομένη εις τόν ιεράρχην τής 'Ρώμης. Έκ τών λόγων δμως
* Ζαμπέλιος αυτόθι.
** Ζαμπέλιος αύτόθι.
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Στοά

τοΰ Πάπα Pasquale II δτι αί έκκλησίαι ήλευθερώθησαν έκ τής τυραν
νίας τών Ελλήνων
*
δηλοΰται κατάστασις έναντία.
Κληρικοί πολλοί είχον ήδη κατά τον 12°ν αιώνα καί πρότερον μετα
ναστεύσει είς διαφόρους πόλεις τής κάτω ’Ιταλίας. Άλλα συχνάκις είς
συμπλήρωσιν τής ιεραρχίας σημειοΰνται καί έκκλησιαστικά άξιώματα,
(α οί Νορμάννοι άντικατέστησαν διά τοΰ άρχιεπισκόπου καί έπισκόπου,
δτε ή Λατινική ύπεροχή έπήλθεν) ήτοι πρωτοπαπά καί τοΰ Δευτέρου
.
**
Άλλά πρδ πάντων μεταξύ τών ύπό τοΰ Ζαμπελίου δημοσιευομένων
εγγράφων σπουδαιόταταί είσιν αί Έλληνικαί δικαστικαί άποφάσεις.
Είχε δηλαδή εισχωρήσει είς τά δικαστήρια Καλαβρίας κατά τόν
Ζαμπέλιον ή Ελληνική γλώσσα, γεγονός δ διέφυγε τήν προσοχήν τών
νομομαθών καί αρχαιολόγων.
Ή πρώτη άπόφασις έγράφη έν έτει 1060 είς πόλιν άμαρτύρητον,
έπί Κωνσταντίνου Δούκα, είς ύφος δμως Καλαβρίας.
Ή δευτέρα έξεδόθη έν έτει 1175 έπί Γουλιέλμου τοΰ άγαθοΰ, βασιλέως τών δύο Σικελιών.
Ή τρίτη είς Σκύλλαιον έπί Φρειδερίκου τοΰ Μεγάλου έν έτει 1244.
Αί τρεις αύται άποφάσεις, ών ή μέν πρώτη καθαρά Βυζαντινή, αί δέ
δύο άλλαι Νορμανοβυζαντιναί, όμοιάζουσι πρός τετάρτην τινά άπόφασιν
ιδιαιτέρως καλουμένην Σιγγίλιον, ή'τις έγράφη είς Μίλητον Καλαβρίας
βασιλεύοντος'Ρογερίου Β' τό 1131, έδημοσιεύθη δέ ύπό τοΰ Montfaucon.
Αί τρεις δημοσιεύονται ύπό τοΰ Ζαμπελίου τό πρώτον.
Καί έρωτάται πώς είσήχθη ή Ελληνική γλώσσα είς τά δικαστήρια
Καλαβρίας ;
Ό Ζαμπέλιος δύο ύποθέσεις διατυποΐ.
1) ή ή Ελληνική γλώσσα έπεκράτησεν έν ’Ιταλία έξ άμνημονεύτων χρόνων ό Ζαμπέλιος θεωρεί άπίθανον καί άπορβίπτει τοιαύτην
σκέψιν.
2) ή τούλάχιστον ένεισήχθη ή γλώσσα τοΰ Βυζαντίου προ τής I'
έκατονταετηρίδος, ίσως έπί ’Ιουστινιανού, δτε οί στρατηγοί του κατετρόπωσαν τούς Γότθους καί ήλευθέρωσαν τόν τόπον.
Είς τάς κυριωτέρας πόλεις διωρίσθησαν Δούκες, Ύπατοι, Κομήτες
***
κλπ.
, έγένετο δηλαδή πολιτική διοργάνωσις.
Ούδέν έγγραφον, ούδεμία μαρτυρία συγχρόνου ή μεταγενεστέρου συγγραφέως ύποστηρίζει τήν εικασίαν κατά τόν Ζαμπέλιον δτι ή Βυζαντινή
* Σημειώσεις Naldi εις χρονικόν 'Αλεξάνδρου Telezini έν Cronisti e scrittori
sincroni Napoletani I σ. 155.
** Περί πάντων τούτων πρβλ. Ζαμπέλιον αυτόθι.
*** Πρβλ. Ζαμπελίου σ. 72.

έκείνη κατοχή ένόησε νά έπιβάλη τήν Ελληνικήν ώς γλώσσαν έπίσημον
είς τήν κυριευθεΐσαν χώραν.
Καί ό ’Ιουστινιανός μίαν μόνον νεαράν έξέδωκεν Ελληνιστί.
Ή Λατινική ήν ή διπλωματική γλώσσα τότε
.
*
Άλλο κατά τόν Ζαμπέλιον έπιχείρημα είναι δτι όλομελής κατάκτησις τής ’Ιταλίας δέν διήρκεσεν ή βραχύτατον χρόνον, διότι είσέβαλον οί
Λογγοβάρδοι ζώντος έτι τοΰ ’Ιουστινιανού, έξ ών οί "Ελληνες άπώλεσαν
τάς κτήσεις των, κατώρθωσαν δέ νά όχυρωθώσιν είς τά ορεινότερα μέρη
καί τά παραθαλάσσια. Τοιαυται χώραι πλήν τής ’Εξαρχίας (Romagna)
καί τής Πενταπόλεως (Marche d’Ancona) ήσαν ή Γαέτα, τό 'Ρήγιον,
Τάραντον καί ή καθόλου Καλαβρία, ένθα, ώς είς φωλεάς άπροσίτους,
συνεσπειρώθησαν οί Δοΰκες καί Μάγιστροι Βυζαντινοί.
Άρα οί Έλληνες τοΰ 6ου αίώνος ούτε τόν καιρόν ούτε διάθεσιν
έσχον νά έπιβάλωσι τήν ιδίαν διάλεκτον. Διά τοΰτο φαίνεται δτι είς τό
γενικόν άρχεϊον τής Νεαπόλεως ή Καμπανίας ούδέν ιδιόγραφον χρονο
λογείται έκειθεν.
Ό Ζαμπέλιος ύπολογίζει δτι τό άρχαιότερον τών ιδιογράφων φέρει
έτος 983, τό δέ άρχαιότερον τών διπλω
μάτων έτος 1054.
Πώς λοιπόν παρουσιάζονται δικαστι
κά! αποφάσεις Ελληνιστί διατυπωθείσαι;
Ποιοι ήσαν οί δικασταί οί κρίνοντες
τάς μεταξύ Ελλήνων διαφοράς καί ό
δργανισμός τών δικαστηρίων έν Καλαβρία
ύπό τό κράτος τών Νορμαννών βασιλέων;
Τάς άμφιβολίας καί τάς εικασίας τοΰ
Ζαμπελίου έρχεται νά διαλύση ή Νεαρά
τοΰ 'Ρογήρου Β', ήν έδημοσίευσεν ό Βαρ
θολομαίος Capasso έν έτει 1867 «No
vella di Ruggiero re di Sicilia e di
Puglia promulgata in greco nel 1150
(Napoli 1867). Έξ αύτής εξάγεται προδήλως πλέον δτι έν Καλαβρία ύπήρχον
άνεγνωρισμένοι κοιται δικαζοντες χατα
νόμους καί έθιμα Ελληνικά, διότι έν τη
γαλήνιον Κράτος αύτοΰ προσέταξε πάσι τοϊς Κριταΐς τής Καλαβρίας»
.
**
* Περί τής Βυζαντινής διοικήσεως έν Ίταλί$ έν έτει 540-760 πρβλ. Luda Moritz
Hartmann, Untersucliungen zur Geschichte der Byzantinichen Verwaltung
in Italien (Leipzig 1889).
** Περί τής Ελληνικής Νεαρας ’Ρογήρου Β' ύπό νομικήν έποψιν ϊδέ ήμετέραν
μελέτην έν έπετηρίδι του Πανεπιστημίου 1912 σ. 99 έπ.
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Ή άναγνώρισις τών κριτών συμβιβάζεται πρός τό φρόνιμον καί πρα
κτικόν πνεΰμα καί τήν πρόνοιαν, ήν οί βασιλείς τών Νορμανών έπέδειξαν.
'Όπως βιώσωσιν άνευ συγκρούσεως πρός άλλήλους λαοί διαφόρου
καταγωγής καί θρησκείας έν τώ βασιλείω, Μουσουλμάνοι τε και "Ελληνες,
έπροστατεύθησαν ύπό τών νέων κατακτητών. Είς τούς Μουσουλμάνους
επετράπησαν έλευθέρως τά τζαμία των καί οί δικασταί των καί ή
συμμετοχή έτι είς τόν δημόσιον βίον.
Κατά τον Bayet όμοίως καί είς τούς, βυζαντινούς. Ό καλλίτερος
στρατηγός τοΰ βασιλείου Γεώργιος ό Άντιοχεύς ήτο Έλλην. Ή ’Αρα
βική, ή Ελληνική, ώς καί ή Λατινική, ήσαν γλώσσαι επίσημοι μεταχειριζόμεναι διά τάς βασιλικάς έτι πράξεις.
Μνημονεύεται άραψ ιατρός, δστις συγ
χρόνως ήτο άστρονόμος, μουσικός, ποιη
τής, καί ό Έλλην Δοξαπατρής, συγγραφεύς βιβλίων περί τών πατριαρχικών
Ιδρών, έν τώ όποίφ άντικρούονται τά
πρωτεία τοΰ Πάπα.
Ύπό τοιοΰτο κυβερνητικόν σύστημα
ύπήρξε τό Κράτος έπί 'Ρογήρου Β' ισχυ
ρόν έν εύημερία, ή δράσις δ’ αύτοΰ έγίνετο αισθητή έν τε τή Δύσει καί τή
’Ανατολή.
’Εξηγείται δ’ έκ τής προστασίας, ής
έτύγχανον αί Μουσουλμανικαί κοινότητες,
αίτινες εύρέθησαν πυκναί έν τή κάτω
’Ιταλία, ή άσκησις τών άστικών δικαιω
* ΑΓΡΥΠΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ *
μάτων αύτών καί κοινωνικών καί νομικών
σχέσεων έν τή ιδία γλώσση έλευθέρως, μέχρις ού ή ’Ιταλική γλώσσα
καί φυλή έπνιξεν αύτάς βαθμηδόν μέχρι τοΰ 15ου αίώνος
*.
Πρός ένίσχυσιν τής μελέτης τών Ελληνικών πραγμάτων καί τής
οπωσδήποτε άκμής τοΰ Ελληνικού στοιχείου έν τή Κάτω ’Ιταλία χρησιμεύουσι καί πολύ φώς έπιχέουσι τά έν έτει 1865 δημοσιευθέντα έγγραφα
έκ τού γενικού άρχείου τής Νεαπόλεως ύπό του Φραγκίσκου Trinchera
ύπο τόν τίτλον «Sullabus graecarum niembrenarum. (Neap. 1865).
Εύχής έργον θά ήτο, αν πάντα τά Ελληνικά έγγραφα, δημόσιά τε
καί ιδιωτικά, τά διασφζόμενα έν ’Ιταλία, ήθελον συγκεντρωθή έν μια
συλλογή. Ή συλλογή αύτη ήθελέ πως διαφωτίσει τήν ιστορίαν τών
Ελληνικών κοινοτήτων κατά τούς αιώνας 8 μέχρι τοΰ 15 ύπό έθνικήν
καί πολιτικήν καί γλωσσικήν έποψιν.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
* Ζαμπέλιος σ. 6.

*

AΝ

ΕΚνΤΤΑΖΕΣ

Abo to παρεθύρι σου

Συχνά μ’ αδιαφορία
Σ’ εμέ ρίχνεις τό βλέμμα Σου
Χωρίς νά τό έννοής,
Χωρίς νά ξερής άπονη
Πώς μοΰ κτυπα ή καρδία,
Καί πόσο ειν’ τό μαρτύριο
Τής μαύρης μου ψυχής.

*

Μ’ αν μιά φορά μέ προσοχή
Έστεκες κ’ έκυττοΰσες
Τό πώς αλλάζει ή δψις μου
Στή κάθε σου ματιά,
Δέ θάσουν τόσο αδιάφορη
Καί δέν θά λησμονούσες,
Νά μέ κυττάζης κάποτε.
Μέ πόνο κ’ εύσπλαγχνιά.

+

Δ. I. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

® τρελαηΓ,μεθη ορχηςτριδος ®·

ΙΑ ημέρα, στήν χώραν τοΰ Κουζοϋ-Μασουρ, εβρεξε τοσον πολύ,
ώστε οί ποταμοί έβγήκαν από τήν κοίτην των, καί ή λίμνες καί
ή δεξαμενές ύπερεξεχείλισαν.
όλα δέ τά μέρη τά ζώα έφευγαν προς τά βουνά γιά να δια
φύγουν τον θάνατον.
» Μάθετε, σείς ποΰ μέ ακούετε, ότι διά των θαλασσών, τοΰ ήλιου και
τής βροχής, <5 Βράχμας ήθέλησεν, όπως τό τόσον στους ανθρώπους χρή
σιμον ύδωρ άποστερήται διαρκώς τών άκαθαρσιών του.
» Καί ότι τό ύδωρ, τ’ όποιον πίπτει από τον ουρανόν είνε τό μόνον,

τ όποιον οι ιεροί έρημίται καί οι ευσεβείς πρέπει νά μεταχειρίζωνται
γιά τάς πλύσεις τοΰ σώματος.
»"Ενας λοιπόν ελέφας τρέχων έσπευσμένως προς τό βουνόν, γιατί
μέγας ήτο ό κίνδυνος καί γι' αυτά τά ζώα τής φυλής, εΐδεν ένα ποντι
κόν, ό όποιος μέ παραπονετικές φωνές είχε προσκολληθή εις κάποιον
κλάδον δένδρου, ό οποίος έφέρετο υπό τών κυμάτων.
»Καταληφθείς από οίκτον, εσταμάτησε τον κλάδον μέ τήν προβο
σκίδα του, τήν όποιαν ό ποντικός μετεχειρίσθη ώς γέφυραν γιά ν’ άνέβη
καί καθήση επάνω στο κεφάλι του, ανάμεσα στά δύο αυτιά του.
»”Ετσι έβάδισαν καί οί δύο καθ’ όλην τήν ημέραν, κατά δέ τό βράδυ
έφθασαν εις ένα τόπον ποΰ δέν είχε προσβάλει ή πλημμύρα. "Ο τόπος
αυτός εύρίσκετο κοντά στής ακτές τής θαλάσσης, εφ’ όσον δ’ έβλεπε τό
ανθρώπινον μάτι πουθενά δέν διεκρίνετο ίχνος βλαστήσεως στο αμμώ
δες έδαφος.
»Πώς θά κάμωμεν γιά νά φάμε, λέγει ό ελέφας στον μικρόν του
σύντροφον τίποτε δέν όφελεί ότι διεφύγαμε τό νερό, αν πρόκειται νά
πεθάνουμε από τήν πείναν.
» Μή φοβείσαι τίποτε, άπήντησεν ό ποντικός, αν δέν υπάρχη διόλου
χλόη εδώ, δέν λείπουν οί κοκοφοίνικες καί θ’ απολαύσουμε μιά γλυκυτάτην τροφήν.
»’Αλλοίμονον, έξηκολούθησεν ό ελέφας' ξέρεις καλά ότι τό δένδρον
αυτό περιφρονεί τήν δύναμίν μου, γιατί κάμπτεται καί ποτέ δέν σπάει'
τί θέλεις λοιπόν νά κάμω γιά νά δρέψω τούς καρπούς καί νά κόψω
τούς κλάδους, οί όποιοι εΐνε τόσον μακράν ύπεράνω μου;
» Αΐ λοιπόν! κάμε καθώς εγώ, αποκρίνεται ό ποντικός, καί μέ δυο
ή τρία πηδήματα τό μικρόν ζώου έφθασε τήν χλοεράν φούνταν στήν
κορυφήν τοϋ κοκοφοίνικος.
» Λ7ά ότι μ’ έγκαταλείπης, τοϋ λέγει μέ πολλήν λύπην δ δυστυχής
καπέν (σανσκριτιστί, ελέφας), καί έν τούτοις έκοπίασα γιά νά σταματήσω
τον κλάδον ποΰ σ’ έφερεν.
»’Ενώ όμως έλεγεν αυτές τής λέξεις ένα χονδρόν καρύδι κοκοφοίνικος,
τοϋ όποιου ό ποντικός είχε ροκανίσει τό στέλεχος έπεσε στά πόδια του,
καί ύστερα άπό αυτό ένα άλλον, έπειτα άλλον ένα ακόμη, καί έπειτα
κλάδοι εις τόσον μεγάλην ποσότητα, ώστε άφοΰ έφαγε καί έκόρεσε τήν
πεινάν του τοΰ άπέμεινεν ακόμη μεγάλη προμήθεια γιά τήν επαύριον.
» Καί ό ελέφας, άφοΰ έχορτάσθη, λέγει προς τον φίλον του: Δέν
βρίσκεις παράδοξον, ότι σύ, δ όττοτος είσαι τόσον μικρός, κατώρθωσες
νά δώσης νά φάγη εις ένα ζωον τόσον μεγάλου, καθώς εγώ ;
» Καί ό ποντικός άπεκρίθη : Αυτό άποδεικνύει ότι μπορεί νά λάβουμε
τήν ανάγκην ενός μικρότερου μας.

* Έκ τυπογραφικής αβλεψίας παοελείφθηααν τ ανωτέρω παρατιθέμενα κεφάλαια,
άποτελονντα τό τέλος τον έν τη οελιδι 161 τον παρόντος τομον άρθρον τον διακεκριμέ
νου ημών συνεργάτου κ. Ανδρ. Φαρμακοπονλον. Οντω ο αναγνώστης έχει πλήρες
τό κείμενον της τόσον περίεργον καί ωραίας ’Ινδικής ποιησεως.

»Ώ άνθρωπε, ό μϋθος αυτός σοϋ υποδεικνύει ότι ή καλές πράξεις
αποδίδονται πάντοτε εις εκείνον ποΰ τής έπραξε, καί ότι μία καλή πραξις δέν μένει χωρίς αμοιβήν».
ΚΑΖΥΑΠΠΑ

ΤΙΓΡΙΣ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΝΤΙΚΟΣ *

ΙΑ τίγρις έκοιματο εις ένα σκιερόν μέρος κάποιον δάσους, όταν
ένας φοινικοπόντικος, ό όποιος έπαιζεν επάνω εις ενα κλάδον
μέ την θηλείαν του έπεσεν εξ απροσεξίας επάνω στο Θηρών και
τό έξύπνισεν.
»Ή τίγρις κατελήφθη από τόσην οργήν, ώστε ό δυστυχής φοινικοπόντικος ενόμισεν ότι άπέθανεν από τον πολύν φοβον. Ο βασιλεύς
όμως των δασών ευρισκόμενος εις καλήν ψυχικήν διάθεσιν τοΰ έχάρισε
τήν ζωήν.
» Κατά τό βράδυ ή τίγρις, ενώ έβγαινεν από τήν φωλιά της, έπιάσθη
εις μια παγίδα, έκαμε δέ νά σεισθή μέ τους βρυχηθμούς της ολόκληρον
τό δάσος. 'Ο φοινοκοπόντικος τότε έπρόσδραμε μέ τήν θηλείαν του καί
ροκανίσας μέ αυτήν τά σχοινιά τής παγίδος άπηλευθέρωσε τήν τίγριδα.
❖ *
*

»Ώ άνθρωπε, <5 μϋθος αυτός υποδεικνύει ότι ή ισχύς πρέπει νά ήνε
έπιεικής προς τήν αδυναμίαν, άφοΰ μιά τίγρις ελαβε την αναγκην ενός
φοινικοπόντικου.

ΚΑΖΥΑΠΠΑ

ΕΛΕΦΑΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΟΣ

κ I. Α. Αρςενη : Mix. Α. Ραφαηλοβιτς “Ποικίλη Στοά,,

α
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Φερε κοντά τά ρόδα, τή βανίλια,
Μαζύ μ’ αυτά γιουλάκια δροσερά,
Νά ποΰμ’ έδώ γιά τήν αγάπη χίλια
Σάν μιά φορά.

Έν Νεοχωρίωίτοΰ Βοσπόρου, τήν 25 ’Ιουλίου 1912

Φίλτατε κ. Άρσένη,
Μετά πολλής χαράς είδον εκ του καλλιτεχνικωτάτον τόμου, τον όποιον μοί έπέμψατε,
την έπανάληψιν τής φίλης «Ποικίλης Στοάς» εις τήν Διεΰθυνσιν τής οποίας προσετέθη
συνεργάτης επίσης φιλόμονσος καί φιλόκαλος 6 κ. 'Ραφαήλοβιτς.
Διεξήλθον μετά μεγάλου ενδιαφέροντος τάς πλούσιας εις ύλην καί εικόνας σελίδας
τής πολυτίμου Φιλολογικής υμών Έπετηρίδος, ή δε χαρά μου διά τήν επιτυχίαν του υμετέρου έργου, τήν διαρκώς προϊοΰσαν, είναι τοσούτω μάλλον ευνόητος, καθόσον ή προσ
φιλής «Ποικίλη Στοά» μοί άναμιμνήσκει τήν εποχήν τής πρώτης έκδόσεώς της, προς
τήν οποίαν συμπίπτουσι πάντων ημών τά ώραϊα τής νεότητος έτη.
Λίαν ευχαρίστως άποκρινόμενος εις τήν έκφρασθεΐσάν μοι επιθυμίαν, σάς πέμπω
τά τέσσαρα τελευταία κεφάλαια τών Αναμνήσεων μου εκ Βουλγαρίας, τάς οποίας σννηρμολόγησα κατά τον παρελθόντα χειμώνα εις *Αθήνας. Αί εσώκλειστοι σελίδες περιστρέ
φονται περί τήν έξέλιξιν τών ιστορικών γεγονότων, τά όποια έσχον ώς αποτέλεσμα τήν
'Ελληνοβουλγαρικήν συμφιλίωοιν.
Μετά τών φιλικών μον προσρήσεων
ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Γ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

£ «

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑι

*

ΣΧΕΔΙΑ

Τό απαλό σου χέρι άπλωσε μου
Νά σου τό κρυφοσφίξω τρυφερά,
Καί μιά γλυκειά ματιά σου χάρισε μου
Σάν μιά φορά.

ΚΑΙ

ΠΟΘΟΙ

Ό Ουρανός βογγά κι’ άστράφτει πάλι,
Τό κύμα σπάει στο βράχο τρομερά.
"Αχ ! νΕλα δώ στήν τρυφερή μου αγκάλη
Σάν μιά φορά.
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΗ

ΛΛ’ έξαίφνης τήν 10ην ’Ιουλίου 1908 από
τών αιμοσταγών Μακεδονικών όρέων διεσαλπίσθη υπό τήν γενικήν πάντων κατάπληξιν
τό νεοτουρκικόν φιλελεύθερον κήρυγμα, τό
έπαγγελλόμενον τήν έξυγίανσιν τοΰ ’Οθω
μανικού Κράτους, τήν ένωσιν καί τήν πρόο
δον τών έν Τουρκία φυλών. Συνετελεΐτο
ούτω τό έργον, διά τήν έπιτυχίαν τοΰ
όποιου ή νέα τών Τούρκων γενεά άπό μα
κρών χρόνων είργάζετο, διά τών εις Γαλ
λίαν ιδίως και Ελβετίαν προσφύγων, οί'τινες, άποφεύγοντες τήν τυραννικήν δικτα
τορίαν τοΰ Γιλδίζ, ώνειροπόλουν καί διά
τήν πατρίδα των άπό έλευθέρας γής μάλλον ελευθέριον καί άνθρώπινον πολίτευμα. Τούς ευλαβείς πόθους και τούς δυσέλπιοας άγώνας τών
νεοτούρκων, ώς είχον άποκληθή οί φιλότιμοι ούτοι έργάται, ένεστερνί-

AZ

σθησαν δύο έκ τών αξιωματικών τοϋ στρατεύματος, οί Νιαζη καί Έμοέρ
βέηδες, οϊτινες μετά θαυμασίας μυστικότητος και ταχύτητος ηλεκτρικής
διωργάνωσαν είς Μακεδονίαν, μακράν τών κατασκόπων τοϋ Άβδούλ
Χαμίτ, τήν άναίμακτον έπανάστασιν. 'Ο Σουλτάνος, περίτρομος γενό-

μενος, έσπευσε, πριν ή έξαναγκασθή, νά παραχωρήση τό Σύνταγμα έκ
δευτέρου μετά μακροχρόνιον σιωπηράν κατάργησίν του, εχων τήν οπι
σθόβουλο'/ πάντοτε σκέψιν, δπως καί πάλιν τδ θέση εις αχρηστίαν κατά

τήν εύθετον ώραν.

Ή έν Τουρκία Μεταπολίτευσις, ή ούτως άστραπιαίως πραγματοποιηθεΐσα, έπέφερε τελείαν σύγχυσιν είς τούς πολιτευτάς καί τδ κοινόν τής
Βουλγαρίας. Ή νέα τών πραγμάτων τάξις είς τήν γείτονα καθίστα προ
βληματικήν, άδηλον τήν τύχην τών βουλγαρικών πολιτικών σχεδίων.
Έάν έπραγματοποιοϋντο αί έπαγγελίαι τών νεοτούρκων, έάν τδ φιλε
λεύθερον πρόγραμμά των ήτο ειλικρινές, ή Μεγάλη βουλγαρική ιδέα
ήθελεν δπισθοδρομήσει έπαισθητώς.
Δέν διήρκεσεν δμως έπί πολύ ή ταραχή των. Πρακτικοί, ώς είναι
καί ούδαμώς καμπτόμενοι άπδ τάς άντιθέτους περιστάσεις, έπέδειξαν
άξιοθαύμαστον δυσπιστίαν πρός τδ έργον, τδ όποιον άνέλαβον οί άνορθωταί τοΰ τουρκικού Κράτους. Δέν έπέδειξαν τούς ένθουσιασμούς ήμών
τών έν Έλλάδι, οί όποιοι έφαντάσθημεν δτι όριστικώς άνέτειλεν δ χρυ
σούς αιών διά τον έν τφ όθωμανικω Ελληνισμόν. Άνέμενον τών πραγμά
των τήν έξέλιξιν, ή όποία πανηγυρικώς τούς έδικαίωσε, πολύ πριν ή τδ
τουρκικόν στρατιωτικόν σώμα τής Θεσσαλονίκης βαδίση κατά τής Κων
σταντινουπόλεως καί τδ κράτος τοΰ εκπτώτου Άβδούλ Χαμίτ άντικατασταθή άπδ τδ άπολυταρχικώτερον καί τυραννικώτερον κράτος τών
νεοτούρκων.
Δέν παρέμειναν έν τούτοις απαθείς καί έν άδρανεία πρό τής νέας
πολιτικής μεταβολής οί Βούλγαροι. Οί έν τφ τουρκικφ άρχηγοί τοΰ
έπαναστατικοΰ άγώνος άμέσως ένόησαν δτι ή πολιτική τών στιφών ήτο
έφεξής άδύνατος, έπί τοΰ παρόντος τούλάχιστον. Δέν έσκέφθησαν δμως
νά καταθέσωσι τά δπλα, δ δέ Σανδάνσκης * έκ τών πρώτων έκηρύχθη
ύπέρμαχος τών ανακαινιστικών τοΰ τουρκικού Κράτους έπαγγελιών τών
νεοτούρκων καί έζήτησε νά συνθηκολογήση μετ’ αύτών ζητών προνο
μίας υπέρ τών όμοεθνών του καί μερικήν αύτοδιοίκησιν διά τάς βουλγαρικάς κοινότητας. Έάν άπέτυχεν, ή άποτυχία του πρέπει ν’ άποδοθή
είς τάς ύπέρ παν λογικόν μέτρον άξιώσεις αύτοΰ.
Επίσης οί έν Σοφία άνεπτυγμένοι Μακεδόνες έγκατέλειψαν, άλλοι
άφ’ έαυτών καί οί πλείονες κατόπιν έπισήμου παρορμήσεως, τά γραφεία
τά δημόσια ή τούς στρατώνας, δπως μεταβώσιν είς τό τουρκικόν, συστήσωσι πολιτικάς λέσχας, κερδίσωσιν ώς δυνατόν πλειοτέρας έδρας έν τφ
τουρκικφ κοινοβούλιο) καί έν γένει ένισχύσωσι τάς τάξεις τών όμοεθνών
κατά τόν άρχόμενον νέον πρός έπικράτησιν άγώνα. Τήν τοιαύτην πολι
τικήν θερμώς ύπεστήριξεν δ πολύπειρος κ. Νάτσοβιτς **
, τεθείς μάλιστα
αύτός έπί κεφαλής πολυπληθούς εκδρομής εις τό τουρκικόν καί ζητήσας
νά συμπήξη ύπό τοιαύτην τινά κατεύθυνσιν καί πολιτικόν Σωματειον.
Ό Υπουργός έπί τών Εξωτερικών Στρατηγός Παπρίκωφ έπιμελώς
* Έκ τών κυριωτέρων αρχηγών τής ένοπλου έν Μακεόρνίζι προπαγάνόας.
** Βούλγαρος πολιτικός, ύπηρετήσας έν Κων πόλε·. ώς Διπλωματικός Πράκτωρ.

των νεοτούρκων έπαληθεύσωσιν. Έκ των πρώτων ούχ ήττον φαινομένων
τής τακτικής των ή Βουλγαρική Κυβέρνησις διακρίνει τάσεις άποκλειστικώς έθνικόφρονος πολιτικής, ή όποια νομίζει δτι δέν πρόκειται
ν' άποβή επωφελής εις τούς χριστιανούς.

Άλλ’ οί νεότουρκοι είχον έντελώς δπνωτισθή άπό τάς εύκόλους νίκας
των έχοντες ύπ’ δψιν δτι αί Μεγάλαι Δυνάμεις διηγκωνίζοντο έν Κωνσταντινουπόλει τίς πρώτη νά τούς προσεταιρισθή προς πολιτικήν καί έμπορικήν έκμετάλλευσιν, έπίστευσαν έν τή παιδαριώδει άφελεία των δτι είχον
αύτό τούτο ύποχείρια τά ευρω
παϊκά ’Ανακτοβούλια. Τότε
πλέον κατεδείχθησαν πασιδήλως οί άληθεΐς
αυτών σκοποί,οί
τείνοντες προς
περιορισμόντών
εκκλησιαστι
κών καί σχολειακώνπρονομίων
των χριστιανών
καί πρός άπορρόφησιν τούτων
βαθμιαίαν εν τή
μεγάλη τουρκι
κή οικογένεια.
"Οτε έξηκριβώθη ή κατεύθυνσις ή πραγ
ματική τής νεο
τουρκικής πολι
τικής, ό έπί τών
Έξωτε ρ ικώ ν
Υπουργός προέβηείςδηλώσεις
μάλλον συγκεκριμένας, καθοριζούσας άφ’ ίνός την πλήρη
δυσπιστίαν τής κυβερνήσεως πρός τάς περί ελευθερίας, ίσότητος καί
άδελφότητος έπαγγελίας τών νεοφώτιστων μεγαλοϊδεατών καί έξ άλλου
τούς σοβαρούς φόβους, ύφ’ ών κατείχετο περί τής περαιτέρω τύχης τών
χριστιανικών έθνοτήτων. — Άφ’ ού, έλεγε μοι ό Στρατηγός Παπρίκωφ,

ΑΓΧΙΑΛΟΣ

άπέφυγε νά ΐδη τό διπλωματικόν σώμα επί πολλάς έβδομάδας, Ιωσοΰ
ή κυβέρνησις προσανατολισθή και δυνηθή νά ε’ίπη την γνώμην της. 'Ότε
τέλος τόν εΐδομεν, είπεν ήμιν δτι παρακολουθεί μετά πολλής προσοχής
των γεγονότων την έξέλιξιν και δτι ζωηρώς εύχεται, ΐνα αί έπαγγελίαι

-φ
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at διαθέσεις τής νέας πολιτικής τείνουσιν. δπως αί Έκκλησίαι ήμών

τούτοις δφείλω νά είπω δτι άπό τής άνακηρύξεως τοΰ τουρκικού Συντάγ
ματος έπήλθεν ούσιώδης μεταβολή εις τάς σκέψεις κυβερνήσεως καί
βουλγαρικού λαοΰ, δτι δέ κατά τά δύο τελευταία έτη τής έν Σοφία διαμονής
μου είχον τήν άνακούφισιν νά βλέπω, έν σχέσει πρός τά ήμέτερα έν γένει,
έπικρατήσασαν ήρεμωτέραν, μάλλον προσηνή καί εύήκοον πολιτικήν.

άποστερηθώσι τής έκ παλαιοτάτων άνεγνωρισμένης προνομιακής θέσεως
αυτών καί παρακωλυθή ή έν τοΐς σχολείοις έθνική έκπαίδευσις τών
χριστιανών, τό κράτος τών νεοτούρκων θ’ άποβή καταθλιπτικώτερον τοΰ
δεσποτικοΰ συστήματος τοΰ Άβδούλ Χαμίτ, τό όποιον ούδαμώς έθιξε τό
έκκλησιαστικόν καί έκπαιδευτικόν ήμών καθεστώς.
Άνεγνώριζεν ό υπουργός δτι- ό κίνδυνος θά καθίστατο πολλφ μεγαλείτερος έάν ή έφαρμογή τοΰ νέου συστήματος εύρη τούς χριστιανούς
άλληλοσπαρασσομένους, καί ύπεδήλου έν άρχή, έν μετέπειτα δέ χρόνω
άνεπιφυλάκτως έλεγεν δτι αί δύο ϊσχυρότεραι φυλαί, ή ελληνική καί ή
βουλγαρική, ώφειλον άναντιρρήτως νά λησμονήσωσι τά παλαιά πάθη,
νά τείνωσι προ τοΰ κοινοΰ κινδύνου ειλικρινείς χεΐρας άφίνοντες, εις τόν
χρόνον, συνεπώς εις τήν βαθμιαίαν έπικράτησιν ήρεμωτέρων ιδεών, τήν
διαρρύθμισιν τών έθνικών αύτών διαφορών.
Τούς λόγους τούτους ήκουσα βραδύτερον έπαναλαμβανομένους παρ’
αύτοΰ τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Μαλίνωφ, ήσαν δέ ούτοι τό πρώτον αυθόρ
μητον κήρυγμα, τό όποιον ύπηγόρευσεν ή ανάγκη, τής μετά πάροδον
ού πολλοΰ χρόνου συντελεσθείσης εις τήν Κωνσταντινούπολή άνακοπής
τοΰ έλληνοβουλγαρικοΰ άδιαλλάκτου άγώνος. Τό κατόρθωμα έπετελεσθη
διά τής πρωτοβουλίας τών Ελλήνων καί Βουλγάρων βουλευτών, εις τούς
όποιους καί δφείλεται ή τιμή τής συνδιαλλαγής τής Μεγάλης ’Εκκλη
σίας προς τήν ’Εξαρχίαν. 'Ως άπαραίτητον συνέπειαν βλέπομεν σήμερον
τήν έπικράτησιν πολιτικωτέρων σκέψεων έν τε Σοφία καί έν Άθήναις.
Είναι άληθές δτι ή κυβέρνησις Μαλίνωφ ήτο άκόμη ένδοιαστική
ώς προς τόν καθορισμόν τής πολιτικής της. Τοιαΰτα διαδηλοΰσα έν Σο
φία, δεν έπαυσεν έν Κωνσταντινουπόλει νά περιποιήται τό νέον πολί
τευμα, ώς έπραττον άλλως τε πάντα, μικρά καί μεγάλα, τά Κράτη.
Άνεγνώριζε τούς απειλητικούς κατά τών χριστιανών κινδύνους, αλλά
δέν τούς έβλεπεν άκόμη
καταφανείς. Έκρινεν ώς
άπαραίτητον τήν συνδιαλ
λαγήν Ελλήνων καί Βουλ
γάρων έν τώ τουρκικώ,
άλλά δεν έπραττε πλέον τι
τούτου, ούδ’ έμερίμνησε νά
έγκαινίση τήν συνδιαλλα
γήν ταύτην έν Βουλγαρία
διά τής έπανορθώσεως τών
προσγενομένων εις τούς
Έλλη νας άδικημάτων.’Εν
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
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κυβέρνησις Μαλίνωφ είχε τήν τύχην νά παρασταθή ώς ή πρωτοστατήσασα εις τήν συμπλήρωσιν τοΰ έθνικοΰ έργου διά τής
άνακηρύξεως τής Ηγεμονίας εις Βασίλειον. Υπήρξε δηλαδή ή
κυβέρνησις, ήτις έσχε τό θάρρος νά ύποδυθή τήν εύθύνην τοΰ τολμήματος,
τό όποιον, ώς γνωρίζω άσφαλώς, ούδέν έκ τών άλλων κομμάτων ήτο εύδιάθετον ν’ άναλάβη. 'Ο εύφυής Ήγεμών άντελήφθη δτι τό νέον έν Τουρκία
πολίτευμα δέν είχεν άκόμη συστηματοποιηθή, δτι οί κίνδυνοι τής άντιδράσεως τών παλαιοτούρκων δέν είχον έκλείψει, άφ’ ού άλλως τε ό Σουλτάνος
Άβδούλ Χαμίτ διετήρει άκόμη τόν θρόνον του, δτι τό τουρκικόν στράτευμα
παρουσίαζεν ώς πλείστας έλλείψεις. Έσκέφθη λοιπόν δτι, έάν σύν τώ
χρόνω τό κράτος τών νεοτούρκων ένεδυναμοΰτο, ή τουρκική αύτοκρατορία δέν θά έσπαράσσετο άπό έσωτερικάς πλέον διαιρέσεις καί αί έλλείψεις τοΰ στρατεύματος ήθελον συντόνως άναπληρωθή, συμφώνως πρός
τόν κυριώτερον δρον τοΰ προγράμματος των έπομένως τό βουλγαρικόν
πραξικόπημα, βραδύτερον τελούμενον, αν δέν προσέκρουεν εις πλήρες
ναυάγιον, άφεύκτως ήθελε προκαλέσει άνυπερβλήτους περιπλοκάς. Ή
ώρα λοιπόν έπέστη ή πρόσφορος, ή δέ άξια τοΰ ύπουργείου Μαλίνωφ
έγκειται εις τούτο δτι, και αν δέν είχε τήν πρωτοβουλίαν, έσχεν ούχ
ήττον τήν διορατικότητα νά κρίνη καί αύτό τήν κατάστασιν, καθ’ δν καί
ό Ήγεμών τρόπον, καί τό θάρρος νά άναλάβη δραστηρίως τήν διεξα
γωγήν τοΰ δυσχερούς έργου.
Είπον κατ’ έπανάληψιν καί έγραψαν δτι τό βουλγαρικόν τόλμημα
συνεζητήθη έν Βουδαπέστη κατά τήν έκεί δεξίωσιν τοΰ Ήγεμόνος παρά
τοΰ γηραιού Αύτοκράτορος Φραγκίσκου ’Ιωσήφ καί δτι συνεδυάσθη πρός
τό Αύστριακόν πραξικόπημα τής τελείας προσαρτήσεως τής Βοσνίας καί
Ερζεγοβίνης. Είναι άληθές δτι ή δεξίωσις τοΰ πρίγκηπος Φερδινάνδου
έν Βουδαπέστη, μικρόν προ τής άνακηρύξεως τής Ηγεμονίας εις Βασί
λειον, ύπήρξεν δλως πανηγυρική, άπονεμηθεισών εις αύτόν σχεδόν βασι
λικών τιμών είναι γεγονός δτι ή Ερζεγοβίνη καί ή Βοσνία προσηρτήθησαν όριστικώς εις το κράτος τών Άψβούργων δλίγας μόνον ήμέρας
μετά τό βουλγαρικόν τόλμημα, τοΰ όποιου άναμφισβητήτως διηυκόλυνε
τήν έπιτυχίαν. Βεβαίως ή τής ίσχυράς Αύστρίας παρόρμησις ήτο διά
τήν Βουλγαρίαν, έάν πράγματι προϋπήρξε τοιοΰτος πολιτικός συνδυα-

σμός, έπίκουρος πολύτιμος' άλλ’ ούχ ήττον ή μικρά Βουλγαρία δέν άπεδειλίασε πρό τοΰ τολμήματος, ούδέ έτεινεν εύήκοον οΰς είς τάς άπειλάς
τών Μεγάλων Δυνάμεων, αί όποϊαι ερωτοτροπούν έν Κωνσταντινουπόλει
μετά τών νεοτούρκων.
Τήν 30ί|ν Αύγούστου 1908 διά πρώτην φοράν ό μέγας Βεζύρης
έκάλει είς έπίσημον δεΐπνον τό διπλωματικόν Σώμα. Έπρεπε καί διά
τοΰ δείπνου τούτου νά παρουσιασθή δ πρωθυπουργός τής Τουρκίας ώς
είσάγων νέα έκπολιτιστικά ήθη είς τήν ανατολικήν έθιμοτυπίαν. Άλλ’ έκ
τοΰ δείπνου άπεκλείσθη μή κληθείς ό Διπλωματικός Πράκτωρ τής υπο
τελούς Ηγεμονίας, διότι ό κ. Γκέσωφ δέν άντιπροσώπευεν ανεξάρτητον
Κράτος καί, κατά τήν τουρκικήν άντίληψιν, δέν είχε θέσιν είς γεύμα
διπλωματών. Τήν έπιοΰσαν αμέσως ό κ. Γκέσωφ διετάχθη νά άναθέση
είς τόν α' γραμματέα τήν ύπηρεσίαν καί νά έπανακάμψη είς Σοφίαν,
διότι κατά τήν άντίθετον, πάντως λογικωτέραν, άντίληψιν τών Βουλγά
ρων, ή παράλειψις άπετέλει βαρειαν υβριν έναντίον Κράτους, τό όποιον
πρό πολλοΰ δι’ ούδενός ουσιώδους δεσμού ύποτελείας συνεδέετο προς
τήν Τουρκίαν.
Τό ατυχές τοΰτο έπεισόδιον, τό όποιον, έάν έπεκράτει μείζων έν
Κωνσταντινουπόλει περίσκεψις, δέν θά προέκυπτεν, έξήγειρε τήν βιαιό
τητα τών παθών έν Βουλγαρία καί περιέπλεξε πάλιν τάς άλλως τε ούχί
έγκαρδίους σχέσεις της πρός τήν Τουρκίαν. Έλέχθη μετ’ έπιμονής δτι
τό έπεισόδιον Γκέσωφ, τό τοσούτφ καιρίως θίξαν τήν έθνικήν τών έν
Σοφία φιλοτιμίαν, έπέσπευσε τήν άπόφασιν καί έχρησίμευσεν ώς πρό
σχημα διά τήν προκήρυξιν τής Βουλγαρικής άνεξαρτησίας. Τή άληθεία
δέν γνωρίζω. 'Ως άμεσος δμως άπάντησις είς τήν προσγενομένην ΰβριν
έπήλθεν ή στρατιωτική παρά τής Βουλγαρίας κατάληψις τοΰ μέρους τής
διεθνούς σιδηροδρομικής γραμμής, τοΰ έπί τής Ανατολικής 'Ρωμυλίας,
έπί τού όποιου έπεξετείνετο ή δικαιοδοσία τής Διευθύνσεως τών τουρκι
κών σιδηροδρόμων.
Οί έν Κωνσταντινουπόλει έγένοντο έξαλλοι. Ήτο τό πρώτον πλήγμα,
τό όποιον ύφίστατο ή νεοτουρκική μεγαλαυχία. Αί άνεκτέλεστοι άπειλαί,
αί διαμαρτυρίαι κατά πάσας τάς διευθύνσεις δέν έπρόφθασαν νά προσλάβωσι σημασίαν περαιτέρω. Ό Ήγεμών Φερδϊνάνδος, έπανελθών διά τού
Δουνάβεως έκ τής άνά τήν Εσπερίαν άποδημίας του, κατέπλευσεν είς
'Ρουχτσούκιον, είς τό άνάκτορον τού όποιου συνεκρότησεν άμέσως τήν
νύκτα συμβούλιον μετά τών υπουργών του. Κατά τήν νύκτα έκείνην,
άνευ άλλης χρονοτριβής, έκρίθη καί άπεφασίσθη ή άνακήρυξις τής
Ηγεμονίας είς Βασίλειον.
Τό εύθαρσές πολιτικόν πραξικόπημα έτελέσθη άμέσως τήν έπιοΰσαν,
22 Σεπτεμβρίου 1908, είς τό Τύρνοβον, τήν άρχαίαν τών Τσάρων

Βουλγάρων πρωτεύουσαν, καί ουτω συνεπληρώθη τό έθνικον έργον, εις
τό όποιον κυρίως ό πρίγκηψ Φερδινάνδος άπέβλεπε. Κατά τό άπόγευμα
τής αύτής ήμέρας άνηγγέλθη έπισήμως τό χαρμόσυνον γεγονός έν
Σοφία δΓ έκατόν καί ένός κανονιοβολισμών.

Ό νέος Βασιλεύς άπό τοΰ Τυρνοβου μετά τήν τελετήν τής άνακηρύξεως έσπευσε νά τηλεγραφήση εις τον Σουλτάνον. I ώ άνεκοινου μετά
πολλής προσήνειας τό γενόμενον. είς τό όποιον προσέδιδεν δλως ειρηνι
κήν έννοιαν. Τώ έξήγει δηλονότι ότι ή ύποτελεια τής Βουλγαρίας άπε-
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τέλει αυτή καθ’ έαυτήν γεγονός δυσχεραίνον τάς σχέσεις της προς την
Τουρκίαν, αί'τινες, ώς έκ τών κοινών συμφερόντων, πρέπει νά διατηρώνται ώς οίόν τε φιλικαί.
Ύπό άνάλογον πνεύμα, άλλ’ έν μεγαλειτέρα άκριβολογία, έτηλεγράφησε προς πάντας τούς άντιπροσώπους τών κρατών έν Σοφία καί ό
έπί τών ’Εξωτερικών Υπουργός, έκ Τυρνόβου καί αύτός, έκφράζων την
έλπίδα δτι αί κυβερνήσεις ήμών θά προσβλέψωσιν εύμενώς καί θ’ άναγνωρίσωσι την άνεξαρτησίαν Κράτους, τό όποιον διά τής άνακηρύξεώς της
έζήτησε νά είσέλθη εις τήν χορείαν τών έλευθέρων Κρατών καί νά έπιτελέση εύχερέστερον τήν άρξαμένην πρόοδόν του.
ΤοιοΟτο περίπου ήτο τό τηλεγράφημα τοϋ στρατηγού Παπρίκωφ.
Ό Βασιλεύς καί ή κυβέρνησις του είχον σφαλερώς έν τούτοις υπολογί
σει νομίσαντες δτι, άπαξ τοΰ τολμήματος γενομένου, αί Μεγάλαι Δυνά
μεις πρός πρόληψιν γενικωτέρων περιπλοκών ήθελον σπεύσει ν’ άναγνωρίσωσι τό τετελεσμένον γεγονός καί δτι έπί τέλους καί αυτή ή
Τουρκία ήθελεν άνευ μεγάλης άντιστάσεως τό άποδεχθή. Διά τούτο,
καθ’ ήν ήμέραν ή Αύτοΰ Μεγαλειότης έπανήλθεν εις Σοφίαν, έξεπλάγη
βλέπων δτι τά Διπ,λωματικά Πρακτορεία δέν έσπευσαν νά ύψώσωσι τάς
έαυτών σημαίας, μετατρεπόμενα άμα τή έμφανίσει του εις Πρεσβείας.
Ό βασιλεύς μετά τήν άνάρρησίν του περιήλθε τήν άπό Τυρνόβου
μέχρι Σοφίας έκτασιν έν πανηγυρική πομπή, προσδεχόμενος τά εύλαβή
συγχαρητήρια καί τάς ένθουσιώδεις έπευφημίας τών ύπηκόων του. Εις
τήν πρωτεύουσαν έπανήλθε κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ ’Οκτωβρίου
έφιππος καί περιστοιχιζόμενος άπό παμπληθές έξ άνωτέρων άξιωματικών
έπιτελεΐον, έπίσης έφιππων. Ύπό τάς έπευφημίας τού λαού είσήλθεν εις
τήν Σοφίαν άπό τής έκ Κωνσταντινουπόλεως λεωφόρου κάτωθεν άψΐδος,
στηθείσης προ τής Γεφύρας τών ’Αετών, έπαναβλέπων περιχαρής τήν
πρωτεύουσαν πανηγυρίζουσαν τήν πλήρωσιν μακροΰ εύλογου πόθου του.
Ούδεμία ίσως άλλη έποχή καθ’ δλον τό στάδιόν μου παρουσίασε
τόσας δυσκολίας, δσας ή παρούσα. Πάντες οί ’Αντιπρόσωποι τών Κρατών
έπρεπε νά τηρήσωσιν εύλαβή πάντως στάσιν πρός τό νέον καθεστώς,
άλλά καί άκρως έπιφυλακτικήν. Δέν ήσαν έφεξής εύπρόσδεκτοι, ί'να
έχωσι σχέσιν έπίσημον πρός τον Ηγεμόνα, άφ’ ού άνεκηρύχθη Βασιλεύς.
Άλλά δέν τοΐς έπετρέπετο. πριν ή τούς διατάξωσιν αί κυβερνήσεις των,
νά τον άναγνωρίσωσιν ώς Βασιλέα.
Ένεγράφημεν πάντες εις τό βιβλίον τών ’Ανακτόρων, δπως τώ εύχηθώμεν τό ώς εύ παρέστη, ένεγραφόμεθα κ’ έφεξής τακτικώς άνά πάσαν τού
οίκου του έορτήν, άλλά μόνον ύπό τό ίδιον δνομα έκαστος, ή τό πολύ
ώς ’Αντιπρόσωποι τού Κράτους ήμών. άφ’ ού ώς Διπλωματικοί πράκτο
ρες δέν είμεθα εύπρόσδεκτοι, Πρεσβευταί δέ δέν έγενόμεθα άκόμη. Γρά-
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φοντες πρός τό έπί τών ’Εξωτερικών Ύπουργεΐον άπεφασίσαμεν νά παραλείπωμεν τόν χαρακτηρισμόν τής κυβερνήσεως ώς Ηγεμονικής, άφ’ ού
διά τούς Βουλγάρους έπαυσε νά ήναι τοιαύτη- δέν τήν έμνημονεύομεν
ώς Βασιλικήν, άφ’ ού ήμεΐς ώφείλομεν νά άγνοώμεν τό νέον Βασίλειον.
Επτά σχεδόν μήνας διήρκεσεν ή καταπονητική αύτη κατάστασις.
Ποσάκις κατά τήν ένδιαφέρουσαν έκείνην έποχήν άνεμετρήσαμεν τάς
διεθνείς έν γένει δυσκολίας μετά τού άγαπητοΰ μοι ’Ιταλού συναδέλφου
κ. Cucclii Boasso κατά τάς μακράς άνά τήν πεδιάδα τής Σοφίας
περιπλανήσεις μας! Άτυχώς δι’ έμέ ήμην πρύτανις τού Διπλωματικού
σώματος καί έν ταύτώ ’Αντιπρόσωπος τής Ελλάδος. 'Ως προεδρεύων τοΰ
Σώματος τών συναδέλφων μου ώφειλον νά έχω γνώμην σαφή έπί τών
καθημέραν άναφυομένων ώς έκ τής
ψευδούς καταστάσεως μικροζητημάτων καί νά έκφράζω τήν γνώμην
μου- ώς Έλλην άντιπρόσωπος έδει
νά μή σπεύδω πολύ, άλλά καί νά
μή δείκνυμαι δυσάρεστος πρός τήν
νέαν τών πραγμάτων τάξιν. ’Εκ τής
δυσκολωτάτης αληθώς θέσεως μάς
έσωσεν ή εύθύτης καί ή ειλικρίνεια
ήμών, άλλά καί ή λεπτότης, ή
εύφυΐα τού Βασιλέως, δστις, χωρίς νά
φαίνηται διακόπτων τάς μεθ’ ήμών
σχέσεις, διέκοψε πράγματι ταύτας
διά τής έπιμελοΰς άποφυγής του,
δπως φέρη ήμάς πρός αύτόν.
Εις το πραξικόπημα τής 22αί
Σεπτεμβρίου προσεδόθη χαρακτήρ ειρηνικός και διά τούτο ούδεμια
κατ’ άρχάς έγινεν έπιστράτευσις έν Βουλγαρία. Αλλ οί εν Κωνσταντινουπόλει μεγαλοϊδεάται δέν έδείκνυντο εύδιάθετοι ν άποδεχθώσι το
τετελεσμένον γεγονός καί, χωρίς νά προοαίνωσι μέχρι ρηζεως τών σχέ
σεων, έφωνάσκουν διά τού τύπου των καί έξαπεστελλον άδιακοπως δια
μαρτυρίας πρός τά Εύρωπαϊκά ’Ανακτοβούλια, εν ω χρόνω πρός το θεα
θήναι παρεσκεύαζον δήθεν στρατιωτικήν ένεργειαν κατά τής Βουλγαρίας.
’Αλλά πώς ήτο δυνατόν ν’ άναλάβωσι πολεμικήν πολιτικήν κατά τής
Αύστρίας άμα καί τής Βουλγαρίας, έν ή ώρα ό στρατός αύτών ήτο
ασύντακτος, τά δέ έμφύλια πάθη έσπάρασσον τήν χώραν :
Οί έν Σοφία έξ άλλου βλέποντες παρατεινομένην τήν άοεβαίαν πολι
τικήν κατάστασιν τού νέου βασιλείου και επιθυμοϋντες νά πτοησωσι τήν
άλαζόνα γείτονα καί συγχρόνως νά άποκρουσωσιν απρόοπτον τινα
τις
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οίδεν; — άπό μέρους ταύτης έπίθεσιν, ήρχισαν καί αύτοί προκαταρκτι
κές ένισχύοντες τό στράτευμά των. Ή τοιαύτη όμως ένέργειά των διετέθη ούτως, ώστε ν’ άποκλεισθή μέν ή ύπόνοια δτι προκαλοΰσι, νά προκύψη δμως έν Εσπερία ό φόβος δτι ένδέχεται ν’ άναλάβωσι τόν περί
τών δλων άγώνα, έάν έντελώς άπελπισθώσι.
'Γπάρχει άλλως τε πάντοτε έν Βουλγαρία τό φιλοπόλεμον στρατιω
τικόν κόμμα, τό όποιον ήδη εδρισκεν άπήχησιν τών πόθων του εις τάς
έφημερίδας έκείνας αί δποΐαι, είτε έξ ύπερβάλλοντος ένθουσιασμοΰ, εϊτε
και έξ ύπολογισμοϋ, έτόνιζον πολεμικούς παιάνας. Έν τοιαύτη καταστάσει πραγμάτων έπρεπε νά παρασχεθή ίκανοποίησίς τις εις τήν έξημμένην κοινήν γνώμην καί ώς τοιαύτη έξευρέθη ή σύγκλησις πολεμικού
συμβουλίου ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Βασιλέως, ούτινος, παρά τούς πρόποδας τοΰ ίστορικοΰ 'Ρόλου, μετέσχον οί ύπουργοί και οί έν Σοφία
στρατηγοί.
’Εννοείται δτι παρενέβησαν αί Μεγάλαι Δυνάμεις παρά τή βουλγα
ρική κυβερνήσει, ώς έπραξαν πρότερον παρά τή τουρκική. 'Η έπέμβασις τής Εύρώπης, κατά τάς έκάστοτε έξάψεις έν Κωνσταντινουπόλει ή
έν Σοφία, ήτο συχνή, διότι συχνάκις κατά τό έπτάμηνον τούτο τά πρά
γματα είχον περιστή εις τό άπροχώρητον τοσούτφ μάλλον καθόσον οί
μέν κυβερνήται τής Σταμπούλ έπροφασίζοντο δτι δέν ένόουν νά πωλήσωσι τά ιδανικά κυριαρχικά των δικαιώματα, οί δέ ύπουργοί τής Σοφίας
άπέκρουον πάσαν συζήτησιν περί έξαγοράς τής άνεξαρτησίας των διά
χρηματικής άποζημιώσεως.
Ή Ευρώπη ήτο διηρημένη καί άνίσχυρος, ώς συμβαίνει κατά πάσαν
σοβαράν διεθνή περιπλοκήν. Ή Γερμανία, συμπαθώς έχουσα πρός τό
Αύστριακον έν Βοσνία καί Ερζεγοβίνη πραξικόπημα, θά διεκειτο εύμενέστερον καί πρός τό Βουλγαρικόν, έάν μή έκ τής βιαίας καταλήψεως
τής διεθνούς έν ’Ανατολική 'Ρωμυλία γραμμής δέν έζημιοΰντο Γερμανοεβραΐοι κεφαλαιούχοι. Ή Αύστρία. άμέσως ένδιαφερομένη, άπέβαινεν
άχρηστος, είχεν άλλως τε έμπλακή μέχρι τίνος καί εις σπουδαίαν διένεξιν πρός τήν 'Ρωσσίαν, ένεκα τών άξιώσεων τού Σερβικοΰ βασιλείου έπί
τών προσαρτηθεισών δύο έπαρχιών. άξιώσεων. τάς όποιας ή 'Ρωσσία είχε
συμφέρον νά ύποστηρίζη. Ή ‘Ιταλία, καίτοι σύμμαχος Γερμανίας καί
Αυστρίας, είχεν έστραμμένα έρωτικά βλέμματα πρός τήν Πετρούπολιν.
Ή ’Αγγλία ήτο ή μάλλον πασών δυσμενώς έχουσα πρός τό νέον
βουλγαρικόν βασίλειον, τό όποιον έν τούτοις μέχρι τής έν Τουρκία μεταπολιτεύσεως τή έχρησίμευεν ώς αιχμηρόν κέντρον διά τά πλευρά τής
παλαιάς Τουρκίας, κατά τήν εύφυά έκφρασιν Γερμανού διπλωμάτου. Διά
μακρών έξιστόρησα εις άλλο μέρος τών Άναμνήσεών μου τούτων τήν
δαψιλή συμπάθειαν καί προστασίαν τής ’Αγγλίας πρός τούς Βουλγάρους.
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Σήμερον άποτόμως μετεστράφη ή ευλύγιστος τοΰ Λονδίνου πολιτική
πρός τούς νεοτούρκους, τούς όποιους είχεν έκλάβει ώς ευπειθή όργανα
τών σκοπών της. Περί Γαλλίας δέν έχω νά ειπω τι ιδιαίτερον, διότι ή
κυβέρνησις τών Παρισίων άπό πολλού δέν έχει πολιτικήν διάφορον τής
πολιτικής τού Λονδίνου. Έν τούτοις ή Γαλλία άπεπειράθη νά μεσολά
βηση διά τοΰ άντιπροσώπου της κ. Paleologue πρός διευθέτησιν τής
περιπλοκής άνευ θετικού τίνος άποτελέσματος.
Τήν γενικήν δυσθυμίαν έπηύξανεν ή παράδοξος στάσις τής Σερβίας,
ήτις άπό τής όριστικής προσαρτήσεως τών δύο έπαρχιών παρά τής Αύστρίας άνέλαβεν δλως πολεμικόν μένος. Ή Βοσνία καί ή Ερζεγοβίνη
άπό τριακονταετίας ήδη άνήκον κατ’ ουσίαν εις τήν δυαδικήν Αυτοκρα
τορίαν, τό δέ σερβικόν Βασίλειον ούδεμίαν προέβαλεν άντιστασιν, διότι
ύπέκυπτεν εις τήν σιδηράν τών πραγμάτων άνάγκην. Άφ’ ής έν τούτοις
ό Φραγκίσκος ’Ιωσήφ έκήρυξε καί κατά τύπους ώς άνηκούσας εις τό
κράτος του τάς έπαρχίας έκείνας, ή Σερβία έκίνησε γήν καί θάλασσαν,
δπως ή Εύρώπη μή άναγνωρίση τό πραξικόπημα.
Έπεστράτευσε τάς στρατιωτικάς της δυνάμεις καί άνέθηκεν εις τόν
έπί τών Εξωτερικών υπουργόν της κ. Μιλοβάνοβιτς νά περιελθη τά
μεγάλα ’Ανακτοβούλια καί έπικαλεσθή τήν ύποστήριξίν των. 'Η μακροθυμία τής Αύστρίας ίσως ήθελεν έξαντληθή, έάν μή έκ Πετρουπόλεως
κατεστέλλοντο τών έν Βελιγραδίω τά ύπερενταθέντα νεΰρα. Η Ρωσσια
έπί τέλους ένθυμήθη, διότι έπ’ άρκετόν έφαίνετο λησμονήσασα, δτι αί
δύο έπαρχίαι κατείχοντο ύπό τής Αύστρίας κατόπιν προγενεστερας
συγκαταθέσεως τής έν Πετρουπόλει κυβερνησεως. Ούτω κατεπαυσεν ο
έγερθείς θόρυβος έν Σερβία, ή όποια είχεν
ένθυμηθή τούς έν Βοσνία καί Ερζεγοβίνη
άδελφούς της πρωτίστως έξ άντιζηλίας πρός
τήν Βουλγαρίαν, μέλλουσαν, ώς προησθάνετο, νά ίδη έπιστεφόμενον τό έργον της,
καί συγχρόνως έκ πολιτικής δπισθοβουλίας,
δπως έπιτύχη άντάλλαγμά τι κατά τούς τεταραγμένους έκείνους καιρούς. Τουλάχιστον
δέν δύναμαι άλλως νά έξηγήσω τήν Σερβικήν τής τότε πολιτικήν.
Άλλ’ ή Αυστρία είχε πολλάς έν τφ
τουρκικφ δυσκολίας, διότι οί νεότουρκοι ού
μόνον έφαίνοντο άδιάλλακτοι ν’ άποδεχθώσι
τήν προσφερομένην έκ 52,000,000 φράγκων
άποζημίωσιν άπέναντι τών προσαρτηθεισών
έπαρχιών, άλλά καί είχον έξωθήσει τούς
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λεμβούχους των τουρκικών λιμένων, όπως ούτε φορτώνωσιν ούτε έκφορτώνωσιν έμπορεύματα διά την Αυστρίαν προοριζόμενα ή έκεΐθεν προερχόμενα.
Τά ατμόπλοια τοΰ Lloyd ούδ’ έπιβάτας έλευθέρως ήδύναντο νά μεταφέρωσι, καθ’ δσον και οί άλλης έθνικότητος λεμβούχοι παρημποδίζοντο παρά
των δθωμανών ομοτέχνων αυτών νά τούς έπιβιβάζωσιν ή άποβιβάζωσιν.
Ό άγριος ούτος άποκλεισμός τοΰ αυστριακού εμπορίου παρ’ δλας
τάς διαμαρτυρίας τών κυβερνήσεων τής Βιέννης και τοΰ Βερολίνου διήρκεσεν επί μήνας πολλούς καί προύκάλεσεν άπειρα ταραχώδη μικροεπεισόδια, δεν κατέπαυσε δέ είμή δτε ή 'Γψηλή Πύλη, ύποκύπτουσα εις την
άνάγκην νά τερματισθή ή άβεβαία αύτη καί κινδυνώδης κατάστασις διά
τά περαιτέρω συμφέροντά της, άπεδέχθη τέλος την άποζημίωσιν, την
όποιαν άπ’ αρχής είχον Ορίσει οί Αύστριακοί.
Ή διευθέτησις τής μετά τής Αύστρίας περιπλοκής θά έλυεν εύχερέστερον καί ταχύτερον την τουρκοβουλγαρικήν διαφοράν, εάν μή οί μέν
έν Κωνσταντινουπόλει προέβαλλον δυσεκτελέστους χρηματικάς αξιώσεις,
οί δέ έν Σοφία έπέμενον νά τάς άποκρούωσι δήθεν κατ’ αρχήν, άλλά
πράγματι όπως τούς έξαναγκάσωσι νά τάς μετριάσωσιν. Αίφνης παρουσιάσθη εις τον Βασιλέα Φερδινάνδον μοναδική εύκαιρία, ο έπελθών θάνα
τος τοΰ Μεγάλου Δουκός Βλαδιμήρου, τοΰ υίοΰ τοΰ Τσάρου Έλευθερωτοΰ,
δστις είχε προεδρεύσει τών προ διετίας φιλορωσσικών έν Σοφία έορτών.
’Αμέσως ή Αύτοΰ Μεγαλειότης έσπευσε νά μεταβή εις Πετρούπολιν
διά νά παρευρεθή εις τήν κηδείαν τοΰ σεπτοΰ φίλου του, ώς τον άπεκάλει, καί καταθέση εις τήν σορόν του τά εύλαβή αισθήματα τοΰ βουλ
γαρικού λαού. Τό τοιοΰτον άπετέλει βεβαίως έκδήλωσιν αισθήματος
λεπτεπιλέπτου, όποια γνωρίζει νά έκφράζη έπικαίρως ό Βασιλεύς Φερδινάνδος. ’Αλλά μετά τής εύγενοΰς ιδέας, ήτις τώ ένέπνευσε τήν εις
'Ρωσσίαν μετάβασιν ένυπήρχε βεβαίως καί ή σκέψις, ίνα αύτοπροσώπως
έκθεση τάς παρούσας δυσκολίας τοΰ νέου βασιλείου καί έπικαλεσθή τήν
πολύτιμον άντίληψιν τής Μεγάλης Προστάτιδος, ή οποία ούδέποτε
έγκατέλιπε τήν Βουλγαρίαν. Οί έν Βυζαντίω δυσθύμως ήκουσαν τήν
βασιλικήν ταύτην έπίσκεψιν, σφοδρά όμως έταράχθησαν, δταν τά πρώτα
έκ Πετρουπόλεως τηλεγραφήματα άνήγγειλαν δτι εις τον Φερδινάνδον
άπεδόθησαν πλήρεις βασιλικαί τιμαί.
Δεν παρήλθε πολύς χρόνος άπό τοΰ βασιλικού τούτου ταξειδίου καί
ή 'Ρωσσία προέτεινεν εις τήν 'Γψηλήν Πύλην εύφυά οικονομικόν συν
δυασμόν, βεβαίως άποκλειστικώς διευκολύνοντα τήν δυσχερή θέσιν τής
Βουλγαρίας, άλλ’ ούχί άποκρουστέον καί παρά τής Τουρκικής κυβερνήσεως. ’Απέναντι τής όφειλομένης παρά τής Βουλγαρίας άποζημιώσεως
διά τήν προκήρυξιν τής άνεξαρτησίας της καί τήν κατάληψιν τής σιδη
ροδρομικής γραμμής, ή 'Ρωσσία παρητεΐτο τής έξ 8,000,000 φράγκων
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έτησίας άποζημιώσεως, τήν όποιαν ώς όφειλήν έκ τοΰ τελευταίου πολέ
μου τή κατέβαλλεν ή Τουρκική κυβέρνησις. Παρητεΐτο δέ ταύτης μέχρι
τής συμπληρώσεως τοΰ ποσοϋ 120,000,000 φρ., όρισθέντος διά τήν άποζημίωσιν τοΰ βουλγαρικού Βασιλείου πρός τήν τέως κυρίαρχον. Ή
Βουλγαρία έξ άλλου έχρεοΰτο πρός τήν 'Ρωσσίαν διά ποσόν μόνον
82,000,000 φράγκων, τό όποιον ήδύνατο νά τή άποδώσή όλόκληρον,
έάν τοΰτο προετίμα, ή και κατά δόσεις.
Ή 'Γψηλή Πύλη δέν έδίστασε πολύ νά ένδώση εις τήν βωσσικήν
άξίωσιν, διότι συνησθάνετο κάλλιστα δτι τά τελεσθέντα εις βάρος τών
κυριαρχικών δικαιωμάτων της ήτο άδύνατον πλέον νά έπανορθωθώσιν.
Άλλως τε ή 'Ρωσσία έξεΰρε πρός παρέμβασιν τήν πρόσφορον ώραν,
καθ’ ήν οί νεότουρκοι, άποβλέποντες εις τούς έσωτερικούς κινδύνους,
έπεζήτησαν νά έδραιώσωσι τό νέον συνταγματικόν πολίτευμα. Τφ δντι
ή παρουσία τοΰ Σουλτάνου Άβδούλ Χαμίτ εις τό Γιλδίζ, έν άνοήτω
σπουδή άποπειραθέντος νά έπαναφέρη τό πρώην καθεστώς, παρεκώλυεν
ούσιωδώς τήν έπιτυχίαν και τήν πρόοδον τοΰ έργου των.
Τελευτώντος τοΰ Μαρτίου 1909 έκρίθη έπάναγκες, δπως τό στρατιω
τικόν σώμα τής Θεσσαλονίκης ύπό τον Μαχμούτ Σεφκέτ Πασσάν όδεύση
κατά τής Κωνσταντινουπόλεως καί μετά βραχέΐαν άντίστασίν τινων περί
τό Σουλτανικόν ένδιαίτημα στρατώνων πολιορκήση τό άνάκτορον τοΰ
Γιλδίζ καί οϋτω καταστήση εύχερή τήν καθαίρεσιν τοΰ πανισχύρου τής
χθές Μονάρχου, τήν όποιαν έπίτηδες συνελθόν έψήφισε τό όθωμανικον
κοινοβούλιον.

ράν χαράν, μεθ’ ής έχαιρετίσαμεν τήν συμπλήρωσιν τοΰ έθνικοΰ έργου,
τοΰ όποιου πρό μακροΰ ήδη χρόνου παρηκολουθοΰμεν μετ’ ένδιαφέροντος
άπολύτως συμπαθούς τήν προοδευτικήν έξέλιξιν, έξέλιξιν, εις τήν όποιαν
ή Αύτοΰ Μεγαλειότης άφιερώθη μετά τοσαύτης εύτυχίας». Εϊμεθα εύτυχεϊς — ΐώ έλέγομεν — διά τήν τιμήν, ή'τις έλαχεν ήμΐν ν’ άντιπροσωπεύωμεν τάς ήμετέρας κυβερνήσεις κατά τάς ίστορικάς έκείνας περιστά
σεις, καί άπηυθύνομεν ει
λικρινείς εύχάς ύπέρ τοΰ
Βασιλικού Οίκου καί τοΰ
νέου Βουλγαρικού Βα
σιλείου.
Ό Βασιλεύς, συγκεκινημένος καί εότυχής κατά
τήν έπίσημονέκείνην στιγ
μήν, καθ’ ήν έπραγματοΰτο μακροχρόνιος εύλο
γος πόθος του, άπήντησεν
δτι ζωηρώς τόν θίγουσι
τά συμπαθή συγχαρητή
ρια τοΰ διπλωματικού Σώ
ματος έπί τώ εύτυχεΐ γεγονότι,τό όποιον καθιεροϊ
όριστικώς τήν νέαν πολι
τικήν έποχήν, εις τήν
όποίαν είσήλθεν ή Βουλ
γαρία.
— Παρηκολουθήσατε,
κύριοι, είπε, πρό πολλοΰ
τάς προσπάθειας τής χώ
ρας μου, εις τάς όποιας
είργάσθην νά δώσω κατεύθυνσιν άσφαλή καί ειρη
νικήν, ί'να βαδίση έν τη όδφ τοΰ πολιτισμού καί τής προόδου. Δέν
δύναμαι λοιπόν ν’ αμφιβάλλω περί τής συμπάθειας, μεθ’ ής άποδέχεσθε
σήμερον τήν ιστορικήν έπιβράβευσιν τών προσπαθειών τούτων, ήτις, όρίζουσα εις τόν λαόν μου τήν νόμιμον θέσιν του, θά τώ έπιτρέψη ν’ άφιερωθή τοΰ λοιπού κατά τρόπον εύρύτερον καί μάλλον λυσιτελή εις τόν
άδιάλειπτον σκοπόν τής άναπτύξεώς του. Ή παρουσία σας ένταΰθα,
κύριοι, μοί παρέχει έπίσημον μαρτυρίαν τής συμπάθειας ταύτης καί μοί
προξενεί άληθινήν ίκανοποίησιν.—

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο πρώτον Κράτος, τό όποιον άνεγνώρισε τό νέον Βασίλειον,
ήτο ή 'Ρωσσία διά συμπαθεστάτου τηλεγραφήματος τοΰ Τσά
ρου Νικολάου πρός τον Βασιλέα Φερδινάνδον. 'Όμοια τηλε
γραφήματα τοΰ 'Ρώσσου Πρωθυπουργού Στολυπίν καί τοΰ έπί τών ’Εξω
τερικών 'Γπουργοΰ Ίσβόλσκυ έπεμαρτύρησαν διά τής θερμότητος τής
έκφράσεως τήν άλληλεγγύην τοΰ Σλαυϊκοΰ κόσμου. Οϋτω ό 'Ρώσσος
συνάδελφος κ. Sementowsky Kourilo ήτο ό πρώτος έν Βουλγαρία
Πρεσβευτής, δστις ώς έκ τούτου άνέλαβε καί τήν προεδρείαν τοΰ Διπλω
ματικού Σώματος.
Τήν 'Ρωσσίαν ήκολούθησαν άλληλοδιαδόχως πάσαι αί λοιπαί Μεγάλαι Δυνάμεις καί τά άλλα Κράτη, ή δέ πανηγυρική άναγνώρισις τής
βουλγαρικής άνεξαρτησίας έλαβε χώραν τήν εσπέραν τής 18ης ’Απρι
λίου 1909, διά τής εις τά ’Ανάκτορα μεταβάσεως τοΰ Διπλωματικού
Σώματος, τό όποιον διά τοΰ παλαιού πρυτάνεώς του συνέχαρη τον βασι
λέα Φερδινάνδον «διά τό εύτυχές γεγονός τό έπιστέφον δΓ έπιτυχίας
έξόχως έπαξίας τάς βουλγαρικάς βλέψεις». Τώ έξεφράζομεν «τήν ζωη-
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Καί έκ τής πανηγυρικής ούχ ήττον ταύτης άκροάσεως καί έκ τοΰ
έπακολουθήσαντος δείπνου άπουσίαζεν δ Διευθύνων τήν ’Οθωμανικήν
’Επιτροπείαν πρώτος ταύτης Γραμματεύς, άτε μή προσκληθείς. Ούδέ ήτο
δυνατόν νά κληθή δ Τεβφήκ Βέης, άφ’ ου ή κυβέρνησις του μόνη δέν
είχε κατά τύπους άναγνωρίσει τήν βουλγαρικήν ανεξαρτησίαν. Κατά
τύπους βεβαίως, διότι κατ’ ούσίαν τήν είχεν άποδεχθή, άφ’ ού προσεχώρησεν εις τόν οικονομικόν συνδυασμόν τής 'Ρωσσίας, δι’ ού άπεζημιοΰτο
χρηματικώς διά τήν άπώλειαν τών κυριαρχικών δικαιωμάτων της.
Ή Τουρκία άπέφυγε ν’ άναγνωρίση τό νέον
Βασίλειον κατά τόν διεθνώς παραδεδεγμένον τύπον.
Και ούδείς έσχε τό θάρρος νά τήν κακίση διά τοΰτο,
άφ’ ού πριν ή έδραιωθή τό νέον της πολίτευμα ύφίστατο σοβαράν μείωσιν τοΰ γοήτρου της διά τών έξ
Αύστρίας καί Βουλγαρίας ηθικών κολάφων. Προσεχώρησεν εις τό μοιραΐον, τό όποιον τόσον βαθέως
συναισθάνεται ή τουρκική συνείδησις, ώστε νά τό
Λ
άναγράψη άνέκαθεν ώς γνωμικόν τοΰ καθ’ ήμέραν
βίου, διά τοΰ μετά μικρόν διορισμού τοΰ Άσήμ Βέη,
φανατικοΰ νεοτούρκου, ώς πρώτου πρεσβευτοΰ της
παρά τώ Βασιλεϊ τών Βουλγάρων.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

no τής άναγνωρίσεως τής Βουλγαρικής
άνεξαρτησίας μέχρι τής δριστικής έκ Σο
φίας άναχωρήσεώς μου έν μόνον έμεσολάβησεν έτος. Είχεν έπί μίαν δλην δεκαετίαν καταπονητικώς έργασθή ή 'Ηγεμονία πρός έξυπηρέτησιν
τών έθνικών ιδεωδών της, ώστε έπιτυχοΰσα τήν εις
βασίλειον προαγωγήν της ήσθάνθη καί αύτή τήν
άνάγκην μακράς τίνος όπωσοΰν ήσυχίας. Τό Μακε
δονικόν ζήτημα παρέμενεν ώς τό πριν ακέραιον, άλλ’ άπό τής έν τώ
τουρκικώ μεταπολιτεύσεως μετήλλαξα z ούσιωδώς οί δροι τής έν τή άτυχεΐ
έκείνη έπαρχία έργασίας.
’Άλλως τε καί ή Ευρώπη είχε πλέον κουρασθή ένασχολουμένη μέ τά
βουλγαρικά πράγματα καί είχε στρέψει καί αύτή τήν προσοχήν της πρός
τήν Ελλάδα, ήτις έπί έτος δλον έσπαράσσετο έξ έσωτερικών ανωμαλιών, τάς
όποιας έφερεν εις τήν έπιφάνειαν τό στρατιωτικόν κίνημα τής 1.’>ης Αύγούστου 1909. Προ πολλών χρόνων τά πολιτικά τής Ελλάδος παρουσίαζαν
τήν άνάγκην νέας συστηματικωτέρας. μάλλον καθωρισμένης καί σταθεράς
κατευθύνσεως. τήν όποιαν στρατός καί λαός έπεζήτησαν νά άσφαλίσωσι.
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Τήν 26 ’Απριλίου 1910 έπέδωκα τά άνακλητήριά μου εις τόν Βασι
λέα Φερδινάνδον. Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης μοί έξέφρασε τήν λύπην του διά
τήν παρατεινομένην αβεβαιότητα τής πολιτικής έν Έλλάδι καταστάσεως
καί τήν έλπίδα δτι ή σύνεσις τών πολιτικών ήμών άνδρών θά παρακάμψη
μετ’ έπιτυχίας τάς δύσκολους περιστάσεις καθοδηγούσα τό βασίλειον,
άνευ περαιτέρω κλονισμών, πρός τον τελικόν σκοπόν τής Έπαναστάσεως.
’Αλλά δέν παρέλειψεν ή Αύτοΰ Μεγαλειότης νά μοί έπαναλάβη τό
πλειστάκις κατά τά τελευταία έτη έκδηλωθέν μοι αίσθημά του διά τάς
έναντίον τών Ελλήνων τής Βουλγαρίας βιαιότητας. Μοί είπεν δτι διατελεί πάντοτε ειλικρινής τών Ελλήνων φίλος, δτι δμως αί αντίθετοι περι
στάσεις, τάς όποιας έδημιούργησεν ή όξύτης τοΰ έν τώ Τουρκικώ φυλε
τικού άνταγωνισμοΰ, κατέστησαν άτελεσφόρητον τόν ειλικρινή πόθον του
νά ΐδη άνακοπτόμενον τόν ανταγωνισμόν τοΰτον καί προπαρασκευαζόμενον τό έδαφος πρός τήν Έλληνοβουλγαρικήν συμφιλίωσιν.
Άποχαιρετών με μέ παρεκάλεσε νά μή λησμονήσω δτι τοΰ Βασιλέως Φερδινάνδου αί προθέσεις διαρκώς κατέτεινον πρός τόν σκοπόν,
εις τόν όποιον κάγόυ άπέβλεπον άρχήθεν, εις τήν έξασθένησιν δηλαδή
τών παθών καί τήν έξεύρεσιν τρόπου συνδιαλλαγής’ άλλ’ αί περιστάσεις
αί αντίθετοι έπήλθον ούτως όρμητικαί καί άθρόαι, ώστε πάσα άγαθή
προαίρεσις ήτο άδύνατον νά μή ναυαγήση.
Ύπό τοιοΰτο πνεΰμα έλάλησεν ό Βασιλεύς καί τήν έπιοΰσαν, όπότε
έτίμησε διά μακράς έπισκέψεώς του τήν Ελληνικήν Πρεσβείαν, αύτήν
έκείνην τήν Πρεσβείαν, τήν όποιαν προ τεσσάρων περίπου έτών, πολιορκουμένην άπό μαινόμενον έξηγριωμένον συρφετόν, κατά τήν όξύτητα
τής καθ’ Ελλήνων έχθροπαθείας, μόλις περιέσωσεν έκ καταστροφής ί\
στρατιωτική φρουρά τής Σοφίας, έγκαίρως παρεμβάσα. Οια ηθική ίκα.
νοποίησις. άποδεικνύουσα δτι πρωτίστως αί πολιτικαί περιστάσεις δέν
παραμένουσί ποτέ αμετάβλητοι, όπόταν εκατέρωθεν δέν τάς καθοδηγή
μόνη ή τυφλή φυλετική έμπάθεια.
Καί άληθώς δταν στρέφω τήν μνήμην δπίσω πρός τά δέκα ύπερ
πλήρη έτη, τά όποια διήλθον έν Βουλγαρία, καί άναπολώ τήν έξέλιξιν
τών Έλληνοβουλγαρικών σχέσεων, καταλήγω εις τό συμπέρασμα δτι καί
τά μάλλον άδιάλλακτα έθνη δύνανται νά λησμονήσωσι προσκαίρως τά
βίαια φυλετικά μίση των, δταν νηφαλιώτεραι σκέψεις έπικρατοΰσαι έπιτρέψωσι νά καταστή πρόδηλος ό έπαπειλών ταΰτα κοινός κίνδυνος.
Καθ’ ήν ώραν περατοΰνται αί έκ Βουλγαρίας ’Αναμνήσεις μου έχουσιν έν τώ Τουρκικώ συντελεσθή γεγονότα, εις τά όποια θά ήτο απολύ
τως δύσκολον νά πιστεύσω κατά τάς θλιβεράς ήμέρας τών ανθελληνι
κών κινημάτων. Οί Νεότουρκοι. μεθυσθέντες έκ τών πρώτων εύκολων
νικών των. έφαντάσθησαν νά άπορροφήσωσιν έν τώ δθωμανισμώ τάς έν

τώ Κράτει χριστιανικάς εθνότητας. Άπόπειραι προς περιστολήν των
εκκλησιαστικών καί έκπαιδευτικών προνομιών των κατεδειξαν έγκαίρως
καί πασιφανώς τον τοιοϋτον σκοπόν.
Ή άντίδρασις έπήλθε γενναία καί επίμονος, άλλ’ ήτο απολύτως αδύ
νατον νά τελεσφόρηση, εφόσον αδιάλλακτος έχθρότης έχώριζε τάς δύο
πολυπληθεστέρας καί ζωτικωτέρας φυλάς, τούς Έλληνας καί τούς Βουλ
γάρους. 'Έπρεπε νά λησμονήσωσι τά πανάρχαια μίση καί νά ένωθώσι
πρός άπόκρουσιν τοΰ επικειμένου κοινού κινδύνου. Τό τοιοϋτον έργον
μετ’ έγκαρτερήσεως άνέλαβον καί ήγαγον εις πέρας οι Έλληνες καί
οί Βούλγαροι τής Τουρκίας ρουλευταί. Τούτου έπιτευχθέντος, δεν ήτο
δύσκολον νά προΐδη τις ότι ή συμφιλίωσις τών τέως αδιαλλάκτων χρι
στιανών ήθελεν άναγκαίως επιφέρει καί τήν προσέγγισιν τής Εξαρχίας
πρός τήν Μεγάλην τού Φαναριού Εκκλησίαν.
Ή τοιαύτη ούσιώδης μετατροπή εις τάς σχέσεις τών έν τώ Τουρκικώ
Ελλήνων προς τούς Βουλγάρους ήτο επόμενον νά έχη τήν ευτυχή άπήχησίν της εις τε τήν Σοφίαν καί τάς Αθήνας. "Ηδη άπό τοΰ Μαΐου
τοΰ Ιτους τούτου 1912 συστηματικά: διεξάγονται διαπραγματεύσεις
Ελλάδος καί Βουλγαρίας πρός δυνατήν τινα κοινοπραξίαν έν σχέσει
πρός τήν τύχην τών έν τώ Τουρκικώ ομοεθνών αύτών, ήτις κατέστη
πράγματι ζοφερά ώς έκ τής άκάμπτου πολιτικής τών Νεοτούρκων.
Ή μετάβασις τοΰ Διαδόχου τοΰ Ελληνικού Θρόνου εις Σοφίαν, ένθα
αντιπροσώπευσε τον Βασιλέα πατέρα του κατά τάς έορτάς τής ένηλικιώσεως τοΰ Βουλγάρου Διαδόχου, έσημείωσε βεβαίως ιστορικόν σταθμόν
έν τή έξελίξει τοΰ βίου τών δύο εθνών. Ή άποστολή Έλληνος ΙΙρίγκηπος εις τήν Βουλγαρικήν Αυλήν δεν ήτο δυνατή μετά τά έν Βουλγαρία
φρικώδη τερατουργήματα κατά τών Ελλήνων τού 19(1.-» καί 190<>. έάν
μή επιτακτικόν κοινόν πολιτικόν συμφέρον έθετε κατά μέρος τάς απαί
σιας τοΰ προσφάτου έτι παρελθόντος αναμνήσεις.
Εύχομαι είλικρινώς όπως αί άρξάμεναι διαπραγματεύσεις τελεσφορήσωσι. καίτοι δέν διαβλέπω τήν σταθεράν ράσιν μονίμου τίνος πολιτικής
συμπράξεως. 'Η Βουλγαρία δέν θά έγκαταλείψη ποτέ Θεσσαλονίκην
καί Μοναστήρίον, Σέρρας καί Καβάλλαν. Η Ελλάς έξ άλλου δέν
είναι δυνατόν νά αύτοκτονήση Έθνικώς. έκχωρούσα τά Ελληνικότατα
κέντρα, περί τά όποια ανέκαθεν περιΐπταται ή έθνική ψυχή.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Γ.

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

«·

MIA

Τον πόνο τον αγιάτρευτο
Κρύβω βαθειά στα στήθεια
Καί σιγολιών άργητερά
Καί χύνω δάκρυα πλήθεια.

ft

Μία χάρι θέλω άπό σέ
Καί μη την λησμονήσης
Θέλω τά μάτια μου νάρθης
Έσύ νά μου τά κλείσης.

(1912)

ΕΡΡΙΕΤΤΗ

ΝΙΚΑ

*
*

ΣΥΧΝΗ ΑΠΑΤΗ *

Εχει το βλέμμα σον τόση μαγεία,
"Εχουν τά 'μάτια Σου τόση ζωή,
Χύνεις τριγύρω σου τόση ώμμορφία,
Όπου είναι αδύνατο στόμα νά 'πη.

ι

'Όπου διαβαίνης καί οπού περάσης
Μικροί, μεγάλοι σέ θεωρούν,
"Οταν χαρούμενη χαμογελάσης
Τά αηδόνια στέκονται καί δέν λαλούν.

*

Έχει τό σώμά Σου τόση μαγεία,
Όπου είναι αδύνατον καμμιά καρδιά
Νά μην αισθάνθηκε κρυφή λατρεία
'Μπρος είςτή τόση σον θεία ώμμορφιά.

-ft

Άλλ' είναι αδύνατο πιστεύω, Ελένη,
Κανείς 'ςτόν κόσμο νά ύποπτευθη,
'Σέ τέτοιον άγγελο πώς είν κρυμμένη
Καρδία σκληρότατη καί άγρια ψυχή.

ft

"Αν εις τό πρόσωπο ησαν γραμμένοι
*
Αίτόσαι σκέψεις μας καί οί στοχασμοί,
Πόσο λιγώτερο άπατημένοι
Όπου θά έζονσαμε εδώ στη γη.

ft

Την ευτυχία μας τυφλοί ζητούμε
Σέ κόσμον άγνωστο πολύ συχνά,
Πλην νά γνωρίσωμεν, ώ.Άέν αργούμε,
Πώς είναι η απάτη μας πολύ σκέηρά.
+

Δ. I. Μ.

* Άμνδρά προσέγγισις τών στίχων
τού Μεταστασίον

Se a ciascun' I’interno (iffanno.
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Μά τη στιγμή που θά πέτα.
Στα ουράνια η ψυχή μου
Καί θά μου σβννη σιγαλά
Ή αχαρη ζωή μου.

Ο

ΑΔΕΛΦΟΣ

ΞΕΝΟΣ

*

‘‘Ξένος ήμην καί συνηγάγετέ με,,
(Ματθαίος

κε' 35)

Α·
IVCbs
τή γαλήνη τής νυχτιάς, πριν εΰγη τό φεγγάρι,
ξένος διαβάτης στάθηκε στή θύρα μου μπροστά,
καί μουπε: «ό Χάρος ύ σκληρός προσμένει νά μέ πάρη
καί ακόμη δέν έγνώρισα μιά αγάπη στην καρδιά. . .

Ό ίσκιος τής Μοίρας μέ άκλουθφ μές τοΰ Κάιρου τό δρόμο.
Κλειστές οί θΰρες τής ζωής ποΰ μάταια τές χτυπώ,
μά λάμπει τό λυχνάρι σου στοϋ σκοταδιού τόν τρόμο
σάν τής ’Αγάπης τό άγιο φως στό απάτητο βουνό.

’Εδώ κ’ εκεί έπλανήθηκα, καί παραστρατισμένος
κι’ άγνωστος φτάνω σπίτι σου, προσμένοντας νά βρω
εδώ τό μνήμα τό βαθύ, ωσάν ναυαγισμένος
ποΰ ζή βαθιά στό βλέμμα του τ’ όνειρο τό στερνό».

Β
Στό σπίτι
τό μαϋρο
κ’ εκείνος
γρικώ μιά

εγώ τόν έμπασα τόν άγνωστο διαβάτη,
τουδωσα ψωμί καί τό γλυκό κρασί,
μοΰπε : «Αναζητώ τοΰ ’Ονείρου τό παλάτι,
δίψαν άσβυστη στή μαύρη μου ψυχή.

Κ’ εσύ, ώ καλέ, μέ δέχτηκες στό σπίτι τής ειρήνης
ποΰ είναι όλα πλουσιοπάροχα τ’ αμέτρητα αγαθά,
ποϋ δέν φυσάει φαρμακερό τό πνεύμα τής οδύνης,
ή ’Αγάπη βασιλεύει εδώ καί κυβερνά ή Χαρά». —

Γ'
Καί τουπα: «ώ ξένε, άφησε τά λόγια αυτά τοΰ Πόνου,
χόρτασε καί ξεδίψασε καί πάρε ότι ποθείς,
κ’ υστέρα φύγε χαρωπός στό πέρασμα τοΰ Χρόνου.
Είναι δικά σου τά καλά ποϋ ολόγυρα θωρεΐς.

Δικά σου είναι τά πλούτη μου εδώ θησαυρισμένα,
χρόνια γιά σένα έδούλεψα τόν κάμπο τής Χαράς,
κρασί γλυκόπιοτο έφερα, στάχια νιοθερισμένα
καί τό τραπέζι έστόλισα μ’ άνθη τής λεμονιάς.

I

Μονάχος ήμουν. Πρόσμενα τόν αδελφό μου αιώνια,
τόν αδελφό μου ποΰφυγε καί δέν θαλθή ποτέ.
Έσπερνα εγώ καί θέριζα, καί φεύγανε τά χρόνια,
καί την ψυχή μου σπάραζες, ώ μαΰρε χωρισμέ.
"Έσπειρα αγάπη καί χαρά, καί θέρισα τή θλίψη . . .
μακριά άπό μένα ή άδικη τοΰ κόσμου ή απονιά.
Κρυφά τόν τάφο μου έχτισα κ’ έκεϊ βαθιά έχω κρύψει
τά πεθαμένα όνείρατα, τήν άρρωστη καρδιά.

Σάν ξένος ήλθες, ώ αδελφέ. Τό σπίτι μου δικό σου,
από καιρό σέ γνώριζα χωρίς νά σ’ έχω ίδή,
σέ πρόσμενα γιατί ένοιωθα κ’ εγώ τόν ερχομό σου
σάν μυστικό προμήνυμα βαθιά μές τήν ψυχή.

ΜΑΡΙΝΟΣ

ΣΙΓΟΥΡΟΣ

I
7/
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[ (-) ο η ν ώ τ την Ευ ρν δίκην

necat, ώς άνεγίνωσκον, εν τινι περιοδεία μου, επί τού ωρολογίου δεν ενθυμούμαι τίνος
κωδωνοστασίου. Άλλ’ ας εΐμεθα εϋθνμότεροι, καί ας επωφεληθώμεν τού Carpe diem
τοϋ Όρατίου.
’Απάντων εις την υμετέραν
πρόσκλησιν προς την αυνεργασίαν μου, πέμπω ύμϊν μι
κρά τινα ποιήματα συντεθέντα
έπί διαφόρων υποθέσεων εις
διαφόρους έποχάς, καί τών
οποίων τρία ανάγονται εις
ίκανώς παρφχημένον χρόνον.
Άλλ’ άδιάφορον. ’ Αρκεί, τώ
όντι, νά έχωσι τουλάχιστον
μικράν τινα αξίαν, δ (ternpus
edax) πανδαμάτωρ χρόνος
ούδέν δύναται έπ αυτών, διότι
τό ποιητικόν άνθος ουδόλως
μαραίνεται, καί τό άρωμά του
ουδέποτε έξατμίζεται.
Έν τέλει σάς αποστέλλω
σύντομον μελέτην έπί ενός τών
μεγίστων μουσικών τού λήξαντος αίώνος, ένδοξοτάτου
μετά θάνατον, όσον καί παρεγνωρισμένου έν όσω εζη. Εν
νοώ τον Καίσαρα Φράγκ τον
έπονομασθέντα le maitre de
Liege καί διάδοχον τού Beet
hoven, όστις είναι μέχρι τούδε
έλάχιστα γνωστός έν τφ μουσικφ κόσμω τής Ελλάδος.
Είθε ή βραχεία αΰτη μελέτη
νά συντελέση, όπως αποκά
λυψη εις τους άγνοούντας αυ
τόν την αξίαν του, καί οΐτινες
αφού δοκιμάσωσι τά έργα
αυτού, είμαι βέβαιος, ότι θέλουσιν ασκήσει τό τού Ούϊργιλίου παράγγελμα.
.... Manibus date lilia plenis

'Αγαπητοί Κύριοι,

ΛΑΒΟΝ την υμετέραν επιστολήν, ό/ ής μοί αναγγέλλετε την άνάστασιν τής
«Ποικίλης Στοάς
*
καί μετά δύο ώρας ελαβον επίσης τό άντίτνπον του
δεκάτου πέμπτου έτους του δημοσιεύματος τούτου. Ή προαγορά αυτή
ήλθεν ώς αναμφισβήτητος μάρτυς, ούτως είπεϊν, ϊνα μοί επικύρωση τό
ακριβές του πράγματος. Σάς ευχαριστώ μυριάκις, ότι δεν μ' έλησμονήσατε
καί σάς απευθύνω τά ειλικρινέστατα συγχαρητήριά μου διά τάς πολυαρίθμους
καλλιτεχνικός προόδους, τάς όποιας έπραγματοποιήσατε εν τφ τελευταία) τόμο) τής
υμετέρας έξοχου επετηρίδας.
'Αδυνατώ νά σάς έκφράοω την χαράν μου επί τή ευτυχεί άναγγελίμ τής έκ νέου
έμφανίσεως τής «Ποικίλης Στοάς», τής οποίας υπήρξα εις των πρώτων συνεργατών,
καί, όντως ειπειν, εις τών αναδοχών.
Mais οίι sont les neiges d’antan ( Μόλις λαβών την υμετέραν προσφοράν εσπευσα
άναζητών έν τή βιβλιοθήκη μου τους πρώτους τόμους τής «Ποικίλης Στοάς», ϊν άναγνώσω έκ νέου όσα εγραφον τότε.
'Ο Τάκιτος ελεγεν έν αρχή τού βίου τού 3Αγρικόλα, ότι δεκαπέντε έτη είναι μέγα
διάστημα διά την ζωήν τού ανθρώπου' per quindecim annos, grande mortalis cevi
spatium. Τί ήθελεν εΐπει διά τριάκοντα ; Αιότι εις τοσοντον αριθμόν έτών έχρειάσθη
ν3 ανατρέξω, όπως άνενρω τά πρώτά μου άρθρα. Ήμην νέος τότε καί έ'ζων δι έλπίδων,

Mais aujotird’hui qu’ enfin la vieillesse venue
A jete sur ma tete avec ses doigts pesants
Onze lustres comp lets surcharge's de quatre ans

Άθήνησι τή ε ίσταμένου Ανγούστου α^)ιβ'.

***

ήδη ζώ δί αναμνήσεων .' 3Αληθώς είπεϊν, δεν είμαι διά τούτο δυατυχέστερος.

A Mademoiselle Marie Ο.

Le souvenir est Fame de la vie,

ΙΟΕΤΕΦΑΝΟΙ AGHNA1
Athenes couronnfe de Violettes.

λέγει δ Λαμαρτΐνος, δ δέ τρυφερός Μυσσέ, βαίνων μάλιστα περαιτέρω, ευρίσκει ότι ή
άνάμνησις είναι εύτυχεστέρα καί αυτής τής ευτυχίας.

Un souvenir heureux est pent - etre sur terre
Plus vrai que le bonhezir.
Τφ όντι, πόσον ή άνάμνησις τών παλαιών χρόνων μένει προσφιλής έν τή καρδία!
Μετά πόσης συγκιτήσεως έπαναλαμβάνει τις τούς λόγους τούτους τού ποιητοϋ omnium
horarum
Ο mihi prceteritos referat si Juppiter annosI

Πόσον ποθούμεν τον χρόνον εκείνον, όστις μάς έφαίνετο τόσον μακρός, τάς ώρας
έκείνας, τών οποίων έκάστη πληγώνει, ή δέ τελευταία φονεύει. Vulnerant omnes, ziltima

ι

«Ώ ταΐ λιπαραι xai Ιοστέφανοι καί άριζήλωτοι Ά-θηναι».
(ΑρΙΣΤΟΦ. Inn. 1329).
« Ο

cite

brillante

et

digne

d’envie, δ notre Athfcnes
couronnee de violettes».

Salut, Grece! Salut, berceau du monde antique!
Terre epique d’Homere aux chants harmonieux,
Ou croit, pres du laurier, 1’olivier de l’Attique,
Ou le myrte naquit d’un sourire des dieux.

Amphitrite a tes flancs attache une ceinture
I)e l’azur ecu man t d’ou sortit Astarte ;
De Phebus-Apollon la blomle chevelure
T’inonde de soleil, de joie et de cl arte.

Le grain sacre que Ceres meme
Remit jadis a Triptoleme
T’orne l’ete d’un diadem e
De ble, le plus sur des tresors.
A tes campagnes Persephone,
Tons les ans, au printemps redonne
Avec la vermeille anemone
La pale asphodele des morts *.

Et toi, brillante Athene, Hellade de l’Hellade,
Violettes an front, tu resplendis toujours
I)e ce divin eclat qu’Atliena- Poliade
Ne cesse d’apporter a tes units, a tes jours!

C’est dans ta radieuse plaine
Que s’etend la route qui mene
De Corinthe a la blanche Athene,
De ton rivage au Citheron.
Tu vois devant toi Salamine,
Dont le fier vocable illumine
Et Tliemistocle et sa marine
D’un imperissable renom !

☆
A Miss May C.
E I. E V S I S

Salop

Ji/injrro !

« Eleusis est, sei on moi, lc lieu le plus
respectable de la Greco. puisqu’on v euseignait
Γιιηΐΐό de Dietl, et que ce lieu fut teinoin du
plus grand effort que jamais les liommes
aienl lente en favour da la liberte *.

£
*

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

A Aladame Amelie C.

Λ-

(ChaTHAURRIANd)

LE

T(»i, jadis, sacree et prospere,

( Voltaire )

Sais-tu, charm ante fille d’Eve,
Pourquoi, quand ton chant a cesse,
Durant la unit lorsque je reve,
Mon esprit, sans repos ni treve,
Par ta melodie est berce ?

A

* Les p.etites ct les grand.es Eleusinies, celcbrecs en mars et en septenibre, co'fncidaient avec le printemps et avec 1 autouine. e'csl-a-dire avec I’assoupissement et le reveil
la fille

COEUR

L’oreille est le chemin du cicur >.

C’est chez toi que Ceres la blonde.
Arret a nt sa course en ce monde,
Lixra la sentence fcconde
De l’epi, qui doiine le pain
.
*
C’est chez toi que la Grew antique
Instruite par nil rit mystique.
Sonleva le voile mytliique
Oui nous cacliait 1’Etre divin **

de Ceres descend ait aux Enfers et y

cclebraii son union solennellc avec Pluton. Lc printemps la ramenait

DU

M ad r i g al.

Aujourd’hui. triste et solitaire.
Elcnsis, ville du mystere.
Ton site est vrainient enchanteur!
Toujours calme et toujours sereine,
Tu regu vs. a in si qif lin e reine,
Et dans ton admirable plaint'
Et dans ton golfe seducteur!

de la nature. C’est aiusi que chaqne annee

CH EMIN

stir la terre. Elie

UNE JEUNE

Dans le domaine symphonique
Resonne plus d’un instrument
Au quel s’adonne et que pratique,
De nos jours, ton sexe charmant.

Pourquoi, lorsque mon corps sommeille,
De ton chant l’eclio voyagetir
Resonne a mon ame qui vville ?
C’est qu’ici - bas toujours l’oreille
Est le plus sur chemin du cceur.

JLUTISTE

GRECQUE

Le piano seduit le vulgaire.
Commode, il a de l’agrement ;
Mais l’orcliestre n’en a que faire
Et le bannit absolument.

etait symbolisie par I'epi. qui. pendant six mois. reste cacli6 sous terre.

** La statue d'Isis portait Γinscription suivante : Τόν δ’ έμδν πέπλον ούδείς ποτέ -θνη

τός άνέσυρεν.

* L’anemone et Γ asphodele etaient

considcrees

com me

des

plantes

indigenes

de

l’Attique. Les anciens croyaient que les morts se nourriss.iient des ravines de Γ asphodele.

ENVOI

En attendant, amie, oh ! pense
A celui qui tant te cherit !
A celui dont ta souvenance
Nuit et jour enchante l’esprit !
*

L’un martele, l'autre se pince,
Et l’autre est frole tendrement;
Mais quand ta flute les evince
C’est ton souffle que l’on entend!

De l’art musical la merveille,
Le violon, divin chanteur,
Vibre si clair a notre oreille
Que 1’accent en va droit au cceur.

A Mademoiselle Polymnie K.
SALVT

A

LA

BEOTIE
Salve alma parens !

eut plus de finesse,
plus de simplicite;
Grecs eurent plus d’adresse,
fils plus d’honnetete !

Apr^s une marche penible
J’atteins le col du Citberon ;
Aussitot, spectacle indicible,
S’offre le plus bel horizon !

Athenes
Mais toi
D’autres
Mais tes

A mes pieds la plaine de Thebe,
La cite des plus anciens jours,
Dont la riche et feconde glebe
Sans s’epuiser verdit toujours.

Ton humide et douce atmosphere
Orna tes femmes de fralcheur,
Tanagre, en Γemail de sa terre,
En garde le type enchanteur.

Plus loin : ΓHelicon, le Parnasse,
Le pic du puissant Sagniata,
Le Ptoon dans toute sa grace,
Puis le somniet du inont CEta.

Phryne, la fille de Thespie,
Fut le type de la beaute;
Venus n’en est qu’une copie
Leguee a la posterite.

Ce secret, notre jouissance,
Cachons-le bien au fond du cceur ;
Il est notre douce science,
C’est lui qui fait notre bonheur!

Leuctres, Platee, a la memoire
Evoquant d’antiques hauts faits,
S’epandent en leurs champs de gloire,
Dont ils redisent les bienfaits.

Aulis, ta ville maritime,
Des Grecs reunit les vaisseaux,
Et vit une douce victime
Echapper aux dieux infernaux.

Conime ce lien on Γignore,
Je puis done proclamer bien haut
Qu’il est un etre que j*
adore,
Que seul, je sais tout ce qu’il vaut.

En de<;a, I’azur inimitable
Du ciel d’Attique eblouisant,
Dont la lumiere inalterable
Presente un aspect saisissant.

A ton antique metropole
Cadmus fit le don precieux
De signes peignant la parole,
Pouvant ainsi parler aux yeux.

Mais en ce monde je dois taire
De quel nom l’appellent les cieux,
Car sacliez-le: c’est un mystere
Que ce vocable harmonieux !

Ici la lumiere est plus blonde,
Plus doux les contours estompes;
D’une vapeur qui les inonde
Les objets sont enveloppes.

De cette cite glorieuse
Les murs sont nes sous l’action
Irresistible, harmonieuse
De la lyre d’or d’Amphion.

Qu’il reste dans Γombre discrete
Ou les yeux ne penetrent pas,
Dans Γinaccessible retraite
Ou nul ne portera ses pas.

O ravissante Beotie.
Pays de vertus et d’honneur,
Tu ne dus ta suprematie
Qu’a ton courage et ton labeur.

Berceau des gloires les plus pures,
Herakles chez toi vit le jour.
Et Γ ombre de tes sepultures
Couvre Antigone et son amour.

A Mademoiselle * * *
SON

N Ο M

Qui sapit in tacito gaudeat ille sinu.
(TlBULLE.

Toi seule, tu sais que je t’aime

Et t’aimerai jusqu’au trepas ;
Car je ne l’ai dit qu’a toi-meme,
Et mon ombre ne le sait pas.

L1V.

IV.

C.ARMEN XIll)

Et que par dela l’lieure humaine,
Par dela le temps infini,
Dans une sphere plus sereine
Ce nom reste a jamais beni !

\{τ
A Thebe aussi dut la naissance
Dionysos, le dieu dn vin,
Liqueur possedaut la puissance
De rejouir le coeur htimain.

Ton ciel constelle s'illumine
D’astres tels qu’Epaniinondas,
I’indare, Hesiode, Corinne
Et Plutarque et Pelopidas.

Cheron^e a l’illustre tombe
Oil repose ton bataillon,
Et sur cette noble hecatombe
Nuit et jour veille le lion.

Noble pays l’liistoire t’aime
Et tout coeur bat avec ton cceur,
Car autour de ton diademe
Luit l’aureole du malheur.

A Madame Marguerite P.
MARGUERITE
vis

Si

amari ama

(Vikgii.h)

Fleur qui des amoureux presages
Portes en toi le clier secret.
A mon coeur parle sans ambages,
Nous sommes seuls dans la foret.

Oiiand je la vois mon cceur palpite,
Et sans elle tout lie 111'est rien ;
Le nom si beau de Marguerite,
Dont tu t’appelles, est le sien.

J’aime une femme blanche et blonde,
Ses cheveux sont pleins de soleil,
Et je lie vis jamais au monde
Un teint plus clair et plus vermeil.

Mais dis-llioi, Margot m'aime-1 - elle ?
Apprends - le - moi, petite fleur,
Tu la connais; elle est si belle
Et si bien faite pour 111011 cceur.

φίΛτατοι,
δον μέ χαράν μου τήν έμφάνισιν
«Ποικίλης Στοάς», συμπαθούς
καί παλαιός γνωρίμου εις τόν φιλολογι
κόν καί καλλιτεχνικόν μας κόσμον. Δι'
ήιιάς τούς παλαιοτέρους άποτελεΤ ένα
όλόκληρον όρίςοντα, γεμάτον άπό φω
τεινός αναμνήσεις, ωσάν διαρκώς απο
μακρυνόμενα αστέρια. Έφ’ όσον μάς
μένει ακόμη πνευματική δύναμις, έπειτα άπό τήν τόσον εξαντλητικήν βιοπάλην
τοΰ ήμερησίου τύπου, ποϋ κατέπνιίε τόν περιοδικόν, θά προσθέσωμεν ακόμη κάτι
είς τόν πλούσιον αυτόν όρίςοντα τού παρελθόντος τής «Ποικίλης Στοάς»
όχι μόνον άπό εύχαρίστησιν άλλά καί άπό ύποχρέωσιν καί άπό καθήκον πρός
παλαιόν έκλεκτήν φίλην.
Ή «Κουκουβάγια» έγράφη χάριν τής «ΙΙοικίλης Στοάς» Σας· διά νά
ήμαι δέ βέδαιος δτι δέν είναι καί σκηνικώς άνεπαρκής, τήν έδωκα τελευταΐον
διά μίαν έσπέραν πρός παράστασιν είς τό θέατρον «’Ολύμπια» καί έπέτυχεν
άρκετά. Είναι δραματική καί διά σαλόνι.
Μέ συγχαρητήρια καί εύχάς διά τήν νέαν πρόοδον τής «Ποικίλης Στοάς».
Έν Ά&ι'/ναι; τή 8η Μαΐου 1913

Φίλος οας

ΠΟΛΥΒΙΟΣ Τ ΔΗΙΛΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Du
Son
En
Son

ciel son ceil a la nuance,
sourire enivre mes yeux,
elle est 111a settle esperance,
amour peut ln’ouvrir les cieux.

Tout a coup, comme par merveille.
La fleur s'echappa de mes doigts
Et j'entendis a mon Oreille
Murniurer line douce voix :
ΠΟΛ. Τ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ * & &

R E P © N S E :

Tu veux savoir si Margot t'ainie
Pen, beaucoup, passionnement ?
Commence par rainier toi - meme :
Margot t’aimera tout autant.

LEO

A. OLIVIER

4

Μ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ *
ΑΡΑΜΑ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟΝ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΜΑΡΙΑ 30 έτών.
ΦΡΑΓΓΙΣΚΗ 1G έτών.
ΛΑΜΠΡΟΣ 50 έτών.

(Αίθουσα ύποδοχής. Δύο θύραι εκατέρωθεν. Δύο παράθυρα εις
τό βάθος, τό ένα πρός τήν μίαν θύραν, καί τό άλλο πρός τήν άλλην.
—Μέ τό άνοιγμα τής αυλαίας, ή Φραγγίσκη εύρίσκεται εμπρός εις
Χ,Ι. Α-ΣΑρςενη: ήΜίιχ Θ^-^Ραφαηλοβιτς“^Ποικίλη ^τοα,,
16ον
Τνποις Θ. Άττοστολοπούλου,
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τό δεξιόν παράθυρον, μέ τά νώτα έστραμμένα πρός τά όριο ρά πα
ρασκήνια. Φαίνεται πώς κυττάζει προς τόν δρόμον μ’ ένδ ·. φέρον και
μέ λαχτάραν, ωσάν κάποιον νά περιμένη.—Μετά στιγμήν, ένώ αύτή
παρατηρεί, εμφανίζονται εις την αριστερόν θύραν ή Μαρία, και όπίσω
της ό Λάμπρος μέ φορέματα περιπάτου. Μόλις την βλέπουν σταμα
τούν, χωρίς νά κάμουν θόρυβον, καί προσέχουν, ένώ ή Φραγγίσκη
έξακολουθεΐ νά κύπτη εις τό παράθυρον καί νά παρατηρή. — Ό
Λάμπρος καί ή Μαρία κυττάζονται, ωσάν νά θέλουν νά εΐπούν με
ταξύ των «Ή υποψία μας δεν ήτο εσφαλμένη».—Ή Φραγγίσκη, στενοχωρουμένη διότι δεν βλέπει ό,τι περιμένει, έκτελεί ένα βήμα προς
δεξιά, κυττάζει τό ώρολόγι πού είναι έπάνω εις την κονσόλαν, καί δει
κνύει 12 παρά ό, καί έρχεται πάλιν εις τό παράθυρον. — Ή Μαρία,
στενοχωρημένη μέ αυτό ποΰ βλέπει, φεύγει άπό τήν θύραν, οπού έστέκετο, καί άθορύόως πηγαίνει μέχρι τού αριστερού παραθύρου, καί κυττάι,ει πρός δεξιά, όπως καί ή Φραγγίσκη.—Κατόπιν στρέφεται πρός
τον Λάμπρον, ό όποιος παρατηρεί πότε τήν μίαν καί πότε τήν άλλην
έναγωνίως, καί τοϋ κάμνει κίνησιν μέ τό κεφάλι καί μέ τήν έκψρασιν
τής μοοψής. οτι δεν φαίνεται τίποτε εις τόν δρόμον. 'Έπειτα προχω
ρεί σιγά πρός τόν Λάμπρον, άψοΰ ρίψη καί τελευταϊον βλέμμα από
τό παοάθυοον)

ΛΑΜ. (Έχει άφήση τό καπέλλο καί τό μπαστούνι του καί προχωρεί
μέχρι τής Φραγγίσκης μέ τά χέρια εις τής τσέπες τοδ πανταλονιού
του, καί μέ αφέλειαν) Καί σύ έκύτταζες όλο δεξιά; Γιατί;
ΦΡ. Ξευρετε... είμαι συνηθισμένη... Γιατί δεξιά πάντα έρχεται ό
κύριος, δταν γυρίζη άπό τό γραφείο του...
ΛΑΜ. ”Ε λοιπόν;
ΦΡ. Κι’ ένόμιζα πώς θά γυρίζατε μαζύ.
ΑΑΜ. (Καθ’ εαυτόν) Έγλύστρησε.
MAP. ('Ρίπτουσα ένα βλέμμα συνεννοήσεως προς τον Λάμπρον)
’Έστρωσες τραπέζι;
ΦΡ. Μάλιστα, κυρία.
MAP. Νά προσθέσης κι’ ένα σερβίτσιο γιά τ<> θείο. Θά φάη
μαζύ μας.
ΦΡ. Πολύ καλά, κυρία. (Φεύγει δεξιόθεν)
ΛΑΜ. Φέρε μου τή μαστίχα μου, Φραγγίσκη.
ΦΡ. Μάλιστα, κύριε.
('Η Μαρία καί ό Λάμπρος παρατηρούν τήν Φραγγίσκην έως τήν
στιγμήν πού έξέρχεται. Κατόπιν κυττάζει ό ένας τόν άλλον)
ΛΑΜ. Καί όμως ακόμη δέν έχω πεποίθησιν στήν υποψία σου.
Καμμιά φορά ή πολλή αγάπη πρός τόν σύζυγον... ό πολύς έρωτας...
’Έπειτα τήν αγαπάς κι’ αύτήν... (κάθεται)
MAP. (Ένώ βγάζει τό καπέλλο της έμποός εις τόν καθρέπτην καί
τό ρίπτει εις μίαν έδραν πρός δείιά καί εις τό βάθος) ’Ώ, πολύ...
Τήν άνάστησα μέ τά’ίδια μου τά χέρια... Ποτέ δέν θά ξεχασιό εκείνη
τί] συγκινητική ήμέρα, ποΰ πήγα καί τήν έπήραάπό τό Βρεφοκομεΐον.
Μοΰ παρέταξαν μπροστά μου καμμιά εικοσαριά κοριτσάκια, τό ένα
πειό ωραίο καί πειό συμπαθητικό άπό το άλλο... Έπέρασα μπρο
στά άπ’ αυτί] τή γραμμή. Τό ένα μέ. κάτι συμπαθητικά ματάκια, μ’
έκύτταζε σαν νά καταλάβαινε πώς κάποια ευδαιμονία θά τό περίμενε...
Τό άλλο ιιοΰ άπλωνε τά παχουλά του χεράκια, μέ μιά βουλίτσα χαριτω
μένη στον αγκώνα... ποΰ σούρχότανε νά τ’ άρπάξης εκείνα τά. χεράκια
καί νά τά φιλής... νά τά φιλής... σαν νά ήθελες νά πάρης άπό πάνω
τους κάποια ευτυχία, ποΰ μόνον ή μητέρες τήν ξεύρουν...
ΑΑΜ. Καϋμένη Μαρία ! Τί. αγαθή ποΰ είσαι !
MAP. (ΚαΘημένη άντικρύ καί κοντά εις τόν Λάμπρον) ’Όχι... δέν
είμαι αγαθέ] μονάχα !... αισθάνομαι πώς διψάει πάντα ή ψυχή μου άπό
όλων τών ειδών τής αγάπες... Καί θά τό πιστέψετε, θείε; Ούτε στον
άνδοα μου, ούτε σ’ αύτήν ακόμη, εύρηκα τήν αγάπη ποΰ θά ήθελεν ή
ψυχή μου γιά νά εϊπή μιά στιγμή πώς έχόρτασε... Μόνο εσείς, μολον
ότι δέν είσθε συγγενής δικός μου.. μόνο εσείς, θεϊέ μου, μοΰ ικανο
ποιήσατε ένα μέρος άπ’ αύτή τήν παράξενη δίψα...
ΛΑΜ. ”Α, παιδί μου! σ’ αγαπώ γιατί τό αξίζεις.
MAP. ”Ε ! Πόσοι τό αξίζουν ν’ αγαπιόνται καί όμως δέν τή βρί
σκουν τήν αγάπη ποΰ δίνουν' έχουν τήν αύταπάρνησι τών λουλουδιών,
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ΜΑΡΙΑ. ( Ιδιαιτέρως πρός τόν Λάμπρον) Δεν φαί
νεται κανείς' μολαταύτα, θείε, είμαι βεβαία πώς αυτόν
περιμένει
ΛΑΜΠΡΟΣ. Πρόσεξε, παιδί μου, στής υποψίες σου(σιγά πρός αύτήν) αν δέν ήναι βάσιμες, μπορούν νά σέ
κάμουν δυστυχή χωρίς λόγον.
MAP. (Μέ χαμόγελού μελαγχολικέν) Τό μάτι εκείνης
ποΰ αγαπά δέν γελειέται ποτέ. Σταθήτε. (Προχωρεί σιγά
πρός τήν Φραγγίσκην, καί όταν ψθάνη όπίσω της, άκουμοα
τό χέρι έπάνω εις τόν ωμόν της. Ή Φραγγίσκη έςαψνίυεται καί στρέφεται. Βλέπει τήν Μαρίαν καί τόν Λάμ
προν μ’ έκψρασιν συγχισμένην. Ό Λάμπρος όμως βγά
ζει τό καπέλλο του αυτήν τήν στιγμήν, προσποιούμενος
αδιαφορίαν, ή δέ Μαρία, λαμόάνει εις τήν μορφήν της άφελή έκψρασιν,
ένώ τό βλέμμα της προσπαθεί νά εΐσδύση μέχρι τής ψυχής τής υπη
ρέτριας)
ΦΡΑΓΓΙΣΚΗ. ”Α!... σείς είσθε, κυρία:... έφοβήθηκα... δέν
σάς ακόυσα...
MAP. Θά ήσουν πολύ άφηρημένη (ραίνεται...
ΦΡ. (Μέ συγχυσιν) Ναί... όχι... είχα τό νοΰ μου νά ΐδώ πότε θάρθήτε, για νά εϊπώ στη μαγείρισσα νά ρίξη τή σοΰπα.
MAP. Καί πώς δέν μάς είδες; Εγώ κ.Γ ό κύριος Λάμπρος έπεράσαμε άπιι τό δρόμο.
ΦΡ. Ξεύρετε... σείς θά ήλθατε αριστερά... άπό τόν κμτω δρόμο...

ΙΙοτκίλη
ποΰ δέν έχουν άλλον προορισμό, παρά νά σκορπίζουν ευωδιά, καί νά
μή συνάζουν τίποτε...
ΛΑΜ. Καί ξεχνάς πώς δ ήλιος τ’ ανταμείβει κι’ αυτά μέ τά φί
λη ματά του ;
MAP. (Μέ όρμήν) Ναί, θεϊέ μου ! μά δ ήλιος είναι γιά όλους... δ
ήλιος φιλεϊ καί τ’ αγκάθια ακόμη... άλλοίμονό μου, αν κι’ δ ανεψιός
σας κάνει γιά τδ λουλούδι τής ψυχής μου την ίδια δουλειά, ποϋ κάνει
κι’ δ ήλιος από κεϊ πάνω !
ΛΑΜ. (Μέ στενοχώριαν, ωσάν νά Θέλη νά στρέψη τήν ομιλίαν άλ
λου) Ναί... δίκηο έχεις, παιδί μου... δέν σοΰ λέγω... ’Αλήθεια, δέν
μοΰ έτελείωσες τήν ιστορία τού Βρεφοκομείου.
MAP. ('Ωσάν νά Θέλη καί αύτή νά μή προχωρήοη εϊς τήν τελευταίαν ορμητικήν ομιλίαν της, λαμβάνει ύψος άψελές και έέακολουθεϊ)
’Ά, ναί... τί σάς έλεγα, θείε;
ΛΑΜ. Γιά τά κοριτσάκια, μέ τά χεράκια τά παχουλά.
MAP. Ναί, ναί... Έπροχώρησα λοιπόν στή γραμμή εκείνη, μέ
τά πλάσματα τά άφησμένα στην τύχη τους από μιά μάννα κι’ από ένα
πατέρα—μάννα πέτρα καί πατέρα σίδερο, ποϋ συναντήθηκαν μέ μιά
δρμή έ’λξεως, γιά νά έγκαταλείψουν υστέρα μέσα στή ζωή μιά ωραία
μικρή σπίθα... καί ή σπίθα αυτή νά γίνη φωτιά υστέρα καί... ποιος
ξέρει τί νά κάψη μέσα στον κόσμο !...
ΛΑΜ. Μά πάλι τά ίδια ;
MAP. (Μέ προσποιημένην έγκαρτέρησιν καί ψαιδρότητα βεβιασμέ
νη'/) ’Οχι, θεϊέ μου, όχι... ησυχάζω, έννοια σας... Επροχώρησα λοι
πόν στή γραμμή εκείνη, χωρίς νά ξεύρω ποιό άπ’ όλα τά δυστυχισμένα
πλάσματα νά διαλέξω... "Ολα ήσαν συμπαθητικά... Σέ μιά στιγμή,
ποΰ είχα φθάση στή μέση τής γραμμής, τά μάτια μου έκαρφώθηκαν
σ’ ένα ζευγάρι μάτια, ποΰ μ’ έκύτταζαν τόσο παράξενα, ώστε αίσθάνθηκα πο>ς δέν μπορούσα νά ξεκολλήσω τό βλέμμα μου από πάνω
τους... σ’ ένα τόσο δά μικρό κεφαλάκι, ήσαν μάτια μιας σωστής
γυναίκας... 'Ο Διευθυντής παρετήρησε τήν έκπληξί μου κ’ έχαμογέλασε. «Γιατί γελάτε;» τού λέγω. «Δέν έχετε άδικο πού σταθήκατ’
εδώ, μοΰ άπαντά. 'II μικρή αύτή είναι τόεξυπνότερο κορίτσι πού έχουμε
στο κατάστημα». Αύτή ή σύστασις ήρκεσε νά ρίψω μιά απλή ματιά
στο υπόλοιπον τής γραμμής καί νά στρέψω πάλιν τήν προσοχή μοτ1
προς τό ελκυστικό εκείνο μικρό. Τό πήρα από τό χέρι καί τό έφερα
κοντά μου. Έχύθηκε μέ μιά χαρά κι’ αγκάλιασε τά γόνατά μου, σαν
νά ήξευρε τί καλό τό περίμενε. — Πώς σέ λένε, μικρή μου; (Μέ φω
νήν ψιλήν, μιμούμενη ένα μικρέ παιδί) Φ λ αγγίσκη—Θέλεις νά έ'λθης μαζύ μου ; — Σ έλω .·—Μά δέν θά σ’ άφήσουμ’ εμείς, τής ειπεν
δ Διευθυντής. Τί κλάμα καί τί κακό ήταν εκείνο ; Δέν εννοούσε νά ξεκολλήση άπό πάνω μου.—Σέλω νά πάω μέ τήν καλή κυρία! σέλω
νά πάω μέ τήν καλή κυρία!... Έσήκωσε τό κατάστημα άπό τής
φωνές, ως πού να τήν πείσουμε, πώς δ Διευθυντής είχε άστειευθή, καί
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δέν ησύχασε, παρά μόνον όταν βρεθήκαμε στο αμάξι μαζύ καί έφθάσαμε στο σπήτι.—Δέν μού λέτε τώρα, θείε, πιστεύετε στά πεπρω
μένα σείς ;
ΛΑΜ. ’Ά, εγώ είμαι φοβερά μοιρολάτρης, σάν ’Ανατολίτης. Είμαι
βέβαιος πώς αν ήναι γραμμένο νά πέση μιά κεραμίδα στο κεφάλι μου,
δέν υπάρχει ανάγκη νά περάσω άπό κάτω από τό μοιράϊον σπήτι' νά,
κΓ εδώ πού κάθουμαι. ακόμη, αύτή θά μπή μοναχή της μέσα άπό τό
παράθυρο καί θάρθή νά μοΰ τό σπαση.
MAP. Μού φαίνεται πώς δέν έχετε άδικο, θείε. Γιατί δέν εξηγείται
διαφορετικά πώς εγώ, ενώ είχα τόσα παιδια μπροστά μου, εσταματησα
έξαφνα σ’ αύτή, έκυτταχθήκαμε στά μάτια, κΓ έμπλέχθηκαν τά βλέμ
ματά μας σάν αγκίστρια, έμπλέχθηκαν μέ τέτοιον τρόπο, πού—δ Θεός
νά φυλάξη — γιά νά ξεμπλεχθοΰν καμμιά μέρα, φοβούμαι μήπως κο
πούν μαζύ καί τίποτε κομμάτια άπό τής σάρκες μας.
ΛΑΜ. (Μέ ύψος αποτροπής) ’Ά, ά, ά, ά!... Μαρία! μήν είσαι
δά καί τόσο υπερβολική .. φθάνεις ως τά άκρα, παιδί μου.
MAP. (Έντόνως) Θεϊέ μου, φοβούμαι !
ΑΑΜ. Μά δέν μού λές: παρετήρησες καμμιά μεταβολή στον ’.τλέκο;
MAP. Δηλαδή στή συμπεριφορά του απέναντι μου;
ΑΑΜ. Ναί.
MAP. Μάλιστα, παρετήρησα.
ΛΑΜ. Σού φέρεται απότομα ;
MAP. Καθόλου' έξ εναντίας' μού φέρεται τώρα παρά πολί' τρυφερά.
ΑΑΜ. Έ, μά λοιπόν;
MAP. (Μέ πονηρόν χαμόγελον) Χά ! Αύτό είναι ποϋ μοΰ δίδει περισσότερες υποψίες.
ΑΑΜ. Καί πάλι είσαι ύπερβολικ '!·
MAP. Γιατί, θείε;
ΛΑΜ. Γιατί άν σού έφέρετο άπότομα, πάλιν τήν ίδια υποψία θά
είχες' «τάχειφτιάση μέ τήν υπηρέτρια
καί δέν μ’ αγαπάει πειά εμένα».
MAP. Νά σάς εΐπώ ; καί τά δύο
γίνονται. Αύτό πού λέτε σεις είναι
καί τό φυσικόν.
ΛΑΜ. "Ωστε αύτό ποΰ λές εσύ...
MAP. "Α, αύτό πού λέγω εγώ
είναι μέθοδος' είχα μίαν φίλην ποΰ
έτρώγετο διαρκώς μέ τον άνδρα της.
Τήν ξεύρετε καί σεις, άλλά δέν σας
τήν λέγω. Ήταν μιά φοβερή γκρι
νιάρα.
ΑΑΜ. ’Έ ! λοιπόν;
MAP. Άπό τήν ημέραν ποΰ

Ποικίλη

βρήκε εραστήν, δέν αντιμίλησε ποτέ στον άνδρα της. Είχαν γίνη ευτυ
χείς και οί δυο.
Λ AM. Κι’αυτό λογικόν είναι. 'Ακούσε, Μαρία. Τώρα ποΰ μοΰ έλε
γες σύ γιά τό Βρεφοκομείου, εγώ έσυλλογιζόμουν κάτι άλλο, πρός ησυ
χίαν σου.
MAP Τί, θεϊέ μου ;
ΛΑΜ. Μοΰ φαίνεται πώς είδες μιά μέρα εκείνον τόν ανεψιόν μου
ποΰ ήλθεν άπό τήν ’Αμερικήν;
MAP. Ναί, τόν είδα.
ΑΑΜ. Πρόκειται νά πάη στην πατρίδα του ν’ άνοιξη ένα εμπο
ρικό' έφερε μερικά παραδάκια.
MAP. (Μέ κάποιαν χαράν) Καταλαβαίνω τί θέλετε νά ειπήτε. Μά
θά τή θελήση ;
ΛΑΜ. Γιατί όχι ; Αυτή δέν τήν έχεις σαν υπηρέτρια...
MAP. Καθόλου' αφού τής έμαθα καί Γαλλικά.
ΑΑΜ. ’Ά, ωραία! Λοιπόν θά πείσω τόν ανεψιόν μου νά τήν
πάρη. Γιά χάρι σου θά κόψω κάτι άπό τήν περιουσίαν μου ποΰ θά
κληρονομήσετε σείς, και θά τό δώσω σ’ αυτή γιά προίκα' έτσι κ’ έτσι
κι’ αυτό τό μικρόν ποσόν, γιά τήν άνεσίν σας θά ήναι.
MAP. (Άρπά^συσα μέ ορμήν τά χέρια τοΰ Λάμπρου) ’Ώ, θεϊέ
μου! δέν θέλομεν τίποτε!... δόστε τα δλα στόν ανεψιόν σας' άρκεϊ νά
τήν πάρη... νά τήν πάρη καί νά φύγη άπό δώ... Φοβάμαι, πώς νά
σάς εΐπώ.... φοβάμαι... καί δέν μπορώ και νά τήν διώξω' ποΰ νά
πάη ;
ΛΑΜ. Ησύχασε' θά τόν κάμω τό άνεψιό μου νά τήν έρωτευθή
καί νιί τή ζητήση μόνος του. Ολοι αυτοί ποΰ γυρίζουν άπό την ’Α
μερική, έρχονται μέ δολλά.ρια καί μέ τή μονομανία τής πανδρειάς. Θά
τοΰ τή φορτιόσω έπί τέλους, κι’ άς κάμη καλά. Αυτός ξεύρει καί κάτι
κουτσοαγγλικά, αυτή ξεύρει κουτσογαλλικά... έννοια σου, κούτσα-κούτσα
θά τήν περάσουν τή ζωή στό χωριό άριστοκρατικιότατα. ’Άφησε σ’
εμένα τήνύπόθεσι. Μά ποΰ είν’ εκείνη ή μαστίχα μου ;
MAP. ’Ά, ναί' βλέπετε; δέν έχει τό νοΰ στό κεφάλι της πειά'
σέ κάποιο παράθυρο θά βρίσκεται. (Κτυπά τέ κουοοΰνι)
ΦΡ. ( Εσωθεν) Αμέσως.
MAP. Τήν έχει πιάση μιά περίεργη άηηρημάρα, καί μιά μονομα
νία γιά τόν καθρέφτη. Όλο καί χτενίζεται.
ΛΑΜ. (Σηκώνεταιι Κάμε μου μιά χάρι. Πήγαινε μέσα... δέν θέλω
νιί ήσ’ εδώ τώρα ποΰ θάρθή.
MAP. Προσέξατε, θεϊέ μου, νιί μή καταλάβη πώς τήν υποπτεύο
μαι, γιατί μοΰ φαίνεται πώς μεγαλείτερη προσβολή γιά μένα δέν θά
ΰπάρχη.
ΛΑΜ. Έννοια σου, έννοια σου. Πήγαινε γιατί έρχεται.
MAP. (Προχωρεί βιαστικά προς τήν δεξιάν θύραν καί στρέφεται
άπ έκεϊ) Θείε Λάμπρο ! προσέξατε νιί μή.·. Είναι πολύ έξυπνη !

Στοά

§(♦·

247

ΛΑΜ. Πήγαινε ! Ξεύρω εγώ.
(Ή Μαρία φεύγει—Ό Λάμπρος έκτελεϊ μερικούς βηματισμούς
σκεπτικός. — Ή Φραγγίσκη εισέρχεται μέ δίσκον είς τά χέρια καί μ’
ένα ποτηράκι μαστίχα καί νερό, τά όποια άφίνει εις τό τραπέζι)
ΦΡ. Τή μαστίχα σας, κύριε.
ΛΑΜ. (Πλησιάζει μέ πλατύ και άφελές μειδίαμα) Τή μαστίχα μου,
ναί... θυμήθηκες δμως νά μοΰ βάλης καί σερβίτσιο στό τραπέζι μου;
ΦΡ. (Χαριέντως) Καί μπορούσα νιί σάς ξεχάσω, κύριε ;
ΛΑΜ. Έ ! γιατί όχι ; "Οταν γερνάη κανέναςτόνξεχνούν όλοι, Φραγ
γίσκη... καί προπάντων τά ωραία κορίτσια.
ΦΡ. (Έντροπαλά, άλλά μέ προκλητικότητα, περιστρέφουσατό άκρον
τής ποδιάς της), Μά εγώ δέν είμαι ωραία... (Προσηλώνει είς τά μά
τια του ένα βλέμμα πλάγιον άλλά γεμάτον άπό φιλαρέσκειαν)
ΛΑΜ. (Καθ’ έαυ τόν, μέ κάποιαν έλαφράν ταραχήν καί καταφεύ
γω? εις τήν μαστίχαν του, ώστε νά τής στρέψη ολίγον τά νώτα, διά
ν’ άποψύγη τό βλέμμα της) Πήγαινε στό διάβολο, παληοκόριτσο, μέ
τά μάτι ποΰ έχεις !...
ΦΡ. (’Εξακολουθούσα ως ανωτέρω) Θέλει τίποτε άλλο ό κύριος :
ΑΑΜ. (Πίνει ολίγον, κατόπιν κρατών τό ποτήρι του τήν πλησιάζει)
Ξεύρεις, Φραγγίσκη, ότι σ’ αυτά τά τρία τελευταία χρόνια, ποΰ έπήρε
ό ανεψιός μου τήν κυρία σου, έμεγάλωσες πολύ γρήγωρα.
ΦΡ. (Σιγά, σιγά μεταοάλλουσα τήν αίδημοσύνην είς θαροαλεότητα)
’Αλήθεια, κύριε !
ΛΑΜ. Ναί.
ΦΡ. Ή μακαρίτισσα ή γιαγιά, ή μαμά τής κυρίας, έλεγε κάποτε,
όταν μ’ έπαιρνε στά γόνατά της κ’ έπαιζε μαζύ μου, τον καιρό ποΰ
ήμουν μικρούλα, πώς «οί μικροί μεγαλώνουν, κ’ οί μεγάλοι μικραί
νουν». (Γελά μέ τρόπον ώστε νά δείίη άπό φιλαρέσκειαν τά δόντια της)
ΛΑΜ. Φαίνεται πώς δέν είχε κι’ άδικο ή μακαρίτισσα' νά, σ’
εσένα κοντά λόγου χάριν μπορεί νά μικρύνη κι’ ό πειό γέρος.
ΦΡ. (Μέ βεοιασμένην αίδημοσύνην, ποΰ μοιάζει μέ ποοκλησιν)
Μά τ’ είν’ αυτά ποΰ μοΰ λέτε, κύριε ;
ΛΑΜ. (Καθ’ εαυτόν) Ξεσκολισμένη είναι' δέν τής ξεφεύγει τίποτε.
(ΙΙοός τήν Φραγγίσκην πλησιάζων) Βλέπεις λοιπόν πώς ή καϋμένη
ή γιαγιά είχε δίκηο ; Νά, έμίκρυνα κΓ εγώ γιά μιά στιγμή καί κάνω
αστεία τιόρα μαζύ σου.
ΦΡ. (Γελά μέ νάζια, παρατηρεί τόν Λάμπρον μέ χαμηλωμένου
τό κεφάλι καί μέ πλάγια βλέμματα)
ΛΑΜ. (Στοεφόιιενος γρήγωρα. καί καθ’ εαυτόν) Αυτή μέ τό
μάτι της μπορεί νά καταφέρη κΓ εμένα, όχι τόν άνεψιό μου ποΰ είναι
είκοσι πέντε έτών. (Πίνει τό υπόλοιπον τής μαστίχας καί άφίνει τό
ποτήοι είς τόν δίσκον κατόπιν στρέφεται καί τήν πλησιάζει πάλιν) Πό
σων χρόνων είσαι, Φραγγίσκη ;
ΦΡ. Αεκαέξη λέει ή κυρία.
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ΛΑΜ. Δεκαέξι] ; ’Ώ !...
ΦΡ. Γιατί ρωτάτε, κχ'ριε;
ΛΑΜ. Γιατί έχω μιά πρότασιν νά σοΰ κάμω.
ΦΡ. ("Ωσάν νά μαντεΰη, χάνει οαθμηδόντήν φαιδρότητά της) ΙΙρότασι;... Τί πρότασι;
ΛΑΜ. Τώρα θ’ άκούσης, μά ν’ άκούσης μέ προσοχή όμως’ είχα
μικρύνη γιά μιά στιγμή μαζύ σου, μά τώρα ξανάρθα στά χρόνια μου
πάλι και θά σοΰ μιλήσω σαν γέρος.
ΦΡ. Μά σείς δέν είσθε δά και τόσο γέρος...
ΛΑΜ. (Μέ αναστεναγμόν) Έ, τί είμαι καί τί δέν είμαι ή καρ
διά μου τύ ξεύρει, Φραγγίσκη. Πάει εγώ, έξώφλησα, άς κυττάξουμε
γιά σένα τώρα.
ΦΡ. Γιά μένα ;
ΛΑΜ. Ναί, βέβαια.... γιά σένα. Είσαι ένα πολύ συμπαθητικό κο
ρίτσι ...
ΦΡ. ΤΙ καλωσυνη σας, κύριε.
ΛΑΜ. Καί σοΰ πρέπει νά γίνης ευτυχής.
ΦΡ. ’Ώ, κύριε!... έγώ... χωρίς γονείς...
ΛΑΜ. ’Όχι δά, μή τό λές αυτό... ή κυρία Μαρία σ’ αγαπάει σαν
μητέρα σου...
ΦΡ. ”Α, μάλιστα...
ΑΑΜ. 'Ο ανεψιός μου σέ συμπαθεί πολύ....
(Ή Φραγγίσκη ένώ έπαρατηροϋσε πρός τό έδαφος,
τώρα σηκώνει τό βλέμμα της καί τό προσηλώνει εις τά
μάτια τού Λάμπρου μ’ ένδιαφέρον. Ό Λάμπρος μέ
περισσοτέραν προσοχήν εις τήν φυσιογνωμίαν της :)
Μοΰ τό είπε τόσες φορές... γιατί άπό μένα δέν έχει
κανένα κρυφό δ κύριος Άλέκος... (Παρατηρεί γύρωθεν
καί μέ τόνον προφυλακτικόν) Ποΰ είναι ή κυρία ;
ΦΡ. Δέν ξεύρω... θά πήγε στήν κάμερά της.
ΛΑΜ. (Πλησιάζων καί μέ τρόπον έμπιστευτικώτερον
καί χαμηλωτέραν φωνήν) ’Ά, καλά... Λοιπόν τί έλέγαμε ; 'Ημείς οι γέροι ξεχνούμε άπό τή μιά στιγμή στήν
άλλη... Τί έλέγαμε ;
ΦΡ. (Μ’ένδιαφ έρον) Έλέγατε γιά τόν κύριο Άλέκο.
ΛΑΜ. Ά, ναί'.. ναί!... Λοιπόν δ κύριος Άλέκος
σέ συμπαθεί πολύ... παρά πολύ...
ΦΡ. ’Αλήθεια, κύριε;... σάς τό είπε;
ΑΑΜ. Πολλές φορές... σχεδόν όταν συναντώμεθα,
είναι κάμποσος καιρός τώρα, ποΰ μιλοΰμε όλο γιά
σένα...
ΦΡ. (Ωσάν νά μή καλοπιστεύη) Γιά μένα;
ΛΑΜ. Ναί- γιά τό μέλλον σου, γιάτήν ευτυχία σου...
Άνελάβαμε λοιπόν νά σ’ άποκαταστήσουμε.

J

ζή-

ΦΡ. (Μ’ έκπληζιν ποΰ δέν διαφέρει άπό στενοχώριαν) Νά μ’ άποκαταστήσετε;... Μά έγώ, κύριε, είμαι μικρή ακόμη... δέν βλέπετε;
ΛΑΜ.’Όχι, δέν βλέπω τίποτε, καί νά μέ συγχωρής’ έγώ ϊσια-ΐσια
βλέπω πώς είσαι τόσο ανεπτυγμένη, ιοστε θά ή μπορούσες νά είχες πανδρευθή καί προ δύο ετών. ’Έπειτα είναι καί μιά ευκαιρία, ποΰ δέν
πρέπει νά τή χάσης, γιατί μπορεί καί νά μή τήν ξαναβρής. Δέν έχεις
τήν περιέργεια νά μάθης ;
ΦΡ. (Μέ αδιαφορίαν) ’Όχι.
ΛΑΜ. Περίεργη μοΰ φαίνεσαι! Κι’ αν σοΰ τό επέβαλε δ κύριος
νά πανδρευθής.
ΦΡ. Ό κύριος; (Τόν παρατηρεί μέ ύφος δυσπιστίας)
ΛΑΜ. 'Ο κύριος, βέβαια· δέν σοΰ είπα ότι έσκεφθήκαμε γιά τήν
άποκατάστασί σου ;
ΦΡ. ('Ωσάν συγχισμένη) Παράξενο μοΰ φαίνεται.
ΛΑΜ. Γιατί;
ΦΡ. Γιατί δ κύριος...
ΛΑΜ. (Περιέργως καί κύπτων πρός αύτήν) ”Ε ; γιατί δ κύριος;...
τελείωσε λοιπόν, παιδί μου !
ΦΡ. (Στρεφογυρίζουσα τήν ποδιάν της μέ στενοχώριαν) Γιατί δ
κύριος... δέν μοΰ είπε εμένα τέτοιο λόγο.
ΛΑΜ. (Καθ’ εαυτόν) Χμ ! χμ!... (ΙΙρος τήν Φραγγίσκην) Μά
τί κουβέντες έχεις έσύ μέ τόν κύριο, γιά νά σοΰ εΐπή καί τέτοια πράγ
ματα; Έχεις τίποτε κουβέντες ιδιαίτερες ;
ΦΡ. (Πειραγμένη καί μέ ύφος συγχισμένον) Έγώ ιδιαίτερες κου
βέντες ;... ά μπά !...
ΛΑΜ. (Καθ’έαυτόν απομακρυνόμενος) Έπροχώρησα πολύ. (Στρε
φόμενος) Καλά τελοσπάντων θά τά ξαναειποΰμε, Φραγγίσκη. Φέρε μου
ακόμη ένα ποτήρι νερό.
ΦΡ. (Δεικνύουσα τό άθικτον ποτήρι) Μά... εσείς δέν έπιατε αυτό
ποΰ σάς έφερα.
ΛΑΜ. ”Α ναί, είδες : Μιά μαστίχα ακόμη ήθελα νά εϊπώ.
ΦΡ. Μάλιστα, κτ'ριε. (Λαμβάνει τόν δίσκον καί προχωρεί μέχρι τής
άοιστεοάς θύοας, ένώ ό Λάμποος τήν άκολουθεΐ διά τοϋ βλέμματος·
μόλις φθάνει εις τήν θύραν, στρέφεται οια να τον παρατήρηση και αυτή'
βλέπουσα όμως ότι τήν κυττάζει, εξέρχεται γρηγορώτερα.-—- Ο Λάμ
ποος προχωρεί μέχρι τής δεΐιας θύρας καί ετοιμάζεται νά καλέση τήν
Μαρίαν, άλλ’ έκείνη τόν προλαμβάνει καί εέέρχεται)
MAP. Τά ακόυσα όλα, θείε. Δέν υπάρχει πειά καμμιά αμφιβολία
στήν ψυχή μου, ότι πρόκειται περί ενός κρυφού ειδυλλίου, εις τό οποίον
έγώ παίζω τό αστείον πρόσωπον.
ΛΑΜ. ’Ώ, όχι δά... Δέν υπάρχει τίποτε άλλοπρός τό παρόν, παρά
μόνον υποψία. ’Άφησε, θά προλάβωμεν.
MAP. Έγώ νομίζω πώς είναι πλέον αργά. Δέν μοΰκάμνετε, θείε,
μιά χάρι;
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ΛΑΜ. 'Ό,τι θέλεις, παιδί μου.
MAP. Τής είπατε, νομίζω, νά σάς φέρη μιά μαστίχα ακόμη ;
ΛΑΜ. Ναί... δέν ξεύρω γιατί... τής τύ είπα όμως.
MAP. Περάστε στο γραφείο τοΰ Άλέκου, καί κάμετε πώς θέλετε
νά γράψετε μιά επιστολή.
ΛΑΜ. Τί θέλεις νάκάμης;
MAP. Δέν μπορώ πειά νά ζήσω μ’ αυτήν τήν αμφιβολίαν.
ΛΑΜ. Μά τί θέλεις νά κάμης;
MAP. 'Ό,τι μοΰ επιβάλλει ή συνείδησίς μου καί τύ καθήκον μου.
Αύτό δά έλειπε τώρα νά καταντήσω κι’ ό περίγελως τής Φραγγίσκης.
Σάς παρακαλώ, θείε, περάστε μιά στιγμή στήν κάμερα.
ΛΑΜ. (Μέ δισταγμόν) Μά, παιδί μου...
MAP. Σάς παρακαλώ .. κάμετε γρήγωρα, γιατί έρχεται.
ΛΑΜ. (Προχωρών ποός τήν δεξιάν δύραν) Πρόσεξε- θά ήτο γε
λοίου νά νομίση πώς τή ζηλει'εις.
MAP. Μά μοΰ φαίνεται πειό γελοΐον ακόμη νά νομίζη πώς μ’
άπατά... Περάστε σάς παρακαλώ.. . έρχεται.
- ’ «X Γ ~ Λ I
(Συνοδεύει τον Λάμπρον μέχρι τής δεξιάς jjpac
δύρας καί τον ώΟεΐ
& - τήν στιγμήν ποΰ ;λαφρά διά νά εΐσέλδη Κατόπιν στρέφεται άκριβώς
εΐ
έρχεται άοιστερόδεν ή Φραγγίσκη μέ i·· δίσκον,
—
τον
φέρσυοα νέον π
τηράκι μέ μαστίχαν και νερό)
ΦΡ. (Βλέπουσα τήν Μαρίαν άντί τοΰ Λάμπρου, έξαφνίζεται ολίγον
και παρατηρεί γύρωδεν) Ό κύριος:
MAP. (Καδημένη εις ενα κάθισμα καί μέ προσποιημένην αδιαφο
ρίαν) "Αφησε τό δίσκο στύ τραπέζιST Ο ft *
* ΠΟΙΚΙΛΗ
ό θείος έπήγε νά γράψη ένα γράμμα
στο γραφείο τοΰ κυρίου Άλέκου.
(Ή Φραγγίσκη έκτελεΐ τήν παραγγ ελιάν καί ετοιμάζεται νά φόγη.Ή Μαοία τήν προλαμβάνει και μέ άφελή περγειαν) Φραγγίσκη !
ΦΡ. 'Ορίστε, κυρία.
MAP. Νομίζω πώς είχες κάποια ο
μιλία μέ τό θείο προτήτεοα.
ΦΡ. Μάλιστα, κυρία.
ΜΑΡ.Π'ί σοΰ έλεγε ;
ΦΡ. (Μέ οεόιασμένην φαιδρότητα)
Κάτι παράξενα πράγματα, κυρία.
MAP. Μπά ! Δηλαδή τί παράξενα
πράγματα;
ΦΡ. Νά, μοΰ ’λεγε.... μά πώς νά
ϊς τό ειπώ;... ντρέπομαι...
MAP. Έγό> πρέπει νά ξεύρω κάθε
τι ποΰ σέ αφορά. Άν δέν τά ξεύριο
εγώ, τότε ποιος θά τό ξεύρη ;
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ΦΡ. Βέβαια, κυρία, πρέπει νά σάς τό εΐπώ.

MAP. "Ε, λοιπόν;
ΦΡ. Νά, μοΰ ’λεγε... πώς θέλει νά μέ πανδρέψη...
MAP. (Μέ περιέργειαν) Μπά ;
ΦΡ. Ναί' καί μάλιστα μοΰ είπε πώς τό ξεύρετε καί σείς.
MAP. Ναί, κάτι μοΰ είχε είπή μιά μέρα γιά ένα ανεψιόν του ποϋ
ήλθεν άπό τήν ’Αμερική... ’Εκείνον τον ψηλόν ποΰ ήλθε μιά μέρα νά
μάς γνωρίση.
ΦΡ. ΟΰΙ... τον θυμάμαι' εκείνον μέ τάψηλάτά πόδια, ποΰ είναι
σάν λελέκι;
MAP. ’Έ, όχι δά... δέν είναι κι’άσχημος νέος' έχει καί χρήματα
δικά του" έπειτα δ θείος είπε πώς άν τον πάρης αυτόν, θά σοΰ δώση δ
ίδιος καί προίκα.
ΦΡ. Μά, κυρία... εγώ δέν θέλω νά πανδρευθώ... θέλω νά μείνω
πάντα μαζύ σας.
MAP. Τό ξεύρω- τό κάμνεις από ευγνωμοσύνην, ποΰ δέν θέλεις
νά φύγης άπό κοντά μας, μά δέν μπορείς πάλι νά καταντήσης καί γε
ροντοκόρη .
ΦΡ. Οΰ, ως ποΰ νά γίνω γεροντοκόρη έχω καιρό.
MAP. Ναί, μά δέν έχω καιρό έγιό, ξεύρεις, καί μιά ποΰ βρέθηκε
ένας τόσο καλός νέος νά σέ ζητήση...
ΦΡ. Νά μέ ζητήση ;
MAP. Γιά νά τό λέγη δ θείος, θά είπή πώς κάτι ξεύρει.
ΦΡ. (Έτοίιιη νά κλαύση) Μά εγώ, κυρία, δέν θέλω... δέν θέλω...
MAP. Δέν θέλεις; Τί;
ΦΡ. Δέν θέλω νά φύγω άπό δώ... δέν θέλω νά πάρω κανένα.
(Φέρει τά χέρια εις τά μάτια της)
MAP. (Εγείρεται καί έρχεται πλησίον της- κατεβάζει τά χέρια άπό
τό πρόσωπον τής Φραγγίσκης καί τής λέγει έντόνως κρατούσα τό ένα
χέρι της ) Κύτταξέ μ’ εδώ καλά !
(Ή Φραγγίσκη τήν παρατηρεί μέ κάποιαν άτολμίαν. — Ή Μαρία
έντονώτερον :)
ΚΓ αν τό θέλω εγώ; (Τής σφίγγει τό χέρι- ή Φραγγίσκη θέλει νά τό
άποσύρη, άλλ’ αύτή τό κρατεί σφικτά) Καί άν σοΰ τό διατάξω έγιό :...
ΦΡ. (Κλαυδμηρώς καί προσπαδοΰσα πάντοτε ν’ άποσπάση τά χέρι
της) Θέλετε νά μέ διώξετε;.... Τί σάς έκαμα έγιό ;.... ’Έκαμα τί
ποτε κακό . Είπα τίποτε ποΰ σάς έπείραξε ;
MAP. ’Όχι, δέν είν’ αυτός δ λόγος. Θέλω ν’ άποκατασταθής καί
νά γίνης ευτυχής.
ΦΡ. Μά έγώ είμαι ευτυχής έδώ... μαζύ σας... γιατί θέλετε νά μέ
διώξετε ;
MAP. (ΙΙετα τό χέρι της καί μέ άγανάκτησιν): Γιατί έγώ δέν είμαι
καθόλου ευτυχής μαζύ σοΐ'!
(Ή Φραγγίσκη στρέφεται καί παρατηρεί τήν Μαρίαν μέ βλέμμα.
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έκπληκτον—Ταύτοχρόνως έμφανίζεται εις τήν δεξιάν Θύραν ό Λάμ
προς κρατών χαρτί έπιστολής)
ΛΑΜ. (Ωσάν νά μή άντελήφθη τίποτε, και προσπαθών διά τοϋ
φαιδρού ύφους νά διακόψη τήν όρμητικότητα τής σκηνής) ’Ά ! Μά τοϋ
έγραψα ένα γράμμα, ποΰ θά ξεκαρδισθής άπύ τά γελοία, Μαρία. ’Έλα
νά σοΰ τό διαβάσω. (Προχωρεί μέχρις αυτής καί τήν παίρνει άπό τό
χέρι) ’Έλα ! έλα ! θά γελάσης πολύ !
(Ή Μαρία άφίνεται νά όδηγηΘή μέχρι τής δεξιάς Θύρας, άπ’ έκεΤ
δέ στρέφεται, ένώ ό Λάμπρος, είσελθών πρώτος τήν σύρει πρός τά
έντός)
MAP. (’Εντόνως πρός τήν Φραγγίσκην, ή όποια τήν παρατηρεί μέ
διαρκή έκπληξιν) Νά φροντίσης νά έξοικειωθής μ’ αύτήν τήν ιδέαν,
γιατί αύτο θά γίνη πολύ γρήγωρα! (Εισέρχεται)
ΦΡ. (Βλέπουσα ότι είναι μόνη, συμπλέκει τά δάκτυλά της καί λέγει
μέ άπελπισίαν) Δυστυχία μου!... θά τώχη καταλάβΐ)!... πώ, πώ!...
('Ετοιμάζεται νά φέρη τά χέρια της εις τά μάτια της καινά κλάψη.’Αλλ’
αίφνης ένΘυμεΐται πάλιν τό παράθυρον καί τόν δρόμον μ’ έκφρασιν
ένθαρρύνσεως, σπεύδει πρός τά έκεί, κύπτει καί παρατηρεί πρός τόν
δρόμον. Φαίνεται
ότι κάποιον βλέπει
♦ ΤΛ ΕΤΘΤΜΛ ♦
νά έρχεται δεξιόθεν· σηκώνεται καί
χαμογελά, άλλά
ταύτοχρόνως κινεί
τά χέρια της μέ ζω
ηρότητα, ωσάν νά
Θέληνάεϊπή: «Πώ,
πώ ! ποΰ νά σάς
τάλέγωτί έτρεξε!»
’Αμέσως δέ σπεύ
δει πρός τήν άριστεράν θύραν καί
εξέρχεται,
τρέ
χουσα.— Πριν ό
μως έξέλθη έντελώς, εισέρχεται
δεξιόθεν ή Μαρία
άκολο υ θ ο υ μ έ ν η
άπό τόν Λάμπρον,
καί σπεύδει εις τό
παράθυρον. Κυττάζει δεέιά, άμέσως δέ στρέφεται
πρός τ' άριστεοά,
(*Εργνν Δ. Βεντούρη)
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ότε φαίνεται ότι εκείνος διά τόν οποίον παρατηρεί, έχει προχωρήση
εις τόν δρόμον. Τότε στρέφεται πρός τόν Λάμπρον, ό οποίος έχει
ήδη πλησιάση)
MAP. 'Ορίστε! σ’ αυτόν έκαμε τά νοήματα... ’Έρχεται...
ΛΑΜ. Είδες καλά;... Γιατί αυτό έπί τέλους καταντά σοβαρόν καί
θά έπέμβω καί έγώ.
MAP. ”Αν είδα καλά μοΰ λέτε;... αφού έρχεται... νά! τώρα ανε
βαίνει τή σκάλα... δέν άκοϋτε;
ΛΑΜ. (Μέ άγανάκτησιν) ’Ά ! Μ’ αυτό είναι σκάνδαλον !... άφησε
σ’ έμένα τήν ύπόθεσιν αύτήν. Θά τά διορθώσω έγω.
MAP. Τί θά διορθώσετε ;
ΛΑΜ. Νά, θά τά διορθώσω τελοσπάντων... θά γυρίσω τήν καρ
διά του πρός έσένα πάλι...
MAP. Καί νομίζετε δτι μπορώ έγώ νά δεχθώ πλέον μιά καρδιά,
λερωιιένη άπό τόν έρωτα μιάς δούλας; Σάς παρακαλώ, θείε, ώς έδώ !
'Η έπέμβασίς σας είναι βέβαια αγαθή, άλλά δέν θά μ’ εύεργετήση καθό
λου. ’Αφήστε νά έξηγηθώ έγώ μαζύ του καί θά τελειώση αύτή ή κωμω
δία, ποΰ μοΰ φέρει αηδίαν. Μά έπί τέλους τί είδους άντίληψιν τής
ζωής έχει αύτός ό άνθρωπος ; Τήν έννοέϊ τήν γυναίκα γυμνήν άπό
ψυχή κΓ άπό πνεύμα, μιά μάζα άπό σάρκες μοναχά, αρκεί νά έχουν
τήν φρεσκάδα κάποιας νεότητος;... Μά έπί τέλους κ’ έγώ νέα εί
μαι!... τήν ψυχή μοτ1 τήν έπλάτυνα, τήν έπλάτυνα, ιοστε καί τό μικρό
μου τό νύχι άν έγγίση άκόμη, κΓ άπ’ αύτό θά περάση καί θά χυθή
ολόκληρη έπάνω του.
ΑΑΜ. Ναί, άλήθεια, καϋμένο παιδί’ τόν αγαπάς.
MAP. Δηλαδή τόν αγαπούσα’ τώρα δέν τόν αγαπώ καθόλου.
Τώρα καί μέσα στά κατάβαθα τοϋ στήθους μου νά ψάξη, δέν θά τήν
εύρη πουθενά ! Ή ψυχή είναι ένα πράγμα, ποΰ μπορεί νά τό βρίσκη
ένας ποΰ νά ήναι στήν άλλη άκρη τού κόσμου, κΓ ένας άλλος, ποΰ νά
ήναι μέσα σ’ αύτή τήν αγκαλιά μας, νά μή μπορή νά τό βρή ποτέ.
(’Ακούονται άπ’ έξω φαιδρά γελοία τής Φραγγίσκης. Ή Μαρία ανα
κόπτει τήν ορμήν τής ομιλίας της και ακούει. ’Επίσης καί ό Λάμπρος)
’Ά !... ακούσατε ; ή μικρή αύτή γελάει... Θέλετε νά σάς εϊπώ καί
γιατί γελάει;
ΛΑΜ. (Μέ κίνησιν αηδίας) Τί νά μοΰ είπής ;
MAP. (Μέ όρμήν άρπάζουσα τό χέρι τοϋ Λάμπρου) Γελάει, γιατί
τού είπε πώς θέλουμε νά τήν πανδρεύσουμε, κΓ έκεϊνος θά τής ύποσχέθηκε πώς ό γάμος δέν θά γίνη. ( Αφίνει το χέρι τοϋ Λάμπρου, και
φέρει τά χέρια της εις τό πρόσωπσν, μέ διάθεσιν νά κλαύση. Κατόπιν
κατεβάζει τά χέρια της μέ πείσμα) Μά όχι!... όχι! δέν θά κλάψω
καθόλου ! Μία λέξι μόνον θά τού εϊπώ καί θά φύγω !
(Διευθύνεται μέ όρμήν εις τήν άριστεράν Θύραν άλλ’ ό Λάμπρος,
προλαμβάνει καί τής φράσσει τήν έεοδον)
ΛΑΜ. Μαρία!... παιδί μου!... τί θέλεις νά κάμης!:
Τύποις Θ. Άποστολοπούλου.

MAP. (’Οπισθοχωρούσα) Σας ευχαριστώ, θειε, ποΰ μ’ έσώσατε
από μιαν αηδίαν. Θά μοΰ κάμετε μιά χάρι;
ΛΑΜ. Λέγε, δ,τι θέλεις.
MAP. Νά μέ συνοδεύσετε ώς τό σπήτί σας.
ΛΑΜ. Στό σπήτί μου;
MAP. Δυστυχώς δέν έχω κανένα πειά άπό τοί'ς συγγενείς μου, γιά
νά καταφύγιο σ’ αυτόν, ώς ποΰ νά κανονίσω τήν θέσιν μου.
ΛΑΜ. Μαρία !
MAP. Μή μοΰ πήτε οΰτε λέξι'.
ΛΑΜ. Μιι φθάνεις ώς τά άκρα... Έπί τέλους μόνον υποψίας
έχεις... Δέν τόν είδες νά τήν έχη καί στήν αγκαλιά του.
MAP. ”Α, μ’ αυτό θέλω ν’ άποφυγω- γιατί άν τόν έβλεπα νά τήν
έχη καί στήν αγκαλιά του, μποροΰσα καί νά τόν συγχωρήσω άπό αί
σθημα οίκτοι1, δπως θά συγχωρούσε κανείς ένα κτήνος!
(Σπεύδει είς το κάθισμα οπού έχει ρίψει τό καπέλλο της, τό φορεΐ
μέ σπασμωοικάς κινήσεις τής χειρός έμπρός είς τόν καθρέπτην)
ΑΑΜ. Μά έπί τέλους ποΰ τ’ άφίνεις αυτό τό σπήτι ;
MAP. (’Αποτελείώνουσα τήν τοποθέτησιν τού καπέλλου της) Σπήτι;
Γιά ποιο σπήτι μιλεϊτε ; Αυτό εδώ είναι πειά ένα ερείπιο τής ευτυχίας
μου, κι’ εγώ είμαι άνθρωπος’ δέν είμαι κουκουβάγια σάν εκείνη, γιά
νά βριο τήν ευτυχία μου καί μέσα στά χαλάσματα.
(Τού δίδει τό καπέλλο καί τό μπαστούνι του)
ΛΑΜ. (Με συγκίνησιν) Παιδί μου...
(Κατά τήν αυτήν στιγμήν εισέρχεται ή Φραγγ. χαρωπή καί γελαστή)
ΦΡ. Ό κύριος έκάθησε στό τραπέζι καί σάς περιμένει... (Μέ χα
σάν) ’Ά, ξεύρετε; είπε ό κύριος πώς είμαι μικρή άκόμη καί δέν πρέ
πει νιί πανδρευθώ.
MAP. (Μέ κορυφωμένην άγανάκτησιν) Μικρή έσΰ ; Έσυ είσαι ένας
γίγαντας, άφοΰ είχες τή δΰναμι νά γκρεμίσης μιά ευτυχία!... ’Έ ! Νά
ή στιγμή ποΰ ξεμπλέκονται τά βλέμματά μας πειά, ποΰ είχαν μπλεχθή
άπό τότε ποΰ πρωτοειδωθήκαμε στό Βρεφοκομείο...
(Ή Φραγγίσκη χάνει τήν φαιδρότητά της καί παρατηρεί σάν φο
βισμένη.— Ή Μαρία παίρνει τόν βραχίονα τού Λάμπρου καί προχω
ρεί πρός τήν δείιάν Θύραν... Άπ’ εκεί στρέφεται καί τής λέγει :)
Δυστυχισμένη σπίθα! Ποΰ κτυπηθήκατε μιά νύχτα κρυφά κάποιος πα
τέρας· σίδερο μέ κάποια μάννα-πέτρα, γιά νά σ’ άφήσουνε στον κόσμο
καί νά κάψης τό ίδιο σου τό σπήτι !...—-Πάμε θείε !
(Φεύγει δείιόθεν παοασύρουσα καί τόν Λάμπρον. Ή Φραγγίσκη
στέκεται μέ τό στόμα ανοικτό καί μέ τά μάτια χαυνωμένα, καί παρατη
ρεί ακίνητη τους φεύγοντας. Βραχεία είκών)
Α Ϋ ΛΛ IΑ

yZ/ΤΗΣ

ποίησης τ’ ανθισμένο άνεμοσκάλι

μετωρισμένον κάποιο δειλινό

καλοκαιριού ή αύγήν, αν μέ λινό
πουκαμισάκι κορασιά σ’ έκάλει
*

στοΰ ξωτικού χοροΰ της τά ένθεα κάλλη

γύρω στον κληματόδετο ληνό

αφήνοντας στό μαύρο Σειληνό

μέ γέλοια τόν καρπό, πού στή μασκάλη

Πλάι στρογγυλαίνει, τήν ψηλή παράτα
τής ζήσης σου χαρά και στήν παράτα
τής τρέλλας πρώτος πήδα- τόν άφρό

*
καί τό βιδάνι τών αισθήσεων πίνε,
πού νέα θά σοΰ φοραίνει, εύθυμε σπίνε,
φτερά στ’ άνέβασμά σου τ’ αλαφρό.

(‘Ιούλιος 1913)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΒΑΡΝΑΛΗΣ
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’Αξιότιμοι

Κύριοι,

*ΪΜ.Κ μεγίλην μου λύπην ήναγκάσϋην νά αργήσω εις τήν έκπλήρωσιν
τής ύποσχέσεώς μου, νά γράψω κάτι τι διά τήν ώραίαν ’ΚπιΟεώρησίν
σας, είμαι όμως τόσον πολύ άπησχολημένος μέ τήν όργάνωσιν τού
Εργαστηρίου τής Φυσικής, ώστε ελπίζω Οτι Οά συγχωρήσητε τήν
ακούσιαν μου αύτήν βραδύτητα.
Εξέλεξα τό θέμα τών’Ατόμων καί ΊΙ λ ε κ τ ρονιών, πράγματα ισ<υς
γνωστά εις πολλούς, δυστυχώς όμως οχι καί τόσον διαδεδομένα, ο σ ο /
Οά έπρεπεν εις τον αιώνα τών Φυσικών Έ: ιστημών και την πατρίδα τόιν
πρώτων φυσικών Φι) οσόφων.
Οά είμαι ευτυχής, άν τό μιαρόν μου
άρΟρον κίνηση εις εύρυτερον κύκλον τό εν
διαφέρον πρός τήν Επιστήμην τής Φύσεο/ς

'ΛΟήναι 27 Λύγυύιτου 1912

ΚαίΙηγηο'ις τυύ Έί)ν. ΓΙανεπιοιημίου

ΛΤΟΜΛ —ΠΛΕΚΤΡΟΝΙΛ
'ιδιαιτέραν γο~
ητείαν έπί τοϋ άν Ο: ? Jl.
θρωπίυου πνεύματος
έξασκεί παν ό.τι απομακρύνε
ται άπο τα? συνήθεις συνθήκιις τής ζωής ε'ίτε τοπικώς είτε
χρονικεός. Ιδιάζουσαν αίγλην
προσλαμβάνει γεγονυς, το ο
ποίον συνέβη ε'ς πολύ άπομακρυσμενην εποχήν ή ε'ς πολύ
μακρυιών μέρος, διότι es? τό
εκ του γεγυνοτος ενδιαφέρον
προστίθεται καί ό όγκος τής
μεγάλης αποστασεως .Εις τούτο
ακριβώς θα ενρωμεν την εξήγησιν τοϋ μεγάλου ενδιαφέροντος, το οποίον
και εις ενρυτερον κύκλον απαντιομεν όσον αφορά τά αστρονομικά καί
γεωλογικά φαινόμενα.
νίΆΐ^ΝΕΚΛΟΕΝ

Τά χρονικά 'διαστήματα, τά οποία εις την ιστορίαν τών γεωλογικών
περιόδων άπαντώμεν, διαστήματα ανυπολόγιστα σχεδόν έν συγκρίσει προς
τήν βραχείαν διάρκειαν τής ανθρώπινης ζωής, αί αποστάσεις τών ουρα
νίων σωμάτων άπ’ άλλήλων καί άφ ημών, τάς όποιας τό φώς μέ τήν
ταχύτητα τών 300,ΟΟΟ χιλιομέτρων κατί δευτερόλεπτου έτη ολόκληρα
καί αιώνας χρειάζεται διά νά διανύση, καταπλήσσουν το πνεύμα τού αν
θρώπου, καί ό ίλιγγος αυτός προ τού άπειρου είναι διά τόν σκεπτόμενον
άνθρωπον εν άπό τά οιραιότερα αισθήματα.
"Αν όμως τό άπείρως μέγα γοητεύει, δέν είναι όλιγαιτερον ενδιαφέρον
τό άπείρως μικρόν, καί περί αυτού άκριβαις σκοπεύω νά ομιλήσω εΐ?
τούς άυαγνώστα? τής *
3ϊοΐΗΐμης £1οας
*
■
Άφ’ ότου, μετά τήν ανακάλυψαν τού μικροσκοπίου, έγινε δυνατή ή
παρατήρησις αντικειμένων τόσον μικριον, ώστε νά διαφεύγουν την άοπλον
όρασιν, μέγα καί διαρκόίς αύξάνον έξηγέρθη τό ενδιαφέρον τών άνθρο')πων διά τόν νέον κόσμον, ό οποίος τώρα απεκαλύπτετο, και προ τής
τελειοποιήσεως τών μικροσκοπίων ΰπεχιόρουν διαρκώς τα όρια τών ορα
τών αντικειμένων. Λεν πρόκειται όμως εδώ περί αυτών. Γά μικρότατα
σωμάτια, τά όποια μόνον μέ τάς ίσχυροτάτας μεγεθύνσεις τών 3.000
διαμέτρων καί άνω κατορθώνομεν νιί ίδωμεν, είναι κολοσσοί συ-/κρίνο
μενα μέ αυτά, περί τών όποιων θά ομιλήσω.
Πολλοί έκ τών άναγνωστών θιί ένόησαν ίσως ότι πρόκειται περί των μο
ρίων καί τών ατόμων, άπό τά όποια όλατά αισθητά σώματα συνίστανται.
Άπό τών χρόνων το>ν Ελλήνων φιλοσόφων ακόμη ΰπήρχεν ή ίδια
ότι τά φυσικά σώματα συνίστανται άπό ελάχιστα μέρη, τά όποια δεν
είναι δυνατοί’ νιί διαιρεθούν εις μικρότερα, καί τά οποία δια τούτο ωνομάσθησαν αζομα. Έν τούτοις ή θεωρία αύτη δέν έλαβε σοβαράν μορ
φήν παρά εις τούς νεωτέρους χρόνους, ότε όχι μόνον άπεδείχθη ή πραγ
ματική ύπαρξις τών ατόμων, αλλά προσδιωρίσθη τό βάρος, ο όγκος και
αί λοιπαί ιδιότητες αυτών, ούτως ώστε τά άτομα δέν είναι πλέον τιί
φανταστικά φιλοσοφήματα τών Ελλήνων άλλά πράγματα έντελώς συγ
κεκριμένα καί ωρισμενα.
Καί κατά πρώτον μεν εΰρέθη ότι υπάρχουν πολλά εί’δη ατόμων,
έκαστον είδος μέ εντελώς ώρισμένας καί σταθερής ιδιότητας, καί έως
τιάρα είναι γνωστά 80 περίπου εί’δη. Τά άτομα ένοϋνται μεταξύ των
δύο τρία μέχρι πολλοιν εκατοντάδων καί αποτελούν ομάδας, τάς όποιας
όνομάζομεν μόρια, άπό αυτά δέ τά μόρια συνίστανται όλα τά σώματα.
"Αν τώρα τά μόρια ενός σώματος αποτελούνται άπό ενός είδους
άτομα, τό σώμα λέγεται άΐΰμοϋν ή σζοίχόϊον, <π. χ. σίδηρος, χρυ
σός, χαλκός, άνθραξ, μόλυβδος, υδράργυρος, θειον, τιί αέρια οξυγόνου,
υδρογόνου κλπ.ί "Αν δέ τά μόρια αποτελούνται άπό άτομα διάφορων ει
δών, τό σώμα ονομάζεται σύνθετον, όπως είναι π. χ. τό ύδωρ τού οποίου
Τύποις Θ. ’Αποστολοπούλον
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τά μόρια αποτελούνται άπό 2 άτομα υδρογόνου καί 1 άτομον οξυγόνου,
τό οινόπνευμα, τοΰ όποιου τά μόρια αποτελούνται από 2 άτομα άνθρα
κας, 6 άτομα υδρογόνου καί 1 άτομον οξυγόνου.
Τό ελαφρότερου όλων των ατόμων ε'ιναι το άτομον τοΰ {’δραγόνου
όλα δέ τά άλλα είναι πολύ ή ολίγον βαρύτερα αυτού. Π. χ. τό άτομον
τού οξυγόνου είναι 16 φοράς βαρύτερο-) τοΰ ατόμου τοΰ υδρογόνου, τό
άτομον τοΰ σιδήρου 56 φοράς, τό άτομον τοΰ υδραργύρου 200 φοράς
καί ούτω καθ έξης. Δέν μάς αρκεί όμως αύτό αλλά πρέπει νά είξεύρωμεν και πόσον βάρος έχει έι> άτομον υδρογόνου καί τότε πλέον θά ε<ξεύρωμεν και τό βάρος των άλλων ατόμων.
Εννοείται ότι εν άτομον μόνον του ούτε είδε κάνεις ούτε θά ίδή ποτέ,
πολύ δέ όλιγώτερον θά κατορθώση νά τό ζύγιση. Η επιμονή όμως τοΰ
άνθρωπον κατορθώνει πράγματα, τά όποια έκ πρώτης όφεως φαίνονται
αδύνατα. Διά πλαγίων δρόμων κατωρθώθη εκείνο, τό όποιον απ' ευθείας
ήτο αδύνατον νά γίνρ. Το πώς κατωρθιόθη αυτό, -χρειάζονται τόσα άλλα
πράγματα διά νά τό έννοήσι/ κανείς, ιοστε ούτε θά επιχειρήσω νά τό
εξηγήσω, αυτά όμως τά όποια τώρα θά ε'ιπώι είναι πράγματα, τά όποια
έπανείλημμένως μέ διαφόρους μεθόδους εμετρήθησαν και όσον καί άν
ήσαν διάφοροι αί μέθοδοι, τα αποτελέσματα ήσαν πάντοτε τιί ίδια. Εύρέθη λοιπόν ότι εις έυ κυβικόν εκατοστόν υδρογόνου υπάρχουν . . . δέν
είναι καί τόσον εύκολου νά είπή κανείς τόν αριθμόν. Πρέπει νά γράφωμεν τό 28 καί οπίσω του 18 μηδενικά, καί αυτός ό αριθμός εκφράζει
πόσα μόρια υδρογόνου υπάρχουν εις έν κυβικόν εκατοστόν, δηλ. εις όγκου
όσος περίπου μιας δακτυλήθρας. Άν λοιπού όνομάσωμευ τό 1 εκατομμύ
ριου εκατομμυρίων δισεκατομμυρίου, καί τό 1 εκατομμύριου δισεκατομ
μυρίων τρισεκατομμυρίου, θά έχωμευ μέσα εις μίαν δακτυλήθραν 28
τρισεκατομμύρια μόρια, κάθε δέ μόριοί’ άποτελεΐται άπό 2 αΐομα.
Περί τοΰ μεγέθους τοΰ αριθμού τούτου ήμποροΰμεν υά σχηματίσο)μεν ιδέαν ώς έξης. ''Αν έχωμεν μίαν μηχανήν, ή όποια εις κάθε δευτε
ρόλεπτου δίδει ένα κτύπον, διά νά κτυπήση 28 τρισεκατομμύρια κτύ
πους θά χρειασθή περίπου 9.000 ,ΟΟΟ .000.000 έτη, δηλ. 9000 εκα
τομμύρια χιλιετηρίδων.
Μή νομίσετε δέ ότι τα μόρια καί τά άτομα είναι στενοχωρημένα. Άπ
εναντίας είναι σχετικούς εύρυχωρότατα, διότι είναι τόσον μικρά, ώστε απέ
χουν πάρα πολϋ μεταξύ των, έν σχέσει εννοείται προς τάς διαστάσεις των.

Άν π. χ. φαντασθώμευ ότι ό όγκος τής μιας δακτυλήθρας υδρογόνου
αυξάνει έως οτου γίυρ ίσος μέ τόν όγκον ολοκλήρου τής γής, αυξάνει δέ
συγχρόνως καί ό όγκος των μορίων διατηρουμένων των άυαλο'μών ενώ
ό αριθμός των μένει άμετάβλητος, τότε ό μέυ όγκος έκάστου μορίου δέν
θά είναι μεγαλήτερος ατό σκάγι μέτριου μεγέθους, θά απέχουν δέ τά
μόρια μεταξύ των περίπου 4 μέτρα.

Στοά

@
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Τώρα είναι εύκολου νά εύρωμεν πόσον ζυγίζει έυ άτομον υδρογόνου.
Γνωρίζομεν ότι έν κυβ. εκατοστόν υδρογόνου υπό κανονικάς συυθήκας
ζυγίζει περίπου 0,00009 (9 έκατοντάκις χιλιοστά) τοΰ γραμμαρίου.
Επομένως εϋρίσκομευ οτι τό βάρος ενός άτόμου υδρογόνου είναι
---------------- i----------------- τοΰ γραμμαρίου, ήτοι διά νά έχωμεν βάρος 1
γραμμαρίου χρειαζόμεθα 600, ΟΟΟ, ΟΟΟ, ΟΟΟ, ΟΟΟ, ΟΟΟ, ΟΟΟ, ΟΟΟ
(600,ΟΟΟ τρισεκατομμύρια) καί διά νά έχωμευ 1 δράμι (3,2 γραμ.)
χρειαζόμεθα περίπου 2 εκατομμύρια τρισεκατομμυρίων ήτοι 2 τετρά
κις εκατομμύρια ατόμων.
'Εμπρός εις αυτούς τούς αριθμούς ιλιγγια ό νους τοΰ ανθρώπου
όχι όλιγώτερον παρ όσον προ τών αριθμών τής αστρονομίας, άν μάλι
στα- συλλογισθί) ότι τά μόρια δεν μένουν ήσυχα άλλα κινούνται με τα
χύτητα περίπου 2000 μέτρων κατά δευτερόλεπτου, ιιλλα αργότερα, ιιλλα
ταχύτερα, και ότι κάθε μόριου συγκρούεται με τα άλλα και αλλαζει
διεύθυυσιυ κατά μέσον όρον 1000 εκατομμύρια φοριις κατα δεύτερολεπτόν.(*)
"Οσον δέ ή θερμοκρασία αυξάνει, τόσου ο χορος αυτός γίνεται τρελλύτερος.
Καί αυτά μέυ συμβαίυουυ εις σώματα τά όποια είναι καθώς το υδρο
γόνου, δηλ. αέρια. Εις τά στερεά καί τιί ΰγριί τά μόρια είναι πολύ
πλησιέστερα καί δέν άφίνουν τόσον τόπον μεταξύ των, επομένως εχομευ εκεί πολύ περισσότερα μόρια εις του Ιδιον χώρου παριι εις τα αέρια,
ό δέ χορός τόν όποιου έγυωρίσαμευ εις τιί ιιερια δεν παύει και εδώ ποτέ,
μόνου είναι ολίγου διάφορος.
Εφθάσαμεν λοιπόν εις τμήματα ύλης τόσον μικρά, ώστε ημποροΰμεν μέυ νά γράφωμευ τό βάρος καί τ:ις διαστάσεις των και του αριθμού
ό όποιος περιέχεται εις ώρισμένον βάρος οίουδήποτε σώματος, ιιλλιι και
ή ισχυρότερα φαντασία δέν δύυαται ν.ί άυαπαραστήσι) αυτα.
Καί εντούτοις ή επιστήμη κατώρθωσε νά προχωρήσι) ακόμη περισσό
τερόν .’ Αφού έδειξε τήν ύπαρξιυ τών ατόμων, δέυ ήρκέσθη εις αυτό μονού,
άλλ’ ήθελησε νά είσδύσΐ] εις τάς λεπτομέρειας τής κατασκευής αυτών.
Φυσικά όταν κατά πρώτου οί Χημικοί καί οι Φυσικοί έγυωρισαυ τα
άτομα, ένόμισαυ ότι έφθασαυ πλέον εις τα απλά συστατικά ιιπο τα
όποια συνίσταται ο κοσμος, και δι αυτό ακριβώς ωυομασαυ ιΐΐΟήΙΙΙ ταΰτιι
τιί κατά τήν γνώμην των αδιαίρετα πλεου μέρη.
Δέυ ήργησαυ όμως νιί εννοήσουν, ότι καί τιί άτομα δεν είναι απλα,
αλλά τουναντίον έχουν σύστασιν πάρα πολύ πολύπλοκου και διαιρούνται
καί αυτά εις άλλα άπλούστερα μέρη.
"Οτι ή σύστασις τών ατόμων δέυ είναι απλή, καθίσταται αμέσως
ι*) Οί άριίήιοί αυτοί είναι κατά προσέγγιαιν καί ίοχνυνν όιύ τό ι·δριηώ>’ω· «ς ahοο· /ικΐς άτμοογαίραζ καί συνήθη θιρμοκρααίιιν.
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Στοά

Ποικίλη

■πιθανόν από την έξέτασιν τον φωτός, τό οποίον εκπέμπουν τά διάφορα
σώματα όταν τά εξατμίσωμεν εντός θέρμης άχρόου φλογός. 'Άν εξετά
σω μεν δηλ. το φως τούτο θά Ίδωμεν ότι άποτελείται άπό πολλά χρώ
ματα. 2έν θά επιχειρήσω βέβαια- νά σκοτίσω τους άναγνώστας μου μέ
τάς θεωρίας τής αναλύσεως τοΰ φωτός, άλλά θά προσπαθήσω να κάμω
τό πράγμα καταληπτοί' μέ μίαν παραβολήν, τήν οποίαν θά λάβω άπό
τήν άκουστικήν, διότι τά φαινόμενα τοΰ ήχου παρουσιάζουν πολλας
αναλογίας μέ τά φωτεινά φαινόμενα.
Ά? ΰποθέσωμεν ότι έχομεν ενώπιον μας εν κιβώτιου κλειστόν, το
οποίον δέν έχομεν τήν δύναμιν νά άυοίξωμεν. Η φυσική μας όμως
περιέργεια μάς κινεί νά μάθωμεν και χωρίς νά τό άυοίξωμεν όσα περισ
σότερα ήμποροΰμεν περί τοΰ περιεχομένου του. Κατ άρχάς φυσικά θά
δοκιμάσωμεν άν ήυαι βαρύ ή έλαφρόν. Άφ ου κατ αυτόν τόν τρόπον
γυωρίσωμεν τό βάρος του θά τό κτυπήσωμεν άπό έξω διά νά γνωρίσωμεν άπό τόν ήχον τήν φύσιν τοΰ περιεχομένου. '\4υ τώρα ακούσω μεν
νά έξέρχωνται από το κιβώτιον διάφοροι μουσικοί ήχοι τους όποιους
μάλιστα ήμποροΰμεν καί νά προσδιορίσωμεν π. χ. ώς λά, σόλ, σί κ.τ.λ.
φυσικόν καί άβίαστον συμπέρασμα παρουσιάζεται, οτι μέσα el? τό κιβώ
τιον υπάρχουν χορδα'ι ή άλλα άυάλογα πράγματα, άπό τα οποία προέρ
χονται οί διάφοροι ήχοι. Πάντως όμως τό περιεχόμενον τοΰ κιβωτίου
έχει πολύπλοκου κατασκευήν.
Κατά τόν ίδιου άκριβώς τρυπον έξετάζομεν τά άτομα, τά οποία δι
ημάς είναι κλειστά κιβώτια. Τό βάρος των ειδομεν οτι τό γνωρίζομευ.
ζίι ι νά γνωρίσωμεν καί τήν εσωτερικήν κατασκευήν των κάμνομεν κάτιτι
ανάλογον προς τό κτύπημα τοΰ κιβωτίου, τά θετομεν δηλ. είζτήν θερμήν
φλόγα και τά αναγκάζομεν νιί έκπεμφουν όχι ήχον άλλά φως, ή δέ ποι
κιλία τοΰ εκπεμπομένου φωτός μάς άυαγκάζει νά πιιραδεχθώμεν. ότι ή
κατασκευή τοΰ άτομου δέν ε"ναι καθόλου απλή, όπως κατ άρχάς ύπεθέσαμεν, αλΑ,α τουναντίον πάρα πολύ πολύπλοκος.
"Οσον όμως δύσκολοι· είναι νά γυωρίσωμεν άπό τόν ήχον μόνον τήν
κατασκευήν και τας λεπτομέρειας τοΰ περιεχομένου τον κιβωτίου, άλλο
τοσον δύσκολου, άν όχι πολύ δυσκολώτερον είναι, νά γυωρίσωμεν άπό
μσνον το φως την εσωτερικήν κατασκευήν των ατόμων.
Χαρακτηριστικόν όμως των μεθόδων τών Φυσικώιν Επιστημών είναι
ότι τα διάφορα προβλήματα ποτέ δέν προσπαθούν νά τα λύσουν κατά ένα
μ ·νοι· τρίιπον. άλλά δοκιμάζουν διάφορους τροπους καί τί άποτελέσματα
αυτών συνδυαζόμενα εξελέγχουν καί συμπληρούν άλληλα.

Και ei; αυτήν την περιστασιν τό πρόβλημα διεφωτίσθη πολύ άπό
την μελετην μερικίον ηλεκτρικών φαινομένων, καθώς καί άπό τάς ερεύ
να ς επι τού ράδιου και των προς αυτό συγγενιου σωμάτων.
Το αποτέλεσμα τοιν ερευνώιι· τούτων είναι ότι έγνωρίσαμει· σωμάτια

πολύ ελαφρότερα, 2,000 φοράς περίπου, τοΰ άτόμου τοΰ υδρογόνου,
ηλεκτρισμένα καί κινούμενα μέ ταχύτητας φθανούσας σχεδόν τά 300.
ΟΟΟ χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτου. Τά σωμάτια αυτά τά ονομάζομεν
ΣΗ^εκΙρόνία καί είναι τά μικρότερα μέχρι τοΰδε γνωστά υλικά σώ
ματα, άπό τά όποια κατά μέγα μέρος τουλάχιστον συνίστανται τά δίτομα

τών διαφόρων χημικών στοιχείων.
"Οσον άφορα τόν τρόπον τής συστάσεως τών άτόμων ή πιθανοτέρα

ύπόθεσις είναι ή εξής.
Τά άτομα άποτελοΰνται άπό ένα κεντρικόν πυρήνα, θετικώς ηλε
κτρισμένου, πέριξ τοΰ όποιου κινούνται εις κλειστός τροχιάς πλήθος,
εκατοντάδες Ίσως ολόκληροι ήλεκτρουίων, απαράλλακτα, όπως οί πλανήται κινούνται πέριξ τοΰ ήλιου, μέ ταχύτητας όμως πολύ μεγαλητέρας,
διότι ενώ τής γής π. χ. ή ταχύτης κατά τήν περί τόν ήλιον κίνησιν
είναι περίπου 30 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτου, τά ύΤΓ^ε'αζρόνΐη πρέ
πει νά κινούνται μέ ταχύτητας πολύ μεγαλητέρας πλησιαζούσας πολλάκις τάς 300,000 χιλιόμετρα κατά δευτερόλεπτου. Τούτο δέ συμπεραίυομεν έκ τοΰ οτι άν τύχη ποτέ έν τοιοΰτον ’SffyeRtpoVlOV νά παρεκκ'/.ίυη
άπό τήν τροχιάν του καί νά άποσπασθή άπό τό άτομου, όπως ιδίως συμ
βαίνει el; το Ρόδιον καί τά όμοιά του σώματα, παρατηροΰμευ ότι με
τοιαύτας ταχύτητας κινείται, καί παράγονται τότε διάφορα φαινόμενα
τα οποία τόσον ενδιαφέροντα καθιστούν τά σώματα ταΰτα.
Ευνοείται δέ οτι άφ οΰ τα ’SffyeKlpoVld κινούνται μέ αυτήν τήν
καταπληκτικήν ταχύτητα el? τόσου μικράς τροχιάς κάμνουν πολλάς εκα
τοντάδας δισεκατομμυρίων περιφορών el? κάθε δευτερόλεπτου.
Αϋται είναι περίπου αί σημεριναί μας γνώσεις περί τής φύσεως των
άτόμων. 'Άν δέ άναλογισθή κανείς ότι τά άτομα μέ όλην αυτήν τήν
πολύπλοκου κατασκευήν των έχουν τα? διαστάσεις τάς οποίας ανωτέρω
έγνωρίσαμεν, διαστάσεις τών όποιων τήν μικρότητα καί ο πλέον ευφάν
ταστος νούς άδυνατεΐ υα συλλάβη, θά συμφωυήση οτι δίκαιος ήτο ο
ισχυρισμός μου οτι το άπείρως μικρόν δέν είναι ολιγώτερου αξιοθαύμα

στου τού άπείρως μεγάλου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

ηλ®α πρωϊ και s’ειαa

*
>

$ ΙΛΕΣ ποτέ μέσ
*
στην αυγή μια ολόχρυση αχτίδα
μόλις τά μάτια σου άνοιξες, ακόμα μέσ
*
στην κλίνη,
νά σοΰ ξυπνήση στην καρδιά και πάλι την ελπίδα,
μέ τό γλυκό τό χάδι της παρηγοριά νά δίνη ;
Έγώ είμ
*
ή αχτίδα'
ηλίλα πρωί καί σ* είδα.

,1

'Ακόυσες κάποτε γλυκά πουλάκι νά σοΰ φάλλη
καί νά σοΰ φερνή συντροφιά στης μοναξιάς την ώρα ;
Νά σοΰ &υμίξη της ζωής τά περασμένα κάλλη
και νά σε φερνή έϊαφρά σ * ωραία όνείρτσν χώρα ;
'Εγώ είμαι τό πουλάκι
ποΰ λέω τραγουδάκι.

Νά ξαποοτάσης ετυχε σ* ερημωμένο βράχο
* εμπρός σου νάρχοϊνται νά σποΰν τά κΰματ
κι
*
άφρισμίνα;
* ό μπάτης, ποΰ είχες σύντροφο στην ερημιά μονάχο,
Κι
δέν σοΰ έκρι η ομίλησε κι
* αυτός γιά περασμένα;
Μέ τή φωνή τοΰ μπάτη
έγώ σοΰ είπα κάτι.
Πήγες ποτέ μέσ
*
οτόν καιρό τοΰ παγερού χειμώνα
έξω μακρυά στην έξοχή, έξω μακρι ά στη φυσι;
Καί στή σκιά ποΰ έκοβες κρυμμένη άνεμώνα
αίοΟάνΜηκτς στό χέρι σου γλυκεία δροσιά ν* ί’.φηση ;
Έγώ είμ.
*
ή ανεμίδια
μέ τή γλυκεία σταγόνα.
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΦΟΤΝΤΟΓΚΛΗ

ςςΕ====.=.·=·1.^=^..=π=’====>=··^>

‘II απέναντι Οαυμασία αληθώς είκών, έργον τοΰ περίφημου Γάλλου ζωγράφου
Μπνρναί, γραφεϊσα έκ τοΰ φυσικού, έζετέθη εις τήν αίθουσαν τής ’Ιατρικής Σχο
λής τών Παρισίων κατά τήν διάρκειαν τού συγκροτηθέντος έν αύτή συνεδρίου
κατά τοΰ ’Αλκοολισμού.
Ό διάσημος ζωγράφος, θέσας υπό τήν εικόνα αύτην, τήν επιγραφήν « Τό
’Αλκοόλ φονεύει , παριστάνει μέ καταπληκτικήν πραγματικότητα ένα
άλκοολικόν κατεχόμενον υπό τοΰ τρομώδους παραληρήματος και πρό τών όμμάτων τής άπηλπισμένης οικογένειας του, μή δυναμένης νά τόν βοηθήση.
‘II είκών αΰτη έχρησίμευσεν εις τύ Συνέδριον, ώς έξαίρετον μέσον διά τόν
κατά τοΰ ’Αλκοολισμού ένθερμον αγώνα

φ ο ®ΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΥ Φ

Dans ses souliers tu luettais en cacliette,
suivant le sexe et Page, un petit don;
Pour le garyon un sabre, une trompette
Et pour la iille, un bebe de carton.

Petit Noel, nous t’attendons encore,
Mais e’est en vain ; nous avons beau prier,
Tu restes sourd a l’enfant qui t’implore
Et ne viens plus visiter son foyer. -·

Messieurs,
Suivant votre desir je vous envoie quelques poesies, en vous
souhaitant tout le succes que merite votre belle et interessante
publication.

Bien ά tutus
E. Brissaud
■SK-SKS-

Petit Noel:

«Ilclas ! enfants, depuis bien des aimees
En .vain je cherclie a descendre clicz. vous.
Ou’avez.-vous fait des vastes cheminees,
Par oil, la unit, j’apportais vos joujoux.

L· ABOI^EMU^

a S. .4. Ji. Monseir/neur le. Prince (!.
!A la loi <lu travail soyez. toujours iiilele
J.e travail est pour l’liomme un niaitre bieniaisant,
Il entretient en nous la divine etincellc
Oui d’un etre charnel iit un esprit pensant.
Cost hii qui nous aidant a sonder tout mystere
Affrancliit la raison des prejuges troinpeurs,
Fait jaillir a nos yeux des sources de Iumiere
Et nous rend ii la fois plus lieureiix et meilleurs.
I.a vie est un combat, le bonlieur n'est qu'un reve,
Soul, le travail periuet d’infaillibles espoirs,
Et si pour etre lieureux il faut lutter sans trevc.
Faisons-nons du travail le premier des devoirs.
Qu’importe si parfois, dans le coms de la vie.
I.a tache qui s’impose est pcnible a remplir :
Le devoir est un poids sur lequel on s’appuie
Pour marcher droit an but, sans plicr ni faillir !

Alkenes
PETIT
L'enfant:

KOELt

JPetit ^JnOEL,

si j’en crois ma grand' mere.
A l'hcure meme oil le Sauveur naquit,
Ouatid un eniant V en faisait la priere,
Tn deseendais du ciel pendant la unit.

En se coucliant sous ses r.deaux d’alb'itre
Il s’endormait ce jour lii plein d’espoir
Et le matin trouvait toujours dans 1’fitre
Ce qu’il avait dejii reve le soir.

■χΓ.'χ

SI large ctait l’Atre de vos grands-peres
Qu’ou y pouvait aisement penetrer.
Mais aujourd’hui tons vos caloriferes
Sent trop etroits pour que j’v puisse entrer.

X1"'.

CHAGRIN D’AMOUR
ό J/1' S’. P. upres la rupture, de ses /ianeailles.

JDaNS

ces chagrins d’amour oil le cteur se consume
Pourquoi termer notre ante a tout rayon d’espoir :
Quand l’etoile piilit et s’eteint dans la brume,
Sommes-nous condamncs a ne plus la revoir ?
I.a fortune a parfois de terribles caprices
Et peu’ nous abinier du jour an lendemain,
Mais die a des retours, des lieures bienfaitrices.
on plongcs dans le gouifre, elle nous tend la main.
Croyez-moi, de <e triite et douloureux nauirage
Ne gardez nulle epave, ,-iucun debris trompeur,
Q ii puisse ii vos regards en retracer Γ image
Et liourrir en secret une value douleur.
1 our que, dans ce malheur, l’l'ime en vous se releve,
De l'i.lole a jamais brisez le souvenir,
I.e mal dor.t vous souifri z s’enfuiia commo un reve,
One les bhmeheurs de 1 aube out iait evanou.'r.

Alkenes

MON EPITflPHE

ANTIGIPEE

Ά.
J E VOUDRA1S aujouril’hui, pour la nouvelle annee

Pouvoir vous souliaiter un merite, un talent,
Dont le Ciel par crreur lie vous cut point ornee
En vous creant.

Mais ce serait, je crois, poursuivre une cliimere
Et mieux vaut en cola ne plus m’ingenier.
Car, vrainient, plus je cherclie et plus je desespere
De decouvrir en vous ce qu’il put oublier.

cet instant .supreme oil lues yeux remplis d’onibre
Vont bientot se termer pour Peternel somiueil,
Λ l’lieure oil tout en nous s’aneantit et sombre
Dans le fatal linceul de la liuit sans reveil,
D’un doute encor moil illite est poursuivic :
A qui des deux dois-je le meilleur sort?
Est-ee it la France, oil j’ai ιοςιι la vie,
Est-ce ii la Greee, oil j’ai troll ve la mort ?

Athi’nes.....

zif/li'Hi’S

P La A I N T H
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F0E3IE DE JEUNESSK

POUR UN BAISER
©ui, j’aiine a contcmpler par uno nuit sans voiles
J.es asties disperses dans 1’iniini des cieux,
Mais je prefere encore aux rayons des etoiles
Un regard de t< s yeux.

Des flours j’aiine it go liter plus (pie je ne puis d.re
I, es suaves odours, liiais aucune pour moi
N’a <le parfum plus doux quo celui qu’on respire
En s’approchant de toi.

J’aiine Its doux concerts, l’harmonic adorable
De la brise et des Hots, lc niurniure dos bois,
Ma's ions ces bruits cliarmants n’ont rien de comparable
Aux accents de ta voix.

On dit quo rien n’apaise une doulcur extreme,
Mais quand mon inie est triste, il n’est pas de chagrin
On'iiii sour’re de toi ne calme a l’instant meme
De son cliarme divin,

J, e monde a ses plaisirs, l’amour a ses ivresses.
Mais je li’en veux plus rien si je puis deposer
Sur ta levre cntr’ouvcrte aux plus chastes caresses
L'offrande d’un baiser.

Paris

7.95.9

Que

de iois n'ai-je pas, seul, errant sin la plage
Interlope le Hot qui vent s’y derouler,
I. e priant de porter jusque sur ton rivage
J, es larines que pour toi j'y suis Venn ineler.
Ilelas 1 en cxpirant la vague ne me laisse,
Sans doute par pitie, que d’inforims debris,
Quelques flocons d’ecume. Insense I qui ne cesse
De contcmpler ces flots et qui n’ai pas eonipris
Que cette cciime si subtile
Est l’image de son amour
Et mon espoir non meins fragile
Que ces frcles debt is d’un jour!

Alli cues 11)»0

EUGENE BRISSAUD
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9Εν ΙΊρεβέζη τή 30ή Μαΐου 1912

^έν δύνασθε νά φαντασθήτε όποιαν εύάρεστον έκπληξίν ησΟάνθην, ότε άπρυσδοκητως καί ώχ ελπίστιυς ολως έ’λαόον πρό τίνος τόν ΙΕ' τόμον' τής «ΙΙοικίλης Στοάς .
Τόσον εϊχον συνειθίση αύτήν κατά τά προηγούμενα έτη, ώστε νά μυί έμπόι ή
λυπηράν αληθώς έντύπωσιν ή
έλλειψις αυτής. Είχεν όντως
καταστή άναπόσπαστόν τι έν
τώ β(ιρ τών άγαπώντων τά
ωραία πράγματα, τών όποιων
μεγίστη ή χαρά επί τή εκ νέου
εμφανίσει αυτής έν τώ Ελλη
νικό· φιλολογικό· στερεώματι.
Συνδεόμενος προς αυτήν
διά πα?νθΐάς συνεργασία^ καί
ήδειών αναμνήσεων, ασμέ
νως έκπληρώ την φιλικήν υ
μών α’ίτησιν — καίτοι άπο
πολλοΰέπαυσα, άλλων φρον
τίδων καί άλλων λόγων έχ εκα, ασχολούμενος περί τά
καθαρώς φιλολογικά καί λο
γοτεχνικά—-πέμπων ύμϊν δι
ήγημά μου, όπερ μόνη ή α
γάπη μου καί ή έκτίμησις πρός
τήν αγαπητήν «II ο ι κίλ η y
*
Στοάν
ανασύρει ΐκ τοΰ πε
νιχρού χαρτοφυλακίου έργων μου άνευ τής ελάχιστης άπαιτήσεως.
Ευχόμενος τη αληθώς λαμπρή. Έπέτηριδι υμών νέους θριάμβους καί άκ μαίαν
μακροβιότητα, διατελώ μετά πολλής τιμής καί υπολήψεων.
Ύμέτεοος
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΝΓΑΛΗΣ

Γ£21.\Ν τ·νά Κυριακής, μετά τήν απόλυση· τής θείας
λειτουργίας, ή μεγάλη οδός του Πέραν εβριθεν, ώς ουνήθως, κόσμου άνερχομένου καί κατερχομένου αυτήν εν
παντοίοις ίματιομοΐς, έν μέσω τών όποιων έπλειονοη'ήφει
τό ευρωπαϊκόν ένδυμα.
eH συρροή όμως τών άνθρώπιον ή το μείζων εν τοΐς
πεζοδρομίοις, κατά μήκος τιών όποιων ίοταντο ιος επι το
πολύ τεανίαι κομψευόμενοι, χειροκτιογορονντες, μυρωδά
τοι, με έοτριμμένους τους μΰστακας, επιθετικοί. *Ανέιιενον νά έξέλθωσιν οί μεν έκ του ναού τής Παναγίας κυοϊαι καί δεσποινίδες ορθόδοξοι, οί δ* έκ του τής Σαντα
Μανίας καθολικοί. Αϊ κυρίαι έξήρχοντο ή μία κατόπιν
τής άλλης, οΐ δε νεανίσκοι άποκαλυπτόμενοι έχαιρέτιζον
μετά σεβασμού ή μετ
*
αναίδειας, έκαστος κατά τήν ί^ίαν
ανατροφήν ή κατά τόν βαθμόν τών σχέσεων των πρ ς
τάς έξεργομένας.
Τ\ άτοπου τούτο τής σκανδαλώδους πολιορκίας τών
ωταικών, άμα τή απολύσει τής 9Εκκλησίας, παρατηρεί ται
ου μόνον έν Πέο'ΐν, ά'.λά κ ιί έν fΑλεξάνδρειά, όπου οί νέοι παρατάσσονται ούχί πλέον
έν τή όδω, άλλ1 έν αύτω τω πο·>αυλι·ρ του ναού εις δυο στοίχους, απο στιγμής εις
στιγμήν έπι ιιάλλον ουσφιγγομενους και καθιστώντας ουτω λίαν δυσχερή την θεσιν προ
πάντα»· τών χρηστών καί εντίμων γυναικών,
Έκ τοΐ· ιλτέναΓίι τοΰ ΓαΙατΰ-'Στοαΐον Έπποοικον Καφενείου fl/er ϊξίλί>ιι
νεανίας, όοτις, οίώαμώς γαινόμενος οτι είχε τάσεις κατακτητικός, έστη προ τής
θυρας αυτοί', διπλούς θεατής τοΰ παρελαύνοντος πρό αυτοΰ πλήθους, ένφ σχεδόν ταύτοχοόνως ετεοος, υψηλός, πεοίεσφίγμενος εντός ρεδιγκοτας ήαθεος κυανόν χρώματος,
η οοών πανταλονιού χρίσματος ανοικτού, υποδήματα μυτερά, τεντωμένος ώς στήλη τη
λεγραφική, με τόν μύστακα έστριμμένον καί εις οξύ λήγοντα, τήν κόμην εκτενιομενην
καί λάιιπουοαν έκ παχυμυοου, χωρίς ονδεμια θρις αυτής να εκφευγη ανυπότακτος,
τέλειος γυναικοθήρας, διελθιυν του διαβαίνοντος πλήθους, έχώρηοε, τείνων την χεϊρα,
πρός τόν πρό τοΰ καφενείου ίσταμενον.
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— 'Ήθελα μόνον νά κάμω τά μαθήματα ιδιαιτέρως, διότι δέν ταιριάζει εις τήν

— Τί μου κάμνεις αυτού, γεροφιλόσοφε ; *Ηρώτησεν αυτόν διά προφοράς, έν ή,
μεθ' άλας τάς προσπάθειας αυτόν, όπως την μεταβολή, διετηροΰντο καταφανώς ίχνη
όουμελιω τισμοϋ.
— Τήν συνήθη μου έπιθειόρησιν, άπήντησεν ό πρώτος μειδιών. Καμαρόνω τούς
εργολάβους του Σταυροδρομιού, οι όποιοι ουδέ στιγμήν άφίνουν τάς ταλαίπωρους κυ
ρίας νάρθώσιν υπεράνω τιον γηΐνων. ’Ακόμη εις τά αυτιά τιον ηχούν τά ρήματα του
Ευαγγελίου, καί αυτοί οί Σατανάδες τάς παρασύρουν εις την Κόλαση· !
— "Ελα .δά ! Μή μάς κάμνης τον άγιον, καφο-Γεώργο! e Υπέλαβε ν ό πρώτος, θά
μου είπης ότι του κακού καί έτσι στον αέρα στέκεις εδώ κιίθε Κυριακήν. Διά κά
ποιαν Οά οοΐ' πονή, καϋμένε, καί 'σένα τό δόντι ...
— Τώρα πάτησες στήν πήττα, Στέφανε! Άνέκραξεν ό Γεώργιος, Μέ γνο>ρίζεις
αρκετά καλά, φίλε μου, ώστε νά είσαι βέβαιος οτι πεντάρα δεν δίδω έγι'ο γιά τέτοιαις
δουλειαΐς. 'Όσο γιά *σένα. άλλάσσει τό πράγμα. Συ έβαλες ένα σχέδιο εις τό κεφάλι,
σου, τό επιδιώκεις με επιμονήν καί υπομονήν, καί πρέπει τό φρούριον νά ή ναι
φοβερά ώχυριΰμέιον, διά νά μή τό έκπολιορκήσης.
— Νά τα δά.' Τιάρα θά μου *πής οτι καί έγώ ήλθα κατα *δώ κυνηγών καμμίαν.
— ζΐέΐ' σέ ήξευρτ δι
* υποκριτήν, Στέηανε’ άλλά καλά κάμνεις
*
φροντίζεις διά τήν
υπόληψη· τής Αουλσινέας σου. Αυτό είναι ίπποτικόν καί αντάξιον μέ τό στριμμένο
σου ιπποτικώτατο μουστάκι.
— ζί«τ έπίστευα νά είσαι προικισμένος μέ τόσην μαντικήν δύναμιν.
— Μαντικήν δύναμιν ! Χά, χά, χά ! Μωρέ, χωριό ποΰ φαίνεται κολαούζο δεν
θέλει, άνέκραξεν ό Γεώργιος γελών. θά ήμην δέ ό ηλιθιώτερος τών ανθρώπων, άν,
έπιθεωρών τά γινόμενα καί πραττόμενα έκάστην Κυριακήν, δεν κατιώρθιονα νάνακαλύφω τί καπνό φουμάρι ό καθένας άπ
* αυτούς εδώ τούς τσιλιμιρδόνιδες. "Ελα,
έλα! 'Ετοιμάσου νά βγάλι/ς τό καπέλλο σου καί νά λυγίσης κομμάτι την κοροεΛένια
μέση σου.

Καί ταΰτα λέγιον ό Γεώργιος υπέδειξε διά του βλέμματος νεάνιδα έξεοχομένην
τής διόδου Χατζοπούλου υπό τήν ουνοδίαν σοβαρός τίνος κυρίας.
eO Στέφανος ώγρίασεν, έταράχθη, ή θέλησε νά διαμαρτυρηθή, άλλ
*
επειδή ή νέα
ολίγου δειν παρήρχετο, σκοπήσας, εξέβαλε τόν πίλον, έκτελέσας κατά γράμμα τήν
συμβουλήν τον φίλου του. Είτα δέ :
— Μή φύγης άπ
* αυτόν, είπίον έν βία, ήκολούθησε την νέαν.
— Κατεργάρη
Εφιθύρισεν
*
ό Γεώργιος, ένόμιζες ότι ήμπορείς νά μέ άπατήοης.
Μετά τινα λεπτά ό Στέφανος έπανήρχετο ωσάν βρεγμένη γάτα.
— Τάειδες; Τφ είπεν ό Γεώργιος.
— Τί νά ίδώ ; ' Υπέλαβεν ό Στέφανος έρυθριών.
— Τέλος πάντων άς τ' άφήσωμε. Κύτταξε τή δουλειά σου καί μή οέ μέλη.
’Εγώ ώς φίλος σοΰ εύχομαι καλήν επιτυχίαν. Άλλά τί ήθελες;
— Νομίζω ότι γνωρίζεις τον χοροδιδάσκαλον 'Ραζήν;
— Ναί, πηγαίνω κάποτε τό βράδυ εις τό σχολεΐόν του καί ξεμουδιάζω τά
πόδια μου.

— Ήθελα νά μοΰ δώση μαθήματα χορού καί επιθυμούσα νά μέ συστήσης, άν
δέν σέ έμποδίζη τι.
— Μέ μεγάλην μου ευχαρίστηση'.

ηλικίαν μου να μεταβαίνω εις τά τακτικά.
— Καί βέβαια άνθρωπος μέ τά τριάντα στή ράχη είναι κομμάτι σαν ντροπή νά
μανθάνη χορόν. Φαντάσου όμως, καϋμένε, νά τά φέρη ό διάβολος νά συναντηθήτε εις
καμμίαν εσπερίδα μέ τό κορίτσι καί νά μή μπορής νά πάρης τά πόδια σου. "Ας
προλάβωμεν. Ό 'Ραζής πιστεύω ότι τώρα θά ήναι εις τό χοροδιδασκαλείου του, καί
πάμε νά τόν ενρωμεν μόνον καθώς τό θέλεις.

Β’
Ό Στέφανος Παφούτης είναι γνωστός έν Σταυροδρόμια). Περατώσας τάς ια
τρικός του σπουδάς έν Άθήναις, δέν εμεινεν έν Έλλάδι πρός έξάσκησιν τοϋ επαγ
γέλματος τον, έκ τών προτέρων ών βέβαιος οτι έπί ματαίφ θ1' άνεζήτει πελατείαν.
— Έστερημένος οικιακής ανατροφής, άλλά πεπροικισμένος δΤ ικανής νοημο
σύνης καί ίκανότητος, ήλθεν εις Κων)πολιν, όπου άποκατεστάθη, άφοΰ πρώτον
έπεσκέφθη τούς ιδιαιτέρους του συμπολίτας, ών πολλοί ύπάρχουσιν έν τή πρωτευούση
τής Τουρκικής Αυτοκρατορίας, μετεργόμενοι τό έμπόριον καί άλλα βιομηχανικά έργα,
καί έζήτησε τήν συνδρομήν αυτών, ή τις έχορηγήθη αύζω προθύμως. Πρακτικώτατος
ών ρωμηός, έσκέφθη άριστα, διότι, έχων τήν ύποστήριξιν τών συμπολιτών του ώς
εφεδρείαν, ήδύνατο έπιμελώς εργαζόμενος ν' άποκτήση καί όνομα, εύρύνων ούτω τήν

πελατείαν του.
Βεβαίως ή τών συμπολιτών του υποστήριξις δέν ήτο επαρκής, άλλά τήν ανεπάρ
κειαν ταύτην προσεπάθει ν* άναπλήρώση δια σχέσεων μετά τής εκλεκτοτερας κοινω
νίας, φοιτών εις τά καλλίτερα καφφενεΐα καί γευματίζων εις τά όνομαστότερα
ξενοδοχεία τοϋ Πέραν. Ευνόητου
ότι καί έν τούτω άιπήντα όχι όλί γας δυσκολίας, άλλά κατώρθου νά
φαίνεται συνεπής εις τάς υποχρεώ
σεις του, δανειζόμενος πιθανιος,
καίτοι ουδέποτε ήκούσθη ότι ιόφειλέ που,
Τάς έκ τής ανατροφής έλλείφεις κατεγίνετο ν* άναπληρώση
ήδη, άναλόγως δέ τής αύξήσεως
τών εισοδημάτων του προέβοινεν
εις τήν τελειοποίησιν αυτής, προσλαβών έν άρχή διδάσκαλον τής
Γαλλικής καί μετ
*αύτόν
τής όπλασκητικής. Είδομε)· δ' έν άρχή τής
ιστορίας ταντης, παρακαλοΰντα
τον φίλον τον Γεώργιον νά συοτήοη αυτόν καί εις τόν διδάσκαλον
τοϋ χοροϋ.
eO επαρχιώτης ήρως μας είχεν έ>· τή κεφαλή του σχέδισν, τό
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οποίον έπεδίωκε μετά ζήλον άμα καί επιφυλάξεων.
— Διά νά εί'πω, αντίο φτώχεια.· Έσκέφθη, μου χρειάζεται μία καλή νύμφη.
Έδώ σε θέλω, Στέφανε!
Ένεδύετο κομφότατα καί μετά σχολαστικής, ούτως είπεϊν, ακρίβειας’ ο βλέπων
δέ αυτόν έν περιπάτα) ουδόλως ήδύνατο νά ύποπτεύση οτι υπό τόν δανδύ εκείνον
έκρνπτετο ό άξεστος επαρχιώτης.
Έχων ένα τών υπαλλήλων τής Ελληνικής Πρεσβείας άρχαΐον φίλον καί συμ
μαθητήν, έξεμεταλλεύθη τήν γνωριμίαν του πρός σύναφιν σχέσεων μετά των λοιπών,
καί δι * αυτών έγνωρίσθη μέ διακεκριμένος οικογένειας έν Σταυροδρόμια). Καί ταΰτα
μετά τοσαύτης απλοϊκής, άφελείας καί έπιτηδειότητος, ώστε έκαστος εύρισκε την
συμπεριφοράν του φυσικήν καί ούδένα έπιδιώκουσαν όπισθολογισμόν. Τούς πάντας
καί τα πάντα έθεσεν εις ενέργειαν χάριν τού σχεδίου του,
*Αλλ’ ή νύμφη απείχε πολύ ακόμη, ΙΙεισθείς οτι δεν θά τω ή το εύκολου νά
εύρη τοιαύτην, συναπτών συνοικέσιον διά προηγούμενης μετά των γονέων ουνεννοήσεως, έσκέφθη νά περιπλέξη πολυτάλαντόν τινα εις τά ερωτικά αυτού δι'κτυα, βιάζων
ούτως έν ανάγκη τούς γονείς καί άκοντας νά ύποκύφωσιν εις την πραγματοποίησα·
των βλέφεων αυτού. Ευτυχώς πρός: τούτο είχε σύμμαχον την σωματικήν αυτού
κατασκευήν. 'Υφηλός, εύσωμος, μέ πομφόν
;
έστριμμένον μικρόν μύστακα, ήδύνατο
κάλλιστα νά έμπνευση αίσθημα.
Τόν χειμώνα έν τοϊς θεάτροις, ίστάμενος όρθιος έν τώ θεωρείτο, όπερ ένιοκίαζε
μετ’ άλλων κομφευομένων τού Ιίέραν, ή έν τή πλατεία, κατά τά διαλείμματα, περιέ
φερε τά δίοπτρα από θεωρείου εις θεωρεϊον, π ροκαλών τά βλέμματα τών δεσποινών
καί δεσποινίδων έπί τού ανδροπρεπούς αυτού αναστήματος. Τό θέρος, κατά τάς
Κυριάκός καί έορτάς, έπιβαίνων τών διά τάς ΙΙριγκηπονήσους ή τόν Βόσπορον
ατμόπλοιων, έκαμνεν έκδρομάς μετά φίλων, πάντοτε παρατηρών καί έξετάζων.

(Αωρακισθείς ό ίδιος δι ’ άπαθείας καί προσέχων μή καί άκουσίως του έμπλέξη
που μέ κανεν αίοθηματίδιον, οπερ έν αποτυχία θά καθίστα αυτόν γελοίου, έλεγε καθ’
εαυτό)·:
— Ανάγκη νάγαπηθώ, άλλ' ούγί καί νάγαπήσω.
Σνντρώγων εσπέραν τινα Σαββάτου έν τώ εστιατόρια) τής Cite lie Pcvd τού
Χρηστάκη έφέντη Ζωγράφου μετ' άλλου· νέων, έπρότεινεν, όπως τήν έπομένην μεταβώσιν εις ΙΙρίγκηπον, ορίζοντες ώς τόπον συναντήσεως τήν Γέφυραν τού Γαλατά
καί ώραν άναχτορήσεως τήν τού πρώτου ιιτμοπλοίου πρός αποφυγήν τού καύσωνας
τού Ιουλίου.
"Οτε κατήλθεν ό Στέφανος εις τίν τόπον τής συνεντεύξεως, εύρε δύο τών φίλων
του προλαβόντας αυτόν καί (Αναμένοντας ή μάλλον διερχομένους ευχαρίστως τόν καιρόν
μέχρι του (Απόπλου τού ιιτμο πλοίου μετά τίνος οικογένειας, συγκείμενης έκ πατρός,
μητρός καί κόρης, ουνοδευομένης υπό τής διδασκαΐίσσης της.
() Στέφανος καθ’ άλας αυτού τας κατακτητικός έκδρομάς δεν έτυχε νά συνάν
τηση τήν οικογένειαν ταύτην. Πλησιάσας έχαιρέτισε τούς δύο φίλους καί ύστατο αμή
χανων πως προ τού (Αγνώστου αυτώ κιρίυυ, δτε ό έτερος τών φίλων ήλθε πρός
επικουρίαν του.
— Φαίνεται ότι δεν γνιορίζεσθε, είπε.
Καί έπ
* αρνητική κινήσει τής κεφαλής τού τε Στεφάνου καί τού αγνώστου
αύΐιρ ·’
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— 'Ο κ. Στέφανος Παφούτης, ιατρός καί έκ τών καλών φίλων μου, ό κ.
Χατζή· Πρόδρομος, γνωστός μεγάλεμ πορος καί μέλος τού έν τοϊς ΙΙατριαρχείοις
Μικτού Συμβουλίου, είπε.
Μετά τήν συνήθη δεξίωσιν *

— Ή γυναϊκά μου, ή κόρη μου, ή δασκάλα τής κόρης μου, προσέθηκεν ό
Χατζή-Πρόδρομος μετά τού στόμφου εκείνου τών όφιπλούτων.
'Εάν όμως συνέβαινε νά έρωτήση τις αυτόν τί ήτο αυτή ή δαόκάΧα της
κόρης τον καί πώς εύρίσκετο έν τή οικία του, θά έδυσκι λεύετο νά δώση οριστικήν
άπάντησιν. ΕΪ/εν ανάγκην διδασκαλίοσης διά τήν θυγατέρα του, αλλά καί χάριν έπιδείξεως, καί προσέλαβε τήν ποώ:ην τυχούσαν, ήν άνεξετάστως είσήγαγεν εις τόν
οίκόν τον,
Ό Παφούτης άφήρεσε τόν πίλον καί έτεινε τήν χεϊρα πρός τάς γυναίκας, λιγύζων μετ
*
έπιτετηδευμένης χάριτος τό νφηλόν αυτού (Ανάστημα.
•— Είμαι ευτυχής διά τήν γνωριμίαν, είπε χαιρετίζων έκ νέου.
Τό όνομα τού Χατζή-Προδρόμου δεν ήκουε τό πρώτον ήδη. Είχεν (Ακούση
περί τού μεγάλου αυτού καταστήματος έν τή άγοοα τής ΙΙόλεως καί τής ούχι συνή
θους αυτού χρηματικής καί κτηματικής περιουσίας.
'Επί τής μητρός, ή τις ουδόλως ένδιέφερεν αΰτώ, περιωρίσθη νέι ρίφη βλέμμα
διαβατικόν καί επιπόλαιου, όιλλά τήν κόρην έμκλέτησε καλώς.
'Ήτο νέα δέκα όκτό) μέχρις είκοσιν ετών. Πεοιβεβλημένη θερινήν ένδυμασίαν,
κομφοπρεπή καί ποι κιλλομένην διά βαρυτίμων τριχάπτίον, έφερε πίλον φιάθινον
πλατύγυρον, κόιτιοθεν τού όποιου βόστρυχοι μέλανες καί ουλοι έκάλυπτον τό μέτωπον
έν χαριεστόιτη άταξία, προδίδοντες εις τήν μορφήν της θέλγητρου παιδικόν. Είχε τί>
χρώμα τού προοιυπου σιτόχρουν, έκκλίνον εις τό μελαχοοινόν, τι> άνάστημα καί τήν
όσφύν κομη·ότατα. Έάν δέ ή ρίς αυτής ήτο όλιγόιτερον πλατεία καί τό στόμα μικρό
τερου κατά τι, θ’ άπέδιδέ τις εις αυτήν τόν τίτλον τής ιόραίας γυναικός, χωρίς
(ρόβον νά κατηγορηθή ώς (Αφιλόκαλος. Πλήν τά έλαττόηιατα τούτα έξεμηδένιζον.
ούτως είπεΐν, δύο μαύροι καί ζωηρότατοι οφθαλμοί, πλέοντες έν νγρω προσδίδοντι

αυτούς πολύ τό προκλητικόν.
'Ο Στέφανος παρετήρησε πόσ τα τούτα διά τού κανθού τού οφθαλμού καί οίονεί
έν (Αδιαφορία. Έκλεισεν έπί δευτερόλεπτου τούς όφθαλμους και ώς έν όνειρα) παρήλασαν ένώπιόν του αί λίραι τού Χατζή- Προδρόμου καί τά έν Πέραν πολυώροφα

αυτού μέγαρα.
— Μήπως είναι αυτή ή έπιζητουμένη φιλοδοξία μου καί μήπως εις τάς άγκάλας
τής φιλάνδρου τούτης κόρης θά εύρο) την πραγματοποίηση· τού ονείρου μου; . . .
Έοκέφθη (Αναυήφωυ.
Γ

'() Στέφανος Παφούτης έκαμεν (Αμέσοτς τό σχέδιόν του. <Ραινόμενος οτι όμιλεϊ
τήν κόρην, έσκέφθη νά συυδεθή στενότερου πρός τ'ην διδάσκαλον. τΗτο Γαλλίς,ής
τήν ηλικίαν δεν ήδύνατο τις υιι όρίση έκ πριότης οφειος, κυμαινομένην μετάξι· τού
τριακοστού καί τεσσαρακοστού τής ηλικίας. Τόσον ή μορφή της ήτο (Αόριστος.
'Ότιο· δέ τις έχι/ πρόσωπου, έξ ού δεν δύυαται ό άπέιαυτι υόι είκάση (Αμέσως την ηλι
κίαν του, βεβαίως δεν είναι δυνατόν /ό θειοοηθή εύμορφος' όιλλ’ ό Στέηανος, έόιν δεν

276

?$*

Ποικίλη

Σιοά

ήδύνατο νά όρίση την ηλικίαν της, έκρινεν ούχ ήττον από τής πρώτης στιγμής ότι ή
γεροντοκόρη έφαίνετο έρωτότροπος έκ του συνόλου αυτής.
Μετά πάροδον λεπτών τινων προσήλθον καί οί αναμενόμενοι εταίροι, πάντες δέ
έπεβιβάσθησαν εις τό μετ
*
ολίγον άποπλεύσαν άτμόπλοιον τής Μα^όονόέ.
Ό καιρός ήτο ωραιότατος. Αύρα πρωινή δροσερά διεσκόρπιζε τάς ευωδίας της επί
του καταστρώματος, τό όποιον ήτο πλήρες επιβατών, μεταβαινόντων εις τάς χαριέσσας
νήσους τής Προποντίδος.
'Όμιλοι διάφοροι συνεκροτούντο εδώ κ9 εκεί, συνδιαλεγόμενοι, ενώ τό άτμόπλοιον
έβαινε βραδύ, παρακάμπτον την άκραν του Σεράϊ Μπουρνού.
eH οικογένεια του Χατζή-Προδρόμου περιεπάτει κατά την πρύμνην τού πλοίου,
συνοδευομένη υπό τού Παφούτη καί τών φίλων τον, βαινόντων ότε μεν εν παραλλήλω,
ότέ δέ προχωρούντων ή ύπογωρούντων. Ό Στέφανος δεν έξεκόλλα από την διδάσκα
λον. Συνάφας μετ' αυτής διάλογον κατώρθωσε νά την παρασύρη εις τι άκρον τής
πρύμνης, όπου μετά γενικά τινα περί τής λαμπρότητος τού καιρού, τής ήρεμου
θαλάσσης , τού
ευάρεστου τού ταζείδιου, επέτυχε
νά καταλήζη εις
τ* ατομικά, πληροφορηθείς ου
*
τως, όπόσον χρό
νον διέμενεν έν
Κωνσταντι ν ο υ πύλει, έν τή οίκο
γενεία ΧατζήΠροδρόμου, εν
τεύθεν δέ, χωρίς
ν'άποδείξη αδια
κρισίαν, άλλ * οίονεί μάλλον ενδια
φέρον υπέρ αν ζτ/ί, έμαθε καί
σχετικά τινα περί
τής οικογένειας,
έςακριβώσας αυ
τά έκ τών κεκα
λυμμένων φρ ι σεων τής παι δα γωγού. *Εν σνμπεράσμαιι ότι τό
ζεύγος ΧατζήΠροδρόμου ήτο
π λουοιώτατον, ώς
καί άλλως πάντα
τά φαινόμενα έ-
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δείκνυον, άλλ
*
έστερεΐτο παντελώς ανατροφής' βάναυσοι εις τό έπακρον, χονδράνθρωποι, σωστοί όφίπλουτοι. Τουναντίον ή κόρη ήτο άγγελος άγαθότητος καί καλής
καρδίας.
Πρό πολλού θά κατέλειπε την οικογένειαν αυτήν, ήτις, προκειμένου περί έπιδείξεως, δύναται νά δαπανήση χρήματα, άλλ
*
ουδόλως φροντίζει νά ικανοποίηση τήν μεριμνήσασαν περί τής μορφώοεως τής κόρης των, την δευτέραν ταύτην πνευματικήν
μητέρα, εάν δεν ουνεκράτει αυτήν ή νέα μέ τήν καλωσύνην της, μέ τά δώρά της ενίοτε
κρυφά τών γονέων, καί μέ τάς υποσχέσεις της περί παροχής έν τω μέλίοντι γενναιό

τερων τοιούτων.
'Ο Παφούτης ένόηοεν ότι ή λεγομένη παιδαγωγός ήτο απλή κερδοσκόπος καί φι
λάργυρος, έοημείωσε δέ καί τούτο εις τό ενεργητικόν τής έπιχειρήοεώς του. 'Υπεκρίθη τά γλυκά μάτια εις τήν Γαλλίδα μορφώτριαν ηθών, ήτις έμεινε κατενθουσιασμένη μέ αυτόν.
Τό άτμόπλοιον, προσέγγισαν εις τήν Ποιητήν, τήν *Αντιγόνην καί τήν Χάλκην,
άπεβίβασε τό κλειστόν τών επιβατών εις τήν Πρίγκηπον. 'Η οικογένεια Χατζή-Προ
δρόμου άπεβιβάσθη μετά τού ομίλου τών νεανιών, οΐτινες κατά σειράν άπεχαιρέτιζον
αυτήν, ετοιμαζόμενοι νά διευθυιθώσιν εις τ·'> καφ.φ.-νεϊον τής προκυμαίας, πρό τού
οποίοι' έπαιάνιζεν ή μουσική' άλλ
*
ό Χατζή-Πρόδρομος, ευρισκόμενος εις τάς μεγαλο
πρεπείς αυτού οτιγμάς, έχων δέ σχέσεις προς τάς πλείστας τών οικογενειών αυτών:
— Πάτε, γυρίσετε, όσον θέλετε, άλλα μή ληομονήτε ότι σάς περιμένω τό γεύμα
εις τού Τζάκομο, είπεν.
Οί νέοι. ηνχαοίστησαν, ό δέ Παφούτης ησθάνθη τήν καρδίαν του σκιρτήσασαν.
— Αυτή βέβαια είναι, έσκέφθη καί πάλιν, καί ή καλή μου τύχη τά φέρει όλα
κατ' ευχήν.
Τό παρά τήν προκυμαίαν καφφενεΐον καί ή πρό αυτού πλατεία ήσαν κατειλημμένα
υπό πλήθους, έλθόντος έκ Πέραν, Χαλκηδόνος καί άιλλαχόθεν τής Μεγαλουπόλεως■
"Αλλοι έκάθηντο καί άλλοι περιεπάτουν, ενώ μουσική, καλώς κατηρτισμένη, διέχεε
τούς εύθυμους αυτής φθόγγους, τέρπουσα καί καθηδύνουσα τούς περιπατητάς.
Αύρα δροσερά καί βαλσαμώδης περιέλουε τήν χαρίεσσαν νήσον τής Προποντίδος»
καθιστώσαν αυτήν άληθή άναιμυχήν έν μέσω τού θέρους καί τών καυστικών ηλιακών
ακτινών. 'Ο όμιλος τοίν φίλων έχώρησεν εντός τού πλήθους, άπολαύων τής ζωη
ρός σκηνογραφίας, μόνον δέ ό Στέφανος, καίπερ προσπαθαιν νά μή φαίνεται περισπώμενος υπό τής επιμόνου ιδέας του, δέν συμμ^τεΐχεν έπαρκώς τής γενικής θυμηδία·,

έπειγόμενος νά έλθη ή στιγμή τού γεύματος.
*Επί τέλους όσον καί άν έφ ινησαν σ.ύτώ αί ώραι μακραί καί ατελεύτητοι, ή ανα
μενόμενη στιγμή έπήλθεν, άλλ
*
είχε τήν φρόνηοιν νά μή φανή σπεύδων, άφησες εις
άλλον νά ύπομνήοη ότι επέστη ό καιρός τής εις τό ζενοδοχεϊον Τζάκομο μεταβάσεως·
'Ότε συνήλθον έν τφ ζενοδοχείτη, οί νεανίαι εύρον τήν οικογένειαν Χατζή-Προ
δρόμου έτοίμην πρ >ς υποδοχήν των.
— Εμπρός, κύριοι στό τραπέζι ! *Εφώνηοεν ό Χατζή-Πρόδρομος άμα ίδιον αυ
τούς, Εις όλην μου τήν ζωήν έκυνήγησι τήν τάζιν, καί δι
* αυτό, μου φαίνεται, έγεινα
άνθρωπος. Ήλθετε ακριβώς τήν τακτικήν ίόραν, καθ
*
ήν γειηιατιζει ή οικογένεια

Χα τζή- Προδρόμου.
eH τοποθέτησις τών συνδαιτημόνων έγένετο έν τφ συμφέροντι τού Παφούτη,
όστις έκίιθησεν έχων παο
*
έαυτω τήν δεσποινίδα. Καθ' όλον τό γεύμα έδείγθη προς
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αυτήν περιποιητικώτατος μεθ9 άβρότητος πολλής. 'Ενίοτε βλέμματα άτενέστερα καί
πως εκφραστικά ύπενέφαινον τά έν τω νω καί τή καρδύι του ρουμελιώτυυ ιατρού
συμβαίνοντα, η δέ νεάνις, ήτις δεν έστερεΐτο νοημοσύνης ούδ9 ήιο άπειρος, ήρξατο
πειθομένη ότι ή κατάκτησις του νέου γνωρίμου έξηρτάτο έξ αυτής καί μόνης.
Μετά τό γεύμα άπαντες κατήλθον εις τό παρά την προκυμαίαν καφφενεΐον, όπου
έξηκολούθει. παίζουσα ή μουσική. ’Επειδή τό πρώτον μετά μεσημβρίαν ατμόπλοιου
ήτοιμάζετο ν9 άποπλευση διά την γέφυραν του Γαλατά, προτάοει ενός των νέων, διεπεραιώθησαν εις Χάλκην, όπόθεν, παραμείναντες ιόρας τινάς, έπεβιβάοθησαν επί τον
προτελευταίου, όπως έπανέλθωσιν έκαστος οΐκαδε.
'Ο ΙΙαφούτης, καθ’ όλου τό διάστημα τής μετά τής οικογένειας Χατζή- Προδρό
μου διαμονής, οσάκις εύρισκε περίστασιν κατάλληλον, άπηύθυνε τόν λόγον τή παιδα
γωγώ μετά πολλής ευπροσηγορίας καί τίνος έρωτοτροπίας. Κατά δέ την έκ τον ατμό
πλοιου έξοδον, ή σύγχρονος άποβίβαοις πολλών όμού παρέσγεν αύτοις ευκαιρίαν νά
καθυστερήσωοι καί άνταλλάξωσι λέξεις τινάς.
— ’Ελπίζω νά σάς βλέπω, ειπεν αυτή ό ΙΙαφούτης, σφιγγών μετά περιπαθείας
τήν 7.εύρά τ,Ε·
— Καί διατί όχι.; ’Λπεκοίθη αύτη αενιγματιοδώς μεώιώοα καί μετά. τίνος ειρω
νείας. Καταλαμβάνο) ότι είσθε μαζύ μου ερωτευμένος χειροπόδαρα, και δεν είμαι
τόσον σκληρά, ώστε νά σάς κάμω νά υποφέρετε.
Άτενίζουσα δέ προς αυτόν μετά τίνος αύθαδείας:
— Που κατοικείτε; *Ηρ(ότησεν.
■— Εις τόν οδόν Αερβίς υπ' αριθμόν
Πότε είσθε εις τό σπήτί σας;
Την πρωίαν μέχρι των εννέα . .
—- Αφήσατε την πρωίαν, διότι δεν είναι δυνατόν νά εξέλθω.
■— Τότε μετά μεσημβρίαν από τάς δυο έως εις τός τέσσαρας.
— Καθ’ έκάστην ;
- - Καθ * έκάστην.
— Τότε πεοιμείνατε με αυτας τας ημέρας.
— Πόσον μέ καθιστάτε ευτυχή ! *Εφιθΰριοεν ό Παφουτης εις τό ούς τής παι
δαγωγοί).
’Από τιάρα; r Υπέλαβεν αύτη. Προσοχή, διότι θά έπισύρωμεν την περιέργειαν
του κόσμου.

'Ο Παφουτης εοπευαεν εις ουνιιντησιν τής συντροφιάς, αφού δέ άνέβηοαν πάντες
επί τής γέφυρας, οι νέοι άπεχαιρέτωαν την οικογένειαν Χατζή- Προδρόμου έπιβάσαν
άμάξης, οϋτοι δέ διηυθύνθησαν προς τό Τουννελ.

Δ'
Παοήλθον ημέρα· τινές από τής εις Πρίγκηπον εκδρομής. '() /Ιαφούτης καθ’
έκάστην τάς μεταμεσημβρινός ώρας άνέμενε την παιδαγωγόν, ή όποια όμως δεν εΐ/εν
έτι φανή. Ημέραν τινά, αναμένων κατα το συνηθες, είδε τό ιορολόγιόν του, τό όποιον
εδείκνυε δευτέραν καί τέταρτον.
— ’Έχομεν ακόμη καιρόν εφιθύρισεν. 'Η εξαίρετος παιδαγανός νοιιιζιο ότι πεοιεπλάκη, χωρίς νά πολυθέλω εις τά δίκτυά μου. Μέ άγαπα ή τουλάχιστον μέ εύοεν
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ευχάριστου σύντροφον, μεθ9 ού νά διέρχεται τάς ιόρας της ερωτοτροπούσα. ’Άλλως
δεν εξηγείται τόση τόλμη νά δεχθή νά έλθη μόνη εις τό δωμάτιον νέου άνδρός. Άλλ
*
άς μή βιάζωμαΓ δεν ήλθεν ακόμη, ενδεχόμενον δέ καί νά μή έλθη διόλου...
Δεν είχε τελείωση τόν μονόλογόν του καί ήκουσε κρότον έλαφρόν επί τής θύρας,
ήν έσπενσε ν* άνοιξη.
— Τέλος τίάντων ήλθετε ! Άνέκραξεν ίδών αυτήν.Με πόσην άγωνίαν σάς έπερίμενα 1
Καί λαμβάνων αυτήν από των δύο χειρών, τήν παρέαυρεν εις τό ανάκλιντρου,

κλείσας προηγουμένως τήν θύραν.
— Μέ σνγχωρεϊς νά βγάλο) τό καπέλλο καί τό βέλο μου, ειπεν ή διδάσκαλος
εγειρόμενη καί άφαιροΰσα αυτά μετ’ ελευθερίας καί οικειότητας.
— Μωρέ, πράγμα πού σου είναι, διελογίοθη ό Παφουτης, φέρεται σαν οτό σπήτί

της ! Τόσον τό καλλίτερον.
’Αμφότεροι έκάθησαν έν τώ ανάκλιντρο).
— Σάς ευγνωμονώ, διότι δέν μέ λησμονήσατε, δεσποινίς Λουίζα, ειπεν ό ΙΙαφούτης, τούτο δέ άποδεικνύει ότι εκτιμάτε τά προς υμάς αισθήματα μου.
— Καί βέβαια' άλλως θά μέ έβλέπατε εδώ;
— Πόσον είσθε καλή! Ανέκραξε μετ’ ενθουσιασμού ό Στέφανος, λαμβάνων τάς
χεϊρας αυτής, άς ή Λουίζα άφήκεν άνευ άντιστάσειος. Καί πόσον σάς άγαπώ!
— 9Εγώ νομίζετε όλιγιότερον ; Αυτί] ή παρουσία μου εις διομάτιον νέου άνδρός,
ή τοσούτον έκθέτουσά με, δέν είναι άρά γε τρανόν δείγμα τής πρός υμάς φιλίας μου;
— Φιλίας, λέγετε, Λουίζα μου! Ανέκραξεν ό Στέφανος, έριοτος, είπέτε, έριοτος,

θερμού, ζωηρού, φλέγοντος !
Καί ταυ τα λέγο)ν ήνοιξε τάς άγκάλας, έτοιμος νά περιβάλη αυτήν.
Ή Αουίζα διετέλεσε ιμυχοά καί άδιάφορες.
— Λοιπόν, Λουίζα μου ; 9Εφιθύρισεν ήδέως ό Παφουτης.
— Κύριε Στέφανε Παφούτη, ύπέλαβεν ή διδάσκαλος σοβαρά καί απαθής. νΑς
άφήοωμεν τάστεϊα. 'Ωραία ύποκρίνεσθε τόν έρώντα, καί σάς συγχαίρο), άλλά φυλά
ξατε τήν ύπόκρισιν διά καταλληλοτέραν περίστασιν, ήτις δέν θά βραδύνη, υποθέτω.
— Λουίζα, όέν μέ λυπεΐσαι οϋτω λαλούσα, εφιθύρισεν ό Στέφανος θορυβηθείς.
— Καθόλου μάλιστα, φίλε μου, σάς διαβεβαιώ δέ ότι θ9 αναχωρήσω εντεύθεν,
καταλείπουσα χαράν άντί λύπης.
Ό .Στέφανος παρετήρει αυτήν άναμένων τό τέλος τής σκέφεώς της.
— Κύριε Στέφανε, έξηκολούθησεν ή παιδαγωγός, άγαπώ νά παίζιο
χαρτιά άνοικτά. Τους έρωτάς σας
καί τάς αφοσιώσεις σας εκτιμώ όσον
άξίζουν' είναι δηλαδή φευδεΐς. Μή
ουνοφρυούσθε, παρακαλώ. Νομίζω ότι
έχω τό γνώθι σαυτόν, επί τοσούτον
τουλάχιστον, ίόστε νά ήμαι εις θέσιν
νά έννοήσο) ότι ούτε ή μορφή μου
ούτε ή ηλικία μου άομόζονσιν εις άνδρα ιός υμάς. Σύζυγός σας λοιπόν δέν
είναι δυνατόν νά γείνω.
*Ερωμένη
σας;
Δέν άξίζει τόν κόπον. Jep θά με κα~
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τηγορήοητε ώς φίλαντον,εαν σας εΐπω διι ό Θεός μέ έχάρυεν αρκετόν νουν καί ευφυΐαν.
Καί αφού άπεφάσισα νά ομιλώ είίικρινώς,νά σας εϊπω τί ήθέϊετενά έπιδιώξητε,ύποκρινόμενος τόν άγαπώντά με; Νά κατορθώσητε από σπόντα,καθώς λέγουν οί παίζοντες
μπιλλιάρδο, ο,τι δεν θά ή το δυνατόν νά κατορθωθή απ' ευθείας, νά βάλετε δηλαδή
οτο χέρι την δεσποινίδα Χατζή- Προδρόμου, την μαθήτριαν μου. . . Μη ταράττεσθε,
παρακαλώ, καί άκρύόατε. Πόσον όμως είσθε ακόμη άπειρος! Τό μέσον, τό όποιον
έθέσατε εις ενέργειαν, ητο τό μάλλον, κατ
*
εμέ, ακατάλληλον. "Ας ύποθέσωμεν δτι
έπίστευον εις τάς περί έρωτος καί αγάπης διαβεβαιώσεις σας, σάς ήγάπων δέ καί
έγω μετά του αυτού έρωτος καί της αυτής αγάπης. Παρα^έχεσθε ότι θά ητο δυνα
τόν δια του μέσου τούτου νά έπιτύχητε τόν σκοπόν σας; Δεν θά άντέπραττον τότε
εγώ, δεν θά έζηλοτύπουν ;
‘Ο Παφούτης άκονσίως κατεβίβασε την κεφαλήν. Ή λογική τής διδασκαλίσσης
ή το ακαταμάχητος.
— Καταλαμβάνετε λοιπόν ότι όλα αύτάήσαν παιδαριώδη, έξηκολού&ησεν ή Λουΐζα.
Ή σωτηρία καί ή επιτυχία έγκειται εδώ, εϊπε, θέτουσα τόν δάκτυλον εις τόν κρό
ταφον. Εγω θά σας νυμφεύσω μέ την μαθήτριάν μου . . . 'Ελα, γέλασε λοιπόν ολί
γον μέ την ευχάριστου ειδησιν!
e0 Παφούτης έσιώπα, άναλογιζόμ-νος ότι πρ > δέκα μόλις λεπτών παρεφρόνει διά
την Λουΐζαν.
— Θέλετε νά νυμφευθήτε την δεσποινίδα μαθήτριάν μου; Ήρώτησεν έκ νέου ή
Λουΐζα. Ελάτε, ιιή έντρέπεσθε νά τό ομολογήσετε. Εγώ δεν ενθυμούμαι πλέον όσα
μου εΐπετε, άμα τη ενταύθα άφίξει μου Λοιπόν θέλετε;
— ...Ναι, έφιθύρισεν ό Στέφανος.
— Δόξα σοι ό Θεός! Ναι, κύριε Στέφανε, άλλ
*
εγώ, ή όποια δεν έχω ανάγκην
από έρωτας καί αισθηματολογίας, έχω ανάγκην από άλλο τι, εννοείτε βέβαια. . .
—* "Από; . . Ήρώτησεν ό Παφούτης.
Νοήματα! *Ανέκραζεν ή Λουΐζα. cΡίπτω εις τάς αγκόλας σας την μαθήτριαν
μου καί τα εκατομμύρια τού γέρο-Χατζή, άλλ * έπ
* αμοιβή, εννοείται δ* αμοιβή κάπως
πάγεία.
— Δέυ υπάρχει αμφιβολία.
— 'Π Κλεοπάτρα είναι μοναχοκόρη, γνωρίζετε δέ την περιουσίαν τού πατρός
της, αν ονχι. την χρηματικήν, ήτις δεν φαίνεται, «ΖΙά την κτηματικήν, έκ τής όποιας
δνναταί τις να κοινή καί περί τής χρηματικής. Γνωρίζετε τάς έν τω Πέραν μεγα
λοπρεπείς οικίας του, αληθή μέγαρα, έζ ών ή μία μόνον υπολογίζεται εις δεκάδας χι
λιάδων λιρών. Αί', λοιπόν; Τί νομίζετε ότι πρέπει νά λάβη εκείνη, ήτις θά σας δωρήση κόρην εύμορφον, σφριγώσαν, λαχταριστήν καί ιός έκ περισσού περιουσίαν ηγε
μονικήν; 'Ορίσατε υμείς τήν αμοιβήν. Θέλω κέγώ ν* ασφαλίσω τό μέλλον μου
*
νά
επανέλθω εις τήν Γαλλίαν, νά εύρω πιθανώς κανένα μεσόκοπου, τόν όποιον νά υπανδρευθώ, έκπληρονοα καί έγώ τόν έν τή γή προορισμόν μου ώς γυναικός, ταύτα δέ
παντα ουχί βεβαίως έν πλούτω καί πολυτελεία, αλλά μέ σχετικήν ευπορίαν καί οικο
κυροσύνην. . Ιεν είναι τά σχέδιά ιιου λαμπρά;
3Επί καταφατικω κινήματι τής κεφαλής τού Στεφάνου.
— Λοιπόν τό ποσόν τής αμοιβής, προοέθηκεν ή Λονίζα.
— Jt’O χιλιάδες λιρών άρκούν; Ήρώτησε μετά δισταγμού ό Στέφανος.
— Καί πεντακόσιοι, προσέθηκεν ή παιδαγωγός.

— Και πεντακόσιοι, έπεϊπεν ό Παφούτης·
—' "Εν μικρόν έγγραφον δεν Οά ητο περιττόν, νομίζω, εςηκολούΠησεν η Λουΐζα.
— Περί δλων προβλέπετε, ειπεν ό Παφούτης μειδιών. Κάμνομεν οίονεϊ εμπορι
κήν έπιχείρησιν, ό'ιστε ας γείνη και το έγγραφον.
Καί πλησιάσας εις τό γραφεϊόν τον έγραψε, μεΟ
*
δ εδωκε το γραφέν τη Λουΐζα,
χωρίς νά σκεφϋή δτι παρεΐχεν δπλον τή παιδαγωγώ εναντίον του. 'Αλλά τό βέβαιον
είναι δτι δεν είχε λόγους ν’ άμφιβάλλη περί τής ειλικρίνειας της, έχούσης ωσαύτως

προφανές συμφέρον.
— "Εχει, καλώς, ειπεν αΰτη, άναγνοϋσα αυτό, καί τό έ&ηκενε’ις τό ϋνλάκιόν της.
— Καί τώρα, έχετε υγείαν, έξηκολού&ησε, φορούσα τόν πίλον της. 'Εγώ ΰά σάς

οδηγήσω τί πρέπει νά κάμετε.
— "Οταν ήλ&ατε, ύπέλαβεν ό Στέφανος, ή&έλησα νά σας άσπασ&ώ ώς εραστής,
καί δεν τό έπετρέψατε. Τώρα θέλω νά ριφ&ώ εις τόν τράχηλόν σας από ενθουσια
σμόν πρός τήν ευφυΐαν καί τήν αγχίνοιάν σας. Το επιτρέπετε ;
— "Οχι, δχι, φρόνιμα. ‘Επιτρέπω μόνον αυτό, είπε, τείνουσα τήν χεϊρα προς
ασπασμόν.
— "Ας είναι και τόσον, ύπέλαβεν ό Στέφανος άσπαζόμενος τήν χεΐρά της.
■— Καλήν έντάμιοοιν !
— Καλήν, αλλά καί ταχεϊαν, Λουΐζα.
_ Μή σάς μέλη, καί &ά μείνετε ευχαριστημένος, είποΰσα ή διδάσκαλος έξήλθε τοϋ
δωματίου μειδιώσα.
— Φοβερά καί τρομερά Φραντοέζα ! Ειπεν ό Παφούτης φορών τον πίλον του καί
ετοιμαζόμενος νά εξέλ&η.

Ε'
Ή Λουΐζα, ώς εγνώοθη έκ των ανωτέρω, ήτο γυνή πρακτικωτάτη. Έκέκτητο
Ικανήν ευφυΐαν, ώστε νά καταπνίξη τήν γυναικείαν αυτής φιλαυτίαν, έννοήσασα καί
άποκρούσασα τούς πρός αυτήν άκκιομοϋς τοΰ Στεφάνου' τούτου δέ κατορΟωΗέντος,

έβη εύϋΰ πρός τόν σκοπόν.
Έιόηιεν δτι αί τρυφερότητες μετά τοΰ Παφούτη ήσαν καιρός χαμένος, καί δτι
μόνον εις τάς κιτρινωπός λίρας ύπήρχεν ή ουσία.
Είχεν άντιληφ&ή δτι ή Κλεοπάτρα δεν προοεΐδε με κακόν δμμα τόν ιατρόν, «ΖΖά
δεν εγίνωακεν ετι σαφώς τά περί αύτοΰ φρονήματα τής νεάνιδος. Μετά τήν ουνομολόγηοιν δμως τοΰ συμβολαίου πρός τόν Παφούτην άπεφάσισε νά έργασΗή δι' δλης αυτής
τής νοημοσύνης υπέρ τής επιτυχίας τοϋ σχεδίου.
"Αμα μεταβάσα εις τήν οικίαν, έσκέφ&η δτι επρεπε νά προβή εις τό εργον. Μετά
τό γεϋμα έμεινε μόνη μετά τής μαΠητριας της.
_ ^έν ήξεύρεις δά, Κλεοπάτρα, ειπεν αυτή έν άφελεία καί οίονεϊ τυχαίως, ποιον
συνήντηοα σήμερον!
— Ποιον; Ήρώτησεν ή νεάνις.
— Λεν τόν μαντεύεις ; Ειπεν ή Λουΐζα βλέπουσα ατενώς τήν κόρην.
— Πώς νά μαντεύσω, ύπέλαβεν ή κόρη μετά περιέργειας αύξανομένης' εχομεν τό

σους φίλους!
— Τό γνωρίζω αυτό, έξηκολρύΰησεν ή πονηρά Γαλλίς, αλλά δεν έχετε κανένα φίλτερον μεταξύ των τόσων φίλων ;

— Έγώ τουλάχιστον δέν γνωρίζια κανένα τοιοΰτον,
— Μπά! Καί εγώ ένόμιζα τό εναντίον.Τί νά γείνη; ‘ΙΙπατήθην ! ’\4ς μή κάμνιομεν
πλέον λόγον περί τούτου. Ό ταλαίπωρος ! IIοοσέθηκεν μετ
*
ολίγον ή διδάσκαλος,
ώσεί όμιίλει καθ'
*
έαυτήν.
— Ήξεύρεις, φίλη μου, ότι μου κινείς την περιέργειαν; Μήπως έχω τό ατύ
χημα να βασανίζω κανένα, χωρίς νά τό ήξέύρω ;
— Βασανίζεις, λέγει! καί βέβαια’ αν δέ αληθώς ήπατήθην ιός πρός τά αισθήματα
της μαθήτριας μου, την όποιαν έν τοντοις καλώς γνωρίζω, άλλοιμονον εις τόν δυστυ
χή νέον !
— Λοιπόν τά πράγματα είναι, πολί· σοβαρά;
— Σοβαρώτατα !
— Γίά πέ μου, σέ παρακαλώ), ποιον ουνήντησες τέλος πάντων;
-— Τις ή ανάγκη; . 1/ά νά τόν περιπαίξης κατόπιν;
~Έν τιμή, όχι. Δέν θά μου τόν εΐπης; ‘Ηρώτηοεν έκ νέου ή νεάνις.
— 'Όχι, πρός τι νά τόν έκθεσης ;
— Μά σου είπε τι περί έμοϋ,σέ παρακαλώ), συ, που τόσον μέ άγαπας, έξηκοίού-

θησεν η Κλεοπάτρα, έναγκαλιζομένη την Γαλλίδα.
— Κάτι πολύ τρέχεις!'Ακόμη δεν τόν είδαμε καί Γιάννη τόν βαπτίσαμε. Σαν
τι νά μου πή ;
— Νά . . . Ξέρω κ* εγώ; ΙΙροσέθηκεν η κόρη μειδιώσα.
— Δέν μου είπε τίποτε’ άλλ
*
έγώ ένόησα. ‘Αφού όμως μαζύ σου έφάνην τόσον
ζώον, ουδόλως παράξενου νά ήπατήθην καί ώς πρός αυτόν. Πιθανόν νά μου έφάνη
ότι. . .
— 'Ότι ; · · .
— 'Ότι σέ συμπαθεί κομμάτι’ πώς ;
— Μά επί τέλους δεν θά τόν όνομάσης;
— Νά τόν ονομάσω ! Καί έγό) ένόμιζον ότι τόν ιονόιιασεν η ϊη η καρ^ία σου. Ελα
μη κρύπτεσαι, θά μέ φέρης εις θέσιν νά τρελλαθώ), εάν άπέτυχον εις τάς νπονοίας
μου. ‘Αλλά δέν είναι δυνατόν, άί, Κλεοπάτρα μου ;
— Αί, πολί· καλά! Μήπως είναι ό Στέφανος;
ΙΙώς ! Δέν τόν λέγεις ουδέ Κύριον; Είναι και αυτό μία άπο^ειξούλα των προαισθήσειόν μου. Λοιπόν τόν άγαπας, αί;
— 'Όχι δά πάλιν, μι; βιάζεσαι τόσον. Δέν τόν αγαπώ, αλλά . . .
— ‘Αλλά θά τόν άγαπήσι/ς . .. Είσαι εις τόν δρόμον, πώς;
—
■—
—
—-—

Σαν κάτι τοιοΰτον νά ουμβαίνη, αγαπητή μου διδάσκαλε.
‘Εκείνος όμως σέ λατρεύει, τό ήξεύρεις;
Τό υποθέτω ολίγον. 'Αλλά πού τόν είδες, πού τόν (ομίλησες;
Εις την οικίαν του.
Καλέ, τί λέγεις! Άνεφώνηοεν ή νεάνις έκπλαγεϊοα.

— Jta την αγάπην τής καλής μου μαθήτριας, διά την ευτυχίαν της καί κάτι τολμηοότεοον ήδυνάμην νά κάμω. Μέ παρεκάλεσε καί έπήγα, βέβαια ούσα περί τής
αιτίας τής ποοσκλήσεως·
τόν έβλεπες, Κλεοπάτρα μου! ΙΙώς μέ (όμιλε ι περί
σου, μέ ποιον ενθουσιασμόν, μέ ποιαν αγάπην καί λατρείαν, μέ ποιον έρωτα! Ά!
Είσαι βεβαίως ή εύτυχεστάτη τών γυναικών.

— Ήξεύοεις ότι μέ την ενθουσιώδη ευγλωττίαν σου ήρχισες νά κινής τό ένδιαφέοον μου ; 'Ότι κάτι τό οποίον,—δέν δύναμαι νά τό όρίσιο ακόμη,— έκυοφορείτ) εντός
μου .. . τό όποιον με κατελάμβανεν αόριστον καί ονειρώδες, ήρχισες νά μεταβάλης εις
αίσθημα ισχυρόν καί συνταράσσον με ; Βεβαίως δέν δύναμαι νά ίσχυρισθώ ότι μέχρι
τούδε ή καοδία μου διέμεινεν όλως ατάραχος καί άπηλλαγμένη αίσθηματιδίων πρός
τινας έκ τών συχναζόντων εις την οικίαν μας ωραίων νέων, άλλ’ ό,τι την στιγμήν ταύτην οί λόγοι σου με κάμνουν νά αίοθάνωμαι δέν είναι πλέον αίσθηματίδιον, είναι τι
μέγα, ισχυρόν, άκαταδαμαστον.
Καί ή Κλεοπάτρα ταντα λέγουσα, έφοικία όλη, άπαξ μάλιστα ήσθάνθη διατρέχον
τό σώμα αυτής ρίγος, προσόμοιον τώ έπιφέροντι καταφανή άνατριχίασιν καί τρόμον
έλαφρόν τών χειλεων.
Κλεόπάτοα μου αγαπητή, ποοσεΐπέν ή διδάσκαλος, δέν είναι οί λόγοι μου,
οϊτινες μετέβαλον την άοριοτίαν καί τό όνειρον εις αίσθημα ισχυρόν καί συνταράσσον
σε. Τό αίσθημα υπήρχε ριζωμένου εις την καρδίαν σου, ύπέβοσκεν, όπως τό πυρ, τό
ένισχυόμενον υπό ελαφρός αύρας ανέμου. Οί λόγοι μου άπλούστατα υπήρξαν ή αύρα,
ή οποία συνεδαύλισε την εστίαν τής πυρκαιάς . . .
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ΙΙοικίλη

—
καλή μου, αγαθή μου διδάσκαλε ! Πόσον θά σου ήμαι ευγνώμων! Πι
στεύεις δτι θά ήμαι ευτυχής; ....
— Βεβαίως τό πιστεύω' άλλως δεν θά ήμην τόσον μωρά, οόστε νά ένισχύσω αι·
σθημα, δννάμενον νά σε βλάψγμ έστω και ολίγον. Τί λέγω ; Θά κατέβαλλον πασαν
προσπάθειαν νά τό καταπνίξω εις τήν αρχήν του.... Είμαι ευγνώμων έγώ, άλλως τε
δέ, τόσον σε αγαπώ!...
— Πόσον είσαι καλή, καί πόσον σε αγαπώ καί έγώ ! *Αφοϋ συνετέλεσες εις τήν
μόρφωοίν μου, άφοϋ μέ εκαμες νεάνιδα τοϋ κόσμου, τώρα συντελείς καί εις τήν ευτυ
χίαν μου' διότι είμαι βέβαια δτι εις τάς άγκάλας τοϋ ωραίου καί ρωμαλέου αύτοΰ νέου
θά εϋρω παν δ,τι δύναται νά έπιθυμήση ή γυνή . . .
— Τφ δντι, Κλεοπάτρα μου, ύπέλαβεν ή Γαλλίς.
Καί περιβαλοϋσα αυτήν έν ταΐς άγκάλαις της μετά θέρμης απίστευτου καί διεγερ
τικής των αισθήσεων, έκόλλησε τά χείλη αυτής επί τών τής νεάνιδος μετά παρατεταμένον ασπασμού.
ιΗ Κλεοπάτρα, άλλοφρονοϋσα, έπνευστία, ή δέ πονηρά διδάσκαλος, έξακολουθοϋοα
νά κρατή αυτήν έν ταΐς άγκάλαις της, έφερε τά χείλη εις τό ούς τής κόρης, καί ελα
φρώς ψιθνρίζουσα :
— Φαντάσου, τή είπε, τήν έξοχου στιγμήν, κατά τήν οποίαν άντ
*
έμοϋ θά έχης
εκείνον οϋτω πλησίον σου.
"Ο ψίθυρος ούτος έπήνεγκε τό αποτέλεσμά του' από τοϋ ώτός τής νέας διέδραμεν
ολόκληρον αυτής τό σώμα, δπερ συνετάραζεν αίσθημα, άγνωστον μέχρι τοϋδε εις
αυτήν, ήτις, λαμβάνουσα τήν Γαλλίδα παιδαγωγόν έκ τών δύο βραχιόνων καί βλέπουσα
αυτήν ατενώς δΓ οφθαλμών άποπνεόντων δλας αυτής τάς ακολάστους επιθυμίας.
— *
Α! Πότε θά έλθη ή στιγμή έκείνη, καλή μου διδασκάλιοσα ! Είπε οτενάζουσα.
— Τώρα πλέον θεώρει τον ίδικόν σου, Κλεοπάτρα μου' δέν θά παρέλθουν πολλαί
ήμέραι, καί θά τον ΐδης ουρόμενον εις τούς πόδας σου. ‘Αλλά, πρός Θεοϋ, μή πολλούς
ένθουσιασμούς,μή παράκαιρους άφοσκόσεις. Έχε πάντοτε ύπ ’ δγιν δτι πρέπει νά τόν
ξετ ρελλάνης πρώτον. Αέν είσαι μικρά πλέον,
— Πότε θά τόν ίδω;
— “Αφησε αυτό
εις εμέ, επειδή πρέ
πει νά λάβωμεν καί
ταναγκαία προφυλα·
κτικά μέτρα. Νά ήσαι βέβαια δτι θά α
παντήσωμεν πολλάς
δυσκολίας από τόν πα
τέρα σου. Τόν ήξεύρω
έγώ καλά τόν πατέρα
σου.

Σ,Τ'
Ή Γαλλίς παιδα
γωγός,χωρίς νά ειπη
τι εις τήν Κλεοπά
ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΝΥΜΦΩΝ
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τραν, έξήλθε τήν έπιοϋσαν μετά μεσημβρίαν τής οικίας καί διηυθύνθη εις τήν τοϋ
ιατρού. Εύρεν αυτόν άναμένοντα.Έκ τής μορφής τής Λουΐζης ένόησεν δτι ήτο άγ
γελος καλών ειδήσεων.
— Λοιπόν; ‘Ηρώτησεν, ορμών καί λαμβάνων αυτήν έκ τών δύο χειρών.
— Νίκη καθ
*
δλην τήν γραμμήν! ‘Απήντησεν αϋτη. Ή κόρη είναι ίδική σου και
δύνασαι νά τήν θεωρής από τοϋδε ώς τοιαύτην. ‘Αλλά, προσοχή' μή ανοησίας, αΐτινες ενδεχόμενον νά καταστρέψωσιν δ,τι φκοδόμησα. Τώρα, τόν πατέρα, δστις δέν θά
ήναι τόσον ευάλωτος, γνώριζε το καλώς. Αυτός, χωρίς νά σέ κακοφανή, έχει μεγάλα
σχέδια διά τήν κόρην του. Βασιζόμενος εις τό χρήμα του, τήν προορίζει διά κανένα
Γραμματέα Πρεσβείας, έάν μή διά Αοϋκα ή Μαρκήσιον. 31Εχεις σχέσεις, πλησίασέ
τον, κολάκευσέ τον, περιποιήσου τον. Προσπάθησε νά παρευρίσκεσαι δπου αυτός
συχνάζει, έπιδεικνύων αύτφ τάς σχέσεις σου τάς στενάς πρόζ τήν αριστοκρατίαν τοϋ
Πέραν καί τήν ύπόληψιν τήν όποιαν απολαμβάνεις παρ' αυτή. Αέν θά ήτο ασχημον,
έάν κατώρθωνες νάναγνωρισθής επίσημος ιατρός τής Πρεσβείας σου, τήν οποίαν νάντιπροσωπεύης εις τήν διεθνή υγειονομικήν υπηρεσίαν. Είναι καί αυτό κάτι. Παράοημον, άν δέν έχης, προσπάθησε νά πάρης, δέν είναι δύσκολον. Τέλος πάντων, καταλαμ
βάνεις, θά οτήσωμεν τακτικήν πολιορκίαν καί θά μεταχειρισθώμεν πάντα τά μέσα.
Έπειτα εδώ είμαι κ' έγώ, μή σε μέλη, καί θά έπιτνχωμεν.
— Είσαι πνεύμα τή αλήθεια, καλή μου Λουΐζα. Θά κάμω δ,τι συμβουλεύεις' θά
ήσαι ό οδηγός μου. ο Βιργίλιός μου. δστις θά μέ φέρη πρό τής πύλης τοϋ Παραδεί
σου. ‘Αλλά δέν θά ίδω τήν Κλεοπάτραν; Πότε θά τήν ίδω;
— Μή βιάζεσαι. Ή επιθυμία σου δέν αμφιβάλλεις βέβαια δτι είναι καί ίδική της.
Θά κανονίσω ταχέως τά πράγματα, ώστε νά ουναντάοθε άφόβως. Έχε υπομονήν
καί εντός ολίγου περίμενε ειδήσεις μου. Καί τώρα νγίαινε.
— Λουΐζα μου, σέ ευχαριστία, σέ ευγνωμονώ. "Υγίαινε, ειπεν ο ιατρός άσπαζόμένος καί τάς δύο χεΐρας τής παιδαγωγού.
— *Η Γαλλίς έξήλθεν, άφέϊσα τον Στέφανον ακίνητον έν τω μέσω τοϋ δωμα
τίου καί δνειροπολοϋντα. Έπίστευεν δτι άρκεΐ νά έκτείνη τήν χεΐρα, όπως θωπεύση
τόν χρυσόν έν τω χρηματοκιβώτιο) τοϋ Χατζή-Προδρόμου.

Ζ'
— Αέν θά έπεκταθώ εις λεπτομέρειας, περιγραφών τάς συναντήσεις, ώς ή έν
τω πρώτφ κεφαλαίο) τής παρούσης διηγήσεως, καί τάς συνεντεύξεις τών δύο εραστών,
καίτοι ή λέξις έραστής δέν είναι κατάλληλος καί άρμόζουσα,προκειμένου περί άνδρός,
μεταχειριζομένον τόν έρωτα πρός επιτυχίαν τοϋ έπιδιωκομένου σκοπού κατακτήσεως
κόοης μονογενούς ζάπλουτου πατρός καί νέας έκ φύσεως ρεπούσης πρός τήν ακολα
σίαν, ής πάντα τάσελγή ένστικτα είχον έξεγερθή τόσον έπιτηδείως παρά τής πονηρας
Γαλλίας.
Αί συνεντεύξεις δύο νέων δέν είναι τι δυσχερές καί δυσκατόρθωτον, δταν δέ διευκολύνωνται ύπ<'> μεσαζούσης, οία ή παιδαγωγός
ονδέν αυτών ευκολωτερον.
*Ητο έποχή θέρους, καθ
*ήν
ή έν Πέραν αριστοκρατικέ] καί πλουτοκρατικέ; κοι
νωνία καταφεύγει εις τάς ωραίας και μαγευτικός νήσους τής Προποττιδος καί τον
δροσερόν Βόσπορον. Εύνόητον δτι ό Χατζή-Πρόδρομος δέν ήτο δυνατόν να ύπολειφθή'
είχεν άλλως λαμπρόν θερινήν οικίαν έν Θεραπείοις, ήτις ένίρ έκ τής προσοψεως
έβλεπε πρός τήν θάλασσαν, έκ τών υπιοθίων περιεβάλλετο υπό εκτεταμένου καί συν
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δένϋρον κήπον, με διαφόρου; ονοτάδα; δένδρα»·, ε>· τώ κέντρφ των όποιων ύπήρχον
κομφά περίπτερα καί πίδακες διαυγών υδάτων.
Ό Στέφανος, καίπερ ε/ων τό βαλάντιο)· εν ονχί εναοέατοτ καί ανθήρα. καταστάσει,
εύρέθη εις την ανάγκην νά κάμνη συχνά; εκδρομή; εις τον Βόσπορον καί νά παραμέντ) τά; νύκτα; εν τω ξενοδοχείο) των θεραπειών. ‘Ενώ δέ, τβ συνδρομή τής παι
δαγωγόν, α! συνεντεύξεις των δύο εραστών έγίνοντο συχνοί έν τοΐς περίπτεροι; τοΰ κή
πον τά; νύκτας, κατά τά; ημέρας, ιδία τα; Κνριακας καί τας έορτας, ο ιατρός,
ένδαρρννόμενος εκ των υποσχέσεων τοΰ τυφλού πόθου; τής κόρης, κατώρθον νά
παοενρίσκεται εις τάς διαφόρους ονναναοτροφάς καί έκδρομάς, αΐτινες συχνότατα οινεκροτοΰντο υπό τών παραθεριζάντων έν θεραπείοις καί τών άλλων παρά τάς ρωμαντικάς όχθα; τοΰ Βοσπόρου χωρίο»·.
Προσεπάθει νά φαίνηται περιποιητικότατο; πρός τόν μέλλοντα πενθερόν του, κολα
κειών τάς αδυναμίας αυτόν, θαυμάζων πϊίσαν γνώμην καί ιδέαν του, δσον καί αν ησαν
μωραί, καί ύπερεγκωμιάζων την εμπορικήν και τραπεζιτικήν αυτού μεγαλοφυίαν, δι
ής κατέστη εις έκ τών κυριωτάτων μοχλών τής εμπορικής καί χρηματιοτικής κινηοεως τής πρωτευούση; τής ‘Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ό Χατζή -Πρόδρομος έκολακεύετο, αληθώς, έκ τών λόγων τον ιατρού, άλλ'ού
δεν πλέον. Προμάντευα»· οίονεϊ έν τώ προσώπφ αυτού εχθρόν καί κλέπτην τής πε
ριουσίας του, ι/σθάνετο προς αυτόν ποιαν τινα αντιπάθειαν, ενώ καταφανώ; απάνεμε
πάσαν ενλάβειαν καί περιποιηοιν προς τους αγαμους γραμματεις και ακολούθους των

ξένων Πρεσβειών.
Ό Στέφανος άφ’ ετέρου δεν κατόρθωσε νά είσέλθη ώς ιατρός έν τή υπηρεσία
τής Ελληνικής Πρεσβείας, διότι έκρίθη άπρεπης ή εξ αυτής άπομάκρυνσις τον επί
πολλά έτη υπηρετούντο; ίο· αυτή μακαρίτου Βαφειάδου, έπέτυχεν ομω; ν’απονεμηθή αντίο ό Σταυρός τοΰ Σωτήρος.
Οί'τω παρήλθε τό θέρος, καθ’ δ αί σχέσεις τών δύο νέων, υποθαλπόμενοι έπιτηδείωςΰπό τής Γαλλίδος παιδαγωγού, είχαν φθάσει εις τό τελευταίο)· αυτών οριον.
‘Επελθόντος δέ τοΰ φθινοπώρου, αί παραθερίζουσαι έν τοΐς θερινοί; αυτών ένδιαιτήμασιν οικογένεια) ηρξαντο έπανακάμπτουσαι εις Πέραν. Τελευταίος επανήλθε
καί <> Χατζή- Πρόδρομος.
Ό Στέφανος κατελαμβάνετο πλέον υπό αδημονίας, βλέπων παρατεινόμενον τόν
αγώνα, δι· εΐχεν άναλάβη, καί εαυτόν ευρισκόμενον μακράν έτι τού τέρματος αυτού.
Την στενοχώριαν τον δέ ταύτην έξεδήλωσε προς την Γαλλιδα εν τινι τών συνεντεύ
ξεων τον μετ’ αυτής.
■ - Μή βιάζεσαι, τώ ειπεν ή Λουίζα, διότι τοιαϋται μεγάλοι επιχειρήσει; δέν τε
λειώνουν εύκολα. 'Εννοείς ότι ή κόρη είναι ίδική σου' τήν έτρέλλανε; κυριολεκτικώς,
καί είμαι πεπεισμένη ότι θά ενρεθβ πρόθυμος καί εις τήν παραβολωτέραν τών προ
τάσεων σου. Τούτο <5sr είναι μικρόν κέρδος και είναι περισσότερον τού ήμίσεω; τού
όλοι·. Πλησιάζουν αί άπόκρεω, κατά τά; οποίας μή λησμονής ότι, πλήν ιών χορών,
τελούνται συνήθως καί γόμοι. Λοιπόν ή σί· απ' ευθείας ή δι’ άλλοι· προσώπου πρό
πινε τόν εαυτόν σου ό; γαμβρόν τον Χατζή-Προδρόμου. Λα σοΰ ε’ιπω την αλήθειαν,
δέν περιμένω πολλά από τό διάβημα αυτό, διότι γνωρίζω τάς ιδέα; τού Κυρίου,
αλλά πρέπει νά προβώμεν μέ τάξιν καί μέ τ 'ην σειράν. Τις οΐδε πάλιν πιθανόν καί.
νά έπιτΰχωμνν. Άλλ’ έν αποτυχία θά εί'ρωμεν τό μέσον. Πολλά έχει μέσα του αυτό
έδώ το κρανίο)·, προοέθηκε, τΰπτιιυοα ελαφρώς διά ιής χειρος την κεφαλήν.
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'Ο ιατρός δεν έβράδυνε νά θέση εις ενέργειαν τό προταθέν υπό της Λουιζης σχε
δίου. Άλλ
*
όλη ή ρητορική του, όλαι αί εκκλήσεις εις την στοργήν του πατρός, όλαι
αί περί μέλλοντος καί ευδαιμονίας τών δύο νέων προβλέψεις καί υποσχέσεις αυτοΰ,
άπέβησαν εις μάτην. 0 πατήρ έστάθη αμετάπειστος, ού μόνον, άλλα καί αμέσως έπέδειξε πολλήν πρός τόν Στέφανον ψυχρότητα. Καί ή ολίγον πρότερον ύπάρχουσα με
ταξύ αυτών οίκειότης έξέλιπεν, άντικατασταθεΐσα δι αδιαφορίας, εάν μή καί διά τίνος
περιφρονήσεως,
*0 ταλαίπωρος ιατρός, βλέπων ούτως οίκτρώς τό σχέδιον αυτοΰ αποτύγχαναν,
περιέστη εις απόγνωση·. Επί τινας ημέρας διετέλει έν άληθει άπελπισμω. Αλλά καί
πάλιν μάγος παρήγορος παρέοτη ή Γαλλίς παιδαγωγός.
■— Τόσον εύκολα τά χάνεις ! Τω είπε καγχάζουσα ! Έλησμόνησες τί σου είπα ;
Πολλά κρύπτει αυτό έδώ τό κεφάλι. Τώρα τό τελευταΐόν μας άτοΰ ! ’Εδείχθημεν εως
τώρα συνετοί καί έντιμοι, δέν μάς ήκουσαν, άς οψωνται. eΗ κόρη σέ λατρεύει, είναι
τοελλή από τό πάθος. ΓΌ,τι τής ξητήοης δέν ύλάι σου άρνηθή. Λοιπόν δ,τι δέν εγεινε
μέχρι τοΰδε, άς γείνη τώρα, καί απόψε μάλιστα. Θά σοΰ προετοιμάσω τίμ· κατάλλη
λον συνέντευξη·, άφοΰ προλειάνω τόν δρόμον πρός έπιτυχίαν τοΰ σχεδίου. ύ\Ιή τυχόν
δειλιάσης, μή δεσμευθής άπό ανόητους λόγους ίπποτισμοΰ καί τιμής. Θέλεις τό χρήμα
τοΰ Χατζή-Προδρόμου; Πρέπει νά τό άποκτήσης έκ παντός τρόπου^ άφίνων κατά
μέρος μερικός ί^έας μερικών ιοοήτων, έάν τυχόν τάς εχμς. /ίέν τό πολυπιστεύω, μά
έπί τέλους .... είμπορεΐ. Λοιπόν απόψε .... Τρία ελαφρά κτυπήματα εις τό χαμη
λόν παράθυρου.

Η'
Ή Λουιξα, τηρούσα τήγ ύπόοχεσίν της., μετά τό δεΐπνον ανήγγειλε τή νεάνιδι, ίίτι
τήν εσπέραν ταύτην θά δεχθή τόν αγαπητόν της Στέφανον. 'Έπειτα, νπαινισοομένη
μετά διαβολικής έ.πιτηδειοτητος τάς έκ τοΰ μετ
*
αυτόν γάμου ήδύτήτας, έξήψε τήν καί
άλλως νοσηρόν φαντασίαν τής επιρρεπούς πρός τήν ή^ονην κόρης έπί τοσοντον, ιόστε
νά φανή συνεπέστατη^ νποσχ^ομένη οτι θά προλειάνη τήν οδόν.
Είτα^ άφήσασα τήν νεάνιδα μόνην, έξήλθεν είποΰσα.
— Πηγαίνω νά τόν δεχθώ».
*Εξετάσασα δέ ποΰ ευρίσκονται οι υπηρέται τής οικίας καί. άν ή είσοδος τοΰ
Στεφάνου δύναται νά γείνη έν άσφαλεάι κατήλθεν εις τό βλέπον έπί τής όδοΰ ισό
γειον δωμάτιον.
Δέν παρήλθον πολλά λεπτά, καί τά τρία ελαφρά κτυπήματα ήκούόθησαν έπί τοΰ
παραθύρου. Πάοαυτα, σπεύσασα, ήνοιξε τήν θύραν, καί, λαμβάνουσα τόν Στέφανον
έκ τής χειρός, έπανέκλεισεν αυτήν έν σπουδή. ΕίταΊ σύρουσα αυτόν έν τώ σκότει, τόν
ιοδήγησεν ασφαλέστατα μέχρι τής θύρας τοΰ δωματίου, έν ώ ευρίοκετο ή Κλεοπάτρα.
— Θά δειχθής πολύ ανεπιτήδειο-, έάν άποτύχης, τώ έψισύρισεν εις τό ούς, άνοίγουσα τήν θύραν καί είσάγουσα αυτόν. *
Επιτρέψατέ με ν* άποσυρθώ) εις τό πλησίον
δτομάτιον καί νά φυλάττο), τρυγόνια μου, είπε μετά έλα»/ ρας εΐριονείας, καί άπεσνρθη,
ύποκλινοιιένη καί κλείουσα τήν θύραν.
ΊΙ αναμονή τής πονηρας παιδαγωγού υπήρζε δι
* αυτήν αληθές μαρτύριαν. ΙΤεριεπάιτησεν έπί αρκετόν χρόνον έν τώ δωματίτο, έκάθησει\ έσηκώθη, έκάθηοεν έκ νέου.
'Εσκέφθη νάνά'./.'/ι λυχνίαν καί νάναγναωη τι, άλλα δέν τό επραξε, </ οβηθεΐσα, μή κινήC>U τ,Λ περιέργειαν τίνος τών ενοίκων. Έπί τι λαυς, καθήσαοα έπί τίνος άνακλίνταου,
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κεκμηκυΐα, κατελήφθη υπό τοϋ ύπνον. Έκοιμήθη αρκετά, άλλ' αίφνης άνεπήδησεν
έντρομος.

— Τί γίνονται άράγε αυτού μέσα οί έρασταί μας ; Είπε. Τί ώρα νά ήναι άραγε;
Καί άνάψασα φώσφορον παρετήρησε το ώρολόγιόν της.
— Δυστυχία! Άνέκραξεν, ολίγον ακόμη καί θά την έπαθαίναμεν.Οί ανόητοι καί
απρόσεκτοι!
Καί σπεύσασα εκρουσε ελαφρώς την {λύραν τοϋ δωματίου, έν ω ενρίσκοντο οί
δύο νέοι. Άκούσασα δέ την λέξιν ! 'Εμπρός ! "Ηνοιξε καί εισήλθεν.
— Ήξεύρετε οτι είοθε πολύ αδιάκριτοι ; Είπε. Πλησιάζει νά εξημέρωση. νΕλα,
γρήγωρα, κύριε Στέφανε, τό επανωφόρι σου.
*Η νεάνις έκάθητο τεταραγμένη όπωσοϋν καί μέ τά ενδύματα έν αταξία.
— Έλα,σήκω! Τή λέγει ή Λουΐζα, λαμβάνονσα αυτήν έκ της χειρός. Δέν βλέπεις;
Φεύγει. Εμπρός φιληθήτε!
Καί ερριφεν αυτήν εις τάς άγκάλας τοϋ νέου.
Παρασύρουσα δέ τόν Στέφανον εξηγαγεν αυτόν τοϋ δωματίου.
'Ως δ' έκράτει αυτόν έκ της χειρός, έστη έν τω σκοτεινω διαδρόμω.
— Αί;,.. Τω είπε.
— "Ολα κατ' ευχήν, τή άπήντηοεν ό Στέφανος, λαμβάνων αυτήν έκ τών δύο
χειρών. Σέ ευχαριστώ, είσαι ό οωτήρ μας άγγελος, δαιμόνων.
'Ωδήγησεν αυτόν μέχρι τής θύρας, ήν ηνοιξε μετά προσοχής.
"Εξω ή οδός έφωτίζετο υπό τών πρώτων άμνδρών ερυθρωπών ακτινών τής'Ηούς.
Κλείσασα δέ την θύραν, έοτη, καί :
— "Ατιμε! 'Ασυνείδητε ! Έψιθύριοεν.
Έπανήλθεν έν σπουδή εις τό δωμάτων, έν ω εύρε την νέαν ίοταμένην, άλλόφρσνα,
έν ή θέσει την είχεν άφήση. "Αμα ίδοϋσα αυτήν εισερχόμενη
*
:
— "Ω! Λουΐζα, Λουΐζα! Τή είπε ριπτομένη εις τάς άγκάλας της μετά δακρύων.
— "Ελα, έλα, θάρρος !' Υπέλοβεν ή διδάσκαλος Τί; Κλαίεις; Ανόητος πού είσαι!
θέλεις τόν Στέφανον, ο διάβολος νά σκάση θά τόν πάρης! ”7/ νά μή ήμαι Λουΐζα.

Θ'
Αί σχέσεις τών δύο νέων έξηκολούθουν καί αί συνεντεύξεις αυτών καθίσταντο συ
χνότεροι τή μεσολαβήσει πάντοτε τής Γαλλίδος παιδαγωγού καί διδασκάλου, η τις μετεΐχε πολλάκις αυτών.
Συχνότατα πλέον άπησχόλει καί τούς τρεις τό ζήτημα τοϋ γάμου καί διάφορά σχέδια προύτείνοντο, δι ών ένόμιζον ότι -θά ήδύναντο νόι καταβάλωσι τήν πείσμονα άρνησιν τοϋ γέροντος Χατζή - Προδρόμου. Μετά τήν
άποτυχίαν τής απόπειρας παρ' αύτφ τοϋ ιατρού, οντος κατέφυγεν εις φί
λον του, εις στενωτάτας πρός τόν πατέρα διατελοϋντα σχέσεις, παρ' ου
ήλπιζεν ότι θά ήδύνατο νά τόν μεταπείοη.Ο φίλος, συμπαθών αληθώς πρός
τόν ίατρό/ν καί άνήκων εις τήν εκλεκτήν τοϋ Πέραν κοινωνίαν, με τά πολλής
τωόντι προθυμίας ανέλαβε τό έργον, θερμότατα δέ συνηγόρησεν
υπέρ τοϋ γάμου τούτου παρά τω Χατζή-Προδρόμω, αλλά δυστυ
χώς καί πάλιν ούτος έφάνη αμετάπειστος.
— "Ο, τι άλλο θέλεις, έλεγε τω συνηγοροϋντι, όχι όμως καί
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αυτό' δέν ήξεύρεις, ό γιατρουλάκος αυτός καθόλου δέν μοϋ γεμίζει τό μάτι, τόν αντι
παθώ φοβερά. Επειτα, ένα έχω κορίτσι, είμαι πλουσιώτατος, καί δέν θέλω νά τό
θυσιάσω. "Αλλον γαμβρόν ονειροπολώ διά τήν κόρην μου.
Έν τούτοις αί ήμέραι παρήρχοντο, τά δέ πράγματα έσπευδαν, ολίγον δ'άκόμη καί
τ' αποτελέσματα τής νυκτερινής ουνεντεύξεως θά καθίσταντο καταφανή. Η νεάνις
καθ' έκάστην έκλαιεν επί τούτα), αί δέ παρειαί της ήρξαντο κοιλαινόμεναι καί ή εύμορφία της ύποσκαπτομένη. Διετέλει έν απελπισία. Μάτην ό ιατρός παρηγόρει αυτήν,
λέγοίν ότι είναι πάντοτε πρόθυμος νά έπανορθώση τά κακώς γενόμενα, νομιμοποιών
αυτά έν πάση στιγμή ή άλλως, έν έσχατη ανάγκη, έξαφανίζων τό προϊόν τής απερι
σκεψίας των.
’Επί τέλους:
— Νομίζω, είπεν, ότι εύραν τό μέσον, τό όποιον δύναται νά μάς έξαγάγη από)
δλας αύτάς τάς στενοχώριας. Μιαν νύκτα ετοιμάζεσαι, σέ άπάγω' δέν θά ήναι δύοκολον νά εύρω ένα ιερέα, πρόθυμον νά μάς οτεφανώση. θά γείνη, είναι αληθές, ολίγον
σκάνδαλον, αλλά δέν θά ήναι ούτε τό πρώτον, ούτε τό τελευταίοι . Ό πατήρ σου θόι
κοαυγάση, κατόι τό) ούνηθες, θά διαμαρτυρηθή, ίσως θά καταρασθή, άλλ
*
ευρισκόμε

νος προ τετελεσμένου γεγονότος, θάυποκύψη.
— Τί λόγος! Προοέθηκεν αμέσως ή Λουΐζα, βλέπουσα τήν νέαν έτοίμην νά συναί
νεση. Τί λόγος! Πόσον ολίγον γνωρίζετε τόν γέροντα Χατζή-Πρόδρομον ! ΙΙείσμων
καί έγωϊοτής ώς είναι, θόι κυριευθή υπό τοϋ γνωστοϋ θυμού του καί θά σάς διώξη
άπλοι'στατα. Καί τί θά γείνη αυτή ή καλομαθημένη κόρη τότε, ιατρέ; 'Εάν είχες
καμμίαν μεγάλην πελατείαν, ίσως θά ήδύνασο ν' άνταποκριθής εις όλας αυτής τάς
απαιτήσεις καί επιθυμίας, ένιρ τώρα .... Μετόι χρόνον ίσως ό γέρων, ώς πατήρ,
συγχωρήση, άλλ' έως τότε τί θά γίνετε; θάναγκασθήτε νά κατοικήσητε εις καμμίαν
γωνίαν τού Σταυροδρομιού, μακράν τής αριστοκρατικής κοινωνίας αυτού, όπου ή
αγαπητέ] μου Κλεοπάτρα θ' άναγκασθή νόι μαγειρεύη μόνη καί νά πλύνη πιθανώς τάς
ακαθαρσίας τών παιδιών της. 'Αφήσατε, παρακαλώ, αύτάς τάς ιδέας, αΐτινες μόνον
διά μυθιστορήματα είναι καλαί.
'Η ευφυής Γαλλίς βεβαίως είχε δίκαιον ταύτα λέγουσα, άλλ' έφοβεΐτο πρό,ς τούτοις καί έπολέμει τήν τοιαύτην λύσιν, διότι θά διεκινδύνευε δι' αυτής τήν αμοι
βήν της.
— "Ολα τόι μέσα δέν έξηντλήθησαν ακόμη, έξηκολοΰθηοε, καί πρώτιστα πόντιον,
ή Κλεοπάτρα δέν ώμίλησεν ακόμη εις τόν πατέρα της. "Ας τού σμιλήση καί αυτή, άς
τόν παρακαλέση, άς κλαύση, άς άπειλήση δεινόι καί τρομερά, καί πολύ πιθανόν νά
κατορθώοη νόι έπιτύχη,
πείση τόν υπερήφανου Χατζή-Πρόδρομον. 'Αλλά πάντα
ταύτα όσον τό δυνατό»’ ταχύτερο·, διότι τά πράγματα όμολογουμένως άπαιτοϋοι σπον
δήν καί ταχύτητα. "Αν άποτύχη καί ή Κλεοπάτρα, βλέπομεν.
'Η συμβουλή τής Λονΐζης έγένετο δεκτή, άπεφασίσθη δέ νά τεθή εις ένέργειαν

αμέσως τήν έπαύρων.
Τήν έηιούσαν, μετά τό πρωινό»· πρόγευμα,

ένω ό Χατζή- Πρόδρομος άπεσύρετο

εις τό) ιδιαίτερον αυτού δωμάτων, ή Λουΐζα καλέσασα τήν νέαν:
— Εμπρός, θάρρος! τή είπεν, ό πατήρ σου μοί έφάνη σήμερον εύθυμος
καί εΐ'διάθετος. Βάλε όλα τόι δυνατά σοι·, ομίλησε, παρακάλεσε, κλαύοε καί φοβέ
ρισε ακόμη. Αλλά, πρός Θεού! ιιηδέ υπαινιγμόν περί τού παθήματος σου. Έχομεν
καιρόν δι' αυτό' άς το άφήοωμεν διά τελευταϊον όπλον. Μοϋ έπήλθε καί έν άλλο σχέ-
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διον, τό όποιον λυπούμαι διότι δεν έσκέφθην άρχήτερα. νΙσως δι
* αυτόν έπιτύχωμεν, χωρίς νά καταφύγωμεν εις τ* αποτελέσματα του παραπτώματος. *Εγω θα κατα
βώ εις τον κήπον, και περιπατούσα έλα παρακαλώ ιόν θεόν υπέρ της επιτυχίας σου.
*Εξήλθε του δωματίου καί οίονεί αισθανόμενη μεταμέλειαν καί τύψιν της συνειδήσεως :
— Τι κρίμα αληθώς! έφιθύρισε, νά μη το σκεφθώ προτήτερα, καί πριν η συν
τελέσω ιά πέση εις τόν βόρβορον ?/ κανμένη μου η μαθήτρια !
Μετά τινα δέ σκέφιν :
— Μπά! Έξηκολούθησεν, από πότε έγεινα τόσον ευαίσθητος ; Δέν πάνε στο διά
βολο καί Χατζή-Πρόδρομος, καί Κλεοπάτρα, καί Στέφανος !... Την αμοιβήν μου μόνον
νά πάρω, καί άς κουρεύονται.

Γ
*Αληθώς ή Κλεοπάτρα, θωρακιοθεισα δι
* όσης ήδύνατο μείζονος τόλμης καί θάρ
ρους, ήνοιξε την θύραν τον δωματίου του πατρός της καί είσερχομένη εις αυτό :
— Καλέ πατέρα, μάγαπάς ; Ήρώτησε διά φωνής συρόμενης τέκνου χαϊδευμένου,
σύρουσα έδραν καί καθημένη παρ' αύτώ.
— Τί έρώτησις είναι αυτή, παώί μου ; * Υπέλαβεν ό πατήρ άτενίζοιν προς την
νεάνιδα. Μήπως έχω καί άλλο τέκνον; Σΰ είσαι τό μονάκριβό μου παιδί, καί έκτος
σου δέν έχω άλλον εις τον κόσμον. *Αλλά τί συμβαίνει; Γλέπω ότι ή έρώτησις σου δεν
γίνεται χωρίς σκοπόν.
— Καί βέβαια έχει σκοπόν, πατεράκη μου.
Καί επειδή έβλεπε τόν πατέρα της θεοιρούντα αυτήν μετά περιεογίας και ανα
μονής :
— Χρυσέ μου μπαμπά, αγαπώ, ειπεν έναγκαλιζομένη καί θωπείουσα αυτόν,
— 'Αγαπάς! *Ανέκραξεν ό πατήρ.
Καί ώσεί κατ
*
ιδίαν.
— Καιρός, προσέθηκεν.
Μετά τινα δέ σκέ.μιν :
— Αί! Καί τώρα τί θέλεις;
— Τί θέλω ; *Εφέλλισεν ή κόρη, ταπεινούοα τό βλέμμα καί τήν κεφαλήν καί
άνυφούσα έλαφρϊις εναλλάξ τους ιόμους. Jer καταλαμβάνεις τί θέλω, μπαμπακα μου;
Νά μου δώσης τήν άδειαν νά πάρω αυτόν που αγαπώ.
— Κάτι πολύ τρέχεις! urέκράξεν ό πατήρ. *Ακόμη δέν τόν είδαμε καί Γιάννη
τόν βαφτήσαμε !
— Μπά, εγώ, πατέρα, τόν είδα καί τόν παραεΐδα. Είναι χρυσός νέος, καλός,
ευγενής, μορφωμένος, καί μέ αγαπά καί α'·τός, τρελλαίνεται! Σέβεται δέ καί αγαπά
καί τόν χρυσό μου τόν μπιιμπάκα.
— Πολύ βιάζεσαι, κόρη μου, υπέλαβεν ό πατήρ, καί όστις βιάζεται σκοντάπτει.
Γιά άς ίδουμε ποιος είναι πρώτον. 'Ο γάμος είναι σπουδαία, σπουδαιοτάτη υπόθεσις,
καί μάλιστα όταν έχη κανείς ν* άποκαταστήση μονάκοιβην κόρην, συνοδευομένην από
αρκετός χιλιάδας λιρών. Ποιος είναι λοιπόν;
— Ό κ. Στέφανος ....
— Ποιός Στέφανος! ό ΙΙαφούτης ! . . , . τό γιατρουδάκι !............ Αυτός είναι ;
— Ναι, πατέρα μου, αυτός.

— Ά! Ειπεν ό Χατζή-Προδρομος. *Αληθινά, είμαι ένα ζώον . . . *Επρεπε
νά το
καταλάβω
*
. . . *Αλλά
που τόση εξυπνάδα εις ένα
*Ανατολίτην σάν κ ’ εμένα σέ
τέτοιες βρωμοδουλειές ! Άμ
*
αυτός ό κύριος σ* έζήτησε
μόνος, αφού μ* έβεβαίωσεν
ότι σέ λατρεύει, χωρίς όμως
νά μου είπη ότι τά έχετε
ψημένα. Σέ λατρεύει! Αατρεύει τό πουγγί, τό ταμεΐον
του Χατζή - Προδρόμου, νά

%.
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ήσαι βεβαία.
— 'Όχι, πατέρα μου ! Σέ
βεβαιώ ότι μέ αγαπά μέ όλη
του τήν καρδιά!
— Είσαι παιδί, ακούε ε
μένα .... Κόρη μου, ήξεύρεις πόσον σέ αγαπώ, άλλ
*
αυτός ό γάμος δέν είναι δυνα
τόν νά γείνη, ακριβώς διότι
σέ αγαπώ πολύ, πολύ!
— Γιατί,καλέ μου πατέρα;
— Διότι .... διότι ....
δέν είσαι γιά τά δόντια τού
κυρ Παφούτη. *Ακονς εκεί!
νά σε μεγαλώσω, νά σε ανα
θρέφω σάν πριγκηπέσσα. νά
σε κάμω τήν πρώτην κόρην
τού Σταυροδρομιού καί τής
Πόλης, γιά νά σε παραδώσω
στον κυρ Παφού την, ένα
γιατρό χωρίς πελατεία, χωρίς
υπόληψη, πού δέν ξέρουμε
από πού βαστά ή σκούφια
του .... νΟχι, όχι, κόρη
μου, όχι, χρυσό μου παιδί!
— Μά, πατέρα μου, καλέ
μου μπαμπάκα ! . .. .
— Τίποτε ! Δέν θέλω να
κούσω τίποτε .'Άλλο μέλλον
(ονειρευόμουν καί ονειρεύομαι
* γιά σένα.

— Μά αφού μ* αυτό εγώ είμαι ευχαριστημένη ....
— Δέν ήξεύρεις τί σου γίνεται ακόμη .... 'Ετσι σου φαίνεται τώρα, αλλα σε
Τύποις Θ. Άποστολοπονλου.
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λίγο θά μετανοήσης, καί εγώ θέλω νά προλάβϋ) την μεταμέλειαν, διότι ον θά κτυπας
το κεφάλι σου, καί εγώ θά λυπούμαι.
— Πατέρα μου ! Άνέκραξεν ή Κλεοπάτρα, έναγκαλιζομένη αυτόν.
— νΑφησε, άφησε, εγώ νά φροντίσω διά την άποκατάστασίν σου, παιδί μου,
εΐπεν ήρέμα ό Χατζή-Πρόδρομος. Ελειψαν οί Γραμματείς τών Πρεσβειών, οί όποιοι,
πολλάκις μέ καλά καί μεγάλα ονόματα, αλλά χωρίς περιουσίαν, θά θεωρήσωσιν ευτύ
χημά των νά σε πάρουν μέ τές λίρες μου, τά μέγαρά μου, καί τά οικόπεδά μου. Ελειφαν τόσοι άλλοι νέοι καλών οικογενειών, έδώ καί στάς ’Αθήνας, οί όποιοι διά τόν
ίδιον λόγον θά σε εδιδον τό όνομά των πολύ ευχαρίστως, καί ■— έδώ πού τά λέμε —
είχα ένα κομφόν αξιωματικόν τού Ελληνικού ναυτικού στο μάτι γιά σένα.
— Πατέρα μου, μέ λυπείς πολύ, μά παραπολύ, μέ τούς λόγους σου. Σέ παρα
καλώ, άφησέ με νάκολουθήσω τήν εκλογή
*
Τής καρδίας μου .... Εγώ θά ζήοω
μέ τον εκλεκτόν μου, καί όχι συ. "Ακουσέ με λοιπόν καί μή κάμνης τό μονάκριβό σου
τό παιδί δυστυχές.
— ’Ακριβώς θέλω νά σε προφυλάξω από τήν δυστυχίαν, διότι, σου το προλέγω,
θά δυστυχήοης.

— Πατέρα μου! άνεκραύγασεν ή κόρη μετά λυγμών, έναγκαλιζομένη έκ νέου τόν
Χατζή-Πρόδρομον, πατέρα μου, λυπήσουμε!
— "Ο,τι άλλο θέλεις, παιδί μου, γι’ αυτό ούτε λόγο! νπέλαβεν ό πατήρ ουγκινηθείς πως.
— Μπαμπάκα μου, θά μετανοήσης ! . . . .
— θά μετανοήσω! θά μετανοήσω, διότι θέλω τό καλόν σου! 'Ωραία! προοέθηκε
μετά τίνος θυμού καί δυσαρέσκειας. Τίποτε, τίποτε!
— Καλά λοιπόν ! Ειπεν ή κόρη μετά πείσματος καί οίονεϊ απειλούσα, θά ίδωμεν !
Καί έγερθείσα διηυθύνθη πρός τήν θύραν τού δωματίου, πάντοτε έλπίζουσα ότι
θάνεκαλείτο υπό τού πατρός της, d.U
*
ό Χατζή-Πρόδρομος, καίπερ αισθανόμενος
συντριβομένην τήν καρδίαν του, κατώρθωσε νά κράτηση εαυτόν.
‘Ως πατήρ φιλόστοργος ήθελε νάποκαταοτήση ώς αυτός ένόμιζε κάλλιον τήν κόρην
του, έπίστευε δέ ότι καί αύτη θά μετέβαλλεν αισθήματα.

ΙΑ'
Τήν επιούσαν ό Χατζή- Πρόδρομος ευρίοκετο έν τώ ιδιαιτέρα) αυτού γραφεόο εργα
ζόμενος, ότε έκρούσθη έλαφρώς καί μετά δειλίας ή θύρα αυτού.
— Εμπρός ! ειπεν.
— Ή θύρα ήνοί/θη καί ένεφανίοθη ή Αουίζα, κάτω νιύουοα καί προφανώς
τεταραγμένη.

— Τί είναι, δεσποινίς; ' Ποώτηοεν ό Χατζή-Πρόδρομος, ανήσυχος πωςώς έκτου
ύφους τής διδασκαλίοσης.
— ”Ω ! Κύριε! Έφέλλιοεν αύτη συμπλέκουοα τάς χείρας.
— Μά δέν θά μου είπης τί συμβαίνει έπί τέλους! άνέκραξεν ό Χατζή-Πρόδρο
μος, ανυπόμονων. Μέ κάμνεις νά τρομάζω !
— Ησυχάσατε, Κύριε, ησυχάσατε, ειπεν ή Λου'ίζα, δεν είναι τίποτε ή μάλλον
δέν συνέβη τίποτε. ‘Η δεσποινίς Κλεοπάτρα ....
— Αί! τί; πώς! ή Κλεοπάτρα μου! άνεφώνηοεν ό πατήρ, λέγε λοιπόν! όμίλει
γρήγωρα! . ...

— ’Ολίγον ελειφε νά την χάσωμεν 1 ... .
— Τί; πώς! ειπεν άναπηδών ό Χατζή-Πρόδρομος καί λαμβάνων τήν διδάσκαλον
έκ τών χειρών.
— Μά, ησυχάσατε, σάς λέγω, πας κίνδυνος έξέλιπε, δόξα τώ Θεφ.

— Πού είναι; Πού εύρίσκεται . . . .
— Εις τό δωμάτιόν της, όπου ....
Ό γέρων χωρίς νά περιμείνη άλλην λέξιν τής Αουίζης, εσπευσεν εις τόν κοιτώνα
τής Κλεοπάτρας. ‘Η Λονίζα τόν ήκολούθησεν ωσαύτως τρέχουσα.
‘Ο Χατζή-Πρόδρομος, είσελθών εις τόν κοιτώνα, εύρε τήν κόρην του κλινήρη.
— Τί επαθες, τί εχεις, παιδί μου; ήρώτησεν αυτήν μετά στοργής. Τί συνέβη,
γυναίκα, έξηκολούθησεν απευθυνόμενος πρός τήν καθημένην παρά τήν κλίνην σύζυ
γόν του καί κρατούσαν τήν τρέμουσαν κόρην έκ τής χειρός. Διατί σιωπάτε ; έκραύγασε, βλέπων τήν μέν θυγατέρα του, καλύπτουσαν τήν κεφαλήν διά τού έφαπλώματος,
τήν δέ σύζυγόν του άτενίζουσαν αυτόν, αλλά σιωπώσαν. ‘Ομίλει σύ, Λουίζα ! προσέ-

θηκε δι’ ίσχυράς φωνής, τί μυστήριον μού κρύπτετε’,
Είτα δέ, περιφερών τό βλέμμα έν τω δωματίφ βλοσυρώς καί ίδών έν τή γωνίρ

σωρόν εσωτερικών γυναικείων ενδυμάτων :
— Τί είναι αυτά έδώ ! άνεφώνηοεν : είναι τής Κλεοπάτρας ! . .. . Πώς, βρεγμένα,
μούσκεμμα! ’Αλλά τί συνέβη λοιπόν!
— Νά ! Επεσε στο πηγάδι! ειπεν ή Κυρία Χατζή-Προδρόμου, καί ήξεύρεις
βέβαια δια τί επεσεν, αφού σύ μέ τά χέρια σου τήν έσπρωξες εις αυτό ! . ... Φωτιά
καίει μέσα στο σπήτί μου, καί εγώ νά μή μάθω τίποτε, σάν νά μην ήμαι μάννα
κ* έγώ^ σάν νά μήν ήμαι οικοκυρά. Καμάρωσε τα τώρα ! ... .
‘Ο Χατζή-Πρόδρομος, πρώτην ταύτην φοράν άκούων τήν τόσον ήρεμον καί υπο
τακτικήν σύζυγόν του ούτω λαλούσαν, έξεπλάγη, «Πά δέν ώργίσθη, διότι ένδομύχως
άνεγνώριζεν ότι εΰρίσκετο έν τώ δικαίτρ, άλλως τε δέ καί ό κίνδυνος, δν προ ολίγου
είχε διαφύγη ή θυγάτηρ του, ή προσφιλής του Κλεοπάτρα, είχεν άφοπλίση τά βάναυσα

τον ένστικτα καί τά κυριαρχικά έν τή οικογένεια του δικαιώματα.
Άποσύρων δέ κατόπιν άποτάμως τό καλύπτον τήν
κόρην του εφάπλωμα '.
— Τί οον ήλθε, παιδί μου, νά μού κόμης αυτό
τό μεγάλο κακό ; ή ρώτησε τήν νέαν. Τί κατάστασις
είναι αυτή . . . έκτύπησες πουθενά ; προσέθηκεν
αγωνιών καί έξετάζων έπί τού προσώπου αυτής έκ·
δοράς τινας έλαφράς καί άλλας άμυχάς σοβαρωτέρας
έπί τών βραχιόνων.
— *Ώ, μπαμπάκα μου! Συγχωρήσατέ. με. άλλά
δέν ή το δυνατόν πλέον νά ζήσω, κατόπιν τής σκλη
ρός άρνήσζώς σας....Δέν με έπιστεύσατε, καί εγώ . . .
— Καί σύ ; ... .
— Έπήγε νά σκοτωθή, νά! άνέκραξεν ή μήτηρ.
— 'Αλλά πώς ; ■ . . Ήρώτησεν ό πατήρ, αγωνιών.
— ’Ακούσατε, Κύριέ μου, άπήντησεν ή Λουΐζα.
’Από χθές ή δεσποινίς ή το σφόδρα μελαγχολική,
συχνότατα τήν ήκονα νά στενάζη και νά δακρύη.Τήν
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Στοά

ηρωτησα έπανειλημμένως τί έχει, αΖΖ’ αυτή άπέφενγε νά μοι ειπη τι, άπαντώσα μ*έν
ξηρον&τίποτε» .Σήμερον τό πρωί', άμα έγερθεΐσα, μετέβην κατά τό σύνηθες είς τόν
κοιτώνά της, άλλά δεν τήν ενρον έκεΐ. Παρετήρησα τήν κλίνην καί τήν εΐδον άθικτον,
έξ ου υπέθεσα ότι δεν κατεκλίθη καί διήλθε τήν νύκτα άγρυπνος. Τούτο μ
* εκαμεν
έντύπωσιν. Έσπευσα νά έρωτήσω με τρόπον τήν Κυρίαν, αλλά καί αυτή δεν έγνώριξε
τίποτε. Κατήλθον είς τόν κήπον, ύποθέτουσα ότι θά την ενρισκον εκεί, άλλά καί
πάλιν τίποτε. *Ήρχισα τότε νάνησυχώ πολύ, έφοβήθην .... Ήθέλησα νά σπεύσω
νάνέλθω, διά νά καταστήσω γνωστήν τήν απουσίαν της, άλλ' ώς νά ώδήγει ό Θεός
τά βήματά μου, έσκέφθην νά ερευνήσω καί είς τ ’ απώτερα μέρη του κήπου. Διηυθύνθην προς τήν είς τό άκρον αυτού συστάδα των δένδρων, ότε παρατηρώ πλησίον
του έκεΐ φρέατος έν σκαρπίνι, τό σκαρπίνι τής Κλεοπάτρας .... Δέν δύνασθε νά
φαντασθήτε τί μου ήλθε τήν στιγμήν εκείνην . ... Τό σκαρπίνι ήτο δι' εμέ άποκάλυψις ! ... . Έκυψα εντός τού φρέατος καί, άκόμη φρικιώ ! Εϊϊον λευκόν τι άντικείμενον κινούμενον, ένόμισα δέ ότι ήκουσα καί στεναγμόν .... Μ
* έκυρίευοε κάτι
ώς τρέλλα ! Τί νά κάμω ! Νά φωνάξω !

ίσως δέν θά έγίνετο αυτό τό κακό, πού ολίγον έλειψε νά χάσωμε τό μονάκριβό μας
τό παιδί. Μά άς είναι' όλα θά ξεχασθούνε. Μας έλυπήθηκε ό Θεός.
— *Ω πατέρα μου! *Ω μητέρα μου, σάς ευχαριστώ! άνέχραξεν ή νεάνις.
Έάν δέν συνεκρατεΐτο υπό τών γονέων της, θάνεπήδα έκ τής κλίνης. Τόση ήτο

— Θεέ μου ! Θεέ μου ! ’Εψιθύριζεν ό ταλαίπωρος πατήρ, άκούων τήν φοβερόν
διήγησιν.

— Έσπευσα πρός τήν οικίαν, έξηκολούθησεν ή Λουίξα, εϊδον τήν Κυρίαν
κατερχομένην, διότι καί ή Κυρία είχεν άρχίοη νάνησυχή .... Μέ ήρώτησεν άν
εΐδον τήν Δεσποινίδα .... *Ελάτε! Ελάτε, Κυρία μου ! Τήείπον, καί τήν έσυρα μέ
ορμήν έκ τής χειρός πρός τό φρέαρ. Έν τφ τρόμο) μου ούδ
*
έσκέφθην νά καλέσω
καί υμάς, άλλως δέ θά έχάνετο καί πολύτιμος καιρός, ή δέ κόρη, έάν έξη άκόμη,
είχεν ανάγκην τάχιστης συνδρομής. Τό παιδί μου! 'Η κόρη μου! Έκραξεν ή Κυρία.
Σιωπή ! Θά τήν σώσωμεν ! Τή εΐπον, χωρίς νά ήξεύρω καί εγώ τί λέγω. Μή φωνά
ξετε ! Θάκούσουν οί γείτονες! Έκυψε είς τό φρέαρ .... Κλεοπάτρα! παιδί μου !
έφώναξεν. 'Ώ !Μητέρα ! Ήκούσθη έκ του βάθους. 'Έξη, έξη άκόμη ή λατρευτή κόρη!
Άλλά τί νά κάμωμεν δύο γυναίκες; Τότε ένεθυμήθημεν υμάς. Τρέχουσα, όπως σάς
καλέσω, συνήντησα τόν κηπουρόν, τόν όποιον ώδήγησα σύρουσα πρός τό φρέαρ. Ίί
Κυρία τφ είπε τά συμβαίνοντα. ΙΙάραντα ό κηπουρός κατήλθεν είς τό φρέαρ, ήμεΐς
* έπάνω έρρίψαμεν τό σχοινίον. Μετ
*
ολίγον, κατά παραγγελίαν τού κηπουρού,
δέ άπ
ή Κυρία καί έγώ ήρχίοαμεν νάνασύρωμεν τό σχοινίον, καί μετ
*
ολίγον ή Κλεοπάτρα
έφαίνετο είς τό στόμιον τού φρέατος, δεμένη έκ τής όσφύος καί ύποβασταξομένη υπό
τού κηπουρού. Δόξα τφ Θεφ ! ‘Η καλή καί αγαπητή κόρη έσιόθη ! Άλλ
*
ήμεΐς κατετρομάξαμεν !

eH Κυρία τότε άπήτησεν άπό τόν κηπουρόν, έν όνόματι τής πολυετούς έν τή
οικογένεια υπηρεσίας του, νά όρκιοθή ότι θά τηρήοη μυστικόν τό γεγονός, όπεο ό
κηπουρός έπραξε μετά προθυμίας.
— *Ώ ! παιδί μου, παιδί μου! ώ κόρη μου! άνέκοαξεν ό Χατξή- Πρόδρομος μετά
τό πέρας τής δραματικής άφηγήσεως τής Λου'ίξης, ην παρηκολούθει αγωνιών καί
περιρρεόμενος υπό ψυχρού ίδρώτος, ώ τρελλοκόριτξο ! Τί έπήγες νά κόψης! Τόσον
βαθειά λοιπόν είναι ριζωμένο τό πάθος σου γι * αυτόν τόν γιατρό ; . . . "Ας είναι!. . .
Είπα καί έλάλησα, αμαρτίαν ούκ έχω ■ . . Σύ θά μετανοήσης . . . Αφού τόν θέλεις
τόσον, πάρε τον, μέ γειά σου, μέ χαρά σου! Σύ, τί λές, γυναίκα ; . . .
— Τί νά σου 'πώ κ* έγώ τοδρα, δέν ήξεύρω ....
* έρωτούσες προτήτερα,
μ

I
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ή χαρά της.
— Έλα, ησύχασε τώρα, τή είπον άμφότεροι.
— 'Έχεις καιρόν νά χαρής, προσέθηκεν ή μήτηρ! Εξαπλώσου, ησύχασε, κοιμή
σου, έξηκολούθησε καλύπτουσα αυτήν. Δέν έτρόμαξες καί σύ όλιγώτερον άπό ημάς.
Θέλεις νά σου οτείλω κανέν ξεστόν ; Βέβαια θά έπούντιασες τόσην όίραν μέσα στο
νερό. Θέλημα Θεού ήτο αλήθεια πώς δέν κατατσακίοθηκες!
— *Ώ ναι, ναι
*
στεϊλέ μου, καλή μου μητέρα, ένα τσάι ξεστό, ζεστό.
— *Αμέσως, παιδί μου, ειπεν ή μήτηρ.
Καί έξήλθε παρακολουθουμένη υπό τού ουξνγου της, φιθυρίζοντος μεταξύ τών
όδόντων καί κινούντος τήν κεφαλήν.
— Ά! καλή μου Λουιξα ! Χρυσή μου δώασκάλισσα ! άνεφώνηοεν ή Κλεοπάτρα,
άναπηδώσα έκ τής κλίνης καί έναγκαλιξομένη αυτήν. Είς σέ χρεωστώ αυτήν τήν ευ
τυχίαν, καί όχι μόνον τήν ευτυχίαν, άλλά καί αυτήν τήν σωτηρίαν τής τιμής έμού
καί τής οικογένειας μου. Πώς θάμείφω τήν τόσην ευεργεσίαν σου ! νΑχ! Πόσον θά

χ_αρή καί ό καϋμένος μου ό Στέφανος, πόσον θά χαρή !
— Τά είδες, Κλεοπάτρα μου; Δέν σου τάλεγα έγώ ! 'Ο γέρος έπί τέλους έκάμφθη,
άλλά μέ πόσα βάσανα! Άς είναι όμως, καλά τά καταφέραμε. 'Όλα είναι καλά, όταν
τελειόνουν καλά, λέγει καί ή παροιμία. Μά τώρα, έ^ώ πού τά λέμε, είχα ένα φόβον,
ένα φόβον μήπως τήν πάθωμεν. Έως ότου τό πρωί διέλθωμεν τόν κήπον καί
φθάσωμεν είς τό πηγάδι πρώτον, καί έως ότου νά σε καταιβάσω εις αυτό δεύτερον,
ένας Θεός τό ήξεύρει τί ύπέφερα. *Αλλά καί σύ καλά τά κατάφερες μ* αυτά τά
γκρατσουνίσματα. Έπειτα έφοβούμην μήπως ό πατέρας άνακαλύφη τήν κατεργαριά.
Ευτυχώς όμως πού ή τυφλή αγάπη καί στοργή του πρός έσέ, ώς καί ό τρόμος, δέν
τόν αφήκαν νά σκεφθή απαθέστερου. Τέλος πάντων ή κωμωδία έπαίχθη λαμπρά, και
σύ ήσο ή έξοχος ήρωίς της. Άλλά πέσε γρήγωρα, έρχονται . . . προσέθηκεν, ένφ
συγχρόνως είσήρχετο ή μήτηρ τής νεάνιδος, κομίξονσα τό τέϊον, όπερ ή κόρη έλαβεν
άπό τάς χεΐρας αυτής νποκρινομένη ότι μετά δυσκολίας άνεκάθητο έν τή κλίνη της.
Τό ευχάριστου γεγονός, τής άδειας καί σνναινέσεως τού πατρός, άνηγγέλθη παραχρήμα είς τόν Στέφανον υπό τής διδασκαλίσσης, άνευ όμως τών άλλων λεπτομερειών.
Μετά τινα χρόνον έτελούντο οί γάμοι τού Στεφάνου ΤΙαφούτη μετά τής Κλεο
πάτρας Χατξή·Προδρόμου έν Σταυροδρομιω καί έν τφ μεγαλοπρεπεϊ αυτού οίκφ
*
μεθ
όλης τής πολυτελείας. 'Ο πατήρ, καίπερ ένδομύχως δυσχεραίνων, ένόμισεν ότι
ή άξιοπρέπεια αυτού άπήτει, ΐνα οί γάμοι τής μονογενούς αυτού θυγατρός άφήσωσιν
έποχήν καί λόγτρ τού πλούτου καί τής χλιδής αυτών καί λόγο) τής πληθύος καί τού
έκλεκτού τών κεκλημενών.
Τήν έπιούσαν όμως, κατελθών είς τό γοαφεΐόν του, έκάλεσε τόν έμπιστον αυτού
γραμματέα καί συμπολίτην, καί Τουρκιστί, διότι ή γλώσσα αϋτη τφ ήτο μάλλον οικεία,

είπεν είς αυτόν :
— Νικολάκη, είς αυτόν τόν .... καί έξεοφενδόνισεν ύβριν Τουρκικήν, μή δυναμένην νάναγραφή, νά δίδης κατά μήνα λίρας εκατόν πενήντα δι
* έξοδά του καί νά
παραγγείλης νά τεθή είς τήν διάθεσίν του τό νέον λανδό) μέ τόν Μαυρι βούνιον αμαξη
λάτην.
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Οντω ό Στέφανος Παφούτης επέτυχε τον οκοπον τον, πλην ονχι κα&' όλοκληρίαν. Έγένετο κύριος τής Κλεοπάτρας, ill' ούχί και τον ανάλογου τής περιουσίας
τοΰ Χατζή-Προδρόμου. ‘Εν $ καταστάσει εΰρίσκοντο τά κατά τήν κόρην αύτοϋ,
βεβαίως ήδϋνατο νά διατύπωση απαιτήσεις, ζητών έκ τών προτέρων μεγάλην καί ανά
λογο? προίκα, άλλ' έν τή τελευταία κρισίμφ στιγμή, φοβηϋ·εις μή διακινδυνεύση το
παν, άπέφυγε νά πράξη τούτο, διότι διά τοιούτων απαιτήσεων ‘δά κατεδείκνυεν ότι
ή προς τήν κόρην αγάπη τον ή το ψευδής καί απατηλή, άπεσκόπει δέ μόνον είς τήν
κατοχήν τον χρήματος. Ήσ&άν&η προς τούτοις έν έαυτφ καί αόριστόν τι καί οίονεί
άπομεμακρυσμένον αΐο&ημα ανδρικής υπερηφάνειας καί αξιοπρέπειας.
“Αλλως τε δέ, τί είχε νά διακινδυνεύση ; Μή ή κόρη δέν ή το μονογενής ; Μή όλα
τά πλούτη τοϋ Χατζή-Προδρόμου, γέροντος ήδη, δέν ϋά περιήρχοντο μετά τον θάνα
τόν του εις αυτήν; “Αλλως &ά εΐχον τά πράγματα, εάν ό γάμος έγίνετο δι' απαγωγής
τής κόρης, ώς είχε μελετηρή έν αρχή, καί άνεν τής άδειας τοϋ πατρός, δτε έν τή
αύτοϋ ήδύνατο νά την άποκηρύξη. “Ηδη όμως, τοϋ γάμου τελεσ&έντος τή συναινέοει αύτοϋ, καίτοι ούχί τή τελεία αύτοϋ έγκρίοει, πας τοιοϋτος κίνδυνος είχεν έκλίπη.
Πλήν δέ τούτου πολλά έβάσιζεν είς τήν ευφυΐαν καί έπιτηδειότητα αύτοϋ, ήλπιζε δέ
νά κατακτήση τον γέροντα κολακεύω» καί περιποιούμενος αυτόν, ικανοποιώ» δε πάσαν
αδυναμίαν αύτοϋ.
Ύπελείπετο ή δυσκολία τής έξοφλήσεοτς τοΰ γραμματίου τής Γαλλίδος παιδα
γωγού, ή τις άπήτει σοβαρόν δπωςδήποτε ποσόν, καταβλητέου διά μιας, αλλά καί τήν
δυσκολίαν ναύτην ήτο βέβαιος ότι ϋά ύπερεπήδα, είτε δανειζόμενος παρά φίλου, είτε
καί ζητών αύιό βραδύτερον παρά τοΰ πεν&εροΰ επί οίαδήποτε εύλόγφ προφάσει.
Ή Κλεοπάτρα ελαμπεν εξ εύχαριστήσεως, καί διότι νπανδρεύ&η τυν Στέφανόν
της, ίκανοποιη&είσης οΰτω τής ίλερμής επιθυμίας της,
πρίι πάντων διότι είχε
οωδή έκ τοϋ αίσχους καί τής περιφρονήσεως τής κοινωνίας.
Έπεδεικνύετο έν ταϊς αίδούσαις κομψή καί φιλάρεσκος, συχνότατα άλλάσσουσα
έοδήτας πολυτελείς, Οελαγίζουσα έκ τών βαρυτίμων καί σπανίων κοσμημάτων της.
‘Αλλά ....

1Γ'
'Αλλά δέν παρήλδε πολύς χρόνος καί ή τέως γοητεία ηρξατο βαθμηδόν έκλείπουσα. Παν ο,τι έν τώ Στεφάνω έδεωρεϊτο προηγουμένως ώς προτέρημα, όσημέραι
ήλαττοϋτο καί έξηφανίζετο, μάλιστα ελαττώματα τινα αύτοϋ περί τούς τρόπους καί
αδεξιότητες κατά τήν συμπεριφοράν — διότι όμολογουμέιως ύπό τόν ιππότην τών
αίθονοών διεφαίνετο ενίοτε ό άξεστος ρουμελιώτης — ίίτινα προηγουμένως τό πάθος,
ή απληστία καί J άσβεστος ίμερος τής ίκανοποιήσεως αύτοϋ δέν επίτρεπαν εις τήν
Κλεοπάτραν νά δίΐδη, ήδη ού μόνον τά διέκρινεν, αλλά καί τή έφαίνοντο μεγαλείτεοα
καί οοβαρώτερα άφ’ όσον πράγματι ήσαν .' ‘Εφαίνετο καδαρώς άτι εν τή συζϋγω δέν
ΐ'πήρχε πλέον ό πρώην έρως τής ερωμένης πρός τόν έραοτήν.
‘Αλλ
*
άρά γε ήτο έρως ο,τι προηγουμένως ήσδάνετυ ή Κλεοπάτρα προς τόν
Στέφανον, ή απλώς αίσθημα μεθ’ ορμής οδηγούν πρός άπόλανσιν τών αισθήσεων ή
καί πείσμα υποδαλπομενον και γιγαντουμενον έκ τών ονναντιομένιον ποοσκομμάτων
προς ικανοποίησα· αυτών; "Οπως ποτ’ άι· ή, τοιαύται μεταστάσεις τής ανθρώπινης —

^τοά
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δεν λέγω γυναικείας — καρδίας δέν είναι τι ασυνήθες. *Ίσως θά εξηγούντο δυσκόλως,
πλήν άλλ' όμως είναι άληθέσταται.
Έγνώρισα νέαν παραφρονοΰντα έξ έρωτος πρός νεάνιδα, ην περιεΐπεν ώς κόρην
όφθαλμοϋ. Μετ
*
αυτής, άπελθούσης, άντήλλασσεν επί μήνας έπιστολάς, πλήρεις έρω
τος, οτοργής καί άφοοιώσεως. Μή δυνάμένος νά ύπομένη τον απ’αυτής χωρισμόν,
έσπευσε πρός σννάντησίν της, μεταβάς είς τήν πόλιν τής διαμονής αυτής. Τήν ιδίαν
τής άφίξεώς του εσπέραν, ουδόλως άναλογιζόμενος τό άπρεπες τής πράξεως, έδραμεν
είς τήν οικίαν της υπό εύλογοφανή τινα πρόφασιν. Τήν είδε, τή ώμίλησέν. Αυτό
ήτο. *Άνευ λόγου, άνεν αφορμής ήσθάνθη ώς καπνόν διαλυόμενο? τήν τέως αγάπην
καί στοργήν, Τήν επιούσαν, λίαν πρωί, είσήρχετο είς τον πρώτον άναχωροϋντα έκ τής
πόλεως σιδηροδρομικόν συρμόν, ώς νά μή είχε συμβή τίποτε. Εξηγήσατε όπως θέ·
λετε τό γεγονός. '0 φίλος μου, διηγούμενος αυτό, έξεκαρδίζετο από τους γέλωτας.
'Η ψυχοότης αυτή καί ή αδιαφορία πρός τίν Στέφανόν ηνξησεν έτι μάλλον μετά
τόν τοκετόν τής Κλεοπάτρας, έπελθόντα, διά τόν κόσμοι·, τόν έβδομον από του
γάμου μήνα.
'Ο Στέφανος παρετήρησε την μεταβολήν, αλί’ ουδέν είπεν, έλπίζων ότι ή τοιαντη
συμπεριφορά τής Κλεοπάτρας δέν ήτο εντελής αδιαφορία, αλλά παροδική τις φιλαρέσκεια καί ακκισμός ή νεανική ιδιοτροπία. *Εντιμος κατά βάθος τόν χαρακτήρα,
ήοθάνετο, άν ούχί έρωτα, κυριολεκτικώς πρός τήν γυναίκα, ήν απέκτησε μάλλον μέ
τόν σκοπόν τοϋ πλουτισμού, αΗά τόν άπαιτουμενον σεβασμόν πρός τήν σύζυγοι· καί
τά έκ τοϋ γάμου άπορρέοντα καθήκοντα.
Περιεποιεϊτο μετά θέρμης καί στοργής τήν γυναϊκά του, προέβλεπε πάσαν αυτής
επιθυμίαν καί έσπευδεν είς τήν έκπλήρωσιν αυτής. Πλήν τοϋτο, αντί νά κολακεύη
καί ίκανοποιή αυτήν, τουναντίον τήν παρώργιζεν. 'Ήθελε διαμαρτυρίας, παράπονα,
ίσως καί δάκρυα νά ίδη είς τούς οφθαλμούς τοϋ συζύγου της.
Ή Κλεοπάτρα εφαίνετο πανταχοϋ μετά τοϋ Στεφάνου, σώζουσα τά προσχήματα,
*
άλλ
έν ττρ οίκω κατ
*
ουδέν μετεβάλλετο. 'Ως έκ περισσοϋ είς τάς μέχρι τοϋδε ιδιο
τροπίας αυτής είχε πρόστεθή καί άλλη! Έπεδίδετο μετά μανίας είς τάς έφ
* άμάξης
έκδρομάς, διαρκούσας ώρας όλοκλήρους, μόνη μετά τοϋ Μαυροβούνιου αμαξηλάτου.
'Ο Στέφανος άπηνθυνεν αυτή επί τοντω παρατηρήσεις, άλλ
*
αυτή ήρχισε διαμαοτνρομένη καί κραυγάζουαα ότι καί αυτήν τήν μικράν της ευχαρίστησα· θέλει νά την
οτερήση.
Ό Στέφανος, τοϋτο άκονοας, δέν ήδυνήθη νά κρατηθή πλέον. 'Ιί άπό πολλον εν
τός αύτοϋ έγκυμονουμένη θλιγις έξερράγη.
— Τί λόγια είναι αυτά, Κλεοπάτρα! ανέκραξε. /1ιά νά λέγης ότι xai αυτήν τήν
μικράν σου εύγαοίστησιν σέ στερώ, σημαίνει ότι καί άλλας σέ έστέρησα. Τί είν'αύτά^
παρακαλώ ;
— Μ
* έστέρησες, ναί; !f μ
* έστέρησες .' άνεβόησεν ή Κλεοπάτρα, Καί από τί δέν
μ* έστέρησες; Αυτά έπερίμενα από σέ; Τέτοιοι είοθε σεις οί άνδρες!
— νΕλα στά συγκαλά σου, γυναίκα μου' μέ συγχαίρεις, αλλά δέν ήξεύρεις τί λέγεις.
— Αέν ήξεύρτο τί λέγω; Τί μ* έστέρησες; Κάμνεις τόν μισοκακόμοιρα, Τί μ*
έστέρησες, λέγει! Ιΐοϋ είναι ή πρώτη σου αγάπη ; Ποϋ είναι ό έρως σου; "Ολα εκείνα
έγίνοντο διά νά μέ βάλης ατό χέρι ή μάλλον διά νά βάλης στο χέρι τήν περιουσίαν
τοϋ Κατζή~Προδρόμου ! Άφοϋ τά κατάφερες, άφοϋ τό επέτυχες, άπ
* έ\ώ παν
*
κ* οί
άλλοι. Τιάρα τί ανάγκην έχεις ;
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— Κλεοπάτρα ! Κ λεοπάτρα μου !. .
— Βέβαια μέ τον παρά μου ήρχισες νά κυνηγάς άλλες γυναίκες !... Έμενα δέν
γυρίζεις πλέον νά με ίδής.
— Κλεοπάτρα! Δέν φοβείσαι τον Θεόν! Έγώ δέν οε αγαπώ ! εγώ κυνηγώ άλλες
γυναίκες ! άνέκραζεν ό ταλαίπωρος Στέφανος μέ δονουμένην έκ της συγκινήσεως καί
έν μέρει της οργής φωνήν έπί τή φοβερά αδικία, ήν τω προοήπτεν ή έξαλλος γυνή.
'Όσον τό πρώτον μέρος τής κατηγορίας συι έβαινε νά ήναι αληθές, τόσον τό δεύ
τερον ήτο σκληρόν καί άδικον. Ό Στέφανος έπεδίωξε νά πλουτήση εύχερώς, νυμ
φευόμενος πολύφερνον γυναίκα, άλλ
* ούδαμώς μετά τόν γάμον είχε σκεφθή νά έπιδιώξγι
παρανόμους έρωτας. Τουναντίον ήρξατο μετ' αυτόν αισθανόμενος αληθή συμπάθειαν
καί ειλικρινή αγάπην πρός τήν σύζυγον αυτού.
'Η Κλεοπάτρα, άπαξ άρχίσασα, δέν ένόει νά τελειώση.
■— Μέ όσα καί άν μου λέγης, όσον καί άν διαμαρτύρεσαι, έγιο δέν σε πιστεύω.
Είσαι φεύστης, είσαι άπατεών! Δέν σε βλέπω, νομίζεις, δέν σε εννοώ .... είσαι
γυναίκας πρώτης τάξεως, καί μέ τόν παρά μον, μέ τόν παρά τού άτυχούς πατρός
μον κάμνεις τά κέφια σου ! Ό καϋμένος ό πατέρας μον ! καλά μού τώλεγεν ότι θά
μετανοήσω. Αυτό τό γιατρουδάκι, τό χωρίς πελατείαν θά πάρης ; μού ελεγεν. Πόσον
είχε δίκαιον! Καλά τά τραβά τό ξηροκέφαλό μον, νά ! ανέκραξε καί επληξε τήν
κεφαλήν διά τών δύο χειρών.
'Ο Στέφανος, άλλως ιατρός ιόν, ένόησεν ότι λογική δέν έχώρει πλέον με την
σύζυγόν του, έν τοιαύτη καταστάσει διατελούοαν.
— Καλά, καλά, Κλεοπάτρα μου, ειπεν, εχεις δίκαιον, έχεις δίκαιον.
— Είδες ! είδες! έξηκολούθησεν αν τη. Τό ομολογεί 6 άθλιος, τό ομολογεί ότι δέν
με άγαπα καί ότι κάμνει έρωτας μέ άλλας γυναίκας! 'Ώ ! τόν άθλιον! ω! τόν άναιδή !
Έτσι είσθε σεις οι άνδρες, όλοι σας τέτοιοι είσθε ! *
Άχ ! ή καϋμένη ή ώραιότης
μον! νΑχ! τά κανμένα μον τά νειάτα ! είποΰσα, έξήλθε, σύρουσα μετά πατάγου
όπισθέν της τήν θύραν.
Ό ταλαίπωρος ιατρός έμεινεν ένεός καί μετ' οίκτου κινών τήν κεφαλήν.
*Αρά γε φκτειρεν εαυτόν ή τήν γυναίκα του ;

ΙΔ'
*Π άνοοτέρω σκηνή δέν ήτο ούτε ή πρώτη ούτε ή τελευταία. Έπανελαμβάνετο
συχνότατα, ώστε ό βίος τοΰ Παφοντη είχε καταντήση άληθές μαρτύρων. Έπέπρωτο
νά γνωρίση έκ πείρας ότι μόνον τό χρήμα δέν αποτελεί τήν ευτυχίαν.
'Η Κλεοπάτρα έφέρετο πρ'ις αυτόν φυχοάτατα καί οίονεϊ δυσηοεστημένη, καίτοι
αυτός, βλέπων ότι ονκ ήν άλλτος γενέτθαι, τήν περιεποιειτο, προσπαθών νά προλαμ
βάνω πάσαν αυτής έπιθυμίαν. * Η μόνη της έύχαρίστησις ήτο νά έξέρχ_ηται έφ
* άμάξη ς
εις μάκρους περιπάτους, καθ
*
ούς διευθυνόμένη εις Σιολή, έξήρχετο έκτος τής
πόλεως, διατάσσονσα τόν Μαυροβούνιον αμαξηλάτην νά διώκη τούς θυμοειδείς ίππους
τής άμάξης ταχέιος. Έν τούτω εύρισκεν ηδονήν, καί ατά πάσαν στιγμήν έκραζε πρός
αυτόν «Εύγε, Νικόλα, εύγε ! έτσι, ναι, έτσι ! Εμπρός !»
Όταν δέ ή οδός ήτο έρημος, ήγείρετο, καί όρθια άπέτεινεν εις τόν αμαξηλάτην
τάς ανωτέρω επιφωνήσεις. Είτα, καθημένη, έπανέπαυε τό βλέμμα έπί τού άνδρικώς
ωραίου, καίπερ βαναύσου πως, σώματος τού αμαξηλάτου.
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Πρωίαν τινά, παρά τό σύνηθες, ή Κλεοπάτρα ήγέρθη εντελώς αλλοία. *Απηύθυνε πρός τόν Στέφανον τάς τρυφερωτέρας τών εκφράσεων, τον εθωπευε, τον περιεπτύσσετο.
Ό ταλαίπωρος σύζυγος διετέλει έκπληκτος' ήπόρει πώς να προσενεχθή προς
αυτήν, πώς νά τή άπευθύνη τόν λόγον, διότι έφοβείτο μή φράσις τις αυτού, παρεξηγουμένη, προκαλέση τήν δυσαρέσκειαν αυτής και επομένως τινά έκ τών συνήθων
σκηνών. Πλήν φαίνεται ότι ή Κλεοπάτρα τήν ημέραν έκείνην ούδαμώς έσκόπει νά
δυσαρεστηθή.
*Ητο όλη ήδύτης καί περιποίησις.
‘Ο Στέφανος διετέλει κατενθουσιασμένος. *Αφού τήν ένηγκαλίσθη καί την ήσπασθη
έπανειλημμένως, έξήλθε τού δωματίου περιχαρής καί άπήλθε διά νά =κτελέοη τας
πρωϊνάς αυτού έπισκέφεις εις τούς ασθενείς. 'Η Κλεοπάτρα συνώδευσεν αυτόν μέχρι
τής κλίμακας, μετά δέ τήν έξοδον αυτού έκ τής αύλείου θύρας, έοτη έπί τινας
στιγμάς ακίνητος. Έπί τού προσώπου αυτής έξεδηλώθη σπασμωδική τις κίνησις,
οίονεϊ μορφασμός, όστις θά είχεν ανάγκην Πυθίας πρός έξήγησιν.
9Ητο άρά γε στοργή ο,τι είχε ζωγραφηθή έπί τής οιβυλλείας αυτής μορφής ή
οίκτος και περιφρόνησις; . . .
Ό Στέφανος, περατώσας τάς έπισκέφεις του, αντί, ιός συνείθιζε, νά κατέλθη
εις Γαλατάν, έσκέφθη νά έπανέλθη εις τήν οικίαν, όπως π οστέινη εις τήν Κλεοπά
τραν νά κάμωσιν ένα προμεσημβρινόν περίπατον έφ' άμάξης, επωφελούμενοι τού
ωραίου έαρινού καιρού καί τής βαλσαμοιδους άνοίξεως.
Μετά τάς πρωϊνάς πρός αυτόν τρυφερότητας τής Κλεοπάτρας ήτο βέβαιος ότι
αύτη δέν θάπέρριπτε τήν πρότασίν του.
'Υπό τής ιδέας ταυτής βαυκαλιζόμένος, έπανήρχετο σπεύδων εις τήν οικίαν,καί άνασχηματίζων γοητευτικός εικόνας συζυγικής ευδαιμονίας, άς έφαντάζετο έπανερχομένας.
Έν τοιαύτη πνευματική καταστάσει διατελών είσήλθεν εις τήν οικίαν καί διηυθύνθη
πρός τήν καθημερινήν αίθουσαν, ένθα ευρε μόνην τήν θαλαμηπόλον.
— Πού είναι ή Κυρία ; ήρώτησεν.
— Δέν ήξεύρω, άπήντησεν ή θαλαμηπόλος. Πρό ολίγου ήτο έδώ. . ίέΐ’ πιστεύω
νά έξήλθεν εις περίπατον, διότι δέν την είδον νά ένδυθή, αλλά τά ένδύματά της ήσαν
έτοιμα.
— Τότε λοιπόν πού νά ήναι; ήρώτησεν έκ νέου ό Στέφανος.
— ν1σως νά έπήγε νά διατάξη τόν Νικόλαν νά έτοιμάση τήν άμαξαν.
— Πώς; μόνη ; ύπέλαβεν έκπληκτος ό σύζυγος. Δέν έχομεν ύπηοέτας καί υπηρέ
τριας, διά νά δώοη μέ αυτούς
τάς διαταγάς της ;
— Ναι' άΐλ
*
ήξεύρετε, ή
Κυρία έχει μεγάλην αδυναμίαν
εις τά άλογα, καί ενίοτε καταβαίνει μόνη εις τόν σταύλον,
τά χαϊδεύει, τά δίδει ζάχαριν...
— *Εννοώ, έννόώ, ειπεν ό
Στέφανος. Πηγαίνω νά ίδω
μόνος μου.
Καί ό Στέφανος, κατελθών
ΝΩΧΕΛΕΙΑ

%

έν σπουδή την κλίμακα, διηυθΰνθη είς τόν αταϋλον, κείμενον είς τό οπισθτ.ν μέρος
τής οικίας, έν εύρεία αυλή. Έσκέπτετο τήν έ.κπληξιν τής Κλεοπάτρας, ήν θά ουνελάμβανεν έπ’αύτοφόερφ εντός τοϋ σταύλου θωπευουσαν καί περιποιουμένην τους ίππους.
Είοήλθεν είς τόν οταϋλον, άλλ
οί
*
ίπποι ήσαν μόνοι, νψοϋντες τάς κεφαλάς, όρθοϋντες τά ώτα καί χρεμετίζοντες επί τή προσεγγίσει του.
Έξήλθε, σκοπών νά έπανέλθη είς τήν οικίαν, οτ ’ έσκέφθη νά καλέοη τόν αμαξη
λάτην, διά νά τφ παραγγείλη νά ζεύξη τους ΐππονς, όπως έξέλθη μετά τής Κλεο
πάτρας είς περίπατον.
Πρός τόν σκοπόν τούτον διηυθύνθη είς τό ιδιαίτερον αυτοϋ δωμάτιον. "Εστρεψε .
τήν σφαίραν τής θΰρας καί ώθησεν αυτήν, άλλά δέν ήνοιξε αμέσως' ώθησεν έκ δευτέ
ρου ισχυρότερου, καί τό σίδηρον, έν ω εισέρχεται ρι γλώσσα τοϋ κλείθρου, χαλαρωθεν
έκ τής σκωρίας, έξετινάχθη, καί ή θύρα ήνοιξεν.
Ό Στέφανος Παφούτης έμεινεν ώς κεραυνόπληκτος, μόλις κατορθώσας νάρθρώση
εν ά.1 φρικαλέου. Έστη ώς αναποφάσιστος έπί δευτερόλεπτου' είτα έκαμεν έν κίνημα
ορμητικόν πρός τά έμπρός, νψόνων τάς πυγμάς καί με προσώπου ήγριωμένον, άλλ’
εστη καί πάλιν. Πάραυτα δέ, ώς διωκόμενος, έξήλθε τοϋ δωματίου, εκλειοεν ερμη
τικώς τήν θύραν καί έτράπη δρομαίως πρός τήν οικίαν έν άγρια οψει καί μ'ε ώρθωμένας τάς τρίχας 1
Είοήλθεν είς τό ιδιαίτερον αυτοϋ δωμάτιον καί κατέπεσεν ώς σωροί είς την
παρά τό γραφείου του έδραν. Έστήριξε τήν κεφαλήν έπί τών δύο αυτοϋ χειρών
καί όλολυγμός, ολίγον άπέχων τοϋ βρυχηθμού, έξήλθε τοϋ στήθους του. Είτα ήκούοθησαν λυγμοί συγκλονοϋντες ολόκληρον τό σώμά τον.
— "Ω ! ατιμία ! ατιμία ! έψέλλιζε κλαίων.
Ταϋτα πάντα έγένοντο είς βραχύτεροι· διάστημα ή όσον έχρειάσθημεν διά τήν
άφήγησιν αυτών.
Μετέπειτα άποτόμως, βιαίως, έσυρε τύ συρτάριον τοϋ γραφείου του, καί σχεδόν
ταύτοχρόνως ήκούσθη κρότος πιστολιού.
Ό Στέφανος Παφούτης ήσθάνθη έν έαυτφ έξεγειρομένην ολην τήν ρουμελιωτικήν υπερηφάνειαν καί αξιοπρέπειαν, τήν ΰψίστην ιδέαν τής τιμής τής ’Ελληνικής
οικογένειας, έν ή ηύξήθη καί άνετράφη, καί ένόμιοε καθήκον του πλέον νά τιμωρήση
εαυτόν έπί τφ παραπτώματι, όπερ διέπραξε, νυμφευθείς ιός ένυμφεύθη.
"Αμα τφ κρότφ τοϋ πιστολιού, έοπευοαν πρώτοι οί πλησιέστεροι θεράποντες,
τιράντες τόν Κύριον αυτών ζώντα έτι καί άναπνέοντα.
Μετ' ολίγον είσέδραμε λυσίκομος καί όλολύζουσα ή Κλεοπάτρα.
— Στέφανέ μου ! τί είναι αύτό ποϋ έκαμες, Στέφανέ μου ! άνέκραζεν όδυρομένη.
Δέν μ’ έλυπήθηκες ; ■ . ■ ποϋ με άφίνεις . . . ποϋ άφίνεις τό παιδί μας . . . δέν μας
έσυλλογίσθηκες ! ■ . .
Καί ώρμησε πρός τόν Στέφανον, δστις μόλις άνέπνεεν έτι.
Έν τούτοις έσχεν αρκετήν δύναμιν >·ά κινήση τήν χεϊρα πρός άπώθησιν τής
συζύγου του, ενώ έν τφ προσώπφ αυτοϋ διεγράφετο ΰλη ή αποστροφή, ήν πρός
αυτήν ήοθάνετο :
Είτα, άνεγερθείς καί τανυοθείς, έκυλίοθη έπί τοϋ εδάφους, νεκρός.
(Πρέβεζα!

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΝΥΑΛΗΣ

’Αθήνα 28 Φεβρουάριου 191·Ί
’Αξιότιμοι Κύριοι,

Λαμβάνετε έσώκλειστο, ένα τραγούδι μου γιά τήν «ΙΙοιχΙλη Στοά». ’Επί
σης σάς στέλνω τή «Φοινικιάύ και τά «Τραγούδια τοϋ Αοριάνου
*
καθώς κ ένα
αντίτυπο «Νέας Ζωής
*
πού περιέχει κομμάτια άπό τή μετάφραση τής Ιφιγέ
νειας τοϋ Moreas. Στέλνοντας σας τά διάφορα αυτά,
σάς παρακαλώ θερμώς νά μέ συγχωρήστε αν χωρίς νά
τό θέλω άργησα τόσο πολύ.
Ό πατέρας μου μοΰ είπε ακόμα πώς θά θέλατε
νά έχετε κάποια φωτογραφία γιά τό φημισμένο έργο σας.
"Αν νομίζετε, ότι τώρα πλέον δέν είναι αργά, σάς
έσωκλείω μιά μικρή μου φωτογραφία άπό τήν όποιαν—
παραλείποντας βέοαια τό γυναικείο πρόσωπο —θά
μπορούσατε ίσως νά βγάλετε δικό μου κλισέ. Θά σάς
παρακαλοΰσα πολύ νά προσέέετε νά μήν καταστροφή
ή φωτογραφία, τήν όποία νά λάόετε τό κόπο νά μοϋ
έπιστρέψετε, όταν πιά δέν σάς χρειάζετε, γιατί μοϋ
είναι μοναδικό πολύτιμο άντίτιμο.
Δεχθήτε σάς παρακαλώ, άΐιότιμοι Κύριοι, μαζί μέ τά εγκάρδια εύχαριστώ,
τούς φιλικότερους χαιρετισμούς μου.
5\.ΕΑΝΤΙ-ΌΣ ,Κ· ^ΠαΛΑΜΑΣ
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ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΟΝΕΙΡΟ

φ

| Η νύχτα απόψε τ’ όνειρο παράδοξ όνειρο ήταν.
Από μια χώρα μακρινή κι αγνώριστη μια. χώρα
Τρεμάμενο άναφυλλητό στην κάμαρά μου απλώθη,
Sav κάποια αργά βραδιάσματα σε μια βουνίσιαν ώρα
Ή καί σάν κάποια αινίγματα που ό μέσα κόσμος κλτόθει.
Κ έχύθη τ' άναφυλλητό κ’ εγέμισεν ό τόπος
Από γυναικεία άχνόγελα καί θηλυκές ε'κονες,
Πού άν ήταν ξένες κ' έφταναν άπό τ' απόμακρα, όπως
Παλιές μελαχρινές Κυρές κι' όλόξανθες Μαντόνες,
Ψ

Εΐχανε καί τά γνώριμα χαμόγελα που απάνω
Χτα, μάτια τους μισόδειχναν τις πού είχα ζήσει μέρες,
'Έτσι, πού στον ανήξερο τό νοΰ άρχισα νά βάνω
Μήν είναι κι άγαπητικιές. μήν είναι καί μητέρες.

Κάποια άναστήματα είχανε, κ είχαν ματιές και χέρια
Πού λές καί δέηση κάνανε καί πού πληγές γιάτρευαν,
"Ομως καμμιά δέν ήτανε σπαρταριστή κι ακέρια
Κι όλες γλυστροΰσαν, πέθαιναν καί ξαναζωντάνευαν.

Καί τότε μέσα μον ’ένοιωσα βαθί) τον πόνο τόσο
Κι άπιαστου κι ανεξήγητο, πού τό μεγάλο κλάμα
Γοερό δεν ξέσπασε' και πριν ακόμη καλονοιώσω
Μελισσολόι τρικυμιστό σκορπίστηκαν ανταμα.
"ίΊ ! Τί παράδοξο ονζιρο τη νόχτ’ απόψε πού ήταν !

(1913)
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Τ'Ε τόν άνεξάντλητον καί άκοϋραστον ζήλον δν ανέπτυξαν, εις τήν
άπειρον έγκαρδίωσιν καί παραδειγματικήν άφοσίωσιν, δι’ώναί νέαι

Πριγκήπισσαι τοΰ

Βασιλικού Οίκου τής Ελλάδος, περιέβαλλον τήν

πολεμικήν δράσιν τοΰ "Εθνους ημών,

πολλαχώς,

φιλευ-

σπλαγχνίας

καί

αϋτα -

παρνήσεως

μεγάλα κα-

πρωτηγωνίστησε

ταδηλώσασα αισθήματα
καί διενεργήσασα βοή
θειας

νων

υπέρ των Ελλή

έν

τραυματιών

Θεσσαλία

καί

ΊΙ-

έν

πείρφ, ή Γαλλΐς ΙΙριγ-

κήπισσα ΜΑΓΙΑ, σύζυγος
τοΰ ΙΙρίγκηπος ΓΕΩΡΓΙΟΥ
τής Ελλάδος, τό Γένος

Βοναπάρ του.

Ή

τύχη

τήν ώδήγησεν εις Νικά-

πολιν, ένθαέν έτει 1798
έγένετο ή ήρωίκή άμυνα

280 Γάλλων πολιορκηθέντων υπό 6,000 άγρι

ων Μου τουλμάνων υπό

(Χ α τά νεω τάτην φωτογραφίαν)

τάς διαταγάς τοΰ Μουκ-

τάρ-Πασσά, υίοΰ τοΰ
περίφημου Ά λ ή - Π α σ σ ι

των Ίωαννίνων, ή
έναντι

κοσμούσα

δ’

μίαν

σελίδα τής «Ποικίλης
Στοάς» νικών, παριστα

τήν μεγαλόφρονα ΙΙριγ-

κήπισσαν ίσταμένην πρό τών ενδόξων ερειπίων της, έπακουμβώσαν έπί των
τοίχων τοΰ μικρού αρχαίου Θεάτρου τής ΝικΟπόλεως καί έν έμπνεούση κατα

τάξει Οεωμένην τόν τόπον ένθα έσφάγησαν καί είναι ένταφιατμένοι οί στρατιώται τοΰ Βοναπάρτου. Ο Ιίουκεδίλλ διηγούμενος έν τη ιστορία τής ΙΙαλιγγε

νεσίας τής Έλλάδρς τήν άπαράμιλλον άντίστασιν ολίγων Γάλλων στρατιωτών

διοικουμένων υπό τοΰ Tissot καί τοΰ λοχαγού Richemond, καί περιγράφων τήν

μυσαράν σφαγήν τών αιχμαλώτων, αναγράφει : « Ό βραχίων τοΰ αίθϊοπος δη-

-;«ί-

ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ : ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΟΓΓΑΣ

ί II Πριγκήπιοοα ΜΑΡΙΑ ΒΟΝΑΠΑΡΤΟΥ : ΓίΟΡΓΙΟϊ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ επισκέπτεται τΐιν τόπον, ενθ·α ετάφησαν
έν έτει 1798 μετάξι· τών αρχαίων ερειπίων, οί ηρωικοί Γάλλοι νπεραοπιοταΐ της Πρεβέζης]
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μΐου άποκαμών έκ τής σφαγής έσταμάτησε, τύ σώμά του έκλονίσΟη σπασμωδικώς, τά γόνατά του έκάμφΟησαν, αύτος δ’έπεσεν άσφυκτιών μεταξύ
τών μαρτύρων».

Ίδρύσασα ιδία δαπάνη τύ πλωτόν Νο.σοκομεϊον «’Αλβανία» ή Πριγκήπισσα
ΝΙΑΡΙΑ μετέβη εις Πρέβεζαν, ένθα δι’ ιδίων της αρωγών συνέσιησε Νοτοκομεϊυν, οπερ έίΐεσεν ΰπύ τήν διεύίΐυνσιν τής έριτίμου κυρίας Μ.IIανα, μέλους
τοΰ Γαλλικού ΈρυΟροΰ Σταυρού, χήρας τοΰ διάσημου "Ελληνος χειρουργού
καί ΚαΟηγητοΰ τής έν ΙΙαρισίοις ’Ιατρικής Σχολής. 'Ολόκληρος ή ’Ήπειρος
ί)ά διατελή πάντοτε ΰπύ τύ γόητρον τής 1'αλλίδος Πριγκηπίσσης, ήτις έν
έν τώ νέ<ι> ευτυχεί συνδέ.σμιρ της μετά τοΰ ΙΙρίγκηπος ΓΕΟΡΓΙΟΥ, θΰ τύ όνομα
πάντοτε αποτελεί τύ λατρευτόν ίνδαλμα τοΰ Ελληνικού Λαού, άνεφάνη αληθής
Έλληνίς καί πρύ οίουδήποτε μόχθου, πρύ πότης πρωτενεργείας, δέν άπεμάκρυνε τήν ευεργετικήν αυτής συμμετοχήν καί άντίληιριν, διοργανοΰσα Λαϊκά
υπέρ τών προσφύγων συσσίτια, φέρουσα πανταχοδ τήν ακτινοβολίαν τής κα
λοσύνης καί τής ωραιότητάς της, χαρίζουσα ενδόμυχον καί αγνήν ανακούφισιν. Καί δέν ήτο πράγματι ή αίγλη τήν όποιαν σκορπίζει ή I Ιριγκηπική προσοικείωσις, >|τις τοσάκις έκεί έκίνησεν όλα τά χλωμά έκ τών πόνων τών πληγών
στόματα εις ακραιφνείς καί ενθουσιώδεις κραυγάς ευγνωμοσύνης καί χάριτος,
αλλά τύ γλυκύ καί φιλόστοργων μειδίαμά της.... Αλήθεια- πόσον ισχυρόν
είναι τύ μειδίαμα ένύς εστεμμένου, όταν γνωρίζη νά τύ σκορπίζη... .’Εάν ποτέ
ήδύναντο νά ενωθούν εις μίαν ήχώ αί εϋλογίαι τών γενναίων τραυματιών τοΰ
Ελληνικού πολέμου, εϊς μυριόστομος 0’ άπετελεΐτο αίνος, ποιος διθύραμβος
άποΟεώσεως. Καί αν πάλιν τ’ απλανή καί ήμισβεσμένα βλέμματα τετίμημέ··
νων πληγωμένων εις μίαν ήνοϋντο ακτίνα, μία λάμψις ί)ά κατέλαμπε τύ εϋγενές πλαίσιον, τύ όποιον περικλείει τήν γόησσαν ΙΙριγκήπισσαν Μαρίαν,
ήν, ή φύσις, ώσεί προοιωνίζέτο τήν ΰπέροχον αυτής πρωτοβουλίαν καί μέρι
μναν, έύράντισε μέ δαιρίλειαν δώρων, καί τύ έπί τής γλυκυτάτης μορφής της
κάλλος, έναρμόνιον καί φωτεινόν, προσηρμόσϋη εις περίσσειαν περιπαθούς αγαΟότητος καί απεριορίστου θέλγητρου 'Ελληνικότατης ψυχής....
5^.ρς·
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- ο φόδο ποΰ μοϋ έχάρισες
Σαν είχες τή γιορτή Σου,
Τό έβαλα στα στήΌη μου
Αιώνιο φυλαχτό,
Νά μ’ ένΦυμίζη άγάπη μου
Ταΐς ώραις ποΰ μαζύ σου
Τόση ευτυχία έδοκίμασα
"Οσο στή γή Φά ζώ.

ΕΙΣ

ΤΟ

ΡΟΔΟ

ΣΟΥ

Καί άν μαραθούν τά φύλλα του
Καί χλωμοκιτρινίση
Ή άγάπη μου αιώνια
Παντοτεινά ύά ζή.
Δέν ύά μπορέση ό καιρός
Άφ’ τή καρδιά νά σβύση,
Τέτοιο ουράνιο αίσθημα
Πριν κατεβώ ’ς τή γή.
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’Στά νεκρωμένα οτήΦη μου,
Τήν υστερνή μου ώρα,
Τύ μαραμένο φόδο σου
Θά κείτεται χλωμό,
Μαζύ ύέ νά καταίβουμε
’Στής λησμονιάς τή χώρα
"Οπως μαζύ έπεράσαμε
Στον κόσμο τό σκληρό.

Καί τή ζωή σαν λάβουμε
'Στήν άλλη παρουσία.
Θά ζανανΌιση άγάπη μου
Τό ρόδο σου τερπνά :
Θά ’ς τό προσφέρω ελεύθερα
Μέ δλότρεμη καρδία
Καί ενωμένοι θάμεΌ'α
Τότε παντοτεινά.

2Uov

Αγαπητοί Κύριοι,

^όάς στέλνω, κατά την υπόσχεσή μου, για την πλούσια καί υποδειγματική
πάντα στο είδος της «Ποικίλη Στοά» τό πεζογράφημά μου περί του
ποιητή Δημητρίου Παπαρρηγοπούλου, γραμμένο επίτηδες για
την Επιθεώρησή σας, καθώς κ’ ένα ανέκδοτο ποίημά μου. Θα περάσαν
περισσότερ’ από σαράντα χρόνια πού ό Παπαρρηγ ύπουλος, όλος νιατα,

*

ΕΝΑΣ ΑΕΟΠΑΡΔΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

Καθώς
έλεγε ό Καρλάϊλ, τά παλιά
ροϋχα,δταν πολύ στενέψουν, βγάζονται και
πετιοννται καταφρονετικά. "Ομως έρχεται
μέρα καί κοιτάζονται προσεχτικώτερα- βλέ
πουμε τότε πώς καλά δουλέψανε στον καιρό
τουε, καί μπορεί κανείς νά στοχαστή πώς
βαλ’&ήκανε πολύ γλήγωρα στό ράφι.
Σπενςερ (Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία)
στή ζωή τά έχω από καιρό λησμονημένα,
συχνά μου παρουσιάζονται στον ύπνο καί τά
ξαναζώ. Έκεϊ πού τίποτε δεν ονειρεύομαι από
τά τωρινά μου, από τά σημαντικότερα τής
ύπαρξής μου, οί αγάπες πού παιδί αγάπησα, οί
τόποι πού περπάτησ’ από δέκα έως δεκοχτώ χρονώ παλληκάρι, τρέφουνε πλούσια τής νύχτας μου τά όνειρα. Κάτι
ανάλογο συμβαίνει μέ τούς φιλολογικούς μου έρωτες.
Έκεϊ πού μέ γιομίζει ολόκληρον ό Σολωμός, άξαφνα τά
χείί.η μου ανοίγονται νά γλυκοψιθυρίσουν ολόκληρες στροφές από τό «Γοργόν
‘Ιέρακα». Κ’ έκεϊ πού περνάνε καταφρονετικά οί στοχασμοί μου από κάθε τι
πού φανερώνεται σουτσικά, δηλονότι ρητορικά καί δημοσιογραφικά καί περισ
σότερο πεζολογικά στή νεοελληνική ποίηση, μπορεί νά σταματήσω τό νού μου,
όχι ασυγκίνητα, στούς δεκαεξασύλλαβους του «Περιπλανωμένου», κι άς τρέχουνε
πάντα μ’ ένα τρόπο απελπιστικά τουμπανοκρουστικό, καί νά ξαναγυρίσω καβάλλα
ταξιδεύοντας, άπάνου σ’ ένα έξάστιχο τοΰ Παράσχον, στις κιτρινισμένες πρασι
νάδες μακρυσμένου καιρού. Γιατί από παιδί εφτά χρόνων ίσα μέ τά ύπερπενήντα μου χρόνια έκαμα σέ κάθε λογής χάνια σταθμούς πολλούς μέ καραβάνια
λογής, κ’ έπλεξα λογής φιλίες. Ή ποιητική θρησκεία δέ θέλησε νά μού τάποκαλύψη τά μυστικά της παρά μέ καιρό καί μέ κόπο και άγάλια αγάλια κι αφού
μέ σταμάτησε σέ όλους τούς βωμούς τής λατρείας πού ύψιόνονταν εδώ κάτου στή
χώρα μας, καί στούς πιο κακόφτιαστους. Καί δέ γίνονταν άλλοιώτικα. Γιά νά
πληρώσω τό μικρό μου ή τό μεγάλο μου’ προορισμό εϊταν ανάγκη νά έρθουνε τά
πράγματα καθώς ήρθανε.
Μολαταύτα τό σταμάτισμά μου μπροστά στις φωνές πού μέ συγκινούσαν άπύ
δέκα έως είκοσι χρόνων, καί πού τιόρα ή ώριμασμένη σκέψη μου τις βρίσκει όχι
καί τόσο μουσικές, δέν πρέπει νά έξηγηθή μ’ επιχειρήματα κανενός μαθηματικού
*
νοΰ
ό νούς ό ιστορικός άς τό κρίνη μέ τή βοήθεια τής ψυχολογικής παρατήρη
σης. Ή ιστορία είναι κάτι πού παλιώνει, πού αλλάζει καί πού μετριέται μέ τόν
πήχη τού σχετικού. Μόνο γιά ένα μέσα στούς νεανικούς μου τούς θαμασμούς,
μόνο γιά ένα μπορώ νά πώ πιος αντέχει ακόμα καί όταν παίρνω νά τόνε ζυγιάσω
μέ κάποια ζυγαριά καλαισθητική. Είναι ό Δημήτριος Παπαρρηγόπονλος. Τά
ταχυδαχτυλουργικά τά κατορθώματα, τά συνοπτικά και τά δογματικά των κριτιςα

σ' ένα περιοδικό τού καιρού του έκρινε καί σχολίαζε τούς δημοτικούς στίχους
τού Β α λ α ω ρ ίτ η, τό « Διάκο» καί τόν «’X σ τ ρ α πό γ ια νν ο », με τη
γλώσσα πού αποκλειστικά κυριαρχούσε στην πεζογραφία τής εποχής εκεί
νης- με την καθαρεύουσα. Κ' ερχομ’ εγώ, άναποδογυριστής τού καθιερω
μένου κανόνα, νά κρίνω καί νά σχολιάσω την καθαρευουσόγλωσση ποίηση
τού τραγουδιστή τού -Φανού τού Κοιμητηρίου ’Αθηνών», μέ τη γλώσσα
τού Βαλαωρίτη. "Ετσι αλλάζουν οί καιροί.

Φλεβάρης τού 1913

Μέ χαιρετισμούς εγκάρδιους
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