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*H  Ε θ ν ικ ή  έ ο ρ τ ή .
Έβδο μήκοντα ολα έτη διωλίσθησαν έν τή τοΰ 

χρόνου φορά,άπό τής άνακηρύξεως τοΰ Ιεροΰ’Αγώνος.
Έσυνειθίσαμεν οί τά  άγαθά τής έλευθερίας 

νεμόμενοι, άλλά καί τών παρεκτροπών αύτής ύπή- 
xoot, ν’άναμιμνησκόμεθα τών μεγάλων ήμερων, α ΐ- 
νες ή μία κατόπιν τής άλλης έν άπράκτω απογοη
τεύσει συμπαρε'ρχονται, μετά τίνος ψυχράς αδιαφο
ρίας, εκ τοΰ κόρου ?σως δικαιολογούμενης, την δέ 
ήμεραν, την συγκεντροΰσαν και ένθυμίζουσαν έν 
συμβολική επετείου εκδηλώσει τοΰ όκταετοΰς ά- 
γώνος την μάρτυρα καί δεδοξασμε'νην τών άθλων 
σειράν, ώς άπλήν ευκαιρίαν άναπετάσεως έλλην’.-  
κών σημαιών έν άδελφιχω  συνδε'σι/,ω μετά πάσης 
άλλης, γνωστής καί άγνωστου προελεύσεως, καί 
παρελάσεως έν άνουσίω μονοτονί^ τών έν τε'λει.
I Ιανηγυρικοί, στίχοι, μουσικαι, βεγγαλικά καί 
. . . . ή Ευρώπη περιε'σφιγγε την τροχοπέδην καί 
ό αριθμός τών μαρτύρων καί θυμάτων έπολλα- 
πλασιάζετο.

Τήν προχθές δμως ήμεραν τής ΚΕ . Μαρτίου 
ή απαισιόδοξος άντίληψις έμετριάσθη, δτε ΐδωμεν 
την μόνην μεγάλην Δύναμιν, τό άνθος τοΰ Πανελ
ληνίου, τούς ζωηρούς φοιτητάς μας συσσωματου- 
με'νους ύπό την συμβολικήν τοΰ λαβάρου παράστα- 
σιν, στεφανοΰντας τά  ομοιώματα καί γεραίροντας

την μνήμην τών πατε'ρων Ήοώων καί ένθουσιώντας 
κατά τήν παρέλασιν αύτών πρό τοΰ διαδόχου Κων
σταντίνου, ήγουμε'νου στρατοΰ καί δίδοντος προσ
τάγματα  ! Καί τότε έν τί) άμφιβόλω της φαντα*- 
σίας ήμών λάμψει διίδωμεν γλυκύ δνειρον, επαγωγόν 
οπτασίαν, ήν ύπό ποικίλας παραλλαγάς τοσάκις 
ώνειρεύθησαν κατά τούς μακρούς αιώνας τής πά- 
λα ι δουλείας, είς ήν πιστεύουσιν οί νΰν τ ΐϊ σκληρά 
είμαρμενν) δουλεύοντες ετι. Ελληνικόν ήγεμονικόν 
βλαστόν μαχόμενον ύπέρ Πίστεως καί Πατρίδος 
ώς 1Β Παλαιολόγον,τήν δέ νεολαίαν εκείνην, ήτις 
προχθές περιήγεν έν έλευθε'ρω άε'ρι τό σεπτόν τής 
ελευθερίας σύμβολον, είς τά  δεδουλωμε'να πεδία 
συμπαρισταμε'νην, είς τάς κορυφάς τής Μακεδονίας 
νε'α άθλα Ίεροΰ λόχου συντελούσαν. Καί έν τα ϊς  
σκεψεσιν έκείναις, έν τ·7ί σειρ ί̂ έκείνη τών γλυκυτά- 
των καί γαλβανιστικών ίδεών, δέν έπιεζετο πλε'ον ή 
καρδία άπό τών αναμνήσεων, δέν έβαρύνετο ό νοΰς 
άπό τών αμφιβολιών μή ή περί Ένότητος ίδεα 
είναι χίμαιρα, μή ή γλυκεία τοΰ Ούρανοΰ κόρη, ή 
αγγελική καί παρήγορος ελπίς, ειρωνικά καί πλα
νερά μειδιάματα προσφε'ρει άντί νά έμφυσ^ ζωήν 
είς τά  πικραμε'να τών δούλων στήθη.

Ευχηθώμεν δπως ή ήμερα, καθ’ ήν τό δακρύ- 
βρεκτον καί αίματοθρεμμενον τοΰτο δνειρον συν- 
τελεσθήσεται, δσον καί άν απαίτηση άκόμη αίμα, 
δάκρυ, πόνον, καθ’ ήν ή έπιβαλλομε'νη νΰν τυραν
νική σιγή, είς εύγλωττον θά ήχήσγι έκδίκησιν, εις 
βροντώδη πυροβόλων θά διατρανωθώ άπάντησίΛ, ή 
άναμενομε'νη αυτη ήμε'ρα> άς ευχηθώμεν ταχέως νά 
ελθγ), νά μην άργοπορήσ·/) είς τόν δρόμον της, ίνα 
ή Ε λλάς μία, ενιαία, καθολική, έργασθϊί καί πά 
λ ιν , εστω καί μέ τοΰ άχαρίστου παρελθόντος τήν 
είμαρμε'νην, ύπέρ νε'ας πνευματικής άναγεννήσεως, 
ύπέρ νε'ου Ιλληνικοΰ πολιτισμού.

Η «Σ άλπιγξ» θε'λουσα νά προσφε'ργ) καί αύτη 
τον οφειλόμενον σεβασμόν καί τήν εύγνωμοσύνην 
πρός τήν μνήμην τών ύπέρ πάντων εύκλεώς άγω νι- 
σθε'ντων, μετά πλείστης εύχαριστήσεως προσε'φεοε
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τάς στήλας αυτής είς τοΰς πανηγυριστάς τοΰ συλ
λόγου «Βύρωνος», ένθα τήν εσπέραν τή ; 25 Μαρ
τίου σεμνή έτελέσθη πανηγυρική έορτή, ήν ολίγοι 
μεν άλλ’ εκλεκτοί έτίμησαν. Πρώτος ώμίλησε μετά 
πολλοΰ αισθήματος καί πλείστων ποιητικών εξάρ
σεων ό έκ τών γραμματέων τοΰ Συλλόγου, αγαπη
τός δ’ ήμΐν συνεργάτης κ. Γεώργ. Μαύρης· τούτον 
δ’ ευθύς διεδεξατο ό παλαίμαχος καί κρατερός της 
ελληνικής ποιήσεως αγωνιστής, ό ψάλτης τών ά- 
γώνων τοΰ παρελθόντος άλλά καί τοΰ παροντος 
τών κακοδαιμονιών κ. Παναγ. Συνοδινός, όστις έν 
άποστροφαΐς, έγκλειούσαις πικράς άληθείας καί πο
λυτίμους νουθεσίας, ένεθουσίασε καί έφρονημάτισε 
τό άκροατήοιον αύτοΰ. Κ.
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'Ελλάς καί Σύ Διάδοχε τοΰ θρόνου τών'Ελλήνων, 
Προφητικόν συμπλήρωμα τών δέκα Κωνσταντίνων, 
’Ακούσατε όσα λαλώ τόσον καιρό μέ πόνο,
Ά ν  θελετε νά έχετε Σπαθί, Σημαία, Θρόνο.

Τελείς έδώ μνημόσυνον, λαέ, ή πανηγύρι,
Λάμπει έδώ στρατόπεδον ή κρύο κοιμητηρι;
’Εδώ ποΰ (I’ έκαλέσατε τ ί άσμα νά τονίσω ; 
”Ε-/ετε σάλπιγγα παλτ,ά πολέμους νά σαλπίσω ; 
’Εδώ ποΰ μέ καλε'σατε λαέ καί νεολαία 
Λειψάνου στήνετε σταυρό ή ένδοξη Σημαία ;
Μέ φώσφορ’ άπό κόκκαλα ν’ άνάψω τήν λαμπάδα 
Ποΰ έδειξεν ολόλαμπρη ’στά έθνη τήν 'Ελλάδα ; 
Μά κ ι’ άν θελήσω θά εύρώ, λαέ καί Νεολαία 
Σάλπιγγα, κόκκαλα, σταυρό, στρατόπεδο, Σημαία ; 
Ή  δόξα μέ τά  κόκκαλα έγειναν κρύα σκόνη 
ΙΙοΰ τής αρχαίας φήμης μας ή δάφνη δε'ν φυτρώνει. 
ΙΙέτε μου Σείς όπου έδώ μ’ έκράξατε νά ψάλλω 
’Έμεινε τ ίπο τ’ έθνικό ’στό έθνος τό μεγάλο ;
Τίποτε δέν άπόμεινε ’στή χώρα τών τροπαίων 
Κ’ Ιγείναμε περίγελως τών νάνων Ευραπαίων.
Είς τήν ’Ελλάδα τίποτε ’Ελληνικό δέν μένει- 
Μόνον σ’ ολίγα μάρμαρα μάς βλε'πει ή Οίκουμε'νη. 
‘Ο ξένος ’στά συντρίμματα πλανάται τοΰ Φειδίου, 
Καί δέν άκούει πουθενά τή γλώσσα τοΰ Λυσίου. 
Τοΰ κάκου είς τά  θέατρα ζητάει τόν Όρφε'α 
Ούτε μέ τόν πυρρίχιον θαυμάζει Τελαμώνας 
Ν’ απλώνουνε περιφανή τοΰ Γένους τή Σημαία 
Καί νά νικοΰν πυρρίχιοι βαρβάρους λεγεώνας.
Εις τά  τραγούδια, ’στούς χορούς, ’στή γλώσσα καί

[είς τούς τρόπους 
Πολιτισμένους θελωμε νά δειξωμεν ανθρώπους.

Καί τραγουδούμε φραγκικά καί φράγκικα μιλούμε, 
Καί'φράγκικα χορεύουμε καί φράγκικα φρονοΰμε. 
Ασμάτων ήχοι έσβυσαν καί έθιμα καί ήθη. 
Φραγκοντυμε'να σώματα καί πεθαμμε'να στήθη. 
Φραγκοντυμε'νοςΒασιλειάί,’ στή γή τήςφουστανέλλας 
Καί παραμύθια του καιρού τό Σοΰλι κι’ύ Τζαβέλας. 
Ε λλάς ποΰ έθνος σαν κ’ έσέ,’στή γή δέν ήτον άλλο 
"Ενα κλουβί μέ πίθηκες κατήντησες μεγάλο.
Σ’ τής γης το άμφιθε'ατρο σ’ εχει στεμμέν’ ή Δύσις 
Καί άν δέν θελήση δέν ‘μπορείς τά  χέρια νά κίνησης. 
Οί ύπουργοί σου περνούνε τούςΐίρε'σβεις της κατόπιν 
Καί φκιάνουντάς άλύσσειςΣουμαζή μέ τήνΕύρώπην. 
Ποιό σημίρνό Σου όνειρον καί ποιά χαρά νά ψάλω ; 
Καί τ ί σκοπό ‘στή λύρα μου τήν έθνική νά βάλω ; 
Μέ τ ί καρδιά τά  χείλη μου ν’ άνοίξω ’στό τραγοΰδι, 
Άφοΰ τρίβει’στό δρόμο μας τοΰΜάρτη τό λουλοΰδι; 
Ά χ  ! δέν /αράζει πουθενά μιά φωτεινή έλπίδα 
Σ'ενα λαό πούοί^τρόποι του,σκοτώνουν τήνΠατρίδα. 
’Ά χ  ! δέν έλπίζει του καλοΰ Καιροΰ μας τό αστέρι 
Τής δόξης γλυκοχάραγμα ’στην κόλασι νά φέρη- 
Είναι βαρύ τής εθνικής ’ντροπής μας τό σκοτάδι- 
Δέν μελφδοΰν χερουβικά είς τϊίς σκλαβιά. τόν άήη· 
Δέν λειτουργεί ό ίερεύς είς ληστρικά ’λημέρια 
Δέν άνυψώνουντ’ άχοαντα άδελφοκτόνα χέρια- 
Τά -/είλη όπου βλασφημοΰν άνάστασι δέν ψάλουν · 
Καρδιαΐς όπου ξενοφοονοΰν έλεύθερα δέν πάλλουν. 
Είν’ ή 'Ελλάς μας σήμερα μιά μαρμαρένια βρύσι 
'Όπου δέν έχει μιά σταλιά νερό νά μάς δροσίση· 
Λιβάδι ’πού χερσώθηκε καί δέν κοινοβολάει, 
Λουλοΰδι ποΰ ξεφύλλισε καί δέν μοσχοβολάει· 
Τουφέκι ά-/οησίμευτο, σπαθί χωρίς άθε'οα, 
Πλανήτης δίχως τροχιά καί δίχως ατμόσφαιρα.

Τι νά σοΰ ψάλω σήμερα 'Ελλάς μου δοξασμένη 
Ά λλά  άπ’ όλα τά  Στοιχιά τής Γής άποσπρογμένη; 
Πώς χίλια  χρόνια έτρεχες τό αίμά Σου νά χύσης 
Νά πιοΰν και ν’άνδριέψουνε ή Άρκτος καί ή Δύσις ; 
Πώς χαραυγή άνέτειλες είς τής Φραγκιάς τόν ’Άδη 
Καί τών λαών έσκόρπισες τό άγριο σκοτάδι ;
"Οτι ανθρώπους έκαμες τ ’ άνήμερα θηρία 
Κ’ έγραψαν μέ τό αίμά Σου κ' έκεΐνα ιστορία ;
"Η οτι γ ιά  τά  φώτά Σου και τόν πολιτισμό Σου 
Σ’ έφίλεψαν τόν τίμ ιο , άλλά βαρύ σταυρό Σου ;—  
Ά πό τοΰ Φοιλοποίμενος τούς χρόνους έως τώρα 
Σταυρώνεσαι αθάνατη τών έθνισμών Πανδώρα· 
Μεγάλ’ είς τό μαρτύριο, ολόρθη ’στή θανή Σου,
Ζής καί χαρίζεις βάσανα είς τούς ’Επιμηθείς Σου. 
Καί όταν ’στό Βυζάντιο δικό Σου είδε Κράτος 
Τήν Γώμην τήν νικήτρα Σου τής Ρώμης ό Πιλάτος, 
Σ’ έσυραν ’στά ΙΙρετώρια τήν ΙΙίστι σου ν ’ άφήσης 
Καί ’στήν ορθοδοξία Σου έφρένιασεν ή Δύσις. 
Σφουγγάρι, ξίδι καί καρφιά Σοΰ έφεραν ώς δώρα 
Ά νταμωμέν’ οί τύραννοι ποΰ σέ μισούν ώς τώρα. 
Σφουγγάρι, ξίδι καί καρφιά έδέχθη ή καρδιά Σου, 
Ό  Κωνσταντίνος έπεσεν ορθόδοξο λεοντάρι, 
Έστοίχιωσαν ’στό αίμά σου τά ορφανά παιδιά Σου 
Καί ό ΣταυρόςΣουέγεινεν’στή φούχτα τους κοντάρι, 
Καθώς είς τό βασίλεμμα ό ήλιος όταν κλίνη
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Τον Κόσμον όλοσκότεινον όπίσω του άφίνει,
Ούτω καί όταν ή ’Ελλάς είς κύματ’ άπό αίμα 
"Επεσε μέ τό άφθαρτο, παγκόσμιό της στέμμα,
Τά ’Έθνη έμειναν τυ^λά, δειλά καί παγωμε'να 
Ανάμεσα ς-ούς τάφου; τους,τήΛόντρακαΐτή Βιε'ννα. 
Κ’ έν ώ ’στήν άλυτη νυχτιά  έκύλαζαν οί χρόνοι 
Κ’έδειχναν πώς όκόσμος ζη κατάραις,κλάψαις,φόνοι. 
’Στή Βιε'ννα δεκακέφαλη τής Γής ή Τυραννία 
Μαρτύρων αίμα έπεινεν είς λαϊκά κρανία- 
Καί δε'ν έπίστευε κανείς ποτέ νά ςημερώση 
Καί ότι ζή ένας Θεός τήν Πλάσι του νά σώση- 
Μόν’ ό Σουλτάνος ήτανε θεός τής οίκουμε'νης,
Ά φ ’ ότου έξεπέζεψε ’σ τά  πρόθυρα τήςΒιε'ννης·
Καί δοΰλοι ταξιάρχαι του οί Βασιλε^άδες ολοι 
Τής προσταγαϊς του έτρεχαν νά πάρουν είς τή νΐΐό λ ι. 
Μά τα ΐς στιγμαΐς’πού έγερνανμέ τήν ψ ;χή ’στάχείλη 
Νά νεκροθοΰνε οί λαοί ’στοΰ Κόσμου τό κουφάρι, 
Εκείνοι πού όρφάνεψαν ’στοΰ Ρωμανοΰ τήν Πύλη, 
Πού όΣταυρός’στή φούχτα τους έστοίχιωσε κοντάρι, 
ΆστοάψανεΆρματωλοί καίΚλέφταις καίΚουρσάροι.

Λησμονημε'νη χαραυγή ’στον ’Όλυμπο ροδίζει 
Καί τούς Λαούς είς τά  βαθυά μεσάνυχτα ξαφνίζει. 
Τό πρώτο αναστάσιμο τούς τραγουδεϊ τό Σοΰλι ! 
Α νατριχιάζουν καί βουβοί ' _ * υ Ρ ° κ ο π ο ΰ ν τ α ι  οίδοΰλοι. 
Τή θάλασσα κάνει φωτειά ό Λάμπρος, ό Κατσώνης- 
Βαρύς σεισμός τήν "Ηπειρο κουνάει,ό Μ ιλιώνης- 
Τό καριοφύλλι τοΰ Μωριά παληό τ ρ α γ ο ΰ δ ι  λε'ει 
Κχ ό Κόσμος αρματώνεται καί άπό χαρά του κλαίει. 
Ά πό τής Λαύρας τό κρημνό ό όρκος άν-ιηχάει 
Καί με'σα 'στής Ά για-Σοφιάς τό ιερό χωνεύει 
Ποΰ λέ ςπώς’ςτήν Μητρόπολι τοΰ Γένους λειτουργάει 
’Εκείνος πού καί τούς νεκρούς άν θελει ζωντανεύει. 
Καί φάντασμ’ αλησμόνητο μέ Αρχαγγέλου σχήμα, 
Μέ μιά πληγή ’ςτό στήθος του ποΰ άναβρύει μΰρο, 
Μέ τό σπασμε'νο του σπαθί πλατύ ανοίγει μνήμα 
Καί όλονυχτίς τήνΈκκλησιά τοΰΓε'νου; φέρνει γύρω· 
Μιά λάμψι π ’ άλλη σ ά ν  αύτή δέν είδανε άκόμα 
Φτ?ρώνει τό βασιλικό τοΰ Κωσταντίνου Σ6μ%·
Μ’ αύτή τή λάμψι ή νεκρά Α νατολή ανάβει 
Καί το μνημοΰρι ή Έ λλά ; τή ; τυραννίας σκάβει. 
Κ’ έσκόρ-ισε τήν ιερά τής Βιε'ννης Συμμαχία 
"Οπως σκορπά ή άστραπή τοΰ λόγγου τά θηρία. 
Έ πΐρεν δ Ελληνικός άε'ρας τό τομάρι 
Κ’ είδαν πώς ήτο ψεύτικο τό Αφρικανό λεοντάρι. 
Κ’ έν ω μάς έβουλγάριζαν τοΰ Αίμου τήν Κοιλάδα 
Έσπάραζεν εκλογική μανία τήν Ελλάδα.
Σ’ τόν έθνικό μας ουρανό άδιάκοπα νυχτώνει 
Κ’έμεϊς φωνάζουμε« Έλικας·ούς δρόμους καί χορϋύν ι  *. 
Αλλά μή άπελπιζεσθε όσοι έδώ μ’ άκοΰτε·

Φυλή ποΰ ριζοβόλησ* βαθυά δέν ξερριζοΰται.
Κ ι’ άλλοι Λαοί τό ’Εθνικό άφήκαν μονοπάτι,
Μά έχουν πάντατους καιρό'γιάνάσωθοΰν τά  Κράτη. 
Κάλλιο άργά παρά ποτε' : άν δέν μετανοήση 
Τότε μονάχα μιά φυλή δέν ήμπορεϊ νά ζήση. 
’Έχετε χε'ρι γ ιά  σπαθί καί γ ιά  καρτε'ρι στήθια- 
Μάς δίν’ ή ιστορία μας ’στό δρόμο μας βοήθεια- 
Μάς έτυχε ’στή λαγκαδιά, παιδιά μου,νά νυχτώση.

Μετράτε κάθε βήμα Σας όσω νά ξημερώση·
Τότε άν πιάστε τό καλό τοΰ Γε'νους μονοπάτι 
’Σ τόν έθνικό Νυμφίο μας θά σκύψουν οίΠ ιλάτοι.—· 

, . . . . .
Δε'νδρο ’ποΰ ξεριζώνεται καί μπαίνει σ’ άλλο τόπο 
Ξεραίνεται καί κόβεται άπό τόν ξυλοκόπο.
Θε'λει τό πρώτο του νερό, τόν πρώτο του άγε'ρα; 
Θελει τή γή ’ποΰ άπ’ άρχής έγνώρισε μητέρα. 
Ούτω καί κάθε μιά φυλή μέ τόν πολιτισμό της 
Ά ν τόν άφίση σέρνεται είς τον άφανισμό της. 
Δόστε’στης κόραις αργαλειό καί προκοπή ^ούς νε'αυς 
Καί σπρώχτε τούς ταμιακούς κυρίους ‘Γμεναίους. 
Λιθοβολήστε τήν Ά λποΰ καί τής ποδηλασίαις·
Μάς έφαγαν ή ςενικαΐς αύτα ΐς άνοησίαις·
Τοΰ Γκιζη ό πλαγίαυλος δέν είναι ή φλογέρα·
Δέν εψαλε Μιράμπιλε ό Κλε'φτης ’ στό λαγκάδι·
Οί άρρωστοι ρωμαντισμοί δέν ’μοιάζουν έδώ πε'ρα· 
Τής Γερμανίας άς ξυπνούν τόν παγωμε'νον Άδη. 
Άπό τά  βάθη τών Καιρών ξεθάφτε τόν Όρφε'α· 
Ά φήτε πλέον τού; χορούς τούς άσεμνους καί ξένους 
Καί σάνΣπαρτιάται τοΰ Στενοΰ καί σάντόνΌδυσσέα 
Ά ρχίστ- νά φτερώνετε είς τούς χορού; τοΰ Γε'νους. 
Λαό; πού έλιγόστεψε σ’ αιώνιον Α γώ να .
Τό φρόνημά του δύναται νά στήση προμαχώνα. 
"Οπου έπρωτοάκουσεν ό Κόσμο; τόν Όρφε'α 
Κ’ αίσθάνθηκε ’στή γλώσσα του αθανασία νε'α, 
’Στή Θράκη ή θηριόγλωσσηΦραγκιά μέχρι;’Ηπείρου 
Κόβουν τή/γλώσσαπώχυσε τούς φθόγγους τοΰάπείρου . 
Κ’ έκεϊ πού ό Άλε'ξανδρο; Σ’ έπύργωσ’ αίωνία 
Καί τούς Λαούς έμόρφωσες μέ τόν Άριστοτε'λη,
’Σ τ ’ άπάληωτο παλάτι σου, είς τή Μακεδονία 
Κυρίους Σου ή βάρβαρη Φραγκιά τούς Σκύθας θε'λει. 
Κάνει σωρούς’σ τόν Αίμο ΣουγιάτήςΦ ραγκιάς τήχάρι 
Τάφους,σχολεΐα,Έ κκλησιαΐςτοΰ Κρούμου τό ξινάρι. 
Τούς δίνει θάρρος καί άρματα φυλή μέ ιστορία 
Τοΰ αίματος τό πούλημα, τήν άνθρωπεμπορία. 
Κ’έμεΐς ;-Έ μεΐς χορεύουμε’στήνΆγγλικήΠ ρεσβεία.- 
Έμεΐς τής ώραις χάνουμε μέ τόν Άντερογάλτη 
Καί πλε'ον άνυψόνωμε τόν πλέον Ε φ ιάλτη .
Έ μεΐς ’στό συνταγματικό ζητάμε μακελλεΐο 
Νά εύρωμε τοΰ Έθνους μας τό πρώτοΜεγαλεΐο. 
Ζώμεν όπως δέν έχωμε καί όπως δέν μας πρε'πει 
Καί τρε'χωμε ’στήν άβυσσο χωρίί κανείς νά βλε'πη. 
’Ά π ισ το ι, αθεόφοβοι, μοιχοί, άδελφοκτόνοι,
Φωτιά ε ί; τό κεφάλι μα; κ’ε ί; τήν καρδιά μα; χιόνι· 
Ε ί; τήν αγάπη φειδωλοί καί άσωτ’ είς τά  μίση^ 
Κακόμοιροι ’στά εργα μας καί ε ί; τά  λόγια Kpoiffii 
’Ηθικολόγοι Δράκοντες πρό; ολους τού; άνθρώπου; 
Καί τή ; κακία ; ήρωες είς τούς δικούς μας τρόπους· 
Σφαζόμεθα καί σφάζωμε γ ιά  τοΰ λεπτού τή χάρι, 
Τή βλασφημία έχουμε μελψδικό τροπάρι.
Χωρίς νά θέλη βλασφημεΐ ή πρόστυχη καρδία 
'Όπως ή λίμνη ή νεκρή σκορπίζει δυσωδία·
Κ’ έν ώ σημαίν’ ή Έ κκλησιά Σαρακοστή Μεγάλη, 
Με'ραις πού προσκυνεΐ Θεό καί τ ’ άθεο κεφάλι, 
Έ μεΐς μ£ τό BaQiSte δική μας Εκκλησία 
’Έχουμε τό μελόδραμα εσπερινή θυσία.
Γιά τοΰτο οί φιλόσοφοι έμέθαγαν Γραικύλοι
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Κερνώντας αίμα Κρητικό ’στοΰ γάμου τά  ποτήρια, 
Κ’ έν ώ τής Λαύρας ετρεμε νά σβύσγι τό καντύλι, 
Έ πέτα ’στά Βασιλικά δ "Ελλην πανηγύρια. 
Εφερεν ή ορθόδοξη 'Ελληνική Σημαία 
"Ολης της άνθρωπότητος τήν εθνική ιδέα.
Έ νας ό Ύ ψηλάντης μας τοΰ κόσμου ό Φραγκλΐνος 
Είναι τοΰ κόσμου Γαβριήλ ό ψάλτης Βελεστΐνος. 
Είναι της Γης ή εθνική γιορτή Α ύτ’ ή ημέρα· 
Α ινείτε τήν Ελλάδα μας τά  έθνη πέρα, πέρα. 
Τόσοι θαμμένοι έθνισμοί ’στοΰ Αϊμου τήν κοιλάδα 
«Χριστός Ά νέστη» έσκουζαν κοντά είς τήνΈ λλάδα. 
’Στή φλόγα τής Ε λληνικής π ετιέτ ’ Έλευθερίας 
’Ατρόμητος πολεμιστής ό Κόσμος ό Παρίας, 
Έφρένιασε τ ’ αμαρτωλό της Δύσεως θηρίο 
Καί άδέρφωσε με τό Σταυρό,τό άπιστο φεγγάρι. 
Καί Σ’εκαψαν είς τά  Ψαρρά,’στήΚάσο κα ί’στή Χίο. 
Σε είδε ’στή φω τιά  Θεά με υπερκόσμια y άρι.
Κ ι’ όρκίσθικε με τό φιλί νά πάρ’ ή Δε.σποτεία 
’Ό ,τ ι ν’ άρπάζν) δεν ’μπορεί ή ματωμε'νη βία. 
Σφουγγάρι, ξΰδι καί καρφιά καί άλλοτε καί τώρα, 
Σ’ τό Ναυαρϊνο εφερεν ή Δεσποτεία δώρα.
Καί άπό τότε έδεσεν ό Δήμιος τό θΰμα,
Και αδερφωμένοι σκάβετε γ ιά  τό δικό σου μνήμα. 
Έ κ τ·55ς ’Ηπείρου τά  βουνά καί πάλη πρώτ’ ήΡώμη, 
Ποΰ ζοΰν τοΰ Πύρρου η σπαθιαΐς’στήνπλάτητης άκόμη 
’Έθνος ποΰ γ ιά  τή δόξα της έπάλαιψε σταυρώνει,
Κ’ επάνω του τοΰ Άρβουα τό σάβανον απλώνει.
Κ’ ελπίζουνε οί ’Ιταλοί με φάλαγγα καί πείνα.
Τήν Έλληνίδα ’Ήπειρο νά κάμουνε Λ ατίνα.
Είς πέλαγ’ άπό αΐματα Μαρτύρων άρμενίζει 
Ή  φάλαινα τοΰ Τάμεση, κ ι’ έν ώ κρατεί άκόμα 
Τήν ΓΙάργα μας άχόνευτη,τήν Κύπρο ροκανίζει 
Κ’ έτέντωσε στήνΚρήτημας τόλαιμαργότηςστόμα. 
Νεκροταφείο γένεται οποία στεργιά πατήσ-/)- 
Σβαίνει ό ήλιος κ’ ή γή πειά χόρτο δεν φυτρώνει· 
Ζητεί τήν δψιν τοΰ Θίοΰ ’στους δούλους ν’ άφανίση, 
ΣτήνΚρήτη τοΰΈλληνισμοΰ τόΣταυραϊτό λαβώνει. 
Ά πό τοΰ Σπρε'η τά  νερά τ ’ ακάθαρτα καί μαΰρα 
Καιρούς της Κελτικάς φυλής, παραμονεύ’ ή σαΰρα, 
Καιρούς έπαραμόνευεν ώς πούβρε τήν ήμε'ρα 
Νά Σοΰ λογχίσν) τήν πλευρά,Ελλάς,ώς συμπεθέρα· 
Σ’ έλόγχισε καί εσφιξε τοΰ Πατισάχ τό χέρι 
Γ ιά τ ’ έχειαίμα Σκυθικό καί δέν Σέ υποφέρει·
Είς τής Αυστρίας τή καρδιά ζητάει νά στράγγιση 
Τό αίμα Σου τό άπάλγ,ωτο γ ιά  νά τήν άναζήσγ). 
Τήν ρούφηξε καί άρρωστη είς τή Μακεδονία 
Νά λάβτ) νέα δύναμι τήν σπρώχν’ ή Γερμανία. 
Καί πεινασμένσι ροβολοΰν καί διψασμένοι λύκοι 
Οί Νέμτσοι νά χορτάσουνε είς τή Θεσσαλονίκη.—■ 
Κι’ οί Ράσσοι οί ορθόδοξοι, οί παλαιοί μας φίλοι 
Μέτό σταυρό’στό κνοΰτό τους,μέ τό φ ιλ ί’στά χείλη 
Χωρίς αντάρα μπαίνουνε ’στοΰ Τσιμισκή τήν ΙΙόλι 
Κ’ έν ώ γελοίου βουλευτοΰ θ’ άκούωμε τόν λόγον 
Θ’ άκούωμεν ώς είδησή πώς λειτουργούν Μογγόλοι 
Έ κεΐ π ’ ώρκίσθη ή Ε λλάς, μέ τόν ΙΙαλαιολόγον. 
Καί μέ τό δυσκοπότηρο ποΰ ΰψωνε τό χέρι 
Τοΰ Χρισοστόμου λειτουργός Μουζίκος θά προφέρη 
« Ί ’πέρ τής κραταιώσεως τής Αυτοκρατορίας

«Κ’ υπέρ τοΰ Αΰτοκράτορος Ελλάδος Σιβηρίας 1ι> 
Κ’ οί Γάλλ’ οί φιλελεύθεροι, οί Δημοκράται Γάλλοι 
Τήν άλυσσό μας σφίγγουνε μέ τό συρμό αγάλι· 
Κ’ έπίτειδεςμκςλυσμονοΰν’στά νύχια τοΰΣουλτάνου 
Γ ια τί τυφλοί δέν βλέπωμε τό φώς τοΰ Βαιικάνου- 
Κοντά είς δλους Βούλγαροι καί Σέρβοι καίΡωμοΰνοι 
Μιδρήτ’ Εβραίοι, Αλβανοί κ’ οί βαφτισμένοι Ούνοι 
Λουθηηανοί, Ιναλβινισταί, Κουάκεροι, Λατίνοι,
Καί δσ’ άλλα εκτρώματα ’ς τή Γή ό Άδης χύνει. 
Είς τοΰ Διαβόλου τ ’ δνομα αγαπημένοι σμίγουν 
Καί τής Ελλάδος δλοι τους τάφο βαθύ ανοίγουν. 
Καί «Ά ρον! Άρον! Σταύρωσον!» Είς τήν Τουρκιά

[φωνάζουν
Καί κλήρους’ στή χλαμύδα της τήνξακουσμένην βάζουν 
Γυρίζουνε μέ τό βαρύ Σταυρό της είς τούς ώμους 
Τοΰ κόσμουτήΒασίλισσαείς τώνέθνών^ούς δρόμους, 
Καί σέρνεται είς τό Φίζάν, τής ’Αφρικής τήν άκρη 
Όπου τή Γή της έ'καψε τόσων Μαρτύρων δάκρυ- 
Τήνφραγγελώνουνάσπλαγχνα’είς τή νΠ λατυά-Ά σ ία  
Ποΰ τά  παιδιά της εγειναν γ ιά  τούς λαούς θυσία 
Καί μέσα ς’τοΰ Παράδεισου τ ’άμάραντα λουλούδια 
Ποΰ έψαλλεν ό "Ομηρος τά  πρώτά του τραγούδια 
Καί ή Σοφία τοΰ Θεοΰ ’στή Γή έπρωτοφάνει, 
Ε λλάς μου τό ακάνθινο σοΰ πλέκουνε στεφάνι.
Τό εθνικό του φρόνημα οποίος λαός άφίνει 
Πολλούς αιώνας δάκρυα άθλιου δούλου χύνει·
Πολύ καιρό έχάσαμε είς τήν ζωή τήν ξένη· 
Ξαναχαράχτε τή γραμμή ’ποΰ είχε χαραγμένη 
Τοΰ Κωνσταντίνου τό σπαθί μετ’ άγιό του αίμα 
Ό τα ν  στή Λαύρα έ'δυεν τό ύστερό του βλέμμα, 
Γραμμή ’ποΰ έχει εθνική τιμή χαρακωμένη, 
"Οποιος λαός έβάδισε ποτέ του δέν πεθαίνει.
Μόνον έκείνη ή γραμμή σάν άστρα δυο ενώνει 
Τήν Πόλι μέ τής Άθηνάς τ ’ Αθάνατο κοτρώνι. 
Τσαρούχι καί παλγικαριά, σελάχι καί αλήθεια 
Καί όχι τρόποι εύγενεΐς καί πουλημένα στήθια- 
Κονίσματα καί άρματα στολίδια τοΰ σπιτιοΰ μας 
Καί μοναχό μας όνειρο ή τέχνη τοΰ Μχρτιοΰ μας. 
Μαΰρο ψωμί, ’στή σούβλ-άρνί, νερό στό τάσι, φτέρη, 
Φλοκάτα χιόνι, στρώμα μας ή ντόπια άνδρομίδα, 
Τά Σόδομα τών ’Αθηνών ένα πλατύ λημέρι ! 
Μόνον μ’ αύτά θά σώσωμε τήν άρρωστη πατρίδα.

Έ γεινε νεκρολούλουδο τοΰ Μάρτη τό λουλούδι 
Καί ’στή γιορτή του θλιβερό σάς έ'ψαλα τραγούδι· 
Ά λ λ ’ άν τοΰ Ρήγα άσκοπος σάς γίνγ) σύνθημά σας, 
Θούριον είς τήν λύραν μου θά γίνγ] τ ’ δνομά σας’ 
Σάς εύχουμ’ Ελληνόπουλα σάν σήμερα τοΰ χρόνου 
Αρματωμένοι Ά γγελοι χρυσά φτερά τοΰ Θρόνου, 
Ν’ απλώνετε ’στό Βόσπορο τοΰ γένους τή Σημαία 
Κ’ έγώ νά ψάλω τρόπαια,λαμπρότερ’ άπ’ τ ’ αρχαία.

II. Σ. ΣΥΝΟΛΙΝΟΣ.
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Ιΐανηγυρίζοντος σήμερον σύμπαντος τοΰ έθνους, 
τοΰ μέν ελευθέρου έν τ γ  ελεύθερα τών αισθημάτων 
αύτοΰ εκδηλώσει, τοΰ δέ υποδούλου καί διεσπαρ
μένου έν πικρς πλήν εύγλώττω  σιγτί, τόν γ ιγάν- 
τειον τών πατέρων ήμών άγώνα, δέν ήδύνατο τό 
ήμέτερον Σωματεΐον νά |;ή συμμετάσχ-/) τοΰ κοι
νού πανηγυρισμού, ευσεβές τελούν μνημόσυνον ύπέρ 
τής άϊδίου μνήμης τών δόντων ήμΐν τό κάλλιστον 
καί ποθεινότατον τών αγαθών - τήν ’Ελευθερίαν, 
τιμώμενον δέ διά τοΰ ονόματος ενός τών εύγενε- 
στέρων τέκνων τοΰ αίώνος ήμών, ένός τών συμπα- 
θεστέρων ποιητικών πνευμάτων, έξ δσων έπέλαμ- 
ψαν έν τφ  περιλαμπεΐ στερεώματι τής Ε λληνικής 
άναγεννήσεως, καθήκον είχε μίαν ετι ν’ άφήσγι ευ
γνωμοσύνης φωνήν πρός εκείνους, ών τήν δόξαν 
καί τά  μαρτύρια τοσάκις εφερεν ή φήμη επί τών 
εΰπετών αυτής πτερύγων, εν έ'τι νά χύση δάκρυ 
έπί τοΰ δαφνοστεφούς καί ενδόξου βωμού των.

Πανηγυρίζων σήμερον τήν συμπλήρωσιν εβδομη
κονταετίας άπό τής ήμέρας εκείνης, καθ’ ήν θεόθεν 
μετεδίδετο ό πρώτος σπινθήρ είς τήν μεγάλην εκεί
νην -πυρκαϊάν τής όποιας αί φλόγες κατεθάμβωσαν 
τήν οικουμένην καί έξ ής έλευθέρα άνέθορεν ή Ελ
λάς, άνέθετό μοι τό μέγα καί βαρύ καθήκον δπως 
παραστώ ενώπιον τής φιλομούσου ταύτης καί πε
φωτισμένης όμηγύρεως, ό αδέξιος έγώ τοΰ λόγου 
χειριστής καί ανασύρω τήν περικαλλή αυλαίαν τοΰ 
φοβερού δράματος τής εθνεγερσίας ήμών,τοΰ οποίου 
έκάστη ποάξις καί μυριόνεκρος μάχη, έκάστη σκηνή 
καί καλλίνικον τρόπαιον.

Συνειδώς τό μέγεθος τοΰ άνατεθέντος μοι έρ
γου, ήσθανόμην έμαυτόν ανίκανον καί δηλόν πρός 
έκπλήρωσιν τηλικούτου καθήκοντος - άλλά τή ήμε- 
τέρα επιεικείς πεποιθώς,θαρρούντως είς τήν τών λό
γων κονίστραν κατέρχομαι, ήκιστα έγώ ευπάρυ- 
φος, τήν ύμετέραν πολύτιμον προσοχήν έπ’ ολι'γας 
στιγμάς επικαλούμενος.
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Ύπήρξεν εποχή, Κύριοι, καθ’ ήν έθνος μέγα 
καί ευκλεές, έθνος ήρωΐκόν καί ένδοξον, άφ’ ου 
έπί μακρούς αιώνας τροπαιοφόρως έμάχετο πρός 
βαρβάρους έπιδρομεΐς προασπίζον καί σώζον τήν 
ανθρωπότητα ύπερασπιζόμενον τόν παγκόσμιον 
πολιτισμόν, ύπέκυψε τέλος είς τάς άνεξερευνήτους 
βουλάς τοΰ Πλάστου άχθέν δοΰλον καί ώς ολοκαύ
τωμα εαυτό παρασχόν είς τόν βωμόν τών ανθρω
πίνων ελευθεριών.

Έ πί τέσσαρας μακρούς αιώνας έσπάραζεν ύπό 
τήν βαρεΐαν τοΰ κατακτητοΰ πτέρναν, τετρακό

σιοι δυστυχείς χρόνοι ειδον τό έθνος τών Τιτάνων 
κΰπτον τόν αυχένα ύπό τήν μάστιγα τοΰ Ά σιάτου 
δορυκτήτορος.

Ό  Κόσμος έθεώρησεν έκτοτε τό έθνος τούτο 
ώς παντελώς έκλειψαν έκ τοΰ προσώπου τής Γής, 
ώς άπολέσαν πάσαν τής ζωής αύτοΰ ικμάδα, καί 
ώς άποστερηθέν καί γυμνωθέν πασών τών εμφύτων 
αύτοΰ άρετών και αύτοΰ άκόμη του προς την ελευ
θερίαν αισθήματος, διά συνεξομοιώσεως καί συγ
χρωτισμού πρός τούς δυνάστας αύτοΰ. Ή  δέ χρι
στιανική Ευρώπη, έπτοημένη πρό τής ισχύος τοΰ 
καταδυναστεύοντος, διετέλει άπαθής θεατής τής 
πρό τών όμμάτων αύτής διαδραματιζομένης παρα- 
βιάσεως τών αιωνίων τής φύσβως νόμων ώς αυλο- 
κόλαξ ψοφοδεής έπεκρότει είς τά  διαπραττόμενα 
ύπό τοΰ έπιδρομέως στύγεια έργα, χαιρεκάκως π ι- 
στεύουσα τήν έξαφάνισιν τοΰ ήρωικοΰ έθνους καί 
μηδαμώς σκεπτομένη δτι ήδύνατό ποτε εκ τής τέ
φρας αύτοΰ νά άναγεννηθή τυραννοκτόνος καί ή- 
οωική«γεννεά, μέλλουσα νά διασπάση τούς βαρείς 
τής δουλείας κρίκους, νά καταβιβάση τήν έπηρμέ- 
νην τοΰ τυράννου όφρύν καί' ν« άποκαλύψϊΐ είς 
τήν έκπεπληγμένην Ευρώπην τό άληθες προσω- 
πεΐον, τό ακριβές μέτρον τής ισχύος τοΰ δυνάστου 
αύτοΰ.

Ά λ λ ’ δμως, άν καί διηνεκώς έσπαοάζετο ύπό 
τών άπηνών αύτοΰ καταδιωκτών τό άτυχες τοΰτο 
έθνος, άν αύτό καί μόνον ύφίστατο τάς θηριώδεις 
όρμάς τοΰ κατακτητοΰ αύτοΰ, άν ύπεβάλλετο είς 
τάς άνηκουστοτέρας καί τερατωδεστέρας βασάνους, 
δσας ποτέ έπενόησεν ή μαύρη καί ειδεχθής τοΰ 
τυράννου ψυχή, δπως τέλεον άπογυμνωθϊ) τής 
συναισθήσεως τής ανθρώπινης αύτοΰ άξίας, ειχεν 
δμως όνείρους εύγενεΐς καί πνεύματος εκστάσεις 
έν τή  νεκροφανείς αύτοΰ, διεφύλαττεν εν το ΐς 'στή - 
θεσιν αύτοΰ άμείωτον καί άλώβητον τήν πατρώαν 
αύτοΰ άρετήν καί διετήρει ώς ίεράν παρακαταθή
κην τό εύκλεές αύτοΰ δνομα.

Είς τάς σκοτεινοτέρας τής καρδίας αύτοΰ πτυ- 
χάς εκρυψε ζηλοτύπως τήν μεγάλην ιδέαν τής εξε- 
γέρσεως, έξ ής άργότερον μυρόεν καί άγλαόμορφον 
έμελλε νά άναβλαστήση τό ζωογόνον τής Ελευθε
ρίας δένδρον, ποτιζόμενον άπό τά  άθώα αΐματα 
τών σφαγιαζομένων θυμάτων.

Τετρααίωνος σκληρά δουλεία δέν κατίσχυσε νά 
έξαλείψη άπό τήν συνείδησιν τοΰ περιδόξου Ελλη
νικού έθνους τήν εύγενή πεποίθησιν καί την γλυ- 
κεΐαν ελπίδα τής παλιγγενεσίας αύτοΰ. Τό άπο- 
τρόπαιον καί ειδεχθές τής τυραννίας φάσμα δέν ή- 
δυνήθη νά άποσβέση τούς ιερούς τής Έλίυθερίας 
πυρσούς, έπιμελώς διασωζομένους έν τοϊς άπροσί- 
τοις καί άδουλώτοις κορυφαΐς ύψινεφών όρε'ων ή εν 
τοϊς σκοτεινοΐς καί άγρίοις σπηλαίοις άπορρώγοιν 
βράχων.

Ή  ’Ελευθερία, ή άγνή αύτη καί άμωμος τοΰ 
Ούρανοΰ κόρη, ούδέποτε έπαυϊεν έχουσα τούς 
λάτρεις αύτής παρά τφ  άτυχεϊ τούτιρ έθνει.

Ναοί αύτής αείποτε υπήρξαν αί ύπερήφανοι
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καί χιονεσκεπεΐ; κορυφαί τή ; Πίνδου, τή ; νΟσση;, 
του Παρνασσού, τοϋ Ταΰγετου καϊ τοΰ Όλύμπου, 
καϊ λειτουργού; α ύτή ; καϊ θεράποντα; ίίχ ε  την μι- 
σοτύραννον καϊ έλευθερόφρονα εκείνην γεννεάν τών 
άρηϊφίλων καί ενδόξων άνδρών τών άρματωλών καϊ 
κλεφτών, ο'ίτινε; άποδυσπεττοϋντε; την επιβαλλό
μενη ν α υτο ί; σκληράν καί κτηνώδη δουλείαν, άνέ- 
τρεξαν τά  όρη, άναπετάσσαντε; έκεΐ τό μεγαλό
πρεπε; τ ή ; ’Ελευθερία; λάβαρον, έπισείοντε; κατά 
τοϋ αίμοχαροϋ; δεσπότου την τυραννοκτόνον αυ
τών ρομφαίαν και προαγγέλλοντε; την άπελευθέ- 
ρωσιν καί άνανέννησιν τοϋ υποδούλου Γε'νου;.

Ή  αγία καί ίερά τη ; ’Ελευθερία; πνοή άπό τά  
ύψικάρηνα εκείνα τοϋ Κλε'φτου σκηνώματα διαχεο- 
μένη άνά την 'Ελλάδα πάσαν έζωογόνει καί ηλέ
κτριζε τόν μαραινόμενον έν τνί ψυχοβόρφ καί πνι
γηρά δουλική ατμόσφαιρα άτυχή δοϋλον. Ή  πο
λυπλόκαμο; τών Φιλικών Ε ταιρ ία , άπό τά  τριβόλ- 
βιακαί εύδαίμονα μέγαρα τού πλουσίου άριστοκρά- 
του,τού τρυφηλοϋ ήγεμόνο; καί τοϋ άνωτάτου θρη
σκευτικού άρχοντο;, μέχρι τη ; ταπεινή ; καί πενι
χρά; καλύβη; τοΰ γεωργού καί τοΰ ποιμένο; έκ- 
τείνασα τού; φιλελευθέρου; α υτή ; πλοκάμου;, έξ- 
ήγειρε τά  πνεύματα πρό; την ’Ελευθερίαν καί προ- 
ητοίμασε τόν ‘Ελληνικόν λαόν ε ί; την ύποδοχήν 
τοϋ μυριοποθήτου σαλπίσματο;.

’Άσμενοι καί μετά παλμών καρδία; άνέμενον 
οί γενναιόφρονε; εκείνοι άνδρε; την ποθητήν ήμέ- 
ραν, καθ’ ήν άπό περάτων εω; περάτων τή ; Έ λ- 
λάδο; ήθελεν άκουσθή ό εγερτήριο; πολεμικό; 
παιών, ήθελεν άντηχήσγι τό στεντόρειον τή ; εθνι

κή; εξεγέρσεω; σάλπισμα, καί ήθελον ώχριάσγι αί 
άγριαι τή ; τυραννία; όρδαί πρό τών ύπερηφάνων 
κκί άρειμανίων τή ; ’Ελευθερία; καί τοϋ Χριστού 
λεγεώνων.
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Τήν 25 Μαρτίου 1821. Τήν ήμε'ραν ταύτην, 
καθ’ ήν προηγγε'λλετο τό με'γα τή ; ένανθρωπήσεω; 
τού Θεού μυστήριον, καθ’ ήν ώ ; έν κολυμβήθρα Σι- 
λωάμ άπαν τό άνθρώπινον γένος άνεκαινίζετο, 
καθ’ ήν ό Γαβριήλ προσεφώνει τνί Ιίαρθενω τό 
«Χαΐρε» καί θεόπεμπτο; σαλπ ιστή ; διεσάλπιζεν 
άνά τήν ύφήλιον τήν άπελευθέρωσι ν τοϋ ανθρωπί
νου γε'νου; έκ τή ; δουλεία; τοϋ άλλοτρίου, τήν ή- 
μεραν ταύτην, λε'γω, ώοισαν ώ ; έναρξιν τή ; τουρ- 
κομάχου πάλη ; αύτών οί ήρωικοί ήμών πρόγονοι.

Λντι\ Tri ν*Ρ α δ ιάλεξεν  η δόλ ια  μ α ς  Π ατρίδα  
Tf j g λ ευ τε ρ ιά ς  τη ν  ά ν ο ιξ ι  μες τ η  σκλαβ ιά  νά  χνατ] 
Μες t o v  χε ιμώνα  τήςβκ'λαβιας  Λ®νξβ γ ιά μ ιά ν  ελπ ίδα  
Μ αρτ ιά τ ικο  τής  Λ ευδερ lag, λουλούδι νά  μ υ ρ ίο η .

Έ ν τ ϊί ίερά τή ; Λαύρα; Μονή, ίδε'τε, τελείτα ι 
το ίερον τή ; θεία; μυσταγωγία ; μυστήριον, περί 
τ ά ; άναπεπταμένα; τή ; 'Α γ ία ; Πύλη; πτέρυγα;, 
άθρόοι συνωθοϋνται άνδρε; πελώριοι καί σφριγών - 
τ ε ; ,  άνδρε; αιμάτων, γονυκλινεΐ; άπεκδεχόμενοι 
παρά σεβασμίου ιεράρχου τήν θείαν μετάληψή, τό

πρόσωπον αύτών ί’μφαίνει κατάνυξιν, καί έν το ΐ; 
οφθαλμοί; αύτών άπαστράπτει έλπ ί;. Τό στήθο; 
αύτών βια ίω ; άναπάλλον προδίδει έγκλεΐον κεραυ
νού; καί περί τήν όσφύν άναρτάται ή τουοκολέτηρ 
ρομφαία.

Ό  σεβάσμιο; καί πολιό; πρεσβύτη;, άφ’ ού 
πάντων μετέ^ωκε τών άχράνιων μυστηρίων, ιδού, 
περιβεβλημε'νο; τήν ίεράν αύτοϋ περιβολήν καί έν 
τ α ΐ ;  χερσίν αύτοϋ άνυψουμένην κρατών τήν ση
μαίαν τή ; ’Ελευθερία;, καί τό σύμβολον τού μαρ
τυρίου καί τή ; δόξη; τόν Σταυρόν, ήρε'μα καί 
μεγαλοπρεπώ; βαίνει έν τώ μέσφ τών ένθουσι- 
ωδών τούτων τή ; ’Ελευθερία; καί τή ; Π ίστεω; 
οπλιτών. Τήν κεφαλήν αύτοϋ έπιστέφουσιν άκ- 
τ ΐν ε ; φωτό; καί έν τ γ  δψει αύτοϋ ζωγραφίζεται 
ενθεο; εμπνευσι;. Τά ξίφη εκ τών κολεών άνασπώ- 
σιν οί γ ίγα ντε ; ούτοι καί γονυπετεΐ; προσέρχονται 
παρά τού; πόδα; τοϋ θε’ηφόρου τούτου ποιμε'νο;.. . 
’Αποκαλύφθητε καί τό γόνυ κλίνατε πρό τού τε- 
λουμε'νου ώ5ε φρικτοϋ καί άγίου μυστηρίου.

’Ενταύθα άναγεννάται εν Έ θνο ;. ’Ενταύθα 
πάνοπλο; έκ τή ; κεφαλή; τού Διό; έξερχεται ή 
’Αθηνκ, πάλλουσα τό δόρυ και κοαδαίνουσα τήν 
ασπίδα.

Ίόετε, ό θεόπνευστο; τοϋ Ύψίστου λειτουργό; 
έν τώ με'σψ τών γενναίων τούτων τή ; πατρίδο; τέ
κνων ίστάμενο;, κ<»ί ύψών τήν ύπερήφανον τή ; ’Ε
λευθερία; σημαίαν μέ τήν λακωνικωτάτην έπιγρα- 
φήν « ’Ελευθερία ή θάνατο;» καί ευλογών τά ; 
προτεταμε'να; αύτών μαχαίρα; «άπέλθετε, ώ τέ
κνα, λέγει, ένθα τό καθήκον καί ή πατρ ί; σά; κα- 
λεΐ, τον άγώνα ήμών άνωθεν έπιβλέπει καί προ
στατεύει δ "Υψιστο;, διότι είναι άγων τού φωτό; 
πρό; τό σκότο;, τ ή ; άληθεία; πρό; τό ψεϋδο;, τού 
δικαίου πρό; τό άδικον. ’Εάν άποθάνητε, τό αίμα 
υμών θά μεταοληθή ε ί; φλογώδη χείμαρρον καί θά 
κατ«πνίξν) τήν πολυκέφαλον τ ή ; τυραννία; "Υδραν 
Ή  δέ ’Αθανασία θέλει έπιγράψγ] έπί τών περγαμη
νών α ύτή ; τά κλεινά ύμών ονόματα, καί ή ’Ελευ
θερία καί Δόξα θέλουσι στέψν) δι’ άμαράντου δά
φνη; τά  ηγιασμένα ύμών κόκκαλα.

"Ω ! όποιαν τρικυμίαν αισθημάτων καί παθών 
δέν δ ιήγειρεν έν το ΐ; στέρνοι;τοΐ; φλογοβόλλοι; τών 
ήρώων τούτων ή έγερσίφοων αύτη τοϋ αοιδίμου 
Γερμανού προσλαλιά.

Ώρκίσθησαν έν τφ  ίερώ καί τηλαυγεΐ τή ; ’Ε
λευθερία; όνόματι ή τ ’ άσιανά δεσμά νά καταστρέ
ψουν ή μέ τή ; καρδία; αύτών τό αιμα νά θρέψουν 
τό τεταλαιπωρημένον καί πολυστένακτον τή ; πα 
τρίδο; ήμών σώμα.

’Εάν θρησκευτικώ; έτήρησαν τόν όρκον αύτών, 
οί άρηίφιλοι ούτοι άνδρε;, έάν άξιοι άξίων προγό
νων άνεδείχθησαν καί έάν ύπερανθρώπω; τό πρό; 
τήν πατρίδα αύτών καθήκον έξετέλεσεν, στεντο- 
ρεicjc τή φωνίί διακηρύττουσι τά  πλήρη ηρωισμού 
καί δόξη; μεγαλουργά αύτών κατορθώματα, πρό 
τών οποίων καί αύτά τή ; Σαλαμΐνο; καί τών Πλα- 
τα ιών τά  τρόπαια ώχριώσι.
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Μετράτε- έν Δοαγατσανίω ώ ; εΰθαλεϊ; κλάδοι 
ύπό τόν βαρύν τοϋ ξυλοκόπου πέλεκυν κατεκόπησαν 
καί ώ ; πρώτα θύματα ί ί ;  τον βωμόν τή ί Έλ.ευθε- 
ρία; προσεφέρθησαν οί πρωτομάρτυρε; τ ή ; έλλην. 
παλιγγενεσία ;, οί λογαδε; καί άριστεΐ; τή ; έλλ. 
άριστοκρατία; ύπό τόν μεγαλεπήβολον'Ί'ψηλάντην. 
Έ κεΐ έν τή Μονήτοϋ Σέκου ό ήοωςΓεώργ.’Ολύμπιο; 
ώ ; άλλο; Σαμψών έλαβεν ήρωικόν θάνατον άνα- 
τ ινάξα ; εαυτόν καί τού; συντρόφου; του εί; τον 
άέρα, συνεπιφέρων μεθ’ εαυτού καί τού; κυκλώσαν- 
τ α ; αύτόν τούρκου;. Έ ν Β αλτετσ ίφ καί Δολιανοΐ; 
ό Ινολοκοτρώνη;, ό Π λαπούτα;, ό Ή λ ία ; Μαυρο- 
μ ιχάλη ;, ό Ν ικήτα; καί άλλοι, περιφανή ήραν 
νίκην ά νταλλάξαντε;, τέσσαρα μόνον αύτών συν
τρόφου; πρό; άπειράριθμα έχθοικά πτώματα . Τό 
περιβόητον τή ; Γραβιά; χάνι εγεινε στάδιον ίό ξη ; 
λαμπρόν διά τόν ταχύποδα τού Άνδρούτσου υίόν. 
Έ ν τώ  τουρκοφάγω τού Καρπενησιού πέδιάδι 
περιπλανάται ή σκιά τού μεγάλου τή ; νέα; Έ λ- 
λάδο; ήρωο;, τοΰ ύπερηφάνου τού Σουλίου σταυ- 
ραετοϋ Μάρκου Βότσαρη ένταύθα παραδόντο; τό 
πνεύμα μετά πολύνεκρον καί λεοντώδη μάχην. Τ ί; 
δέν ηλεκτρίζεται καί άκούων μόνον προφερόμενον 
τό έ'νδοξον καί νευρώδε; ονομα τοϋ Μεσολογγίου; 
Ώ  ίερόν τοϋ έθνου; προσκυνητήρον,Μεσολόγγι! Σύ 
ύπήρξε;ή εύγενή; άπαρχή τή ;Έ λευθερία ; ήμών καί 
τό μέλαθρον καί παλλάδιον τή ; έθνική; ήμών Πα
λιγγενεσία ; ! Ούδέν έθνο;, ούδεμία χώρα καί ούδε- 
μία έποχή δύναται νά έπιδειξγ) τήν εύκλεά έκείνην 
καί αθάνατον έξοδόν σου ! Έ ν σοί άνεδείχθη ό Μαυ- 
ροκορδάτο;. Σύ καί ή Κλείσοβα έδοξάσατε τόν 
Τσαβέλλαν καί Σωτηρόπουλον. Ό  Κολοκοτοώνη;, 
ό Παπαφλέσα; ό Ν ικήτα; καί άλλοι κατεβιβασαν 
τήνεπ'/ιρμένην τοϋΔράμαλη όρφύν κα ίτά  τουρκοφάγα 
ξιφη των ώ ; στάχυα ; τοϋ άγροϋ έθέριζον τού; ύπ ’ 
αυτόν οπλίτα ; έν τή κατά τού;Μ ύλου; μάχν], έν ω 
άφ’ ετέρου ό Γεώργιο; Καρα'ισκάκη; ή ήγειρε τρό
παια έν Άμφίσσ·/) καί Άραχώβν; ή έλάμβανων ήρω- 
ϊκόν έν Φαλήρω θάνατον έν τφ  μέσω πολυαρίθμων 
τουρκικών πτωμάτων. Ό  Άργολικό; καί Κοριν
θιακό; κόλπο;, ή Μυκάλη, τά  Ψαρά, ό Καφηρεύ;, 
ή Τένεδο;, ή Σφακτηρία,ή Χ ΐο; καί αύτή άκόμη ή 
’Αλεξάνδρεια καί πάσα ή τουρκολέτειρα ήμών θά
λασσα διηγούνται τού; άθλου; καί τά  ένδοξα τρό
παια τοϋ Μεγάλου Μιαούλη, τοϋ Κανάρη, τού 
Σαχτούρη, τού Τσαμαδοϋ, τή ; Βουβουλίνα;, τού 
Τομπάζη, τοϋ Κριεζή, τοϋ Παπανικολή, τοϋ Πι- 
πίνου καί άπάση; τή ; γεραρά; χορεία; τών ηρω
ικών έκείνων άνδρών, ού; ή ήρωοτρόφο; ήμών καί 
τροπαιοφόρο; παράγει θάλασσα. Καί τί πρώτον,τί δ’ 
ύστατον ειπω; Έκάστη σελί;, έκαστο; στίχο ; τή ; 
έθνική; ήμών ιστορία; ή περιέχει τιτάνειόν τινα 
μάχην, ή κλαίει καί ταλανίζει τά  άθώα καί άγια 
θύματα τή ; τουρκική; θηριωδία;.

Αϊ' ! τό ε ϊκ οα ι ΐν α  μας τοϋ  Κύαμον ή τα ν  ν ιά τα ,
χα ι τ ελευτα ία  jroirjmg, μ ιλ ιό ν ι  καί φλοκάτα .

(Ά χ . Π αράσχος)

Στρέψατε τά  βλέμματα ύμών πρό; τή ; Έλάσ- 
σονο; Ά σ ια ; τά ; χλοαζούσα; όχθα;. ’Ίδετε τήν 
μυρόεσσαν καί μακαρίαν πλήν πολυστένακτον καί 
πολυώδυνον μάρτυρα τή ; νέα; Ελλάδο;, τήν νή
σον, λέγω Χίον. Ε κατόν χ ιλιάδα ; γυναικοπαιδών 
προσέφερεν ή μάρτυ; αύτη ώ; εκατόμβην θυσίαν ε ί; 
τήν αιμοχαρή τή ; Σαλαμΐνο; θεάν. Οί άγριοι βρά
χοι καί οί φάραγγε; τή ; Κάσου, τών Ψαρών, τή ; 
Νιαούσης,τών Κυδωνιών καί τή ; Κασάνδρα; άχνί- 
ζουσιν έτι άπό τά άθώα αϊματα τών άπειραρίθ^ων, 
σφαγείων άτινα  ε ί; τόν βωμόν τή ; έλευθερία; προ- 
σέφερον οί ήρωϊκοί ούτοι τόποι. Τού Βοσπόρου το 
ταχύρροον ρεύμα καί τού Μέλητο; τά άργυρ?. νά
ματα έβάφησαν καί ταϋτα  άπό τά  άγια α ίματα 
τών πατέρων ήμών. Ό  Πρωτομάρτυ; καί άοίδιμο; 
Γρηγόριο; ό Ε'. έπί τή ; άγχόνη; αίωρεΐτο ή εί; 
τ ά ; ά γυ ιά ; τοΰ Βυζαντίου περιφοονητικώ; έσύρετο 
καί ε ί; τά  εύξεινα άληθώ; τού Κερατείου ύδατα 
έρρίφθη, χάριν α ύτή ; τα ύτη ; τή ; αίμοδιψού;Έλευ- 
θερία;. Πώ; λοιπόν τό κάλλιστον τών έν τφ  Κόσμω 
τούτφ  αγαθών ύπάρχουσα, Σύ ώ Έλευθερία, ε ί; τά 
αίμα άρέσκεσαι; Φόνου; ποθεί; καί σφάγια νά σοί 
προσφέρωσιν οί λάτρει; Σου,καί τόν άδαμάντιονθρό- 
νον Σου, έπί πτωμάτων ήρώων καί έπί αίματο- 
φύρτου γή ; στείνη ;; ”Ω ! όχι, σεπτή ’Ελευθερία, 
άγνή Σύ καί αγγελική τοϋ ούρανοϋ Παρθένο;, δέν 
άρέσκεσαι ε ί; α ΐματα καί θυσία; καί άποτροπιά- 
ζεσαι τά  ειδεχθή τή ; τυραννία; έ'ργα. Τόν περι
λαμπή καί άκτινοβόλον θρόνον Σου δέν ορέγεσαι νά 
στήνγι; έπί μεμολυσμένων τή ; τυραννία; τοπείων, 
άλλ’έπί καθαροϋκαίάμώμου έδάφου;— τή ; τυραννία; 
δέ τό κατερρυπομένον έδαφο;,μόνον ύπό άγνών καί 
αθώων αιμάτων καθαίρεται — ΙΙροσφιλέ; καί α ιώ 
νιον σκήνωμά Σου έχει; τά ; γεναία ; καί ηρωικά; 
τών άνδρείων πολεμιστών καρδία; καί Σύ μόνη 
παροτρύνει; καί προτρέπει; αυτού; ε ί; τήν έκτέ- 
λεσιν ηρωικών μεγαλουργημάτων. Σύ καθωδήγει; 
καί διηύθυνε; τά  βήματα. Σύ ήκόνει; τήν γλώσ
σαν καί Σύ ένέπνεε; τόν Τυρταίον τή ; νέα; Έ λλά- 
δο; τόν μεγαλεπήβολον καί μεγαλόφρονα 'Ρήγαν, 
Σύ προέτοεπε; τόν πρίγκηπα Ύ ψηλάντην νά έγκα- 
ταλείψγ) τά ; ήγεμονικά; αυτού άπολαύσει; καί τά  
πριγκηπικά αυτού μέγαρα νά ριφθ·?1 ε ί; τό στάδιον 
τοϋ άγώνο; καί νά ταφή ύπό τού; ψυχρού; καί 
εύρωτιώντα; θόλου; τή ; είρκτή; τή ; Μουγκάκη;. 
Σύ έδέσποζε; τή ; καρδία; καί Σύ [έκηρίευε; τοϋ 
πνεύματο; τοϋ ήρωικοϋ τών Βαρδουσιών τέκνου, 
τοϋ καμαρωμένου καί δροσάτου τή ; Λεβαδειά; λε
βέντη ’Αθανασίου Διάκου, δπότε ούτο; πρό; τό 
μαρτύριον, ώ ; πρόβατον έπί σφαγήν αγόμενο;, άν- 
τέτασσε τού; ήρωικού; καί μεστού; γενναία; αύτο- 
παρνήσεω; έκείνου; λόγου;.

« T o v q x o i  κ ι '  Ά ν  μ \  α ο ν β λ ί α ε τ ε , ε ν α ς  Γ ρ α ι κ ό ς

έχάδη  »
1 πό τοϋ θείου καί ουρανίου Σου πνεύματο; έ- 

νεφορούντο οί αείμνηστοι έκεΐνοι άνδρε;, οί έλευ- 
θερόφρονε; καί ήρωικοί φιλέλληνες ό Βύρων, ό Φα- 
βιέρο;, ό Σανταρόζα;, ό Τζούρζ, δ Κόχραν, ό "Α-
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στιγξ καί οί άλλοι, όπότε, έγκαταλείποντες τάς 
απολαύσεις τής ειρηνικής καί τρισολβίας αύτών 
ζωής, προσήρχοντο νά χύσωσι μετά τοΰ άγωνιζο- 
με'νου έθνους, τό εύγενές αύτών αιμα, ί  νά κενώ- 
σωσι τό βαλάντιον αύτών πρός ένίσχυσιν τοΰ ίε- 
ροΰ άγώνος. Είς την περίπυστον τοΰ Ναβαρίνου 
ναυμαχίαν Σύ περιΐπτασο, ώ αίθερία τής Ε λ λ ά 
δος νύμφη καί διά θαλερών άνθε'ων εύγνωμόνως έρ- 
ραινες τούς ηρωικούς ναυμάχους τών Δυνάμεωνέκεί- 
νων, α ΐτινες, έπισφραγίσασαι διά τής εύγενεστάτης 
ταύτης πράξεως αύτών τόν ίερόν ήμών άγώνα, 
κατέκτησαν την αίωνίαν τοΰ έθνους εύγνωμο- 
σύνην. Σύ κατώκεις έν τνϊ μεγάλη τοΰ μεγα- 
θύμου τής 'Ύδρας τέκνου καρδί$ τοΰ άειμνήστου 
Κουντουριώτου, όπότε ούτος έξεκένου τάς πλήρεις 
χρυσοΰ καί αργύρου δεξαμενάς αύτοΰ, όπως θρε'ψ·/) 
καί ζωπυρήσιρ την εθνικήν ήμών έξέγερσιν. Ό  πρός 
Σε άκραιφνής έ'ρως, ό πρός Σε πόθος καί λατρεία 
ένίσ/υε τούς βραχίονας καί ώπλιζε τάς χεΐρας τών 
ηρώων τούτων πρός εκτέλεσιν τοΰ Τιτανείου αυ
τών έργου. Καί όντως, ούχί όπισθόχρονος δόξα η 
εγωιστικόν τής φιλοδοξίας πάθος, άλλ’ ακραιφνής 
καί άγνός πρός την πατρίδα ερως, άγιον καί ίερόν 
ύπέρ τής ελευθερίας αίσθημα ώδήγει καί παρώτρυ- 
νεν εις τό μαρτύριον καί τάς θυσίας, τούς αοιδί
μους εκείνους άνδρας ζωήν, περιουσίαν καί οίκογέ' 
νειαν ύπέρ αύτής θυσιάσαντας.

”Ω ! άλλά πώς παρε'λειψα τό ονομά Σου καί 
πώς παρεσιώπησα την δόξαν Σου ώ  μεγαλόφρων 
καί ήρωική τοΰ Αιγαίου νύμφη, ώ ατρόμητος τής 
θαλάσσης λέαινα, ώ αιμοσταγής τοΰ ελληνισμού 
μάρτυς Κρήτη; Σύ τής οποίας τό έδαφος προώρισται 
πάντοτε νά ποτίζηται άπό αΐματα ή δάκρυα, δπως 
έξαγοράσγις έφήμερον τών δεινών Σου αναστολήν ; 
Σύ τό αιώνιον τής Πατρίδος θΰμα, τής ’Ελευθε
ρίας ή απόκληρος κόρη ; ..................

Χαίρετε, ώ  ένδοξοι τής ’Ελευθερίας μαχηταί! 
Τό προς τήν πατρίδα υμών καθήκον, ύπερανθρώπως 
έξετελε'σατε, τόν δοθε'ντα δρκον άπαρεγκλίτως 
έτηρήσατε· άπόκειται λοιπόν 'Υμ ΐν ό τής δικαιο
σύνης στε'φανος, δνπερ εύγνόμωνα τά  τέκνα ‘Υμών 
δαφνοστόλιστον καί αειθαλή, άνήρτησαν έπί τοΰ 
Ίεροΰ 'Υμών Μαυσωλείου, έφ’ού άνεξιτήλοις γράμ- 
μασιν έπέγραψαν ή έθνική εύγνωμοσύνη μετά τής 
’Αθανασίας τά  σεπτά και εύκλεα 'Υμών ονόματα.

Εύγνωμοσύνη αιώνιος είς'Υμας, ώ  γενναία τής 
Ιΐατρίδος τέκνα, άξιοι τών Λεωνιδών καί Θεμιστο- 
κλέων άπόγονοι,σεΐς ώ 'Υψηλάντη καί Ρήγα,Μ αυ- 
ρομιχάλη καί Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη καί Βό- 
τσαρη, Ζαήμη καί Λόντε, Μιαούλη καί Κανάρη, 
Κουντουριώτη καί Τομπάζη, Κριεζή καί Πιπίνε, 
καί άπασα ή γεραρά χορεία τών άνδρών έκείνων, 
οΐτινες διά τοΰ αϊματος ναί τών θυσιών ‘Υμών έ- 
πλάσατε τήν έλευθε'ραν αύτήν χώραν, έφ’ ή νΰν 
σεμνυνόμεθα.

Κοιμήθητε έν έλπίδι καί ήσυχί$ είς τούς έ- 
ρήμους τάφους Σας ή είς τάς αίματοφόρτους πε
διάδας έφ’ ών έσκορπισμε'να καί άταφα έσάπησαν

τά ίερά'Υμών οστό?, ώ ένδοξοι ήμών πρόγονοι, καί 
έάν ποταπή καί ραδιούργος Δ ιπλωματία ζηλοτύ- 
πως καί έπιβούλως έσμύκρινε τό τεράστιον 'Υμών 
’εργον καί είς μικρόν καί περιωρισμένον χώρον επε- 
ριώρισε τήν έλευθε'ραν ήμών'Ελλάδα, υπάρχει όμως 
άξία ‘Υμών γενεά, ήτΐ{ θά συνεχίσγ τόν ηρά
κλειον 'Υμών άγώνα καί ήτις θά πεοάντ) τό ατε
λές 'Υμών εργον.

Ναι. έάν ΰπάρχτι διαθήκη τοΰ Μεγάλου Πέτρου 
ήν, ώς πολικόν αστέρα της καί ώς πυξίδα είς τάς 
ένεργείας αύτής θεωρεί καί κατε'χει ή ομόδοξος 
ήμών καί ποοστάτις Ρωσσία, εχομεν όμως καί η
μείς τήν διαθήκην μας, ε/ομεν και ήμεΐς τήν κλη
ρονομιάν μας, τήν οποίαν μέχρι τελευταίας ρκνί- 
δος τοΰ αίματός μας, θά διεκδικήσωμεν καί τήν 
όποιαν ούδείς θά δυνηθη νά μας άμφισβητήση. 
Καί ή διαθήκη αυτη είναι τό τερπνόν ήμών δνει- 
ρον, είναι τό γλυκύ βαυκάλισμα τών τεθλιμμένων 
ήμών ημερών. Τά δρια δε τής μεγάλης ταύτης 
κληρονομιάς σαφώς καί καθαρώς ώρίσθησαν ύπό 
τών ηρωικών ήμών πάτερων διά τής έν Δραγα- 
τσανίφ  τής Δακίας εκατόμβης καί τής ήρωϊκής 
έν ’Αλεξάνδρειά άποτυ/ίας τοΰ ένδοξου Κανάρη.

Ουδέποτε θά άνεχθώμεν νά διαβιώσν) μέχρι 
τέλους είς τά  στενά αύτής χωρογραφικά δρια ή 
μεγάλνι ΓΙατρίς μας, ούδε'ποτε θά έπιτρέψωμεν ν’ 
άπαλοτριωθ'/i τ ι έκ τής άπεράντου έλλην. Αυτο
κρατορίας. ’Ό χ ι, μυριάκις δχι !

Λεν &έμε την  'Ελλάδα μας ώς τό Μωριά ν ’ άπλών^  
δεν &έμε τη ν  άπέλε ιωτη το ν  'Αλέξανδρον Μάνα 
βε βτή&η ν ά ν ο ν , άφ&αρτη κ αρδ ιά  νά  ψνλακώνγι 
χα ι ν ά  τη ν  χράζη μά να  της ά λλόφ νλη  ζητ ιάνα .
Τ η ν  9εμε γή  το ν  Περικλή κα ί κ νμ α  το ν  Κανάρη  
έ\ι,ά βε κράνος Ά&ηνΰς και δάφη  βε κ ον τάρ ι  (*)

* *
¥

Ή  άχερα ιότης τής Τ ονρχ ία ς  ! Τό έξάμβλωμα 
τοΰτο τών έστεμμένων τής Εύρώπης κεφαλών, τό 
νόθον τοΰτο τε'κνον τής γηραιός διπλωματίας, δπερ 
ώς μορμολύκειον έπισείωσι πάντοτε καθ’ ήμών οί 
γεραροί τής εσπερίας άρεοπαγΐται, δέν θά κωλύσ·/] 
τούς λε'οντας τοΰ Ταϋγε'του καί τοΰ Όλύμπου νά 
προβώσιν ε ί; τήν έκτε'λεσιν τής πατρικής ήμών 
διαθήκης. Ή  Ε λλάς άείποτε ύπάρξασα ή σώτειρα 
καί πρόμαχος τής άχαρίστου ταύτης καί άγνώμο- 
νος Εύρώπης προώρισται καί αύθις άπό τής Θείας 
προνοίας νά σωσϊ) τό κλυδωνιζόμενον τής γηραιάς 
ταύτης ’Ηπείρου σκάφος άπό τών οίδαλε'ων κυμά
των τοΰ άχανοΰς καί άπεράντου ώκεανοΰ, τόν 
όποιον κα τ’ εύφημισμόν Α νατο λ ικ ό ν  ζήτημα  ώνό- 
μασαν, τόν άδιάλυτον τοΰτον καί πολύπλοκον δε
σμόν τής άνατολικής, ή ‘Ελλάς μόνη θά δυνηθΐί 
νά διαλύσγι, διύτι εμαθε παρά τοΰ ’Αλεξάνδρου της 
τόν μυστικόν εκείνον τρόπον τοΰ διαλύειν τ ’ άδιά- 
λυτα· Καί άν πρόκειται έν τϊί μελλούση αύτής ένε'ρ-

(1 )  Α. Παράσχος
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γειο;, νά θραυσθνί άπε'ναντι τής ισχύος τής συνη- 
σπισμε'νης Εύρώπης, άν πρόκειται ν’ άπαντήσνι έπί 
τής όδοΰ αύτής τούς Χριστωνύμους τής Δύσεως 
όπλίτας, α ί! τότε άς θραυσθί), άς άπωλέσνι καί τήν 
μικράν αύτήν γωνίαν ήν διά τοσούτων αίμάτων 
καί τοσούτων αγώνων κατε'κτησεν.

"Α; άποθάνν], άς σβεσθνί καί αύτό τό δνομά της, 
’Ά ς φάγν) ή λήθη, καθώς ζή άν γράφτηκε νά ζήση, 
’Ά ς κοιμηθνί αιώνια μέ τά  νεκρά παιδιά της 
’Ά ν πασσαλίκι σλαύικο ’μιά με'ρα καταντήσ·/). (1)

Ά λ λ ’ δχι πατρίς μου, ή αποστολή Σου καί τό 
μέλλον σου είναι εύρύ, ώς εύρεΐς καί άπειροι είναι 
οί κατά τής τυραννίας άγώνες σου. Καί άν φθο
νερά καί άδικος διπλωματία πολλαγώς ύποστη- 
ριζουσα τό καταρρε'ον τοΰ Όσμάν Κράτος, θεΐσα 
ούτω φραγμόν είς τήν φιλοδοξίαν Σου καί είς τήν 
πρόοδόν Σου, θάρρει. Ό  Θεός διέγραψε πλε'ον τό 
Κράτος τοΰτο άπό τούς μυστηριώδεις δε'λτους τής 
ζωής καί προσκαλεΐ τόν κληρονόμον είς τήν άπο- 
δοχήν τοΰ μεγάλου τούτου κληροδοτήματος· έκεΐ 
είς τή ς’Ηπείρου τήν εύανδρον χώραν, είς τής Μακε
δονίας τά  ένδοξα έδάφη,είς τής Θράκης τά  δουλόσ- 
παρτα πεδία, θέλει συζητηθνί δσον ούπω ή μεγάλη 

•αΰτη δίκη, ή πολύπλοκος αύτη διαδικασία. ’Εκεί 
είς τάπλήρη γλυκειών αναμνήσεων, είς τά  δαφνοσ
κεπή του Όλύμπου μαγικά τοπεϊα, είς τών Άκρο- 
κεραυνείων τάς άδουλώτους κορυφάς, θά βροντήσγι 
πάλιν δ Ελληνικός κεραυνός καί θά έξυπνίσν) τήν 
σιγώσαν Ή χώ  τών ήμιθεϊκών χρύνων. ’Επί τών ό- 
ρέων τής μεγαλώνυμου Κρήτης τάς έλευθέρας κορυ
φάς, ΰψώθη ήδη ή κυανόλευκος τοΰΣταυροΰ σημαία 
καΐύπό τάς κροτούσας αύτής πτυχάς ετοιμοπόλεμοι 
οί άρειμάνιοι πολεμισταί, τραγψδοΰσι τοΰ πολέ
μου τό άσμα. Τήν τυραννοκτόνον ήμών θάλασσαν 
θά κατασπείρωσι πάλιν οί ήρωικοί ήμών ναυβίίται 
δι’ έφαμίλλων τών προγόνων ήμών τροπαίων καί 
τά  τουρκοφάγα κύματα τών ελληνικών θαλασσών 
διά τοΰ έναρμονίου αύτών ή/ου, θά μέλψωσιν έπι- 
νικίους παιάνας είς τούς νέους ήμών ναυμάχους.

Ούτε οί υπερήφανοι τής Άλβιόνος στόλοι, οΰτε 
Καισαροβασιλικαί ή Σλαυικαί λεγεώνες θά δυνη- 
θώσι νά συγκρατήσωσι τάς τουρκομάχους ήμών 
στρατιάς.

Τήν δ ια τή ρ ηα ιν  τής  ενρω πα ΐχής  ε ιρήνης ,  ήν 
ώς κώλυμα είς τάς ένεργείας ήμών προβάλλουσι οί 
άγέρωχοι τής Εύρώπης τηβενοφόροι, δέν κλονίζο- 
μεν ήμεΐς. Δέν διαταράττομεν ήμεΐς τήν παγκό
σμιον ισορροπίαν, άκούοντες τής φωνής τής καρ
δίας ήμών καί ένωτιζόμενοι τής γοερόίς στοναχής 
τών υποδούλων άδελφών ήμών. Δέν άνατρέ- 
πομεν ήμεΐς θρόνους έν τφ  δικαιώματι τής ισχύος 
ήμών, δπως πράττωσι τοΰτο οί δυνάσται ούτοι τοΰ 
Κόσμου,έν τ ίί μέθη τής νίκης των. ’Ά ς φροντίσωσι 
μό?λλον νά κατασιγάσωσι τόν έν τοΐς σπλάγχνοις

αύτών άνεγειρόμενον σάλον ύπό τών ύπ’ αύτών τυ 
ραννουμένων λαών, άς συμβουλεύσωσιν εαυτούς καί 
άς κρύψωσιν ύπ ’ αισχύνης τό προσωπον προ τοΰ 
ίεροΰ ήμών άγώνος, οί πωληταί τής ΙΙάργας, οί 
άγορασταί τής Κύπρου, οί δυνάσται τής Α ίγύπτου, 
οί δολοφόνοι τοΰ Ρήγα καί ‘Υψηλάντου, οί δε- 
σμώται τής Κρήτης καί οί διαμελισταί καί αρπα
γές τής δυστυχοΰς Πολωνίας.

Ή  Ε λλάς, ή άγνή καί άσπιλος Ε λλάς, έν ο· 
νόματι τών άνθρωπίνων έλευθεριών θά κατέλθγ) αύ
θις είς τό μέγα στάδιον τοΰ άγώνος, πειθομένη έπί 
τήν αρωγήν τοΰ ‘Υψίστου καί θαρρούσα έπί τόν 
πατριωτισμόν καί τήν αύταπάρνησιν τών έαυτής 
τέκνων.

Ό  έγερτήριος τής αγίας Λαύρας κώδων θά ση- 
μάννί πάλιν τήν εναρξιν τής δευτέρας λειτουργίας 
καί άφηνιώντες καί οίστρήλατοι θά προσέλθωσιν οί 
ανδρείοι πολεμισταί, έτοιμοι νά συνεχίσωσι ί)ι ό
μοιων έργων τόν ίερόν ήμών άγώνα καί στολίσωσι 
τόν νέον ήμών δαφνώνα διά θαλερών καί άειθαλ- 
λών δαφνών. Ταΰτα δέ ούχί ώς άπό τρίποδος χρη
σμοδοτώ, άλλ’ έλπίζων είς τό φαεινόν τής πατρί
δος μόυ μέλλον.

Ναι, έάν τό παρόν έπελάθετο τοΰ προορισμού 
αύτοΰ καί έν ού δέοντι κατατρίβει τόν χρόνον είς 
/αμαίζηλα πάθη όργί.άζον καί μαινόμενον, ύπάρχει 
δμως καί μέλλον, ώ ; υπήρξε καί παρελθόν, καί τό 
μέλλον τοΰτον ύμεΐς έστέ, ώ νέοι τών Συλλόγων 
καί τοΰ Πανεπιστημίου τρόφιμοι, γλυκεΐαι έλπίδες 
τής δυστήνου πατρίδος μας. ’Ηλεκτρικός αναβρα
σμός βλέπω τά  σπλάγχνα ΰμών νά λυμαίνητε καί 
τήν ίεράν φωνήν τοΰ ύψηλοτε'ρου καί ίερωτέρου 
τών αισθημάτων νά συνταράσσνι υμάς. Ναί, ώ φ ί
λη νεότης, θά πραϋνθώσιν οί λυσσώντες άνεμοι καί 
θά έπιλάμψν) φαεινός ό τής πατρίδος ούρανός. 
’Ηνωμένοι έν πνεύματ^ καί άδελφοί πάντες μιας 
καί τής αύτής μητρός, δοΰλοι καί έλεύθεροι, μή 
καταπροδώσωμεν α ύ τή ν  ά ί άποσβεσθτί άφ’ ήμών 
πάν άλλο πάθος καί πάσα άλλη χαύνος έπιθυμία 
καί μία μόνη λέξις, εν μόνον σύμβολον έν τα ΐς καρ
δίας ήμών, άνεξιτήλοις γράμμασιν, άς έγχαραχθνί 
τό πρός τήν πατρίδα καθήκον καί τότε, ναί· τότε 
μόνον θέλομεν δικαιώστ) τάς ύπέρ τοΰ μέλλοντος 
καλάς έλπίδας τής δυστήνου πατρίδος μας, τότε 
μόνον θά δυνηθώμεν νά όνομασθώμεν άξιοι υίοί τών 
ήμιθέων έκείνων· τότε μόνον θά δυνηθώμεν ήμέραν 
τινα  νά πανηγυρίσωμεν τήν εορτήν ταύτην ελεύθε
ροι μετ’ έλευθέρων, έκεΐ παρά τάς δχθας τοΰ μα- 
γευτικοΰ Βοσπόρου, ύπό τούς ήχους τών κωδώνων 
τής άγίας Σοφίας καί ύπό τό σκήπτρον τοΰ νεω- 
τέρου Κωνσταντίνου.

Είθε !

(1) Α. Παράσχος.
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Ο Λ Ι Γ Α Ι Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
ΥΙΙΕΡ ΤΩΝ

E D I Z Q N T Q N  Λ Ε Ι Ψ Α Ν Ω Ν  m  Ι Ε Ρ42 ΜΜΜΜΙ
Ηθελα νά ήμην γε'ρων, γε'ρων ύπερεβδομηκον- 

τούτης, νά άνεμιμνησκόμην τών ετών τών βαρυνόν- 
των την ράχινμου,τών διαρρευσάντων άπό της έπο- 
χήςτής εθνικής ήμών έπαναστάσεως,διά νά έννοήσω 
όποιαν σημασίαν δύναται νά έ'χτ] ή εορτή τής 25ης 
Μαρτίου διά τήν Ελλάδα καί τόν Ελληνισμόν, 
πόσον σημαίνει ό έξαλλος ενθουσιασμός τών φοι
τητών ύπέρ τών άγωνισαμένων, και πόσον βαρύ— 
νουσιν επί τών ελπίδων καί τών ονείρων τών ‘Ελ
λήνων, ελευθέρων τε καί δούλων, οί πολυάριθμοι 
εκείνοι λόγοι, οί άναμασσώμενοι καί άντιγραφόμε- 
νοι επί τοσουτους περιπλομε'νους ενιαυτούς, οί έναύ- 
λως ήχοΰντες εις τά  ώτά μας καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τοΰ υπό τό κράτος των έτους. Τήν τοιαύ- 
την εισαγωγήν έκρινα ορθόν νά προτάξω, διότι έάν 
δέν ήμην γε'ρων, έάν δέν παρηκολούθουν τόν στρα
τόν τής πρωτευούσης μετά τής μουσικής άνακρουού- 
σης θορυβωδώς τό «ώ λιγυρόν καί κοπτερόν» καί 
τό «μαύρ’είν’ ή νύχτα στά βουνά», έάν δέν έβλεπα 
τακτικώς κατά τήν ήμε'ραν ταύτην οπου καί άν 
έστρεφόμην, δπου καί άν είσηρχόμην, είς ο ,τι γραμ
μένο χαρτί καί άν έλάμβανον είς χεϊρας, λόγους 
πανηγυρικούς άπό στόματος παντοίων ρητόρων καί 
σχήματα είλημμε'να κατ’ εύθεΐαν έκ τών άθανάτων 
έπών τοΰ Δημοσθε'νους καί τοΰ Κικέρωνος, κατά 
τ ι ολίγον βιαιότερα άλλά καί πα ιρ ιω τ ικώ τ ερα ,  θά 
ήτο αδύνατον νά πιστεύσω δτι τοσαΰτα έτη 
παρήλθον άπό τής έποχής έκείνης τής μεγαλουργού 
δράσεως τών μεγάλων ήμών προγόνων, οπότε ή 
φήμη καί ή δόξα διεσάλπιζον άπανταχοΰ τοΰ κό- 
σμου, γνωστοΰ καί άγνώστου, τά  ονόματα αύτών, 
καί ό κρότος τών έκπυρσοκροτούντων οπλών των 
συνετάρασσεν καί άνεκλόνιζεν τήν υδρόγειον σφαί
ραν. Θά έπίστευον δτι συνεπληροΰτο ήδη τό τέταρ- 
τον ετος άπό τής ήμε'ρας ήν πανηγυρίζομεν καί δτι 
ή παρακώλυσις τής περαιτέρω ένεργείας τών φιλο
πόλεμων πατε'ρων μας μετά τήν άπελευθε'ρωσιν τοΰ 
ήμίσεως εδάφους μας άρθεΐσα, ήνοιξε νε'αν όδόν 
πρός άποπεράτωσιν τοΰ τολμηρού άλλά καί έπικιν- 
δύνου έργου των.

Εννοείται τώρα διά τ ί  ήθελα νά ήμην γε'ρων ; 
Διά νά άπαλλαγώ τής άμφιβολίας ταύτης περί τής 
παρελεύσεως τών έτών, διά νά έγνώριζα δτι τηλ ι- 
κοΰτον διάστημα χρόνου μας χωρίζει άπό τής έν
δοξου ήμε'ρας έκείνης, ώστε σχεδόν άπαντες οί ή- 
ρωες τοΰ φρικαλε'ου δράματος μόίς έγκατε'λιπον διά 
τόν άλλον κόσμον, άφήσαντες ολίγους τινάς ά ντι- 
προσώπους αυτών παρά τοϊς έλευθε'ροις άπογόνοις 
τω ν. Καί δλοι αυτοί οί λόγοι καί δλα αύτά  τά  
πατριωτικά σχήματα καί άρθρα ποιον λοιπόν σκο
πόν έχουσι ;

Ριψωμεν εν βλε'μμα περί ήμάς ή μάλλον περί 
τον ποό τεσσάρων έτών πληθυσμόν τής Ελλάδος,

άν βεβαίως μας είνε πίστη είσε'τι ή μνήμη Τί γ ί
νονται τά  τελευτα ία  λείψανα τής ένδοξου γενεάς 
τοΰ 21 ; Στερούμενα τοΰ άρτου, μόλις κατορθοΰσι 
δια τών ολίγων εναπομεινασών αύτοΐς δυνάμεων 
να εΰρωσι τά  προς διατροφήν απαραίτητα, δπως 
μη ή άβελτηρία καί ή ψυχρότης τών εύεργετηθε'ν- 
των τέκνων των ρίψη αΰτά εις τήν επαιτείαν, τό 
βάραθρον αύτό τοΰ έξευτελισμοΰ. ’Εκείνοι, ών τά  
ονοματα επρεπε νά φερωνται εύγνωμόνως είς τά  
χείλη απάντων ημών, εκείνοι πρό τών οποίων έ
πρεπε να αποκαλυπτώμεθα διαβαινόντων έν τα ϊς 
όέ>οΐς, εκείνοι οϊτινες έδει νά προίστανται πάσης εύ- 
γενοΰς συναθροίσεως ώς μοχλοί παντός πατρ ιωτι
κού μας έργου, έκεϊνοι διατελοΰσιν έν τή  λήθη 
ήμών ώς τινες ανάξιοι προσοχής καί σεβασμού, 
καί μόνον ή Κυβε'ρνησις ώ ; ειρωνείαν τής δικαίας 
ήμών ευγνωμοσύνης μόλις συγκατατίθετα ι νά ρίψν) 
εν ψιχίον εκ τής πολυδαπάνου τραπέζης τών κα- 
ταχραστών αυτής Έσχον άγώνας κατ’ άφορήτου 
πιε'σεως, καί ήδη ύφ ίστανται φοβερωτε'ρους άγώ
νας : τής πείνης, τοΰ έξευτελισμοΰ !

Καί ό επίλογος ;— Ούτος εινε ό ένθουσιασμός 
τών Ελλήνων διά τήν μεγαλουργόν έκείνην γενεάν; 
Εινε αυτός ό καταλληλότερος τρόπος είς ένδειξιν 
τής άπειρου ευγνωμοσύνης μας ;

ΙΝΑΧΟΣ.

Μ ΙΑ Ο ΡΦ ΑΝ Η
Κ ο ιν ω ν ικ ή  σ ε λ ίς .

(Συν*χ*ια χ « ! τίλο*).

Παρήλθον πολλαί ήμέραι έκτοτε. Τάς εβδομά
δας διεδε'χοντο μήνες καί έγώ ούδέν κατώρθωσα νά 
μάθω περί τής ορφανής Έ λενίτσας. Ιίολλάκις 
διήλθον τής παλαιάς της κβίτοικίας, δπως εύρω 
τινά  καί μάθω περί αυτής. Έστάθη αδύνατον 
ούδείς έξ δσων ήρώτησα έγνώριζε τ ι.

Ιίαρήλθον δύο έτη καί σχεδόν είχον λησμονήσει 
α υ τή ν  θλιβερά τις  μόνον άνάμνησις μοΰ εϊχεν άπο- 
μείνει.

Β'.
Ημε'ραν τινά  βροχεράν τοΰ Ν)βρίου 1889 είχον 

κατέλθει εις Πειραιά, δπως υποδεχθώ τόν παιδικόν 
μου φίλον Δ . . , δστις περατώσας τάς έγκυκλίους 
σπουδάς του είς τό γυμνάσιον τής πατρίδος μας 
εϊχεν έγγραφή τή ένεργεία μου είς τήν Νομικήν 
Σχολήν καί τόν Ν)βριον ήρχετο πλέον ν’ άκροασθή 
τών Καθηγητών του !

‘Η χαρά μου ήτο ύπερβολική, άφοΰ θά έβλεπον 
μετά μακράν άπουσίαν τόν φίλον Δ . . , δν πλεΐον 
ήγάπων άδελφοΰ.

Η ίο ή 6 μ. μ. ώρα, ό'τε τό «Ίόνιον» έσφύ- 
ριξεν, Ηγε'ρθην πάραυτ* έκ τοΰ καφενείου, ένθα έ- 
καθήμην, καί έτρεξα είς τήν προκυμαίαν. Καί 
*χ τ  μέν έδίσ-Τασα ν’ άνέλθω έπί τοΰ άτμο-
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πλοίου έ'νεκα τοΰ έπικρατούντος σφοδρού άνε'μου 
καί τής βροχής, άλλ’ έπί τέλους ένε'δωκα είς τάς 
παρακλήσεις λεμβούχου, δστις δέν έπαυε νά μ’ 
ένοχλνί μέ την μονότονον φωνήν του«Καμμιά βάρκα 
γ ΐά  μέσα, κύριε ! ο

Έπεβιβάσθην τής λέμβου του' άλλά μεχρις 
δτου φθάσω είς τό άτμόπλοιον ύπέστην μικρόν 
μαρτύριον. Ά φ ’ ενός ή ένεκα τών κυμάτων καί τοΰ 
σφοδροΰ άνεμου άναλίκνισις τής λέμβου, άφ’ ετέ
ρου τό φοβερόν τοΰ σκότους, δπερ άπό στιγμής είς 
στιγμήν καθίστατο ψηλαφητότερον, μ’ έβαλλον είς 
παραβόλους σκέψεις. Φωναί άπέλπιδες έφευγον άπό 
τοΰ στόματός μου, οσάκις, ή λέμβος ευθύς άπό με
τεώρου, έφαίνετο βυθιζόμενη.

Συμβαίνει πολλάκις, ώστε καί δταν τις εύρί- 
σκεται είς τούς φοβερωτίρους κινδύνους νά θέλν) νά 
γελά - άρκεΐ νά υπάρχει τό προκαλοΰν τόν γέλωτα , 
προσέτι δέ καί πρόσωπον τών αύτών διαθέσεων 
Ουτω π. χ. ένφ έγώ ένόμιζον πλο'ον, δτι έχάθημεν, 
δ λεμβούχος δέν έπαυε νά μ’ ένθαρρύνν] διά τίνος 
φράσεως συνήθους μέν, άλλά προφερομένης μετά 
τίνος άδιαφορίας πρός τήν δρμητικήν φοράν τών 
κυμάτων καί είρωνίας πρός ματαίους φόβους μου : 
«χονράγι,ο κ' έφ&ΰβαμει.

Κουράγιο κ’ έφθάσαμε· έπανελάμβανον καί έγώ' 
τά  δέ χείλη μου διεστέλλοντο ποθοΰντα τόν γέ
λω τα , άλλ’ αίφνης μία τής λέμβου μετεώρησις καί 
άνακιλίνδυσις έκαμε νά έξέλθ·/) τοΰ στόματός μου, 
άντί γε'λωτος, φωνή άπελπις. ’Ά λλως τε έτυχε νά 
ημαι καί μόνος έπί τής λέμβου, ή δέ μοναξία μου, 
ούτως είπεΐν,αύτη , συνετέλει πολύ είς τήν επίτασιν 
τοΰ φόβου μου.

Έκαθήμην κεκυφώς καί ήμην περιβεβλημένος 
μακρύ έπανωφόριον, δι’ ού είχον καλύψγι έντελώς 
τήν κεφαλήν μου, μή θε'λων νά βλέπω τόν περιβάλ
λοντα τήν λέμβον κίνδυνον.

Έτελείωσε πλέον ή φωνη τοΰ λεμβούχου μοί 
ένεφύσησε ζωήν : «έφθάσαμε».

—  Δόξα σοι 6 Θεός, είπον.
Εί'χομεν φθάσει. Ήγέρθην καταπεπονημένος έκ 

τής λε'μβου καί άνήλθον τήν κλίμακα τοΰ άτμο- 
πλοίου- προχωρήσας δ’ δλίγον δεξιά ειδον τόν φί
λον μου Δ . . . δίδοντα διαταγάς είς τινα  λεμ
βούχον . . .

—  "Ω ! . . καλώς ήλθες ! . . καί περιεπτύχθη. 
μεν άλλήλους έν προφανεΐ συγκινήσει· ή βροχή χά
ρις είς τόν άνεμον είχε παύσει εντελώς.

Έπεβιβάσθημεν έπί τής λέμβου μου καί κατό
πιν διά τού σιδηροδρόμου κατ’ εύθεΐαν άνήλθομεν 
είς ’Αθήνας· ήτο ή 3 μ. μ. ώρα.

Κατά τό διάστημα τής άνόδου διηγούμεθα πρός 
άλλήλους δ μέν τά νε'α έκ τής πατρίδος, άτινα  
ήκροώμην μετά πολλής προσοχής καί ένδιαφέροντος, 
έγώ δέ τό γνωστόν μαρτύριον, δπερ μοί έφαίνετο 
πλέον, ώς δνειρον.

Τό έσπε'ρας έκεΐνο έκοιμήθημεν άμφότεροι είς 
τό αύτό ξενοδοχεΐον, άφοΰ πρότερον έφάγομεν 
καλώς.

Την δ’ έπιοΰσαν μετά την έπίσκεψιν ένίων συγ
γενών διαμενόντων έν Ά θήνα ις, άνήλθομεν είς τήν 
συνοικίαν Νεαπόλεως, δπως εύρωμεν δωμάτιόν τ ι 
πρός ένοικίασιν.

Κατόπιν ερευνών, κατορθώσαμεν νά ένοικιάσω- 
μεν τοιοΰτον έπιπλωμένον καί δι’ ένα μόνον άνθρω
πον κατάλληλον. Ή το μεσημβρινόν, δευτέρου πα
τώματος καί καλής οικίας,άνηκούσης εΐ'ς τινα  χή
ραν πλουσίαν, τήν Κ. Μ . . .

Τρεις ήμε'ρας άπό τής άφίξεώς του,ήτον πλέον 
εγκατεστημένος είς τό δωμάτιόν του ό φίλος μου Δ.

Έ γώ  δέ έπήγαινα τακτικά  καί τόν έπεσκεπτό- 
μην χωρίς νά παρέχω ένόχλησίν τινα είς τήν οικο
δέσποιναν, καθ’ δσον ή υπηρεσία της έγίγνετο έπί 
τού τρίτου πατώματος, δπερ ουδεμίαν εϊχεν έτέ- 
ραν συγκοινωνίαν πρός τό δεύτερον,έκτος τής εισό
δου ήτις ήτο κοινή δι’ άμφότερα.

Έκ τών δύο υπηρετριών τής κ. Μ. . έβλεπον 
μόνον τήν μίαν, ή τις ήτο ήλικιωμένη καί ισχνή· 
την άπεκάλουν δέ μέ τό χαϊδευτικόν δνομα Τ ζ ιο -  
β α ν ίν α  (’Ιωάννα).

★
* ¥

Ή το Δεκε'μβριος τοΰ 1889· έφύσα ό παγερές 
καί διαπεραστικός εκείνος ά'νεμος, δν αρκετά καλώς 
γνωρίζουσιν οί έν Άθήναις ζήσαντες. Πρό τής πνοής 
αύτοΰ έξηραίνετο πάσα δρόσος καί ίκμάς. Ή το 
ήμε'ρα Τετάρτη— μοΰ έμεινε άνεξάλειπτος ή ήμε'ρα 
έκείνη— δτε ενεκα ιδιαιτέρας εργασίας λίαν έπειγού- 
σης έξύπνησα πολύ πρω'ί καί επειδή κατόπιν δέν 
είχον τ ί νά κάμω, ήθε'λησα νά υπάγω παρά τώ  Δ..

*Ητο ή 7 *)2 π. μ. ώρα καί ή θύρα τής οικίας 
τής κ. Μ ... κλειστή. Έ λ ο υσ α  αύτήν καί ευθύς 
ήκουσα βήματα κατερχομένου τήν κλίμακα, όπως 
άνοιξη- ή θύρα ήνοίχθη, καί .. . ’έμεινα ακίνητος . . .  
άνετριχίασχ ... ητο ή Έ λενίτσα !

Ή  ταραχή μου τνί έφάνη παράδοξος· ήθε'λησα 
νά τη άπευθύνω ερωτήσεις τινας, ά λλ ’ ή γλώσσα 
μου είχε δεθή.

—  Κ α ί! . . .  π ώ ς ! . . .»  δύο μονοσύλλαβοι λέξεις 
έφυγον τού στόματός μου καί ή νεάνις έρυθριά- 
σασα, εστρεψε τά  νώτα καί ήρχισε νά <ρεύγν)....

*Η ‘Ελενίτσα υπηρέτρια ! . . .
Ά θλ ία  ! . . .
Πόσον ήτο διάφορος ! ή δρόσος, ή παιδική χά

ρις, τό κάλλος ειχον άποπτή διά παντός άπ ’αύτής, 
ψυχρά δέ άδιαφορία τήν είχε καταλάβη καί άόρι- 
στος μελαγχολία έζωγραφεΐτο έπί τοΰ προσώπου 
της.

Την παρηκολούθουν διά τοΰ βλέμματος. Ή το 
οίκτρά ! τό βήμά της χαλαρόν οί οφθαλμοί της 
είχον κρυβή εντός τών κογχών, δ δέ τής καταστρο
φής άγγελος, ή ελαφρά έπί τών παρειών ώχρότης, 
έοπάρασσε καί τήν ψυχροτέραν καρδίαν !

Ή  Έ λενίτσα
Καί ή συγκίνησίς μου έκορυφώθη· έπροχώρουν 

αναίσθητος. Μόνον τό ίνδαλμα τής μικράς Έ λενί
τσας έβλεπον, ήν πρό δύο έτών είχον γνωρίσει.
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άλλά φεΰ ! ούδεμία σύγκρισι; ύπήρχεν ! Ούδέ (χε- 
χρι τοΰ ένδύματό; τη ; ! ή σκληρά χήρα την είχεν 
ένδύσει διά πενιχρά; λ ινά ΐβας -

Ποιαν άρα γε οδύνην θά ήσθάνετο ή ψυχή τών 
γονέων της ορφανή;, βλέπουσα τον άγγελόν των 
ούτω βασανιζόμενον καί πάσχοντα ύπέρ τών Αμαρ
τιώ ν των ! ώ ! ισω ; τά  βάσανα αυτά συντελέσουν 
είς την άνακούφισιίτών ταλαιπώ.ωνέκείνων ψυχών, 
ύφ’ ών αί τοϋ κόσμου κακίαι είχον άναμφιβόλω; 
έπιδράσει!

Ή νοιξα  μηχανικώς την θύραν τοΰ δωματίου 
τοΰ φίλου μου Δ ... οστις μόλις είχεν έγερθή τοΰ 
ΰπνου, χωρίς δε νά τω  εϊπω τίποτε, έκάθισα έπί 
τίνος έδρας καί κτυπήσα; την χεΐρά μου έπί της 
τραπε'ζης, ητις έχρησίμευεν ώς γραφεΐον :

•— ’Ά  ! ανέκραξα ! . . . καί οί οφθαλμοί μου 
έπληρώθησαν δακρύων ή Έλε'νη ! . . . Τίς μέγαιρα 
σε έφερεν είς την οίκτράν ταύτην κατάστασιν ; . . .

«Έ κλαιες, άθλία ορφανή, καί έθρήνεις πρό δύο 
έτών, ώς νά έγνώριζες την μέλλουσαν τύχην σου !..

«Ή σο άγγελος καί ήδύνασο νά προΐδϊ);! ή ψυχή 
σου έβλεπεν υψηλά ! »

*0 φίλος μου Δ ... κα τ ’ άρy άς με ύπέλαβεν ώς 
παράφρονα, διότι ούδένα τφ  άπε'τεινα χαιρετισμόν, 
άλλ’ άμέσως ήρχισα νά έκβχιλλω φωνάς, αϊτινες δι’ 
αύτόν οΰδεμίαν είχον έννοιαν ! έπί τέλους έλαβε 
τό θάρρος καί μοι λέγει :

—  Τί έχεις, Διογένη, σήμερον; μήπως σοΰ συ
νέβη τίποτε; . .. τ ί ; δέν ό μ ιλ ε ΐ;...;

—  Θά σου πώ ! .. . Καί άφοΰ μετά τινα  λεπτά 
συνήλθον, ήρχισα νά διηγώμοα πρός αύτήν τήν 
ιστορίαν τή : ορφανής Έ λενίτσας.

Άμφότ3ροι διατΛοΰμεν συγκεκινημένοι έκ τών 
περιπετειών καί τών βασάνων, άς ΰφίστατο κορασίς 
μόλις δωδεκαέτις.

Ή  ώμότης τής θείας της ύπήρξεν απίστευτο;· 
ουδέποτε έ'μενεν ευχαριστημένη έκ τών υπηρεσιών 
τής άνειψ ιά; τη ς , άείποτε δέ, καί δέν ήτο δύσκο- 
λον, εϋρισκε πολλάς προφάσεις, όπως τήν ξυλοκοπή 
άνηλεώς, τήν ύβρίζν) άπρεπέστατα καί τή έπιβάλ- 
λνι νηστείας καί αγρυπνίας, α ίτ ινα ι έπέδρων σπου- 
δαίως κατά τής υγείας της· ουδέποτε τής έπέ- 
τρεπε νά κοιμηθώ πρό τής 11 μ .μ ., ουδέ νά έγερθί) 
μετά τήν 5 π . μ.

Φαντάσθητε κόρην μέχρι τής χθες βιώσασαν έν 
μέσφ τών τριφερωτέρων θωπειών καί σήμερον ύπο- 
βαλλομένην είς το ιαΰτα δ ια ιτητικά μέτρα !

"Ω πόσον ΰπέφερεν ή άτυχής ! πόσον έλυπεΐτο.!
Έκρυπτε τά  δάκρυα της άπό τών οφθαλμών 

τής κακής θείας της, άλλ’ ή καρδία της έσπαράσ- 
σετο.

Ή  άπότομος μετάβασίς της άπό τής προτέρας 
εύτυχοΰς είς τήν κατόπιν οίκτράν κατάστασιν, δέν 
ύπήρξεν άνευ λυπηροΰ άποτελέσματος.

Ή  Έ λενίτσα είχε καταστή άγνώριστος· Δίς, 
τρις, πολλάκις είχε κρυολογήσγι, άλλ’ ούδεμιάς 
προσοχής ήξιώθη . . . Έβηχεν . . . έβηχεν . . .

/ί δέ βήξ έξήρχετο έκ τών φθινόντων σπλάγχνων 
της, ώ ; φωνή άπό ραγισθέντος αγγείου.

Ή  θεία τη ; τήν άπεκάλει συνήθως «βδέλλαν» 
καί πολλάκις όμιλοΰσα μετά τινων φίλων τη ; «ώ ! 
έλεγεν έκβάλλαυσα στεναγμόν, όποιο; δέν έχει συγ- 
γενε ΐ;, είνε άπηλλαγμένο; άπό κοινωνικά; «βδε'λ- 
λ α ;  ».

’Ή γγιζεν ήδη τό τέλο; τή ; τραγφδία ; ταύτης.
Ή  Έ λενίτσα τόν ’Ιανουάριον τοΰ παρελθόντος 

’έτους έπεσε κλινήρη;- μάτα ια ι άπέβησαν αί άπει- 
λαί καί αί κατάραι τή ; σκληρά; θεία; τ η ;,  οπω; 
έγερθή.

Ή  ορφανή εσβυνε· τό βλέμμα τη ; καθίστατο 
άπλανές καί χαλαρόν. Προσκληθείς ό ιατρός έβε- 
βαίωσεν, ότι ήτο φθισική καί ο τ ι ολίγαι ήμέραι 
ζωής ττί έναπελείποντο

Τήν είδον τρις μετά τοΰ φίλου μου Δ ...............
κατά τό διάστημα τή ; άσθενείας της καί συνε*ι- 
νήθην μέχρι δακρύων !

Έ ταλάνισα τήν άτυχή νεάνιδα καί έβδελύχθην 
τήν ώμήν θείαν !

Ά λ λά  τ ί τό αίτιον τό όδηγήσαν τήν δροσεράν 
καί εΰανθή Έλενίτσαν είς τήν λυπηροτάτην τα ύ 
την θέσιν ; Ό  εγωισμός, ή όργή, τό πάθος τοΰ 
φονέως τοΰ πατρός της. Ύπελόγησας ποτέ, ώ κα
κούργε φονεΰ, τίνων άποτελεσμάτων έγένεσο α ί 
τιος, υποδουλωθείς ε ί; τόν οίκτρόν εγωισμόν σου;... 
ώ ! μόνη τιμωρία, άφοΰ ή Ε λληνική δικαιοσύνη 
σέ άφίνει άδέσμευτον, έστω σοι ή αίωνία τοΰ συ- 
νειδότο; τύψ ι; !

Γ'

‘Η ώρα τή ; τελευτή ; έσήμανεν. Ή  ορφανή Έ λε
νίτσα δέν υπήρχε πλέον έν τή ζωή —

Τόν ’Απρίλιον, ένώ άπασα ή φύσι; άναλαμβά- 
νει τήν λαμπροτέραν στολήν τη ;, ένώ καί αυτά τά  
τέλματα καί αί πέτραι άναδίδουσι ζωήν, τό θάλ- 
λο; τή ; ορφανή; Έ λενίτσα ; είχε μαρανθή.

'Οποία άντίθεσις !

Είς ίερεύς, μία άμαξα καί εν παιδίον κρατούν 
τόν Σταυρόν, ώδήγησαν τήν Έ λενίτσαν είς τό νε- 
κροταφεΐον. Κηδεία άπλή, άνευ πομπής, άφανής, 
άγνωστο;.

Παρά νεόσκαπτον τύμβον, ολίγα βήματα μα
κράν τοΰ τάφου τοΰ πατρός τ η ;, έτάφη ή άτυχή ; 
κόρη δοκιμάσασα έν έλαχίστφ διαστήματι τά ; τρυ- 
φερωτέρα; θωπείας καί τά· σκληρότερα βάσανα.

Είς τόν έρημικόν καί άγνωστον τάφον τής μι - 
κράς ορφανής, ένθα ούτε όνομα, ούτε έπιγραφή 
υπήρχε, μόνος έγώ μετά τοΰ αναγνώστου μου ερ- 
ρίψαμεν εν άνθύλλιον, όπερ κατώρθωσα νά δρέψω 
έκ τοΰ νεοφυτεύτου κήπου μου.

Δ ιογένης

ΙΟΥΛΙΟΥ Κ Δ ΑΡΕΤΗ

1891 ΣΑΛΠΙΓΞ

Ο ΑΚΡΟΒΑΤΗΣ
(Σ υνέχεια .)

Κατά Κυριακήν είχεν έξοδον. Τότε μοί ώμίλει 
περί τών προόδων, τής έργασίας, τών μαθημάτων 
της, καθ’ όσον αύτη καθίστατο όσημέραι σοφω- 
τέρα. Έάν δέ είμαι όλίγώτερον αγροίκος παρά 
πρότερον, τοΰτο οφείλεται είς αύτήν. Αύτη μ’ έ- 
δίδαξεν, ώς εδει- μοΰ έλεγε περί τών μαθημάτων 
τη ; καί έγώ τήν ήκροώμην καί έπανελάμβανον 
οσα έ'λεγεν. Ό σάκι; μοΰ άνεγίνωσκέ τ ι, ήμην 
προσεκτικός, ώς μαθητής, καί έπί πολύ ένεθυμού- 
μην, όσα είχεν είπεΐ.

'Ό ίφ  έμεγάΧωνε, τϋ ιούτφ  καθίστατο θελκτική- 
ήγνόει τήν τέχνην μου καί μ’ έξελάμβανεν, ώς 
καλόν τινα  τεχνίτην, εύκατάστατον. Ή λλαξα  
κατοικία καί έπήγα εΓς τινα  συνοικίαν, ένθα ήμην 
άγνωστος. Μέ άπεκάλουν Έκτωρα Γυρίνον Laga- 
mache '-αί όχι ’Ακροβάτην, όπως είς τά  περίχωρα. 
Τά ένδυματά μου έφύλαττον μετά προφυλάξεως 
έντός έρμαρίου. ό’περ μόνος ήνοιγον, ότε ή Μαρία 
εύρίσκετο είς τό σχολεΐον. Ούδεμία είχε περί τοΰ 
έλεεινοΰ έπαγγέλματός μου γνώσιν.

’Ήμην διά τοΰτο εύτυχής ! Έγνώριζον κα
λώς, ότιθά έντρέπετο ένεκενέμοΰ’έάν έμάνθανέ ποτε 
όποιος τις ήμην· διά τοΰτο άπεκρυπτόμην. ’Εννο
είτε, κύριε ; Νά κούπτηταί τις άπ ’ έκείνου, όπερ 
άγαπά ύπέρ παν έν τφ  κόσμφ, καί νά φοβήται, 
μήπως πεοιφρονηθή ήμέραν τ ινά , έγκαταλειφθή Γ- 
σως άπο τό εΐδωλον τής λατρείας του !

’Έ , ! τοΰτο ήτο φοβερόν !
Έ ν όσφ ήτο μικρά έτι, ούδόλω; έσκεπτόμην 

περί τούτου, άλλ’ όσον καθίστατο ώραια καί υ
περήφανο; νεάνις, επιβλητική καί ευγενής, έντρε- 
πόμην, κύριε, ήσχυνόμην.

—  Τι ; ελεγον κ α ι ’ έμαυτόν- ή άτυχής κόρη 
άνατραφεΐσα καί παιδευθεΐσα μετά πλουσίων όμοιων 
της, ή ισότιμός τώ ν, ή φίλη τω ν, θά καθίστατο 
ποτε παίγνιον τών φιλοσκωμμόνων συμμαθητριών 
τ η ;, α'ίτινε; θά τήν ελεγον, οτι ήτο κόρη ενός 
βχο ίνοβάτυυ  τών σταυροδρομίων ! Ά  ! είναι φρι- 
κώδες, τρομερόν !

-Εφοβούμην προσέτι μήπως μοΰ τήν πάρουν, 
μήπως έπανεύρισκε τού; γονείς τη ; καί μέ άφινε 
μόνον. Εφοβούμην αύτήν τήν μοναξιά. Σπανίως 
μέν έβλεπον τήν Μαρίαν, άλλ’ ήξευρον, ότι ήτο ί-  
δική μου, ότι μέ ήγάπα, ότι μ’ έσυλλογίζετο ’Ή 
μην εύτυχής.

—  Ήμέραν τινά  θά παραστή άνάγκη νά χω- 
ρισθώ άπ’ αύτής, διελογιζόμην, νά ζήσω μακράν 
αύτής, καί, τ ίς οίδεν, άν ή ημέρα αύτή δέν ήτο 
ή αύοιον ; Πώς όχι ! ή Μαρία δέν είνε θυγατηρ 
μου· τό όνομα τοΰ πατρός, όπερ μοί αποδίδει, δέν

μοΰ άνήκει. Δύναταί τις νά μοΰ τήν άφαιρέστι, νά 
μοΰ τήν απόσπαση, νά μοΰ τήν κλέψνι ; όχι, όχι, 
έγώ τήν έ'κλεψα άπό άλλον.

Έ κλαιον.
Ή  Μαρία ’έγινε 18 έτών. Ή το  ώραία, θελκτι

κή, υψηλή, χ_αρίεσσα, πλήρης θελγήτρων- σάς ορ
κίζομαι, ότι δέν είδον γυναίκα ώραιοτέραν. Ό τε 
τήν παρετήρουν, καί αύτη μοί προσεμειδία, ήθελον 
νά μένω είς τήν αύτήν στάσιν, είς ήν εύρισκόμην 
κατά  τήν στιγμήν έκείνην καί ούδέν άλλο άπησ 
χόλει πλέον τόν νοΰν μου έκτος τής ώραίας έκεί- 
νης νεάνιδος, ήτις τόσον μέ ήγάπα. ’Ά  ! σάς ο
μνύω, θά ήμην ό ευτυχέστερος θνητός, άν άπέ- 
θνησκον εχων τήν χεΐρά μου έπί της ίδικής της, 
τούς οφθαλμούς μου έπί τών ίδικών της προση
λωμένους. ’Αλλά δέν έπέπρωτο ούτω νά τελειώσνι 
ή ζωή μου

Ε'.
Κυριακήν τινα  πρωί, ή Μαρία με ηρώτησεν, 

έάν έσκεπτόμην νά τήν άποσύοω ταχέω ; απο το 
Σχολεΐον, καί ένηγκαλισθεΐσα με, ώ ; ότε ήτο 
μικρά.

—  Πάτερ μου, μοί ειπε, ήξεύρεί; πώ ; όλαι 
αί συμμαθήτριαί μου εινε ήδη έλεύθεραι καί πλεΐ- 
σται ύπανδρευμέναι ; Δέν είμαι πλέον κοράσι';· δύ
ναμαι νά κατοικώ αρκετά πλησίον σου, γνωρίζω 
άρκετά πράγματα καίήρχισα νάστενοχωροΰμαι βλέ- 
πουσα ότι είμαι ή μόνη έν τφ  Σχολείφ ήλικιωμένη-

—  ’Έ χει; δίκαιον, Μαρία μου, τ·5) άπεκρίθην 
ταραχθείς.

—  Πάτερ μου, έπανέλαβεν, είμαι ήδη 1 δετής.
—  ’Αληθές, άπήντησα· καί σκέπτεσαι νά 1- 

πανδρευθής ;
It ΓΙσχως.

Ώτισθοχώρησα, ώσεί μέ επληξεν άπροσδόκητός 
τ ις  κεραυνός φαντασθήτε άνθρωπον βΧέποντα νά 
π ίπτη  περί τών ποδών του κεραυνός, καί νά ό- 
πισΟοδρομή τετρομαγμένος. Είς παρομοίαν εύ- 
ρέθην θέσιν.

—  Νά ύπανδοευθή ! . . . Νά ύπανδρευθνίς ; ... 
Καί άγαπά; κανένα, Μαρία ;

—  Έ τιθυμεΐτε νά σάς τό είπω, πάτερ μου ;
—  Ναί, παιδί μου, ειπον, προσπαθών συνάμα 

νά συγκρατηθω έκ τή ; συγκινήσεω;. Όμίλησον, σέ 
άκούω.

ΊΙσθανόμην πιεζομένην τήν καρδίαν μου, ώς 
ύπό σιδηρά; χειρός.

Ά  ! πόσον ύπέφερον !
Ή  Μζρία έσκέφθη έπί μακρόν καί παρακαλί·* 

σασέ με νά καθίσω, ελαβε καί αύτή θέσιν πλησίον 
μου καί τείνασασα τά ; χεΐρά; τη ; έπί τών γονά
των μου, είπε :

—  Πάτερ μου, γνωρίζει; καλώ ; τήν Έ μμαν 
Βιλλεβιέ, πε,ί ής· πολλάκις σοί ώμίλησα καί τήν 
όποιαν θεωρώ ώ ; τήν πιστοτέραν καί είλικρινεστέ- 
ραν φίλην μου ;

—  Ναί, τήν είδον ποτέ εί; Μ ιντρέλ.. .Λοιπόν ;

ο ί
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—  Ε ! Ή  Έ μμ α ένυαφεύθη πρό τριών— τεσ
σάρων μηνών μετά τίνος έργοστασιάρχου, τοΰ κ. 
Μορέλ . . . Τόν  γνωοίζεις ;

~  ' ° * 1·—  ώεύοετε, δτι προσεκλήθην ε’ις τόν γάμον 
τη ; καί έγενόμην παράνυμφος ;

—  Τό γνωρίζω.
—  Δεν ήθέλησες τότε, ενθυμείσαι νά με συνο

δέυσες . . .
—  Δεν ήμποροΰσα, παιδί μ ο υ  ’Εξακο

λουθεί.
—  Λοιπόν ! ή Έ μμα έχει αδελφόν· εινε νέος 

ώραΐος, καλώς άνατεθραμμένος, άξιος καθ’ ολα . .
—  Αυτόν εννοείς ; την ήρώτησε.
—  Αυτόν.
—  Καί τόν άγαπας ;
—  ’Ο λίγον....
■—  Ά λλά  σε άγαπα ;
—  Πολύ.
—  Θε'λεις νά τόν λάβγις σύζυγον ;
■—  Πάτερ μου . . .
•— Αποκρίσου . . . άπάντησον.
—  Θε'λω, πάτερ μου !
Οί οφθαλμοί μου έσκοτίνιασαν, τά αίμα άν- 

ήλθεν είς την κεφαλήν μου· απώθησα την Μα
ρίαν καί έφώναξα :

—  "Ας ελθγ] νά μοι όμιλήση !
Μόλις άπεμακρύνθη ή Μαρία, έπνιγα καί έρρί- 

φθην έπί τής κλίνης μου, είς τό παραπλεύρως κεί
μενον δωμάτιον.

Ή μην συντετοιμμε'νος.
Δεν δύναμαι νά φαντασθώ. τ ί κατ' εκείνην την 

ώραν έσκεπτόμην, διότι τίποτε δέν έσκεπτόμην.
Έ σχετε τοιαύτας στιγμάς έν τώ βίω σας ; Ά -  

ναπνε'ει τ ις , άλλά δέν ζ·7|. Παρατηρεί, άλλά δέν 
βλέπει. Νομίζω, δτι, άν εκείνη κα τ’ εκείνην την 
στιγμήν μ’ έφόνευε, δέν θά ήσθανόμην δτι άπέ- 
θνησκον.

Εμενον ακίνητος· παρετήρουν τον τοίχον ά- 
σκαρδαμυκτεί καί οΰτως ή ώρα παρήρχετο.

Μετά μικρόν διάλειμμα ήσθάνθην έμαυτόν δντα 
είς θεσιν νά σκεφθώ θετικώτερον περί τοΰ συμβαί- 
νοντος. Ήγέρθην καί συνεκέντρωσα τάς ίδε'ας μου, 
βλέπων την πλάστην ευτυχίαν μου άφανιζομένην, 
καταστρεφομένην, ώς άθυρμα.

Θά έχωριζόμην λοιπόν της Μαρίας ! Έπρεπε, 
διότι αΰτη ή ιδία τό ήθελε. Μάτην έγώ την άνε'- 
θρεψα, δπως μένν) πάντοτε πλησίον μου. Έφθασεν 
ό καιρός, καθ’ δν έμελλε νά μέ άποχωρισθνϊ. Πό
σον ήμην έγωιστής ! Μόνον περί έαυτοΰ έφρόντι- 
ζον· η μην ευτυχής έκ τής παρουσίας της, τής μορ
φή; της, τοΰ μειδιάματος της καί ήθελον νά φυ
λάξω δλους αυτούς τούς θησαυρούς διά τόν εαυτόν 
μου. Μοί έφαίνετο δέ, δτι, δστις μ’ έφθόνει διά 
τοΰτο, διέπραττε κακούργημα. Άνήκεν είς εμέ, 
ήτο ίδική μου, διότι ή άξιολάτρευτος εκείνη κόοη 
ήτο κόρη μου.

Κόρη μου ! . .

Είς τό γλυκύ αυτό ονομα έσκίρτησα· κατε'στην 
ωχρός καί μικρού δεϊν έλιποθύμησα. Κόρη μου ! δχι, 
δέν ήτο κόρη μου καί δέν είχον ούδέν δικαίωμα νά 
την κρατώ παρ εμοί. Ο τίτλος αύτός τοΰ πατρός, 
δν μοί άπε'διδε, δέν μοι άνήκε· τά  φιλήματά της, 
αί θωπεΐταί της δε'ν μοι ώφείλοντο. "Ημην, οΰτως 
είπεΐν, παρείσακτος είς τήν καρδίαν της· ώ ! ή σκέ- 
ψις αΰτη μ’ έφόνευε !

Τήν ονόμαζον πάντοτε κόρην μου καί αύτή μέ 
απεκάλει πατέρα της· άλλά τοΰτο δέν έπέπρωτο νά 
διαρκε'σ·/] πολύ.Ή το ανάγκη νά της εϋπω τά  πάντα 
νά της φανερώσω δλην τήν αλήθειαν, διότι ή ώρα 
ήγγικεν, τό μυστικόν έ'πρεπε ν’ άποκαλυφθη.

Δεν εδίστασα· διηυθύνθην κλονιζόμενος είς τό 
6ωμάτιόν της. Εύρον τήν θύραν άνοικτήν.

Ή  Μαρία καθημε'νη έπί τίνος έδρας, ήτο σύν- 
νους, βεβυθισμένη είς τάς σκέψεις της.

Δέν ένόησεν δτι είσήλθον καί έμενεν άκίνητος· 
τήν έκραξα.

Εκείνη άνασκιρτήσασα έστρεψε τό βλε'μμα της 
πρός με. Ήγε'ρθη άμε'σως καί ήλθε πλησίον μου· οί 
κυανοί της οφθαλμοί ήσαν έμπλεοι δακρύων.

Τό πρόσωπόν μου ήτο σκυθρωπόνκαί περίλυπον. 
Τήν παρετήρησα προσεκτικώς, έκείνη δέ οπισθοχώ
ρησε, καί :

—  Τί έχεις ; μέ έρωτά.
(’Ακολουθεί).

ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ Κ Α Ι  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΙΕ'. Ποία αγάπη είναι θερμότερα ;
ΙΣΤ . Τί φοβεΐσθε περισσότερον, τόν φθόνον ή 

τήν συκοφαντίαν ;
17/. Τίνι τρόπω θά λυθ·7) τό Ανατολικόν ζή

τημα ;
ΙΗ : Τί πράγμα ανοίγει χωρίς κλειδί ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ IV
ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΦΥΛΛΟΥ

Ε'. Δ ιατί κυρίως καρκινοβατεί ή Ε λλάς πολι- 
τικώς ;

Ο κ. Καποιυς  έχει πρώτος τόν λόγον.
«Διότι άνεκηρύχθη ώ ; Θεός καί πρωτοστάτις 

εν πάση εθνική εκδηλώσει ή Με'γαιρα πολιτική. *0 
στενός καί δυσδιάρρηκτος πάσης ένεργείας σύνδε
σμος πρός τά άΐομικόν συμφε'ρον καί τήν ταπεινήν 
ιδιοτέλειαν, ού μόνον έξασθενίΐ με'χρις ήθικής πα- 
ραλύσεως τό ύπέρ τής κοινής μητράς ενδιαφέρον, 
άλλά καί καταπνίγει έν τοΐς πολίτα ις παν εύγενές 
καί αγνόν αίσθημα, πολύ δέ περισσότερον τό ήθι- 
κόν συναίσθημα τοΰ καθήκοντος, δπως συντελε'σω- 
σιν ούτοι είς τήν όρθοπόδησιν καί πρόοδον τής 
Πολιτείας. Ή  πολιτική έν Έλλάδι είναι φυλλο- 
ξηρα. Νοσος κολλητική, μαρασμώδης. Έάν παρα- 
ύεχθήτε τοΰτο —  καί οφείλετε νά τό παραδεχθήτε 
—  εχετε τότε πρό ύμών πλήρη, αύτούσιον, άναμ-
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φισβήτητον τήν θλιβεράν έν τ*7ι άληθεiqc αύτής λύ- 
σιν τοΰ προτεινομε'νου έρωτήματος. Διότι έπί θε
μάτων, άτινα  έλυσεν ήδη ή πρακτική και ή πείρα, 
μόνον ό τοΰ έρωτήματος καί ούχί τοΰ προβλήμα
τος ό τύπος αρμόζει.

« Ά ς  λείψουν οί Καλλικάντζαροι τής Βουλής, άς 
άφεθί) έλεύθερος ό υπουργός, άς μή δηλ. κενταται 
άπό τάς άτελευτήτους άπαιτήσεις τής συναλλα
γής, καί ίδωμεν τότε άν θά προβάλλωνται το ι- 
αΰτα δυσθεράπευτα κακά πρός Γασιν.»

Ό  μελαγχολικός 'Ερημίτης  βαθύτερον αναζη
τε ί τήν ΰπαρξιν τοΰ κακοΰ. «Κυρία α ιτ ία , λέγει, 
τής δυσάρεστου πολιτειακής καταστασεως καί συ
νεπώς τής όπισθοδρομικής αύτής πορείας είναι ή 
έλλειψις —  σχεδόν παντελής —  ανατροφής τοΰ 
λαοΰ. Λαός διαπαιδαγωγηθείς, λαός όπωσοΰν ανε
πτυγμένος, έχων συνείδησιν τής πολιτικής ακολα
σίας, ήτις λυμαίνεται τό έθνος, άλλά καί συναί- 
σθησιν άφ’ έτε'ρου τών υποχρεώσεων αύτοΰ καί τοΰ 
προοριομοΰ τής πατρίδος του, όνειροπολούσης εύρύ 
μέλλον, δέν ένισχύϊ] βεβαίως διά τής άνοχ^ής 
καί αδιαφορίας του ή έστω καί έν άγνοια διατε- 
λών, διά τής πλάνης, άτασθαλίας, α ΐτινες πάντω ; 
οίκτοά έχουσιν επ’ αύτοΰ τοΰ ίδίου άποτελέσματα. 
Ά νάπτυξις παρά τφ  λαώ αισθημάτων τεινόντων 
είς πρόοδον, ορθή διεύθυνσις πνευμάτων έκ φύσεως 
άλλως όργώντων πρός μάθησιν, έσται τό μόνον μέ
σον, δι’ ού θά δυνηθν) ποτε ό ελληνικός λαός τά  
πολιτικά έξόχως νά πράττγ ι»

«Ή  συχνή άλλαγή τών υπουργείων» άπαντα 
Είς 'Ελλην. Ό  δέ Φαίδων  τό «Ρουσφέτι» άνακη- 
ρύττει ώ ; τόν κακόν δαίμονα τής κακοδαιμονίας, 
συναντώμενοι οΰτω έν ττί κρίσει άμφότεοοι, διότι 
έκ τοΰ ρουσφετίου ή συχνή άλλαγή τών υπουρ
γείων συνηθεστατα.

Ώ ς έπιτυχεστε'ρα άπάντησις κρίνεται ή πρώτη.
Σ Τ . ΙΙοΐα μάτια λάμπουν στό σκοτάδι καί 

διατί ;
Είς τάς απαντήσεις τοΰ έρωτήματος τούτου 

ύποκρύπτοντος αισθηματικήν παράκοουσιν, ώς ήν 
επόμενον, πλεΐστοι έπροθυμοποιήθησαν νά έκφρά- 
σωσι τήν φανταστικήν γνώμην των, διά κομψών 
στίχων, έκαστος ένδιαθέτως άποτείνων αύτος είς 
τής 'Εκείνης του τά  άστραπηβόλα μάτια  καί έκ τής 
λάμψεως έκείνων τήν έμπνευσιν καί τήν ποίησιν ά- 
ρυόμενος. Ιδού τίνες οί μάλλον ευπαθέστεροι.

1 ΙοΓχ στο σκοτάδι λάμπουν 
θέλεις να μάΟβ; μάτια  ;

ΕΰΟύς εγώ νά σου τί> πώ 
γλυκερά μου μαυρομμάτα.

Τά ματάκια σου τά μαύρα 
πώχουν περίσσιες φλόγες 
στά σκότη, στή μαυρίλα 
χύνουν λάμψ ιν, φέρνουν λαΐρα .
ΚΓ αν ρωτάς γ ια τ ί, στοχάσου 
πώ ς τή φλόγα τή λαβαίνουν 
άπό τή Οεομή καοδιά σου.

(Νάρκισσος)

Καλή στιχουργία, άλλ* ό ευλογημένος Νάρ
κισσος, είχε φαίνεται ποιητικόν οίστρον καί άντί 
συντόμου τετραστίχου, μάς προσέφερεν Ινδεκάστι- 
χον . . . άναψυκτικόν.

Μόνο τά  μάτια λάμπουν 
οσα φω τίζε ι ό ’Έρως 

τήν νύκτα , τήν ήμερα 
καί ε ί; το καθ' ένα μέρος.

(Μυρτώ).

Καί ό κράτιστος Τ ί  βε μέλλει, ; ώ τινι κχ>ί άπο- 
νέμεται ό πρώτος έπαινος, μολονότι έπειράθη νά 
μειώση διά τοΰ επωνύμου του τά ενδιαφέρον ήμών. 
Ευτυχώς τ ϊΰ  ερωτηματικού ύπερίσχυσαν οί εκφρα
στικοί στίχοι του :

Τής ερωμένης ή μ ατιά  
ρίχνει χ,ρυσή φεγγοβολή 
μες τή ς νυκτος τή σκοτεινιά 
γ ια τ ί λαβαίνει αστραπή 
μες άπο βάθη μυστικά , 
ποΰ ανθρώπου μάτι οέν χωοεΐ

Έρχόμεθα είς τό πεζικόν τνίς φιλολογίας. Τί 
πλήθος, τ ί όχλοβοή ! Ά λλά  καί τ ί  ακαταστασία, 
τ ί  κονιορτός πνιγηρός! Πώς λάμπει τό ιππικόν, τό 
όποιον καί όλιγαριθμώτερον είνε, οπως είς δλους 
τούς στρατούς, καί πλουσιώτερον φέρει στολισμόν ! 
Ή  πληθύς μάς καθιστεί πολύ έκλεκτικούς, καί διά 
τοΰτο αί είς άπόταξιν καί αργίαν καί αποστρα
τείαν καταστάσεις, είσί πλειότεραι τών τοΰ υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών.

«Τής σεμνής παρθένου. Εινε τόσω αγνόν τό φώς 
τής ψυχής της, ώστε . . . » ώστε προσθέτομεν ήμεΐς 
τυφλώνει τούς . . . κριτάς. (II).

«Τής Μελαγχρινής, διότι έχουν μέσα των τήν 
δύναμιν τής Ά γά π η ς .»  Ο. Ρ.

ίΤού εύφυεστερου τά  μ ά τ ια » . Κ ρ ΐ-Κ ρ ΐ .
«Τού πεινασμένου». Ά ηένταρος .
«Τού ζυλοτύπου . . . .  συζύγου». Σ υ μ π α γ ή ς .
«Τά μάτια  τής γάτας, διότι έχουν ηλεκτρι

σμόν». Γατόφι,λος.
Κατελήξαμεν είς τήν πραγματικότητα. Κατά 

τήν φαντασίαν τών ποιητών δλα τά  μάτια ’μπο
ρούν νά λάμπουν στό σκοτάδι,άρκεΐ νά εινε μ ά τ ια ... 
ερωμένης. Ά λ λ ’ ό Γατόφιλος είνε πρακτικός άνθρω
πος. Δυνάμεθα νά άρνηθώμεν τούς εγωιστικούς κα τ’ 
άντανάκλασιν ισχυρισμούς τών έρωτολήπτων 
μας. Ά λλά , σδ?ς παρακαλώ, ποιος είς τών 
κυρίων αύτών θ’ άρνηθγί, δτι τής γάτας τά  
μάτια δέν λάμπουν στό σκοτάδι ; Ποιος δέ τότε 
θά άρνηθ-7| τν5 Γατοφίλω τόν ύελένιον οφθαλμόν—  
άχρείαστος νά είνε— δν τφ  προσφε'ρωμεν διά νά τόν 
έχν) έν τνί τραπε'ζ·/) του καί τώ  ύπενθυμίζει καί έν 
ώρίζ ποιητικής φρεναπάτης, δτι λάμπουν καί τά 
γ να λ έ ν ία , τά  πρόστυχα μάτια ;

7/. Τίνες αί άπατηλότεραι θωπεΐαι;
Ή  τρικυμία τών απαντήσεων έκόπασενδ Αίο

λος Ερως σύνέστειλε τούς ασκούς... τής ποιήσεως
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καί διά τοΰτο εχωμεν 5 καί μάνας απαντήσεις. 
"Ολοι φεύγουν την ’Απάτην, δπως φεύγουν ενίοτε 
καί την ’Αλήθειαν.......

«Αί θωπαα ι της γυναικος» (’Ακροβάτης.)
«At τής έρωμε'νης» (Σ τ.)
«Αί τής κολακείας.» (Εΰρυμε'δων.)
«Αί θωπεΐαι τής τύχ η ς« Φ αίίω ν, είς ον, άπαν- 

τήσαντα εΰστοχώτερον, δωρεΐται εΰμεγε'θης είκών.
Η'. ΙΙοΐον έκ τών παρ’ ήμΐν δημοσιογράφων 

θεωρείτε ώς τόν εύφυε'στερον, ποιον έκ τών λογο
γράφων ώς τον γλαφυρώτερον, ποιον εκ τών ποιη
τών ώς τον άφελε'στερον.

'Η κοινή γνώμη τών κατελθόντων είς τον α 
γώνα, άποφαίνεται κατά τήν άνωτε'ρω τεθεισαν 
σειράν, υπέρ τών κ. κ. Β. Γα/3ριηλιάου, Σ . Παγα- 
ν ίλ η  καί I. Πολέμη.

Καί τώρα, καλήν άντάμωσιν είς τό πρόσεχες.

Κ

18. Ούτω προστιθέμενος : 7 7
19. Νά 0εραπεύη τάς πληγάς, ας αυτό 7 7

τοΰτο έπέφεοεν. —20. Ή  ζωή είνε στρό- ι 7
βιλος ήοονών καί δεινών. 21 V t ί! I

Π Ρ Α Ι Σ Χ Ο Λ Η Σ

S  1  ΑΙ’ν ιγ μ .»
Είμαι νήσος ε ΐ ί  το ά’κρον τοΰ Α ιγαίου καί ώραία 
Διαπράξασα τά πάλα ι.κα ί μεγάλα καί σπουδαία.

"Αν με άποκεφαλίσης 
τότ’ εύθύς Οά μέ πατήσης 

Έ ξ  ’Αθηνών. Κολοσσός τής Ρόδου

S 3  ΑΙ'νιγμ,α.
Τής 'Ασίας είμαι πόλις, στήν αρχαία εποχή 
Μία τώ ν Κυκλάδων ε ίμ α ι, εν άλλάξης τήν άοχή.

Έ κ  Ρόδου Κλεόβουλος

‘- Ϊ 3  Χ ύ ν Ο ε α ις

Διά τώ ν κάτωθι γραμμάτων καταλλήλως συμπλε- 
κομένων, ν ’ απαρτισθή αρ/α^όν τι γνωμικόν.

Τα -  Ωο -  Εο -  Λ -  Μι -  Τι -  Νν -  Οε Λ 
'IV - Φυ - Ττ - ΟΑ -  Λτ - Σν - Τμ - Τ

Δ. Φ. Βολωνίνης.

‘•ί Λ  Τ ρίγ ωνο ν
Κ . . .  V
... V
• · ς
. V
ν Κλ. Ζάνος.

Π ρ ο ς  συμπλήρωσήν

Α , α . α - . ο . - . . η . ι σ . ν - . 0 . - ω . -

Αραβ. "Ιππος.
. ε . υ . ο .

ΛΥΤΑΙ
Ε π ιτ υχ ε ίς  λύσεις ά π ά ν τ ω ν τώ ν α ινιγμάτω ν ά- 

πέστειλον ήμΐν οί συνδρομηταί, Ν'.κ. Νικολαίδης (έκ Δο- 
μοκοΰ) 1>. Ταρουνας (εξ Α θηνώ ν) καί II. X. Ρώτας (έκ 
Ρόλου) τινώ ν δέ οί Α. Άντωνόπουλος (ΙΙατρών) ’Κλπιδο- 
ϊ/όρος (’ Αθηνών) Ε ρμής (ΙΙατρών) Κ. >.'ανέτα; ( Αθηνών) 
Λεωνίδας Νούσκαλης (Σαλαμΐνος) Χρ. 11. Γιάνναρης (Λα- 
οίσσης) II. Ν. Άργυρόπουλος (Πύργου), Ποιητής τοΰ 
κάοοου καί Ν. ( ) ΐκ.  (Α ίγίνης) Μ. Δηλιγιάννης, Μ. Ρ>· 
καί Αυλαία ( Αθηνών).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΙ.
Τό μέλλον τή ς ανθρωπότητας, θρησκευτικώς καί πο- 

λ ιτ ικώ ς θεωρούμενον, ϋπ’ο Σ. Δ. Φιλαρέτου, διδασκάλου 
έν τί) Σχολή τοΰ Λόγου καί διευθυντοΰ τοΰ Λόγου. Περί 
τής σπουδαιότατος τοΰ θέματος τοΰ άξιολόγου τούτου συγ- 
γ ίάααατος, ό τίτλος μαρτυροΐ" το έ'ργον τοΰτο φιλοκάλως 
τετυπο^μενον θερμώς ή «Σ άλπ ιγξ» συνιστα παντί φιλο- 
υ,ούσω. Σ ύγκειται έκ 370 σελ. καί τιματα ι δραχμών ·!. 
Α ντ ίτ υ π α  εΰοηνται έν τώ  γραφείω τοΰ «Λόγου»,οδός Ά 
γιου Μάρκου.

— "Ηρξατο εκδιδόμενσν, το πρώτον ήδη εν Έ λλάδ ι, ε ι
δικόν γραμματοσήμων διεθνές περιοδικόν, ύπό τόν τίτλον 
Ε ρ μ ή ς  Η e r m έ s . Ε ίς τούς άσχολουμένους περί τήν 
συλλογήν καί συναλλαγήν τών γραμματοσήμων, θεωροΰ- 
μεν περιττήν πασσαν σύστασιν, άφοΰ είναι το μόνον παρ’ 
ήμ ΐν, οπεο δύνανται νά συμβουλεύωνται.ΏραΤα δέ μεταξύ 
τώ ν ά’λλων είναι καί ή δημοσιευόμενη υπό τοΰ οίλου κ. 
Κ. Σοκόλη διατριβή, ιστορική τών Έ λλ . γραμματοσήμων. 
Τώ συναδέλφω εύχόμεθα . . . ύγιείαν.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ «ΣΑΛΙΙ1ΓΓΟΣ»
H e l e n e  V . Έ ν  τή μετ’ εύλογου ενδιαφέροντος 

άναγνωσθείση έπιστολή σας, διιδωμεν διά γραφής προδι- 
δούσης κάλλος πνεύματος, εύγενή καλοσύνην, είς ήν 
άδυνατοΰμεν ν' αντιπαρατάςωμεν λόγους, ίνα μή μειώ - 
σωμεν τήν ακραιφνή ύμών προαίρεσιν. Συγγραιοεύς τ ις  λέ~ 
λει οτι τό άγνωστον περικαλύπτουσι πάντοτε, ελκυστικά 
θέλγητρα. Γνώμη, ήν άποδεχόμεθα" ιδού πόθεν τό ενδια
φέρον τά συγχαρητήρια, θερμά είς έκ τής θέρμης τής 
επιστολής, θερμότερα κατέστησεν ή τοΰ άγνωστου ιδέα, 
καίτοι σήμερον π α ν η γ υ ρ ι κ ώ ς τελούνται τά άπο- 
καλυπτήρια. Σεΐς ή τόσον ευφυής — δεν λησμονοΰμεν, 
βλέπετε, τό άγνωστον — Θά διίδητε εκ τώ ν αισθηματι
κών τοΰ συνεργάτου εκφράσεων τόν ψευδώνυμον αστερισμόν 
ύφ ’ ον ενεφανίσθη έν τή  « Σ άλπ ι^γ ι» . Ά λ λ ά  διατί τήν 
περιέργειαν ήν δεικνύετε νά μή αισθανθώμεν καί ήμεΐς· εν 
οίαδήποτε όμως περιπτώσει διακαή ή διεύθυνσις μετά τοΰ 
οίστρηλάτου συνεργάτου εκφράζει πόθον, όπως η τοιαύτη 
επ ικο ινωνία  πνεύματος μή διακοπή, ιός ονειρον θερινής 
νυκτός, άλλά με δεκάλεπτον Ουσίαν, έστω καί ύπό τόν 
πυκνόν τοΰ μυστηρίου πέπλον, άκούομεν έκάστοτε κρί
σεις, άληθείς ομως, έστω καί πικράς. Θά είνε τοΰτυ 
είς λόγος βελτιοισεως. Τελευταία σημείωσις : Τήν επ ι
στολήν έλάβομεν τήν Ιην Α πρ ιλ ίου .

ΛΥΣΕΙΣ
TUN ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΙ1ΓΟΥΜΕΝΩ ΦΥΛΑΩ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ 

10. "Ωχ;-Ρ)(οχθη). — 17. Σ ύ-ώ ν (Σ ιώ ν).

Ο ί κ. κ. σ υ ν δ ρ ο μ η τ α ί τής « Σάλπιγγος » 
παρακαλοΰνται όπως άποστείλωσιν άνευ έτέρας είδοποιή- 
σεως τήν όλιγόδραχμον συνδρομήν τιον, διότι καίτοι ορος 
εγγραφής έτέθη ή προπληρωμή, διατρέχομεν ήδη τόν 4 ον 
μήνα, πολλοί δε καθυστεροΰσι. Πάσα αποστολή δέον ν ’ 
άπευθύνηται πρός τήν διεύθυνσιν τής « Σάλπιγγος οδός 
Φ ε ι δ ί ο υ ένθα ένεκατίστησαν τά γραφεία αυτής.


