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
*
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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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κών, τών κατήδων οί φετφάδες, μάλιστα γιά έργα τής φιλολογίας μας,
τής ακοίταχτης ακόμα καί βιαστικά καί μισά ξετασμένης, δέ μ’ ενθου
σιάζουν καί πολύ. Ό κριτικός, τών καθιερωμένων ξαναξεταστής καί
ταξιθέτης, τών άκοίταχτων ξεσκεπαστής, είναι, πρώτ’ απ’ όλα, ιστοριο
γράφος. Πολλά πράγματα, καί γιατί μονάχα υπάρχουνε κ’ ενεργούνε,
ύπάρξανε κ’ ένεργήσανε, καί ξεχωρήσανε κ* επηρεάσανε, κάτι θά είναι.
Πρέπει πρώτα νά τά κοιτάξουμε, νά τά προσέξουμε, νά τά ψάξουμε,
νά τά καταλάβουμε, κ’ υστέρα νά μιλήσουμε γιά κείνα, σύμφωνα μέ τό
κέφι μας. Άλλοιώτικα, δέ γίνεται τίποτε.
’Ανάμεσα στους ποιητές πού κρατήσανε στήν ’Αθήνα τά σκήπτρα τοΰ τραγου
διού άπό τά 1865 ίσα μέ τά 1873, ό Παπαρρηγόπουλος ξεχωρίζει. Τό μεγάλο
έλάττωμα τοΰ καιρού του τό έχει, μέ τό παραπόνου. Κακόγλωσσος καί κακόμορ
φος. Κάπου έγραψ’ άλλοτε γιά τή γλώσσα του πώς είναι ασύστατη σάν άπό
ζυμάρι, καί πώς τά ποιήματά του είναι πιό πολύ σημειώματα γιά ποιήματα πού
πρόκειται νά γίνουν. Ή καθαρεύουσα τοΰ Παπαρρηγοπούλου δέν είναι ή μαρμαροσκαλισμένη κομψογραφία τοΰ Ραγκαβή, δέν είναι ή φροντισμένη ψυχρολογία
τοΰ Βλάχου, δέν έχει τό ρωμαντικό ψευτογυάλισμα τής Παρασχικής, ούτε τήν
άχαρη άλυγισιά τής Βασιλειάδικης γλώσσας. Είναι κάτι πολύ δημοσιογραφικό
καί πολύ απεριποίητο. Θεματογράφημα
μαθητή πού δέν τά βγάζει πέρα, ούτε
πού πολύ φροντίζει νά τά βγάλη πέρα·

Ή ιλαρά σου, "Ομηρε, και ευλαβής καρδιά
ποικίλα παραδόσεων συντρίμματα λαβοΰοα,
τόν’Όλυμπον ανέπλασε παρά τή κοινωνία..
Ή ηχώ αύτη δέν ψάλλει
πλέον άσμα τεθλιμμένον·
άντηχοϋσιν άλλα κάλλη . ■ .

Άλλ’, Όρφεν, σκιά ώς είναι,
διεγείρει φρίκην τώρα,
πασ’ αί χάριτες εκεϊναι

έπεσαν, της γης βορά . . .

Καταβέλγει τάς αίσβήοεις
και τόν ύπνον προκαλεϊ,
ύπνον λίαν εντελή,
Και δέν έξυπνώμεν πλέον.

Γενοΰ σινδόνη εις ημάς καί ό σταυρός σου μνήμα
καί άλλα χίλια τέτοια.
’Αλλά τις περισσότερες φορές τή φτώχια τής μορφής τήν άποσκεπάζει,
χυτή άπάνου της. ή έντονη ζωή τής ιδέας. Καί τότε ή παπαρρηγοπουλικί]
ποίηση μοιάζει μέ κάποια πρόσωπα σάν εύλογιοκομμένα καί κακόφτιαστα
πού είναι τόσο εκφραστικά τά μάτια τους καί τά μιλήματά τους τόσο σημαντικά.

ώστε προβάλλουν όμορφα μπροστά σας κάθε φορά πού σάς άντικρύζουν καί πού
σάς κουβεντιάζουν. Ό Παπαρρηγόπουλος είναι ποιητής μέ χαραχτήρα, πέρα ώς
πέρα· καί μήπως δ χαραχτήρας δέν εΐν’ έν’ άπό τά πρόσωπα πού ντύνεται ή θεία
ομορφιά; Φιλόσοφος ποιητής, είτε πλαταίνει καί φέρνει τά δικά του βάσανα ίσα
μέ τά σύνορα τοΰ κοσμικού, είτε φορτώνεται στούς ώμους του τά κοσμικά βάσανα,
μοιρολογώντας τα σά νά εϊτανε δικά του. Τά τραγούδια του σφραγισμέν’ άπό τήν
ίδια μαυροκόκκινη σφραγίδα τοΰ πεσσιμισμοΰ πού δίνει στό άσύμμετρα γραμμένο
καί σκόρπιο έδώ κ’ έκεϊ έργο του ενότητα κ’ έκφραστική συμμετρία' κ’ έτσι τό
έργο του ξεχωρίζει άπό τάλλα τοΰ καιρού του, παιδιά μιας σκέψης πρόχειρης καί
παρδαλής. Ή ειλικρίνεια, ή άλήθεια, τό ζωηρό, άπροσποίητο, σοβαρό καί σάν
άπό κάποιο ήθικό βάθος κινημένο αίσθημα, τούτο μόνο, καί γυμνό άπό τής τέχνης
τήν άτίμητη χάρη, άπό τήν πλαστικήν εντέλεια εκείνη πού εξασφαλίζει τήν άθανασία τών μεγαλόπνοων έργων, φτάνει γιά νά τήν κάμη συμπαθητική τήν ποίηση
τοΰ Παπαρρηγοπούλου· ποίηση πού άνθισε καί ξάνθισε τόσο γοργά, μήτε δέκα
χρόνια σωστά μπόρεσε νά κλείση, ποίηση άνθρώπου πού ξαφνικά πέθανε, τριάντα
χρόνων μόλις, φτάνει γιά νάγαπηθή, καί μ’ όλες τις σημαντικές της άτέλειες,
κι άπό ένα ποιητή σολωμολάτρη καθώς έγώ.
’Αμέσως άπό τούς πρώτους στίχους τής πρώτης ποιητικής του συλλογής φανε
ρώνεται δλόβολος:

Εις μάτην έπε'άήτησιι παντού τ’ην ευτυχίαν,
δέν εύρον είμη στεναγμόν καί πόνον καί πικρίαν,
ίίσας καρδίας έί/ιςα παλμόν δέν είχον ένα,
καί αϊ'οχ’ υπό τήν καλλονήν υπήρχον κεκρνμμένα.
Στό κακογραμμένο τετράστιχο τοϋτο βρίσκεται συνοψισμένη όλη ή ποίηση καί
όλη ή ποιητική τοΰ Παπαρρηγοπούλου.’ΐί χλωμή, ώμή, καί άσκημάτιστη φραγκόγλωσσα' καί μαζύ, άκέρια σχεδόν, ή φιλοσοφία τής άπαισιοδοξίας. Ή ζωή. δυστυ
χία. Παντού δ πόνος. Οί άνθρωποι άδιάφοροι, άκαρδοι. Ή ομορφιά, άπάτη· προ
σωπίδα τής άσκήμιας. Ή Μούσα τής απελπισίας καί τοΰ θυμοΰ· ή βλαστήμια,
ΰστερ’ άπό τό βόγγο. Ό ποιητής, όχι βέβαια Λεοπάρδης. Τί λέτε, κύριε Καμπάνη; Τοΰ λείπουνε πρός τούτο σημαντικά στοιχεία. Τού λείπει κάποιος στωϊκός
συγκρατημός, μιά καρτερία, μιά περηφάνια, ένα δυνατό φανέρωμα τού ηθικού
τού άνθρώπου απέναντι τοΰ Κόσμου τοΰ ανήθικου γύρω του- ένας βαθμός γαλή
νης καί μέσα στήν ποσότητα τοΰ παραδαρμού. Τοΰ λείπει άπάνου άπ’ όλα καί πιό
πολύ ή μαστοριά τοΰ στίχου καί τής γλώσσας. Όμως κ’ έτσι, ποιητής, πρώτ άπ’
όλα. λεοπαρδικός. Θυμίζει, έδώ κ’ έκεΐ, τά μεγάλα ηρωικά καί σπαραχτικά ξεφω
νητά τοΰ Λεοπάρδη, τοΰ Λενάου. τής “Ακκερμαν, τοΰ Βινύ. Ό ’Εμμανουήλ
’Ροΐδης συγκρίνει κάπου τόν Παπαρρηγόπουλο μέ τό Βωδελαίρ. Μά δέ βλέπω
τίποτε σχεδόν πού νά δικαιολογή τέτοια σύγκριση.
Τής γενικώτατης ιδέας τοΰ πρώτου τετράστιχου πού σημείωσα ξετυλίματα
είναι οί δυό του συλλογές, Ποιήσεις, Όρφεύς καί Πυγμαλίων, ή ’Αγορά καί τόσοι
άλλοι στίχοι του, έδώ κ’ έκεΐ σπαρμένοι στά περιοδικά. Καί μέσα στό φιλοσοφικό
του πεσσιμισμό μιά ώραία ρωμαντική άπελπισιά έρωτοχτυπημένου, κατά τόν τρόπο
τοΰ Μυσσέ (κοίτα τ’Όνειρο μέσα στήν ’Αγορά)· καί μιά μεγαλόφωνη «ομολογία
πίστεως» σάν εμπνευσμένη άπό Ρουσσώ, πρός τό αίσθημα τό παντοδύναμο, πού
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Ποικίλη

Στοά

βρίσκετ’ έξω καί κείθε άπό κάθε κανόνα καί βαραίνει πιό πολύ κι απ’ δλα τά κοι
νωνικά συμβόλαια. Τέτοιο, στην ’Αγορά, το ποίημα πρός τή Φαίδρα :

Ό χαραχτηριστικός αυτός πεσσιμισμός τού ποιητή έκδηλώνετ’ έντονώτερα,
παθητικώτερα, στήν άντίληψη τού έρωτα, στήν ιδέα τής γυναίκας. Κάθε φορά
πού προσφωνεί δ ποιητής τόν έρωτα, δέν κάνει τίποτ’ άλλο παρά νά ζωγραφίζη
μέσα σέ ζοφερό βάθος ένα ρωμαντικό φάντασμα πού μόλις ξεχωρίζει μέσ’ άπό τό
βάθος τής εικόνας καί πού χάνεται μέσα σ’ αυτό, κάτι σάν τόν άγγελο τού πόνου
τό χαρασμένο άπό τό Γκύζη, θά λέγαμε, αν ήξερε ό ποιητής νά δώση στό σχέδιό
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Ονδείς σ’ έννόησεν. Ονδείς εννόησε την βίαν
τοΰ ένοικοΰντος έρωτος τά βάθη τής ψυχής σου...
"Ερως αθέμιτος’ Αλλά δέν έχει ή καρδία
θεσμούς, δεν έχει ■ ..
"Ω.' βέβαια. Την ομαλήν αγάπην εννοείτε...
Τον πλήθους πριν συγγράφετε την ορεξιν ζητείτε .. ■
Οί ποιηταΐ έσύριξαν τόν Βύρωνα, καί όμως
την Παριζίναν τον έγτό άναγινώσκω κλαΐων,
καί εις υπάρχει αληθής έπί τον κόσμον νόμος,
τό αίσθημα . . .
Στίχοι γυμνοί, άπλαστοι, πού κρατάνε τά σημάδια τών πρώτων υλικών μεσ’ άπό
τά όποια παρθήκανε, κ’ έχουν άκόμ’ άπάνου τους τή λάσπη τήν πεζολογική. Μά
κ’ έτσι, δέν ξέρω γιατί, στίχοι, πού χωρίς νά θέλης, ξεχνφς τά μέτρα σου.καί τά
σταθμά σου μπροστά τους, καί τούς άκούς, σά νά έρχουνται νά σοϋ πούνε κάτι
πού πραγματικά στάθηκε, κάτι πού είναι άξιο νά τό προσέξης.
Δέν έχω μπροστά μου τήν ώρα τούτη τά βιβλία τού ποιητή γιά νά τά ξεφυλ
λίσω. Σημειώνω δ,τι μοΰ έρχεται στή θύμηση. Άπό τούς τίτλους κάποιων στί
χων νοιώθει κανείς τή συγκίνηση τού Παπαρρηγοπούλου μπροστά στις γενικές
ιδέες. — Δέν ίλέλω δόξαν—Ό πρώτος έρως—Ό τελευταίος έρως—Ή γυνή—Ή
φιλάρεσκος — Οί ποιηταΐ — Πρός τόν ήλιον — Μαγδαληνή. Μερικά άπό τούτα
θυμίζουνε κάποιες ψυχολογικές ανάλυσες τού Sully Prudliomtne, ακόμα καί μέ
τήν κάποια, σάν άτονη, χλωμάδα τής μορφής. Οί Ποιηταΐ φιλοδοξούνε νά μας
δείξουν άπάνου άπό μιά ψηλή κορφή πού μάς άνεβάζουν, τών ανθρώπινων γενεών
τό πέρασμα, γονατισμένων μπροστά στά μεγάλα, δμως άφταστα, ιδανικά πού κρα
τάνε στά χέρια τους, δικά τους πλάσματα, οί άθάνατοι τραγουδιστές· καί μέσα
στούς άθάνατους αυτούς, δυό τρισμεγάλοι, πατέρες τών “Ολυμπων καί τών Έδέμ,
ό "Ομηρος καί ό Μωϋσής. Τά λατρεύουν τά ιδανικά εκείνα οί άνθρωποι, άλλά
κ’ εκείνα πηγές τής δυστυχίας καί τής άπελπισιάς μέσα στόν καταραμένο κόσμο.
Ό “Ολυμπος, παρά πολύ ώραϊος, προστάτης τής χαράς, φανταστικός παράδεισος,
έξω άπό τόν άνθρωπο. «Εις ποιον θά διηγηθή ή θλίψις τά δεινά της;» Ή Έδέμ.
Άλλά ό ’ίδιος ό ποιητής τόν έδιωξε τόν άνθρωπο άπό τόν παράδεισο, τού έκλεισε
τις πόρτες, κι άπό τότε ό άνθρωπος είναι ό αναθεματισμένος, ό αιώνιος εξόριστος.
Ό άνθρωπος... Νά καί τέσσερες καλά συνθεμένοι στίχοι, κρουστοί, σχεδόν άψογοι:

Τον τάφον τον ό άνθρωπος γενναται όπως σκάφη,
ράπτων τό σάβανον αύτοϋ τόν βίον αναλίσκει,
ή νπαρξίς τον πρός στιγμήν επί τής γής θ’ άστράψη,
διπλονται εις τόν θάνατον, καί θνήσκει, θνήσκει, θνήσκει.
Στίχοι γιά νά σκαλιστούνε στό βάθρο πού θά στυλώνεται άπάνου του σπαρα
χτικά καί τεράστια συμβολισμένο τό άγαλμα τού Πεσσιμισμοΰ.

Ώ αδελφοί μ ον, κλανσατε, δέν επιστρέφει πλέον,
δέν επιστρέφει ή ελπίς τής εποχής εκείνης,
έν φάντασμα διέρχεται τήν οικουμένην κλαΐον,
ή ’Επιστήμη, ό πατήρ ό μέγας τής οδύνης
*
* Παρατηρήθηκε καί γιά τά “Φιλοσοφικά ποιήματα,, τής "Ακκερμαν πώς γιά νά τελειώ
νουν οί στίχοι της μέ μιά μεγαλόπνοη κραυγή Ασύγκριτη, πρέπει ό Αναγνώστης νά σκοντάψη
πρώτα σέ περιττά παραγιομΐσματα.
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Κ.

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
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( Κατά τήν μόνην διασωθεϊοαν πιστοτάτην τελείως δ’ άγνωστον φωτογραφίαν του)

του τήν απαλή έλληνικώτατη χάρη, μαζύ άρρωστημένη καί δυνατή, τής γραμμής
τού ζωγράφου:

’Έρως, πομφόλν'ξ τις ματα'ία
άπράγμονος εναισβηοίας,
ερρε, oxio- γιγιτντιαία
τοσούτων ττρθίον της καρδίας.
'Ο έοως, τέκνον τούρανον καί τής μελαγχολίας,

ώ σφΐγξ προτείνΟυσα διπλονν γριφώδες προσωπείου,
τό άπειρον καί τό μηδέν, τό μνήμα καί τόν βίον,
φαιδρέ τής λήθης αδελφέ καί τής απελπισίας. . .
Εις τήν αγκάλην τής Χικτός ό Ερως έκοιμήθη,
ό άνθρωπος μ’ έν φίλημα εις σκότος έγεννήθη ■ . .
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Του Έρωτα ή δολερή προξενήτρα, ή γυναικεία ’Ομορφιά, γιομίζει τούς στί
χους του Παπαρρηγόπουλον μέ τού φαρμακιού τό βόγγο καί μέ τό βούίσμα των
αναθεμάτων. Ό ρωμαντικός μισογυνισμός τού ποιητή τού «Πνγμαλίωνα
*
μπορεί
νά συγκριθή μέ τό μισογυνισμό τού Ευριπίδη, πρόδρομου μιας ρωμαντικής
τέχνης ανάμεσα στούς κλασικούς:

'Ή γυνή! άλλα καρδία
εις τά στήθη της δεν πάλλει'
κατοικεί η προδοσία
υπό δέρμα απαλόν,
εις τό ομμα τό δειλόν
κατοικεί Θανάτου ζάλη.
Μά τέτοια σύγκριση θά μάς έφερνε μακρύτερα κι άπ’ δ,τι βλέπει τό πρόχειρο
τούτο σημείωμα.
Σπάνια είναι στον Παπαρρηγόπουλο τά δείγματα μιας στοργής καί τρυφερά
δας μπρος στή γυναίκα, κι ακόμα σπανιότερος ό γυναικολάτρης ενθουσιασμός. Τό
*,
«'Απόρρητον
τό ποίημα τής αγνής, Ιδανικής καί βουβής σάν τόν τάφο αγάπης
εΐναι κάτι έξαιρετικό, καί μάλιστα θυμίζει άρκετά ζωηρά τό περίφημο σονέττο
τού Arvers «Mon ame a son mystere» . ..

Την είδα μόλις, κ’ εκτοτε ήγάπησα εκείνην,
εΐναι πολύ τό αίσθημα, κανείς δεν θά τό μάθη,
εϊς της φυγής μου κρύπτεται περίλυπου τά βάθη,
την ύπερτάτην ένδυθέν σιωπηλήν γαλήνην.
Στο ποίημα «Ο πρώτος 'Έρως
*
ή ανάμνηση τής πρώτης αγάπης μάς υπο
βάλλεται μέσα σέ μιά θρησκευτική συγκίνηση :

Τις οίδε τί άπέγινεν εκείνη ήτις πρώτη
προσήγγισε τά χείλη της εις τά θερμά μου χείλη,
εκείνη ήτις τής φυγής έσκέδασε τά σκότη,
τό άνθος τής νεότητας, ή παιδική μου φίλη.. .
Καί αφιερώνεται στή δύναμη τής μνήμης τετράστιχο άπό τά ωραιότερα
πού γέννησε ό φιλοσοφικός λυρισμός:

Ώ μνήμη, πόσους άνευ σου θά είχωμεν θανάτους!
Μυστηριώδης γέφυρα εις των ετών τό χάσμα,
συνδέεις μέ τό έαρ μας τούς χρόνους τούς εσχάτους
καί άντηχεΐς επί μακράν σιγήσαν ήδη άσμα.

’Εγώ
άλλ’
αυτή
αυτή

ο ήτένιζον έσιγώμεν,
ή εσπέρα σαφώς έλάλει,
μάς ελεγεν: άγαπώμεν,
εν φίλημα προεκάλει.

Άλλα τό φίλημα δεν έδόθη,
δεν έταράχθη ή ηρεμία,
παρήλθον άφωνοι τόσοι πόθοι
και τους έκάλνψεν ή σκοτία.
Άλλα ό τόνος πού κυριαρχεί πέρα πέρα στην ποίηση τούτη, ή αντιστροφή
πού ξαναγυρίζει σέ κάθε της στροφή, εΐναι άπό παράπονο, άπό μίσος, άπό ειρω
νεία, άπό καταφρόνηση, άπό διαμαρτύρηση, εΐναι τό ανάθεμα έναντίον τής γυναί
κας πού σαρκώνει καί πού συμβολίζει κάτου άπό τή γοητευτική της θωριά τήν
άπάτη καί τό ψέμα. Κοιτάχτε τό ’Όνειρο, τήν ‘Άπιστον, τή Μάριο, τό Άσμάτιον, τόν Πυγμαλίωνα, τόν Κλέωνα, τή Φιλάρεσκον, τό ελεγείο «ΕΙς τόν θάνα
τον τής Αμαλίας Λινδερμάϊερ», τό πλούσιο, κατανυχτικό καί μεγαλόπρεπα παθη
τικό .Μεσονύκτιον
*
πού νικηφόρα ό ποιητής άγωνίστηκε μ’αυτό νά φτάση τούς
επισημότατους πολύτροπους ψάλτες τής ερωτικής άπαισιοδοξίας. Μέσα στά κομ
μάτια αυτά, σκόρπια στά βιβλία τοϋ Παπαρρηγόπουλον, καί δυσκολοεύρετα στά
περιοδικά καί στά ημερολόγια τοϋ καιρού εκείνου, ξανοίγεται ή γυναίκα ή «πικρότερον υπέρ θάνατον» τοϋ βιβλικού πεσσιμιστή, ή άρρωστη καί ή άκάθαρτη, ή
άκαρδη καί ή δολοπλόκα, καί άντιλαλιένται, καί μ’ δλο τό άτονο τής καθαρεύου
σας, οί αίματοστάλαχτοι θρήνοι τών μισογύναικων ποιητών, αρχαίων καί νέων,
άπό τόν ’Εκκλησιαστή, τόν «έγκαρτερικόν αυτό Σοπεγχάουερ» καθώς τόν λέει ό
Ρενάν, ίσα μέ τό Λεοπάρδη. Καί τούτων όλων ή συγκεφαλαίωση στήν έντέλεια, εν
άπό τά πιό πικροστάλαχτα καί τά πιό ευτυχισμένα στήν έχτέλεση ποιήματα εΐναι
«Ή γννή
*.
Τό ποίημα τούτο μονάχα μέ τόν .Σαμψών καί τή Δαλιδά», τό περί
φημο έργο τοϋ Alfred de Vigny, τοϋ μεγάλου ποιητή τοϋ φιλοσοφικού άπελπισμοϋ, θά μπορούσε νά παραβληθή· μάλιστα σέ πολλά τό θυμίζει τόσο πού θά
έλεγες πώς ό Παπαρρηγόπονλος, άπό τούς σπάνιους τού καιρού έκείνου λογοτέ
χνες τούς γνωρισμένους πλατύτερα μέ τό δυτικό πολιτισμό, τό είχε στό νού του
ζωηρά κάπως, όταν έγραφε τή Γυναίκα. Τό ποίημα τούτο, δημοσιευμένο λίγο
πριν πεθάνη ό ποιητής, άπό τά στερνά καί τά ώριμώτερα τής τέχνης του, δέν
περιέχεται σέ καμιά συλλογή του, καί σέ καμιά έκδοση τών έργων του ύστερ’ άπό
τό θάνατό του. Εΐναι σάν άνέκδοτο, καί κρατώντας το άπό χρόνια στή μνήμη μου,
τό ξαναδίνω σήμερα πρώτος άκέριο:

’Εδώ καί δεκαπέντε χρόνια, καί σέ καιρούς ηρωικών πολέμων τού δημοτικι
σμού κατά τών αναιμικών καθαρευουσιάνων, πόσο συμπαθητικά μάς τούς άπάγγελνε. καί φανατικός τότε δημοτικιστής, ό Καμπύσης τούς στίχους «Παρά την
οχ&ην τού ρυακίου», τραγούδι άπό τά σεμνότερα πού δόθηκε νά τραγουδηθή
τής βαθυστόχαστης Μούσας τής σιωπής:

Έχει ανάγκην ό άνήρ ερώτων καί θωπείας
καί φρίσσων ονειροπολεί τής γυναικός τά χείλη,
οπού ροφϊϊ. τό φίλημα τό πλήρες γοητείας·
Παν ο,τι πλάττει εύμορφον ή φϋοις ή ποικίλη,
παν δ,τι οίστρος επλασσε ποιητικής οδύνης,
τά Άνθη καί ή ποίησις κ' ή μουσική ακόμα,
είναι ώχρα ενώπιον τής καλλονής εκείνης
έν ή κυκλοφορεί ζωή, εν ή λαλεϊ τό ομμα.

ΙΙαρά την όχθην τού ρυακίου
άνεπαυόμεθα' ή σελήνη
πλήρης άνέτελλε μυστηρίου
καί ήσαν ολα φαιδρά γαλήνη.

Εις τήν καρδίαν τοϋ άνδρός ό ερως ένετέθη,
ώς εις τόν ήλιον τό φως' άνευ αυτόν σκοτία'
καί γοητενουσιν αυτόν τής καλλονής ή μέθη,
οί ώμοι έφ ’ ών χύνεται ή κόμη ή πλούσια,

314

Στοά

Ποικίλη

, ,1
,
καθώς ό Ιταλός διαλαλητής τής δυστυχίας, χαίρεται κι αυτός κάποιες σύντομες
στιγμές κάποιας γλυκείας αόριστης έλπίδας μέ λεπτό ανακουφιστικό χαμόγελό:

μακρά φιλήματα νυκτός, ταχείς παλμοί καρδίας,
εκφράσεις ανευ εννοιών καί πλήρεις αισθημάτων,
παράπονα καί δάκρνα μεστά περιπαθείας,
καί θάλπη στήθους φρίσσοντος καί έκστασις βλεμμάτων.

Πόσον ή αύρα προσφιλώς τήν όψιν μου θωπεύει! . . .
Ή φύσις πόσας εις εμέ έλπίδας ψιθυρίζει!
Ό ουρανός ό κυανούς μέ βλέπει καί μέ νεύει,
<5 τάφος χαίρει καί αυτός, ναι’ καί αυτός ελπίζει . . .

'Έχει ανάγκην ό άνήρ ερώτων καί θωπείας,
όπόταν κλαίη, ασπασμού ανάγκην έχει μόνον,
ή τεθλιμμένη του ψυχή δίψα παραμυθίας,
κ' εν βλέμμα φίλης γυναίκας άπονεκροΐ τον πόνον.
Καί όσον είναι ισχυρά ή ανδρική καρδία,
τοσοϋτον ευχερέστερου κλονίζεται καί πίπτει.
Εις τόν εύρύν ωκεανόν γεννάται τρικυμία
καί έπί δένδρων υψηλών ό κεραυνός ενσκήπτει.

Μά ή χορδή ποΰ χτυπφ σχεδόν άδιάκοπα μάς φέρνει τέτοιους ήχους:

Ήσθάνθητε τήν αμετρον εκείνην άθυμίαν,
ήν ή ανία προξενεί, καί ήτις δολοφόνος
νφέρπει ένδον τής ψυχής καί δάκνει τήν καρδιάν,
ότε λαμβάνει ή στιγμή διάρκειαν αιώνας;

Τις οίδε ποιας έτρεφε θύελλας εις τά στήθη .'
Ναι' ήτο λίαν ευτυχής καί ίσως έφοβήθη.'

Ό Παπαρρηγόπουλος είναι, καθώς τό σημείωσα, ό ψάλτης τής μελαγχολίας.
Τό πρώτο ποίημα τής πρώτης τυπωμένης συλλογής του επιγράφεται «Στιγμαί
Μελαγχολίας-, Ή μελαγχολία παρουσιάζεται, πρώτα πρώτα, Μούσα άπό τις
εκφραστικότερες τής νεώτερης ποιητικής πνοής. Ό ρωμαντισμός, επίδειξη τοΰ
αντικοινωνικού πιό πολύ καί αντάρτικού άτομισμοΰ, ξέχυμα τής αισθηματικής πιό
πολύ υπερτροφίας, μέσα στόν πόνο καθαρότερα καθρεφτίζεται, καί άπό τοΰ
πόνου τή βοή άντηχούνε τά έργαστήρια τών ποιητών τού λεοπαρδικού άπελπισμοϋ. 'Όμως σέ κείνον πού βλέπει τ’ άντικείμενα στοχαστικώτερα κάπως, ό πόνος
δέν είναι θέμα πού χαραχτηρίζει άποκλειστικά τή νεότερη ποίηση- τοΰ πόνου
τή σφραγίδα τήν ξεχωρίζουνε τυπωμένη πότε ζωηρότερα, πότε πιό μετρημένα,
μά πάντα μέ τή μαυρίλα της, στάριστουργήματα τής ποιητικής τέχνης, παλιά καί
νέα, άπό τόν “Ομηρο, τόν Ησίοδο καί τούς “Ελληνες τραγικούς ίσα μέ τις μέρες
μας. Μπορεί νά λέη ό πόνος, καθώς υπέροχα τό τραγουδά ό Νίτσε, πέρνα καί
τέλειωνε», μπορεί νά θέλη ή χαρά < τά βαθειά τά αιώνια».
*
Δέν είναι ό πόνος
μονάχα ο,τι πιό συγκρατητό καί δ,τι πιό θετικό μάς δόθηκε νά υποφέρουμε στή
ζωή μας· είναι καί τό αίσθημα τύ βαθύτερο, τό δημιουργικότερο, ή βρύση πού
άναβρύζει άπό τόν κρουνό της καθαρότερο τό νερό τοΰ τραγουδιού: ■ Τά πιό
ωραία τραγούδια μας είναι τά πιό θλιμμένα» μάς είπε δ θείος Σέλλεϋ. Καί νομίζω
πώς δέν έχει άδικο ό στοχαστικός εκείνος πού υποστήριξε πώς οί "Ελληνες ποιη
τές ήταν δλοι μελαγχολικοί. Ή άρχαία ελληνική ποίηση μονάχα στήν εξωτερική
της οηιη δείχνεται γιομάτη εύρωστία καί νιάτα· γελφ τό πρόσωπο, μά ή καρδιά
πάσχει. Βέβαια πώς ή μελαγχολία παίρνει μέ τόν Παπαρρηγόπουλο τά χαραχτηριστικά τής σπληνικής βαργεστισιάς καί τής βυρωνικής άηδίας, δλως διόλου έξω
άπό τής κλασικής συμμετρίας τά σύνορα. Καί ό ποιητής τών «Προαισ&ήσεων»,
άφιέρωσε μεγαλόπρεπη ωδή

'

Σ’ ένα ποίημά του άπό τά τελευταία του, πού κι αυτό δέν ξανατυπώθηκε
χωριστά καί είναι δυσκολοεύρετο — Στίλπων τδνομά του — ή ρωμαντική μελαγ
χολία πλάθει ένα μύθον άπό τούς πιό άρρωστα καί πιό μελοδραματικά έφειιρημένους. "Ενας άνθρωπος τήν πρώτη νύχτα τοΰ γάμου του αΰτοχτονεΐ· γιατί; Τις
οίδε, μάς λέει δ ποιητής,

Q.’ ή γυνή τήν δύναμιν αυτής καλώς γνωρίζει,
καί άν άνταποκρίνεται εις τήν αγάπην ήδη,
δέν άγαπτμ τήν δύναμιν αυτής υπολογίζει,
κ' ενώ ωχρά εξ έρωτος σέ βλέπει, σέ προδίδει.
Ολαι τοιαΰται, πρόσεξε, έξαίρεσις καμμία,
όλαι τοιαΰται, άπατα ή καλλονή ή τόση,
άν σε λατρεύοη πρός στιγμήν, θά έλθη ή πρωία
καθ’ ήν προδότου φίλημα ’Ιούδα θά σέ δώση.

* "Ομως κι ό ’ίδιος ό προφήτης τοΰ *Ζαρατούστρα
μελαγχολία».
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Τέτοια θέματα, δσο κι άν μάς κάνουν τώρα νά χαμογελούμε, ε’ίτανε πολύ συνη
θισμένα, κι άπό τήν εποχή τοΰ Μυσσέ μέ τούς «Ρολάδες
*
του καί τού Βινύ μέ
τούς «Αγαπημένους τοΰ Μομορανση». Γι αυτό και τα χρησιμοποιούσανε με τό
παραπόνου, άΰηναϊοι ρωμαντικοί καί ψευτορρωμαντικοί μέ τήν κάλπικη γλώσσα
.
*
τους
Μά τό κακό τοΰτο ποίημα έκλεισε μέσα του είκοσι στίχους καλά στοχα
σμένους. Είναι ή άπολογία τής μελαγχολίας.
Τήν εποχή έκείνη (1870-1873) γΰρο στόν Παπαρρηγόπουλο, καθώς πάντα συμ
βαίνει, νεαροί στιχοπλόκοι άρμαθιάζανε στίχους άπάνου σέ στίχους, μέ δλη τήν
καλή διάθεση νά μιμηθοΰνε τήν παπαρρηγοπουλική τέχνη, δμως άπροίκιστοι μέ
κάτι σάν τό χάρισμα πού είχε ό ποιητής καί πού έκανε καί τά ψεγάδια του υπο
φερτά. Ή ρωμαντική μελαγχολία καί ό λεοπαρδικός άπελπισμός άσκημα καί
ανυπόφορα μορφάζουν, πρόσωπα χλωρωτικά, σβυσμένα, σημειωμένα μέ πρόωρες
έλεεινές ζαρωματιές, φτιασιδωμένα καί μασκαρεμένα. Τή σχολή τών «όλοφυρομένων» βαλθήκανε τότε νά πολεμήσουνε δυό κριτικοί τοΰ καιρού εκείνου, δ "Αγγε
λος Βλάχος καί δ Μιστριώτης. Οί κριτικοί μας μέ τά δπλα τους κυρίως σημαδέ
ψανε τήν ιδέα τής μελαγχολίας· υποστηρίξανε πώς είναι κρίμα κάτου άπό τέτοιον
ουρανό καί μέ τέτοιο κλίμα καί δέν ξέρω μέ ποιους Ανακρέοντες καί μέ ποιους
Χριστόπουλους νά χύνουν οί νέοι ποιητές δλο καί «έρωτολήπτων καί δυσερώτων
δουλικά δάκρυα» καί νά τραβάνε τά μαλλιά τους καί νά σκούζουν, άντί νά τρα
γουδάνε πάντα μέ γέλια και με χαρές. Μα κριτική τέτοια είναι πιο πολύ ρητορική,
παρά στοχαστική. Τό βαθύ χαραχτηριστικό κάθε μιας ποιητικής ομορφιάς δέν
είναι μήτε πώς γελφ μήτε πώς κλαίει, μάς πώς είναι μεθυσμένη, καί πώς είναι
εκστατική καί ξέρει νά μάς ξαναδινη, είτε με γέλια, είτε με κλαματα, είτε και,
κανονικότερα, χωρίς αυτά, τό μεθύσι της καί τήν έκστασή της. Οί νέοι ποιητές
μας καί οί μιμητές τού Παπαρρηγοπούλου γράφανε άσκημους καί άτυχους στί
χους, όχι γιατί κλαίγανε, άλλά γιατί δέν είχανε τή δύναμη καί τή χάρη νά βρούνε
τήν ποίηση καί νά συγκινήσουν μέ τό κλάμα τους. Καί τότε άκούστηκε ή φωνή
* Τέτοιο στις «“Εχιδνες καί Τρυγόνες» τοΰ Παπαδιαμαντοποΰλον τοΰ φημισμένου υστέρα
Morias τό ποίημα *
Κόρος„ πρωτοτυπωμένο άπάνου κάτου τήν ίδια μέ τό
έποχή.
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τοΰ ξεχωρισμένου ψάλτη τής μελαγχολίας νά δίνη μέ τούς στίχους του βαρύ
μάδημα στούς αψυχολόγητους κριτικούς: Καί νά οί στίχοι του:

Ώ σείς οί όνομάζοντες υπόκριση' τόν θρήνον,
οί την μαινάδα ποίησιν έπευφημοΰντες μόνον,
σείς οί καλοΰντες ξενικά τό δάκρυ καί τόν «τόνον,
δέν έχετε λοιπόν φωνήν χειλέων ανθρωπίνων;
Ύπό ώραϊον ουρανόν ή μοίρα μετεβλήθη,
και άλλη πάλλει, άτρωτος καρδία εις τα στήθη ;
Ποτέ δεν εθρηνήσατε; Τό κλίμα τής ’Ελλάδος,
άποκαλϋπτον ουρανόν βαθύτερου των άλλων,
δέν φέρει εις τά στήθη σας τόν τον αγνώστου σάλον;
Δήλοι ειρήνην τής ψυχής ό τής ελαίας κλάδος;
"Η και αν ήσθε ευτυχείς, υπό φιλανθρωπίας
βαθείας δέν προσείδατε στιγμάς μελαγχολίας;
Δέν άπηντήσατε ποτέ τόν δίσκον έ.παιτονντος,
ποτέ δέν άπηντήσατε ώχραν μορφήν νοσοΰντος,
πατέρα συνοδεύοντα τοΰ τέκνου του τό πτώμα
καί δυσπιστουντα κ εις αυτόν τόν " Υι/ιιστον ακόμα ;
'Ώεάν ήσθε ευτυχείς υπό σκιάν όμοίαν,
διδάξατε καί εις ήμας τοιαύτην ευτυχίαν
Ό κ. X. Άννινος σέ μελέτη του αξιοσημείωτη πού τό δυστύχημα είναι πώς
έμεινεν ατελείωτη έκεϊ πού δημοσιεύτηκε
*
μάς ζωγραφίζει τό παραστατικό τοΰ
ποιητή μέ τέτοια λόγια: «Τόν Δημήτριον Παπαρρηγόπουλον έγνώρισα μια τών
ημερών, παρουσιαστείς πρός αυτόν ύπό παρατυχόντος φίλου εντός τοϋ βιβλιοπω
λείου Νάκη. Εις τά βιβλιοπωλεία κατ’ εκείνον τόν καιρόν έσύχναζον κατά προτίμησιν οί λόγιοι, τά συνηθέστερα δέ τοιαϋτα κέντρα ήσαν τό είρημένον βιβλιοπωλεϊον Νάκη, κείμενον έν τή όδφ Αιόλου, ολίγον περαιτέρω τής Χρυσοσπηλαιωτίσσης, καί τό τών αδελφών Περρή, έν τή όδφ Έρμου, άντικρύ τοΰ Υπουργείου
τών 'Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως. Μετ’ εύνοήτου συστολής
καί περιέργειας άμα άνέβλεψα πρός τόν ποιητήν, ού ή φήμη όσημέραι διεδίδετο
καί έκραταιοΰτο. Ήτο άνήρ τριακοντούτης, αναστήματος μέτριου· ή περιβολή
του ήτο απλή, άνευ τής έλαχίστης έκζητήσεως, εις τήν κεφαλήν δ’ έφερε πίλον
μέλανα σκληρόν καί στρογγύλον. Ή φυσιογνωμία του δέ παν άλλο ήτο ή ελκυ
στική· οί οφθαλμοί του ήσαν καστανόφαιοι, μικρός καί λεπτός μύσταξ ήνθει
άνωθεν τοΰ χείλους του, τό δέρμα δέ τοΰ προσώπου του ανώμαλον γενόμενον έκ
τών έν αύτώ διεσπαρμένων ούλών εξανθημάτων, έφαίνετο έκ πρώτης όψεως ώσεί
φέρον ίχνη ευλογίας. Είχεν έν συνόλφ ή μορφή του άν ούχί τι τό σκαιόν, τουλά
χιστον όμως τι τό τραχύ καί αυστηρόν καί άποκροΰον τήν άμεσον οικειότητα.
Μ’ έδέχθη μετά ψύχρας καί τυπικής εύγενείας καί άντήλλαξε μετ’ έμοϋ κοινούς
τινας λόγους. Καί κατόπιν δτε συνέπεσε πολλάκις νά συναντηθώ μετ’ αύτοΰ έν τώ
«Τϊαρνασσφ» ή έν τώ γραφείφ τής Εισαγγελίας, τόν εΐδον πάντοτε τηροϋντα
πρός εμέ καί πρός άλλους τό αυτό σοβαρόν καί περιεσταλμένον ήθος. Έν γένει
έδεικνύετο εις τήν αναστροφήν χαρακτήρος σκυθρωπού καί ήκιστα ομιλητικού·
Καί όμως οί έγγύτερον γνωρίσαντες αυτόν καί οίκειότερον συνδεθέντες, πάντες
μια φωνή διαβεβαιοΰσιν ότι εις τόν κατ’ ιδίαν βίον ήτο άλλοϊος».
Τήν όψη του καί τήν παράστασή του στή ζωή δέν πρόφτασα νά γνωρίσω.
Γνώρισα μόνο τό μνήμα του στό αθηναϊκό κοιμητήρι πού τή νύχτα τό φώτιζε
ακόμα ό ίδιος ό φανός πού είχε διαλέξει θέμα του ό ποιητής γιά νά βροντοφω-

* Δημήτρ

Ιίαπαρρηγόπουλος. ’Εντυπώσεις

’Ιανουάριος- Φεβρουάριος 1S98.

καί ’Αναμνήσεις ύπό X. Άννίνου. κ’Άστυ» —
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νήση μέ τούς πιό βαρύθυμους καί τούς πιό φημισμένους στίχους τήν πικρότατη
πού είχε τής ζωής αντίληψη. Καθώς πρωτοήρθα στήν ’Αθήνα, δυό χρόνια ΰστερ’
άπό τό θάνατό του, ρωμαντικός όνειροπλέχτης, μέ τήν άδεια μου τότε σκέψη τήν
παραφουσκωμένη μονάχα μέ τό θολό τόν αέρα τής παπαρρηγοπουλικής απελπι
σίας, νόμιζα χρέος μου συχνά πυκνά νά πηγαίνω στόν τάφο τοΰ ποιητή, κι άπά
νου του νά στέκω ρεμβαστής όλόκληρην ώρα, σά νά θρηνοΰσα τό μάταιο τοΰ
κόσμου, καί νά συντρόφευα τόν ύπνο τόν άξύπνητο μιας άγάπης μου, άγάπης πού
μοΰ εΐτανε μαζύ τόσο σιμά καί τόσο μακρυά μου, άπίστευτα στά πόδια μου κοιμι
σμένη, όμως άθώρητη παντοτεινά. Ό τάφος εΐτανε απλός καί συμπαθητικός. Φρα
γμένος μέ σιδερένια κάγκελα, φυτεμένος μέ ιτιές καί μέ κυπαρίσσια, μ’ ένα μαΰρο
σταυρό καί μέ τδνομα Δημήτριος Παπαρρηγ ύπουλος άπάνου του άσπροχάραχτο.
Μιά πρασινάδα τό χαΐδευε, νεράκια τοΰ κρυφομουρμουρίζαν, πουλιά τοΰ κελαίδοΰσαν. Εΐταν άξιο τοΰ ποιητή. ’Στό μεταξύ λησμονήθηκε δ Παπαρρηγόπουλος,
κάτι πιό πολύ- στάθηκε παράμερα, γιά νά περάσουν άλλοι, oco τέλος μπήκε στο
ράφι’ τέτοιος δ νόμος τών άνθρώπινων. Ύστερ’ άπό χρόνια, ξαναπέρασα κάποτε
άπό τό μνήμα του. Είχε χαθή τό περιβολάκι. Κάποιος υποχρεωτικός — μά πόσο
άσυλλόγιστος! — κληρονόμος σοφίστηκε νά έξοφλήση τό χρέος του μιά γιά πάντα
πρός τή μνήμη τοΰ ποιητή, χτίζοντάς του πέτρινο τάφο μέ πέτρινο σταυρό, άπά
νου σέ σχέδιο άπό τά κοινότερα καί τά πιό άσήμαντα. Καί τό χειρότερο: στήν
επιτάφια πλάκα σκαλισμένο άνάλατο άδιάβαστο επίγραμμα σέ γλώσσα καί σέ
στίχο άρχαϊα, βγαλμένο άπό τό συρτάρι ποιος ξέρει ποιοΰ δασκάλου! ’Επίγραμμα
γιά τόν ποιητή πού έφτανε, στά τυφλά ψάχνοντας μέσα στούς στίχους του νά
τοΰ βρής τό ταιριαστότερο επιτύμβιο πού θά μπορούσε νά σκαλιστή στό μνήμα
μιας ζωής σάν τή δική του. "Ας μπορούσε νά δώση τώρα στό νεκρό τό πρόχειρό

μου τοΰτο σημείωμα κάτι σάν άπό τό πρώτο μνήμα του τό περιβολίσιο!

ΚΟΣΤΗΣ

ΠΑΛΑΜΑΣ

πρωτίστως τού κ. Λοβέρδου, ον ή έν τή «Λαϊκή Τραπέζι]
*
έργασία,
εργασία έξω ώρισμένων κανόνων, ΰπεράνω παραδεδεγμένων μεθόδων
καί πέραν συνειθισμένων δρίων πρωτοβουλίας καί τόλμης, φαντάζει

ΕΣΑ εις τήν σκονισμένην λεωφόρον τής ρουτίνας
έν ή κατά τά τελευταία έτη έκυλίετο ή χώρα ημών,
ήτις ανέκαθεν ύπήρξεν ή κοιτίς τών παχέων λόγων
και τών ασθενών έργων, ευθύς έξ αρχής ή έμφάνισις τοΰ κ. Λοβέρδου, άπετέλεσε φωτεινήν και
δλως υποδειγματικήν έξέλιξιν τραπεζιτικής φυσιογνωμίας, μορφήν περί τήν οποίαν έστράφη τοΰ
‘Ελληνικού Δημοσίου ή εξαιρετική προσοχή και
έκτίμησις. ’Ακατάβλητος εις φιλοπονίαν, συνθετικώτατος τόν νοϋν, έγκλείων έν έαυτώ στοιχεία ρηξι
κέλευθα, πάνοπλος εις έφόδια, μέ τήλ' πάντοτε άναθάλλουσαν αισιοδο
ξίαν τής έπιχειρηματικής αυτοΰ διανοίας, άπεδύθη εις τήν γενικωτέραν
κοινωνικήν ζύμωσιν καθ’ ήν έποχήν, άποσύνθεσις καλπάζουσα έν τώ
κοινωνικώ δργανισμω, καθολική κατάπτωσις τών ηθικών αρχών, τών
κοινωνικών δεσμών, τών ανθρωπίνων αισθημάτων, μία ’Εθνική άντίδρασις κατά τής προόδου, μία μικρότης άδοξου . . . ειρήνης και νεκρώσεως έκυριάρχει πανταχοΰ. Καί αμέσως άνεφάνη άπό τούς άνθρώπους
τούς άντιλαμβανομένους τήν ζωήν υπό τήν πραγματικήν αυτής έποψιν,
τήν οδηγούσαν εις τά μεγάλα έργα καί εις τήν πρόοδον, τών οποίων δ
νούς καί δ χαρακτήρ καί ή ψυχή, είναι έντελώς ιδιαίτερα, έντελώς πρω
τότυπα. Νεώτατος άκόμη ήδύνατο, δπως οί ευτυχείς λαοί τής παροιμίας
νά μήν έχη ‘ιστορίαν. Καί δμως έχει. Καί ιστορίαν έπίζηλον, έπσικοδομητικήν, δυναμένην νά προβληθή ώς υπόδειγμα εις έκείνους, οϊτινες
έχοντες τά προσόντα του — δέν έχουν τήν θέλησίν του.
*

Καθημερινώς ή δρασίς του έξελίσσεται εις ένα παράγοντα δχι
συνήθους κοινωνικής χρησιμότητος. Τόν διακρίνει τό δαιμόνιου τού
μεγαλεπηβόλου εις βαθείας κρίσεις καί άντιλήψεις, πρός ευτυχή πραγμα
τοποίηση' τών δποίων άποβαίνει — άναδείκνυται άκαταπόνητος, συντελών εις τό κοινόν καλόν καί έπεκτείνων τόν δρίζοντα τής άτομικής του
ευτυχίας εις τό πλάτος τής κοινής ευδαιμονίας.
Έκ τών οργανωτών — κυρίως είπεϊν πρωτεργάτης καί ιδρυτής — δ
κ. Δ. Δοβέρδος τής «Λαϊκής Τραπέζης», τού άληθώς εύεργετικωτάτου
τούτου παρ’ ήμΐν καθιδρύματος, διατελεΐ σήμερον δ Γενικός Διευθυν
τής αυτού καί δ κύριος μοχλός τής μεγάλης εύρωστίας του, αί άληθεΐς
πρόοδοι τού όποιου καί ή έπί εδραίου εδάφους άνάδειξίς του, είναι έργον

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ

Π.

ΛΟΒΕΡΔΟΣ

“ΛΑΪΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ,.

ώς ένα ώραϊον μετέωρον νεωτεριστικής έμπνεύσεως καί πρωτοτυπίας,
ένωρίτατα δ’άνέδειξεν αυτόν άσυνήθη σημαιοφόρον,θερμουργόν σκαπα
νέα καί δημιουργόν πολυμόρφου έκπολιτιστικής κοινωνικής καινοτομίας.
________________G)

ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ

La citta dove io macqui e in Oriente,
Ad- un monte marmoreo vicina. . .
A ftτ uro Graf

γέννησε μια χώρα στήν ’Ανατολή,
μαρμαροβούνι γειτονεύει,
τό ζαφειρένιο Αιγαίο τό ξαγναντεύει
τετράπλατο απλωμένο νά φεγγοβολή.
Ήλιος και αέρας τή μεθάνε" σιωπηλή
τ αρχαίο, το θείο της όνειρο λατρεύει'
μέσ στις ελιές της νοιώθει νά σαλεύη
και μέσ στά ρόδα της ή ερμιά της ζωντανή.

Ή χώρα πού γεννήθηκα πιό ευτυχισμένα
γνώρισε χρόνια, αύλάκωσε νικήτρα
θάλασσα, κατοίκισε μέ τά παιδιά της,
κόσμου δέσποινα, ακρογιάλια μακρισμένα.
χώρα πού γεννήθηκα, γεννήτρα
σοφών ποιητών, και ηρώων. ’Αθήνα τόνομά της.
(1013)
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ΠΟΙΚΙΠΗΣΓΟΛ

νύστατιν καθαρώς άνθρωπίνην. Αί .τού αύτής, καί περιορίζομαι εις τήν αγ
γλικήν, τήν τών Κάτω Χωρών, τήν αμερικανικήν έπί τέλους. «άπέβλεπον εις
τοπικά μάλλον ή καθολικά συμφέροντα, εις εθνικά καί πολιτικά. Τουναντίον
ή γαλλική είχε πρόγραμμα τήν παλινόρθωσιν τής δικαιοσύνης, κανονιζούσης

«ΕΤΑΙΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΈ”
ΓΡΑΦΕΙΟΝ

τά έν το» κόσμιρ τούτη» πράγματα κατά τά κελευτματα τού λόγου καί τής αν
θρώπινης αλληλεγγύης.
Έκ τούτου ό παγκόσμιος χαρακτήρ τής γαλλικής έπαναστάσεως. Έξειλί-

*
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

’Αγαπητοί φίλοι.
Έλαβον καί εφέτος την «Hoικίλην Στοάν» καί. σάς ευχαριστώ.
Θαυμάζω τήν εύγενή και Έ&νικωτάνην επιμονήν σας πρός έξακολού&η
σιν Εργου, ι&νωφελούς μέν υπό πάσαν εποφιν, άλλά καί αχάριστου....
Άπό δεκαετηρίδων ήδη ή
^Ποικίλη Στοά
*
προσ
φέρει πολυτίμους εκδουλεύ
σεις εις τήν ή&ικήν καί πνευ
ματικήν άνόρ&ωσιν καί ένίσχυσιν τής ελληνικής φυλής.
Έχετέ το ύπ’ οφει καί μή
άπαυδήσητε εργαζόμενοι καί
κοπιώντες. Σάς συγχαίρω καί
πάλιν, ευχόμενος τά βέλτιστα
υπέρ του ωραίου σας Έργου.
Έξαιρετικώς εκτιμώ ν αυτό
καί μή δυνάμενος ν’ άρνη&ώ
τήν έν τή «Ποικίλη Στοά
*
συμμετοχήν μου, έπ ιστέλλω
ΰμίν πρόχειρον συμβολήν
περί τής «Γ α λ λ ι κ ή ς Έ -

χθη έν ΙΙαρισίοις καί έν Γαλλία, άλλ’ ό αντίκτυπος αυτής κατέστη αισθητός
καθ’ άπαταν τήν υδρόγειον

αυτουργός

ό γαλλικός

λαός, άλλά κατά τό

μάλλον η ήττον συνεργοί, συγχρόνως η βραδύτερου, άπαντες οί λαοί, ανε
ξαρτήτως χρώματος, θρησκευτικού δόγματος, έθνικής η ιστορικής προελεύ-

σεως. Καί σήμερον κατά τήν ένεστώσαν στιγμήν, καθ’ήν χαράσσω τάς γραμμάς
ιαύτας, «άπατα ή άνΐϊρωπότης έν

τη έπιδιωςει γενναιοτερας εκπολιτιστικής

σταδιοδρομίας συνεχίζει τό εργον τής γαλλικής έπαναστάσεως· συναισθάνεται

ύπό τινα έποψιν, οτι τό εργον τούτο δέν εΐνε τό δημιούργημα ταυτης η έκείνης

τής έθνικής συνειδήσεως ή ιδέας, άλλά τής παγκοσμίου ιδέας.

Ή γαλλική έπανά στάσις εσχεν άπό

τών πρώτων ημερών αυτής

θερμούς

θαυμαστάς, άλλά καί φανατικούς κατηγόρους. ΙΙαριά τών πρώτων έχαρακτη-

ρίσθη «ΰς τό μέγιστον τών έργων τής νεωτέρας ιστορίας, παρά τών δευτέρων
ώς τό εργον τού Σατανά.
Ό Γερμανός φιλόσοφος

σεως,

άμυνόμενος

Φίχτης κατά τάς πρώτος ήμέρσς τής έπαναστά

υπέρ αυτής, έγραψε θαυμασίας σελίδας, ΰποστηρίζων τό

δόγμα, ότι οί λαοί εχουσι τό απόλυτον δικαίωμα νά μεταβάλωσι τό κοινωνι
κόν καί πολιτικόν αυτών καθεστώς, έν ή περιπτώσει τούτο δέν άνταποκρίνε-

ται πρός τόν τελικόν τών ανθρωπίνων κοινωνιών σκοπόν. Καί μετ’ αύτύν
λεγειυν θαυμαστών απανταχού τού κόσμου έξήρε τό εργον τής έπαναστάσεως,

κηρύϊασα αυτό ώς αφετηρίαν νέας κοινωνικής καί πολιτικής τάςεως, έρειδοιιένης έπί τής άναγνωρίσεως τής ανθρώπινης ισοτιμίας καί αλληλεγγύης. Άφ’

ετέρου οί πολέμιοι τής έπαναστάσεως, πρώτου δόντος τό κατ’ αύτής σύνθημα

τού μεγάλου "Αγγλου ρήτορος Έδμόνδου Μποΰρκε χαρακτηρίζουσιν αυτήν ιός
γεγονός επιβλαβέστατα έπιδράσαν έπί τών ανθρωπίνων πραγμάτων.

Επικαλούμενος ό επιφανής άνήρ τά γεγονότα τής ιστορίας ισχυρίζεται, οτι
αυτή πρέπει νά χρησιμεύω εις τήν ένεργειαν των «άνθρωπον «ως τό διδακτικώτατον τών μαθημάτων» καί

οίονεί συνεχίζει την περί τής πραγματικής

ιστορίας θεωρίαν τού Πολυβίου, διδάσκοντος ότι εΐνε.

άληθινωτάτη παιδεία

καί γυμνάσιά πρός τάς πολιτικός πράξεις· καλλίστην δέ παιδείαν ήγητέον
πρός αληθινόν

( dfocopiRn αύνης ’6}ε,]ΐ}ις και υίρόΰρομοι)
--- ■—Λ
* 'Λ

—---

βίον τήν έκ τής πραγματικής ιστορίας προσγιγνομένην εμ

πειρίαν. ( )
Κατακρίνω»· ό Μποΰρκε τήν θεωρίαν τής κοινωνικής Συνθήκης, τού Ευαγ

γελίου τούτου τής έπαναστάσεως. λέγει πρός τοϊς άλλοις, οτι ή ιστορία εΐνε ij

ΓΟΝΟΣ, προωρισμένον νά έ.τιδράση έπί τών τυχυιν καί τής σταδιοδρομίας ύλης τής ανθρωπότητας, δέν δύναται νά θεωρηθή ως μεμονωμένη πράξις λαού, έπιζητυΰντος βελτίωσιν καταστάσεως. ΊΙ άνακηου'ξις τών δικαίων τοΰ ανθρώπου καί τοΰ πολίτου, ήτις εΐνε τό
κατ’ εξοχήν σύμβολον τής νεωτέρας κοινωνίας, κατέστησε τήν γαλλικήν έ.τα
J
*
G

ιερά δύναμις τού χρόνου, παρέχουσα ταϊς συμβάσεσι τών ανθρώπων τό κύρος

τών αίωνίων'άρχών. Άλλ’ άτυχώς οί λαοί δέν πορίζονται όσα ήδύναντο μαθή

ματα ήθικής έκ τής 'Ιστορίας. Λύτη εΐνε μέγα βιβλίον ήνεψγμένον πρός διδα-

(*)

Ίστοτ. A'. 1—4.
Τύποίς Θ· Άποστολοπούλου
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Σιοά

σκαλία.ν, παρέχουν εις τύ μέλλον τά πορίσματα τής σοφίας τού παρελθόντος·

αλλ’ ως έπί τό πλεϊστυν λαμβάνυνται έξ αύτής τά όπλα, τά πρόσφορα πρός
ανατροπήν τής υφιστάμενης τάςεως. (’)

$
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τώ προσήκοντι χρόνοι και τόπφ. ΤεΖ.ευτώντος τοΰ αΐώνος εκείνου τοΰ Φωτι
σμού, καί)’ δν ή πνευματική καί ήίίική δύναμις τοΰ ανθρωπίνου γένους έξεδη-

2ιώί)η έν πάση αύτής τή έναργεία, δ γαλλικός λαός έσχε συνείδηση’ τών δίκαιον

Έκ τών νέων ιστορικών τής γαλλικής έπαναστάσεως ό Taine έμελέτησεν

αύτοΰ καί καθηκόντων υπέρ πάντα σύγχρονον. Ό άνθρωπος ήρξατο σκεπτόμε-

αυτήν, μι. τ αχιι ρ ι σ θ ε Ις

νος,άλλ’άμα και ρέπων προς δρίσιν. Έν έτει 1789 άπεκαλύφίΐη το άπό μακροΰ

τόν φακόν καί τήν μέ

χρόνου έν τοϊς άδύτοις τής άνΐίρωπινης συνειδήσεως προπαρασκευαζόμενον γε

θοδον τοΰ φυσιοδίφου,

γονός. Οι ΙΙαρίσιοι. ή γαλλική πρωτεύουσα. έξηγέρίίησαν κατά τοΰ καθεστώ

άναλόσας τά ιραινόμενα

τος. Έν έπισήμο) συνεδρία τών αντιπροσώπων τοΰ γαλλικού λαού τελείται

καί τά πρόσωπα τού με

ιερά μυσταγωγία, ή διακήρυξις τών δικαίων τοΰ ανθρώπου και του πολίτου.

γάλου τούτου γεγονό
τος ώς άνατόμος, πολλάκις τραχύς εις τάς

κρίσεις.

Ή

μέθοδος

Πρέπει ν’ άναδράμη ό μελετών τό μέγα τούτο γεγονός εις τά βάθη τοΰ πα
ρελθόντος, 7 να συλλάβη τήν πρώτην άκτϊνα τοΰ ήλιου τής Έπαναστάσεως.

Μετά τήν καταστροφήν τοΰ έλληνοροηιαϊκού πολιτισμού δ άνθρωπος μονονουχί είχε λησμονήση εαυτόν.

Ο κατακλυσμός των βαρβάρων λαών, κατα-

τού ιστορικού εξελίσ

κτησάντων άπάσας σχεδόν τάς χώρας, εν αίς άνεπτυχιΐη η ανθρώπινη ημερω-

σεται έν τή αναλύσει

σις. κατεκάλυψε τά πάντα. Το κήρυγμα τοΰ Ευαγγελίου στερείται της δη
μιουργικής έκείνης δυνάμεως, ήτις εινε αναγκαία πρός όργάνωσιν εύκοσμου

ταύτη

μετ’ αύστηρό-

τητος αντικειμενικής,

πολιτικής

άλλ’ ιός έπί τύ πολύ ή
μέθοδος αϋτη χρησι

ν’ αποκάλυψη εις αυτόν τό μυστήριον τής ζωής καί τής δημιουργίας. Οί
βάρβαροί εμφορούνται ατομικής συνειδήσεως καί ελευθερίας, άλλ’ υπο τήν

μοποιείται

τύ

ελευθερίαν ταύτην αντιλαμβάνονται τοΰ δικαίου αυτών υπο την άγρι,ωτεραν

καί τήν έκ

έννοιαν ώς /'amtlreclt!. ώς δίκαιον τής ισχύος καί τής πυγμής.
Ό πολιτισμός ή ήίίική τάξις, δέν κατανοεϊται έν τή πλήρει αύτοΰ σημα

συμφέρον

κατά

τών προτέρων βούλη-

σιν αύτοΰ, τήν υποκει
μενικότητα, τ ύ ν σκοπόν

κοινωνίας, δυναμένης νά εξασφάλιση τά δίκαια τοΰ άνΐΐρώπου καί

σία. Ώς έν τοϊς παλαιτάτοις χρόνοις τής ιστορίας, το άτομ,ον μάχεται προς

τοΰ νά παραστήση τά

τό άτομον άνοικτιρμόνως. II πριοτόγονος, ή φυσική κατάστασις, ο φυσικός
άνθρωπος τό πιν. ό κοινωνικός ούδέν ή έλάχιστον. Τοιαύτη εΐνε η εΐκων

πράγματα ούχί

όπως

τοΰ ανθρωπίνου γένους έπί μάκρους αιώνας, απο τής Μεταναστεύσεων των

άλλ'

όπως

αυτός έφαντάσθη. 'Εν

βαρβάρων λαών από τοΰ βορρ 1 εις τάς χωράς τής μεσημβρίας, μέχρι τοΰ δε
κάσου εβδόμου καί δεκάτου ογδόου αΐώνος, οποτε αρχεται εγκαθιστάμενη καί

τεύθεν ή πλημμελής, ή
ανειλικρινής πολλάκις χρήσις τού ιστορικού υλικού.Άλλ’έν τοιαύτηπεριστάσει

κυρουμένη έν νομός τις κοινωνική καί πολιτική τάξις. προάγγελος όριστικω-

ο σκοπός της ί ιτορίας δέν έκπληρούται, τά συμ|’><ίντα δέν εκτίθενται όπως συνέ

βη ταν, ή είκών παραμορη ούται, ό δέ αναγνώστης δέν λαμβάνει τά πρέποντα

ανθρώπινης ισοτιμίας καί αλληλεγγύης. Παρέρχεται το έτος 1.0(H). Οί. Χιλιασταί, οί πιστεύοντες εις τήν έπικειμένην κατα το έτος εκείνο καταστροφήν

διδάγματα, κρίνων τά γεγονότα άκριβοδικαίως καί ΰη ιστάμενος τήν έπιρροήν

τοΰ κόσμου, άναπνέουσιν έπί τέλους. ΠαρηλίΙεν ο κίνδυνος και δ άνθρωπος

αυτών εν τώ κοινωνικώ καί πολιτικιό βίοι.

αρχεται σκεπτόμενος περί τών έν τώ κοσμώ τούτω πραγμάτων. Αί δυο μεγά-

έγένοντο,

τέρας καί μονιμωτέρας συντάξεως τής πολιτικής κοινωνίας υπο τήν αρχήν της

λαι δυνάμεις, αί έξελίΐοΰσαι άπό τών κόλπων τής νέας ευρωπαϊκής κοινωνίας,
Ως π ίσα δρ ι τις τού ανθρωπίνου γένους έν τή ιστορική αυτού έξελίϊει, καί
η γαΐλική επανάστασις δέον νά έρευνηθή καί νά μελετηθή μετ' άμεροληψίας,

έπιδιωκού.σης διά τοΰ πυρός καί τοΰ σιδήρου τήν ιστορικήν αύτής σύνΐΐεσιν

ανευ προκαταλήψεως. Ύπήρξεν αϋτη άναγκαιον αποτέλεσμα μακράς άπό αιώ

καί άποκατάστασιν, ή Εκκλησία και ή Πολιτεία, οτε μέν εχδραί και πολεμιαι, ότέ δέ q ίλαι καί σύμμαχοι, παρά τάς έγωϊστικάς αύτών ροπάς. συντρέ-

νων προπαρασκευής τής νεωτέρας ευρωπαϊκής ανθρωπότητας. Αί πρύ αυτής

χουσιν εις τό μέγα έργον τής άνί)ρωπίνη; προόδου. II Εκκλησία, άπο αΐωνων

αποπειραι έν τούτι;) ή έκείνηι τώ τμήματι τής ευρωπαϊκής ηπείρου, τοπικοί,

ήδη έκπροσωπουμένη έν τή Εσπερία υπό τοΰ ύπερτάτου τής Ρώμης ΙΙοντί-

μερικοί, δέν εσχον τήν καθολικότητα, ήν έλαβε κατά, τούς τελευταίους χρόνους

φηκος.κατακτά δύναμιν δσημέραι έπί τής συνειδήσεως τών λαών, η Πολιτεία

τοΰ δεκάσου ογδόου αΐώνος. έν Γαλλία κατά πρώτον, έν τή λοιπή Ευρώπη ακο

μετά τήν πρώτην δημιουργίαν τοΰ κράτους τοΰ Μεγάλου Καρόλου, άποσυντε-

λούθως, η γαλλική επανάστασις. Έξεδηλώθη αύτη έν τή προσφόρφ στιγμή, έν
( ) Reflections on the Revolution in France.

ίίέντος μετά τόν θάνατον τού ίδρυτοΰ, συγκεντροϊ τά κοινωνικά στοιχεία,

παρά τάς διασπαστικός αύτών ροπάς. Λια τών ποικίλων τούτων καί αντίθετων
δυνάαεων κατορΐΐοΰται ποιά τις κοινωνική καί πολιτική συνΐ)εσις άοχομενου
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τού ενδεκάτου α’ιώνος. Ό Πάπας τής ‘Ρώμης διδάσκει per fas et nefas, άπό

μαθητής τού φιλοσόφου Άβελάρδου, δστις κατήγγειλε πρό τών συγχρόνων του

τού Καπιτωλίου τής Αιώνιας Πόλεως συνεχίζων τάς παραδόσεις τοΰ ρωμαϊκού

τάς καταχρήσεις τού ρωμαϊκού ιερατείου. ’Εν τή κατά τού φιλελευθέρου αίρε-

Καισαρισμού καϊ πραγμάτων τήν περιώνυμον ρήσιν τού Άκυινάτου, δτι ό

σιάρχου καταγγελία τοΰ ‘Αγίου Βερνάρδου, λέγεται δτι«ό λόγος αυτόν ήτο μίλι,

άνθρωπος άποτελεϊται έκ πνεύματος και σώματος, οφείλει δέ τό σώμα νά
υποτάσσεται εις τό πνεύμα,

αλ).’ ή διδασκαλία δηλητήριου' ή <5έ πρός αυτόν έννοια εΐνε αρνησις τοϋ Θεοϋ καί
τοΰ Πάπα
.
*
Ό Άρνόλδος έπεχείρησε νά έξεγείρη τόν ρωμαϊκόν λαόν, άνα-

κατά τούς νόμους τής φύσεως.

διοργανών τήν εκκλησίαν καί τήν πολιτείαν καί έπανορθών τόν πρωτόγονον

έν δέ πΐ> ιστορική) βίφ> τοΰ αν

Χριστιανισμόν, παραμορφωθέντα άπό τά δόγματα τής ρωμαϊκής έδρας' επέτυχε

θρώπου, έν ω δρώσι παραλ-

τούτο πρός στιγμήν, άλλ’ έπί τέλους ύπέκυψε, καταδικασθείς είς θάνατον. Άλλ’

λήλως ή Εκκλησία, συμβολί-

ή ιδέα, υπέρ ής ήγωνίσθη μετά ζήλου καί άφοσιώσεως, δεν έμελλε ν’ άπο-

ζουσα τό πνεύμα αιιτοΰ, και

θάνη. Ό καιρός δέν ήτο ιϋριμος ακόμη διά τό δόγμα τής ανθρώπινης παλιγ

ή Πολιτεία

τό σώμα, αναγ

γενεσίας. Άλλ’ άπό τής τέφρας τών μαρτύρων άναγενν.άται ό φοΐνιξ τής ζωής

καίος ή δεύτερα οφείλει υπο

μέχρι τής πεπρωμένης ημέρας, καθ’ ήν θά λάβη σάρκα καί οστά, πραγματι

ταγήν εις τήν πρώτην. Τοι-

κότητα ή νέα ιδέα.
Έκ τής μεγάλης, τής κοσμοϊστορικής συγκοούσεως κατά τούς σκοτεινούς

αύτη εΐνε ή καινοφανής θεω

ρία τής ρωμαϊκής ’Εκκλησίας.

πίνης

τού Θεού έπϊ τής γής εΐνε ό

έπιστήμαις, δ Γιβελλινισμός, ή νέα άντίληψις τών πραγμάτων τοΰ βίου τούτου
κατά τήν ελληνορωμαϊκήν παράδοσιν. 'Ο Γιβελλινισμός, οϊος διετυπώΟη ΰπό

τάσσηται ό Αΰτοκράτωρ. και

έν
ΣΥΝΑΥΛΙΑ

®

ιδέας, αναπτύσσεται κατ’ ανάγκην έν τή συνειδήσει τών ευρωπαϊκών

Εις (-)εός, εις Πάπας, εις ΑυτοκράτιορΆλλ' αντιπρόσωπος
Πάπας, εις δν όφείλει νά ΰπο-

»

εκείνους αιώνας μεταξύ Εκκλησίας καί Πολιτείας, θεοκρατικής καί άνθρω-

πραγματικωτέρα

εκδοχή

τού μεταφυσικού τούτου δόγ

ματος

τοΰ

ρωμαϊκού

παπι

λαών, καί ίδια τού ιταλικού, τού μάλλον προηγμένου έν ταϊς τέχναις καί ταϊς

τών δύο μεγάλων Φλωρεντινών τοΰ 13ου καϊ 16ου αΐώνος, τοϋ όπτασιαστού
τής Θείας Κωμιρδίας|Ζαί τοΰ πολιτικού

τοστάτησαν, εΐνε ή πρώτη έκδήλωσις τής πολιτικής συνειδήσεως τών ευρω
παϊκών

σμού, ή Πολιτεία εις τήν ’Εκκλησίαν.

λαών, έπιδιωκόντων

βίας καί τής ισχύος. κανονιζουσών τά έν τφ κόσμο) τούτιρ πράγματα

διά τής Μοναρχίας Γ) καί τοΰ
ΊΙγεμόνος ( ') τήν ιστορικήν

πρός τό συμφέρον τού ισχυρότερου, μόνη ή ’Εκκλησία, χρησιμοποιούσα προ

αυτών σύνθεσιν καί δημιουρ

σήκοντος όπως δήποτε τήν πνευματικήν αυτής δύναμιν, κατορθοΐ νά έπιβληθή

γίαν. Πραγματική έπανάστα-

έπί τής άκαταρτίστου ακόμη κοινωνίας. Πάντες υποτάσσονται εις τά κελεύ-

σις. σύμφωνος πρός τάς άνάγ-

σματά της. Λυτός ό Αΰτοκράτωρ αναγκάζεται νά συνθηκολογήση

κας καί τήν κάτάστασιν τών
χρόνων εκείνων, έκρήγνυται.

Κατά τούς χρόνους εκείνους τής βαρβαρότητος και τοΰ δικαίου τής πυγμής,

τής

αναθέματος. Αλλά καί)’οσον παρέρχεται

πρό τού

ό καιρός καί άποκαθίσταται ή τά-

ξις, καί ή ανάγκη τών νόμων αναγνωρίζεται, ή ελευθερία τού ανθρώπου απο

'II έπανάστατις δ’ αΰτη δέν

καλύπτεται έν τή συνειδήσει αυτού. ’Άρχεται ή κριτική τού καθεστώτος. έν

έκ τής γειτνιά.σεως αυτής πρός τήν έγγυτέραν ελ

δύναται νά τύχη πραγματικής
ΰποστάσεως άνευ λογικωτέρας

ληνικήν Ανατολήν καί κληρονόμος τών παραδόσεων τής παλαιάς ‘Ρώμης καί

συντάξεως καί όργανωσεως τ ής

τοϋ δικαίου αυτής, μετά τήν έν Άμάλφ ΐ|

κοινωνίας διά τής πολιτείας,

’Ιταλία τό πρώτον, ήιπς

άνακάλυψιν τεύχους τών Πανδε

θεωρητικού τοΰ ΊΙγεμόνος, οϊτινες

εΐνε άμα οί άντιπρόσωποι τής Ιδέας τών χρόνων, καθ' ους εζησαν καί έπρω-

κτών, διδασκόμενου έν Βονωνία, λαμβάνει συνείδητιν ανθρωπισμού, τέλεον

καί ιδία τού ήγεμόνος. Καθ’

παραγνωριζομένου υπό τών θεωρητικών τής Αγίας "Εδρας.

όσον τό ανθρώπινον πνεύμα

Έγκαινίζεται ήδη. ύπό τήν επιρροήν τής ανθρώπινη; ιδέας, άγων κατά τής

θεοκρατικής τάξεως τής πολιτικής κοινωνίας, ής κύριοι τυγχάνουσιν άντιπρέισωποι ό Πάπας τής Ρώμης καί ό Γερμανός αΰτοκράτωρ, έκδηλών ενίοτε άντιπειθαρχικάς ροπάς. άλλ' αναγκαζόμενος πλέον ή άπαξ νά όποκύψη. Οί μεγά

λοι αίρεσιάρχαι τής ιδέας ταύτης εσονται οί πρόδρομοι τής μελλούσης έπαναστά τέως.
Πρώτιστος καί αρχαιότερος πάντων

ίσως ιίνε ο έκ Βρεσκίας Άρνόλδος.

(”) De Monarchra, εςγον
τοΰ Λάντου Ά/ιγγιεεη. ή π:ώτη πεοί πολιτείας Οεωςία τών
νεωτεεων αιωνων.
( ή II Principe τοΰ Ν:κο.λάου Μακιαδέλλη.

ΕΙ’ί.’Σ ΚΑΙ ΨΥΧΙΙ

λαμβάνει πληρεστέραν εαυτόν συνείδηση’, χειραφετούμενου έκ τής θανατηφό

ρου ατμόσφαιρας τοΰ θυσιαστηρίου, έν τοϊς κόλποις τοϋ οποίου από αΙώνων
εφησυχάζει, καί εξέρχεται πλήρες ζωής καί σφρίγους, συγκινούμενον καί δρών

επί τής δημοσίας πλατείας, ή δέ ρωμαϊκή καί γοτθική μητρόπολις, τό θρη
σκευτικόν

σΰμβολον τής ό.σημέραι οιχομένης θεοκρατικής ιδέας, παραδίδει

τό σκήπτρον εις τά δημοτικά καί βασιλικά μέγαρα τής νέας κοινωνίας, ή ανάγκη
τής πολιτείας υπό λαϊκωτέραν έννοιαν

αποκαλύπτεται έν τή συνειδήσει τής

κοινωνίας. Τίς έσται ό πολιτικός αντιπρόσωπος τής άνατελλούσης έκ τής σκο

πιάς τοΰ μέσου αιώνος ιστορικής περιόδου;

Ό λαός, ή δημοκρατία; ’Αλλά

δέν υπάρχει άκόμη λαός έν τή πλήρει αΰτοΰ έννοίιι, εχιον πραγματικήν συνεί

δηση1 καθηκόντων καί δικαιωμάτων. Έν αυτή τή ’Ιταλία τή λαϊκωσέρα, τή
πνευματικωτέρα. διατελού.ση κατά τό μάλλον ή ήπτον υπό τήν επιρροήν των

παραδόσεων τοΰ ρωμαϊκού φόρου, ό λαός, καί ό grasso καί ό niagro, διεσπασμένος, συγκρουόμενος, δέν κατορθοΐ νά σύμπηξη μόνιμον καί Ισχυρόν κοι
νωνικήν καί πολιτικήν τάξιν, έκ περιτροπής δέ περιπίπτει από τής αναρχίας
εις τήν ολιγαρχίαν καί τήν τυραννίδα.

'II αριστοκρατία ;

Άλλ’ αΰτη διετέλϊΐ άπό αιώνων έξηχρειωμένη υπό τό

τιμαριωτικόν σύστημα, αμφισβητούσα πάσαν κοινωνικήν καί πολιτικήν τάξιν

καί νομιμότητα, είς μηδέν άποβλέπουσα ή εις τήν θεραπείαν των οικογενεια
κών αυτής φιλοδοξιών καί συμφερόντων. 'II εκκλησία ; Άλλ’, ώς έξέθηκα ήδη,

ή μεγάλη αΰτη ηθική καί πνευματική δύναμις τών αιώνων εκείνων, έκτραπεϊσα τού αρχικού αυτής προορισμού, κατέστη, καθ’ όσον προέβαινεν ό και
ρός καί κατενόει τήν ανάγκην τής εαυτού χειραη ετήσεως τό ανθρώπινον
πνεύμα, ή δι σποτικωτέρα καί μιτητοτέρα τών κοσμικών καί πνευματικών δυ

νάμεων. Όπλα αυτής ήταν ή μισαλλοδοξία, ή καταφρόνησις τών ανθρωπίνων

1

δικαιωμάτων, ή επιβουλή πρός πάσαν γενναίαν ιδέαν, Ό Ρωμαίος ποντίφηξ
άνωρθοϋτο επί τής νέας Βαβυλώνας ΰπεράνω παντός επί τής γης όντας, διεκδικών δέ τήν θείαν τοποτηρητείαν, ήξίου ν’ ιιπολύη πάντα άνθρωπον, οΰ μό

νον άπό τοϋ προπατορικού αμαρτήματος, αλλά καί άπό παντός νόμου ή όρκου.
Τό χρυσίον ήτο ή πρώτιστη καί κυριωτάτη τών δυνάμεων τοΰ έξαχρειωθεντος

παπισμού, καί ως έλεγε σαρκαστικώς ό μέγας έποποιός τού μέσου αιώνος, διά
τοϋ χρυσίου ήνοίγοντο είςτόν χειριστόντών αμαρτωλών αί πάλαι τοϋ παραδείσου.

Τά ιεροδικεία, τά Autosilafes ήταν τάκατ’ εξοχήν όπλα τής θρησκευτικής εξου

σία; κατά παντός αποστάτου τών κελευτμάτων αυτής ή τών διανοημάτων.

Εΐνε τοιαύτη ή τραγωδία τοϋ ανθρωπίνου γένους καθ’ άπαντα τόν μέσον
αιώνα. Τίς θέλει άπαλλάξη αΰσίι τών μαστίγων καί τών συμφορών ; Απαιτείται
εϊς νούς. μία θέλησις. ή συνθετικός καί δημιουργικός εκείνος Παράκλητος,
όττις θά. ήδύνατο νά συγκεντρώση επί τό αυτό πάτα; τάς κοινωνικός δυνάμει;,

νά τάς σύνταξη. νά τάς όργανώση. νά τα; χρησιμοποίηση πρό; ενα καί τόν
ιΐ,ϋτίιν σκοπόν, πρός τήν ενότητα τής κοινωνία; καί τή; πολιτεία;, πρός τή>·

ιστορικήν αυτών κατεύθυνση’ καί δημιουργίαν.

Φ
Optoc

ιϊνκ ό ό.ντιπηότπι.τος τής .τολίτι-Ίας. <> Μονάηχης τού όι-κάτου έκτου

αιώνα:. ΛΓ αυτού ΐ| ύπανάπτατις /.αιιβίϊνπ υπάπτασιν .Ύπαγματικωτόοαν.
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Τό μέν ή όσημέραι έξ έαυτής άποσυντιθεμένη μεσαιωνική κοινωνία, τό δέ

ήγεμων ουτος, έδίδασκε πρός τοϊς άλλοις ό θεωρητικός τής Μοναρχίας, κατ’

ή ταράττουσα τούς ποικίλους αυτής κύκλους έπανάστασις, έτι μΐλλον συντε

έξοχήν καθήκον έχει νά έρείδηται έπί τής στρατιωτικής ισχύος τών πολιτών,

λούσα εις τήν άποσύνθεσιν ταύτην. άπήτουν πρός λύ.σιν τού εξελισσόμενου

ούχΐ δέ τών μισθοφόρων. Πρέπει πρωτίστως

ιστορικού προβλήματος ισχυρόν δύναμιν, εγκέφαλον ακαταμάχητου, άνδρα

πλος προφήτης (profeta armato). Ή ιστορία μαρτυρεί, οτι οΰδεμία πολιτεία,

νά ήνε ουτος στρατηγός, ένο

ικανόν πρύς συγκέντρωσιν άπασιΰν τών δυνάμεων, κατεύΟυνσιν δι’ αυτών

έστερημένη στρατιωτικής ισχύος, δύναται νά ήνε ασφαλής. Τούτο δέ πρέπει

πρός ώρισμενον σκοπόν. Έκ τής καταστάτεως τούτης έξεδηλοΰτο ή ανάγκη

νά εΐνε τό κατ’ έξοχήν

τής Μοναρχίας.

μέλημα

Έν

τού

ήγεμόνος.

τοιαύτη

συντομία,

γάλου Καρόλου, δύο Δυνάμεις πρωταγωνιστοΰσιν έν τή ευρωπαϊκή κοινωνία,

εΐνε, άρχομένου ήδη τού

ή Εκκλησία καί ή τιμαριωτική ευγένεια. Άμφότεραι έλαχίστην έχουσι συνεί-

δεκάτου

δησιν τής πολιτείας, ιός κεντρικής καί συνθετικής έν τώ κοινωνική) βίω δυνά-

ΐιποχωρούσής τής ’Ανα

μεως· άποβλέπουσιν εις τόν σκοπόν, όν έπιδιώκουσι. διά τής χρήσεως μέσων,

γεννήσεως

αΐώνος.

έκτου

καί

άνατελ-

υπό τής ήθικής καί υπό τής κοινωνικής τάξεως καί

λούσης τής Μεταρρυθμί-

αλληλεγγύης' στερούνται τής άντιλήψεως και τής γνιόσεως τού συνόλου. Ό Γι-

σεως, ή πολιτική θεωρία

βελλϊνος τού δεκάτου τρίτου αΐώνος. ό ραψωδός τής Θείας Κωμφδίας, γράφει

τού Μακιαβέλλη.Ή έπα-

«Τό ανθρώπινον γένος έχει ιός άριστα,

νάστασις λαμβάνει όση

μόνον υπό

μέραι σάρκα καί ό στ ΐ.
Ή ευρωπαϊκή άνθρωπό-

άποδοκιμαζομένων καί

έν τή Μοναρχία αυτού τά επόμενα:

τυγχάνον ελεύθερον’ άλλ’ ή έλευθερία αυτού ΰφίσταται πράγματι

τόν καθολικό)' μονάρχην». Ό δέ μονάρχης ουτος, φυτική) τή) λόγιο. εΐνε

ή

μή

έκπροσιόπησις τής πολιτείας, μόνον δι' αυτής λαμβάνϋντος πραγμάτωσιν τού

της,

δικαίου ( ).

έξεύρη

Ή μοναρχική αυτή θεωρία τής πολιτείας εΐνε ή έκδήλωσις τής ανάγκης με-

δυναμένη

τήν

προβλήματος

λύσιν

νά

τού

αυτής διά

ταβάτεως τής κοινωνίας άπό τής θεοκρατικής τάξεως τού μέσου αΐώνος εις

τών έν χρήσει μεθόδων,

’Αναγεν

διά τής Εκκλησίας, διά

τόν έλεύίίερον

βίον τής νεωτέρας Ευρώπης. Εΐνε ή πολιτική τής

νήσεως καί τής Μεταρρυθμίσεως, ής ό κατ’ έξοχή)' θεωρητικός εΐνε

ό συγ-

γραφεύς τού Ήγεμόνος,ό έτερος Φλωρεντινός, Νικόλαος ό Μακιαβέλλης. Σύγ-

προσφεύγει

εις

L O FFT Z

Καί)’ άπαντα τόν μέσον αιώνα, άπό τής διαλύσεως τού Κράτους τού Με

©

ΟΡΦΕΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΔΙΚΗ

τής κοινότητας, διά τής τιμαριωτικής

τήν Μοναρχίαν. Αϋτη έσται

£
εΰγενείας,

τώ καιρώ έκείνφ ό θεμελιώ

δης καί ακρογωνιαίος λίθος τής νέας κοινωνίας. Πολιτεία ενιαία. Τοιαύτη

ή

ή λύσις τού προβλήματος, αλλά συγχρόνως καί ενιαίος ό υπέρτατος αυτής αρ

ηθική και ψυχική κατάστασις τής ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ό πολιτικός τής

χών. Καί ιός έλεγε πολλούς αιώνας πρότερον ό θεωρητικός τής Πολιτείας, ό

χυσις, διάσπασις τών κοινωνικών καί πολιτικών δυνάμεων, χάος. Αΰτη εΐνε

Φλωρεντίας, συνδυάζω)' έναρμονίως τάς ιδιότητας τού τε θεωρητικού καί τού

Πλάτων, ό αρχών ουτος «τύραννος έστω νέος μνήμων καί ευμαθής καί αν

πραγματικού άνδρός. παρακολουθώ)' τά διδάγματα τής ιστορίας, άλλ’ άμα καί

δρείος καί μεγαλοπρεπής φύσει... έκ τυραννίδος γάρ ή άρίστη γίνεται πόλις,

άναλΰων καί έρμηνεύων τήν σύγχρονον ευρωπαϊκήν, καί δή τήν Ιταλικήν ψυ

μετά νομοθέτου’γε άκρου καί τυράννου κοσμίου, ιός όταν εις ταύτόν τώ φρο

χήν, καταλήγει, τρεις αιώνας μετά τόν Δάντην, εις τά αυτά συμπεράσματα.

νεί)’ τε. καί σωη ρονεϊν ή μεγίστη δύναμις έν άνθρώπω ξυμπεσι). τότε πολιτείας

Δόγμα αυτού εΐνε τό σύγχρονον ϊησουϊτικόν δόγμα: Ό σκοπός εξαγνίζει τι’ι

τής άρίττης καί νόμων τών τοιούτων φύεται γένεσις». ( )

μέσα ’Ανάγκη, πρός έξέλιξιν τού ανθρωπίνου προορισμού έν τή ιστορική αυτού

Διά τής μοναρχικής τούτης πολιτείας, άναγκαιοτάτης τφ καιρώ εκτίνω.

σταδιοδρομία, δυνάμεως, φυσικής τε άμα καί ήθικής. ικανής νά συγκεντρώσΐ]

συνεχίζεται έξελισσομένη ή επαναστατική ιδέα κατά τόν θυελλιόδη. μεταφυσι

πάσας τάς διεσπασμένας δυνάμεις, τάς άλληλομαχούσας μΐλλον ή συγκεντρω

κόν ακόμη καί μυστικόν, δέκατον έκτον αιώνα. ’() λαός άρχεται λαμβάνω)·

μένος. Έν τή πολιτική κοινωνία, κατασπαρασσομένη υπό τών διαιρέσεων καί

διά τού ιιονάρχου συνείδησιν εαυτού. 'Αποκαθίσταται νέα τάξις πραγμάτων,

τών φατριών, μόνον ή ενιαία ισχύς ενός ανθρώπου δύναται νά τελεσφορήση

προάγγελος εύοιωνοτέρου μέλλοντος, φωτεινότερων ημερών. Π έλευθερία τής

καί νά δημιουργήση. 'Ανάγκη ουτος νά προστρέξη καί εις τήν βίαν, διότι λέγει

συνειδήσεως έκδηλούται ίσχυροτέρα καί έπιβλητικωτέρα.

ό Μακιαβέλλης: «ή ατιμία καί τό έγκλημα πράξεώς τίνος καλύπτονται καί

αμνηστεύονται υπό τού δι’αυτής έπιδιωκομένου μεγαλείου» (

).

Σκληρά, ανόσια δόγματα. Άλλ' ήσαν τά ήθικά δόγματα τής έποχής, τήν

επιρροήν τής όποιας δέν ήδύνατο νά διαφύγη ό θεωρητικός τού Ηγεμόνας. ’()
( ) De Mon.irclna.
( ) Il I’rii cipe.

II τραγωδία τής ανθρώπινης σκέψεως έξελιίσσεται όσημέραι θλιβι-ρωτέρα

κατά τούς ζοφερούς εκείνους αιώνας.’() παλαιός κό τμος άποίχεται νέος δ’άνέρχεται άπό τών ερειπίων αυτού. Τό άλγεινόν δρίμα Άρνόλδου τού έκ Βοεσκίας

δέν παρέρχεται μεμονωμένοι'. Λεγευιν οί μάρτυρες τής ελεύθερος σκέψεως.

(*)

Νομ. 7υ5—7Ι·.’.
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ή ελευθερία τής σκέψεως ήρξατο κατανοουμένη, δηλαδή ή πρυϊούσα έπανάπαρελαύνοντες έπί τής σκηνής τών ανθρωπίνων πραγμάτων. Προηγείται ή
θρησκευτική μεταρρύίίμισις' έπεται αϋτη ή φιλοσοφική, ή κοινωνική, ή πο
λιτική. Διά τοιούτων προοιμίων ή ευρωπαϊκή άνδρωπότης παρασκευάζεται

νά κατάληξη εις τήν μεγάλην ιστορικήν χειραφέτηση·, εις τήν γαλλικήν ’Επα

νάσταση· τοΰ 1789.
Πολλούς αιώνας πρότερον, κατά τόν δέκατον πέμπτον αιώνα, έν έτει 141-1,

έν τή πόλει τής Κωνσταντίας αλγεινόν εξελίσσεται δρίμα. Δυο Δυνάμεις έπιφαίνονται έπί τής σκηνής Ή προιτη, εκπροσωπούσα τό παρελθόν, άποτελεΐται

άπό τόν αϋτοκράτορα, άπό τόν Πάπαν, άμφοτέρους συνίΐηκολογήσαντας ήδη

πρός έπίτευξιν εγκοσμίων σκοπών, καί τά εκκλησιαστικά καί πολιτικά αύτών

έπιτελεΐα- καί ή δεύτερα έκπροσωπεΐται άπό ένα πτωχόν ιερέα...Ώνομάζετο

στασις. Ούδείς δύναται νά διεκδίκηση απόλυτον κράτος έπί τής ανθρώπινης

συνειδήσεως. Τούτο έκήρυξεν ό Λούθηρος, τούτο άπεδέχετο ό κόσμος, έξεγειρόμενος άπό τής νάρκης καί

τής ατονίας.
— Λάβε τόν κράββατόν σου
καί περιπάτει. Εΐνε ή φωνή

τού Λίθινος, ή δύναμις αύτού,
έξεγείρουσα καί μετακινούσα
τήν πλάκα τού κευϋμώνος τού

ανθρωπίνου πνεύματος.

’Ιωάννης Οϋσσιος· κατήγετο έκ Βοημίας καί έδικάζετο ώς εχθρός τής καθο

λικής πίστεως. ής αντιπρόσωποι έίΐεωροΰντο τφ καιρω έκείνω ό Ρωμαίος

ΙΙοντίφηξ καί ιό Γερμανός Λϋτοκράτωρ. Προσεκλήίΐη ύπό τών δικαστών αύτοΰ

<ι άκάίΙεκτος αιρετικός ν’ άποπτύση τό ανοσιούργημά του. Ίίρνήίΐη άποτόμως.
Ό μάρτυς τής έλευΠέρας σκέψεως παρέδιδε μετ’ ολίγον έπί τής πυράς τό

πνεύμα τώ Κυρίω. Οί έχΟροί του συνεχάρησαν

άλλήλους έν έπευφημίαις.

Sancta Simplicitas !
Ό Οΰσσιτισμός, ή αΐρεσις τοΰ Βοημοϋ μάρτυρας. εσχεν οπαδούς καί ζηλωτάς, μεταξύ τών όποιων έπρωτοστάτησεν ό έκ Πράγας Ιερώνυμος. Αλλά τό

ιδεώδες εκείνο δέν ήτο άκόμη ώριμον πρός πραγμάτωση·. Ό δέκατος έκτος
αΐών,ό αιών τής μοναρχικής ιδέας, έξειλίσσ.-το ήδη έν τή άνίίρωπίνη ιστορία

προσφορότερος πρός επανάσταση· κατά τής θεοκρατικής παμβασιλείας. ’Εμ
φανίζεται έπί τής σκηνής ή μεγάλη ιστορική φυσιογνωμία τοΰ Γερμανού Μαρ
τίνου ΔουίΙήρου. Εΐνε δ άποστάτης τού ένεστώιτος. ό προφήτης τού μέλλον

τος. Έν ετει 1511, ευρισκόμενος έν τή αΐωνία Πόλει, όπου είχε μεταβή δι’
ύπόίΐεσίν του παρά τώ Πάπα, ήκουσε μυστικήν φωνήν, λέγουσαν αύτφ : Ό δί

καιος ΐλϊ ζήσι/ δια τής πίσττως. Ήτο ή φωνή τοΰ αΐώνος, διαμαρτυρομένου κατά
τής κρατού.σης ανομίας καί άπιστίας, ής υπέρτατος ήτο θεράπων <> Ρωμαίος
ποντίφηξ. "Ο Λούθηρος διά τής χαρακτηριζού.σης αυτόν γερμανικής επιμονής
πρό τής ρωμαϊκής διαφθοράς ώμοσε νά καταβάλη τόν οφιν. ’Ολίγον χρόνον

μετά ταύτα, έν ετει 1517, έξεσφενδόνιζε τούς κεραυνούς αύτοΰ κατά τοΰ μεγάλου

αμαρτωλού τής δυτικής Χριστιανοσύνης. Εις τόν Πάπαν άντέταξε τόν Χρι
στόν. ’Αρχηγός τής 'Εκκλησία; δέν δύναται νά ήνε άνίίρωπος.

Ώς κατά τόν προηγηΟέντα αιώνα ι> Οΰτσιος, κατά τόν δέκατον έκτον ό

ΔούίΙηρος ένεφανίσίΐη πρός απολογίαν ένώπιον γερμανικής Λιαίτης, προεδρι υομένης ύπό τοΰ αύτοκράτορος. Ό εύΠαρσής μεταρρυθμιστής δέν άπελογήίΐη.

συνεζήτησε πρός τούς άντιπάλους του. ’() λόγος αυτού εύρεν ηχώ. οπαδούς,

συμμάχους, ισχυρότερους καί πολυπληθέστερους τών τοΰ Βοημοϋ μεταοουίίμιστού. Καταφυγών εις τόν περιώνυμον πύργον τής Βαρτμπούργης, μεταφρά
ζω!· τήν Ίεράν Βίβλον καί ένοχλούμενος ύπό τού Σατανά, δέν έδίστασε νά

έκ τφενδονήση κατά τού πειρασμού τό μελανοδοχείο!·. Έπίστευεν εις τό θειον.
— Ό Θεός ίΐά ήνε ύπέρ εμού. 'Ισχυρόν τείχος εΐνε <’> Θεός ήμοιν.

Ό σπόρος τής θρησκευτικής μεταρρυίίμίσεως έπεσεν έπί γήν άγαΐΐήν έν

Βοημία, έν ’Αγγλία, έν Γερμανία, έν 'Ελβετία, πανταχοϋ τής Ευρώπης, οπού

Ταύτοχρόνως, σύν τή έξε-

γέρσει

τής

θρησκευτικής ι

δέας, έξηγείριτο καί η η ιλοσοφική. Ή θρησκευτική έπανάσ ασις συνεβάδιζε ποραλλή-

λως

μετά τής φιλοσοφικής.

Ή πρώτη έχειραγώγει έν τώ
έπαναστατικφ αυτής έργφτήν

δευτέραν. Ήδη άπό τού δω
δεκάτου

αΐώνος αί

Φυσικαί

Έπιστημαι, ή μέθοδος αύτών

καί ή γνώσις υποκαθίστανται
εις τήν Θεολογίαν. Ή φιλο

σοφία

αντιλαμβάνεται

τού

κύρους αύτής, καί δί| έν τή

έρεύνη τών ηιι.σικών φαινομένων, ώς πάλαι ποτέ ήρξατο ή επιστήμη έν ’Ιωνία.
Παρά τήν κατ’ αύτής επιβουλήν, ή έπιστήμη αϋτη όσημέραι κατακτά, έδαφος
έν τή ευρωπαϊκή κοινωνία «Ή λογική εΐνε ή τέχνη τού διαβόλου-', έκήρυττι

μετά φανατικής πεποιίΐήσεως εις τών πρωτίστων θεολόγων τού αΐώνος εκεί

νου, ό Gautier de Saint-Victor. Καί ένουίΐέτουν οί περί αυτόν τούς άφυσιου-

μένους εις τήν έρευναν τών πραγμάτων

νιί πιστεύωσιν εις τα διδάγματα τής

’Εκκλησίας, χωρίς νά ερευνώσιν αύτά. Εις τί ωφελεί τόν άνθρωπον ή γνώσις.
ή σκέψις : Τοιαύτη ήτο η υποθήκη τού χριστιανικού μέσου αΐώνος.

Μέλλει νά έξαγάγη τήν άνίίρωπότητα άπό τής σκυτίας εις τό η ώς ή έμηά-

νεια τού ’Αριστοτέλούς. ’Άγνωστος μέχρι τού αΐώνος εκείνου ό ερευνητής
τών Σταγείρων, καθίσταται γνωστός δι’αραβικών καί λατινικών μεταηράσεων. Ή ελληνική γλώσσα εΐνε απόκρυφος Greca sunt non leguntur. II μέ
θοδος τού Άριστοτέλούς καθίσταται ή μέθοδος τής νέας έπιστήμης. ήν έγκαινίζουσιν έν ταίς έρεύναις οί θεράποντες αύτών. μεταξύ τών όποιων δια-

πρέπει ’Αλβέρτος ό Μέγας. Συγχρόνως αρχεται τού επιστημονικού αύτοΰ στα
δίου Ρογήρος ό Βάκων, ό ήγεμιίιν τής σκέψεως κατά τόν μέσον αιώνα, ώς ΐΐά

ε’ίπη περί αύτού πολλούς αιώνας μετά ταύτα ό Έρνέστος Ρενάν. “Αν δέν κα-
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ϋορίζι] έ'ξ ολοκλήρου τήν επιστημονικήν μέθοδον τών φυσικών ερευνών, είσηγεΐται τήν άρχομένην επανάσταση’ τής σκέψεως, ήτις άπό τών φυσικών επι

κοινήν ωφέλειαν. ΤΙ συνθήκη εΐνε

στημών ϋά κατακτήσι] σϋν τφ χρόνιο καί τάς ιστορικός έπιστήμας.

περί τόν Πάπαν τής Ί’ώμης θεωρητικοί. Ταϋτοχρόνως κατά τόν δέκατον έβ

Όπως κατά τόν δωδέκατον καί τόν δέκατον τρίτον αιώνα ή επιστήμη τής

δύναμις

τής

κοινωνίας.

Τούτο σημαίνει άρνησιν τής αρχής τοϋ θείου δικαίου, υπέρ ου ήγωνίζοντο οί

δομον αιώνα οί περί τόν Μίλτωνα, τόν Χόββην, τόν Αώκιον θεωρητικοί τής

ςιύσεως θριαμβεύει διά τής έπικλήσεως τού Άριστοτέλους, οίίτω κατά τόν δέ

κοινωνικής Συνθήκης κηρύττουσιν έτι μΐλλον άπό ταύτης ή εκείνης τής άπύ-

κατον εκτον, τόν αιώνα τής Αναγεννήσεως, οί φυσιοδΐφαι αύτής ύφίστανται

ψεως τό δίκαιον τής ελευ

βουλήσεως,

τήν νεοπλατωνικήν επιρροήν τού ΒλήΟωνος, τού Βησσαρίωνος, τοϋ Μαρσιλίου

θέριας

Φικίνου, Πίκου τού Μιράνδολα. Τρόφιμοι τών διδαγμάτων τούτων εΐνε ο
Παράκελσος καί ό Τελέσιος, ούς θέλουτι παρακολουΟήσι) προίόντι τφ χρύνφ

απορρέει τό δίκαιον τής κοι

υί περί τόν Λεονάρδον Δαβίντσην, τόν έπικληθέντα θειον (divo) καί τόν Τορ-

νόζας άξιωματικώτερον έτι

δάνην Βρΰνον. Άλλ’ ετι μΐλλον ή επιστήμη τής φύσεως προάγεται κατά τόν

αναπτύσσει τήν θεωρίαν ταύ-

δέκατον έβδομον αιώνα διά τής συμβολής τοϋ δευτέρου Βάκωνος, τοϋ Φραγ

την, ήτις μέλλει νά κατα-

κίσκου, καί συγχρόνως περίπου του Καρτεσσίου. Κατά τάς πρώτος δεκαετη

λήζΐ| βραδύτεροι·

ρίδας τού δεκάτου εβδόμου αΐώνος δημοσιεύονται τά περί Jlgo&ov τών ’Επι

Ίωάννου Ιακώβου Τ’ουσ,σύι

στημών καί τό Νέοι· "Οργανον, θαυμάσια έργα τοϋ Βάκωνος, καί ολίγον χρόνον
μετά ταϋτα ό περί ΜτίΜον .1<>;·οί τοϋ Καρτεσσίου. Ή ’Αστρονομία επίσης

εις τήν μεγάλην επανάστα

άη ’ ής

νωνίας. Ο Βενέδικτος Σπι-

ση’

τοϋ

διά

τοΰ

17811. Καθ’ όσον

θεραπεύεται μετά πολλοΰ ζήλου' ό Κοπέρνικος, ό Τύχων Βράχιος, ό Κέπλε-

προέβαινεν ό καιρός, ή αν

ρος, ό Γαλιλαίος εΐνε οί φαεινοί φωστήρες τοϋ καιρού εκείνου, καί τούτων
συνεχίζοντες τήν εργασίαν κατά τόν επόμενον αιώνα δ Αεϊβνίτιος καί ό

πλήξιν, ό δέ βίος αυτής κα

Νεύτων.
ΤΙ διά τ ής έρεύνης της φύσεως όσημέραι επικρατούσα έπανάστασις μετα-

τήν άνΟρωπίνην χειραφέτη

θρώπινη κοινωνία ήσθάνετο
θίστατο άνυπόφυρος. Πρός

δίδοται, Ιδία άπό τής θρησκευτικής ΔΙεταρρυίΙμίσεως, εις τήν φιλοσοφίαν. Ό

ση· είργάζοντο πΐσαι αί δυνάμεις τοϋ άνϋρωπίνου γένους. ΤΙ επιστήμη, η

Βάκων καί ό Καρτέσσιος όρθοτομούσι τόν λόγον τής αλήθειας. Χρησιμο

φιλοσοφία, ή λογοτεχνία διά τής ποιήσεως (τής λυρικής καί τής δραματικής),

ποιούνται νέαι μέθοδοι έν τή έρεύνη τών φαινομένων τοϋ άνϋρωπίνου βίου.

διά τής ιστορίας, ή τέχνη.

ΤΙ κοινωνική επιστήμη, ή έρευνα τών φαινομένων τής ήθικής, τού δικαίου,

τής πολιτείας εγκαθίσταται εν τοϊς εΰρωπαίκοΐς πανδιδακτηρίοις. Μετά τόν
ΑούΟηρον ή θρησκευτική έπανάστασις εμ
φανίζεται ώς φιλοσοφική έπανάστασις έν
τή έρεύνι] τών φαινομένων τής κοινωνίας
και τής πολιτείας.

II

μεταρρύθμισες.

άποβλέπουσα κυρίως εις τήν χειραφέτη

ση· τής θρησκευτικής συνειδήσεως, σύν
τώ χρόνιο επιλαμβάνεται καί τής χειρα-

φετήσεως τής φιλοσοφικής συνειδήσεως
τοϋ άνϋρωπίνου γένους. Αυτή

δέ καθί

σταται ή δραστηοιωτέρα καί ζωτικωτέρα
τών επαναστάσεων, πρόδρομος τής κοι

Οΰγων ό Γρότιος. ϋποστάς τήν επιρ
ροήν τών μεταρρυθμιστικών δογμάτων

τοϋ Αουίΐήρου, ανάγει τήν αρχήν τοϋ δι
καίου εις αύτήν τήν άνΟρωπίνην φύσιν.
Ό άνθρωπος εΐνε ον κοινωνικόν, η δέ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΤΕΑΕ105Ε

σύνδεσμος πρός

τερον καί δημιουργικώτερον. Ό

άνθρωπος λαμβάνει πληρεστέραν εαυτού

συνείδηση·, έςανϋρωπίζεται.
Κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα, τόν κατ’ έξοχήν αιώνα τής άρϊαμένης

ανθρώπινης χειραφετήσεων, τής επαναστάσεων, μέλλει νά έξελιχΟη τό δίκαιον

καί ή άποστολή τής ανθρώπινης ιδέας. II ίσα πνευματική καί ηθική
συντελεί εις τούτο. Ό πνευματικός, ό δημιουργικός

δύναμις

άνθρωπος, καθίσταται

ήρως. ’Αντιπρόσωπος τού φωτός καί τής άληϋείας, αναλαμβάνει τόν αγώνα

κατά τών δυνάμεων τής βαρβαρότητον, τής ήθικής καί πνευματικής δυναστείας

τοϋ όσημέραι χειραφετούμενου άπό τών δεσμών αυτής ανθρωπίνου γ’ένους.
Καθ' άπαντα τόν δέκατον έβδομον αιώνα ή ευρωπαϊκή Μοναρχία, επωφε

λούμενη τής άϋλιότητος τών καιρών καί τής αναρχίας, συγκεντροΐ περί τόν

ϋρόνον πάσας τάς κοινωνικός δυνάμεις πρός εγκατάσταση· μονίμου, ενιαίου

νωνικής.

πολιτεία τέλειος

Ό δέκατος έβδομος αίων άναπετάννυσι τήν σημαίαν τής πνευματικής χει

ραφετήσεων, προοιμιάζων τόν δέκατον όγδοον, ύπΰ πϊσαν έποψιν συνϋετικώ-

ελευθέρων ανθρώπων
σκεπήν τοϋ δικαίου καί

καί ισχυρού πολιτικού καθεστώτος.

Ιδία έν Ισπανία καί Γαλλίφ έκδηλούται

μΐλλον ή άλλαχοΰ τό φαινόμενον τούτο τής μοναρχικής συγκεντρώσεων. Καί

δέν διστάζει έν Γαλλία ύ Αυυδοβϊκος δέκατος τέταρτος νά

επιφώνηση τό

περιβόητοι· εκείνο. Γ <tat c’est inoi. Μόνον έν ’Αγγλία ή έπανάστασις, πολι

τική μΐλλον ή κοινωνική, ή εθνική, περιορίζει τήν αυθαιρεσίαν τοϋ στέμματος
διά τής Petition of Rights, τοϋ νόμου τοϋ Habeas Corpus, τοΰ bill of rights,

διεκδικούσα καί άποκαθιστώσα έλευΟερωτέραν καί νομιμωτέραν τάίιν, περιο-
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ριζομένυιν κατά τύ μάλλον ή ήττον τών αυταρχικών αξιώσεων τής βασιλείας,

’Ανάλογοι μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται καί έν ’Ιταλία ύπό τήν πνοήν τοΰ

ήτις καθίσταται συνταγματική όπως δήποτε ΰπύ τής εις τύν αγγλικόν θρόνον

φιλοσοφικού πνεύματος τοΰ αΐώνος. Πρωταγωνιστεί ό Βίκτωρ Άμεδαΐος έν

άναβάσεως Γουλιέλμου τοΰ Άραυσιωνίου.Άλλά κατά τύν δέκατον όγδοον αιώνα

τφ βασιλείφ τής Σαρδηνίας. Καί ένφ έν Βενετία εξακολουθεί ή αύτί] φαύλη
κατάστασις, οϊα καί κατά τύ παρελθόν, διότι αί λεγόμενοι έλεύθεραι πολι.

ή Μοναρχία, καί περ διεκδικούσα τύ

παλαιόν κύρος, αναγκάζεται ΰπύ τών

πραγμάτων νά ϋποχωρήση εις τύ νέυν πνεύμα, νά συμβιβάση κατά

τύ

ένύν

τεΐαι τής Χερσονήσου εΐνε «άθλιαι πλουτοκρατικοί όλιγαρχίαι, υστερημένοι

τάς αξιώσεις τού στέμματος, συγκιντρούντος έν τή δράσει αύτού τάς ζωντα
νός ακόμη δυνάμεις τής εκκλησιαστικής εξουσίας καί τής τιμαριωτικής εύγε-

παντός αισθήματος τιμής καί φιλοδοξίας ή μόνον τής τηρήσεως τών προνο

νείας πρύς τήν λαϊκήν ιδέαν.

ρέστατη παρακμή, αναλαμβάνει τήν διοίκησιν αύτής ώς μέγας δούξ Λεοπύλδος
ό Αύστριακός, ό άξιώτερος τών μεταρρυθμιστικών ηγεμόνων τής ’Ιταλίας.

μιών αύτών», έν Τοσκάνη, έκλιπούσης τής οικογένειας τών Μεδίκων έν πλη

Πρώτιστη φροντίς αύτοΰ ήτο ή κατάλυσις

Ο κατ’ εξοχήν άντιπρόσωπος κατά τύν δέκατον ογδοον αιώνα τής νέας τού

τής δυνάμεως τοΰ κλήρου, συγ-

κεντρώσαντος κατά τά τελευταία έτη τής δυναστείας τών Μεδίκων τό πλεϊ-

της, λαϊκής μάλλον ή τιμαριωτικής καί αύταρχικής μοναρχίας έν Εύρώπη εΐνε

στον τής εγγείου κτήσεως. Πολλοΰ λόγου άξια ύπήρξεν

Φρειδερίκος, ό βατιλεύς τής ΙΙρωστίας. Τύ κυβερνητικών αύτού δόγμα συνο

δράσις τοΰ ήγεμονίδου τούτου έν όλοις

ψίζεται έν τούτη) : «τα πάντα υπέρ τού λαού, ούδέν διά τού λαού . Εΐνε ό πο

τοϊς κλάδοις τής δημοσίας διοικήσεως,

λιτικός άνήρ τοΰ πεφωτισμένου δεσποτισμοϋ, τής πατρικής κυβερνήσεως έν

καί

II πολιτική αϋτη εΐνε αποτέλεσμα τής κρατούσης περί δικαίου καί

Ιδία τή εκπαιδεύσει, ούτως ώστε

μέχρι τής σήμερον τό όνομα αύτοΰ κα

πολιτείας θειυρίας έν τοϊς γερμανικοϊς πανεπιστημίοις. Οί διάδοχοι τού Οϋ-

τατάσσεται μεταξύ τών μεγίστων εύερ-

γωνος Γροτίου έν τή πολιτική η ιλοσοφίφ, καί τελευταίος πάντων ό Χριστιανός

γετών τής νεωτέρας ’Ιταλίας.

Ούόλφιος, υφιστάμενοι τήν έπίδρασιν τών καιρών, άνακηρΰττουσιν ώς τύ ιδε

Τό αύτό μεταρρυθμιστικόν

πνεύμα

ώδες τής πολιτικής κοινωνίας τήν σινικήν πολιτείαν. Ό ήγεμών έκπληροί τύν

εξελίσσεται καί έν τή Ίβηρική Χερσο-

προορισμόν αύτού, ΰστις εΐνε ό προορισμός τής πολιτείας, διά τών λειτουργών,
έξαρτωμένων έκ τής βυυλήσεως αύτοΰ. II πολιτεία σκοπεί τήν κοινωνικήν

νήσω.

ασφάλειαν καί τάξιν, ήτις επιτυγχάνεται μόνον

Έν Ισπανία <> κόμης Άράνδας

καί μετ’ αυτόν <ΐ Φλοριδοβλάνκας καί

διά τής κυβερνήσεως. Αϋτη

ό Καμπομανής είσήγαγον έν τή κληρο-

μέριμνα περί παντός συντελούντυς

κρατουμένη πατρίδι τής Ίεράς Έξετά-

εις τήν κοινωνικήν ευημερίαν Φρειδερίκος ό μέγας, έπί τών τριβών τούτων
βαίνων, έθηκεν ού μόνον έν ΙΙρωσσία, άλλι'ι καί έν Γερμανία, τά θεμέλια νέας

σεως όσον ήδύναντο εύρυτέρας κοινω

πολιτικής τάξεως. Κατά τούς χρόνους εκείνους τού θείου δικαίου τής μοναρ
χίας αύτύς ό άντιμακιαβελλιστής έν τή νεότητί του, αλλά μακιαβελλικώτατος

διά τών Cortes, τών όποιων τήν παρου

δέ απορρέει άπύ τού λαού, όφείλυυσα νά

ώς μονάρχης, έκήρυξεν έν πλήρει δεκάτιρ ύγδόφ αίώνι, ότι ό ηγεμων δέν εΐνε

άπόλυτος κύριος τού λαού, άλλ' ό πρώτος θεράπων καί ό πρώτος αρχών τής

πολιτείας.
Τίτο τύ πνεύμα τών καιρών. Έν τή αυστριακή μοναρχία εξελίσσεται τύ αυτύ
φαινόμενον τού πεφωτισμένου δεσποτισμοϋ. II Μαρία Θηρεσία, καί έτι μάλ

λον ό υίύς αύτής ’Ιωσήφ ό δεύτερος, εργάζονται παντί τρόποι πρύς μόρφωσιν
τού λαού καί πρύς βελτίωσιν τής καταστάσεω- τών χωρικών καί τών κατωτά-

των έν γένει κοινωνικών ομάδων. Έγκαινίζεται δια συνετών μέτρων ή κατά-

λυσις τού τιμαριωτικού συστήματος, καταργεϊται ή δουλοπαροικία πανταχού
τού κράτους, τύ δέ δίκαιον τής κτήσεως καθίσταται προσιτόν εις όλους.Ίωσήη
ό δεύτερος, ζηλωτής τών qυσιοκρατικών θεωριών, αποπειράται νά καταστήση
τύν φόρον ένιαϊον καί πρός τοϊς ά/.λυις νά περιορίση τύ προνόμια τής εύγε-

νείας. Άλλ’έντφ ποικιλοχριόμφ έκείνω μωσαϊκφ της αύστριακής μοναρχίας,
τά μεγαλουργό σχέδια τού υιού τής Μαρίας Θηρεσίας δέν έ’τυχον τελείας άποδοχής καί εύδοκιμήσεως.

Ο λαύς ήτο άωρος πρύς τούτο- ή δέ ζημιουμένη έκ

τών μεταρρυθμίσεων τούτων άντίδρασις. κατώρθωσεν. ϊνα έλάχισται έκ τούτων
τύχωσι πραγματώσεως.

Thorwaldsen
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νικός μεταρρυθμίσεις. Καί ταύτας ούχί

σίαν καί τήν συνεργασίαν άπέκρουον
»

καί άπεστρέφοντο, ούχί διά τής άρι-
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στοκρατίας, τής έξαχρειωθε ίσης καί άπολεσάσης πιν κύρος, αλλά διά τής βα

σιλικής εξουσίας. Τούτο εΐνε τό δόγμα τοΰ καιρού πανταχού τής Εύρώπης,

οΰδ’ήδύνατο ν’ άπομακρυνθή αύτοΰ ή ισπανική μεταρρύθμισις. Άλλ’ή μεταρ

ρύθμισες αύτη εΐνε ευεργετική, αποβλέπει εις τήν ένίσχυσιν τών λαϊκών δυνά
μεων, εις τύν φωτισμόν καί τόν εξανθρωπισμόν τοΰ λαοΰ. Καί πρός τούτο

μεταρρυθμίζεται ή ανώτερα καί ή κατώτερα έκπαίδευσις, θαυμαστόν δ'είπεϊν,
εκδιώκεται έκ τής χώρας τύ τάγμα τών Ιησουιτών.
Άπύ τού 1750-1777 ό άνελθών εις

τύν θρόνον τής Πορτογαλλίας ’Ιωσήφ

ό πρώτος έστερεϊτο πάσης αρετής μεταρρυθμιστικοΰ καί προοδευτικού ήγεμόνος.Ασθενή έχων τύν χαρακτήρα, φυγόπονος, έκδοτος εις τάςήδονάς, δέν ήτο

δυνατόν νά καταστή τοιοΰτος, οΐον άπήτουν

αί άνάγκαι καί ή κοινωνική κα-

τάστασις τής χώρας, έν ή έπρωτοστάτουν κατά τύ μάλλον ή ήττον Ίησουϊται
καί καλόγηροι. Άλλ’ ή μήτηρ αύτοΰ. θυγάτηρ τοΰ μεταρρυθμιστοΰ τής Το

σκάνης Λεοπόλδου, συνεβούλευσε τύν υιόν της νά προσλάβη εις τήν υπηρεσίαν
του ώς υπουργόν τό πρώτον, καί μετά ταύτα ώς πρωθυπουργόν ένα τών μάλ

λον διακεκριμμένων

καί φιλελευθέρων άνδρών. τόν ΙΙομβάλ. Έκυβέρνησεν

I. Α. ΑΡΣΕΝΗ ; MIX. Α. ΡΑΦΑΗΛΟΒΙΤΣ “ΠοίΚΙΛΗ ΣτΟΑ-,
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ούτος άπολυταρχικιότατα τήν χώραν. Ό πεφωτισμένος δεσποτισμός δέν έχει
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άνθριόπινον γένος. Νέοι ορίζοντες αποκαλύπτονται εις αυτό. Ό σκεπτικός, δ

φοβεριότερον αντιπρόσωπον· κυβερνά διά τοΰ τρόμου, διά τού πυράς καί τοΰ

δύσπιστος θέλει διστάσω κατά πάσαν πιθανότητα νά πιστεύση εις τήν πραγ

σιδήρου, καταδιώκει άμειλίκτως τόν κλήρον καί τήν ευγένειαν. Τό παν υπέρ

ματικότητα τών όπισθεν τών οριζόντων τούτων κεκρυμμένων κόσμων, τών

τοΰ λαοΰ, άλλ’ οϋδέν δι’ αύτοΰ. Διά τοΰ απολυταρχικού τούτου προγράμμα

μελλόντων κατά τάς προρρήσεις τών ύποφητών τής νέας ιδέας νά είσέλθωσιν

τος δ ΙΙομβάλ περιορίζει τήν μεγάλην ιδιοκτησίαν, ενισχύει τήν γεωργίαν,

εις τό

τήν τεχνουργίαν, τήν εμπορίαν, τήν συγκοινωνίαν. Άποθανοντος τοΰ μονάρ

χου, ή άντίδρατις έκδηλοΰται σφοδροτάτη κατά τοΰ μεταρρυθμιστοΰ υπουργού,
όστις επί τέλους αποθνήσκει έν τή εξορία. Περί τάς τελευταίας δεκαετηρίδας
τοΰ δέκατου ογδόου αΐώνος ή ευρωπαϊκή μοναρχία, έκπληρώσασα τήν πολι
τικήν αυτής αποστολήν, αποχωρεί άπύ τής ιστορικής σκηνής, ως μεταρρυθμιστική δύναμις. Κατά τό ένόν είργάσθη αμέσως ή εμμέσως, διά των βασιλέων

ή· διά τών υπουργών,

υπέρ τής ευημερίας καί τής προόδου τοΰ λαοΰ ανευ

αύτοΰ. Άλλ’ δ λαός λαμβάνει δσημέραι συνείδηση' καθηκόντων καί δικαιω

μάτων. ’Εννοεί νά δράση καί νά πρωτοστατήσω έν τή ιστορική αυτού στα

στάδιον τής πραγματικότητος

προβλημάτων τοΰ βίου, ή ιστορική
κλειστικώς

εις

καί τής ιστορίας. Άλλ’ ή λύσις τών

πραγμάτωσις τής Ιδέας δέν ανήκει άπο-

τούς έπαγγελλομένους τόν θετικόν εΐνε τό προνόμιον τοΰ

ίδεολόγου,άποκαλύπτοντος, έμπνεομένου, κηρύττοντος τόν λόγον τής άληθείας.
'Γοΰτο συνέβη καθ’ άπάσας τάς ίστορικάς περιόδους τοΰ άνθρωπίνου

βίου’

τοΰτο πέπρωται νά συμβή καί κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα. Ό λόγος

γενήσεται σάρξ, καί ή ιδέα πραγματικότης, ΟΙ μεταρρυθμισταί βασιλείς καί

υπουργοί τοΰ δεκάτου ογδόου αΐώνος, καίπερ εμφορούμενοι κατά τό μάλλον
ή ήττον αύταρχικοΰ πνεύματος, μή δυνάμενοι δέ νά κατανοήσωσιν άκόμη έζ

δλοκλήρου τήν πολιτικήν ιδέαν, ήτις διαπνέει διά πάσης τής ιστορικής έξε-

λίξεως τής νέας κοινωνίας, καί ήτις ιδέα έρείδεται έπί τής χειραφετήσεως,

διοδρομία. Κατά τίνα τρόπον;
Τούτο έσται τό έργον τών φιλοσόφων καί τών ΐδεολόγων.

καί τής αυτονομίας τοΰ ατόμου, χειραφετήσεως θρησκευτικής, ηθικής, κοινω

νικής, πολιτικής έπί τέλους, συντελοΰσιν ούχ’ ήττον είς τήν ένίσχυσιν τής

χειραφετήσεως ταύτης, είς τήν έπικράτησιν τής άνθρωπίνης αυτονομίας. Είς
'Ο δέκατος όγδοος αιών

άπύ τών πρώτων ημερών τής έμφανείας αύτοΰ

παρουσιάζει μίαν τών περιεργοτάτων φυσιογνωμιών.
Εΐνε κληρονόμος τής προπαρασκευαστικής εργασίας

ρύθμισις κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα. Κατά τόν προηγούμενον αιώνα ό
τών

παρελθόντων

αιώνων. Αναλυτικός καί κριτικός, άλλ’ άμα καί συνθετικός καί δημιουργικιίς.

Ι’έπει πρός νέους ορίζοντας, έπιδιώκει πανταχοϋ τής οικουμένης άμφοτέρων

τών ημισφαιρίων νέαν τάξιν πραγμάτων, διάφορον τής ΰφισταμένης, έν ή ό
άνθρωπος καί ώς άτομον καί ώς σύνολον νά χειραφετηθή άπό τών λειτουρ

γών δυναστικών επιρροών. Άρχεται
τήν άρχήν καί

άποκαλυπτόμενος

εις

εαυτόν,

έρευνα

τό τέλος τών ανθρωπίνων πραγμάτων, τών άπορρήτων τής

φύσεως. Καθ' άπασαν

τήν Ευρώπην, έν

ή άπό αιώνων ήδη εχει είσδύσι) ή

λαμπάς τοΰ πολιτισμού, φωτίζουσα τάς τρίβους, έφ’ών μέλλει νά σταδιοδρο

μήσω δ άνθρωπος, ή έπανάστασις. ή μεταβολή

τοΰ καθεστώτος, ειρηνική ή

βιαία. εΐνε ό παράκλητος λόγος τής μελλούσης κοινωνίας. Ή κοινωνία αϋτη
εΐνε μεταφυσική άκόμη, μυστική, μόλις αποκαλύπτεται έν τή σκέψει τούτου

ή εκείνου τού φιλοσόφου, τούτου ή εκείνου τοϋ ίδεολόγου. Τά υπό τήν έπιρροήν τής έπαναστάσεως συλληφθέντα τέως νέα θρησκευτικά, φιλοσοφικά καί

κοινωνικά συστήματα δέν καθορίζουσι πλήρη, συγκεκριμένην την κοινωνίαν,

ήτις εΐνε

τόν σκοπόν τούτον άποβλέπει ή διά τών κυβερνήσεων έπιδιωκομένη μεταρ-

προορισμένη ν' απελευθερώσω τό άνθριόπινον γένος άπό τών δε

σμών τής βίας, νά συντελέση εις τήν πλήρη αυτού άναγέννησιν, εις τήν δη
μιουργίαν καίαστάσεως κρείττονος καί λελογισμένης. "Ηδη δ δέκατος όγδοος

αίων άποκαλύπτεται θετικιότερος, δημιουργικότερος, εχων πληρεστέραν συνεί

Γάλλος φιλόσοφος Ρεναΐος Καρτέσσιος ήναγκάζετο νά καταφύγω

’Ολλαν

δίαν, τήν κατά τούς χρόνους εκείνους ακρόπολη’ τής έλευθέρας σκέψεως έν
Εύριόπη, πρός δημοσίευση· ιού ρηζικελεύθου αύτοΰ φιλοσοφικού έργου, τοΰ
λόγου περί Μεθιιδου' άλλ’ ήδη κατά τόν δέκατον όγδοον όπως δήποτε ή έλευ

θερία τής σκέψεως εΐνε ανεκτή. Βεβαίως καί κατά τόν αιώνα τούτον πλέον
ή άπαξ παρεβιάσθη καί προεγράφη ή έλευθερία τής συνειδήσεως, άμιλλω-

μένων είς τοΰτο έκ

παραλλήλου

τών πολιτικών καί τών έκκλησιαστικών

αρχών άλλ’ έπί τέλους πάντες κατενόουν, ότι ή έλευθερία τής σκέψεως ήτο
άνθριόπινον δικαίωμα, άξιον σεβασμού, ανευ τής οποίας οι θεσμοί δέν δύ-

νανται έν πάση κοινωνίφ νά λειτουργήσωσι καί νά έπιτελέσωσι προσηκόντως

τόν προορισμόν αυτών.
’Εκείνο, ο,περ έκήρυττε προ ενός ήδη αΐώνος έν Αγγλία ό ποιητής τοΰ
Άπολωλοτος Παραδείσου έν συγγραφή αύτοΰ (Areopagitica) , «Ό φονεύων
άνθρωπον, φονεύει λογικόν όν, άλλ’ ύ καταστρέφων καλόν βιβλίο.’, έκμηδενίζει αύτόν τόν λόγον, αυτήν τήν εικόνα τής θεότητος», καθίσταται ημέρα

τή ημέρα τό δόγμα τής εξελισσόμενης κοινωνικής τάξεως έν ’Ιταλία, έν Γερ
μανία, έν Αγγλία, έν Γαλλία, ϊνα περιορισθώ είς τάς κυριωτάτας τών εύρωπα'ίκών χωρών. Ή έλευθερία τής σκέψεως καθίσταται άνάγκη, ώς εΐνε τοιαύτη
ή ατμόσφαιρα διά τόν άνθρωπον.

δηση· τής αποστολής του. Πάσα έν τή υφισταμένη κοινωνία λειτουργούσα

καί δρώσα δύναμις συντελεί εις τήν δημιουργίαν τής νέας ιά’ξεως. Τά υφι
στάμενα πολιτικά

καθεστώτα, ή επιστήμη, ή τέχνη, ή οικονομική έξέλι'ξις

καθίστανται πραγματικαί, άλλ' άμα καί συνθετικά! δυνάμεις έν τή έξελί'ξει
τοΰ νέου βίου. Ισχυρά πνοή καταστροφής καί δημιουργίας διαπνέει δι’ όλων

τών πόρων τον κοινωνικού οργανισμού. Πόθοι, ελπίδες καταλαμβάνουσι τό

Τό ιταλικόν δένδρον έξακολουθεΐ καί κατά τόν αιώνα τούτον έκβάλλον

ζείδωρους καρπούς έν παντί εϊδει τοΰ έπιστητοΰ. Άρχομένου αύτοΰ ό Νεαπολίτης φιλόσοφος, ήδυνάμην νά εΐπω

έπίσης προφήτης, ’Ιωάννης Βίκος,

καθορίζων τούς νέους νόμους τοΰ βίου τών λαών, εισδύει είς τά απόρρητα

Ποικίλη
πλείστων

προβλημάτων. Λί

’Επιστήμη (*Ί

δύνανται

σκέψεις αύτοϋ, άς ιδία άνέπτυξεν έν τή Νέα

κέλευθον κοινωνικοπολιτικύν έργον Περί Άδικιιιιάτων καί Ποινών μονονουχί

νά Οεωρηθώσιν ώς σιβύλλεια θέσφατά μάλλον ή ώς

τίθησι τά θεμέλια τής μελλούσης νομικής νομοθεσίας καί τελευτώντας αύτοϋ

θετικά δεδομένα επιστημονικής έρεύνης. Τούτου δ' ένεκα καί δέν κατενοήθη

ό Γαετάνος Φιλαγγιέρης, Νεαπολίτης επίσης καί ούτος ώς ό Βίκος, άγωνιζό-

αμέσως υπό τών συγχρόνων του, εΐτ’ έν Ίταλίρ, εΐτ’ έν τή λοιπή Εύριόπη·

διότι

ύφίσταται

ήδη ποιά τις
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μενος υπέρ τής νέας ιδέας έν τφ κοινωνικφ βίοι τών ανθρώπων, καί κατ’ έξοχήν

τών έπιλέκτων αυτής

υπέρ τής μεταρρυίΙμίσεως τής ποινικής νομοθεσίας, συνεχίζων ούτω τό έργον

κύκλον. 'Ο 'Ιωάννης Βίκος προεφήτευσε πρός τοϊς άλλοις έν ταϊς μεταφυ-

τοϋ Βεκκαρίου. Τοιαύτη δ’ εξελίσσεται έν τή καί άπό τήν δουλείαν έλευθε-

ριάξούση ιταλική Χερσόνησοι ή δύναμις τής προόδου, ύ’ιττ’ έν τή νηπιιόδει
καταστάσει τής οικονομικής έπιστήμης

ό Scaruffi

έπιζητεϊ τήν αποδοχήν

παγκοσμίου νομίσματος υπό τών διεπόντων τάς ευρωπαϊκός πολιτείας. Αιώνα

καί πλέον

ήδη πρότερον έν Γαλλία

Ερρίκος

δ

τέταρτος, δ βασιλεύς τής

Γαλλίας καί τής Ναβάρρας έβουλεύετο περί ίδρύσεως έν Εύριόπη χριστιανικής
πολιτικής Ό μο σπο νδ ί ας.

Έν τή γενναία ταύτη σταδιοδρομία τής ευρωπαϊκής ανθρωπότητας πρός
νέον κοινωνικόν καί πολιτικόν βίον δέν υστερεί ή πατρίς τής- θρησκευτικής
μεταρρυθμίσεως. Ό λόγος τοΰ Λουθήρου κατέκτησεν ού σμικρύν τήν γερμα

νικήν συνείδηση’, άλλ’ ή καθολική άντίδρασις ήγωνίσθη μετά σθένους, άξιου
γενναιότερος ΰποθέσεως, πρός καταστολήν αυτής. ’Εντεύθεν ό φονικός εκείνος
τριακονταετής πόλεμος, άδελφοκτόνος καί διά

τήν Γερμανίαν και διά τήν

λοιπήν Ευρώπην. Μετά φρικαλέου ανταγωνισμόν τών γερμανικών λαών, έρή-

μωσιν τής γερμανικής πατρίδας, κατάστασιν, έν ή ούδέν σημαίνει δ πολίτης
καί μόνον ό πολεμιστής, έπέρχεται

ή άποκατάστασις τής τάξεως διά τής

ειρήνης τής Ούεστφαλίας. Ύποφήτης καί κήρυξ τοΰ

νέου Ευαγγελίου τής

Γερμανίας εΐνε ό Έιρραίμ Λέσσιγκ, διδάσκων έν τοΐς πρός
λαόν Εκατόν ΙΙαραγγέλμασι

πρός ανατροφήν τοΰ

τόν

γερμανικόν

άνϋρωπίνου

Γένους τά

καθήκοντα πρός εαυτόν καί πρός τήν πατρίδα, έν δέ τφ δραματικφ αύτοϋ

έργο), Νάθαν τφ σοφφ, τήν θρησκευτικήν άνεξιθρησκείαν. Τό ΙΙανεπιστήμιον

,

καθίσταται ήδη έν τή χώρα ταύτη ό τηλαυγής φάρος τοϋ νέου καθεστώτος.
Εξελίσσεται ή περίοδος τής Ουέλλης καί πΛλης (Sturm mid Drang), καί)
*
ήν

κατέρχονται έπί τής σκηνής, άγωνιξόμενα υπέρ τής νέας ιδέας, ισχυρά πνεύ

*
•Φ

DIDEROT

·$·

ματα. Εΐτα ή περίοδος τοϋ Φωτισμού, ής οί κυριώτατοι αντιπρόσωποι εΐνε
ό ΙΙρώσσος βασιλεύς Φρειδερίκος, καί μετ’ αύτοϋ οί μάλλον επίλεκτοι τής

σικαΐς αυτού όπτασίαις την προσεχή ανατολήν νέου κόσμου, νέου κοινωνικού

και πολιτικού καθεστώτος, έν φ κύριοι έσονται

*-

θρωποι. τούτο δέ τό καθεστώς Οά ήτο η αληθής φυσική Δημοκρατία.
ΊΙ νέα αυτή πολιτική τάΞις. κατά θεωρίαν τουλάχιστον, εΐνε τό

Πρωτοστάτης αύτής καθίσταται ό 'Εμμανουήλ Κάντιος, κατορθών έν τή

φιλοσοφία ο τι ή γαλλική έπανάστασις έν τή πολιτική κοινωνία.

πρό

γραμμα τών ιδεολόγων και τών κοινωνικών μεταρρυθμιστών του αΐώνος
εκείνου, μ ή άνηκόντων ώς επί τό πλεϊστον είς τήν ιδίαν αυτών φυλήν, άλλ’

Ό Κριτικός τον Καθαρού Λόγου καταστρέφει, άλλ' όμως καί δημιουργεί,

Κηρύττει τήν ενότητα τοϋ ανθρωπίνου γένους, άλλ’ άμα καί τή>’ πολιτικήν

ι

αύτοϋ αλληλεγγύην. Τό καθήκον ουδέποτε έσχε βαθύτερου καί ένθουσιωδέ-

εις ολόκληρον τό άνίίριόπινον γένος. Ταύτης πρόμαχοι εμφανίζονται κατά το

στερον προφήτην. Λύω αντικείμενα, λέγει, γοητεύιιυσι τόν αληθή άνθρωπον:

δεύτερον ήμισύ τού δεκάτου ογδόου αϊωνος ο Ιναϊσαρ Πεκκαοίας, ού το ρηςι-

■
C ) Principii della Scienza nuova d’intorno alia

commune

συγχρόνου Γερμανίας. Καθ’ όσον ό αιών προχωρεί, ή γερμανική σκέψις έξελίσσεται γενναιοτέρα καί ισχυρότερα.

οί τίμιοι και αγαθοί (άν

natura delle

0 άνω έναστρος ουρανός καί ο ιήΟικύς έν τή συνειδήσει αυτοί' κόσμος Τά
*
δόγματα ταϋτα εΐνε τό πρόγραμμα τής νέας φιλοσοφικής σκέψεως, άτινα θέλουσιν έπιδράση προϊόντος τοΰ χρόνου καί

nazioni.

τών ανθρώπων.

ι

έπί τής ψυχής καί συνειδήσεως

Ή ιδέα τής ανθρωπότητας εΐνε

ή

ιδέα τής κοινωνικής
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τερεϊ αυτών, μεθοδικώτερον καί συστηματικότεροι1 άναλύσας τό φαινόμενου

ταύτης έπαναστάσεως, ήτις έν τή Γερμανία τοΰ δέκατου ύγδύου αΐώνος κυ

τοΰ πλούτου, ώς υλικής τε άμα καί ήθικής δυνάμεως έν ταϊς έρεύναις περί

ρίους έχει άντιπροσιόπους τόν Λέσσιγκ και τον Κάντιον έν τή φιλοσοφίφ, καί

τής φύσεως καί τών αιτίων τοΰ πλούτου τών έθνών.

έν τή ποιήσει τόν Φρειδερίκον Σχίλλερον, κηρύττοντα έν μέσφ τής πολιτικιάς

Τό ρηξικέλευθου τοΰτο βιβλίον έγροφη υπό τήν έπιρροήν τών ’Ηθικών Αι

μέν διαλελυμένης πατρίδος του, άλλά φιλοσοφικός άναβιούσης, τό νέον κή
ρυγμα,
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σθημάτων, φιλοσοφικής συγγραφής, δι’ ής ό άνήρ ούτος είχε προοιμιάση τό

ο,περ μεγαλοφωνότερον άκόμη θά κήρυξή ή γαλλική έπανάστασις.·

ένδοξον αύτοΰ στάδιον. Ό Άδάμ Σμίθ έκήρυξεν, ότι

Έγραφεν ό Σχίλλερος πρός τόν φιλόσοφον Ίακώβην: «Σωματικός είμαι

ή συμπάθεια εΐνε τό

έλατήριον καί ή αφετηρία τοΰ βίου. Καταγγέλλει τήν θεωρίαν τής φιλαυτίας,

καί θά μείνω πολίτης τής συγχρόνου κοινωνίας, αλλά πνευματικός, ώς φιλό

προβαινούσης ένίοτε μέχρις έγωπαθείας. Τοιαΰτα πρεσβεύτας καί διδάξας δόγ

σοφος καί ώς ποιητής, είς ούδένα λαόν καί είς ούδένα αιώνα ανήκω, άλλ’ είς

ματα, πρώτος, αναλυτικότερου

άπαντας τούς αιώνας».

έλευθέρας

εργασίας,

υπέρ

πάντα άλλον, έκήρυξε τήν άρχήν τής

ής αποτέλεσμα εΐνε δ εθνικός πλοΰτος.

έκ τών μεγάλων άνδρών τών τελευταίων αιώνων έσχον

έπί τής άνθρωπότητος. Καί δέν έχει άδικον βεβαίως ό Herbert Spencer λέ-

Έν τή άγγλική πολιτεία ό δέκατος όγδοος αιών έξελίσσεται έξίσου φιλο

γων, ότι ό ιδρυτής τής οικονομικής έπιστήμης έπήνεγκεν έν τό κόσμω μετα-

σοφικός καί αυτόνομος, έπαναστατικός υπό πάσαν έ'ποψιν καθ’ ολας τάς σχέ

βολάς. όσας δέν έπήνεγκον ισχυρότατοι πολιτικοί ηγήτορες τόν λαόν. Κατ’αυ

σεις τοΰ έπιστητοΰ καί τοΰ βίου. Τό κοινοβουλευτικόν πολίτευμα έν τή χιόρφ
ταύτη, μετά

πολλάς καί

ποικίλας

τόν τόν τρόπον έξελίσσεται ή επαναστατική ιδέα έν Αγγλία. Τελευτώντας τοΰ

περιπετείας καί δοκιμασίας, ένισχύεται

δεκάτου ογδόου αίωνος οί περί τόν Μπώρκε,τόν Φώξ, τόν Σέριδαν εκπροσω

υπέρ τοΰ λαοΰ καί διά τοΰ λαοΰ, όσημέραι λαμβάνοντος έαυτοΰ συνείδησιν.

πούσε τήν άγγλικήν πολιτείαν καθ’ όλην αυτής τήν έλευθέραν έξέλιξιν. Τό

Ή Αγγλία καθίσταται ήδη τό πολιτικόν σχολεϊον τής πρός πρόοδον καί

αγγλικόν Κοινοβούλιον εΐνε στάδιον έλευθέρας σκέψεως καί συζητήσεως. Καί

ευνομίαν όργώσης εύρωπαϊκής κοινωνίας. Ό Γάλλος Μοντέσκιος άποκαλύ-

οί συντηρητικοί δέν διάκεινται δυσμενώς πρός τό επαναστατικόν πνεύμα. Παρά

πτει τήν πολιτικήν αύτοΰ χρησιμότητα είς αυτούς τούς ’Αγγλους διά πολλοϋ

δοξον φαινόμενου! Αυτός δ Πίττ, δ ηγέτης των συντηρητικόν ομάδων τοΰ

λόγου άξιων κεφαλαίων τοΰ Πνεύματος των Νόμων, ό δέ Βολταιρος, έξαίρων

άγγλικοΰ Κοινοβουλίου, έπί τή έκρήξει τής γαλλικής έπαναστάσεως δέν έδί-

τήν άγγλικήν ταύτην πολιτείαν, δέν διστάζει νά όμολογήση. ότι ή Κυβέρ

στασε νά δμιλήση περί αυτής συμπαθός, άναμένων τό μεγαλεϊον τής Γαλλίας

νησες αύτής υπερέχει πάσης άλλης, τοΰ ήγεμόνος δεσμευομένου διά τών θεμε

έκ τής έν αυτή έπικρατήσεως τής έλευθερίας υπό έννομον τάξιν καί αγαθήν

λιωδών νόμων νά πράξη τό κακόν, τών μεγιστάνων μή όντων αϋθαδόν, τοΰ

κυβέρνησιν. Κατά τόν αυτόν χρόνον ό Φώξ έχαρακτήριζε τήν άλωσιν τής Βα-

δέ λαοΰ μετέχοντος τής εξουσίας.

στίλλης ώς τό μέγιστοι' καί τό εύτυχέστατον των έν τό κόσμφ τούτφ ποτέ

αιώνα. ’Ανα

Τοιαύτη εΐνε ή άγγλική πολιτεία κατά τόν δέκατον όγδοον

Όλίγιστοι

τοιαύτην έπιρροήν

γεγονότων.

γνωρίζεται καί εγκαθίσταται θεσμός άγνωστος καί έν ταϊς παλαιοτέραις καί

έν ταϊς συγχρόνους κοινωνίαις —ή ελευθερία τού άτόμου. Ό οίκος τοΰ’Άγγλου

πολίτου άσυλον. Εισέρχεται έντός αυτού ό άνεμος, ή βροχή, άλλ’ ούχί καί ή
έξουσία. 'Υπό

τήν

αιγίδα τής

καθίσταται κράταιοτέρα.

Ή

ελευθερίας, ή άγγλική
έλευθέρα

σκέψις,

Άλλ’ ή έπανάστασις ζωηρότερα έτι καί άνθρωπινωτέρα εμφανίζεται έν

πολιτεία όσημέραι

ήτις εΐνε

ή

Γαλλίφ κατά τόν δέκατον όγδοον αιώνα. Τό έλεύθερον άτομον, δ αυτόνομος

κατ’ έξοχήν

άνθρωπος έν τή πλήρει αυτού έννοια καί ύποστάσει, εΐνε δ Γάλλος πολίτης.

δύναμις πάσης κοινωνίας άνθρώπων, διαπνέει δι’ όλων των πόρων τοΰ άγγλικοϋ οργανισμού. ’Αποτέλεσμα δέ τής έλευθερίας ταύτης

Τοιούτον άρχεται ένοών εαυτόν.

εΐνε ή υπεροχή,

είς ήν άφίκετο δ αγγλικός λαός, εξαπλωθείς καί επικρατών άπό τοΰ δέκατου

ήδη όγδοου αίωνος άνά πάσαν τήν ΰ<( ήλιον.
Τό πνεύμα τοΰ Φραγκίσκου

Βάκωνος

-<

καί τοΰ Γουλιέλμου Σαικσπείρου

εΐνε τό πνεύμα τής Νέας ’Αγγλίας, οΐον άπεκαλύφθη

ήδη άπό τών χρόνων

τοΰ Κρόμβελλ. Τό ελεύθερον τοΰτο πνεύμα έκδηλοΰται ιδία κατά τόν δέκατον
όγδοον αιώνα’ προοιμιάζεται διά τής κοινωνικής φιλοσοφίας τοΰ Λωκκίου

καί καταλήγει είς τόν Άδάμ Σμίθ. Ό πρώτος εΐνε δ θεωρητικός τής δευτέρας
άγγλικής έπαναστάσεως, ή δέ σκέψις αύτου καθίσταται αφετηρία τής νέας πο
λιτικής τήξεως· ό δεύτερος, παρακολουθών

ί;τι μάλλον τήν κίνησιν καί τό

πνεύμα τοΰ αίωνος, τίθησιν υπέρ πάντα άλλον έκ τών συγχρόνων αύτοΰ τά
θεμέλια τής οικονομικής έπιστήμης. Οί φυσιοκρατικοί, ό Χιούμης έν ’Αγγλία,
ό Τουργκώ έν Γαλλία, κατανοοΰσιν επίσης τό δίκαιον τής άνθρωπίνης έλευ

θερίας καί τής οικονομικής αλληλεγγύης τών λαών. Άλλ’δ Άδάμ Σμίθ ύπερ-

Εΐνε δ νεότερος άνθρωπος, συμμεριζόμε-

νος τάς ευτυχίας καί τάς δυστυχίας τοΰ κόσμου τούτου μετά συμπάθειας, χωρί; ν’ άποβλέπη εις τόν λαόν ή εις τήν πατρίδα. ΙΙάν τό συγκινούν αυτόν
εΐνε ή ανθρώπινη ιδέα, ήτις πρέπει ν’ άντικαταστήση πάσαν άλλην τέως διέ-

πουσαν τήν έξέλιξιν τής ιστορίας. Ώς παρατηρεί δ Fa.gu.et, καθ’ ολον τόν δέ
κατον όγδοον αιώνα, απ' αρχής μέχρι τέλους αυτού, έν τή συνειδήσει τοΰ

γαλλικοΰ λαοΰ υποχωρεί ή χριστιανική ιδέα, ώς καί ή ιδέα τής πατρίδος. Τίνα
τά αίτια τοΰ φαινομένου τούτου, αποφεύγω νά εξετάσω κατά τήν στιγμήν
ταύτην. "Οπως έν Γερμανία, υπό τήν έπίδρασιν τής σκέψεως τοΰ

Αέσσιγκ,

τού Φίχτη, τοΰ Γκαϊτε καί τοΰ Σχιλλέρου, δέν ύφίσταται ή έννοια τής γερμα
νικής πατρίδος, οΰτω καί έν Γαλλίφ. Πρέπει νά έπέλθωσι θλίψεις καί δοκ.ι-

μασίαι εις τόν γαλλικόν λαόν, καί τότε μόνον θά κηρυχθή ή πατρίς έν κιν-

δύνω, τό δέ άσμα τής Μασσαλιώτιδος θά καλέση αυτόν πρός άμυναν βωμών

καί εστιών «allons enfauts de la patrie».

Καί μετ’ ολίγον ή

έπανάστασις,

κοσμοπολίτικη, εθνική, καθ’ ήν στιγμήν κινδυνεύει τύ γαλλικόν έδαφος έκ
τών επιδρομέων.

Ή γαλλική σκέψις, έξερχομένη τοϋ περκορισμένου θεάτρου

τής πατρίδος

καί τής φυλής, καθιστάμενη παγκόσμιος, κατ’ ανάγκην θέλει θριαμβεύσω καί
επικρατήσω προσηλυτίζουσα τούς λαούς εις τήν ιδέαν, ήτις δέν εΐνε γαλλική,
άλλ’ ανθρώπινη. Έπιζητεΐται ή βελτίωσις καί ή ευημερία τής ανθρώπινης κοι
νωνίας, ούχί ταύτης ή εκείνης τής φυλής, ταύτης ή έκείνης τής πατρίδος'. Έπί

τίνων αρχών ήρείδετο τό παλαιόν, τύ χριστιανικόν καθεστώς ; Έπί τής άποκαλύψεως, τής παραδόσεως, τής αυθεντίας. Ό άνθρωπος μονονουχί δέν ύφί-

στατο, ό εγκέφαλος αύτοΰ δέν ήδύνατο νά λειτουργήσω έλευθέρως ή αύτονό-

μως. Ό δέκατος όγδοος αιών αποκαλύπτει καί κηρύττει τήν αρχήν και τό
δίκαιον τοϋ προσωπικού λόγου, τοϋ ανθρωπίνου κριτηρίου, άναζητοΰντος τήν
αλήθειαν. Έν τή αναγνωρίσει τοΰ νέου δόγματος, ό αιών ούτος καθίσταται
τύ έργαστήριον τής έλευθέρας σκέψεως, καί ετι μϊλλον, τής ανθρώπινης

παλιγγενεσίας.
Είργάσθησαν ύπέρ πραγματώσεως τής νέας ταύτης κοινωνικής καί πολιτι

κής τάξεως τά γενναιότατα καί τά ισχυρότατα τών πνευμάτων τής άνησύχου
έκείνης περιόδου. Εΐνε κριτική ακόμη, άλλ’ ήδη φέρει έν έαυτή τά σπέρματα

τής δημιουργίας. Οί έκπροσωποΰντες τύ νέον πνεύμα τής ιστορίας εΐνε ώς

έπί τύ πλεΐστον θεωρητικοί, ΐδεολόγοΓ έλάχιστοι

έκ τούτων

μελετώσι καί

άναλύουσι τά φαινόμενα τής ιστορίας, παρελθούσης καί ένεστώσης, έν τή πο
λιτική καί κοινωνική αύτής σταδιοδρομία, έπισκοποϋντες αύτά διά τοϋ φακού

τής πραγματικύτητος. Καί εΐνε μέν άληθές, ότι άπύ τών τελευταίων δύο

αιώνων ή εμπειρική, ή επιστημονική

νάρδου Δαβίντση, τού

μέθοδος, ήτις εΐνε μέθοδος τοΰ Λεο-

Γαλιλαίου, Φραγκίσκου τοΰ Βάκωνος, τοΰ Νεύτωνος

καί λεγεώνας παραπλήσιων άνδρών, χρησιμοποιείται ποικιλοτρόπως, ού μόνον

πρύς μελέτην τών φαινομένων τής φύσεως, άλλά καί τών δεδομένων τής ιστο
ρίας, έν τούτοις ή μέθοδος αϋτη δέν εΐνε ακόμη ή έπικρατεστέρα. Λί θρη
σκευτικά!, αί μεταφυσικοί παραδόσεις τοΰ παρελθόντος άντιτίθενται διά πολ

λών καί ποικίλων απαγορευτικών διατάξεων τοϋ κρατοΰντος πολίτικου καθε
στώτος εις τήν έπικράτησιν τής νέας ιδέας, ήτις εΐνε ή ιδέα τής έλευθέρας

έρεύνης καί τής αύτονόμυυ σκέψεως.
Τοιαύτη, έλευθέρα, αυτόνομος καί ανεξάρτητος πάσης άντιθέτου έπικρατή-

σεως, έξελίσσεται ή φιλοσοφική, ή ανθρώπινη σκέψις κατάτόν δέκατον όγδοον
αιώνα. Οΐχονται οί Θεοί. Άντ’ αύτών άποκαθίσταται έν ολί] αύτού τή έλευ

θέρα άντιλήψει καί τή δυνάμει ό άνθρωπος. Αντιπρόσωποι
ταύτης έν Γαλλία έμφανίζονται έπί τής ιστορικής

τής

έξελίξεως

σκηνής ισχυροί χαρακτή

ρες, οΰς βραδύτερου, τελευτώντας τοΰ δεκάτου ογδόου αΐώνος. παρέβαλλεν
ό ατυχής Maleslierbes πρύς τούς ένδοξοτάτους τών ρητόρων τών Αθηνών καί

τής Ρώμης. Ή δύναμις τοΰ λόγου, τής γραφίδος ή αιχμή ήτο ή μόνη αύτών
ισχύς. Άλλ’ ή δύναμις αϋτη, καίπερ μή στηριξομένη έπί τής λόγχης καί τοϋ

τηλεβόλου, ύπήρξεν ή πραγματική δύναμις τής έπαναστάσεως, συνετάραξε τήν

*
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συνείδησιν τών λαών, άνέτρεψε βωμούς καί θρόνους καί άπε κάλυψε τό νέον
δίκαιον τής ιστορίας.

ογδόου. ’Απόστολος τής άρνήσεως, έξαίρει τήν συζήτησιν, τάς συγκρούσεις,

τάς αιρέσεις, α'ίτινες προκαλούμεναι ΰπύ φιλοδοξών πνευμάτων, καθίστανται

Ή γαλλική επανάστασις δέν δύναται νά νοηδή, καί μετ' αυτής ή νέα κοι

νωνία, άν πρότερον δέν άναλυδή καί κατανοηδη ή σκέψις τών άνδρών τού

των. Εΐνε ή σκέψις τοϋ δέκατου ογδόου αΐώνος. Είχε δίκαιον ό

Γερμανός

ποιητής Γκαίτης.

«Παν οτι πνεύμα των αϊώνων λέγεται,
άνδρών μεγάλων πνεϋμα εΐνε πράγματι».
Εΐπον ήδη, οτι καθ’ άπαντα τύν δέκατον όγδοον αιώνα ή γαλλική συνείδησις εξελίσσεται κατά τύ μάλλον ή ήττον έστερημένη θρησκευτικού συναισθή

ματος καί φιλοπατρίας. Τύ αίτιον τοΰ φαινομένου τούτου άποδοτέον τύ μέν
εις τήν έξαχρείωσιν τοΰ ρωμαϊκού κλήρου, καί πρότερον μέν άλλ’ ίδίρ άπύ

τής θρησκευτικής μεταρρυδμίσεως έκδηλώσαντος έγωϊστικωτάτας ροπάς πρός
έπικράτησιν καί παραβίασιν τών συνειδήσεων τών ανθρώπων, τύ δέ εις τήν

αυθαίρετον παμβασιλείαν τής μοναρχικής έξουσίας. Πράγματι. ΤΙ μοναρχική
ιδέα, κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας τοϋ δεκάτου εβδόμου αΐώνος καί άρχομένου τοΰ δεκάτου ογδόου εΐνε ή κεντρική Ιδέα καί δύναμις τής Γαλλίας,

L'etat c'esl moi. ’Εγώ είμαι τύ κράτος, ή Γαλλία. Τοιοΰτον ήτοτύ δεμελιώδες
δόγμα τής εσωτερικής
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καί εξωτερικής πολιτικής Λουδοβίκου τοϋ δεκάτου

τετάρτου. Έκτύς τής προσωπικής αύτοΰ δυνάμεως, ούδεμία άλλη δύναμις είχε

τό δικαίωμα νά ύπάρξη καί νά δράση έν τή χωρά ταύτη. Ό γαλλικός λαός,
καί δ σκεπτόμενος καί δ μή σκεπτόμενος, κατενόει εαυτόν ξένον πάσης υπο-

στάσεως κοινωνικής καί πολιτικής, έν τή άποξενώσει δέ ταύτη παντός δικαιώ

ματος άπώλεσε κατ’ άνάγκην τήν συνείδησιν τής πατρίδος, τών πρύς αυτήν
καθηκόντων καί υποχρεώσεων. Έν τή μοναρχία ό άνθρωπος, ώς έμελλε νά
εΐπΐ] λήγοντος τοϋ αΐώνος εκείνου δ ποιητής τοϋ Δύν Πόζα, άγαπα μόνον
εαυτόν, ούδένα άλλον έν τφ κόσμφ τούτο), όλιγιότερον τήν πατρίδα, πρύς ήν

ΰλικώς μόνον, ούχί δέ ήδικώς ή πνευματικώς συνδέεται. Έκ τών αιτίων τού
των ή σκεπτομένη γαλλική κοινωνία κατά
δρησκευτική εΐνε, ούτε φιλόπατρις.

τύν δέκατον όγδοον αιώνα ούτε

Τύ φαινόμενου τοΰτο τής δρησκευτικής

αδιαφορίας, άν μή καταφρονήσεως, καί τοϋ κοσμοπολιτισμού έκδηλοΰται καδ’

άπασαν τήν γραμμήν παρ' αύτοϊς τοϊς προνομιούχοι; άντιπροσώποις τοΰ γαλ
λικού πνεύματος κατά τύν δέκατον όγδοον αιώνα άπύ τοϋ σκεπτικού Μπαΰλου

(Bayle) μέχρι τών μεγάλων άνατροπέων τής ύφισταμένης κοινωνικής, πολιτι

κής. θρησκευτικής καί φιλοσοφικής τάξεως, τοΰ Ρουσσιυ καί τοϋ Βολταίρου.
Τό ιστορικόν καί κριτικόν λεξικόν

τοϋ πρώτου κρίνει δ ήδη μνημονευδείς

επωφελέστατοι εις τήν έπιστήμην και τήν καλλιέργειαν τοΰ πνεύματος, έξωραιζουσαι καί έξευγενίζουσαι αυτό. Ύπύ τήν έποψιν ταύτην ό πικρόχολος
κριτικός προοιμιάζει τήν Εγκυκλοπαίδειαν καί τύν Βολταΐρον, οδ τύ φιλοσο

φικόν λεξικόν δύναται νά δεωρηδή ώς πληρεστέρα μεταρρύΟμισις καί έκδοσις
τοΰ ίστορικοκριτικοΰ λεξικοΰ τού Μπαΰλου.

Ό μελετών τήν ιστορικήν φυσιογνωμίαν, δ παρακολουδών τήν έξέλιξιν τοΰ

αΐώνος τούτου, κατ’άνάγκην οφείλει νάσταματήση πρύ τής υπέροχου προσωπικότητος τοΰ συγγραφέως τών Περσικών Επιστολών, τών Παρατηρήσεων περί

τών αιτίων τής ακμής καί παρακμής τών Ρωμαίων καί έπί τέλους τοϋ Πνεύμα
τος τών Νόμων. Εΐνε ό Μονιέσκιος. Ύφίσταται καδ’άπάσας τάς μεταμορφοισεις
τοΰ φιλοσοφικού αύτοΰ πνεύματος τήν έπιρροήν τοΰ χαρακτήρος καί τών ροπών
τοΰ αΐώνος αύτοΰ. ’Ανήκει μάλλον εις τό κέντρον τής φιλοσοφικής σκέψεως,
άφιστάμενος καί τής δεξιάς καί τής αριστερός πτέρυγος. Κρατεί τύ χρυσοΰν
μέτρον. Δέν παραφέρεται έν ταϊς έρεύναις. Εΐνε κριτικός έν τή εργασία αύτοΰ,

άλλ' άμα καί δημιουργικός, ώς εΐνε ούκ ολίγοι τών συγχρόνων. Δέν έχει τύν
σαρκασμόν τοΰ Βολταίρου, ούδέ τήν επαναστατικήν, τήν ανατρεπτικήν τοϋ

Ρουσσώ ανησυχίαν. Άγαπφ τήν έλευδερίαν, ής τύ μυστήριον κατανοεί καί άναλύει-ύπέρ πάντας ίσως τούς φιλοσόφους τοΰ δεκάτου όγδοου αΐώνος. Ή έλευ-

δερία διά τύν Μοντέσκιον δέν εΐνε ή άρνησις παντύς καθεστώτος έν τή δρη-

σκείφ, έν τή κοινωνία, έν τή πολιτεία. Εΐνε ή συνδετική εκείνη καί δημιουρ
γική δύναμις, ή έξασφαλίζουσα τύν ανθρώπινον βίον έν τή ποικίλη αύτοΰ
δράσει. Καί άναζητεΐ τήν έλευδερίαν ταύτην έν τφ πραγματικφ κόσμφ καί
ούχί έν τφ δμιχλώδει αΐδέρι τής μεταφυσικής σκέψεως.

Ούτος εΐνε δ λόγος, δι’ ον άναλύων τύ /ιιστροιου τής έλευδερίας, ώς έχαρακτήρισεν αύτήν ό Μαλεμβράχιος, ό Γάλλος κοινωνιολόγος τοΰ δεκάτου όγδοου
αΐώνος, έστρεψε τήν προσοχήν αύτοΰ καί τάς έρεύνας έκεϊδεν τής Μάγχης,εις
τήν Αγγλίαν, ής τύ πολίτευμα έκρινεν όις τύ μάλλον δυνάμενον νά συντέλεση

εις τήν έξασφάλισιν καί τήν πραγμάτωσιν τής έλευδερίας.

Άλλ’ ή ανθρώπινη αύτη ελευθερία, ή πραγματουμένη έν τφ ίστορικφ βίω

τών κοινωνιών, δέν έξελίσσεται απολύτως. Ό άνθρωπος ύφίσταται τήν επιρ
ροήν τών φυσικών καί κοινωνικών δυνάμεων ύπύ πολλάς έπόψεις εΐνε δη-

ιιιούργημα αύτών. Έντεΰδεν ή ποικιλία τών δεσμών, άνταποκρινομένη πρύς

τήν ποικιλίαν τοΰ φυσικού περιέχοντος, τοΰ κλίματος. Ούχ ήττον καίπερ
υφιστάμενος

τήν έπιρροήν καί τύ κράτος τών φυσικών νόμων, δέν έξαφα-

συγγραφεϋς I-’agnet ώς τήν βίβλον τοΰ δεκάτου όγδοου αΐώνος. Ή φιλοσοφία

νίζεται έν τή κοινωνική αύτοΰ

αύτοΰ εΐνε σκέψις, άρνησις. αύτύ τοΰτο πυρρωνισμός. Άναλύων τοΰτο ή έκεΐνο

έλευδερίας καθίσταται άνθρωπος άμα καί πολίτης. Έν τή άντιλήψει ταύτη

τύ πρόβλημα, τοΰτο ή έκεΐνο τύ φαινόμενου τοϋ βίου, σπουδάζει άμα καί

τής κοινωνικής έλευδερίας έρείδεται ή πολιτική θεωρία τοΰ Μοντεσκίου: έν

παίζει. Αλλά κυρίως άρνεϊται" ουδέ

διστάζει νά ΙσχυρισΟή έν τή καταστρε

τφ μέτρο) μεταξύ τής έπετεργείας τών φυσικών δυνάμεων καί τής αύτονομίας

πτική αύτού πολεμική κατά παντός κρατοΰντος θρησκευτικού συστήματος, ο ι

τής ανθρώπινης. Έν τή πολιτική πραγματοόσει τύ φαινόμενον τοΰτο εκπροσω

δύναται νά ύπάρξη καί νά εύημερήση κοινωνία άνΟρώπων, έστερημένη πάσης

δρησκευτικής συνειδήσεως καί πίστεως. Ό Πέτρος Μπάϋλος έν τή αρνητική

σταδιοδρομία.

Εΐνε

ελεύθερος.

Διά τής

πεί κατ’ έξοχήν ή άγγλική πολιτεία τοϋ οργανισμού, τής όποιας πρώτος θεο>-

ρητικός εΐνε ύ Μοντέσκιος,

τύν δέκατον έβδομον αιώνα, διότι

Ό άνεξάρτητος κριτικός, άναλύων τήν σύγχρονον κατάστασιν τής ευρωπαϊ

έγεννήδη έν ετει Ιιίΐΐ, άλλά κατ’ ούσίαν έξεδήλωσε τύ πνεϋμα τοΰ δεκάτου

κής πολιτικής, εισδύει τολμηρότατα εις τά άπόρρητα αύτής, έπιφέρων τάς

αύτοΰ δράσει, εΐ καί ανήκει μάλλον εις
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νην, ήτις προσιδιάζει καί εις τόν έλάχιστον τών ανθρώπων. Τούτου ένεκα

προσήκουσας παρατηρήσεις. Καταπολεμεί τύ σύστημα τών μονίμων στρατών,
τής νόσου ταύτης, ήτις εΐνε προορισμένη νά έπενέγκη φοβερωτέρας τών ήδη
προξενηΟεισών καταστροφάς, προεξοφλοϋσα τήν υλικήν καί ηθικήν ευημερίαν

τών ευρωπαϊκών λαών έν προσέχει ή άπωτέρω ιστορική» μέλλοντι. 'Γί συμ
βαίνει κατά τήν στιγμήν ταύτην τής ευρωπαϊκής στρατοκρατίας; ΛανΟανόντως

ή έναργιϋς πόλεμος όλων εναντίον όλων. Άλλ’ δ άδυσώπητος ουτος εχθρός

του πολέμου, τών

μονίμων στρατιάν, προορισμένων νά καταβροχΟίσωσι τό

αίμα καί τόν ιδρώτα τών λαών, δέν τυφλώττει πρός τά ιστορικά διδάγματα

άπήλαυε μέν δημοτικότητος καί αγάπης, άλλ’ ούχί καί έκτιμήσεως καί σεβα
σμού. Ό πλέον ή άπαξ διαμαρτυρηΟείς έν τιί» βίφ αύτοϋ, ένεκα τούτου ή

εκείνου τοϋ ανοσιουργήματος, δέν έδίστασε νά συγχαρή τήν αύτοκράτειραν

Αικατερίνην έπί τφ μερίδιο» αυτής έν τή διανομή τής Πολωνίας. Οΰαΐ τοϊς

ήττημένοίΐ
Αύται εΐνε αί ελλείψεις τοΰ ηβικού χαρακτήρος τοΰ Βολταίρου έν ταϊς

προσωπικαΐς καί κοινώνικαίς σχέσεσιν. Άλλ’ έν τή φιλοσοφική καί συγγραφική

καί δεδομένα. ΙΙροβαίνων τών χρόνων, καί)' οΰς εζη καί έφιλοσόφειπερί τών
κοινωνικών φαινομένων, δέν διστάζει νάέκδηλώσή τό φρόνημά του υπέρ τής

στρατιωτικής συντάξεως παντός

λαού. Έκαστος άνθρωπος, άδιάφορον

εις

ποιαν κατηγορίαν κοινωνικήν ανήκει, εύγενής, αστός, τεχνίτης, γεωργός, έκ-

πληρών τόν πολιτικόν αύτοϋ προορισμόν, πρέπει νά καθίσταται στρατιώτης.
Τότε δέ μόνον πολιτεία τις εΐνε ισχυρά, οπότε δέν περιορίζεται εις τήν ανα
τροφήν πολιτών, αλλά καί τήν δημιουργίαν στρατιωτιϋν, ον στερούμενη δέν

δύναται νά έπικρατήση έν τή διεϋνεϊ διαπάλη.
Ό Μοντέσκιος, καί ως ήδικολόγος καί ώς κοινωνιολόγος καί ώς πολιτειολόγος, υπό πάσας τάς έπόψεις έκδηλοϊ τό πνεύμα τοϋ δεκάτου ογδόου αΐώνος.

Εντεύθεν ή έπίδρασις αύτοϋ καί έπί τιϋν συγχρόνων καί έπί τών μεταγενεστέ
ρων. Εΐνε προάγγελος τής έπαναστάσεως, ήτις τά πρώτα αύτής όπλα, διά τών

περί τόν Μιραμπό» Συνταγματικών, διά τών Γιρονδίνων καί τών λοιπιϋν αντι
προσώπων τής πριύτης περιόδου, παραλαμβάνει έκ τής φαρέτρας τοϋ θεωρη

τικού του «Πνεύματος τών Νόμων».
’Έτι μάλλον εκπροσωπεί καί διερμηνεύει τό έπαναστατικόν τούτο πνεύμα
τοΰ δεκάτου ογδόου αίιϋνος ό κατ’ εξοχήν αντιπρόσωπος αύτοϋ, δ ‘Αρονίτος

ΒολταϊΛος. Φαινόμενον, αίνιγμα, πρόβλημα καί)’ ολας τάς κοινωνικός αύτοϋ
σχέσεις, καθ’ όλα; τάς εκφάνσεις τοϋ θυελλώδους καί περιπετειώδους αύτοϋ
βίου, στερείται χαρακτήρος. Κέκτηται πάσας τάς έλλείψεις άνίλρώπου εΰ ήγμένου. Αρετή δι’ αύτόν εΐνε ή διάκρισις ί] κοινωνική, σκοπός ό πλοΰτος. Πρα

κτικός άνήρ ΰπό πάσαν εποψιν, δέν άρνεϊται νά ύποκ.ύψή,νά καμφίΐή, νά έξευτελισΟή, αρκεί ή κατάπτωσις αΰτη νά προσδώσή αύτφ τιμάς καί πλούτη. Τρέ
φει τήν φιλοδοξίαν νά άνέλί)ι,| υπέρ πάντα σύγχρονον, νά

ήγηί)ή τής ήθικής

καί πνευματικής κινήσεως τοϋ αίιϋνος· καί έν τούτοις η φιλοδοξία αΰτη δέν
έπιδιωκεται κατά τρόπον, άξιον γενναίου καί υπέροχου χαρακτήρος. Κατά

J. J. ROQSSEflU
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τούτο ό Βολταίρος υστερεί πολλών τιϋν συγχρόνων του, μή διστασαντων νά
ΰποστώσι φοβεράς κακουχίας, καταδρομάς, δυσμενείας. ήρκει μόνον νά τηρη-

αύτοϋ σταδιοδρομία έκδηλούται ουτος έν τ»ή πριότη

σωσι τόν χαρακτήρα αύτιϋν άΟικτον, τήν τιμήν ανεπίληπτοι·. Ό άνήρ οίτος,

συγχρόνων. 'II έπί τής ευρωπαϊκής κοινωνίας, κρεϊττον είπεϊν ή έπί τού πεπο-

γραμμή

μεταξύ τιϋν

οΰ τό όνομα καί ή φήμη ήμερα τή ήμερα καθίσταντο γνωστά καί)’ άπαντα

λιτισμένου καί σκεπτομένου κόσμου επιρροή αύτοϋ ύπήρξεν ΰπό πάσαν εποψιν

τόν πεπολιτισμένον κόσμον, άδιαη ορεϊ νά καταστήσή τήν φήμην ταύτην άνω-

ακαταμάχητος. Ώς ποιητής, ως φ ιλόσοφος. ιϋς συγγραφεύς έν γένει

τέραν πάσης κριτικής. Έν τή συγγραφική αύτοϋ σταδιοδρομία ήλΟεν εις έπι-

οεν εις τό άρμα αύτοϋ. θριαμβευτικόν άρμα, τήν ιίνίΐιρωπίνην σκέψιν. Ούδείς

παρέσυ-

κοινωνίαν πρός πολλούς άντιπροσιϋ.πους τιϋν άνωτάτων κοινωνικών τάξεων τής

ίσχυρότερον αύτοϋ κατεπολέμητε τάς αύί)αιρεσίας καί τήν υποκρισίαν τής

Ευρώπης, πρός πάντας δέ προσηνέχδη ήκιστα ιίξιοπρεπώς καί φ ιλοτιμίας. Αύ-

καθολικής εκκλησίας. Μεταρρυθμιστής έν τή εύρυτάτι] έννοια τής λέξεως. μά

τός ό Φρειδερίκος τής Πρωσσίας μετεχειρίσϋη τόν ένδοξον φιλόσοφον καί

χεται κατά πάσης προλήψεως κοινωνικής, κατά πάσης πολιτικής παρεκτροπής.

άπεδέχετο μέτριος ρόνως

Καταδικάζει μετ’ αξιωματικού κύρους τόν δεσμόν τής δουλείας. Καθίσταται

ποιητήν ιϋς εύτελή

υπηρέτην. Άλλ’ ό Βολταίρος

οίονδήποτε λάκτισμα, χωρίς νά αίσίίάνηται ή ιρυχη του τήν άγανάκτησιν έκεί-
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εφάμιλλος πρός τόν ’Ιταλόν Βεκκαρίαν, αξιών παρά των ευρωπαϊκών

κυβερ

νήσεων τήν μεταρρύθμισιν τής ποινικής νομοθεσίας, τοϋ συστήματος τών φυ
λακών, τήν

αναλογίαν μεταξύ αδικημάτων

καί ποινών. Άλλ’ ή μεγάλη υπη

ρεσία, ήν προσφέρει δ Βολταϊρος είς τό άνθριόπινον γένος, εΐνε ή καταπολέμησις τής μισαλλδδοξίας τής εκκλησίας καί ή ύπεράσπισις τοΰ δικαίου τής

ελευθερίας τής συνειδήσεως.
Ό άνήρ ούτος υπό πολλάς επόψεις δέν εΐνε μεταρρυθμιστής μόνον, από

στολος ή εισηγητής νέων ιδεών, φιλοσοφικών, κοινωνικών, πολιτικών. Εΐνε
κατακτητής.

Κατέκτησε τόν δέκατον όγδοον αιώνα, έβασίλευσεν έπ’ αΰτοΰ

διά τοϋ πνεύματός του, τής ευφυΐας του, τής άκαταπονήτου εκείνης

νοητι-

κής εργασίας, ήτις προσιδιάζει κατ’εξοχήν είς τά υπέροχα πνεύματα, άτινα
προπαρασκευάζουσι νέον κόσμον έν τή εκπολιτιστική σταδιοδρομία τοϋ ανθρω

πίνου γένους. "Οπως

ό Βολταϊρος, ό Ίωάνης ’Ιάκωβος

Ρουσσόι έκπροσωπεΐ

επίσης καί διερμηνεύει τήν επαναστατικήν σκέψιν τοϋ δεκάτου όγδοου αίώνος,
υπέρ πάντα άλλον

έκ τών συγχρόνων αΰτοΰ συντελέσας διά τών συγγραφών

αΰτοΰ νά ένθουσιάσι] καί νά ένισχύση τόν γαλλικόν λαόν πρός τό προπαρα-

σκευαζόμενον έργον τής έπαναστάσεως. Ο Ρονοοώ οΰ μόνον προπαρεσκεύασεν,
αλλά καί προήγγειλε τήν έπανάστασιν ταύτην. Ήδη έν έτει 1752 δ ’ Αγγλος
ευπατρίδης καί πολιτικός άνήρ Chesterfield έγραφεν εις τόν υιόν αΰτοΰ:
«Προβλέπω έν Γαλλία, ότι πρό τοϋ τέλους τοΰ αίώνος τούτου τό έπάγγελμα

τοΰ βασιλέως καί τοΰ ίερέως δέν θ’ αξίζΐ] πλέον ό τι ήξιζεν άλλοτε». Υπέρ
πάντα άλλον συνετέλεσεν είς ιοϋτο ώς φιλόσοφος καί ως κοινωνιολόγος ό πολί

της τής Γενεύης, ό 'Ιωάννη;‘Ιάκωβο; Ρονοοώ.“Αν ευ αΰτοΰ ή γαλλική Έπανάστασις δέν ήθελεν έπέλθή, είπε βραδύτερου ό Ναπολέων. Πράγματι διά τοΰ άν-

δρός τούτου έκδηλοΰται κατ’ έξοχήν ή ιδέα καί τό δίκαιόν τής Έπαναστάσεως.
Εΐνε ό κατ’ έξοχήν θεωρητικός τής κοινωνικής συνθήκης.
απολύτως έλεύθερος, ό ανεξάρτητος, ό ξένος παντός

θερίας. άρα τής προσωπικής ευδαιμονίας, ήτις ΰφισταται μονον έν τω φυσική»
βίο». Οίοσδήποτε κοινωνικός θεσμός, δν δημιουργεί υπέρ εαυτού δ άνθρωπος,

συνεταιριζόμενος μετά τών δμοίων αΰτω οντων, εΐνε επακολούθημα τής

δια·

φθοράς, είς ίγν περιήλθεν, έξαναγκασθείς εις τόν κοινωνικόν βίον. Δέν διστά

ζει ό άνατροπεύς νά προβή περαιτέρω. Άρνούμενος, άμφισβητων τήν έν τή

κοινωνία άνθρωπίνην εΰδαιμονίαν. τόν πολιτισμόν, δέν άποκνεϊ νά χαρακτηρίσΐ] αυτόν ώς άρνησιν τής ήθικής τελειότητος. θέτω κατ' αΰτον τά γράμ

αί

δ θεωρητικός τής Κοινωνικής Συνθήκης. ’Εκτός τής πολιτείας δέν υπάρχει
έκκλησία, οικογένεια, ιδιοκτησία. ΔΓ αΰτής δημιουργοϋνται καί λειτουργοΰσιν

οί θεσμοί ούτοι, δυνάμενοι ν’ άκυρωθώσι καί νά παραβιασθώσι κατά πασαν

στιγμήν υπό τής πολιτείας.
Ό Ρουσσώ εΐνε δ μεγαλείτερος κοινωνικός καί πολιτικός όνειροπόλος τοΰ

δεκάτου δγδόου αίώνος. Έξήνεγκε τάς τολμηροίάτας τών ιδεών κατάτήν θυελ

λώδη έκείνην κοινωνικήν περίοδον ού μόνον τής Γαλλίας, άλλά καί συμπάσης
τής Ευρώπης. Έκ τούτου τό κύρος αΰτοΰ καί ή αυθεντία, ήν έξήσκησε καθ’

άπασαν τήν περίοδον τής έπαναστάσεως. Ό Ρουσσώ εΐνε δ προφήτης, οί δέ
περί τόν Ροβεσπιέρον, τόν Saint-Just καί τούς λοιπούς τής άκροτάτης δημο

κρατικής πολιτείας, οί απόστολοι αΰτοΰ. Ήντλουν ούτοι τάς έμπνεύσεις αυ
τών, τάς κοινωνικός καί πολιτικός ιδέας καί πεποιθήσεις, έκ τών συγγραφών
τοϋ προφήτου.

Έν καί μόνον παράδειγμα.

Καθ’ ήν ημέραν δ Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος,

δ συνεπέστατος, άλλ’ άμα καί φανατικιότατος τών οπαδών τοΰ Ρουσσώ, προ-

παρεσκευάζετο νά λάβη τόν λόγον έν τή Συμβατική Συνελεύσει περί τής έθνι-

κής, τής νέας γαλλικής θρησκείας τοΰ Λόγου, μετέβη είς τό δάσος τοϋ Μονμορανσύ, προσφιλές ειδυλλιακόν άσυλον τοϋ προφήτου, ϊνα έμπνευσθή ΰπό

τήν σκιάν τών δένδρων αΰτοΰ. Έν συντομία δ Ρουσσώ υπέρ πάντα άλλον συν
ετέλεσεν είς τήν εΰόδωσιν τής γαλλικής, τής ευρωπαϊκής έπαναστάσεως, άλλ’

έπίσης καί είς τήν χρεοκοπίαν τοΰ έργου αΰτής. είς τήν προπαρασκευήν τοϋ

ναπολεόντειου πραξικοπήματος. Τήν ευθύνην τοϋ γεγονότος τούτου φέρει πρώ

τιστος ή θεωρία τής Κοινωνικής Συνθήκης. Τίτο όργανον καταστροφής, άλλ’
οΰχί καί δημιουργίας.

Ο άνθρωπος, ο

κοινωνικού καί πολιτι

κού δεσμού, εΐνε ό κατ’ έξοχήν άνθρωπος. Ή κοινωνία στερεί αυτόν τής έλευ

ματα,
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τέχναι, αί έπιστήμαι. τό θέατρον, ή βιομηχανία, συνετέλεσαν μέν

είς τήν αΰξησιν τών πνευματικών απολαύσεων, άλλ’ οΰχί καί είς τήν έπίδοσιν
τής ήθικής. Ή κοινωνική άνισότης εΐνε έπακολούθημα τής κοινωνικής ενό
τητάς, εναντία πρός τόν φυσικόν νόμον, όστις εΐνε δ νομος τής έλευθερίας.

Ή άνθρωπίνη κοινωνία εΐνε δημιούργημα τής έλευθέρας βουλησεως των
ανθρώπων. Καί τούτο πράττουσιν ούτοι, έπί τφ λόγιο ότι δέν δυνανται νά

διατηρηθώσιν έπί μακράν χρόνον έν τή φυσική καταστάσει, ητις εΐνε ή κατάστασις τής έλευθερίας. Άρα κοινωνία καί πολιτεία φέρουσι καταναγκαστικόν

διά τόν άνθρωπον χαρακτήρα. Άναλόγως καί πάντες οί έπακόλουθοι κοινωνι
κοί θεσμοί, ή θρησκεία, ή οικογένεια, ή ιδιοκτησία, οϋς έπίσης καταδικάζει

Ό Μοντέοκιος, ό Βολταϊρος, ό Ρονοοώ θεωρούνται ιός ή κατ’ έξοχήν δη

μιουργική τριάς τής γαλλικής έπαναστάσεως. Άναντιρρήτως συνετέλεσαν κατ’

έξοχήν είς τήν προπαρασκευήν τοϋ έργου αΰτής, είς τήν διατύπωσιν καί τόν
καθορισμόν τής νέας ιδέας, ήτις έμελλε ν’ άναμορφώση καί ν’άναγεννήση τήν

άνθρωπίνην κοινωνίαν. Άλλ’ ώς έξέθηκα ήδη, οί πρωτουργοί τής έπαναστά
σεως ταύτης, οί άπόστολοι καί προφήται, υπήρξαν λεγεών. Σπανίως τό ανθρώ

πινον πνεύμα κατελήφθη έκ τοσαΰτης δημιουργικής έντάσεως. IΙροπαρασκευάζονται έν συνειδήσει ή άσυνειδήτως νέος κόσμος, νέα ιστορική περίοδος. Τίς

θ’ άναθρέψΐ], θά παιδαγωγήσι) αΰτήν, θά καθοδηγήσω, θ’ άποκαλύψΐ] τούς

κεκρυμμένους δρίζοντας ; Ό προφήτης, ό οίωνοπόλος, μάντι; έσΟλών αγώνων.
Έξέθηκα τήν δράσιν καί τήν έργασίαν οΰκ ολίγων έκ τών έπιλέκτων τούτων,

τών ύπίραι·άρώπω>· τής άρχομένης ιστορικής περιόδου.

Υπολείπονται ακόμη

ολίγοι. Καί ούτοι εΐνε πρωτίστως, οί άποτελέσαντες τήν φάλαγγα τών άνδρών, ών ή πνευματική καί επιστημονική δράσις έξεδηλιόθη έν τώ μεγάλο». έν
τώ ρηξικελεύθφ έργο» τής Εγκυκλοπαίδειας.

Ακόμη περισσότερον ί| δημιουργική ισχύς τού γαλλικού πνεύματος έξεδη
λιόθη διά τοϋ κολοσσαίου εκείνου εγχειρήματος, ίί περ έν τή ιστορία τής άν-

θρωπίνης σκεψεως καλείται Εγκυκλοπαίδεια (dictionaire raisonr.6 des sciences,
des arts et des metiers). Τί» μέγα τοϋτο έργον φέρει άλΐ)θώς τεράστιον χα-
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Και κατά τήν ελληνορωμαϊκήν αρχαιότητα, καί κατα τους εκτοτε

R&

τής συγχρόνου γενεάς πρός τούς νέους ορίζοντας τής ιστορίας. Εΐνε τά προνο

διαρρεύσαντας αιώνας πολλαΐ πολλάκις έγένοντο άπόπειραι πρύς συγκέντρω

μιούχα όργανα τής νέας τάξεως, δι’ών ό άνθρωπος αρχεται κατανοών εαυτόν

ση' έπί τό αύτύ πότης γνιόσεως καί σοφίας, άλλ’ ούδεμια εξίκετο εις τύ ση-

πληρέστερον ιός ήίίικόν όν, κεκτημένον δίκαια,καθήκοντα, δηλαδή ελευθερίαν καί

μεϊον, εις ο εξίκετο ή γαλλική Εγκυκλοπαίδεια τοΰ δεκάτου ογδόου αΐώνος.

ισοτιμίαν μετά τών όμοιων αύτώ οντων- ό παλαιός αμαρτωλός τής ιστορίαςέξα-

Τύ πρόγραμμα αύτής περιελάμβανε πάσαν άνθρωπίνην γνώσιν, διεσκορπισμέ-

γνίζεται διά τής σκέψεως. ήτις άποκαθίστησιν αύτόν έν τώ κόσμφ τούτα»,ήτις

νην έπί τής υδρογείου σφαίρας. Τύ πνεϋμα. ή επιστημονική εργασία τών παρ

αποκαλύπτει αύτώ τήν αλήθειαν, τήν μόνην δύναμιν, δι’ ής ή άνθρωπότης

ελθόντων αιώνων, άφ’ ής ημέρας ήρξατο ό άνθρωπος ερευνών

καί σκεπτο-

μενος, έπρεπε νά έκτεθώσι καί ν’ άναλυΟώσι κατά τοιοΰτον τρόπον έν ενιαία
συγγραφή, ι'όστε νά

καταστώσιν εύχερή

καί

προσιτά εις πίταν διάνοιαν,

δυναμένην νά έχΐ] κατά τύ μάλλον ή ήττον Ιδίαν, τήν προσήκουσαν γνώμην
περί παντύς άναφερομένου εις τύν φυσικόν καί ηθικόν κόσμον.

θέλει ρι’ιξη τάς πέδας τής δουλοσύνης υπό τήν αιγίδα καί τούς οιωνούς τής

ελευθερίας.
Έκ τών δραστηριότερων οργάνων τής ανθρώπινης σκέψεως κατά τόν δέκα
τον όγδοον αιώνα ύπήρξεν ή ΈγκνκλοπαΜα.
ΕΙργάσθ ησαν πρός έκδοσιν αύτής τά ισχυρότατα τών πνευμάτων τής Γαλ

Λαύς σκεπτόμενος, ερευνών, άναδιφών τάς φανερός, ή τάς απορρήτους βί

βλους τοΰ παρελθόντος, εγγράφους ή άγραφους, κρίνων άφ’ εαυτού, μή ύπο-

λίας. Μνημονεύω τά κυριώτερα τούτων.

Μαρμοντίλλος, Βολτκΐροε, Μοντέσκιος,

Βυαφών, Κονδιλλιάκ, Μα·

τατσόμενος εις άλλοτρίάν γνώμην ή βούληση·, αύτεξούσιος ύπό πίταν έποψιν,

6λός, "Ελβέτιος, "Ολμπαχ, Μορίλλϊ, Τυργκώ, Λέκκερ. Τήν διεύθυνση'

καθίσταται λαός, λαμβάνων εαυτού συνείδησιν, μή αποδεχόμενος τύ παράπαν

τοΰ έργου εΐχον άναλάβή κατά πριώτον ό Λ’ταλαμπέρ καί ό Διδερώ.

οίονδήποτε υπερφυσικόν πρόσταγμα, όποθενδηποτε προερχόμενοι'. ΤΙ εύρω-

Ή Εισαγωγή τού έργου, άποτελοϋσα

βιβλίον ολόκληρον, είχε συγγραφή

παϊκή άνθρωπότης μετά τούς μεγάλους αύτής αγώνας κατά τήν ’Αναγέννησιν

παρά τοϋ έπιφανεοτάτου τιών συγχρόνων μαθηματικών, τοϋ Νταλαμπϊρ. '()

καί τήν Μεταρρύθμιση’ έκδηλοΰται θετικότερα καί δραστικότερα κατά τόν

αύτοποίητος ούτος άνθρωπος, αγνοιών καί αύτούς τούς γονείς, πνεϋμα ποίκι

περίοδος τοΰ Φωτισμού.

λαν καί ισχυρόν, άνέλαβε τόν αγώνα νά καθοδηγητή διά τής Εισαγωγής τής

δέκατον ογδοον αιώνα. ΤΙ νέα περίοδος καλείται

Κατά τίνα τρόπον ό ήλιος τής γνιόσεως θέλει έξαπλωθή έπί τήν επιφάνειαν τής

Εγκυκλοπαίδειας τούς άναγνώστας αύτής εις τήν κατανόηση· τών μεγάλων προ

υδρογείου σφαίρας, κατερχόμενος άπό τών κορυφών τών ύρέων, τουτέστι μή

βλημάτων τής φύσεως καί τής ιστορίας, ών τό Οαυμάσιον έργον άνελάμβανε

πεοιοριζόμενο; εις τύν φωτισμόν μόνον ελάχιστων έπιλέκτων μονάδων, άλλ’εί

νά ερμηνεύσή καί ν’ άποκαλύψή εις

δυνατόν τήν ζωηφόρον αύτού ακτίνα καί ενέργειαν έπεκτείνων έπί τών εύρυ-

αΐώνος.

τήν άνθρωπιίτητα τοϋ δεκάτου ογδόου

τάτων ομάδων τοϋ ανθρωπίνου γένους; Τοΰτο εΐνε τό πρόβλημα τής ιστορίας.

Πάσα γνώσις καί τέχνη, πάσα κληροδοσία τών παλαιοτέρων γενεών, ήρευ-

Τεραστία επιβολή. ’Από αιώνων ό άνθρωπος πάσης ηπείρου καί παντύς αύτής

νήθησαν καί έξηγήθησαν μετά περισσής έμβριθείας καί γνιόσεως έν τή εισα

διαμερίσματος ρέπει πρός τύ ειδέναι. Τίνι τρόποι θέλει κατανόησή εαυτόν καί

γωγή ταύτη. 'Ο συγγραφεύς αναλαμβάνει νά έκδιόση τήν γενεαλογίαν τών αν

συνάμα τόν φυσικόν καί ηθικόν κόσμον, έντύς τοϋ οποίου εξελίσσεται κατά

θρωπίνων γνιόσεων έν ταίς γενικαΐς αύτών γραμμαϊς’ ιός πρός τάς λεπτομέ

τόπον καί κατά χρόνον, τίνι τρόπιι» θέλει κατισχύσει πάσης δυνάμεως εναντίας,

ρειας, τοΰτο έσται τό εργον όλων τών συγγραφέων, τών μετασχόντων εις τήν

έϊανθοωπίσή τουτέστι πραγματικήν καί ζωοποιόν τήν έν αύτώ ΰπάρχουσαν λο

σύνταξιν τής’Εγκυκλοπαίδειας.'"Απασαι αί έπιστ ήμαι εΐνε κλάδοι αύθυποστα

γικήν καί ήθικήν ύπόστασιν, άνερχόμενος άπό τής ταπεινής βαθμίδας τοΰ φυ

τοί ενός καί τοϋ αύτοΰ κορμού τοΰ δένδρου τής γνιόσεως, άπορρέουσαι άπό

τού καί τοϋ θηρίου εις τήν ύπέροχον σφαίραν τοϋ σκεπτομένου, τοϋ εαυτό
συνειδότος όντος. Κατάτόν δέκατον όγδοον αιώνα ή ανθρώπινη ενέργεια, λογική

τής μνήμης, τοΰ λόγου, τής φαντασίας.

καί ήίίική, έκδηλοΰται ύπύ πάσαν

ξη’ τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος διά τών αΐιόνων. Ό άνθρωπος, ιστορικόν ον

Αλλά τά μάλλον ενδιαφέροντα μέρη

τής εισαγωγής ταύτης εΐνε εκείνα, έν οΐς πραγματεύεται τήν ιστορικήν εξέλι

έποψιν ζωηροτάτη καί άκμαιοτάτη.

κατά τόπον καί χρόνον, δέν συμβιοΐ μόνον μετά τιών συγχρόνων αύτοΰ' ώς έκ

καί

τού ερευνητικού αύτού χαρακτήρος ρέπει συγχρόνως πρός τήν συμβίωση· μετά

μεθοδικώτερον η εργασία τώιν παρ

τών προγενεστέρων καί τιών μελλουσών γενειών. Εις τήν ροπήν δέ ταύτην απο

Συγκεντροϋται
ελθόντων

πληρέστερον

αΐιόνων.

ΤΙ

δίδει τήν άρχήν καί τήν έξέλιξιν τής ιστορίας, ήτις συνδέουσα ημάς μετά τού

επιστήμη

καί)’ άπαντα αύτής τά στάδια καί

παρελθόντος διά τής άποκαλύψεως τιών αρετών αύτοΰ καί τών κακιών, τιών

σχέσεις, ήθικάς. κοινωνικός,

γνιόσεων καί τιών πλανών. μεταφέρει εις τούς απερχομένους αιώνας. Λιι’ι τής

πολιτικός, έρχεται εις συνεπαφήν

γνιόσεως τής ιστορίας διδάσκεται καί καθοδηγείται ό άνθρωπος νά τιμά τούς

μετά τών σκεπτομένων τάξεων τής

όμοιους του εκείνους, οϊτινες επραξαν τό αγαθόν έν τώ βίφ» αύτών πράγματι,

κοινωνίας. Μεγάλοι άνδρες. ρηξι-

ούχί δέ κατ’έπίφασιν καί ύπόκρισιν ό μελετών τήν

κέλευθοι, δημιουργικοί, επιλαμβά

κοινωνιών καί τιών ανθρώπων, όπως έκδηλοΰται έν τή συνθέσει τιών μεγάλων

νονται μετά ζήλου, μετ’ άφοσιώ-

κρατών καί τιών ποικίλων έν τή σταδιοδρομία αύτών ανακυκλώσεων, αντιλαμ

σεως τοϋ έργου τής καθοδηγήσεως

βάνεται τοϋ φαινομένου, καθ’ ό ο άνθρωπος, μεμονωμένοι· τό πρώτον άγων

τάς

ΙΣΜΑΉΛ

£>

ιστορικήν έξέλιξιν τών
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βίον, μετά ταϋτα, διά τής συγκεντρώσεις τών δυνάμεων του. φυσικών τε άμα
καί ηθικών, εξελίσσεται διά τής δημιουργίας και τής διαμορφώσεως τής οικο
γένειας, ήτις εΐνε ή πρώτη μικροσκοπική ανθρώπινη κοινωνία, καί διαδοχικώς τών φυλών καί τών εθνών. Τά αίτια καί τά αποτελέσματα τοΰ φαινομένου
τούτου έρευνα καί αναλύει ή πολιτική επιστήμη, ΰπερτέρα τής ήθικής, εΰρύτερον έχουσα τόν ορίζοντα, άλλ’ άμα καί δυσχερέστερα, άτε εχουσα ανάγκην
πολλών καί ποικίλων γνώσεων τών λαών καί τών ανθρώπων. II Εισαγωγή εις
τήν Εγκυκλοπαίδειαν προύκάλεσε, καθ' όν χρόνον έδημοσιεύθη, έν ετει 1751,
έν πλήρει έπιστημονικφ μεσονρανήματι τοΰ δεκάτου ογδόου αΐώνος άμέριστον
τήν έκτίμησιν τοϋ πεπολιτισμένου δημοσίου, ού μόνον τοΰ γαλλικού, άλλά καί
τοΰ ευρωπαϊκού. "ΙΙδη ή γαλλική γλώσσα καί φιλολογία διετέλει τό κατ'
έξοχήν όργανον τής ανθρώπινης' σκέψεως. ή δ' ’Εγκυκλοπαίδεια, άρξαμένη
άπό τοΰ 17.51 καί άποπερατωίΐεΐσα έν έτει 1773 παρεμπεσούσης έπανειλημμένως διακοπής αυτής, κατέστη τό έγκόλπιον έπί μακράν χρόνον παντός σκεπτομένου ανθρώπου. Διαδοθεϊσα καθ’άπασαν τήν Ευρώπην, συνετέλεσεν υπέρ πά
σαν άλλην ηθικήν δύναμιν τοΰ αΐώνος έκείνου εις τήν έξάπλωσιν καί τήν έπικράτησιν τής γαλλικής σκέψεως.
’Εκ τών φιλοσόφων τής ’Εγκυκλοπαίδειας οί μΐλλον έπιδράσαντες έπί τοΰ
γαλλικού καί έν γένει τοΰ ευρωπαϊκού δημοσίου, ή-.αν οί ριζοσπαστικότεροι.
Έν ή καπαστάσει διετέλει ή γαλλική κοινωνία, μόνον τό Απόλυτον έπαναστατι
κόν κήρυγμα κατά παντός κοινωνικού καί πολιτικού καθεστώτος ήτο τό δυνάμενον νά σαγηνεύση καί νά παραπλανήση. Ό Λαδεροί έν τή πρώτη γραμμή
καί οί βιαιοπαίΐέστεροι τών προσήλυτων αύτοϋ, ό Έλβέτιος, ό ’Όλμπαχ, ό
Μαβλύς, ό Ί’αϋνάλ ήμφισβήτουν οίονδήποτε θρησκευτικόν σύστημα, αυτά τά
άνίϊριόπινα δίκαια. Ή ηδονή καί τό συμφέρον ταϋτα εΐνε τά μόνα έλατήρια
καί κίνητρα τοΰ άνϋρωπίνου όντος. Οί πολιτικοί νόμοι, τά θετικά θρησκευτικά
συστήματα δυσχεραίνουσι μάλλον ί] συντελούσιν εις τήν έπίτευξιν τής ανθρώ
πινης ευδαιμονίας. "Αρνησις αυτών καί επάνοδος εις τόν φυσικόν βίον. Ουτος
δέον νά εΐνε ό σκοπός τοϋ πραγματικού ανθρώπου Ό έπισταμένως άναλύων
τήν ιστορικήν ταύτην περίοδον παρευρισκεται προ φαινομένου παραπλήσιου
έκείνου, τό όποιον έξεδηλιόθη έν Έλλάδι κατά τάς τελευταίας ημέρας τής
φιλοσοφικής καί ήθικής αυτής σταδιοδρομίας. Οί πλεΐττοι τών τελευταίων αν
τιπροσώπων τής ελληνικής σκέψεως ήμφισβήτουν πάντα κοινωνικόν, πολιτικόν
καί θρησκευτικόν δεσμόν, αυτήν τήν ΰπαρξιν τού ΰπερτάτου όντος. Άνάλογόν
τι συμβαίνει καί έν τή γαλλική σκέψει τοΰ δεκάτου ογδόου αΐώνος διά τής Εγ
κυκλοπαίδειας. Κηρύττεται τό δόγμα καί ή ανάγκη τής μεταβολής τοΰ καθε
στώτος. Λιά τίνος νέας δημιουργίας : Ελάχιστοι τών άποστόλων τής κατα
στροφής έσκέφθησαν καί διετύπωταν θεμελιώδη τινά γνώμην περί άνασυντάξεως τή; όσημέραι άποτυντιδεμένης και διαλυόμενης μεσαιωνικής εκείνης
κοινωνίας.
Ος εΐπον ήδη. ό κατ' έξοχήν πρωταγωνιστήσας έν τή έξι-λίξει τής νέας
ιδέα; διά τής Εγκυκλοπαίδειας ήτο ό Διδεριώ. Παγκόσμιον ΰπό πάσαν εποψιν
πνεύμα, έφείλκυ τε πλέον ή άπαξ τόν θαυμασμόν καί αύτοϋ τού 'Ρουσσώ. καί αυ
τού τοϋ Βολταίρου.'(> αΐων δέν δύναται νάέπιδείξ>] δεύτερον, ελεγεν ό 'Ρουσσώ.
’() δέ συγγραφεύς τοΰ Φιλοσοφικού Λεξικού ιτχυρίζετο. οτι μόνον ο Λιδερω
εΐνε ικανός νά συγγράψη ιστορίαν τής Φιλοσοφίας. ΊΙσχοληδη μετ ακαταπονου ζήλου εις πάντα τιί είδη τού έπιστητοΰ, άλλά πάσαν τήν δραστηριότητα
αυτού έχρησιμοποίησεν έπί μακράν σειράν ετών εις τήν εκδοσιν της Εγκυκλο
παίδειας καί τήν συγγραφήν τών κυριωτάτων αυτής άρθρων Λυστυχώς ό άνηρ.
ό έπί τοσοΰτον έφελκύσας τόν δαυμασμόν τών συγχρόνων του, άπωλεσε μετά
τήν πάροδοί' τοϋ δέκατου ογδόου αΐώνος το μέγιστοι
*
τής φημης αυτού. Καί
σήμερον εΐνε γνωστός έκ τών τίτλων τών βιβλίων αυτού μάλλον ή έκ τής έπιδοιίσεως τών φ ιλοσοφ ικών ιδεών του. Άλλ'ο επιδομών ν άναδράμη εις το
παοελδόν εκείνο τού δεκάτου ογδοου αΐώνος δεν δύναται ή να σταδή πληρης

2τοά
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θαυμασμού πρό τής επιβλητικής έκείνης φυσιογνωμίας τού κατ’έξοχήν φιλο
σοφικού σκαπανέως τής Εγκυκλοπαίδειας.
Υπαίτιος τής τοιαύτης έλαττώσεως τής έπιδράσεως αύτοϋ καί τής δημοτι
κότητας εΐνε αυτός οΰτος ό Διδερώ. Έσκόρπισε τό πνεύμά του έν παντί τοΰ
έπιστητοΰ εϊδει, άπαξιιόσας νά συγκεντρώση αυτό εις συνδετικήν τινα δημιουρ
γικήν παραγωγήν. Κριτικός βαθύς και καινοτόμος. δημιουργός τής Αισθητι
κής, μεταφυσικός πλήρης πρωτοτυπίας, ηθικολόγος ρηξικέλευθος, καθοδήγησε
μέν τούς συγχρόνους του είτε έν Γαλλία, είτε έκτός αυτής, ώς έν Γερμανία,
έν ή ού σμικρόν έπέδρασεν έπί τοϋ Αέσσιγκ, άλλ’ ούδεμίαν κατέχει σήμερον
θέσιν έν τή ιστορία τής φιλοσοφίας. Καί έν τούτοις έλάχιστοι έκ τών μεγάλων
φιλοσοφικών άποστόλων τοΰ δεκάτου ογδόου αΐώνος κατυ'ιρθωσαν όσα ό Διοερώ έν τή πνευματική καί τή κοινωνική μεταμορφώσει τοΰ Γαλλικοΰ έθνους.
Οί απολειπόμενοι τών συνεργατών τής Εγκυκλοπαίδειας, οΐος ό Λαμετρί.
ό Έλβέτιος, ό Ραϋνάλ, ό Όλμπαχ, στερούνται υπό πάσαν εποψιν τών πλεονε
κτημάτων καί τού δημιουργικού πνεύματος τοΰ Νταλαμπέρ καί τοϋ Διδερώ,
άλλ’ ούχ ήττον καί τούτων ή έπίδρασις έπί τής γαλλικής κοινωνίας υπήρξε
πολλοΰ λόγου άξια. II δράσις αυτών δέν ήτο συνδετική, άλλά κριτική, άναλυτική έξ ολοκλήρου. ΙΙλθον καί παρήλθον
*
ΰ δέκατος όγδοος αιών κατέστρεφε
διά νά δημιουργήση. Καί έκ τών οργάνων τής καταστροφής τά δραστηριώτατα
πάντων υπήρξαν οί άποΓί-λέσαντες τόν φιλοσοφικόν όμιλον τής Εγκυκλο
παίδειας.
Παράλληλον διεξήγαγεν έργασίαν, ΰπερμεσοϋντος ήδη τοϋ δεκάτου ογδόου
αΐώνος, ή φιυσιοκρατίκή Σχολή τών Οικονομολόγων, ήν άπετέλεσαν πρό; τοϊς
άλλοις ο Ιίενιί, ό ΓκουρναΙ καί ό Μερσιέ Α'τελαριβιέρ. Εμφορούμενοι τών
ιδεών τοΰ αΐώνος. έκήρυξαν τήν ελευθερίαν ώς τήν κατ’ έξοχήν δύναμιν τής
οικονομικής τοΰ άνθρώπου λειτουργίας διά τού περιωνύμου δόγματος Ja.sιυζ faiie, laissez. pas.-er. Κατ' άντίθεσιν πρός τά κρατούντα έωλα καί μονο
μερή οικονομικά δόγματα τής έμποροκρατικής καί προστατευτικής Σχολής
έφρόνουν. οτι ή πρώτιστη τών οικονομικών δυνάμεων έν τφ βίοι τών Λαών
εΐνε ή φύσις, ό έπίγειος οΰτος πλανήτης άποτελών τόν πραγματικόν αυτών
πλούτον. Ή θεωρία τών φυσιοκρατικών ήτο κατά τό ήμισυ άληθής, διότι δέν
κατενόησαν τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν δύναμιν καί σημασίαν τής έργασίας, καί δή τής έλευθέρας, ώς εμελλε συγχρόνως σχεδόν νά κατάδειξη ό Σκώτος
ιδρυτής τής οικονομικής έπιστήμης, ό *
Α64μ Χμ'ιθ. Άλλ’ή έπίδρασις τών άγαθών τούτων καί φ ιλανθρώπων καινοτόμων τής κοινωνικής έξελίξεως τού δεκάτου
όγδοου αΐώνος ϋπήρξεν ΰπό πάσαν εποψιν καταπληκτική. Έν τή διακηρύξει
τών δικαίων τοϋ άνθρώπου καί τοΰ πολίτου εΰχερώς παρατηρούνται τά δι
δάγματα τής σχολής ταύτη; τών φ ιλανθριόπων, έργασθέντων κατά τάς θυελ
λώδεις παραμονάς τής έπαναστάτεως νά φωτίσωσι τόν γαλλικόν λαόν καί νά
έμπεδώσωσι παρ' αύτφ φρόνημα υγιές καί ανεπίληπτοι
.
*
Δεν ήσαν οί φυσιοκρατικοί οΰτοι έρμηνεις τών Απορρήτων τής οικονομικής έπιστήμης. οτΤινες
μόλις ΰπερμεσοϋντος τοϋ έπαναστατικού έκείνου αΐώνος καθίσταντο καταλη
πτοί καί εις τούς λαούς, καί εις τάς κυβερνήσει;, συνήθεις θορυβοποιοί, εργα
ζόμενοι χάριν έπιδείξεω; καί προσωπικής λαμπηδόνας. Ήσαν αύτό τούτο φι
λάνθρωποι καί φιλόλαοι. Καί μεταξύ αυτών ό πάντων κοάτιστος ήτο ό άνήρ
εκείνος, όστις άπό τής σχολής ταύτης έξελθών. έπεδείξατο μείζονα πλεονεκτή
ματα θεωρητικού καί πρακτικού πολιτικού αποστόλου καί ηγέτου καί όστις.
μετά τοΰ επιφανούς συγχρόνου του. τοϋ Λδάμ Σμίθ. δύναται να χαρακτηοι ιθή
έπαξίως ως ό δεύτερος τών θεμελιωτών τής οικονομικής έπιστήμης.
Περί τοΰ άνδρίις τούτου ο βασιλεύ; τή; Γαλλίας Λουδοβίκος ο δέκατο;
έκτος έσυνείθιζε νά λέγη : Μόνον ο «Τυργκω καί έγω ιίγαπώμιν τόν λαόν
*
.
Καί ως θεωρητικός οικονομολόγος και ως πρακτικός. ό.νατεθείση; αΰτώ τή;
διευθύντεως Τών οικονομικών πραγμάτοιν τής Γαλλίας, μίαν καί μόνην άντγνώριζεν εις εαυτόν ύποχρέυισιν, νάπαράσχη τήν ευημερίαν εις Τον λαόν, νά εξά
λειψη εί δυνατόν την πετίαν. Τούτο υπήρξε τό πρόγραμμά του. Βιογράφο;

αύτοΰ λέγ'ει, ότι εΐνε ή κατ’ έξοχήν τιμήσας τήν φιλ,οσοιρίαν τοΰ δεκάτου
ογδόου αίώνος. Προορισμένος υπό τής οικογένειας του εις τό εκκλησιαστικόν
στάδιον, ήρνήθη ν' άκολουθήση αυτό. άλλ' ή μελέτη τών θεολογικών επι
στημών άπησχόλησε τά πρώτα έτη τοΰ ύπεριιχου άνδριις. ’Άγων τό εικοστόν
τρίτον έτος τής ηλικίας απήγγειλε λατινιστί πρό εκλεκτού ακροατηρίου τής
Σορβόννης δύο ομιλίας, ας βραδύτεροι’ μετέφρασεν είς τήν γαλλικήν γλώσσαν,
αΐτινες ένεποίησαν βαθυτάτην έντύπωσιν. 'Ανέπτυξε τό θέμα τών αγαθών,
άτινα παρέσχεν ο Χριστιανισμός είς τό άνθριόπινον γένος έν τ<;> πρώτοι λόγω,
ένδέ τώ δευτέριμτήν ιστορικήν αΰτοΰ πρόοδον διά τών αίιόνων. Δέν εΐνε δυνα
τόν κατιΐ τήν στιγμήν ταύτην ν'άναλυθή ή περί τής προόδου θεωρία, ήν
άνέπτυξε μετ’ εκτάκτου έμβριθείας <"> Γάλλος φιλόσοφος, εις τών έπιφανεστάτων θεωρητικών τής Προόδου. Σοβαρόν καί ενδιαφέρον υπό πισαν έποψιν
θέμα, ο περ ήγνόει ή ελληνική έπιστήμη καί ίί περ πρώτος πάντων έθιγεν έν
τώ νεωτέρω, τώ χριστιανικοί κόσμοι, ο ιερός επίσκοπος τής Πππώνος έν τοΐς
πολιτικοϊς αΰτοΰ φιλοσοφ ήμασιν, άπησχόλησε τόν Τυργκιό, όπως έμελλε ν’
άπασχολήσΐ] τάς τελευταίας ήμέρας τοΰ Κονδορσέ, βραχύ πριν ή άνέλθΐ] είς
τό ικρίωμα. Έν βραχυολογία ούτοι ήσαν οί ιϊνδρες δια τών διδαγμιΐτων των
οποίων καί τής έπιστημονικής ένεργείας κατεστρέφετο τό παλαιόν καθεστώς
έν Γαλλία καί έν Εΰριόπ||. Έξ οιασδήποτε καί άν προήρχοντο η ιλοσοφικής
ιΐρχής έβαινον πρός τόν αΰτίιν σκοπόν, πρός τό αυτό τέλος. Συντηρητικοί,
η ιλελεύθεροι, ριζοσπαστικοί, πρόγραμμα εαυτών ωμολόγουν τήν έπανάστασιν
κατιΐ παντός θρησκευτικού, κοινωνικού καί πολιτικού καθεστώτος. Οί πλεΐστοι
τούτων, οί ζωηριιτεροι. οί βιαιότεροι, οί ριζοσπαστικιότεροι, δέν ήσαν απλώς
μεταφυσικοί κήρυκες νέας ιδέας’έφρόνουν, ότι ή ιδέα αϋτη έπρεπε να κατέλθΐ]
έκ τών αιθέριων σφμιρών τής μεταφυσικής είς τήν σφαίραν τής πραγματι
κότητας, τής ιστορίας.
’Γοιοϋτο υπήρξε τό κήρυγμα, τό πρόγραμμα, τό έργον τών μνημονευθέντων
φιλοσόφων. ΙΙρίν ή πάντες ούτοι μεταστώσι τοΰ βίου, υπό τιΐ όμματα και
τόν ενθουσιασμόν τών τελευταίων, τών έπιζησάντων, ή καταπληκτική, η
τρομερά θύελλα τοΰ 1ΐ,8θ συνετάραττε τήν παλαιόν. τήν τιμαριωτικήν Γαζ.λίαν. Τό οικοδόμημα κατέπιπτεν είς ερείπια, Έμελλεν. ΰπό τάς άστραπιΐς καί
τιΐς βροντάς, τάς καταστροφας τής έπαναστάσεως νιΐ έξέλθΐ| είς τήν ιστορικήν
πραγματικότητα η Χέα Γαλλία, κατά τό πρόγραμμα τών φ ιλοσόφων τοΰ
δεκάτου όγδοου αίώνος.
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Ά^άπη μου κοιμήσου
Χτον ΰττνο το βαθύ...
’\4ς yelp’ ή κεφαΧή Χου
Κι’ «ς άττοκοιμηθη.
Τη νύχτ’ αύτη τη μαύρη
Μ’ ορθάνοιχτα φτερά...
(θά ρθ' ή φυχή μου ναύρη
Κοντά σου τη χαρά.

θΐ νάρθ>ι να, σου κλειση
Τά μάτια με φιλ'ι
Κι' ώς πού νά σε κοίμησή
ΓΧυκα θά σου μιλρ.

vttvo σου θά φερ’1
Άττ’ τάνθη μυρωδιά
Αροσοΰλ.' ππό τ’ ayept
Και φλόγάττ' την καρδιά.

Stop

▼▼ττττττ»τττττττ»ττ»ττττττττττττττττ|τττττττττ ττττττττττττ»ττττττ»ττττττ

Πλήν ήλθεν ή ώρα, καθ’ ην ή άγία ψυχή της όθραυσεν έτερον κλωσάν, τόν
κλωσάν τοϋ πολυωδύνου σαρκίου καί τήν στιγμήν ποϋ ήτένιζε τό μυστηριώδες
τών δύο κόσμων μεταιχμίου καί αποχαιρέτα διά παντός τήν λατρευμένην της

,'ϊ σεμνό λουλούδι στόν κήπον τού ΙΙαρνασσοϋ
άνωΰοντας στά μοσχόκλαδα τής μητρικής ~ου αγά
πης. συντροφευμένο μερόνυχτα άπό τον παραπονεμέ
νου κελαϊδισμόν τής Μαρτζωτικής άηδόνος καί την
παραδείσιου όψιν τών φαντασμαγορικών κύκνων τής
ιιεγάλης τών εύρωπαίων ποιήσεωε. καυρεφτιζόμενο'.
απαλά στά κρουσταλλένια τής Ίπποκρήνης δροσόνερα καί ίσως φυλλορρόησαν άκαίρωε διότι Ιάνταλοε
τής Τέχνης αυτό μέ δλην τήν κατακαίουσαν δίψαν
τού ιδεώδους δέν είμποροϋσε ν’ άγνολουσυή στή μα
γική της αγκάλη, ιδού έν όλίγοίε ή πολύκζαυστοε
Aciuaon.

Στή ζ.ιγερή καί κυπαρισσένια κορμοστασιά της, στά
μεγάλα καί άλαφένια της μάτια, στήν βαθύζοφον νύ
χτα τών μελανοπτέρων ονείρων τωζ, στον όλοπύρινο
στεναγμό ποϋ έςετίνασσε τόν κρατήρα τοΰ ψυχικού
ηφαιστείου της καί 'στά αίματοστά/.αχτο δάκρυ ποϋ ραίνοντας μου τά χέρια άπό
τήν έπιθανάτιον κλίνην της—ψάλε με, μόλεγεν, αΰριονψάλε με. σαν θά με δής
νεκρωμένη—καί εγώ δέν παρέλειψα τήν θλιοεράν ταύτην καί σπαρακτικήν της
παραγγελίαν, σέ όλ' αύτά ένομιψον οτι εόλεπα τήν Έστιάδα εκείνην, ποϋ κρα
τώντας τού αισθηματισμού τόν δαυλόν είς μάτην προσεπάθει νά εύρη έδώ μέν,
τόν βωμόν τής απροσίτου της Τέχνης έκεϊ δέ, προσκυνητές είς τήν μαρτυρικήν
της μυσταγωγίαν.
Υπάρχει εν είδος πτηνών ήδυλάλων, συμπαθών, οίκοσίτων, τά όποια καί είς
τό διάπλατον άνοιγμα τοΰ κλωδοΰ των δέν εννοούν νά.πομακρυνθώσι τής προσ
φιλούς των εστίας : Καί άν προς στιγμήν προοπτερυγίσουν έπί τής στέγης καί
έπϊ τής κατέναντι έπικάνήσουν πλατάνου, επανέρχονται πάλιν, εύσυνείδητοι
σκλάοοι. διαραμφίέοντα στοργικά τό κιγκλιδωτόν τής φωλιάς αυτών τείχος.
'Υπολαι'ς τής ποιήσεως καί ή Ελένη Λάμαρη άντί νά πετάέη είς τόν εύρύν
τής Τέχνης καί άτέρμονα ούρανόζ χαράσσουσα μίαν άγνωστον άλλ’ ίδιαν της
τροχιάν μέ τήν τολμηρόν πτέρυγα τής ιδιότυπου έμπνεύσεώς της έπροτιμοϋσε
νά έγκλείεται, νά στεγάζεται διαρκώς μέ τούς περιπαθείς καί αίσύηματολόγονς
τερετισμούς της είς τόν αρμονικόν, τόν καζλίτευκτον καί ώραϊον κζ.ωοόν τής
Λίαρτζωκείου ποιήσεως.
Διά τούτο καί είς τήν τελευταίαν έκατοντασέζ.ιδον Συλλογήν της μέ δλον τό
χρώιια. μέ δλον τόν τόνον, μέ δλην τήν ρέουσαν στιχουργίαν, είς τό βάθος
αυτής, είς αυτήν τήν σφαίραν τής καλλιτεχνικής της. διανοήσεως διαδέει λεζ.ηθότως ή μεγάλη ψυχή τοϋ αγαθού καί άζ.τρουϊστικοΰ διδασκάζ,ου της καί μόνον
είς δύο ή τρία ποιήματά της μπορεί νά πζή ότι έδεσε τήν σφραγίδα τοϋ φερέλπιδος περσοναλισμού τη_.

(Άπέ&ανεν εν ΆΟήναι; τήν 8ην ΛΙαΐον 111 12)

ρύσιν έέεχείλισαν άπό τής ψυχής της τά μάτια δύο μεγάλα διαμάντια άποτετυπωιι- να είς τό κρυστάλλινου πρίσμα τής εθνικής καί έπομενωςτής αψιμμυυιωτου,
καί φυσικής ιιετρικήε μας καί τά διαμάντια αύτά κρυμμένα στοά «Καλλιτέ*νου» τάα
2
δύνανται νά
λ; τά us/a, *ά 'pypist, τα ο/.ετταοθενα τής καρδιάς της τραγούδια.

Άλλ’ άρκοΰν ταϋτα μόνον, νά έ/.εγέ τις διά τήν απαιτητικήν, τήν άχόρταστον ΔόΕαν ;
’Εάν ήναι αλήθεια αναμφίλεκτος ότι «ούκ έν τώ πολλώ τδ εν, άλλ’ έν τώ εν
τδ πολύ», έάν τόν Ζιλμπέρ έδόέασε το κύκνειον ασμά του γραμμένου στοϋ
Νοσοκομείου τον τοίχον, τόν Μιλμποά «ή πτώβις των φύλ)ων», τόν Λαηράδ
τδ Θούριον πρός τούς έθελοντάς τής Έλ/.άδος, τόν Ρουζέ-δέ-ΛΙζλ ή Τυρταηκή
Μασσαλιώτίς του, διατΙ και μία δάφνη παρθενική νά μή σκίάέη τόν τάφον εκεί
νης, τήν όποιαν είε τήν πεςήν αύτήν και άγνώμονα εποχήν κατεόάςαμεν πρό
τριμηνίας στδ χώμα τρεις σχεδόν μόναι φαντασματώδεις μορφαί — ή άλλόφρυιν
μητέρα της, δ αδελφός μου Μαρτςώκηε καί έγώ ό καταρώμενος τήν τύχην τών
εϋγενών ύπάρέε-υΐν, ώς ή Λάμαρη, επιτάφιος υάλτης της;
(Αύγουστος 1912)
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Κρινοφτλαο
"&να κρινόφυλλο νεκρό τ'αγέρι άργιί to σέρνει
Ποιος ξέρει τί μεφ τή ζωή ακόμη τό κρατεί !
'Άταφο παραδέρνει
Μα κάτι αναζητεί.
-ϊίΤήν ευωδιά τον στην πνοή τοΰ ζέφυρου γυρεύει,
Στο σιωπηλό τό βράδυασμα στη μυρωμένη αυγή,
Τον κρίνο του άγναντεύει
Κατάχλωμο στη γή.

Κ' ένώ μονάχη συντροφιά τοΰ μένει ή μαύρη θλίφη
Τοΰ νεκρού κρίνου ή μυρωδιά σιί νάναι προσευχή
Πηγαίνει αργά στα ύφη
Μιας κόρης τήφηχή.

ΠΓ ΡΙΚΓΜΙΑ
*31ρχί$ΕΙζ μαύρη τρικυμία καί τ’ άγριο βογγητό σου
Άνζίγεται βαρύθυμο, τή φύσι όλη τρομάζει,
Κι' ό κεραυνός ποΰ κρύβεται μέσ στον άνασασμό σου
Σπαραχτικά ξεσπάζει.

Κάθε βοή σου κλεΐ για μέ γλυκύτατη αρμονία
Στον ήχο της αθέλητα μαζΰ πέτα, ή καρδιά μου
Κ' »; όφι σου στα στήθη μου γεννά τήν ησυχία
Κυλούν τά δάκρυά μου.
"Εζησα πάντοτε μ' εσέ, κόρη σκοτεινιασμένη
Σ' αυτό τό χώμα ποΰ πατώ τά δάκρυά μου ενώνω
Μέ τή μαυρίλα ποΰ θωρώ τριγύρω μου απλωμένη
Καί τόν κρυφό μου πόνο.
ϊ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΑΡΗ

Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ
ΩΣ λησμονοΰνται όλαι αί δυσκολίαι τής ζωής καί

πόσον ιόραία είναι αύτη», έλεγε χθες καλός φί
λος έν ώ έκάθητο εις τόν εξώστην τής παρα
θαλασσίου οικίας μας καί έθαύμαζε τήν μαγευ
τικήν καλλονήν τοΰ Βοσπόρου. Πράγματι, είπον κατ' έμαυτόν, πόσον ή φύσις επενεργεί έπί
τοΰ άνθρώπου εΰεργετικώς, όταν παρουσιάζηται μέ τοπεία οποία τοΰ Βοσπόρου τά μαγευ τικά παραλία.
Και είναι φυσικώτατον. Ο άνθρωπος καί
όταν κέκτηται άνωτέραν παιδείαν καί μόρφωσιν,
καί όταν εΰρίσκηται εϊφ τας κατωτάτας βαθμίεις
τήν πρώτην περίπτωσιν περισσότερον, είφ τήν
του
δευτέραν ολίγον, διατελεί ΰπό τήν άμεσον επήρειαν τοΰ περιβάλλοντος,
καί δή τής φύσεως. "Ηκουσα πολλιικις ανθρώπους άπαιδεύτους καί μή
άνεπτυγμένους νά ΰμνώσι τήν ωραιότητα του Βοσπορου, και είδον άλ
λους επί ώρας νά ρεμβάζωσιν, έν ώ δέν έγνώριζον καν τί είναι ρεμ

βασμός.
"Οταν έχη τις πρό οφθαλμών τόσον πλούσια εις βλάστησιν,αρμονικά εις
χρώματα, ώραία έν τώ συνόλω μέρη, λησμονείται ακουσίως. Τόν κατεχει
θαυμασμός άπειρος, καί μία γλυκεία αΐσθησις, αίσθημα νοσταλγίας, ύμνος
πρός τόν ζωγράφον δημιουργόν, καταλαμβάνουσι τήν φυχήν του. Ιδού αί
έντυπώσεις, τάς όποιας έχει τις έκ τοΰ άμυθήτου κάλλους τοΰ Βοσπορου.
'Αλλά τήν φυσικήν αυτού ώραιότητα στολίζουσι καί ποικίλλουσιν, ώς
οί αστέρες τόν ουρανόν, τά κατά μήκος τών όχθοιν του έκτισμενα πολυ
τελή μέγαρα τών τούρκων μεγιστάνων, αί πολυπληθείς οίκίαι, τά ανά
κτορα τών κατά καιρούς Σουλτάνων, καί τιί θέρετρα τών πρεσβειών.
Τήδε κάκείσε, υπέρ τάς στέγας τών οικιών ή διά μέσου τών πυκνοφύλλων δένδρων, προβάλλει ύφηλός ο μιναρές, ο άμβων τών Τουρκικών τζα
μιών, όπόθεν ό χότζας, ό μωαμεθανός ίερεύς, προσκαλεί τους πιστούς
ή έκτελεί τάς ήμερησίας δεήσεις. Λίαν κομφοί έν τή λευκοτητι, μεγα
λοπρεπείς ώς έκ τοΰ ύφους, προσδίδουσι διά τοΰ λεπτοί) σχήματος πολλήν χάριν εις τάς καταφύτους συνοικίας.
Αί κλιτύεςτιΰνλόφων, αίτινες διήκουσι μέχρι τών οχθών, είναι καταπράσινιιι. Πλεονάζουσιν αί σύκα', αί κυπαρίσσια καί αί πυκνόφυλλοι βαλανιδέαι. Τό αιραίον όμως τών κλιτύων τούτων άποτελοΰσιν οί κρεμα
στοί κήποι (τα σέτια), οί όποιοι κέίνται όπισθεν τών μεγάρων. 'Επειδή
ι/ άνάβασις είς τούς έπί τών λόφων κήπους ήθελεν είναι λίαν έπίπονος,
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κατεσκεύασαν ενδιαμέσους σταθμούς ή ομαλούς διαδρόμους, έλικοειδώς
διασχίζοντας τάς πλευράς των ωραίων υψωμάτων.

Ή από των κρεμαστών τούτων κήπων, ο'ίτινες είναι θαύμα τέχνης
και κηπουρικής, θέα είναι μοναδική.
Περιπλέων τις τάς άκτάς τού Βοσπόρου επί πλοίου βλέπει παρά τό
θαυμάσιου μέγαρον ΤΙασσά τίνος ετοιμόρροπου οικίαν,, μέλαιναν εκ τής
πολυκαιρίας. ’Ή τούς τοίχους ανακτόρου ύπο πυρκαίάς καταστραφέντος,
χαίνοντας καί απειλητικούς, κεκαλυμμένους κατά τό ήμισυ ΰπό φυτών
καί άνθέων.’Ή ωραιότατου καί κομψόν οίκημα, άνήκου εις εξόριστου άρ
χοντα, τό οποίον ένεκα τής απουσίας τών κυρίων μένει κατάκλειστον,
προξενούν οίκτον καί δίδον την έντύπωσιν τής μονώσεως καί ερημιάς. Καί
ίίμως όλα ταύτα,τά παλαιό ερείπια ή τά έρημα παλάτια, μεγάλως συυτρέχουσιν εις του στολισμού τών καταπρασίνωυ ακτών τού Βοσπορου.

Ή κίνησις, ήτις άλλοτε προσέδιδε τοσαύτηυ ζωηρότητα βϊς- του
Βόσπορου, έυεκρώθη ή μάλλον ήλαττώθη έπαισθητώς. Πλείστοι "Ελλη
νες, εκ τών κορυφαίων, άνεχάιρησαν, άλλοι άπεβίωσαυ, εν ω δε πρότερου
ή κοινωνία τών προαστείων άπετελείτο κατά τό θέρος σχεδόν εξ Ελλή
νων, τώρα όλίγιστοι άπέμειναν. Οί περισσότεροι εκ τών πλουσίων καί
σημαινόντων Τούρκων έξωρίσθησαν ώς απολυταρχικοί, άλλοι διέρχονται
τό θέρος εν Ευρώπη, άφίνοντες προσκαίρως τον Βόσπορον, όστις είναι
ιδικός των, χάριν άλλων αγνώστων θελγήτρων. Ούτω δε τά δύο ταύτα
στοιχεία, άτινα έπλεόυαζον ευ αύτώ, βαθμηδόν έκλείπουσιν, ή δε θε
ρινή κίνησις περιωρίσθη μεταξύ τών πρεσβειών, ελάχιστων ’Οθωμανών
μεγιστάνων καί δεκάδος πλουσίων Τραπεζιτών.

Αί θαλαμηγοί τών πρεσβευτών τών μεγάλων δυνάμεων, αί ατμάκατοι
αυτών καί τινων άλλων πλουσίων, αί πολυτελείς αμαξαι καί τά ελαφρά
άκάτια τών πρεσβειών προσδίδουσιν ακόμη τιυά ζωήν, αυτί τής προ
ετών κινήσεως καί ζωηροί ητος. Κυρίως δετό Βουγίούκ-δερέ, τά Θερα
πεία και τό Νεοχώριον, τά τρία χωρία τά περικλείοντα τά θερετρα τών
πρεσβειώτν, συγκεντρώνουσι τήν κίυησιν ταύτην. Εδώ βλέπει τις νά
διασχίζωσι την βαθυκύανου θάλασσαν, ήτις άλλοτε ηρεμεί τελείως καί
άλλοτε αναπηδά ύπό τούς ετήσιας (μελτέμια), οί οποίοι έρχονται από
τού βορρά, λέμβοι δίκωποι, φέρουσαι χανούμισσας τών χαρεμίωυ πλου
σίων Οθωμανών, καΐκια τρίκωπα τών πρεσβειών, αύτοκίνητοιλεμβοι,
ατμάκατοι διαφόρων σημαιών. Οί συνήθεις περίπατοι γίνονται μεταξύ
Νεοχωρίου και ΒουγΙούκ — δερέ, 6Ϊφ την άκραυ τού όποιου βλέπει τις
πολυπληθείς χανούμισσας χαμαί καθημένας, και παρ ’ αύτάς τάς όδαλισκας των. Κατά δε τήν Παρασκευήν πάντες διευθύνονται εις τά «γλυκά
νερά τής Ασίας,» «φ τ«ς έκβολάς δηλονότι ποταμού εις τήν θάλασσαν

τερματίζοντος τον ρούν του. Εκεί είναι τό αγαπητόν έντευκτήριον τών
όθωμανίδων, αίτινες φέρουσι μεθ’ εαυτών τροφάς καί διέρχονται, διαρκώς

τρωγαλίζουσαι τήν εσπέραν.
Ή πυκυότης τής συγκοινωνίας κατέστη αξιοθαύμαστος. ’Ατμόπλοια
ομοιόμορφα έξυπηρετούσι τήν συγκοινωνίαν, εξ έκάστης δε αποβάθρας
άνά πάν ήμίωρον σχεδόν διέρχεται καί εν σκάφος. Είναι ώραίον τό επί
τών κομψών αυτών πλοίων διά μέσου τού Βοσπόρου ταξείδιον, κατά τό
οποίον γνωρίζει τις πάντα τά προάστεια κατά σειράν διά τής προσεγγίσεως τού πλοίου εις τάς διαφόρους αποβάθρας.
Έκτος όμως τών μικρών τούτων σκαφών τό στενόν τού Βοσπόρου
διαπλέουσι καθ’ ημέραν πολλά πλοία, ιστιοφόρα καί άτμοκίυητα,φορτηγά
καί ταχυδρομικά, παντός μεγέθους καί έθνικότητος. Ή Ελληνική όμως
σημαία φέρεται περισσότερου πόσης άλλης, ύπελόγισα δέ ότι επί εκατόν
πλοίων υπέρ τά ή μίση είναι ασφαλώς Ελληνικά.
Μετά τήν περιγραφήν ταύτην, τήν όλως πτωχήν καί πρόχειρον, τής
θελκτικής εν τώ περικαλλεΐ Βοσπόρω ζωής, θά δικαιωθώ) διατί ευ αρχή
είπον ότι αί δυσκολίαι ολαι τού βίου λησμονούνται, αί λύπαι μετριά
ζονται, επί τή θέα τής μοναδικής ταύτης φύσεως τής άπαραμίλλου.
(Κωνσταντινοΰπολις)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΓΓ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
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αγώνα τού βίου, αναμφισβήτητου είναι, ότι ή μόρφωσις τής νεάνιδος σκοπόν
πρέπει νά έχη τήν διάπλασιν αυτής, είς καλήν μέλλουσαν σύζυγον καί μητέρα,
δυναμένην μετ’ επιστήμης ν’ άφοσιωθή είς τά τού οίκου αυτής καί ίδίφ είς τήν
ανατροφήν τών τέκνων αυτής, διότι ή μήτηρ ώς ψυχή τού οϊκου είναι εκείνη,
ήτις θά ένσταλλάξη είς τήν καρδίαν τού παιδιού τάς πρώτας ήθικάς άρχάς, αύτη
θά δώση τήν πρώτην κατεύθυνσιν είς τόν χαρακτήρα τού παιδιού, τόν όποιον
κατόπιν τό σχολεΐον θ’άναπτύξη καί εύρύνη, αΰτη τέλος προώρισται νά έμφυσήση
εις τήν ψυχήν τού τέκνου της δλας έκείνας τάς άρετάς, ας ώς πολυτιμότερου έφόδιον συναποκομίζει έκ τής οικογένειας είς τόν μετέπειτα κοινωνικόν βίον.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΚΥΡ1ΚΩΝ ΪΧΟΙίΟΝ ΕΝ ΕΑΛΑΑΙ
3 Εν ’ Αθήταις τη 5ϋ Αύγουστου 1912
3 Αξιότιμοι Κύριοι,

Συμφώνως πρός την νπόσχεσίν μου σάς στέλλω σήμερον εν σύντομον αρθρον βιά
τήν ώραίαν σας ■< Ποικίλην Στοάν», πραγματευόμενον περί τον σκοπού τών οίκοκνρικών Σχολών εν ' Ελλάβι. Μολονότι πολλά έγράφησαν επί τον αντικειμένου τούτον,
έχω εξέλεξα τό Θέμα αντό, ώς είβικόν πρός τόν κλάβον καί τάς σπονβάς μου, καί ελπίζω,
ή μικρά αντη μελέτη νά έγείρη κάποιο ένβιαφέρον μεταξύ τών πολυπληθών άναγνοιατών και ιβια αν ινωστριών τής αγαπητής Ποικίλης Στοάς», ής ή σννεχισις προωρισται νά τίμηση ήν Φιλολογίαν καί τήν Καλλιτεχνίαν τής πατρίβος ημών.
Μετά πολλής νπολήιμεως
ΕΙΡΗΝΗ

Π.

ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ΚΕΙΝΟ, το όποιον πρέπει νά θέσωμεν ώς σκοπόν καί τέρμα
πόσης διδασκαλίας είτε άρρένων είτε θηλέων, δέν είναι ή άπόκτησις ώρισμένου τινός ποσού γνώσεων καί έπιδεξιότητος, άλλ’ ή
διάπλασις καί διαμόρφωσις χαρακτήρος’ τοϋτο είναι τό πρό
βλημα, εις οΰ τήν λύσιν αποβλέπει πάσα ανεξαιρέτως μόρφωσις,
οΰτος είναι ό προορισμός παντός ότι δήποτε διδάσκοντος έν τφ
πεπολιτισμένφ κόσμφ, είναι τέλος τό καθήκον, οπερ έχει νά
έπιτελέση ή έποχή μας.
Έάν τόν προορισμόν τούτον έξεπλήρωσαν μέχρι τοΰδε τά
παντός είδους διδακτικά ιδρύματα έν Έλλάδι, δεν είναι βεβαίως
ζήτημα, δπερ δύναται νά έξετασθή ενταύθα’ έν μόνον δύναται
μετά πεποιθήσεως νά ίσχυρισθή τις, ότι ή έν γένει σχολική μόρφωσις έν τε τή
αλλοδαπή καί ιδία έν Έλλάδι δέν άνταπεκρίνετο μέχρι τοΰδε πρός τάς σημε
ρινός αξιώσεις τού πολιτισμού πολλά τά μεσαιωνικά είσέτι εχουσα. περιοριζομένη εις απλήν άπομνημόνευσιν κανόνων, πόρρω δέ απέχουσα τού νά διάπλαση
χαρακτήρας άναλόγως τού προορισμού, τού φύλου τών διδασκόμενων.
”Αν ή διδασκαλία τών άρρένων προορισμόν έχη νά προσδώση εις αυτούς όλα
τά εφόδια, όπως γίνωσι χρηστοί πολΐται, καί προπαρασκευάση αυτούς διά τόν

Μέ τούτο δέν θέλω νά εϊπω δτι πάσα γυνή πρέπει ν’ άποβλέπη είς τόν γάμον
ώς είς τέρμα καί σκοπόν τού βίου της· ό γάμος δμως καί ή μητρότης είναι καί
θά μείνη ό φυσικός προορισμός τής γυναικός, έν Έλλάδι δέ, ώς γνωστόν, κατ’
άναλογίαν ύπερβαίνουσαν ίσως τά 9Ι1Ο τούτο καί γίνεται έν τοΐς πράγμασιν,
’Ενδέχεται άφ’ ετέρου άριθμός τις γυναικών ούχί μικρός νά μείνη άγαμος καί
άτεκνος· είς τάς γυναίκας ταύτας πρέπει νά δοθή τοιαύτη μόρφωσις καί ίκανότης,
ώστε καί μόναι νά δύνανται ν’ άντεπεξέλθωσιν είς τόν άγώνα τού βίου. Τό πόρι
σμα τούτων συνοψίζεται είς τό εξής : δτι ή γυνή πρέπει νά μορφωθή ώς μέλλουσα
σύζυγος καί μήτηρ άφ’ ενός καί ώς άτομον άφ’ ετέρου, δυνάμενον αύτοτελώς νά
ζήση. Τούς δύο τούτους σκοπούς έπιδιώκουσι πάσαι αί Οίκοκυρικαί Σχολαί έν
Γερμανίφ, Άγγλίφ, Γαλλίφ καί άλλαχοϋ τής Ευρώπης, ένθα ύπάρχουσι τοιαύτα
ιδρύματα.
Έν Έλλάδι φρονώ δτι ή έπιδίωξις τού πρώτου σκοπού, ήτοι ή διαμόρφωσις
συζύγων καί μητέρων πρέπει πρό παντός ν’ άπασχολήση τάς Οίκοκυρικάς Σχολάς.
Είς τήν αιτιολογίαν δέ τής γνώμης μου ταύτης προβαίνω άμέσως κατωτέρω.
Πολύ άπέχω τού νά νομίζω δτι ή γυνή πρέπει πάντοτε νά θεωρήται ώς δν τι
κατώτερον τού άνδρός μή άπολαϋον ίσων πρός αυτόν δικαιωμάτων καί προωρισμένη νά ήναι ή δούλη τού άνδρός, τών τέκνων καί τού οϊκου αυτής. Τήν χειραφέτησιν ταύτην τής γυναικός έπιδιώκει ή άπό δεκαετηρίδων τινών παρατηρουμένη έν Ευρώπη κίνησις, ή φεμινιστική καλούμενη.
Όμολογητέον δμως, δτι ή προσπάθεια αΰτη υπερακοντίζει έν Ευρώπη τόν
σκοπόν της, κακώς άντιλαμβανομένη τά δικαιώματα τής γυναικός, πειρωμένη νά
έξομοιώση τελείως τήν γυναίκα πρός τόν άνδρα πολιτικώς, κοινωνικώς καί έπαγγελματικώς· άποτέλεσμα τούτου είναι, δτι άνήρ καί γυνή ϊστανται άντιμέτωποι
και άντίπαλοι άλλήλων είς δλους έν γένει τούς κλάδους, δτι ό βίος καθίσταται
δυσχερέστερος, τού άνδρός έ
χοντας πλέον τήν γυναίκα οΰχί
βοηθόν καί σύμμαχον, άλλά
πολέμιον δτι έκ τού άνταγωνισμοΰ τούτου επέρχεται ή έλάττωσις τής άξίας τής εργασίας,
λόγω τής μεγαλειτέρας προσ
φοράς αύτης, ή ώς έκ τών άνεπαρκών μέσων κακή δίαιτα, έκ
ταύτης δέ ή νευρικότης, ό αλ
κοολισμός καί τέλος ή φθίσις.

Άφ’ ετέρου δέ ή ώς έκ τής
εκτός τού οϊκου ένασχολήσεως

ΚΟΡΑΚΟΜΑΝΑ

ρικαί Σχολαί.
Έκ τούτου δέν πρέπει νά νομισθη, οτι αύται σκοπόν έχουσι τήν ταπείνωσιν
τής γυναικός ή τήν έξακολούθησιν τής μέχρι τινός κατωτέρας θέσεως αυτής
απέναντι τοΰ άνδρός, τουναντίον σκοπόν έχουσι νά τιμήσωσι καί έξυψώσωσιν
αυτήν προσδίδουσαι δμως τήν έμπρέπουσαν αυτή έν τή κοινώνίρ θέσιν, νά ύποδείξωσιν είς αυτήν τόν αληθή αυτής έν τφ οϊκφ προορισμόν, νά τή έμπνεύσωσι
τήν αγάπην είς τά τοΰ οίκου καί τής ανατροφής τών τέκνων της, δπως μή θεωρή
ταϋτα ώς βάναυσόν τινα αγγαρείαν, άλλ’ ώς έργον εύγενές καί υψηλόν· σκοπεί
κυρίως νά διαπλάση τά ψυχικά αισθήματα τής γυναικός ούτως, ώστε πάσα γυνή,
καί άνωτέρας μορφώσεως, έξοικειωθή καί συνηθίση νά μή θεωρή τήν ένασχόλησιν περί τά τοΰ οίκου καί τήν ανατροφήν
τών τέκνων αυτής ώς τι χυδαϊον καί ανάξιον
έαυτής, οΰτε τήν ίδίαις χερσίν ένέργειαν καί
έκτέλεσιν καί τών βαναύσων ακόμη λεγομένων
έργασιών τοΰ οίκου, ώς τι τό καταβιβάζον
αυτήν είς ταπεινόν έπίπεδον. Τά αισθήματα
ταϋτα πρέπει διά καταλλήλου διδασκαλίας νά
έμπνευσθώσι διά νά έκπληρωθή ό σκοπός τών
οίκοκυρικών σχολών.
Οΰτος είναι δ πρώτιστος καί κύριος σκοπός
τών Οίκοκυρικών Σχολών έν Ευρώπη. Δέν
ήδύναντο δμως αΰται καί ν’ άποτρέψωσιν
αναφανδόν τάς γυναίκας άπό τοΰ νά έργάζωνται είς τά διάφορα έπαγγέλματα (έργοστάσια,
καταστήματα κτλ.) καθότι, έν Γερμανία ιδίως,
τό ’/3 τών γυναικών απασχολείται -είς τοιαύτας
έργασίας, δύσκολον δέ θά ήτο νά μή μεριμνήσωσι καί περί τούτων αί Οίκοκυρικαί Σχολαί
διά τής ίδρύσεως καί τμήματος έπαγγελματικοΰ,
έν φ νά προπαρασκευάζωνται αί είς τοιαΰτα άσχολούμεναι γυναίκες έπαγγέλματα.
Ταϋτα είναι τά αίτια, άτινα έδημιούργησαν τήν ανάγκην Οίκοκυρικών Σχολών
έν Ευρώπη, καί οΰτος δ σκοπός, δν έπιδιώκουσι. Συμβαίνει δμως τό αυτό καί
έν Έλλάδι;
Ευτυχώς ή ώς άνω περιγραφεϊσα φεμινιστική κίνησις τής Ευρώπης μέ τήν
οξύτητα, ήν έχει έκεϊ, δέν υπάρχει είσέτι έν τή χώρφ ημών. Άφ’ ετέρου καί ό
αριθμός τών είς ανδρικά έπαγγέλματα έργαζομένων γυναικών δέν είναι παρ’ήμϊν
ή έλάχιστος. Ή έπί τοΰ αντικειμένου τούτου έλλειψις στατιστικής δέν μοί έπιτρέπει νά καθορίσω άκριβώς τό έπί τοϊς εκατόν ποσοστόν, υπολογίζω δμως δτι δέν
υπερβαίνει τά 2 - 3°/0.
Δέν έπεται δμως έκ τούτου δτι δέν ύφίσταται παρ’ ήμϊν ένεκα τοΰ λόγου τούτου
άνάγκη καί έπιτακτική μάλιστα τής ίδρύσεως Οίκοκυρικής Σχολής έν Έλλάδι.
Ούδείς δύναται νά προείπη δτι θά μιμηθώμεν ή δέν θά μιμηθώμεν τήν φεμι
νιστικήν κίνησιν τής Ευρώπης, ουδέ δτι τό 3 °/0 τών είς ανδρικά έπαγγέλματα έργα
ζομένων γυναικών δέν θ’ αύξήση ή θ’ αΰξήση. "Οθεν συμφέρον μέγιστον έχομεν
νά φανώμεν προμηθείς έν τφ ζητήματι τούτφ ή έπιμηθεΐς.

Ό λόγος δμως δ καθιστών απαραίτητον τήν ϊδρυσιν Οίκοκυρικής Σχολής έν
Έλλάδι είναι έτερος πολύ σπουδαιότερος. Οΰτος δέ είναι ή παν ελής άγνοια τών
πλείστων γυναικών, δπως μετ’ έπιστήμης άφοσιωθώσιν είς τά τοΰ οίκου αυτών,
είς τήν σωματικήν δίαιταν τών τέκνων των καί εις τήν άνάπτυξιν καί διαμόρφωσιν τοΰ χαρακτήρος αυτών. Είναι τοΰτο φαινόμενον, δπερ παρατηρεϊται έξ ίσου
είς τε τήν άνωτέραν, τήν μέσην καί τήν κατωτέραν τάξιν. Είς μέν τήν άνωτέραν
καί μέσην έπικρατεϊ ή ιδέα, δτι ή ένασχόλησις τής γυναικός εις τά τοΰ οίκου
αυτής είναι τι τό ταπεινόν, τό καταβιβάζον αυτήν άπό τής υψηλής θέσεως, είς ήν
πρέπει νά εύρίσκηται ή γυνή. Ή ιδέα αΰτη πρέπει παντί σθένει νά έκριζωθή.
Τοΰτο δέ μόνον διά καταλλήλου διδασκαλίας θά έπιτευχθή καί άκριβώς έπιζητοΰμεν έν τοϊς μαθήμασι τούτοις ούχί απλώς τήν γνώσιν, άλλά καί τήν έξιν,
τόν έθισμόν άπό απαλών ονύχων είς τήν τάξιν, είς τήν καθαριότητα, εις τήν
φιλεργίαν, είς τήν μετ’ ένθουσιασμοΰ έπίδοσιν είς τήν οικιακήν έργασίαν, τοΰτο δέ
έπιτυγχάνεται μόνον διά μακροΰ χρόνου.
Διά τής διδασκαλίας δέ τής μαγειρι
κής καί τών έν γένει οικιακών έργασιών
δέν έπιδιώκεται μόνον ή γνώσις πρός
παρασκευήν ένός καλοΰ καί εύθηνοΰ γεύ
ματος, άλλά πρόκειται διά ταύτης νά
έμπνευσθή είς πάσαν γυναίκα τής άνωτέ
ρας τάξεως, δ τι ή ένασχόλησις είς τά
τοΰ οίκου δέν είναι τι τό ταπεινόν καί
άπφδον πρός τήν τάξιν, τόν άτομισμόν
καί τόν άληθή προορισμόν τής γυναικός.
Είς τήν μέσην άφ’ ετέρου καί κατω
τέραν τάξιν παρατηρεϊται ή άπίστευτος
άγνοια πρός υγιεινήν δίαιταν τών μελών
τής οικογένειας καί ιδία τών παιδιών.
Έκ τούτου ή μεγάλη θνησιμότης έν Έλ
λάδι τών τέκνων κατά τά πρώτα έτη τής
ηλικίας αυτών. Ώς έκ τούτου ίδιάζουσα
πρέπει νά καταβληθη προσοχή ώς πρός
τό θέμα τοΰτο.
Μία Οίκοκυρική Σχολή μεταδίδουσα καί έκλαϊκεύουσα είς μεγάλην άκτϊνα
τήν «πρακτικήν υγιεινήν», τοΰ οίκου, τής τροφής, τής ένδυμασίας, τήν βρεφοκο
μίαν καί νοσηλείαν δύναται νά διαπλάση ύγιά σώματα καί πολύ νά συντελέση είς
τήν έλάττωσιν τής θνησιμότητος τών βρεφών.
Τέλος κοινόν γνώρισμα δλων τών τάξεων είναι ή άγνοια πρός διαμόρφωσιν
τοΰ χαρακτήρος τών παιδιών καί ή οικονομική διενϋ-υνοις τών τοΰ οίκου έν γένει.
Ούδέν συμβάλλει είς τοΰτο δσον ή ένδελεχής μέριμνα καί έπίβλεψις πεφωτι
σμένης μητρός, τοΰτο δέ καλείται νά έπιτελέση καί ή διδασκαλία τών μαθημά
των τής Παιδαγωγικής, Μεθοδικής καί άρχών τής Οικονομικής Έπιστήμης.
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τής γυναικός παραμέλησις τής ανατροφής τών τέκνων, δπερ ήκιστα συμβάλλει
είς τήν έξ απαλών ονύχων διάπλασιν τοΰ χαρακτήρος τών μελλόντων πολιτών.
Ώς άντίδοτον τοΰ κακώς εννοούμενου τούτου φεμινισμοΰ ΐδρυνται αί Οίκοκυ-
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ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΕΙΣΑ ΜΕΓΑΑΟΦΥΪΑ

Λ/’ υπήρξε συγγραφευς ποϋ παρεξηγήθη είς τήν * Ελλάδα καί
εξελήφθη ώς ένας χυδαίος μυθιστοριογράφος, αυτός είνε ό Ζολά.
Καί αυτό συνέβη, γιατί τό πρώτον, ποϋ μετεφράσθη στην
ελληνικήν άπό τά πολλά μεγαλοφυά έργα του, ήτο ή ΝΑΝΑ.
Οί άναγνώσαντες τήν μετάφρασιν αυτήν, δέν ήξευραν οτι
τό εργον αυτό αποτελούσε ένα μέρος τοϋ ολου μεγαλοφυούς
πνευματικού οικοδομήματος, τό όποιον άνήγειρεν ό μέγας
φυσιοκράτης κοινωνιολόγος, ό αναπαυόμενος στό Πάνθεον τής
Γαλλίας, γιατί έδόξασε τήν πατρίδα του καί έτίμησε τήν άνθρωπίνην ευφυΐαν. Κατεχόμενοι τουναντίον άπό αυτήν τήν άγνοιαν
έξέλαβον τήν ΝΑΝΑ ώς πορνογραφικόν εγχείρημα, με τό
όποιον έπεδιώχθη ή προσβολή τής δημοσίας ηθικής.
”Αν έγνώριξαν δτι ό Ζολά μέ τήν εικοσάδα τών μυθιστο
ρημάτων του, μέ τά όποια έγραψε τήν φυσικήν καί κοινωνικήν
ιστορίαν μιας οικογένειας ποϋ έξη σε κατά τήν δευτέραν εν
Γαλλία αυτοκρατορίαν, τών Ρουγγών—Μακάρ, έπεχείρησε καί έξετέλεσεν ένα γενικόν
σχέδιον, χωρίς νά παρεκκλίνη τής ευθείας γραμμής, τήν οποίαν διεχάραξε, θά άπεκόμιξαν άπό τήν άνάγνωσιν τής ΝΑΝΑ τήν έντύπωσιν εκείνην, τήν οποίαν άποκομίζουν
δλοι οί γνώσται, καθώς προεΐπα, τοϋ μεγαλοφυοϋς πνευματικόν οικοδομήματος, τό
όποιον άνήγειρεν ή μεγαλοφυΐα τοϋ μεγάλου φυσιοκράτου κοινωνιολόγου, ο όποιος μέ
τήν άδάμαστον θέλησίν του καί τήν άκατάβλητον δύναμιν τοϋ πνεύματός του κατέρριφε
γιά πάντα τάς άνθρωπίνους προλήψεις.
όμως ό Ζολά εξελήφθη ώς πορνογράφος άπό τους "Ελληνας ποϋ άνέγνωσαν τήν
μετάφρασιν τής ΝΑΝΑ, καί ώς τοιοϋτος πάλιν άπό εκείνους ποϋ δέν τήν άνέγνωσαν,
και οί όποιοι είνε οί περισσότεροι, στήν Γαλλίαν ή έκδοσις τών έργων του έπροκάλεσεν
άληθινήν έπανάστασιν μεταξύ τών άνθρώπων τών γραμμάτων καί μάλιστα τών γραφόντων.
Ή ΤΑΒΕΡΝΑ του π. χ., όταν τό πρώτον έδημοσιεϋθη, προσεβλήθη μέ άπαραδειγμάτιστον βαναυσότητα. Αέν έμεινεν ϋβρις ποϋ νά μήν έπερρίφθη στον συγγραφέα της καί
χυδαιότης ποϋ νά μήν άπετολμήθη γιά νά χαρακτηρισθή δήθεν τό θαυμάσιον εργον του.
Γιατί εν Γαλλία, κυριαρχούσης τήν εποχήν εκείνην τής ρωμαντικής σχολής, κατείχοντο
οί γράφοντες άπό τήν σεμνοτυφίαν, ή οποία όέ?’ έπέτρεπε νά περιγράφωνται τά πρά-

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ

γματα καθώς εινε, καί νά διατυπώνωνται η ιδέες μέ τον φωτοτυπικόν τρόπον που της
κατέστρωσεν δ Ζολά στα έργα του. e 0 διωγμός λοιπόν ενάντιον των έργων του μεγάλου
συγγραφέως εγεινεν αμείλικτος.
"Ολοι, περιορισθέντες μόνον στην ερευνάν του εξωτερικού τύπου, στην χρήσιν των
λέξεων πού προσέκρουον στην σεμνοτυφίαν, δεν ηθέλησαν νά διΐδουν την πρόθεσιν τού
Ζολά, ή οποία άπέβλεπε στην έπιτέλεσιν ενός έργου καθαρώς φιλολογικού, ζωηροτάτου
ιστορικού καί κοινωνικού ενδιαφέροντος. Τον κατηγόρησαν ώς χυδαιολόγον καί έπεζήτησαν ν άποτρέψουν την άνάγνωσιν καί συνεπώς την εύρειαν διάδοσιν των έργων του,
για νά αποθαρρύνουν τον αδάμαστου επαναστάτην, τον έπιχειρηοαντα καί τέλος κατορθώσαντα νά άνατρέψη τον ρωμαντισμόν, ό όποιος, καθώς όλοι ειξεύρομεν, δεν προκύπτει
από την φύσιν των πραγμάτων.
*0 Ζολά όμως ατάραχος έξηκολούθησε τον δρόμον, τον όποιον έχάραξεν ή μεγάλοφυΐα του καί εστρωσεν η χαλύβδινος γραφίς του. ’ Αντεληφθη ταχέως ότι τα έργα του
θά τον υπερασπίσουν καί θά επιβάλλουν την σχολήν, τής όποιας εγεινεν δ ιδρυτής καί
διδάσκαλος, γιατί εινε έργα αλήθειας, εινε έργα πού κατέρριφαν τό ψεύδος καί έγράφησαν μέ την γλώσσαν τού λαού, στην οποίαν μόνον ή αλήθεια βρίσκει θέσιν. Καί ένφ
εμενεν απαθής στήν βάναυσον καί ανένδοτον έπίθεσιν τών φωνασκών, ελεγε προς το
Κοινόν, «ότι πρέπει ν άναγνώση τις τά μυθιστορήματά του, νά τά έννοήση καί νά ΐδη
καθαρώς τό σύνολόν των, πριν ή έπιφέρη τάς προχείρους κρίσεις, τάς χυδαίας καί
μυσαράς, αί όποΐαι κυκλοφορούν περί τού ατόμου του καί περί τών Ζργων τον». Αυτό
πρέπει νά κάμουν καί οί'Έλληνες άναγνώσται γιά νά εκτιμήσουν τό κολοσσιαΐον πνευμα
τικόν οικοδόμημα τού Ζολά, μέ τό όποιον διεφώτισε τον λαόν, γιά τον όποιον είργάσθη
καί γιά τον όποιον έπάλαισεν.
' 0 συγγραφεύς τού ΖΕΡΜΙΝΑΑ, τού όποιου ή εκδοσις έπροκάλεσε τόσην γύσιν
αίματος στο Βέλγιον, δέν εινε, καθώς έξελήφθη από εκείνους πού δέν κατώρθωσαν
ν άντιληφθούν τό πνεύμά του, ένας αίμοβόρος καί άγριος μυθιστοριογράφος, αλλά του
ναντίον τρυφερώτατος καλλιτέχνης, μιά λεπτοφυής ψυχή, γεμάτη από αισθήματα σάν
εκείνα πού συναντά κανείς στής άγωνιξόμενες γιά την τιμήν και τήν δικαιοσύ
νην λαϊκές οικογένειες. Οι μελετηταί τον
πολυσχιδούς έργου τού αθανάτου κοινω
νιολόγου, τού διατυπωθέντος εις ύπερψ
πεντήκοντα βιβλία, τό γνωρίζουν αυτό,
καί γι αυτό σήμερον δ Ζολά τιμάται από
αυτούς ώς δ κράτιστος τών κοινωνιο
λόγων μυθιστοριογράφων. Γιά εκείνους
όμως πού δέν έγνώρισαν, ώς έπρεπε καί
πρέπει, τον άπαράμιλλον μυθιστοριογράφον, δ όποιος δέν έπεχείρησε νά δημιουργήση μέ τά έργα του μιάν ανθρώπινον
κοινωνίαν, άλλ3 άνέταμε τήν υφισταμένην καντηριάσας τής μεγάλες κακίες της
καί τά φοβερά έλαττώματά της, παρα
θέτω τρία μικρά καλλιτεχνήματά του,
άποπνέοντα λεπτότατον άρωμα, μέ τό
όποιον ήμπορεί νά άρωματισθή τό μπατιστένιο μαντήλι κάθε αληθινά σεμνής
κόρης, άπηλλαγμένης από τάς μωράς
προλήψεις πού έβασάνισαν καί εξακολου
θούν νά βασανίζουν άλας τάς σεμνότυφους καί όλους τούς μωροσόφους παιδαγωγούς,
οι όποιοι νομίζουν ότι με τήν ψευδή διδασκαλίαν καί τήν άφυσιολόγητον παιδαγωγίαν
κάμνουν από μεν τά άρρενα αληθινούς άνδρας, άπό δέ τά θήλεα αληθινές μητέρες.
3 Εν Νέφ Φαλήρω, 1912
ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
TOY ΕΡΩΤΟΣ
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ΝΑ πρωί' τοΰ ’Ιουνίου, δταν άνοιξα τό παράθυρον, έδέχθηκα στό πρόσωπον ίνα φύσημα δροσερού άέρος. Τήν
νύκτα είχεν ένσκήψει μιά σφοδρά θύελλα. Ό ούρανός
έφαίνετο σάν καινούργιος, μέ ένα γλυκύ κυανοΰν, καθαρι
σμένος άπό τήν ραγδαίαν βροχήν έως τής πιο μικρότερες
γωνίες του. Ή στέγες καί τά δένδρα, τών όποιων έβλεπα
τούς ύψηλούς κλάδους άνάμεσα στής καπνοδόχες, ήσαν
άκόμη βρεγμένα άπό τήν βροχήν, καί δ μικρός αύτός
όρίζων έγέλα ύπό τόν χρυσοϋν ήλιον. Άπό τούς γειτονι
κούς κήπους άνήρχετο μιά καλή μυρουδιά βρεγμένης γης.
— ’Εμπρός, Νινέτ, έφώναξα εύθυμα, βάλε τό καπέλλο σου, κόρη
μου .. . Άναχωροϋμεν γιά τήν έξοχή.
Ή Νινέτ έχειροκρότησεν άπό χαράν καί έτελείωσε τήν τουαλέτα
της σέ δέκα λεπτά, πράγμα άξιοθαύμαστον γιά μιά φιλάρεσκον είκοσι

II
Τί πυκνόδενδρον δάσος, πόσοι έρωτευμένοι έκαμαν εις αύτό τούς
έρωτικούς περιπάτους των ! Καθ’ δλην τήν έβδομάδα, ή λόχμες εινε
έρημοι, ήμπορούν νά βαδίζουν πλάι πλάι, μέ τά μπράτσα περασμένα
στή μέση καί μέ τά χείλη άναζητούμενα, χωρίς άλλον κίνδυνον παρά
νά ιδωθούν άπό τής ύπολάϊδες τών θάμνων. Ή δενδροστοιχίες καθίσταν
ται άπέραντες, ύψηλές καί πλατειές, διά μέσου τών μεγάλων δρυμώνων
τό έδαφος καλύπτεται άπό ένα τάπητα λεπτής χλόης, έπί τοΰ όποιου δ
ήλιος, τρυπών τά φυλλώματα, ρίπτει χρυσές άμάδες. Στό δάσος ύπάρχουν δρόμοι βαθουλοί, μονοπάτια στενά, πολύ σκιερά, δπου άναγκάζονται νά συσφίγγωνται δ ένας κοντά στον άλλον. Καί ύπάρχουν άκόμη εις
αύτό άδιαπέραστες λόχμες, πού ήμπορούν εις αύτές νά κρύπτωνται, άν
τά φιλήματα πολυακούωνται.
Ή Νινέτ άφησε τό μπράτσο μου καί έτρεχε σάν ένα νεαρό σκυλάκι,
εύτυχής γιατί ήσθάνετο τήν χλόην νά τής θίγη τούς άστραγάλους της.
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Φεΰ ! δέν ή σαν φράουλες, άλλά
μόνον φραουλιές φυτρωμένες κάτω άπό
τάς βάτους.
Ή Νινών δέν έσκέπτετο πλέον τά
ζωύφια, τά όποια έφοβείτο τρομακτικά. Έπηγαινόφερνε μέ πολύ θάρρος
τά χέρια άνάμεσα στά φυτά, σηκώνουσα κάθε φύλλον, άπηλπισμένη
γιατί δέν συνήντα ούτε μιά φράουλα.
— Μάς έπρόλαβαν, λέγει μέ μορφασμόν άγανακτήσεως... Ώ! άς
ψάξουμε καλά, θά ύπάρχουν βέβαια καί άλλες άκόμη.
Καί άρχίσαμε νά έρευνώμεν μέ παραδειγματικήν έπιμονήν. Μέ τό
σώμα κυρτωμένο, μέ τόν λαιμόν τεντωμένον, μέ τά μάτια προσηλωμένα
στήν γην, έπροχωρήσαμε μέ μικρά προσεκτικά βήματα, χωρίς νά προ
φέρουμε λέξιν, έκ φόβου μή κάμνωμεν νά πετάξουν ή φράουλες. Είχαμε
λησμονήσει τό δάσος, τήν σιγήν καί τήν σκιάν, τής πλατειές δενδροστοιχίες καί τά στενά μονοπάτια. Ή φράουλες, τίποτε άλλο παρά ή φράου
λες. Σέ κάθε πύκνωμα ποΰ συναντούσαμεν, έκύπταμε, καί τά χέρια μας
φρίσσοντα άλληλοηγγίζοντο υπό τά φυτά. Έτσι έκάμαμεν μίαν λεύγαν,
σκυμμένοι, πλανώμενοι δεξιά καί άριστερά. Δέν εύρέθη δμως ούτε ή πιο
μικρή φράουλα. Εξαίσιες φραουλιές, μέ ώράια σκιερά πράσινα φύλλα,
άλλά χωρίς φράουλες. Έβλεπα τά χείλη τής Νινών νά δαγκώνωνται
καί τά μάτια της νά ύγραίνωνται.
IV

Είχαμε φθάσει άπέναντι μιάς πλατειάς κατωφέρειας, έπάνω στήν
όποίαν ό ήλιος έπεφτε κατ’ εύθείαν, μέ ύπερβολικήν θερμότητα. Ή

V

Ή κατωφέρεια ήτο καλυμμένη άπό φραουλιές, καί ή φραουλιές
αύτές ήσαν σπουδαίες. Ή συγκομιδή ύπήρξεν άφθονη καί χαροποιά.
Έξηπλώσαμε κατά γής ένα λευκό μαντήλι, δρκισθέντες νά βάλουμε είς
αύτό τήν λείαν μας, χωρίς ν’ άφαιρέσουμε τίποτε άπό αύτήν. Πολλές
φορές έν τούτοις, μοΰ έφάνη δτι είδα τήν Νινών νά φέρη τό χέρι στό
στόμα της.
"Οταν έτελείωσεν ή συγκομιδή, άπεφασίσαμεν δτι ήτο καιρός νά
ευρουμε μιά γωνιά σκιάς γιά νά προγευματίσουμε άναπαυτικά. Εύρον,
είς δλίγα βήματα, μιά θελκτικιά τρΰπα, μιά φωλιά άπό φύλλα. Τό μαν
τήλι έτέθη θρησκευτικά κοντά μας.
Μεγάλοι θεοί! Πόσον ήτο έμμορφα έκεΐ, έπάνω στήν χλόην, στήν
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III

Νινών έπλησίασεν αύτήν τήν κατωφέρειαν, άποφασισμένη νά μή ψάξη
πλέον. Έξαφνα έφώναξε δυνατά. Έτρεξα, τρομαγμένος γιατί ένόμισα
δτι είχε πληγωθή. Τήν εύρον ύποκαθημένην, ή συγκίνησις δμως τήν
έκάθισε κατά γης, καί μοΰ έδειχνε μέ τόν δάκτυλον μιά μικρή φράουλα,
μόλις χονδρή σάν ένα μικρό μπιζέλι, γινομένην μόνον άπό τό ένα μέρος.
— Κόψε την, σύ, μοΰ λέγει μέ φωνήν χαμηλήν καί θωπευτικήν.
Έκάθισα κοντά της, στό κάτω μέρος τής κατωφέρειας.
— ’Όχι, άπήντησα, σύ τήν ηύρες, καί σύ πρέπει νά τήν κόψης.
— Όχι, κάμε μου αύτήν τήν χάριν, κόψε την.
Έπέμεινα καί τόσον πολύ, ώστε ή Νινών άπεφάσισεν έπΐ τέλους νά
κόψη τό κοτσάνι μέ τό νύχι της. Έπρόκυψεν δμως μιά άλλη ιστορία, δταν
έπρεπε νά μάθουμε ποιός άπό τούς δυό
μας θά έτρωγε αύτήν τή φτωχή φρά
ουλα, ποΰ μάς έκόστιζε μιά όλόκληρη
ώρα ψαξίματος. Μέ κάθε έπιμονήν, ή
Νινών ήθελε νά μοΰ τήν βάλη στό στόμα.
Άντεστάθηκα άνένδοτα, έπειτα, έδέχθηκα
κάμνων παραχωρήσεις καί συνεφωνήθη,
ή φράουλα νά μοιρασθη είς δύο.
Τήν έβαλε άνάμεσα στά χείλη της
καί μοΰ είπε μέ μειδίαμα :
— Έλα, πάρε τό μερδικό σου.
Έπήρα τό μερδικό μου. Δέν είξεύρω,
άν ή φράουλα έμοιράσθη άδελφικά. Δέν
είξεύρω μάλιστα άν έφαγα τήν φράουλα, τόσον τό μέλι τοΰ φιλήματος
τής Νινών μοΰ έφάνη γλυκό.

ΠΑΡΑ

ΑΑΧΤΑ

Έπειτα έπανήρχετο καί έκρεματο άπό τόν ώμον μου, κουρασμένη,
θωπευτική. Τό δάσος έπεκτείνετο πάντοτε, σαν θάλασσα άτελείωτη μέ
κύματα πρασινάδας. Ή φρικιαστική σιγή, ή ζώσα σκιά, ποΰ έπιπτεν
άπό τά μεγάλα δένδρα μάς έκτυποϋσε
στό κεφάλι, μάς έμέθυσκε μέ δλον τό
ζωηρόν σφρίγος τοΰ έαρος. Ξαναγίνε
ται κανείς παιδί, μέσα στό μυστήριον
τών λοχμών.
—Ώ! φράουλες, φράουλες! έφώναξεν ή Νινών, πηδώσα ένα χανδάκι,
σάν φευγάτο κατσίκι, καί άνασκαλεύουσα τά φρύγανα.
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ήδυπάθειαν αύτης της πράσινης δροσιάς! Ή Νινών μέ έβλεπε μέ μάτια
ύγρά. Ό ήλιος είχε βάλει τρυφερές κοκκινάδες στον λαιμό της. 'Όταν
είδεν δλην τήν τρυφερότητά μου στο βλέμμα μου, έγειρε έπάνω μου,
και μοΰ έτεινε τά δύο χέρια μέ μια χειρονομία λατρευτής έγκαταλείψεως.
Ό ήλιος, λάμπων στά ύψηλά φυλλώματα, έρριπτε χρυσές άμάδες
στα πόδια μας, στήν λεπτήν χλόην. Καί αύτές ή ύπολάίδες έσιώπων
καί δέν παρετήρουν. "Οταν έζητήσαμε τής φράουλες για νά τής φάμε,
άντελήφθημεν μέ έκπληξιν δτι είχαμε πλαγιάσει καθολοκληρίαν έπάνω

μαρκησία κοιμάται στό μεγάλο κρεββάτι της, κάτω άπό τής
πλατειές κουρτίνες άπό κίτρινο μεταξωτό. Τό μεσημέρι, κατά τό
2 ήχηρόν κτύπημα τοϋ ωρολογίου, άποφασίζει νά άνοιξη τά μάτια.
Τό δωμάτιον εΐνε θαλπερόν. Οί τάπητες, ή κουρτίνες τών θυρών καί
τών παραθύρων, άποτελοϋν μιά φωλιά μαλακιά, δπου τό ψΰχος δέν
εισέρχεται. Ή θερμότης, τά άρώματα κυριαρχούν. Είς αύτό τό δωμάτιον
βασιλεύει τό αιώνιον έαρ.
Μόλις ξυπνήσασα ή μαρκησία φαίνεται δτι κατελήφθη άπό μίαν
αίφνιδίαν άδημονίαν. Πέτα τά σκεπάσματα, καί μέ ένα κωδωνισμόν
καλεΐ τήν ’Ιουλίαν.

— 'Η κυρία έκουδούνισεν;
— Πές μου, άρχισε νά λυώνη ό πάγος;
Ώ! ή καλή μαρκησία! Πώς έκαμε αύτήν τήν έρώτησιν μέ φωνήν
συγκινημένην. Ή πρώτη της σκέψις εΐνε γι’ αύτό τό φοβερό κρύο, αύτόν
τόν βορηά ποΰ δέν αισθάνεται μέν, άλλ’ ό όποιος θά φυσά τόσον σκληρά
στά σπιτάκια τών φτωχών. Καί έρωτα, άν δ ούρανός έκάμφθη, άν ήμπορή
νά ζεσταθή χωρίς τύψιν συνειδήσεως, χωρίς νά σκεφθή δλους έκείνους
ποϋ τρέμουν άπό τό κρύο.
— Λυώνει ό πάγος, ’Ιουλία; .
Ή θαλαμηπόλος τής δίδει τό πρωινόν πενιουάρ, άφοΰ προηγουμένως
τό έθέρμανεν έμπρός στήν άναμμένην θερμάστραν.
— Ώ! δχι, κυρία, δέν λυώνει δ πάγος. Κάμνει πάγον πολύ περισσό
τερον, τό έναντίον . . . Πρό μικροΰ εύρηκαν έναν άνθρωπον πεθαμένον
άπό τό ψΰχος έπάνω εις ένα λεωφορεΐον.
Ή μαρκησία κατελήφθη άπό παιδικήν χαράν- κτυπά δέ τά χέρια
άνακράζουσα:
— Ά! Τόσον τό καλλίτερον! Θά πάω νά παγοδρομήσω σήμερα
τό άπόγεμμα.

II

Ή ’Ιουλία τραβά τής κουρτίνες, σιγά σιγά, γιά νά μή προσβάλη τήν
τρυφεράν δρασιν τής μαρκησίας τό άπότομον φώς.
Ή κυανόχρους άντανάκλασις τής χιόνος γεμίζει τό δωμάτιον μέ ένα
εύθυμον φώς. Ό ούρανός εΐνε φαιός, άλλά μέ ένα χρώμα φαιόν τόσον
ώραΐον, ώστε ένεθύμισεν αύτό στήν μαρκησίαν ένα φόρεμα άπό φαιόχρουν
μεταξωτόν, ποΰ έφόρει, τήν προτεραίαν, στον χορόν τοΰ υπουργείου.
Αύτό τό φόρεμα ήτο γαρνιρισμένον μέ λευκά κιπουρια, σάν αύτές τής
κλωστές της χιόνος, τής όποιες βλέπει στής άκρες τών στεγών ένεκα της
ώχρότητος τοϋ ούρανοΰ.
Τήν προτεραίαν, ήτο θελκτική, μέ τά νέα της διαμάντια. Έκοιμήθη
στής πέντε τό πρωί. Γι’ αύτό εΐχεν άκόμη τό κεφάλι δλίγον βαρύ. Έν
τούτοις, έκάθισεν έμπρός είς ένα καθρέπτην, καί ή ’Ιουλία έσήκωσε τό
ξανθόν κΰμα τών μαλλιών της. Τό πενιουάρ γλυστρά, οί ώμοι μένουν
γυμνοί, έως τό μέσον τών νώτων.
Μιά δλόκληρος γενεά έγήρασεν ήδη πρό τοΰ θεάματος τών ώμων
τής μαρκησίας. Άφ’ δτου, χάρις είς μιά άκατανίκητον δύναμιν, ή μέ
φυσικήν εύθυμίαν κυρίες ήμποροΰν νά παρουσιάζωνται έξωμοι καί νά
χορεύουν στό Κεραμικόν, αύτή περιήγαγε τούς ώμους της στήν τύρβην
τών έπισήμων αιθουσών, μέ μία ένδελεχή φοίτησιν, ή όποια τήν κατέστησε
τό ζωντανόν σύμβολον τών θελγήτρων τής δευτέρας αύτοκρατορίας.

Ήναγκάσθη νά άκολουθήση
τόν συρμόν, άνοίγουσα τά φορέ
ματα της, ότέ μέν έως τήν
άρχήν τής όσφύος, ότέ δέ έως
τάς έξογκώσεις τοΰ στήθους·
καί έτσι ή άγαπητή μαρκησία,
άπεκάλυψεν δλίγον κατ’δλίγον
δλους τους θησαυρούς τών νώ
των και τοΰ στήθους της καταστήσασα τούς ώμους της τό ήδυπαθές έμβλημα τοΰ βασιλείου.

III

Βεβαίως, εΐνε περιττόν νά
περιγράφω τούς ώμους τής μαρ
κησίας. Κατήντησαν άλλως τε
αύτοί λαϊκοί σάν τήν Νέαν
γέφυραν. Έπί δέκα δκτώ έτη
άπετέλεσαν μέρος τών δημο
σίων θεαμάτων. ’Αρκεί νάΐδουν
τό μικρότερον άκρον τους, εις
μιά αίθουσαν, στό θέατρον ή
άλλαχοΰ, γιά νά φωνάζουν:
« Νά! ή μαρκησία ! ’Αναγνω
ρίζω τό μαϋρο σημάδι -τοΰ άριστεροΰ ώμου της!»
Άλλως, εΐνε ώμοι υπερβο
λικά ώραΐοι, λευκοί, παχουλοί,
προκλητικοί. Τά βλέμματα μιας
κυβερνήσεως έπέρασαν άπό
έπάνω τους δώσαντα εις αύτούς
περισσοτέραν λεπτότητα, σάν
τής πλάκες ποΰ τά πόδια τοΰ
πλήθους γιαλίζουν συρόμενα
έπάνω τους.
Άν ήμουν δ σύζυγος ή
ό έραστής, θά έπροτίμων νά
ύπάγω νά φιλήσω τό κρυστάλλινον πόμολο τοΰ γραφείου ένός
ύπουργοΰ, τοΰ τριφθέντος άπό
*

ΚΑΛΗ

'ΜΕΡΑ

τό χέρι τών αίτούντων, παρά νά
θίξω μέ τά χείλη αύτούς τούς
ώμους, έπί τών όποιων έπέρασεν
ή θερμή πνοή δλου τοΰ φιλαρέσκου Παρισιοΰ. "Οταν σκεφθή
κανείς τής άπειρες έπιθυμίες ποΰ
ήγέρθησαν γύρφ τους, έρωτα τόν
έαυτόν του άπό ποιαν άργιλον ή
φύσις τούς έζύμωσε γιά νά μή
τριβοΰν, καθώς ή γυμνότητες τών
άγαλμάτων, ποΰ εΐνε έκτεθειμένες στό ύπαιθρον τών κήπων,
καί τών όποιων οί άνεμοι κατέφαγον τής περιφέρειες.
Ή μαρκησία έβαλε τήν έντροπήν κατά μέρος. Μέ τούς
ώμους της έδημιούργησε μίαν
θρησκείαν. Πόσον δέ έμόχθησε
γιά νά καθυποτάξη τήν έκλογήν
της! Πάντοτε είς κίνησιν, πανταχοΰ ταυτοχρόνως, στό Κερα
μικόν, στά μέγαρα τών υπουρ
γών, στής πρεσβείες, στά παλάτια
τών απλών έκατομμυριούχων,
κατακτώσα τούς άναποφάσιστους
μέ τά μειδιάματα, στυλώνουσα
τόν θρόνον τοΰ αλαβάστρινου
στήθους της, δεικνύουσα κατά
τής ήμέρες τοΰ κινδύνου μικρές
κρυμμένες καί θαυμάσιες γωνίες,
πιό πειστικές άπό τά έπιχειρήματα τών ρητόρων, πιό άποφασιστικές άπό τά σπαθιά τών
στρατιωτών, καί απειλούσα, γιά
νά κερδίση μιά ψηφοφορίαν, δτι
θά περικόψη τά πουκαμισάκια
της, έως δτου καί τά πιό άγρια
μέλη τής άντιπολιτεύσεως όμολογήσουν δτι έπείσθησαν!
Πάντοτε οί ώμοι τής μαρκη-
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σίας παρέμειναν άθικτοι και νικηταί. Μολονότι δέ ύπέστησαν τάς έπιθέσεις καί τό τρίψιμον ένός κόσμου όλοκλήρου, έν τούτοις ούτε μιά ρυτίς
έρράγισε τό λευκόν μάρμαρον.
IV

Αύτό τό άπομεσήμερο, ύστερα άπό τάς περιποιήσεις τής ’Ιουλίας, ή
μαρκησια, φέρουσα μιά θαυμασίαν πολωνικήν τουαλέτταν, έπήγε νά
παγοδρομήση. Ή μαρκησια παγοδρομεΐ θελκτικώτατα.
Στό δάσος, έκαμνε ένα κρύο διαβολεμένο, έφυσοΰσεν ένας βορηάς
πού έκαμε νά τσούζουν ή μύτη καί τά χείλη τών κυριών ποΰ έπαγοδρόμουν, σάν ό άνεμος νά τής έκτύπα τό πρόσωπον μέ λεπτήν άμμον.
Ή μαρκησια έγέλα, γιατί τό κρύο ποΰ ήσθάνετο τήν διεσκέδαζεν. Έπήγαινε, κάθε τόσον, νά θερμαίνη τά πόδια της στά άναμμένα μαγκάλια
στής όχθες τής μικράς λίμνης. Έπειτα έπανήρχετο στόν παγωμένον
άέρα, φεύγουσα σάν ένα χελιδόνι ποΰ αυλακώνει τό έδαφος.
Ά! Τί έξαισία άπόλαυσις, καί ποία εύτυχία δτι δέν ήρχισεν άκόμη
νά λυώνη ό πάγος ! Ή μαρκησια θά ήμπορέση νά παγοδρομήσή δλην
τήν έβδομάδα.
Έπιστρέφουσα ή μαρκησια είδε είς μιά δενδροστοιχίαν τών Ήλυσίων μιά πτωχήν τρέμουσαν στήν ρίζαν ένός δένδρου καί μισοπεθαμέ
νη ν άπό τό κρύο.
— Ή δυστυχής! έψιθύρισε μέ φωνήν λυπημένην.
Καί έπειδή ή άμαξα έτρεχε πολύ, ή μαρκησια, μή είμποροΰσα νά εύρη
τό πορτοφόλι της, έρριψε τήν άνθοδέσμην της στήν πτωχήν, μιά άνθοδέσμην άπό άσπρες πασχαλιές ποΰ έκόστιζε πέντε λουδοβίκια.

ΟΤ είνε τό μικρό χωριό; Σέ ποιά πτυχή τοΰ έδάφους κρύπτει
τά άσπρα του σπίτια; Είνε συμμαζεμένα αύτά γύρω άπό τήν
έκκλησία, στό βάθος κάποιου κοιλώματος; Ή, κατά μήκος
ένός μεγάλου δρόμου, είνε εύθυμα άραδιασμένα; "Η άναρριχώνται είς
ένα γήλοφον, σάν ιδιότροπα κατσίκια, κλιμακηδόν καί κρύπτουν τής
κόκκινες στέγες τους στής πρασινάδες ;
Έχει ένα δνομα γλυκό στό αύτί, τό μικρό χωριό; Έχει ένα όνομα

τρυφερό, εύκολον στά γαλλικά χείλη ή κάποιο δνομα γερμανικόν, τραχύ,
γεμάτο άπό σύμφωνα, βραχνόν σάν μιά φωνή κό ράκος;
Καί θερίζουν, τρύγοΰν, στό μικρό χωριό ; Είνε τόπος ποΰ παράγει
σίτον ή είνε άμπελόφυτος ; Αύτήν τήν ώραν, τί κάμνουν οί κάτοικοι στά
χωράφια, τά λάμποντα άπό τόν ήλιο ; Τό βράδυ, κατά τήν έπιστροφήν,
μές τά μονοπάτια σταματοΰν οί χωρικοί, γιά νά ίδοΰν μέ μιά ματιά την
άφθονον συγκομιδήν, εύχαριστοΰντες τόν ούρανόν γιά τήν εύτυχισμένη
χρονιά ;
II
Τό φαντάζομαι ευχαρίστως είς ένα γήλοφον, τό μικρό χωρίο. Είνε
έκεΐ, τόσον χωμένο στά δένδρα, ώστε, άπό μακράν θά το έξελαμβαναν
γιά έναν κάμπον γεμάτον άπό βράχους έρειπωμενους καί σκεπασμένους
άπό χλόην. Άλλ’ άπό τούς κλάδους βγαίνουν καπνοί- είς ένα μονοπάτι
ποΰ καταβαίνει στήν κατωφέρειαν, παιδιά σπρώχνουν ένα άμάξι. Τότε,
άπό τήν πεδιάδα, τό βλέπουν μέ μιά ζηλότυπον έπιθυμίαν- περνοΰν,
μεταφέροντες τήν άνάμνησιν αύτής τής μισοίδωθεισης φωλιάς.
Όχι, τό νομίζω μάλλον σέ μιά γωνιά τής κοιλάδος, στήν δχθην
ένός ρύακος. Είνε τόσον μικρόν, ώστε μιά κουρτίνα άπό λεΰκες τό κρύ
πτει άπό δλα τά μάτια. Ή καλύβες του, σάν λουόμενες παρθένες, χά
νονται μέσα στής ιτιές τής όχθης. "Ενα κομμάτι πρασίνου λειβαδιού τοΰ
χρησιμεύει γιά τάπης- ένας ζωηρός φράκτης τό φράττει πανταχόθεν,
σάν ένα μεγάλο περιβόλι. Περνοΰν στό πλάγι του χωρίς νά τό ίδοΰν. Ή
φωνέο τών πλυστρών άκούονται, σάν τής φωνές τών ύπολαί'δων. Ούτε
ίχνος καπνοΰ. Κοιμάται ειρηνικά, μές τό βάθος τοΰ πρασίνου θαλάμου
του, τό μικρό χωριό.
Κανείς άπό μάς δέν τό είξεύρει. Ή γειτονική πόλις μόλις είξεύρει
δτι ύπάρχει, καί είνε τόσον
ταπεινόν, ώστε ούτε ένας γεω
γράφος δέν έμερίμνησε ποτέ
γι’ αύτό. Τό δνομά του προφερόμενον δέν διεγείρει καμμίαν
άνάμνησιν. Στήν πληθύν τών
πόλεων, στά ήχητικά δνόματα,
είνε άγνωστον, χωρίς ιστορίαν,
χωρίς δόξες καί χωρίς αίσχη,
χάνεται δ’ έτσι μετριοφρόνως.
Καί γι’ αυτό άναμφιβόλως
μειδιά τόσον γλυκά, τό μικρό
χωριό. Οί χωρικοί του ζοΰν
στήν έρημον τά μικροπαίδια
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κυλίονται παρά τήν δχθην καί ή γυναίκες περνούν στήν σκιάν τών δέν
δρων. Αύτό, εύτυχισμένο γιά τήν άφάνειάν του, γεμίζει άπδ τής εύθυμίες
τοΰ ούρανοΰ. Εινε τόσον μακράν άπό τήν λάσπην και τον θόρυβον τών
μεγαλοπόλεων! Ή ήλιακή άκτίς του τοΰ αρκεί- ή χαρά του εινε καμω
μένη άπό τήν σιγήν του, άπό τήν ταπεινότητά του, άπό αύτήν τήν
κουρτίναν άπό λεΰκες ποΰ τό κρύπτει εις δλον τον κόσμον.
III

ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ

Καί, αύριον ίσως, όλόκληρος δ κόσμος θά γνωρίζη δτι υπάρχει τό
μικρό χωριό.
’A! άθλιότης! Τό ποτάμι θά εινε κόκκινο, ή κουρτίνα άπό λεΰκες
θά καταστραφή άπό τής σφαίρες, ή καλύβες ξεκοιλιασμένες θά δείξουν τήν
βωβήν απελπισίαν τών οικογενειών,
το μικρό χωριό θά εινε περίφημον.
Ούτε τραγούδια τών πλυστρών,
ούτε μικροπαίδια κυλιόμενα παρά
τήν δχθην, ούτε συγκομιδή, ούτε
σιγή, ούτε εύτυχισμένη ταπεινότης.
"Ενα νέον δνομα στήν Ιστορίαν, μιά
νίκη ή μιά ήττα, μιά νέα αιμοστα
γής σελίς, μιά νέα γωνία τοΰ τόπου
ποΰ έλιπάνθη άπό τό αίμα τών
παιδιών μας.
Γελά, κοιμάται, τό μικρό χωριό,
άγνοεΐ δτι θά δώση τό δνομά του
σέ μιά σφαγή, καί αύριον θά στενάζη, θά άντιλαλη στήν Ευρώπην
μέ τον ρόγχον τής άγωνίας.’Έπειτα,
θά μείνη επί τής γής σάν μιά κηλΐδα αίματος. Αύτο, τό τόσον εύθυμον,
τό τόσον τρυφερόν, θά περικυκλωθή άπό έναν κύκλον άπαισίας νυκτός,
θά ΐδη ωχρούς έπισκέπτας νά περνούν μπροστά άπό τά έρείπιά του,
καθώς περνούν έμπρός άπό τής πλάκες τής Μόργκ. Θά εινε κατηραμένον.
’Εμείς, άν εινε ή Άουστερλύτς ή ή Μαγέντα, θά τό άκούωμεν νά
ήχη στήν καρδιά μας μέ τούς ήχους τών σαλπίγγων. Καί, αν εινε τό
Βατερλώ, θά κυλιέται πενθίμως στήν μνήμην μας, καθώς ό ήχος ενός
τυμπάνου καλυμμένου μέ κρέπι, ποΰ συνοδεύει τήν κηδείαν τοΰ έθνους.
Πόσον θά έπιποθη τότε τάς μονήρεις δχθας του, τούς άμαθεΐς χωρι
κούς του, τήν χαμένην γωνίαν του, τόσον μακράν άπό τούς ανθρώπους,
γνωστόν μόνον στά χελιδόνια ποΰ έπανήρχοντο εις αύτό κάθε άνοιξι!
Μολυσμένον, έντροπιασμένον, μέ τον ούρανόν του γεμάτον άπό τήν πτή-
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σιν τών κοράκων, και τής λιπαρές γαΐες τοΰ νά άπόζουν τον θάνατον,
θά ζήση αιωνίως στούς αιώνας, σάν ένα κοψολαίμιασμα, ένα μέρος, δπου
άλληλοεσφάγησαν δύο έθνη.
Ή φωλιά τοΰ έρωτος, ή φωλιά τής ειρήνης, τό μικρό χωριό, δέν θά
εινε πλέον παρά ένα νεκροταφειον, ένας κοινός λάκκος, δπου ή όδυρόμενες μητέρες δέν θά μπορούν νά υπάγουν νά καταθέσουν στεφάνια.
IV

Ή Γαλλία έγέμισε τόν κόσμον μέ τά μακρινά αύτά νεκροταφεία.
Στής τέσσερες γωνίες τής Εύρώπης ήμποροΰμεν νά γονατίζωμεν καί νά
προσευχώμεθα. ΟΙ κάμποι τής άναπαύσεως δέν Ονομάζονται μόνον ΠέρΑασαίζ, Μονμάρτρ, Μονπαρνάς- Ονομάζονται άκόμη μέ τό δνομα δλων
τών νικών μας καί δλων τών ήττών μας. Δέν ύπάρχει, υπό τον ήλιον,
μία γωνία γής ποΰ νά μήν έκοιμήθη ένας Γάλλος δολοφονημένος, άπό
τήν Κίναν έως τό Μεξικόν καί άπό τούς πάγους τής Ρωσσίας έως τούς
άμμους τής Αίγύπτου.
Σιωπηλά καί έρημα κοιμητήρια, τά όποια κοιμώνται βαρειά στήν
άπειρον ειρήνην τής έξοχής. Τά περισσότερα, σχεδόν δλα, άνοίγονται
στούς πρόποδας κάποιου βαρυαλγοΰς συνοικισμού, τοΰ όποιου οί κατάρρέοντες τοίχοι εινε άκόμη γεμάτοι άπό φρίκην. Τό Βατερλώ δέν ήτο
παρά μιά άγρέπαυλις^ ή Μαγέντα ήρίθμει μόλις πενήντα σπίτια. 'Ένας
φρικώδης άνεμος έφύσησε εις αύτά τά άπείρως μικρά, καί ή συλλαβές
των, άθώες τήν προτεραίαν, έπήραν μιά τέτοιαν όσμήν αίματος καί πυρίτιδος, ώστε διά πάντα ή άνθρωπότης θά φρικιά, αίσθανομένη αύτές
στά χείλη της.
Σκεπτικός, έβλεπα εις ένα χάρτην τοΰ θεάτρου τοΰ πολέμου. Ήκολούθουν τής δχθες τοΰ Ρήνου καί ήρώτων τής κοιλάδες καί τά βουνά.
Τό μικρό χωριό ήτο άριστερά, ήτο δεξιά τοΰ ποταμού; Έπρεπε νά τό
ζητήσω στά πέριξ τών φρουρίων, ή πιό μακράν, εις κάποια εύρεΐαν έρημίαν;
Καί προσεπάθουν τότε, κλείων τά μάτια, νά φαντασθώ αύτήν τήν
ειρήνην, αύτήν τήν κουρτίναν άπό λεΰκες, τήν τραβηγμένην έμπρός στά
άσπρα σπίτια, αύτό τό κομμάτι τοΰ λειβαδιοΰ, τό όποιον αύλακώνει τό
φτερούγημα τών χελιδόνων, αύτά τά τραγούδια τών πλυστρών, αύτήν
τήν παρθένον γήν, τήν όποιαν ό πόλεμος θά έκβιάση, καί τής όποιας ή
σάλπιγγες θά άναγγείλουν κτηνωδώς τό μόλυσμα στής τέσσερες γωνίες
τοΰ όρίζοντος.
Ποΰ εινε λοιπόν τό μικρό χωριό ; *
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΖΟΛΑ
* Τό μικρό χωριό ήτο στήν ’Αλσατίαν. Ώνομάζετο Weerth.

KARMA
Quoth the Raven ‘Nevermore,.
(Edgar

παιδεμός τ' Ανήμπορου μέ πήρε ψες
Σά γλυκοφίλειεν ή θανή τοΰ Αποσπερνού
Κι' ό άγέρας μοσκοβολιστά στους κλώνους
μάραινεν ή νοσταλγία λες τά πηχτά

Σας ευχαριστώ θερμά γιά τά καλά σας λόγια καί σάς ζητώ συγχώρησιν έπειδή,

Κα'ι πάλιν ευχαριστώ 'Υμάς
δλως δικός σας

« «

δ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ

ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ

σάν άσκώθη τοΰ βαθειοΰ μεσανυχτιοΰ ό θυμός,
χιούμηξε απ’ τάά πέλαγα, γοερή καί ποντοπόρα,
(Κουρσάρος χινοπωρινός), ή καταλύτρα ή μπάρα,

Χύθη εντός μου ωσάν έρμιά κι ωσάν άποθαμός
Τοΰ πέλαου τό τρικύμισμα καί τώ δεντρώνε ό σάλος,
Κ' είπα πώς είμαι ολάρφανος. Κι3 ούτε κανένας άλλος . . .

*

ΤΡΙΑ ΜΟΥ ΣΟΝΕΤΤΑ ΣΕ ΤΡΑΧΥ ΡΥΘΜΟΝ

NIRVANA
Agnus Dei . . .
ΙΓΙου

Μ A Υ A
«’Εγώ είμι Κύριος ό Θεός σου· ούκ
έσονταί σοι -θεοί έτεροι— πλήν ’Εμού.»

κι3 άδύναμος πάντα προς ενα κάτι
Άυλο, κι3 άνορμήνευτο, κι3 απ’ δλα πλιό καλό,
Στρατοκόπε θλίβερε κι3 αποσπερνέ Διαβάτη
Σ'τον ονείρου τό ξεφάντωμα συμπότη σέ καλώ.
φίλος

Σ' άκαρτέρα ή μάννα σου δλη νύχτα, στρατολάτη,
Καί ο3 άπάντεχε, ώ Καλέ, η Καλή οον 3 στό γυαλο"
Μά στνλώθη αγνάντια σου η γιορτή καί τό παλάτι
Ποΰ οποίος εμπη μιαν έκεΐ, δέ ματαβγαίνει πλιό. . .
Άκαρδος κι Άπαρνητής τών δλων, ώς τά τέλη,
Κρούσε τ' άχνά κύμβαλα κι3 άλάλλαξε ώς τό δώμα'
— Κι' άμποτε η Στρίγγλα η Χίμαιρα, κερνώντας τό υδρομέλι,

Λαγγεμένη σ' άρωτά μήνα διψάς άκόμα,
Νά λες τό ναι, τό ναί, κι' άκόμα ναί, καί πάντα ναί,
Στρατοκόπε θλίβερε, Διαβάτη αποσπερνέ . . .

τ' άργά,
τά ρόδα,
έτσι εύώδα,
δεντρά.

εντός μου έσβύστη μονομιάς ή Όλπίδα κ3 ή Χαρά,
σ'τό σύθαμπο πλατειό πλατειό γραμμένο τώδα
Λιγόζοίο κι3 Άνελπο, καί τοΰ Καιροΰ τή ρόδα,
χεράκια τ' άδύναμα καί τά λυπητερά . . .

Φίλτατοι,

άπουσιάζων ’στάς ΙΙάτρας, δέν έσπευσα νά σάς απαντήσω αμέσως.
Σάς στέλνω τρία μου ανέκδοτα σονέττα γιά τή λαμπρά σας ‘‘Ποικίλη Στοά,,
μέ τή θερμή παράκλησι νά έβλεπα τάς διορθώσεις δταν τυπωθοϋν, επειδή ένα τυπο
γραφικό λάθος πολλάκις είναι ή καταστροφή δλοκλήρου τοΰ ποιήματος.

Poe)

είστε Καιροί — ώ παλιοί, ώ μακρυοί — κι όμως πόσο χρυσοί,

Μέσ3 τή γλαυκότη ένός πελάου πούπλεα όλάσπρη βάρκα,
Καί στό νόημά σου άκόμα δέ μ' ύπόταχνες, ώ Σάρκα,
Κ' ήμουν έμπάρθενος, ώ 3Εσύ, κ3 ήμουν αγνός, ώ 3Εσύ . . .
(Άνάσαινα μονάναπνα τή
Κι' απολάβαινα νοερά κί
Κι' άγνωρος άπό κορμί,
Είχα άκέραιη τήν ψυχή

Ζωήν, όπως κρασί,
άμμουδιές καί πάρκα,
κι' άνίδεος άπό σάρκα
καί γνώση τή μισή.)

'Αποθυμάω σά μιά λευκότι] καί σά μιαν ιερότη,
— Έτσι σάν πώς αυγερινό δροσό μέσ3 άπό κρίνα —
Μιά πρώτη άγάπη πρώτοι’ άθρώπου, σέ μιά πλάση πρώτη . . .
... Κι' δμως εμένα μέ τρυγάει, Κορμί, ή δίκιά σου ή Πείνα,
Κι' ώσά λαμπάδα καιονμενη μπρος σέ κόνισμα, θερμή,
Μ' ανεβαίνει ή Προσευκή, σέ Σένα — τό Κορμί.
ΝΑΠΟΛΕΩΝ

Λ. ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ

j

Έν Κέρκυρα τή 26 Αύγουστον 1912

πραγματικήν αξίαν τοΰ άνδρός. Ή μετριοφροσύνη αΰτοΰ διαλαθοΰσα πάντοτε
τόν θόρυβον τής ρεκλάμας, ύστέρησεν είς τήν δημιουργίαν τής προσηκούσης είς
αυτόν φήμης. ’Αλλά πάντες οί άρεσκόμενοι ε’ις τήν μελέτην καί οί κατατρίβοντες
τόν βίον των είς τήν έρευναν τών ιστορικών θησαυρών, συνήθισαν μετά σεβασμού
νά προφέρωσι τό έπιφανές αΰτοΰ δνομα, μεταξύ δέ τούτων καταλέγεται καί ό
γράφων τάς γραμμάς ταύτας, δστις πρό πολλών έτών έπιδιώκει τήν εΰκαιρίαν νά
έκδηλώση τήν κερκυραϊκήν μεταμέλειαν διά τήν αδικίαν, ήτις έπληξε τόν άνθρω
πον καί ήτις καιρίως έτρωσε τόν ειλικρινή καί άνεπηρέαστον έρευνητήν.
Σάς εύχαριστώ καί πάλιν διά τήν τιμήν, ής μέ έκρίνατε άξιον, έπιτρέψατε δέ
μέ τάς είλικρινεστέρας εύχάς ύπέρ τής πλήρους έπιτυχίας τοΰ ύμετέρου συγγράμ
ματος νά σάς εκδηλώσω τά ειλικρινή αισθήματα όφειλομένης πρός υμάς καί τόν
πολύτιμον συνεργάτην σας έκτιμήσεως καί[άγάπης.
Μετά πολλής τιμής

Φίλε η. Άρσένη,

ΜΙΧΑΗΛ

SSjP··

φειλω πρό παντός νά έκφράσω τόσον και είς σας δσον καί είς
τόν συμπολίτην μου κ. ’Ραφαήλοβιτς τάς θερμοτέρας ευχαριστίας
μου διά τήν τιμήν τής πρός έμέ αποστολής τής “Ποικίλης Στοάς,,
μετά τής φιλικής σας άφιερώσεως.
Μετ’ άφάνειάν τόοων ετών δλοι οί φίλοι τών γραμμάτων
είδον μετά χαράς έπανελθοϋσαν εις τήν Πνευματικήν κίνησιν τής
Ελλάδος τήν «Ποικίλην Στοάν», αληθές πνευματικόν μνημεϊον περιλαμβάνον τήν πλουσιωτέραν έκδήλωσιν τής πνευματικής ζωής τής
Πατρίδος μας καί θησαυρόν ποικίλων γνώσεων έξασκήσαντα αείποτε

τήν ευεργετικήν αΰτοΰ έπίδρασιν έπί τής διανοητικής μορφώσεως
τών συγχρόνων ημών.
Πόθος μου διακαής ήτο ν’ άνταποκριθώ εις τήν εΰγενή πρόσκλησιν τής
«Ποικίλης Στοάς» διά τής δημοσιεύσεως μελέτης μου περί τών τελευταίων κατακτήσεων τής πειραματικής επιστήμης εις τό πεδίον τών ψυχικών ερευνών, θέμα
τος δηλονότι άγνωστου έτι έν Έλλάδι καί έπί τοΰ οποίου δμως συνεισέφεραν
πλουσίαν τήν έαυτών συμβολήν οι κράτιστοι νόες τής έποχής μας. Τό βραχύ δμως
τοΰ χρόνου, δπερ χωρίζει ή μάς άπό τής έκδόσεως τής «Ποικίλης Στοάς», δέν έπιτρέπει δυστυχώς τήν έκπλήρωσιν τής επιθυμίας μου ταΰτης. ’Αντί τούτου σάς
αποστέλλω άρθρον μου περί τών αιτίων τής έκ Κέρκυρας άπομακρύνσεως διακε
κριμένου συμπολίτου λογίου τοΰ κ. Σπυρίδωνος Δεβιάζη, εις δν ή ιδιαιτέρα μου
πατρίς οφείλει προσήκουσαν ίκανοποίησιν μετά τάς πικρίας καί τάς θλίψεις, διά
τών όποιων τόν έπότισε.
’Εάν τό άρθρον μου ήθελε τύχη τής ύμετέρας έγκρίσεως, παρακαλώ νά τό
δημοσιεύσητε μετά τής άποστελλομένης είκόνος τοΰ φιλίστορος λογίου, ώς δείγμα
έλάχιστον τής πρός αυτόν όφειλομένης άμερίστου τιμής, ήν αισθάνεται δτι οφείλει
νά τοϋ έκδηλώση διά τής «Ποικίλης Στοάς» ή νήσος, ήτις καταλέγει αυτόν μεταξύ
τών έπιφανεστέρων τέκνων της.
Ή κερκυράίκή ιστορία θά μνημονεύση μετά τιμής αύριον τό δνομα τοΰ
άνδρός, δστις διά τών μελετών του συνετέλεσεν είς τήν διαφώτισιν τών πλείστων
σκοτεινών σημείων τοΰ μεγάλου ιστορικού αυτής παρελθόντος. "Ας χρησιμεύση ή
«Ποικίλη Στοά» ώς πρόδρομος τής άλαθήτου ιστορικής κρίσεως, ήτις έν μέλλοντι
θά κληθή ν’ άποδώση τήν πρέπουσαν δικαιοσύνην είς τόν άδικηθέντα ερευνητήν.
Περί Δεβιάζη ολίγοι ίσως έγραψαν καί ολίγος είναι οί έκτιμήσαντες τήν

8. βΛΑΝΛΟΣ

Διευθυντής τής «Κερκυραϊκής Ήχους»
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ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ

Ι^ΕΡ^ΥΡΑΙΟΣ #

ΚΝΑΙ πολλά χρόνια τώρα ποΰ προσπαθώ
νά εκπληρώσω ένα καθήκον, καθήκον δχι
προσωπικόν, αλλά καθήκον, τό όποιον έχω
ώς πολίτης, ώς άνθρωπος καί πρό παντός
ώς Κερκυραΐος πρός έ'να άδικηθέντα συμ
πατριώτην μου, τόν όποιον ή πρόληψις καί
ή αμάθεια κατεδίκασαν εις πολυετή εξορίαν.
Άπό τούς αγώνας τής ζωής, εκείνος
ποΰ μ’ έλκΰει περισσότερο, εκείνος ποΰ
πάντα κινεί τόν θαυμασμόν μου καί προκαλεΐ άμέριστον τήν συμπάθειάν μου, είναι
ό αγών ύπέρ τής ’Ιδέας, ό αγών ύπέρ
μιας ’Αρχής, ό άγων ύπέρ τής ’Αλήθειας.
’Ίσως διότι, κατ’ έμέ, δ άγων αυτός είς τό
άτελεύτητον μαρτυρολογίου του άριθμεΐ τά περισσότερα θύματα, ίσως
διότι ό άγιον αυτός παρουσιάζει τάς ώραιοτέρας εκδηλώσεις τής ψυχι
κής εύγενείας, ίσως διότι είς τόν άγώνα αυτόν ή άνθρωπότης χρεωστεΐ
τήν ευγνωμοσύνην τών μεγαλητέρων αύτής προόδων.
Είς δλα τά στάδια τή; άνθρωπίνης έξελίξεως τόν άνθρωπον τής
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Ιδέας θά τόν ειίρετε πάντοτε μεσουρανοΰντα και αίωρούμενον πολύ
υψηλότερα άπό τά βρωμερά επίπεδα τής ανθρώπινης μικρονοίας και
ά'ν, ως έπί τό πλεΐστον, ή εποχή τόν καταδικάζει, είτε διότι δέν τόν
εννοεί, είτε διότι δέν ήμπορεΐ νά φθάση τάς πτήσεις τής ψυχής και τοΰ
πνεύματός του, ή Ιστορία δμως αργά ή γρήγωρα, τοΰ αποδίδει δικαιο
σύνην καί παραδίδει τό όνομά του εις τόν σεβασμόν τών μεταγε
νεστέρων του.
Δέν θεωρώ "Ηρώα; μόνον εκείνους, οί όποιοι έλαυνόμενοι άναμφιβόλως άπό ένα εύγενές—διά τάς άντιλήψεις τής εποχής μας — αίσθημα,
πίπτουν είς τό λεγόμενον πεδίον τής τιμής. ’Αποκαλύπτομαι μέ μεγαλήτερο σεβασμό καί πρό όλων εκείνων, οί όποιοι σκυμμένοι στό σπου
δαστήριό τους ή μελετώντες στά επιστημονικά τους εργαστήρια προσ
παθούν νά πλουτίσουν τάς άνθρωπίνους γνιόσεις, προσπαθούν ν’ άποκαλύψουν καί νά λαμπρύνουν τήν ’Αλήθεια διά νά δώσουν στήν
’Ανθρωπότητα μίαν ώθησιν πρός τά έμπρός, τά εφόδια ενός έπί πλέον
βήματος πρός τήν Πρόοδον.
Μεταξύ αυτών υπάρχουν οί άσημοι καί οί ταπεινοί, δπως υπάρχουν
οί έπιφανεΐς καί οί περίβλεπτοι. Άλλοι τούτων φεύγουν άπ’ αυτόν τόν
Κόσμον έξασφαλίσαντες τήν υστεροφημίαν, άλλοι άγνωστοι καί περιφρονημένοι μέ μόνην τήν ηρεμίαν, ή όποια άνακουφίζει τήν συνείδησιν
διά τήν έπιτέλεσιν τοΰ καθήκοντος, καί άλλοι σύροντες όπισθεν αυτών
τήν άδικον κατάκρισιν, ή οποία έδηλητηρίασε τή καρδιά τους χωρίς
δμως νά ήμπορέση νά θίξη τό κάλλος καί τήν ευγένεια τής ψυχής τους.
Άπό τήν έργασίαν όλων αυτών τών άνθρώπων άποτελεΐται ή κοι
νωνία τού Πνεύματος, ό κόσμος τής διανοίας, οί άριστεϊς τοΰ Νού, οί
έργάται οί απαράμιλλοι, οί όποιοι παρασκευάζουν τήν κοινωνικήν
πρόοδον καί προετοιμάζουν τό έ'δαφος τής άνθρωπίνης έξελίξεως.
Αί άντιλήψεις τής έποχής, ό θρησκευτικός καί ό επιστημονικός
δογματισμός, ό άνθρώπινος εγωισμός, δ μή στέργων νά κατανοήση
τήν άτέλειαν τών άνθρωπίνων γνώσεων, πολλάκις υψώθησαν προπετεΐς
κατά τών τιμίων τούτων άγωνιστών καί άλλοτε μέν τό μαρτύριον,
άλλοτε δέ δ διωγμός καί άλλοτε ή συκοφαντία έ'πληξαν αύτούς έν τή
ζωή καί τούς συνώδευσαν κατερχομένους εις τόν Τάφον.
Δέν μπορώ ποτέ νά λησμονήσω τά άπειρα παραδείγματα, τά όποια
μάς παρέχει ή 'Ιστορία, τοΰ σφοδρού, τού αμείλικτου, τού άδικου καί
άνελευθέρου πολέμου, ό όποιος διεξήχθη κατά πάσης νεωτεριστικής άποπείρας, κατά πάσης προσπάθειας τεινούσης νά καταρρίψη τό σήμερον
θεωρούμενοι' ορθόν διά ν’άναστηλωθή άντ’αύτοϋ όχι βέβαια ή άπόλυτος,
άλλ’ ή σχετική Αλήθεια, ή οποία πάντοτε πλουτίζεται άπό τάς συνεχείς
κατακτήσεις τού άνθρωπίνου νού.
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Ό Γαλιλαίος ώδηγήθη είς τό μαρτύριον καί δ έπισκεπτόμενος τήν
ΑΙωνίαν Πόλιν, βλέπει άκόμη τό μέρος, όπου έμαρτύρησεν ό κήρυξ
μιας έπιστημονικής άληθείας. Υπενθυμίζει τούτο τό όνειδος μιάς ’Επο
χής. Ό Φραγκλΐνος έφευρίσκων τό άλεξικέραυνον, έθεωρήθη αιρετικός
καί ό Solomon de Caus ένεκλείσθη είς τό Φρενοκομεΐον, διότι έτόλμησε ν’ άνακαλύψη τήν κινητήριον δύναμιν τοΰ άτμοΰ. Αυτός ουτος ό
Πρόεδρος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών έξώρκιζε τήν
Ακαδημίαν νά παύση συζητούσα περί τών ’Αερολίθων, φόβω μήπως
έκτεθή τό γόητρον καί ή αξιοπρέπεια τής μάλλον πρός τήν ’Επιστήμην
συγγενευούσης κοινωνίας.
Καί σήμερα άκόμη πού ή έλευθερία τής σκέψεως άρχίζει νά
δεσπόζη — όχι βέβαια στήν Ελλάδα μας δυστυχώς — έχομεν πλεΐστα
παρεμφερή παραδείγματα, τά όποια ναι μέν δέν οδηγούν πλέον στό
μαρτύριο καί στή φυλακή καί στό Φρενοκομείο, τούς μεγάλους σκα
πανείς τής άνθρωπίνης προόδου, άλλά δέν παύουν νά περιορίζουν
τήν ενεργητικότητα τής διανοίας καί τάς πτήσεις αυτής πρός δρίζοντας
εύρυτέρους, πρός Κόσμους άγνώστους έ'τι, παρά τών όποιων έπιμόνως
ζητοΰμεν άπάντησιν έπί τόσων μυστηρίων, τά όποια ζηλοτύπως κρύπτει
τό Άπειρον.
Ό άγων τού Γνωστού πρός τό Άγνωστον, τού Πεπερασμένου πρός
τό Άπειρον συνεχίζεται μεγάλος, ωραίος, επιβλητικός καί εξαίσιος.
Καθ’ δλας τάς έκδηλώσεις τής ζωής μία άδιάκοπη πάλη προσπαθεί
ν’ άνατρέψη τά σημερινά δεδομένα, τά σημερινά άλάθητα διά νά δώση
μίαν νέαν πνοήν είς τήν μεγαλοπρεπή πορείαν τής άνθρωπότητος. Αί
τελευταϊαι έρευναι τής Έπιστήμης, ό άγων τών κοινωνικών τάξεων, ή
πάλη τής πασχούσης κοινωνικής μερίδος διά ν’ άποσείση τά λείψανα
παρφχημένων εποχών ποΰ τήν πιέζουν, μέ δλας τάς παρουσιαζομένας
άντιδράσεις καί τά παρεμβαλλόμενα προσκόμματα, δέν κάνουν τίποτε
άλλο παρά νά μάς ωθούν πρός τά έμπρός, νά μάς άποκαλύπτουν νέους
ορίζοντας, νέους Κόσμους καί νά επισωρεύουν τό άπαραίτητον υλικόν
διά τού όποιου μίαν ήμέραν θά κτισθή τό μεγαλοπρεπές Οικοδόμημα
τής Κοινωνίας τοΰ μέλλοντος.
Είναι εξαίσιος ό άγιοί’ αυτός τής έργαζομένης καί έξελισσομένης
άνθρωπότητος. Είναι υπέροχος ή πάλη αύτή, κατά τήν οποίαν άλλοι
θριαμβεύουν καί άλλοι πίπτουν, άλλοι έγκαρτεροΰν καί άλλοι κάμπτον
ται, άλλοι νικούν καί άλλοι σωριάζονται άποκαμωμένοι καί έξηντλημένοι. Αί Έποχαί συνεχίζουν άπρόσκοπτα τόν αίιόνιον αυτών δρόμον,
οί Αιώνες διαδέχονται άλλήλους είς τό χάος τοΰ ’Απείρου, τό σήμερον
άδύνατον υποχωρεί πρό τοΰ δυνατόν τής αύριον καί τήν πορείαν
αύτήν τών γεγονότων φωτίζει ό μακρυνός Φάρος τής Άληθείας, ό
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όποιος, ορατός είς πάσαν εκλεκτήν διάνοιαν, ποδηγετεί τόν άνθρωπον
όδεύοντα πρός τήν Τελειότητα.
Άλλ’ δλη αυτή ή πρόοδος δέν είναι δυνατόν νά μή έχη είτε τά
μικρά, είτε τά μεγάλα αυτής θύματα. Έκαστον τούτων συνεισφέρει τήν
άνάλογον μερίδα τής εργασίας του, εργασίας, τήν όποιαν θά εκτίμηση
βραδύτερον ή κρίσις τής Ιστορίας, αλάθητος καί ασφαλής γνώμων,
δστις θά ρυθμίση τήν πρός τό δνομα και τήν μνήμην έκάστου δφειλομένην τιμήν.
Νομίζω δμως δτι άπεμακρύνθην πολύ τοΰ κυρίου σκοπού μου καί
δτι είναι καιρός νά έπανέλθω. εις αυτόν.
Τί έσκόπευα νά κάμω μέ τάς άτέχνους ταύτας γραμμάς, αί όποϊαι
ζητούν τήν φιλόξενον αγάπην τής «Ποικίλης Στοάς»; Νά εκπληρώσω
έ'να καθήκον τιμής όφειλομένης πρός ένα άκάματον εργάτην τού πνεύ
ματος,τόν όποιον ή αμάθεια καί ή πρόληψις κατεδίκασαν στήν εξορίαν.
Ποιος είναι αυτός ό άνθρωπος, ό όποιος έχασε τά ωραιότερα καί τά
περισσότερα έτη τού βίου του άδιαλείπτως μελετών καί άναδιφών τήν
'Ιστορίαν διά νά φέρη είς τήν επιφάνειαν γεγονότα ενός μεμακρυσμένου
παρελθόντος, γεγονότα δμως τά όποια προσθέτουν αρκετόν φώς εις τήν
'Ιστορίαν τής Πατρίδος μας; Ό άνθρωπος αυτός, ό ακαταπόνητος καί
ειλικρινής οΰτος ερευνητής, είναι ό Σπυρίδων Δεβιάξης.
Ή κερκυραϊκή αμάθεια, ή κερκυραϊκή πρόληψις, ή κερκυραϊκή
μικρόνοια καί τό κερκυραϊκόν άνελεύθερον τών χρόνων εκείνων τόν
κατεδίκασαν είς εξορίαν καί τόν ύπεχρέωσαν νά φύγη κακήν κακώς άπό
τόν τόπον, ό όποιος έπρεπε νά τόν έχη στολίδι του. Ποιον είναι τό
έγκλημα, τό όποιον διέπραξεν ό Δεβιάξης διά νά θεωρηθή άξιος τόσον
αδίκου καί ντροπαλού διωγμού; Ένόμισεν δτι διελεύκαινε ένα σκοτεινό
σημείο τής κερκυραϊκής Ιστορίας καί έν τή είλικρινεΐ άφηγήσει τών
ιστορικών γεγονότων, άτινα προέκυπτον εκ τής μελέτης του, έθιξε
λαϊκάς πεποιθήσεις σχέσιν έχούσας πρός τόν ευλαβή σεβασμόν, δν ό
κερκυραϊκός λαός τρέφει πρός τόν Προστάτην του "Αγιον Σπυρίδωνα.
’Αλλ’ ήτο τοιαύτη ή πραγματική προαίρεσις τού λογίου έρευνητού
καί ιστοριοδίφου; Όχι. Καί ή άπόδοσις είς αυτόν προαιρέσεως, ήν δέν
είχε καί ήν ουδέποτε συνέλαβεν έν τή διανοίφ του, οφείλεται τό μέν είς
τήν οίκτράν παρερμηνείαν τών μελετών του, τό δέ εις τόν τυφλόν
φανατισμόν, δστις δέν έπιτρέπει, άκόμη καί σήμερον δυστυχώς, τήν
έρευναν πάντων τών ιστορικών έκείνων σημείων, άτινα άπτονται,
οπωσδήποτε, έρριζωμένων πεποιθήσεων έν τή λαϊκή συνειδήσει.
Καί ό φανατισμός έξέσπασεν άγριος καί βάναυσος καί ύπεχρέωσε
τόν Δεβιάζην νά έκπατρισθή.
Δέν κατενοήθη τότε ό ειλικρινής σκοπός τού Δεβιάζη καί ούτε έγέ-

νέτο αντιληπτόν τό δικαίωμα τοϋ έρευνητού ν’ άποκαλύπτη παν δ,τι ή
μελέτη φέρει είς γνώσιν αϋτοϋ, ΐνα πρόκυψη ή ’Αλήθεια, ήτις πάντοτε
δφείλει νά λάμπη, άδιάφορον αν έκ τής λαμπηδόνος της κλονίζονται
πεποιθήσεις και έκμηδενίζονται ιδέαι μή δυνάμεναι νά στηριχθώσιν έπί
τών αδιάσειστων θεμελίων τοΰ ιστορικού φωτός.
“Αλλως, ή προς τόν Προστάτην "Αγιον κερκυραϊκή πίστις και
κερκυραϊκή ευγνωμοσύνη δέν σαλεύεται διά τών συμπερασμάτων τής
ιστορικής έρεύνης. Άπ’ εναντίας γιγαντοΰται καί θερμαίνεται αύτη έκ
τών πορισμάτων τούτων, διότι
επί μάλλον διαλάμπει ή υπέροχος
εκείνη αρετή, ήτις ζώντα έξησφάλισεν εις αυτόν τόν σεβασμόν τών
συγχρόνων του καί μετά θάνατον
έκόσμησε τήν μνήμην του διά
τοϋ στεφάνου τής ’Αθανασίας.
Καί ό Δεβιάξης έ'κτοτε φιλο
ξενείται έν Ζακύνθω τιμώμενος
καί άγαπώμενος παρά τής κοι
νωνίας εκείνης, ήτις γνωρίζει νά
βραβεύη τούς πνευματικούς κό
πους καί ν’ άμείβη τούς καλούς
αγώνας. Συνεχίζων έκεΐ τάς μελέτας του πλουτίζει καθ’ έκάστην
τήν πάτριον ιστορίαν μέ αξιόλο
γους μονογραφίας, έξαγομένας έκ
τών έρευνών του εις τά άνερεύνητα ακόμη πλούτη τοϋ ’Αρχειο
φυλακείου τής Ζακύνθου. Είς
αυτόν οφείλεται ή ίδρυσις καί ό
πλουτισμός τής Φωσκολιανής Βι
βλιοθήκης, υπέρ ής αφιέρωσε τό πλεΐστον τή: ζωτικότητάς του.
Πτωχός πάντοτε και άκολουθών καί ούτος τήν άτεγκτοι· μοίραν
τών πλείστων λογίων, ούδεμιάς ποτέ έ’τυχεν υλικής ή ηθικής ένθαρρύνσεως έκ μέρους τής Πολιτείας. Δέν άποδειλιά δμως έν τή βιοπάλη, έάν
δέ συναίσθημα πικρίας συνέχει τήν ψυχήν του, τό συναίσθημα τοΰτο
έκδηλοϋται κατά περιόδους είς σφοδράν νοσταλγίαν τής γής, είς ήν έγεννήθη καί είς ήν ποθεί ν’ άναπαύση τό καταπεπονημένον αυτού σώμα.
Είναι καιρός δμως νά δηλωθή ή μεταμέλεια διά τό κατ’ αυτού διαπραχθέν αδίκημα, τό όποιον, πλειότερον αυτού, έπληξε τόν τόπον τόν
στερηθέντα τών φώτων καί τής αξίας άνδρός τής περιωπής του.
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Θύμα τής ειλικρίνειας καί τού θερμού αυτού έρωτος προς τήν μελέ
την, πολύ ακριβά έπλήρωσεν, έπί τριακονταετίαν ήδη, τήν επιθυμίαν
του, ϊνα πλουτίση τήν Κερκυραϊκήν Ιστορίαν διά γεγονότων, τά όποια
ήρύσθη έρευνών τήν άκένωτον πηγήν τών ιστορικών αυτής θησαυρών.
“Αλλως ζώμεν ήδη έν έποχή, καθ’ ήν δέν είναι δυνατόν νά νοηθή σύμ
φωνος προς τό πνεύμα αυτής, οίαδήποτε έπιβολή κατά τής έλευθερίας
τής σκέψεως καί έκείνης τής συνειδήσεως.
Ή έπιστήμη δέν αναγνωρίζει πλέον περιορισμούς έν τή θεσπεσία
κατακτητική αυτής πορεία καί έάν ακόμη αί προλήψεις παρεντίθενται
προ τής έρευνητικής αυτής βάσεως, ευκόλως συντρίβονται αύται έπί
τού αδιάσειστου βράχου τής προόδου, προς ήν, πάντοτε μετ’ αύξούσης
δυνάμεως καί ορμής κατευθύνεται τό άνθροόπινον πνεύμα.
Ή Πίστις άλλως, τήν οποίαν έθεώρησαν κινδυνεύουσαν οι τότε, έκ
τών ιστορικών έρευνών τού Δεβιάζη, τίποτε δέν έχει νά πάθη έκ τών
νεωτέρων έπιστημονικών κατακτήσεων. Αύται μάλιστα προσδίδουσιν
είς αύτήν θετικωτέραν καί άσφαλεστέραν ύπόστασιν, διότι, γυμνούσαι
ταύτην τών προλήψεων καί τών αστήρικτων δοξασιών τού παρελθόν
τος, μεγεθύνουσιν αύτήν έν τή ανθρώπινη συνειδήσει, ήτις, ούχί πλέολ·
έξ έπιβεβλημένης τυπικής ή δογματικής ανάγκης, άλλ’ έκ προκυπτούσης
γνώσεως αποβλέπει προς ’Ιδανικά, ών τό μεγαλεΐον καί τό φέγγος δέν
ήτο δυνατόν ν’ άντιληφθή άλλοτε.
Ή έρευνα ή ’Επιστημονική, ή μελέτη ή ιστορική, θέτουσιν ασφαλή
θεμέλια είς τήν άνθρωπίνην πρόοδον καί τήν πίστιν, ην δέν ήδυνήθησαν νά έδραιώσωσι τά απλά φιλοσοφικά συμπεράσματα παρελθουσών
έποχών, έρχεται νά τήν ενίσχυση ή έρευνα τής πειραματικής ’Επιστήμης.
Αί πρόσφατοι καί καθημερινοί πρόοδοι είς τό πεδίον τών ψυχικών
λεγομένων έρευνών, είς ας καταγίνονται ήδη οί κράτιστοί νόες τής
έποχής μας, τούτον έπιδιώκουσι τόν σκοπόν. "Ο,τι οί Αιώνες έπιθανολόγησαν, τό πείραμα έρχεται σήμερον νά μεταδώση ώς ασφαλή καί
απρόσβλητον ’Αλήθειαν, μή φοβουμένην τής προλήψεως τόν ψόγον,
’Αλήθειαν, έδραιουμένην έπί μάλλον έκ τών νεωτέρων έκζητήσεων,
αϊτινες ένθαρρύνουσι πάντοτε τήν άνθρωπίνην διάνοιαν, διψώσαν γνώ
σεις, ’Αλήθειαν, παρέχουσαν είς τήν άνθρωπίνην ψυχήν τό ακατάβλητοι·
θάρρος τής Έλπίδος.
Ή έποχή τής άνεπιστήμονος αρχής τού «πίστευε καί μή ερεύνα»
άνήκει πλέον είς κράτος αντιλήψεων, τό όποιον έξεμηδένισεν ή γιγαντιαία πρόοδος τής ’Επιστήμης, ήτις άνεστήλωσεν εις έπιστημονικόν
αξίωμα τήν έκ τής έρεύνης προκύπτουσαν πίστιν, ώς μόνην παρήγορον
αμοιβήν τής ταλαιπωρηθείσης ανθρώπινης καρδίας
(Κέρκυρα)

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΛΑΝΔΟΣ
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νώς υπέρ τοΰ άγώνος τών Ρωμαίων διέθεσε. Μετά τήν νίκην αύτών εις τήν περί
Κυνός κεφαλάς (Σκοτοΰσαν, Καρά δάγ, Μαΰρο βουνό) τής Θεσσαλίας μάχην ή

1

Ρώμη έγένετο κυρίαρχος τών Μακεδονικών καί έν γένει τών ελληνικών χωρών.
Φυσικώς άπαντες οί κάτοικοι αύτών άνέμενον δεσμά δουλείας. Άλλ’ οί
Ρωμαίοι εΐχον πολύ ψυχολογήση περί τοΰ καταλληλοτέρου τρόπου πρός υποτα
γήν τών λαών. Παρεσκευάζετο τό έδαφος τοιούτφ τρόπω διά τής συστηματικής
έξασθενίσεως αύτών, ώστε νά έπέρχηται όμαλώς ή υποταγή καί άνεπαισθήτως,
Αίτια κοσμοκρατορίας Ρωμαίων. —'Η περί Κυνός κεφαλάς μάχη κατά τών Μακεδόνων. —
Μεθοδικός τρόπος ύποδουλώσεως τών λαών. — Κήρυγμα οίονεί έλευΦερίας έλληνικών πολι
τειών.—Ό Τίτος Φλαμινϊνος έν ΊσΦμίοις τώ 196 π. X.—Φωναι άγαλλιάσεως έν τώ Σταδίω
μετά βροχής πτωμάτων κοράκων.—Μετά 129 έτη είκοσακισχίλιοι πειραταί κυρίαρχοι τών
Φαλασσών.—Φόνος κόράκος Ιπταμένου υπό φωνών τώ 67 π. X. έν 'Ρώμη.—'Ο Πομπήΐος κατατροπώσας τούς πειρατάς έξημερώνει αύτούς διά τής γεωργίας. —'Η κακία δέν εΐναι έμφυ
τος.—’Ανάγκη μελέτης δύο χωρίων τοΰ Πλουτάρχου.
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Αδύνατον μοί ήτο νάρνηθώ τή διευθΰνσει τής άναγεννηθείσης «Ποικίλης Στοάς·»
τήν εμήν συνεργασίαν.Ή εμφάνισις τον τόμον τής Δεκαπενταετηρίδος αυτής μετά νλης
εκλεκτής καί μετ' εκτάκτου τυπογραφικής φιλοκαλίας υπόσχεται νέαν περίοδον σημαν
τικής καί εύέλπιδος προόδου τής συγχρόνου φιλολογίας. Μή έπιθυμών νά καθυστερήσω
είς τήν ΰμετέραν εύγενή παράκληοιν, χαράοσω προς τοΰτο, εν αναστολή θεραπευτικής μου
άναπαύσεως, σελίδας τινάς, καίτοι άπό πολλοΰ προετίμων νά καταταχθώ, καί ώς πρός
αυτά τά σκαλαθύρματα, εις τάς τάξεις τών άποστράτων συνεργατών εν ετησίαις έπιθεωρήσεσι. Φοβούμαι μόνον μή ή εμή πενιχρά εισφορά δεν θεωρηθή επίσης ευάρεστος, ώς
τά λοιπά εν τή «Ποικίλη Στοά» αναγνώσματα.

« *
μοί έλεγέ τις, δτι φωναι πολλαί ένούμεναι θά ή δΰναντο νά
φονεύσωσιν ιπταμένους κόρακας, ήθελον θεώρηση αυτόν παραδο
ξολόγον. Καί δμως τοΰτο βεβαιοΰται έκ δύο χωρίων τοΰ Πλουτάρ
χου. Τό ιστορικόν τοΰτο γεγονός θεωρώ άξιον μείζονος έρεύνης.
Άπίθανον δέν εΐναι νά κριθή ώς ούχί άσχετον ή τουλάχιστον ένδιαφέρον πως είς τούς μελετώντας τά περί τοΰ ασυρμάτου τηλεγράφου,
περί αερόπλοιων, ίσως - ίσως καί περί τηλαισθησίας! Μετά τάς
θαυμασίας ανακαλύψεις τοΰ 19ου αΐώνος μ. X., τίς οΐδεν οποίας
εκπλήξεις έπιφυλάσσει ήμϊν τό μέλλον !
Τά αίτια τής κοσμοκρατορίας τών Ρωμαίων, οΐτινες καί αύτούς
τούς "Ελληνας ένίκησαν, έξετάζων δ Πολύβιος, πιστεύει, δτι τοιοΰτος θρίαμβος
οφείλεται κυρίως είς τήν υπεροχήν τοΰ ρωμαϊκού πολιτεύματος καϊ τοΰ στρατιω
τικού όργανισμοΰ αυτών. Ό κατά τοΰ Φιλίππου Ε' πόλεμος τών Ρωμαίων, άρξάμενος άπό τοΰ έτους 200 π. X., διήρκεσε τετραετίαν ολόκληρον. Μετά τάς πρώτας
δυσχερείας ή σύγκλητος άνέθηκε τήν αρχιστρατηγίαν είς τόν ύπατον Τίτον Κοΐντιον
Φλαμινίνου, άνδρα καλώς γινώσκοντα τά έλληνικά ήθη καί τούς ελληνικούς τρόπους,
προσηκόντως δέ συνδυάζοντα τήν πολιτικήν μετά τής στρατηγικής δεξιότητος.
Οΰτος, έπιθυμών νάποσπάση άπό τούς Μακεδόνας τάς έλληνικάς πολιτείας ·— διάκρισις, ήτις έγίγνετο τότε κατά τάς περί τοπικισμού στενάς δοξασίας τής έποχής
εκείνης— έπεδείκνυεν είς ταύτας τό τής έλευθερίας δέλεαρ. Δι’αύτοϋ ού μόνον
έχαλάρωσε τήν άντίστασιν τών ελληνικών πόλεων, άλλά καί τινας έξ αυτών εύμεαν

εί δυνατόν, ή άπορρόφησις αύτών.
Κατ’ άρχάς έπεζητεϊτο, δπως δλα τά έθνη ώς έλεύθερα καί σύμμαχα συνειθίζωσιν είς τήν πρός τούς Ρωμαίους ύπακοήν, πριν ή διαταχθώσιν ώς υποτελή
καί πριν ή έξαφανισθώσιν ολίγον κατ’ ολίγον έν τή ρωμαϊκή δημοκρατία.
Βραδύς ήτο ό τρόπος τής κατακτήσεως, παρατηρεί δ βαθύνους έρευνητής
.
*
Montesquieu
«Μετά τήν νίκην λαού τίνος οί Ρωμαίοι ήρκοΰντο νά έξασθενίσωσιν αυτόν. Τφ έπέβαλον δρους πολιτικού βίου, οΐτινες άνεπαισθήτως ύπενόμευον αύτόν. ’Εάν έπεχείρει νάνεγερθή, έκοπτον βαθύτερον τάς πτέρυγας αύτοϋ.
Τοιούτφ τρόπφ λεληθότως έγίγνετο υπόδουλος, χωρίς νά εΐναι δυνατός δ άκριβής

δρισμός τής έποχής τής ύποδουλώσεώς του».
Τοιούτων έμφορουμένη άρχών ή Ρωμαϊκή σύγκλητος έπεμψεν είς τάς
έλληνικάς χώρας δέκα πρέσβεις, οΐτινες μετά τοΰ νικητοΰ Φλαμινίνου παρεσκεύασαν τήν νέαν τών πραγμάτων κατάστασιν, πρός έξαφάνισιν τής μακεδονικής
Δυνάμεως, διά τής άπονομής ελευθεριών είς τάς έλληνικάς πολιτείας. Οί άπεσταλμένοι εΐχον υποστήριξή τήν γνώμην νά έξαιρεθώσιν αύτών αί έλληνικαί πέδαι, ή
Χαλκίς, ή Δημητριάς καί ό Άκροκόρινθος. Άλλ’ ό Φλαμινϊνος, θέλων νάποσοβήση πάσαν υπόνοιαν προσαρτήσεως, έπέμεινεν, ΐνα συμπεριληφθώσι καί αΰται
είς τό γενικόν μέτρον.
Τελουμένων τών Ίσθμιων τώ 196 π. X. πρός τιμήν τοΰ Ποσειδώνος έπί τοΰ
’Ισθμού τής Κορίνθου, πλήθος άνθρώπων θεωμένων τούς γυμνικούς άγώνας,
άγνοούντων δέ τάς άποφάσεις τής συγκλήτου, έκάθητο έν τώ σταδίφ. Πάντη
αΐφνιδίως τή διαταγή τοΰ Φλαμινίνου, έκεϊ παρευρισκομένου, προελθών δ κήρυξ
έσάλπισε σιωπητήριου, εΐτα δέ άνηγόρευσεν, ώς διηγούνται δ Πολύβιος ** καί δ
Πλούταρχος
***
τόδε τό κήρυγμα:
«Ή σύγκλητος ή Ρωμαίων καί Τίτος Κοΐντιος, στρατηγός ύπατος, καταπολε» μήσαντες βασιλέα Φίλιππον καί Μακεδόνας, άφιάσιν ελευθέρους, άφρουρήτους,
» άφορολογήτους, νόμοις χρωμένους τοϊς πατρίοις, Κορινθίους, Φωκέας, Λοκρούς,

» Εύβοεϊς, Αχαιούς, τούς Φθιώτας, Μάγνητας, Θετταλούς, Περραιβούς».
Τό άκουσμα είς δσους ήδυνήθησαν άμέσως νάντιληφθώσι τά λεχθέντα έθεωρήθη άπίστευτον άλλ’ οί πολλοί, ένεκα τοΰ γενομένου θορύβου, ούδέ ήκουσαν τό
κήρυγμα. Άλλοι έθεώρουν τό ψήφισμα, ώς έν όνείρω λεγόμενον τινές έκ
δυσπιστίας έπεθύμουν ον μόνον νάκούωσιν, άλλά καί νά βλέπωσι τόν λέγοντα. Έξ
δλων τών σημείων ζωηρά έξεδηλώθη έπιθυμία, ΐνα έπαναληφθώσι τά λεχθέντα.
Ώς δέ πάλιν — έξακολουθεϊ διηγούμενος δ Πολύβιος — δ κήρυξ, προσελθών
είς τό μέσον, καί κατασιωπησάμενος διά τοΰ σαλπιγκτοΰ τόν θόρυβον, άνηγόρευσε
ταύτά, καί ώσαύτως τοϊς πρόσθεν, τηλικοΰτον συνέβη καταρραγήναι τόν κρότον,
ώστε καί μή ραδίως αν υπό τήν έννοιαν άγαγεϊν τοϊς νΰν άκούουσι τό γεγονός.

’ Montesquieu, Grandeur des Romains. Edition 182S, chapitre VI p. 179.
*· Πολύβιος βιβλ. IH κεφ. 29, 5.
** Πλούταρχος είς βίον Φλαμινίνου § 10.
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Ώς δέ ποτέ καί κατέληξεν ό κρότος, τών μέν αθλητών απλώς οΰδείς οϋδένα λόγον
εΧχεν ετι· πάντες δέ διαλαλοΰντες, οί μέν άλλήλοις, οί δέ πρός σφάς αυτούς, οίονε'ι
παραστατικοί τάς διανοίας ή σαν οΐ καί μετά τόν αγώνα διά τήν υπερβολήν της
χαράς μικρού διέφθειραν τόν Τίτον εύχαριστοΰντες».
Πάντες όρθιοι έσπευδον νάναπηδήσωσι καί νάσπασθώσι καί νά προσφωνήσωσι τόν Φλαμινΐνον, έπευφημουντές αυτόν ώς σωτήρα καί πρόμαχον τής Ελλά
δος. Τό δέ πολλάκις λεγόμενον — κατά τόν Πλούταρχον -— περί υπερβολής καί
μεγέθους τής φωνής έφάνη τότε, δτι κόρακες άνωθεν κατά τύχην πετώντες, έπε
σαν είς τό στάδιον. Αιτία δ’ ήτο τού άέρος ή ρήξις. Διότι, δταν ή φωνή φέρηται
πολλή καί μεγάλη, διασπώμενος ύπ’ αυτής, δέν υποστηρίζει τά πετώντα, αλλά
τάφήνει νά όλισθήσωσιν, ώς άν έβαινον διά τού κενού, έκτός έάν ΰποτεθή δτι διαδιατρυπώνται πληττόμενα, ώς υπό βέλους, καί ούτω πίπτουσι καί άπσθνησκουσι.
Δύναται δμως νά είναι καί περιδίνησίς τις τοΰ άέρος, ώς ό σάλος είς τό πέλαγος
λαμβάνει ελιγμόν, καί έπειτα πάλιν ορμήν έξ αιτίας τοΰ μεγέθους αύτοΰ *.
Πλήν τοΰ Πλουτάρχου τήν πτώσιν ταύτην τών κοράκων, ώς θυμάτων τής
άγαλλιάσεως τών έν τφ Σταδίφ τών Ίσθμιων έπευφη μιών τών Ελλήνων, ιστορεί
καί ό Valerius Maximus **
, χωρίς νά διαψεύδη τοΰτο άλλος τις τών ιστορικών.

·!Μετά εκατόν είκοσι και έννέα ένιαυτούς πολλαί ρωμάίκαί χώραι δεινώς έμαστίζοντο υπό σμήνους πειρατών, οίτινες, ώς έκ τών υστέρων έξηκριβώθη, ήσαν
ύπέρ τούς είκοσακισχιλίους, έχοντες ύπέρ τά χίλια ληστρικά πλοία, άτινα είχον
κύριεύση 400 πόλεις! Πολλαχοΰ ύπήρχον καί ναύσταθμοι πειρατικοί καί φάροι
τετειχισμένοι πρός οδηγίαν τών πειρατικών πλοίων. Στόλοι καλώς ώργανωμένοι
έφόρμων αίφνιδίως εις τάς πόλεις καί διήρπαζον τά πάντα. Τό πειρατικόν έπάγγελμα έθεωρεϊτο τότε — ώς διηγείται ό Πλούταρχος ***— έντιμον καί ένδοξον. Ό
ρωμαϊκός λαός, έν τέλει έξεγερθείς κατά τής άγριωτάτης ταύτης καταστάσεως,
έστρεψε τά βλέμματά του τφ 07 π. X. πρός τόν ΙΙομπήϊον. Αυτόν ήθελε νά έκλέξη
έπί τριετίαν δικτάτορα άνυπεύθυνον, ϊνα έλευθερώση τάς θαλάσσας έκ τών κακούρ
γων. Κατά τήν ένώπιον τού δήμου περί τούτου γενομένην συζήτησιν, μετ’ άλλους
τινάς άντιπολιτευομένους τόν Πομπήϊον, άνήλθεν εις τό βήμα ό Ρώσκιος, δστις
ένεκα τοΰ θορύβου ούδαμώς ήκούετο- δταν δέ διεσήμανε διά τών δακτύλων του,
δτι προτείνει νά έκλεγή ώς δεύτερος ό Πομπήϊος, ό λαός τοσοΰτον κατά τοΰ άντιλέγοντος ήγανάκτησεν, ώστε μεγάλας έξέπεμψε κραυγάς. Τότε κόραξ πετών ύπέρ
τήν αγοράν έτυφλώθη καί έπεσεν έν τφ μέσφ τοΰ δχλου. Έκ τούτου — προσθέτει
ό Πλούταρχος ****— φαίνεται, δτι τά όρνεα δέν πίπτουσιν, δταν διαρραγή ό άήρ
• « . . . Τό δέ πολλάκις λεγόμενον είς υπερβολήν τής φωνής καί μέγεθος ώφΰη τότε.
Κόρακες γάρ ύπερπετόμενοι κατά τύχην έπεσον είς τό στάδιον. Αίτια δέ ή τοΰ άέρος ήήξις·
δταν γάρ ή φωνή πολλή καί μεγάλη φέρηται, διασπώμενος ύπ’ αύτής οΰκ άντερείδει τοΐς
πετομένοις, άλλ’ όλισΰημα ποιων καΰάπερ κενεμβατοΰσιν, εί μή, νή Δία, πληγή τινι μάλλον
ώς ΰπό βέλους διελαννόμενα πίπτει και Αποθνήσκει. Δύναται δέ καί περιδίνησίς είναι τοΰ
άέρος, οΐον έλιγμόν έν πελάγει και παλιρρύμην τοΰ σάλου διά μέγεθος λαμβάνοντος.» Πλού
ταρχος είς βίον Τίτου Φλαμινίνου § 10.
*· Valerius Maximus IV 8. 5.
’·· Πλούταρχος είς βίον Πομπηΐου § 24.
*·** «... Έπί τούτφ λέγεται δυσχεράναντα τόν δήμον τηλικοΰτον άνακραγεϊν, ώστε ύπερπετόμενον κόρακα τής άγορας τυφωθήναι καί καταπεσεϊν είς τόν όχλον. "ΟΟεν οΰ δοκεΐ
ρήξει τοΰ άέρος καί διασπασμω κενόν πολύ λαμβάνοντος ένολιοθαίνειν τά πίπτοντα τών
όρνέων, άλλά τυπτόμενα τή πληγή τής φωνής, δταν έν τφ άέρι σάλον καί κϋμα ποιήση
πολλή καί Ισχυρά φερομένη·. Πλούταρχος είς βίον Πομπηΐου § 25.
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καί σχισθή, δλισθαίνοντα εντός μεγάλου κενού, άλλά τυπτόμενα ύπό τής προσ
βολής τής φωνής, δταν αυτή πολλή καί ισχυρά φερομένη προξενήση σάλον καί
κύμα είς τόν αέρα.
’Εντός τριμηνίας όσοι τών πειρατών δέν έφονεύθησαν, έγένοντο αιχμάλωτοι
τών στρατευμάτων τοΰ Πομπηΐου. Ούτος δ’ έφείσθη τής ζωής των, διότι έγνώριζεν, δτι φύσει ό άνθρωπος δέν έπλάσθη, ούδ’ είναι άνήμερον ζφον καί άκοινώνητον, άλλ’ δτι έκ διαφθοράς καί παρά τήν φύσιν του παραδίδεται είς τήν κακίαν.
Έξ έναντίας διά τής μεταβολής τών συνηθειών, τών τόπων καί τρόπων τής ζωής
έξημεροΰται. Άπόδειξις, δτι καί αύτά τά θηρία μεταλαμβάνοντα διαίτης πρφοτέρας καί διά τής μεταβολής συνηθειών, τόπων καί τρόπων άποδύονται τό άγριον
καί δύσκολον ήθος των. Διά τοΰτο έγνω νά μεταφέρη τούς άνδρας έκ τής θαλάσ
σης καί, ώς διηγείται δ Πλούταρχος, « βίου γεύειν έπιεικοΰς, συνεθισθέντας έν
πόλεσιν οίκεϊν καί γεωργεϊν .. . Τοίς πολλοϊς οίκητήριον έδωκε Δύμην τήν Άχαΐδα,
χηρεύουσαν άνδρών τότε, γήν δέ πολλήν καί άγαθήν έχουσαν».

*
’Αγνοώ, έάν τά δύο ταΰτα χωρία τοΰ Πλουτάρχου περί τών πτηνοκτόνων
φωνών, είχον ύπ’ δψει αύτών οί περί τάς άνακαλύψεις άσχολούμενοι κατά τούς
νεωτέρους χρόνους· άλλ’ άξιον προσοχής μοί φαίνεται, δτι ό Πλούταρχος εις τήν
έποχήν του τό φαινόμενον έθεώρει παγκοίνως γνωστόν. Τοΰτο νομίζω σημαίνει ή
φράσις αύτοΰ περί τής έν Ίσθμίοις βροχής έκ πτωμάτων κοράκων «τό πολλάκις
λεγόμενον . . . ». Είς τούς έξ έπαγγέλματος φιλολόγους άνήκει ή φροντίς πρός
εΰρεσιν χωρίων καί άλλων συγγραφέων έν τοίς διασωθεϊσιν έργοις τών προγόνων
ημών πρός οδηγίαν τών συγχρόνων.

’Εν Ήλυσίο) Καλλιθέας ’Αθηνών, τή 26 Σεπτεμβρίου 1913
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
* Τα Φαιαρα *

* ΤΙ

ΠΟΘΩ *

εΤέρνω περίλυπη στη σκέψι
Την κουρασμένη κεφαλή μου
Κι <> νους μου φτερωτός πετάει
Σε σένα λατρευτή ψυχή μου.

«

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
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Σφαλώ τα μάτια ναρκωμένη
Άπό τής σκέψις σου τή ζάλη
Κι άποσταμένη λησμονιέμαι
Μέσ στής ψυχής Σοι· τήν αγκάλη.

«
Καί νοιώθω τότε μέσ ’ ςτά στΐ]θεια
Πόθο τρανό, πόθο μεγάλο
—Νά ζήσω μέσα στήν ψυχή σου —
Αυτό ποθώ. . . καί τίποτ άλλο.
(1913)

ΕΡΡΙΕΤΤΗ

ΝΙΚΑ

w

*Εργον Ε.

Βεντουρη *
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μουσικού θελγήτρου ενέχει ΐή ποίησις τοΰ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΤΖΩΚΗ, Η ιδέα καί
τό αίσθημα ήσαν ή ψυχή τής ποιήσεώς του καί ή αρμονία καί ή μουσική, τό
γενικόν της περίβλημα. Μέ ψυχήν καλλιτέχνου εψαλλεν, οιστρηλατούμενος από

ΠΡΟΣΦΙΛΗΣ του ’Αττική έδέχθη

τό σώμα του, δ είχον πληγώση
τόσον αί άκανθαι τής κοινωνικής
αδιαφορίας και πρός τόν σαπφείρινον ουρανόν της, τόν έσαεί χαϊδεύοντα τά ’μάτια μέ τά νέα του
χρώματα ποΰ
ποϋ δίνουν είς τήν ψυχήν τήν
αίσθησιν κάποιας αγνώστου άπολαύσεως, ή
αληθώς ποιητική του ψυχή, διαυγής όσον
αυτός είς τήν μουσικήν μελιρδίαν τών στίχων
του, ή τόσον κουρασμένη άπό τό αίσθημα,
απέδιδε τόν ύστατον χαιρετισμόν της, καθ’ήν
ώραν αί τελευταϊαι άκτϊνες τοΰ Ήλιου έπέθετον έλαφρά ροδαλά φιλήματα έπί τών
αετωμάτων τοΰ Παρθενώνος.
Είναι πλέον άραιοί οί πιστοί ακό
λουθοι τής ωραίας παλαιός παραδόσεως,
οί ψάλται τής ευφαντάστου νοήσεως καί
τής αρμονίας, οί διατηρήσαντες είς τόν
στίχον τήν μουσικήν, οί μή παρασυρθέντες άπό τήν ακατανόητοι' αφέλειαν καί
άδεξιοτεχνίαν τοΰ νεωτέρου καχεκτικοΰ καί δυσνοήτου συρμού τής στιχουργίας,
οί όμιλοΰντες άκόμη είς τήν καρδίαν, οί τρουβαδοΰροι τής αγάπης καί τής μελαγ
χολίας καί τής έλπίδος. ’Ολίγοι άκόμη άντέστησαν είς τό ρεΰμα τό κρινόμενον
ώς νεωτεριστικόν καί τά παλαιά εκείνα ποιητικά εργαστήρια, έν οίς έσφυρηλατεΐτο δ,τι ζηλευτόν διεσώθη δείγμα τρυφερότητος καί χάριτος, έσφραγίσθησαν
μέ τόν στιγματισμόν τής άποσυνθέσεως καί τής νέκρας. Μία ποιητική χρεωκοπία,
είς επιθανάτιος μαρασμός διεδέχθη τήν πρώτην πάλαι ποιητικήν ζωήν, έν ή έτονίζοντο έπάνω είς τήν λύραν αί γλυκύτεροι εμπνεύσεις, οί μουσικώτεροι φθόγγοι, οί
κοιμίζοντες καί άνυψοΰντες καί θέλγοντες, διακρυσταλλούμενοι είς στίχους
άφθίτου κάλλους καί άριστοτεχνικής λαξεύσεως. Μέ τήν έξάλειψιν τοΰ Ζακυνθίου
ψάλτου έχάθη καί ό τελευταίος άντιπρόσωπος ένός ποιητικού κύκλου, όστις
δέν θά έπανέλθη ίσως είς τήν μεγάλην μας τώρα Πατρίδα. Πιθανόν άλλοι
νά ήσαν οί καιροί τής έποχής των τότε. Δέν ήσαν δμως οί καιροί τοΰ σημερινού
έκφυλισμοΰ καί ή άναισθησία δέν έθεωρεΐτο ώς μεγαλοπρέπεια. Διά τοΰτο καί δ,τι
έτραγούδησαν έκεΐνοι, δ,τι δάκρυ καί άν έστάλαξαν άπό τήν μάγον γραφϊδά των.
θά παραμείνη ώς τό εύωδέστερον ποιητικόν άνθος μετά τήν άναγέννησιν τής
'Ελλάδος.

■u
Ή άνάλυσις τοΰ ποιητικού έργου τοΰ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΤΖΩΚΗ άπαιτεΐ χώρον
πλειότερον έκείνου, δν εΰγνωμόνως είς τόν παρόντα τόμον διαθέτει ή “ΙΙοιχίλη
Στοά,, είς τό άγαπημένον δνομα τοΰ έκλεκτοΰ της συνεργάτου, δστις είς τάς
σελίδας αυτής καθ’ άπασαν τήν σειράν τών έκδόσεών της, έξαιρετικώς είς τό
εργον ημών έχάρισε τάς ώραιοτέρας του ποιήσεις. ’Εάν ό ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ έγεννάτο
εις άλλον τόπον, δπου ή άξια καταδεικνύεται καί ή ιδιοφυία έκτιμάται μέ τό
ήμισυ μόνον τής έργασίας τήν όποιαν αυτός κατέβαλλεν είς τό έθνος μας, θά
κατελάμβανε άλλην θέσιν είς τά Γράμματα καί είς τήν Ποίησιν βαθμίδα άληθώς
περίβλεπτον. 'Ως τόν ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΜΑΡΤΖΩΚΗΝ δέν έχει πολλούς νά επίδειξη
ή νεωτέρα ημών Φιλολογία. Ό Ποιητής είναι κάτι τι τό όποιον διαφεύγει τήν
συγκεκριμένην έντύπωσιν, άλλά καί ευρίσκει κάποιον ιδιαίτερον δρόμον, διά
ν’άπευθυνθή κατ’ευθείαν καί κρούση τήν μυστικήν θύραν τών ψυχών, ήν άνοίγει
διά κοινής κλειδός, καθ’ ήν στιγμήν ή λύρα του κατακυλεϊ διά θαυμάσιων ήχων
τήν κοιμωμένην άκοήν της. "Ολην αύτήν τήν αγνήν αισθητικήν ύπόστασιν τοΰ

τήν μεγάλην έμπνευσιν τής Μούσης καί είς δλην αύτοΰ τήν ποιητικήν παραγωγήν
περιέκλεισε διά περιτέχνων πολλάκις στίχων δλην τήν παρθενικήν εϋμορφιαν,
τήν ρυθμικήν άνάκρουσιν, ήν άποδίδει η ήρεμος καί τρυφερά εμπνευσις, που
άφίνει μόνον ό ύμνος τοΰ έρωτος καί ή άλγησις τής διαψεύσεως τών πόθων

καί τών ονείρων καί ή γλυκύτης τής προσδοκίας καί ή γοητεία τής άληθείας,
ήν άναδίδει μόνον ή λύρα τής καρδίας.
*

Ό θάνατός του υπήρξε πιστόν άντίγραφον τής ζωής του. Μία θεία γαλήνη
μέσα εις τήν οποίαν, είς στιγμάς παραπονετικού πόνου, δν έσκόρπιζον τά δηλη
τήρια τής οδύνης, έκτενώς έπαίζετο ή τραγωδία τών θλίψεων καί τοΰ βαθύτερου
άλγους. Ό Γολγοθάς τοϋ μάρτυρος Ποιητοΰ, τοϋ άγαθωτέρου τραγουδιστού τής
αγάπης, έστάθη αδυσώπητος καί ό θάνατός του, κελαρισμός Παραδείσιος έκυψε
πρό τού ψυχικού του μεγαλείου. Είς τήν ’Ελληνικήν ποίησιν μεγάλον τό έκ τής
τελευτής του κενόν.
Δέν ήλθον πρός τόν νεκρόν του εκείνοι, οΐτινες έν ζωή έζήτουν τήν ευφρο
σύνην τής αρρήτου θέλξεως τών στίχων του καί τόν έκ τοΰ φωτός τής διανοίας
του ψυχικόν χορτασμόν. Ύπήρξεν άκόμη καί κατά τόν άπό τοΰ κόσμου άποχωρισμόν του άτυχής ό ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ, διότι έσβυνε, λησμονημένος είς τόν
«Ευαγγελισμόν», μέ τό τελευταΐον είς τά χείλη παράπονον τής πικρίας καί τής
παντερημίας, είς στιγμήν καθ’ ήν πάνδημος έορτασμός άφινε νά παρέλθη
έν παγερφ άδιαφορίρ ή απώλεια του, άληθώς αυτός ευτυχής διότι τό Έθνος του
ύπερήφανον έχαιρέτα τήν νέαν του αναδημιουργίαν καί έπανηγύριζε τής νέας του
δόξης τήν εύκλειαν καί τιμήν.

ΙΩΑΝΝΗΣ

Α. ΑΡΣΕΝΗΣ

* ΤΟ ΪΙ1ΕΡΟΠΑΑΟΥΚΟ "Η ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΑΦΥΡΑ *
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΜΑΡΤΖΠΚΗ

(Διασω&έν εις τό Λεύκωμα ημών)

Στον Π. Π.
**

$®ΑΝΑ γιά σέ σκληρόκαρδη
Έφάνη τούτη η φύσι
Και πόθησε τά χρόνια σον
Σάν άνθος νά μαδήση
’Απάνω σ’ ενα μάρμαρο,
’Απάνω σ ενα μνήμα,
Κρίμα, μεγάλο κρίμα
Τό Χάρο ν αγαπάς.

Κρίμα πον μέσα κρύφτηκες
Παντοτεινά στό χώμα
Και τώρα πού σέ κράζονμε
Έσφάλισες τό στόμα.
Μες στό σκοτάδι βύθισες
Τά μάτια και δέν είδες
Πόσες χρνσές ελπίδες
Έπήρες άπό μάς.

Γνρμένο τό κεφάλι σον
Στη σκοτεινή γαλήνη,
Στό πλάγι σον αναπαύεται
Μιά τέλεια καλωσύνη,
Κι άφ τά πολλά τά δάκρνά μας,
"Ενα ποτάμι τρέχει,
Πον κύματα δέν εχει
’Επίγειας τρικυμίας.
+ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

ΣΟΙ δέν ηύτυχήσαμεν, είτε διά την ηλικίαν,
είτε δι’ άλλους λόγους, νά κληθώμεν εις τάς
τάξεις τοΰ στρατού καί διήλθομεν η εύρισκόμεθα κατά τάς παραμονάς τοϋ μεγάλου απε
λευθερωτικού άγώνος τών Ελλήνων, εις τήν Λάρισσαν
ύπέστημεν έπί ήμέρας καί νύκτας μεγάλας συγκινήσεις.
Ή Λάρισσα είχε μεταβληθή είς γέφυραν δι’ ής διήλθον
εκατόν χιλιάδες ένοπλων Ελλήνων, χιλιάδες δέ μετα
γωγικών πολεμοφοδίων, βλητοφόρων καί έφοδιοπομπών,
κατά δέ τάς παραμονάς τής έκρήζεως τοΰ πολέμου έτελεΐτο έν τή πόλει έκείνη, ώς είς λαβυρινθώδη παρασκήνια τοϋ θεάτρου τοΰ πολε'μου, πανδαιμόνιον έκ τοΰ
θορύβου τών στρατιωτικών κινήσεων, τών σαλπίγγων,
των
ών αυτοκινήτων, τών βομβών ιπταμένων αεροπλάνων καί
τοΰ άπεριγράπτου θεάματος τών κινουμένων ή συνωστιζομένων μυρμηκιών ένοπλων σωυ.άτων άναχωρούντων καί φυγάδων τοΰ Τυρνάβου καί
παραμεθορί ων χωρίων εισερχομένων εις Λάρισσαν, διά παν ένδεχόμενον !
Αί κινήσεις αύται τοΰ ένοπλου έ'θνους έν Λαρίσση, είς ήν ήσαν νφπαί,
ζωηρόταται έ'τι αί εντυπώσεις τών ατυχημάτων τοΰ προηγηθέντος πολέ
μου καί αί συγκινήσεις ημών τών θεατών έκ τής προπαρασκευής ταύτης
εΐχον έπιταθή κατά τήν νύκτα τής 4ηί προς τήν 5η,; Οκτωβρίου, καθ’
ήν οί πλησιάζοντες πρός τούς Μεράρχους ή τούς άνωτέρους άςιωματι-
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κούς έμανθάνομεν δτι ή εισβολή τών Ελληνικών στρατιών θά έγίνετο
ποό της ανατολής τοΰ ήλιου τής επομένης έκ τριών συγχρόνως σημείων
τής όροθετικής γραμμής. Ποιος έξήμών τών εγγύτερον πρός τήν οροθετικήν γραμμήν, τών βλεπόντων άπό τής πόλεως τήν Μελούναν καί τό
Μπουγάζι καί τό άνωθεν τούτου Σιδεροπάλουκον ήδύνατο νά κατακλιθή απαθής καί ασυγκίνητος καί νά κοιμηθή, έν ω άντήχουν έξωθεν
οί συριγμοί τών αεικινήτων αυτοκινήτων καί οΐ θόρυβοι τών τελευταίων
κινήσεων; Ή αίθουσα του μεγαλειτέρου τής πόλεως ξενοδοχείου, δπερ
είχε μεταβληθή είς κέντρον τών τελευταίων συναντήσεων τών αξιωμα
τικών καί τά τρία ή τέσσαρα μεγάλα κεντρικά καφενεία έμενον ανοι
κτά μέχρι τών έξημερωμάτων ξενίζοντα τούς έρχομένους άνά πάσαν
ώραν έξ ’Αθηνών καί μή εύρίσκοντας άλλον σταθμόν πρόσκαιρου διαμο
νής καί τούς παρακολουθοΰντας μετ’ εύνοήτου ενδιαφέροντος τάς τελευ
ταίας κινήσεις τών στρατιών.
Είς τά πρόσωπα καί έκείνων καί ήμών εϊκονίζετο κατά τάς τελευ
ταίας έκείνας ώρας τής παραμονής ή συναίσθησις τής μεγίστης σοβαρότητος τοΰ πολέμου είς όν έρρίπτετο τό ένοπλον έθνος μετά τόν προηγηθέντα άτυχέστατον πόλεμον. Συνεζητοΰντο δέ άνά ομίλους, σχηματισθέντας έκ κατοίκων τής Λαρίσσης καί ήμών τών δ'.αμενόντων ένΛαρίσση,
ών έκαστος είχε προσφιλείς συγγενείς ή φίλους έν τώ στρατεύματι, αί
πιθανότητες περί τοΰ μέλλοντος, έξετυλίσσοντο τοπογραφικοί χάρται,
έγένοντο ύπολογισμοί καί συγκρίσεις τών προπαρασκευών καί στρατη
γών τοΰ προηγηθέντος πολέμου πρός τάς σημερινάς καί έςεφράζοντο
έλπίδες καί πεποιθήσεις περί τής αίσιας έκβάσεως.
Ή πολυπληθεστέρα τών άποσχουσών τούτων ομάδων, ή καί αίσιοδοξοτέρα περιωρίσθη περί τήν τρίτην πρωινήν ώραν είς τέσσαρας μόνον,
ήτοι τόν γράφοντα τάς γραμμάς ταύτας, ένα αΐσθηματίαν έπιθεωρητήν
Τραπέζης, ένα ένθουσιώδη, άεικίνητον καί άκούραστον Άθηναιον δημο
σιογράφον καί ένα πλήρη ζωής έπιθεωρητήν δασών. Κανείς έξ ήμών
δέν ήτον άρηίφυλος πολεμικός άνήρ, πολύ δέ όλιγώτερον ό γράφων ταΰτα,
γηραιός — τό σώμα — δικαστής έν Λαρίσση, αίμοδιασμένος έκ τής έπί
τοίτον αι’ώνος καθιστικής του έπί δικαστικής έδρας ζωής ή πρό γραφείου
πλήοους δικογραφιών, κωδίκων, δικαίων καί δικονομιών. Άλλά καί
τών τεσσάρων έπαλλεν ή καρδία έκ συγκινήσεων καί ένθουσιασμοΰ, ώς
ή τών προχωρούντων πρός τόν μέγαν πόλεμον. 'Ημείς δέ οί τέσσαρες
άνθρωποι τοΰ καλάμου ή τών γραφείων ηύτυχίσαμεν νά φέρωμεν πρώ
τοι είς Λάρισσαν, τήν πρώταν ήμέραν τοΰ πολέμου, τά πρώτα λάφυρα,
τάς πρώτας έγκαταλειφθείσας Τουρκικάς σημαίας τών πρώτων έγκαταλειώάντων τάς θέσεις των πανικοβλήτων φρουρών τών τέως συνόρων.
Καί ιδού πώς"
'Όταν μετά τήν τρίτην πρωινήν ώραν, τής παραμονής τοΰ πολέμου
ή τετραμελής όυ.άς μας διελύετο, συνενοήθημεν όπως συναντηθώμεν πρό
τής άνατολής τοΰ ήλιου είς τό ύψωμα τοΰ φρουρίου Λαρίσσης καί έκεϊ-
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θεν, ώς άπό σκοπιάς, ώπλισμένοι διά τηλεσκοπίων, παρακολουθήσωμεν
τάς κινήσεις τοΰ διά τής Μελούνας καί τοΰ Μπουγαζιού είσελαύνοντος
Ελληνικού στρατού και άκούσωμεν τούς πρώτους πυροβολισμούς τών
μαχών. Τό σχέδιον τοΰτο μάς ικανοποιεί, μή δυναμένους νά μετάσχωμεν άλλως τοΰ μεγάλου πολέμου ή διά τής όράσεως, έστω καί διά
τηλεσκοπίων. Πολύ πρό τής άνατολής τοΰ ήλιου εύρέθην πρό τοΰ ύψώματος τοΰ φρουρίου, άνησυχών διότι δέν ήδυνάμην νά διακρίνω έτι, καί
λόγω τής έπικαθημένης έπί τής Λαρισαϊκής πεδιάδος πράσινης ομίχλης
τόν προχωροΰντα στρατόν. Βαθμηδόν όμως διέκρινον ώς νέφη βραδέως
κινούμενα έπί τοΰ έδάφους τάς μυρμηκιάς τών στρατιών καί τήν άτελεύτητον σειράν τών έφοδιοπομπών, προχωρούσας πρός τά σύνορα, ένώ
συγχρόνως διεκρίνοντο έκεϊθεν έρχόμενα τά καραβά-vta τών έκ Τυρνάβου φυγάδων έκ ποονοίας έρχομένων είς Λάρισσαν πρό τής ένάρξεως
τών παρά τά σύνορα έχθροπραξιών. Μετ’ ού πολύ κατέφθασαν έπί τοΰ
ύψώματος καί οί τρεις άλλοι φίλοι, ένώ ταυτοχρόνως αί πρώται άκτϊνες τοΰ άνατέλλοντος ήλιου, έδιδον άναλαμπάς είς τά ξίφη τών έπί τής
πεδιάδος στρατιωτών, κατέστησαν δ’ έμφανεστέρας τάς κινήσεις τών
πρώτων συνταγμάτων, άτινα άνήρχοντο πρός τά σύνορα. Άπό τής
στιγμής έκείνης διετελοΰμεν έν νευρική ύπερδιεγέρσει. Άνήλθομεν ύψηλότερα, διελθόντες διά τοΰ έν τώ φρουρίω ύπαίθρου άρχαιολογικοΰ
Μουσείου, πρό τής εισόδου τοΰ όποιου άνέγνωμεν έπί στήλης τεθραυσμένης μίαν ύποληφθεϊσαν λέξιν : ΝΙΚΗ. Αλαλαγμός δέ ήκούσθη άμα
τή άναγνώσει τής έπιγραφής, θεωρηθεισης ώς αισίου οίωνοΰ, έστω καί
άπό άψυχον μάρμαρον. 'Η νευρική ύπερδιέγερσις μάς μετέβαλε καί είς
προληπτικούς. Συλλαβίζοντες δίς καί τρις τήν εύοίωνον λέξιν, έξεπλάγημεν δι’ άλλην σύμπτωσιν. Άνω τής στήλης ταύτης ό φύλαξ τών
άρχαιοτήτων, ίσως καί κατ’ έντολήν τοΰ φίλου έφορου τών άρχαιοτήτων Θεσσαλίας κ. Άρβανιτοπούλου, είχε τοποθετήσει εύρεθέντα έκεϊ
που, έξ άλλου τάφου ή άναγλύφου, μαρμάρινου άετόν ώς κορωνίδα τής
στήλης ήτις φέρει τήν λέξιν ΝΙΚΗ !
Αί συμπτώσεις αύται μάς έκαμον προληπτικωτέρους—έμέ τουλάχι
στον καί ένίσχυον τάς έλπίδας καί πεποιθήσεις, άς έσχηματίζομεν άπό
τών παραμονών τοΰ πολέμου βλέποντες διερχομένας έκ Λαρίσσης τάς
δέκα μυριάδας τών ένθουσιωδών Ελλήνων στρατιωτών.
Αίφνης, έν ω άγωνιζόμεθα νά διακρίνωμεν τούς έν τοίς συνόροις διά
τών τηλεσκοπίων, είς τών τεσσάρων, ό Αθηναίος δημοσιογράφος, προ
τείνει νά προχωρήσωμεν πεζή είς Τύρναβον. Ή πρότασις γίνεται κατ’
άρχάς δεκτή τροποποιηθείσα διά τής προσθήκης τής άμέσου άναζητήσεως άμάξης, δπως προφθάσωμεν τήν οπισθοπορείαν τοΰ στρατού ή τάς
έφοδιοπομπάς. Καί άμ’ έπος, άμ’ έργον. Εύρωμεν ή μάλλον έπετάξαμεν τήν μόνην έν τή πλατεία άμαξαν καί μετά τέταρτον τής ώρας
προσεκολλήθημεν είς μίαν τών εφοδιοπομπών τών διευθυνομένων πρός
τά στενά τοΰ Μπουγαζιού, ένθα καί το Σιδεροπάλουκον, ού καί αύτό τό
δνομα έκφράζει πολλά.
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Ή παρουσία ήμών άοπλων καί ήκιστα πολεμικάς ή κατασκοπικής
φυσιογνωμίας έχόντων έξένισεν όπωςδήποτε τούς συνοδεύοντας τάς έφοδιοπομπάς και τά πυρομαχικά. Έν τούτοις άναγνωρισθέντες ύπό φίλων
άξιωμ.ατικών έγενόμεθα ανεκτοί ώς ακίνδυνοι συνοδοιπόροι. Έβαίνομεν
δ’ όπισθεν αύτών άγνοοΰντες αν θά παραστώμεν έστω καί μακρόθεν
αύτόπται μάρτυρες μάχης, ή θ’ άναγκασθώμεν νά έπιστρέψωμεν είς Λάρισσαν μετά τών σωρηδόν ερχομένων έκ Τυρνάβου φυγάδων οικογενειών.
Ή μ-έχρι Τυρνάβου πορεία μας ήτον αγών δρόμου μετ’ εμποδίων. Τό
δεξιόν μέρος της οδού έπληροΰτο ύπο τών προχωρούντων μεταγωγικών,
τό αριστερόν δέ ύπό τών έκ Τυρνάβου καραβανίοιν τών φυγάδων. Έν
τούτοις διά της δεξώτητος τοϋ ένθουσιώδους αμαξηλάτου μας, νεαρού
Τρικκαλινοϋ, έφθάσαμεν προ τών στρατώνων τοΰ Τυρνάβου καθ’ην ώραν
αί πυροβολαρχίαι τοΰ πεδινοΰ πυροβολικού έπροχώρουν πρός τά στενά τοΰ
Μπουγαζιού διά της παρά τόν ξηρόν καί αμμώδη Τιταρήσιον όδοΰ, ήτοιμ.άζετο δέ νά έκκινήστ, έκ Τυρνάβου ό ’Αρχιστράτηγος Διάδοχος μετά
τοΰ Επιτελείου του. Έμείνομεν πρός στιγμήν προ τών στρατώνων διστάζοντες ή μάλλον άναμένοντες καμμίαν αύστηράν διαταγήν περί άπομακρύνσεώς μας. Έχαιρετίσαμεν τόν παρά τό έκεΐ μέγα λιθόκτιστον φρέαρ
ίστάμενον ’Αρχηγόν τοΰ Επιτελείου στρατηγόν κ. Δαγκλήν, εύχηθέντες
νικάς καί ύπεδείξαμεν δτι έπλησιάσαμεν εις τά σύνορα ΐν’ άκούσωμεν
πλησιέστερον τούς πρώτους πυροβολισμούς. Έκ τού μετά μειδιάματος
χαιρετισμού τοΰ στρατηγοΰ ένθαρρυνθέντες, παρεκολουθήσαμεν έξ άποστάσεως τάς προχωρούσας πυροβολαρχίας, σταθμεύσαντες προ τών στε
νών τού Μπουγαζιού, εις θέσιν, έξ ής έν περιπτώσει μάχης ήδυνάμεθα
δι’ άτραποΰ νά έξασφαλίσωμεν τήν είς Λάρισσαν ύποχώρησίν μας.
Είμεθα έπί ώραν είς άπόστασιν βολής άπό τε τοΰ προ τών στενών
Τουρκικού σταθμού καί τοΰ άνωθεν αύτών τοΰ γνωστοΰ ύπό τό φοβερόν
ό'νομα Σιδεροπάλουκο.
Αί πυροβολαρχία’, είχον διέλθει ήδη τά στενά, μακρόθεν δ’ έφαίνοντο
έρχόμενα έκ Λαρίσσης σώματα έφοδιοπομπών. Έμψυχωθέντες κατήλθομεν τής άμάξης καί πεζή έπροχωροΰμεν διά τής άμμώδους ρεύματιάς τοΰ Τιταρησίου πρός τά περίφημα στενά, δτε διήλθε προ ήμών
έ'φιππος αξιωματικός, ό ταγματάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, ξενισθείς έπί τή έκεΐ παρουσία μας. Άναγνωρίσας ήμάς, παρήλθεν, έ'χων
έντολήν νά σύνδεση διά τοΰ ύπ’ αυτόν σώματος τών τηλεγραφητών,
τηλεγραφικώς τήν Λάρισσαν μετά τοΰ είς Έλασσώνα προχωροΰντος
Ελληνικού στρατοΰ.
Βραδέως καί προφυλακτικώς βαίνοντες έφθάσαμεν ήδη είς τόν έγκαταλειοθέντα Τουρκικόν σταθμόν, όπου παρέμενεν έ’τι μικρόν σώμα στρα
τονόμων ύπό άζιωματικούς φίλους ή γνωρίμους, καί οπισθοπορεία εφο
διοπομπών ύπό τόν φίλον έφεδρον άξιωματικόν κ. Τσακμάκην. Άνεπνεύσαμεν ή μάλλον άνεπνέομεν πρώτοι ημείς έκ τών μή άνηκόντων είς τό
στράτευμα εντός τών πρώτων καταληφθέντων καί έλευθερωθέντων ορέων
ή συνόρων καί πρώτοι συνεχάρημεν έντός τοΰ τέως Τουρκικού εδάφους
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Έλληνας άξιωματικούς, μ.εθ’ ών συνεπίομεν καί τόν πρώτον καφέν, άναπαυθέντες έπί πολυτελούς καναπέ, δν είχον εγκαταλείπει οί πανικόβλη
τοι Τούρκοι φρουροί.
Ό Τουρκικός αυτός καναπές, μετενεχθείς αύθημερόν είς Λάρισσαν και
ήδη κοσμών τήν αίθουσαν τής Νομαρχίας της, κατέστη ιστορικός, ώς τό
πρώτον έγκαταλειφθέν έπιπλον τών πανικόβλητων φρουρών τού Μπου
γαζιού, προδίδων τήν πεποίθησιν ήν είχον περί τής έπί μακρόν διαμονής
των έν εΰμαρεία είς τά δυσπόρθητα φαινόμενα στενά τών συνόρων. Και
νουργής έ'τι, έκ βυσσινοχρόου ύφάσματος κεκοσμημένου διά κροσσών,
ρυθμού άναμίκτου, ήτοι Τουρκοβενετικού, έχρησίμευεν ώς άναπαυτήριον
τού Τούρκου άξιωματικού τού διοικοΰντος τήν φρουράν τοΰ Μπουγαζιού.
Εύρέθη δέ άνεστραμμένος προ τής θύρας τού μικρού στρατώνος μεταξύ
άλλων άντικειμένων έσκορπισμένων χαμαί καί άναμίξ, ήτοι Τουρκικών
βιβλίων, κορανίων καί κανονισμών, τηγανιών καί πινακίων, στρωμάτων
καί φεσίων, κούκων έκ χακί καί έπισκεπτηρίων Τούρκων άξιωματικών,
έγγράφων καί έσωβράκων, ήτοι σωρείας έσκορπισμένων άντικειμένων
μαρτυρούσης ή διδούσης ζωηράν εικόνα τού πανικού, ύφ’ ού κατελήφθησαν πρό ολίγων ώρών οί Τούρκοι φρουροί τού Μπουγαζιού άμα τή έμφανίσει τού προελαύνοντος Ελληνικού στρατοΰ.
Οί τέσσαρες έπισκέπται, εύρεθέντες πρό τοιούτου θεάματος, έν ω
έπροχώρει έ'τι πρός τήν Έλασσώνα, ό Ελληνικός στρατός, έσκέφθημεν
νά παοαλάβωμεν πρός άνάμνησιν μικρά αντικείμενα, άλλος μέν σελίδας
τού κορανίου, άλλος χαμαί έρριμμένα φέσια ή έπισκεπτήρια καί άλλος
ενα κροσσόν τού βυσσινοχρόου καναπέ.
Έν ω δ’ έπεδιδόμεθα είς τήν τοιαύτην άθώαν λαφυραγωγίαν, ήκούσθη έκ τού βάθους τού Τουρκικού σταθμού ή φωνή ένός έξ ήμών : Μία
σημαία Τουρκική ! Πράγματι δ’ έξελθών τού στρατωνίσκου ύψώνει είς τήν
ράβδον του μίαν τών Τουρκικών σημαιών τού σταθμού, ήν εύρε κεκρυμμένην ύπό στρώμα. Ήτο ή πρώτη λαφυραγωγηθεϊσα ή μάλλον εύρεθείσα
έγκαταλελειμμένη Τουρκική σημαία. Τό πολύτιμον εύρημα ένεθάρρυνε καί
τούς άλλους καί μετ’ οΰ πολύ σκαλίζοντες διά τών ράβδων τά χαμαί
άντικείμενα καί έ'πιπλα άνεύρομεν καί τήν δευτέραν σημαίαν, πιθανώς
δ’ έκείνην, ήτις άνυψοΰτο έπί τοΰ συντετριμμένου κοντού τοΰ Τουρκικού
σταθμού, ώς ήδυνάμην νά εικάσω έκ τής θέσεως έν ή τήν άνεύρον.
Ζήτημα ήτον άν τοιούτον άντικείμενον ήδύνατο νά παραληφθή, παρου
σία άξιωματικών ύπό διαβατών ή έπισκεπτών μή άνηκόντων είς τόν
στρατόν άλλ’ ούτε άνεπτύχθη τοιαύτη συζήτησις, δηλώσαντος έμοΰ δτι
ταύτην ήθελον διαβιβάσει εις τήν άρμοδίαν άρχήν μετά τής εύχής, όπως
διαβιβασθή ύπ’ αύτής είς τό Μουσείον τής 'Ιστορικής έν Άθήναις Εται
ρείας, ώς ή πρώτη έγκαταλειφθεΐσα Τουρκική σημαία τού άρξαμένου
τότε πολέμ.ου.
Πράγματι δέ, συνταχθέντος έπί τόπου πρωτοκόλλου προχείρως, διά
υ.ολυβδοκονδύλου, έλλείψε: μελάνης, χυθείσης έκ τοΰ άνατραπέντος Τουρ
κικού μελανοδοχείου κατά τήν φυγήν των, παρέλαβον τήν σημαίαν, ήν
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ένεχείρησα βραδύτερον είς τόν Κύριον Πρωθυπουργόν και παρεκάλεσα,
δπως διατάξη τήν διαβίβασίν της είς τήν Εθνολογικήν Εταιρείαν.
’Αποδεχθείς δέ τόν παράκλησιν ή ευχήν μου ό κ. Πρωθυπουργός μοί
έ'δωκεν εντολήν, ΐνα παραδώσω ό ίδιος τήν πρώτην εύρεθείσαν Τουρκικήν
σημαίαν είς τό Μουσεϊον τής 'Ιστορικής Εταιρείας, πρός ΐδρυσιν τοϋ
όποιου εΐχον έργασθή μετά τών παλαιοτέρων ιδρυτών τής Εταιρείας
ταύτης. Αυθημερόν δέ παρέδωκα ταύτην μετά τών εύρεθε'ντων αποσπα
σμάτων τοΰ Κορανίου καί τών Τουρκικών επισκεπτηρίων. Έκτοτε δέ ή
σηυ.αία εκείνη ένεπετάθη ή μάλλον προσηρτήθη είς τό πρό τοϋ γραφείου
παραπέτασμα μετά του συνταχθέντος έπιτοπίου πιστοποιητικού τής ταύ
τότητός της.
Ή σημαία αυτή, μή ληφθεϊσα έν ώρα μάχης καί ύπό πολεμιστών,
δέν έχει βεβαίως τήν ιδιότητα πολεμικού λαφύρου καί ώς τοιοΰτον δέ θά
ήτο κόκκος άμμου έν τή άμετρήτω σωρεία τών πολυειδών λαφύρων τοΰ
ένδοξοτάτου διά τούς συγχρόνους “Ελληνας πολέμου. Έχει δμως τήν
θέσιν της έν τώ ίστορικώ τούτω Μουσείω ώς ή πρώτη εύρεθεϊσα κατά
τήν ήυ.έραν τής ένάρξεως τού πολέμου Τουρκική σημαία, ήτις έκυμάτιζε
μέχρι τής παραμονής είς τόν Τουρκικόν σταθμόν τοΰ έγκαταλειφθέντος
Μπουγαζιού.
'Ο ήλιος τής μεγάλης έκείνης καί ιστορικής ήμέρας τής 5ηί ’Οκτω
βρίου έκλινε πρός τήν δύσιν του, τό βαθμηδόν δέ άπλούμενον λυκόφως
καί ή μετά τήν άναχώρησιν τών έφοδιοπομπών έρημία καθίστα φοβερότερον είς ήμάς τους άοπλους έπισκέπτας τό ύπερκείμενον Σιδεροπά) ουκον. Μίτο καιρός νά έπανέλθωμεν, πριν μάς καταλάβη ή νύξ. είς Λάρισ
σαν, πρώτοι κομισταί τών πρώτων τούτων λαφύρων καί τών πρώτων
ειδήσεων περί τής ύπό τώνΕλληνικών Μεραρχιών ύπερβάσεως τώνΈλληνοτουοκικών συνόρων. Ενώ δ’ άπεχαιρετώμεν τους πρός τήν Έλασσώνα προχωροΰντας τελευταίους αξιωματικούς καί στρατονόμους, παρεκλήθημεν ύπό τίνος τούτων, δπως μεταφέρωμεν διά τής άμάξης μας δύο
έτι εκ τών χαμαί κειμένων πραγμάτων, τόν πολυτελή καναπέν τοΰ
Τουρκικού στρατωνίσκου καί ένα μεγαν όρειχάλκινον κώδωνα ναοΰ, άνακαλυφθέντα ύπό στρατιωτών είς μίαν γωνίαν τοΰ φυλακίου. Ο κώδων
ουτος ήτο λάφυοον ή άρπαγμα τών Τούρκων έκ τοΰ προκληθέντος άτυ
χούς Ελληνοτουρκικού πολέμου, άνήκων προδήλως είς ναόν τοΰ Τυρνάβου ή άλλης παραμεθορίου κωμοπόλεως.
Αλλ’ ή αμαξά μας. συρομένη ύπό μή έπιταχθέντων άχαμνοώντων
ίππων, δέν ήδύνατο νά μεταφέρη καί ταϋτα, τόν μέν καναπέν διά τόν
δυσοικονόμητον όγκον του, τόν δέ όρειχάλκινον κώδωνα διά τό βάρος
του. Αλλά δι’ άμφοτέρους τούς λόγους τούτους ούτε οί συνοδεύοντες
τήν έφοδιοπομπήν ήδύναντο νά μεταφέρωσι ταϋτα είς τήν Ελασσώνα ή
νά τ άφήσωσιν είς τό ύπαιθρον εις τήν διάκοισιν παντός διαβάτου.
Προς στιγμήν εύρέθημεν είς δίλημμα καί εύρέθη κατά τήν πρότασίν μου
μέση λύσις" ήμεΐς μέν νά μεταφέρωμεν όπως δπως έφ’ άμάξης τόν πολυ
τελή καναπέν είς Λάρισσαν, νά έμπιστευθώμεν δέ τον μεγαν κώδωνα είς

παραμένοντα έκεϊ “Ελληνα φύλακα, παρακληθέντα δπως ειδοποίηση τούς
έν Τυρνάβω περί παραλαβής του. Τοΰτο δέ καί έγένετο. Έπί τής θέσεως
τοΰ αμαξηλάτου έτοποθετήθη ό Τουρκικός καναπές, έπ’ αύτοϋ δέ ώς
θριαμβευτής έκάθησεν ό ένθουσιώδης νεαρός αμαξηλάτης μας. Οΰτω δέ
είσήλθομεν είς Λάρισσαν, πρό τής γεφύρας τής όποιας χιλιάδες πολιτών
καί στρατιωτών άνέμενον ειδήσεις παρά τών έρχομένων έκ Τυρνάβου.
'Η αμαξά μας, ταχύτερον βαίνουσα τών ύπό βοών συρομένων κάρρων τών φυγάδων τοΰ Τυρνάβου, περιεκυκλώθη ύπό άνυπομονοΰντος
πλήθους ένοπλων καί άοπλων, μή δυναμένων νά έξετάσωσι τήν έπί τοΰ
βυσσινοχρόου καναπέ ορθοστασίαν τοΰ αμαξηλάτου προσδέσαντος είς τό
μαστίγιόν του τήν Τουρκικήν σημαίαν. Απερίγραπτος δέ ό ενθουσιασμός
καί ή φρενΐτις τοΰ περικυκλώσαντος ήμάς πλήθους, άμα έγνώσθη δτι ό
μέν στρατός έπροχώρει πρός τήν Ελασσώνα, ή δ’ έπιδεικνυομέμη Τουρ
κική σημαία ήτο μία άπό τάς έως χθές κυματιζούσας είς τόν σταθμόν
τοΰ Μπουγαζιού και τό Σιδεροπάλουκον.
'Η άμαξα, μή συρομένη πλέον ύπό τών κεκμηκότων άχαμνοώντων,
άλλ’ ώθουμένη ύπό τοΰ πλήθους, έφθασε μέχρι τής πλατείας τής Θέμιδος δπου έσταμάτησεν ένεκα τού πρό τοΰ ξενοδοχείου Πανελληνίου μεγά
λου συνωστισμού. Έκεΐθεν δέ τον μέν ιστορικόν καναπέν άπέστειλα είς
τήν παρακειμε'νην Νομαρχίαν,, ής κοσυ.εΐ
κοσμεί ήδη τήν αίθουσαν, τήν δέ
Τουρκικήν σημαίαν καί τό εύρεθέν κοράνιονι έπέδειξα είς τό άνυπομονούν
πλήθος. Μολονότι δέ καί ή δικαστική ίοδιότης, ήν κατά τάς ήμέρας
έκείνας εΐχον άκόμη έν Λαρίσση, καθίστα πιιιστευτήν τήν προφορικήν πληοοφορίαν μου ερΐ τής έκ Τουρκικού στάθμου προελεύσεως τής σημαίας,
έπέδειξα ώς έκ περισσού είς τούς τυχόν δύσπιστήσαντας
δυσπιστήσαντα. ένδομύχως τό
συνταχθέν έπί τόπου πιστοποιητικού τής ταύτότητός της, φέρον τάς
ύπογραφάς τών έν Μπουγαζίω παρατυχόντων άζιωυ.ατικών. Νέα δέ
ομοβροντία παταγωδών χειροκροτημάτων καί ζητωκραυγών καί άλαέπιδείξει τής
λαγμών ήκούσθη έπί τή άπό τής θύρας τού ξενοδοχείου
ς
οπρώτης Τουρκικής σημαίας, ήν αύθημερόν έφέραμεν από τών ΈλληνοΤουρκικών συνόρων και άνάρπαστα έγένοντο πεν ήκοντα περίπου Τουρκικά
έπισκεπτήρια. άτινα συνεκόμισα μετά τών σημαιών καί τοΰ κορανίου,
Οΰτω πρώτοι ήμεΐς οί τέσσαρες ’Αθηναίοι ηύτυχήσαμεν νά φέρωμεν
αύθημερόν έκ τών τέως συνόρων είς Λάρισσαν τάς τ ιρώτας πολεμικάς
ειδήσεις καί τά πρώτα εύρήματα ή λάφυρα, χωρίς νά πάθωμεν δ.τι
έπαθεν ό ’Αθηναίος οπλίτης ό αύθημερόν μεταδούς είς ούς ’Αθηναίους
τήν νίκην τού Μαραθώνος' διότι ήμεΐς μέν μόλις φθάσαντ είς Λάρισσαν, παρεκαθήσαμεν είς γεύμα έν χαρά καί ένθουσιασμ.ώ έκεΐνος δέ
μόλις έφθασεν είς ’Αθήνας, έξέπνευσεν έκ τού καυ.άτου, ροφθάσας νά
εΐπη μόνον τήν λέξιν : Νενικήκαμεν !

Έν Άθηναις τη 111 'Ιουνίου 11/1.3
ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΠΕΛΑΣ

πλούτος καί ή κοινωνική θέσις τού άνδρός
είναι διά τήν καρδίαν τής γυναικός ο,τι
ί=ΛΒΐι^Κ ^1<* τ*ν “ν®?α θ τοαλέττα τής γυναικός.
Άλλ' ή δνναμις τοΰ άνδρός είναι διά τήν
γυναίκα, δ,τι διά τόν άνδρα ή καλλονή τής γυναικός.
Αί τιμαί λοιπόν καί τά στολίδια είναι ό φλοιός τρό
πον τινα τής δυνάμεως καί τής καλλονής, τό εσω
τερικόν όμως του φλοιού είναι ή καλλονή καί ή
δύναμις. Τούτου ενεκα οί ανήκοντες είς τήν άνωτέραν τάξιν έξ αμφοτέρων τών φύλων είναι έλκυστικώτεροι, διότι, αί [Λεν Γυναίκες μέ τήν πολυ
τέλειαν των, οί δέ άνδρες μέ τούς τίτλους των.
διεγείρουν τήν ερωτικήν φαντασίαν, ένεκα τής
λώμψεώς των αφ’ ενός καί τής δημοσιότητάς των
άφ’ ετέρου. Ό Βασιλεύς, λόγου χάριν, ή εις νι
κητής στρατηγός, δύναται νά έχη κατά κανόνα
κάθε γυναίκα ποΰ θά έπιθυμούσεν. Λυτό τέλος
πάντων πιστεύεται' έξ άλλου μία Πριγκήπισσα ή
μία δοξασμένη καλλιτέχνις άναγκάζει κάθε άνδρα
νά κάμη τάς μεγαλειτέρας βλακείας διά νά τήν
ευχαρίστηση. Καί ιδού διατί μερικοί μεσόκοποι
έχουν είς τό ενεργητικόν των περισσοτέρας κατα
κτήσεις, διότι ή κοινωνική θέσις έξασκεϊ γοητείαν
έπί τών Γυναικών. Και διά τοΰτο πολλάκις ένας
ιΰραίος, άλλ’ άσημος έφηβος, νά προδίδηται άπό
τήν έκλεκτήν τής καρδίας του, χάριν ενός κομιλφώ
μεσήλικος. Θρίαμβος καί πάλιν τής δυνάμεως, όχι
τής δυνάμεως τών μυών καί τών χρωμάτων, τιον
νεύρων, άλλά τής κοινωνικής ή τής χρηματικής.
Ιδού"πώς γίνεται τό πούλημα τών Γυναικών : ’Ιδού
πώς εξηγούνται οί ανεν έρωτος Γόμοι : Ίδον πώς ονμβαίνουοιν αί κατά Γάμον
προδοσΐαι. 'Όπισθεν τών τίτλων ή τών έπωμίδων ή τοΰ ονόματος ή τοΰ χρήυ.ατος, ή άσθενής γυνή, βλέπει.τόν δυνατόν, όπως ό χνήρ, όπισθεν τών πολυ
τελών υφασμάτων, τής βαρυτίμου άμφιέσεως φαντάζεται έκτακτον γυναικείαν
καλλονήν καί πολλάκις νυμφεύεται ρονχα και όχι γυναίκα. 'Ώστε ... οί πρώτοι
έοωτικοί σταθαοι είναι ό στολισμός καί ή κοινωνική θέσις Αύτά είναι τά παρα
πετάσματα τοΰ ’Έρωτος.
ΖηΟ'’Έι
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Δέν άγαπά κανείς παρά 6,τι τόν κάμνει νά ύποφέρη.
'II προσποίησις είναι άφωνον ψεύδος.
Ό ’Έρως δέν βλέπει τά έλαττώματα, ή φιλία τ’ αγαπά.
Ή ή ζωή δέν είναι παρά ονειρον, ή όλοι οί άνθριοποι ονειρεύονται.

g Ή καλλονή άφοπλίζει τήν δύναμιν, καί ή δύναμις τήν καλλονήν. Ο
άμοιβαϊος ούτος άφοπλισμός είναι ό άγιον καί ή νίκη τών φύλων.
g Τό στήθος τών Γυναικών είναι ή γλώσσα κα'ι ή ποίησίς των, ή πολι
τική καί ή θρησκεία των, ή λατρεία καί ή τέχνη των, ή υπερηφάνεια καί ή
αύτοσυνείδησίς των, ή μαγεία καί τό μυστικόν των. Τό στήθος τών Γυναικών
είναι τό κεντρικόν οργανον όλων τών γυναικείων ίόεών, πόθων και Οιαθεσεων.
g ‘Η Γυνή ποΰ μάς άγαπα όταν περάσουν τά χρόνια μας, αγαπά πρό πάν
των είς ή μάς τό ερωτικόν παρελθόν.
g Ή πλούσια ένδυμασία επισκιάζει τήν καλλονήν τής ωραίας Γυναικός.
g Καθήκον τής Γυναικός είναι νά ήναι ιοραία.
g "Οταν άγαπας συγχωρεΐς.
g Εφόσον ϋπάρχουσι Γυναίκες, θά ύπάρχη ίδανιστική τέχνη.
g Ή ζηλοτυπία ενός μεμνηστευμένου είναι σέβας, ενός συζύγου είναι
ΰβρις. Ό σύζυγος καί ή σύζυγος πρέπει πάντοτε νά ερωτοτροπούν ολίγον.

ασσσσ
*

Η ΔΥΝΑΜΙΣ TCY ΠΑΡΘΕΝΙΚΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ

αΓΧλγοένλ μου,

το βλέμμα σου,

Τό τόσο ερωτευμένο,
Πόσα κρυφά μυστήρια,
’Στήν έκφρασί του κλεϊ.
Τό βλέμμα σου τό ολόλαμπρο
Είναι βαθειά κρυμμένο
Τό άγνωστο μυστήριο
'Όπου τή γη κρατεί.

*

Τ’ αστέρια δταν μ’ έκστασι
Κυττφς σεμνή παρθένα
Καί μέ τή σκέψι τή γλυκεία
’Στον ουρανό πετμς,
Τό θάνατο καί τή ζωή
Κρατείς σφικτά δεμένα
Και απόλυτη βασίλισσα
Τό κόσμο κυβερνάς.

g
Είναι κρυφό μυστήριο
’Στά ’μάτια σου κρυμμένο
ΕΙν’ κείνο τό μυστήριο
Όπ’ έκτισε τή γή.
Καί τή στιγμή τό βλέμμα σου
Ποΰ βά βρεθή κλεισμένο,
Θά σκοτισθοϋν τά ούράνια
Καί ό κόσμος θά χαθή.

ΤΟΥ

+ Δ- I. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

*
g At Γυναίκες καί οί Ιατροί
είναι οί ιιόνοι, οίτινες γνωρίζουν
πόσον τό ώεΰδος είναι
χρήσιμον καί ευερ
γετικόν είς τούς αν
θρώπους.
g Τό στήθος τών
Γυναικών είναι τό
οργανον διά τού ο
ποίου έκφράζονται

1914
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εΰφυέστερον παντός άλλου μέσου. Τό κΰμά του χρησιμεύει ώς ή έκφραστικωτέρα καί ή έντονωτέρα ρητορική.
g Λΐ Φίλανθεϊς, αΐτινες μαζεύουν ολόγυρά τιον άνθη διαφόρων αποχριόσεων
και αρωμάτων γινώσκουσι τήν έπίδρασίν των. 'Εκαστον άνθος αναλόγως τοΰ
σχήματός του επενεργεί διαφόρως έπί τής εύαισθησίας. Τό ρόδον παράγει τόν
θαυμασμόν εις χαριεστάτην στάσιν, μέ τάς χείρας ύψωμένας, τήν κεφαλήν ελα
φρώς κεκλιμένην πρός τά δεξιά. 'Η μαργαρίτα δίδει τήν ’ιδέαν γονυκλισίας μέ
συμπεπλεγμένας τάς χείρας. Τά γαρίφαλα στρέφουν τάς νευρικάς έκ δεξιών
πρός τ’ άριστεοά. “Αλλα άνθη τάς αναγκάζουν νά κύψουν δεξιά ή αριστερά η
όπισθεν μέ κινήσεις χαράς ή λύπης. Δοκιμάσατε : Διά τους ευαισθήτους τό
άνθος είναι μελωδία. ‘Η ανθοδέσμη αρμονία.
g Είς τόν “Ερωτα αί μεγάλαι εϋτυχίαι και αί μεγάλαι δυστυχίαι παράγουν
όλας τάς αποχρώσεις τών αισθημάτων.
g “Οπως τά πέταλα ένός άνθους θάλλουν ύπό τάς χλιαράς ακτίνας τοΰ
ήλιου, ού’τω καί αί δυνάμεις τοΰ ανθρώπου αναπτύσσονται έν τή ευτυχία καί
τώ έρωτι.
g Ή διάνοια καί τό αίσθημα είναι αί πτέρυγες δι’ ών ιπταται ό άνθρωπος
καί φθάνει μέχρι τοΰ Θεοΰ.
g 'Η καρδία έχει λόγους, ούς αγνοεί παντελώς τό λογικόν.
g Τό μεγαλείτερον βάρος είς τόν κόσμον είναι ή. . . γυναίκα.
g 'Υπάρχουσιν άνθη άνευ αρώματος, όπως ύπάρχουσι καί γυναίκες ανευ
χάριτος.
g ΊΙ καροία είναι περισσότερον δειλή πάντοτε τοΰ πνεύματος καί τό πνεΰμα
ϋλιγώτερον αγαθόν τής καρδίας.
g Πέντε διάβολοι δέν κάνουν καλά μιά κακή Γυναίκα.
g Μόνον οί άπένταροι πλέον υπανδρεύονται απένταρες.
g Άγαπα τις πλειότερον τήν ερωμένην, κάλλιον τήν σύζυγον καί πάντοτε
τήν ιιητίρα.
g Δέν είναι θάνατος νά παύη τις νά ζή. Θάνατος είναι νά ζή καί νά έχη
νεκοόν τό έντό; αυτοΰ.
g "Ολα είς τόν κόσμον μεταβάλλονται, περισσότερον δέ ή καρδία καί η
κεφαλή τής Γυναικός.

*

ΠΑΡΑΠΟΝΟ
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g Ό Γάμος ύπήρξε πάντοτε ή τέφρα τοΰ ’Έρωτος.
g "Οπου αφίση ό διάβολος τό αύγό του, έκεΐ γενναται μία ωραία γυναίκα.
g 'Η παραφροσύνη τής καρδίας, ή έμπνέουσα θρησκευτικήν πίστιν είς τό
αδύνατον, είναι ό αληθής “Ερως.
g 'Ο Γάμος όταν δέν είναι σύνδεσμος, είναι έπιφώνημα !
g “Οπου λείπει ή έμπιστοσύνη, λείπει άπό τοΰ στεφάνου τοΰ έρωτος τό
ώραιότερον αύτοΰ άνθος.
g Ή Γυνή ύπανδρεύεται διά νά είσέλθη είς τόν κόσμον, ένω ό Άνήρ νυμ
φεύεται διά νά έξέλθη αύτοΰ.
g Αί Γυναίκες ομοιάζουν τά κουδούνια: Πριν τά κρούση κάνεις δέν δύναται νά μάθη άπό τί μέταλλον είναι κατασκευασμένα.
g Μαγικωτέρα, ώραιοτέρα, γλυκυτέρα άπόλαυσις από τόν πόνον δέν ύπάρχει ! "Οσον περισσότερον πονεϊ κάνεις δι’ ένα κόσμον, τόν όποιον αισθάνεται
*
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’ μιά μέρα ποϋ κατάχλωμος κοντά Σου
Στεκόμουν άλαλος, σκυφτό κεφάλι.,
Κ3 έβούϊζε σάν νάχ3 ανεμοζάλη
Την ώρα ποϋ τό δέρταν τα μαλλιά Σου.
Τά μάτια μου, ποϋ λίγο είχαν δακρύσει,
Μ3 ένα πικρό χαμόγελο κυττοϋσες :
Τους πόθους μου σ3 αυτά έμελετοϋσες
Ποϋ είχαν την καρδιά μου πλημμυρίσει.

Καί μοϋλεγες πώς χάρισες Σ3 έμενα
Γιά πάντα την ατίμητη καρδιά Σου,
Καί ζήτησα άκόμ3 άπ3 τά φιλιά Σου,
Σ3 έμενα νά χαρίσης, ένα, μόνο ένα.
Κι έχλώμιασα ακόμα πειό πολύ
Καί έκλεισα τό βέβηλο τό στόμα.
Δέν γνώριζα που ήμουνα άκόμα
"Οταν αίσθάνθηκα τό πρώτο Σου φιλί.
* * *

F.stkbia
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μαυρομμάτα, άφ’δτου μ’έλησμόνησες,

Έχλωμίασ’ ή θωριά μου. μ’ άρνήθηκαν τά νειάτα·
Γλυκειά μου μαυρομμάτα,
Μέ βλέπουν καί λυπούνται γειτόνοι καί γειτόνισοαις.

g
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Μέ βλέπουν καί λυπούνται γειτόνοι καί γειτόνισοαις.
Μάγοι ξαγρυπνισμένος μέσα *ς τούς δρόμους τρέχω
Καί γιατρειά δέν έχω,
Γλυκειά μου μαυρομμάτα, άφ’ δτου μ’ έλησμόνησες.

g
Γλυκειά μου μαυρομμάτα. άφ’ δτου μ’ έλησμόνησες,
Βαρέθηκ’ ή καρδιά μου τόν κόσμο τόν απάνω·
Άν τύχη καί πεθάνω
Νά μή μέ λυπηΟήτε. γειτόνοι καί γειτόνισοαις.
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΕΜΗΣ

νά ζή έντός του, τόσον πολύ πλέον θέλει νά έχη την δύναμιν νά πονή δι
* αυ
τόν. Είς ψυχήν, είς ήν έπαυσε νά προξενή εύχαρίστησιν ή δέν γίνεται αισθητός
ό πόνος, έπαυσε και νά ύπάρχη ζωή. Ζωή είναι ό πόνος ί
* Αν πάσα γυνή δέν δύναται νά καταστήση τόν σύντροφον τής ζωής της
μέγαν, δύναται δμως πάντοτε νά τόν καταστήση ευτυχή.
* Ευπροσήγορος γραία καθιστά εράσμια πάντα τά περί αυτήν, καί αύτάς
τάς λεύκάς τρίχας της.
* Ό γυναικείος οφθαλμός είναι παντοδύναμος. Πειρασμός καί μαγνήτης
« ‘Ο Έοως είναι τό έςοχον λίχνισμα τής καρδίας : 'Η φιλία είναι δ επιού
σιος άρτος.
Υπάρχουσι παρειαί, αΐτινες είναι προωρισμέναι διά φιλήματα, καί άλλαι
διά σαπίσματα. ’Επί τών πρώτων έχει απλώσει ό έρως τά δίκτυά του. Ομοιά
ζει πρός οάσεις τρυφερότητος" χνουδένιες, δροσιστικαί, μέ αοωματικά χρώματα
καί ερατεινά σχήματα.
’
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« Είς τήν πρώτην των ορμήν αί Γυναίκες αγαπούν τον εραστήν, είς τάς
άλλας τόν έρωτα.
g 'Ο’Έρως είναι ή ωραιότερα έφεύρεσις τών αρχαιότερων διά τούς νεωτέρους.
g Διά νά μάθης τά έλαττιόματα μιας Γυναικός, έρωτα τήν καλλιτέραν
της φίλην.
g Τήν νύκτα ολα είναι πύρινα: Οί αστέρες, οί διαλογισμοί, τά δάκρυα,
g Είς τήν ζηλοτυπίαν υπάρχει περισσότερος εγωισμός παρά εις τον έρωτα,
g Άπό τήν Γυναίκα ουδέποτε ζητούν ειλικρίνειαν, διότι αν είχε, δέν θά
ήτο Γυνή.
g Είς τόν "Ερωτα, όπως καί είς τήν ΙΙοίησιν, οί τρελλοΐ προχωρούν πολύ
περισσότερον παρά οί φρόνιμοι.
g 'Η μητρότης είναι ό καλλίτερος φόλας τής τιμής τής Γυναικός.
g Προίξ; 'Η ιοραιότης μιας δυσειδούς καί τό πνεύμα μιας ηλιθίου
g Είς τόν Γάμον οί Άνδρες γελούν, αί Γυναίκες κλαίουν.
g Τό πνεύμα τών περισσοτέρων Γυναικιών ενισχύει περισσότερον την τρελλαν παρά τήν λογικήν.
g Ή ανθρώπινη ζωή είναι μαθηματικός ύπολογιμός, ώς εξής διατυπούμενος.
. Ό Γάμος είναι πρόσ&εσις.
: 'Η Κληρονομιά διαίρεσις.
: 'Ο "Ερως Πολλαπλασιασμός.
Και ό Τάφος Άφαίρεσις.

* < *
•

ΑΣΠΡΑ ΜΑΛΛΙΑ

♦

Mj. μέ φεύγης, μή σέ σκιάζουν,
Κόρη, τ’ άσπρα τά μαλλιά μου,
Μή θαρρής πώς δέν ταιριάζουν
Μέ τά κρύα γηρατειά μου

Φίλτατοι Κύριοι,
&ίς τήν θερμήν επιστολήν σας απαντώ τοσούτω μάλλον έκθύμως, οσω, άφ' οτου έπέστρεψα έξ 3Αμερικής, μέ τόν νουν καί τήν
καρδίαν πλήρη ποικίλων αναμνήσεων, ών τινας έφερα είς γνώσιν
τής Βουλής καί τής ' Ιεράς Συνόδου, είς τε τής συνειδήσεως μου
τάς υπαγορεύσεις ύπείκουσα καί τήν υπουργικήν—3ψιλφ όνόματι—
εντολήν έκτελοΰσα καί τάς πρός τούς Μετανάστας υποσχέσεις μου,
αδιαφορίαν μεγίστην παρατηρώ κρατούσαν περί τά δύο μεγίστης
σπουδαιότητος ζητήματα: Τό ΈΘνικώς ζωτικόν ζήτημα τής Δημο
I
σίας Έκπαιδεύσεως καί τό τής Συγκρατήσεως τών
Μεταναστών.
Τοΰτο μέ παροτρύνει έτι μάλλον είς τό νά καταστήσω κοινό
I
τερου γνωστά τ άφορώντα τάς δύο μεγάλας ταύτας άνάγκας τής
Πατρίδος μας καί δράττομαι τής εύγενοΰς προσκλήσεώς σας,
ίν έκ τών Εντυπώσεων μου αύτών αυτοτελή τινα, ολως ανέκδοτα
κεφάλαια, χορηγήσω είς τό ώραΐόν σας έργον, άφοϋ κατ ευτυχή
συγκυρίαν έπαναλαμβάνεται ή έκδοσις τής φίλης «Ποικίλης Στοάς» τοσοΰτον φίλης,
ώστε μία τών πρώτων έρωτήσεών μου, άμ' ώς έπέστρεψα έξ Αμερικής ήτο: Ζή ό
Άρσένης; Εκδίδει τήν «Ποικίλην Στοάν»; Καί μοι άπήντησαν: Θά έπαναληφθή
ασφαλώς ή Έκδοσίς της.
Ή άπό τοΰ μακροΰ ύπνου έξέγερσίς της, όφειλομένη είς τούς αγώνας άμφοτέρων,
μέ τόν ωραιότατου τόμου τής Δεκαπενταετηρίδος της, είναι χαρά διά πάντα στέργοντα
τά πνευματικά ’Έργα, τήν λαμπάδα ταύτην τής άνθρωπίνης πορείας, καί τούς έργάτας
των. Μέ πνεύμα άριστοκρατικόν, μέ αίσθημα καλλιτεχνικόν και μέ άντίληψιν τής
άρετής, έκαλέσατε πάντοτε τούς διά τούτων κεκοσμημένους ν' άπεικονίσωσι τό πνεύμα,
τήν καλλιτεχνίαν καί τά δώρα τής ψυχής τών συγχρόνων έν ταΐς σελίσι τής άληθώς
δυσαναπληρώτου «Ποικίλης Στοάς». Καί διά τήν περίβλεπτον αυτής δράσιν καί έργασίαν, είναι δίκαια άμοιβή ή εύελπις συνάντησίς σας καί ό τόσα άγαθά προοιωνίζων
άρρηκτος δεσμός σας, δΤ ού σπουδαίως άσφαλίζεται ή έξακολούθησις ένός έν τφ είδει
του έξαιρέτου κοσμήματος τών Βιβλιοθηκών.
Μέ πτήσιν άφοβου καί χαρωπήν, φίλοι Κύριοι, χωρεΐτε έν τή συνεχίσει τοΰ θαυμά
σιου Έργου σας, είς δ καί πάλιν μέ μεγάλην μου χαράν ηύτύχησα νά προσφέρω τήν
συμβολήν μου.
Έν Αθηναις τή Ιθϋ 'Οκτωβρίου 1912

Τά όλόθερμά Σου νιάτα
Καί μοϋ δείχνεις περιφάνεια . . .

Κύτταξε καί στά στεφάνια

Πώς ταιριάζουνε πλεγμένα·
'Ρόδα κόκκινα, δροσάτα,
Μέσ’ σέ κρίνα χιονισμένα.
Γ.

=& Η

ΑΜΕΡΙΚΗΝ

ΔΡΟΣΙΝΗΣ

Ποιον εΐναι, τό δεσπόζον είς την Γυ
ναίκα αίσ&ημα ;
'Ο άποστέλλων την καλλιτέραν δικαιολογητικήν
άπάντησιν είς την έρώτησιν ταύτην μέχρι τής 1ι/ζ
3Ιουλίου 1914 λαμβάνει δώρον δύο χρυσόδετα
αντίτυπα τής «Ποικίλης Στοάς» τοΰ 16ου έτους.
'Η έπιτυχεστέρα μετ αυτήν άπάντησις θά έχη χρυ
σόδετοι· τόν ίδιον τόμον.

ν-χ ολλαπλως έπιβαλλόμενον καθήκον μοί έπιτάσσει νά

41 Jκαταστήσω γνωστοτέρας τάς έντυπώσεις μου αύτάς καί διά
τών καλαισθητικωτάτων σελίδων τής πολυτίμου «Ποικίλης
.
*
Στοάς
Τό Οφείλω είς τήν Πατρίδα, πρός έξυπηρέτησιν τής
όποιας — έν τφ μέτρω τών δυνάμεων μου — δέν παρέμεινα

* I. Α. Αρςενη : Mix. Α. Ραφαηλοβιτς “Ποικίλη Στοά,, *
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έν τή ξένη χώρα, έν ή αυτοδικαίως μοί παρείχε τήν έμπρέπουσαν υπό
πάσαν έποψιν θέσιν ή παν άλλο ή συνήθης διά διαγωνισμού κατά τάς
διδακτορικάς έξετάσεις έν τή φιλοσοφική σχολή τής Σορβόννης έπιτυχία
μου, τό δφείλω και είς αύτά τά μακράν ξενιτευμένα παιδιά Της. Τούς
Έλληνας τής ’Αμερικής ήγάπησα πολύ και τοίς είμαι ευγνώμων, διότι
τά πνεύματα και αί καρδίαι των ύπήρξαν τό έδαφος, είς δπερ καλλιερ
γούσα, ήσθανόμην άναπτυσσομένας τάς ψυχικάς μου δυνάμεις. Έν ’Αμε
ρική έφαγον τόν ψυχικόν άρτον μου — γλυκόπικρον — μαζύ των.
Έρχομαι έκ τής χώρας έκείνης τής άπεχούσης άπό τής μεγάλης
— καίτοι οί μεταξύ τών συγχρόνων μικράνθρωποι της τήν δνομάζουσι
μικράν — άλλά τεθλιμμένης ΙΙατρίδος μας 5,000 μιλιών, είς ήν, άφοΰ
έζήτησαν οί κατά παντός είδους δουλείας και τυραννίας: έκκλησιαστικής, πολιτικής, βιομηχανικής καί έν γένει κοινωνικής έξαναστάντες,
έζήτησαν καί εύρον άσυλον έλευθερίας και άπαλλαγής άπό τών έμφυλίων
καί τών διεθνών τής Εΰρώπης σπαραγμών καί άπό τών προλήψεων,
σήμερον προστρέχουσιν όχι μόνον οί ύπερπλεονάζοντες πληθυσμοί τών
’Εθνών τοΰ Παλαιού Κόσμου καί οϊ πεπλανημένως ελπίζοντες κέρδη
ενκολα, ώς καί τινες άλλοι έπιδιώκοντες στάδιον εύρύ, άλλά ιδίως ή
τάξις έκείνη τών άνθρώπων, τών ζητούντων κουφισμόν άπό τής άνίας βίου
άχάριτος καί πεπονημένου — δπερ πάντοτε εινε προϊόν έλλείψεως αλη
θούς αγωγής, ώς δρθώς παρέστησεν ’Ιταλός συγγραφεύς έν έργω του,
ομιλών περί τών ’Ιταλών μεταναστών, τών ζητούντων κουφισμόν καί άπό
τής άγωνίας καί τών βασάνων τής αδικίας καί άπό τών δυσβαστάκτων
βαρών τής φορολογίας, καταλείπει τήν οικογενειακήν έστίαν καί όρμα
περώσα τό αλμυρόν νερόν τοΰ ’Ατλαντικού, ν’ άποτελέση μίαν σταγόνα
τού άνθρωπίνου πελάγους. Καί είς τήν τάξιν ταύτην άνήκουσιν οί πλευ
στοί έκ τών τριακοσίων χιλιάδων παιδιών τής άδικουμένης — κυρίως άπό
μεγαλείτερα άπονα παιδιά, τής λεγομένης έ-λ-ε-υ-θ-έ-ρ-α-ς! Ελλάδος.
Έρχομαι, λέγω, άπό τής εύτυχοΰς έκείνης χώρας τής ’Αμερικής,
εύτυχούς, διότι έκ τής έπικρατήσεως πάντων τών άγαθών στοιχείων,
άτινα μετηνέχθησαν είς αύτήν, έμορφώθησαν έν αύτή καλοί Κυβερνήται,
καταστήσαντες τήν μεγάλην αύτήν έκτασιν, άπαρτιζομένην έκ τοσούτων
Πολιτειών, μέ ιδιαιτέρους νόμους έκάστην Πολιτείαν, χώραν βίου εύαρέστου, τάξεως, άνεξαρτησίας, δι’ ένδελεχοΰς προόδου, χώραν, έν ή κρατεί
ή άγάπη καί ό σεβασμός πρός τήν έργασίαν καί ή απ’ αύτών άπορρέουσα
ίσότης, διότι κατενόησαν δτι τό ηθικόν οξυγόνον τό διά τής ζωογονήσεως
άφομοιοΰν πάντα τά έτερογενή στοιχεία, ό κύριος παράγων τής εύδαιμονίας τοΰ άτόμου, τής οικογένειας καί τού έθνους εινε ή γενική καί
άρτια έκπαίδευσις— 'όγι παρωδία — πράγματι έκπαίδευσις, όχι όνόματι
έκπαίδευσις — τού λαού, αύτή ή άφομοιωτική δύναμις. ή καθιστώσα τήν
χώραν εκείνην όντως Πατρίδα λατρευτήν, καίπερ ούσαν Πατρίδα θετήν —
χώραν, έν ή θά λυθώσι πάντα τά κοινωνικά ζητήματα, διότι <5 τίμιος,
ό ιερός, δ ειλικρινής σοσιαλισμός βαδίζει μεγαλόφρων μέ πρόδρομον τήν
άρτίαν — δηλ. τήν συνισταμένην έν τη ισορροπία ταυτοχρόνου άναπτύξεως νοΰ καί προπαρασκευής διά τόν βιοπορισμόν — μόρφωσιν τού πολυ
πληθούς Έθνους τοΰ έκ τών συναθροισμάτων τών λαών συσταθέντος.
Έκ τοιαύτης μόνον μορφώσεως προκύπτουσι κόμματα ή μάλλον μερίδες
'Ιδέας, άγουσαι είς ’Εθνικόν μεγαλεϊον, άντί κομμάτων ταπεινών καί

έγωϊστικών συμφερόντων διπήχεων δίποδων όδηγούντων είς τόν σημε
ρινόν παρ’ ήμΐν κοινωνικόν καί έθνικόν έξευτελισμόν, έπομένως καί άτομικόν έξευτελισμόν.
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ΑΙ ΔΥΟ ΗΛΙΚΙΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝ

ΑΜΕΡΙΚΗι

Έν τών άναπαυτικωτάτων θεαμάτων διά τόν διατρέχοντα τάς Άμερικανικάς έκτάσεις, ιδίως έν ταις μάλιστα βιομηχανικαΐς Πολιτείαις, οί’α
ή Πενσυλβανία, εινε ή είσδρομή τών κρατούντων δέσμας βιβλίων, ώς εινε
έκ τών συμπαθέστατων ή ταυτόχρονος συρροή τών κρατούντων τά

&

ΜΑΤΑΚΙΑ

ΠΛΑΝΑ!
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εύπαράστατα τροφοφόρα δοχεία των Εργατών, οδς πάντας άπό άποστάσεως εις άπόστασιν τό ήλεκτροκίνητον διερχόμενον διά χωρίων, κωμοπόλεων καί δασών, εναλλάξ παραλαμβάνει, ί'να καταθέση τούς μέν παρά τά
εργοστάσια της διανοητικής κατεργασίας, τούς δέ παρά τά τής παντοίας
βιομηχανίας, δπως τό έσπέρας Επαναφέρη καί τούς μέν καί τούς δέ εις
τήν θερμήν τής οικογένειας άνάπαυσιν *.
ΤΟ
ΚΑΙ

Η

ΔΟΛΛΑΡΙΟΝ

ΑΠΟ

ΤΟΥ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τδ δολλάριον τού ούδόλως ή έλάχιστα διδαχθέντος, τού θλώντος
Εν τώ ύπογείω ζαχαροπλαστείου πάγον, ίνα πληρωθή βευματισμών καί
τού έκτελούντος τάς μάλιστα άχθοφορικάς καί καταπονητικάς έργασίας
ή Επικινδύνους παρά μηχανήμασιν εντός Εργοστασίων θερμοτάτων, δπόθεν
Εξέρχονται καί πάσχοντες καί πολλάκις ήκρωτηριασμένοι, ή τού Επί των
σιδηροδρομικών γραμμών Εργαζομένου μέ τον κασμαν καί τών Εντός
βαγονίων διαιτωμένων, ή τοΰ Εντός τοιούτων τηροϋντος διά τον Εργατικόν
άμερικανικόν πληθυσμόν τά «quick launch» ταχέος φαγητού φορητά
ξενοδοχεία, τοΰ μέ τό δριμύτατον ψύχος, χιόνα καί βροχήν παρά τό
φορητόν χειραμάξιόν του ίσταμένου, — διά τοιούτων δέ διήλθον καί οί
σήμερον καλώς εγκατεστημένοι — πάντων τούτων τών παντοίαις ύποχρεώσεσι βεβαρημένων τό δολλάριον, προσφερόμενον άφανώς καί άγνώστως, ισοφαρίζει τάς έκατονταδράχμους καί χιλιοδράχμους προσφοράς,
τάς από πολλοΰ περισσεύματος, σαλπιζουσών τών σαλπίγγων, διδομένας.
Ουτω πόσους Εκ τών άμιλλωμένων εις ύπερακόντισιν δαπανών, ή
γεύματα καί χορούς, ύπερβαίνουσιν οί Μετανάσται Εκείνοι 1
ΣΠΙΘΑ ΚΑΙ ΣΠΙΘΑ — ΑΠΑΤΗΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΨΙΣ

Παραβάλλεται ούτος προς τήν «σπίθα κρυμμένη στήν στάκτη» Ετοι
μος νά άνάψη. Είνε μία παρήγορος σκέψις, έν η ή Εθνική φιλοτιμία
εύρίσκει κουφισμόν, πολλάκις εργφ άποδειχθέντα. Κατά το μελανόν
Εκείνο γεγονός, δπερ έκλήθη πόλεμος τού 1897, ’Ιταλός Εκ τών Ελθόντων
νά πολεμήσωσιν ύπέρ τής Ελλάδος, κατανοών τά διαπραχθέντα, μοί
είπε «vous n’etes que des cendres»: «Είσθε μόνον τέφρα». Ήσαν
φαρμακεραί αί λέξεις" ήσαν φαρμακερώτερα τά πράγματα" καί άγύμναστος εις τό ψεύδος τώ είπον δ,τι θά Ελεγε πάς καί στοιχεία μόνον Εθνι
σμού Εχων έν έαυτώ «ναί" άλλα τέφρα, ή όποια περιέχει σπίθες, αί
όποΐαι θά ξεναανάψουν εις μίαν μεγάλην φλόγα δόξης καί τιμής».
Ή μελέτη τής κοινωνικής πραγματικότητος, ήν Εκαμα Εν ’Αμερική
μέ όδηγεΐ εις τό νά βλέπω καί μίαν άλλην εικόνα τής σπίθας τής κρυμ
μένης στήν στάκτη τήν κρυεράν τής φυγαδεύσεως, τής βιοπάλης καί
τής ξενιτειάς. ’Εν αύτή καταναλίσκεται ή καύσιμος ούσία τού Πατριω* eH άναπαράστασις αύτη μοί φέρει εις τόν νουν, ότι έν τη μάλιστα τής ισότητας
τών φύλων χώρφ, έν ή τήν εργασίαν δ·.’ δλων τών βαθμιδών μερίζεται ή γυνή, έκεϊ
εύτυχώς άπουσίαζεν αυτή. Όπου ή γεωργία ακμάζει καί οί ανδρικοί βραχίονες
κινουσι τά βαρέα μηχανήματα, παρέχεται τό παρήγορον δτι αύτη κρατεί τά σκήπτρα
τού οίκειακού Βασιλείου.

τισμοΰ καί, άν δέν περισωθή συλλεγομένη ή σπίθα Εγκαίρως ύπό μεριμνώντων, ίνα τήν θέσωσιν έν μέσω καυσίμου ύλης, ή άναρρίπισις ίσως
τήν άνάπτει διά μίαν στιγμήν διά νά σβεσθή ταχύτερον.

ΑΙ ΑΡΕΤΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΤΕΙΑΝ ΤΟΥ Ν. ΚΟΣΜΟΥ
ΤΟ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑ ΙΔΡΩΣ Η ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ

Οί Έλληνες Εκεί, Εν μέσφ λαού Εργατικού, νομοταγούς καί ήμέρου,
Υποδεικνύονται Εργατικότατοι, νομοταγείς, υπομονητικοί καί πολύ εύαίσθητοι έθνικώς. Είνε φιλότιμοι εργάζονται οχληρά — κατά τήν φράσιν
των — διά νά ξεχρεώσουν τά σπίτια των,
νά προικίσουν τάς άδελφάς των, νά βοηθήσωσι τήν ιδιαιτέραν των πατρίδα,ίσως
δέ, άναλόγως, μετριώτερον τήν γενικήν
πατρίδα.
' Υποβάλλουσιν εαντους <5ι’ αυτά οί
πλεϊστοι εις μεγάλος οικονομίας καταστρεπτικάς τής υγείας των.
"Ολοι πονούν τήν πατρίδα, σχεδόν
δλοι νοσταλγούν αλλά μοί ελεγον: «Κυ
ρία, όλοι πονοϋμεν δλοι θέλομεν νά
πάμε στήν Ελλάδα ... μά.

Αύτό τό «ΜΑ» Κύριοι Βουλευταί,
λέγει πολλά. Οί πλεϊστοι τό λέγουσι
διότι τό γνωρίζουσιν εκ πείρας δτι θά
εύρεθώσι καί πάλιν έν τή άπορία, ήτις
τούς Εκαμε νά ξενιτευθώσιν εις τήν
κατηγορίαν ταύτην δπάγονται καί τινες
εχοντες καλάς έργασίας Εκεί, καί άρκετά
εύποροϋντες μετά πολυετείς αγώνας.
*
ΕΞΙΛΕΩΣΙΣ
*
Ούτοι δ’ είναι ή εύάριθμος μερίς.
Πολλοί τό λέγουσι διότι διά τούτον ή εκείνον τον λόγον δέν ηύτύχησαν καί στερούνται τών μέσων τής Επιστροφής.
Σχεδόν δέ πάντες τό λέγουσιν έξ άγανακτήσεως καί απελπισίας πρό
τής Εσωτερικής καταστάσεως τής πατρίδος μας, ήν παρακολουθοΰσιν
άγωνιωδώς, ής καταστάσεως Σάς άριθμούσι τάς φάσεις, διότι ούτε ό
πλους τού ’Ωκεανού μέ τά μεγάλα του κύματα,· μέ τό αχανές καί μέ
τήν Επικίνδυνον όμίχλην του, ούτε ό κοπιώδης βιοπορισμός Εν τή άνθρωπίνη κοσμοθαλασσια τοΰ Νέου Κόσμου ύπήρξαν ικανά νά τούς άπαλλάξωσι τής μανίας τής πολιτικής, καί εις τήν όποιαν Εσωτερικήν κατάστασιν άποδίδουσι τήν Εξωτερικήν, ήν παρακολουθοΰσιν ετι μάλλον άγωνιω
δώς. Διά τούτο προσφέρουσι διά τήν ’Αμυναν καί διά τόν Στόλον.
Καίτοι δίδονται πολλαί άφορμαί καθιστώσαι άναγκαίον τό κήρυγμα
τής όμονοίας προς αύτούς, έν τούτοις κατά τήν έν ταίς Ήνωμέναις Πολι-
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τείαις οικονομικήν κρίσιν, καθ’ ήν τά έργοστάσια ήργουν, καί οί έργάται, ιδίως οί ήμέτεροι, άπελύοντο, οί δλίγοι έργαζόμενοι Έλληνες έτρεφον, όχι μόνον έκ στενού πατριωτισμόν, άλλ’ έξ Εθνικής υπερηφάνειας,
τούς πολλούς άπολνθέντας τής εργασίας' καί οϋτω, οί "Ελληνες δεν
έξετ έθησαν.
Παρ’ δλα τά προτερήματα των, ών άνυπέρβλητα εινε ή λιτότης τοΰ
βίου, ή οικονομία και ή πρός τήν οικογένειαν προσκόλλησις, οί Έλλη
νες τής ’Αμερικής εινε οί "Ελληνες τής Ελλάδος, διδασκόμενοι στήν
ξενιτειάν τά καλά της, μή άποφεύγοντες εντελώς τήν άπομίμησιν τών
κακών της.
Φέρουσιν έντός των καί άναπτύσσουσιν δλα τά προτερήματα τον
"Ελληνος είς βαθμόν συγκινητικόν συναποκομίζουσι δ’ δμως δλα τά
έλαττώματα τοΰ ρωμηοΰ, δηλ. τοΰ άνθρώπου, δν παρήγαγε πολυετής
τών προγόνων δουλεία, χωρίς είς άντισήκωμα νά τώ έχη δοθή υπό τής
Ελληνικής Πολιτείας έκπαίδευσις άξια τής έννοιας τής λέξεως, δπως
μέ τήν βοήθειάν της άπαλλαγή αΰτών. "Οθεν οί Έλληνες έν ’Αμερική
εχουσιν ανάγκην πολλής καθοδηγήσεως πεφωτισμένης δηλ. εχουσιν
ανάγκην ανθρώπων πράγματι ενάρετων, οΐτινες νά συγκρατήσωσιν αυτήν

τμήματα έκπαιδευτικής έργασίας, ώστε τφ δικαιώματι, δπερ έκάστη
Πολιτεία τών Ηνωμένων κέκτηται τοΰ νά στήση έν τώ Καπιτωλίω τής
Ούασιγκτώνος τήν μάλιστα έξέχουσαν προσωπικότητά της χρωμένη ή
Πολιτεία Illinois, νά στήση τό άγαλμα τής ίδρυτρίας Frances Ε. Wil
lard, Γυναικός άπηλλαγμένης κενοδόξου διαφημίσεως καί τσεπωτικών
ενεργειών, άλλ' έργάτιδος ουσιαστικής, δέν θά έδεχόμην, λέγω, έάν δέν
ήσθανόμην έν τή ψυχή μου τήν πεποίθησιν έκείνην, τήν οποίαν γνωρίζουσιν οί ειλικρινείς ’ Εργάται τής ’Ιδέας, δτι είς έκεΐνον τόν τόπον, τόν
τοσοΰτον προοδεύοντα, θά ευρώ έφηρμοσμένα δσα άδιαλείπτως έζήτουν
παρά τοΰ 'Υπουργείου καί τής Βουλής έπί τά ένδεκα έτη, καθ’ ά άφιλοκερδέστατα ύπηρέτουν διά πασών τών έργασιών μου, ίνα άποσοβηθή
ή, ήν έβλεπον έπερχομένην γοργώς, σημερινή κατάστασις τής πενίας,
τής αεργίας, τής ήμιμαθείας καί τής όσημέραι αύξανομένης στερήσεως
χαρακτήρων έν τώ Έθνει—διά συστήματος έκπαιδευτικοΰ έγκεντρίζοντος έν τή ψυχή τής Νεολληνικής νεότητος τήν Ελληνικήν ’Ιδέαν, τά
Πάτρια ήθη, άμα δέ καί συμβαδίζοντος μέ τήν σημερινήν πρόοδον.
Ίσχυροτάτη φωνή τής ψυχής μου μοί είπεν: «άντλοΰσα έκεΐ νέον
» θάρρος θά ήσαι είς θέσιν νά έπιμείνης πρός έπικράτησιν τών ιδεών σου,
» άφ’ ένός άνησυχοϋσα τήν ησυχίαν τών κ. 'Υπουργών, άφ’ έτέρου άντέ» χουσα είς τούς κόπους, οΐτινες άπαιτοΰνται, ίνα διά τής έργασίας σου
» παράσχης ή ιδία δείγμα τοιαύτης έκπαιδεύσεως».
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τήν νεότητα τής Ελλάδος.

Καί ή ’Εκκλησιαστική άρχή—τόσον ή έν τή Έλευθέρα Έλλάδι,
δσον καί ή έν Κωνσταντινουπόλει— καί ή Ελληνική Πολιτεία, έξ ίσου
. έγκληματικώτατα αίτιοι τής Μεταναστεύσεως— ήτις ούδεμίαν όμοιότητα
έχει μέ τάς άποικίας τών άρχαίων χρόνων τής Ελλάδος, ώς τινες έπιπολαίως προβάλλουσιν, ήμέλησαν πολύ τό καθήκον των τοΰτο- καί έάν
ή τε Πολιτεία καί ή ’Εκκλησία άποβάλωσιν έν τώ μέλλοντι τήν μέχρι
τοΰδε άδιαφορίαν των, πρέπει νά προσέξωσιν είς τήν έκλογήν τών
έκεΐσε άποστελλομένων λειτουργών των, θρησκευτικών ή πολιτειακών,
ί'να μή ή νεότης αυτή, ή έν ’Αμερική διεσπαρμένη, έξακολουθήση ούσα,
ώς κατά πολύ μέχρι τοΰδε, έγκαταλελειμμένη είς έπιτηδείους, είς ταρ
τούφους, ή είς άλαζόνας καί περιφρονητάς ή είς πατριδοκαπήλους, δηλ.
είς άλήτας υπό τό βάσον ή είς έκφύλους καί μέ τήν Εθνικήν σφραγίδα
άνά χεΐρας Έκμεταλλευτάς :
Πρέπει δέ νά έννοηθή έδώ, δτι τό χρήμα, τό όποιον στέλλονν οί
"Ελληνες έξ Αμερικής εινε ίδρώς ήματωμένος.
ΔΙΑΤΙ

ΜΕΤΕΒΗΝ

ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Διττή πρόσκλησις, έκ τε τοΰ Προεδρείου τής Γυναικείας Χριστιανι
κής ύπέρ Έγκρατείας Ένώσεως καί έκ τής Διοργανωτικής ’Επιτροπής
τοΰ έν Βοστώνη Διεθνούς Συνεδρίου, δπως συμμετάσχω τών έργασιών
του, συνεπεία τών συστάσεων τής πρό έτους απεσταλμένης των, Bella
Kearney δπως άνεύρη καί έν Άθήναις κυρίαν παιδείας, δράσεως καί
κοινωνικής περιωπής ικανήν, ίνα έπιβάλη ιδέας άπαιτούσας πολύ σθένος
καί ηθικόν κΰρος, όπότε τή ύπεδείχθην ύπό μελών τής έν Άθήναις
’Αμερικανικής παροικίας καί έγνωρίσθημεν καλώς, ή διττή, λέγω, αδτη
πρόσκλησις αύτοστιγμεί έκρινε τήν μετάβασίν μου είς ’Αμερικήν.
Δέν θά έδεχόμην δέ τάς προσκλήσεις ταύτας τής τοσοΰτον μεγάλην
ήθικήν καί κοινωνιολογικήν δρασιν έχούσης Παγκοσμίου Ένώσεως μέ

ΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ
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ΜΟΥ

’Αν καί έν πάσι τοίς Συνεδρίοις — πέντε τόν άριθμόν, — ών μετέσχον
λίαν ένεργώς, αί καί οί κεκλημένοι, ίνα όμιλήσωσι, προσωνομάζοντο
delegate — άντιπρόσωποι — τών ’Εθνικοτήτων των ή τών σωματείων,
άτινα τούς έξουσιοδότουν, έδήλωσα πάντοτε δτι άντιπροσωπεύω ούδένα
άλλον — ύπό συγκεκριμένην έννοιαν — είμή μόνον έμαυτήν ύπό έποψιν δ’ δμως ’Ιδέας άξιοι δτι αντιπροσωπεύω Έθνικώτατα τήν Ιδέαν τής
Πατρίδος μου- διότι πνευματικώς Αύτή μ’ έγαλούχησεν, Αύτήν ύπηρετώ, καί τά Διαπιστευτήριά μου αυτοδικαίως καί άναφαίρετα, κατά
τό μέρος τοΰτο τό τοΰ επιστητού τούλάχιστον, φέρω άπό τοΰ Βασιλείου
Έκείνης, τής ’Ιδέας δηλονότι, ήτις θαλερά έβλάστησεν είς ’ Ελεύθερον
άέρα, μάλιστα έν τή Πατρίδι μου, παρ’ η, ’Ιδέα, ούδενός είδους «μ-έ-σ-α»
ίσχύουσι, πρός έξυπηρέτησιν έν γένει τής οποίας ούδείς άλλος έντολοδότης γίγνεται ή ή Θεία μοίρα τής ψυχής έκάστου, καί παρ’ ή ούδεμία
άλλη ’Αρχή έπιτάσσει καί τούς έντολοδόχους Αύτής διορίζει παρεκτός
τής Βασιλικής ’Αρχής τοΰ Θείου.
ΔΙΑΤΙ

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑ ΕΝ

ΑΜΕΡΙΚΗ,

Μεταβαίνουσα δΓ ’Αγγλίας, ήγόρασα έν Αονδίνω, έκ τοΰ ίσχνοΰ
οικογενειακού ήμών βαλαντίου — βαλαντίου οικογένειας, ήτις καί πρό
τοΰ Άγώνος καί έν τάΐς Σποράσι νήσοις τοΰ Αιγαίου καί έν τή ’Ανα
τολή, δπου έζη ή τοΰ Πατρός μου ιερατική οικογένεια, καί άπό τής
άπελευθερώσεως ύπηρετεΐ έντιμότατα καί άφιλοκερδέστατα τό Νεοελλη
νικόν Κράτος — τό είσιτήριόν μου μετ’ έπιστροφής διά τής American
Line άπό Φιλαδέλφειας έν Πενσ. είς Αίβερπουλ, μειναν άχρησιμοποίητον
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μέχρι τοΰδε. Είχον ειλικρινέστατα ύποσχεθή εις έμαυτήν καί εις τά άδέλφια μου, δτι ή έν ’Αμερική διαμονή μου δέν θά ύπερέβαινε τό δίμηνον.
Τά πράγματα μοϊ απέδειξαν δτι δέν μετέθαινον εγώ εις "Αμερικήν
εξ ιδίας μον θελήσεως, μέ άπέστειλεν άλλος: "Εκείνος, δστις έχει θέσει
έν αυτοϊς τοΐς νόμοις Του τόσον τοΐς ήθικοΐς, δσον και το'ις φυσικοΐς, την
ενδελεχή έκτέλεσιν εαυτών.

«Τό πεπρωμένον δει σ’ έκκομίζειν!»
είνε εις έκ των στίχων τοΰ Εύριπίδου, οϋς έχω παραθέσει έν τφ
συγγράμματί μου, «Τϊρωΐόες έν τή Ποιήσει και έν τή Ιστορία» τοϋ
όποίου δ’ δμως τήν έννοιαν άκριβώς καί καθ’ δλην την έκτασίν της
έμελλε νά μέ διδάξη τό ταξεΐδί μου εις ’Αμερικήν.
Ό εις ’Αμερικήν μεταβαίνων μεταναστευτικός πληθυσμός έχει άνάγκην άχκώκ οδηγών καί άνθρώπων σθένους προς έκκαθάρισιν άπό των
έκεΐ κατωτάτης τάξεως σωσιών!! των ένταϋθα έπιτηδείων.
Των καθηκόντων τούτων τής καθοδηγήσεως και τοϋ έκκαθαρισμοϋ
έπετέλεσα μέγα μέρος' ή συμπλήρωσις αύτών έλπίζω νά μη βραδύνη.

Προσεχή δημοσιεύματα θά καταδείξωσιν άμφότερα.
Αύτή ή ’Αμερικανική ξενιτειά, ήτις είνε πολύ διάφορος τής ξενιτειάς τοΰ Παλαιού Κόσμου, ήτις σάς κατέχει μέ τάς φαιάς άκτάς της
ήμιαπελπιστικώς—αν καί έχη τάς γλυκύτητάς της—άτενίζοντα τάς κυανάς
άκτάς τής Πατρίδας, άφοϋ έπί δεκαήμερον τούλάχιστον διαπλέων τις τάς
πέντε χιλιάδας μιλίων τοΰ Ώκεανοΰ μέ τούς κινδύνους του, καί βλέπων
τον "Ηλιον έξ αύτοΰ άνατέλλοντα καί έν αύτφ δύοντα αίσθανθή καλλίτερον δτι διανύει έκτάσεις έντός τοΰ αχανούς τοΰ σύμπαντος «έκκομίζωκ
τό πεπρωμενον», ή ξενιτειά αύτή τής ’Αμερικής αύξάνει τής εύγενούς
καρδίας τήν μεγαλόφρονα εύπιστίαν— καί διαθέτει τήν ψυχήν εις τό νά
νομίζη τους νομιζομένους ομοεθνείς του ώς ίδικούς του....... Άναμφιβόλως, ώς έν Πειραιει, ούτω καί έν Ν. 'Γόρκη, ή Ελληνική παροικία περι
κλείει καί καλούς. Συμβαίνει δ’ δμως έκεΐ δ,τι καί έν τή πλατεία τοΰ
Τζελέπη έν Πειραιει. Τά διάφορα άτμόπλοια καί φορτηγά έχουν κομίσει
καί έκεΐ σύν τοΐς καλοΐς καί πολ
λούς δίποδας πολύ σκοτεινής ποιό
τητας. Καί μεταξύ τούτων δέν
έλλείπουσι, κατά τήν άναγκαίαν
πάντοτε καί πανταχοΰ διαίρεσιν
των τάξεων καί οί κορυφαίοι—ας
είπωμεν ούτω — κατά συνθήκην,
μεταξύ τής Ελληνικής έκείνης
παροικίας, οΐτινες έπέπλευσαν έν
τφ Μεταναστευτικώ πληθυσμφ,ώς
επιπλέει ή μεστή μιάσματος τελμα
τώδης πρασινάδα έπί τών ελών.
S tuck

Εις τούς μεγάλους λιμένας τά
προσορμιζόμενα πλοία φέρουσι
ποσότητας δίποδων διαφόρου ποιότητος, ένίοτε πολύ αμφιβόλου. Εις
τούτων είνε ό Πειραιεύς, έτερος
δ τής Ν. 'Γόρκης.
*

Η

ΣΦΙΓΞ

*

“ΤΟ
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ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΝI„

Έν μια λέξει περικλείεται μία δλόκληρος ζωή. Είνε δέ αύτή μία
μακρά πορεία, ήν βαδίζει δ άνθρωπος ύπό τήν ίσχύν έπιταγής άγαθής
ή κακής έν έαυτφ δυνάμεως, διά μέσου χώρας έκτενοΰς καί ποικίλου
έδάφους. Μέ τής Ιδέας τήν έξαρσιν— οσάκις ύπάρχει ’Ιδέα—νομίζει τό
πεδίον άνοικτόν. Τήν χώραν δ’ δμως, ήν μέλλει νά διατρέξη, διατέμνουσι
λεωφόροι καί στενωποί, δι’ ών προβάλλουσιν άλλοι, διανύοντες καί αυτοί
τήν πορείαν των, καί αύτοί συμφώνως προς τήν έν έαυτοΐς δύναμιν,
αγαθήν ή κακήν, πεζή, έφιπποι ή έφ’ αρμάτων — ένίοτε δέ καί λοχεύοντες μετημφιεσμένοι κακοποιοί. "Εν τάίς διασταυρώσεσι ταύταις, αΐτινες
προξενοϋσι συγκρούσεις, αναφαίνεται ή ισχύς εκείνη τής έν τφ άνθρώπω
δυνάμεο>ς, ήτις προ τών εμποδίων αναπτύσσεται ίσχυροτέρα και εξακο
λουθεί τήν πορείαν της άμοιβαδόν άγωνιώσα, έλπίζονσα, άπογοητευομένη,
ριγούσα, αγανακτούσα, έξαιρομένη, ϊπταμένη!
Παρ’ δλην τήν άκριβή γνώσιν, ήν έχω περί τής σημασίας τής τοιαύτης έκπαιδεύσεως τής συνισταμένης έν ισορροπία γραμμάτων, γεωργίας
καί βιοτεχνιών, δτι είνε τό παν τοΰ έθνικοΰ οικοδομήματος, έπρεπε νά
έκλέξω μεταξύ τών δύο : ή νά έπιζητήσω χάριν αύτής τήν ταχυτέραν
είσπραξιν χρήματος — ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕ2Σ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΤ
ΒΙΒΛΙΟΓ ΜΟΤ — έν μέσω συγκεντρωμένου πληθυσμού εύπορων έν παροικίαις τοΰ Άνατολικοΰ ήμισφαιρίου, ώς έπρόκειτο άρχικώς, ίσως δέ καί
κάπως πλέον έγγραμμάτων ή άφοΰ έσπειρα ένδεκα έτη ώς έπιθεωρήτρια μέσα εις τάς πέτρας καί τά αγκάθια — τά όποια, τώρα ποΰ έ&έριωσαν καί τούς Αγκυλώνουν ολόγυρα τούς παντοίους δημιουργούς
καί ένοχους τής σημερινής δυστυχούς ’Εθνικής καταστάσεως δλοι φωνά
ζουν — νά έργασθώ κοπιωδέστερον μέν, έτι δέ πολυδαπανώτερον καί
άβεβαιότερον δσον άφορα εις τήν είδικώτερον έκπαιδευτικήν έργασίαν
μου, επωφελώς δ" όμως ύπό έποφιν πατριωτικήν καλλιεργούσα,
όργόνουσα και σπείρουσα εις εκείνων τάς καρδίας τάς οποίας έπότισε
και έμαλάκώσε στήν μακρυνήν ξενιτειάν ή βροχή τού πονεμένου νερού
τής νοσταλγίας.
ΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝΤΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ

ΜΟΥ

Άφ’ ένός έπεισόδια συγκινητικά μαρτυροΰντα θησαυρούς τής Ελλη
νικής καρδίας παρ’ έκείνοις, ούς δέν έχει διαφθείρει ή ήμιμάθεια τοΰ
■φευτοεπιστήμονος, ούδέ ή κακουργοτάτη τών καπηλειών δηλ.
ή τής τελετουργικής τών θρησκευτικών Μυστηρίων ούδέ ή βλακοπονηρία ένίων έκφύλων καί παλιμπαιδικών τρικαντοφόρων άφ’ έτέρου
άγανάκτησις κατά τών οϊκτρών προϊόντων τής νεοελληνικής πολιτείας,
ήτις προΐαψε τόσους δυστυχείς χιλιάδας μιλίων μακράν τών έστιών των.
Έν μέσω έργατικοΰ πληθυσμού βιοπαλαίοντος, έκσφενδονισθέντος
άπαρασκεύου ύπό τής ποικιλώνυμου τυραννίας τής νεοελληνικής πολι
τικής . . . είδον πάραυτα δτι, μόνη έργαζομένη έλάχιστα θά έποριζόμην
έκ τής διαθέσεως τών βιβλίων μου διά τήν έν Έλλάδι έκπαιδευτικήν
έργασίαν μου — καί μάλιστα μέ οικονομικήν κρίσιν έν ’Αμερική — &ά
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έπετέλουν δ" δμως άλλο όμοιας φύσεως καϋ'ήκον προς την πατρίδα'
κα&ήκον δ'περ άπαιτεΐ ’Αρετήν καί τό όποιον μίσθαρνοι δεν
δύνανται νά έκτελέσωσι, δ'περ δεν πληρώνεται διότι είνε άνώτερον
τοΰ μισ&οϋ, καί τοΰ όποιου ή έκτέλεσις άπαιτεΐ άνθρωπον φύσει άνώ
τερον τοΰ χρήματος.
ΟΥΔΕ ΕΝΟΣ ΟΒΟΛΟΥ ΕΡΑΝΟΝ

Είμαι έξ ίσου ύπερήφανος καί εύτυχής νά είπω πολύ δυνατά δύο τινά.
Πρώτον, δτι, αν και εΐργαζόμην υπέρ τον πρωτίστου τών έργων τής
άνθρωπότητος διττώς, υπέρ εκείνου τοΰ έργου, δπερ μόνον παρέχει τήν
εφικτήν ευτυχίαν τοΰ ατόμου, τής οικογένειας, τοΰ ’Εθνους, τον τίμιον
πλούτον, — τον συνιστάμενον έν τή επάρκεια τή εκ τής ίκανότητος και
τής ηθικής διαπλάσεως προκυπτοΰση — τον Στρατόν, τον Στόλον, τήν
απονομήν τών ’Εθνικών δικαίανν και τήν Ειρήνην, αν και δηλαδή ειργαζόμην υπέρ τής εκπαιδεύσεως, τό μέν άναπτύσσουσα δι’ έθνικωτάτου
κηρύγματος τό καθήκον τοΰ Έλληνος έν πάσαίς ταΐς δψεσι και ταΐς
διευθύνσεσι αύτοΰ εις τά άμοιρα παιδιά τής ’Ελλάδος, τά λεγάμενα
Μετανάστας, τό δέ διαθέτουσα τήν ύφίστην καί άριστοκρατικωτάτην
τών περιουσιών — τήν πνευματικήν — δηλ. όλίγα άντίτυπα τοΰ
βιβλίου μου χάριν της έν Έλλάδι μελλούσης έργασίας, άμα δ’ εύεργετικωτάτην διά τούς σχετικώς εύαριθμοτάτους άγοραστάς, όπότέεν έξήρκουν εις τάς οδοιπορικός μου δαπάνας * καί πολλάς άλλας, ας
συνεπάγεται ό βίος, ιδίως άν&ρώπου τών γραμμάτων έν ξένη
γή, δταν συναισ&άνηται δτι έν τώ προσώπω του άναγκαίως κρίνεται ό έ&νισμός του, άν καί είτε εις τά έν πέντε διαφόροις πόλεσι
συνέδρια, εις ά έκλήθην νά συμμετάσχω, είτε προς μελέτην παντός είδους
καί βαθμίδος σχολών μεταβαίνουσα, έδαπάνων έκ τών ιδίων, ουδέποτε
ένήργησα έρανον ουδέ όβολοϋ.
Τάς διαλέξεις μου εις τούς "Ελληνας — ως καί όπουδήποτε μέχρι
τοΰδε έν ’Αμερική ώμίλησα — τάς έκαμα δωρεάν, διότι ή άφετηρία ήτο
άλγος καί άγανάκτησις διά τήν ’Εθνικήν αιμορραγίαν καί διά τά αίτια
της. Διά τοΰτο καί έπέμεινα εις τό έργον παρ’ δλας τάς πικρίας και
έφθασεν δ άριθμός τών παροικιών, εις ας άπηύθυνα τόν λόγον, εις 121,
αίσθανομένη ίσην ύποχρέωσιν καί στοργήν προς τάς μικράς όσην καί
προς τάς μεγάλας, διότι έσπειρον, καί ή άγαθή καρδιακή γή δέν γνωρί

ζει ό ηθικός σπορεύς ποΰ εύρίσκεται κρυμμένη.
ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ,
ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΠΕΠΩΡΩΜΕΝΩΝ

'Εάν δέν έπρόκειτο δίδων τις όπωσοΰν πλήρη τήν εικόνα τών έκεΐ
διατρεχόντων νά καταστήση καταφανή καί αισθητήν τήν άνάγκην
ταχείας'άποστολής άξιου άρχιερέως καί τίμιων προξένων άνδρών περιω
πής — '/λρ'.Ί τών ξενιτευμένων παιδιών τής Ελλάδος, τών τόσον άμοίρως
έκσφενδονισμένων, ώς νά μή ήνε αύτά τό χρησιμώτατον αιμά της — τών
* 65 όολλαρ. έδαπάνησα sic σιδηρόδρομον, Ενα μή άρνηθώ τήν πρόσκλησιν εις τό
Διεθνές Συνέδρων τών Μητέρων έν Βασιγκτώνι.

έν βιοπάλη νοσταλγούντων καί τών άφειμένων κατά μέγα μέρος εις καρδίας, ύποκριτικάς καί πεπωρωμένας αί όποΐαι — έπειδή έπετράπη ύπό
τής άσυγγνώστου άδιαφορίας τών διαδεχθεισών άλλήλας κυβερνήσεων,
αίτινες έσκέφθησαν τούς μετανάστας είσπρακτορικώς μόνον διά τοΰ δια
μονητηρίου — φαντάζονται εύλόγως δτι δικαιούνται νά νομίζωσι τάς 300
χιλιάδας Ελλήνων τ-σ-ι-φ-λ-ί-κ-ι τ-ω-ν, ούτινος τά στρέμματα νά έπιθυμώσιν αύξανόμενα διά πλειόνων ελληνικών κορμιών έκεΐσε μεταφερομένων καί έπεδόθησαν εις συσπείρωσιν έκμυζητικήν, έχουσαι σύμβολον
πίστεως «άμύνεσθαι περί έξοντώσεως ετέρου, περί υπερπληρώσεως
ταγαριού, περί πεπτικού σωλήνος», χρώμενοι μέσω δ-η-μ-ο-σ-ι-ο-γ-ρ-αφ-ί-α-ν! κυριολεκτικώς ύβρεως, συκοφαντίας, διαστροφής, δ-η-μ-ο-σ-ι-ογ-ρ-α-φ-ί-α-ν συγκλονίζουσαν παν τυχόν υγιές στοιχεΐον, παραπλανώσαν
δέ πάσαν λογικήν καί τελειοΰσαν τ’ αποτελέσματα τής άπογοητεύσεως,
αν ούχί τής διαφθοράς άφ ής δέν έπροφύλαξεν ή ήμετέρα πολιτεία
δι’ εύστοχου αγωγής τήν νεότητα' έάν δέν έπρόκειτο, λέγω, χάριν περισώσεως τής Ελληνικής Μεταναστευτικής νεότητος άπό τούτων θά ήτο
θλιβερόν ν’ άσχοληθή τις, ίνα παρουσίαση άνθρώπινα κακοποιΐας ράκη.
Τίμιοι, δχι μόνον έμμισ&οι, πρόξενοι

Διά πάσας τάς παροικίας μας όπουδήποτε καί άν ώσιν, άλλ’ ιδίως
διά τόν Ελληνισμόν τής ’Αμερικής χρειάζονται τίμιοι πρόξενοι καί άξιοι
Ιερείς. Ναί, ύπάρχει λόγος, νά έπαναλάβω τίμιοι πρόξενοι — όχι έκφυ
λοι— καί άνδρες καθαροί τό ήθος καί τάς χεΐρας, μετριόφρονες, θελήσεως δ’ δμως καί ενεργητικοί ούχί δ’ απλώς έμμισθοι. Ή άπονομή μισθού
ύποβοηθεΐ τόν τίμιον χαρακτήρα- δέν τόν δημιουργεί δ’ δμως δπου δέν
ύπάρχει φύσει καί άνατροφή- άλλως έν τώ προσώπω τών πεφορτισμένων
τά διάφορα νομίσματα, χάρτινά τε καί μετάλλινα θά είχομεν άσφαλώς
τούς τίμιους, ένώ έχομεν άντίθετον δήλωσιν τοΰ ιδρυτου τής χριστιανωσύνης.
ΤΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΩΤΕΡΟΣ

ΕΝ

ΑΜΕΡΙΚΗ,

’Επιτετραμμένος ή Άρχιερεύς;

Είπαν τίμιοι πρόξενοι καί άξιοι ιερείς, διότι δυστυχώς έχουσι παρεισφρύσει καί τινες όχι μόνον άλήται άλλα κυριολεκτικώς έγκληματίαι.
Διά τόν Ελληνισμόν τής ’Αμερικής είνε χρήσιμος καί ό ’Επιτετραμ
μένος- έκπροσωπεΐ τήν ιδέαν τοΰ 'Έθνους καί ύπεκκαίει τήν φιλοτιμίαν
τοΰ "Ελληνος- άρκεΐ νά ήνε ό έπιτετραμμένος άνήρ.
Άλλ’ είνε άσυγκρίτως άναγκαιότερος εις άρχιερεύς παρά εις έπιτε
τραμμένος, άλλ’ άρχιερεύς' δηλ. άμεπτος καί χρημάτων κρείττων- διά
νά έκκαθάρη πρώτον καί είτα νά συγκρατήση.
ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Πώς νά έπανέλ&ωσι

Κατά τήν έν ’Αμερική διαμονήν μου, μετά τό κήρυγμά μου καί τήν
μελέτην τών έν έκάστη πόλει έκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έπεσκεπτόμην
τά έργοστάσια διά τόν τριπλοΰν λόγον: νά φωτισθώ, νά ένθαρρύνω τούς
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εκεί έργαζομένους συμπατριώτας μου, και νά είπω είς τούς διευθυντάς
καί ίδιοκτήτας τών εργοστασίων δλίγας ύπέρ αύτών ύπερηφάνους λέξεις.
Εύρον πάντοτε τούς υιούς της Ελλάδος είς τάς βαρυτάτας τών
έργασιών. Έδραττόμην της περιστάσεως, ί'να τούς έπαναλάβω αίσθητότερον δ,τι τοίς άνέπτυσσον κατά τό κήρυγμά μου «δηλ. νά συνεννοηθώσι
»πρός άλλήλους κατ' ειδικότητας οί έν τοίς διαφόροις έργοστασίοις
» άσκηθέντες- καί παραλαμβάνοντες τάς τραπεζιτικάς καταθέσεις των,
» έστω καί έξ 100 δολλαρίων, άν ούχί έκ πλειόνων, έκαστος, νά κατέλ» θωσι καθ’ όμάδας έκ χιλιάδος τούλάχιστον άνδρών και φέροντες τήν
» σημαίαν τής έργασίας νά τήν πήξωσιν δπου άρμοδυότατα θά έξευρίσκετο
» ό· χώρος πρός ί'δρυσιν τοΰ έργοστασίου των χωρίς άλλης ανάγκης πλήν
»τών ήσκημένων βραχιόνων
»των καί τής έν ταΐς Ήνωμ.
» Πολιτείαις κτηθείσης καλής
» πίατεως, ί'να καλύψωσι βαθ» μηδον τήν Πατρίδα μας τόσον
» δι’ ακμαίων γεωργικών έπαύ» λέων δσον καί βιομηχανικών
» οίκων έξυπηρετούντων πάσας
» τάς άνάγκας τών απανταχού
» όμογενών, ιδία δέ τών έν τή
-> Τουρκοκρατουμένη, έν ή ή
»κατανάλωσις νά ματαιοΐ τό
»ειδεχθές συμφέρον έκείνων,
» οί'τινες είς τοΰτο θύοντες συν» τελοΰσιν είς τήν δουλωσύνην
» τοΰ πλείστου Έλληνισμοΰ»προσέθετον δ’ δτι αν Άλλη εργα
« ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ♦
σία δεν μ έκάλει εις Ελλάδα
θά διωργάνουν την παλινόστησιν ταντην.
Ότε τοίς άνέπτυσσον ταντα οί όφ&αλμοί των έβν&ίζοντο εις
σύννοιαν, τά δέ χείλη των μοί ώμολόγονν δτι το ·&έλονν, άλλ’ δτι
χρειάζεται άφωσιωμένος έκτελεστής τον έργου τούτον.
"Οθεν έάν
Σ.. θέλητε
Σλητε νά περισώσητε μέρος τών μεταναστευσάντων, άφοΰ
πρώτον σπεύσητε νά ψηφίσητ
_ :ε τήν αποστολήν άρχιερέως καί νά διορίσητε τίμιους εμμίσθους π|ροξένους, άπευθύνατε πρός τούς μεταναστεύσαντας έκκλησιν Μητρικήν■ περιέχουσαν ειλικρινείς υποσχέσεις, συνοδευομένας St’ έργων, περί ■ ταροχής καταλλήλου χώρου καί ύποστηρίξεως —
δχι έπιβολής αχθών — πρός άνάπτυξιν τής γεωργίας καί τής βιομηχανιας- δχι κατά τά. συνήθεις διαψευδομένάς υποσχέσεις προς έκμετάλλευσιν διότι θά ξαναγνγονν διά νά μή τούς ίδη πλέον ποτέ ή Πατρίς!
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

ΕΚΓΥΜΝΑΣΙΣ

Σπόρος καλός είς γην την καλήν

Τά δάκρνά των μοί ένέπνευσαν έν σημειον τοΰ κηρύγματος μουτό της στρατιωτικής έκγνμνάοεως.

Ήτο έν άρχή τής δράσεώς μου έν ’Αμερική, δτε, μετά τήν λειτουρ

γίαν, ώμίλουν έν τή έκκλησία τής Μιννεαπόλεως διά δευτέραν φοράν,
8/βρίου 1907. Ή παροικία έκείνη είνε μικρά, καί ίσως τοΰτο εινε είς
λόγος δι’ δν είνε έκ τών καλλιτέρων άλλά καί ό ίερεύς της (Κυριλ.
Βαφειαδάκης) είνε έκ τών ευαρίθμων έν ’Αμερική καλών, διότι ούδέποτε
συνετέλεσεν είς διχονοίας έν τή Κοινότητι.
Μένει βαθειά έν τή ψυχή μου ή ήμέρα έκείνη. Ή έκκλησία ήτο
μικρά άλλά βυθμοΰ Ελληνικού. Άν και ήτο Κυριακή, έν τούτοις παρά
τών διοικούντων τήν Κοινότητα είχε κληθή ή παροικία, ώς και ή γειτο
νική τής πόλεως τοΰ 'Αγ. Παύλου. Αί γυναίκες, έπί τοΰ γυναικωνίτου
συνωστιζόμεναι έσκυπτον μέ προσήλωσιν ν’ άκούσωσι τήν όμόφυλόν των,
ήτις μετ’ δλίγον έμελλε νά ταΐς εύχηθή καλήν άντάμωσιν στήν Ελλάδα.
Οί Άνδρες εκλαιον.
Τό θέαμα έφερεν εις τήν μνήμην μου τάς λέξεις «ούτε στρατόν, ούτε
»στόλον θά έχωμεν έάν δέν μορφώσωμεν άνθρωπον», λέξεις, άς είχον
γράψει έν τή αίτιολογική έκθέσει τοΰ σχεδίου, Νόμον περί έλληνοπρεποΰς
Βημοτικής έκπαιδεύσεως. Τάς λέξεις ταύτας είχβν γράψει τότε ύπό άλλο
πνεύμα- άλλ’ οί νέοι έν τή έκκλησία τής Μιννεαπόλεως μοί τάς απέδειξαν
αύτολεξεί πεπραγματωμένας. Τά δάκρνά των! — μαρτυροΰντα τίνων
χεΐρας στερείται ή Ελλάς καί ποιας καρδίας έχει έκσφενδονίσει ή έδώ
έδρεύουσα φαυλότης, έτάραξαν τήν ψυχήν μου, καί μοι έδωκαν τάς
λέξεις: «Μή φαντάζεσθε δτι έξετελέσατε τό καθήκον Σας στέλλοντες τά
» όλίγα δολλάριά Σας διά τόν Στόλον, δταν αί άνδρικαί Σας χεΐρες τόσον
» μακράν χρησιμοποιούμεναι πλουτίζουν τούς βιομηχάνους ξένων ’Εθνών.
»Ή Πατρίς δλίγον θέλει τό χρήμα Σας, θέλει Σας — ό Στρατός καί ό
» Στόλος της έίσθε Σείς. Ετοιμασθήτε στρατιωτικώς'» καί λαμβάνουσα
τήν παραβολήν έκ τής έξόχως διωργανωμένης καθ’ δλην τήν ’Αμερικήν
πυροσβεστικής ύπηρεσίας τοίς είπον:
«Βλέπετε πώς είς τούς πυροσβεστικούς σταθμούς, μόλις ό ηλεκτρικός
» κώδων τοΰ κινδύνου ήχήση οί ώραΐοι ίπποι, πάντοτε έτοιμοι, άφ’ έαυ»τών προχωροΰντες, δέχονται τήν δι’ ήλεκτρισμοΰ ζευκτήριον σαγήν,
» καί έντός δευτερολέπτου, ύπερηφάνως όρμώσιν είς βοήθειαν τών κινδυ» νευόντων, ί'να σβέσωσι τήν πυρκαϊάν; "Οταν ήχήση ή σάλπιγξ τοΰ κιν» δύνου τής Ελλάδος θά φανήτε Σείς κατώτεροι τών ίππων τών πυρο» σβεστικών σταθμών τής ’Αμερικής; Θά δυνηθήτε νά μεταβήτε είς τό
» έργοστάσιον χάριν τοΰ δολλαρίου καί θ’ άνέχησθε ό παραπλεύρως Σας
» έν τφ έργοστασίφ έργαζόμενος, μετανάστης άλλης έθνικότητος, νά Σάς
» έρωτα : ,,τί γίνεται στήν Πατρίδα Σας
’Όχι ! Διότι τά μάτια Σας θά
» κύπτουν έξ έντροπής. "Ολοι θά όρμήσητε τότε διά νά τήν σώσητε καί
»τήν μεγαλώσητε- άλλ’ έάν δέν ήσθε ήσκημένοι θά έλθητε ώς άρνία
»πρός σφαγήν. ’Αρχίσατε λοιπόν καθ’ έκάστην Κυριακήν ν’ άσκήσθε,
» μεταβαίνοντες έξω τής πόλεως κατά δεκάδας, διά νά μή διεγείρητε
» τήν περιέργεαν τών ξένων καί έκεΐ γυμνάζεσθε. Διά τής στρατιωτικής
» έκγυμνάσεως άσκεΐτε τό σώμά Σας, άνδρίζετε τάς ψυχάς Σας, καί τό
»κυριώτατον πάντων τηρείτε διαρκώς είς τόν νοΰν τήν ’Ιδέαν τής
»Πατρίδος- δτι ζήτε διά τήν τιμήν τοΰ "Εθνους, δηλ. τήν ιδίαν Σας
» τιμήν καί τήν τιμήν τών οικογενειών Σας- διότι τό Έθνος είσθε Σείς,
»μέ τό ίδιώδες τών προγόνων μας, καί τών μελλόντων Ελλήνων τάς
» έλπίδας. Όμοΰ δέ μέ τάς στρατιωτικάς άσκήσεις ώς καί είς τάς δια-

» σκεδάσεις Σας ψάλλετε τά Δημοτικά άσματά μας- αύτά αποπνέουν τήν
» αύραν τής Πατρίδος μας και μέ τό άρωμά των έναποταμιεύουν εις τάς
» ψυχάς Σας τό μίσος πρός πάσαν τυραννίαν, τήν άδελφότητα προς τούς
» ύποδούλους καί τήν άνδρείαν έκείνων, οί'τινες πρό αίώνος τά έψαλλον
» κατά τον κλέφτικον"βίον των».
Ήτο ή ήμέρα εκείνη δλίγον μετά το Συνέδριον τής ειρήνης εις δ είχον
συμμετάσχει έν Ν. Έόρκη, καί ήσθανόμην δτι τοΐς έλεγον έναντίον τής
ψυχικής μου τάσεως καί έν γένει τής τής Γυναικός- άλλ’ ό άγων έν Μακε
δονία έμαίνετο — τό δέ μετέπειτα δοθέν Σύνταγμα ούδένα σκεπτόμενον ήδύνατο ν’ άπατήση. Οί Χάρται δέν μεταβάλλουν τάς έρριζωμένας
διαθέσεις τών έθνών μαγικώς. ’Απαιτούνται γενεαί άλλως διαπαιδαγωγούμεναι, διά νά μετατρέψουν τάς θηριώδεις έξεις εις Συνταγματικόν βίον.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΟΜΜΣΕΝ

*

Ύεροί Λόχοι

Έκτοτε μέ τάς αύτάς στερεοτύπους λέξεις κατά τήν δημοσίαν ομι
λίαν μου υπέδειξα τήν στρατιωτικήν έκγύμνασιν εις 121 παροικίας· άπό
τής Μιννεαπόλεως μέχρι τοΰ Montreal έν Καναδά πρός Β, μέχρι τοΰ
Norfolk τής Βιργηνίας πρός Ν, καί άπό τοΰ Denver τοΰ Κολοράδο
πρός τά Δυτικά μέχρι τής Βοστώνης καί τοΰ Lowell Α τών Ηνωμένων
Πολιτειών.
Ήτο ή 97η φορά καθ’ ήν μετά τήν πόλιν Κινκινάτην ώμίλησα ούτω
ώς πρός τό ζήτημα τής στρατιωτικής έκγυμνάσεως έν Dayton Ohio
προτοΰ φυτρώσουν οί λόχοι.’Έκτοτε διέκοψα ένεκα άλλου καθήκοντος,
δλίγας δ’ εβδομάδας ή μάλλον μήνας μετά τήν 97ην όμιλίαν μου γενομένην τή 15η Μαίου 1909 οΰτοι άνεφύησαν.
Έκτοτε άπό τοϋ ’Ιανουάριου τοΰ 1910, δτε πάλιν έπανέλαβον τήν
δράσίν μου έν ’Αμερική, ένήργησα ώς καί πρότερον υπέρ τής συστάσεως
τών ίερών λόχων εις άλλας 24 παροικίας, άλλ’, άναλόγως τοΰ πληθυ
σμού τών μεταναστών οί έκγυμναζόμενοι είνε ολίγοι — διά διαφόρους
λόγους.
Πάντοτε μετά τό πέρας τής άναπτύξεως τοΰ ζητήματος τούτου ήρώτων έάν ύπήρχον έκεΐ οί έκπληρώσαντες τήν στρατιωτικήν των θητείαν,
διά νά έκγυμνάσωσι τούς άλλους. Δέν ύπήρχον εις δ λ ας τάς
παροικίας τοιοΰτοι, ώστε ήναγκαζόμην νά τοΐς συστήσω νά προσέρχωνται εις τά γυμνάσια τών ’Αμερικανών, ί'να μετ’ έκείνων συγγυμνασθώσι. Δέν μετέβην πλέον εις τάς πόλεις έκείνας, εις άς πρώτον είχον
ένεργήσει, ώστε δέν δύναμαι νά είπω άσφαλώς κατά πόσον κατηρτίσθησαν έκ τών 24 δμως παροικιών, τάς όποιας έπεσκέφθην μετέπειτα τέσσαρες έως πέντε είχον μιμηθή τό καλόν παράδειγμα καί είχον συγκρο
τήσει στρατιωτικώς έκγυμναζόμενα σώματα, — έν οίς τό τών Ίκαρίων
έν Πιτσβούργω Πεν. κατά πάντα διεκρίνετο — αλλά καί τά ύπάρχοντα έν
αύταΐς δέν ήσαν πάντοτε άκμαΐα — καί ένεκα έλλείψεως αρμοδίων έκγυμναστών καί ένεκα τών έργασιών των, καί ένεκα τών άπαιτουμένων
δαπανών, άλλοΰ μέν δι’ ένοικίασιν δωματίου, άλλου διά τήν δαπάνην τοΰ
δπλου καί τής στολής, ήν έχουσι τήν φιλοτιμίαν νά θέλωσι νά περιβληθώσι. Πολλάκις τοΐς παρέστησα δτι ούτε τό βάσο κάμνει τόν
ίερέα — έν ’Αμερική φοβούμαι δτι όχι μέν πάντοτε, άλλά κατά πολύ
σκεπάζει τον «παπά» — ούτε τό στέμμα τόν στρατιώτην άλλά τό
φρόνημα, ή τιμή καί ή πρός άμυναν αυτής έκγύμνασις.
Έν τή ψκγη μου κεΐται άσφαλής ή ή&ική Ικανοποίησις, δτι ό
σπόρος, δν έ'σπειρα άπό τοϋ Οκτωβρίου 1907 μέχρι Μαίου
1909 υπέρ στρατιωτικής έκγυμνάσεως έπεσεν έπί γην τήν καλήν.
Καί διά τό περίεργον καί διά τήν έπικράτησιν τής αρχής έκείνης
έφ’ ής στηρίζεται τό δίκαιον, δι’ δ πάντες οί ανθρώπινοι αγώνες «jus
sunm cuique» θά διηγηθώ έν μικρόν έπεισόδιον έν σχέσει πρός τήν
έργασίαν μου ταύτην, μαρτυρούν πόσον καί ή άθωοτέρα καί ή μάλιστα
γνωστή καί έγνωσμένης χρησιμότητος ένέργεια έχει τούς άντιθέτους της,
άλλ’ δτι αύτη έπικρατεΐ έν τέλει, συνέβη τό εξής: Όλίγας εβδομάδας
μετά τήν έμφάνισιν τοΰ πρώτου Ίεροΰ λόχου καί τήν ταχεΐαν, δίκην

μηκύτων, άναφυήν τών λοιπών ιερών λόχων, έφθασεν εις ’Αμερικήν και
ό κ. Ματσούκας. Μετά πέντε δέ μήνας, δτε κατά τήν άνάρρωσιν έκ σοβαράς
άσθενείας του τόν έπεσκέφθην, και όμιλίας γινομένης περί τών έν ’Αμε
ρική Ελλήνων έξέφρασα τήν εύχαρίστησιν, ήν ήσθανόμην, διότι είχον
κηρύξει μετ’ Αποτελέσματος τήν στρατιωτικήν έκγύμνασιν καί τήν συγκρότησιν τών λόχων, μοί άπήντησεν έντόνως προς μεγάλην μου έκπληξιν: «δέν μοϋ άρέσει!» ΓΙαρετήρησα «ποιος λοιπόν θά £ίπτη τά κανό
νια διά τά όποια έζήτει, καί ψάλλων, χρήματα. Μετά τοΰτο τρεις περίπου
έβδομάδας, μεταβάς εις τινα παρά τήν Ν. Ύόρκην κωμόπολιν Willimandic, έν ή είχον όμιλήσει εις τούς έκεΐ "Ελληνας ένδεκα μήνας πριν καί
είχε συγκροτηθή έκγυμναζόμενον σώμα, φαίνεται δτι τφ ήρεσε τόσον,
ώστε έγραψεν εις τήν Άτλαντίδα προς δημοσίευσιν : «ό Ματσ... έγύμνασε
τόν έν Willimantic ιερόν λόχον. Μετ’δλίγας ήμέρας μεταβάς εις Wor
cester, δπου έπίσης είχον προ ένός καί πλέον έτους τά αύτά κηρύξει
καί ό λόχος είχε συγκροτηθή, ό κ. Ματσ. διωργάνωσεν έορτήν καθ’ ήν
έπέδωκε τήν ύπό τοΰ συγκεκροτημένου λόχου ήτοιμασμένην σημαίαν,
ώς έδημοσιεύθη ύπό τής ύποστηριξάσης αυτόν έφημερίδος «Άτλαντίς».
Βραδύτερον εύρών καί έν Manchester Ν. Η. δπου είχον ένα καί ήμισυν
χρόνον πρότερον περί τοΰ αύτοΰ ζητήματος όμιλήσει, συγκεκροτημένον
τόν ιερόν λόχον τώ ήρεσε τοσοΰτον, ώστε περιεβλήθη καί αύτός τήν
τών ιερολοχιτών στολήν. Θά ήτο Ανάξιον λόγου άν έκεΐ περιωρίζετο ή
έπιτυχία τοΰ έργου εις τό ν’ αποκτά θαυμαστάς καί τούς πρώην
δυσμενώς έκφρασθέντας.
Πόσον τό άποτέλεσμα τοΰ μέρους τούτου τοΰ κηρύγματος μου ήτο
λυσιτελές, έν σχέσει προς τά καθήκοντα τοΰ "Ελληνος πολίτου πρός τήν
Πατρίδα, έλπίζω δτι ή έκπλήρωσις τών καθηκόντων τούτων, ύπό τών
έξ ’Αμερικής σπευδόντων ξενιτευμένων μας κατά τάς ήμέρας ας διερχόμεθα, θέλει τό μαρτυρήσει. "Εστωσαν δαφνοστεφείς!
ΣΕΒΑΣΤΗ

Ν. ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ

* ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ *
(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

—£Ρέρε 3ς τά στήθη μου τό χέρι
Κι άκου ή καρδιά μου πώς χτυπά
Σύρριζα 3 μπήκε τό μαχαίρι:
Πώς δεν τήν αγαπάς τό ξέρει
Κι απελπισμένη σ αγαπά.
—Ζώ μέσ 3ςτά βάθη τον Ταρτάρου
Κ3 έχω ενα τάφο 3ςτό πλευρό.
Νοιώθεις τό κρύο τού μαρμάρου;
'Ό,τ είχα τώδοακα τον Χάρου :
Τί νά σου δώσω πειά 3μπορώ ;
(Λεύκάς)

Λ. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ

μου φίλοι,

τήν αρχήν νά συνεργάζωμαι εις Περιοδικά και 3Επετηρίδας πολλάκις ύπό πολλών προσκληθείς εις τούτο, διά τόν άπλούστ ατού λόγον δτι, ένω εις τήν μίαν σελίδα θά έ'βλεπον τόν Σολωμόν
καί τόν Κάλβον, εις τήν άλλην ασφαλώς θά σννήντων τόν Νικολόν καί Μυριανθονοην,
εις τήν μίαν τόν Βαλαωρίτην καί τόν Παράσχον, εις τήν έτέραν τόν Μελαχροινόν καί
Θεοδοσίου, εδώ τόν Μαρκόράν καί Μαρτζώκην καί εις τό πλευράν των κορδακιζομένονς μαεστρικώς τόν Καμπάνην, τόν Σικελιανόν, τόν Βαρλέντην καί οίονδήποτε άλλον
καρηκομόωντα καί έξυρισμένον πνευματικόν κασίγνητον τού Κλεάνθη καί άλληλολιβανιζόμενον τρόφιμον του Νουμαϊκού Σενατορίου, πάντας τούτους άποθεουμένονς
εις Σαίξπηρ, άγγελοποιουμένους εις Βύρωνας, δαιμονόπληκτους ώς "Οσσιαν, αίθερυφοίτονς ώς Σέλεν, καταρρακτώδεις ώς Λέσιγκ, μεγαλόπνευστους ώς Γκαιτε, ψυχανατόμους ιός Σχίλλερ, ούρανοβάμονας ώς Ούγκώ, Ταρταροκήνσωρας ώσπερ Δάνται,
κλασικομόρφους ώς ό Σενιέ, μελιοταγεις ώσπερ Λαμαρτϊνοι, άβροεπεϊς ιός Κοππέ,
καί δ,τι άν άλλο ό αριθμός τών συνδρομητών καί ή γνωστή προπαγάνδα τοΐς Διευθυνταΐς
ύπηγόρευε, βλέπων έν τούτοις μέ πολλήν εύχαρίστησιν μου τήν θαυμασίαν υπεροχήν εις
τήν αξιόλογου καί περισπούδαστου «ΙΙοικίλην Στοάν» σας, ής εύηρεοτήθητε νά
μοί προσφέρητε ένα καλλιτεχνικώτατον τόμον ώς τόν καλλίτερου στολισμόν τής βι
βλιοθήκης μου, σπεύδω ν* άνταποκριθώ πρός τήν τιμητικήν δι
* εμέ πρόσκληοίν σας
καί νά σάς στείλω εκτός τού κριτικού μου επί τού έργου τής άτυχούς Λάμαρη
σημειώματος καί ολίγους εντελώς ανεκδότους μου στίχους.
Καί δσον μέν αφορά τήν σκιαγραφικήν εκείνην κριτικήν μου ομολογώ δτι είναι ολί
γον πικρά.3Αλλ3 ουδέποτε κολακεύσας τινά μηδ' έγκληματήσας ώς τινες φευδομαίτρ
καί φευδοπρίγκηπες τών Μουσών έν τή πνευματική έκτυφλωσει τής νεολαίας—επισφα
λούς οτηλοβάτου τής τρικλιζούσης ποιήσειός των—διά τών εκθαμβωτικών καίυπερκόμπων αυτών έπαίνων, ή ιό; τινες αύτοχειροτόνητοι 3Αλικαρνασεις καί τών γραμμάτων
Λογγίνοι, εαυτούς μάλλο
*
ή τους ύπ αυτών κρινομένους να επιδείξωσι θέλοντες, αρεσκομαι εις τό νά λαλώ τήν 3Αλήθειαν καί δή δταν αίσθάνωμαι άπορρέουσαν ταυτην
ούχί έκ τής έμής ιδιοσυγκρασίας καί τοΰ γούστου μου τού άτομικού άλλ3 άπ αυτών
τούτων τών αιωνίων καί αναλλοίωτων τής μεγάλης Τέχνης αρχών. Διά τούτο καί μή
θέλων νά λυπήσω τήν εύγενή καί ποιητικωτάτην έκείνην ύπαρξιν ουδέποτε τήν έκρινα
ζώσαν καίτοι πολλάκις ύπ3 αυτής παρεκλήθην.
"Οσον δέ αφορά τούς στίχους μου προετίμησα να σάς στείλω μερικούς άπο τα
εκατό περίπου τραγούδια τ 3 άπαρτίζοντα τους «Τρεις Κόσμους»)} τους ·· Λ α ι ν ούριους μοί' Τόνους
,
*
διότι μέσ' σ3 αύτά θαρρώ πώς βλέπω καλλίτερου τήν
φυχήν μου. Λυπούμαι διότι ή στενότης τού χώρου μιάς, ώς ή ίδική σας, σοβαράς Επιθεωοήσεως, προωρισμένης ώςμικρόν μέν άλλα κρυστάλλινου κάτοπτρου νά δεχθή τήν
ανταύγειαν τόσων άλλων πνευματικών τού "Εθνους ημών αστέρων δεν ανταποκρινεται ούτε πρός τ'/ν ακόρεστου πόθον μου, ούτε πρός τήν εύγενή σας έπιθυμίαν να σάς
στείλω μερικούς έτι στίχους άπό τάς άνεκδότους πατριωτικός, σατυρικός, σοσιαλιστι
κός καί ^δραματικός συλλογάς μου, αϊτινες, χάρις εις τούς πολυειδεϊς εθνικούς ευεργετας τούς\άποκλείοαντας τόν Αττικόν ουρανόν με τα διάφορά νοσοκομεία καί φρενοκο
μεία καί λεπροκομεία καί βλακοκομεϊα καί πάν δ,τι συγγενές προς την ηθικην των

κ
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υπόοτασιν ίδρυμα, ενώ ούδ
*
οβολόν διαθέτουσιν υπέρ τής Μονοης καί τών γραμμά
των, μένουν θαμμέναι υπό τόν κονιορτοβριθή στοίβαν τής πτωχής μου βιβλιοθήκης,
άρεσκόμεναι ίσως περισσότερον νά έχωσι σύντροφον τά μονοσπόνδνλα καί αθώα έν
τομα τών τοίχων τοΰ δωματίου μον παρά τά ανθρωπόμορφα μεγαθήρια τον κοινω
νικού θηριοτροφείου!
Καί εάν μεν οί στίχοι μον οντοι μέσα είς τους όποιους πιστεύω νά βρήτε κάποιαν
ιδεολογικήν καί μορφολογικήν ιδιοτυπίαν, πρό παντός δ* ειλικρινές αίσθημα καί ανθρωπίνην τινά ιδέαν αρέσουν είς μερικούς εκλεκτούς, τοΰτο θά ήτο το γλνκντερον
βάλσαμον είς τήν φαρμακεμένην ψυχήν μου. *Εάν δέ διαστείλουν Μεφιστοφελείως τά
χείλη ή σαρδελογέννητος γενεαλογικώς, Πολντεκόκειος γραμματολογικώς πνευματική
ήμών αριστοκρατία, ή μπουρζοαδική δοκησιοοφία καί ή Γιανιήρειος φάλαγς τής
έγχιορίου καί ξένης μαλλιαρός βιομηχανίας, σας βεβαιώ δτι θά ηύχαριστουμην πολύ
περισσότερον, εφόσον δέν θά διέτρεχον τόν κίνδυνον νά ήρεσκον, νά συνηντώμην τούτέστιν αίοθητικώς πρός μίαν εκφνλον καί ψευδοοσκαροναλδειον γενεάν, εφόσον γνωρίζω
καλώς τό έργον μου, εφόσον θά εύρεθοΰν δύο·τρεΐς (καί μου φθάνουν αυτοί) θαμ
μένοι ίσως καί άγνωστοι τής Τέχνης μυσταγωγοί νά νοιώσουν τι έγραψα καί εφόσον
διά τήν σταθερότητα τής έκτιμήσεως καί ευγνωμοσύνης ενός ανερμάτιστου ηθικώς
περιβάλλοντος καί λορδονμένων τινών παρναοσομηκυτών, αρκετά μ* έδίδαξε καί αρκετά,
νομίζω, διηρμήνευοε τήν οργήν μου τό έ'κτον τραγούδι μου.

Μέ πόνον, τιμήν καί αγάπην
Φ. ΠΑΝΑΣ

Άθήναι, 7)κιωβρίου 31 1313

V
Φωτάς τά πέρατα τοΰ κόσμοι'.
Μάτην ό δόλίος οφθαλμός μου
Στή διαμαντένία σου μορφή
Βλέπει τήν άφθαστη κορφή
Κείνου, ποΰ αχώρητος γωρεϊ
Καί βασιλεύει εντός μου.

Μάτην τό Σόμπαν καρτερεί
Τή χρυσαφένια ανατολή σου.
Μάτην στή λάμψι τή δική σου
Γλυκανασταίνεται ή ζωή
Καί μάτην, μάτην ή πνοή
Τοΰ *Απείρου ύμνος γίνεται
ΚΓ άχνοπετάει μαζύ σου.

"Ο,τι σοΰ καίγει τήν καρδιά
* ή φλόγα σου — πύρινο κΰμα —
Κ
(θέλεις πλατύ νά γείνη μνήμα
Ποΰ όλος ό κόσμος νά ταφή,
νΑχ! Αέν τό νοιώθουν οί σοφοί,
Μήτε οί πολλοί τό νοιώθουνε.
*
Μόν
οί πιστοί σου ίό κρίμα!
Τών ουρανών Γίγαντας οί'
Μά καί (θεός τοΰ *Έλι κώνος
Φύσις διπλή έμεινες μόνος
'Όταν σιοΰ Πλάστου τή φωνή :
—
τ.ή Γή τήν ταπεινή —
Σκίζεις τά νψη έν ω κ* εσέ
Ξεσκίζει ό μαύρος πόνος.

* Αι Ύπογραφαί τών τεσσάρων πληρεξουσίων τών συμ
μάχων Κρατών έν τώ Αϊμω, κατά τήν Λ έν Λονδίνω Συνδιάσκεψιν $

θεός τών φώτων καί (θεός
Τής λύρας σου τής μαγεμένης
Αεν έχεις πειά νά ξετρελλαίνμς
Καί νά τρελλαίνεσαι μ' αύταίς
Μήτε (θεαίς όνειρευταΐς
Μηδέ τής Μνημοσύνης σου
Ταίς νειαϊς νά ουντνχαίνης.
Τύποις Θ. ’Αποστολοπούλου
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* εγεινε ό ερως σου φωτιά,
Κ
Που ο/α τά ηφαίστεια άν σμιχθοϋνε
Kai τοϋ Ταρτάρου άν κυλισθοϋνε
Ή δαιμονόπνεισταις φωτίαϊς,
Μήτε άστέριναις ματίαΐς
Μηδέ σπιθοβολήματα
Μπροστά σου θά φανούνε.

*
Και θέλεις αργών τοϋ φωτός
Και Βασιληάς τοϋ άγνωστον σκότους
* οοας ακτίνας μυρίοφώτους
Μ
Μέσ' άπ
* τά ουράνια σκορπάς
Με τόσα στήθια νάγαπας
Τής evμορφιάς ταϊς ρήγισσαις,
Τής λεβεντιάς τους πρώτους-

Kai θέλεις, θέλεις τή φυχή
"Ολου τοϋ κόσμου ενα μύρον
Με τά φτερούγια τών Ζέφυρων
Στάνάκτορά οου νάνεβή
Κ * ή αγάπη τον ή ακριβή
*
Νάν
ό ρυθμός, τό άσμα οου
Μέσ' στον ουράνιον γύρον.

ΙΙλήν μάτην, μάτην αγαπάς
*Ω άργυρότοξε Απόλλων.
Μάτην ζητείς τόν κόσμον όλοι·
Στή φλόγα σου νά καταπιής!
Σκουλήκια είμαστε τής Γης
Kai είσαι Ρήγας άφθαστος
Στόν ζαφειρένιον θόλον!

κάθε ανθρώπινη καρδιά
Σκλάβα ποθής νά πέφτη εμπρός σου
Είτε λιγόστεφε τό φως σου
Ποϋ τους τυφλώνει τή ματιά,
II τρέζ
*
εδώ σαν σαϊτιά
Καί γεΐνε, γεΐνε άνθρωπος
Kai με θνητούς ενώσου!...

❖

❖

EIC ΤΗΝ ΚΑΛΛΟΝΗΝ
^ΑΜΠΑΔΑ που άργοκαίγεοαι, λαμπάδα ποϋ άργολυώνεις
Kai συ πουλί, ποϋ χαιρετάς καί διπλοκαμαρώνεις
ΙΙρωτανοιξιάτικης Αυγής ανέκφραστη γλυκάδα
Kai συ καμαρωτέ,
Που κολυμπάς πρωτάλουστος στοϋ ήλιου τή λαμπράδα
Φλογοφθαλμέ αητέ'

Kai σεις ψυχαΐς, ποϋ στέκοντας στοϋ Πλάστου σας τό θρόνο
Τών Χερουβείμ, ακούετε τόν υπερκόσμιο τόνο
Καί σείς, ώ θεία πνεύματα, ποϋ μέσ
*
στής προσευχής σας
Τό διάπλατο ουρανό
Μιάν οπτασία βλέπετε νάχνογελάη μαζύ σας
Σάν φάσμα ερατεινό'

*
"Ο^τι λιγών
*
ή 'Ηδονή κ* ή Μέθη αναστατώνει
Πέστε μου τέτοιο ηφαίστειο τά σωθικά σας λυώνει,
"Οσο μοϋ καίγει τήν καρδιά, μέ παραλεΐ, μέ δένει,
Μοϋ πνίγει τή φωνή
Μιά δύναμις ανίκητη, μιά Κίρκη μαγεμένη
Ή θεία Καλλονή ;
&
"Ω προσκυνεΐτε τόν Θεόν οσοι πιστοί ποθείτε
Καν Σαβαώθ κηρύσσεται, καν *Ιεχωβάς καλήται.
Λατρεύσαιέ τον ώς Βαάλ, ώς νΙσιδα, ώς ΛΖα,
'Ως Πνεϋαα, ώς Υιόν
Καί τοϋ απείρου Σύμπαντος τάόριστα σημεία
'Υφώστέ του ναόν.

*
Θεός γιά μέ ποϋ αισθάνομαι σεισμό νά μου σκορπίζη,
Νά με σκλαβώνη γίγαντα καί νά με δαιμονίζη,
Θεός ποϋ στά Ήλύσια τοϋ Πόθου μ* ανεβάζει,
Στής Μέθης τήν πηγή
Καί πάλαι σάν 9Εγκέλαδον στοϋ "Αδου μέ τινάζει
Τή φλόγα, τήν οργή'
Είτε στήν Γην εύρίσκεται, στά Ουράνια είτε πλανάται,
"Η στά γαλάζια πέλαγα σάν ονειρον γεννάται,
”Αν 9Αφροδίτη λέγεται, *Απόλλων άν καλήται,
"Αν φρίττουν οί κοινοί,
Είναι Θεός γιά μένανε κι
* άν με λιθοβολήτε
‘Η θεία Καλλονή!

φ φ φ
|

X

ι Νθφχ

^ΠθΣΑ καί πόσα σύγνεφα χωρίς αχό κανένα
Καί δίχως αστραπόβροντα καί δίχως κεραυνό
/I
χύνουν τή βροχοϋλά τους καί πόο' ανταριασμένα
Δίχως μιά στάλα ώϊμένα
Δέν σβοϋν στόν ουρανό;
kf

*
"Αδικη Μοίρα! Καί στής Γής τήν καταχθόνια μάχη
Πόσοι ποϋ θρόνο 'Απόλλωνος κρατούσαν γιά καρδιά
Δέν εσβυσαν αγνώριστοι κι' ακούστηκαν μονάχοι
"Οσοι σάν κούφΙοι βράχοι
Σκοοποϋν άντιλαλιά.

(||
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Μή σέ τρομάζη ό 'Εγκέλαδος τά δόντια του άν τρίξη
Καί ταΐς φωτιαϊς του ρίξη
Γιά νά σε καταπιούν.

Η A ΜΓΓΔΑΛ ΙΑ
χλωμή μου αμυγδαλιά ποϋ ώς χθές, ώς χθές ακόμα
Σάν Παναγιάς λευκόνειρο γλυκάνθιζες σεμνά
Κ ’ έστόλιζες κΐ ’ ώμόρφαινες τό παγωμένο χώμα
Σάν έρμο τώρα πτώμα
Προβάλλεις θλιβερά;
Γ'ΙΑΤΙ

Γιατί διψούσα ή άμοιρη τής 'Άνοιξης τά κάλλη
Καί στούρανοϋ πλανύθηκα τόν πύρινο ασπασμό.
* αλλοίμονο του σ * δποιονε παράκαιρα προβάλλει
Μ
Τή μαύρη ανεμοζάλη
θά βρή καί τό χαμό!
C03

σθ)

Η

ψΥΧΗ ΜΟΥ

*
ϋΙΟΣ είδε σ* άγρια θάλασσα καράβι νάρμενίζή

Κ ενώ τό δέρνει ό σίφουνας καί τό χτυπάει ή βροχή
Τήν ιδίαν ώρα ό κεραυνός σέ δυο νά τό χωρίζη
* ή τρικυμία νάφρίζη
Κ
Γιά νά τό καταπιή ;
Καί στής Ζωής τό πέλαγος ποϋ δέν εύρηκα ενα
Καί φεϊδι, Λάμϊα, Δράκαινα γιά μέ νά μή φανή,
Που ολους τους πόθους κύματα, τους είδα θερίωμένα
”Ετσ
*
ή φυγή μου ώϊμένα
Βουλιάει κάθε στιγμή !

BBS
Το

θαυμασμό σου δέν ζητώ, δέν θέλω τήν τιμή οου.
Τό μίσος οχ
* ή δόξα σου μοϋ τρέφει τήν καρδιά.
* άκόμ
Κ1
*
άν μοσχολίβανο μοϋ είναι οί έπαινοί σου,
Κοινέ θνητέ, δική σου
Μιά τέτοια ευωδιά.
★

Λευκός καπνός οί λόγοι σου και μαύρο θυμίατήρι
Τά σπλάχνα σου κι' άν τήν αυγή μέ μϋοα μέ μεθούν,
ΙΙρίν ίσως στά βασίλεμα χλωμός ό ήλίος γύρη
Σέ Λήθης κοιμητήρι
Τή στάχτη μοϋ σκορπούν!
?995
5W?

J9Q5

Ημ«

#95

τους ασκούς τον άνοιξη
νεϋμιι του γιά σέν * (ΕτοΑί'ίίοΓτ.

❖

Τρέμε, ώ τρέμε, δύστυχε, καί κλαΐε τό ριζικό σου
"Αν νά παλενης πάντοτε σου έγράφτηκε στή Γή
Καί νά σε πνίγουν άσπλαχνα στό αίμα τό δικό σου
Τό άσπονδον 'Εγώ σου
Κ ' ή άγνωστη 'Οργή !

ΤΥΧΗ
^ΤΥΠΑ με, Τύχη, γτύπα με. στιγμή μή σταματήσης,

Καί σάν σκυλί λυσσάρικο μήν πάψης νά χυμας.
Τους κεραυνούς τοϋ μίσους σου καθόλου μήν άργήοης
Επάνω μου ν' άφήσης
* ο,τι εϋρης νά γκρεμνός.
Κι
Χύσε μου, μαύρη, χύσε μου τήν πράσινη χολή σου.
Άφοϋ δ'φ βρήκες δεύτερο στή γή νά τυραγνής.
Μά τή στιγμήν οπού νεκρό θά μ* άντικούο * ή όργή οου,
Ά τότε συλλογίσου
θά σ ' είμαι νικητής . . .

π ο© ο σ
νάχα — ώ μόνη εύ/ή — χιλαον Ταρτάοων τρόμι>
Καί χίλια άγρια πέλαγα μολύβι αναλυτό,
Τό Γαλαξία γιά σπαθί, τό Σύμπαν λαιμητόμο
Καί υπερκόσμιο νόμο
Τόν νΟλεθρον αυτό.

X
Καί σέ μιά τέτοια φοβερή κ* αιώνια καταδίκη
*
Άρχων τών' πόνων τοϋ Παντός καί Νέμεσις εγώ
Νά ρίξω έδοι τής Μοίρας μας τήν αποτρόπαια φρίκη
*Εκεΐ τή θεία Δίκη
Τάγνωστο αυτό θεριό!
ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΝΑΣ

·

Φίλτατοι,

Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΪΟΠΟΥΛΟΣ

Έφεδοος υττολοχαγός τον πεζικού

'Απάντων είς την φιλικήν επιστολήν σας δια τής όποιας μοϋ ζητείτε
χάριν τής “ 3Τοικί^ης £τοάς,, μερικάς 3ΐο^εμικάς £ε^ίδας, σάς
στέλλω μίαν σύντομον αφήγησιν γεγονότων τινών τοΰ τελευταίου πολέ
μου μας, των οποίων αύτόπτης ήμην.
Πρό τούτου όμως άφίσατέ με νά σάς έκφράσω τήν χαράν μου διά
τήν έπανάληφιν τής έκδόσεως τοΰ λαμπρού έργου σας, διά τήν έκ
νέου έμφάνισιν εις τόν φιλολογικόν μας ορίζοντα τής μοναδικής
“ ZKoiRljης £ϊθας,, σας, τής οποίας ή έπ'ι δωδεκαετίαν έκλειφις
βαθύτατα έλύπει
όλους τους απ αρ
χής παρακολουθήσαντας αύτήν είς
τήν έξέλιξίν της
καί αγαπήσαντας
τό
δημιούργημα
τοΰτο τής ίδικής
Σας πρωτοβουλίας
και
έπιμελείας.
*Γην “3Τοικί^ην
£ΐθάν,, έγω τού
λάχιστον, δέν τήν
θεωρώ ώς άπλοΰν
ετήσιον δημοσίευ
μα , αλλ ’ ως έργον,
το οποΐοΐ’ δέν δι
στάζω νιι ονομάσω
εθνικόν.
Και τιάρα, ας
έπανελθω είς τάς
σελίδας τάς όποιας
σάς στέλλω διά νά καταλάβουν μικράν θέσιν είς τό πολύτιμον έργον
σας. Η άφήγησις αυτή είναι εντελώς προσωπικοί εντυπώσεις, άς άπεκόμισα έκ τοΰ πολέμου μας, εις δν έλαβον κ έγω μέρος μεταξύ τών
τόσων μυριάδων αδελφών. Περιωρίσθην νά γράφω όσα είδα καί άντελήφθην μόνος μου εντός τού κύκλου τοΰ Συντάγματος μου καί διά τοΰτο
είς τ.χς σελίδας μου ταύτας, άν δέν εΰρητε άλλο τι προσόν, θά έχητε
όμως τό μέγιστον, τήν ακρίβειαν. Αφηγούμαι δ,τι αντελήφθην ό ίδιος,
ό,τι είδα έκ τοΰ πλησίον εγώ αυτός. Καί νομίζω, ότι αί σελίδες αύται, αί
γραφείσαι ύπό τοσον στενόν περιορισμόν όσον αφορά τήν ακρίβειαν καί
τήν αλήθειαν τής έξιστορήσεως τών γεγονότων, θά ήμπορέσουν νά χρη
σιμεύσουν ημέραν τινα ώς έλάχιστον βοήθημα είς τον ιστορικόν, όστιςθιί
έπιχειρήση νά γράφη τήν ακριβή ιστορίαν. Αι τοιαΰται προσωπικοί έντυπώσεις καί τά ημερολόγια τά οποία έκρατήσαμεν, όσοι ηυτυχησαμεν νιι
μετάσχωμεν τής έκστρατείας αυτής, είναι, υποθέτω, ή πολυτιμοτέρα
συμβολή είς τήν συγγραφήν ολοκλήρου τής Ιστορίας τοΰ τελευταίου
πολέμου μας.
.1/λ τιμήν καί αγάπην
άικό; αα;
'Οκτώβριος 7.97.7

Γ. Π. ΠΑΡΑΣΚΕΪΟΠΟΥΛΟΣ
Γεν. Γραμματεύς τον Δήμου ’Αθηναίων

X * '·
fax. » ■

;ί»
1

εσπευοον
άποσκευα
έκανόνιζον

Ο πανελλήνιον αίσθημα ύπηγόρευεν ή περί τά
μεσονύκτιον τής 17ης Σεπτεμβρίου τοΰ 1912 άνά
τά κέντρα τής πρωτευούσης έκραγεϊσα ένθουσιώδης ών έφημεριδοπωλών αναγγελία:
-—Τδ παράρτημα κα'ι ή γενική έπιστράτευσις
τής Ελλάδος !
Καί ήκούσθη μέ αίσθημα άνακουφίσεως καί
χαρμονής ή προσδοκωμένη αΰτη στιγμή,ή ήμέρα
τής διεκδικήσεως τών έθνικών πόθων. Καί οί
κάτοικοι τής πρωτευούσης, κατά τήν νύκτα έκείνην, οί εις τά διάφορα θέατρα καί τά θερινά
έντευκτήρια συγκεντρωμένοι, άφήκαν τήν έκ τών
θεαμάτων καί ακροαμάτων τέρψιν καί άπόλαυσιν
καί έλαβον τήν προς τάς οικίας των άγουσαν,
εύλογοΰντες τήν ώραν καί τήν στιγμήν τήν
όποιαν μετά συγκινήσεως άνέμενον πάντες, αδια
κρίτως ήλικίας,γένους,καταστάσεως κοινωνικής,
ομένην πρωίαν οί ύπό τά όπλα καλούμενοι έφεδροι
κτρική ταχύτητι και προητοίμαζον τάς στρατιωτικάς
παρήγγελλον άς στολάς των άν ήσαν αξιωματικοί,
ά οικογενειακά των, τάς λειψοοοσίας των, τά δούναι καί
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λαβείν των, άδιαφοροΰντες άν θά έπιστρέψουν, ή όχι, έκ τοΰ πολέμου —
καί μέ τάς πρώτας εύκαιρίας, μέ τά πρώτα τής συγκοινωνίας μέσα, θα
λάσσια ή στερειανά, κατηυθύνετο έ'καστος εις το Σώμα του. Καί
έβλεπες συνωθουμένους τούς έφέδρους εϊς τούς σταθμούς τούς σιδηρο
δρομικούς, προπεμπομένους ύπό τών οικείων καί ήκουες ζητωκραυγάς
καί έκρήξεις ένθουσιασμοΰ καί ευχάς δλων:
— Στό καλό ! κατευόδιο σας! μέ τό καλό νά γυρίσετε!
Καί άντελαμβάνεσο τοΰ γνησίου πατριωτικού φρονήματος έκδήλωσιν
καί έβλεπες μητέρας τοΰ λαοΰ καί τών πόλεων δχι λυσίκομους καί
κλαυθμηριζούσας, όπως άλλοτε, αλλά τουναντίον ώς νεωτέρας Λακαίνας,
περιχαρείς, προπεμπούσας μέ χαράν καί ένθουσιασμόν τά τέκνα των καί
προέβλεπες έκ τών θερμών τούτων έκδηλώσεων εύόδωσιν τών Ελληνι
κών δπλων, έκπλήρωσιν τών έθνικών ιδεωδών. Καί τ’ ατμόπλοια καί τά
τραίνα παμπλήρη άπήρχοντο, σημαιοστόλιστα καί μυρτοστόλιστα καί
μουσικαί έπαιάνιζον καί τραγούδια έφέδρων αντηχούν καί μόνον πυροβο
λισμούς,—εύτυχώς ποΰ τοΰ Έννενηνταεπτά ή φρενοπάθεια έκείνη δέν
έπανελήφθη—δέν ήκουες, άντικατασταθέντας άπό ζητωκραυγάς καί
τραγούδια καί ένθουσιώδεις ίαχάς καί θούρια πολεμιστήρια. Καί τοΰ αι
σθήματος τούτου τοΰ άγιου καί ιερού, ούδείς έμεινε ξένος. Γέροντες, νέοι,
μητέρες, άδελφαί, σύζυγοι, μνησταί, πάντες μ’έμπνευσμένην τήν ψυ
χήν, μέ θερμότατην τήν καρδίαν προέπεμπον τούς ίδικούς των καί άμιλλα
μεταξύ τών άπαλλαγέντων προεκλήθη, ποιος πρώτος νά σπεύση εις τά
έθελοντικά σώματα, καί οί πρόσηβοι καί οί έφηβοι, οί μή καλούμενοι
εις τά δπλα, ώς έκ τοΰ άωρου τής ήλικίας των, προσεφέροντο δι’έπικουρικάς ύπηρεσίας καί οί τοΰ έξωτερικοΰ ένθουσιώδεις "Ελληνες έτηλεγράφουν δτι προσέρχονται μέ πρώτην ευκαιρίαν εις τόν έθνικόν τού
τον συναγερμόν καί αί άντιπρόσωποι τοΰ αδυνάτου φύλου, άφίνουσαι
τήν κατ’ οίκον εύμάρειαν καί χλιδήν, προσφέρονται ώς θεραπαινίδες
έν νοσοκομείοις καί οί μή δυνάμενοι φέρειν δπλα, προσφέρουσιν ό μέν
τά ύστερήματά του, ό δέ τά περισσεύματα του, καί ό Τύπος έν μια
φωνή δημοσιεύει θούρια άρθρα, παρακελεύων τόν Ελληνισμόν νά ψιφθή εις τόν ύπέρ τών δλων άγώνα καί τοΰ 'Ιερατείου μας αντιπρόσω
ποι νέοι ή γέροντες, μιμούμενοι τούς ένδοξους λευϊτικούς προγόνους
μας, άφίνοντες τάς εύχάς καί τάς ψαλμωδίας, άναρτούν τόν Σταυρόν,
ζώνονται τό σπαθί καί τάσσονται εις τά τακτικά σώματα ώς στρατιώται άπλοι καί δέν παρέρχεται έβδομάς καθ’ ήν έρημοΰται στρατευσίμων
άνδρών ή πρωτεύουσα τού Πανελληνίου καί περί τάς δώδεκα μυριάδας
άνδρών έντός δκτώ ήμερών εύρίσκονται εϊς τά σύνορα άντιμέτωποι τών
έχθρικών στρατευμάτων......

ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΛΤΡΛΣ * ΜΙ4 ΔΕΗΣΙΣ
Αυτό τό συναίσθημα μοΰ έγεννήθη δταν, έπιβάς τοΰ τραίνου τήν
πρωίαν τής 19ης Σεπτεμβρίου, άπηρχόμην εις Πάτρας, τήν έδραν τοΰ

12ου Συντάγματός μου εις τό όποΓον είχον τοποθετηθή δυνάμει έγγράφου ειδοποιήσεως τής ’Επιτελικής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου
τών Στρατιωτικών.
Βράδυ έφθασα εϊς τήν πολυθόρυβον πρωτεύουσαν τής Πελοποννήσου, άμέσως δ’ έσπευσα νά παρουσιασθώ εϊς τό Σύνταγμά μου, τοΰ
όποιου διοικητής ήτο δ Συνταγματάρχης Άτόρέας 21ίπαΐρας. Πώς
κατωρθώθη έντός τεσσά
ρων μόλις ήμερών νά
συγκεντρωθή
δύναμις
δέκα χιλιάδων έν Πάτραις, νά έφοδιασθοΰν
πάντες οί έφεδροι μέ
πλήρη τά έξαρτήματά
των καί τήν πέμπτην ήμέραν νά ήμέθα πάντες
έτοιμοι πρός άναχώρησιν, τούτο μόνον εϊς τήν
θαυμασίαν τής κεντρι
κής ύπηρεσίας όργάνωσιν καί εϊς τήν άπαράμιλλον φιλοτιμίαν τών
έπιτετραμμένων τά τού
έφοδιασμού άξιωματικών καί τήν προσωπι
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΤΡΑΣ
κήν δραστηριότητα καί
Συνταγματάρχης
αύτενέργειαν τού Συν,
,
_
f
_
'
.
4
Διοικητής του 1'ον πεζικού 2.νντάγματος
ταγματάρχου Μπάιρα
οφείλεται.
Τήν ΙΟην πρωινήν ώραν τής 25ης τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου τό 12ον
Πεζικόν Σύνταγμα πλήρες, άρτιον, ώργανωμένον, προητοιμασμένον
καθ’ δλα, παρετάσσετο κατ’ άραιάς φάλαγγας εις τήν παραλίαν τών
ΙΙατρών.
Καί είς ώραϊος οιωνός. Ό Συνταγματάρχης μας ΪΙ/.-ταιρας, έκ παρα
δόσεων καί ένδομύχου πίστεως εύλαβής, καί τά φιλόχριστα τών άν
δρών οδς διώκει αισθήματα σεβόμενος, άπό Θεού ήρξατο, έπικαλεσθείς τήν θείαν άντίληψιν ύπέρ τής εύοδώσεως καί τής νίκης τών
Ελληνικών δπλων.
’ Καί αφού έγένετο ή παράταξις καί άξιωματικοί, ύπαξιωματικοί καί
στρατιώται κατέλαβον, πάνοπλοι, τάς θέσεις των, έκλήθη ο ίερεύς τής
πόλεως Πατρών κ. Λεονταρίτης,δστις καί άνέγνωσε τήν κάτωθι ώραίαν
παρακλητικήν δέησιν, τοΰ στρατεύματος δλου γονυπετήσαντος:
«’Επουράνιε Βασιλεύ, "Γψιστε, έπίβλεψον έπΐ τό ύπό παντοίων πολε
μίων καταδιωκόμενον 'Ελληνικόν Έθνος, καί ΐδε καί έπάκουσον τής
δεήσεως ήμών έν τή ώρα ταύτη, καί άγίασον καί εύλόγησον τήν σημαίαν
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ταύτην τοΰ Σταυρού Σου, δπως ή δόξα, ή νίκη καί δ έκ δάφνης στέ
φανος ώσιν άεί έπ’ αύτής. Σκέπαζε ταύτην έν τή σκέπη τών πτερύγων
Σου. Ένίσχυε τόν υπό ταύτην άγωνιζόμενον περιούσιον λαόν Σου καί
έπισκίαζε τούτον έν ήμέραις πολέμου. Δός ί'να ή κυανόλευκος σταυρο
φόρος σημαία Σου ύψωθή έκεΐ....... ένθα άπ’ αίώνων κατευθύνονται οί
ιεροί πόθοι πάσης Ελληνικής καρδίας ! "Οτι Συ εί ή βοήθεια καί ή ισχύς
ήμών καί είς τούς αίώνας. ’Αμήν».
Καί αί Πάτραι δλαι συνεμερίσθησαν τής συγκινητικής ταύτης στιγ
μής καί εύφημότατα ώμίλουν περί τής εύλαδοΰς ταύτης έκπληρώσεως
τοΰ πρός τήν πατρίδα καθήκοντος τοΰ αγαπητού Συντάγματος των καί
πρός τό βράδυ χιλιάδες λαού προέπεμπον αύτό, έπιβιβαζόμενον έντός
μόλις πέντε ώρων έπί πέντε έπιτάκτων ατμόπλοιων καί συγκίνησις βαθυτάτη έπεκράτει καθ’ δλην τήν ιστορικήν έκείνην νύκτα τής 25ης
Σεπτεμβρίου καί μόλις περί τό μεσονύκτιον ύπό τάς πλέον γλυκυτέρας έντυπώσεις καί τήν βεμβώδη τοΰ άστερίνου στερεώματος άνταύγειαν, άφίνομεν τάς Πάτρας περιχαρείς καί εύθυμότατοι πάντες, αξιω
ματικοί καί στρατιώται, δτι μεταβαίνομεν πρός τέλεσιν τοΰ ύψίστου
πρός τήν φιλτάτην πατρίδα καθήκοντος μας.

ΠΕΟΣ ΤΟΝ ΒΩΛΟΝ < ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΝ
’Αλλά τί πλους έϋκύμαντος ήτο έκεϊνος. Πού εύρέθη τοΰ Κοριν
θιακού ή θεσπεσία έκείνη ψυχροδοσιά, τό αίθριον τοΰ δρίζοντος, τό
γαλανόν τοΰ κύματος. Καί δταν διαβαίνοντες τόν ’Ισθμόν τής Κορίνθου
άντικρύσαμεν τήν ακτήν τής ’Αττικής, τήν προσφιλή μας πόλιν,
τάς ’Αθήνας, τί αίσθημα νοσταλγόν μάς κατέλαβε, χωρίς δμως ούδείς
νά ποθήση τήν εις αύτάς έπάνοδόν του. Καί δταν μετά τήν Σουνιάδα
άκραν είσήλθομεν εις τόν αθάνατον Εύοοι'κόν, τί πανόραμα φύσεως
ύγράς καί χέρσου, τί αρώματα έκ τής σπαργώσης στερεάς άνεπνέομεν,
καί τί μΰρα άπό τήν κυματοπαιδιάν τοΰ ώραίου κόλπου ώοφραινόμεθα !
Καί δταν περί τόν Συνταγματάρχην ΛΙπαΐραν συνεκεντρούμεθα
πρός τό βράδυ δέκα πέντε έν δλφ αξιωματικοί, άποτελοΰντες τό Έπιτελεϊον τοΰ Συντάγματος καί συνεζητοΰμεν ψυχραίμως τά τής έκστρατείας, παρακολουθοΰντες κατά τάς άστεροέσσας νύκτας τήν κατά
παραγωγήν προέλασιν — διά νά μεταχειρισθώμεν πολεμικόν δρον—
τών πέντε έπιτάκτων ατμόπλοιων τά όποια φιοτολαμπή διέσχιζον τά
νερά τοΰ Εύβοϊκοΰ μεταφέροντα ώς έπί τών άφρών τοΰ κύματος τό
Σύνταγμά μας, ούδέν άλλο αίσθημα έκυριάρχει είς τήν ψυχήν μας
παρά δ πόθος τής ταχυτέρας άποβιβάσεώς μας είς τήν ξηράν καί τής
παρατάξεώς μας είς τήν γραμμήν τών συνόρων.
Κατά τό γλυκοχάοαγμα τής 27ης τοΰ μηνός φθάνομεν είς τόν Βώ
λον. Τ’ ατμόπλοια διπλαρώνουν είς τόν μώλον. ’Εντός μιας καί μό
νης ώρας άπεβιβάσθη δλόκληρον τό Σύνταγμά μας, μετά τοΰτο άλλα
πέντε ατμόπλοια άπεβίοασαν έντός άλλης ώρας τό ΙΟον ΙΙεζικόν ύπό
τόν συνταγματάρχην ΓΤαπούλαν καί ακριβώς μετά τινα άλλην ώραν
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άπεβιβάζετο τό 6ον ύπό τόν συνταγματάρχην Δημητρακόπονλον, οΰτω
δέ μέχρι τής μεσημβρίας καί έντός ήμέρας δλόκληρος ή Μεραρχία
έστρατοπέδευσεν έκτος τής πόλεως τοΰ Βώλου καί εκατέρωθεν τής
δδοΰ τής άγούσης είς τό Βελεοτΐνον.
'Η πρώτη καί ιερά νύξ τοΰ ύπαίθρου στρατιωτικού βίου, ή πρώτη
νύξ τοΰ στρατοπέδου, ύπό τά δαντελλωτά αντίσκηνα, έδωκε νά έννοήσωμεν αξιωματικοί καί στρατιώται δτι είμεθα έν πραγματική έκστρατεία, έν πολεμικώ δργασμφ, έν ύψίστη αποστολή ύπέρ τής διεκδικήσεως τής τιμής τοΰ Έθνους.
Έκάμομεν, δβοι έπρολάβομεν, τήν συμπλήρωσιν τών προμηθειών μας
άπό τόν Βώλον καί τήν έπομένην 28ην τοΰ μηνός περί τήν 9ην πρωι
νήν άρχίζομεν τήν πρώτην πορείαν ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Γάλλου
Συνταγματάρχου Ζενέν, διοικητοΰ τής Σχολής τών Εύελπίδων καί τοΰ
έπιτελείου του.
Άήθεις, βεβαρυμένοι έκ τοΰ φόρτου τοΰ γυλιοΰ καί τής έν γένει
έξαρτήσεως, έβάδιζον έν κανονική τάξει πορείας οί άνδρες, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού έκστρατείας, τών ωριαίων στάσεων
καί λαμβανομένων δλων τών αυστηρών προφυλακτικών μέσων δσα
ούτος προβλέπει.
Πρός τό βράδυ ιδού ή Μεραρχία μας στρατοπεδεύει — ήμέρα Κυ
ριακή — είς τήν γενέτειραν Ρήγα τοΰ Φερραίου, τό Βελεοτΐνον. Ό
πρώτος σταθμός έγένετο έν κωμοπόλει τήν όποιαν άπηθανάτισεν ή
λύρα τοΰ νέου Τυρταίου τοΰ Είκοσιένα καί δ ήρωϊσμός τής ύπό τον
γενναΐον Σμολένσκην Ταξιαρχίας, τής τόσον δοξασθείσης κατά τόν
πόλεμον τοΰ Έννενήντα επτά.
’Ιδού είς τόν περίβολον τοΰ ναοΰ τής πολίχνης άναμνηστική στήλη
τών κατά τόν πόλεμον έκεϊνον πεσόντων, άπέναντι δ’ αυτής η λοφοσειρά δπόθεν άπεκρούσθη ύπό τής γενναίας δράκος τών άνδρών τού
Σμολένοκη δ έχθρός.
Οί άνδρες τής Μεραρχίας έπλημμύρησαν τήν κωμόπολιν, συγκεν ·
τρωθέντες δ’ είς τό παρά τον ναόν Ταχυδρομικόν γραφεϊον παρέδιδον
τάς έπιστολάς των διά τούς οικείους των. Έκεΐ έκαμε τήν πριότην
έμφάνισίν του δ έμπνευσμένος ψάλτης τοΰ νέου έθνικοΰ συναγερμού
Σπϋρος ό Ματσοΰκας. Έν μέσω τών ένθουσιωδών άνδρών εύρεθείς έκήρυττεν έν πεζώ ή έμμέτρως κήρυγμα έθνεγερτήριον, συναγείρων καί
συναρπάζων καί φρονηματίζων τούς δπλίτας δ νέος τής πατρίδος
τροβαδούρος. Καί δέν έφρονημάτιζε μόνον τούς μαχητάς· ένεθάρρυνε
καί έγκαρδίωνε τούς ατυχείς κατοίκους τοΰ Βελεστίνου, οιτινες, άναπολοΰντες τάς δείνας τοΰ Έννενήντα επτά συμφοράς, έντρομοι έλεγον
πρός τούς δπλίτας :
—Δέν φοβούμεστα τώρα, παιδιά μας, γιατί είσθε σεις μαζύ μας.
Άμ σαν φύγετε άποδώθε, μήν πας καί έρθουν οί Τούρκοι.
’Αποτέλεσμα τής κεκτημένης έκ τής θλιβεράς έκείνης ιστορικής
περιόδου έθνικής καταπτοήσεως.

446

■&.

ΙΙοικίλη

ΔΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΣ4ΛΙΚΩΝ ΚΛΗΠΩΝ
Άφήκαμεν τό πρωί' τής έπομένης τό Βελεστΐνον καί ύπό βροχήν
δχληράν, τήν όποιαν δμως έπηκολούθησεν εύδία, καθιστώσα τήν πο
ρείαν διά μέσου τών Θεσσαλικών κάμπων, εύάρεστον, άκοπον, δμαλήν,
πρός τό απόγευμα έσταθμεύσαμεν εις άλλο χωρίον, στο Κερελέρ. Οί άνδρες, μή έξομοιωθέντες ακόμη εις τήν αυστηρότητα τοϋ κανονισμού
έκστρατείας, έξετράπησαν κατ’ άρχάς εϊς έλαφράς καταχρήσεις, διαρπαγήν κυρίως κατοικίδιων. Άλλά τό άγρυπνον τοϋ διοικητοΰ τοϋ
Συντάγματος βλέμμα άποκατέστησε τήν πειθαρχίαν, τών αξιωματικών
αύτοΰ γενομένων προσωπικώς υπευθύνων διά πάσαν παρεκτροπήν οπλι
τών έν τώ μέλλοντι.
Καί έκ τοϋ χωρίου τούτου συνέχεια τής πορείας και μόλις προς τήν
6ην έσπερινήν, στρατοπέδευσις εις τό Λ/αηιιοΰλι, δίωρον τής Λαρίσσης
άπέχον,πεδινόν χωρίον,δπου καίτό Τηλεγραφεϊον.Ή πρώτη μεγάλη πο
ρεία μας δώδεκα ώρών μετά στάσεως ήμιώρου κατεπόνησέ πως τό στρά
τευμα, παρά τον έξόχως γλυκύτατον καιρόν, μετριάζοντα τήν έκ τής
κοπώσεως έξάντλησιν, άλλ’ ή ύγρασία οξυτάτη κατά τήν νύκτα ώς έκ
τής κουφότητας καί υγρότητας τοΰ έδάφους.’Εδώέδακιμάσαμεν τά πρώτα
δεινά τής έλλείψεως τροφίμων καί ύδατος. Εύρομεν έκεΐ φρέαρ, άλλ’
έκ τής συνεχούς άντλήσεως τό ύδωρ έθολώθη, όσοι δ’ έπιον, όπως σβέσουν τήν δίψαν των,προσεβλήθησαν άπό κωλικούς. Καί δμως είδα όπλίτας, αιτινες έπλήρουν τήν ύδροδόχην άπό τό θολωμένον αυτό νερό καί
ταποθετούντες έπί τοΰ στομίου της τό άκάθαρτον μανδήλι των έπιναν,
νομίζοντες δτι τόΰδωρ διηθείτο και δτι άπηλλάσσοντο άπό τά .... μικρό
βια· κάμπος γάρ έσπαρμένος άπό τής Δήμητρος τά δώρα. Έκινήσαμεν
προχωροΰντες πρός βορράν σπεύδοντες άνευ κάν άναπαύσεως καί μετά
οκτάωρον πορείαν φθάνομεν εις Τσαρμακλή διά Νεμπερλέρ· έκείθεν
διά Χατζιλάρ εις τό Τσαουσάνι. ’Εκεί προσήλθε δυστυχής χωρικός
δδηγών αμάξι πλήρες σταφυλών. Φαντάζεσθε τήν βουλημίαν τών οπλι
τών. ’Επέπεσαν έπί τού πολυτίμου τούτου δπωρικοΰ ώς λύκοι, κατόπιν
τόσων ήμερών στερήσεως· δ σταφυλοπώλης, ανίσχυρος νά συγκράτηση
τούς έπιδρομεις, έσταύρωσε τάς χεϊρας, άρκεσθείς νά θεάται τούς βουλημιώντας δπλίτας, άπό τούς οποίους μόλις κερμάτιά τινα έλαβεν ώς
άντίτιμον καί μόνη ή παρέμβασις τού ύπασπιστοΰ τοΰ Συντάγματος
λοχαγού Θεοχάρη, μεταβληθέντος εις σταφυλοπώλην, συνεκράτησε
τούς άνδρας, οί’τινες ήναγκάσθησαν νά καταβάλουν έκαστος εις τόν
λοχαγόν τό άντίτιμον, άνελθόν εις τό ποσόν τών 65 δρ. περίπου. Φαν
τάζεσθε τήν εύγνωμοσύνην τού άτυχους χωρικού, δστις, τίς είδε πόθεν
έκκινήσας διά νά θρέψη το στράτευμα, έκινδύνευσε νά χάση, πλήν τοΰ
αμαξιού τό όποιον έπετάχθη, καί τήν άξίαν τριακοσίων περίπου οκά
δων σταφυλής.
Ειςτό χωρίον αύτό έφθασεδιά τοΰ ίλαρχου Καιραμπέλη ή πρώτη δια
ταγή τοΰ Μεράρχου μας υποστρατήγου Δαμιανόν, διότι μόλις τήν ημέ
ραν έκείνην έσχηματίσθη ή 3η Μεραρχία έκ τοΰ 12ου τών Ιίατρών,

τοΰ 6ου τοΰ Μεσολογγίου καί τοΰ 10ου τής Κερκύρας μετά τών άναλόγων δυνάμεων πυροβολικού, μηχανικοΰ κτλ. άποτελεσθείσης έν συνόλφ
δυνάμεως έκ 12,000 άνδρών.
Έδώ έδόθη εύκαιρία ν’ ασκηθούν κατά λόχους τά συντάγματα, δπως
έξοικειωθούν μέ τάς στοιχειώδεις κινήσεις έμπολέμου καταστάσεως.
Τήν 4ην 8βρίου άπό τό Τσαουσάνι προχωροΰμεν παρά τό Χάνι ΙΙάλα
(Άλήφακα) πρόςτό μέρος τοΰ όποιου έγένβτντο τά περί τά δύο έκατομμύρια στοιχίσαντα εϊς τό Κράτος οχυρωματικά έργα, άποδειχθέντα έκ
τών υστέρων άχρηστα.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΤ ΤΟΤΓΚ1ΚΟΤ ΕΔΛΦΟΤΣ
Εύρισκόμεθα ακριβώς εϊς τήν μεθόριον. Ένθεν Ελληνικός σταθμός,
έκείθεν Τουρκικός. Εϊς άπόστασιν χιλιομέτρου συνηντήσαμεν τήν πρώτην στρατιωτικήν γέφυραν έπί τοΰ Πηνειού, τεχνικώς εύσυνείδητον
δσω καί άσφαλές έργον λόχου μηχανικοΰ, ήν άπήρτιζον βαρέλ.ια, άκα
τοι, δοκοί, ξύλα, σανίδες. Τό πρώτον τμήμα τής Μεραρχίας ήμών, τό 2ον
τάγμα, παρ’ ώ ύπηρέτουν, ύπό τον ταγματάρχην//ολυ/ροί’ό.Ύουλοί',είχε
τήν εύτυχίαν ώς πρωτοπορεία νά διέλθη ταύτην, έπί κεφαλής έχον τόν
Συνταγματάρχην καί τό έπιτελεϊόν του. Έδώ έκαμε τήν πρώτην έμφάνισίν του ό Μέραρχος μετά τοΰ έπιτελείου του. Εϊσερχόμεθα πλέον έπί
Τουρκικού έδάφους. Τά τμήματα έτήρουν κανονικωτάτας τάς άποστάσεις των- ή εύθύνη τών ηγητόρων τών τμημάτων μεγίστη. Καθ’ όδον
συναντώμεν περιχαρείς φεσοφόρους Έλληνας διαβεβαιοΰντας ή μάς δτι
οί Τούρκοι έκένωσαν τούς πέριξ Τουρκικούς σταθμούς καί άπήλθον
νύκτωρ.
Μετά τό Άλήφακα καί τό Ρεβένι, ή πρώτη εύάρεστος καί χαρμόσυνος
συνάντησίς μας μετά δούλων άδελφών έγένετο εϊς τό Δαμάσι. Μόλις
εϊσήλθομεν εϊς τό χωρίον, έγενόμεθα ένθουσιωδέστατα δεκτοί άπό τούς
κατοίκους. Ό διδάσκαλος καί δ ίερεύς τοΰ χωρίου μάς προϋπήντησαν
προσφωνήσαντες το στράτευμα έν διακεκομμένη έκ τής συγκινήσεως
προσλαλιά, καταλήξαντες δ’ έν λυγμοϊς : Ζητώ ή Ελευθερία! Ζήτω
ή Πατρίδα !
Έσπευσαν δέ οί καλοίΈλληνες νά προσφέρουν καί εϊς τούς στρατιώτας
τά πρώτα Τουρκικής προελεύσεως δωρήματα,τυρόν, σπίρτα,καπνόν καί
είδος οινοπνευματώδους ορεκτικού, πιθανώς τσίπουρο, άρνούμενοι νά
λάβουν τό άντίτιμον.
Καί άφοΰ άνεπαύθημεν έπί ήμίωρον καί έδροσίσθημεν ολίγον μέ τό
ρέον διαυγές ύδωρ παραποτάμιου τού Ξεριά, συνεχίσαμεν τήν πορείαν,
καταφθάσαντες πρός τό εσπέρας εις άλλο χωρίον, τήν Μολοζοΰστα, τήν
δ’ έπομένην εϊς τό Άμούρι, δπου καί διενυκτερεύσαμεν. Έξ δσων χω
ρίων διηρχόμεθα έλαμβάνομεν τήν διαβεβαίωσιν παρά τών κατοίκων
δτι οί Τούρκοι, παραλαβόντες δ,τι πολυτιμότερο·? είχον, έν καιρώ
νυκτός άπήλθον μέ τήν άπόφασιν νά μή έπανέλθουν πλέον εϊς τά μέρη
ταΰτα, έχοντες φαίνεται πεποίθησιν δτι ταΰτα προσηρτήθησαν δριστι-
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κώς είς τδ Ελληνικόν Κράτος.
Τδ πρωί άφίνομεν τδ Άμοΰρι καί δδεύομεν πρδς τήν Μαγούλα, τήν
Κόνιστα, διερχόμενοι γαίας εύφορους, ποικίλης καλλιέργειας, αληθώς
έριβώλακας.
Έδώ έλάβομεν τήν πρώτην πληροφορίαν δτι μετά τήν κατάληψιν
τής Έλασσώνος, δλίγας ώρας άπεχούσης έκεϊθεν, Τούρκοι στρατιώται
έλάχιστοι διαφυγόντες τήν αιχμαλωσίαν, έπλανήθησαν πρδς τούς πέριξ
τής Μαγούλα; λόφους, καί έν τώ φόβφ των, πυροβολήσαντες τούς ήμετέρους, έφωράθησαν. Άλλ’ έκ τούτων άλλοι μέν έφονεύθησαν, οί δέ
συνελήφθησαν.

< ΠΟΓΕΙΑΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ <
Τών άνδρών πάντων ή αντοχή κατά τάς πορείας ήτο αληθώς αξιο
θαύμαστος. Στρατός άήθης είς πορείας καί μά
λιστα εύρεθείς είς τήν ανάγκην νά έκτελέση πο
ρείας ούχί κατά προαγωγικήν κλίμακα άλλ’ άποτομως δκταώρους, δεκαώρους καί δωδεκαώρους,
ήτο αληθώς άξιος θαυμασμού. Πλήν βλίγων βραουπορούντων, ούδείς καθυστερεί είς τήν πορείαν,
τούναντίον έν τώ γενικφ ένθουσιασμφ καί τή κατεχούση τδ στράτευμα φρενίτιδι, έθεώρει αναν
δρίαν, ατιμίαν νά καθυστέρηση, έστω καί πάσχων
καί πυρέσσων, τής γενικής τοΰ στρατού προελά
σεων, καί μηδέν άναλογιζόμενος μήτε κόπωσιν
τών κάτω άκρων, μήτε τών τροφίμων τήν σπάνιν — δικαιολογουμένην ώς έκ τής ταχείας προό
δου τών στρατευμάτων, καθιστώσης αδύνατον τήν
παρακολούθησή τών μεταγωγικών, — μήτε άλλα
τυχόν φυσικά καθ’ όδδν παρεμβαλλόμενα έμπόδια.
Καί τήν φιλότιμον ταύτην προαίρεσιν τού στρατού,
προσυπηρέτει, κατά Θείαν προφανώς παραχώρησιν, διαρκής σχεδόν έκ τή; πρώτης ήμερα; τών
πορειών νηνεμία καί ευκρασία καιρική, μήτε ψΰχο; αισθητόν, μήτε θερμότης οχληρά, καθιστώντα
ούτω είς τόν δπλίτην τόν δρόμον κοΰφον, άκοπον,
εύάρεστον, άσματος προκλητικόν.
Καί αληθώς πόσον άπέσπα τοΰ κόπου καί τή; κακουχία; τού στρα
τιώτου τδ τραγούδι. Ήν ουε; μέ ποικίλου; τόνους καί ρυθμούς καί ποίησιν
λαϊκά τραγούδια, δχι κλαυθμηρά καί πένθιμα, άλλά τούναντίον γοργά,
φρονηματικά, ένθουσιώδη, εύλόγω; δέ σοΰ έγεννάτο τδ έρώτημα πώς δέν
κατωρθώθη μέχρι τοΰδε ή περισυλλογή τών ώραίων αύτών ασμάτων
τού λαού, τών άπαραμίλλων είς ύψος καί έμπνευσιν καί αρμονίαν καί
χρωματισμούς, τά δποϊα ού μόνον άπό άπόψεω; λαογραφικής, άλλά
κυρίως άπό άπόψεω; αρμονία; καί παραστατικότητας ήδύναντο ν’ άπο-

τελέσουν περισπούδαστου μνημείου έθνικών ασμάτων, έθνικής μουσικής,
εθνικής όρχήσεω;, διότι κατά τάς στρατοπεδεύσεις καί έτραγουδοΰσαν
καί έχόρευον οί άνδρε;, Πελοποννήσιοι, Ρουμελιώται, Θεσσαλοι, Επτανήσιοι, ΚυκλαδΓται άναμίξ, έδίδετο δ’ εύκαιρία εις πάντα ν’ άντιληφθή
δλοκλήρου τού Έλληνικοΰ λαού τδ πρδς τήν αρμονίαν καί τήν δρχησιν
αίσθημα, τδ χαρακτήριζαν τόν Έλληνα άπό τών κλασσικών χρόνων δια
μέσου τών αιώνων μέχρι σήμερον.

ΔΕΗΣΙΣ ΕΝ ΣΤΓΑΤΟΠΕΔΕΙΑ
Είς άπόστασιν ώρας άπό τής Έλασσώνος, καταληφθείσης ύπό τοΰ
Έλληνικοΰ στρατού κατόπιν αψιμαχία; μετά τοΰ Τουρκικού, έστρατοπέδευσε παρά τδ χωρίον Τσερνίλο ή Μεραρχία μας τήν θην Οκτω
βρίου τοΰ 1912, ήμέραν Σάββατον.
Εξημέρωνε Κυριακή, ώραία έαρινή ήμέρα. Τήν θην πρωινήν δ
Διοικητής τοΰ 12ου Πεζικού Συντάγματος Μ. Μπαιρας, διέταξε καί
αί σάλπιγγες ήχησαν προσκλητήριου σάλπισμαέκκλησία;. Εσπευσαν
οί άνδρες καί σχηματισθέντες κατά λόχους άπετέλεσαν μεγα τετρά
πλευρου, έν τφ κέντρφ τού δποίου έλαβον θέσιν β Διοικητής καί οί
άξιωματικοί πάντες κατά σειράν βαθμού. Εκεί παρίστατο καί δ Αρχι
μανδρίτης τοΰ Συντάγματος, εύσωμος καί μορφωμένο; Άκαρνάν κλη
ρικό;, δστι; περιβληθείς τά ιερατικά του άμφια, έτέλεσε λειτουργίαν
έν ύπαίθρφ. Τόν χορόν άπετέλουν καλλίφωνοι στρατιώται- μεταξύ τών
εύχών τής Εκκλησίας έψάλη καί τδ γνωστόν τροπάριου, πολεμιστή
ριου οίονεί σάλπισμα: «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν Σου καί εύλδγησον τήν
κληρονομιάν Σου, νίκα; τοίς βασιλεΰσι κατά βαρβάρων δώρου
μένος ».
Τρις έψάλη τδ φαιδρόν μελώδημα, ύπηχούντων αύτό άξιωματικών
καί δπλιτών. Μετά τδ πέρα; τής έν ύπαίθρφ λειτουργία; ταύτης,
ό ευμαθής ’Αρχιμανδρίτη; έξεφώνησε βραχείαν άλλά λίαν έπίκαιρον
καί φρονηματικήν παραίνεσιν πρό; τούς άνδρας. Ιπέμνησεν εις
αύτού; τίνων άπόγονοι είναι,ποια ή Ελληνική ιστορία άπό τών κλασ
σικών χρόνων μέχρι τών τελευταίων πρδς άποκατάστασιν τής έλευθέρας ταύτης γωνίας άγώνων, άνέπτυξεν είς αύτού; τά μαρτύρια τών
ύπό τήν δουλείαν στεναζόντων άδελφών ήμών καί έν τέλει έξώρκισεν αύτούς, δπως, έχοντε; τοιαύτα προγονικά υποδείγματα, μή καθυστερήσωσιν είς τόν έπικείμενον άγώνα, άγώνα ύπέρ Ελευθερίας, υπέρ
Πίστεως, ύπέρ ΙΙατρίδος.
Τοΰ έμπνευσμένου κληρικού τά παραινετικά ρήματα βαθύτατα
συνεκίνησαν πάντα;, άξιωματικοί δέ καί στρατιώται ήδυνατουν νά
συγκρατήσουν τά δάκρυα συγκινήσεως, άλλά καί δρκια δακρυα έκδηλοΰντα ζωηρόν μένος πρδς έκδίκησιν τοΰ πατροπαραδότου έχθροΰ
Άπό τδ Τσερνίλο άναχωροΰμεν τδπρωι τής 8η; καί καθ δδδν συναντώμεθα μετά τών άνδρών τή; 2α; Μεραρχία;. Άλλ ή φύσις άνώμαλο;
καί δύσβατος. Πώς κατήλθομεν είς βαθύτατου χείμαρρον και πώς έκ
5ΔΡΣΕΝΗ=?νίιχ· Ά.Φαφαηλοβιτς “^Ποικίλη ^toa,, 29uV
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τούτου άνήλθομεν μετά των πυροβόλων καί των τετραπόδων, είναι θαυ
μασμού άξιον.
ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΟΤ ΟΛΤΗΠΟΤ
I
Άλλ’ εΐχομεν δρόσον έαρινήν καθ’ δ'λην τήν πορείαν, έναλλαγήν
φύσεως ποικιλωτάτης συνδυαζούσης βράχους άπορρώγας, κοιλάδας
καταπρασίνους, ποταμούς και χειμάρρους δυσδιαβάτους, δάση εύοσμα,
παρθένα, ιδού τί άνεκούφιζε τούς πορευομένους έν έκστρατεία άνδρας,
οί'τινες, καίτοι κατάφορτοι, κατάκοποι, κακουχούμενοι, έβάδιζον ένθουσιώδεις ώς έν πανηγύρει αδοντες καθ’ όμάδας 'Ρουμελιώτικα, Μωραΐτικα, Επτανησιακά τραγούδια, συναισθανόμενοι δτι έκπληροΰν ύψίστην
έθνικήν αποστολήν, έλευθερωταί γινόμενοι τών Ελληνικών τούτων
χωρών.
Όταν διέβημεν τον πλατύστερνον ’Αλιάκμονα καί άνήλθομεν κατόπιν
τήν κορυφήν βουνού, όποιον θάμβο; κατέλαβεν ήμάς, όποιον μεγαλεϊον
φύσεως έςετάθη ένώπιόν μας. Εις το βάθος κοιλάς μεγάλη, εύφορωτάτη
καί ύπέρ τήν κοιλάδα ή έδρα τού Δωδεκαθέου, ή θεσπεσία όρεοσειρά
τού Θείου Όλύμπου. ΙΊοΐον δ'ραμα τούτο ! Ποιον δνειρον έν έγρηγόρσει! Φάλαγξ 'Ελληνική εύρέθη, καπόπιν βίαιου αποχωρισμού από πεντάδος αιώνων, εις τούς πρόποδας τού Γέρω-Όλύμπου, τδν όποιον άπηθανάτιοεν ό Βαλαωρίτης
Ο "Ολυμπος αγάπησε τήν ώμορφη τήν "Οσια
Καί σάν έβγήκε ό Αυγερινός καί αρχίσανε τά ρόδα,
νά ξεφυτρώνουν τής αυγής ψηλά στά κορφοβούνια,
Ό ’Όλυμπος έκύτταξε τήν ώμορφη τήν Όσσα,
Τήν είδε πού κοκκίνιζε σάν ντροπαλή παρθένα.
Καί γέρνει, γέρνει τήν κορφή καί τήν φιλεΐ στύ στόμα!
Τέτοια νυχτιάν έδιάλεξεν ό "Ολυμπος τήν Όσσα,
Νά δείξη τήν αγάπη του. νά πή τόν έρωτά του,
Κυττάξατε τύ σαστικό, πώς είναι στολισμένος!
Κάτασπρη ή χαίτη του μακρά στ’ ανδρειωμένα νώτα
Περήφανα τοϋ σέρνεται καί γλυκοκυματίζει
Τήν έκτενίζουνε χρυσαίς τοΰ φεγγαριού αχτίδες
Καί φαίνεται ξανθή ξανθή καί φλωροκαπνισμένη.
Φορεΐ φλοκάτα σύγνεφα, σάν τόν άφρύ δροσάτη
Καί τοΰ Μαηοΰ τήν καταχνιά φορεΐ γιά φουστανέλλα,
Σπινθοβολοΰν καί λάμπουνε στην μέση του, στύν ώμο
αστροπελέκι γιά σπαθί, βροντή γιά καρυοφύλλι
Χαρά στην κόρη π’ άγαπΐ ό "Ολυμπος δ Κλέφτης...

Περί τήν δειλήν έστρατοπεδεύσαμεν εις τδ χωρίον Λακούλι. "Ολη
ή έκτασις έκυκλοΰτο από τάς ύψικαρήνους κορυφάς τού Όλύμπου.
Πόσον εύτυχείς ήμείς οι στεγαζόμενοι καί περιφρουρούμενοι από τήν
εύπνοιαν τού Θείου Όρους ! Κεκμηκότες έκ τής δεκαώρου πορείας
κατεκλίθημεν ένωρίς ύπδ τά εύεργετικά δσφ καί λεπτεπίλεπτα αντί
σκηνα. Ό ύπνος μας γλυκύς, άδιατάρακτος, κοΰφος. Λές καί ό γερωΌλυμπος περιεκάλυπτε τούς "Ελληνας έλευθερωτάς μέ παμμεγέθη
άερίνην δθόνην.

Στοά

φ

Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Έξυπνήσαμεν πάντες ώς έξ ένστικτου φαιδροί, ευφρόσυνοι, άελλόποδες, συλλαβόντες έπ’ αύτοφώρφ τήν Ήώ, τήν θείαν χαραυγήν
τού μεγαλοπρεπούς Όλύμπου. Καί πριν αί εύγραμμοι δρεοσειραί του
χρανθοΰν από τάς πρώτας τού Φοίβου βοδινούς ακτίνας, οί άνδρες τής
Μεραρχίας πάνοπλοι ήτοιμάζοντο, άναμένοντες διαταγάς.
Διαγγελεύς έκάλεσε πάντας τούς αξιωματικούς κατά συντάγματα’
συνεκεντρώθημεν έν άκαρεί προ τής κεφαλής έκάστου συντάγματος.
Εκεί κατά τήν μόλις ύποφώσκουσαν αυγήν, δ υπασπιστής τοΰ τάγ
ματος τής υπηρεσίας άνθυπολοχαγός, άνέγνωσε τήν πρώτην πολεμι
κήν διαταγήν τοΰ αρχιστρατήγου Διαδόχου, διαταγήν λακωνικήν,
αποφασιστικήν, άπερίφραστον, εύκρινή.
Οί αξιωματικοί έν σιγή άκροώμενοι έγράφομεν ταύτην έκαστος δι’
ιδίαν του όδηγίαν καί τού τμήματός του. ’Ιδού αύτη :
«Ό εχθρός έν. μιΰς Μεραρχίας καί πέντε πυροβολαρχιών άποτελούμενος
κατέχει διά τοΰ μεγαλειτέρου τών δυνάμεων του μέρους τά εκατέρωθεν τής
εισόδου τής στενωπού Σαρανταπόρου υψώματα Βίγλα καί Γλνκο6ον$ μέ προκεχωρημένα μικρά τμήματα μέχρι Χανίου Χατζηγώγου. Μικρά άποσπάσματα
εΰρίσκονται εις Βλαχολείβαδον καί εις τάς διά Τσεπουρνιά, Μονής Λγ. Τριάθος εκτάσεις τών όρέων. Σήμερον έννάτην ’Οκτωβρίου ή στρατιά θά έπιτεθή
κατά τού έχθροΰ. Ή 3η Μεραρχία θά ένεργήση, έχουσα δεξιά τήν 2αν καί
θά έπιτεθή κατά τού έχθροΰ μετά δύο συνταγμάτων, συμπαρατεταγμένων καί
τών δύο έν τή πρώτη γραμμή κ.τ.λ. κ.τ λ ...

Ήτο ή πρώτη πρδς ένέργειαν διαταγή τού Στρατάρχου Διαδόχου
Κωνσταντίνον, ή κοινοποιηθείσα άπαραλλάκτως εις πάσας τάς Με
ραρχίας. Τήν ένετυπώσαμεν ώς διά πεπυρακτωμένου σιδήρου εις τήν
ψυχήν μας καί έσπεύσαμεν περιχαρείς αλλά καί έμφρόντιδες, άναλο-

γιζόμενοι τάς εύθύνας έκαστος, εις τά τμήματά μας.

ΠΡΟΣ ΣΤΝΑΝΤΗΣΙΝ ΤΟΤ ΕΧΘΡΟΤ
"Ωρα έβδομη ή Μεραρχία μας έκκινεί’ τά τρία συντάγματα παραλλήλως πρός τήν αύτήν κατεύθυνσιν κατά κανονισμένας αποστάσεις
βαδίζουν. Ή διάταξις κανονική. "Εκαστον σύνταγμα, έκαστον τάγμα,
έκαστος λόχος, μέ τά συμπληρωματικά του τμήματα, τδ πυροβολικόν,
τά μεταγωγικά, τά χειρουργεία, προχωρούν κατά τάς ύπδ τοΰ κανο
νισμού έκστρατείας όριζομένας διατάξεις. Μέχρι τής ήμέρας ταύτης
κατεπονούμεθα εις πορείας κατ’ άρχάς πενταώρους, έπειτα δεκαώρους,
καί έν τέλει δωδεκαώρους. Έοαδίζομεν έκτελούντες μάλλον στρατιω
τικούς περιπάτους, κατακτώντες αμαχητί έδαφος κατά συνθήκην καί
κατά πλάσμα έχθρικόν, κατ’ ουσίαν καί κατά παράδοσιν έδαφος θεσσαλικόν, Μακεδονικόν, γνησίως Ελληνικόν.
Άλλ’ άπδ τής ήμέρας ταύτης έπορευόμεθα εις συνάντησιν τού
έχθροΰ. Εις τούς στρατιώτας, άντιληφθέντας τήν ιερότητα τής απο
στολής, άνεκοινώσαμεν δ,τι έπρεπε νά γνωρίζουν.
—Παιδιά, σήμερα θά βαπτισθούμε στή φωτιά. Ό έχθρδς μάς πε
ριμένει. Καθ’ ένας τδ καθήκον του τδ γνωρίζει.
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Οί άνδρες μέ παραδειγματικήν αταραξίαν ήκουσαν τήν χαρμόσυνον δι’ αυτούς αναγγελίαν. Έφαίνοντο μεταβαίνοντες ώς είς πανήγυριν άλλ’ ένώ κατά τάς μέχρι τοΰδε πορείας αί φάραγγες καί αί κοι
λάδες άντή/ουν άπό τραγούδια καί πολεμικά θούρια τών άνδρών,
κατά τήν ήμέραν ταύτην τά τραγούδια άπηγορεύθησαν, δλοι δ’ έβάδιζον σιωπηλοί άλλ’ έμπνευσμένοι καί άπδ πολεμικόν μένος κατεχόμενοι.

Η ΜΑΧΗ ΤΟΤ ΓΛΤΚΟΒΟΤ
Ή πολεμική πορεία έξηκολούθησε μίαν, δύο, τρεις ώρας διά μέσου
χαραδρών, χείμαρρων, καί έν γένει έπί έδάφους άνωμαλωτάτου.Άνήλθομεν πλέον τ’ άπέναντι τοΰ έχθροΰ υψώματα. Άντικρύσαμεν τά
Τουρκικά πυροβολεία, το δχυρωμένον Γλύκοβον, την στενωπόν τοΰ
Σαρανταπόρου. Άπό στιγμής εις στιγμήν άνεμένομεν τον κρότον τοΰ
έχθρικοΰ πυροβόλου. 'Η 3η Μεραρχία κατέλαβε τάς δρισθείσας δι’
αύτήν θέσεις. Τό ήμέτερον 1 2ον ΙΙεζικόν έτοποθετήθη άκριβώς είς τό
μέτωπον τοΰ Γλυκόβου.
'Ώρα 10” άκριβώς άκούεται ή πρώτη βροντή τηλεβόλου έκ τών
Τουρκικών πυροβολείων. Συγκίνησις κατ’ άρχάς, συναίσθησις μετ’
δλίγον. Τό ήμέτερον πυροβολικόν, μή δυνηθέν νά παρακολούθηση τό
ΙΙεζικόν ώς έκ τής φυσικής άνωμαλίας τοΰ έδάφους, έβράδυνε ν’ άπαν·
τήση. Εύρισκόμεθα είς άπόσταςιν 4 — 5 χιλ. μέτρων. Ή πρώτη δβίς
έπέτυχεν άντάρτην Ζακυνθινόν, πεντηκοντούτην πωγωνοφόρον, Γουρπέτσην δνόματι, δστις παρηκολούθει τό Σύνταγμά μας άπό τής ήμέρας
καθ’ ήν έξεκινήοαμεν άπό τό Βελεστίνον ! Τό πρώτον θύμα τοΰ Σαραν
ταπόρου έπέπρωτο νά ήναι πολίτης τής μυροβόλου νήσου. Τό ήμέτερον
ΙΙεζικόν προχωρούν έν τάχει άλλά καί έν τάξει προσεπάθει νά προσέγ
γιση τόν έχθρόν. Τό Τουρκικόν πυροβολικόν ήρξατο άμέσως βάλλον κατά
τών προελαυνόντων Ελληνικών στρατευμάτων άπό διαφόρων σημείων.
Τά Ελληνικά στρατεύματα άπτόητα προήλαυνον πυροβολοΰντα καί
καταλαμβάνοντα τάς διά τής διαταγής τοΰ Διαδόχου καθωρισμένας
δι’έκαστον τμήμα θέσεις. Περί τήν μεσημβρίαν ή μάχη έγενικεύθη. Τό
έχθρικόν πυροβολικόν έμαίνετο κυριολεκτικώς. Άλλ’ δταν άνεφάνη
καί τό ήμέτερον πυροβολικόν καί ήρχισε νά βάλλη έκ διαφόρων ση
μείων κατά τοΰ έχθροΰ, έδόθη τό σύνθημα γενικής καθ’ δλην τήν
γραμμήν τοΰ μετώπου έπιθέσεως. "Ολη ή πέριξ φύσις άντήχει άπό
φοβερούς κρότους, πεζικού καί πυροβολικού άναμίξ. Τό θέαμα καί τό
άκουσμα άγρίως μεγαλοπρεπές. ΙΙαρά τήν καλοκαιρίαν τής πρωίας,
μετά τήν μεσημβρίαν ό ουρανός θολλοΰται- τά πέριξ ύψικάρηνα όρη
καλύπτονται άπό σύννεφα. Καί αύτά τά έχθρικά πυροβολεία έσκιάσθησαν- ή άτμόσφαιρα έγένετο τόσον βεβαρημένη, ώστε δχι μόνον
τ’ άντιμέτωπα στρατεύματα δέν διέκρινον άλληλα, άλλά καί τά τμή
ματα τοΰ Έλληνικοΰ στρατού τά μαχόμενα κατά μήκος τής γραμμής
δυσχερώς άνεγνώριζον άλληλα.
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ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΛΙ4, ΠΛΙΔΙ4 !
'Ώρα 4!| μ.μ. βαρεία, πνιγηρά ή ατμόσφαιρα, τήν όποιαν πνιγηροτέραν καθίοτων ή δμοβροντία τού πυροβολικού, τοΰ πεζικού καί
ιδίως τών πολυβόλων Χότσκιτς τών ήμετέρων. Ή μάχη έξηκολούθει
έκατέρωθεν λυσσώδης. Τά στρατεύματα τά Ελληνικά, ώς έκ
τής φυσικής συστάσεως τοΰ έδάφους, εύρίσκοντο έντός έπικινδύνου
ζώνης είς άπόστασιν 3 — 4 χιλ. μέτρων. Καί αύτά τά μεταγωγικά
καί αύτά τά χειρουργεία ήσαν έκτεθειμένα είς τό έχθρικόν πΰρ, δσα
παρηκολούθουν άπό άποστάσεως μεγάλης τά τμήματα. Αί σφαϊραι
τοΰ πεζικού, τά βλήματα τών πυροβόλων έθέριζον άληθώς τό έδαφος
τοΰτο, έστερημένον παντελώς φυσικών προφυλακτηρίων. Καί ένφ ταΰτα
έμάχοντο προελαύνοντα, χρησιμοποιούντα μόνον ώς φυσικά οχυρώματα
θάμνους, πετρώματα ή λοφίσκους, οί Τούρκοι τούναντίον έμάχοντο έκ
τοΰ άσφαλοΰς άπό τών ίσχ ιρώ/ δχυρωμάτων των. Δι’ αύτό καί ό άγών
άνισος άπό άπόψεως χρησιμοποιήσεως τού έδάφους· ένώ άπό άπόψεως
δυνάμεων, ή ύπεροχή τών Ελληνικών στρατευμάτων άπέναντι τών
έχθρικών, ήτο άσύγκριτος.
Οί άξιωματικοί, άνεξαρτήτως βαθμού, προεκινδύνευον άψηφούντες
τόν κίνδυνον. Αύτός ό διοικητής τοΰ συντάγματος μας συνταγματάρ
χης Μπαίρας, εύρίσκετο μετά τών είς τήν πρώτην γραμμήν μαχομένων στρατιωτών καί έν στιγμή εύλογου άνησυχίας περί τών άποτελεσμάτων τής μάχης, ήρπασε τήν σημαίαν τοΰ συντάγματος καί μετά
τών άξιωματικών του, Γκιώνη, τοΰ ύπασπιστοΰ του Θεοχάρη, τοΰ υπο
φαινομένου καί άλλων συναδέλφων παρώρμα τούς άνδρας κραυγάζων :
—Έμπρός δλοι μέ τήν σημαίαν παιδιά ! Τήν σημαίαν τοΰ Συν
τάγματος παιδιά ! Ακολουθείτε δλοι!
Καί οί άνδρες δντως βλέποντες τούς άξιωματικούς των έκτιθεμένους είς τό σφοδρόν έχθρικόν πΰρ, έφιλοτιμοΰντο έτι μάλλον.
Καί ένώ δ Διοικητής τού συντάγματος, ύπόδειγμα αυτοθυσίας
καί εύψυχίας έγένετο είς τοΰς άνδρας, έξ άλλου δ ταγματάρχης Διοι
κητής τού Β'. τάγματος J. Πολυχρονόπουλος έφιππος περιεφέρετο
είς τήν πρώτην γραμμήν έπιθεωρών τό τάγμα του καί έμψυχόνων
τούς μαχομένους, ένώ αί σφαϊραι δαιμονιωδώς έσύριττον πέριξ δλων
ήμών.
— Κατέβα, κ. ύπολοχαγέ, άπό τό άλογό σου—άπηυθύνθη δ Ταγ
ματάρχης πρός τόν γράφοντα τάς γραμμάς ταύτας. Εμένα μέ γνω
ρίζουν ή σφαίρες. Δέν τής φοβούμαι. Προφυλάξου σύ.
Καί κατήλθον τού ίππου μου, σπεύσας παρά τώ Συνταγματάρχη,
ένφ τό τμήμά μου εύρίσκετο τριάκοντα .μέτρα δπισθέν μου.
Καί είμεθα σχετικώς άσφαλέστεροι οί έν τή πρώτη γραμμή
μαχόμενοι παρά οί τής δευτέρας γραμμής καί οί τής υπηρεσίας τών
μετόπισθεν άκολουθούντες τό στράτευμα. Διότι οί τελευταίοι υποχρεω
μένοι νά παρακολουθούν μαχόμενα τμήματα δέν ήδύναντο νά προφυλάσσωνται άπό τό άκάθεκτον, τό θεριστικόν πΰρ τοΰ έχθροΰ, λαμ-
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βανομένου ύπ’ οψει δτι άπό 300 — 5000 μέτρα έξετείνετο ή έπικίνδυνος ζώνη.

Ο ΗΡΩ Ι ΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΤ ΠΟΛΤΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟΤ
’Ολίγον πρό της δύσεως τοΰ ήλιου, δ δρίζων θολοΰται, τά νέφη
συμπυκνοΰνται καί πρός τήν 5ην εσπερινήν ώραν, έν τή άγριωτέρα
στιγμή τής πάλης, έν στιγμή καθ’ ήν δ αγών τοΰ τε πυροβολικού καί
τοΰ πεζικοΰ έφθασεν εις τήν μεγαλειτέραν αύτοΰ έντασιν, ήρχισε
βαγδαιοτάτη, έπίμονος, δχληροτάτη βροχή. Ένόμιζέ τις δτι καί αύτός
δ ούρανός, έκ τών κρότων καί τών δμοβροντιών τών τηλεβόλων καί
πυροβόλων συσειόμενος καθ’ δλην τήν ήμέραν, δέν έμεινεν ανεπη
ρέαστος άπό τάς δονήσεις τοΰ αιθέρος καί έξέσπασε πρός τό βράδυ
είς συνεχή βροχήν έπιτείνουσαν έτι μάλλον τόν φοβερόν άγώνα.
Πας τις δύναται νά φαντασθή τήν θέσιν τών μαχομένων ύπό τάς
πλέον χειρίστας τών συνθηκών έπί έδάφους μάλιστα έπικλινοΰς καί
όλισθηροΰ. Άπό πόσους έχθρούς νά προφυλαχθοΰν ; Άπό τό έχθρικόν
πΰρ ή τήν βροχήν καί τό ψΰχος, ή τήν δίψαν καί τήν πείναν ; Αλη
θώς κατά τήν ώραν ταύτην τό στράτευμα διήρχετο δεινοτάτην δοκιμα
σίαν. Νεκροί καί τραυματίαι, έπιπταν πρό ήμών, τό θέαμα δέ τής πα
ραλαβής αύτών έκ τοΰ πεδίου τών μαχών καί τής μεταφοράς εϊς τά
πρόχειρα χειρουργεία ήτο άπείρως τραγικόν.
'Ως έκ τής μεγάλη; έπικινδύνου ζώνης τά χειρουργεία κατ’ άνάγκην εύρίσκοντο είς ικανήν άπό τής γραμμής τών μαχομένων άπόστασιν. Οί τραυματίαι οίμώζοντες έκ τών δδυνών ήτο άδύνατον νά
τύχουν τών πρώτων βοηθειών προσωρινώς δ’ έτοποθετοΰντο έκεΐ που
ύπό τά φυλλώματα δένδρων ή έντός άκανθωδών θάμνων ματαίως προσδοκώντες ιατρικήν βοήθειαν. Διότι ούτε νοσοκόμοι καί ιατροί ήδύναντο νά παρευρίσκωνται έπί τής γραμμής τοΰ πυρός έκ φόβου μή
πέσωσι καί αυτοί ώς έκεϊνοι άπό τάς έχθρικάς σφαίρας. Καί,—πράγμα
λίαν τραγικόν,—οί μαχόμενοι, καίτα έπυροβόλουν διαρκώς έν τούτοις
στρέφοντες άπό τής θέσεώς των όπισθεν έβλεπον τούς πίπτοντας καί
τραυματιζομένους συμπολεμιστάς των, συνεμερίζοντο τήν οδύνην των
καί .. άνέμενον σφαίραν νά τερματίση καί αύτών τόν βίον.
Άλλ’ έδέησε νά συμπληρωθή ή δραματική εϊκών μέ τήν πτώσιν
τοΰ ταγματάρχου μας. Καθ’ ήν στιγμήν πάντες, άξιωματικοί καί
στρατιώται, κατειχόμεθα ύπό τής πλέον φιλοπολέμου δρμής κ’ έπροκινδυνεύομεν, έπιτιθέμενοι λυσσωδώς κατά τοΰ ώχυρωμένου έχθροΰ,
αίφνης άκούομεν όπισθεν καί εϊς άπόστασιν είκοσι βημάτων άφ’ ήμών
δοΰπον ισχυρόν.
— Τί συμβαίνει; ΙΙοϊος έπεσεν; έρωτώμεν.
— Σκοτώθηκε δ ταγματάρχης ! άκούεται ή φωνή τοΰ συνταγμα
τάρχου Μπαϊρα.
Στρέφομεν άμέσως καί βλέπομεν όντως τόν μέχρι τής στιγμής
ταύτης χαριτολογοΰντα έφιππον ταγματάρχην 11<>λυγ_ουνό.ιι»’λυι· έξη-
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πλωμένον ύπτιον, τόν δέ ίππον του τόν ύψαύχενα Καϊάφαν, ώς τον ώνό
μαζε, καί αύτόν γονατίσαντα έξ ένστικτου, δπω; καταπέση μαλακώτερα δ γενναίος άναβάτης του.
Έσπεύσαμεν προς παραλαβήν αύτοΰ. Τόν εΰρομεν ήμιθανή, ώχρόν,
ήμιανοίκτους άλλ’ έσβεσμένους καί άπλανείς τούς δφθαλμούς έχοντα.
Μετά στρατιωτών τόν μετεκομίσαμεν ύπό βροχήν σφαιρών δλίγα βή
ματα όπισθεν. Έπεμελήθημεν αύτοΰ προχείρωτ, τόν έξεδύσαμεν καί
είδομεν άνωθεν έπί τοΰ ύψους τής δεξιάς ωμοπλάτης καθημαγμένην
ούλήν καί έστείλαμεν τόν ιπ
ποκόμον μου ΙΙαΰλον Ζέζαν εϊς
άναζήτησιν τοΰ ϊατροΰ τοΰ
συντάγματος. 'Ο ιατρός τοΰ
6ου συντάγματος Λυκάκης τόν
έπεσκέφθη πρώτος. Ό φιλό
τιμος στρατιώτης Βαλσαμάκης
τοΰ έ στάλαξε σταγόνας κονιάκ.
Ματαίως δμως.
Δέν παρήλθε τέταρτον τής
ώρας δπότε φθάνει καί δ ιατρός
τοΰ συντάγματος μας Κ. Τζάλας. Άλλ’ ήτο πλέον άργά.
•'Η σφαίρα είχε διατρήσει τήν
καρδίαν καί δ πολύτιμος καί
συμπαθέστατος ταγματάρχης
έξέπνευσεν ήρέμα μετ’ δλίγον,
χωρίς ν' άρθρώση ούδέ λέξιν
άπό τής στιγμής τοΰ τραύ
ματος μέχρι
τοΰ μοιραίου
τέλους.
Θλίψις καί κατήφεια περιεχύθη εϊς τούς στρατιώτας. Οί
άνδρες τοΰ τάγματός του, λα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α· ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ταγματάρχης τον Πεζικον
τρεύοντες τόν Πολν/ρονόπυυΙΙεσών έν Σαρανταττόρω
λον, έθρήνουν τόν ταγματάρ
χην των. Άλλ’ ήτο καιρός
θρήνων καί δδυρμών ; Έκαλύψαμεν τόν νεκρόν του διά κλινοσκεπά
σματος καί άφέντες κατ’ άνάγκην έκεΐ εϊς τό ύπαιθρον περιβρεχόμενον τόν καλόν μας συνάδελφον, έπανήλθομεν εϊς τά ίδια συνεχίζοντες τόν άγώνα, δστις κατά μοιραίαν σύμπτωσιν εϊχεν δλίγον κο
πάσει άπό τής πτώσεως τοΰ φιλτάτου νεκροΰ.
Δέν λησμονώ τάς πρό τής μάχης ταύτης λέξεις τοΰ ταγματάρχου.
— Άς τραυματισθώ, άς κομματιασθώ, άγαπητέ, μοΰ έλεγεν δ
Ιίολυχρυνόηουλοζ, otW άς 'έπιζήσω διά νά ιδώ ποΰ θά καταλήξη ή
πανελλήνιος αύτή έκστρατεία!

<r

456

φ

Στοά

Ποικίλη

τικών καί τών άνδρών ήσαν δυσβάστακτα άπό τά νερά. Προσθέσατε καί
τήν βροχήν, τό ψΰχος, τό γλοιώδες τοΰ έδάφους καί έχετε πλήρη τήν
δραματικήν είκόνα.

Δέν ηύτύχησεν δ μεγαλόφρων στρατιώτης νά ϊδη μεγαλυνθεϊσαν
τήν Πατρίδα.

ΑΛΛΟΙ ΝΕΚΡΟΙ < ΜΑΧΗ ΤΠΟ ΒΡΟΧΗΝ
Δέν παρήλθεν ώρα καί ιδού μετακομίζονται νεκροί πλησίον τοΰ
ταγματάρχου δ έφεδρος ύπολοχαγός I. Τσίγλης, δ άνθυπασπιστής Μαρζώκας, λοχίαι, δεκανείς καί στρατιώται, έν συνόλφ δέκα πέντε τιμημένοι νεκροί.
Ή είκών άπείρως σπαρακτική, α
γρίως τραγική. Άλλά, παράδοξον, τδ
συναίσθημα τής έκ τοΰ δδυνηροΰ τού
του θεάματος θλίψεως, ύπεχώρει άπέναντι τοΰ συναισθήματος ύπερτέρου
καθήκοντος, τής εύθύνης, τοΰ κρεμαμένου κινδύνου. Καιρόν διά δάκρυα
δέν είχομεν. Ένόμιζέ τις δτι αί πηγαι τών δακρύων έστείρευσαν. Καί
διά νά μεταδίδωμεν οί άξιωματικοί τδ
αύτό συναίσθημα καί είς τούς στρατιώτας έλέγομεν είς αύτούς :
—Έμπρός, παιδιά, τή δουλειά μας.
Ό Θεός νά τούς άναπαύση. ’Εμείς
δλο καί έμπρός. Εύγε είς τούς νεκρούς
τοΰ συντάγματός μας. Μακάρι καί
έμείς νά ευρωμεν τέτοιον έντιμον
θάνατον.
Καί οί στρατιώται, φιλοτιμούμενοι
ή αύτοσυντηρούμενοι, έξηκολούθουν
ΤΣ I ΧΛΗΣ
'Έφεδρος ' Υπολοχαγδς τοΰ ΙΙεζικόν βάλλοντες τόν έχθρον μέχρις έσπέρας,
μέχρι βαθείας νυκτός, ένφ ή χιονο
ΙΙεσών εν Σαρανταπόρω
βροχή αδιάλειπτος, ακράτητος, βαγδαία έξηκολούθει, διαβρέχουσα τούς φιλότιμους άνδρας και παραλύουσα σχεδόν καί αύτήν τήν τοΰ δπλου χρήσιν. Καί δμως πάντες οί
γενναίοι μαχηταί τοΰ Σαρανταπόρου καρτερικότατα ύπέμειναν, άγρυ
πνοι, άσιτοι, περίρβυτοι, βιγηλοί καθ’ δλην τήν άπαισίαν ταύτην
νύκτα μέ τδ δπλον είς τάς χεΐρας καί μέ τήν δομήν θεϊκήν, φοβούμε
νοι αιφνιδιασμόν έκ μέρους τοΰ έχθροΰ, δστις τόσον δεξιώς καί πανούργως έπιτηδεύεται τδ νυκτερινόν τοΰτο πολεμικόν τέχνασμα. Ήτον
άλλως ή πρώτη μάχη, πάντες δέ, αξιωματικοί καί δπλίται, διετελοΰμεν ύπό τό κράτος μεγάλης νευρικής ταραχής.
Άλλά τί νύξ άπαισία, άγρια, σπαρακτική. Καί αυτά τά στοιχεία τής
φύσεως συνώμοσαν καθ’ ήμών. Πώς νά προφυλαχθώμεν άπό τοΰ καί
τοΰ Τούρκου πλέον άκαταμαχήτου έχθροΰ, τής διαρκούς καί βαγδαιοτάτης βροχής ; 'Όλοι πλέον εΐμεθα διάβρεκτοι. Ό δετός είχε διεισδύσει
μέχρι μυελοΰ οστέων. Αδιάβροχα, μανδύαι, κλινοσκεπάσματα άξιωμα-
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Μόλις περί τήν 7’’ν τής νυκτός κατέπαυσεν έκατέρωθεν τό πΰρ
καί μόλις άπό τής ώρας ταύτης ίατροί καί νοσοκόμοι περιήρχοντο άνά
τάς χαράδρας καί τούς χειμάββους περισυλλέγοντες τραυματίας, καθο
δηγούμενοι δχι βέβαια άπό τό φέγγος τής σελήνης ή τοΰ φανοΰ —
διότι άμφοτέρων έστερούμεθα — άλλ’ έλκόμενοι άπό τάς οίμωγάς τών
τραυματιών, οί’τινες οίμώζοντες έκάλουν είς βοήθειαν τούς ιατρούς. Καί
έσπευδον καθ’ δλην
έκείνην τήν άπαισίαν νύκτα, οί ία
τροί, δ φιλοτιμότατος ίατρός τοΰ συν
τάγματός μας Κ.
Τζάλαζ, δ άνθυπίατρος Σαχάμης, οί
νοσοκόμοι, έκ τών
πρώτων δέ δ νοσο
κόμος Κ. Γαζετόπουλος καί οί τραυ
ματιοφορείς καί συνέλεγον μόνον τραυ
ματίας, διότι μόνον
τοιούτους ήδύναντο
νά εδρουν. Οί νε
κροί φεΰ ! άνεπαύοντο τόν νήδυμον,
άνίκανοι νά καλέκ. τ Ζ Α Λ Α Σ
σουν τίνά είς βοή’Ιατρός τον 12ου Πεζικού Συντάγματος
θειαν. Καί άνεββιχώντο ώς αίγαγροι έπί τών βράχων οί φιλότιμοι νοσοκόμοι η κατηρχοντο είς βάραθρα δπου κυλισθέντες εύρέθησαν τραυματίαι" καί συνελεγον τούς άγνώστους δι’ αύτούς ήρωας παραμορφουμενους έκ τών
τραυμάτων καί τών έχθρικών δβίδων και σφαιρών. Καί μετέφερον
αύτούς νύκτωρ ύπό τάς πλέον δραματικάς περιστάσεις εις μέρη δπωσοΰν
προφυλαγμένα, άλλά πάντως ύπαίθρια καί ύπό τών δετών έπίσης
εύπρόσβλητα, προκινδυνεύσαντες καί κακοπαθήσαντες οί ούτως άδίκως
κατηγορηθέντες τής υγειονομικής υπηρεσίας συναθληταί.
Διήλθομεν τήν νύκτα έκείνην πάντες άγρυπνοι, συντετριμμένοι,
κάθυγροι, βιγοΰντες έκ τοΰ ψύχους, ματαίως δ’ άναμένοντες τήν παΰσιν τοΰ δετού, τό φώς τής ήμέρας. Τό έρεβώδες τή; νυκτός, το άγριον
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καί άγνωστον τής τοποθεσίας, ή μήνις τοΰ ούρανοΰ, αί φρικιαστικαί
έντυπώσεις τής ήμέρας, τδ δραματικόν τέλος συμμαχητών μας είχον
ένσπείρει άθυμίαν, θλίψιν και κατήφειαν εις αξιωματικούς καί στρατιώτας. Καί δμως πάντες εις ούδέν λογιζόμενοι τής πρώτης πολεμι
κής ήμέρας τά δραματικά έπεισόδια, τάς απώλειας, τάς κακουχίας,
ύπέστημεν άγογγύστως όλης τής βροχεοάς νυκτός τό μαρτύρων,
μάς εύρε δέ πάντας ή αύγή καθύγρους, άγουπνοΰντας, φρουροΰντας
μετ’ αγωνίας καί καρτερικότητας τάς θέσεις ας κατόπιν τής πολυνέκρου μάχης κατελάβομεν.
Άλλ’ ό αμητός τών νεκρών άφθονος ένηργήθη κατά τήν άπαισίαν
νύκτα. Οί ακαταπόνητοι νοσοκόμοι μετά τών ιατρών των,καθ’δλην τήν
νύκτα, περιελθόντες τά πέριξ υψώματα καί τά χαώδη φυσικά βήγματα,
εύρον καί άλλους νεκρούς, αξιωματικούς, ύπαξιωματικούς, στρατιώτας
έν δλφ δέκα πέντε. ΙΙάντας δέ τούς έτοποθετήσαμεν περί τόν νεκρόν
τοΰ πολυκλαύστου ταγματάρχου ΙΙολυχρονοπούλου καί παρήρχοντο
αξιωματικοί καί στρατιώται καί σπένδοντες άποχαιρετιστήριον δάκρυ
πρός τούς ήρωϊκώς πεσόντας συναδέλφους των, μετέβαινον εις τά τμή
ματά των έκαστος. Οί νεκροί 29, οί τραυματίαι 102 έκ δύο ταγμάτων
μόνον τοΰ 12ου Πεζικού Συντάγματος κατά τήν μάχην τοΰ Σαρανταπόρου.
Μόνον δταν το φέγγος τής ήμέρας έπήλθεν, έκόπασεν ή βροχή,
άντικρύσαντες δέ τό άπέναντί μας δχυρωμένον Τουρκικόν χωρίον Γλνκοβον, δέν είδομεν πλέον έχθρον ούδαμοΰ. Οί Τούρκοι φοβηθέντες κύκλωσιν, νύκτωρ έγκατέλειψαν τό χωρίον, προλαβόντες ούτω τήν βεβαίαν αιχμαλωσίαν των. Πεισθέντες έντελώς περί τής φυγής τοΰ
έχθροΰ, έμεριμνήσαμεν περί τής καταμετρήσεως πλέον καί τής τα
φής τών νεκρών. Ό συνταγματάρχης Μπαίρας μέ διέταξε ν’ άποσπάσω άνδρας τοΰ ούλαμοΰ μου, δπως έκσκάψουν κοινόν τάφον. Πράγ
ματι δέ δέκα φιλότιμοι άνδρες, μόλις πνίγοντες πυκνούς θρόμβους
δακρύων, ήρχισαν τό θλιβερόν τούτο καθήκον. Ήνοιξαν μέγαν λάκκον
καί μετά τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν, τήν όποιαν έτέλεσεν δ ίερεύς τοΰ
συντάγματος έτοποθετήθησαν οί νεκροί ανεξαρτήτως βαθμού καί αξιώ
ματος έφαρμοσθέντος τοΰ έπιθανατίου στίχου «άρα τίς έστί βασιλεύς,
ή στρατιώτης, πλούσιος ή πένης...» πάντες κατά σειράν, έντός ενός καί
τού αύτοΰ τύμβου, τά δ’ έκσκαφέντα χώματα άπετέλεσαν κατόπιν τής
ταφής διά προσχώσεως έ'να λόφον έφ’ ού έπήξαμεν, έκ τού δρυμού
κόψαντες, δύο ξύλα, εις σχήμα σταυρού, άπλοΰν σήμα ταφής τών πρώ
των πεσόντων έν τή πρώτη τού Σαρανταπόρου μάχη. Άποδοθεισών δέ
τών τιμών υπό διμοιρίας, άναγνωσθείσης καί νεκρώσιμου ακολουθίας
υπό τού ίερέως τού συντάγματος, δ'στις άπηύθυνεν ώραίον λακωνικώτατον έπιτάφιον εις τούς ένδόξως πεσόντας, τό σύνταγμά μας, ήγουμένου τοΰ συνταγματάρχου, ώδευσε πρός κατάληψιν τοΰ Γλνκόβου.

7^

-Η·

ΕΝΤΟΣ ΤΟΤ ΓΛΤΚΟΒΟΤ € ΕΧΘΡΩΝ ΠΤΩΜΛΤΛ
Έκ διαφόρων σημείων έπροχώρουν τά συντάγματα τής Γ'. Με
ραρχίας προς τό άποτεφρωθέν χωρίον. Μετά τέταρτον ώρας τό σύν
ταγμά μας εύρίσκετο έπί τών χαρακωμάτων τοΰ Γλνκόβου. Φρίκης
αίσθημα μάς κατέλαβεν έπί τή θέα πτωμάτων Τούρκων στρατιωτών
παραμορφωμένων καί έντός τών οχυρωμάτων εύρόντων οικτρον τό τέ
λος. Αύτά τά δχυρώματα από τών όποιων έμάχοντο τοις έχρησίμευσαν
ώς τάφοι. Άταφοι οί πλεϊστοι’ ένφ άλλων μόλις άνεφαινετο χειρ η
ποΰς έντός τοΰ υπό υδατα καί ίλύν πλημμυροΰντος οχυρώματος, άλλ’
έκ τοΰ ψύχους τής νυκτός ήσαν άπολιθωμένοι.
Ήσαν οί πρώτοι έχθρικοί νεκροί τούς όποιους άντικρύσαμεν. Φαντάζεσθε δέτήν έκ τής θέας αυτών έντύπωσιν τών άνδρών μας, οί'τινες
έκ περιεργείας κινούμενοι έκύκλων τά πτώματα, σχολιαζοντες τό
φρικτόν όραμα. Έντός καί έκτος τών χαρακωμάτων, κυτία κενά έδωδίμων, γλυκυσμάτων, ποτών άνεμιγνύοντο μετά τεμαχίων οιπυριτου,
βακών, άμπεχώνων, μανδυών καί κλινοσκεπασμάτων, ένω έξ άλλου
τό έδαφος ήτο διάτρητον από τάς οβίδας τοΰ πυροβολικού μας. Ιό δε
μικρόν χωρίον, έκ πεντήκοντα μόλις οίκίσκων συγκείμενον, έρειπωμενον. Δύο—τρεις οϊκίσκοι διεσώθησαν αβλαβείς, έξ αυτών δέ μόλις μία
μικρά διώροφος καλύβη έχρησίμευσεν ώς στέγασμα τού συνταγματάρ
χου Μπαίρα, τοΰ ύπασπιστοΰ του Θεοχάρη καί τού υποφαινομένου.

TOTFKIKrt ΤΡΟΦΙΜΑ
Οί άνδρες άγρυπνοι, διάβροχοι, πειναλέοι, συντετριμμένοι έκ τής
αγωνιώδους ήμέρας τής πρώτης μάχης, ήναψαν πυράς διά νά θερ
μανθούν, ήτοίμασαν ανθρακιάς διά τό συσσίτιον από φασόλια καί μόνα
άποτελούμενον, κατόπιν τριημέρου νηστείας, ώς έκ τής ταχείας προελάσεως καί τών πολυώρων πορειών. Εις τό Γλυκοβον εΰρομεν τα
πρώτα έχθρικά λάφυρα, Τουρκικούς μανδύας, σάκκους αλεύρου,
κριθής καί αραβοσίτου, τρόφιμα πρώτης ανάγκης διά δίποδα καί τε
τράποδα τοΰ έχθρικοΰ στρατεύματος. Οί μανδύα·, ήσαν αληθώς εύεργετικώτατοι όχι μόνον διά τούς στρατιώτας αλλά και δια τους αξιωματι
κούς. Είδα τόν καλόν μας ταγματάρχην Γκιώνην φέροντα καινουργή
Τουρκικόν μανδύαν, πολύτιμον αληθώς εύρημα, λαμβανομένου ύπ’ δψιν
δτι τάς άποσκευάς των οί αξίωμα τικοί μαιαίως άνεμενομεν από δυο
ήμερών νά φθάσουν διά τών μεταγωγικών τά όποια απο τή ς έναρξεως
τής μάχης διετάχθησαν νά μη παρακολουθήσωσι το στράτευμά.
Έστήσαμεν αυτοστιγμεί τ’ αντίσκηνα, διότι βροχή βαγδαιοτάτη
ύπό σφοδρότατου βορείου ανέμου συνοδευομένη μάς έπεβαλεν ως μέ
σον άμύνης τήν στήσιν τών εύεργετικωτάτων αντίσκηνων, άτινα
δ'μως, λεπτοΰφαντα καί διαφανή ώς ήσαν, σχεδόν έξεββιζωνε καί
παρέσυρεν ό άνεμος.
Πριν ή ακόμη συνέλθωμεν έκ τής φρικωοους αγρυπνίας και έκει
πού άνεμένομεν άνάπαυσιν έστω καί έπί τής κορυφής τού βουνού,
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αίφνης έρχεται διαταγή τοΰ Μεράρχου νά έκκινήσωμεν τήν Ιην με
ταμεσημβρινήν. Οί καλοί μας στρατιώται, αγόγγυστα ήκουσαν τδ μή
νυμα καί έβλεπες δλους ασχολούμενους είς τήν λύσιν τών αντίσκηνων
καί τήν δέσιν τοΰ δπλισμοΰ των τό δέ συσσίτιον στό πόδι δλοι, δρθοί ή
καί έν πορεία. Εκεί εις τό Γλύκοβον συνεκεντρώσαμεν δπλα, γυλιούς,
κλινοσκεπάσματα καί παντοϊα άλλα εξαρτήματα άνήκοντα εις νεκρούς,
τραυματίας, άσθενεις, βραδυπόρους, τά πρώτα θύματα τής χθεσινής
μάχης. Καί προσήρχοντο οί δπλίται και άντήλλασσον τυχόν έφθαρμένα έξαρτήματα διά τών καινουργών τοιούτων έκλειψάντων συναδέλ
φων των. ΙΙοία φρίκη, ποία ή συγκίνησις !
Άλλά ποΰ καιρός νά ψυχολογή κανείς καί νά λεπτολογή εις
τοιαΰτα πράγματα. "Ολοι αξιωματικοί καί στρατιώται, έφροντίζομεν,
πώς νά συμπληρώσωμεν τά έφόδιά μας διά νά συνεχίσωμεν τό πρός
τήν Πατρίδα καθήκον άδιαφοροΰντε; ποΰ έβαίνομεν, λησμονοΰντες τά
πρόσφατα δεινοπαθήματα καί άντλοΰντες θάββος δι’ άλλα τοιαΰτα.
Πόσους ήθικούς κλονισμούς δέν ύπέστημεν κατά τήν πρώτην ταύ ·
την μάχην τοΰ Σαραντοπόρου καί δποίαν μαρτυρικήν νύκτα διήλθομεν ύπό τάς πλέον τραγικωτέρας συνθήκα;. Καί δ'μως, τά συναισθή
ματα πόνου, πένθους, στερήσεων, κακουχιών, έλησμονήσαμεν τήν έπομένην, ένόμιζες δ’ δτι ώδεύαμεν διά πρώτην φοράν πρός συνάντησιν
τοΰ έχθροΰ’ τόσον ήτο τό ήθικόν μα; άκμαϊον καί ή έξοικείωσίς μας
πρός τούς κινδύνους χαρακτηριστική.
Άλλ’ δταν κατηρχόμεθα τό αίματόορεκτον Γλύκοβον καί συνηντώμεν καθ’ δλους τού; λόφου; αύτοΰ ταχύσκαπτα οχυρώματα έχθρικά,
έντός δ’ αύτών πτώματα Τούρκων ή τεμάχια σαρκών, ή λείψανα έφοδίων τοΰ έχθροΰ, φυσίγγια, φυσιγγιοθήκας, ύδροδόχας, φέσια, αμπέ
χονα, περισκελίδας, ποΰ καί ποΰ δέ καθημαγμένα τά χείλη τών δχυρωμάτων, δυσκόλως άπεκρύπτομεν τήν συγκίνησιν έπί τή άναμνήσει
τής πρώτης ταύτης μάχης μεθ’ δλων τ&ν παρεπομένων αύτής. “Οσω
δέ κατερχόμεθα, δπως είσέλθωμεν είς τήν κυρίαν δδόν τών στενών
τοΰ Σαρανταπόρου, έπί τοσοΰτον ή συγκίνησις μας έκορυφοΰτο, διότι
έμανθάνομεν δτι έπί τών σημείων αύτών άλλοι συμπολεμισταί, άλλων
Μεραρχιών, αξιωματικοί καί δπλίται, έπεσαν έκεί ήρωϊκώς καί έβλέπομεν νεοσκαφείς τάφους ποΰ μέν ήμετέρων νεκρών, ποΰ δέ Τούρκων,
τό δ’ έδαφος έσκαμμένον έκ τών χιλιάδων οβίδων, τών βιπτομένων ύπ’
άμφοτέρων τών άντιμετώπων στρατευμάτων.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΝΙ ΧΑΤΖΗ-ΓΩΓΟΤ
Μετά πορείαν μιας περίπου ώρα; εύρισκόμεθα έπί τής μεγάλης δδοθ
Σερβίων. Έκεί συνηντήσαμεν άνδρας, άλλη; Μεραρχίας προχωρούσης
μεθ’ ήμών. Έκεί καί το αθάνατον πυροβολικόν Σύνταγμα ύπό τήν
διοίκησιν τοΰ άντισυνταγματάρχου Γ. Βαρούχα, δστίς μετά τών αξιωμα
τικών του ήγωνίζετο πώς νά παρακολουθήση τό ταχύτερον τάς προελαυνούσα; Μεραρχίας.
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Όποια δέ ή συγκίνησις μας κατά τήν συνάντησιν έκείνην. Έπροχωροΰμεν διερωτώντες άλλήλους περί τών αποτελεσμάτων τής μάχης.
Καί ήκουες μεταξύ τών στρατιωτών διαλόγους :
— Πόσοι σκοτωθήκανε άπό τόν λόχο σας;
—Τριάντα δύο, άπήντα, ένφ ώδευε βεβαρημένος καί έξηντλημένος
στρατιώτης, ένός έκ τών λόχων τοΰ 1ου Πεζικού Συντάγματος.
Καί οί διάλογοι έξηκολούθουν και δ ένας έμάνθανεν δτι δ τάδε
συμπατριώτης του έφονεύθη, ένφ τοΰ άλλου δ δείνα συγχωριανός του
έτραυματίσθη καί οί μικροδιάλογοι ούτοι καθίστων ήττον έπίπονον
τήν πορείαν τών Συνταγμάτων καί μόνον, δταν ή μία Μεραρχία έσταμάτα διά νά προχωρήση ή άλλη, διεκόπτοντο οί διάλογοι καί ήρχιζον
συνομιλίαι ατομικού μάλλον ένδιαφέροντος.
Άλλ’ ή νύξ έπήρχετο καθ’ ήν ώραν εισερχόμεθα εις τά φημισμένα
στενά τοΰ Σαρανταπόρου καί έξεφράζομεν δλοι τήν απορίαν, πώς
τοιαύτας φύσει δχυράς θέσεις, ύψώματα έκατέρωθεν ακαταμάχητα
διασχιζόμενα μόνον ύπό μιας λαμπρά; στρατιωτικής δδοΰ, άριστα
συντηρουμένης άφήκεν δ έχθρός άφρουρήτους, έλευθέραν δέ μίαν δίο
δον είς τά Ελληνικά στρατεύματα. Έκεί δέ ποΰ έσχολιάζομεν ταΰτα,
αιφνη; ειδοποιούμεθα δτι διέρχεται δ Διάδοχο; μέ τό Έπιτελεϊόν του.
Είναι απερίγραπτο; ή τάξι; καί ή ακρίβεια τήν δποίαν εΐχομεν κατά
τήν πορείαν έκείνην. Σιγή απόλυτος, κανονικότης αποστάσεων άψο
γος. Άλλ’ ή δδός έπαρουσίαζεν αληθώς πανδαιμόνιον κινήσεως στρα
τιωτικής. Ένφ ή Μεραρχία μα; ώδευε, τό δεξιόν τής δδοΰ ακολου
θούσα, κατά τά πλάγιά μας διήοχοντο αμέτρητα άλλα ύποζύγια,
αμάξια φέροντα πλήθος πολεμεφοδίων καί τροφών, βλητοφόρα, τά
συμπληρώματα άλλη; προηγούμενης ήμών Μεραρχίας.
Τήν 7ην μ. μ. ακριβώς εύρισκόμεθα είς το Χάνι τοΰ Χατζηγώγου’
ακριβώς κατ’ αύτήν τήν στιγμήν φθάνει έπιβαίνων αύτοκινήτου δ
Αρχιστράτηγό; μα; Διάδοχος μετά τοΰ Επιτελείου του. Ό ένθουσιασμός, αί ζητωκραυγαΐ απερίγραπτοι. Παρ’ δλην τήν ραγδαίαν βροχήν
οί στρατιώται έπευφήμησαν τόν Διάδοχον. Έκεί εύρόντες καταυλισμένην άλλην Μεραρχίαν, δέν σταματώμεν, άλλά κατόπιν νέας δια
ταγής διατασσόμεθα νά προχωρήσωμεν διά νά παραλάβωμεν τά λά
φυρα τά δποία οί άνιχνευταΐ και πρόσκοποι έβεβαίουν δτι ήσαν πλείστα καί σημαντικώτατα.
Καί άφίνομεν τό Χάνι Χατζηγώγου, τό όποιον άντήχει άπό τόν θό
ρυβον καί τόν δρυμαγδόν άλλης Μεραρχίας καί έκαλύπτετο άπό πυκνά
σύννεφα καπνού, δηλωτικού τοΰ τί χαλασμό; κόσμου έγίνετο άπό τάς
άνθρακιά; προς θέρμανσιν καί παρασκευήν συσσιτίου, καί προχωροΰμεν ύπό τάς πλέον χειρίστα; συνθήκα;. Βροχή ραγδαιοτάτη περιέλουεν ήμάς, καθιστώσα τήν πρόοδον τών τε άνδρών καί μεταγωγικών
δυσχερεστάτην, ώς έκ τής φθορά; τής δδοΰ ένεκα τής πρό ήμών διελεύσεως τών Τουρκικών πυροβόλων, ίππων κ.λ.π. Δέν ήρκει δέ ή
βροχή, άλλά συνωδεύετο καί ύπό παγερωτάτου βορείου άνέμου καί
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έβλεπες τούς άνδρας δλους νά μεταβάλλουν τ’ αντίσκηνά των είς αδιά
βροχα χωρίς νά δύνανται νά προφυλάσσωνται μήτε άπδ τούς κρου
νούς τοΰ ΰδατος, μήτε άπό τάς παγεράς πνοάς τοΰ άνέμου.
Τδ θέαμα τής πορευομένης ταύτης Μεραρχίας ήτο όντως οίκτρδν
καί άξιοθρήνητον. Οί δυστυχείς άνδρες, άγρυπνοι, διάβροχοι, νήστεις
έπί τρεις ήμέρας, δέν είχον δυνάμεις νά προχωρούν. Καί ένώ μέχρι
τινδς οί στρατιώται έπορεύοντο κατά τετράδας, τηρουμένων τών κανο
νικών άποστάσεων τών τμημάτων, ή συνοχή αύτών σχεδόν διεκόπη
καί έβλεπες κατά τάς φρικώδεις έκείνας μεσονυκτίους ώρας έν δλόκληρον σύνταγμα ν’ άποτελή δχι πλέον σώμα συντεταγμένον καί
συναφές, άλλά μίαν έπιμηκεστάτην γραμμήν άπαρτιζομένην άπδ άν
δρας μόλις δυναμένους νά σύρουν τά κάτω άκρα καί νά προχωρούν ό
ένας κατόπιν τοΰ άλλου. Ήτο δέ τοιαύτη θεομηνία καί τοσαύτη ή
ύπερκόπωσις τών οπλιτών, ώστε ήτο άδύνατον νά έπιβληθή τις δπως
τούς συντάξη και τούς συμπτύξη.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΤΡΚΙΚΑ ΛΑΦΤΡΑ
Καί όμως εΐχομεν διαταγήν νά προχωρώμεν άνευ στάσεων, έκτελοΰντες έσπευσμένην πορείαν διά λόγους ύψίστης σημασίας, τής καταλήψεως τών στενών τής Πόρτας.
Περί τδ μεσονύκτιον τής αύτής ήμέρας 10ή ’Οκτωβρίου, καθ’ ήν
ώραν έμαίνοντο τά στοιχεία τής φύσεως καί ή έξάντλησίς μας ήτο
άπελπιστική— ώδοιποροΰμεν άλλως τε συνεχώς έπί ένδεκα ώρας—αίφνης μακρόθεν άντικρύζομεν κατά μήκος τής δδοΰ διάφορα μελανά
μεγαλωστί έξηπλωμένα έπί τοΰ δδοστρώματος άντικείμενα. Ένομίσαμεν κατ’ άρχάς δτι ήσαν μάλλον σκιαί προερχόμεναι άπδ τάέρεβώδη
μαύρα σύννεφα. Άλλ’ δταν έπλησιάσαμεν, όποια κατάπληξις κατέλαβεν ήμάς. Ήσαν Τουρκικά λάφυρα, πυροβόλα μέ τά κλείστρά των,
βλητοφόρα, δβίδες κατά χιλιάδας έσπαρμέναι έπί τής δδοΰ, σούσται,
ίπποι νεκροί, αμαξάκια, σκηναί, έφαπλώματα, μανδύαι, τροφαί, σάκκοι πλήρεις τροφίμων, ζαχάρεως, δρύζης, άλεύρων καί τέλος πάντων
παντός είδους πολεμικά άντικείμενα, τά όποια, φεύγοντες προτροπάδην
οί έχθροί, καταληφθέντες ύπό πανικού, έγκατέλειψαν.
Είναι άπερίγραπτος ή συγκίνησις ή όποια κατέλαβε τούς άνδρας έκ
τής παρατάξεως κατά μήκος τής δδοΰ έπί μίαν καί δύο ώρας τών παντοίων είδους λαφύρων. Οί στρατιώται έλησμόνησαν καί ψύχος καί
βροχήν καί κόπωσιν καί πείναν, δλοι δ’ έπλησίαζον ταΰτα, τά πυρο
βόλα ιδίως, καί έψαυαν αύτά, οίονεί έπιθυμοΰντες διά τής άφής νά πεισθοΰν άν ήναι πράγματι κανόνια, δσα έβλεπον ή είχον πάθει παραίσθησιν καί ήσαν φαντάσματα, διότι πράγματι μακρόθεν, δψιν φαντα
σμάτων παρουσίαζαν οί μαύροι αύτοί ογκοι, έρριμμένοι έπί τής οδού
καί άλλοι εκατέρωθεν αύτής.
Καί δμως τά φαντάσματα ταΰτα συνετέλεσαν ώστε ν’ άναλάβουν
δυνάμεις οί άνδρες, ν’ άνακτήσουν τδ ηθικόν των καί ν’ άποκτήσουν

Στοά

άληθώς κουράγιο, διά νά συνεχίσουν τήν έσπευσμένην πορείαν, ή όποια
δμως υπό διαρκή χιονοθύελλαν έξηκολούθησε καθ’ δλην τήν διάρκειαν
αύτής μέχρι τής τρίτης πρωινής ώρας, καθ’ ήν έφθάσαμεν έξωθεν τών
Σερβίων, στρατοπεδεύσαντες έπί τινων υψωμάτων ύπο τάς πλέον άπαισίας συνθήκας διάβροχοι, βιγοΰντες, συντετριμμένοι έκ τής δωδεκαώρου
συνεχοΰς καί έσπευσμένης πορείας, χωρίς νά δυνηθώμεν νά στήσωμεν
σκηνάς, άλλ’ ούτε νά κλείσωμεν καν μάτι ώς έκ τής φρικώδους καταστάσεως είς ήν εύρισκόμεθα, στερούμενοι καί καυσοξύλων ένεκα τής
βροχής, άναγκασθέντες ούτω νά διανυκτερεύσωμεν άϋπνοι καί ν’ άναμείνωμεν τόν εύεογετικδν τής έπομένης ήμέρας ήλιον, νά μάς ξηράνη,
νά μάς θερμάνη, νά μάς νεκραναστήση.

ΕΞΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
Ευεργετικός, θερμαντικός, ζωογόνος άνέτειλεν δ ήλιος τήν πρωίαν.
Οί άνδρες έσπευσαν νά στεγνώσουν τά κλινοσκεπάσματα, τά ένδύματά
των, δλαι δέ αί πέριξ βάχεις τών λόφων έκαλύφθησαν άπδ χλαίνας,
άσπρόββουχα, κλινοσκεπάσματα τών άνδρών. Έδόθησαν δέ διαταγαί
δπως άναφθοΰν πυραί καί έτοιμασθή συσσίτιον. Άλλά ποΰ νά εύρεθή
τοιούτον ; Τά μεταγωγικά μας ένεκα τής έσπευσμένης πορείας ποΰ
νά δυνηθοΰν νά μάς προλάβουν. Άνεμείναμεν δλίγον, διότι έπρόκειτο
νά μετασταθμεύσωμεν είς γειτονικόν χωρίον. Έν τώ μεταξύ, ιδού μα
κρόθεν βλέπομεν κατερχόμενον στράτευμα. ΤΙ ήσαν ; Οί τής 2ας Με
ραρχίας άνδρες τής διακριθείσης κατά τήν μάχην τοΰ Σαρανταπόρου.
Άλλαι συγκινήσεις κατά τήν συνάντησίν μας. Άλλ’ή Μεραρχία έπροχώρησεν έσπευσμένως διά Βέββοιαν, χωρίς δέ νά κάμη καν στάσιν
πλησίον ήμών, έξηκολούθει τήν πορείαν της.
Μετ’ δλίγον κατά διαταγήν τοΰ Μεράρχου μετετοπίσθημεν έκ τών
έπί τής δδοΰ Σερβίων ’υψωμάτων είς τδ χριστιανικόν χωρίον Καλδάδες δπου καί άνεπαύθημεν. ’Εκεί εΰρομεν ποίμνια καί έπρομηθεύθημεν
κρέατα καί ήδυνήθημεν τήν ήμέραν έκείνην νά γευθώμεν βραστού
κρέατος. Φαντάζεσθε δέ κατόπιν τοΰ τριημέρου μαρτυρίου, ποία ή
άνακούφισίς μας έν τώ χωρίω τούτφ. Ό συνταγματάρχης Μπαίρας
καί τινες άξιωματικοί έφιλοξενήθημεν είς τούς μικρούς οικιακούς τούς
όποιους εύχαρίστως, εύγνωμονοΰντες διά τήν έλευθέρωσίν των, οί δυ
στυχείς χωρικοί μάς παρεχώρησαν. Καί έκοιμήθημεν μακαρίως τήν
νύκτα έκείνην, άνακτήσαντες σωματικώς τάς δυνάμεις μας, οί' τε άξιωματικοί καί στρατιώται.

ΑΛΒΑΝΟΣ ΦΟΝΕΤΩΝ ΕΠΙΛΟΧίΑΝ
Άλλ’ έπεισόδιον θλιβερόν έτάραξε τήν κατά τ’άλλα άνετον έν τώ
χωρίω τούτφ διαμονήν μας. Εΐχομεν συλλάβει πέντε αιχμαλώτους
άντάρτας καί έφρουρούμεν αύτούς έν τή πρωτοφυλακή. Ήρώτησα
αύτούς άλβανιστί πώς εύρέθησαν εις τά μέρη ταΰτα· μού άπήντησαν
δτι παρεσύρθησαν, καί αύτοί δέν έγνώριζον ύπό τίνων. Είς μάλιστα
τούτων, έχων στοιχειώδη τινά μόρφωσιν,δμιλών δέ δλίγον καί τήν Έλ-
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ύπεκρίνετο μετά πολλής έπιτυχίας τόν ρόλον τοΰ «άπατηθέντος», μεταμελούμενος διότι έστράφη κατά τοΰ Ελληνικού στρατοΰ !
Εύρισκόμεθα έντός τοΰ οίκίσκου τοΰ προσωρινού διοικητηρίου δ
Συνταγματάρχης Μπαΐρας, ί υπασπιστής του λοχαγός Θεοχάρης, δ ια
τρός τοΰ συντάγματος Τζάλας καί δ γράφων τάς γραμμάς ταύτας. Όπότε άκούο
μεν πυκνούς πυροβολισμούς
βιπτομένους έξωθεν ήμών.
Έξηρχόμεθα και τί βλέπομεν; Τόν ’Αρβανίτην αύτόν
σπεύδοντα μέ δπλον μάουζερ
έξωθεν τοΰ διοικητηρίου μας,
πυροβολούμενον δέ άπό τους
ήμετέρους.
ΤΙ είχε συμβή. Άφήρεσεν
αίφνιδίως τό δπλον τοΰ σκο
πού μέ πρόθεσιν νά τόν φονεύση, έπειδή δέ δέν τό κατώρθωσεν, έτράπη εις φυγήν
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
πρός τους λόφους, δπότε οί
Λοχαγός: ' Υπασπιστής
στρατιώται,
ασχολούμενοι
τον 12ον Πτζικοΰ Συντάγματος
κατ’ αύτήν τήν ώραν εις τήν
ετοιμασίαν τοΰ συσσιτίου έπυροβόλουν
άθρόοι
αυτού. Έξηρ.
, - - - κατ
---- ’ ----χόμεθα τοΰ διοικητηρίου καί έσπεύδομεν μετά τοΰ έπιλοχίου δπλοδιορθωτοΰ, άλλ’ έκ τοΰ πυκνού πυροβολισμού δ ’Αλβανός κτυπιέται
___ 'Ο
5 — 1 .. r
<
καί πίπτει.
Ό έπιλοχίας
έξάγων
τό περίστροφόν του πυροβολεί τόν
άπαίσιον ’Αλβανόν. Άλλ’ είς τό μεταξύ τοΰτο, ακούω τόν δίπλα μου
έπιλοχίαν κραυγάζοντα :
— « ~Χ ·' μ’ έσκότωσαν, κ. Τπολοχαγέ...»
Καί βλέπω αύτόν φέροντα τάς χείράς του είς τό ύπογάστριον. Μία
σφαίρα έπέτυχε τον άτυχή έπιλοχίαν οίμώζοντα έκ τών οδυνών. Σπεύδει
δ ίατρός Τζάλας καί τόν μεταφέρει είς τό χειρουργείον. ’Επιμελείται
τοΰ τραύματός του, άλλ’ δ τόσον γενναίος καί τόσον πολύτιμος διά τό
σύνταγμά μα; δπλοδιορθωτής, Άμπούτης ονόματι, πατήρ δέ έξ τέκνων,
μετά δύο-τρείς ήμέρας άπέθανεν έκ τοΰ τραύματος, θλίψις κατέλαβε
πάντας διά τήν τόσω άδικον απώλειαν τοΰ καλού ύπαξιωματικοΰ.

ΠΕΟΣ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗΝ
Τήν έπομένην πρωίαν έκκινεί ή Μεραρχία ματ. Άκολουθοΰμεν τήν
δοόν Σερβιών διερχόμενοι έκ τής πόλεως ταύτης, χωρίς καν νά παραμείνωμεν έκεί,μανθάνομεν τήν άπαισίαν είδησιν τής υπό τών Τούρκων
σφαγής ιερέων, διδασκάλων, μαθητών, μαθητριών. Καί μετά δύο σχε
δόν ώρας διερχόμεθα τήν σιδηράν γέφυραν τοΰ Άλιάκμονος, φρου-

ρουμένην υπό τών ήμετέρων, τήν δποίαν φεύγοντες οί πανικόβλητοι
έχθροί δέν έπρόλαβαν νά καταστρέψουν καί πρός τό βράδυ φθάνομεν
έξωθεν τής Κοζάνης είς το Τουρκικόν χωρίον Τσιτσελέρ, ένφ δ Διά
δοχος μετά τοΰ ’Επιτελείου του δι’ αύτοκινήτων είσήλθον είς τήν
Έλληνικωτάτην πόλιν.
Μόλις έφθάσαμεν είς το χωρίον τοΰτο,δ ευφυέστατος ιπποκόμος μου
Παύλος Ζέζας έσπευσεν εις εύρεσιν στέγης. Οί μικροί οίκίσκοι τοΰ
χωρίου κατάκλειστοι. Άλλ’ έπί τής αύλοθύρας έκάστου είδομεν
άνηρτημένας λεύκάς σημαίας. Πλησιάζοντες αυτούς άκούομεν φωνάς
έπικλήσεως εις γλώσσαν Τουρκικήν. ΤΗσαν έγκλειστοι Τουρκικά! οι
κογένεια·, παραμείνασαι έν τώ χωρίω. Τάς καθησυχάσαμεν. Ό ιππο
κόμος μου εύρεν άριστον διά τήν νύκτα κατάλυμα, οίκίσκον μετά
τριών θαλάμων λαμπρά διατηρουμένων. Είσερχόμεθα μετά τοΰ ίατροΰ
Σαχάμη καί τοΰ νοσοκόμου Γαζετοπούλου. Καί εύρίσκομεν είδος σκαφιδίων περιεχόντων άλευρα, άραβόσιτα, σιτάρι, κρομμύδια, καυσόξυλα,
τήν χειμερινήν προμήθειαν τής χωρικής οικογένειας. Ό πονηρότατος
ιπποκόμος μου τί νομίζετε άνεκάλυψεν έντός καλάθου. Τρεις σκορδο
πλεξίδες άπό τάς οποίας άνηρτώντο σταφύλια ! Φαντάζεσθε τήν έκπληξίν μας. Σταφύλια, άριστα
,Α
διατηρούμενα καί μάλιστα τρα
γανά, κατόπιν τόσων στερή
σεων, οιον πολύτιμον δι’ ημάς
εύρημα. Στέλλω μίαν πλεξίδα
είς τόν Συνταγματάρχην, έκπληκτον προ τοιαύτης ωραίας
οπώρας, καθώς καί είς τούς
άλλους συναδέλφους άξιωματικούς.
Τήν πρωίαν τής έπιούσης
έξακολουθοΰμεν τήν πορείαν
μας καί φθάνομεν είς τό χωρίον
Άσκιμπλάρ μετά πορείαν ο
χτάωρον. Πεδινόν χωρίον έστερημένον ύδατος. Τά δλίγα πη
γάδια θολωμένα νερά περιείχον, ούτε διά βράσιν φασολιών
έπιτήδεια. Έκεΐ μάς ήλθεν δ
'() ιπποκόμος
άντικαταστάτης τοΰ άειμνήΦ ΠΑΥΛΟΣ
ΖΕΖΑΣ Λ
στου Πολυχρονοπούλου ταγμα
τάρχης Δημητρέσας καί άνέλαβε τήν διοίκησιν τοΰ τάγματος τήν έπαύριον.
Άναχωροΰμεν έκεϊθεν τήν έπομένην καί πρό τών στενών τοΰ Τριποτάμου έκπληξις εύάρεστος διά τούς άνδρας, ή διά πρώτην φοράν άπό
τής ένάρξεως τής έκστρατείας έμφάνισις έν μέσφ τοΰ στρατεύματος
Ά. ΆρΣΕΝΗ = ξΜΔχ. Ά.. ξΡΑΦΑΗΛΟΒΙΤΣ “ξΠΟΙΚΙΛΗ β^ΤΟΑ, Λ 30“'
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τών Βασιλοπαίδων. ’Απερίγραπτος ή '/ν·ΐ4>·
ήμών—τήν δποίαν
δμως ένδομύχως αισθανόμενο: δέν έπετρέπετο νά τήν έξωτερικεύσωμεν
έν μέση πορεία δδεύοντες μάλιστα πρός συνάντησιν τοΰ έχθροΰ, — δταν
είδαμεν τούς Βασιλόπαιδας πάντας έφιππους παρακολουθοΰντας τήν
Μεραρχίαν ήμών—πλήν τοΰ ΙΙρίγκηπος Νικολάου έπιβαίνοντος, έ'νεκεν
τοΰ παθήματος τοΰ ποδός του, αύτοκινήτου—έπί κεφαλής δέ τον ’Αρ
χιστράτηγόν μας Διάδοχον Κωνσταντίνον, όπισθεν δ’Αύτών το Έπιτελεϊον τοΰ Στρατηγείου, τόν Προσωπάρχην τοΰ Υπουργείου τών Στρα
τιωτικών Νίδερ, σπεύδοντας πάντας είς τό δεξιόν τοΰ Συντάγματος μας.
Μετά τά στενά τοΰ Τριποτάμου άνήλθομεν είς ορεινόν χωρίον, ένφ
υδρόμυλοι έλειτούργουν, διά τής ροής τών ύδάτων κινούμενοι, άλέθοντες τό σιτάρι τών κατοίκων τών πέριξ χωρίων, δπου και διενυκτερεύσαμεν, πολλά παθόντες ώς έκ τής έλεεινότητος τοΰ έδάφους, μή δυνάμενοι τ’ αντίσκηνα νά πήξωμεν καί μόνον υδατος περίσσειαν έχοντες,
κατόπιν τριημέρου στερήσεως νεροΰ όχι πλέον ποσίμου. Τό δνομα τοΰ
χωρίου, Σαϊλέρ. Έδώ σταθμόν τηλεγραφείου εύρομεν, οίκημα άνευ
θυρών και παραθύρων, όζον άπό τάς ακαθαρσίας, τ’ δποϊον δ Διάδοχος
έσζέφθη πρός στιγμήν νά τό χρησιμοποίηση ώς... Στρατηγεϊον, άλλά
το έγκατέλειψεν, έγκαταστηθέντων ήμών.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ ΟΓΕΩΝ
Και δμως πήξαντες δπως-δπως τά άντίσκηνά μας διενυκτερεύσαμεν είς τό χωρίον έζεϊνο, τρία Συντάγματα έν συμφυρμφ καί άκαταστασία ώς έκ τοΰ άνωμάλου τοΰ έδάφους. Τήν πρωίαν τής έπαύριον
συνεχίσαμεν τήν πορείαν. Τί λέγω πορείαν, τήν άνάβασιν διά περι
στροφικής άλλά πλατυτάτης—δώδεκα μέτρων πλάτους—θαυμάσιας
στρατιωτικής δδοΰ άνελθόντες δι’ άτελειώτων έλιγμών είς ύψους 1600
μέτρων άπό τής θαλάσσης. Και δμως είς τούς πρόποδας τής κορυφής
καί έπί τής δδοΰ ταύτης εύρομεν εύεργετικωτάτην διά τό στράτευμα
καί τά πολυτιμότατα υποζύγια μάνναν πηγαίου ύδατος, παγερωτάτου
κ εύποτωτάτου, τ’ όποιον έκ τών σπλάγχνων τοΰ βουνού διαυγέστατων
καί άφθονώτατον έκπηδοΰν, πόσον έποθοΰμεν νοερώς εΐ δυνατόν νά
οιωχετεύετο είς τήν προσφιλή τοΰ Πανελληνίου πρωτεύουσαν !
Άλλ’ ήτο αύτη άνάβασις τών μυρίων τοΰ Ξενοφώντος, ήτο διάοασις
τών Άλπεων ύπό τών στρατευμάτων τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος ή
προελάσεις τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, τί ήτο ή άτελεύτητος αύτη βα
θμιαία άνοδος στρατευμάτων έν συνοδεία δλων τών δπλων έπί μιας τών
ύψηλοτέρω? κορυφών τής δροσειράς, διά μέσου φύσεως άφαντάστου
μεγαλείου, άνεφίκτου άληθώς είς τήν άντίληψιν άνθρωπίνου οφθαλμού,
Πώς ανήλθεν έζει, ποΰ εύρεθη έκεΐ έπί τών ύψιζαρήνων αύτών δρέων,
άπέναντι τοΰ θεσπεσίου πανοράματος, τ’ όποιον έδημιούργει ή άπέραντος λεκάνη τοΰ Άλιάκμονος, περιαρδεύοντος καί καταπρασινίζοντος
τήν εκατέρωθεν άσυλλήπτου μεγαλοπρεπείας φύσιν, ήρωίκή Ελληνική
στρατιά, δδευουσα άφοβως, άνευ άντιστάσεως, άνευ άνθρωπίνου εμπο
δίου έχουσα άπέναντι τά θεσπέσια Πιέρια δρη; Πώς νά περιλάδη τις
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είς λέξεις έπαρκώς είκονιζούσας τό μέγα τοΰτο τής φύσεως πανόραμα,
τ’ όποιον δ Δημιουργός έφιλοτέχνησεν έν άνεκλαλήτφ συνδυασμω
πανύψηλων οροσειρών, χωριζομένων ύπό άπροσδιορίστου βάθους λεκα
νοπεδίου, σκιαζομένου ύπό τών μεγαλοπτέρων καί υπερφυσικών δρνέων,
περιββεομένου άπό τήν άφ’ υψηλού θεωμένην άργυρόεσσαν δίνην τοΰ
πλουτοφόρου Μακεδονικού ποταμού, ένφ τήν άπέναντι δροσειράν, ώς
άλλη οπτασία τοΰ Μάκβεθ, περιεκάλυπτεν, έξιδανικεύων καί οιονεί
πνευματοποιών τήν πέριξ μεγαλοπρεπώς άγρίαν φύσιν, διαφανής άραχνοΰφαντος πέπλος έπιτρέπων εις τόν κατάπληκτον οφθαλμόν νά
διεισδύση, έκμηδενιζομένων, ώς έκ τής προοπτικής, τών αποστάσεων,
μέχρι καί τών άκροτάτων κορυφογραμμών τοΰ θείου όρους, ΐνα συμπεριλάβη έν τφ συνόλφ τό μέγα τής φύσεως πανόραμα;
Έσταθμεύσαμεν έπί ήμίσειαν ώραν εις τήν ύψηλοτεραν κορυφήν
άπολαύοντες έν μοναδική ήλιολούστφ φθινοπωρινή ήμέρα τό θειον
κάλλος τής πέριξ φύσεως, εύλογούντες τόν 'Τψιστον δτι ηύτυχήσαμεν
ήμεΓς, μικρά Ελληνική στρατιά, πολύ άφισταμένη τών πολυαρίθμων
φαλαγγών τοΰ στρατηλάτου Μακεδόνος ’Αλεξάνδρου, ν' άνέλθωμεν έπί
τής άνεφίκτου ύψους Μακεδονικής χώρας, νά φθάσωμεν διασκελίζοντες
σχεδόν τόν θειον ’Ολυμπον, τά Καμβούνια δρη, τά Πιέρια δρη, ύπό
άντάξιον τοΰ μεγάλου Στρατηλάτου, Στρατηλάτην Κωνσταντίνον
’Ελευθερωτήν. Κατήλθομεν τής κορυφής έκείνης, δπόθεν άφ’ ύψηλοΰ
έθεώμεθα τήν πέριξ μάγον φύσιν έν χώρα γνησίως Ελληνική, έκθαμ
βο: καί έκστατικοί, έκπλησσόμενοι διά τό κατόρθωμα, εύλαβώς δέ άποδίδοντες τήν έπί τής μεγαλοπρεπούς ταύτης Μακεδονικής σκηνοθεσίας
άνάβασιν μας εις θείαν παραχώρησιν καί εύνοιαν καί προστασίαν τοΰ
μεγάλου τής Ελλάδος Ούρανίου Προστάτου !

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ

BEFFOlrtN

'Ομαλή, ευφρόσυνος, ξεκουραστική ή κάθοδος τών Ελληνικών
φαλάγγων. Ή αύτή εύρεΐα πλατεία, καλοστρωμένη, στρατηγικωτάτη
οδός. Καί έμνήσθημεν τής έν Έλλάδι λεγομένης έθνικής καί έπαρχιακής δδοποιιας διά τήν δποίαν δισεκατομμύρια έδαπανήθησαν εις
δδικήν συγκοινωνίαν, καί όμως, πλήν τινων προνομιούχων πόλεων και
επαρχιών, ή μικρά Ελλάς μας δδούς δέν άπέκτησεν.
Καί διά πολυαρίθμων έλιγμών, έν μέσφ φύσεως ποικιλωτάτης, δασών
πυκνοτάτων, καταρρακτών άναριθμήτων, χειμάρρων, παραποτάμιων
δι’ ών έκυλίοντο κρυσταλλώδη νάματα, νερά άφθονα, άρδεύοντα τόν
πέριξ καρποφόρον κάμπον, παράγοντα πλούτον γεωργικόν, ξυλείαν
άπειρον, φθάνομεν τήν νύκτα σχεδόν είς τά πρόθυρα καί άλλης μικράς Έλληνικωτάτης Μακεδονικής πόλεως, τήν Βέρροιαν.
Μακρόθεν, τί ορυμαγδός καί ποδοβολητός ίππων, τί άντήχησις
θορύβου ' στρατιωτικού- καί εις τόν θόρυβον αύτόν άνεμιγνύετο τό
κελάρυσμα τών άφθονων ύδάτων, ποταμού ραγοαιως άφ υψηλού χυνομένου καί τήν πόλιν εις τό κεντρον διασχι^οντος- τι αφθονία υδατων,
Τνποις Θ. Άποατολοπούλου
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άλλά καί τί πλούτος γεωργικός. Ή πόλις δλόκληρος άντήχει
άπό τήν ζωήν, τήν κίνησιν τήν όποιαν έδημιούργει δ έλευθερωτής
Ελληνικός στρατός. Τέσσαρες Μεραρχίαι είχον καταυλίσθή είς τήν φιλόξενον πόλιν καιομένην αύτόχρημα άπό τάς άπειραρίθμους πυράς
τών γενναίων άνδρών και είς ταύτας προσετέθη ή 3η Μεραρχία, έν
δλφ λοιπόν έφιλοξένει ή καλή Βέρροια, έστω καί έπί δύο ήμέρας,
περί τάς 60 χιλ. στρατού. Πού νά έφαντάζοντό ποτέ οί καλοί Βερβοιώται, δτι θά ήρχετο ήμερα νά τιμηθή ή πόλις των διά τής θριαμ
βευτικής έν αύτή εισόδου τών νικηφόρων Κωνσταντίνον τού Διαδόχου

ήρωϊκών φαλαγγών.
Δι’ αυτό καί ή δεξίωσις ή άποθεωτική καί ή φιλοξενία ή θερμή,
τήν όποιαν έκαμαν είς τόν Ελληνικόν στρατόν οί Βερροιώται.Όλαι αί
οίκίαι έφιλοξένουν άξιωματικούς, ύπαξιωματικούς, δπλίτας. Καί δλαι
αί Έλληνίδες περιχαρείς παρεσκεύαζον άρτον, έδέσματα, μαγειρεύματα διά τούς κακοπαθήσαντας στρατιώτας.
Νοήμων καί φρονηματίας Βερροιώτης, ’Αντώνιος ΙΙαγώνης όνόματι,
μάς έφιλοξένησεν είς το σπήτί του. Τού'Αβραάμ τ’άγαθά μάς προσέφερεν ό καλός Έλλην. Κηπουρός γάρ, μποσταντζής δπως τούς λέγουν,
έχων πλήρη τού σπητιού του τά διαμερίσματα άπ’ δ,τι παράγει ή
εύφορος καί παχεία άρουρα τής Βερροίας. ΙΙοία ή άνακούφισίς μας
κατά τήν νύκτα έκείνην, καθ’ ήν έθερμάνθημεν πλησίον τζακιού, έγεύθημεν φαγητού ■ σπιτικού, άνεπαύΟημεν’έπί μαλθακών στρωμάτων,
άπελυμά',θημεν, άπεπλύνθημεν, έξηνθρωπίσθημεν. Πόσον δέ άφηγηματικός δ ΙΙαγώνης, έκθετων είς ήμάς τόν τρόμον τών Τούρκων, τήν
νύκτωρ φυγήν στρατού καί κατοίκων, τήν συββοήν τών Τουρκικών
οικογενειών είς τον σταθμόν διά νά προλάβουν καί φύγουν πριν ή έμφανισθή ό τόν τρόμον έμπνεύσας Ελληνικός στρατός, τάς παρακλήσεις
τών διαφόρων Μπέηδων δπως μείνουν εις Βέρροιαν ύπό τήν προστα
σίαν τών Χριστιανών κλπ. Καί νά διηγήται ταύτα ό ΙΙαγώνης ύπό
τήν άνθρακιάν τού τζακιού καί νά συμπληρώνη ή σεβαστή γραία
μήτηρ του δ,τι παρέλειπεν δ υιός, ένώ ή κυρά Παγώναινα, ή εύθυμος,
άφελής, εύμελής καί έργατική σύζυγός του, διαρκώς έζύμωνεν ή έμαγείρευε διά νά έπαρκή είς τάς άνάγκας τών πολυπαθών στρατιωτών,
τούς όποιους έφιλοξένει είς τήν αύλήν τού άρχοντικοΰ της, προσφέρουσα είς αύτούς, αύτοπροαιρέτως καί άγογγύστως δ,τι τρόφιμον καί
πόσιμον είχεν δ Άβραμιαίος άληθώς πύργος της.

ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΤΠΕΓ ΤΟΤ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
Ήγέρθημεντό πρωί—Κυριακή ήτο, — φρέσκοι, ξεκούραστο: , εύθυμοι,
κ’ έκάμαμεν ένα γύρον άνά τήν πόλιν.Όλοι οί δρόμοι της
r;s έπλημμύρουν άπό στρατιώτας, σπεύδοντας νά κάμουν άπό τά καταστήματα
προμήθειας τροφίμων, έδωδίμων, έσωρρούχων μάλλινων, Καί έχορήγουν ταύτα οί έμποροι είς τό ήμισυ σχεδόν τών τιμών, έκοηλοΰντες
ούτω τήν εύγνωμοσύνην των είς τούς έλευθερωτάς των. Καί έβλεπες
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πολιορκίαν τών καταστημάτων δλων άπό στρατιώτας, προμηθευομένους διάφορα είδη.
— Περνούμε δ,τι χρειαζόμαστε,γιατί αύριο έχουμε άλλη πορεία γιά
τή Θεσσαλονίκη!— έλεγαν οί δπλίται.
Καί συνηντώντο καθ’ οδόν οί άνδρες τών διαφόρων σωμάτων καί
άντήλλασσον άσπασμόν έπί τή συναντήσει καί έξίσταντο καί διηπόρουν καί αύτοί πώς εύτύχησαν νά φθάσουν εις τά μέρη αύτά, χωρίς
καν νά φαντάζονται τέτοιαν προέλασιν.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΤ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
’Από τής Είι οί κώδωνες τών ’Εκκλησιών έσήμαιναν χαρμοσύνως,
καλοΰντες τά πλήθη είς τήν έπί τή έλευθερώσει τής Βερροίας δοξο
λογίαν. Ό ναός δαφνοστόλιστος καί μυρτοστόλιστος, μέ τόν κλήρον
είς τά χρυσά έτοιμον νά δεξιωθή τόν ’Ελευθερωτήν Ιιάδοχον. 'Ο γυναικωνίτης κατάμεστος παρθένων Βερροιωτισσών, ένώ ό ναός κάτω πλή
ρης πολιτών καί άξιωματικών δλων τών σωμάτων.
Εις τάς 9 */·< άκριβώς φθάνει δ Ιιάδοχοζ μέ τον ’Επιτελάρχην του
. Ιαχκζήΐ' καί τούς 'Γπασπιστάς του. Τί έκρηξις ένθουσιασμοΰ έκ
μέρους στρατού καί πολιτών ήτο έκείνη ! Προϋπάντησε τήν Α.1. δ
κλήρος. Ό Άρχιερεύς άνήλθεν είς τόν θρόνον του. ’Απέναντι του δέ,
είς άλλον δαφνοστολισμένον θρόνον, ό Ιιάδοχος, συγκεκινημένος έκ
τοΰ θεάματος. Μετάτό πέρας τής δοξολογίας, ώμίλησεν δ σεβαστός καί
πολιός Άρχιερεύς, άποτεινόμενος δέ πρός τόν Διάδοχον, άρχεται ώς
εξής περίπου, μόλις συγκρατών έκ τής συγκινήσεως τά δάκρυά του:
— «Πώς νά Σέ δνομάσω Κωνσταντίνε Διάδοχε ; Μέγαν Αλέξανδρον,
Αννίβαν τόν Καρχηδόνιον, Μέγαν Ναπολέοντα, Κωνσταντίνον τόν
Παλαιολόγον, πώς νά Σέ προσαγορεύσω, ένδοξε Στρατηλάτα, Έλευθερωτά τής Μακεδονίας, Όστις έντός είκοσαημέρου μόλις έσκόρπισες
είς τό μέχρι τοΰδε δοΰλον Γένος, τήν έλευθερίαν, τήν ζωήν, τήν
ύπαρξιν ;»
Θρόμβους δακρύων μόλις συνεκράτει έκ τής βαθείας συγκινήσεως δ
Έλλην Διάδοχος.
—«'Ρίψε έν βλέμμα—προσθέτει δ 'Ιεράρχης, — περί τόν ναόν τούτον,
ΔιάδοχεΈλευθερωτά, καί ατένισε τάς μορφάς ταύτας τών ομοεθνών Σου,
τών μέχρι τής χθες δούλων, τυραννουμένων καί σήμερον πολιτών έλευθέρων, υπηκόων τοΰ Βασιλέως Γεωργίου καί ίδέ πώς δακρυουν εκ
χαράς καί συγκινήσεως διά τό όντως μέγα θαύμα τοΰ νά βλέπουν έντός
τής Έλληνικωτάτης πόλεως τόν Ιιάδοχον τοΰ Έλληνικοΰ Θρόνου, τον
Κωνσταντίνον τϊν Αρχιστράτηγον τοΰ νικηφόρου 'Ελληνικού στρατού!»
’Οφθαλμοί δέν έμειναν άδάκρυτο. πρό τών έξόχως συγκινητικών
τούτων λέξεων τού σεβαστού Ιεράρχου. Ολοι εκλαιον έκ χαράς καί
μάλιστα δ Διάδοχος, ώχρός έκ συγκινήσεως, μεγάλους κόπους έδοκίμαζε νά καταπνίξη τά κυλίοντα τήν παρειάν Του δάκρυα.
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— «Δανείζομαι, Κωνσταντίνε, δλίγην δύναμιν άπό τήν ψυχήν μου
διά ν’ ανακράξω:
— Ζήτω δ Βασιλεύς Γεώργιο;, Ζήτω δ Διάδοχος Κωνσταντίνος!
Ζήτω δ Ελληνικός στρατός.»
Καί κατελθών τοΰ θρόνου του έσπευσε και κατησπάσθη τόν Διά
δοχον δ Αγιος Βερροίας, ένφ ή Α. Γ. κατελθών έκ τοΰ ίδικοΰ Του
προϋπήντησεν τόν ’Αρχιεπίσκοπον άσπασθείς τήν χεΐρά του.
Είναι ή πρώτη δοξολογία εις ήν ηύτύχησα νά παραστώ, είς πόλιν
τής νέας Μεγάλης Ελλάδος, τήν δποίαν έτέλεσεν Έλλην 'Ιεράρχης,
υπέρ τοΰ Διαδόχου Κωνσταντίνου καί τοΰ ήρωικοΰ στρατοΰ Του.

ΠΕΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΤΟΤ ΟΣΙΟΤ ΛΟΤΚΑ
Εύτυχήσαμεν νά έχωμεν έν μέσω ήμών τήν Α. Γ. τόν Στρατηλάτην
Διάδοχον καθ’ δλην τήν δλιγόωρον έν Βερροία διαμονήν μας. Όποια
δέ ή χαρά τών άνδρών τοΰ Συντάγματος μας, δπόταν περί τήν με
σημβρίαν, καθ’ ήν πάντες οί δπλίται, μετά τήν πολύωρον χθεσινήν
πορείαν, άνεπαύοντο, έμφανίζεται δ λατρευτός άρχηγός μας. Καί έν
τή εύγενεί άπλότητι, τή πλήρει μεγαλείου, χαιρετίζει πάντα;, οίκειότατα άναστοεφόμενος μετά τών άνδρών και μετά στοργής έρωτών
αύτούς περί τών αναγκών καί τών τυχόν έλλείψεών των, ύποσχόμενος
συμπλήρωσιν αύτών.
— Τίποτε δέν μά; λείπει, 'Γψηλότατε, φωνάζουν μ' ένθουσιασμον
οί άνδρες. Μόνον τά ποδαράκια μα; είναι λιγάκι γδαρμένα άπό τάς
πορεία;. Καί αύτά δέν τά λογαριάζουμε. Είμαστε έτοιμοι δλοι γιά
νέο δρόμο.
— Μπράβο παιδιά, άπαντά δ Διάδοχο;. Ξεκουρασθήτε άπόψε κα'ι
αύριον τό πρωί άρχίζομεν πάλιν τήν δουλειά μας.
Καί άπέρχεται έπευφημούμενος καί εύλογούμενος δ Διάδοχος-ΆρΧήΥόί
Πράγματι λίαν πρωί τή; έπομένη; (18 ’Οκτωβρίου) κινοΰμεν διά
τήν μονήν τοϋ Όσιου Λουκά. Τί πορεία ήτον έκείνη. Τί πεδιάδες εύ
φοροι, τί λειβάδια έκτεταμένα. Καί κατάστικτα ήσαν τά μικροσκοπικά
χωρία ποΰ διηρχόμεθα άπό άγέλα; βοών, άγελάδων, ορνίθων, ίνδιάνων,
νησσών. Εύτυχείς εΐμεθα διότι είχομεν καλοκαιρίαν· άλλ’ άν μά;
συνώδευεν ή βροχή εις τάς λιπαρά; έκείνα; έκτάσει;, ήτον αδύνατον νά
προχωρήσωμεν άνδρες καί υποζύγια.
Κατόπιν Ολιγοημέρου ταχεία; πορεία;, μά; καταλαμβάνει ή νύξ
εΐ; δάσος καλαμώνος, νύξ κελαινή, άφώτιστος. Ούτε άστήρ που τοΰ
στερεώματος έφαίνετο νά κατευθύνη τά βήματά μας. Καί δμως έπροχωροΰμεν διά μέσου τών καλαμώνων, άκολουθοΰντες μονοπάτι τό
δποϊον μά; ύπεδείκνυεν οδηγός. Έταλαιπωρήθημεν, έμαρτυρήσαμεν,
έως δτου φθάσωμεν εΐ; τήν Μονήν, εις τά κελλία τή; δποίας κατέλυσεν δ Μέραρχος μετά τοΰ ’Επιτελείου του, ούδενός άλλου οίκίσκου
ευρισκομένου περί αύτήν. Σκότος ταρτάρειον καί μόνον ποΰ καί που ώ;
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άστραπή έφώτιζε τό στράτευμα ήλεκτρικός έχθρικό; προβολεύς στημέ
νο; εις άρκετών χιλιομέτρων άφ’ ήμών άπόστασιν έπί τοΰ Καραμπουρνού.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕύρισκόμΛα πρό τών περιφήμων ΤιαΓΡίτσών. Μόλις έφθάσαμεν,
έστείλαμεν ώ; προφυλακάς τάγμα δλόκληρον, άναμένοντε; αιφνιδια
σμούς τοΰ έχθροΰ. Περιπετειώδης καί αύτή ή νύξ, πλήρης άνησυχιών
έπί ένδεχομένη συγκρούσει. Ποΰ ύπνος καί πού ήσυχία. Είς τήν σκη
νήν μου, τήν λαφυραγωγηθεϊσαν άπό τό Σαραντάπορον, έφιλοξένησα
τήν νύκτα έκείνην τόν λοχαγόν τοΰ Συντάγματος μου Βλαχογιάννην
καί δύο-τρεΐ; άλλους συναδέλφους· φαντάζεσθε δέ τήν υγρασίαν έκ τοΰ
έδάφους τοΰ καλαμοσπάρτου.
Λίαν πρωί μάς έρχεται τό μήνυμα δτι δ έχθρός εύρίσκετο εις άπό'
στάσιν μόλις ώρας άπό τήν Μονήν. Καί κινοΰμεν τήν έβδόμην εΐ;
τάξιν μάχης πρός συνάντησιν αύτοΰ. Καθ’ ώραν δγδόην άκούομεν
τούς πρώτους πυροβολισμούς· συνεκρούσθησαν οί έφιπποι άνιχνευταί
τής Μεραρχίας μας μετά τών προφυλακών τοΰ έν Γιαννιτσά δχυρωμένου στρατοΰ. Καί μετ’ δλίγον οί πυροβολισμοί πυκνοΰνται, τοΰ
έχθροΰ κατέχοντος τά πρό τών Γιαννιτσών χωρία.
Δέν έδοκιμάσαμεν πολλήν δυσκολίαν νά τούς έκτοπίσωμεν έκείθεν
καί μετά κρατεράν άντίστασιν καί άλλης Μεραρχία; νά τούς άπωθήσωμεν καί τούς έξαναγκάσωμεν νά τραπούν τήν πρό; τά Γιαννιτσά
άγουσαν.
"Ωρα έννάτη άρχίζει τό έχθρικόν πυροβολικόν κατά τών Ελληνι
κών τμημάτων, θαΰμα πώς καμμία έχθρική οβί; δέν έπεσεν εΐ; τμή
ματα προχωροΰντα κατ’ άρχάς συγκεντρωμένα. Τό ήμέτερον πυροβο
λικόν έοράδυνε καί πάλιν νά έλθη. Πώ; νά διαπορθμευθή (δνομα καί
πράγμα διαπόρθμευσι;) άπό τ’ άναρίθμητα τενάγη καί τά γήινα χά
σματα τά δποία συνήντα καθ’ δδόν, δημιουργούμενα κυρίως άπό τήν
δνομαστήν λίμνην τών Γιαννιτσών. Καί δμω; κατόπιν ύπερανθρώπων
άγώνων προσήγγιζον μία πρός μίαν αί αθάνατοι πυροβολαρχία’, μα;
καί κατελάμβανον τάς θέσεις των.

ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΠΤΓΟΒΟΛΙΚΟΤ
"Ωρα δεκάτη άρχεται πλέον συστηματική μονομαχία πυροβολικού.
Τά τμήματα τοΰ Συντάγματος μου είχον καταλάβει φυσικά, άλλ’
έπισφαλή προκαλύμματα, φράκτα; τινά; σχηματιζομένου; μάλλον άπό
άγριοθάμνους, χρησιμεύοντας ώ; προφυλακτήρια τών άνδρών. Καί
όπισθεν ήμών τεταγμένον τό πυροβολικόν τή; 2ος Μεραρχίας, άκριβώς
άπέναντι τών Γιαννιτσών, εις τήν προέκτασιν δ’ αύτοΰ εκατέρωθεν
άλλαι Πυροβολαρχία’, άλλων Μεραρχιών. Ολη ή μεγαλοπρεπή; μου
σική τοΰ πυροβολικού άντήχει κατά τήν ώραίαν ήλιόλουστον φθινοπω
ρινήν έκείνην ήμέραν, κατ’ άρχά; αραιά, έπειτα κατά πυροβολαρχία;,
κατά μοίρα; κλπ.
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Ήκουες ταύτοχοόνως κανονιοβολισμούς δέκα, είκοσι,τριάκοντα κατά
σύμπτωσιν ριπτομένους παρ’ δλων τών πυροβολείων. Τό μέτωπον κα
τείχε τό 12ον Σύνταγμά μας,όπισθεν δ’αύτοΰ τό 6ονκαί τό 10ον. Εις τήν
αύτήν δέ γραμμήν σχεδόν μέτό Πεζικον εύρίσζετο δ Μέραρχος ζΐα/ιιαί’ός
καί τό Έπιτελείόν του καλυπτόμενοι μόλις άπ’ δλίγα πυκνόφυλλα δεν
δρύλλια τοΰ κάμπου, ένώ αί έχθρικαί δβίδες έπιπτον προ ήμών, όπισθεν,
A 9 η ·>
· *■
καθ’ δλας τάς διευθύνσεις, ή βηγνύμεναι, ή είσχωροΰσαι εις τό
έδαφος, ή έκσκάπτουσαι αυτό.
Μία δβΐς πίπτει
είς όμάδα ίππων
τής συνοδευούσης
τόν Μέραρχον ί
λης. 'Η έπελθοΰ·
σα σύγχυσις α
περίγραπτος. Οί
ίπποι άφηνιάσαντες έθραυσαν τελαμώνας, έφίππια και δλην τήν
έξάρτησιν αυτών.
Τούτους ίδόντες
οί ίπποι πυροβο
λαρχίας έτρόμα·
ξαν καί έκαμον
τά ίδια, διασπαρέντες δέ οί θυ
μοειδείς αληθώς
κέλητες εις τόν
κάμπον παρου
σίαζαν μοναδικόν
άληθώςθέαμα ίπ
πικών αγώνων,
έχρειάοθη δέ πο
λύς κόπος και παρήλθεν αρκετή ώρα μέχρι τής συγκεντρώσεως
αύτών, ενώ έξ άλλου αί κανονιοβολισμοί ακράτητοι, ατελείωτοι, συνεκλόνουν το σύμπαν.
Καί καθ’ δσον παρήρχετο ή ώρα έπι ιοσουτον
.
..
Μεραρχίαι μας καί προσετίθεντο πυροβολαρχία'.. Κάποιος άπεπειράθη
ν’άριθμήση τάς πιπτούσας’οβίδας
μή έχων ίσως άλλην χρησιμωτέραν ένασχόλησιν τοΰ αριθμητού τών ύπ' άλλων ριπτομένων βολών -

άλλάπαρητήθη τοΰ άδοξου τούτου έργου, αδυνατών νά παρακολούθηση
τήν μεγαλοπρεπή μουσικήν.

ΤΓΛΤΜΛΤ1ΣΜΟΣ ΤΟΤ ΜΠ4 IΎΑ
Πρός τό αριστερόν τοΰ Συντάγματος μας ήρχισαν κατά τό από
γευμα καί αραιοί πυροβολισμοί Πεζικού. Τό υπό τόν φιλότιμον Ταγμα
τάρχην Γκιώνην τάγμα είχε τήν τιμήν πρώτον νά βάλη κατά τοΰ
έχθροΰ. Εκεί προ τής γεφύρας έτραυματίσθη ό έν μέσφ τών στρατιω
τών του καί έν τή πρώτη γραμμή βιψοκινδυνεύων Συνταγματάρχης
μας Μπαίρας. Τόν βλέπω έρχόμενον μέ δεμένον τόν βραχίονα. Σπεύδω
νά τον προϋπαντήσω.
-— Σάς συγχαίρω, Συνταγματάρχα μου, τοΰ λέγω. Πρέπει ν’άποσυρθήτε είς τό χωριό διά νά δέσητε τό τραΰμά σας.
Καί δ μικρός τό δέμας αλλά γενναίος στρατιώτης, ατάραχος, μοΰ
άπαντά :
— Δέν έχω τίποτε4 θά μείνω έδώ. Δέν μοΰ στέλλεις κανένα ιατρόν
νά μοΰ το δέση ;
Έδοκίμασα άγώνα νά τόν πείσω όπως άπομακρυνθή τοΰ πεδίου
τής μάχης, διότι αιμορραγία έπηκολούθησεν άκράτητος συνέπεια τοΰ
τραύματος.
Καί ούτως άπεσύρθη είς τό παρακείμενον χωρίον δπου ο άνθυπίατρος τοΰ 2ου τάγματος Σαχάμης έπεμελήθη τής πληγής του, τήν
διοίκησιν τοΰ Συντάγματος άναλαβόντος τοΰ Ταγματάρχου Γκιώνη.

Ο

Μ A Τ ΣΟΤ Κ Α Σ !

*Κ ένώ τό πυροβόλον έβρόντα, ιδού άναφαίνεται διά μέσου τών
μαχομένων άνδρών δ Ματουύκας ένθουσιάζων καί φρονηματίζων τούς
άνδρας :
— Εύγέ σας, άδέρφιά μου. Γειά ’ς τον ήρω’ίσμό σας. Σέ δυο
’μέρες θάμαστε "ς τή Θεσσαλονίκη. Παντού πέρα-πέρα νικοΰμε κ’
έμεϊς καί οί σύμμαχοί μας.
Καί κατήλθεν δ έμπνευσμένος ψάλτης τοΰ ήρωϊσμοΰ τοΰ στρατοΰ
μας, κηρύσσων καί είς τ’ άλλα τμήματα τό Εύαγγέλιον τής νίκης.
Πρός τάς τέσσαρας τό άπόγευμα καθ’ ήν ώραν έμαίνετο τό Πυρο
βολικόν μας, δ γενναίος λοχαγός Σονιιπασάκος πχρετηρηαε διά τοΰ τη
λεσκοπίου του κίνησιν καί συγκέντρωσιν Τουρκικών στρατευμάτων πρός
τήν έξοδον τής πόλεως τών Γιαννιτσών. Πράγματι οί έχθροί έφαίνοντο
ετοιμαζόμενοι προς ύποχώρησιν, διότι καί έκ τών πυροβολείων των παρετηρήθη άραίωσις βολών, εύλόγως δ'έξήγετο το συμπέρασμα ότι ένεκα
τής άσυγκρίτου υπεροχής τοΰ Πυροβολικού μας, δέν ήτο δυνατόν παρά
νά έτοιμασθή πρός ύποχώρησιν έν καιρώ νυκτός δ έπτοημένος έχθρός.
Καί όμως μέχρι τής έβδομης τής νυκτός τό έχθρικόν πυροβολικόν
κυριολεκτικώς έμαίνετο, βάλλον διαρκώς κατά τών πυροβολαρχιών μας.
Ευθύς δ’ ώς έσίγησε τοΰτο, διετάχθη ή προέλασις τής Μεραρχίας
μας, κατωρθώθη δέ πράγματι εις δύο μόλις ώρας νά διέλθουν τής μο-
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ναδικής ξύλινης γεφύρας τών Γιαννιτσών — τήν όποιαν δέν έπρόλαβε
νά καταστρέψη δ έχθρός — δλα τά τμήματα τοΰ στρατού καί νά
καταλάβουν θέσεις πρό τής πόλεως εις άπόστασιν τούλάχιστον χιλίων
μέτρων άπ’ αυτής, τοποθετούμενα είς σημεία έντελώς άπροφύλακτα
ώς έκ τής φύσεως τοΰ έδάφους.
Είς τό ζοφερόν τής νυκτός προσετέθη καί ή βροχή, ή πιστή αύτή
ακόλουθος καί σύντροφος τών μαχών μας. Καί δμως καί τήν νύκτα
ταύτην διήλθομεν πάντες άγογγύστω: έν προφυλακαίς καί έν διαρκεϊ
καί άγρύπνω διά παν ένδεχόμενον προνοία, μολονότι έφρονοΰμεν δτι δ
έχθρός, κατόπιν τών καταστροφών τάς όποιας τοΰ έπροξένησε τό Πυρο
βολικόν μας, θά είχεν έγκαταλείψει τά Γιαννιτσά φεύγων τήν κατα
δίωξιν τών 'Ελληνικών Μεραρχιών. Άλλ’ ώ τής πλάνης ! Τήν αύγήν
τής έπομένης πριν ή άκόμη τό φέργος τής ήμέρας άποκαλύψη καί
τήν θέσιν τοΰ έχθροΰ άλλά κυρίως τήν θέσιν ήμών άπέναντι αύτοΰ, ιδού
νέοι κανονιοβολισμοί έκ τών αύτών σχεδόν πυροβολείων, τά όποια ένομίζομεν καταστραφέντα, μάς χαιρετίζουν πυκνότατοι.

ΔΕΤΤΕΓ4 HHEF4 ΤΗΣ Η4ΧΗΣ
Καί άμέσως ή άνταπόδοσις έκ μέρους
αύξηθεισών καθ’ δλην τήν παρελθοΰσαν νύκτα. Πράγματι καθ’ δλον τό έκτεταμένον μέτωπον τών
Ελληνικών στρατευμάτων άντήχουν έκπυρσοκροτήσεις πυρο
βόλων, καί εις τόν κρότον αύτών
συνανεμίχθη άκατάσχετον πΰρ
τοΰ Πεζικού. Κατά τάς τέσσαρας
αύτάς πρωϊνάς ώρας, ή μάχη
διεξήχθη πεισματωδεστάτη καί
κανονικωτάτη. ’Αληθώς μάχη
Εύρωπαϊκοΰ στρατού. ’Αξιωματι
κοί καί στρατιώται ήμιλλώντο εις
τό θάρρος καί τόν ήρωίσμόν μέ
νος πολεμικόν συνείχε τάς καρ
διάς πάντων. Έφ’ δσον δ’ έπυκνοΰντο οί πυροβολισμοί τοΰ τε
Πυροβολικού καί τοΰ Πεζικού,
έπί τοσοΰτον ή έπίθεσις καί ή έθελοθυσία έγενικεύετο. Δέν λη
Μ I. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ώ
σμονώ τόν ήρωίσμόν δύο λοχα
Λο/αγος τον Πε-ίκον
γών,τοΰ ΙΙλαχογιάννη. iXrfiwz δια(Έκ τών φιλοτίμως δρα-ίάντων έν Μακε
δονία άλλοτε)
πρέψαντος κατά τούς Μακεδονι
κούς άγώνα:,καί τοΰ ΔοΓ/ιπασάκου,πρώτων οσεγγ:σάντων μέ τούς λόχους των καί κατασυντριψάντων τόνέχθρόν. Φαντάζεται δέ
δ τις τήν φο-

βεράν ταύτην πάλην δχι μόνον κατά τοΰ έχθροΰ άλλά καί κατά τών στοι
χείων τής φύσεως,τοΰ καί μεγαλειτέρου έχθροΰ, τής ραγδαίας καί άκαταπαύστου βροχής, τοΰ έναντίου ανέμου καί τοΰ όλισθηροϋ καί άνωφεροΰς έδάφους τ’ όποιον άσκεπές, άπροφύλακτον, άνευ φυσικών τινών
έμποδίων, άνευ θάμνων ή δενδρυλλίου άλλά τούναντίον έξυρισμένον
καί άφορήτως δυσυπέρβατον, καθίστα δυσχερή τήν προέλασιν. Καί έφ’
δσον έξηκολούθει ραγδαίον καί πυκνότατον τό πΰρ, ραγδαιοτέρα ή
βροχή καί σφοδρότερος ό άνατολικός άνεμος, άλλ’ ούδείς δ άποθαρβυνθείς ή δειλιάσα:. Ό στρατός, καίτοι δεκατιζόμενος, έβαινεν άτάραχος
προς τό καθήκον, άδιαφορών τί έβλεπεν έμπρός καί δπιοθέν του καί
ούδόλως λογιζόμενος τόν κίνδυνον, ή τήν μανίαν τών στοιχείων τής
φύσεως.

Τα ΓΜΝΝΙΤΣ4 R4IOMEN4
Περί τήν 10ην ή μάχη είχε λάβει άγρίαν άληθώς μορφήν. Ήκουες
διαρκώς τηλεβόλων καί δπλων έκπυρσοκροτήσεις καί καπνόν καλύπτοντα
τά πέριξ καί τήν βροχήν ρυθμικώς συνοδεύουσαν τούς μαχομένους. Τά
TTawiraa σχεδόν άφανή άπό τά φαιά σύννεφα καπνού, έξερχομένου έκ
τών στομίων δπλων καί τηλεβόλων καί μετ’ δλίγον πυρπολούμενα τά
Γιαννιτσά. Πράγματι εις τό κέντρον τής πόλεως έρυθραί γλώσσαι πυρός έξερεύγοντο ώς άπό στομάτων φοβερών τεράτων, έμποιοΰσαι τήν
φρίκην και συμπληροΰσαι τήν άπαισίαν εικόνα τής μεγάλης κατα
στροφής. Πόθεν προήρχετο το πΰρ; Μετάδοοις έκ τών οβίδων; έμπρησμός; πυρκαϊά; Τίήτοναύτότό φοβερόν θέαμα πόλεως πυρπολουμένης
κατόπιν διημέρου κρατεράς καί πολυνέκρου μάχης ;
Προοίμιον ήτον ή πυρκαϊά τής άτάκτου φυγής τοΰ έχθροΰ. Όταν
έπείσθησαν οί Τούρκοι δτι ή άντίστασις άπέναντι τών διπλάσιων ήμετέρων δυνάμεων ήτο ματαία, έβαλαν φωτιά είς τήν πόλιν, τήν δι’ αύ
τούς ίερά-ν πόλιν, έν ή είναι θαμμένοι Σουλτάνοι, τιτλούχοι στρατιω
τικοί καί θρησκευτικοί, καί κατόπιν άπεγνωσμένης άλλ’άνδρικής άντιστάσεως έφυγαν, έφυγαν προτροπάδην πλήν μιας πυροβολαρχίας των,
ήτις, ί'να έξαπατήση ήμάς, τελευταία ίσως καί αύτοΰ τοΰ Πεζικού,
παρέμεινε βίπτουσα τάς άβλαβεις πλέον οβίδας της, τών Ελληνικών
φαλάγγων βαθμηδόν προχωρουσών έν θριάμβω καί ένθουσιασμώ,
άλλ’ έν έπιγνώσει δτι ούχί άνευ μεγάλων άπωλειών έπετεύχθη ή δευτέρα καί σημαντικωτέρα αύτή νίκη τοΰ Ελληνικού στρατού. Διότι έδώ
έπεσαν άξιωματικοί πλεϊστοι, έδώ ό ώραϊος ίλαρχος Και/'α,α.-ιέ/.ης^ δ
πάγκαλος ύπολοχαγός τού Πεζικού /. Γιάνναρος, ό Μαλρς, καί άλλοι
δέκα άξιωματικοί. Εδώ έτραυματίσθησαν δύο Συνταγματάρχαι ό
Μζτα'ιραζ τοΰ 1'2<'υ καί ό Ιημητρακύπυνλος τοΰ 6ου, ό ύπολοχαγός
1 Ιαπαλιβνρίου κλ.’Εδώ ένεκρώθησαν 300 άνδρες έξ δλων τών Μεραρ
χιών, έδώ έτέθησαν έκτός μάχης περί τούς χιλίους όπλϊται!
'Ώρα I IΛ Τοΰ έχθροΰ έξαφανισθέντος, έπαυσαν άποτόμως οί
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πυροβολισμοί, άλλ

βαθμόν απελπιστικόν ή βροχή,
ί'να έκκαθαρίση όχι
μόνον τήν ατμό
σφαιραν, άλλά καί
τό αιμοβαφέςέδαφος
ν’ άποπλύνη. Και
προχωρούν τά τμή
ματα
άνερχόμενα
τ’ ολισθηρόν έδαφος
τών Γιαννιτσών' καί
συναντώμεν καθ’ δδον τραυματίας οιμώζοντας έκ τών
τραυμάτων και τοϋ
ψύχους καί περιβάλλομεν τούς διυ ατυχείς
~
συμπολεμιστάς
-ζ- μας
μέ δ,τι έφερεν κα στος, μανδύαν, κλι
νοσκέπασμα και έβλέπαμεν έξ άλλου
έπί φορείων μεταφερομένους πρός ταφήν
πεσόντας ήρωας, και
θλΓψις και κατήφεια
κατελάμβανεν ή μάς,
μολονότι νικηταί και
τροπαιοΰχοι ώδεύοπρός κατάληψιν
άληθώς ίεράς
Τούρκων πόλετών Γιαννιτσών.
θέαμα άπείρως
μελαγχολικόν καί τό
έπί τριήμερον μαρτύριον ήμών άΰπνων,
άσίτων, κατεπονημένων, έξηντλημένων,
άπερίγρ απτόν.
Ιωάννης 33. 3ιάνναρος
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
Υπολογάγάς τον Πεζικού
Ίδούδ’ήμείς πρός
ΙΙεοων κατά την [ΐάγην των Γιαννιτσών
τήν μεσημβρίαν, διασκελίζοντες τά προ
σών I r''^y.'.7.iiyj)CM^tX-X) ε-αερ
:ίς τήν πόλιν. Άλλά

πόσον περίεργον τό θέαμα στρατοΰ κεκμηκότος. Πλήμμυρα άνδρών, παν
τός βαθμού καί δπλου μετά τών συνοδευόντων αυτούς μεταγωγικών,
πυροβολικού, μηχανικού, ύγειονομικοΰ, συνέρρευσαν είς τήν είσοδον τής
πόλεως· άδύνατος δέ ή προχώρησις- συμφυρμός καί άνάμιξις σωμάτων
κατά τρόπον άπερίγραπτον. Σωματάρχαι καί αξιωματικοί έζήτουν τό
τμήμα των, στρατιώται τούς λόχους των καί τ’ δλον παρουσίαζεν εικόνα
μοναδικήν, δικαιολογουμένην ίσως έκ τής συγχρόνου εισόδου είς τήν
πόλιν 60 χιλιάδων άνδρών. Τοιαύτην έν τούτοις εικόνα παρουσίαζε
καί ή είσοδος τών ’Ιαπώνων είς Μούκδεν.
Έδέησε νά παρέλθουν τρείς ώραι έως δτου κατορθωθή ή έκκίνησις καί έξοδος τών στρατευμάτων έκ τής πόλεως, διότι κατ’ αΰστηράν
διαταγήν τοΰ ’Αρχηγείου άπηγορεύθη ή παραμονή στρατοΰ είς τήν
πόλιν, διετάχθησαν δέ δλα τά σώματα νά προχωρήσουν πρός καταδίωξιν τοΰ έχθροΰ.
Άλλ’ ήτο δυνατόν νά τηρηθή ή τάξις, νά έκτελεσθή ή διαταγή ;
Οί πολυπαθείς καί έξηντλημένοι καί πειναλέοι στρατιώται έσπευσαν
μόλις είσήλθον είς τήν πόλιν, είς τά καταστήματα Τουρκικά καί Ελ
ληνικά καί διά νά κορέσουν τήν πείναν καί τήν δίψαν των, έφωδιάσθησαν μέ δ,τι ήτο δυνατόν νά φαντασθή τις ευρισκόμενον είς τά παν
τοπωλεία. Καί έβλεπες στρατιώτην φορτωμένον μέ δγκον ζακχάρεως
είς σχήμα πυραμίδος, άλλον γεμίζοντα τό σακκίδιόν του μέ άλευρα
ή ζυμαρικά ή λαχανικά, ιδίως μάπαν, καλαμπόκια, όσπρια, καφέδες·
άλλον φέροντα δοχείον περιέχον, τί νομίζετε; κομπόστα άπό σύκαάλλον γεμίζοντα τό ύδροδοχείον κρασί ή ξείδι ή οινόπνευμα- καί δλα
ταΰτα νά τά προμηθεύωνται καθ’ ήν στιγμήν διήρχοντο τών καταστη
μάτων καί έπορεύοντο έκτος τής πόλεως. Χωρίς δ’ ύπερβολήν δέν
έβλεπες στρατιώτην μή κρατούντα εις τάς χεϊρας του μετά τού δπλου
του καί άντικείμενόν τι φαγώσιμον ή πόσιμον ή έσώρρουχον πρός άμφίεσιν έπιτήδειον καί τό θέαμα αυτό νά έκτείνηται καθ’ δλον τό μήκος
τής δδοΰ κ’ έκτος τής πόλεως καί ν’ άκούης φωνάς στρατιωτών καί
αξιωματικών, ποΰ είναι το 6,JV , τό 70ν, τό
, τό 1, τό 907, τό
17ν, τό 40ν Σύνταγμα καί παρ’ δλην αυτήν τήν άνάμιξιν καί άταξίαν κατωρθώθη, ευθύς ώς τά στρατεύματα έξήλθον τής πόλεως, ν’ άνασυνταχθοΰν έν άκαρεί καί νά έξακολουθήσουν τήν πορείαν των ώς καί
πρότερον, λησμονοΰντα τί συνέβησαν μέχρι τοΰδε καί έτοιμοι νά συνεχίσουν τό καθήκον.
Άλλ’ ούδένα έξέπληξεν ή κατάστασις αύτή τοΰ στρατεύματος,
συνήθης είς στρατούς καί τούς πλέον πειθαρχοΰντας Ευρωπαϊκούς είς
παρόμοιας περιστάσεις καί κατόπιν μάλιστα τοσούτων κακουχιών καί
ένδοξων καί πολυνέκρων μαχών. Καί δμως τό Άρχηγείον δέν άπεθαρρύνθη έκ τούτου. Ίούναντίον μάλιστα έχον ύπ’ όψιν τί άλλαχοΰ γίνε
ται ύπ’ άλλων στρατών έφάνη ίκανοπδιηθέν έκ τής ταχείας συμπτύξεως καί άποκαταστάσεως αύτοΰ, άντλοΰν ένταύτώ διδάγματα διά τό
μέλλον.
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Ποικίλη

ΑΝΑΠΑΤΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΣΕΚΡΙ
Καί ένφ αί άλλα: Μεραρχία: έπροχώρησαν δ:ά τής μεγάλης δδοΰ
τής πρός Θεσσαλονίκην, ή 3ί Μεραρχία έστάθμευσεν είς τό χω
ρίον Τσέκρ:, παρά τήν άρχαίαν Πέλλην, τήν πατρίδα τού Μεγάλου
’Αλεξάνδρου, μίαν ώραν άπέχον τών Γιαννιτσών. Πρός τό βράδυ ή
βροχή κατέπαυσεν, άλλα ποΰ ξύλα δι’ ανθρακιάς, α: οποία: τόσον πο
λύτιμοι ήσαν διά τούς καταπεπονη μένους άνδρας. Εύρομεν έκεϊ δλίγας καλύβας, είς μίαν τών όποιων έσπεύσαμεν νά στεγασθώμεν ό ταγματαρχεύων λοχαγός Λ/ποτΖλιας, ύπολοχαγός τις άλλος και δ υποφαι
νόμενος. Ή φιλοξενούσα οικογένεια ήτο Βουλγαρική. Ούδέ λέξιν Ελ
ληνικήν ήννόει. ’Ενθουσιασμένη όμως άπό τήν συμμαχίαν μας κατά
τών τυράννων, κατά τοΰ κοινού έχθροΰ. "Εξ παιδιά είχεν δ φιλοξενήσας
ήμάς Χατζημήτσεφ. Είς τό ήμισυ τής άγροτικής καλύβης έκοιμήθημεν
ημείς, είς το άλλο η οικογένεια, πειναλέα καί αύτή και ρακένδυτος,
είς δέ το χώρισμα μακαρίως άνεπαύοντο τά βώδια καί τ’ άλλα τετρά
ποδά των. ΙΙερΐ τάς μέσας νύκτας μία άγελάδα άφήκε τήν θαλπωρήν
της και ήλθε νά εύρη ζεστασιά δίπλα μας. Φαντάζεσθε τήν έκπληξίν
μου,όταν έξυπνήσας άπό τά βήματα και τόν βρυχηθμόν της, είδα άνωθεν
τής κεφαλής μου τήν άνέλπιστον αύτήν σύντροφον κατά τήν νύκτα
έκείνην . ..

Καί ομω; δ:’ ήμάς ή καλύβη ήτον άνάκτορον Βερσαλλιών, κάτι τι
μεταξύ μεγάλου ή μικρού Τριανόν . . .
Εις τό άλλο διαμέρισμα τής αύτής καλύβης μερικοί στρατιώται
είχαν άνάψε: πυράν καί ετρωγον, τί υποθέτετε: Άλευράκ: σιταρένιο,
άπό το όποιον, πολτοποιηθέν,έδ ικίμασα και έγώ, εύρών τό ζεστόν αύτό
έδεσμα, μολονότι άνάλατον, πολυτιμότατο'/ διά τόν ξηρανθέντα έπί
μήνας λάρυγγα.

ΛΑΦΤΓΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Τήν έπομένην, διά λόγους υπηρεσίας μετέβην είς τά πυρποληθέντα Γιαννιτσά. Τά εύρον πυρίκαυστα καί καπνίζοντα υπό τά έρείπιά των. Ή Ελληνική συνοικία, ευρισκόμενη είς τό έσωτερ'.κόν τής
πόλεως, άθικτος καί άβλαβή;. Τί περιποιήσεις δέ ποΰ μάς έκαμαν οί
άπελευθερωθέντες "Ελληνες. Είς τοΰ ψάλτου τής Εκκλησίας τό κα
θαρό σπητάκι μάς έδωσαν γλυκό άπό σύκα ώραιότατον, μάς έφιλοδώρησαν δέ καί ένα μικρό βαζάκι διά τόν δρόμον. Αισθήματα καθαρώς
'Ελληνικά εύρον. Άλλ’ οί μεσόκοποι, άνδρες καί γυναίκες, ώμίλουν
Βουλγαρ’.στί και μόνον τά τέκνα των ώμίλουν Ελληνικά, χάρις εί; τήν
σύστασιν σχολείων κατά τά τελευταία έτη ιδρυθέντων, τή πρωτοβουλία
τού έν Άθήναις Μακεδονικού Κομιτάτου, τού οποίου τήν εθνικήν δράσιν μόνον δσο: διέβημεν τήν Μακεδονίαν γνωρίζομεν, έκτιμήσαντες
τήν εύεργετικωτάτην καί έθνικωτάτην έργασίαν υπέρ τής Ελληνικής
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ιδέας· δΓ αύτό δ’εΐναι άξιος έθνικής εύγνωμοσύνης καί σεβασμού καί τι
μής δ ιδρυτής αύτοΰ διευθυντής τοΰ «’Εμπρός» κ. .1. Καλαποΰάκης,
παλαίσας κατά προλήψεων, συκοφαντιών καί άχρειοτήτων και δμως
έκ τών υστέρων δικαιούμενος μετά τών συνεργατών του έθνικοΰ στεφά
νου διά τήν διάσωσιν έκ βεβαίου έκβΟυλγαρισμοϋ μεγάλου τμήματος
τής Μακεδονίας.
Άλλ’ ώ τοΰ θαύματος! Έκ τών χιλιάδων οβίδων,δσα: έρρίφθησαν έν
τός τής πόλεως τών Γιαννιτσών, βλαι έπεσαν έπί ’Οθωμανικών οικιών,
άποθηκών, καταστημάτων, ούδεμία δ'έπί τών Ελληνικών κτισμάτων.
ΙΙεριήλθον δλην τήν πόλιν ούδαμοΰ σκιά Τούρκου, άλλά πολλά:
περιπολίαι τού στρατού έφρούρουν αύστηρώς τά; οικίας καί τά έν αύταίς σκεύη. Καί ομω; έβλεπα έντοπίους χριστιανούς φορτωμένους προσ
κέφαλα, χάλκινα σκεύη καί διάφορα τζιοαϊρικά, άτινα μετέφερον έκ
τών Τουρκικών είς τού; ίδιους οίκους.
— Γιατί, τού; έρωτώ, πέρνετε τά ξένα πράγματα ;
Άμ’ ήσαν δικά μα;, καπετάνιο μου, μού άπαντοΰν. Έτσι μάς
τά έπερναν τά σκυλιά άπό τά σπήτια μας.
Παρακάτω εύρον λοχίαν τοΰ μηχανικού, κρατούντα είς τάς χείρας
καινουργή ώραίαν μεταξωτήν γυναικείαν γούναν.
— Ποΰ τήν πας, λοχία, τήν γούνα αύτή ;
— Τήν βρήκα, κύριε ύπολοχαγέ, είς αύτήν τήν αύλήν καί πάω
νά τήν χαρίσω είς καμμίαν φτωχή γυναικούλα χριστιανή.
Ό πονηρός λοχία; τήν είχε προορίσει ώ; λάφυρον πολέμου διά τήν
άγαπημένην του πιθανώς. Δέν τού έστέρησα τήν εύχαρίστησιν, άρκεσθείς νά τον άναφέρω είς τό Φρουραρχείου, τ’ όποιον δέν γνωρίζω, έν
τή συγχύσει καί τή τότε ταραχή, αν ήδυνήθη νά παραλάβη διά πρωτο
κόλλου καί τήν ώραίαν γούναν, κτήμα τίς οίδε ποιας καλλισφύρου καί
καλλιθώρακος Φατιμές.
Καθ’ δδόν προσκρούω είς οικίαν έκ τών καλλιτέρων ομοεθνών μέ
ύπεδέχθη δ καλός ιδιοκτήτης της, οίνέμπορος φαίνεται, αν λάδη κα
νείς ύπ’δψιν τάς βαρελοστιβάδας του, δστις καί μάς προσέφερε ποτήτήρια άπό τό ύπόξυνον κρασί του, τ’ όποιον διά λάρυγγας άήθεις άπό
μηνών είς τοιούτου είδους δροσιστικόν ρόφημα, μάς έφάνη ώς εύοσμου
προϊόν Μαδέρας ή Καμπανίας.
Καί δταν έζητήσαμεν νά προμηθευθώμεν ολίγον διά τούς συναδέλ
φους, έπληρώσαμεν ένα φράγκο τό παγούρι.Τιμή δχι εύκαταφρόνητος.
Άπό τούς Έλληνα; έκεϊ έμάθαμεν, δτι οί Τούρκοι ήριθμούντο είς
δώδεκα ταμπούρια καί δτι εΐχον 14 κανόνια.
Συναντώ καθ’ δδόν Έλληνα νοήμονα καί κοσμικόν, δπως έφαίνετο
έκ τού εξωτερικού. Ήτον δ διερμηνεύς τού έν Θεσσαλονίκη Αύστριακού Προξενείου. Τόν έρωτώ πώ; βλέπει τά πράγματα. Μού άπαντά δ:πλωματικώς :
— Βλέπετε ή διπλωματία τής Αύστρίας έχασε’ δεν έπερίμενε αύτά
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Στοά

τ’ αποτελέσματα· καί μαζύ μ’ αύτήν ένικήθη ή Τριπλή. Τώρα θριαμ
βεύει τών' άλλων Τριών Δυνάμεων ή διπλωματία.
Τόν ήρώτησα άν που ύπάρχη έμπορικόν κατάστημα νά προμηθευθώ χειρόκτια.
—Έγω θά σάς προσφέρω, κ. αξιωματικέ, έ’να ζευγάρι, μοΰ άπαντά.
Και σπεύσας εις τον οίκον του μοΰ έφερε ζεύγος χονδρών δερμά
τινων χειροκτίων εύεργετικωτάτων το καλλίτερον δώρον που ήδύνατο
νά’μοϋ κάμη κανείς κατά τάς στιγμάς έκείνας. Τηρώ δ’ αύτό ώς άνάμνησιν τής είς τά Γιαννιτσά.εισόδου μας.
ΓΙρός τό μεσημέρι επιστρέφω είς τό προάστειον Τσέκρι, τήν προ
σωρινήν, ώς εϊπωμεν, διαμονήν τής Μεραρχίας μας.
0 ΗΡΩ Ι ΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΨΑΜΠΕΑΗ

Ενθυμούμαι δτι κατά τήν κρισιμωτέ
ραν στιγμήν τής μάχης τοΰ Γλυκόβυυ
καθ’ ήν ό γενναίος Συνταγματάρχης μας
Μπαίρας μετά τοΰ φιλότιμου ύπασπιστοΰ
του λοχαγού θεοχάρη καί τών αξιωματικών
τοΰ Συντάγματος του ήρπασε τήν ση
μαίαν αύτού καί δΓ ένθουσιωδών παρακελεύσεων προς τούς στρατιώτας έξώθει
αύτούς τής γραμμής τοΰ πυρός, δπως έξ
έφόδου καταλάβουν τά πρώτα οχυρώματα
τών Τούρκων, άπέχοντα μόλις 400 έως
500 μέτρα τής γραμμής, άνεφάνη έφιπ
πος ό ίλαρχος />’. Καψαμπέλης Διαγγελεύς
τής 3 Ί? Μεραρχίας, έρχόμενος έξ έπιθεωρήσεως τήν όποιαν ένήργησεν έφ’ δλων
τών μαχομένων τμημάτων καί βλέπων τούς
αξιωματικούς τούτους παρορμώντας τούς
άνδρας των πρός έφοδον, άψηφών δέ άμε
σον κίνδυνον έκ τής βροχής τών έχθρικών
σφαιρών προερχόμενον, συνανεμίχθη μετ’
αύτών καί άπό τοΰ ίππου του ένθαρβύνων
τούς στρατιώτας :
— ’Εμπρός παιδιά, έμπρός νά καταλάβωμεν τά οχυρώματα, έφώναζε καταπόρφυρος άπό πολεμικήν ορμήν, ένφ οί ο
φθαλμοί του άστραπάς έξηκόντιζον, ένθουσιασμόν και παραδειγματικήν αύτοθυσίαν
έμφαίνοντες.
Και άφού έπιβαίνων τού ίππου του,
διαρκώς έκτεθειμένος είς τόν κίνδυνον,
διέδραμε και πάλιν κατά μήκος δλην τήν
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γραμμήν τών μαχομένων στρατιωτών τής Μεραρχίας, άπήλθε καλπάζων είς συνάντησιν τοΰ Μεράρχου Δαμιανού, πρός δν άνεκοίνωσε τήν
δράσιν τών τμημάτων τά όποια λυσσωδώς έμάχοντο υπό δυσμενεστάτας δΓ αύτά συνθήκας, και ώς έκ τής μειονεκτικής θέσεως αύτών
άπέναντι τοΰ έχθροΰ και ένεκα τής ραγδαιοτάτης βροχής, ή όποια άπό
τής 5ης μ. μ. άρχίσασα, έξηκολούθησε συνεχώς έτι ραγδαιοτέρα καθ’
ολόκληρον τήν νύκτα τής 9ΐ» πρός τήν 10ΐν ’Οκτωβρίου, δρθώς δνομασθεϊσαν υπό τών άξιωματικών «άπαισίαν» νύκτα.
Άλλ’ έπέπρωτο, ό τόσον εύσταλής καί άτρόμητος ίλαρχος, ο οίονεί
έπιδιώκων και άναζητών πανταχού τήν έχθρικήν σφαίραν, έπέπρωτο,
λέγω, ό ήρως Καψαμπέλης ν’ άξιωθή τής ύψίστης τιμής, τήν όποιαν
έπεδίωκεν, είς τήν περίφημον μάχην τών Γιαιτιτσώκ, μάχην διεξαχθεϊσαν
καθ’ δλους τούς κανόνας τής τακτικής, μάχην άληθώς Εύρωπαϊκήν
διότι καθ’ ήν στιγμήν έπέταξε διά τοΰ θυμοειδούς ίππου του καί ευρέθη είς τήν πρώτην γραμμήν τών στρατιωτών, ένθουσιάζων καί ένι·
σχύων αύτούς είς καταδίωξιν τοΰ έχθροΰ, σφαίρα θανάσιμος έχθρική,
φεισθείσα μέχρι τοΰδε τού ύποδειγματικοΰ και ανδροπρεπούς ίλάρχου,
έπέτυχεν αύτόν έπί τοΰ μετώπου καί τόν κατέρριψεν έν τώ άμα
άπνουν άπό τοΰ υπερηφάνου, ώς ό άναβάτης του, ίππου.
Ό γενναίος στρατιώτης στεναγμόν μόνον άνακουφίσεως έξέπεμψε,
διότι τοιοΰτον έντιμον, ένδοξον, ήρωίκόν θάνατον επέτυχε μαχόμενος
πρό τής Μακεδονικής πόλεως Πέλλης, τής γενετείρας τοΰ Μεγάλου
’Αλεξάνδρου.
Τόν νεκρόν τού άρη'ίΌυ ίλάρχου παρέλαβον στρατιώται καί υπό ραγδαίαν βροχήν μετέφερον τή συνοδεία τοΰ ’Επιτελείου τής Μεραρχίας,
τοΰ οποίου μέλος πολύτιμον καί γενναίον διετέλεσεν ό Καιμαμπέλης, είς
τό μίαν ώραν τών Γιαννιτα&ν άπέχον χωρίον Τσέκρι, δπου κατά τήν
έβδόμην ώραν τής νυκτός τής 20ης ’Οκτωβρίου έτάφη όπισθεν τού
ιερού ναού τού Προφήτου Ήλιού, Βυζαντινού τόν ρυθμόν ναίδρίου, έπ’ι
τού τάφου του δ’έτοποθετήθη άπέριττος έκ κλάδου άμαράντου δενδρυλ
λίου σταυρός, έφ’ού έχαράχθη εύαναγνώστως τό δνομα «Λ’αι/'ΐηιιπέλι/ς.»

ΤΟ ΗΝΗΗΟΣΤΝΟΝ ΤΟΤ ΗΓΩΟΣ
Ήτο δεκάτη προμεσημβρινή ώρα, ήμέρας εαρινής, τής 21ης’Οκτω
βρίου, ήμέρας άναπαύσεως τών άνδρών τής 3ης Μεραρχίας, κατόπιν
τής διημέρου πολυνέκρου μάχης τώνΐ ιαιυιτσαικ’οί άνδρες προσεπάθουν
δΓ άνθρακιών νά θερμανθούν, νά ξηράνουν τάς διαβρόχους στολάς των
καί τά κλινοσκεπάσματα των καί νά περισυλλεγοΰν έκ τών άπιστεύτων
κακουχιών τής δευτέρας ιδίως ήμέρας τής υπό άκάθεκτον βροχήν ιστο
ρικής μάχης.
Αίφνης άκούεται μεταλλική, βροντώδης καί ένθουσιώδης ή φωνή
τοΰ ήδυμόλπου ψάλτου τής γενεάς μας, τοΰ Σπόρου Ματσούκα. Στρέφομεν δλοι στρατιώται καί άξιωματικοί καί βλέπομεν τον Σπΰρον, διά
τής μιας κραδαίνοντα τήν Ελληνικήν σημαίαν καί διά τής άλλης
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ύψοΰντα τόν Σταυρόν, τά δύο τιμιότατα έφόδια,τά οποία έφερε πανταχού είσδύων, φρονηματίζω'? καί ένθουσιάζων τούς έν τή πρώτη γραμμή
μαχομένους άνδρας, άψηφών βολίδας καί δβίδας δ ποιητής άμα και
ήρως μέ τό τραγούδι του καί τον λυρισμόν του.
-— Παιδιά μου, αδέλφια μου, ακούεται μεγαλοφωνών ό 21/ατσουκας, έλάτε δλοι έδώ μαζύ μου νά πάμε απάνω είς τόν τάφον έκεΐ πέ
ρα τοΰ γενναίου Κηγαμπίλη, γιά νά κάνουμε έστω χωρίς παπά τό
μνημόσυνο τοΰ λαμπρού έκδικητοΰ τοΰ έθνους μας.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΤ
Λάμψις ώς άπό ηλεκτρικού σπινθήρ , διέδραμε τούς άνδρας τής Με
ραρχίας, πάντες δέ ώς έν σώμα, άφέντε ς πάσαν άλλην ένασχόλησιν
ήκολούθησαν τόν Ματσονκαν, αύτοΰ δέ προπορευομένου μετέβημεν
περί τούς χιλίους άνδρες
καί αξιωματικοί, έν οίς
τού Πυροβολικού δ Μαυ
ρογιάννης, & Χατζηπέτρος, δ Πετρίδης, δ Φραγκόπονλος και άλλοι δια

φόρων δπλων άνηκόντων
εις τήν 3γλ Μεραρχίαν.
Έπλησιάσαμεν δλοι τόν
τάφον τού ίλάρχου άποτελέσαντες κύκλον, έν
μέσω τού δποίου ί’στατο
δ Ματσούκαζ ώσεί έμπνευσμένος καί θεοείκεΟ Β. ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΕ Ο
λος, άπευθύνας τά εξής
ΙΛΑΡΧΟΣ
μέχρι σπαραγμού συγκι
Πεσών εν τη μάχη τών Γιαννιτσών
νητικότατα λόγια πρός
τούς καταπονημένους άνδρας:
— Έδώ παιδιά, έδώ, αδέλφια μου, έτάφη ένα άρχοντόπουλο, ένα
παλληκάρι τοΰ Πειραιώς, ένας φιλότιμος και γενναίος αξιωματικός
πού φόβον δέν έγνώρισεν ή λεοντόκαρδη ψυχή του, δ ίλαρχος Καιμαμπέλης, μεταξύ τών πρώτων δώσας τό παράδειγμα τού ριψοκινδύνου
είς τούς φιλότιμους αξιωματικούς μας. Είδατε, αδέλφια μου,πώς έπεσαν
είς δλας τάς μάχας, Συνταγματάρχαι, Ταγματάρχαι, Λοχαγοί, Άνθυπολοχαγοί' δλοι οί αξιωματικοί έμάχοντο δίπλα σας είς τήν πρώτην
γραμμήν σάν άπλοι στρατιώται καί σείς οί φιλότιμοι άνδρες, βλέποντες τόν ήρωϊσμόν τών αξιωματικών σας, έφιλοτιμείσθε περισσότερον καί
αψηφούσατε τής σφαίρες καί τής οβίδες. 'Όταν, παιδιά μου, έχετε διοικητάς τέτοιους ανδρείους αξιωματικούς, νά ησθε βέβαιοι δτι γρή-
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γωρα θά φθάσουμε στή Θεσσαλονίκη, γρήγωρα θά πάρουμε τήν Πόλι!
Καί οίστρηλατούμενος δ θεόπνευστος ποιητής,κυματίζων δέ τήν ση
μαίαν, προσέθηκε ταΰτα :
—Μέ αυτήν έδώ τή γαλανή μας, έλάτε, αδέλφια μου, νά σκεπάσωμε τόν τάφον τοΰ ώραίου ίλάρχου, αύτή άς τοΰ γείνη σάβανο καί
φλάμπουοο !

Ο ΟΓΚΟΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ

Καί γονατίζων δ Ματσονκα;, καλύπτει μέ τήν σημαίαν τόν τάφον
τοΰ Καψαμπέλη. ’Αξιωματικοί, στρατιώται, αναλύονται είς λυγμούς,
θρηνοΰντες τον αγαπητόν ήρωϊκόν στρατιώτην, στρέφων οέ πάλιν δ
ποιητής πρός τούς στρατιώτας, απευθύνει πρός αύτούς τήν έξης προσ
λαλιάν :
— ’Αδέλφια μου, ή μόνη ίκανοποίησις καί χαρά τής γύρω μας πλατ
νωμένης ψυχής τοΰ Καψαμπέλη, θά ήναι ένας δρκος τόν δποϊον θά
σάς πώ νά τόν έπαναλάβετε- δέχεσθε ;
— Δεχόμαστε, δεχόμαστε! αναφωνούν έν χορώ συγκεκινημένοι οί
στρατιώται.
Καί δ Ματσούκας άνελθών έπί ύπερκειμένου λίθου, διά νά καθίστα
ται δρατός απ’ δλον το τεθλιμμένον στράτευμα, αρχίζει μέ βροντώδη
φωνήν, άπαγγέλλων τόν εξής δρκον, κάθε λέξιν τοΰ δποίου έπανελάμβανον ζωηρώς οί στρατιώται.
’Ιδού δ δρκος :
—« 'Ορκιζόμαστε ν’ άκοΰμε τυφλώς κάθε διαταγήν οίουδήποτε
άνωτέρου μας άπό δεκανέως μέχρι Στρατηγού· νά έχουμε τυφλήν πει
θαρχίαν νά μήν ύποχωροΰμε ποτέ άπέναντι τοΰ έχθροΰ, άλλά νά κα
ταδιώκουμε αύτόν, δπου καί άν τόν εΰρουμε, ύποστηρίζοντες σπιθαμή
πρός σπιθαμή τό έδαφος ποΰ καταλαμβάνομε'?. Δέν θά ξέρουμε τί θά
πή ύποχώρησι, άλλά δλο «έμπρός» θά ήναι τό σύνθημά μας. 'Ορκιζό
μαστε νά έκδικηθοΰμε τούς ένδόξως πεσόντας άξιωματικούς καί συστρατιώτας μας, δέν θά σταματήσουμε δέ πουθενά, παρά δπου καί δταν
οί άνώτεροί μας μάς διατάξουν. Ένας είναι δ σκοπός μας, νά έλευθερώσουμε μέ τό αιμά μας τούς δούλους άδελφούς μας καί νά φτάσουμε
νικηταί μέσ’ είς τήν 'Αγιά Σόφιά !
Ζήτω τό Έθνος !
Ζήτω δ Διάδοχος Κωνσταντίνος !
Ζήτω δ Ελληνικός στρατός !
Ζήτωσαν οί αξιωματικοί μας ! »
Ζητωκραυγαί άντήχησαν βροντώδεις άνά τούς κάμπους τής Μακε
δονικής χώρας, έβλεπες δέ τάς φυσιογνωμίας τών στρατιωτών, λαμπε
ρές καί άποφασιστικές νά έκδίκηθοΰν τό αίμα τών συμπολεμιστών των.
— Καί τώρα, άδέρφια μου, στρέφει πρός τούς στρατιώτας δ Λίατσοι'κας, έλάτε νά γονατίσουμε δλοι καί νά εύχηθοΰμε είς τόν Θεόν
μας ν’ άναπαύση τήν ψυχήν τοΰ ήρωος Καψαμπελη, έκεΐ δπου άναπαύονται ή ψυχές τών πεσόντων υπέρ τής Πατρίδος μας.
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"Ολοι οί άνδρες, αξιωματικοί καί στρατιώται, ώς έν σώμα άπεκαλύφθημεν, έγονυπετήσαμεν^πρό τοΰ τάφου τοΰ Καψαμπέλη και
δακρυρροοΰντες,ήκούομεν τήν πρός τόν Θεάν δέησιν τήν όποιαν άπήγγελλεν δ ποιητής:

— Μεγάλε προστάτα τής Πατρίδος μας Παντοκράτωρ, Σύ ποΰ μέ
IS Έν τή μάχη τών Γιαννιτοών πζήν τοΰ ύπό βολίδος πεζικοΰ οονευθέντος
ίλαρχου Καψαμπέλρ, 'Υπασπιστοΰ τοΰ Μεράρχου, έκινδύνευσεν ό Τρικοΰπης, πληγωΟέντο; τοΰ ίππου του. Έν τή μάχη τοΰ Σαρανταπόρον ό λοχαγός 2?αλεεε«ί, χά
ρις είς το όιρολόγιόν του, διέφυγε σοβαράν πληγήν ύπό βολίδος πεζικοΰ έν τή
βουβωνική χώρα. Είς τόν πόλεμον εναντίον τής Βουλγαρίας τό Έπιτελεϊον
έμεινε τό αύτό, πλήν τοΰ λοχαγοΰ Σαρηγιάννη άποσπασΟέντο; έκ Πρεμετής είς
’Ιωάννινα παρά τω Υποστράτηγοι ΛανκΖι/. Νΰν άπαντες οί ανωτέρω αξιωματικοί
είναι κατά ενα βαθμόν ανώτεροι.

Στοά
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τη θεϊκή δύναμι Σου μάς ήξίωσες νά φθάσουμε είς τά 'Ελληνικότατα

αύτά μέρη νικηφόροι γιά νά έλευθερώσουμε αδελφούς μας, ποΰ έπί
πεντακόσια χρόνια παλαίβουνε μέ τή σκλαβιά τοΰ Τούρκου, Σ’ εύχαριστοΰμεν, "Γψιστε, καί Σέ παρακαλοΰμεν νά δώσης δύναμιν καί υγείαν
είς τόν ’Αρχιστράτηγον Διάδοχον καί είς τόν μαχόμενον Ελληνικόν
στρατόν, νά συμπλήρωσή τό έργον του διά νά έλευθερώση καί τούς
άλλους δούλους αδελφούς ποΰ μάς περιμένουν μέ ανοικτές άγκάλες,
νά χαρίσουμε καί είς αύτούς Φως, "Ηλιο, ’Ελευθερία.
Καί άτενίζων τόν τάφον τοΰ Καψαμπέλη προσέθεσεν :
— 'Ωραίε καί ήρωϊκέ Καψαμπέλη' ·ί] ψυχή σου, ποΰ αύτήν τήν μεγάλην στιγμήν περιφέρεται γύρω μας, βλέπει πώς οί στρατιώται γονα
τιστοί στον τάφο σου προσεύχονται καί δρκίζονται νά έκδικηθοΰν τόν
ήρωϊκόν θάνατόν σου καί δλων τών ήρωϊκώς πεσόντων είς τά χώματα
τής Μακεδονίας. Νά είπής είς δλους τούς πεσόντας ένδόξως δπως Σύ
ήρωας, δτι μέ τήν γενναιότητα τοΰ στρατού μας καί τοΰ αρχιστρατή
γου Διαδόχου Κωνσταντίνου, τά όνειρα τής φυλής μας θά πραγματο
ποιηθούν καί ή μικρά έως τώρα Πατρίδα μας θά γίνη μεγάλη καί έν
δοξη, δπως μεγάλη καί ένδοξη είναι ή 'Ιστορία της.—Αίωνία σου ή
μνήμη, ίλαρχε Καψαμπέλη.
— Αίωνία σου ή μνήμη, αναφωνούν ώς ένί στόματι οί γονυκλινώς
προσευχόμενοι αξιωματικοί καί στρατιώται.
'Η σκηνή είναι ύπερόχως σπαρακτική, οφθαλμός δέν έμεινεν αδάκρυ
τος· δλοι θρηνούν τον πεσόντα ίλαρχον, μακαρίζοντες αύτόν διά τό έν
δοξον τέλος του.
— Καί τώρα παιδιά μου, έλάτε ένας—ένας νά φιλήσετε τά άγιο
αύτό χώμα ποΰ σκεπάζει τόν Καψαμπέλη καί νά τοΰ δώσετε τόν τελευταίον χαιρετισμόν, προσθέτει ό Ματσούκας.
Καί πράγματι, ήγουμένων τών αξιωματικών προσέρχονται συντε
τριμμένοι καί συγκεκινημένοι οί άνδρες καί άσπάζονται τόν σταυρόν,
τόν άπέριττόν τάφον, έπί τοΰ όποιου έκαιον μικρά κεράκια, εύλαβές ανάθημα τών στρατιωτών.
Οί πολυπαθεϊς καί γενναίοι αξιωματικοί καί στρατιώται μετά τοΰτο
έσπόγγισαν τά δακουά των, ήντλησαν θάρρος καί φρόνημα καί καρτε
ρίαν καί άπήλθον είς τάς τάξεις των, έτοιμοι νά συνεχίσουν τά ήρωϊκά
κατορθώματά των.

ΜΕΤ4 ΤΛ

ΔΑΚ7Τ4 41 ΣΠΟΝΔ4Ι

Μετά τήν έκτέλεσιν τοΰ πένθιμου τούτου καθήκοντος έκλήθημεν
δακρυσμένους άκόμη έχοντες τούς δφθαλμούς εις λιτόν πρόγευμα, παραταθέν άπό τό Σύνταγμα τοΰ πυροβολικού τής Μεραρχίας μας. Περί τούς
δέκα πέντε άξιωματικοί, 6 αρχηγός τοΰ Πυροβολικού Μανρογιάννης, δ
Ματσούκας, δ ζωγράφος 'Ροϊλός, παρακολουθοΰντες κατά συγκατάθεσιν
τοΰ’Αρχιστρατήγου Διαδόχου τό στράτευμα,καί δ γράφων τάς γραμμάς
ταύτας. Είπον λιτόν, άλλ’ήτο άληθώς λουκούλλειον καί ποιοτικώς άριστον. Μακαρόνια βουτυρωμένα καί τετυρωμένα, πατάτες λεπτοκομμέ-
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νες τοϋ τηγανιού καί όρνιθες βραστές, κρασί τών Γιαννιτσών. ’Αντί δέ
κουραμάννας της τόσον περιπόθητου, άρτον λαμπρά έψημένον έκόμισα έγώ. Τό πρόγευμα αυτό, δφειλόμενον είς τήν νοικοκυρίσιαν προ
μήθειαν τοΰ λοχαγού τοΰ Πυροβολικού I. Πετρίδου, αντικατέστησε
τάς σπονδάς τών άρχαίων, οϊτινες μετά τήν ταφήν τών φιλτάτων,μετά
τά δάκρυα τοΰ χωρισμού, έτέλουν σπονδάς, έθιμον Ελληνικόν,απαράλ
λακτα διατηροΰμενον μέχρι σήμερον άπό τόν Ελληνικόν λαόν, δστις
τό ονομάζει «παρηγοριά». Είς τινας μάλιστα έπαρχίας οί στενώτεοοι
τών συγγενών τοΰ νεκρού προσέρχονται μετά τρεις ήμέρας είς τήν οι
κίαν τοΰ μακαρίτου, κομίζοντες έκαστος έδώδιμα, οίνον, καρπούς, καί
δΓ εύθύμων ώς έπί τό πολύ δμιλιών έξευμενίζοντες τήν ειμαρμένην.
Καί μετά τήν πανδαισίαν αύτήν, ήτις άνέμνησεν είς δλους τήν οι
κογενειακήν εστίαν, τό μαγειρευμένον φαγητόν, τό όποιον άπό μηνών
σχεδόν δέν έγεύθημεν ώς έκ τών περιστάσεων, έπανήλθομεν έκαστος
είς τό σώμά του.

ΛΑΦΤΓΑ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Χαρμόσυνον άγγελμα μάς έμηνύθη. Διά τής ήμερησίας διαταγής δ
Βασιλεύς έξέφραζε τήν εύαρέσκειαν Αύτοΰ είς τό στράτευμα διά τήν
ένδοξον νίκην τών Γιαννιτσών, ήτις προσεπόρισεν είς ήμάς λάφυρα,
πυροβόλα καί έκατοντάδας αιχμαλώτων. Χαρά καί άγαλλίασις κατέ
λαβε τούς άνδρας. Ή είδησις ή λαμπρά, ένεθουσίασε πάντας, έτοι
μους νά συνεχίσουν τόν νέον καί τελειωτικόν άγώνα, τήν κατάληψιν
τής γεφύραςτοΰ Βαρδάρ.

Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΓΤΣΛΑΓ
Άναπαυθέντες τήν νύκτα δλόκληρον κατόπιν τής διημέρου ιστορι
κής μάχης τών Γιαννιτσών, βαδίζομεν πρός τόν σιδηροδρομικόν στα
θμόν Κερτσλάρ, είς τόν δποϊον φθάνομεν βράδυ-βράδυ. Είς τόν στα
θμόν κατέλυσεν δ Διάδοχος μετά τοΰ Επιτελείου του, ή δέ Μεραρχία
μας είσήλθε καί κατεσκήνωσεν έντός τοΰ χωρίου, Βουλγαροφώνου ώς
έπί τό πλεϊστον. Οί χωρικοί προθύμως παρεχώρησαν είς τούς αξιω
ματικούς τά οίκήματά των, είς έν δ’έξ αύτών έφιλοξενήθημεν καί ήμεϊς,
καθάριον καί ευπρεπές δπωσοΰν οίκημα τοΰ δποίου μικρός θάλαμος
παρεχωρήθη είς πέντε αξιωματικούς, τόν Βλαχυγιάννην, τον ΑΙποτίλιατ,
τόν Κογκόπουλοκ κλ. Ή πρώτη μας φροντίς ήτο νά προμηθευθώμεν καυ
σόξυλα καί ν’ άνάψωμεν άνθρακιάν διά νά θερμανθώμεν. Ήδυνήθημεν
καί αξιωματικοί καί δπλίται νά κάμωμεν συσσίτιον άφθονον άπό πα
χύτατα άρνιά. Πρός το βράδυ μετέβην είς τό παρακείμενον οίκημα,
δπου διέμενεν δ Διοικητής τοΰ Συντάγματος μου Α. Μ.-ταιρας, έκεί
δ’εύρον καί τόν Συνταγματάρχην Παπονλαν, διοικητήν τοΰ 10OJ Πεζ.
Συντάγματος, γενναιότατον καί λογικώτατον έν τή διοικήσει τοΰ Συν
τάγματος του, δΓ αυτό καί λατρευόμενον παρά τών άνδρών ους διηύθυνεν. ’Ιδού έκεΐ καί ό ιατρός μας 7'ζάζας, δστις σοβαρώς άσθενήσας μετά τήν μάχην τοΰ Δαοαπταπόοοιη έπανήλθεν έν άναρρώσει

διατελών είς τό Σύνταγμα, άπό τ’ δποϊον δμως άπεχωρίσθη, διότι έτοποθετήθη ώς Διευθυντής τοΰ Νοσοκομείου Γιαννιτσών.

ΣΤΝΟΠΙΛΙΑ ΠΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΙΓΚΗΠΩΝ
Τήν έπομένην πρωίαν μετέβην είς τόν σταθμόν ένθα έφθανον έκ
Βερβοίας τραίνα, μεταφέροντα τοοφάς, πυρομαχικά, τραυματίας, άσθενεϊς. Έξω τοΰ σταθμού ηύτύχησα νά εύρεθώ άπέναντι τού ένδοξου
’Αρχιστρατήγου μας Διαδόχου. Χαιρετώ τήν Α. Γ.
— Πώς είσαι σύ έδώ; μ’ έρωτά ή Α. Γ.
— Υπηρετώ, 'Γψηλότατε, είς τό 120ν Σύνταγμα τών Πατρών,
άπαντώ.
— Καί γιατί έτσι; Έπρεπε ν’ άνήκης είς τό Ιον ή 7 ον τών ’Αθη
νών, πώς βρέθηκες στάς Πάτρας ;
— Έκεΐ έτοποθετήθην, 'Υψηλότατε, άπό τό 'Γπουργεϊον τών
Στρατιωτικών.
Καί -ή A. Υ. προφανώς εϋχαρις καί εύελπις :
— Είσαι εύχαριστημένος άπό τά μέχρι τοΰδε άποτελέσματα; μού
άπευθύνει μειδίαμα πλήρες ένδομύχου ευφροσύνης δ Στρατηλάτης.
— Εύχαριστημένος μόνον, 'Γψηλότατε, ή κατενθουσιασμένος καί
πλήρης θαυμασμού διά τήν μεγαλοφυά διοίκησίν σας, διά τήν δποίαν
δλος δ στρατός σάς εύγνωμονεϊ καί σάς θαυμάζει;
Καί δ Διάδοχος, περιχαρής, προσέθηκε :
— Θά ίδής άκόμη μεγαλείτερα πράγματα πολύ γρήγωρα.
Τόν άποχαιρέτισα και άπομακρυνόμενος τοΰ σταθμού, ηύτύχησα
νά συναντήσω άλλο μέλος τής Β. Οικογένειας, τήν Α. Γ. τόν Πρίγκηπα Νικόλαον.
Ό τόσον συμπαθής καί αβρός Πρίγκηψ μού έκαμε τήν υψηλήν
τιμήν νά μού δμιλήση έκτενέστερον περί τών πολεμικών έπιχειρήσεών μας. .
- Κρίμα, ήτο ή πρώτη του λέξις, ποΰ δέν έφερα μαζύ μου φω
τογραφικήν μηχανήν διά νά πάρω τόσα ώραϊα, τόσα θαυμάσια πράγ
ματα άπό τήν έκστρατείαν μας. Καί νά σοΰ είπώ τήν άλήθεια — μού
προσθέτει—δέν τήν έπήρα, γιατί έλεγα μόνος μου: άλλοι νά πολεμούν
καί νά σκοτώνωνται καί έγώ νά πέρνω μέ τό κοδάκ τάς εικόνας των.
Καί δμως τώρα ένοήσαμε δλοι τήν μεγάλην έλλειψιν ποΰ είχαμε είς
τό ζήτημα αύτό τοΰ νά μή έχουμε δημοσιογράφους νά μάς παρακο
λουθούν καί περιγράφουν καί φωτογράφους νά πέρνουν τόσα; μοναδικά;
εικόνας.
— Καί τ’άποτελέσματα πώς τά κρίνετε,'Γψηλότατε ; έρωτώ’ τί θά
κάμουν αί Δυνάμεις; Θά μάς άφήσουν νά προχωρήσωμεν;
— Αί Δυνάμεις λέγεις; Ποιές Δυνάμεις; Νά ήναι καλά αί δυνά
μεις τών άνδρών μας. Νά ήναι καλά δ στρατός μας. Τό φάσμα τής
άκεραιότητος τής Τουρκία; δέν ύφίσταται πλέον, έξηφανισθη. Θά προχωρώμεν διαρκώς καί θά σταματήσωμεν δπου δέν θά μπορέσωμεν νά
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προχωρήσωμεν πλέον.Άλλά μέ τόν κατήφορον ποΰ ’πήραν οί Τοΰρκοι
κανείς δέν είμπορεΐ νά προ'ίδη ποΰ θά ήναι τδ τέρμα τής έκστρατείας μας.
Και δ πάγκαλος καί πάνσοφος πρίγκηψ πλήρης χαράς μοΰ διη
γείτο διάφορα έπεισόδια τοΰ πολέμου, ένώ περί ήμάς δημοσιογράφοι
πλεϊστοι Ευρωπαϊκών καί Ελληνικών έφημερίδων έν οΐς δ ένθουσιώδης
Γ. Βώκος τής «Άκροπόλεως» πολεμικός συνεργάτης προσεπάθουν νά
μαντεύωσι τίνας ανακοινώσεις μοΰ έκαμεν έπί τόσην ώραν δ συμπα ·
θής Πρίγκηψ δ παρά τήν πάθησιν τοΰ ποδός του, παρακολουθών ή
δι’ αυτοκινήτου ή έφ’ άμάξης ή έφιππος τον γενναίον στρατόν τοΰ
ένδοξου Στρατηλάτου άδελφοΰ Του.

Ο Β/1ΣΙΛΕΤΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΡΤΣΛΑΡ
Άλλ’ έκεϊ ποΰ έλέγαμεν αύτά, αίφνης αναφαίνεται μακρόθεν έρχόμενον άπό τήν Βέροιαν τραίνον σιδηροδρομικόν. Μετ’ δλίγον δέ τοΰτο
φθάνει είς τόν σταθμόν τοΰ Κερτσλάρ. Κατέρχεται δέ αύτοΰ δλως
άπροσδοκήτως λιγηρός, εύθυμότατος καί νεανικότατος, φέρων μικράν
στολήν έκστρατείας, δ αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος.
Σπεύδουν οι αγαπητοί 1’ίοί Του είς υποδοχήν τοΰ εύτυχοΰς γεννήτορος, Όν καί έναγκαλίζονται.Ό Διάδοχος-Στρατηλάτης, εύρισκόμενος
είς τό χωρίον Κερτσλάρ πρός έπιθεώρησιν τής Γ' Μεραρχίας, ειδο
ποιηθείς σπεύδει είς συνάντησιν τοΰ λατρευτού Του Πατρός. Συγκινη ■
τικωτάτη ή συνάντησις τοΰ Πατρός Βασιλέως καί τοΰ Αρχιστρατήγου
Διαδόχου. Μόλις έγνώσθη ή έλευσις τοΰ Βασιλέως, τρέχουν είς τόν
σταθμόν άξιωματικοί καί στρατιώται, δακρύοντες έκ χαράς καί εύτυχίας. Ό αλησμόνητος Βασιλεύς, βλέπων μεταξύ τών άνδρών καί ένα
στρατιώτην φοροΰντα μανδύαν Τουρκικόν :
— Έ, τοΰ λέγει, κρυώνεις τώρα; Τό φόρεμα αύτό σέ ζεσταίνει.
Ποΰ τό βρήκες;
— Άπο τά Γιαννιτσά, Μεγαλειότατε, τοΰ άπαντά δ στρατιώτης.
Είναι Τουρκικός μανδύας.
— Μπράβο σας παιδιά. Σάς συγχαίρω μέ δλη μου τήν καρδιά.
Καί μετά τοΰτο δ άείμνηστος Βασιλεύς, πλήρης χαράς καί υπερη
ώς θριάμβους, ύπήρξεν
φάνειας διά τ’ άποτελέσματα τής νίκης καί τούς
αύτήν τήν στιγμήν δ εύτυχέστερος γονεύς, περιβαλλόμενος άπό τά
λατρευτά Του Τέκνα, τά δποϊα τόσον έτίμησαν καί έδόξασαν τήν
Πατρίδα.

ΚΛΗΡΟΣ ΣΤΡ4ΤΕΤΟΠΕΝΟΣ
Παραλλήλως πρός τούς δπλίτας καί άξιωματικούς έπραξε τό κα
θήκον του καί δ κλήρος άνώτερος καί κατώτερος. Ανεξαρτήτως τοΰ
δτι κάθε Σύνταγμα είχε καί τόν ιερέα του, το στράτευμα παρηκολούθει
άπό τής πρώτης ήμέρας τής είς τά έχθρικά έδάφη προελάσεως τοΰ
στρατού καί ή κορυφή τής Εκκλησίας, ή Α.Π δ Μητροπολίτης Αθηνών
κύριος Θεόκλητος, άγογγύστως υποβαλλόμενος είς τάς αύτάς κακουχίας
καί τάς στερήσεις, τό ψύχος καί τήν πείναν.
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Μόλις έγνώσθη έν Άθήναις ή προέλασις τοΰ στρατού ίδού δ Μη
τροπολίτης εύρίσκεται είς Λάρισσαν, παρακολουθών τήν Α. Μ. τήν
Βασίλισσαν Όλγαν. Έκείθεν δΓ αύτοκινήτου διεπεραιώθη είς Σέρβια,
δπου έπεσκέφθη
τό Νοσοκομείον
παραμυθών τούς
τραυματίας καί
τούς κατοίκους,
τούς φοβερά παθόντας ύπό τών
Τούρκων. Είς
τήνΚοζάΐ’η)’ παρέστη κατά τήν
δρκωμοσίαν τών
νεοσυλλέκτων
Κοζανιτών, εύλογήσας καίένθαββύνας αύ
τούς. Είς τήν
Βέρροιαν παρέστη κατά τήν
κηδείαν τών πρώ
των θυμάτων τοΰ
πολέμου, άποχαιρετήσας έπί
παρουσίατοΰ άειμνήστου Βασιλέως Γεώργιον
τούς έ κ τών
τραυμάτων ή
τών άσθενειών
νεκρωθέντας
στρατιώτας.
Είς τό Κερ
τσλάρ, δπου έφθασε μετά τοΰ
Βασιλέως, έφιλοξενήθη είς τόν
σταθμόν, δπου
Ή
Α.
ϊ.
ίδιάζουσαν μέ
έμεινεν δ Διάδοχος καί το Επιτελεΐον Ιου.
ριμναν έδείκνυε ύπέρ τής Αύτοΰ Πανιερότητος. Έφρόντιζε πώς νά
μή στερηθή κλίνης, στρωμνής, θερμάνσεως, άδιάφορον άν ή Α.’Γ,

έστεοειτο τοιούτων.
Έδώ πού μένομεν ξεύρετε τί βοήκαμεν; έλεγε μειοιών δ Στοά-
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τηλάτης πρό; τόν Μητροπολίτην. Στρώμα άπό ..... κορέου; καί τούς
βγάλαμε μέ τή σκούπα. Καί δμως έκοιμηθήκαμε σάν σά πούπουλα.
’Εδώ θά σά; φιλοξενήσωμε καί σάς.
— Σάς εύγνωμονώ, 'Γψηλότατε, άπαντά ή Α. Π. "Οταν Σείς
άγρυπνος καί κακουχούμενος, δέν ένοχλεϊσθε άπό τέτοια ζωύφια, έμεϊς
ποΰ δέν πολεμοϋμεν, δέν πειράζει νά έχωμεν τήν συντροφιά τους.
Καί δμως δ Μητροπολίτης Κοζάνης είχε δωρήση εις τόν Διάδο
χον ώραϊον μεταξωτόν έφάπλωμα μέ κορδελίτσες, τό όποιον δμως έκυλίετο είς τόν πηλόν καί έρρυπαίνετο άπό τού; κορέους.
Τοΰ Διαδόχου έτοιμαζομένου ν’ άπέλθη μετά τοΰ ’Επιτελείου του,
έρωτά δ Μητροπολίτης :
— Καί ποΰ θά Σά; εύρω, 'Γψηλότατε ;
— “Οπου άκούσετε μπούμ ! άπαντά δ Διάδοχος.

ΔΙΑΒ4ΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΦΤΡΆΣ ΤΟΤ ΒΑΓΔΑΡ
'Η τριήμερο; διαμονή μας είς Κερτσλάρ δέν είχε μόνον λόγον άναπαύσεω; τών στρατευμάτων.Έμείναμεν έκεϊ ποοσδοκώντε; τήν σύζευξιν
τού ποταμού ’Αξιού διά ξύλινης γεφύρα;,τής μεγάλης σιδηροδρομικής
γεφύρα; σπουδαίως βλαβείσης υπό τών Τούρκων. ΔΓ αύτό καί ξυλεία
άφθονο; μετεφέρετο έκεϊ σιδηοοδρομικώ;. Άλλ’ ή έργασία πρός άποπεράτωσιν έβράδυνεν, ένώ ή άνάγκη τή; προελάσεω; έπεβάλλετο διά
λόγου; σπουδαιοτάτους.
Άφίνομεν τό Κερτσλάρ τό πρωί τής 25ης ’Οκτωβρίου προχωροϋντες
πρό; τό Βαρδάρ, δπου έλέγετο δτι θά έπεχείρει τήν τελευταίαν άντίστασιν δ έχθρός. Μέ καιρόν βροχερόν καί ψύχος δριμύ ξεκινοΰμεν καί
πρό; τό άπόγευμα φθάνομεν είς τό Έλληνικώτατον καί ώραιότατον
χωρίον Βαλμάδα.
Έσταθμεύσαμεν περίτήν ήμίσειαν ώραν έκεϊ, άρκετήν ώστε πολλοί
τών άνδρών μας νά προμηθευθούν άπό τό φιλόξενον χωρίον κοτοπούλια,
άρτον καί όσπρια. ’Αλλά ταχέω; έγκατελείψαμεν τοΰτο, άκολουθήσαντες παραλλήλω; τήν όχθην τοΰ Άξιου. Ιδού έκεϊ ήμιτελής άκόμη
ή ξυλίνη γέφυρα, τήν δποίαν έπήγνυον άνδρες τού μηχανικού έπί
κεφαλής έχοντε; τού; άξιωματικούς των. Τό έργον τοΰτο έφοούρει
τάγμα πεζικού ύπό τόν γεν;αϊον Ταγματάρχην Νάσον Μήτσαν.

80 ΧΙΛ ΣΤΙΜΤΟΤ ΔΙΛ ΤΗΣ ΓΕΦΤΡΑΣ
Προχωροϋντες δλονέν πρός τήν όχθην τοΰ ποταμού φθάνομεν
βράδυ-βράδυ ύπό βροχήν βαγδαίαν είς τήν ήμικατεστραμμένην σιδη
ράν γέφυραν τοΰ Βαρδάρ, πλημμυρούσαν άπό στρατεύματα παντός
δπλου. Μυρμηκιά άνδρών, συμφυρμός δίποδων, τετραπόδων, θόρυβος
δέ καί σύγχυσι; άπερίγραπτος. Έπί τή; γεφύρα; ταύτης προχείρω;
στερεωθείσης, διότι οί Τούρκοι φεύγοντε; κατέστρεψαν τό σανιδόστρωμα αύτή;, διήρχοντο συνεχώς τά στρατεύματα.
Αλλά τί θέαμα μεγαλοπρεπές έν τή άγριότητί του. Είς άξιωματι-

κός, δ διακεκριμένο; Αοχαγό; τοΰ Πεζικού κ. Βερνάρδος, του Στρατη
γείου έφιππο:, κανονίζει τήν σειράν τής διόδου τών στρατευμάτων.
1
’
‘
Είναι άπερίγραπτοςή είκών τής νυκτόςέκείνης.
Μέ σκότος
ταρτάρειον,
μέ βροχήν
συνεχή καί
βαγδαιοτάτην, μέ ψύ
χος δριμύ
καί διαπερα
στικόν, πώς
νά δ ι έ λ θ η
στρατός έξ
80 χιλιάδων
περίπου.
— Πρώτα
το πυροβο
λικό θά περάση, κύριοι
άξιωματικοί!
άκούεται ή
βροντώδης
φωνή τοΰ
Βερνάρδου.
Κ’ έβλεπες
τούς θυμοειοεΐς ιπτϊουζ
τοΰ Πυροβο
λικού,σύρον
τας τά πυ
ροβόλα, τά
βλητοφόρα
έκ τοΰ χθα
μαλού καί
βορβορωμέΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΑΡΔΑΡ Φ
νου έδάφους
δπου είχαν
( Καταστοαφεΐσα ύπό τών Τούρκων)
συγκεντρωθώ, ν’ άνέρχωνται ώς άφηνιασμένοι τήν σιδηροδρομικήν
-/ραμμήν καί ν’ ακολουθούν κατόπιν τήν γραμμήν τής γέφυρα; και ΟΛ
ταύτα νά γίνωνται μέ ήλεκτρικήν ταχύτητα, χωρίς ακτίνα φω.ο„
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διότι ούτε φλόγα ήδυνάμεθα ν’ άνάψωμεν ώς έκ τοϋ σφοδρού ανέ
μου καί της πυκνότατης βροχής. Καί δμως έκ τών χιλιάδων ζώων,
ίππων, ήμιόνων ούδέν έπαθε, ούδέν τετράτροχον έκ τεσσάρων ή έξ ίπ
πων συρόμενον άνετράπη, δλα δέ τά τροχοφόρα, δλα τά υποζύγια τοΰ
Μηχανικού καί τοΰ '1’γειονομικοΰ, τδ Ιππικόν έπίσης διήλθον έκ τής
γέφυρας ταύτης καί μετά τά τετράποδα, αί Μεραρχίαι κατά Συντάγματα
μέ τά πυρομαχικά καί μεταγωγικά των καί δλας τάς έξηοτημένας υ
πηρεσίας των.
’Αληθές θαΰμα δργανώσεως καί μεθοδικότητος, άλλά καί άντοχής
καί ταχύτητος ή έντδς οκτώ δέκα ώρών διέλευσις έκ τής ιδίας γεφύρας τοΰ Βαρδάρ τόσων χιλ. στρατοΰ παντός δπλου, δφειλόμενα πάν
τα ταΰτα εις τόν ιθύνοντα νοΰν καί τήν προνοητικότητα του Γενικού
Στρατηγείου.

Ο ΣΤΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΗΝΗΝ HOT
Καί αί Μεραρχίαι πάσαι,μόλις διήλθον τήν γέφυραν, ήκολούθησεν
έκάστη τήν διεύθυνσίν της, σύμφωνα πρδς τάς δδηγίας τοΰ ’Επι
τελείου.
Ή ϊδική μας Μεραρχία, ή Γ'., μόλις διήλθε τήν γέφυραν, έστρατοπέδευσε έκεΐ που πλησίον εϊς έδαφος άπαίσιον, άληθώς βορβορώδες
καί καλαμόσπαρτον, έντδς τοΰ δποίου ώλίσθαινον άνδρες τε και τετρά
ποδα.
Τί μαρτυρική ή νύξ έκείνη. ΙΙώς οί ταλαίπωροι στρατιώται νά πή
ξουν τά άντίσκηνά των εϊς τοιοΰτον τέναγος καί ύπό τάς πλέον άπαισίας συνθήκας. Καί δμως άντέσχον. Οί άθάνατοι άνδρες κατώρθωσαν
μέσα εϊς τό ψηλαφητόν, τδ μαΰρον σκότος νά ξεδιπλώσουν τ’ άντίσκηνά
των, νά τά στήσουν, έστω καί μέχρι τοΰ μεσονυκτίου βασανιζόμενοι, καί
νά στεγασθοΰν έστω καί δι’ δλίγας ώρας έντδς τών διαβρόχων αύτών
στεγών, πατώντες έπί βορβόρου, πηλού, ύδάτων.
Είχε παρέλθει ή πρώτη μεταμεσονύκτια ώρα, δπότε έν τή σκηνή
μου εύρισκόμενος μετά δύο άξιωματικών, άκούω φωνήν μόλις άκουομένην έκ τής βαγδαιότητος τοΰ ύετοΰ, έπανειλημμένως καλοΰσάν με :
— Κύριε ύπολοχαγέ Παρασκευόπουλε!
Σπεύδω εϊς τήν διεύθυνσίν τής φωνής καί βλέπω —δχι τή βοή
θεια ήλεκτρικοΰ λαμπτήρος άλλά διά τών δφθαλμών τής ψυχής —
τόν Συνταγματάρχην μου Μπαΐραν μετά τοΰ ύπασπιστού του λοχαγού
θεοχάρονς έφιππους άναζητούντάς με. Τούς δδηγώ εϊς τήν σκηνήν
μου, τούς περιθάλπω έκ τών ένόντων, τούς θερμαίνω έκ τής παγεράς
ψύξεως, είς ήν εύρίσκοντο, έπανερχόμενοι έξ άλλου χωρίου δπου είχον
μεταβή μετά τμήματος τού Συντάγματος, καί άφοΰ τοΐς παρέσχον πάν
μέσον θερμαντικόν έν τοιαύταις στιγμαίς πρόχειρον, ήκουσα τάς άπεριγράπτους περιπετείας των καί τδ μαρτύριαν, τδ δποϊον ύπέστησαν
κατά τήν πρδς τδ χωρίον έκεΐνο μετάβασίν των.
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ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΝΕΑΝ ΜΑΧΗΝ
Τί δοκιμασία φοβερά κατά τήν νύκτα έκείνην.Καί δμως τήνΰΐνπρωίνήν
ώραν, διαταγής δοθείσης, τδ Σύνταγμα ήτο έτοιμον πρδς νέαν πορείαν
καί οί άνδρες δλοι — διελθόντες νύκτα πλήρη μαρτυρίου, στερήσεων,
νύκτα παγετώδη καί ύετώδη — μέ τά έξαρτήματά των δλοι άναμένοντες διαταγάς. Έθαύμασα τήν άντοχήν τών άνδρών μας, τήν καρτερι
κότητα, τδ άγόγγυστον καί πειθαρχικόν, τήν σωματικήν άλκήν, τόν
άνδρισμόν των.
Μετ’ δλίγον έφθασε διαταγή τού Στρατηγείου :
— 'Ώρα έβδομη ή Μεραρχία θά έκκινήση πρδς συνάντησιν τού έχ
θροΰ. Ώρα δεκάτη θά γίνη μάχη !
Το Σύνταγμά μας πειθαρχούν, πλήρες, άρτιον χωρίς ένα άσθενή,
βραδυπορούντα ή άνάπηρον, ώδευσεν δρμητικδν πρδς συνάντησιν τοΰ
έχθροΰ! θαυμασμού άξιος δ 'Ελληνικός στρατός, δχι μόνον διά εάς μαχητικάς άρετάς του, άλλά διά τδ αίσθημα τής φιλοτιμίας, τής πειθαρ
χίας, τής αύτοθυσίαο.
Τήν 7 1 , ξεκινούμεν άπό τήν θέσιν έκείνην έν βροχή ραγδαιοτάτη,
μέ διεύθυνσίν άντίθετον πρδς τήν ίδικήν μας, δΓ αύτό καί τήν πορείαν
μας καθίστα έπίπονον καί δυσχερή· πρόσθες δέ καί έδαφος ολισθηρόν,
σχεδόν λιμνάζον.
Άλλά δέν γνωρίζω πώς ψίθυροι μεταξύ τών άξιωματικών ήκούσθησαν δτι δ έχθρδς έπρότεινεν εϊς τδν Διάδοχον τήν εσπέραν τής Πέμ
πτης —25’Οκτωβρίου—άνακωχήν καί ότι δ Έλλην’Αρχιστράτηγος,
μή εύρίσκων τούς ορούς αύτής ικανοποιητικούς, ήρνήθη τήν έναρξιν
διαπραγματεύσεων διατάξας προέλασιν τών στρατευμάτων.
Καί παρά τήν καιρικήν κατάστασιν, τό θέαμα έν τή πεδιάδι έκείνη
τή δύο-τρεϊς ώρας άπεχούση τής Θεσσαλονίκης έξόχως έπιδλητικδν
καί μεγαλοπρεπές. 'Όλη ή πεδιάς κατειλημμένη σχεδόν άπό τά Ελλη
νικά στρατεύματα, δδεύοντα δλα κατά τής Μακεδονικής πρωτευούσης!
Ή κατά παραγωγήν προέλασις τών οκτώ ίσιος Μεραρχιών κατά δια
στήματα κανονικά γινομένη, άπετέλει άπερίγραπτον θέαμα. Πού νά
φαντασθή κανείς δτι ή μικρά πατρίς μας ήδύνατο νά συγκέντρωση
έξωθεν τής Θεσσαλονίκης 80 —100 χιλ. άνδρών μέ άοτιώτατον τόν δπλισμόν, μέ πλήρη τά έφόδιά των, έτοιμον πρός άποτελεσματικήν έπίθεσιν καί έπικοάτησιν. ’Αληθώς τό μεγαλεϊον τοΰ Έθνους κατεφάνη περίλαμπρον έν τή παρατάξει τής πρό τής Θεσσαλονίκης στρατιάς ύπό
τήν ήγεσίαν τοΰ ένδοξου Στρατηλάτου Κωνσταντίνου.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΓΟΝΙΟΤ
Παρήλθεν ή όγδοη ώρα, ή έννάτη, ή δεκάτη. Τό Σύνταγμά μας
άκολουθοΰν παραλλήλως τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν προχωρεί δλοέν.
Ιδού άντικρύζομεν τά ύψώματα έξωθεf τής Θεσσαλονίκης, δπου ήτο
δ έχθρδς οχυρωμένος· δχι πλέον εις άπόστασιν βολής τηλεβόλου εύρι
σκόμεθα άλλ’ άπλούστατα δπλου μάουζερ. Καί δμως δ έχθρδς δέν
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προκαλεί. Έκεί δέ ποΰ έξεφράζομεν πάντες τήν απορίαν μας πώς δ
έχθρός άφ’ ύψηλοΰ παρακολουθών τήν προέλασιν τών Ελληνικών φαλάγγων καί μάλιστα συγκεντρωμένων, δέν σπεύδει ν’ άποσυνθέση αύτάς, δι’ δμοβροντίας πυροβολικού, αίφνης άκούομεν συριγμδν άπδ μεμακρυσμένον μέρος καί μετά τινα λεπτά βλέπομεν άναφαινομένην
έπί τής σιδηροδρομικής γραμμής ατμομηχανήν, σύρουσαν έν βαγόνιον.
Τδ άπροσδόκητον δραμα εννοείται μάς έξέπληξεν άλλ’ έχοντες
ύπ’ δψιν τάς διαδόσεις τής νυκτδς περί υποβολής προτάσεων άνακωχής
ύπδ τοΰ έχθροΰ, συνεδυάσαμεν τά γεγονότα καί έπείσθημεν περί τής
άληθείας αύτοΰ. Καί ή πεποίθησίς μας έρραιώθη πλέον, δταν, έφ’ δσον
προσήγγιζε πρδς ήμάς ή άτμομηχανή, είδομεν λευκήν σημαίαν έπί
τοΰ μετώπου αύτής. Σημείον δλοφάνερον τής παραδόσεως του έχθροΰ
άνευ δρων.
Προσθέτω δτι έσχολιάζομεν, οί άξιωματικοί ιδίως, τδ πράγμα μέ
τήν μεγαλειτέραν αισιοδοξίαν, οί δέ άνδρες μας, άντιληφθέντες καί αύτοί τά γινόμενα, περιχαρείς καί ένθουσιώδεις έλεγον:
— Ήτανε θαΰμα τοΰ Άη-Δημήτρη! Δόξα νάχη δ καβαλλάρης
"Αγιος ποΰ δέν άνοιξε νέα μάχη καί δέν έχύθη αίμα χριστιανικό.
Όταν προσήγγισεν είς τδ τμήμά μας τδ τραίνον τδ σταματώμεν.
’Αξιωματικοί τοΰ Συντάγματος πλησιάζουν καί έρωτοΰν ποΰ διευθύ
νεται Έπί τή άπαντήσει δτι έντός αύτοΰ είναι οί έν Θεσσαλο
νίκη Πρόξενοι τών Δυνάμεων καί δ Διοικητής αύτής καί μεταβαίνουν
πρδς συνάντησιν τοΰ ’Αρχιστρατήγου Διαδόχου, έπετρέψαμεν τήν προχώρησιν τής άτμομηχανής, ένώ τά στρατεύματά μας χωρίς καν ν’ άνακόψουν τδν δρόμον, ένθουσιώδη βαίνουν μετά ταχύτητος πρδς τά
έμπρός.
’Ακριβώς περί τήν μεσημβρίαν άνερχόμεθα ύψώματά τινα, δπόθεν
άντικρύζομεν τά έχθρικά οχυρώματα, άπέχοντα ήμών περίπου χίλια
μέτρα.
Ούκ ήν φωνή, ούκ ήν άκρόασις έκ μέρους τοΰ έχθροΰ. Έσταματήσαμεν έκεί ολίγον, οπότε άκούαμεν άπέναντι πρδς τδν έχθρδν σαλ
πίσματα’ οί άπειρότεροι έξέλαβον ταΰτα ώς δρμητήρια σαλπίσματα
έπιθέσεως· άλλά κάθε άλλο παρά τοιαύτη πρόθεσις έκ μέρους τοΰ
έχθροΰ υπήρχε. Σαλπιγκταί έσήμαιναν έκεχειρίαν, καί πράγματι κατήλθον τών υψωμάτων άξιωματικοί δύο μετά σαλπιγκτών, ών είς έκράτει
λευκήν σημαίαν καί οΐτινες άνέμενον τούς ιδικούς μας. Καί τότε
έσπευσαν άξιωματικοί ίδικοί μας πρδς τούς όποιους είπον δτι έλαβον
διαταγάς νά μή πυροβολήσουν καί παρεκάλουν ήμάς νά πράξωμεν τά
ίδια.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΤ ΕΧΘΡΟΤ ΛΝΕΤ ΟΡΩΝ
Άλλ’ ήμείς δέν εΐχομεν άκόμη λάβει διαταγάς περί άνακωχής.
Καθ’ ήν στιγμήν δμως άντηλλΐίσσοντο ταΰτα, έφθασεν ή διαταγή τοΰ
’Αρχιστρατήγου, δτι ό έχ&ρός παρεδόΰη άνεν ορών καί δτι δ πρδς τήν
Θεσσαλονίκην δρόμος είναι έλεύθερος διά τά Ελληνικά στρατεύματα.

Φαντάζεται κανείς τδν τρελλδν ένθουσιασμδν άξιωματικών καί
δπλιτών. Εύρισκόμεθα αύτήν τήν στιγμήν είς τδν Έχέδωρον, Γαλλικόν
λεγόμενον ποταμόν, μιάμισυ σχεδόν ώραν άπέχοντα τής Θεσσαλο
νίκης. Τδ πώς διήλθεν ή Μεραρχία μας τήν γέφυραν αύτήν, ένφ
οί περισσότεροι άνδρες διέβησαν τδν άβαθή άλλως ποταμόν καί εύρέθημεν, ώς νά εΐχωμεν πτερά, είς τά Τρία Χάνια, άπερίγραπτον.
Καί ή μέν 7ί Μεραρχία έπροχώρησε πρδς τήν Θεσσαλονίκην, ένώ
ή ίδική μας Γ' Μεραρχία έστρατοπέδευσεν είς τά πέριξ τής γεφύρας
τοΰ Γαλλικού ποταμού χωρία.

ΕΙΣ Τ4 ΤΓΜ ΧΑΝΙΑ
Τό 120ν Σύνταγμά μας κατεσκήνωσεν είς τά Τρία Χάνια, πυρπολημένον μικρόν συνοικισμόν, δπου μόνον άποθήκας τινάς εύρομεν έστεγασμένας καί μικρόν οίκίσκον ένώ διενυκτερεύσαμεν μετά τοΰ Συν
ταγματάρχου. Τό Τάγμα μας διετάχθη καί έκαμε προφυλακάς. Άλλ’
ήμείς στερούμενοι σαφεστέρων πληροφοριών περί τών δρων τής παρα
δόσεως, άπεφασίσαμεν νά προσέλθωμεν είς κατ’ εύθεϊαν συνεννόησιν
μέ τούς ύπέρ τά 500 μέτρα εύρισκομένους είς τάς προφυλακάς Τούρ
κους άξιωματικούς. Καί έστείλαμεν πάραυτα ένα πρδς αύτούς Έλληνα
Τουρκομαθή, άκολουθοΰντα τδ Σύνταγμά μας, πρδς τάς έχθρικάς
προφυλακάς, προσκαλοΰντες τούς έπί κεφαλής αύτών Τούρκους άξιωματικούς νά έλθωσι καί μάς δηλώσωσι τί διαταγάς εΐχον.
Μετ’ ολίγον έπανέρχεται δ άπεσταλμένος ήμών συνοδευόμενος
ύπδ τεσσάρων Τούρκων άξιωματικών. ΓΙροχωροΰμεν πρδς αύτούς έφιπ
ποι δ Υπασπιστής τοΰ Συντάγματος λοχαγός Θεοχάοης, δ λογα,γδς
Σουμπασάκος, δ άνθυπολοχαγδς 'Ροδόπουλος και δ ύποφαινόμενος.
Φθάνουν είς τδ μεταξύ οί Τοΰρκοι άξιωματικοί άοπλοι, πελιδνοί τήν
δψιν, κατεπτοημένοι. Μάς χαιρετοΰν διά τεμενά. Τούς έρωτώμεν, διερμηνεύοντος τοΰ Έλληνος συνοδού μας, τί διαταγάς έλαβον. Μάς
άπαντοΰν, δτι έχουν διαταγήν νά μή πυροβολήσουν.
— Καί νά παραδοθήτε ; τούς έρωτώμεν.
—■ Τέτοια διαταγή δέν έλάβομεν άκόμη, μάς άπαντοΰν.
Ήρώτησα, άν τις έξ αύτών είναι ’Αλβανός.
—’Εγώ είμαι, μοΰ άπαντά Άλβανιστί άνθυπολοχαγός τις ύπερχαίρων διότι τοΰ ώμίλησα τήν γλώσσάν του καί άνακτήσας θάρρος.
—Καί πώς βρίσκεσαι έκεί; τδν έρωτώ.Ή θέσις σου είναι μαζύ μας.
—Έ, μοΰ άπαντά περίλυπος· έδώ εύρέθηκα’ τό πώς, μή έρωτας.
Ήρκέσθημεν είς τήν μικράν ταύτην συνομιλίαν καί άφήσαμεν αύ
τούς έλευθέρους. Άποχαιρετίσαντες ήμάς άπήλθον κατηφείς είς τάς
θέσεις των, ένώ ήμείς έπανήλθομεν είς τά ίδια.

ΕΟΡΤΗ ΕΟΡΤΩΝ
’Αληθινή εορτή έορτών διά τά Ελληνικά δπλα ή ήμερα τοΰ Αγίου
Δημητρίου. ’Αξιωματικοί καί όπλϊται εύρισκόμενοι είς τά πρόθυρα τής
Θεσσαλονίκης έδοξάζομεν τδν "Γψιστον, διότι ηύτυχήσαμεν μετά τρεις
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εβδομάδας άπδ τών Ελληνικών συνόρων νά εύρεθώμεν εις τήν Μακε
δονικήν Πρωτεύουσαν.
Καί ένώ άντικείμενον τής ομιλίας μας ήτο τδ μέγα, τδ κοσμοϊστορικδν ζήτημα τής παραδόσεως τής Θεσσαλονίκης, εις τδ ΤοπσΙκ
είχον ήδη φθάσει οί Πρόξενοι μετά τοΰ Διοικητοΰ τής Θεσσαλονίκης,
οί’τινες και υπέγραψαν πρωτόκολλον περί τής άνευ ορών παραδόσεως
τής πόλεως ένώπιον τοΰ Διαδόχου καί τοΰ ’Επιτελείου του.
Καί ένφ ήμεϊς έσταθμεύσαμεν εις τδ χωρίον τοΰτο, ή 7ί Μεραρ
χία προήλασε καί τδ βράδυ τής 20ή ’Οκτωβρίου εύρίσκετο πρό τής
εισόδου τής πόλεως. Τήν νύκτα είσήλθεν δ Μέραρχος Συνταγματάρ
χης Κλεομένης μετά τών αξιωματικών είς έξεύρεσιν καταλύματος διά
τδ στράτευμα. Στρατδς δμως δέν είχεν είσέλθει είς τήν πόλιν, μολο
νότι αΰτη είχε παραδοθή.
Τδ πρωί τής 27
*1?
ζητώ έγγραφον άδειαν άπδ τδν Συνταγματάρ
χην μου διά Θεσσαλονίκην' δ διοικητής μου προθύμως μοΰ έχορήγησε
τοιαύτην διά λόγους υπηρεσίας.Ή χαρά μου απερίγραπτος. Παρέλαβα
τδν ιπποκόμον μου, δύο στρατιώτας τδν Κ. Γαζετόπουλον καί ΓΙαπαγεωργίου καί ήκολουθήσαμεν τήν πρδς τήν Θεσσαλονίκην άγου
σαν. Προχωροϋντες αριστερά εϊχομεν τάς προφυλακάς τοΰ έχθροΰ. Δέν
λησμονώ τήν έντύπωσιν ποΰ μοΰ έκαμαν Τούρκοι αξιωματικοί κατερχόμενοι καί προσλιπαροΰντές με νά διατάξω τούς ίδικούς μας στρα
τιώτας μή κατά λάθος πυροβολήσουν κατά τών προφυλακών. Τούς διεβεβαίωσα, δτι αί προφυλακαί μας είχον αύστηράς διαταγάς νά μή
πυροβολούν.
Μετά μίαν περίπου ώραν, ώς έπί πτερύγων ανέμου σπεύδων έφιππος
εύρίσκομαι είς τήν είσοδον τής πόλεως. Καθ’ δδόν συναντώ Έλληνας
ζητωκραυγάζοντας καί δακρύοντας έκ χαράς. ’Ακριβώς δέ είς τήν είσ
οδον τής πόλεως είδα πολυαρίθμους στρατιώτας.

ΠΩΣ Ε1ΣΗΛΘΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
"Οταν έφθασα πλέον είς τδν σταθμόν καί ήτο 8 1)2 π. μ., είδα
πλείστους στρατιώτας καί αξιωματικούς περιφερομένους έκεϊ. Ή συγκίνησίς μου μεγίστη. Οί Έλληνες Θεσσαλονίκης βλέποντες αξιωμα
τικούς καί στρατιώτας δέν έγνώριζον πώς νά έκοηλώσουν τήν χαραν
των. Έκ τοΰ σταθμού κατήλθον συνοδευόμενος ύπδ τών στρατιωτών
μου, εις τδ κέντρον τής πόλεως, δπου τά ξενοδοχεία. Είσήλθον είς έν
τούτων. Μόλις είδον άξιωματικδν οί έν αύτφ ευρισκόμενοι καί πανηγυρίζοντες τήν έλευθερίαν Έλληνες, ήγέρθησαν, ώς είς άνθρωπος,
κραυγάζοντες·
— Ζήτω δ Ελληνικός στρατός ! Ζήτω δ Διάδοχος ! Ζήτω τδ Έ
θνος ! Καί δακρύοντες ήρχοντο καί κατεφίλουν καί έμέ καί τούς άνδρας.
— Σήμερον έμεϊς έχουμε Πάσχα. Χριστός άνέστη, κύριε ύπολοχαγέ ! Άνάστασιν έχουμε !
Καί μοΰ προσέφεραν κόκκιν’ αύγά, τά δποϊα έπί τή καταλήψει
τής Θεσσαλονίκης διένειμαν είς ήμάς.

Στοά
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Μολονότι κατάκοποι, κακουχημένοι, πειναλέοι, έστάθη αδύνατον
άπδ τήν συγκίνησιν νά γευματίσωμεν. Καί δμως μάς προσέφεραν οί
καλοί έκεϊνοι Έλληνες δ,τι είχε τδ Ξενοδοχεϊον, δταν δέ έφεύγομεν,
μάς προέπεμψα? έν ζητωκραυγαϊς, έν ένθουσιασμώ άπεριγράπτφ.
Είσελθών είς κουρεϊόν τι έγενόμην δεκτός ύπό τοΰ κουρέως μ’έξαιρετικήν έγκαρδιότητα.
— Ελάτε νά σάς περιποιηθώ έγώ, κύριε αξιωματικέ. Πρώτη φορά
βλέπω αξιωματικόν άπδ τήν Ελλάδα.
Καί δ καλός κουρεύς τόσον είχε συγκινηθή, ώστε μέ δυσκολίαν
έχειρίζετο τδ ξυράφι του, τρέμων άπδ τήν συγκίνησιν, αν δέ δέν τδν
καθίστων προσεκτικόν, ήτο ένδεχόμενον νά έφιλοδωρούμην μέ καμμιάν ξυραφιά είρηνικωτάτην, κατόπιν τόσων άλλων κακουχιών τοΰ
πολέμου.
Κατήλθομεν είς τδ «Σπλέντιτ» καί τά άλλα μεγάλα ξενοδοχεία.Ό
ένθουσιασμος τοΰ κόσμου, ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος, ζωη
ρότατος. Μή γνωρίζων τί γίνεται είς τήν πόλιν, έπέβην άμάξης, παρακαλέσας τόν αμαξηλάτην νά μέ δδηγήση είς τήν περίφημον έπαυλιν
Άλατίνι, δπου έφρουρεϊτο δ έκπτωτος Σουλτάνος Άβδούλ Χαμίτ. Δέν
δύναμαι νά περιγράφω τδν ένθουσιασμδν τοΰ πλήθους. "Ολοι οί έξώσται σημαιοστόλιστοι και άνθοστόλιστοι, πλήρεις κόσμου χειροκρο
τούντο;, ζητωκραυγάζοντος, έπευφημούντος, ραίνοντας ήμάς μέ άνθη
καί δάφνας καί στεφάνους. Έκ λόγων προνοίας έσκέφθην νά απομα
κρυνθώ τοΰ κέντρου, άλλ’ έστάθη αδύνατον. Διέρχομαι τήν παραλια
κήν λεωφόρον έν θριάμβω. Ή άμαξα πλήρης άνθέων, στεφάνων. ΙΙολϊται διάφοροι έκράτουν τήν άμαξαν διά νά μέ χαιρετούν, έκδηλώνοντες διά μυρίων συγκινητικών φράσεων τδν ένθουσιασμδν των. Κατησπάζοντο έμέ, τδ άμπέχονόν μου, τδ ξϊφός μου.
Βλέπουν τδ πομπώδες τής έκδηλώσεως, παρεκάλεσα τδν αμαξη
λάτην είς τήν έπιστροφήν νά μέ περάση άπό άλλον δρόμον.
— Τά ίδια καί χειρότερα θά ίδοΰμε, κ. αξιωματικέ, μού λέγει δ
αμαξηλάτης.
Καί πράγματι κατά τήν έπιστροφήν διήλθομεν άπδ τήν Ελληνι
κήν συνοικίαν. Μυρμηκιά τδ πλήθος, αί δέ· οΐκίαι καί τά καταστή
ματα ήσαν αόρατα άπδ τάς σημαίας, άπδ τά άνθη καί άπδ στολισμούς
πλουσιωτάτους. Ήτο αδύνατον νά προχωρή τδ άμάξι μου καί μόλις
πρδς τδ βράδυ κατώρθωσα νά εύρω διέξοδόν τινα, αφού δμως συνέλεξα
δλα τά βιφθέντα είς τό άμάξι μου άνθη, τηρήσας αύτά ώς μίαν άλησμόνητον άνάμνησιν έκ τής εισόδου μου είς τήν Έλληνικωτάτην Μα κεδονικήν Πρωτεύουσαν.

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΤΖΩΝΩΝ
Ήτο 4 μ. μ. οπότε εισήρχοντο οί άθάνατοι εΰζωνοι καί έγκαθίσταντο είς τά καταληφθέντα δι’ αύτούς οικήματα. Πανδαιμόνιον κατά
τήν είσοδον τών ήρωϊκών εύζωνικών ταγμάτων μέ τούς διοικητάς των
5Α SApsenh : ΤΛιχ 5Α. ^Ραφαηλοβιτς “^Ποικίλη^τοα,,^ 32°'

498

Στοά

ΙΙοικίλη

κ. κ. Φικιώρην καί Λοΰρον. Τήν 27Ίν άπό πρωίας ή Θεσσαλονίκη έπλημμύρησε πλέον άπό αξιωματικούς καί στρατιώτας Έλληνας.
Νά έπιχειρήση νά περιγράψη τις τί έγένετο έν τή πόλει κατά τήν
άφιξιν τοΰ Διαδόχου τήν πρωίαν τής 28’π ή τήν τοΰ Βασιλέως Γε
ωργίου τήν 29ί'1 ή τήν τής Βασιλίσσης Όλγας είναί τι άνέφικτον, αί
έφη μερίδες δέ λεπτομερώς περιέγραψαν τά τής αποθεωτικής αύτής δεξιώσεως τοΰ στρατοΰ, τοΰ Διαδόχου καί τοΰ αειμνήστου Βασιλέως μας
Γεωργίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
Άλλά δέν ήτο δυνατόν νά έκλειψή άπό τήν μνήμην μου τό μεγα
λοπρεπές θέαμα τής εισόδου είς τόν λιμένα τής Ελληνικής Θεσσα
λονίκης έξήκοντα μεταγωγικών καί εμπορικών Ελληνικών σκαφών,
δλων σημαιοστόλιστων καί διά συριγμάτων έκδηλούντων τον θρίαμ
βον τών Ελληνικών δπλων. Δάκρυα συγκινήσεως, μέγαν ένθουσιασμόν, αίσθημα έθνικής υπερηφάνειας έπροκάλεσεν ή κατά τήν ΐΊ
*
Νοεμβρίου πανηγυρική αύτη είσοδος. Μετά τό γνωστόν έπεισόδιον
μεταξύ τοΰ κυβερνήτου τοΰ Ελληνικού πολεμικοΰ καί τοΰ Γάλλου
άξιωματικοΰ τοΰ διευθύνοντος Τουρκικόν άλλ’ύπό Γαλλικήν σημαίαν
βυμουλκόν, πυροβοληθέν διότι ήρνεϊτο νά σταματήση κατά τήν είσο
δον τοΰ Ζναρα/ιπουρροΰ καί δδηγήση τά Ελληνικά πλοία εϊς τόν
λιμένα ένεκα τοΰ έκ τών τορπιλλών κινδύνου—έπεισόδιον προκαλέσαν
ίκανοποίησιν έκ μέρους τών 'Ελλήνων άξιωματικών μεταβάντων έπί
τοΰ Γαλλικού πολεμικού καί δοσάντων έξηγήσεις περί τής ένεργείας
αύτών ταύτης είς τόν Γάλλον κυβερνήτην — τό θέαμα τής κατά παρα
γωγήν εισόδου τών πλοίων τούτων είς τόν λιμένα μας ήτο μεγάλοπρεπέστατον.
Τό έν κατόπιν τού άλλου είσήρχοντο τά άτμόπλοιά μας καί ήγκυροβόλουν είς τό κέντρον τοΰ λιμένος καί παρά τήν προκυμαίαν, ένφ
χιλιάδες κόσμου παρηκολούθουν άπό τής παραλίας, Έλληνες, Βούλ
γαροι, Τούρκοι, Σέρβοι, Ίσραηλϊται, Εύρωπαϊοι, τό μοναδικόν θέαμα.
Άπό τοΰ έξώστου τού ξενοδοχείου «Όλυμπος» μηχανή κινηματογρα
φική άπετύπου τήν μάγον εικόνα ή οποία βεβαίως θάπετέλει μίαν
άπό τάς λαμπροτέρας σελίδας τών έν Θεσσαλονίκη Ελληνικών εορτών.
Καί άλλα άτμόπλοιά προήρχοντο έξ Έλευθεροχωρίου, άλλα έκ Πει
ραιώς, άλλα έκ Βώλου ύποστάντα μαρτυρικήν δοκιμασίαν έκ τής τρι
κυμίας κ’ έκ τής τριημέρου πρό τού Καραμπουρνοϋ άγκυροβολίας.
Έπί τίνος μάλιστα άτμοπλοίου, δπου ήτο τό χειρουργείον, τήν νύκτα
τής 29’15 Νοεμβρίου κεραυνός έπεσεν έπί τοΰ ίστοΰ του, ώς έκ θαύ
ματος δ’ έσώθησαν δλοι οί έπιβάται έκ βεβαίου καταποντισμού.
Άγγλος δημοσιογράφος, ό άνταποκριτής τοΰ «'Ημερησίου Χρονο
γράφου» κ. Στήβενς, μοΰ έλεγεν:
— Ούτε ή Αγγλία αύτή, ή μεγάλη θαλασσοκράτειρα, ήτο δυνατόν
νά συγκεντρώση έντός δύο μόλις ήμερων έξήκοντα σκάφη είς ένα καί
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τόν αύτον λιμένα. Μένω κατάπληκτος πρό τοΰ μοναδικού τούτου
θριάμβου τοΰ έμπορικοΰ ναυτικού τής Ελλάδος.

41 ΠΓΙΓΚΗΠΙΣΣΑΙ
Τί δέ νά είπω διά τήν λατρείαν τής όποιας άπολαύουν παρά τώ
στρατώ αί Πριγκήπισσαι; Είς ποίας θυσίας καί εις πόσους κόπους δέν
ύπεβλήθησαν περιθάλπουσαι, παρηγοοοΰσαι, γλυκαίνουσαι, περιποιούμεναι τούς τραυματίας; Ή Πριγκήπισσα Ελένη, ή Πριγκήπισσα
Άλικη έγένοντο τό άντικείμενον τής όλοψύχου στοργής τών τραυ
ματιών μας. Άφήκαν πληγωμένον άπεριποίητον, είς τόν οποίον νά
μή έπεδαψίλευσαν τήν τρυφερωτέραν τών περιποιήσεων; 'Η γλυκυτάτη Πριγκήπισσα Ελένη, ή συμπαθεστάτη Πριγκήπισσα Αλίκη, ώς
άγγελοι παρήγοροι, ώς μητέρες φιλόστοργοι περιέθαλπον τούς τραυμα
τίας. 'Η Άλικη έπλυνε τούς πόδας εύζώνου τραυματίου, καί ήσπάσθη άλλον είς τό τραυματισμένον πρόσωπον καί έν μιά λέξει έκα
μαν θαύματα φιλοστοργίας, άντικαταστήσασαι τάς μητέρας, τάς άδελφάς τών τραυματιών.
Έκ δέ τών Κυριών μας, ποΰ δέν εύρέθη, ποιον δέν έγλύκανε, ποιον
δέν έπαρηγόρησε, ποιον δέν έθέρμανεν ή άνεξάντλητος είς εύποιΐαν
Κυρία Σοφία Σχλήμαν, μετά τής Κυρίας Σαδϊνης Άγ. Σχλήμαν, της
Κυρίας Ανδρομάχης Μελά καί άλλων κυριών, αίτινες έφρόντιζον όχι μό
νον πώς νά θεραπεύουν τούς τραυματίας, άλλά νά τούς τρέφουν, νά
τούς ένδύουν καί χρηματικώς άκόμη νά τούς διευκολύνουν.

Η ΟΨΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΙοία ή οψις τής Θεσσαλονίκης ; Πανσπερμία, σύγχυσις γλωσσών,
μορφών, έθνικοτήτων. Πρυτανεύει ή Ελληνική οψις, διότι δπου σταθής Ελληνικήν γλώσσαν άκούεις, Ελληνικόν στρατόν βλέπεις, Ελ
ληνικόν στόλον άντικρύζεις. Καί κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν δια
κρίνει καί ό τυφλός τήν Ελληνικήν ύπεροχήν, πράγμα τό δποϊον άναγνωρίζουν δλοι οί ξένοι καί πρό πάντων οί Βούλγαροι... Τό τί έγίνετο είς τά καφενεία άπερίγραπτον. Είς τό ζυθοπωλεϊον «Όλυμπο;»
τό θέαμα τοΰ συμφυρμού στρατιωτικών καί πολιτών σέ
θαμβώνει. Αδύνατον νά εΰρης κάθισμα. Άμπωτις καί
παλίρροια κόσμου ποικιλωτάτου. Αξιωματικοί μετά
στρατιωτών συμφυρόμενοι.Συναντήσεις στρατιωτών μετά
συγγενών καί φίλων συγκινητικώταται. Καί ήκουες δι
αλόγους :
— Αλήθεια, πώς έσώθης άπό τήν οβίδα έκείνη : Θυ
μάσαι τήν μάχην τώνΓιαννιτσών ·, Πώς πέρασες στο
Γλνκοβο;

Καί έρχονται καί παρέρχονται στρατιώται καί άξιωματικοί’ έξηντλη μένοι, καχεκτικοί, μόλις άναλαβόντες
έκ τών άπεριγράπτου άπαισιότητος κακουχιών. Διότι
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έπί τέλους είς τήν μάχην ξεύρει δ στρατιώτης δτι πολεμεϊ, δτι θά τόν
εύρη μία σφαίρα, μία δβίς. Άλλά ποΰ άφίνεις τά ψύχη, τό βρέξιμο
άπό τάς θεομηνίας, τήν υπνωσιν είς τό ύπαιθρον;
Καί δμως,Αξιωματικοί και στρατιώται ήκούοντο έξ άλλου λέγοντες:
— Καλά παιδιά, σάν νά ξεσυνειθίσαμε έδώ στήν άνάπαυσι καί
στήν ήσυχία.Καί άρρωστήσαμε μάλιστα. Καιρός είναι ν’άφήσουμε τήν
πόλι καί νά πάρουμε πάλι τά βουνά καί τούς κάμπους. Έκεί είναι
υγεία, έδώ είναι σαπίλα !
ΙΙράγματι δέ τί θαυματουργόν τό ύπαιθρον ! Παρ’ δλας τάς κατα
πονήσεις καί τάς κακουχίας, άν έξαιρέση κανείς τούς βραδυποροΰντας,
δλοι οί στρατιώται είχον πλήρη υγείαν, κανείς δέν ήσθένησε σοβαρώς.

ΣΤΝΟΜ1Λ1Α ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΧΣΙΝ ΠΑΣΣΑΝ
Είς τήν κεντρικήν λέσχην τής πόλεως,τήν περίφημον λέσχην τής
«Ένώσεως καί Προόδου», δπου έσφυρηλατείτο ύπό τών Νεοτούρκων
τό μακαρία τή λήξει Τουρκικόν Σύνταγμα, πλησίον τοΰ Φρουραρ
χείου μας,έτοποθετήθησαν δλοι οί παραδοθέντες Τοΰρκοι αξιωματικοί,
ί?()0 έν δλω.
Είχα πολλήν περιέργειαν νά γνωρίσω προσωπικώς τόν Τούρκον
αρχιστράτηγον, τόν περιώνυμον Χασάν Ταγσίν, συνοδευόμενος οε παρα
τοΰ έν τώ φρουραρχείο) υπηρετοΰντος δεκανέως τοΰ πεζικού Γ. Μερκοΰρη, υίοΰ τοΰ Δημάρχου ’Αθηναίων, μετέβην εις έπίσκεψιν αύτοΰ.
Εύρον τον Τούρκον στρατηγόν περιστοιχούμενον ύπό τινών άξιω
ματικών, μεθ’ ών συνωμίλει περί του έκκρεμοΰς άκόμη ζητήματος
τής παραδόσεως αύτών.
Τίς δ ΤαχσΙν Πασσάς ; Φυσιογνωμία εύφυεστάτη, άντίληψις δξυτάτη, άρχικότης, άληθής στρατιωτική φυσιογνωμία μέ τούς μικρούς,
άλλά πονηροτάτους οφθαλμούς, ό Τούρκος στρατάρχης ώμοιαζε πολύ
μέ τόν περίφημον Σεφκετ ΙΙασσάν.'λδν εύρον έξηντλημενον, μειωμενον
ήθικώς, μέ δψιν ώχράν καί άνήσυχον, σχεδόν δ’ ώς κατάδικος έφέρετο πρός ήμάς. Γνώστης τής Ελληνικής καί τής ’Αλβανικής, μόλις
μάς είδεν εισελθόντας είς τό ιδιαίτερον διαμέρισμά του, μάς άπηύθυνε
Ελληνιστί τόν λόγον :
— Καθήστε, παρακαλώ, μού κάμνετε εύχαρίστησιν.
— ’Επιτρέψατε μου, στρατηγέ, νά σάς έρωτήσω, πώς εγεινεν ή
παράδοσίς σας.
—Έ τζάνουμ, έτσι είναι οί πόλεμοι. Τό είδατε καί σεις καί τό ξέ
ρετε. Ό πολύς στρατός τών τεσσάρων κρατών, στρατός διπλός άπό
τόν Τουρκικόν, αύτό μάς ένίκησε.
—Πόσος ήτο ο στρατός έδώ είς τά ύψώματα τής Θεσσαλονίκης ;
—Έ, δέν ήτο πολύς. Δεκαπέντε χιλιάδες (γράφε είκοσιπέντε χι
λιάδες) δ ίδιος στρατός ποΰ έμεινεν άπό τά 7>«>·ητσά καί τά άλλα
μέρη, έμαζεύθη έδώ. Άλλά ήταν τόσον λίγο,' πού δέν μπορούσαμε
νά άντισταθούμε.
— Πώς έτελείωσεν ή ύπόθεσις τών άξιωματικών :

— Όσφ προχωρούμε καί τελειώνομε. Ό Πρίγκηψ Νικόλαος δ
ίδιος διέταξε νά μή πειραχθή κανένας άξιωματικός. Έγειναν δμως
μερικά άτοπα, άλλά δέν πταίει δ Πρίγκηψ. ’Ελπίζω δτι θά λείψουν
είς τό μέλλον.
—Άπό τούς ίδικούς μας ένωχλήθησαν ;
—Έ τζάνουμ, ξέρω έγώ ; Άπό τούς ίδικούς σας, άπό άλλους
στρατιώτας δέν ξέρω. Άλλά έδώ έσεϊς τώρα βρίζετε καί πιστεύω δτι
θά τά κανονίσετε καλά.
— Σείς είσθε στήν Μακεδονίαν άπό τής αρχής τοΰ πολέμου ;
— Όχι, άλλος στρατηγός. Έγώ άνέλαβα έδώ καί είκοσιπέντε
ήμέρες, γιατί τόν άλλον τόν έστειλαν άλλοΰ.
— Είσθε Αλβανός;
— Μάλιστα, Αλβανός είμαι,άλλά τά Ελληνικά τά έσπούδασα είς
τά Γιάννενα.
Τοΰ ώμίλησα Αλβανικά καί άμέσως ήστραψεν ή νοήμων μορφή του.
—Κ’έγώ, τού είπα, βμιλώ Άρβανίτικα καί νά σάς είπώ λυπούμαι
ποΰ οί Άρβανίταις δέν έγνώρισαν τό συμφέρον των.
— Καλλίτερα νά μήν τάξερες τ’ άρβανίτικα, μοΰ προσέθετε, θέλων νά μοΰ δείξη δτι ύπό τοιαύτην ταπείνωσιν καί τοιοΰτον έξευτελισμόν δέν ηθελεν ούτε αύτός νά ήναι Άρβανίτης-αίχμάλωτος.
Είς τό μεταξύ τούτο ήρχοντο καί παρήρχοντο άξιωματικοί, περι
δεείς καί ταπεινωμένοι, συνεννοούμενοι μετ’ αύτοΰ διά τό ζήτημα τής
διευθετήσεως αύτών καί τών στρατιωτών. Οίκτον μοΰ ένέπνευσεν ή
μείωσις έκατοντάδων άξιωματικών παντός βαθμού καί δπλου, πρόκαλούντων διά τής σχεδόν ικετευτικής στάσεώς των τήν συμπάθειαν καί
άπολεσάντων άληθώς τόν άνδρισμόν των.
Δέν ήθέλησα έπί πλέον νά ένοχλήσω τόν Τουρκαλβανόν στρατη
γόν, άλλά τόν άφήκα εις τήν θλϊψιν καί τήν κατήφειαν, τήν δποίαν
εύλόγως ήσθάνετο, Στρατηγός αύτός μέ μεγάλην έξουσίαν καί κΰρος
στρατιωτικόν, αιχμάλωτος πολέμου σήμερον μεθ’ ολοκλήρου τοΰ
στρατοΰ του.
Δέν αποκρύπτω τήν έντύπωσίν μου έκ τής βραχείας μετ’ αύτού
συνομιλίας. Ό Ταχσ'ιν Πασσΰς δέν μοΰ έξεδήλωσε διά ζώσης, άλλά
διεϊδον μίσος άσπονδον κατά τών τέως συμμάχων μας Βουλγάρων,ένώ
περί ήμών έξεφράζετο λεπτότατα.
— Δέν μοΰ λές, τί θέλουν έδώ οί Βούλγαροι; Πώς θά τά ξεμπλέ
ξετε, μ’ έρωτα έμπιστευτικώς. Δύσκολος ή.... συμμαχία σας. Νά μοΰ
το θυμηθής, προσθέτει, φέρων τόν δάκτυλον έπί τοΰ κροτάφου του.
Ό Ταχσιν Πασσάς προεμάντευσε τήν έπελθοΰσαν σύρραξιν μέ τούς
περιφήμους συμμάχους μας.

ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΤΠΟ ΤΟΤ ΜΗΤΓΟΠΟΛΙΤΟΤ
Καί αί είς τήν Θεσσαλονίκην προσενεχθείσαι ύπηρεσίαι τοΰ Π.
Μητροπολίτου Αθηνών Θεόκλητόν δέν ύπήρξαν μικραί καί άσήμαντοι.
Είσελθών δ Πανιερώτατος μετά τοΰ Διαδόχου έσπευσε νά καθαγιάση

Τίοικίλη
δίνυς τούς Ναούς της πόλεως ώς καί τόν
*Αγιον

Δημήτριον, έκτός τοΰ
Ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας, τόν οποίον είχον καταλάβει οί Βούλγαροι.
Καί όμως είσήλθεν καί είς τόν Ναόν αύτόν και έψαλε τροπάρια τινά.
Είς τόν "Αγιον Δημήτριον ήλθον γυναίκες μετά θυμιαμάτων, τοΰ
Μητροπολίτου ψάλλοντος «Τή ύπερμάχω Στρατηγφ τά νικητήρια....»
«Τον Σταυρόν σου, προσκυνοΰμεν, Δέσποτα...» και άνωθεν τοΰ τάφου
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, δπου έψάλη αγιασμός, τό τροπάριον τοΰ 'Αγίου
«Μέγαν εύρατο έν τοϊς κινδύνοις».
Είς τόν "Αγιον Γεώργιον,ευρών Βουλγάρους κοιμωμένους, τους έξεδίωξεν έκεΐθεν, τά στρώματά των τά άπέ^ιψε, γυναίκες δ’ ένθα^υνθεϊσαι έκ τούτου προσήλθον μετά θυμιαμάτων, ΐν’ άκροασθώσι τοΰ αγι
ασμού, περιχαρείς καί συγκεκινημέναι έκ τής απροσδόκητου ταύτης τε
λετής.Κατά τήν δρκωμοσίαν τοΰ Βασιλόπαιδος Άζε^άκόρου έπί τή κατα
τάξει του είς τόν Στρατόν ώς Άνθυπολοχαγοΰ, έξεφώνησεν ένθουσιωδέστατον λόγον, τοΰ άειμνήστου Βασιλέως Γεώργιον δμιλήσαντος ωσ
αύτως έκ μνήμης έκτενώς και έξάραντος τό εύφροσυνον γεγονος.
Καθ’ δλην τήν διαμονήν του είς Θεσσαλονίκην ή Α. Π. έπεσκεπτετο τά Νοσοκομεία, παρευρίσκετο είς τάς κηδείας τών στρατιωτών,
έξεφώνησε δέ συγκινητικώτατον λόγον είς τόν νεκρόν τοΰ έφεδρου Α
θηναίου ύπολοχαγοΰ ΓΙασσαλή, ένώπιον πλήθους άμετρήτου, μακροθεν
οέ θεωμένων τήν νεκρικήν πομπήν και άκροωμενων τών διαφόρων
ιερωμένων Μουσουλμάνων.

Τό εσωτερικόν του έν Θεσοαλονίκη Μεγάλου Ναού τού άγιου Δημητρίου %
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Πράγματι δ ’Αρχηγός τής ’Εκκλησίας, ώς αληθής στρατιώτης τοΰ
Σταυρού, συνέπασχε μετά τοΰ στρατεύματος, συμμεριζόμενος τάς κα
κουχίας, αλλά και έξαίρων τό γιγάντειον έργον του, άληθής απόστολος
τοΰ/Εθνους καί τής Θρησκείας γενόμενος.
Ούτω δέ καί ή ’Εκκλησία έν τφ προσώπω τής Α.Π. έπραξε κατά
τόν αγώνα τόν έθνικόν, δ,τι καί οί αθάνατοι τοΰ Είκοσιένα λευίται
*
κλήρος καί στρατός συναδελφωμένος καί προκινδυνεύων, κατά τό
υπόδειγμα τοΰ Παλαιών Πατρών Γερμανού, τοΰ Σαμουήλ, τοΰ ’Αθα
νασίου Διάκου.

Ο ΠΕΙΓΚΗΨ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ευθύς ώς άποκατεστάθησαν τά πράγματα, έγένετο σοβαρά σκέψις περί άναθέσεως τής διοικήσεως τής Μακεδονίας, έστράφη δέ καί
δ Βασιλεύς καί δ Διάδοχος καί ή Κυβέρνησις πρός μέλος τής Βασιλι
κής Οίκογενείας, ένδεδειγμένον διά τόσφ σημαντικήν άπό πάσης άπόψεως αποστολήν καί ώς τοιοΰτος έξελέγη ή Α.'Γ. δ Ποίγκηψ Νικό
λαος. Πόσον δ’ έπιτυχής ήτο ή έκλογή αύτη, κατεφάνη άπό τής πρώ
της ήμέρας τών ένεργειών τοΰ Πρίγκηπος Διοικητοΰ. Πολιτικώτερον,
διπλωματικώτερον, προνοητικώτερον καί πολυμαθέστερον άντιπρόσωπον δέν ήδύνατο νά εύρη’Βασιλεύς καί Κυβέρνησις.
Ή Α. 'Γ. συνεδύαζεν, ώς έν δέσμη μυριπνόων άνθέων, πάσας τάς
πνευματικάς καί ήθικάς ιδιότητας, αί δποϊαι άπητοΰντο διά τοσοΰτον
υψηλόν καί πολυεύθυνον άξίωμα είς μίαν τόσφ ’κρίσιμον περίστασιν

'if villa Capantzi, ήτις εχρησίμευσεν ώς άνάκτορον τής A. Β. Υ. Fj Fl
ΊΞ] g] τού ΤΙρίγκηπος Νικολάου, Στρατιωτικού Διοικητού Θεσσαλονίκης.
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καί είς τόπον έν ω συνεφύροντο έθνη, φυλαί, γλώσσαι, θρησκεία:.
Καί αληθώς ή Διοίκησις τοΰ Πρίγκηπος Νικολάου, έδωκεν αφορμήν νά
έκδηλωθοΰν ή πολυμάθεια, ή έμπειρία, δ πλούτος τών γνώσεων, ή δι
πλωματική καί πολιτική ιδιοφυία τοΰ έκ καταγωγής καί έκ φύσεως
άβροΰ καί λεπτότατου τήν διάνοιαν συμπαθέστατου Πρίγκηπος. Πρδς
μέν τούς Έλληνας τρυφερός, γλυκύτατος, φιλοστοργότατος· είς τάς
αλλοεθνείς κοινότητας, τούς Τούρκους, τούς Ίσραηλίτας, τούς Βουλ
γάρους, έξόχως υποχρεωτικός καί πολιτικώτατος δ Πρίγκηψ, ένφ έξ
άλλου είς τάς μετά τών αντιπροσώπων τών Δυνάμεων έπισήμους σχέ
σεις Του, εύστροφώτατος καί ειλικρινέστατος, έμπνεόμενος είς τοΰτο
άπδ τδ ψυχικόν Του σθένος, τ’δποϊον καί ή φύσις Τώ έδώρησε, άλλά
καί ή απαράμιλλος έγκυκλοπαιδική του μόρφωσις, ώς έπίσης καί τδ
έξόχως δίκαιον τοΰ έλευθερωτικοΰ άγώνος, είς δν άπεδύθγ; τδ έθνος,
τδ δποϊον άντεπροσώπευεν. Ή δεξίωσις έν τή Λέσχη Θεσσαλονίκης ή
γενομένη είς πάντας τούς αξιωματικούς "Ελληνας, Σέοβους, Βουλγά
ρους καί τούς ΙΙρίγκηπας τών τότε συμμάχων Κρατών,ή πολιτικωτάτη
προσφώνησις τοΰ Πρίγκηπος Διοικητοΰ πρδς Αύτούς άπεκάλυψεν είς
πάντας τά έξοχα διπλωματικά προσόντα τοΰ Έλληνας Βασιλόπαιδος,
καταπλήξαντα αληθώς τήν πρώτην ταύτην συνάθροισίν έκατοντάδων
άξιωματικών. Πάντες, είτε πολιτικοί, είτε στρατιωτικοί, ήμεδαποί ή καί
άλλοδαποί,οί εύτυχήσαντες ή νά συνομιλήσωσιν ή νά συνεργασθώσι μετά
τοΰ Πρίγκηπος, διατηροΰσιν άλησμόνητον καί οίονεί έγκεχαραγμένην είς
τήν διάνοιάν των τήν μεγίστην ηθικήν έπιβολήν καί τδ ύπέροχον
κύρος τοΰ 'Υψηλού αύτών συνομιλητοΰ, εΰρισκον δ’έν τώ προσώπω Αύ
τοΰ ού μόνον γοητείαν καί ήγεμονικήν όντως αβρότητα καί χάριν,
άλλά καί ορθολογισμόν καί κρίσιν περί προσώπων καί πραγμάτων
άσφαλή καί στερεάν.
Ό έθνικδς άγών πλήν τών άπειρων άλλων έκαηλώσεων τοΰ έθνικοΰ βίου, άπεκάλυψεν είς τδν Ελληνισμόν καί τάς άδαμαντίνους καί
πολυτιμοτάτας άρετάς απάντων τών μελών τοΰ καλλικλάδου Βασιλι
κού ήμών Οίκου.

ΜΙΛ ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ
Περαίνων ένταΰθα εις τάς ωραίας σελίδας τής άγαπητής «Ποι
κίλης Στοάς» τάς προσωπικάς άναμνήσεις μου τής πρώτης
Μακεδονικής έκστρατείας, τήν δποίαν δέν ηύτύχησα νά παρακολου
θήσω μέχρι τοΰ ένδόξου τέρματος αύτής, διατελώ κατάπληκτος άκόμη
άπέναντι τοιούτων μεγάλων κοσμοϊστορικών γεγονότων, τά όποια κατέδειξαν τδ μεγαλείον, τήν δύναμιν, τήν αύτοθυσίαν τής Ελληνικής φυ
λής, τήν καταπλήξασαν τήν άνθρωπότητα, άς μή έπιτραπή δέ νά
κλείσω τάς σημειώσεις μου αύτάς έκ τοΰ πρώτου Μακεδονικού πολέ
μου, μέ τήν ταπεινήν ύπόμνησιν, ό'τι περιοδεύσας πρδ εικοσαετίας
άνά τδν έλεύθερον καί δοΰλον Ελληνισμόν, εύρον έν αύτώ τοσοΰτον
ψυχικόν σφρίγος καί τοιαύτας ήθικάς καί πνευματικάς ιδιότητας είς
τον “Ελληνα,ώστε τάς έκ τών περιηγήσεων έκείνων έντυπώσεις μου
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έσκέφθην νά έπιγράψω ύπό τόν προγνωστικόν άλλά καί πράγματι κώτατον τίτλον
Μεγάλη Ελλάς».
Πράγματι ή μικρά εκτοτε κατ’ εκτασιν έλευθέρα Ελλάς, χρήσιμο-'
ποιήσασα καί δεξιώς έκμεταλλευθεϊσα τάς άπαραμίλλους ιδιότητας τών
απανταχού γής διεσπαρμένων τέκνων αυτής, ευτυχήσασα νά έχη έπί
κεφαλής τοΰ ήρωϊκού Στρατού της ήγήτορα έμπνευσμένον άπό τά
έθνικά καί πατριωτικά ιδεώδη και πεποιθότα έπι τήν ηθικήν ίσχύν καί
£Ϊώμην τοΰ 'Ελληνικού λαού, περισσώς δ’ εύνοηθείσα ύπό τής Θείας
Προνοίας, έγένετο άληθώς τήν σήμερον Μεγάλη Ελλάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΤΛΟΣ *
Γενικός Γοαμματεύς τοΰ Δήμου ’Αθηναίων

★ Αί δλως προσωπικοί και μονομερείς αύται σημειώσεις μον έκ τον πρώ
του μέχρι της παραδόσεως της Θεσσαλονίκης πολέμου δέν αποτελούν
πλήρη έξιστόρησιν τής δράσεως δλων τών τμημάτων του 12ου Πεζ. Συντάγμα
τος, του τόσον διακρι&έντος και έν τω κατά τής Βουλγαρίας πολέμφ καί τόσα
δεινά ύποστάντος μέχρι του πέρατος αυτού.
Λυπούμαι δέ, διότι έ'νεκεν έλλείφεως τών άπαιτουμένων πληροφοριών, δέν
ηύτύχησα νά συμπεριλάβω εις ταύτας τήν δράσιν πάντων τών άξιωματικών
συναδέλφων μου, οϊτινες επραξαν έξαιρέτως τδ ύπέρ τής Πατρίδος κα&ήκον.
ΙΊαρα&έτω έν τούτοις τά ονόματα αύτών. Είναι δέ ούτοι :

Γκιώνης και Δημητρέσας Ταγματάρχαι, Κογκόπουλος, Βο·
τ ί λ ι ας, Νταλλιάνης, Σουμπασάκος, Βλαχογιάννης, Σάκε λλ ό π ο υ λ ο ς, Εαλικημάνης, Παπαδη μητριού, Χρηστόπουλος
Λοχαγοί, Βαρνάβας, X αρ ι άτ η ς, Στεργιαλής, Κατσαρέλης,Παπ α λι β ε ρ ί ου, Ρ ώ κ α ς Ύπολοχαγοί, ΙΤλατυ μέσης, Μιχαλ ύπουλος,
Κ έ ν τ ρ ο ς 'Ροδόπουλος, Τσολιάς.
Γ
0

ΑΠΟ ^ΤΟΥΖ^ΑΥΟ ΠΟΛΕρΛΟΥΣ Ό

ΓΊ.

*Α^ήναι 10 Δεκεμβρίου 1913.

Φίλτατοί μου,
'WE Ρεϊάλην μου χαράν έλαόα τδν τόμον τής «Ποικίλης Στοάς». Ή νεκρανάστασίς της αύτή ήτο δι’ έμέ μία άπό τάς ώραιοτέρας έκπλήέεις. Πρό πάν
των οέ όταν έέεφύλλισα τδν καλλιτεχνικόν αύτδν τόμον καί εΐοα τήν διαφο
ράν του άπδ άλλους παλαιούς της, καί άφοΰ τδν συνέκρινα καί μέ τά άλλα
τοΰ είδους τής «Ποικίλης Στοάς» έργα, τά όποια δέν έχουν κανένα
άλλον προορισμόν άπδ τδν χρηματισμδν τών εκδοτών των, είπα μέσα μου :
— Νά, έπί τέλους, μία έργασία ποΰ άίίζει πράγματι τδν κόπον ύπδ πάσαν
έποψιν. Τί συγκέντρωσις ώραίων εικόνων, τί καλαισθησία είς τήν έκδοσίν του, τί εύσυνειδησία είς τδ σΰνολόν του. Είναι άληθινδν άπόκτημα διά
κάθε γραφεΤον. διά κάθε σπήτι, διά κάθε οικογένειαν. Δέν ευρίσκω ωραιότερου
στόλισμα διά μίαν Βιβλιοθήκην καί δι’ ένα τραπέζι, άπδ τδ τερπνόν έργον τής
τής «Ποικίλης Στοάς». Συγχαίρω είλικρινώε άμφοτέρους.
Μοΰ έκάματε τήν τιμήν νά μοΰ ζητήσετε τήν συνεργασίαν μου διά τδν έφετεινδν τόμον. Δυστυχώς δέν έχω τίποτε άλλο άνέκδοτον, άπδ τήν μετάφρασιν
τοΰ «Έ νδυμίω νος» τοΰ Ζδν Κιτς. Ό Ζδν Κιτς είναι μία άπδ τάς κορυφάε
τής Λυρικής ποιήσεως τής ’Αγγλίας μαζύ μέ τδν Σέλλεϋ καί τδν Βύρωνα, μέ
τούς όποιους ήτο σύγχρονος. Ή κριτική τής έποχής του ήδίκησεν —δπως συμ
βαίνει πάντοτε— καί τούς τρεϊς μεγάλους "Αγγλους ποιητάς καί δέν συνεκινήθη, ούτε δταν δ Ζδν Κιτς άπέθνησκε νεώτατος, μόλις 24 έτών, έγκαταλελειμένος είς ένα πτωχικόν ϊενοδοχεϊον, είς τήν ’Ιταλίαν, άπδ φθίσιν. ’Αλλά τί ση
μαίνει ο θάνατός του, δταν έ'^νώρισε νά τραγουδήση δπως έτραγούδησε ; Σή
μερα δέν ύπάρχει όχι μόνον Αγγλος, άλλά κάθε μορφωμένος άνθρωπος, δ
όποιος ν’άγνοή τδ δνομα τού Ζόν Κιτς.
Ό «Ένδυμί ων». τδ καλλίτερου μέρος τοΰ οποίου σάς στέλλω μεταφρα
σμένου διά τήν «Π. Στοάν», είναι τδ άριστούργημά του. ’Ελπίζω ότι μέ τήν
άτε/.ή μετάφρασιν μου ενός αριστουργήματος τών αιώνων ικανοποιώ έν μέρει
τήν έπιθυμίαν σαε, δπως καταλογ.σθώ μεταεύ τών συνεργατών σας.
Σάς σφίγγω τδ χέρι
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

*ο ενδίρμιων*
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
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ξΜ,ΠΡΟΣΤΑ προβαίναν συνοδιές ολόδροσες παρθένων
τών λιόαδιών τούς επωδούς καί πάλι τραγουδώντας.
Τό μέτωπό της καθεμιά μέ κλώνους είχε πλέέει,—
τοΰ ’Απρίλη πρώτ’ ανθίσματα.— Καί πίσω άκολουθοΰσαν
τσοπάνοι καί γιδάρηδες μελαχρινοί απ’ τόν "Ηλιο,
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καθώς τούς ιστορίζουνε τής Αρκαδίας οί μύθοι,
ή καθώς δταν τήν παζ.αιή τήν έποχή, τριγύρα
άπ' τόν Απόλλωνα έστεκαν, έεόριστος σάν είταν,
ν' ακούσουνε τή σκέψη του σε μελωδία χυμένη,
ποϋ τήν ήχώ σας μάγευε τής Θεσσαλίας ώ κάμποι.
"Αλλοι τή χλόη ζαρώνανε μέ τά έυστά ραβδιά τους.
Άλλοι σ’ αυλούς έοένινους έκαμαν ν’ αντηχήσουν
μύριοι σκοποί μονότονοι. Καί λίγο πιό παρέκει
ένας Ιερέας σεβάσμιος έέβγαινε άπό τό δάσος.
Έβάδιζε άργοπάτητος κΓ έπίσημος έρχότουν
ώσάν σέ τελετή- στή γής σκυμένο είχε τό βλέμμα
καί τά Ιερά του ντύματα διπλώναν τά χορτάρια.
Στό δεέί χέρι κύπελο κρατούσε άσπρο σά γάλα,
γεμάτο άπό άρωματικό κρασί ποϋ έμοσκοοόλα,
καί στό ζερβί του κάνιστρο πλεχτό, ποΰ είταν γεμάτο
άνθόχορτα ποϋ διάλεϊε σοφά σέ βοσκοτόπια.
Τόν κάρδαμο τοϋ ρυακιού, τό θύμο, τήν οίνάνθη,
τ' άνθεμα τά λευκότερα κι άπό τόν έρωμένο
τής Λήδας. Ό άρχιτελεστής άσπρος άπό τά χρόνια
πιό πέρα μέ τήν πράσινη τή χλόη στεφανωμένος,
ώσάν κισσός έφάνταζε μέσα σέ κρύον χιμώνα.
Πιό πίσω άκόμα ερχόντουσαν ίεροτελεστήδες άλλοι
ποϋ ευθύς ώς τούς έτύχαινε στά θρήσκα τους τραγούδια
λαβαίναν μέρος. Στοργικά τό πλήθος άκλουθοϋσε
τής πιό θερμές υψώνοντας δεήσεις του στά ούράνια.
Κι’ ϊν’ άρμα καλοδούλευτο τόσο άλαφρά κυλούσε
όπού τά τρία του άλόγατα λεύτερ’ άκόμα μοιάζαν.
Στερχτός ό άρματολάτης του καί λατρευτός στό πλήθος
άπάνω στής ενάρετης τής νιότης του τή λάμψη,
δ Γανυμήδης φάνταζε στά είκοσι του χρόνια.
Ό πλουμιστός χιτώνας του ευγενου άρχόντου μοιάζει.
Μαλαματένιο κέρατο στοϋ στήθους του τή μέση
άστράφτει, καί διπλώνεται στά γόνατά του άπάνω
τό δόρυ του ποϋ άγριόχοιρους πολλούς έχει σκοτώσει.
Στά μάτια του χαμόγελο ϊύπνιο κρατιέται- δόέες
νειρεύεται ή ζεκούρασμα στών μακαρίων τή χώρα;—"Ομως οΙ σοβαρότεροι, άλλοίμονο, στή’σκέψη,
είδαν στό ήρεμο χείλος του ή φροντίδα νά πλανιέται.
Κάποτε άπ’ τά δαχτύλια του τ’άμέριμνα, τά γκέμια
έεφεύγουνε, κι' οί άνθρωποι του στενάζοντας λογιάζουν
μήνες χυνοπωριάτικους λυπητερούς, ή κλάψες
μαυροπουλιώνε καί φωτιών|φλόγες, ώ δόλια νιάτα,
ώ Ένδυμίωνα άπό ποϋ πρόβαλε ή τόση θλίψη I

*
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Σέ λίγο έμπρόε άπ’ τό βωμό μέ σιγή θρήσκα ολόρθοι
δλοι έμνεσκαν στά μάτια τους πανίσχυρο ένα σέβας
άντίκρυζες- έσίγαζαν οί μάνες τά παιδιά τους,
κι’ ένας φόβος άνόριστος χρωμάτιζε παρθένα
μέτωπα' ό άπαράβγητος κι’ αυτός ό κυνηγάρης
ό Ένδυμίωνας ήρεμος καί μέ χλωμή τήν όψη
έστέκονταν άνάιιεσα άπό τούς σύντροφούς του.
Ό σεβαστός έδέονταν ιερέας άνάμεσό τους
άπό μεγάλο σέ μικρόν χαμογελώντας σέ δλους.
Καί μέ υψωμένα τά χλωμά χέρια άπ’ τήν ήλικία,
ρίχνει τά λόγια αύτά:—Ώ βοσκοί τής Λάτμος άγριο σμάρι,
ποϋ ή φροντίδα σάς έλαχε τών πλήθιων κοπαδιών σας,
είτε άπό σπήλαια βαθουλά σκαρίζετε καί μαύρα,
στά όρη, κι’ είτε ή στράτα σας γραμμίζει τίς κοιλάδες,
δπου άντηχά ή φλογέρα σας παντοτινά ή μαγεύτρα,
είτε άν έρχόσαστε άπ’ άδρούς τόπους δπου τό άγέρι
κυρτώνει τό άνθος κι δπου άνθούν τά σπάρτα μέ τά μύρια
τά κουδουνάκια τά χρυσά, κι είτε τά λαμπερά σας
κοπάδια βόσκουν στίς όχτιές τών γάργαρων κυμάτων,
ποϋ οί καλαμιές οί πράσινες ρυθμίζουν τό τραγούδι,
πού ό Τρίτωνας δασκάλεψε τερπνά στούς αντιλάλους,
κι έσείς συντρόφισσες, κι έσειε μητέρες, πού τό ρούχο
καί τό φαγί έτοιμάζετε πρεπούμενα γιά τά δρη,
κι εσείς πανώριες κορασιές ποϋ τρέφετε μέ γάλα
τό άρνί ποϋ άρφάνεψε, καί ποϋ σέ κύπελο φυλάτε
κρυφά τό μέλι τό έκλεχτό γιά τόν ωραίο τσοπάνο,
άφουγκραστήτε με δλοι σας. Γί είναι σά φώε ή άλήθεια
πώς είν’ οί ευχές μας στό θεό τόν Πάνα δλες δοσμένες.

Καί τά δαμάλια μας ποτές μέ τόσο άφθονο γάλα
δεν άντημέψαν τά έργα μας. Τά πλούσια μαε λιβάδια
είν’ άσπρα άπό τ’ άρίφνητα κοπάδια μαε· ό Απρίλης
βροχή στέλνει στή χλόη μας. Φωνή καμμιά ή άντάρα
τά πρόβατά μας τά δε'λά δέ σκιάζεν καί πιό τέλεια
τοϋ Ένδυμίωνα ή ψυχή γιά μάε ποτές δέν είταν.
Κι’ Λ Γής είναι χαρούμενη κι’ ό σκορδαλλός ό γόης,
μέ τήφωνή του τήν πρωινή τόν ούρανό μαγεύει,
καθάριος ποϋ άχτινοβολεί στίς μέρες τής γιορτής μας».
Έτσι σάν είπε στό βωμό θυμιάματα σωριάζει
καί βαγιών φύλλα τήν ιερή φωτιά νά ζωπυρώσει.
’Ύστερα τήν άδίψαστη τή γής περιραντίζει
μέ τό κρασί γιά τή σπονδή ποϋ είταν τοΰ θείου τσοπάνου.
Καί τόν καιρό πού τή δροσιά τούτη τό χώμα έρούφαε
καί στήν πυράν έτρίζανε τά βάγια, καί τίς σπίθες
τινάζαν τά θυμιάματα άνάμεσ' άπ' τή στάχτη
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καί τών μακριών καί πράσινων χόρτων τ’ Αποκαΐδια,
κι Ανυψωνόταν δ καπνός, μιά χορωδία έγρικήθη.

*

Ώ έσύ, ποΰ ή στέγη κρέμεται τού παλατιού σου κάτου
άπδ τις ράμνες τοϋ φτελιά, δπου δλα ’νε γαλήνια,
οί άτέλιωτοι άναστεναγμοί, δ θάνατος, ή ζήση.
καί τών φυτών τών άγνωρων οί ειρηνικές αγάπες,
έσύ ποΰ Ξέχωρ’ αγαπάς τΙς Νύφες ν’ άντικρύζεις
κάτου άπδ μαύρες καστανιές, τά δλόΞανθα μαλλιά τ ους
νά στρίβουν, καί μερόνυχτα άλάκαιρα^κατέχεις
ν’ άκούς τδν κοιμισμένο θρδ τών πράσινων κλαριώνε,
στις άκρες πέρα τών σταριών, ή στις όχτιές τΙς έρμες,
δπου τδ μύρτο κι δ ύσσωπος παράΞενα φυτρώνουν,
έσύ πού μελαγχολικά άνανογιέσαι τότες,
τΙς μέρες τις λυπητερές δπού τή Σύριγγά σου
σού άρπάΞαν, μά, τό μέτωπο τδ άσπρο τής διαλεχτής σου
νεράιδας, μά, τ’ άλλάγματα πού πήοε άπ’ τήν τρομάρα,
παντοτινός προστάτης μας γίνου μεγάλε Πάνα.

*

Ώ έσύ Θεέ τού άναπαμού, γιά τόν δπού ή τρυγόνα
σμίγει πιστά στού τρυγονιού τό άσμα τή φωνή της,
όταν κοντά στό σούρουπο Αργός πάς καί πλανιέσαι
στούς ήλιαστούς βοσκότοπους, ποΰ τούς περιραντίζουν
τά κύματα τών όργιακιών, ώ έσύ πού προμαντεύεις
τό γό νιμο χινόπωρο μέ τά πολλά τά σύκα,
γιά σένα πάλι ή μέλισσα, μέ τή χρυσή τή ζώνα,
κάνει τό μέλι και γιά σέν’ άκόμα στολισμένα
είν' τά Λιβάδια μας άπό κόκκινες παπαρούνες.
Άπ’ τό χιμώνα ατρόμητα, γιά σένα τά σπουργίτια
Αρμόζουνε κελαϊδισμούς. Ή φράουλα μές στούς ίσκιους
καί σκαλωμένη στο έδαφος, σοΰ χύνει τή δροσιά της,
κι ή ΆνοιΞη ή νέα αφιέρωμα τρανό σού Ξαναφέρνει
τής προκοπής της. Ώ, γιά δές πώς σέ ζητά ό λαός σου !
Μά, τόν Αγέρα πού κουνά πά’ στά βουνά τά πεύκα,
σίμωσε Πάνε λατρευτό κι ώ θείε δασοπατέρα.
■*
Ώ έσύ πού δουλευτάδες σου πιστούς έχεις τδ Φαύνο
καί τδ σοφό τδ Σάτυρο, είτε νά πιάστε ώς πάτε
τούς κοιμισμένους τούς λαγούς στην κρύφια τή φωλιά τους,
είτε σκυφτοί ώς σκαρίζετε στών φαραγγιών τις άκρες
νά σώστε τ’ άσπρα πρόβατα άπ’ τών Αητών τά νύχια,
είτε γιά νά πειράζετε. μέ βρίζες σκεπασμένοι,
τούς πλανεμένους τούς βοσκούς στά έρμα μονοπάτια,
είτε γιά νά χορέψετε πέρα πρδς τ’ Ακρογιάλια,
καί νά διαλέΞτε Ανάμεσα άπ' τά πιδ ώραία κοχύλια.
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όσα θά καθρεφτίσουνε στό φώς σου τις εικόνες
τών Νηρη'ίδων, τό χορό πού σέρνουνε, θαρρώντας
δτι κανείς δέν τούς θωρεϊ.... Ώ, μά τούς Αντιλάλους
δλους δπού τριγύρα σου πολλά τραγούδια λένε
καί Ξαναλένε, γρίκα μας, ώ Φαύνε βασιλιά μας.

Έσύ πού Ξέρεις ν’ άγρικάς τδ θόρυβο ποΰ κάνει
τδ γιδομάλλι πέφτοντας κάτου άπό τό ψαλλίδι,
όταν δ τράγος προσκαλεϊ στδν κάμπο τις Αρνάδες,
έσύ πού τόν αύλό φυσάς δταν τ’ άγριογουρούνια
πατάν τό στάρι τό χρυσό καί τούς κυνηγητάοες
οργίζουν, άπ’ τό χτήμα μας πού δύνασαι καί διωχτείς
τήν παγωνιά καί τδ χαμόν έσύ τών γεννημάτων,
έσύ πού κάνεις άπ’ τή γής καί βγαίνουν άγνωροι ήχοι
αλαργινοί κι άντιβοούν μές στις γυμνές πεδιάοες,
ώ Θεέ καί τρόμε τών θνητών, πού τις κρουψές τις θύρες
Ξέρεις, πού ανοίγει δ άνθρωπος κι άδράχνει τή Σοφία
ώ τής Δριόπης γιέ, τρανέ Θεέ τών κάμπων, έλα
νά δεϊς πώς δέεται τό εΰλαοο τό πλήθος στούς βωμούς σου,
πράσινα φύλλα τοΰ κισσού στά μέτωπα φορώντας.
*
Άς είσαι δ άνέφταστοε σκοπός καί πάντα δ Αλαργεμένος
άπδ τδν έρμο στοχαστή. Στό διψασμένο πνέμα,
τής Γνώσης τό άχτιδόλουστο φανέρωσε κατώφλι,
κι άς πέσει άκόμα μιά βολά 1—”Ω, μείνε πάντα ό σπορος
δπού στό χώμα τό άγονο τοΰ χαύνου έτούτου κόσμου,
δ πόθος τών ιδανικών ^κάνεις νά Ξεφυτρώσει.
Μείνε τής Άπειρότητας τό σύμβολο τό μέγα,
δ ούρανός πού ή θάλασσα τδ υόλο καθρεφτίζειάς είσαι τδ λεπτό στοιχείο πού βάφει τόν αιθέρα,
τό άγνωστο, τό μυστήριο έσύ !... Μέ μέτωπα γυρμένα,
μέ χέρια παρακλητικά πρός το βωιιό απλωμένα.
Ξεφωνητά σκορπίζουμε πού ώς στά ούράνια πάνε
καί σέ ικετεύουμε : Άκου μας καί δέΞου τή δέησή μας
άπ’ τό βουνό μέ τούς θεούς πού κατοικείς αντάμα 1
( Μετάφραοις Σ ω τ. 2 κI π η )
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μίαν πόλιν αύτήν, ή όποια δί αύτόν είχεν αύτόχρημα θέλγητρα γυναικός, είς δλην τήν έκπαγλον ή μυστικήν καλλονήν της, κανείς δέν
παρηκολούθησε μέ τόσους παλμούς τήν άνάπτυζίν της, κανείς δέν τήν
ήγάπησε καί δέν τήν έΐύμνησεν όσω ό τόσω ρεαλιστικός καί ένταυτώ
τόσω ίδανιστής ποιητής τής «’Αθήνας μας» ! Έν σχέσει μάλιστα πρός
τό βιβλι'ον του τοΰτο θά ήθελα πολύ νά γνωρίζω ποια Ανθολογία έμμέτρου καί πεζοϋ λόγου,άνταζία τοΰ ονόματος τούτου έν τώ μέλλοντι,
θά ήδύνατο νά θεωρηθή πλήρης, άν μή περιελάμοανε τά είς πεζόν ποι
ήματα τά όποϊα άφιέρωσεν έν αύτώ είς μίαν παραμονήν ’Αθηναϊκής
πρωτοχρονιάς άνά τήν
όδόν Έρμου, είς ένα
περίπατον τής πρό
τριάκοντα έτών όδοϋ
~
r
»
Πατησίων,
είς τήν
’Αττικήν ’Ελαίαν καί
έν γένει είς τόν’Αθη
ναϊκόν Ελαιώνα, είς
τό Ίον !
τ τ

Ν JKOXXOC

C y J I XNA.CDN HC

XI μόνον σήμερον, εορτήν τοΰ Άγιου Νι
κολάου, φέρονται πρός αύτόν άθρόοι οί λο
γισμοί μου μαί,ύ μέ ολην όσην τρυφερότητα
ηύοόκησε ν άφήση ή ζωή μέσα μου. Κάθε
φοράν ποΰ ή έμμανώς πολυαγαπημένη πόλις
τών Αθηνών μοΰ αποκαλύπτει άπό μίαν εύμορφιάν της, κάθε φοράν ποΰ ή παγκόσμιος
φιλολογία μοΰ χαρίζει τό άνεκτίμητον δώρον

νεςήγητος όρμή ν' άνεύρω έν τώ άμα τόν
φίλον και συνθαυμαστήν, εκείνον ό όποιος θά έπάλλετο ίσα ή καί πλειέτερον έμοΰ έπί οίαδήπ; t έκ τών έκφάνσεων τούτων τοΰ 'Ωραίου,
άναλογίζομαι μοιραίωςτόν έ,μμανή αύτόν φιλαθήναιον,τόν έμμανή αυτόν
φιλόκαλον, τονν λεπτόν φιλογύνην. Διότι ελάχιστοι είναι εκείνοι, ο'ίτινες παρά κάποιας boutades μισογυνισμοΰ, ίύπήρίαν
-' ' όσω αυτός εύλαοεις του γ·
*■ —· άϊδίου
■'·
------ λάτραι,
------ ---γυναικείου
ελάχιστοι οσοι ύπήρέαν τόσω έπιιιόνωε δι’ ολου
των“τιϋ βίου όσω αύτός πεφωτισμένοι ωραιοπαθείς, καί
~ - ---;ω αφορά τήν πόλιν τών ’Αθηνών, άπό τής ώρας; ποΰ έπιφαίνεται ή
ούδαμοΰ
τάσι διαφανώς καί άύλως ροδοο— ■"· άλλαχοϋ~ ~·~ω
—·-- ·ήώς
’*■-·- μέχρι
■'
δάκτυλος
----- ι-ει ε;ς _^7 0]·_
τής πολύ πέραν τοΰ μεσονυκτίου ώρας, καθ’ ήν έπιστρέφε
κόν του ό τελευταίος νυκτε
* ερινός
”1' διαβάτης,
*
ό όποιος έπί μακρότατα έτη
ήτο αύτός ούτος, κανείς άναμφισοητήτως δέν τήν έγνώρισε τήν δλην

♦ *
Ή φαντασία μου
τόν προβάλλει πρό έ
μοΰ τόσω πολύ πάν
τοτε ζώντα — τόν ένα
αύτόν άπό τούς ολί
γους εκλεκτούς, οί ό
ποϊοι μειδιούν καί γε
λούν όχι μέ τά χεί
λη, άλλά μέ τά μά
τια, — μέ τά μάτια
του έκεΤνα τά άμυδρώς καμμύοντα καί
ένταυτώ• άπιθάνως Iιιεγάλα, άπό τών όπζίων κατηλείοετο τόση
καλωσύνη καί τόση
θωπεία, τόση λάμψις
πνευματική, — τόσω
διαρκώς άνήσυχον καί
(‘Anidavtv αΐφνη; τήν 11ην ’Ιουνίου 1013)
αεικίνητον, ώστε τόν φαντάζομαι άκόμη έν μέσω ήμών καί έπί τοσοΰτον,
ώστε
πολλάκις
νομίζω
άπό, τοΰ άκοου
ττίς
• -X _>
<-■>
1 . , ότι
ν έο/εται
1 Λ τότε
, ποός
1 πα/.ιν
, ?ιιε προς
,1 ’Αθηναϊκής
1 Γ?4·
οοου.
Μαζυ
με αυτόν
ερχεται
με ολη1 η, νεοτης
μου.
ri
val τά έτη τών ανήσυχων ονείρων καί τών ωραίων προσπαθειών ή εποχή
καθ’ ην ήνθισε τόσω ολίγον ό Σύλλογοςτών Ίολήπτων, ή εύάριθμος αύτη
mJ. Α Α,ρςενη : “γΜΊχ. Α. ^Ραφαιιλοβιτς “^Ποικίλη ^τοα,,η 33“ν
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όιιάς εκείνων, ο'ίτινες προεέάρχοντος εις ενθουσιασμόν τοΰ πρεσβυτέρου
ημών Νικολάου ^πανόωνήί διεβλέπομεν καί έτιμώμεν εις τό άρωμα τού
Ίου τοΰ άνεφίκτου πόθου τό σύμβολον ! Όποιον ήψαίσ Γειαν ένεργητικότητοςήτο τότε, άλλα καί πρότερον, άλλα καί έπειτα μέχρις έσχάτωνούτος ! ’Επανελάμβανε πολλάκις τούς στίχους τοΰ ποιητοΰ :
«Darmir nonchalamment a 1’ombre de ses seins
«Comme nn hameau paisible au pied d’uno montagne.

Πολλάκις και μετά πόθου· καί θά έλεγε τις. άτι δεν ώνειροπόλει ώς ό
ήρως τοΰ Μαίτερλιγγ, είμή ησυχίαν, ησυχίαν, ησυχίαν. Άλλ’ όμως έζη
πολλαπλασίωε, έντεταμένως, ισχυρότατα, εργαζόμενος όσον ολίγοι, όσον
ολίγοι άγωνιζόμενος, γεννών έν ταύτώ ραγδαίως σχέδια έπΐ σχεδίων,
ών έν καί μόνον άν ηύοοκίμει, ώςούδέποτε άλλως τε ήθελησεν ή Μοίρα,
θά”τώ παρείχε τήν ευημερίαν. Ώς ουδέποτε ήθέλησεν ή Μοίρα, ή
έποί? πάντοτε ύπήρξεν εις αυτόν εναντία. Έλκων τό γένος έκ παλαιτάτης οικογένειας, των Σπανδούνηδων τής Θεσσαλονίκης, άνατραψε^'έ^τή χριστιανικωτέρα των πίστεων έν 'Ρωσσία ύπό μητρός άγιας
καί' διΛΚοόσας έπειτα τά έγκύκλια μαθήματα εις τήν μεγάλην σχολήν
τοΰ Γέ^αρς καί μετά τούτα εις ’Αθήνας, επέδειξεν άπό τών πρώτων
του έ^γ.εύ'Ουίαν διαιρετικήν καί δίψαν μαθήσεως ασόεστον. Αποστα
λείς εΐία^ύπό πλουσίου θείου εις Βιέννην έπρόκειτο νά συμπλήρωσή
τήν *τελειοποίησιν τών σπουδών του εις ΙΙαρισίους, οτε ό θάνατος του
χορηγού συγγενούς έπανέψερεν αυτόν περίπου άπορον εις ’Αθήνας,
'φιτοτε, άπο ηλικίας νεαρός, άρχεται ό φοβερός περί ύπάρξεως άγων.
Τον διεξήγαγεν επί μίαν ολην ζωήν καρτερικότατα, αίσιοδοξοτατα, άντλών παραδόϊωε άπό πόσης αποτυχίας νέου σθένος καί νέαν ενεργη
τικότητα, μηδέ ποτέ άλλοτε ων τόσω σπινθηροόολος εις πνεύμα, τοσω
θορυβωδώς εύθυμος εις διάθεσιν, τόσω παραγωγικός εις φιλολογικήν ερ
γασίαν, ώς οτε περισσότερον καί σκληρότερου έπίεζον αύτον αί περι
στάσεις, καταπληκτικόν άληθώς άνθρώπινον έλαστικόν κόμμι έντεινόμενον καί άνατεινόμενον έσω περισσότερον πιέζεται καί τυραννείται.
*
4
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Ή δημοσιογραφία τον εϊλκυσεν ευθύς άμέσως τότε· ή δημοσιογρα
φία’η κάθε άλλο
*
ή περιοριζομένη εις τήν ξηράν είδησεογραφίαν. Ό
Σηανδωνής ώς δημοσιογράφος είναι πασίγνωστος εις τό άναγινώσκον
Ελληνικόν κοινόν. Σχεδόν δεν ύπάρχει Ελληνική έφημερίς τής τελευ
ταίας τοιακονταετίας εις τήν όποιαν νά μή συνειργάσθη, ώς ίοίως συνειογάσθη, καί καθ’ όλον αυτό τό μακρότατον χρονικόν διάστημα, δεν
έγραψε τίποτε, τό όποιον νά μή έχη σφραγίδα ιδίαν, —τήν σφραγίδα
τής ίδιστύπως καλλιτεχνικής καί τόσω γενναίας καί ορμητικής ζωής ή
όποια έκόχλαζεν εναύτώ- τίποτετο οποίον να μή υπόγραψε- τίποτε επί
σης τό όποιον νά μή έγραψε μετά ταχύτητας αυτόχρημα άστραπιαίας.
Ώς άφ’ετέρου δεν ύπήρξεν ημέρα κατά τήν όποιαν νά μή είργάσθη
καί νά μή έγραψαν. ’Από τούς πλέον αγαπημένους του ήσαν οί πρώτοι

Στοά
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στίχοι τοΰ Επιλόγου τον όποιον έχει γράψει ό Γάλλος ποιητής Veuillot :
«Placer a mon cote ma plume;
Sur mon coeur, le Christ, mon orgueil;
Sous mes pieds mettez ce volume;
Et clouez en paix le cercueil».
«Θέσατε εις τό πλευράν μου τδν κάλαμόν μου,
έπΐ τήο καροίας μου τόν Χριστόν, τό καύχημά μουΰττό τούς πόδας μου θέσατε αϋτό τό βιόλίον·
καί καρφώσατε έν ειρήνη τό φέρετρόν μου».

Ελάχιστοι ίσως θά γνωρίζουν πόσω ειλικρινείς ήσαν οί λόγοι ούτοι έπαναλαμβανόμενοι ύπό τοΰ Νικολάου ΣπανΖωνή. Άλλ’ έγώ ό οποίος
έγνώρισα τόσω καλώς τό βαθύτατον, τό άδιαπόρθητον θρησκευτικόν αίσθη
μα, τό όποιον ύπήρχε παρά τώ άκριβεί τούτω γνώστη τών τολμηροτάτων
ιδεών τής νεωτέρας έπιστήμης, δύναμαι νά βεβαιώσω πόσω όντως ό’Ιησοΰς
τών Χριστιανών ήτο τό ύπέρτατον καύχημά του. Καί έσω άψοοα τήν
γραφίδα, άλλά με αύτήν άνά χείρας παρέδωκε τό πνεύμα εις τον Θεόν
του, εις τον Θεόν τής πάσης άγάπης.
*
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Δεν έσχε ποτέ τήν ηλικίαν, ή όποια τώ άπεδόθη. Γεννηθείς τώ
rSS8 κατ’αύθεντικωτάτας μαρτυρίας, ήγεν άκοιβώς τό πεντηκοστόν πέμ
πτου έτος τής ηλικίας του, όταν άπέθανενΓΗτο πατήρ έγκριτου νεαρού
αξιωματικού τού Ελληνικού στρατού έκ πρώτου αύτοΰ γάμου καί ήτο σύ
ζυγος εις δεύτερον γάμον τής άτυχους γυναίκας, ήτις μόνη ίσως εις
αύτόν τον κόσμον δέν άπέβη οι’ αύτόν σκληρά -διάψευσις έλπίδος καί
ήτις ήδη διά τοΰ θανάτου του άπώλεσεν όντως ένταυτώ καί πατέρα καί
άδελφόν καί φίλον, καί, παρά πάσαν ένδόμυχον άγωνίαν του, σύντρο
φον άεί ιλαρόν έσω καί σύζυγον τρυφερόν. Ίσως τελευταίως τό φορ
τίου τοΰ βίου νά ύπήρξεν ύπεράγαν βαρύ δι’ αύτόν· τούλάχιστον ένθυμοΰμαι έτι μικρόν προ τοΰ θανάτου του, εσπέραν τινά καθ’ ήν έπεστρέφομενπολύαργάμετ’άλλων άπό τόθέατρον,άφίσαςτάςκυρίαςνά προ·
πορευθοΰν ήλθε καί έστηρίχθη βαρύς καί βαρύθυμων έπΐ τού βραχίονας
μου, καί ώς νά έβάσταζε βάρος δυσβάστακτου μοΰ είπε μέτό παράπο
νου τοΰ άνδρός, τό όποιον είναι όδυνηρότερον παντός παραπόνου γυ
ναίκας ή παιδιού. «Δέν μπορώ πειά- δέν μπορώ πειά. .. » Άλλ’ έπειδή
τό αίφνης βραδύναν βήμα τής προπορευομένης συζύγου του τήν έφερε
πλησίον μας, κατέβαλαν ούτος άγώνα ύπεράνθρωπον καί ήρχισεν άστεϊζόμενος καί οίονεί γελών, όμή έννοών κατ’ ούδένατρόπον νά ΐδη σκιάν
καν λύπης έξαιτίας ταυ έπΐ τοΰ μετώπου της. Ή άπόλυτος λεπτότης.
’Ιδού πράγματι τό κυριώτερον χαρακτηριστικόν του, άνδρός μυχιαίτατα
πολιτισμένου, άβροϋ πρός πάντας, ύποχρεωτικωτάτου προς τούς ξένους,
άνεκτιμήτου διά τούς φίλους, — χριστιανού εύσπλαγχνικοΰ. Δέν ήξεύρω
κατά πόσον άπηντησεν εις αύτήν τήνζωήν τήν εύσπλαγχνίαν.Άλλ’οταν μ οί

έπανελάμοανε τούς στίχους τοΰ άλλου έκείνου Γάλλου ποιητοΰ, κατά τδν
όποιον «Έχομεν άνάγκην άπό μίαν φίλην ήπιαν, άπείρως ήπιαν», τήν
ήπιότητα αύτήν και εύσπλαγχνίαν, τήν Θείαν αύτήν έκεχειρίαν, ήμην
πεπεισμένος ότι έϊελιπάρει άπό τήν δλην ζωήν. Είπον ήδη πέσω είς μά
την! Και είναι ή ζωή αύτή, ή τόσω έπιτακτικώς καί άκάμπτωςένίοτε δεσποτική, ή όποια καί σήμερον άκόμη διέταίεν οΰτω τά κατ’ έμέ, ώστε
χωρίς νά έπισκεφΟώ κανένα έορτάέοντα, νά μή δυνηθώ καί ν’άποθέσω
ολίγα άνθη πέραν έκεϊ όπου ίσως ό' θάνατος άπέδωκε τέλος εις αύτόν
τήν άνάπαυσιν. Ή σκιά ή όποια άπέμεινεν άπό ό,τι ήτο τόσον σφρίγος
καί τόση γενναιότης, τόσον φως, άς δεχθή ένταϋθα τά νοερά αύτά ία,
τόσω πάντοτε έγκαρδιώτερα τών πραγματικών είναι
ε7.„. ία διά
Μ τον
. 1. έκλεκτόν
ύ..?_ 1.
λογοτέχνην, διά τόν γλυκόν φίλον.
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Βουλγάρων,

τό

φυλής μας

όποιον

έπό-

τισε δαψιλώς τά ιερά χώματα τής Μακεδονίας, καί άλλων τέκνων, πλέον η
ραίων εκείνων, τής φιλτάτης πατρίδος
συνδυασμφ

υπέροχων

συνανεμίχΟη τό

αίμα,

ίνα όμοΰ

έν

Ουσιών

καλύψωσι τήνσημαίαν τής Ελ
λάδος μέ δάφνας τροπαίων καί

δόξης. Διότι έάν

οί γενναίοι

στρατιώται έπεσαν έγδόςως είς

4? -t- -^·
❖

❖ Εθνικτκ

τά πεδία τών μαχών μέ τό ό-
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< Τι^Η Χα^θ ένας άνθρωπος πρέπει νά περάση λίγος καιρός διά

νά έυνοήσωμευ ότι δέν βρίσκεται μαζύ μας. Τότε τόν ζητοΰμευ.
Είς τό κύλισμα τοΰ χρόνου, μετράται >/ θλίφις, ζυγίζονται τά
αισθήματα καί ορίζεται ή διάρκεια τής άναμνήσεως. S’ αύτό έμΛ ' ποΰ
—-■ είχε '-'-'--ι,
φανίζεται ή μορφή,
λείφει διά νά επιβάλρ τά δικαι
ώματα της.
Μία παροδική λάμφις, όπως ή ζωή δεν σβύνει ποτέ γιά πάντα. Χέ
μιά φωτεινή γραμμή μένει ή διάβασίς της.
Ο £α>ανδα>νης έτσι βιαστικά έπέρασε και βιαστικά έχάθη. Μένει
όμως ή γραμμή του- 'Οποιος θελήση να την ακολουθήση θά σταματήση
εις έν σημείου εΰκρινέστατον.
“Εζησε μέσα εις τόν κοινωνικόν Θόρυβον διότι ήτον άνθρωπος τοΰ
κόσμου. Ήκολούθησε και έκαλλιέργησεν ό,τι ωραίου και καλόν, διότι
ήτον άπό καταγωγής, μορφώσεως καί ανατροφής καλλιτέχνης. Έπάλαιε
μέ ολα, διότι ήτο πραγματικώς δημοσιογράφος, άνθρωπος τών γραμ
μάτων.
"Ο,τι διενοείτο, τό κατώρθωνε μέ δύναμιν θελήσεως, μέ θυσίας, μέ
πόθον νά τό επιτυχή. Έδημιούργησε χίλια πράγματα ποΰ κανείς δέν
τά έφαντάζετο. Έπραγματοποίησε σχέδια ακατόρθωτα διά τούς πολλούς.
"Εκτησευ ένα αγκωνάρι ανεξάλειπτου σημεΐον προοδευτικής τάσεως καί
άμίλλης.
Είς τόυ άγώνα τής ζωής καί τής εργασίας έδειξε τό θάρρος πολεμια-ιοΰ. τήν φυχραιμίαυ ενός ήρωος, τήν καρδίαν ενός παιδιού.
Κάθε ημέραν άκούω τ όνομά του....
Νά, λοιπόν, ποΰ δέν άποθυήσκουν οι άνθρωποι τοΰ πνεύματος, τής
καρδιάς τοΰ £ίΒανδύθνη·
(22 Νοεμβρίου ιηι3)

'Μιλτιάδης Γ1. ^Λιδωρικης

πλον είς τάς χεΐρας άγερώχως

προσατενίζοντες τόν έχίϊρόν, ε
κείνοι όμως πλήρεις ταπεινώ

σεων καί έν μέσφ άφαντάστων
βασάνων

προσέφερον

εαυτούς

ολοκαυτώματα εις τήν ελευθε
ρίαν τής πατρίδος.
Επάνω λοιπόν εις τήν ακμήν

τής νεαρΐς του ηλικίας ό αεί
μνηστος Δίέστωρ, έπέπρωτο καί
αύτός νά προσφέρη εαυτόν έλάχιστον ίίϋμα είς τήν κολοσ-

σιαίαν εθνικήν εκατόμβην.

Άπό μικρϊς. ηλικίας προσ
κολλήσεις εις τήν έργασίαν τοΰ
πατρός του έν τ<ΐ> φαρμακεμπορείιρ, ταχέως

S, φίΐΚ,ΑέΕ

ήλί)εν είς Αθή

νας κατά τό 1900, οπού μετά λαμπράς σπουδάς έλαβε τό πτυχίον τής Φαρ
μακευτικής μέ τόν βαθμόν άριστα καί
βαθμόν.

εΐτα τήν

άδειάν του μέ τόν ίδιον

Έπανελθών είς τήν πατρίδα του διερρύΰμισε τήν έργασίαν τοΰ πατρός

του καί άνεκαίνισεν αύτήν τελείως, καταστήσας τό φαρμακεμπορεΐον καί φαρμακεΐον αύτοΰ έντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος τά μόνα είς τό

είδος

των καθ’ ύλην τήν ’Ανατολικήν Μακεδονίαν καί Δυτικήν Θράκην.

Η τοιαύτη αύτοΰ Οαυμασία έπαγγελματική δρϊσις, δέν ύστέρησεν οΰδαμώς τής έτέρας ’Εθνικής καί κοινωνικής του μεγάλης χρησιμότητας.
Δι’ ο πολλάκις καί Πρόεδρος διαφόρων Σωματείων καί εύεργετικών Συλ
λόγων έςελέγη καί Έφορος τών ’Εκπαιδευτηρίων τής πόλεως Σερρών καί τών

άλλων

εύαγών κοινοτικών ιδρυμάτων έχρημάτισε, μετά ζήλου έπιτελέσας τό

καθήκον, ϋπερ ή

πολιτεία τής

πατρίδος του έκτιμώσα τα προσόντα αύτοΰ

$
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Ποικίλη

τοσάκιςέκθύμως άνέθηκεν αύτώ. ’Εσχάτως δέ ύπό τήν βέβηλονκαί άπαισίανδιά

τά χρονικά τών Σερρών Βουλγαρικήν κατοχήν τά μάλιστα συνέτεινε διά τής
επιρροής του καί τών σχέσεων του είς

τήν άνακούφισιν τοΰ καταδυναστευο-

μίνου πληθυσμού καί ασμένως έσπευσε νά συμμετάσχη μέ κίνδυνον τής ιδίας

ζωής, ώς δ τραγικός θάνατός του μαρτυρεί, τής έν Άθήναις μετάβασης κατά
Μάρτιον τοϋ 1913 Επιτροπής τών Σερραίων, όπως συνηγορήση παρά τή Κυβερ-

νήσεικαίτφ Βασιλεΐ υπέρ τής άποκαταστάσεως τής πολύπαθους πατρίδος του.

Καί ένφ πλήρης ελπίδων έπανήλθε καί προσεπάθησε νά ένθαρρύνη τούς

απογοητευμένους τότε συμπολίτας του, μοιραίως πρώτος

αύτός έπεσε θύμα

τήςαίμοβορίαςτών Βουλγάρων. Διότι οτε οί Βούλγαροι έμάνθανον τήν αισχρόν

αύτών ήτταν έν

Κιλκίς κσί Λαχανά καί έβλεπον δτι τά έδάφη, ατινα έκαρ-

ποϋντοδιά τόσωνέγκλημάτωνέφευγον άπό τάς χεϊρας των, ή θέλησαν τελευταϊυν

νά συμπληρώσωσιτό έργοντής καταστροφής. Καί τήν 22αν ’Ιουνίου 1913 άπατηλώς συνέλαβον είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής ’Ανατολικής

Μακεδονίας καί

Θράκης τούς προκρίτους καθώς καί έν Σέρραις επτά τοιούτους έν οίς καί τύν
πολύτιμον

ΝέιΗορα Φωκάν, καί ύποβαλόντες αύτούς είς τάς φρικτοτέρας τών

βασάνων, άφήκαν εΐτα τά σώματά των έντελώς παραμορφωμένα άπό τούς λογχισμούς καί τάς κακώσεις είς τά στενά τής Κρέόνας, ένί)α

άνευρέθησσν καί

άνεγνωρί σθησαν ύπό τοϋ προελαύνοντος νικηφόρου Ελληνικού

στρατοΰ τήν

9ην ’Ιουλίου 1913 καί έτάφησαν έκεΐ, είς τό πάτριον έδαφος, ϋπερ με τό εαυ
τών αίμα καθηγίασαν.

’Άς αναπαύεται ήσύχως είς τό έδαφος τής Μακεδονίας καί άς χαίρει έκεΐ
είς τάς ούρανίους έκτάσσις ή γενναία καί άγγελική ψυχή τοΰ μεγάλου αύτοΰ

πατριώτου καί εύγενοΰς θύματος τής Βουλγαρικής θηριωδίας, βλέπουσα τούς
μιχθους καί αγώνας του ικανοποιούμενους

καί τούς φιλτάτους προαιώνιους

πόθους έκπληρωμένους, τήν Ελλάδα άληθώς μεγαλυνθεΐσαν καί τήν ΙΙατρίδσ
άπελευθερωθεϊσαν τοΰ άφορήτου τυραννικού ζυγοΰ.

-ξ.
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I αληθείς τίτλοι εύγενείας τών οικογενειών είς την ‘Ελλάδα δεν αρχίζουν
παρά άπό την έπανάοταοιν διά την ανεξαρτησίαν τοϋ έθνους. Μία εκ τών
'Ελληνικών δέ οικογενειών η οποία δικαιούται τών τίτλων αυτών είναι κσ[
η οικογένεια τοϋ Σκίπη· Άπό «Τ’ ’Απομνημονεύματα» τοϋ Μακμί'γιάννη,
τά όποϊα έσώθησαν καί αυτά καί είδυν τό φώς χάρις είς τόν κ.Ί. Βλαχογ ιάννην, καί
άπό άλλα άνέκδοτα χειρόγραφα, μανθάνομεν ήδη ότι ό Καπετάν Γιωογϋς Σκίπη<,
κατελθιών άπό τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα τό Φράσαρη, με άλλους Σουλιώτας καπεταναίους, καθώς'καί μέ τόν Μάρκον Μπότάαρην, έλαβεν ενεργόν καί ένδοξον μέρος
καθ'δλην την Έπανάοταοιν κ* έπρωτοοτάτηοεν είς την έξοδον τοϋ Μεσολογγίου.
Εννέα ψυχαι της οικογένειας Σκίπη έχάθησαν διά την εθνικήν ανεξαρτησίαν 4
Λύο έξ αυτών, μικραι κόραι τοϋ Καπετάν ΓίωργΛ, ευρίσκοντο κατά την πολιορκίαν
είς τό Μεσολόγγι. Ό γενναίος οπλαρχηγός βλέπων, ότι έγγίζει ή πτώοις τής πολιορκουμένης πόλεως καί ετοιμαζόμενος διά τήν ήρωϊκήν και αθάνατον έξοδον, άπεφάσισε νά φονεύση διά τών ιδίων του χειρών τάς δύο μικράς του κορασίδας διά νά μή

τάς σνλλάβουν οί εχθροί καί τάς Τουρκέψουν. Όλίγας λοιπόν ώρας πριν τής εξόδου,
τάς έτουφέκισε μέ τό ΐδιο του τό χέρι καί μόλις τάς ειδεν αίμοφ ύρτονς είς τό έδα
φος, έσπευσε νά συνάντηση
τά πολλή κάρια του.
Ο μικρός του μόνον υιός
Ευάγγελος, είχε ' τήν τύχην
νά σωθή, διότι όλίγας ημέ
ρας πριν, τόν είχεν έμπιστευθή μετά τής μητρός του
είς ένα πλοίαρχον, ό όποιος
τους έφερε σώους είς μίαν
έκ τών Επτανήσων.

*:♦:·
ft
Μετά πάροδον πολλών
ετών εύρίσκομεν τόν μικρόν
Ευάγγελον διαπρεπή αξιω
ματικόν τοϋ ελευθέρου ήδη
Ελληνικοϋ Βασιλείου καί
μετέχυντα διά τής στρατιω
τικής του δράσέως έπί όΖόκληρον ημισυ αίώνος όλων
τών πρό τοϋ 97 πολέμων.
“Οτε ήτο Μοίραρχος
Πρωτευούσης, έπληροφοοήθη ότι αί δύο του αδελφοί,
τάς οποίας ό πατήρ του
είχε τουφεκίση κατά τήν
<
πολιορκίαν τοϋ Μεσολογ
© ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΚ1ΠΗΣ ©
γίου, δέν είχον ' φονευθή,
άλλά μόνον τραυματιοθή καί
ότι ζοϋν αύται καί εύτυχοϋν ώς σύζυγοι πλουσίων μπέηδων τής Θεσσαλίας. Πράγματι δέ
μετά τήν ένωοιν τής Θεσσαλίας ό διαπρεπής Συνταγματάρχης τής Χοιροφυλακής μετέβη
είς τήν Λάρισσαν καί τά Τρίκκαλα προς συνάντησιν τών δύο του Τουρκευμένων αδελφών.
Συγκινητικωτέρα συνάντηαις είναι αδύνατον νά ύπάρξη .‘Ο Ενάγγελος Σκίπης
τότε διά νά ήναι πλησίον τής αδελφής του Σοφίας ( ή Νοϊλέ όπως τήν έπωνόμαοαν
οί Τούρκοι), άπεφάσισε νά έγκαταοταθή είς Λάρισσαν, αποστρατευόμενος, ό δέ άείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος τιμής ένεκα, τόν δκωριοεν είς τήν υψηλήν θέαιν τοϋ Γενικοϋ Επόπτου τών Ανακτόρων τής Λαρίοσης, είς τήν οποίαν παρέμεινε μέχρι τοϋ
πολέμου τοϋ 97, ότε γέρων πλέον είδε μετά πικρίας νά έπ αναλαμβάνεται διά τήν
οικογένειαν του ή καταστροφή τοϋ 21. Παρέλαβεν αυτήν καί ήλθεν είς τάς
Αθήνας, όπου μετά πάροδον ολίγων ημερών άνεγίνωσκεν είς τάς εφημερίδας τής
Πρωτευούσης, τήν απώλειαν όλης τής έν Λαρίσση έγκαταλειγθείσης περ ουσίας του.
Έζησεν έκτοτε μέ τάς αναμνήσεις τοϋ ένδοξου του παρελθόντος μέχρι τοϋ 1906, ότε
ιίπέθανεν, εγκαταλείπουν τρεις υιούς καί μίαν κόρην, τον Γεώργιον Σκΐτ:ην, «ί’.ω-
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ματικόν τοΰ Πεζικού, τόν Σωτήριον Σκϊπιιν, εκ ιών συμπα&ών μας ποιητών
καί δημοσιογράφων καί τον Σπυρίδωνα Σκίπην, έφεδρον άν&υπολοχαγόν τού
Πυροβολικού.

Ο

'Π κήρυξις τον Βαλκανικού πολέμου εΰρε τόν Γεώργιον Σκίπην, Διοικηιήν τού
6ου λόχου τοΰ 7ου Συντάγματος τής σιδηράς Β’ Μεραρχίας- "Ελαβε μέρος εις ολας
τάς μύγας από των παλαιών συνόρων μέχρι τής Ηϊιίιίαΰ.ονίκης, διακρίνεις δια την
απαράμιλλου ανδρείαν του καί τήν αϋταπάρνησίν του. ‘Αλλά ή μοίρα τον απεμακρννεν από παντού τον θάνατον, προορίζουσα αυτόν νά πέοη εκεί ψηλά, εις την πρωτην
του πατρίδα, τήν θρυλικήν "Ηπειρον, έξω από τήν λίμνην των Ίωαννίνων.
Τήν παραμονήν τής εφόδου εναντίον τής Μανοτλιάσας, ιο προεμάντενσεν άλλωστε
καί τό έξεμυστηρεΰΰη εις τόν τότε άν&υπολοχαγόν κ. Παπαγιάννην.
— Τό ξέρω. Είναι γραφτό μου νά πέσω στο παληό μου τό χώμα.—Και πραγματικώς τήν άλλην ημέραν, 6ην Δεκεμβρίου 1912, έπιπτε μαχόμενος ώς ήρως εις τήν
Μανωλιάοαν καί βαλλόμενος υπό εχθρικής όβίδος.
Άπ’ έξο> άπό ένα εκκλησάκι, τόν "Αγιον Νικόλαον, βλέπει κανείς πλέον ένα
άπέοιττον τάφοι' μ’ ένα σταυρόν ό όποιος γράφει :

Γεώργιος Σκίπης
Ύπολο/αγός τοΰ Πεζικού
*Ηκολ<ή'ί)ψϊε τήν πεγάλην παράδοοιν τής οικογένειας τον καί έχάρισε τήν ϋπαρξίν
του καί το αΐμά του δια τδ μεγάλωμα, τής (ριλτάτης πατρίδας. Ή'Ιστορία 9α γράψη μ?
Yot’od γαάμματα τ* ο·ομά τον.
Η τώ Ήρώω τών υπέρ
__ πίστεως καί πατρίδας πεσόζτων μίαν έκ τών διαπρεπεστέρων Θέσεων κατέλαβε καί τό
όνομα τοϋ'Υπολοχαγοϋ τοϋ Πυ
ροβολικού *Ιωάννου Λ. Δεληγιάννη, φονευθέντος έν τοϊς
λόφοιε τού Θωρακησίου τής Η
πείρου τήν ιβην Ιανουάριου
1913.
Ό Ιωάννης Λ. Δεληγιάννης, γόνος τής μεγάλης καί ένδο
ξου τών Δεληγιανναίων οικογέ
νειας καί υιός τοΰ άλλοτε Νο
μάρχου Λέων- Δεληγιάννη, έγεννήθη έν Καλάμαις τή ααα
Αύγούστου ι88φ, έξελθών δ’ έκ
τών πρώτων τής Σχολής τών Εύελπίδων κατετάχΘη εις τό σώμα
τού Πυροβολικού τό 1906.
Πάντοτε καί έν τή σχολή
καί κατόπιν ώς άξιωματικόε διεκρίθη καίσιά τήν στρατιωτικήν
του παίοευσιν καί διά τήν εύγενειαν καί σεμνότητα τού ήθουςΜέ τά φυσικά αυτά καί επίκτητα
προσόντα ώε καί τά άπό τών

Κ
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‘Υπολοχαγός τοΰ Πυροβολικού
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εϊκόγενειακών του παραδόσεων δαψιλή έφόδιά του είσήλθεν' είς^τόν στρατόν.
Άπό τής ένάρξεως τοΰ πολέμου εύρισκόμενος εις ,’Ήπειρον καί '/ατρευόμενοε άπό τούς άνωτέρους του ιιέχρι τού τελευταίου στρατιώτου^ έπεηρωτο νά
τερματίση τήν πλήρη μέλλοντος ζωήν του, βληθείς έΐς τήν καρδίανύπό εχθρι
κής: σφαίρας, καί καθ’ ήν στιγ
μήν καί έτεροι δύο αδελφοί
του εύρίσκοντο έν Ήπείρω
πολεμοϋντεε. Γεμάτος άπό
πατριωτισμόν καί τήν άφθα
στου γοητείαν τών άνθρωπίνων ιδανικών, νέος αξιωματι
κός, άλλά κατόχων τήν Στρα
τιωτικήν Επιστήμην άριστα,
άπέδειξε τήν μόρφωσίν του
καί κατά τούς χρόνους τών
σπουδών του καί είε τό στρά’
τευμα, είε δ ένωρίτατα διέπ
*
ρεψεν.
Ώς έξης ή Διοίκησιε τής
αας 'Ορειβατικής Μοίρας Πυ
ροβολικού έγνώρισεν είε τήν
οίκογένειάν του τόν ένδοξον
Θάνατόν του:
«ΜΙ βαρυαλγοΰσαν τήν ψυχήν σπεύδω νά συλλυπηΟώ τήν μητέρα καί
«νά συγχαρώ τήν οικογένειαν διά τόν ένδοξον θάνατον τοΰ άγαπητοΰ
«μέλους τής οίκογενείας της ’Ιωάννου Λ. Δεληγιάννη 'Γπολοχαγοΰ τοΰ
«Πυροβολικού καί 'Γπασπιστοΰ τής '2ας ’Ορειβατικής Moipar. Ό πεσών
»έπί τοΰ πεδίου τής μάχης ΰπολοχαγός έβλήθη διά σφαίρας Μάουζερ έπί
«τής καρδίας τήν 16 *ΙανΟυαρίου 1913 καί ώραν πρωινήν 1) *
/2
τών

«υψωμάτων τοΰ θωρακησίου.
• Διώκησε, καίτοι Τπαοπιστής, τή έπιμύνω παρακλήσει του πυροβο·
«λαρχίαν κατά τάς μάχας ΛΙπρενίττης, Κιάφας, θωρακησίου καί Σπαρ«τίτσι-Μανωλιάσας, έκηδεϋθη έπιαήμως καί ίτάφη έμπροσθεν τοΰ Ίεροΰ

«τής εκκλησίας τοΰ κάτω θωραχησίου».
S: » »

Τό Πάνθεον τών 'Ηρώων,ών ό Θάνατος έμεγάλυνε καί έκλέϊσε τήν 'Ελλάδα
έδέχθη “να άκόμη εύγενές Θύμα τού προς τήν Πατρίδα ύπερτάτουκαθήκοντος του.
ΓΑ τόν ήρωϊκόν θάνατον τοϋ'Υπολοχαγοϋ τού Πυροοολικοϋ’Ιωάννου Δεληγιάννη καί πριν ή παρέλδη μήν, νέον πλήγμα καί δεινή συμφορά ένσκήπτει είε τήν οικογένειαν Λέων. Δεληγιάννη διά τού θανάτου τού πρεσβυτέριου
υιού Κωνσταντίνου, νέου έγκλείοντος είε τήν άγαΘωτάτην ψυχήν του τούς
παρθενικωτέρους παλμούς καί πάντοτε στοργικώτατα άγαπηθέντος ύπό τών συνδεθέντων μετ' αύτοΰ. Άπέθανε τήν ιόην Φεβρουάριου ιηι3 άκριοώς μετά ένα
μήνα άπό τοΰ Θανάτου τού ΰπολοχαγοϋ αδελφού του.
Τήν άλγοϋσαν μητέρα καί τούς άδελφούς άς παραμυΘίση ή ύπόμνησιε τοΰ
πλήθους τών υπέρ Πατρίδοε ΘυσιασΘέντων τέκνων της καί ή άγιότης τής ’Ιδέας
υπέρ ήε άπέθανον.

$ ο ι προΣκοποι·>
tji

ίςί

SjC

Αδ’ δλον τό διάστημά, εντός τοΰ οποίου διετέλεσεν έπιστρα·Ρ&^τευμένη ή 'Ελλάς καί διεξήγαγε τούς δυο περίλαμπρους διά
'SJL//XL τά αποτελέσματα των πολέμους, έβλέπομεν νά διασχίζουν τάς
Άθηναϊκάς οδούς, είτε βαδίζοντας ταχέως, εϊτε ποδηλατοδρομοΰντας,
παΐδες καί έφηβοι, ένδεδυμένοι ιδιόρρυθμον καί χαρακτηριστικήν στο
λήν. 'Η έμφάνισίς των παντού έχαιρετίζετο μέ εν συμπαθές μειδίαμα
καί ήσαν πλέον γνωστοί εις δλους μας. Ήσαν οί μικροί στρατιώται
τής πατρίδος, οί πρόσκοποι, οί οκάουτ-μπόϋς. Έγνωρίζομεν δλοι, δτι
τά παιδιά αυτά προσέφεραν μεγίστας εκδουλεύσεις εις τήν άγωνιζομέ- .
νην πατρίδα καί έξετέλουν υπηρεσίας, διά τάς όποιας άν έλειπαν αυτοί,
έπρεπε νά διατεθούν στρατιώται δχι ολίγοι τον αριθμόν, τών οποίων
ή παρουσία ήτον άναγκαιοτέρα άλλου, εκεί δπου θά προήσπιζον τήν
τιμήν καί τήν δόξαν τής πατρίδος, δπου πολεμισταί γενναίοι θά προσέφερον—δπως τήν προσέφεραν—τήν ζωήν των υπέρ τοΰ μεγαλείου
αυτής.
Οί μικροί πρόσκοποι, οί. παΐδες αυτοί καί οί έφηβοι, έχοντες τήν
ψυχήν γεμάτην άπό μίαν ύπερτάτην συναίσθησιν καθηκόντων προς
τήν πατρίδα, εξυπηρέτησαν αύτήν μέ δλον τον ενθουσιασμόν καί τήν
άκοΰραστον προθυμίαν, μέ δλην τήν έκ τής ωραίας των ηλικίας πηγάζουσαν πίστιν προς τήν σπουδαιότητα τής άποστολής των, διά τήν
οποίαν δικαιότατα ήσαν υπερήφανοι. Εϊτε ώς άγγελιαφόροι τοΰ 'Υ
πουργείου τών Στρατιωτικών ή τής υπηρεσίας τοΰ Γεν. ’Επιτελείου,
εϊτε ώς άπεσπασμένοι ε’ς τήν υπηρεσίαν τών Στρατ. Νοσοκομείων καί
άλλων στρατιωτικών καταστημάτων. Στρατιώται τέλειοι καί κατά τό
ήθος καί κατά τήν παράσταση·, άλλά κυρίως κατά τήν ψυχήν, περιεφρόνησαν κακουχίας, αγρυπνίας, κόπους, άπεστερήθησαν έκουσίως τών
απολαύσεων τής ήσυχου οικιακής ζωής, τών άναπαύσεών των, τών διασκεδάσεών των καί προσηλώθησαν μέ ίεράν αφοσίωση· εις τήν εντελή
έκπλήρωσιν τών καθηκόντων, άτινα άνελάμβανον, καί τής άποστολής,
τήν οποίαν μόνοι των έζήτησαν ν’ άνατεθή εις αυτούς. Ευτυχώς δτι
ήσαν καλώς προπαρεσκευασμένοι προς τοΰτο. Καί ή προπαρασκευή

αϋτη είναι ή ιστορία τής ίδρύσεως τοΰ σώματος τών Προσκόπων καί
εις τήν Ελλάδα.
Τον στρατόν αύτόν τών παίδων καί τών εφήβων,τον έδημιούργησενεϊς
τήν Πατρίδα ημών ή ιδιωτική πρωτοβουλία,ή σκεφθεΐσα νά μεταφυτεύση
καί εις τήν χώραν μας
δ,τι εις άλλα τοΰ κό
σμου Κράτη αποτε
λεί σήμερον μέριμναν
τής Πολιτείας.
Τήν ϊδρυσιν τοΰ
σώματος τών ΙΙροαη0 πω ν συνέλαβε
πρώτος ό ’Άγγλος
στρατηγός Β λ ά δ ε ν
Π ό ο υ ε λ κατά τόν
Άγγλο μποερικόν πό
λεμον τοΰ 18!) 9, οτε
οΰτος ήτον άκόμη
Συνταγματάρχης καί
Διοικητής τήςπόλεως
Μέϊφκιγκ. Έχρειάζετο ανθρώπους προ θύμους δια τά: βοη
θητικός τοΰ μικροΰ
του στρατού υπηρε
σίας καί διά τήν μεταβίβασιν άπό μέ
ρους εις μέρος τών
διαταγών του- άλλά
δέν ήθελε νά άπασχο(3 £τ αμά της £ce. 3Υΐερκού ρ ης Q
'ι λήση εις τάς υπηρε
(Σημαιοφόρος του Σώματος τών Προσκόπων)
σίας αύτάς στρατιώτας, διότι θά έξησθένει ή μικρά δύναμίς του. Έσκέφθη τότε νά χρη
σιμοποιήσω προς τόν σκοπόν αύτόν τά παιδιά τής πόλεως εκείνης.
Τό πείοαμα επέτυχε πληρέστατα καί τό αποτέλεσμα τών υπηρεσιών τών
μικρών κατά τήν μάχην υπήρξε θαυμάσιου. Ό Βλάδεν-Πόουελ. μετά
τήν λήξιν τοΰ Άγγλομποερικοϋ πολέμου εΐργάσθη τόσον εις τήν ’Αγ
γλίαν υπέρ τής τελειοποιήσεως τής πρώτης εκείνης έμπνεύσεώς του,
ι'όστε μετά τινα χρόνον τό σώματών Προσκόπων άπετέλει κάτι απαραί
τητον διά τήν χώραν του., Σήμερον ε’ς τήν Αγγλίαν τό σώμα τών
Προσκόπων άριθμεΐ πλέον τών 400,000 παιδιών, εκτός ενός τάγματος,
άποτελουμένου άπό κορίτσια.
Τούς Άγγλους μετ’ολίγον έμιμήθησαν οί Γερμανοί- μετά τινα δέ χρό-

νον ή ιδέα έκαρποφόρει και εις άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη και εις τήν’Αμερικήν καταπληκτικώς.
Εις τήν Ελλάδα τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεως τοΰ σώματος
τών Προσκόπων
είχεν ό κ. Κ. Μελάς καί βοηθούμενος κατ’ άρχάς
άπό τους κ. κ. Γ.
Χρυσοβελόνην,Γ.
ΙΙαπάν, Ν. Πασπάτην καί Ά.
Λευκαδίτην κατώρθωσε νά σχη
ματίση τόν πρώ
τον πυρήνα άπό
30 παιδιά τών
καλλίτερων ’Αθη
ναϊκών οικογε
νειών. Κατόπιν
ό αριθμός ηύξήθη
εις εκατοντάδας.
'Η τελεία στρα
τιωτική δργάνωσις τοΰ σώματος
τών μικρών στρα
τιωτών, δ τρό
πος τής άσκήσεώς
των, δ δποϊος συνειθίζει αυτούς εις
τήν περιφρόνησιν
δλωλ’ τών κακου
χιών, εις τό ψύ
χος, τάς πορείας,
τάς αγρυπνίας, ή
αυστηρά πειθαρ
χία των, ή ηθική
αρχή, ή δποία διέπει πρωτίστως
r
Δημήτριος Α. ’Αναστασίου
τον σκοπον της
·—···—
τοΰ σώματος, ύπάρξεως δηλαδή ή επιδίωξις τής ύπερασπίσεως τοΰ
πλησίον καί τοΰ ίδιοι’ ατόμου κατά πάσαν περίστασιν, συντείνουν,
ώστε οί Έλληνόπαιδες πρόσκοποι άνδρούμενοι νά ήναι στρατιώται
εκλεκτοί καί πολΐται ωφέλιμοι καί εις εαυτούς καί εις τήν πατρίδα

καί εις τήν κοινωνίαν καθόλου. Άνδρούμενοι θά έχουν χαρακτήρα
μορφωμένον ηθικώς, αύτοπεποίθησιν, περιφρόνησιν προς τάς δυσκο
λίας τής ζωής καί προς τήν ιδέαν τοΰ θανάτου. Θά ήναι οργανισμοί
ισχυροί καί θά έχουν ισχυράς καί τάς ψυχικάς δυνάμεις. Τό έργον, τό
όποιον έπετέλεσαν κατάτό διάστημα τής εμπολέμου καταστάσεως, είναι
άρκετόν νά μάς δείξη πόσον δ αγαθός αυτός σπόρος έκαρποφόρησεν
εις τήν Ελλάδα.
'Η ιδέα διαδίδεται καί εις άλλα τής πατρίδος μας μέρη καί αί τά
ξεις τών Ελλήνων προσκόπων αυξάνονται διαρκώς. Είναι τούτο ικα
νόν, ώστε νά μάς κάμη νά πιστεύωμεν, δτι ή Ελλάς πρέπει ν’ άποβλέπη μετά πεποιθήσεως προς τούς μέλλοντας πολίτας της καί στρατιιότας της καί δτι ή ΙΙολιτεία θά θελήση ν’άναλάβη υπό τήν προσ
τασίαν της τό έργον αυτό τοΰ κ. Κ. Μελά, τοΰ κ. Λευκαδίτου καί τών
ολίγων συνεργατών του.
Προς συμπλήρωσιν τής μικράς αυτής σκιαγραφίας τοΰ σώματος τών
Ελλήνων Προσκόπων δημοσιεύομεν καί τάς εικόνας τοΰ υιού τοΰ τέως
Δημάρχου τής πόλεως τών ’Αθηνών, τοΰ κ. Σταμ. Σ. Μερκούρη, ώς Προσκόπου, τοΰ όποιου τό άρχαϊκήςώραιότητοςπαράστημα
καί τό ύπέροχον βάδισμα έθαυμάσθη τόσον κατά τήν κηδείαν τοΰ αει
μνήστου Βασιλέως Γεωργίου τοϋ Α’, δτε ώς σημαιοφόρος προεπορεύετο τοΰ σώματος τών Προσκόπων, καί τοΰ συμπαθεστάτου τέκνου
τοΰ παρ’ ήμϊν διαπρεπούς Άρχιναυπηγοΰ κ. Άγγελον Αναστασίου,
ου αί αδιάλειπτοι καί διακεκριμένοι ύπηρεσίαι εις τό Ελληνικόν Ναυ
τικόν παρεϊχον τήν Ισχυροτέραν έγγύησιν έν τή στιγμή τής μεγάλης
δράσεως καί εργασίας. ’Εν τούτοις, παραδόξως αί κακαί εισηγήσεις καί
τά εξ αδαημοσύνης πείσματα τών Ελλήνων 'Υπουργών, κατάτάς λαμπροτέρας ημέρας τής δόξης τοΰ Ελληνικού Ναυτικού, άπεμάκρυναν
πάσης υπηρεσίας τόν εΰτολμον καί πάλλευκον ναυτικόν, καί μετά τόσας
εξαιρετικός εκδουλεύσεις, αϊτινες στολίζουσι τήν ναυτικήν ζωήν τοΰ κ.
Αναστασίου, έθεωρήθη σκόπιμον νά μείνη μακράν πάσης ένεργείας
καί άκατανοήτως παρωράθη ή χρησιμότης άνδρός, τά φώτα τής εμπει
ρίας καί ίκανότητος τοΰ όποιου ούχί άπαξ εις τάς έποχάς τοΰ ειρηνικού
βίου τοΰ Έθνους ημών έπεζητήθησανκαί πάντοτε έχρησιμοποιήθησαν
επί σημαντική ώφελεία τοΰ Ναυτικού τής Πατρίδος ημών.

‘ΑΜ.φΙ Άροίνη,
ΤΗΝ «II ο ιχ ίλη Στοά» που πρώτα μ’έβγαλε στον χόσμο τής (ιμ·

μ ο p φ ι ϊ ς χαΐ τής παλληχαρ ι α ς, στέλνω μαζΰ μέ ταίς άνίχδοτες

γραμμαΐς μου γιά τόν Λαϋαρχό μας Ιίουντουριώτη χαέ δυό στί
χους μέ τήν παράχλησ; τη θερμή, ό αδελφός Γιάννης vi μέ συγχωρή
κοϋ δέν δύναμαι vi γράψω περισσότερα.

Ι’ής μέχρι σήμερα σιωπής μου τήν αφορμή τή ξέρεις, όπως χαέ

τούς
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Τϊοικίΐη
Ναύαρχέ μου,

αχοποϋς μου.

χαΐ ν
*

Ό «Λίυκός Σταυρός»

τόν όποιον βλέπω νά φωτίζν,

παρηγορά τά όρφανίμένχ πχιδιί,

χαρδιά καί δέν ’μπορώ τώρα παρά

νά

μόχει

σοΰ

πάρη τή ψυχή χαΐ

τή

σφίξω τό ήρωΐχό χέρι ποΰ

τραβάιι τό χονδύλι τό απαλό.... νά γράψη τή «Νία

μας

ΙΙοιχέλη

Στοά».
Σέ φιλώ Γιάννη μου

Νοέαδωο; 1913

»»«

Σπϋρος Ματσούχας

Ωραία Πατρίδα, άπό τόν καπνό
Πάλε Οά λάμψης δοξασμένη,
Σάν άστραπή άπ’τόν ουρανό
Τό φώς τοΰ δπλου σου Οά βγαίνη.

Άπ’ τόν άφρό τής Θάλασσα;
Καί τήσ ϊηρας τ’ αγέρι,
Έογήκε μιά τρανή φωνή
Στά σκλαβωμένα μέρη,
Καί τραγουδεϊ τή λευτεριά
Καί τοϋ Σταυρού τή χάρι,
Καί λέει : πώς ή Ελλάδα μας
Τήν Πάλι ϋ'ά τήν πάρη.
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
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Καί Οά τραντάζη τά βουνά,
Τούς κάμπους, ή βαρειά βοή σου,
Καί τρόμους μόνο Οά γέννα
Ή Δύναμί Σου.
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ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

Jto fflONAKPIBO ΑΓΓΕΛΟΥΔΙ
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στ’) Ίή τό διαλεκτό
Φυτρώνει τό λουλούδι

ton yapais κουντουριωτη
£2 £5 £3 £2

Και τάρωμά του τό γλυκό

© «Πάτερ ήμών» α.α: τό «Πλούσιοι επτώχευσαν και έπείνασαν, οι
JL. δέ έκζητοΰντες τόν Κύριον ούκ έλαττωθ ήσονται παντός αγαθού»,
Τό « Ο Θεός μαξύ μας»,
Τί « Ο Σταυρός θα νικήση»,

ιj

Χύνει στην πλάσι γύρω.

'Έτσι και σύ γεννήθηκες

Το «Τώστε ό Θεός»,

’Ηταν τά λόγια σου, Ναύαρχε7.a: απο τα χρ'.στ:αν·7.α
Kat μόλις έφυγα άπό τό έ7.7.λήσά7.:
έσσαρα άκρα τοϋ όρίζονκαί Έλλην.ζά πα:δάζ:α σου, πήρα τό ορ-ιό μ
το; ζαί έόόησα :
— «Ό Χρίστος Νικά».
Ν:ζα ή θεοσέβεια τοϋ Ναυάρχου μας. «Ζήτω ό Ναύαρχος!», απήντησαν
τά βουνά ζαί τά λαγζάδ'.α, ζαί τ’ άζρογ:άλ:α, τά ελεύθερα πλέον.
«Ζήτω ό Ναύαρχος»

Απήντησαν τά κύματα τά τρανά τοϋ ’Αρχιπελάγους.
Καί τώρα γύριζε: ό ήχος ό ευλογημένος σέ κάθ= χώρα, ’σέ κάθε χωρ:ό Ελ
ληνικό καί λέγε: : «Ό Σταυρός νικά».
Ναύτες καί στρατιώτες ! Καί ΙΙατέρες άςκοματικοί των παιδιών μας.
Προσκυνήσατε τόν Θεόν.
Προσευχηθήτε έν καθαρά καρδία και ψυχή.
Ακολουθήσατε τον Ναύαρχον. Ι’ίά νά σας βοηθήση ό Θιος κα: νά χαρή ή
1 Ιατο’δα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΟΜΟΝΗ

Άφρόπλαστ' αγγελούδι

Και τής γλυκειάς σου εύμορφιάς
Σκορπίζεις τάγνό μύρο.

Καί είσαι σ’ ολους μας εσύ

Τ όλόκρυφο καμάρι
Τ' αληθινό στολίδι μας

Η ακριβή χαρά μας.
(1913)

Κι' ενώ σού καμαρωνωμε

Τήν εύμορφιά και χάρι
Χρυσά στόν Πλάστη μας πετούν

Ελπίδες κι’ όνειρά μας.
ΕΡΡΙΕΤΤΗ ΝΙΚΑ

μου

εις

τήν

«Ποια ίλην

Στοάν», τής όποίας πρό ετών ήμην τα·

χτιχός

συνεργάτηε, ευχαρίστως Σδίς απο

στέλλω τό παρόν ’Αθηναϊκόν διήγημα μου

άπό μίαν σειράν τοιοϋτων, τής όποίας τό
περιεχόμενον δέν έγράφη ακόμη δλον. Εύ

χομαι προκοπήν είς τό ίτήσιον φιλολογικόν καί κοινωνικόν λεύκωμά Σας,

άξιον τής εύρυτέρας ΰποστηρίξεως καί διαδόσεως.
Μέ αγάπην

^Δ-ΗΜΗΤΡΙΟΣ ^ζΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

η

οο·

η

η

Ο ΔΙΔΆΣΚΆΑΟΧ ®C0D ίθϋ

Cf0

ΔΙΗΓΗΜΑ

‘Ιωάννης ’Ιωάννου έπίστευεν είς την ζωήν. Τδ
έπανελάμβανε τόσον συχνά αυτό, ώστε είχε δημιουργήση καί σχολήν. Κάδε άνθρωπος επιδρά
είς τον άλλον, καί τοϋτο συμβαίνει είς τδ χωριό,
άλλά και είς τήν πόλιν, συμβαίνει είς τον φυ
σικόν, άλλά καί είς τον πολιτισμένοι’ άνθρωπον.
Μέ τδ νά ζώιιεν κοινωνικώς υποβάλλομεν καί
υποβαλλόμεθα. Κάποτε καί αυθυποβαλλόμεθα. Είς τδν συμπολίτην
Ίωάννην ’Ιωάννου συνέβαινε περισσότερον ή αί’&υποβολή καί δλιγώτερον ή υποβολή. Διότι έπίστευε πολύ είς τδν εαυτόν του,
τήν πίστιν τον μόλις είχε δυνηθή νά υποβάλλη είς ολίγους. Έπίστευε
λοιπόν, δτι αυτός ήτο μία εκλεκτή φυσιογνωμία, συνήθως έλεγε φνσις.
Κατά τοϋτο εκλεκτή, δτι ήσθάνετο τήν ζωήν είς δλας τάς μεγάλος, μα
γικός όρμάς της καί δτι ήξιζε νά ζή κανείς είς τδν κόσμον μόνον διά
τάς άνωτέρας πράξεις. Καί είχε κατορθώσΐ] νά έμπνεύση τήν πίστιν

Ε Π ΙΘ Ε ΙΙΣ

Είς τήν φιλικήν Σας πρόσκλησιν πρός

συνεργασίαν

Μ ΙΑ

‘Αγαπητοί φίλοι,

αύτήν είς μερικούς γνωρίμους του, φίλους του, μέ τους όποιους συνηντατο περίπου κάθε βράδυ είς μίαν γωνίαν καφενείου, δπου συζητούσε
μαζί των έως τήν ώραν, ποϋ τά γκαρσόνια έτοποθετοϋσαν τάς καρέ
κλας επάνω είς τά μάρμαρα τών τραπέζιών, έσπερναν εις τδ πάτωμα
τά ροκανίδια καί έλάμβανον τδ σάρωθρον. Τήν αέραν εκείνην άπηχθάνετο πολύ ό ‘Ιωάννης ‘Ιωάννου καί έσηκώνετο άπδ τδ λυωμένον βε
λούδο τοϋ στενόν καί μακροϋ καναπέ, μέ μορφασμόν. Έλεγε προφα
νώς μέ μεγίστην δυσαρέσκειαν :
— Πάμε παιδιά ! Είναι άσχημον νά με’νωμε πλέον εδώ μέσα ! Θά
κάμωμεν μίαν βόλταν είς τδ Ζάππειον.
Κάποτε κάποιος άντίπαλος τοϋ ’Ιωάννου ’Ιωάννου, άπδ εκείνους,
οί όποιοι έπήγαιναν νά τδν συναντήσουν εις τήν προσφιλή του γωνίαν καί
νά παλαίσουν μαζί του διαλογικώς είς μακρηγορίας περί ζωής, τοϋ είπεν
είς παρομοίαν στιγμήν:
— Ιίαρακαλώ, άλλ’ εσείς ποϋ έχετε κηρυχθή υπέρ τής ζωής, πρέ
πει νά τ’άνέχεσθε δλα, καί τά άσχημα καί τά καλά τής ζωής.
‘Ο ’Ιωάννη; ’Ιωάννου συνεταράχθη. Πάντοτε διέθετε μέ όρμητικήν
ευκολίαν ωραίας, ρητορικός, κτυπητάς φράσεις, είς τάς όποίας είχε κλείοη
δλα τά φανταχτερά του επιχειρήματα υπέρ τής ζωής, άλλ’ εκείνην τήν
στιγμήν, είς τήν άπλήν παραιήρησιν τοϋ άντιπάλου του ήσθάνθη τήν
γλώσσαν του νά δένεται. Ο!. μαθηταί του τδν έκύτταξαν άνήσυχοι, άναμένοντες μέ άγωνίαν τήν άπάντησιν τοϋ διδασκάλου. Καί πράγματι άνέπνευσαν, δταν τδν ήκουσαν νά λέγη τέλος μέ πομπώδη έκφρασιν :
— Άλλά κανείς δέν μέ. υποχρεώνει νά υφίσταμαι κάτι τδ άνθυγιεινόν, τδ άσχημον. Τό εναντίον ή ορμή τής ζωής μέ παρακινεί νά νικία
τάς ασχήμιας. Έχω τήν αισθητικήν μου.
Καί είς τδ μέτοεπόν του έλαμψεν
ό θρίαμβος. Οί μαθηταί του ήσαν
έτοιμοι νά χειροκροτήσουν, άν δέν
τούς έμπόδιζεν ένα αυστηρόν βλέμμα
τοϋ διδασκάλου. “Οχι, αυτός άπέφευγε
τάς θεατρικός επιδείξεις.
'Ωρισμένως ό αντίπαλος είχε κα· >.
τανικηθή, άλλά πρδ τοϋ νά φορέση
τδ παλτό του έστάθη καί είπε μέ
ειρωνείαν :
— Άλλά τότε ή αισθητικέ] τής ζωής
σας είναι ιιονομερής, διότι μονομερής
είναι καί ή ιδέα σας διά τήν ζωήν. ’’-Ir
ήσθε λάτρης τής ζωής πρέπει νά τήν
δέχεσθε είς δλας τάς εκδηλώσεις της
δπως έχει.
Ό διδάσκαλος έδάγκασε τδμουστάκι του άπδπείσμα. ΊΙρκέσθη νά εΐπ>]·'

Ά.· Αρςενη; *Μ

ιχ.
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— Με συγχωρεϊτε, άλλά παρατηρώ, δτι δεν μ 'εννοείτε, δπως δεν εν

νοείτε καί την ζωήν.
Πάνταδταν ό'Ιωάννης !ωάννου άνέφερε τήν λέξιν ζωήν, έφρόντιζε
νά τής έδινε τόνον, έκφρασιν, χρώμα. Τήν έπρόφερε με γεμάτο τδ
στόμα, έπεκαλεΐτο μ' αυτήν τήν λέξιν κάτι μυστηριώδες, μαγικόν,
επιβλητικόν, προ τοΰ όποιου τίποτε δεν ήδύνατο ν’ άναμετρηθή. Ήτο
τδ τελευταϊον, άλλά καί τό μόνον ατού του. Δεν
ήδύνατο δε νά
εννοήση πώς ήτο δυνατόν ν' άντιτείνη κανείς εις μίαν τόσον άπέραντην
έννοιαν, οπού έκλειεν αυτί/ ή λέξις: Ζωή ! Μήπως δεν τά έλεγεν δλα ;
"Ολα δσα είμποροΰσε νά είπή, δλα δσα ήδύνατο νά διαισθανθή ;Άν δεν
ήτο τελεσίδικος αυτί; ή λέξις, ποια άλλη ??ά ήτο; Δύναται ν’άντιστή
τίποτε είς τδν κεραυνόν ;
Ό άλλος δμως είχε φορέση απαθής τδ επανωφόρι του, άναφεν ένα.

τσιγαρέτο καί είπε με διαβολεμμένην αταραξίαν:
— ‘Ομολογώ πώς μοΰ ετνε δύσκολον νά ίσχυρισθώ, δτι εννοώ τήν
ζωήν, άφοΰ δεν τήν έγνώρισα, άλλά θά ήμην πολύ περίεργος νά μάθω
ποΰ τήν έγνωρίσατε σείς αυτήν τήν ζωήν ;
— Τήν διαισθανόμεθα άπλούστατα, έσπευσε ν’ άπαντήση ένας

άπδ

τους οπαδούς, υφώσας τους ώμους.
— Άλλ’ ή ζωή ίσχυρίζεσθε, δτιεΐνε ένα γενικόν, άλλ' έχει καί τάς
ποικιλίας της, τάς εξελίξεις της, τους αγώνας της, τάς διαφοράς της ;

— Άμή πώς ; είπεν δ ’Ιωάννου.
— Τότε δεν αρκεί μόνον ή διαίσθησις, αλλά χρειάζεται και ή γνώσις

της.
— Jev τό άρνοΰμαι.

— Άλλά ποΰ έμάθατε αυτήν τήν ζωήν ;
— Περίεργον πράγμα, ποΰ έμαθα τήν ζωήν ; Άλλά μήπως δεν ζώ;
— Εις αί’τδν τδν καναπέ τοΰ καφενείου ; Έγι'ο νομίζω, δτι ή γνώσις
τής ζωής έρχεται μόνον άπδ τήν συμμετοχήν είς αδτήν νά ποΰμε, άπο
τήν πάλην είς τήν ζωήν. Όσον περισσότερον παλαίει κάνεις είς τήν ζωήν,
τόσον περισσότερον τήν μανθάνει. Καί θά ήθελα νά έμάθαινα
*
ποΰ, πώς
και πότε έπαλαίσατε εις τήν ζωήν και διά τήν ζωήν;
Οί'δέ.ποτε άλλοτε ό λάτρης τής ζωής εδοκίμασε τοιαύτην εσωτερικήν
κατάπληξιν δπως είς τάς άπλάς εκείνος λέξεις.
Εϊχον ευρεθή τώρα έξω είς τδ πεζοδρομίαν καί δεν εϋρισν.εν
ακόμη τήν άπάντησιν, Πρώτην φοράν έθετε καί δ ίδιος είς τδν εαυτόν
του μίαν τόσην απλήν, άλλ’ επιτακτικήν ερώτησιν. Ναι διησθάνετο τήν
■ζωήν, άλλ’ήδύνατο νά διαισθανθή καί τήν πάλην της ; Τί είχε κάμ η είς αυτόν τον κόσμον, δι ' αυτήν την άγαπητήν του « ζωι/ν
Ό ’Ιωάν
νης Ίοιάννου είχεν αίφνης τδ αίσθημα ανθρώπου, δ δ ποιος είχε πέσηάπδ
τήν κορυφήν φανταστικού, ωραίου υφηλοΰ πύργου είς πολύ βαθεϊαν
καί λασπώδη τάφρον. Δέν ήδύνατο νά βοηθήση τον εαυτόν του νά έξέλθη.
Ό άλλος είχε χαιρετίση τώρα καί άπεμακρύνθη μέ τάς πικρός

λέξεις :

&31

— Όπωςδήποτε χρειάζεται νά έχη ζήση κανείς διά νά δμιλή διά
τήν ζωήν κι’ άν ζή, έχει πολυν ολίγον καιρόν νά δμιλή δι’ αί’τήν.
Ό διδάσκαλος έβάδιζε σιγά μέ τδ κιφάλι χαμηλωμένον. Έκύτταζε
τάς πλάκας τοΰ πεζοδρομίου, ποΰ έλαμπον κοκκινωποί είς τδ φώς τών
χαμηλών φανών τοΰ άεριόφωτος καί τοΰ έφαίνοντο μαΰραι, πένθιμοι.
Τδ στόμα του ήτο πικρόν ωσάν νά είχε πιή κινίνην. Οί μαθηταί του
έβάδιζον περί αί’τδν σκοπώντες. Έσκέπτοντο καί ή σκέφις είναι ή άρχή
τής διασαλεύσεως τής πίστεως. 'Ήρχισαν ν’άμφιβάλλουν είς τδν διδάσκα
λον, εις τήν άξίαν τών λόγων του, εις τδν εαυτόν των καί πρδ παντός
είς τήν θεωρίαν τής ζωής, κάτι ποΰ είχαν πιστεύση άκραδάντως.
Άν συνήντα κανείς τήν νυκτερινήν εκείνην ιοραν τδν πένθιμον αί’τδν
δμιλον, βαδίζοντα μέ σκυμμένος κεφαλάς καί κλειστά τά χείλη, θά ήδύτατο νά δρκισθή μέ πλήρη πεποίθησιν, οτι άποτελοϋσαν τμήμα κηδείας
καί ποτέ φανατικούς οπαδούς τής ζωής.
Άλλ’ »/ πικρία τοΰ διδασκάλου ήτο οξυτέρα. Ώς κέντρον τών θρι
αμβευτών τής ζωής κατεννόει αυτός περισσότερον τήν οίκτράν ίκείνην
ήτταν τής θεωρίας του.
Αΰριον ό άλλος θά διεκήρνττεν είς όλους τήν ήτταν αυτήν, τήν ήτταν
εκεΐ είς τδν άγαπημένον καναπέ τοΰ καφενείου, οπού μακράς νύκτας
τώρα είχε καταγάγη θριαμβευτικός νικάς, σμιλών διά τήν ζωήν, επιβάλλων τήν ζωήν, κατακεραυνώνουν όλους τους συζητητάς άντιπάλους του
μέ τήν άκαταμάχητον θεωρίαν του. "Ενας κόσμος εσωριάζετο μέσα
του, ερείπια έβλεπε γύρω του. ‘II ζωή, εις τήν όποιαν είχε πιστεύση ώς
κάτι άκαταμάχητον, τοΰ έφευγεν ώς άήρ άνάμεσα στά δάχτυλά του. Ήττημένος! Ποιός; Αυτός δ δοξαστής τής ζωής! Άλλ’ ήτο δυνατόν;
Είχε νικηθή αλήθεια ; ’Έτσι, μ’ ένα αίφνίδιον κτύπημα, γοργόν, βραχύ,
άπροσδόκητον ; Δεν έζησε, δέν έπάλαισε διά τήν ζωήν, δέν συνεκλονίσθη
άπδ ζωήν διά τήν ζωήν, επομένως δέν έγνώρισε τήν άξίαν της ; Άλλ’
ήταν απαραίτητον καί νά παλαίση ; Τί έννοΰσεν ό άλλος πάλην διά τήν
ζωήν; “Αν ήτο δυνατόν νά τδν συναντοΰσεν αυτήν τήν στιγμήν θά τοΰ
υπέβαλλεν αυτήν τήν ερώτησιν. Άλλ’ ά,ν τυχόν είχε δίκαιον ; Άν ήταν
αλήθεια, δτι δέν είχε ζήση, δέν είχε παλαίση ; \42λά είς τί καί διατί νά
έπάλαιε ! Τί θά είπή πάλη τής ζωής; Μήπως ή λέξις ζωή δέν συμπε
ριλαμβάνει καί τήν έννοιαν τής πάλης, δπως δλα τά γεγονότα της ; Διότι
όταν έλεγεν αΰτδς «ζωή» τί ήννόει;—’Αλήθεια τί ήννόει ;
Ίδρόις έβρεξε τό μέτωπόν του.
Διάβολε, μία άλλη έρώτησις, τι;ν οποίαν δέν είχε σκεφθή ποτέ του
καλά—καλά. Τί ήννόει, πώς άντελαμβάνετο τΐ/ν ζωήν ; Άλλιΐ πώς τοΰ
είχεν έλθη κιιν αδτή ή μαγική λέξις είς τδν νοΰ του, είς τά χείλη του ;
Πώς είχε γίνη οπαδός τής ζωής, διδάσκαλος μάλιστα τής ζωής ; Ασφα
λώς κάπου είχε διαβιίση τά περί ζωής. Κάτι θά τοΰ είχε, κάμη έντύπωσιν. Ποΰ ; Πότε ; Δέν ένεθυμεϊτο καλά. Είχε διαβάση άρκετά πράγματα.
’■•ί.τό μικρός έδιάβαζεν έφ/ημερίδας καί ιδιαιτέρως μέ προσοχήν τά χρο
νογραφήματα τών εφημερίδων. Ήταν εποχή, όπου δλη ή πηγή τών
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γνώσεώντου ήσαν τά χρονογραφήματα τών εφημερίδων. Είχε προτιμή
σεις διά πολλά άπ’ αύτά, μερικαί άπό τάς υπογραφάς των τοΰ έφαίνοντ ο
δτι ένέκλειον τό κλειδί τής έξηγήσεως πολλών δύσκολων πραγμάτων, πε
ρίπου τών δλων. Έπειτα βαδμηδόν ήρχισε νά διαβάζη πολλά βιβλία,
ανακατωμένα, σχεδόν κάδε έντυπον, πρωτότυπα βιβλία καί μεταφράσεις
βιβλία,—δ,τι έξεδίδετο μέ ελληνικά στοιχεία. Ή άνάγνωσίς του ήτο γε
νική και τυχαία. Άπό τό γυμνάσιον είχεν άποφοιτήση με πολύ συγκεχυ
μένος γνώσεις. "Οταν εβλεπεν εϊς τάς εφημερίδας καί τά βιβλία άρχαίας
ελληνικός λέξεις ήσδάνετο δλίψιν,δτι δέν είχε μάδη άρχαϊα ελληνικά. Συ
χνά τοΰ έλεγον : « Έδιαβάσατε άρχαίους συγγραφείς, κύριε ;» Άπήντα
ψευδόμενος, άλλά μέ έσοπερικήν άνησυχίαν : «Μάλιστα!» Καί ή άνακούφισίς του ήτο μεγάλη, δταν έξεδόδησαν μεταφρασμένοι είς τήν νεοελ
ληνικήν οί άρχαΐοι έλληνες συγγραφείς. Έρρίφδη μέ βουλιμίαν εις τήν
άνάγνωσίν των κ’έκτοτε άνέφερε μέ. ικανοποίηση’ τούς άρχαίους συγγρα
φείς. Ήταν είς πλήρη τάξιν μέ τόν εαυτόν του καί πρός τούς άλλους,
ήδύνατο πλέον νά ίσχυρίζετο μέ αύτοπεποίδησιν, δτι τούς εΐχε διαβάση.
Και ζωηρόν έντύπωσιν τοΰ έκαμον οί τίτλοι τ&ν μεταφραζομένων ξένο»’
έργοιν. ’Ήρχισε νά διαβάζη ημέρας, νύκτας ολοκλήρους τόμους έπί τό
μων καί τό περιεχόμενόν των είχεν έπιφέρη τόσην σύγχυσιν είς τάς σκέψεις του, δσον περισσότερον δέν ήδύνατο νά έννοήση πώς δλοι αυτοί οί
συγγραφείς καί τά δέματά το»’ δέν κατέληγον είς μίαν όμοφτονίαν. Διατί
αύταί αί διάφοροί γνωμών, ϋεατριώ»’, κοσμοδεαιριών ; Μή τυχόν τό βιβλίον ήτο διά νά μή σνμφοινοΰν οί άνδρωποι; Είς μίαν τοιαύτην κρίσιμον ψυχικήν κατάστασιν συνήντησεν αυτήν τήν θεωρίαν τής ζωής. Ήτο
τόσον εύρεϊα, ικανοποιητική κοσμοθεωρία, ιοστε έκλεισε τά βιβλία του,
έπείσθη, δτι δέν ήξιζε νά σκέπτεται κανείς διά καμμίαν άνεύρεσιν τής
άληδείας, ή ζωή έδιδε τάς εξηγήσεις δλων τών άληδειών, έκήρυξε λοιπόν
τήν ζο)ήν είς τό καφενεϊον, εύρεν άκροατάς, οπαδούς, μαδητάς καί διά
πρώτην φοράν εις τόν βίον του ήτο ευχαριστημένος, επί πολύν χρόνον
ήτο αύτοϊκανοποιημένος καί ένα μόνον εΐχε παράπονον: Τί νά σοϋ
κάμη ποϋ δέν εϊμποροϋσεν άπό έλλειψιν μέσων νά έξέδιδεν ένα περιοδικόν
διά νά έξηγήση είς τό πολύ κοινόν τί ήτο αύτή ή ζωή, πόσον Ανώτεροι,
ωραιότεροι, υψηλότεροι, τελειότεροι δά ήσαν οί άνδρωποι έιν εζοϋσαν διά
τήν ζωήν, άν ήτο δυνατόν νά εννοούσαν αυτήν τήν ζωήν. Ή θεωρία του
διεδόδη είς τήν πόλιν. Πολλοί έδυσπιστοϋσαν πρός τόν άνθρωπον, άλλ’
ό φανατισμός του είς τήν ιδέαν του καί αί φωναί του δι’ αύτήν τοϋ προσέδωκαν κάποιαν φήμην ικανής,άλλά παραγνωρισμένης προσωπικότητος. Διά νά
επέμεινε τόσον συζητώ»' κάδε βράδυ διά τήν ζωήν, δά ήτο βεβαίως ένας
κατανοητής της. Ακόμη κι’ αυτοί οί άντίπαλοί του δσας ειρωνείας κι’
έιν είχαν δι’ αυτόν, πάντοτε ήσδάνοντο μίαν έλξιν πρός τάς συζητήσεις
μαζί του. Καί έπειδή συνέβαινεν, ιοστε καί εκείνοι νά είχον τάς αΰτάς βά
σεις μορφώσεως μέ αυτόν, τάς ιδίας πηγάς μελέτης καί τήν αύτήν έλλειψιν
συστηματικής γνώσεως καί επειδή τέλος είσέπνεον τόν ίδιον άέρα τής αύτής
πόλειος καί συχνά τούς ίδιους καπνούς τού αύτοΰ καφενείου, άνεγνώριζον
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«έως ένα σημεΐον καλάς τάς ιδέας του», άλλ’ ευρισκον, δτι «έκυμαίνετο
εις παρεξηγήσεις». Τά ίδια έφρόνει καί αύτός δι’ εκείνους καί ό ακροα
τής τών συνηθισμένων μακρών έκείνων συζητήσεών των πιθανόν ν’ άπεκόμιζεν έξ αύτών τήν πεποίδησιν, δτι κυρίως δέν έπρόκειτο είμή περί
παρεξηγήσεων. Άλλ’ απόψε ή απλή καί κατηγορηματική έκείνη δήλωσις
ενός άπό τούς άντιπάλους του, δτι δέν ε’χε γνωρίση τήν ζωήν καί δτι
μόνον άπό διαίσδησιν καί δχι καί άπό πάλην διά τήν ζωήν δέν ήτο δυνα
τόν νά τήν είχεν έννοήση, τοΰ άνεποδογύριζε τό δλον λαμπρόν οικοδό
μημα τής κοσμοθεωρίας του. Τί ήδύνατο ν’ άπολογηθή είς τούς μαδη
τάς του, άφοΰ δέν εϊμποροΰσε ν’ άπολογηθή τίποτε πρός τόν εαυτόν του ;
Θά έχανε λοιπόν τήν πίστιν έκείνων δπως έχανε τήν πίστιν πρός τόν
εαυτόν του ;
Είχαν φδιίση τώρα έξω εις τό Ζάππειον. Καθώς έβάδιζον σιγά-σιγά
ή ώρα εΐχε παρέλθη. Δέν παρετήρησαν, δτι εΐχε φωτίση, δτι ή άνατολή
έχρωμάτιζε μέ τρυφερόν ρόδινον χρώμα τόν ούρανόν υπέρ τόν * Υμητ
τόν. Έστάδησαν είς τό μέσον τής πλατείας καί παρετήρησαν, δτι μέσα είς
τήν άνατολήν έβάφοντο καί αυτοί ρόδινοι. Λεπτός, χνουδωτός κύκλος ρό
δινου χρώματος περιέβαλλε τά παραστήματά των. ‘Ο διδάσκαλος άνέπνεε βαρειά είς τήν έλαφράν, δροσερήν έκείνην ιοραν. Άλλ’ αΐφνιδίως
καθώς άνεπρόβαλλεν έκδαμβωτικός ό ηλιακό; δίσκος καί κατεπλημμύρισε
τούς όφδαλμούς των μέ τήν βιαίαν, πυκνήν, ισχυρόν άκτινοβολίαν του,
ό διδάσκαλος άνύψωσε τάς χείρας καί άνεφώνησε μέ άπροσδόκητον δρίαμβον, εύρίσκων αιφνιδιαστικήν διέξοδον είς τάς στενοχωρημένος σκέ
ψεις του,—άνεφώνησε μέ παιδικήν χαράν:
— ’Ορίστε μας τώρα, δέν γνωρίζω τήν πάλην τή; ζωής ! Καί έχω
άνάγκην νά παλαίσω διά τήν ζωήν, δταν έχω αύτό τό ύπέροχον φώς τής
ζωής;
Οί άλλοι είς τήν έμπνευσμένην έκείνην άναφώνησίν του ήσθάνδησαν τόν εαυτόν των τόσον έλαφρόν ώσάν νά είχεν άφαιρεδή βαρειά
μυλόπετρα άπό τά στήδη των. Θά έχειροκροτοϋσαν διά τήν νέαν αύτήν
νίκην τοΰ διδασκάλου αν δέν συναντούσαν τό αυστηρόν βλέμμά του. "Οχι,
αυτός άπέφευγε τάς θεατρικά; έπιδείξεις.
Τήν ιδίαν εσπέραν πολλοί συζητηταί είχαν συναδροισδή είς τό κα
φενεϊον, διότι τά συμβάντα είχον διαδοδή εύρύτερον, άλλ’ αύτήν τήν φο
ράν κανιίς δέν έτόλμησε ν’ άντιτείνη είς τόν διδάσκαλον τής ζωής, δταν
έγνώσδη ή πρωινή άποστροφή του πρός τούς μαδητάς του.
Προκειμένου περί τοϋ ήλιου τής Ελλάδος κανείς δέν εΐχε τόσην
τόλμην νά έξελέγξη τήν κοσμοθεωρίαν τής ζωής, ούτε τόν διδάσκαλόν
της.
(Φιβρονάριος 1!)14)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΤΛΟΣ
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οφθαλμοί είναι ή ψυχή του. ’Εάν άληθεύη δτι τό βλέμμα, αυτός ό
προβολεύς τών αισθημάτων μας μετέχει ένταΰτφ καί τών ψυχικών δια
θέσεων, ς’ τόν ξεχωριστόν δ' αϋτοΰ Ιδιασμόν καί τό έντονον τής προσηλώσεως ύποδηλοΰνται δλοι οι τόνοι τών σκέψεων καί τής έμφυτου κλίσεως, εις τόν
μηκύλον Μανωλίδην, διαπύρως ζω
γραφίζεται ή καλ
λιτεχνική του πλάσις καί έκ τών βλεμ
μάτων του ύποφαίνεται τό Μουσικόν
δνειρον, δπερ τφ α
σφαλίζει τήν έντιλή
εύστοχίαν καί τήν
λαμπρόν φήμην τοϋ
μέλλοντος. ΊΙ σή
μερον
πανεύελπις
έμφάνισίς του, χα
ρίζει τήν έντύπωσιν
ενός έκκολαπτομένου ταλάντου, ύπερ
μέ τό μειδίαμα τής
επιτυχίας, έν κατα
πληκτική σπουδή,
καλλιεργεί ό μικροσκοπικός αυτός άριστοτέχνης, ύπό τήν
μαγείαν τών μικρών
δακτύλωντοΰδποίου
άπό τιόρα μεταρσιοΰταιήψυχή είς
ένα κόσμον ονείρων,
είς ενα παράδεισον
αισθητικής άπολαύσεως.
ί

Ο

Πεφιλημένον τέ·
κνον τοΰ Είσαγγελέως τών έν’Αθήναις Έφετών κ. Ν.
Μανωλίδου, τοϋ άδάμαντος αϋτοΰ τής
Ελληνικής Δικαιο
σύνης, μέ θάρρος,
μέ δύναμιν,μέ βαθύ
αίσθημα, μ’ έκδήλωσιν ισχυρός ιδιο
φυίας, δαδουχεΐται
νΰν Οριαμβευτικώς
£3 ΠΑΝΟΣ Ν. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ S
είς τό διά τής άλματικής αύιοΰ πρυόδου μεταβαλλόμενον όσημέραι είς ναόν Τέχνης ανυπέρβλητον παρ’ ήμϊν ’Ωδεΐον,
καί ευαγγελίζεται τήν ανατολήν λαμπροΰ άστέρος, ύστις δειλά ακόμη ύποφώσκει έπΐ τοΰ Μουσικού τής πατρίδος μας στερεώματος.

Ή Μουσική δέν είναι επιστήμη, είναι δώρον. Είς τόν μικρόν "Ελληνα
αύτόν βιολιστήν ή Φύσις έρριψεν άφθονον τό φώς της, καί ό κόσμος, ό
ώραΐος καί εύαίσθητος κόσμος τών ’Αθηνών, πολύ ενωρίς, πρό τοΰ μεγάλου
κοινοΰ, θά χειροκροτήση καί θά άνευφημήση τό μουσικόν δαιμόνιον τοΰ
αγγελικού παιδιού, είς δ ή Δημιουργία φαίνεται, όταν έγεννήθη, ένέκλεισεν
έντός τής μικρός ψυχής του, ολόκληρον τόν μουσικόν παλμόν της.

(Μάρτιος 1914)
I. ΑΡΣΕ^ΗΣ

XX Κ | ’ Υ X
CTHN χψγΧΟΝ XI XIIΗ Μθγ
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
καί χλωμή οάν πλάγιασες σιμά μου,
καί ακόυσα τά χείλη συν σιγά νά ψι&υρίζουν
*
μςς
τής νυκτός τήν ερημιά, μονάχα τ“ ονομά μου,
Δεν ένοιωσα πως άγγελοι χρυσοί σε τριγυρίζουν.
ΪΆ.ΠΟΣΤΑΜΕΝΗ

* εγειρα ήσυχος κι
Κι
* έγά> μέσα στην αγκαλιά σου,
νά σε κοιμήσω ήσυχα με τά γλυκά φιλιά μου.
Νά “δβς στον ϋπνο τόν βα$ύ τά τόσα όνειρά σου
που φτερουγίζαν γύρω σου μαζυ με τή λαλιά μου.

*
Κοιμάσαι! . . . Πάντ
*
ακίνητη καί η αυγή προβάλλει.,
Γύρω σου ψάλλουν τά πουλιά, αντιλαλεί ή φνσις,
'Ο 'Ήλιος πάντα γελαστός, χρυσά σε περιβάλλει
καί σάν τ* αγνό τό λούλουδο σε καρτερεί ν* άν&ίσης.
Γιά δεν “μιλεΐς; Γιατί χλωμή καί μαραμένη τώρα,
στέκεις ακίνητη, βωβή οέ σκέψεις βυθισμένη ;
Σήκω καί κύτα γύρω σου, είναι έκείν“ ή ώρα,
πού ή πλάσι μέ τ* αμάραντα λουλούδια οέ προσμένει.

[Γέλα!. . . στά χείλη άν&ίζει χαρωπό τό γέλοιο. Τί νά ίλέλη ;]
“Αλλά τί βλέπεις ; “πές το μου καί μένα. “Αφυπνίσου.
*Α ! . . . νοιώθω! βλέπεις ‘“κεΐ ψηλά πού οί χρυσοί άγγέλοι
γελούν καί παίζουν χαρωποί μέ τήν αγνή ψυχή σου.

* εγώ, στή σκοτεινιά τής γης ενα πουλί μονάχο,
Κι
μ* αυτά τά δυό τά λούλουδα π
* άφήκες μαραμένα,
Στής θάλασσας τήν ερημιά κτυπιέμαι “οάν τό βράχο,
Πάντα μέ πόνο στήν καρδιά, μέ μάτια δακρυσμένα.
ΑΛΕΞ. Ν· ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
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ΤΟ ΠΡ2Τ0Ν ΓΤΝΠΙΗΕΙΟΝ ΘΤΠΠ ΤΠΣ ΠΠΕΙΡ2ΤΙΠΠΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ '£3^
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JSou ένα Χεπτόυ ψυχικόν άνθος ποΰ έστρώθη πρόωρα κάτω εις την
γήν όταν ή ΧαίΧαψ έπέρασε καί ένομίζαμεν ότι, είχε σταματήση ό Μέγας
θεριστής.
"Οταν ή Πατρις έσάΧπισε μέσα el? τήν σάΧπιγκα ι οΰ α'σθήματος διά νά
καΧέση τά παιδιά της,
ή εύγενής 'Αθηναία δέ
σποινα έμόυαζευ el? κά
ποιαν χιονισμένην κορυ
φήν τών Ελβετικών “τ4λπεων. Λέγουν ότι el? τά
μέρη αυτά, ποΰ πυκνόν
■χιόνι άποτεΧεί βαρύ σά
βανου τής χειμωνιάτικης
γής, οί ήχοι πνίγονται
και χάνουν τήν έντασίν
των. ΆΧΧ’ οί ήχοι ποΰ
διευθύνονται προς τήν ψυ
χήν δέν σταματούν εμπρός
εις τά στρώματα τής χιόνος. Και ή ωραία ψυχή
τής ’Αθηναίας δεσποίνη^
έκΧονίσθη e’l? τό άκουσμα
τής φωνής μέ τήν οποίαν
“ ή Ελληνική Πατρις εκα
τό, παιδιά της.’Έυα πρωί τήν εϊδαμεν έπιστρέφουσαν εις τάς
ι? μετί μακράν απουσίαν.Ήτον ή ίδια, μέ τό κομψόν ανάστημα,
τά μισοκλεισμίνα μυωπικί άΧΧά φωτεινώτατα μάτια, τό μειδίαμα τό
γΧυκύτατον, — προνομιακόν δώρον τής φύσεως προς τήν ώραίαν οικογέ
νειαν—μέ τό εράσμιον και τήν Χεπτότητα ποΰ τήν έξεχώριζαν εις τόν
κόσμον και έσώρευε γύρω της τάς συμπάθειας και τάς εκτιμήσεις.
"Ηλθε λοιπόν el? τάς Αθήνας τήν στιγμήν ποΰ ή Ελλάς ήρπαζε τα
όπλα της και ποΰ κάθε Ελληνική ψοχή έπτερύγιζε προς τήν έκπΧήρωσιν προαιώνιων πόθων. Νά πολεμήση δέν ήτον καμωμένη, τά όπλα και
τό αίμα δέν ήσαν διά τήν Χεπτήν αυτήν φύσιν τήν καμωμένην άπό καΧοσύυην, άπό χάριν και άπό μειδίαμα. Χεράκια λεπτά δέν είναι προωρισμένα διά τό γιαταγάνι. ’/ΐΛλ. el? τάς ημέρας μας ακόμη καί το λε
πτότερου ΧουΧοΰδι τοΰ άγροΰ βρίσκει, άν θέΧη, τόν προορισμόν του.
Καί άφοΰ δέν θά ήμποροΰσε αυτή ιδία νά ποΧεμήση, προσεφέρθη νά
βοηθήση εκείνους ποΰ θά έποΧεμοΰσαν. 'Αν δέν ήτον δυνατόν ν’ άρπάξη τήν πυρίνην ρομφαίαν τών άρχαγγέΧων, δέν είχε τάχα τήν καΧοσύνην, τήν άγαθότητα, τήν γλυκύτητα, τό μειδίαμα, το βάλσαμον τών

Χερουβείμ; Και έγινε νοσοκόμος. "Οσοι έπήγαν είς τήν τραχείαν και
δεινήν εκστρατείαν τής Ηπείρου και έφθασαν εις τά Νοσοκομεία όπου
έβογκοΰσαν εκείνοι που τους εΰρήκεν εις τόν δρόμον του τό βόΧι. τήν
συνήντησαν σκυμμένην είς τό κρεββάτι τοΰ πόνου, λευκήν μέσα el? την
Χευκήν στολήν τής νοσοκόμου,πτερυγίζουσαν άπό κρεββάτι el? κρεββάτι,
βοηθούσαν,παρηγορούσαν, βαλσαμώνουσαυ. Ή «γλυκεία αύδή
*
τοΰ αθα
νάτου ποιητοΰ ή οποία έ^ρεευ άπό τό στόμα τοΰ σοφού Νέστορος, είναι
και αυτή ένα φάρμακου υπέροχου, ίσως τό δραστικώτερου φάρμακου.
“Ανθρωποί, πού έπονοΰσαν, έκοιμήθησαν γλυκά νανουριζόμενοι απο τα
Χόγια της καί άνθρωποι ποΰ έχαροπάλευαυ παρέδωσαν ήρέμα τήν ψυχήν
των, στηρίζοντες τό τελευταίου βΧεμμα εις τα μάτια της.
Καί όταν ό οΧεθρος έτεΧείωσεν πΧέον τό έργον του καί ή νοσοκό
μος έπρόκειτο νά γνρίση εις τήν ησυχίαν καί τήν γαΧήνην τοΰ σπητιοΰ
της — ησυχίαν τήν οποίαν τόσου άγαποΰσε αυτή ή αΧηθιυή άριστοκρα ■
τική φΰσις — έξαφνα
ήΜοίραένθυμήθη και
αυτήν Εις ένα ατύ
χημα αυτοκινήτου, ο
θάι ατος ποΰ έπαραμότευε τήν ήρπασε.
Ε χε αώση τόσους άπό
τα νύχια του ή λεπτή
καί άγαθή αυτή γυ
ναίκα, ώστε ή μεγάΧη
ήΧιθία δύιαμις, ή
άγρια καί εκδικητική,
ένόμισεν ότι έπρεπε
νά τήν καΧέση el?
έξόφΧησιν.
Ή θλιβερά είδησις
έπεσευ ώς κεραυνός.
"Οσοι τήν ήξευραν
μόνον άπό τήν δράσιν της el? τήν “Η
πειρον τήν έκΧαψαυ
μέ
θερμά δάκρυα.
"Οσοι τήν έγνώριζαυ άπό πριν καί
είχαν τήν τύχην νά
τήν πΧησιάσουν και
νά τήν παρακοΧουθήσουν, νά εκτιμήσουν
τούς
άνεκτιμήτους
θησαυρούς τής ψυχής
τη?,δέυ θά τήν λησμο
νήσουν ποτέ. 'Εκείνη
ύπήρξευ ή ευτυχής
ποΰ έτερμάτισεν άπο® ΜΗΡΙΑ Γ· ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ
τόμως τήν ζωήν της

el? στιγμήν ποΰ είχε τελείωσή το υπέρτατου καθήκον ώφ γυναίκα καί ώς
πατριώτιζ.
Άλλα οί άπομένοντΐς θά άίσθάνωνται πάντοτε το κενόν ποΰ αφήνουν
πίσω των αυτά τά προνομιοΰχα πλάσματα, υπέροχα φωτεινά μετεωρα,
στελλόμβνα κάποτε άπό τήν Δημιουργίαν διά νά ενθυμίζουν είς· τήν
σκοτεινήν κακίαν τοΰ κόσμου, τδ φως, τδ γλυκυ φως ποΰ πέρνα βιαστι
κόν και φωτίζει και έπειτα χάνεται εις τδ βάθος τών ανεξερεύνητων
βουλών τής θείας προνοίας.

(Έν Ά&ήναις τή 11η Μαρτίου 1914)

<3εώργιος 33. Τβοκόωον^οζ
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3ΐοζε σε τίποτε γερά
μή δίνης τήν καρδιά .Σου,
γιατί τδ πως ί)ά ξεδεθής
στά υστερνά στοχάσου...
(Σααδής: 1908)

Μ. ΑΡΓΓΡΟΠΟΓΛΟΣ

Η EniworAiiiUKH ςχοαη ΑΘΗΝΏΝ ♦:·
4? 4& 4^

r~—ι ν εκ τών τελειοτάτων μορφωτικών Ιδρυμάτων έν 'Ελλάδι είναι άλη&ώς ή * ΙύλληIνογαλλικη Χχολίΐ ’Αθηνών. Τδ εργον τοϋ μεγαίορρέκτου ίδρυτοϋ αυτής κ.
Γ~Λ1ιτα£& υπό τήν στιβαράν καί φωτεινήν τον διαχειρησιν άνήλ&εν εντός βραχυτάτον
χρόνου διά καταπληκτικών αλμάτων είς τοιαύτην όντως επίφθονον περιωπήν επιτυ
χίας καί επιβολής είς τήν κοινήν συνείδησιν. Τδ ώραϊον εργον του εχον νά επίδειξη
σήμερον άρι&μούς καί πράγματα μεγαλοφωνοϋντα άφ
*
εαυτών ΰπερικόντησεν αλη
θώς πάσαν προσδοκίαν. Καί ό κ· Μετπξάς δικαιούται νά ύπερηφανεύηται ότι τδ
ιδανικόν τον, όπερ ονειροπόλησε διά τήν *Ελληνογγαλικήν Σχολήν τον, όπως τοϋτεστι
* αυτής καταστήση περιττήν τήν προσφυγήν τών 'Ελληνοπαίδων είς ξένα προσηλυ
δι
τιστικά Λύκεια, ελαβε
σάρκα καί ζωήν καί
κάλλος άπροσδόκητον.
*0 κ. Μεταξάς έπροίκισεν ήδη τδ Πανελλή
νιον διά δύο μεγάλων
διδακτηρίων τελείων,
είς τά όποια συν τή
*Ε&νική αγωγή καί τή
κλασσική εκπαιδεύσει,
έξησφάλισε τήν πλήρη
έκμά&ησιν τών ξένων
γλωσσών και τήν προπαρασκευήν
ισχυρών
βραχιόνων καί εργατών
διά τδν πρακτικόν ά
γώνα τής ζωής.
τήν 25ην Μαρτίου 1912 παρασνήσαντες έν τώη η Δ
ιιοτικϋ Θεάτρω τό διά τήν Σχολήν γραφέν καί μελοποιΦέν·
ΈΦνικόν δραμάτιον.^

-ΤγΟΙ κατά

9

·

αΐ ήτο άληθινόν άνθος, άπό τά άβροτερα καί λεπτοφυέστερα τά όποϊα
άνέδωκεν ή 'Ελληνική γή καί ό γλαυκός ουρανός της. Ζηλοτύπως
άπό τοϋ άνεμου τήν ψυχράν πνοήν τήν προεφύλαέαν οι πρώτοι
μοσχοβολοϋντες μενεέέοες καί τά χρυσίζοντα πέταλα τών χρυσανθέμων,
άλλ’ ή ψυχή της, ψυχή άνθους, έπέταίε μακράν είς άλλους κόσμους, έκλινε
ώς μαραμένου έπί τοϋ μίσχου του ρόδον, άμα τόν δυσχείμερον βορράν διεδέχθη
τοϋ Ζεφύρου ή αύρα. Είς
τί δμως ήμάρτησεν ή ώραία
κόρη,τό έγκαλλώπισμα αύτό
τής έκλεκτής κοινωνίας τών
Πατρών,ή γλυκεία καίόνειροπόλος παρθένος, ή φω
τεινή λάμψις καί τό πϋρ
πάσης άγαθότητοε, διά νά
τεθή, τόσον ένωρίς, ύπό
τόν μυστηριώδη εναγκαλι
σμόν τοΰ τάφου; Καί άκόμη περισσότερον, τί έπταισαν όσοι τόσον τήν
ήγάπησαν έπί τής γής, διά
νά ϊδουν τόσον έέαφνικά
κλειστούς διά παντός τούς
οφθαλμούς έκείνους έ£ ών
άπήστραπτεν ένα φώς εύτυχίσε τό όποιον έπέχεεν
έπί τής υπερήφανου καί
περικαλλούς μορφής της
τήν αϊγληνένός άγιου καί
ήρέμου μειδιάματος;
Ούτε ή ζωή δέκα έννέα
ετών, ούτε ή οικογενειακή
στοργική θερμότης, ήδυνήθησαν νά δεσμεύσωσι τήν
φυγήν τής τόσον έραστής
καί τόσης άλησμονήτου εύφυίας ύπάρέεως, νά κρα
<♦ Φ2Φ2 Γ· DPAKOflOYAOY <♦
τήσουν
τόν άδικον χα
(’Ani&avev sv Πάτραι; τήν 12ην Μάου 1912)
μόν τής καλλιτεχνικής.έκείνης φύσεως, ής τόν άφανισμόν άνεκκλήτως είχε καταδικάση σκληρά Ειμαρμένη.
Διήλθεν ώς οπτασία, έσκέδασε μίαν λευκήν άκτινοδολίαν ήν κατέχει πάντοτε
ή νεότης καί ή χάρις, δι’ ών ή γοητευτική φύσις προνομιακώς προικίζει ολίγα
διαλεγμένα δντα είς τόν κόσμον αύτόν καί, άκολουθοϋσα δλους έκείνους δσοι
έσβυσαν πριν είποΰν τό μυστικόν των έδώ είς τήν γήν, ήνοι£ε τά παρθενικά
πτερά της πρός τό άπειρον κυανοϋν ή Φο>φώ Δρακοπονλον.
'Έπρεπε νά άπέλθη μέ τήν ευωδίαν τοϋ άνθους, μέ τήν λευκότητα άληθινοϋ
αγγέλου. Άλλά πόσον σπαραγμόν άφήκεν οπίσω· άλλά ποιον άκοίμητον όδύνημα
κατέλιπεν άποπτασα. Ό άνθρωπος είναι άτελής καί ή φιλοσοφία δι’ αύτόν
είναι άνίσχυρος ένώπιον τής ισχυρός άλγηοόνος. Καμμία πεποίθησις δέν επου
λώνει ταχέως τήν ψυχικήν οδύνην ήν άφίνει ή αγάπη καί διανοίγει ό Θάνα
τος.... δστις μόνον σφραγίζει τά άγρια άοικήματατής Μοίρας...

Πλησίον τής πολυθρήνητου Φ. Δρακοπονλον πάσα ανθρώπου ψυχή
εννοούσε τήν άθανασίαν της καί μέ χαρούμενον βλέμμα προσητένιζε τδν ούρανόν. Πάντοτε χαρούμενη ώμοίαζε μέ τό κύμα 'ποϋ γελά φιλώντας τήν
έρημη άκτή καί αιώνια ψιθυρίζει γλυκά είς τδν διαβάτην μυστηριώδεις φθόγ
γους αίωνιότητος. ’Εάν Φωφώ, δλα τ’ ανθρώπινα πλάσματα εΐχον τάς ημέρας
των τόσον άθώας καί χριστιανικός ώς τάς ίδικάς σου, έπρεπε ήμεϊς οί έδώ
διαόιοϋντες ύπδ τήν σκιάν τοϋ διαρκούς άλγους καί τής άνίας, ήν χαρίζει ή
νεκρά γηίνη ζωή, γονυπετείς νά Ικετεύσωμεν τδν Δοτήρα παντόςάγαθοΰ νά τελειώση τδ μυστηριώδες έργον τών χειρών του, δπου ή οδύνη καί ή χαρά συγκρατητά ακολουθούν τδ ένα τδ άλλο, καί ν' άνακαλέση είς τούς κόλπους τοντό
ούράνιον πλαστούργημά του, τδν άνθρωπον, έέαγνισθέντα πλέον άπδ τους κλεί
δωναν τής έπιγείου σκηνής καί γενόμενον επίσης άγαθδν ώς ή αιώνιος πηγή,
έζ ής έέέρρευσεν.
Καί τήν στιγμήν αύτήν πού τόσον ήσυχα κοιμάσαι είς τδ ύστερνό σου
στρώμα, τά μειδιώντα χείλη σου μού φαίνεται σαν νά λέγουν εις τδν κόσμον:
• θάνατε, ποϋ είναι ό θρίαμβό; σου;»

Κακότυχος μήτηρ 1 ’Ατυχείς αδελφοί! Γεμίσατε τήν δακρυδόχον τού άνθοσκεπούς τάφου της μέ τδ αστείρευτου δάκρυ τού παντοτεινοϋ σας πόνου καί
έλπίσατε είς αχώριστου συνάγτησιν μιας άνεσπέρου ζωή: καί τελειότητας, δπου
βασιλεύουν ο! ωραίοι νεκροί καί δαψιλώς άνανεοϋται τό θέλγητρου τοΰ αληθώς
Ιδανικού Κόσμου....
(Μάρτιος 1914)
I. Al‘S...

♦ ΪΤδΝ

»

Βουλγαροκτόνε Βασιληά
Γενναίε Στρατηλάτη
Ποΰχεις καρδιά έλληνική
Μέ όνειρα γεμάτη,

Ή μνήμη Σου αιώνια
θέ νάναι στη ψυχή μας
Καί τύνομά Σου Ό'&χωμε
Στα χείλη προσευχή μας,

*Η Δόξα ύπιρήφανη
Σοΰ έπλεξε στεφάνι
Καί στα ξανί>ά Σου τά μαλλιά
Ψηλά ψηλά τό βάνει,

Γ

Καί Σέ στολίζει ώμορφα
Γενναίο παλληκάρι
Βουλγαροκτόνε Βασιληά
’Ατρόμητο ληοντάρι.

(-Αρτα)

ΜΑΡΙΑ Κ· ΜΑΜΙΔΟΥ

βΟ^ΓΈΝΝΗΘΗ έν Μεσσήνη τον Σ)βριον τοΰ 1870. Τον Σεπτέμβριον τοΰ 1887
είσήλθεν εις την έν Κέρκυρα Προπαρασκευαστικήν Σχολήν καί τό 1896 είς
την έν Άθήναις Σχολήν τών * Υπαξιωματικΰν. Μαθητής ών έλαβε μέρος είς
τόν πόλεμον τοΰ 1897 καί κατά την μάχην τοΰ Δομοκοΰ τής 5ης Μαΐου έτραυμιτίοθη σοβαρώς εις τήν κεφαλήν διά βλήματος βολιδοφόρου όβίδος Τό 1899 έξήλθε
τής Σχολής ώς αξιωματικός.
Κατά τούς τελευταίους πο*
λέμους (1912-13} υπηρέτη
ώς λοχαγός εις τό 20όν Σύν
ταγμα τής VII Μεραρχίας.
‘Υπασπιστής ών τοΰ Συντάγ ματος καί προπορευόμενος δι * άναγνώριοιν έδέχθη
τάς πρώτας Τουρκικός βολάς
τής μάχης τής Αικατερί
νης, άνεγνώρισε τάς Τουρκι
κός θέσεις, συνεκράτηοε τους
θορυβηθέντας άπειροπολέμους
τότε στρατιώτας μας καί συνετέλεσε τά μέγιστα είς τήν
τακτοποίησιν τής μάχης καί
τής ακράτητου ορμής, δι9 ής
έτρεψαν είς φυγήν τους αντι
πάλους, Οί συνάδελφοι αϋτοΰ
g Παναγ. Λ. Γαργαλίδης g
καί οί όπλϊται τοΰ Συντάγμα
Ταγματάρχης τοϋ Πεζικού
τος άναγνωρίζοντες καί άνομολογοΰντες τήν έξόχως επιτυχή δράσιν αϋτοΰ τόν περιέβαλον εκτοτε δι9 εξαιρετικής
εμπιστοσύνης καί λατρείας.
*Όιε αί μετά τών συμμάχων Βουλγάρων σχέσεις άνησνχητικώς ένετείνοντο έν
Ν ιγ ρή τ μ, ό Μέραρχος καί νυν ' Υποστράτηγος κ. Ν. Σ ωτ ίλης τηλεγραφικώς άνε·
κάλεσεν αυτόν εξ Άθω, τόν άπέστειλεν είς Ν ιγ ρή τ αν καί τω άνέθηκε τήν Λΐοίκησιν τών εκεί στρατευμάτων.9Ητο καιρός, διότι καί ό Βούλγαρος Στρατηγός Β ο ύ λκωφ άπέστελλεν έκ Σερρών υπό τόν Ταγματάρχην X ρ ί σ τ ω φ πεζικόν στράτευμα
μετά 4 πυροβόλων, πολυβόλων καί ιππέων, ΐνα καταλάβη τήν Νιγρήταν καί
ττιμωρήση τήν βαναυσότητά μας » ! 1
Ο κ. Γ αργαλίδ η ς διά καταλλήλων στρατηγικών συνδυασμών κατώρθωσεν, ώστε
τό έν πορεία Βουλγαρικόν στράτευμα νά ευρεθ/j κυκλωμένου, άπηγόρευσε δέ τότε
τήν είς Νιγρήταν είσοδον αϋτοΰ καί ήξίωσε τήν είς Σέρρας επιστροφήν του. Οί
Βούλγαροι, κατόπιν παρασπονδίας, ήνοιξαν τήν αΟήν Φεβρουάριου μάχην, ήτις μετά
τετραημέρους αγώνας κατέληξεν εναντίον των, τραπεί των διά νυκτός είς ύποχώρησιν
πρός τάς Σέρρας, κατόπιν πολλών απώλειαν καί 150 αιχμαλώτων.

*0 κ. Ταργαλίδης κατεδίωξε καί κατέφθασεν αυτούς εις Δη μη τ ρή τ σ ι,
εδωκεν έκεϊνέαν νικηφόρον μάχην τήν 24ην, ότεδέ την 25ην ήρξατο καί νέα πάλιν κα'
ταδίωξις, κατέφθασεν εκ Σερρών μικτή πρεσβεία ύπότονς ίλάρχους Στάϊκωφ καί
Κορδέλλαν προς κατάπαυσιν τών έχθρο πραξιών, διαταχθεΐσαν
*
κατόπιν προσλιπαρήσεως τον Στρατηγόν Β ον λ κωφ προς τόν Π ρίγκηπα Νικόλαον Διοικητήν
τον Τμήματος τής Στρατιάς Μακεδονίας.
Τήν μάχην Δημητρήτσι διηύθννεν ό Βούλγαρος Συνταγματάρχης τον Ιππι
κού Ταμπάκωφ, έλθίόν έκ Σερρών μετά τον ίππικοΰ Σνντάγματός τον, τον
Χρίστωφ θεωρηθέντος ώς άκαταλλήλου, επειδή ήττήθη έν Νιγρήτα, καίτοι είχε
διπλάσιάς ημών πεζικάς δυνάμεις επί πλέον δέ πυροβόλα, πολυβόλα καί ιππικόν, ών
οί ήμέτεροι έστεροΰντο εντελώς.
Αί μάχαι Νιγρήτας καί Δημητρήτσι άποτελονσι τήν πρώτην πράξιν τής
άφαιρέσεως τής λεοντής τών «Πρώσσων τής *Ανατολής» (!) 'Ανύψωσαν ανται τό
φρόνημα τον Έλλ. στρατεύματος, έκαμαν τόν 'Ελληνισμόν ν' άναπνεύση, διότι επί
τέλους έλάμβανε μίαν περιφανή ίκανοποίησιν απέναντι τών τόσων στενοχώριών καί
πιέσεων τών κακοπιστών συμμάχων. 'Η Ευρώπη ήρχισεν άπό τότε νά πιστεύη
*
ότι οί
Πρώσσοι τής 'Ανατολής (!) δεν ήσαν αήττητοι. Ό Ευρωπαϊκός τύπος καί ό τής Κων
σταντινουπόλεως αφιέρωσε πολλά άρθρα επί τών μαχών αυτών
*
τάς οποίας μόνον αί
* Ελληνικοί εφημερίδες δέν ανέγραφαν, χάριν τής τότε ύφισταμένης σνμμαχίας.
Ο κ. Γαργαλίδης διηύθυνε τήν νικηφόρονμάχην τον Παγγαίου τής 26ης
'Απρίλιον, ένφ συγχρόνως δύο λόχοι τον τάγματός τον κατήγαγον νέους θριάμβους
έν Έλευθεραϊς.
Έξετέλεσε τήν θανμασίαν ύποχώρησιν τοΰ Π αγγαίον καί τών 'Ελεύθερων
τήν 16ην Μαίου, διασώσας σχεδόν ολόκληρον τό υπό τάς διαταγάς τον μικτόν από
σπασμα, τό όποιον έλογίζετο ώς διαγεγραμμένον ολόκληρον
*
άφοΰ απέναντι αυτόν ει·
χεν ολόκληρον τήν Μεραρχίαν ’ I β άν ωφ (26,000) καί όπίσω αντον ώς μόιην διάβασιν τήν γέφυραν τοΰ Στ ρ ν μώνο ς, άφ'ής οί Βούλγαροι απείχαν 4 μόνον ώρας,
ενώ τό απόσπασμά τον απείχε 13 ώρας άπό τής γέφυρας αυτής.
Διεπεραίωσεν ολόκληρον τό τάγμα τον διά 12 άκατίων χωρητικότητος 3 άνδρών
έκαστον, έκεΐθεν τον Στρνμώνος υπό τά πυρά τοΰ νπερτέρου Βουλγαρικού πε
ζικού καί πυροβολικού, έτρανμάτισε καί ήχμαλώτισε τον Διοικητήν Βούλγαρον Άντισννταγιιατάρχην, έξεδίωξε τόν έχθρόν μέ πολλάς άπωλείας αντοΰ, κατέλαβε τά χωρία
« Κομάριανη · καί «*Α γ κο- Μάλ » καί έξησφάλισε τήν κατασκευήν τής καείσης
υπό τών ύποχωρούντων Βουλγάρων γεφύρας τοΰ Στρνμώνος.
Ελαβε μέρος εις άπάσας τάς μάχας τής V// Μεραρχίας
*
άποσπών πάντοτε τόν
θαυμασμόν τών Στρατιωτικών μας καί έτραυματίσθη σοβαρώς είς τόν αριστερόν άγκώνα διά βολιδοφόρον όβίδος είς "Ανω Τζουμαγιάν (ύψ. 1378) τή 14 Ιουλίου 1913.
Τελευταίου άποσπασθείς είς τό Φρονραρχεΐσν τών Αθηνών ώς 'Υποφρούραρχος ό
κ. Γαργαλίδ η ς άφήκε τάς λαμπροτέρας άναμνήσεις καί άπέβη υπόδειγμα τέ
λειον γενναίου χαρακτήρος υπό τε στρατιωτικήν καί κοινωνικήν εποψιν.
Είς τήν ξηράν τών άνωτέρω γραμμών άναγραφήν αποδίδεται έκφραστικός ό δλός
χαρακτηρισμός τοΰ γενναίου καί διακεκριμένου αξιωματικόν. Είναι μεταξύ τών άγνω
στων έκείνων ηρώων τής μετριοφροσύνης καί μετριοπάθειας, οϊτινες άπέχουσιν έν
σιωπή μέχρι τής στιγμήςήν οφείλουν νά έκπληρώσονν εν καθήκον καί τότε
μόνον φροντίζουν πώς νά τό έπιτελέσονν μετά τής μεγαλειτέρας αύταπαρνήσεως καί
επιτυχίας. Τ' όνομά τον διέγραψε φτοτεινήν τροχιάν έν τή ιστορία τών δύο ενδόξων
'Ελληνικών αγώνων, καί νπεράνω παντός ύμνου καί διθυράμβου
*
περιβάλλει αυτό ή
στοργική τιμή καί χάρις τής 'Ελληνικής ψυχής.
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φ * *
\ εωροϋμεν εύτύχημα διά τήν «Ποικίλην Στοάν», δτι Ενεκα τής
I δραδίτητος νά φανή είς τδν όρισθόντα χρόνον κατωρθώθη νά Εχω_ ·>μεν νάναγγείλωμεν μίαν πρώτιστης τάίεως επιτυχίαν διά τήν Έλλη.„Ί. μας ’Επιστήμην. 'Ημείς διά τδ μέλλον τών Επιστημών έν Έλλάδι δέν
νικήν
.ίμεθα μας
απαισιόδοξοι. Εζ τούτοις, Επειδή Εως τώρα δέν συνηθίσαμεν νά βλέπωεϊ τούς Ευρωπαίους Επιστήμονα; ζητοϋντας φώτα άπδ ημάς, ή σημερινή εϊμεν τούι
; Εκολάκευσε μεγάλως τήν Εθνικήν μας ύπερηφάνειαν.
δησιι Όπως βλεπει τι; Εν τή κατωτέρω αΰτογράφω Επιστολή, εν Γερμανικόν κα
τάστημα Επιστημονικών Εργαλείων, τδ
δποΐον Εχει τροφοδοτήση τά περισσό
τερα ιατρικά ίστιτοΰτα τής Γερμανίας
καί τής Αυστρίας καί τά μ δέκατα τών
Ελληνικών Εργαστηρίων, Ερχεται σή
μερον καί ζητεί άπδ Ενα "Ελληνα Επι
στήμονα νά τοΰ ύποδείέη πώς πρέπει
νά γείνουν αί συσκευαί τών ύψιούχνων
ηλεκτρικών βευμάτων διά νά ηναι τελεί
ότεραι. Έν άλλοις λόγοι; Ερχεται νά
αναγνώριση μεγαλειτέραν άξίαν διά τδ
'θέμα
’
--■·
— εις τδν Έλληνα ίατρδν
τούτο
ηλεκτρολόγον κ.. Δ
_ . Βαοιλείδην άπδ δλους
τούς Γερμανούς; καί τούς Αυστριακούς
επιστήμονα;.
Ούδεί; βεδαίω-_ Η
• καλώς γνωρίζοντας άκόμη τδν κ. Ι3ααι)^ίδην, Ενα άνθρωπον έϊόχως μετριόφρονα καί μή περιαυτολσγούντα, θά Εφαντάζετσ δτι κλείει μέσα του τόσην αξί
αν, ώστε νά έπισληθή είς τήν Ευρώπην
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ακόμη. Μέχρι τοϋδε τδ μόνον, δπερ έγνωρίϊομεν δι’ αύτόν ήτο ότι έσπούδασε
λαμπρά τδν κλάδον του έπΐ πολλά έτη είς τήν Εύρώπην καί έκτοτε έέηκολούθησε νά έπισκέπτεται κατ’ έτος τά έπιστημονικά κέντρα διά νά άκολουθή έκτοϋ
πλησίον τάς προόδους τής Επιστήμης. Ήκούομεν μάλιστα καί δτι έκαμεν
ανακοινώσεις είς τά διάφορα Συνέδρια, άλλά τών δποίων τήν άέίαν δέν ήδυνάμεθα νά έκτιμήσωμεν.
Είς τούς έν ’Αθήναις έκαμεν έντύπωσιν ή ά£(α του μόνον διά τδ μέγεθος
τής πελατείας εις τήν οποίαν κατετάσσοντο τά περισσότερα μέλη τής Βασιλικής
μας Οίκογενείας τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως συμπεριλαμβανομένου. ’Επίσης έκα
μεν έντύπωσιν ή είλικρίνειά του καί ή εύγένειά του. 'Αλλά βεβαίως ύπδ βαθεΐαν
έπιστημονικήν έποψιν δέν τδν έγνώριζεν ούδείς, ίσως διότι δέν υπάρχει άλλος,
δστιςνά έσπούδασεν είοικώς τόν κλάδον αυτόν, καί νά είμπορή επομένως νά
τδν κρίνη.
Ό κ. Βασιλείδης ήλθεν είς τάς ’Αθήνας νά έγκατασταθή καί ήρχισεν έργασίας τώ ιμο^, όπότε ή Φυσικοθεραπεία ήτο έντελώς άγνωστος έδώ. Έν τούτοις
κατώρθωσεν έντδς ολίγων έτών νά άναδειχθή ώς είς τών καλλιτέρων ιατρών .,,
τής πόλεώς μας, χάρις είς τάς έκτάκτους επιτυχία: τάς δποίας παρουσίαίεν ■
έπΐ νοσημάτων μάλιστα θεωρουμένων ανιάτων μέχρι τής έποχής έκείνης. Αί
άρθρίτιδες, ή αρτηριοσκλήρωσή, τά αρθριτικά έκίέματα καί έν γένει δλα τά
αρθριτικά νοσήματα ήρχισαν έπί τέλους νά θεραπεύωνται ριζικώς. Ήτο δέ
τοιαύτη ή έπίδοσις καί αί μελέται τάς όποίας έκαμεν, ώστε ή γνώμη του περί
τοϋ άρθριτισμοϋ καί τών αιτίων αύτοϋ νάρχίση νά γίνεται άσπαστή καί είς τήν
Εύρώπην, δπου άνεκοινώθη κατά τά συνέδρια τοϋ Χερβούργου καί τής 'Ρώμης.

Reiniger Gebbert & Schall,

Societe par actions

FABRIQUE SPEGlAbE D’APPAREIbS EbEGTRO-fllEDIGAUX
BERLIN - ERLANGEN.
Monsieur le Dooteur
Monsieur le Docteur,

Vassllld.es,
,A t h έ _n e _s

Notre maison REINIGER. GEBBERT i SCHALL A.G., qul est la plus
importante fabrique d'appareils electro-medioaux, comqvous le savez
ddja, m· a charge de vous demander quelques details sur vos appareils
de haute-frequence. et surtout sur leur mode d’emploi pour le traitement de la myocardite chronique.
Depuis quelque temps un grand nombre de medeclns, nos clients
qul ont lu votre etude sur le sujet mentionnd, se sont adresses a notre fabrique principale a Erlangen, pour demander des explications de
votre appareillage et les conditions sous lesquelles vous appliqueZ
la haute-frequence.
Comma notre maison tient a rendre service ό ces medeclns, je von
serais tees oblige si vous aviez la bontd de me repondre en detail
sur ces sujets
Notre maison aussi serait flaftee si vous voudrez bien la charger
de construire un appareillage de haute-frequence d'apres vos indica
tions, auquel elie donnerait le no® de 11 Haute-Frequence systems Doc
teur Vassllid^s ".
Je compte etre a Athenes dans quelques semaines, et je ne manque
rai pas alors de venir vous voir de suite.
■»
Avec mes rente rclaments anticipes. je vous pri· d^agreer,
Monsieur le Docteur. I'expression de ma consideration tres distingude

*εικονες

και βιογρτ^φηματτχ

<

Ύ'ί

γεννή&η it Ναυπλίφ τήν 20ήν ’Ιανουάριου 1850, ζαταγομένη έκ τής ο’κογενε’ας τοϋ πατρός αυτής Γ. Δ. Λάμαρη καί τής μητρός της Ελένης τοϋ
Ά-Λ γένους Μπερούκα. ΆνατραφεΙσα έν Ναυπλίφ, παρά συνετών καί εύγενών
γονέων, έλαβεν άρτίαν καί ένάρετον θρησκευτικήν Ανατροφήν, Αρίστης νοικοκυράς
έλθοϋσα δ’ ε’ς Αθήνας συνεζεύχθη τόν Διονύσιον Δ.ΒαΙλώσην δικηγόρον, τφ 1876.
Έχουσα τό ένστικτον τής χρη
στής καί θρησκευτικής διαπαιδαγωγήσεως, έπεδόθη «Ις θρη
σκευτικές μελέτας καί είς τήν
δρδσιν φιλανθρωπικήν έργων καί
διδαχήν τής μορφώσεως τοϋ γυ
ναικείου φύλου διά διαφόρων
διατριβών καί έξηγήσεως τοϋ
'Αγίου Ευαγγελίου έκ τής έδρας
τής Σχολής των απόρων κορασίων.
Ί1; σύζυγες ή Πιπίνα Δ.
ΒαΙλώση υπήρξε τό παράδειγμα
έξαιρέτου καί άφοσιωμένης συ
ζύγου, ψυχή τε καί σώματι
προστδτις ε’ς τά συζυγικά καί
οικογενειακά αύτής καθήκοντα,
έχουσα πάντοτε ώς βάσιν τήν
θρησκευτικήν της έκπαίδευσιν
καί τήν άκμαίαν πίστιν πρός τε
τόν Τψιστον καί πρός τήν θρη
σκείαν. Εν μέγα έκ τής μεγά
λης βράσεώς της έργον ύπήρξεν
ή μετά τών πρώτων Ιδρυτριών
τοϋ έν Άθήναις Ασύλου τών
’Ανιάτων άφοσ’ωσίς της πρός
ϊδρυσιν καί πλήρη άποκατάστασιν τούτου, έργασθείσα ύπερανρθώπως δι’ άπειρων όσων μεριμνών καί Ιδίφ καθυποβάλλουσα
πάντοτε πρός τε τήν Αρχικήν
έπί τής συστάσεως τοΰ ’Ασύλου
* ΠΙΠΙΝΑ Δ· ΒΑΛΛΩΣΗ *
έπίτιμον ΙΙρόεδρον τούτου σεβασμίαν κ. Ναταλίαν Α. Σούτσου,
ώς καί πρός τό Αοικητικόν Συμβούλιον τάς αύτοβούλους ένεργείκς της, αϊτινες αεί
ποτε έστέφοντο δι’άλλεπαλλήλων έπιτυχιών, δι’ών έστερεώθη ή ϊβρυσις τοϋ ’Ασύλου,
οπερ ήδη Ακμα’ως βαίνει ε’ς τελείαν πραγματοποίησιν τοϋ έξόχως φιλανθρωπικού
προορισμοϋ του, παρ’ <;> δέ οϊ τε άποροι, ανίατοι καί πάσχοντες, άπολαύουοι κατά
τά τελευταία έτη τής ζωής των, άνευ κακουχιών καί στερήσεων τών πρός τό ζην καί

*
Φ

τήν θεραπείαν
τωνΔ.μέσων.
Ή Πιπίνα
Βαλλώαη παρά τήν παραδειγματικήν αύτής οικογενειακήν
προσήλωσιν, καί ώς μέλος διαφόρων ’Επιτροπών πολλαχώς έξυπηρέτησε πάντα χρή
σιμον καί κοινωνικόν σκοπόν καί ώςέκλεκτή συνάδελφος σοβαρών Σωματείων Ακουράστως συνέτεινεν είς τήν λαμπροτέοαν εύόδωσιν πάσης ώραίας και σκοπίμου Ιδέας. Συνε35 ον
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£-| Ποικίλη

νοΰσα ποικίλη·/ παίδευσιν. έδημοσίευσε διάφορα αξίας λόγου άρθρα καί μελέτας ών
ή συλλογή καί προσεχής έκδοσις ε’.ς ίδιον τείχος ύπό τοΰ διακεκριμένου συζύγου
αύτής θ’ άποτελέση ευλαβές μνηυείον τοΰ εύγενοΰς όνόματος τής εύπαιδεύτου καί
πολυτίμου ταύτης δεσποίνης. Άπέθανεν έν Άθήνχις τήν 17ην ’Οκτωβρίου 191.;.
-XX--------------

’Αντί παντός άλλου χαρακτηρισμού τής U. Δ. Βαλλώση φιλοξενοϋ/ιεν εις
τάς σελίδας τής «Ποικίλης Στοάς» τόν ώραϊον άποχαιρετισμόν, ίίν έξεφώνησεν ή
διαπρεπής ήμών συνεργάτες Σεβαστή Καλλισπέρη. Είναι ό πρώιτος επικήδειος
λόγος, δστις έξεφωνήθη υπό γυναικός είς ϋ·ανοΰσαν γυναίκα.

0
Τύπος κοσμίας Έλληνίδος γυναικός ή δέσποινα Πιπίνα Διον. Βαλλώση
χθές κατίληξε τόν βίον μετά πολυχρόνιον νόσημα.
Θυγάτηρ οικογένειας έκ τών αρίστων τοΰ Ναυπλίου, ούτινος έχρημάτισεν
ό πατήρ της καί Δήμαρχος, συνήνου πρός τήν αγαθήν φύσιν καί τό προσόν
τής καλής αγωγής. Χριστιανή καί πατριώτις άνεπίδεικτος ύπήρξεν έργάτις
τοΰ άγαθοΰ.
Άφ’ ού χρόνου ήρξατο ό Σύλλογος τοΰ Έπουρανίου Βασιλέως εργαζόμενος
ύτέρ τών άπορων προσήλθεν έκ τών πρώτων, ϊνα παράσχή τήν υπηρεσίαν
της, δτε αί έπισκέψεις είς τούς οίκους τών δυστυχών μετά τής έναρέτου κ.
Ναταλίας Σούτσου άποκαλύ.ττουσαι συν ταϊς άλλαις πληγαΐς τοΰ βίου τών
στενοχώριών τήν πληθύν καί τά δεινά ανιάτων νοσημάτων, ύτέβαλον εις
αύτάς τήν ιδέαν τής συστάσεως ασύλου πρός άνακούφισιν τών άπό τοιούτων
πασχόντων ασθενειών καί όντως α'ι δύο αύτοι υπήρξαν αί πρωτεργάτιδες τής
ίδρύσεως τοΰ Ασύλου τών Ανιάτων. ’Ακάματος, προέβαινεν εις πάσαν ενέργειαν
ήν άπήτει ή έναρξις τοιούτου έργου- αύιή περιέφερε τόν δίσκον έν τή Έκκλησίρ μέ τήν ύπερήφανον εκείνην, μετριόφρονα δ’ άμα τόλμην, ήν εμπνέει ή
συνείδησις άμέμπτων χειρών περί τήν ε’ίσπραξιν ιερών χρημάτων. Ή λειτουρ
γία τοΰ άσυλου τών άνιάτων υπήρξε κύριον μέλημα τοΰ βίου της καί ή
άμεμπτος καί εύεργετική αύτοΰ πορεία είναι κατά μέγα μέρος εργον αύτής.
ώς μέλους τοΰ Συμβουλίου άόκνως έργαζομέτης καί μετ’ άκρας εύγενείας καί
περισκέψεως ύψούσης τήν φαπήν έν σχέσει πρός τά παντοΐα ζητήματα, άτινα
έκάσιοτε παρουσιάζονται κατά τήν λειτουργίαν τοιούτων ιδρυμάτων.
Άφοσιωμένη είς τήν μελέτην τών θρησκευτικών, έπί σειράν έιών παρέσχε
νουθεσίας ένταΐς στήλαις τής «Σιών» ήν έξέδιδεν ό άείμνηστος Λάτας, δστις
έκτιμών τόν άνεπιτήδευτον κάλαμον καί τήν ορθότητα τών ίδεών της έπεζήτησε τήν έξακολούθησιν τών θρησκευτικών άρθρων τη:,άλλά καί είς τό Κυριά
κόν σχολεϊον έδίδασκε, γιγνομένη αύτή, ή γλυκεία έπιτιμητής τοΰ κακοΰ πα
ράδειγμα διά τοΰ βίου της τών δσων έδίδασκε.
Κατά τόν πόλεμον τοΰ 97 είργάσθη μεγάλως συλλέξασα ύ,ιέρ τών οικογε
νειών τών έφέδρων τέσσαραςχιλ. δραχμών, ώ; μέλος τοΰ Συμβουλίου τοΰ πα
τριωτικής δράσεως Συλλόγου έκείνου τοΰ ’Αγρίνιου πρός ύποστήριξιν τής γυ
ναικείας έγχωρίου βιομηχανίας ύ.τέρ ού είργάσθη μετά μεγάλου ζήλου καί ει
λικρίνειας μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν εΐδεν δτι δέν τή έτέτρεπεν ή συνείδησις
καί ή εύθύιης τοΰ χαρακιήρός της νά έργασθή μετά προσώπων, άτινα άπέδειξαν
δι' έργων δτι δέν έσέβοντο την ιερότητα τών σκοπών τοΰ Συλλόγου.
Παρά πάσαν τήν άτονίαν, ήν τό νόσημά της τή έπέφερε, δέν έπαυσε μεριμνώσα περί πάντων είς όσα είχεν έπιδοθή. ΐνα όσον οΐόν τε έτοιμη άτέλθ η πρός
τόν μέγαν Κριτήν παρ' ώ εύρίσκεται καταλιποΰσα άγαθήν άνάμνησιν καί πα
ράδειγμα είς τάς εύσυνειδήτως έκ τών ομοφύλων τη; έργαζομένας.

ατ&
τελευταίας ημέρας τοϋ παρελθόντος Μαρτίου τοΰ έτους 1913 άπεβΐωαίν
ή Καλλιόπη Δημοσθένους Εύγενίδου χήρα άνδρός <>
,-Ι-Λβ όποιος έπί μακρά έιη μετέοχε ένεργώς έν Κωνσταντινουπσλει πάσης οχολειακής, εκκλησιαστικής καί φιλανθρωπικής δράοεως. Q σύζυγός της, ό όποιος κατά

δύο έτη προηγήθη αύτής εϊς τόν τάφον, μετά τοΰ νεωτέρου κατά τό έτος δε τοΰτο
θανόντος άδελφοΰ τον Ευσταθίου άνήκεν εϊς τήν χορείαν εκείνην τών άνδρών οί όποιοι
έτίμησαν τό ελληνικόν ονο/ια εν τή εμπορική καί τραπεζιτική κινήσει τής βασιλίδος
τών ΆφοσίΌμΐνη
πόλεων.
σύζυγος ή Καλλιόπη Εύγενίδου έλαβε μέρος άπό νεαράς ηλικίας
εις πάσαν τήν έν Κωνσταντινουπόλει φιλανθρωπικήν ενέργειαν, ή όποια έλλείψει κυ
βερνητικόν ενδιαφέροντος καί μερίμνης ήτο μεγίστη, άποβλέπουσα ον μόνον είς τήν
διατήρησιν τών σχολείων, τών εκκλησιών καί τών νοσοκομείων, άλλά καί είς τήν
περίθαλψιν άπειρων ’Ελληνικών οικογενειών τάς όποιας έμάστιζεν ή δυστυχία. Άνήκεν
εϊς τάς παλαιός ίλληνίδας δέσποινας αϊ όποϊαι έφρόντώαν νά καταρτίζωσιν ελληνοπρεπή
χριστιανικόν οίκον καί ηύτϋχηοε κατά τά τελευταία ειη τοϋ βίου της »·ά ίδη άποκατεστημένα τά τέκνα αυτής έν Λονδίνο), Θεσσαλονίκη, Καίριο, άτινα ουλλυπούμεθα έκ
καρδίας ώς καί τάς εύγενεΐς θυγατέρας της κυρίας Μαρίαν Ε. Ζαλοκώστα, 'Ιου
λίαν Μ. Χρηστοιάνου καί ’Αλεξάνδραν 1. Παπαβασιλείου.

*
«ΜΗ
υδαίμων ή γυνή εκείνη, ήτις κλείουσα ήσύχως τούς οφθαλμούς πρός τάς
') ακτίνας τής ζωής, καταλείπει έρίτιμα διδάγματα συζύγου διακεκριμένης,
Λ4Ι άγρύπνου φύλακος τής οικογενειακής ευδαιμονίας, πολίτιδος γενναίας, μητρός
πεφιλημένης καί άγαθωτάτης. Τοιαύτη άνεφάνη ή τήν Ιην Νοεμβρίου τοΰ 1913, έν
έπιβαλλούοη κοινωνική ουιιμετοχή, ταφεΐσα άρχο-ιτική τών ’Αθηνών δέσποινα Πολυ
ξένη II. Χαριλάου, πολυφίλητος μήτηρ τοΰ έκλεκτοΰ φίλου τής -Ποικίλης Στοάς»
κ. Έπαμ. Χαριλάου. Έν τώ στάδιο) τοΰ παρόντος βίου ήγωνίσθη καί έζησε καί
ιός χριστιανή καί ώς Έλληνϊς τόν καλόν άγώνα μετά ζηλευτής γενναιότητος καί παρα
δειγματικής μέχρι τής τελευτής αύτής έγκαρτερήοεως. Έν τή θαυμασ’α υπομονή τών
θλίψεων, διατηρήσασα τό αρχαϊκόν εκείνο αίσθημα, δπερ έκ βρεφικής ηλικίας ένεφυοήθη είς τήν ψυχήν της, άνεδείχθη τύπος υπερήχου γυναικός,έκ τών ολίγων έκείνων,
αϊτινες συγκεντροΰσιν έκ έανταΐς, έν έπαγωγώ όρμον ίρ. άνάπτυξιν πνεύματος πρός τήν
ευγένειαν κοί τήν αρετήν τής καρδίας. ’Ως οικοδέσποινα καί μήτηρ χρηστή διέπρεψε,
πάντοτε παραμείνασα έν θρησκευτική εύλαβεία καί άφοσιώσει εϊς τά πάτρια ήθη καί
έθιμα καί άποβάσα ό υπογραμμός τής ειλικρίνειας καί έναρέτου διαβιώσεως, τών υπέρχρησίμων καί άπαραιτήτων αύτών θεμελίων, έφ’ ών ασφαλώς έρείδεται ή πλήρης καί
άληθής ευδαιμονία τοΰ Οίκου. Έν τή ζωή της έξεπλήρωσε τά καθήκοντα εκείνα,
άτινα χαρακτηρίζουσι τάς γυναίκας τής έποχής έν ή έγεννήθη καί έν ή άνετράφη.
Ύπήρξεν ευδαίμων, διότι καταλιποΰσα τόν κόσμον, είδε παρά τήν έπιθανάτιον κλίνην
της πολυτίμους θυγατέρας καί υιόν, τοΰ όποιον ή διαπρεπής έν τή Ελληνική κοινωνίρ
θέσις και άξια, αποβαίνει εις μέν άφ’ ενός ακόμη λαμπρός στολισμός τοϋ ονόματος
αυτής, ουμπληροΐ δ’ άφ’ ετέρου τήν έπί τοΰ πρόσκαιρου τούτου σταθμοΰ τής άνϋρωπότητος μοναδικήν έκπλήρωσιν τών μητρικών καθηκόντων, ίίτινα μέχρις έσχατης έκπνοής διετήρηοεν έξαιρέτως ωραία καί έξοχα ή Πολυξένη Χαριλάου.

* ΑΠΟ ΤΟ ΛΕίΚΟΜΑ ΟΡΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ *

“Ισως ακούσατε, κυρία μου, νά με λένε
μαλλιαρό. Τώρα πού μέ είδατε, Θά ξέρετε
πόσο λυπούμαι πού τό κεφάλι μου τό....
μαραμένο, τό χυνοπωριάτικο, μέ τά φύλ
λα του τά λιγοστά, κανένα δικαίωμα πιά
δέ μοΰ άφίνει νά λέγουμαι μαλλιαρός.
Μοΰ έρχεται τδνομα σάν ειρωνεία καί σάν
πίκρα.
Μά καί γώ τ’άξιώΟηκα νά σάς διώ μιά
στιγμούλα. Είδα καί κάτι μαλλιά.... Τί
μαλλιά ! Καλοκαίρι. Κι’ άφτό ίσια ίσια
φωνάζω, άφτό ποθώ, πρώτες ci γυναίκες,
ποΰ φυσικά τους είναι μαλλιαρές, νά πλέ
ξουνε τήν όμορφιά τους, χρυσό στεφά<ι,
γύρο γύρο στήν ’Ιδέα......
11 τοΰ Άη Δημήτρη 1907
ΨΥΧΑΡΗΣ

ΊΙ Σφραγίς τής Κυβερνήοεως τής
Αύτονόμου ’Ηπείρου

Ουδέ υπήρξαν άλλοΐα τά αισθήματα του καί διάφοροι αυτού αί υπη
ρεσίαν, δτε δλος έπεδόθη είς τήν προπαρασκευήν τοΰ Μακεδονικού’ άγώ
νος. "Οσοι τόν έγνωρίσαμεν καί συνειργάσθημεν μετ’ αυτού τάς ημέρας
έκείνας, καθ’ ας ήνοιγον τήν οδόν πρός τήν ποθητήν Μακεδονίαν αί
μικραί φάλαγγες γεννφίων, άδιαφορούντων πρός τόν θάνατον, γινωσκο-

■ysi ίΣ r“S κρίσιμους Εδνικάς στιγμάς xad’ ας εκτυλίσσεται ή *£ηειρωτ«κζ;
τραγωδία, δ\6άνατος άνδρός όποιος ύπήρξεν δ ’Υποστράτηγος ΙΩΑΝΝΗΣ
«Α-4> Ν. ΤΖΑΒΕ ΑΛΑΣ, ιΰιόγως ί&ρη<ή&η υπό τής παρ’ ήμϊν κοινωνίας έν ή
άπετέλει μίαν εξαιρετικήν ητοατιωτικήν μορφήν καί λόγω γένους άλλά καί λόγω
ίκανότητος καί αξίας δ αγνός εκείνος πατριώτης καί υποδειγματικός στρατιώτης.
Έγεννήδη τή 139 Μαΐου 1849. Ε σήλδεν είς τήν Στρατιωτ. Σχολήν τών
Εύελπίδων τφ 1885, ής έξήλ&εν τω 18ϊ'2, με δ' δ έοτάλη είς Γαλλίαν πρός
εΰρυτέραν εκπαίδευαν. Διετέλεσε Διευδυντής τής Αστυνομίας τώ 1895 καί
ώς Υπασπιστής ηής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Γεωργίου μέχρι τής 31 Μάου
1912, ό'τε καί έτέ&η εις αποστρατείαν τή αιτήσει του, προάγεις άμα είς 'Υπο
στράτηγον. Κατά τό διάστημα τής παοά τή Α. Μ. ΰπασπιστείας του έτιμή&η
διά τοΰ Έλληνικοΰ\ Ταξιάρχου εκτός άλλων παρασήμων. Άπέ&ανεν εν Ά&ήναις τήν 18ην Δεκεμβρίου 1913.
Κοσμοΰντες τάς σελίδας τής ^Ποικίλης Στοάς» διά τής είκόνος τοΰ πολυ
τίμου άνδρός παρα&έτομεν αντί έτέρας βιογραφικής σημειώσεως τόν είς τόν
νεκρόν του εΰγλωττον αποχαιρετισμόν τοο διαπρεποΰς καϋηγητοΰ τοΰ Έ&νικοΰ Πανεπιστημίου κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ είς τάς ώοαίας γραμμάς
τοΰ όποιου καταλλήλως άπεικονίζεται ή έν γένει χοήσιμος δρασις τοΰ ΙΩΑΝΝΟ1
ΤΖΑΒΕΛΑΑ.

XXX
O'PJs. θάνατος, θστίζ ήλθε γλυκύς νά λύση τώντελευταίων σου έπωδύνων
<XjP ήμερων τάς σκληρός άλγηδόνας, δέν λύει και τούς δεσμούς μεταξύ
Σοΰ καί τών Ήπειρωτών, οϊτινες θά ένθυμώνται είσαεί τοΰ βίοι' σου
τήν δράσιν καί τήν άφοσίωσιν εις τήν πατρίδα.
Άνερχόμενοι πράγματι οί Ήπειρώται εις τό παρελθόν θά σε ευρωσιν
άπό τών νεαρών σου ημερών ποτιζόμενον υπό τοΰ πατρός καί τοΰ
θείου τά διδάγματα εκείνα τής φιλοπατρίας, άτινα καί εις αυτούς είχεν
έμπνεύσει ή ήρωοτόκος πατρις, τό δεδοξασμένον ^οΰλι, καί τάς ενδό
ξους αναμνήσεις τοΰ μεγάλου άγώνος, δστις, έκπλήξας τόν κόσμον διά
τών μεγάλοπραγιών αυτού, ήγαγεν εις τήν ϊδρυσίν έλευθέρας γωνίας
ελληνικής γής.
Άλλά μέ τάς αναμνήσεις καί τά διδάγματα εκείνα, άτι να ήσαν
παρόρμησις πρός νέους αγώνας, μετεβιβάζετο είς τούς έκγόνους τών
ηρώων τοΰ 1821, οπού ή πατρις δέν είχεν ευτυχήσει νάπελευθερωθή,
καί βαθύς πατριωτικός πόνος ώς κληρονομιά τής γενεάς εκείνης, ήτις
έδημιούργησεν είς ημάς έλευθέραν πατρίδα, ώς υποθήκη τών ελευθερω
τών πρός τά τέκνα καί τούς συμπολίτας τών δεδουλωμένων.
Αυτήν τήν κληρονομιάν παραλαμβάνων κατά τά χρυσά τής νεότητος
έτη, έΐςήλθες εΰελπις εις τήν στρατιωτικήν σχολήν, καί αυτήν τήν υποθή
κην διέσωσας άμείωτον, τηρήσας τόν δρκον τοΰ στρατιιότου μέχρι τής
ύστάτης όίρας, καθ’ ήν έρριψε τήν σκιάν του επί τοΰ αρρενωπού Σου με
τώπου δ θάνατος καί έκλείσδησαν διά παντός οί ζωηροί οφθαλμοί Σου
πρός τάς ακτίνας τής ζωής.
Ό Υποστράτηγος, δν καταβιβάζει σήμερον εις τόν τάφον θρηνούσα
ή πολιτεία, έδειξε διά παντός τοΰ βίου τήν πίστιν αυτού πρός τόν Θρό
νον καί πρός τήν Ιδέαν τής Ελλάδος δπου καί άν έτάχθη.
Ή Κρήτη τόν είδε μαχητήν τοΰ 1896, καί, προσφέρων τόν στιβαρόν του βραχίονα εις τόν αγώνα υπέρ άπελευθερώσειος τής μεγαλονήσου τοΰ Μητρφου, εϊπερ τις καί άλλος ήσθάνετο οϊας υποχρεώσεις επι
βάλλει ή καταγωγή έκ χώρας, ήτις είχε γεννήσει ήρωας. ’Ενώ δ’ έξετέλει
τό πατριωτικόν του καθήκον κάτω εκεί είς τά πεδία τού Κρητικού άγώ
νος, δ νοΰς του έφέρετο είς τάς δεδουλωμένας πατρίους δειράδας, και
ηΰχετο νά έλθη ή ημέρα νέων άγιόνιον είς τά βουνά τοΰ Σουλίου, είς
τήν Κιάφαν, είς τό Ζάλογγον, είς τό Κοΰγγι.

I

ΙΩΑΝΝΗΣ

Ν.

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

μεν άριστα μεθ’οποίας καρτερίας καί έάελοΐΐυσίας εΐργάσίΐη υπέρ τοΰ
άγώνος εκείνου δ ’Ιωάννης ΤζαδέΚλας.
'Ως δέ είργάζετο μετά πίστεως καί άφοσιώσεως υπέρ τής πατρίδος,
ούτω τήν αυτήν έπέδειξεν άφοσίωσιν πρός στερέωσιν τής τάξεως καί τής
ευνομίας ώς Διευθυντής τής ’Αστυνομίας, τήν αυτήν διετράνωσε πίστιν

πρός τόν Βασιλέα, δτ’ έτάχθη παρά τάς βαθμίδας τοϋ Θρόνου ώς Υπα
σπιστής ’Άνακτος άλησμονήτου.
Τά έτη, άτινα ήρχισαν βαρύνοντα τό σώμα του, καί αί άλγηδόνες αί
ταλαιπωροΰσαι αυτό κατά τόν χρόνον νόσου μακράς καί αλγεινής δέν
εΐχον κάμψει τήν ψυχήν του. Μέ σθένος νεανίου άφιερώθη είς τήν υπη
ρεσίαν τής πεφιλημένης ’Ηπείρου, οτε τά ’Ηπειρωτικά σωματεία ένωθέντα εις τάς δεξιάς του χεϊρας έθάρρησαν νά παραδώσωσι τήν διευθυνσιν τών υπέρ τής ιδίας πατρίδος ενεργειών καί τήν περίθαλψιν τών
κατά τόν πόλεμον ατυχών έξ ’Ηπείρου προσφυγών. Καί διά τοϋτο ή
Ένωσις τών ’Ηπειρωτικών σωματείων βαρυαλγής παρίσταται σήμερον
παρά τήν σορόν αυτού καί ραίνει τό θνητόν του σκήνωμα μέ τό δάκρυ
της καί σκορπίζει έπί τοΰ χαίνοντος τάφου του φύλλα δάφνης,
Άλλ’ ή δάφνη αύτη τής ’Αττικής κατατίθεται έπί τοϋ φερέτρου τού
Σουλιώτου 'Υποστρατήγου ώς αδελφή τών δαφνών τών άναφυομένων
είς τά ήρωϊκά πάτριά του βουνά, τών δαφνών τών ποτισμένων μέ τό
αίμα τών προγόνων τοΰ πρό ημών εκτάδην τώρα κειμένου νεκρού. Τό
Σοΰλί του, δπερ ηΰτύχησε νά ϊδη ό ’Ιωάννης ΊΓζαβέλλας ελεύθε
ρον πριν ή κλείση τους οφθαλμούς, ραντίζει καί αυτό τήν σορόν του μέ
ολίγα φύλλα δάφνης έκ τοΰ μακρινού έδάφους, δπερ, έστολισμένον τάιρα
πλέον μέ τήν ένδοξον κυανόλευκοι·, δέν λησμονεί έκείνους δσοι ήγωΥίσθησανκαί έπάλαισαν υπέρ τής έθνικής άναστάσεως έν ήμέραις δουλείας.
Μέ τήν δάφνην αύτήν κεκοσμημένος ώς τό ίερώτατον τών παρασή
μων, σπελθε άφ’ήμών είς τούς κόλπους τής αιωνίου άναπαύσεως, πολύ
τιμε φίλε, συμπατριώτα, συ νεργάτα.

ΗΝ 24ην ’Ιουνίου 1913, έκηδεύθη έν Άθήναις έπίλεκτον μέλος τής ’Αθηναϊκής
jlA κοινωνίας, δ δικηγόρος καί πρφην Βουλευτής Άργολίδος Μιχαήλ Κωτσάκος.
Τήν κηδείαν αυτού έτίμησαν αί άνώτεραι παρ’ ήμίν άοχαί. Οί Υπουργοί τής
Δικαιοσύνης, τών ’Εσωτερικών καί τής Παιδεία;, δ Πρόεδρος τού Άρείου Πάγου,
τδ Συμβούλιον τοϋ’Δικηγορικού Συλλόγου, δ πρώην Πρωθυπουργός κ. Δημ. 'Ράλλης,
δ Πρόεδρος καί Αντιπρόεδρος τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ. Καί ήξιζε τοιαύτη
τιμή είς τόν νεκρόν τού Μιχαήλ Κωτσάκου,διότι οδτος καί ώς πολίτης καί ώς άν
θρωπος έξετέλεσε πληρέστατα τά πρός τήν πατρίδα, τήν κοινωνίαν καί οικογένειαν
του καθήκοντα, ών πάντοτε έκ χαρακτήρος προσηνής, μειλίχιος και Ομιλητικός,
άποκτών ευθύς έξ άρχής τάς συμπάθειας πάντων. Ό Μιχαήλ Κωτσάκος, νεότατος
ών τήν ήλικίαν, διαπνεόμενος ύπό τών άκραιφνεστέρων πατριωτικών αισθημάτων
κατά τήν έπανάστασιν τής Κοήτης τοϋ έτους 1866 ένθουσιών έσπευσεν έκ τών πρώ
των είς τά πεδία τού Ιερού άγώνος, ένθα έπί άρκετόν χρόνον ήγωνίαθη ώς ήρως
καί δστις άγων δέν τόν έστέρησε μέν τής ζωής, άλλ
*
θπέσκαψεν έπί τοαοϋτον τήν
υγείαν του, ώοτε μόνον μετά παρέλευσιν πολλών έτών άποκατέστη αϋτη. Μετά δέ
τήν λήξιν τού Κρητικού άγώνος έπανελθών είς Αθήνας έγένετο άριστούχος διδοόκτωρ τού ’Εθνικού Πανεπιστημίου καί έξήσκησε τό δικηγορικόν έπάγγελμα εύδοκιμώτατα μέχρις έσχάτων, πεπροικισμένος μέ δλα τά προσόντα άληθοϋς νομικού καί
όξυνοίας οΰ τής τυχούσης. Τοϋ δικηγορικού δμως έπαγγέλματος ή έπιτυχής έξάσκησις δέν ήμπόδισε τόν Μιχαήλ Κωτσάκον ν’ άντιπροσωπεύση, τή έπιμόνφ παρακλήσει
τών συμπολιτών του καί τήν έπαρχίαν Άργολίδος έν τώ Έλληνικώ Κοινοβουλίω
λίαν έπιτυχώς, άλλ’ ή άπό χαρακτήρος ύπερβολική π| ός τήν ειλικρίνειαν καί τό
καθήκον άφοσίωσίς του καί αί συνθήκαι, ύφ’ άς ένόιι τότε δ λαός τήν διεξαγωγήν
τών εκλογικών άγώνων, άπεγοήτευααν τόν άγνότατον πολιτευτήν καί ήνάγκασαν
τούτον ν’ άποσυρθή τής πολιτικής, άλλά τά δικανικά βήματα τών άνωτέρων δικα
στηρίων καί τό τοϋ Άνωτάτου Συνεδρίου έπί πολύν χρόνον θά ένθυμώνται τόν στωμύλον καί γλυκόν δμιλητήν, δστις πάντας ένεθουσία διά τής μεστής καί πλήρους
έννοιών βητορικής του καί τών άπειρων γνώσεών του, ϊδί$ δέ σόμπας δ δικηγορικός

κόσιος μετά πόνου θ’ άναμιμνήσκηται έπί πολύν χρόνον τήν ζηλευτήν ειλικρίνειαν
καί ευθύτητα, ήτις διέκρινε τόν σθεναρόν τού δικαίου όπερασπιστήν κατά τε τήν
ύπετάσπισι/ καί διεξαγωγήν τών δικαστικών ύποθέσεων.
Τελευταίως άμα τή συστάσει τών Δικηγορικών Συλλόγων, δ Μιχαήλ Κωτσάκος,
ένθουσιώδης ύποστηρικτής τού νέου τούτου συστήματος, μετ’ αύταπαρνήσεω; «αί
πατρικής στοργής έγκολπωθείς τήν Ιδέαν τών δικηγορικών Σωματείων καί τόν
σκοπόν αύτών, λίαν έπιτυχώς έδρασεν άμα τή συστάσει τού Δικηγορικού Συλλόγου

« ΜΙΧΑΗΛ

ΚΩΤΣΑΚΟΣ Ο

.Αθηνών μέχρι τοΰ θανάτου του εϊτε ώς μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου, εϊτε ώς
.Αντιπρόεδρος αύτοΰ, χρηοιμοποιών πάντοτε έαυτόν ώ; βάθρον πρός εύόδωσιν τού
σκοπού τού Συλλόγου καί άνύψωσιν τού δικηγορικού έπαγγέλματος είς τήν έμπρέπουσαν αύτιρ περιωπήν.
’Αλλά καί ώς μέλος οικογένειας ύπήρξεν άπαράμιλλος δ Μιχαήλ Κωτσάκος'
Στερηθείσης τής πατρικής του οίκογενείας τοΰ στηρίγματός της λίαν ένωρίς, άνέλαβεν αυτός τήν προστασίαν της, νυμφευθε’.ς δέ καί οΰτος πρό εικοσαετίας τήν

·ι
εϊγε<ή xxl ένάρετ&ν ϊβσποινίδχ τών Αθηνών 'Ελένην X. Δαμιανόν, σϋνέζήσε μετ’
αί τ^ς μέχρι τέλους τοϋ βίου του έν ζηλευτη αγάπη καί όμονοίφ προβάλλων έαυτόν
ώς πρότυπον ϋπόίειγμα συζύγου.
C’
Τοιαύτη ύπήρξεν ή ζο>ή τοϋ Μιχαήλ Κωτσάκου καβ’όλας αύτής τάς εκφάνσεις
δυνατέ η νά χρησιμεύση ώς ζηλευτόν παράδειγμα εις τούς μεταγενεστέρους.

Ο ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΓΚίίΜΑ ΠΡΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ ΚΓΡΙΑΣ D
XXX
Ξαν&αΐς μέ τ’ άγριόκχ'.ρα, γλυχειαί; μέ τούς χειμώνες

’Στόν κάμπο άνΟοϋν γ, άνεμώναις.
'Ωραίοι μέ τά βάσανα καί μέ τή μαύρη τύχη
Άνθοΰν ’ςτόν κόσμο αύτόν οί στίχοι.

Λύτοί πλουτίζουν τή ζωή, τά νιάτα μας στολίζουν
Κι’ όταν άκόμα δέν αξίζουν,

Βρίσκουνε κάλλη δανεικά καί παίρνουν χάρες ςέναις,
Άπ’ ταΐς δροσόλουσταις παρΟέναις

2

Γνωρίζω Μιά πώχει έμορ'ριαίς κ’ ’έχει στολίδια τόσα
Ποϋ τά φημίζει κάθε γλώσσα.

’Έχει τή χάρι τή λευκή, —μοΰ' λέει τό περιστέρι—■
Μέ τή θωριά ή ζυχή της ταίρι.
'Έχει τή χάρι τή γλυκειά — μοΰ τώχει ’πή τάηδόνι—
Μέ τό χαμόγελο σκλαβώνει.

’Έχε·, τή χάρι τήν κρυφή, κι’ ό ποιητής μπροστάτης
Ί’ωτχ : Ιΐοΰ τάγει τά στερά της ;
Γιωρ·ζω Μιά πώχει έμορφιαίς καί πλούτη καί στολίδια
.... Ω στίχοι, ύιθυρίστε στο ’ςτήν ίδια.
ΚΩΣΤΗΣ

ΓίΑΛΑΜΑΣ

-«ΛΡΟΜΟΚΑΤΤΕΙΟΗ ΘΕΡΑΠΕΤΤΗΡΙΟΚ =»··■
ΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ είς καλλιτεχνικός εικόνας τήν γενικήν
άποψιν τοΰ Δρομοκαϊιείου Θεραπευτηρίου, δπερ άνιδρυθένείςθέσιν τερπνήν κοί ύγιειονοτάτην, ήμίσειαν μόλις
ώραν άπέχουσαν τών ’Αθηνών καί παρά τούς πρόποδας
τοΰ Αιγάλεω.έν τφ μέοφ ωραιότατων πευκώνων, λειτουρ
γεί άπό τοΰ 1887 ύπό τήν προστασίαν τοΰ αειμνήστου
Βασιλέως Γεωργίου Α’.Τό κατ’ έξοχήν φιλανθρωπικόν καί
πανελληνίως γνωστόν ίδρυμα αύτό οφείλεται εϊς τήν μεγαλόφρονα δωρεάν τοΰ έκ Χίου ομογενούς Γεωργίου ή
Ζωρζή \ρομοκο·ΐτου, δστις διά διαθήκης κατέλιπεν
άτοσαν τήν περιουσίαν αύτοΰ, δ.τως Ιδρυθή έν Έλλάδι Θεραπευτήριον υπέρ
τών φρενοπαθών.
Τό θεραπευτήριον τοΰιο τυχόν, ευθύς άπό τής ίδρύσεώς του, Διοικήσεως
αξίας τοΰ προορισμοΰ του καί Διευθυνόμενον έκάστοτε ΰ.τό ιών αρίστων παρ’
ήμϊν φρενολόγων ιατρών, άπέβη σύν τφ χρό-ω μοναδικόν εϊς τό εΐδός του καθ’
ύλην τήν ’Ανατολήν καί περιέθαλψε καθ’ δλον τό άπό τής Ιδρύσεώς του Είκοοιεξαετες διάστημα ύπέρ τσς δύο χιλιάδας ασθενών έκ τε τής έσω καί έξωΈλλάδος έξ δλων τών κοινωνικών τάξεων.
Έκπληροΰν τόν μεγάλον καί ιερόν αύιοϋ σκοπόν άπό τής δημιουργίας του
μέχρι σήμερον δλως άθορύβως, άλλά καί τελεσφόρως, έπιτελεΐ τό ευεργετικόν
καί κοινωφελές αύτοΰ πρόγραμμα, έπιδοψιλεΰον είς τούς τοιούτους άσβενεΐς
τήν αρωγήν τής ’Επιστήμης, ανακούφιζαν, βελτιοΰν καί θεραπεϋον. Ό αείμνη
στος Δρομοκαΐτης κατέλιπε 800 χιλιάδας δραχαάς πρός ΐδρυσιν τοΰ θερα
πευτηρίου, έξ ών 500 περίπου χιλιάδες έδαπανήθησαν διά τήν άνοικοδόμησιν
τών ςτρώτων τμημάτων, έτεραι δέ 500 χιλιάδες προϊόντος τοΰ χρόνου έκ δια
φόρων κληροδοτημάτων καί δωρεών, ώς ή τοΰ Άνδρέου Ευγγροϋ, Κ Σι/ϊαστοπούλου καί ΖΖ. θεολόγη.
Τό Δοομοκαΐτειον Θεραπευτήριον, ώς έμφάΐνςται έκ ιών παρεντιθέμενων

(Τμήματα Άνωτέρων και Εύπορων Τάξεων)

Θ Ε Ρ Α Π Ε Τ Τ Η Ρ ΙΟ Ν

(Τμήματα Κατωτέρων Τάξεων)

Δ Ρ Ο Μ Ο Κ Α I Τ Ε ΙΟ Ν

)

εικόνων, αποτελεί tai έκ διαφόρων τμημάτων, είς ά κατανέμονται οί ασθενείς
άναίόγως τής τάξεως καί τής φύσεως τών νοσημάτων αυτών. Καί οί μ έν α
σθενείς τής Α’ τάξεως έχουσιν εις τήν διάβεσιν αύτών Ιδιαίτερον διαμέρισμα
έκ τριών δωματίων καί ίδιαίιερον νοσοκόμον, οί τής Β" ιδιαίτερον δωμάτιον
καθώς καί Ιδιαιτέρας αίθουσας κλινοθεροπείας διά τά όξέα νοσήματα, οί τής
Γ' θέσεως καί οί άποροι κοινά υπνωτήρια κοί κοινάς αίθουσας, ώς καί άπομεμακρυσμένα δωμάτια διά τούς άνησύχονς. "Εκαστον τμήμα έχει ίδιον κήπον,
δάση δ1 έκ πι ύκων ύπάρχουοι πέριξ τοϋ Κατοσιήματος, είς α οί ασθενείς ύ.τό
τήν διαρκή έπίβλεψιν καταλλήλου προσωπικού διέρχονται τό πλεΐστον τής ημέ
ρας έν τφ ύπαιθρο», εντός κατάφυτων περιβόλων, έχοντες διάφορα μέσα διασκεδάσεως, αναγνωστήριου, σφαιριστήριον, κλειδοκύμβαλον κλπ.Οί ήσυχοι ασθε
νείς, οί δυνάμενοι νά έργόζωτται. ασχολούνται είς διαφόρους εργασίας, είς
τήν καλλιέργειαν τών γαιών τοΰ Θεραπευτηρίου, είς τήν περιποίησιν τοΰ ’Ορ
νιθοτροφείου κοί τοΰ Βουστασίου τοΰ Καταστήματος, προσπορίζοντες διά τής
έργασίας αύτών καί ωφέλειαν είς τό Θεραπευτήριον, άλλά καί μεγάλως ψυχικώς έκ τής έργασίας ωφελούμενοι.
Εκτός τών τμημάτων έν οίς διαμένουσιν οί ασθενείς, τό Δρομοκαίτειον περι
λαμβάνει καί Ναόν έπ’ όνόματι τών 'Αγίων ’Αναργύρων τιμώμενον, έν φ έκκλησιάζονται οί ασθενείς κατά τσς έορτάς, πλήρες ’Επιστημονικόν Έργαστήριον καί Ήλεκτροθεραπευτήριον, ιδιαίτερον καί μακράν τών άλλων τμημάτων
κείμενον διαμέρισμα διά τά μεταδοτικά νοσήματα, ώς καί απολυμαντικόν κλί
βανον κ.τ.λ.
Τό Δρομοκαΐτειον έν γένει είναι τέλειον Θεραπευτήριον, φκοδομημένον καθ’
όλους τού; υπό τής ’Επιστήμης άπαιτουμένους όρους διά τήν θεραπείαν τών
ίασίμων τοιούτων ασθενών καί τήν εύάρεστον διαμονήν τών χρονίως πασχόντων ή 'ίδρυσις δέ καί ή λειτουργία αύτοΰ συνετέλεσε καί συντελεί, όπως διαλυθώσιν ολίγον κατ’ ολίγον οί έπικρατοϋσαι παρά τφ λαφ προλήψεις κοί δυσιδαιμονίαι περί τών φρενοπαθών καί τών φρενιατρείων. Έν τούτοις καί σή
μερον έτι, ένεκεν τών ιδεών αυτών, πολλοί τών οίκείων τών ασθενών καί έν
αύιή τή ανεπτυγμένη ακόμη τάξει φρονοΰσιν, ότι ή νοσηλεία έν τοΐς τοιούιοις
Οεραπευτηρίοις είναι επιβλαβής, ένφ τουναντίον ή νοσηλεία τών ασθενών έν
αυτοί; μεγίστην έξασκεί εί'ΌΧιήν έπίδρασιν έπί τής ψυχικής αύτών καταστάσεω-, ώς πάντες οί φρενολ· 7Q διαβεβαιοΰσι.
Τό Δροαοκαΐτειον νΰν παρ ήμΐν, υπό τήν πεφωτισμένην καί υποδειγμα
τικήν Διεύθυνσιν τοΰ δϊαπρ&Ιοϋς έπιστήμονος καί έγκριτου συνεργάτου τής
«ΖΖοικιλης Στοάς κ. Μ. Γαννήρη. άριστα υπηρετεί τήν εύεργετικωτάτην αύτοΰ
δράσιν, έν ή σκοπιμώτατα έπιτελεϊται ή υπέροχος καί μεγάλη κοινωνική χρη·
σιμότης καί τελείως αγαθοεργός αποστολή τοΰ τιμώντος τήν Πατρίδα μας
καθιδρύματος τούτου.
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Τό μάναν ίν Ανατολή Είδικώς
Καλλιτεχνικόν Περιοδικόν, τό επί
13 συνεχή έτη ά'ελλιπώ; έκδιδόαενον. Εις τάς σελίδας αύτοΰ έφιλοξένηπεν υπέρ τάς 1,500 Εικόνας
έργων Καλλιτεχνικών Ελλήνων καί
'ξένων καί έν αόταΐς έχει ΟησαυρισΗή
ωραία ύλ,η, λογοτεχνική, κρί'ϊκή,
καί αισθητική, γραφιΐσα υπό διακε
κριμένων λογιών.
Ύπό τήν δεςιωτάτην Διεύθυνσιν
τοΰ έκλεκτοΰ ήμών συνεργάτου κ.
Λ. Καλογεροπονλον συνεχίζει άρι
στα τήν έκδοσίν τη; καί προσφέρει
έζαιρέτους υπηρεσίας εις τήν Έλλ.
Καλλιτεχνίαν καί τά Έλλην. Γράμ
ματα. Συνισταται θερμότατα.
» ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ X. ΤΡΙΚΟΤΠΗ 22α»

Βοιι Voyace / ■$.

-«= Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ft ΤΟ ΛΑΜΠΡΟΤΕΡΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ MAS«.
Ίπο την Διεν&υνσιν τον κ. Δ. ΒΡΑΤΣΑλΟ)
* ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΤΣΗ 4 *
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Ά δ ι <i τ ά κ τ ω ς καί έκθνμως Λ ΔιεΰΟυνιίις της «Π ο ι κ ίλιις Στοάς· όυνιάτά είς τό ’Ελληνικόν Κοινόν καί τόν άπαντα^οΰ ’Ελληνισμόν τό «II α λ λ άδι ον», όπερ τελευταϊον ίδρυθέν,
διά τών άλματικών αυτοί”· προό
δων, άπέβη τό σοβαρώτερον κ ·ί
λαμπρότεροι’ ’Εκπαιδευτικόν 'ί
δρυμα τής πόλεως τών ’Αθηνών,
Ύπό τήν πεόωτιόμένιιν ηγε
σίαν τοΰ Διευθυντήν του κ. Δ»
X α τ ζ η ε μ μ α ν ο u ή λ Διδάκτο
ρας τής Φιλολογίας καί έπί
εικοσαετίαν έν υποδειγματική
άόοοιώάει,
διαπαιδαγωγοΰντος
καί διδάσκοντος τήν Ελληνι
κήν νεότητα, τό
< II α λ λ άδ ι ο ν « κατέκτιισε τάς γενικός
συμπάθειας, έκ τών άποτελεοιιάτων δέ τής ιίμικράς αύτοΓ« Δ. Π. ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0
λειτουργίας κατέδειξε πραγμα
τικήν καί άξιοσημείωτον έργασίαν καί πληροί άναγνωοϊόθεϊοαν ελλειι'ςιν έν τή ιδιωτική έκπαιδεύοει πρός ΐδεώΰιι μόρόωιΐιν τών Ελληνοπιιίδων. Έξαίοοντεε
τήν άξίαν τοί? «Παλλαδίου», διατυποΰμεν άλήθειαν ί’πό τών
πραγμάτων ^εθαιουμένην.

9 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 9
& ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

17 ΚΑΙ ΣΟΥΡΜΕΛΗ 5δ

ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ
ΟΑΟΝΤΟΙΑΤΡΟΣ
V.
’Οδός Λώροι,’ άριΟ. Ί Ο Πλατεία Όρονοϊας — Προσοχή... αριθμός Ί Ο
Τής Λ. Β. V. τοΰ Πρίγκηπος Γεωργίου τής Έλ- [ ΚΑΥΤΗΓΡΣΜΟΣ τών ούλων άνωδύνως δι
* ήλεκλάδοσ, Διπλωματούχος τή, Γαλλικής Σχολής |
τρισμοΰ.
τών Παρισίων, τέως βοηθός τοΰ έν Παρισίοις 1 ΤΕΛΕΙΑ καί ριζική θεραπεία τών ουλίτιδων.
καΟηγητοΰ Camilo Casteaud.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ριζική ΰλων τών άόΌενειών τοΰ στό
Συγγραφεύς τοΰ *Όδοντοϊατρικρΰ ’Άτλαντος
ματος.
Διευθυντής τοΰ «Όδοντοϊατρικοΰ Μηνύτορος»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΙ. ΜΑΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
καί τεπμημένος διά βραβείων χρυσών καί
τοΰ προσώπου διά τάς προσωπικός νευραλγίας.
Σταυρών μεγάλης τιμή?.
ΤΕΧΝΗΤΟΙ όδόντες ύμοιότατοι τών φυσικών (έκ
ΕΞΑΓΩΓΑΙ όδόντων κα· ριζών άνώδυνοι δι’ ήλεκτεχνηκοΰ όστοΰ).
τρισμοΰ καί διά διαφόρων φαρμάκων ούδόλως ΤΕΧΝΗΤΟΙ όδόντες έκ χρυσού συστήματος ’Αμε
τ οξικών.
ρικανικού (κουρόν).
ΚΑΤΑΠΑΥΣΕΙΣ πάσης ύ^ονταλγίας δι' ηλεκτρισμού.
ΤΕΧΝΗΤΟΙ ύίόντες άνευ πλακός καί άγγίστρου
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ τοΰ Πολφού, δι’ειδικών φαρμάκων,
συστήματος γεφυροειδοΰς.
ή δι’ηλεκτρισμού.
ΤΕΛΕΙΑ εφαρμογή ύλοκλήρων οδοντοστοιχιών.
ΕΞΑΓΩΓΗ τοΰ Πολφού καί τών νεύρων τών τε
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΙΣ καί εφαρμογή κακώς έφηομοσμύρηδονισμέ νων όδόνιων τελείως άνωδύνως.
νων οδοντοστοιχιών καί τεχνητών όδόντων.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ καί λεύκανσις τών όδόντων δι’ει ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ τών Κουρόν καί ντε μι κουρόν
δικών φαρμάκων ή δι' ηλεκτρισμού.
άνωδύνως καί έκ χρυσού 18—22 καρατιών.

| ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ

Έν ’Αγρίνιο», Αΐγίω, Άλιινοώ, Άιιηλιάδι, Άιιόΰίόη,
”Λρτη, 'Αταλάντη, Βώλο», ΓιτΟείω, Δηιιητάάνη, ΖακύνΟω,
Οειίόιιλονίκη, <·>ή(»αις, Θήρα, 'Ιθάκη, Ίωαννίνοις, Καλαβρύτοις, Καλάηαις, Καρδίτάη, Κερκύρα, Κεοαλληνϊα, Κορϊνθω,
Κνιιη, Κι·—aptdrfin, ΚνΟήροις, Anuta, Aaptddn, Λεβαδε α,
Αενκάδί, Μεγαλοπόλει, Μεάολογγίω, Μεάΰήνη, Νανπάκτο»,
Ναυπλίω, Παξοϊς, Πάτραις. Πεχραιεϊ, Πόρο», II ν2»ω, II roytpw
Σπάρτη, Σύρω, Τοικκάλοις, Τριπόλει. Χαλκίδι.
Έν Σκοπέλω.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

<

ΕΙΔ ΚΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΟΤΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

πάντων

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΛΙΕΥΘΤΝΣΙΣ ΕΘΝΟΤΡΑΠΕΖΑΝ -NATIONALBANK

3/sioi τή; Γαλλική; καί Βελγική;

Δαρνγγολογική-, Ωτολογική; καί Τινολογική;

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗ
ΜΑΤΑ

■··>:= ΕΚΤΕΛΕΙ ΙΗΣΑΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ^-

@ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΪΛΑΤΗΣί©

Εταιρεία;
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ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ & ΜΪΡΟΠΩΛΕΙΟΝ
I. ΠΑΤΗΟΙΙΤ & I. ΜΛΝΤΙΔΑΚΠ
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20
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ΔιεΰΟυιοις: Ρ. COUSTOUI.IDES
Poste Fran^aise
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ΑΝίλΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΔΡΑΧ. 60,000,000

Ή Τράπεζα Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν έργασίαν, ήτοι: προεξοφλήσεις έμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγοάφων καί
έυ.ποοευυ.άτων. εισπράξεις
είσπεάίεντ τηντ.,,εν,,^ί,.»
*τοκομεριδίων, παντός .η....
'---γοάφων
καί έμπορευμάτων,
είδους ---------χρεωγοαφων,
φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έσωτεοικοΰ καί έξωτερικοϋ, έκτελεΐ
χρηματιστικάς έντολάς, εκδίδει έπιταγάς,πιστωτικάς Ήπιστολάς χαί τηλεγρχφικάς
έντολάς πληρωμών έν τε τω έσωτερικω καί τω έξωτερικω, ανοίγει τρέγοντας
λογισμούς ήγγυημένους.
'II Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια, είς χρυ
σόν καί είς έπιτα/άς (τσεκ) έπί τοΰ έξωτερικοΰ πληρώνουσα τόκον"
ο]ο είς πρώτην ζήτησιν.
1J2 ο]ο διά καταθέσεις έξ μηνών.
ο]ο
»
»
ένός έτους.
ο jo
»
»
δύο έτών καί έπέκεινα.

3
3
4
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ —ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΤΘΤΝ. '‘ΑΘΗΝΑΪΚΗ,, X

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έι ΠειραιεΤ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, Τριπόλει, Βώλω, Λα»
ρίάάιι, Άγρινίω, Καρδίτάπ, Θεσσαλονίκη, ΣέΔδαις, Καδάλλα, Ίω·
αννίνοις, Χίω, Αιμένι ΒαΟέος (Σάμου), Χανίοις, ΊΙρακλείω, 'ΡεΟύ·
μνη. Ιΐωνσταντινουπόλει (Υποκαταστήματα έν Γαλατά μετά Ποακτοοείου
,. έν Σταμπούλ), ’Αμιδφ, Κεραδούντι, Σμύρνη, Μερσίνη, ΆλεξανCy δρεία, Καϊρω, Ζαγαζίκ, Αονδίνω, (Fenchurch Street), Άμδούργω
C^lDomhof, Monckebergtrasse 18), Αεμηοάώ (Κύπρου), Χαρτούμ (Σουδάν).

χρυσόν καταθέσεις είναι άποδοτέαι, είς ο νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς
έπιταγάς .(τσεκ) ομοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (τσεκ) τής Τραπέζης έπί τών
έν τώ έξωτερικω άνταπνκριτών της. Οϊ δεδουλευμένοι τόκοι πληοώνονται καθ’
έξαμηνίαν άπό τής πρώτης 'Ιανουάριου καί πρώτης 'Ιουλίου έκάστου έτους.
Διά τάς είς το Ταμιευτήριου της, τό όποιον λειτουργεί καθ’ έκάστην, χατα.θέσεις ώς καί διά τάς χά.ιν αγαθοεργών σκοπών, πληρώνει τόκον 4 ο/ο.

*Η Τράπεζα 'Αθηνών θέτει είς τήν διάθεσιν του κοινού έντός υπογείου
τεθωοακισμένου καί είδικώς διεσκευασμένου, διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων δια
φόρων διαστάσεων προς έναπόθεσιν τίτλων, κοσμημάτων, εγγράφων καί αντικει
μένων πολυτίμων πάσης φύσεως, ών αναλαμβάνει τήν ασφαλή φύλαξιν, έξαιρουμένων των περιπτώσεων άνωτερας βίας.
"Εκαβτον διαμέρισμα έχει κλεϊΟρον, ου συνδυασμός διάφορος παντός άλλου,
αποκλείει τήν χοήσιν πάσης κλειδός εκτός των δΤ αυτό ποοωρισμένων. Αί κλείδες
αυται, δύο τόν αριθμόν, παραδίδονται εις τόν ενοικιαστήν, ώς καί, άν έπιθυμή,
ειδικόν φορητόν κλεϊΟρον (λουκέτο).
Τά διαμερίσματα των χρηματοκιβωτίων ανοίγονται μόνον παρόντος ενός των
φυλάκων, καθ’ όσον απαιτείται προηγουμένως ή ύπ’ αύτοΰ άπόφοαξις του κλείθρου,
δι’ ειδικής κλειδός.
Είς τίιν Τράπεζαν δέον νά άνακοινοΰται τό είδος του αντικειμένου του κατα
τεθειμένου έν τοϊς μισθουμένοις διαμερίσμασιν.
■^-ΔΙΑΤΙΜΗΕΙΕ ΕΝΟΙΚΙΑΕΕΩΕ -«6-

Διαάτάάϊΐς

Τιμή

Ύψος

Πλάτος

Βάθος

3 Μήνες

6 Μήνες

0,13
0,19
0,31
0,54

0,27
0,27
0,27
0,27

0,50
0,50
0,50
0,50

8
12
16
25

16
24
30
45

1 "Ετος
25
40
50
75

ΙΙάσα μή ανανέωσι,ς τής μισθώσεως κατά τήν λήξίν της, συνεπάγεται τήν
Πάσα
ταβολήν είς τήν Τράπεζαν του άναλογοΰντος είς τήν άοξαμένην πεοίοδον δι
καιώματος οσος δήποτε καί άν ήναι ό αριθμός τών διαρρευσασών ήμεοών.
Ή Τράπεζα ’Αθηνών θέτει έπίση
' ~
του XQSVOjj gig!Jtkv

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝ
ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΜΕ Γ»
ΔΟΣ

ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΕΚλ

— ΣΤΟΑ ΣΓΜΟΠΟΥΛ

ΜΟΝΟΝ
ΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟ
δηλουμένης αξίας, όριζομένου ώς κατωτάτου αύτών όρίου Φρ. 5.— καθ’ εξαμη
νίαν, διά κιβώτ'.ον έ/ον διαστάσεις μή ύπεοβαινούσας κύβον έχοντα πλευοόν Ομ.
25. Διά κιβώτιον μεγαλειτέρων των άνω διαστάσεων, τό ελάχιστου όριον των
φυλάκτοων ορίζεται άναλόγως τών διαστάσεων έπί τή βασει Φρ. 4.— κατά Ομ.
10 μετοουμένων έπί τής μεγαλειτέοας πλευράς.

Ε. ΚΑΖΑΝΗ

ΕΒΡΑΒΕΤΟΗ ΕΝ ΤΗι ΕΚΘΕΣΕΙ ΤΟΥ ΒΟΡ

'
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ΑΘΗΝΑΙ :

Γ. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ : -*·
ΈΟν.Άχμοπλ. χ ήςΈλλάδρς

*

ΠΕΙΓΑ1ΕΥΣ :

ΚΑΛΑΜΑΙ :

»

>

»
>
»

·

ΠΑΤΡΑΙ:

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ- ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΦΡ. 25.000.000

NEW-Y0RK :

(45 I’earl

I

Λ

Street)

LONDON : A. A. Embiricos et Co- (14
St. Mary Axe, E. C.)
BRATLA : M.A. Embiricos et Co.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ’Αριστείδης Μινεξέ'.
ΒΩΛΟΣ : Δημ. Μόσκ·. 6ος
ALEXANDRIE : Μ.Ρ. Salvage et Co
CONSTANTINOPLE · C. Petzalis et E.
J
Dounias. Onier-Abet Han No 425 f 1
SMYRNE : Eiades et Jlouca,

ΤΑΧΙΣΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ Ν. YOPKHN ΓΡΑΜΜΗ
ΓΡΑΜΜΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ :

ΗΠΕΙΡΩΤ.ΕΥΡΩΠΗΣ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
«ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

ΛΕΩΝ. Α. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
ΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

όί ΣΤΟΛΟΣ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ St
Τ. S. S. «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,

ί

S. S. «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

τόνων 14,000, ταχύτητος 14 μιλίων.

<

τόνων 14.OUO, ταχύτητος 14 μιλίων.

ί

Τ. S. S. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

<

τόνων 15,000, ταχύτητος 18 μιλίων.

Τ. S. S.

ΑθΗΝΑΙ,

τόνων 15,1100, ταχύτητος 15 μιλίων.

Τ S.S. .ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

S. S. «ΙΩΑΝΝΙΝΑ,
τόνων 12,000, ταχύιητος 11 μιλίων.

18.000 Τ. ταχύτητος 20 μιλίων.

(

20.01X1 Τ. ταχύτητος 20 μιλ.

ί

■θ ΣΤΟΛΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ -€3Τ. S. S. «ΕΣΠΕΡΙΑ,

;

ΥΠΦ

τόνων 3,000, ταχύτητος 18 μιλίων.

‘,

S. S. «ΚΙΛΚΙΣ,
τόνων 5,000, ταχύτητος 10 μιλίων.

S. S. <ΜΠΙΖΑΝ1
*

?

Γ.

S.

5.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ :

«X» 3.000 Τ.

χαχύχ.

18 μιλ.

Γ. ,S. S.

«X» 5.000 Τ.

»

18 μιλ.

τ.

«X» 5.000 Τ.

»

18 μιλ.

5. S.

τόνων 5,000, ταχύτητος 16 μιλίων.

Μοναδικής ταχύτητος, πολυτελείας καί ανέόεως ·#■·

ΊΗ Λ Ε Φ . 115 <

Νεότευκτα, ιιέ διπλάς έλικας καί ιιηνανάς, ίιλεκτρικάς - παγοποιιιτικάς {Ιη;ζανάς, νο<1οκο{ΐεϊα, λουτήρας, καπνιστήρια, αίΟού·
<ίας πολυτελείας, άνειικίτήρας, έξώότας, άΟύριιατον τηλέγραφον,
υποβρύχιον όηιιατογράόον, άφθαστου πολυτελείας καί άνειίεως.

•ft ΑΡΙΘϋΟ.

T.S.S. «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΣΟΦΙΑ,

Τ. S. S. «ΠΑΤΡΙΣ,
τόνων 10.00'·, ταχύτητος 16 μιλίων.

Διαθέτουσα 2 ταχύπλοα θαλαμηγά
*
fee»
ΤΟ ΑΤΜΟΠΛ. ‘ΑΡΗΣ,
νεότευκτο?, ηλεκτροφώτιστο?, ταχύ
τητος 15 μιλίων διά τά ταξείδια
Κορινθιακού, Άμβρακικοΰ, Ίονίων,
(Ιτέαν διά Δελφούς, Γαλαξείδιον.
Πάτρας, ’Ιθάκην, Λευκάδα, Πρέβε
ζαν, Κόπραιναν, Καρβασαράν, Ζά
κυνθον,' Κεφαλληνίαν)

ΤΟ ΑΤΛ10ΠΛ. ‘ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ

ομοίως ηλεκτροφώτιστο?, ταχύ, διά
τά ταξείδια ’Λργολικοΰ (Αίγιναν,
Μέθανα, Πόρον, "Υδραν, Έρμιόνην,
Σπέτσας, Λεωνίδιον, "Αστρος και
Ναύπλιο?)

ΓΡΑΙίΙΒΙΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ
ΚΑ0ΑΡΙΟΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗ

ΟΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.
S.S.

«ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ,
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ
«ΣΑΑΑΜΙΝ1Α,
«ΠΑΡΑΛΟΣ,
«ΦΡΙΞΟΣ.
«ΛΘΛΜΛΣ»

«ΝΕΦΕΛΗ,
«ΚΡΙΟΣ,

Τ. 4.800
Τ. 5 200
Τ. 5 350
'Γ. 5.800
Τ. 6.300
Τ. 7.100
Τ. 7.100
Τ. 7.100

«Π0ΝΤ0Π0Ρ0Σ, Τ.
«ΩΚΕΑΝΟΣ,
Τ.
a.s. «ΝΕΣΤΟΣ.
Τ.

S.S.
S.S.

7.600
7.600
7.600

- IQA1L ΜΑΛΑΜΙΛΑΣΙ ·*Έν

ΥΠΟ

Ευρώπη σπουδάσας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΝ

S.S.

«,ν.

....

5 S.

«.γ,

....

S. S.

,.ν»

....

Τ. 7.60 >
τ. 7.600
τ. 10.000

« ΣΥ^ΙΛίαΟΛΟΓΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ *
28 : ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 28

|ΐθ ΠΡΑΙΟΤΕΡΟΝ ft ft ft

(

j^mABHNAIKON ΚΟΜΙΛΩΤΗΡΙΟΝί ’
1

’

5c'

3Υΐετα}ύ τών ζσρώτων κα' μεγαρειζέρων έν ’έέΐβήναις καταστη
μάτων άναμ-ριβόρως είναι τό κατάστημα εδωδίμων κα: άωοικια
κών τών
ααελφΜ

ΚΑΡΑΔΟΝΤΗ

ί«Γ

I

1
1

’Ιατρός

MALADIES VENERliNNES ΕΤ DES ORGANES

ΑΦΡΟΔΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΟΥΡΗΤΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

GENITO - URINAIRES

'Επισκέψεις 8-11 π. μ. 3-5 μ. μ.

Consultations de 8 - II et 3 - 5 H.
RUE ANAXAGHOPA 1

ΟΔΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΟΔΟΣ Γ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6 ΚΑΙ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ Γ ΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΚ3Μ. ΤΗΛΕΦ. 21C

ΕΔΩΔΙΜΑ & ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ
i
έκ τών άγνοζέρων
κα' (υεριφημοζέρων
S
κα'είς τιμάς άσυναγωνίσζους·

I

ί£3Γ 3ΐροζιμάζαι ωαρ’ 'όρων
τών καρών οικογενειών αί
δαΰο αι έωιδυμοΰσι την υ
γείαν Ιων κα': τό ακριβές τον
Ρυγίσμαζος.

ΟΔΟΣ: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 37
~11ραι θεραπείας : από της 8 π. μ. μέχρι της 8 μ. μ.

Έξέτασις τών διά πρώτην φοράν προσερχομένων άσθενών 12-1 μ. μ. καί 6-7

$

Μαθήματα κλινικά κατά τό πρόγραμμα. - θεραπεία δωρεάν.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ :

I. ΚΥΦΙΩΤΗΣ

& (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ IS
ΑΝΩΧΓΜΟΣ· ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΤΡΛΣΦΛΛΙΣΤΙΚΗ [ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΔΡΥΟΕΙΣΑ ΕΝ ΑΟΝΔΙΝΩ- ΤΩ-

ι88ι

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΝΕΛΛΑΔΙ ΔΙΑ Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ίο ΙΟΥΝΙΟΥ 1?04

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
■& ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

CO Κος Κωνστ. Καραδαγλίδης είναι ό
πρώτος ιδρυτής Ελληνικού πρακτορείου ε
φημερίδων εν Νέα *ϊ ’όρκη, ενεκα δε της
έπεκτάσεως καί της προόδου τών εργασιών
τ.ου ίδρυσε συνεταιριστείς τελευταίου μετά
του κ. Γαρ. Βοϊτσίδου καί έν τή πόλει
Σικάγω κατάστημα. rH εκλογή τής μεγαλοπόλεως τών Δυτικών ΙΙολιτειών, έν τω
κέντρα) τής *Αμερικής ευρισκόμενης, ήτο
λίαν επιτυχής διά τό νέον πρακτορεΐον, κα
θότι έκεΐ&εν δύιανται οί Διευϋνντάί αυτοϋ
νά έξυπηρ-τώσι τάς χιλιάδας Ελλήνων, τών
κατοικούντων όχι μόνον είς Σικάγον άλλα
καί είς πόλεις μέχοι τών ακτών του Ειρηνι
κού. 'Ο κ. Γαρ. Βοϊτσίδης διετέλεσεν έπί
δεκαετίαν Διευθυντής του Βιβλιοπωλείου
τής «Άτλαντίδος ·>, εΐ^ών δε είς επαφήν
ώς έκ τής θέσεώς του, πρ'ς άπαντας τους

,ΙΎ'ιΓ'

ΓΡΑΦΕΙΑ:

«1»ω“θγρ<χφ£αζ εις φυσικόν μέγεθος

απαράμιλλοι

3 : ΑΘΗΝΑΙ

®. ΤΣΦΧΑ

ιατρού

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ " ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ~ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

s
$
I
I

I
ΦΩΚ.
Π
ΑΠ
ΑΜΗΤΡΟΪ
&
Δ.
Π
ΑΓΟΝΗ
Τό ζερειόζερον έργασζίϊριον ζής ^Άναζορής ρόγιρ ευρυχωρίας,
3Τρομήδεια άωάνζων ζών ειδών ζής φωζογραρίας.

οδος κοραη

4

*Υόρκ/μ

φωζισμοϋ κα· καρριζεχνικης εργασίας.

Γενικό; Πράκτωρ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΠΑΥΤΑΣ

Νομικός Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ J. ΡΑΛΑΙΙΣ

ρίων διά τήν νέαν αυτών θαόραλέαν αυτήν συν
δέουν, ήτις βεβαίως θά τύχη τής έγκαρδιωτέρας ύποστηοίξεως τών απανταχού τής *Αμε
ρικής eΕλλήνων. Τακτικοί καί πρόθυμοι είς
τάς συναλλαγάς των, με αρκετά κεφάλαια υλι
κά καιήΟικά είς τήν δ.ά&εσίν των, θά δυνηϋ·ώσιν εντός έλαχίστου χρονικού διαστήματος
νά άναδείξωσι τό έν Σικάγω κατάστημά των
κέντρον τών Έλλήνα'ν, όπως τό έν Νέα

ΤΟ ΠΑΝΟΕΟΝ

<><»!>,<><>Ο

Κεφαλή.·» Δο.

Company».
Οί κύριοι Βοϊτσίδης καί Καραδαγλί
δης είναι άξιοι τών θερμοτέρων συγχαρητη

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

-fTJ

Καζαδέσασα ζην έκ δρ· 200,000 έγγόησιν ζοΰ ίΝόμου
{1910} ωαρά ζη. ένζαϋδα Υ/ονική ΤραωέΡη^Αά.

"Ελληνας τής 1Αμερικής, γνωρίζει κάλλιον
παντός άλλου τάς άνάγκας αυτών.
Ή Διεύϋ'υνσις τής «Ποικίλης Στοάς»,
έκτιμώσα τήν χρηστότητα καί τήν ικανότητα
τών φιλοπροόδων αυτών φίλων, ών όεύελπις
συνεταιρισμός παρέχει τάς λαμπροτέρας εγγυ
ήσεις προόδου καί μεγάλης χρησιμότητας εις
τόν έκεΐ αγαπητόν Ελληνικόν κόσμον, ανεθετο τήν γενικήν αυτής αντιπροσωπείαν είς το
κατάστημά των γνωοτότατσν υπό τήν επω
νυμίαν «Ci eek - Ame: ican News

η (Πασά τό ΆοχαιοΙογικιν Μουστΐον)

ΟΙΚΗΜΑ ΕΥΑΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΥΗΔΙΟΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣ ΚΑΤΗΡΤΙΣΜΕΝΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΝ ΥΠΟ ΠΑΣΑΝ ΕΠΟΡΙΝ ΑΡΤΙΟΝ

Προσωπικόν ’Ιατρών και νοσοκόμων πλήρες.
Περί&αλψις ακρως υγιεινή και οικογενειακή.
Τιμα'ι 1ης, 2ας και 3ης δέσεως ακρως συγκαταβατικοί.
Ή θεραπεία τών παθολογεχεόν ασθενών παραχολουθεεταε ύπό πεπεεραμένων έσωτερεχών Ιατρών ανελλιπώς χα'ε άνευ προσθέτου άμοεβης.
Λέ έγχεερήσεες ένεργοΰνταε ΰπό τών μάλλον έξεχόντων χειρουργών.
Άντεσηψία τελεία. Έχτελουνταε είς Ιδιαίτερον διαμέρισμα τοχε.
τοί ώς χαί πασαε αί γυναεχολογεχαε έγχεερήσεες. Δεχτοί είς έπίσχεψιν οί πάσχοντες έχ νοσημάτων ’Αφροδισίων έπί μέτρια αμοιβή.
Hi»«lllHfl5»^..iii!hiil1h>
**
rfK»..niflHl1F'

l....iilWlit»"~«’tllu,1hu-udIluin:«...H<iiibd ιΐιι.«^ί:...'·ΐπ.

τΥποΓΡΑΦΕίοΝ

ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΑΑ—ΦΥΔΑΚΗ

ΟΔΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6 (ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ)

’Βκζέρεσις ωάσης ζυωογραρίκής εργασίας

$

Β ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

1

Οί
Β

□
Κ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Κ A 1

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΑΑΣΤΙΚΟΤΦΑΗΤΟΗ ΚΗΑΕΠΙΑΕΣΜ S
Δ. Η. ΠΡΟΜΠΟΝΑ

Ή

ΓΥΗΑΙΚΟΑΟΠΚΒ ΚΑΙ ΜΙΜΙΚΗ Μ Η “40ΗΠ„
Κ
Κ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ! — ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 5

Ο£ΟΣ Γ/ΔΠ ΑΣΤΩ^ΟΣ ΑΡΙΘΜ. 4-6
Πρώτη πάροδος τής οδού Πατησίων πρός τά δεξιά

Παράρτημα—Λεωφόρος Πατησίων άριί). 79 — Έν Άθήταις
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΙΑΤΡΟΣ

ΆΓΓΕΛΟΣ ΜΩΡΕΤΤΗΣ
Χειρουργός Μαιευτήρ, Γυναικολόγος, Συ<(·ιλιδολόγος

3
3
3
3
3

Άποδεικνύεται έκ τών άποτελεσμάτων καί διαπιοτοϋται έκτων απείρων ευχαριστη
ρίων τών κα# ’έκάστην &εραπευομένωΓ,άνηκόττων είς ολας τάς κοινών ικάς τάξεις.δτι
4

yS' s §'
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I

'Ο κ. Μωρέττης δέχεται καθ’ έκάστην 8—10 π. μ. καί 3 4 μ. μ.
τούς πάσχοντας έκ Χειρουργικών, Συφιλιδικών και Γυναικο/.υγικών νο

σημάτων καθώς επίσης καί τούς πάσχοντας εξ ανικανότητας, άκρατείας
ούρων, αιμορροΐδων, παθήσεων ουρήθρας, προστάτου καί έν γένει πάσης νόσου άμφοτέριυν τών φύλων.
’Ασφαλής θεραπεία τής στειριόσεως έφ’ δσον οφείλεται είς οργανι
κήν πάθησιν. "Οσαι έκ τών έξεχουσών Κυριών καί Κυρίων έ'χουσιν
ανάγκην έγχειρήσεως, γίνονται δεκταί καί εντός τής Κλινικής, όπως έγχειρηθώσιν, ένεργουμένων έν αυτή πασών τών εγχειρήσεων παρά τοΰ κ.

Μωρέττη.
Έν τή ιδία Κλινική γίνονται δεκταί καί έπίτοκοι, όπως γεννήσωσιν είς όλως ιδιαίτερα διαμερίσματα, οπού μόνον τώ Διευθυντή καί τή

61

Μ αία τού Καταστήματος επιτρέπεται ή είσοδος.
Τμήμα ένδοσκοπίας, ηλεκτροθεραπείας καί ακτινοθεραπείας. Έν
αύτή ενεργού νται 10 12 καθ’έκάστην παντός είδους ενδοσκοπήσεις
(ουρήθρας, κύστεως, μήτρας, εντέρου κλπ.) διά του ειδικού δι’ έκαστον
οργανον ηλεκτρικού φωτοενδοσκοπίου. Τε.λεία έγκατάστασις Άκτ'νων
‘Ραΐτγκεν διά θεραπεία;, ένδοσκοπίας καί φωτογραφία;.Τά ήλεκτοοφωτοθερμόλουτρα, άτμοθερμόλουτρα, ήλεκτρο θερμόλουτρα, ήλεκτρικομαλάξεις, ακτινοθεραπεία κτλπ. ένεργούνται επίσης διά τών νεωστί άφιχθέντων τελειότατων ειδικών μηχανημάτων.

-5s- Άριθμ. Τηλεφ. 601 +1Παραρτήματος 747
—

3

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ
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Κρήτην.
Διεύ&υνσις διά τήν Ελλάδα καί Κρήτην.
Ά&ήναι όδός Σανταρόζα άριθμ. 5.
'Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία είς άπάσας τσς
λεις τής 'Ελλάδος καί Κρήτης.
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Είς τι Καταστήματα τών αδελφών Τνσ.μ,προπούλων ευρίσκετε
εκλεκτήν Συ'Άογήν δλων τών ανδρικών ειδών, ήτοι : Λ.αεμ.ο?>έτχ·.,
'νποκάμ,εβα καί Κολλχρ% Μάρκας Λέοντος, Ι’άντεα, Όμ·
δρέλλαας, ΛΙπκττούνεα, Κάλτβν.ες, «Ι»ανέλλαε« Μάλλιναις
καί Βαμβακεραϊς, ΊΓεράντχεβ, Άρώμιτα, Βοόρτβαες,
ΙΙροσόψεα καί έν γένει δλα τά Άνδοικά είδη έκλεκτά καί είς τιμάς
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ.
-Χε· Γωνία Λεόλου καί Χοφοκλέους (έναντι Ταχυδρομείου) -)Χ5? Kxc οδός Αιόλου *2 ■
5?

§

$

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

$
$
%

$
§

ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΊΑΣ
ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ_&
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ§
ΥΑΡΙΚίΙΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ $

ϊ

—
Γ■

§

_gi_ Αριθμός Τηλεφώνου 91

β

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

·*

0

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

Αί γνήσιαι ραπτομηχαναΐ ΣΙΓΓΕΡ φέρουσι
τό έναντι Σήμα τοϋ ’Εργοστασίου.

}

-9a- ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

X

X
Α·
.a.
W

01 ΝΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

§

ΡΕΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΑΛΑΟΥφ

KRI (ΤΩΛΗΤΙΖ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ

$

Φ Λουκούμια κατασκευής Σύρου

5

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΛΙΕΥΘΥΝΣΙί. :
δμμητριογ

§
δεά τό εξωτερικόν
πολύ εκλεκτά.

$

ΠΕΙΡΑΙΑ

*- ΆριΟιι. Τηλεφώνου 18" -aS-9

$

Φ

Φ

ΆριΟιι. Τηλεφώνου *299 4ΚΟΔΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 16 ◄
*

*

ΙΙαλαιοί καίΛέοι Λ'ρόκοε.' Μετ’ Εικόνων : Βασιλέως /ϊωρχι-υ A'. Βασιλίσοης : Μητρός : Ολγα:—Βασιλέως Λωισιαιει'ΐ’ον—Βχσιλ'.σσης —οφίας—Βασιλέως Κωνσταντίνου με·.ά τών δύο θυγατέρων του.—Έ .ευϋερίου ΙΙενιζέλου — II. Κονντουριώτσυ ύπό Ίωάννου Α. Άρσένη .
Ηολιμτε.α. Ένινπώοεις : 'Ο Οίκτος πρός τόν Τύραννον (Μετ’ Είκόνος)
Δ. Καλλίμαχον............................................................................................
Άτυχεΐ: >ωρικαί τών Το· ρκικών χωρίων φεύγουσαι. Βίκωνι
? ? : (Ποίησις) Μ. ’Ρτ*
.
...................................... .
.
.
Συγχαρητήριά Γράμματα : ’Από τά πρόςτήν <ΊΙ·ικίλην 27οά»» έπί τή έπαναλήψει τής έκδόσ’ώς τηι: Κ. Δετιερέ : Έ.Βενιζέλον. Δ. Ράλι η ; 2Α.
Μερκοίρη : Κλ. 'Ραγκαβή: Ίμ. Ανκούδη. Μέ πανομοιότυπα τών
υπογραφών των.........................................................................................
Ελληνική Τέχνη·. (Περίχ<· ρ ι τού Γιδά : ΝΓΦΗ: Εικώ/) ’Από τήν Εχθεσιν
Πολεμικών "Εργων Ν. Φερεκνδου.............................................................
Τό Χερουβικόν Τάγμα : Ί. ’Αρσένη Μετ’ Εικόνων1 τών ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣίίΝ
Ελέ·ης : ’Αλίκης : Μαρίας ..........
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΒΑΛΑΩΡΓΓΗΣ Μετ’ Είκόνος.........................................
Τό Νοσοκομείον τοϋ Πολέμου. Παύλου Νιρβάνα......................................
Ό Ναύαρχ-ς Τώφφνελ εις τό Ναυτικόν ΙΙολεμ. Νοσοκομείο·/ Ν. Φαλήρου
(Εϊκών ι....................................................................................................
Έξέχσυοαι Μορφοί : ‘Ιωάννης Γεννάδιος: ‘ΑιΟή'Ι.Γενιαδίου : (Μετ’ Ει
κόνων/.. Ίωάννου Α. Άρσένη......................................................
Τό Φυλαχτό τής Γρηάς. Νίκου Καρβούνη..............................................
'Π ΜΛσα τή; Ιστορίας: (Εϊκών)..................................................... ,
.
Οί Άγγλοι Άρμοστχί τώ/Ίον: nv Νήσων 1816 —1664 τ ΊΙλ’.α Α.Τσιτσέλη.
’Από το «/κι·>υΐιοχό>·> τοϋ Σχαδή.. Τραγούδια) Μιχαήλ Άργυροπούλομ .
Άηό τόν Διπλοϋν Πόλεμον: ΙΙολεμικαί Σελίδες : ’Ολοκαυτώματα. Κέ
δρου. 1 Μετ’ Είκόνος.............................................................................
Άπότά; Βιβλικός Παραδότεις: Ενα: Μετ’Εικόνος Δ.Ι.Καλογεροπούλου.
’Από τάς Καλλιτεχνικά; ’Εμπνεύσεις : Ό Hararog
Μετ’ Είκόνος Δά
φνιδος.
·
.
.
.
. ................................
Ό Ηάταιος τοϋ Άρνιοϋ : Δυφ5ία>· Στίχο'· : Έ Πολέμη: Λίονσικ?}: Μ.
Καλομοίρη....................................................................................................
Ο θάνατος τού Αρνιού : (ΙΙοίητι;) Γ.Δροσίνη: "Ελληνες στρατιώται θερ
μαινόμενοι κ ιτά τήν Πολιορκίαν τοϋ Μ.τΓανίον : Εϊκών).

3- 17

18—22
21—...
·> >_

23 - 25

26 - 211
39—31
32—38
38 -...

39—43
14-48
18—...
19 53
54 55
56—63
64 —6’>
66 — 67
68 - 72

73 --...

Σελίς
Εύστά&ιος Εΰγενίδης (Μετ’ Είκόνος)...................................................... 74—77
Ό Δράκος ·’ (Ποίησις) Ξενιτεμμένου : Αθηναϊκή Εϋμορφιά : (Εϊκών) . 78 — ...
’Εσπερινοί ’Αντίλαλοι: (Ποιήσεις) Μ. Α. Μαλακάοη .
.
.
.
. 79-80
Τό Δενδράκι : Ή Καρδιά μου.: (Ποιήσεις) Έρριέττης Νίκα. ‘Ερβέρτος
Σπένσερ : (Εϊκών)........................................................................................... 81—...
At ΤελευταΕαι Στιγμαί τοϋ Άχιλλέως Παράσχου. Μετά τών Εικόνων τοϋ
Άχιλλέω; καί Γεωργίου Παράσχου : Τής πατρικής οικίας αύτών
καί τοϋ Δωματίου είς δ έξέπνευσεν δ Έΐνικός Ποιητής... Άριστοτέλους II. Κουρτίδου..................................................................................... 82—92
Αύτοθαυμασμός : (Μετ’ Είκόνος) : Charles Robst...................................... 92—93
ΊΙ Δεσποινίς Cottrell: (Μετ’ Είκόνος καί Ποιήσεων αυτής) ....
94—97
Κρύσταλλοι
............................................................. .......
9<—...
Άπό τάς Πρώτα; μου Πλάνα;: ΟΕ ’Επίλεκτοι ■’ Μιχαήλ Ά. ’Ραφαήλοβιτς. 98—112
Άπό Ένα Όνειρον : (Εϊκών)........................................................................... 99—....
Είς τό Αιώνιον Έαρ : (Εϊκών).......................................................................... 101—....
Ή Πενθούσα Άνθρωπότης ; (Εϊκών)................................................................102—....
Μόνη καί Έγκαταλελειμένη : (Εϊκών)
,............................................. 1C4 —....
Στιγμαί ’Αγωνίας : (Εϊκών)............................................................................ 1θ7—....
Ό Άνατόμος : (Εϊκών) Max........................................................................... 108—....
Όρφεύς καί Εύρυδίκη : (Εϊκών)....................................................................... 109—....
Ή διά τών Τόνων Παραμυθία : Sicliel..................................................... 110—....
Έρως καί Ψυχή : (Εϊκών)............................................................................111—. .
Πώς κατακτώνται at καρδίαι............................................................................112—....
Νέα Ζωή : (Ποίησις) ψ Δ.Ί. Μχργαρη. (Μετ’ Είκόνος)
.... 113 — ....
Στην Κυβέλη : (Ποίησις) Ίωάννου Πολέμη........................................................114—....
Ή κυρία Κυβέλη ώ; Φατμε εις τήν "Γυναίκαν: (Εϊκών): Έργον Γ.Ίχκωβίδου.......................................................................................................... 11&—...·
Ή "Γυναίκα : Έμμετρος Κωμφδία είς πράξιν μίαν: Ίωάννου Πολέμη . 116 —147
Έρω; καί Ψυχή : (Εϊκών)....................................................
. .·
· 120—....
Τά Μητρικά Όνειρα : (Εϊκών).................................................................... 122—....
Άνθος Αγρού ·'( Εϊκών)................................................................................... 125—....
Σπουδή : (Εϊκών)...................................................................
. .
. 126—.. .
Ό Χρυσούς Αιών [Έκ τής Πινακοθήκης τή; Δρέσδης! .· (Εϊκών
.
. 129 — ....
Σειρήν .· (Εϊκών)........................................................................................... 131—. ..
Πικροί Στοχασμοί .· ι.Είκίον) ............................................................................ 135 —....
Abdoul Hamid : (Εϊκών)............................................................................ 137 — .. .
Ό Έρως καί δ Σάτυρος : .(Εϊκών)............................................................... 140—....
’Μάτια ’Στά ’Μάτια : (Εϊκών).................................................................... 143 —. ..
Ξένη Καλλιτεχνία : Άκις καί Γαλάτεια(Είκώνι ...................................... 145—....
Τραγούδια τής ’Αγάπη; : ’Στον ’’Ερωτα : (Ποίησις) Α. Σκιαδαρέση. Νο
σταλγία.' (Εί».ών).....................................................................................147—....
’Επιστολή Α. Π. Φαρμακοπούλου ·’ ( Μετ' Είκόνος)......................................... 148—153
Γιαβά/α καί Νουρβαδύ : (Έκ τή; ’Ινδικής Ποιήσεως) Μετάφρ. Α.Π. Φαρμακοπούλο:
.......................................................................................... 154—161
Ή Πεθαμένη : (Ποίησις) Άνθιμου Λευκάτα. Chaplin : (Αί Περιστερά’.).
(Εϊκών)
......................................................................................... 149—....
Τό Κρυφό Λουτρό ·' (Εϊκών).................................................................... 152—....
Νυκτερινή Γαλήνη : Δυφϊία : (Εικόνες)..................................................... 154—155
Ή έκ του Παραδείσου ’Αποπομπή : (Εϊκών.............................................. 160—....
Ή Κυρία Φόνς: J. P.Zacobsen (Διήγημα): Έκ τοϋ Γερμανικού : Δεσποι
νίδες Φωφ. Π. Πράτσικα..................................................................... 162—177
Τά Ό/ειρα τού Έαρος : (Εϊκών............................................................. 164 —....
’Ελπίδες καί Πόθοι : (Εϊκών)..................................................................... 169—.
Εις τό Λουτρό/: Μετά τό Λουτρόν: (Εικόνες) ...
... 172—1<3
At Σειρήνες: (Εϊκών)
.
...................................................... 17γ>—....
Γαλή φιλοπαίγμων: Μελαγχολία: (Εικόνες) Σέ μιά Μικρούλα: (Ποίησις)
..
Φ
*
............................................................................................................ 176 —177
At Φρενοπάθειαι έν Έλλάδι: Ό ’Αλκοολισμός: Μετ’ Εικόνων ... Μιχαήλ
I. Γιαννήρη............................................................................................ 178—187
Άπό τάς ’Ελπίδας τή; Ελληνικής Τέχνης: Ό Μικρός Πέτρος: (Εϊκών) . 187 —....
Bella Napoli: Σημειώσει; άπό τό Καρνέ μου: (Μετ’ Εικόνων) [Έκ ’Ρώ
μης] Κ. Καιροφίλα....................................................................................... 188—199

Αί Περίεργοι : Ή ’Αηδών (Εικόνες) Seifert..............................................
Έγγραφα Ελληνικά έν Ίταλίφ κατά τδν Μεσαίωνα. Ά. Μομφερ^άτου .
Ξένη Καλλιτεχνία: Πάλη Σειρήνων: (Εϊκών) Marrocehi:
Ό Μπετόβεν έν Έκστάσει : (Εϊκών) Iulius Schmid ....
’Αγρυπνών Άγγελος: (Εϊκών) Plockhorst......................................
Άν Έκύτταζες: (Ποίησις) Τ ά. Ί. Μάργαρη: Τρελλή Μέβη ΌρχηστρΙίδος
Τίγρις καί Φοινικοποντικός: Τό τέλος τών διά τήν ’Ινδικήν Ποίησιν.
Τραγουδάκι: (Ποίησις) Φλωρεντίας Φουντουκλή: Σχέδια καί Πίθοι: (Εϊκών)
’Αναμνήσεις Βουλγαρίας (Μετ’Είκόνων) Ευγενίου Γ. Ζαλοκώστα
Ό Άπολεσθ-ίς Παράδεισος: (Εϊκών) Stuck..............................................
Άπελπις : (Εϊκών)...........................................................................................
Τό Κΰμα: (Εϊκών)............................................................................................
Μάρτυς: (Εϊκών)............................................................................................
Νανούρισμα: (Εϊκών)....................................................................................
Μιά Χάρι: (Ποίησις) (Ερριέττης Νίκα: Συχνή ’Αγάπη: (Ποίησις) (Μετ’ Είκόνος) t Δ. Ί. Μάργαρη............................................................................
Ό Ξένος’Αδελφός: (Ποίησις) Μαρίνου Σιγούρου......................................
Όρφεύς θρήνων τήν Εύρυδίκην: (Εϊκών)......................................................
Ίοστέφανοι Άθήναι: (Ποιήσεις) Λέοντος Όλιβιέ (Μετ’ Εϊκόνος) .
’Αφροδίτη: (Εϊκών)............................................................................................
Ή Κουκουβάγια: Δράμα Μονόπρακτον. Πολυβίου Δημητρακοπούλου .
Τά Εύθυμα: (Εϊκών) Έργον Ε. Βεντούρη......................................................
’Αναμνηστικόν τής Δολοφονίας τοΰ Βασιλέως Γεώργιον Α'. : (Εϊκών).
Ό Ποιητής: (Ποίησις) Κώστα Ί. Βάρναλη.....................................................
θλίψις: (Εϊκών)...................................................................................................
Άτομα—Ήλεκτρονομία. Δημητρίου Χόνδρου (Μετ’ Εϊκόνος)
Ήλθα πρωί καί Σ’ είδα: (Ποίησις) Φλωρεντίας Φουντουκλή.
Ό θάνατος τοΰ ’Αλκοολικού: (Εϊκών).
......................................................
Ποιήσεις: Ε.Brissaud....................................................................................
Γάμος έκ Συμφέροντος: Διήγημα: Λάμπρου Ένυάλη : (Μετ’ Εϊκόνος)
Καλή ’Αρχή: (Εϊκών) ....
Νεότης καί Έρως: (Εϊκών) .
Απόλλων: ’Αθήνα (Εικόνες): Έργα + Α. Δρόση
Διηγήσεις Νυμφών: (Εϊκών) .
Άπό τήν Ζωήν καί τήν Φύσιν: (Εϊκών)
Νωχέλεια: (Εϊκών)...............................
Τό Παράδοξο Όνειρο: (Ποίησις) Λεάντρου Κ. Παλαμά (Μετ’Εϊκόνος) .
Ή Πριγκήπισσα Μαρία (Μετ’ Εϊκόνος). Ίωάννου Ί. Άρσίνη .
Ή Πριγκήπισσα Μαρία έπϊ τών έρειπίων τής Νικοπόλεως: (Εϊκών)
Ή Θεσσαλονίκη μετά τόν Πόλεμον: (Εϊκών)...............................
Εις τό 'Ρόδο Σου: (Ποίησις) ..Μ
***
Λόγια Αμίλητα καί Μυστικά. (Ε κών)
Ένας Λεοπαρδικός Ποιητής: Κωστή Παλαμά. (Μετ’ Εϊκόνος)
ή Δημητριός Κ.Πσπσρόηγόπουλος: (Εϊκών)...............................
ΟΙ παρακολουθοΰντες τόν Ελληνικόν Στρατόν Έλλη/οκκθολικοϊ ’]fepst;·
Διονύσιος Π. Λοβέρδος: (Μετ’ Εϊκόνος)......................................
Ή Χώρα Ποΰ Γεννήθηκα: (Ποίησις) Κωστή Παλαμά
Ή ’Αφροδίτη επί τής Θαλάσσης: (Εϊκών)......................................
’Επιστολή Νεοκλέους Καζάζη: (Μετ’ Εϊκόνος)
....
Ή Γαλλική ‘Επανάοτασις: Ιστορική αύτής Έξέλιξις καί Πρόδρομοι Νεοκλέους Καζάζη............................................................................
.
Voltaire: (Εϊκών)............................................................................
.
Συναυλία: (Εϊκών).............................................................................
.
Έρως καί Ψυχή: (Εϊκών).............................................................
.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ: Ό Όρφεύς έν Έκστάσει : (Εϊκών)
.
Όρφεύς καϊ Ευρυδίκη : (Εϊκών) Lofftz......................................
.
Montesguieu: (Εϊκών).....................................................................
■
Τό Σχολεϊον Έτελείωσε: (Εϊκών)......................................................
.
Τό Τραγούδι τής Μουσικής: (Εϊκών)..............................................
.
Άνοιξις: (Εϊκών) Thorwaldsen......................................................
.

ΣελΙς

322—356
324—....
326-....
327—....
329-....
331 —....
333-....
334- ....
335-....
337-....

Diderot: (Εϊκών)............................................................................................ 340—....
Ό Κοιμώμενος ’Έρως: (Εϊκών)..................................................................... 345-....
J. J. Rousseau: (Εϊκών)............................................................................. 349—....
’Ισμαήλ: (Εϊκών)............................................................................................ 352-....
Βραβευθέν Φωτογραφικόν 'Εργον Κ. Δ. Κόνσολα (Εϊκίον) .... 356— ....
‘Αγάπη Nov Κοιμήσου : ΣΤΙΧΟΙ: Ί. Πολέμη : ΜΟΥΣΙΚΟ: Δ. 'Ροδίου . 357- 361
f 'Ελένη Λάμαρη : (Μετ’ Εϊκόνος) καί ’Ανεκδότων Ποιημάτων αύτής .
Φ. Πανά.................................................................................................... 362—364
Ό Βόσπορος : Γεωργίου Εύγεν.Ζαλοκώστα...................................................... 365—367
Πρίγκηψ Γεώργιος τής Ελλάδος: Κατά τάς διαφόρους ηλικίας Αύτοΰ:
(Εϊκών).................................................................................................... 367— ....
Ένα Φιλί: (Ποίησις) ***............. Παρά
’Όχθην τής Λίμνης (Εϊκών). 368— ....
ΙΙαρά τήν Πηγήν: (Εϊκών) ............................................................................. 369— ....
Ό Σκοπός τών Οίκοκυρικών Σχολών έν Έλλάδι. Ειρήνης Π. Πράτσικα . 370— 373
Ή Κορακομάνα: (Εϊκών)............................................................................. 372- ....
Ψυχή Κατοπτριζομένη: (Εϊκών)..................................................................... 373— ....
Παρεξηγηθείσα Μεγαλοφυία: Αίμ. Ζολά (Μετ’ Εϊκόνος) Άνδρ. Π. Φχρμακοπούλου ................................................................................................... 374 — 376
Τό Μυστικόν τοΰ Έρωτος: (Εϊκών)...................................... .......
■
· 376-....
'Η Φράουλες: Οί Ώμοι τής Μαρκησίας: Τό Mtypo Χωριό: Αιμίλιον Ζολά . 3:7-387
Λαχτάρα: Ψυχή παρά τήν θάλασσαν: (Εικόνες)...................................... 378-379
Άξενοίαστος Ζωή: (Εϊκών) Fenner-Behmer.............................................. 380-....
Καλή ‘Μέρα: ’Άφωνο; Συνενι όηοις: (Εικόνες).............................................. 382-383
Ό Πειρασμός: (Εϊκών) .
..................................................................... 386-....
Τρία μου Σονέττα σέ τραχύ ρυθμόν: (Ποιήσεις) Ναπολέοντος Λ. Λαπα388—389
θιώτου..............................................
’Εξόριστος Κερκυραίος : Σπυρίδων Δέ Βιάζης (Μετ’ Εϊκόνος) Μιχ.
Αάνδου.................................................................................................... 390—397
Φωναί Πτηνοκτόνοι : Έ/αρξι; 'Ρωμαϊκή; Κυριαρχίχς έν Έλλάδι (τφ
196 π. X.) Γ. Φιλαρέτου............................................................................. 398—401
Τί Ποθώ : (Ποίησις) Έ^ιέττης Νίκα: Τά Φαιδρά: Ό Ίακωβιδης: (Εϊκών)
Έργον Ε. Βεντούρη.................................................................................... 401—....
φ Στέφανος Μαρτζώκης (Μετ’ Εϊκόνος)... Ίωάννου Ά. Άρσένη
.
. 402 —404
’Ανέκδοτον ποίημα ψ Στεφάνου Μαρτζώκη..................................................... 404—....
Πολεμικαι Σελίδες: Τό Σιδεροπάλουκο ή τά Πρώτα Λάφυρα. Τ.Άμπελά. 405—411
Έρως: Γάμος: Γυναίκες : Τό Μικρόν BiSdov τής’Αγάπης
Λγ~·”;ς (Μετ
(U=T’’Εικόνων).
ϊ’ί^Α'"·"·1 412
119—416
41Κ
. 414—415.
Ανδρομέδα. Τό θύμα : Ritter : (Εικόνες)....................................
. 417—432
'Η ’Αμερική. Σεβαστής Ν. Καλλισπέρη...........................................
. 432-....
Τραγούδια τής ’Αγάπης : Διάλογος : (Ποίησις). Ά. Σκιαδαρέ η
. 419—....
Ματάκια Πλάνα : (Ποίησις) (Μετ’Εϊκόνος)...............................
. 421—....
Έξιλέωσις : (Εϊκών) WunscH.....................................................
. 424—....
Ή Σφίγξ : (Εϊκών) Stuck.............................................................
. 428—....
Ό Στρόβιλος: (Εϊκών) Stuck.............................................................
. 431-....
Θεόδωρος Μόμμσεν : (Εϊκών)............................................................
. 433—439
’Επιστολή καί Ποιήσεις : Φωκίωνος Πανά ......
. 434—....
Αί Ί’πογραφαί τών τεσσάρων Πληρεξουσίων τών Συμμάχων Κρατών
ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ : Σελίδες άπό τόν Α’ Πόλεμον : Σαραντάπορον - Γιαννιτσά
— Θεσσαλονίκη: Γεωργίου Π. Πζρασκευοπούλου: (Μετ’ Εικόνων) . 440— 506
Πρίγκηψ τής Ελλάδος Νικόλαος (Εϊκών)............................................... 504-....
Ό Ένδυμίων : ’Επεισόδιο τής Γιορτής τοΰ Πανός ΖΟΝ-Κ1ΤΣ : (ΜετάφρασιςΣ. Σκίπη)............................................................................................ 507—511
Πνευματικά Πέν&η : f Νικόλαος Σπανδωνής : (Μετ’ Εϊκόνος) Χρ. Δαραλέξη..................................................... ..................................................... 512—516
ή Νικόλαος Σπανδωνή;... Μιλτ. Γ. Λιδωρίκη.............................................. 516 — ....
517—518
‘Εθνικά Μνημόσυνα : γ Νέστωρ Σ.Φωκάς : (Μετ’Εϊκόνος)
Άπό τους ’Ηρωικούς Θανάτους : f Γεώργιος Σκίπης : ‘Ιωάννη; Λ.Δελη518 —521
γιάννης : Κωνσταντίνος Λ. Δεληγιάννη:: (Μετ’Εικόνων)
522—525
Οί Πρ ίσκοποι : (Μετ’ Εικόνων)......................................
. 525—527
Στόν Ναύαρχο Κονντονριώτη : (Ποίησις) Σπυρ. Ματσούκα
Στό Μονάκριβο ’Αγγελούδι Έλ. Δ. Πομόνη : (Ποίησις) Έρριέττης Νίκα . 527—....
Ό Διδάσκαλος : (Διήγημα) Δημητρίου Χατζοπούλου . , .
.
.
528—533
’Από τήν ‘Αρμονίαν τών "Ηχ·>ν : Μουσική ’Ιδιοφυία : Πανος Ν. Μανωλι<5ης : (Μετ’ Εϊκόνος). Ίωάννου Ά. Άρσένη....................................... 534—535

Δάκρυα: Στήν "Αψυχον ’Αγάπη μοι>. (Ποίησις) Α. Μπαλάσκα .
.
.
ΤόΠρώτονΓοναικεϊον θύμα τής ’Ηπειρωτικής ’Εκστρατείας. + Μαρία Μαντζαβίνρν. ι Μετ' Εικόνων) Γ. Τσοκοπούλοο......................................
Σααϊή (Ποίησις . Μετάφρ. Μ.’Αργυροπούλου: Ή Έλληνογαλλική Σχολή
"Ανθη : γ Φωφό> Γ. Δρακοπούλου : (Μετ’ Εικόνας).. ’Ιωάν. Άρσένη .
’Στόν Βασιλέα. (Πο'.ητις Μαρίας Κ. Μκμίδου..............................................
Μία Στρατιωτική Μορφή: Π. Γαργαλίδης (Μετ’ Εϊκόνος) ....
Άπό τήν'Ελληνικήν ’Επιστητήν: Α.ΙΙαοιλείδη:. (Μετ' Ε'.κόνοςι
.
.
* Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΑΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ :

Σελις
535—....
536—538
538—....
539—510
540—....
541—542
.’>43—544

ΙΙιπϊνα Δ. Βιιλλώ jn.— Καλλιόπη Δ. Εύγενίδον.— ΙΙολν·
ξένη Χαοιλάοσ· — ΙωάννηςΤζαβέλλας. — Μιχαήλ Κωτόάνος 545—.552
Παλαιοί Στίχοι : (’Εκ Λευκώματος Κιοίαςί : Κωστή Παλαμόϊ .
.
. 552—....
Δρομοκχίτειον θεραπευτήριον : (Μετ’Εικόνων >...................................... 553 —556
Σελίδες Γενικά1. Διευθύνσεων : ’Αγγελιών...................................................... 557—576

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΕΞΗΓΗΕΙΖο
Εμπλεοι χαράς καί ηθικής ευχαριστήσεως, παραδίδομεν είς την
Ικτίμησιν τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου τδν Δέκατον "Εκτον Τόμον τής
«Ποικίλης Στοάς». Δίχως νά καταστρατηγήσωμεν τά έν τή ’Αγγελία
ΰποσχεθέντα, υπερέβημεν, έ τί μεγάλη ζημία ημών, τάς επαγγελίας
ιιας, ονχί όμως άποτεθαρρημένοι, άλλ’ έγκλείοντες έν τή ψυχή μας
τδν έπ'ι τή έξαιρετική επιτυχία τοΰ έργου δίκαιον εγωισμόν, μειά πεποιθήσεως στηρίζομεν τάς έλπίδας μας είς τήν συμπάθειαν τοΰ άτανταχοΰ
'Ελληνισμού καί τοΰ κόσμου εκείνον, όυτις άνεπιφυλάκτως δύναται νά
κοινή τους (/φιλοκερδείς καί ατού τους ημών μόχθους καί αγώνας.
Ή άδοκήτως έπελθοΰσα απεργία τών έργατών, διαδεχθεϊσα τους
τελεσφόρους ηρωισμούς τής Πατρίδας ήμών,ήπείλησε καί τήν τελείαν κα
ταστροφήν τής Ποικίλη: Στοάς», εάν δέ οί ’Εθνικοί θρίαμβοι καί οί
πολεμικοί περιπέτειαι τοΰ ”Εθνους μας έδικαιολόγουν τήν νέκρωσιν τοΰ
έργου καί ώ τλιζον ημάς μέ νέαν άναθάρρησι.ν καί γενναιοψυχίαν, προ
τών ανυπολογίστων όμως συμφορών fl; έδημιούργησεν ή απεργία, κα
θίστατο άδύνατος ή επί πλέον αναβολή τής έκϊόσεως τοΰ 16 Τόμου.
’Εντεύθεν έκλείσαμεν τάς σελίδας αυτοΰ, κτί είς τδ επόμενον έτος, οί'
τακτικίότατα πλέον κανονισθήσεται ή εμφάνισις, θά συμπληρώσωμεν
παν όιι ές υπερτάτης ανάγκης παρελείψαμεν, σ.πεΰδοντες νά παρουσιάσωμεν τδν αιά χεϊρας τόμον τή: «Π. Στοάς», ό εν τώ συνόλφ ανα
καινιστικός καταρτισμός τοΰ οποίου άτοτελεϊ φιλολογικόν καί ιστορικόν
έντρύφημα διά το'υς συγχρόνους, ε'ύελπι δέ και έπιβάλλον μνημεϊον διά
τήν άναγεννηστ ικήν περίοδον τής έν τώ μέλλοντι εθνικής προόδου.

