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1 ^ .  - ψ ί ι Κ ψ ΐ ί !

*Υπέρ άνεγέρσεως τον Ίεροΰ Ναοΰ τά

1; | · » # ϊ ί ί ί  ΤΗ=:

Ίδρνθέν δννάμει τον ύπ’ αριΐ). 1133 τον 1902 νόμου 
Γνώμη της Εντίμου Βοι-λής και δ\·νάμβι Ήγβμ. 
Αιατάγματος ύπ* αριΰ. 85 η'ις 2 Μαρτίου 1909

Η Μ ΕΙΣ
ε ,^ Λ *  - ο π ί ΐ ε Η ε

ΗΓΕΜΠΝ ΤΗ Σ  ΣΑΜ Ο Υ

Ά ρ θ . Ιον. Σννιστάται Λαχεϊον υπέρ της Ιν Μεσ. 
Καρλοβασίφ άνεγειρομένι!; Εκκλησίας τά <Είσόδια 
της Θεοτόκου>, υπό τήν άμεσον έπίβλεψιν κοί έξέλεγξιν 
της Ηγεμονικής Σαμιακή, Κυβερνήσεως

(Άπόσπαομα Διατάγματος)-

Κίρδη βξηογαλιομίνα βι* ίπισήμο’̂  καί άνιγνα>ριομ4ντ)ς Τραηέζης. 
Τράπβζα προχαταθέοιων χαϊ ίξαργορώσβαιν

Ι.. ΜΙ88ΙΚ Α (ν-8ΑΜ08
Τά κερδαίνοντα Γραμμάτια Ιξαργυρονντοι μέσον 

οίασδήποτε έπισήμου τραπέζης.



ΕΠΙΧΜΛΛΟΝ Π ΡΟ ΓΡΤ ΪΜ Μ Λ 
3 'ιί Ι Χ Ε Ι Ρ ία ΐ Δ Ο 'Γ  3  ι(

■Λπχρτϊζόμινον ϊχ | 8 0 0 0  ί;  ων ήζ χιρΒίσωυιν
όλθ( ιί; 8 μ-'-'νον χληρωβείι;.

Ι λ Μ ϊ ΐ :  ΤΔΠΕΡίΕβΒ2ΐ:ί(ΕΙϋ1!1 4ΔΡΔΕ κ .

Κΐί I ί υ.όν<1̂  ά:ιθα'.^ Γΐόαια

> » V Β .) .| Ι .Γ .
ΚΙςτήν ε'>τυχεοτέραν 4 άνά 501Μ) 20000

ούμπτ<ι)3ΐν Γρόοια 7 4<ΚΚ) 23000
ι 12'·)0(: 9 3000 27000
1 115001 5 2500 12500
ι 10(Κ)(Χ 10 201.0 20000
1 10()0(Χ 15 ΚΚΚ) 1'.0(ν)
■2 > άνά Γιοοηη > 1 Ό··<Η 19 κο· 15200
« . . 45000 . ΐ;ά50(Μ 24 7ί>π 1Ι«'Κ)

20 00 Ι2001Ι
1 Βραβείον Μέγα > ΙΟΟίΜΗ 59 ,'ιΟΟ 29500
I • άνά ΠΟΟΟΟ . 150001 445 41)0 17Η00Ο
8 • . ί5000 . 750Ο(. . 6« 300 1931Κ)
ΰ • » 2(Η)Μ). Ι20<ΗΚ] 50 250 1^ "0
1 . . ΐΓ)θου . 15(ΗΗ] Η7.')0 230 15525ΙΚ)
1 . . 12000 · 1201Μ 250 200 50000
1 . . ΙΙΜΚΚ) .. ιοοοι: ;550· 150 52500
1 . . 0000 . ίΚΗά: 350 110 . 38500
1 . .  ΛΚΧ) . 8000 550 150 . :«00ΙΙ
1 • . 7000 . 7000
2 . » 0000 . 1200θΙ

ΕΙνβάπότά Μεγαλείτ»^ τά Ασφαλέστερα χαι τα Μόνα 
ύπβρέχοντα αΛοδεδειγμένως βΙςτήν κχ'χλοφορίαν

4ι4 η4α«ν »ΐτηβιν ή πληροφορίαν Γενικήν ΑιεύΟυνσιν Λαχιίοο 
Μεσαίοο Κ«ρλο64οοι» —ϊάμος

Ε Κ Τ Α Κ Τ Α  Δ Ω Ρ Α
Ζ τ,τη ίζτ ι απαντβς τ ζ  χοχ/.ο:^ορήβανταιχτζχτα έπιπρότθιτζ 

Προνρζμμζτϊ τη ; τρεχούοη; 3η<; Πβριόοου ΐν τοΓ; ό
ποιοι; τά κέρδη ηΰ;ή6ηοζν κβτα Γρόοιζ 2 7 9 0 0 0  

3δΙν· τά πραγματικά άϋΡΑ, ίτινα προαφίρονται ·ίς τήν Άξιό- 
τιμον πολυπληθή Πελατείαν μας (Π1 Γενική άιειίθυνοις



Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ
'Ε χ ι  ι ήμ ίρ α  {  31. 

Ήμίρα ώρας 1ϋ. Κ6ξ ώρας 14

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ
Έ χ »  ι ή μ *ρ ας 28. 

Ημέρα ώραςίΐ. Νύξ ώρας 13.

1 Σ. Βασιλείου τοϋ Μιγάλου
2 Κ. Σιλβέατρου Π(ίπα Ρώμης

3Δ.
4,Τ.
5;Τ.
6η.
7Π.
8'Σ.
8 κ .

Μαλαχίου τοδ Προφήτου 
Σύναξις των ^Αποστόλων 
Παραμονή τών θ·οφ. (Νησ) 
Τά 'Αγια θιοφάνιια 
Προ&ρ. χαί Βαπτ. Ίωάν. 
Λομνίχης τής Δσίας 
Πολοιύχτου μάρτυρος

ΙΟΔ.ίΓρηγορίοϋ έπιοχ. Νύσοης 
11 Τ.'θβοδοσίοι) τοδ Άγαπίοϋ 
12Τ.'Τατιανής μάρτυρος 
Ι3ΙΙ.Έρμύλου μοίρτυρος 
14Π.Τώνίν Σ ινί 4γ· Πατέρων 
15Σ. Ίωίννου τοΰ Καλυβίτου 
16|Κ.ΙΙροσχ. Άλύσβως'Απ. Πέτ.

17,Δ· ί’Αντωνίοϋ τοΟ Μίγάλου 
ΙΒΤ. 'Αϋανασ^ΰ χαΐ Κυρίλου 
1ί)Τ.,Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου 
20Ή.ΐΕύθυμίου τοΰ Μιγίίλου 
21 Π.Μαξίμου, Νβοφύτου Αγνής 
22Σ. Τιμοθέου τοΟ Αποστόλου 
23.Κ. Κλήμβντος 1>ρομΕίρτυρος

24Δ. Ξένης τής όσιας 
25|Τ. Γρηγορίου τοΟ θβολόγου 
26|Τ. Ξινοφώντος τοΟ όσίου 
27Π. Ίωάννου Χρυσοστόμου 
2^Π.Έφραΐμ τοΟ Σύρου 
29|Σ·|Γρηγορ(ου Ιβρομάρτυρος 
30 Κ. Τών 3 Τ·ραρχών

3ι 1δ . ΐκύρου ’ Ιωοίννου Άναρ.

ΙΤ.Τρύφωνος μίρτυρος 
2Τ .'Η  Υπαπαντή τοΟ Κυρ. 
3Π.Συμ>ών τοΟ Β«ο&όχου 
4 Π. Ισιδώρου τού δοίου 
5Σ. Άγοίθης μάρτυρος
6 Κ. Βουκόλου έπισκόπου

I

7 Δ. ιΠαρθινίου Κοσμ£
8, Τ. θβοδώροϋ Στρατ.
9, Τ. Νικηφόρου μάρτυρος 

ΙϋΠ.Χαραλάμπους [«ρομαίρτυρ. 
11 Π. Βλασίου ί·ρομάρτυρος 
12Σ. Μελβτίου έπισ. Άντιοχίας 
13Κ. Άπόχρεω. Μαρτιανού

! ,
14 Δ. Τού Δγίου θεοδώρου 
ΙδΤ.Όνησίμου Αποστόλου 
16Τ. ΙΙαμφίλου μάρτυρος 
17Π.Τής Δγίας Μαριάμνης 
18 Π. Λέοντας Πάπα Ρώμης 
19Σ. ΆχΙππου καί Φιλήμονος 
20Κ.Τυρινή. Λέοντος έπιτκόπ.

21Δ.
22Τ.
23 τ ’
24 ϋ.

26Σ.
27,Κ.

Τιμοθέου Ευσταθίου έπισ. 
Ευγενίου μάρτ. Άνθούσης 
Πολυκάρπου επ. Σμύρνης 

,Ή  εύρε. τής Τιμ. κεφα
λής τοΟ Προδρόμου 

,;Ταρασίου καί Αλεξάνδρου 
|Τών Τυχών. Πορφορίοϋ έπ. 
.Τής "Ορθοδοξίας. Προχοπ.

1
28Δ.Βασιλείου καί Νέστορος



Μ Α Ρ Τ ΙΟ Σ
' Ε χ ι ι  ή μ ί ρ α ς  81. 

Ημέρα ώρας 12. Νΰξ Λρας 12.

Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ
”Ε χ · ι  ή μ έ ρ α ς  30. 

Ημέρα ώρας 13. Νύξ ώρας 11.

I Τ. Ε'ΐ5οχίας ίοιομάρτυρος. 
2Τ. Ήοοχίοιι χαΐ Άνδρον(χοΐ). 
8 Π. ΕΊ·ϊρρ;ι{ου μάρτορος. 
ΙΙΙ.Γβραοίμου 1-σ£θϋ.
• ·2. Κόνωνος μάρτυρος. 
•ίΚ.Τών έν 'Αμορίφ 42μαρ.

7 Λ. Τών έν Χίρσώνι Ιιρο.
3 Τ.θίοφολάχτου έπισχίπου. 
ί·Τ . Τών άγίων 40μαρτύρων. 

1011. Κοδράτου χαΐ Άνασταοίας
I I  [[.Σωφρονίου ΙΙατρ. Ίιροο. 
13Σ. θ(οφ^ίνους χαΐ Γρηγορίοο.
13 Κ. Τί,ς Σταυροπροσχηνήοβως.

14 Λ. Βινιδίχτου τού 4σίου.
1.5 Τ. Αγαπίου μίρτυρος.
1Η|Τ. ΣαβίνουχαΙ Χριατοδούλου.
17 Π.,'Αλίξίουτβδ άνβρ.τοΟ ΘβοΟ
18 ΙΓ Κυρίλλου άρχ. 'Ιϊροο.
10 Σ. Χρυοάνθου χαΐ Δαριίας. 
20,Κ. Τών ίσίων Πατέρων.

I ί
21 Δ. 'Ιαχώβου τού δμολογητοδ. 
22|Τ.,Βαοιλιίου έπισχ. 'Αγχύοαΰ. 
23!τ.·Νίχωνος.
24ιΠ. Ζαχαρίου τοΟ δσίου.
25;Π.'() Εύαγγβλιομός τί;ς θ·οτ. 

Ή  Σύν. τοΟ *Αρ. Γαβριήλ. 
Ματρώνης τής έν θ$οοαλ.

26'ς , 
27, Κ

28|Δ. Ίλαρίωνος τοΟ δσίου. 
29,Τ.|Λάρχου έπισχ. 
30·Τ.1'Ιωοίννου τού Συγγραφέως. 
θΙΠ.'Γπατίου (ιρομ.

1 Π. Μαρίας τής ΑΙγυπτίας. 
2Σ. Του Λαζάρου. Τίτου δσίου. 
βΚ.Τών ΒαΙων.Νικήτα ήγ.

ΐ Δ  Γβωργίου χαΐ Πλάτωνος. 
5 Τ. Κλαυδίου.
[),Τ. Εύτυχίου Κωνίπόλιως. 
7Π.Γβωργίοϋ έπ. Μιτυλήνης. 
3 Π. Ήρωίίωνος Αποστόλου. 
0 Σ Εύφυχίου μάρτυρος. 

ΐηκ .ΤΟ  ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ.

ΙΐΔ .,Άντίπ α  έπιο. Πβργάμου. 
12.Τ. Βασιλβίου έπισχ. Παρίου. 
13Τ.Μαρτίνου Πάπα Ρώμης. 
ΙΐΠ.'Αριστάρχου αποστόλου.
15 Π. Τής Ζωοδόχοϋ Πηγής. 
ΙΟΣ..Αγάπης, ΕΙρήνης Χιονιάς 
17;Κ.^Το3 θωμά. Συμβών δσίου.

ΙδίΔ.,Ίωάννου δσ., Ίωάν. μάρ. 
19|Τ..Παφνουτίου ίβρομάρτυρος. 
20|Τ.Θ(οδώρου τού Τριχινά. 
2ΐΠ.Ίανουαρίου χαί Άλβξάν. 
22Π,β(οδώρου τού Συχ€ώτου. 
2.3 Σ.|Μ»γαλομάρ. Γιωργίου.
24 Κ. Τών μυροφόρων

25;Δ. Τού άγ. Μάρχου.
26 Τ. Βασιλέως έπισχόπου 
27|Τ.|Συμεών ίβρομάρτυρος. 
28|Π.|Τών έν Κυζίχφ 9 μαρτύρ. 
29 Π. Ίωάννου χαί Σωσιπάτρου. 
30.Σ. Ταχώβου χαί Ίωάννου.



ΜΑ I ΟΣ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ
■Ε χ 1 1  ή μ έ ρ α ς 81. I Έ  χ * ι ή μ * ρ ας 81). 

Ημέρα Λρας 14. Ν6ξ ώρας 10. I Ημέρα Λρ«ί 15. Ν·ίξ Λρας 9.

1 Κ.'Ιβρεμίου τοδ προφήτου.
2 Λ Αθανασίου τοΟ Μεγάλου. 
8Τ. Τιμωθέου χαΐ Μαύρας μαρ. 
4Τ. Πελαγίας ίσιομάρτυρος.
5 Π. Τής μεσοπεντηκοστής. 
Ο ΙΙ.’Ιό)® τοΰ πολυάθλου.
72. Ή  άνάμνήοις τοδ Σταυροϋ. 
8 Κ.Τής Σαμ. Ί(ι)άννοϋ του ί*.

9Δ. Ήσαΐου προφ.
10 Τ. Σίμωνος Αποστόλου. 
ΙΙΤ .Μ ωχίου Ιερομάρτυρορ. 
12Π. Γερμανοδ άρχιεπ.
1.8 II. Γλυκερίας μάρτυρος.
14 ϊ.  *Ισ(?ώρου μάρτυρος. 
15Κ:Τοΰ Τυφλοΰ.

16Λ.βεο5ώρου τοϋ ήγιασμένου 
17 Τ. Ανδρονίκου καί Ιουλίας 
ΙδΤ.Πέτρου καί Διονυσίου μάρ. 
19Π.Τής Άναλήψεως 
20Π.θαλλελαίου μάρτυρος 
21Σ. Κωνσταντίνου καί Ελένης 
22Κ.Βασιλίσκου μάρ.

28Δ . Μιχαήλ επισ. Συνάδων 
24Τ..Συμεών 'έοδ έν θαυμ. δρει 
25 Τ. 'Η εδρ. τής κεφ. *Ι. Προδ. 
20ΙΙ.Κάρπου του Άσοστόλου. 
27Π.Έλλαδίου Ιερομάρτυρας 
28Σ Εύτυχοδς έπισ. Μελιτι;ής 
2θΚ.,Τής Πεντηκοστής

δΟΛ ιΤής άγ. Τριάδος 
81|Τ.|Έρμείου μάρτυρος

Ι Τ. Ιουστίνου μάρ. τοδ Φιλοσ. 
211 Νικηφόρου άρχ Ι\ων)πόλ. 
8 II. ,\ουχιανοΰ μάρτυρος 
4Σ Μητροφάνους αρχ. Κων) 
5Κ.Τών Άγίο>ν ΙΙάντων

·>Δ Ίλαρίωνος τοΰ θαυματορ. 
7Τ.βεοδώρου Άγκύρας έπισ.
8 Τ. Άνακ. λειψ. Ηεοδώρου
9 □. Κυρίλλου άρχιεπ. Άλεξανδ. 

10II. Αλεξάνδρου καί'Αντωνίνης 
11 Σ Βαρθολομαίου Βαρνάβα άπ. 
12Κ. Όνουφρίου καί Πέτρου

18Λ λναυλίνης μάρτυρος 
14Τ. Έλισσαίου τοΰ προφ.
1·>Τ. Άμώς τοΰ προφήτου 
1·>Π.Τώχωνοςέπισ. Άμαθοΰντος 
17 Π.'Ι^αύρου Μανουήλ "Ισμαήλ
ΙδΣ  .\εοντίου μάρ.καί Ηεοδούλ. 
19Κ. Ιούδα τοΰ "Αποστόλου

21·Λ. Μεθοδίου ϊπιοκ Τατάρων 
21 Τ . ’Ιουλιανοΰ τοΰ Ταρσέως 
22Τ.Ευσεβίου Ιερομάρτυρας 
2.8Π."Αγριπνίνης μάρτυρος 
24Π.Τόγεν.τοΰ ΙΙρο.Ίωάννου 
25Σ. Φεβρωνίας δσιομάρτυρος 
26 Κ. Δαβίδ τοΰ εν Θεσσαλονίκη

27Δ, Σαμψών τοΰ Ξενοδόχου
28 Τ. Κόρου καί Ίωάννου άναργ.
29 Τ. Πέτρου καί Παύλου "Αποσ. 
80Π.Ή  Σύναξις τών 12 "Αποσ.



Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Ύ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ
•Ε χ « ι ή μ έ  ρ χ ς  31 I Έ χ *  ι ή μ *ρ  ας 31. 

•Ημέρα («ρα; Ι·1· '"'Ρ*ί ΓΗμέρα ώρας 13. Νύξ. ώρας 11.

111. Κ'.ι9μΑ χαί Δαμιαν. ΐοΟ Άν.
21 Και. τής τιμ.ίσθ. τί]ςβίοτ. 
Η Κ .Ί ’ακίνΙίου μάρτ'ΐρος

4Α.'Αν&ρέοΐ) (πισ.τοϋ Ίκροσο. 
Γ) Τ.ΆΘανασίοϋ τοϋ ίν ΆΛω 
(ΐΤ .Ιισώη  τοδ Μβγάλου 
7 Π. Κυριακής μιγαλ&μάρτυρος 
8Π. Προκοπίου μιγαλομ.
91 Παγκρατίου έπ. Ταυρομ*ν. 

ΙϋΚ.ΤώνΙνΝ'ικοπέλίΐ. 4Γ> μαρ.

Π  Δ Ευφυμίας μβγαλομοίρ·:. 
ΐ2Τ.ΠρίκλουΊ).αρ. Βιριν. μάρ. 
13 ΐ .  'Η Ιώνα. .τού Άρχ. Γαβριήλ 
Η ΙΙ.Άκ ιίλα  τοδ Αποστόλου 
Ι-Ί Π. ΚΤιρύχουκαΙ Ίουλίτης μαρ. 
11)1 Άίΐηνογένους ίιρομάρτυρ. 
ΠΚ.Μαρίνης τής μβγαλομ.

ί

18 Λ Α1μιλ.χαΐυυαλ·ντίντ/ςμαρ. 
19Τ. Μακρινής καί Δίου τών ίσ. 
2θΤ. Τοΰ προφ. Ήλιου 
21II. 1υμ(ών καί Ίωάννου όσιων
22 Π. Μαρίας τήςΜαγδαληνής 
231 Φυικ&καΐΊκζίκιήλτοί) πρ. 
24Κ.Χριστίνης μιγαλομάρ.

25ίΔ Ή  κοίμτ,σις τή ςά γ ’ Ανντ,ς 
2β|Τ. ΙΙαρασχβυήςκαίΈρμολάου 
27,Τ. Του άγιου Παντ«λιήμονος 
2811. ΠροχώρουκαΐΝικάνορος 
29 Π. Καλλινί.'χαΙ 9*οδότης μαρ. 
ίΙΟΣ. Σϋλα καΙΙιλουανοΟ Άποσ. 
31 Κ.ΕΊδοχίμου τοΰ Δικαίου

1Δ Ή  πρόοδος τοΰ Ιταυροΰ 
2 Τ. Άναχ. τοΰλιιψ. Στιφάνου 
:>Τ.Ίσαακίου Δαλμά. Φαύστου 
•ΙΙΙ.ΤώνΙν Έφέσψ 7 παίδων 
όΙΙ.ΕύοιγνίουχαΙΝόνας μαρ.
<>1 Ή  Μβταμόρφωαις 
7Κ.Δομίτίου όοιομάρτυρο;

Η Δ . ΑΙμιλια. έπισ. καί Μΰρωνος 
91’. Ματθία τοΰ Αποστόλου 

1 (I Τ. Λαυρέντιου καί 'Ιππουλίτου 
11II. Εΰπλου μάρτυρος 
12ΙΙ.ΦωτίουκαΙ Άνικήτου μάρ. 
Ι3Σ  Μαξίμου.Εΰδοκίας Ειρήνης 
14Κ.Μιχαίου τοΰ προφήτου

1.')Δ Ή  Κοίμησις τής βίοτόκου 
ΚΠ'.Τοΰ άγιου Μανδηλίου 
17 Τ. Μύρωνος χαΙΣτράτωνος 
ΙΚΠ.Φλόιρου χαΙΛαΰρου μαρ. 
ΙίΐΠ .’Ανδρίου μάρτυρος 
201 Σαμουήλ τοΰ προφ.
21 Κ.Ηαδαίου τοΰ Αποστόλου

22Δ. ΆγαθονίχουκαΙ Ειρηναίου 
23Τ.Λοώπου καί Καλλινίκου 
24Τ.;Εΰτυχοΰς ίβρομάρτυρος 
2Γ)ΙΙ.Βαρθολομ. καί Τίτου άποσ 
26η. Άδριανοΰ καί Καταλίας 
271 Ποιμένος τοΰ δσίου 
28Κ.Μωΰσέως τοΰ όσιου

29Δ Ή άποτ.τής τιμ.Κεφ. τοΰ 
[Προδρόμου

30Τ.Άλ·ξάνδρου άρχ. Κων) 
31 Τ.Κατάθ. Ζώνης τής θεοτόχ.



Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ
Έ χ  * ι ή μ ί ρ ας 30. 

Ημέρα ώρα; Γ2. Νΰξ ώρας

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ
Έ  χ 8 ι ή μέ ρα ς 31. 

Ημέρα ώρας 11. Νύξ ώρας 12.

1 Π .ΙΊναξις τί); θίο·;ίχοϋ 
2ΪΙ. Μάμαντος μάρτυρας 
3 ΐ .  Ανθίμου Ιβρομάρτυρος 
4Κ.Βαβύλα Άντιοχβίας Ιβρομ.

δΑ Ζαχαρίου τοδ προφ.
6 Τ .Ή  άνάμν. θαώμ. Μιχαήλ
7 Τ. Σώζοντας μάρτυρας 
8Π.Γενέθλιαν τή ; θβατίχου 
9Π.Ίωαχ&ίμ χαΐ 'Αννης

10|Σ. Μηνοδώρας Μητροίώροις 
ΙΙ,Κ.θεοδώρας τής δσίας

12Δ. Αυτονόμου Ιερομάρτυρας 
13Τ.Κορνηλίου Έκατ.
14 Τ. Ή  "Γψωο. του Σταυροδ 
Ιό  Π Νικήτα μάρτυρας.
1611 Ευφημίας μεγαλομάρτυρας 
17Σ· Σοφίας μάρτυρας 
18;Κ.Ευμενίου τοΰ θουματουργ.

19Δ Τροφίμου μάρτυρας 
20Τ Ευσταθίου μεγαλομάρτυρ. 
21|Τ.Κοδράτου τοδ αποστόλου 
22 Π Φωκά Ιερομάρτυρας 
23II Ή  Σύλληψις τοΰΐΐροδρόμ. 
24Σ-θέκλη; τής πρωτομάρτ. 
2δΚ. Ευφροσύνης τής δσίας

26 Δ Μετάσ.'ίωάννου τοδ θεολ. 
2Τ| Γ.Καλλιστράτου μάρτυρος 
28Τ.Χαρίτωνος τοδ δμολογητ. 
29 Π Κυριαχοδ τοδ Άναχωρητοδ 
30ΠΓρηγορίου Ιερομάρτυρας

1 Σ. Άνανίου τοδ αποστόλου
2 Κ. Κυπριανού Ιερομάρτυρας

3Δ. Διονυσίου Ιερομάρτυρας 
4,Τ. Ιεροθέου έπισκόπου 
δΤ.Χαριτίνης μάρτυρος 
6 Π Θωμά τοδ αποστόλου 
ΤΙίΣεργίου καί Βάκχου 
8Σ· Πελαγίας τής δσίας 
9 Κ. Ιακώβου Άλφαίου

10Δ. Φιλίππου τοδ Αποστόλου 
ΙΐΤ.ΙΙρόβου Ταράχου 
12Τ.Ε0λαμπίου χαΐ Εύλαμπίας
13 11 Κάπρου Παπύλου Άγαθ.
14 Π Τών Ά γ . Πατέρων 
1.όΣ.|Λουκιανοδ μάρτυρος 
1()Κ.Λογγίνου μάρτυρος

17'Δ.|’βσηέ τοΰ προφήτου 
18Τ.Λουκά τοΰ ΕύαγγελιστοΟ
19 Γ.'Ιωήλ τοδ προφήτου
20 Π Αρτεμίου καί Γερασίμου 
2111 Ίλαρίωνος του Μεγάλου 
22Σ.,*Α6ερκίου τοΰ θαυματουρ. 
23 Κ. Ιακώβου άπόστ.

24Δ.*Αρέθα μάρτυρος
25 Γ.Μαρχιανοδ καΐ Μαρτυρίυ®
26 Τ. τοΰ Μβγαλ. Δημητρίου 
27!ΐΙΝέστορος μάρτυρος
28; Π Στεφάνου τοδΣαδβαΙτου 
29 Σ . Αναστασίας τής Ρωμαίας 
30|Κ.^Ζηνο6ίου καΙΖηνοβίας μαρ.

31 Δ ̂ Στάχυος καί Ναρκίσσου
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Ν Ο ΕΜ ΒΡ ΙΟ Σ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
Έ χ κ  ή μ ίρ α ς ίίΟ . | ’ Κ χ ι ι  ή μ ίρ α ς Β Ι .  

Ήμίρα ίιρχς 10. Νύξ (ορας 14. I Ημέρα ΛραςΟ. Χ’>ξ ώρα; 14.

I  Γ. ΚοσμΑ χα: ^α| ιανοΟ 
2Τ.Άκινϊύνου μάρτ.
Β 11 'ΑχίψιμΑ μάρτυρας 
4 Π Ίωαννικίοϋ ^σί^υ 
521. Γαλακτίωνος μάριυρος 
βΚ. Παύλου άρχιβπ. Κων)τ;ίλ.

7Α. Τι3ν έν Μίλυτιν^ ΒΒ μαρτ. 
Β Γ.Σύναξι; τού άρχ. Μιχαήλ 
9 Γ.Ονησι?ύρουκαΙ Ποριρυρίου 

10 Π ΌλυμπΑ καί Ροδίωνρ;
I I  11 ΜηνΑ Βίχτωρο; Ηικινχίου 
122. ΊωΑννου τού'Ελίήμονο; 
ΙΒΚ.Ίωάννου τοΰ Χρυοοστόμου

14 Δ. Φιλίππου τοΰ Αποστόλου
15 Γ.Γουρία, 2αμωνΑ, Ά^ίβου 
ΙΗΤ.ΜατΙίαίου τού Ευαγγίλιοτ.
17 11 Γρηγορίου έπισκόπου
18 (Ι Πλάτωνος μάρτυρος 
192. Άβδιοΰ τοΟ προφήτου
20 Κ. Γρηγορίου καί πρόχλου

21 Δ Γά ΕΙσόδια τής θ«οτόκου 
22Τ.Φιλήμονος τοδ Αποστόλου 
23 Τ. Γρηγορίου καί Άμφιλοχίου 
2411 Κλήμ«ντος πάπα Ρώμης 
25I I  Αίχατιρίνης Μβγαλομάρτ. 
262. Στυλιανού καί ’Αλυπίου 
27 Κ. Ιακώβου μ«γαλομάρτυρ.

2δ'Δ. Στβφάνου όσιομάρτυρος 
29 Τ. παραμόνοο καί Φιλουμένου 
30[Τ. τοΟ Αγ. *Αποσ. Άνβρέου

1 π. Ν'αοΰιι τού προφήτου 
2π. Άββακούμ τοΰ προγήτ 'ΐ  
Β 2. Σοφονίου τοΰ προφήτου 
4 Κ. Βαρβάρας μιγαλομάρτυρ.

·’>Δ. Σάββα του Ηγιασμένου
6 1'· Νικολάου βπισ. Μύρων
7 .Αμβροσίου έπισχόπου 
8π. παταπίου τοΰ όοίου
9π. 'Ησύλληψ. τής 4γ. Άννης 

ΙΟΣ.ΜηνΑκαΙ Έρμογένους 
11Κ. Δανιήλ τοΰ Στυλίτου

12δ  Σπυρίδωνος έπισχόπου 
ΙΒΤ.Εύστρατίου μάρτυρος 
14Τ.θύρσου. Καλλινίκου μαρ. 
15π. Έλιυθιρίου ίβρομάρτυρος 
16π. Άγγαίου προφήτου 
17 . Δανιήλ προφήτου 
18Κ.Σ*βαστιανοΟ μάρτυρος

19Δ. Βονιφατίου μάρτυρος 
2(1Τ. Ιγνατίου Ιβρομάρτυρος 
21 Γ .’ Ιουλιανής καΙΒβμιστοκλέ. 
22π. "Αναστασίας τής Φαρμακ. 
2.3π. Τών έν Κρήτη 10 μαρτύρ. 
24,Σ. Εύγβνίας όσιομάρτυρος
25 Κ. Ή  Γέννησις τοΟ Χριστού

I
26 Δ Ή  Σύναξις τής θβοτόκου 
27Τ. Σττφάνου τοΰ πρωτομάρτ. 
28|Τ.Τών Δισμυρίων μαρτύρων 
29π. τών 14,0(Χί Αγίων Νηπίων 
30π. Άνυσίας όσιομάρτυρος 
31|2.Μιλάνης τής δσίας



ο ΧΡ Ο Ν Ο Σ



ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΔΕ ΣΙΜΩΝΕ ΜΠΡΟΤΒΕΡ

^ π ό  των π*ρ€λ9όντων έτών τ^ οΜιχραιβιβτιχον» 1·/α τγ,ν τι- 
φ ϊμ η ν νά φιλοξ(ν7, €Ϊς τάς «€λ:δ«ς του διαπριπιΐς Φίλιλλην»;. 
Μετά τον Έίρρίχον Πί’λχχ'! τ·.ν ΒI5νϊ^δον Μχουβι* ό χ. Φρ«γ- 
χίβχοί δ* Σιμώνι Μχρον6ι; πχρουσ'.χζίτχι έφίτος ο/ι ως φιλίλ-
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λην, βιασώτης άπλον« τον άβ/«·ου μιγίΑΐ-οϋ τη; Έλλάδοΐ, 
γνώβττις τών χλχβιχών βυγγρι^ίωντή; βρχχιοτητος χ«1 συμ· 
««βή« μόνον πρό« του; ΐπιγόνου; ίΰχλιών προγόνων, άλλ’ ώ; 
ή«ρμός λάτργ,; της βγ,μιρινή; Έλλάοος. την όποίβν ΐχ του « « ·  
νίγγυ; έγνώρι«ν, έ;»τίαηβιν. ηγίτητ* χχΐ μιβ’ ής βι>ν«5ίβη 
δι« των χρ^ήχτων θ(ομών τής γλώβοτ,ς. /̂1ν όποίχν όμιλοί 
χ«1 γρίφοι ως γνήοιος "Ελλην.

Ό  X. Φρχγχΐοχο; ό< Σιμώνι Μπρού^ι  ̂ ΐγιννήθη έν Νι«χό> 
λ·ι τής ΊτχΑίβς τώ 1870, ίχ πχτρ'^ς Ίτχλοϋ χ*1 ’Ολλβνδής 
μητρός. ’ΛπορφανιββοΙς μιχρός τών γονόων τον» ίνοτρίφη ύβό 
τής θίΐβς τον» χ. Κχρολ νης Μπροΰδιρ, γονχιχός τπχνιων χρ«· 
τών, ήτις ύΐϊήρξο οι ’ χύτον οιοτέρζ μήτηρ. Τές έγχι»χλοπ*ι· 
βιχάςτου οπουοάς ϊχχμον ιΐς ΐδιωτιχχ β/ολοΐβ. Κχτόΐίΐνΐνογράφη 
•Ις το Πχνιπίίτήμιον οντινο; χνηγορούθη διδχχτωρ τής φίλο- 
λογι'χς λχδων χχΐ το ιΐδιχον ο πλωμο τής Ίτβλιχής γλώβοης. 
’Λμέβω: μςτχ τό πίρχς τ όν τπονιδ'όν του διωρίτθγ, υπό τής 
Κυδιρνήσοω: χχθηγητή; τή; Λχ^ιν.χής χχΐ τής Ίτχλιχής (ίς 
τχ έθνιχί γυμνίοιχ. όπου χζΐ ΐ'χχολου^ιί νχ διοίοχη χχόμη. 
Τυγ/άνιι έπίβης χχΟη·Ύ,ΓΪ;ς ττ,ς πο·ητι·ή; χχΐ δρχμχτιχής φι· 
λολογίοκ »{ς τό ’ ΐίόοίον τής Νοιπόλοω; χχ'ι ιΐς τ>,ν ϊδρχν 
τχύτην χνήλΟι χχτόπνν διχγωνιταου ιίς τον όποιον ήλίι ποώ- 
πος.

Διαχιχριμόνος βυγγρκφιύς, ΐ/(ΐ πλουτιβοι τκς έφημορίδχς χχΐ 
τκ πιριοδιχχ μο βιδλιοχριοίχς, μολότχς. ποιήσιις χκΐ χρ9ρχ, χτι- 
νχ συνχΟροιζόμονχ 6χ χπβτέλουν τόμους όλοχλήρους. ΠλιΓοτχ 
ίχ τών οργών του οοφου χχθηγητοΰ χνήχουτιν οίς την Ιστοί - 
XV του θοάτρου χχΐ την Εύρωπχϊχήν βυγχριτιχήν φιλολογ^χν, ο!· 
νο δο μογχλης κζ'.χς.

Ά λ λ ’ δ,τι χχτε/οι χχθ’όλοχληρι'χν την ποιητιχήν ψυχήν του. 
οίνο ή χγχπη τής νοωτόρχς Ελλάδος χχΐ τής συγχρόνου φίλο· 
λογίχς χυτής, οίς ήν όνόχυψβ μοτχ θορμης λχδων δίπλωμχ του 
Ινστιτούτου τών χνχτολιχών γλωσσών. ’ Λχούρχστος μολοτη· 
της τών οργών τών νιωτέρων ολλήνων λογογράφων χχΐ ποιη
τών μοτχφράζοι τχ οργχ χυτών οχδιδων οττ,σίχν βπιθοώρησιν 
κχΐ κχθιστών ονίτω γνωστά οίς την Έσπβρίχν τχ προΐόντχ τής 
νοοολληνιχής φιλολογίχ;·

Καθ’ δν χρόνον ή Έλλχς μόνον οπιτιμήσοις χχΐ συμδουλας 
χχούοι πχρ ’ οχοίνων τους όποίους έποοηγέτησον αλλοτο ι·ς την 
όδόν του πολιτισμού, ό χ. Φρ. δο Σιμώνο Μπρουδορ δον οχοι 
πχρχ λόγους θχυμχσμοΰ χαΐ έχτιμήσοως δι' χυτήν χχΐ την στορ·
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γήν του ταύτην δι«τόρω; κηρύοοίΐ γράδων ίλΑτ,ν(ϊτΙ ή π»ρΙ 
Κλλάοος.

Δίχατέσσαρβ ήδη ίργά του άνχ^ίροντϊΐ κι; την Έλλάοα, έξ 
ων τδ έβ^χτω; έχοοΟβν «Ι^β (,ΐΓβοία ιηοιΙβΓηα» >ίνι έρι,βριθκ- 
οτάτη π*ρ\τής νιωτέρχ; Έλλχδο; ΐΛϊλίτη,πολλζ γνωρίζουσα ιΐς 
τους άγνοούντχς την μ,ικράν χύτην γωνίαν τή ; γης, ήτις, εί- 
/ I .  ε / ιι και ί·α ε/η πάντοτε τού; εύγε>ιί; λάτρεις της χα\ τούς 
εύλα&εΐ; προσχυνητάς της.

Ό  κ. Σίμωνε Μπρουβερ ήγάπηοε την Ελλάδα ο/ι ώς τι Ι
δεώδες χα'ι 9/εδδν άνύηχρχτον, άλλάτούναντίον με την αληθή 
χα\ πραγματικήν μορφήν της, δπο·'α πράγματι είνε. διότι Ιζη- 
βεν εν αυτή, έγνούριυεν εκ του υύνεγγυς τάς φυαικάς χαλλονάς 
της, έρέμβαοεν έπΙ των αθανάτων μνημείων της, ώσφράνθη 
τδάρωμα τών ανθεων της χαΐ έλιχνίοΟη μέ τ ’.> μινύρΐΐμζ του κύ
ματος των μαγικών της ακτών. *12μ'λη®ε :ήν ζωντανήν της 
γλώσβαν, την γιοΟάνΟη, την εγραψεν. Τοιοΰτος ό ένΟουσιώδης 
φιλέλλην, δβτις μέ λατρείαν ΐαόΟεον περ.βάλλει την Έλλάοα 
χα\ εί; τον όποιον αληθή πας ελλην οφείλει ευγνωμοσύνην.

Ό  X. Σιμώνε Μπρουβερ άπό του ΗΙΟΙ) τυγ/άνει μέλος τής 
εν ΓΙαρισίο'.ς « Εταιρεία; πρός ένθάρρυνσιν τώνίν Γαλλία ελλη
νικών σπουδών» χαίτης ένΦλωρεντία κ Έταιριίας πρός οιάδοσιν 
κα\ ενθάρρυνσιν τών κλασικών σπουδών», άπό οε του 1908 ε
πίτιμον μέλος του έν ’Λθήναις Συλλόγου «Κωνσταντίνος ό ίΐα- 
λαιολόγος».
Ό ,τ ι  περισσότερον ακόμη άποδεικνύει την ελληνικήν του ψυ/ήν 
ε'νε ό χατωτέριι) παρατιθέμενος πρόλογο; του υπό τόν τίτλον 
« ’Λρ^αΐον διήγημα» βιβλίου του, εί; τόν οποίον (ί>; έν χατόπ- 
τρω πιστό"); απεικονίζονται τά δ·.χ την Έλλάδχ αισθήματα καί 
αί σκε'}/ει; τοϋ εύγενοϋ; Ίταλοϋ.

Α ί Η Ι Ο Κ  Α1ΗΓΗΜΑ

«Δέν ζ ί  τό άνθος 
άνευ ήλίοϋ»

'.Ελλάς, ή γή αΟτή τών τρυφών καΐ τών τεχνών, δύο κατ’ 
Φ^Ιξοχήν αισθήματα Ιχει έξυψώσει άπό’ τών άρχαιοτάτων αύτΐ)ς 
χρόνων, τήν άγ'άπην πρός τήν πατρίδα καί τήν λατρείαν είς τό 
ώραίον. ΙΙχτρΙς καί Αγάπη, ’Αγάπη καί ΙΙατρίς, είνε αληθώς ή
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ψυχή ήτις πτ$ρϋγίζ»ι *ίς τά έλληνιχά ίβματ», ·Ι ·; · «Ιί: τ ί  άριατα. 
ύψηλά λυριχί: τοΰ Σολωμοδ καί τοΟ Χριοίοποΰλου, $Ιτ» «ΐς τά ή- 
δέα τραγούδια τών κλβφτών χαΐ τών παλληχαριών. Καί μάλιοτα- 
δύναται νά «(Ιπιο τις δτι αύτά τά δύο αίοθήματα συγχίονται τοοοΰ- 
τον «ΐς τήν Ελληνικήν ψυχήν, ώοτ» δέν «ύρίοχβται χανβ’ς Ιλλην 
δοτις δέν «1ν« στρατιώτης τήν καρδίαν καί έραστής τήν ψυχήν. 
Στρατιώτης διά νά δπβρασπίση τήν πατρίδα καί δο'άση τήν χώραν 
ήτις «Ιν$ ή ζωή του αυτή καί του ηροσγέρβι δαψιλώς άπβίρους 
·ύχαριοτήο$ις μέ τόν καθαρόν καί αϊθριον ούρανόν της, τό μαγικόν 
πανόραμα τής άπαραμίλλου φύσίώς της ή όποια μέ τό άδιάλβιπτον 
μ«ιδίαμά της μέ τάς διαυγβϊς ήμέρας καί τάς όνιιρώδβις νύχτας 
της έλχύιι τόν άνθρωπον *ΐς τήν ζωήν έρωτόληπτος πάντων όσα 
παρίστανται ώραΐα ιίς τό βλέμμα του καί έπαγωγά τέρποντα τό 
πνβΟμα καί μαγιύοντα τάς αίσθήσιις.

Όλίγα Ιθνη δύνανται νά καυχηθώσι διά τό τόσον Ιξοχον πατριωτι
κόν αίσθημα τών τέχνιον των, τό όποϊον δέν συσφίγγ·ται «Ις τήν 
μόνην θυσίαν τοδ βίου, πράγμα δχι (ύχολον καί δλως έξαίρ·τον. 
Σπανιώτατοι ΙπΙ τών ήμ>ρών μας «ίναι οί προσγέροντις ·ίς τήν πα
τρίδα τήν έαυτών πιριουσίαν καί μόνη ή Ελλάς ίχ ·ι πλιίστας νά 
έπιδβίξη τοιαύτας θυσίας τών τέκνων της. Καί πώς άλλως θά ήδύνα- 
το τό μικρόν τοδτο κράτος διά τών πτωχών προσόδων του ν’  ά- 
ναδβιχθή οδτω θαυμασίως ώραίον «Ις έξήκοντα μόλις Ιτη καί νά 
παρουσιάση νέας πόλβις, νέας όδούς, νέα καί μβγαλοπριπή κτίρια 
καί πρώτον πάντων τό γιγάντιον Στάδιον τών Αθηνών, 0π»ρ έκ- 
πλήττίΐ τούς ξένους οιτινις έρχονται έκ*ϊ Ινα τά ΐδωσι;

"Οστις δέν «Ιδβ τήν Ελλάδα, δέν ιίδιν »ίμή ίν μέρος τού ώραίου, 
καί δχι τό άριστον. *Ομιλ«ϊτ· μέ ένα έλληνα π·ρί τής πατρίδος 
του, π·ρΙ τών καλλονών της. τών γαληνίων δύσιων, τών «ύφόρων 
καί ποικίλων κοιλάδων της τής κυανής θαλάσσης της πάντων όσα 
καθιυτώσι ποιητιχωτάτην τήν έξοχον ταύτην χώραν καί θά Ιδητ* 
τούς όφθαλμούς του έκπέμποντας λάμψιις αστραπής καί όλον τό 
σώμά του τρέμον άπό ένθιρμον ήλβχτρικήν πνοήν. Κανβίς δέν α1- 
σθάνβται πλέον τοδ Ιλληνος τήν νοσταλγίαν τής πατρίδος, τήν άπαυ- 
στον έπιθυμίαν νά έπανέλθη *κ€Ϊ. ΙΙατρίς καί Αγάπη ·ίσέτι άντη- 
χοδσιν «ίς τούς βύφαντάστους μύθους μέ τούς όποιους άρέσχ«ται νά 
βαυκαλίζτται ή έλληνιχή ψυχή. Άγνωστο ι συγγραφιϊς τούς συνέ- 
λιξαν καί βίς άναριθμήτους γλώσσας δυσπάρησαν κηθ’ δλην τήν 0- 
φήλιον καί τούς ·6ρίσκομβν όπου καθίση «ίς άλιιύς όπου διαίή «ίς 
ναύτης: Είν« μύθοι οιτιν$ς μ*τ«6ι6άσθησαν διά τών αιώνων καΐέπέ- 
ταξαν, π«τώσι καί θά π«τώσι πάντοτ* έπΐ τών όρέων καΙέπί τών 
θαλασσών νά έπαναλάβωσι πανταχοδ: «ύλογημένον καί ένδοξον τό 
δνομα τής Ελλάδος.

Φ Δ Ε  ΕΙΜ Ω Ν Ε Μ Π Ρ Ο Υ ΒΕ Ρ
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Τιϊι καλλίοτφ γίλψ 
Κ)ψ 1τί?άνί|) ’Ελβυθβρίοιί 

ΕΙς Ά9ήνα«

^ζάρωαβ τ'· 6λ03τρωτο τΐ,ς θάλασσας σίντίνι 
'Οποϋ νίράϊίβς τωφαναν μέ γαλανό στημόνι,

Κ* έκέντησαν τις 4χρες τσυ τ·χνίτρ«; ξακσυσμίνις, 
ΠοΟ γλβσσβς όυό δέν είχαν* παρόμοιες καμ«>μέν*ς. 

Πί)ρ’  αεράκι αλαφρό χαΐ δλο δυναμόνει,
Ταράζεται ή θάλασσα καί κύματα φουσκόνει,

Άφίν* δ ναύτης τό κουπί, τό δοιάκι του άρπάζει 
Καί τό πανί ποδ κρέμονταν δλόγιομο κυττάζει.

Καί τραγουδάει δλόχαρος καί τό γλυκό τάγέρι
Τρέχει τά λόγια του γοργά \  τό ταϊρί τουνά φέρη....

Φυσφ μελτέμι δυνατό καί τώρα μοΰδες δένει,
Ζεσχίζ’  ή βάρκα τά νερά, πετάει φτερωμένη.

Τήν αγκαλιάζουν οί άφροί κ'έχείνη γέρνει πλάι 
Κι' δ άνεμος *ς*τό διάβα της διαμάντια τ^ς σκορπάει. 

Καί τρέχει, τρέχει πεταχτή ... ΠοΟΘ* ίρχ,εται, πού πάει; 
ΙΙοιός ν4 τήν κλαίη ποδφυγεκαί ποιός τήν καρτεράει; 

Ποιές τήν ξεκίνησαν ευχές 'ς τού χωρισμοδ τήν ώρα, 
Που μέ λαχτάρα καί χαρά τήν περιμένουν τώρα;.... 

Ά χ ' μοιάζεις μέ τή μαύρη μας ζωή, βαρκούλα ξένη, 
Ποδ έρχεται άπ’ τάγνωστο καί *ς τάγνωστο πηγαίνει.

Χαμογελάει απ’ έμπρός καί πίσω δάκρυ χύνει- 
Ελπίζει σ’ δ,τι καρτερεί καί κλαίει δ,τι άφίνει.

Καί πότε νά τήν χαταπιή τό κΟμα φοβερίζει 
ΚαΙ άλλοτε μέ^,δυνατό μελτέμι αρμενίζει.

Ε Λ Ε Ν Η  Ε. Ε Β Ο Ρ Ω Ν Ο Υ



Τ 7̂  Κ Ε Ρ Κ Χ Ι Τ ^

' * !  «χ έπ τ ,,ι ,  δ ΐ’ α.;,ί; μί ή ίώ ττ,,,ν  ό φίλος 'Κτί.μ,,νίδ,,ς 
3 5 0 ι .«ν ο ο „το .π Ι,τη ί τραπεζ,,ςτοϋ γιύμ ίτός μ.,; ά,τομίνο. ί * ί .  
μ.η πινακιον γίματον από χεράοιϊ ροδοχόχχινα. οροσίοά ηοο- 
κλητικ» (»? π ιρβινιχι /,ιιλη. γ . ■ [-

'ϋ  ρί̂ λος μου υ!χ, ,γ,; ΧΧΧϊ,ν «υνήΟ,,.ν, Γοο,; χρδς δ,χ,,ολο- 
νυ ν  οου φ,,οσοφιν.οϊ του ονόμττος, ίν τ ί νά πτραδίδ,τα, υ ,τ «  
το γιυμτ <Ις τν,νμτχτρίχν νάρκην του ο όμκτοϊ χτ: τοϋ πνιΟμα-
τοϊ, τ,,νο,ουν τατχρχγγ.λμχτχτϊί; »=/«ίτ; χ«! νιωτιρ»; ?Γα,- 
ττ,τιχη.^ I 0*1 I Γαηιΐιιπη βίαίιί^— συνΊτονν ώς έςόνως Βοτθγ- 
τυην τήν μυοττ,ρ,ο',δν, λ,,τουργ χν τή; τιίψτυ,;. ;ά προχ'αλϊ 
νΐ>;/.τ_ί..ί., ί..ι οια^ορων «ί,βα'ών θίμίτων κ«ι νά προβπβΟ/να 
λυγ. τ* μιγχλα φιλοσοφικά ζητήμ.ατ« καΐ τά σχοτιινά προβΛγί- 
ματα της ζωής. Γ-υ̂ Λη

— ϊχίπτομχ,, άπήνττ,σχ έπίττ,δ.ς, ίίλων νά χ.τ«6φά,ο, τοίς 
ουλλογ,σμους του ,,ς μβ.μ.λό, χ.1 άχί,δυνο, ίπίπ.δον, «τ, ,το.- 
/ίζουν .1ς την ,γορά, Ι,Μ  τή, {χϋ,, ίνώ ,ΐς τήν νοάρ., Ζ

— ϊχίπτεοα, ,;,ς μχ^άδης, μου' , ! , ,  μέ μορφασμόν π.ρ,τρο-
ντ,ο.υ,ς. Κγο, ,  ,ρ.υτο. 8,ά τόν οχο,ό. τό, δ/οΐον'^ήμχορ'^,Γνά 
/ουν,υτ. τα προϊόντα εις τή, οίχο.ομί.ν τής φΤο.οί; χ,ί 

ό.α τ.ν προορ'.σμον τον οποίον ίχπλτ,ροϋν ,ϊς τόν πολυσύνΟιτον 
μν.χνυμον της ,ι.,ης χαϊ τας παντοίας μ,ταςό τών ίντο,ν σχέ-

Ένόησα ο'τι έματ.,οπόνουν έπ,/.,ρί,, νά ,υγχρατή,ο, τάν ά- 
χρατητον όρμην των θεωριών του χαϊ άφέΟην άυ.ανητϊ τάν 
φλυαρίαν του μ, την εγχαρτέρη,,ν μ.Ο ' ή; παρ'αοίδετα, ό χ«- 
τϊ5ιχ>, ίΐς του οημιου επ’ιτοΰ ίχριολματος.

-Λ ιο τ ί  οεν πιστιυω νά νομίζης. ίζηκολούΟησεν. δτι κάθε 
πραγμα .1; τον χο,μον, χαϊ αυτό το ταπεινότατον, οέν ϊνε, τόν 
προορ,,μον του. Προορι,μ-.ν -.χ,ι ααϊ ό μέγα: έφ.υρέτης^χ.Ι τό
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χονονίπι ποδ [ «  «ύΟάδίΐϊν σαλπίζιι πιρ\ τά ώ;ά του χ«9’ ήν 
στιγμήν έχεινος έγχυπτιι »ΐί τ « ;  μ«λίτ*; του. Προορισμόν 1χ*ι 
χβΐ ό Πβρθινών δπου ^λέπιι; χαΐ θαυμάζιις έχιΐ ιιτχνω χ«1 τό 
•ΰτβλές χάρφος όΐϊοΰ χχταπατα; /ωρΐ; νά ·προσ€;Τ|ς βΐς τον δρό
μον. Εις τήν πλάστιγγα δπου δοχιμίζιι τό ύλιχόν των άποχρύ- 
φων σ/ιδιων της ή πολύμορφο; φύσι; ενα; χόχχος άμμου βαρύ
νει περισσότερον ενίοτε άπό μ'αν πυραμίδα επιστημονικών συγ
γραμμάτων καί ενα πτάρνισμα περισσότερον άπό εν ένδοξον 
πολεμικόν κατόρθωμα. ΚαΟί πράγμα εις τόν κόσμον είναι αΐτι- 
ατόν άμα χα\ αίτιον κάτι τό έδημιούργησε και κάτι δημιουργεί 
χαΐ αυτό τό ίδιον. "Ολα τα όντα σ/ετ·ζονται άνάμεσόν τω ν  τ »  
συνδεει μ α άλυσις άναρ/ο; καί άτίρμων, ήτις έξέρ/εται άπό 
τήν άδυσσον του παρελθόντος καί εΐσ/ωριϊ εί; το /άσμ.α του 
μέλλοντος. Βλέπομεν έ/ίοτε μερικούς κρίκους, άλλα δεν ήμπο- 
ρουμέν ποτέ σ/εΒόν να παρχκολουθήσωαεν τήν άλληλου/ιαν των.

'ΙΙ ένέργεια'τήν όποιαν βλέπομεν στ,μερον και τήν οποίαν 
λογικευόμενοι άποδίοομεν ε·ς κάποιον πρόσφατον αίτιον, είνε 
άπότοκος πράγματι αφορμής άπομεμακρυσμενη; πολλάκις χα- 
το σημεοινον συμδάν. το όποιον παρορώμεν, ή το οποίον θεω- 
ροϋμεν λήςαν άνευ συνεπειών, θά Ι/γ, πιθανώς τόν άντίκτι^όν 
του' είς γεγονότα του άποτίρω μέλλοντος. Γνωρίζεις τό περίφη
μου ρητόν τού [Ιασκάλπερι τής μύτης τοϋ Κλεοπάτρας· δεν εί
νε πραγιχατιχώς όρθοτάτη ή σχέ·}ις οτι αν ήτο κατά τινας γραμ- 
μάς υ-εγαλειτέοα ή ρίς τή; εστεμμένη; έχεί/ί,ς εταίρας, η τύ/η 
τού κόσμου ίσως Οά ήτο σήμερον άλλοία;

Έσιώπησε πρός στιγμήν ύ.σεί Οέλων νά ίδη τήν εντύπωσιν 
τήν οποίαν μού επροςένει ή παραδοςος αυτή οιατύπωσις'τής θεω
ρίας τού ν τ ε τ ε ρ μ ιν ισ μ ο ύ .  “Επειτα έπανέλαδεν.

— Ό  Δάρδιν άναφέρει εν περίεργον παράδειγμα περί των υ- 
παρνουσών άποχρύφων σ/έοίων (.«τ·.;» τών ίντων χιί ,ιιρί τή; 
λ.ληβυίϊί άλλΤ|λίπιδρά»«« ιί: τί,ν γιν.χήν Λ,.τουργίαν τη5 
ζωή,. ' Όπου υπάρχουν πολλοί γάτοι, λέγει, έχε: _σπανίζε-̂  είοός 
τι τριφυλλίου· τό άπόφΟεγμα ®αίνεται ( 
ρον. διότι οί γάτοι, ώς γνοιστόν, δεν ε 
ίδοϋ ή έςήγησις: οί γά-οι άρέσχονται νά 
ποντικούς, οίκοσίτους τε καί άρουρα.ους,^οι ι  ̂  ̂
να τρώγουν εν είδος βρούχων, ο'ίτινες πάλιν άρέσκονται ι 
νίζουν τό τριφύλλιον αρα οπού πολλοί γάτοι εκεί καί ο/ίγοι 
ποντικοί καί έποαένως πολλοί βρού/οι καί επομένως ολίγον τρι- 
φύλλιον.

μ  „ρώ τ,,, :ψ .ω ; ί·0 (.ω -
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« Λνάλογόν τ·. [χοΰ ΐνθύα'.ιαν Ζ50 ολίγου τά χίρχσ·.«π6ρ\ των 
όπο;ων βέ ηρώτΥ[ϊϊ. “Ετυχε κίποτε νϊ αε πληοιάση χ*0’ οδόν 
χ*1 νϊ |χ̂ ^Χ'.ριτ'.ί/) ανθροηο; τις ές εκείνων τους όποιους γνω- 
ρίζοαεν έπΙ αίϊν οτιγιχήν κι· λγ,ί|χονοΰμ.εν κατόπιν έπ\ πολλά 
Ιτν;. έως οτου χαααια αλλ/, αύιΑπτωοις τον ^έρει έριπρός ιχας 
είς τον δρόαον μας. ένθυμούμην άμυδρώς ότι άλλοτε του ει̂ β̂ 
προσιρέρει χαποιαν έχδουλευτιν, άλλα δεν ένΟυαοϋΐΑτ,ν ούτε τό 
Ονομα ούτε το επάγγελμά του. Ί Ι  άγνοια του τελευταίου τουτου 
εινε τι συντ,Οέστατον. Όλίγοι είνε οι προνομιοΰ/οι ο’ίτινες ξέ
ρουν τήν μάρκαν τοΰ ιδιαιτέρου των επαγγέλματος είς τό εξω
τερικόν των, ό)ς πρός τους άλλους δέ, τους πολλούς όπου δεν 
φέρουν κανέν διακριτικόν γνι.'.ρυμα, είνι εΰκολώτατον νά ΰπο- 
πέτγ, τις είς̂  κωμικά λά6/, ίταν προτπαθγ, νά μχντεύυτ,. Μου 
Ιτυχέ ποτέ άποίιβχτθεΐ; εΐ; Χαλκίδα έν βυνοδία φίλων* έ; ’.\- 
ή'/ίνών να βυνχντν,βω ένα γν οριμον. Λίγων δέ γνοιριμον εννοώ 
άνβρωπον μεΐϊ' ου ετυ/_ε να επικό νωνήβω δύο τρεις φοράς άλλο
τε. Καέ είχε μέν αυτός ΤΓ|ν άγαΟέιν πρόνοιαν νά μου ΰπενθυ- 
μισγι τό ονομά του, χλλ ’ όχι και τό έπάγγελμα τό όποιον έ- 
πιβης είχα ληβμονήβει. Λ̂έν ήξεύρω πώς μοϋ είχε χαρφωΐ)7, 
είς τόν νουν ή ιδέα 0τι τ,το καΟτ,γγ,τής χαΐ επειδή επρεπ'εν ε; 
άδρότητος ν ανταλλάξω μέ αυτόν μεριχάς λέξεις ήρχιβα νά τόν 
έρωτώπεοί τουεχεί Γυμναβίου, περί των μαδημάτων καΐ των μα- 
6γ|τών, οι δε βυνταςειδιώται μου, παρατυρΟέντες έκ των λόγων 

■ίή'' ϊΰτήν πλάνην όπερείεμάτιζον εις τάς εριοτήβεις. 
Ειδϊ^ότι ό άνθρωπος έβτενοχωρείτο, οτι άπήντα βεβιαβμένιος 
και ηρχιτα να ΰποπτεύω ότι είχα κάμει κα·λ-Λίχν γκάο/δαν, 
ότε ό>ς από μηχανής θεός ένεφανίβθη' είς κλητήρ του δικαστη
ρίου προσκαλεβας εκ μέρους του προέδρου τόν παρ’ ημών έκ- 
λαμβανόμενον «ιΐς καθηγητήν νά μεταβή εις τό δικαστήριον διά 
νά λά6η μέρος είς τήν συνεδρίασιν. 'Ο άνθρωπος ήτο πρωτόδι
κης καί τότε ημείς δια να επανορθ όβωμεν τό σφάλμα, τόν έξε- 
θεώσαμεν χυριολεκτικώ; προβαγορεύοντες αυτόν μέ τόν ποαγαα- 
τιχόν του τίτλον, έρωτώντες ·ϊϊχα μετ’ ενδιαφέροντος αυτόν 
περί των έργαβιών τοΰ Πρωτόδικε'ου καί των δικαστών καί των 
αποφάσεων.

»  .\λλ ’ έπΙ τό π;οκ$ίμινον

» Κπειδή έπρεπε νά ειπ·Γι δυόλόγια είς τόν γ-'ωστόν μου άγνω
στον, τοΰόποιου τό πενιχρόν εξωτερικόν έμαρτύρει 6τι άνήχεν είς 
•^ν εργατικήν ταςιν, αλλά τοΰ όποιου ήγνόουν τό ειδικόν εογον, 
απηυθυνα είς αυτόν μιαν γενικήν και αόριστον έροίτησιν:
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» — τα π ΐίνι;;
» — Καλά, αον άπήντγ,οί.

“ Κ ϊΙ δουλίΐϊ^; π<5; πηγαίνουν;
.ου χπηντησίν:

ήξίΰίω τι χχρι^ώ; έν-

το χβρχσι χχι με χυ- 
γ-?, τό βτα^ύ:

«Έμορ^χιεν ΐχείνο; χχΐ 
» — 'Έ τ ί ΐ  χ ’ έτσι.
»— Μχ κχλά. έπέαιινχ έγιο -/οιζ·.: 

νοώ, τώρα τό χχλοχχίρι;....
β'(.) άγνωστο; ελζ^εν, ενχ ϋ^ος έπΐ'ηγη·Λχτιχόν, χν 

πω; μυστηριώδες.
Β— Βλέπετε αοΐί είπε, τώρχ άχόμη είνε 

τό δέν γίνεται πολλή δουλΐΐί... "'.̂ ν δεν ^
»Τό κεράσι;., το στχιρύλι: Πρός στιγμήν ΐνόμισχ οτι ήτο δ- 

πωροπιολης. Λλλ ’ εςχφνζ μου ήλΟεν εις τόν νουν μιχ φαεινή 
άνάμνησις. ΈνήυμήΟην οτι πρό τινο; /ρόνου τή πχρακλήσει 
κάποιου φίλου μου, συνετέλεσχ διά τή; συστάσιώς* μου'νχ προσ- 
ληφδ^ ό χνΟροίπο; ΐχείνο; εΐ; την υπηρεσίαν ένό; τών ι
δρυμάτων ΐχιίνων ττ,; δημοσία; ανάγκη; άνεγερβεντων τότε υπό 
τη; δημοτική; χρ/ή; εΐ; διάφορα σημεία τή; πρωτευούση: καί 
τά όποια ή ’.λγγλική ευφημία άποχαλεί λΥβΙβΓ—ο1θ8βί», ή δέ 
συμβολική τών ςενοδο/είιυν σημειώνει με δυό ή τρία μηδενικά.

βΤό μυστήριον ΐλύετο· τό κεράσι έχ τής άπόψεω; έξ ή; τό 
ΐξήταζεν ό Βυστυ/ή; έκεινος, περιωρισμένο; εΐ; τόν πολΰ στε
νόν ό̂3ΐ'ζοντα τού επαγγέλματος του, δέν ήτο καρπός ωφέλιμος 
είς αυτόν ενώ τό σταφύλι, χάρις είς τά; μεγαλειτέρας υπακτι
κά; του Ιδιότητας συνετέλει 'εΐ;..,. πώς νχ τό ιιπω;.. εΐ; την 
αυζησιν τής πελατείας, επομένως δέ εΐ; την αυζησιν τών κερ
δών τών διαχονούντων εΐ.* τά καταφύγια έκείνα τής ιΰμαρείας. 
ΚαΙ (δου αί δπώραι δχι αί εύφραίνουσχι του; οφθαλμούς χαΐ τόν 
οισοφάγον ά δ/̂ ι πλέον̂  αντικείμενα ποιητικών περιγραφών ή 
ρωπογραφίας, χλλα βιολογικόν θέμα περιεργότατον ως πβρέχου- 
σαι τροφήν όχι μόνον άμεσον εΐ; τους ανθρώπου; αλλά καΐ έμ
μεσον διά τών συνεπειών των....

Φθάνει, φθάνει! δια τον ΘεόνΙ είπα δ.αχόπτων τόν φίλον 
μου μετά γέλωτος.

Τό θέμα τής ομιλία; δέν ήτο βεβαίως τό μάλλον άρμόζον κατά 
ήν ώραν μάλιστα εκείνην την μετά τό γεϋμα. ’Λλλ ’ όμολογώ 
η  την χυδχίαν αύτοϋ απρέπειαν έσχέπαζε τό περίετγον φιλοσο

φικόν πόρισμα τό έςχγόμενον εκ τής διηγήσεω; του ίδιοτρόπου 
φίλου μου. τό διδάσκον 0τι ή προνοητική φύσις ή δωίήσασα 
τόσα καΐ τόσα μέσα συνασπισμού καί άλληλοβοηθείας εϊς τούς

την
δτι
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άνθρι1>πο’̂ ; έ^ρόντιτί τό-ΐ'̂ ν σο .̂'ις χαΐ περί ττ,ς άλληλεγγυΎΐς 
ιών έντεριχρ'ιν -τωλήνιο··!

Ά  θ ί} V *  ι

Μ Π Α Μ Π Η Ε Α Ν Ν Ι Ν Ο Ε

Ο Ν Ε Ο Σ  Δ Ι  Α Κ Ο Σ
*Η

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ
Π Ρ Ω Τ Η  ΩΛ Η

Τών Μβοαηνιακδν του 0&?'ϊπΐΪΓ Πβΐίΐνϊ^ίηβ 
Μιτ^Φρασις 'Ιω. Γ. Φραγχιδ

Τ^φες, ώ πίτνια κόρη, μικρόν τήν φιλτά-την κοιτίδα, 
πένθιμε Μοΰσα, θεά εΟγ^νών όδονών καί δακρύων, 
τί)ς Μεσσηνίας τόν μαδρον δ’ έκεΐ νεκροκράββατον φθ&όα, 
θρήνει τά τόσα δεινά κ’ εις τό δάκρυ μας χυσον 'έν δάκρυ. 
Ά λλο τε, ώς ή Ελλάς, κ' ή Γαλλία «στέναζε δούλη... 
Δράμε νά κλαύσης εκεϊ, όπου ίχεις καί Αλλην κοιτίδα, 
φίλην αγκάλην άφοδ ή όδύνη κ' έχεϊ σοδ ανοίγει.

Μέσψ τοΟ δρους τί]ς Εδας καί τοδ άπορρώγος Ταινάρου 
βρέχει 6 πόντος μ' άφρόν τί;ς πένθιμου Κορώνης τά τείχη· 
(’ Ονομ’ άπαίσιον, νέον καί βάρβαρον είναι Κορώνη— 
τ ' όνομα τί}ς Κολωνίδος διώξαν τό τόσον ώραϊον...
ΟΙμοι! άπώλεσεν ίδ ’  ή Ελλάς τήν πλατώνειον γλώσσαν, 
τήν νικητήριον δάφνην, τήν τέχνην, τά πάντα, τά πάντα, 
ώς καί αύτά της τά θεϊα δνόματα, χάρμα τοδ κόσμου).

ΕΙν ή κορώνη τά τείχη αύτά, τά ήμικρημνισμένα 
έκ τών σφαιρών τής λαμπράς καί μεγάλης ποτέ Ενετίας.
Ή  ήμισέληνος ήδη ήρήμω®· "ίαυτην τήν χώραν, 
ήσυχος δ' άρχει έκεΐ έν τφ μέσψ τών τάφων ό ΤοΟρκος. 
Βλέπεις τάς άνω τοδ τείχους αύτοΰ πλανωμένας κιδάρεις. 
Τής τόν Σταυρόν διωξάσης βεβήλου έκείνης σημαίας 
βλέπεις τόν θύσσανον, δστις έπάνω έκε! κυματίζει;
Τήν άηαισίως ήχοδσαν κραυγήν τοδ άπιστου ακούεις, 
μιγνυομένην μέ τήν ιαχήν τοδ ποντίου άνέμου;
Άγρυπνος μένει αστράπτει δέ τ ’  δπλον έντός τών χειρών τ«



\1ί>όζ τοΰ γλαυκοϋ οΟρανοδ ίλισθαίνων 6 ήλιος τ ' £χρα 
βλίπβι θρηνών τήν γήν ταώτην, τήν 4λλοτ· τόσον ώραίαν. 
οίος ηενΰ,ΰν Ιραστής, δστις, κλαίων νεκρ4ν έρωμένην 
χ' Ιν τή μορ7ί της ζητών καλλονής άποπτάσης τ4 Ιχνη, 
κάλλος γλϋχ·κ* *·ρον ϊτ ι βδρίσκ’ εις τό χρδόν της πτιΛμα.

*2! μετά πόνου όπόσου, μέ πόσον ίγκάρδιον άλγος, 
άπό τής πάλαι του φίλης χωρίζεται Σιίων 6 Φοίβος!
Πόσον φαιδρά τής ίσπέρας της καΐ μυροδόλος ή αδρα!
Πόσον ή θάλασσα λάμπει, χαθρέπτης ήμίρας παγχρύσου! 
'Ομιης ήμέραι φαιδραί είνι νύχτες δι’ ίθνος δουλεδον.

Ζεύγους χοπώνίσος κρότος ίν τοότοις τό ο5ς μου. προοψαύει, 
ών ή ταυτόχρονος δύσις τ ' άργύρεον κΰμ* αύλακόνει.
Τίς τήν σιγήν τών νεκρών διακόπτει θρασύς χοπηλάτης;

Λέμβου μικρβς έπιβαίνων καίπρός τήνάχτήν τ* ίμμα οτρέφων 
Χριστιανός νεαρός τά πιχράλμυρα ύδατα σχίζει.
Έν τφ ναφ τού Ί'ψίστου αύτός ταπεινός ύπηρέτης, 
όρθιος εις τάς ραθμίδας αύτοΟ τό θυμίαμα φέρει 
καί τού θεού εύλαβώς διανέμει τό άχραντον αίμα..

Αίφνης άπό τών χειρών του έκφεύγουν αΐ κόπαι συγχρόνως 
λύρας δέ πάλλουν χορδαί έμμελώς ύπ* αύτοδ κρουομένης· 
ψάλλε:.... ως πάλαι ποτέ δ ΛαδΙδκαί οΐ άλλοι προφήται.

Ούτως, δπόταν έν μέσψ άγριας καί λαύρου θυέλλης 
Ή  άλκυών άναχράξη, κραυγή άπαιοία τις τότε 
πλτν χαί γλυκεία συνάμ' άντηχεϊ μετα'ύ τών κυμάτων 
καί τών ωχρών έχφοδίζει ναυτών τήν ψυχήν αίφνηδίως.

«ΆΐΙάνατα έδάφη, δειλώς σάς ατενίζω,
•εντεύθεν δέ νά ψάλλω τό κάλλος σας ποθών,
»εΙς τό μονόξυλόν μου τήν λύραν μου τονίζω 
•τού φσματός μου ϊχων τόν φλοΓσδον βοηθόν.

•Καθώς παρά τά ρείθρα ποτέ τής Βαδυλώνος 
»οΙ Ιουδαίοι, δούλοι, ύπό τάς ύψηλάς 
•ιτέας έθρηνψδουν τήν πτώσιν τής Σιώνος,
•όμοίως τά δεινά σου θρηνώ κ’ Ιγώ, Ελλάς.

• Ά λ λ ’ ήδύναντο κάν. Πλάστα, τ ’ όνομά σου νά ύμνώσι 
•καί μ* έλπίδα ν' ατενίζουν μυστικήν τόν ούρανόν,
»έκ τού τάφου των άφόδως περί ΣοΟ νά όμΛώσι 
»χαί είς έν τά δάκρυά των νά συγχέωσι κοινόν.
*·Λλλ' εγώ, ϊνα θρηνήσω, έδώ, ένθα τώρα πλέω, 

•έξορίζομαι καί χλαίο).
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»Καί άν άπίμειν ϊτ ι  εν ράκί.ς νά κάλυπτα 
»τήν χήρα καί τό 3ρ«?ος τό άρ?α;όν, γοργό;
»καί κατ’ αότοΒ ακόμη άπλήοτω; όπιπίττει 
•πράς λβίαν τής ίργή ί -ου & 4ρπαξ υπουργό;.

• Κ’ Ιναδραπέντα οτάχυν τιΏν πατρικών αγρών μας 
•καί τοδτον ώς κλαπίντα μας ά-ραιρεί λυαοών.
• Ακόμη καί τό δδωρ, τό ΰϊωρ των πηγών μας,
• μ' 4ίρόν, ώς ξίνοι, μόλις τό πίνομβν χρυαόν.

• Μέ χρυσόν! Πλήν τών ναών μας άπβγΰμνωσαν τά τείχη.
• ήνοιξαν τό άσυλόν μας καί αότό τό νεκρικόν
• καί, τό σάβανον τής νύμφης σχίσαντες οί τυμβωρύχοι,
• τόν δακτύλιον. Θεέ μου, ήρπασαν τόν νυμφικόν,
•δν παρέλαβεν εκείνη μέ τό σώμα τό ψυχρόν τη;

•εις τόν νεκροκράββατόν τη;
■ ·<··

• Συμπνίγεται ώ φύσις, έντό; τού τρόμου τούτου 
•καί ή φωνή σου Ιτ ;  ή γοητευτική,
· ' ( )  αδελφός προσβλέπει τόν φόνον τ ’ άδελφοΟ του
• καί δέν τόν διασώζει καί δέν τόν έκδικεϊ.

•Τοϋ γέροντος την θύραν ό Ίοΰρκος όταν κρούση
• τών τέκνο)ν του τόν άρτον άρπάζει έν ίρμή’
•ίπόταν δέ ή μήτηρ τό βήμά του άκούση.
• περιδεής τό κάλλος τή ; κόρης ρλασφημεϊ.

• Όλευίτης είνε ΘΟμα τής άγριας των μανία;
• καί μαραίνουσι τό 4νί(ο; τής νεότητος αύτοΰ.
• Έάν δέ γογγίση οότος εί; στιγμήν όργής αγίας,
•πιστός μάρτυς τής θρησκείας τοδ μεγάλου Λυτρωτοΰ, 
•Οπό τήν καθημαγμένην πίπτει σπάθην εί; τό μνήμα,

• μαύρου μίσους λευκόν θύμα. •

• Κ ’ ένφ αί συμφοραί μας σωτήρας προσκαλοΰσι 
•τούς βασιλείς, εκείνοι κινούνται φειδωλώς,
•όμως έρήμους χώρας άλλου διεκδικούσι
•καί χύνουν τόσον αίμα έκεί άνωφελώς!

• Καί φέρουν τόν -ταυρόν £ου. Θεέ μου, εις τό στέμμα 
*καί ώς άμνούς μοιράζουν τά Ιθνη έν πυρί,
ένφ 6πό τό ξίφος τών τέκνων Σου τό αίμα,
•κατά χειμάρρους όέον, τήν γήν Σου πλημμυρεϊ.
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• Μάτην ή ήχώ πρό; τοΰτουζ άναγγέλλιι τ4 δίΐν4 μας 
»«ίς κουγλ λαλοΰαα ώ τ »  χαί βίς βτήθη ακηδή.
•Εις τάς τόαας οίμωγάς μας, ιΐς' τα τ03α δώκροά μας 
•τέρψιν τών ανλιΰν βΟρίοχ·! ή αργία καί χλιδή. 
·*Αποθνή3κοντας μ«ς βλέπουν άπα«*Ις απέναντι μας,

'Χ ’ ·1ναι οΰτοι άδ«λφοί μας!

_ ·Κ5ν τό πτηνών τοΟ δάβους «ίς τήν γιν ίτιιρ ίν  τοϋ 
»ϊν ίαυλον ·δρίσκ*ι, β ιέ μου, -.ρωλβάν'
• 5 λαγωάς βίαδΰίΐ »ίς τήν αυλακιάν του
»καΙ ή δορκάς προο ι̂ώγβι βίς Ηάμνου τήν οχιάν.

•Τόν οχώληχα διδάοκιι τοΰλάχιοτον δ τρόμος,
»νά φόγ' δπό τό φΰλλον πού ϊρριψ’ δ χίιμών,
•όοάκις προ3*γγίζ«ι διώκτης ποΰς' άλλ’ δμως 
•μόνος δ τάφος »1ναι τό άουλον ήμών!

•Ευτυχής δ άποθνήοχων βΐς τοδ ΊησοΟ τήν πίστιν!
• Πλάοτα μου, δι4 οιδήρου μιταοτρέφουν καΐ πυρός 
»τ4ς καρδίας ίκιΐ, ένθα τήν φωνήν Σου τήν δψίοτην 
»διηρμήν*υ»ν δ θίίος τών άγίων Σου χορός
•καί διά δ·3μών έντός μας έχραταίωαιν αρρήκτων 

•τήν Ιλπίδα καί τόν οίκτον.

_»Κ’ ίπί τής γής μας ταΰτης, ίφ ’ ής δ τών ίίδώλων
• ήγιίρβτο τό πάλαι άνόβιος βωμός,
•έβλάοτηο* Ιχ τών λόγων αύτών, τών φωτοβόλων,
»ή θιία Σου λατρ#Ια: δ Χριοτιανιομός.

• Α λλά  τό δένδρον τοδτο, έρήμου τέχνον θ·Γον
• καί μέλλον νά σκιάοη δλόχληρον τήν γήν,
•πικρούς καρπούς παράγιι έδώ απ’ έριιπίων 
•καί Θνή3χ’ (2ς ρίζας φέρων θανάβιμον πληγήν.

•άέν Σ’ έδόξαζιν, ίίσέτι, ώ Χριοτέ μου, ή Ελλάς Σου 
•δ τ· Ιζη  έλ·υ(ίέρα, δ τ · ήκμαζ» κλβινή'
• τώρα λάθρα καί έν τρόμφ άνυμν$Γτό δνομά Σου,
• τό οβπτόν, διότι «Ιναι δούλη καί χριοτιανή.
• Κάν δέν θά τήν οώσης τώρα βοον άλλοτ’ οΐ ψιυδβΤς της,

»Σύ, θ«ός δ άληθής της;

Έψαλλ·ν ούτω θρηνών, δτ* έξαίφνης έκ γιίτονος πύργου 
ένοπλος Τούρκος όρθοδται καί σπιύδων πρός τ ’ φομα προβαΐνοι.



Τό πυροβίλον Ιγγ ίζίΐ ή χ-ίχρι; κλίνχ ί» τότε, 
θρφβχίΐ σχινθήρ φαίινός, αναϊίϊϊΐ καπνόν ή πνρϊτις, 
ϊΣς συριγμός τοΟ άέρο;, χρ«γ>5... καί τό ?σ·ια* ΐχπνίιι.
Τ ίί ί  αγαζ τήν κραυγήν; Μή έξηλθ’ <κ τής λέμβου οου, νέ»; 
Μήπως «οτέναξας ού, άοιδέ; ΕΙν’ ή λύρα σου αϋτη, 
ή·«ΐζ. ήχοϋσα ακόμη, τάς χίίρζς σου ?ιύγ*ι καί ηίπτιι;

Ηβη νυχτάς ζο?«ρδς βςαπλοδται 4 μαΰρος μανβΰας, 
μέοψ β' δμίχλης πυκνής βαθμηβόν ^υθισθβίσα ή λέμβος 
4ν*υ έρέτου, χωρίς ββηγοΟ, ·ίς τήν τύχην άγέθη.
4φωνος πλέον βωβή, καί έχάθη. Ιχάθ* $ίς τ4 σκότη. 
Τρικυμιώβης ίιπήρξβν ή νύξ. Πριν βέ λάμψ’ ή ήμέρα, 
βλέμματι τρόμου μιτρών τό χυάνιον ύβωρ τού κόλπου, 
κάτω τού πύργου μονήρης, λιυχόθριξ προσμένβι πρεσβύτης.

Αίφνης έν μέσφ άφροΰ λύρα πλέουσα τ ’ βμμα του πλήττει, 
λύρα, ήν σφαίρα θανάτου έν μέσφ βιάτρητον είχε, 
κ’  έμεινε μία χορβή, χαί αύτή χαλαρώς τεταμένη, 
κάθυγρος καί έρυθρά άπό αίμα ακόμη έμμένον 
Πρός τό έρείπιον τούτο 4ρμ?, ψηλαφεί αύτό χύψας.... 
φρίκης β’ έπώβυνον ψύχος τά μέλη του πάντα παγόνει.
Πρός τής Κορώνης τούς πύργους ύψοί βλέμμα άγριον τότε 
θέλει V* άφήση κραυγήν... άλλ’ έχπνέ* εις τά χείλ’ ή κατάρα 
Τρέμ’ εις τήν θέαν αύτών χαί θρηνών άποστρέφει τήν βφιν. 
Είχε νικήσει αυτού τήν ψυχήν ή βαθεία όβύνη.
Φεύγει σκληρούς όφθαλμοΰς όχληρούς εις τό μέγα του άλγος, 
τόν ούρανόν βέ προσβλέπων τού πόνου του μάρτυρα μόνον, 
καί τών ροχθούντων κυμάτων τήν βχθην πβρών, ψιθυρίζει:
— £έ έπερίμενον χθές, πολύν χρόνον σ’  έπρόσμενον μάτην 
οΤμοι! βέν έρχεσαι πλέον, άλλά μέ προσμένεις σύ τώρα!—

I Γ ΦΡΑΓΓΙΑε

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Έξάβελφε Ευάγγελε καί Νικήτα. Πρώτον έρχομαι να έρωτήσω βιά 

τήν έμήν ύγείαν σας καί βεύτερον έάν Ιρωτάτε καί βι* έμέ ορθώς ύγιαί· 
νω. Μετ' ολίγον ήμερών έρχεται αύτόσε άπό ένταύθα άνθρωπος, 
δστις έπισκέπτεται πρό έμού τούς ασπασμούς σας, καίτοι βέν ήλ- 
θεν. Αέβοικα μήπως παιθάνω;; Ούν όπόταν λάβητε τήν έπιστολήν 
μου απαντήσατε περί απάντων των συγγενών καί πατρίβος. Γάρέλθείνό 
τού Λεωνίβα άβελφός Ιωάννης καί θά έλθωμεν 4μού άμφότεροι.

Έοωκλείστως σάς πέμπω τά ύποβήματά μου τά ίποϊα νά δώσε
τε εις ένα Τσαγκάρην Μεντσεσόλειον. Έπιβώσατε τούς ασπασμούς 
μου Τυγχάνοντας άβελφικώς βιαχείμενος.



ΙΤ^ΤΡΙΚΟΝ 07^Ύ»Μ3̂
Τ Ο Υ  ΑΣΚΛΗ Π ΙΟ Υ

τ ο  ΑΝΑΗΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΕΟΓΣ (I )

Ινταΰθα άπιιχονιζ'ίμίν&ν ώραϊον μντ^μβίον του ΈθνικοΟ Άρ- 
^χαιολογικοΟ Μονα«ίθϋ τΛν Άΐίτ,νΛν, είναι άνάγλοπτος πίναξπβν- 
τεληοίοϋ μαρμάρου, τιθραυσμίνο; βί; 5'ίο τεμάχια. άκριβιΒς προσ- 
αρμοζόμβνα, «ίιρεθ^ντα 8* 4ν ετε; 1ΗΗ.') κατά τάς άνασχαφάς τοδ 
[βροΰ τ<5; Έπι8α·ίρου μετά πολλών άλλων, 18ίως αγαλμάτων Νι
κ ώ ν , * ^ ί  μιταγενίοτερον τοίχον, κείμενον μεταξύ 
τοΟ ναοΟ 'ή ς Άρτέμι8ο; καί τοΟ αμέσως πράς Β αυτού τετρα
γώνου";,οικοδομήματος. Τψος Ο,.̂ Η, πλάτος 0,50. πάχος 0,06. Τεχ
νοτροπία ή κατά τά μέαα τής ά)τ,ς έκατονταετχρίδος αττική, χαΐ 
δή ή άσχουμένη έν αΰτφ τψ ίερψ Οπό των χάριν α-ηού επιτοπίως 
έργαζομένο)ν Αθηναίων καλλιτεχνών. (2)

. 44. Γ)| (τό δεξιόν τεμά- 

-Δεκέμβριος), τό δε

ι ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κ α β β α δ ία ς :  *Αρχ. Έγημ. 1ι4ΗΓ), 

χιον).
'Α ρχα ιολ , Λ ε λ τ ίο ν  1Η86 (Σεπτέμίριο 

ξιόν τεμάχιον.
ΑΐΙι ΜϊΙΙ. 1ΗΜ() ίί 4.5.5, 4 (τό δεξιόν τεμάχιον).
ΖΐβΙΐϋΐι. ίνίικίίβη/.α ιΙθη \Ί<Ιΐ!ρίο<ι·ιΊίρ1·?;: ΛΙΙι \ϋΙΙ. 1892 8.

244 Π«. 8 (τό δεξιόν τεμάχιον).
Κ,ίβΙΐΙιΟΓ;.». ΛϊίΙιΙΐίρίοΊ II 8. 87.
('.Ιι, ΗΙίηηβηΙιΒΓιί. ΚρΐιΐΛΠΓΪΊΟΐιΐ’ \νοίΙΐΜ;(3-;(·|ιβιι1{β. λ ι Ιι ΜίΙΙ 

XXIV (1800) 8. 294- 300, ΤεΙ'. X.
Σδορώ νος : Λιεθνής Έγημ.Νομιομ. Άρχ.Δ'(1901 σ. 417—420 

είχών 18.
II. Κ α ο τρ ιώ τη ς : Γλυπτά τού Έθν. Μουσείου Α ’ 8. 251, 1426.
V. 81&ΪΊ. -ΜΛΓίΐΓβΊ οΐ 1)Γοηεθ!<(1η Μη·ιήρ ΝλΙ ϊοιι I 8 203

142») οΐ 1)2 245. 1426
(2) (ΙΙΐηΙνβηΙιβΓίί I  ά 8 .805. Τά τεμάχια ταύτα έκομίοθηααν 

διαδοχικώς εις Αθήνας καταγραφέντα ύπό δύο διαφόρους άριθμούς 
(1426 καί 1720). Κατ’ άρχάς έξεδίδετο μόνον τό δεξιόν τεμάχιον 
τού πίνακος, κατόπιν δέ πρώτος ό Β1ίηίίβη5βΓ>ί έδημοοίευοε τό 
μνημεϊον άρτιον.
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'ϋ  πίναξ πλαισίοΟται μόνον κατά ιό 4νω καΐ κάτω αΰτοΟ μέ
ρος, άνω μέν 6πό ίιμιροδς γιίσοο, κάτω 8έ &ηά τίϊς τό Ιίαφος 
δηλοΰοης ταινίας, ής κάτω κατά τό μέοον οφζβται Ιμβολον πρός 
ένοφήνωβιν το3 πίνακος *2ς στήλην.

Ή  έπΙ τοΟ πίνακος ·Ικονιζομένη παράοτασις άναφέρβται ·1ς τήν 
έγχώριον έπιδαυριακήν λατρβίαν καί ϊιατηριίται τιλιίως, πλήν τών 
κβ^αλών πασών τών μορφών, ών φανατικός τις κατέστρ«ψβ τά  πρό
σωπα.

Εις τό 8«ξιόν άκρον τοΟ πίνακος βίκονίζονται βα8ίζοντ·ς πρός 
άριστιρά δύο Ικ έ τα ι,  άνήρ καί γονή, άμφότβροι έν τή σονήθβι 
π·ρι6ολή καί στάσβι τών τή 8$ξιγ σιβιζόντων τούς θιούς ίκβ- 
τών. Σημ·ιωτέον 8’ δτι τό μέγ(θος αύτών , »Ινα; άσονήθως ομι- 
κρόν έν ουγκρίσ·ι πρός τό τών θβών. Πρό αύτών ιύρηται β ω μ ό ς  
τ«τράγωνος, άμέσως 8έ μ»τά τούτον ϊσταται έπί τοΟ δβξιοδ ποδός 
βαίνων 4 Ά  σκ λ η π ι ό ς, τό σώμα έχων κκτ$νώπιον καί τι πρός 
τούς ίχέτας έστραμμένον. Φέρβι Ιμάτιον καλύπτον πάν τό σώμα 
αύτοΟ πλήν τού δ»ξιού μέρονς τού οτήθο'^ς καί τού διξιοΟ βραχίο- 
νος. Τήν άριστιράν αύτοΰ έρβίδβι έπί τής όσφύος, τήν δέδιξιάν, μή 
φέρουσαν βακτηρίαν. ·χ «ι πρός τά κάιω κρβμαμένην καί άπρακτου- 
σαν έπί τού μηρού, έτοίμη/ όμως ϊν' άναλάβη τό χβιρουργικόν δρ- 
γανον, 4π*ρ προσικόμισιν ήδη. έν τή άριστβρφ κρατών ό δπισθίν 
αύτοΰ Ιστάμ«νο; νβαρός καί άγένιιος υΙός αύτοΟ χ»ιρουργός Μαχά- 
ων, δργανον δπίρ μβτά προσοχής θ*ώνται 4 τ »  "Ασκληπιός καί δ 
κρατών αύτό άσκληπιάδης Ό  τ·/.ϊυταίος ούτος «ίκονίζ*ται πρός 
τόν Άκληπιόν καί τούς ϊκέτας έστραμμένος, βαίνων δ’  έπί τού α
ριστερού ποδός. γυμνός καί έχων τό Ιμάτιον αύτοΰ ίρριμένον έπί τού 
αριστερού ωμού. "Οπιοδίν δέ τού αριστερού ποδός αύτοΰ έμφανίζε- 
ται πρός διςιά κ ύω ν Ιχνηλατών κατενώπιον.

Οί δόο ουτοι θεοί φαίνονται ίτοιμοι·νά προσέλθίοσιν εις βοήθειαν 
τών παρά τόν βωμόν σείιζόντων αύτούς ίκετών, πρός οδς είναι καί 
έστραμμένοι· άλλ'οί έπόμενοι τέσσαρες, μέλη πάντις τής αύτής θεί
ας οικογένειας, άποχωρίζονται τών προηγουμένων διά τής μεταξύ 
τών δύο υιών τού "Ασκληπιού άντινώτου κενής καθέτου γραμμής 
καί φαίνονται ώς Ιδιαιτέρως εν τφ  βάθει τού οίκου τού θεού συσκε- 
πτόμενοι πάντως περί τής αύτής διήσεως τών ίκετών τής είς δυ- 
σχερή τινα θεραπείαν άναφερομένης. '() ρηθείς δηλαδή δεύτερος υι
ός τού Ασκληπιού {Ποδαλείριος:), στρόφων τά νώτα αύτοΰ πρός 
τόν προύτον, προσέχει πρός τήν ϊν τφ βάθιι τού ιερού χώρου καθη- 
μένην μητροπριπή θεάν, προφανώς τήν σύ;υγον τού *.\σκληπιού Ή 
π ιό  ν η ν, παρ’ ήν ΐοτανται δύο τών θυγατέρων αύτής, πάντως αί 
στερεοτύπιυς έπί τών πλείστων μνημείων άχολουθοΟσαι αύτήν καί 
τόν "Ασκληπιόν θυγατέρες αύτι7)ν Πανάκεια καί Ίασώ. *Η Ήπιόνη 
κάθηται έπί κυλινδρικού αντικειμένου, μεγάλου καί ύψηλού, όμοιά- 
ζοντος πρός περιστόμιον φρέατος μάλλον ή πρό; τήν συνή^ κ ί- 
σ τη ν , φέρει δέ διπλούν ποδήρη’ δωρικόν χιτώνα καί έπ* αύτού έπί-
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βλημμα, ού μέρος χαλόπτιι -ςήν Ιδραν, έφ* ής κάθτ,ται. Τήν δ«ξιάν 
αδτίίς «ναπαύβι έπΙ τών γονάιων, έν φ έν προτβταμένϊ αριοτ·- 
ρψ άνέχβι τήν συνήθη αυτή μικράν πυξίδα τών ήπίων φαρμάκων, ήν 
παρουοίάζίΐ τφ Ποδαλ«(ρίψ. υδτος δέ προσέχων «ίς τήν προσφβρο- 
μένην πυξίδα καΐ τών λόγων τής μητρός αδτοθ άκούων, άνέχ«ι 
πιρί τόν βραχίονα τής άριστβρδς τό π·ρΙ τήν όσφυν αδτοΰ έρριμ- 
μένον καΐ μέχρι τών γονάτων κατβρχόμινον [μάτιον, ένφ τήν πρός 
τά κάτω κρβμαμένην δίξιάν οδτοΟ. δι* ής ιΰθύς κατόπιν μέλλβι νά 
άναλάδη τήν πυξίδα τής Έπιόνης, λ«ίχβι άνατιίνων τήν κιφαλήν 
*Γς τών συνοδιυόντων αυτόν δύο ίβ ρώ νκυ νώ ν, ών δ Ιτ«ρος ό- 
σφραίνεται τό πρό τών ποδών τοΰ "Ασκληπιάδου έδαφος. Αί δέ κατά 
τήν σκηνήν ταύτην παριστάμβναι δύο θυγατέρες τής Ήπιόνης καί 
το3 Ασκληπιού απεικονίζονται ως παρθένοι, φέρουσαι άμφότεραι 
Ιωνικόν χιτώνα καί έπ αύτοΟ έπίδλημα ακάλυπτον καταλείπον τόν 
δεξιόν ώμον, άνερχόμενον δ’  έπί του αριστερού. Άλλήλων δέδιαφέ- 
ρουσι μόνον κατά τούτο, ότι ή μέν πρώτη έχει τήν κώμην πράς τά 
κάτω κρεμαμένην, ήδέ άναδεδεμένην. Καί ή μέν πρώτη (Πανάκεια) 
ίσταται απρακτούσα δπισΟεν τής μητρός αυτής καίθεάται τήν έν τή 
χειρί τής Έπιόνης πυξίδα, άναπαύουσα τήν μένάριστεράν αίιτής 
χείρα έπί τής όσφύος τήν δέ δεξιάν έπί τού ώμου τής μητρός. Ή  
δέ δευτέρα (Ίασώ,) όλίγφ μάλλον πράς τά δεξιά ίσταμένη καί δή 
εις τό βάθος τής όλης είκόνος, κομίζει έν τή προτεταμένη αριστε
ρά λαγωόν, πρός 3ν καί προσέχει, έτοίμην ^ουσα παρ' αύτφ τήν 
δεξιάν ϊνα μή ουτος άναπηδήσας αίφνης άποδράση.

*0 κάλλιστα πάντων περιγράώας καί σχολιάσας τά παρόν μνη- 
μεΐον Δανός αρχαιολόγος ΙΐΙίυκβιΐΙίΟΓμ βλέπει ενταύθα τήν οικο
γένειαν τού Ασκληπιού διηρημένην εις δύο μέρη, ών τά μέν απο
τελεί αύτό τό ΙατρεΙον τοΰ θεού άσχολούμενον περί τής δεήσεως 
τών δύο Ικετών, τό δέ είκονίζει άπλώς τό έσωτεριχόν τού οίκου τού 
θεού, τόν γυνα  ικώνα, αδιαφορούν περί τών δεινών τών έν λόγψ Ικε
τών. Άλλ* ή σκέψις, νομίζω, ότι έν τοιαύτη περιπτώσει ήν περιττή 
ή άπεικόνισις τού δευτέρου τούτου μέρους έπί τού ύπ* αυτών τούτων 
τών εν λόγφ ικετών άνατεθέντος πίνακος, άγει εις τά αντίθετον α
κριβώς συμπέρασμα, πρός 3 σαφίύς συμφωνεί καί 4 τρόπος, καθ’ 8ν 
παρέχει ή Έπιόνη τφ έτοίμφ νά οτραφή πρός τόν παριστάμενον 
Ασκληπιόν δευτέρφ τών υίών βογ,θών αύτοϋ τήν πυξίδα τών ήπίων 
φαρμάκων, απαραιτήτων μετά τήν μέλλουσαν έγχείρησιν, ήν δηλοί 
τό έν τή χειρί τού πρώτου τών Άσκληπιαδών χειρουργικόν βργα- 
νον. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει δέον νά δεχθώμεν, ότι καί ό δπάτής 
έτέρας τών θυγατέρων τοΰ Ασκληπιού προσκομιζόμενος λαγωός, ί
σως δέ καί οΐ έξαιρετικώς πολυπληθείς ιεροί κύνες δέν άπεικονί- 
σθησαν άνευ σχέσεώς τίνος πρός τήν δύσκολον θεραπείαν, πιρί ής 
συσκέπτεται καί δι' ήν παρασκευάζεται ά "Ασκληπιός μεθ’ δλουτού 
οίκου αύτοΰ.

Έπί τού πίνακος οΰδεμία ύπαρχε; έπιγρανή, οΰδ’ ύπάρχει πιθα-
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νίτης τις ί τ ι  Οπί]ρξέ ποτ· χρώματι γιγραμμένη ίπΐ τοδ 4ριστα δι
ατηρούμενου γ·ίοου, μή Ιχοντος άρκιτόν χώρον μηδέ πρός την συ
νήθη άπλήν άναγραφήν τών όνομάτων τών άπ»ικονιζομ4νων προσώ
πων. Ά λ λ ’ άν έσφζ«το αύτή ή στήλη, ίφ ’ ής, ώς σαφώς δεικνΰ·ι 
τδ Ιμβολον τοΟ πίναχος, ήν ένεσφηνωμένος 6 ίξοχος ο5τος άναθη- 
ματιχός πίναξ, βεβαίως Θ4 ίμανθάνομεν, έχ τής Ιπ* αυτής επιγρα
φής, περί τίνος θαύματος τοΟ θεοΟ πρόκειται, ακριβώς δπως προ- 
χειμένοϋ περί τής στήλης τοΟ Ίππολύτου. Ν3ν δέ τό μόνον δπερ 
βυνάμεθα ν4 πρϊξωμεν εϊναι τό νά ζητήσωμβν δπως μαντεύσωμεν 
τό είδος το5 θαύματος Ικ μόνον τών στοιχείων, ίτινα παρέχει ήμϊν 
μόνος δ πίναξ, στοιχείων &ρχετών, ώς νομίζω, ΐνα βασίαωμεν έπ* 
αύτών εύλογον εικασίαν, καΐ δή τήν έξής:

οι έξ ευγνωμοσύνης πρός τόν θεόν τής Επίδαυρου άναθέσαντες 
έν τφ Ιερφ τόν πίνακα Ικέται είναι δύο, άνήρ χαΐ γυνή, προφανώς 
ζεδγος συζύγων, προβεβηχυίας ήδη ήλικίας. Ή  παρ’ αύτοίς Ιλλει- 
ψις τών τόσον συχνιίχις έπΙ τών λοιπών άσχληπιαχών πινϊκων εΐ- 
κονιζομένων παιδίων τών Ικετών καΐδ τρόπος δι' οδ άμφότεροι οΐ 
σύζυγοι ούτοι σεβίζουσι συγχρόνως τόν θεόν, ένδεικνύουσιν δτι πρό
κειται, κατά πάσαν πιθανότητα, περί κοινής Ικεσίας ατέκνων συζύ
γων. Έ ξ 4λλου ή πρωτοφανής έν τή χειρί τής έτέρας τών θυγατέ
ρων τοΰ Άσχληπιοδ παρουσία τοθ λαγωοθ, πασιγνώστου συμβόλου 
τής ιύ το κ ία ς  (1) καί ήεπίσης πρωτοφανήςτόπλήθοςπαρουσίατών 
Ιερών χυνών, οΐτινες πλήν τής Ιατρικής αδτών δυνάμεως ήσαν, μά
λιστα έν τή Άργολίδι έν ή καΙ ή Ίϊπίδαυρος, τά κατ' έξοχήν σύμ
βολα τής ίφ σ τώ ν η ς  τής λοχείας.(2) ένδεικνύουσι σαφώς τίνος έ- 
στερείτο καί τίνος μετά ίκεσίαντυχόν ευχαριστεί τούς θεούς τό συζυ
γικόν ζεΟγος τών Ικετών. Έ ξ άλλου δέ τό χειρουργικόν δργανον, 
δπερπροσκομίζει τφ Άσκληπιφ όείς τών βοηθών αύτοΰ,καί τά ήπια 
φάρμακα, άτινα παρέχει ή 'Ππιόνη τφ Άσκληπιφ διά τοΟ έτέρου 
τών υίών. ένδεικνύουσιν έπίσης σαφώς, δτι καΐ ρφστώνης τής λοχεί
ας καί τής εύτοκίας έτυχεν ή ίκέτις μετά χειρουργικήν καί φαρμα
κευτικήν έπέμβασιν του θεού.

Ό τ ι  δ Ασκληπιός τελεσφόρως έθαυματούργει ώς μαιευτήρ καί 
χειρουργός έπΙ δυστόχτων, στείρων ή καί ψευδεγκύων γυναικών, γνω· 
ρίζομεν έκ πληθύος παραδειγμάτων άναγραφομένων έν ταϊς περι- 
φήμοις έξ έπιδαύρου στήλαις τών ΐαμάτι»)ν τού Άσκληηοδ.(3) Νομί-

(1| Πρβλ. τήν παροιμίαν: «Ό λαγώς τά μεν τέτοκε, τά δέ τίχτει, 
τά δέ χύει> καί Αίλιανοΰ, περί ζφων Β'. 12: «Έχει μέντοιχαΙ δ 
λαγώς συμφυείς ιδιότητας... φέρει δέ καί έν τή νηδύι τά μέν ήμιτελή, 
τά δέ ωδίνει, τά δέ ήδη οί τέτεκται».

(2) Πλουτάρχου "Ρωμαϊκά 52: «Άργείους δέ Σωκράτης φησί τή 
Είλειθυίφ κύνα θύειν διά τήν βφστώνην τής λοχείας».

(3) Επιγραφή Α' στίχ. 3—9 θεραπεία δυστοκίας (ΐδε κατωτέρω), 
στίχ. 9—22 θεραπεία στειρώσεως καί δυστοκίας. — Επιγραφή Β'
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ζο) μ:1λιατκ διι τό ίν πρώχ^ τών στηλών τούτων πρώτον άνα- 
γιγραμμένον Ιατρυχόν θαΰμα αΟτοΟ άναφίρ&ται κίς αυτόν τοΰτον 
τόν πίνακα ήμών! Άναγράφ«ται δέ τοδτο διό τών έξ^;;λέξεω/:

[Κ λ]·ώ  πένθ’ ίτη  ίκιίησ·.— αύτα πέντ* ένιαυτούς ήδη χύουσα ποί 
τόν [θ·]όν ίχέτις άφίχετο χαΐ ίνεχόΟβυδ* ίν τφ  άβάτψ' ώς δέ ταί- 
χισ[τα) ίξήλθ· ίξ  αύτοδ χαΐ ίχ τοΰ ΙαροΟ Ιγένετο, χόρον ϊτβχ·, 
ός «'}[θ]ύς γβν^μβνος αύτός από τός χράνας έλοΰτο χαί £μα τή 
ματρί [π]€ριήρπ*. τυχοδσα δ* τούτων έπί τό δνΟιμα [ί]π«γρ:ίψατο. 
«Ού μίγι [θο]ζ πίνακος θαομαστέον, άλλό τό θβΕον, 1 πένθ* Ιτη ώς 
Ιχύησβ έγ γασ[τρ)1 Κλεώ ίϋρος, Ιστέ | ίγκατεχοιμή«η, καί μιν I- 
θηκε δγιή».

Ή  Ιν μόνη τή τΜριπτώσει τοδ θαύματος τούιοϋ μνεία τοδ άνα- 
θηματιχοδ τής στήλης πίνακος, καί δή πίνακος μετρίον μεγέθους έν 
αύτφ τφ Ιερφ ιδρυμένου, πρός δέ τό πασίγνωστον γεγονός δτι τό 
έπΙ τίδν στηλών τών Ιαμάτων άναγβγραμμένα θαύματα τοΰ θεού χα- 
τεγράφησαν, κατά τά τελευταία έτη τοΰ Λ)ου αΙώνος π. X., περισυλ- 
λεχθέντα έκ τών έν τφ Ιερφ άνεστηλωμένων αναθηματικών πινά
κων, οίος καί ό κατά δεκάδας τινάς έτών αρχαιότερος τών στη
λών τών ιαμάτων πίναξ ήμών, καθιστώσι νομίζω, πιθανώτατον. άν 
μή βέβαιον, βτι- δ πίναξ ούτος, ού ή παράστασις σαφώς διά τών 
έν αύτφ συμβόλων δηλοΐ Ικεσίαν δυστόχου γυναικός ΰπέρ ίφστώ- 
νης λοχείας καί εύτοκίας, ταυτίζεται πρός τήν έν τή επιγραφή τών 
ιαμάτων άναφερομένην περίπτωσιν τής θαυιίαστόν δσον δυστόχου 
Κλέους, τής αμέσως τήν επιούσαν τής έγχοιμήσειος τυχούστ,ς παρά 
τοΰ θεού τάχιστης λοχείας πρός δέ καί θαυμαστής εύτοκίας δ:ά τής 
γεννήσεως παιδίου τόσον ανεπτυγμένου καί ισχυρού, ώστε αμέσως 
νά βαδίζη καί λούηται!

Ή  έπιγραφή τών ιαμάτων οιωπφ έντελώς καί παρά τό σύνηθες 
περί τοΰ τρόπου καθ’ όν ένήργησε τήν νύκτα έπί τής έγκοιμηθεί- 
σης δυστόχου Κλέους 6 Ασκληπιός. Α λλά  τό χειρουργικόν δργα- 
νον τοΰ θεοΰ χαί ή πυξίς τών φαρμάκων τής Ίίπιόνης. τά έπί 
τοΰ άναγλύφου ήμών, ένδεικνύουσι σαφώς ότι ό θεός τής 
Έπιδαύρου δηλαδή ο! τοΰ Ίεροΰ ιατροί ίερεϊς, ούδέν άλλο Ιπρα- 
ξαν ή νά έφαρμώσωσι τήν αύτήν ακριβώς χειρουργικήν καί φαρμα
κευτικήν κατά τής δυστοκίας μέθοδον, ήν έφήρμοζε μέν ή Ίππο- 
κράτειος ιατρική τό πάλαι, εφαρμόζει δέ καί ή νΰν ιατρική επι- 
στήμπ, ή διά μαλάξεων καί φαρμάκων, οίον ή έρυσιβώδης δλυρα 
(Ί^υηΙο ΟΟΓίιαΙιιπι), προχαλοΟσα τόν τοκετόν καΐ συγχρόνως δι’ ά·

στίχ. 26—3.ϋ θεραπεία ψευδούς εγκυμοσύνης, -τίχ. 60—6·ί θερα
πεία στειρώσεω; Στίχ.Η2—86 έπίσης.-τίχ. 116—11ί> εύτοκια Στίχ. 
12!)— 1.32 έπίσης.Πρβλ. Α. Π. ’Αραβαντινοΰ Ιατρού, Ασκληπιός καί 
Ασκληπιεία,ΛιφίαΙΟΟΤ, οελ. 1.·)2(Νοσοκομ8ΐακός πίναξ τοΰ Ασκλη
πιείου τής Έπιδαύρου).

3
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χινδύνοϋ μιχρΛς «ΤχιιρήΜως ϊιανοίγουσα τφπαιδίψ τήνπαρά :ρώσιν 
στινί,νίξοδον.ρββαίωςήχύησιςονδέποτβδύναταινίι διαρκέσωίπίπέντ* 
Ιτη, ο’Λ ί  τδ άρτίτοχον παιδίον δύναται άμέσ(»( νά πίριπαΐί χαί 
λούηται! ^Ταϋι:α όμως πάντα οΟδίν άλλο «ΐναι ή αΐ σϋνί̂ θβις {.πβρ- 
6ολα£, δι Μν οΐ βΰγυβίς 1<ρί?ς τών άσχληπιβίων προσίδιδον χαρα- 
χτί}ρα θαύματος ιίς θβραπίίας βαοιζομένας άπλούβτατα Ιπΐ τ ίς  Ι- 
α·τρικί)ς αύτων ίπιοτήμγ,ς, ώς χαί έν ·:% προχβιμίνιϋ πβριπτώοβι, 
ί,τις δυνατδν νά χρησιμεύσιί «δ  νέον τρανόν τεχμήριον περί τ%ς ά- 
πδ δασεοις «σφαλμένης καί πρδς τάς αρχαίας μαρτι^ρίας άντιχρος 
ασομφωνοϋ γνο)μης τοΟ Κα66αδ£οϋ, δτι έν τοΓς άρχαίοις Άσχλγ- 
πιείοις τ«Λν κλασικών χρδνων ούδεμία ήσκεΐτο θεραπευτική τέχνη, 
αλλά μδνον τοαρλατανισμδς αμαθών Απατεώνων καί ψευστών ιερέ
ων, παρουσιαζδντων θαύματα τόσον ψευδή, δοον χαί τ& έν τοΓςσυ- 
ναξαρίοις τώς άγιων! Οίταύτα γράφοντες ού μόνον θποτιμώσιν, ά- 
νευ ουδινδς δικαιώματος, τάς κατά πάντα αξιόπιστους μαρτυρίας 
τοΟ Ιτράβωνος καί Πλινίου (1) δτιαύτδς δ Ιπποκράτης έδιδάχθη 
έκ τών έν τώ Ασχληπιείψ τής Κώ άνακειμένων στηλών θεραπειών 
τά περ. τάς δίαιτας, αλλά καί δέν χατανοοδσι τδ άπλούστατονκαί 
λογιχωτατον πράγμα, ότι ή ένδοξοςέποχή τοΰ Δ'. αίώνος π X δέν 
ήν πρόσφορος ως εκ τής έκτάκτου ευφυΐας χαί άναπτύξεως τών τό
τε ανθρωπιην, πρδς άνάπτυξιν χαί εύδοχίμησιν θεραπευτηρίων έπί 
τής απάτης καί τερατολογίας βασιζομένων. Ίν α  ταδτα τύχωσι τής 
θαυμαστής φήμης α&τιΛν. Ιδει πράγματι νά θεραπεύωσι τούς εις αύ- 
τά προσφευγοντας πάσχοντας. ώς χαί πράγματι έθεράπευον, καθά 
μαρτυρεί τδ μέγα καί λαμπρόν πλήθος τών αναθημάτων τών ίαθέν- 
των. Τούτο β όμως ήν φύσει αδύνατον δνευύπάρξεως έν τοίς ίεροίς 
έξόχων ιατρών Ιερέων. Ά ν  δέ οϊ ιερείς ούτοι, ιδίως οΐ τής Επί
δαυρου, άηέφευγον έκ ουστή|ΐατος νά άναγράφωσι τδν αληθή έπι- 
στημονιχδν τρόπον, δι' ού έπετύγχανον τάς έχάστοτε ίάσεις, αντί 
δέ τουτου εκ συστήματος παρίστων αύτάς ώς επακόλουθα θαυμά
των τού Ασκληπιού, δ λόγος ήν καί είναι ευνόητος καί συγγνω
στός παρά τοίς ανιπτυγμένοις τών τε νδν καί τών πάλαι άνθρώ- 
πων Διότι τ  να λόγον θά είχε π χ. δ έν Ιταλίφ  ή έν τή Κυρη- 

έλληνιχοδ κόσμου οίκών άσελτς 
Λλληννά μεταίή εις -Επίδαυρον, άν «γνώριζε σαφώς ή άν έδη- 

λουτο αυτφ έκ τών προτέρων. ότι ούχί αύτός δ θεός, άλλ* οί Ιξο- 
όθεράπευον αύτδν δι’  έπιστημονικών με- 

θόδων; Εξόχους ιατρούς ήδύνατο νά εύρη ό πάσχων καί έν τή ί- 
βΐφ πατριδι Οτι κατ* ακολουθίαν θά έκρινε περιττήν τήν εί- Έιίί- 
δαυρον μ_ετά€ασιν. καταστρεφομένου ούτω καί παρακμάζοντος τά- 
χιστατοϋ ί«Ρθύ· Ίσυτο δ' όμως δέν συνέφερεν εις τούς Ιερείς χαί 
αυτό ακριβώς είναι τδ άναγκάσαν αύτούς νά περιβάλλωοι ττν ί- 
δίαν επιστήμην διά τού πέπλου τού θείου. Έπραττον δέ τούτο

(1) Στράβωνος ΙΔ’. (>Γι7.— Πλινίου Ν. Π. 29, 4.
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^•βαίως αιωπηρ^ αυγχαταθέσιί τών άρχΑν χαΐ τών «Δπαι8·ύ* 
ίων άν&ρό ν̂ ·ςί)ς άρχαιίτητος, τών πάντων «ΰλογον κρινόντων καΐ 
συμφέρον αι^τοΐς τοίς πάσχουσιν τό νά έλχύωνται οϋ>τοι διά παν· 
τός τρόπου πρός τοιαΟτα χέντρα άλτ,θώς ΙπιστημονιχΛν έξοχοτή- 
των, οίοι βιβαίως ήσαν οΐ άληθιΐς ·0ιργέτα( τών πασχόντων !$ρ>1ς 
τ9]ς 'Κπιδαόρου. Ή  παρά τοϋ Καόβαδίου χαί άλλων ούγχρισις χα( 
Ιξίσωσις τών ιαμάτων το& Άσχληπιοΰ τ{}ς Έπιδαύρου πρό^ τά 
θαύματα τϊ)ς Παναγίας τί)ς Τήνου ή άλλων νέων Ελληνικών ή 
ξένων κέντρων λατρείας ιΐναι ένκλώς άτοπος χαί ούδιμίαν Ιχιι 
αξίαν. Αληθώς, ένφ π. χ τά θαύματα τής Παναγίας τής Τήνου 
βασίζονται έπί μόνης τής πίστβως πρός τήν δύναμιν του θβίου, τοΟ 
ούδέποτ* λαμβάνοντος ανάγκην έγχ·ιρήσ*ο»ν ή φαρμάκων, τά τής 
Έπιδαύραυ Ιάματα βάοιν «Ιχον. κατ* αυτήν τήν συχνήν δμολογίαν 
τών (<ρέων, τήν χβιρουργιχήν έπέμβασιν τού θ ίοϋχαίτά παρ' αύ- 
τού παριχόμινα φάρμακα, ποτά καΙ παστά, καί τάς ίατριχάς συμ· 
ίοϋλάς. Τούτο άλλως τ« άριστα κατέδειξαν δ τ · Ιατρός Κωστομύ- 
ρης έν τή άρίστη αύχοδ συγγραφή (1)καΙ ό ιατρός χ. Άραβαντινός 
ϊν πρός ϊν μιλετήσας τά ιάματα τών στηλώι τής Έπιδαύρου καΐ 
άναγνωρίσας όρθώς τήν άλλοτι μέν σαφώς, άλλοτι δέ μεταξύ τών 
γραμμών δηλουμένην έπιστημονικήν, Ιπποκρατείαν ιατρικήν μέθο
δον δΓ ής έπετεύχθησαν, πιρι6ληθέντα κατόπιν δι’  οΒς έξβθέμεθα 
λόγους διά τού γοήτρου τού θείου θαύματος, τού άλλιυς χαί συν- 
τελεστικού πρός τάς θεραπείας διά τε τής ύποβολής καί τής έξυ- 
ψώσεως τού ήθιχοΰ τών ασθενών. Καί μόνον δέ τό γεγονός δτι δ 
θεός τής ’ Κπιδαύρου άπήτει τά Ιατρα πάντοτε μετά τήν θεραπείαν, 
άρχει, διά πάντα εύγυά άνθροιπον, ϊνα καταδείξη, δτι οΐ έν Έπι- 
δαύρΐ]) ιερείς δέν ήσαν άγύρται καί θαυματοποιοί, ώ ; έχαρακτήρι- 
σεν αυτούς ό Καβδαδίας, άλλ' Ιατροί σοφοί, εχονες άχραν πεποί- 
θησιν εις τάς επιστημονικάς αυτών γνώσεις 5ς από σκοπού άπέ- 
κρυπτον ϊνα αί θεραπείαι αυτών φαίνωνται θαύματα τού θεού τής 
Επίδαυρου. Περί τούτων πάντων θϊλομεν πραγυατευθή λεπτομερώς 
έν τή περί 'Κπιδαύρου ήμών συγγραφή, ότ= θά προοκομίσω-
μενκαί πλήθος άλλο τ,'.ανώνίάρχαίων μαρτυριών περί τής πάν άλλο 
ή ευφυούς καί βασ μου γνιί)]ΐης τών κοινούς απατεώνας θεωρούντων 
τούς ιερείς τών Ασκληπιείων.

Επανερχόμενοι εις τόν πίνακα ήμών δέον νά σημειώσωμεν δτι 
μιχράν τινα μόνον ασυμφωνίαν πρός τήν ταΰτισιν αυτού πρός τό α
νάθημα τής Κλέους παρουσιάζει τό γεγονός, δτι έπί τού πίνακος 
συνοδεύει αυτήν δ εν τή έπιγράφή τών Ιαμάτων μή άναφερόμενος 
σύζυγος αύτής. Ά λ λ ' είναι τόσον εύνόητον τό διασέρον τού άνδρός 
ύπέρ τού τοκετού τής συζύγου αυτού, κατ' ακολουθίαν δέ καί ή 
παρουσία αύτού ώς ουνιχέτου κατά τήν πρός τόν θεόν εΰχαριστή-

(1) Περί Οφθαλμολογίας καί ίϋτολογίας τΐ 
μέχρις 'ίπποκράτους. Άθήναι 1ί<87 σελ Η(>.

αρχαίων Έλλήνι



ριον 84ηοιν, Λ^-ζΐ ήδΰνατο νά άπίΐχονΐ3θ^ ίπί το5 πίναχος χα(π·ρ 
ηαριλήφθη Ιν Ιπιγρα?ί ώς δίυτίρβδον <ν τφ θαύμαιι πρΛ- 
ονπον.

I. Ν Σ Β Ο Ρ Π Ν Ο ε

Η Κ Α Λ Ο Γ Ρ Η Α

®  ονατ·.ο·;ή, βχυμμ4νη, λιυχοφδρα,
Χτήν Ά γ ια  Πύλη. 3ϊά πόδια τού παπί. 
Ξβχνάει χό9μο, άγίπις, βλα τώρα 
Γ ι ί  νά γενβϊ καλογρηΐ.

Τοδ χόομου τρόμαξβ τΙς τριχυμί*ς,
Σάν τόν πρωτόβγαλτο καραβοκύρη 
Κ* άρνι4ται μάννα, κύρη καΐ φιλί$;,
ΚαΙ πάγ«ι γοριύοντας τό μοναβττ;ρι.

Τά νιάτα της «ά πνίξ«ι ή κόρη Ιχιίνη 
Μέαα ατό μαύρο ράσο που θά βάλβι,
Καί &μαρτί·ς, κρίματα θά πλύν·ι'
Μέ νήατια, άγρύπνι·;, μέ οκυ^ρτό κ(γάλι. 

Ποιά ·1ν·; Ποΰθιν Ιρχεται; Πού Ο'ύρει; 
Ζητάει τό ράαο γιά νά βρε! μετάνια;
Καί δ4ν τϊ)ςλένε: Μέο’ στό μοναστ^ΐρι 
Βρίσκεται μόνο ή μαύρη όρφάνια! 

Όρφάνια, κόρη, ή ψυχή σου θαύρει 
Στό μοναστήρι, μ4σ' στή μοναξιά σου!
Ή  νιότη σου θά μαραθε! καί μαύρη.
Σάν μαύρο ράσο, θά γενεΐ ή καρδιά σου. 

θόλεις λοιπόν νά σώοης την ψυχή σου, 
Συγχώρεσι νά βρείς άπ’ τό θεό σου;
Τη νιότη σου άρχήτερα λυπήσου,
Καί Μάννα μέσ’ στόν κόσμο πελαγώσου!

ΣΗΜ. Αυτό τό τραγούδι τό ίμπνεύσθηκα από μιάν ωραία ζωγρα* 
φιά τού Ε. Ίωαννίδου, τού γνωστού Ζωγράφου. *Η ζαιγραφιά αύτή 
παράστηνε τή χειροτονία μιάς χαλογρηδς στήν όχκλησιά τής Πά· 
τμου, Αγοράστηκε δέ σ4 καλήν τιμή άπό τό μακαρίτη Μαραολή.



Ε Ε Ε Χ Ο Υ Σ Α Ι  φ Υ  Σ I  ΟΓΝΩΜΙ'ΑΙ

Α Λ Ε Ε Α Ν Δ Ρ Ο Ε  ΖΩΗΡΟΕ Π Α Ε Ε Α Γ

φγβννήΟη κ ϊτ ι υο 1841 έν Πγ,ρυττω. οιήλΟί τήν παιδικήν 
^αύτοϋ  ήλικ-'κν ιν Φιλιππουπόλβι και Κωνίταντινουπόλιι, διή- 
νυ»( τά; έγκΟκλίου; καί ΓΙανίπιστηαιακΐί αΰτου ϊπουδά; €ν 
Έλλίδι καΐ Ίτχλ(ι κχ· -ίννεπλήρω^Εν αντάς βν Παριβίοις. Δι-
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δϊχτω ί τη; Ιατρική; κατά το  1863, χατέλαξί χατα το  έπι^ν 
έτος την Οίσιν 'Τφηγητοίί τής ΙΙαβολογιχής Κλιν χής έν τή 
Λΰτοκρατοριχή Ίατϋχή Σ/ολή Κωνίπόλιως, διαπρέψαςΐν τώ ετ:ί 
τούτίϋ γενορι,ενω διβγων-ίμω. Κατά το 1865, έπΙ τή ένσχήψει 
τής χολέρας, διωρίσθη γενικός έπιβεωρητής τής πρός άπουόδη- 
(Τίν χύτης χαταρτίΊΟείση; έχτάχτοο Ιατριχή; ύχηρεσίας. ά[λέ- 
Ίω ; επειταχχΐϊηγητής τή; Γενική; Παθολογία; καίετη τινά αε- 
τα τιΰτα καθηγητής τής Κλινικής καΐ γενικό; γραμματείς και 
μέλος του Συμβουλίου τή; Λιευθΰνοεο); τών Ιατρικών πολιτι
κών υποθέσεων τοίί Κράτους καί τή; Λημοσίου υγιεινής. Περί 
τά 24 ετη υπήρξε Πρόεδρος τή,* εξεταστικής επιτροπή; τών έξ 
αλλοδαπών Πανεπιστημίων προερχόμενων Ιατρών. ΈπΙ πολλά 
Ιτηδιετέλεσεν Ιατρός τών Ανακτόρων χαΐ τιον τέκνων του Σουλτάν 
’Λζήζ. ’Λπεστάλη ιος αντιπρόσωπο; τής Όθωμ. Κυβερνήσεω; 
εις τά συνέδρια Κοπενάγης. Χάγης, Λονδίνου (δίς) εις Βουδα
πέστην καί είς την έν Ρώμη κατά τό 1885 υγειονομικήν σύ- 
σχεψιν τών Κυβερνήσεων. Κατά τό 1886 έκόαισε καί έπέδωκε 
είς τόν εν ΙΙχρισίοις περίοοξον επιστήμονα ϊ*ΛΗΐβ\ΐΓ τό παρά- 
σημον Μεδζηδιε τά^εω; καί 10000 φράγκα κυβερνητικήν 
δωρεάν διά τό Οεραπευτήοιον αύτοΰ. Μετά πολύμηνον έν Πα- 
οισίοις διατριβήν καί εμέριΟή μελέτην τών ανακαλύψεων του 
ϊ*»«ΙβαΓ έπανελθών είς Κων)πολιν υπέβαλε τω Σουλτάνω εχθε- 
σιν λεπτομερή περί αυτών καΐ κατ' εντολήν .\ΰτου άνέλαβε 
καΐ διωργάνωσε τό πρώτον έν τή Οθωμ. Πρωτευούση λυσ- 
σιατρείυν καΐ βακτηριοδολογικά έργαστήρια διευθύνας αυτά 
έπΙ 13 δλα συναπτά ετη.

Είναι Όθωμανό; αντιστράτηγος (Ψερήκ=τββηβΓ&Ι άβ (Ιίνίδίοη 
μέλος τ  α κ τ ι κ ό V τής έν Παρισίοις Λημοσίου 'Τγειονολογικής 
Εταιρείας, έ π ίτ ιμ ο ν  τής Ιατρικής ακαδημίας Ρώμης χαΐ 
τού 8&αίΐ&Γγ Ιπϋΐίΐαΐβ τού Λονδίνου. Έξελέγη τρίς είς έχ 
τών Επιτίμων Προέδρων τού έν Παρισίοις περιοδικώς πρός 
μελέτην τής ΦΟίσεως συνερχόμενου Ιατρικού Συνεδρίου χαίπολ- 
λάχι; καί έπανειλημμένως Πρόεδρος τής έν Κων)πόλει Ιατρι
κής Εταιρείας.

Είναι τετιμημένος διά τών παρασήμων Όσμανιέ καί Μεδζη- 
διέ Β '. τάξεως, τού Ίμτιάρ καί τού Ίφτιχάρ, Ταξιάρχης τού 
Λανιχού παρασήμου 0»ηΐ6Γ08 καί άξιωματιχό; τής λεγεώνος 
τής τιμής.

■Έγραψε κατά τήν νεανικήν αύτοΰ ηλικίαν ποιήματα ών 
πολλά τονισθέντα είς τήν Ευρωπαϊκήν μουσικήν υπήρξαν πο-
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λΰ δτ^μοφιλτί—δρά|λατϊ, πολλάχις διδαχίίντ* *ν Κων)πόλ«ι άπδ 
βχτ,νήί, γιωγραφιχΤ|ν έ^νολογιχήν [ΐίλιτγ,ν Οπο τον τίτλον 
■ Πΐριτίγητιχόν έν ’Λλββνί» χ«1 Μβοροβοονιω— άπό ΓΙοτγορίτ- 
βτ,ς ιΐς Θίββαλονίχτ,ν δίά ξτ,ρας», πλιίστατ ίπιστηιχονιχάς 1̂ · -  
λίτ«ς, δη[Μιβιιυ0«!β*ς ίΐί έπι<ίτη|λονιχά γαλλιχά πιρ^οδιχί χ«1 
«Ις Ιδιαίτιρ* τ»ύχη, χαΐ σπουδήν πιρί Ρ»«Ιβ11Γ, τβΰ ί̂ου κ«1 
των άνβχβλύ’Ι'ίων «υτου.

Έ/ρτ^μάτισίν ΐπβνιιλημμίνω; “Εφοροί των έν Κων)πόλ«ι 
φιλανθρωπιχών χιτ(ζβτγ,|Αάτων, ύπήρξιν έχ τίδν Ιδρυτών του 
Ψιλολογιχου χ«1 θρβχιχου Συλλόγου καΐ ίΐς έξ ΐχίίνων, οί'τινι; 
ένιπνιύσθγισχν χαΐ ίΐργάσδγ,σαν διά τήν ϊδρυσιν χαΐ διοργάνω^τιν 
τοΰ Ζαππ '̂’ου ΙΙϊρθ»νιγωγ«(ου, ου έπΐ πολλά Ιτγ; διιτελιβίν Ε
φορος χ*\ κβΟηγητή; τής 'Τγιείνής.

Εις τάς βάσεις τοίί ναού τοϋ 'ϋραίου, του ’Λληδους και τού 
Αγαθού, δν εγείρουσιν οί αΙώνες έν συνεργασίφ οιαδο/ιχή χαΐ 
άδιαχόπως άνανεουμ.ένγι άπδ τής κυοφορίας τοΰ ανθρωπίνου εί
δους τό εργον τού Ζωγιρού Πασσϊ χατέ/ει περιφανές ήδγ, μέ
ρος. ΕΙργάσθγ, μετά πίστεως καΐ άφοσιώσεως εις τήν έξευγένγ,- 
σιν χαΐ πρόοδον τής άνθρωπότητος. ’Λπο των επισήμων αυτού 
θέσεων εσκόρπισε πλούττ, Ιδεών τής έπιστήμγ,ς, θησαυρούς έ- 
νεργιίας παραγωγικής τής άνθρωπίνης σκέψεως, ήτις δέν^δύνα- 
ται να άπολεσθή. ής έπωφελήθησαν οί νεώτεροι, καί έδείχθη 
φέρων αείποτε εμπρός καί περαιτέρω ή εχείνο' οϋς διεδέχθγ, 
έν τή κοινωνική καί επιστημονική δράσει τήν άσβεστου λαμ
πάδα τής ’Λληθιίας.

Πρότυπον πατρός καί συζύγου, υπόδειγμα αρετής, τάξεω; 
καί αγάπης τής έργασίας, /αρακτήρος εύγενοΰς καί άκραδάντως 
μεγάλου, θάρρους χαί θελήσεως έξοχου, νοημοσύνης, έμβριθεί- 
ας, περισκέψεως καί επιβολής θαυμασίας, ό Αλέξανδρος Ζωη
ρός Ιΐασσάς κατά τήν μακράν κοινωνικήν αυτού σταδιοδρομίαν 
παρέχει ανεκτίμητους είς τήν Ελληνικήν κοινωνίαν υπηρε
σίας καί ένέγραψε τό δνομά του είς τάς ώραιοτέρας τής Ιστο
ρίας της σελίδας. 'Λνομολογούσα αϋτη καί διακηρύττουσα τόν 
θαυμασμόν της, τόν σεβασμόν χαί τήν ευγνωμοσύνην της πρός 
τόν υπέροχου ομογενή έν Κ)πόλει πρεσβύτην, συνεχίζει τάς 
έθνικας αυτής παραδόσεις, αρδεύει καί διαιωνίζει τό θάλος τής 
πρασίνης Ελληνικής δάφνης.



ΤΗΜΚΟΒΣΚΗ

Β λ Κ & Ξ Ο Β Τ Ο Ι Β Ι Α  Τ Β Β  Β Τ Τ Τ Ζ Ι Α Σ

ίΐνά τιο  ί ΐ ;  τοϊΐί πρόπο5ας κρημνού— ϊλος νικρωθίντος βάλ-ςου. 
'φν'Εχβι Ικιασιν μακράν, χάνεται άπό τούς διρθαλμούς, συγχέε- 
ται μί την &κραν τού δρίζοντος.. ..

“Απαξ μόνον τού έτους— κατά τά κιογά καΐ οκοτεινά μεοάνυ- 
ζωντανεύει δ βάλτος. ΜικραΙ φλόγες αναφλέγονται έδώ χαΐ 

έκεΐ, ακούεται ύπόκωφος δμιλία τεραοτίου πλήθους, ύψόνεται βοή 
χατηφής... .

Καί προσδοχφ καί άναμένει τό έλος....
ΕΙς στενήν έπάνω λωρίδα κάτω άπό τόν κρημνόν οίδηρα σιδη- 

ροδρομιάά έχουν στρώθή— έχουν σκωριάσει άπό τήν πολυκαιρίαν....
Μόνον άπαξ τοΰ έτους— άκριβΛς κατά τά μεσάνυχτα— ώς α

στραπή περν| έπάνω άπό τά οίδηρα ή άμαξοστοιχία τής ΕύτυχΙας.
•Από ποδ έρχεται; που πηγαίνει; Κανείς δέν γνωρίζει.
•Από μακρυσμένα μέρη, άπό λησμονημένας γωνίας οΐ άνθρωποι 

συναθροίζονται είς τόν κρημνόν.
Όλοι περιμένουν τήν Αμαξοστοιχίαν τής Ευτυχίας.
Ποιός θά κατορθώση νά τής προοκολληθή, να φύγη μαζύ της;
"Ενα μόνον βήμα καί Ιπεαεν άπό τόν κρημνόν...
Μία μόνη στιγμή καί τον παρέσυρε τό έλος. ...
...Άπό ήδονήν θά καγχάση δ βάλτος καί δ καγχασμός του θά 

μεταδοθή εις δλους, όσοι έμειναν κάτω άπό τόν κρημνόν.
•Ιδού λάμπουν μακράν δύο άστραπαί— δύο όφθαλμοί.
.“Ερχεται., έρχεται....

Άπό μακράν φαίνεται ή Αμαξοστοιχία τής Ευτυχίας.
*ϋσάν νά είναι άπό χρυσόν αστράπτουν οΐ τροχοί
Όσάν νά είναι άπό άδάμαντας φλέγεται ή καπνοδόχος.
■ίίσάν μουσική εύθυμος Ακούεται τό σφύριγμα χαΙό παφλασμός.
Όλοι άνέστειλαν τήν Αναπνοήν. Περιμένουν— δέν θά τους περι

μένουν. Δέν βλέπουν πλέον τίποτε γύρω των ο’ύδ* αύτούς τους γεί- 
τονάς των, ποΟ έπεσαν άπό τόν κρημνόν, ποδ φέρονται κάτω πρός

’ *·Α*9™' «αγχα3μ45 ιούς |=4ιλ.)ξ·ν ί>ί ήχος «ροατοίλΧου ποτηρίον.
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"Ιίς όραμα παρα?€;αου ;?αίν*ται βίς το'!»; ό?Λαλμ-3ΰς ίων Ι  3τ,πό- 
μβν̂ ί {ίίίλτο;

Πληίίον τώρα κροτούν οί ~·̂ '̂ '/Μ· Ί 'ίρβ ίϊΐ τέρα; ϊοα πρός τό 
■πλΫ,θος.

...Ί?ο0 έβρόντηίαν Ά  τροχοί Ίίτριξαν. $γιναν θρ·5μματα τών 
ιιβοόντων τά  03τ4. 'ίές ν4 Ι'ρύίτ,α*·/ 5ν$μος άνΙΙρωπίνων κραυγ«δν 
καΐ οτόνων. Ή  Ι-.ύτοχία φέρεται έπΙ πτωμάτων ίυατυχών.

Έβίμβηο· τό 5αο;, καταίροχΚίζον 5λου;, δαοι ιπβσαν κάτω από 
τόν κρημνόν. Καγχάζει ό ^άλτο;.

Μόνον 6 ατιναγμό; μένει....
Ή  άμαξοοτοιχία φεύγει καί φεύγει μακράν....
Πού; Ποιός είναι μαζί της, ποιό; κατώρ'ΐωοε νά τη; προοκολ-

ληθί;
Γνωρίζει κανείς;
Εόρον τόν όλεΗρον δσοι Ιπληοίαοαν εί; τήν άμαξοοτοιχίαν ττ); 

Εύτοχίας.
Μέρος, πώανόν είναι, ν4 οτινάζη ακόμη εις τό ίλο;. '.λλλοι έ- 

οταμάτησαν εις τά σιδηροδρομικά σιδηρά καί βλέπουν μέ •♦νί’,σκον 
βλέμμα τήν φεώγοοσαν μακράν Ινΐτυχϊαν.

Α λλά  πού είναι οί χρυσοί τη; τροχοί; Ποΰ έκρύβη τόσος καλλω
πισμός; Πού είναι οί άδάμαντες:....

Είναι δλη σκεπασμένη άπό ύρόμδους.
Καί οί θρόμβοι αύτοί είναι άπ' ανθρώπου αίμα.
ΑΙματωμένοι στρέφονται οί τροχοί. '.Χαπρίζουν τών καταπατη- 

θέντων τά  όστΛ. Φέρεται μακράν ώς στιγμή αίματος ή Εύτυχία.
Μόνον άπαξ τού έτους περνφ άπό τό μέρος αυτό ή άμαξοστοι- 

χία..
Καιρός θά παρέλθη-- Καί θά ξηρανθούν εις τά σιδηροδρομικά 

σίδηρα αί κυλίδες τού αϊματος.
Τά πτώματα τών άπολεσθέντων θά γίνουν ?ορ4 τών όρνέων, θά 

τά παρασύρουν είς τόν βάλτον αί βροχαί, θά τά διασκορπίσουν αί 
λαίλαπες καί οί τυφώνες.

Είς τόν μακρυνόν δρόμον θά σφογγισθοΰν άπό τά  αίματα οί τρο
χοί καί θά Ικπέμπη άστραπάς πάλιν ή έπιχρύσωσις.

Καί 6πό τόν ήχον τού κρυστάλλου τών ποτηρίων κατά τήν πρώ- 
την τοΟ έτους, είς τήν εύθυμον συνομιλίαν διά τήν Εύτυχίαν, χρυ
σή, είς δλην αΟτής τήν έκθαμβοτικήν ώραιότητα θά φανή έξαφνα 
πάλιν ή Αμαξοστοιχία τής Εύτυχίας.

άέν θά δή κανείς αίματα έπάνω της, δέν θά μάθη ότι περν^ έ- 
πάνω άπό πτώματα δυστυχών αδελφών, φίλων καί γνωστών.

Ά π α ξ μόνον τοΟ έτους—· άκριβώς κατά τά μεσάνυχτα— άπό 
τόν κρημνόν περνφ ή Αμαξοστοιχία τής Εύτυχίας.............................

Κ Λ Ε Α Ν Θ Η Σ  Β Α Σ Σ Α Ρ Δ Λ Κ Ι Σ



Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Ν

ΐ.αται 'Μ'.κρασιατιχοΰ», οί άπό τί,; πρώτης α·<το?> 
5ί·'ς ίντρυφήσαντβ; ίίς τλ πλήρη άττιχοΰ 4λ«τος λο- 
τα τού χγαπητοΰ ήμών <?ίλου χα’. συνεργάτου χ. Ιτεγάνου 

Ελευθερίου, μέ πολλήν χαράν θά Ι?ουν 
ίχπληρουμένην τήν έπιθυμίαν αυτών, 
νά γνωρίοωσι χαΐ τήν συμπαθή αυτοΟ 
φυσιογνωμίαν. 'Ο χ. ϊ .  Ελευθερίου 4- 
γβννήθη ίν Κ4?, τή πατρϊδιτοΰ £ιμω· 
νίδου, Βαθυχλίδου, Άρίστωνος χαΐ τό
σων ίλλων διαπρεπών τής άρχαιότη- 
τος άνδρών, τφ 1Β81 χαί έοπούδασε 
τά νομιχά 4ν τφ  εΟνιχφ Ιΐανεπιοτη- 
μίψ. Μέ τήν άρτίαν έπιστημονιχήντοο 
μόρφωσιν συνδυάζων πλοδτον γνώσεων 
4γχυχλοπαιδιχών, πνεύμα γοργών χαΐ 
περισσήν ?.ώγου χάριν, χειρίζεται τήν 
γραφίδα μετά οπανίας δεςιώτητος,χαΙ 
τοι ο'ΐδέποτε έσχίφθη νά διβχδικήση 

δάφνας φιλολογιχάς. Τουναντίον δπως ευχαριστήση τούς φίλους του 
χαΐ 4ν ώραις σχολής μόνον λογογραφών 4χ τοΰ άφανοΰς. ώς άρ4- 
σχεται νά λέγη, διχηγορεϊ 4χ τού ίμφανοΟς έν Άθήναις. χατίχων, 
χαίπερ νεώτατος, έπίζηλον μεταξύ τών συναδέλφων του θέσιν.

*0,τι πλήν άλλοιν διακρίνει τών χ. Ελευθερίου είνε ή άκρα πρός 
τήν Ιδιαιτέραν του πατρίδα Κέαν αγάπη, τήν δποίαν περιτράνως 
άποδεικνΰει ή άχάματος εργασία του ώς γραμματέως τού έν Άθή- 
ναις συνδέσμου τών Κείων, τού λαμπρού τούτου σωματείου, δπερ 
άπώ τριετίας ουνέστη χαί ώφείλεται κατά μέγα μέρος εις τάς ένερ- 
γείας του. Αιά τών Σύνδεσμον τών Κείων δ χ. Ελευθερίου έδείχθη 
αύτώχρημα αλτρουιστής, αώχνως, παρ' δλας τάς έπαγγελματιχάς 
του άσχολίας, ύπέρ τής προαγωγής του έργαζόμενος, ψυχή δέ αύ- 
τοΰ καί κινητήριος έν παντί μοχλώς τυγχάνων.

Ποιητής τώ αίσθημα, χωρίς χαμμίαν νά έχη σχέσιν μέ τούς ση
μερινούς στιχοπλόκους, άφίνει νά φανή δλη ή καλλιτεχνική του 
ψυχή καί ή λεπτή του άντίληψις είς τό κάτωθι πεζών ποίημά 
του. άναφερόμενον είς τήν προσφιλή του πατρίδα, είς 8 μέ άριστο-
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τβχνικόν χρϋ)3·:?.?;α κ«'· άριιονικοιτατα -/ροιιιατα ζ«*γραφίζ«ι τάς 
άπβρίττοιις χαλ/.ονί; τη ι καΐ τ4 5Γ αΟτήν σ·ϋ·«αΐ5ίίν,·Λ*τά τοϋ.

κ  Ε

(Ν  ο «( τ (I λ γ  4 (I )

^ β ο ν  καί δν παρίρχωνται ~.ά χρόνια, όσον καΐ άν ή πβζόττ,ς ΐοδ 
^ρ ΐίου , καΐ βιοπάλη; ό ύλιομός καθιοτώσι «ύν τΛ  χρόνφ τούς 
Ανθρώπους ιών μβγαλουπόλίων, άναλγήτους καί άίιανόρους πρός 
τάς συγκινήσιις τάς ίηοία; προκαλβΐ ή άνάμνησις μιάς παλαιοτί- 
ρας ίποχϊ,ς, ?Γ Ιμέ τόν όποΐον οδτ* αΐ φροντίδις τ ί}; ζωΐ;ς, ο5τ· 
τί|ς βιοπάλης ή π«ζότης κατώρθωσαν νά μ·χ«6άλωοι, δι* ίμ4 τόν 
άδιδρθωτον αΙώνιον όν$ιροπόλον, βδρίοκονται πάντοτ$ όλίγα δά
κρυα τά δηοΐα μό ίντροπήν καΐ παρθβνικήν βίιλίαν, κρυ6όμ·νος ·ίς 
μ(αν γωνίαν τού βαποριού, πού μό μνταφίρβι μιά μέρα τού καλοκαι
ριού κάθ» χρόνο οτ' Αγαπημένο νησάκι τί]; γβννήοιώς μου, μακράν 
Από τά δμματα των πιριέργων καί τιδν αδια^όρων άπομάοοο), όταν 
τό βαπόρι κάμπτον τόν κάβο τί}ς μακρονήοου, Αφίνβι νά γίνιται δ- 
ρατό «ΐς Ινα δμορφον όγκον Αρχικώς. ·1ς μίαν δμιχλώδη ξέραν, τό 
έπίμηκις νησί τΫ,ρ Τζιάς, τί)ς Ιδιαιτέρας μου πατρίδος

Καρδιά που τί); ένίχρωοαν τούς παλμούς τά διαρκώς αβυνό|1ι»να 
δνίίρά της, ψυχή πού τήν έδηλητηρίασαν αί πιχρίαι μιάς βασανιαμέ- 
νης ζωής, έντβίνο’ΐν άγωνιωδώς δοας ταΐς Απέμβιναν χορδάς αισθη
μάτων, καΐ δ*αν άντικρΰζω τό νησί μου, αισθάνομαι πάντοτβ μέσα 
μου κάποια «λλοιώτιχα αΙοθήματα, καί έπανβυρίσκο» έν έμαυτφ τόν 
παλαιόν όνβιροπόλον μιβς π«ρασμένης ζωής λησμονημένων παιδι
κών χρόνων..........................

Καί δοον τό βαπόρι πλησιάζει, καί ή ΰμίχλη διαλύεται, τό σχή
μα τής πατρίδος μου, τό ψειδές, τό ανώμαλον, αρχίζει νά διαγρά· 
φηται, τό άμορφον πετρώδες ύποχωρεϊ, καί σιγά σιγά προβάλλουν 
χαθιστάμεναι δραταίαί φυτβΐαι. τά  περιτειχισμένα αμπέλια της, τά 
δένδρα της, αΐ βλαστήσεις της. όλα βύδιάχριτα, όλα γνωστά. "Γηλά 
στήν μέση Ιξηπλιυμένη έπάνω σέ δύο χωνοειδείς λόγους, Ανάμεσα 
στάς όρεινάς δειράβας τής νήσου, ή κωμόπολις τής Κέας προβάλ
λει μέ τάς καταλεύκους οικίας της τάς έπαλλήλως βοτρυδόν έκτι- 
σμένας, καί γ* ρ̂ο της καί λίγο ύπερθεν εις γραφικήν γραμμήν στρα
τιωτικής παρατάξεως, μία σειρά Ανεμομύλων Αντικαθιστφ τούς 
φρουρούς τών τειχών τής κωμοπόλεως, έτοιμος είς κάθε άμυναν 
κατά παντός νεωτέρου Λόν— Κιχώτου.

Καί όσον τό βαπόρι πλησιάζει, δέν ήξεύρω καί έγώ τί πάλη γίνε
ται έντός μου καί νοιώθω νά γίνωμαι πάλιν παιδί! Μιά αόριστος 
καί Ακατανίκητος έπιθυμία μέ σπρώχνει νά πετάξω στους βράχους





τοϋ νησιοδ μοϋ, νά τρίξω  οτούς αγρούς, ατούς ίρύμους, σ τ*  σοκά- 
κια του, δπως 1τρ*χα στ*  παιδικά μου χρόνια! Νοιώθω ν* γίνωμαι 
πάλιν π α ιδ ί ! ..............................................................................

Νάτο! προβάλλ«ι άντικρύ, έπάνω σένα ξηρό βραχάκι τό μικρό ί ·  
ρημοκκλίΐσι τοθ Άγιου Γίωργίου καί τό βαπόρι ήρίμα μπαίνβι ατό 
Λ ι β ά δ ι ,  τόν λιμένα τί,ς νήσου, τό Νίον Φάληρον τής Κέας, διότι 
Ιχ*ι καί Παλαιόν Φάληρον τό νησί μου, τό Β ο υ ρ κ ά ρ ι  του, 

•ίπου τό κΰμασπάζιι άπ* *ύΟ»ίας στ* βραχάκια καί στήν αμμουδιά 
του καί τό φωτίζίΐ τής νΰκτ«ς τό ασημένιο φώς τής σβλήνης καί ή 
άστρο^ιγγιά, ένφ προοδίυτικό τό Λιβάδι βχίΐ καί αυτό τό ιίΐιαί του. 
μίαν μικράν ώραίαν προκυμαίαν. §να βύμοργο λιμίνοβραχίονα καί 
φωτίζιτα ι μί άσβτυλίνην καί οινόπνευμα. ΟΙ νόμοι τή ; προόδου δέν 
ήδώναντο ν*  φεισθουν καί τό εύμορφο λιμενάχι μας, όπως ό συρμός 
δέν έφείσθη τ *  κορίτσια καί τ *  χωρικόπαιδα τοϋ νησιού μου, καί 
δέν τ *  ντύνει πλέον δπως έντύνοντο άλλοτε άλλ' άκομψα καί *κα- 
λαίοθητα εις μίαν παρψδίαν Κΰρωπαϊκοΰ συρμού, μέσα εις την ό- 
ποίαν χάνεται ή χάρις καί ή οεμνότης τής *πλής παλαιάς νησιω
τικής άμφιέσεω; ( Ι ) .Κ α ίή  β ρ ά χ α τ ό  τοπικόν ανδρικόν ένδυμα, 
περιφρονοΰμενον άπό τήν σύγχρονον γενεάν τών χιορικοπαίδων, τα
χέως θ* καταλήξη εις μίαν ιστορικήν έντοπίαν άνάμνησιν.

Βγαίνω στήν προκυμαία, καί ένφ δλα τ *  εύρίσκω δμοια καί ά- 
παράλλακτα. δπως τ *  έβρισκα καί πρίν, δπως τ *  εϋρίσκω πάνΐϊΐτι, 
Ινα δέν βραδύνω ν* εννοήσω.

"Οτιίγύ) δέν είμαι πλέον όμοιος καί απαράλλακτος ό άνθρωπος 
τών παιδικών μου χρόνων, δτι έγώ άλλαξα, άλλαξεν ή μορφή μου, 
άλλαξεν ή ψυχή μου, άλλαξεν ή καρδιά μ ου !...................................

Τούς παιδικούς μου φίλους, μέ τούς όποίους περνούσα άφρόν- 
τιδα τά παιδικά χρόνια, τούς βρίσκω καί αύτούς άλλοιώτικους καί 
μεταβεβλημίνους Άλλους παντρεμμίνους καί κύπτοντας δπό τ*ς 
μέριμνας καί τ*ς φροντίδας τού οικογενειακού βίου. “Αλλους ανύ
παντρους άλλ* κουρασμένους καί τούτους άπό τόν αγώνα τής ζωής. 
Τής φίλες μου τής παιδικές, τ *  κορίτσια πού έπαιζα καί μ’ αυτά, 
δλα τ *  τρελλ* παιδικά παιχνίδια, πού παντρεύαμε τής 'κούκλές 
μ·*ς. καί παντρευόμασθε καί μεΐς ή ζοιντανές κούκλες— χωρίς ν* 
κάταλαβαίνωμεν δτι τό ανόητο αυτό παιχνίδι, πού παίζεται έκ τοϋ
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Ι. Κατά τούς ΤΙιονίΊΐηΙ (16ό5) καί Τοιιπκ·ί·θΓΐ (1700) τά φο
ρέματα τών Κε'ων γυναικών κατήρχοντο μόνον μέχρι τού γόνατος, 
Ιφερον δ' αλλεπάλληλα 1ξ ή ίπ τ* ώστε έφαίνοντο παχεϊαι' ύπό τ *  
φορέματα εφερον τό ύποκάμισον κατερχόμενον μέχρι τής κνήμης* 
Ιφερον δέ καί κάλτσας ωραίας καί λεύκάς. Τήν κεφαλήν περιέβαλ- 
λον δι* καλύμματος, δπερ κατερχόμενον ίκάλυπτε καί τό στήθος 
(Α. ίΙηλιαράκη 'Γπομ. Περιγ. σελ.
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φϋ3ΐκοδ δταν μβγαλώοωμβν, Ιπριπ* νά τό άποφίΰγωμεν καί οτά 
ψίμματα ακόμη—  τ^ς εδρίοκω καΐ αύτές άλλοιώχικε; καΐ άγΜώρι- 
στες, άλλες κορίτσια χλωμά καί μαραμμένα. χωρίς τήν παλαιά ζωή 
των, χωρίς τά παιδικά τριαντάφυλλα στά χείλη των, άλλες συζύ
γους καί μητέρας, μέ τούς άνδρες των καί τά  παιδιά των. Άλλους 
εδρίσκω πεθαμμένους, άλλους ξενιτεμένους, άλλους χαμένους!.........

Καί δταν αρχίζω νά πειράζω τάς Κ υ ρ ία ς  πλέον τοδ νησιού μου, 
τάς άλλοτε παιδικάς μου φίλας καί αρχίζουν νά μέ πειράζουνε καί 
αυτές μέδλον τό θάρρος καί τήν αμέλειαν των παιδικών δεσμών· 
καί των παιδικών άναμνήοεο)"/ καί άναπολοΰμεν τά παλαιά μας καί 
λέμε τά παιδιακίσια μας, προσπαθώ νά ένθυμηθώ πόσες απ’ αύτές^ 
μεγαλείτερες στήνήλικία μέ ρήμαξαν στό ξύλο καί στή; ....τσ ιμ/  
πΙές! άλλοτε γΙά νά διασκεδάζουν μέ τά κλάμματά μου καί νά κά
νουνε γούστο μέ ένα γρινιάρικο παιδί, άλλοτε διότι πράγματι ·ήμην 
άτακτος καί μού Ιπρεπεν αύτός Ι  σωι?ρονισμός, καί άλλοτε π^ ιν , 
δταν τούς έφαίνετο, δτι ήμηνεδτακτο καΐκαλόπαιδί μέ περιποιούντο
μέ τά χάΥδ2α των καί μέ έγέμιζαν μ έ...... τά φιλιά των μέ τά 6-
ποϊα— τότε δυστυχώς— έστενοχιηρούμην περισσότερο καί όπ' αυτό 
τό ξ ύ λ ο ! .............................................................................................

Ό ταν μέ πέρνανε μαζύ των. στό μπάνΙο, τά μονόκριίο πέτρινο 
μπάνιο τού Λιβαδιού, καί μέ Ικαναν νά διίσταμαι ριγών καί κλαίων 
τά μαρτύρια μιάς ακούσιας δδροθεραπείας καί καθαριότητος, καί 
μέ βητούσανε στή θάλασσα μέ το ζόρι, καί γελούσαν μέ τά κλάμ
ματά μου, καί διεσκέδαζον μέ τόν φόβο μου.................................

ΧρόνΙα λησμονημένα! Χρόνια ώραΐα! πού ίσβυσαν καί αύτά, ό
πως σδύνουν όλα τά ωραία. Ή  ωραίες Τζιωτοπούλις τών παιδικών 
μου χρόνων δέν μοί φαίνονται πλέον τοιαύται καί δέν τής εδρίσκουν 
τά μάτΙα μου στής σημερινές γυναίκες τού νησιού μου.

Ανεβαίνω στήν πόλιν καβάλλα στό μουλάρι. Τό μουλάρι, αύτός 
6 τετράπους φίλος μου, μού φαίνεται μόνον πώς δέν μετεβλήθη 
διόλου. Ανευρίσκει τό άγαθόν τετράπουν τόν παλαιόν γνώριμόν 
του, τόν άλλοτε καθημερινόν φίλον του καί χαίρεται διότι τόν έ- 
παναβλέπει καί τόν αισθάνεται έπί τής ράχεώς του. Κανέν σημεΐον 
ανταρσίας δέν δείχνει πρός έμέ. ενίμ τό πονηρόν ΤζΙότικο τετρά
ποδο κατενθουσιάζεται νά τυραννή κυριολεκτικώς, έκείνους πού 
μπορεί καί τούς πέρνη τόν αέρα. Άλλοίμονον δέ σ’ εκείνους πού 
πρώτην φοράν δοκιμάζουν νά τό μεταχειριοθοΰν καί ν’  άναβούν έ- 
πάνω στήν ράχιν του, τόν ανηφορικόν δρόμον πρός τήν κωμόπολιν 
τής Κέας. Ό ταν δέν προτιμά νά τούς ξαπλώση κάτω, στά μαλα
κά πάντοτε— διότι τά ένστικτά του είνε ήμβρα νησιωτικά— τότε 
Ιχει διαφόρους τρόπους διασκεδάσεως εις βάρος των. Μίά τούς 
προστρίβει έπάνω στής πέτρες τών περιτοιχισμάτων τών άμ-
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π«λιών χαΐ ιών χωραφιών, πο3 χλιίουν τήν πρός τύ β:ί- 
6ος πλ·ι>ρ&ν τοΟ δρόμου, χαΐ τους τοαχίζχ τά πόδΙα των χαΐ 
τούς χαταμβιδ^ τ ί  παπούτσια των, μΙά τούς φέριι Αποτόμως <1ς 
τήν άντ(θ«τον πλ«υρ4ν τής όδοΟποΰ τήν χωρίζβι Ινα μιχρό τοιχα- 
ράχι όλίγων Ιχατοστών τού μότρου &ηό τούς χάτωθιν χρημνούς 
χαΐ ίχ «Ι στό άκρότατον σημΛον άρχίζ«ι τό βραδύ καΐ νωχ«λές βή- 
μαΐ του &νωθ·ν τών ύποχ·ιμίνων χαραδρών. Καί γ ·λ$  καθ' όαυτό 
τότ ·τόνοήμον τ·τρίπουν ρίχνον πλοίγιον βλέμμα πρός τ& χ ίτω  
χαΐ γύρω του, δταν & δυστυχής πού τφ  έν«πιστ«ύθη τό σαρκίον 
του Ιλιγγιφ χαί όρύιται νομίζων βτιύπέστη τό πλήρωμα τού χρό
νου του. Άλλοίμονον βέ άν δ έπιβάτης συμπέοΐβ ν4 ιΐνβ κυρία! Ά -  
ναίοθητον πρός τ4 θέλγητρα τού ώραίου φύλου τό πβισματάριχο 
τοτρ^πουν, ούδιμίαν αίσθΐνοται αυμπάθβιαν πρός αύτό, ούδένα οί
κ τον καί δικαίως— μουλάρι γάρ. Ό  αγωγιάτης, ό πονηρός καί 0- 
πομονητικός Τζιώτης, πού έχβι συν»ιθίσβι πλέον σ* αυτήν τήν δια- 
σκέδασιν, καί συμμιρίζιται πληρέστατα τήν ούχαρίστησιν τού ζφου, 
έπιμβαίνκ τό τ ι φαρισαϊχώτατα όπως καί ό καμαρότος στά βαπόρια 
χαί τ4 πράγματα άποκαθίστανται πρός στιγμήν διά νά έπαναληφθή 
«ϋθύς μβτ* όλίγον ή σκηνή.

Μΐ4ς ιΤιρας δρόμος χωρίζ(ΐ άπό τ·>ν παραλίαν τού Λιβαδιού τήν 
παλαιάν Ίουλίδα έπί τής θέστως τής όποιας βίνο έκτισμένη ή σύγ
χρονος Κέα. 'ίίραία καί ιύριία νέα όδός σχεδόν άμαξιτή μέχρι τού 
μέσου της τής εκκλησίας τών Άγιων Αποστόλων, χαί έκΜίεν 
πλακόστρωτος καί ανηφορική μέχρι τής πόλεως, συνδέει τόν λιμέ
να μέ τήν κιυμόπολιν. Καί τόν δρόμον αυτόν πέρνβις όνοδρομών 
καί ήμιονοδρομών, χαίρει δέ πράγματι τό μάτι σου μέ τής εύμορφιές 
τής νησιωτικής φύσιως, δσας συναντάς δεξιά καί αριστερά σου ά- 
νερχόμενος τάς όρεινάς δειράδας τής νήσου. Τί τά θέλετε όμως! 
ό νέος αυτός δρόμος ιδίως τό τμήμα τό επίπεδον μέχρι τών περι- 
βολιών τού Μυλοποτάμου, δέν μέ έμπνέει όπως ό παλαιός έχείνος 
πού άντεκατέστησεδιά μέσου τής ρεμματίδς τού ΈλΙξου, όπου τόν 
περνούσες μπερδευόμενος ανάμεσα στής ανθισμένες λιγαρΙές χαί τής 
όλόδροσες ροδοδάφνες μέ τά κατακόχκινα τριαντάφυλλά των. Καί 
χάμπτων τήν έκκλησίαν τού Άγιου Κωνσταντίνου, ένός κομψού 
Βυζαντινού ρυθμού ναϊδρίου είς άπόοτασιν τετάρτου άπό τής εισόδου 
τής πόλεως, πού άνήγειρε μαζύ μέ άλλα έκεϊ ωραία σύγχρονα μνη 
μεία πρό τινιον έτών ή εύσέβεια καί ή έξωραϊστική δράσις τού πρό 
μικρού έκλιπόντος άλησμονήτου δημάρχου Κέας Γρηγορίου 'Ιερο- 
μνήμονος, άντικρύζω τήν έσχάτην Β Δ πλευράν τής κωμοπόλεως 
τό Κ ά σ τρ  ο της τήν Άκρόπολιντής Κέας. Ινα λοφίσκον μέσωζόμε- 
να λείψανα ένός μεταγενεστέρου άλλά παλαιού τείχους πού τόν πε
ριέβαλε χαί τέσσαρα άπό τά μεγαλείτερα καί τά παλαιότερα σπή- 
τια τής Τζιάς, έπιβλητικώ; προβάλλοντα έπάνω άπό τά χαλάσμα
τα  τού γκρεμισμένου τείχους δια;ιαρτυρόμενα άφώνως και μέ τήν
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μβλαγχολιχήν των ίψιν, κατ’ έκβίνων οΕτινις τά ΐγκατίλβιψαν, 
καί &πέρ τί;ς 4«οχίΐς ΛΟδ ηαρί;λθ·. ΈχβΕ από τΐ|ς Ένιτοχρατίας 
ήτο χαθιδρυμίνον τό άρχοντολόγι τί;ς Κίας, οί ίχ  λαμπ ρ ό τα τ  ο ( 
της ( Ι )  χαΐ βιητώντο ίν αΰτφ απόγονοι τοο μέχρι χαί προ όλίγων α
κόμη έτών, όπότ$ τό έγχατέλ·ιψαν καί οί τιλευταίοι έξ αυτών, 
φβύγοντβς τήν καταδρομήν τής τύχης καί τοδ χ̂ /όνου. Καί πρώτο, 
πρώτο οτά όλίγα αυτά σπήτια τό μΑλλον άναπεπταμένον καί τό 
-πλέον εμφανές διακρίνω τό οπήτι τής γεννήοεώς μου, όπου είδαν 
τά μάτια μου τό φώς, εδ(δ καί είκοσι όχτώ τώρα χρόνια, ήμιγχρε- 
μισμένο καί ακατοίκητο, έρείπιον που τό κατάντησε τοιοΟτο ή έγκα 
τάλειψις του (ιπό τών δεσποτών του.

*
Μπαίνω στήν πόλιν τής Κέας. Τήν βδρίσκω καί αυτήν τήν ιδίαν 

πάντοτε. Πλήν όλίγων νέων οικοδομών, καί διαφόρων έξωραΐστικών 
έργων, όφειλομένων είς τήν προοδευτικήν καί φίλοπόλιδα δρΑσιν 
τοδ προμνησθέντος Λημάρχου τοδ πρό ήμερών άποδιώοαντος αίφνη- 
δίως πολυκλαώστου Γρηγορίου Ίιρομνήμονος, όλα τά εΟρίσχει κα
νείς τά  ίδια. Τ ά σ τ ε γ ά δ ια ,  όπως όνομάζουν έκεί τάς σχοτεινάς 
στοάς ποΰ συνδέουν καί συγκρατοΰν. τά έπαλλήλως έχτισμένα σπή
τια  τής κωμοπόλεως αρχίζοντας άπά τά τοιαΰτα τής Π ι ά τ σ α ς  
τής μικρΑς παρά τήν είσοδον τής πόλεως διά τής όδοδ Κορρησίας 
πλατείας, καίοΐ πλακόστρωτοι ανώμαλοι δρόμοι σέ όδηγοΟν στήν 
κεντρικήν πλατείαν του Αγίου Ελευθερίου. Ε κεί είς τήν μεγάλην 
πλατείαν παρατηρείται μία σημαντική μεταβολή χαί Ισως είνε εκεί 
τό μόνον μέρος όπου ματαίως άνερευνφς Ενα άνακαλύ-^ης σημεία 
καί Ιχνη ένθυμίζοντα τά παιδικά μας χρόνια καί έπαναφέροντα είς 
τήν μνήμην τάς παλαιάς αναμνήσεις μας.

Τό παλαιόν καί Ιστορικόν σχολεϊον έπΙ τής πλατείας ταύτης, ό
που έκομματιάσθησαν έπάνω στήν ράχιν μας όλες ή λιγαρΙές καί 
όλοι οί κλώνοι τών δένδρων τής νήσου χιλιάδες β ί τ σ ε ς .  όπως 
τής ώνόμαζαν οί δασχάλοι μας, καί μάς δπεχρέωναν νά τής κόβωμε 
καί τής φέρνωμε στό σχολεϊον μόνοι μας κατά δέσμας, οί δααχά- 
λοι μας αυτοί οί Ανθρωποιποδ δέν ήσθάνθησαν ποτέ στοργήν οδτβ 
πρός τά δένδρα οδτε πρός τήν ράχιν μας. καί μάς ήνάγκαζον νά 
κουβαλούμε μόνοι μας τά μέσα τοδ σωφρονισμού μας, ένθυμίζοντες 
τόν θεάνθριυπον μεταφέροντα έπΙ τοδ ώμου του τάν σταυρόν τοδ 
μαρτυρίου του, έχρημνίσθη καί έπΙ τοδ χιίιρου ένθα δψοδτο, προέ- 
βαλε άπό έπτά ή όχτόι έτών ένα κομψόν καί πάλευκον δημοτικόν 
Κατάστημα. Ή  μικρά καί Αμορφος πλατεία ηΰρΰνθη καί έπλακΟ- 
στρώθη. δένδρα έφυτεδθησαν, καίτό πΑν εν γένει ΙκεΙ μετέβαλενδψιν.

Μεταβολάς μικράς εδρίσκεις καί Αλλαχού, τό σύνολον όμως αμε
τάβλητον καί γυρίζοντας τά σο-τάκία τής πόλεως καί Α«ρχόμενος 
τούς Ανηφορικούς δρόμους της καί γλυστρώντας στά καλδιρ'μϊα

(1) Έπί Τουρκοκρατίας αί ΑρχοντικαΙ οίκογένειαι τής νήσου προ- 
«ηγορεΰοντο διά τού τίτλου τού έκλαμπροτάτου.



50

της, νομίζβις δτι δλ* τά άψοχα τ4 ίφβίσθη 6 χρόνος καί μδίς τά 
Ιφύλαξιν άναλοίωτα, Γνα τά έπαναδλίπωμίν μέ τήν βύχαρίστηαιν 
ποδ μίίς παρόχιι ή γνωριμία των.

Τά πρόοωπα μόνον άλλαξαν. Σ* αύτά πράγματι ή μβταβολή *1ν» 
διηνιχής καί «υδιάκριτος.

Τούς παιδικούς μου φίλους, δ4ν τούς έπανβορίσκω πλίον, καΐ ό
σους 4παν<υρίσχω »1ν· Αγνώριστοι άπό τήν παραλλαγήν.

Ί.Ι ώραΐβς Τζιιυτοποδλ«ς τιΤϊν χρόνων έΧιίνων ίξίλιπον άνίπιστρ«πτβί.

Άγαπημίνο μου νησί! Μ’ βλας τάς άλλαγάς σου βίσαι σύ πάν- 
τοτ» ή αγαπημένη μου γλυκε2ά πατρίδα που λαχταρά γΙά σέ 
πάντοτβ ή καρδιά μου. χαΐ δταν σέ έπισκέπτωμαι ανυπομονώ τήν 
στιγμήν ποΟ θά πατήση τό πόδι μου τό χώμα σου τό πολυαγαπη- 
μένο. Τό δροσιρό αβράκι σου θά ιίν« πάντοτβ βάλσαμο γιά τήν 
κουρασμένη μου ψυχή, καί τήν σκοτισμένη μου διάνοια. Τό κρυστάλ 
λινό καί καθάρΙο κρύο νιράκι σου θάάναχουφίζη πάντοτβ τό π··- 
νβμένο μου κορμί.............................................................

ΓλυκβΙά πατρίδα! Γίποτβ δέν μοϋ άφίνβι τήν έλπίδα, πώς θά 
μπορέσω ποτέ νά πβράσο) κοντά σου, τής ήμέρβς τής προσωρινής 
ζωής, τής ζωής τής βασανισμένης, γιά νά γλυκαίνης μέ τήν μη
τρική σου αγάπη τής πίκρβς της καινά βαλσαμώνης μέ τά χάϊ- 
δια σου τά βάσανά της.

Μιά καί μόνη μοδ άπέμβινβ παρηγορ3ά. Ό τ ι  θά έλθη ή ήμέρα, 
πού σέ λίγο /,ώ]ίά σου αγαπημένο, κάτω άπό τά κλαριά μ.άς ιτιάς 
σου. σ’ ένός μβλαγχολικοΰ κυπαρισσιού σου τόν Ισκιο, θά σου φέρω 
νά ήσυχάση γιά πάντα τό κουρασμένο μου κορμί........................

’ Κν Άθήναι; Ιανουάριος ΙίΠΟ.

ε Τ Ε Φ Α Ν Ο ε  Ν. Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ο Υ

Η ΑΓαΠΗ τ ο τ  κ ι σ σ ο ύ

Στό φίλο μου Κ. Σπάθη

Άγαπημένβ μου κισσέ, δπου σφιχταγχαλιάζβις 
Τό κάθβ γέρικο κορμό καί τοίχο μέ στοργή 
Κι ως τή στβρνή τους τή στιγμή σάν μάννα τά σκβπάζβις 
Καί πέφτβις καί σωριάζβσαι μαζί) μ’ αύτά στήγή.

Κισσέ μου βαθυπράσινβ ζηλεύω τή καρδιά σου 
Ποδ δέν αλλάζει ιδανικά, παρά παντοτβινή 
Λείχνουνε άφοσίωσι τά λυγερά κλαδιά σου 
Σέ μΙάν αγάπη μοναχά καί πρώτη κ* ΰστβρνή.
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Μ. Σκούφου Μ υρ ο ί νη



Α Α Ο Γ Δ Ι Ι  2Δ Δ Χ  Ε Ο Α Ι Τ ί Ι Α

φιλόσοφος ϊχιΐνος, δ δηοΓο; ιίπιν δ'τί ό άνθρωπος άρίβχιται 
ζ·?ι μέ^προλήψιις, ιΐχ» πολΰ ξίχχιον, οιό-̂ ι έν πολλοΐς έ- 

ξ§τ*ζθ|Α»ν7| η πολιτι α του ανθρώπου ®*ίν*τα[ |Χ('α Οϊίρά προ· 
λήψιων. Μί* ίμω; άπδ τάς πβρβδοξοτερβς κ*\ (ρριχωδιοτερας 
του ανθρώπου προλήψεις, ιΐς ττ,ν οποίαν ανίχαθεν προσεχολλή- 
®·̂ ι- «]''* ή διιγωγή του απέναντι των ζώων, τα όποια έξαχο- 
λουθεΐ άχδμ,η να θΐωρ?, ώς άλογα χαΐ στερούΐΑενα παντελώς λο
γικού. Ιΐασα παρατήρηαις χαί περαιτέρω ερευνά έπΙ του ζητή- 
(ί-ατος τούτου έθεωρήΟη παρά τού ανθρώπου ματαία χαΐ περιτ- 

μόνον δέ ή έπιίτηαονιχή Ιρευνα χαΐ ή φιλοοοφιχή λυχνία 
επειραθΤ) έπΙ τούτω νά διαφωτίσγ, την κοινήν γν(ί>μην χαΐ ' ά- 
παλλάξη όπωςδήποτε τά χακόμοίρα ζώα άπο την θεοιν, ιΐςτήν 
όποιαν έδεσμεύθηοαν υπό τού ανθροιπίνου έγωϊομού. Έν τή 
πεφωτιαμε\η μάλιστα Εσπερία δρύθησαν χαΐ Έταιρεϊαι είδι- 
καΐ σχοπούσαι χαΐ επιδιώχουσαι την βελτίωσιν τής θέσεως αυ
τών χαί διασχέδασιν τής βαθείας χαΐ πυκνής όμίχλης, ή όποία 
περιβάλλει ακόμη τά̂  κατά την ΰπαρξιν χαΐ την θεσιν τών ζώ
ων. Κα\ πράγματι εινε αληθές, ίτι οΐ άνθρωποι μόνον υπό τής 
φιλαυτίας οδηγούμενοι φρονουσι περί τών άλλων ζώων οτι είνε 
παντελώς άλογα  θέλοντες νά δηλοισωσι διά τής άλογίας 
την παντελή στέρησιν τού λ ό γο υ . ΚαΙ δμως. διά νά εΓπω- 
μεν μιαν αναμφισβήτητον αλήθειαν, οχι μόνον δ λό «'ο ς ύπάρ- 
χει εις τα ζωα, αλλά καΐ εις πολλά εξ αυτών εχει χαΐ τάσιν 
προς τελειοποίησιν.

ϋ  λόγος, συμφώνως πρός τά υπό τής φυσιολογίας καΐ ψυ
χολογίας ̂ παραδεδεγμένα, υπάρχει όχι μόνον έν τή ποοφορα καΐ 
τη φ ωνή , αλλά χαΐ έν τή δ ια θ έσε ι. ΚαΙ αποδίδεται ’ υ.έν 
συνήθως ο λογος χαΐ έξωτεριχεύεται διά τής φωνής, διά της 
οποίας εχοηλούνται τά εντός τής ψυχής »αινόαενα καί συαζα'- 
νοντα. αλλα καί ή δ ιανο ια εινε ή μήτηρ τής σχέψεως; τό 
κεντρον όπου σχηματίζεται έκάσ’-η έννοια, μία τέλος φ ω νή
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χαΐ αΰττ, 
α η  ■

Ί όπο'α φωνεΓταί χ«1 λχλιΐτβι τή ; ψυ/τ,;

. χϊθώ; ο ι άνθ|;ι,>ποι είνε λογιχοί, δηλαδή Ε;/ου®ι λόγον,
απαραλλάχτω; χαΐ τά ζώα βίνβ [Χίτοχα του λόγου, οηλαοή είν* 
λ ο γ (χ ά ,  διότι οί μεν άνθρωποι όμιΑοϋν συμφώνω; πρός ' τοΰ? 
ανθρωπίνους νόμους χαΐ τέ  γνωρίσματα τής φυλής των. τά οέ 
ζωα ομιλούν άναλόγως των Ιδιαιτέρων νόμων', τούς όποιους έ
καστον έλαβε παρά του (.-)εοΰ χαΐ τής φύσεως. Οί άνθ:ωποι ά- 
πεφυγον μετά πείσματος τήν έπΐ του ζητήματος τούτου έρευ
ναν χαΐ αγνοούν ή μάλλον θέλουν ν' άγνοώσι χαΐ διατείνονται, 
οτι τά ζώα στερούνται του λόγου. Καί όμως τά ζώα χατά γένη 
συνεννοούνται άνα^χιταςύ των χα; εννοούν πάσαν συνομιλίαν χαΐ 
τό ζήτημα περί ου πρόκειται, μονον δέ οί άνθρωποι άχοΰουν 
ένα άπλούν ψόφο , προερ;^όμενον παρά των ζο)ων', τού όποιου 
δεν δυνανται να δώσωσι τήν σημασίαν χαΐ ερμηνείαν.

Οί αρχαίοι "Ελληνες χαΐ μ ετ’ αυτών οί Αιγύπτιοι, οί Φοί
νικες χαΐ άλλοι ίΐχον περισσοτεραν οςυδέρχειαν εις τό ζήτημα 
τούτο χαΐ έν τή ίστορίφ χαΐ φιλοσοφία εξήτασαν μετά μεγαλει- 
τέρας προσοχής καί εύμενείας αυτό. Ή  θρησκεία αάλιστα των 
αρχαίων εθνών έν πολλοίς ετιμησε τά ζο>α χαΐ έθεωρησεν αυτά 
πλασματα τού Θεού λογικά, έν κατώτερα μόνον μοίρφ προς τόν 
άνθρωπον. Τριπτόλεμος, παλαιότατος νομοθέτης των ’ .\θη- 
ναίων, τού οποίου έσώζοντο εις Ελευσίνα τρείς νόμοι, νομο- 
θετών είπε «γονείς τιμάν θεούς καρποίς άγάλλειν.' ζώα μή 
βλάπτειν».

Κατά τήν μυθολογιχήν ήδη έποχήν, εις τό μεταίχμιον αυ
τής χαΐ τής ιστορίας, άναφέρονται ό Μελάμπους χαΐ ’ ό σοφός 
μάντις Τειρεσίας χαΐ άλλοι τοιούτοι ώς δυνάμενοι νά άντιλη- 
φθώσι χαΐ έννοήσωσιν επακριβώς τήν ομιλίαν χαΐ τήν φωνήν 
τών ζώων. ΙΙερΐ "Απολλώνιου δέ τού Τυανέπη, πολύ μεταγε* 
νεστερον, λέγουσιν βτι έχάθητό ποτέ μετά φίλων του συνδιαλε- 
γόμενος· επειδή δέ πάντες οί εταίροι ηχούσαν μίαν χελιδόνα τερε- 
τίζουσαν μέ άλλο ή τό σύνηΟες ύφος, ήρώτησαν αυτόν— δι
ότι έ^ωράθη προσεχών εις το τερέτισμα—περί τής σημασίας 
τού φσματος· ό δέ Απολλώνιος ιίπε ότι ή χελιδών αΰτη ειδο
ποιεί είς τάς άλλας, οτι πρό τού άστεως έχει πέσει δνος βαστά- 
ζων φορτίον σίτου, όόποϊος έχύθη είς τήν γήν άμα ώς έπεσεν ό 
φέρων αυτόν, τούθ ’ δπερ έ'ηχριβώθη αμέσως ώς γεγονός. 'Ο 
δέ Νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος διηγείται επίσης ώς
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γίγονός, δτι ΐ[( γίλο; του 7|υτύ/_γ,σε ν ’ άποκτή^/ι ώς ύπτ|ρίττ,ν 
[Αίχρόν πβιοιον, το οποίον £νόί( δλχί τις  ς-ωνάς των οον'Θων, 
«ί όποϊ«ί τ,σ«ν μαντική; φύβιω; και του μετ’ όλι'γον μέλ
λοντος άγγελτιχαί. Έπειοή οέ ή μήτηρ του έφοβήΟη μήπως 
τυχόν άποστακή τό παιδιον ιος δώρον είς τόν βασιλέα, άφήρησε 
την Ιδιοφυίαν του παιδός ούρήσχσα είς τό ους του, ενώ εχοι- 
ματο.

Ιίολλά τοιαίτα παραδείγματα αναφέρουν οί αρχαίοι συγγρα
φείς ανθρώπων έννοούντων την φωνήν των ζώων. Οί "Α;αίες 
εθειοροΰντο δτι ήκουον καί ένόουν τους κόρακας καί οί Τυο· 
ρΥινοί τους αετούς. Οί οίωνισταί καί οΙωνοσχόποι είχον ήδη 
σημειΐι)σει την διαφοράν τής φωνής καί ομιλίας τής χορώνης 
καί τοίϊ χόρακος. Παρά δέ του Ελληνικού λαού άπεδίδετο 
θρησκευτική σημασία είς την φωνήν των πτηνών καί πβό 
πάντων των οιωνών.

Ό τι δέ υπάρχει πραγματική διαφορά είς τήν φωνήν τών 
ζΐι')ων, είνε γνωστόν είς παντατ ότι τά ζώα άλλως πως ακούον
ται φθεγγόμενα όταν φοβώνται, άλλως χαλούν, άλλως προχα- 
λουν είς τροφήν, άλλως φιλοφρονούν ή φιλοφρονοϋνται. άλλως 
δταν έτοιμάζωνται ή προκαλώνται είς μάχην, καταδιώκωσιν ή 
χαταδιοικωνται.

Όταν τά ζώα όμιλώσιν ή φθέγγωνται πρός άλληλα είνε λο
γικά καί συνεννοούνται. Μιμούνται μάλιστα πολλά έξ αυτών 
καί τόν άνθρωπον. Είνε γνωστόν, ότι οί κόρακες, αι χίσσαι, οί 
έριθαχοί καί οί ψυττακο’ι όχι μόνον μιμούνται τους ανθρώπους, 
αλλά καί ένθυμουνται καλώ)ς όσα έδιδάχθησαν καί ύπακούουσιν 
είς τους διδασκάλους των, πολλά δέ εξ αυτών Ιχουσι τήν έπ.τη- 
δειότητα καί αναίδειαν νά ύποδεικνύωσι δι' όσων εδιδά/θησαν 
τά σφάλ|ΐατα καί τά παρατράγουδα τών οίκε.'ων. Ί ΐ  ’ίνδιχή 
ύαινα μαλιστα καί άνευ διδασκάλου όμιλεϊ ώς άνθρωπος εις 
τοιοΰτον τέλειον τρόπον, όιστε έρχεται είς τάς οΙκίας τών αν
θρώπων καί προσκαλεί τόν εύνοϊκώς καί φιλοφρόνως πρός αυτήν 
φερόμενον, πολλάκις δέΐξωθεν τής θύρας Ισταμένη μιμείται τι- 
να τών προσφιλών, ώστε νά ΐςαπατώνται οί Ινδοί διά τήν κα
ταπληκτικήν όμοιότητα τής φωνής καί νά έξέρχωνται. Ό  κρο
κόδειλος μιμείται τήν φωνήν του άνθρώπου καί κλαίει ώς νήπιον 
διά νά έξαπατήση τούς παρά τήν όχθην ευρισκομένους καί τούς 
προσέλκυση είς τό φοβερόν στόμα του.

Βεβαίως όλα τά ζώα δεν είνε δυνατόν νά μιμηθουν τόν άν-



55

θρωπον, οΰτ* ό'λ* βίν* τόσον εύ;χ*0ή χχι τούτο ο'.ότι ολ* τά 
ζώα οεν διοάβχονται. αλλα δέ έρποδίζονται χχΐ όπό τών φωνη
τικών οργάνων των. ~

Λναφερουσι δε, δτι χα'ι έχ τών άφΟόγγων χ»ι άλλάλων τινά 
όιταχούουν είς τους χυρ-ους των. Κράσσος ο ΡωίΑα'κό; ι ΐ/ ξ  μύ- 
ραιναν,̂  ή όποϊ'α προσκαλούμενη ηρχετο πλησ-ον του. Έτιέν- 
θησε δέ τόν θάνατόν της τόσον, 6’σονδιά τά τρία άπο&ανόντα τέ
κνα του.

Οτι δέ υπάρχει διαφορά εις την φωνήν τών ζώων χαί δέν 
βινε αΰτη στερεότυπος, ώς κοινώς νομι'ζεται. τδ αντιλαμβάνον
ται χχΗ έχάστην οΐ κυνηγοί από την διάφορον τής φωνής ύπό- 
χρισιν τού χυνός, οστις υλακτεί κατά διάφορον καί ποιχίλον 
τρόπον όταν ζητεί τόν λαγωόν, όταν τόν ιΰρη ή τόν διώχη, 
όταν πλανϊ:αι ή τόν συλλαβή. 'Ο βουκόλος εννοεί 0τι ή βούς 
πεινα^ή δίψα, 0τι έχουράσβη η δργα ή ζητεί τό μοσ/αράκι 
της.^ Αλλά χαΐ τά ζώα αμέσως αντιλαμβάνονται, ότι ό άνθρω
πος οργίζεται. άγριοχυττάζει, φιλοφρονεί, χαϊδεύει, προσκαλεί, 
καταδιώκει, ζητεί, δίδει και τά τοιαύτα.

'Ο Αριστοτέλης λέγει ό'τι τά ζώα ομιλούν καθώς καί οΐ άν
θρωποι καί ότι πολλά μέν μανθάνουν παρ’ άλλήλων, πολλά δέ 
χαΐ παρα τιον ανθρώπων, τό όποιον έπιχυρόνει καί ή καθ’ η
μέραν παρατήρησις. Εκτός δέ τού ’ .λριστοτέλους, ό Πλάτων, ό 
^Εμπεδοκλής, ό Πυθαγόρας, δ Λημόχριτος, ό Πορφύριο; καί 
άλλοι φιλόσοφοι όπεστήριςαν. 0τι τά ζώα μετέχουν τού λόγου.

.\λλά καί κατά την ψυχικήν διάθεσιν τά ζώα είνε πλου:ίως 
έφωδιασμινα καί εΰμοιρούσι πολλών χαΐ άδιαφ λονιχήτων στοι
χείων, ή δέ αίσθησις, ή κατά σάρκα καί ή τών αΐσθητηοίων 
δργάνωσις εΐνε διατεθειμένη όμοια πρός την τού άνθρώπου.' Ί ΐ  
όμοιότης αΰτη παρατηρεΐται καί είς τάς άσθενείας· διότι ό όνος 
καταλαμβάνεται υπό κατάρρου καί πνευμονία, ό ϊππος έμπυί- 
σχεται καί φθίνει, ώς ό άνθρωπος ή τόν καταλαμβάνει ό τέτα
νος, ή ποδάγρα καί ό πυρετός· δ βούς πυρέσσει καί μαίνεται, 
ως καί η κάμηλος' ή μάλις εΐ-'ε ασθένεια κοινή τού ίππου καί 
τού ανθρώπου, ή ευλογία αυτού καί τού προβάτου, ό άνθοαξ 
τού προβάτου καί τού ανθρώπου· ή κορώνη λεπρια καί ·ψωριά 
μετά τού ανθρώπου, καθώς καί δ κύων καί ή αίς· δ κύων λε- 
πρια. ποδαγρια καί λυσσφ· ή υς βρογχια, ώς καί δ κύων καί 
τό πάθος άπδ τού χυνός ώνομάσθη κυνάγχη.

Εις τήν αίσθησιν πολλά ζωα ΰπεοτερούν τόν άνθρωπον. Οΰ-



δίΐ; άνθρωπος βλέπιι δοον ό λύγξ χαΐ δράχων, δθιν χβ'ι τό ρχί- 
π»ιν οί ποίΥιται άπεχάλίοβν δ ρ * χ ι  Γ ν . Τόν ά«τόν βχχι ύψόθ’ 
έόντχούκ 1λα0« π τώ ;« χ «τα  τον άΟάνχτον ποίϊ,τήν. ΙΙοίο: ά- 
χούίΐ τόοον, τ ίς ι ίν ι  δ;ϋϊ,χο(ι)Τ«ρο; των γβράνων, οί όποιοι ά- 
χούουν από αιθέρια οψη: 'Π  μέλισσα άπομαχρύνιται μίαν ώ 
ραν άπό τγ,ν χυψέλγ,ν της χαΐ μόνον δια τής δσφρήσίως έπα- 
νέρ/*ται ιΐς αότν,ν, χαΟιί)ς χα\ ό μήρμυγξ έν μιχροτέρα χλίμαχι. 
ΕΙς την οσ^ργ,σιν πλεονιχτοΰν χαΐ ύπβοτιροίίν τά ζώα τόσον, 
ώ στ» μόνον οιά τής όσ^ρήσεως έξαχρι^όνουν χαι απορρίπτουν 
τά νοσ*ε,ρά χα'ι δηλητηριί 'δη ιυς επιβλαβή ^ωρίς νά χάμουν α
ναλύσεις τών φαγητών ώς οί Ιατροί. Οί χυνες έπανευρ σχουν 
τους χυνηγούς διά τής όσφρήσεως, ή δέ γαλή άχούει χαί τόν 
έ/ά/ιστον 6ό:υβον. Τά ζώα ε/ουν μεγάλην τών αίσθήσεων εν 
γένει τελειότητα. Ό  δέ ’ .λριστοτέλης άποφαίνεται, οτι τά εΰ- 
αισΟητότερα έχ τών ζιόων είνε συγχρόνως χαί φρονιμιίιτερ».

Επίσης ό Σταγειρίτης φιλόσοφος παρετήρησεν δ“ ΐ ή φρόνη- 
σις εις τά ζώα είνε πολύ ανεπτυγμένη χαί δι' αυτής φροντίζουν 
νά έςευρίσχιοσι τά απαραίτητα πρός τόν βίον εφόδια χαί νά χα- 
τασχιυάζ<ι)σι καταλλήλως τά οΐχήματά των.

Ί1 φρόνησις τών ζιύων δεν είνε φυσιχή συνέπεια του ενστίκτου 
τής φυσικής ορμής ή του όοαεμφύτου αυτών, άλλ ’ είνε απόρ
ροια τής ψυ/ιχής αυτών οντότητος χαί χαταστάσεως, ή όποία 
τροποποιείται άναλόγως τών έςωτεριχών αιτίων χαί τής έπιδρά- 
σεως τού περιβά/.λοντος. "Οστις δέ επιμένει λέγων δ'τι φύσει 
υπάρχουν αΐ Ιδιότητες εις τά ζώα, αγνοεί δτι φύσει είνε αο -  
γιχά τά ζοία.

 ̂ϋεβαίως τά ζώα εχουσι τάς άρετάς και τάς χαχίας των, πολ
λά; δέ τοιαύτας απέκτησαν παρά του ανθρώπου. ’Λλλ’ ή χαχία 
τϋ'» ■ ζώων είνε έλαφροτέρα τής του άνθρώπου. Ιδού, επί παρα- 
δε.'γματι, τ ' λέγει αρχαίος Πλατωνικός φιλόσοφος επί του ζη- 
τήματος τούτου. « Ο άνθρωπος νήφων οΐχοδομεϊ θεμέλια, ύγιαί- 
νων ναυπηγεί, γειοργος είδήμων γεωργεί χαί φυτεύει άμπελον 
παιδοποιοϋνται δέ σχεδόν πάντες μεθύοντες. Τά ζώα δμως ζωο- 
γονοΰσι τεχνών ενεχα χαί δταν ποιήσωσιν έγκύμονα τήν θή- 
λειαν, ούτε αυτά έπιβαίνειν έπιχειρούσιν, ούτε τό θήλυ ανέ
χεται».

 ̂Τουναντίον αΐ άρεταί τών ζούων είνε έχσεσημασμέναι χαί πο
λύ επιδειχτιχαι, Ο ιπποτιχωτατος αλέκτωρ περιποιείται τάς 
όρνιθας χαλλίτερον παντός τζέντλεμαν χαί συνωδίνει μέ τάς 
όρνιθας κατά τήν γέννησιν έχάστου ώοΰ. Τά πλείστα δέ τών
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πτηνών συνικλίπουν μί. την θήλυαν τους νβοίιίοΰί χχ· προνο- 
οί3ν ως φιλόστοργοι πβτίρις π*ρ\ των μικρών. Ί ΐ  πιριστ»ρά 
και ή τρύγων δίικνύουν την μ*γβλίΐτέραν κβΐ 6«ρμοτέραν 
στοργήν προς την δήλίΐαν σύντροφον χϊΐ τους νβοσσοΰς αΰτών. ΑΙ 
φάσσαι ίΐν* σωφρονίσταται χβΐ φροντίζουν διά την τιμιότητα 
τών γβιτόνιυν των πιρισσότςρον ή ό Μισσήνιος διά την άδιλφήν 
του χα-', έάν συλλάβουν τον μοι^εύσαντα, τον φονβύουν κακόν 
κακώς καί αυθωριί. Ή  αύτή πολιτιία καΐ αΰστηρότης διακρ·νιι 
καΐ τους φιλοσόφους πιλαργούς. *1Ι δικαιοσύνη τών μηεαύ- 
χων καΐ μελισσών είν* άμέριστος χα\ ασύλληπτου διά τους άν- 
δρώπους αύστηρότητος· παρ’ αύτοΤς δέν ύπάρ/ει έλαστιχότης 
τής συνιιδήσεως, σέβονται χαΐ περιποιούνται τά νεογνά και 
τους άρρίι'ιστους αυτών, τά δέ συσσίτιά των είνε τελειότερα χαΐ 
δικαιότερα από τά τών Σπαρτιατών. Οί πελαργοί σέβονται και 
ΰπαχούουν εις τους γονείς των χαΐ όταν γηράσωσιν. Έν γίνει 
δε είς εχαστον ζώον ένυπάρ/_ει χαι έ;ί/ει μια τουλάχιστον αρε
τή, διά την όποιαν ΐπαιρεται τούτο χαΐ διαχρινεται.

Πασα δε χακ'α, πασα προσβολή έχ |χέρους ζώου τίνος προέρ
χεται μόνον ένεκα της ανάγκης τής αυτοσυντηρήσεως. 'Ο νό
μος τού στομάχου υπερισχύει βεβαίως είς αυτά πάσης ηθικής 
χαί πνευματικής ύποχρεώσεως. ΚαΙ έν τούτω όμως αληθεύει 
καθ’ δλην τήν γραμμήν ή παρατήρησις τού ’Λριστοτέλους, ότι 
έάν τά ζώα ειχον αφθονίαν τροφής ούτε προς άλληλα, ούτε ποός 
τους άνθρ.όπους θάδιέκειντο άγρίω-, χα̂  έχθριχώς. Διότι ένεκα 
ταύτης ΰφιστανται ανέκαθεν έν τω χόσμω ή ίχδρα ααΐ ή φιλία, 
αί προστριβαί χαέ αί φιλοφρονήσεις. Το μίβος κοιμάται, ειπενδ 
Ούγκώ, είς τον πυθμένα τής πείνης καί ή ρήτρα αΰτη τού με
γάλου Γαλάτου φιλοσόφου θά εχη κύρος αΐιόνιον οιά τήν ανθρω
πότητα. ΙΙόσον αράγε άγριώτεροι θά ήσαν τών νομιζομένων 
ζώων, έάν οί άνθρωποι ήσαν περικεχλεισμένοι ΰπότοιαύτας συν- 
θήκας; Μήπως ολίγα εχομεν παραδείγματα άλληλοφαγίας αν
θρώπων μεταςύ άγριων φυλών ή εν πε^ιπτώσει ναυαγίων καί 
ατυχών περιπλανήσεων; Καί έν τώ καθ’  ήμέραν βίω πόσοι δεν 
έξαγοράζουν τήν συντήρησιν καί υπαρξίν των δι’ έ^ευτελισμών 
άναςίων είς τον άνθρωπον καί ΒΓ έκφαυλισμού τής άνθρωπίντ,ς 
συνειδήσεως!

ο ι αρχαίοι έτίμων τά ζώα περισσότερον τών νεωτέρων. ’Ο 
Σωκράτης ώμνυεν έν πεποιθήσει είς "ά ζώα καί πολύ προ αυ
τού ό σοφός τής Κρήτης Ραδάμανθυς. Οί ΛΙγύπτιοι μάλιστα
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<νθ|χ.7ζν «ύτά θβού; παρέβτη^ζν τά ιΤδη τών 6ϊών βουπ:ό- 
βωιτχ κχ\ ορνιΟοπρόίωπχ. (.)ί "Ελληνε; εττΥ|ίχν το ίγβλμχ τοίΐ 
Διος μ.έ κέρατα χριοΰ, τ&ΰ Λιονύιου μέ κέρατα ταύρου, τον 
ΙΙανα βυνέθηκαν εξ ανθρώπου και αίγός, επτέρωβαν δέ τάς 
Μούσας, τάς Σειρήνας, τήν Νίκην, την Ίριν, τον “Ερωτα 
κα\ τον ’ Ερμ,ήν. Ό  ύψιπέτης Πίνδαρος τούς θεούς καταοιωχο- 
Ιλένους υπό Τυφώνας ώμοίωσε προς άλογα ζώα. 'Ο Ζευς έρα- 
σθείς τής Πασιφάης εγινε ταύρος, κύκνος χαΐ άετος, τυνηθε- 
σταται δέ ησαν αί τοιαϊ3ται μεταμορφώσεις του Όλυμπίου Ίε- 
/_ΐι»6ά /άριν τών ατελεύτητων ερώτων του. Τον Λία έθρεψεν αίξ 
κατά τήν νηπιακήν ηλικίαν του. ΕΙς τους Κρήτας υπήρχε νό
μος του αδέκαστου Ηαδαμάνθυος νά όρχι'ζωνται είς ολα τά ζώα. 
Κα\ ό Σωκράτης δέ οέν ώρχι'ζετο /άριν παιδιχς είς τόν χύνα 
καί τήν χήνα, ούτε χάριν αστεϊσμού άπεχάλει τούς κύκνους 
όμοδούλους.

Δι όλων δέ τούτων συλλήβδην οί αρχαίοι έφανέρονον τήν 
τιμήν, μεθ’ ής περιέβαλλον τά ζώα. 'Τπήρχε κατά τήν αρ
χαιότητα παράδοσις, τηρηθείσα σεβαστή καθ’ όλους τούς με- 
τεπειτα αιώνας, ίτι τά ζώα είνε ομόψυχα μέ τον άνθρωπον, 0τι 
ησαν πάλαι ποτέ φωνήεντα, ώς οί άνθρωποι καί ό’τι όργισθέν- 
τες οί θεοί κατ ’ αυτών τά μετέβαλον είς ζώα— άπαραλλάκτως 
δηλαδή όπως ύπάρχει δοξασία οτι οί στασιάσαντες άγγελοι με- 
τεμορφιόθησζν είς δαίμονας— καί 0τι άφοΰ τά μετεμόρφωσαν 
έξηχολούθησαν νά άγαπώσι καί βοηθώσι αυτά.

Προκύπτει δέ έκ τών ανωτέρω ώς συμπέρασμα, 0τι τά ζώα 
εινε πάντοτε λογικά, 5τι ό λόγος είνε μέν άτελήε είς τά πεοισ- 
σότερα έξ αΰτών, άλλά μηδέποτε έλείπει παντελώς.

«Οί έξοχώτεροι τών φυσιολόγων, λέγει ό Χαικελ, ποεσβεύουν 
δτι ή ψυχή τών ζώων κατ’ οΰδέν διαφέρει π ο ιο τ ικ ώ ς  τής 
ανθρώπινης, άλλά π οσο τικώ ς. Ί ΐ  γνώμη δέ 0τι τά ζώα ά- 
μοιροίσιν ιδεών, χρισεως καί λογικής διεψεύσθη υπό τής πεί
ρας».

Τά ζώα επομένως σκέπτονται, μανθάνουν, διακρίνουν καί 
συλλογίζονται, καθώς οί άνθρωποι, άλλ’ είς βαθμόν πολύ κα
τώτερον τούτων. Μόνον ή άγνοια τών ανθρώπων ήδύνατο νά 
χαρακτηρίση πάσαν πραξιν, πάσαν λογικήν τάσιν :ών ζώων ώς 
προερχομένην εξ όρμεμφύτου καί δχι έχ ψυχικής καί σχοπίμου 
διαθεσεως. Τά ζώα μανθάνουν καί μορφόνονται υπό τών γονέων 
καί του περιβάλλοντος, καθώς δ άνθρωπος. Τά πτηνά διδά-
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σχουν τοΰς νίουβούς των νά ψάλλουν χα\ νά πετουν, άπαρχλ- 
λάχτως ώς ό άνθρωπο; οδηγεί τόν νήπιον νά πε5·.πχτ7| χαι ν « 
αρθρώνη λέξεις. ' ! ί  άηδών εις τον χλωρόν φράχτην της εΐνε ό 
|χουβιχοδιδάοχαλο; των τεχνών τη ; χχι παύει το ατιιά τη ; ά|χα 
ως συαπληρώοη την ωοιχήν αόρφωσιν τιΰν νεοστών της.

Τα ζωα  ό(Αΐλοίίν εξ ιτου |ΐ.έ τον άνθρωπον την γλώοοίν των, 
«διάφορον αν αύτη ε!νε πολύ περιωριθ[Αένη. Μήπως οί ηλίθιοι 
γνωρίζουν περισσότερα; λέξεις άπδ τά ζώα; ’ Λϊρριχανιχαί τινες 
ψυλαΐ καί Ιθαγενείς τής Νέας “Ολλανδίας δεν εινε γλωσσιχώς 
ανώτεροι των ζώων, ούτε πολύ υπέρτεροι πνευρ.ατιχώ; τού εΰ- 
γενούς ί'ππου, του εΰφυους χυνός, του νοήμονος έλέφαντος χαί 
του πονηρού πιθήκου. Λιαιτώνται αγεληδόν ιΐς μέρη νοσηρά 
καί ελώδη προσβαλλόμενοι καί δεκατιζόμενοι υπό του πυοετου 
χαί άλλων ασθενειών. Έ νω  ή άλώπηξ, εύφυεστέρα των ανθρώ
πων τούτων, ιδρύει κατοικίαν μέ δύο εξόδους, διά νά δύναται 
νά διαφύγτ) καταδιωκομένη καί κλέπτει, όταν γνωρίζη ασφαλώς 
ότι λείπει ή κοιμάται ό κύριος των ορνίθων. Κανονίζονται δέ 
όλα ταδτα κατόπιν ακριβούς υπολογισμού χαί μεμετοημένης 
σκέψεως. Μεγάλην ιδιοφυίαν επίσης εχει ό δελφίν καί αί χο- 
ρώναι.

.\ί μέλισσαι χαί οί μήρμυχες είδοποιούν τούς συντ|>όφους 
των, ότι υπάρχει είς τι μέρος τροφή χυμένη δ ι ’ αυτούς χαί 
αμέσως εκστρατεύουν, διά νά την συνάξουν. Οί πίθν,κοι εκλέ
γουν οδηγούς είς τάς εκστρατείας το)ν καί διορίζουν φύλακας, 
διά νά προστατεύωνται άπό τάς έπιθέσει; των εχθρών. Τό ίδιον 
χάμνουν χαί οί γερανοί άχολουθούντες τούς πολυπείρους αρχη
γούς των, καθώς καί οί πελαργοί καί αί χελιδόνες.

Λιηγουνται, ότι ζεύγος χελιδόνων επιστρέψαν ποτέ έχ τής 
αποδημίας ευρε την φωλεάν του κατειλημμένην ύπό στρουθιών 
κατανοήσασαι δε αί χελιδόνες 0τι πάσα απόπειρα προς άποδίω- 
ξ ιν τώ ν  επιδρομέων θά ήτο ματαιοπονία, άπεφάσισαν νά εχοιχη- 
θοΒν τούς σφετεριστάς. "Ιίρχισαν λοιπόν νά συνάζωσι διά τού 
ράμφους των λάσπην χαί μετ ’ ολίγον απέκλεισαν εντός τής 
φωλεάς εντελώς τούς άρπαγας! Προέρχεται λοιπόν καί ή ερ
γασία αύτη εξ ένστίκτου, μετεβιβάσθη καί αύτη είς αυτάς χλη- 
ρονομιχώς καί όρμεμφύτως ή εινε άπόροια λογικής καί κρίσεως;

“Οσάκις μεταξύ χελιδόνων γειτόνων άναφυή διαφορά περί χυ- 
ριότητος φωλεάς, λύεται αύτη διά συνεδρίου καί άποφάσεω; άλ
λων χελιδόνων επί τούτω προσκαλουμένων.

Αναφέρουν έπι'σης, 0τι χήν άσθενήσασα κατά την έπώασιν
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ιτρΊσικάλβ-ί» μίαν φίλγ,ν τγ,ς χβΐ άνίΟγ,χίν »1; «ντΥιν τήν «ςβχο- 
λούβγ,σιν τοΐί χαθήχοντός της- αΰττ, ιύ/_βρ;βτω; άπίδέχβη την 
«ρόταβιν χαΐ «χίΟηβιν ιΐ; την πβ^α/ωρηΟιίταν (ρωλίάν, ένώ ή 
δυβτυχής άτΟινής τροβήλΟί πληβίον της ^ιλης χαΐ έτιλιυτήβ» 
ιιλησιον των έπωϊζ&μένων τεχνών της! 'Οίόαον θ ϊυμ ϊβ !» φι- 
λοΊΤοργία ζοιου!

Αναρίθμητα είνι τα γεγονότα χαΐ έπϋβόοιατου λογιχοίί καΐ 
τής ^ρονήσεως των ζιόων. Έπαναλαμδάνομεν, δτι ή άνθρωπό- 
της απίζρυγι την ερευνάν έπι το ί  θέματος τούτου, έθεό)ρη®εν 
αύτό άξιον περιφ^ονήσεως χαΐ έν τψ  έγωΐβμώ της έ/αραχτή· 
ριβε τά  ζώα ό>ς αλόγα, ώς βτερούμενα λόγου χαΐ χοίοεω;, χω
ρίς νά θιλήβη να έμβαθύνη είς την ού®ια®τικήν διάταξιν των 
οντων, τά άποΐα όλα έπλάβθηβαν έν βοφία. 'Ο  Αριστοτέλης 
Ιλεγεν, ότι παβα γνώσις, διά νά είνε άχριβής, εςαρταται άπό 
ττ,ν τελείαν έξήγησιν των ένδοτέρων φαινομένων των περιεχο*^ 
μένων έν αυτή. Ό τα ν  δεν έχζητεΐται ό ένδότεοος λόγος των 
πραγμάτων, χατ ’ βϋδέν ώφελείται τις, τότε ούδεμία ασφαλής 
παραμένει γνώσις, άπαραλλάχτως δηλαδή όπως έφρόνει ό φιλό
σοφος Καρνεάδης λέγων 0τι «έκαστον των φύσει γεγονότων ό
ταν του πρός 0 πέφυχε χαΐ γέγονε τυγχάνη τέλους, ωφελεί».

Έ ν  Σ ο υ φ λ ίω

Κ  Γ. Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Δ Η Ε  

Ιατρός.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΓΜΟΝ ΜΟΥ

Σ Τ Η  Σ ΗΜΑ Ι Α ΜΑΣ

Ό ταν *ςτή μέση ξεπροίαίνης 
Καί κυματίζεις γαλανή,
Χίλιες έλπίθες άνασταίνεις 
Μεγάλη δύναμι, τρανή.

Κι’ δταν μέ χάρι κατεβαίνης 
Καί τό κοντάρι σου φιλής.
Στους στοχασμούς μας μέσα μπαίνεις 
Καί μέ τούς πόθους μας μιλεΐς.

Όταν τάγέρι σέ ψηλόνη 
Καί άνεμίζεις καί πετ^ίς,
ΕΙν’ δ σταυρός σου που σ* ένώνει 
Μέ τόν θεό που χαιρετάς.

Κι* όταν γαλήνη σέ διπλώνη 
Κι* ακουμπισμένη μάς θωρής 
Λόξα παληά σέ στεφανόνει 
Καί δόξα νέα καρτερείς.

Π  Μ Π Α Κ Α Ν Α Κ Η ε



Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Κ Α Ι  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Α

Μ Ι Α  Σ Ε  Α Χ Σ

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Κ Η Σ  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

^  4 ίύο πρόσωπα, τάς συμπαθΛς τών όποίων φυσιογνωμίας σ·μνύ- 
Ι^νβται γνωρίζον σήμ$ρον βΐς τούς πολυπληβιΐς άναγνώστας του τό
«Μικρασιατικόν», δ*ν*1ν·4γνωστα>1ς τούς κύκλους τδν λογίων καί

_  τών Ιγγραμμάτων άπλβς αν
θρώπων. ΑΙ βίκόνβς των καί 
σχβτικαί σημβιώσβις Ιχουν γ',δη 
δημοσιβυθί) βίς τό «Ή μ »ρ ο · 
λ ό γ ιο ν  τού Α ιγα ίου » (Σά
μος 1906). §ίς τά ς «Ά ν α μ ν ή -  
0 8  ις» (Κων)πολις 1906-1907), 
βίς τό «Ε θ ν ικ ό ν  ήμ*ρολό- 
γιον» (*Αθί}ναι 1907). Ιννοβϊται 
δέ δτι μέ τήν διάδοσιν, τήν 6- 
ποίαν έν τφ κύκλφ της ιΐχβν 
έκάστη τών τριών αυτών φιλο
λογικών έπιτηρίδων, δέν ίίμβι· 
νβ σχβδόν γωνία γί^ς, έν τ^ 
όποίφ νά ίιπάρχουν άνθρωποι 
τΐ)ς οχέψβι-ίςκαί τί)ς μβλέτης, 
δπου ν4 μή 8ίσ^λθ8ν έν τουλά
χιστον *κ τών τριών τούτων 
βιβλίων καί νά μή έγνώρισβν 
βίς ένα κύκλον Ελλήνων τήν 

Ιθνωφβλή δρδοιν τών κ. κ Κού σ κο υρ α καί Μ πή τ  ου, οί όποιοι 
άγωνιζόμβνοι ίπί τών πριότων έπάλζβων τού Μακβδονικοδ ίλληνι- 
σμοΟ πρά πολλοΰ «ξησφάλιοαν βίς έαυτούς τήν έκτίμησιν καί τήν 
αγάπην ίχι μόνον τού ευρέως κύκλου, έν τφ όποίφ κινούνται καί 
δρώσιν, αλλά καί Ολοκλήρου τού Έθνους.

Τό «Μικρασιατικόν» ερχόμενον τέταρτον βίς τήν απότισιν τού φό
ρου τής όφειλομένης τιμής πρός τούς βύγενβΙς καί άφωσιωμένους 
τούτους Ιργάτας τού καλού καί πρωταθλητάς τού έθνιχού αγώνος

I ΚΟνεΚΟΥΡΑΕ 
Διευθυντής «Ν. Ά λ η θ β ία ς »
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ίέν Θ4ι 4σχ·3λγ,θ  ̂ πλέον μέ τά πρόσωπα, άλλά θά άνασκοπήοΐ 
διά βραχέων τό Ιργον αΉβν, έφ’ δσοντούλάχιστον γνωρίζιι τοΟτο, 
χαταρτίζον ο5ιω τήν πρώτην— Ιστω καΐ άτιλΐ)— σ*λίδα νίωιέ- 
ρας μαχιδονικί^ς γραμματολογίας, μέ τήν γλυχβίαν έλπίβα δτι έπΐ 
τών πρώτων α'^τών βάσιων άλλοι κίδικώτβροι θά δυνηθώσι βραδύ* 
τβρον νά στηριχθώσι, διάνά οομπληρώσωσι τό Ιργον, προσθέτοντβς 
τοιουτοτρόπι»; Ινα έτι κρίκον ·ίς τούς έθνικούς δβσμούς, οΐ ίποϊοι. 
σονδέοοσι τόσον Ισχυρώς τήν Μαχδδονίαν μ»τά τοθ λοιπού έλληνι- 
σμοΟ.

Τό έτος ΠΚΚί ιίχιν ένσχήψ«ι τρομβρόν έπΙ τής ένδύξου γής τού 
Μβγάλου Άλίξάνδρου. Βουλγα- 
ρικαί δρδαί πληιιμορήσασαι τήν 
έλληνιχωτάτγ,ν ίίακιδονίαν έτρο· 
μοχράτοον αύτήν διά πυρός χο . 
σιδήροί}. Έκατόμίαι δλαι έλλή- 
νων ΪΕρέων, διδασκάλων, προ 
κρίτων έθυσιά^οντο βίς τόν Μο- 
λΓ··χ τής Βουλγαρικής Μίγάλης 
ιδέας, ή δποία θαμμένη ύπό τήν 
παχίΐαν κόνιν, ήτις έχάλυπτε 
-ήν συνθήκην τού'Αγίου Στβνά* 
νον, άνίστατο καί έπβίήτϊΐ οιά 
του αΐμα:ος νά χαταπ·/ίς·(, πάν 
δ,τι έλληνικόν βίχιν ή Μακεδο
νία, νά κλβίση τά έλληνικά Σχο
λεία. νά άρπάση τάς έλληνικάς 
έκκλησίας, νά έξαναγκάση πάν- 
τας τούς "Ελληνας νά προσχω- 
ρήσωσιν εις τό σχίσμα, 

ι. ΜΠΗΤΟε Ή  Τουρκία έν αποσυνθέσειεύ*
Αρχισυντάκτης «Ν. *Α λ η θ ε ία ς » ρισκομένη κατά τήν έποχήν έ- 

κείνην ανωφελή έντελώς προέδα- 
λεν Αντίστασιν, πρό τής έπικειμένης δέ τότε έπεμδάσεως τών ξέ
νων ήναγκάοθη /άπαραχωρήση μεταρρυθμίσεις εις τήν Μακεδονίαν,, 

,διά νά δυνηθή ούιω νά τήν συγκράτηση όσον τό δυνατόν περισσό
τερον καί άνοκόψη κατά τό ένόν τό άπαίσιον Ιργον των Βουλγά
ρων. Τό πρώτον ίπωσδήποτετό επέτυχε, τό δεύτερον όχι. Αϊ συμ- 
μορίαι, βλέπουσαι ότι ταίς φράσσεται δ δρόμος πρός τήν πραγματο- 
ποίησιν τών σχεδίων των, ένέτειναν τάς δυνάμεις των καί ή Μα
κεδονία μετεδλήθη τότε εις κλαυθμώνα άπέραντον. Ό  Ελληνισμός 
έκεϊ διήρχετο κρίσιν φοδεράν. '() Ευρωπαϊκός τύπος έξαγορασθείς 
ύπό τής Βουλγαρίας, έψαλλε παιάνας είς τούς «προμάχους τής 
έλευθερίας Βουλγάρους» καί Ιξήγγιιλεν ώς ήρωϊκάς πράξεις πάντα 

, τά φρικαλέα κακουργήματα, ών θύματα επιπτον οϊ έλληνικοί πλη
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θυσμοί, ΠίρΙ Έλληνομακβδίνωνοζτβ λίγος. Ή  στατιστική τούς ·Iχ^ 
διαγράψει. Ό  ίπιτάφιος τού ΜακιδονικοΟ ΈλληνιομοΟ είχε συν- 
ταχθεΐ. Τά πένθος είχεν άπλώοει τα  μαύρα πτερά του άπί άκρου 
είς άκρον τής περιμαχήτου χώρας.

Ό  τύπος τής Κ)πόλεως καΐ τής Σμύρνης σφαδάζων δπί τήν α
πηνή ψαλλίδα τής λογοκρισίας έοίγα νεκρικήν σιγήν. Έν θεο^νίκη 
ύπήρχεν άπί τριακονταετίας σχεδόν έκδιδομένη ή ίλληνική έγημε- 
ρίς «Φάρος τής Θεσσαλονίκης», ίδρυταί του, ύπήκουοι "Ελλη
νες δντες είχον καταστραγή κατά τόν ίλληνοτουρκικόν πόλεμον 
τού 1^97 καί μετά πολλής δυσκολίας κατώρθουν νά συγκρατήσωσι 
τό Ιργον των έχοντες νά παλαίσωσι κατά μυρίων δυσχερείων. Οίκ. 
κ. Γκαρπολδ έπωγελούμενοι τής υπό τών μεταρρυθμίσεων άγεθεί- 

®Χ*·ε«ής Ελευθεροτυπίας διεξήγον άπελπιν άγώνα ύπέρ τών πα
τρίων. 'Αλλ' ή φωνή τής εφημερίδος των, περιωρισμένης είς μι
κρόν κύκλον, δέν έπήρκει νά έξυπερητήση τελείως τά απειλούμενα 
Εθνικά συμφέροντα. Καί τό σκότος Επί τών Μακεδονικών πραγμά
των Επυκνούτο όλονέν καί κατεκάλυπτεν 6πό τάς παχείας πτυχάς 
του πάσαν Ικφανσιν εθνικήν καί κοινωνικήν τού Εν Μακβδονίφ Ελ
ληνισμού.

Τότε παρουσιάσθησαν είς τό μέσον οϊ κ. κ. Κούσκουρας καΐ 
Μπήτος. Αμφότεροι διδάσκαλοι. Εκ τού πλησίον μελετήσαντες τήν 
κατάστασιν τής Μακεδονίας, άλγούντες διά τά δεινά, άτινα κακός 
δαίμων Επέκλωσεν Επί τής .Μακεδονίας, σφριγιΛντες δι' Εργασίαν καί 
κεκτημένοι πάντα τά Εφόδια διά τήν τελεσφόρον διεξαγωγήν Ενός 
εΰγενούς άγώνος Οπέρ τών τιμαλφών Εθνικών συμφερόντων μετεπή- 
δησαν άποτόμως από τής διδασκαλικής Εδρας εις τό δημόσιον βήμα 
Εκδώσαντες κατ’ Ιούλιον τού τήν «Αλήθειαν», ής τό προνό- 
μιον εύρισκόμενον είς χεϊρας ξένου παρ’ όλίγον περιήρχετο είς τούς 
Βουλγάρους ή τούς Ρουμούνους, δπότε ανυπολόγιστοι θά ήσαν αί Ε- 
θνικαί ζημίαι, άφ' οδ δι* Ελληνικής φωνής θά διεδίδοντο άνά τήν 
Μακεδονίαν βουλγαρικαί ή καί ρουμουνικαί ίδέαι.

Ποιας δπηρεσίας προσέφερεν ή «Αλήθεια» εις τό έθνος κατά τάς 
δεινάς έκείνας περιστάσεις Εννοεί εύθύς ό αναγνώστης Εκ τών έξής 
γραμμών διά τών όποίων τό «Ήμερολόγιον τού Αιγαίου» (190ί!) 
Εξήγγειλλεν άνά τό πανελλήνιον τήν είς τόν δημοσιογραφικόν όρί- 
ζοντα τής Μακεδονίας Εμφάνισιν τού φύλλου τούτου.

«Έκεϊ ένθα ή σιγή κατεκάλυπτε τάς κακουργίας Επαράτου καί* 
μυσαρού Σλαυϊκού στοιχείου ουνησπισμένου εις ληστρικάς συμμορίας, 
όπόθεν αί δολοφονίαι καί οΐ Εμπρησμοί καί αί άνασκολοπίσεις, καί 
αί τερατώδεις Εν γένει πράξεις αύτοΰ έςηγγέλλοντο άνά τόν ευρω
παϊκόν τύπον ύπό τήν Επήρειαν τού χρυσού ώς ήρωϊσμοί Εμπνεόμε- 
νοι δήθεν Εκ τού ζήλου πρός Εθνικήν άποκατάστασιν τής Μακεδο-' 
νιας, ειλικρινής καί απερίφραστος καί βροντώδης άνυψώθη ή φωνή 
τής « Α λ ή θ ε ι α ς »  δι’ άρθρων συνεχών καί περιγραφών καί λε- 
πτομεριών μεταδιδούσης πιστήν τών γεγονότων άφήγησιν. Εκεί, Ιν-
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6α χαχύβουλοι χαΐ Οπ*ρφί«λοι άζιώσ·ις ίκχήρυττον άνιξιλέγχτως 
τήν τ ·  άρ(θμητιχήν ()π«ροχήν των χαΐ τήν πληθώραν άνυποίρχτων 
οχολών χαΐ μαθητών, φα«ινή ώς ί  ^λιος 8ι4λαμψ·ν ή άλήθχα, έ- 
ξαγγ«λθ«1αα άπό τών στηλών τί)ς ·Άληθ«{ας» δι’ ίπισήμων στα- 
τιστιχών πινοίχων τί5ς ίχπ*ιδ»ϋτικ<5ς χινήσ»ως χαΐ τοΟ πληθυσμοί 
μιΐς <χάβτης τί}ν φυλών, τών χατσικουσών τήν Μάχ»δονίαν, έχ τών 
6πο(ων πολυαριθμοτέρα μ·τ& τήν Ί'ουρχιχήν άπβδβϊχθη ή ήμιτίρα. 
Διά τών πιριγραφών άφ' Ετέρου χαί τών συνβχών &νταπσχρ{σ(ων 
γινιχί'ίονται βαθμηδόν α[ π«ρΙ τής χώρας γνώσβις χαΐ άποσοδιίται 
δ κίνδυνος, 4 δημιουργούμβνος δι4 τοΟ ψιύβους χαΐ τής απάτης.

·Τ 4  πλήρη σθένους χαΐ β .-νάμιως 4ρθρα τής « Αληθβίας» έμπνβό- 
μβνα 4πό ίγνόν πατριωτισμόν χαί άπό τήν βαθβίαν συναίσθησιν τοΰ 
προοριομοδ, 8ν ή ΙφημβρΙς αθτη ίχλήθη ν4 έχπληρώση, ίξήγιιραν 
τό Οπνώττον φρόνημα τών όμογβνών καί μιτέδωχαν αύτοίς τήν Ι
δέαν τής άμόνης χατ4 τών ένβργβιών τών δίκην μυκήτων πρό τινων 
έτών άναφιέντων διό τοδ χρυσοδ ιίς έδάφη άλλότρια παρβισάχτων 
άργομίαθων.»

Τ ίν  Ιδέαν δέ τής άμόνης θπέρ τών πατρίων έχαλλιέργησβν κατά 
τοιοΟτον τρόπον ή «'Αλήθβια» ωστβ μιτά δύο Ιτη έπαύβτο έπ* αό
ριστον Οπό τοΟ τότβ δικτάτορος τής Μακεδονίας Χουσβίν Χιλμή πασ- 
σ*. "Οταν μβτά τινας ήμέρας παρβκλήθη δ πανίσχυρος μβγιστάν νό 
έπιτρέψη τήν έξακολούθησιν τής έκδόσβως.

— Περιττόν, βΐπβν. Ή  «Αλήθεια» έπετέλεσβ τόν προορισμόν της.

— *Ήθελε νά έπαναστατήση τόν Ελληνισμόν τής Μακεδονίας. 
Τό έπέτυχε. ΕΙνε πλέον περιττόν ν4 έκδίδβται!

Έδέησε ν4 χαταβληθώσιν Ισχυρό μέσα διό νά σιγήση ή φωνή τοΟ 
μακεδονικού έκβίνου Μέντορος. Μβτά ίν έτος νέα παΟσις τής 
«Άληθβίας» ώς πολιτβυομένης άντιθέτως καί έπιζημίως πρός τό 
συμφέροντα τοΰ "Οθωμανικού Κράτους καί ώς δποδαυλιζούοης τό 
φυλετικόν μίσος μεταξύ τών διαφόρων φυλών καί θρησκεύματος 
δπηκόων τής Αΰτοκρατορίας». Καί τό "Αθηναϊκό φύλλα εξαγγέλ- 
λοντα τότβ μβτ" ειλικρινούς λύπης τήν παΰσιν τού «έγκριτου καί 
ευθαρσούς φύλλου» έπέλβγον: «ΕΙνβ τόσον τιμητικοί οΐ λόγοι τής 
παύσεως, ώστε βέν ήξβύρομεν όν πρέπη νό συλλυπηθώμβν ή νά 
συγχαρώμεν τήν συνάδελφον.» ·**

·* *
Τό ολίγα ταύτα από γενικής έθνικής ,άπόψεως. 'Ο ,τι έγράφη 

τότβ άλλως τβ δύναται νά έπαναληφθή σήμερον, διότι μέχρι τής 
ανατολής τής 10ης "Ιουλίου 15)08 έ ίΛ φ  πολιτιχφ δρίζοντι τής 
Τουρκίας, ή «Αλήθεια» παυομένη καί ίπαναλαμβάνουσα τήν ίχδο- 
6ίν της, πίπτουσα δηλ. καί άνβγειρομένη κατά άνισα διαστήματα 
χρόνου, έξηχολούθησεν άνενβότοις τό μέγα ίργον της. δμοία κατά 
τοΟτο  ̂ πρός τόν "Ανταίον τής άρχαιότητος, δστις εκ τής πτώσεώς 
του ήντλει νέας δυνάμεις διό τήν διεξαγωγήν τής πάλης.
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Α λλά  καί άπό κοινωνικί5ς άπίψβως μεγάλα; *'>πηρεαία; προσί- 
φερεν ή ΙφημερΙς αΐϊτη. Λιά τ«>νσυ3τάσεων καί τών σωγρόνβϊν προ
τροπών τί)ς «Αλήθειας», εις τάς οτήλας τί;ς ίποίας οϊ Έλληνες 
ττ5ς Μακεδονίας διεϊίον ώς έν κατόπτρω ίλην τήν ήθικήν δύναμιν, 
ήν τίως άχρηοιμοποίητον, ζωηρόν έξηγέρθη τό γενιιίόν 4ν-
ίιαφίρον' τήν αδράνειαν διεβίχθη ή κίνησις κα; τήν άδιαφορίαν ή 
ζέοις. Τήν έθνο^ί^ρον διαίρεοιν καί τήν κομματικήν ΐμπάθειαν άντι- 
κατέοτησεν ή αγάπη καί ή όμόνοια καί ή κοινή οονεργαοία πρός 
Αποτροπήν τών έπικλωοθίντων κινδύνων. Τά οχ,ολιχά πράγματα έ- 
ίελτιώθησαν έπαισθητώς, ίδρύθηοαν δέ πανταχοΰ σωματεία καί σύλ
λογοι καί Αδελφότητες διαφόρους Ιπιτελοϋσαι κοινωνικούς καί φι
λανθρωπικούς σκοπούς. Τό πρωτεύον δέ εύαγγέλιον είς τάς στήλας 
τής «Αλήθειας» ήτο ή άφοσίωσις είς τάς ίθνικάς παραδόσεις καί 
ή έμμονή είς τά δόγματα τής ορθοδόξου Ίίακληοίας.

.Μετά τήν μεταπολίτευσιν ο! κ. κ. 1. Κούσκοορας καί 1. Μπήτος 
καί ή μετ' αύτών εύγενής χορεία τών συντακτιδν καί συνεργατών, 
τή ύποστηρίξει τού μεγαλεπηβόλου κ. Άθ. Κούσκουρα, έγκατέλει- 
ψαν τό ξένον δργανον καί ίδρυσαν τήν «Ν έ α ν ’ .λ λ ή θ ε ι α ν» (I 
Ιουνίου ΙίΗΗί) μέ τό αυτό άπαράλλακτον πρόγραμμα, μί τάς αύ- 
τάς απαρέγκλιτους άρχάς καί ιδέας. Έμερησία ή έφημερίς αύτη, είς 
τό σχήμα τών Αθηναϊκών φύλλων, μέ πλουσίαν τηλεγραφικήν 0- 
πηρεσίαν, μέ ύλην πάντοτε Αφθονον καί ποικιλωτάτην εθνικήν καί 
πολιτικήν, ΐσταται είς τό ύψος περιωπής πρώτης τάξεως δημοσιο
γραφικού όργάνου Απολαύουσα γενικής έκτιμήσεως καί άγωνιζομέ- 
νη πάντοτε είς τήν πριήτην γραμμήν μέ τήν παρρησίαν, ήτ:ς καί 
5πό άπαίσιον πολίτευμα τήν εχαρακτήριζε καί μέ τήν δύναμιν, ήν 
Α τλ ε Ι  έκ τής έλευΟερίας τού γραπτού λόγου. Μέ τήν αλλαγήν τού 
πολιτεύματος μετεβλήθησαν καί αΐ συνθήκαι τού έλληνισμοΟ ή δέ 
«Ν έ α  Α λ ή θ ε ι α »  έχει σήμερον νά ύπεραμυνθή τών έΗ-ηκών 
καί έκκλησιαστικών προνομίων, πράττει δέ τούτο μετά θάρρους ά- 
παραμίλλου. κινούσα πολλάκις είς θαυμασμόν διά τό άπιρίφραστον 
τής γνώμης αυτής.

*
Εύνόητον δτι μέ τοιαΰτας βάσεις ή «Αλήθεια» καί ή «Νέα Α 

λήθεια» συνεκέντρωσαν περί αύτάς πάντας τούς έν Μακεδονιφ κα
λάμους. Ά λ λο ι έξ αύτών έλλείψει μέσου έμειναν Αγνωστοι, Αλλοι 
δέ έδημιοοργήθηοαν παρουσιασθείσης τής ευκαιρίας. Ό  έπιστήμων, 
4 λόγιος, 6 ποιητής, δ διδάσκαλος είς τάς στήλας τής έφημερίδος 
ταύτης ώς είς φλόξενον οίκον χατέφευγον διά νά μεταλαμπαδεύ- 
σωσιν εις χόν έλληνισμόν τόν σπινθήρα, δστις διεθέρμαινε τήν ψυ
χήν των. Άπ ό τής άπόψέως ταύτης είνε Ανυπολόγιστος ή ύπηρε- 
σία, τήν δποίαν προοέφερεν τό δργανον τών κ. κ. Κούσκουρα καί 
Μπήτου ύπό τήν μίαν ή τήν Αλλην προσωνυμίαν είς τά έλληνικά 
καί ιδιαιτέρως είς τά έλληνομακιδονικά γράμματα. Έν ποώτοισ 
ίιέπλασσεν ύφος. ΆρκεΙ νά ^ίψη τις έν βλέμμα εί

Έν πρώτοις 
τόν πρώτον



τόμον χγ)ς «ΆληΗίία;» καϊ]3ν *ΐς τού; κατόπιν τόμους διά νά Ϊδΐ8 
ποία διαι^ορά ί̂πάι/.ιι μιταξύ τών πρώτων πνιυματικών προϊόντων 
τών διαφόρων συ/*ργατών της κατά τό πρώτον Ιτος &πόίποψιν&- 
φους καΐ τών κατόπιν ·τών.

ΚαΙ ήλΟον οϋτω βις φώς άγνωστοι τ*ως χιιρισταί τοΰ καλάμοι> 
καΐ ίδημιουργήΰτ,σαν νίοι. Χάρις ·ΐς τήν «Άλήθιιαν» —Νίαν *Α- 
λήΟιιαν» ϊμαϋ* πρώτον ή Μακιδονϊα καί κατόπιν μέγα μέρος Ι|·εοβ 
ίν Τουρκίφ Ελληνισμό!) ότι ή θ β σ ο α λ ο ν ίκ η  «1χ« νά έπιδ·ίξη, 
έκτός τοΟ κορυφαίου τών έλληνικών γραμμάτων καί πανιυρωπαΐ- 
κ<ίς ίήμηδ άπολαόοντος κ. Π. Παπαγίωργίου, τόν ώς ίίσηγητήν 
•ίς τούς άλλου; χρησιμβύσαντα σθ«ναρόν άρθρογράφον καί χαριτω- 
μένον λογογράφον κ. I Μπί}τον, τούς κ. κ. Π. Πτρίδην, Ιατρόν, 
διακρινόμ·νον διά τήν ρητορικήν του δίΐνότητα καί τήν χάριν τής 
γραφίδος, τόν κ. Γ. Χατζικυριακοΰ, καθηγητήν καί άκάματον ίρ- 
γάτην του γραπτού λόγου, τήν φίριλπιν λογογράφον καί ποιήτριαν 
δ)δα 'Κλίνην Ζουζακίδου, τόν Μουσοτραφή ποιητήν κ. Αίμ. Έ - 
λ«υθ·ριάδην, τόν αλήστου μνήμης διηγηματογράφον καί ποιητήν— 
Κ. ϊταματόπουλον καί τήν καλλιτέχνιδα ίστιμμίνην ζωγράφον*δ)δα 
Ελένην Σταματοπούλου, τόν γηραιόν μύστην τών έλληνικών γραμ
μάτων X. I. Τσιχόποολον, τόν πολιτιχολόγον κ. θ. Ράμμον, τόν 4- 
δρόν ίΐς τήν διατόπωσιν τών διανοημάτων του κ. Δ. Ρίζον’ τό Μ ο- 
V α ο τ ή ρ ι ο V τόν πολυγραφώτατον χ. Άν. Ζάλλην, τόν δβξιόν χ«ι- 
ριστήν τής γραφίδος χ. Α. Χρηστίδην, ιατρόν, τόν ένθοοσιώδη καΐ 
νιυρώδη έντή διατυπώσω τώνακέψβών του κ Ν. X Γιιυργιάδην, 
τόν ποιητήν κ. Γ. Σαγιαξήν" ή Β ι λ 6 ε ν δ ό ς τόν χαριτωμένον λο- 
γογράφον καί ποιητήν κ. I. Γ. Άντωνιάδην καί τόν ηθογράφον κ. 
Ν. Δ. Χαρισίου τό Τ σ ο τ ύ λ ι ο ν  τόν περιγραφικώτατον καί δρβ- 
οερώτα-.ον κ. Δ. Χατζόπουλον, καθηγητήν" ή Κ ο ρ ι τ σ ά  τόν κ. 
Κ Ιχενδέρην· τά Σ χ ό π ε ια τ ό ν  κ. I. Γούδον, ιατρόν τά Γ ρ · -  
6 εν 4 τόν κ. Γ. Μπούσιον, βουλευτήν νΟν Σερβίοιν τ ό Ά γ ι ο ν δ ρ ο ς  
τόν κοινωνιολόγον κ. Κοσμάν Άγιοπαυλίτην τά Γ ε 'ν ι τ σ ά  τόν
πολιτιχολόγον ιατρόν κ. 1. Γκοτζαμάνην ή Ξ ά ν θ η  τόν διηγημά- 
τογράφον καί ποιητήν κ. 1\. Σνώχ' τό Σουφλίον τόν βαθύν φι/.όσο- 
φον καί έμπνιυσμένον λογογράφον κ. Κ. Κουρτίδην Ιατρόν.

Γπάρχουσι βεβαίως πολλοί άλλοι,"αλλά περιοριζόμεθα μόνον εις 
τάνωτέρω ονόματα, διότι ταΟτα ύπέπισαν κατάτό διάστημα τής ό- 
κταετοΰς ζωής τής ·  Αλήθειας—Νέας “Αλήθειας* περισσότερον εις 
τά  βλέμματά μας ,καί ένεχαράχθησαν^πιστότερον εις τήν μνήμην 
μας.

Διά τής πνευματικής έργασίας όλων αΰτιΛν τών παραγόντων ή ά
γνωστος ̂ τέως έλληνική Μακεδονία ήρχισε νά προσελκύη τήν προ- 
σοχήν των άλλων έλληνικών μερών. Αί «Αναμνήσεις» τής Κων^ 
πόλεως, τό «'Βμερολόγιον τού Αιγαίου» έν Σάμψ, τό «Εθνικόν *Η- 
μερολόγιον» έν Αθήναις έθιώρησαν έπιβεβλημένον καθήκόν των νά 
χοσμήσωσι τά ; Γΐλίδας αύτών'μέ ονόματα Μακεδόνιον λογογράφων.
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Τοιουτοτρόπως ή Μαχβόονία συνβδέθη ηνβυματικβς μέ τά 4λλα 
τμήματα τού Ιλληνισμοϋ άπο8«ίξασα δτι ί*ν λβίπουν παρ' αυτή οΐ 
Ανθρωποι τοΰ αίσθήματος καΐ τής ιδέας.

ΈπΙ τή ιΊκαιρίςι ταύτ^ πρέπβι Ιδιαιτέρως νίι έξαρθή δ (5δλος τόν 
δποϊον ίπαιξιν δ κ. Μπήτβς, δ Ακραιφνής αΟτός καΐ ·ίλιχρινής πα
τριώτης, ιΐς τήν γνωριμίαν των Μακβδόνων λογογράφων βίς τόν 
έξω έλληνιαμόν. Λόγφ τής έξαιρβτικής θέσβώς του έν τή βημοοιο- 
γραφίφ τής θ«3σαλονίχης προοβκαλβίτο *ίς συνιργαοίαν πάντοτ» δ 
πρώτος καΐ δ μόνος. Οόδέποτι δμως ήθέληο· μόνος νά φανή, οό- 
δέ τής τιμής τό γέρας μόνος νά λάβη. Έπιθυμών ή Μακοδονία νά 
καταλάβη ίσον τό δυνατόν π»ρισσότ«ρον μέρος «Ις τήν ττνβυματικήν 
κίνησιν τοδ "Εθνους, Ισπβυδιν αμέσως ν4 ουστήση καί Αλλους έπαι- 
νών τό Ιργον των καΐ προτρέπων νά προτιμηθώσιν έν Ανάγκη τ4 
δημοσιβόματα τών Αλλων άπό τΑ ίδικά του. "Αλτρουιστής «Ις δπέρ- 
τατον βαθμόν έπΙ τοδ άντιχ«ιμένου τούτου, έφρόντιζ· ποδ νά άνα- 
καλΰψη χανέν χβχρυμμένον ή μόλις έκκολαπτόμινον τάλαντον διά 
νά τό φέρη ·1ς φώς ήνά τό ένθαρρύνη βΐς τήν άνάπτυξίν του. Τό 
δνιιρόν του ·1ν· νά βημιουργηθή πρωτότυπος μακ«δονική φιλολο
γία. Ό ,τ ι δέ Ιγινβ μέχρι τοδδ* άπό τής άπόψβως ταύτης όφβίλβται 
άποκλβιστιχώς βΐς αυτόν καΐ μόνον βίς αύτόν. Καί ένθυμοΰμι- 
θα τόν »ΰγ«νή αύτόν σημαιοφόρον τής Ιδέας, τόν δποΓον πρό διβτίας 
ηδτυχήσαμβν καΙ προσωπικώς νά γνωρίσωμιν, μέ πόσον ένθουσια- 
σμόν μάς άνέπτυοσ$ τά σχέδιά του, πώς μάς έζωγράφ·ι τούς βύγβ- 
ν*ίς πόθους του, πόσον μαγικόν μάς παρίστα τό μέγα δνιιρόν του 
μιάς φιλολογίας καθαρώς Μακιδονικής, δνιιρον ώραϊον, *ΐς τήν 
πραγμάτωσιν του δποίου θυσιάζιι δλας τής ζωής του τάς στιγμάς, 
δλας τής ψυχής του τάς δυνάμιις.

Δέν ( {ν ( βιβαίως μέγα Ακόμη τό συντιλισθέν έργον, Αλλ’ ίταν Ανα- 
λογισθή τις ότι έκβΓ Ινθα πρό 8 έτών δέν έπίστβυέ τις δτι ·δρί- 
σκονται άνθρωποι δυνάμινοι νά σύρωσι μίαν γραμμήν, δπάρχουσι 
σήμιρον ποιηταί, δημοσιολόγοι, κοινωνιολόγοι, χρονογράφοι, δημο
σιογράφοι καΙ (ύθυμογράφοι, θά ιδρη ί τ ι  ή γινομένη έργασία κΐν· 
αξιόλογος καΐδτι δέν Αποκλείονται αί έλπίδβς γινναιοτέρων καί τβ- 
λιιοτέρων πνευματικών έργων.

Πρός συμπλήρωσιν τών Ατελών αυτών γραμμών φρονοδμεν ότι 
μάς έπιβάλλεται νά παραθέσωμεν καί τόν έξής κατάλογον τών κα
θαρώς φιλολογικών έργων, τά δποία έδημοσιεύθησαν κατά καιρούς 
είς διαφόρους φιλολογιχάς έπετηρίδας δπό τών Μακεδόνων λογί-

Κ. Κουρτίδης: Σ ι ν α ϊ τ ι κ α Ι  Α ν α μ ν ή σ ε ι ς ,  ποιητιχώ-
ταται σελίδες («Μικρασιατικόν» 1908 καΐ 1909), Ό  δ ε ΰ τ  ε ρ ο ς 
κ α ν δ υ λ α ν ά π τ η ς  σκαλάθυρμα μέ πολύ χιούμορ (1910) *Α λ ό- 
γ ω ν  ζ ώ ω ν  π ο λ ι τ β ία (1 9 1 1 )  Πρός τούτοις ύπό τοδ ίδίου ίςε- 
δόθησαν έν Ιδιαιτέρφ τόμψ τά « Ά π α ν τ α »  σειρά έκλεκτών διη
γημάτων του καί Αλλων λογογραφημάτων.
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Π. Πιρίίης: ·Ρ »>χή  χαΐ | ρ ω ς, ώραιοτά-ϊη άλληγορί» (Μιχρα- 
οιατιχέν 1907), Π ρ ο σ ό ν τ α  γ ά μ ο υ  (1908) Π ι ρ ί ι ρ γ ο ς  «ρ ο -  
σ α > ι τ ι χ ό τ η (  (1909) Έ ρ ω τ ο λ ο γ ι χ ό ν ο χ α λ ά θ υ ρ μ *  (1910) 

I. Μπί)τος: Α τ υ χ ή ς  Έ ρ ω ς  («'Αναμνήσιις» 1905) Ή  ξ * -  
ν ο μ α ν ία  (15ΜΗ)—1907) Τό Δ ί λ η μ μ α  λογογραίγιχόν κομψοτέ
χνημα, (ΑΙγαΐον ΙίΚΧί), Ή  Λ ίν τα  διήγημα κοινωνικόν (Μικρασια
τικόν 1907), Νά φ ώ γ η ς  ώραιοτάτη ήθογραφία (Εθνικόν Ήμιρο- 
λόγιον 1907), Μ α χ α κ ό ς  καί Κ ο τ ο φ έ τ σ η ς  χαριέστατον μυθο
γράφημα (Μικρασιατικόν 1909), Κ α κ ό  δνβ ιρο  καλλιβπέστατον 
•ύθυμογραφικόν διήγημα (1910) καΐ τό έν τφπαρόντι τόμψ χαριτω- 
μένον σκαλάθυρμα Δ έ ν  έχ ω  κ α ιρ όν .

Έ λ. Ζουζακίδου: Μ ίλ θ ιν  ά πήλθβ ν (Άναμνήσβις 1906— 1907) 
Ί Ι  Π λ ά τα ν ο ς  αληθές πίζόν ποίημα (Αΐγαίον 1906), Ή  ποιμβ- 
VΙς (Μικρασιατικόν 1907). Τ η λ «π ά θ ιια  (1 ίΚ )8 ),Σ τόν ’ Κσπ»- 
ρο (1ίΚ)9).

I Γ. Άντωνιάδης: Τ ’ α π ρ ό ο π τα  τ ή ς  Ά π ο κ ρ η δ ς  (Άνα- 
μνήσβις 1905), 'Η έ χ π ι σ ο ό σ α  11906— 1907), Μ ή φύ γη ς  Μι-) 
κρασιατιχόν 1907), Ή  π ρ ώ τη  αγάπη κομψογραμμέναι σίλίδβς 
(Εθνικόν 1908), Ή θ η  κ α ί έθ ιμ α  (1910).

Κ. Σταματόπουλος: Σ τό  κ α ϊκ ά κ ι  (Αίγαΐον 1906), Σ τ ά κ ρο - 
γ  ιά λ  ι (Μικρασιατικόν 1907), Κ λ β ο π ά τρ α  (1908), * Η ΐλ π ίδ  α 
το ΰ  Κ α π ι τ ά ν  Γ « ώ ρ γ η  (1910) διήγημα μέ πολλήν πιριγραφι- 
κήν βύναμιν.

Γ. ΧατζικυριακοΟ: Μ α κ «δο ν ικ α Ι σβ λ ίδβ ς  (Μικρασιατικόν 
1907), («Εθνικόν» 1908 καί 11Μ)9). Τπό του ίδίου Ιξβδόθησαν έν 
ΐδίφ τόμψ: Σκέψ β ις καί έ ν τ υ π ώ σ ι ι ς  έχ  Μ α κ ε δ ο ν ία ς .

Π. X. ΐΐαπαγειοργίου: ΦιλολογικαΙ καί άρχαιολογικαί πραγματεί- 
αι μεγίστης έπιστημονικής αξίας (Μικρασιατικόν 1907 χαΐ 1908).

ΙΙλιίσται δ’  δσαι άλλαι έπιστημονικαί πραγματεΐαι, μελέται καί 
συγγράμματα έχουν έχδοθή θπό τοΟ σοφοδ τούτου φιλολόγου χαΐ Αρ
χαιολόγου, χαθηγητοδ νΰν έν τφ ΈΟνιχψ ΙΙανεπιστημίψ.

Επίσης τούς διαφόρους τόμους τοϋ «Μιχρασιατιχοδ* στολίζου- 
σιν έργα ώς τοϋ κ. Κ. Σνώκ « '  Ε ρ ω ς φον ι 4ς » τοδ κ. Ν. Δ. 
Χαρισίου » ' 0  γ ά μ ο ς  έν  Β ι λ δ ε ν δ φ »  καί τό « Π ρ ω τ ο χ ρ ο  
ν ι ά τ ι κ ο  δ ώ ρ ο »  τοΰ κ. Ν X. Γεωργιάδου έκ Μοναστηρίου, ό
που ήδη έκδίβεταικαί έφημερίς τό «Φώς», τοδ κ. Κ. Σκενδέρη, έκ- 
δίδοντος νΰν έν Κορυτσψ την έφημερίδα «Πελασγός» καί τοΰ κ. I. 
Τσικοπούλου.

Δέν δυνάμεθα δυστυχώς νά περιλάβαμεν είς τά στενά όρια τοΰ βι- 
δλίου μας καί πάντα τά γνησίως φιλολογικά έργα, τά όποϊα κατά 
καιρούς εδημοσιεύθησαν είς τούς 8 όγκώδεις τόμους τής «Α λ ή 
θειας— Νέας Άληθείας» 'Εχ τοΟ παρατεθέντος όμως πίνακος φαί
νεται ή συντελουμένη έκεΐ, παρά τά γαλανά νερά τοΰ βερμαϊκοδ, 
έργασία. Έπαναλαμβάνομεν ότι ή έργασία αΰτη δέν είνέ τι μέγα 
αλλά καί δέν ήδύνατο νά γίνη τι μεγαλείτιρον. 01 αΰστηροί λο-



γοτίχναι ίσως θά μβιίυίσωοιν Ιξ οίκτου, τά άνεπηρίαοτα δμως 
πνεύματα καί τά έκ π·ριωπτ)ς ίπιοκοποΰντα τά  πράγματα πρέπει 
άνεπιγυλάκτω; νά έκδηλώοωαι τόν θαυμαομύν των διά τήν έκ τοΰ 
μ η δ 8 V ό ς «ί; τό σημιρινόν β ίν α ι  άναχθβϊοαν πρωτότυπον Μα- 
κιδονικήν φιλολογικήν έργαοίαν καΐ έκτιμώντις τό έργον νά άπο- 
δώοωαι τόν δίκαιον έπαινον βΐς τούς πρωτιργάτας.

Αί 3άσ·ις έτέθησαν· τό οικοδόμημα έθβμβλιώθη. Ή  άμβρόληπτος 
Ιστορία όταν θά όμιλήση μίαν ήμέραν θά άπονβίμη τό άνήκον βΙς 
τόν κ Κούσκουραν, τόν άχαταπόνητον τοΟτον του χαλοΟ αθλητήν 
καί ·ίς τόν κ. I. Μπήτον, τόν πιστόν καί άφωσιωμένον λάτρην τοδ 
ωραίου, τής σκέψειυς καί τής ιδέας. ΕΙνβ άμφότβροι πρωτεργάται 
καί δημιουργοί καί άκάματοι σφυρηλάται τοΰ κρίκου, δοτις συνέδβ- 
08 τήν Μακεδονίαν μβτά τοΰ λοιπού Ελληνισμού. Ποιος δέν θά έζή- 
λβυβ τό Ιργον των καί ποϊος δέν θά έφιλοδόξβι τήν δάφνην, ήτις 
ονήκβι βΙς τούς βύγβνβΓς αυτούς άγωνιατάς τής ιδέας;

*Ηδη έπί τών τβθέντων θβμελίων άρχίζβι νά έγβίρεται βαθμηδόν 
ή καθαρά μακεδονική εργασία, είνε δέ αρκετά χαρακτηριστικόν τό 
σύμπτωμα δτι διεκδικιϊ σήμερον έν Θεσσαλονίκη τά πρωτεία τοΰ 
καθημερινοΰ χρονογραφήματος καί του μακεδονικού διηγήματος δ 
νεαρός δημοσιογράφος κ. Βασίλειος Μεσολογγίτης.

'Η διά τής «Άληθείας— Νέας Άληθείας· δοθεΐσα ίόθησις είς τά 
γράμματα Ιμφαίνεται ακόμη άπό τό γεγονός δτι ήλθε στιγμή καθ’ 
ήν έξεδίδοντο πέντε έλληνικαί Ιφημερίδες έν Θεσσαλονίκη: *0 «Φά
ρος τής Θεσσαλονίκης», ή «Αλήθεια», 4 «Ά στή ρ ». τό «Σύνταγμα», 
ή «Νέα Αλήθεια», καί τά σατυρικά «Κουνούπι» καί «Βέλος», τό τε- 
λευταίον τούτο τοΰκ. Βελλίδου, τό 4ποΓον είνε ώραία βσέλιδος έ· 
βδομαδιαία σατυρική έπιθεώρησις. Αξία πολύ καλλιτέρου περιβάλ
λοντος.

Ήδη ή «Αλήθεια» καί τό «Σύνταγμα» έπαυσαν έκδιδόμεναι, μή 
δυνηθεΤσαι νά άνθέξωσιν, 4 «Φάρος» δέ έπαόθη ύπό τών Άρχβν, 
διότι κατά κακήν τύχην εύρέθη νά μή εΤνε έντελως σύμφωνος μέ 
τάς νέας διατάξεις το5 περί τύπου νόμου. Οΰτω μένουν τώρα δύο 
μόνον έφημερίδες καί τά δύο σατυρικά.

ΕΙνε σημειώσεις πετιδντι καλάμφ, άπλαΐ γραμμαί μόνον τά περί 
Μακεδονικής γραμματολογίας γραφέντα ένταΰθα, άλλ’ είς τάς ατε
λείς αύτάς γραμμάς 4 προσεκτικός Αναγνώστης θά διίδη έν μέγα 
έθνικόν έργον όφειλόμενον κατά μέγα μέρος είς τόν κ. I. Κού- 
οκουραν, διευθυντήν τής «Ν. Άληθείας» καί τόν κ. I. Μπήτον αρ
χισυντάκτην αύτής.

Ή  φιλολογία είνε τό μεγαλείτερον γνώρισμα ένός λαοΰ. Τά έτη 
παρέρχονται, οΐ αΙώνες σβύνουν είς τό άχανές τοΰ χρόνου. Ή  γέν- 
νησις, ή Ακμή, ή παρακμή καί 4 θάνατος έφαρμόζονται έπί πβσι. 
Μεγάλοι Ανδρες, Ιξοχα πνεύματα ήλθον καί Απήλθον' Ισχυρά καί 
μεγάλα κράτη Ανεφάνησαν καί έξηφανίσθησαν. Ή  τέχνη καί ή φι
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λολογία ήγωνίοθη πρός τόν πανίσχυρον χρίνον καί έπίζησαν πάν
των. Δόξα ·ίς τόν ζωννόμβνον τό ξίφος καί 4πί τοΟ πίδίοο τ®ν μα
χών προοφίροντα τήν ζωήν τοι> $1ς τόν βωμόν τής πατρίδος, μ«ί- 
ζων δμως δόξα »1ς τόν δι4 τής γραφίδος {ιπιραμονόμίνον τών δι
καίων της καί άναδβικνύοντα αύτήν. Ό ταν αΟτη *1ς έρβίπια καταρ- 
ρ«ύβη, δταν τό πβν 4κλ«ίψη τό όνομα μόνον καΐ ή φιλολογία της 
6ά ίπιζήαωσιν. 01 δύο τών όποίων αΐ οομπαθβίς μορφαί πλαισιοΟν- 
ται Οπό τών γραμμών τούτων άνήκουσιν ·1ς τήν βύγ«νή χοριίαν 
τών μ*γάλων αύτών Αγωνιστών. Ή  Ιστορία ΘΑ χαραίξη τΑ όνόμα- 
τά  των ·1ς τΑς σολίδας της Ανβξιτήλοις γράμμαοι ΘΑ β1ν· δέ τούτο 
μία βικαία Αμοιβή, τήν όποίαν καί οΐ ίχθροί τιον Ακόμη δ*ν ΘΑ ή- 
δύναντο νΑ τοίς Αρνηθώσιν.

Ε Λ Β Ν Η  Ε. Ε Β Ο Ρ Ω Ν Ο Ύ

ΑΠΟ ΤΗΝ -ΓΑΛΗΝΗΝ.

ΤΟ ΠΕ Τ Α Χ Τ Α Ρ Ι

I.ι^ρέτοια Αύγουστιάτικη βραδυΑ ΚΓ Αν ίσως ψάρι δέν πιαστή 
Μαζί μΑ,σένα θέλω πάλι ΚιΆνασυρθήτ" Αγκίστρι μόνο
ΝΑρθωμβ ίδώ σ 'τήν ΑμμοοδιΑ ΝΑ μ* κοττΑζης γιλαστή 
Καί νΑ ψαρέψω σ' τ ’ Ακρογιάλι Κ ’ έγώ μαζί σοο νΑ θυμώνω.

*Εγώ τ ’  Αγκίστρι νΑ κρατώ 
Καί σϋ μέ τέχνη καί μέχάρη 
Τό τρίκλωνο, τό δυνατό 
ΝΑ μοΟ δολώνης πβταχτάρι.

ΚΓ Αν Ισως ψάρι ζηλιυτό 
Σηαράζβι σ' τ ' Αγκιστριού τήν Ακρη, 
Έ γώ  νΑχαίρωμαιγι' αύτό 
Καί σύ νΑ χύνης πόνου δάκρυ.

Κι Αμα σαλβύη σ’  τΑ ν·ρΑ Κ ’ Ιτσι, ξίχνώντας μιΑ φορΑ 
Καί σπαρταρί καί κάτι σέρνιι, Καί τωρινΑ καί πβρασμένα,
Μέ καρδιοχτύπι καίχαρΑ ΝΑ μέ θαρρής σωστόν ψαρ»,
2ΪΑ καρτιρούμ· τί μ ίς φέρν«ι. Πού ψαροπούλα του Ιχ ·ι έσένα.

Γ- Δ Ρ Ο ε ί Ν Η Ε

ΙΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΧΕΙΟΓ ΕΙΣ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ



ιΤό «{χονοστάσιον τοΟ έν τφ  ϊρβι Σιών δπογβίου ναοΰ τοδ 
Γίροντος Γ<ρχ9(μον·



Σ ΚΑ Λ Α Θ Υ Ρ ΜΑ

^ Ε Ν  Ε Χ Λ  ΚΤ^ΙΡΟΝ

«Α γα π η τή  φίλη,

β'ϋρισμένω; δέν Οά ή|χπορκ9ω έφίτος να «υμμορφωθώ }λΑ 
»τή ν έπιΟυα:αν «ας νά «υνιιαφέβω τά πινι/ρά μου πν»υματι- 
»χά προιοντα ι·.ς την πλουσιαν πανδαισίαν, την όποιαν χα τ« 
»παν ϊτο ; παιαβέτ»τ* προ«ρόνω; ·!«  του? άναγνώστας του «Μ ι- 
ηχρασιατιχοΰ*.

οΕΙλιχρινώς λυπούμαι οτι οι ’ άρνήσίω; απαντώ €Ϊ; την τό -  
»®ον χολαχίύουσάν με πρόσχλησίν σα;' βεβαιωθήτε όμως, σας 
βπαραχαλώ. οτι τό τοιουτον δεν προέρχεται άπό την ελλιιψιν 
•χαλής Οελήσεως, άλλ ’ είνε ΰπαγόρευσι; αδήριτου άνάγχης, 
βδεν εχωχαιρόν».

— 1’αέασάχι γράφεις;
Ί Ι  άπροσδόχητος αυτή ερώτησις εγινεν άπό ενα στενόν μου 

φίλον, ό όποιος εχει χρυσή χαρδιά, άλλα χαΐ τό ελάττωμα νά 
εινι περίεργος σάν γυναιχα χαί μέ ττ,ν άφορμή νά πάρη τά 
σπίρτα άπο το γραφείο μου είχεν άρπάξε' τήν επιγραφή ’ στά 
πεταχτά.

— ]*α6ασάκι: είπα μειδιάσας γλυχυπίκρως. Μήπως νομίζεις, 
πώς είμαστε άχόμη στο Γυμνάσιο; Πέταξαν, χαϋμενε, τά χρό
νια έχεϊνα . . .

Καί χαταπνίςας ίίνα στεναγμόν εις τήν άνάμνησιν του εύτυ- 
χους μα&τ,τιχοΰ βίου έπανίλαβα.

— Γράφω τής ϊ^βορώνου.
— Καί τί τής γράφεις; αν δεν είνε άδιαχρισία, που ρωτώ.
— Καθόλου άδιαχρισία. Με προσεχάλεσε χαί πάλιν είς συνερ

γασίαν χαί τής λέγω, πώς οεν εχω καιρόν έφετος νά τής γρά- 
ψΐΐ) τίποτε.

— "Λ !..
Τόσο μόνον εχαμεν ό φίλος μου χαί έσιώπησεν. Έ τρ ιψ ε σι- 

γά-σιγά ενα σπίρτο στή ράχη του χουτιου, άναψε τό ' τσιγάρο
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του, »|52οφη9ί αΐ /,οον ,̂ν τον πριότον χχπνον. τόν έτίνα** χβ- 
τόπιν όριχήν εΐ; τό τχβχν·. πυίιχενε νχ χζ7, όλοχλν,ίο τό 
σπίρτο χ«1 άφ ’ ο·' χυτό ετουσε αέ ιχ·ά αιχρή άνχΑχριπτ,, ό ιίλο ί 
|Αθυτόερρι;ε βτγ, στα/.τοοό/ν, χαΐ σγ,κι'»6ϊ,χιν ορθιο;. ’ Ε γώ έ 'ν τώ  
μετχ;υ άπετελε’ωσα τήν ΐπιστολή χχ'. έτοιΐΑαζό[ζ,ην νά την 
χλείσω εντός φζχέλλου.

— Καί . . .  δεν [χοϋ λες θά τό στείλης αυτό τό γδάμμα; ήριότη- 
σεν ό φίλος ιχοα θετών την παλά[ΑΥ[ν του εις τόν ωμόν μου.

— Μά τό παραστείλω μάλιστα, άφ ’ ου τν έγραψα.
— Λεν σέ πιστεύω.
— Νόστιμο; είσαι! Για νά πεισθής, νά, ποϋ χολλώ χαΐ τό 

γραμματόσημο. Είσαι τώρα εύ/αριστήμένος;
’ ( )  συνομιλητή,ς μου άπέσυρε το /ερι του άπό τόν ώαό αου, 

έστήριςε τά δάχτυλά του εις τάς γωνίας τον γραφείου μου. έσκυ
ψε τόσο. ώστε τά βλέμματά μας να έλθουν εις την Ιδίαν γοαμ* 
μην χαΐ μέ τόνον παράδοςον μου είπε;

— Λυτό τό γράμμα οέν θά υύγη.
—  ΚΓ γιατί, σέ παραχαλώ;
—  Γ ια τ ί . . . έτσι.
— 'ίέραία έςήγησις.
— 'Λ ν  θέλης χαλλιτέράν, ιδού: δένμ' αρέσει νάλέγης ψέμματα.
—  Έ γ ώ  ψέμματα; Λιαμαρτύρομαι.
— Μή ταράττεσαι· ξέρε-ς πιοςμαζύσου δεν φορο) ποτέ μου 

γάντια. Σ τό  γράμμα σου αΰτό λέγει; ένα μεγάλο ψέμμα. ΚαΙτό 
σφαλμα σουεινε τοσο περισσότερον ασυγχώρητο, όσον τό λέγεις 
τηςΣβορώνου, γιά τήν οποίαν χάθε μέρα μοΰ ψάλλεις τόσα χαλά.

— Μά, σου ορκίζομαι, πώς είνε αλήθεια 0τι δεν ε^ω καιρό.
— Λυτή τή  στιγμή έν έπιγνώσει παραβαίνεις μίαν εντολήν 

άπό τάς πλάκας τού Μωϋσέως.
-^ Σ έ  βεέαιώ .. .
— Βρε, ποιουνού τά πουλείς αύτά: Σ ’ εμένα:
— Ακριβώς σύ, πού παρακολουθείς τήν ϊιγασίαν μου έχ τού 

πλησίον, είσαι είς θέσιν νά γνωρίζης καλλίτερα άπό κάθε άλ
λον, πόσον είμαι άπησ/ολημένο;. ’ .\π ’ το ποωι ώ ; τό βράδυ 
στό γραφείο μέ τήν πέννα στο ;^έ;ι. I Ιού χαυό; γιά καλλιτε
χνική εργασία!

"Ενα δυνατό γελοίο ύπήρξεν ή άπάντησις τού φίλου μου. 
Φουρκιστγ,κα.

— Γιατί γελάς; Ψέμμα.α είνε πώς έτσι πού Ιρχονται αλλε
πάλληλα τά ζητήματα, δεν έχω καιρό νά άνασάνω; Ψέμματα
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·1ν€ πού ούτε [Λίά στιγμή ήυυ/ι* 5ϊν ^::σκω αέ τήν ά_56ρογρ«- 
τάς α*τα*ρ3ίσιι-;, τάς συνεντεΟςεΐί, τόν χατϊρτιτμ'.ν τής 

ΰλτ,ς. .  .
— Πώς κατορίίο'ινεις τότε νά είσαι χχθε βρα5υ στή μπ-'ρα χαΐ 

βτόν χινηματογράφο;
— Μέ θερμόμετρο είς τού; 35 (Ιελεις νά χλεισθώ βτό σπίτι 

μου άπ ’ τάς επτά:
— Δεν θέλω νά ’πώ αυτό. ’Λ λ λ ’ αν έβυσ'αζες μια δύο βοα- 

δυές τόν χινγ,ματογρά^ο χαΐ σηχώνουσαν μιά-δυό φορές στάς 
πέντε τό πρωί, μου φαίνεται πως χάτι θαφχιανις χαΐ γιά τή 
δόλια μαχεδονιχή φιλολογία, διήγημα, ευθυμογράφημα.

— Ευθυμογράφημα; 'Έτβι τάζεις τού λόγου σου τά εύθυμο- 
γραφήματα; Μέ τά φαρμάκια, πού ποτιζόμαστε χάθε τόσο, ορε- 
ξι γιά ευθυμογραφήματα μας πήρε! "Επειτα καί νά βιάση 
χανείς τόν εαυτόν του κάτι νά γράψη. θέλει καιρό. ΚαΙ ό και
ρός είνε ίσια-Γσια τό πραγμα πού μέ λείπει

- Είπαμε. Δούλεψε τήν ιορα πού διασκεδάζεις.
--Εού φα^ινεται πώς διασκεδάζω. Λυτό πού λέγεις σύ δια· 

σχέδασιν, είνε γιά μένα ιί>ρα άναπαύσεως. "Οταν βγαίνω άπό 
τό γραφείο είμαι κουρασμένος, αφανισμένος, συντετριμμένος. Μέ 
τοιαύτας συν^θήκας γράφεται, νομίζεις, ένα φιλολογικό Ιργο; 
^Επειτα αν οέν ξεκουρασθώ πώς θ ’ ανακτήσω δυνάμεις διά τήν 
εργασίαν τής επαύριον ;̂ ΚαΙ μή λησμονής δ'τι τό μυαλό είνε σάν 

)ζορδή τού τόξου: αν τό κρατής δλο είς έντασιν, σ ’ άφίνει 
γεια, ' '

— Μά, γιά μια φορά, πού θά χαταβάλης λίγο κόπο περισ
σότερό, δεν Οά πή πώς θά ^αλάση δ κόσμος.

- -  Ετσι θαρρείς. Οσα ςέρ ’ ό νο.κοχύρν,ς, δεν τά ξέρ’ δ 
μουσαφίρης, Καί πιοκειμένου γιά τό οιχό μου τό μυαλό, δ μου- 
σαφίρης είσαι σύ. Ε/_εις δουλειά πού δεν σέ κουράζει διανόητι- 
κώς. ^.\ς ήσουν στη θ'έσι μου χαϊ βλέπαμε πώς θα μιλούσες.

—  ϋστε αν σέ πιστέψη χανείς, σύ είσαι σέ ;/ειρότεοη Οέσι 
κι από τόν Χασάν άγαν.

Ποιόν... .Χ ί«ά , ίγάν: ήρ1τγ|,ι Ιΐρ ιίρ γω :. Λϊν έννοώ. 
ο  φίλος μου εσχασε τά γελοία.

τήν ιστορία τού Χασάν άγα; '.\κουσέ την 
λοιπον καΐ ύστερα κάμε όπως σέ φωτίση δ Θεός.

Ο φίλος μου άναψε δεύτερο τσιγάρο, ξαπλώθηκε σέ μιά πο
λυθρόνα και αρ/ισε να λέγη;
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— Μιά μβρχ, εν* βρ*δυ μ.*λλον χειμωνιχτίχης μέρ*ς ό ιχου- 
εζίνη; του τ<ι*α,ιοϋ τοί3 'Λγίου Λημητρίου χ*τ«β*ίνοντας ’ άπδ 
τον μιναρε του αετά την εσπερινή προσχλτ,σι των πιστών είς 
την προσευχήν ηυρε κχθισμενον στην εξώπορτα εν* ξένον. 'Ο 
άνθρωπο; ητο πολΰ κουρασμένος. Έ^ραινετο πώς ήρ^ετο άπδ 
μαχρυά χ«1 είχε κάμει τδ δρόμο του πεζός. Τ *  παληά’ του φο- 
ρέματ* χ*1 τά τριμμένα του παπούτσι* μαρτυρούσαν φτώχεια 
διαβολεμμένη.

Ό  μουεζίνης τον έπλησίασε καί τόν έροιτησε ποιος είνε καΐ 
πόθεν κατεβαίνει.

— Μέ λεν Χασάν, είπεν δ ξένος. “Ερχομαι άπδ την Αρβα
νιτιά. Πεινώ. Ριά την αγάπη του Προφήτου, δόσε μου λίγο 
ψωμί καί λίγο νερό.

— ΚαΙ πώς εδώ;
— ’^ΙΙρθα να βρω δουλειά. Είχα στην πατρίδα ένα ζαλίμη 

καΐ κουβαλούσα ξύλα. Ψόφησε τδ έρημο καί που παράδες ν ’ α
γοράσω άλλο. Ά π δ  χωριδ σε χωριό καί άπδ πολιτεία σε πολι
τεία γυρεύοντας δουλειά καί μην ευρίσκοντας πουθενά εφθασα 
εδώ. Θά σου φιλήσω τά πόδια, αν μου βρής δουλειά νά βγά
ζω  τδ ψωμί μου.

Ό  μουεζίνη; έξυσε τδ κεφάλι του, συλλογίστηκε μιά στιγμή 
καί ύστερα είπε:

—  Ό  Προφήτης σ ’ Ιρριξε στην πόρτα μου. Χθες ίσα— ίσα 
μιά ένορίτισσά μου, ή ’Ασημε άμπλά, πού χήρεψε τρεις μή
νες τόρα, μου είπε νά τής εΰρω έναν ανδρ* γερό καί δουλευτά- 
ρη σάν τόν μακαρίτη. Αυτή, πού λές, εχει τδ δικό της: σπ:'τι, 
σπιτομάζωμα. αγελάδες καί παραδάκια. *Λν την θέλης για γυ
ναίκα σου. στδ χέρι μου είνε. Τ ί λές;

Τ ί νά ’πή δ Χασάν άγας. "Εβλεπε πώς τού επεφταν στδ κε
φάλι ύλες ή χάρβί του Προφήτου μονεμιας. "Ενας βαθΰς τεμε
νάς καί ένα φίλημα στδν τζουμπέ τού μουεζίνη υπήρξαν ή εύ- 
γλωττοτέρα άπάντησις.

— Γεννηθήτω τδ θέλημα τού Προφήτου, είπε.
Την άλλη μέρα δ γάμος ήτο καμωμένος. Κατά την δύσι τού 

ήλιου δ γαμβρός εν συνοδεία του μουεζίνη κίνησε για τδ  σπίτι 
τής άγνωστου νύμφης. Σ την εξώπορτα δ μουεζίνης ηύχήθη 
«καλά τέλη » τού γαμβρού καί τδν άπεχαιρέτησεν.

Ό  Χασάν χτύπησε τη θύρα. ' ί ί  καρδιά του επαλλεν άπδ την 
προσδοκία/ ένδς καλού φαγητού καί ένδς μαλακού σοφά.

--Ποιος είνε;
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- -Έ γ ώ  Χαιχν, ό άνδρβ; σοι>.
--Στάσου |χιχ βτιγμή.
Σ ί  λ ιγ ίχ ’. αΐ9ζνοι;«ν ή πόρτ*. 'Ο  Χ ϊ ΐ ϊ ν  άνίίτέναςίν άπό 

βΰ/ϊρίστηυιν. Έχίνγ,-ιβ τά πόδι* του νίίΐχβ/, μ ίσ». Τοτ* ό'αως 
«7ΐρόο«λλ»ν άπό το άνοιγαϊ τής πόρτα; ίνα /ερ'. μέ «να ^ονδρό-
ξύλο,

— Ι Ι ιρ ι  τή  90πα—τού ίίπ ι πίσω άπ ’ τγ,ν πόρτα μ:* βωνή, 
ή ^ωνή τής χανούμ. 'ϋ  μαχαρίττ,; ήταν» πασβάντη;. Τήν ϊδια 
δουλ«(ά Οά χάντ,ς χαΐ σύ. Γύρισί στο μα/αλα χαί τίσσαρ* τα 
μάτια οου στους χλβφτες. Κατά το γλυχο/άραγμα βλα σπίτι. 
Πχρι χΰτήν τήν προβιά νά σχεπχστής. Να. χΓ αύτό το ψω- 
μοτύ.οι νά ^χς όταν πί:νχσ·/·|;.

— Εύλογγ,μίνο το ονομα τον Προφήτου ίΊπιν ό Χασάν χαΐ 
πήρε πόδι. ΚαΙ το πασβαντλιχι δουλειά εινε.

Τά /αράγματα κατάχοπος χαΐ ξυλιασμένος άπό το χρΰο ό Χα
σάν εγΰρισε στό σπίτι του μέ τήν ελπίδα νά άναπαυθή. Μόλις 
δμως χτύπησε τήν πόρτα, πρόβαλε πάλι τό /έρι, τού τίηρε τήν 
ράβδον χαι τού δίνει είς άντάλλαγμα ενα δοχείο με σαλέπι χ ’ 
ενχ άλλο μέ φλυτζάνια.

--Εινε η ωρα, πού πάει ό κόσμο; στή; δουλειές του. Ψοόν- 
τισε πρώτα να πουλήσης τό σαλέπι χ ’ ϋστεοα έρχεσαι.

— *.\ς ε ίν ’ χ ί’ αυτό, ειπεν ό Χασάν μέ έγχαρτέρησιν χαΐ πή
ρε τους δρόμους διαλαλώντχς τό έμπόρευμά του.

Είχε ςημερώσει πειά χαΐ τό σαλέπι έτελείωσε.
— ίΐιστεύΐΐ) νά τελείωσαν τά βάσανά μ,ου. έσχέφθη ό Χασάν 

χαΐ τράβηξε κατά τό σπίτι του. Στήν πόρτα νέα τόν περίμενεν 
απογοήτευση.

“ Πάρε αυτόν τόν τενεκέ μέ τό γάλχχαΙ κάμε μιά βόλτα στή 
γειτονιά. "Ολοι εδώ γύρω άπό μα; πέρνουν γάλα.

Μετά μιάν ώρα τό γάλα είχε πουληβή.
Ό  Χασάν τρίβοντας τά χέρια άπό εΰχαρίστησι ξαναχτύπη

σε τήν πόρτα. Δυστυχία του*!.. Μόλις βέλήσε νά βάλη τό πόδι 
στήν «υλη, ή γυναίχά του τόν έσταμάτησε χαΐάφ' ου 'τόν φόρ
τωσε μ ’ ένα τσεκούρι και ενα πριόνι του εϊπε:

— Τόρα τόν χειμώνα ή δουλειά δέν λείπει. Έ δώ  ό κόσμος 
χαιει πολλά ξυλά στη σόμπα. Βάλε αυτό τό κομμάτι τό ψω
μί στό ζουνάζι σου χαΐ μέ τόβασίλεμμα τού ήλιου γυιίζεις πίσω.

Μέσα σ'^αύτόν τόν φαύλο κύκλο στρέφονταν δλο τόν χειμώνα 
ό Χασάν άγας, χωρίς νά μπόρεση νά δτ, μιά στιγμή τή γυναίκα 
του. χωρίς νά πατήση τήν αυλή τού σπιτιού της. 'Ο  φουχα-
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ρδ« ίγιν* « ί τ ι τ ί  χ»'. χόχχαλο «π  ’ τή  δουλίΐά καΐ άπ’ τήν χβχο- 
πέρ«9!. Κ*\ τόν ΰπνο του άχόμη τον εχλββε, πότε «έ χαα|χι« 
γωνιά τή  νύχτα, πότε πίβω άπόχανένα τοίχο τήνήμερα. "^Ηλ- 
πιζε πώς άμ,α περάαγ, ό χειμώνας, θά ήιύχαζε.

— 'Τπομονή! ελεγε μένα του. Λυτός ό χειμώνας θά τελειώ- 
ατ) έπΙ τέλους. Τό χαλοχαίρι ούτε ααλέπι θά πίνουν, ούτε ξύλα 
θά χαιν οί άνθρωποι. Έ ν  τώ  μεταξύ θά Ιχωμε τήν άνοιξι.......

Τό κλίμα τής (“)ευβαλονίκης ξέρεις, δενεχει χάποτε μεταβα- 
τιχάς περιόδους, .\πό τό χρύο τό πολΰ μεταπίπτομεν άμέτως 
«τή  ζέβτη τή μεγάλη. Λΰτό βυνέβη χαΐ τότε. Τήν έργαιιία τού 
νυχτΟγιύλαχος χαί τό επάγγελμα τού γαλακτοπώλου δεν ήμπο- 
ρούίε [ίέζαια νά τ ’ άποιρύγη. Τό οχλέπι έν τούτοις έγινε λεμο
νάδα ώς τ ' άπόγευμα χαί γιαούρτι <ί)ς τό ^ράδυ.

— Τουλάχιστον τής μέρες τού μπαϊραμιού δέν θά τής γιορ- 
τάσωμε; ήρώτησε μια βραδυά δειλά-δειλά τήν γυναίχά του ό 
δυστυχής Χασάν.

— Φτωχοί άνθρωποι ήμείς για πανηγύρια είμαστε; άπήντη- 
σεν έχείνη χλείουσα άνοιχτιρμόνως τήν θύραν.

Καί έτσι ή δουλειά πήγαινε κορδόνι, ό δέ Χασάν άγας σαν 
αληθής πιστός ακολουθούσε τή μοίρά του χωρίς νά διαμαρτύ
ρεται, χωρίς νά μεμψίμοιρη.

Κάποτε στάς περιπλανήσεις του συνήντησε τόν Μουεζίνην.
— Τί γίνεσαι, βρε αδελφέ, τόν ήρώτησεν ό τελευταίος ουτος 

μέ τόνον έπιπλήξεως. Έ τσ ι γλήγορα λησμονούν τους φίλους. 
Είσαι τουλάχιστον χαλά, νά χαίρουμαι;

Ό  Χασάν άφήχε μιά στιγμή τό τενεκέ του, έσχούπισε τό 
μέτωπό του με τό άνάστροφον τής παλάμης, έχούνησε μελαγ- 
χολιχώς τό  κεφάλι του χαί είπε:

--*Λ ς  είνε ευλογημένο τό ονομα τού Προφήτου. Φαίνεται 
όμως πώς έχω χάποιαν αμαρτία χαί άπεφάσισε νά μέ παιδέψη.

— Τί τρέχει;
--Λέ,ν έχω καιρό νά στέχωμαι. *Λν Οέλης περιπατούμε χαί 

στό δρόμο στά λέω.
Λιαχοπτόμενος πότε πότε άπό τους παροδικούς πελάτας του 

ό .Χασάν άγας διηγήθη εις τόν μουεζίνην τήν όδή^σειάν του.
Κατάπληκτος ό μουεζίνης τού λέγει.
— Καί πώς βάσταξες, ευλογημένε, τόσον καιρό; \ ά  τήν 

χωρίσης.
—Νά τήν χωρίσω; Έ νας λόγος είνε. Θέλει νά πάγω στον 

χιατί7ΐη νά μού γράΨη αναφορά. ’Τστερα  πρέπει νά πάγω στόν
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χαδήν. ΑύτΙς αΐ δουλϋές θίλουν χαιρό. Κ ’ έγώ χ«(ρο $έν <;τω. 
Πού να τον ιύρω ά;ρ’ ον δουλβΰω νν^τα*[λ(ρα;

ΚαΙ 6 Χασάν άναλαβών τον τινεχίν του ίχάθη «Ις τάς στε
νωπούς.

Σ ’ έρωτώ: «ίσαι σττ, θίσι του Χασάν άγα, για νά παραπονή- 
σαι πώς δέν ί/«ις χαιρό; Έ σ ο  ιίλιχρινής.

— "Εχεις δίχτ,ο, είπα.
'Τπεγραψα την χαταδίχην μου βέβαια, αΛλ' άοιάφορον. Δεν 

είμαι χαθόλου μετανοημενος.

Θ ε σ σ α λ ο ν ί χ η  Ιούλιος

I. Μ Π Η Τ Ο Ε

ΪΤΗΝ ΠίΤΡΙΟή Λ*ογ

Κ·^μορφη πατρίδα μου, μάν* αγαπημένη 
Ξεύρω ποιύς τά στήθη σου πίνος τά μαραίνει* 
δεύρο) πώς έσβύστηκεν ή χρυσή χαρά σου,
Εεύρω πώς ώρφάνεψες άπό τά παιδιά σου.

Μαχρυά σου φεύγουνε *μ^Ρ* "ϊή ’μίρ«.
Στές κορφές σου σώπασε τού βοσχόΟ ή φλογέρα, 
Στ'άσχαφτα χωράφια σου χόρτο μόνο βγαίνει, 
Αυώνει κ’ ή ψαρόβαρκα Ιξω  τραβηγμένη.

^Όσες δόξες γνώρισες ’ς τά παληά τά χρόνια 
Τόση σέ ποτίζουνε τώρα καταφρόνια,
Μά χαΐ μέ τή φτώχεια σου καί τήν όρφανιά σου 
Έ χε τήν έλπίδα σου πάντα ’ς τά παιδιά σου.

Μαχρυά άν φύγανε δέν σέ λησμονούνε,
Γιά τά σέ δουλεύουνε γΙά τά σένα ζοΰνε,
Κ ’ έχουν Ινα όνειρο νά σ' ΙδοΟν μεγάλη 
Καί ’ςτό άγιο χώμά σου νά γυρίσουν πάλι.

Λ Η Μ .  Φ Λ Ε Γ Γ Α Ε

ίΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΧΕΙΟΓ ΕΙΣ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙύΑ
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[Μία παλαιά καί σθαν«ρά τής γραφίδος ίργάτις, ή γνωβτή λογία 
καί συγγραί$6ς X. Σωτηρία Άλιμπέρτη, ήτις άπδ τού θανάτοοτοδ ' 
π«μφιλημίνοϋ βυζύγοϋ αυτής βΐχβ παΰσβι νά δημοσιβόη, ένδίβουσα 
>1ς θιρμήν παράκληαίν μας αποστέλλει &μϊν έκ τής ίιΊχδέτου συγ
γραφής της περί τ<δν «Διαπρεπών Έλληνίδων» δύο βιογραφίας τής 
Ελένης Άρμένη, Κομήσσης Μο'τζενίγου καί τής Ελισάβετ Κα- 
στρισίου. Λημοσιεύομιν τήν τελευταίαν, ήν έχομεν ύποσχεθή εις τούς 
έν Θεσ)νίχη φίλους του «Μικρασιατικού», έπιφυλαττύμενοι νά δη- 
μοσιεύσωμεν τό έπιόν Ιτος τήν προύτην. Καίτοι συντετμημένη πολύ 
ή δημοσιευομένη βιογραφία, ώς έχ του στενού τών δρίων ένός ή- 
μερολογίου, άφίνει έν τούτοις νά φαίνεται δλη ή γλαφυρύτης καί 
χάρις μιθ* ής χειρίζεται πάντοτε τόν κάλαμον ή λογία ήμών φίλη, 
ήτις εί’/ϊ γνοστοτάτη εις τόν φιλολογικόν κόσμον έχ τών διαφόρων 
συγγραφών της καί τής βιογραφίας τής Βασιλίσσης τής 'Κλλά- 
δος Αμαλίας καί ώς διευθύντρια τού περιοδικού «Πλειάς».]

Τίτλους εύγενείας καί περγαμενάς οίχογενειαχάς δέν έχει νά έπι- 
δείςη ή άείμνήστος Ελισάβετ Καστρισίου. Οί ενγενέστεροι καί τι- 
μαλφέστεροι βι’ αύτήν τίτλοι είνε βτι οΐ γονείς αύτής κατάγονται 
έκ τής ήρωϊκής Ηπείρου. Ή  μήτηρ της ήτο ίουλιώτις καί ότι ά- 
νήχον εις τήν εύγινή έκείνην χορείαν τών τέκνων τής Ελλάδος, 
άτινα έν τή ξένη γή διά τής φιλοπονίας καί τής έντιμου εργασίας 
των, δοκιμάσαντα, κύριος γινώσκει, πόσας πικρίας, στερήσεις καί 
έξευτελισμούς, έπλούτισαν, καί διά τών δωρεών αυτών εύηργέτησαν 
καί τήν μεγάλην πατρίδα τό έθνος. Τίς γινώσκει πόσι^ν μεγάλων 
ευεργετών αϊ δωρεαί διά τά όρφανά καί τάς χήρας, διά τούς πά- 
οχοντας καί τούς ασθενείς, δέν είνε μία άπήχησις τής δοκιμασθεί- 
σης ψυχής των έν μέσφ τής βιοπάλης! μία πιστή άπεικόνισις τών 
Ιδίων παθήσεων;

Οί γονείς τής Ελισάβετ κατέφυγον έχ τής Ηπείρου εις τήν Δα- 
κίαν δτε ήκμαζβν ϊτ ι  ό έλληνισμός άπό τής έποχής τών φαναριω- 
τών. Ό  πατήρ της. Γκιάτζας καλούμενος, έπεδόθη εις τήν γεωργί
αν όπως συνήθως επραττον οί πλεϊστοι τών όμοεθνών. Ό  Γκιάτζας 
είχεν ένοικιάσει γαιας άπό ήγουμένους έλληνικών μοναστηριων καί
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ΕΛ1ΕΑΒΕΤ ΚΑΓΤΡΙΕΙΟΥ

σύν τφ χρόνψ ίγιν€ν 5χι μόνον έχμιοΗωτής κτημάτων (Μοσίας) άλ- 
λά έχατομμϋριοΰχος γαιοχτήμον. Έ κ το τί Ι  οΙχός του ήτο τό 4- 
συλον τ·ί;{: φιλοξίνίίς πρόξ τού; ουμπολίτας του πλουσίους χαί πτω
χούς. Έτΐ|ΐ4το 2ί να·. παρ4 τιόν αρχόντων ττ ς̂ Λαχίας, διότι νοή- 
μων, ίπιχβιρηματίαςχαί άντΰ,ητθβίς τό πνβϋμα τί5ς όποχί)ς του έ- 
γνώριζ* νά συμπβριιρίρίται πρβπόντως πρός τούς Ρουμάνους. οΕτι- 
νις τό τ · «χολαχ·ύοντο νά συναναστρέφωνται μ Ι ’ ι-Ιλληνας, νάόμιλώ- 
οι τήν ίλληνιχήν χαί συνοικέσια μ«τ’ αΰτών νά συνάπτωσιν.

Πλήν, άλλ' όμως, αί εύνοϊκαί τί)ς τύχης περιστάσεις καί αί κοι- 
νωνιχαί σχάσεις τιύν συζύγιυν 1'χιάτζα ουδόλως χατίσχυσαν ωστβ έ- 
πιλήσμονες νά γίνωσι τ?;ς Ίαταγο)γ·?,ς των καί άρνηοιπάτριδες. 
Εντεύθεν χαί εις τά τέκνα των Ιδωχαν Ιθ'/ιχήν αγωγήν χαί παί- 
δευσιν χαί διά τού ίδιου παραδείγματος ένέπνευσαν εις τάς καρδίας 
αύτών τήν φιλοπατρίαν.

Ή  θυγάτηρ των 'Κλι-άίετ. ώς όμολογοϋσιν οϊ γνωρίσαντες αυ
τήν, διεχρίνετο διζ τας ψυχικάς άρετάς χαί τά φυσικά της χαρί
σματα. Ή το  φιλόστοργος, νοήμων, ευπροσήγορος, φιλόξε/ος. Έχ 
νεαράς ήλιχίας έςασκηΗιίσα εις τόν τρόπον τής διοιχήσεως μεγά
λων χτημάτων έγένετο δεξιός ^ραχίων τού συζύγου αυτής Κα-
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οτριβίοα, χαταγομένου <χ Μακιϊονίας. Αυοτοχ-ώς έκ το5 γάμου της 
2έν άπίχτηο· τέχνα. Μβτέΐ: 8έ τόν θάνατον τοΟ Καστριοίοο ή 18(α 
βιηύθυν· τάς θποθ4σ*ις τών πολλών χαΐ προοοβοίρόρων χτημάτων αθ- 
τών χαΐ τήν δντως μβγάλην πβριουοίαν ήνίπηύξηοβν οΟτω ή Σάφτα 
ή Βουίρισο* (Άρχόντιοοα). Έθαυμάζβτο δχι μόνον διά τήν έλληνι- 
κήν καλλονήν της, ή ώ ρ α ία Γ ια ν ν ιώ τ ι ο ο α ,  άλλά καΐ διά τήν 
ιύγένβιαν καΐ τό ηθικόν μ·γαλ·Τον τής έλληνικής ψυχής της. Διήλ- 
θ · τόν βίον τηςώς βίκων φωτβινή καί μαγευτική διασχορπίσαοα τήν 
ακτινοβολίαν βίς τούς πβρί αυτήν. ΟΙ σύγχρονοί της καί μβτά τον 
θάνατον αύτής χατβίχοντο δπό τοΟ γοήτρου, 6πβρ ίξήσχηοβν ίν τή 
ζωή της. Έφβρβ μβτά σπανίας φιλοκαλίας τήν τότβ γραφικήν ίν* 
δυμασίαν τών άριοτοκρατίδων τής Μολδοβλαχίας. Ή  πλουσίακαίό- 
ββνώδης κόμη της ίπλαισιοΰτο διά τοδ έγχωρίου το υ ρ π ά ν ι ,  διά
στικτου έξ άδαμάντων καί άλλων τιμαλφών λίθων. Έδέχβτο μβθ’ 
βλης τής μβγαλοπρβπβίας τόν μέν χειμώνα βν τή πλουοίφ αυτής 
οΙκίφ κατά τήν όδόν Μογοπόϊ έν Βουκουρβστίφ τό δέ θέρος βίς 
τήν έξοχικήν ίπαυλίν της «Κούρτην». Ό λη  ή άριστοχρατία τής 
έποχής της, Ρουμάνοι καί Έλληνες συνηντώντο έν ταϊς αίθούααις 
αύτής. Έδιδε μεγαλοπρεπή γεύματα καί έσπερίδας, Ιζη  ώς αληθής 
ήγεμονίς Ή  εύνοια τής τύχης πδν αγαθόν είχβν έπιδαψιλβύσβι εις 
αυτήν. Άλλ* ή μετριοφροσύνη καί ή έξοχος θρησκευτικότης άνέ- 
δειξαν αυτήν φιλάνθρωπον καί βύβργέτιδα.

Λυποϋμαι διότι δέν μοί έδόθη ή ευκαιρία όταν διέμβνον εν Ρου- 
μανίφ όπως ζητήσω λεπτομερείς πληροφορίας καί έγγράφους πηγάς 
περί τής Ελισάβετ Καστρ.σίου. Βεβαίως διασώζεται καί 'νεκρολο- 
γία αύτής, δημοσιευθβϊσα είς έφημερίδας του Βουχουρεστίου καί ε
πίσημα έγγραφα εΙς τό έκεϊ Ελληνικόν Προξβνβΐον, είς τάς Ικχλη- 
σίας τάς ίποίας αναφέρει είς τήν διαθήκην της καί όσα άλλα έγ
γραφα ύπήρχον έν σιδηρψ χιβωτίψ, ώς σημειώνει έν τή διαθήκη. 
Τί άρα έγένοντο δλα ταΰτα; δι’  αυτών πολλά ήθελον έλθει είς 
φώς, δσον άφορψ τόν βίον τής Ελισάβετ Καστρισίου καί τών συγ
γενών αύτής. Διά τοΰτο έπιβάλλεται εις τούς ένδιαφερομένους καί 
μάλιστα τους συμπολίτας αύτής δπως πβρισυλλέξωσιν δλα ταΰτα. 
ΕΙνβ τοΰτο Ιερόν καθήκον πρός τήν μνήμην τής μεγάλης εΰβργέ- 
τιδος καί φιλοπάτριδος Έλληνίδος, ήτις έχει δικαιώματα έν τψ 
Έλληνικφ Πανθέψ, καί άνήχει βίς αύτήν ή Ιδία τιμητική θέσις, 
τήν όποιαν κατέχουσιν ό Ζώης Κ. Κασλάνης. ό Άρσάκης, ό Ρι- 
ζάρης, ό Βαρβάκης, οΐ Ζωσιμάδαι, οΐ Ζάππαι, οί Ζαρίφαι καίΣτε- 
φάν οβικ καί δλη ή ένδοξος χορεία τών μεγάλων εύεργετών τοΰ 
Έθνους ήμών. Ά λλ* αΐ δωρβαί καί ή μνήμη αύτών βίς μαρμαρίνους 
ένεχαράχθη πλάκας. Καί άνδριάντες ύψώθησαν καί προτομαί έλα- 
ξβύ Οησαν, ή δέ φήμη διεσάλπισβ τάς εύεργεσίας καί τά ονόματα 
αύτών διά τών πανηγυρικών λόγων καί τών διθυράμβων απ’ ά- 
X ροϋ βίς άκρον τοΰ Ελληνισμού.

Τής Ελισάβετ Καστρισίου αΐ μεγάλα" δωρεαΐ καί τό όνομα βίνβ

β
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άγνωοτον δχι μίνον «Ιςτόν Ιξω ίλληνισμόν &λλάχαϊ «ίς την ίλ«ι>- 
θίραν Ελλάδα. Τύχη άγαθή δτι ή ίλαιογραφιχή αύτί)ς β2χών άνά- 
χ ·ιτα ι έν τοίς Σχολβίοις τών Ίωαννίνων χαΐ θ*β)νίχης χαΐ
ηρός αύτήν άτβνίζοντα τά έχπ«δβυόμ*να ίλληνόπαιδα ζωηρότιρον 
αισθάνονται τό έηιβαλλόμκνον αύτοίς καθί)κον τί^ς άγαθο*ργία? χαΐ 
φιλοπατρίας.

Ό τ «  ουνίγραφον τήν σύντομον ταύτην βιογραφίαν τί}ς Μεγάλης 
Εύεργέτιδος. έπιθυμουσα νά ίχω 6π' δψιν λβπτομιρεστέρας πλη
ροφορίας έγραψα τό 1Λ94 πρός τήν κοινότητα Ίωαννίνων έπ* έλ- 
πίδι δτι <χ(1θ«ν ήθιλον λάδβι τοιαύτας πλίν βΐς άπάντηοιν Ιλαβον 
τό έξής έγγραφον.
Ε λ έ η  Έν Ίωαννίνοις τή 28 Απριλίου 1Ηί)4
Ίωαννίνων Αξιότιμος κυρία Σωτηρία Άλιμπέρτη
αριθμός 862 ΕΙς Αθήνας

Ευχαρίστως έλάδομεν τήν ύμιτέραν έπιστολήν άπό 7 λήγοντος 
μηνάς καί έγνωμεν δσας πληροφορίας ζητείτε νά μεταδώσωμεν 
θμϊν περί τής αειμνήστου εύεργέτιδος τής πατρίδας μας Ελισάβετ 
Καστρισίου, χρηοιμευούσας ύμίν εις τά παντός λόγου δξιον έργον, 
δπερ έπεχειρήσατε νά φέρητε είς φως.

Εις άπάντηοιν λυπούμεθα, ΕΟγενεστάτη Κυρία, βηλοΟντες ύμίν δ- 
τι δυστυχώς δέν εϊμεϋα είς θέοιν νά ίκανοποιήσωμεν τήν δμετέραν 
αΐτησιν χαθά διατελοϋντες έν άγνοίφ τών γεγονότων τό μόνον δπερ 
δυνάμεΟα νά σάς προσφέρωμεν είναι ή είκών τής μακαρίτιδος 
καί ίάν τούτο επαρκή ύμίν, εναρεστήθητε νά γνωρίσητε ήμίν ΐνα 
σάς πέμψωμεν αύτήν.

Διατελούμεν έπΙ τούτοις μετ' έξιδιασμένης θπολήψεως 
οι Έφοροι τών Εκπαιδευτηρίων 

Γεώρ. Κ. Τζέτζος 
Ε. Κ. Πατζής 
Έμμ. Λ. Ζολοκώστας

*0 Γραμματεΰς 
Ν. Φίλιος

Αλλ” ούτε ·|χ Θεσσαλονίκης ήδυνήθησαν νά άποοτείλωσι πλη
ροφορίας, δτε;χα1πρός ταύτην τήν Κοινότητα άπετάθημεν.

Ι.σφάλλοντο μεγάλως οΐ έκτελεοταί τής Λιαθήκης καί μάλιστα 
ά έξ αδελφής ανεψιός καί κληρονόμος μεγάλου μέρους τής περι
ουσίας αύτής δ Άρχων Σερδάρης Βασίλειος ΙΙάππας. Έδιαφόρησαν 
ούτοι νά γράψωσιν λεπτομέρειας του βίου τής μεγοίλης εύεργέτιδος 
καί νά δημοσιεύσωσι μετά τής Λιαθήκης καί τήν Βιογραφίαν αύ
τής δπως άποστείλωσι εις τάς Ίΐλληνικάς Κοινότητας τών Ίωαν
νίνων καί τής Θεσσαλονίκης, άς ευεργέτησε, καθώς καί είς τά 
διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα καί έκκληοίας τής Ρουμανίας, διά 
τά όποια μεγάλα διέθεσε ποσά.

•II διαθήκη τής Ελισάβετ Καστρισίου, ήτις είνε καί τό καθαρόν 
κάτοπτρον έν φ Αντανακλώνται αί εύγενεϊ; τής ψυχής της έφέσενί.
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ουνηάχθη τήν 6 Μαρτίου τοΟ 1857 Ιτους έν Βουκουρβστίφ. Έδημο- 
σ«ύθη δέ μιταφρασθβΓσα έκ τοΟ Βλάχικου πραιτοτΟποο Ελληνιστί 
τήν 4 Νοεμβρίου 1863. *1')κ τής Ιπισήμου ταύτης μβταφραίσιως 1· 
λαβον άντίγραγον δτβ διέμβνον έν Ρουμανίι  ̂ κατ4 τύ Ιτος 1892. 
Συμπβριβλήφ&η δέ ή Διαθήκη τής Ελισάβετ Καστρισίου *1ς τ4ς 
Διαθήκας τώ ν  Ά  ε ι μν ή σ τ ω ν Ιίθ β ρ γε τιδ ν τών Ίωαννίνων, αί· 
τινες Ιδημοσιεΰθησαν τδ 1887 Ιτος &πό τής 'Κφορείας καΐτής Ε π ι
τροπής τών Ελεών τής Πδλεως.

Τάς έχ τής περιουσίας αΊτής) έτησίους χαθαράς προσόδους διήρει 
ιΐς δύο ίσα μέρη έκ τούτων (")ριζε τό ήμιου διά τδν έξ αδελφής αυ
τής άνεψιάν Β. Πάππαν, εις δν έχληροδότει καί τήν οΙχίαν καί τάς 
άλλας οικοδομάς έν Βουκουρεστίψ, καθώς καΐ ίλην τήν κινητήν 
περιουσίαν αύτής. Τό δέ άλλο Ισον ή|ΐισο διένειμε πάλιν εις δύο έκ 
τών όποιων τδ 8ν διέθεσε διά φιλανθρωπικά Ιδρύματα καί έχχλη- 
σίας διαφόρων πίλεων τής Ρουμανίας ήτοι Βουκουρεστίου, Πλοε- 
στίου, Τζερνίκων, Πάσαρι. Γοεγκαϊον, Ροσιδρη Πριδιάλον, Τζιγ- 
γενέστι καί Ρακοτέστι. Τριακόσια φλωρία διέθετε διά οικογένειας 
πτωχάς. Εις ϋποτροφίαν νέου σπουδαστοΰ είςϊΕΰριόπην έπί πενταε
τίαν διακόσια είκοσι φλωρία, είς Υπανδρείαν πτωχής κόρης φλωρία 
έκατδν πεντήκοντα, είς τούς ιερείς τής εκκλησίας τού Αγίου Δη- 
μητρίου φλωρία είκοσι, είς τούς τρεί; έκτελεστάς τής Διαθήκης 
ήτοι τόν έκάστοχε Πανιερώτατον Μητροπολίτην Ούγγροβλαχίας 
καί τούς 2 συνεπιτρόπους διακόσια τεσσαράκοντα φλωρία. ’ 0λα 
δέ ταϋτα έτήσια.

Τδ δέ άλλον Ισον ήμισυ τής περιουσίας έχληροδότει είς τά  Σχο
λεία καί τά Νοσοκομεία τών Κοινοτήτων Ίωαννίνιον καί Θεσσαλο
νίκης. Α λλά  καί είς τούς έν Θεσσαλονίκη συγγενείς του συζύ
γου αύτής διέθεσε μεγάλα ποσά.

Ή  ακίνητος περιουσία τής αοιδίμου Ελισάβετ Καστρισίου συνί- 
στατο έξ δκτώ κτημάτων, έκτος τών έν Βουκουρεστίψ οικοδομών 
καί νεόκτιστου μεγάλης οικίας. Ά ν  δέ ύποτεθή βτι ή αξία τούτων 
άνήρχετο τότε είς έξ μόνον έκατομμύρια φράγκων, εις πόσον άρα 
δέον νά ύπολογισθή σήμερον, δτε τών έν Ρουμανίφ κτημάτων ή α
ξία έδεκαπλασιάσθη. ΙΙοίας δ’  έτησίους προσόδους ήθελον έχει αΐ 
Κοινότητες Ίωαννίνων καί Θεσσαλονίκης προς συντήρησιν τών φι
λανθρωπικών Ιδρυμάτων.

Έπί είκοσι συνεχή έτη, άπό τοΟ θανάτου τής εύεργέτιδος Έλλη- 
νίδος, οΐ δροι τής Διαθήκης έξετιλέσθησαν ανελλιπώς. Ά λ λ ’ δτε 
τδ 1Η84 άπεβϊωσεν δ κληρονόμος αύτής Βασίλειος Πάππας άγαμος, 
τδ Δημόσιον τής Ρουμανίας έβαλε χεΐρα άδικον έπί τής περιουσίας 
καί έδήμευοεν αυτήν ώ ; δήθεν άδέσποτον! Ήγειρεν άγωγήν ή Κοι- 
νότης Ίωαννίνων, πλήν μάτην. Μήπως τά Ελληνικά μοναστηρια
κά κτήματα δέν έδημεύθησαν,ώς καί τόσαι άλλαι ίδιωτικαί Ιλλη- 
νικαί περιουσίαι δέν διηρπάγησαν ·ύπό τής βίας τού ισχυρότερου διά 
τοΰ σφετεριστικού Νόμου, δν Ίθέσπισεν ή Ρουμανική Κυβέρνησις,
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Μήπως δλη ή π·ριο«σ{α χοΟ αοιδίμου Εύαγγέλου Ζαίππα, συγχιι- 
μένη π ίντ· μογίλων κτημάτων μ·τ4 το& ΙοτορικοΟ Βροβθβνίο» 
δένκατισχέβη μοτ* τδν θάνατον τοθ έξαδέλφου αύτοδ Κ Ζάππα, 
ΙδρυτοΟ τοδ Ζαππβίου; Καί ή πιριουσία αθτη ίχληροδοτήθη είς τό 
Ελληνικόν Έθνος ·ίς  Ιποχήν, καθ' ήν ούβεμία άπαγόριϋοις κτή- 
οιως διά διαθήκης ή άλλων κινητών καί άκινήτων Ιν Ρουμάνι^ δ- 
■ηίίΡΧβν· Όπόταν ο5τ· τό δπάρχον Σύνταγμα έν Ρουμανίί̂ , οΒτ· ό 
κώδιξ τοΒ μισέλληνος ήγεμόνος Κούζα Τσχυον. Όθεν παρανόμως 4· 
δημεύθησαν τόσαι ίλληνικαί περιοϋοίαι καθώς καί τής εύεργέτιδος 
ήπειρώτιδος Ελισάβετ Καστρισίου, τής όποιας τά κληροδοτήματα 
καί δλη ή περιουσία εις πολλά άνίρχεται ί^ςατομμύρια φράγκων καί 
ούδόλως είνε κατωτίρα τής τοΟ αοιδίμου Εύαγγίλου Ζάππα.

Παρήλθον πλ4ον οΐ εύτυχεϊς ίκεϊνοι χρόνοι όπόταν έπιστεύετο δτι 
δπήρχεν ειλικρινής άγάπη καί ίκτίμησις τών Ρουμάνων καί αύτής 
τής Έλληνοαλβανίδος Δώρας Δ' Ιστρίας' διεψεύσθησαν αί χρυσαί 
4λπίδες αυτών διά τήν άδελφοποίησιν τών δύο λαών 6π4ρ Ιερωτέρου 
καί γενικωτίρου σκοποδ. Παρήλθον οί χρόνοι καθ' ο'ύς ή έλληνική 
παίδευσις καί ή Ικπολιτιστική δύνχμις τοδ ίλληνισμοΟ τοσαύτην εΐ- 
χονίπίδραοιν 4πί τών παριστρίων χωρών, ή δέ Ικανότης καί γερο- 
πονία τοδ Έλληνος ήσαν σεβαστά! Τις οίδεν άν αΟτά ταδτα τά ή- 
θικά προσόντα καί δ 4κ τούτων πλουτισμός δέν έγέννησαν τό μίσος 
καί τόν φθόνον τών Ρουμάνων πρός τό έλληνικόν στοιχεΤον καίίν- 
τεδθεν δ φανατικός καί άγριος καταδιωγμός, ό θπερβαίνων πίν δ· 
ριον πολιτισμού καί καταπατών τά διεθνή δίκαια!

Αλλ αίίλληνίδις πρός τάς χριστιανικός άρετάς καί τήν φιλο
πατρίαν τής Εΰεργίτιδος άποβλέπουσαι, άποδίδομεν τόν φόρον τής 
ευγνωμοσύνης πρός τήν ίεράν μνήμην αύτής.

Έ ν Ά θ ή  V α ις

Ε Ω Τ Η Ρ ΙΑ  I. Α Λ Ι Μ Π Ε Ρ Τ Η

Η Σ ί κ Λ τ τ Β τ τ
ΧΙΑΚΗ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Σ

Φ κα ιεν ίτ ι  τής Χίου ή πόλις εις δλατά μίρη......
ΟΙ στεναγμοί κι’  οίμωγαΙ γυναικών καί γερόντων άθρόαι,
'ς τής Ερυθραίας τούς βράχους άντήχουν, καρδίας δονοΟσαι, 
εις δ4 τήν Πόλιν, ίκεϊ, σωρηδόν όπωλοδντο ώς κτήνη, 
τόσαι τής Χώρας παρθένοι, τών πέριξ χωρίων α! κόραι, 
δσας, ως λείαν πολέμου, τά πλοΓα μετέφερον τότε.



Δραχα φλωρίων χρυσών βΐς τήν χ·1ρα ίνός μβταπράτου 
|ίί*3ίν *ϊ:?νη; Γίνίτσαρος #ίς, άγοράσα; ώς ίοΰλην 
μίαν παρθένον οβμνι^ν, 8ΰγ$νοϋς τίνος γένους τί^ς νήσου, 
ίχουσαν βξοχον κάλλος, μορφήν συμπαθή καί γλυχβίαν.

»

θόρυβος μέγα;, φωναί καί χαρά τών οικείων καί δούλων, 
του Γενιτσάρου τούς γάμους έδήλουν λαμπρούς *ς τό Κονάκι. 
ΕΙς τό Χαρέμι κομμώτριαι δυο τήν σκλάβαν μέ πέπλους 
λίαν λεπτούς καί καφτάνι χρυσούν καί σαλβάρι μετάξης, 
τής Ένετίας λαμπρά εμπορεύματα, πλούσια δντως, 
σπεύδουσ’ έστώλιζο/ νύμφην, τήν τάλαινα μάρτυρα κόρην,

Έπί σοφά έστρωμμένου μέ τάπητα λεϊον, χνοώδη 
είχε καθίσει Ά λής 4 Γενίτσαρος· τούτου πλησίον 
Ιχουσα ίψιν ώχράν, ώς τό κρίνον, καί δμμα δοκρΰον 
βλέμμα ρεμβώδες, δεινού μαρτυρίου φρικώδη τόν τύπον, 
είς τήν γωνίαν Ικάθηο* ή νύμφη, σιγωσα τελείως.
Τέλος εΙπέ μοι, τή λέγει ήπίως, ναΐ λύσον τήν γλώσσαν, 
τίς δ πατήρ σου, ή μήτηρ, δποϊον δέ δνομα φέρεις;
Είς στεναγμός έξεχΰθη βαθύς έκ τού στόματος ταότης:
Ή τ*  εύγενής Ένετή καί έλέγετ’  ή μήτηρ μου Σαύτα, 
δ δέ πατήρ τών αρχόντων δ πρώτος καί τ '  δνομα Λέκας. 
Δάφνην έχάλουν έμέ τήν άθλίαν καί τόν αδελφόν μου,
(δίδυμον είχον καί έν αδελφόν άρπαγέντα παιδίον),
Νώτην.—  Πώς; Νώτην, άνέκραξεν αίφνης συσπάσας τήν δφιν, 
Κλίνε 'ς τό στήθός μου Δάφνη, είς τοΟ Αδελφού σου τό στήθος!

Αίφνης μέ νέφη πυκνά έχαλύφθ' δ δρίζων' συνάμα 
σείουν βρονταί ήχηραί τό στερέωμα σόμπαν αγρίως 
καί άστραπαί διασχίζουν δειναί τό ούράνιον σκότος.
Πίπτουν παντού κεραυνοί φοβεροί, τού θανάτου τά βέλη 
καί τών χειμάρρων δ ρούς παρασύρει έχ ρίζης τά πάντα.
Είχε παρέλθει ή νύξ τρομερά" τήν πρωίαν δέδτε, τά  πάντα, 
φώς τής ήμέρας έχύθη λαμπρόν καί φωτίζον τόν κόσμον 
τού Γενιτσάρου τόν οίκον οΰδείς ήβυνήθη νά εύρη 
καί είς τό ρεύμα, πλησίον χειμάρρου εύρέθησαν δύο 
πτώματα* ήτο τού Νώτη τό ίν καί τής Δάφνης τό άλλο.

ΤΕΑΚΥΡΟΓΛΟΥ
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Τ Ο  Φ ί ν ν Η Μ Α

^ π ο  χχτββολή; γυνχικός, τό φι’λτ,μχ ΰπήρξβν χχΟ ’ δλχς τάς 
®ϊέιτο/_χ; χχΐ δλχ; τά ; φυλχ; ή ποιητικωτερχ, άγνοτίρχ, ή γλο- 
χυτίρα, ή φυβιχωτέρχ ίχδήλωσις τής αγάπης. ’Λπο τής μη- 
τρός, ή δπο α ^ιλιΓ τό τέκνον της μέχρι του έραστοϋ, οιτις 
τά  μίβάνυκτα μετά παλμών φόβου ένχγκαλι'ζεται την ερωμένην 
του, από τής είχόνος έφ ’ ής επιθέτομεν τόνάυπχαμόν τής πίστε- 
ως μέχρι τής κυρίας ή όποια είς τόν δρόμον άνταλλάβτει έκ 
«ιυνηΟείας ηχηρόν φΐΑημα χντί χαιρετιαμου, τό φίλημα εϊνε ή 
πλέον άναμφίϊβήτητος άπόδειξις τής φιλίας, τοΰ έρωτος.

Ό  Παρχί^ος μίς βεβαιοϊ είς ενα βτίχον του δτι μ ’ ένα 
φίλημα γεννωμεΟα, μ ’ εν φίλημα γεννώμεν επειδή δέ ήτο ίι- 
περάγαν ρωμαντικός μας ύπενθυμίζει ότι χαΐ ίν φίλημα λαμ- 
βάνομεν όπόταν τελευτώμεν. Ά λλ  ’ ό ποιητής εζη $1ς εποχήν, 
καθ’ ήν δεν είχε προοδευση ή επιστήμη. ΚαΙ δπως δλαι αί 
ποιητικά! έχφράσεις ΰφίβτανται όλονεν αβαρίαν καΐ άπογυμνουν- 
ται χάρις είς τά σκληρά και πεζά διδάγματα τής επιστήμης, κα! 
τό φίλημα τείνει είς χρεωκοπίαν.

'Έν ώραίον δειλινόν, καθ’ ήν στιγμήν ό ήλιος έσκόρπιζετήν 
φλογισμένην άλουργίδα του πίσω άπό τά πένθιμα φυλλοιματα 
των κυπαρίσσων, συνωμιλουσα μέ μίαν δεσποινίδα ή οποία ήτο 
ενδεδυμένη κατά τόν τελευταΐον συρμόν, ώμίλει άπταίστως τήν 
Γαλλικήν καΐ ήσθάνετο δυσφορίαν διά κάθε πραγμα. Μιά αφε
λής φλυαρία χα! απονήρευτος έχράτει τόνενα πλησίον του άλλου.

Έπέρασεν έξαινα ένας γνωστός κύριος, γνωστώτερος διά τόν 
ρω^αντικόν του έρωτα προς μίαν ώριμον κυρίαν.

Εγέλασεν εκείνη κα! παρεςενευθη διότι δέν συνεμερίσθην 
τόν γέλωτά της.

--Γελάτε γι ’ αυτόν τόν άνθρωπον; τής είπα.
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—Μχ ξν./ '£2 «τ * · όταν τ ΐν  Τοω οέν [λτ:&ρί νά χ ιιτ τ ,θ 'κ  Μον 
φχι'νίτχ: τότον χω;χιχό; ! . ..

- - Ν ’ άγαπ ί στ ' άλήΟειζ.......................
- -Κ ϊλ έ  αύτίις άγχπ ί σάν του; ίπποτχί τοΰ Μεσχ^ονο;. "Λαχ 

τ6ν ίδήτε, ια ; ^α'νετχι 5τι τώρα ρ λ ι ;  εουγε χπΐ χχνέν 
Γβη<1οζ·νοιι̂ ί.

- - Έ γ ώ  νο ιί'ζω  οτι είνε γενιχώτερον τ ΐ  χΤσΟημχ ττ,; πίρ-.- 
Φίονήσεώ; σας. Λεν ά γ α ζ ϊ  νεωτεριστιχώ;. Ί Ι  αγάπη του ε·νε 
'πα/.αίϊχή..............................................................................................

--Ληλαοή;
- - ’ Λληίΐινή. ^^ήΐΑεροντο πνεΰΐΛα του αΐώνο; απαιτεί φλέρ-’·, 

επιφυλαχτιχοτητ», προΐχα . . . σκάνδαλα . , . μέθην ..  .
--'ΛδιχεΓτε την νοημοσύνην σα; ή μάλλον την ψυ/ολογιχήν 

σας δύναμιν, άν με νομίζετε ίχανήν διά τοιαύτην άντίληψιν,
--Μ έ συγ^ωρεΐτε.
— Σας συγχωρώ διότι όμιλείτε μέ είλιχρινή αφέλειαν, άλλα 

πλανασθε. Λεν νομίζιο οτι ό έρως είνε 6’πως τόν παοιστάνετι 
διότι..............................................  ...........................................

— Έρως δεν υπάρχει. . .
— Ακριβώς. Ομιλώ διά τον εκφυλισμόν του άνΟριόπου.
—ΕίσΟε νευρολόγος;
— Ο/ι, παρατηρώ απλώς. 'Ο  έρως εινε αρρώστια. Είνε μία 

υποβολή. Είνε μία αυταπάτη. Είνε μία ανισορροπία ψυχικών 
καί πνευματικών δυνάμεων. Είνε έν παδολογιχον φαινόμενον.

—Λιναιολογία ανθρώπου ό οποίος δεν μπορεί ν ’ άγαπήση.
••Σας συμβουλεύω νά διαβάσητε επιστημονικά βιβλία. “ .Αλ

λοτε συνέβαινον φρικώοη ερωτικά δράματα, μονομαχίαι διά ψύλ
λου πήδημα, δολοφονιαι. στραγγαλισμοί. Τό αίμα έχύνετοπο- 
ταμηδόν. Σήμερον ενα ντους έχει πολύ θετιχιότερα άποτελέ- 
σματα.

--Καί όμως εν φίλημα δύο ερωτευμένων είνε άσυγχρίτως πο- 
λυτιμυύτερον απδ 0λας αΰτάς τάς νεωτεριστικά; θεωρίας. Βίσθε 
μία νέα  γυναίκα. . .

— Ή  δποία ούτε καπνίζει ούτε ψηφίζει, μοΰ είπε μέ ενα 
πλατύν γέλωτα. Είπατε προ ολίγου την λεξιν φίλημα. Καί έ
πειτα παραπονείσθε διά την έξάπλωσιν τών νόσων. Ί Ι  υγιεινή 
διαμαρτύρεται διά τδ βάρβαρον αΰτδ έθιμον τής συγκολλήσεως 
τών χειλέων. Είνε λείψανου άνθρωποφαγίας.

— Μά τ ί είνε αυτά που λέτε;
--Τά  χείλη σας τά τόσον λεπτά καί κόκκινα χαΐ γλυκά δια-
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! χολλχ έιτάνω των ή γλώυ-■}Α«ρτύροντ«! 5ι' «ΰτχ τά λόγιο 
<ϊΐί τας.

— Λοιπήν οέν β ίϊίε οιόλου πραχτιχός άνθριοπο;, τό φίλν,μ.* 
ίΐν* ιρορίΰς αιχροίίων. Λύτ<ι 6ά τΰ ξέρίτ* δά; Θά ςβύριτε έ- 
•Λΐογ,; ΐχ  πείρος ίσως, 0τι ή χχλλϋντιχή βιομ-γ,^^ανία παρα
σκευάζει ^ιλίων είδ'όν άλοιψάς χαί υγρά, χάθε άλλο βέβαια ή 
άΟωα. .. . Δεν λησιχονεϊται ότι εΐς τα  /είλη εΰχολώτατα επι· 
χολλχται χάΟε βαχχύλιον. Μια άπομύζησις λοιπόν των ^ειλεών 
τί θέλετε νά σας δώστ,; άσθενείας . . . .  ’ Λ , οί Γερμανοί είνε οΐ 
σοφώτεροι άνθρωποι τοϋ χόσμου.

- “ ΑύτοΙ δεν φιλιούνται;
— ΛΰτοΙ προ παντός, κύριέ μου, δεν εννοούν νά διαχυβεύ- 

σουν την ζοιήν των, διά μίαν στιγμια'αν χαΐ αυτήν απατηλήν 
πολλάχις άπόλαυσιν. ’Λπηγόρευσαν οί υγιεινολόγοι τό φίλημα, 
άλλ' επειδή αυτό, όις έχ του φυσιολογικοί! οργανισμού του άν- 
θριόπου δεν εινε δυστυ/ώς κατορθωτόν, έφεδρον εν άντιφιλιχόν 
φίμιυτρον , . .

— II ονομασία είνε έπιτυ/εστάτη.
--Δέχομαι συγχαρητήρια· είνε Ιδιχή μου.
— Ρίΐίμαι περίεργος νά ΐδώ αν ή ΐφεώρεσις είνε τόσον ωοαία 8- 

σον και ό τίτλος της.
II δεσποινίς έχινήθη άποτόμως. 'Λπό ^ν άργυρουν πλε

χτόν σαχχίδιον εδγαλε ’ένα λεπτόν λεπτόν μεταξωτόν μανδη- 
λάχ ι. . .

■'.Λμα τό είδα τής είπα.
••Συνεχινήθητε: Πόσον θά ήθελα νά έβλεπα μερικά μαργα- 

• ριτάρια μετανοίας.
^-Θά ΐδήτε κάτι άλλο πολΰ πραχτιχώτερον. Τήν βλέπετε 

αυτήν τήν διαφανή γάζαν.
••Πολύ το φοβούμαι. 0ά  εινε χανέν άλεξιφίλημα.
•■Τό έμαντευσατε, αλλά είνε περιττόν νά φοβείσθε, διότι 

δεν πρόκειται νά χρησιμοποιηθ-ή τήν στιγμήν αυτήν.........
••Λυπούμαι πολύ διά τήν καταδίκην αυτήν.
•·Οί Γερμανοί λοιπόν έφεδρον κάτι πρακτικόν. Μόλις πρό

κειται ■'ά φιληθούν παρενθέτουν μεταςΰ των χειλέων μίαν λε
πτήν μεμβράνην ή όποια είνε έμπεποτισμένη με απολυμαντικάς 
ουσίας. Δεν έχει χαμμίχν οσμήν, δύναται μάλιστα νά άρωμα- 
τισθή με ^ ί81η^η, Μικ^υβί, με ΡΙβιΐΓ» ιΙ’ βπιουΓ, μέ ^ΙοΙγθ (1θ 
ΡίΓΐϋ, χωρίς νά χάση τάς απολυμαντικάς Ιδιότητάς της. Τό μη- 
χάνημα ομοιάζει τής ρακέτας του Λόν Τένυς. Κατ ’ αύτόν τον
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τρόπον ίχινοποίοϋντχ' χο-ΐ ό πόθο; τού γ[λή(χϊτο; χ ϊΐ  χι άξιώ- 
σβις τής έπιστήιχης.

— Μ ’ «ΰτό ειν£ έ;ίοτ«λ·.σιχός του φιλήρ-ϊτος . . . θ ί  πι^άντ^ 
τό δυβτυ^ιτ^λίνο. . . .

--Κ ϊθόλου· 090[ ε^ουν τήν συνήθειαν ν» φιλούν βυ/νά διά 
τού τρόπου χυτού 9 αποφεύγουν τά {Αολύσματα. συνεπώς τόν 
θάνατον χαι επειδή θά παρατεινετα: /) ζωή θά δίδονται περισ
σότερα φιλήματα,

— Το επιχείρημά σας υπενθυμίζει τούς δικολάβους...... Έγό>,
σας βεβαιώ, προτιμώ νά μή δό>σω χανεν φίλημα στή ζωή μου, 
παρά νά τό δώσω διά μέσου αυτού τού πανιού. Είνε Φοβεοόν..

- Είνε σωτήριον..............
— Καί ό έρως· ή στοργή: ' ί ΐ  π'στις; Θά χρεμασθούν άπο αυ

τήν τήν μεμβράνην;
Π έριότν,σίς μου έμεινεν άνευ άπαντήσεως. Το μεταςωτό 

μανδηλάχι άπεχρύβη. έγώ δέ έβύθισα τό βλέμμα είς τήν Δύσιν 
παραχολουθιΓιν τά δύο τρ'α συννεΦάχια τά όποια ήσαν χαταχόχ· 
χινα, θά έλεγέ τις άπό θυμόν, ιοσάν νά βί/»ν άχούση τά λό
για τής ίύρα'ας οεσποινίδος.

Λ θ ή V α ι .

I. Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο υ λ ο γ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝ Α
(Σ ο ν ί  τ τ  ο)

.*οδ φόρτωσ' ή Άνάμνησι βαρύ σταυρό στόν ώμο 
Καί πήρα πάλι τό παλ^ό τό ξεχασμένο όρόμο,
Καί γύρισα στά εύμορφα τ* Αγαπημένα μέρη 
Έ χει ποϋ ή χαρθοΰλά μου σου έστηνε χαρτέρι.

Μέ χύτταζαν Αμίλητα τά δένδρα χαΐ οΕ βράχοι
Κ ’ οΐ λόγγοι ποΰ μΑς είχαν *βεΙ τόσες φορέ; μονάχοι"
Μόνο ή λεόχα ή ψηλή τό όνομά σου λέει.

Έ να  πονετιχό πουλί έχεί στή πάνω στράτα,
Μ’ άρώτησε: «τ ί γίνεται ή χόρη ή μαυρομμάτα;»
Καί μιΑ βρυσούλα Αρχίνησε σιγά, σιγΑνά κλαίη.... 

Σμύρνη.
ΓΥΛΒΙΟΓ



ΛΕΥΚηί ΜΑ Ε ΛΛ ΗΝΙ ΔηΝ Κ ΑΛ ΛΙ ΤΕ ΧΝΙ ΔΗΝ

εΟ Φ ΙΛ  Λ Λ ε Κ Α Ρ ,^ Ο Υ  Ι Ιν. ,, _„.ι
κο» χιπίοο. .1 πρίοτν) μ,τιξύΐ,ϋν ίίληνίίωντοϋιογρίϊ™·/. Ή τ·-

χνοτροπία της νβωτδριστική βυγκρκτβΐ 
ίπί τού άφθύνου χρώματος τούς ΐβρο- 
τέροος τόνους ΡΙν» Γοιητ·.κν, ίν τ^ 
τίχνη όπως καί έν τ^ ζωή. θυγάτηρ 
τής μίγίλης Έλληνίίος παιϊαγωγοΟ 

I κ. ΑΖκατβρίνης Λασκαρίίου. άπόγονος 
I μιγάλου Βυζαντινού οϊκου, ϊιακρίνβται 

ί·Λ  τήν μόρ^ρωοιν καί τήν γλωσσομά- 
Κίίάν της. Δίκαεπταέτις έςίθεσεν ίρ- 
γα της εις τήν Ικθεοιν τοδ Ζαππείου, 
ϊκτοτε^δέ τακτικώς εις δλας τλς 4κ- 
βίαεις Αθηνών, Κάιρου καί Σμύρνης, 

Ιπανειλημμίνω; 54 καί ιίς τάς χυριωτίρας ίκθίοεις τής Δύσεως, 
πάντοτε 4παινουμ4νη διά τώ εχτεθέντα έργα της. Ιδιαιτέραν Ιχθε- 
σιν χατήρτιοε μετά τής δ)ος βαλ. Φλωρά έν τφ Φιλ. Συλλ. Παρναο- 
βφ τό 1907 χαΐτό ίπιόν έτος πάλιν έν τφ Παρνασοφ άποχλειστικώς 
ίδιχών της Ιργο)ν. Πλέον τών ΙίΧ) έργων της άνέδειξαν αύτήν ήδη 
τελείαν ζωγράγον, άοκνον καί φίλεργον ζηλωτήν τής ώραίας 
τέχνης της!

ΠτυχιοΟχος τού Πολυτεχνείου Αθηνών άπό τοδ 1907, ειργάοθη δπό 
τούς καθηγητάς Λύτραν καί Ίακωδίδην. έν Παρισίοις δέ κατά τό 
1900 μέ τούς διασήμους ζωγράφους ΐΙβη ΟοπδΙαηΙ καί  ̂ Ρϊαΐ 
ΙιβιΐΓβηΙ. Τόν Ιούλιον τοδ 1908 έστάλη δηότροφος τοδ Υπουρ
γείου τής έκποιδεύβεως είς Εύρώπην καί είργάοθη έν Μονάχφ μ4 
τούς βιασημοτέρους προοωπογράφους ώς καί είς τήν Ακαδημίαν
τών κυριών (ΚύιιχΙΙοηηπβπ νβΡβΐη)δπου έπαξίως άντεπροσώπευοε
τήν Ελληνικήν τέχνην καί ήξιώθη βραβείου κατά τόν τελευταϊον 
διαγωνισμόν. Έφοίτησεν πρός τούτοις είς τήν σχολήν συνθέσεως τοΟ 
διασήμου γερμανοΟ ζωγράφου Ι.βθ ΡϋΙζ. Τά παρά τών καθηγητών 
τ>3€ χορηγούμενα αύτή ένδειχτικά ήοαν άριστα αΐ δέ έφημερίδες 
τοδ Βερολίνου καί Μονάχου, δπου έξέθετεν έργα της, εύνοϊκώτατα 
έκφραζόμεναι περί αύτής Ιγραφον: «Τά τοπεϊα τής έλληνίδος 
ζωγράφου Σοφίας Λασκαρίβου καταλέγονται μεταξύ τών άρίστων
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Ιργων ·:·?,{ έκθΐσ$ώς μας, διαχρίνονται 5έ ΙμάΧιιτα ?'.λ τήν ^ιοηρό- 
τηια καί διαύγβιαν αύτών, διά τήν λιπτότητα καί ϊαιδρδτγ-,τα ν Λ  
χρωματισμοϋ καί ιδίως διά την παρατηρητικδτητά της Ιν άν- 
τιλήψ€ΐ».

’ Ηδη ίπβσκίφίίη δι” ολίγον τάς Αθήνας καί άναχωρβΐ προσεχώς 
«ίς Παρισίους δπως συνέχιση τάς σπουδάς της Ιπιδίδουσα εις όλους 
τούς κλάδους τής ζωγραφικής. Μία θαυμασία θαλασσογραφία της 
« τ ό  μ ε λ τ έ μ ι », άγορασθεϊσα παρά τής Α. Μ. τής Βαοιλίσσης 
Ό λγας καί δημοσιευομίνη εις τάς πρώτας σελίδας τού ήμερολο- 
γίοϋ, γνωρίζει είς τούς άναγνώοτας μας καλλίτερου τών όσων γρά- 
φομεν τήν Ιξοχον έλληνίδα ζωγράφον.

Τ Ο Υ Λ Ι Α  Σ Κ Ο Υ Φ Ο Υ  ΕΙνεή έτίρα τΛν διακεκριμένων γλυπτρι- 
ών μας,θυγάτηρ τοδ συνταγματάρχου ϊκούφου καί αδελφή τής ζω 
γράφου Μαρίας Σκούφου.

Τόν Ιούνιον τού 1903 προήγετο έκ 
τής Λ'. τάξεως τού ΙΤολιτβχνείου μέ 
τόν βαθμόν άριστα.

Τό θέρος του 1904 προήγετο εις 
τήν ΣΤ' τάξιν έλθούσα πρώτη.

Τήν δέ ανοίξιν τού 190.) μετασχού- 
σα τού Άβερωφείου διαγωνίσματος έν 
τή πλαστική τής Σ ΐ '  τάςεως έλαβε 
τό α'. βραβείον.

Τόν Απρίλιον τού ίδιου έτους έκ- 
θέοασα έν τή έκθέσει τού «Παρνασ
σού διάφορα έργα της ένεποίησε έκ- 
πληξιν διά τάς άλματικάς προόδους 

της. Ή  «νΰξ» της, νεωτεριστική χαλκόχρους κεφαλή, πολλάκις ά- 
πεικονισθεΤσα καί επί δελταρίων έτι, έκρίθη|άξία πολλής προσοχής, 
πλασμένη μέ πολλήν δόναμιν καί ποιητικήν συγχρόνως Ικφρασιν.

Τό θέρος τού 190δήρχετο καί πάλιν πρώτη, άριστεύσασα, εκ τής 
ΣΤ' εις τήνΖ ’ τάξιν τής πλαστικής.

Ούτω ή δ)ίς Σκούφιου άποτελεϊτό σπάνιον φαινόμενου τής διαρ
κώς καί έπαισθητώς βελτιουμένης καλλιτέχνιδος. Έ ν τφ Πολυτε- 
χνείφ δέ άείποτε ήρίστευεν!

Τόν Ιούλιον τού 1906 άπεφοίτα τού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, 
πρώτη αύτή ΈλληνΙς διπλωματούχος γλύπτρια άναβειχθεΐσα.

Έ ν τή Καλλ. Έκθέσει τούΖαππείου κατ'Απρίλιον τού 1907 ά- 
ναδεικνύεται διά τής «Άμαρυλλίδος» της τεχνϊτις άρίστου μέλλον
τος, δπερ έπικυροϊ τήν φιλότιμου έργαοίαν της, τό δέκατ' Απρί
λιον τού 1903 έν τή έκθέσει τού Ζαππείου έκτεθέν Ιργον της «Κό
σμος όνείρων», άπέσπασε τόν ειλικρινή θαυμασμόν.

Ήδηεδρίσκεταιέν Καΐρφδπου μετά λατρείας έγκύπτουσα πάντο-
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■*· " ϊν  Φίΐϊίοϋ θαυμασίκν τέχνην, 8·9·ι ζωήν μέ τό γλο- 
φανίν της *1ςτό ψυχρόν μάρμαρον άναϊβικνυομίνη όοημίραι ή πρώ
τη τών 4λλην£ίων γλυπτριών καΐ Ιξοχος καλλιτέχνις. Εις Ιν άτβ- 
λές Ακόμη ίργον της « I  κ τ  ο δ κ ό σ μ ο υ τ  ώ ν ό ν β ί ρ ω ν» ίη · 
μοβιιυόμβνον ίν τφ παρόντι τόμφ χ«ιρ·τ£ζομ«ν μ*τά χαρΛς τήν 
ήώ μίίς ν**ς « ξ η ς  τή ; ίλληνικής Καλλιτβχνίας.

Μ Α Ρ ΙΑ  Ε Κ Ο ΥΦ Ο Υ Εί\ι θυγάτηρ τοδ συνταγματάρχου Σκού
φου έξ Αρχαίας οίκογινβίας. Άπό τής νβαρωτάτης ήλικίας της 4- 

ξίϊηλώθη ή καλλιτβχνική της φΰ- 
σις. Ή  μουσική καί ή ζωγραφική, 
ί  χρωστήρ καί τό τόξον έζωντάν·υ- 
σαν βίς τΑς Αβράς της χβίρας τΑ 
ώραιότβρα τής ψυχής της ιδανικά, 
ΤΑ πρώτα μαθήματα τής μουσικής 
έλαββν παρά τής μητρός της, γυ- 
ναικός δπβρόχου μορφώοβως' τής 
ζωγραφικής ·ίς τό Πολυτεχν«1ον 5- 
πό τόν καθηγητήν Ροϊλόν. ΕΙς Αμ- 
φότερα βιιχρίθη καί ήτο πάντοτε ή 
πρώτη μαθήτρια.

ΤΑ πρώτα πέντε Ιργα της ρ88ίβ|:ΐ, 
ίξ  ών τρείς προσωπογραφίαι, έκτεθέντα είς τήν πρώτην έκθεσιν 
τής Καλ. Εταιρείας έν Άθήναις μέ τό ψευδώνυμον Μυρσίνη ένε- 
ποίησαν μβγάλην αΐσθησιν είς δέ τήν έν Κρήτη Ικθεσιν έβραδεύ- 
θησαν. Έ κτοτε έ«έ^ή’<»'' διαφόρους ΆθηναϊκΑς έκθέσεις
ρ9ΐ{(Ί>ί καί έλαιογρατίας δπό τό Αληθές δνομά της. Είς τήν κατά 
τόν 96ριον ίκθεσιν τοΰ Παρνασσού μία τοπογραφία της καί μία κε
φαλή έγένοντο δεκτά μετ’ ένθουσιασμοΰ ΑιΑ τής προσωπογραφίας 
ταΰ-ης Αναθεικνύεται ικανή προσωπογράφος, ύπερτέρα πολλών 
συνθετών. Ή  προσωπογραφία τής Αδελφής της είς τήν ίκθεσιν τοΰ 
Παρνασσού ήτο ίνας Αληθής θρίαμβος. "Ηδη εδρίσκεται είς Παρι- 
σίους βπου εΙργάσθη ΰπό τους μεγάλους διδασκάλους ^ι1 ιβ8 1.,βίβνΓ0, 
ΒοΗβΓΐ ΡΙοαΓΥ.ΗαιηΚβΓί. δστις εύρΰ βιαβλέπων τό ρέλλον τής ίλ · 
ληνίβος καλλιτέχνιδος είπε δι* αύτήν:'θΠε α ιΐη οπβιηίη & Γ»ϊγ0 . 
ρΐΐβ ΐΓΛ !οίη Ι& {ίβυηβ ρΓβςτιβ:

Μ Α Ρ ΙΑ  ΙΓ Γ Λ Ε Σ Η  Μία Ακόμη σεμνή ίέρεια τής τέχνης. Έγεν- 
νήθη Ιν Μυκόνω καί έγεννήθη μέ καλλιτεχνικά ϊνστικτα. Λιαχει- 
μάζουσα έν Άθήναις έλάμβανε κατ’  οίκον μαθήματα ζωγραφικής, 
ουδέποτε όνειρευθεΐσα καλλιτεχνικάς δάφνας, Αλλ* Απλώς όπως 
συμπληρώση τήν μόρφωσίν της. Συν τφ χρόνφ ό Ιρως της πρός
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τήν τέχνην ηδξαν· χαΐ αύτ6ν χαΐ μόνον Ιχουαα σύντροφον άπί;λθ·ν 
•(ς Ιταλίαν βπως έπισχβφθ^ ΐ 4  μουστία, μβλβτήση χαΐ σποϋδάση 

έχ τού σύνεγγυς τ& Ιργα τών μεγί· 
λων διδασχ;(λ(ον. Έ χ«ΐ λησμονήσασα 
έαυτήν έπεϊόθη μετά πίθους «ίς τήν 
σπουδήν. ΕίσελθοΟσα ή τελευταία είς 
τήν ίχαδημίαν, μετά έξίμηνον ε&- 
ρίσκετο είς τήν πρώτην γραμμήν έ- 
παινουμένη 6πό τοΟ ίδιου καθηγητού 
της, δστις ένώπιον πάντων ίλεγεν: Τ  ό- 
π ο ν ε ί ς  τ ή ν  Ι λ λ η ν ί δ α :  ΈπΙ 
δύο συνεχή Ιτη έξηχολούθησεν τήν ά- 
χαταπόνητον ταύτην μελέτην της, έ- 
πισχεφθεΐσα διαφόρους πόλεις τής Ι 
ταλίας. Κατάκοπος έπέστρεψε είς τήν 

Ελλάδα δπου διωργάνωσεν ίδιαν Ικθεσιν έν τφ ΙΙαρνασσφ σ τι· 
φθείσαν ύπό μεγάλης έπιτυχίας. Τά πλεΐστα τών έργων της είνε 
Ρον?ΐ3;β πολύ άρέσαντα χαΐ έν Έλλάδι καί είς τήν έν Καίρψ έχ- 
θεσιν. Ώ ς τοιαδτα δέ προτιμφ τά εχοντα άρχαιότητας, δι’  ό καί 
έπΙ τρίμηνον είργάσθη έν Πομπηίφ καθώς καί έν νίΛ Αρμϊ», ένθα 
οί τάφοι τών αύτοκρατόρων. Πρός τούτοις έπιδίδει είς τήν προσω
πογραφίαν μέ πολλήν έπιτυχίαν. Έ χει πεποίθηοιν είς έαυτήν καί 
λατρείαν είς τήν τέχνην της, χάριν τής δποίας χωρίζεται προσφι
λούς μητρός καί αδελφής μεταβαίνουσα κατ’  έτος είς Πομπηίαν 
καί έργαζομένη έν μηνί Αύγούστψ ύπό τόν θερμόν ήλιον τής με
σημβρινής Ιταλίας. "Εν πομπιανόν έργον της δημοοιευόμενον είς 
τόν παρόντα τόμον, δπερ ήγοράσθη έν τή Ιχθέσει της ύπό το3 
στρατηγού Κοκκίδου, γνωρίζει χαλλίτερον τών γραμμών τούτων 
είς τούς άναγνώστας μας τήν Ιλληνίδα ζωγράφον.

ΕΛΕΝΗ ΓΕΟΡΓΑΝΤΗ Έγεννήθη έν Σμύρνη καί τήν παιδι
κήν της ήλικίαν διήνυσεν έν Κυδωνίαις. Άνατραφεΐσα είς τήν έν 
Νάξφ σχολήν τών Ούρσουλινών, ένωρίτατα έδειξε δείγματα τής 
πολλαπλής καλλιτεχνικής της φύσεως. Ή  μουσική, ή λογογραφία, 
ή ζωγραφική καί ή γλυπτική τήν άπησχόλησαν έκ περιτροπής καί 
ύπερίσχυσεν ή τελευταία. Δέν άφωσιώθη όμως είς αύτήν καθ’ 0λο- 
κληρίαν καί συνάμα καταγίνεται είς τήν διακοσμιτιχήν έπεξεργα- 
σίαν δέρματος καί μετάλλου αναγλύφου 8ΐι γοΓο ιιί-ο χωρίς έν τού 
τοις νά έγκαταλείψη καί τό φσμα. Ή  κ. Γεωργαντή είνε έκ τών 
παλαιοτέρων μαθητριών τού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, φοιτήσασα 
έν αύτφ πολύ πρότής ίδρύσεως τής Καλλ. Σχολής τών φιλοτέχνων. 
Καθηγητάς είχε τόν αείμνηστον .\ύτραν, Βρούτον καί ’ Ιακωβίδην.
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Σϋζιοχθβίσα τόν γλύπτην Ν. Γβωργαντί] άνιχώρησ· μ*τ* αύτοϋ 
πρός τ·λ»ιοποίησιν τών σπουδών της βίς Νβάπολιν, Ρώμην καί 

Παριβίους καί έφοίτησιν »1ς τήν 
Σχολήν τών Καλών Τ«χνών 6πό 
τούς χαθηγητάς ΜβΓ'ίοοΊβ καί 
ΠιιιπΗθγΙ καί *1ς τήν ιδιωτικήν 
Ακαδημίαν ύπό τύν καθηγητήν 
καί διαπρ*πή γλύπτην ^ι1^3ιι)^ ι̂. 
Κατά τ4 δύο ίτη τής έν Παριοίοις 
διαμονής της μοιράζιται καί αύ- 
Ι)ις μ$ταξύ τής γλυπτικής καί δια- 
κοομητικής· χάριν τής τβλβυτα'ας 
ταύτης ίφοίτησεν $ίς τήν Σχολήν 
των βιομηχανικών τεχνών. *Κπι- 
στρεψασα ίκ Ιίαρισίων έπανήρχι- 
β* τήν τακτικήν ιίςτό Μβτοόββιον 

φοίτηοίν της προς άπόκτησιν τού πτυχείου.'Ως καλλιτέχνις ένεφα· 
νίοθη τύ 1<>07, έργα της δέ ίξετέθησαν εις τήνιν τφ ΖαππείφΈλλ. 
Καλλιτεχνικήν Έκθεσιν, εις τό εν Παρισίοις ^ηΐοη οΓΓιοϊρΙ 
ΡΓβΠΓΛίΜ καί εις τήνΙκθεσιν τής ΑγΙ αο 1’ον ιτ . Τό μέλλον «ραίνεται 
νάπροομειδιφ τή χαλλιτίχνιδι, παρά τό πλευρών δέ τοΰ συζύγου της 
ίργαζομένη βεβαίως πολλάς Ιχει νά παρουσιάοη Ιπιτυχίας έάν μά
λιστα παραιτουμένη τής Ιπιδόσεώς της πρός οίονδήποτε άλλον 
τής καλλιτεχνίας κλάδον άγοσιωθή δλοψύχως εις τήν γλυπτικήν.

ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΗ Έγεννήθη έν Άθήναις. θυγάτηρ τοΟ 
μεγάλου έκ Κερκ-ίρας ζωγράφου Προσαλέντη. Τήν ζωγραφικήν έ-

«
διδάχθη παρά τού πατρός καί τοδ 
άβελφοΰ της, ζωγράφου έπίσης, τοδ 
ίν ΑΙγύπτψ άποθανόντος Παύλου 
Προσαλέντη, καθώς καί παρά το3 
Αειμνήστου καθηγητοΟ Λάντσα. Κλη
ρονόμος καλλιτεχνικών ένστικτων 
καί εις καλλιτεχνικόν περιβάλλον 
Ανατραφείσα, Από τής νεαρωτέρας 
της ήλικίας ένεπνεύσθη τήν Αγάπην 
πρός τήν τέχνην καί ταχέως Ανε- 
δείχθη άνταξία κόρη καί Αδελφή δι
ακεκριμένων ζωγράφων. |Τά έργα 
. , , , πάμπολλα, τόσα ώστε καί

ή ίδία αδυνατεί νά τά απομνημονεύση. "Εν έκ τών χαλλιτέρων 
έργων της εινε εικων θαυμασίας έκτελέσεως καί έντελοΟς φαντασί- 
ας ϋαρίίτώαα ίτ«!νίιιο»λον ιίϋ: Έλϊ,ηνιχίρ ζαί
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«Βρισκομένη 4ν τφ φρουραρχβίφ τοδ Ναύπλίον. Τό βίδος βίς 3 έπι- 
δίδβι βίν· κυρίως τά ^οιιι·ο, ίν τοΰτοις πλιίσται προβωπογρκχίαι 
καΐ άγιογραγίαι της άνηρτημέναι βίς διαφόρους αίθούοας ή κο- 
σμουοαι έχκλησίας προκαλοϋσι τόν θαυμαομόν. ΠολλαΙ προαωπο- 
γραφίαι της δπάρχουσιν »ίς τό πρώτον σύνταγμα τού πεζικού, πα- 
ριστώσαι τούς εις Κρήτην πεσόντας αξιωματικούς, άξιαι δέ ιδιαιτέ
ρας προσοχής άγιογραφίαι της είνβ αί εν τή Ριζαρείω ϋχολή καί 
τφ 'Αγίψ Γεωργίψ Καρύτση.

Εις την τρικυμίαν τής ζωής, είς τόν σάλον τόν όποιον ίίγειρεν 
εν ·5? ψυχή τής καλλιτέχνιδος δ θάνατος λατρευομένου συζύγου 
αρκετόν αντιπερισπασμόν ίφερεν ή πρός τήν τέχνην άγάπη της, καί 
αυτήν συνδυάζουσα μέ τ *  δψηλά καί)ήχοντα τής μητρός τήν βλέ- 
πομεν έν τφ ατελιέ της άφίνουσαν τόν χρωστήρα όπως λάβη είς 
τάς άγκάλας της τόν μικρόν της υΙόν σπουδάζοντα τά πρώτα νοάιι- 
ματα.

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΓΑΛΕΝΤΗ θυγάτηρΤτοΟ ζωγράφου Προσαλέντη 
καΐ αδελφη^του άποθανόντος Παύλου Προσαλέντη καί τής άνωτέ- 

ρω κ. Όλγας Παπαδημάκη, έγεννήθη 
έν Άθήναις καί έδιδάχθη μετά τής 
αδελφής της τήν ζωγραφικήν παρά 
τοΟ πατρός της καί τοΰ αδελφού της 
ώς καί παρά τού καθηγητοΰ Λάντσα.

. Δίδυμοι τής τέχνης άβελφαί Ιπεδό- 
, θησαν άμφότεραι είς τό ίΐοπΓΟ. τήν 

/ προσωπογραφίαν καί τήν Αγιογραφίαν 
έξ ίσου έπιτυχΛς. 'Η έν άλλαις σελί- 
σι τού ήμερολογίου δημοσιευομένη 
« Π α ν α γ ί α »  τής δ)ος Προσαλέντη 
άναδεικνύει αύτήν ζωγράφον πρώτης 

δυνάμεως είς τό είδος τοΰτο, τόσο μάλλον καθόσον ή Αγιογραφία 
έν τήέκδήλώσει τής καθαρδς τέχνης δέν ήτο ποτέέν Έλλάδι τοΟ 
συρμού. Τό Ιργον τοΰτο πρωτότυπον διά τήν τεχνοτροπίαν του, 
τήν Ιμπνευσιν καί έκτέλεσιν τών σχεδίων, αγνώστων μέχρι τοΟδε 
είς τήν Αγιογραφίαν Ιπροξένησεν αίσθησιν βαθυτάτην κ'αΐ μέγαν 
θαυμασμόν.'Η ιστορία τής είκόνος ταύτης είνε περίεργος. Τοιαύ- 
την τήν ώραματίσθη έν ήμιεγρηγόραει σοβαρά καί έκ τών τά  πρώ
τα  φερουσών έν Άθήναις δεσποινών, διηγήθη τό πράγμα είς τήν 
ζωγράφον, αύτή δέ, κατά τήν όμολογίαν τής δραματισθείσης, ήτις 
έπΙ μήνας συνειργάσθη μετά τής καλλιτέχνιδος άναπαριστώσα αύ
τή τά έν τή διανοίφ της έντετυπωμένα χαρακτηριστικά, επέτυχε 
τόσον νά ζωντανεύση τήν Παναγίαν τοΰ δράματος, μέ τά άγνωστα 
μέχρι τοΰδε είς τήν Αγιογραφίαν ποικίλματα της, ώστε νά πρόκα-
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λ ΐ  θαυμαομόν μυβΐηριώβη. Ή  ιΐχών αΟιη Ιξ·τίθη  τδ 1907 ·1ς τήν 
Οιαρχί; Καλλιτιχνιχήν ΙχθΜίν, άλλά τδ γβγονός δπβρ ηρούx^ίλ·σ·ν 
αδτήν χαΐ ή τ ·λ ί(α  Ιπηυχία προββίλχϋσαν πλί)θος θαυμαστών δν τ^ 
οΐχίο  ̂ ζωγρίίφου, οϊτινβρ ·ΐς τό λαμπρόν τοδτο Ιργον Κ6λ«πον 
άνταναχλώμσνον τό ·ΰρΰ μέλλον τί)ς έλληνίίος χαλλιτέχνΛος.

ΕΚ Τ Π Ν  Μ ΥΘ Ο Ν  Τ Ο Υ  Α ΙΣ Ο Π Ο Υ

Λ Ε Ω Ν  Τ Α Υ Ρ Ο Σ  Κ Μ  Σ Υ Α Γ Ρ Ο Σ

'^ό λιοντάρι κοιμισμένο 6νας ταΟρος τό σιμώνιι,
Μέ τ4 δυό τδι κέρατά του τό τρυπ^ καΐ τό σχοτώνβι.
ΚαΙ τή μάνα του σάν ιΐδιν άγριόχοιρος νάχλαίιΒ 
Άπό μακροά έστάθη καί μέ φρόνησι τί)ς λέβι:
— Πόσις μάν*{ σάν έσένα τάχα ίκαμβ νά χλάψουν.
Πόσους ’σπάραξιν δ γυιός σου πριν χι’ αότόν νά τόν σπαράζουν. 
Μάθβπώς ’ς τόν κόσμον τοδτον π’ όλα στρέφουν καί γυρνοΟν* 
Μέ τό μέτρο ποδ μιτροΟμβ καί οΐ άλλοι μάς μιτροΟν*.

Κ Α Λ Α Μ Ι Ε Σ  Κ Α Ι  Κ Υ Π Α Ρ Ι Σ Σ Ι Α

•^λάϊ-πλάϊ έφυτρώναν καλαμιές χαΐ κυπαρίσσια 
Β«ργολι>γιστ·ς ί  πρώτ«ς καί τά άλλα δλοίσια.
Καί ·μιλούσαν« καί ’λέγαν τούς καδμούς, τά βάσανά τους, 
2άν γβιτόνισσις πού βγαίνουν άπό τά παράθυρά τους. 
Είχαν* καϋμό μβγάλο τά ψηλά τά κυπαρίσσια 
Πώς οί άνβμοι φυσόντας τά ξιρρίζωναν πβρίσσια,
Καί *ρωτούσαν τά καλάμια πώς τ ’ αδύνατο κορμί τους 
ΉμποροΟσβ νά ξβφιύγη τή μανία καί όρμή τους.
Καί τούς *ίπαν τά καλάμια: £έ μιά δύναμι μβγάλη 
Ό  τρίλλός τήν άντιστέκβι, γέρνβι δ φρόνιμος κ*φάλι.

ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΒΟΡΟΝΟΤ



Κ Ι Α  ί ϋ Α Τ Ο Π Α Π Η Ρ ! ! ;

ΑΝΑΡΕΑΓ Γ  ΛΑΕΚΑΡΑΤΟε

'φ ί ς τ ό  πβροινόν προοφιλέβτατον «Μ ι κραβ  ι α τ ικ ό ν» ήμβρο- 
"Ρλόγιον ·ΐγ;ς λογίας ^ίλης ϊβσποινίδος Ελένης Σ. Σβορώνοο, ά- 
νέγνωμ«ν όλίγας λέξβις γραμμένας άπό τήν ιδίαν χκριτωμένην 
φίλην μοις, μέ τήν έπιγραφήν, ήν καί ήμβϊς θέτομεν είς τδ σημεί
ωμα τοΟτο, δπως Οπομνήση είς τδν κόσμον τΛν γραμμάτων δτιτή  
1 Μαΐοϋ τοϋ 1911 συμπληροΟνται 100 ίτη από τής γεννήσεως τοδ 
Άνδρέα Λασκαράτου, καί προτείνει οΟτω τόν πανηγυρισμόν τής 
έκατονταετηρίδος ταύτης.

Α λλά  δυστυχώς, μέχρι τής ώρας καθ* ήν γράφομεν τό παρόν ση
μείωμα, οΰδείς λόγος γίνεται περί έορτασμοΰ. Έλπίζομεν δμως δτι 
αί χρυσαϊ λέξεις τάς ίποίας έκεΐ γράφει ή δεσποινίς Σβορώνου νά 
ήχοΟσι τουλάχιστον βΙς τήν Κειταλληνίαν, διότι, νομίζομεν. δτιδέν 
δπάρχει δευτέρα γνώμη δτι ό Λασκαράτος ήτο έκ τών δια- 
σημοτάτων Κεφαλλήνων. έκ τι'ιν δρασάντων προσωπικοτήτων τής 
Έπτανήσου. έκ τών εΰ-^υεστάτων συγγραφέων καί ποιητών τής νε- 
ωτέρας Ελλάδος, ο'. όποιοι έτίμησαν τήν νεοελληνικήν φιλολογίαν 
καί τινές ^άτυραί του θά ζήσου* όσον ή Ελλάς, καΙέκ τών προ
νομιούχων έκείνων άνδρών τοδ κόσμου ολου, οϊτινες δπέρ μιάς ί δ έ-
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α ς ύηέφβρον, νομίζοντβί δτι ώφβλοΟσι τήν ά,ιθρωπότητα. 2υν*πώς 
«ιχαιοΟνται νά χαοχώνται οΐ Κβφαλλίΐνβς ίι4 τοιοΟτον σομπολί-ιην 

νά μήνάφήσουν ν4 παρέλθΐβ Ινσιγ^ ή πρώτη ΜαΙοο

Ό  ίίϋΙιοΙΠημ λίαν όρθώς β1π*ν δτι ή ο ά τ υ ρ α ·1ν· ή άληθής 
Νίμβσις, ή άχαταμάχητοζ ΐχθριχή δύναμις τοδ Ινβστώτος χαί σύμ
μαχος τοδ μέλλοντος. Άλλ* δ σατϋρίζων, δ θέλων ν4 γίνη βιθά- 
σχαλος, νά οχώπτη, ν4 μοχτηρίζη, ν4 μαοτίζη τ4ς ΐπιχρατοώσας 
μωρίας, τ4ς καχ4ς ροπ4ς την κακήν χατάστασιν τής κοινωνίας χαΐ 
τής πολιτείας δι4 ν4 συντίλή (ίς τήν ίρσιν τούτων, πρέπβι χατ4 
προδτον ν4 *Ιν« τ ί μ ι ο ς  έ ν 4 ρ « τ ο ς  καί ήθιχδς, χαί ούχΙ—Ινα 
φέρωμιν ϊν μόνον παράδ«ιγμα— χαΐ ούχί ώς δ Αοϋδοβϊχος Σ·ρ- 
γρ«ίδης, δ έχδόσας &πό τδ ψευδώνυμον ^11̂η(0 ΰβΚ&ηο λαμπρ4ς 
Λατινιχ4ς σατύρας δριμυτοίτας ΐλησμόνει δτι έν φ έμαοτίγωνι τ4ς 
κακίας καί τ4 έλαττώματα, δ βίος αυτού δέν ήτο π α ρ α δ ε ι γ 
μ α τ ι κ ό ς  καί έν τή οίκίί του ή κακία καί τό έλάττωμα ένε- 
φωλευεν. Ό  Λαοκαράτος δμως δπερήφάνως έκράτει 4ν4 χείρας 
τήν ίουββνάλειον μάστιγα καί εις τ4 χείλη είχε τάν λουκιάνειον γέ- 
λωτα, άνηλεώς χαί μέχρις αίματος μαστιγών καί περιγελών 4- 
σπλαγχνως τό κακόν έπειβή ήτο ένάρετος, τίμιος χαί ήθιχός καί έ/ 
τή οίκί<ϊ του έβασαευεν ή τ ι μή καί ή αρετή.

•Ο Άνδρέας Λασχαράτος έγεννήθη έν Ληξοορίψ έκ πατρός συ
νετού καί πνευματώδους τού Γερασίμου Λασκαράτου καί μητρός 
Στυλιανής Μάνεση. Ό  μικρός Άνδρέας ήτο τόπος άτακτου παιδι
ού, τό διαβολάκι τής οικίας καί τής συνοικίας. Πάντοτε έθορύβει, 
έσατύριζεν, έαχωπτιν. Έστέλλετο ιΐς τό σχολβίον άλλ* ούτε οΐ γο- 
νε.ς ούτε > διδάσκαλος ήδόναντο νά πειθαναγκάσωσι τό ζωηρότα
του παιδί τουλάχιστον νά μελετψ. ’ {) θείός του Δημήτριος όελλα- 
βέτοιμας 6 γνωστός έν τή ίστορίφ τής Έπτανήσου, έννοήσας τά 
φυσικά χαρίσματα τού μικρού ανεψιού, τόν παρέλαδεν εις Άργοστό- 
λιον, οπού έμαθε τα Ιταλικά πρώτον άπό τόν ίταλόν Ίωάννην Βα
πτιστήν Βαρτολότση, τόν δποΐον δ Λασκαράτος ήγάπησι, κα̂  έπει- 
τα μέ δυσαρέσκειαν έγινε μαθητής τού γνωστού Νεοφύτου Βάμβα.

ρεσταθη είς την έναρξιν τών μαθημάτων τού νεοσυστηΟέντος έν Κά- 
στρψ σχολείου, δ Βάμδας παρουσίασε τόν Λασχαράτον ώς τ  α ρ α- 
δί αν ,  4 τ α κ τ  ο V καί φ ι λ ό ν ε ι χ ο ν. Ό  δέ 4γγλος, όξυβερκής 
ως ήτο, ένηγχαλίσθη τό δ ι α 6 ο λ άκ ι, είπών: «Αύτά τά πίιδϊά
ϊκαοάϊου“ '' ''ν  ^Ρώρισε τά φυσικά χαρίσματα τούΛα-
σκαράτου τού μή δποκύπτοντος είς τήν σχολαστικότητα μεθ’ ής
ί ΐ ό  , Τ Τ  ίλληνικά γραμμαϊα. “Επειτα
ί τ ί  μ «ρ 4 « ήλικίας του Ιχαμνε κακό τό βάσο ν .  Συνεπώς δ Λα- 
σχαράτος δέν ωφελήθη άπό τόν σοφόν Βάμδαν, διότι δ μέν μαθη



τής Ιτρβφβν άντιπώθβιαν «ίς τόν διϋσκαλον, 4 δέ διδάσκαλος δέν 
ήγάπα τόν δοσοπότακτον μαθητήν, ο·1δέ ήνόηο$ τ4 πν«δμά τοο. Ό  
Αασκαράτος ήτο 4 ίποναστάτης τοΟ 4ν τφ  κάστρφ βχολβίου, τ4 
4ποΐον ήαύχαβ·ν δταν αδτδς Ιφυγβν θραΟσας Ιν όοτοΟν ίνφ Ιτρβ- 
χιν. Τέλος Ιφθασκν βΙς ήλικίαν 16 έτών καΐ ένδησιν 4τι ίπρ«πβ νά 
μάθη γράμματα.

Τφ 1828 4 Θ«ί4ς τοο Δ(λλαδέτβιμας τ4ν Ιφ*ρ·ν ·1ς τήν Κέρκο· 
ραν δποί) ήχουσ· μαθήματα άπ4 τ4ν αοφόν ίταλδν Βικέντιον Να- 
νούτοην καί άπό τόν «οιητήν Κάλίον- Γενόμενος γερουσιαστής 4 
θ·14ς του τόν διώρισιν δπάλληλον *1ς τήν Γερουσίαν διά νά μάθη 
πειθαρχίαν καί τόν ένέγραψεν εις τήν Νομικήν Σχολήν τοδ Τονίου 
Πανεπιστημίου. "Ακολούθως μετετέθη ώς πρωτοκολλητής εις τό 
ΕίρηνοδικεΙον Άργοστολίου. Ά λ λ ’ 4 Αασκαράτος ήτο πάντοτε 
Αασκαράτος. Εύφυής αλλά φυγόπονος καί απειθής ήγάπα τάς τερ- 
πνάς μελέτας. τάς διασκεδάσεις καί αΙωνίως έστιχούργει μεταφρά- 
ζων Ιταλικάς ποιήσεις ή σατυρίζων. *Ως φοιτητής του Πανεπιστη
μίου Κερκύρας Ιμεινεν έπΙ Ιν ίτος, Ιπειτα μετεγράφη είς τό τής 
Πίζης, όπου έγένετο διδάκτωρ τής Νομικής Έπιστρέψας είς τό 
ΑηξοΟρι ίκαμεν έπ' όλίγον τόν δικηγόρον, κατόπιν διωρίσθη δικα
στικός πάρεδρος, άλλ* έπειδή ή έπιστήμη αδτη δέν ήτο διά τόν 
Λασκαράτον, τό 1843παρητήθη τοδ δικηγορικού έπαγγέλματος.

Άγορεύων οΊδέποτε ώμίλησεν ίταλιστί, κατά τήν τότε συνήθει
αν, άλλά πάντοτε έλληνιστί, προσεποιείτο μάλιστα καί άγνοιαν 
μι&ς γλώσσης, τής όποίας ήτο πολύ κάτοχος, διά νά δποχρεώση 
τούς άντιδίκους καί δικαστάς του νά τφ διερμηνεύσωσι τά ΐταλι- 
στί λεγόμενα, Γνα δήθεν τά  έννοήση καί αυτός καί τό άκροατήρι- 
ον. "ΓκπληριΛν ποτέ χρέη δικαστοδ έςέδωκεν άπόφασιν εις στίχους.

ΊΙρνήθη πάντοτε καί τάς ΐπισημοτίρτ ς δηΐ'.οσίας θέσεις διά νά 
είνε ελεύθερος είς τας σκέψεις καί εις τάς πράξεις του, διότι έχ 
φύσιως είς οδδένα καί είς ούδέν δπέκυπτεν.

Τά Ικτακτα πνεύματα δέν είν* εδχολον νά τά έννοήση οίοσδή- 
ποτε, συνεπώς ώς έπί τό πολύ παρανοοδνται καί παριξηγοΟνται. 
Διά τοδτο εΐδομεν ότι δ Αασκαράτος άπό μικράς ήλικίας παρινο- 
ήθη. Ό  Γύλφορδ δμως ήνόησε τόν μέλλοντα νά δράση Αασκαρά- 
τον καί 4 Βύρων δστις κατά τήν έν Κεφαλληνίφ διαμονήν του έ- 
σύχναζεν είς τοδ Δελλαδέτσιμα καί έγένετο όμοτράπεζος ηύχαρι- 
στεΐτο νά συνομιλή μέ τόν Αασκαράτον, τό άτακτο παιδί. Τήν τύ
χην αυτήν Ιλαβεν 4 Αασκαράτος μέχρι τοδ θανάτου του, διότι ά,πό 
τούς πλείστους παρενοήθη. παρεξηγήθη, έξυβρίσθη, ύπέστη διωγ
μούς καταδρομάς. Ά λλά  είς τοδτο πολύ συνέτεινιν βεβαίως 4 ό- 
ξύθυμος καί φιλόνεικος χαραχτήρ του. "Ηρέσκετο νά εύρη τήν ά- 
κραν, ήτο πάντοτε είς πόλεμον. Ώ ν  φιλοδίκαιος, ήναγκάζιτο νά εΐ- 
ε φιλόδικος. Ουδέποτε δπεχιύρει. Παρουσιάζουν 4 βίος του καί τά 

νργα αύτοδ συμπτώματα νευρασθενικής καταστάσεως, ενίοτε καί
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ψυχωοβίζ, α!·ίΐνβς Ίόν Ιχορίιυον μέχρι ιέλοος τΐ}ς πολυτίμου ζωί)ς 
του. 'Η το Ιριστος ψυχολόγος, Ιριυνητής τών ηθών καΐ έθίμων, ό
πως έπ* αυτών μ·λ»τήση τόν ίνθρωπον.

■0 Λοσκαράτος (ιπί5ρξ· φΛος μας καί τηροδμη τήν Αλληλογρα
φίαν του. ΓρΑφων ήμίν ποτέ π«ρΙ τών σπουδών του μ&ς Ιλ*γ·:«... 
Έμαθήτβυσα »1ς Παρισίους καί ·ίς τήν Τοσκάνην άλλ* άπέτυχα 
βιασμένος Από τούς γονιΐς μου νΑ σπουδάσω Ιπιστήμην τήν όποι
αν άντιπαθοΟσα (νομικά). Έλαβα δμως τό δίπλωμά μου, έπβιβή 
τό τ» στήν Πίζα έγίν*το ούκολία, «Ις τό 1839». Ά λλην φοράν μΑς 
Ιγραφβν: «Ιναν πρώτον χρόνον έσποόβασα ιίς τό Παρίσι, Ακροά- 
σθηκα τόνΠϋΓαηΙοη. καί δύο χρόνια έπβιτα στήν Πίζα όπου Ιλαβα 
τό πτυχίον τοδ δικηγόρου μέ Ινα ΡοηίΙιιι· δηλαδή διά πλιιονοψη- 
φίας, ίν«κα Ασυμφωνίας τών καθηγητών».

ΝυμφιυθιΙς ό Λασκαράτος ίλαβ«ν Αρίστην σύζυγον, τήν $ύπαί- 
βιυτον καΐ ένάρβτον Πην»λόπην Κοριαλένια έκ Ζακύνθου. Άπέ- 
κτησ· τέκνα Αξιόλογα καί Αξιότιμα. 'Ητο Αριστος σύζυγος καί 
φιλόστοργος πατήρ.

·ι? 2  ήτο ύπέρ τής ζώσης γλώσσης τής δημοτικής.
Εχθρός Ασπονδος τών λογιωτάτων, τούς όποίους Απβχάλβι στρι- 

«λωτάς τής γλώσσης. Τό 1880 ί  Ικανότατος φίλος μου κ. Ά ν- 
δρέας Ν. Κίφαλληνός, νδν Γυμνασιάρχης Κιρκΰρας, βίχ* μβταφρά- 
σ«ι καί δημοσιβύσβι τήν Ό  ϊ ν α μ ό ρ ο υ λ καί τήν Ό  ϊ θ ό ν α τοδ 
Οσσιαν. Τού βΤχαμ* γράψβι ότι ΘΑ τού στίίλωμ* τήν μιτάφραοη 

ταυτην, ήτις »1νι *ΐς δημοτικήν γλώσσαν καί πιστή καί ώραία. 
Αμέσως διΑ τοδ έπομένου Ατμοπλοίου μ&ς άπήντησ» «....Τήν μ*τά- 

φρασιν τοΟ ’ Οσιαν βύχαρίστως ήθβλα τήν ίδώ, Αν π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς  
βΙς δ η μ ο τ ι κ ή ν  γ λ ώ σ σ α ν ,  Αλλ’ Αν «ίς τήν λ ο γ ι ο τ α τ ί 
σ ε ι  χ η .... μή κάμ·τ· τόν κόπον, φίλβ μου, νΑν τή στείλβτι, έπει- 
δή κανείς στό σπίτι μου δέν διαβάζει λογιοτατίστικα. Τόν !ϊχω 
μεταφρασμένον είς τό Ιταλικό Από τόν ()βΊ3Γΐ) ΙΠ .» Ά μ α  τΑν έ
λαβε εύχαριστήθη πολύ. '

•Οπως πλουτίση τήν γλώσσά του καί μορφώοη Οφος τφ 1845 έ- 
ταξείδευεν είς τήν Κρήτην βιΑ νΑ συνάξη τά δημοτικά τραγούδια, διότι 
ενόμιζεν δτι ή γλώσσα τοδ Έρωτοκρίτου είνε κατάλληλος διά ποί- 

Πρός τόν σκοπόν τοΟτον μετέβη είς Πειραιά, 
Αθήνας. Κόρινθον, Πάτρας Μεσολόγγιον, Σϋρα, άλλ’ έπέστρβφεν Α

πογοητευμένος, διότι εύρε παντοΟ λ ο γ ι ω τ ά τ ο υ ς .  Άδιάφορον. 
Ηδυνατο νά κάμη τάς μελέτας του έπΙ τόπου, Αλλά τό βέβαιον 

είνε ότι διά τοιαΰτας οοβαρΑς γλωσσικάς μελέτας δέν ήτο, διά τοΟ- 
το δέν ηδυνήθη νά μορφώση γλώσσαν καί ήγνόει τόν μέγαν πλού
τον τής δημοτικής μας. Έν πολλοϊς ή γλώσσά του έπιχωριάζει, είνε 
όμως ρέουσα. Απλή τό ύφος, σαφής τήν έκφρασιν. 
ι « ί Ι ' '  «^«ολος είς τό γράφειν. ΜΑς έγραφε τή 21 Μαΐου τοδ 

απαντών είς παράκλησίν μας νά στείλη διά τήν « Κ υ φ έ -
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λ τ; V», Γ.«;:ιο?ικ(ίν, τό ίποΐον ί;ίίιδ »ν  ίν ΖακύνΟψ τί-τι ί  ρίκττ.' 
καί Ικανές φίλος κ.̂  Ό0«>ν^ Ρέντζος, τά έξγ-,ς. <Μή 5» άπατηί)ί;τί 
•ίς τήν φαινουμβνιχή βυκολία ποδ παροϋΐιάζουν* -τά γραψίματά 
μου, έπβιίή ή ιΟκολία ίκείνη είναι ίΐ Γογζ:« (1ι ιΙίΓ,ΙϋοΙίή ·;ιΐ|ΐ(·ι·ίΐΙ ι 
άποχιημέν»;. Έ γώ  τά δουλεύω τά γραψήματώ μου καί κ ο π ι ά ζ ω  
δουλεύοντοίς τα  6πό δλας τάς επόψεις».

Έλθωμεν τώρα εις τά έργα του. Άρθρα κατ' άρχάς ήρξατο 
δημοσιεύων εις ΐταλικάς καί ίλλτ,νικάς ίφημερίδας οΐον ριιΠ»- 
Γο :̂Ιιο \|α!ΐβ'<ί> καί άλλας πολλάς. Έξηκολούθει δμως νάγράφ^ καί 
εις ίλληνικάς Εφημερίδας χρείας τυχουαης. Εις τά ΙΚΗ3 φεβρ. 22 μάς 
Ιγραφεν: «ΜοΟεΙνε δΰσχολον νά σημειώοω τάς Εφημερίδαςείς τάς ί- 
ποίας Ιγραφα Επί ζω^ςμου. Εις τόν · ’ Κωσ φ « 5ρ ο ν »  τών Κορφών 
τά 1860. 'ϋσαύτως εις τόν Π α ρ α τ η ρ η τ  ή τών Κορφών τά 18<>0 
•ίς τόν Α ι ώ ν α  τών Αθηνών τά 1859, εις τήν Α π ο θ ή κ η  τοΟ 
Δ α β ό λ ο υ  στην Κεφαλονιά τά 18(50. Εις ττν  Σ φ ο γ γ α ρ ί α ν  
τών Κορφών τά 1860 Είς τό Δ ί κ α ι ο ν  τοΟ’Λργοο,τολίου 1867. 
Εις τήν 2 φ ή κ α  του Αργοστολιού, '.ϊγραψα πάλιν είς τόν Ά  
ο τ ί  ρ α τής Α ν α τ ο λ ή ς  πολλές φορές. Καί θστερότερα πάλιν 
Ιγραψα καί κάποτε από φορά τή φορά γράφω έδώ κ* έχει σέ Ε
φημερίδες, άλλά δέν βαστώ λογαρ'αμόν. Τά ά ρ θ ρ α  μ ο υ δ μ ω ς  
δ λ α ΐ χ ο υ ν  π ά ν τ ο τ ε κ ο ι ν ω φ ε λ ή  σ κ ο π ό ν » .

Καί είς πολλά περιοδικά Εδημοσίευσε ποιήσεις καί διατριβάς.
Τφ 1836 άπεφασίσθη είςτό Ληξοδρι νά γίνη δ λιμενοδραχίων (μό

λος), άλλά δέν είχε προσδιορισθή καί ή θέσις, ώστε Εκαστος Επε- 
θύμει νά άρχίση άπό τήν οικίαν του. όπως αυτή Εχτιμηθή περισσό
τερον. Ακολούθως τό ζήτημα κάπως Εγενικεύθη καί οί μέν Ποτα- 
μιόται τόν ήθελαν είς τό Ποτάμι, οί δέ Δεμπονερόται είς τά Δεμ- 
πονεράτα.'Η ασυμφωνία είχε φθάσει μέχρι τοδ γελοίου. Τέλος οί 
Ποταμιόται ένίκησαν πανηγυρικώς, κουβαλώντες πέτρας είς τό 
μέρος όπου είνε σήμερον δ Μ όλος. Τάς Ιρριξαν είς τήν θάλασσαν 
ώς θεμέλιον καί τό ζήτημα Ελύθη. *0 Λασκαράτος Επειτα Ενεθυ- 
μήθη τήν 8βϋθ1ιΪ3 Γ&ρί(α τοδ Τασώνη, δστις τήν Εγραψε ένεκα 
τής διαμάχης τής γενομένης τφ  1325 Εν Σκαπολίνφ μεταξύ τών 
κατοίκων τής Βονωνίας καί Μοδένης, πλησίον Ενός φρέατος, καί 
οί νικηταίάπέκτησαν ξ ύ λ ι ν ο ν  κ ά δ ο ν .  *0 Ιταλός Τασώνη Ε
γραψε τό ήρωΐκοκωμικόν ποίημα του ' Α ρ π α γ έ ν τ ο ς  κ ά δ ο υ  
βπως διά τοδ γέλωτος Εξυπνήση τούς Ιταλούς τής Εποχής Εκείνης 
διά γενναία κατορθώματα.

Ό  Λασκαράτος Επειτα σκεφθείς καλά τό πράγμα ήρχισε νά γ ·-  
λάση καί νά προξενήση τόν γέλωτα είς τούς άναγνώστας, διότι τά 
δάκρυα είνε ίδιον τών παιδίων καί Εκείνων, οίτινες Εχασαν τό αί
σθημα τής άξιοπρεπείας. Ούτως 6 Λασκαράτος είς τάς Αθήνας Ε- 
δημοσίευσε τφ  1845 « Τ ό  Λ η ξ ο ύ ρ ι  ε ί ς  τ ά  1 8 3 6 » ,  ποίημα ά- 
ξιόλογον. 'ό  Λασκαράτος έξηκολούθησε νά γελψ δημοσίως Εκτοτε 
διά νά φέρη τήν θεραπείαν τών όσωνένόμιζε "ακώς έχόντων.
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Έξηχολοι5θησ« ν(5ι ·1νβ μέγας γίλαοτήζ μέχρι τών τβλβυΈαίων 
ήμ*ρών τοΰ βίου του, νά γ·λφ καΐ δι* α0τ4 έχίΐνα, τίι δ«οία «ίζ 
τινας ·1ν· Ιβρλ χαΐ 2ξια θαυμαομοΟ. Γνωοτδν ίΐν ι τό τών ήγβμδνων 
τώνγιλαοτών τί)ς άρχαιδτητοί δ ού τ ·  θ α υ μ ά ζ β ι ς ,  ά λ -  
λ ο ι ς  έ ο τ ί  ; γ έ λ  ως  . Ό  Όράτιος.

ΒβΗϊοιΙυπι λογ!
)ΌΓΐ|ιι« βΐ ιηβΠηδ ηΐ8{{η4ί; ρΙοΓηηκιιιβ «θοηΐ γθβ χαΐ 4 Ρα· 

6·λα{: Μιβιιχ οηΙ ίβ  γϊη(]\ι 6 ιΐβ Ιαηπβκ βΗΟΓΐηρο, ροιιρ Γοβ σιιβ 
ΠΡβ βκΐ Ι6 ρΓορΓβ άβ 1· Ιιοπυηβ.

Ό  προπαρίλθών αΙών έγέλα μ·τά του σαρχασμοΟ τοΟ Βολταίρου, 
6 παριλθών διλ τοΟ σαρχασμοΟ τοΟ Βύρωνος, τοΟ Ά ϊν*, τού Λβ- 
οχαρίίτου. Ό  γέλως οδτος βββαίως δέν μ4ς χάμν·ι »ύτυχ8ΐς· δέν 
•Ιν· άθφος. ΕύχαριστΛ τόν Αναγνώστην, άλλ’ ή χαρβία του κα- 
ταθλίδιται, 4 ένθουοιασμδς χάν*ται καί ένίοτβ μ*τ4 τ4ν γέλωτα 
γίνβταί τις μισάνθρωπος.
, « ϋ  ποιήματος « Τ 4  Λ η ξ ο ύ ρ ι  * ί ς  τ  ά
18·ιΗ  » άπέχτησβν δνομα. Τ4 άναδημοσίβυοβν εις τ4 « Σ τ ί χου ρ- 
γ ή μ α τ α  β ι ά φο ρα » τά 4ποΓα έξ«βόθησαν τφ 1872 έν Κ«γαλ- 
ληνί^ άφιρβθειοών βμως Ασέμνων τινών φράσεων χαΐ μετριασθει- 
σών Αλλων τής πρώτης έκδόσεως. Ό  Αασκαράτος έξηχολούθησεν 
νά γράφη ποιήματα. -Αλλα έδημοοίευεν. Αλλα έχάριζεν έν χειρο- 
γράφφ είς φίλους, Αλλα Ιτιβιτα χατέστρεφε διά τοΟ πυρίς.

«*ϋΠνιχτής», «Γιατί τά τάλαρατΑλένετάλαρα»,«ΌΛάζαρος», «ή 
Γέννησι μου», «ήΒάρχα χανονιέρα,» είνε πολύ ώραϊα. Ό  δέ «Καυ- 
γ »ς  μεταξύ Άγαμέμνονος καί 'Αχιλλέως» είνεάπό τάς έκλεκτοτέ- 
ρας παρφβίας δσαι έγράφησαν είς δλας τάς γλώσσας. Τινά μικρά 
λυρικά του είνε καί χαριέστατα, έξ ών «Τ ’ Αηδόνια νά σωπάσουνε» 
καί «Σ ένα μικρό καϊχάκι» μελοποιηθέντα 6πό τού Κεφαλλήνος 
I .  Λαμπίρη Ιγειναν βημοτικώτατο. Τά ποιήματά του, ώς 4 ίδιος 
δμολογεί όρθότατα, είνε ώς έπΙ τό πολύ γραμμένα δπά τήν έπίδρα- 
σιν τής μελέτης είς τήν Ιταλικήν ποίησιν καί αύτά τά μέτρα είνε 
ιταλικά.

•Ο Δασκαράτος μέ τάς σατύρας του ένΙοτε ηικρώς καταφέρεται 
εναντίον αντικειμένων καί προσώπων, Ατινα τού Ιφεραν ζημίαν μάλ· 
λον παρά ώφέλειαν. Πολλάχις κατεφέρετο ίχι κατά της κακίας, 

άλλά κατά τού κακού, τού Αμαρτωλού.
«^ΐμοοίβϋ^ν έν Κεφαλληνίφ «Τά  μυστήρια τής Κε· 

φαλλονι^ ή άπάνου στήν οικογένεια, στή θρησκεία καί
στήν πολιτικήν». Είς τό Ιργον τούτο συνειργάσθη καί ή εύπαί- 
δευτος σύζυγός του. Τού Ιργου τούτου προξενήσαντος δικαίως θόρυ
βον καί σκάνβαλον, 4 συγγραφευς δχι μόνον παρά τών ύπ* αύτοδ 
μαστιγωθέντων έβακτυλοδεικνύετο ώς Αθεος, Αλλά καί δημοσία 
προσέβαλον αύτόν καί τέλος τόν Αφώρισαν.

Ούτως έδιπλασιάσθηοαν αΐ προσβολαί, Ιδίως δπό τού δχλου πά- 
οης τάξεως. Βκτοτε ήναγκάζετο νά ύπομένη τάς δημοσίας προσ-
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«ολάς βλλλ κ α ιν ! Οπογίρτ) καρ-ϊβρικΛς τό ίλγος τί;ςκαρ?ίας βίΛ 
τάς προσβολές κατά τής σββαστής κυρίας του καί τών αθώων τέ
κνων του, άτινα ίλιθοβολοδντο. Έγιν€ν άντιχίίμ*νον κρίσεο*ν καίέ- 
«ιχρίσεων, αλλ’ αύτός ώς βράχος 8μιν·ν άκλόνητος βΙς τ4ς ΐ5έας 
του, διότι βΐχβ πεποίθηοιν εις τόν ίαυτόν του καί έξηχολούθιι 
προκαλών ταραχάς καΙ δημιουργών ζητήματα. Ή  κυρία Ιουλία 
1.8ΐιιί·0Γ όρθώς ώνόμαοε τόν Λασκαράτον 1{3ΐ3ί1ΙοιΐΓ ύ»; βΐ- 
πομεν ήτο φιλόνβικος καί ή φΛονβικία τόν ϊτρβφ*. τοδ Ιδιδεν ζωήν 
καί ίμπνευοιν.

Κατόπιν τούτων φβύγων έκ Κεφαλληνίας κατέφυγεν εις Ζάκυν
θον, άλλ4 καί έδώ δ άρχιερεύς είχεν έκδώοει κατ’ αυτού άφορι- 
σμόν. Έναγκάσθη νά καταλίπη καί την Ζάκυνθον καί εζήτησεν &- 
οϋλον εις τό κοινόν καί παγκόσμιο καταφύγιο, οτήν Αγγλία  ΕΙς 
ΛονδΓνον κατέγινεν είς φιλοσοφικός καί φιλολογικός μελετάς. Κύ- 
ρεν άγγλους σημαίνοντας νό τόν δποστηρίξουν, διότι ίθαύμαζον τόν 
σταθερόν χαρακτήρά του καί τήν πεποίθησιν εις τάς ιδίας του. Καί 
τό 1851 είχε μεταδή είς τό Λονδίνον καί είς τήν Κανταβριγίαν 
μετερχόμενος τόν διδάσκαλον τής ίλληνικής καί ιταλικής καί τόν 
δικηγόρον είς τό ίκεί ίλληνικόν προξενείον. Α λλά  τά κέρδη δέν 
ήσαν άνάλογα πρός τάς δαπάνας, δι* 3 έπέστρεψεν είς Ζάκυνθον 
δπου ήρχισαν νέαι περιπέτειαι, νίαι καταδρομαί,

Γή 5 Μαίου 1859 ήρχισε τήν δημοσίευσιν τής ίφημερίδος « Λ ύχ- 
ν ο ς »  είς σχήμα δγδοον έκ σελίδων 8. Ό  ίδιος μού έγραφε τφ 
1883 δηλ. μετά^ 24 έτη « 'Ο  Λ ύ χ ν ο ς  μου έπρωτοβγήκε οίκο- 
γενειακός. Άλλ* έπειτα έκατηγορήθη από τούς κατεργαραίους ώς 
άθρησκος καί ανήθικος. Ακολούθως έγραψα σ’ αυτούς νάν τούς 
χτυπήσω καί ό Λύ χ νο ς μου έγινε τότε διαπληχτικός' κ’ έπολέμη- 
σα τόσον απροφυλάχτως κατά τών γ α λ ι ό τ ω ν  τής Ζακύνθου 
ώστε κ* έφυλαχίσθηκα έδώ στήν Κεφαλονιά>. Καί πράγματι ήτο 
φωτοίόλος δ Λ ύ χνος αλλά κατά καιρούς έρριπτε καυστικός σπί
θας έπικινδύνους ώστε έφερε πυρκαϊάν. Ό  Λ ύ χ ν ο ς  ήρχισεν έν 
Ζακΰνθψ, κατόπιν είς Κεφαλληνίαν, έκ νέου είς Ζάκυνθον καί έ- 
παυσεν τό 1868 είς Κεφαλληνίαν. Είς δλον τούτο τό χρονικόν διά
στημα έξεδόθησαν 49 φύλλα. 'Ο Λ ύ χ ν ο ς  άπό τούς αριθμούς 14- 
18 μετωνομάάθη Λ υ χ ν ι ά ς .  Έδώ κ ’ έκεΐ περιέχει λαογραφιχά, 
ποιήσεις χαί'όίκογενειαχά αναγνώσματα. Δυστυχώς ή δπόλοιπος ύλη 
δέν είνε άνταξία τού Λασκαράτου. Διό καταδιωχθείς ύπό τού Λομ- 
δάρδου κατεδικάσθη είς τετράμηνου φυλάκισιν. Αί νέαι αύταί κα- 
ταδρομαί έδωχαν αφορμήν είς δύο νέα έργα του, Τό μέν τυπωθέντό 
1860 έν Κεφαλληνία: ίο  ιηΐβ κοΓΓβΓβηΖθ βΐ ηιΐβ θ.·««θΓνΛζίοηί 
ηβΙΙβ ρΓίί^ΐοηϊ (1ϊ ΐ'ίβΓΛίΙοηΐΛ, άξίας Ιστορικής, τό δέ τφ  1862, τό 
δριμύτατον «Ή  καταδρομές μου έξαιτίας τοδ Λύχνου» έπίσης έν 
Κεφαλληνίφ τυπωθέν.

Καί άλλας δέ έκ τού Λ ύ χ ν ο υ  έδοκίμασε πικρίας, διότι περί 
αύτοΰ έγένετο λόγος είς τήν ’ Ιόνιον Βουλήν. Ό  ’Αρ. 49 έκαμε θό
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ρυβον θίωρηθίΐς Οβριοτιχός κατά το·. βαοΛέως. Άλλ* 4 Λαοχαρά- 
το ; 15ων τήν παρβξήγησιν. άπίστ»·.λ· τό φύλλον ·2ς τόν βασιλέα 
μ ·τά ίκΟέσίίος καί ο'ίτω άπέφυγι τήν ποινικήν καταδίωξιν. Τ4 βέ
βαιον $1ν* δτι οι έχθροί του δι& κάθβ ψύλλου πήδημα προσ«πάθουν 
νάτύν κατηγορήσουν, άλλ* α·ηός: δέν Ιχανι τό θάρρος του. ΑΙ κα
ταδρομές τοΰ έδιδαν ζωήν.

Το 18«7 έδημοσι«·ύθη ή ά π ό χ ρ ι σ ι ς  » ϊ ς  τ όν  ά φ ο ρ ι σ μ ό ν  
τοΟ Κ λ ή ρ ο υ  τ ή ς  Κ ι φ α λ ο ν ι δ ς  τ ού  1 8 5 6 ,  βΙς τήν ό
ποιαν τούς αντιπάλους του δάκνιι μέχρις αίματος. Το έργον τού
το βίν» έκ τών « ’ίφυιοτέρων τής ήμιτέρας γραμματολογίας, &- 
μα δέ άξιον μ»λέτης. Τούτο προύξένησβν φοββράν έντύπωσιν καΐ 
νέας χαταδρομάς καθότι ή 1*ρά Σύνοδος ένόμισβ καλόν νά τιμωρή- 
ση τόν Λασχαράτον ώς έχφράζοντα άρχάς, δοξασίας, φρονήματα 
άντιβαίνοντα ιίς τήν όρθοδοξίαν. Ή  δίκη του συνβζητήθη τφ 1868 
έν Κιφαλληνίφ. Ούδιίς δικηγόρος έδέχθη ν4 τόν ύπβρασπίση, δΤ δ 
έξ έπαγγέλματος διωρίσθη 4 Νικόλαος Βαλσαμάχης, 01 4ρκωτοΙ 
τόν ήθφωσαν καί ή δίκη αύτή Ιδωκιν α·ύτφ αφορμήν διά νέον 
βιδλίον «Η  δ ί κ η  μου μέ τή Σ ύ ν ο δ ο »  τυπωθέν τό 1869. δρι- 
μέιος καί ^τήν φοράν τα·5την άνιϊπίξϊλθόντος κατά τών αντιπάλων 
του. Άλλ* 4 .\ασχαράτος δλως δριμ·3τ·ρος έγένβτο καί πιρισσότβ- 
ρον κατ·φέρ»το κατά τών θρησκβυτιχΛν έθίμων. Τδού τΐ λέγβι έν 
τφ τιλίυταίφ τούτφ Ιργψ του: «Μοΰ έφώναξ«ν 4 ΕϊσαγγΓλι·ΰς δτι 
πέρνω διά πρόφασή μου τές κατάχρησ«ς τών παπάδων καί δτι πραγ
ματικός μου σκοπός ·1νϊ νά χτυπήσω τή θρησκεία* άθλιον έπι- 
χείρημα! Έγώ τές χατάχρησις τ«δν παπάδων τές έχτύπησα 
στά « Μ υ σ τ ή ρ ι ά »  μου. Τότες άς ήθελε πούνε τούτο. Άλλ* 
από τότες μέ τές καταδρομές το·ις μ* έσπρώξανε σ' Ινα βήμα 
περσότερο. Έ γώ τώρα τές κατάχρησές τους δέν τές χτυπώ, παρά 
έν παρόδψ· τώρα χτυπώ τάς παραδόσεις χάρ.ν τών όποιων έξέχλι- 
ναν από τήν θρησκείαν. Εκεί λοιπόν νά μοΰ αποκρίνονται».

■Ο έξετάζων σήμερον τά Ιργα τού Λασκαράτου περί θρησκείας 
αποφαίνεται δτι α-ΐτός ήτο χαινοτόμος χλίνων είς τόν προτεσταντι
σμόν. Σατυρίζει τινά θρησκευτικά ήθη καί έθιμα ώς προλήψεις καί 
δεισιδαιμονείας καί έλέγχει σφοδρότατα τάς καταχρήσεις καί ήθη 
τού κλήρου, ως αντικείμενα είς τό πνεύμα τού Εύαγγελίου

Τό βέβαιον είνε δτι» τ  ά Μ υ σ τ ή ρ ι α τής Κεφαλληνίας καί 4 ά- 
φορισμός συνέτεινε νά γίνη πλειότερος θόρυβος άπό δ,τι ήξιζον. Τόν 
θόρυβον τόν ηύξησεν έπειτα ή Σ·5νοδος διά τής καταγγελίας. *Ολ[- 
γωτερος λόγος θα έγίνετο περί τής «Παπίσσης *Ιωάννας» τού Ροΐδου 
άν ή Σύνοδος έσιώπα: Τό α·ίτό συνέβη διά τόν «Ίουλιανόν» τού 
Ραγκαβή.
 ̂ Τό 1868 είχε δημοσιεύσει τήν «Εύρωπαϊκήν δημοσιογραφίαν 

αντιπαραταγμένην στές ύστερινώτερες θρησκευτικές καί πολιτΤκές 
καταδρομές του Λασκαράτου» ένθα μετέφραοεν δ,τι δπέρ αύτού έ- 
γράφη ύπο ήμεδαπών καί ξένων ώς καί αποσπάσματα τινά τών κατ’
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αΟτοϋ γραφέντων. Σχοπίς ίημ οσ «ό «ω ς  ταΰττ.ς ήτο νά μ,τρι- 
μ«Ρΐκοί)ς ποταπούς άν-ϊίποαους του.

Ιφ  Ι ^ ( )  ίδημοσίβυσβν έν Κβφαλληνίί -ϊ^μον πολύτιμον ίνοντα 
έπιγραφην « Ι δ ο ύ  δ Ά ν θ ρ ω π ο ς » .  Τό βιβλίον τοδτο χ*τά  τ4 
γραφδμβνα τοΟ γβρμχνοΟ *Εγγιλ ·ίν« δξιοντοΰ θίοφράστου καΐ ·0- 
φυέστιρον τοδ Λα-Βρυίρ. Ό  Λαοχαράτος φαίνιται άνβτδμως τί5ς 
χαρβίας χαί χλ·ιβοθχος τ®ν απορρήτων τής χοινωνίας. Α λλά  χαί 
ί  ϊβιος ίννοήσας « τ ι  τό Ιργον του βέν «ίν* πλήρ*ς έν τοίς π ρ ο- 

λέγίΐ. «Λίγοι χαί πτωχοί θά βρ«θοΟν*, αυσι- 
χφ τφ  λάγψ οΐ χαραχτήρές μου. έπιιβή μιχρή ή κοινωνία μ<σα 
στην .,ποίαν ίγβνήχανβ χαί μοδ ίλιιπβ ακολούθως ή πληθύς τής 
ύλης καί έκλογής τώνπροσώπων». Είς τούς χαρακτήρας ύπάρχουν 
δπαινιγμΟΙ χαΐ άπβιχονίζονται πρδσωπα τά δποΐα στηλιτβύων λαμ- 
βάν»ι ούτα χαΐ ώς τύπον χαρακτήρας. Έ χ τής μ«λέτης του ψυχο- 
λογικοΟ τούτου χαι ήθιχού ίργου, άμα βέ χαί πνευματώδους ίμ- 
βριθείας πολλή ή ώφέλεια. 01 χαρακτήρες ούτοι θά είνε πηγή, άφ* 
ής ο μεταγενέστερος άσ-ραλΑς θά άντλήση πληροφορίας διά τήν 
σύγχρονον κοινωνικήν ήμών κατάστασιν. Ώ ς έπΐ τδ πλεϊστον δ άν
θρωπος τοδ Λασκαράτου βέν είνε πάντων τών τύπων χαί χρόνων ώς 
δ τοδ Μοηΐϊΐίτπί! ή τούλάχιστον τοδ Ροσεφουκόλ. Ό  άνθρωπος 
του Λασχαράτοϋ είνε σύγχρονος ώς έπΙ τό πολύ ώς δ τοδ Λα-Βρυ- 
•ρ^εΐνε τοδ αίώνος τοδ Λοδοβίκου ΙΔ'.

 ̂ ίν Άργοστολίφ τή -̂ 3 Ιουλίου τοδ I-
τους 1901 καί εύτυχώς έχηδεύθη έκχλησιαστιχώς διότι δ άρχιεπί- 
σχοπος Κεφαλληνίας Γεράσιμος Δόριζας. δστις πολύ έξετίμα τήν 
ικανότητα, τήν εύφυΐαν καί τόν χαρακτήρα τοδ Λασχαράτοϋ, Ιφρόν- 
τισεν 6πως ή Ιερά  Σύνοδος πεισθή νά άρη τδ έπιτίμιον τό 1900 
άνευ δποδολής λιβίλλου δμολογίας πίστεως. καθ’ & άπήτει ή έτέ- 
ρα Σύνοδος χαί δ Λασχαράτος ήρνήθη δικαίως διότι δέν ήτο τής 
αξιοπρεπείας του

Άφήκε πολλά ανέκδοτα έργα έν οίς καί «Ήθη. Ιθιμα καί δο- 
ξασίαι -^ς Κεφαλλονιβς», «Τέχνη τοδ δημιουργεΙν χαί συγγρά- 
φ ειν»,«Τά  Μυστήριαάναθεωρημένατό 1882,1883 χαΙσημειώσειςτΦν 
κοινωνικών μεταβολών άπό τής Ιχδόσεώς τω ν »— Δοκιμιον ποιητικής 
χαί στιχουργιχής άναθεωρημένον— «Οβηηί ηίημ:Γβη3Η (αύτοβιο- 
γραφία) «Η άδιχη χατάρα ή δ άφορισμός μου», ποιήσεις, μετα
φράσεις χλπ. Έλπίζομεν να δημοσιευθοδν τάχιστα τά άνέκδοτα 
ταδτα Ιργα του.

Τοιοδτος έν όλίγοις ήτο δ Λασχαράτος. τοΟ δποίου ή έκατονταε- 
"ϊήε γεννήσεως, ώς όρθώς πέρισυ παρετήρησεν ή διαπρεπής 

δεσποινίς Ελένη Σ. Σβορώνου, βέν πρέπει νά παρέλθη έν σιγή

Ζ Π ν Ρ Ι Δ Ω Ν  Δ Ε  Β ΙΑ Ζ ΗΖ
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ικιάν τών Κυπχί-'ίων χλΙ ηΐ Τά -̂αυ; 
Β/ίαιχίνους άπο οαχδυ' ΐγϊπγ,ιχίνχ,
« ί ν  η[Λϊΐ ζ ί / Λ  έγώ 'ποΟέχί! θά χί-ττομϊΐ;
0 ;^ί, ο/ι, Ψώαχολί, ο/ι έχ«ΐ δέν θανχι 

ΙΙχρ* ή θήχη μοι,· έχείνή ή φΘ«:τ >| θήχγ,
ΙΙου ζωντανόν μ ’ έβίβταςε «τόν Κόσμο.
ΑΓ άπολευθερωμένος δχ τήν ΰλη.
Κ ϊΙ  πνεΰμ* τότε χχθχρ’όν όμοίόθεον,
ΛεύΟερ* θά πετώ στήν ΟΙχουμενη,

ΚαΙ πάλε, βέβαια, ζτ« στον Κόσμο ό άνθοωπος 
Τελιιώτερος του δένδρου, πον εχειό ζη 
Μέσα στή γήί'νγ, θήχη τγ, ’δίχήτου 
Μά ζ·?, X ’ έχεΐνος δμοια θεμένοο 
Μέσα στο σώμα Οήχητου, χαΐ μόνον 
Μία θήκη διαφέρει άπό τήν άλλη.
Που ή μία είναι φερτή, χαΐ ή άλλη οχι.
Λλλά μέσα σ ’ αύτήν φυτρώνει© άνθρωπος 
ύσχαθώς χαΐ τό δένδρο μέσ’ στή γή.

ΚαΙ σαν ξερριζονόμενο τό δένδρο,
ΙΙεθαινει δλοτελώς ^ωρί; περαίτερον,

_Ετσι ’μπορει νά τιλευτ| χαί ό άνθρωπος, 
Οπόταν ξερριζόνεται οχ τό σώματου.

Κι ώς καΐ αυτός στερημένος περαιτέρου,
Νά μην υπάρχη, ’σά νά μήν υπήρξε,
Καί σαν χερί σε φύσημα νά σβυέται,
Απελπισία χαΐ φρίκη που δειλιάζειΐ 
Πώς τό πνεύμα νά σβυέταιΙ Μά δεν είναι 
Κ  εκείνο άπ ’ τή  φύση τής θεότητος;
Πνεύμα ό θεός· καί, χαθό πνεύμα, αθάνατος.
Πώς λοιπον χ' έγώ πνεύμα, νά ’πεθάνω,
Έ νώ  σαν πνεύμα πρέπει ναμαι αθάνατος;"
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Πώς δέν θά στρίψω στό όλ(χο έχειό πνεία*
ΓΙοί θεότη τ» τό δνόριασεν δ χόσμος.
Κί\ αττο τό δποΐον, γ(χ ν' χλθω έδώ, άττοσπίσθγιχα; 

35 Κ ι ’ ό Θεός, όπου στήν πλίσγ,ριας φιλάνθρωπος,
Σ ’ εμάς δανείζει χν&ϋδι άπό τό πνεϋματου,
Δεν θάν τό ’ξαναλάδε! <ΐ>ς έδιχότου 
Οταν τό βγάνγ, μέσα άπό τό σώμα μας.

Σάν αθάνατο μέρος Ιδιχότου;
40 Καν όταν δέν τό κάμωμεν ανάξιο 

Για τήν έπάνοδόντου είς Λυτόν;
Φιλάνθρωπον σ ’ εμάς παρτ,γορίαν 

Η θρησκεία παρέχει, και καλότυχος 
Οποιος 'μπορεΐ αναπτύσσοντας το πνεύματου.

45 Νά τήν διατηρήση στον έαυτόντου.
Ζή, λέγουν, ή ψυχή τού αποθαμένου,

Κ  ’ έπιστρέφει στόν Πλάστη της καΐ χρίνεται,
Κατά πού αξίζει, σε χαράν αΐιύνιαν 

Η σ ’ αΐοινιαν θλίψιν. 'Άμποτε, άμποτεΙ 
50 Ά λ λ ' αν υπάρχουν ή ψυχές άσώματες.

Αδιάφορο τό πώς, βέβαια θάν ήναι 
Ως χαΐ τήν περαιτέρωτους υπόστασιν 

Τετοιες, όποΓες και στή Γη εσταθήκανε·
Κρίση δέ καΐ ανταπόδοση γ ι ’ αυτές 

55 θ ελ  είναι τότε-πλέον τό ποιόντους,
Όποιον αυτές τό εκάμανε στον Κόσμομας.
’Λλλά, καΐ νά πεθαίνη κα'. νά ζή 
Μετά τόν θάνατόνματ ή ψυχήμας,
Δέν ε ίν ’ ποτέ τόν άνθρωπον πού χόνουμε.

60 Στους τάφους απιθώνουν οί έπιζώντες,
Μόνον τ ’ άπαφημένα σώματάμας.
Περιβολή εκείνη πού άποβάλλουμε,
Κ  έσπλαγχνιχά χ ’ εύγνώμονα αποδίδουμε 
Σ τή  Γή , τ ’ όσον ή Γη μας είχε δώσει,

65 Ό π ω ς  αισθητοποιούμενοι στήν ύπαρξη,
Κ ’ έπαισθητοί γενόμενοι άμοιβαίως 
Ν ’ άμοιβοχαιρομάσθε καί σάν πλάσματα.
Καθώς είς τήν ψυχήμας, καί στό σώμαμας.
Αλλά τό ξαναφέρνουμε στή Γή,

70 ’Εχειό πού ή Γή  μας δίνει, ή μας δανείζει,
Ώ ς  είς κοινήν φιλόστοργον μητέρα,
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Όπου ζώντας, μ.ίί θρίφιι [Χί τ »  οώρβτγ,;
Και πχΟαιχένου; μας άνο-ίΐ τβ ’ άγκάλίςττ,ς.

ΣχέβΤρ συγγέν«ια ί*ρή. μ *ί γένςται 
Μ « ττ, γή που ϊχ «π ά ζ«ι τοΰς διχούςμα;, 
Βλέποντίς «Ις τό μνήμα τω ν λιιψάνωντους, 
"Τίττιρο άγαπγ,μίνομας ένΟύμημα.
Έχ»Γ, γιννηκται μββα στή ψυ/ήμας 
Σαν τρυφιρτ, ανταλλαγή αΐβθν,μίτων,
Μιταξί» ςώντος, χαΐ μορ<^ής που έτάφη.

Ουράνια, χαίΐώ; ιίπ«ς, άμοιβαιδττ,ς!
Που {ίαν£! β£ ατ»νή συγκοινωνία 
Δύο ιρύ®*ς τόσο μϊταςύ του: διάιρορις'.
Ιΐοϋ μκ κανί! νά ^λέπω μ4 τόν νουμου 
Τον πολυαγαπημένον που έβτερήβηκα.
Νάν τού ’ μιλώ σά νάτανι έμπροσταμου 
Νά λογιάζω πώ; ίσως ή ψυ/_ήτου 
Μίσαθε άπό τόν τάιροτου μέ ακούει 
Και πώς λαβαίνει κάποιαν ζναχούφισιν 
Βλέποντας πώς πονώ ·'ΐά το ^αμότου.
Κα\ V ’ άπο/αιρετώ πάλε τον ταφοτου,
’Σά νάπερνα άπό έχει καΐ εγώ 'ςανάσαση. 
'Λλλά καί απάνω στους ένδοξους τάφους 
Μεγάλων ποιητών κ ’ έπιστΥιμόνοιν.
Όποιες μεγάλες εμπνευσις! Και πώ;
Τ ' άριστουργήματατους ενθυμούμενος.
Νά μή 6ρέφω τό πνεύμαμου στο πνεύματους; 
Ώ  νά ήσαν Ούρες άλλης ζωής οί Τάφοι.
ΚαΙ ασφαλής ή γλυκυά παρηγοριά.
Όπου ή Θρησκεία φιλάνθρωπα μας δίνει! 
'Έπαυε ναναι φοβερός ό Θάνατος·
Και ποιος ιξεναντίας δεν ήθε’ {ίλέπει 
Σ το τέλος τής εδώ δοκιμασίαςτου,
Τήν έλευΘέρωσ·/|του άπό τ ά ’μπόδια,
Γ'.ά νά πετάξη ελεύΘερα ®τό χάλλιοτου;

Τότε, Θεόμοια πνεύματα κ ’ εμείς,
Τό Παν θάν ήτον ή έπέκτασήμας,
ΚαΙ ή άπειρότης σύμπασα σ ’ έμας,
'Σά μόρια χαΐ έμεΐς τής δλης θεότητος 
"ΗΘε βλέπουμε, χ ’ ήθελε έ/πληττόμεθα,
Ό τ ι  ύπάρ/ουνε κι' άλλες, κι' άλλες φύσες.
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Έ/τος τής Γήϊντ,ς έδ[χής|Α«ς ϊ-ύβεως,
Τδ παν θά ΐπεριτρίχαμε θαυ[Αίζοντ6ς 
Τές διάφορες φύβες είς τό άπειρον 
ΚαΙ 9οφϋ>τεροι τότε, θάν έ€λέπχμ.ε 
"Οπως εριεΐς, παιδιάστικοι φιλόσοφοι,
Έχρίνβ[*ε τήν ύπαρξη του Πλάστη[ί.ας,
Με τους όρους ΰπάρςεως που ό Πλάστηςιιας 
"Εβαλε για τά μόνα πλάσματάτου 
Είς σε μόνην τή  σφαίρα τή  ’ διχήμας 
Καί, μωροί, τον εύρίσχομεν άνύπαρχτον!

ΙΙώς ήθε' μας φανεί, στον "Ηλιο μέσα 
"Οντα διάφορα, διάφορης ουσίας,
Λιάφορης φύσεως, άλλης ΰποστισεως,
Νά φλογίζονται μέσα σ ’ άγριες φλόγες,
Κ ’ εχεΐ νά ζουν, χαί ίσως ζωήν άνώτερην 
Ό /  τους χατοίχους του έδιχουμας Κόσμου!
Γ ια τί όσο σπουδαιώτερα τά Ουράνια,
Τόσο χαΐ οί χάτοιχοί τους σπουδαιώτεροι,
Μά τω ν οντων έχείνων θέλει ή φύσητους 
Γιά νά ’μποίοΰν νά ζοΰν, να ζοϋν στη φλόγα 
Για όσο δέ τελειότερα χαί ανώτερα.
Κ ’ έχεΐνα όμως τά  οντα είναι θνητά·
Αθάνατος δεν είν ’ παίά ’ένας μονος.
’ ( )  Λτιμιουργός τής όλης ΟΙχουμένης.
Πώς τά όντα εχειά γεννηώνται, πώς ’πεθαίνουνε; 
Είναι υπεράνω πάσης φαντασίας.
Πάσης άνθρώπου διανοίας καί σχέψεως.

Των Η λιακών την φυσιν δεν γνωρίζουμε:
Ούτε ακολούθως τά τής φύσεωςτους 
'Λλλά βεβαίως ώς χ ’ έχει Οά υπάρχουν 
Λογικά όντα, χαί ΰπαρξες ανώτερες 
Των χομπαζόντων ΓηΤνων έοιχώνμας.
Τίποτες ακατοίκητο στό ΙΗ ν,
Πού βρίθει παντα/ώθε άπο ζω-ήν.

Δεν εχει, λέει, κατοίκους τό Φεγγάρι.
Επειδή αέρα χαί νερό δεν εχει!
Εάν πώς να πρέπη χαί στες άλλες σφαίρες
Νάχουν ορούς ΰπάρςεως σάν τούτους
Που άπα·τούνται σέ τούτον τον I Ιλανέ,τημας.

Ό  Πλάστης, πολυποίκηλος είς τά εργάτου,



1 1 0

<70

175

180

Δ ·ν  ή6 ιλ( την ίδια, φύϊΐ β ’ δλ«.
Σέ τοδτον τόν Πλανήτη τόν ’διχδν|χ*ί 
“Εβαλί δβου« ύπάρξιως όπου ϊσω;
Νά μην *^η βαλμίνουςο’ άλλου; κόβμου; 
Κ *τώ τ·ρου ; χ«1 άνοιτίρους του χόσμουμα;
"Οπου χαΐ δντα άνάλογα Οά ήν*ι·
Άλλου ’πίθαίνουν, χ ’ ϊαω; ν* μην Ιχουν· 
Χρι(α για τάφου; οπω; »1; έμά;.
“Ιβω; έχ ίΐ άναλήπτονται στόν Πλάστηντου;
Τά δντα «χ«ιά τ '  άλλοιώ; πλαβμβνα, ή χαΐ άσώμ 
Ά λλα  για έμα; οί τάφοι »Ιν ’ απαραίτητοι 
Σαν όπου φιλανθρώπω; αποδέχονται 
Τά μόνα που πιΟβίνοντβ; άφίνομ»,
Μορφήν χα\ αώμα· χαΐ που μόνα έχίΤνα 
Είδ* ό χόβμο; ο ’ έμα;. χαΐ μα; έγνώρισ*.

Ναί, Τάφοι, οί δ(ΐλο\ μόνοι οχ; φοβούνται, 
Κ ’ οί οΰτιοανοί του Κόομου, καί οί κακούργοι. 
Ά λ λα  ό νοήμων ιΰβιβή;, σάς ρλέπίΐ 
Ώ ;  φιλάνθρωπον τόπον άναπαόσεω;.
Γιά τά βίβαρ-ημίνα κούχκαλάτου·
Καλότυχο; έκειό; που άφοΰ τελειώσει 
Το στάδιόντου έντιμω; εΐ; τον Κόσμον.
Έ λβ ιι νά σ ϊ; ζητήση φιλοςίγ ιαν.
Ιίερσσότερο καλότυχο; ακόμη 
’Εκειό; που ηθ; ’μπορεϊ στο μάρμαρότου 
Νά σημειιίιση χάποιοτου ευεργέτημα 
Στην άνδρωπότγ,τα δλην, ή βτό “Εθνοςτου,
*ΙΙ χαί σε μόνον τόν γενέθλιαν Τόποντου.
Μόνοι οί τοιοϋτοι δεν σα; άποστρέφονται 
Επειδή συνιιδότε; τήν άξίαντου;. 
Προαισθάνονται τόν φόρον τη ;  τιμή;
Που μιά ’μέρα ό διαβάτη; θάν τον; δώση, 
Έπισκεπτόμίνό;σα; οσιοι Τάι&οι.

1 ΑΝΔΡΕΑΕ ΛΑΕΚΑΡΑΤΟΕ

ΙΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΧΕ10Γ ΕΙΣ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ



Ι Ε Ρ Α  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α

ΕΛΕΝΗ Κ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 
^ έαπ ο ινα  β ίβα ιτή , εύγεν),; ΰπαο’ ις, άριβτοχράτις τό αΐσθημβ 
^ χ α ΐ  ήγεμονίς την χαρδίαν ώς ητο χ«ί τό γένος, ή Ελένη  
Κ. Μαχρυγιάννη σύζυγος του συνταγματάρχου χ. Κίτσου Μα- 
χρυγιάννη, άπέθανβν έν ’Λθήναις χατά τον παρελθόντα Μάρ
τιον. Φυσιογνωμία έχ των σπανίων τάς όποιας ει^ε νά έπιοεί- 
ξη ή Αθηναϊκή κοινωνία, χόρη στρατιωτικού αρτίας μορφώ- 
σεως, έγγονή του ήγεμόνος τής Σάμου Λογοθέτου Λυκούργου 
χαί ανεψιά του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Σύρου και Τήνου Λ · 
λε^άνδρου Λυχούγρου, ουτινος ή δρασις έστόλισε την εκκλησι
αστικήν του έθνους ιστορίαν, ή Ε λένη  Μαργέλου ήνωσε τήν 
τύχην αυτής μετά τού ΰστεροτόκου υίοΰτου στρα·^ηγοΰ Μαχρυ- 
γιάννη, του γενναίου άγιυνιστοΰ χαί άγνοΰ πατριώτου, κ. Κίτσου 
Μαχρυγιάννη, συνταγματάρχου.

Ο θάνατός τγ_ς δεν έστέοησε μόνον τήν οΐχογένειάν της
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βπα'νί« ιυζύγου χαΐ [ΐητρό;. άλλά κκ\ τήν ’Λβτ,ναίχήν κοινω- 
νίβν έπιλέχτου {λέλους αυτή; κ«1 τήν Σάμ-ον μιχ; έξόχ&ο κόρης 
της, προς όπςρηφάνω; ήτένιζεν. Ί ΐ τ ο  εύγενής κα\ « ί  περ- 
γ»μ .ην«ι πής εύγενείας ττ,ς έγρβφησβν δια του αϊματος των η
ρώων του Ιεροΰ «γννος. Μέ τίτλους τοιαύτης εΰγενείας, χτη- 
6ε(βης δ ι ’ ηρωικών πράξεων, τχς οίκογενειαχάς της παρα
δόσεις, [4αδίζουσα έπι των άσδέβτων Ι^νών των μιεγάλων προ
γόνων της, ή μεταστΐβα διήνυσε την όοόν τής ζαιής πρότυπον 
ά:ετής, σεμ,νότητο; κα\ εύποιίας, προσηλωμένη εις το εθνικά Ι
δεώδη, άιρ’ ών ούδ’ έπ\ στιγμήν άπεμακρύνετο ή σκέψις της.

'Λνταξία κόρη των ευκλεών προγόνων της, άφιέρωσεν ολό
κληρον τόν |»ίον τη ; εϊςάνάδειξιν ενός αληθούς ελληνικού οικου. 
Οί πόθοι αυτής δεν έξήλΟον ποτέ πέραν τού προορισμού, δν τό 
παράδειγμα των προγόνων της καΙ ή φύσις τή  έ/_άραξαν. Σύζυ
γος άοωσιωμένη μέ/_ρι; αύταπαρνήσεως, μήτηρ πονούσα μέχρι 
μαρτυρίου, δέσποινα ευγενής μέχρι λατρείας.

’Λπό καταγωγής, χνατροοή; και μορ^ώσεως, από χαρακτή- 
ρος καί αισθημάτων, ή μεταστζσα ητο έν εκ των αγλαών σε
μνωμάτων τής άναγεννηθε σης 'Κλλάδος. καΙ ό οιΐ'ός της ητο 
τό ίερον ϊνδια.τημα οπού ή πατρ'ις καέ ή θρησκεία έλατρϊύθη· 
σαν καί έδοξάσθησαν. Τόν θάνατόν της έθρήνησεν ολόκληρος ή 
’ .νΟηνχϊκή κοινωνία. Μαργαρΐτοι δακρύων θερμών. <!>ς αδάμαν- 
τες ψυχικής δρόσου έσταλάχθησαν έπί τού έμαράντου στέμματος 
των αρετών τής αειμνήστου νέκρας Το έγκώμιον δέ τών προ
γονικών της καΐ τών Ιδίων της αρετών έπλεξεν είς καλλιεπέστα- 
τον χποχαιρετηστήριον λόγον έν τώ  νεκροταιρείω ό διαπρεπής 
υφηγητής τής χριστιανικής αρχαιολογίας εν τώ  Έθνικώ Πάνε- 
πιστημίω κ. Γ. Λαμπάκης,

Εις το κενόν τό όποιον ό θάνατος τής λατρευομένης συζύ
γου, τής πολυτίμου μητρός, τής εκλεκτής δεσποίνης, κατέλι- 
πεν είς τήν καρδίαν συζύγου καί τέκνων, τά άνθη τής άναμνή- 
σεως ευθαλή έφύησχν. Ιίοτίζει αυτά τών οικείων τό δάκρυ, 'ίνχ 
μήποτε μαρανθώσι, καΐ τής Σάμου, τής πρώτης πατρίδος της 
ήμυροβόλος αύρα, διερχομένη διά μέσου τών ερειπίων τού 
Πύργου τού Λυκούργου, τά θωπεύει ψιθυρίζουσα ως γλυκύ να
νούρισμα. Κοιμού τόν αιώνιον ύπνον σου έγγονήτού Λυκούργου. 
Κοιμού ήσυχος αφού εΰόρκω; έξεπλήρωσας τό καθήκον σου ώς 
έλληνΐς καΐώς μήτηρ. Έ φ ' όσον ή Σάμος ζή  το τετιμημενον 
όνομα τού έλευθερωτού αυτής πάππου σου καΐ τού οίκου του 
θά ζησί-, καί /) μνήμη του θά εΰλογείται καΐ θά δοξάζεται.
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[Διακβχρ(μένη :?ιλολογιχή προσωπικότης ίν Κων)πόλβι. ί  κ. Γ· 
Αποστολίδης βνηρεατήθη ν4 κοσμήο^ τόν παρόνια τόμον δι4 
τί,ς πολυτίμου ουνεργασίας του. '() χ. ΑποστολίβΓ^ζ, διαπρε- 
•πήζ διχηγόροζ Ιν τ ζ  βασιλευούσ:;;, παρά τό πολυάσχολον τί,ς Ιρ- 
γασίας του δέν παύει θβραπεύων τάς Μούσας, μεγάλη δέ ιριλολογι- 
χή εργασία του εΐνε έγχατεσπαρμένη εις περιοδικά καί έφη/ιερίδας. 
Πρό τίνος πολλά Ιργα του συλλεγέντα ίν ΐδίψ τόμφ έξεδόΚτ,ααν 
ίιπό τόν τίτλον «Ανάλεκτα» γενόμενα ενθουσιώδες δεχτά ύπό τοΰ 
φιλολογοΰντοςχοινοΰ. 'Η διεύθυνσις τοΰ «Μιχρασιατιχοΰ» σεμνύνεται 
αύξάνουσα τύν αριθμόν τών εύγενέν συνεργατών αΰτοΰ μέ ΐνα ακό
μη άνεγνωρισμένης αξίας λογογράφον, σοβαρόν χαριτολόγον. ώς εΐ- 
νε ό X. Γ. Απ οστολίδης ]______________

ν ν π ό  τήν μαύρην σημαίαν τί,ς άπαρηγορήτου χήρα; λεγεώνας νε· 
■'^αρών γυναικών κατατάσσει ό θάνατος, όσάκις ΰπούλως εισδύει 
κατά τήν συνήθειάν του εις τάς τάξεις τής άνυπίπτου νεότητος χαΐ 
άρπάζει σκληρότατα τόν δνδρα άπό τήν αγκάλην γιλτάτης συζύγου.

Απορεί κανείς τότε ποιον νά χλαύση περισσότερον, τόν νεκρόν 
■ή τήν επιζ'ισα·/. Μολονότι θύματα τοΰ θανάτου είνε μάλλον οΐ έπι- 
ζώντες παρά ο'. νεκροί, δέν πρέπει νά κλαίωμεν τόσον ούτε τούς 
μέν ούτε τούς δέ, όσον τήν καταστροφήν ζωντανής είκόνος ένός 
ευτυχισμένου ανδρογύνου. Καί πρέπει νά χύνωμεν τό πικρότερόν 
μας δάκρυ, διότι τόσον όλίγον εζησε μία τόσον ωραία είκούν.

ΤΙέπρωται ή δόξα καί ή ευτυχία, διά νά ήνε τέλειαι καί αμιγείς, 
ν ’ αποθνήσκουν εις τήν ακμήν τής νεότητος.

Όπως δ ήρως Άχιλλεύς. όπως ί  μέγας Αλέξανδρος, οΰτο) καΐ 
εν σπάνιον σύμπλεγμα ανδρογύνου πρέπει ν' άποθάνη Ιν τ<̂  μέσιρ 
τοΰ θριάμβου τής εΰτυχίας του καΐ είς τήν ακμήν τής χαράς, ποδ 
λάμπει τόσον εύμορφα είς τά νέα πρόσωπα. Καί πίπτει αίφνης νε
κρός δ νέος άνήρ, καί θρύμμα ελεεινόν καί άμορφον τοΰ συμπλέγ
ματος κείται ή άμοιρος χήρα.

Μέ αυτούς τούς δύο παγκάλους νεανίας, τόν 'Αχιλλέα καί τόν 
Αλέξανδρον, ή έποποιΐα καί ή ιστορία έ κ λ έ ϊ σ α ν  αλλά καί κατά 
παράδοξον ούμπτωσιν έ κ λ ε ι σ α ν  τούς μυθικούς καί τούς ιστορικούς 
χρόνους τής Ελλάδος. Ούτω ποίησις καί Ιστορία όμοφώνως μάς δι
δάσκουν δτι κάλλος ,  δόξα καί ν ε ό τ η ς  ένούμεναι Ιν τριάδι εις 
μίαν κεφαλήν άποτελοΟν τήν αληθή λατρείαν καί τό αιώνιον χάρ
μα τής άνθρωπότητος. Καί έπειδή λατρεία άνευ θυσίας δέν υπάρ
χει, θυσιάζεται δ ήρως τής τριάδος καί αποθνήσκει είς τδ άνθος 
τής νεότητος.

Τό δίδαγμα τούτο άπηχεί είς τήν ψυχήν μας μελα-^χολικώτατα,
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ώς έάν έχρού»το ή ήρωϊχή (βΓΟΪυΐ) σονάτα του Βιτχόββν. Α λλά  
ή μ»λαγχολία, ποδ βΐνβ ή δμίχλη τίΐς ψυχίΐς, 8ιαλύ«τ«ι καί αΟτή ώς 
ή δμίχλη, δταν σχβφθώμιν δ τ ι ί  θάνατο;, 4 ταλανιζίμινος ώς πρό
ωρος, Ιρχβται Ισως έπικαιρότατος. Προλαμ6άν·ι τά πιθανά πλήγμα
τα  τής άοτάτου τύχης χαΐ τά βέβαια τής παρακμής καί του γή
ρατος, καΐ 84ν άφίνβι καιρόν νά προβάλη ή καραδοκούσα αχαριστία 
τού κόσμου, πού ίρχβται άκάθβκτος, ό)ς μβτά μακράν »ύδίαν ή θύ- 
«λλα, μέ βροντάς συκοφα/τιών καί μέ δμβρους φαρμακιρών λό
γων. Διά τοδτο βλέπομβν τόν ένδοξον στρατηλάτην, δταν άνδρωθή 
έν τή δόξη, νά πίπτη δπό τά έγχ*ιρ£δια τών φίλων του Βρούτων, 
ή έξόριστος ν' άπάγηται ιίς τήν Αγίαν Ελένην, διά ν* άναμασί 
έχίΐ πβρασμένα μ»γαλ«ΐα δπό τόν χλευασμόν χυδαίων δεσμοφυλάκων.

Άλλ* δταν ή άμοιρος χήρα, τό έλεεινόν καί άμορφον θρύμμα 
τού συντριβέντος συμπλέγματος, έπιζή μετά τοιαύτην συμφοράν, 
πρέπει άράγενά τήν όνομάσωμεν Α π α ρ η γ ό ρ η τ ο  ν; Τήν λέξιν 
αυτήν, τής όποιας μεγάλη χρήσις καί κατάχρησις γίνεται, οίκειο- 
ποιοΟνται σχεδόν δλαι αΐ χήραι, καί μάλιστα μετά μείζονος Ιπιδει- 
ξεως δσαι όλιγώτερον άρμονικώς συνέζησαν μέ τούς μακαρίτας. 
Τό πράγμα όμως δεν εύρίσκεται έν τή λέξει, ένόσιρ ή χήρα έπιζή. 
Τούτο κηρύττει 6 Βουδισμός κατά τε θεωρίαν καί κατά πρδξιν, ή 
δέ ψυχολογική έρευνα καταλήγει είς τό αύτό συμπέρασμα, δτι δη
λαδή 4 μετά μεγάλην θλίψιν έξακολουθών νά ζή εΐνε ήδη παρηγο- 
ρημένος* διότι τί άλλο είνε ή ζω ή , παρά ή πρός τό περιβάλλον δι
ηνεκής προσαρμογή καί άρμονία. Έάν παύση διά μίαν στιγμήν ή 
άρμονία αύτη καί προσαρμογή, έπέρχεται αμέσως 4 θάνατος.

Φαίνεται δέ βέβαιον δτι αί έκ των ψυχικών παθών καί θλίψεων 
μεγάλαι Αναστατώσεις θέτουν τήν ζωήν είς όλιγώτερον κίνδυνον, 
παρά τά τόν όργανισμόν προσβάλλοντα ύλικά αίτια. Ούτως ϊν Α
όρατον μικρόβιον τύφου καί φθίσεως ή μηνιγγίτιδος ή άλλης επι
δημικής νόσου είνε πολύ φοβερώτερος έχθρός τής ζωής μας, παρά 
τά ηθικά αίτια τά προσβάλλοντα καιρίως καί βαθύτατα τήν στορ
γήν ή τήν εύθικτον φιλοτιμίαν ή τόν σφοδρόν έρωτά μας.

II
Μόνος 4 Βουδισμός έγνώρισε τήν λόγψ καί εργψ άπαρηγόρητον 

χήραν καί μόνος τήν περί αυτής γνώμην του Ανεστήλωσεν ώς δόγ
μα γρανιτώδες είς τά ήθη τών Ινδών.

Ιίίς τάς Ινδίας ή χήρα παρακολουθεί λυσίκομος τήν πομπήν τής 
κηδείας· καί δταν Ανάπτεται ή πυρά διά τήν Αποτέφρωσιν τού νε
κρού, 4ρμψ έκείνη πίπτει είς τάς φλόγας διά νά καή ζωντανή καί 
συ/αχολουθήση τόν νεκρόν είς τό τελευταίου ταξείδιόν του πρός 
τήν Ν ι ρ 6 άναν. Αί φλόγες δέν τήν τρομάζουν, οί δέ παριστάμε- 
νοι έντρυφοΰν μετά θρησκευτικής κατανύξεως είς θέαμα παρέχον 
ύψίστην κάθαρσιν είς τάς ψυχάς των. Διότι τά ήθη ισχυρότερα καί 
αυτού τού ένστικτου τής αύτοσυντηρησίας Αναγκάζουν τήν μέν χή
ραν νά θεωρή τήν παράτασιν τής ζωής Απείρως όδυνηροτέραν τού
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βιά πορός θανάτοϋ, τούς δέ βυμπολίτας συγγβνϊϊς χαί μή νλ βεω- 
ροϋν ΙοαβΙ Ατιμον, ουτιδανήν, χαΐ π·ρίτριμμα τής κοινωνίας τήν έπι- 
ζώσαν καί μή τολμωοαν νίι συναποτβφρωθή μέ τόν σύζυγον.

Είνβ αληθές δτι οΐ προϊστάμίνοι τής πομπής του δλοχαυτώματος 
Ιιρ$ίς χινοΰντβς ώς δαίμονβς τής κολάσ«ως μακράς σιδηρίς 4ρ- 
πάγας προσποιούνται δτι Οποδαυλίζουν τήν πυράν, ένφ κυρίως δι' 
αυτών αγκυλώνουν καί συγκρατούν έντός τών φλογών τδ έχοώαιον 
ΘΟμα άγωνιωδώς ουστρ*φδμ«νον διά ν* άπαλαχθή καί τιναχθή βςω 
μέ ήμικαύστους σάρκας. Φοββρά πάλη καθήκοντος κοινωνικού κατά 
τοΰ Ζσχυροτάτου τών ένοτίχτων. Καί βλέπομβν τότβ 1ν ούμπλβγμα 
ζωής καί θανάτου πολύ τραγιχώτβρον τής *Αντιγ'όνης τήν όποιαν 
ζώσαν ίρριψίν ό Κρέι>ιν βΐς τον τάφον, ϊν κράμα τβρατώδες πανη
γυρική; αύτο  κ τ ο ν  ίας καί πα·Λ·,γυρικωτέρας δο λο φον ί α ς .

Αί άρπάγαι αΰταί βίς τάς χιίρας τών ί*ρίων συμβολίζουν κατά 
τρόπον θαυμασίως άπαίσιον, πόσον ό κλήρος ήτο άνέκαθίν κβκηρυγ- 
μένος πολέμιο; τοΰ ένστικτου τή ; ζιυής χάριν τής βασιλεία; τών 
ουρανών, προκειμένου περί τής ζωής τοΰ ποιμνίου καί οΰχί τής ί- 
διχής του.

ο ι ΐχΰθαι τουναντίον, οΰδέν κοινόν ίχοντες μέ τόν Βουδισμόν οδ- 
τ ι  άντιλαμβανόμβνοι τόν ιδεαλισμόν αυτού, βαναύοως καί άπανθρο'ι- 
πως έπέβαλον εις τάς χήρας τών αρχηγών καί τών έπισήμων πο
λεμιστών νά θεωρούν έαυτάς άπαρηγορήτους καί διά τής βίας 
νά συναποθάνουν μέ τούς συζύγους των. Τά έθιμα άπήτουν νά 
συνθάπτωνται μετά τοΰ ένδόςου νεκρού δ πολεμικός του ίππος μέ 
τά φάλαρα, τά δπλα του καί πάντα τά  πολύτιμα κοσμήματά του. 
Έπρεπε λοιπόν νά μή δστερήση καί ή χήρα, τήν όποιαν ϊρριπτον 
•ίς τόν χαίνοντα μέγαν λάκκον ώ ; 1ν τών κοσμημάτων ή αθυρ
μάτων τού νεκρού.

Εις τήν πομπήν δμως αυτήν ή χήρα δέν είχεν οδτε τάδευτιρεΐα* 
διότι προηγείτο ό ίππος καί εϊποντο τά δπλα. Οί Σκΰθαι εθαύμα- 
ζον καί έλάτρευον περισσότερον αυτά παρά τήν γυναίκα. Ά λλω ς 
τε γυναικείόν κάλλος δέν ήτο δυνατόν νά ΰπάρξη ένόσφ ή γυνή εί
χε θέσιν καί καθήκοντα ύποζυγίου τρέχουσα εις τάς στέππας μέ 
δύο βρέφη κρεμασμένα εκ τών ώμων καί Ιν ή δύο παιδάρια συρό
μενα έκ τής χειρός. Αί χήραι τών μή έπισήμων ήσαν ευτυχέστερα:. 
Άπηλλάσσοντο τάχιστα τής χηρεία; ακολουθούσα: τόν ίππον τοΰ 
πρώτου τυχόντος Σκΰθου. άιετέλουν δμως ύπό διαρκή φόβον, μή τυ
χόν δοξασθή εις τάς μάχας δ σύζυγος" διότι τότε θά έπλήρωνον αΰ- 
ταΐ διά τής ίδικής τιον ζωής τήν δόξαν έκείνου, καί τήν μεγαλο
πρέπειαν τής κηδείας του.

’Εν Κων)πόλει 1910
Γ Ε Ω Ρ Γ .  Α Π Ο Γ Τ Ο Λ ΙΔ Η Ε  

δικηγόρος.
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Ή  νίκη τοΰ Παιωνίοϋ Ιν Ολύμπι^.
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Τ Ο  Ο Ν Ο » Α  ϋ Α Ι  1 0  Ε Μ Β Α Η Μ Α
ΤΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

^ ο ϊ ο ν  τ ό έ 7 ς ’ βη ι χον  ονοαχ όπό τό όποιον φέρεται τό άνώτα- 
^ Ί τ ο ν  ήμών έ/.πχιοευτικόν καΟιοροαχ; Και τίνχ ττ,ς μεγάλης 
αύτου σφαγίοος τά  έ μ β / . η μ α τ α :

' Ι Ι  έρωτγ,οις πρόκειται ^ϊζχίοκ άγαν άπλοϊκή· άφοϋ τό'Έθνος 
λόχληρον. ελεύθερον κχι ύποόοολον. γνωρίζει τοΰτο <ίι; « Έ -  

τ ή μ ι ο ν ί ) ·  -ά ντε; όέ οΐ εί; πνευματικήν 
προς τούτο έλΟοντε; όέν άγνοούϊΐν οτι ή

τον (τύμβουλον 
Ά λ λ ’ ίτα>;Γτα>; εΐ; ούοένα έοόθη ποτέ αφορμή να έςετάΐΥ| ’άν ε ΐ- 

νε  ν ό μ ι μ ο ;  ή υπό τοιούτο όνομα και ύπο τοιαύτην σφραγί
δα επίσημος τού ήμετέρου Πανεπιστημίου έμφάνισις.

Τήν τοιαύτην 0μω; ερευνάν, περίεογον καθ' έαυτήν, έμφανί- 
ζουσιν ήδη ώς ούχΐ παντός ένδιαοιέίοντο; εστεοηαένην και αί 
περιστάσεις ΰπό τας όποιας οιατελούμεν.

Διότι ευρισκόαεΟα είς τήν έπαύοιον μιας επαναστάσεως, ήτις
• - "  . . .  ,  ̂ Ί Ι

γλαυξ έκλήθη
“  έ-
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Ύ π ό  τοιζϋτχ; π ίβ ΐίτά ϊίΐ; ίχων άνα^ΛίρινήϊΧίταί τ ι; τή ; έ- 
•Βαναβτάσίο); τ ιν  1862. χζΐ α ι τ ’ αΰτή; ίηαείων τινών εΐ; τό 
ΙΙανίπ:βτήιιιον άνχ^κΐομ-ένων, ατινα, κζίτοι ΐλ'.χρά χϊ0 ' εαυτά, 
«υΐα.πληρ'ϊίϊίν ού/'γ,ττον τόν χ ζ6 ’ δλου /χ5*χτιρΐϊ[Χον τοιούτων 
άνωιχίλων έΟνιχών πεοιόδων.

ΚαΙ τό ονοα* χαΐ ή (τφραγίς τον Πζνεϊΐισ .γ,[Χ!ου [Αετχ τον έμ· 
6λ·ή[λ*τοί αυτής, ε^ονοι τήν πε5■.πετειώδ·^1 ίοτορίαν των.

’Λπό τής «υοτάβιως τον Ιΐανεπιιττ,αίου διά του περ\ ταύτης 
νόμ,ου χ«θωρ!βθΥ|ϊ«ν τό τε ονομα χα'. ή τιρραγίί αΰτον.

Τό σχιτιχόν βζ^ιλιχόν διάταγμα, τό Ιίχΰν νόμου ε;κον, τής 
14 Απριλίου 1837 ωρισεν ότι <<( ε̂Λει συστγ,θή δ ι ’ ό'λον τό 
Κράτος Γΐανεπίϊτήμιον εις ’ ΛΟήνας περιλαμβάνον όλους τους 
χλάδους τής «νωτάτης έπιστημονιχής εχπαιδεύβεως. Ι Ι ρ ό ς  
μ ν ή μ η ν δ έ  τ ο ύ ο υ υ τ ή β α ν τ ο ς α ύ τ ό ,  θ έ λ ε ι  φέ ρ ε ι τ ή ν  
έ π ω ν υ μ ί α ν  Πανβπεότήξΐιον “Οθωνος.

Λιά το5 αύτοΰ δε νόμου ώρι'ιβη 0τι «τά  διπλώματα υπογρά
φονται ύπό του Ιΐρυτάνεως, προβυπογραφομένου τον Γραμματέ- 
ως κα\ έπιτιδεμένης τής ίφραγΐδος, φ ε ρ ο υ ϊ η ς  εν τ ω  μ έ σ ω  
τ  ά β ασ ι λ ι X ά ή μ ώ  ν π α ρ άστ, μ α, πίρι; δέ τάς λέξεις «Βα · 
βιλιχόν Πανεπιστήμιον “Οδωνος».

’ .νλλ' ιίς τους μχχρονςχα'. πολλαπλούς αγώνας, οϊτινες παρε- 
βχεΰχσχν την μεταπολίτευσιν τον Ι8Γ)*2 οΰδαμώς παρέμεινεν ά- 
μετο^ον τό χνώταιον ημών έχπχιδευτήριον.

Και μία των πρώτων πράξεων τής κατά την έπανάστασιν 
χατασταθείσης προσωρινής Κυβερνήσεο^ς υπήρξε τό από 20 
8(βριου 1862 θέσπισμα φερον τα ; ύπογραφάς τών μελών τής Κυ- 
βερνήσεως χαΐ τον ΐπΐ τής ίίζιδείας 'Τπουργον Έπαμ. Δελη- 
γεώργη, χαι ε/ον οΰτω.

Η 1ΙΡΟΔ12ΡΙΝΗ Κί ΒΕΡΝΗΣΙΙ ΤΗΣ ΚΛΛΑΛΟΣ 

« ΕπΙ τ ϊ  προτάσιι τοδ ίπί τής Λημοσίας έχπαιδεόοεως Τπουρ· 
»γοδ τό 4ν Αθήναις μίχρ; τοΰόε Ό θιί)νειον χαλούμενον Πανεηι- 
»στήμιον ίγκρίνομεν νά μετονομασθϊ Εθν ι κό ν  Πανεπ ι σ τ ήμ ι ον  
» ώ ς  ϊ ί ρ υ μ α  κοι νόν  ό λ ο κ λ ή ρ ο υ  τ ο ύ  “Εθνους » .

Τό έπαναστατιχόν πνεύμα δεν έβράδυ/ε >ά μεταδοθή χαί εις 
τής άχαδημαϊχής Συγκλήτου τάς τάξεις. Κα'· Πρυτανεύοντος 
του αειμνήστου Παπαρρηγοπουλου συνήλθεν αυτή είς συνεδρίαν 
χατά ^ήν 22 Όχτωβρίου 1862 καί χπεφάσισε «νά γίνη σφρα- 
»γ Ις  του Πανεπιστημίου ε/ουσα έ μ [ ί λ η μ α τ ή ν  γ λ α ΰ χ α  χαΐ 
χόχλω τάς λέξεις « ’ Εθνικον Πανεπιστήαιον».
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'Έχτοτε αύτή ή σφραγίς χα\ τό 5ν&|χ* έχεϊνο άποτελουσι τήν 
«[Αφάνιίΐν του ’ Λνωτάτου ημών έχπαιοβυτιχοΰ ιδρύματος. Τ δ  
’ϋ β ώ ν ε ι ο ν  ΙΙανεπιστήμιον έςέλιπεν οπω; βββίθη χαΐ ή μνή

μη τοίί βυϊτήίαντος τούτο πρώτου ημών Βαοιλέως. Τά βασιλι
κά παράσημα ήφανίσθησαν χαΐ ή γ λ α υ ξ  άπδ τής έπισήμου 
σφραγϊδο; τού Πανεπιστημίου χαΐ άπδ τών διπλοιμάτων προβάλ· 
λουσα, συμβολίζει διά τώ ν μεγάλων αΰτης οφθαλμών τού ιδρύ
ματος την ύπόσχεσιν, νά διαλύση της άμαθείας τά σκότη διά τού 
φωτός της σοφίας, τού εξ αυτού έχπορευομένου.

’Λ λ λ ’ είνε αρά γε νόμιμος ή τοιαύτη τού Πανεπιστημίου έ- 
πίσΤ|μος έμφάνισις;

"Ο τι τδ άπδ ?0 8(βρ'ου 1862 θέσπισμα έξεδόθη έντδς τών δ- 
ρίων τής Εξουσίας τής προσωρινής Χυβερνήσεως δεν δύναται 
βεβαίως νά φιλονειχηθή.

Διότι διά τού επαναστατικού Ψηφίσματος τής Ι0 8]βρίου 1862 
δ ι ’ ου χατηργήθη ή Βασιλεία τού 'Όθωνος χα\έκλήθη Εθνική 
Συνελευοις πρδς σύνταξιν τής Πολιτείας, κατεστάθη ΰπο τδ ό
νομα Προσωρινής Κυβερνήσεως άρχή, ήτις περιεβλήθη πάσας 
τάς εξουσίας τού ’ΈΟνους επομένως χαΐ την ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή ν .  
’Πδύνατο αρα καί νά χαταργήσ·/·| τους υφισταμένους νόμους καΐ 
άλλους νά θέση.

Τδ δέ περ\ τού Πανεπιστημίου θ έ σ π ι σ μ α  τής 20 8(βρίου 
1862 καίτοι βέρειτήν εξωτερικήν μορφήν δ ι α τ ά γ μ α τ ο ς  (κα
θόσον οί ν ό μ ο ι  τής Προσωρινής Κυβερνήσεως εκαλούντο ψη
φίσματα,) ού/_ ήττον ώς εκ τής ουσίας καΙ τού πε^ΐϊ^ομενου αυτού 
είνε πραξις τής ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή ς  ε ξ ο υ σ ί α ς ,  ήτοι ν ό μ ο ς  κα- 
ταργών τήν εναντίαν διάταξιν τού ά ρ^  1 τού περί συστασεως 

. τού Πανεπιστημίου νόμου τού 1837, οι ’ ου ώνομάζετο τούτο 
I I  α V ε π ι σ τ η  μι ο V " Ο θ ω ν ο ς .

Ά λ λ ’ όμως όπως Ισχύση τδ θέσπισμα τούτο ώς νόμος τού 
Κράτους έδει νά δημοσιευθή είς τήν α Εφημερίδα τής Κυβερνή
σεως», συμφώνως πρδς τάς διατάξεις τού τότε ίσ/ύοντος άστυ- 
κού νόμου τού 1856, καθ’ 8ν ό νόμος καθίσταται υποχρεωτικός 
άφ’ ής δημοσιευθή είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, κατά 
τάς είδικωτέοας έν αΰτω άναγραφομένας προθεσμίας καί διατυ
πώσεις.

Παραδόξως δ'μως, έν ω πάσαι αί νομοΘετικαΙ πράξεις τής 
προσωρινής Κυβεονήσεως έδημοσιεύθησαν συμφώνως πρδς τάς 
διατάξεις τού άστυκού νόμου τού 1856, δστις βεβαίως ουδαμώς
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διά τη ;  Κπανχβταβιω; χατγ,ργν Ου,. ε\; την Έιιη|χιρ!?α τή ; 
Κυβερνήβίω;, τγ τ:ερ\ ον πρόχειτα; Οέίπβμα, τό άφορών τον 
Ι1α.ί:ιιστηα·Λυ την μίτονοα»σίαν ο ν δ χ μ ώ ;  φ β ί ν ε τ χ ι  οη-  
μ ο σ ι ι υ Ο έ ν  ί ν  « ν τ η .

"Κνεχχ τον λόγου τούτου ουδέποτε το θέσπισμα έχεϊνο ελαίεν 
ΐσ^ΰν νόμου, χαΐ δι’ αυτού ούδαμώ; χατηργήΟη ή αντίθετος 
διάταςι; τον νόμου τού 1837.

Παρά τον νόμον επομένως έφέρετο άπό τον έτους 1862 χαΐ 
έιρεςτ,ς το άνώτατον ημών έχπχιδευτήριον ι5)ς «ΈΟνιχόν ΓΙανε- 
πιστήμιον». έν ω χχΐ μετά την έξωσιν των πρώτων ημών Βα
σιλέων, παρά την ίχδι,λωΟεΓσαν των επαναστατών Οέλησιν, 
παρέμεινε χατά τοννόμον «ΙΙανεπιστήμιον τού Ό θωνος», ώς ζώ - 
σα διαμαρτυρία χατά τής έπαναστατιχή; άποφάσεως, ήτις ώιρει- 
λε να σεζασΟή «τη ν  μνήμην τού συστήσαντος αυτό».

ΚαΙ τώρα άχόμη άν μή έφέρετο τούτο είς νεώτερα, άλλου πε* 
ριεχομένον. νομοθετήματα υπό τό ονομα «Ε θνικόν ΓΙανεπιστή- 
μιον-, θά ητο διοιχητιχώς επιβεβλημένη ή άναβίωσιςτού ποώ- 
του αυτού ονόματος είς μνήμγ,ν τον Μεγάλου ημών Βασιλεως.

Λλλ έχιίνο όπερ έζ ουδεμιάς άποψεως δύναται νά διχαιο- 
λογηΟή είνε τής μεγάλης τού Πανεπιστημίου σφραγΐδος τ ό ε μ -  
6 λη μα.

Διότι ή άπόφασις τής Ακαδημαϊκής συγκλήτου, συνεπεία τής 
οποίας ετέθη ώς τοιοΰτο ή γ λ α ύ ;  άντίχειται διαρρήδην είς τόν 
περί συστάσεως τού Πανεπιστημίου νόμον τον 1837, καθ' δν ή 
σι^ραγίς δέον νά φέρη έν μέσω «τά  βασιλικά παράσημα», χαί 
ουδεμιαν δύναται νά ίχη ΐσ/ύν. Δέν γνωρίζω δε μεταγενέστερον 
νόμον αμέσως ή εμμέσως χυρούντα την άπόφασιν ταύτην.

Ί Ι  γ λ α ύ ;  επομένως, ήτις υπό την αίσιοδοςίαν τής συγκλή
του έχλήθη νά συμβολίση την μέλλουσαν τού Εκπαιδευτηρίου 
δρασιν, δέν είνε τό νόμιμον αυτού έμβλημα Έ ν τγ, έπισήμω 
ΓΙανεπιστημιακή σφραγίδι παρανόμως άπετυπώθη. Και ή έκ- 
φραστιχή αυτής μορφή άπό των διπλωμάτων προβάλλουσα, προ- 
χαλεΐ είς τόν παρατηρητήν διά τής παρανόμου αυτής εμφανί- 
σεως σκέψεις έπΙ Ιτών μο.ραίων συμπτώσεων, χαΐ συναισθήμα
τα  θλιβερώτερα και αυτής τής φωνής της.

Α π ρ ί λ ι ο ς  1910.

Ν Ι Κ  π .  Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο ε



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΝ

I. Σχούφου·
Κκ τοΟ κόσμου τό>ν όν${ ρω 

(εργον ατελές ακόμη)



Α Ι  Γ Ρ Α Φ Ο Υ Ε Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ε Ε

ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΗΤΟΠΟΥΑΟΤ

’Φίιος χαΐ βποίνιος τύπος λόγιας καί χαλλιτέχνιδος. ίυναρπάζβι 
'*δι4τοΟ δοματόςτης,γοητβύβιδι4 τί)ς γραγίδος της. 'Αρμονιχώτα- 
τος οϋνδοασμδς μοοαικ^ς χαί ποιήοίως. Λισυπύστατος, ώς βΐπ» 
πιρί αύτΐ}ς δ κ. ΠϊϊΐηίικΙ.'Η χ. Ό λγα  Παπαδιαμαντοπούλοο Ιγβν· 
νήθη Ιν ’Αθήναις χαΐ Ιξβπαιδβύθη Ιν τφ  Άρσακβίψ. Τδς μουσιχάς 
οποϋδάς της οονίπλήρωο«ν Ιν Μδλτ^ χαΐ Ίταλί^. Ιδιαίτερον γνώ
ρισμα τοδ δσματδς της είνβ ή ίχφρασις, τοΟ πνεύματός της ή 
λεπτότης καί ή δειχτιχώτης. Θωπεύει διά της φωνής χαΐ πληγώνει 
διά της γραφίδος. Μέ τήν διττήν μορφήν της ή ίλληνίς 'λογία 
καΐ^ιβλλιτέχνις είνε γνωστή είς τόν φιλολογικόν καί καλλιτεχνι* 
χόν“ κόομον (ιπό τό ψευδώνυμον Ρ εβ έκκ α . Τά χρονογραφήματα 
καί ευθυμογραφήματα της διστάζει ό άναγ/ώστης νά πιστεΰση δτι 
εξήλθον παρά λεπτοφυούς γυναικείας χειρός, τόσον είνε τό σθέ
νος τής χαριτολόγου ουγγραφέως. Αλλά καΐ είς τό άσμά της 
ιιία προσωπικότης. Ή  φωνή της μέταλλον πολύτιμον. Φωνή βορΓβηο 
ΙγΓίςαβ μέ διαύγειαν, μέ έντασιν καί μέ εκτασιν ασυνήθη καί έχ- 
πλήττουσαν. Ιδιαίτερον γνώρισμα του άσματός της είνε ή Ικφρα- 
σις. Εκφράζει όσον ούδεμία ίσως Έλληνίς καί όσον πολύ όλίγαι 
ξέναι έξοχότητες.

Τήν έξαιρετιχήν ταύτην καλλιτέχνιδα καί λογίαν εύτυχήσαντες 
νά καταλέξωμεν είς τάς εύγενείς τού «Μικρασιατικού» συνεργάτι- 
δας, μεθ” ύπερηφανίας τήν γνωρίζομεν είς τούς άναγνώστας αύ- 
τοΟ διά τής κάτωθι ώραίας μεταφράσεώς της «Ο'. Πιερρότοι», 
μετοφράσεως ήτις δτεκατά τό παρελθόν άνεβιβάσθη είς τήν σκηνήν 
ύπότού θιάσου Νίκα είς τό θέατρον τού Συντάγματος, έχαρακτηρ 
ίσθη ώς μία σπανία φιλολογική έπιτυχία.
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ΟΙ  Π Ϊ Ε Ρ Ρ Ο Τ Ο Ι
ΚΩΜΙΚΟΝ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑΤΙΟΝ

π ρ ο ι η π Α

ΚΟΛΟΜΠΙΝΑ ΙΙΙΕΡΡΟΤΟΣ 

Σ Κ Η Ν Η

Κί}πος. Άριοτβρϊ τό σπί;τι ·τί5€ Κολομπίνας μέ παράθυρον. Ή  
6ύρα δποτίθβται {βωθβν τί]ς οχηνί)ς. Ένας μπάγκος άπέναντι τοδ 
παραθύρου.

(Κατά την σκηνήν τού παραθύρου ή Κολομπίνα φορβΐ μάσκαν 
β;ά νά κρύπτη τό πρόσωπΰν της ώς καί κάλυμμα έπί κβφαλής. 
Φέρχ ίπίσης 8να κορσάζ χρωματιστόν ΙπΙ τοΟ δποίου κατόπιν φο- 
ρ*Χ άμόσως τήν μπλούζα τοΟ Πκρρότου.)

Κ ο λ ο μ π ί ν α  (μόνη κίς τό παράθυρον καΐ παρατηρούσα 
μακράν. Γβλίύσα.)

”Α1 τόν φτωχό τήν ίπαθιν δ ΆρλβκΙνος πάλι 
*Αν κ ' ·ΐχ · στήν αγάπη μου πβποίθησι μβγάλη. 
Άκούτ' όκοΐ αύθάδβια! Ναρθ^ νά μέ φιλήσηϋ 
Μά έπΙ τέλους Ιφυγβ... Α λλά  γιά νά μ’ άφήση 
έδ(3 στήν ήσυχία μου, κάτι έπρβπβ νά γίνη.
Καί τούβρα κάποια πρόφασι καί τούπα νά  το ύ  9 ίνη  
Τούπα νά μή τόν ξαναϊΛ, νά μή ξαναγυρίση 

'Αν δέν πλουτίαη.
Καί 6 καλός σας τ ο ύ δ ω σ · καί πάβι πεπβισμένος 
γιά τήν έπιτυχία του, κατβνθουσιαομένος!
ΕΙν’ ή αλήθεια πώς αύτό καί γΓ άλλον Ιχει γίνει 
Καί τού Πιερρότου ζήτησα νά φέρη τήν Σελήνη,
3ν καί ή παρουσία του δέν μ* ένοχλεϊ καθόλου 
καί μού εΐνε προτιμώτερη άπό τού κόσμου δλου 
Α λλά  σ’ αντόνε τδκαμα γιά νά τόν δοκιμάσω 
καί'δέν παραξενεύομαι καί δέν θά τό θαυμάσω 
άν τόν ΙδώκαΙ γρήγορα νά μοΰ ξαναγυρίση 
κρατώντας μεσ’ τά χέρια του αύτό ποδχω ζητήσει 
Γιατί είναι τόσω τολμηρός! Καρδιά πολύ μεγάλη! 
πού.... Μπά θαρρώ πώς είν’  αύτός ξαναγορίζει πάλι.
Δέν πρέπει νά μέ Ιδή έδώ, γιατί θά τοΟ σκαρώσω 
κάτι γιά νά βεβαιωθώ τόν λόγο μου πρίν δώσω.
(κλείει τό παράθυρον)

(Εισέρχεται ό Πιερρότος μέ μίαν κιθάραν έπ* ώμου καί διευ
θύνεται πρός τόν μπάγκον. Κάθηται καί τραγουδεΐ.)

Π ιερ .  Παραθύρι πάντα κλεισμένο
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γιά μ4 μόνο τόν δ'<3τυχί, 
ίμέ διώχνβι; πάντα Ολιμμίνο 

κι* αότόν $·)τυχί).
Τόση βρίσχίΐ στόν “Αρλβχϊνον 
ν#ιότη, χάρι, καρδιά χρυσί),
("ιστ* θίί.ιι μόνον ίχιΐνον

χ' Ιμόνα μισιΐ;
Κολομπίνα φ#·}γω σ* άψί'̂ ω 
Χαΐρβ ού X Ιγώ πονώ 
μέρα νύχτα δάκρυα χύνω

γιά σένα θρηνώ.
(Μ ιτά τό ασμα ό Πιβρρότος μένβι σκίπτιχό;. Ή  Κολομπίνα ·!σ - 

ίρχβται μ*τημφι$σμένη βίς Πιιρρότον μέ δν μανδολϊνον έπ’ ώμου· 
χαΐ ύποχρινομένη δτι δέν τάν βλέπβι. Στρέφουσα πρός ι^ύτόν τά- 
νώτα, ίσταται πρό αύτοΰ, απέναντι τοΟ παραθύρου της χαΐ τρα- 
γουδβΐ.)

Κ ολομ . Σέ ξαναβρίσκω πάλι έδώ
χαί ή καρδιά μου σπαρταρι^ 
χαΐ τήν άγάπη τραγουδώ 

δλος χαρά.
Σέ χαρτιρώ §λα μαζύ μου 
Ώ  Κολομπίνα μου, χρυσί) μοο··

(’ υ Ώιβρρότος ένώ τραγουδβΓ ή Κολομπίνα, έγβίρ·ται θυμωμένος 
χαΐ λαμβάνων αύτήν έχ τί}ς χβιρός τήν έμποδίζβι νά τίλβιώση τά 
τραγοϋβί της.)
Πι < ρ. 
Κ ολ ο μ. 
Πιβρ. 
Κο λο  μ.

Αύθάδη, βαγκαπόνταρ*, ψβυδοπιβρρότ», στάσου. 
θά σούστρβψβ μοϋ φαίνιται δέν βΐσαι στά σωστά σου. 
Γχρβμοτσαχίσου άπ’ έδώ.

*Αλήθ·ια! τόν χαϋμένο!
Νά φύγω ’γώ, νά μβίνη αύτός! ΆκοΟς... έδώ θά μένω 
ΆφοΟ ό Πιβρρότος ·Ιμ* έγώ.

*0 ψβύτικος
Μή χάνης

τά λόγια, φιλαράκο μου.
Έ ! νά λοιπόν.

(Μ·ταχ(ΐριζόμ>νος ώς δπλον τήν κιθάραν του έπιχβιρβΐ νά τήν 
χτυπήση.)

,ν. Τ ί κάνβις}
Γπβρασπίσου άθλιβ,

Πώς;
Μέ τό μαντολΓνο..

ΜοΟ φόρ§σ«ς. παληάνθρωπ·, τό φόρ*μα έχβίνο

Κ ο λ ομ. 

Π ι «  ρ.

Κ ο λ ο μ. 
Π ι ·ρ .  
Κολομ . 
Π ι·ρ .
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Κ' έθάρρβψβς δτι μ’ αύτό θά μοθ τήν ξβγ*λάο^ς 
τήν Κολομπίνα... Ναί, αλλά χωρίς νά λογαριάο^ς 
τόν ξβνοδόχο, ι?αίνίται, ποΰ ϊρχεται γι4 ’κείνη.

Κολομ. Τδν ξενοδόχο; Ληλαδή; Γ-.ά πές; Έσί;... Λ4ν δίνει 
ίκείνη τήν αγάπη της ο' άνθρι/)πους σδν καί οένα 
ποΒχοονβ. τό ζουνάρι τους γιά γκρίνιες άπλωμένα.
Ρίξε τ αγκίστρι κάπου άλλοΟ καί δέν τσιμπφ τό ψάρι 
Εμένα μόνον άγαπ^ κ' έμένανε θά πάρη.

Πΐιβρ. 'Η φεύγεις ή. μά τό θεό. αλλοίμονο στή ράχη
έκείνου πού στό δρόμο μου γι’ άντίστασί μου λάχη 

Κ ολομ . ('Η Κολομπίνα τού δμιλεϊ διαρκι'ς μέ είρωνίαν, άδια- 
ιρορίαν καί 'έμπαιχτικώς.)

Λίγο νεράκι οτά κρασί νά ρίξης παλληκάρι 
νά λιγοστέψης τό θυμό κ' εγώ. απ' αυτό χαμπάρι 
δέν πέρνω κι' ο̂ ύτε γιά ψευτοπαληκαράδες 

Δέν δίνω δυό παράδες 
Έγώ, μέ σένα νά πιαστώ!.

Π ιερ .  Ά !  Ιτσι -ροδισμένος
κυττάς νά μοί) ξερύγης ϋ....

Κ ο λ ο μ . £δν νάσαι γελασμένος
Π ιε ρ .  Ερωτευμένος καί δειλός! αταίριαστα...
Κ ο λ ο μ . Τόν φίλο!

Λέν ξβόρει; Έρωτας θά πή παιχνίδια κΓ ίχι ξύλο 
ΙΙιερ . Είναι προφάσεις τών δειλών
Κ ο λ ο μ . Τ 'αύ τί μου δέν Ιδρώνει

Κι' αύτά τ ' ακούω βερεσέ
Π ιβρ. Λοιπόν καλά καί σώνει

αντεραστής μου γίνεσαι-κανάγια μέ τή βία 
Κολομ. Ά !  δχι αυτό θά στώλεγε χΓ αυτή ή φωτογρ-ίφία 

(Εξάγει έκ τοδ κόλπου της μίαν φωτογραφίαν τήν όποίαν δέν 
τόν άφίνει νά τήν παρατηρήση καί τήν κρύπτει πάλιν)

ποΰ ή Κολομπίνα μούδωσε, άν τό 'χαρτί μιλούσε.
Κ ’ έχω τρανή άπόδειξι μ’ έμέ πώς δέν γελοδσε 
-καθώς -καί μ' άλλους έκαμε. Σέ μένανε δέ δίνει 
πκρα·/γελίες αδύνατες. Νά φέρω τή σελήνη 
σαν -κάποιο βλά-κα ποδστειλε ή καί γιά νά πλουτίσω 
καθώς, τόν Άρλεκίνό της, άλλοιώς νά μή -ρρίσω. 

ΙΓιερ. (κατ’ ιδίαν) Τά ξέρει όλα τό λοιπόν (απογοητευμένος) Ή
[άπιστη μ’ άφίνει

Κ ολομ . Καί ή μονομαχία μας άνθέλης γιά νά γίνη 
ΕΙμ' έτοιμος

Π ιερ . Κ ’ εγώ
Κ ο λ ο μ . Ά λ λ ’ εξαιρούμε

τά δργανα ώς όπλα μας
Πιερ. 'Ε  νά στραγγαλιστούμε
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ώ ; πο·» 4 Ινας άπ’ τούς 4υό νικρίς στό χώμα πέ®ϊ 
Αύτό τό άποτέλομα χαθόλοο &έν μ* άρίοβι 
Το ^έλω λογικώτιρο τά θέλω π«ι4 μιγάλο.
Ν' άφίο̂ Β 4 ένας άπ’ τούς ίι>ό τή θέαι τοϋ στάν άλλο. 
Έκβΐνος δέν θά ιΐμ ' έγώ.

’Λλλ’ ο5τ έγώ. θά 'ίούμ·. 
Μίά λύοι μένβι τό λοιπίν, τ4 ν' άλληλοπνιγοΰμβ 
Ποτέ! Τ6 μέοον ^ρέθηκβ χΓ αύτό θ' άποφασίο^ 
ποιός άπ τούς δοά στον άλλονί τή θβσι του θ'άφίοϊ· 
Ποιό μέαον;

Τά τραγοϋδί μας
Κανάγια, δέν κρατούμαι 

Λέν χωρατβύω, πρδοκξ* κι’ άμέβως έξηγοϋμαι 
θά τραγουδήσωμι κι* οΐ δυά ίίς τό παράθυρό της 
χΓ δταν θ' άκουση καΐτούς δυό θ' άνοιξη στόν καλό της 

■“  καΐ θά ¥ανή δτι σ' αύτόν προτίμηοι θά δ·(ξη
σ' δποιου τραγούδι τό κλιιστό παράθυρο άνοιξη 
Τό δέχ«οαι;

ΙΙιβρ. (Μβτάδιαταγμού)Νά τό σκβφθώ
Κ ο λ μ . (κατ’ ιδίαν) θέ νά τ* άποφαοίση.

Τί πβισματάρης!
Π ι ·  ρ. Έ ! καΐ ποιός από τούς δυό θ’ άρχίση;

Νά στάοοο έχίϊ... Έ χίΙ καλά... (Ή  Κολομπίνα τόν το- 
ποθβτβΐ βΐς τό ΐνα άκρον τής σκηνής άπομακρύνβται δέ
κα βήματα άπ' αυτού καί Γσταται.) Έ ! τώρα προχωρούμβ 
βήμα πρός βήμα καί οί δυό καί ύστερα θά Ιδουμ· 
στό τέλος όποιος «ΰρεθή τό πόδι του άπό-έπάνω 
αυτός νιχφ καί 4 νικητής....

Παιχνίδια έγώ δέν κάνω 
Μά πρόσε;·... χι' 4 νικητής θά πρωτοτραγουδήση 

Εμπρός λοιπόν μή στέκεάαι.
(Βαδίζουν μέ μικρά βήματα ό ένας πρός τόν άλλον ίως νά έγ- 

γίσουν τά καπέλλα των. Κατά τά πρώτα βήματα δέν ομιλούν.)
Π 18 ρ. ,Λύτός θά μέ κερδίοη.

Δεχαεπτά-Κολομ.Λεκαοκτώ-ΙΙιερ.Δεχαεννέα-Κολομ.’Εγώ.
Π ιερ . Καθόλου! δέν τό δέχομαι. Ά π 'τή ν  άρχή καί πάλι 
Κ ο λ ο μ . Όρίστε μας! Αχούς έκεΠ Τώρα θά κάμωμ’ άλλη 

καινούρια συμγοινία; Δέν τώπαμε ώρισμένως;
(Ή  Κολομπίνα έτοιμάζεται νά τραγουδήση)

Π 18 ρ. (κατ’  Ιδίαν) βά ιρύγη γρήγορα άπ’ έδώ καί ξυλοφορτωμένος. 
Κο λομ. (άδουσα). Γιά σέν*̂  άγάπη μου, άκουσέ με.

Ά χ ! γιά οέ τραγουδώ 
Ά π  τό τραγούδι γνώριοέ με 
Είμ’ έδώ- είμ’ έδιδ.
"Απόψε είμαι φλογισμένος

Κ ο λ ο μ .

Π ιερ. 
Κ ολομ . 
Π ιερ . 
Κ ολομ .

Π ιερ . 
Κ ολο  μ. 
Π ιερ . 
Κ ο λ ο μ .

Κολομ.

Π ιερ. 
Κ ο λ ο μ .
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Απ' αγάπη τρ$λλή 
Ποτέ ϋ ν  ήμουν πικραμένος 
πίΐό πολύ- πίΐό πολύ.
Ένώ πονώ γ»λ^ κρυμμένη 
Τήν ποθώ, μέ μιαιϊ 
*Αηό τούς 8υό μετανοιωμένη 
θάοαι οΰ· θάσαι σϋ.

(Ό  ΙΐΜρρότος άποούρίται πρός στιγμήν καί έπιστρέφβι Απαρατή
ρητος έφ* δσον ή Κολομπίνα τραγουϊεϊ, παρατηρών μετ’ ένδιαφέ- 
ροντος τ6 παράθυρον. Προχωρεί σιγά τρίδων τάς χεΐρας Ικ χαρ&ς 
διότι δέν βλέπει τό παράθυρον άνοιγόμενον. Ή  δέ Κολομπίνα Απο
κρίνεται όργήν διά τοΟτο, ενόσω τραγουδεϊ. Μετά τό άσμα δ Πιερ- 
ρότος τήν πλησιάζει καί έκσπ^ είς γέλωτας.)
Ι Ι ιε ρ .  Χαχά! στην πήτα πάτησες. ΕΙν’  ή σειρά μου τώρα! 
Κ ο λ ο μ . Ναι, βέβαια.
Π 1 8 ρ. "Αλλά καί σύ νά π?ς γιά λίγη ώρα

παράμερα καθώς κ’ εγώ καί μόνο νά μ' άφήσης. 
Κ ολομ . θά δοΰμε τ'αποτέλεσμα καί σΰ. σάν τραγουδήσης.

(Το3 παραχωρεί τήν θέσιν καί έξέρχεται άριστερϊ).
(Ό  Πιερρότος χορδίζει τόν κιθάραν του καί αρχίζει τό τραγοδ- 

δί του άφοδ βεβαιωθή δτι είναι μόνος.)
Π ιερ .  Ν ’ άχούσης έβγα τί φτερά

δ έρωτάς σου ποΰ μοδ δίνει 
Νά μήν γελ^ς άλλη φορά 
σάν λές νά φέρω τή σελήνη 
Καί είν' Αλήθεια αύτή τρανή 
πώς κάθε ένας δέν τό κάνει 
Α λλά  μι' αγάπη Αληθινή 
φτερά στόν άγαπώντα βάνει 
Εις τό καμπαναρειό ψηλά 
κρυφό καρτέρι τής κάνω 
κι’ ένώ στόν ουρανό κυλφ 
αυτή, πετ.ιέμαι καί τήν πιάνω.
Τήν σφίγγω τόσο δυνατά 
τήν κάνω σάν μαργαριτάρι 
μικρή, καί τήν κρατώ σφιχτά 
τόν δρόμο της μή ξαναπάρη.
Γιά δές την είναι λαμπερή 
με τά χαρίσματα έκείνα 
που δπο’.ος χΓ άν τή δή θαρρεί 
μέ σέ πώς μοιάζει ώ Κολομπίνα!

(Βλέπων δ,τι τό παράθυρον δέν ανοίγει τελειώνει τό άσμά του 
χλαίων.)
Π ιερ . (περίλυπος) Δέν φαίνεται! ’.-νλλοίμονο, τό λογικό μ’ άφίνει!
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Δέ> ·ΐμ ’ ίγώ  6 Πκρρότος της χί’ ή Κολομπίνα έχβίνη; 
Αέν $Ιν τό σπί/τί της αύτά καΐ τό παράθυρό της;
Ό  πάγκος που χαρούμβνος καθόμουν ατό πλβυρό της; 
ΈχεΓ, !έν ώρχιζόμαστε κι οΕ δυό μας κάθε βράδυ 
αγάπη αιώνια καί πιστή οτής νύχτας τό σκοτάδι;
Τά μυστικό μου τό φιλί δέν εστελνα κρυμμένο 
μέσα σέ τριαντάφυλλο, σέ ’κβϊνο τό κλεισμένο 
τό παραθύρι, πάντοτε καΐ νύχτα καΐ ήμέρα;
"Ολα θαρρώ ότι μιλούν γιά 'κείνην έδώ πέρα.
ΚαΙτά  λουλούδια, 6 άνεμος σάν νάχουνε παρμένα 
απ' τή ψυχή της κάτι τι κ έκεΐνα σάν κ* έμένα 
γι’ αυτό κι' αυτά τήν αγαπούν τήν πολυαγαπημένη. 
Άλλοίμονον! άναίσθητη είς τή φωνή μου μένει.
Ά χ ! Κολομπίνα λατρευτή! (Κάθηται. Στρέφει Ικετευ

τικόν βλέμμα πρός τό παράθυρον τό δποϊον άνοίγεται καί φαίνεται- 
ή Κολομπίνα)

Αύτός πού βλέπω είναι;
(Τήν βλέπει. Εγείρεται έξαλλος διευθυνόμενος πρός τό παράθυ

ρου άλλ' ύποχωρεϊ ή όργή ιΐς τήν θλϊψίν του καΐ έπαναπίπτιι έ- 
ξηντλημένος επί τού καθίσματος μέ τό πρόσωπον εντός των χειρών 
κλαίων μέ λυγμούς.)
Πιερ. Πιερρότε δύστυχε, καΐ σύ άπ' Ιξω  τώρα μείνε.
Κ ολομ . (Στρεφομένη πρός αύτόν θωπευτικώς.)

Πιερρότε....
(κατ’ ιδίαν) Τ ί αυθάδεια!

Πιερρότε μου, χρυσέ μου. 
Καί νά μού στείλη άντ' αύτής, έκείνον!

Μίλησέ μου!
Αύτό δέν ύποφέρεται
(κατ' ίδιαν) Καλέ στ' αλήθεια κλαίει!
Καί πώς μπορούσε ψεύτικες αγάπες νά μου λέη;

(Ή  Κολομπίνα κατέρχεται εις τήν σκηνήν τόν πλησιάζει καί 
τόν κτυπ^^πευτικώς είς τόν ώμον. 'Ο Πιερρότος στρέφεται καί 
τήν βλέπει.)
Π ιερ . Αυτός! (Εγείρεται απειλητικός)'Ε! φύγε άτιμε
Κ ολομ . Γιά οτάσου,.. άκουσέ με.
Π ιε ρ. Παληάνθρωπε σου δείχνω’γώ (τήνλαμβάνειέκτού λαιμοΟ) 
Κ ολομ . (προσπαθούσα ν' απαλλαγή) Πιερρότε, άφησε με 
Π ιερ . Αέν θά μού φύγης άπ' εδώ 
Κ ολομ . Μά δέν μ' αναγνωρίζεις;

Εγο') μαι ή Κολομπίνα σου
Π ιερ. Μή μέ παρασκοτίζεις

-  μ αύτήν.
ΚολοΤΓ. Αλήθεια είμ’ έγώ

Π ιερ.
Κολομ .
Π ιερ .
Κολομ.
Π ιερ
Κολομ.
Π ιερ .
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Π(βρ. Έχβίνη ίΐν’  Ινχ -̂ $£51
Κ ολομ . (άπαλλασοομίνη) Καλέ μοϋ, ήτον ψέμματα 
Π [* ρ .  Ιίολΰ χαχό παιχνίδι

μαζΰ μοίί παίζίΐς.
Κ ο λ ο μ -  Άχου με χαΐ οέ βιβαιώοω

Μ4 δ,τι τώρα θέ νίι δ^ς σ' αύτό που βά σο3 δώσω 
(Εξάγει τήν φωτογραφίαν της χαί την δειχνύει).

Νά ή φωτογραφία μου.
Π ιερ . Ποΰ σοδχει αυτή δοσμίνα
Κ ολομ . Ανοησίες! Κύτταξε... Λέν μοιάζει αύτή μ'έμένα 

μ’ άλεΰρι πειό λιγώτερο... £άν τήν χαλοχυττάξης 
Π ιερ . (λαμβάνων τήν φωτογραφίαν χαΐ παρατηρών έναλλάξ αύ- 
τήν καΐ τήν Κολομπίναν)

’Αλήθεια. ΚαΙ γιατί λοιπόν μ' αυτό νά μέ τρομάξης 
(δειχνύων τά φορίματά της)

Κ ολομ . Γιά νά ζηλίψης χαΐ γιά νά δοχιμασθής λιγάκι 
“  Λοιπόν μέ τόσα βάσανα, χα'ΰμοΟς χαί μέ φαρμάκι

σ’ αυτόν τάν κόσμον γί·,εται κανείς ευτυχισμένος! 
Αγάπη χωρίς βάσανα...

Καί τώρα πεπεισμένος 
Νάήμαι στήν αγάπη σου; Αγάπη μου, λυπήσου 
τό τόσο μου μαρτύριο, τούς πόνους συλλογίσου 
Πού τράβηξα σάν έβλεπα γυρμένο στό πλευρό σου 
τδ διάβολοΠιερρότο αΟτόν μεσ' τό παράθυρό σου.
’ ϋ βεέ μου! Λέν θά νοιώσης σΰ ποτέ τόσπαραγμό μου, 
Τή φλογισμένη μου καρδιά, τόν πύρινο καϋμό μου 
στό θέαμά σας. εκεί δά... Μέ μάτια δακρυσμένα « 
σαν έβλεπα περίλυπος.

Ά ν  πρόσεχες σέ μένα 
λιγάκι περισσότερο θά μ’ είχες έννοήσει.
Μά ή παλαβομάρα μου μπορούσε νά μ’ άφήσ'ί,;
Ήμουν τρελλός γιά δέσιμο.

Ά π ’ τήν αγάπη σου ϊσως; 
Ά π ' τή μεγάλη ζήλεια μου καί πειό μεγάλο-μίσος. 
"Οπου θά πή δέν δέχεται Σωσίαν 6 Πιερρότος 
ΙΙρό πάντων δέ αντεραστήν... τί Ιγινεν δ πρώτος 
αντεραστής μου;

Ποιός;
Τί ποιός! ό Αρλεκίνος

*  Πάει
’Βπήρε τόν αγύριστο καί δέν ξαναγυρνάει 
Λέν σούπα πριν τόν όρον μας... Νά μή ξανχγυρίση 

Ά ν  δέν πλουτίση;
Καί σΰ καταλαβαίνεις πειά....

Ι Ι ιε ρ -  Καθόλου .... δέν τό ξέρω

Π ιερ .

Κ ολομ .

Κ ολομ .

Π ιερ .

Κολομ . 
Π ιε ρ. 
Κ ολομ . 
Π ιερ .

Κ ο λ ο μ .
Π ιερ.
Κ ο λ ο μ .
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«ά  η Ιζ τ ί 'Μ ς  ίο·) ποτέ κι’ έγώ πώ; θλ αοΰ φέρω 
έχβίνο ποΰ μοΟ ζήτηο»^;

Κ ο λ ο μ . ηιατβύω
1^*Ρ· , το« «να δακτο-λίδι καί τί)ς τό προσφέρβι.) Κύτταξβ 

Κ ο λ ο μ . (ΆδιαφοροΟία) Καλά
/, ,  Δέ χωρατ«0ω

Κ ο λ ο  μ. (λαμβάν*-. τό δακτυλίδι καί τό παρατηρίΐ.)
Τί δακτυλίδι! θησαυρός! Μ· Ινα μαργαριτάρι 
που Οέλίΐ χρήματα πού.ά κανβίς γιά νά τό πάρη 
Καί τάδωσα

Εσύ: Καί πώς; μπορώ νά ο* έρωτήοω;
Έπούλησα τό κτήμά μου γιά νά ο“ βΰχαροτήσω. 
λουλούδια μόνον ήτανβ τά είσοδήματά του.
Καί τό μαργαριτάρι μου μ αύτά τά χρώματά του 
λουλούδια πάλι π$ιο πολλά καί πειό καλά μου δίνει, 
αφού ή χαρά σου παιδική γι’ αυτό, καλή μου, άφίνει
V ανθίζουνε χαμόγελα στά δλόδροσά σου χείλη
V . ®ίν πασχαλιές τ ’ Απρίλη
Χαραστονε τόν θεριστή σ' αύτά. Χαρά· σ' εμένα 
Χαρά σ' έσένα άγάπη μου, που τίχεις κερδισμένα 
μέ τέτοιο δώρο σάν κι* αυτό. Καί β1. περιφρονουοα, 
γιατί ή αλήθεια ε!ν αύτή ποτέ δέν σ* έκτιμοδσα.
Αλήθεια... Κ ’ ϊνα χάρισμα μιά κρίσι μεταβάλλει;
Γιατί σ ένόμιζα άστατο

, .  . Κανείς δέν αμφιβάλλει
πώς ήθελες μέ πρόφασι γιά τή σελήνη τάχα 
νά μοδδινες τό δρόμο μου... Καί ’γώ νά ζώ  μονάχα 
γιά τήν άγάπη σου!

ιτ . , ,. , , Μή μούσαι κακιωμένος
Κι ο Αρλεκίνος μούλεγε πώς είν’ ερωτευμένος
Κ είταν σωστό τόν ίνα σας νά τόν άπομακρύνω.
Νά προτιμήσης έπρεπε σ’ αυτό τόν Αρλεκίνο 
νά πάη στόν αγύριστο χι’ άκόμη παρά πέρα 
Εγμ) έκαμα δ,τι έκαμα τού μύθου ή περιστέρα.

Μιά̂  περιστέρα ζοδσε μιά φορά 
Μεσ στή φωλίτσα της ευτυχισμένη 
καί πέρναγε ή ζωή της μιά χαρά 
ν(οη αξένοιαστη καί ζηλεμένη.
Νειό περιστέρι μέ λευκά φτερά 
Τήν βλέπει καί σιμά της φτερουγίζει,
« !  «σέ λατρεύω* λέει τρυφερά 

Στά μάτια μου τό δάκρυ πλημμυρίζει.
Κ ’ Ινα άγριοπερίοτερο φιλιά 

γυρεύει καί παιχνίδια περιμένει

II ι ε ρ. 
Κ ολομ .

Κο λ ομ.

II ιε ρ. 
Κ ολομ . 
Π ι ε ρ.

Κ ολομ .

Π ιερ .

Κολομ.
(άδουσα)



131

π ι «  ρ.
Κ ο λ ο μ.

Πιβ ρ.
Κο λο μ. 
Π ΐ (  ρ.

Κ ολομ. 
η  ιιρ .

Κ ολομ.
Πι$ ρ·!̂ Κ ο λ ο μ .

11 ι ί ρ.
Κ ολ ο μ.

Π ί < ρ.
Π κ  ρ. Κ ο λο

Κο λο μ.
Π κ  ρ. Κ ο λ ο μ.

Κι* αδτή γιά δοκιμή ζητβϊ φωλι^ά 
χρϋοόπλβκτη χαί συννβφοστρωμίνη 
ΕΙς χ6 κακό θέ ν4 παραδοθή 
άν τά χρυοΛ τά κλαδιά θά τής φίρ^ 
καί τ ' άλλο ποΟ θά βύκολοβρβθή 
ζητ«1 απ’ αύτδ που προτιμά γιά ταίρι.

Κι* άπό τούς δυδ ποιδς ήρθ$ νικητής;
Τό ταπιινότό πολύ ήμερωμένο 
ποδ μοΟ είναι έδιύ θριαμβευτής 
ΚαΙ τ* άλλο;

Λύτό θάναι τώρα σχαομίνο.
ΕΙμ εγώ νικητής καί γλυχειά μ' είσαι ού 
■ϊήε ζωής μου ζωή, περιστέρα χρυσή.
"Ελα γλυχειά περιστερά μου 
Έ λα  καΐ συ χρυσό πουλί 
Στά μάτια γιά δές τη χαρά μου 
Πώς σ' αγαπώ

Κ’ εγώ πολύ
£άν δυό πουλιά ζευγαρωμένα 

θά ζούμε μαζύ 
Κι’ ευτυχισμένο τό καθένα

μέ τ ’ άλλο θά ζή 
1ύ τού μύθου τό περιστέρι

Καλό του ού ταίρι 
σ' όλόχαρη φωληά 

Ποδ διψφ γιά φιλιά 
Τί χαρά πούνε κρυμμένη ή σελήνη

χάρι δική μας δέν θά βγή 
Χυ}ρ(ς ντροπή μας νά δώσωμε άφίνει

χίλια φιλιά ώς τήν αυγή 
Δός καλή μου φίλη

τά γλυκά σου χείλη 
Ν ά ·τ ’ άρνηθής μπορείς

Θά τ ' άρνηθώ θαρρείς;
Σάν δυό πουλιά ζευγαρωμένα 

θά ζοΰμε μαζύ 
Κ ’ ευτυχισμένο τό καθένα

μέ τ ’ άλλο θά ζή.

('Εκ τοδ Γαλλικού)

Ρ Ε Β Ε Κ Κ Α
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*γνο>ριζον νά 9υνδι«λ«γωμ:*ι, μοΙίλιγεν ημέραν τινά 
^ ιύ φ υ β σ τά τη  τις χυρια ϊχουσα τήν υπερηιράνίΐαν τής μβ- 
τριοφροϊύνης, πόσα ωραία πράγματα δεν ήθέλονσϊς διηγηθή!»

ΚαΙ χληθίιΐς μο\ ιραίνεται δτι οί λίαν μεγαλοφώνως έπαναλαμ- 
δάνοντες δτι «ή  σιωπή είνε χρυσός, έν ω ό λόγος δεν είναι παρά 
άργυρος» αδικούν πολΰ τον τελευ.-αίον.'

Λεν ευρίσκετε, άγαπηταί χυριαι, οτι ό πτωχός αυτός λόγοί 
ό τόσον έλαφρω; Οπο των ηθικολόγων δυσφημηθείς εχει επίσης 
τά θέλγητρα του χαΐ ότ; οιευθυνόμε^ος ολίγον ΰπό τής λογι
κής και του πνεύματος αςιζει πολύ περισσότερον τής φήμης του; 
ΚαΙ έν προτοις μή τυχόν ΰποθέσητε οτι έχ χακοδούλου προβέ- 
σεως απευθύνομαι πρός τάς γυναίκας. Φοονω δτι αόνον αί κα- 
χαι γλώσσαι άπέδιυσαν καί αποδίδουν εις τό φΰλόν μας αίαν 
ΰπερδολ^ικήν άκρχσίχ<. λόγου καί τής όποια; δέν πιστεύω'πο- 
σώ; νά εχωμεν τό αονοπ ΰλιον. διότι, χαθιο; τό λέγει και ό Γάλ
λος μυθογρχφος; ΚοιιΙ»ίηβ:

Η4ΪΗ ιηΛιηβ Μυτ οβ ΓβίΙ
Ιιοη ηοιηΙ)Γθ ιΐ’ ΙιΟΓηιιιΟιΐ ι^αΐ «ουί Γυιηιηβϋ.

Ωσ;ε δεν είναι, <··ς ^λεπετε απολύτως άποδεδειγμένον δτι οί 
κύριοι κατέχουν περισσότερόν ημιυν το τάλαντον τού σιωπάν—  
Αλλως τε τό λαλείν δεν εχει ουδέν το κοινόν μέ τό συνδιαλέ- 

γεσΟαι.
ΙΙοσοι άνθρωποι ομιλούν χωρίς να λέγουν τίποτε ή δπεο καί 

μάλλον οχληρόν διά νά κακολογούν! Έ ν  <Γ> απεναντίας ή σΰνδι- 
άλεξις διά τόν γνωριζοντα τήν χρήσιν αυτής είνε έν ταΰτώ μία 

Η··* έϊϊίοτημη: μιατεχνη οσον άφορά τόν τρόπον μέ 
τόν οποίον οφείλει τις νά έκφραζη τάς σκέψεις του, μία επιστή
μη δταν πρόκειται νά δώση τόν ' λόγον είς τους άλλους. ’Λλλ ’ 

*ΰτη καί ή έπιστήμη, μή τό λησμονήτε, δέν πρέπει 
νά έχουν ούδέν τό προσποιητόν. Τό έπιτετηδευμένον τάς άιραι- 
ρεί παν Οέλγητρον.
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Λττβτα ■?! ·Τ|ζ εγχε'Τϊΐ εν τγ, ίροϊΐχοτϊιΤ!
^Ι^πλέοί ίιψηλή χ»1 ίνδιάφορο; έννοια, έχ^ραζοιίένη αέ οφο; 
ύηερογχον χαΐ προβπεποίηίΑενον άποτυγ;^_ϊνει τον σχοπον χαι 
χαταντγ άνούοιος χαι άγ)δγ,ς Έν ω τουναντίον ή ιχιχροτέρα έν
νοια διά τή; άφελον; χαι γλυχείας έχφράσεως λαιαπρύνεται και 
εμπνέει τδ μεγαλείτερον ενδιαφέρον.

 ̂ Έπιστ,ι; οφείλει τις νά μή Ιέγγ, εις ένα έκαστον παο ’ ο,τι 
δύναται να τόν ενδιαφέργ, χαι νά τον εύχαριβτγ. φροντίζων έπι- 
μελως ν' άποφιυγν)^ παν ο.τι ενδέχεται νά προςενήσγ σύγχρου- 
σιν Ϋ προσβολήν εις τό φρόνημα έχείνου μεβ’ ου τυχόν άνα- 
στρέφεται. Και κατ’ αυτόν τόν τρόπον ού μόνον την αληθή 
εχτίμησ^ιν αλλά χαί την είλιχρινή πάντων αγάπην θέλει προσελ· 
χύει. Επειδή λοιπον είς πάσαν Ιδία γυναίκα ενυπάρχει έμφυτος 
ή επιθυμία τοϋ άρέσχειν, επιθυμία, ήτις εάν δεν είναι ύπερβο- 
λ'.χη, είναι είς αυτήν έν έπΙ πλέον προσόν, επεται δ'τι χαΙ Ιδι
αιτέρως οφείλει αΰτη νά χαταβάλλη προσπαθείας διά τήν όσον 
Ινεστι τελειοτέραν εχμάθησιν τής τέχνης του «καλώς συνδιαλέ- 
γεσΟαι» καθόσον δι’ αυτής θά δύναται νά άρέσχη παντού χαΐ 
πάντοτε άνευ αντιζήλων χαι νά έλχύη καί συγχρατήτάς συμπα- 
θείας πάντων των περιχυχλούντων αυτήν χωρίς μαλιστα νά ά- 
τενίζη τ^ίέμουσα τό γήρας, διότι, χαθο>ς πολύ δρΘώς παρατη
ρεί χαί εις Γάλλος ποιητής;

....«ΐ I» Ι)θ»πΐΡ ρΐαΐΐ, ο* βϋ[ Γ ι?«ρηΐ ςαί ο&ρΐΐνι*

....Κα ι τώρα πόθεν αρχεται χαί πού λήγει το πνεύαα;
Τις ήθελε τολμήσει επακριβώς νά τό προσδιοοίση; Τό πνεύ

μα είναι τι δυνάμενον νά ύπ,ρχη ΐ ,  παντί'χαΙ τίανταχού δυνά- · 
μενον έχ παντός νά προέλθη χαί εις παν νά συμφωνηση. Τό 
σπουδαίου είναι νά εχη τις πνεύμα χαί νά μή ζη τή  νά δειχνύη 
ότι^εχει. δπεο είναι χαί ή χαλυτέρα ίνδειςις πολλού πνεύματος.

 ̂Έχεϊνος δστις εξέρχεται τής συναναστροφής σας ευχαριστη
μένος έχ τού πνεύματός του είναι πληρέστατα χαί άπό τό ίδιχόν- 
σας.

'υθεν δέν πρέπει τις νά δειχνύη τό πνεύμα τό όποιον έχει, 
παρ’ άφού παρέςη είς τούς άλλους τήν εύχαριστησιν νά έπιδεί- 
ξουν τό πνεύμα όπερ εις αυτούς μαντεύει.' Ή  αδιάκοπος ΐδίφ 
τής γυναικός μελέτη δέον νά συνίσταται «Ιη  «6  νά  κ α τορθο Ι 
νά  τΛ  <Ινγχω<>ο4?ν π ί Ι ν 5 ·τ «  γ ν ω ρ έ ζβ ε · &

Είτε λοιπόν δρθώς σκέπτεται αϋτη, είτε πεπλανημένως ουδέ- ή 
ποτέ οφείλει νά έπιμένη έν τή συζητήσει, νά προφυλάσσηται δέ
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Ιοιθ|ί άπό άλογων χαΐ άνοήτων υπχινιγ|Αών ουνααένων νχ έρκθι- 
σουν 7) νχ προσβάλλουν.

(λύδιίς πρέπει νά Ι/·^ ίσον χϋτη εύΟυτητχ, άβρόττ,τα καΐ έ- 
πιείχειχν. Πάντοτε γλυχεΐχ χγχΟτ, χχΐ συγχατχβχτιχή οβείλει 
νά γνωρίζνι πολλά, ϊνχ πρός εν « έχχστυν λέγει 6,τι οφείλει νά 
εΤπγ; χχΐ βπω( ούνατχί νά λχρ.6άνγ, μέρος ε!ς χάθε νυνομιλίχν 
/ωρ\ς δμοις νά έπιδειχνΰηται χχΐ ώς πανδαήμων χ*ι δοχησίσο- 
φος. Κα\ τώρα βέλετε έρωτήσει: Το πνευμχ λοιπόν διά μίαν γυ
ναίκα είναι ή εύπροσηγορία και ή γλυχΰτης;

ΔιατΙ δχι, όταν χΰτη βυνδυάζγ, καί την ευφυΐαν τής αυνδια- 
λέζεως χωρίς δμως νά έπιχρατή ταότης, όταν γνωρίζη νά πε- 
ριφρονή τάς χάριτας τάς όποιας παρέχει, χαΐ ένω δίδει, νά φαί- 
νηται ί τ ι  λαμβάνει, καί τέλος όταν ουδέποτε έν τή συνομιλίφ 
υπαινίυσεται κακόν τι, δπερ δεντολμφ νά είπη μετά παρρηαίας;—

ϊ ε  ί ΐ ρ ο Ν Ι Λ  π ε ρ « ; « ε Ν «

βΐο08 δνειρα χρυοί 
δνειρ’ άγνά οδυσμένα;

Σ&ς ένθυμοΰμαι μέ παλμούς 
καΐ μάτια ίακρυσμένα.

ΠοΟ πήγατε τής νειότης μας 
χαραϊς στεγανωμέναις 
Μέ χίλι* αγάπης λούλουία 
χ' Ιληίδις χρυσομέναις;

Τί ίγίνατι γεννήματα 
χαράς μαζύ χαΐ πόνου; 
Μήπως ατό γοργοκΰλιομα 
πνιγήκατε το5 χρόνου;

Σ’ όλους 6 χρόνος ποδ γυρνί  ̂
τόν θάνατο θ’ άφίοη 
Κι’ έτσι μέ τής ελπίδες μας 
χι' 4 πόνος μας θά σδΰση!

Η ΒΙΡΓΙΝ1Α
Τή αγαπητή Μαρίφ Σβορώνου.



.^_4ν γνωρίζω δν 4λλος άνθρωπος άγαπ^ τό χωρ·.ί ' του τόσον 
^**δσον βγώ!....

Τό άγαπ(?> καΐτό άγαπώ πολύ τό χωριό μου.
Τό χωριοϋίάκι μου μέ τά μικρά, τά άσπρα τά καθαρά σπιτάκια 

του, τά βουτηγμίνα μέσα οτήν πρασινάδα τυ̂ ν δένδρων, των πβρι- 
βολιών καί τών κτημάτων, τό χωριουδάχι μου τό στιφανωμένο καί 
■σιδηροζωσμένο τό άρχαίο ένοτικό του φρούριο τό θίριακωμένο κά
στρο, ποΟ ξαπλωμένο καθώς είναι άπά τό βου/ά ώς τή θάλασσα, 
φαίνεται σάν θεώρατος γίγαντας πού Ιχει τ*»φερά αγκαλιασμένη, 
τήν έρωμένη του, τήν πόλι....

ΝαΙ τό χωριό μου είναι Ινα άπό τά ρωμαντικώτερα καί πρασινο'»- 
τίρα  χωριά τί)ς Στερεάς Ελλάδος, μεγάλα καί μικρά.

Αυτό δέν τό λέω μοναχά έγώ.
Τά λέει τό ατελεύτητο τών άμπελιών, τιδν πορτοκαλιών, τών 

λεμονιών καί τών άλλων δένδριον πού τό περιστοιχίζουν, τό δείχνει 
πό μενεξεδένιο χρώμα τών γύρω βουνών, τό ψιθυρίζουν παίζοντα κι*

Τό λένε οΐ ξένοι πού έρχονται έκεί.
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άλληλΐ3κ';ντ,γ'-ι·)μ»να τά γαλανά καί άφροιίίφανωμένα κυματάκια 
τοΟ Κο(ΐινθιακοϋ κοΟ ξβψυχοϋν οτήν άμμοοδιά, τό μαρτυρούν ί  λϋ- 
γαριί;, δάγνβ; καί τά άλλα λουλούδια πού ανθίζουν ατούς δρό
μους, ατά χωράγια, σταίς πλαγιές καί σταϊς γράχτις. τό διαλα- 
λάίΐ μ4 χίλια ατόματα τό μυρωμένο άπό βουνά καί θάλασσα αέρι, 
καί τό πιστοποιούν οί ξένοι πού έρχονται καί παραθιρίζουν έκβΐ καί 

οί ύπάλληλοι πού δέν τούς κάνε; κορδιά νά ξεκολ- 
I λήσουν.

1 · · ^ - - · · *  Καί έπειτα πώς νά μή τό αγαπώ έγώ τό χω-
' '  ρΐ4 μοο;

' ***
ΦανταοθΫ,τε λοιπόν τήν λύπη μου δταν αναγ

κάστηκα νά φύγω άπό κεί, ν'άφήσΐιΐ τούς φίλους 
V μου, τούς δικούς μου, τούς συγγενείς μου, τό 
Ισπίτι μου, νά έγκοταλείψω τά παιδικά μου παι- 
Ιχνίδια γιά νάρθω στην Άθά,να νάεςακολουί^,σω τάς 
Ισποϋδάς μου.—

Καί φοντασθΫ,τε τήν χαρά μου, όταν μετά τό- 
Ισοιν μηνών απουσίαν μου έδόθη καί πάλι περίστα- 

σις νά τό έπισκεφϋώ.
Τό ηυρα όπως καί τό άφησα.
Τίποτε, μά απολύτως τίποτε δέν άλλαξε.
Ό λα μού φαίνονται τά ίδια καί μόνον στόν έαυ- 

τόν μου αισθάνομαι μιά μεταβολή,-μεγάλη. Με
ταβολή τήν όποιαν μού έπιβάλλει διά τής βίας ή 
κοινωνική πρόληψις καί ό κακώς εννοούμενος πο
λιτισμός.

ΙΙερίεργο τόσο πολύ μέ άλλαξε όλιγοχρόνιος 
διαμονή μου στην Αθήνα;

I ’ Κφυγα οπό ϊκιί, άπεσπάοθηνδιά τής βίας σχε
δόν. όπό τά παιγνίδια καί ταίς παιδικές τρέλλες 
καί εγύρισα π'σο) σοβαρός, σοβαρός καί ακίνητος 

Καίοίύπάλλη- σάν γερουσιαστής, σάν συγκλητικός, θοιρακισμέ- 
λοιποδδέντούς νος μέσα σέ κολλαρισμένα πουκάμισα καί στενά 
χάνεικαρδιά νά πανταλόνια καί σφιγμένος σάν κατάδικος, τού πο- 
ξεκολλήσουν λιτισιιού κατάδικος, μέ σκληρά χολλάρα. καθώς 

άρμόζει εις 1'να σπουδαστήν.
Περίεργο, τί νά έπαθα;
Κάθε τοίχος, κάθε δένδρο, κάθε γωνία, κάθε δρόμος καί κήπος 

καί κάθε «κατατόπι* μού φαίνεται σάν νά μέ φιυνάζουν καί νά μ* 
ανοίγουν μπροστά στά συγκικινημένα μάτια μου, ένα άλλοιώτικο 
βιβλίο, μέσαείς ταίς σελίδες τού όποιου διαβάζω καί άπό Ινα παι
δικό μου έπεισόδιο καί άπό μία άνάμνησι τών άλησμονήτων χρόνων 
τής παιδικής μου ήλικίας.

Διέρχομαι μέσα άπό τούς διαφόρους δρόμους, τούς δρόμους μέ
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τά χαλίίρίμια, ιού; δρόμο’̂ ; ιούς ςχίττααμένους άπό τκ έςΐ/οντα 
κλαδιά τΛν περιβολιών, ποΰ μού φαίνονται ο4ν νά μί καλούν νά 
οκαρφαλώσω στόν τοίχο καί ν’  άρχίαω τό μάζευμ®.

Σογκεκινημένος περνοΤ από ταίς παλίζίές αντές έρωμίνες πού έ- 
λεηλάτουν, χιορίζ όμως τώρα ν « ύπαχούι») εις τήν πρόσχλγ;οίν των.

Περνώ από τά σπιτάκια τί,ς γειτονιάς μοο. Τ *  Ιδια είνε πάντοτε, 
μικρά, λευκά, καί καθαρά. Δύω— τρία άπό αύτά Ιχουν μισοκλει- 
ομένα τά παράθυρά τους' ερωτώ γιατί:

— Έχουν πένθος, πόσοι πέθαναν τώρα πού έλειπες! μου λέγει 0 
αδερφός μου πού είχε ’ρθ^ κάτω οτό λιμάνι νά μέ ύποδεχθί.

Νά -έ γειτονοπούλές μου μέταϊς όποίαις 
έπαιζα όταν ί,μουνα μικρός. Σοβαρές τώ 
ρα καί αύτές ούτε μού μιλούν κάν.

Έρτ,μη καί ή πλατεία του λιμένος, 
με τό πράσινο άπό χλόη καί χαμομή
λια χαλί της, που αντηχούσε μιά φορά άπό 
ταϊς φωνές καί τά παιγνίδια μας.

Νομίζω ότι θ’  ακούσω άχόμα τά τρελ- 
λά γέλοια καί ταϊς χαρούμενες φωνές τών 
φίλων μου. μέ τους όποιους έπαιζα μιά 
φορά.

Τίποτε όμως!
Ή  νεολαία τής πατρίδας μου άλλαξε 

καί α 'τή τώρα, εσοβαρεύτηκε καί δέν- 
παίζει πειά.

Καί μόνον έχεί στήν άκρη κάτω άπό 
την παχειά σκιά τών πλατάνων ^αί παρά 
τό καφενείο τού Ντούλα, κάθεται ή αυτή, 
ή αιώνιος Γερουσία τής πατρίδας μου, πι

στή εις τό καθήκον της, συζητούσα καί οχολιάζουσα τήν παγκό
σμιον κίνησιν.

Τόσο πολύ μέ άλλαξε!
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Όποία μιταλλαγή δμω;!
Καί ·ίς «Οιήν δ χρόνο; βχβι άνοίξβι οποϋίαία ρήγματα. Λβίπουν 

τόσοι χαΐ τόσοι γ·ρουσιασταί.

Συζητοδσα καί σχολιάζουσα τήν παγκόσμιον κίνησιν,

Πού ·Ιν · δ Καζαν*;, δ Σαβοόλης, δ Μπαρμπα-Χαράλαμπο; δ

ίβϊΧ“ί,ί1 ’?°,!' .. '«*
Ά λλο ι ίπίθαναν' καί 4λλοι ίξιπατρίσθησαν.

* *

Νλ καί τό σπίτι μου μ* τό κίτρινο 'χρώμα τοϋ, μέ τά ’ιιπλ* η«- 
ραΟόρια^τοιικαίμΙτήν πλαχοστρ.μ*ν/καί π ν α ^ ι ν ί Ι ί ^ 'Χ

Τό σπίτι μου!

Πόσα λ ίγ ιι αότή ή λέξι; .1; τους ζήσαντας οίκογβνιιακήν-ίΤωνιν 
καί γνωρίσαντας οικογβν*ιαχήν ιυτυχίαν! ^ ^

Κιίτω στήν ιΤσοδο τής αΟλής 
μπροστά στό π*ρικοκλάίι στέκον
ται ή μητέρα μου, δ θ·ΐός μου, τ* 
άδέργία μοϋ, δ μικρός μου ά- 
δ·λ?ός δ Γώγος μέ τδν χόκκινό 
του σχοδφο, τό σκυλάκι μου ή 
«Φλόξ», τά γατάκια νομίζβις πώς 
χι’ *Ίτά  κατβίήχαν γιά νά μέ 
5πο9*χθο0ν.

Διακρίνω μίαν συγχίνησιν στό 
πρόσωπόν των, συγχινοδμαι κ α ΐ^  " 
έγώ. μοΟ Ιρχιται μιά ντροπή για- 
τι ί^αχρίν» μ ,,α  4 , 4  γρ,. Ό  Γ*,ρ£  μ» ,4ν «4χ«,νό ,,μ 
Αι*ς τών παραθυριών τά πονηρά σκοΟφο.
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μάτια τών γειτώνων νά μέ παρατηρούν μέ πβριέργβιαν πώς νά 
ήταν δϋνατόν ν4 γορίοιο πίσω χαΐ δμως προχωρώ χαΐ πέφτω στήν 
άγχαλιά τους, μέ αγκαλιάζουν καί αυτοί, μέ φίλοΟν, μέ πβριποι- 
οΟνται, δ Γώγος κρβμαομένος άπό τό πανταλόνι μουκλαίβι, ή Φλόξ 
πηδ^ γιά ν4 μοΰ γλύψη τό πρόοωπο.

Μέ άνββόζουν έπάνω, μέ βάζουν νά καθίσω στήν καλλίτίρη μβ- 
ριά, μου φέρουν καφέ, γλυκό, δ.τι έχουν καί δπως έχαμναν στόν 
πατέρα μου δταν γύριζι άπό τό στρατό.

Βλέπω τό βάζο τού γλυκού καί συλλογίζομαι μ*τά συγκινήσβως 
την στιγμήν πού τό έπερνα μέ τό σπαθί μου.

Νοοτιμώτερο ήτανε τότε!
Από τό παράθυρό μου βλέπω κάτω Ινα σμήνος παιδιών νά παί* 

ζη καί να θορυδή. Ά !  πώς ήθελα νά πηδήσω έξω νά ριχτό) στό 
παιγνίδι καί έγώ.......

Βγαίνουμε έξω.
Γνωρίζω τά διάφορα «κατατόπια* εις τά δ'ποΓα έδρασα.
Πόσαι αναμνήσεις δέν ζοΰν μέσα σ’ έκεΐνα τά Ιρείπια τοδ φρου

ρίου, στά στενά καλδερίμια, στά μισοχαλασμένα σπιτάκια καί σταϊς 
πρασινάδες τών έρημωμένων περιβολιών....

Νά τό περιβόλι τής Πάσχαινας. τό καλύβι του μουρλο—Χρήστου, 
ή κληματαργιά τής Πέπως, δ κήπος του Δυσσέα. ό «δχτος», τό 
παληό σχολειό, τά  στοιχειωμένα χαλάσματα τοΟ Φωτομάρα.

Πώς ήθελα νά πηδήσω μέσα καί δμως τί είναι αύτό πού μ* έμ- 
ποδίζει;

Έ  καρδιά μου σφίγγεται. Δέν βαστάω πλέον.
— Πάμε, λέγω στόν αδελφό μου.
Τραβάμε έξω πρός τά κτήματα.
’ Αλλαι αναμνήσεις έκεϊ. Έδώ είναι οΐ τόποι τών μεγάλων παιχνι- 

διών καί τών πετροπολέμων.
Πούνε οΐ παλαιοί μου ουμμαχηταί;
Σκορπισθήκανε καί αύτοί. "Αλλοι έτράπησαν πρός εδρεσιν τύ

χης καί άλλοι σπουδάζουν ακόμη. Πήρα μιά πέτρα νά ρίξω. ΟΙκ- 
τρά αποτυχία. Ακόμη μέ πονάει τό χέρι μου άπό τήν δύναμι πο8 
έβαλα!

Περνάμε άπό τό Νεκροταφείο.
—Ν’ άνάψωμε ένα κερί τού μπαμπά καί τής βάβας!
Κυττάζω τά μνήματα. Κάτω άπό τόν σωρόν έκεΐνον τοΰ χώματος 

πού σκεπάζεται άπό άγριολούλουδα καί πρασινάδες είνε θαμμένο 
δ,τι άγαπητότερο έχει ένας άνθρωπος.

Τίς οίδε τί σκουλήκια γλύφουν τώρα κάτω έκεϊ στή γή τά χέρια 
έκείνα πού τόσες φορές μέ χάϊδεψαν καί τόσες φορές μέ συγκίνησι 
τά φίλησα.

Δέν βαστάω πλέον, δάκρυα μοδ έρχονται ατά μάτια καί φεύγω, 
φεύγω μακρυά.
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Δέν Θ4 τ:Λ|18 βτή σταφίδα, μοΟ ¥ω''=ίζ*ι 4 Χαρίλαο;.
·· Ό χ ι π&μβ μέοα ατήν π4λι.
Άλλά;αμβ δκύθυνσι καί τραδήςαμβ γιά μέσα.
Είναι άπδγιομα. 'Ο ήλιο; χρέμαο» πρός τή δΰοι του καί γέρνει 

νόι κρυφτή «ίοω άπό τά βουνά σκορπίζοντας οτήν πόλι κδτι ιεγά- 
λες καί μαχρυές σκιές. '

ΣταΙς τελευταίες αχτίδες σύννεφα άπό |ΐικρά έντομα χορεύουν 
καί περιστρέφο'.ται εις τόν 
αέρα καί οί ίράμοι αρχίζουν 
V αντηχούν άπό τούς έπι- 
στρέφοντας *κ τιΰν χτημά* 
των έργάτας.

Διασχίζουμε τή πλατεία 
καί τραβάμε γιά τήν άγο- 
ρά.

Τά ίδια πάλι καί χεϊ.
Οί πατριώτες μου, αγαθοί 

καί άνοιχτόκαρδοι, κάθονται 
άπ' έξω άπό τά καταστή- 
ματά των στό καταβρεγμέ
νο μέρος τής γής, ποΰ μυ
ρίζει χωματίλα καί συζη-

Κάθονται άπ' έξω από τ 
καταστήματα.

τοΟν αναμεταξύ των.
Μέ χαιρετούν σάν νά ήμουνα κανένας μεγάλος.
— Τί κάνετε!.... πότε ήλθατε....θά

μείνετε πολλές μέρες έδώ;
Ό λα αύτά μοδ χτυπούν κακά στ' 

αύτιά.
Κυτάζομαι νά ίβώ πότε Ιγεινα με

γάλος καί σοβαρός έν σοβαροί;. Φέρω 
άσυνειβήτως τό χέρι μου είς τό έπά- 
νω χείλος νά στρίψω τό μουστάκι 
μου. Σκληρά άπογοήτευσις καί άπό 
αύτού.

Τί Ιπαθαν λοιπόν οί πατριώτές 
μου;

— Πάμε νά φύγουμ* άπό δώ, οί 
πατριώτές μου είνε σοβαροί καί 
Ιγώ  τ ί  χορ,ί μο„ , ί  {χ „  ,„νί4 »., μί 1λλ« πράγματα ατί 'μοαλί 
μου καί δχι μέ σοβαρά.

Άπό σοβαρότητα έχόρτασα.
Πηγαίνω νά έπισκεφθώ τούς θείους καί ταΤς θείές υου 
Τά ίδια καί έδώ ^
-•Ορίστε, δρίστε κύρ Τάχη, άπ* Ιδώ, άπ* έδώ παρακαλώ.
«Κύρ Τάκη» τ ί  κακά πού χτυπάει «Οτό στ* αυτί.

Τί κάνετε.... πότε ήλθατε;
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Έγβίνα καί »κ(>ρ Τάκης» έγώ πο084ν μέ θέλαν$ πρά ολίγου «-  
κϋμη αχίς <κ8ρομάς κχί βτάς διαβχίίάαεις των, γιέι νά μή τούς 
χαλάσω τή διαοκέίαοι μέ ταϊς τρέλλαις μου.

Πηγαίνουμεατήν ακροθαλασσιά
ΕΙν· νύχτα πλίον. Πίσω άπό τό ^ουνό σηκώνεται σάν πύρινο 

μπαλόνι τύ φεγγάρι.
*0 άάρας «οδτ άναοασμό 8έν πέρνει» καθώς λένε καί οί ναυτικοί 

μας. Ή  θάλασσα «τόκα», λάδι, σαν ίνας απέραντος καθρέφτης. Ό  
γέρω-Βοϊδι4ς απέναντι μέ φιλαρέσκεια γεροντοπαλλήκαρου, καθρε
φτίζεται μέσα. Γύρω- γύρω σάν κορνίζα ή παραλία μέ τά άσπρα 
καί καθαρά πετράδια της.

'Η φωνές τί;ς νύχτας έρχονται από παντού. Νεροχελώνας λάλη- 
μα ακούεται, κλαίει 4 Γκιώνης ατά χαλάσματα καί ξεκουφαίνουν 
οΐ τριγμοί τών τριζωνιών. Χιλιάδες, αναρίθμητες πυγολαμπίδες παί
ζουν μέσα στά δένδρα τών κτημάτων......

*Α! ΈπΙ τέλους μόνος μου εδώ, νύχτα, μακρυά από τήν ψευτο
σοβαρότητα του κόσμου.

βά γίνω πάλι παιδί.
Ή  θάλασσα φαίνεται σάν νά μέ προσκαλ^.
Βγάζω τό σακκάκι μου, πετώ τά κολλάρα, ξεσφίγγω τό λεμοδέ- 

τη μου.
-Τ ί κάνεις αυτού, θά κολυμπήσης χωρίς σεντόνι, καί 4 κόσμος 

τί θά π-ζ; Μού φωνάζει μέ κάποια εκπληξι 4 αδελφός μου.
Τότε σκέφτηκα καλλίτερα.
—Ναι έχεις δίκαιο, τού είπα γελιδντας πικρά, τώρα 4 κόσμος μέ 

παρεξηγί χωρίς σεντόνι. Πϊ^γα στην "Αθήνα βλέπεις! Πάμε καλλίτε
ρα στό σπίτι.

Καί Ιπιστρέψαμε σιωπηλοί καί σοβαροί.
"Οταν έμβαίναμε στήν αϋλή ή Φ/.όξ έρρίχτηκε απάνω μου ζη

τώντας παιγνίδια δπως πρώτα.
Έ γώ  τήν έχάδευσα λίγο καί τήν απώθησα σιγά- σιγά γιά νά μή 

μού λερώση τά ρούχα"
Τώρα δέν είμαστε σάν πρώτα.—

Τό βράδυ πού καθήσαμε στό τραπέζι δ θείος μου τον όποιον έ- 
θεωροΟσα ώς θεόν τής σοφίας καί τόν συνεβουλευόμουνα γιά κάθε τι 
μού όμιλεϊ σάν ν’ απευθύνεται σέ κανέναν πεπειραμένου γέροντα.

Μ’ έρωτ^ διάφορα ζητήματα πολιτικά, εθνικά, μού δμιλεϊγιά τήν 
άναθεώρησιν τού Συντάγματος, γιά τήν Μακεδονία, γιά τά σταφι* 
δικό ζήτημα καί εις κάθε κουβέντα προσθέτει: «τί ιδέα εχεις σύ;» 
ή «ού τί λές;».

— Έ γώ  τί λέω; Μά σάν τί μέ νομίζει;
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Απ’ Ιξω  άπό τσάμια τί;ς γαλαρίας φαίνονται μαχρυά μέσα 
στό ϋύνατο φώς τοΰ φ$γγαριοί>, σάν μβγάλη άπέραντος σκιαγρα
φία, τ *  πέρατα τί}ς πόλβως, γαρνιρισμένα από τά όϊοντωτά πυργώ- 
ματα τοΟ Κάστρου, τά πυργώματα ποδ φαντάζουν, σάν μιγάλη μαύ
ρη ταντέλα πάνω σέ μουντό φόντο μπλέ καί φαντάζουν μυστηρι- 
ωδώς τά ντουβάρια χαΐ αί καμινάδβς τών σπιτιών καί αί κοουτέσ 
τών δένδρων. >· ·»■ ν

Τά χωριό κοιμάται μέσα σέ άπβιρον γαλήνην. Κάπου- κάπου 
φαίνβται κανένα φωτισμένο παράθυρο πού σδύνβται σέ λίγο καί αύ- 
τό σάν νυσταγμένο μάτι πού χλβΐ νά κοιμηθή.

Μέσα στά μισοφώτισμα έκβΓνο διακρίνω τά κατατόπια τών παι
δικών μου χρόνων. Μοΰ φαίνιται σάν νά μέ καλούν μέ χίλια στόμα
τα καί αισθάνομαι μια παράξβνη Ιλξι νά μέ τραβάη πρ'ό; τά έκί'^

Δέν Ιχρατήθηκα πλέον;
— Μαμά, τό ξέριτί, λέγω, φβύγω αύριο.
“Ολοι έπάγωσαν γιά μιά στιγμή.
- ’ Κλα άστα αυτά μού λέγβι 0 αδελφός μου, σέ ξίρουμΒ.
—’ Οχι άλήθίΐα φίύγω’ δέν 

σάς τό ·'.πα αμέσως γιά νά 
μή σάς λυπήσω, περαστικός 
ήμουν από εδώ δουλειά σπου
δαία μέ αναγκάζει νά μή ανα
βάλω τό ταςεΙδί μου ούτε 
λεπτό.

Έ λεγα—έλεγα δέν θυμού
μαι χαίέγώ τί έλεγα. “Οταν 
τελείωσα τά μάτια όλων ήσαν 
βουρκωμένα.

ΚΙς μάτην προσεπάθησαν 
νά μέ πείθουν νά μείνω λίγο 
ακόμη.

άπόφασίς μου δέν έγύ· 
ριζε πίσω, τελείωσε, θά φύγω, 
δέν μπορώ πλέον νά μένω έ- 
κεΓ, πού όλα μού φαίνονται 
σάν νά μέ καλούν καί όλα σάν

Τό είπα καί τό έκαμα.
Την έπομένην διεπεραιώθην είς την απέναντι όχθην καί σέ λίνο

κλ^.σμένος σ ίνα βαγόνι τού ψυχοβγάλτου ν.π.Α.π^ στήν
μβλαγχολία ανθρώπου δ 0-

μό;α της Ιχνη γλυκόπικρες αναμνήσεις, πού σου σφίγ
γουν χειρότερα τήν καρδιά..........  / ν- αου σφιγ

Τήν έπομένην έφυγα, 

ί μέ διώχνουν.

Γ Τ Α Μ .  Ε Τ Α Μ Α Τ Ι Ο Υ



το ίοειο ϊπιτι
Τ ί  άγαιτητί μου 

Βέρςι Χριοτοπούλοϋ

];'Αήγα 'ς τό σπίτι τάδίΐανΐ) άχόμτ, μιά φορά,
ΚδΓ ποϋ γελοϋσίν άλλοτε ή ώμορφη χ*ρ»ι 
Εχει που σπέρνοντβν ευχές χ’ έφυτροναν ελπίδες 

Κ ι ’ αγάπη άνθολόγαι μ ’ ολόχρυσες πλεξίδες.

"Λ νο ι- ’ ή πόρτα ή χλειστή- μ ’ έδέχθη σιγαλιά 
Κ εί που μέ χαλοσώριζαν μέ γίλοια χαΐ φιλιά,
Κι απο την 9υρα π' άνοιξε χι' άπ ’ τδ φεγγίτη μόνο 
Εμπαινε λιγοστό τό φως χα\ ’χυτταζε με πόνο. 

Γυμνοί οί τοίχοι πούτανε εΐχόνες χρεμαστές.
Αδεια ή χάΟε μιά γωνιά κ ’ ή πόρτες σφαλιστές.

Ουτ ένα ά π ’ τά έπιπλα τά γνώριμα σ ’ εμένα,
Ο υτ’ ένα άπ ’ τά  πρόσωπα εκεί τάγαπημένα.

Ί Ι  6έση που χαβότανε ή μάνα ή χαλή,
Κεΐ που ή κόρη κένταγε μέ προσοχή πολλή,
Ο τόπος ποϋ έδιάβαζε σκυμμένος όπατέοας,

Κεϊ που τ ’ άγόρια ’λέγανε τά νέα τής ήμέοας.

Ερμο τό σπίτι κι ’ αδειανό, δεν έμεινε κανείς 
Ό  ένας μέ τον άλλονε ’πεΟάναν οί γονείς,
ΚαΙ λυπημένα τά παιδιά ’φυγαν άπελπισμενα 
Νά βρούνε τό γλυκό ψωμί στά πικραμένα ξένα.

Καί χάβε πραγμα γνώριμο, καί καΟ ’ άγαπητό,
ΙΙου χρόνια σφιχτοδένονταν μέ τή ζωή κι ’ αυτό,
Τό πήραν ξένοι μέ χαρά.... τό βιος που εκεί πέρα 
Μ ’ οΙχονομιες ’ μάζευσε τό χέρι του πατέρα...

Πήγα ς τό σπίτι τ '  αδειανό, πουταν χαράς φωληά. 
Καί ηυρα μαύρη ερημιά καί τάφου σιγαλιά.
Πόσο 'ς τό σπί· ■ ·- . . . .
Που είσαι

μοιάζεις καρδιά θλιμμένη 
από όνειρα χ ’ ελπίδες γυμνωμένη!...

Ε Λ Ε Ν Η  Σ. Ε Β Ο ΡΩ Ν Ο Υ



ΕΝΤΓΠ2ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΓΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

κ π ο  -γ η ν  Ε Π Ο Χ Η Ν

^ Ι ν α ι  άληθέ; 5τι «ν τΥ) έζοχτι δεν υπάρχουν οι χοαψοί έχεΐνοι 
^συ ρ μ ο ί τά εταιριχά έπιττ,δεύ|χατα του ψευδοπολ(Τ(9|χοΰ, 
άίτιν* οΙωνεΙ λεπτύνουϊΐ ττ,ν άληθή έχάβτου πρ«γ[ΐατικότΤ|τα:

’Λλλ' απεναντίας ήρεμος άπλότης ή6ών χαΐ ειλικρίνεια ανε
πιτήδευτος. Έ δώ  τδ μετωπον είναι τδ άλάνθαατον χάτοπτρον 
τής διαθέβεως χαΐ ή ομιλία δ χαβολιχδς τής χαρδίας διερμηνεύς.

Έ ν  τή  έςο^Ϋ, σπανίως γινόμεβα μάρτυρες των προσπαθειών 
τής άνθρωπίνης τε^νγ,ς· παντα;/ου παρουσιάζονται μεγαλοπρε
πή χαΐ δεσποτιχά τά έργα τής θείας παντοδυναμίας.

Εύωδιάζοντες χα'ι άνΟοστολιστοι λειμώνες παντα^όθεν υπδ 
χελαρυζόντων άνησύνων ρυαχίων διαρρεόμενοι, προτείνουσιν α
νοιχτούς τους μυροοόλους χα\ γραφικούς αυτών κόλπους, ΐπΐ 
τών οποίων βόσχουσι, τρέχουσι πηδώ.τι χαι παίζουσιν άγέλαι 
φαιδρών καΐ άχάχων ποιμνίων, τών οποίων ή τερπνή και ^αρίεσ- 
σα παρουσία συμβολίζει τήν πα-τοτεινήν γαλήνην τήν αΐωνίαν 
άθωόττ,τα.

Αάση σχιόεντα χα'ι οΰςανομήκη όπερβαίνουσι παν δ,τι ή ελα
στική φαντασία του ανθρώπου δυναται νά συλλαβή; Έ νώ  χα- 
ταπληκτιχαΐ υπέρ τάς χεφαλάς ήμών αίά/ανείς του ούρανου έχ- 
τάσεις, νΰν μεν φωτιζόμεναι ύπδ αναρίθμητων άστεροέντων λύ
χνων, νΰν δέ ύπδ τών ήλιαχών αχτίνων λαμπρυνόμενα!, σχη- 
ματίζουοι τδ θαυμάσιον επιστέγασμα έν ω ή γλυκεία τής πρωί
ας αύρα χα'ι οί οροσερο'ι τής εσπέρας ζέφυροι, διώχοντες τάς υ
γρασίας τής άπελθοΰσης αΰγή; χαΐ τάς λιμόδε-ς αναθυμιάσει; 
καυστικής ημέρας, έπι/έουσιν εις ημάς άφθονους χα'ι δαψιλείς* 
τάς ήδονάς καί τήν εΰτυ/ίαν,

Έ ν  τή  έςο^ή οέν ακούεται συνε/_ώς ή παθητική του ερωτι
κού άσματος αρμονία, ή συγχινοϋσα χα'ι μεταδίοουσα εις τά αν
ύποπτα του άχροωμένου στήθη τδ ολέθριον δηλγ,τήριον του μι
κρού τής Κύπριδος, ουοε χαταχυλοί τά ωτά μας ή μαγευτική
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της κιΟάρβς ή του βιολιού /ορδή, ήτις διαλΰουσα ώς οχιάν ά- 
·ποι/ο|χένου δνβίρου τάς άπο^άοεις τής άρ«τής, χχταλείπει ά ντ’ 
αυτών ορέξεις χαΐ ήδυπαθή ραθυμίαν!

’Λλλ ' ενταύθα τα πεδία μυχώνται. οί λό^οι βελάζουοι χαΐ τά 
κοίλα οπήλαια ψάλλουιι παγχόομιον ύμνον!

Κάθε φχραγξ άντη/εΐ τον θόρυβον δαιμονιώντος καταρράχτου 
καΐ πας ρρά/ος απομιμείται το χελάρυομα ογιοειόους ρύαχος:

Πτηνά πολυποίκιλα καί παντοειδή /αιρετίζουοιν από των 
κλάδων παμπαλαίας φυγου μέ άπαραμίλλως γλυχυτάτην μεΑ- 
λω δ ’αν τήν ροδοδχχτυλον βαβίλιοοαν τής χνχτελοόοης ΊΙους ή 
την /ρυσόπεπλον δέσποιναν τής άπιοΰσης ήμέοας___

ΚαΙ τις ποτέ αρμονία θά δυνγ,θή νά ^θχση τό υ·|»ος του ά- 
τε/νου μέν αλλά ^υσιχοϋ αύτών τερετίσματος;

Ιδοΰ λοιπόν, πρό των ποδών μας κεΐται πχσα τέρψιςΙ πασχ 
ηδονή! πασα εΰ/αρίστησις είλιχρινής χχι αθώα, ϊνευ τινός έπι- 
βουλής διά την ακεραιότητα του /αρακτήρός μας ή την χχ'ία- 
ρότητα τής φαντασίας μας:

Μικρόν δέ χαΐ άγροΐκον θά ήναι τό άμβλυ εκείνο πνεύμα τό 
άναισθητοΰν εις τάς χαλλονάς τής σιωπηλής, ήσυχου χαΐ μυριο- 
θελγήτρου εξοχής.

Ω! σείς πεδία χλοερά τάμέ πολύδροσους σκηνογραφίας περί- 
στοιχιζόμενα καί σείς βρυώδεις χαλΰβαι καί μυροβόλοι σχιάδες! 
Ποσάκις εξο/α πνεύματα δεν ευρον ε’ις τους κόλπους σας γαλη- 
νιαίαν καί ευπρόσδεχτον άνάπαυσινΙ

Ποσάκις καρδίαι άλγουσαι οέν χνεκούφισχν τους κατατρύχον- 
τας αύτάς πόνους, υπό την επήρειαν του μυστηριώδους θέλγη
τρου των σοβαρών σας δασών κχΐ των ορυμώνων, των ψιΟυρ·- 
ζόντων είς την τρεμουσαν του ανέμου πνοήν, ώς κρημνόν ό- 
περχείμενον μαύρου χειμάρρου;

Ευρισκόμην μετά φίλης μου είς εξοχικόν τοπεΐον άπαραμίΛ- 
λως γοητευτικόν.

Είναι ωραία θερινή του Αύγουστου νύξ! Ε πάνω  λάμπουσιν 
οί αστέρες, ή θάλασσα μεγαλοπρεπής ώς τάπης έξ όλοσειρικοϋ 
άπλουται λεία, πρό τού κάλλους της ό νους Ινδάλματα άναπλάτ- 
τει.

' ί ΐ  παραλία δεν χύνει στόνους. τό κύμα μένει άθόρυβον:
Έ π Ι των λόφων ό θύμος διχ/έει μύρον γο'ητείας κα: ό ρύαξ 

εις μικρούς καταρράκτας πΐ7ΐτων, διέρχεται από πυκνά φυλλώ
ματα αγρίων κισσών, κυλαρίζων μελλωδιχώτατα.
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ί31 νύς! όπότ* τ̂γΐ ένθι^{χ,;ζ*ις... ή ^ιωττή υου λαλιΓ *|< τήν 
ψι>·/ήν της, ένώ ςύτυ^ίΐς βτιγμϊ'ι τϊροβχλλουιτι θάλλουτβι ένώ- 
«ιό ν της.

Έ ν  μόνον ονίΐρον «λ α γ ίζς ι ιΐς τους ρίμβαομοώς της. ('ος *ίς 
0(»πρϊ7της βατηρ *1ς ΛΟαμχντόττιχτον ουρανόν,

ϋς δέ ό μαχρόθίν έρχόμενος άποχαμών όδοιπόίος, «ο ίν γ 
διελθει τάς πύλας /ο>ρ*ς τίνος άγνώοτου, καθίζει χαΐ άνατταόε- 
ται εκεί δέ ή ήδυτης τής αύρας τεριιει αυτόν «ρός οτιγμήν, 
ούτω χαΐ τήνι^υ^ζήν της εξαυκάλ'ζε θωπευτιχώς ιίς τας άβράς 
■πτέρυγάς του. δροσερός καί εύοσμος ό άήρ τον παρελθόντος της.

Το παρελθόν της!... λέξις τόσον την ψυ/ήν της ήλεχτρίζουσα 
χαΐ ητις επανα^ερουσα αναμνήσεις ήδειας,'τή  εδιδε τό δικαίω
μα να άτενίσγ, μίαν μιχράν αναλαμπήν τής ζηλευτής αντή; έ-
πο/ής,τώρα οτε εκείνη^ χατά τό πλειστον είχε κρυβή εις τάς
πτυχάς τού ̂ χρόνου, αί ελπίδες είχον καταστή υάόπτεροι καί τά 
όνειρα βα?υ παραπέτασμα σχεπάζον τά άδυτα του παρελθόντος, 
οπερ επιμόνως ήωρεΐτο ενώπιον της, ώς λίκνον εις κύματα :ρι,ι- 
τος καί αίγλης, εις ρεύματα λαμπηδόνας και ονειρώδους νλυκύ- 
τη το ς.......  *

Μετά χαταπληκτιχής ταχύτητος τό αρμα τού χρόνου την έ- 
πανιφερεν είς τ·.ν ορίζοντα τής πραγματικότητος.

_ II >,ωΓ,ρά̂  διαγραοή τών άκρωρειιίίν τών λόφοιν ή διαφαινο- 
μενη επί τού σαπφειρίνου περιγράμματος τον άπείοου, ή πςοσ- 
Φίλης φωνή προσώπου φίλου καί αγαπημένου εν αρμονία ιι'έ τό 
αρωμα το εκχεομινον^έκ τ,όν οασων καί άνθέων, περιέβάλλον 
την της ολόκληρον μέ κάποιον Οέλγητοον τόσον νλυχν
και ρευ.οώδες οια τό πα:όν: ’ '

" ϋ ι τ ι  οίϊφντ,; ι ’ ς πέπλο; έσ ,̂ίοβν, πρό -ιή; ο,ανοία; ττ,; 
σβινβγι ,ντο ; τ ·,;  άπϊρ,ό(1,οτον τήν {Ι , ί,,ό ττ ,,α  ό „  ,βέννοτ'π, 
πλέον απο ττ,ν ζων,ν ττ,;, έχ,Ι,ο, δπερ, μίχε, τ ,ί: ο τ,γμ ί- έ_ 
χεινΓ,ς είχε πιστεύσει μάλλον ή επιθυμήσει:
_ Π καρδια της κατελήφΟη υπό αισθήματος υψ'τ-γι- - / ζ ί ί ί  
απέραντου ελπίδας... ' ι /. . ' ·

^Κυμα θερμών δακρύων άνέβλυσεν όρμητικώς έχ των όιθαλ- 
μων της χαΐ συλλαβούσα μέ στοργήν βαθειαν τήν φιλιχγν νει- 
ρα ητις «ζη τεί τήν. ΐοιχήν της, άνέκραςεν από τά βάθη τού πο- 
νεμενου στήθους της, κλαίουσα ό>ς μ.χςόν παιο-ον

..Είναι άληθ^ς' είναι αληθές, ότι όπως τήν χηυσήν εσπέραν 
οιαοεχεται^η ροοινη πρωία, ουτω καί ή ώυχή αου οίπτουσα τάν 
στιγμήν αυτήν υστατο·. βλέμμα αποχαιρετισμού εις το παρελ-
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βόν. / ϊΐρ ίτ ίζ ί: ιχ5;δ[ώσα[ τήν ανατολήν τοϋ μ,αγΕ'^τιχοΰ αΰτού 
παρδντος, δπερ διά τή ; γοϊ|τε:α; του εί/ι την ’δΰναιχιν νά βυ- 
®·^Τι τή ί ϊΐων:δτητο.', δ,τ', ό ^ρόνο; δεν ϊτ^υτε
μ ίχρ ι τοΰδε να άζαλείψη άπό το ί  βιβλίου του ολεΟρίου πεπ'ίο)- 
μένου μου' »

Μ. Μ.

Ι.ΕΟΝ υ.\Μ.ΛΟΕ

Σ Τ Ο Ν  Τ Α Φ Ο Ν  Μ Ο Υ

(ί^ταν το χουρατμενο μου χορμι.
Γύρω (ττή ϊχοτεινή βου την άγχάλη 
ΚαΙ άχούοει; νά τριζοβολουν τά χόχχαλα 
'Λ π ’ του φιλιού τη ; τή θέρμη χαΐ τή  ζάλη, 
Α :!.. τότε τόοη νχ ναι ή ι 
Που

) παγώνια βου 
βρω τή δροβιά στήν άγχαλιχ βου.

Τόβο νά γίντ,ί, τάφε μου. βωβός
ΙΙοϋ τών βημάτων της ό ή/ος νά μή φθάβη
Τον ϋπνο ποϋ γυρεύω, τό γαλήνιο,
Σ την παγωμένη άγχαλιχ βου νά ταράββη__
Καί ή φωνή της που μουχλεψε τή νειότη 
Μή φ^άβη εί; τά τρίββαθά βου βχότη '___

Νά γι'νης βέλω τόβο βκοτκνός.
Που μέβ’ ’ βτή βχοτεινιά βου νά μάθουνε 
Τά Ονειρα που τόβο μ ' έπλανέβανε,
Που είδα τή ζωή μου νά γελούνε....
ΚαΙ αιώνια νά μιβώ τά δυό της αάτια,
ποΰ τήν χαρδιά μου έκαμαν χομμχτια__

Μά θέλω XI ’ άπό δλα ποιο πολύ,
Λάχρυ ποτέ χανένα μήν περάβη
Τήν παγωμένη πλάκα χαΐ τά  χώματα
Τήν πονεμένη μου χαρδιά νά φθάβη__
Γιατί οβο ή χαρδιά μου χαι άν βαοτάςη 
'Ένα δικό της δάχρυ θά τήν χάψη.

Μ Α Ρ ΙΚ Α  Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η  (Πίπιζα)
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I. Ι.ΕΡΕΒΚΕ

Ή  ίγχΛίαλβλβιμμίνη



Η Ε Γ Γ Ο Ν Η  Τ Ο Υ  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ

.^π ισθ ίν  τών μβλαινών πβυχΛντ&ΰ δάσους τΫ,ς Νβμίας δ ήλιος κα- 
^ταβιβάζβ ι βρκδέιος «ΐς τον δρίζοντα τόν πυρρόν καΐ αΙμόχρουν 
δίσκον του.

Οί γηραιοί κορμοί τΛν δένδρων τ$ίνουσι πρός τόν ουρανόν τούς 
πολυγωνίους κλάδους, οϊτινβς διαγράφονται σκοτεινοί έπί τής άνα- 
λαμπούσης δύσβως, καί μερικοί ές αΰτών δμοιά^ίουσι μέ άνατετα- 
μένοος νευρώδεις βραχίονας προσπαθοΰντας νά συγκρατήσωσιν είς 
την άκάθεκτον αυτής φοράν, τήν είς τά άδυτα τοΰ όρίζοντος κα- 
τακρημνιζομένην πυρσοβόλον σφαίραν.

Είς τήν διαύγειαν τής άτροσφαίρας, είς τών γραμμών τήν χα- 
θαράν καί άπαλήν έκτύλιξιν, αναγνωρίζεται ή άρμονία τών έλλη- 
νιχών τοπίων.

Μικρά κατάφυτος πεδιάς, έστιγμένη μέ αραιά έλαιόδενδρα αντι
τάσσει τήν πρασίνην της Ικτασιν πρός τήν κυανήν τοδ ούρανου. 
Έ ν άπόψει δεςιά φαίνονται τά τείχη τής πόλεως Νεμέας. Αριστερά 
ό πευχών. Πλατεία λεωφόρος άγει πρός νότον καί έξαφανίζεταν είς 
απρόοπτον χαμήλωμα τοΰ έδάφιους.

Χλοερός λοφίσκος έδώ φέρει έπί τών πρασίνων νώτων του ολην 
τήντρυφεράν έαρινήν βλάστηοιν. καί έξαπατά πρός μικρόν τό δμ- 
μα τοΰ διαβάτου, λησμονοϋντος οτι εύρίοκεται είς τήν έποχήν τοΟ 
φθινοπώρου. Είς τά κλίματα α 'τά, όπου ή ευκρασία έπικρατεί, τά 
φυτά δέν άναπτύσσουσι κατά τήν άνοιξιν όλους αυτών τούς κάλυ
κας, άλλά, ώς εί τό αίμύλον τής γλυκείας φύσεως τοίς δπηγόρευε 
τήν λεπτήν ταότην φροντίδα, ίνα καταστήσουν όλιγώτερον άχαρι 
τήν άναμενομένην προσέγγισιν τοΰ χειμώνος, χρύπτουσι προνοητι- 
κώς είς τούς τρυφερούς κόλπους των όλίγους κάλυκας, διά νά 
τούς έκτυλίξωοι μέ ύπερηφάνειαν κατά τά φθινόπωρον, καί στο- 
λισθώσιν άναμένοντα μέ τό μειδίαμα είς τά  χείλη τήν πρώτην τια- 
γεράν πνοήν τοδ βορρά.

Καί ιδού λευκάνθεμα, καί ία, καί άνεμόναι είσέτι καταστίζουσι 
τήν σμαραγδίνην χλόην ένφ οΐ θυσανώδεις θάμνοι τοΰ κυτίσου στο- 
λίζουσι τήν βαθείαν πρασίνην χαίτην μέ τάς χρυσάς βότρυς τών 
άνθέων των, προσφιλές τών αιγών λίχνευμα.

Κάμπτουσα τήν δεξιάν κλιτύν τοΰ λοφίσκου τούτου, τόρα έπε- 
φάνη μορφή πβπλοφόρος, βραδέως προβαίνουσα. ΕΕνε γυνή, καί αί
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υ̂Ο|(·.καί α·>χί',? κινήοίΐί, α; [ΐιγαλοπρβΓίΐ; καί ΰκβ.οή-ίανιι ατ*σ*ις 
τοΟ άγαλματώ?ους κορμού, ή |αν(ί;) ιίς κομψούς κορύμίοο; άνα- 
?«5ίμένη κίμη, τ ί  ήρ*μον τού βλέμματος, καί ίίίω ; τ ί  βοίύισμα, 
τό  βάϊιομα έχιΐνο δ'.’ ού αί προς μικρόν καταλβιτιούοαι τόν Ό 
λυμπον «ίότητβς θίγουσι τήν γ?;ν μας, ολα αύτά μαρτυρούσιν οτι ή 
πβπλοφόρος δέν »1νί τις εκ τιΐν κοινΑν.. Έν τοΰτοις, ί  παρατν;ριδν 
αυτήν προοεκτικΛς, ούδίν ίδιον του πλούτου χαρακτηριατιχόν θ' ά- 
νικάλυπτε· ούδέ βαρύτιμον καί χρυοοπάρυφον πέπλον, ουδέ κροκω
τόν, ούδ’ δρμον, ουδέ βραχιόνια ή στρεπτούς, ή ζώνην χρυσήν, ή 
πόρπας. Απλούς ποδήρης λευκός πέπλος περιβάλλει αύτήν άφίνων 
μόνον έλευθέρους τούς βραχίονας, στιλπνούς ώς έκ Πεντελησίου 
μαρμάρου.

Εις τάς άγκάλας κρατεϊ βρέφος, καί προσβλέπει αυτό μετά τρυ- 
φερότητος.

Μή είνε δούλη;
Α λλά  τό τοπίον φαίνεται γνωρίζον αύτήν καλώς. Τά χόρτα, εις 

τήν διάβασίν της κύπτουν καί φιλούν τούς πόδας της, αί λευκαί 
μαργαρίται, ύπερανοίγουν εις τήν θέαν της τούς χρυσούς των ό- 
φθαλμούς, καί αΐ κορυφαί τών έλαιοδένδρων σείουν εις φιλικόν χαι
ρετισμόν τάς ξανθάς κεφαλάς. ·

*Η έλαφρά τού ζιφύρου πνοή έχύθη άνά τήν πραοίνην πεδιάδα, 
βαρρείς τόρα τά χόρτα, τά φθινοπωρινά άνθη, οΕφυλλωμένοι κλώ
νοι ψιθυρίζουν:

— «Χαϊρε 'Γψιπύλη! χαίρε βασίλισσα τής Λήμνου, ήν θεία μοΓ- 
ρα ώρισεν όπως έγκαταλείπουοα τήν βραχώδη νήσόν της, τό οΐ- 
κητήριον τού χωλού Ηφαίστου, καί κατερχομένη τάς βαθμίδας τού 
θρόνου, όπου έγεννήθη, Ιλθη είς τήν Νεμέαν διά νά γαλουχήοη τόν 
υιόν τού βασιλέως μας. Χαίρε Τψιπΰλη, τού θείου Διονύσου έγγονή!

Χαίρε Όφέλτα! μέλλον βασιλεύ! Λυκούργος δ πατήρ σου, καί ή 
μήτηρ Εύρυδίκη έγνώριζον καλώς είς ποιους φιλοστόργους βραχίο
νας ένεπιστεύσαντο τόν τρυφερόν βλαστόν των. Χαίρε Όφέλτα! θά 
γίνης μέγας καί διά σού τού γένους σου ή δόξα θά ύπερπηδήση τά 
τών αίώνων όρια.»

Πλήν οί απατηλοί λόγοι τού ζεφύρου Ισδέσθησαν είς τήν πεδιά
δα, καί ούδέν ανθρώπινον ο5ς άντελήφθη αύτών.

Α λλά  καί άν τούς ήκουε;.....
Τίς θά βασισθή είς όσα ψάλλουν οί λειμώνες, όταν γλυκεία αύρα 

ταλαντεύη τάς άνθισμένας τών θάμνων κεφαλάς; Καί τίς θά πτοη- 
θή όταν είς τούς δρυμούς μαινόμε/ος βορράς εκσπ? άγρίας άπει- 
λάς άπό τά κούφαρα τών γηραιών πλατάνων;

Τό πεπρωμένον ψυχρόν καί ύπερήφανον κωφεύει είς τάς φωνάς 
τής φύσεως, καί καταφέρει τά  πλήγματά του, ή διανέμει τά χα
ρίσματα αύτού είς τούς θνητούς μέ τήν αύτήν αδιαφορίαν, χλευά- 
ζον ίσως δπότε τών στοιχείων αί βαρείαι άπειλαί γεννώσι φρίκην 
είς τών άνθρώπων τάς ψυχάς, ή 0τε τά χαριτωμένα τών θάμνων
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άν*ι·>3Τίϊανα ζ·Λορκ'.ζο·}3ΐ γβ/.ώσα; Ελπίδας εις ίάς καρδίας. ένφ 
χΟτό χαί μόνον ϋχβι τήν ΐσχύν νά δικαιολογήσει τον; ^όβον; μα;, 
νά πραγματοποιήο·{/ τας ινχάς μα;

Καί Ιψαλλι δυνατώτερα τόρα 4 ίνεμο;:
•■(3ςρέλτα, θά γίνγς μέγας βασιλεύ;!

Πλήν ή πνοή αντον εχάθη καΐ πάλιν εΐ; τό άπειρον, χωρίς νά 
χχλύβδινον τοΟ πεπρωμένου ού;.

Ή  τρογός ακολουθεί άνά τήν άνθισμέν/,ν πεδιάδα τήν πορείαν 
τη;, καί εϊ;_ τά ; ιδία; σκέψεις βυθισμένη, προχωρεί βραδέως.

Τόρα ιδού ίσταται πρό; στιγμήν παρατηροΟσα τόν αιματώδη δί
σκον τοΰ ήλιου.

Λύπη σχιώζει τό μαρμαρώδε; μέτωπον, καί αί 'γωνίαι των χει- 
λέων κάμπτονται εΐ; ελαφρά; πτυχάς.

Καί ή τρογό; προχωρεί........
Πλησίον θάμνου κευκαχάνθη;, ή χλόη είνε πυκνότερα..... Παρέ

χει ιιερικοΐ τού δάσους πρόδρομοι, κισσοί, βάτοι, ράμνοι. άγριοσέλι- 
να. Έδΐι) εις έλαφρόν τι ύψωμα τού έδάγους. ή γυνή έκάθησε, καί 
εις χείρας πάντοτε τά νεογνόν κρατούσα, ήρξατο ν άπευθύνη πρά; 
αυτά τά ; ένδομύχου; σκέψεις της.

--•Ηά γίνης βασιλεύς, μικρέ μου;....
Χα', θά γίνη;... Κίπέ, θά Ινθνμεΐσαι τότε τήν τρογόν σου. ήτις 

θά ήναι γραία πλέον, καί ήτι; θά κλίνη πρό τής λαμπονσης δό- 
;ης σου τήν χεγαλήν αυτήν, ήν 4 χρόνο; καί αί λύπαι θά λευκά* 
νουν;.... Ηά τήν προσατενίζη; τότε μέ οίκτον σύ, ό εύσταλή; μου
ήρω;..... Ηάγίνης δυνατό;!.... Ζεΰ! γυλαξοντό βρέφος τούτο.....
Πως μ’ ένθυμίζει τόν μικρόν μου Νεβροφόνον!! Παιδίον, σ' αγαπώ 
διότι εί; τού; κυανούς σου οφθαλμού; νομίζω δτι βλέπω νά πτερυ-
γίζη πάλιν ή έλπίς.... βά ζήσω διά σέ. θά ζήσω....  Άπό τόν βίον
μου, άχρι; ώρα;, ώς άπό κατηραμένου δένδρου, πικρού; μόνον έ
δρεψα καρπούς....·

Καί κλίνουσα τήν εΰγραμμον κεφαλήν εί; θελκτικήν στάσιν, ή 
Τψιπύλη εβόθιζε τήν σκέψιν τη ; εί; δλον αυτή; τόν παρελθόντα 
ρίον. καί έπανέβλεπε μετά φρίκη; τήν άγρίαν τύχην, ήτις Αδυσώ
πητο; καί αμείλικτο; ήκολούθει αύτήν βήμα πρό; ρήμα, άράς μό
νον καί άπειλάς έκστομουσα.

Καί άνεπόλιι εις τήν μνήμην τη ; τήν μακρυνήν πατρίδα τη; 
.νήμνον, δπου ό πατήρ αυτή; Ηόας, γέννημα τή ; ’Αριάδνης καί 
τού Διονύσου, έβασίλευεν έπί τόσα Ιτη χραταιός. Κατόπιν, τά πα
ράδοξα έκβίνα γεγονότα, τά όποια συνέβηοαν εί; τήν πατρίδα της, 
όπότε αί συμπατριώτιδές της παρώργισαν τήν θείαν Άφροδίτην. άρ- 
νο’Ιμεναι τήν δέουσαν εις τούς βωμούς αυτής λατρείαν, καί τότε 
δεινώς έτιμωρήθησαν Οπό τής θεάς διά νόσου βδιλυράς. συνεπείφ 
τή ; όποιας οί άνδρες τάς έγκατέλειψαν καί προσέλαβον έταίρας έκ 
Ηράχη;.....

Α λλά  διατί νά άσεβήσωσι πρός τήν θεάν; Δέν έγνούριζον άραγε
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τήν πανίαχυρον ίργήν της; ΙΙοΙος Ιτίλμηο* ποτέ, θνητός, νά καυ- 
χη·ΐ^ δτι δέν ν^ίβϊι*» τοΰς θίούς; Ή  τις Οπί^ρξ· άρχιτά μωρός, 
ώ ο τ · ν4 θιλήαη ν4 μιτρήση την άνίσχυρον πυγμήν του μέ τάς παν
τοδυνάμους χβϊράς των;

Βαρέως γέρουοαι τήν ΰπό τιΛν άνδρώνπροοβολήν τότβ αί Λήμνιας 
γυναίκις, άπιφάοιοαν συνασπιοθίΙοαι νά φονιύοωσιν έν μι^ νυχτΙ
άδιλφοός. αυζύγους, καΐ πατέρας.... ’ ΰ πόοον αίμα έχύΟη τότϊ!....
βϊοί!.... μήπως Φοίβος έσυρβ τό 4ρμα του «ΐ; τ :ς  χαθι,μαγμένας 
πέτρας τής .νήμνου χαιίκτοτβ το3θύτ<>) έχοκχϊν.οι;

1103ον έχύθη αίμα τό τ ·!.... Οϊμοι!.... Οΐμοι!.... Καί έπανέγιριν
«ίς τήν μνήμην της τήν γο6»ράν έχιίνην ήμέραν καθ' ήν καί αυτή, 
τοΰ βαοιλέϋΐς κόρη, ήναγχάοθη ν4 ομ*·')ση μ*τά τών ίλλων γυναι· 
κιΛν, δτι θά λάίη μέρος είς τόν φόνον......

ΙΙΛς ήτο δυνατόν νά άντιστή ιίς τοοοΰτον πλήθος ηαραγόρων 
γυναικών, αΐτινες μαινόμεναι «υς τίγρεις, άπήτουν έκδίχησιν καί I- 
δίψων αίμα; Καί άνέρΤ,σι, μίαν πρός μίαν, δλας τάς φριχώδεις ("»- 
ρας τής αίμοβαροϋς ϊκεί- ης ήμέρας. Ναί, ώμωοεν εις τούς θεούς 
δτι θά έΚανάτωνε τόν γηραιόν πατέρα της! Πλήν, ώ θεοί! Μήν 
εΙοΟί τ03ον αύοτηροί τιμωροί πρός τήν έπίορκον.

Πώς ήδύνατο αΰτή, ή πλήρης αγάπης τρυφερά κόρη νά έγείρη 
δολοφόνον χείρα κατά τοΰ προοφίλοΰς πατρός;

Τόν Ικρυψε, τόν Ητειλε κρυφίως εις ΟΙνόην, τόν εοωαε.
Α λλά  καί μετά τήν έκδίχησιν αϊ Λήμνιαι δέν ήδύναντο νά ζή- 

σωσιν άνευ ανδρών.
Καί μόλις ή πολύκωπος Άργήι έπιγάνη είς τόν γλαυκόν δρίζον- 

τα, πλέουσα πρός τόν μοιραίον πλοΰν της εί; τήν Κολχίδα καί αϊ 
καρδίαι των έσκίρτησαν, καί κατώρΟωσαν διά μυρίων μαγειών καί 
τεχνασμάτων νά έλκύσουν τούς αργοναύτας είς τήν νήσόν των.

Τότε άνεμνήσθη καί τόν άτρόμητον ήρωα, όστις διηύθυνε τήν έκ- 
στρατείαν έκεινην, δστις τόσον ήράτο αυτής, καί τόν δποΐον καί 
έκε-.νη τρυφερώς ήγάπησε διά τήν ανδρείαν του, τόν ώραίον ώς 
^εόν Ιάσωνα, μεθ’ ού συνέζησε δύο δλόχληρα έτη, καί απέκτησε 
δύο υιούς. Πλήν, άλλοίμονον! Πόσον ταχέως παρήλθον τά δύο έ· 
κείνα ετη ευτυχίας!

Έπειτα ή Αργώ  εϊλκυσε καί πάλιν είς τούς ξύλινους κόλπους 
της τόν ξανθόν ήρωα, καί τόν άπήγαγεν εις μεγάλας έπιχειρήσεις, 
είς περιφανείς δόξας καί νέους έρωτας, καί ούδέ τόν έπανεΐδεν ή 
'Γψιπύλη πλέον.

Κατόπιν άλλα δεινά. ΑΙ Λήμνιαι γυναίκες έμαθον δτι ή 'Γψιπύλη 
τάς ήπάτησε σώσασα τόν πατέρα της, καί άγανακτοδσαι διά τόν 
βόλον, κατώρθωσαν νά θανατώσουν τόν θόαντα, αύτήν δέ, μέ άγρί- 
αν λύσσαν, μέ ύβρεις καί άράς, τήν έξεδίωξαν ώς τήν έσχάτην, καί 
έπλανάτο έν άπογνώσει είς ξένας χώρας, αυτή ή άλλοτε βασίλισσα.

Ά λ λ ’ οΐ θεοί δέν ήρκέσθησαν είς τούτο μόνον. Έστειλαν άπέ-
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ναν·:; τη ; ταιρατά;, οϊτινβςτήν συνίλαδον καΐ ττ,ν βπώληίανώς δού- 
λην «ίς τόν ^αοιλέα τί,ς Νβμβας.

— «'Ο^έλτα, τίχνον μου, ίπανέλαβ* μΙ τήν Οο)π·υτικήν φωνήν της 
ή έγγονή τοδ Λιονύσου, τό πίΐν συ «Ιοαι τίρα  δ·.' ίμί... . Οί Εδιχοί 
μου δύομοιροι υϊοΕ, ών ή χαρδία μου θρηνβΐ πιχρά τήν οτέρηοιν, ά·
γνοΛ ποίαν τύχην βόρον.... θά μοϋ τούς διαφυλάξουν άρα οΕ θ«οΕ;....
’ϋφέλτα, τίκνον μου! όταν θά μβγαλώοης, δταν θά ο* ΐδω ξανθόν 
ίφηδον νά τανύοης διά προιτην φοράν τήν νβυράν τοΰ τόξου, ώ 
ποία άγαλλίασις θά χατόχη τότ» τήν ψυχήν μου! Ή  μήτηρ σου θά 
χαΕρη διότι ιΐσαι Εδιχόν τη ; τίκνον, πλήν χαΕ ή Εδιχή μου χαρά 
θά «Ιναι έξ Ισου μεγάλη, δταν θ' άναλογΕζωμαι δτι οΕ ζεΕδωροι χυ- 
μοΕ τοΟ στήθους μου έχύθησαν θερμοί χαί άφθονοι εΙς, τό βασιλι
κόν σου αίμα καί τό Ιδυνάμωσαν, χαΐ δι' αύτό θά βλέπω νά πάλλη 
ζωή σφριγηλή εϊ; τάς φλέβας σου, χαί εις τό γλυκύ σου δμμα νά 
φωσφορίζη ή άκτίς τής έρατεινής ίδης.... θέλω νά γίνης δυνατός 
τέκνον μου!.. Οφέλτα μου, θά γίνης;.....»

Τό βρέφος έμειδία είς τούς γλυκείς φθόγγους τής οικείας αύτψ 
φωνής, καί είς τάς θωπευτικά; έκφρώσεις. ώσεί ήσθάνετο τήν έννοι
αν τών τρυφερίδν λόγων.

Έπειτα ή τροφός έψαλλε γλυκύ τι άσμα τής πατρίδος της, λι- 
κνίζουσα άδρΛς τό βρέφος είς τούς εύτόρνους βραχίονας, έως δτου 
άπεχοιμήθη.

Τότε έκλινε καί έκείνη τήν κεφαλήν χαί άφέθη πάλιν είς τούς 
πικρούς ρεμβασμούς της.

— «Οΐμοι, έσκέπτετο, είναι φριχτόν ανοσιούργημα νά άθετήση 
τις τόν όρκον του είς τούς θεούς, χαί αισθάνομαι βαριίαν τήν ά- 
ράν έπί τής κεφαλής μου’ αλλά άν έφόνευα τόν πατέρα μου, δέν 
θά ήτο άραγε άκόμη φρικτότερον;»

Ό  ήλιος έχαμήλωνεν όλονέν είς τόν όρίζοντα.
Αίφνης μακρυνός τις θόρυβος έπληξε τάς άκοάς της, άόριστος 

καί συγκεχυμένος κατ' άρχάς πλήν έντός όλίγου μάλλον ευδιάκρι
τος. Ήρχετο από νότου, καί ήτο ποδοβολητό; άνδρών προχωρούν- 
των έν τάχει.

'Η Τψιπύλη έστρεψε τά βλέμματα. Πράγματι δμιλος πολεμιστών 
έφαίνετο προχωρών ίκεΐσε ένώ πυκνόν στίφος όπλιτών ήκολούθει 
αυτούς είς Ικανήν άπόστασιν. Είς τά χαλχήλατα κράνη έλαμπε τό 
λεϊον μέταλλον, καί αί Ιππουρίδες έσείοντο μέ εύρεϊς πλαταγισμο'ύς 
είς τόν αιθέρα. Τά δόρατα χαί αί άσπίδες έξηκόντιζον ψευδείς ά- 
στραπάς, είς τάς κινήσεις τών ευκάμπτων μυώνων.

Οί πολεμισταί έβάδιζον όλονέν ταχύτερου.
Ήσαν δλοι εύσταλεϊς καί ρωμαλαϊοι. Ή  κούρασις τής μακράς ό- 

δοιπορίας, μόλις ήλλο'ίωνε τόν έλαοτικόν το5 πέλματος βηματισμόν.
Ή  'Γψ ιώλη ένόησεν αμέσως δτι ήσαν ξένοι.
Οί πολεμισταί έπλησίασαν περισσότερον.
Τώρα διέχρινέ τις τόν κάματον είς τά βεβαρημένα μέλη των.
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Ητο μαχρχ ζΎΛν.τ. ίπλιτΛν. καί ίπί ν.ε·̂ χΧ9^ς α'/Τίήν ί·«ν.ρίν<>ν- 
το ίπτά πολιμ-.:·ιαί. ο̂ ΐς ίκ τ>1; παν'.πλία;. καί τ-.ζ, Οπίρ/,^άνου 
ρλεμματοί, ανεγνώριζέ τ ι; άμέϊΐο; (ό; ήγεμίνα;.

Ό  ίΐζ  τήν παρβτήρησβ.
.·1αως ή γυνή αυτή ίύναται νά μδ; «ν ,γή τ^  καμμίαν 

κρήνγ,ν, *Ιπ*.· '
«Γύναι προαί«53ί Αποτεινόμενος πρό; αυτήν, ιϊμεΗα ςίνοι 5-αβΑ- 

■ϊαι, καί μ1; είναι άγνωατα τά μέρη ταυτα. Εΐπέ. χάριν του ξενίου 
•Ιιός, γνωρίζεις αν Οπάρχη έδώ πληοίον πηγή, εΐ; ήν νά δροοίοηι- 
μεν τά από τόν κάματον ραρέα μέλη μα; καί νά βυγράνωμεν τό 
φλέγον οτήίίός μα;;»

Η Γψιπυλη ήγέρ«η κρατούσα πάντοτε ει; τάς άγκάλα; τη ; τό 
κοιμοιμινον βρέφος, ούτινος είχε καλύψει κατά τό ήμισυ τό τρύγε, 
ρόν σώμα μέ μίαν άκραν τού λευκού πέπλου τη;.

-«Τίνος τό γρέγος γυναι; είπε πάλιν 6 πρώτος
— «ΕΙνε ί  υιό; τού βασιλέως τής Νεμέας Λυκούργου, καί ειμ! ή 

τροφός του. ΈλίΙετε ξένοι. Φαίνεται δτι έρχεσθε άπό μακράν.»
7 * '? * * * '' ' ’ .̂®*ί**̂  ■'* λαμπρόν Άργος, ΐνα ίΙοηθήσωμεν τόν

Πολυνεικην, οΰτινος αδίκως παρακρατεί τόν θρόνον είς βήδας ό 
παράνομος_ αδελφός. Είμαι 4 Άδραστος τού Άργους βασιλεύ;, καί 
βλέπεις τους ήγεμόνας τούτους, οϊτινες συνεμάχησαν μέ τόν Πολυ- 
νείχην καί έμέ διά τόν εύγενή σκοπόν νά έπανορθώσωμεν έν μέγα 
αδίκημα; Είναι 4 Τυδεύς, 4 Άμφιάραος, 4 Καπανεΰς, 4 Ίππομέ- 
δο)ν. 4 Παρθενοπαϊος.»

-- ; Ά ς  είναι βοηθοί οί «εοί, είπεν ή Τψιπύλη. Ήκουσα περί 
ήΤ*μίνες τής Πελοποννήσου διά 

νά βοηθήσουν τόν ΙΙολυνείκην, σύζυγον τής θυγατρός σου, Άδραστε. 
ΚΤΗε είς τήν κλαγγήν τών όπλων σας, 4 κραταιός Άρης νά προ- 
στρέξη καί νά ποδηγετήση ύμάς μέ βήμα σταθερόν είς τόν βωμόν 
τής θείας Νίκης. *Οοον καλώς καί άν φυλαχθή 4 Ετεοκλής εντός 
τών έρυμνών βηβών, οί θεοί θά τιμωρήσωσι δεινώς τόν άνομήσαντα, 
καί θά βραβεύσωσιν τήν εύγενή σας τόλμην.

Η πηγή ήτι; θά δροοίση τά δειψώντα χείλη σας. ανδρείοι πολε- 
μιοταί,^δέν είναι μακράν.... Βλέπετε, έχεϊ, δθεν στρέφη 6 δρόμος
πρός τ  αριστερά:.....  όπισθεν τής συστάδος τών δένδρων... . Ό ν ι
^ ε ί  πού βλέπεις.....Πρός έδώ.......  Πλήν έρχομαι καλλίτερα μα-
ζυ σας, δέν είνε μακράν. Ό  μικρός κοιμάται.... Τόν άποθέτω πρός
στιγμήν παρά τήν θυσανιοτήν αύτήν ρίζαν τού άγριοσελίνου, ήν ώς 
μεΓξένοΤ^ θαρρείς εδώ, χαμμία φιλόστοργος δρυάς.... Ά γω -

Καί κύψασα μέ πολλήν προφύλαξιν έξήπλωοε τά βασιλικόν βρέ- 
φουντωτού φυτού. Τά φύλλα τού άγριοσελίνου μέ τάς 

βαθείας εντομάς έκάμφθησαν ύπό τό βάρος. Ά λ λα  πάλιν κύπτον- 
σκιάδα*“ ”*'' &τ:νώττοντος νεογνού, έσχημάτιζον χαριτωμένην
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Αοΰλα ι χαρά  κρήνην
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— «Ά γω μ ίν  ξένο;.» έπανίλαίιν ή Τψ-.πύλη ΚαΙ χρατο&οα ιόν 
πέπλον δ;ά τί)ς άριστβρίς, ίΰθο·[«νής καί ήρεμος δ;τ,υθόνθη πρός 
τήν κρήνην, ενώ ο; πολιμ-.οταί, ληομονοΟντες πρό; οτιγμήν κάμα
τον καί δίψαν ήχολούθουν μαγίϋμένοι τήν θελκτικήν έκβίνην γο- 
ναικείαν μοριρήν, ήτις Οπέοχετο αύτοίς τά δροοερά νάματα, άτινα 
σδύνοϋοι τήν δίψαν....

Πώς έληομόνηαες, γλυκεία Τφιπύλη τόν φοβερόν χρησμόν! Δέν 
οέ είχον προειδοποιήσει δτι δέν έπρεπε ποτέ νά άφίσης τό βρέφος 
χαμαί; Καί δέν έγνώριζες άρα ί τ ι  ζηλότυπος δράκων φρουρεί τήν 
κρήνην έχείνην καί δέν έπιτρέπει εις χανέναν ξένον νά κλέπτη τδ 
&δωρ του άτιμωρητεί;

'ίί θεοί! δποΐον δδωρ έπότισες τούς ατυχείς πολεμιστάς! Τό ρεί- 
θρον τοΟτο, τό όποιον έκπηδ? γοργόν άπό τούς σκοτεινούς κόλ- 
πους τής γής, φέρει εις τά κρυσταλλώδη νάματά του ώς ύπούλως 
άναλελυμένον βραδύ πλήν ασφαλές δηλητήριου, τήν κατάραν τοΰ 
κακοποιού κρηνοΰχου δράκοντος. Ηά έχδιχηθή φριχτά τούς |έ,»ους,. 
δσοι έκλεψαν ή έμόλυνον μέ τήν κόνιν τών ποδών των τό διαυγές 
του ύδωρ, θά έκδικηθή φριχτά καί τήν άφρονα γυναίκα, ήτις τούς 
ώδήγησε εις τήν κρήνην ήν ό ζηλότυπος δράκων, ήμέρφ τή ήμέ- 
ρφ έκρυπτε βαθύτερα ύπό τούς φυλλωμένους κλιϋνους τών θάμνων, 
ϊνα μόνος έκεΐνος δύναται νά τ ίν  άπ'^.αμβάνη άνέτως.

Ιδού οί ξένοι μετά τής Τψιπύλης άπεμακρύνθησαν, καί μόλις έ- 
φθασαν εις τήν κρήνην ώρμησαν μέ πόθον πρός αυτήν, καθώς βί- 
πτεταί τις εις τάς άγχάλας φίλου ποθητού, 3ν έπαναδλέπει μετά 
μακράν απουσίαν.

Μόνος δ Άδραστος δέν έσπευσε εις τήν πηγήν, μόνος έχείνος δέν 
έπρόφΟασε νά πίη. Είχε τό βλέμμα εστραμμένον πρός τήν άπομα- 
κρυνομένην μορφήν τής γυναικός. ήτις έλαφρώς ψαύουσα τήν γήν 
διά τού χαλλισφύρου ποδός έπανήρχετο πρός τό βασιλικόν βρέφος.

Πλήν, ώ φρίκη!.... ’ ϋ θέαμα άποτρόπαιον!.... Ό τε  έπλησίασεν
πρός τήν ρίζαν τού άγριοσελίνου, θροδς μεταξύ τών φύλλων τήν έ
καμε ν· άνασκιρτήση....Πράσινον σώμα Ιρπον άπεμαχρύνετο. ΑΙ εί-
δεχθείς του σπείραι. αί φολίδες πού έκάλυπτον τό σώμά του. τό 
δμμά του τό ψυχρόν καί βλοσυρόν, ή χεντροφόρος Ιοβόλος γλώσσα,.
ήν ώς άκόντιον λιχμώμενον έκσφενδονίζει....— Ώ  φρίκη....πάντα
ταυτα τή έμαρτύρουν τήν τρομεράν αλήθειαν!.... 'Ο δράκων.... ό 
δφις χατεσπάραξε τό βρέφος.

Ή  Τψιπύλη έρρηξε κραυγήν διάτορον εΖς ήν συνεχεντρούτο δλη 
ή φρίκη καί ή αγωνία τής ψυχής της.

Τίς δύναται νά περιγράψη τόν θρήνον τής βασιλίσσης Εύρυδίκης; 
Τις τήν όργήν καί λύσσαν τού Λυκούργου, καί τάς άράς, άς έξε- 
στόμισε κατά τής άτυχούς τροφού; Τίς τήν απελπισίαν τής Ιδίας 
του τροφού, ήτις έλάτρευε τό βρέφος, καί ήτις μετά πόνου μητρι-
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χοδ έσχέπτιτο δτι Ιγιν* αιτία το3 θλιίιροδ του τέλους; *0 Λυκούρ
γος ήθέλησι νά την τιμωρήση 8$ινώς διά τήν άπιρισκ»ψίαν της' έν 
τ·5 παραφορά του ώμίλιι π$ρΙ τοδ θανάτου ώς μόνης διχαίας τιμω
ρίας διά τήν άφρονα.

Ά λ λ ' δ "Αδραστος, δστις μ«τά τίδν άλλων ήγ·μόνων άνέχοφ· 
τήν ποριίαν του έπί τινας ήμέρας. έμ«σίτ«υσ( παρά τφ ωργισμέ- 
νφ πατρί καί έαωσίν άπό τόν θάνατον τήν Τψιπύλην.

— «*Ημ*Τς καί δχι αΊτή, ·!μ*θα Οπαίτιοιτοδ θανάτου τοΟ μιχροθ 
'Οφέλτου, έλκγκ πρός τόν Λυκούργον. Πλήν τόρα, δφις νά τιμή* 
σωμιν τόν υιόν σου βασιλικώς. Εις τά μέρη ταΟτα τής Νεμέας, 
άπό τής αδριον αγώνας θά συστήοωμεν πρός τιμήν του, εις οΒς θά 
λάβωμεν όλοι μέρος, καί είς τό μέλλον θά συρρέουν πανταχόθεν 
τής Ελλάδος κατά τήν αΟτήν έποχήν οΐ νέοι είς τούς άγώνας τού
τους, ώς είς περιφανή πανήγυριν. Οΐ ρωμαλαιώτεροι τών νέων θά 
χατέρχωνται είς τήν κονίστραν καΐ θά θιωρώσιν ώς δπερτάτην δό
ξαν τό νά βραβευθώσιν άγωνιζόμενοι.

ο ι έλλανοδίχαι θά φέρωσιν ένδυμα πένθους είς μνήμην τοδ Ό- 
φέλτοϋ, καί τά φύλλα τοΰ άγριοσελίνου τά όποια έχρησίμευσαν ώς 
δστάτη χοιτίς τοΰ τρυφερού υίοΰ σου, θά στεφανο&σι τού λοιποδ 
τούς νιχητάς τών Νεμεαίων αγώνων. ΟΒτω οΐ ΐγώνις αύτοί θά δι- 
αιωνίσουν είς τήν Ελλάδα άπασαν τό όνομα το5 προσφιλούς υΙοδ 
σου.»

— *ΣοΙ είμαι ευγνώμων, Άδραστε, ελεγεν δ Λυκούργος, πλήν είς
τήν πατρικήν χαρδίαν μου τό πένθος θά διαιωνίζεται ένόσφ θά βλέ
πω τούς έφήδους νά όρμώσιν εΰσταλείς είς τόν στίβον, θά βλέπω 
τά νέα σώματα νά άγωνίζωνται είς τά άκόντιον. τόν δίσκον ή τήν 
άρματοδρομίαν, τήν πάλην ή τό παγκράτιον, καί θά προσκαλώ είς 
μάτην καί τόν ίδιχόν μου υιόν, τόν όποιον οί Όλύμπιοι μού άνήρ- 
παοαν..... »

— «Πλήττουν σκληρά ένίοτε οΐ θεοί, πλήν πάντες είμεθα ώς παί- 
γνια είς τάς έπιθυμίας των ελεγεν ό ’Αμφιάραος... Τίς οίδε πόσοι έξ 
ήμών θά έπανίδουν τάς πατρίδας των, Λυκούργε! Τήν τολμηράν 
καί βιψοκίνδυνον στρατείαν μας αύτήν, άνελάβομεν μόνον καί μό
νον διά νά (ιποστηρίξωμεν Ινα άδικοΰμενον. Πλήν Ινώ ήμεϊς μέ τάς 
άσθΓ/εΙς δυνάμεις μας οΐ άθλιοι θνητοί άποδυόμεθα εις εύγινεϊς α
γώνα; διά νά ύπερισχύση τό δίκαιον, πόσον σπανίως οΐ θεοί βρα- 
βεΰουσι τάς προσπάθειας τών μοχθούντων διά τό καλόν! Ιδού φρο
νώ ότι είς ήμάς πάντας κακόν μέγα προοιωνίζεται ό θάναιος τού 
μικρού σου υιού, τόν όποιον ήμεϊς καλοϋμεν ’ΑρχΙμορον. διότι δι’ 
ήμάς πάντας αρχή μόρου έσεται!»

II
Οί έπτά ήγεμόνες, μετά τινας ήμέρας ήχολοΰθησαν τήν πρός τάς 

Οήβας άγουσαν.
'Π Τψιπύλη παρέμεινεν είς τά ανάκτορα τού Λυκούργου, πλήν ή 

ζωή της ήτο καθημερινή βάσανος. Προσεπάθει νά κρύπτη τήν πα-
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ροιι^ίχν της άπ4 τά ίμματα τών ατυχών γονίων, διότι ή θία της 
χαΐ μόνη ?,ρχ«ι διλ ν4 ΙρίΒίζη τήν πληγήν των.

Ή  κακοδαιμονία ίΐχβ πβριτυλίξβι αυτήν καί πάλιν βίς τούς σκο- 
τ«ινούς πίπλους της Τ4 βλέμματα όλων στρ*φόμ·να πρός αυτήν 
έξέφραζον μίαν μομφήν, «=ηκόντιζον μίαν άράν.

Καί πρός τό έσπέρας ουχνάκις έγκαταλιίπουοα τ4 ανάκτορα 
ήρχιτο *ί; τόν συνήθη πιρίπατόν της πρός τήν κρήνην, *ίς τό μέ
ρος όπου τό ταλαίπωρον βρέφος *1χ* κατασπαραχθή, καί έστέναζ· 
σιωπηλά διά τήν οίκτράν της τϋχην.

— «Οΐμοι, πόσον πικρά καί άχαρις ·Ιναι δι' έμέ ή ζωή, έσχέπτβτο.
Όσάκις ώνιιροπόλησα τήν βΰτυχίαν, πάντοτί άντ' αυτής ή κακο
δαιμονία πρόθυμος προσέδραμβ. Όσάκις ηύχήθην ένθίρμως διά τό 
καλόν τών άλλων, συμφοράς μόνον ίσπίίρα καί κατάρας συν*κόμι- 
οα....Μ4 τιμωροϋσιν οϊ 0«οΙ διά τήν άνόσιον έπιορκίαν μου!»

'Κνίοτ· ή σκέψις της έπανήρχετο εις τούς γενναίους έκείνους 
πολεμιστάς, εις τούς Ιποίους ηΰχήθη νίκην καί δόςαν.

Τί άπέγι/αν άραγε; .\’ αϊ, τι άπεγιναν οϊ έπτά ανδρείοι ήγεμόνες;....

ΚαΙ Ιδού έοπέραν τινά ή Τψιπύλη πάλιν περιδιαβάζουσα είς τήν 
πεδιάδα. Έφθασε πλησίον τής κρήνης όπου εστη πρόςμικρόν μέ τήν 
σκέψιν κενήν καί άτονον, μέ τήν ψυχήν βεβαρημένην.

Τό ύδωρ τή έφαίνετο όλιγώτιρον διαφανές Ικείνην τήν έσπεραν, 
καί αϊ πτέριδες ώσείνά εσειον μετά φρίκης τά όδοντιυτά φύλλα των, 
Ούδέ δ ουρανός, ουδέ ή γή προσεμειδία πρός αυτήν, καί ή καρδία 
της συνεσφίγγετο ως υπό τό αίσθημα αορίστου φόβου.

ϊμήνος πτηνών διαβατικών διίσχιζεν είς ύψος τόν αιθέρα.
— “'Κρχεσθε από τάς «ήβας πελαργοί; Τί γίνονται οί γενναίοι 

πολεμισταί έκείνοι; Νικούν, ήττώνται; εχουσι βοηθόν τήν Τύχην, ή 
έστρεφε πρός αυτούς τά νώτα ή ιδιότροπος θεά;·

Πλήν κρωγμοί μόνον άπήντησαν εις τήν έρώτησίν της.
Ό  ήλιος αιμοσταγής πάντοτε κατήλθεν υπό τόν δρίζοντα: τά 

σκότη ήπλοΟντο άνά τήν πεδιάδα. Τό δάσος τής .Ν'εμίας έφαίνετο 
μακρόθεν ώς εΰρεία μελανή χηλίς Ί Ι  'Γψιπύλη έστρεψε τά βλέμ
ματά της πάλιν προ; τήν κρήνην. ΕΤς τι μέρος τά ύδατα αθροιζό
μενα είχον σχηματίσει λιμνίον ύπεστρωμένον μέ διαλάμποντας χά- 
λιχας.

Πλήν πλησίον έκεϊ, ουσπιιρο)μένος παρά πέτραν πρασίνην από 
τά  έπ* αυτής βρύα, φρδνος ειδεχθής άνεπήδησεν αίφνης.

Ή  Τψιπύλη άνεσχίρτησε καί έχίνησε διά νά Ιπιστρέψη.
Ή  καταπράσινος πεδιά; έφαίνετο τόρα θαμβή καί άχρους. Τό 

κυανούν τού ουρανού μετετρίπετο άνεπαισθήτως είς φαιο^.
Ό  άχρις ώρας χλιαρό; άνεμος έφύσα ενίοτε έκ τών σπλάγχνων 

του μίαν παγεράν ττ/οήν.
'Π Τψιπύλη ήκολούθει βραδέως τήν διατέμνουσαν τήν πεδιάδα 

στενήν ατραπόν. Κι; μέρος όπου αΰτη διεσταυρούτο μέ τήν πρός
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νότον άγουοαν πλκτίϊαν λβωφόρον, ουνήνττ,σβ μιΐραχα όδβύοντα ίν 
αποοδί·

Χιτιιΐν πίπαλαιωμίνο; δχάλυπτίν αΉόν μέχρι ιών γονάτων, πέ
τασο; εχρνπτι χατά τό ήμισο τήν ούλότριχα χιγαλήν, αί χεΐρβ; 
έχράτουν ράβδον χαΐ μιχρόν δέμα.

— *1Ιοδ ίιαδίζβι; τόσον διάστιχό; μιχρέ;» ήριότγ,οεν ή 'Γψιπόλη. 
Τό μειράχιον έστη.

— «Άνάγχτι,νά ενρίσχωμαι $ίς *Αργο; πρίν τ, δ γοΐβος δδτ,γή- 
3Τι τό άρμά του διά δβυτέραν γοράν διτισθεν τών όρέων. Είμαι άπί· 
σταλμένο; τοΰ Άδράστου διά νά φέρω είδήσε·.; βί; τόν οίχόν του.·

— «'ΰσ τ*  έρχεσαι από τά ; ΗΥ|6α;; Είπε μοι τί γίνεται έχει: Έ -  
λη;εν ό πόλεμο;: Ποια τΰχγ, εΰρε τού; πολιμιστά;: '(> Πολυνείκη; 
ανέκτησε τόν ί*ρόνον του;»

Τό μειράχιον άπήντησε:
--«Δέν έμαθε; τήν φοβεράν καταστροφήν; 'Ο πόλεμό; των ήτο 

έπικατάρατο;. Οί θεοί δέν ήΚέλησαν νά ίιοηθήσουν τόν Πολυνεί- 
κην. καί όσοι συνεφεστράτευσαν μετ’ αυτού εΐ; μάτην συνέτριψαν 
τά όπλα των πρό τών οχυρών τειχών τή ; έπταπΰλου πόλεω;. Ου
δέ  ̂ Πολυνείκη;, ουδέ ό Ετεοκλή; Ηά ι̂ασιλεΰουν τοΰ λοιπού εΐ; 
Ηή£α;. Κατά τήν συμπλοκήν ό Πολυνείκη; ώρμησε με λύσσαν κατά 
τού αδελφού του καί άλληλοεσπαράχθησαν. Καί τόση ήτο ή εχΒρα 
των. ΛστβχαΙ όκαπνόςδπου ανέβαινε από τά σώματά των, όταν τά 
ε'εσαν όμοΰ εΐ; τήν πυράν, δέν άνεμίχΗη.

* 'ϋ  φρίχτ,! καί οί άλλοι ήρωε;;
Τόν Ίππομέδοντα. τόν τού Άδράστου ανεψιόν Ιφόνευσεν δ "Ί- 

σμαρο;. Τόν ΠαρΟενοπαϊον τόν Άρκαδόν έφόνευσε μέ λίθον ί  Πο- 
λυχλυμένη;. είπεν δ μεΐρα;

- 'Ο Τυδεύ;:
Τόν Τυδέα έπλήγωσε ραρεη»; ύ Μελάνιππο; παρά τά ; πύλα; 

Προιτίδας.
Ά λ λ ’ ή Άύηνά ήΗέλησε νά τού δοιρήση ράλσαμον δΤ θύ θά έγί- 

νετο αθάνατο;. Τό μίσο; δμω; τού Άμφιαράου δέν τό έπέτρεψε....
Τί νομίζει; ότι έκαμε: Λιά νά εςωθήση τόν Τυδέα εϊ; πρ4;ιν

ράρβαρον τρέχει καί τού φέρει τήν κεφαλήν τού εχθρού πού τόν I- 
πλήγιοοε, τού Μελανίππου. Ό  Τυδεύ; τότε ήρπασε μέ λύσσαν τήν 
κεφαλήν, τήν έκοψε εΐ; δύο καί έφαγε τόν εγκέφαλον. Καί λέγου- 
σιν ότι έξ αιτία; τή ; άποτροπαίου ταύτη; πρά;εω; ή Άθηνά δέν 
τού έδωσε τό ράλσαμον τή ; Αθανασία; καί τόν άφήχε νά άποθά- 
νη οίκτρώ;.

— Άλλοίμονον είπεν ή 'Γψιπύλη, ούδεί; θά επίστευεββτι θά εύρί-
σχετό τ ι; ίχανό; νά καταρρίψη εκείνον τόν γίγαντα....Καί ό Άμ-
φιάραο; τού 'Πϊκλέου;, είπε μοι, νέε, τί απέγεινι:

— Τόν ’Λμφιάραον τόν άτρόμητον ή γή κατέπιί. διότι ούτω διέ- 
τα;εν δ Ζεύ;.

— Οϊμοι τό προεγίνωσκεν εκείνο;, είπεν ή 'Γψιπύλη, καί δέν ή-
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« · λ ·  ν4 ίχοτρατίύσΐβ μ»τά τφν δλλων, άλλά ή σύζυγίς χοα τόν ή- 
νοίγκαβ», καί τοϋτο χάριν Ινός χρυσοΟ κοσμήματος ποδ τή έδώ- 
ρηο«ν δ Πολϋνιίκης....ΚαΙ 6 Καπανβύς το& 'ίπκονδου δ οΙόζ',

— Οδτος ώρμησι μέ λύσσαν κατά τής πόλιως καΐ προσέδαλβν 
αυτήν δπδ τών ’Ηλικτρίδων πυλών, καί Ικραζ« μβγαλαυχών: «Εΐτβ 
θέλουσιν, · ΐ τ ·  μή θέλουσιν οΐ θβοί θά έξολοθριύσω τήν πώλιν!» ’Αλ- 
λά τδν Ικ·ραόνωσ«ν δ Ζ·ΰς διά τήν τόλμην καί θρασύτητά του

— Οΐμοι καΐ ούτδς άπίθανβ; '() δέ Άδραστος;
— Έκ τών ίπτά ήρώων μόνος δ Άδραστος θά ίπιστρέψη »ίςτήν 

πατρίδα του. 'Ο πόλβμος Ιληξι καί ίντός όλίγου θά ΐπιστρίψ» δ
Αδραστος ιΐς  ̂Άργος. Οδτως ήθέλησαν οΐ θβοί..... Πλήν τόρα α-

νάγκη νά σπβύσω διότι Οπεσχίθην νά μή ^ραδυπορώ· άναμίνουσιν 
οι Ιδικοί του 4κβϊ κάτω μ4 άγωνίαν τό άγγελμα.» Καϊδ μεΐραζ ώ- 
σεί διά νά άνακτήση τάν κατά τήν συνομιλίαν σπαταληθίντα χρό
νον, μέ δύο τρία άλματα άπεμακρύνθη, ένώ οί εύκίνητοι πόδες του 
ήγειρον μικρά νέφη κονιορτοΟ είς τήν πλατείαν δδόν. Ή  Τφιπύλη 
έμεινε στιγμάς τινάς σκεπτική καΐ παρετήρει τήν νεαράν μορφήν, 

έξηφανίζετο εις τόν άμφίδολον φωτισμόν τής έσπέρας. Ο; λό
γοι τοΟ μείρακος άντήχουν εϊσέτι εις τάς άκοάς της καί ένόμι«ε δτι 
ακούει αυτόν νά έπαναλαμβάνη μέ τήν δροσεράν παιδικήν φωνήν του, 
ιό  άγγελμα του οίκτροδ τέλους τών ανδρείων ήρώω/, καί ήσθάνε- 

κλονισμό*Γ*'*''^'' Αλγεινόν

— ·  Ιδού λοιπόν!.... *Οχι μόνον τόν όλεθρον τοΰ μικροΟ μου Ό-
φέλτου έφερα.... ΚΙναι φανερόν, δτιμέ τό ύδωρ τής κρήνης εκείνης
επότισα πικράν είμαρμένην τούς ανδρείους πολεμιστάς!...."Κως πό-
τε θά βαραίνη έπί τής κεφαλής μου ή οργή τών Όλυμπίων;....'Εως 
πότε θά αποτιω τήν πικράν ποινήν τής επιορκίας μου:.... Καί δμως 
νέν μεταμελούμαι, διότι τό έκαμα ίνα σώσω τόν πατέρα μου.... Καί 
μέ τά βραδέα βήματά της. ώς θεά λιπούσα τόν Όλυμπον, ευθυτε
νής καί θψικάρηνος ύπό τήν Οείαν άράν, ή Ιγγονή τού Λιονύσου έ- 
πέστρεψεν αργά εις Νεμέαν.

Έ ν Κων(πόλει Η Μαρτίου Γ.»10.

Ε Υ Ρ Υ Δ Ι Κ Η  Ζ. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Δ Ο Υ

τ ε τ ρ « τ I ^ ί

Έ γ #  όρ^ϊν,ί ’γ,ν,ήβγ,κ,· χ ι · . , ί γ ,  ίγώ  ξϊν  1χα> 
φι/.ου;-έπισγ,;· κα>. παντού ί  θάνατος μέ πιάνει 
Μα όταν ?τά ματακια σου τά οωτισμένα τοέ/ω 
ό/,α τά έχω! θαύματα κάθε μάτια σου κάνει '

Γ Ρ  I μ α η δ ω ν η ε
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[Πόσον 6 ίιψηλός οοΟ «ΜιχρασιατικοΟ* σκοπόρ ^π  ̂ ϊτοος ιΐς ί- 
Ιος χατανοβίται καί ΐκτιμδχαι χατα^αίνίταιέχ τί,ς δλονέν πυχνου* 
μίνης φάλαγγος τιΒν $0γενών σ’̂ νίργα■ (̂δν του έχ των διαπρεπεοτί- 
ρων καί γνωατοτίρων τών έν Ά(1ήν«:ς χαί άλλαχοΰ λογίων. Πα
λαίμαχος τϊ5ς γραφίϊος χαί σθεναρός τΛν γραμμάτων έργάτης, 
συγγραφεύς πλείστων διδακτικών βιβλίων χαί κομψός άμα λογο- 
γράφος ύ 4ν Άθήναις κ. Άρ. Κουρτίδης εΰηρεστήθη νά κοσμήσΐβ 
τόν παρόντα τόμον διά τί)ς κάτωθι ώραίας μελέτης του περί μι4ς 
τών ήρωΐδων τοϋ Σαίχσπηρ. Περί τοθ έργου τοδ χ. Κουρτίδου, γνω- 
στοΟ καί διακεκριμένου λογίου, δ,τι χαί αν γράψη τις θά είνε όλί- 
γον. Άρχούμεθα νά έχφράσωμεν αΰτίρ καί εντεύθεν τάς ευχαριστίας 
μας διά τήν πολύτιμον αύτοΟ εις τά ήμερολόγιόν μας συμβολήν, 
τήν τόσφ ιΰγενώς παραχωρηθεϊσαν καί τήν ούτψ ενδειχνυμένην είς 
τό  έργον μας έχτίμησίν του, δι' ήν αληθώς θπερη-ρανευόμεθα.1

'Λνομαστός ψυχολόγος τών συναισθημάτων τήν άνθρωπίνην ψυ- 
'!~\ήν παρέβαλε ηρός τίν  ”Αδην τών αρχαίων, τοΟ δποίου ή εΤσο- 

δος ήτο σκοτεινή, Πληρεστέρα θά ήτο ή παρομοίωσις έάν προσέθε- 
τεν δτι δστις χατέλθη είς τά σκοτεινά βάθη του. δπως δ δμηριχός 
Όδυσσεΰς, θάΐδη σκιάς διερχομένας. ΑΙ δέ σχιαί αΰται είναι έτι άο- 
ριστότεραι, έτι άσυλληπτότεραι έν τή γυναικεία ψ>̂ Χϊ!

Ά λ λ ’ δ Σαίκσπηρ είναι ευτυχής Όδυσσεύς. Τάς είδε, τάς έχρά- 
/ϊησε πλησίον του, συνωμίλησε μαζώ των. ΟυδεΙς είσέδυσε βαθύτερον 
εις τό μυστήριον τής γυναικείας ψυχής δπως ούτος, δ κ α ρ δ ιο 
γ ν ώ σ τ η ς .  Οΰδείς έπλασε γυναικείας μοργάς άδροτέρας, ίδανικω- 
τέρας, ήδυπαθεστίρας, τρομερωτέρας. Γυναίκας τάς δποίας έξήμε- 
σεν ή Κόλασις καί γυναίκας είς τών δποίων τούς ώμους άναζητοδ- 
μεν τάς πτέρυγας, άς είχον πριν κατέλθουν έκ του ουρανού. 1)

Έκ τής ψυχολογίας γνο)ρίζομεν δτι δ πνευματικός βίος τής γυ-

1) Πρβλ. ’Αριστοτέλους Κουρτίδου, ήρο)ΐδες τού 
ρ ά νδ α . Παναθήναια 15 Μαρτίου

ϊαίκσπηρ- Μ ι·
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νοιιχόζ ί χ & τ ]λ θ ! Ϊ τ α ι  ( ΐ δ λ λ ο ν  χ β ν τρ ο φ β ρ ίδ ζ · ή γονή οογ- 
χραι· 1  ι4ς ίντϋηώσεις χαΐ τάς θιρμαίνβι είς τήν έστίαν το5 θυμι- 
χοϋ αίιτής, άντιθέτο>ς πρός Έόν πνβϋμαιςχόν βίον του άνδρός έχδη- 
λούμβνον φ υ γ ο χ έν τρ ω ς , έχρηγνύμενον πρό; τ4 έχτός ώ ζ ενέργει
αν χαΐ πρϊξιν. Τήν αλήθειαν ταύτην έπιβεβαιοΟσι, πλήν ίλλων, χα!. 
δύο θπέροχοι γυναΐχες έκ διαφόρων εισόδων κατελθοΟααι εις τόν 
«'^δην» τής γυναιχείαζ ψυχής, ή γερμανίς ψυχολόγος Σωσίνα Ρουμ- 
πίνοταίν χαΐή^αθεϊα έρμτ,νεώτρια των ήρωΐδων τοΟ ϊαίχσπηρ Μις 
Τζαίτ,μσσν.

Ή  νεαρά κόρη γνήσια καί αυτοφυή χαρακτηριστικά τής γυναι
κείας αυτής φύσεως εχει συνήθως τήν άθωότητα, τήν ειδήμονα συ
στολήν, τήν χάριν, τήν περιτζάθειαν. Ή  πνευματική καΤήθική δόνα- 
μις, ής είναι Ικανή, μένει λανΟάνουσα.κεκρυμμένη, όπως τό άρωμα 
είς τήν κάλυκα πριν άνοιξη. Τήν ευτυχίαν τήν άναμένει, δέν τήν ζη 
τεί. Τό κρόφιον καί δειλόν Ιδειΰδές της είναι δχι τόσον ν' άγαπή- 
ση όσον ν' άγαπηθή. Λι* αυτήν 6 έρως δέν είναι άγων" είναι ή γλυ- 
κυτάτη αιχμαλωσία.

Εντός τιΰν τοιούτων ψυχών ή άγάπη μένει άπλοδν συναίσθημα, 
εΟωδιάζον σιωπηλώς ώς άγνοούμενον ίον τών άγρών.

'Ο Σαίκσπηρ έδημιούργησε δύο τοιούτους άβρούς γυναικείους τύ
πους· περισσότερον μέ δνειρον παρά μέ σάρκα' θά έλεγε κανείς ότι 
μόλις εγγίζουν τήν γήν. Τήν 'Οφελιαν καί τήν Μιράνδαν.

Τά εύθραυστα ταϋτα όντα αν εκτεθούν είς τήν ίρμήντραχείας καί 
Ί'ύχτ.ς; άνευ δυνάμεως πράς άντίστασιν, άνευ ισχύος πρός 

έγκαρτέρησιν. πιθούνται μοιραιως εις θλιβερόν καταστροφήν ώς ή 
δυστυχν,ς κόρη τού Λαέρτου. Ό  χαρακτήρ της καί τό σώμα της 
μόλις έχουν σχηματισΟή, καί τό άβρόν άνθος δέν είναι προωρισμέ-
νΛΜ ΙΎΜΎ'ητί τ-ν.,ι Γ»/ ..Λ -

τ α ς  γ ό ο υ ς  περί τών όποιων όμιλεί 6 αρχαίος τραγικός. 
Ή  άνέκφραστος χάρις τη ; τήν παρακολουθεί μέχρι τού θανάτου. 
Πρός λουτρόν νύμφης συνέκριναν τήν αύιοκτονίαν της. «Τό ερωτι
κόν τραγούδι, τό όποιον ύπομέλπει άποφυλλίζουσα τόν Ιξ  άνθέων 
στέφανόν της, περιιπταται ακόμη είς τά χείλη της όταν είσολισθαί- 
νη είς τό παφλάζον ύδωρ·.

Ά λ λ ’ άν ή μοίρα τό τοιουτο πάναγνον καί άβρόν δν περιβάλη 
δι' άπαλών θωπειών, τότε γεννάται έν ιδεώδες, άνεκφράστως έπί- 
χαρι, ύπέρκαλον καί εΟτυχές πλάσμα ώς ή Μιράνδα, ή Γαλάτεια 
τής Φύσεως, ήτις «δέν εξέρχεται δπιος ή άρχαία νύμφη άπό άναί- 
σθητον μάρμαρον, άλλ’ άπό τόν φρ'σσοντα κόλπον τών δασών καί 
τήν δροσερότητα τών ρεόντιυν ΰδάτων.»

Είς μίαν μελέτην μου περί τής συγχρόνου γυναιχός εγραφον πρό 
τίνος: ·*Αν δέν είναι είς αύτήν ίτήν γυναίκα) πεπρωμένη ή γλυκεία
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ΰποχέλβια «Ις προσφΛί; κυριαρχίαν, άν ή μοΓρα 84ν ίπιφυλάττϊ βΐς 
αυτήν κελαδήματα λίκνου, άλλ* τήν ωθεί ίκτός τοΰ οίκου εις τήν 
τραχείαν βιοπάλην τής άναζητήσεως ίρτου ί ι ' ίαυτήν καί διά τούς 
άλλους, τότε τήν άχρησιμοποίητον αγάπην άναγκάζεται νά μετα- 
δάλη εις άγωνιζόμενον σθένος. Μή Ιχουσα βραχίονα νά στηριχθή 
πρέπει νά στηριχθή έφ’ ίαυτής. Μή ίχουσα τύχην νά γείνη κισσός, 
πρέπει νά ϊχη τήν δύναμιν νά όρθωθή έπΐ τοΟ Ιδίοο της κορμοΟ. 
Νάέμπιστευθή έαυτήν εις έαυτήν. Νά δψώση τήν κορυφήν έτοίμην 
είς τήν 6ρμήν τής θυέλλης καί τά  κτυπήματα τού κεραυνού.»

Τοιαύτη γυνή, πρόδρομος τής νεωτέρας γυναικός κατά τήν άδά- 
μαστόν αύτοπεποίθησιν, έξ έαυτής άναμένουσα τήν εύτυχίαν καί 
δημιουργούσα αύτήν διά των Ιδίων της χειρών, είναι ή Ελένη τού 
«Ό λα  είναι καλά δταν τελειώνουν καλά.» (ΑίΓκ \\οΙ1 [Ιΐ3[ οη^8 
ΑλοΙΙ.) Ά λ λ ’ έν αύτή δέν μεταβάλλεται είς άγωνιζόμενον σθένος 
ή άχρησιμοποίητος αγάπη, άλλ’ ή άγάπη ή έπίμονος, ή βλαστήσα- 
σα διά νά γιγαντωθή, ή βίψασα τάς ίσχυράς βί^ας τη ; είς τά βα
θύτατα τής δπάρζεώς της διά νά ζήση.

*

'ίΐ Ελένη θυγάτηρ ιατρού έκ Ναρβόνης, δοτις ώς μόνην κληρο
νομιάν άι;ήκεν εις α'ίτήν θαυματουργούς τινας συνταγάς άγαπφ 
σφοδρώς τίν  νεαρόν κόμητα του Γουσιγιών, Είχεν ά/ατραφή μα
ζί του εις τό οικογενειακόν αϊτού μέγαρον δπου διέμενεν δ πατήρ 
της ώς ιατρός τής ιΰγενοΰς οικογένειας. Ί ]  άγάπη της άνεπτύ- 
χθη μαζί μέ,τήν ζωήν της. Ή  έκρίζωσις τής αγάπης της θά ήτο 
έκρίζωσις τής ζωής της.

■Αλλ' άγαπ^ χωρίς νά έλπιζη. Γνωρίζει δτι κοινωνική άβυσσος 
τήν χωρίζει άπό τόν άγαπημένον της, «είναι λέγει, σάν ν’  αγα
πούσα ίνα λαμπρό άστέρι' είναι πολύ ?>ψηλότερά μου καί δεν τό 
φθάνω. Ή  έλαφοπούλα πού θέλει νά ·*·Λη ταίρι ένος λιονταριού εί
ναι χαταδιχασμένη'νά λυώση άπό άγάπη.»

Ό  βασιλεύς τής Γαλλίας ένόσει τότε μυστηριώδη καί άνίατον νό
σον. ο ι έπισημότατοι τών ιατρών έκλήθησαν πανταχόθεν άλλα 
πάντες ήττήθησαν Οπό τής αγνώστου νόσου,

Ή  Ελένη, έν αίφνιδίφ έκλάμψει έλπίδος, σπεύδει είς Παρισίους, 
παρουσιάζεται είς τόν έτοιμοθάνατον άνακτα καί δηλοϊ δτι άνα- 
λαμβάνει νά τόν σώση. Ό  βασιλεύς δυσπιστεί, άρνεΐται' ή Ελένη 
έπιμένει, Ικετεύει· ώς έγγύησιν προσφέρει τήν ζωήν της' άν άποτύ- 
Χ ΐ “ ζ ■'̂ ήν θανατώση δι’ όδυνηρού καί έξευτελιστικοΰ μαρτυρίου" 
άλλ’ άν τόν σώση, ζητεί μίαν χάριν.

—Τί ζητείς: έρωτά δ βασιλεύς.
— θά μοΟ δώσης μέ τό βασιλικόν σου χέρι τόν άνδρα πού (ά  

έκλέςω. Μακρυά άπό μένα ή αύθάδεια νά ζητήσω κανένα άπό βο- 
σιλικέν γένος. "Ενα Οποτιλή σου θά εκλέξω, πού νά εχης τό δι
καίωμα νά μοΟτόν δώσης.

Ό  βασιλεύς ορκίζεται και* ή Ελένη τό·ν ιατρεύει. Τώρα μέλλει
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δ Ραοιλ·ί>ς νά ίκτιλίβ^ς τήν 5πδσχ·σίν ιβυ. Είς σκηνήν θ«υμασίο>ς 
παραστατικήν καΐ μ·γαλοπρ*π1) βλέπομβν τούς μιγιστάνας τού βα· 
σιλιίου τής Γαλλίας αογκβκλημένους ίπαντας βίς^τήν ίηίσημον αί
θουσαν τών άναχτόρων. *0 βασιλ«ύς κάθηται ίπΓ τοθ θρόνου καΐ 
προσκαλ*ϊ πλησίον του καί τήν Έλίνην.

— Έ λα , γιάτρισσοί μου, κάθησβ σιμλ *ςτόν Αρρωστό σου' καί άπ* 
αύτό τδ γιατρ·μμίνο χ4ρς, ποΟ το5 ξανάδωκβς πίσω τήν φβυγΑτη
αΤσθησι, δόξου Αλλη μιΑ φορΑ τήν ίπιόββαίωσι τοΟ όρκου μου.....
'Ιδέ τους· όλοι ·Ιναι Από «ύγβνικό γίνος' 5ιΑλ«ξ· όποιον θέλκς' κα
νένας δέν Ιχβι τήν έξουσία νΑ πή: όχι!

Ή  Ελένη κατέρχιται τοΟ θρόνου καί διέρχιται τΑς τάξβις τ®ν 
βύπατριδδν. Τήν στιγμήν έκ«ίνην ή κόρη τού λαο3 κυριαρχΛ τής 
ίβραρχίας το5 τιμαριωτικού κόσμου· ή χ*ίρ της δβσπόζίΐτών κ·φα- 
λδν κομήτων καί βαρόνων.

Κυρία έαυτής, λίλογιομένως ρυθμίζουσα καί λέξ*ις καί κινήσκις 
άποτιίνβται ·1ς τούς παρατβταγμένους ίύγβνιϊς μέ $ύφυΑ «ίρων«ίαν, 
ίοκιμάζουσα τΑς καρδίας. έμβάλλουσα βίς τρόμον τΑς άλαζον*ίας.

— Κύρι», λέγ«ι «ΐς νβαρόν βύπατρίδην, ή λάμψις τ®ν ώραίων μα
τιών σας, πρίν Ακόμη δμιλήσω, μού δίδβι άποθαρρυντικήν άπΑντησιν.

ΠλησιΑζιι ·ΐς Αλλον, δστις νομίζβι ότι έπ* αυτόν έπβσβν ή έχλο-
•̂ ή ^η«·

~Μ ή  τρομάζβτι πού πιάνω τό χέρι σας. Λέν θέλω να σΑς κά
μω κακόν. Ό  θ ·ός νΑ διΰση νΑ πάρ«τ* σύντροφο αυτήν πούέδιά- 
λ·ξ»ν ή καρδιά σας.

Τέλος φθάν«ι πλησίον τού Βιρτράνδου, τού νβαροΰ κόμητος τοδ 
Ρουσιγιών. Ή  παιγνιώδης ιύφυία της τήν έγκαταλίίπίΐ διΑ μιΑς' ή 
καρδία της πτοβίται' ή φωνή της τρέμ«ι. Μέ πβριπαθή ταπίίνωσιν 
έκδηλοϊ πρός αυτόν τήν έκλογή της.

— Αέν τολμώ νΑ βίπιδ πώς σΑς παίρνω· όχι· παραδίδομαι 8ΐς τήν 
έςουσίαν σας διΑ νΑ σΑς ύπηρ*τώ δλην μου τήν ζωήν.

Καί στρβφομένη πρός τόν βασιλέα: Αυτός ιΐναι! λέγ«ι.
ΙΙάρ· την, νβαρέ Ββρτράν, προστάσσβι βύμβνώς βασιλβύς. αυ

τή «Ιναι ή γυναΐκά σου!
Αλλ δ ·ύπατρίδης τήν έκλογήν έκ·ίνην δέχιται ώς ράπισμα. 

ΠαρΑ τήν όφ»ιλομένην »ίς τόν κυρίαρχον ύπακοήν έξβγβίρβται κατΑ 
τού έπιβαλλομένου γάμου.—Τήν γνωρίζω.... άναφωνβΓ μέ τού πα- 
τρός μου τΑ χρήματα άνίτράφη. Ή  κόρη ένός πτωχού ιατρού, γυ- 
ναϊχά μου! Δέν ήμπορώ ούτ* θέλω νΑ τήν Αγαπήσω!

Έ  Ελένη κατ' ΑρχΑς παραζαλίζβται Από τήν προσβολήν καί 
συντ»τριμμένη ιύρίσκιι μόνον τήν δύναμιν νΑ ΕΪπη μέ έγκαρτέρτισιν 
πρός τόν βασιλέα:

— Μίγαλιιότατι, έγώ χαίρω πού ίατρβύθητ*· τΑ Αλλα Αφήσατέ τα.
Αλλ* ό βασιλεύς Απειλεί έν Αγανακτήσει τόν «Αλαζόνα νεανίαν» 

Αν δέν ύπακούση, έπισείει κατ' αυτού τήν δυσμένειαν καί τήν εςο- 
ρίαν. Τότε μόνον δ ΒερτρΑν τείνει τήν χείρα πρός τήν Ελένην.



*Αλλ4 προτιμά ν4 έχουσίως ηαρ4 νά τήν λάϊ^ οΰζυ-
γ ίν  του. Τήνστέλλβι ·ίς τέν πύργον τΛν Ροοσιγιών, $ίς χήν μτ]χέ· 
ρα του· αυτός δέ άπέρχ«ται βΙς τόν πόλιμον τ^ς Τοσχάνας. Φιύγων 
ρίπτβι χατ’ αύτ5)ς ίέν άπό τά πιίρθ$ια έχβϊνο βέλη τά τραυματί- 
ζοντα θαναοίμως· ώς έπΐ3τολήν στέλλιιπρός «ύτήντήν Ιξής Οβριν: 

«*·()ταν φορέσης βίς τό χέρι οου τό δαχτυλίδι τό δποίον φορώ· 
χαί τό δποϊον ποτέ δέν βγαινβι από τό δάχτυλών μου" όταν Οά μοΰ 
διίξης ίνα παιδί γβννημένο από τά σπλάχνα σου, του όποιου έγώ 
νά ίϊμαι ό πατέρας, τότ« νά μέ όνομάσης ίνδρα σου* άλλ’ αυτό τό 
τότ* έγώ τά λέγω π ο τ έ ! »

Πώς ή Ελένη άγαπφ τοιοΰτον άνθρωπον; έρωτοΰν χριτικοί τιν·ς. 
Άλλ* άχριδώς έδώ, όπως χαί παντού, δ ϊαίκσπηρ ιΐναι 4 βαθύς 

βϋθοσχόπος τϊ}ς ψυχής, ό έτάζων χαρδίας καί νβφροΰς. Γινώσχίΐ 
χάλλιστα ότι λογική καί συναίσθημα ·1ναι δλως διάφορα πράγμα
τα, ή μάλλον δτι τό συναίσθημα ίχβι τήν Ιδικήν του λογικήν. Τού
το έπι6»6αιοϊ καί ή πβΓρα τής ζωής. ΑΙ μάλλον άξιολάτρβυτοι γυ- 
ναϊχβς. έστολισμέναι μέ όλα τά θέλγητρα τοΰ σώματος, μέ δλα τά 
χαρίσματα τοΟ πνιύματος άγαποΰν ίχι σπανίως ανθρώπους αναξίους 
τω ν  δμοιάζουν πρός τάς έξαισίας έκβίνας θρησκόληπτους τής Άνα* 
τολής, αίτινες Οπό τόσφ μιγαλυτέρας λατρείας έπυροδντο, τόσφ 
προθυμότερον ώρμων είς τό ιερόν μαρτύριον δσψ οχληρότερος καί 
ψευδέστερος ήτο 4 θεός των. Τό συναίσθημα δέν άφίνει τούς όφθαλ- 
μούς νά έξετάσουν λεπτολόγως το εΤδωλον' ή λατρεία προσθέτει ψυ
χήν είς τόν λίθον χαΐ τόν ζωογονεί.

Έ  Αμείλικτος περιφρόνησις το5 χόμητος έχδηλοΟται ώς άειφυγία· 
τό μισός του τόν έλαύνει μακράν, είς τούς κινδύνους" σταγών οί
κτου δέν ύπάρχει είς τήν καρδίαν του.

Ή  λύπη είναι έγωχεντριχή’ ό σωματικός όπως καί ό ψυχικός 
πόνος συ·,-κεντρώνει αυτομάτως δλην τήν σκέψιν μας είς τό πονε- 
μένον έγώ μας. Ό ταν μάς χτυπήσουν όρμεμφύτως τείνομεν νά δ- 
περασπίσωμεν τόν έαυτόν μας. Ή  άμυνα αδτη χεΤται τόσον βαθέως 
εις τήν δπαρξίν μας ώστε καταντά στοιχείον τής δρμής τής αύτο- 
αυντηρησίας. Άλλ* ή άγάπη, ή αληθινή άγάπη, είνε ή μετατόπισις 
τοΟ έγώ μας είς άλλο έγώ. άιά τούτο ή Ελένη, δέν λυπείται έαυ- 
τήν, έχείνον λυπείται.

Δυστυχή αύθέντα μου! αναφωνεί* έγώ σ’ έξορίζω από φαιδράν 
αύλήν όπου ήσο τό κέντρον τών ώραιοτέρων ματιών διά νά γείνης 
σημάδι τών τουφεκιών. 'β  σείς μολύβδινοι ταχυδρόμοι, πού πετάτε 
έπάνω είς τά  όρμητιχά πτερά τών φλογών, χάσετε τόν δρόμον σας 
καί μή έγγίσετε τόν αύθέντην μου!

Άλλ* ή Ελένη δέν είναι άπό τάς δαπανώσας τήν ψυχικήν των 
δύναμιν είς λόγους' τό πάθος της δέν έκσπά είς έκθαμδωτιχάς είκό- 
νας, είς τάς πυρίνας φράσεις άλλων έρωτευμένων τού Σαίκσπηρ. 
Αύτή δλον τό σθένος της, συγκεντρώνει είς Ιν μόνον σημεϊον, είς



10ι·.

σκοπάν 3χ*54ν άκατόρθωτον δλην τήν ψυχικήν ϊντασίν της «·ς ά- 
ποφασιοτικδτητα. Λ*ν π«ριοσ*ύίΐ δύναμις δι’ 4λλο τι.

Τώ ρ» άιρυϊτνίζιται δλη ή άδάμαίτος ίνέργβια τοΰ χαρακτήρός 
της. *Η ίγκαταλβλιιμμένη, ή ίιβρΐ3μίνη άνορθουται άγωνί3τρια τοΰ 
ίρωτος διά ν' άγοινι^θή καί κατακτήίη τήν βΟτυχίαν της.

'Α^οΰ τά δρος δ*ν ήρχβτο «ίς τδν προφήτην, ίπορβΰθη δ προφή
της είς τδ δρος' καί άφοΰ 6 άγαπΰμβνος ϊφβυγε τήν άγαπΛοαν, 4- 
πορβΰθη αύτή πρδς αύτδν.

Μίτημφιβσμένη ίίς προσκυνήτριαν Απέρχεται βΐς Φλιορβντίαν. 
*ϋλη ή πδλις διαφημίζει τά ήρωϊκά κατορθώματα το3 κδμητος 
Ρουσιγιών, είς τδν δποΐον διά τήν ανδρείαν του ανετέθη ή διοίκηοις 
τοδ Ιππικού. Έ ν σκηνή γραφική έν μέσψ τό5ν ήχων τών στρατιωτι
κών σαλπισμάτων καί τοΟ ποδοβολητού τοΟ πλησιάζοντας ίππικοΰ, 
πρδ τών πυλών τής Φλωρεντίας συναντάται μέ μίαν φλωρεντινήν 
χήραν καί τήν περικαλλή θυγατέρα της Λιάναν.

—Μοδ φαίνεται πώς έρχεσαι από τή Γαλλία λέγει ή γραία πρός 
τήν Ελένην.— Ναί, Αποκρίνεται αύτη.— Έδώ είμπορείς νά ίδής Ινα 
συμπατριώτη σου ποδ έφάνηκε πολύ γενναίος.— Τδ όνομά του;— 
Κόμης Ρουσιγιών. Μήπως τόν γνωρίζεις;— Έ ξ Ακοής' τόν επαινούν 
πολύ— έξ δψεως δέν τδν γνωρίζω.— Όπως καί 3ν είναι, έδώ έφά
νηκε δ πλειό ανδρείος. Λέγουσιν πώς έφυγε Από τήν πατρίδα του 
γιατί 6 βασιλεύς τδν ύπάνδρευσε μέ τή βία, χωρίς τήν θέλησίν του. 
Τό πιστεύεις σϋ αύτδ;— Είναι Αλήθεια" γνωρίζω τή γυναΙχά του.

Ή  Ελένη ξενίζεται είς τδν οΙχίσκον τής χήρας. Έ ν τή βύμη τοΟ 
λόγου μανθάνει δτι δ Βερτράν Αγοπψ μετά πάθους τήν Λιάναν, δτι 
έζήτησεν έρωτικήν συνέντευξιν παρ’ αύτής καί δτι ή πτωχή Αλλ’ 
έντιμος κόρη Απέκρουσεν έπιμόνως τάς προτάσεις του. Ή  Ελένη 
μέ τάν γοργήν, τήν Ακοίμητον όξύνειάν της διαβλέπει, ώς δπό τό 
φώς Αστραπής, μοναδικήν εύκαιρίαν πρός έκπλήρωσιν ίσως τών είς 
αυτήν τεθέντων Ανέφικτων δρων. Αποκαλύπτεται είς τάς γυναίκας 
καί δπισχνεΐται ώς Αμοιβήν πλουσίαν προίκα είς τήν Λιάναν Αν 
τήν βοηθήσουν. Συνομοσία πρός «έντιμον Απάτην» έξυφαίνεται 6πό 
τών τριών γυναικών. Τό στρατηγικόν σχέδιον καταστρώνεται.

— Πάρε αύτό τδ πουγγί' είναι γεμίτο χρυσάφι* λέγει ή Ελένη 
είς τήν χήραν. Σάν μοδ δώσητε τή φιλική σας βοήθεια, θά σάς δώ
σω δέκα φοράς παραπάνω. Ό  Κόμης πολιορκεί μέ τδν πόθο του 
τήν εύμορφιά τής κόρης σου καί θέλει νά τήν κυριεύση. Ά ς  δείξη 
αύτή πώς τέλος δποχωρεί τάχα. Καί τότε τό φλογερό του αΤμα δέν 
θά τής Αρνηθή δ,τι καί Αν τοδ ζητήση. Ό  κόμης φορεί ένα δακτυ
λίδι ποδ πηγαίνει κληρονομικώξ *ς τήν οίχογένειά του Από τόν ένα 
υιό *ς τδν Αλλο, καί τό φόρεσαν πέντε γενηές Ιως τώρα Από τότε 
ποδ τό έπρωτοφόρεσε δ πρώτος πατέρας, Αύτό τό δακτυλίδι τό έχει 
πολύτιμο* μά 'ς τή φλόγα τής έπιθυμίας του θά τό δώση γιά νά έ- 
πιτύχη τόν πόθο του* κι' Ας μετανοή δστερα.
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Ή  Διάνχ υποκρίνεται τήν καιιιρίΐεϊοαν καί είς άντάλλαγμα τί^ς 
&περτάττ|? θυοία; λαμβάνει τον πολύτιμον ?ακτύλιον· βρίζει δ’ εί; 
τόν κίμητα τυνέντευξιν.

— Τά μεοάνυχτα χτύπησε τό παράθυρόν μου' αν κατακτήση; τήν 
παρθινική μου κλίνη, νά μοΰ Οποσχείί^ς πώ; Οά τό φυλά'ης μυστι
κό... 2τό δάχτυλό σου βά ράλω απόψε δνα άλλο δακτυλίδι, πού νά 
μαρτυρ-ξ τήν δνωσί μας.

Έν τή σκοτί^ τής νυχτός ή Ελένη άντικα<)ιστγ τήν Αιάναν' ή 
παρθένος σύζυγος Οπεισέρχεται ώς Ιρωμένη εις τήν νυμφικήν πα
στάδα όπως εξέλθη μήιηρ νομίμου υΙού.

Έπειτα απέρχεται τής Φλωρεντίας χαΐ παραλαμβάνει ώς πολυ
τίμους μάρτυρας τήν Διάναν καΐ τήν μητέρα της· κρύπτεται διά νά 
έμφανισθή τήν κατάλληλον στιγμήν. Διαδίδει τήν είδησιν τού θανά
του της, τόν ίποϊον έπιβεβαιοϊ ή έξαφάνισίς της. Ό  κόμης δύνα- 
ται τώρα νά επιστρβψη είς τήν Γαλλίαν* παρεμερίσθη τό έμπόδιον 
τό άποφράσσον τόν δρόμον πράς τήν γενέθλιαν γήν. Ή  Ελένη μετά 
τών δύο φλωρεντινών φθάνει άγνωστος είς τό μέγαρον τών Ρουσι- 
γιών' εκεί συναντάται 6 βασιλεύς μετά τοΰ δαφνοστεφούς έκ Το- 
σκάνας έπανακάμψαντος κόμητος. Μετά τινας παρεξηγήσεις απο
καλύπτεται ή αλήθεια. Ή  νεκρά έμφανίζεται ζώσα, καί άποδεικνύει 
άναμφισβητήτως δτι οΐ όροι έξεπληρώθησαν. Φορεΐ εις τόν δάκτυ
λόν της τό δακτύλιον τού Ρουσιγιών καί έχει τέκνον είς τά σπλά
χνα της τοδόποίου έ κ ε ϊ  ν ο ς είνεόπατήρ, καί δ Ρουσιγιών είς τόν 
δάκτυλον φέρει τόν δακτύλιον τόν όποιον είχε δωρήσει εις αυτήν 
δ 3ασιλεύς τής Γαλλίας.

Ή  άποκάληψις αύτη δέν άνατινάσσιι πλέον ώς πληγωμένον έκ 
τής ύβρεως τόν κόμητα. Μεταβολή επήλθεν είς τήν ψυχήν του. *0 
τολμηρός καί ακατάβλητος ήρως ένόηαε τήν τόλμην καί τό άχα- 
ταδάμαστον τοΰ έρωτος τούτου. Προσέτι ή εϊδησις τοΰ θανάτου της 
τόν είχε συγχινήσει. Πρό τοΰ τάφου ή φαντασία παριστάνει μέ ίδιά- 
ζουσαν ένέργειαν τήν εύμορφιάν καί τήν άφοσίωσιν

Ό  άνθρωπος ποθεί μέ καθυστερούσαν πολλάχις Ινχασινάγάπης δ,τι 
νομίζει ώς άνεπιστρεπτεί άπολεσθέν. Διά τούτο τώρα δέν τεί- 
νεται πλέον, μέ ουγκατάβασιν, ή χειρ του, άλλ* ανοίγεται όλόθερ- 
μον άσυλον αγάπης ή αγκάλη του.

Ή  Ελένη ενί-χησε. Ή  ώραία αύτη γυναικεία μορφή, λέγει είς 
κριτικός, είναι σκλάβα ταυτοχρόνως καί ήρωΐς' κάμπτεται χωρίς 
νά συντριβή· ταπεινώνεται χωρίς νά έξευτελισθή. Ά λλα ι γυναίκες 
θά έλιποψύχουν· θά παρεδίδοντο είς τόν θάνατον ή είς τήν παρα
φροσύνην. 'Αλλ’ αύτή ίχει τήν πίστην τήν μετακινούσαν τά όρη. *Η 
Ελένη ένίχησε. Ό  τραχύς πολεμιστής παρεδόθη εις τήν γλυκείαν 
πολβμίστριαν, *ΓίίΓ λνβΓΓίοΓ.

Α Ρ Ι Γ Τ Ο Τ Ε Λ Η Ε  Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Δ Η Σ



τ ο  Π Ρ Α Ι Τ ^ Π Μ ϋ Ν

Κα(Γ ί^νώραν διίρχβται ή βΐχών τί}; Οβοτόκοϋ μ*τα?*ρομένης 
άίτό τίίς Κθσημανίϊς.
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Τ Ο  Π ΡΤ^ ΙΤ Ω Ρ ΙΟ Ν

Τ 'Ι ν *  αδύνατον ν’  άκούοΐ[; τις χαί μόνί ν̂ τήν λίςιν «ΙΙρχιτώριον» 
Φ 'κ α Ι νά μή ήλβτριουζ, ν4 μή φριχιίοιί νά μή συ-ρςινηθΐ· ’’Εχ$ι. 
δκίσμος δικαστήρια· $χ§ι Άριίους Πάγους· άλλά «Πραιτώριον»! ού- 
δαμοδ τής δφηλίου Ογΐσταται. "Οπως πάντα τά δπβρφυή, πάντα τά 
πάσαν άνίίρωπίνην χατάληψιν δπβρβαίνοντα §ν 'Ιίρουοαλήμ διβδρα- 
ματίσθησαν, οδτω καί τό «Πραιτώριον» έν τοϊς ί$ροΙς Αυτής προ- 
σκϋνήμασι τήν πρώτην ·κατέχβι θίσιν.

Έν 4πασι τοϊς τής δφηλίου διχαστηρίοις χρίνονται χαΐ χαταχρί- 
νονται πλούσιοι χαΐ πένητις, ϊσ/,υροί καΐ άσθβνβΓς, ίρχοντβς χαΐ 
άρχόμίνοι. άλλ’ «κ τούτοι» ούδέν τό άπορον, ούδέν τό κοινοφανίς, 
ούδόν τό χαταπλήσσον διότι βροτβν φύσις βροτιίαν γύσιν διχά^βι 
χαΐ χαταδιχάζβι. Ά λ λ ' ΐν τψ «Πραιτωρίφ» ίχρίθη καί Οπό ανόμων 
χατβχρίθη ό βασιλεύς τής κτίσεως! δν τρέμουσιν άγγελοι! δν δοξά
ζει φύσις! δν ανυμνεί τό φώς! > μέλλων χρϊναι ζώντας χαί νεκρούς 
4ν τή ίσχάτιΒ καί φοβερή ήμόρφ τής χρίσεως! έχρίθη 64 χαί χατε- 
χρίθή ώς δ ϊσχατος τών κακούργων δ αναμάρτητος ’ Ιησοδς, δ θείς 
τήν ψυχήν αύτοϋ Οπέρ τής τοδ κόσμου σωτηρίας.

Περί «Πραιτωρίου» πολλά 8χομεν ίστορήσαι· αλλά τούτο ού τοΟ 
παρόντος· διότι θά πράςωμεν τοΰτο 4ν ίδίφ καί όχτενεΐ συγγραφή* 
νΰν οχιωδιΰς πως περί αύτοΟ λόγομεν.

ΗΕ2Ι2 ΤΟΓ ΙΙΡΑΙΤϋΡΙϋΓ

Τό «Πραιτώριον» χείται κατά τήν τεθλιμμίνην δδόν (Υ ίβ ΠοΙο- 
ΓΟΗ3,) τήν άγουσαν εις άγίαν Γεθσημανή/, εις τόν πανάγιον τής 
βεοτόκου τάφον, δθεν άπέχει 10 λεπτά τής ώρας* άπό δέ τοδ Πα
ναγίου Τάφου άφίσταται μόνφ πέντε λεπτά.

*Ος οίκοδημή τό «Πραιτώριον» είναι 8ν τών λαμπροτίρων, πλοι»- 
σιωτέρων καί ώραιοτέρων τής Ιερουσαλήμ κτιρίων. 4ν αύτψ Απα
στράπτει δ στολισμός, ή χαθαριότης, δ πλούτος, ή σεμνοπρέπειο- 
μετά τής μεγαλοπρεπείας' Τιμψ χαί τήν Εεράν Αδελφότητα καί τόν 
φιλότιμου ιδρυτήν.
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕ|]Μ 
'ϋροτής το3 Πραιτωρίου

Τίς δ Ιδρυτής τοΒ «ΙΙραιτωρίου». -  Άπλοΰς αρχιμανδρίτης, δνδ- 
μχτι Σϊρα?ί£μ, τδ 3·4)ον μδλις τής ήλικίας Ιτος 4γων. Τά πρώτα 
διδάγματα ήκουο$ν ϊν τή πατρίδ; αΰτου Καλλιπόλβι. ιίτα παίς ίτι 
άπβδήμησβν βϊς ίγιον Όρος καί παρέμίΐνβν δποτασσόμβνος παρά 
τφ πβριδοήτψ Νιίλιρ- βίτα άποδημήσας τοΟ 4γίου Όρους, ήλθβν $ίς 
Ι*ρουσαλήμ χαΙίτάχθη βΙς τήν βαροτάτην καί έπίπονον του θβίου 

Ναού ^ηρβσίαν, Οπό Γέροντα τδν Σκβυοφόλακα τοδ Π. Τάφου 
Αρχ. ΕΟβύμιον. ’ Κν τφ πανιέρφ τής Άναοτάσβως ναφ Οπηρίτη- 

ο»ν ώς άπλοΟς μοναχδς ίνδβκα ίτη ' ώς ίβροδιάκονος δύο καί ώς ί· 
•ρομδναχος 8ν. Νΰν δέ ώς Αρχιμανδρίτης έφηουχάζιι έν τφ ίδρώ- 
ματι αυτοΟ. τφ π*ριπι5στψ «Πραιτιορίφ».

ΜΟΝΑίΤΗΡΙΟΧ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤϋΝ ΑΓΙΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ 

ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΤΡΩΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ

^ ί ^ ε * * ® * ^  τής οδύνης (ΙΠ& ΠοΙθΓθ·ί3), τής βίς 4γίαν 
ΐίί'Γβθοημανήν άγούσης, ακριβώς παραπλ$ύρως τής Πόλης Γβθση· 
μανής, τής χαί προβατικής Πόλης χαλουμένης, ήτις κατά τδ ιδίω
μα τών ίθαγινών ΟΠαπ-Σίττι-Μάριαμ) χαλΛται, Ικιιντο πάλαι 
Λοτέ, ·ίς  χρόνους ιυλογημίνους, δ οίκος τών γβννητδρων τής θβο-



ΜΟΝΑΙΤίΙΡΙΟΝ ΚΑΙ ΚΚΚΛΗΪΙΑ 

Ίωαχβίμ καί Άννης καί Λουτρώνι; τί;ς βίομήτορος. 
Καθ' Ϋ,ν ώραν διέρχιται πρό τοΰ ιδρύματος ή 

ίΐχών τί|ς θίοτόκου άπό τί5ς Γίθβτ,μανί|ς.
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β ί'νΤ  ’ '■»! ο'. λ ο »τρ β „ ί , , ί  ΙΙανίγνοϋ Π»ρ-
” 'Γ  I  Ι« «9 «ρ Ιί . τ »  ί, »μ1α;.

’ Α ί ίη ί  ί  Γ  ΐ Γ '  '^'"' ' ί' ’ ' . · ' ° “ >Ι ·ϋ ' *  -ΑηατδίνΑγίων ή Ικ κοιλίας μη·ϊράς ήγιασμίνη.

,“ ® »·5 · » « ί  μ^ίί^τ,ί 9 ρ ,α χ , » , « « ί
ΰίίρτή ’  '***’° '  ''*■ " “ Ρ“ >·>·«Τ4£ «α Ι ίλλοοόσι,ί

Ιποχή, καβ’ ί̂ ν οΐ τε Λουτρώνες χαί δ οίκος μετεβλΐ- 
Οηοαν εις τδμενος δθο.μανικόν κκΐ οχολείον. άλλί, χατά^παρίίο- 
οιν «ρΛ«ιο>ν καί σείκοτών δβωμανών, ο1 έν ώμφοτέροις ,οίς ιίρδ- 

Β .*ν ί.* 'Τ “ '“ ''° “ι « “ »»»■ '«: κροοείίίλλοντο Οπδ
τϋ κ ο ν  τ ϊ ’ί ί " ”  ««τ.λε ;φ βέ.,ες ίμτδ φδίο», χα·
τίλικον τδ μέρος ,ο„το κκί μακρκν αΟτοΟ κατ* τήν Άγίκν ιίδλιν

νοΒντ.'ο' ’ ί£ Κοριάρχοο «ονίμεως, δμως οΐ λεοχείμο-
0 τες πατέρες (Ριτβν ΙιίΛηρε) Ιδρδοωσι μονήν. Ικκλποίαν καί 

σχολήν υπο τδ δνομα -Οίκος τής Αγίας "Αννής.,’ ίπερ νόν μεγαλο- 
ρεπή καί περικαλλή δψουνται. οί δί Λουτρώνες τής θεομήτορος

ί α ί ΐ  Β.° ° ”’ ι Ι**ΖΡΐ χβίς καί πρφ,ν, δτε
και4 ίε.αν οίκονομίαν ίπλοΟς Άγιοταρίτής, δ νϋν Ιερομδναϊος Ιίλ -
νάο^ο ' γ  ·]Ρημ*»ον μέρος, ΒρΟοατο μεγαλοπρίτές Μο-
ναοτήρ,ον, περικαλλές εκκλήοΐδιον καί τούς Λουτρώνας τής βεοτό- 
κου απαραμίλλους κατά τήν τέχνην καΟ* δλην τγ,ν Άνατολν,ν 
Π.ρ τϋ̂ ν Ιδρύμ^ων τούτων ουνταχΐΐ7;33τκι δσονοντιω ίϋγ συγγρα
φή <κ.«νης καί δια τούτο βνταϋ«α οΟδαμΛ; μακρηγοροδμ,ν ”

Α λ\' Α Μ Ν· Η 1 Κ I V

^ ίΓ α % ';ε 'λ λ ν & ,? ’' Ϊ Τ ' '  τιμιώτερον ήν καΐ'ε !φ
?οίίν ϊ ϊ . ΐ , ί ;  ί  “ ΡΧΊ" * ” Ρ"«ί*»ισς· βείται, λε-γομεν. τήν άβφοτεραν περιστερίς είς τά -Αγια τών Άγίοιν ιιετα-
κ ε ί Γ ϊ ^ α Τ · » * “ ” '' ’ ·»μ*=«»ρμ·'. ιήν αϋήμονα θυγα’^ερα Ίιυα- 
εν ί ί  ν κ ΐ »  « " ’ Ι ’ Ρ’ ·  "Ρ ’ Ρ Ρ 'Ρ * ··»"  μήίίρκ τού θεού γ,νε?θαι καί εν τή νήδύϊ αυτής κρατήσαι τδν εν τφ παντ! ίχ ώ ρ ,,ο ί
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ΣΙΒΕΣΤΡΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ 

Ιδρυτής τής Μονής Ίωαχβίμ καί Άννης.

ΆπλοΟς ίιρομόναχος έχ τού δήμου Κλουδής τής •/ν,οου Λιυκάδος· 
ό/δματι ϊίλβεστρος, μόλις τό 37)ον «τος &γων. άπό δωδεκαετίας είρ- 
γάοθη Ιν τή έπιμόνψ διακονί^ τοδ Θείου Ναοΰ. π&ν δ,τιίν αύτφ δι4 
μορίων μόχθων ίκαρπώοατο, μετεχειρίσθη είς Γδρυσιν το3 είρτ/μίνου 
προσκυνήματος, δπερ καί αυτόν τόν ιδρυτήν τιμ? καί εις τά ούνο- 
λον τών προσκυνημάτων τής *Αγιοτα?ικής αδελφότητος κόσμος πο
λύτιμος προστίθεται.

Η Κ Ο Μ Η  Β Η Θ Α Ν 1 Α

•^κόμη Βηθανία, περί ής πολύς ίν Ευαγγελίοις λόγος γίγνεται, 
;·^ώς Ιχ τού δπερφυοΟς θαύματος, τής Οπό τού Κυρίου άναστάσεως 

το9 Λαζάρου, κείται πρός άνατολλς καί όπισθεν το3 όρους τΛν Έ- 
λαιβν. απέχει δέ από τής Ιερουσαλήμ μίαν ο)ραν πεζή καί ήμί- 
σειαν δΓ άμάξης.

’Βν τή κώμη ταύτη ύπάρχουσιδύο κειμήλια πλείστου λόγου άςια" 
τά 8ν τούτων είνε 0 τάφος τού άγιου καί δικαίου Λαζάρου, τό δ” έ
τερον δ λίθος δ εύρισχόμενος εντός τής εκκλησίας τής Μονής, έπΙ 
τού δποίοο έκάθησεν δ Κύριος, δτε ήλΟον εις ποϋπάντησιν αΰτοΰ ή 
Μάρθα καί Μαρία, αί άδελφαί τού Λαζάρου. Κατά τήν αφήγησιν



Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΓ ΛΑΖΑΡΟΙ* ΕΝ ΒΗΘΑΝΙΑ
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τών ίίρών ΕΟαγγβλιστών, 6 Κύριος ήγάπα πολύ τήν οίχογένκιαν ■̂ οÎ  
Λαζάρου- ίιότι ήτο βύσββής, αγαθή καΐ ιίς άχρον φιλύξβνος.

Μαθοδοα λοικόν ή Μάρθα, δτι 6 Κύριος Ιρχεται, άμίαως Ιξήλθιν 
$ίς ηροϋπάντηοιν αύτοϋ καί ί1π*ν. €’Εάν ήοο Ιίώ , Κύριβ, δ άδβλ- 
φός ήμών Λάζαρος δέν θά άπέθνησχ*». Τ δ ΐί λέγβι πρός αύτήν 4 Ί -  
ηοοΟς- «δ άδ$λφδς σου, Μάρθα, θά άναστι^θί». ΕΙπβ δέ έχβίνη- γνω
ρίζω, Κύριβ, δτι θά άναστηθ^ βίς τήν κοινήν τών ά-.θρώπων άνά- 
οταοιν»· τδτβ βίπβ πάλιν δ ’ίησοδς· «ίγιό ιίμι ή άνάστααις χαΐ ή 
ζωή χαΐ δ πιστβύων βίς ίμέ, ού μή άποθάνι  ̂βίς χόν αΐΛνα- πιστβύ- 
βις τοδτο;» Λίγβι αύτφ. <Ναί, Κύριβ, βγώ πιοτβύω, δτι οΰ βίααι δ 
Χριστδς, δ υίδς τοΟ θβοδ, δ Ιρχδμβνος βίς τόν χόομον». Καί ταδ- 
τα βίποδσα, άπήλθβ καί ί^ώνηοε τήν άδβλφήν αύτής λάθρα, βίποδ- 
σα πρός αύτήν- «δ διδάσκαλος πάρβστι καί φωνβϊ οβ». Έκβίνη δέ 
ώς ήκουσβν, άμέοως ήγέρθη καί ήλθβ πρός αύτόν* ήν δ’ βίσέτι ίν 
τφ τδπψ, Ιν φ ηροϋπήντησβν αυτόν ή Μάρθα. Είχα Ιλθών δ "Ιη
σούς βίς τόν τάγον. άνΙστησβ τόν χβχαρταΓον Λάζαρον.

Τή άληθεί-ί άναλογιζόμβνός τις τό ύπερ^υές θαύμα, τής Ικ νβ- 
κρίδν ΙγΙρσβως χοδ Λαζάρου, δέν δύναται ή νά θαυμάσ- ,̂ νά βχπλα- 
γή, νά δοξάση καί αίνέση τόν Δημιουργόν τής χτίσβως- διότι δι’ 
ένός καί μό>ου κελβύσματος «.λάζαρε διδρο εςοι» καί τόν τεταρ- 
ταίον νεκρόν καί γ,δη όδωδότα αμέσως άνέσχησβ- μέγα δνχϋ)ς τό 
θαύμα καί τή 0ροτεί? φύσει δλως άχατάληπτον! αλλά τί τό αδύ
νατον πρός τόν δι’ ένός καί ]ΐόνου λόγου δημιουργήσαντα ουρανόν, 
γήν θάλασσαν, ήλιον, Ιελήνην, άστρα. φ<δς:

Τοιοδχον εν συντόμιρ τό υπερφυές τής άνασχάσεως τού Λαζάρου· 
θαύμα- λέγομβν δ’ Ιν συντόμι·»- διότι περί τ ' αυτού, τού μνήματος 
τού Λαζάρου καί τής ίεράς Μονής ίχομεν ήδη συντάςη έκ- 
τβνή πραγματείαν, ήν μετ' ού πολύ Οέλομβν φέρη βίς φως.

Η ΕΝ  Β Η «  Λ Ν I Α Μ Ο Ν Η  

'ϋ  τόπος, Ιν φ νδν ίδρυται ή περικαλλής τής Βηθανίας μο
νή, ήν τό πάλαι γήπβδον ίκτβταμένον μέν, άλλ’ έρημον καί ώνομά- 
ζετο γήπβδον τού Χριστού. Τον χΛρον τούτον ήγόρασεν δ πρφην 
Πατριάρχης "Αντιόχειας Σπυρίδων καί ίδρυσεν Ιν αύτφ ναόν, ήγου- 
μβνβίον καί Ιφύτευσεν Ιλαϊας, αμπελώνα καί άλλα καρποφόρα δέν
δρα" άλλ άποχωρήσαντος τού πολυτίμου άνδρός καί τών διαδεξα- 
μίνων αυτών παραμελησάντων, τό πολλού λόγου άςιον τούτο προ
σκύνημα σχεδόν βίς Ιρείπια μετββλήθη- δτε θείφ οίκονομίφ. Ιν έτβι 
19(Ι1)ψ κοινή ψήφψ Πατριάρχου καί Συνόδου ΙςελΙγη ήγούμενος 
Βηθανίας άνήρ ψέκτης, άγιοταφίτης φιλότιμος καί φιλόκαλος καί. 
χ(ΰν καλών ζηλωτής δ "Αρχιμανδρίτης καί πρφην πρωτοψάλτης τού 
πανιέρου Ναού Γρηγόριος Πιπίδης Ικ Χίου, οστις πβριήγαγε τήν βί- 
ρημένην μονήν εις τοιοδτον σημβίον κάλλους καί λαμπρότητος. 
ώστε νικηφόρως άμΛλάται πρός πάντα τά Ιν Παλαιστίνη βύαγ^ 
Κύρωπαϊκά ιδρύματα.
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ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΡΗΓ ΠΙΠΙδ ΗΣ 

Ήγούμίνος ·Εί}ς ΊερίΙς ΙΙον/]; το3 Λαζάρου

'Ο Αρχιμανδρίτης Ι'ρηγίριο; ίγεννήθη ΐν Χίφ' ή«ου3$ τά 
πρώτα αύτοΰ μαθήματα έν τή ίαυτο!) πατρίδι’ βίτα Ιν Κων(πόλ*ι 
χαΐ τλλος ίν τή βν Ίιροοολΰμοις θεολογιχή 3χολή' επειδή δέέπροι- 
χίσθη Οπό τής φύοεως διά χαλλιφωνίας, διά τοΟτο χαΐ έπΙ πολλά ί- 
τη ίζήσκηοε τό του Ιεροψάλτου εργον. Νυν μονάζει όν τή ίαυτοΟ 
Μονή, ήν άπό ήμέρας είς ήμίραν προάγει χαί χαλλιυπίζει 4 φιλο- 
τιμότατος κληρικός καΐ φιλοκαλότατος Άγιοταφίτης, δ χαΐ Οπό 
τής Ρωσοίας τετιμημένος τιϊ3 παραοήμψ τής Άγιας Άννης Γ'.ης 
τοίξεως, διά τάς περιθάλψεις, ας παρέχει τοίς εξ Ίορδάνου έπανα- 
κάμπτουσι χαί ουοιν έξηντλημίνοις.

Γ. Κ Β Ρ Α Χ Υ Π Ε Δ Η Ε

*ΡίΛ»τνϋ6»ον ΰτίιν ΠεΟεοΛ « ο ν

'Γπ* αυτήν την κρύα πλάκα, τοδ θανάτου τό οημάδι 
Μεο’ ’ς τό τρίσβαθο του "ψδη καί τρομακτικό σκοτάδι 
Τόν αίώνιο Οπνο παίρνει ή... καλή μου πεθερά,
Πρός άνάπαυσι διχή μου χαί τοΰ Χάρου συμφορά.

Ε ,  Τ ε Ε Λ Ε Μ Π Ο Δ Η Μ Ο ε



Σ Ο Ν 7>ίΤ7̂ - -Ο ΛΕΘΡΟΣ
( ϊ τ η  Γη|ΐαγ(ΐέ>η *Ιτολ ικ ίι Λ*τΛ )

-Έ κ  βκθίων άνέκραξά <;
Κύριί!....

^ ^ γρ ια  φριχ'.«ϊΤ| δυτρεχβι τδ χπειρο, οδύνη άνεκφραστη δια- 
■^/ύνετοΕ! γιά μιχ βτιγμή βτήν πλάσιν ό’λη, ό πόνος κυρίαρ
χος βασιλεύει παντού.

Ολοι οί πόροι τού άπειρου χύνουν ήησαυροΰς λύπης, μεγά
λα γεύματα πόνου, οδύνης πού μπορούν νά εξαγνίσουν γενεάς.

Για μυριοστή φορά άπδ τού ^^ύμπαντος τά σπλάχνα ακούε
τα ι τδ μυστήριο των ανεξερεύνητων καΐ αντιλαλεί ή ήχό) τών 
κοπετών είς τά βάθη τού απείρου.

11 πνοή τού τρόμου ή ή ^γρια πνοή πού παγόνει
καί σκορπίζει τά οοιραΓα φρίκη» άπλιόνεται παντού.

Τού χαλασμού ό τρόμος ροβολα εκεί πέρα στ' άγριο τών 
στοιχείων πανηγύρι.

Βαρειά άγωνία κρέμεται γιά μιά στιγμή στή Ψύσι λες και 
συνταοάσσεται ή παγκόσμιος άρμονία πού βυθμιζει τούς έρω
τας τών άστρων και τών πλανητών τάς έλξεις.

Τήν ανθόσπαρτη, τήν χαταπράσινην ακτή πού ανθόνερα τήν 
ίρραιναν ή μαγεμένες βρύσες, φωτίζει θλιβερά μέ τής τελευταίες 
άχτϊνές του τδ γαληνόφωτο καί χάνεται μέ τδν πένθιμο κύ
κλο του πίσω άπδ τά νούφαρα χαΐ τής Ιτηές.

^Εξαφνα άπδ όλες τής μεριές μια βοή άκούεται, ό. Δαίμων 
τού Ολέθρου ουρλιάζει, άπειλεΤ ~
του άνεβι 
σπλάχ· 
παίσια
στεναγμό! "Τορες μανιώδεις 
■δεύουν άγρια καί ^υθμικα μέ 
στροφής τήν άρμονία.

βρυχιται· ή στριγγιά φωνή
υ ανεοαινει εις τα πλάτη του άπειρου καΐ στά βαθύτεοι 
λάχνα τής Γης δ αιώνιος άναμοχλευτής τραγουδάει τήν α 
;ίσια μελωδία του ΰπόκο)φη σάν μυκηΟμδ ταύρου, σάν άοκτοι
£̂ ^̂ VVΜηI II/ν,ιι,.'.δΐ*·.. ......... .. Ύ .. . \ '

■̂κτου
κουστα μουγκρίζουν καί συνο- 
πόντου τδ (^όχθο τής κατα-
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Τά λουλουδισμένχ ακρογιάλι» καταρρέουν σέ Ορίψαλα κα\ ή, 
•πέτρινη κιρδιά τού γηραιού δαΐ|χονος των βράχων άρ^ίζιι νά 
τρ έ {ΐη !—  Τό π«λώριο, τδ γιγάντειο κύμα «τταΧμενο άπδ τον α- 
δη |Μ λυσσαλέα, άορατη ούναμι όρμα άπό την πύλη του κα
ταχθονίου λαβυρίνθου χα\ κατακλύζει τδ παν.

ϋρόμο; τρομερδ; δονεί τά σπλάχνα τής γης, λύσσα δ δαίμων 
του Τυφώνας, μαίνεται.

'Λγωνιαι καΐ προσπάθειαι μακρών ετών σωριάζονται για μια 
στιγμή σέ μνήματα! Τδ λυσσαλέο κύμα καταβροχθίζει κάθε 
ζω ή .

Το Ολιβερδ μοιρολόγι τής ανθρώπινης μυρμηκιας ποΰ θάπτε
ται κάτω άπδ τά συντρίμματα συνοδεύει του υγρου πόντου τδ· 
ρόχθο χαΐ τής γής τους έρυχηθμού;.

Τά στοιχεία λυσσουν διψώντα θύματα· αμέτρητοι αί άχνα\ 
μορφα\ χα\ πονεμέναι πού θάπτουν τά ρναλάσματα· εις τά πε
δία τών μαχών, είς τά μεγάλα τον Οανατου συμπόσια τά ορνεχ 
δεν ν,νραν παρόμοια λείαν.

Λπδ τάάκρωτ·ηριασμέναΙμΊ>υχχ, άπδτά αίματιομέναράχη τών 
σαρκών, άπο τά σωριασμένα αψυχα αί οίμογαί τής άγων'α; καδ 
τής φριχ’ης άπλ ·ινονται στ·)·, πένθιμ·η ατμόσφαιρα· άπδ τους όλο- 
λυγμο·υς τής συμφοράς καί άπδ τους χοπετο·!>ς τού θανάτου άνε- 
βαίνει στη μαινόμενη Φύσι ·/) μεγάλη άπο:ία__

Ναί, στ,μέρα, £πως καί χτές δπι^ς καί κάθε ήμερα δ Γδιος δ- 
λολυγμός, ή Γδια κραυγή τού πόνου βγαίνει άπδ τοί στήθη τ·?ς 
άνΟρωπότ·ητο; είς τδ ταςειδι τής οδύνης....

Ιόί,' -τά ίδια ερείπια τά μαυρισμένα τώρα άλλοι άνΟοοιπο: εί
χαν κτίσει τ-τ,ς κατοικίες των με άλλους αγώνας καί αλλας προ
σπάθειας πολλάς εκατονταετηρίδας πβίν.

Ί1 οδύνη είνε λοιπδν ή κατάρα πού ελαβεν ή άνθρωπόττ,ς 
εΐςτήνάρχή  τού παντός,

Ι'ιατί τάχα τδ αιώνιο μαύρο πένθος σαβανώνει τήν ψυχήν 
τού άνΟρώπου;

Σ ιγή αγωνιώδης—  Μαύρες πένθιμες ζόφου σκιές πλανώνται. 
γιά μόνη απάντησι στη φοβισμένη χώρα!

Αίφνης άπαίσιαι φλόγες φωτίζουν τήν έρημη εχτασι. Τδ 
πΰρ ερ^εται^ νά καταβροχθίση 5,τ ι έσεβάσθη τδ κύμα καί δ σει
σμός. Η φλόγες σαν τρομαγμένες ^υχές σέρνονται επάνω στ 
άπειρα μνήματα, στδ βασίλειο τού θανάτου,' πού μιά στιγμή 
•πρωτήτερα έστεγαζε τόσον ιοραία όνειρα, τόσον ώρχία ζωή!

Αναρίθμητα σαρκία άχρωτηριασμέν'α, ά-αρίθμητα πτώματα.
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τϋλιγμ,ίνβ, β«β«νω[χένα σ€ |ΐ,ιά άϊτα(«[* του ϊπαρ«γμοΰ κρβυγή. 
Μέτωπχ στ€φ«νωμέν« μέ της φλόγ*; του λυοοαλέου πυρ(5ς, μέ
τωπα ίςαλλα μέ τήν σφραγίδα του «-ρόμου που στριβλον»ι τά 
Υίίλτμ που συσπφ τους μυς «Ις αγωνίας καί κλονίζςι τδ πνιυμα 
από άγνωστη τρικυμία!

Σ το γιγάντιιο θυμό της ή Σκύλλα— Φύσ.ς λύσσα καΐ τάστοι- 
χιία ολα ύπηριτουν *ν χορω τή  λύσσα της. Των βουνών αΐ κο- 
ρυφαί γέρνουν ταπςινά καΐ /αιρςτοϋν τό άγριομάνημά της.

Ή  γή σςΐίται, βοα κατασροφήν, τρέμει, άνοίγιι βάραθρα σκό
τους στη φωτεινή, τή  μαγευτική χώρα με τά γελαστά παράλια.

Του ζό^ου τό βασίλειο πνίγει τό «Φωτεινό παράδεισο.».
Σωρός ερειπίων τά ανθηρά ακρογιάλια για μιά στιγμή '
Του θανάτου ή δυσοσμία άπλόνεται κυρίαρχη είς γιγάντεια 

κύματα καΐ πνίγει τό μυρωμένο άπό τ  ’ άνθη αέρα, τόν αέρα τόν 
κατάφορτο άπόπλανώμενα σπέρματα Ζωής, φορείς ερώτων είς 
τόν αχανή κόσμον.

Π χώρα ή άλλοτε ανθισμένη καλύπτεται άπό άγρια πρόσω
πα φρίκης, άπό πτιόματα άκριοτηριασμένα, άπό μέλη αίματω- 
μενβ.... Έ χει οφθαλμοί θολοί, έχει στήθη ξεσχισμένα, έχει κρα
νία άνοιγ|ΐένα μέ τή ; ελιχες του μυελού έξέχουσες, έχει χείλη 
γελώντα ένα αιμοσταγές πετρωμένον μειδίαμα πρό του θανάτου 
τού απαίσιου, πρό τής μηδααινότητος τού ανθρώπου καί τής άνυ- 
παρ'ίας τής φοβέρας.

Καί ή ΰγρα θεότης γιά μιά στιγμή τά πάντα έξαοανίζει— αί
ματα, πτώματα, συντρ μαία καί θάπτει τή ιρίκη εις τά βάθη
τη ;···.

π θεά—  Καταστροφή έσήμανε τό νεκρώτιμον μιας γωνίας 
πολιτισμού καί προσπαθειών___

Γή, Ιΐύρ χαΐ Ηάλασσα έξεμάνησαν καί έσπειραν γιά μιά σ τιγ
μή τον όλεθρο καί έκαλυψαν μέ πτώματα καί σκηνάς φρίκης. 
Ιβα ’̂ αν μέ αίματα θανάτου καί έτύλιξαν μέ πένθη καί έχόρευ- 
σαν τού ολέθρου τόν χορό επάνω στή γελαστή άχτή πού κα- 
θρεφτίζιτο ήρεμα στά γαλανά νερά.

Ό  επίγειος παράδεισος πού τά βελούδινα κύματα έχάϊδευαν 
απαλά σαν γλυκύς στεναγμός ξενιτευμένης ψυχής καί αί κατα- 
πράσινοι πεδιάδες καί τ  ’ άναρίθμητα ρυάκια μέ τό ράθυμο τρα
γούδι τους, καί τά  δάση πού άνοιγαν ερωτικές άγχάλες είς τά 
οργιαστικά τής αύρας φιλήματα καί τάς θιυπείας άναδίδουν τώ 
ρα μόνον στεναγμούς. Καί οί δρόμο; τής μυστικής χαρας καί αί 
δενδροστοιχίαι καί τά μονοπάτια καί οί θόλοι οι άνθισμένοι καί



δλα δβζ ώμιλουσιν γ ιζ  τγ,ν ίύτυ/ί* χ*1 δλ » ο<τ* ύ[Ανο3β«ν τί^ 
ζωή  ίτάφηβαν κάτω άπό τ »  έριίπιχ!

Κ«\ βτόν άίρχ ·ποίί /0ές πλημμυροίϊχν των λουλουδιών τ  ’ ά- 
ρ ώ μ «τ« κ«\ των πουλιών τά  κιλαδήμχτα άντη/ουν (τήμβρ* οΐ 
γογγυσμοί τής ζίώνιχς, τής μεγάλγ,ς του Όλεθρου Τρζγωδίαςί

Μά τ\ς ο1δ· <ττή γωνιά έχε.'νη μή δ πολιτιβμός περισσότερον 
Ισ/υρός άναλάμψγ, άπό τά έρείπι»!... γ ιχ τ ’ είνε μοιρχΐο ν ’ «λ -  
λά^γ, ή μορφή του κόσμου χ ’ είνε μοιραία ή ο.αδοχή τής ζω 
ής χαΐ του θανάτου είς φαΰλον χόχλον είς χόχλον αΙώνιον.

Τδ μεγάλο κΰμα τής καταστροφής που αφύπνισε τή φρίκγι 
μιέσα στά ερείπια χβΐ στής γυμνές σάρκες ίσως θά έμφυσήστ, 
νέα ζωή χαΐ άπδ τον άγριο τής χαταστρο|ής ^ρυ/ηθμο ίσως 
γεννγ^θή ό χο/λασμδς τής Λημιουργίας. Η μΥ|τέρ«—  Φύσις 
φέρει είς τδ δρακόντειο χέρι τη ; τή  διπλή λαμπάδα τής όπάρ- 
;εως χα\ τής άνυπαρςίας στδ εν άκρο χαίε: τδ αΙι>)νιον πυρ τής 
Καταστροφής, στο άλλο τδ άσχετον πυρ τής Λημιουργίας.

Τδ ϊνα άκρο ζωογονεί τους βράχους, τής πηγές, τά  δένδρα, 
τά  πουλιά, τά ζώα, τδ άλλο καταστρέφει τήν υλη χαί γέννα τ·ή 
θύελλα ή τδ ηφαίστειο, το σεισμό ή τδν κεραυνό ποΰ αποδίδουν 
είς τά στοιχεία καί το πουλί χαΐ τδ δένδρο χαί τδ βράχοΐ

Λίδει καί άφβιρε: τή ζωή! χωρίς τή  λαμπάδα της 6 \λ θά έ— 
χοιμώντο σέ αιώνιο ύπνο.

Με τήν άσβεσττι λαμπάδα κυριαρχεί στά σπλάχνα τής γής, 
στά βάθη τής θάλασσας, στά πλάτη των αιθέρων.

Ιΐεΰΐβάλλει τή  μητέρα Γή— τδαίώνιο λίχνον χαί μνήμα μας—  
μέ τους αρμονικού; χορούς των άστρων χαί τήν στεφανώνει μέ 
τής απαίσιες των κεραυνών αναλαμπές!

Σέ μιά στιγμή μανίας σπείρει τή ^ρίκη, τήν έρήμωσι, τον 
θάνατο, σαρώνει χ'λιάδες υπάρξεων μ ' ενα τίναγμα τοΰ δάχτυ
λου της, Ισοπεδόνει έμψυχα χαί άψυχα σ ’ ένα κατακλυσμό μέ 
τδ  γιγάντειο άνασασμό της!...

Ή  σκέψις ή μεγαλουργό; ναυαγεί προ τής μανίας αυτής τής 
φόσεως χαί δεν ύπάρ/ει είρωνικώτερον θέαμα τής άνθοωπίνης 
μηδαμινότητος άπο τήν Τραγωδία του Όλέθρου που άπλωνε· 
τα ι σήμερα επάνω άπδ τό μεγχλον πτώμα τής χθες μυρο<νό-
λου ακτής!.......

Αλεξάνδρεια Γενάρης 1ίΚ)9.

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η  ΠΑΝ Α Π Ω Τ Α Τ Ο Υ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΝ

η !

Μ. Ίγγλέση

Οικία Βίτη. Έν Πομπηΐ?



Ο Τ Τ £  Π Ο Ν Ε Κ Ι ί !  Ο Υ Τ Ε  Α Ε Ε Α Ν Ι Ε Ε
[Μίαν γραφιχωτά-ϊην «ΐχόνα τί;ς ίλληνικί^ζ ζωί)ς χαΐ δή τοΰ ά- 

φβλοδς ναοτιχοδ βίου μ4ς παρου3·.άζ·ι 4 χ. II. Παναγίπουλος ιίς τό 
χαΐτωθι ώρ:^1βν δτ;μο3ίβϋ(ΐ4 του. '() χ. II. Παναγδποϋλος τδ πρώ
τον τιμών τδ ·Μιχρασ'.ατικδν» διλ τί^ς β'>γ·νοΰ; ουν$ργασίας τοο 
·Ι ν · ίν τοΰτοις παλαιδξ γνώριμος τών άνθριόπων τών γραμμάτων 
καί τοδ φιλολογοδντος κοινοδ. ΔυυΙΙυντής τί^ς δν Νοδορωσσίσκΐ 
Ελληνικής Σχολίΐς *χ»ι γράψβι πολλ4 λαμπρί διδακτικί βιβλία, 
αλλά χωρίς ν ί  άπορροφηθ^ άηό τούς τύπους τοΟ συντακτικοί) καί 
τίΐς γραμματικής ·1ν« συγχρόνως καλλιτέχνης ζωγράφος τί)ς έλληνι- 
χής έπαρχιακης ζωής μέ τάς ζωντανάς καί χαριτωμένας τί)ς βποί- 
ας ·ίκδνας κοσμ»! κατ’ έτος τό «Εθνικόν ήμιρολόγιον» *Εκ τοΟ 
κάτωθι δημοσίίυομένου οί άναγνώσταί μας θά Ιχτιμήσωσι την α
ξίαν τοΰ φιλολογικού έργου τοΰ κ. Παναγοπούλου, τοΰ όποιου τά 
«ΰμορφα σκίτσα ϋά μιίνωσιν ώς ή γλυχβϊα άνάμνηοις μιϊς ζωί)ς, 
ήθών καί έθίμων όλινέν έκλιπόντων.]

δτι τό βαπόρι κάΟι Λίυτβρα μιστ,μίρι «πίρνουσε άπό 
φ Ι τ ό  νησί μας. Πρωί πρωί λοιπόν τή Δευτέρα εχιμα ενχ κα
λό κουμάντο χαΐ χατεβηχα άπό τό χιυριό στη /ώρα “Εμαθα 
δμω; |.μ  μεγάλη μου Ιχπληξι— χαΐ άγανάκτησι συνάμα— δτι 
τό βαπόρι οέν θά επιανε στό νησί μας. γιατί έχαθυστέρησι στη 
Σύρα. '^Ητο. βλεπιτι, τό νησί μας μικρό χαΐ τό θεωρούσαν άγ- 
χάρεια τα βαπόρια νά πιάνουν έχει. “Επρεπε λοιπόν νά ξανα- 
νεοω^στό /^ωριό, να περιμένω μ'ά βδομάδα χαΐ αν τό βαπόρι 
δέν ιί/ε πχλιν χαθυστέρησι στη Σόρα. εΐ/α ελπίδας νά φύγω 
για τόν [Ιειραιά. Έχεί λοιπόν πού περπατούσα στην ακρογια
λιά με χατείόασμένο τό κεφάλι καί βαΟέιά συλλογισμένο; βλέπω 
τό  τρεχαντήρι τού χαπεταν Κωσταντή δεμένο δίπλα στον μι
κρό ςύλινο μώλο νά τό φορτώνουν λεμόνια.

«Γειά  σου, χαπεταν Κωσταντή !»
«Καλώς τόν κΰρ ΓΙάνο.»
«Γ ιά  πού μέ τό καλό;»
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« Γ ί ϊ  τον ΙΙεοαΐα μ,β λεμόνια.»
ηΐ'ιά τόν Περαία! Δόςα οοι, <Ι> <-)εόί. Τύ^λα να^η τό βαπό

ρι, ποτέ μγ, σώσΤ| χαΐ ελθη.»
«Τ ί ! Μήπο»; ειοαι για τον ΙΙερζΤα; Πήδα μέσα «το  χαράβι 

χαΐ έτσι γλυτώνεις χαΐ τδ διφραγχο.»
«Ναί. για τδν ΓΙεραΐα, άλλά....... »  ΚαΙ έοτχθηχα συλλογι

σμένος. Μ έ σ α σ ’ ενα τέτοιο σχα:^ιδάχι να έμπιστευθγ, χανείς 
ν^το πολΰ τολμηρό. Τδ θωροίϋσα λοιπδν τδ τρε/αντηρι άπ' την 
πρύμνα ώς την πλό)ρη σαν νά μετρούσα τή  ούναμί του.

«ΛΓ τί; μιχρδ σου βγαίνει; Μ ’ έρώτησε δ χαπετάν Κωσταν
τής. γιατ\ έχατάλα^ε τους στο/ασμούς μου.

οΧμ! Μιχρδ δε μου βγαίνει, άλλα τ ί να σού πώ, δέν μοϋ 
βγαίνει ούτε μεγάλο.»

οΜιχρή ι ι ν ’ ή θωριά του, άλλα μεγάλη ή δύναμί του. Μή 
φοβάσαι μ ’ αΰτδ τδ νοτιά 6α ξημερωθούμε «τδν ΓΙεραΐα.»

Τέλος πάντων νά μή τά πολυλογώ Ιχααζ τδ σταυρό μου χαΐ 
τ ’ άπεφάσισα. Τδ δειλινδ χατά τάς 4 ή ώρα έτελε ωνε το φορ
τίο χαΐ μετά μισή ώρα περίπου ήμεθα έξω άπδ τδ λιμάνι. ’Ε · 
σταύρωσε τά πανιά του τδ χομψδ τρε/αντήρι καΐ σάν γλάρος 
γλυστροΰσε στην καταγάλαζη θάλασσα. Τέσσαρες Ί^/ής έφεονε
στόν.......  Πειραιά, τδν Καπετάν Κωνσταντή, τδ γέρο Στέλιο,
δ όποιος ι\ '/ ι φάη ώς ελεγε τή Μαύρη Θάλασσα μέ τδ /_ου- 
λιάρι, τδ μούτσο, ενα γερδ παιοί 15 χρόνων, πού τδ λέγανε 
Γιάννη χαΐ μένα. 'Ο  χαπετάν Κωσταντής έχάθητο στο τιμόνι 
χαί έχάπνιζε τδ τσιγαράκι του μέ ησυχία, δ γέρο Στέλιος ξα
πλωμένος επάνω είς ένα σωρδ σχοινιά έχανε τδ ίδιο, δ Γιάν
νης εσχάλιζε τή  μύτη του μέ τά δάχτυλά του καΐ εγώ πιδ ρω- 
μαντιχδς έβλεπα στήν θάλασσα.

Νά σάς είπώ τήν αλήθεια δέν ήμην μετανοημένος ότι έπρο- 
τίμησα τδ τρεχαντήρι άπδ τδ βαπόρι. ΓΙάστρα, ησυχία χαΐ ά· 
πλότης ήσαγ τά μόνα προσόντα, άλλά χαΐ τά  μόνα πού μου ά- 
ρέσουν.

Σέ λίγο χαΐ δ ήλιος εβουτήχθη στα γαλάζια νερά τής θαλάσσης 
χα\ πρίν προφθάση νά σχοτεινιάση έβγήχεν άπδ τδ άλλο μέρος 
τού ουρανού γεμάτο τδ φεγγάρι καί έσχόρπισε τδ άργυρό του 
φως είς ό'λη τή φύσι.

"Οταν τις ταξειδεύη με τρεχαντήρι δέν είναι ανάγκη νά χυτ- 
τάξη  τδ ώ|}ολόγι του διά νά δειπνήση. 'Ο  χαθαρδς αέρας τής 
θαλάσσης ανοίγει γρήγορα τήν ορεςι. Χωρίς μεγάλη πολυτέ
λεια έστρώσαμε μιά πετσέτα στήν κουβέρτα, κοντά στδ τιμόνι.
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εφέρχμι καθένα; κουμάντο του,
μπο·’ άτσα ςεοο·!/·Λ’ΐϊνγ,. ΐΑίά νιλιάοα
λαυράκι ώ ; 3θ6 δράμια βραστό, ί

γ υ ρ -ο '» ·.......  “ .ού φαίνεται οτι καί

έγώ ίνα χχπόνι ψϊ,το, |Λ!Ι 
Χ5α·τΐ ·πϊλ/|ό, έχΕίνοι ενα 

:χχΟΐφα(ΧΕ σταυροπόδι γύρω

> γύρο του <^»γ·

διν Οχ ϊ^χγε καλλίτίρα χπο ιαχ;.
'Λ^οΰ πλίον άγλύψαυ.1 χαι τό τιλίυταϊο χόχχχλο χ?ι τά οχ- 

'/ Τ ί) .·ι ΐΑζ; χκόαχ και έστρχγγίσχριε για χαλά τή χιλιάρα, ά- 
νίψ χαι τ ,  τσιγχ;χκι αχς χαΐ άρ/ισααι την κουβέντα.

«ΙΙο νέν τι Οχ ί^ωχεν αύριο το πρωί, χαπετάν Κωσταντή ,» 
είπε ό γέρο —τέλιος.

«.\εβχντ8 θά ε/ω|Αΐν αύριο το πρωί, γέρο ί^τέλιο»εΙπε ό χα· 
πετάν Κωνστχντήί.

Η ’Καένα δέ ιαϊ γελούν τάσγ,υ.άδια. Κύττ: 
γαριοϋ.»

« “Ισια ίσια χαι έγώ αυτό χυττχζω και σοϋ λέω οτι αύριο τό  
πρω[ Οχ ε̂ ου|/.ε λεβάντε ζώριχο.»

«■’υσο χχταλχβχ'νω έγώ άπό αλέτρι, άλλο τόσο βλέπω οτι. 
καταλαβαέ;εις χαι σύ άπό καιροί, καπετάν Κωσταντή .»

«Πάντα ένα; καπετάνιος καταλαβαίνει περισσότερα άπό ενα 
λοστρόιχο» είπε |/.έ Ουίλό ό καπετάν Κωσταντής.

«Καπετά ιοςΙ Μωρέ καπετάνιο; άπό :ό νησί ώ ; τον Ιίεραίαί 
Τής γάτα; τό πήδηιχα ώς τόν άχυρώνα! είπε κάπως περίίοο- 
νητικιό; ο γέρο Στέλιο;. Πρέπει νά ςεμποχάρης άπ’ τό μπογάζι 
τή ; Πόλης στη Μαύρη θάλασσα μέ βοριά ή να ταςειδεύης για 
τή Μχρσίλιαμέ πονέντε ή γρεολεβάντε καί τότε νά μίΑής για 
τσή καιροί.»

« Κ '  έγώ λοιπόν σου λέω μέ 0λα τά μπογάζια σου και τής 
Μαρσίλιε; σου οτι αύριο τό  πρωί Οά ε;^ωμε λεβάντε.»

«Κα ί έγω σου λέω μέ ό’λα σου τά καπετανλίκια £τι αύριο τό 
πρωί Οά εχωμε πονέντε.»

«Λ εβάντε .»
« Πονέντε.»
Και ιρουσχιομένος άπό το θυμό μέ τρ'α μεγάλα βήματα δυσα

νάλογα πρός τ-ήν ηλικία του ευρέθη ο γέρο Στέλιος στην πλώρη. 
Ξαπ/.ωμενο; έκεί φυσούσε δυνατώτερα άπό τόν πονέντε που έ- 
περίμενε. ' ( )  καπετάν Κωσταντή; εμεινε στό τιμόνι καΐ έγώ 
κρατών τό μέσον ορον έχάθησα καταμεσής άπάνω στό σκέπα
σμα του αμπαριού.

"Ηρε σύ. Ι'ίάννη. άκουσ’ εδώ, είπ ’ ό γέρο Στέλιος άπό



18δ

την πλώρη, πριν κοιμ.ηθής ν* κ ίμη ; μοϋοίί, γιβτι «ΰριο θά 
ί/ωμε πονέντε δυνατό.»

■«Καλά.»
«Ιίρε αύ. Γιάννη, άκουυ’ έδώ, έ;ρώνα;ε ό κχπετάν Κωσταν

τής άπό το τιμόνι, σίγουρα καλά τον κόντρα ολόκο, γιατί αύ
ριο πρωί θά ε^^ωμε δυνατό λεβάντε.»

«Μ ά ό μπάρμπα —τέλιος μου είπε νά δέσω μουδις.»
«Ε κ ε ίνο  ποϋ σου λέω έγι>>. νά δέσγ,ς τό ■ κόντρα φλόκο, έ- 

γο) είμαι νοικοκύρης έδώ μέσα.»
«Κ αλά.»
Καί περνώντας άπ ’ έαπρός μου ό μάγκας μου λέγει σιγανά. 

«Θά τούς δέσω καί τούς δυό.»
"Ορμητικός ό ύπνος μέ τραβούσε στην άγκαλιά του. “Εστρω

σα λοιπόν στην κουπαστή κοντά καί φαρδύς πλατύς ξαπλούθηκα 
στά δροσερά στρωσίδια. Τό κύμα γκυκά μέ ένανούριζε καί ό 
ύπνος μέ τά μαλακά του χέριαγλήγορα έσφάλισε τά μάτια μου. 
Ε πάνω  στη γλύκα τούπραύτου ύπνου εςαφνα άγροικώ ενα πό
δι νά μέ σκουντά καί μια φωνή νά μέ φωνάζη.

βΚύρ ΙΙάνο, κύρ ΐίάνοί Σήκω στρώσε άπό τό άλλο μέρος νά 
χοιμηΟής. Λΰριο πολύ πρωί Οά έ/ωμε δυνατό πονέντε καί θά 
σέ βρέ^η ή θάλασσα.» ’Ί ΐτο ν  ό γέρο Στέλιος.

Εσήκωσα λοιπόν τά  στροισιοια μου καί έπέρασα στό άλλο 
μέρος.

Δεν έπρόφΟασα χαλά χαλά νά χλείσω τά μάτια μου καί ά
γροικώ άλλο πόδι νά μέ σκουντά καί άλλη ®ωνή νά μέ κράζη.

Κύρ Πάνο, κύρ Πάνο! Σήκω στρώσε άπό τό άλλο μέρος νά 
χοιμηΟής. Λύριο πρωί Οά ε/ωμε δυνατό λεβάντε καί θά σέ βρέ- 
ςη ή θάλασσα.» '^Μτον ό χαπετάν Κωσταντής.

Τότε έγώ έσκέφΟην τό ρητόν δ'τι ή αλήθεια είναι πάντα εις 
τό μέσον, έστρωσα καταμεσής, απάνω στό σκέπασμα του άμπα- 
ριού καί έχοιμήΟηκα ήσυ/ος.

*Ένα τσούξιμο δυνατό στά μάτια μ ’ έκαμε νά ξυπνίσω. Ή -  
το ό  ήλιος. ’Λνεσηκώθην καί τ ί  βλέπω! Ί Ι  θάλασσα ήτο λάδι, 
τά  πανιά κρεμασμένα σάν τά μαγούλα τού γέρο Στέλιο. Ο κα- 
πετάν Κωσταντής καί ό γέρο Στέλιος πνιγμένοι στόν ίδρωτα 
τραβούσαν κουπί φιλιιυ.μένοι τώρα πλέον.

Ούτε πονέντες ούτε λεβάντες.

π  Δ  ΓΤΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΕ
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Ελένης Προΐχλένΐη

'ΙΙ Π α ν α γ ί α



ο Π Α Π Α  Π Α Ρ Θ Ε Ν Η Σ

.^«σοθ3βν 6 βορηίς μέοα ο τ ί  ίβνίρ» τοδ πιριβολιοδ μας, σάν 
'Τ νά τα ν  παγβρός Αβκίμβριος καί ή βροχή μέ τήν δρμήν της ά- 
πειλοϋΟί τοΟ οπιτιοδ τά τζάμια.

Ό  Απρίλιος Ιν τούτοις ήτο πράς τά τέλη του.

ΕΤχαμβ αποφάγβι οτδ τραπέζι δλοι. Μόνον δ θβϊος 4 παπάς ά- 
ναμασοΰσι ακόμη, πάντοτε συλλογισμένος.

Είχαμε νά τόν διοΰμε χρόνια τόν καλόν μας θεϊον' καΐ τον ξα- 
•ναβλέπαμε γέροντα σχεδόν καΐ τόσο κατοβεβλημένον!

Έ  »ίεία— τοΟ πατέρα μου ή άδιλφή~τόν ένδυμείιο ακόμη μόλις 
είκοσι έπτά έτών, ώραΓον, μέ τό χαριτωμένον λιγηρό του ανάστη
μα καί τήν ξανθήν σάν (7>ριμο σιτάρι κόμην, μέ τό τραγούδι καΐ 
τό γέλοιο πάντα πρόθυμο. Τόν ένθυμοΟνται ακόμη καί ώς Ρώοσο 
αξιωματικό, πού είχε μασκαρωθή κ&ποτι κΓ έθριάμβευσε........

Έπειτα, είχε κάμει έξαφνα ένα ταξεϊδι ώς τό Άγιον Όρος, κι” 
άπ’ έκεΐ ώς τάς Αθήνας. Έξαναγΰριοε παπάς, άφοΟ προτήτερα 
νυμφιύΟηκε μιά νόστιμη μελαχροινή, ύστερα από ένα περιπετειώδη 
έρωτα.

Έγώ τόν γνώρισα πριν άπό λίγα χρόνια. Ή το  παπάς τότε τής 
ένορίας μας. Είχε ϊνα γυιό μεγάλο τής δουλειάς. "Ενα μικρό αγό
ρι ώς όκτώ χρόνων καί ένα κοριτσάκι τεσσαράμισυ έτών, ξανθό, μέ 
μάτια γαλανά πανέμορφα, τήν Βάσω του.

Ό  Παπά-Παρθένης ήτανε βασανισμένος. Πολλές φορές μάς διη
γείτο τΙς πικρές ήμέρες τής ζωής του. Τό φοίερώτερο κακό που 
τόν τυράννισε οτόν κόσμο ήτο ή άρρώστεια. Ή  φτιίιχια καί ή γρί- 
νια παρεμέριζαν έμπρός σ’ αύτήν.

Ά ν  κΓ άνθρωπος γερός κΓ αυτός κΓ ή παπαδιά του δυνατή 
γυναίκα, μ* τά παιδιά των πέθαιναν μικρά μτιρά. ϊαν ήτο κάπο
τε παπάς στήν Άρετσοΰ, έθαψε άπ’ τόν μηνιγκίτη δυό παιδιά μέσα 
σέ πέντε μέρες, ένφ πριν έξη μήνες είχε χάσει άλλο καί Οοτερ’ 
άπό πέντε άλλους τέταρτο!... καί τάθαψε μονάχος του, γιατί δέν 
-είχε βοηθό. Αυτός έδιάβασε τίς νεκρικές ευχές. Αυτός άκόμη εδωκε 
’ςτήν παπαδιά του τήν παρηγοριά. ΚαΙ διηγείτο μ’ ένα τρόπο ίε-
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ρό, πού ράγιζϊ καρϊιές. τήν πρώτη νύχτα πού βπέραοίμβ-ϊά τό θάψι
μο τού τρίτου του παιδιού!

Επάνω οτά σανίϊια βίχαν άπομβίνιι! ”Ολα τά ρούχά των τά «Ι- 
χ$ κάψίΐ ή αστυνομία, γιά νά μή μβταδοθ^ το νόσημα καί 4 πα
πά; καί ή παπαδιά μέ τά παιδιά πού άπέμιναν κοιμήθηκαν αρκε
τό καιρό ο4 ςίνα στρώματα. Καί πριν συνίλθουν απ’ τΙς πρώτβς 
συμφορές, έχασαν καί τό τέταρτο άγγίλούδι των. Ή ταν άλήθίΐα 
τά  παιδιά των ωραιότατα!

Κι” δταν σφαλοΟο· πβιάτά χ·ίλη ό Παπά-ΙΙαρθένης κι” Ικο6» τήν 
Ιστορία του απότομα άπ’ τήν συγκίνησιν, ένφ έμβίς τριγύρφ πνί- 
γαμ» τά δάκρυα άπό τον φόβο μή ταράξωμ» πίΐότβρο τήν ψυχή 
του, έκτίνος έπιτοϋσ·ν απροσδόκητα £να παράξενο ήχηρό γέλοιο, 
πού τόν πονούσε τότε ή ψυχή μα; περισσότερο καί συνεπλήρωνε:

—Λάκρυο πιιά δίν μ* έμεινε! ϊτίγνωσαν πειά κι” αύτά....

Εκείνην ομω; τήν ήμέραν στό τραπέζι ώμΛούσαμε γιά πειό ευ
χάριστα. Ήρχετο στό χωριό νά άγοράση οικόπεδο, γιατί Ισκόπευε 
νά έγκατασχαθή 4ριστικώ; πλησίον μα;. Μιλήσαμε γιά τήν άτέλει- 
ωτή μα; γενεαλογία στήν αρχή, γιά συγγενείς πού πέθαναν καί 
λησμονήθηκαν καί γι’ άλλου; πού οκορπίσθηκαν καί δέν γνωρίζου
με τά ίχνη του* καί κατελήξαμε σέ κάποια γραία μακρυνή μα; 
συγγενή, πού άπό χρόνια κοίτεται ήμίπληκτη καί τυραννιέται έλε- 
εινά καί τυραννεί καί τούς τριγυρινούς της δίχως μιά έλπίδα θερα
πεία;.— Χαρά ςτην τήν ψυχή τής ανεψιά; εκείνη;, πού τήν νοση
λεύει, είπεν 6 Παπά-ΙΙαρθένης. θ ” άγιάση αυτό τό άμοιρο τό πλά
σμα!

—Η’ άγιάση;- είπα έγώ μέ δυσπιστία ποιός ξέρει τί φριχτή τη; 
τιμωρία αποπληρώνει ή γρηά έκείνη τώρα καί στήν καταδίκη τη; 
συμπαρασώρει άδικα έκεΐνο τό κορίτσι...

— ΙΙοιός ξέρει!... έκαμαν οί θείες γύρψ κι” ή μητέρα σάν ήχώ. 
Μά 4 παπά Παρθένης έπέμεινε στήν σκέψιν του.

—θ ’ άγιάση ή Λοξίτσα!
--Τ ί θά άγιάση έπανέλαβα μέ διαμαρτύρηση—καί θά ξαγιάση, 

θείε! Αυτό είνε φοβερό αδίκημα: νά πληρώνη άλλου άμαρτίες! 
Ποιός ξεύρει ποιόν αδίκησε στά νειάτα της έκείνη ή γρηά καί ποιά 
καρδιά αγανάκτησε έπάνω της καί σέρνεται έτσι αναίσθητη, κατά
κοιτη. Έδώ είνε ή κόλασις, Ιδώ καί 4 παράδεισος, κι” άς τό άρ-
νήται δσφ θέλει ή θρησκεία μας.... είπα μέ Ιξαψιν, ένφ έννοιωθα
τήν καρδιά μου βουρκωμένην άπό τά μαρτύρια τής ζωής τής θεί
ας μου Λοξίτσας.

Τί!.... δέν πιστεύεις σύ σέ μέλλουσα ζωή καί τιμωρία; μούπεν 
4 θείος μ’ απορία ήρεμη, σάν άνθρωπος πού δέν έκπλήοσεται κι’  
άπ* τ ί; παραδοξότερες ιδέες τών συγχρόνων νέων.

.... πιστεύω, τί τά θέλετε! Έδώ πληρώνονται βλα. "Ο-
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σ*ς φορ*ς κι’  2ν άγανάκττ,αα βγω ή ϊίια για κανίν άίίκημ» πού 
μ· Ικαμαν ίχθροί φίλοι, 15*3* ύπερήφκνη τ ί  χέρια καΐ ϋ ν  έζή· 
τησα νά έκδικηθΛ· ένψ μιά δύναμη, πού θέριβοε μές στην ψυχή 
μου απροσδόκητα, μ4 έδινε χό θάρρος νά χαμογελάσω καΐ μ* έβε- 
βαίωνε πώς θάρθη ή έκδίκησις αύχόκλητη Ιδ ώ , κΓ δχι άλλου. 
ΚαΙ πάντα άντηχοΰσε στην ψυχή μου αμετάβλητη αυτή ή σκέψη: 
«Τό δίκηο Οά φανή. β3ι πίση ασήκωτη, βαρειά έπάνω στις ψυχές 
των ή αδημονία μου!». Καί δέν αργούσα τήν πικρή αυτή μου σκέ
ψη νά τήν διώ καί στήν πραγματικότητα. Όσψ κι’ άν θέλουμε νά 
ήμαστε άνεξίκακοι, θείε, λαϊκοί καί κληρικοί, μεγάλοι καί μικροί, 
όταν μάς αδικούν, άδημονοδμε. Καί δίχως λόγια κι’ απειλές, δίχως 
χατάρες καί έξάψεις παιδιακίσιες, αλλά μέ σιδεροφραγμένα χείλη 
καί σφικτοδεμένα χέρια, ^ωβοΐ άπό τόν πόνο μας κι' ακίνητοι άπό 
τήν συντριβή μας, έκδικούμεθα, πολλές φορές καί δίχως τήν έν- 
δόμυχό μας συγκατάθεση.

—Ίσ ω ς  θά σ’ έτυχε νάδιής νά ύποφέρουν όσοι οέ αδίκησαν" μ’ 
αυτό θά ήνε κάποια δοκιμή Εκείνου—κι' έδειξε μέ τό χέρι ίύψηλά 
—καί σύ έξέλαβες τήν δοκιμή ώς τιμωρία....

— Τίποτα!— τόν διέκοψα.— Έρχεται τόσψ έπίκαιρα αυτή ή δο
κιμή, που λέτε καί πού έδιδάχθηκα κι’ έγώ εις τό σχολείο, ι'ιστε 
έχω πεποίθηση πώς εΐνε τιμωρία" καί τιμωρία γεννημένη όχι άπό 
όποιανδήποτε ένέργεια τού άδικουμένου λογική καί προμελετημέ- 
νη, άλλ’ αυτόκλητη, συνέπεια αναπόφευκτη τής αδημονίας, που 
βουρκώνει τήν αδικημένη του ψυχή.

— Ίσω ς νά έχης δίκαιο. Ά λ λ ’ άκου καί μιά άλλη άντίληψγ}, 
τήν όποίαν ήκουσα άπό Ξνα ίερο·/ήρυκα σοφόν, όταν ήμην εδώ ίε- 
ρεύς καί ή όποία μ’ έκαμεν έντύπωσιν καί δέν τήν λησμονώ. Α·ύ- 
τά τά Ιδια σου επιχειρήματα είχαν οί φίλοι τού Ίώβ, πού τόν ρω
τούσαν: «Σκέψου, ποιά άμαρτία έκαμες;» Κι’ έκεϊνος μάτην άνεζή- 
τει" διότι δέν είχεν άμαρτήσει, παρά μόνον όταν εβλασφήμησε τήν 
στιγμήν τής γεννήσεώς του. Τά ίδια έπίσης έφρονοΰσαν καί οΐ έχ- 
ροί τού Αποστόλου Παύλου. Κι’  αυτοί έπϊατευαν ότι 6 Παύλος ύ- 
πέφιρε σωματικώς καί ηθικώς ένεκεν τών άμαρτιών του. Ά λλα  6 
Παύλος άπαντψ «ήδιστα ή μάλλον χαυχήσομαι έπί ταΐς άσθενείαις 
μου». Γιά τά παθήματά μου ακριβώς αύτά, πού φανερώνουν τήν ι
διαιτέραν τού θεού γιά μέ άγάπην, λέγει, ύπερηφα·«ύομαι,

«Καί θά ήτο βλασφημία πράγματι άν μέ αύτά τό μέτρον σου 
έκρίναμεν καί τού Χριστού τό πάθος ώς συνέπειαν άμαρτιών ατο
μικών του.

»Έκβΐνος, πού ύποφέρει μέσα σέ πολλούς διότιΙτυχε νά ζή πλη
σίον των καί νά βαστάζη τήν μεγαλβιτέραν καί τήν βαρυτέραν τών 
βασάνων των μερίδα, αυτός πρέπει νά χαίρη καινά ύπερηφανεύεταιγι’ 
αυτό* καί ϊχινάάδημονή. Άδημονών έκμηδινίζει τό καλό, πού κάμει 
καί ή θυσία του μετατρέπεταιείς έργον καταναγκαστικόνάνευ αξίας η
θικής. Ά π ’ έναντίας πρέπει νά καυχάται, διότι αυτός έγινε τό σκεύος
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τί|ς Ικλογίίς τοδ θβοδ πρό{ σωτηρίαν τών ίλλων' πρ*π»ι νά χαί- 
ρη δτι αΐ θοσίαι τοϋ καί ι4  βάσανά του σώζουν άλλους, δίδουν τήν 
•ύτυχίαν ·1ς άλλους, άναχουφίζουν άλλους' βότή ή Ιδέα μάς δίδβι 
6άρρος χαΐ αντοχήν. Έ π ιιτα  ιΐς αδτόν τόν κέσμον δέν πρέπιι ν4 
ζητή κάνιΐς τήν «ύτυχίαν, άλλά μόνον τήν χάριν τοδ θβοΰ, ή δποΐα 
φέρβι «ίς τόν άνθρωπον τήν ήρ«μίαν τής ψυχής του. Ά ν  Ιχη χα· 
ν«'.ς τήν χάριν του—καί θά τήν Ιχη άν έμπνέ«ται δπό τοδ β«Ιου 
Πνιΰματος—θά Ιχη καί τή δδναμιν νά δπομένη καί τά  βάσανα 
τοδ κόσμου. Έπ«ιτα, τά  βάσανα αύτά δέν θά ήν« αίώνια' θά ίλθη 
καί 6 καιρός τής άνακουφίσβως καί τής αμοιβής. Αυτοί δέ «Ινβ έ- 
κιίνοι. πού θά καταλάβουν θέσιν έκ δβξιών του θβοΰ κατά τήν μ«- 
γάλην κρίσιν....

—Μ«γάλη κρίσις, μέλλουσα ζωή....αΙνίγματα όλόκληρα!.... ΚαΙ
ποιος μέ βββαιιίινιι γιά τό ά γ ν ω σ τ ο ν  αύτό μ έ λ λ ο ν ;  ΙΙοιάς μέ 
π·ίθ«ι;....

— Άκου, παιδί μου —μούπι τότ« μαλακά ν θιϊος άντιθέτως προς 
τήν έξαψη, πού «!χ« βάψϊΐ ζωηρά τά μάγουλά μου.— Κι’ έγώ Ιναν 
καιρό έπίστιυα δ,τι πιστ«ΰ«ις τώρα. Καί έγίλούσα μέ τά μωροπί- 
οτβυτα μυαλά έκ«ίνων, πού μοδ Ιλιγαν τ ' άντΐθίτα' μ' αύτό τό γ«* 
γονός, πού θά σού διηγηθώ, μ' ίπβιστ πιιά τιλιίως! Άκουσ·. ΐέν 
«Ιν« αύτός 4 κόσμος ή ζωή μας ή παντοτίΐνή καί ή μόνη. Οδτ» έ· 
δώ «Ιν« ή τιμωρία μας. Όχ:!... Ά λλη  ζωή μάς Πίριμένιι' καί έ- 
κιίνη ή ζωή, άφού θά ήν« ή τιλϊΐα, βέν ήμπορι' παρά νά «χη χαί 
τόν ίδιαίτιρο σχοπί της. Καί 0 σχοπάςαύτός θά ή·/ϊ ασφαλώς ή α
μοιβή έχάστου.

Άνέπν«υσ« μέ πόνον βυθίσθηκβ λίγο στάς άναμνήσ«ις του καί έ- 
ξανάρχησβ αργά αργά, σάν νά έδιάβαζ* καμμιά «ύχή ν«χρώσιμη:

— Ή ταν ή πρώτη καί ή τ«λ«υταία ήμέρα, που έπάτησ· τό παι
δάκι μου, ή Βάσω στό σχολίίό σου" θυμάσαι; Έγύρισβ τό βράδυ τό 
παιδί μέ πυρ«τό. Ένα δμήλικό του κοριτσάκι τό έτσίμπησβ «ίς τόν 
μηρόν. Ή το  αύτό πού έπροχάλ«σ« τάνπυρ«τό; ήτο άλλη αΙτία κα 
έφαν«ρώθηκ« μ’ αύτήν τήν άφορμή; άέν ξβόρω. Έπβσβ τό παιδ’ 
έν τούτοις στό κριββάτι. Τώτρωγ* πυρβτός 4ι) καί 41. ϋ ν  κα' 
τέβαιν« οδτ« χιλιοστό! Ή λθ ϊ δ γιατρός, τώχαμ« μπάνια" τίποτ«! Τ- 
παιδί έχάνιτο. Τήν άλλη ήμέρα τό πρωί ήνοιξ« τά ματάκια το^ 
γιά λίγο. Είδ« κοντά του τήν μητέρα του καί τήν άπώθησ». «Πα·, 
τιράκη μου! πατ«ράκη μου!...· ήρχισβ νά φωνάζη. Πόσ«ς φορές ά. 
6άρ«τ«ς! «Πατβράκη μου!.... ·

Έτρβξα στό πλίυρό του. Μόλις μέ βίδ«, ίκαμβ νά τιναχθή, νά 
μ' άγχαλιάση* άλλά δέν τό κατώρθωσ* καί έχαμήλωσα πολύ. Έ - 
τύλ ιξ«τό τ« σφιχτά τριγύρω στό λαιμό μου τά μπρατσάκια του κι' 
άφοδ μέ φίλησ« άμέτρητ«ς φορές στό στόμα, «λυσ» τά χιράχια του 
ξβτυλϊχθηκ» αργά αργά απ’ τόν λαιμό μου *π«σ« στό προσκέφαλό 
του «ύχαριστημένο, κι' έβυθίστηκί πάλιν στην νάρκην του, άφοΰ 
μέ παρ«κάλβσ« μέ τό θολό του βλέμμα νά μή Απομακρυνθώ.
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• Έκάθτ,σ* πλάγι στό χρβίδατάκι τοο. Έπέρασαν ώς δύο ώρ*;.
• Έπρεπ* νά τοΟ δώσουμε ΐατριχδ. Έξαφνα έκινήθη. Φάνηκε πώς 
ξύπνησε μίνο του. Άνεστίναξε βαρειά, ασυνήθιστα *ςτήν ήλικία 
του χαΐ τό βλίμμά του, πού τδ ζωογονούσε τώρα δ πυρειδς, Ιπρο- 
σηλώθηκε σ δνα σημείο, ίιφηλά. Πλησίασε ή παπαδιά· «πήρε άπα- 
λόι τά χέρια του νά τά χαϊδεύση καί του είπε σιγανά: «θά πιής τό 
σοροπάχι σου Βάσω μου;....>

«Εκείνο Ιχαμε μιά κίνηση μέ τό αριστερό του χέρι πρός την 
παπαδιά σοβαρά πού ήτο ώς νά τήν άπεμάκρυνε καί τ* άλλο τώφε- 
ρε Ιως τά χείλη του καί είπε μ' ένα τρόπο ιερό, μυστηριώδη:

—Σού ςςςς..... άμαρτία!...
• Έκυτταχθν,καμε μέ τήν παπαδιά μέ απορία καί συγκίνηση. ΙΙοΰ 

ήξευρε αύτήν τήν λέξη!;
Εκείνο έξακολουθοΰσε νάνε πάντα προσηλωμένο στό σημείο πώ- 

βλεπε.
Έπειτα έγεινε κάπο)? γελαστό καϊήρχισε νά έρωτφ καί ν’ άπαν

τά ςτάς έρωτήσεις του τό Ιδιο:
— «Πόσα άδελφάκια είχαμε καί πέθαναν;. . Τέσσερα... Πώς τά έ

λεγαν;... Τό πρώτο τό λέγαν Ηάσω... τό δεύτερο Πάνινο... τό άλλο 
Λουκά...»

•Έσκοτίσθη πρός στιγμήν άπό τόν πυρετό καί έπειτα προσέθη· 
κε μέ κάποιο σκίρτημα στό σώ(ΐα:

— «Τό άλλο Αόμνα... Αιέ τα!., διέ τα εκεί... νά! μέ περιμένουν στό 
σπιτάκι των... θά πάω...» κΓ έκινήθη γιά νά σηκωθή.

—Παιδί μου! πού μ' άφίνεις εμένα, φώναξε ΐ, παπαδιά μ’ απελ
πισία, ένφ εγώ έπνιγόμουν εις τά  δάκρυα.

— *’ Οχι! θά πάγω! .. νά! νά! θά πάγιο... Πέμπτη.. Παρασκευή... 
Σάββατο... Κυριακή!.. Πάει! πάει!» προοέθηκε μέ όλονέν πειό έξα- 
σθενημένην τήν φωνήν ύπολογίζον μέ τά δάκτυλά του, πού έτρε
μαν άπό τόν πυρετό καΙέβυθίσθή πάλιν εις τόν λήθαργον.

»Τό παιδί μου άπέθανε πράγματι τήν άμέσιος Κυριακή!
»Ποτέ κανείς μας δέν είχεν ίμιλήσει έμπρός του γιά τά πεθαμέ

να μας παιδιά' ούτε τά όνόματά των είχαμε κάν ποτέ αναφέρει 
άλλως τε ήτανε τόσψ μικρό.... Πώς τά εύρήκε; Πώς έγνώριαε Αδέλ
φια, πού δέν τά είδε ποτέ καί πώς άντιλαμβάνετο τήν ιερότητα τής 
στιγμής έκείνης, πού ώραματίζετο τόσφ φανερά καί μέ τόση Ακρί
βεια τόν θάνατόν του; Ά ν  πραγματικώς τά άδελφάκια του βέν ζοδν 
Αλλού, πώς ή ψυχή του τά ώραματίσθη: Κι’ άφοΰ ή άσπιλη παιδι
κή ψυχή ίραματίζεται τόσφ καθαρά τό πέραν τού θανάτου, πώς 
παιδί μου, νά τό άρνηθώ έγώ;

Είχε σωπάσει συγκεκινημένος δ παπά Παρθένη:, άλλά πάντα δί
χως δάκρυα. Έ τρεμε σύσσωμος στήν άνάμνησιν τής σκηνής έκεί
νης άλλά τά μάτια του ήσαν στεγνά.

βυμούμουνα ακόμη τό ωραίο κοριτσάκι του, τήν Ηάσω καί άπό
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τήν ϊιήγησή τοο είχα άναπαραστήϊει δλην τήν σκηνήν. ΟΙ Οείβς 
γύρω σκούπιζαν τ »  δάχρυά των. Ή  μητέρα άνεατέναζβ μέ νιι>ρικό 
■τιναγμό, δπως σ4ν τής θυμίζουν τ ί  τρία άγοράχια πώθαψι κι” αυ
τή μικρά. Κι” έγώ έννοιωΟα στην ψυχή μου Ινα βάρος καί μιά σκέ
ψη: πόσα μυστήρια άνιξερεΰνητα μεσολαβούν μεταξύ ουρανού καί 
γής, γεννήσεως καί θανάτου!...

( .\θ ην* II. Γαϊτανοποόλου) 
(Διευθύντρια «Νέου Πνεύματος»)

Ο  Ε Υ Γ Ε Ν Η Σ  Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ

Τί ε'ύτυχής ημέρα! τί ωραία ε'ύκαιρία ν’ αγοράσω όλα 
τ ί  σπάνια αυτά βιβλία γιά τίποτε!.......

Κύριε καθηγητά, κύριε καθηγητά! 
2&ς έπεσεν ϋνα βιβλίο!....

’ 2  δεσπονίς, σάς ευχαρι
στώ έξ όλης ψυχής!....



Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η  Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Ο Ύ

ΙΠ Α ΚΕ 1 Μ  Ε Γ Ο Υ Ρ Ο Γ

Μητροπολίτης Ξοίνθης, Νβαπόλ·ως χαί Περιθ(ωρίο<ι 
Κατά χύβμον Πίριχλ^ς Αντωνίου Σγουρός

^γβννήθη έν Χίψ τό 1866. *ΑφοΟ (ιήχουοι μαθήματα Ιν τή π$- 
>*ριπϋστψ Σχολή τήςπατρίδος του, βίσήλθβ δ«κατίτρα«τήςιίς τήν 

άν Χάλκη θίολογικήν Σχολήν 
ώς Υπότροφος τοΟ Χίου Πα- 
τριάρχου ’ ΙωακβΙμ τοδ Β'. Ε- 
χβΐθεν (ΰδοκιμώτατα άποφοιτή- 
αας, ϋπηρέτησεν ίπΐ δεκαετίαν 
περίπου έν τοΐς Πατριαρχείοις, 
Ινθα άλματιχώς κατέλαβε τήν 

, θέοιν Λευτερεύοντος, Μ. Άρχι· 
[  διακόνου καί Μ. Πρωτοσυγγέ- 
|λου έπΙ Διονυσίου Ε'.

Τφ 1890 είς ήλιχίαν Ιτών 24 
1 διωρίσθη Μητροπολίτης Νικο- 
I πόλεως καί Πρεβέζης δράσας 
' γενναίως καί αποτελεσματικούς 

κατά τό χλείσιμον τών ίκκλη- 
σιών, Ο’υ όμως Ινεχαέδέησε νά 
μετατεθή μετά πολλάς τρικυ
μιώδεις περιπετείας κατ' Ιού
λιον τοδ 1892 είς Ξάνθην, ήν 
Ικτοτε εν τοίς μάλιστα εΰδοκί- 
μως ποιμαίνει.

Έχρημάτισε τρεϊς μέχρι τοδδε συνοδικός, άποκτήσας οδτο) πεί
ραν καί γνώσιν ασυνήθεις τών καθόλου έκκλησιαοτιχών καΙ_ Ιθνι- 
κών μας πραγμάτων. Προσηνή ς, γενναιόφρων ·ιαί δραστηριώτατος 
κατεβλήθη σωματικώς πρό τής ώρας έν τή πολυχρονίψ προασπί
σει των δικαίων τής Εκκλησίας πολλά μέν παθών αυτός, αλλά 
καί πολλά διασφσας άθορύβως άμα καί άνεπιδείκτως. Ιεράρχης δν- 
τως αληθής, άγωσιωμένος δέ καί πιστός στρατιώτης τής Εκκλη
σίας φρουρεί άπό εικοσαετίας ήδη έπί τών άκροτάτων έπάλζεων 
τής Έλλ. “Ορθοδοξίας άνύστακτος καί έγρηγόρως.

Φημίζεται ώς Κ διπλωματιχιί>τερον κατηρτισμένος τών ήμετίρων

Ι έ
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Ίβραρχών, Βιακρίνιται βέ ιύλόγως 4πΙ βαθύτητι καΐ κραταιότητι 
Φρ·νών.

^ Τ Ε Φ Α Ν Ο ε  Α. ΓΕ Π Ρ Γ Ο η Ο Υ Λ Ο Σ  
^πίλ*κιον μίλο; τοΟ προξίνικοΟκλάΟοο τί)ς'Κλλάδος, 8ιακριθ·1ς 
^πάντοτί διά τ-ί,ν νοημοσύνην καί τήν δραστηριότητα μ·θ' ής 8ι- 

ηύθυνβν ·ίς διαφόρους πόλκς 
τό Β. Προξονιΐον τ^ς Ε λλά
δος. Αριστούχος διδάκτωρ 
τί)ς Νομικί)ς 2χολί;ς τοΰ Ε 
θνικού Πανοπιοτημίοϋ, συνβ- 
πλήρωοβ την Ιπιστημονικήν 
του μόρφωσιν ίν Παρισίοις 
καΐ Ρώμη δπου ιταρηκολού- 
θησ« τάς πολιτικάς ϊπιστή- 
μας. Εις τόν προξβνικόν κλά- 
δον 6ΐσϊ)λθι τό 1906 άνατε- 
ϋείαης αυτφ τί)ς διευθϋνσεως 
τού Β. 6ποπροξενε(ου Βρυοόλ- 
λ(ΐ>ν. Βραδύτερον μετετέθη είς 
τό εν Ι̂μύρνη Γενικόν Προ- 
ςενεΐον καΐ εκεΐθεν εις Μυτι
λήνην. Ή  περίνοια μεθ' ής 
αείποτε διηύθυνε τά εις τάς 
διαφόρους πόλεις ΤΙροξενεΓα. 
ή ευγένεια καΐ ό άξιοίγαστος 
χαρακτήρ του ίσχον ώς α

μοιβήν τήν έκτίμησιν καί αγάπην δχι μόνον των ίιπηκόων του αλ
λά καί συμπάσης τής κοινωνίας δπου ίζησεν, ήτις μετ’  ειλικρι
νούς λύπης τόν άπεχωρίζετο μετατιθέμενου, ’ ΐίδη διευθύνει τό έν 
Γαλαζίφ Β. Προξενεΐον τής 'Κλλάδος, κατά τούς χαλεπούς δέ 
τούτους καιρούς ή έθνική του δρΛσις Ιχει έξαρθεΐ πολύ πέραν τών 
όρίων τού καθήκοντος. Δέν θά ήτο εύκολον νά περιληφθή είς τά 
στενά δρια ένός σημειώματος δλη ή δρ&σις καί αΐ πρός τήν πα
τρίδα ύπηρεσίαι τού κ. Γιωργοπούλου, δστις μέ τήν άρτίαν μόργω- 
σίν του συνδυάζω·/ τρόπους ευγενείς, χαρακτήρα σταθερόν, εύθυ- 
κριοίαν καί δραστηριότητα, άγνόν πατριωτισμόν καί άφοσίωσιν είς 
τό καθήκόν του είνε ό άγρυπνος φρουρός τών έθνικών συμφερόν
των, Ιξαίρει τό γόητρον τού έλληνισμού καί τιμγ άληθβς ι 
ξενικόν τής 'Κλλάδος σώμα.

προ-

ΙΑ ΚΩ ΒΟ Ε Α Ρ Χ Α Τ Ζ Ι  Κ Α Κ Η Σ  
ίγεννήθη Ιν Κρήτη καί έμορφώθη τελείως συμπληρώσας τάς 
^'σπουδάς του έν Εύρώπη. Μέλος έπίλικτον τής άγιοταφίτικής ά-
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ίβλγότη^τος, ΐϋγχάνβι συνοδικός, άκαμάτως 4ργαζόμ«νος καΐ δρβν 
δπέρ ιών συμφιρόντων αΟτί)ς.

'βς σχολάρχης ιί ΐί  1·ρα·ε«ί1ς οχ®Μί»  ̂ Ά-ρχιμανδρίτης Ιάκω 
βος Άρχατζικάκης, βίνβ πρότυ
πον διδασκάλου μβτά σπανίας π«- 
ρινοίας διβυθύνων τό λαμπρόν 
το5το τών γραμμάτων φυτώριον.
Ζηλωτής π*ρί τήν έκτέλβσιν τδν 
δψηλών αύτοϋ καθηκόντων, ών 
βσον όλίγοι διδάσκαλοι Ιχ«ι συ- 
ναίσθησιν, Ο'ΐδίν μέσον παραλβίπίΐ 
καί οΟδινός κόπου φβίδβται δπως 
φανξ αντάξιος τών προσδοκιών ί- 
κείνων, οΐτινες εις τήν πεγωτι- 
σμίνην αύτου διεόθυνσιν ένεπι- 
οτεύθησαν τήν μόρφωσιν τής σπου- 
δαζούσης βΙς αυτό νεότητος, τής 
Ιλπίδος α'ΐτής τοΟ μίλλοντοο

Άριστος θεολόγος καί ρήτωρ 
δόκιμος, συνδυάζων πολλά; ψυχι
κά; άρετάς μέ μιγάλην πνευματι
κήν μόρσωσιν, ί  αρχιμανδρίτης 
Άρχατζικάχης είν* αληθές σέμνιομα τοθ ίλληνικοθ κλήρου, φυσιο
γνωμία αξία ιδιαιτέρας προσοχής καί πολλής έκτιμήσεως.

Κ Λ Ε Α Ν Θ Η Ε  Τ Ε Ρ Μ Ε Ν Τ Ζ Η Ε

φγεννήθη  έν Καβάλλφ τφ 186Η, δπόθεν άποφοιτήσας τής έγχωρί- 
φ 'ο υ  σχολής άπεστάλη δπό τών γονέων του είς Σέρρας, είς τό 
φημιζόμενον τότε διδασκαλεΓον τοδ αειμνήστου Λ. Μαρούλη, το5 
πρώτου Ιθνομάρτυρος τής Μακεδονίας. Περατώσας εκεί τάς σπου- 
δάς του καί έπΙ τή βάσει τής πρός τήν σχολήν ύποσχέσεώς του, έ- 
δίδαξεν έπί τετραετίαν έν τή νήσφ θάσφ, άφήσας τάς άρίστας ανα
μνήσεις. Μετάταδτα έπεδόθη είς τον Κερδφον Έρμήν εντίμως έργα- 
ζόμενος καί άπολαόων τής εμπιστοσύνης τοδ έμπορικου κόσμου.Νε- 
ώτατος, είςήλικίαν 25 έτών έξελέγη δπό τής Κοινότητος ταμίας τοδ 
'ΙεροΟΝαοΰτοΰ'Αγ. Άθανασίουάπότότε δέ ουδέποτε άπηλλάγη τών 
κοινοτικών δπηρεσιών, ότέ μέν ώς Ιφορος τοΰ Νοσοκομείου ή δη
μογέρων, ότέ δϊ ώς έφορος τών έλληνικΑν σχολείων, ών έπί σειράν 
έτών διατελεΐ καί ταμίας. Αναλαμβάνει, τάς κοινοτικά; δπηρεοί- 
ας, ούχί διά νά έχη ότφίκια, αλλά διά νά έκτελή τό καθήκον του. 
ΕΙνι ό δεξιός βραχίων τής Ίεράς Μητροπόλεως. σοβαρός είς τάς 
σκέψεις του, εγκυκλοπαιδικός έπί διαφόρων δποθέσεων και μετριο- 
φρονέστατος μέν αλλά δραστήριος. Πατήρ πάντων τών εχόντων
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άνΑγκην ήθιχί); προοταοίας. *0 ίπισχιπιόμινος τό γραφ«ϊόν το » 
βλέπιι ββιράν πτωχών ζητοώντων τήν γνώμην χαΐ τήν δποοτήρι- 
ξ(ν του, ?ιν παρέχ«ι προθύμως. Τούς Ιχοντας τήν άνάγχην του ού- 
δίποτ« άφίνβι νά άναμίνωσιν, ·ύχαριστ*ϊται δλ χαί χαίριι πρΛττων 
τδ χαλόν. Δέν άρκ$1 δμως ή ·1ς τ4 κοινοτικά 6πηρ«ο(β του, ήτις 
πάντοτ* ύπήρξβν «ύσυν»ίίητος χαΐ ίν τοΐς δρίοις τής ίθνιχής δρά- 
σ*ως, αλλά ·1ν· καί δ προσφιλής^χαΐ έκτιμώμβνος Ιλλην όθωμανδς 

τής Τουρκικής Κυβιρνήοιως. Ν·ώ- 
τατος έξβλδγη δημαρχ«ιαχός πάρ·· 
δρος, πρδς δ* χαΐ διχαοτιχδς σύμ
βουλος. Έξαχολουθ·! 6ί άπδ τδτι 
διαρκώς νά τιμάται αλλά χαί νά τι- 
μφ τά Αξιώματα ταδτα. Έν τή θέ- 
σ»ι του Παρίβρου βΐν· παν&ομολο- 
γοώμοναι αΐ πρός τδ Γένος ύπηρ·- 
σίαι του. Ή  γνώμη του βαρόνίΐ πολύ 
χαί Απέναντι τών Μουσουλμάνων 
συμπατριωτών του, οΕτινις πΑντοτ· 
έξβτίμησαν αύτόν χαί έν ταϊς έχλο- 
γαϊς προβτίμησαν

Πβρί τά τέλη τού 1909 έξβλέγη 
Πρόίδρος τοδ πολυμβλοϋς Σωματ«ί- 
ου τών Καπνβργατών ·Εύβαιμονία*. 
Όλοι τδτβίίς αυτόν Απέβλίπον, διότι 
μόνος αυτός ήδΰνατο νάσυγκρατήση 
χαί διβυβύνη τό πολλαχώς χαταδιω- 

χόμτνον τούτο ΣωματβΓον. Ουτος δέ έν Ιποχή Αποθαρρύνοβως πάν
των βύχαρίστως έδέχθη τήν θέσιν ταύτην, διότι έν αυτή βύρισχβ τήν 
δημοτικήν του δρίσιν χαί έγνώριζβν δτι έν τφ λαώ Ανάγκη μιγα- 
λίΐτέρας έργασίας πρός άνάδβιξιν αυτού. Καί πράγματι βΙργάσήη 
μβτ’ Αφοσιώσβως διά τήν προαγοιγήν τοδ ϋωματ*ίου τούτου, ή έν 
β*3)νίκη δέ «Ν. Άλήθϊΐα» πολλάκις μέν έγραψτ τά καλά ύπέρ 
τοδ X. Τίρμίντζή άλλ έν τή έχΐίέσει τοδ προγράμματός του κα
τά Φεβρουάριον τού Ι!ΜΙ) έκρινε καλόν νά δημοσίευση δλην αυτού 
τήν λογοδοσίαν βασι^ομίνην έν περιλήψει είς τά έξής α) τήν τα- 
χείαν αύστασιν Αναγνωστήριου ,3) τήν γροντίδα περί τών Ανηλίκων 
τέκνων Αμγοτέρων τών γενών καί ιδίως τών ίΐηΑέων, Ατινα εργαζόμε
να έν τοϊς κχπνεργοσχασίοις είς ήλιχίαν Ακατάλληλον στερούνται 
τών σχολειαχών ευεργεσιών καί τά θήλεα παρεκτρέπονται πολλά- 
χις. γ ’. ) τήν δσον βνεστι εύκολον προμήθειαν -ραρμάκων καί τήν 
δυνατήν πρόσκλησιν ιατρών χαί β'.) τήν αύστασιν συσσιτίου. Καί τό 
μέν άναγνιΜτήριον λειτουργεί, μέ δλην δ1 τήν δύναμιν τής ψυχής 
του γροντϊ*ει περί τής έκτελέσεως όλων τών έν τώ προγράμματι 
Ακτεθειμένων. Τή ύποδ·ί|ει αυτού οϊ καπνιργάται προσγέρουσι κατ' 
ίτο ς  έν ήμερομισθιόν των ύπέρ τών έλληνικών σχολείων Καβάλλας.



ΕΙοπράη«τα( ιοιουχοτρόπως ίττ,σίως ποσόν 7(Κ) λιρών ιοι>ρκικών, 
βιι·ρ άποτβλιΐ τάν κυριώτιρον πόρον τοΰ οχολικοΰ ταμιίου.

Ίοιοδτος έν άτιλκΙ σκιαγραφία 6 άνήρδοτι; προΐσταται μι4{ ουν- 
τ«χνίας. Πόσα 8ίν Ιχουσι νά διδαχθώσιν έκ τοΟ παραίίίγματόζ του 
πολλοί ίλλοι Οπό τάρ αΰτάς ή καί καλλιτίρας «ύρισκόμβνοι συν- 
θήκας 6λληνβς_ τί)ς Τοορκίας; ΉμβΙρ μ·τ* «θνικ·; ς̂ &π*ρηφαν*ίαί 
κοσμοϋντ»ς τάς σ·λίδας μας μέ τήν (ίκόνα τοΟ κ. Τιρμίντζί) καί 
τάς βιογραφικάς του γραμμάς, ϊν μόνον βΰχόμβθα: νά οτβφθώσιν οΐ 
κόποι του &πό όπιτυχίας καί νά πραγματοποιηθώσι πβοαι α; »λπί- 
ί » ς  του.

Ν 1 Κ Ο Λ Α Ο Ε  Λ Ι Θ 0 8 0 0 Ε

ίνήρ  σπανίας έπιστημονικ>5ς μορφώσβως, ί  Νικόλαος Λιθοξόος 
1‘ όγβννήθη ίν Σαράντα Έκκλησίαις. Αριστούχος διίάκτωρ τί}ς 

φιλολογίας του Έθνικοδ 
I Ιανβπιστημίου.εΐνβπκπροι· 
κισμίνος (ιπό πολλών ψυ
χικών άρβτών καί πνευ
ματικών χαρισμάτων. Έ- 
δίδαξε έπΙ εξαετίαν ώς 
καθηγητής ίν Τραπεζοΰν- 
τι, μεθ* 'ό μετέβη είς Ευ
ρώπην κληθείς Οπό του κ. 
Κωνστ. θεοφυλάκτου, τοδ 
Μεγάλου εύεργίτου Τρα· 
πεζοΟντος, διαμίνοντος τό
τε ίν Γενεύη τής Ελβετί
ας, ΐνα διδάξη τον ΙκεΤ 
σπουβάζοντα υίόν του τά 
Ελληνικά γράμματα.

Λιαμείνας τρία όλα Ιτη 
έν Έλβετίφ κατέγινεν είς 
τήν σπουδήν τής φιλοσο
φίας καί παιδαγωγικής έν 
τφ  Πανεπιοτημίψ τής Γε
νεύης, μελετών άμα τήν 
διορί'άνωσιν τών έκεΐ σχο

λείων. Έκ Γενεύης δίς μετέβη είς Ίέναν τής Γερμανίας, όπου ή- 
κροάσθη τόν διάσημον καθηγητήν τής παιδαγωγικής έν τφ έκεϊ 
Πανεπιστημίφ κ. Ράϊν (Γβϊη) καί έμελέτησεν έκ τοΟ σύνεγγυς τά 
έχπαιδευτικά τής Ίένης καί άλλων μεγάλων πόλεων τής Γερμανίας. 
Μετά ταδτα κληθείς όπως διευθϋνη τό Φροντιστήριον Τραπεζοθν- 
τος, άνέλαβε τό ίργον μετά σπανίας δεξιότητοςκαί άνεδείχθη άντά-
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ξιος χών π^03δοχΐ(δν δλων. 'Γπ’ δψιν το’> ίχων χλς ίν Εΰριίιπΐ!} 
ϊχολ ίς, δσων τήν λίΐτοοργίαν ίπισχαμΐνως ίμιλέχηβ» δι«ρρόΟμιο·ν 
αύτώ οΟτως ώ3χ» νά άνχαποχρίνίχαι πληρ<3χάχα «ίς χίις άνάγκας 
ΧΟ& χΰποϋ χαΐ χάν Οψηλόν προοριομόν χου. Έχχοχ· χόΦρονχιστή- 
ριον π·ριλαμβάν·ι &τχίρ τούς 11-0 μαθηχάς, ών π*ρϊ χοΰς 370 ίχ 
Τραπβζοΰνχος οΐ δέ λοιποί ίκ χΛν πίριξ χωρίων καί χί)ς Ρωσοίας.

Τοιοδχοί έν άχ·λ<ΐ οκιαγραγί^ δ χ. Λιθοξόος μ«χ’ ίξ«ιρ«τιχί)ς 
πιρινοίας δωυθύνων χδ μέγα ίν χφ Πόνχψ πνβνμαχιχδν γοχώριον, 
ίνθα μορφοΟχαι δ νέος 'ΐίλλην δ ίοω χβ καί έξω, δ έν χφ Πδνχφ 
καί αΐ% έν Τραπιζοΰνχι χχΐ διδάακ·χαι*ς αρχαίος νά δρφ καί χήν 
ιχνιομαχιχήν λαμπάδα άνημμέντ,ν κραχίιν νά γωχίζΐ[} |4ν«ϋ φθόνου 
πάνχας.

Ν Α Π Ο Λ Ε Ω Ν  Β Α Λ Λ 1 Ε Ν

^γα π η χ δν  μέλος χί]ς κοινωνίας Βαθέος. ΕΙν· δ ^διιυθυνχής *χο0 
^^ένχαΰθα χαχυδρομιίου χαΐ πρακτορκίου Λδϋδ. Έγβννήθη έν Κ«ρ- 
κώρφ Ινθα καί ίδιδάχθη χά έγχύκλια μαθήμαχα, χήν δέ δραματι

κήν τέχνην βίς τδν έκβΐ δραμα- 
τικόν ϋΰλλογον, τοΰ δποίου 
έπΙ πολλά Ιτη δπήρξιν διευθον- 
τής τής σκηνής. Χωρίς νά ιΐν» 
έξ έπαγγέλματος λογογράφος, 
κατά τάς ώρας μόνον τής σχο
λής του έρασιχιχνικώς καί β- 
πως Ικανοποιήση τήν πρδς τδ 
έλληνικδν θέατρον ίσβεστον ά- 
γάπην του έργαζόμενος, ίχει 
γράψει πλείσχα δράματα καί 
κωμφδίας, ή άπδ τής σκηνής 
παράστασις τών δποίων έστέ- 
φθη δπδ μεγάλης έπιτυχίας, καί 
έπέουρε τήν γενικήν έκτίμησιν. 
Περί τοΰ Ιργου τοδ κ. Βαλλιέν 
ώς θεατριχοΟ συγγραφέως άρ- 
κούμεθα νά παραθέσωμεν τάς 
κρίσεις τοΟ καθηγητοδ της έλ- 

^  ληνικής καί. λατινικής γλώσ-
σης έν τφ Λυκείφ τοΟχανχονΙου Τιτζίνοο είς Λουγιάνον τής Ε λ 
βετίας X. Αγγέλου Πιτζόρνο.

« ... Τά δραματικά Ιργα τοΒ χ. Βαλλιέν. γράφει δ κ. Πιτζόρνο, 
εϊνε δπδ πάσαν Ιηοψιν άξια ζωής καί πολιτογραφήσεως Ιν τή δη- 
μβχρατίφ τών γραμμάτων έξευγενισμένου έθνους. Ή  πλοκή Λ δποία 
άναπτόασεται μέ Αφελέστατα μέσα καί δέν δπερβαίνει ποτέ τα δρια
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τοΟ άνθρωπίνως πιθανοδ κ»1 φυσικου, ή δμοιαλήθη; πάντοτι καί 
έπιτυχής χών χαρακχήρων ψυχολέγησις καί άΓ.ί-.κ&νΐ3ΐί τφ ίκά- 
σχφ ηροαώπψ 4ρμόζον δφος καθ'.ςχώοι τάς κωμψϊία; καί χά 5ρά- 
μαχα τοϋ συγγραφέως χοιαΟτα ώσχβ άπ' αρχή; μέχρι χίλους έχκρ«- 
μή διαχίλοΟαι τό ένδιαφέρον καΐ ή προσοχή χοΟ τ* άναγνοιοχου καί 
χοΟ θεαχοϋ, χελβιώσας δέ χι; χήν άνάγνωοιν ή θίχδίί; χήν παρά- 
σχασιν δοκιμάζει χήν αίσθησιν χοΰ μεγάλη; άλλ' άγαν βραχείας 
άπολαύαανχος ήδονής. Αί δέ δποθέσεις αί άείποχε αξιόλογοι μεχέ- 
χοοοι χής έμφύχοϋ α φ ελ ε ίς  καί άγαθόχηχος χοΰ συγγραζέως, χή; 
δίκην εΟώδους άρώμαχος δ"κεχϋμένη; έν χάση χή φιλολογική αύ· 
χοΰ παραγωγή. Έ ν συντόμψ εΟρίσκονχαι έν χοίς έργοις χοδ κυρίου 
Βαλλιέν δλα χά σχοιχεία χά άναγκαιοΰνχα δοκίμψ κωμφδιογράφψ, 
χά μεχά μείζονος εις έαυχόν πεποιθήσεως καί ψυχής πανχός περι- 
σπασμοΰ άπηλλαγμένης καλλιεργούμενα καί αναπτυσσόμενα, Θ4 ή- 
δύνανχο ν4 χφ έξαοφαλίσωσιν άξιοζήλωχον θέσιν έν χή Ισχορίφ χοΟ 
έλληνικοΟ θεάχρου».

Πλήν χοΟ κ. Πιχζόρνο καί πολλοί άλλοι εΟνοϊκώχαχα έξεφράσθη- 
σαν περί χιΰν θεατρικών έργων χοΟ κ. Βαλλιέν. δστις έχει αληθώς 
πλουτίσει χήν έλληνικήν δραματολογίαν διά τών έξή; έκδοθένιων 
έργων του «Τ ό  τ η λ έ φ ω ν ο ν » ,  « Α έ ν  ε ΐ ξ ε ύ ρ ω  νά λ έ γ ω  5- 
χ ι » ,  « '  Ο δποψήφΐ ος δ ήμα ρ χος » « 'Ο  κ ύ ρ ι ο ς  Ά ν θ ι 
μ ο ς »  χωμφδίαι. « Τ ά φ ύ ) ) α χ ο Ο  φ θ ι ν ο π ώ ρ ο υ »  « Μ ά ρ 
θα »  δράμαχα. « 'Ο  φ ί λ ο ς » δράμα δπό τά πιεστήρια. ΚαΙδιάχών 
<ξήί άνεκδόχιον. « 'Ο  ν ό θ ο ς » ,  « Τ ό  σ ύ ν τ α γ μ α  έν  Τ ο υ ρ -  
κ ί φ » , « Ο ί  γ ά λ λ ο ι  έν  ' Ε λ λ ά δ ι » .  « ' Η  κ λ η ρ ο ν ο μ ι ά  
Δ α μ β ί λ » ,  « Ο ι  π ρ φ η ν  κ α τ ά δ ι χ ο ι »  δράματα, έπίσης καί 
διά χών κωμψδιών « Χ ο ρ ό ς  κ α τ ά  χάς  ά π ό κ ρ ε ω »  καί « ' Ο 
δ ό κ χ ω ρ  Φ α ρ μ άκ η ς » .  Έ ν γένει περί χοδ κ. Βαλλιέν θά δ- 
μιλήση καλλιχερον ή Ιστορία χοΟ θεάτρου, χάς σελίδας τής δποίας 
έπλούχισε διά χών έργων του.

ΑΠΑΠΝΕ Ν Υ Χ Τ Α

"Απλωνε νύχτα χό βαθύ σκοτάδι ’ς την καρδιά μου 
Γιατί χό μαΰρο φόρεμα κ* έκείνη χή σκεπάζει. 
"Απλωνε νύχτα όσο μπορείς βαθειά ατά σωθηκά μου 
Γιατί καμμ^ά ποτέ αύγή μέσα τους δέν χαράζει. 
Άπλωνε νύχτα κ* ή καρδιά ποΟ μέν^ ξεχασμένη 
Έρημη, ξένη, έν φ πιστά τόν βρκο της χηράει, 
Μονάχα χό σκοτάδι σου γιά συντροφιά προσμένει 
Κ* έχει γλυκειά παρηγοριά πώς πάντα άγχπάει.

ΓΡ. ΜΑΗΔΩΝΗΣ



ΪΤΗΝ ΠΛΤΡΙΟί Λ»0Υ

>}ί γλυχ·ι:ί μου Πα-ρίϊα 
ζηλίοτή καί μ«γοίλη 
ατά σκοτάδια τοΟ νοδ μοϋ 
ξαναφαίν«σαι πάλι 

ΚαΙ άνά^τβι ί πόθος 
και θβριίύίΐ ή Ελπίδα 
ατά φτωχά μου τά στήθη 
'βγλϋχιιά  μοϋ Πατρίδα 

ΚαΙ ποθώ ν’ άντικρύσω 
τά παρθένα βουνά Σου 
Νά βιχτώ σάν τρ»λλή 
Στή θ«ρμή Αγκαλιά Σου

Τό πικρό μου τό δάκρυ 
Νά ποτίση τό .χώμα 
Νά φιλήσω τή γή 
Ποΰ λατρ«ύω άκόμα

’β  γλυκβιά μου Πατρίδα 
ζηλβυτή καί μιγάλη 
Στά σκοτάδια τοΟ νοΟ μου 
ξαναφαίνισαι πάλι....

Καί προδάλλιι έμπρός μου
Κάποια μαύρη σβλίδα.....
"Ντροπιασμένη, διιλή,
'Κνα βράδυ Σέ ιίδα....

Τή λιυκή τή στολή Σου
·Ιχ> ^ ψ «ι  τό αίμα....
μισοφίγγαρο οοδ ’χι
γκριμίοβι τό στέμμα.....

Τούς άνθούς Σου δ χάρος 
(Ιχβν όλους θιρίσβι. 
τής χαράς τό τραπέζι 
ατά κοράκια νά στήση.·.. 

Α ί! . λησμόνα ψυχή μου 
Τό πικρό πανηγύρι .... 
.\άμπουν φώτα χαράς 
Στό παλιό χοιμητήρι....

Καί κλινάρι 
μακρυά άπ’ 
Σύ γλυχιιά 
Σύ νά γίνης

’ βγλυκίΐά μου Πατρίδα 
Ζηλιυτή καί μβγάλη 
Στά σκοτάδια τοΰ νοδ μου 
ξαναφαίνβοαι πάλι....

Καί ποθώ κορφοβούνια 
Νά διαβώ καί λαγκάδια, 
Νά μαζέψω λουλούδια 
νά μαζέψω πβτράβια 

Τή μικρή μου φωλίτσα 
στή θ*ρμή σου αγκάλη 
όνίΐρόπλβχτη αιθέρια 
Νά ιήν πλέξω καί πάλι, 

στιρνό μου 
τά ξένα 
μου Πατρίδα 
γιά μένα

Μ ΑΡΙΚΑ Κ Α Ρ Α Κ Α Σ Η  (Πίπιζα) 
'Κγραφον τήν νύχτα τής Μ»γάλης Παραοκβυής ένθυμουμένη τήν 

1897^ Μιγάλης Παρασκ«υής το5
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§
ΐΑθ®ο&ω χχποτί πιρΐ τή ; ιχχτα·.ότητο; τών άνΟρωπίνων ΐπΐ 
τής ϊϊτε ια ς αύττ,: εν'.ς δ'αστυχ.-ταένου φίλου |χου, σοβαρού 
χαβ ολα τά άλλα, βας τό όρκ'ζθ[χαι. Τ ί ωφελβΐ οριως; Ποία, 
προς θ ίοΰ  σοβαρότης ήριπορεί νά αταθή ήσυ/ος. χαΐ τ ί ρόλον 
σοβαρόν νά τΓαίςγ, χανείς χάτω από (λίαν' χωμιχήν μύττ,ν.μετήν 
δποίαν ημπορεί νά παίζγι ο χόσμος ολος;

Εινε ο ταλαίπωρος εν χθώον Ουμα μ·.5ς στραβοχονδυλιας του 
Πλάστου. ΚαΙ ήθελα νά ήξευρατί ε/ρειάζετο τάχα μία μυττ^ 
σόλοικος χαΐ χαχοβαλμενγ, εις εν χανονιχόν πρόσωπον. Εινε α
πλή απροοεξια; είνε αστεϊσμοί; εινε χαχεντρεχεια; Τις οΐδε!

Επί τέλους, μία μυτγ, στραπατσαρισμένη, όρθογι>)νιος ή 
σιμή, εξω τής κανονικής τροχιάς, πιθανόν νά στέχ·/] αξιόλογα 
είς εν ούσαορφον σύνολον Διότι εχει και ή άσχτ,μία τάς ανα
λογίας τγ,ς και τήν αΐσΟγ,τιχήν της. Τοποθετήσατε λ. χ, τήν 
ϋ,ύττ,ν τής Αφροδιτι^ς είς το πρόσωπον μας κομψής .λίθιοπί- 
δος, καί θα εχΥ|Τε έν έκτρωμα. ’ Λλλά μία μύτΥ| σχόλιά εις μορ
φήν συμμετρικήν καταντά χαχούιγηαα έχ προαελέτγ,ς.

Τΐ νομίζεται 0τ- έχρειάζετο είς τον άτυχή οίλον μου διά νά 
εινε έξυπνο:, συμπαθγ,τικός, εύμορφος, άξιοποεπής, ήσυχος τού· 
τάχιστον; Τίποτε σχεδόν. Μία γραμμή άπλονστέρα. ’ .λλλ’ ή 
ανεξιχνίαστος σοφία τοΰ Δγ,μιουργοί, εν ω τοϋ ΐχάρισε τόσα 
αλλα δώρα λοωρα τον ήρνήθ/, τήν ασήμαντον ταντην χάριν. 
Καί ιοου εν πλασμα του άνεύθυνον. θνμα έν τούτοις μιας στρα- 
βής γραμμής— μιας μύτης χεκλασμένης! Ή  αισθητική πολύ 
σωστά Ισχυρίζεται ότι μιά μικρή γραμμή ξεχωρίζει κάποτε τό 
σοβαρον άπο τό γιλοίον. Τήν αλήθειαν αυτήν τήν βλέπω ε ν -  
σ α ρ χ ω μ έ ν η ν  — χυριολεκτικώς φευ!— είς τήν μύτην, διά τήν 
δποίαν σάς απασχολώ.
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ίΐοίο; ίΐπίν^6τι χν ή ]χΰττ, της Κλίοπχτίβς ητο ολίγον 2ίχ- 
·ί-ορ4τίκγ,, θά ήτο κχΐ ή τώ/_η το2 κοομου'ξίίφοίος: Ό  βΟγ'.ς
αυχος μυτολό^γος εχιι οίκχ-.ον. Ό  Αντώνιος ^έβχιχ δέ θά -ίτο 
το-ιον |λοω·{/ η τόβον ηλίθιος, ώ σ τί νά κχτχθέση τά φιλόδο-χ 
<ΐ’/ΐύια . του βΐς την ποδιάν |χιχς κΐ[χπουρομύτχ;. '

 ̂ Αλλά προς τ ί  νά τρέχωαεν μχκρυχ, άιρου·*4χομίν προσιχτχ 
τχ  προ τής ^ινος μχς; Τάχα ό κχκομοιρος ’Λποίίτόλης. ό διά
σημος μυταράς τών αθηναϊκών Χχυτιίων. θά έτραβοδσς των 
πχθων^του τον τάρχ/ον,^έάν ή μύτη του ίυρίοκετο έν τχξβι; 
Κχθβ ΧΑΛ0_, Θά έκυκλογόριι καί αυτός πίρίφημα, δπως τόσοι
κχί τοσο^ άλλοι δμοιοί του αξιότιμοι ή μάλλον____χξιόμυτοι.
Καί θά 6τρ(.)γ€ π*ρισσότϊρον ψωμί καί όλιγώτερις μυτιές ίίς τόν 
τρισάθλιον χυτόν κόσμον.

|λου. πιρί του οποίου ποόχίΐται, δεν τοώγει 
ρεδαιχ τΓ,ς κλασικές ματιές του Αποστόλη. Ίσ τα τα ι πολύ 6- 
ψηλότερα κχ'ι αΰτός καί ή μύτη του, ·Λλλ' άκριίώς δι ’ αύτό μου 
φχ'.νιται περισσότερον^ αξιολύπητος. Μία μύτη'εύτρχπελος διαθέ- 
τει τοσιρ μχΑΑον ^αιδρώς δσον αυστηρότερος εινε ό Ιδιοκτήτης 
της. II αντίθεσις ιΐνε κΐιίμικοιτεοα.

Ό  α-ίλος μου δταν περιπατή είς τόν δρόμον, δλατά βλέααα- 
τα καριρ ονονται επάνο> του αδιάκριτα καί περίεργα.

Πίιγαινειεΐς το κα^ενεΐον καί όλοι «τρέφονται προς αυτόν 
όλοι αφήνουν μισοτελειωμένην την συζήτησιν καΙ τό ανατολικόν 
,ητημα, και κυτταζουν. περιεργάζονται, θαυμάζουν, σ/ολιάζουν
την παραςινην μύτην του. ·

ΕΙ; το θεατρον.^ή είσοδος τής μύτης του αποτελεί γεγονός. 
υ_ι Οεαται είς την εμφάνισίν του. αφήνουν τά κωμικά τής σκη
νής και παρακολουθούν τά κωμικά τής μύτης.

Εΐ_ς την συναναστροφήν τό ίδιον. Μόλις φανή, μία ίλαοόττ,ς 
δια/εεται είς την αίθουσαν. Καί διιπράττοντάι εις βάοος τής 
μύτης του τα φρικτώτερα καλαμπούρια.

Τ ί λες, Κικν’ : *.λν τόν πάρης αύτόν. δέν θά 
χα νά τόν τραβάς από την μ ύ τ η ;

— »«ϋμ.ίν,,. .Μήν «!σα. . . . .  1 χ ρ ι τ  ό ιχυτ ο ς. . , . 
- ^ υ φ  καί σύ! Σου είπα ενα αστείο καί τό πήρες στη

ημπορής τα

μ υ τ η  σου . . ,

Τί «Τ||Χ·>ίν·ι 5ν 4 ίνθρωποί είν. ϊξυχνοι, «ν 1;,η μ.όρφα>5ΐν, 1-
« . « ( ,  χΙ.βνιμ ,τ., χΕ,..; ·Α ί  ίψρύντ,ζ, , ί  " , , ,  " ί

6μιλ5|χ»1 νά λίγη "ιί.ρχϊχ χράνα„,, 
Αλλατ! ωφελιι: Κχν,Ι; 81ν τιροχί;,,.· χ,ν,ΐς 8ϊν πχρχχολουβεΓ
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τον μ.ΰτον τή ; ομιλία; του. "Ολοι προ-ϊέ/ουν ζαΐ παρακολουθούν 
τον άλλόχοτον μύ τ  όν του' "Αλλοι γύρω τουπιΟζνόν νάολυαιούν 
καΐ ναγίμίζουν τήν ατμόσφαιραν με άνοησια;. ’ Λδιάφοιον'.ΛΰτοΐΙ· 
_̂ουν (οραία; γραμμα; εΙ; το πρόσωπον, ώραίον στόαα, ώοαιαν 

μΰττ,ν! 'Ο  Θ ιρσίτη; υπήρξε βέβαια δ πρώ:ο: σημαιοφόρο; τή ; 
σχέψεω; καΐ τού λόγου. Έτόλμησε νά ύψωση τήν φωνήν κατά 
τή ; βία; τού ΐσ/_υροτέρου. ’ .\λλάήτο δύσμορφο; χαΐ στραβομύ
τη ; χαΐ έφαγε χατραπαχιέ; άπό τον ’Λ/ιλλέα. ’Έ / ω  τήν ιδέαν 
δτι ό Μέγα; Αλέξανδρο; δεν $ά έπεβάλλετο εΐ; τού; λαού; του, 
άν δεν ήτο (οπλισμένο; χα\ με τό θειον χάλλο; του. 'Ο  Μωά- 
|Λεθ, λέγουν, ήτο έκπάγλου ιοραιότητο;. "Λλλω ; αμφιβάλλω 
άν θά έσυρε οπισθέν του εκατομμύρια πιστιΰν. 'Λ ν  ύ Δημήτοιο; 
ύ Πολιορκητή; είχε στραβήν φέρ’ είπεΐν μύτην, υποθέτω οτι 
άντι νά άποθεωθή εΐ; τον Παρθενώνα, θά τον έξεθέωνανοί Α 
θηναίοι εί; τήν χορο'ίδίαν! ’ Λλλ ’ είχε μορφήν ’.\πόλλωνο;, χαΐ 
εξετρέλανε χαι έδαιμόνισε έίλα; τα ; εταίρα; τού δαιμονίου πτο- 
λιέθρου!

Τ ί τά θέλετε! μέ στραβό χεφχ'· ι ήμπορεΐ αξιόλογα χανεί; νά 
πεοάση διά χ ζτι τι εί; τόν στραβόν χχΐ άναποδον αυτόν κόσμον. 
'.\λλά μέ στραβήν μύτην: άδύνατονί θά  χάση ίξάπαντο; ,τόν 
δρόμον του. Μία μύτη χαλασμένη διά τόν κάτοχόν τη ;  είνε ο.τι 
ή -/«λασμένη πυξΐ; διά τόν θαλασσοπόρον. Όδήγούν καί αί δύο 
εΐ; πλήρε; ναυάγιον.

Όσιο άντιχρύζω χαΐ περιεργάζομαι καί ψυχολογιο τήν μύτην 
τού φίλου μου μαζυ μέ τά ; περιπετεία: τη ;, σκέπτομαι 0τι ή 
άνθρωπίνη ανοησία, μεταξύ τόσων καί τόσων άλλων βασανιστη
ρίων, έπενόησε καί τήν τυραννίαν τού κάλλους! Καί συλλογίζο
μαι ότι υπό τήν εποψιν αυτήν ό Φειδία; καί ό Π ίαξιτέλη ; καί 
δ Πολύκλειτο; καί ό Ζεύξι; καί ό ’Λπελλής υπήρξαν οί σκλη
ρότεροι τύραννοι τή ; άνθρωπότητο;!

Διότι, τ ί  είνε τέλο; πάντων κατά βάθο; αυτή ή δήθεν σωμα
τική καλλονή; Έ να ; τοιούτο; ή τοιούτο; συνδυασμό; γραμμιΰν 
καί χρωμάτων. Δηλαδή μία πλάνη αμοιβαία, μία πρόληψις, Ιν 
ιίδο; υποβολή;. Έ ν  είδος άνοήτου συμβολαίου, κατά τό όποΤον 
απητησαν οί ολίγοι καί ύπεχρέωσαν νά παραδεχθούν καί νά πι- 
στεύσουν οί πολλοί, δτι ή μύτη, λόγου χάριν, διά νά ήνε τάχα 
συμμετρική καί ωραία πρέπει χωρίς άλλο νά κεΐται εν εύθυ- 
γραμμία μέ τό μέτωπον. Πασα λοξοδρόμησι; κάτω ή άνω 
πρέπει νά ηναιάσχημία! Είνε λοιπόν άπλούν ζήτημα γραμμών.
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“"Άρα ζήτημα γ*ωγρα:ριχοίΙ πλάτους, άίροΰ υπάρχουν έχατομ- 
μύρι* ανθρώπων, «ΐς την άντ'.ληψιν των όπο'ω/ ή Αφροδίτη 
τής Μήλου διν (Ι ν «ή  εν εξάμβλωμα, εν τέρα; άβχημίας! ίναΙ 
τοιουτοτρόπως, οί τυρανν.χο\ αΰτοί νομοθίται του βωματιχον 
δήθεν χάλλους, έξηναγχαβαν ΐπι γενεάς γενεών, διά της ίίςεως 
χα\ τής χληρονομιχής υποβολής, την θηλυκήν μάλιστα άνθρω* 
πότητα τής ίδ(χής μας γεωγραφικής ζο>νης νά επιδιωρθώνη ά- 
διακόπως γραμμάς καΐ χρο'ιματα. Ή  φιλάρεσκος λ. χ. κυρία, ή 
όποια βασανίζεται να εκθέτη ξένα ρόδα είς τάς παρειάς της, καΐ 
Ιβενον αγοραστόν εις την κόμην *ης, και αλάβαστρον δανεικόν 
εις τόν τράχηλον κα'. ο>ραίας καμπύλας— άπό βαμβάκια— είς τά 
στέρνα της, τι άλλο είνε παρά τόαΙώνιον θύμα των έχ συνθή
κης χαθιερωθεισών γραμμών;

Κα\ όμως ή περί χάλλους χαΐ ασχήμιας θεωρία είνε πλάνη 
και ψεύδος. ΕΙς την φύσιν δέν υπάρχει άσχημία. "Ολα τά Ιργ* 
της είνε ιοραΐα. 'Τφίστανται μόνον είς την φαντασίαν καΐ την 
ύπνω·^ισμέν·ην άντίληψιν τών άνθρηπων. "Ο ,τι υπάρχει καΐ λέ
γεται ίσχημον, υπάρχει κατά καθήκον χα'ι ΰποχειμενιχώς. Ποι
ος σας ειπεν ότι ό Δημιουργός χατεσχεύασε την μύτην τού δυ
στυχούς μου φίλου διά την δρασιν των άλλων καί οχ_ι διά την 
δσφρησιν τού κατόχου της; Και όταν μ'αμύτηεχπληροϊκάλλιστα 
τόν φυσιολογικόν της προορισμόν, διατί τάχα παύει νά είνε κα
λή χα'ι έν τάξει, επειδή έτυχε να είνε δύο- τρεις πόντους δεξιή 
ή αριστερή λοξοδρομημένη άπό τήν συνθηματιχήν γραμμήν τού 
ωραίου; ΚαΙδιατΐ τάχα νά θεωρήται χαλλιτέοα και σχοπιμωτέ- 
ρα μία μύτη κομψή μίν κα\ λεπτοφυής, άλλ ’ ή όποια έπΙ τέ 
λους ημπορεί καί νά συναχώνεται συχνότερα;

Δεν λέγω αυτά διά νά παρηγορήσω τον ταλαίπωρον φ-Τ-ον 
μου. Λυτός έπεισΟη ήδη χαί πείθεται όλονεν οτι είς τόν παρά
ξενου αυτόν κόσμον, διά νά ηνε κανείς ευτυχής καί ήσυχος, δεν 
άρχεί νά εχη καλήν τύχην μόνον. Πρέπει άφεύχτως νά εχη και 
καλήν. . . .  μύτην!

’ Α θ ή V 491 Ο

ΚΩΝ. Φ. ΣΚΟΚΟ Ε

ΙΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΑΧΕΙΟΓ ΕΙΣ ΤΗΝ Ιην ΣΕΑΙΛΑ



ΓΕΩΡΓΙΟΕ ΕΥΝΑΝΙΛΗΕ

>^χληράν άβίποτβ καί ίβικον ώνίμασαντήν μοίραν, καΐ βίνβ μία 
ϊ^ ά π ό  τάς π·ριστάσ«ις καθ* δζ δπέρ ποτ· δικαίως Θ4 άπβδί- 
δοντο οί ανωτέρω τίτλοι, 6 θάνατος τοδ Γβωργίου 3ϋνανίθοι>. 05* 
δέποτ* αδτη Οτϊίίρξβτόσον κροσεκτική καί έγωΐστρια βΙς τήν έκλογήν 
τοΰ θύματός της, δοονβΙς τήν παρούσαν πβρίστασιν. ΕΙν»λυπηρόν νά 
βλέπη τις θνήοκοντας νέους λυπηρότβρον δτανοδτοι κοσμούνται 6πό 
αρβτιδν, άλλ* βίν* συμ-ρορά πρά τής όποιας σταματά δ νοΟς δταν 
δ άποθνήσκων έχει εις ετη μέν μακράν τήν δδόν τής ζωής ένώ- 
πιόν του, τών αρετών βαρυν φόρτον, θνήσχων δέ άφίνει τρυφεράς 
θπάρξεις, αιτινες παρ’ αύτοΰ τήν ζωήν Ιλαβον καί άνέμενον τήν 
εύτυχίαν, δταν κόσμον ίλόκληρον Ιγκαταλιίπη τής δγείαςτά ατί
μητα δώρα από τής χιιρός του λαμδάνοντα.

'υ  Γεώργιος Συνανίδης ΐγίννήθη ίν Λωματίοις τής Μικράς Α σ ί
ας τό 1871. Μικρός άπορφανισ'ΐίίς τον γονέων του έστίλη δπό 
τού κηδεμόνος του εις Σάμον, δπου ετυχε έπιμεμελημένης άνατρο- 
φής καΐ έσπούδασε τά εγκύκλια έν τφ ενταύθα Πυθαγορείφ Γυμνα- 
σίφ. Ευφυής, έπιμελής. καλοκάγαθος, έξαιρετικώς εΰγενής φύσις, ό
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μικρό; Τ ζώ ρτζη ; ήγαηήθη ηαρ* όλων όσοι τόν Ιγνώρισαν καί βιέ- 
κριναν καΐ έξ·τ(μησαν τός πολλά; του άριτά;. Η$τά τό πόροι; τ£ν 
γυμνασιακών σπουδών του όνβγράφη «Ι; τήν Ιατρικήν Σχολήν τοΟ 
1ν Άθήναι; ΈθνικοΟ Πανιπιστημίου, όπου καΐ άπ(π·ράτα>σ( τά ; 
σπουδά; του διαχρινόμβνο; πάντοτ· διά τήν έπιμίλβιάν του, τήν ·ύ · 
γ·νή συμπ«ριφοράν του καΐ τόν άδαμάντινον χαρακτήρά του. Ε γ 
κρατή; τής θ·ίας τοΟ Άσκληπιοδ όπιοτήμη; κατήλθσν βΐς τήν γ ·- 
νέτβιράν του όπου ίπΐ (κανά Ιτη Ιξήσκησ· τό Ιατρικόν όπάγγιλμα 
ώφόλιμος γ·νόμ·νο; τή πατρ(δι καΐ λατρβυόμβνο; δπό τών συμπο
λιτών του, διά του; όποιους ήτο αυτή ή θ«ία πρόνοια. Λιότι 6 
Γίώργιος Συνανίδης τού; άσθ$νβ1ς του δέν όθβράπουβ μόνον δίδων 
ουνταγάς καΐ ουμόουλάς, δωρ·άν τό πλεϊστον. Μετά τής συνταγής 
όστόλλοντο καΐ τά φάρμακα καΐ μετ αύτών χαΐ ή άνάλογος τροφή 
διά τόν πτωχόν άσθενή, δστις διττώς ίλάμβανε τήν ζωήν όχ 
τής χειρός του* τήν ύγείαν καΐ τόν άρτον συγχρόνως. Ό χι δέ μό
νον περί τής σωματικής αλλά καΐ περί τής ψυχικής εύεξία; τών 
συμπολιτών του ίφρόντιζεν, ό ίκλεκτός αυτός μεταξύ τών έκλεκτών 
τή ; μικρίς του πατρίδος, αναμιγνυόμενο; είς τά κοινοτικά καί ώ; 
πατήρ μεριμνών περί τής παιδείας καί τής ίν γίνει προόδου καί 
προαγωγής τού τόπου.

Όρεγόμενος εΰρυτέρας ίπιστημονική; μορφώσεως μετίβη είς Πα- 
ρισίουςόπου ίπίδιετίαν παρηκολούθησετάς προόδους τής ίπιστήμχς, 
τήν όποιαν ήγάπα αλλά καί βαθίως κατείχε, με0’ 0 Ιπίστρεψε καί 
πάλιν εί; τήν μικράν του πατρίδα παρίχων ώς πάντοτε τοϊς συμ 
πολίται; του τάς ·ϊήί φύ.ανθρώπου ίπιστήμης του.

Συνδίσας τήν τύχην του μετά κόρη; άνταξίας τών αρετών καί 
τής μορφώσεώς του, τής δ(ος Εύγενίας Κρικοριάν, μεθ* ής τόν συ- 
νίδεσε φιλία, ίκτίμησις καί άγάπη άληθή; άπό τής παιδικής του 
ήλικίας, θά ίλεγί τ ι; ότι τήν ασύλληπταν εύτυχίαν αύτός συνίλα- 
βε καί ί τ ι  ίν τή ζωή ούδίν είχε πλέον νά ηοθήση. '2ς άνθρωπος 
είχε/ όλα; τάς άρετάς* ψυχήν άγγελικήν καί εύγίνή, καρδίαν Α
γαθήν καί γενναίαν, πατριώτης άγνός, μειλίχιος καί αγαθό; πρός 
πάντα;, εύθύς, δίκαιος, ειλικρινής καί σταθερός είς τήν φιλίαν καί 
τήν άγήπην του, ίχων παρ’ ίαυτφ σύζυγον μορφωμίνην καί προι- 
κισμίνην μί όσα καί αύτός προτερήματα καί τρεις αγγέλου; οΐ- 
τινες έψαλλαν ίν τή χαλιψ των τό άτελεύτητον τής χαράς καί τής 
εύδαιμονίας ψσμα άναμίνοντε; τόν τέταρτον, ήτο αληθώς ευτυχής. 
Καί έν μέσφ μιάς τοιαύτη; ούρανία; ευδαιμονίας ήλθεν απηνής ό 
θάνατος νά ίρπάση άπό τάς άγκάλας τής συζύγου, τών τέκνων, 
τών φίλων, τής κοινωνίας αυτής, δι' ήν ήτο ό άληθής πατήρ, μό
λις τό τριακοστόν ένατον άγοντα τόν άτυχή Τζώρτζη, διά τόν ό
ποιον θά εΙνί όλίγα πάντοτε τά χυθέντα δάκρυα ύπό τών άπαντα- 
χοΟ φίλων. Ανεπαρκές τό πένθος δπερ έπί τψ θανάτφ του περιε- 
βλήθηοαν πάντε; οί συμπολίταί του, καί πτωχή ή εΐ; Αείρρουν πη
γήν όδύνη; καί πόνου μεταδληθιίσα καρδία τής άτυχούς καί άπα-
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ρηγορήτου ουζύγου. ΕΙν# ϋ ικος ή Μοίρα δταν πλήττ^ τήν νβότη- 
τα, £λλ' βΐνβ χαχοΰργος όταν έν αύτ^ έχλέγι;; τά θύματά της μ·· 
ταξύ ίχβίνων οϊτινβς εις τί)ς νείτητος τά άνθη προσθέτοϋαι τά έκ- 
λεχτδτερα αρώματα ψυχικών άρετών χαΐ αισθημάτων ουνδυαζομέ- 
νων μετά μεγάλης ει:;στημον:κί5ς μορφώσεως. δύνανται 64 πολλαχώς 
νά ώφελήσωσι τήν ανθρωπότητα χα; νά δράσωσιν 4ν τή κοινωνί^.

ΕΙΣ Τ Ο Ν  Θ Α Ν Α Τ Ο Ν  Τ Ο Υ  Φ Ι Λ Ο Υ  Μ Ο Υ
ΓΕΩΡΓΙΟΓ ΣΓΝΑΝΙΔΟΓ

Χάρε, 'ς τή μαύρη σου τή στράτα Μάννες, πατέρες, όπου είχαν
Πές μου δέν ηΰρες λυπημένο 
Γέρο, άπ* τής ζωής τό δρόμο 
Καί απ' τά χρόνια κουρασμένο, 
Στήν παγωμένη σου άγκάλη 
Νάρθή μέ πόθο νά πλαγιάση.
Νά ξεκουράση τό κορμί του, 
Πίκρες χαΐ πόνους νά ξεχάοη; 
Δέν ηύρεςκάν ρυζασταροΟδι 
Πού 'ςτή ζωή νά ζή άρχίζει,
Κ ι’ ούτ’ ή χαρά, ούτε ή λύπη 
Τ ίεΐν ’ άκόμα δέν γνωρίζει, 
Σάν ευτυχίας χαμογέλοιο 
Νά πάρης τή μικρή ζωή ·

Παιδιά νά θρέψουν χαΐ νά ντύσουν. 
Παιδιά πούχαν φτωχούς γονεϊς των 
Μ’ άγάπη νά γεροκομήσουν... 
Στής ευτυχίας περπατούσε 
Τήν ίσια κι' ανθισμένη στράτα. 
Ό ταν ξεπρόβαλες καί τοδπες 
Ξάφνου: τό δρόμο σου σταμάτα: 
Έπαραμόνευσες σάν κλέφτης. 
Χάρε, τό άξιο παλληχάρι,
Παιδιά δέν έβαλες στό νού σου,
Δέν λόγιασες γλυκό ζευγάρι.
Ούτε τή νειότη τή χρυσή του.
Ούτε τήν τόση ούμορφίά τοι

Τού κόσμου συμφορές καί πόνοι Πού μιά φαινότανε ’ςτήν δψη 
Πρίν φαρμακώσουν τή ψυχή του; Καί δέκα ήταν ’ςτήν καρδιά του .. 
Εύρες τό νειό τό ζηλεμμένο. Αχούσε τά  μικρά παιδιά του 
Ηύρεςτό άξιο παλληχάρι, Όπου φωνάζουνε πατέρα.
Που είχ’ άγάπη στήν καρδιά του Δές τό χρυσό του τό ζευγάρι
Καί πλάϊτου χρυσό ζευγάρι 
Πού είχ’ άχνώμορφ’ άγγελούδια 
Άφτέρωτα, μικρά πουλάκια 
Κι' άμοιρο π’ ορφανό θάνοίξή 
Στό φώς τάνείξερα ματάκια; 
Τόν είχες, χάρε, μέρα— νύχτα 
Εχθρό μεγάλωνε μπροστά σου. 
Γιατί σοΰ άρπαζ’ απ’ τά χέρια 
Τ ’ άδικα πάντα θύματά σου,

Όπου τόν κλαίει νύχτα— μέρα. 
Ρίξε τ ’ αύτί σου 'ς τούς αρρώστους 
Καί ’ς τούς φτωχούς δπου,βογγοΰνε, 
Κι’ άπό τό εύσπλαχνό του χέρι 
•ΓωμΙ κ’ ύγεία καρτερούνε,
Καί πές μου. χάρε, πού δέν έχεις 
Καρδιά* κουφέ, τυφλέ, ζηλιάρη, 
Πές άδικε ψυχομαζεύτη,
Πές μου άνθρωπομακελάρη,

Ά π ’ όσα άδικα στόν κόσμο 
Κάνε; τό χέρι σου δπ’ άπλώση,
Τό οημερνότό άδικό σου 
Τάχα κ* έσύ δέν τώχεις νοιώσει;!

ΕΛΕΝΗ Σ. ΣΒΟΡΟΝΟΥ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΝ

Τ δ ρ β υ ο μ ί ν η .



ΑΙ Δ Υ Ο  Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α Ι
(Κατά τό  βτος 1042.)

ί ήμβραι τοϋ Απριλίου τοΟ 1042 ήααν πολυτάραχοι οτήν 
^Κωνοταντινούπολιν. 'Ο λαός ουναθροιομίνος χαθ' όμάδας βΐς 
τ4ς πλαττίας τ?,ς ηόλκως ουνιζήτβι καί άντήλλαοβ! πικρούς 
λόγους 5ι4 ιόν αΰτοχράτορα Μιχαήλ. ’ΑλήΗτια ήτο δτι προχήρυ- 
ξις του βαοιλέως· έξώριζε τήν βαοίλιοαα :

Τό γεγονός επιστοποιήθη Ιπιοήμως. Οί άρχοντες χαΐ αξιωματι
κοί χαΐ οί γερουοιασταί περίλυποι ουνήρχοντο εις ουνεδρίααιν. Τ4 
•πλήθη μέ ταραγμένα νεύρα καί άπειλητιχ4 συνείρχοντο χατ4 χιλι
άδας οτήν πλατείαν τού Ίπποδρόμου. Ή  ανταρσία εσχεδιάζετο. Αίγνης 
πλήθη γυναιχιδν συναθροισθέντα ήρχισαν μέ γιονές καί μέ έξεγερ- 
τικ4 τραγούδια ν4 διατρέχουν τούς δρόμους Κάτο) από τ4 κυβερ
νεία. κάτω άηό τ4 σπίτια των αρχόντων καί εις τ4ς πλατείας αί 
γυναίκες έστέκοντο καί έξεγώνουν.

— Ηέλομεν τήν αύγούστα Ζωή. τήν μητέρα μας! Ζήτω ή ρα- 
σίλισοα.

Οί άνδρις έρεθίσθησαν περισσότερον. Κάτω από τό μεγάλο πα
λάτι ό συναθροισθείς όχλος ήτο άπειρος. Κραυγαί. χειρονομ'αι. ά- 
πειλαΐ καί ύβρεις έτοξεΰοντο κατά τΛν ανακτόρων. Ήπεϊλουν θά
νατον στόν κακούργον βασιλέα.

-  Ζήτο) ή βασίλισσα! Κάτω οί προδόται! Ή  Γερουσία έπρεπε 
ν4 διαμαρτυρηθή, έπρεπε ν4 γϋγη όταν ήκουσε τήν προκήρυξιν 
τού βασιλέως διά τήν βασίλισσα! Κάτω ή Γερουσία! Ζήτω ή μη
τέρα μας αύγούστα Ζωή.

Άδελγοί μου! γιονάζει έξαλλος νέα γυναίκα προς τά πλή- 
«η. Ξεύρω ότι τήν μητέρα μας αύγούστα τήν έξώρισαν στό νησί 
τήςΠριγχήπου. Χθέςτήννύκταέγυγε τό πλοίο. Καί έκοψαν τά μαλ
λιά της, τήν ένδυσαν μαύρα ράσα μοναχής καί έκεϊ τήν έκλεισαν 
στό μοναστήρι. Ζήτω ή βασίλισσα! Οέλομεν τήν μητέρα μας!

Τό πλήθος όταν εμαθεν τήν έξορίαν εις τό μοναστήρι τής Πριγ- 
κήπου έγινε παράγορον. Πέτρες, ξύλα, μπαστοιίνια. ό.τι βύρισκε 
έρριπτε μέ ύβρεις ανήκουστους κατά των ανακτόρων. 'Ο στρατός 
ήναγκάσθη τότε νά λάβη μέρος καί ή γρουρά τού παλατιού έζή- 
τησε νά κτυπήση τό πλήθος. Ή  ταραχή καί ό θόρυβος έγινε ά-
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πβρίγραπτοί. Ματαίι»; Ιπ«α*ν νβκροί άρκβιοί. Τό πλί;θος 
ώΒη καΐ άνΗίίταται.

Αιοικηχήζ τί); φρουρά; ήτο τό ΐ»  δ θιίο; -του αΰτοκράτορος 
Κωνοταντϊνο;. 'ΚνΛ Ιπροαπάθιι νά συγκρατήσι;, τά πλήθη κ*1 νά 
κιρίήοη χρόνον ·Σχ·ν 3·;·ίλ«ι αμέσως πλοϊο στδ νησί τής Πριγκή- 
που νά ίπαναφίρη τήν ρασίλισσ». Καί τήν ίφ ιρι μέ τόσην ^ίαν 
καί σπουδήν (7>στ« τήν ώϊήγησαν κατ’ »·>θ«Γαν στό βασιλικόν θβο)- 
ρβίον τής πλατιίας τοδ “Ιπποδρόμου όπως ήτο μέ κουρβυμένα τά. 
μαλλιά, μοναχή καΐ μέ τά ράσα. Στό πλάγι της φοβισμένος ώς νά 
έζήτιι συγγνώμην έστάθη 4 αΰτοκράτωρ.

'Α,λλοίμονον! Τί ΰβρ*ι; καί αυθάδιια καί βλασφημίαι ήκοΰσθη* 
σαν, Ηϊέ μου! Ό  λαό; ί;»μάνη 5λότ»λα όταν βίδα σέ τρίχινο ρά
σο καί κουριμένη τήν μιγάλην βασίλισσα που Ι6λ*π· ίλλο τ» στο
λισμένη σέ διαμάντια καί σέ ματαξωτή άλουργίδα. Πέτρ»; καί ξύ
λα έτ£να“ι πλέον κατ* αυτού τού βαοιλέβ»;. βάνατος! έφωνα^Ιαν, 
θάνατος! Καί 0 βασιλιΰς μόλις διέφυγι τό πλήθος διά νά κρυφθή 
στό μοναστήρι τού Στουδίου.

II
Άπό τήν παραλίαν τού Κιρατίου κόλπου δπου ήτο τό γυναι- 

χιΐο μοναστήρι του Π«τρ(ου καί σήμ«ρα ·!ν · τόΦανάρι, άλλος κόσμος 
κατά χιλιάδας συναγμένος ζητβϊ νά ίδή τήν πριγκήπισοα βιοδώρα. 
Ή το  νίωτέρα άδ«λφή τής αύγούστας Ζωής, ή δποία από παλαιά χρό
νια βαρ«θ*ϊσα τούς κόλακας καί τά αίσχη τής αυλή; Ιγιν* μονα
χή σ αυτά το μοναστήρι. “Ο λαός έφώναζ* καί έζήτβι άπό τήν 
ήγουμένισσα νά Ιδή τήν πριγκήπισοα.

— Ζήτω ή Ηϊοδώρα, ή νέα βασίλισσα. Ζήτω!
Ή  ήγουμένισσα μάταια έσυμβούλ·υ· τό πλήθος νά μή έπιμένη 

διότι ή βιοδώρα δέν άνήκιι «ίς τόν κόσμον τούτον. 'Ο λαός ·πέ- 
μ*ν* καί ή Ηβοδώρα ωχρά καί κλονισμένη κατέφυγι στήν έκκλη- 
σία νά προσβυχηθή.

- Παναγία μου! χρόνια όλόκληρα μέ άξίωσβς νά σέ λατρβΰω 
μακράν άπό αύτόν τόν ψβύτη κόσμον. Μου Ιδωκις νά έλπίζω τήν 
βασιλιίαν τού Ηβού, ή άναςία. Νά γονατίζω, νά προσβύχωμαι καί, 
νά_ έντρυφώ στή; άγιας μου έκκλησίας τό βασίλβιο. Κάθβ άλλη 
δόςα τού κόσμου τούτου β!νβ δοκιμή μβγάλη στήν ψυχή μου. Πα
ναγία Μβγαλόχαρη, γλύτωσέ μβ άπό τόν πβιρασμό τής βασιλβίας! 
Στό ζητώ μέ δάκρυα, ή άναξία!

Ό ταν τό πλήθος έσπασβ τήν σιδβρένια πόρτα τής μονής καί 
έμβήκβ μέσα ηύρβ τήν Ηβοδώρα νά προσβύχητβ λουσμένη στον ΐδρω.

— Ζήτω ή βασίλισσα Ηβοδώρα! έφώναξαν δλοι.
Καί άμέσω; αναβιβάζουν τήν μοναχήν πριγκήπισσα βίς άλογο 

καβάλα καί τήν όδηγοΰν στήν έκκλησία τής “Αγίας Σοφία;, 'ϋχρά, 
λιπόσαρκο; καί άσχημο; ή Ηβοδώρα όπως ήτο, μέ βΰλογιασμένο 
τό  πρόσωπο, έτρβμβν ολόκληρος. Καί άντί πάση; άπαντήσβω; στά 
πλήθη, πού τήν έχαιρέτων, έκβίνη έξηκολούθβι νά μουρμουρίζη ψαλ-



211

μούς του Δα618 καΐ «Ίχάς του Μ. Βαβιλβίοϋ. Ό ταν Ιγθασι στήν 
•Αγίαν Σοφίαν 6 κίαμος βλος ήτο ανάστατος. Χοροί καί τραγού
δια στήν πλατιίαν τοδ Ιπποδρόμου όφανέρωναν την νίκην τοδ 
πλήθους.

III
Στήν έκκλησίαν τής Αγίας Σοφίας »Ιχβν «ίσέλθη ένωρίτβρα ή 

αύγούστα Ζωή καί ίπ*ρίμβν«. Ό  Πατριάρχης, οίΆρχιβριΙς, ή Σύγ
κλητος καί οί άρχοντβς ήσαν όλοι παρόντις. Τό πλήθος ήτο ά
πειρον.

•Αργή καί μβγαλοπρβπής δοξολογία ίψάλη τό τ · «Ις τόν Τ φ ι- 
στον. 'Ο ξένος ίρπαξ τοδ θρόνου Μιχαήλ Ιδιώχθη καί αί δύο νό
μιμοι βασίλισσαι ή Ζι»ή καί ή βιοδώρα έπανήλθον *1ς τό βασίλβιον 
κράτος. Είναι αΐ μόναι κληρονόμοι καί απόγονοι τής δυναστ·ίας 
τών Μακίδόνων βασιλέων.

Εις τό τέλος τής δοξολογίας δ Πατριάρχης ηύλόγησ* τάς δυό 
μοναχάς ώς βασίλισσας τοδ κράτους. Καί Αμέσως έξβλέγη ή νέα 
κυβέρνησις, δ νέος φρούραρχος καίοΙ σύμβουλοι τοδ θρόνου. Ό ταν 
ώδηγήθησαν αί βασίλισσαι *1ς τά Ανάκτορα έστέκοντο διξιφ καί Α- 
ριστβρφ σωματοφύλακ«ς. οπαθάριοι. λογχοφόροι καί δπασπισταί ν*ύ- 
οντες τΑ μάτια κάτω. ΟΙ Αρχοντες καί οί Αξιιυματικοί παρηκο- 
λούθουν.

Ό  λαός τής Κωνσταντινουπόλεως έπανηγύριζε τότε. Κήρυκις βιέ- 
τρεχον τήν πόλιν καί σαλπιγκταί έσάλπι'αν Αγγέλλοντεςτά μεγάλα 
γεγονότα. Καί δταν ΐσυνάχθησαν πρό τΛν Ανακτόρων δλα εκείνα 
τά πλήθη Ανευφημοΰντα, ζητοκραυγά^οντα καί χαιρετιδντα έξήλθον 
νά ευχαριστήσουν δύο γραΐαι Αδελφαί πού θά ϊκυβέρνουν τήν τύ- 
χην τής βασιλίδος τιΤιν πόλεων καί τού μεγάλου Ανατολικού κρά
τους τών έλλήνων.

-  Ή  Ζιυή καί ή θεοδώρα.

ΝΙΚΟΛ ΑΟΣ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Δ Η Σ

ΕΙΣ το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ

— Δ ι κ α σ τ ή ς . —Καί Αν σοΰ Ιπταισεν ή γυναίκα σου, δέν ήδύ- 
νασο νά τήν δείρης. Τό δικαίωμα τής τιμωρίας τά εχει μόνον & 
Δικαστής.

Κ α τ η γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο  ς.—Τότε δείρτην τοδ λόγουσου, κύρ δι
καστή.
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Ο  Γ Κ Ρ Ι Ν Ι Α Ρ Η Σ

Τ’^ΡίνίΒρτ,ς ·1ναι ή«ικάς καρκίνος μίσα στέν κόλπον τ^ς οίκο- 
•νγιν ίίας, 6πο0 τί;ς τρώ«ι τά σπλάγχνα, καΐ τή μαραίνβι.

Χάνιι πρώτος έκ·Ινος τήν ήσυχία τοσ' άν ποτ4 έχάρηχβ ήσοχίαν 
Ινας τέτοιος άνθρωπος, καί τήν αφαφιί συνάμα από τήν οΐχογέ- 
νιιάν του.

■Μπαίνβι κα1γυρίζ*ι τό σπήτι, όχι τόσο διά νά ΐδή, ’σάν καλός 
οΐχοκύρης, άν δλα ήναι στόν τόποτους, όσο διά νά »θρϊ κάτι ποΟ 
νά δίνϊ αφορμή στήν έπιθυμία του νά γκρινιάξ^. Τό 'βρίσκβι; Ά ι ,  
τό τ ι αρχίζίΐ ή φάουσα, ή γκρίνα, ή φωνές. Γχρ(να καί φωνές δπου 
δέν παύουν* τόσο γρήγορα, αλλά βαστούν πβρισσότβρο άπ' δσο ή καρ
διά 'μπορ*! νά 3»3τάςϊ·

Καθένας τότ*ς βΐς τό σπήτι τόν άποφεύγβι. 'Η γυναΐκατου, τά 
παιδιάτου, ύπηρέτβς καΐ ύπηρέτριβς, 3ου?α£νονται καΙ τραδηώνται 
σέ παράμβρα μέρη ν” άποφύγουνβ τό ^«^ίνισμα. Άλλοιά σ' έκ*ί- 
νον δποδ Ιδωσ· αιτία σ' έχίϊνο τό πβριχιίλισμα' αλλά καί οΐ λοι
ποί τής οίχογινιίας Οποφέρνουν* άναλόγως.

Ά ν  ή θπηρέτρια έτσάχισ' Ινα ποτήρι’ άν ή γυναίκατου δέν έ- 
μαγέρ«ψ· τό ψάρι στήν ορατού· άν τό παιδάκι έστραβοπάτησ* τό 
παποΰτσιτου* άν ή κόρητου δέν βόραψ* άχόμη τό 'ξηλομένοτου φό- 
ρ*μα· έκβίνην τήν ήμέρα γένβται τό ά ν ά σ τ α  ώ β » ό ς  έχ*ι— μέσα, 
καί όλοι τρέμουν*.

Χορτασμένοι γκρίνα, ή ίρβξήτους έκόπηκ»· δέ ·μποροδν* νά φά- 
V*. Μέ τόν νοδν ααστισμένον», μέ τήν καρδιά μαραμένη, άδημονοΰν 
καί στίνάζουν* ίλην τήν ήμέρα καί τήν νύχτα ακόμη, έως ότου νά 
1ημ·ρώση ό 9«ός τήν ήμέρα, πού τότβ πάλ* διά κανέν άλλο δίκηο 
παρόμοιο, ή ίδιες σκηνές τής γκρίνας ’ξανανεώνουνται, καί τό πνβδ- 
μα τών μελών τής οικογένειας ·ξαναπιέζεται πάλε τότε, προτοΟ λά
βει καιρό ν’ άναπνεύση άπό τήν προηγούμενη πίεση, καί ή οικογέ
νεια όλη δυστυχεί καί άπελπίζεται.

'Ο δυστυχής τούτος γκρινιάρης νομίζει εν δλη τή καλή πίστει ότι εί
ναι τά δίκηατου πού τόν ύποχρεώνουνε νά φωνάζη τά σ τ ρ α β ά
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ι ΐ )  {  ο ί χ ο γ β ν ε ί α ς  καΐ 4 λ λ α..... καί δέν άνανογέται διδλου
δτι ή φύαη τόν αδίκησε δίδοντάςτοϋ άποτρόπαισν χαραχιίίρα, διά 
ΐο3 ίποίου καταοταίνεται δυστυχής αύτδς πρώτος, καΐ χαταοταίνει 
άκολούίίως δυστυχή καΐ τήν κακίτυχην οίκογένειάν του.

Ά ν  ποτέ μέλη τοιούτων οικογενειών ζητοόν τήν έλευθέρωσίντους 
διά μέσων απελπισμένων καΐ ηαραφρδνων. ή κοινωνία χρεωστεΤ νά 
είναι συγκαταβατική μέ αύτά' καΐ καθένας προτοθ σκληρύνει κατά 
τοΰ έξοκείλαντος, νά σκε^θή καΐ τή θέση το3 δυστυχοδς έκείνου 
πλάσματος· καί νά |51ψη μέγα μέρος τής εθθύνης είς τδν άνυπδφερ- 
τον χαραχτήρα τοΟ γκρίνιαρη οικογενειάρχη.

Α Ν Δ Ρ Ε Α Ε  Λ Α Ε Κ Α Ρ Α Τ Ο Ζ

ΝΕΡΏΜεΝΟ <ΡίΐϊΙ

ΐ ν , τ ι  κι’ άν είχε τώχασε; γυναίκα, [ϊιός, παιδιά του' 
τίποτε δέν τ ’ άπόμεινε στερνή παρηγοριά.
Πέταξ* ή έννοια άπό τό νοΰ κ ’ ή έλπίδ’ άπ* τήν καρδιά του 
κ’ ή δπομονή έμαρμάρωσε στά στήθη του ίίαρειά.

Όπως τά λείψανα περνούν, περνάει αργά δ καιρός του 
καί ζή δίχως δ δύστυχος νά ξέρη τό γιατί.
Μέσ’ στην ταβέρνα δλημερίς μέ τό ποτήρι έμπρός του 
τοΟ κάχοο έκεϊ κι’ άνώιςελα τή λησμονιά ζητεί.

— «Καταραμένε κάπελα καΐ χλέγτη ταβερνιάρη.
>τί τό νερώνεις νό κρασί, καί πίνω άπ' τό ξανθό 
»καΙπίνω κι* άπ' τό κόκκινο χΓ άπό τά γιοματάρι 
>κι' άπό τό σώσμα τό τραχύ, πίνω καΐ δέν μεθώ;

»Δέν ήρθα γιά ξεφάντωμα μήτε γιά πανηγύρι.
»ήρθα νά βρώ τή λησμονιά στό θάνατο κοντά..»
Κι' δ κάπελας γεμίζοντας καί πάλι τό ποτήρι 
μέ θλιβερό περίγελο στά λόγια του άπαντψ:

— «Τ ί φταίω έγώ άν τά δάκρυα πού άπελπισμένος χύνεις 
•πέφτουν μέσ’ στό ποτήρί σου, σταλαγματιές θολές 
»καί τό νερώνουν τό κρασί χΓ άδΰνατο τό πίνεις;
»Τ ί φταίω έγώ κι'άν δέν μεθψς, τί φταίω έγό) κι' άν κλαΓς;

^ΩΑΝΝΗΣ ^Ο Λ Ε Μ Η Σ



ΤΓΟ Κ Α Μ Π Ε Ρ Τ Χ Ν Ο Ν
ΕΝ Δ Ρ Ε Σ Δ Η

τόν ίνω  τ.’τλον βίν* γν^ι-ιτόν το Μουσίΐον τη ; γλυτττιχής 
έν Λοίβοη, λίοόν το ονοαζ χύτοΰ έχ τού |ϊαοιλίϋ)ς τής Ι^α- 

ξων;’χ; ’ Λλαπέοτοί, ,ίίϊϊίλίύτϊντο; χπό τού 1 ί173 ίΐί) 10 ιχένρι 
τού 1002, ΐυ Ιουνίου V, ήα.

Ιίολλζ ιδρύιΛϊΓζ χζ! πολλζ\ το.τοΟίΟ’Ζί ̂ ίρουβι το ;νο[χζ τού^ζιι- 
λεω; τούτου, οοτις δ'.εχρίθη οιί τ1·,νχζτ' ΐ;ο/ην πολεα'.χ1·,ν ορ ι- 
«IV του, τιαή τζς τόν ^χτιλιχον οίχον τών Σ ζςώνων. —ο^ζοός, 
άξιοπρεπί,ς χζ'. /ζρζχτήρος υτζθερού ήτο «υγ/_ρόνω; απλούς χαΐ 
μειλί/ '̂.ος καί «νίπνεε την ζγάζην χζΐ τον «εθζ«[Λ·-ν εις τού; αε- 
γυ τζνα ς τής γερμανικής όμοτπονδ'α:. Ο. υπήκοο του έτίαουν 
καΐ ηγάπουν αυτόν <!>; άληΟή πατίρα, οί δέ έν Αρείο/ι φιλοςενού- 
μενο( αλλοδαποί ουδόλως διέφερον τών υπηκόων του ϋ>; προς τά 
αισθήματα ταύτα. Ή  μνήμη ίθεν τού ε;ό;/ου τούτου βασιλεως 
«γήρω ; παρέμεινε σεβαστή.

Το Μουσείον τής γλυπτικής εν Λρέσδη κινεί ΐδιαιτέίως την 
προσοχήν τού επισκέπτου, ουδόλως όμοιάζον μέ τά λοιπά τοιαύτα 
έν Εΰριόπη. Εγκλείει πλουσιωτάτην συλλογήν καλλιτεχνικών 
έργων από τής .λϊγυπτιαχής έποχής μέχρι τής σήμερον, πρωτο- 
στατούντων τών αριστουργημάτων τής αρχαίας ελληνικής τέχνης. 
ΕΙς τόν μεγχλον 5μω; τούτον ναόν τής τέχνης μάτην θά ζητήση 
ό έπ.σκέπτης νά εύρη άρχαΐα ελληνικά αγάλματα, έξ έχείνων α-



ΠβΓίηαηη ΡΓβΠ.
Ή  χλίμαξ τοΰ οΐχοβομήματος. Ό  τοίχος τής τύ/ης.



21(5

τινχ έπβςβργχσΟ/,'ταν αί / ίίρ ι; των άΟϊνάτων κχι τά όττοία δ ι« 
μυρίων αίβων έ^νγιδίόΟν,Μν άπό τνΓιερου ;οά-ου;.υ':δααον 5υ- 
ναντά τ ι;  τον; νοαταλγοΰντζ; εκείνου; «ΐ}/μ«Λώτους, οϊτινίς-ά- 
δ'-κκιολογήτω; ολυ»; χχϊ πχραλόγως ΐςακ&Λουθοϋν χρχτούαενοι, 
μαχρκν του τότου οζου ΊυνελήοΟησαν κχ·. έτεχνουργήΟγ,τχν, εις 
τά  εΰρ.οπχ'.κά Μου·7είχ, λααπρύνοντε; αυτά διά τή ; αϊγΑη; το·ν, 
αίγλη; έγ ’ ή ; οΰδίν οί κρατούντες «ΰτά ε/ουαι δικαίωμα. Ί ΐ  κα· 
;ο/ή αΰϊών αυτν, έδικαιολογειτο έιρ' δβον έπιόχειτο νά τά σώσω- 
,ιν ·άποτα ;?ε«ήλου;/.*ίρα ; βαρβάρων κατακτν,τών καΐ άρπάγων. 
ο/ι δμω; και ίήμερον. δτε ή αληθής πατρίς τα

' υ ε ο Τ χ ο ς  τ ή ς ώ ρ α ι ό τ η ι ο ς .

χεκτηται κατάλληλα και ά^οπρεηή χτίρια ττρός «τεγασμον αύτών.
Τν Άλμπερτίνον τιμά τους Σάςωνας διότι έχ θαυμασμού καί 

λατρεία: τιοό; την άρ/αίαν έλληνιχήν τέχνην ίδρυσαν εις αυτήν 
ναόν, έν ω αντί ειδώλων εΟεντο πιστά αντίτυπα δλων τι$ν γνωστών 

ίγη μ ϊτω ν  της ελληνικής καλλιτεχνίας ουδέ κόπων ουδέ 
V ;ρεισΟέντε;. Τοιουτοτρόπως είνε κάτοχοι τυιν Οαυαασίων

Τα αριστουργήματα ταϋτα ε'νε έχ γύψου. χατεσκευάσΟησαν δέ
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|Α6τά το'.αύτηί άχριδϊ'χ; και έπταιλί-ας, ώστε αί ψυ/αΐ
των καλλιτεχνών ϊεν  θά γ,ούνβντο νά ΐΛειχ·]/ΐμο:5Υ,9ίι>5ΐν επι δια- 
στρευλο’ιίει των ε;γων αύτών. Ή  λευκότη; ’ ετέρου του γύ- 
'̂ /ου ώοεΐ διαμαρτυρουμένγ, κατάπάσης άδικου ύπονοιας. υπομι
μνήσκει τον νόμον τόν ίτ^ύοντα έν τβ?; ΐϊεπολιτισμένχΐί /_ώρ?'·« 
ττ,ς Εΰρώπγ,ς. οΤιμωρΥιτέος ό αδέσποτα σοετεριζόμενος γνωσθέν· 
τος τοΰ κυρίου των κα\ ό κατακρατών άπωλεσθεντα».

Τήν λατρείαν και εΰλάβειαν των Σαξιόνων πρός την άρχαίαν 
τέ/νηνέποίησεν καταδηλοτέραν ή εί; αυτήν άνέγερσις τοΰ σκηνιό- 
ματο; τούτου.Το Μουβεϊον, έργον γνησίας εγχωρίου καλλιτεχνίας, 
είνε ίξοχον ΰπδ Ιποψιν διαστάσεων και αρχιτεκτονικής κα\ άρμό-

Ή  α ί θ ο υ σ α  τ οΰ Ι Ι α ρ Ο ε ν ώ ν ο ς

ζει νά έγχλείη τά αθάνατα τής ελληνικής διάνο ας έργα, έστω καΐ 
έν άντιτύποις’. Τό κτ^ρ.ον έσωτεριχώς Ιδ.'ως άλλά καί ΐςωτερικώς 
έμποιεί θαυμασμόν. Μία περιγραφή τής εσωτερικής αύτοϋοια- 
χοσμήσεως,'όσον ατελής και άν θεωρηθή, δ!δει ποιάν τινα Ιδέαν 
εις τον αναγνώστην τής άριστουργηματικής Οπότε τήνκαλλιτεχ
νικήν καί μυθολογικήν έποψιν οψεως τοΰ Μουσείου.

Λιά τήν άνέγερσιν καί διακόσμησιν τονί κτιρίου τούτου έκη“  
ρύχθηδιαγώνισμα τώ  Ι8',ί0 εις οάνεδείχΟη νικητής όκαλλιτέχνηί 
ΗβΓΠΐ&ηπ ΡτβΙΙ Ουτος επιληιρΟείς τού μεγάλου τούτου έργου 
κατώρΟιοσεν ιόστε ή τε άρχιτεχτονική καθώς καί ζιυγραφική νά
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τόί.··< ένό 7,τα ώ; νά ίΐ/ον £χ ίλίΐΟΫ, 
π ίν τ ϊ  ΰπ·> α·.ϊ; θελήυκη; χαι ?ή; χΰτή; '/ν-'/ι'-· ’ Κχινον' - τΟοέ 
ή οίχονοιχϊχ τϋΰ/ιόιου χαΐ τών τ£:ατ-:α>/ οιαιτχτίΐι.ν λ̂έ τ'-.ϋύ- 

< τί/νγ,ν, £(ιτο5.’9(Ιϊ , λ, έπιφίνεια του /-Τ'.; ου Ά ίτ ί  τοτγ,; ί τ
ξιιο τητο;. τόσον άραον,/.'!·, χ ϊ ’ι χϊλϊ'.σΟ/,τ·.χ·>, ίίν · \ Ο’. ί τ ϊη ; ,  ό)- 
στε ό {ίλϊτίων τοΟτο ίγνο ϊ! τί πρωτίστίο; όνίΓ/.£! ν ί  Ι)αυα.3,σ/, τά; 
έν ϊ'ύτώ χχλλ'.τεχνίχΐ; παρχστχτι·: ή αύτ·· χχ^’ ένυτ-, τό Χ ίλ- 
λιτε/ντ,αα;

' Ολωί ίο'.χ'.τέρως ίλχ0£ΐ τήν προσο//,ν τοΰ ίπισ/.έττου στοά 
τή ; ιίσόοοο τοϋ Μουσεου (ΤΓβριίϋΐιΙΐίίι·*). Ί Ι  ·\\ζ τον χε·-

ΑΙθουοα τής Όλυμπίος μετά τής νίκης τ 

τχι ττρός τό γραφικόν ΒβΙνβάβΓ.ΊΙ στοά περιλαμβάνει καΐ στεγά
ζει τήν μεγαλοπρεπή μ ϊίααρ ’νγ,ν κλίμακα τήν φεροντα/£ΐς τό 
6πέρτόείσ.·.γ ..ονδο .μ α,;ΐΙ οροφή αυτής χαταλαμβανεται '/πό 
τοΐ)τογραφ':ας παριστ.όσηί τήν γιγάντομα/ιαν. Ή  νίχν, τού πνεύ
ματος χαταφερΟεΐσα εναντίον τής άντιπαραταττομένης χα'ι πχλαι- 
ούστ,ς άξεστου υλικής δυνάμεως. Τό 5λον, αριστούργημα ζιογρα- 
φιχής συνΟεσεως και έχτελεσεως συναρπάζει τήν ’|'υ/_ήν τού εισερ
χομένου Έ πι των έγκαρσίων τοιχωμάτων τής στοάς παίΐστά- 
νεται ή εχβασις χαΐ αί συνέπειαι τής γιγαντομαχ'ίας. διά συνδυα
σμού γλυπτικής μετά ζωγραφικής. Λύο αγάλματατή: οιαχοσμή- 
σεως χωρίζουσι διαχεχριμένως τό το χώμα τή : είμαρμέντ,ς άπ-·



Έο τής ωραιίτητος' συιχβολι^ιχος τ.” ν ούο δυνάιχεων, ή ίπιρροτι 
τήν ζωγ,ν χαΐ ' ν  τέ/ντ,ν ζρχ·;ύνί·., ϊρ^οτιρα άριστοτί/νιχώς δι«- 
κεκοσαγ,ΐΑένα. Επι τ&ϋ το'/ί’ιΐΛατος τή ; ειμαρμένης εΐχονίζεται 

τς.!/_ογραφ!.··ν χαι γΑν»πτ!κήςό Τάρταρος, ό Κρονος τΐ(*,ωρού- 
ος κζΐ 01 έζατόγχειρε; έκτελεσταί τής αίωνία; βασάνου του. 
:ι ^ρα/ώοους {,ψώματος χάΟηνται αί Μοΐρατ ή Κλωθώ έπε-

[ΐενο:
Έπ'
;εργαζομ.ϊνν, το ^ρυιιοΰν ντ,αα, ΰπό τούς πό· 
ΰδωρ τή ; «τυ γο ί, έφίπταμενου τοϋάετοΰ ι 
θιυς φερ.·>'/ τήν λύτρωσιν είς τό ανθρώπινο

ας οε αυτών ρεει το 
/ΰ Δ;ος. *0 Προμη- 
γένο; χα\ ή τιμωρία

Α ϊ ϋ ο υ ο α I II α ξ ι X έ λ ο υ ς.

του, ή ΙΙανδ.'ίρα και 
νος υπό τών εριννύο: 

’Κπΐ
τάλληλον υ·^ο; εν τ 
ΰπό δυο δελφίνων. Δια
Ε ' ■

Έπιμ > ωχομε*

οι/>όματο: τή : ώραιότητος, είς το μέϊον καί είς χα- 
/7|ς φαίνεται .\φροδίτν, φερομενη 
,ι^ογραφίζς εΐκονίζεται ή αρπαγή τής 

ίϋΰρώπης παρά τοϋ Διός χφ' ενός χαΐ άφ’ ετέρου αί τρεις Χάριτις. 
Έ π ι τοϋ άο/_ιτικτονικοΰ άετιήματος 'εργον γλυπτιχήςΐέπιχάθην- 
ται ό Όοϊ'εϋ,· /.α'ι ή Εύρυδ χη, ό Ένδυμιων και ή Σελήνη.

Έ π ί τοΰ έτωτεριχου έπι μήκους τοίχου, τού όποιου ή επιφάνεια 
διακόπτεται οιά φατνοιμάτων νυμφών εντός των όποι'ων έπί έπι- 

άγάλματα διακοβμή σεως. παρίβτανται 
■ ό Ποσειδόιν. "νπειΟεν των Ου»

χρυσών βάθρων ϊστανται ί 
ή 'ΊΙρα, ί·)έτις. ή ’ .'ιΟι,ν
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ΙΙΐοΙιβπΙ Κιιηί}ί—.Ιίβ(1ο1ΐ0ΐι1. Ή  Μ ο ύ σ α .

ρωμ ίτων βίν« διά πλβστίχής «ςέ/ουσα ή « « « τ α κ ί  τής πτιάσβως 
τού Ικχρου, τον Φοίβου χαταττρί^οντος τό πτίρονΑχ. χχΐ ή πτώ - 
9ΐς ·ίς τόν οιχίχνόν, ό,ς κχΐ ή νιχγ, τον Πβρσίω; μχνοαίνον χβτ* 
τής Μίδούσγ,ί. ' '

Στ,μιΐ(.>τέον £τι δλβι αί πχραχτάτίΐς, τό σύ(*·χλςν[ΐα βύτδ τής 
γλοπτιχής ζωγραφικής χχΐ πλαστικής οιχχοσαήσεως μετά των έν 
ταϊς ννμφα!ς_^άγαλ|χχτων δεν παρουσιάζουσι τό έλχ/ιστον Γννος 
διακοπής ή οιαλίίψεως. Λ ί εύρεΓαι αίΟουσαι περιέ/ουσαι χατ’ ε- 
ποχήν τέχνης τά  έχτιΟείΑενα. 'ννοαχζονται, ό ΓΙχίΟενών, ή Ό -  
λυμπι'α χ. τ. λ. · ' ■ ’ ι
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^Εν τ ώ Μ ο υ ιε ίω  : ;λ ο κ τ {ζ ε τ ϊ ΐ  όλονεν [λέ τά χντίτυπα τω ν 
β χββ το τε  ανχχαλυπτομ.εν(ιΐν άς ων λόγου εόρτ||λ2τω ν τ·ης γ λ ϋ ίε τ ι· 
χ ή ς , ίιπάρ/ουσ·. Λ β ;τ ιν« , πρϋ>τότυπ« Ρ ω μ α ϊκ ή ς  έ π ο /ή ς . Ε ίσ Ιν  έπ ί- 
(της εκτεβεμένα έργα π ρω τότυπ α  εΰπρό«οίπα καί εΰπ 'ιόοδεκτα νέα ; 
τ έχ ν η ς  γερμχνϋ'>ν καλλιτεχνώ ν ί»ς ή  Μ ουβα του ΠΐοΙιατά ΚΟ - 
η ί({  εκ  ΠβίϊβϋβαΙ τ ή ςΕ α ξ ω ν ία ς , ή ς τ ό  β ο ϊτρ υ χ ώ ο ες  τρ ίχ ω μ α  είνε 
έχ  σ ιοηρώ ν ελασμά τω ν. Ε π ίσ η ς  νπάρχουσιν έργα του Μ »χ Κ Ιίη -· 
ϋ β Γ  χριοαατογραφ ικής γ λ υ π τ ικ ή ς, ώ ς τ ά  νεω στΐ έν τ7, άχροπόλει 
κ α ί Β όιλ ω  εΰρεΟέντα, καί ή π ρ ο το μ ή του Μ ίχ  Κίη^ςοΓ. οιασν^μου 
συγχρόνου γ /ύ π το υ  και ζωγράφου έκ Λ ειψ ία ς .

Λ ρ έ σ 5 η  Απρίλιος 1910.

ΚΩΝ ΕΤ . Λ Α Χ Α Ν Α Ε

Ι ζ ί Λ Ο  Κ Ο Ν  « Ι ζ Ι

{'ΐ'-Λ τών τού Παύλου Δερουδέλ.)

Μ ,_ · φτωχομάννα, -· χαλ?ς 'ςτό τζάκι τόσα ςύλα! 
Ζεστό'ναι τό καλύβι σου καΐ ϊίχως τή ?ιοτιά!.... 

Έατίγνωσα· τοΰ κρύου πίά 5έ 'νοϊώθ· ανατριχίλα, 
Κρύβε τά ξύλα σου.... ϊιψοϋν ^ωτΐά τά γερατειά

Καί τρέμεις σύ, γερόντισσα... Μά ή -καλή γρηούλα
Μου κάνει τόν κουφό χαΐ νά, τή χόβολη σκαλίζει... 

Πετά μίαν άγκαλίά κλαί’ ά ’ςτό τζάκι καί γΙομίζει 
Κατινό καί λάμψι μονομιάς ή -φτιοχοκαλυβούλα....

«Ζεστάσου, παληκάρι μου, κχΐ τουρτουροχιονίζει!.

— Ά  φτωχομάννα! 5έν πεινώ!... ταΰγά σου, φτωχομάννα, 
Τό σώσμα ρετσινάτο σου γ2ά σένα νά φυλάς...

Έ γώ  ςεροτρα-,'άνισα 'ςτό δρόμο κουραμάνα...
Ταΰγά, τό ρετσινάτο σου γιά μένα μή -χαλάς
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Μ Ι χΐ τραπ·ζομο1ν9γ}λα μοΰ ατρών*ις, χριστίχνή μ^υ!....
Ά ς  λ·ίπουν, σταυροπόδι 'γώ τό τρώω τό ψωμΠ.... 

Τραπέζι *χω τό γόνατο, μαχαίρι τό σπαθί μου,
Καί μέτή βοΟκ’ άμάσσητη, πιτΙοΰμαι ’ςτή γραμμή ί

« — ’ ϋ, παληχάρι μου χαΐ πΙέ καί τό κρασί μου!»

Μ& τά σιντόνΙα τ ί τ ό  θέ;;... Π ίι μένανι παλάτι 
βέ νάν’ 4 άχίριώνάς σου, ποΟ ς' 4χ·ρο παχύ, 

Παίρνβιτό μέτρο του χάν·1ς καί στρώνει τό κρεβάτι.. 
Έκιί, κυρά, "σά βασιλιΛς, κοιμο&μ' ώς τό ταχύ

Μά κείνη πάλι τό γουδί, γουδί τό γουδοχέρι!
Σεντόνια στρώνει κάτασπρα, ποΰ μοσχομαρτυροΟν 

Σπιτίσια πλύσι, άλουσίά καί βάιρνη καί νυχτέρι
Καί ’ςτό σεντούκι στιβαχτά τόν ξένο καρτερούν!....

« — Παιδί μου, πέσε, κάμ' έδώ κονάκι καί λημέρι!...

Γλυκοχαράζει καί βαρεί αργά γλυκά ή διάνα...
Ξυπνώ, πετΙοΰμαι ’ςτό λεπτό νά τρέξω ’ςτή γραμμή! 

Εμπρός! σ’  άγίνω! έχε γε ίά !... μ’ άλήθεΐα φτωχομάννα, 
’Σάν πΙό βαρύ τό σάκχο μου άνοΙώθω 'ςτό κορμί !·...

Γιατί, καλή γερόντισσα. ’σά μάννα μου,.σύ ξϊνη,
Τόσο πολύ μ’ έχάϊδεψες; γΙά πές μου, σέ 'ρωτώ....

Κ* έκείνη μισογελαστή, μισοκλαμμένη κραίνει...

<—Έχω κ' έγώ τ ’ αγόρι μου, παιδί μου, 'ςτό στρατό!· 

(Μετά-ρραοις ΚλβάνΟουό Ν. Τριαντάφυλλου.)

Ό  κόσμος ιΐνι θέατρον, εις τό ίποΓον διδάσκονται καθ’ έ- 
κάστην τραγψδίαι καί κωμφδίαι. Με τήν διαιροράν δτι οΐ ύποκρι- 
τα! είνε περισσότεροι από τούς θεατάς.
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Η Θ Ι Κ Ο Σ  Ε Κ Φ Υ Λ Ι Σ Μ Ο Σ

^^άν, χα-ϊά ιόν ψαλμόν τοΟ Λ*6ί4, μόνον οί παράφρονβς δύναν- 
ίί“ ται, Ιν τ ί  χαρδί? των, ν'άρνηθώσι τόν βιόν, δίν ·1ν· δμο>; φρο- 
ν;μώτ·ροι χ «ί όσοι, μί λογιχάς άποδβίξιις, Ιλπίζοον νά μ*τχπ«ί- 
οωσι τούς άπίοτους. Τά προσάγιιν άποδ$ίξ«ις, έν τ ΐ  χώρ^ τ?;ς ίίρη- 
ακβίας χαΐ τ^ς πίοτβως— ·1ν· άχάριστον, άμφ£6ολον βργον. ΕΙνβ τό 
«Οτό, ώζ τό δμιλίΐν πρός τυφλόν π*ρΙ τοΟ θαυμαοίου κάλλους 
τ?,ς Παναγίας του Ραφαήλ, τό συζητ«Γν μέ κωφόν π·ρΙ τ(3ν τρυ- 
φιρΛν μίλψδιων τοΰ Ροσοίνη καί τοδ Μοζάρτ. Καί ό μ*ν καί 6 δ4 
πιΒανάν προΒύμως νά πιοτεύαουν *ίς τούς λόγους οας, νά παρα
δεχθούν δτι δντως ούτως έχουσι τά πράγματα, δ4ν «ά αίοθανθώσιν 
όμως οΐ ίδιοι τάς ίντυπωοεις οας, δέν 9ά δοχιμάοουν τάς ουγκινή* 
οεις ίχείνας αϊτινις έτάραςαν, συνεκίνηοαν ύμάς. Αύτό τούτο συμ
βαίνει καί μί τάς άλτ,Ηείας τής πίστεως. *Α; παραταχθή ένώπιον 
τών άπίστιον μακρά σειρά εκ των μάλλον άκλονήτων αποδείξεων 
ύπίρ τΛν θρησκευτικών άληβειών δ4ν »ά τούς δδηγήση τούτο παν- 
τάπασι πρός τήν πίστιν. Δύνανται νά παραδεχθούν ότι ή πίστις είνε 
λογική, οΐ ίδιοι όμως δέν θά έχουν τήν δόναμιν νά πιστεύσουν. Ν* 
άναγνοιρίζη τις τήν λογικότητα τής πίστεως καί νά πιστεύση— εΐ- 
νε δύο ίντελώς άντίθετα πράγματα. Μεταξύ τού άποτελούντος τό 
άντιχείμενον τού λογικού, τού ένεργούντο; έπΙ τής σχέψεως, καί τού 
άποτελούντος τό άντιχείμενον τής καρδίας τού δρώντο'ς έπΙ τής 
θελήσεως, ύπάρχει μεγάλη άβυσσος. Δυνατόν νά παραδεχθή τις τό 
πρώτον καί νά μήν ύποκύψη είς τό δεύτερον· ϊνα δέ πιστεύση τις 
έ| όλοκ χιβο··, πρέπει νά πιστεύση όχι διά τής λογικής μόνον, 
άλλ’ έξ όλης τής χαρήίας καί έξ όλης τής Ί'υχής. (Μθ. 22 κεφ. 
Η7 σελ).

'Ο φιλόσοφος Φίχτε λέγει’ «τό ήμέτερον ούστημα ιώ ν  διανο
ημάτων συχνάκις είνε μόνον ή Ιοτοχιία τής καρδίας ημών,» του- 
τέστιν οΐ άνθρωποι θέλουοι πράγμα τι ούχΙ ούτως, δπως οκέπτον- 
ται, άλλά σκέπτονται ούτως, δπως θέλουν. Όθεν ή πίστις ημών, 
είτε ή ήμετέρα απιστία είνε, τό πλεϊστον, άντανάκλασις τής ήθικής 
ήμών διαθέσεως. Ό  Ιησούς Χριστός πράγματι ούτως έξήγησεν είς 
τούς άντιπάλου; του— τούς γραμματείς καί τούς φαρισαίους— τήν 
άφορμήν τής άπιστίας εις τήν θειότητα τής άποστολής Του, είπόιν 
εις αύτούς· «ύμεΐς έκ τών κάτω έστί, έγώ εκ τών άνο) είμί* υμείς
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ίκ  τοΟ κώσμου τούτου Ιστέ, έγώ οΟκ* $ίμΙ Ικ τού κόσμου τούτου. 
■Ο ών έκ θίοΰ, τ *  βήματα τοδ θ*οΰ άκούιι· 8ι4 τούτο ύμιΓς ούκ* 
άκούβτι, ί τ ι  Ικ τοδ θ»οδ οΰκ’ Ιστέ.» (*1ω. 8 κ·φ. χαΐ 47 σ·λ.).

•Ο Χριστιανισμός ·ίν ι τό Εύαγγέλιον τί5ς παγκοσμίου σωτηρίας! 
διότι δλος δ κόσμος, δπως λέγιι δ θ*Ιος Λόγος. Ιν τφ χαχ(|) χιΓται. 
Τήν δδάν τ^ς σωτηρίας Ιχ τού παγκοσμίου τούτου κακοδ, άπ*χά- 
λυψιν δ Ιησούς Χριστός διά τ?̂ ς διδασκαλίας καί τί;ς ζωί)ς αυτού 
καί δ ^«βαρημένος Ικ τού κακού τούτου, δ μή συμδιίαζόμινος μΙ 
τόν ύπάρχοντα βιοργανισμόν τ^ς ζω»;ς, δ τιίνων πρός τήν Ινσάρ- 
χωοιν τί)ς θ*ίας άληθιίας ΙπΙ τί;ς γης. Ικ$ίνος ηκου« τούς λόγους 
τοδ Χριστού χαί τούς ήχολούθβι. Αι* Ιχβίνον δέ, δστις ησθάνιτο I- 
αυτόν καλώς Ιχοντα Ιν τφ κόσμφ τούτψ, η, τουλάχιστον. ύπ$λό- 
γ ιζ»  μέ τά ύπάρχοντα μέσα νά ββλτιώση τό μέλλον, δΓ αυτόν ή 
Ιννοια τού ΧριστιανισμοΟ Ιμβινι σκοτεινή. Αιά τούς τοιούτους αν
θρώπους ή διδασκαλία τού Χριστού ήτο λόγος κενός, διότι ούτοι 
δίν Ιδλιπον τό κακόν, Ικ τού δποίου δ Χριστός ήλθι νά σιίιση τόν 
κόσμον. ΑΙν Ιβλεπον δέ τό κακόν ούτοι, ούτε τό δλέπουσι, διότι εΐ- 
νε οΐ Ιδιοι Ιχ τοδ κόσμου τούτου, κατεχόμενοι δ’ Ιξ  δλοκλήρου έκ 
τού κοσμικού κακού, δέν «έλουν νά ύψω^ούν ύπέρ αύτό, δέ/ θέλουν 
νά τό άρνηθώσιν.

Μυριάδας ανθρώπων ίχουσι τόσον άπορρογήση αί περί τής ύλικής 
ευτυχίας φροντίδες, ώστε δέν τοίς μένει καιρός νά σχεφθούν ποία τά 
χειραγωγούντ' αύτούς αΤτια Ιν τή δράσει των, εΐνε άρά γε ύψηλή ή 
είνε ταπεινή ή αξία τών αΙτίων τούτων, Ιν γένει δέ δποϊοι τινε* ε!- 
νε αυτοί ούτοι, ποίαν θέσιν κατέχουν Ιν τή πολιτική, κοινωνική καί 
θρησκευτική ζωή καί άνταποκρίνεται άρά γε ή θέσις αΰτη κατά τι 
είς^τάς απαιτήσεις αϊτινες ;^ναι των άπορρέουσιν έκ τής ιδέας τής

χι.χον αναμω.ιι 

"Αλλοι, ύλικώς καθ' δλοκληρίαν Ιξησφαλισμένοι καί Ιντελώς ε
λεύθεροι από πάσαν Ινασχόλησιν, Ιλκύονται δλως από τάς ήδονάς 
καί τάς έξωτεριχάς τής ζωής τέρψεις. Πάσα ύπέρ τοδ κοινού κα
λού αυταπαρνήσεως Ιργασία τοϊς παρίσταται ώς παραφροσύνη φαν
τασιοκόπων, όνειροπόλων. αί ύψισται τής ηθικής απαντήσεις ώς 
περιττόν πρόσκομμα εις τήν ελευθερίαν τής ένεργείας. «Ή  ζωή μει- 

έκυτήν, Οπόσχεται μακαριότητα. 
I I  θέΑουν Ιδώ τά σοβαρά πρόσωπα, τά διάφορα ζητήματα περί 
τών σκοπών καί τών προβλημάτων τής ζωής; ύγεία, άφθονα μέσα, 
ζήσε χαί άφες καί τούς άλλους νά ζούν»!

-Μέ μίαν τοιαύτην περί τοδ κόσμου θεωρίαν, οΕ άνθρωποι, έννοεί- 
ται, δέν δυνανται νά έχουν ειλικρινή, εγκάρδιον κλίσιν πρός τόν Χρι
στιανισμόν, ως πρός τήν φωνήν τήν χαλούσαν τήν ανθρωπότητα 
έκ του Ιγωϊομού τής αγροίκου, κτηνώδους φύσεως, πρός τήν έν-
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σάίϊκωσιν, ίν έαοτοϊς χ*1 τοϊς πλησίον, τί]ς δψίστης 4*ϊκί5ς Αγά
πης χαΐ Αλήθειας. Π?οσκολλημίνοι ο&τοι 4ξ ίλοκλν,ροϋ εΐςτάγήϊνα, 
οΟιε σκέπτονται κΑν περί τών οθρανίων. Ή  φωνή τοδ ΧριστοΒ 
ίέν φθάνει μέχρι τής καρδίας των, δέν έξεγείρει έν αΟτοϊς τήν Ι
δίαν Ανεπάρκειαν, δέν τούς καλεϊ πρός τήν έσωτερικήν Ιργασίαν. 
Ουτοι πνευματικές δέν προκόπτουσι, εάν δέ οΐ οργανισμοί δέν Α
ναπτύσσονται, Αφεύκτως χειροτερεύουσιν. Είνε νίμος τής φύσεως, 
δμοίως ένεργιίν είς τδν φυοικύν, δπως καί εις τάν πνευματικόνχόσμυν.

Ό  άνύργανος κόσμος είνε Αδρανής, Ακίνητος. Ελεύθερος Από 
έξωτεριχΑς έπιδράσεις, φυλάττει Αναλλοιώτως τήν εΰστάθειάν του. 
Ά λλο  πρΑγμα δ κόομος 4 όργανικός, αΐ ζωνταναί Υπάρξεις είν’ 
ευμετάβλητοι. Ό  Αρχαίος Ιλλην φιλόσοφος Ηράκλειτο; έδίδασκεν 
Ικτοτε δτμ δπως Αδύνατον είνε νά είοέλθη τις εις έν καί τό αύτδ 
ρείθρον, τό άπαύστως μεταβαλλόμενον έν τφ ^ύαχι, ούτως Αδύνατον 
είνε δίς, τουτέστιν είς δύο διαφόρους χρονιχΑς στιγμάς, νΑ είνε τις 
είς 8ν καί τό αυτό σέμα, νΑ εΟρίσκεται είς μίαν καί τήν αυτήν 
κατάστασιν. «ΤΑ σώματά μας, έλεγε, ^έουσιν ώς ^υάκια, ή ύλη 
αιωνίως Ανανεοϋται έν αΰτοϊς. ώ ; τό ύδωρ έν τφ χειμάρρω. Κινεί
ται, μεταβαλλομένη, καί ή ήμετέρα συναίσθησις.»

Πρό τοιαύτης άδιαλείπτου μεταβολής τής ύλης έν τφ> σώματι 
χαίτών συναισθημάτων έν τφ πνευματικφ κόσμφ. Αποβαίνει έχτά- 
κτως δύσκολου, Αν μή Αδύνατον, οί ζώντες οργανισμοί νΑ τηρή- 
σωσιν ίσοσταθμίαν. Έν αύτοΐς ή ζωή βαίνει είτε πρός τΑ Ανι», είτε 
πρόςτΑ κάτω, οΐ όργανισμοί ή τελειοποιούνται. Αναπτύσσονται, ή 
έκφυλίζονταμ χειροτερεύουν. 'Έν οΐονδήποτε φυτόν, διΑ μιΑς κα
ταλλήλου, έπιτηδείας καλλιέργειας, δύναται, βελτιούμενον. νΑ με- 
ταβληθή πρόρριζα’ καί τό σχήμα καί τό χρώμα καί ή οσμή τού 
Ανθους θ' Αλλάξωσιν έντελώς. Αύτό τούτο έπαναλαμβάνεται καί έπΙ 
τών ζιόων. Έν Άγγλίφ  Οπάρχουν περίφημοι πτηνοτρόφοι οϊτινες Α- 
ναδέχονται, έντός τριών έτών, νΑ δώσουν είς τΑ πτερΑ τής περιστε
ράς οίονδήποτε θέλετε χρώμα, έντός δ' έξαετίας ν' Αναμορφώσουν 
τήν κεφαλήν καί τό ράμφος. Μέ τΑς γνώσεις καί τήν έπιμονήν 
των προσδίδουσιν είς τόπτηνόν καί είς τόζώονέπίοης σχήμα δλονέν 
καλύτερον. Τουναντίον, δταν ή έπιμελής έπαγρύπνησις διακοπή, τΑ 
φυτΑ καί τΑ ζώα Αφεύκτως χειροτερεύουσιν, έξαγριοΟνται. Τοιοΰ- 
τος 4 γενικός τής φύσεως νόμος' ύπό τήν έπίδρασιν καταλλήλου 
καλλιέργειας ο( όργανισμοί τελειοποιούνται· Ανευ αυτής έχφυλίζον- 
ται. Έκ τής έηιρροής αΰτοΟ δέν είν’  άπηλλαγμένος ούτε 4 Ανθρω
πος. τόσον έκ μέρους τού φυσικού, δσον καί έκ μέρους τού πνευμα
τικού αύτού όργανισμοΰ.

Ό ταν 4 πο^ττισμένος εύρωπαΐος, βιφθείς, μετΑ ναυάγιον, έπί έ- 
ρημονήσου. Αναγκάζεται, έπί τινα Ιτη, νΑ μή φροντίζη περί τού σώ
ματός του. Αποβαίνει Αγριος τήν δψιν, γίνεται κτηνάνθριοπος.

ΈΑν δέ, παρομοίως, δέν έχει τόν τρόπον νΑ φροντίση περί τής 
διανοητικής του Αναπτύξεως, θέλει καταπέση νοητιχώς καί βαθμη
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δόν δύναται νλ φί»άαΐ μ*ΧΡ»« ήλΛιδτη-ζος. θλιββράν παράδειγμα 
το'5τοϋ ·1ν« αΐ μαχροχρδννοι άπομονώβιις ίν τα !; «Ιρκτα!;, αΐτιν»; 
συχνά χάμνουν τού; φυλακισμένου; ήλ;θ£ου;. Αύτή αύτη ή λει
τουργία του έχφυλισμού, δταν έλλείπει ή δέουσα καλλιέργεια, τε
λείται χαΐ είς τήν τ,Ηιχήν τού ανθρώπου φύσιν. Έάν περιφρονώμεν 
τάς πνευματικά; άνάγκα;, δέν θ* άκοΰωμεν πλέον τήν φωνήν τή; 
συνειδήσεω;, θά γείνωμεν άνθρωποι έλαττωματικο!, θ* άποβάλωμεν 
πάν ήθικόν αίσθγ,μα. Σύν τφ χρδνψ, τά ήθιχόν τούτο αίσθημα θ” ά- 
ποναρκωθή έντελώ;" δ άνθρωπο; δχι μόνον δέν θά προχόπτη πνευ- 
ματικιδς, δέν θά τελειοποιήται, αλλά θά στερηθή καΐ αυτήν τήν δΰ- 
ναμιν τού δέχεσθφι καί απαντάν εί; πάσα; τά ; ήθικώ; ώρα£α; έν- 
τυπώσιις, ούτω 9έ θά δημιουργηθί τύπο; ένό; είλιχρινού; άρπαγο;, 
ποδοπατούντο; αύθαδώ; πάν ιερόν. ΙΙάν δ,τι Οψηλόν, 6,τι άληθώ; 
άνθρώπινον, θ* άπΆ^  ατροφικόν καΐ θ* άπομείνη μόνον μία μοχθη
ρά χτηνωδία, ώπλισμένη μέ τήν δύναμιν του νοο; καί τήν ίσχύν 
τή ; έπιστήμη;. Ό  απόστολο; Παύλο; νομιμο»τατα καί ρασιμώτατα 
έρωτφ: «τ^ ς  ήμε!; έχφευξόμεθα τηλιχαύτη; άμελήσαντε; σωτηρία; 
ήτι;, αρχήν λαβοΰσα λαλείσθαι διά τού Κυρίου, Οπό τών άκουσάν- 
των εΐ; ήμά; έ>ε6αιο)θη· (Έ6ρ. κεφ. :ί σελ. .Η).

Εϊ; τε τόν φυσικόν καί πνευματικόν κόσμον ύπάρχεινόμο; καθ* 
δν, έκαστον δργανον, μή άναπτυσσόμενον, μή άσκούμενον, Ιςασθενεϊ 
ραθμηδόν καί έπί τέλους, έξ ατροφίας, περιπίπτει εί; εντελή παραλυ
σίαν και μάλιστα Ιςαλείφεται. ΕΙνε γνωστόν π. χ. ότι εΐ; τά μέ
γιστα σπήλαια τή ; αυστριακή; έπαρχία; Καρνοελία; καί τή ; άυε- 
ρικανιχή; πολιτεία; Κεντουκή ζώσ; πλήθη ιδιαιτέρου εϊδου; ποντι
κών, έντιμων, ρατράχων, καρκίνων καί ιχθύων ακόμη, έπειδή εΐ; 
τά  σπι^λαια ταϋταεύρίσχονται ύπογείω; λίμναι καί ποταμοί. Ό λ ’ αυ
τά τά ζώα, ανήχοντα εΐ; πολυποιχίλου; διαιρέσει; καί χλάσει;, με- 
τα;ύ των όμοιάζουσι κατά τούρ, ότι δλα είν' έντελώ; τυφλά. "Οσα 
ζώσι πλησιέστερα πρό; τήν^ι^Ι^ον τού σπηλαίου, έχουν μέν όφθαλ- 
μού;, άλλά τίποτε δέν {ίλέτϊβυν' πολλά δέ, έκ των ζώντων εΐ£ τά βά
θη τών σπηλαίιυν δέν έχουν ούτε σημεΐον χάν τού οργανισμού τή; 
ύράσεω;, δέν Ιχουσι χόγχα;. Προφανώς, έκι!, ύπό τούς βόλου; τών 
σπηλαίων, έπί ολοκλήρου; αιώνας, δέν είσέδυσεν άχτι; φωτεινή" ον 
ίχθύε; καί οί ποντικοί ούδέποτ' έχρησιμοποίησαν τό δργανον τή ; 6- 
ράσεω;, τό όποΓον, έ'ασθενήσαν κατ' άρχάς, ίπαθε παράλυσιν, κα
τόπιν δΙ καί ίξέλιπεν όλότελα * ). Ό  αετός, 4 διαιτώμενο; έπΙ τών 
κορυφών τών όρέων, έπί τοσούτον ήσκησε τήν όρασιν, ώστ’ έλευ- 
θέρω; ατενίζει τόν ήλιον, ένφ εί; τού; Ιχθύα; τού σπηλαίου Μάμον- 
τωφ δέν ίμεινιν οϋτε ίχνος κογχών. Αύτό τούτο συμβαίνει καί μέ 
την πνευματικήν δρασιν. Πιφωτισμένον, ηθικόν αίσθημα δίδει τήν 
δύναμιν εί; τόν άνθρωπον ν’ άκούη έν έαυτφ τήν φωνήν τού θείου.» 
Μακάριοι οι καθαροί τή χαρδίφ, δτι αύτοί τόν Θεόν ίδψονται» (Μθ.

Ηητχό^σκη.— « Πέραν τού ώκεανοϋ.» 2Γ)’ σ · ·.
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5 χ(φ. 8 β(λ.)· π«ρ1τ?^ς ήθιχί;ς αύΐοτ^λ^ιοποιήΐίως άμέλιια 
6δηγ·ϊ *1ς τ:ν·υματιχήν τύφλωσιν, ·1ς πλήρη άμδλύτητβ κ«1 αυτής 
τής όα:ρρή3·ο>ς πρός π4ν β,τι χαλόν, αψηλόν, 4γιον. ΠιρΙ τών τοι· 
ούτων ανθρώπων δ ΊηαοΟς Χριστός παρ$τήριΓ «καί άναπληροδ- 
ται έπ' αύτοίς ή ηρογητ*ία τοδ ΊΐσαΙου ή λίγουσα. Άχοή άκούσ·· 
τ ·  χαί οδ μή ουνήτ· χαί ^λέποντ«ς βλέψ·τ·, καί ού μή Ιδητι, όπα- 
χύνθη γάρ ή καρδί» τοδ λαοΟ τούτου καί τοίς ώαΐ ^ζρόως ήκουααν, 
χαί τούς όφθαλμοϋς αυτών Ιχάμμυααν* μήποτι ΐδωσι τοίς όφθαλμοίς 
καί τοίς ΑοΙν άχούοωσι, χαί τή χαρϊί^ σινιώσι, καί ίπιστρέφωσι καί 
ϋσωμαι αυτούς». (Μθ. 13 χ$φ. 14— 15 σ$λ.) Μιτ4 τοδτο γίνονται 
καταληπτοί χαΐ ο'. λόγοι τής παραβολής π*ρί τών ταλάντων» τφ 
γάρ Ιχοντι παντί δοθήσιται χαί π>ρΐ09ΐυθήσ<ται, από ϋ  τοδ μή I* 
χοντος και δ β/,κι <χι.ιΟή<ικιαι ά τ  αύ ον (Μαθ. 25 χιγ. 2̂1 σ·λ.).

Ιΐΐοα  χαρδία ·χ*ι τάς άπαιτήσίΐς της. τ4ς πνβυματιχάς της άνάγ- 
χας, αΐτιν*ς ·ίν« τό Ηαυμαοιώτ«ρον, τό Ιιρώτ»ρον ήμών τάλαντου. 
Μάθ«τ( νά τό Ιχτιμάτι, προσπαθ«Ιτι νά τό άναπτύξβτι χαί πολ- 
λαπλασιάσιτι. Μή ττνίγβτ* ίντός ήμών τάς άγαθ4ς δρμάς, βύπιιθώς 
άχολουθιίτι τάς χαλάς χλίσβις τής άγνής ακόμη, τής μήπιυ κηλι- 
δωθβίσης, Οπό τής χυδαιότητος χαί τοδ ^ιωτικοδ βορβόρου, χαρδίας 
δμ ^ . Φυλάττιτ’ ίν τή καρδί^ τόν θίϊχόν σπινθήρα. Νά οββσθή δέν 
<1ν· δύσχολον, άλλ όνθυμιΐσθ* δτι. δταντό πδρ σβοθή χαί δ βιωτι* 
χό } άνιμος διασχορπίση καί αυτήν τήν τέφραν, δέν θ* άναδοθοδν 
πλέον φλόγ·ς.

«Φανός τοδ σώματος έστίν ό όφθαλμός, λέγ*ι δ ϊωτήρ, καί έάν δ 
όφθχλμός σου έστί καθαρός, καί δλον τό σώμά σου φωτ·ινόν έσται, 
έάν δέ δ όφθαλμός μοχθηρός έστί, χαί δλον τό σώμα έσται σκοτ>ι- 
νόν. -Έάν δέ ή πηγή τοδ φωτός σκοτισθή, τότ* όποιον ϊσται τό 
σκότος; Καί πώς δυνάμιθα ήμιΐς ν' άποφύγωμιν τό σκότος αύτό, 
έάν άρχίσωμβν νά π·ριφρονώμ$ν τό φώς έχιίνο, δπ«ρ δ Ίησοδς 
Χριστός μάς έδωσιν;

• Γνώριζι χαί ένθυμοδ, έδίδασκιν δ αρχαίος σοφός Επίκτητος, δτι 
έάν οΐ άνθρωποι τυ·θίάνωσι δυστυχβίς, πταίουσιν οΐ ίδιοι, διότι δ θιός 
έδημιούργησ* τούς ανθρώπους πάντας διά τήν βύτυχίαν καί οΰδα- 
μώς διά νά <1ν· δυστυχβίς. Ό  βιός έφέρθη πρός ήμάς ώς αγαθός, 
Πατήρ· Ιν τή άγαθότητι του <δωκ$ν ιίς τήν έξουσίαν ήμών πάν ό,τι 
φέριι ιίς τό αληθινόν αγαθόν. «'Κάν δέ, μιθ' δλ' αυτά, ή ζωή μας 
άποβαίνιι άστοχος, μάς βαρύνιι

«Χάν ένας δρόμος ΐσίος, άσκοπος 
ωσάν ιϊς ξένην έορτή, συμπόσιο,» 

σημαίνιι διι δέν ώφιλούμιθ' άπ* αυτήν μέ νοημοσύνην, μέ τρόπον 
βδστοχον.

Καί πράγματι, έλαφρότατα έγκληματικώς μάλιστα, φιρόμιθα 
•ΐς τό ζήτημα τής διιυθιτήσιως τής ζωής ήμών. *0 Σπένσιρ λέ- 
γ*ι: «Ηά ένόμιζέ τις δτι ή πλιιονότης τών ανθρώπων {χουσιν ώς 
σκοπόν νά έςοδιύωσιν ιίς τόν 6£ον αυτών δσον δύνανται όλιγωτέ-
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ρχν βχίψιν. *Καν·Ις ίργολήπτης δέν θ’ άνϊδ«χθί ν4 κτ{3ΐ£| οταϋλον 
πρίν ή πρώτον Οπολογίο^β χ »ί σχ·^θ^ ίπΐ τί5ς ίπιχ·ιρή3»ω;, ο5τ· 
χτίστης Οποίρχβι, ρστις ν4 τοποθβτήση μίαν σ·ιράν πβτρών, χωρίς 
ν4 τ4ς ίσ«π>δώση δι4 τ{|ς στάθμης, ήμιΐς δ& ζώμβν •ίχ'ζ χαΐ ώς I* 
τυχβ, μή σχιπτόμ«νοι τ ΐ  παράπαν π«ρΙ της ίννοίχς χαΐ της σημα
σίας της ζωής, στβρούμβνο·. κριτηρίου πρ6ς έκτίμησιν της ταχτι- 
χΐδ ' ·ϊί(ί σώγρονος αύτης πορβίας. Τ ί θαυμαστόν λοιπόν, έάν τοιαΰ- 
ται οίκοδομαί συχνά καταπίπτουσι, συντρίβουσαι ήμΛς Οπό τ4 όρβί- 
πιά των; Πώς δυνάμβθα ν’  άποφύγωμβν τοΰτο, ίαν πβρι^ρρονώμβν τό 
μόνον ασφαλές σχέδιον της ζωής, τό Οποδβιχθέν ήμΐν &πό τοΰ ’Ιη- 
σοθ Χριστοθ;

Καί ένόσφ μέν βίμβθα νέοι καί άπβρίσχβπτοι, βνόσφ έχτός τών 
μέσων, έχομβν κάλλος, όγβίαν άφίνοντβς κατά μέρος πάν ζήτημα, 
κατορθώνομβν ίσως, νά ζώμβν βλαφρά, βΟθυμα, βΰχάριστα, ή ζωή 
όμως αΟτη δέν δΰναται νά μάς ίκανοποιη έπΙμαχρόν, δέν θ* άργή* 
ση δέ νά μάς φανη «αστβίο πράγμα, χβνό καί δίχως νόημα(Ι) 
Μβθ' όσα καΐ άν βίπωμβν, όσον καί άν άπβσπάσαμβν τούς διαλογι
σμούς ήμών άπό τών ύψηλοτέρων τοδ πνβύματος άπαιτήσβων, ό άν
θρωπος, ούδέν ήττον, δέν θά ζη μέ μόνον τόν άρτον, θά έλθη δέ 
στιγμή, καθ' ήν έκαστος θ’ άναγκασθη μβτά τού ποιητοδ νά βίπη’ 

>Νά ζώμβν δέν θέλω ράθυμα, μβθυστιχά, 
μέ φόβον* >διατί> νά έρβυνώ έταστιχά' 
άλλ’ οδτω, ποΟ βίς κάθβ μέραν, ώραν καί στιγμήν 
νά κρΰπτβται ή αΙωνία έννοια, 
ή δίδουσα δικαίωμα τοδ ζην.«

Ή  άπαισιοδοξία, ώς ή σκωρία έπΙ μάλλον καί μάλλον πβριτρώ- 
γουσα τήν σύγχρονον ζωήν, έξηγβϊται ακριβώς διά τοδ ότι ήμβϊς. 
μέ τήν μίαν πτέρυγα, πλανώμβθα δψηλά Οπό τον ούρανόν, έ/ψσύ- 
ρομβν, έγκαταλβλβιμμένοι, τήν άλλην, έν μέσψ της βιωτιχης αη
δίας καί τοΰ βορβόρου. Έντβδθβν ή άναπόγβυκτος έσωτβρική δυσαρ
μονία, ή άπογοήτβυσις καί ούχΙ σπανίως δ πρόωρος βίαιος θάνατος. 
Ή  ζωή όμως, όσον θλιββρά καίάν φαίνβται, βίνβ πάντοτβ ποίίυτι- 
μοτέρα άπό μίαν μολυβδίνην σφαίραν, ή άπό μίαν δόοιν πρωσικοΟ 
όξέος, άρκβί μόνον νά συλλάβωμβν τήν άληθή αυτής έννοιαν, νά 
κατανοήσωμβν τήν άρχήν, ύπό της όποιας διβυθυνομένη αδτη, προ- 
σκτάται ασυνήθη άξίαν.

Εις ήμάς, τούς έχοντας τό Εύαγγέλιον καί αναγνωρίζοντας αυτό, 
ή έννοια αδτη ώφβιλβ, νομίζομβν, νά βίνβ σαφής έξ αυτής της παι
δικής ήλικίας. θά έ/όμιζέ τις ότι έκαστος, χριστιανός καλοΰμβ- 
νος, δέν δύναται νά έννοηθη άλλως, βίμή ώς άνθρωπος, έχων γνώμο
να της ζωής του τήν διαθήκην τοΰ ΧριστοΟ. Τά πράγματα όμως 
άλλως έχουσιν. Έδώ συναντο'ιμβθα μέ μίαν άπό έκβίνας τάς θλιββ- 
ράς άντιθέσβις του βίου, όπόταν ή όρθή κρίοις άνατρέπβται κατά

{11 Στϊ/ος τοδ Λίρμοντωφ. Σ. Τ. Μ.
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γράμμα. Είνι άπαράϊ»χτος δ στρατιώτης, 6 άγνοΑν τδν στρατιιο- 
τικ ίν χώ&ιχα, άπρόσδιχτος 6 νομικός, ί  μή γνωρίζων τούς νόμους, 
Ινφ ·1ν( ιραινόμινον 30νηθ(ς-Χοι<ιιια>'ός. μή ίννοΑν τάς θέμβλιώδ«ις 
άληθβίας τής διδασκαλίας τοΟ Χριστού, ϋ ν  θλ *ύρ*τ* άνθρωπον ά- 
πόφοιτον, Ιστω καΐ τοδ βημοτικοδ βχολίίου, άγνοουντα τούς μύ*<οι>ς 
τού Κριλώγ, ίνφ άπαντάτι ίχατοντάδας Επιστημόνων διπλωματού
χων, άδυνατούντων νά σάς μ»ταδώοο>σι τήν Επί τού ίρους διδαχήν 
τού Ιησού Χριστού. Λύναται νά όνομασθή άν3πτυγμίνος, δ μή ά- 
ναγνώσας τόν Πούσκιν, τόν Γόγολι, τόν Τολστόη; Πόσους όμως θά 
·ύ ρ ·τ · άγνοού'τας καί αυτά τα όνόματα τών τισσάρων ίύαγγ«λι- 
στών!

Άποστηθΐσαντίς είς τό σχολίΐον γεγονότα τινα Εκ τού βίου τού 
Ιησού Χριστού, αύταρΕσκως Οειυρούμεν Εαυτούς ως αρκετά μελετή- 
σαντας τό ΕύαγγΕλιον, τό όποΐον, συχνά, δέν λαμδάνομεν πλέον είς 
χιΐρας Εγ' όρου ^ωής. ΤΙ θά Ελέγαμεν δι” Εκείνον, δστις, μαθιον σει
ράν Επεισοδίων Εκ τού Είου τού -ωκράτους, τού Βάκιυνος, τού 2πι- 
νόζα, τού Έγέλου καί τού Κάντ, Επί τή βάσει ταύτη Εθεώρει Ε
αυτόν γιλόσο^ον, ή τουλάχιστον γνώστην τής φιλοσοφίας; Χριστια
νούς δέ, Ομοιάζοντας τούς φιλοσόφους τούτους θ' άπαντήσετ’ Εκα
τομμύρια. τ ι  παράδοξον μετά ταύτα Εάν οΰτοι, παρ’ δλην τού πο
λιτισμού τήν λάμψιν, μένουσι, κατά τήν πνευματικήν αυτών φύσιν, 
άξεστα θηρία, Εάν δέν πιστεύωσιν είς ϊν καλύτερον διά τήν ανθρω
πότητα μέλλον, είς τήν αδελφότητα τών λαών, είς τήν ελευσιν τής 
Βασιλείας τοδ βεού Επί τής γής’ Εάν δέν θέλουν νά Εργασθούν, Ινα 
ή πλειονότης καταστή είκών καί δμοίωμα τοδ θεού, ίνα πραγμα
τοποιηθώ ή φωτεινή μεταμόρφωσις τού θηριανθρώπου είς υΙόν τού 
ούρανίου Πατρός; Πώς δυνάμεθα ν’ άποφύγωμεν τήν συνήθ’ είς ήμάς 
ήθικήν άποθηρίωσιν, Εάν δέν Εμφορηθώμεν τού πνεύματος τού Ευ
αγγελίου, Εάν δέν έννοήσωμεν καί 6έν συναισθανθώμεν τό μεγαλεί- 
ον τού βιβλίου τούτου, ώς βάσεως τής ζωής;

Μία άπό τάς θλιβερωτάτας πλάνας τού ανθρώπου είνε ή ματαία 
αύταρέσκειά του διά τήν ήθικήν αυτού εΙκόνα. "Οπως 6 φαριααίος 
τής Ευαγγελικής παραβολής, συχνά Επαναλαμβάνομεν καθ’ Εαυτούς 
αύταρέσχως' «Ό  θεός ευχαριστώ σοι, ότι ούκ’ είμί ώς οΐ λοιποί 
τών ανθρώπων» (Λουχ. 18 σελ.). Καί μέχρι τίνος βαθμού έχομεν δί
καιον· περιστοιχούμενοι πανταχόθεν άπό μίαν ήθικήν Ενδειαν, δέν 
διαχρίνομεν, φυσικά, τήν ιδίαν πνευματικήν δυσμορφίαν. Ά λ λ ’ άνα- 
παραστήσετ’ Ενώπιον ήμών τήν ήθιχώς μεγαλοπρεπή μορφήν τού 
θείου Αιδασκάλοϋ τής άγάπης καί άληθείας. καί ή Εντύηωοις, Εκ τής 
Εσωτερικής αΰτοεκτιμήσεως, ε·ΰθύς άποτόμως μεταβληθήσεται. Είς 
τήν ουναίσθησιν ήμών θέλεικαθαρώς άναφανή ή χυδαιότης δλη τών 
ήμετέρων Ενστίκτων, ή ποταπότης όλόχληρος τών ήμετέρων τάσε
ων, ή Ελεεινή κενότης καί τό χυδαΐον τής ζωής, άντί δέ τής άλα- ' 
ζόνος αύταρεσκείας τού φαρισαίου, ήμείς ύπό τό βάρος τού Εν ή- 
μίν ηθικού βορβόρου, χλίνοντες ταπεινώς τήν κεφαλήν μετά τού
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τ«λώνοϋ.·τοδ Ευαγγελίου, θέλομβν ϊβτ,θ^. «θεέ, ιλε<ΐ)ς γενού ήμίν 
τοϊς ΛμαρτίολοΙς.» Ή  ουναίο^ησις 54 τοδν ίδίιον ίλαιτωμάτοιν, εΐνε 
ήδη ϊν βήμα πρ6; την διόρθωοιν αυτών.

Είνε αληθώς παράδοξον ήμ4ρα δ4ν παρέρχεται χ«)ρίς νά χα- 
τοπτρισθώμεν πολλάκις, μετά πολλής προσοχής, μήπως ίιπάρχει χαμ- 
μία ίλλειψις εις τήν περιβολήν, μήν είνε τδ πρόσωπον ακάθαρτον, 
4νφ 4πΙ δλίχληρα ετη, 4φ' όρου ζωής ένίοτε, δέν έξετάζομεν ουδ' 
άπαξ τήν καθαρότητα τής ηθικής μας μορφής, δέν άντιτάσσομεν 
έαυτοϊς ώς κάτοπτρον, τήν τελείαν τοΟ Χριβτοΰ μορφήν, τήν έν τφ 
Εύαγγελίω κεχαραγμένην. Άναγνώσατε τάς έπομίνας γραμμάς έχ 
τής «Προσλαλιάς φοιτητοδ πρός τούς συντρόφους», έν αίς ζωη- 
ρώς άπεικονίσθη ή φωτεινή διάθεσις, ή έκ'τής αμέσου έξοικειώσε- 
ως μέ τό Εδαγγέλιον, «Σύντροφοι! Έάν μεγάλως έχτιμώμεν σο
φόν τινα,προσπαθοδμεν νά προσοικειωθώμεν τάς Ιδέας αύτοϋ, τάς 
γνώμας του, προθύμως μελετώντες τά  έργα του. Ή  συγγραφή του 
είνε τό έγχαλώπισμα τής ήμετέρας τραπέζης. Λιατί λοιπόν, έρω- 
τώ, ήμεΤς, Ανεπτυγμένοι, νοήμονες, μορφωμένοι άνθρωποι, άγα- 
πώντες τό καλόν, τήν αλήθειαν, τήν δικαιοσύνην, ένθουσιώδεις λά· 
τρεις τής αδελφικής αγάπης, τόσον όλίγον ενδιαφερόμεθα δι” έχεϊ- 
νον, δστις ειργάσθη προπάντων διά τήν Ιδέαν ταύτην: Τόσον άδι- 
χαιολογήτως όλίγον ένδιαφερόμεθα διά τάν ’ ίησοδν Χριστόν, 0σ- 
τις μάς εδωκεν τήν διδασκαλίαν του, δστις έζησε καΐ άπέθανι 
διά τήν πρός τούς άνθριδπους αγάπην, ένφ ήμεϊς δέν εχομεν ού
τε καν τήν άπλήν περιέργειαν πρός άνάγνωσιν τής διδασκα
λίας ΑύτοΟ. Αιατί τό Εδαγγέλιον δέν στολίζει τό γραφείόν 
μας; Λιατ! ή άνάγνωσις του Εδαγγελίου παρ’ ήμίν αμελείται; Λια- 
τί δ άναγινώσκων τό Εδαγγέλιον θεωρείται μεταξύ τών μαθητών 
ώς ψευδευλαδής;..

Ζητοδμεν τήν αλήθειαν, πώς όμως νά τήν εδρωμεν έάν περι- 
φρονώμεν τό Εδαγγέλιον— τήν πηγήν αυτής; Ίνα  Ιδη τις τόν ή
λιον, ανάγκη νά ύψωση τό βλέμμα πρός τόν ουρανόν, Ινα γνω- 
ρίση τήν δδόν τής ζωής, ανάγκη νά στραφή πρός τόν Χριστόν. 
Ούδαμοϋ άλλου θά εδρητε τοιαύτην σαφή καί πλήρη άπάντησιν είς 
δλας τάς- άπ^τ-ιτήσεις τοδ τινεύματος, δπως έν τφ Εδαγγελίψ— έν 
τή διδασΧαλίφ Εκείνου, δστις είπε περί έαυτοΰ’— «έγώ ιίμΐ ή α
λήθεια καί ή ζωή».

Ανοίξατε τό κατά Ματθαίον Εδαγγέλιον είς τά κεφάλαια ,ϋ,ίί 
καί 7 καί μή τ ’  άναγνώσετε μόνον, αλλά μελετήοατέ τα, σκεφθή- 
τε έπΙ τής σημασίας ίχάστου στίχου, Ιχάστης μάλιστα λέξεως, 
καί θέλετε θαυμάση πόσον σοφά καί συγχρόνως άπλά, μέ ψηλα
φητήν σαφήνειαν λύονται έδώ τά μάλλον σύνθετα, μοιραία, τά μάλ
λον φλέγοντα τοΰ βίου ζητήματα. Λάβετε π. χ. τό θεμελιώδες πρό
βλημα τής ήθικής φιλοσοφίας— τό περί προορισμού τοΰ αν
θρώπου ζήτημα, τό περί τοΰ εις τΐ καί πώς όφείλομεν ν’ ά- 
φιερώσωμεν πάσας τάς ψυχικάς καί οωματικάς μας δυνάμεις.



€λτ,ν μας τήν ζωήν. Είς δια?<4ρους έποχάς, παρά δια^όροις 
λαοΐς. «Ις διαφόρους χοινωνιχΛς τάξ«ις, όπαντΛμβν, ίπί τοΟ ζητή
ματος τοΰτοϋ, τίις πλέον ποιχϋ,ας, άντιχροϋομένας άπαντήοβις. 
• Έάν ήδϋνίμ«βα νά παρα6ίαωμ*ν τάς όνιιροπολήο«;ς 4πλοί> γαιο- 
κτήμονος καΐ μ*γαλο?υο5ς οο;ροϋ— λέγ«; δγγλος φιλδοοφος, θ’ 
άπβκαλύπτομίν«ίς α·)τ4ςκ*ταπληκτ«ήν διαφοράν· Έπ«ιδήόμωςήά- 
λήθιια «ίν · μία, διά τοδτο χαί μιταξύ τής πληθύος τώνΑντιφατικών 
άπαντήοβων Ιηί τού, πιρί τοδ σχοποδ τής ζωής, ζητήματος, άπάν- 
τησις όρθή δύναται ώοαύτως νά ·Ιν$ μία. Ή  απάντησις αδτη μάς 
έδίθη έν τφ Κύαγγι/.ίφ, δποι» αονοψίζβται «Ις τρβϊς λέξ«ις, έπί 
τών όποίων. ·άν οχβφθή τις, άδδνατον νά μήν δμολογήση, δτι νο- 
ημον»οτέρα χαΐ τ*λ«ιοτέρα άπάντησις οδτε ύπάρχβι, ο5τ· νά δπάρ- 

δύναται.
Ό  Ίηοοδς Χριστός, Ιξηγών ιίς τούς μαθητάς τοϋ τόν προορι

σμόν αύτών έν τφ κόσμψ, λίγβι' «'ΓμβΙς Ιστ§ τό άλας τής γής· 
(Μθ, .“’η Ι.'ί). Τό άλας ώς ι1ν« γνωστόν, χρησιμοποι*Ιται «ίς τήν 
τροφήν καί ώς όρβκτικόν καί ώς άντισηπτιχόν, Ά ν ιο  αύτοδ, αΐ 
χαλύτ«ραι τροφαί δ*ν βίνι άρχ«τά νόστιμοι χαί αί νωπότ«ραι δέ 
συνήθως ταχέως φθ«ίρονται. Καί ιδού, δπως τό άλας διά τήν τρο
φήν, ούτω κατά τούς λόγους του Ίησοδ Χριστού, όφιίλβι νά *ίν* 
τό Εύαγγέλιον διά τήν ζωήν, οΐ οπαδοί Αύτοδ— διά τήν ανθρωπό
τητα. Άπωτέρα ουσιώδης βιλτίωσις τής ζιηής «ίνι δυνατή μόνον 
ύπό τόν δρον τής πληρώσιως αυτής Ευαγγ«λικοδ[ πν*ύματος αγά
πης καί δικαιοσύνης* ή πραγματοποίησις τών μυστικών ήμιδν δια- 
λογισμοδν χαί τών Ιιρών όνιίρων πιρί τής γινιχής Εύτυχίας, δέν 
έννοιΓται άλλως, ή μέ μίαν άδιάκοπον καί σύντονον έργαοίαν έπί 
τής έγκαθιδρύσιως τής Βασιλιίας τοδ θιοδ έν ήμΓν αύτοΓς καί έν 
ταΐς καρδίαις τοδ πλησίον. Μή ύπαρχόντων, έν τή ζωή τής άν- 
θρωπότητος, τών όρων τούτων, αί λαμπρότιραι πρόοδοι τοδ πολι
τισμού έσονται άπατηλαί, φαινομινικαί, δχι πραγματικαί, στιριαί 
καί άδιάσιιστοι, Ή  πικρά πιΓρα μάς πιίθιι πιρί τούτου ιίς έκα
στον βήμα.

Δέν σάς ήλθι ποτέ ιίς τόν νοδν μία τοιαύτη σκέψις* πόσα έπί 
■'ήε ϊή ί  ύπάρχουσι θαυμάσια μέρη μέ φύσιν πλουσίαν, μέ κλίμα 
•υιργιτικόν καί μέ̂  γόνιμον έδαφος, όπου δλ’ αύτά, θά Ιλβγις, έ- 
πλάσθησαν ύπό τοδ Ηβου βιά μίαν ζωήν πλήρη χαράς καί δπου 
δμως^ δπως καί πανταχοδ, χύνονται δάκρυα. Ακούονται στόνοι, άν- 
τηχουσι χατάραι! Μέ ποίαν έχπληχτικήν γοργότητα ηύξήθησαν 
καί αύξάνονται αί παντοβιδιϊς τής ζωής άνέσιις, καί δμως ή βύ- 
τυχία έκ τουτου δέν ιΐνι πλησιιστέρα, ούτι πλέον βύπρόσιτος. Ή  
ζοφιρά φιλοσοφία τού Σοπιγχάουβρ καί Χάρτμαν, ή κηρύττουσα. 
δτι ή νωή ιΐνι κακόν, 4 δέ θάνατος—δψιστον άγαθόν ιΐναι προϊόν 

ταδτα; Πρό τών παντοιιδών καί πο
λυαρίθμων διδομένων διά τήν ιύτυχίαν τοδ ανθρώπου έπί τή- γΛσ 
τί έλλβίπιι ακόμη: '



Έλλίίπ ιι τό κυ;ίΐώτ$ρον~έκίΐνο δπιρ ί  ΊησοΟς Χριστός όνο- 
84ν ΐχουσιν οί δνθρωτΐΐιΐ τγ,ν ΚΟβγγβλιχήν 

Αγάπην καΐ δικαιοσύνην, δνιυ τΛν ίποίων ή ζωή, καί βΙς τάς 
πλονσιωτέρας τοδ κόσμου πρωτ«υούσας, βίς πολυτ*λή δωμάτια μ«- 
ταξΰ κατόπτρων, δίν θά είν* *ύτυχ?στέρα τής ζωής »ίς τήν σκη
νήν ββδουίνου καίεΐς αυτήν ακόμη τού Έσκιμώου. Άνεσις θά 
βίνβ βέβαια πβρισσοτέρα, ευτυχίαν όμως αυτή δέν θά φέρη. *Ανα- 
γνώοατε μίαν περίεργον σελίδα ίκ τΛν «Μελετίϋν τοΰ Μαρόκου» 
τοΟ Εδμ. Άμίτσις.

• Σήμερον, λέγει δ ουγραγεύς, συνεζήτησα ζωηρότατα μέ ίνα έμ
πορον μαδρον, έπιθυμων νά μάθω τί φρονεί περί τοΟ πολιτισμοΟ 
ήμιϊν, καθό περιηγηθείς έπΙ πολύ καί λαβών άφορμήν νά τόν γνω- 
ρίση δ Ιδιος.

— Τί λέγετε περί τών μεγάλων μας πόλεων;— ήρώτησα.
Μέ παριτήρησεν ατενώς καί άπήντησε μέ ψυχρότητα.

Τί λέγω;.. Μεγάλοι δρόμοι, καταστήματα, ανάκτορα... δλα 
πολύ καθαρά.

— Καί κανέν άλλο καλόν δέν είνε; ήρώτησα μέ χειρονομίαν α
νυπομονησίας.— Δέν σάς κατέπληξε μήπως ή δπεροχή τής κοινω
νικής μας ζωής, Απέναντι τής ίδικής σας; Καί μέ τί λοιπόν νά σάς 
έκπλήξη τις;

— Μήν ταράττεσθε, Απήντησεν δ συνομιλητής μου. Είς τί πράγ
μα νομίζετε πώς Υπερέχετε; Ίσω ς  είς τήν τιμιότητα; Αδίκως, σάς 
βεβαιώ' ήμεϊς εϊμεθα τιμιωτεροί σας! Αληθινά, οΐ μαύροι άπατοΟν 
τούς Ευρωπαίους έ ν ί ο τ ε ,  οΐ Ευρωπαίοι όμως τούς μαύρους, Α- 
κ α τ ά π α υ σ τ α .

Έφερα τότε τόν λόγον εις τήν ευζωίαν μας.
— ’ 2, ναί, τό ξεύρω! έγέλασεν δ μαύρος— είς αύτό βίσθε πράγ

ματι τεχνίται...
Καί ήρχισε ν’  άριθμή μέ τόνον κωμικόν.
— ΉλΙος;— όμπρέλλα' βροχή—τό Τδίο' σκόνη—χειρόκτια· περί

πατος— μπαστουνάκι’ γίά τά μάτία ματογίάλία· γιά νά κάθεσθε 
μαλακά— έλαστικά καθίσματα· έπόνεοετό δάχτυλο, γιατρός· θάνα
τος— μαυσωλείου... Πόσα πράγματα γιά σάς Αναπόφευκτα" τί Αν· 
θρωπ’ εΐσθε; σάν μεγάλα παιδιά!... Ό χ ι— είπε συμπεραίνων,— έγώ 
δέν θ’ άλλαζα τήν θέσιν μου μέ τήν δική σας· «ζήτβ Ανετώτβοα, 
ναί. άλ?<ι ••'έν εΐοΠ’ ρ<»η·χέστ8ς>·ιι μ ασ ·

Προσέξατε κατόπιν είς τήν έξής Αντιπαράθεσιν. Οί έρυθρόδερμοι 
Ινδοί φαντάζονται τήν πέραν τοΰ τάφου ζωήν ώς συνέχειαν τής 
γηΐνης. Τό Μέγα πνεύμα, πιστεύουσιν οδτοι, θά τούς μεταφέρη 
είς πεδιάδας, πλήρεις κυνηγίου. Απαράλλακτα οί φιλοπόλεμοι Μαύ
ροι τής Ζηλανδίας φαντάζονται τήν μετά θάνατον ζωήν, ώς μίαν 
Αδιάκοπου σειράν μαχών, έκ τών δποίων οί μακάριοι έξέρχονται

«Μ ελέται έπί του Μαρόκου» σελ. 144— 146.
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■Λάντοτι νιχηταί. Ο; ά?.χχ’ οι γ«ρμανοί βτρβφον «πί3ης τάς α·>τάς 
Ιλπίϊας. Τά παραϊβίγμαια τχϋτα άποϊιικνύουν, £τι οΐ πιρί ών 6 
'^όγος λαοί, ένφ Ι3ΐανται έπ'. τ*)ν τατιεινοτίρων ^αθμίδων τού πο- 
ληΐ3μο0, έν αυγχρίβιι πρό{ ήμ4;, ήοαν πολύ πλίον «'χχρι- 
ατημίνοι ίπό τήν ζωήν των. Ο^τοι, καί τόν μβχί θάνατον κΐαμον, 
δατίζ, · ί (  δλου; τούς λαούς δια^ίρων «ρησκευμάτίον. ζωγρα?*1ται 
συνήθως μί τά -οικιλώτερα χρώματα, τδν ΐ^αντάζοντο μόνον εύ- 
τελέοτιρον, ουνέχιιαν ,ϊελτιωμίνην τής γτ^ίνης αύτών ύπάρξεως. 
Ά ς  ίρωτήαωμεν τώρα ήμάς αύτούς’ θά Ιμίναμεν άράγ* ίχανο- 
ποιημίνοι, πέραν τού τά?ου, έστω καί κατά τι από τήν τωρινήν 
μας Οπαρξιν, τήν αγωνιώδη; βά σκε^θή π. χ. ό έργάτης νά φαν- 
τασθή τήν άλλην ζωήν ώς ϊν ατελείωτου τάς διαστάσεις κλωστή- 
ριον, ό στρατιώτης— ώς μίαν σειράν ατελευτήτων παρατάξεων, πο
ρειών καί γυμνασίων* ό ύπάλληλος—ώς ϊν απέραντου ύπουργεΓον* 
ό έμπορος—ώς μίαν εύρυτάτην αποθήκην πλήρη εμπορευμάτων;

*Ες δλων τούτων βέν αποδεικνύεται σαφέστατα ότι ή πρόοδος τοΟ 
συγχρόνου πολιτισμού, ^ασιζομένη έπί τών αρχών του οικονομικού 
Ολισμού, φέρει κυρίως τήν έξωτερικήν μόνον τής ζωής άνεσιν. μό
νη δέ αΟτη, άνευ τής ήθιχής αναγεννήσεως τού ανθρώπου, άνευ τής 
αναδιοργανώσεως τής κοινωνίας έπί τών αρχών τής Ευαγγελικής 
αγάπηςκαί δικαιοσύνης,αδυνατεΐνάχαταστήσητήν ανθροιπίνην ζωήν 
φωτεινήν καί παρήγορον; Ζωή, άνευ τής Ευαγγελικής διδασκαλίας, 
δπως ή ανάλατος τροφή, δέν δύναται νά εχη τήν πρέπουσαν ·ού- 
σίαν» τδν χαρακτήρα τόν Ικανοποιούντα ήμάς* όφείλει αφεύκτως 
νά φθαρή, νά διαλυθή, νά διαστραφή Πώς δέ δυνάμεθα ν' αποφύγω- 
μεν τούτο, έάν περιφρονώμεν τήν σωτηρίαν, ήν δ Κύριος Ιησούς 
έχήρυξεν; Πώς θά δυνηθώμεν νά είσφέρωμεν ευγένειαν εις κόσμον* 
χυδαιότητος, απράγμονος ματαιότητος, αγάπην, εις κόσμον έγωϊ- 
σμού, φώς αλήθειας εις κόσμον κακίας καί αδικίας, έάν ήμεΐς αυ
τοί είμεθα ξένοι πρός ταΟτα, δέν αντιλαμ^ανόμεθα δλιον αυτών τήν 
έννοιαν, δέν αίσθανόμεθα ένέαυτοΓς τό χάρμα τού γοητευτικού αύ- 
τών μεγαλείου; Τό νά γνωρίση τις καί αίσθανθή βαθέως τί έστίν α
γαθόν, αγάπη καί αλήθεια, δύναται μόνον διά τής αναγνώσεως καί 
μελέτης τού Ευαγγελίου, τούτέστιν δμολογών τόν Χριστόν, «γνώ- 
τε τήν αλήθειαν, λέγει ό Ιησούς Χριστός, καί ή αλήθεια· έλευθε- 
ρώσει ύμάς. « ( I )

Π Α. Α3 ΙΩ Τ Η Ζ

|Ι) Το 3ον κεφαλαιον έκ τ·ή« έξό/ου συγγραφή; τού ίερέως Ι'. 
ί1ετρώιρ,^ήν}ΐιτέ!ρρ*σα ϊκ  τού ρωσσικού πρωτοτύπου καί "ητι; κατά 
τό  1ίΚΙ3 ήρίθμει |7 έκ^όσει;. Απόσπασμα έχ τού Λου κεφαλαί
ου^-^ς συγγραφή; ταύτη; έίτ,μο-τιευσε τό Μικρασιατικόν 'Πμβ- 
ρολόγιον τού 1910 μέ τήν υπογραφήν τού Αρχιμανδρίτου κ. 
Πχρασχιυζίδου, ' [ ] [  Λ. Λ.
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Τ Ο Τ  Χ Ω Ρ ΙΣ Μ Ο Υ  Μα Σ
2τήν προο-.ίΛί; μ'»··* Μαρίτα*.

' ιμά χι’ οί ϊι>ό, οτ' δλόφωτο τρζπέζι μας τά βράδοα, 
μέ λόγια Ιγώ  α’ ίτρίλλαινα καΐ σϋ μί μιά ματιά.
Μά αλύπητα μ’  ίπλάνοε μιά μέρα ή ξβνητβιά 
χι' ίμβινβς τώρα μοναχή χΓ ίμειν’  ή θέσι μου δδιια.

ΚαΙ πειά άπό ίένα μαχρια καί πνίγοντας τό κλδμμα, 
χάτω άπ* τό ·*ής λάμπας μου σκυμμένος τό χλημό 
τής ώρες τής ατέλειωτες μετρώ μέ τόν παλμό 
χαΐ ξαγρυπνώ στφ κάθε μου ποδ θά σοδ στείλω γράμμα.

θά τό διαβάζης ξάγρυπνη καί βύ τώρα τά βράϊυα 
σκυμμένη μέτά κλάμματα στής λάμπας σου τό φώς, 
νά παίρνη γλύκα καί δροσιά δ πόνος σου δ κρυφός, 
τώρα ποδ μένεις μοναχή χΓ έμειν'ή θέσι μου άδεια.

Σ Τ Α  Π ΡΟ ΙΚ ΙΑ  Σ Ο Υ

·1Η„*·*θελα κάποιο απόγιομα νάρθώ, ποδ μοναχή 
τά νυφικά σου θά κεντφς στό παραθύρι όπίσω, 
νά σου θυμίσω τών καλών γονιών μας τήν ευχή, 
νά σκύψω καί στό πλάγι σου νά οοΟ τήν τραγουδήσω.

Κ ’ ήθελα ακόμη νά σοδ πώ, στήν κάθε βελονιά 
νδχης μετάξι τήν τιμή, τήν προκοπή χρυσάφι* 
κι* άντίς γιά τριαντάφυλλα ’σέ δουλευτά κλωνιά 
λευκές αγάπες κΓ δμορφες ή βελονιά νά γράφη.

Τό δαχτυλίδι, ποδ φορείς κι* αναλαμπές σκορπψ, 
θά σοδλεγα λυχνάρι σου μέρα καί νύχτα νάνε* 
κι* 3ν τό θωρής καί κάποτε δακρύζης χαρωπά, 
νδμήξεχνίς πώς έτσι κλαΐντά μάτια π’  αγαπάνε. 

3 μύ ρ ν η .
^ τ ε λ ιο ς : Γ  ^ π ε ρ α ν τ ς α ς



Π Α  Ε Ρ α Τ Ο Ι Τ Π Ο  Τ Α Ε ί Ι Α Ι
(Χωρ;«τιχ·ς Ίατορίβς)

^ χ ί ΐ ν η  τή μ ίρ « έςύπνγ,υ* πολΰ πρωί· ή άλήΟϋχ »Ιναι πώς αύτό 
φ τ ό  ίχϊ,αχ Ζ·/{ μ,ί μ€γάΑ·ί,ν «ύχαρίβτησιν. Την προηγουμένην 
€Γ/«μίν ύπάγ·η μ,β δύο φίλους ιΐς χίποιβν έχδρομήν χβΐ έγυρίσα- 
|«ν τό βράδυ «ργά χβταχοποι. ’Λλλά μύλις έχάΟηοα νά ξιχου- 
ραβθώ 6υ|χ·η0ηχ* πώς ϊπρςπ* την άλλη μέρα νά μςταβώ πολΰ 
πρωί ιΐς κάποιο /ωριόιίςτό όποιον μέέχχλιιΐπαγγιλματιχή άνάγ- 
χη. Δ ίν  ιΙμποροΰτ· νά γίνη χαΐ άλλως: ητο άνάγχη νά υπάγω 
χαΐ δι ’ «ΰτό λησμονών χαΐ χούρασι χα'ι ύπνο παοήγγιιλα ίΐ; τόν 
αγωγιάτην, ό όποιος χαΐ άλλοτε μου β/ρησίμιυσε' σέ τέτο ιις ’ π *. 
ριστάοίΐς νά μου έτοιμάση τό άλογό του.

Καταχουραβμένος έξύπνηοα την άλλη μέρα εις τάς τρεις τό 
πρωί. Τά μέλη μου ήταν χατάχοπα χαί οι ’ αυτό μέ μβνχλην 
ττενο/ωρίαν ήρ/ιβα νά ντύνωμαι χαΐ νά έτοιμάζωμαι οια το τα^εΓ- 
δ· _μου. ’ Λλλά ό άγωγιάττ,ς δεν έταίνετο χάΐ αυτό με εστενο/ω- 

τπεύτω νά χτυπγ'τω ®τό 
2  πολΰ μεγάλη άπογοή- 

τευτις. Τό άλογο 
χατι είχε πάδη 
την νύχτα χαΐέ- 
^αίνετο τάν νά 
ά·,αΟάνετο τ-λν ά- 
δυναμίατου χαί 
γι ’ αΰτο τωρια·

ν
τμενο αέ μιάγω- 
ν]ά τού τταύλου 
έκυτταζε μέκάτι 
μάτια παραπονε
τικά.

— Βλέπεις άρ- 
ρώττητε, μου εί- 
πεν δ αγωγιάτης

ροίοε περιστότερον χαί μέ ήνάγχατε 
τπίτι του. Έ χείόμ ω ; αέ έπε:ίαενε

’Εχϋτταζε μ* χ ίτ ι  μάτι*
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μου· δέν μπορώ νά χάμω τό άγώγι· χΰττβξενά εΰ'ρ-Λς κβνένβ 
άλλο. '

’Λ λλάδ ιν  ητο ίΰχολο πράγμα διότι ιΐς ϊνα δύο μέρη που ΐχτύ- 
πηοα μου είπαν πώς ήταν ίςω  τά  ζώα. "Ενας φίλος μου περνουαε 
χατα καλ·ι·ν μου τύχην από έχει. "Λμα μέ είδε ίτενονωρημένο 
χαΐ έμαθε τήν αίτια μου λέ^Ι^

— Καϋμένε, δεν παίρνεις τό γαΐ'δουράχι τού μπάρμπα__Εταμά-
τη , βΰ που δέ ξέρεις μάλιστα χαβάλλα βά εύχαριστηθης περισσό
τερο παρά μέ άλογο.

— Μά είνε χαλό η μήπως είνε χανένα ψοφήμι, τον ερωτώ εγώ.
. — δεν θά πας εις χαμμίαν μεγαλην έχδρομήν ούτε 

εις τους αγώνας· θά χάμ'Λ,ς τ·ή δουλειά σου.
'ϋ  μίτος τής^’Λριάδνης δέν έχρησίμευσεν εις τόν Θησέα πε

ρισσότερον άφ’ δσον έχρησίμευταν είς εμέ τά  λόγια αυτά του φί
λου μου.

Αμέσως ίχαμα χατά τάς όδηγίας του χαΐ μετά μίαν ώραν έ- 
πήγαινα μόνος είς τό χωριό. Μόνος όχι χυρίως διότι ήτο χαΐ τό 
γαίδουράχι ένας άχαμνόων τέλειος είς τό είδος του. αντάξιος του 
ομωνύμου ίππου του Αόν Κιχώτου, τό όποιον δ χύριός του, δ 
μπάρμπα— Σταμάτης, μου ένεπιστεύθη είς τάς φροντίδας μου.

Μία ζέστη άποπνιχτιχή έξενεύριζε τό σ ώ μ α χ ’ έν τούτοις εγώ 
δεν έπροχωροϋσα παρά μέ βήμα σημειωτόν. Ό  Άχαμνόων μου, 
ένα ·}ωραλεον χαί μισομαδημένον ύποζύγιον, μέ πλευράς προε- 
/ούσας έπι τού αδυνάτου σώματός του χαΐ ήλιχίας απροσδιορίστου 
έζάδιζε μέ τόσην υπομονήν χαΐ ταξιν ώστε μου εχίνει τήν συμ. 
παθειάν μου άλλά χ«ί μέ έστενοχώρει συγχρόνως.

— Είνε ανάγκη έ- 
σχέφθην νά ύπομεί- 
νω τά πάντα διά νά 
τελειώσω την έργα- 
σίαν μου χαί έπεχεί- 
ρησα νά κεντήσω 
μέ ένα μικρό ξύλο 
τόν χΰρ Μέντιον, 5- 
στις έξαφνα έγύρισε 
τήν αντίθετον δι- ι
εύθυνσιν είς εκείνην ---------
αχριζώςποΰ ήρχόμε*
6α καί έστάθη ακίνη

τος σάννά μετεβλή- Καί έπεχείρησα νά τόν κεντήσω μέΙνα ξύλο.



238

ί  |Χ3ιι«?;τΐ3>« γ υ ν «Γ „

ί λ ν , ι , , , , μ , α .  ο  παΛτ.ογ,ρο; ι!/ , χ,ρ^ρα,β·;, μ ί,α  ,τή  μίί~« 
τουοροιιοϋ.ν,ϋ ιγω  σιβομινκ τά γγ,ρατιίά τ™  δίν €π ·νι.5τ , ί  

ί ί Γ ί ο Γ  «Υ ΥΟί γιρονηχον ί, ,ν μ χ .

ται^κβνιι, τ « ς  ιδιοτροπ;«ς το>ν γιροντων.

. ,™  “’·ί”  “ •Ρ™ "," **'■ “ · ί ' «  ίίη«ολο»θ£ΐ νά μίν-χ άχί.
ντ,το:. Τοτι ι/χσ» την νχομννήν |χον χχΐ λτ,σιχονο.ν χιιί τί,ν τλ ι-  
χ.«ν το » χαΐ την ιδονχ,χί,ν το » τον ίδιοοι ϊνχ δόο γιοίς οτή ί ί -  
Ζ. « ο ;  οα,ίρον,,μον. Εδο. «ρχ»; ίχρ,βί,; ή ,,τήθην ' .ίς τοί,ς ό- 

νά τ ο Ι ί ν Γ Γ  ί ’ ^φρο'ίοβη. άΚλά χχΐ ήο/.ο.
Γλβχρί’ '  " "  ,Ι,βοντ. πρό, τό μίροΐ 4ον

-Εγώ «τά χ οπ ο ; ρίοχ .1; τή , το?,ρή ίχ.,'νη ζίοτη  τον ·|ο»λί- 
ου 0»ν ϋςιυρα τ ί ν «  κβ|χω.

ο ό ο ^ ίΓ ΐό  ’!■“  ' “ ■*■ ««> β ί « »σύρω βλλο μισόν διν υπάρχιι.
Καί ίχιμ .,5χο,; ί,χ ί,8 ,^ ,. τόνϊοορχ ,χίίΧη τή δνν.μίν μο» 

χΛ  ο γιροντχχο.· η ν,γχ ί,βη  τό τ , νάόποχόψηχ^ό ττ,ς άνοντ^χς

μίοτ «τ„*-“ίι'· Τ° ?■·“ ?''' · ί · " ·  ■’ >> μ·οη-
ο-Οιντα; νχ Οϊχνοτω χπόχτχχιν τριών ωρών ίίς 7 χχΐ

νχ Τ τ ^ ^ ΐρ , δ . '  ^·''''''· ”  ί * · " "

Λλλχ μίχχ δίν ί^αίνιτο Ιν/ή. Μ.ίΒοδοη ϊ τ ο ι , ,  χτί !χ , .

^.Γχ'ν τ ^ Γ ;· Γ ο „ :" " "  ρρ“ ι* - ρ- ρ

Οσο <π/,ηοίχζ, τχ χχ,δ,ί μί πχρχτηροντιν χχαχ, χχαχ

λο ». ίχΙ.νΛ” ; ! “Τ '^ “  * '» ? “? «  ίγΟ?ωποιάχδτοδ; άλ-Αο«ί, ισκιφΟί,ν. Γιχτι ςιππιζοντιι-

« τ ΙΙ^ ';» ;:^ . ?-»»= -ρ > -- .>=
Ββι πϊΐδ-χ, τοϋ; ιίπβ. σ τ ϊβ ή η  ν ι  σ ϊ ; ί ίω τή σ ω  κ ίτ · 
.Μοϋ-ου-ου-ου, ήταν ή άπίντησ:,-. ' *
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 ̂ Δ ίν  ..ΐΊΤίκω νά ιίν ί ΐ ίώ  χ,ω^ρι/αλοι, ίτχι^ήην, καί ΐπανέ- 
Αββϊ τγ,ν πϊ:άκλγ,'7;ν μου.

βτΓομβχίΰνωντβί, 
ακ Φωνήν μονότο-

 ̂Τότε Είοα τις μάγκες νά μέ χυττάζονν, 
νά χτυπούν τά /έρΐϊ τους χ*· νά τίχγουδο 
νον χχί έχνευρ'.στ’χήν.

Φράγκου λ'./.έγχου 
οήμχν ’ ή χαμπάνι 

- νά (^αμι μακαρόνια 
μέ τά στραβά πιρόνια

— Τί διάβολο επαΟαν, είπα μέσ« μου. μήπως εϊνι ίδιμον στο 
χωριό νά όποδέχωνται μέ ΐαχάς. χαΐ έβάδισαπρός τό με:ος των 
βυτοι όμως εξηχολούθουν μέ τόνι|:ον ρυδμόν.

Φράγκου λιλέγχΰυ 
σήμαν' η καμπάνα 
να φάμι μακαρόνια 
μι τά στραβά πιρόνια

Α λλά  τώρα ή έπιυδό; ϊγ ιιν ιν  άπιιλτ,τιχή δΓ ϊαε.
"Ενας μάγκ^ας ισχυψε χαΐ ίπιασε μια πέτρα, ό' διύτιρος τον 

ίμιμήΟη χαΐ ήρχισαν νά τάς πιτοϋν κατ’ έπάνω μου· δέν ι^ασα 
καιρόν, άλλά μιταχιιρισθε'ις τό υποζυγιόν ώς ασπίδα χατά'τής 
λιθίνγ,ς βροχής έγλύτωσα άπό τραύματα, τά όποια είμπορούσαν 
νά επιφέρουν εΐς εμέ άνικανόττ,τα πρός εργασίαν πλέον των τρι
ών χαΐ Ιλαττον των τριάκοντα ήμερων.

^'Λλλά αυτά τά όπέμεινα μέ τήν μεγαλειτέραν Χριστιανικήν ά- 
παθειαν* αμφιβάλλω έάν ό πρωτομάρτυς Στέφανος εΰρέδη κατά 
τον λιθοβολισμόν του εις χειροτέραν 'δίσιν τής 'ΐδικής μου.
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ΉναγχάβΟην νχ υποχωρήσω· Έ,3χδισχ προς χλλ-Λ,ν δΐίΰθυν- 
σιν άλλχ χχνένχ δςν ίίαπόρςσχ να συνχνςήσω διά νά μέ έλβυθί- 
ρώιτη από την δύσχολον θίσιν πο·ί κόρισχόμην.

Τ ί διάβολο ίπαθχν αύτοί οί άνθρωποι, *ίπχ.
’ Λλλά άαέσω; έσχίιρθην πιδς Οά »!ν* ό χχθίνχς στα πρά[ΐ- 

μ α τί του χχι πχργ,γορήδην πιστεύ·*» ί τ ι  έπΙ τελου; χάπου θά 
«υρισχετ νά ξεχουρχσθώ-

"Εξα^να στό παραθύρι ένδς μιχροΰ σπ·/,τ.οϋ παρετήίγ,σχ ενα 
αορίτσι εως 18 χρόνων.

— Κορίτσι μου, νά ζ·7,ς, του είπα, δεν μου λές που είνε ή Δη - 
μαρχί»;

■— Κεί δά, μου άπήνττ,σε, μά δεν είνε χανενβς δώ. Τό βράδ’ θά 
γυρίσνι.

Δεν είχε τελειώσ·^ τό λόγο της καΐ άχουσα μια φωνή μέγαι
ρας από μέσα άπό τό σπίτι.

—̂ Μαρή, μαρή....πιάνου μιλείς; άφουρισμένη; μπαϊ μέσα νά 
μή σβγάλου τά μάτια ς.

Τό^ κορίτσι χαταφοβισμένο εχλεισε τό παράθυρο καΐ έκρύφτη- 
χε μέσα.

Προχωρω άλ
λα δέν ·ΐ;μουν μό
νος. Όπίσω

Μία συνοδεία από φυσικούς δδοχαθαριστάς.

Σέ χαποιαν άπόστασι ήχουσα ένα θόρυβο.
’ .\πό ένα θπίτι έβγαινε μια γυναΐχα μέ δυό μυξάριχα δίπλα 

της, τό εν έχ δεςιων χαΐ τό άλλο εξ εΰωνύμων, ξυπόλητα χα\ άπό 
ένα χβμμάτι ψωμΙτό καθένα στό χέοι.

Ιί μάνα τους έχύτταζε μένα καΐ τή συνοδεία μου μέ παρά
ξενα μάτια· ητο έγκυος ώς πέρα καί από τό φουστάνι, τό όποιον
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«σήχων£ ή κοιλιά τη « *γ*!νοντο>ςάτι ποδάρι* βρι.'ιριικ* μέα* υέ 
{χιβέςπαντοΰ^λει;.

— Κυρά αου, 
τής λέγω που βϊνί 
ό δήΐΛ*ρ^_ος;

Έ χ ίίνη  δβν 
μοί άπγ^ντησ· *λ- 
λ *  ίβτριψ ιτά  νώ·
τ «  χ«1 έμπήχι "■ 
μέσ* στο σπίτι ττ,ς 
μέ τ*  μυξβριχά 
ττ,ς χ«ι τήν *χο«-

μ-οιΓρΐ/ι.'"* ϊ ” " " *  I** μοξίριχ».

Λώτ^'^^* **'■ ή ®*'?μ μρμ χά γίχω -^ ν  τή γμνϊϊχα το ί

Έ » τ_5..),, τά |χάτι« |ΐου· ί,ϊ,-.,ύομ ,,. ;χχ^ ιύτ^ ·,ύ .· ϊ
όυστυχως ήμουν τιλ ίίω ς έξυπνος.

, ^Ο'^ί ή τ«νε που κουβέντιαζες; αχουσχ από τό σπ'τι
μιαν ^ωνην,

—  Ο ’ χλήτουρας, μάνα καλέ, χ« 1 γυρεόειτό Λήαχρνο. Οάίτε
γ ί «  τγ, κ*τάσ/εσι του Μανώλη. '

Έ δώ  πλέον τά ε/ασα ολως διόλου.
— Λ! Οά μ ’ έπήραν διά δικαστικόν κλητγ.ςί. έσκέι.0γ,ν άς 

ίδωμεν που θά βγή ή νέα μου αΰτη ίδιότης και έ'ηχο^Αοόθ.σ* 
να ρ^αόίζω χωρ-.ς ζωήν δλως διόλου άτονος και έ·ηντληαένος.

^Κατι ψίθυροι μου Ιπληξαν τ ’ αυτιά μου. Έπλησίασα ποός τδ 
μ«ξ^ος εκείνο. Α ί φωνές ήρχισαν νά καθαρίζουν περισσότεοον.

Ισαν κάτι φωνές οξείες μικρών που έφ όναζαν αέ 0λγι τλ  δύ- 
ναμι τους. . ι ι

-Μ αχρά  παραλήγουσα προ βρα/είας ληγουσης τονιζοαέντ. 
περισπχται. ' ·· . ^

.!* Χβταλάβω αν ιίνε σ/ολή άρρένων ή θηλέ- 
ων, αλλ επρο^ωρουσα πάντοτε.

—  Αλλη μία φορά.
Μαχρά παραλήγουσα πρό βρα/είας ληγουσης τονιζοαένγι 

περισπαται. '  γ  4

— ’Λκόμα-μιά -,ορά.
■ — Μαχίϊ πχρ«λή-.ου,χ βρ»;,,;,; λ·,.,,ο,·,; τον.ζομίν·»

περισπαται. ' ^  ε
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Τώρα έπιίσβτ,ν πλίον άπο ττ,ν ^^ονδρην καΐ Ιρρινον φωνήν 
δτι ήτο β^^ολή άρρένων.

ΕΙίΫ,λβα αφοί προτιγουμίνω; ίδκσα τον ’Λχαμνόοντα ιΐς β- 
να πληβιον δένδρον.

—  Ίδοΰ κβταφύγιον, έαχίφθην, έπ\ τέλους 9ά πίσω έξηντλη- 
μένος ΐπάνω (Ις ϊνα θρανίον χα\ δ«ν πιοτιύω νά μ< Βιώξγ| ό χα- 
λδς χάγχθδς διδάβχαλος. Ε1στ|λθα' χχτι θρανία οχωληχόβρωτζ 
χα\ χχτι παιδιά ξυπόλυτα, μιβοντυμένα, χ κνας δάσκαλος καθι
σμένος έπχνω σΐ μιαν καρέκλαν ^αλασμέντ,ν έχτυποΰσι μέ ρυθ
μόν ΐπάνω στο πλησιέστιρόν του θρανιον.

— Δόξασοι ό Ηιός έτιλιι'ωσαν τά βάσανά μου, ένω ό διδάσκα
λος φιλομίΐοής μοϋ «δινι τό κάθισμά του σταθιις αΰτ'ίς όρθιος.

— Καλώς ορίσατς, μοϋ (!π ΐ ' θά ήλθατι νά μχ; χχούσητι, αμέ
σως σάς παρακαλώ, τώρα θά άρ/ίσωμ€ τή γιωγραφια.

Και στραφείς με αΰστηράν Φωνήν προς τους μαθγ,τάςτοΰς είπε.
— Τώρα τή  γεωγραφία σας, φθάνει ή γραμματική.
— Περί τίνος εχομεν σήμερα;
— Περί τής ’ .\γγΑΐας. χπήντησαν με ^υθμόν χχΐ φωνήν όξεΓαν 

τά  μικρά.
— Τι ιίνε λοιπόν ή Α γγλία ;
—  Ί Ι  ’ Λγγλί-α εΐ-νε κρά·τος τής Εΰρϋ>-πτ,;....
— Ιίολΰ χαλά· τ: κράτος είναι;
— Ει·νε χρά-τος συντχγματι-κόν μονχρχι·χό·θ'/.
— Συγγνόιμγ,ν. χύριέ μου, διεχοψα ΐγώ , είμπορονν τά μιχοά 

νά μάς είπουν τ ί  εννοούν με τδ μοναρχικόν;
— Βέβαια εΰ/_αρίστως· και αποτεινόμενος πρός αυτούς.
— Τ ί στ^μαινει κράτος μοναρ/ιχόν;
— Κρά-τος μοναρχι-χόν σημαί-νει μόνον του.
Έ γ ώ  έγύρισαπρός τον δάσκαλον χα\ τδνέχύτταξα μέ 

ξιν,άλλά έχεΐνος τή  δουλειά του.
— Πολύ ϋΐραΐα* τώρα ποία είνε ή βασίλισσα τής Αγγλίας;
— Συγγνώμην του είπα, δεν ’αποροϋν νά είπουν τ ί  σημαίνει 

μόνον του;
— Συ Φουντούλη ξέρεις τ ί  σημαίνει;
Ό Φ ουν Ιούλης, ένας χνθρωπίσκος ενοεχα ετών, εσηχώθη καέ 

μά τα/ύτη τι ίλιγγιώδη.
— Μόνον του σημαίνει, δεν έξαρταται άπόάλλο.
— Καλά, χάθησε.
— Μά τ ί διάβολο μέ κοροϊδεύει ή δεν είμαι στά χαλά μου; ,
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Ό  δχ<Τ)ΐ«λο; δμως ιι/_·ν ίπβνϊλάβ·/; τήν ιιροτ,γθϋμίνηνέρώτη(Τΐν. 
— Ποίβ ίΐν » ή ρ*σ0 ΐ̂(Τία τή ; Άγγλίβς;
— Β*(τίλιβσ« ττ ,5 Α γγλ ία ς «ίνε ή Βικτωρία.
Τίόρα πλέον ήρχιαα νχ 2 μ.«ί6 ά/.λω π»ρι τη ; διανοητιχής [ΐοι>

ίχτυπονακ φοβςρά. 
»ί/α τήν τόλριτιν νά

χαταοτάσιως. Έπιασα τό χιφζλι μο·.
Δεν Οά είμαι χαλά (θχέ^6τ,ν. Έ ν τού 
αποτείνω την τελεοταίαν έρώτγ,τιν.

— Τ ί ϊτος 1 ·  
χομεν εφέτος;

"Ολοι με την 
ίδιαν θζιΐαν φω
νήν χαΐ με τον 
ίδιον ^υθμδν ε- 
δωχαν την ίδιαν 
άπάντηοιν.

-19^10. 
•'Δόςα 901 ό 

θεός χαλά είμαι, 
είπα μέ τό νον 
μου, μά τ ί  νά 
συμβαίνει αρά

.γ»;
Κείνη τή  στιγμή έτελείωσε ό δάσκαλος το μχθΥ|μζ της γεω

γραφίας καί ίχλεισε τό β ιβλίον'τό βλέμμα μου εχαρφώθη επάνω 
είς τό ροδοκόκκινο έζο)φυλλό του χζί έδιζβασα Καζαμίας τον έ
τους 1906.

Δεν έβάσταξα. Πετά^^ηχα έξω χαΐ στή στιγμή χαβαλλιχεύω 
τόν Ά / α -

Συνεχέντρωσε όλας του τάς Βυνίίμιις.
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νυνκχέντρωτι χχ'ι ζύτός £λχ; τχ; ΰυνίμϊΐ; του* 9τό δρό· 
μον δέν μοΰ (χζμι τ } , Ί  έλκ/ίστην ΐοίοτρο ι̂ιαν. Β(6«ίω; Οζ ήν^· 
Υ)β( πώς πλέον ζπόφζφίν χμα μου ίχζνκ το πζραμιχρόν νκ 
τον ά ι̂βϋ) γβΰμζ (Ις τ ζ  Τσχχάλια. Δεν θζ εΐμποροΰνζ περίυνότε- 
ρον ν« χνΟέςω είς μεγχλειτέρζς βτενο/·ι>ρ!Χς.

ζ η τ Η Ρ ί ο Ε  I. Φ Ω κ ο ε  

Λικηγόρος

Ε Κ  Τ Ω Ν  Μ Υ Θ Ω Ν  Τ Ο Υ  Α ΙΕ Ω Π Ο Υ

ΑΛΩΠΗΞ ΚΑΙ ΕΧΙΝΟΣ *

• ν λ  χρόνια ΙχκΙνα τά ηαλ^ά, λέγει δ μδθος, δτι 
Στή ϊχμο καταδίκαζαν κίποιονε πατριώτη,
Μέγαν πολιτεοδμε/ον,είς θάνατον, πώ; τάχα 
Τόν πλοΟτον τδν δημδτιον εχλεψ' αΟτδς μονάχα.
Κι" δ Αΐαωπος συνήγορος τοδ κατηγορουμένου: 

—Αχούσατε, λέγει, χ' έμοΟ, σοφοδ τετιμημένου.
Κάποτε μία άλεποδ ποδ ποταμδ περνοδσε 
Έσύρθηχε σέ φάραγγα χαί νάβγη δέν 'μποροΰσε,
Έχει δέ μέσ' Αμέτρητα τσιμπούρια πεινασμένα 
Τής 'χόλλησαν καί μ* αΙμά της έχδρτχινε καθένα. 
Κάποιος δ* έχεΐθεν αχινός περνώντας τήν 'λυπήθη 
ΚαΙ νά τής βγάλη θέλησε τών τσιμπουριών τ4 πλήθη! 

—Άφες τα, λέγει ή άλεποδ, γιατ' είνε χορτασμένα 
Κι’ αδτά ίν  βγάλης θάρθουνε καινούρια πεινασμένα.

—Αύτδν χαί σεϊς φονευοντες θά 3γήτε ζημιωμένοι 
Γιατί θαρΟοδν στή θέσι του άλλοι καί πεινασμένοι.

' ΑβΜΟρΐοαμ Ι'οΙιαΙββ σελ. 174.



Ε Υ Λ Α Β Η  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α

Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Γ  ΙΕ Ρ Ο Μ Ν Η Μ Ω Ν

^ρ ό τυ π ο ν  άληθΛ; χρηστοδ καί βΰσονίίδήτου άνίρίς, δ Γρηγδρι· 
Ο'^ος Ίβρομνήμων, δίν βΤν* 4 πρώτος τέν δποϊον π«ροϋθΐάζ«ι τό 
«Μίχρασιατικάν» ίκ  Κέας. τί)ς μικρδς αΟτί;ς νήσου τοΟ ΑΖγαίου, 
ήτις »{ς τήν αρχαιότητα πολλούς μβγάλους έγίννησεν άνδρας καί 
«Ις τήν δποίαν ή νεωτέρα Σάμος ϊχει ποιαν τινα ύποχρίωσιν, διότι 
ίχεΐθεν προήρχοντο οί δύο εκ τών πρώτων διδασκάλων αύτής ί  χ. 
Κ. Λαγχώνης καί δ εις τόν τόμον τού 1ίΧ)ί* παρουσιαοθείς άπό 
τών σελάδων του βιβλίου μακαρίτης Χρήστος Δαγιάνδης.
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Καί 6 Γρ. Ίβρομνήμων, δ ίβδομηκοντούτης χαΐ θαλβρδς γίρων, 
δ αιφνίδιο»; ώσ«ί ΐξ  Ινίδρας λρπαγιΐς Οπό του θανάτου τήν Γ) Ία- 
νουαρίου 15)10, άν^κ*ν «ίς τήν άραιχν ίχ«ίνην φάλαγγα το5ν κατά 
μαχρά; πιριδδους ίτϋν άναφχινομένων σπανίων τύπων, τών ένα- 
ρέτων <χ·ίνων δπάρΐϊων, αν'.ποίαΓΙρχονται διά νά δώσωσι τήν Ι
δέαν τού χαλού καί του αγαθού. Χτώτιρος αύτδς Περικλής τή; μι
κρά; του πχτρίδο; αιτήν πρωτίστω; ήγαπησιν, αύτήν ίθίώρησ* 
τδ τιμιώτίρον τον έπιγιίων άγαΊΛν χαΐ ·ϊ ;  τδν έςιοραϊσμδν χαΐ τήν 
πρδοδδν ττ,; μ ιτ' αύταπαρνήσιως άφωσιώθη. Τέχνον τού λαού, γ·ν- 
νηθ·1ς έκ πτιοχΏν άλλ” βύσ«6·»ν γονέων άπέδ*ιξ·ν δτι ή αριστο
κρατία τού αισθήματος ούδβμίαν βχίΐ σχέσιν μέ τήν τής γ»ννήσ«- 
ως. άέν χύμοίρησι μβγάλης παιδβίας, ούδ’ έπλούτισι τάς γνώσιις 
του ·ίς τδ σχολιϊον τής κοινωνίας *1ς τάς μ»γαλουπδλ$ις. Είς τδ 
στβνδν τής πατρίδος του π«ρι6άλλον έμορφώθη τιλιίως δ ανα
μορφωτής αύτδς καί Ιξωραϊστής τής γινβτβίρας του. Ή  νοημοσύ
νη, ή φιλβργία του, τδ δημιουργικόν πνιΰμά του καί ή λβπτή του 
άντίληφις ένωρίς «ξιδηλώθησαν καί ταχέως άνέδίΐξαν αύτδν. Μα- 
θητούσας παρά τφ άιιμνήστφ Αημάρχφ Κέας Στβφάνφ Μηλίφ τά 
τής διοιχήσιως τού τύπου, δέν έβράδυνιν δ μαθητής νά ύπιρβάλη 
τδν διδάσκαλον καΐ έν ^Ιραχυτάτιρ χρδνφ διέδραμ* μέ χαλπάζον βή
μα τά αξιώματα τού δημοτικού συμβούλου, τού Προέδρου τού συμ
βουλίου, τού δημαρχικού Παρέδρου, έκλβγβίς άμέσως κατόπιν Δή
μαρχος καί διαδ·χθ«ίς τδν έκλιπδντα διδάσκαλόν του. Α λλά  διά 
τδν Γρηγόριον Ίιρομνήμονα ή έκτίμησις τών συμπολιτών του δέν 
π«ριωρίσθη μέχρι τού Δημαρχικού άξιώματος. Εύθΰς κατόπιν έξ«- 
λέγη Βουλιυτής αποσταλ·Ις νά άντιπροσωπκύση τήν έπαρχίαν Κέ
ας «ίς τδ Έλλ. Κοινοβοΰλιον. Ή  παθητική δμως αύτη θέσις δέν 
συν«6ι6άζ»το πρδς τδν χαρακτήρα τού Γρ. Ίβρομνήμονος, δστις 
ώργα πρδς τήν χοινωφβλή δράσιν, τήν πρόοδον καί τήν διηνιχή 
έργασίαν. Ληξάσης τής πιριόδου του παρ*χώρησ« τήν θέοιν ταύ- 
την «ίς τδν άδ·λφόν του Άνδρέαν καί Ιπανήλθιν βΙς τήν πατρίδα 
του, δπου συνίχώς σχ«δδν έκλ·γόμ«νος δήμαρχος, δι«τέλ«σ« τοιού- 
τος έπΙ σ«ιράν πιριόδων μέχρι τού θανάτου του.

'ΰς τοιούτος «ίργάσθη καί έπ·τέλ·σ«ν δσα θά έχρ·ιάζοντο πολ- 
λαΐ γβν·αί δημάρχων νά δημιουργήσωσι. Πτωχός αύτδς καί πτωχόν 
διαχ«ιριζόμ«νος δήμον κατώρθωσ* νά προικίση αύτδν διά πολλών 
έξωραΐστιχών έργων, καί δέν έτέθη λίθος έπί λίθου έν Κέφ κατά 
τά τ«λ·υταΙα ταύτα Ιτη, δστις νά μή έ τ έ ^  ύπδ τού Ίβρομνήμονος. 
Κρήναι μαρμάρινοι καί ναοί μ«γαλοπρεπ«Τς, δρόμοι καί δημοτικά 
καταστήματα, πάν β,τι τέλος άποδίινύβι τήν καλήν διοίκησιν, 
ένδς τόπου, πάν δ,τι έξαγγέλλ«ι τήν πρόοδον καί τδν πολιτισμόν, 
δφ«ίλ·ται «ίς τήν πρόνοιαν καί τήν άκαταπόνητον θέλησιν τού ά- 
«ιμνήστου Ί«ρομνήμονος.

Έκ τών μισθοδοσιών του ώς δημάρχου έπί δύο πβριόδους άνή- 
γ«ιρ« χομψότατον Βυζαντινού βυθμού Ναΐδριον έν άπόπτφ θέσβι «ίς



•ϊήν μβταξύ λιμένος καΐ πόλιως :δ6ν χ*ί παρ' χύτψ xρήν^,ν, Ικ«ί 
ίέ  ζών έτοίμ»ο* χ*1 τήν ιβλίοταίαν του καΊοικ'αν.

Πρός Ιπιτέλίοιν τοδ χαλοϋ καΐ ώραίου καί δταν τά ίδιά του μί- 
οα δέν ίπήρχουν, δέν ίδίσταζ* νά τίίν:^ τήν χίϊρα καΐ ούδίίς ήρ- 
νιίτο «ίς «ΰ τίν . Ί Ι τ ο  ταμβίον γνώσιων δικαοτικ'ιν. κοινωνικήν καί 
αρχαιολογικήν άκδμη καί όιρ άμ«ρόλΎ,π*.ο; διαιτητής συν»6ι6αζ· 
τάς μιταξύ τιίν συμπολιτών του διαγοράς μιτ* άξιοΛαυμάστου π«- 
ρινοία; καί ή γνώμη του ήτο 1ν πίσι νόμος.

Μβτριόγρων ιίς άκρον, μϊτ4 κόπου Ιγβρβ τό παράσημον τού αρ
γυρού σταυρού του Σωτήρος, δι" ού ή Έλλ. Κυδέρνηιις ήθέλησβ 
ν *  άμοίψη τ4ς πρός τήν πατρίδα ύπηρβοίας του. ΐποχροΰιην καί 
ίκμηδενίζων τ4ς προσπαθίίας τύνέκτιμητών τ-/) πρό; προαγωγήν 
αυτού ιίς άνώτιρα αξιώματα.

Ή  άφιλοκέρδιια καί ή αύταπάρνησίς του προσιπόριοεν αΰτψ 
■τήν ιύγνωμοσΰνην καί αγάπην τών συμπολιτών του. τήν Οποίαν 
διιτράνου ή ύπό πάντιον προσωνυμία αυτού διά τού ονόματος 
μ π ά ρ μ π α  καί π α τ έ ρ α .  Καί δταν αίφνιδίως δ Βάνατος ήλθε νά 
τόν άρπάοη άπό τής μεγάλης αυτής οικογένειας του, χιλιάδες 
τέκνων τόν προέπεμψαν μέ ειλικρινή δάκρυα εις τήν τελευταίαν 
του κατοικίαν καί άπεχαιρέτησαν αυτόν μέ τούς πενύίμους ήχους 
των οί κώδωνες τών έκκλησιών, τάς όποιας Ιχτισε, καί έκλαυσαν 
εις τήν διάβασίν του οΕ ανοικτοί κρουνοί τών κρηνών, τάς όποιας 
αυτός έστησε.

Συνδέσας δΓ Αρρήκτων δεσμών αγάπης καί έκτιμήσεως τό όνομά 
του μέ τήν ιστορίαν τής πατρίδος του άγήχε διαδόχους α'τού καί 
κληρονόμους τών αρετών του, αλλά καί τής έντιμου πενίας του, 
κατόπιν τεσσαρακονταετοΰς διαχειρίσεως τών δημοσίων, τά τέκνα 
του, ανταξίους γόνους τοιούτου πατρός, μορφωμένους έπιστήμονας 
καί διαπρεπή κατέχοντας έν τή κοινωνία θέσιν. Έ ξ αυτών ό υιός 
του Κωνσταντίνος 'Ιερομνήμων ιατρός χαΐ πρψην βουλευτής Κέας 
διεδέχθη νΰν εις τό αξίωμα τού Δημάρχου τόν αείμνηστον πατέρα 
του, συνεχίζων τό προοδευτικόν έκείνου έργον.

Α Λ Η θ  Ε I !

Ό  αληθής σκοπός τής ανθρώπινης ζωής δέν είναι ή ευτυχία αλ
λά τό καθήκον.

Μή έξεγειρόμεθα εναντίον τών πόνων, είνι επίσης αναγκαίοι 
δοον καί ή χαρά εις τήν εσωτερικήν λατρείαν μας. Διότι άν δ ή
λιος τής φαιδρότητος ώριμάζη καί άνοίγη, ή βροχή τών δακρύων 
'δροσίζει καί αυξάνει τόν χυμόν.

*0 άνθρωπος όμοιάζει μέ δένδρον δπερ σείουν διά νά ^ίψουν τούς 
καρπούς του’ δέν έκλονίσθη ουδέποτε άνθρωπος χωρίς νά πέσουν 
τά  δάκρυά του.



Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ρ Ω Μ Η Ν

'ΐΤ ό  «Μιχρα3ΐα:'.κόν· «Ινι '')τιιρή-^ανον οτρατολογοΰν όστ,μέραι 
•νιούς ουν»ργά·;α; του ίχ τών δοκιμωχέρων καΐ γνωστοτέρων άνά 
τ6 Παν«λλήνιον λογογρίτων, οΐτινβς <χτιμΛντ*ς τόν ύψτ λ̂άν οχο- 

πόν χΛϊ τέ Ιπιχοδομτ,τικέν διά τήν όμογέ- 
νιιαν Ιργον του. προΟύμως σπίύδουοι νά 
συνίΐσιρέριοσι τάν πνίοματικάν δβολάν των. 
Ο X. Κώοτας Καιροφύλας, τόν δποΐον σή- 

(ιΕρον παρουοιάζομίν βίζ τούς άναγνώστα{; 
μ?ς. βίναι παλαιός τών Μοοσιδν ίιπότροφος. 
'ΚγιννήΟτ, ίν Ζαχύνθφ καί διι^χουοεν §πί 
τριετίαν μαθήματα βν τή ^ιλοοοιρική Σχο- 
λή τού ΈΟνικοΰ ΤΙανίπισττ,μίΟϋ. Μϊταγρα- 
?ιίς κατόπιν εις τήν Νομικήν έγίνβτο δι- 
δάχτιυρ τού δικαίου. ΙΙλήν παρά τήν Βίμι- 
δα Ιρασθείς τών Πιερίδων έπεδόθη καθ’ ό- 

^  λοκληρίαν εις τήν φιλολογίαν καί τήν ουγ- 
γραφήν. Γνώοτης βαθύς τή; Ιταλικής, ί- 

χει μεταφράαίΐ τά «Τραγούδια» τοΰ ϊτεκέτη. τήν «Ροδοδάφνην» 
τού Αννούτοιο εγραψε δί πρωτότυπα τήν «"Ομηρικήν Έλίνην», 
κριτικήν μελίτην τήν «Χίμαιραν» μυθιστόρημα. «Λαχτυλοσκοπίαν» 
ίπιστημονικήν μελίτην περί μέσου άνακαλύψεως τών έγκληματιΛν, 
διά τΛν άποτυπωμάτυιν τΛν δακτύλιον, «Εγκληματολογίαν», κατά 
τα; Ικηρίας τού η 'ζζ ί .  τόν «Φόρον τήν κληρονομιών», μελέτην 
δημοσιονομικήν καί πολλά άλλα. Άπειρα πρός τούτοι; άρθρα του, 
μεχέται, διηγήματα, ποιήσεις, μεταφράσεις κ. τ. λ. είνε έγκατε- 
σπαρμένα ει; όφημερίδα; καί περιοδικά. Τακτικός συνεργάτης τού 
* Κθνικου» ημερολογίου έδημοσίευσεν εις τούς τόμους του σειράν 
μεταφράσεων τήν ποιημάτων τής Ά δα  Νέγκρη καί τοΰ Αρθούρου 
Ιχραη. Παρά τό νεαρόν τής ήλικίας το», είνε μόλις τριακονταε
τής, είνε παλαιός γνώριμος παντός φιλαναγνώστου ώς δεξιός 
καί κομψός του καλάμου χειριστής. Άπό τριετίας ήβη έγκαταστάς 
εις ί ω/ιην, ένθα δημοσιογραφεί, μάς άπέστειλεν έκείθεν ωραίας 
περί του «Κολοσσαίου» γραμμάς, πολύτιμον οΰτω εις τόν παρόντα 
τόμον συμβολήν συνεισφέρων.



τ ο  Κ ΟΑ ΟΣ Σ Α Ι ΟΝ

^ ν χ ;  &γΛ&;^|χαυρισ|χένο;, γέρικος, πένθιμος, γχίίμισμένος έδώ 
φ  X ’ βκιί, ίγγιγμένος άπό την πτέρυγα των αΐιόνων, «ίς τό μέ
σον τής Ρωμαϊκής ’Λγορας σωζόμενος. γέννα μιαν έντύπωσιν 
πένθιμου μεγαλε.ου. Το επιζών αντο λείψανον μιας ζυνάμεως. 
τήν όποιαν ήρεϊς μόλις δυνάμεθα νά ιραντασΘιΓιμεν, εκμηδενίζει 
τό πνεύμα εκείνου ό όποΓος τό ατενίζει. Με τόν γιγάντειον ογκον 
φαίνεται σαν νά ΰψώνη μίαν άγέρωχον πρόχλησιν προς τόν ;^ρό- 
νον καί νά ^ροντοφοινή μαζυ μέ τόν ποιητήν του «Τσαϊλ ’Λρο'λδ» 
τό έςής άγέρω/ον; «Ε φ όσον Οά όψουται τό Κολοσσαίον θά ΰφί- 
σταται ή Ριόμη' ίμα  αυτό χρημνισβή κ ’ εκείνη Οά πέση και τό 
'Λ σ τυ  Οά έχμηδενισΟή.

Τό είδα διά πρώτην φοράν ενα βράδυ προ τετραετίας ίω τισμέ- 
νον μέ βεγγαλικά φώτα ως μαγικήν οπτασίαν, ώς 'έν βνειοον. 
Και ποτέ δέν Οά λησμονήσω τό αληθινόν αυτό ονειρον ποί μου 
παρουσίασε τό Κολοσσαίον βουτηγμένον μέσα σέ χριομα χοκκι- 
νον, συμβολίζον τό αίμα— τόν ωκεανόν τοίί αίματος— που έχει μέ
σα ει/ε ^υθή.

Μ 8 δλίγας λέξεις Οά προσπαθήσω νά σάς άίηγηΟώ τήν ιστο
ρίαν του. Τό Κολοσσαίον έκτ’σΟη επάνω εΐςμίαν λίμνην του περι
λάλητου κήπου του Νέρωνος. Το ήρ;/ισεν ό Πεσπεσιανός, το έςη- 
χολοόΟησεν ό Τ ίτο; καί τό έτελείωσεν ό Λοαιτιανός κατά τό 80 
μ. X.
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Τά έ^χβίνιά τ&υ «ω ιτί^Οησζν 5ιΐ ΐιρολο/ιών οιαρχί^ζαών ίχα- 
τνν ή{Αίρ*ς. Κβτά τήνίορτήν τών ίγχϊ'.νίων αυντ,ντήβησζν πλέον 
τω ν ιίέντί / ιλϋ ίω ν θηρίων χ*ί οί αονοαί/ό·. Ί;/ι»ϊαν τό χία* 
τω ν ά^θονον έχ»ΐ μ έτζ πζρκττίνοντίς [χί/*ϊ χχΙ νχυμ*χ;«ς ψ«υ·
δ<ΐ(.

Κ χτ* το 217 |χ. X. κεραυνό; τό χα . έστριψίν ΐν αέρει. Ό  χ ί· 
ρβυνός ήναψ» πυρχϊ'.αν Ο'.αρχίσζϊαν τρεις ί;α«ρχ;. χαί προςενήτα- 
ταν μ,εγάλβς χαταοτροίά; εις τήν πόλιν. Καί έ/ρειάσΟγ,οαν εττι 
πολλά έίπως έπιβχευαο07| ό τραυαχτιομένος έχεινο; Κολοοοός. ...

Κατά τό 248 [X. X. εορταζοιχένη: τής /(λιετγ,ρ οος από τής 
χτίβεο>ς τής Ρώμης 1γ(νχν έχει μέοχ φριχίοδεις αγώνες μεταξύ 
διβ/ιλίων θηριομά/ων χχΐ θηρίων ζπείρων’ το α'.μχ έ/ύθη χ- 
φθονον.

Κατά το 405 μ. X. ότι δηλτοή ή ευεργετική επιρροή τού Χρι* 
ττιανιομοΟ ήρχιβεν έπιφέρουσα τά φιλανθρωπικά χύτης άποτε- 
λέβμχτχ ό Λύτοχρχτωρ Τ/|ριο; χπηγόρευοε τχ ; ΐν τώ  Κολοοοαίω 
θηριομα/ιας, ώς αντιχειμένας προς τό πνεύμα χυτό τού Χριοτι- 
ανιομού.

Το Ονομα Κολοοοχΐον έοόΟη εις το οικοδόμημα τούτο μόνον 
κατά τον όγδοον αιώνα. Προηγουμένως χπεχαλειτο « ’Λμιριθέα- 
τρο·'τού Ψλχβίουη.

Ά λλ  έπηχολούθηααν οί θλιδιρο'ι/ρόνοί τού Μεσαιωνικού τχό- 
τους κχΐ τής πχ/υλής χμχθειχς. Κατά τήν έπο/ήν ταύτην τό 
Κολοσσαίον έ/ρησίμευεν ώς ^ρούριον εις ΙΝομχιους Βαρ όνους. 
Βραδύτερον όμως έλεηλατήθη αγρίως παρ’ αυτών.

Οί μεγιστάνες καί εύγενεΐςτής Ρ.όμης έχρήμνισαν αρκετόν μέ
ρος τούτου όπως μΐ τό ΰλιχόν κατασκευάσουν τά  μέ/ρι σήμερον 
σωζόμενα παλάτια των, τούς πύργους των.

ΚαΙ οΐ Πάπαι συνιτέλεσιν εις τήν λεηλασίαν αυτήν. Καίμε 
πέτρας άπό τό Κολοσσαΐον χχτεσχεύχσαν τά μέ/ρι σήμερον σω
ζόμενα παλάτια ώς τό Ρ&ίαζαο Υρποζία χαΐ τήν 'άαηοβίΐβπ».

Ολιγώτερον αρπαγές, άλλά περισσότερον ανόητοι υπήρξαν οί 
πάπαιΣιξτος Κ ’ . ό όποιοςήθέλησε νχ ίδρύση μέσα εις τό Κολοσ
σαΐον ?ν έριουργείον καί ό Κλήμης ό όποιος ϊδρυσεν έργοστά- 
σιον νίτρου εχιί μέσα.

Εις τήν δεβήλωσιν αυτήν εθετο τέρμα ό Πάπας κατά τό 1741 
ό'τε τό Κολοσσαΐον χαθιερώθη ιός ιερόν οικοδόμημα χφιερωθέν εΐς 
τά  πάθη τού Χριστού. ’Λργότερον μερικοί Πάπαι φιλοτίμως έ- 
πεδιώρΟωσχν τούτο έμποδίσαντες τοιουτοτρόπως τήν τελείαν αυ
τού καταστροφήν.
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ΐόΚολοββχϊον διά νά νοη0?, ολίγον ]χ« μεριχοδί ζδιίΐμοϋς, ά- 
•πβρζιτγ,τους όμως— ίχβι πιριιρίριιζν 524 μέτρων χζ'ιύψοςόϋ. 
Έπχνω ίΐς την τελιυτζίαν στεφάνην, ούτως είπεϊν. των καθισμά
των ήσβν τοποθετημένα διάφορα αγάλματα, ’.λπετελεϊτο άπο 
τέσσαρα πατώματα. [Ιιριελάμβανε πλέον των έχατών χιλιάδων 
θεατών, έσχεπαζετο δέ χατά τάς Ρρο/άς του ^ειμώνος χαΐ χατά 
τας θερμάς χαλοχαιρινάς ημέρας με τεραστ.'αν τένταν.

Η χονιστρα είχεν εχτασιν 8Β μέτρων, γύρω— γύρω δέ ησαν 
σίδηροι χλωδοί οπού εμενον τά άγρια θηρία.

Το οΐχοδόμημζ είνε σ;,^ήματος εΑλειπτιχού. Τέσσαοες ήσαν αΐ 
χΟριαι αύτού είσοδοι χαΐ --έσσαρα τα πατώματα αύτου. Τν Κολοσ- 
σαΐον δεν δύναται νά θεωρηθη 0τι ήςιζιν μόνον διά τόν ογχον χαΐ 
την εντολήν του άλλα ώς μία προσέτι άπόδειςις του βαθμού τή ςτέ/ · 
νηςτών αρχαίων ρωμα ωνάρχιτεχτόνων. Έςεταζόμενον ϊ / τώσυ/ο· 
λω του το μνημεϊον τούτο εΐνε θαυμχαιον διά την άρμονιχοτητα, 
άρτίαν εις τάς γραμαας χαί την δύναμιν τού σ/εδίου. ·Ίσως εις τάς 
Αεπτομερείας δύναταί τις νά εϋρη έλαττ ·ιματα.

Α λλά  το ένδιαφιέρον το όποιον διεγείρει τό Ιίολοσσα.ον εγ χειτζ: 
ούχΙτόσον εις την άρχιτεχτονιχήν, εις την οποίαν ^ε^ίζ ω ; υττε- 
ρεί πολλών άλλων αρχαίων άριστουργ'ηαατων. όσον εις τήν ήθ·.- 
χήν αύτού σημασίαν

Ή  αΰτοκρατοριχή Ρώμη δεν μάς άφήχε μνημεϊον έχφραστιχ.ό · 
τερον τού χαραχτήρος τ-ης, των ένστίχτων της, όλοχλήρου τής έ- 
σωτεριχής ζωής, ήτις προγ,τοίμαζε τό μέλλον. Μέρος τής νεω- 
τέρας ψ'^χήί ίδημιουργήΟη άπό τά  πάθη άτινζ ανερριπώντο εις τ  /V 
άπεραντον τούτον Ιππόδρομον, τόσον τά εΰγε»έστερα χαθώτχζί 
τά  ποταπότερα πάθτ,!

Εφόσον άνέρχεταί τις εις τάς άπωτάτας σελίδας τής ιστορίας 
τού Ι'ωμαϊκού λαού βλέπει 0τι ούτος ουδέποτε είχε τρυ^εράν την 
χαρδίαν. 'ϋ  Ρωμαϊκός λαός άγνοεΐ τόν οίκτον. Λύτο; ^έ είνε χαι 
ό λόγος δΓ όν έγεννήθησαν χαΐ ευδοκίμησαν έν Ρώμη αί θηριομζ- 
χίαι, είς τάς όποιας τόσον θλιβερόν ρόλον έπαιξαν οί πρώτοι ήρωες 
τού Χριστιανισμού.

'Ο  Αύγουστος, συνοψίζωντά επί τής ηγεμονίας του συντελεθέν- 
τα  έργα, άνέφερεν, ώς τίτλον δόξης του, ό'τι είχε προσφέρει εις 
τόν λαόν δκτώ θεάματα θηριομχχιών,εΐς τάς όπο'ας έπχλζισαν οε· 
χακισχίλιοι μονομάχοι.

Έ π ί Λομιτιανού τά θεάματα αυτά τά οποία πρότερον ήσαν 
χατά βούλγ,σιν, χαί ητο αδύνατον νά λάβουν ^ιοραν είμη οίς του



Δοκιμασία; τών πρώτων χριστιανών <ν τφ Κολοσσαίφ τΐ;ς Ρώμης
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ίτους, έχηρυ/θηίαν ύπο/^£ωτιχά διά δέχ* τούλά/ιστον ήμ.£|;α;.
Ό  Τραϊανός εχαιΑβ χατι ιτερισσότερον. Μετά ττ,ν νίχην του 

χχ τζ των Δαχών διωργάνωοε ριϊαν τειραν παραστάσεων διαοχεσχ· 
σων 123 ή]χέρας χαϊε’ιςτά; όποιας μ.ετέσ^ονδεχαχισ/(λιοι άνθρωποι.

Λίαν ένωρίς 0[χως οΙ έ; έπαγγέλαατο; μ.ονο|Αά/οι δεν επήρχουν 
εις τάς άνάγχαςτών άγυινων. Έστρατολογγ,θ'ί,σαν λοιπόν τοιοΰ- 
τοι αεταςΰ των καταδίκων, τους οποίους ΐςεπίττ,δες ειρερον εις Ρ ώ 
μην άπό δλα τά μεργ, της Ρο^μαϊκής Λΰτοκρατορίας. Καί οί άτυ- 
/εΐς χατάδικοι ΰπε/ρεουντο νά διασκεδάζουν τοΰς Ρωμαίους πα· 
λαίβντες μετά των θηρ'ων χαΐ ^ιονευόμενοι υπ ’ αυτών.

"Ο τε δμως ό Χριστιανισμόε εχαμε την επίσημον έμφάνισίν του 
τότε πλέον οί Ρωμαίοι Λύτοκράτορες δεν είχον ανάγκην νά ανα
ζητούν μεταξύ των καταδίκων των επαρχιών τά ανθρώπινα χορμία 
τά  όποια «είσηρχοντο γεμάτα ζωήν άπό την μίαν θύραν τοϋ Κο- 
λοσσαίου διά νά εξέλθουν άπό την άλλην σάοκεςνεχραί χομματια- 
σμέναι» κατά την θαυμασίαν φράσιν του ΜιοΚβΙβΙ.

Ο: πρώτοι Χριστιανοί άτυχώς έδωσαν άρκετόν υλικόν διά τό 
Κολοσσαίον θεμελΐϋ>σαντες μέ τό αΙμά των την ύπέροχον θρη
σκείαν τοΐ3 άλτροϊσμοί καί της άμοιδαίας άγάπης.

Κατά τοΰς πρώτους του Χριστιανισμού χρόνους, καθ ’ οϋς οί ο
λίγοι οπαδοί τών διδασκαλιών του Ναζωραίου, κρυμμένοι εις τάς 
Κχτχκόμδχς,διωκόμενοι χαΐ σφαγιαζόμενοι έθετον τά θεμέλια του 
Χριστιανισμού, κατά την εποχήν εκείνην του διωγμού οί ήρωες 
αυτοί μιας επιμόχθου Ιδέας πολλάκις 'έσύρθησαν είςτήν κονίστραν 
του Κολοσσαίου καί κχτεσπαράχθησαν υπό τών θηρίων— θριαμ
βευτική εκατόμβη τής νέας θρησκείας.

Είνε άληθώς υπέροχος καί φριχιαστιχή ή ιστορία τών μαρτύρων 
εκείνων, τών άγνοόστων καί ανωνύμων ηρώων, οϊτινες ψύχραιμοι 
καί άδιάφοροι άφινον νά χατασπαράσσωνται ΰπό τών θηρίων, χω
ρίς διαμαρτυρίαν, χωρίς κραυγάς, χωρίς κίνημα άμύνη:, άλλά 
προσευχόμενοι εί; τον αληθινόν θεόν, τον όποιον έκήρυττεν ό μέ- 
γας Διδάσκαλος.

Μυριάδες χριστιανών κατά τοΰς^χρόνους τοϋ Νέρωνος, τοϋ Δ ι- 
οκλητιανοϋ τοϋ Μαξιμιλιανοΰ, άλλων αΰτοκρατόροιν διωκτών 
τοϋ Χριτ.ια/ΐσμοϋ. έπεσαν θύματα τής άγριότητος τών Ρωμαίων 
είδωλολντρών, μέσα ε ίςτήν αίμζτοβαμμένην κονίστραν τοϋ Κο
λοσσαίου.

Καί νομίζει κανείς οτι καί σήμερον ακόμη ακούει άντηχοϋντας 
τοΰς μαυρισμένου; καί έρειπιώδεις τοϋ Κολοσσαίου τοίχους άπό 
την θριαμβευτικήν καί τραγικώς ΰπέροχον έπιφιόνησιν τών Χρι-
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στίϊν  Γ)7 οϊτ;ν»: χχτίΐΓπι-.ϊττ'ίαινο'. ίπ/ τ ϊ  0ϊ ,ο!«  χνέκριζον ς 
«ποιοον Οριίαζου— Ό  Χ ρ ι - τ τ ^ ς  ν ι κ » !

Ρώμη 1910 -Απραιοί. κ ω ε τ α ζ  κ α ι ρ ο φ υ λ α ς :

Μ Α ΤΑ ΙΟ ΤΗ Σ  Μ Α Τ Α ΙΟ ΤΗ Τ Ω Ν

( ’Κκ τοΰ Άγγλικοδ « 0  ΚπιβΓϊίΟΐι)

: ρ
*^ΐχχν* γιίοπρ46»τκ χι’ απέραντα χιβρί^ια 

χαΐχ^θβ χρόνο πα(ρναν* μέ χόπο χαί μέ ϊδρο 
στίίρι, χρώ:1ρι, όοπρια, ^ροδτα, μαλλί χαί ξόλα' 
χαί σάν έσβριανούααν· στά ηλοόσια τσιφλίκια,
<Ε[ν· 9ιχό μου, 1λιγ· καθένας, τό τσιφλίκι
«χαί τών παιδιών μου θλ γιν^ χαί θϊχη τ ’ όνομά μου.
• Πόσο γλυχά στά όέντρα μου δ άνιμος σφυρίζ«ι!
•Τί ώμορφα ξαπλώνιται στόν λόφο μου δ ίσκιος!
•Τίι κρουσταλλένια αυτά νιρά χαί τ ’ ανθισμένα σπάρτα 
«θαρριίς πώς μέ γνωρίζουν·, θαρ?·ϊ; πώς μ’ άγαποδν* 
«σάν τδ σκυλί μου τό πιστό" χ ’ έγώ, πιστέψατέ μ», 
«δ ,τιχΓ άν χάνω, άπό τήν γί) θρέφ*ται χαί προκό6«ι·. 

Πο'ίνι οί άνθρωποι αύτοί; βαθ·ιά στήν γί) κοιμούνται, 
χαί ξένοι, χαί αύτοί κουτοί, τ ’ άλέτρι τους τραβοΟνβ 
μέσαστής Τδιαις αδλαχιαίς π’ άνοιξαν· έχ·ΐνοι.
Γ·λά ή γ1) μέ τ ’ άνθη της γιά τά μωρά παιδιά της, 
π’ όλο χαυχώνται γιά τήν γίί χι’ όλο γιά γί) χαυχώνται, 
μωροί χαί χαυχησάρηβαις σάν νάτανι δική τους.
Μωροί, φ’ άλέτρι χυβιρνοϋν, μά τά δικά τους πόδια 
βέν «ΙμποροΟν νά σύρουν· άλάργ’ άπό τόν τάφο. 
Έσμιξαν· τήν λαγκαδιά μέ τοΟ βουνοδ τά πλάγια, 
οί άχόρταγοι! χ' έρρίξαν· τ ’  αύλάχι μέσ' στήν λίμνη 
χ’ έπιθυμοδνι, οί φθονβροί, τοδ γβίτονα τό χτήμα.
"Αχ! τί λιιβάδι γιά βοσχή! μβγάλο δάσος έχω,»
•μ’ άχόμα νάχω ήθ·λα αύτόν έδώ τόν τόπο»
«γιά πέτρα ποΟ χρ·ιάζ·ται χι’ αύτόν έχ·Γ γι’ άσόέστη’ » 
«καί τό μπαλκάμι έχ·ϊνοέκ·ϊ, ποδ πάχνη τό σχ«πάζ·ι.» 
« Ά !  ·1ν· γή πολύ χολή ποδ χ’ ή Νοτιά τήν βλέπβι.» 
«ΕΙν’ ώμορφα άπό μαχρυνά ταξιίδι σάνγυρίζης»
«νά Ρρίσχης τό σπητάχι σου, άμπέλια καί χωράφια!»

Τ ί νοικοκύρης άνθρωπος! Τόν χάρο δέν θυμάται, 
χαί πώς θέ νάρθη ένας καιρός, θέ νάρθη χαί μιά μέρα 
ποδ ένας βώλος μαύρης γ ^  στήν γή του θέ νά πόση!
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Τ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  Τ Η Σ  ΓΗ Σ

| ί · . τά δικά μου καΐ τ4 δικά σας 
·Ιν · δικά μου, δχι δικά σας.
*Η γί] βαστ^ κΓ άν·:4)ί$ι, 
τ '  άστρα βαστούν κι’  Αντέχουν 
κι* άπό τδν ούρανό 
ρίχνουν* φώς καί λάμψι 
στόν γέρο 'ϋκ*ανδ.
Παλ·5 α(ς, πολύ παλτ^αΐς 
βίν*  ̂ άκρόγιαΙιαίς· 
ποΰνβ οΐ άνθρωπ’ ο! παλιοί;
(ΐδατ* σ«ΐς κανένα; 
έγώ ποΰ «Ιδα τδσους, 
παλ^ό δέν βίδα ένα.

Έδιδ ’ν* έκβίνη ή γί} 
μέ τά  πυκνά της δάση, 
μέ τήν Ακοίμητη πηγή, 
μέ τήν παληά της λαγκαδιά, 
μέ τά νβρά ποΰ πλημμυροΟν 
μέ τά παληά προχιίιματα.
Έκβϊνος ποΰ τά  ώριζβ 
πού βρίακιταμ ποΰ νάνι;
Τόν φάγανβ τά χώματα.
Σάν τής πλημίΐύρας τόν άφρό 
κι’ αυτός καί τά παιδιά του 
κι' Ολόκληρα βασίλβια 
χαθήκανβ καί πδν*!

Έκβίνοι ποΰ μ’ ώρίζάνβ 
καί μ' έλβγαν δική τους, 
άν κ' αΙωνία ήθέλανβ 

• νά *1νβ ή ζωή τους, 
πβθάνανβ, χαθήκανβ.
Γιατί έκαυχηθήκανβ
πώς βΙμαι Ιδική τους;
πώς γίνβται αυτό,
άφοΰ αυτοί δέν μ’  βχουνβ
κ ' έγώ τούς έχω, τούς κρατώ;

Ά  ζ  ι ζ  ι έ.

Δ Η Μ . ε Τ Α Η Σ
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»·;ρκ· 1  πέρα, κοντά οτά Γιάννινα, σ' Ινα χωριό, πλ·ιό Ελληνικό από 
φ τ ή ν  Αθήνα, γιορτάζονταν* ή πρωτοχρονιά, όπως γιορτάζιται καί 
σήμ·Ρ“ — άκόμα, Ελληνικά, πανάρχαια.

Ό λο τό χωριό ·1ταν ντυμένο οτά γιορτάτικά του, πήγι στην 
Έκκλησί» κι* Ιγώριζ» οτά σπίτια 4ντρ*ς, γυναΐκ»;, παιδιά. Καθένας, 
ποΟ Ιμπαινι οτήν αόλή τοΟ σπιτιοδ. ϊπαιρν· άπό τήν θυμωνιά κι’ 
Ινα κλαδί πουρναρίσιο καί άναιβαίνοντας στό δοξάτο, όπου έχαιγι 
ακοίμητα γ»ρή, χοντροκούτοουρη καί χοντροκάρβουνη φωτιά, Ι6αν* 
καί τό πουρναρόκλαδο απάνω στην στιά, κι* ένφ έκιΓνο ίπαιρν* 
φλόγα κι' έπρατσάλιζ» «πράτς-πράτς-πράτς» αυτός ^λ^γι:

—Καλή χρονιά καί χρόνια πολλά! σιρνικά κατσίκια καί θηλυκά 
άρνιά!

Ή  ήμέρα ιΐταν άσΰννιφη καί λαμπρή, κι* άς ιΐταν καρδιά τοΟ 
χβιμωνιοΟ. «"(Καν γ*λάιι 4 χ·ιμώνας-λέβι μιά παροιμία— γ·λά*ι 
γλυχΰτ«ρα άπό τό καλοκαίρι».

Οί φούρνοι δλοι κάπνιζαν. κΓ δ καπνός τους σηκόνονταν τόν 
ανήφορο πρός τά ουράνια άπό τήν άναμιά, σάν γαλανοί στύλοι, 
σάν δμνοι «ύχαριστήριοι όλου τοδ χωρίου πρός τόν Πλάστη, ποΟ τό 
άξίωσι καί πάλι νά ΐδή μέ καλό τήν πριυτοχρονιά.

οι γριές μαγιίριυαν. οΐ νυφάδας πηρέτιυαν κ οΐ νύφ»ς πήγαιναν 
γιά ν»ρό άπό τόν ποταμό.

ί)ί παρθένις, κρατ.Ώντας ή καθ»μιά καν'στρι γβμάτο κουλούρια, 
πήγαιναν οτά χιμάδια τους νά τά ράλουν στά κέρατα τών κριαρι- 
Λν καί τών τραγιΤ»ν καί νά έ^ορκίσουν κάθ* κακό: λύ κ ο , παρ- 
μάρα, άδλογιά, αύγολήτα, ψ (·> ρ α ? δ έ λ λ -α, γ κ ο ύ σ ι α.

Στόν γυρισμό άπό τά χαιμάδια πέντι ώριόκαλλβς παρθένβς ντυ- 
μένις τά ώραιότιρά τους λ«6έντισσ»; λυγαρές καί ββργολύγιστβς, 14 
χρονών ή κάθ* μιά ^αστΛντας παραμάοχαλα τ ' 4δ*ια κανίστρια, 
ανταμώθηκαν στό γιφύρι, κΓ άρχισαν ν’ άναβαίνουν τόν ανήφορο 
γιά τό χωριό μέ γέλοια καί μέ χαρές καί νά καμαρόνουν ποΟ μ«- 
γάλωσαν τόσο »5κολα άπό τά χτές ώς τά σή]ΐ»ρα κατά Ινα χρόνο. 
ΕΙταν κΓ όί πέντι άγαπημ'ένις κΓ άδιρφοποιτές στό Βαγγέλιο, κΓ 
Ιοχαζανάν δέν άνταμόνονταν μιά φορά τήνήμέρανάιίποΰντά μυστι
κά τους, τά παρθινικά μυστικά τους. "Οταν φτ*ροπόδαρ*ς ανέβη
καν οτήν ράχη, σάν ξωτικές χΓ σάν νιράϊδις πριν νά μποΟν στό 
χωριό, ή ΙΙιριστέρα ή μιγαλύτιρη κΓ ή ζωηρότιρη άπ* δλ*ς, «Ι-



2 5 7

Μ η λ ιί χαί τήν

— Μωρές, μι4 ί»ρ» μΛοΰμ* χαΐ ίέν ιίπαμβ τί ίν«ιρς βΐίαμ* άπίφβ'
—  Αλήθίΐα! άλήθβια! ($1π· ή Αάφνη) νά τά ποΰμ»!
— ίταβήτ* (»1π« ή Ανθή) ν4 τ4 ποθμ*... ’ΕσβΓς γβΟγιχ* ^ίν τ *  

ιαχιωματχ!
-■Ορθέ; τιοΟμ.; (ΕΙη, ή Κρορστίλλιο) Κι' 4Μ πίρα ρτ4

τρίβρομα; χχΐ οχα σταοροδρόμιχ;
— Άλήθίΐα (*Ιπ· ή Μηλιά).... Τά δνβιρ* δ*ν λέγονται δπου χΓ δ- 

«ου... Οχι μόνον δέν βτρέγουν 4ν ίΐνβ χχλά, άλλλ καί τ4 χακα 
γένονται χ.ιρότ.ρα. *Ετοι ίλ*γ . ή σ^χ,ορβμένη ή βάδω μοϋ, πο5 
ης»ρ« πολλά.

Πβριοτέρα) πάμβτ* όπου πρίπβι ν4 τ4 ποΟ- 
μ·! 11ου θέλ·τκ ν4 π4μ<;
■ 7 “  " « μ · -  ( · ! " »  μ ίλ . » Γ  ή Λ4ϊνη)..,.ν4πϋμ. μία»
απ4 τ ίγιο  3ί;μ« ρ))ς ,μχλ.ϊρ:4£. Ε κ « Ιλ .γ . ή 3™ή μ ,» ί  346,„ 
6τι ϊ!ν . χαλά νά φαν.ρών^ κανϊί; τά 5ν.φ4 τρμ σ' άλλον καΐ 
πουθβνα άλλοδ.

®Ρ*** ^*ϊε ή Ανθή).
Αλλ4 ποι4 Θ4 |ΐ4ς τα ξηγήση; Εριότηα* ή Κρουοτάλλω.
Αλήθίΐα ποι4 Θ4 μίς τά ξηγήοη; Ερώτησί -/.ι ή Μηλιά..

. .  .“ °^ ν λ λ η  από την Ζαφβίρω την καλόγρια! (ΕΙπβ ή ΓΙβριστέρα). 
Αυτή τα ξηγάβι χαλά τ4 όνβ'ρατα.

— Ν4 πάη χίποια νά τή γωνάξη; ΕΙπβ ή Λάγνη
-Π άγιο  έγώ (βΐπβ ή Ανθή). Εμένα μου δίν*ι ευχές, όταν τής 

παγω τίποτε νά γάγη ή χαχομοίρα. Καί οήμερα θά τής πάγω 3χ. 
οιλοπητα. '

- Ά ϊ ο ό  .Ιν ' Ιτοι  ̂ ( ·!κ . ή Κρ,οστάλλ,ο). Τράβα ίσόΙσ,α στό σ«ί- 
τι τής Ζαγβιρως κι ήμεϊς νά πάμε ίσια στήν έκχλησιά.

6 ' " } Ρ  ^ ϊ'λσ 'ψ ίνν,) κι'
δ δρόμος σου γιαλί χα'. καλή άντά-ιωσι σ: άγιο ’.-ή·ια. ·
- ι Γ  ·̂. γιά τό χωριό πεταχτή σάν ζαρχάδα, κι οί
άλλες ̂ λοξοδρόμησαν γιά τήν έχκλησιά.

Η _Εχκ·.ησιά ήταν λιγάκι ξέμακρα στήν προεξοχή τής ράνης.

θοινο νά ^ρεθή κανένας έχεΓ γόρα, γιατί όλος :  κόσμος του χω- 
κτ .αγινονταν έκεινη τήν ήμέρα καί πρό πάντων έκείνη τήν ω- 
α πηγα·νουν από σπίτι σέ σπίτι νά χρονουσπολλίζουν.

Αέν περασε πολλή ιδρα, που οί τέσσαρε; άδερ;οποιτές ρρίσκον- 
ταν πίσω απο τό άγιο ^ήμα τής εκκλησίας καί ήλιάζονταν στόν 
ιομοργο χειμονιάτικον ήλιο όταν ήρθε ή Ανθή:

— Ποΰν’ της μωρή;
Τής είπαν ολε; τους ·ιέ μιά γωνή κι’  ένα στόμα.
- θ ά ρ β ί σ»_λ·:γο,_,Ικ,ν Άνίτ,· * ;  χρό νά ^άλτ. τί,ν άμκίλια 

της, κι ιος που νά ςεκινήση κοΰτσια-χοΰτσιο....

ποδ
πιθαν·
ριού
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'( ) Ζ*γ·£ρω ή χαλόγρια βίταν άπόπαιδο τί;; Μοίρας. ΕΙταν άιιό 
έκ»Ινα τά πλάσματα. πο& γ»νν*ί)νται μ4 τήν δυστυχία προσχιφάλι. 
ΕΙχ» γβννηϋ^ χοοτσή άπδ τήν κοιλιά τής μάνας της χΓ ίπιιδή σ’ έ- 
χ«Ινα τά μ4ρη, οί κουτσές, οί κουλοχέρις κι' οΐ μο;δμματ*ς δέν 
παντρίΰονται, δέν τές παίρνιι κανένας, παρ' άν τύχη νάχουν πολ’> 
Ριό καί τύτι πάλ* δέν |ΐποροδν ποτέ νά πάρουν άντρα τής προκο
πής, αλλά χανέναν κακύσημίΐον, κι’ ώς κουτσή κι' αύτή ή καη
μένη κι' άπδ φτωχικό σπίτι, μικρδ παιδάκι τάχτηκε από τούς γο- 
νέους της καλόγρια, ντύθηκε στά μαύρα, κι’ έμαθε αργαλειό, κι’ 
δταν είδε δτι μπορούσε νά ίΐγάζη τό ψωμί της μέ τή δουλειά της,, 
μόλις πέθανε ή μάνα τη; κι’ 4 πατέρας της τραβήχτηκε {σ’ Ινα 
παράσπιτο χώρια από τ ’ άδέρφιά της κι έκεΐ έστησε γιά πάντα τόν 
αργαλειό της καί γύφαινε. ΕΙταν γλυκομίλητη καί καλής ψυχής 
γυναίκα, τήν συμπαθούσε όλο τό χωριό αλλά τ ίτά  θέλεις. Λυστυχι- 
σμένος άνθρωπος! ’ ΡΙβλεπε τές συνομήλικέ; της μέ παιδιά καΐ μ’ 
άγγόνια, έβλεπε τά κορίτσια νά παντρέυωνται, τές παντρεμένες νά. 
παιδοκομούν, καί ραγίζονταν ή καρδιά της καί καταριόνταν μέ 
μαύρα δάκρυα τήν άδικη μοΐρά της πού τήν είχε κάνει παραση-
ΐιειωμένη.... Ή  δυστυχία τήν έκανε νά μάθη πολλά πράγματα, καί.
νά τήν έχουν 4λες οί γρ>ναΓχε; τού χωριού γιά ρώτημα καί κοντά 
στ άλλα είχε μάθει καί νά έςηγάη καί τά ίνειρα. Ετό ν'αν$ρό-φα- 
νερό ήταν ύ^άντρα, αλλά στό κρυγά-κρυγό είταν έξηγήτρα πολ
λών σημείων καί άνειροκρίτρα. Κρυγόλεγεν 4 κόσμος ότι έκανε, 
καί μαγικά, ποτέ όμως γιά κακό, αλλά πάντα γιά καλό. Πολλά 
μολλωμένα αντρόγυνα άγαπιώνταν άμα έπιναν ένα νερό πού τούς- 
έστελνε ή Καλόγρια. Γήτευε βγαλτά, γιάτρευε τήν βασκανία κι’  έφ- 
κιανε καί μαννόγαλο. Πάντα δμως γιά καλό καί γιά τήν ψυχή της. 
Αδυναμία της ήταν νά τρ ίχης ’ τού; γάμους καί νά στολί’ίη τές 

νυγάδες. Τής φαίνονταν σάν νά παντρεύονταν ή Ιδια. Τέτοια είταν 
ή καύμένη ή Ζαφείρω ή Καλόγρια!

Δέν πέρασε πολλή ώρα, άφότου ήοθε ή Ανθή ατό άγιο βήμα  ̂
κι ακούστηκαν^ τά χουτσιά βήματα τής όνειροχρίτρας Καλόγριας- 
Τά κορίτσα γύρισαν τά βλέμματά τους πρός τήν δεςιά γωνιά τής 
Εκχλησιάς γιά νά τήν ίδοΰν. Νά την καί φάνηκε μέ τό χαμόγε
λο στό στόμα καί στά μάτια. Τά πρόσοιπα τών κοριτσιΛν άστρα
ψαν άπό εύχαρίστησιν.

— Αργησα: Ερώτησε μέ βεβαιότητα ότι θά τής έλεγαν, όχι.
—’ ί^χϋ (τής άποκρίθηκαν εκείνα) Ήρθες πολύ γλήγορα.
—Το έρημό μου τό ποδάρι (είπε μέ καημόν ή Ζαφείρω) δίν μ" 

αφίνει νά τρέχι» χαλά.
-Κ α ί σάν νά μή γνώρι;ε τάχα τΐ τήν ήθελαν ρώτησε τά κορίτσια-
- Κ α ί  τί μέ θέλετε, μωρέ; καί μέ φων::|ατε εδώ γύρα στους 

πεθαμένους: (1) Να σάς πάρη 4 διάτανος, νά σάς πάρηϋ

(1) Ε ’ νε γνωστόν 5τι τό νεκοοταψ-ΐο στά /ωρια τών αεσών έ-
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— Νά μ«ς ξηγήσι^ς (τί)ς ι1π$ ή Πβριστέρα) όνιίρατά μας, πο5 
■ΐδαμ· άπάψ*.

— Καθίατι. (*1π· ή Ζαφ·ίρω στ* κορίτσια) Καθίστ» χΓ ή κ*θ$ 
μία ϋς άρχίσυ ν* μοΟ λέγ^ τ ’ 5ν«ιρί της, ϋ ϋ  στήν σχισμάδα πο5 
μπαίνιι ατό 1·ρέ. (1)

Πρώτη πί)γ* χοντ* στή Ζαφ»ίρω ή Π«ριστίρα, γονάτισ» μπροστά 
της κι άρχισ* ν* διηγιίται τ ’ ίν«ιρό της.
 ̂ — «ΕΙμοϋν σάν σ’ Ινα ί.π·ρύφηλο μέρος καί κύτταζα κατά τήν 
Ανατολή, γύρα μοο χωριά, πολιτ·1·ς, λύγγα, λιιβάδια, κάμποσα 

3ουν* καί Ενα μιγάλο ποτάμι στήν μέση. "Ανθρωποι πήγαιναν πέ- 
Ρ* δώθί, άλλοι καβάλλα κι άλλοι πβζοί, γιδοπρόβατα ^οσκοΟσαν 
στά πλάγια, χι’ άγέλ·ς καί λακινιές. 'Ο ήλιος ϊλαμπι σάν χαρά 
Ηβού καΐ τά ποϋλιά κιλαδοΰσαν. Έκ»Ι ποδ στέχομοιιν καί θυα- 
μαίνομουν τήν ιομορ-ράδα τού κόσμου βίδα πολύν κόσμο μέ μιά 
σταυροφόρα σημαία νά μπαίνη στά σπίτι μου, κι’ έκβΐ ποδ έκανα 
νά ιρίδιο γιά τό σπίτι μου, ξύπνησα άπό τή πολλή μου προσπά- 
Ηβια! Πόσο μοδ κακοφάνηκβ. δταν ξύπνησα. Πόσο ήθβλα νά 3λέπω 
αδιάκοπα αύτά τό δνβιρο..»..

ϊώπασι ή Πβριστέρα χΓ ή Ζαφβίρω τής βΐπβ:
-Τρα;ΐήξου έσύ κι 4ς βρθη άλλη νά πή τό δικό της. Ποιά θάρ-

— Εγώ!~Είπβ ή Λάγνη καί πήγβ μπροστά της, έγονάτισβ κι' 5ρ- 
χισι τ δνβιρο:

—"Εβλιπα δτι ήμουν μέσα στό σπίτι μου, άλλά τάχα βίταν άλ- 
λοιωτικο, πλιιά βύρύχωρο, κι δλβς οΐ θύρβς διάπλατβς κι’  όλα τά 
παράθυρα ανοιχτά. Ή  μάνα μου χρατοΰσβ στά χέρια της Ινα ά- 
σπρο γράμμα, καί μοδ τιίιδβιχνε. —«Εΐνβ άπόϊτόν ξβνητβυμένο μου 
τ.,ν πατερούλη;» Τής είπα.— « Από τόν πατέρα σου είναι· μοδ εί
πε κι έχβ'.νη τή στιγμή άκουσα μία βαρειά τουφβκιά κι’ Ενα πο- 
δοβολητό αλόγου νά 3ρον:άη στήν έξώθυρά μας καί νά μπαίνη 
στήν αύλή μας....  , <■ »- »  ι* ^

-Ά λλη ! Φώναξε ή Ζαφβίρω.
-  Εγώ! Είπε ή ’Ανθή.
-*Ελα γλήγωρα μήν πβράση κανένας καί μάς ίδή καί πή πώς 

σάς κάνω μάγια. Είπε ή Ζαφβίρω καί γέλασε, θέλοντας νά πε- 
ριπαίξ̂ η τές κακές γλώσσες, ποΟ έλεγαν δτι Ικανέ μάγια.

- Τ ί  βίδες έσύ, είπε τής Ανθής.
— « Εγω. {είπε ή 'Ανθή ) είδα δτι περπατούσα καί τραγουδού

σα καί τίποτε άλλο δέν θυμούμαι.·
—Ά λλη ! Έφώναξε ή Ζαφείρω.

κείνων βρίσκεται στον περίζολο τής εκκλησίας.

κυχλωτο κεντρον τού '.λγίου 'ίήαατος ύπάρνει 
σμ.η σαν σ:ε/ό>.χ<ρο παραθύρι. ' *



— Έγώ! ΕΙπ« ή Κρουατάλλω καί ηί)γ« κοντά της κι’ άρχισι νά 
λίγη τ* δνβιρί της:

— «Έδλιπα πώς πίρνο!5σα Ινα ποτάμι, άλλα τό ποτάμι, θολά, 
κόκκινο! Έ?ώ νά μέ πάρη κάτω καί νά πνιγώ, ίκ*ϊ νά μέ πάρη, 
τό πίρασα καί ί1γί;κα πέρα. Τάχα ίκ«Γ οτήν άλλην άκρη ηύρα 
τΟϋς δικούς μοο, ποδ μ’ άρπάξαν ατήν αγκαλιά τους καί μέ φί· 
ληοαν καί μέ φίλησαν καί δέν μ* άφιναν άπό τά φιλήματα....»

*Γστ«ρνή *1χ« μβίνη ή Μηλιά.
— Έ λα  καί σύ γονάτιο*!... Τής ·1π« ή Ζαφβίρω.
ίηκώθηκ» καί πήγβ μπροστά της κι' έκβΐ στην σχισμάδα τοΰ ά

γιου βήματος άρχιοβ νά λίγη τ ’ δν«ιρό της:
— Είδα ,σ Ινα τραπέζι απάνω ϊνα μοναχό στ·φάνι στολισμένο μ*

άνθια κάτασπρα. Έκ*Γ ποΟ τά κύτταζα μέ προσοχή, σηκώθηκ· 
μόνο του τό στ«φάνι κι’ έκάθησ* στό κ«φάλι μου. Ένας μογάλος 
καθρίπτης παρουσιάστηκβ μπροστά μου κι’  ·1δα μέσα στόν καθρέ- 
πτη ότι γίνομουν νύφη καί δτι πβριμένονταν τό ψίκι κΓ 4 γαμπρός 
νά μέ πάρη. Άνοίγβι ή σκ·πή το3 σπιτιού καί καται5αίν*ι τάχα δ 
γαμπρός ίνας πανέμορφος νέος μέ άσπρα, καί μέ άσπρα φτιρά 
στές πλάτβς, μ' άρπαξι στήν άγκαλιά του καί μέ σήκωσ» τ ’  άφή- 
λου, σάν νά ·1ταν αητός, καί μ’  έσυρ» στά ούράνια σάν νά ιΤμουν 
πούπουλο.... »

Σηκώθηκι ή Ζαφιίρω κι’ ·ίπ* στές πίντ* άδ«ρφοποιτίς:
— Πηγαίνβτ* στά σπίτια σας κι' έλάτ* καθ*μιά χώρια νά σάς 

ζηγήσω τά 5ν·ιρά οας.
Πήγαν τήν άλλη μέρα στό σπίτι της οΐ π ίντ» άδίρφοποιτές 

γιά νά μάθουν τήν έξήγησιν τών όνβίριον τους κι' ή Καλόγρια ή 
Ζαφιίρω σέ 5λ»ς ·1π« τήν άλήθ«ια, καί μόνον στή Μηλιά »?π» ψέ
ματα.

Μέσα στόν χρόνο ή Π»ριστέρα καλοπαντρ«ύτηκ«, ή Δάφνη έδίχ- 
τηκ» τόν άγαπημίνον της τόν πατέρα άπό τήν ξβνιτβιά, ή Α ν 
θή πίρασ» χωρίς κανένα καλό καί χωρίς κανένα κακό, ή Κρου- 
στάλλω τράβηξ» μιά μ«γάλη άρρώστιια καί γλύτωσ», κι’ ή Μη
λιά— άχ τήν καημένη τήν πανώρια τήν Μηλιά!— άντί νυφικό έφό- 
ρ«σ« τό νβκρικό στβφάνι!

Χ Ρ  Χ Ρ Η Ε Τ Ο Β Α Ζ Ι Λ Η Ζ

ΛΟΓΟΙ ΦίΛΟΣΟΦΰΧ

Ό  Διογένης πλύνων ποτέ χόρτα κατά τήν αυνήθβιάν του «Ιπβν 
βίς τον Αρίστιππον διαβαίνοντα κατά τύχην. Ά ν  ή5»υρ»ς ν' άρ- 
κήσαι ώς ^ ώ μ έ  χόρτα δέν θά έούχναζ»ς »ίς τάς αύλάς τών τυράν
νων. Και σύ, άπίχριθη ό Αρίστιππος, άν ήςβυρβς νά συναναστρέ- 
φ·σαι μέ ρισιλβΓς δέν θά επλυνβς χόρτα.



εΐΙ ΙΙΑΔ ΙίΡΑ «οκετοτ ΑΠΟΤ ΖΑΗΤΕΑΕΒΙΙΟΗΟε

'Λ^ιιροΰται τφ  ίχτρφ 
χυρίφ Γ<ωργ{φ Κχμμφ,

V τ·?| νή ϊω  Τήλω, μιχ Τ(7)ν 
Γχ;υ Ν'ιςυβου χχ'ι Χχλχη; :

Ιπορχύων, χιιμενη μ ( · 
■ κχ'ι προ; νοτον τή ; Κν-δου, ύπάρ- 

χ*ι Μονή, τιμωμέντ, *π ’ δνομχτι του άν;ου Πχντίλίήαονβ;, ί -  
πολχνοο7χ δι πολλοί οιβχσμοί οΰ μόνον π ζ;χ  τοίς Τηλίοις, άλ
λα χχ'ι πχ2Χ τοίς κχτοιχοις τοιν πχ;χ τήν Τήλον ν ή ϊω ν  δη
μοτικόν δι άομίτίον, άνχϊΐρόμινον ίΐ; τήν Μονήν ταύτην. ά- 
διται πί5·.πχ6ώ; χαΐ χπλήβτως ιίς /οροο; ίν Τήλω καΐ έν χλ- 
λαι; πλησίον νήσοι;. Και τοι δ* χπο;όν έστι πώς τό χσμχτιον 
το ίτο  μνημον€0€ί τής Μονή;, ορονώ οΰ/ ήττον άδιστάχτως 
8τι ή τοιχότη |*νε'Χ ούδόλω; πιοέί^ετχί ΐ ;  άπλής ή τοχαίας σομ- 
πτώσεως. άλλ δτι άνχμ^ιζόλοις όπχιν'σσετχ·. «πεισοδιον μεσχι» 
ωνιχόν. σ/εσιντινχ οπωσδήποτε ε/ον πβός τήν Μονήν.

(I Μονή είναι εχτισμένη έπΙ τής δυτικωτιτης ορεινής εσχα
τιάς τής νήσου ε{; ίχανώς μχχρχν χπό τής Οχλχσση; άπόστασιν, 
εν θεσει ιπΐ ταότη προφανώς προτιμηθείση, ώς επιεικώς μονχ- 
στχΓς καταλλήλω παρά πηγ·ήν διαυγέστατου ΰδατος, η α γλ ν  
λ ο λ έ ο ν ι ί α ν  ά σ ν ν ά ω ς  ΰπό χχρυάς ΰψιχόμους, χναβλύσασαν δε 
διά θαύματος τοΰ αγίου κατά τήν φαιρομενην παρχδοσιν.

ΚαΙ άλλοτε μέν ή μονή ήχμαζεν έχεχτητο άρ/εία χχΐ βιζλιο- 
θήχην, έν ή ύπήρχον καΐ χειρόγραφα· ίχανοί δέ πατέρες εν αυτή 
θεαρέστως τον τής μοναστικής πολιτείας ήμιλλώντο δόλιχον*· 
τούτων δέ τινες, ως λέγεται χαΐ είς χνώτε:α έςίχοντο εκκλησια
στικά ά;ΐ(ι')ματα. Ά λ λ ’ χτυχώς χπν τών ά:χών τής τρίτης δε-

(1)Περι·λήφΛη 4ν συλλογή ίοο γαμήλιων ίίίίμων, διστίχων κχΐ φ- 
σμάτων δημωδών τής Τήλου, δημοσιευΒήση Ιν ·Ζωγρχφείου Ά γώ - 
νος» τόμφ Α', έν Κωνσταντινουπόλει, 1Ν91 σιλ. 2β9.
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χβίττ,ί'.οο; τςϋ παρελθόντος αίώνο; ένεχα τών χαιριχών περι- 
«τά ίεω ν άπ·ι>λ*9ε ράγδτ,ν πάντα τά έχ τγ,; προτέρας άχμή: προσ- 
•χττ,θέντα χαΐ άπό πολλου κζτήντησε να αυν'τγ,ρτιται υπό άπ/,οί3ν 
Ή ρόμ ενο ν  μετά ευαρίθμων λα-κών έργατών πενιχρότατα.

Επίϊχευθείς την Μ ίνήν ταύτην μτ,νι Λυγουστω του ετου; 
18()Π, αντέγραψα τάς ̂ έπιγρα^άς, άς ειρεςή; παρατιθημι αύτο- 
λεξει, απΤιλΑαγμενας οέ των ανορθογραιριών, άς τά πρωτότυπα 
φέρουνι.

Β '.
ΚαΙ ή μεν Τδρυιτις τής Μονής, όις είχάζω, ανέρχεται είς 

τους βυζαντιαχοΰς χρόνους πρό τής χαταχτήσεως τής 'Τήλου υπό 
τω ν  Ιπποτών τής Ρόδου. 'Λναιρέρεται δέ χτιτωρ αυτή; Ιω 
νάς μοναχός Κρής, άλλ ’ ουτος. ιης είχάζω. δεν είναι ό πρώτος 
ίδρυσα; την Μονήν, ά λλ ' ο πρό τον χατόπιν μνημονευόμενου 
Λαυρέντιου πιθανώς άνοιχοδομήσας την άρχαι'αν έχκλν,σ'αν ή 
χαΐ αυτήν την Μονήν.

5έ του ΙΠ ' αΐώνος, την εκκλησίαν τής Μονής ά- 
νωχοδόμησεν δ τότε 'Ηγούμε·ος αυτής Λαυρέντιος Ιερομόνα
χος ό 5χ Τήλου, ό̂ ς εξάγεται έχ τής εξής επιγραφής:

ί ' ^
«1703 ’ .\πριλιου 1^^^|ϊ^^έχτ''σθη  

»ό θείος χαί πάνσεπτος ναός του ά·
«γιου ΙΙαντελεήμονος διά κόπου καί 
«συνδρομής του ευλαβέστατου Κα- 
«θηγουμένου κυρ Λαυρέντιου καί 
»τώ ν  λοιπών ίερομονάχων 
βκαί μοναχών.

Επί του Ηγουμένου Λαυρέντιου μηνί Νοεμβριω του έτους 
17 0 2  έπεσχέφθη την Τήλον πολεμική φρεγάτα όνόματι *1β· 
φ ονε^λ ίΐ|ρ » υπό τήν σημαίαν του Τά·^ματος τών Ιπποτών 
τής Μάλτας Μελίτης}· ό δέ πλοίαρχος αυτής ιππότης ί>ίθ8βρ- 
ρβ ΡΓβΙΪ0«ΐ άφήκε τώ  Ίίγουμένω  Λαυρεντίω έγγραφον ύπό 
χρονολογίαν 26 Νοεμβρίου 17 0 2 . Ίταλ ισ τί γεγραμμένον, περί

1) Τ4 τελευταία στοιχεία άνα^έρονται εις τόν γ ρ ό ψ α ν τ α  
τήν έπιγρα^ήν: «ΧεΙ[ρ τοΰ ϊεΐνος]», δστις ;ήθέλησε νά διαιώνισή τό 
δνομά του πρός τφ τοδ Ηγουμένου, άλλ* δ πανδαμάτωρ χρόνος 
δέν ηΰνόησε τήν επιθυμίαν του. Ουχ ήττον ήθέλομεν καί ήμείς νά 
■γνιυρίζωμεν χαΐ τούτου τό ίνομα.
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<(ΰ άναζάλλω, ϊ·<α ποιήσωμ.*·. λογον ΐ< αλλοτι τόν προβγ'χοντβ, 
Χ26040ν ίναγκαίον ή·;&ύ[Α3ΐ'. να παραθίβω χ «{ πανομοιότυπον 
(Γβο—βίπιίΐβ) αΰτ&ϋ, τοΰίι’ οπ»5 έίέτος άπο6α.'ν»ι μ,Μ δ«σχατόρ· 
Οωτον. Λλλω ; τ ι  ^ρ/,ζιι, ό>ς νομίζω, ϊρίών/,; ήτοι ΐΑίλιττ,ς τ ι-  
νό< ή «ΐϋάνι-ίΐς το τγ,νιχαΰτα *ΐ« τα ϋδατα τή ; Τήλου μιας 
ιιΟτλ ι̂μιχής :ρ5ΐγατ*; τών διαδόχων ή μάλλον αυτών τούτων τ<7ιν 
ίπποτών τής Ι*όδθυ, οϊτινι; ι*^ον ήδη μιτβλλάςιι ίπ ω νμ ία ν  

υ·Βο τοϋ νίου κιλύ^ους των, άλλ’ οϊτινις χΙ<Γ>να; δλους προτή- 
τιρα ιί/ον μιτατρίψ ιι (μιτα^ρχζοντις ιαω; Ιταλιατί; τό ονομα 
τής Τήλου ιΐς ΡΪ!«οοι>ί [ ’Κπ'.ιτχοπήν), ώς χποδιιχνύω ΐν ιΐδι- 
χώ χκρχλαίω τών κλίαλβτών ( ίο ν  ηχιΛ τΑι; νΑ<)ον Σ ίτ^ ιης». 
ΐπιγρα;ρομ*νω; α Η νή<τος Σύμη ίν τή έχχλησιαστιχή δ·.ο»χή· 
« I I  χ τλ .» · τό δί πα.'.όμφημα ήτο: ή παρονομαβία αϋτη Ιδωχιν 
ά^^ορμήν ιΐς τήν ϊττήριχτον ιΙκαίΤίαν οτ·. ή Τήλος ι ΐ / ί  ιτοτι 
θρόνον Έπιαχόπου ΰπο τήν Μγ,τρόπολιν τής Ι’ όοου.

'υ  'ΙΙγούμινος Λαυρέντιος άπιβ ’ω ιιν  ΐν ετιι Ι7<Ι8, <ος ^β- 
βαιοΰται ίχ τής *ς·^ς ίπιγραφής ΐπΐ πλαχός, ήτις έπέχιιτο τού 
V τή  Μονή τά^ου «υτου: β ’ .:

“ Π 0 8 ..........  Μ|Κ.\ Λ Λ ν Ι 'Κ Ν

• ΐ ΐ π ϊ  ΐΕ Ρ υΜ υ ΧΛΧο ϊ»
Λτυ^ϋΐς ή ήμιρομηνια τού θανάτου αυτού ήτο έςίτηλος,

Γ ' .
Λγνωατον άν ή Ήχχλγ,σία τής Μονής, άνοικοδομΥιΟιϊ'τα τώ

νος, τουτέοτι μέ/_ρι τού έτους 177ύ, δτι ί  ναός Ιότο^ ιή ΙΙη » 
διότι τότε έγένοντο αί μέ/_ρι τούοι οιοζόμιναι άγιογραιρίαι υπό 
τού Συμα ου ζωγράφου Γρηγορίου Ίερομονχ;^ου. χαΟά έςάγεται 
έχ τής άχολυύΟου επιγραφής:

. . .
«  ΙϋτοΜήϋιι 1 ό θείο; καί πίνοεπτος ναός ουτος τού άγιου 

«ενδόςου γυλακτο(ΐάβτνοος χαΐ ίαματιχού Παν·ιελ<ή(ΐονος

1) Και ή λέξις ίσ τορή *>η  ΰποοημαίνει δτι ίέν ύπήργον τέωςτ 
<ν τψ ναφ λγιογραφίαι- διότι, άν Οπήρχον, δ ζωγράφος θά ίγραφεν: 
ά V ι ο τ  ο ρ ή Η η ή ά ν ε κ α νν ί ο θ η· οθτω τοΰλάχιοτον παρατηρώ 
•ίς άλλβς τοιαΰτας έπιγραφάς ίυμαίων άγιογράφων.
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»5ιά <Ινν&^ο|λΑς καϊ έ^όδων παν<.7ΐ<ι>τίτου Ιναθηγου-
»ιχ*νου χυρίου κυρ:ου πατ:» χύρ («ϊο. ΜίΟοο'ου χχι τών λοιπών 
βπρ&γ,γουρςένων Ιωνά 1|, Ιγνατίου, Κωίταντίνου, έν ίτβι σω- 
«τγ,ρίω /ΐΑίο^τώ έπταχοιιοβτώ έέθυυ.γ,χοστω ϊκ τω  έν (ΧΥ,ν'· 
»Σ*πτ»μβ5ί(ο Λ  . Χίΐρ Ι'ργ,γοί ου Συααίου.»

Τον άγιον Παντίλίήαονχ, όστιτ έν τοϊς ριβλίοι; τών έκκλη· 
βιαϊτιχών ακολουθιών καί έν τοΐς Συναςαρίοις άναγροί^ιται |Χ6- 
γαλομαρτυς και προ'τος τών άγ-ων Αναργύρων, άπβχίλισεν ο 
Συμχιο; ζωγράφο; ΐ'γπ^Αακτο^ιάρ-ΐ’ρα », ούχΐ βιβαίω; επιτύ
χω ; κατά τού; γραμματικού; κανόνα;, ιυ; θά άντιλέξωβιν οΐ 
γραμματικοί, άλλα σκοπών προδήλω; νά άναμιμνήσκγ, οΰτω ιί; 
τού; έπισκεπτομένου; τΫ,ν Μονήν και άναγινώσκοντα; τήν επι
γραφήν το θαύμα οπερ, ιο; λέγεται, έτελέσΟγ, κατά τήν μαρ
τυρικήν τελετήν τού αγίου καί οπερ έπίστ,; υπαινίσσεται ό ευ- 
φυί·,; ποιγ,τή; τών έπιγραμμάτων, ατινα ποοτίσσονται τώ ν συ- 
ναςαρίων τών άγιων τού όλου ενιαυτού, ίΐ; το έπιγραμμα,.'ο- 
περ προτάσσεται εΐ; το συναξάρ ον τού άγιου [Ιαντελεήμονο; 
(τή  κ σ τ ' Ίουλ.'ου), εχον ι»; έςή;:

«Γαλακνό|ρ%κτον. μάρτυ;, αίμα σή; κάρα;,
»Δ ι ' ήν ύοατόμικτον ο Χριστό; χέει.»
Αλλοτε, αν ίσω; τύχω ευκαιρία;, θά έξετάσι» κατά πόσον αί 

άγιογραφιαι τού, περί ου ό λόγο;, ναού, έγραφγ^σαν κατά τήν 
έρμγ,νείαν τού Διονυσίου τού έχ Φουρνά, διότι οι Συμαίοι άγιο- 
γράφοί τού 111' αΐώνο; είχον γνιΓισιν αυτή;, καΟά αναφέρω έν 
βιβλιοκρισία μου{2) περί τή ; Οπό τού κυρίου ’ΛΟαν, Παπαοοπού- 
λου-Κεραμέω; έκδοΟε'ση; έν ετει 111011 «  ’Ειμγ,νεία; τή ; Ζω
γραφική; Δ.ονυσίου τού έκ 'Ι'ουρνα» μετά μαχριόν προλεγομέ- 
νων, πλουσίων πινάκων χτλ, δαπάναι; τή ; Λύτοκρατοριχή; Ρω 
σική; Αρχαιολογική; Έ τα υεία ; έν Ιίετρουπόλει,

' δ '.
Φαίνεται 0τι /■, Μον/, κατα τα ; ά:χά; τον πκρελθόντο; αΐώνοί 

ύφίστατο παντοία; καταπίεσε·;, διαπραττομένα; οΰχί βεβαίων 
υπό τιόν ολίγων τή ; νήσου χατοίχ.'ΐν. ο'ιτινε: ζλλω ; τε έ;όχωί 
σέβονται τ·ήν Μονήν. Προ; πρόττι^'ν παύσιν τών τοιουτων οΐ

1) Τό όνομα Ί ω ν # ;  έλάμζανον πολλοί τν·< αδελφών τή ; Μο
νή; άπό σεβασμού πρό; τόν αν μή πρώτον, 'ν-- πάντω; τών χτι- 
τόρων αυτί,; Ίων4ν, καθά έλεγε μοι τ:ΰ 181' αγαθός προη
γούμενο; Προκόπιος.

2) Έδημοσιβΰθη έν τφ  ^ύλλω τή ; 2 ί) 11 Σεπτεμβρίου 190ί> τή ; 
τεργεσταία; « Ν έ α ;  Ή  μ έ ρ α  ;» .



# ί

-><'■

Φιρμάνιον το!5 2!ουλτοίνου Μαχμούτ Β’ πιρί τί;ς έν Τήλ»·) 
Ε·ρ4ς Μονί5ί  τοδ άγίρυ Παντβλίήμονος.
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ΟΛυΟύνονης τά τής Μονής ένήςγγ,ςχν χ*ι £;ςοοΟτ, όπο το·; τότ* 
Σουλτάνου Μ ϊ/αοΰτ τού Β ' όψ. <Ι··.ςαάν·ον έπι τουτω ίν έτιι
180ί). , "  ■ .

Τού υ·|/. Φιρμϊν.ου τούτου ττιςίτήθεταιι ΤΓΒνο|Λθίοτυτίον έχ 
φωτογρ«*ήματος, ό)ς χ «ι αιτια.ρϊσ,ς χύτού γίνοαςνί, ΰπο τού 
Οιινού γνωβτ·νυ τής τουςχ-χής χ ιΐ σίβχοτού μιοι ξιδχίχίλου χυ· 
(}(ου Μίμ,ίίτοχλέους Κ τ ίν ί .

φ[ρ|χχν(ον τού Σουλτάνου Μ ιχαουτ Β ’ .
(Λύτοχρβτοίΐχον μονογοάφγ,αχ ήτοι 'Γ ο ν γ ο β ς ·)

»Κριτά  των Κ ίΐτώ ν  χχι των Ίί,οδ ιχ α ττώ ν, πί^γ,ιχισμ,εν* 
»έπΙ «?ετή  χχΐ π»ιδ»·!χ, έ»έντ·τι ήαών, Κοιτά (= Κ ιδ ή ι  τής Ρά
βδου, κρβτυν6ί[τ, ή αρετή οου.

8 Α[χα φΟά®·)̂  τό ΰψγ,λον μου τούτο Διάταγμχ, Ισ τω  σοι 
γνωστόν δτι το χαύχγ^αζ των μεγιστάνων, ό έμπιστος των Βα
σιλέων χα ιτών Σουλτάνων, δ 'Λρ^ιευνού^ος των ’Λνα/.τόρων 
χα'ι Τπουργδς τού Έ:ρχαφίου. ου αΰξηΟείγΐ ή δόξα, άπέστειλεν 
είς τγ,ν Τψγ,λήν μου Πυ/.γ,ν 'αιτ7|σιν. ίν ·ή άναιέρε: δτι, χα; 
τοι οί μοναχοί οί έγχαταβιούντες εις τό Μοναστήριον, τό κεί
μενον «λτ,σιον τού χωρίου Τήλου, τού υπαγόμενου εις τήν νή
σον Ρόδον, δπερ χωρίον είναι βαχούφιον τού αοιδ'μου Σουλτάν 
Σουλεϊμαν. εισϊν έχ των άρχα ων ^αγεάιΚων· τω ν έγγεγραμ- 
μενων έν τοίς μτ,τρώοις τού [ίαχουφ ου τούτου, χαταβχ/.λοντες 
τά νενομισμένα τέλη ώς δικαιώματα ε’ις τό βακού^ιον τούτο, 
όπερ ανήκει εις τά Σουλτανικά βακούφια, νεμόμενοι αυτό έλευ- 
θερως χαΐ ανενοχλήτως, μηδενός εχοντος διχα·ωμα χυριότ-ητος 
επ αυτών, τινές, μεταβαίνοντες έχει, οΰχ\ μόνον βάσχουσιν είς 
τας γαιας αυτών τά πρόβατά των, άλλα χαΐ δωρεάν λαμβάνου- 
σι τροφάς ζώων, άρτους, πρόβατα, όρνιθας, ελαιον, μέλι χαΐ 
αλλα χρειώδη τρόφιμα, είσπράττοντες εναντίον τού ιερού νόμου 
χρήματα ως δικαίωμα πέδιλων καί φεσίων καΐ οϋτω πολλάς α
δικίας χαΐ καταπιέζεις προξένούντες είςαύτοΰςχαί έξαιτεΐτάι τήν 
εχδοσιν Γψηλής Μου Διαταγής πρός παρεμπόδισιν τών τοιού- 
των αδικιών καΐ καταχρήσεων.

Οθεν διατάττω διά τού παρόντος ' Γψηλού Μου Όρισμού, 
δπως παύσωσιν αΐ τοιαύται καταπιέσεις χαΐ χδιχίαι, καθόσον οί 
μονάζοντες είς τό Μοναστήριον τού αγίου Παντελεήμονος I )  εΐσί 
ραγιάδες τού εΙρημένου βακουφιού, καταβάλλοντες τά  νενομι- 
σμενα τέλη καί δικακίιματα καί κατά συνέπειαν οΰδείς εχει τό 
δικαίωμα νά έπεμβαίνη είς αυτό.

1) Τουρκιστί άναγινώοχεται: «*Α  ̂Π ά ν τ ι».
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Έπΐ[χ*ΑΤ,67,τι ο:;α>; |χτ,οιΐ; ι1σίρ/ν,τ»>. (ΐς τ *  χτήΐΑατά των, 
μη§ι ζτ,τώντα! ττα: ’ »« τώ ν  χεή μ *τ« ιί>; ο ιχ ϊ’ωιχϊ πιοιλων χ«1 
φιβιων ή οι' οίονδή τ ιν ϊ  χλλον λογον, ιχηδέ χιταπίίζωσι χ»ι 
■τυρβννώβ'.ν «ΰτοΰς έναντίον του ΐίίοΰ νόμ.ου χ ϊΐ τή : ’ Τψηλή; 
Μου Διαταγής.

(^ΰτω πράςον χα\ ί/ ι  πίστιν «ίς το ’ΐίρόν Μου τοντο (ίο νό - 
γοα^ ΐια φ

'Κγράφγ, τή ν.................................(1) τοΐί Ιτους 1224 ίν Κων-
βταντινουπόλιι.Β (2;

Τοβαίτα »ί/ον νά ΐχθίσοι ίπι'γ* τοϋ παρόντος πιρί τής «ρας 
ταΰττ,ς Μονής, έπι^υλασβόμινος νά πραγματκυθώ καΐ άλλοτβ 
πιρί αυτής.

Έγρα^ον έν Σύιχ·/·, [Ληνΐ Μαρτίωτου σωτηρίου έτους 1910.

ΔΗΜΟ ΣΘ ΕΝΗ Σ Χ Α Β Ι Α Ρ Α Σ

Ι )  Δυοανάγνωατος ή ήμίρα χαί τό ίνομα του μηνός.
2) Περί τού αςιολόγου τούτου Τψηλου ίουλτανιχοΰ Φιρμανίου 

«V οχέοει πρός τάς προνομία; τής νήσου Τήλου χαΐ τό3ν λοιπών 
προνομιούχων νοτίων ϊποράίων γενήσεται άλλοθι 4 προσήκων λό
γος, καθό ίχ^εύγων τών ίρίων τής ηαρούση; πραγματείας περί 
τής Μονής.

'Ο αείμνηστος Σουλτάνος Μαχμοΰτ 6 Β' ΙξέίωχεχαΙ ϊτερον Φιρ- 
μάνιον ϊι4 τήν ϊύμην τ(}̂  122Η, δπερ ηεριελήφθη ίν πραγματείρι 
μου Οπό τήν ίπιγρα?ήν «Ιουλτανιχά Φιρμάνια περί τών προνομιών 
τής νήσου Σύμης καΐ τών λοιπών νοτίων Σποράδων», δημοσιευθεί- 
ση ίν Δελτίψ τής Ιστορικής καί ΙΗνολογιχής Εταιρείας» του 1904 
(οελ. Β21—350), άναδημοοιευθείση δέ έν τή «Προόδψ» Σμύρνης 
τού X. Λαί· Σταματιάδςυ τφ 1ίΚ)3. Έςέδωχεν έπίσης χαί άλλα Φιρ* 
μάνια περί τών νοτίων Σποράδων 1251—1252 {18.35— 1.·53(5), περί 
ών γίνεται λόγος ίν μακρφ «μελέτη μου περί τής Ιστορίας τών προ
νομιών τών νοτίων Σποράδων».

[Ή  διεύθυνσις τού «Μικρασιατικού» μετ' ιδιαιτέρας χαράς κατα
λέγει εις τήν εύγενή χορείαν τών συνεργατών τού ήμερολογίου τόν 
ίν Σύμη χ. Δ. Χαβιαράν, άχαταπόνητον τής γραγίδος ίργάτην χαί 
ίξερευνητήν τής Ιστορίας τής πατρίδος του καί τών πέριξ νήσων, 
πολύτιμον παρασχόντα συμβουλήν εις τόν παρόντα τόμον διά τής 
άνωθι ίνδιαγερούσης πραγματείας του περί τής ίν Τήλψ Μονής 
τού Ά γ . Παντελεήμονος.]



ο  Φ  ̂  · 3 ' - ^  ί  =·-3^ ^ ^  ̂  ·3 ^  ̂  ·2 

Τ Ο  ΜΝΗΜΑ Τ Ο Υ  Π Ο ΙΗ Τ Ο Υ

Ά:;κρωμένο β(ς τά ίνιιρα τών ποιητήν.

·*;^ή τόν· πάψ^ς τόν βχοπό γλυχόλαλο αηδόνι 
ψίΐλλ· χαΐ τό τραγο&δί αοϋ οχορπ^ «αρηγορι4 
ιΐς τές καρδιίς ποΟ Ιλυωσαν, ποδ ρίζωσαν οΐ πόνοι, 
ο* τ4 στήθη ίποϋ, πλάχωσβν ή μαύρη ίρημιά.

Ψάλλι γλοχέ τραγουδιστή, τήν ι̂ ύσι, την αγάπη, 
ίσως νά είμαι αναίσθητος τήν άλλη τήν αύγή, 
ποϊος ξέρει αν τ '  αδύνατο τό άμοιρό μου μάτι 
δέν σβύση πρίν αυγερινός χαΐ πάλιν ξαναβγή.

Άχου τΐ έχω ν4 σοδ πώ... τό μόνο μυστικό μου 
χι'δταν τό χώμα σωριασθή απάνω μου ψυχρό 
ίλα σ' τό κυπαρίσσι μου, 'ς τόν μαδρο σύντροφό μου 
καί ψάλλε μου αΖοίνια μέ πένθιμο σκοπό.

ΙΙές μου τ4 λόγια τ4  γλυκά, που νοιώθει ή αγάπη 
λόγια ποδ δέν τά ίκουσα 'ς δλη μου τήν ζωή" 
κάνε τό κυπαρίσσι μου τοδ έρωτα παλάτι 
καί τής χαρ4ς θόρυβος τριγΰρο) άς άντηχή.

"Οση αγάπη ένοιωσα σ' τ4 στήθη μου νά χαίη, 
αγάπη, όπου φύλαξα κρυμμένη μυστική, 
τ '  αδιάκοπο τραγούδι σου άς διαλαλή καΐ ας λέη 
σ' όποιον διαβάτη σπλαγχνιιό περάση άπ' έχει.

Ίσω ς  κ* Εκείνη νά περνφ, ν' άκούση τό τραγούδι 
ν± σ’ αρωτήση τό γιατί σέ μνήμα ερημικό 
ποδ δάκρυ δέν έδρόσισε, δέν στόλισε λουλοΟδι 
κλαίεις μέ τόσο λυπηρό σκοπό πονετικό;

Τραγουδιστή μου. μή ξβχνψς τά λόγια ποδ σέ λέγο)" 
άπάντησι σ’ τή νέα αυτή νά δώσης σάν ρωτψ.
Πές την... *Κ... κόρη, τί ρωτψς γιά κεϊνον όπου κλαίω; 
εΖνε καρδιά ποδ καί ^αΟειά ς’ τό μνήμα άγαπψ...

Ή ταν φτωχός... άγάττησε μέ όλη τήν καρδιά του 
μιά Λμορφη Νεράιδα, μιά νέα ζηλευτή...
Μά Έκβί/η δέν τοδ πόνΐσε τήν μαύρη έρημιά του 
κι' αύτό τό χώμα άμοιρο σκεπάζει Ποιητή.

Τ ρ α π ε ζ ο  ύς.

ΦΙΛΟΝ ΚΤΕΝΙΔΗΕ



Ή  ίν Η·α)νίκϊ Κ ω νσ τα ν τ  ιν ί 9 * ιος Σχολή.

Η Κ η Ν Σ Τ  Α Τ Ι Ν Ι Δ Ε Ι Ο Σ

Λ^αρά τήν φλοιββίζουβαν άχτήν, *χ ·ϊ δπου τό Ογρόν κβί δυτιδο)- 
μένον χϋμα αυντρίβιται (!ς αναρίθμητα τιμάχια, ΐχ ι διά ν' άποθά- 

νη, αλλά διά νά ξιτιναχθή χαΐ ξαναρχίαη συντίτριμμίνον μέ τό αι
ώνιον καί 3τ*ρ*ότι>ηον ηαράηονον τού; τραχ»1ς αγώνας τοΟ βίου, 
διά νά ουγχρουαθξ ιί; τήν ^ρι^'ήν καί άτιλιίωτον κβ^οπορίαν χαΐ 
βιανύαη μί τάς διαγαν*!; άναδιπλώσβις του τήν κουραομένην καΐ 
αίωνόβιον κοριίαν παρά τήν φλοιαβίζουϊαν ακτήν, ή δποία μέ τό
σην ιυμένιιαν πιρώοόιι καί γιλεί τά αίματιυμίνα κράσπεδα τής ή- 
ρωΐχής γής καί μέ τήν δάκνουσαν ζ/,μύραν της βαλσαμώνει τήν α
νοικτήν πληγήν της καί χύνει τήν ζωογόνον πνοήν της εις τά πο- 
νεμένα στήθη της' παρά τήν ήρεμον καί φλοισδίζουσαν ακτήν, πα
ρά τήν γαλανόλευκον γραμμήν, όπου μυστηριωδώ; ρεμβάζει του 
Ηερμαΐχοΰ ή ά^ροκρήδιμνος καί άγλαόμοργο; νύμγη καί τά περι
λάλητα τής εύγενείας της κάλλη νανουρίζει τού Αιγαίου ή έπα- 
φρος αύρα" παρά .τήν ακτήν, όπου λιποθυμεί τό χύμα μέ μυοτι-
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χάν παράπονον χα; |ΐί }ΐαΒ»ΐαν σιωπήν άχσύβι ιήν μκρτυριχήν ί- 
ποποιΐαν τή; 6αλ*σσσμάχου νίμιρης χαϊ άπό ιό τηλαυγίς μότωπόν 
ιης— οάν φάρος άίαμάνιινος —χαί ·ό  βασιλιχόν στέμμα της ^ίπτιι 
τάς φωτεινός καΐ άνεσπέρους αχτίνάς της, ίιά νά φωτίση τά ή- 
ρωϊχόν παιδίον των τιμημένοιν αγωνιστών παρά την φλοισβίζο»- 
σαν άχτήν, έχει παρά τό άίολον κύμα, όπου ζωνταναΙ χαί ατρόμη
τοι έπωχήθηοαν αί έθνιχαί (ίυσίαι χαΐ άνεστήθησαν αΐ χρυφαί τοδ 
όούλοϋ έλπίίες χαί εις τό πέλαγος τών ιερών συγκινήσεων τό χύ
μα έπλυνε τό τραυματισμένο κορμί τής ορεινής χαί άχαταπονήτου

ΑΘΑΝΑΖΙΟε ΚΠΝΓΤΑΝΤ ΙΝ ΙΔΗε

ήρωΐδος καί μέ τό νερό τής λήθης ένάρκωσε τήν χαίνοοσαν πλη- 
γήν της καί είς τήν λιπόθυμου μορφήν της έοτήριςε τό στέμμα τής 
καρτερίας· παρά τήν γλαυκήν ακτήν, ίπόΐΐβν Ογρόν έχ πόθων καί 
αναμνήσεων ρίπτει τό βλέμμα καί τής Μαχεόονικής γής τά Ιερά 
κράσπεδα άσπά^εται μέ εΰλάβειαν τού Αιγαίου τό λευκόν χΰμα— 
έχει έστησε του Αθανασίου Κωνσταντινίδου ή πατριωτική μέριμνα 
τήνκαλλιμάρμαρον Σχολήν.

Τής άνοθεότου Χαλκιδικής καί του τιμημένου Ά θω  ή περίβλε
πτος ίποψις, τών ϋπερκειμένων ρουνών αί ήρωϊκαί καί άσπιλοι πα
ραδόσεις, τοΟ Άξιου ό πρός τάς Ελληνικά; Ηαλάσσας σπεΰδωνκαί 
φ>ρίσων βηματισμός χαί του βαρυθΰμου "(ίλυμπου ή -Οψαΰχην χαί 
διδακτική γειτονεία, τής σεμνής γαλανολεύκου ή υπερήφανος βιά- 
βασις, δ άγαλλόμενος τής θαλάσσης καί σκιρτών χαιρετισμός χαί 
τής α5ρας τό μυστηριώδες μοιρολόγι—αυτά Ιβάσταξαν εκ τάς ά-
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νοθιύτοος χ·1ρ:1ς των τ6 Κυχλώηιιον οΙχοΟόμημα χαΐ μλ δύναμιν 
μυθολογιχοΰ Έχ»τόγχ·ιρος ίστήριξαν όρθίαν χαΐ ίπιδλητικήν τήν 
πιριώνυμον Σχολήν, δηως βιβίο^ ουμφώνως πρός τήν Ιθνιχήν α
ποστολήν της.

Λέν ίδρύθη τοΟ Κωνσταντινίδου ή Εμπορική Σχολή, 9ιά νά 
πληρώση &πλώς μίαν Ιλλ*ιψιν—μ·γάλην Αλλως τ ·— ιΐς τήν ;παρ' 
ήμϊν χωλαίνουσαν πρακτικήν 4κπαί9»ϋσιν χαΐ χρησιμιύαη ώς Ιν 
τοχαΐον μίσον πρός Ιπίδοσιν «ίς τήν τδσον σπανίζουσαν πρακτικήν 
μόρφωσιν τΛν Έλληνοπαίδων. Τής Σχολής ταύτης 4 προιρανής 
σκοπός δλν ιΐντ μόνον πρακτικός καί όκπαιδιυτικός, σκοπός, πρός 
τόν δποΐον Αλλοις τ ·  ιύστόχως καί πληρέστατα άνταποχρίνιται 
δι4 τοΟ πλουσίου ιίς γνώσιις πολυμιριίς καί γλώσσας προγράμμα
τος. Πρό παντός 4 προορισμός της »1ν« έθνικός καί διά τόν λόγον 
τοδτον ακριβώς τών «ίδικώς πβγοτισμένον τό έρ«υνητικόν βλέμμα, 
έχιίνων δηλαδή, όσοι γνωρίζουν νά ίγκύπτουν ίΐς τήν ένδοτέραν 
φώσιν καί αποστολήν μιΐς Σχολή;, μέ άνόθιυτον »ίλικρίν«ιαν καί 
άνυπόκριτον χαράν έχαιρέτησι τήν σημαίαν, ήτις ώς φωτεινόν καί 
όλόχρυσον πλαίσιον πιριέδαλε τό έμπνευσμένον καί αποτελεσματικόν 
πρόγραμμα τής Εμπορικής Σχολής τοΟ Κωνσταντινίδου.

Τά Σχολεία—χαΐ όταν ακόμη λέγονται ιδιωτικά—δέν ανήχουσιν 
είς τά άτομα καί μάλιστα όταν όμολογουμένως άκολοοθοΰν σώ- 
φρονα καί έίίνικήν πορείαν καί διεύθυνσιν, φέρουσαν κατ' ευθείαν 
είς τόν Οψηλόν σκοπόν, πρός τόν όποιον άνενδότως καί άπαρεγκλί- 
τως στρέφεται τοΰ άτυχου; "Εθνους ή Αγρυπνος προσοχή. '.Λ,νήκουν 
εις τό "Εθνος, κτήματα τοΰ "Εθνου; καί ταϋτα είνε καί ήμείς, οί 
όποιοι κρίνομεν καί έξετάζομεν αΰτα πάντοτε όπό τήν απόλυτον 
ταύτην εποψιν, σφίγγο|ΐιν τήν σιδηρΑν καί πατριωτικήν τοΰ 'Αθαν. 
Κωνσταντινίδου χεϊρα όχι έκ φιλόφρονος συγχαταδάσεως, οΰτε μέ 
εΰκολον Ενθουσιασμόν αλλά μέ ειλικρίνειαν άμέριστον καί εΰγνω- 
μοσύνην. Λιότι όχι μόνον τοΰ άρχομένου μεγάλου έργου τό πρόσω- 
πον ϊθηκε τηλαυγές άλλά κχί τα θεμέλια ασφαλή καί τό όλον 
εθνικόν οικοδόμημα σύμφωνον πρός τούς άπαραβάτους κανόνας καί 
όρους τής ΰγιεινής. τάς απαιτήσεις τής καλώς έννοουμένης παιδα
γωγικής, τοΰ έθνικοΰ προγράμματος τάς άπαραβάτους συνθήκας 
καί τάς εΰαισθήτους και ιδιορρύθμους ανάγκας τοΰ Έρμοΰ, όστις 
δυσκράτητος άφήκε τήν ύψηΧήν κατοικίαν του καί άντί τών ύπερη- 
φάνων τοΰ 'Ολύμπου κορυφών μέ άρρητον άγαλίασιν έγκατεσχάθη 
όριστικώ; εις τό λαμπρόν μέγαρον τής Εμπορική; Σχολής τοΰ 
Αθανασίου Κωνσταντινίδου, !ν τι) ^ποίφ θεραπεύεταιθαυμασίωςίχαίά* 
γρύπνω; ή πε·;'ύ' '̂51 έ̂''’ί διπλή ΐδιότης του ώ ; Λογίουχαί Κερδφου.

'Ε V ♦Θεσσ αλ ον ί κη

Κ. Γ Κ Ο Υ Ρ Τ ΙΔ Η Ε  
'ίατρός Ικ Σουφλίου.
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κώδωνες ττ,ς έκκλί,'τίϊς των 'Λ γ . Θεοδ(?)ίων / »ρ -
ί<'{ΐ<;9θνως.—

’Λπό τής πρωίκς οί χωρικοί ένδυΟέντες τάς έορταοι'αου; στά
λάς τω ^  βυνέρρευσκν ιϊς την πλατείαν τον χωρίου οίά νά κα
μαρώσουν καί χαιρετίσουν ολοι τον Κύριον Δήμαρχον, ό οποίος 
ενυμφεύετο κατ’  εκείνην την ημέραν μίαν περικαλλή ορφανήν 
κόρην, την προστατευομένην του Κλειώ.

Πόσον ώραίον πόσον γοητευτικόν θέαμα έπαρουσίαζον αι ποι- 
κιλόχοοιμοι ένδυμασίαι τω ν άγαθών έκείνων άνΟρόπων! Τοσοϋ- 
τος συνωτισμός υπήρχεν εις τή  · όμολογουμένως ευρείαν περιο
χήν τής πλατείας καί τοί! περιβόλου τής εκκλησία; ώστε τό 
πλεΐστον μέρος του πλήθους ήναγκασθη να καταΛαβη τον παρα
κείμενον χλοερόν γήλοφον, οστις έοέσποζε τής άριστερας πλευ
ράς τής εκκλησίας. Έ κεΐΙεν εμελλε νά παρέλαση ή γαμήλιος 
πομπή επιστρέφουσα εις τό καΛλιμάρμαρον μέγχρον τοΰ γ«ρ>·- 
βοού, μετά τήν τέλεσιν τού μυστηρίου.

Μεγάλαι θριαμβευτικαί αψίδες μέ σΤ(μαίας και όάφνας εστο- 
λισμέναι είχον ΰψωΟεΐ έν α ν ι των 6υρών τού ναού καΐ κάνιστρα 
άνΟόπλεκτα εκειντο επί τραπεζών, πλήρη άπεφυλλισμένων ρό
δων, μέ τά οποία θά έρραίνετο τό εύτυχισμένον ζεύγος. Δύο 
χαριτωμέναι κορασίδες κρατούσαι μυροβόλους άνΟοδέσμας ανυπο- 
μόνουν νά προσφέρωσι τή  θελκτική νύμφη τά  δροσερά αυτών άν 
Οη καΐ νά τή  προσαγορεύσωσι μέ τήν παιδικήν των γλώσσαν 
τάς άγνάς υπέρ τής διαρκούς ευδαιμονίας της εΰχάς :ω<.

__ ΊΙμέρα  χαράς! 'Πμέρα τρισολβίου μέθης! Τό παν μειδιά,
τό παν θάλλει εντός των καρδιών των θνητών. Οΐ οφθαλμοί 
θαμβούμενοι έκ τής λάμψεως τού περιβάλλοντος βλέπουσι μόνον 
διά μέσου ρόδινης καίίλαρας άχλύος. Τάω τα  βομβούσι, τά  δέ χεί
λη διαρκώς διαστελλό|αενχ εις μειδίαμα ύπερτάτης ήδυτητος 
άγνοούσι φεύ! δτι εις ευαρίθμους μόνον ευτυχείς υπάρξεις ανή
κει ή διάρκεια χύτου.
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'ϋρχίχ Οπήρςβν έπίσης χαΐή χ«λή  μ·ήτηρ τή^ θιλχτιχτ,ς νύ[ΐ- 
τής σήαβρον. 'ϋ ς  αύτή χα\ έχείντ, βίτήριξε τήν χεφαλήν 

της του άρρενωχου «ττήδους λχτρευομένου άνδρός. 'Λλλ* 
πόσον διάφοροι *1 περιστάοίΐς α'ι βυνδέσχσβι τήν περικαλλή μη
τέρα μετά του σχαιου κα\ ζηλοτύπου άνδρός εκείνου!

’Κγκαταλείψασα γονείς,πατρίδα, παν 0,τι προσφιλέστερον εν 
τώ  χόσμω εί/ε δια ν ’ άχολουβήστ, τον έχλεχτον τής χαρδίας 
της, μέ ποια όνειρα, με πόσους τρυφερούς πόθους καί ρεμβα
σμούς δεν εί̂ ε̂ στολίσει ή χαλλιτε/νική ψυχή της τον ονειρο- 
ποληΟέντα ^ίον, οττις τήν άνέμενεν είς τόν οίκον του λατρευ
το ί  της. Καί ήτο ά;ία όντως τελείας επιγείου ευδαιμονίας, διότι 
ό άγγελος εκείνος σννεδύαζεν δλας τάς χάριτας, άπαράμιλλον 
καλΛονήν ψυ/ής καί σιίιματος, θησαυρούς αρετών, προσόντα ι
κανά πρός ΐςασφάλισιν τής οικογενειακή; ευτυχίας.

Τούς άΟυίους ομω; γελωτας καί τήν ευθυμίαν τ<Γ>ν παρθενι- 
κών της έτιόν διεδέχθησαν ή οδύνη καί ή συμφορά. ’Λπο των 
πριότων έβδομαδο>ν των δυσοκόνων γάμων της ήρχισεν ή θλι
βερά εξέλιξις του μαρτυρικοί της βίου, μέ ήμερα; απελπισίας 
άπογοητεύσεο); καί δακρύων. Μάτην προσιπάθει διά τών περι
πτύξεων της χα'·. του μειλιχίου τρόπου αυτής νά μεταβάλη το 
σκα.ον καί βάρβαρον, ούτο); εΐπείν, του άνδρός. Ό  άπείιόριστος 
εγωισμός ή μάλλον ή κακή ανατροφή, τήν όποιαν παιδιόΟεν έ- 
λαβεν άπό τήν γηραιάν του θείαν δέν τώ  έπέτρεπο·» νά αναγνώ
ριση τό παραμιχρότερον προσόν είς την αγγελικήν εκείνην σύν
τροφόν του. 'ϋ ;  βροχή περιέλουον αυτήν καθ’ ίκάστην α'ι α
κατονόμαστοι ύβρεις του: «είσαι τρελλή, δέν ςεύοεις τίποτε, εί
σαι ακατάστατος, άνευ ανατροφής, άνευ αρχών κλπ .κλπ.» Ιδού 
οΐ τρυφερώτεοοι λόγοι του, διότι έκτος τούτων μιτεχειρίζετο 
πολλάκις καί ίδιον λεκτικόν, άνήκον μάλλον είς άνθριύπόυς τής 
κατωτάτης κοινιυνικής τάςεως· προ παντός δε ϊνα δώση εξοδον 
είς τόν άκράτητον καί Ιοβόλον θυμόν του.

Ό  άνθρωπος ούτος, μείνας ορφανός βρέφος έτι άνετράφη άπό 
τήν αδελφήν τή ; μητρός του. 'Ι Ι  θεία λοιπόν αυτή είχεν όρκι- 
σθή νά προστατεύση καί άναθρέ·1<η τό προσφιλές μικρόν θυ- 
σιαζουσα τά πάντα καί αΰτό τό μέλλόν ττ,ς. Μείνασα άγαμος 
αακράν πασης οικογενειακή; άπολαύσεως έζησε μόνη μετά του 
ορφανοί. Το εμεγάλωτεν έμφυσήσασα είς τή^ τρυφεοάν του ψυ
χήν όλα τά έλαττώματά της. όταν δέ ένύμφευσε τόν θετόν υι
όν τη ; τότε καί μόνον τότε άντελήφθη εν τώ  πληγέντι έγω ί- 
σμώ της πόσον έσφαλε είσαγαγοίτα τρίτον υπό τήν στέγην της.
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Έκηρύχθη ά[χέίω; άιλίίλικτο; έχθρο; του τρίτου αύτοΰ προσώ
που, δπιρ χ*τβ την χακβντρί^ή κ*1 Ιχφυλον άντίληψίν της 
τη  υπέχλίπτί τάς Οωπε'ας χα; την προσοχήν του φιλτάτου 
ϋίοϋ της, χα\ αί σχέψβις της δλβι «στρεφοντο εις την έξεύρεσιν 
ριεβων όπως σπείρη τόν σπόρον τής διχονο'ας μεταξύ "^ών συ
ζύγων.

Ή  μόνη εΟ/αρίστησις τής πιχρο/όλου γραίας συνίστατο είς τό 
νά βασανίζη την ταλαίπωρον χαι ευαίσθητου νεαράν γυναΓχα 
διά των δεικτικών ιρράσεών της, βον,Οόν χα'ι συναντιλήπτορα 
έλουσα τόν άνταςιον διχ5ο/όν της. οστις τή  εΐσηγήσει της με- 
τε^ειρίζετο τήν σύζυγόν του ώς ταπεινόν τι πλάσμα, ανάξιον 
προσο/_ής και συμπάθειας, μή έπιθυμών συν τοίς άλλοις ούοέ 
χατά κεραίαν νά άλλάςη τον πρότερον αύτοΰ βίον. Μολονότι δέ 
ή δυστυχής νεα προσεπάΟει πάση δυνάμει νά υποαενη ήρωϊχώς 
τάς επιθεσεις άμφοτέρων τοιν δημίων ττ,ς, άνταποδίδουσα αυτοί; 
ευαγγελικό); καλόν άντ'ι κακού διά τών περιποιήσεουν και άι^ο- 
σιώσεώς τν,ς, όταν εμενε κατάμονος εν τώ  δωματίιυ τν,ς εδιοεν 
έλευΟέραν έξοδον είς τήν θλίψιν της χλαίουσα καί επικαλούμε
νη όλοψύ/ω; τον θοόν νά τήν άπαλλάξη ταχέως τών δεινών 
της Τα δαχρυι της περι-λεγή ε·^0ασαν ποο τιϋν ποοιόν τού πο
λυελέου ύψίστου χα\ ώραίαν τινα πρωίαν τού Απριλίου ήσθάν- 
6η τά  πρώτα σκιρτήματα τής μελλούσης μητρότητός της! Ώ !  
χαρά τού Παραδείσου! Θά είχεν έπΙ τέλους μίαν παρηγορίαν εις 
τήν δυστυχίαν της μίαν άναχούφισιν τών βασάνων της!....

Άνέτειλεν ή ευτυχής ήμερα καιή νεαρά γυνή εδωχε τό ιρώς 
είς ουράνιον όντως πλάσμα, οπερ μετά τής ψυχής έφερε χαΐ 
πανομοιότυπου τήν περικαλλή μορφήν της. "Ολα. άπό τών ολό
χρυσων μετάξινων βοσ.ρύχων της, τών γαλανών «ίις ό αίθριος 
ουρανό; οφθαλμών της. τώ ν κανονιχιυν καί λεπτών χαρακτηρι
στικών τού προσόιπου της άπεικόνιζον τήν ευτυχή μητέρα, τό 
δέ Οεσπέσιον μειδίαμα τού βρέφους, τείνοντος αυτή τάς αιχχύ- 
λας χιΐρας, εφερεν είς τήν νύχτα τής ψυχής της φώς ουράνιον 
άγαλλιάσεως καί ευφροσύνης.

Εις τήν πεπωρωμένην όμως καρδίαν τού αναξίου τοιαύτης δω
ρεάς συζύγου της οΰδεμίαν α'σθησιν έχαμεν ή άφιξις τής μικράς 
κόρης. Φύσει ζηλότυπος και αλλοπρόσαλλο: χαρακτήρ έξηχο- 
λούθη νά τυραννή τήν δυστυχή γυναίκα Ιδία όταν Ιβλεπεν αυτήν 
γαλουχούσαν καΐ θωπεύουσαν τό τέκνου της:

«Ανοησίες καί αηδίες! είσαι, χαϋμένη, άνθρωπος τών άκρων! 
τόση δά αγάπη σ ’ αυτό τό κουρέλι! Λεν τού δίδεις μιά να παγτ,
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'παίέχίΐ! ούτβ γυρνϊς νχ α ί δ/,ς τ  ·’ι3χ, χφ ’ δτου βοΰ κόλλησβ 
βτό γ ιχκ ϊ σχν ^δέλλα, τ'τ- γρυνιάρικο’ — »

Ταΰτα ήχολοΟΟιι εν δυνχτόν χλείϊ'.αβν τη ; 6ύρας οπίίθέν του· 
« ί  εζοδοι έγίνοντο Ίυ/νότερχι κχι δ!*ρ/.ί·ϊτίία'.· εκείνο δπερ (ο
φείλε V* γεννγ,Ολ, α ιτχ 'ΰ  τ<7)ν συζύγων προσπλησιάζον άρρήκτως 
«ύτοΰς ΰζτ,οςε ποαγαϊ χγνωστον διχ τον ο;ύ/ολον ΐκείνον αν- 
ήρωπον.

Ψυϊ’.κ ιό τιτ ι δ1 τ/·,ν ελλειψιν άγ»υγή; τιύτ'ί,ν έ^ρεώστε·. εΐ; την 
ίδχή περί τά τοίχύτζ κχΐ κχκεντίεχή έχείνγ|ν Οείαν του, ή τι; 
οΰδεαίαν συαβουλήν όρθ^ι’/ίδο>χεν χντιΐι πριν νυαφευΟ?,,αΓ, πχρχ- 
δε/θείσχ ποτέ οτι χνΐ’,; κχί γυνή συνδεδαενοι διά το·3 γάιχου 
άποτελουσιν εν ον χοιχ'ρετον χχί Ισόπχ/,ον.

Έπέρχσχν τρίχ χλοιαυ, ετη μχρ-.υρικον [ί5.'ο·̂ . Μίαν ψυ/ρχν νύ
χτα τού Λεχεαβρίου χφού ό χΟλιο; έχεΐνο; χνίίρωπο; εΟυσεν ά·- 
φθόνω; τω  Βχχ^<ρ χχί Ι^χσεν έν τ«ο /αρτοπχιγνίιρ τον τελευτά! 
ον οβολόν του, εΐσήλΟε χλονού|χινο; εν Τίϊί χοιτίονι του όπου ή 
τχλχίπίυρο; αητηρ προτΐπχΟί, νχ άποχοίαίσ/) τό τέκνον της. 
Έ χε! προ τ(Γιν όφ6αλα('»ν τη ; έ;εχ:ν(.>σεν επί τού κροτάφου του 

τό πολύκροτόν του καί επεσεν χπνου; μγ,δε την έλχ/ίσττ,ν λεξιν 
προφΟχσχ; νχ τ·?, είπ·/·,.

Ή  γηρχΕΧ {χέγχιρα χχί θεία του άριχ τή  εκπυρσοκροτήσει ε- 
σπευσε νχ εξαχρίβώσ·^ τά γινοιχενα έπΙ δέ τή  θέα του πολυφί
λητου χνε'^ίού, τού μόνου πλάσματος, οπερ έπΙ γη ; ήγάπησε 
καί ε{; του δποίου την καταστροφήν συνετέλεσεν ή Ιδία διά της 
έλλειπού; ανατροφής, ήν εδωσεν αύτω, έρρηξε κραυγήν μεγάλην 
χχΐ εσωριάσθτ, νεκρά παρά τό πτώμα τού αύτόχειρος.

Λεν θά -ηρονοτριβήσωμεν περιγράφοντες τον μετέπειτα βίον 
τη; νεχρχς καί δυστυ/_ούς γυνχιχός, ήτις άφιερώθη είς την φρον
τίδα τού τέκνου της έργαζομένη νυχθημερόν μέ κίνδυνον νά 
καταστρέψγ) τούς (ΰραίου; οφθαλμούς της. 'Ο  άγιον τού β'ου, 
αί μαρτυρικαί ήμέρχι τού παρελθόντος συνέταμον τήν βασανι- 
σμένην ζωήν της. Έ τήχετο  όλονέν. Λιέ^λεπεν ήδη κχΟαρώς 0τι 
έπλησίαζε/ είς τό τέλος τού λυπηρού της εν τιο κοσμώ ταςειδί- 
ου καί έφ ’ ίσον αυτό ήγγιζε τοσούτον -^γων.'α σκεπτομένη ποί- 
α τάχη άνέμενε τό λατρευτόν ττ,ς θυγάτριον, 0περ ηυ-ανεν έν 
χχλλει καί εύφυία.—

’Λλλ ’ ό αγαθό; βεός, πολυέλεος καί πανοιχτίρμων έστειλεν 
αυτή ένα σωτήρχ άγγελόν του, οστι; έν τω  ποοσώπω γενναίου
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χαι άγχ'Όΰ ηλΟεν ΐπΐ ττ,; έπιθϊνχτίου χύτης κλίνης ύ-
τθ9/_θ[λί-ο; νχ πί&ίτχτεύνη τόό ίίχ νόν  της κχι όρχίζόαενος οτι 

ιύτυ/ές.6 » το χατιστή τη

Οί χιίιξωνις του Λγίων βεοο όρων βξχκολουθθύσ(
την χχριιόβϋνον χύτών συνχυλίχν. “ΛνΟη ^ως χχί /αράν αχορ- 
ιτιζιι τό ευτυχές ζεύγος τω ν νεόνυμφων, όπερ ήοη έ;ε:/όμενον 
της εχχληοιχς πλεει είς ωχεανον ευδχιαονίχς, Λΐ οηιεχ!*·. χυμχ-
τίζουβιν. ό Αχός ζητωκραυγάζει ρχίνων χυτούς

χυμχ-
. - , , άνθη, χί κο

ρασίδες ·κ2θβχγορευουβι την θελητιχην «ύμφην τείνουσαι χύτη 
τάς μυροέόλους χνθοδεσμχς των.

Εν μέσω όλης χύτης τής γενικής χγχλλ-άσεως οί νεόνυμφοι 
αισθάνονται την χχρδ'αν των οιαρρηγνυομένην έχ συγχινήσεως. 
Μειδιώντις ύψούσι τ ι  βλέμματα προς τόν ουρανόν εν εϊδει ά
νθινου πλήν εύγλόιττου προσευχής. 'Λμ ϊοτέρων την διάνοιαν μία 
χνάμνησις ιός αστραπή διέρχεται φωτίζουσα τά βάθη τής ψυ
χρής των. Ί Ι  νύμφη δχχρύει αναπολούσα πόσον δυστυχής ύπήρ- 
;εν ή άγ'α χαΐ λατρευτή αυτής μ 'τη ρ  καί πόσον ό ύ'^ψιστος έ- 
φάνη οΐχτίρμων εύσπλαχνισθείς τό ορφανόν χύτής. 'Ο  ευτυχής 
σύζυγος ενθυμείται τόν όρκον του, εύχεται όλοψύχως χαθ ’ εαυτόν 
όπως πάση δυνάμει χατορΟιόση να χαταστήση εύτυχή τήν λα
τρευτήν σύντροφον του, ή δε εύγενής χύτου χαρδία ομνύει να 
μή τήν χάμη νά χλαύση ποτέ...

Κίχί ή ψυχή τής μάρτυρος μητρός σκιρτά τήν στιγμήν έχεί- 
νην άπό τού ύψους των ουρανών χαΐ λεγεων αγγέλων ψάλλει 
«Ις τους νεόνυμφους ύμνους εύδαιμονίας καί χαρχς.

Α Θ Η Ν Α  Α Β Α Β Α Γ Η -

*Εκ τβ ν  |ΐνΟων τοΟ ΑΐιΙώσιοτ'

Λ Ε ΰ Ν  ΚΑΙ  Τ Α Γ Ρ Ο Ι

ΤριΙς ταύροι πήγαιναν μαζύ, 
Κ ' Ινα λιοντάρι πού "πεινούσε 
Κ ’ Ιδλεπε κοί τούς τρεΙς μαζύ 
Πώς νά νιχήοη 5έν "μπορούσε, 
Λόγια τούς βάζει, τά χαλάνε, 
ΚαΙ χωριστά καθένας πάνε.

Κ ' ίτσ ι καθένα μοναχό 
Τρώγει τούς Ταύρους τό λιοντάρι* 
Γιατί στον κόσμο τήν τιμή 
Ά ν  ένας ήμπορή νά πάρη.
Όμως τή ίύναμι κρατούνε 
Όπου πολλοί μ' άγάπη ζοδνε. 

Ε ΛΕ ΝΗ  ΙΙΒ Ο ΡΠ Ν Ο Υ
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ΚΑΙ 01 ΚΥΡίηΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΑΥΤΗΣ

[Τά χιφχλαια ταΰτα άπεσπάσθησαν εκ τ^,ζ πλήρους ώραιοτά- 
ιων χαΐ θείων ϊντως άληΟειΛν συγγραφής, ήτ.ς 'ιπήρξε τό κύκνειον, 
ο5τως είπεΐν, φσμα τού αειμνήστου Α. ίιμώνωφ, τόν 4ποΙον πέρυσιν 
ίγνωρίσαμεν είς τούς άναγνώστας μας μετά συντόμου ^ιογραφικοΟ 
σημειώματος. Τλ έργα τού άοιϊίμου Σιμώνωφ. πλήρη υψηλών φιλο
σοφικών έννοιών, είνε άπόρροιαι τών κοινωνικών μελετών του καί 
παρατηρήσεων δντικρυ πρός τλ  ψυχικά τού ανθρώπου συναισθήμα
τα. Τό τελευταΙόν του τοΟτο σύγγραμμα «Περί άληθείας» Ιμεινεν 
ατελές έν χειρογράφοις σημειώσβσιν. Ταύτας εϋλαβώς περισυλλέξα- 
σα ή άνταξία αύτοΟ σύζυγος, εύμενώς παρεχιόρησεν ήμϊν κεφάλαιά 
τινα πρός ϊημοσίευσιν. Έκ τών ολίγων ψίε θά κρίνωσιν οΐ άναγνώ- 
σταί μας όποϊον ύπήρξε τό Ιργον τού άχαίρως μεταστάντος, Ιργον 
βαθύτατης ψυχολογικής μελέτης. Κΰτυχεΐς λογιζόμεθα ότι ήμϊν 
Ιλαχεν 4 κλήρος νά περικλείσωμεν είς τάς σελίίας τού βιβλίου τού
του τάς τελευταίας σκέψεις τής εΰγενοΟς έχείνης ψυχής, έφ' φ έκ- 
φράζομεν καΐ ϊημοσίφ τάς ευχαριστίας μας τήέριτίμψκ. Σιμώνωφ, 
έπιφυλασσίμενοι νά ϊημοοιεύσωμεν πολλά ακόμη κεφάλαια τής 
συγγραφής ταύτης είς τούς μετέπειτα τόμους του «Μικρασιατικού».]

ί^,λήθεια είνε ή παράοτασις τών όντων καί φαινομένων καί γι- 
^ γνομ ένο )ν  ώς εχουσιν, είνε ή αρχή καί τό τέλος τών όντων, εΐ- 
νε τέλος ό σκοπός είς τόν όποϊον Ικαστον όν αποβλέπει, καί τόν 
όποιον όπηρετεϊ ή πρέπει νά ύπηρετή.

Λέν δυνάμεθα βεβαίως νά παραστήσωμεν τά όντα ώς έχωσιν, άν 
δέν γινώσκωμεν τήν αρχήν τόν σκοπόν καί τό τέλος αύτιΤιν. 'ϋς 
“ ΡΧή ι̂ δ* ίντων δέν πρέπει νά έκλαμβάνωμεν τήν άνέλιςιν ή 
γέννηοιν αυτών αλλά τήν στιγμήν καί τόν τρόπον, καθ* όν παρή- 
χθησαν έκ του μή δντος εις τό είναι αύτά ή καί 4 πρώτος αΟ- 
τών πυρήν. Επίσης ώς σκοπόν τής ύπάρξεως τών ίντων δέν πρέ
πει νά ύποθέσωμεν τήν χίνησιν ή τήν ζωήν αυτών, άλλ’ εκείνον είς 
8ν άποβλέπουσι καί είς 8ν δπηρβτοΟσιν, ή πρέπει νά ύπηρετώσιν. 
'2σαύτως δέ καί ώς τέλος δέν πρέπει νά παραδεχθώμεν τόν θάνα
τον ή τήν φαινομένην καταστροφήν αύτών, αλλά τήν κατάστασιν 
είς ήν 6* άπολήξωσιν. Επειδή δέ, ώς εύκόλως εννοείται πάντα τά
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ίντα  καΐ τά  φαινίμ^να ί ι ' ίνα χ*1 ιόν αότάν σκοπόν ίπλάσθησαν 
καΐ Ινα καΐτόν α·)τόν σκοπόν (>πηρ$σο&3ΐ καΐ (ίς ίν καί τό αύτά 
τέλος άποβλίπουσι ίπβται έκ τοιΐτοο δτι μία βίνε καί ή άλήθβια. 
Καί έπβιδή άρχή καί τέλος τών ίντων καί φαινομένων δέν είνβ δυ
νατόν να ίΐν ι ίλλο τι ·1μή 4 δημιουργήσας αυτά Ηεός, καί έπβιδή 
τλ  δντα δέν Οπηρετοΰσι καί δέν πρέπει νά (ιπτ;ρίτώσιν δλλο τι είμή 
τόν Θεόν, ίπεται ότι άλήΒεια είνε 4 Ηεός.

Ή  αλήθεια λοιπόν είνε δύναμις πνευματική άφορΛσα κυρίως είς 
τό ψυχικόν μέρος του ανθρώπου καί στηρίζεται μ4λλον έπί τής πί- 
στειυς ή έπί σαφών άποδείςεων, καθίσταται δέ κατέι τό δυνατόν 
προσιτή είς τους πνευ|ΐατικάν βίον διάγοντας, ουχΙ δέ καί εις τούς 
ζώντας μόνον βίον Ολικόν.

Ταΰτα πάντα δέν είνε μέν |]εβαίως δυνατόν νά καθιστώνται εμμέ
σως ή αμέσως γνωστά είς τόν άνθρωπον, αλλά καί πολλά έξ αότών 
δέν διαμένωσιν είς αυτόν έντελώς άγνωστα. Καί δόναται μέν ό άν
θρωπος καταδάλλων προσπάθειας πολλάς νά ποιήται βαθμιαίας προ
όδους είς τήν αλήθειαν δέν δόναται όμως ποτέ, ζών ετι. νά φθάση είς 
τό άκρον αυτής.

“Η αλήθεια τοιουτοτρόπως παρουσιάζεται ώς στήλη ατελεύτητος 
διά τόν άνθριοπον, είς άπειρους διηρημένη βαθμούς, προσιτούς μέχρι 
τινός είς αύτόν. Καί λαμδανομένης μέν ύπ’ δψιν τής στήλης άπό 
του πρώτου αύτής βαθμού μέχρι του τελευταίου, ή άλήθεια λέγεται 
απόλυτος, λαμδανομένων δ* Οπ' δψιν ένός ή καί πλειοτέρων αυτής 
βαθμών, λέγεται σχετική.

Ό  άνθρωπος λοιπόν μόνον σχετικάς τινας αλήθειας δύναται νά 
μάθη έν τψ κόσμφ τούτω. οΰχΐ δέ καί τήν απόλυτον αλήθειαν.

ΑΟτη έν συντομίφ είνε ή αλήθεια, καί ουτοι οΐ κυριώτεροι καί α
παραίτητοι όροι αυτής.

*ϋταν λοιπόν, θπό τούς όρους τούτους, έρευνώμεν έπισταμένως 
τήν αλήθειαν, τότε δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ασχολούμεθα όρθι^ 
περί αύτήν.

"Αν δέ μάθωμεν έμμέσως ή αμέσως περί αύτής όσα τούλάχι- 
στον άφορώσιν είς ήμάς αυτούς, τότε δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι γι- 
νώσκομεν σχετικάς τινας αλήθειας. Ά ν  δέ Ιστάμενοι έπί τού πρώ
του βαθμού τής αλήθειας άνερχόμεθα τήν στήλην καί δέν πίπτο- 
μεν, τότε δυνάμεθα νά βίπωμεν ότι πορευόμεθα έν τή όδφ τής ά- 
ληθείας.

Η ΑΑΗβΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΈΰΤΕΡΟΧ ΠΝΕΓΜΑ

οι άνθρωποι τού καθαρού παλαιού πνεύματος σκέπτονται έν πολ- 
λοϊς λογικώτερον καί πρακτικώτερον τών νεωτεριζόντων. Έν πρώ- 
τοις άναγνωρίζουσι τήν άγνοιάν των καί πιοτεύουσι χωρίς νά έ- 
ρευνώσι. Ζώσι δέ χωρίς νά φαίνωνται, τούτέστιν άνευ επιδείξεων 
καί κοινωνικών προλήψεων, καί δ τρόπος ούτος τού ζήν άπολλάσ-
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οει αΟχούς παντοιοτρότ.ων δυσχερβιΛν. Σταϋμίΐοϋαι χαλώ? τάς δυ- 
νάμεις το»ν καί άπονεύγουσιν παν δ,τς Οπερβα-νει ανία;. Έ 'ετά^ου- 
αι καί διευθετοΰσι τ4 κατ· αντοΰς, καί άδια?οροί)35 διά πάν £,τς 
συμβαίνει έκτδ; τοΰ κύκλου των. Πάν δέ δυστύχημα καί πάσαν ί~ 
περχομένην συμφοράν άποδίδουσιν βίς τάς άνεξερευνήτους βουλάς 
ττ)ς θείας προνοία;. καί ύζίοτανται αυτά έν Οπομον^ καί ήσυχίφ. 
Πάντα δέ ταυτα_ διενεργοϋνται παρ' αύτοϊς ώς ίξ  ένστικτου καί 
μετά αιωπί); καί ταπεινοφροσύνης. Έγνιίιρισα πολλούς τοιούτους 
ανθρώπου; καί έθαύμασα τό άπέριττον καί πρακτικόν αυτών πνεύ
μα. Τό μόνον δέ παράπονον δπερ ήκουσα παρ' αυτών είνε οτι καί 
ή νέα γενεά αυτών νεωτερίζει, καί δτι δεν προβλέπεται δι’ αυτήν 
δυστυχούς μέλλον στερεόν καί ασφαλές.

Δέν δύναταί τις νά γνοιμοδοτήση δτι άνθρο»ποι τοιοΰτον ^ίον δι
άγοντες καί τοιούτοιν ιδεών έμφορούμενοι, ύπάγονται είς τήν κα
τηγορίαν εκείνων οϊτινες διατελοΰσιν είσέτι μακράν τής προόδου καί 
τοΰ ανθρωπισμού, όσον καί δν ύπό των νεο)τέρων θεωρούνται άμα- 
θείς καί όπισθοδρομικοί. Μάλλον δέ οί ορθοφρονούτες δύναντοι δι
καίως νά παρατηρήσωσιν δτι οΕ νεωτερίζοντες πολλά έτη πρέπει 
νά ζώσι καί πολλά δεινά νά ύποστώσι καί πολλήν τού κόσμου 
πείραν ν' άποκτήσωσι διά νά έχτιμήσωσι τό άπέριττον καί πρα
κτικόν πνεύμα τών τοιοΰτιον άνθρο'ιπων καί νά φθάσωσιν είς τήν 
κατάστασιν αυτών.

ΟΕ όπαδοί τού λεγομένου νεωτέρου πνεύματος δέν έχουσιν ώρι- 
σμένον τι πρόγραμμα ζωής καί ούτε έννοοΰσιν άνευ ανάγκης νά ύ- 
ποβάλλωνται εί; τάξιν τινά καί περιορισμόν. Ούτε δέ πιστεύουσ; 
καί ούτε έρευνώσιν. Ασχολούνται κυρίως εις τά  λαμβάνοντα χώ
ραν εκτός τού κύκλου των καί έπιδιώκουσι πάν δ.τι ύπερβαίνει τάς 
δυνάμεις των καί φαίνονται δτι ζώσιν ώς δεί χωρίς νά ζώσιν άν- 
θρωπίνως. Τό πρώτον δέ χαΙκυριώτερον σφάλμα είς δ περιπίπτουσιν 
εΤνε νά νομίζωσιν δτι ή ανατομία έλυσε τό πρόβλημα του γνώθι 
σαύτόν, καί δτι αΐ λοιπαί έπιστήμαι άπεχάλυψαν ήδη πάντα τά χε- 
χρυμμένα μυστήρια τού κόσμου. Άχολουθούσι δέ μάλλον είς τούς 
πλημμελώς καί ίδιοτελώς ή είς τούς δρθώς και είλικρινώς τάς 
έπιστήμας θεραπεύοντας διότι έχ προκαταλήψεως ή μάλλον ες ιδιο
τροπίας άσπάζονται κυρίως τάς ιδέας έχείνας αΕτινες δέν σχετί
ζονται πρός τήν απόλυτον αλήθειαν. Δύναται δέ τις δικαίως νά 
συμπεράνη δτι αυτοί ούτοι άναγκάζουσιν αμέσως καί έμμέσως 
πολλούς τών ίδιοτελών καί ματαιοδόςων επιστημόνων Ενα διαστρέ- 
φωσι τήν αλήθειαν* επειδή ούτω έπισύρουσι τήν προσοχήν τών 
νεωτεριζόντων καί άποκτώσι τήν φήμην καί τήν δόξαν τών 
πολλών διότι πράγματι μία ευσυνείδητος καί σύμφωνος τή άληθεΤ 
έπιοτήμη καί τφ όρθφ λόγψ όμιλία ή πραγματεία δέν εύρίσκει θι- 
ασώτας τόσους δσους μία τοιαύτη κατά τό νεώτερον πνεύμα γε- 
γραμμένη.

Λέγουσί τινες δτι έπειδή σήμερον έπιχρατεί τό νεώτερον πνεύμα,



άρα τνΐίΐο  «1ν« χα; ή άλήθ4ΐ». Α λλά  τοιχύτη λογιχή κ»1 τοιαΟ- 
ια  3υμπ<ρά3ματχ <1ν· ίπιπόλχια χχί χφαλιρ^ ίιύ 'ΐί π&ν ^,τι έπι- 
χρατβΐ παρά τοίς άνθρώποις 5έν είνβ χα'. άλήή«ια· 'Η καχίχ λ. χ. 
χαί τό ψιυίος ίπιχρκτοδσιν άνίχα*ίεν επΙ τί;ς γί5ς. άλλ* ονίέποτβ 
Οπό τί;ς χοινί,ς γνώμης άνβγνΜρίαθηααν ώς άλήθειαι. Τό δέ νβώτβ- 
ρον πν·ΰμα δέν άπΐχιι πολύ τ^,ς χακίχς καΐ τού ψεύδους* διότι 
πάν δ,τι δέν Ιχει οχέσιν πρός τήν άπόλυτον αλήθειαν, χατ* ανάγ
κην σχετίζεται πρός τήν κακίαν καί τό ψεύδος.

Έ κ τής άγνοιας δ4 ρεβαίιυς τής άληθείας προκύπτει ή διαίρεοις 
τού ανθρωπίνου πνεύματος είς παλαιόν καΐ νεώτερον. Έάν πρόκει
ται νά διαιρεθή τό ανθρώπινον πνεύμα θέλομεν έχει απείρους καί 
άναριθμήτους αυτού διαιρέσεις διότι δ4ν θά εύριομεν έστω καί δύο 
μόνον ανθριίίπους έχοντας τό πνεύμα καθ* όλα σύμφωνον.

Καθώς δέ διαφέρουαιν οΐ άνθρωποι κατά τό είδος καί τήν μορ
φήν ούτω διαφέρουσι καί κατά τό πνεύμα. Έάν δέ δέν τεθή ώς 
γνώμων χαί κανών τού άνθριυπί. ου πνεύματος ή αλήθεια, τό πνεύ
μα τούτο είτε παλαιόν λέγεται είτε νεώτερον, χαταντψ χυχεών μω* 
ρών χαί άλλοχότων ίδιών.

Τοιούτον λοιπόν ιΐνε τό νεώτερον πνεύμα, περί τού όποίου σήμε
ρον γίνεται τοσούτος θόρυβος καί σπεύδουσι νέοι καί γέροντες ν' 
άκολουθώσιν αυτό. Ενταύθα συμβαίνει είς τούς ανθρώπους δ,τι 
είς τά πρόβατα δταν δι’ άτμοπλοίου μετακομίζονται άπό λιμένος 
είς λιμένα. Έάν κατά τόν πλοΟν τινά εξ αυτών έξ άμελείας τών 
φυλάκων πίπτουσι είς τήν θάλασσαν, τά άλλα πηδώοι σωρηδόν κα
τόπιν των, τήν θάλασσαν άντίλειμώνος έκλαμβάνοντα.

ΟΙ δπαδοί τού νεωτέρου πνεύματος έχουσι τήν πεποίθησιν δτι ό 
άνθρωπος είνε εντελώς κύριος έαυτού καί ικανός νά εύρη μόνος 
τήν αλήθειαν καί νά χυβερνψ καί νά τελειοποιήέαυτόν ώστε ούδε- 
μία ανάγκη παρουσιάζεται νά προστρέχη είς τήν βοήθειαν άνωτέ- 
ρας δυνάμεως καί >ά έπιχαλεΐται αυτήν. Τά πάντα δέ φαντάζονται 
δτι γινώσκουσι καί τά πάντα δύνανται νά έξηγώσιν, έν δέ μόνον 
άποφεύγουσι νά έςετάζωσι, διατί τούτέστι τά έντομα ένοχλοΟσι τόν 
άνθρωπον καί τά  μικρόβια άπειλούοιν αυτόν, χαί τά  πάθη ταπει- 
νούσι, καί ή στέρησις καί ή πτωχία μαστίζουσι, καί αΐ νόσοι μα- 
ραίνουσι χαί δ θάνατος τέλος περιάγει αυτόν είς άποσύνθεσιν;

Καί διατί δ χθές ιδέας επί ιδεών έπισορεύων, χαί σχέδια έπΙ 
σχεδίων καταρτίζων άνθρωπος καί κύριος έαυτού λογιζόμενος, σή
μερον πίπτει νεκρός;

*0 άνθρωπος πριν ή έςετάση τό παλαιόν καί νεώτερον πνεύμα, 
πρέπει νά γινώσχη τί είνε τό ανθρώπινον πνεύμα άνευ τής άλη
θείας. "Οταν δέ πληροφορηθή καλώς περί τούτου τότε δέν έπιδιώ- 
κ ιι πλέον παλαιόν ή νεώτερον πνεύμα άλλά τό πνεύμα έκείνο τό 
δποϊον προσήχει είς αυτόν, καίόπερ είνε τό πνεύμα τής άληθείας.
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Έμ. Λκμπάχη.
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ιι\· ;π ΐΑ τ ΐ ϊΜ ο ί ;  κ α ι λ λ η θ κ ια

Ά λ λο ι «?οσχαλοί)3ΐ τά  πν$·>|ΐα·:* χαί ^ονεννοοΟνται μετ’ αύτΛν, 
χαί 4λλοι Γ.άλιν άρνοδντχι παντελώς τήν ύπαρξιν 7ϊνει̂ μάτ̂ )̂ν. Τό
σον ίέ  ,ο\ πρώτοι όσον καΐ * ; δεύτεροι επιμένουσι σΟεναρΛς εις τάς 
περί πνευματισμού ιδέας χαΐ τούς ισχυρισμούς αύτώ/. Καί δέν είνε 
σπάνιοί ν' άπαντ? τις δύο φίλους έ; ών ύ μέν νά είνε πνευματι- 
οτής, ό δ' ΐτερος άντιπνευματιστής χαί ν4 μή δύνκται δ είς ν4 
πε(α·ζ τόν έτερον περΙτίΐς άληθείας.

Έ χ τούτιυν δρμώμενος Βά έλεγέ τις οτ; εςέλιπε π ίσ *  ειλικρί
νεια καί έμπιστοούνη μεταξύ τιΰν άνθρώποιν χαί δτι δέν κυβερνά 
πλέον αυτούς τό λογικόν άλλ' δ έγωϊσμός καί ή έπιμονή' έν τού- 
τοις δέν έχει ούτως τό πρΛγμα, διότι χαί οί πνευματισταί ίχουσι 
δίκαιον χαί οΐ άντιπνευματισταί έπίσης, καί Ιδού πώς.

'() πνευματισμός δέν είνε έντελώς άγυρτία. Πνεύματα ύπάρχουοιν. 
Α λλά  έμφανίζονται μόνον πρός έχείνους,' οϊτινες πιστεύουσιν 
■Ις αυτά χαί δΓ ώρισμένων μέσιυν προσχαλοΰσιν αύτά. ΕΙς 
δέ τούς μή πιστεύοντας δέν φαίνονται εΐμή άμυδρώς είς έχτά- 
χτους μόνον τινας περιστάσεις χαί σπανκΰτατα. Τοιοδτος είνε δ 
νόμος τής μετά τών άνύριίιπιον συγχοινιυνίας τών πνευμάτων. Οί 
ττνευματισταί λοιπόν άκολουύούντες τόν νόμον τούτον, χαί 
χρήσιν ποιούμενοι τών άπαιτουμένων μέσων, προσχαλοδσι τά 
πνεύματα καί ρλέπουσι καί άχούουσιν αύτά, καί δέν δύνανται έπομέ- 
νως νά μήν έπιμένωσι είς τάς περί πνευματισμού Ιδέας αυτών χαί 
νά μή ύποοτηρίζωσιν αύτάς πάσΐ{, δυνάμει. Α λλά  χαί οί άντι- 
πνευματισταί. μή παραδεχόμενοι τοιούτους νόμους καί μήθέλο/τες 
νά ύποχύψΐιίσιν είς αυτούς, ούτε ι̂λέπουσι καί ούτε άχούουσι πνεύ
ματα, διό καί αύτοί δικαίιος δέν δύνανται νά πεισθώσι περί τής ύπάρ- 
ξεως αυτών.

*ίϊς βλέπει τις δέ, τά πνεύματα δέν παραβιάζουσι τήν έλευΟέραν 
θέλησιν τών άνύρώπιον, χαί ώς έχ τούτου ή μεγίστη αύτη περί 
πνευματισμού άντίθεσις τών Ιδεών θά ύπάρχη πάντοτε.

Ενταύθα όμως συμβαίνει τι, δπερ άγνοοΟσι καί οί πνευματισταί 
χαί οί άντιπνευματισταί, διότι άμφότεροι άγνοούσι τί είνε αλήθεια, 
ή τούλάχιστον άπαξιοδσι νά χαταφύγωοιν είς αύτήν.

'Ο γινώσχων τήν αλήθειαν ούτε πνευματιστής είνε ούτε άντι* 
πνευματιοτής, διότι γινούσκει δτι ύπάρχουσι πνεύματα αγαθά καί 
πονηρά χαί δτι τά αγαθά πνεύματα ουδέποτε παρουσιάζονται πρός 
τούς ανθρώπους άνευ θείου κελεύσματος, ένώ τά πονηρά προσκαλού
μενα προσέρχονται πρός αυτούς χα’Ι συγχοινωνούσι μετ’  αυτών δι’ 
αναξίων συστάοεως μέσων, τά δποία ούτοι μεταχειρίζονται. Τά α
γαθά πνεύματα άγαπώσι τό ?ώς καί τήν αλήθειαν χαί 4ν ποτέ συμ- 
6ή νά έμφανίζωνται είς τούς άνθρώπους μεταίάλλουσι τό σκότος 
■ίς φώς ώς δ ήλιος, χαί άν λέγωσι τί, λέγουσι πάντοτε τήν αλήθειαν. 
’Απ’ έναντίας δέ τά πονηρά πνεύματα τέρπονται είς τό σκότος καί 
τό ψεύδος Οπό οίονδήποτε πρόσχημα καί άν παρουσιάζωνται, καί
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ή οϋνβννόηοις αυτών μ«τά τών ανθρώπων βίνί οκοτβινή πάντοτ· 
χαΐ δποπτος ύοονδήποτβ καί αν προοπαθώσι ν4 Ιχανοποιώσι τλς ι
διοτροπίας καί τήν φιλομοίθβιαν τών πβλατών αύτών. 'Απόδίίξις δέ 
τούτων ·ί ν · δτι άπδ άμνημονβύτων χρόνων οΐ ϊνθρωποι ασχολούν
ται πβρί τόν πνβυμοτιομόν καΐ δμως οΟδέν σπουδαίον καΐ ωφέλι
μον παρλ τών πνβυμάτων έπληροφορήθησαν. Τό μόνον αγαθόν δ- 
π·ρ δ πνίυματισμός Θ4 ήδύνατο ν4 προξβνήση είς τό ανθρώπινον 
γένος ήτο ν4 έξοντώσΐβ έξ δλοκλήρου τόν δλισμόν. Ά λλ4  καί τού
το δέν κατορθούται διότι αντιβαίνει εις τήν ένέργειαν καί τόν σκο
πόν τών πονηρών πνευμάτων. Γινώσκων δέ τούτο ό ίχων γνώσιν 
τής άληθείας 4ν θέλη ν4 συγκοινωνήση μετ4 τών αγαθών πνευμά
των ή δν θέλη ν4 μένη' ανεπηρέαστος άπό τών πονηρών, δέν κα
ταφεύγει ποτέ εις τόν πνευματισμόν άλλ’ αποτείνεται απ’  ευθείας 
δι4 καθαρίς προσευχής πρός τόν Θεόν τών όλων, καί έχει άκρά- 
δαντον τήν πεποίθησιν^τι Θ4 Ιπιτύχη τού ποθουμένου. Ούτω δέ δ 
γινώσκων τήν αλήθειαν ούτε πνιυματιστής γίνεται καί ούτε άντι- 
πνευματιστής. άλλα διατελεΐ ζών εύσεβώς καί έναρέτως.

Οί δπαδοί τού πνευματισμού ώς καί οΐ άρνούμενοι αυτόν δέν I- 
χουσιν άκράδαντον πίστιν είς τόν Θεόν καί είς τόν λόγον Αυτού, 
δστις βίνε καί ή αλήθεια. Απομακρύνονται λοιπόν κατά τό μάλ
λον καί ήττον τής άληθείας καί οί μέν όπαδοί τού πνευματισμού 
ζητούσι να εύρωσιν αυτήν έν τοϊς πονηροίς πνεύμασι, οί δέ άντι- 
πνευματισταί έν τή ύλη. Καί οί μέν πρώτοι παραδίδονται σώματι 
καί ψυχή είς τά πονηρά πνεύματα, οί δέ δεύτεροι είς τήν ύλην. 
Φυσικφ δέ τφ  λόγψ τόσον οί πρώτοι δσον καί οί δεύτεροι διατε- 
λοΰσιν έν πλάνη διά τούτο δέ καί δέν δύνανται νά ελθιυσιν είς συν- 
εννόησιν καίτοι ή επισφαλής καί παρακεκινδυνευμένη πνευματική 
κατάστασις δσον τών μέν τόσον καί τών δέ είνε σχεδόν ή αυτή.

'Γπάρχουσι καί πολλοί οϊτινες άφ ένός μέν φαίνονται δτι είνε εύ- 
σεβεϊς είς τόν θεόν, άφ' Ιτέρου δέ είνε δπαδοί καί θιασώται τού 
πνευματισμού καί συχνάκις έρχονται είς συνάφειαν μετά τών πνευ
μάτων, μεταχειριζόμενοι τά γνωστά, ίπί τούτφ, μέσα.

Ή  τών τοιούτων ανθρώπων μακράν τής άληθείας πά,άνη είνε 
μεγάλη καί καταφανής, διότι ή αλήθεια εύρίσκεται μόνον έν τφ 
λόγψ τού Θεού, καθ' δν, ώς γνωστόν, ούδείς δύναται νά δουλεύη είς 
δύο κυρίους είς τόν Θεόν δηλονότι καί είς τά πονηρά πνεύματα.

1· α ν δ ρ ε α ς : ε ί Μ Ω Ν Ω Φ

.\όγοε όοόών

*0 Αρίστιππος παρακαλών ποτέ τόν Λιονυσιον περί ένός περιπο- 
θήτου φίλου του καί μή έπιτυγχάνων. έπεσεν εις τούς πόδας του. 
Επειδή δέ τόνήλιγχέ τις διά τόν το'.οΰτον έςευτελισμόν. Αέν πταίω 
έγώ, είπεν,άλλ’ 1 Αιονύσιος. δστις έχει τά  ώτα είς τούς πόδας.
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^&ρ<9χο|ΐ2ΐ Ιπί τοΰ οΐχου, δηλαδή <ηί τοΟ ήριιπωμένου αίχοπέδου 
φ δ π ο ϋ  πο·;* 6 οΐχος τοδ Λογοθέτου Λυχοιϊργου.

Οΐα συγχινητιχή σχηνή! οΐον συγχινητιχόν θέαμα! 'ϋ  λαός αδ- 
θόρμητος έχάοτην <ΐ Αόγοΰστου έρχβταιμέ βλον τόν χλήρον, μέ τόν 
τίμιον αταυρόν χαί τ4  έξαπτέρυγα χαΐ ψάλλ«ι τρισάγιον, μβθ” δ 
τρίς έχ(^ων· 1  καΐ ψάλλβι τό : αίωνία ή μνήμη τοΰ *Ηγ«μόνος Λυ
κούργου χαΐ τΛν Οπέρ πίοτκως χαί πατρίδος η$οόντϋ»ν.

Λαός τοιοΟτος, Ιρριζωμένην έν τή καρδίςι αύτοΰ βχων τήν έθνι- 
χήν ·ύγνι»μοούνην, ·1ν* ποτέ δυνατόν νλ άποθάνη;

*ϋ! άοίδιμίΛυκούργ* )̂ύρου χαί Τήνου Άρχιιπίαχοπβ, οΕου Ήγβ- 
μονιχοδ ΟΣχου ήγβμονιχάς γόνος ύπήρξας! υΙος ΓΙός οΐου Πατρός!

Ι1£7α λ<πτομ<ρ(βτέρα αημιίωβις θά ήτο μβίωαις τού άσυλλήπτου 
κάλλους τής αμιαχής Ιστορίας. Άρχούσιν α'. λέςιις:

«Π<54 τή  () Α ύ γού ο του  
Χ ρ ιο τό ς  Ι ά μ ο ν  β ο ω ο ιν .

ώς άρχούοι χαΐαί αύταί χαί μόναι έπΙ του χίνοτα;?ίοϋ γβγραμμέναι 
λέξ<ις. έπί τής μιίς πλβυράς

«Χ ρ ιο τ ό ς  Χάμον ^σ(^»σί τή  §χ τη  Α ύ γού ο του  
1824

έπί τής έτέρας πλιυράς
«Ε ις  αί(ι>νίαν μνήμ ην 1824

χαί έπί έτέρας
α ί ω V ί α ή μνήμη

Κυματίζουβι δέ έχατέρ(»θΒν τού χινοτα^(ου ή Ελληνική χαί Σα
μιακή οημαία.

Σέ τιμίύ ώ Σαμιακή σημαία! αλλά σέ θέλω γέφυραν, σέ θέλω 
προσωρινήν, σέ θέλω τάχιστα νά πιριέλθης ιίς τήν Ιστορίαν χαί 
μόνον ιίς τό παρβλθόν τής ιστορίας! Τήν στιγμήν ταύτην ^λέπω 
άοράτο)ς τήν μητέρα Ελλάδα πτ#ρυγιζουσαν ίιπβράνω τοΰ ίβρού 
τούτου χιόρου, χαθημαγμένην χαί χατβσχισμένην ύπό πληγίδν 400 
καί πλέον χρόνων.

Αογοθέτα τής πατρίδος! Αφήχ*ς τόν οίκον σου έρβίπια! Τόν ά- 
φήχις νά χαταστραιρή καί άντ' αύτοΰ ή πατρίς σοί ηγβιρίν οίκον 
ΰφηλότ«ρον τοΰ ούρανοΰ χαί ένδοξότβρον τών συνήθων ανακτόρων

Τίς ίίν* τώρα αληθής κάτοχος οϊχου;
Ό  πλούσιος έστι; ι̂ βύγιυν τόν θάνατον έσώΟη οίκοδομήσας βαρύ-
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ιψ α  άνάχτορα, ?) βύ, δστις άψηφών τάν βάνατον προΊτίμηοας τήν 
λρήμωαιν χαΐ την χαταατροφί^ν;

Χιλιάδ*ς θέλοϋβι ηαρέλθη αΐών»ς· χαΐ Ιν δσφ δ χόσμος μ«τ* 
αΰτοΟ 84 χαΐ τό χωρίον Κχρλώβασι, οΐ οΐχοι δλων τίδν πλουσίων 
βέλουσι άφανιοθβΐ, χαΐ ούδίΐς Θ4 γνωρίζω ηοϋ ήτο 6 οΐχος τοΟ Α.ή 
Β. ένδόξου, κΰπόρου, αλλά τό Ιρβίπιδν βου, Λογοθέτα, ούδέποτι Θ4λβι 
λησμονηθώ, ούβέποτ· θά παύση 4ν αΟτφ ή ίχαλησί^χαΐή πατρίς 
συνιρχομίνη νά σ* ιύγνωμονί άφ' Ινώς χαΐ σοΙ :ρων? «αΙωνία ή μνή
μη» άφ̂  ίτίροϋ. Άπώλ*σας σμιχρύν οΐχον ώριομένων μέτρων άντί 
τούτου δμως, διά τής πρδς τήν πατρίδα σου αγάπης άπέχτησαςοί- 
χον άπβράντων μέτρων, άπ«ράντου ύψους, άπβράντου δόξης,

Μόνον 6 ούρανός δύναται νά στβγάζη τούντίδθβν τό δψος τοδ ή- 
θιχοΟ σου μβγάρου χαΐ άληθΛς βΙς τοιοδτον φιλοπατρίας μέγαρον 
τοιαύτη μόνον στέγη άξίζιι, τοιαύτη μόνον στέγη έμπρέπβι.

Τήν ήμέραν σέ φωτίζβι 6 ήλιος χαΐ τήν νύχτα σέ φωτίζβι ή σβ- 
λήνη· θέλ$ις μβίζονα ταύτης δόξαν; Αδύνατον! ο5τ§ δπάρχβι οδτ* 
δύναται νά δπάρξη.

Αέου 6π4ρ ήμών χαΐ «ύλαβιΐς τολμώμβν νά δκώμεθα χαί ήμβΐς 
δπέρ σοΰ, δπέρ τού μεγάλου τέχνου τής πατρίδας, δπέρ τού με
γάλου ήγβμόνος τής ώραίας χαί ένδόξου θυγατρός τής Ελλάδος, 
τής συμπαθούς χαί πεφιλημένης Σάμου.

Ό  Κύριος άς ένιτχύση τήν παρούσαν γενεάν.
Αί εύχαί σου άς μάς όδηγοΟν καί αΐ προσιυχαΙ τού μεγάλου Ι 

εράρχου υΙού σου άς μάς έξαγιάζοισι χαί άς μάς έμπνέουσι πρός 
έπιτέλεσιν τιδν πρός τήν πατρίδα όφειλομένιυν καθηκόντων ήμιΰν.

0 Αύγούστου 1907 Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Ζ  Λ Α Μ Π Α Κ Η Ε

πιΐίριι «ΛΗ®εΐίΐ
Τή αδελφή μου Μ.

Τά χείλη της ίξέχασαν 
τό γέλοιο νά σκορπίζουν!
Έσδύστηχ’ άπ' τά μάτια της 
ή φλόγα τής ψυχής.

Στοΰ στήθους της τήν άβυσσο 
μ4 φόβο άρμενίζουν, 
κάποιοι παλμοί!.... Ιρείπια 
κατάρας μοναχής!

Κατάρα μέσ’ στά στήθη της φωλιάζει, 
καλλίτερα μήν είχε γεννηθή 
Αέν θάςευρε ή καρδιά της νά στενάζή 
δέν θάθελε ποτέ ν' άγαπηθή!

^■ΡΓΙΝΙΑ
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(Κατά ϊημώδη μύθον)

,^δοιπόρος άνβκόπη εΐ; τήν ίπίπονον πορείαν του εκ ατεναγμΛν 
'^/άγωνίας, άκουομένον; άφ' Οψγ;λουδένδρου. Ή τον έκεΐ έπάνω δ;?ις 
μέγ*ε κεριπεπλεγμένοζ εΐ; τρδπον, (Τιστβ νά μή δΰναται νά κατα- 

καί Ιατέναζε γοεροΐς. Βοήθειαν καλέ μου άνθρωπε! έκραζε πρός 
ιδν διαίάτην. Σώσόν με νά καταβΰ καί θά γίνω σκλάβος σου.

Ό  άνθρωπος ηύσπλαχνίσθτ/ τό ίρπετδν, άνήλθε καί τό έβοήθν,σε 
νά καταδή. Μόλις δμως δ δφις έσώθη, αντί ευγνωμοσύνης καί α
μοιβής εκράτησε τόν σωτήρα του, θελήσαντα ν' αναχώρηση.

— Τί άλλο μέ θέλεις; ήρώτησεν 4 άνθρωπος.
—Τ;^ ·̂Εε άλλο παρά νά σέ γάγω, νά σέ πνίξω,
— Έμέ τόν σωτήρά σου;
— Μωρ^ς ϊϊ'ίΰ είσαι, καύμένε άνθρωπε! εις δφιν έκαμες καλόν καί 

προκοπήν περιμένεις: 'Λ ς μή μ' έλυπείσο!
—Μά αυτό είνε άδικον.
— Κατά "ϊβν ίδικόν μου δμως νόμον καί κρίσιν είναι δικαιότατον 

νά σέ φάγ").
Ό  άνθρωπος, περιδεής καί τρέμων, είδε έκεΐ πλησίον ιίόσκοντα 

3οΰν καί προέτεινεν αυτόν ώς δικαστήν εις τόν δγιν Ό  δ?ις έδέχ- 
θη άνευ άντίροήσεως. Έπλησίασαν εις τόν καί τιρ εςέθτικαν 
τήν θπόθεσιν.

—Χά τόν πνίξης άνευ όρων! άπεφήνατο ί 3οΰς, προσβλέπων τόν 
δφιν, χωρίς νά πολυακειςθή. Είνε κακόν, άσπλαγχνονκαί άδικον τό 
γένος τών ανθρώπων καί είθε νά έξηφανιζοντο όλοι από τοΰ προ
σώπου τής γής! Έγώ ήροτρίων τήν γήν τών κυρίων μου, εν δσψ 
εΤμην νέος καί εύρωστος, καί έδιδον σίτον εις αυτούς καί τά τέ
κνα των. Τώρα δέ ποδ κατέστρεψα τήν θγιείαν μου καί έγήρασα είς 
τήν θπηρεοίαν των, μ’ έρριψαν έδώ, οΐ αχάριστοι, λυπούμενοι μό
νον, ότι δέν βϊμην ολίγον εύτραφής διά νά μέ σφάξωσι καί έμπο- 
ρευθούν τάς σάρκας μου, οί άκαρδοι αύτοί κάπηλοι τών ψυχών καί 
τών σωμάτων.

Ό  δυστυχής άνθρωπος κατεθλίβη καί έρρίγησε διά τήν άπό- 
φασιν τού δικαστοδ.

Έν τούτοις ολίγην ύπομονήν, είπεν είς τόν δ'ριν. Ό  δικαστής μοί 
ιραίνεται προκατειλημμένος κατ’ έμοδ διά τήν πρός τούς ανθρώ
πους μνησικακίαν του, καί άδικος. Σέ παρακαλώ ν’ άναθέσωμεν είς 
άλλον τήν κρίσιν.
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—Έ βτω, άπβχρίθη 6 δφις, πβποιθώς δτι δ άνθρωπος ούδα- 
μοΟ ήθβλ(ν «θρ·ι δίκαιον. Δέν άντιλίγω, διότι θίλω νά σέ φάγω 
χωρίς νά ροΟ Ιχ'ος πχράπονον, δτι σέ τρώγω αΟθαιρέτως καί άδίχως.

Μ ·τά τινχ βήματα ουνήντηοαν όνον π(ριπλανώμκνον.
*0 άνθρωπος άναλογιοθιΐς τήν αγαθότητα χαΐ άνβξιχαχίαν το5 

μαχροθυμοτάτου τών ζώων, προέτ<ιν·ν αυτό, ώς διχαστήν, >ίς τόν 
δφίν, δστις οθδέν άντ(ΐπ(ν.

'Ο νέος διχαστής άνέτιινι σοβαρώς τά ώτα, ήχουσ* μβτά προσο
χής τήν δπόθ·σιν, έφάνη σχιφθιΐς έμβριθώς χαΙ στραφκίς πρός τόν 
δφίν, ιΤπ>.

—Νά τόν φάγης άμέσως, νάτόν στραγγαλίσης διά τής ουράς σοι> 
χαΐ χόσης ιις τό σώμά του δλον τό δηλητήριόν σου! τά χβιρότ·- 
ρα θηρία τής γής «1ν« οΐ άνθρωποι.

Έ γώ τούς ύπηρβτώ άνίχτιχώτατα, αιωνίως ίύπβιθέστατος δούλος 
αύτών. ΚαΙέχιΙνοι αιωνίως μέ φορτώνουν χαί μέ δέρνουν αγρίως 
νυχθημιρόν. Τόν πατέρα μου, φθιίραντα δι' αυτούς τήν ζωήν του, 
Ιρριψαν »1ς 3ν ξηροπήγαδον, δπου άπέθανβν οΐχτρώς.- Μο5 χατ·- 
πλήγωσαν τό σώμα από τάς χαχώσβις χαί τάς άναριθμήτους τυραν
νίας. Έπ«ιδή δέ δέν δύναμαι πλέον νά τούς δπηρετώ, |ΐ' έξεδίωξαν 
έδώ είς τήν έρημον διά νά μέ φάγουν οί λύχοι. ΚΙνε άνάςιοι οΐ- 
χτου αυτοί οΐ τύραννοι, τά άσυνειδητότερα, τά άδιχώτερα, τά έγωϊ- 
στιχώτερα τά χιίριστα τών πλασμάτων τού δημιουργού. Πόσα δέ 
χαχά προξενούν κατ' άλλήλων φρίττουν χαί αί τίγρεις νά τό συλ- 
λογισθοϋν. 'Ρΰσαι ήμάς από τοιούτων τεράτων!

—Βλέπεις: ιίπιν 5 δφις πρός τόν άνθρωπον, ούδαμοΰ ευρίσκεις δί
καιον καί έτοιμάσθητι νά σέ φάγω.

— Άχόμη μίαν χάριν έφιόνησεν \ άνθρωπος, ώχριών ές απελπι
σίας.

— Νά τήν άχούσωμεν! είπεν  ̂ δφις, γελών μέ τήν αφέλειαν τού 
άντιδίχου του.

Παρατηρώ δτι χαί ο! δύο δικασταί μας δέν ήσαν ανεπηρέαστοι 
χαί δίκαιοι, άφ’ ού είχον προσωπιχάς δοσοληψίας καί παράπονα 
κατά τών όμοίων μου. Ά ς  μάς διχάση τρίτος διχαστής αδιάφορος 
χαί 6,τι άποφασίση άς γίνη.

—Δέχομαι χαί αϊτό, είπιν !, δφις, λαδών πλέον θάρρος, ώστε νά 
ύποβληθή άφόβως χαί είς έχατοστήν χρίσιν

Εύρον μετ’ όλίγον άλώπεχα, είς τήν ανέκκλητον δικαιοσύνην τής 
όποίας ένεπιστιύθησαν άμφότεροι.

'Ο άνθρωπος έν τούτοι; δστις εβλεπεν ότι είχε νά χάμη μέ δι- 
χαστάς έμπαθείς καί μερολήπτας καί έχασε πλέον τήν είς τήν εύ- 
θϋχρισίαν των πεποίθησίνήρχισεν ήδη νά σχέπτηται διαφορετικά χαί 
λαμβάνει άλλα μέτρα.

Ένψ ό δφις εχαμνε τήν είσήγησιν τής Οποθέσεω; εις τήν άλώ· 
πεκα, ό άνθρωπο; ενευσε αΰτή κρύφα, δτι θά τή δώση δώρον τέσ- 
σαρας όρνιθας καί ϊνα άλέχτορα 5ν κερδήση τήν δίκην.



*Η άλώπηξ ή πονηρά τά παριτήρησ» καί τά Ιλαβ« ί>πό σημιίω· 
οιν. Ήκροάσθη σύννους των ίιχΐίχων, ίσκίφθη ΙπΙ πολϋ καί κατό
πιν «ίπ« μ«τά σοδαράς φωνί)ς.

Βλέπω τά πράγματα πβρίπλοκα πολύ καί οκοτίΐνά.
—Διά νά νοήσω καλώς τήν δπόθ«σιν καί κρίνω κατά συνιί- 

βησιν καί δικαίως Ιχω ανάγκην μιΛς αΊτοφίας θέλω νά !8ω πώς 
καί πο3 σονηντήθητ· καί βίς ποϊον βένδρον καί πόσον δψος ήτον 
δ δφις καί πώς ήτον πίριπβπλίγμένος έκίΓ έπάνω διά νά κρίνω, άν 
ή ίιπηρίσία τοδ ανθρώπου τούτου Ιχη πράγματι αξίαν τινά.

Ή  αύτοψία έξβτιλέσθη παραχρήμα ίνευ διατυπώσεων. Άπήλ- 
θον̂  εις τό μέρος τής πρώτης συναντήσεως κατά διαταγήν δέ τής 
άλώπεκος δ δφις άνήλθεν εις τάς κορυι^άς τοΰ δένδρου καί περιε- 
πλάκη έκ νέου, μηδέν έννοήσας.

— Ακόμη έδώ είσαι; έψιθύρισιν ή άλώπηξ εις τδν άνθρωπον, δ- 
στις ευθύς έτράπη εις φυγήν χαΐ έσώθη εν φ δ δφις άνέμενε νέαν 
σωτηρίαν..........................................................................................

Τήν έπιούσαν δ άνθρωπος φέρων έπ’ ώμων σάκκον ευμεγέθη με- 
τέ^η εις συνάντησιν τής άλώπεκος. Μετ’ έπίπονον άναζήτησιν τήν 
άνευρεν. Ή  άλώπηξ πάντοτε πονηρά καί φι?.ύποπτος ΐστατο έφ’ έ- 
νδς ύψώματος καί τδν άνέμενε.

—  Κατάβα ολίγον, τή είπεν δ άνθρωπος. Σοΰ έφερα τά δώρα ποΰ 
σου ύπεσχέθην. Ποτέ δέν έφαγες δρνιθας ως αύτάς.

— Άφησέ τας έκεΐ καί τάς πέρνω, άπεχρίθη ή άλώπηξ πονη- 
ρευομένη καί κατερχομένη δύο τρία βήματα.

— Πολύ καλά λοιπόν δρίστε καί....καλήν δρεξιν, είπεν δ άνθρω
πος, άφήνων κατά γής τόν σάκκον καί λύων τό στίμιον αύτού.

Όποια Ομως Οπήρξεν ή ϊκπλτ,ξις καί ή συμφορά τής άλώπεκος! 
Έκ τοΰ σάκκου άνεπήδησεν αίφνης κΰων. φοβερόν λαγωνικδν, ό- 
στις έρρίφθη κατ αυτής μετά 'λυτσο.δους Γρ,'.ής.

"Οδυνηρά σκηνή! Ή  άλώπηξ έντρομος καί δυστυχής, διωκόμενη 
ΰπό τοΰ κυνός τρέχει καί άχόμη τρέχει, μεχρις έςαντλήσεως τών 
δυνάμεων της. Πηδά χαράδρας, βράχους, άκανθώδεις τόπους καί 
δυσδάτους, μόλις δέ μετά πολόωρον διωγμόν σώζεται, κακή κακώς, 
άσθμαίνουσα άγωνιώσα καίκαταμεμολωπισμένη. Ότβ δέ μόλις συν- 
ήλθεν άνελογίσθη τά συμβάντα καί είπε καθ’ έαυτήν, στενάζουσα 
έκ βάθους ψυχής.

— Κάμε καλό στοΰ διαβόλου το ; ^ ιό !  Αλλά  καλά νά τά πάθω. 
Ό  πατέρας μου δικαστής δέν ήτο^πάππος μου δέν ήτο έπίσης 
οΰτε κανείς άπδ τό γένος μας. Τϊ ή ί·.α  εγώ ν' άναμιχθώ εις ξέ- 
νας φιλονεικίας καί νά γίνω δικαστής καί μάλιστα δύο κατεργαρέων.

(ες Αργους)

Δ Η Μ Η Τ Ρ 1 0 2 :  Κ Β Α Ρ Α Ο Υ Ν ί α Τ Η Ε  

δικηγόρος.





ΐΚ^ΦΡΑΓΙΣΙΟΙ ΑΑΒΑ1 !Α81ΑΣΒϋ ΑΧΦΟΡΕί!»
ηολλών βίϊήσίων αρχαίων 3υγγρα;ρέων καί ϋίως Ρωμαίων 

Ι^ Ιξά γ ίτα ι δτι έν Σάμ<|ΐ κατά τούς αρχαίους χρόνους ή κίραμβυ- 
τική ΙπΙ τοσοΰτον έττϋωκκν, ώοτβ έλίχθη ύπό τίνος Ρωμαίου Ιστο
ρικού δτι ή τέχ νη  αΟτη τό  πρ ίδ τον ιΰρέθη Ιν  Σάμφ, έ ξ  ής 
έπ β ιτα  μ βτη νέχθη  ά λλα χ οϋ : Έθαύμαζον ίέ  τά σαμιακά άγ- 
γ$1α διά τήν στερεότητα, έλατρότητα λεπτότητα καί κομψότητα 
αυτών κυρίοις οί Ρωμαίοι, οΐτινες καί προυτίμων αυτά των έξ άλ
λων μερών κατά τά έπίσημα αυτών συμπόσια καί δείπνα. Εις τοι- 
αώτην δ' εν γένει τελειότητα εφΗασαν, ώστε παρέίαλλον αυτά πρός 
τά έ; αργύρου αγγεία, διόπερ καί δ Λακτάντιο; ήπόρησε διατί οΐ 
πλούσιοι, προτιμώντες τά αργυρά, παρορώσι τά σα'ΐιακά αγγεία (1) 
έπΙ πλέον δέ δ συγγρανεύς τών πρός Ήρέννιον ^ΐιίλίων δέν έδίστα- 
σε νά εΐπη ότι προίίύμως άντ' αυτών έδιδεν αργυρά. (2)

Έκ τ?,ς τοιαύτης τών σαμιακών έν γένει αγγείων γήμης καί 
προτιμήσεως εύκολον είναι νά συμπεράνη τις περί του πλήθους 
τών εν Σάμω κεραμείων καί περί τού πλήθους τών έν αΟτοίς κα- 
ταοκευα^ομενων διαι^όρου χρήσεως αγγείων. Δέν ήτο όμως γνωστόν 
άν καί έν Σάμς> κατασκευάζοντο καί Αμφορείς άνευ σφραγίδων ή 
μετά σφραγίδιον, ώς οί τής Ρόδου. Κνίδου καί Θάσου, οΐτινες κα
τέστησαν ήδη αντικείμενα ιδιαιτέρων έρβυνιΰν καί μελετών κυρίως 
διά τάς έπί τών λαβών αύτών σφραγίδας.

ΜαΟητεύίον μετά του αδελφού μου Μιχαήλ έν Σάμ(·> κατά τά έτη 
1ίΚ)2-Ψ δίν ώκνουν νά έπισχέπτιημαι κατά τάς έκάστοτε σχολι- 
κάς αναπαύσεις διάφορα τής νήσου μέρη πρός άνεύρετιν ένσφρα- 
γίοτιυν λαβών αρχαίων αμφορέων, ΐνα έξ αυτών πληροφορηθώ ποί- 
ους αμφορείς ή εμπορία είς Σάμον μετέφερε. Καί ευρον πράγματι 
κατ’ άρχάς όλίγας λαβάς ροδιακών αμφορέων κα: δύο ή τρείς λα?άς 
κνιδίων, άλλ' έκ τούτων δέν έτόλμησα αμέσως νά πιστεύσω ότι ή 
ύπιροχή άνήκεν είς τήν έμπορίαν τών ροδίων αμφορέων. Όποία ό
μως ύπήρξβν ή έκπληςίς μου όταν παρά πάσαν προσδοκίαν άνιΟρον 
καί λαβάς ένσφραγίστους δλως διαφερούσας τών γνωστών ροδίων, 
κνιδίων καί θασίων ώς πρός τε τήν τεχνοτροπίαν καί ώς πρός τάς 
σφραγίδας" όπόση δ' άφ’ έτέρου ΰπήρξεν ή χαρά μου ότι αυςηθέν- 
τος τοΰ αριθμού τών συλλεγεισών έμού τοιούτων λαβών έπεί- 
σθην έκ τής μελέτης αυτών ότι ιίχον π^^ έμού λαβάς σφραγιδοφό- 
ρους αρχαίων σαμιακιΰν αμφορέων, άγνωστων τέως εις τόν άρχαι- 
ολογικόν κόσμον. ,

Είναι τψ δντι αληθές ότι ούδεμία μέχρι τοΰδε έχει γνωσθή λαβή

(1) Ι^ϊθΙ«ηΙ ιΐβ Γ»Ν πΊϊΐί I
(2) ΡΐΛϋί. V 4 12

1Η
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«ρχχιου σχ;ιιακοΟ άμφορέως. Ή  5* ζιηώ τοϋ χορίου Ρ. ΗΐΙΙοΡ^νοα 
1;&βΓΐΓΪη<0 Ί  μβίχξό τών ά ί·ί*ίω ν  χαΐ “αμφιβόλων έν Ρόϊψ άν·ο- 
ρ·θ·ιοών λαβών καταλβγομίνη, Ιφ ’ ής άνίγνωσ«ν: Α Μ I Α [Σ]α- 
μ ία  (2), (1) 9έν ιΐναι άληθώ; λαβή οαμιαχοδ άμφορίως, ώς ήδόνα· 
τό τις ν4 {ιποθέσ^ ίκ τής γ$νομένης συμπληρώοβως, άλλ’ ιίναι λα
βή άμφορέως ροδίου, ή ίπιγραφή τής δποίας δίον νά αυμπληροιθή 
οδτω:

( I I , I , ·— ( · κ «1 Ι Ι α ν —
Α

ό ) 1|(ν)^α (2) «ί)α(ν)4α. (8)
Τήν άν»ύρΐ3ΐν τών άνωτέρω ένοφραγίοτων λαβών σαμιακών άμφο- 

ρόων τό πρώτον ήβη ΙνταΟθα άναχοινοόμβνος καί δημοσιβύων Λμα 
καί τΛς σφραγίδας 6 Ιξ  αύτών, κρίνω άναγκαίον ν4 σημβιώσω δ- 
λίγιστα π*ρΙ το3 ρυθμοΟ τών σαμιακών αμφορέων καί π»ρί τής 
τεχνοτροπίας τών λαβών καΐ γενικά τινα περί τών σφραγίδων, ε
πιφυλασσόμενος ν4 πραγματευθώ περί αύτών έν έχτάσει έν τή δη
μοσιεύσει τών λοιπών σφραγίδων.

Εννοείται δτι ούδέ άκέραιος σαμιακός άμφορεύς είναι μέχρι 
τοδδε γνωστός, διό καί δέν δύναμαι νά εικάσω άσφαλώς τόν ρυθμόν 
τώ/ σαμιακών Αμφορέων. Κατά πάσαν όμως πιθανότητα νομίζω 
ότι έν τή δπ* Αριθμόν 1 σφραγΤδι παρίσταται είκών Αμφορέως σα
μιακού ρυθμοδ, διότι 6 σάμιος κεραμεύς δέν ήτο δυνατόν ή νά πα- 
ραστήαη ΙπΙ τής σφραγΐβος αύτοΟ Αμφορέα κατά τόν συνήθη εν τή 
πατρίδι του ρυθμόν, Αφού Αλλως τ$ αύτός οδτος ήτο δ τεχνίτης 
αύτοΟ.

Άπασαι δέ αΐ δπ' δψιν μου λαβαί 63 έν δλψ Ιχουσι τήν αύτήν 
τεχνοτροπίαν· είσΐ πεπλατισμέναι Αρκούντως, κάμπτονται δέ εύθΰς 
σχεδόν Από τοδ μέρους τής παρά τό χείλος τοδ Αμφορέως προσκο- 
λήσεως αύτών καί όπωσοδν κανονικώς μέχρι τοδ καθέτου αύτών 
μέρους* έν γένει δέ ιίσιν Αρκούντως λεπταί καί έπιμελώς καί φι· 
λοκάλως έπεξειργασμέναι.

Ή  Αργιλος αύτών είναι λεπτοτάτη καί στερεωτάτη, έμπεριέχου- 
σα πυκνώς μόρια χρυσίζοντα* τό χρώμα αύτής έν άπάσαις δέν είναι 
τό αύτό, έν Αλλαις μέν είναι Αρκετά φαιόν, έν Αλλαις βαθέως έ- 
ρυθρόν καί δή δπομελανίζον, έν δέ ταίς πλείσταις δπέρυθρον.

ΑΙ σφραγίδες, αΐτινες εδρίσκονται έπΙ τοδ κυρτού μέρους τών 
λαβών, Ιχουσι σχήματα ποικίλα ήτοι Αλλαι μέν ώοειδές, Αλλαι κυ- 
κλιxόν^4λλαι τετράγωνον χαέ0ίλλαι παραλληλόγραμμον.

Ι ΐ) ,  I. (ί. ηΐ4Γ.^\0μ. I, Αρ. 1427.
(2), Πρβλ. Μ&Γΐΐα Ρ. ΝΊΙίϊΐοη: ΤΐηιίΐΓβϋ 8ΐηρΙιθΓΪςιιβ:? (1β 

(1ο« ριι1)Πέ.·ι βνβο οηβ βίαιΐο μιιγ 1ο> Ι ϊπ ιΙιγθ ϊι ΗΓηρΙιοΓϊςίΐβϋΓΐιοΛΐ- 
βαχ. (ΙορβηΙΐΛίταβ. ΙΟΠίί. ♦). 4()ί^ Αρ. ί ί 'ιΙ .

Πρβλ. ΜλγΙ ιπ Ρ. Νί1·ί^οπ ένθα άνωτέρω σ.469, Αρ. 352, 1— 6.



"Εξ ίπασών ίέ  τών σφραγ£5ο)ν μόνον 5 ?, <> φίρουοι γράμματά 
τιναώςήΟ π ’ αριθμόν 4·. αί ϋ  λοιπαΐ φέρουσι τύπους ίια:?6ρους 
^τοι άγγβϊα ποικίλα, πτηνά, έντομα, χβφαλάς ζώων, χίφαλίς χαί 
προτομάς άνδρών, θίών καΐ θβαινών, τινές 8έ καί πρψραν νηός μ·τά 
τών οτοιχ·ίων ΣΑ=Σα(μ ία )— έννοητίον ν α ό ς  ή τρ ιή ρη ς. Φέ- 
ρουοι λοιπόν έν γένβι τύπους προδήλωςΐχ τί,ς Ιστορίας καί μυθολο
γίας τί)ς Σάμου βϊλημμένους, οΐους άπαντφ τις καί έπΙ τών νομι
σμάτων τΐ/ς Σάμου. Είνε^όέ άζιον παρατηρήσεως ότι ο'ΐδεμία έκ 
τών β3 σφραγίδων φέρει έπιγραφήν όνόματος άρχοντος ή έμπόρου,

κεραμέως ή μηνός, έν άντιθέσει πρός τάς τών άλλων προελεύσεων 
άμφορικάς σφραγίδας.

Είναι Ιτ ι  άξιον Ιδιαιτέρας προσοχ-ζς καί μελέτης ότι τύποι σφρα
γίδων τινών άπαντώσιν άπαραλλάκτως έπΙ νομισμάτων, καί δτι τύ
ποι άλλων τινών σφραγίδων φαίνονται άναμφιδόλιος προερχόμενοι 
έχ δακτυλιόλιθων.

*Η δέ τέχνη τών τύπω/τών σφραγίδων άπασών μέν ανεξαιρέ
τως είναι άρίοτη, ιδιαζόντως δέ τινων είναι τοιαύτη, ώστε δέν δι
στάζει τις νά παραδάλη αύτήν πρός την τών σαμιακών νομισμά- 
τω/ τί)ς καλλίστης έποχί;ς ή πρός την τών άριστων δακτυλιόλιθων.



•ϋ 'υ

Τοιαΰται ούσαι αί βφραγϊϊβ; τών σαμιαχΛν αμφορέων, Θ4 χατα- 
λάδωσίν δμολογουμένως δλθ)ζ ΐξαφβτιχήν θέβιν ίν μελέτη τών 
άμ-^οριχών σίίραγίδο)ν. Καταχωρίζομεν 8* Ινταΰθα τάζ χατωτίρω 
β χατά προτίμησιν πρός ΐ ’ΐχολίαν τί)ς άπειχονίαεω; αΰτών ένφ &λ·- 
λαι τινίς θά άπι τ̂ουν διά τήν τέχντ,ν καί τού; τύπους αυτών γύ
ψινα εκμαγεία, οία ίπΐ τοΟ παρόντος δέν ήτο εύχολον νά λάδωμεν.

Σςρρ. παραλληλόγραμμος καλώς διατηρουμίνη,έν ήάμφορεϋς πι- 
θανώτατα οαμιαχοδ ρυθμού, δι' ούς λόγους εΐπομεν άνωτίρω.

2.
Σφρ. τετράγωνος χαλώς διατηρουμίνη. ίν ή κεφαλή λέοντος 

χατ* ίνώπιον. Ό  τύπος άπαντψ καί ίπΐ Σαμιακών νομισμάτων ά- 
παραλλάχτιος.

3.
Σφρ. παραλληλόγραμμος, εν ή κάνθαρος (άγγιΓον) χαλώς διατη

ρούμενος.
4,

Σφρ. τετράγωνος, εν ή Α. Τά γράμμα τούτο πιθανώς είναι τό αρ
κτικόν τού άνόματος του χεραμίως, είς £ν άνήκεν ή σφραγίς.

Σφρ. κυκλική ίν ή πρόσθιον ταύρου γονατίζοντος τούς πόδας' ίν 
τετραγώνψ. 'Ο τύπος κπαντ^ καί επί σαμιακών νομισμάτων.

ίί.
Σφρ. ωοειδής προερχομίνη πάντως εκ δακτυλιόλιθου, ίν ή ταώς 

ίχων τήν μίαν πτέρυγα συνεσταλμίνην τήν δ’ ίτίραν όλίγον άνα- 
πεπταμίνην καΙπατώνέπΙ κλάδου. Διατηρείται καλώς.

'ϋς γνωστόν τό καλλίπτερον τούτο ητηνόν ήν Ιερόν τή Ήρφ 
καί εύρίσκετο ίν μεγίστη άφθονίφ ίν Σάμφ χατά τόν Άντιφάνην: 

«Έ ν Ήλιου μίν φαοι γενίσθαι πόλει 
φοίνικας, ίν Άθήναις δέ γλαύκας" ή Κύπρις 
ϊχ ιι πέλειας διαφόρους, ή δ’  έν Σάμφ 
"Ηρα τά χρυσοΰν, φασίν, ορνίθων γένος, 
τούς καλλιμόρφους καί περιβλέπτους ταώς. (1)

Ταύτα ίπί τή εύκαιρίφ τής άνακοινώσεως των άνευρεθεισών ίν- 
σφραγίστοιν λαβών σαμιακών αμφορέων.

Λογίζομαι β εύτυχής, διότι ήξιώθην νά προσθέσω μίαν ούχΙ (ΐε- 
βαίως άναξίαν λόγου σελίδα είς τήν πλουσίαν καί ένδοξον αρχαιολο
γίαν τής ίγαπητής μοι Σάμου, οίονεί δίδακτρα άποδιδούς εΰγνω- 
μόνιυς, άνθ’ ών εν τφ Πυθαγορείψ ίδιδάχθην.

Έν Σύμη κατά Απρίλιον τού 1910.

ΝΙ Κ ΗΤ Α Ε  Δ Χ Α Β Ι Α Ρ Α Ζ

(1) Άντιφ άνης παρ’ Άθηναίψ ίν ΔειπνοσοφισταΙς ΙΔ’, 70.
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Επιτήδειοι!— Τινές θά μ’ έρωτήαουν ίσιος,
Μέ τίτλον, ώς τάν άνωθι, τί άραέννοΛ;
Καχίαν. δολιότητα, δποχρισίαν, μίσος,
"Ολα δμοΟ' άν άλλο τι ακόμη αγνοώ.—

Υπάρχει αύτοδίδαχτος Σχολή ίπιτηδείων'
Το δστατον ίπίχρισμα λαμδάνουσιν έχεϊ,
ΆγοΟ άπογοιτήσωσι χαΐ Πανεπιστημίων,
Έχ τών μελλόντων τόν λαόν μορςρώσαι μερικοί.—

Μειλίχιοι, μελίρριτοι, μέ δόλου προσωπεία.
Τής λείας, ήν έπιζητοδν, σπουδάζουν τό τρωτόν,
Καί άναπτύσεται ευθύς έσχάτη κολακεία,
Τό πάντων εύπεπτότερον έν κόσμφ φαγητόν.—

Βροχή έκφράσεων πιστής αγάπης καί φιλίας, 
Εΐλιχρινείας καί λοιπών σέ λούει παρευθύς.
Καί δλα μέ έπίχριομα έκφράσεων καρδίας·
Άκούων ταΟτα δύνασαι νά μή σογχινηθής;

ϋύδέ μαγνήτου δύναμις τοσοΰτον σέ έλχύει!
Μέ εύγλωττίαν ρήτορος, μέ χαριεντισμούς 
Σέ κατακτά όλόκληρον σέ τέρπει, σέ μεθύει,
Καί ν’ άναπτύξης προσπαθείς τούς μετ’ αύτου δεσμούς.

Ιδού οΐ Επιτήδειοι! Ηθοποιοί έν δλφ.
Ά ν  δέ τόν Επιτήδειον! σοί ήτο δυνατόν 
Νά άναλύσης ψυχικώς,— τόν "Αγγελον αύτόν 
Εδρήσεις ίσως δμοιον τψ δφειΙοβόλφ.—

Ά ν  δ’ έκ στοιχείων σύγκειται τό τάγμα των ποικίλων 
Καί έν αύτψ δπάρχουσιν ένιαχοδ κενά,
Τά συμπληροί, πλήν έν σμικρψ, τό έτερον τών φύλων
Μαδραι ψυχαΐ μέ πρόσιοπα πολλάκις ραδινά....

δ μ ύ ρ νη

Φ Ω Κ ΙΩ Ν  Β Ο Υ Τ Ζ ΙΝ Α Ε
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Γ ια ΐΙ αύτΛς δ^ζ»!

< ^ ι* τ Ι  τχ χ » χ ι’ *ύτος οχι]
Κ*1 μιέ τήν ίδιαν αύτήν τήν χοΰφον άπαντονιΐι μι }ΐονο- 

βυλλάβους λέξιις ιΐς τά ; νιυραά; ττ,; ϊρω τή ϊΐις, ίνώ  τδ βλέμ
μα του τδ άιτασχολουι^ι ιΐς χατι πράγματα ανάςια προαο^^ής μό
νον χαΐ μόνον για νά έχδικηθγ) μια αβοιαν της μια ιορά τρέλλα.

Δίπλα του αυτή χαΟιαμένη ίβλ ιπ ι ιΐς τδ απέναντι έχχρβμές 
τάς ώρας νά φιύγουν ή μια κατόπιν τής άλλης χαΐ έκαταλά- 
βαινι, άχουι τδ πουπουλένιο ^τεροΰγισμα της νυ/_τας. ή όποια 
έφιυγι, ιφ ιυγι όλοένακαι ένας τά στήΟιια της Ιννύιωνι νά σχί- 
ζη πόνος.

Ό λ ίγ ις  άχόαα ώρις χαΐ ειριυγί άπδ χοντά της εκείνος, τον 
όποιον μιά φορά επεριφρονοίΐτε ίβως, τώρα δέ άγαπουτε καί ή
θελε νά τδ'· χάμη ίδιχόν της.

Τής ήλθε γιά μιά βτιγμή νά «ηχωθή χαι νά ξεχρεαάση τδ 
χρεμαϊμένο εις τδν το ϊ/ο  ώρολόγι, τδ όποίον μέ τδ μονότο- 
νον Τίκ τάχ τής ήρέθιζε τά νεύρα καί έίμιχρυνε τότον αλύπη
τα τάς ώρας τής εΰτυ/_ίας της.

Μετ ολίγας ώρας θά τδν έ/ανε άπδ χοντά της, θά έφευγε 
πολύ μακράν, γιά πάντα ίαως καί μέσα στη σχέψι αυτή τής έ- 
φαίνετο πώς χαΐ ή ψ’-ι/ή της φεύγει ολίγον κατ' ολίγον άπδ τά 
πονεμένα στήθεια της.

Τής εφχνη εκείνην τήν ώρα πώς έλυποθυμοΟσε καί είς τήν 
λυποθυμίαν αυτήν με φωνήν μιβοσβυσμένην έπανέλαβε τήν ίδι
αν ερώτηση που τοσάκις τω  ει^ε αποτείνει.

— Καί στην Ελλάδα.... στήν Ελλάδα τΐ θά χάμητε;
— Δεν γνωρίζω ακόμα!! ήχουσθη μιά φωνή γεμάτη άπδ ΰ- 

περη^φάνεια καί έστρεψε τά μάτια του στο έπΙ του τοι'/ου καο- 
φωμένον ώρολόγι σάν νά έφοβείτο μή παρέλθη ή ώρισμένη ώ
ρα, σάν νά μή ήθελε νά άπασ;^ολ7| πλέον τδ βλέμμα του στήν 
αγγελική μορφή που έχάΟητο δίπλα του.
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’ΊΙΟελε [λ£ έπιαον)·, γεροντική, }Χ6 μ .« νπεδτ,φάνίΐΐι τιποτέ
νια νά έχοικηίΐγ, [χιά άθιόζν τγ,ς μιά &ορά τρέλλα

Έ ^αντίζετορ αέ τό χεοάλι γεμάτο απο χ*π·<οί>ς πώ; χίλιες τον 
περιμένουν μέ ανοιχτά; αγχάλα; ολίγον παρά πέρα, πίβω άπό 
τή  θάλασσα του Ίνδιχοΰ κα\ του εφαινετο έχείντ,ν τή στιγμή 
πώς έστέκετο κάπου που ύψηλοτερον, έπχνω σε κάποιο βάθοο 
κάποιου άγιλματος κάποιου ήμιθέου, τόν όποιον αντικαθιστά 
κ α τ ’ έκείντ,ν τήν στιγμήν.

Έσχέπ τετο αλλέως τοιρα άδιάι^ορος πλέον γ ι ’ αυτήν, γιά τά 
θαλασσένια μάτια της που είχε καρφωμένα επάνω του σάν νά 
ήθελε μέ ταΐς γεμάταις άπό υγρότητα άχτιδεε της νά τό'< φω
τίση νά του οειξη τόν δρόμον τής ευτυχίας, τόν όποιον έπρεπε 
νάκολουθήση, ενώ δύο γεροντικά άπ’ απέναντι της θόλα μάτια 
προσπαθούσαν νά τήν βοηθήσουν εις τόν άγώνά της τόν αγνόν, 
τόν γεμάτον άπό αισθήματα αγάπης αγνής.

Α κ ίνη τα  άπ’ επάνω του τής γρηας τά μάτια παρακολουθού
σαν μέ άδημονία τάς κινήσεις του, είς τάς όποιας προσπαθούσαν 
νάνακαλύψουν κάτι τι παρηγορητικόν, κάποιαν ελπίδα χρυμ- 
μενην γιά νά τήν μεταδόσουν έπειτα μέ τήν τέχνην έκείνην τήν 
μητρική είς τά φλογισμένα τής ςανθομαλλούσης της κόρης στή- 
θεια. Καί χωρίς σχεδόν νά βλέπη χαλά άπό τά δάκρυα, γεμάτη 
άπό τοέλλα κι ’ αυτή έπανέλαβε σάν ή ηχω ύστερα άπό τόση 
ώρα τήν έρώτησιν τής κόρης της.

— Καί στήν Ε λλά δα .... στήν Ελλάδα τ ί  θά κάμητε;
'Π  ίδια τής εδόθη άπάντησις άνακατωμένη τώρα μ ’ ένα ξη

ρό προσποΐϊ,τό γέλοιο καί έσηχώθηκε νά φύγη.
Στο σήκωμα τό κρεμασμένο ώρολόγι έκτύπησε τρεις φοράς 

λυπητερά σάν καμπάνα που σημαίνει γιά κάποιο ξόδιο. 'Ί Ι το ή  
τρίτη μετά τό μεσονύκτιον.

Έξήλθε στήν αυλή χΓ άπό πίσω τουμέ τά χ έρια σταυρωμένα 
ή γρηά καί κρεμασμένα ή ξανθομαλλούσα κόρη.

Τό φεγγάρι καθαρό εκαθρεφτίζετο στά γαλανά τής όλ'γον κά
τωθεν τού σπητιού λίμνης νερά ένώ μιά λεπτή αύρα έφτερού- 
γ ιζε μέσα ε’ις τά  άσημένια φύλλα των Ιτεών πού στεφάνωναν 
τή  λίμνη καί εΦίλούσαν απαλά τά λυτά στους ώμους τής κόρης 
ριγμένα κατάχρυσα μαλλιά της. 'Ο  ουρανός γαλανός έγελούσε 
χατ ’ άντιθεσιν πρός τά δύο τής κόρης δακρυσμένα μάτια ένω 
δύο μικρά κατάλευχα σάν τό σταυρό τής γαλανής σημαίας 
συννεφάκια τό ενα πλησίον τού άλλου σάν ερωτευμένα περιστέ
ρια, έταξείδευαν επάνω στο γαλαζένιο στρώμα.
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Μίτ»^!( καΐ Οποχάτω αΰτου του χοταου άί.οϋ 5τ:ά0τ,?αν [Χί- 
ριχάς στιγμιί; κχι οί τρίΓ; βουβο:, αμίλητοι. έ/ωΐίϊΟησχν.

— "12ρα καλή! *
— Εύχαριίίτώ! το όποιον Ιπνιξι Ενα; οτΕναγμό; γίρικο; που 

Εβγαινε λυπητηρα έκείνην την οτιγαήν άπό τό μιτάνοι/το τής 
γρηας ν·.*γ{5ς παράθυρο.

ΈτελΕΐωοΕ!........
Γιατί ·χ/_α χ ι' «ΰτος ν/\'
Και ίιρυ·Έ /_ωρ2ς νάφήση στα παρθενικά μάγουλα ένα φιλί, 

χωρ\; να τή ; ιίπή ϊναλόγο χα’ι νά την σφί-η στην άγχαλιά του.
Γιατί τά/α κι' αυτός δ/ι!
Έφυγε!
“Εφυγε μέ την ιδέαν οτι την έςεοιχήθη, γεμάτος άπό χοα- 

πασμόν. άπό υπερηφάνειαν πρόστυχην, δούλος της ψωροφιλο- 
τίμιας κα\ τής επιμονής του.

Ολίγα λεπτά ϋσ'ερα άπό την ά<α/ιίιρησίν του ένας στεναγ
μός. ό όποιος εβγήχε άπό τά κοραλλένια τής κόρης /είλη ανα
κατωμένος μέ λυγμους. ετάραςε για μιά ττιγμΓ, την όνευώδη 
τή ; νύχτας γαλήνη χαΐ τό παν ύστερα ησύχασε σαν ν ί μην υ
πήρχε ζωή είς το λευκό εκείνο σπιτάκι. Μόνον τό θλιβερό του 
ωρολογίου καμπάνισμα ήχούετο άνά ωιιαΐα χοονιχά διαστήματα 
σαν πένθιμο μοιρολόγι ςε/ωρισμοϋ.

"Κφ·^γ*.......

Μετά πέντε ακριβώς μήνας επέστρεψεν. ’Λπό μακράν άντίχου- 
σε το λευκό σπιτάκι σάν και πρώτα, πειό λευκότερο τώρα χα\ 
ενθυμήθη την παραμονήν τής άναχωρήσεώς του. τους χτύπους 
του εκκρεμούς, τα θολωμένα τής γρηας μάτια, τάς νευρικά; ε
ρωτήσεις εκείνης που ήνάπησεΙ τά γεμάτα άπό δάκρυα θχλασ- 
σένια μάτια της, τό θλιβερό καμπάνισμα τού οιρολογιου, τά συν
νεφάκια πού έταξείδευαν ζευγαρωμένα ά π ’ επάνω του. τά νεοά 
τής λίμνης, τό ψιθύρισμα τής αύρας, που επαιζε με τ ' άσηαέ- 
νια τών ιτεών φύλλα καΐ ίφίλοΰσε τά ςεπλεγμένα χρυσά τής 
κόρης μαλλιά χα'ι μαζύ μ ’ όλα αυτά τόν στεναγμό τής όγδοη- 
χοντούτιδος γιαγιάς.

Ολα του βγήκαν εμπρός του σάν φαντάσματα καί εστάθηκαν 
εμπρός στά ματια του.

Εστάθη με τά μάτια καρφωμένα στό μικρό κάτασπρο σπι- 
τ·ί»Γ «ίάΜ ήθελε νά έρευνήση άπό μακράν εάν ή ευτυχία του,



Παρά τήν 2χθην ΐί ;;  λίμνης.
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Τϊ,ν όπ&'*ν ίττίριφρονγ,σι την αποφρχοα βχΐ'.νην ρρϊουιν ητο, 
6ύρίιχ(τ& έχιί.

Τοΰ Τ|λθι γιά μιά ίτιγμή νί γυρίβη οπ(®ω γι«τ\ ήιιθά/ίτο 
XI ’ «ύτ'-ς διν €ίς«υρι γιχτι οτι τό πϊν έ/χΟη, τίποτϊ οβν άπί- 
μ.(ΐν(ν άπό τον χόβρ,ον έχιΓνον που χ^τ,χίν οπ’βω του όταν |·

. VΤα χυαατχκια τη ; ^ουβχωμ«νη; λ:μνη; τ.'>ρα ηρχοντο [χε την 
μ,ιχράν μ.αν:’αν των χαΐ ίοπχζον, διελύοντο έπχνω οτήν άμμ,ο 
παρββΰροντα βτήν έπ.βτρο&ήν των τά  έδώ χ’ ΐχ ι ί  ο/.ορπιβρενα 
κίτρινα τω ν ιτιώ ν ιρΰλλα. ϊνω  ό ούρχνο; βχεπατμένο; μι σύν- 
νε^ζ μολυβίνια ΐιραίνιτύ σζν ίίνα; μανδύα; (ττα/τιρό; άπίρζν- 
τος.

Τοίί ήλθε νά χλαύαγι βαν να προηαθάνετο την χαταοτρο^ήν, 
τό κι.νόν ποί> Οα βυναντούσι άπό τώρα χα\ βτδ έ;ή; ΐμπρόί του.

"Εατρεψε τά μάτια του προ; ίχ ιι πού έιρυαούαε ό άνεαο; γιά 
νά εύρη μεοα ιί; το θολωμενον χαί μαύρον χενδντήν *Ε λλά ό α . 
Τίποτε οέν ήμπορούβε νά διαχρίνη. ’Έ να ; όρ.’ζων άπέοαντο;. 
Ένεθυμήθη τότε την τρελλαν του χα\ τά  /είλη του άθελα σ»ν 
μηχανή έψιθύριζον μόνα των χωρ'ι; χ ι ’ αΰτά νά θι'λουν. Γιατί 
τάχα χ ι’ αύτό; οχιϋ!

Και τά χυματχχια πειό αγριεμένα τώρα μέσα στο αθώο των 
μιχρό μούγχρισμα τού έ^αίνετο πώ;έπανιλάμβανον τά ίδια λόγια 
μέ περιγέλοιο μ ’ ένα χαμόγελο σαρχαστιχό.

— ['ιατί τάχα χ ι’ αυτό; οχιΙ
Κα^ μαζΰ μ' αΰτά καί τό λυπημένο τών χιτρινισμένων φύλ

λων ψιθύρισμα τού έφαίνετο σάν άπήχησι; τών σχέψεοίν του 
κατά την παραμονήν τή ; άναχωρήσεω;.

ΓιατΙ τάχα χΓ αύτό; δχι!
Ακουμπισμένο; στό σανιδένιο κιγκλίδωμα τη ; λίμνη;, μέ τά  

μάτια βουρκωμένα, μέ τό  αΰτι ά^ωβιωμένο στό λυπητερό ζε’]/ύ· 
χισμα τών χυματαδίων επί τή ; άμμου χαί τού σαοχαστ.χού γ ι ’ 
αυτόν ψιθυρισμού τών χιτρινισμένων φύλλων, είθε νά διαβαίνη 
απ εμπρός του σάν οπτασία ή ξανθομαλλούσα κόρη, ξένη πλέον 
γι'αυτόν, ένω τά κυματάκια -.ή; λίμνη; μέ δύναμι πειό μεγά
λη τ;ι>ρα στο ςεψύχισμά των έπζνελάμζανον γιά έχοίκησι.

Γιατί τάχα χ ι ’ αύτο; οχιϋ 

^οIί»^ηβ!ι1)ι1^ί.^ Ιανουάριος 1910

Γ  π  Ζ Ω Ρ Δ Ο Υ Μ Η ε
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Η Μ Υ Σ Τ Ι Κ Η  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α

Φ  άν τήν τιλίϋΐαίαν Παραβχβυήν ιοΟ -ϊβσβαραχονθημέρου τών 
φ'Χριοτουγίννων 6 διαβάτης τών Ινοριών τί)ς πόλβως μας 'π$ριέρ· 
γως προσβίχβν *1ς τάς κινήσβις τοδ χλήροιι Θ4 έβλβπβν Άρχιμαν- 
δρίτας χαΐ Οικονόμους, 2υγγίλους χαΐ Άναγνώστας χαΐ λοιπούς τβν 
ίπ ' Έκκληοιών 'Οφικκιάλους έν Ικτάχτφ καί πρωτοφανή ιδρισκο- 
μίνους χινήοϊΐ.

Ό  μή κτηοάμινος πβίραν των Έκχληοιαοτιχών ήμών πραγμά
των, τών ύπό αύοτηρόν ίνγκόχνιτο, δικαίως θά διηρώτα μβτ’ απο
ρίας η*ρΙ αύτΛν τελουμένων έν τόση ταχύτητι καί μυοτικισμφ.

Τί λοιπόν συνέβαινε;
Άπλούστατον όσον σύνηθες έτήσιον γεγονός καθιερωμένον κατά 

τάς ήμέρας ταύτας.
ϋί Άρχιμανδρίται καί Οικονόμοι καί πάντες οί έξουσιοδοτηθέν- 

τες έπανωκαλυμμουχοφορεϊν καί έπιγωνατιοζώννυσθαι προς ίμε- 
τρον θλίψιν τίδν μή άξιωθέντων τιμητικήν όγικκίων τής νεκράς 
ήδη έποχής, συναδέλφων των, άρχαίψ πατροπαραδότφ ίθβι οτοι- 
χουντες, ταΐς θεοσεβέσιν οίκοδεσποίναις καί ταϊς έλπιδοφόροις δε- 
σποινίσιν ύπενθύμιζον τήν έκπλήρωσιν καθήκοντος ύφηλοΰ μέ μίαν 
πάντοτε συμφωνίαν

:'ϋσον είμποροδν νά τό κρατήοωσι μυστικά αϊ εύλογημέναι μή 
τυχόν καί τό μάθουν δλαι αί·αΐδέν συμφέρει- ένορίτισσαι καί τότε 
έκτός τής γενησομένης όχλαγωγίος, θά χαλάση καί ή καρδιά τής 
Τριανταφυλλιως ή τής ΙΙερμαθοΰλας, ήτις κάμνει τά έξοδα διά 
νά.... Καί τώρα θά μ' Ιροιτήσητε.

'Η έκπλήρωσις ένός ϋρησχευ .ικου καθήκοντος έδόθη εις προνο
μιούχους τάξεις Χριστιανών; Ό χι. Μή βιάζεσθε. Έρωτήσατέ με 
πρώτον από τίνα συστατικά σύγκειται τό καθήκον τοδτο ίνα σάς α
παντήσω ότι ή ευσέβεια τών ΟΙκοκυρών καί δή τών έν χηρείφ δια- 
τελουσών καί τών Παρθένων έχείνων, τών έχόντων πολλάς, δια
φόρους καί εύλόγους αίτιας, συνδυαζομένη μετά τοδ δεινοΟ Οΐκονο- 
μολογικοδ προδπολογισμοδ τών ως άνω εϊρηται όφικκιάλων εις οδς 
δέν συμφέρει νά τηρηθή μυστικός ό σκοπός τών εντολίδων ή πε-
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λατί&ων αΟτών, βγάζβι στή μέση τ4 συστατικά έχβίνα τά ’ουντ·- 
λοδντα ·ίς τήν π·ρΙ ής 6 λ ίγοζ έκπλήρωσιν.

Τό 'βρσλόγισν τοΟ χ«ντρικοΰ Ναοδ τού Αγίου Ίωάννου *1χβ 
χτυπήση τήν μίαν καί ήμίσιιαν πριοϊνήν, δτε 4 Γιάννης, 4 μικροσκο- 
«ιχός κανδηλόπτης, ήρχισι ν* άνάπτη τά κανδήλια τοΟ'ίεροΟ ΝαοΟ 
τοΟ Αγίου Λημητρίου βοηθούμβνος Οπό τής μεσήλικος μητρός του 
κυρά Μαριγώς.

Έξιϋ 4 3ορρ*ς έμαίνιτο έκριζιδν δένδρα. Τό ψδχος «Ιχβ μεταβά- 
λη διά τής δριμΰτητός του κατ' έχείνην τήν (7>ραν τό σόμπαν εις 
μίαν μαόρην καί άγρίαν ϊιίηρίαν, ήτις όμως δέν ήμπόδισεν όμάδα 
τινα παρθένων ήλικίας άπά δέκα ίπτά Ιως είκοσι δυο ετών διά τιΒν 
ποικιλλομόρφων καλυπτρών αυτών κεκαλυμμένων νά είσελάσωσι 
παρ’ έλπίδα τοΰ Γιάννη καΐ τής μάννας του είς τόν Ναόν. οΟτως 
είπείν ακάλεστοι.

•Καλή μέρα θειά Μ α ρ ί γ  ι α! α! α!»
·2 έ καλό σας!» άπήντησεν έκείνη.
• Τώρα θά μάθουμε!» ’ Κφώνησε δΓ Οφους εΙρωνικοδ 4 προσποι

ούμενος τόν μισογόνην Γιάννης, τόπος ακέραιος έρωτολύπτου μυ- 
στιχοΟ.

Καί ή Ιερά καί άγια έκείνη σιγή καί ήσυχία, ήτις περιβάλλει πάν
τα Ναόν, έξ οΰ άπουσιάζουσιν οί άνθρωποι, τά  όργανα τής ταρα
χής καί τρικυμίας, έχάθη καί μία ίΐοή διεχόθη έν αότφ δονήσασα 
τούς θόλους του.

Τά κηρία τοδ παγκαριού ήρπάγησαν, τά εν τιρ δίσκφ άλληλοδια- 
δόχως Νιπτόμενα χάλκινα νομίσματα ήρχισαν τόν πρώτον ήχον καί 

έν άκαρεί τήν λάμψιν των σκορπίσαντα άγιοκήρια έγώτισαν τό 
μέγα έκεΐνο καί Ιερόν περιβάλλον.

•Τί πάθατη βρέ χόρηζη;·. τσήρτατη ιια“ουμένης τέτοια ώρα;» 
ΕΙπεν ή κυρά Μαριγώ.

•Ξτός τσί Παναγιά 2τγιανήμ! Κάτ μάς ρώτσις τσί σό! Τ ί πάθα- 
μη, Τ ί θέλς νά πάθουμη, πνά μή ντοΰ γτάξουμη νά πάθουμη,!

Λέν ΙχΓ άκρυφή λειτουργειά άπόψ ή 2ουλτανιώ; ϊ'ρταμη νά 
μηταλάβουμη.» Όλος έκεΐνος 4 ΙΙαρθενικός Ιξω-ςρενικός έσμός ά
πήντησεν έν όργή.

• Χαρά στνάκρυνή λειτουργειά τοότην.' άπόψη! Ουλι’ τνακρυφου- 
σύνΓ τν’ έχι’. Λκόμα καμπόσης σουρουβέλης νάρχητας θά νήτας 
πειό άκρυψή!» Επανέλαβεν ή κυρά Μαριγώ.

'ό  έν τή αρχή του γυναικοκαυγάς θά ελάμβανε άναμγιβόλως μεί- 
ζονας διαστάσεις εάν έκ τήςδεςιάς Πόλης τοΰ Άγιου Βήματος δέν 
έξήρχετο 4 Πατήρ Φιρμιλιανός νά έρωτήση; ποιά θά γράψη όνό- 
ματα ζωντανά κι αποθαμένα, ότε πάλιν αΐ καυγαδίζουσαι σύσσω
μοι έτρεξαν παρ αυτ-ρ καί δραττόμεναι τής νυκτερινής ευκαιρία^ 
έγραψαν ώς έπί τ4 πλείστον άνά έν ζωντανόν όνομα... (ζητήσχχ*





πλέ&ν τόν 4νδρα) τό 4ποΙον «ροσ«Ιχον [να μή άκουσθ^ (άν καΐ & 
κόαμος τώ χ · τούμπανο κι* αύτές κρυ^ό καμάρι).

'Η χβΐρ τοδ ΙΙατρόζ ΦιρμιλιανοΟ μ·τ*βλήθη βίς σωστήν γραφομη
χανήν, 1*ρογλϋφικοΤς χαράσσουσαν γράμμασιν, ένόσψ Ιβλβπβ νά πί
πτει από τάς λβπτοφοιϊς ίκ·ίνας χ·Γρας ό ψιλόζ.

•Εν φ δέ ταΰτα έλάμβανον χώραν πρό τοδ δ·ξιοΟ χοροΟ παρά την 
(ΐσοδον τοΰ Ναού ίξβιλίσσιτο ίτέρα σκηνή.

Ή  ύπέρ ής ίμ ·λ λ · νά τ*λ·σθή κροφή λβιτουργ{α(;) κυρά 2θϋλ- 
τανιώ, ήτις βΐχβ παραγγ·ίλΐ!; *1ς τόν έφημέριον νάμή είδοποιήση κα
νένα. ούτε ψάλτην ακόμη, Ιδοΰσο τήν παρθινικήν έκείνην συρροήν, 
τήν δίκην τελετή; τής Άναστάσεως φωταψίαν καΐ τά λοιπά καΙ 
τά λοιπά, έχασε τήν πάσαν Χριστιανικήν Οπομονήν της, δπετάχθη 
τφ  Σαταν^ μεδ’ όλην τήν καθαράν νηστείαν της καΐ τάς μελέτα; 
τών Γραφών καί στελλοοσα είς κόρακας τούς πάντα;, ήκούσθη §κ- 
τοξεύουσα κατά τών αιτίων τής συρροής φράσεις, ήκιστα άρμοζού- 
σας τή τε ήλικίφ τη ; καί τφ σκοπφ της. Ά λ λ ' ί  Πατήρ Φιρμιλι- 
ανός, παλαίμαχος Λευίτης άμαδέ καί έν εΙρηνικφ— ούχί τφι τής Χά
γης—πνεύματι έσαεί τά διεστώτα συμφιλιώνων, κατώρθωσε διά τής 
έκ τοΰ προχείρου εύφραδοΟς του άναπτύξεως πρό; τήν κυρά Σουλ- 
τανιώ περί τής δωρεάς τοΰ βεοΰ καί του άγιασμοΰ τών πιστών νά 
έςευμενίσ·η τήν πελάτιδά του καί μεταβάλλη αυτήν άπά μαινάδα εις 
άκακον αμνάδα καί ήρξατο τής τελετουργίας, χρέη συλλειτουργοί» 
έκπληροΰντος τοΰ γνωστού Γιάννη, τοΰ έπί σειράν έτών έν παρο- 
μοίαις πιριστάσεσι τήν ΰψηλήν αύτοδ διακονίαν καλώς έκπληρώ- 
σαντος καί τυχόντος πάντοτε άδράς πληρωμή; παρά τών εύσεβών, 
όρΰοδίξων καί θηλέων Χριστιανών, ύπέρ ών έγκαρδίω; έκέκραξ» 
πρό; Κύριον. Καί έψαλλε κατανυκτιχώτατα, πρό; ΰλϊψιντών νεω- 
τεριστύν εις ύφος Βυϊ[αντινόν καί εις μουσικόν γένος χρωματικόν 
καί άχρουν. Βά έψαλλε δ ΐτ ι καλλίτιρον άν δέν διεκόπτετο συ
χνότατα άπό τήν άθλογήν καί τό Κουσέλι τής Μαριγώς καί Λε- 
σποινιώς καί τή ; Τασούλας καί Λενιώς, αΐτινεςώς άλλαι σφήκες 
πέρις αύτοΰ εβόμβουν χαρακτηριστικώτατα συναποτελούσαι τήν έ- 
πψδόν τοΰ ψαλλομένου μέλους εις τήν διαπασών, μοιράζουσαι τόν 
Αιαμαντήν καί άποφασίζουσαι περί τής Σταυρούλα;. Ούτως ή λει
τουργία ί)ά ήδύνατο νά λέγηται κρυφή, μεθ’ όλην τήν φανεράν 
μορφήν, ήν είχε λάβη διά τής καταλλήλου είδοποιήσεως, ως ανω
τέρω εΐπομεν, έάν απρόοπτον γεγονός δέν έλάμβανε χώραν.

'Π μικρά Είσοδο; είχε τελείωση.
Μερικοί πυροβολισμοί καί ^ιαία κωδωνοκρουσία ανήγγειλαν τήν 

έναρςιν πυρκαϊάς.
Κόσμο; καί λαό; καί λαός καί κόσμος εΰρέΟησαν επί ποδός με- 

ταϊληΟέντες πάντε; εί; πυροσβέστας.
'(> κρυφολειτουγούμενος εκείνος θηλυκός άρμαΰό;, ϊνα μάί)η ποΰ 

καί πώ; καί τίνος κεφάλι καίεται, έγκαταλείψας τήν πνευματικήν
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του Ικστασιν ίιβχύ&η βΐς τάς δδούς τί)ξ 'ένορίας, δ *δέ Γιάννης δ· 
π&δαλών καΐ οδτος τήν παραίτηβΐν το’̂  άπδ τών Κουχουζ8λ$ίων 
καθηκόντων του $0ρίθη Ιπί τοΟ κωδωνοστασίου κροΰων μβθοδικώ- 
τατα τάς τρβΙς το5 Ναού καμπάνας, Γν' άποδβίξη πρδς έπίμβτρον 
δτι καί Ινοογάνου μουσικίΐς γνώσβως οΰκ άμοιρβϊ. Μόνον ή κυρά 
Σουλτανιιΐ) καΐ δ Πατήρ Φιρμιλιανός κυριολβκτικΛς δέν τό κού
νησαν από τήν Εκκλησίαν καί οδτως ή λειτουργία έσυνεχίσθη 
άργίδς καί κατανυκτικώ; καί ίν άπουσίοι Ιεροψάλτου, προσλαβοΟ- 
σα έπΙ στιγμήν τήν μοργήν τής κρυγής.

* **
Δέν παρήλθε πολλή ώρα χαΐ δ Γιάννης έφερε κατόπιν εξβτάσε- 

ως τά  περί πυρκαϊδς αγγέλματα ώς έςής εις τήν έρώτησιν τής 
κυρ&ς Σουλτανιώς.

• «Ή  κουπιλούδης ποΰρταν νά μιτολάδην εΤχαν προυμιλιτμέ- 
νοϋ άμ' άπουλήσ’ ή γιακλησά νά πδν στοΟ σπήτ* τσαμυρσοόδας νά 
πιοΟν τού καφφέ τσύστυρα νάφάν λουχμάδης τσίεγανίτης. Εϊχαν 
τόϋ λοιπόν άφμένι* ίγιτσι πέρα τή μικρή τκορ’ τσθβιά Πινιώς)τσΙ 
τγάνιζη· τίλουγια τού λοιπόν Ιγιιρη τού τγάνΓ μέσ τφουτιά τσί 
χύθτση τού λάδ’ τσ ' άρπαξ ή πκαρής, τσ ' ώς φαίνητη δέ θατας 
παστριμένους τσ* άρπαξη φουτιά. Καλά νά πάθην άς παστρέβγιν 
το* πκαρίδης τουν. Μά τού προυχάναν τσί τού οδύοαν τώρα *

ΚαΙ ταδτα τά μελίρρυτα είπων έπανήρςατο ψάλλειν.
«

Αί προλαβούσαι τόν Όρθρον περί τήν Σουλτανιών προλαδοΰσαι 
καί τήν πυρκαϊάν έπέστρεψαν έν άλαλλαγμφ ίνα προλάδωσι νά 
κοινωνήσωσι. 'Ο δέ σΰ|ΐπας εκείνος κόσμος 6 έ| ύπνου έγερθείς 
καί συνιστάμενος άπό κοινωνίαν νεολαίαν καί γηραλέαν Ιδών τά 
θήλεα έκεΐνα σπευδοντα γοργφ τΛ  βήματι πρός τόν Ναόν καί μα- 
θών ότι γίνεται κρυφή λειτουργία, είτε Ις εΰλαδείας. είτε έκ περι- 
εργείας, όπως θέλετε, έθεώρησε καλόν ίνα κάκεϊνος μεταδή προς 
προσκύνησιν άφ' ού άλλως τε κα; όλ'γαι μέχρι πρωίας ώραι ύ- 
πελβίποντο.

Καί ή κρυφή;
Ά !  Ικείνη έγένετο πανηγυρικωτάτη, οίαν δυναται νά φαν- 

ταοθή δ προσφιλής αναγνώστης.
"Ανακατωμένοι οί ερχόμενοι.
Ό  Γιάννης στό χαβά του. Ή  Σουλτανιώ κατασυγχισμένη διότι 

άφ' ού έπλήρωσε δέν έγιναν τά πράγματα όπως τά  ήθελε. Μόνον δ 
Πατήρ Φιρμιλιανός ούδέν Ιδλεπε των εςω τού ρωμοδ γενομένων, 
μάλλον δέ ηύχαριστείτο διότι δ δίσκος του ήθελεν άπροσδοκήτως

* Λαμπράν μελέτην περί τής διαλέκτου ταύτης εχει συγγράψη 
δ πρώην Γυμνασιάρχης Κυδωνιών κ. Γεώργιος Σαχκάρης, Κυδωνι- 
εύς, ήδη ύποδιευθυντής τού έν Σμύρνη 'ΕλληνογερμανιχοΟ Λυκεί
ου Γιαννίκη.
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δπ·ρπληρωθ§. Εύλογία ίπί τούς Χριστιανούς καί ηάντας τούς έ- 
γρηγοροΟντας ώς τ ις  φρονίμους Παρθένους.»

Τοιαύτη έν βυνόψιι ή Χρυφή μας (·<ϊθ) λ«ιτουργ(α, ήτις κατά 
τήν Ιδίαν ίσπέραν τίΐς παρουσης άφηγήσεως ίλαδε χώραν τούλά- 
χιστον ·ίς τούς πέντε έκ τιδν ένδεκα Ιερών Ναών τής ηδλεώς μας. 
Φαντασθίΐτε τώρα τί διαφοράν Θ4 εύρητε είς τάς φανερίς μας, είς 
τάς δποΐας παραβολικές είνε ζήτημα άν :δ ήμισυ τού εύσεβοδς 
πληρώματος πατφ τδ πδδι του,

Ά ν  δέ διά τής δημοσιεΰσειυς ταύτης αντιστρατευομένης είς τά 
καλά καί συμφέροντα τών "Οσίων Πατέρων, προκαλώ τήν αγανά- 
κτησίν των καί Οπδκειμαι είς έπιτίμια καί άφορισμόν, έπιτραπήτω 
μοι νά εΐπφ, δτι καί ταύτα «διά λίγων» Ικανά γενέσθαι, λαμδανο- 
μένου ύπ’ δψιν δτι αληθή εΙρηκα περί πράγματος γνωστού παρά 
ταίς Αύτών 'Οσιίτησι ταίς τεταγμέναις όρθοτομεΐν τόν λόγον τής 
άληθείας καί μη καταράσθαι άλλ'εΰλογεΐν καί έπεύχεσθαι τόν ίνι- 
αυτόν τού Ι ί Η Ι .........................................................................

Έν Κυδωνίαις
Α ΥΓΕΡ1ΝΟΓ,,

Β Α Ρ Κ Α Δ Α

1 ροσμέν’ ή βάρκα στοΰ γιαλού, Αγάπη μου, τήν άκρη" 
κατέδα στήν ακρογιαλιά, 
μέσ’ ’ς τής νυχτιάς τήν σιγαλιά,

Ιλα νά φυγωμιν έκεί πού χάνεται τό δάκρυ.

Προσμέν" ή βάρκα μέ κουπιά, ώελα στ’ ακρογιάλι, 
κάτω στό βόλο τό γλαυκό, 
μέ τό φεγγάρι τό λευκό,

νάγέρνης τό κεφάλι σου μεσ’ ’ςτήν θερμή μ’ άγκάλη.

Προσμέν* ή βάρκα μέ πανί, μέ πρόθυμο τιμόνι 
στά καταγάλανα νερά, 
ή αύρα πνέει δροσερά,

έλα νά φύγωμεν Ικεϊ ποΟ ή λύπη δέν σιμώνει.

Προσμέν* ή βάρκα, κ' άν εκεί στό πέλαγος βουλιάξη 
μέσ' ’ς τών κυμάτων τήν ίρμή, 
κάμε τό δόλιο μου κορμί

ζωντανεμένην βάρκα σου, πού στήν στεριά θ’ άράξη.

Έν .νεμεσι^ Κύπρου

ΕίΓΕΛθΩΝ Γ . Π ΙΤ ΪΙΛ Λ ΙΔΗ Γ
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£. Μαν-ΐζάκου
■Η Τ ρ β λ λ ή .

>1 ΠΡοεενί<κ τ η ϊ τρεαλπε

'^ τλα τδχβι ξεχώσει ή ιριλλή'
Τόν ώνδρα της, τή μάνα, τά  παιϊιά της. 
Κανένα δέν γνωρίζει μεσ’  ’ς τή γή 
Σάν έχασε ή φτωχή τά λογικά της.

Κι’  δμως τήν βλέπω σάν θά κοιμηθώ 
Μ’ εύλάβεια νά κάνη τόν σταυρό της* 
Γιατί όλα κι’ δν τά ’ ξέχασε ή τρελλή 
Ποτέ της 8έν ξεχάνει τόν θεό της.

Ε Λ Ε Ν Η  Ε Ε Β Ο Ρ Π Ν Ο Υ



Η Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Ρ Α  Λ Υ Σ 1 Σ

ΛΡΑΜΑΤΙΟΝ ΜΟΧΟΠΡΑΚΤΟΝ

ΠΡΟΣΠπΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ— Κόρη 22— 25 έτών. ΣΕΒΑΣΤΗ— θ·ία  τη ; 60 4- 

τών. ΑΝΑΡΕΑΣ— Νέος 30— 52|;έτ(ΐ5ν. ΓΕΩΡΓΟΣ— Νέος 
30— 32 Ιτών.

('Η  σχηνή παριοτφ δωμάτιον χχλώς έπιπλωμένον μέ μίαν θόραν 
βΙς τό 3οίθος χαΐ δύο «λαγίας, χαναπέν, καθίσματα χ.λ.«.)

Σ Κ Η Ν Η  Α'.
ΕΡΑΣΜΙΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ

( Ί ΐ  Έρασμία βΐσέρ/ίται έχ τής δί^ας θύρας έτοίμη «ρός Ι 
ξοδον. ΚρατίΙ τό χαπβ^λο της χα*. ;ρζχςλλον ανοιχτόν τά όποια 
θιτβι έπΙ ενός χαβίσματος. Μετ ’ αυτήν εΙσέρ^εται ή Σεβαστή 
έχ τής θύρας τού βάθους)

*Βοα<Ι(«(α Λοιπόν;
Χ(βα<Ι«έι Έτοποθετήθη χαΐ ό άλλος.
*Εοα(Ι|ΐΙα ΕΙσθε βεβαία οτι οεν ειδεν ό ένας τόν άλλον;

Βεβαιότατη ά̂ ο̂ϋ έβαλα τον ενα είς την σάλα 
χαΐ τόν άλλον εις τό γραιρειον.. (Μετά δισταγμού) Αλλά....

*Ερα<ΙηΙο Τί αλλά, θεία; ΦοβεΐσΟε ε; Μείνατε ήσυ τ̂η. θά 
δωσω έγώ τέλος εις αυτήν την ύπόθεσιν χαΐ αμέσως τιόρα. 

£«βα<|τέι II ̂ έπει, παιδάχι μου, γιατί πολΰ φοβούμαι δτι δέν 
Χ̂ΤΙ τέλος αυτή ή Ιστορία καί εννοείς τό δύσκολον τής

θεσεως μου, Τί θά πουν οί γονείς σου εάν συμβή τίποτε κακόν, 
θά τά βάλουν μέ μένα πού δέν είχα τόν νού μου χαΐ σέ άφησα 
νά μπλεχθής έτσι μέσα σέ δυό μήνες πού "βρίσκεσαι έδώ.

*Εβα()|εία Να', ήρθα /άριν οιασχεδάσεω; χαΐ έδοκίμασα τό- 
σας στενοχώριας δσας ποτέ είς τήν ζωήν μου.
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Σ β β κ ίτη  αε’διώ ϊα ) Μά φταις χαΐ ιϋ λιγάκι, γιατί άν δεν 
Ιλεγες είς τον ενα, τ^ίλλον έξ έρωτος μαζί οου, οτι ιέ  ά γ α τ ϊ  
χα\ ό άλλο; δεν του αναβις τγ,ν ζήλεια εις τέτοιον βαθμόν. Κα\ 
αν δεν έλεγες χα\ ε’ις τον δεύτερον τήν άγάπγ, του πρώτου δεν 
6ά τον έφερνες χαΐ αύτον είς τήν ιδίαν θέϊΐν. "Λναψες παιδί 
μου δυο φωτιές καΐ οέ βλέπω μέβα σ ’ αυτές κινδυνεύουσαν.

*Ε(,ια<Ι|·ία ΒεβαιωΟήτε πώς δταν έφανέριυνα είς αύτοΰς τον 
ϊρ ω τα  χαΐ τω ν  δυο δέν ί ' γ χ  καθόλου σκοπόν νά έςά Ίω  τήν ζ·/)- 
λοτυπίαν τω ν . Δέν έκαμα παρά τό  καθήκον μου. Τους είπα τήν 
αλγ.Οεια. Λλλως τε  δεν μου έδωκαν καιρόν ούτε νά σκεφθω ού
τε  νά φερθώ ούτως όίστε νά άπομαχούνω τον ένα έκ τω ν δυο. 
Έ π Ι ένα μήνα μέ έκομπλημεταριζαν έ; Τσου καΐ οι δύο καί έ- 

δε/όμην τά  χομπλτ,μέντα τω ν /ωρίς νά γνωρίζω  τήν βαθυτέ- 
ραν αιτίαν τω ν . Αίφνης τή ν ^Αίαν ημέραν μου εξομολογείται δ 
ένας τόν έρωτά του καί τήν άλλην δ άλλος. Καί τ ί  έρωτα! 'Έ -  
παΟαν καί οί δύο κ α λ π ά ζ ο ν τ α  έοωτα κατά τό  κ α λ π ά ζ ο υ σ α  
φ θ ί σ ι ς .  Ει/α γνωρίσει αρκετά χαλά καί τους ΐδίους καί τάς οΙ- 
κογενείας τω ν ώστε νά μή διστάσω νά δε/θώ τον λόγον των. 
Αλλ  άφου έδεχθην καί τάς έρωτολογίας τω ν πώς θά έδικαιο- 

λογουσα τήν αρνησίν μου νά δε/θώ καί τάς περί γάμου προτά* 
•σεις των ; τους είπα λοιπόν οτι άγαπώμαι έ; ίσου καί άπό τους δύο 
καί ότ: εινε ανάγκη νά ΰποχωρήση δ ένας εξ αυτών. "Έ χτοτε 
επί ένα μήνα υφίσταμαι τό μαρτύριον νά τους βλέπω άγωνιζο- 
μένους ποϊος νά μου φανή άνώτερος καί μάλλον ερωτευμένος, 
;ζωρίς νά έννοή κανείς κατ' ούδένα λόγον νά ΰπο;/ωρήοη.

Σ «βα< ίτη  Τό ζήτημα θά τό έλυε ή Ιδική σου προτίμησις... 
ΙΙοΤον αγαπάς περισσότερον;

*Ερα«}^ ι«α  α γα π ά ς ; "^Ο/ι, αγαπητή μου θεία, π ρ ο τ ιμ φ ς  
νά λέτε, διότι αυτό τό α γ α π ά ς  , 'π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ν  δέν τό κατα
λαμβάνω. Έ ά ν  αγαπούσα, θά αγαπούσα ή τόν ενα ή τόν άλ
λον. .λυτά τά  π ε ρι σσό  τ ε  ρον καί όλ  ιγ  ώ τ  ε ρ ο ν πιθανόν νά έ- 
^_ουν θέσιν μεταξύ αδελφών, συγγενίίν καί γνωρίμων, άλλά π^ο- 
κειμένου περί ξένων ά-θροόπων έκ τω ν  οποίων Οά αγαπήσω ένα 
■διά σύζυγον ή αγάπη αυτού θά ήνε μία χωρίς σύγχρισιν. Δέν 
ηξεύρω,.. άλλά μου φαίνεται άστείον νά αγαπώ τόν ένα περισ- 
■σότερον τόν άλλον όλιγώτεοον, τόν τοίτον μετριώτερα, τόν τ έ 
ταρτον τρυφερώτερα καί...όλους τους άνορας τού κόσμου κάθε έ
να μέ διαφορετικήν άγάπην. Αύτό θά σημαίνη ότι δέν θ ’ αγα
πώ  κανένα. Δέν τους αγαπώ λοιπόν, άλλά τους εκτιμώ έξ ίσου 
καί άν υποχώρηση δ ένας εξ αυτών καί γίνω σύζυγος τού άλ
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λου Γ[;).2'. {4ϊοα·α οτι Οά άγχπγ,β^) τότε τ->ν άνορα μου βαβίζομέντ; 
έΐϊ\ τγ,; έχτιμήτεω; αυτής χα: ρον,Οουμένη άπό τον ίρω τά  του.

Σβ6α(ίτΛ  (άαοιβάλλουσα) Έάν υπο/ωρή-ι^!...
•Ε'ΐα<{^·ία Και έγιο τό  άμοιβάλλω, ο ι’ αυτό ελαβα κα\ τή ν  

άτόϊατ.'ν μου και τούς ΐ/άλιοα κα: τούς 5υό έοώ. ΙΙρ έτει νά 
τβλι'ΐίύογ, χ*\ οήμερα, τώρα μάλιστα αμέσως, αυτή ή ύπόθεσις. 
Χββπι^τ*) Καί νομίζεις οτι ΰά τελιιώον, καλά;

’ Κοαι^Ι,ιία ΚΙμαι βιβα.α. Εις τά ; σκέψεις μου ήλθε πολί> 
βοτ,ΟΎ,τικό τό σημερινό γράμμα τοΰμπαμπα. Σ τε ίλ τε  μου, παρα
καλώ τόν 'Λνορέα πρώτα καί αμα φυγή αυτός μου στελλετε χαΐ 
τόν Γεωργό.

Σ (βα<)τιι (φεύγουσα; Ό  Θεό; νά βάλη τό χέρι του.

Σ Κ Η Ν Η  β'
ΚΡΑΣΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ

(*Η Έρασμία λαμβάνει τόν έπΙ το3 χαπίλλου φάκβλλον, τόν 
κλείει καί τόν θέτει Οπό τό χαπέλλο)

Ά ν δ ο έ α ζ  (εισέρχεται τεταοαγμένος). Δεσποινίς....
*Ε(Κΐό^ιΙα (διαχόπτουσα αΰστηρώς) Παρακαλώ καθήστε.
*Λνδ(,)έαι. (χαθήμενος' Με τρομάζετε, δεσποινίς Έρασμία, με 

τό ύφος σας αΰτο το τόσον αυστηρόν.
*Εοα<Ιμία Ό σον μέ τρομάζετε και σείς, φίλε μου, με τόν 

ερωτά σας.
•Α νδρ έα ς  Σάς τρομάζει ο ερως!... 'Ένα τρυφερόν αίσθημα!
Έ ρ α ^ ρ ία  '.λ! πολύ τρυφερόν! Τρυφερόν αίσθημα, τό  όποι

ον εχει θύματα τόσα όσα ουδ ’ οί φονικώτεροι πόλεμοι, τ ί  θά ε- 
χάαατε εάν σας ελ,εγα τήν στιγμήν αυτήν οτι απορρίπτω τή ν  
πρότασίν σας χαΐ 8έ;^ομαι ώρισμένως νά γίνω σύζυγος του Γεωρ
γού:

’ Α νδ ρ έα ς  (έγειρόμενος όργίλοςΙ Θά τόν σκοτώσω....
*Κραό|ΐία  Νά ή τρυφερότης του αισθήματος σας. Καθήστε... 

(ό ’Λνδρέας χάθηταιι καί ας ελθωμεν εις τόν σκοπόν γιά τόν ό
ποιον σάς έχάλεσα έοώ.

'Λ ν δ ρ έ α ς  ιτρυφερώς) Δεσποινίς Έρασμία, εάν εΐξεύρατε......
*Κ ρ αϋ (ΐέα  Τό ξέρω, τό ςέρι».. οτι με άγαπατε, 5τι μέ λα

τρεύετε. Πώς θέλετε νά μήν τό ξέρω άφοΰ επί ενα μήνα άλλο 
δέν κάμετε καί σείς καί ό ['εώργος παρά διαρκώς νά μου λέτε 
τά  ίδια λόγια, νά μου τά  γράφετε, νά μοϋ τά  ενθυμίζετε πολυ- 
ειδώς καί πολυτρόπως. Ό σ ω  βλάξ καί άν ήμουν θά είχα μάθει
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«V * τόσο α ’ χίδ [χαθγ,ματάκι άπο ούο τό ϊω  μεγάλους χαΟτ,γτ,τάς.
*Α ν5^έας Έχουραοθήκατε νά τ ’ άκουτε, και δμως αν άγα- 

πούοατε θά διψούσατε νά άκούετε πάντοτε τά ίδια λόγια και 5- 
σω περισσότερον θά τ ’ ακούατε τόσω  θά άναπτε ή δίψα σας, ό
πως εις τόν άγαπωντα ό όποιος οσω τά λέγει τόσω του πολλα- 
πλοσιάζεται ή άνάγκτ, νά τά έπαναλαμβάνη;

*Εβα<$Ι·(α Έ ά ν  άγαπούσα___ Εΰτυ/ώς οέν αγαπώ. Δεν ή -
ξεύρω άν εκ φύσεως, γ, ές ανατροφής, ή και έχ τω ν δύο μαζ\ ή 
χαρδία μου είνε ύποτεταγμένν, εις τον νου/. 'Ένας δρόμος οδη
γεί είς αυτήν χαί αυτός διέρ/εται διά τής λογικής. Ά λ λ ’ ίτα ν  
φθάση χανέν αίσθημα εκεί δύσκολα φεύγει, διότι όπως διά τω ν 
ίδιων αυτών συλλογισμών φθάνει χανείς πάντοτε εις τό αυτό 
συμπέρασμα, έτσι χαί το αίσθημά μου, έάν πάρη τον ίδιο δρό
μο, θά επανέλΟη εις την θέσιν του. Μονοπάτια, όπως σας είπα, 
δεν υπάρ/ουν αλλα διά να φύγη. Δεν αγαπώ κανένα ναι, ά λ λ ’ 
εκτιμώ χαί τούς δυό σας χαί οίονδήποτε πάρω ή έχτίμησις αυτή 
θα μέ φέρη ασφαλώς είς τον έρωτα. Καί αυτόν τόν έρωτα θεω
ρώ αληθινόν, μεγάλον, ασύγκριτου μέ αυτόν που πέρνει φωτιά 
άπό τή ν πρώττ,ν εντύπωσιν καί σβύνει άπό τό πρώτο φύσιμα ε
ναντίου άνεμου.

*Ανδ^ )έας (^ίέλετε νά π ή τε .......
Λυτό πού είπα___ Φαντασθήτε τώρα τ ί  εί^β νά

γίνη αν άγαπούσα καί ’γώ  'ένα έκ τω ν δυό σας! Θά έχάμαμε 
χαί οί τρεις παράφρονες ιστορίες πού θά κινούσαν ή τά  γέλοια 
τού κόσμου είς βάρος μας ή τά  δάκρυα. Ευτυχώς δεν άγαπώ 
καί έ^ω ολην τήν ψυχραιμίαν νά δούσω τέλος, τώρα άμέσως, 
είς τήν ύπόθεσιν αυτήν ^σοβαρώς) κύριε ’Λνδρέα, μέ άγαπατε...

*Α ν 5 β ία ς  ΙΙαραφόρως.
*Εοα<ί|ΐέα Τό γνωρίζω  χαί δ ι ’ αυτό επικαλούμαι τήν αγά

πην σας, τής όποιας τό μέγεθος θά κρίνω άπό τήν θυσίαν πού 
θά σάς ζη τήσω .
Ά ν δ ^ ίέα ς  Είμαι ικανός νά ύποστώ πάσαν θυσίαν /άριν υμών.

*Ε β α ({(εΙα  Είσθε ικανός ^άριν τής ευτυχίας μου νά θυσιάσετε...

*Λνδί>έας ,διαχόπτων) Τό παν —
'Ε ρ α ό ^ ία  (διαχόπτουσα) Τόν έρωτά σας;
•Λ νδρέα ς (εγειρόμενος έξαλλος) "Ό χι, οχι, άδύνατον.
*Ερα<)|εέα Έ άν σας πώ ότι τού έδωκα τόν λόγον μου, τί 

θά κάμετε;
•Λ νδρέα ς Σάς τό είπα προ ολίγου... θά τόν σκοτώσω χαί Ο’ 

αΰτοχτονήσω. Νά προτιμηθή αυτό; έμούϋ!
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*Ε:α(Ι(*4α 'Μσυχά'ϊτε.... Ο’ίτε τό ενα Οά γίν/,, ούτε το άλ
λο. Δέν ιδωχα χ*νέν* λόγον, αλλά για πήτέ αου, παραχαλώ, 
4αν μετά ττ,ν παράκλτιβίν μου νά παραιτηθγ, ό Γεωργός μου 
δώοη τήν άπάντησι'ν σας καί αύτός, τι θελετε νά χάμω;

*Λν5ίέα< (Ιχετευτιχώς) Σας παρακαλώ αλ, μ ’ ερωτατε......
Είμαι ανίκανος νά σχειρθώ.

*Ε:α(Ι^4α Περάστε εις την σαλα νά τον καλεσω. Είναι έδώ. 
Έάν 'μοΰ άπαντήση καί αύτός ίίπως σείς θά σκειρθώ χαΐ θά ά- 
ποφασι'σο». Μετά ■'» λεπτά. Πηγαίνετε.

*.\ν52έας ’Ήΐ/ετε ύπ ’ οψει σας, δεσποινίς Έρασμία, ότι έκ 
τής άπο^άσειός σας έξαρταται ή ζωή και ή ευτυχία μου. ( Ε
ξέρχεται διά της θυρας του βάθους. 'Π Έρασμία βηματίζει α- 
νησύχως μέχρις δτου εΐσέλθη ό Γεωργός.

Σ Κ Η Ν Η  Γ' .

ΕΡΑΔΜΙΑ ΚΑΙ ΓΕΰΡΓΟΔ

Γεώργοε; ^έντρομος) Μέ καλέσατε; Σας συμβαίνει τίποτε» 
Σας βλέπω άνήσυχο·», μιλήσατε προς θεού!...

*Ε»α(}(εία (σοέαριΤις) Θά μιλήσω και θά σάς παραχαλέσω 
νά μέ ακούσετε μετά προσοχής χαΐ αν με αγαπάτε λυπηθήτέ με 
έπΙ τέλους. Δεν μπορώ πειά νά υποφέρω την θέσιν μου μεταξύ 
των δύο σας, νά ακούω, νά βλέπω χαΐ νά διαβάζω άπό τό πρωί 
ώς τό βράδυ στεναγμούς, θλίψεις, δάκρυα, ώς νά διημερεύω εις 
νεκροτα^εΐον καί νά ασχολούμαι διαρκώς νά καταπολεμώ μίση 
χαΐ νά προλαμβάνω έριδας.

ΓεΔργος ’.λπό σάς έξαρτάται. δεσποινίς, νά έςέλθετε τής δύ
σκολου ταύτης θέσεως.

Εραε ι̂ ί̂α Ναι, αλλά δεν πρέπει, φίλε μου, νά χυττάξω έγω- 
ϊατιχώς πώς νά ησυχάσω εγώ αδιαφορούσα άν ή ησυχία μου ο- 
φε'λεταιείς τάς στενοχώριας των άλλων. Θέλετε νά ησυχάσω; 
ΠαραιτηΟήτε του έρωτος σας.

Γβώργο^ ’ΕγώΠ ΚαΙ νομίζετε πώς είναι δυνατόν νά ζώ διά 
νά σάς βλέπω ίδιχήν τουΙ Φαντάζεσθε τό μαρτύρ.όν μου;

*Ερα<$|||4α Βλέπετε; Για σάς θά ηνε μαρτύριον νά μέ βλέ- 
σςετε μ ’ αύτόνΙ Βεβαιωθήτε λοιπόν 0τι και γι ’ αύτόν θά ηνε μαρ* 
τύρ.Οί νά μέ βλέπη μέ σάς. "Ωστε ή ησυχία μου θά δημιουρ- 
γήσγι ένα μαρτύριον είς ενα έχ των δύο σας καΐ ή μέλλ.ουσα ευ
τυχία μου θά εχη αύτό τό στίγμα, μέ τό οποίον δεν θά ήμαι 
απολύτως ευτυχής.
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 ̂ Γ *ώ ;γο ς  Ο / ι  μαζί μου* Λέν θι ζώ πχρά διά νά ι ϊ ;  καθι
στώ ιύτυχή.

*Ειια(ΐ|ΐ(α Λέν 0« έςαρτατ-ιΐ έξ ολοκλήρου άπο βας. φΟΐ€ 
μου. Τήν βύτυ^ίβν τήν ζτ^τώ, ο «ω ; ίά ί βίπα, άκόλυτον χ*ι δ^ι 
σχίτιχήν καΐ βγω «Ις τήν υπόθίίπν των τριών μζς βλέπω πολ
λά στ,μδία δυβτυ^ίζς χζ\διά τους τρεις.

Γ(Δργος Δτιλαδή;
*Ερα<ί{ΐίθ Έ5άν δεχθώ τόν ένα έχ των δυο σας, ό άλλος δεν 

θά ηνε ευτυχής βεβα:ως, διότι άπερρίφθγ, ό ερως του χαΐ έπλη- 
γιόθΤ) ή φιλοτιμία του, έγ«> χαΐ 'άν τ,μαι αναίσθητος είς τήν 
δυστυχίαν του δεν θά ημαι ευτυχής με τόν άνορα μου. διότι Οά 
κρημνισθή ή ευτυχία μου τήν πρώτην στιγμήν που θά πέραση 
άπό τόν νουν μου 0τι ένδεχόμενον νά ήμουν ευτυχέστερα μέ 
τόν άλλον. Κα\ ή στιγμή αυτή θά ελθη. φίλε μου, γιατί εινε 
^υσιχώς αδύνατον όλόχληρος συζυγικός βίος νά ΰπάρςη εντελώς 
ανέφελος. Καί όταν εγώ δέν θά ήμαι ευτυχής δεν θά ηναι καί 
ό άνδρας |Αου. "Ωστε βλέπετε 0τι υπάρχουν σημεία δυστυχίας 
χαί διά τους τρεις μας.

Γβώργος 'Ώστς!Ι
*Ερα4|ΐ(α "ΩστεΠ!
Γβέ&ργος (άφου σκεφθή ολίγον έγείρεται άποφασιστιχώς) βά 

σας απαλλάξω εγώ, δεσποινίς, :ής δυσχόλου ταύτης θέσεως.
*Ερα«Ι|ε(α Που πάτε;
Γβώργος Πρέπει νά μείνη ό ένας έχ τών δύο χαΐ αυτό θά

. , . .  , , .
*Ε:α<Ια4α Όχι, αγαπητέ μου, αυτό δέν θά γίνη είναι πράγ-

ματ. δύσκολος ή θέσις μου, άλλα Οά σχεφθώ καί θά αποφασίσω 
επί τέλους. Μου δίδετε τόν λόγον σας δτι θά περιμένετε τήν 
άπόφασίν μου;

ΓαΔργος Μάλιστα.
*Ε:α(ί{ε4α Περάστε παραχαλώ για πέντε λεπτά είς τό γρα- 

φείον. ('Ο  Γεωργός εξέρχεται διά τής θύρας τού βάθους. Ί Ι  
Έρασμία φορεΐ τό χαπέλλο της 0τε εΙσέρχεται διά τού βάθους 
ή Σεβαστή) ____________

Σ Κ Η Ν Η  Δ '-  
2ΕΒΑΛΤΗ ΚΑ Ι ΕΡΑΣΜΙΑ

Έλατε εδώ, θεϊα. ΓΙάρτε αυτό τό γράμμα καί δταν έγώ φύγω 
τους χαλείτε χαί τους δύο έδώ χαί τους τό δίδετε, (διευθύνεται 
δεξιφ)
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Χκ6 μ(<υ Ιι Πού π%; άπ ’ €χιΐ:
*Ερα()^ιΙα  Ηά ιρύγω άτ;ν τγ,ν Ίχχλχ τή ί  ύηη ίίτ ία ;... Ι Ιη -  

γα ίν ίτ* . ΐ ’ ΙΙ ΧίβχΊΤΤ, ^ «ύγί: 5’. ί  τοϋ βάθους, ή ΕρϊΊ|χ;α 2ι- 
•υΟυνϊτχ'. χ « τ ’ άρ/«« ?ΐί Ούραν τοΰ βάθους, μ,ετ’ ολίγον
τρ ϊ/ ίΐ και χρύπτ#τ;)ΐ εί; τήν οεςιχν Ουράν, έκειΟιν κρυφοβλε- 
« ε ι  ττ,ν Οΰραν του βάθους. ? ιί  τής οποίας εΐαίρ/εται πριοτη ή 
Σεβαστή. Ί Ι  Έρασμία τήν έρωτα διά νεύματος έάν την άχο- 
λουΟή κανείς χαΐ αυτή νεύει οτι κάποιος έρχεται όπισθεν της. 
*Π Έρασμία χάνεται εντελώς.ι

Σ Κ Η Ν Η  Ε

ΪΚΒΑ2ΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡ:ΑΣ 

Χββαΰτή Είπα καΐ τού Γειόργου νά ελΟη έβώ. 
•Λνδράας Είθε νά μήν ήρχετο ποτέ.....

Σ Κ Η Ν Η  Σ Τ ’·
ΣΕΒΑΣΤΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΕϋΡΓΟΣ

ΓβΑργος (άκούσας τήν ιρράσιν του ’Λνδρέου) Σε υπέθετα 
αύβτηβότερον φύλακα τών σκέψεων σου.

•Λνδρέας 'Π αλήθεια πρέπει νά ήναι ελεύθερα, (ακούεται 
κωδωνισμός τής έςωΟύρας]

£<6αότέι (έντρομος) Απάνω στην ώρα.... Κάποιος έρχεται., 
βά τόν διώξω, (φεύγει)

Σ Κ Η Ν Η  1  ■

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΟΣ

( Ί Ι  σκηνή αύτή διεξάγεται καί άπό τούς δύο τεταραγμένους)
Γιώργος ’ Λνδρέα είνε αναγκαία μία έξήγησις μεταξύ μας. 

'Τπήρξαμεν άπό τά παιδικά μας χρόνια φίλοι χωρίς νά δυσα* 
ρεστηθούμεν ποτέ γιά τίποτε χαΐ ίσως νά μή συνέβαινε αυτό 
είς όλην μας τήν ζωήν, εάν δεν έπεφτε μεταξύ μας ή Έρα- 
σμία. Σέ έγνώρισα αρκετά εΰγενή καί γενναΐον ώστε νά μή 
αμφιβάλλω οτι σκέπτεσαι καί σΰ όπως εγώ.

'Λνδρέας Αέν γνωρίζω τί σκέπτεσαι.
Γεώργος Θά το μάθης αμέσως. Περιμένομεν καί οί δύο τήν 

άπόφασιν της Έρασμίας.
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’Λνδρέας Ν«:.
Γ«Δ;γος Οίβδήποτβ χα\ αν ηνι ή άπόφα'ϊίς της ή μιταξυ 

ιια; διαφοιά Οά [Αενη ττάντοτβ ή αυτή.
'Λ νδ ΐέας Βεβαίως.
Γ«ώ;γος Σχεκτο^χαι λοιπον άν προτΐ|ΑΤ[θής σΰ*έ}ΐ.>.,ΰ δεν 6ζ 

άνενΟώ τήν προσβολήν χυτήν.
Λνδιέας ( )ΰ τ ’ εγώ »ν  προτ·.αηΟής συ.

Γβώργος Ώ σ τε  βλεπεις δτι σκεπτόυ.£θα όαοίω ;......  'Ι Ι  χα-
τάλν,ςις Οα ηνε πάντοτε___

’ Λ ν δ ρ ία ς  .\’ ά χτυπηήουιιε.
Γβώρ θ«. Και το'.ουτοτίδπως ή άπόφασις τής Έρασίλίας δεν 

[/.ας ενδιαφέρει. Οίαδήποτε χαι αν ήνε 6α ιιεταβληδή 6ταν 
αείνη ιχέ ένα έξ ήαών.

’ Λνδ^έας Λοιπδν... |αέ/ρι θανάτου...
Γ«<δργος .\λλως δεν έ/ει λόγον ή ιαονομα/ια αας.
’Λνδτέας <λΐ [/.άοτυρές [χου 6ά συναντήσουν το/ς ΐοιχούς σου 

είς τό χαφενεΐον του «Συντάγμ α τος» ίΐς τάς 7 το ^$ράδυ, απόψε.
Γ β Λ τγο ς  Ο: δικοί ιχου6α εΰρ σκωνται προ :ώ ν 7 εκεί.
Άνδ:ί·<ις ιτείνων τή ν ^εί:ά  τουι Σύμφωνοι.
Γ ίώ : γ ο ς  /.χαβάνων αυτήν! Σύμφωνοι.

Σ Κ Η Ν Η  Η '.

ΣΕΒΑΣΤΗ, ΑΝΑΡΕΑΣ ΚΑ Ι ΓΕΩΡΓΟΣ

'^λέπουσα αΰτοΰς /ειροχρατουαενους) Λόςα σοι ό 
(:ίεος που σας [ίλέπω άγαπη(χένους. βρέ παιδιά. “Ετσι ντε... 
Τώρα μάλιστα.... Αέν ξέρω όμως, αν πρέπει τώρα νά σάς δώ
σω.... ίΛειχνύει τήν επιστολήν, ήν λαμβάνει δ Γεωργός χαΐ ά- 
ναγινιΰσχει τήν διεό6υνσιν.)

Γκΐ&ργος Διευθύνεται χαΐ πρός τούς δύο. (τήν προτείνει εΐς 
τον ’Λνδρέαν)

’ .\νδ:έας έπιτρέπων διά νεύματος νά άνοι^θή ή επιστολή 
άπό τ'-ν Γεωργό) 'Ορίστε.

Γ (ώ :γ ο ς  (Ανοίγει τήν επιστολήν χαΐ άφοϊ! τήν άναγνιόση 
σιγά μένει ώς χεραυνόπληχτος. Ό  ’.^νδρέας, δστις χαθ’ ήν ώραν 
άνεγ.νωσχεν ό Γεωργός είχε τα ’μάτια του καρφωμένα ε’ις τά 
τοϋ άντεραστοΰ του έξτ,γών τήν εκπληςίν του ώ; νίχην Ιδιχήν 
του φαίνεται χαίρων. Λαμβάνει τήν επιστολήν έχ των χειρών 
τοΰΓεόργου, τήν διαβάζει χαί α’ τός σιγά, συνοφρυούται χαΐ
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μένίΐ ώς κ«\ ό Γιώργος ΐν ΐχπλήξιι ένώ πίπτιι έχ των /ιιρών 
του ή έπιβτολή. (Μιχρά σιγή.)

Γ ιώ ργος (φιλιχώς χ«\ σιγγ) Βλιπιις οτι ολίγον ελειψι νά 
χά{χωαεν μίαν ανοησίαν.

Άν&ρέας Δυο θές να ’πής γιατί ε’ μαστε 8όο.
Γβώργος (μιιδιών) "Ωστε εις τάς επτά;
’Λ^δ;έας ΕΙς τάς επτά άν:\τιΓ·ν μαρτύρων μας Οα συναν- 

τηΟίόμεν έμιΓς. 'Λ ς γίνη χα\ ενα γεύμα προ τής μονομα/ίας.
(•Ι'εύγουν χαΐ οϊ ούο /ωρίς νά προσεςουνεί; την Σεβαστήν)
ΣαβιιιίτΙε Μράβο εύγενειαΠ (Προς τό μέρος πού έζήλΟον οί 

προηγούμενοι.) Εσείς εΐσδε, παλληχαρίνια μου, πού αού χάνατε 
τόσα χομπλημεντα <>ις αυτήν τήν στιγμήν; 'Έτσι σας μετέβαλαν 
πεντε λόγια: ’Λς δούμε τά θαυματουργά αυτά λόγια, (λαμβάνει 
τήν επιστολήν χαι άναγινιήσχει)

«']· λοι μου.
Διά σημερινής επιστολή; του ό πατήρ μου μου ζητεί τήν 

γνό>μην μου διά νά άπαντήση εις τον Τζιί>ν. περί τού οποίου 
οιμίλησα χαί βΐς τους δυό σας.

Καθ' ήν στιγμήν σείς άναγινωσχετε τήν παρούσαν εγώ ευρί- 
σχύμαι εΐ; το τηλεγρα^είον χαί απαντώ εις τόν πατέρα μου οτι
δέχομαι νά γ νω__  σύζυγος τού Τζ··'·ν.η

ΐ Ί Ι  Σεβαστή γέλα ευχαριστημένη καί πίπτει ή αυλαία.'|

I. Δ Ε Λ Η Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η ε

ΤΟ ΠΕΛήΓΟ ΤΟ ΒΡςον
Στόν άχούραστον τών γραμμάτων έργάχην 

Δ. Βαρδουνιώτην

Τά ^ραχ^άχια τά μικρά 
τ ’ άνοιχτομενεςείένια, 
ατά νερά του τάργυρά 
καθρεφτίζονται με Ιννοια.

Καί 45ώ κ ’ εχεΐ κυλούν 
κάποια δλόλευκα πουλάκια, απ' τόν ουρανό αστέρια, 
τραγουδάκια αρμονικά διαμαντάχια ποΰ πετοΰν
ψέλνουνε τά κυματάκια. γιλαστί,ς νεράιδα; χέρια.

'Λ ρ γο ; 1})10

ε  Α ΠΑ Ν Α Γ ΙΩ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Γ

'ϋμορφο καί ζηλευτό 
τό φωτίζει τό φεγγάρι, 
οάν άσΫ,μι αναλυτό 
πού άπλώνετ’ όλο χάρι. 

ΙΙλένε μέσα του γλυκά



Α Π Ο  Τ Η Ν  Ξ Ε Ν Η Ν  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Α Ν

Ή  πωλγ,τρια ιών κουνβλιών.
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Ι’̂ τ α ν ·  χειμώνας. Ό  Βοριδς ίξω  *·^ιιοοΟσ· αγριβμμένος καί 
'Ρ ν »  πελώρια χύ μ »τ« ποΟ ήρχοντο κ’ ίοπαναν απάνω σ’ Ινα 
βράχο μαΰρο, ίγριο, γυ»λιοτ·ρό άπ’ τό αιώνιο ίκ·Ινο βρέξιμο τί)ς 
θάλαοοας. γ·μΛτο φύκια καί άλλα χύρτα.

·ήχων€ τήν άγριιμμένη του μορφή αψηλά, 'σάν τύν Οπερήφανο 
πολεμιστή, τόν ήρωα ποΰ μέ σπασμένα τ ’ άρματα, καταματωμένος 
άπ' ταΐς πολλές πληγές ίέχεται ακόμα ακλόνητος στη θέση του 
τ4 χτυπήματα τοδ έχθροδ μέ άψηλό τό άγνό του μέτωπο, μέ τά 
μάτια περήφανα, έκφραστικά σ4ν νά λένε: »Χτύπα! »Χτύπα! Μόνο 
οτοχ,άσου πούσαι ϊυνατός, πούσαι μεγάλος κι’ έγώ *μ»^ άοπλος. ΚΓ 
όμως είμαι έγώ τό παλληκάρι έγώ 6 νικητής.»

Α·Η4 τά ΐ?ια σ4ν νάλεγε ό βράχος στ' αγριεμένο κΟμα, ποΰ όλο 
μούγγριζε καί ·όν χτυπούσε σ4ν νάθελε μ' αύτό ν4 έκδικηθή όλη 
τήν χολή που ιόν 'πότιζι ή "περήφανη κορμοστασιά καί ή παλλη- 
καριά τοΰ βράχου!

Κ*1 τά κύμα όλο κι’ άγρίιυε, μούγγριζε, χτυποΟσε, φούσκωνε.
ΚΓ  ̂ άγριος βράχος στέκονταν ακλόνητος στή θέση του.
'(> βράχος ήτανε άπά πέτρα σκληρή, πολύ σκληρή.
Μι4 μεγάλη κουφάλα άνοιγμενη μέσα του, ήταν γεμάτη σκου

λήκια.
Νόμιζες πώς τοΰλειπε ή καρδιά, ή πονετικιά, ή σπλαχνικιά, τόσο 

σκληρός, τόσο σκληρό; ήτανε ό βράχος.
Ό  βοριάς φυσούσε. Ή  θάλασσα μούγγριζε, μούγγριζε. Τή στιγ

μή Ικείνη κάτι μαύρο','άνηκε άπά "πάνω άπό τό κύμα, πούσπανε 
απάνω ατό βράχο, ’ ΙΙταν Γνα χελιδόνι!

Φιίιναζε τά καύμένο! Ά λλ4  πνιγούταν ή φο»νή του μέσα σ’ έκεί- 
νη τήν άνεμοταραχή, τήν ανεμοζάλη πού άσπονδα οί δύο έχθροί 
πολεμούσαν, ί  Ινας δυνατός, ό άλλος χωρίς άρματα αλλά πάντα 
περήφανος, πάντα νικητής.

Τό δύστυχο! φτεροΰγιζε απελπισμένο γύρο στά βράχο. Είχε ’δή 
τήν μαυρΟ,α του, τήν κουφάλα του πούταν ανοιγμένη στά μέρος 
τής καρδιάς του καί δυσπιστούσε.

Τ4 φτερά του ήσαν βρεμένα απ’ τές σταγόνες πού τόφθαναν 
στά ύψος πού ’πετούσε.

Τίναξε τώρα μέ κόπο τά φτερά του καί μέ τά ασθενικό του πέ
ταμα έμοιαζε σάν τά ξερό τού φθινοπιΰρου φύλλο ποΰ τό σέρνει άπό 
'δώ κι’ άπό 'κεί ό άγέρας.
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Ή  παραπονίτηκιά του φωνή άχοΰοτηκε οέ μιά στιγμή ήουχίοις 
’ σάν κρυφό παράπονο, οάν τήν Οστερη φωνή ξεψυχίσματος;.

Καί ή φωνίτσα του αυτή άντήχχσε μέσα στήνκουφάλα του βρά
χου ποΟ ϋ ν  είχε καρδιά, πο’;ταν σκληρός, πολύ σκληρός.

Καί δυό σταγόνες μικρές πούχαν μείνει πάνω στήν κορφή του 
’στάξαν σιγ^, σιγά καί κατρακΰλισαν στό γυαλιστερό του σώμα, 
σάν νάταν δυό δάκρυα θερμά πώτρεχαν απ’ τά  μάτια του, δάκρυα 
πονετικά γιά τό δύστυχο χελιδόνι, δάκρυα σπλαχνικά γιά τήν 4- 
μοιρή του τύχη.

Κ ' ή θάλασσα σάν νά συγκινήΟηκε κι’ αυτή γιά τό άμοιρο χελι
δόνι, ήσύχασε γιά μιά στιγμή κ* ηΰρε καιρό τό δύστυχο νά πετά- 
ξη  ’λίγο ψηλότερα καί νά φτερουγίση στήν κορφή του βράχου.

*Η θάλασσα άρχισε πάλι νά μουγγρΐζη πειο αγριεμένη άπό πρώτα.
’Μούγγριζε. ’μούγγριζε φοίερή καί έσερνε τά κοχλάδια τοΟ για

λού μ’ Ινα ξηρό τριγμό, τάσερνε μέσα στον άχόρταγό της βυθό, 
στό πελιόριό της στόμα.

Τώρα τό κύμα σηκώνονταν πειό άγριο, πειό βαρύ, πειό αψηλό.
θαρρούσες πώς ήθελε νά σκεπάση τό βράχο ποΟ έ;ακολουθοΕ>σε 

νά μένη ακίνητος στή Οέσι του, ακλόνητος, περήφανος γιά τή 
παλληκαριά του.

Καί τό κύμα τώρα χτυπώντας απάνω στό βράχο βδΐί^ε μέσα στήν 
κουφάλα, πουχε ό βράχος στόν τόπο τής καρδιϊς του, 6 βράχος 
ποΟταν άπό τόσο σκληρή πέτρα.

Καί αντηχούσε ή βοή, σάν νάτανε κανϊνας στεναγμός που ξέσχι
ζε  τά  παλληκαρίσια τού βράχου στήθεια, οάν ν ίτα ν στεναγμός πού 
τούδγαινε άπό μέσα άπό μιά καρδιά μεγάλη, πού τήν 'φΰλαγε βα- 
θειά, πολύ βαθειά, άπό μιά καρδιά παλληκαρίσια που τήν είχε θά
ψει μέσα στό μεγάλο του στήθος, γιατί φοβούταν μή τού τήν φά- 
γη κι’  αυτήν τό άσπλαχνο κύμα καί μείνη χωρίς καρδιά, χωρίς 
τήν καρδιά εκείνη πού τούδινβ τόση ζωή. τόση δύναμη......

Καί τώρα ή καρδιά άπό τά άμετρα βάθη όπου τήν είχε κρύψει 6 
βράχος *ταράχθηκ6.

Ακούσε τήν παροπονιάρικη τού χελιδονιού φωνή!
Κι’ άρχεψε ν* άγριεύη, νά βράζη. νά φουσκώνη...
Τό χελιδόνι άγγιζε τώρα μέ τές φτερούγές του τό μαύρο βρά

χο καί τό κύμα πειό αγριεμένο φούσκωνε γιά νά τό φθάση, νά τό 
πάρη κι’ αυτό στόν άχόρταγό του βυθό, γιά νά τό θάψη έκεΐ αιώ
νια ή φαρμακερή!

Τώδλεπι αυτό ή καρδιά καί φούσκωνε άκόμα πειό πολύ! Καί τό 
φούσκωμα αύτό τής καρδιάς ήταν όλο δύναμη, όλο ζωή γιά τόν 
παλληκαρίσιο βράχο, που ’πολεμούσε άφ’ δτου 'γεννήθηκε μέ τό ά- 
γριεμένο τής θάλασσας κύμα!

Τό χελιδόνι είχε φΟάσει τώρα στήν κορφή καί φτερούγιζε κουρα
σμένο. άποκαμωμένο ....

Τώδε α'.τό ή καρδιά καί άρχισε νά χτυπάη μέ πειό μεγάλη δύναμη.

2 1
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Άρχιαβ ιώρχ ν% γ ίμ ίζ ί  μ* τό φο·>3/.ο)μά του τήν κουφάλα, καΐ 
· ΐ ί ·  τό χβλιϊόνι τήν καρϊιά Γ.οϋ ΐκονιοάνταν μ ίο* οτήν κουφάλα, 
'πίΐρ» θάρρος καί κάθησ» ώπάνο) σιήν κορφή τοΰ ίιράχου.

Ή  θάλασσα βγάλλβι 5να μβγάλο μούγγρισμα, θ«ρ«ύβι! Κατάλα- 
β · πώς δ βράχος μ' δλ-ο του τήν άδυναμιά, τήν μαυρίλα, τήν άσκή- 
μια Ιμίΐν* νικητής γιατί » ’.χί μιά καρδιά μιγάλη, πολύ μβγάλη, 
ποΟ τήν βΐχ* κρυμμένη ραΟβιά. Γ.ολΰ ραΗβιά, μέσα στά άμβτρά του 
στήθιια, ποΟ το'5δινε ολο ζοιή. δύναμη, παλληκαριά!

Τήν ·1χ* κρΰψιι έκεϊ στά ράΟεια. χΓ άφησε στόν τόπο όπου ή
ταν πριν ή μεγάλη του καρδιά, ή πονετική ή σπλαχνικιά, μιά 
κουφάλα πού τήν τρΛγαν τά σκουλήκια.

Ί Ιτα ν  δ βράχο; πέτρα σκληρή, πολύ σκληρή, μά είχε μιά καρ
διά μεγάλη, πολύ μεγάλη, πού τήν είχε θαμμένη μέσο στά άμετρά 
του στήθεια.

Μυτιλήνη Ι'·ΐ 1(λ

3 Υ Ρ Π Ν  Α- κ α 'ρ α π α ν α γ ι ω τ η ε

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.αΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΛΛΙ ΤΕΧΝΙ ΑΝ

Σ. Λασκαρϋου.



ΙΟ  Α ί λ ί ο ι ο ϋ  π ρ α ι ο ζ ρ Ο Ν ί λ ί ι κ ο ϋ  ϋ α ρ ο Ν
(Ζωντανή σ·λ1ς ίχ  τοΰ Ρουμουνιχοϋ β!ου)

^ Ι ν β  αδύνατον, »Ινβ αδύνατον!., έφώνηο· ζωηρδς δ φίλος μου Δη- 
ΓΡ  μητριάδης, προοίχων ίΐς άνθυπίλαρχόν τινα, βίοίρχύμβνον χα τ’ ί- 
χιίνχν τήν στιγμήν μβτά τίνος ώραίας δβσποινίδος είς τύν κήπον 
τοΰ ΖιιΙΙιβι·.

Έχαθήμεθα έχβϊ άπό ώρας σχεδόν πίνοντες τόν άφρόεντα ζϋθον 
τοΰ δμωνύμοο ίργοστασίου χαί άχούοντες τ4 διάφορα τεμάχιο τής 
<χεΙ παιανιζούσης στρατιωτικής μουσικής.

— ιίαη;οη. φέρε ακόμη δύο!
— Διάβολε!.. Είπε στραφείς πρός ίμ ί, πώς τά καταφέρει αυτός δ 

4νθρο)πος; Τριμηνία ακόμη δέν παρήλθεν άπό τής έποχής,χαθ’ ήν 
τόν έβλέπομεν εις στενάς σχέσεις μετά τής ξανθομάλλου εκείνης 
ΙΙοΠΓμί'ΝΟυ.ΤΙώς τό κατώρβωσε νά σαγηνεύση τόρα τήν άξιέραστον 
Έλληνίδα μας; Νομίζω διευθύνονται πρός τά έδώ.

Πράγματι διήλθον πρό ήμών χαιρετήσαντες.
'Η το ή Μαρίκα Μαρκίδου στηριζομένη είς τόν βραχίονα τοΰ /εα- 

ροΰ άνθυπιλάρχοϋ Πετρέσχου, μεθ ού συνεδεόμεθα φιλικως άπό διε
τίας καί πλέον.

Ρωμοΰνος δ δεύτερος, ή πρώτη Έλληνίς, θυγάτηρ πλουσίου εμ
πόρου έγκατεστημένου έν Βουκουρεστίφ άπό είχοσάδος έτών.

Είκοσιπενταετής χαί ωραίος δ μέν, γοητευτική καί χαρίεασα ή 
δέ,μέ τούς δεκαοκτώ της Μαΐους, τούς μεγάλους μαύρους όφθαλ- 
μούς της, τήν ώραίαν της κόμην, τήν άρμονικήν κατατομήν τοΰ 
προσώπου της, μέ τό γραφικόν καί εΰπλαστον σώμά της!

Έ ν τή ζύμη τής ηθικής έξαχρειώσεως, τής συνήθους εις τούς πέ
ραν τοΰ Μστρου. άνατραφείς δ ανθυπίλαρχος συνέδεσεν εντός έτους 
σχέσεις μετά πολλών Ρουμουνίδων. Τελευταίως έσχετίζετο πολύ 
μετά τίνος ΙίθϋΓμϋ?;οιι. κόρης πλούσιας Ινός έργοσταοιάρχου, μετά 
τής όποιας έζησεν έν άνομίαις τέσσαρας μήνας δλοκλήρους.Τήν έγ- 
κατέλειψεν Ιλκυσθείς δπό του κάλλους τής Έλληνίδος Μαρίκος, 
τήν όποιαν ήκολούθη πανταχοΰ, κατοικούσαν εν τή (.ηΐοη ΡΙβνιιβί, 
δπου καίαύτός.

Ή  έκ τής εύάνδρου Ηπείρου κόρη άντέστη κατ' άρχάς εις τά 
βέλη τοΰ υΙοΰ τής Αφροδίτης, σμικρόν ομιος καί κατ' ολίγον ήρ- 
ξατο ή νεαρά κόρη νά ίιποχωρή πρό τών τπίρίνων βλεΐ'μιτιον καί
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τ9)ς βυμηαθοϋς μορφί}ς τοΟ πάντοτ» χαταδιώχοντος »ύτήν βπχΟοφό- 
ροι>. χαΐ ·1τα ΐσθάνθη δτι τόν άγαπφ ίμμανώς. Ή χο δ πρίδχος 
χης ίρως!..

•Ο νβαρός μας ανθυπίλαρχος, άφίίχ» χήν δμδφυλον άγαπηχήν 
χοϋ, ούχΙ διόχι ή χαρδία χου ίσθάνβχο παλμούς άγνί|ς Αγάπης πρδς 
χήν δ·καοχχα*χιδα ΈλληνΙδα, Αλλά μόίον διά νά έξαχολουθήοη 
χόν Ιδιον βίον μ·χ’ αύχής, χδν συνήθη αύχφ, μίχρις οδ άπαυδήσας 
έγχαχαλιίψη χαΐ χαύχην.

Λυσχυχιδς διά χόν Ιν χραιπίίλη χαΐ όργίοις ζήοανχα άξιωμαχι- 
χόν χοϋ ΡωμουνιχοΟ σχραχοΟ δέν «δρέθη χό Ιδαφος καχάλληλον 
πρός καλλιέργιιαν χών άνηθίκων δρμών χου. Ή  νία, πρός χήν δ- 
ποίαν μ·χά πάθους ίρρίφθη, ήχο άλλων άρχΛν. Άνβχράφη δπό π·- 
ριβάλλον δλως άλλοϊον. Έσπούδασβν *1ς άλλην σχολήν.

Τοιοϋχόν XI δέν άνέμ·ιν·ν δ δρέψας άλλαχοΟ έν χφ ζηχήμαχι 
χούχψ δώφνας πολλάς.

Τόν ίοχ·νοχώρ·ι χό πράγμα χούχο πολύ.
Εσκέφθη νά χραπή αλλαχού, 4πί χινας μάλισχα ήμίρας ήθέλη· 

σ · νά χ·θή ΙπΙ χά Ιχνη άλλης. Κάχι δμως χόν ήμπόδιζιν. Κάχι χόν 
·Ιλκυ« δίκην μαγνήχου πρός χήν Μαρίκαν, χήν δποΐαν βύρισκβν 
άπό ήμέρας ·1ς ήμίραν ώραιοχίραν! Ή ρχ ισ · νά αίσθάνηχαι κάχι Ι- 
διαίχιρον δι’ αύχήν. ΕΙς αύχήν διίβλβπ* διάφορόν χι χΛν άλλων, 
κάχι χό άγνόχβρον, Ιβρώχβρον. Έσχιν δχ« ήρυθρία άπένανχΐ χης 
καί κάποχ» δέν έχόλμα νά δμιλήση θαρραλέως...

Αέν έκοιμάχο πλέον πολύ. Άνησύχιι καθ' ύπνους. Όνβιρα διάφο
ρα ίχάρασσον καί αύχόν χόν όλίγον χου ύπνον.

Ό  ζωηρός καί βύθυμος πάνχοχ§ Πίχρέσκος κατέπχη χέρα μ·λαγ- 
χολικός καί ^·μδώδης.

Τί συνέβη;
Ή  βίκι'υν χής ωραίας Έλληνίδος ζωηρά άπ·ικονίζ«χο πλέον έν 

χή καρδίφ χου μέ χά Λραιόχϊρα χρώμαχα. Τήν άγγβλικήν χης 
μορφήν έίλβπ· νο»ρΛς πανχαχου καί πάνχοχβ... Ό  άπό ήλικίας 
δικαπένχι έχΛν έν άκολασίφ καί άνομίαις βνώσας, δ δπβράνω χοδ 
Ιδανικού καί χοδ ιδεώδους χοδ άγνοδ Ιρωχος άνυψών μέχρι χοδδβ 
χήν άποχχήνωοιν «Ις χάς συνεχείς Απολαύσεις, ήσθάνθη όχι άγαπ^, 
ήσθάνθη όχι πάλλει ή καρδία χου μόνον διά χήν Έλληνίδα, ήσθάν- 
θη δτι καχελήφθη ύπό σ·ροδροδ έρωχος πρός αύχήν. Τήν ήγάπη- 
σε μέ χήν δύναμιν καί χό πάθος έκεϊνο. ούχινος έμφοροδνχαι οΐ 
πρώχην φοράν άγαπώνχες... Τήν ήγάπησε παραφόρως.

Εβδομάδες πολλαί δέν παρήλθον μεχά χά Ανωχέρω, δπόχε καί 
έγένεχο δ άρραβών έν οχενωχάχψ κύκλφ.

Τήν μεσημβρίαν χής έπομένης οΐ μεμνησχευμένοι παρουσιάσθη- 
σαν ι ί ;  χόν κήπον χοδ ΖΐΐΙΙιΟΓ, Ινθα εκπληκχοι χοΰς είδομεν μεχά 
χοδ φίλου μου, μή λαβόνχες γνώσιν χοδ Αρραβώνος.

Ό  μήν χής μνηστείας διέρρευσε χαχέιος έν χή Αμοιβαίφ έκδηλο')- 
σει χιδν έρωχικών αίσθημάχιυν. Τούς έβλέπομεν συχνά.
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Μάς άνηγγέ/.θη ή στίφις, ήιις έγένβτο μβγαλοπρεπΫ,ς έν τ·ζ 'Κλ- 
ληνιχί τοϋ Βουκουρί^τίου έκκληίία κα τ' άπαίτησιν ττ)ς Μαρίχα; 
τήν 21ην ϋβπτβμδρίου το3 1900.

ο ι  νεαροί οΰζυγοι άπτ;λθον εί; Ελβετίαν ίιά  τούς μϊ^νας του 
μέλιτος.

Ή το  ή τελευταία ήμίρα του μηνά; Δεκεμβρίου, ψυχρά καί πα- 
γετώίης, ώς ουνήθο); έν τ ί  πρωτευοΰση τί^ς Ρωμανίας. Ήτοιμα- 
ζάμην νά εξέλθω μετά του ίδιου φίλου μου, μεθ’ οΟ καί ουνψχουν, 
όπότε λαμβάνομεν «ρόσκληοιν παρά τοΰέχ τοδταξειδίου έπανβλθάν- 
τος ζεύγους Πετρέσκου, ίνα λάίωμεν μέρος τήν έσπέραν έκείνην εις 
τήν «άϊ6αβιλόπηταν»καί 6ποδεχθΛμενσϋγχράνως τάνέονίτος 1901, 
πράγμα τά δποΓον γίγνεται πανηγυρικώτατα έν Ρωμανίφ, (5ιπτο- 
μένων κατά τήν δωδεχάτην του μεσονυκτίου ίκατόν καί ένός κα
νονιοβολισμών, είς δήλωσιν τής ένάρξεως τού νέου Ιτους.

Μετέβη|ΐεν είς τόν οίκον του κ. Πετρέσκου περί τήν 9ην Μ. Μ. 
ώδηγήθημεν είς οαλονάκιπολίι κομψώς ηύτρεπισμένον, ένθα εΟρομεν 
καί τίνος συγγενείς του οικοδεσπότου, έλθόντος διά τάν,αυτόν σκο
πόν. Ή  κυρία Πετρέσκου φιλομηδής καί μάλλον χαρίεσσα. Έ - 
σκόρπιζε μειδιάματα, φΟ.οφρονήσεις καί ευθυμίαν είς πάντας. *Η 
συντροφιά μας καθ' όλα εύχάριστος. Παρετέθη ή πατρώτικη πή- 
τα, έδόθη Ικάστφ τό αναλογούν μερίδιον 6πά τής Ιδίας Μαρίκας, 
δποκλεπτοΰσης έν τή λήξει έκάστης ουζητήσεως όλίγας στιγμάς 
διά νά βλέπη τόν άντικρύ καθήμβνον σύζυγόν της. τόν δποΓον κυ- 
ριολεκτιχώς έλάτρευεν.

Ή το  ή ένδεκάτη περίπου. Παρεκαλέσαμεν’ τήν οικοδέσποιναν 
νά παίξη κάτι διά τοΰ κλειδοκυμβάλου. Τήν εΐχομεν άκοόοη καί 
άλλοτε καί τήν Ιθαυμάσαμεν. Έδέχθη μετά προθυμίας. ΈπΙ ήμί- 
σειαν καί πλέον ώραν ήκούομεν τούς ήχους τού όργάνου συνο- 
δευομένους ύπό τής άρμονικής «ρωνής τής Μαρίκας. Ή το  θεΐον, 
Ιξοχον.ϋ

— Κύριοι, άναφιωνεί αίφνης δ κύριος Πετρέσκου, ή ώρα εΐνε 12 
παρά δέκα, έτοιμασθήτε διά τό νέον έτος! Κύριε Δημητριάδη, εΐ- 
πεν αποτεινόμενος είς τόν φίλον μου, πιστεύω τό  1901 νά σοΙ 
προσφέρη τήν έκλεκτήν τής καρδίας σου.

— Τό πιστεύω, κύριε Πετρέσκου, έχω μάλιστα πεποίθησιν βτι θά 
γίνη.

— Ά !  12 παρά τρία, παρά δύο, παρά 8ν. ”Α! νά!...
Βροντωδώς ήκούσθη ό πρώτος κανονιοβολισμός.
Δέν εΤχομεν συνέλθη άκόμη έχ τοδ πρώτου κανονιοβολισμού κα- 

ταλήξαντος είς τόν τριγμόν τών παραθύρων, δπότε αίφνης ανοίγε
τα ι ή θύρα'

— Κύριε, είπεν ύπηρέτης είσελθών καί αποτεινόμενος είς τόν οί
κοδεσπότην Πετρέσκου, τό δέμα αύτό μάς έδόθη ταύτην τήν στιγ
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μήν κ»1 πα|53κλήίίημ*ν νά τό παρουβιΛίωμιν άμέοω;, ϊ ι ί τ ι  βίνι 
?(Λρον Ινός πολύ οιβνού φίλου οα { ί ι χ  ζύ ΙίΜ)1.

Ιϋ ν τ ·ς  ήγέρθημ*ν, π·ρί·ργοι μάλιστα νά ΐ9ωμβν τό κατά τού
την τήν στιγμήν ίώρον το5 κ. Πιτρέσκου, ίπβρ ίφανταζάμβθα 
πλούσιον, μ*γαλοπρβπέ(.

ΉΜαρίκα πρώτηύπ·ρακοντ(σασα τούς πάντας ίλαβκτό^έμα ίκ 
τώνχίίρΛν τοϋ ύπηρέτου καίήρχισβνά ξισχϊζη τό χάρτινον περικά
λυμμα, ΐνα Ιίη  πρώτη τό προσφβρόμενον καί ίκανοποιήση τήν γυ- 
ναικιίαν πιριέργειάν της. ’ Γστερον δύο στρωμμάτων χαρτίνων άνε- 
φάνη μέγα κυτίον. Μετά πυρισσοόσης ίκ  τής ανυπομονησίας χει- 
ρός τό ήνοιξεν ή αναλαβοδσα τό Ιργον τούτο. Εΐμεθα πέριξ αύτής 
πάντες. Μόλις άπεκάλυψε τό κυτίον, Ιρριψε πρώτη τό βλέμμα 
•ίς τό περιεχόμενον αυτού.

Αίφνης τήν ήκούσαμεν έκβάλλουσαν σπαρακτικήν κραυγήν, 
τήν εΤδομεν ταλαντευομένην καΐ είτα πίπτουσαν άναίσθητονϋ!

ο ι κανονιοβολισμοί Ιξηκολούθουν!
Έντρομοι έτρέξαμεν εις βοήθειαν τής οΐκοδβσποίνης! Έρρίψα- 

μεν έταστικόν βλέμμα είς τό τοιούτον αποτέλεσμα έπενεγκόν δώρον, 
καί άπεστρέψαμεν τά πρόσωπα μετά φρίκης!

*Ητο βρέφος, όλίγων φαίνεται ήμερών, νεκρόν!!!
Κάτωθεν τού μικρού προσώπου του έφερε πινακίδα, έφ ής ή- 

σαν γεγραμμέναι αΐ λέξεις Ρουμουνιστί!
«Τφ  κ. Πετρέσκου δώρον διά τό έτος 1901!

’ ΜΙόοηόΓΛ ΟβΟΓ'ϋϊΐοα.))

— Ά !  είνε φρικώδεςί είνε φοβερόν! έφώνησεν δ νεαρός μας ανθυ
πίλαρχος έν άπογνώσει στηρίζων τήν κεφαλήν διά τής χειρός του!

θεέ μου! ή έκδίκηοις εΤνε πολύ σκληρά! 'Αχ! Τό άμαρτωλάν πα
ρελθόν εύρε τήν κατάλληλον στιγμήν νά μοί έπιδείξη τάς φοβεράς 
του συνέπειας!!!

Έρρίφθη έπί τίνος Ανακλίντρου καί ήρξατο κλαίων!
ΑΙ παρευρισκόμεναι κυρίαι προσεπάθουν νά έπαναφέρουν τήν λει- 

πόθυμον Μαρίκαν είς τάς αισθήσεις της. Ήρχιοεν νά συνέρχεται, 
ήνοιξεν όλίγον τούς όφθαλμούς της, έξέβαλεν ένα βαθύν καί παρα- 
τεταμένον στεναγμόν, όπότε γέλως ξηρός ήκοΰσθη άπότής θύραςϋ

Έοτράφημεν πάντες. Είς τήν θύραν τού δωματίου Ιστατο όρθία 
νέα μέ κατηρειπωμένα ενδύματα, μέ τήν κόμην λελυμένην, μέ τό 
βλέμμα απλανές, έξακολουθούσα νά γελ^ τόν άπαίσιον γέλωτα, 
τόν τοσούτον διατοράττοντα τό λυπηρόν έκεΤνο περιβάλλον!!

Έ το  ή ΙνΙβοηΟΓΑ 'τόοΓτοιοιι! Ή το  ή έρωμένη τού κ. Πετρέ- 
οκου τρελλήϋ! Ή το  ή θυγάτηρ τού πλουσίου ίργοστασιάρχου, τήν 
δποίαν έγκατέλειψεν ό άνθυπίλαρχός μας, άγαπήσας τήν Μαρίκαν!

Ή  συνελθοδσα όλίγον Μαρίκα έπί τή θέφ τής νέας φοβερίς 
σκηνής επανέπεσε καί πάλιν είς τήν νάρκην της!. 'Ελειποθύμει τό 
δεύτερον!!
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'ϋ  οίκοϊίοπότης ίκρυψ* τ ΐ  πρόαΜπον. άπβονρθη βκ (^όδοϋ βίς 
μίαν γωνίαν ίιά  νά μή ρλέπ^ τήν φοίβράν έπτασίαν!!!

Μ ·τά  δίκα ήμέρας ήκ&λουθήοαμεν τήν κτ,δίίαν τί)ς Μαρίκας 
Πετρέσκου! Αέν ήδυνήθη νά ζήοι^ περιοσίτβρον ή ωραία ήπεφίδ- 
τις κατόπιν τ&ν ανωτέρω!. Μετά έδδομάδα τήν ήκολοόβηαε καΐδ 
γέρων πατήρ της!

*Η Έλεονώρα ένεκλείσθη εις ί^ρενοκομεϊον, Ινθα καίάπέθανε μετά 
ένδεκα μήνας!

"Ο κ. Πετρέαχου Τσως έγένετο ίλαρχος ήδη μετά τό τιμητικόν 
παρελθόν του! Ή  έξέλιξις των ανωτέρω σχηνΛν, άμςριβάλλομεν άν 
θά έναπέμεινεν ϊο τω  καί ώς μία σμικρά λυπηροτάτη άνάμνησις, 
είς τόν εν λόγψ αξιωματικόν!

Τοααύτην εύαιαθηαίαν και συναίοθηοιν τών ανήθικων πράξεών 
των δέν έγνωοίσαμεν νά εχωσιν οΐ πέραν τοϋ Ίστρου οίχοδντες.

Έ ν Έλασσώνι 1ί)10.

Ο Λ Υ Μ Π ΙΟ Ε

Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

'.Λ οψ  περ:330τερον ζ<3, τόσψ μεγαλειτεραν αισθάνομαι βεβαιότητα, 
'^ ό τ ι  ή μεγάλη διαγορά μεταξύ τΛν ανθρώπων, τΛν αδυνάτων καί 
Ισχυρών, τών μεγάλων καί άσήμων, είνε ή ενέργεια— ή ακατανί
κητος άπόφασις—  δ σκοπός, 6 άπαξ δρισθείς καί μετά τα&τα επιτυ
χία ή θάνατος! Τό προσόν τοΟτο επιγέρει τό πδν, δπερ δύναται νά 
έπιτευχθή^έν τφ  κόσμψ τούτφ' καί ούδεμία περίστασις, ούδένπρο- 
τέρημα, ούδεμία εύκαιρία δύναται πλειότερον τούτου νά συντελέση 
είς τήν επιτυχίαν παντός σκοπού. 1·”ο\νι.·1Ι ΙίηχΙοη.

Τφ  δντι ούδέν είνε μάλλον εύκαταφρόνητον δΓ ίνα προικισμέ- 
νον μέ λογικόν, τού νά ύποβάλλη τάς έαυτοΰ δυνάμεις είς τήν έπή- 
ρειαν τής άτμοσφαίρας καί νά ζή έξαρτώμενος έκ του χρόνου καί 
τών ανέμων. Ί Ι  διάκρισις αύτη παριστάνεται μόνον ύπό φαντασιών, 
ένεργουσών έξ ήδυπαθείας. Διά τούς μετριοπαθείς πάσα ήμέρα είνε 
λαμπρά καί πάσα ώρα πρόσφορος δι’ επιμέλειαν. 'Κχεϊνος δστις ή
θελε μετά στερράς άποφάσεως διεγείρει τάς έαυτού δυνάμεις, θέ- 
^ει ταχέως θέσει έαυτόν άνώτερον τών εποχών, καί άψηφεί οδτος 
τήν όμίχλην τής πρωίας καί τήν ύγρασίαν τής έσπέρας, τάς έξ 
Ανατολών πνοάς τών ανέμων καί τά  νέφη τού νότου.

Βραδεία αναφαίνεται ή αξία, ύπό πενίας καταθλιβομένη.

0 ] γ Ιο Ιιπ ίο η

(Εκ τού *Αγγλικού) Μετάφρασις ΑΔ2ΧΙΔ0Σ
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Β-’ δτοϋ υ·παρχυι>σιν έπί τη ;  γης άν6ρά)πινα βλέ|χχτα Οχυμ·.- 
@ *ζο ν τα  τχ  ουράνια θβχιχατα, οί χοαήτχΕ βββχίω; ί!νε ϊχ τώ ν  
αστέρων έχε^'νων τώ ν όττοίων χχΐ [ίονη ή έ|χφάν'.σ!; έςεγί-ρει 
τόένοιαφέρον χα; «ρ οχα λ ίΐτή ν  προσο/ήν. Ε·ς ολα; τα ; /<·ιραςχαΙ 
χαΟ δλας τχς έτΓΟ/χςοί χομήταιά:ρήχχν βαθεΓαν έντύπωσιν εις τό 
πνεΰαα τώ ν  Ονητώ ’ . 'Π  περιοδική χύτών 'ΐαφάνισις εις τον ου
ρανόν, το μυστηριώδες βάδισμά τω ν , ή ώχρά λάμ'|/ΐς ττ,ς κό
μης τω ν , αί διαστασει:. έν 'οτε φαντχστικα'! τής ουρά; των, έν 
μια λέςει το άλλό>·οτον θέαμά τι»ν  επιφέρει είς την άνΟ;ω- 
πίνην φαντασίαν το αποτέλεσμα έπιφόβου δυνάμεως. ή οποία 
ταράττε; την παγκόσμιον αρμονίαν. Ε ντεύθεν έγεννήθησχν μυ- 
ρίαι δεισιδαιμονίαι χα\ αί πλέον μυθώδεις παραδόσεις. Σήμερον 
ή προσέγγισι· ένο; εκ τώ ν χομητ<Γ>ν τούτων, ενθυμίζει τά ; πα- 
λαιά; προλήψείί χαθ ’ οτι πρόκειται περί ενός περίφημου κομή
του, λαδόντος το δίοαα τού οιασήμου αγγλου άστρο όμου Ηίΐΐ- 
Ιβγ, δστις πρώτο; άνεχάλυψε το μυστικόν τής υπάρξει·); του, 
διά τώ ν  αμεταβλήτων μαθηματικών νόμων τής παγκοσμίου ελ- 
ξεως, έπ\ τώ ν  οποίων έστηρί/θη ή νεωτέρα θεωρία τώ ν κομη
τώ ν . Ή  ιστορία τού ταςειδεύοντος το·ύτου κομήτου ;^ρονολογεΐ- 
τα ι άπό είκοσι και πέντε αΙωνοιν. Λ ί πλεϊσται αυτού εμφανίσεις 
συμπίπτουσι με πολλά σπουδαία επίγεια επεισόδια. Λφι<>νος 
μάρτυς τού παρελθόντος ειδεν εμφανίσεις καί εξαφανίσεις ε
θνών, φυλών, αυτοκρατοριών. Έ π ΐ τής έπο/ής τού επιδεικτι
κού Χαλδαϊκού πολιτισμού, οπότε ή γόησσα Βαβυλωνία, ό α
δάμα; τής Ανα τολής, προήγε την πολυτέλειαν τής βασ'λίσσ\ς 
τώ ν  πόλεων, Ιλαμπεν έν τω  στερεό'ματι. ώς κατά την περίοδον 
τώ ν  Ε λλή νω ν φιλοσόφων.

Ί ΐ  άρχαιοτέρα του έμφάνισις. κατά τά  ύπάρ/οντα ιστορικά 
Ινγραφα, άναφέρεται είς τό δεύτερον έτος τής βασιλεία; του 
αυτοκράτορος τής Κίνας Τίη»Ηα*η|? δηλαδή είς τό έτος 567 
π. X . Κατά τήν εποχήν ταύτην ό πολιτισμός τής Κίνας ή κ -
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■ μχζίν, ή χττρονοΐΑ!Χ κατ’ £;ο/ήν ({λΐλετζτο κ«1 έν ω, λεγβι 
•ό Ψλ*|Α«ριο)ν, οί Γχλλάται άνήγιιρον *ίς τά ; ιίδωλολατριχάς 
6ίότητας ϊγρ&τιχοΰς βωμούς, έ; χίνιγματωδών λίθων, έν ω χ'ι 

•δρυιδαι έπβντ,γύριζον τά; θυσίας των κατά τά παλαιά δόγματα, 
υπό τά μεγάλα κα\ πυκνά δάστ,, τά ΐχτεινόμενα από του ’Λ -  
τλαντικοΰ μέ/ρι τών Ά λπ εω ν χαΐ άπό τής Μάγχης μέχρι τής 
Μεσογείου, οΐ αστρονόμοι του ουρανίου κράτους, έμελέτουν προ* 
-σεχτιχώς τον κομήτην περιπλανώμενον μέ την σπινθηροβόλον 
σκιάν του έν τώ χυανω στερεώματι.

Μετά δύο αΙώνας, περί τό 24(ί μ. X . έσημειώθη πάλιν ή 
άμφάνισίς του είς τον ουρανόν, κατά τόν Μα— τουαλίν έπΙ τής 
βασιλείας του ΤβΝέ— Ηΐ1*η|5 κατά τό έβδομον έτος του όποιου 
είς κομήτης άνεφάνη είς τήν ανατολήν όδευων πρός βορρδν. 
Κατά τήν πεμπτην σελήνην, δήλαδή κατά τόν Μάϊον ελαμψεν 
έπΙ 16  ημέρας πρός δυσμάς, ακριβώς όπως θά συμβή καί σή
μερον διότι άπό τάς 6] 19) Μχιου 19 10  ό κομήτης θά πλανχ- 
τχι λαμπρότατος πρός δυσμάς του ουρανού.

Ό ταν άνειρανη έχ νέου τό έτος 84 π. X . ή πλουσία Βαβυλω
νία άγωνιώσα έπ\ δύο αιώνας, έπνεε τά λοίσθια. Ί ΐ  1*ώμη, ή 
ένδοξος πρωτεύουσα του κόσμου, ητο τό θέατρον έμφυλίων πο
λέμων. 'Ο  ύπατος Μάριος, ήττηθείς υπό τού Σύλλα καΐ απαλ
λαγείς τού θανάτου διά τής εξορίας έλάμβανεν έκ νέου τήν θέ- 
σιν του, τή  βοηθεί^ τού Κίνα, καΐ κατάσφαζε τους οπαδούς 
τού αντίπαλου του.

Προσεχτικοί είς τά ούρχνια θεάματα οί αστρονόμοι τής Κίνας, 
έγραψαν επί τών πλακών των αΚατά τήν έβδόμην σελήνην 
(.νΰγουστον) τού δευτέρου έτους τής βασιλείας τού Ηβα ^ίοηβιίΓ, 
Εις κομήτης έλαμψεν εις τόν ουρανόν τής ανατολής.» Ό  αύτός 
κομήτης άνεφάνη τω 8 12  μ. χ . επί τής Ρωμαϊκής Γαλατίας. 
Α λλά  γεγονός μεγάλείτερον άκόμη καί τό όποιον έμελλε νά έ- 
πιδράση έφ’ όλων τών μελλόντων α!ϋ>νων, είς 0λα τά μέρη τού 
κόσμου έσημείου τήν ακόλουθον έμφάνισίν του. Κατα τό 66 έτος

X . ήλθε πρός θέαν τής γής. ’ ΙΙτο ή αΰγή :ού Χριστιανι
σμού καί ό άγιος Πέτρος, βαίνων πρός τό μαρτύριον, ήδυνήθη 
νά Γδγι τόν κομήτην άνωθεν τής κεφαλής του. 'Ο αναβρασμός 
τώ ν λαών,όστις έξηπλουτο έφ’ ίλ η ςτή ς  Ιϊύρώπης καί μέχρι τής 

Ασίας, 3έν έπροξένησεν ουδέ τόν παραμικρόν τρόμον είς τόν 
κομήτην, 0στις κατά τό ετήσιον ταξείδιόν του εφθασεν είς τό 
περιήλιόν του. Είς γύρος 7δ έτών τόν έπαναφέρει είς τήν γήν 
τ ώ  ! 4 | ,  είς δεύτερο; τω 2 1 8 ,  είς τρίτος τω 295 , είς τέταρτος
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τ ώ  373 χαϊ ί«; τ:έ;χπτο; τιό 4·'ι1 α. X . ’Ο χ-ναήττ,; άνί^ρχντ^ 
έκ νέου τώ  530 έπΐ ’ Ιουττινιχνοΰ του Λύτοχρχτοιο; του Β υζζν- 
τίου χ * τ «  το αυτό ετο; καΟ ’ δ ό  Βελ'.βίάίίος ενίκ» τοϋ; ίΐέ^φζ;. 
Ίΐχολοΰβτ,βε ττ,ν ποοειβν του και ΐοού. έπχνέρ/εται τώ  Η07, 
684, και 700. Κατά το  837 ελααψεν έκ νέου φΟάτα; τό πεοιή* 
λιον του τ^  25τ, Φεβρουάριου. ’ .\νεφάντ, τώ  012. Κ α ιέ < ώ  
«προ/ώρε. προς τον 'ΊΙλ ιον , κατά το 1000, ό Γουλιέλαος ό χα- 
τακτητγ,ς τον παρετήργ,βεν κατά ττ,ν στιγμήν κατά τήν οποίαν 
μετά τω ν Χοομανοών στρατιω τών του εΙσέβαλλεν είς τήν ’ .\γγλί- 
αν καΐ τον Ιλαβε ώς όδγ,γδν του. Τον έπανιΓδον τώ  120·?. 1301 
1378 1454. Ί ΐ  Εύρώπγ, ήτο ανω κάτω Προ τριών έτοιν οΐ 
τοΰρκοι έχυρίευσαν τήν Κωνστχντινούπολιν, ό δε Μωάμεθ ό II 
δεν έσχέπτετο εΐμή πώς νά χατασυντριψγ, τον Χριστιανισμόν. 
Κατά  τή ν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ό κομήτης άνειρχνη εί; τον 
ουρανόν με τάς φανταστικός του διαστάσεις. ΕΙς ένα τοιοΰτον 
κίνδυνον ό Πάπας Κάλλιστο; ό II ήνάγχαζε τους πιστούς νά προ, 
«ύ χ ω ν τβ ί  Ιδιαιτέραν τινά προσευχήν τήν μεσημβρινήν τού 
Αη^βΙαβ υπό τούς ήχους τω ν κωδώνων.

Ή  νοσταλγία τω ν λαμπρών ηλιακών εκτάσεων, χνεχάλεσε έκ 
νέου προς τήν γην τον κομήτην περί τώ  1531 και κατόπιν ταΐ 
1607 έπΙ Λουοοβίκουτώ IV. 'Ο  Γαλλιλαΐος και ό ΚβρΙβΓ ήδυ- 
νήθησαν νά τόν θχυμάσωίιν. Καί τίς γνωοίζει αν δεν εκέντησε 
τή ν προσοχήν και τού μεγάλου 8ΗβΙΐ8ρ66Γ. .λπό τήν άρχαιότητα 
εξαιρέσει μερικών Πυθαγορικών και τού σοφού Σενέκχ. έξη- 
κολούθουν νά άφομοιώσι τούς κομταςμέ τά  μετεωρα ώ ; τα  ενο- 
μιζον ατμούς πηγάζοντας από τήν γην.

Ό  Δανός αστρονόμος ΖγοΙίο- ΒτβΙΐβ κατά τόν XVI αιώνα ά- 
πέρριψεν τάς προλήψεις τω ν  προχατόχων του. και άπέδειςεν 0τι 
οχι μόνον οί κομήταιδέν αναφλέγονται εν τή  ατμόσφαιρα, αλλ 
ένεχεν της μιχρότητος τω ν παραλλαγών τω νεινε  περισσότερον 
μεμαχρυσμένοι άφ’ ήμών ή ή Σελήνή. ΚαΙ εδοκιμασε μάλιστα να 
παρουσίαση μαθηματιχώς τή ν πορείαν των . άλλ ’ άπέτυχεν.

'Ο  περίφημος κομήτης τού οποίου διηγούμεδα τήν ιστορίαν, 
δεν επρεπε νά μένη περισσότερον ύπο ΐηοοςηϊΐο. II ταυτότης 
του, τό  μυστικόν της περιπλανωμένης ζώνης του, επρεπε νά ά- 
ποκαλυφβούν. Έ ν  ετει 1682 ό ΝβΰΙοη άνεχάλυπτε τούς νόμους 
της παγκοσμίου έλξεως κατά τούς οποίους όλοι οί αστέρες συν» 
δέονται μεταξύ των . ΟύΒέν ήνχντιουτο πρός ήν ύπόθεσιν 0τι 
οι κομήται εινε Βπως τά  άλλα ουράνια σώματα, συνεχόμενα 
διά της ελςεως. ’Λλλ  ’ επρεπε νά έπιβεβαιούσωσι τήν ύπόθεσιν
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ίπ ο ϊ ί . ϊ ίΒ , .- .Κ ίτ ϊ  τό « ύ «  ί-  
τ «  ΙΒ Ιϋ  6.Ϊ λ ϊ,ιτ ίίοτατο; χ.,μιν,-ν.; ίν .» ίν ί, .  Ό  ίγ ν λ '. ;  ί , Γ ;ο -  

ΗοΙΙβγ τ-,ν ί(ί<λέττ,σί· ί ί ν , τ ϊσ ί ' τ ί ;  π^ίαττ,’ίϊ,» ,·,- τοϋ 
Μ ϊπβίβεαί, Ρί€ΐιί(1. Ι α Ι ι ίΓ ί .  ΗβνοΙαβ» χ ι ί  μετρήοα; 'τί,ν τρο/ι- 
άν του -ϊυιι&(ι)νω; προς τ/,ν ϊθροιιιν των παρατηοήσςών του 
»5*6*ίωοί οτ-.. >, πόρε;* του παρουτ-ϊζε ΐΛ·αν έχπλ'Λ,πτιχήν ά-

' έβοοιναλογί,ν ,εέ τ έ .  χο:*ήτν,ν τεν -«ρα ε ,,ρ ,,Ο ί.τ , ,ρ ,  
τ «  ετώ ν τω  1607 υπο του ΚερΙβΓ. όπελογιτε δ ’ οτ: δύο το ·-  
«ύ τ » ι  έΐΛφα.:»εις 5ί·. ήίύναντο ν ί ές,,γτ,Οο.σ, ε!α,, ,τή; ί .  
Ιίαρ ίΐω : ίν-,ς χ ιΐ τοϋ αιΙτοΟ ά^τέρος έρρ,εριένι,υ 'ι[ς προσεγγιε.ν 
μ-ιτα τή ί  γης χατά ταχτ.χά δ1«λε?^Λ^εxτ^. 1 ;ίν  (ί^ ,ν  οΰ τω ς  ϊ -  
πρεπε να είρωαι άλλην τινά έμράν,ιιν πρό έδδοαηχε,νταετίας 
η ερβομ,,χε,νταεςαετ;»:. 'Λχρ ,ίώ ς τώ  |:,:)| ,ϊ^,εν πχρατηεηβί
χομητηςτ.ς τεν  δποίου τ-, 6 ί5ι»μα ώμοίαζε πολύ εεέ τέ  βάδκιμΐ 
τυ'ν χοιιτ,τών τοϋ 1007 χβΐ 168ϊ. ' ^

II ταυτότης τών τριών τούτων άϊτέρων έ^άνη άχριβής «Ις 
τόν Η ίΙΙϋγ, όστ.ς ίχεεςε δέν ίο ,',τα ;, χ λ ί „  νά άναγγείλη 5τι 
ο χομητης Οχ ετιανήρ/ετο τΓρ I 7Γ.8 ή εις τάςάίχάς το ί  | 7ό9 'Λ -
ναγγελλων τήνπροςρητείχν ταΟεην έ Η ϊΙΙθγ οέν'έπεζηαε ςαάτηςχα- 
Οοτι γεννηθείς εν Λ ονδίνω τω  I ΒΓ,Γ) άχέβανε τώ  1742. 'Λ λ λ ’ οί δι- 
αδο/οιτουπβργ,χολούΟγ,βαντάςπχρατηοήσιιςτου. 'Ο  Γάλλος μ «-  
6ημ.χτιχός0ΐ8ΐΐΓ0ϋΙ έξ^^ ίβωοεν τήνεποχήν τήςΐπανδδουτου.περί 
τ ϊ  μ.εσ* .νπβίλ-ου τοϋ ΠΓιΙΙ. Ουδέποτε τοιαύττ, έπιοτγιμονιχή 
πρόρργ.σις εςτ,γείρε περ'τσδτερον το ένδαφέρον όλοχλήοου τής 
11-υρωπης χ «  εγεννησε τήν πεποιΟτ,σιν δτ- 6ά επιστρεψή ό κο- 
μ ε , τ γ .  Και ΐπε-ιτρεψε. Π ιοτό; εις τό Γβη(ΙβΖ·νθίΐ5> του τό (ττ,- 
μειωΟιν υπο τγ,ς αστρονομίας, έπρο/ώρησε πρός τήν γήν καΐ 
ε ·6 ασ ε^ ο  περιηλιον του τή  12 Μαρτίου 17ί>ί». δηλαδή μεριχΐς 
εβοομαοας πρό τη ; προσδιορισΟείσης χρονολογίας. Διά τοϋ θαυ
μαστόν τουτου θριάμβου τής μαθηματικής αστρονομίας, οΐ κο- 
μηται ετίθεντο μετά τών άλλων αστέρων, καΐ ή χομητιχή θε
ωρία εδασιζετο επι μιας έπιστιμονιχής βάσεως.

Επανήλθεν εχ νέου τ«μ 183.*). ύπαχούων εις τήν αστρονομι
κήν αρ.θμησιν χαΐ τότε έδήλ<»)σετήν επάνοδόν του διά τό 1910. 

ϋ  Φλαμαριων προανήγγειλε τήν έμφάνησίν του, τήν 12 Σ ε- 
πτεμβρ ου 1.)0,) εις τό άστεροσκοπείον τοϋ Ηβί(1θΙ5βΓβ, τοϋ 
όποιου ο σοΦος διευθυντής Μ ίχ »ο ΙΓ  ήσχολεϊτο κατά πασαν νύ
κτα να Ααμβανη φωτογραφ ας τής ουρανίου έκτάσεως ένθα θά 
επανηρχετο. Κατα τήν εποχήν εκείνην άπήχε τής γής 522 ε
κατομμύρια χίΑίομετρα και εθεατο πολύ θαμβός ^τοϋ δεκάτου έ-
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χτου έπΙ του δίχάτου έβδομου μίγέθους). Τοιβύτη «ίνι ή ίστο- 
ρ «  τού ττίριπλανωμένου τούτου άοτβ^ος ό όποιο; γ ζ ρ ί τ χ ι ι  €ΐ; 
τόν ουρανόν μ·αν έλλβιπτίχήν τρο/ιάν έςοχω; μηχυνομέντ,ν. ά- 
πομαχρυνομενο; μέχρι πλέον των ."> διοεκατομμυριων χιλιομέ
τρων, υποχε-.μενο; άκόμγ,έντ/, χπεράντω ταύτη άπομαχούνσει 
του εΐ; την έλςιν τού Ήλιου.

Εκείνο τό όποιον ελκύει την προβοχήν μ »; περισσότερον εις 
την ιστορίαν τού κομήτου τού ΗβΙΙβγ ’εινε τό μακροπρόθεσμον 
τής περιόδου του. άφ’ ου άνά 7Γ) ετη καί πλεον'έμι&αν·ζεται είς 
-ην θέαν τής γής. άναλόγο>ς τής πορείας του. ’ .\λΛα τ: θά ε- 
λεγομεν δια τόν εξοχον κομήτην τού 1 ΚΙ I τού όποιου ή περίο
δος εινε άνά 3065 ετη, και ο όποιος εφάνη κατά τόν πόλεμον 
τής Τροίας καΐ κατά τόν πόλεμον τής Ρωσσίας, είς τόν Αγαμέ
μνωνα χαΐ είς τόν ΝαπολέονταΠ!

Πρό των ουρανίων τούτων γεγονότων τά ανθρώπινα επεισό
δια παρέρχονται ώ; δευτερεύοντα είς τό πλιίσιον ττ,; αιωνίου ι
στορίας.

Έ ν ’Λλεξανδρεία τή 28 ’ .Λπριλίου ΙΙΜΟ.

Χ Ρ 1  ΖΤΟ ΔΟ υ λ ο ς : Κ Ε Π Υ Ρ Ι Δ Ω Ν Ι Δ Η Σ  
'.λρχιτέχτων.

ετο ηρίΓΚΗΠοπογΛο Μίε γεοργο

Ρ ΐ  Κρήτη άμετρες φοραΓς κολύμπησε ατά αίμα, 
μύριαις φοραϊς πολέμησε γιά τήν έλευτεριά της, 
μά σκλάβα τήν έκράταγε τής τύχης της τό ρέμμο, 
καί σκορπισμένα ’δώ κ Ίκ ε ϊ τά άμοιρα παιδιά της.

Μά μέσ’ ς τό ’μ»·ίθ«ύλιομα, είς τήν απελπισία της 
στήν άμετρη τή σκοτεινιά ποΟ ήτο βουτημένη, 
φώτισ' άχτϊν’ ατίμητη τήν άκροπελαγιά της,' 
άχτίν' άπό τή μάνα της τή μυριοδοξασμένη!

Κ ι’ ήταν αχτίδα θεϊκή 4 Γιώργος" χρυσή 'μέρα 
γιά τό πολύπαθο νησί" μά ή ζηλιάρα μοίρα, 
φαρμάκι τόν έπότισε άντΐς γλυκό αγέρα, 
κΓ άντί φχαρίστεια τούδωκε τοΰ μάρτυρα τή λύρα!! 

Κάΐρον

Μ Α Ρ 1 Κ Α  Τ Ε Α Μ Α Δ Ϊ Α



Α Π Ο  τ α ς : Ε Ν Δ Υ Μ Α Ε Ι Α Ε  τ ω ν  ν η ε ω ν

Κ α β κ λ λ ο ρ ι ζ ία



ΠΣίαΤΙΠΟΟΠΑΑΠΕ!
;ΠΟΓΟΣίΜΑΣ Δ1ΝΕΓ ΚΑΙ ΤΡ2ΜΕ:

I

^ 1 0  χαχοχαιρία πρωτοφανής· τ4  π$λάγη άφριομένα άνιπήδων 
ΤΡώσλν νά Ιβραζον* «Σς -ϊόν βαθΰν χόλπον ^βύματα έξωγχωμίνα 
«Ισήρχοντο μέ σάλον" 4 84 άνβμος άνκστάτων· τήν πίλιν δυνατός 
χαΐ ψυχρός, έχλόνιζβ τάς στίγας τών οπιτιών χαΣ ίρράπιζβ τούς 
διαίάτας, οΣ όποίοι ίτρνχον νά χλβισθοΰν χάπου.

ΜβριχοΣ μόλις ίτολμοΰσαν νά ύπάγουν εΣς τά Μ ά ρ μ α ρ α , τόν 
λιθόχτιστον αυλόγυρον τής μητροπόλεως, όπόθεν βλέπει κανείς ν’ 
άπλώ^εται χάτω χαί πέρα τό ώραιότερον άπό τά πολύ όλΣγα ώ- 
ραϊα θεάματα πού έχει νά βείξιϋ τό νησί τής Μήλου. Δηλαδή ή άρ- 
χή του γραφικού κόλπου χαΐ τά Χάλαρα, άπόκρημνον μέρος, "γε
μάτο βράχους καί σωρούς πετρών, καί κατάφυτον άπό ελαίας.

Άπ ό τά Μ ά ρ μ α ρ α , συνήθως οΣ κάτοικοι β λ έπ ο υ ν  τά ν χ α ι-  
ρόν.

Διότι οί νηοιώται διαρχως ασχολούνται μ4 τό βαρόμετρον τής 
φϋσ8ϋ)ς. Καί πολύ συχνά τόν χαιρετισμόν των άντιχαθιστουν μ4 
μετεωρολογικός έκφράσεις.

Οίέπιστρέφοντες εχ Μ αρμάρω ν εις τό χαφενεΣον έπλησϊαζον τόν 
διαρκώς χαπνίζοντα θεϊον, γέρον ψαράν, μάντιν πολύπειρον τ«3ν 
καιριύν. χαί τόν ήρώτων περί τής θαλασσοταραχής.

— Ά ν  γυρίση μαΥστροπουνέντι, ελεγεν έχεΣνος δογματιχώς, θά 
βρέξη καί θά μαγκάρη ό αγέρας. Α λλά  ή τραμουντάνα βαστάει 
πάντοτε μέρες, καί δέν είνε σάν τό σορόκο, ποΰ είναι άψός μονάχα.

Ό λοι έφοβουντο την διάρκειαν τής θαλασσοταραχής, διά τούτο 
δέν ύπήρχε ζωηρότης εις τό χαφενεΣον τού χαλοκάρδου Στέλιου, 4 
όποιος κάθε χρόνο έδώριζε άπό Ινα γυιόν εις τό κράτος.

Κάθε έργασία είχε παυσει" ούτε οΣ μεταλλευταί ελειπον εις τό Ηά- 
VI, πέραν του κόλπου όπου έξήγετί' μαγγανϋ^ιον, ούτε οί ψαράδες 
εΣς τόν Καλαμαρόκαβον, 4 όποΣος προμηθεύει ψάρια εις γενναίας 
δόσεις, ούτε οΣ γεωργοί είς τάς έξοχάς.

Μόνον οί ιατροί δέν έστέκοντο καθόλου" διότι έπιδημία Ιλαράς 
έθέριζε τά παιδιά. Ένεκα τούτου χαΣ τά  σχολεία είχον κλείσει. 
ΚαΙ έπειδή 4 βορρι&ς δέν άφινε νά προσέγγιση άτμόπλοιον, ούτε 
ταχυδρομείου ούτε νέα.... Μοναδική χρο/ιά!

Έπρεπε κανείς νά περιορισθή είς τά ύπάρχοντα, ν’  άντλήση 
άπό τήν ψυχήν του ή άπό τήν συναναστροφήν φάρμαχον κατά τής 
ανίας. *Η κακοκαιρία όμως, ή ασθένεια, ή φτώχεια τούς έκράτει 4
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λοι>ς σϋλλογιομίνους. ΕΙνα( ίμως αύτδ; Ιχανά ν4 οοντρίφοον τήν 
ψυχήν;

Έξαφνα ή χαμπάνα τοΟ ίοπ«ρινοΟ ίσήμαν·ν. Έξημέρωνβ Κυρία· 
χή ή μιγάλη ίορτή τών Χριστιανών.

Πολλοί Ιχαμον τό σταυρό τους χαί ακόμη πιρισσότβροι Ισηχώ- 
θιρσαν διΑ ν4 «ράσουν τήν ώρα τους «Ις τήν Εκκλησίαν. Έσηχώθην 
X ίγώ  μηχανικώς.

Τ ό τ · ΐ',χουσα τήν φωνήν φΟ,ου μου διχαστοδ, 4ρωτώντ·ς παχών 
χαΐ άφΒλή νέον.

— Ποιός μ4ς ϊίνβι χαΐ τρώμ· Γιάννη; Χωρίς νά σκβφθώ ίιατί 
4ρά γ* ήρώτησβν τοιουτοτρόπως 4 φίλος μου, καΐ μ4 τήν Ιδίαν ότι 
καΐ ^ (Ινος καί ίγώ  ιΤμ«θα ώπάλληλοι άπήντησα άντί τοώ νέου.

Ή  Κυβέρνηοις! ποιός άλλος;

Η Κορφιάτισσα ίδώ ·Ις τήν ΙΙλάχαν, τήν πρωτβώουσαν τής Μή
λου, ή βαλασσίτρα έπάνω ιίς τό Κάστρο της, ή Πορτιανή πέρα *1ς 
τήν Παλαιάν Χώραν, ή Όδηγήτρα «ίς τό γιιτονικό νησί τής Κιμώ
λου, όλο Παναγίβς!

'Ο ναυτικός κόσμος αισθάνεται, όπως κανείς άλλος, τήν ^αθεΐαν 
άνάγχην τής μητρός. Μέσα ’ς τήν τρικυμία τό ναυτόπουλο ποιόν 
άλλον θά θυμηθή παρά τήν μητέρα του; Ή  βαλασσίτρα καί ή Ό - 

δέν είναι χΓ αώτή μιά μάννα τών θαλασσοδαρμένων καί 
τών ταλαιπωρημένων;

Συνετάντισε λοιπόν 6 ναύτης τήν άνάγκην αύτήν τής ϊδικής του 
φύσεως μέ τό ώπέρ φύσιν θεϊον. Ποιητικός καρπός τοώ συνδέσμου 
τούτου είναι τά έρημοχκλήσια τοώ γιαλοΟ ή τόσες Παναγίες, καί 
τά  ρΐαπτιστικά όνόματα τού τρεχαντηριού, πού τό έβγαλαν Έ λε - 
ού σ αν, καί τής βρατσέρας, πού τήν είπαν Ε υ α γ γ ε λ ί σ τ ρ ι α ν ,  
καί τού ύπερη^άνου καραβιού πού τώνόμασαν Τ  π ε ρ μ άχ ο ν, καί 
τής κομψής ψαροπούλας, πού τήν καλούν Χ α ρ ι τ ω μ έ ν η  ν.

Κτυπψ λοιπόν μέ τής δυό καμπάνες της ή Κορφιάτισσα, ακο
λουθεί κ ή βαλασσίτρα μέ τήν δική της τήν καινούρια, καί μακρό· 
θεν, από τό χωρίον τής Τρυπητής, Ακούεται ό Άγιος Νικόλαος, μία 
από̂  τάς καλυτέρας έκκλησίας, πού 'χει βαρύ καμπαναριό.

Καί 4 άγιος αυτός είναι τών θαλασσινών ιϊδωλον. 'Ο ναύτης έ- 
φαντάσθη £να πολύπειρου γέροντα, κυβερνήτην άγρυπνον καί νηφά- 
λιον, σοφόν από τή ς  Α ν α τ ο λ έ ς  μακριά, εύρε τόν Άγιον Νι- 
χολαον από τά ΙΙάταρα καί τά Μύρα τής παλαιάς χαί πολιτισμέ
νης ,\υκιας χαίτου ανέθηκε τήν κυριαρχίαν τής θαλλάσσης.

_ Επήγαινα ίίς τόν έσπερινόν τής ανωτέρω εκκλησίας, είς Τρυπη- 
την διά να περιπατήσω καί λιγάκι.

Εις τόν δρομο έβλεπα γύρο μου τά χωράφια νά πρασινίζουν. Μέ
σα είς τήν τόσην δυστυχίαν αυτά μόνον έμειδίων διά τούς πτωχούς 
χαί ώπέσχοντο. '·
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ΚαΙ δταν μοΟ ήλθιν βΐς τόν νοΰν ή π«ρί*ργος ΐρώτηβις ιοΟ φί
λου μου διχαοτοΟ— Ιίοιός μ&ς &ίνιι χαΐ τρώμβ....

—*Η γί)! άπήντησα ίΰχαριστημένος διότι ιδρί^χα τήν άλιθινήν 
τροφόν μας.

ΠοΙός άλλος;
I I I

Κοντά *1ς τό οχολ«ΐον ιΐναι τό παντοπωλιΐον τοΰ Ηιχαήλου, 
τόν όποιον ιίιρίαχβις πάντοτι νά δριξιν πρός συζήτησιν.

— Φυαιχά τφ  λόγφ, μοΟ 1λ·γ·, αχοτώνων ώς αυνήθως τά Έλλη- 
νιχά, πώς τά  χαλοπ«ρνάτ· έδα> $2ς τάς Αθήνας;

Εις τήν βίρωνιχήν αΰτήν ίρώτηαιν άπήντησβν δ πατήρ του, σ«6α- 
στός χαί άγαθός άρχιμανδρίτης.

—ΛιατΙ τάχα; μήπως ίδώ στό νηοί μας «Ιναι άσχημοι; Έ λα  α5- 
ριον προβέθηχ». στροφόμκνος πρός <μέ, ποΰ ξημιρώνιι χυριαχή 
χαΐ σχόλη μιγάλη ν ΐ  ίορτάσωμ* *ς τό Κάστρο, 'ς τή βιχή μας 
έχχλησία. θά μ«ίνης «ύχαριστημίνος. ΈδΛ ίΖς τά μέρη μας δταν 
παρατηρή χανιΐς τόν χαρακτήρα τής νησιωτικής ζωής {«ιό τήν 
έπίδρασιν τοΰ θ«ίου πραγματικώς βΰχαριοτβίται νά ψυχολογή.

Κάποΐα ήμβρότης, κάποΐα ίΰθυμος τοΟ θβίου λατρβία άς ιΐδος 
πανηγύρβως, χάποία έλαφρότης βίς τήν άντίληψιν δλων τών ζη
τημάτων, ΰπομονή βίς τήν δυστυχίαν, αγάπη πρός τόν ήλιον χαΐ 
τήν χαράν φιλοπβριέργβια καί φιλοπαιγμοσώνη, καί χάπο5α βν· 
χάριστος φλυαρία βίς γλώσσαν ίδιάζουσαν καί κάπως μβλψδιχήν ...

Ίδέ τά τβτράγωνα καί άσπρα σπιτάκια μας πόσον βίναιάπλά καί 
φωτβινά. Ίδέ μέ πόσην βΰχολίαν από πολύ μικρά τά παιδιά καΐ 
τών δύο φύλβιν έτοιμάζουν τήν άντίληψίν των καί τήν καρδίαν 
των διά τό μέγα ζήτημα τής αγάπης καί τοΰ γάμου. Έδώ βίς τά 
νησιά μας βίνβ αδύνατον νά φαντασθοΰν άνθρωπον μακράν τής χα
ράς τοΰ γάμου

Χθές άκριίώς. βίς κάποίο καλό σπήτι, έπαίξαμβ ίνα παιχνίδι βίς 
άφβλή φίλον μας, ποΰ ζητβϊ μικρός, μικρός νά ύπανδρβυθή.

Τοΰ προσδιωρίσαμβ νά λέγη δλοένα τάς λέξβις «Άλβΰρι, άλβΰ- 
ρι*. Ό ταν έχουράσθη καί έσταμάτησβν βπιμόνως, δλοι μαζύ γυ- 
ναϊκβς καί άνδρες τοΰ έρριχθήκαμβ’ *νά τό λέγης έκουράσθηκβς, 
φαντάσου νά τό χουβαλής χίδλανά τρώνβ τά παιδίά σου»

Έχαμογέλα δ αγαθός ίβρβύς, 6 όποίος ήτο μοναδικός διά τήν 
φιλοστοργίαν του καί τούς μόχθους του ώς πατήρ καί ώς πάππος.

Τότε «συλλογίσθην τούς γονείς μου. οί όποιοι έχοπίασαν 
έπ: μίαν ζωήν ολόκληρον διά τό ψωμί τών παιδιών των καί δ

ταν έπέρασαν από τόν νουν μου πάλιν οί λόγοι τοΟ φίλου μουδικα- 
στοΰ — ΐίοιός |ΐάς δίνει καί τρώμβ—Οί γονείς μας! άπήντησα μβτά 
βββαιότητος, ΙΙοΙός άλλος;

I V
Ή  βαλασσίτρα τοΰ Κάστρου έχβι τάς παραδόσεις της καί τά στο- 

^λίδια της. Φιλοξβνβΐ ύπό τόν ύψηλόν της θόλον παλαιάς ναυτιχάς
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οΐχογβνβίας χαί Ιχβι τόν χαλύτβρον ίπιχά^ιον τί;ί νήαου Τά κορίτ
σια τόν στολίζουν μέ πίρισσοτέραν ίιπερηφάνβιαν καί οΐ νίοι βίναι 
4ποφασισμ4νοι νλ μή ίπιτρέψουν νά τούς τον κάρχ Ι  δήμαρχος 
κάτω ·1ς τήν μητρίπολιν.

’ Κπήγαινα ν’ ακούσω τύν :?ίλον μου Ιβρία, 6 6ποϊος ήρχιζ· τόν 
δρθρον πάντοτε πριν ξημιρώσ^.

*() δρόμος τού Κάστρου χαραγμένος 4πί βράχου δέν είνε καθύλοι» 
εύκολος, μάλιστα κατά τήν νύκτα καί μ4 κακοκαιρίαν, δπως ή ση- 
μερινή.

Ό  άνεμος ήκουετο όις άτακτον γαύγισμα σχΟλλου, δκερ μετί- 
πιπτεν εις κλαυθμόν. Ή  θάλασσα κάτω έμούγκριζεν ύποκώιρως καΐ
^ ίννα  τούς τρόμους πού προκαλοΟν αί άβυσσοι καί τά βάραθρα....
Άπελπιστικώς δΙ ήγωνίζιτο τό βυσσινόχρουν φανάρι τής ’ΑρχαδΙδς. 
τής νησίδος είς τήν είσοδον τού κόλπου, κατά τυ̂ ν̂ στοιχείων δ- 
λων. διότι τά σύννιςα κυλιόμενα χαμγ,λά ύπό τής άταχτου θυέλ- 
λης, ή δποία προσήγγιζε, τού έσκίπαζον τό φώς.

Καί ήσθάνθγ,ν ρίγος καί συντριβήν.δταν εσκίφθχν πόσους δέν Ιχει 
καταπίει ή μαύργ, Μάλασσα, ίν ψ εττινον χείρας. ΐκετευτικάς, πού; 
Εις τό σκότος καί τήν άβυσσον

Καί διά νά διαλύσω τήν φριχτήν αυτήν φανταστικήν εικόνα 4- 
τράπην μέ ταχύ βήμα πρός τι ν έχκλγ,σιαν, ένφ 4ψιθύριζ·.ν.

— Τίποτε δ*ν μάς δίνει ή άσπλαχνος θάλασσα, άφ’ ού δέν τρέφει 
ούτε Ινα δένδρο γιά νά πιάνωνται εις τά κλαδιά του τά ναυάγια 
τού θυμού ττ,ς. Καί μήπως αυτή δέν μάς πλανάει με τήν εύμορφιά 
της, μέ τά κοράλλια της καί τά μαργαριτάρια μέ τά λαχταριστά 
της ψάρια;

Μπορεί λοιπόν μιά τέτοια μάγισσα νά μάς δίνη νά τρΛμε μια 
αληθινή τροφή; Κάθε άλλος παρά αυτή!

\’
Μέσα είς τούς λεγεώνας τών κυρίων καί τών κανδηλίων τής έκ- 

χλησίας διεχρίνοντο μορφαί γαλήνης.
Ο σεβαστός ίερεΰς έλειτούργει ήρεμα καί προσεκτικά, ίςω δέ τοδ 

Ιερού δ καλλίφωνος Άγγελος, μικρό παιδί τού έλληνικοΰ σχολεί
ου, δ δποίος είχεν άναλάβει άποφασιοτικώς τό έργον εθελοντού 
ψάλτου, έφαίνετο ώς μία ώραία τόλμη τής ζωΥ]ς.

'() άήρ έχεί δέν ίσχυεν τό σκότος είχεν έξοντωθή. Ή  θάλασσα 
δέν παρουσιάζετο _μέ χανέν της βίγος. Τό πλήρωμα ήτο πυκνόν, 
ουδείς Καστριανός ελειπεν, καί αυτοί ακόμη οί βρακοφόροι γέροντες, 
μέ τής λευκές των μπιρέττες είς τό χέρι είχον καταλάβει άπό βα- 
θείας νυκτος τό στασίδι των. Αί γυναίκες μέ τά Ιδιάζοντα νησιωτι
κά όνόματα, ή Έργίνα, ή Κατέ, ή Ζαμπιώ, ή Μαρουσώ, ή Φλουρή, 
ή Κοκκωνα, ή Τρισεύγενη, ή Μαργαρίτη, ή Μαριακώ είχον γεμί
σει, γραίαι χαί νέα< άναμίξ, καί τούς δύο γυναικωνίτας.

Παρά τήν συνήθειάν των δέν ώμίλουν. Όλοι εκεί μέ γλυκύτητα 
•ίς τούς οφθαλμούς, ώσεί νά ΐλαμπον άπό εσωτερικόν φώς, ήχουον



•Εονιζίμ·να παρά τοϋ Ιβρέως τά παραττ'έλματα τί)ς βΙρήνης, τάς 
λΰσ·ις ·5ών μυστηρίων διά τί)ς Παρθένου τάς παραμυθίας τών πόνων 
διά τοΟ Χριστοδ, τήν δύναμιν τί)ς πίοτ·ως καΐ τί5ς έλπίδος $ίς τά 
Ιργα τών άγίων, τήν χαράν τής άγάπης χαΐ τήν πέραν τοΟ τάφου 
■ύφροβόνην $ίς τά βααίλιια τοδ θβοΟ.. ...

'ΰστκ ή φτώχιια χαί ή άβθένβια δέν άρχοΟν νά συντρίψουν τήν 
ψυχήν;

'ΰατβ ή θάλασσα χαί 6 βορριάς δέν ξαρριζώνουν τήν χαράν; Δια- 
τΐ λοιπόν;

Τήν ψυχιχήν μου αϋτήν Ιριυναν διέχοψ·ν ή τυχαία άναχάλυψις 
τοδ φίλου μου διχαστοΟ ·ίς τό δπισθέν μου στασίδι.

—Βρέ άδβλφέ. του §Ιπα, έαϋ δέν άφίν·ις νά σοδ διαφΰγη έχχλη-
σία. Παρά πολύ φιλαχόλουθος...... ’βρισμένος θά μπής 'στόν παρά-
δ$ιβο μέ τά παπούτσια.

— ΔιατΙ τάχα τό λέγβις οδτό; μου άπήντησ* χαμηλοφώ/ως. Μή
πως έδώ μέσα είς τήν έχχληβίαν δέν αντιπροσωπεύονται Ιδέαι σωτή
ριοι χαί δέν τελούνται μυστήρια παρηγορίας, τά  όποια συγχρατοδν 
τήν κοινωνίαν; Κοίταξε γύρω σου χαί θά ίδής κάποιαν χαράν είς 
βλους ...Ευτελής τροφή είνε ή χαρά; Ή  κοινωνία ϊδρυοε τήν έχ- 
χλησίαν, τήν δέ κοινωνίαν ό θεός! Καί ήμεΐς δέν εΤμεθα τής κοινω
νίας λειτουργοί;— Ποιός μάς δίνει χαΐ τρώμε λοιπόν;—ό θεός! |φί- 
λε μου. ΠοΙός άλλος;

V I
Έμεινα τελευταίος, μετά τό πέρας τής λειτουργίας. ΟΙ πιστοί καί Ι

δία τά παιδία βιαστικά έφυγαν διά τά σπίτΙα των. Έ το  Ιορτή με
γάλη, χαί θ' άντηλλάσσοντο έπισκέψεις χαί θά χατελύοντο γλυκί
σματα χαί καλά φαγητά,

ο ι ειδήμονες είχον προείπει τήν κατάπαυσιν τής τρικυμίας, άλλ* 
δταν έξήλθα είς τό προαύλιον τής έχχλησίας εύρέθην πρό άπιστεύ- 
του θεάματος.......

Έξημέρωνεν ήδη. Γαλήνη τελεία επεχράτει είς δλην τήν φύσιν. 
Βροχή ραγδαία είχε κατευνάσει τήν τρικυμίαν χαί τόν βορρίάν. ΟΙ 
γύρω φαλακροί λόφοι καί ή Έρημόμηλος διεχρίνοντο ώς λουσμένα 
μέ χαθαρωτάτας καί στιλπνάς γραμμάς. Τά ρεύματα τοδ κόλπου 
ένόμιζες ότι παρίστανον χτενισμένας γαλανάς χόμας χαί μία λευ* 
χή γραμμή άναμέσον των έφαίνετο ώς ταινία περιβάλλουσα αύτάς. 
Καί απέναντι τής ραδινής θαλασσινής νύμφης, τής νησίδος Έρη- 
μομήλου, τό άχρωτήριον τοδΒανΙοδ έξετείνετο ώς μαχρός χαί 
γραφικός μώλος. Αίθρια πρός τήν ροδίζουσαν ανατολήν, καί πρός 
τήν δύσιν νεφύδρια λευκά ώς αγγέλων πτιρυγίοματα έπλανώντο, 
καί μέσα είς αύτά κάποιον άστρον,τό όποΐονδέν ϊοχυσεν νά τό σβήση 
ή αύγή, Οπέτρεμεν θαρρείς σάν φίλημα ουρανίας αγάπης. Ήμην 
μαγευμένος χαί ευχαριστημένος· διότι ή μοναδική αυτή γαλήνη 
έστάλαζεν ήδη χαράν είς τούς χαχοπαθήσαντας έπί τόσον χρόνον 
νησιώτας.
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Πραγματικώς ίώρτβζιν 4 ανθρώπινος κ»1 δ γυαικδς κόαμος. Κ*1 
ή Ιβρτή αύτή τών αΙσθημάτων ,τών Ανθρώπων κ«1 ιών κΐκδνων χί)ς 
φύσ ·«ς πβρουβιΑζίτο «Ις τά μάτ1« τής -ψυχής μου ώς ή Έμορφίά 
τής Ζωής τοδ Παντδς. Καί καθώς γλυκβϊ» άμίροσία, καΐ ώαάν ·ύ- 
γβνοοτΑτη κ*1 δλυμπία τροφή μας ·1ναι ή Έμορφίά τής Ζωής,

Ποία βιΐναμις άριοτοτέχνις μ4ς παρίχιι τήν αίοθητικήν αύτήν 
ήίονήν ·ίς τήν ψυχήν μας;

Σύ «Ισαι, ώ ύψηλή τροφός τής γηίνης μας Αθανασίας, σ 6 ώ 
Α ρ μ ο ν ί α !  Ιΐοΐδς Αλλος;

Κ Ε. Γ Ο Υ Ν Α Ρ Η Π

ΑΠΟ ΤΑ «ΔΕΙΛΙΝΑ»

Σ Τ Ο  κ λ η μ τ ^

Τή προσφιλίί μοι φίλη 
Μ. Μ. «ίς Χίον

Κι' δταν οτή γή άπλόνης κλώνους Κΐοαι τοΟ γβωργου ή σκέψη 
ΚαΙ τΑ σταφύλια σου σχβπΑζης, ΚαΙ τδ γλυκό κρασί σου δίνβι, 
Καί δταν λυγβρό ψηλδνης Ζωή καί δύναμι τ ’ αρρώστου
Καί τήν αυλή δλη ΙσκιΑζης, Καί τοϋφτωχοδτίς πίκρβςσβύνβι.

Κλήμα χρυσό, Από τού 
ΤΑχέρια πρωτοφυτβυμένο,
Μ·σ’ ’ ς τόν 4λόγλυκο χυμό σου 
Κάθ· καλό κρατιΐς κρυμμένο.

Μέ μυστική ζήλια καί πόθο 
Καθένας, κλήμα, σέ χυττΑζιι, 
Κ ’ ή χρυσοπρΑσινη θωριΑ σου 
Χαρές καί ιύτυχία τάζβι.

Γή λησμονιΑ τοΟ κΑθβ πόνου 
Καί τή χαρΑ τή ζηλβμμένη,
Στό μαγβμμένο τό χυμό σου 
1ύ, κλήμα,τήν κρατΕίςκλβισμένη.

Καί μέσα 'ς τΑγιο τό ποτήρι 
Σΰ του Χριστού γίνβσαι αίμα,
Ι Ιο3 σμίγ«ι πλΑσμαμέ τόν ΠλΑστη 
Καί τήν Αλήθίΐα μέ τό ψέμμα.

Ε Λ Ε Ν Η  Ε. Ε Β Ο Ρ Π Ν Ο Υ



Η ΝΟΤΓΙΟΧ Τ^ΦΡΙΚΗ
Α Ν Α Κ Α Λ ίΤ ΙΓ , ΑΠ01Κ1ΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ

<™όν Λΰγουϊτ&ν τού Ι48ΐ), ε; ίτγ, πριν λάβει τήν προς άν*χά- 
ζΐ^λυψιν τή ί ’Λ|Αερική; άγουβαν ό Χριστό|·ορο; ΚοΑ0ρ.βο;(1492) 
έστελλετο Οπό τής αΰλτ,ς Ίωχννου του Β . τής Πορτογαλίας, 
ό εύγενοϋς καταγωγής ΒαρΟολομ.αΐος Λίας (ΒΐΓΐΙιοΙοιηβο 0ϊ4ζ) 
πρός άπωτέρω έςερεύνηβιν τής υδρογείου.

Περί τα τελτ, τού αυτού έτους έλιμενίβΟγ, εις το Τβϋΐβ Βαγ, 
κόλπον παρά τό τελευταίον άκρον τής Νοτίου ’Λιρρικής, όνομά- 
σας αυτό Ειά τάς μεγάλα; έχει καταιγίδας «"^Ακρον των κα
ταιγίδων». Τό άκρωτήριον τούτο μετωνομάσβη υπό Ίωάννου 
τού Β '. «Εύελπις άκρα».

'Λπό τό Τ&1)1β Βαγ, ενΟα νύν εινε έκτιομέντι ή ωραιότερα 
τήν 0έαν πόλις τής Ν. Αφρικής με υπέρ τάς 80,000 κατοί
κων, εν οίς 200 ελληνες, «υμπήξαντε; κοινότητα καΐ άνεγεί- 
ραντες μεγαλοπρεπή ναόν, έπρομηΟεύθη ύδωρ χαΐ έςηκολούΟη- 
βε τον πλούν του παρα τήν ανατολικήν τής ηπε'ρου πλευράν, 
άφι̂ ι'όείς μέ/ρι Αΐ^οα Ββγ. το νύν χνατολιχ'-ν Λονοίνον, λιμήν 
εμπορικός μέ υπέρ τά; 2ί».000 κατοίκων, έν οις καΐ ολίγοι η- 
μέτεροι.

Έπανακάμψα; ε’ι; Λιβσαβώνα κατά Δεκέμβριον τού επομένου 
Ιτους παρηγχων.'ϊθη /άριν τού συντρόφου αυτού Υ ιλοο ιΐβ 
δστις τγ,ν άςίαν τής βνακαλύψεως τού Δίας διαβλέπων. ήτο.μα- 
βε στολίσκον και έπανέπλευσε μετά παρέλευβιν ένδεκα ετών, α- 
ναχαλύψας τήν διά τάς Ά ν . ’Ινδ'α: όδόν, Τόν Νοέμβριον τού 
!497 εκαμε τό πρώτον μέ^ρις αυτών ταξείδιον.

"Εκτοτε τό άκρον τής «Καλής Έλπίδος» χατέβτη τό κέν- 
τρον τού μετά των 'Λν. Ινδιών καΐ τής Εύριόπης εμπορίου καΐ 
μόνον ή τομή τού Ιαθμού τού δτίβζ το 1869 εθετο εκ ποδών 
τήν πολύτιμον τού άκρωτηρ'ου όοόν.

'^Ητο άλλως αυτή ήτις καθιβτώσα ουντομιότερον τόν διά τού 
Ινδικού ώκιανςύ πλούν άνέδειξε τήν Ν. Άφ;ιχήν, άιρ' έαυτής
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γενο^ιένΥιν, ενίχα τής παντοιιδου; πλουσ-’χ; π ιραγωγής τγ,;, μέ- 
γαν παράγοντα έν τγ, παγχοσμίω Ιβτορί».

Τω ν Πορτογάλων ιύχόλως έκτοπισΟέντων παρά των 'Ολλαν- 
δών, χαΟως χαι τούτων μετέπειτα υπο τώ ν ίγ γ λω ν , χατέφυγον 
ε’ις νοσώδτ, μέρη, δ'που έν μέοω των έλογενών πυρετών χα\ άλ
λων δυβχερειών ουνέπηξαν άποιχιαν είς τά  8οΓβΙ&. συναλλασσό
μενοι μέ τούς μαύρους. Μετά μιχράν, ενεχα των επιθέσεων των 
Ιθαγενών διαμονήν, διήλθον διά τής νοσώδους κοιλάδος τού Ζαμ- 
πέσι χαΐ άπεχατέστησαν έχει ένθα χαΐ νύν είσέτι κυματίζει ή 
σημαία των, έν τή  Ανατολική τής Ν . ’Λφριχής πλευρά, χτί- 
σαντες τούς δυο σημαντικούς έμποριχούς λιμένας την ΒθίΓβ χαΐ 
Οβί&^ο& Β&γ.

Τ6 ναυάγιον τών σκαφών τό 1648, ένα χαΐ ήμισυ αιώνα 
μετά την άναχάλυψιν. παρά τδ Τ&!ϊ1β Β ΐγ . υπήρξε γεγονός πο
λύ σπουδαιότερον διά την ιστορίαν τής /"ύρας ή αΐ προμελε- 
τημέναι χαΐ προπαρασκευασμέναι επαναστάσεις. Ί ΐ  πρό αίώνος 
άχμχζουσα μεγάλη και ισχυρά Όλλανδιχή 'Κταιρεία τώ ν '.λνα- 
τολ ’.χών Ινδιών (Βαίοΐι Εβ«1 Ιπ(1ί& ΰ )ογ), πληροφορηθείσα το 
δυστύχημα απέστειλεν έχει τό 16Γι3 εκατόν τώ ν υπαλλήλων της 
μετανάστας πρός χπο'χησιν. '.λφιχθέντες ουτοι έπεδόθησαν είς 
την καλλιέργειαν λαχανικών και άλλων τροφίμων δΓ ών επρο- 
μήθευον τά διερχόμενα εχεΐθεν “Ολλανδικά πλοία. Ευάριθμοι δν- 
τες καί μή δυνάμενοι νά φέρωσιν μεθ’ εαυτών και τάς γυναί
κας των, συνήψαν γάμους μ ετ’ Ιθαγενών γυναικών,

Ί Ι  εταιρεία κατόπιν κατά τό 1685 είσήγαγε δούλους έογά- 
τας μαύρους τής ’.λνατολικής ’ .Χ,φρικής χαΓευθύς μετέπειτα α
σιανούς κατά τό πλείστον έκ τών Ανατολικών Ινδ ιών . Ούτοι 
έλθόντες είς αιμομιξίαν μέ όττεντότιδας άπετέλεσαν άλλην μι
κτήν φυλήν, ουδεμιας παρά τής όλλανδικής χυβερνήσεως γενομέ- 
νης απόπειρας πρός καταστολήν τού κακού. Τουναντίον δε δελεα
ζόμενη έχ τού μεγάλου πλούτου 3ν προσεπορίζετο έκ τώ ν ’Λν. 
Ινδιών καί ουδόλως φανταζομένη τήν μέλλουσαν παγκόσμιον 

αυτοκρατορίαν, έξηκολούθει νά πέμπη άποίκους. Είς τούς ολίγους 
ά^ιχθέντας είς τήν Ν . Αφρικήν, εκ τώ ν εργατικών άλλως τα 
τάξεων, ή μεγάλη άπό τής γενετείρας άπόστασις, ή έλλειψις 
μέσων συγκοινωνίας καί τα  υπερβολικά διά τήν έπιστροφήν εςο- 
δα έπεβαλλον τήν έκεϊ άποκατάστασιν, καθ' ίσον μάλιστα έθειό- 
ρουν εαυτούς έξορίστους.

Τό 1689 τ^3ιακόσιοι Γάλλοι ουγενότοι άπελαθέντες έκ Νάντης 
καί ευρόντες ασυλον εν Όλλανδίφ έστάλησαν καί ουτοι είς τό ά«



Ή  βαβιλομήτωρ τ5|ς Πονδολάνίης καΐ οΐ Ακόλουθοί της.
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χ^ωτήριον. Ί Ι  ’ Λφριχή 5Γ αΰτοϋ; ητο ή ·Ύ| ίνΟχ ίκόντις 
αχοντίς ία ίλλον χυτοί χχ'ι τά  τχχνχ τω ν νά ζήαωβί χα'ι νά ά- 
·ηοΟχνϋ>σ!ν. Ε ; (πιι>χνών ουτοί χατ:#γόΐί.8νοι οϊχων ΐοιοχςχν βΙς 
τους 'Ολλχν'.ιχή; χζταγωγής άποιχους τ4 ; τέ/ν*;, τήν γξωρ- 
γίαν χ ϊΐ χτγ,νοτοο^ίχν, δώσχντι; τήν πρυίτην (·)θγ,τιν ιτρός προ
αγωγήν του τόπου.

’Λπαγορ«υοαίνου παντός θρητχςυτιχού δόγ(χατος παρα τής ε- 
τβιρειας των 'Λν Ινδιών, χυριάρ^ου τότε ούον,; μετά πά;ο8ον 
αΐοινος άφω[Αθ'.ώΟγ,ΐτχν χα'ι -τυνί'/ονεύθηβαν πάντες ιχ» τό Ό λλαν- 
διχόν οτοί/είον. ε ΐτίτι 5έ τά όνόαατα χυτών οιχχρίνοντχ: Φερό- 
μιενχ Οπό τών αεγχλιιτίρων των ΒοβΜ οΐκογε/ειιΛν του άχρω- 
τγ,ρ'ου Οΰρίγγγ,ς χχ'ι Τρχν-ιβχάλ.

Ο υτω ί) πρΟτη 5/,α·.ουργγ,ίΐίίΊΧ ίν τή  Νοτ·'ω ίχρα χποιχια 
άπετιλέτΟη ΐχ  |χιϊς ορχχός 'Ολλχνδών ΰπγ,ριτών τής εταιρείας, 
διπλαΐίιον Γάλλων χχΐ χράαα διαφόρων μαύρων ιθαγενών καΐ 
'Λ-τιχνών λαών οίον ΜβίΛγΛ, ΚβΙΤίΓί; χαΐ ΗοΙΙβηΙοΙ».

Εΐ; τ ι  δυο τζυ τα  εΰρωπχ'χχ στοι/εΐα, τών αέν “Ολλανδών 
όντων αγενών, ζωγ,ρολν, γενναίων, φιλελευθέρων, άπειρων χχΐ 
απεοιττων, αέ πλειττα θρησκευτικά ελαττώματα, τώ ν δέ Ου
γενότων αδυνάτων εΐ χαΐ πλέον ανεπτυγμένων, άναγχασθέντων 
νβ ΰποχυ!<(υσιν είς τά  εξωφρενικά τών πρώτϋ^ν θελήματα, 
χρεωστεΐ ό σημερινός ΒοβΓι' μέρος τών φυσικών προτεργ,μάτων 
του. Ιδιαίτατα δέ είς τά παρά τών υπηκόων του Λουδοβίκου του 
ΙΔ  . διδα/Οέντα εις τούς προγόνους του μαθήματα.

Οί όττεντότοι άπόγονοι του Χ ίμ  θεωρούμενοι, χατηραμένοι 
εχ^γενετήί, τούς μετε/ειρίζοντο μέ περιφρόνησιν, πωλουντες αυ
τούς ώς δούλους, Περί τά  τέλη του Π Γ . αίώνος ό πληθυσμός 
τώ ν λευκών τής Ν . Αφρικής συνεποσουτο εις ΙΟ,ΟΟΟ οιτινες 
συναισθανθέντες τόν υπό τής εταιρείας τώ ν ’ Λν, Ινδ ιώ ν  ζυγόν 
Κ ή  τγ^σαν παρά τής Ολλανδικής χυβερνήσεως τήν ανεξαρτη
σίαν των. Κύρισκομένη αύτη είς εμπόλεμον μετά τής Α γγλία ς 
κατάστασιν (1780, άπεπειράθη ή Α γγ λ ία  καΐ του ακρωτηρίου 
τήναλίυσιν, II Γαλλίαέπρόλαβε τότε καίέματαίωσετούς σκοπούς 
της άποστειλασα εν τάγμα στρατού πρ»ς ενίσ^υσιν τώ ν άποί- 
χων. έν οις συγκατελέγοντο καΐ οι πριόην υπήκοοι αυτής.

Το 1780 εγενετο καί δ πρώτος μετά τών Ιθαγενών πόλεμος» 
είς όν άνεδιί/θησαν νικητα'ι οί ΚοβΓ» επιβάλλοντες τόν σεβασμόν 
καί είς τούς λοιπούς Ιθαγενείς.

Τό I 793. ύποχυψάσης τής 'Ολλανδ ας είς τήν δύναμιν τώ ν 
γαλλικιον δπλων υπό την δεςιαν τού Μ. Ναπολέοντος οιεύθυν-
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βιν, ίύνόητο; χχΐ ή έπίλθ&ίσ* αίτχς^ τών δόο ίύίωττχϊχών 
φυλών τή : Ν’ . Αφρικής διχριοί^^η. διβρχής εχ τοτι χ ά τα ιτ ϊσ ι.  
Ταύτγ,ς έπωφελΤιΟε'ις ό έν ’ Λγγλ{φ  διβαένωνχ. Γουλιελιιο; Ό -  
ρχγγ'ί,ί δι ’ έπιστολής του έχϊλεοε του; ίυαπβτρκότοι; «ΰτου όλ- 
λανδοΰ; νά δε/θώϊΐν άγγΑιχά βτρατεύματβ κατά τώ ν γαλλικών 
τοιούτων. Τον Σεπτέμβριον του Ι7'.*Γ· τά  άγγλιχά βτρατεΰματα 
ελαβον, το πρώτον, χατο/ήν έν τώ  άκρωττ,ρίω, φχινομενιχώ; 
μέν ουμμα/ιχά, χατ ’ ούχ-αν δέ χατχχτιτιχά. Τούτο δΐήρκηβε 
με/ρι του1Η03 οτε χαΐ έπισήμως τό χχρωτήριον έχτ,ρύ^ΐϊτ, ά· 
ποικία τού βτέμμχτο; όπο Ά ρ μ ο ττή ν  ή Διοικητήν, ύποδε'ιχνυό- 
μενον παρά τής αγγλικής χυβερνήοεω; μέ/ρι του «814.

Τής “Ολλανδίας μή έννοούτης νχ άπο/ωρήση όλοτελώς τού 
ακρωτηρίου ήναγκάσθη ή Α γ γ λ ία  νά πληρο)ση 6,000,000 λ ί
ρας βτερλίνχς, χαβ έΙιον ητο μεγίβτη ή βπουδαιότης την όποι
αν έκέκτητο ώς έκ τού διάπλου διά τάς Ινδίας, ενθχ ιδρυετο 
αγγλική χΰτοχρχτορία. Τό άκρωτήριον οΰτω μή κτηθέν έπω- 
λήθγ, εις τους χγγλους.

Μετά τήν αγγλικήν κατοχήν (1828' έδοθτ, δικαίωμα ψήφου 
είς δλους τους ό 'τεντότους χαί λοιπούς ελευθέρους μαύρους, 'τό  
δε 1834 ή αγγλική κυβέρνηβις έπλήρωσε 20,000.000 λι
ρών στερλινών πρός έςαγοράν τώ ν δούλων από τους κυρίους των, 
Είνε -νχμφ-σβήτητον 0τι μετά τριακονταετή αγγλικήν κατο
χήν ο' άποκληθεντες άποιχο· τής Ν . ’ .Δφριχήί Βθ6ΓΚ. προσωνυ
μία στ,μχίνουσα γεωργόν, ΰπέφερον περισσότερα αδικήματα υπό 
τής ελευΟέρα: νύν κυβερ'ήσεως ή πρ’ν. άναγκασθέντοιν τών 
φιλελεύθερων ν ’ άποχωρίσωσι τό 1886 εις τά εν τώ  έσωτεοιχώ 
τής ήπε ρου άγρια μέρη. Κατατρυποσαντετ δε διαφόρους ιθαγε
νείς πληθυσμούς, έν οις καΐ τους Ζουλού εισέβαλον είς Οΰράγγην 
και έκείθεν εί; Τρανσβαάλ ένθα καί ένεκατέστησαν. Πλήν καί 
έχει ενοχλούμενοι διαρκώις ΰπό τώ ν μαύρων, προσεπάθουν παν- 
τ ί  σΟένει νά καταστρέψωσι^ αυτούς. Τούτων ομω: οντωνεμπει·^ 
ροποΑεμων χαί οή τών Ζουλού, εφόνευσαν άπαντας τους άρχη* 
γοΰς έκτος τού Πραιτωρίου. δ'στις εστάλη τό 1847 είς τόν δι
οικητήν τού ακρωτηρίου όπως έκθέση τά δίκαια αυτών παρά
πονα καί λάβη έπιχουρίαν κατά τών μαύοων. Οΰδέν ό'μως έπι- 
τυχι-'ιν, ού τ ’ άχοοάσεω; καν, έπέστρεψεν άπρακτος πλήοης 
άλγους.

II Νατάλη μέχρι τού 1853 έθεωρείτο ώς μέρος τής αποι
κίας τού άκρωτηρίου, τό δέ 1893 έκηρύχθη αποικία τού στέμ
ματος μέ Γδιον διοικητήν.
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Τό τιρό ·  ^8.*>7) : : χ; ϊ  τό ν  γ 2ο;ρ·/ών του Ρθ[θΙ)βΓ«ΐΓθοιη
οργ»ν(ι)ήέν ίδιον ποΑ.τίυμα πζρεοί/ΰΓ.τχν χχΐ οί λοιποί. Κατά 
τό 18Γ)0, ίδρυΟιί-ιης τής πρότη ; Νοτ'.οίφρικαν.χή; δγιαοκο*- 
τίας έν Τρχνίββ ϊλ  πρώτος πρόεδρος αύτής έξελέγει ό Γ !ρ «ιτώ · 
ριος, υίος τοϋ προμνη-ιΟέντος άί/ηγοΰ, διευθυνχ; τΛς τύ )»2ς τής 
δημοκρατίας μέ/_ρι του ΐΗ7ί  ότε έπήλΟεν η πτώ τις του καί ή 
ιΐς την άρ/ήν άνοδος τοΰ ΒιΐΓίςβΓ

Το 1877 ό δΪΓ ΤΙιβορΙπΙαΗ δΙιβρΛίοηβ, δηπλωματικός απε
σταλμένος τής κυβιρνήσεως τής Βικτωρίας ένεκα των έπιορο- 
μών τάς όποιας υφίστατο ή δημοκρατία παρά των διαφόρων 
ιθαγενών φυλών, κατώρΟωσε νά λάβη μεθ ’ έαυτοί3 τους αρχη
γούς καΙνάκηρυςητόΤρανσβαάλΰπότήνπροστασίαν τής Μ .Βρέτ- 
τανίας, ίιπό τον ίρον νά Οεωρηθή ή αποικία ενωμένη μετά του 
άκρωτηρ ου. Ό  3ΪΓ ΒβΓίΙθ ΚΓβΓβ άφιχθείς ώς διοικητής τοΰ α
κρωτήριου καΐ ύψηλός Αρμοστής τών άλλων αποικιών εν οίς 
καΐ τό Τρανσβαάν προσεπάθησε συν τοίς άλλοις καί τήν αετά 
τών Ζουλοΰ καίάλλιονέμπολέυωνφυλώνσυμφιλίωσιν. Μ ήδενθέν- 
τωνπλήν αΰτ<Γ>ντάς προτάσεις του ταΰτα; έξερράγει τό 187ΰ αι
ματηρός πόλεμος, πολλούς εκατέρωθεν άποδεκατίσας.

Οί φιλοπάτ^ιδες ΒθβΓ3 βλέποντες τον κίνδυνον ένεκα τών 
σφοδρών έπιθεσεων τών άγγλων κατά τών ιθαγενών επελήφθη- 
σαν τής περιστχσεως καί έκήρυςαν τήν 1 Γ> Λεχεμβρίου τήν ανε
ξαρτησίαν των υπό τοΰ; αρχηγούς ΚΓΒίίβΓ. ΡΓΟίΟΓΪοα» καί 
ΟοαΙ)0Ρΐ. Ο πόλεμος ουτος έστοίχισε πολΰαίμα είς άμφοτέοου;, 
πεοισσότερον δμως είς τήν αγγλικήν κυβερνησιν, ήτις άπώλεσεν 
του; κρατίστους τών στρατηγών της, καί δείνας υπέστη κα- 
ταστροφχς.

Πάντα ταΰτα ήνάγκασαν τους άγγλους εΐ; ΰποχώρησιν καΙ υ
πογραφήν τής συνθήκης έν Πραιτωρίφ, πρωτευούση τοΰ Τραν- 
σίαάλ, τόν^ Μάρτιον τοΰ 1881, Διά τής συνθήκης ταύτης 'άνε- 
γνωρίσθη ή ανεξαρτησία τοΰ Τρανσβαάλ υπό τήν επικυριαρχίαν 
τής Μ. Βρετανίας.

Τό αξίωμα του Προέδρου αναλα6ων ό Κροΰγερ, ίσ τις ήτο 
τόσον φιλόθρησκος, διαρκώς κρατών άνά χεΐρας τήν ίεράν βί
βλον, 6'σον καί δοαστήριος, άνεδιωργάνωσε'τό Τρανσβαάλ καΐ 
Ιδωκε ^εαν ώθησιν είς τήν εγχώριον παραγωγήν καί τήν άνό- 
ρυξιν τοΰ χρυσοΰ. Έπεξέτεινε καί έτελειοποίησε τά μέσα τής 
συγκοινωνίας καί ηνωσε το ^οI)&ηη631)^Γ^ μέ τους δύο έμπορι- 
κωτάτους λιμένας ΒιΐΓΐ)4η καί ΠβΙβ^οβ Β ιγ . Ευρών τό ταμείον 
κενόν, διά τοΰ δαιμόνιου πνεύματός του εξεΰρε τά μέσα νά τό
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υιι·ρπλτιρώ<ϊ/,. Λΰτός έν *νΙ λόγω ί .Εχχ!ν<>η νίαν 0λω; π«ρίο- 
δον προόδου, πολ'τκταύΰ χχ(ΐΰ|λ«ρ((χ; Ο'-χτ/,ν δΥιίΛΟχρατιαντου. (|)

Ουτω; ιΐ/ον τ ΐ  πράγαχτ* μ*/5ΐ τή; 9η; Όχτωβρ(ου του 
1899 δτ» τη ιίβηγήτι: του γιραβνου «ΰτοχράτορο; άνβχοίνωοι 
ΤΕΑίσήγρββον τ·>, άγγλιχη χυδιρνήβίΐ χατόπιν του οποίου έξβρ- 
ροίγιι δ βίματηρό; τριίτή; πόλ»μο; ιΙ; ον ιλβδι μέρο; χβΐ ή *- 
λ€υ®«ρ« τή; 'Οράγγη; πολιτιίχ ύπΐρ του Τρχνσβαάλ.

“Άλλοι έφι»λ·'*ι ϊύτοΐ ουτοι οί ΒθθΓ« γινόμινοι ήνάγχασαν 
τους «ζίνναιου; άρ/ηγοϋς «ΰτών νά υπογράψωβι την ατιμωτικήν 
δ ι’ αυτούς Ειρήνην ίν Πραιτωρ'4 τή 31 Ιανουάριου |90?, πα- 
ραδόοαντ·; τά δπλα χα\ άναγνωριοαντίς την αγγλικήν χαι έν 
Τρανσδαάλ χατο/ήν.

Έχ τής συντόμου ταότη; μιλίτης τρία τινά παρατηρβϊ τις 
έν τή ιστορία της Ν. 'Λιρριχής. Οί Πορτογάλοι τήν άνβκάλυ· 
ψαν,οί ΌλλανδοΙτήνάποίχησαν οί δί “Άγγλοιχατέ^Όυσιν αυτήν.

Ν Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Η Ε

Τ Ο  Γ Ε Λ Ο Ι Ο  Σ Ο Υ

Μ ίζ  χαΐ γΙλασις!.. μά ή χαταγρόνια 
Πο3 τό τ · μ* Ιρριξις 8έν μέ ΐοβίζβι*
Χιλιάββς χι' δμιτρα άν φύγουν χρύνια 
Πάντα ή άγάπη σου θά μέ οτολίζ^.

ΓΕλφς!... 'ςτό γέλοιο σου χδτι μοΟ &(νβις 
Μέ χάρι δν βγαίνι;), έλπίία ή πόνο,
*Η πβριφρόνηση' μ* αύτό προ5ίν$ις 
πολλή αγάπη χαί ζοϋλβια μόνο.

ΕΛ  Ε Π Υ Ρ Ι Δ Η Ε

(1) Τής έποχής ταύτης χα» τής ίιοικήσβώς του καΐ σήμ·ρον 
Ι τ ι  βύλαβΛς άναμιμνήσχονται πάντι; οΐ *ίς Τρανσβαάλ βδρ*θέντ·ς 1· 
θαγβνιΐς χαί ξένοι.



Ι Ε Ρ Α  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α

Κ η Ν Σ Τ Α Ν  Τ Ι Ν Ο Σ  Κ  Α Ρ  Α  X Ρ1 Σ Τ Ο ώ Ο  Υ Λ Ο  Υ  

Π ρ ο θ ι ε ρ β ύ ς

^•^ρότϋπον άρ*τί)ς, πραότητος, άγαβότητος χαΐ γΛοπονίας, δ 
Προθιερβύς Κωνσταντίνος Καραχριστοδούλοο βξβμέτρηοβ τό ζξν  

τόν παρελθόντα Ιούνιον έν μέσΐι) τί^ς ραθυτέρας καΐ βΐλιχρινβστό· 
ρας θλίψβως δλοκλήρου τί[ς κοινωνίας Βαθέος αλλά καί τών Απαν
ταχού γνωστών καΐ φίλων του. ΓβννηθβΙς έν ΜυτιληνοΙς, κωμοπό- 
λβι ττ^ς Σάμου, βχ χρηστών καί ίύαββών γονέων, τα πρώτα γράμ-
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μαχΒ ίδΛΛχθη παρά τοΟ θ*ίου του ί·ρομονάχοι> Ιγνατίου ΛαχανΛ, 
τϊΐς Ιβτοριχί}; ίν Σάμψ οΙχογ·ν$ίας, ίφημβρίου χαΐ κτήτορος το5 
ναοΟ τοΟ Αγίου θ*ο9ώρου. Καχίίπ'ν έγένβτο μαθητής τής αστικής 
σχολής καί Ισχ·ν ώς διδασκάλους ιόν άιίμνηστον Ν. Παπαβάκην 
καΐ Μ. Προβαταρίδην. Άποφοιτήσας ταύτης ίν<γρά7 η βΙς τό Γυ- 
μνάσιον γυμνασιαρχ«ι5οντος τότι τοδ μβγάλου τοΟ γένους Ιβιδοσκά- 
λου Κόντου.

'Αλλ’ δ μιχρδ; Κωνσταντίνος Οπέρ πάντα ήγάπησ» τήν μουσι
κήν, προικισμένος δέ Οπό τής γύσιως διά λαμπράς φωνής καί .ζη
λωτής τοΟ Ιιροδ του θιίου του έπαγγέλματος, παρητήθη τίδν π»· 
ροιτέρω σπουδών χαΐ άφωοιώθη ιΐς τήν έκμάθησιν τής έκκληοια- 
οτικής μουσικής, τήν δποίαν έδιδάχθη τιλβίως 6πδ τών τώτβ δι
δασκάλων I. Δικασίου, ΙιΙ. Τοαχιρογλίδου καί I. Πρωτοπαπά. ΑΙ- 
σθανδμινο; έν τούτοις τήν ανάγκην άνωτέρας μορφώσιως κατέγι- 
νιν «Ις μιλέτας πλουτίσας τάς γνώοβις του καί άναπτύξας τήν διά- 
νοιάν του.

Συνδ«θ»1ς διά τών δίομών το5 γάμου μ»τα χδρης σβμνής καΐ 
άνταξίας αΰτοϋ, τής θυγατρδς τοδ έχ τών προκρίτων του τόπου Α. 
Καχοράτου κατά τό 18Η2, Ιγένιτο ίβροδιάκονος τό 18(>3 χαΐ Ιχ «ι· 
ροτβνήθη Ιβρίύς τό ΙΗ6.') Οπό του Μητροπολίτου Αγίου Ιμύρνης 
Χρύσανθού. Σπάνιος τύπος («ρέως, κατέχων ·ϊς Οπέρτατατον βαθμόν 
δλα τά ίδβυ')δη προσόντα, δφ* ών όφσίλιι νά κοσμήται 6 τό θ·ϊον 
έν τή γή άντιπροσωπβόων, φύσ«ι καλοκάγαθος, ιίς ίχρον ένάρβτος, 
καλλίφωνος καί ί·ροπρ*πέστατος, ήτο τό σέμνωμα τών έν Σάμφ 
κληρικών χαΐ ·1λχυ· τήν έκτίμησιν καΐ τόν θαυμασμόν τών ξένων 
δσοι τόν ίΐβον ί*ρουργοΟντα. Αί μίγάλαι του άριταί έξιτιμήθησαν 
έπαξίως καί άνήλθ·ν ·ίς τά Οψηλότβρα Ιχχλησιαστικά αξιώματα 
έν Σάμφ. Οδτω τή προτάσιι τοΟ Μητροπολίτου Σάμου κατά τό 
1875 βιωρίοθη μέλος τής έξβταοτικής έπιτροπής τών μ«λλόντων 
Ισροθιΐναι, τό 1878 Οπό τοΟ Ιδίου Άρχι·ρέως προήχθη ιΐς πρωτο- 
«ρ«σ6ότ·ρον, τό 188.5 διωρίσθη αναπληρωτής τοΟ Προέδρου τής 
έπΙ τών Ιιρών Μονών έπιτροπής, δτ« 9έ κατά τό ΙίΚΚ) δ Μητρο
πολίτης Σάμου Γαβριήλ παρέδωκι τφ Κυρίφ ιό πνβΟμα, διωρίσθη 
τηλπγραφικώς Οπό τής Α. θ. II. τοΟ Οίκομινικοΰ Πατριάρχου άρ- 
χιπρατιχός έπίτροπος καί ώς τοιοΰτος διβτέλβσιν χαΐ καθ’ δλον 
τόν χρόνον τής άρχι·ρατ*ίας τοΟ βιαδ·χθέντος τόν Μητροπολίτην 
Γαβριήλ, Αθανασίου Καποράλη. ’Αποθανόντος καί τούτου τό 1903 
καί διορισθέντος Μητροπολίτου του νΟν τοιούτου Κ. Βοντζαλίδου, 
έξηκολούθίΐ κατέχων τό αξίωμα τοΰ Άρχιιρ. Επιτρόπου έπ Ιθ έτι 
μήνας, μ·θ' 8 καταβ»6λημένος έκ τών πολλών του έπαγγέλματός 
του κόπων καί τών οΐκογινβιαχών του συμφορών, παρητήθη τής 
Οέσιως ταύτης. Γπνομένης δ$χτής τής παραιτήσιώς του έξ·φρά- 
σθησαν αΰτφ έγγράφιυς «ύχαριστίαι καί έπαινος διά τήν μακράν 
καί ·ύδόχιμον Οπηρισίαν του, »ΐς αμοιβήν δέ τών Οπηρισιών του 
αυτών τφ  παρισχέθη τό προνόμιον νά προΐσταται καί προποριύ·-
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ται πώντων τών 1$ρέων ίν ταΐς 1<ροτ·λ«ο'ΐ:{αις. ’ΰς 1*ρ·ύς άλλ& χαΐ 
ώς μουαιχάς βιίπρβψβν δ άοϋιμος Καραχριστο&ούλου. ΑΙ μου9ΐχα( 
του γνώοΒις μβγίΐλως πάντοτ· έξ«τιμήθησαν χαΐ τό τάλαντόν του 
το9το ήτο πολύτιμον. Τό 1888 [3ρυθβ(σης σχολί}ς Ιχχλησιαβτιχί}ς 
μουσιχ{)ς ΙνταΟθα, διωρίσθη καθηγητής αύτής δπό το3 ίβιμνήστου 
ήγβμένος ΆλιξοΙνδρου Καραθιωδορή, δοτις πολΰ τύν έξκτίμα, χαΐ 
8κτέλ>οβ τοιοΰτος 4πί όχτα«τ(αν έφ* δσον δπήρχ· χαΐ ή σχολή. 
Συνθέτης διαφόρων μουσιχά^ν τ>μαχ(ων έτιμήθη διόι διπλώματος 
δπό τοΟ ίν Κων)πόλ·ι Έλληνιχοΰ ΜουαιχοΟ Συλλόγου, μ<γάλως 
Ιχτιμηθέντων τδν Ιργων του 6πό τών ίχβϊ μουσικών.

Άτυχώς ή μοίρα Ιπ<κλι»9$ πολλάς πικρίας $1ς αύτόν καί πολ- 
λαχώς βδοκιμάσθη ήπατρική του καρδία.Έκτών πολλώντέκνων του 
τόσσαρα μόνον όπέζησαν αύτοΰ τά πλιΐστα δί ίκ  τών άποθανόν- 
των άπβχαιρέτιοαν τήν ζωήν έν τή άνθούση ήλικίφ τών 20 καί 
πλέον έτών. Αί οίχογενιιαχαί του ουμφοραί καί α( Ιχ  του έπαγ* 
γελματός του συγκινήσεις— διότι άν οκεφθή τις ίποΐον καθ' έκοίστην 
δοκιμάζει κλονισμόν ή καρδία Ιερέως καί δή εύαισθήτου, ώς ήτο 
δ μεταστάς, συνοδεύοντας καί άποδίδοντος εις τήν μητέρα γήν δ- 
λους εκείνους τούς όποιους ώς Τδια του τέκνα παρακολουθεί από 
τής στιγμής τής γεννήσεώς των—έστάλαξαν βραδέως τό δηλητή- 
ριον τού θανάτου είς τάν πάσχουσαν καί σιγώσαν έκείνην χαρδίαν. 
'ΚπΙ 45 συναπτά ϊτη, ώς ίερβΰς τής έκκλησίας τοδ Ά γ .  θεοδώρου, 
όπου βιεδέχθη τόν θείόν του, ούδέποτε άνεπαύθη, ώς άγρυπνος ποι- 
μήν έπιβλίπων καί φρουρών τό ποίμνιόν του.

Πατήρ πολυμελούς οίκογενείας δέν ήτο δυνατόν μέ τάς μικράς 
προσόδους τής έκκλησίας του καί έκ τοΟ έπαγγέλματός του νά ά- 
ναθρέψη καί άναπτύξη τά τέκνα του. Φιλότιμος καΐ άμα γενναίος, 
πτωχός άλλ* ύπερήφανος επεδόθη είς τήν έργασίαν. Φιλοπονώτα- 
τος δέ καί φιλόκαλος έγένετο ό καλλιτέχνης βιβλιοδέτης τής Σά- 
μουκερδίζων έντίμως καίδπερηφάνως τόν άρτον τής οίκογενείας του.

Ή  άκατάπαυστος όμως έργασία, αΐ λύπαι καί αίσυγχινήσεις κα
τέβαλαν αύτόν καί μετά δλιγοήμερον ασθένειαν παρέδιδε τήν άγίαν 
ψυχήν του είς τόν Πλάστην, είς δν είχεν άφιερώσει ίλην του τήν 
ζωήν, προπεμφθείς είς τήν (ιστάτην του κατοικίαν έν μέσψ τών 
άκρατήτων δακρύων τών ένοριτώντου, οΓτινες τόν έσέβοντο καί έ- 
λάτρευον αληθώς καί τής ειλικρινούς λύπης συμπάσης τής κοινω
νίας Βαθέος, ή όποια μεγάλως έξετίμα καί ήγάπα τόν ένάρετον Ιερέα, 
τοΰ όποιου ή αγαθή μνήμη έσαεί θά μείνη αλησμόνητος.

Τόν βίον του, ώς ό ίδιος έν ταΐς έαυτοΟ σημειώσεοι γράφει, διήλ- 
θεν άνάμικτον χαράς καί λύπης, άναηολών συχνά τάς πικρίας καί 
τάς τέρψεις τοΰ ματαίου τούτου κόσμου καί άναφωνών τό ρητόν 
τοΰ Χρισοστόμου «Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης».

ΙΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΧΕΙΟΓ ΕΙΣ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ



Η Ζ Π Η  ΕΝΟΣ Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Υ

Χαρισμένο Έλπί&ας Δ. Βοντζαλίδου.

^Ι^ιχρέΙ παιδάκια, χατιβήχαμ· νά παίξουμ* μέ τή Λάβρα -τήν ά« 
ν “ *δ·ρφή μου οτοΟ οπιτιοΟ μας ιόν χ<3πο.

Χαμογ·λοΟβ( βλόγυρά μας τ ' άνοιξιάτιχο βράδυ μέ τά διχά του 
τά μάγια καΐ τίς άσύγχριτις δμορφιές του. Άνάδιναν χρυσάφι τ4 
βουνά χαΐ τ& σπίτια χαΐ τά δένδρα. Φιλοδοι τήν πλάση έρωτιχά 6 
<5λιος πού πήγαιν· νά βασιλέψη.

Άνάμισα στ* άλλα λουλούδια τού χήπου-κι* ·Ττανβ τόσα!— στο
χάστηκα παράμ·ρο νά ξανοίγη,· στους πρασινοκόχχινους έπάνω κλώ
νους τί|ς τριανταφυλλιάς, Ινα πανέμορφο μπουμπούκι, χι’  «!πα μέ 
τήν Αχόρταστη λαχτάρα τήςήλικίας μου, στή Λάβρα τήν άδβρφή 
μου:

—Γιά Ιδές τ< ϊμορφο τριαντάφυλλο ΘΑ γίνη τό μπουμπούκι ΪΑν* 
άνοίγη τά βοδόγιλα μάτια του στή ζωή νΑ τή χαιρβτίση. Τ ' δλό- 
χρυσο τό διιλινό τού πορφύρωσι τΑ μισάνοιχτα φύλλα. ΣτΙς άλλις 
τίς γύρω μας όμορφιές, δέν ξέρω άν τό τριαντάφυλλο πού τώρα 
ξανο!γ«ι δέν »1ν· τόμορφότβρο.

Άχουσ» τΑ λόγια μου τό τριαντάφυλλο χΓ άναγάλλιασβ από τή 
χαρά του.

— Τ{ χαλΑ πού ·1νβ τΑ παιδάκια, στοχάστηκ·!
Ή  τριανταφυλλιά, σιγΑ τ* άνάδ*β» τΑ φύλλα Από «ύχαρίστηση 

XI* ιΐπ« μέσα της μέ π*ριφάνιια:
—’ Κγώ τΑ βγάζω στά φώς χαί τόν ήλιο τΑδμορφα τριαντάφυλ

λα γιΑ νά τά χαίρουνται τά παιδάκια.
Πλησιάσαμι μέ τή .\άβρα κοντΑ χαΐ τό χαβέβαμι τό τριαντά

φυλλο. Έχίϊνο ντροπαλό μάς γλυκοκύτταζβ. Άξαφνα βίπϊ ή Αδιρ- 
φή μου:

—Χά τό χόψουμ». καλέ Πίριχλή! Στό ποτήρι μέ τό καθάριο ν«- 
ρό θ' άνοίξη [ΐιά ώρα γρηγοριί»τ«ρα.

Τό μπουμπούκι Ανατρΐχιαο*. Σά νάβλιπβ τό χάρο έμπρός του 
ζωντανό μέ τό θ*ριοτιχό δριπάνι πού χόββι τή ζωή καί τήν άφα- 
νίζίΐ Συμμάζ«ψ· τά φύλλα του γιΑ νά προφυλαχτή χαί μέ τόν 
τρόμο πού »1χ· στοχαζόταν* χΓ Ιλιγ*.

~ Τ ί  κακοί πού «ΐν» ο! άνθρωποι! Ακουστά μου τδχα.
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— Ό χι V* μήν τό χόψουμ» άπόψβ, άποκρίθϊ)κχ ιί}ζ Λάβρας. Ά ς  
*{' Αφήβουμι μιά βρα9ι& ίποίνω στή τριανταφυλλιά καΐ τό χόβουμι 
■τά πρωί. Έ τσ ι θά τά χαροΰμ* δλη τή μίρα.

ΌλονυχτΙς Ιτρβμ· τό μπουμπβύ^ ι̂. Τ ί άγωνία πού βίναι νά καρ- 
τ «ρ ί  καν«1ς τό θάνατό του. Ή  ίίρα  πού έρχόταν* τή νύχτα καί 
■τά νανούριζ· θαρροΟσβ πώς βίταν κάποιο χέρι πού πήγαιν· νά τοΰ 
κόψιΒ τή ζωή χΓ έλυων·, βλο έλυωνβ από τόν κρύο φό6* 2άν έ- 
πρόίαλ· ή ^οδόθωρη άβγούλα καί συμμάζωνβ ή νύχτα τά πυκνά 
μαγνάδια της μή τήν προφτάση 6 ήλιος, ήρθβ κι’  ήδροσούλα νά τό 
στολίση τό τριαντάφυλλο μέ τά μαργαριτάρια της χΓ έκβΐνο πά- 
γω/ί, οά νά τό σχέπαζ* τό νβχρικό σίντόνι. Σέ λίγο άρχισ» καί τ* 
αηδόνι παραπονιτιχά νά τραγουδή άπάνω από τήν τριανταφυλλιά 
*καΙ νά λέη στό τριαντάφυλλο:

— Γιατί ίΐσαι χλωμό καί φοβισμένο, αγάπη μου; .Μή οέ πίκραν· 
ί  άχαρος λαλές πού δίπλα σου καμαρώνει τΙς άνοστοπερφάν·ΐ6ς 
του; Ποιος σοΰ κακομίληο·; Σέ λίγο Οά φανή ό ήλιος πάλι νά σέ 
χαδέψη. Λέν τόνε ζουλέβω έγώ τόν ήλιο. Άκου τά τραγούδια μου 
γιά σένα τά τονίζω στή λύρα άπάνιοτή; αγάπης καί τοΰ καημού 
τίς χορδές.

Τό τριαντάφυλλο άποκρίθηκε δλότρεμο:
— Κοιμήθηκα— τί ύπνος εΐτανε χΓ άφτός.— τήν ύστερνή μου 

νύχτα στήν αγκαλιά τής μάννας μου απόψε Τώρα, μέ τόν έρχομό 
τού ήλιου θά μου κόψουν τή ζωή. Τά τραγούδια σου μοΰ φαίνουν- 
ται οά μυρολόγια, θά πιή τό αΙμά μου τ* ακάθαρτο νερό τοΰ πο
τηριού καί θά σβύση ή μυρωδιά μου στά χνώτα τής κάμαρας Λέ 
μ' αφήνουν νά χαρώ τόν ήλιο, τή δροσούλα, καί τά τραγούδια σου. 
Τ ί κακή καρδιά, ώμή κΓ αίμοβόρα τήν έχουν οΐ άνθρωποι!

Τό πρωί πού κατεδήκαμε πάλε μέ τή .\άβρα τήν αδερφή μου 
στόν κήπο, είχε μαραθή τό τριαντάφυλλο. Σβύσανε κΓ οί ομορφιές 
κΓ οί χάρες του χαθήκανε. Άπό τότες δέν ξανακούστηκε πιά τ ’ ά 
ηδόνι νά γλϋχοκιλαϊδή άπάνω στήν πράσινη τριανταφυλλιά τοΰ κή
που μας. Σέ λίγες μέρες ξεράθηκε κΓ ή τριανταφυλλιά άπό τόν 
καημό της. Μόνο 0 λαλές έδειχνε πάντα τίς άνοστοπερφάνειε; του 
μέ καμάρι καί μέ χαρά. Μά ποιος τόν καταδεχότανε τόν άνευώ- 
διαστο λαλέ!....

Α θ ή ν α .  1910.
Γΐιΐ.

ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Αικαατήριον διακρινόμβνον διά τήν άκεραιότητά του έξέδωκε μο

ναδικήν είς τά χρονικά τών δικαστηρίων άπόφασιν. Κατεδίκασε 
τόν κατηγορούμενον είς ισόβια δεσμά καί δύο έτη'^Ιπί πλέον διότι 
ύβρισε τό διχαστήριον.
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Η Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Σ  Α Γ Ι Α Σ Σ Ο Υ
ΕΝ ΑΕΣΒΩ

^ ί Α ω ν  τις ν ϊ ΤΓίίίγράψτι όλ γς,ις τά τής παντ,γύοιως 'Λ -  
θ ν^ ι«9 ο υ  άνάγχη^νά άνιτρέ^Α, ιις τήν έπο;/_ήν τής' ίδρυσςως 
του Ιίροΰ τούτου \*ου τής χοιμήβίο'ς τής Θβοτοχου, 'Λ γ :«ς  
Ι ιω ν ,  καίΙ(ι); χαΐ ιίς τον τυνοιχιτμόν τής πόλίως κ « 1 ν ’ ά ν«- 

"^ν τής Θίομήτοοος ιίχό- 
V*. Τοτι μονον δύνϊτχι νά έννοηΟή ή * ; ί «  *ή? χ*τά ' τήν 15 
Λυγούοτου τςλουμίνης μίγχλης πϊνγ,γύρϊο.ς, ο/ι μόνον π*? ’ 
ύλων των χβτοίχων τής νήσου Λίσβου άλλά χα'ι τή ; άπ ίν«ντι 

Λνχτολής. '

πολις^ 'Λ γ ιίτ ,ο ς  χ ϊΓτ ϊ ι  «πΐ τής βορίΐοανϊτολικής πλίυρϊς 
του υψγ,Λοτιρου τή : νήσου ορούς του Όλύαττου [·>!-. 'ΙΠΟ μβτ 1 ιΐς 
υψος -ΙΟίΙμίτρωνίπο τής έπυβνιίβς τής Οιλϊσσν,ς χϊ\ άιτβ/ϋ τής 
Μυτ^/,Υ|V7,ς (πδΐ.,τίυούσγις τής νήσου'πίρι τάς 4 ώρ«ς. Ο ί ποώτοι 
«υ τγ,; χατοιχο: γ,)0ονέχ ίΐςνθίλγ,ς. άρ/χ·χ; ζολίοι;. νοτιόχνα-
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τολοιως τής νυν κατάφυτου Ά γιάννου, χ««|χ.(νης ίπ\ όροιτεδίου, 
ης τά ίρ(>πι« σώζονται μ-ε/ρι τής σήμ,ερον, κοινώς λιγου,ενα 
II β τ  ζ  ( λ ι α ,

Οί τιρώτοι ουτοί κάτοικοι έκτισαν ναΐσκον έπ ’ όνόματι τής 
Παναγίας, έ; ον και Π α ν α γ ιο ύ 8 α  ονοιιάζεται καί νΰν υπό 
τών κατοίκων. Ό ς  δε ή παράδοσις διέσωσεν, ’Λρ/ιερευς τις 
εξ Ιεροσολύμων, συγχεόμενας με τόν "Άγιον Γρηγόριον Ά σ 
σου, έδωρήσατο εις τόν ναΐσκον εικόνα τής θεομήτορος, 6αυμα- 
βίας τέ/νγ,ς, μήκους 0,30, πλάτους δε 0.30, φερουσαν την ε
πιγραφήν « Α γ ί α  Σιο)νβ. Ί ΐ  εΐχών αΰτη θεωρείται ΰπό τώ ν 
εγχωρίων ώς μ ά  τών ΰπό του Αποστόλου Λουκά ζωγραφιθει- 
σών ιστορικών εικόνων. Πολλά θαύματα αποδίδονται εΐ; την ει
κόνα ταύτην, πρώτος δέ ό δωρητή; αυτής ποιείται λόγον περί 
τούτων.

Κατά τήν εποχήν ΐχείνην 1500 μ. χ. ή ληστεία ητο τοιαύ- 
τη  εΐ; τά  πέριξ ώστε οι κάτοικοι τή ; κωμοπόλεως οπω; προφυ- 
λάξωσι άπο ενοεχομίνην άοπαγήν τήν εικόνα και αμα άποφυ- 
γωσι και τους φοδεροΰς τότε διωγμούς, μετέφεραν αυτήν είςτο 
νότιον μ ί:ο : αυτή:, εΐ: θέσιν άσφαλή. ιυς ένομ ζετο, πλησίον 
φυαγγος, ένθα νυν υπάρχει τό τής Ζωοδόχου Π^ιγης έςωκ/.λή 
σιον τό καλούμενον «  Ά γιασμ α » Ή  παράδοσις αναφέρει 0τι ή 
θαυματουργός αΰ’τη  εΙκών, μετεφέρετο μόνη κρυπτόμενη έντός 
βάτου, τήν όποιαν άνεύρισχον οΐ κάτοικοι βοηθούμενοι Οπό τών 
φλογών, αί'τινες θεσπέσιοι άνεπέμποντο εξ αυτής, μή φλέγόμενης.

Εις ολίγην άπό τής θέσεω; ταύτης άπόστασιν άνηγέρθη μι
κρός ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ανάλογος πρός ττ^ν τό 
τε πενιχράν τώ ν κατοίκων θέσιν, ΰπό τήν επωνυμίαν « Ά γ ι α  
Σ ιώ ν » εξ ου και ή πόλις Άγιάσσος. Ε κ εί μετοίκησαν καί άλ
λα πλησίον χωρία, άγόμενα ΰπό θρησκευτικής εΰλα^είας πρός 
τήν θαυματουργόν εικόνα. Τοιουτοτρόπως ηΰξήθη καταπληκτι- 
χώς ό πληθυσμός τής κωμοπόλεως.

Άναλόγως λοιπόν τής έ; άπάσης τής νήσου, τών άλλων πέ
ριξ τού ΛΙγαίου και τής απέναντι Ανατολής συρρέοντος πλή
θους καΐ τή ; ΰπεράγαν μεγαλοπρεπώς τελουμένη; πανηγύρεως, 
έπάναγκες κατέστη νά ϊδρυθή και ναός άντζξιος.

Τή  προτροπή όίθεν τού τότε άρχιερέω; Μυτιλήντ,ς Ίιρημ 'ου 
τού μετέπειτα Πατριάοχου Κ νόλεω ς 18011, κατεδαφίσθη ό μι
κρός ναός καί ανοικοδομώ,θη μεγαλοπρεπής τοιούτο; έν τω  αΰτιό 
χώρω, εχων μήκος 37 καί πλάτος ?7 τεκτον. πήχεων, πλήν 
τού εικονοστασίου.
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Τί99«£ζ Ιτη  μ .ιτίπ (ΐτζ, τώ  1813 ίτυρχβϊίς έκρζγιιιτης έγέν*- 
■το π «ρ *ν ά λ ω [« του πυρος τό 1)3 τή ; χωμοπόλιως, όμουδέ χαΐ 
ό ν ίω ττ ΐ οίχοδομηΟιϊς ναδ;. Έ κ τής πυρχζϊϊς μόλις χατοίρθώ- 
ήη νά σωΟή }, βχυμιτουργός ιΐχών τής θίομήτ'ορος καί ή του 
Χριστού χχβώ; χχΐ τχ χργυρζ χ«ΐ /ρυσ* τού ν«ού σχίύη.

II διινή αϋτη συμφορά οΰδβμώς ήλάττωσι τόν ζήλον των 
/ριστιβνών. Έχποιήσζντίς τήν τ*  κινητήν κβΐ άχίνητον πβ- 
ριουσίζν τού ν*ού δύο ίτη  μ ιτ ίπ ιιτ ζ  τό 1815 άνήγ*ιρ«ν τόν 
]ΐί/ρ( σήμ«ρον σωζόαινον τοιο.ύτον ίύρυχωρότιρον κ*1 λζμποό- 
τ»ρον.^ II άνοικοδόμησις «ΰ τη  έγίν ιτο τή ιΰ γίν ίϊ έπιστασ.'α τού 
ΙΙχτριίρ^ου Ιιρημίου, οστις πζρχιτηΟιΙςτού θρόνου τής Κ)πό- 
λεως διετριβεν τότε ΐν Μυτιλήνη, άρχιτεκτονος δντος Ελευθε
ρίου τινός εξ Λγ^βς, χωρίου, τής Λέσβου. ΙΙρό τού ναού εΰρεΐα 
καΐ φιλοκχλλως ηυτρεπισμενη πλατεία, σχιαζομένη υπό τού πυ
κνού φυλλώματος γηραιϊς καΐ υψικαρήνου πλατάνου, εινε τό α
γαπητόν εντευχτηριον των κατοίκων χαΐ των πανηγυριστών.

πυρκαϊά πολυτής πρ.'.της φοβερωτερα το 1877, τής 
όπο:α; αί ουρανομήκιις φλόγες περιεχύκλωσαν τόν ναόν τής Κοι
μήσεως, χωρίς ως εκ θαύματος οΰδεν νά πάθη ουτος, άπετεφοω· 
σε τον ξενώνα αυτού καίτά 2 3 τής πόλεως.

II φήμη τού θαυματουργού τής ΙΙαναχράντου τόσον είνε με
γάλη όσο̂ ν καΐ άπειρος ή του λαούπίστις, βλεπειδε τις ^ήν παρα
μονήν τής πανηγύρεως Ιδία, σωρείαν ευσεβών προσκυνητών μέ 
τάς χείρας δ π ισ θ ά γ κ ω ν α ,  ως λεγουσι. μετά λαμπάδων ίσο- 
μηκων τω  άναστήμα’ ί των, άνυποδήτους καθ ’ άπασαν τήν πο
ρείαν αυτών, άλλους συρόμενους διατών γονάτων, πεζών, λυσικό- 
μι»)ν γυναικών, με-ά παντοειδών κοσμημάτων, πολυτελών καΐβα- 
ρυτ μων ε.δυμάτων, φερουσών διάφορα αναθήματα ώς κηρόν ίσον 
τό^αρει τού σώματός των κτλ. ΙΙάντεςουτοι είς τάς κρίσιμους τού 
ριου των^ στι^μάς επικαλούμενοι τήν χάριν τής Θεομήτορος, φί- 
ρουσιν αυτή^ηδη τά τ ά μ α τ ά  των, ως άποκαλούσι τάς προσ
φοράς των. Αφελής πίστις τού λαού φανταζομένου βτι καΐ τό 
.Αγιον εξαγοράζεται.

^^Κ ϊΙ βλέπει τις χωλούς, τυβλούς, αναπήρους, πάσης τάξεως καί 
ηλίκ^ιας εκ διαφόρων μερών άλλους επί ήμιόνων καί άλλους έφ ’
αμαςών προσερχομένους μετ' εύλαβείας. '

Πολλοί ές αύτών καί δή γυναίκες, έκ περισσής εύσεβείας κα- 
ταχΑΐνονται επί ΐκα̂ νάς̂  πρό τής πανηγύρεως ημέρας εντός τού 
κυρίως ναού, αλΛοι δέ έκ διαφόριυν μερών μεταβαίνοντες «  δ ε -  
κ α π ε ν τ ι ζ ο υ σ ι ν ,  ό>ς λέγουσιν.
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Προς τους παν/,γυριττΐς παρί^οντχί οωαχτιχ ίίπνου ίίς τον 
,ξίνώνχ, άρι'ΐμοΟντχ 80 π£ρ;'που τοιχύτχ, ίκχνώς «ύάιρα χχι ιύ/,- 
λ ;*, ή φροντιζοοσιν ουτοι *χ τώ> ηροτέρων ν ί  ιΰρωτι χ*τ*λυ (ΐ- 
μ* ιίς ο'.χ'.χν τινχ. Πλήν 5* του ξβνώνος τά δύο χρριναγωνίΐα, 
οί γυναιχωνϊτβι των δύο έχκλγ,'τιών χ*\ αύτο\ οΐ νάρήηχίς ' μ*- 
τά  τω ν πιριβολων άχόμη ζύτών ύπερπληρούνται πίοσχυν/,τών. 
Προς «π ζντας οί έγ/_ώριοι φέρονται προττ,νώς χ*1 φιλοφρονιυς, 
■παρέχοντβς παβζν ουναττ,ν άρωγτ,ν συνευω^ούντιι μετ' αυτών, 
συνάίΐτουϊΐν σ^εβίΐς μ^τ αγνωοτων τ, άνανιούτιν παλαιάς φι- 
λ «ς; «Κ αλ ίΐς  τόν φιΑοΰντα ίπι δαΐτα, τόν δ ’ έ/θρόν έασα:». 
λέγει ό 'Ηβίοδος.

Τά χαφενεΐα είσι χα’-άμευτα χόσμου πανν,γυρι-ττιΓιν διανυχτε- 
ρευόντων χαί εΰθυμούντων ΐν εύφροσύνγ, χαί έπ'ι πολλάς ημέρας 
άφθόνως τώ  Βάκ/ω θυόντων. Έ ν τγ ,  ζγορ^ ωσαύτως άληθή; 
χοσμοπλή μμυρα.

Ή  πανήγυρις καθόλου διαρχεΐ έπΙ 15 ήμέρας, άλλα χαί πρό- 
τερον καί μετάταϋτα μέχρι της 14 7)βρίου συχνάζουσιν έχ δια
λειμμάτων προσχυνηται, οοςδ ’ ε’ιπεΐν χαί καθ’ ολον τό έτος, 
ώστε οί πατέρες τής χοινότητος ταύτης, ώς λέγει ό Ισοκρά
της, χατιόρθωσαν ν ζ  χζταστήσωσι την έν λόγω πόλιν εν μέρει 
διαρκή πανήγυριν. «Λ ί  μέν άλλαι πανηγύρεις διά πολλοί χρό
νου συλλεγείσαι ταχέως διελύθησζν, ή δε ήμετέρα πόλις άπαν
τα  τον αιώνα τοΐς άφιχνουμένοις πανήγυρις Ιστι. (πανηγυρικός
σελ. 46].

Ευνόητος οβεν ή υλική χαί ηθική ωφέλεια των κατοίκων έκ 
τής τοιαύτης τών ξένων συρροής καί τής μετ ’ αυτών επικοι
νωνίας.

^ΓΙρός τήρησιν τής τάξεως μεταβαίνει έκ τής πρωτευούσης 
λόχος έκ 50 στρατιωτών, τήν δε πανήγυριν λαμπρύνει διά τής 
παρουσίας του ή Λ . Σ . ό μητροπολίτης Μιτυλήνης.

θαυμασία είνε ή έπιβλητικότης καί εξαισία ή αίγλη του εσπε
ρινού κατά τήν παραμονήν, ϋ)ς καί ή ιερά λειτουργ-'α. όπότε ό 

Ρ·®® ' «παντός τού κλήρου, τών Ιεροψαλτών καί προκρί
των, άφου έπισήμως περιβληθή τήν ιερατικήν του στολήν έν τώ  
συνοδιχώ. προηγούμενος τής πομπής κατέρχεται καί περιάγε- 
τα ι περί τό ιερόν βρυμα. Μετά τήν ίεράν λειτουργίαν περιφέ
ρεται χαί πάλιν πομποδώς ή εΙχών τής θεομήτορος χαί κατό
πιν άναρταται άνωθεν τής κυρίας εΙσόδου του ναού, κάτωθεν 
τής οποίας άσφυχτιχώς συνωθούμενοι διέρχονται οί προσκυνη-
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Ο ΐριΟμό; τών προΜί/ομίνων »ίς ττ,ν πχνήγυριν χυμ ϊ’ν »- 
τβι άπό Γ)— {» /ιλιάδας τό. ίτή-ϊΐον ί ;  *ύ-(Γ>ν €Ϊ?όδημα τού» 
νζού άνίρ^ίταιβίς 800λίρα; τουρ. Προοτ(9<μίνων ΰέ χα'ιτοίνπροβ- 
όδων ίχ  τών χ*ινήτων»ΰτου χτηα ίτων. άνίρ^ιτχι ιΐς το σιββστον 
ποσόν τών 3000 λ. τ . .  αϊτινις δαπχνώνται «ρος ουντήργ,σιν τών 
β^ολί'ων, χί'. - ί '  έν γίν6! χνάγχϊ: τής κοινδττ,τος. Ί ν *  Βί 
χαλ<ός δια^^ιιρίζιτβι ή πιρίουτ-α τού νχον ύπο τής πρός τούτο 
διοιχητιχής έπιτροπής, ουνςτά/θτ, άπό 8 ίτί«ς χϊνονιβμός πλή
ρες «πΐ τή  ββσίΐ τού χατββτιτιχού τής έν Τήνω Μονής τής 
Ευβ'^γιλιστράς.

Ευ/ής έν τούτοις «ργον Οά ήτο ϊν  ή έχ ΐοτοτ* Δ . ΐπ.τροπή 
έφρόντιζ» π»ρ(σσότίρον πβρί τής άςιοπριπβίχς τών όπζλλήλων 
ως χ ϊΐ πςρΙ τής χϊθαριότητος τού ξίνώνος. χζθόοον ή ύπηρίοι'α 
«ύτη πζριτηρήβη ύπό πολλών λ·αν πϊρη[χβλτ,μ.ένη προς ΰλιχήν 
χβΐ ηθιχήν τού τόπον βλάβην.

Τιλςυτών την μ(χράν ταύτην πιριγρζφήν έχφράζω τάς χπ«ί- 
ρους «ΰχβριατιβς μου *ίς τον άξιότ(μον ^ίλον χ. Λ. Κύπριον, 5- 
βτις πάνυ «ΰγκνώς χ«1 προβύμως εσπιυσι νά μοί πζςάσχη τάς 
ζητηδιίβας πληροφορίζς π»ρ' τινων λεπτομερειών τής άνωτέρω 
πανηγύρεως '.\γιάβσου.

Μ υ τ ι λ ή ν η

Π. ΠΑ ΝΤ Α Τ ΖΗ Ε  
’ Οδοντοϊατρός

ΚΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

® 1ν. χανών γραμματικής— κα{ πρέπει τούτον νά τηρής 
•Ις χάθε λέξεως αρχήν— νά θέτ^ς πνεύμα είς αύτήν,

"Αν εΐν* φωνήεν όμως.
Κι’ όξεΓαν δποο άπαιτεί— άμέσως θέτε την έχεί 
Ά λλω ς άν ιςιριοπάτα;— τούτο άμέσως πράτε,

Διότι είνε νόμος.
Ά λλ ’ ίν  είς μίγοολον ίβράς—κόρης ή χήρας νεαράς, 
ξανθούλας ή μελαχροινής—μήπως βέν βίσαι Αγενής 
φΛημα ίν  8έν θέσης— ώς άπαιτεϊ ή θέσις;

Α θ Α Ν Α Ε Ι Ο ε  Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ

ΙΔΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΧΕΙΟΓ ΕΙΣ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ



Τ Α  Κ Π Μ Ι Κ Ο Τ Ρ Α Γ Ι Κ  Α Τ Ο Τ Β Ι Ο Τ

" Τ Ο  Δ Ο Π Ι Ο Κ  Ϊ Ι  Τ Ο  Γ Α Δ Α „

®  ίς τήν γυμνήν έπίπλων τραπβζ^ρίαν τό λιτότατον ίβϊϊΐνον τής 
φοίχογινβίας Μπουγάχη ίΐχβ τίλιιώσβι, τά τρία 54 μέλη αυτής έ- 
πβδόθηααν μβτά ζήλου δίς τήν συνήθη έργασίαν των 5ι4 τό απα
ραίτητον καΐ άμβτάβλητον άπό μαχρ&ς οδίρ&ς έτών νυχτέρι.

'ϋ  κύριος Μπουφάκης, 4 άρχηγός τής οΐχογβνδίας, ήτο «πρωτο
βάθμιος» διδάσκαλος. Εις τήν επίζηλον αυτήν θέσιν άνήλθε κατό
πιν μόχθων πολλών καί κόπων άτρύτων— ώς δ ίδιος έλβγβν. ΕΙχι 
δηλαδή έργαοθβΐ δ δυστυχής έπί τριάκοντα καί έξ συναπτά έτη ώς 
άπλοΰς δημοδιδάσκαλος, διδάξας 4κ περιτροπής εΙς όλα τά σχολβΐα 
■'ήζ μ·Υ£ΐλης έπαρχίας καί Υφιστάμενος στερήσεις άνιν.διηγήτους. 
Τά καπρίτσια τών κομματαρχών έξ Ινός καί ή Ιλλειψις νόμου περί 
μονιμότητος διδασκάλων έξ έτέρου εΐχον ποτίσει τήν ψυχήν του 
πικριών, τάς δποίας μόλις έγλύκαινεν ή λόγφ τής μακρδς του πεί
ρας προαγωγή του.

Καί δ4ν ήτο δά καί άμοιρο; προσόντων,  ̂ κύριος ΪΙπουνάκης. 
Άρτίας ίπωσοΰν μορφώσβως—ήτο ικανός νά διδάςη καί Κικέρω- 
να!— Ένθερμος λάτρης τής χαθαρευούσης— έδημοσίευσε κάποτε 
καί έν άρθρον κατά του 'Ρυχάρη εις τήν «έφημερίδα τών δικαστι
κών αποφάσεων»!— κλασικός τήν μορφήν, τήν ψυχήν καί τό αί
σθημα, ένόει τά πάντα νά γίνωνται έλληνοπρβπΰς, έλειινολόγει δέ 
τήν σύγχρονον κοινωνίαν διά τδν πιθηκισμόν καί τόν παπαγαλι- 
σμόν της.

Κατά τά μαθητικά του έτη διατελών υπό τήν έπήριιαν χώ/ 
είδυλίων τοΰ βεοκρίτου, άγέθη νά τρωθή άπό τά ?έλη, τά όποια 0 
υιός τής Αφροδίτης τφ έρριπτε μέσα άπό τούς καστανούς όφθαλ- 
μοΰς τής Πολύμνιας, ροδοπαρείοο καί εύμελοθς παρθένου, έν τή δ- 
ποίφ δ Κίμων διείδε τάς άρετάς τής Άθηνάς καί τής ’ Μρας συγ
χρόνως. "Αλλά καί μετά τό πέρας τών γυμνασιακών του σπουδών, 
δ νεαρός Μπουφάκης, δέν έλησμόνησεν— ώς τόσοι άλλοι— τό Ιν
δαλμα τών όνείρων του, μόλις δέ έλαβε τό άπολυτήριόν του μέ τόν 
βαθμόν «άριστα» παρουσιάσθη εις τόν πατέρα τής Πολύμνιας καί 
τοΟ έζήτησεν έπισήμως τήν χείρα τής »χαριτοβρύτου δεσποσύνης 
θογατρός του».

\
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Ί Ι  αΐΐτ^3ΐς Ιγένιτο άβμίνα>; 2(χτή. [Ιολλοί λόγοι βυνέτρκξαν 
τ.(ιό( τοϊκο. ΙΙρό'ον διότι προηγήΚτ, ή ίξομολόγηοις τί)ς κόρτ,ς ·1ς 
τόν πχτί.'/α. διότιρον διότι δ Κίμων ήτο φέριλπις νέος, τρίτον διό
τι ή Ιίολνμνίϊ δΐν ιΐχ ι προΓκα... αΟτάς δέ ί,το καί 4 οποϋδαιότιρος.

Έμν/,3τ·ύ9ησχν. ’ ΐ;! τής άληομονήτοϋ μνηστιίας!.. Ιλ*γ· κ4ποτ· 
οτκνίζων μιτά πόθου 4 κύριος Μπουιρχκης. Λύο μόνον διήρκηο· 
μϊ)νίΐς ή ώραία «ύτή πιρίοδος τού βίου του. κατά τήν όποιαν 
προσι^ιλιοτέρα έναοχόληοίς του ήτο νά διδάοκΐ[; ιΐς τήν μέλλουοαν 
ούζυγόν του τόν.... «Οικονομικόν» τοΟ 2$νοφ<3ντος! Ης τό τέλος 
τιΒν δύο μηνών 4 Κίμων έλάμόανβτόν διορισμόν τουώς «τριτοβαθ
μίου» διδασκάλου, έν ταύτφ δέ καί τήν £διιαν τού γάμου.

— »ΑΊξάν«σθ« καί πληθύνισθι καί γίνεσθι ώς ή άμμος τής θα
λάσσης» »1πι·< ·ίς αύτούς 4 *’'λογγ'σας τόν γάμον των γηραιός I- 
«ρ·ύς· Δυτ-.υχώς όμως ή ιότυχιΛς ή ευχή του δέν εΐσηκούσθη. Διό
τι μόνος καρπός τοΟ γάμου τής Ιίολυμνίας καί του Κίμωνος ϋπήρ- 
ξ ·ν ή κόρη των ϊαπφώ.

Πανομοιότυπο·/ σχεδόν τοδπατρός τηςή «προσ?ιλήςα·/τήθυγάτηρ» 
άνετράγη χαΐ έξεπαιδεύθη δπό τήν άμεσον έηί€λιψιν α·>τοΰ τού Ι- 
βίου. *Αλλ’ έγερεν ήδη έπΙ τών ώμοιν της τό βαρύ ιρορτίον τών 
τριάκοντα καί πέντε έτών, ούδείς δέ μέχρι τής στιγμής έκείνης 5- 

στερξε νά μοιρασθή μετ’  αυτής 
τούς τόσους Μαΐους της. Ή  σι
ωπηρά αύτή αποδοκιμασία τών 

' άνδρών εις τό μονογενές τέκνον 
I τής κυρίας Πολύμνιας έπλήγω- 

νε χαιρίως τήν μητρικήν της 
χαρδίαν. Πολλάχις δ' ένεκα τοΟ 
λόγου τούτου καί έν στιγμαΐς 
συζυγικών διενέξεων ήτιάτο τόν 
πατέρα, πρός 8ν ή βυγάτηρ ώ- 
μοίαζε καταπληκτικώς, Ζσχυρι- 
ζομένη ότι άν «ή Σαπ?ώ ώμοί- 
αζε τήν μητέρα της ·>πρό πολλού 
θά είχε χορεΰση τόν χορόν το& 
'Ησαΐου.

Καί δέν ήτο πράγματι προ- 
κλητικής ώραιότητος ώς ή μή- 
τηρ της, έν τούτοις δέν ήτο χαΐ 

■ ^  άσχημος ή Σαπγώ. Παρά τά 
τριάκοντα πέντε Ιτη της, άν 

Κανείς δέν τήν Ιπρόαεχε! έπρ\5σεχε χαλά, θά τήν εύρι-
σχεν αρκούντως συμπαθή. Δυστυ

χώς ο·/δείς ήθέλησε νά προσέξη. ΕΙχεν άλλως τε χαΐ κολλάς ά- 
ρετάς. Ευπροσήγορος— καίπερ σιωπηλή συνήθως—εύαίσθητος, μά
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χαρδίαν *ύγ·ν^ χαί ψυχήν γ*νναιίγρονκ, βώφρων χαΐ μέ τρίποος 
λ$πιούς, έγνώριζ* κάλλιβτα τήν οίκιαχήν οικονομίαν— τδ τ·λιυταΓ- 
ον τούτο (»ς 4χ τής πτωχβίας, Ιν ή άν^τράφη. Έ χ π»ρισσοΟ ήτο 
χαί.... ποιήτρια. Οί στίχο; της γραμμένοι «ίς 4μ«μπον καθαρβώου- 
σαν δέν ·Ιχον άξιωθή άχάμη νά ΐδουν τό φώς τής δημοσιότητος. 
"Αδιάφορον δμως' ή Σαπφώ τούς ίγραφβ δι' ίαυτήν.

Εις δλίγας λ4ξ·ις ή ί;απφώ βΐχ'β μόρφωσιν τιλβίαν—κλασικήν, 
κατά τήν ίχφρασιν τού πατρδς της, δστις ύπιρηφανβΰβτο ώς ίλλος 
Πυγμαλίων διά τδ Ιργον τών χ*ιρων του. Συνίίθιζ* μάλιστα άνα- 
γινώσχων τά «καθ’ όλους τούς τόπους τής γραμματικής» γραμμένα 

ποιήματα τής κόρης του 
V* άναφωνή έν θαυμασμφ: 
«'Λλλά μέν ούν γ$' *ύγ·, 
Βύγατιρ! Αίέν άριστ*ό«ιν 
χα; ύπέροχον ϊμμβναι 4λ- 
λο>ν».

Καί άπεδέχβτο μέν βύ- 
χαρίστως τδν πατρικόν θαυ
μασμόν ή Σαπφώ, άλλ’ 
αύτό δέν τήν ήμπόδιζε νά 
καταλα|ΐβάν(ται ένίοτβ 5· 
πδ μείζονος το3 συνήθους 
μελαγχολίας, άναλογιζομέ- 
νη δτι τά Ιτη παρήρχοντο 
άνεπιστρεπτεί χαί δτι ή 
θόρα τοΟ ύμεναίου έμενε 
δι* αύτήν έπιμελώς κλει
στή.

Έ ν τούτοις ή Σαπγώ 
εΙργάζετο. Είργάζετο περι- 
δαλλομένη από τό φέγγος 
τών σπινθήρων μυστικής 
έλπίδος άπωτέρου μέλλον
τος λαμπρού, οθτω δέ έρ- 
γαζομένη είχε καταρτίσει 
τομίδιον ποιημάτων δπδ τδν 
κτυ·πητδν τίτλον « Ν ι φ ά- 
δε ς χ ιό  νος » . Τό τομί
διον ήτο έτοιμον πρδς έκ-

Ή  θόρα τού δμεναίου ήτο πάντοτε 
Ιπιμόνως χεκλεισμένη πρό αυτής

δοσιν καί μόνον έλειπε τό μέσον.
*Ολα τά ποιήματά της ήσαν γραμμένα εις άψογον χαθαρκόουσαν, 

οόδ' άπαξ δέ έν αύτοΐς άηηντάτο ή λέξις έ ρ ω ς ,  διότι τούτο ύπδ 
τής αύστηράς λογοκρισίας τού πατρδς έθεωρήθη ώς άπφδον εις τά 
σεμνά ίθη κόρης άγνής, οΐα ή Σαπφώ.

Καί είχε μέν τό δνομα, άλλ’ δχι καί τήν έμπνευστήριον πηγήν
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τί}ς Λ ιοίίας ποιητρίας ή χόρη Μπο -̂ρ^Χ·»;· Τήν άγνότητα Αλ
λως τ ·  τών ποιημάτων της έίανίρων* χ »ΐ αύτή άχίμη ή άφΐέρω* 
βις τοΟ τομιδίου <1ς τδν πατέρα της.

»Τ ί  δ« μου τδ πίνημα 
»Τί]  ̂ πατρί μου δώρημα
• Σχολίίς έργον έν χαιρφ
• Έ γω γ» άψιβρώ 
'ΛίΙγμα υ!ϊχί)ς οτοργί)ς
• Φίλτρου χαΐ Οποταγί;ς

^Ιαπφώ Κ. Μπουιράχη.
Έ ς δνυχος τόν λέοντα! ^

Τοιαύτη έν γινικωτΑταις γραμμαΓς ή οίχογένιια ' .πουψάκη, τί)ς 
δποίας τήν μαχαρίαν γαλήνην κατά τάς νυκτ«ριν&ς έχϊίνας ("ιρας

έτιίραςκν αΐιρνίδι- 
ον χτύπημα βίς 
τήν έξο)θυραν.

— Ποιος νά »ί- 
νβ κατά τοιαύ- 
την ("ιραν; ήρώτη- 
οαν τά διασταυ- 
ρωθέντα βλέμμα
τα πατρός, μη- 
τρδς χαί κόρης.

'Ητο 6 μικρός 
ίιπηρέτης τοΟ κυ
ρίου Κυπαρίοση 
χομίζων μβτ* βύ- 
λαββίας τό έπι- 
οχίπτήριο'. τοδ 
•άφβντικοΰ».
“Εκπληκτος πρό 

του άπροοδοκήτου 
γιγονότος δ κύ
ριος Μπουφάκης, 

4φήκ· νά πέσωοιν άπό τάς χ·1ράς του οΐ «Παράλληλοι βίοι» τοΟ 
Πλουτάρχου, τους δποίους διά πιντηκοοτήν ήδη φοράν δι»ξήρχ·το 
καΐ άνέγνωσ«ν «ΐς έπήχοον πάντων τάς έπΙ τού έπιοκ·πτηρίου όλί- 
γας λέξ(ΐς τού κυρίου Κυπαρίσση.

«Φίλ» μου—Ιγραφ«ν δ κύριος Κυπαρίοοης— άν βέν σάς ένοχλώ, 
ζητώ τήν Λδ·ιαν νά σάς έπιοχ·φθώ τήν έοπέραν ταότην. *Εχω νά 
βάς δμιλήοω π·ρΙ οπουδαίας τινός ύπούέσ<ως.»

—Εύχαρίστως, ιύχαρίατως, Ανέκραξαν έν χορφ οΐ Μπουφάκηβκς. 
—θά τόν πτριμένω, προβέθηχ«ν δ κύριος Μπουφάκης, άπολύων

*0 πατέρας άπηγόρ·υαιν αΰστηρώς 
■ίς τόν έρωτα νά ιισέλθη.....
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τον &πηρ*την 5ι' ίκ^ραοτιχής χειρονομίας καΐ ρίπτων πίρις ρλίμ- 
μα «V τψ 6ποίψ δλαμπιν ή βΟχαρίστηοις κα Ιή  χαμά.

Κατ4 τά μαθητικά των ίτη  ήσαν στενοί φίλοι 6 κύριος Κ«- 
παρίασης καί 6 κύριος Μπουφάκης. Έ ν τούτοις ακατανόητο·, πώς 
ούίέποτ» συνέθεσαν σχέσεις οίκογενειακας. Αύτό όμως 4ένήμπό5ιζε 
τόν κύριον Μποοφάκην ν' άγαπφ τόν κύριον Κυπαρίσσην ούτε τόν 
κύριον Κυπαρίσσην νά ϊιάχειται εύμενώς πρός τόν άρχαίον συμμα
θητήν του. Ά λ λω ς  τε οΐ δύο φίλοι είχον εύρεθεΐ β| άρχής'είς δλως 
Αντίθετα σημεία έπϊ τής κοινωνικής κλίμακος.

*0 κύριος Κυπαρίσσης σπουδάσας τά νομικά έπέτυχε πλούσιον 
γάμον καί δέν έβράδυνε νά καταλάβη έπίζηλον θέσιν έν τή κοινω- 
νίφ. Δυστυχώς άπώλεσε τήν σύζυγόν του, άπό δεκαετίας δέ διετέ- 
λει έν χηρείφ, διά τήν δποίαν δ κόσμος έξεπλήσσετο, άφοΰ ή μακα- 
ρίτισσα τοδ εΐχεν άφίσει τρία άγόρια.

Γά τρία μέλη τής οίκογενείας Μπουφάκη έβυθίσθησαν εις σκέ
ψεις άπό τήν άναγγελθεΐσαν πρώτην αυτήν έπίσκεψιν τοΰ κυρίου 
Κυπαρίσση.

Διδασκαλικώτατος είς τάς ίδικάς του σκέψεις δ κύριος Μπουφά- 
κης άπέβωκεν αμέσως τήν έπίσκεψιν τοΰ παλαιού φίλου εις τήν Α
νάγκην ήν είχεν οδτος νά προσλάβη προγυμναστήν. *0 μικρότερος 
υΙός του, μαθητής τής τετάρτης τάξεως, ήτο αδύνατος είς τά Ε λ 
ληνικά, ώς καί οΐ δύο μεγαλείτεροι, οϊτινες καί αυτοί ΰπήρξαν μα- 
θηταί του.

- θ ά  είδεν δ τ ιτά  τέκνα του χωλαίνουσικαθ* ίιπερίολήν,έσκέφθη 
6 κύριος Μπουφάκης—  τούτου δ* ίνεκεν άντιληφθείς τήν άνάγκην 
προγυμναστοΰ προστρέχει είς τά  φώτά μου. Τών φίλων έν τή ®''<̂ γ* 
κη μνημονεύομεν—προσέθηκε καθ' έαυτόν μετά τίνος πικρίας. 'Αλλ' 
Ιστω. Ιδού δτι παρέχει μοι καί αύθις δείγματα τής έαυτοΰ εύνοίας. 
Υπολογίζει 6τι δύο μόνον λίραι κατά μήνα δέν θά τοδ φανή άπαί- 
τησις δπερβολική. Ά λλ* 5ν νομίση δτι σκέπτομαι νά τόν ^μεταλ- 
λευθώ. άς μείνωσι τότε τά τέκνα του αγράμματα, «ξύλα άπελέκη- 
τα » κατά τήν Ικφρασιν τοδ χύδην λαοδ. Έ ν τούτοις δύο λίραι κατά 
μήνα θά ηύξανον τήν πενιχράν μισθοδοσίαν μου, κατά είκοσιτέσσα- 
ρας λίρας έτησίως, θά ήδυνάμην δέ ούτω νά......

Καί ήρχισε νά καταστρώνη σχέδια έπΙ σχεδίων, τά δποΐα ούδε- 
μίαν είχον σχέσιν μέ τήν γραμματικήν ούτε μέ τό συντακτικόν.

Πρός τά δνειρα τοΰ κυρίου Μπουφάκη άντετίθεντο έκ διαμέτρου 
αΐ σκέψεις τοδ τρυφεροΟ ήμίσεώς του. Φέρουσα ή κυρία Πολύμνια 
ώς βαρύν όγκόλιθον έπΙ τής καρδίας της τήν παρατεταμένην άγα- 
μίαν τής μοναχοκόρης της διέδλεπεν έν τφ  προσώπφ παντός έπι- 
σκέπτου—  σπανίου άλλως τε— τόν εδγενή Ιππότην, δστις θά ώδή- 
γει τήν Σαπφώ έν θριάμβφ ένώπιον τοΰ βωμοΟ τοΰ ύμεναίου. Συ
νεπώς καί ή προαγγελθεΐσα απροσδόκητος έπίσκεψις τοδ παλαιού 
φίλου τήν ένέβαλεν είς σκέψεις άναλόγους πρός τούς πόθους καί
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τάς Ιδίας της. 'Γο&το δ4 κατά το3οΰτο μάλλον, χαί*4τονάπό τινο»ν 
ήμ«ρΑν δδηγουμίνη από τήν μητρικήν της όξοδέρχιιαν ·1χβ πα- 
ρατηρήβιι βτι 6 χόριος Κυπαρίσβης δκρχόμινος πρό τής οίχίας 
των Ιρριπτι παρά τό ούνηθις ίταστιχά ΐλίμματα §ίς τά παράθυ
ρα, πράγμα τό όποΐον ή κυρία Μπουγάκη δίν ήδύνατο νά ίννοή- 
ση τί 4αήμαιν$. Τώρα δμως τό πάν ίξηγιίτο— κατά τάς δποθίσιις 

της. Χήρος χαΐ πατήρ 
!*'— Ν_ τριών τέκνων ό κύριος

Κυπαρίσοης (ΰρέθη τέ · 
άνάγκην

^  νά ακιγθή πβρί δβυτί·
γάμου Είς τήν 

π*ρίοτασιν αυτήν ή 
ήτο τό καταλ- 

πρόσωπον.
I κύριος Κυπαρϊσσης 

ήτο πλέον άρκ«τά ή- 
λικιωμένος, ώστι νά 
μή δύναταινά άποβλέ- 
πη πρός τάς νβαράς 
Οποψηφίους τής τάξ·- 
ϋ’)ς του. Ή  Σαπγώ δί 
ύστίρίΐ μέν τών άλ
λων κατά τήν προίκα 
καί τήν δροοβρότητα, 

^λόγψ δμως ήλικίας, 
χαρακτήρος καί μορ- 
γώσιως θά καθίστα 

, , τήν οικίαν τοΟ κυρίου
II Κυρία Πολύμνια ων«ιρ«ύ·το Κυπαρίσση άληθήπα- 

διαρκώς γαμβρούς. ράδίΐοον.

—Αΰτό ·1ν«— ουν«πίραν«ν έντέλ ιι ή κυρία Μπουφάκη.θέλ«ι τήν 
ϊαπφώ. Ένόησα ίγώ  τήν σημασίαν τών βλεμμάτων του άπό τόσας 
ήμέρας τόρα Λόξα σοι,θβέ μου! θά άποκαταστήσω καί έγώ λοι
πόν τό παιδί μου καί θά τό άποκαταστήσω μιά χαρά. Ό πως πρέ- 
π«ι καί τοΟ όξίζ·ι. Τί σοδ ·1ν» καί αύτά τά ανέλπιστα! Γι’  αύτό πο
τέ δέν πρίπ«ι νά άπ«λπίζ·ται κανβίς. Καλά λ ίγ ·ικ ο ί ή παροιμία: 
μβγάλη κόρη μ*γάλη μοϊρα.— Ό λ ις  θά τήν ζηλέψουν. Πήρ· χήρο— 
θά σοδ ποΟν μιρικοί φθονβροί—χήρο μέ παιδιά. Αδιάφορο* άφοΰ πή- 
ρ< άνθρωπο, ποΟ δέν «1ν· άξιις νά τόν Ιδοΰν στά μάτια των έκ«ϊ- 
ν«ς, ποΰ δταν πανδρβύουντά κορίτσιατωνμέκανίναγραμματιχίσκο, 
μοΟ λέν γιά π«ριγέλοιο τάχα καί γιά τιιριφρόνησι: καί στής Σαπ- 
φούλας σου μέ τό καλό. Τό καλό νά μή τό ίδοδν. Τόρα θάρχων- 
ται νάμέ παραχαλοΟν. Έ γώ δμως θά τούς δβίξω ποιάς μάνας κό
ρη ·ΐμαι!
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θά ίρχωνται νά μ4 παρακαλοΟν.

’ ΚπΙ τοΰτοις ή αγαθή οΐχοδίσποίν* β·6α{α πλίον π*ρΙ τοΟ ακο- 
ποΟ τής ίπισχίψιως 
τοδ δικηγόρου, παρ»- 
τήρηββν δτιτό πβπα- 
λαιωμίνον σκέπασμα 
τής τραπέζης δέν ήχο 
χατοίλληλον διά τήν 
έπίσημον έκχίνην π$· 
ρίστασιν. Μέ άσυ· 
νήθη λοιπόν θωπ·(· 
αν βίς τήν φωνήν 
σονέστησον [«ίς τήν 
Σαπφώ νά στρώση 

β τό  «καινούργιο» από 
“ έταμίν καΐ κιντημέ- 
’’ νον τραπβζομάνδη- 
I λον, τό όποΐον άπ«- 
I τέλκι σπουδαίον μέ

ρος τής έτο-μαζομέ- 
νης πάντοτβ προι·
χ ί ;τη ς .  , \

Έν τφ  .μβταξΰ τ( 
άρα γ ·  νάϊσχέπτκτο

ή Σαπφώ; Συνβφώντι νοβρώ; πρός τόν πατέρα, ή πρός τήν μητέρα 
της; Τϊ δνβιρ* βπλαττιν α'ίτή ιΐς τήν Οπτρήλικα φαντασίαν της; 
Κατοχομένη υπό τοδ έφιάλτου τής φιλολογικής δάφνης καί γνωρί- 
Ι^ουσα δτι '  κύριος Κυπαρίσσης έπρόκτιτο νά ίκδώστ; έφημχρίδα, 
άπέδιδϊ τήν ίπίσχϊψ'ν του ώς γτνομένην χάριν αυτής καί μόνης, 
διά νά πρόσκλησή ώς συνβργάτις.

θά έγνώριζβ, φαίνχται, δ κύριος Κυπαρίσσης, τό ποιητικόν τά- 
λαντόν της καί τήν μ»γάλην έπίδοαίν της «Ις τήν φιλολογίαν καί 
ήρχβτο νά ζητήση παρ’ αυτής συνίργασίαν. Τοιουτοτρόπως έπραγ- 
ματοποιβϊτο ίπί τέλους τό δνβιρόν της, τό μέγα δν$ιρόν της νά 
ίδη τά ποιήματα της τυπωμένα. Τακτική συνβργάτις ·ίς έφημ·- 
ρίδα δέν βίνβ μικρόν πράγμα! Ή  αύγή τοδ φιλολογικοδ της στα
δίου δπέφωσκβ ροδίνη καί αίγλήβσσα.

— θ ' αρχίσω νά δημοσιβύω τάποιήματάμουάπό τήν «άφιέρωσιν» 
τών Ιργων μου βίς τόν πατέρα μου, έλ«γ«. Πόσην έντύπωσιν θά 
κάμη τούτο! Ή  κόρη πρός τόν πατέρα. Τ ί άγνότβρον, τί ώραιότ·- 
ρον, τ! ύψηλότβρον τής υίϊκής στοργής: Τά πάντα δι' έκιΐνον, έκ 
τοδ όποιου βλαβον τά πάντα.

Καί σκιρτ.δσα έ= άγαλλιάσιως ή Σαπφώ, άπήγγειλί καθ’ Ιαυτήν 
τήν «άφιέρωσιν», τήν πβρίφημον άσιίρωσιν τών ποιημάτων της βίς 
τόν πατέρα της.

—Ά !  θά κάμουν αίσθησιν αΐ ποιήσεις μου. Είμαι ^είαία, έξη-
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κολοΰθηβίν ή Σαπφώ. θά γνωριοββ, θά έκτιμηθ®, θά θαυμασθώ. 
Μ··ϊά τρ»Ις μί;νοις Ιχδίδω χά ποιήματά μου »ίς τόμον. Ό  ώραίος 
τ(τλος του «Ν ίφ ά δ β ς  Χ ι ό ν ο ς »  θά Ινθουσιάοι^ καί τό π>ρι$χό- 
μ·νόν του θά μαγιύσϊ!. - . Πόσα δ4ν θά Ιχουν νά γράψουν αΐ Ιφημ»- 
ρίδ«ς δι' 4μϋ Ίσω ς νά μοθ ζητήσουν καί τήν ·2κόνα μου διά νά 
μέ παραδώσουν ·ίς τήν άθανασίαν. Ε1ν· όμως σωστό μία κόρη νά 
δίδη τήν βίκόνα της «ίς ίφημιρίδας, ·ίς πβριοδικά, «!ς ήμβρολό- 
για ; . . .  Ό χ ι βέβαια.

Παρ’ όλην δμως αΟτήν τήν κακώς 6ηοχρυπτομένην σιμνοτυφί- 
αν της ή ίαπφώ ώς μή άηηλλαγμίνη έντβλώς τοΟ ένστικτου τής 
φιλαρ«σκ«ίας, καθ* δ γυνή, ήθέλησ» νά διβυθιτήση όλίγον τή/ κό
μην της καί νά ρίψη 2ν βλέμμα ·!ς τήν π«ριβολήν της. ’ 4λλως τ »  
καί ή στοιχιιώδης φρόνησις άπήτβι τήν μικράν αυτήν θυσίαν ·ίς τόν 
βωμόν τής γυναικιίας φιλαρ»σκϊίας, άφοδ άν·μέν$το έπισκέπτης έκ 
τοδ δποίοϋ έξηρτώντο μβγάλα συμφέροντα.

Μιτέβη λοιπόν »1ς τό δωμάτιόν της καί έπβδόθη «Ις τήν π·ρι- 
ποίηοιν τοδ άτόμου της. ΑΤφνης έκρούσθη ή έξώθυρα. Τήν στιγ
μήν έκ·ίνην ή Σαπφώ μέ τό κηρίον ·ίς τήν άριστ«ράν χ«1ρα έπβ- 
θ·ώρ·ι ιίς τόν καθρέπτην τό κτένισμά της. Έν τή σπουδή της νά
σπ·ι5ση πρός δποδοχήν τοδ έπισκέπτου, έστράφη άποτόμως. Ά λ λ ’ ή 
κίνησις δπήρξιν όλ»θρία. Ί Ι  κ·ναλή της έπλησίασ.ν ή μάλλον προσ- 
■τρίβη έπΙ τοΟ κηρίου καί όλόκληρος ή άριστιρά πλβυρά τής κό
μης της άκαριαίως άν«φλέγη.

Κραυγή άπιλπισίας έξέφυγ· τιδν χιιλέων τής δυστυχοδς κόρης, 
έν φ συγχρόνως έκ τής χιιρός της έπιπτ* τό κακοΟργον κηρίον. 
Τ ί νά κάμη τώρα; Νά παρουσιαοθή βΙς αδτήν τήν κατάστασιν έ- 
νώπιον τοδ ξένου έκιίνου, ή νά μβίνη κλβισμένη »ίς τό δωμάτιόν 
της; Ή  πάλη μ«ταξύ γυναικιίας φιλαρισκιίας καί ποιητικής φιλο
δοξίας δπήρξ· βραχιία. Έξινίκησιν ή ποιήτρια. Έχουσα ή Σαπφώ 
έρριζωμένην τήν ιδέαν ότι παρ’  όλας τάς' έξωτιρικάς της έλλιί- 
ψ«ις ή έντέλβια _ τοδ πνβύματός της ήτο άρκβτή νά κατακτήοη 
πάντα δστις θά τήν έγνώριζι, διηυθέτησιν όπως— όπως τήν κόμην 
της καί μιτέβη πρός δποδοχήν τοδ έπισκέπτου.

•

'υ  κύριος Κυπαρίσσης ιίσήλθι. Νομίζιις δμως μαζύ του ιίσήλθι 
καί ή δυστυχία ιίς τήν ήσυχον κατοικίαν τοδ κυρίου Μπουφάκη. 
Ό  διδάσκαλος σπιύδων νά Οποδιχθή τόν άρχαίον συμμαθητήν του 
παρασύριι τό νιωστί στρωθέν «καλλιτιχνικόν» τραπιζομάνδηλον, 
άνατρέπιται τό έπΙ τής τραπέζης μιλανοδοχιϊοιί καί τό «θαυμάσιον
έργόχιιρον» τής Σαπφοΰς μιταβάλλιται ιίς.... μαόρην θάλασσαν!
Η κυρία Μπουφάκη μόνον ποδ δέν έλιιποθύμησιν ιίς τήν θέαν τοδ 

κατασπιλωθέντος «χαλλιτιχνήματος·.'Ηπροσδοκίαδμωςέπικ·ιμένης 
•υτυχίας τήν έκαμι νά σφίξη τήν καρδιάν της καί νά δποδιχθή 
μέ τό γλυχύτιρον τών μιιδιαμάτων της τόν κύριον Κυπαρίσσήν.

Ο έπισκέπτης ήρχισι νά δμιλή. Έξέφρασι τήν συμπάθιιαν, ήν
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άνέχαθβν ίτρ ·φ »ν πρός τόν άρχοΐον συμμαθητήν του, την δπόληφιν 
τήνδποίαν ·1χ· πρός δλην τήν οΐχογένιιάν του καΐτήν λύπην ήνήσθά- 
ν·τομήχατορθώσας μέχρι τοΰβινίι διέλθη τήνφλΛντής οΙχίας του.

Ό  πρόλογος προσέβιί» σάρκα καί όστά »1ς τάς Ιδέας καί τάς 
σκέψ»ις έκάστου τών τριών μ·λών τής οίκογ·ν·ίας Μπουφάκη. *0 
κύριος Μπουφάκης ήρχιοβ νά χαϊδβύη τόν μύστακά του, βέβαιος 
δτι θά προσβλαμβάνβτο ώς προγυμναστής. Ή  κυρία Μπουφάκη έτσι· 
τώθη *ίς τήν καρέκλαν της άναμένουσα τήν αΤτησιν τής χ·ιρός τής 
κόρης της. Ή  Σαπφώ βκυψβν όλίγον θέλουσα ταχύτιρον τών γο
νέων V* άρπάση άπό τά χ·ίλη του έπισκέπτου τήν πρόσκλησιν >Ζς 
συν»ργασίαν έν τή νέφ έφημ«ρίδι.

Ό  κύριος Κυπαρίσσης άφ’ ού έπ* όλίγον^ έσιώπησβν, έξίρόβηξ* 
καΐ έπανέλαβ·: Μένιι τώρα νά σάς ανακοινώσω καΐ τόν σκοπόν 
τής έπισκέψίώς μου. Πρό έτους,,κυρία Μπουφάκη, ίΤχβτβ τήν ά- 

_ τυχίαν νά χάσβτβ τόν πατέρα
σας. Κληρονόμοι έξ άδιαιρέτου 
τοΟ λαμπρού έκιίνου ανθρώπου 

^ ·1σθ« δμιϊς καί οΐ δύο άδβλφοί 
σας. *Αλλ* δ μακαρίτης άποθα- 
νών άφήκ« χρέος τι άρχοδντος 
σημαντικόν βίς Ινα έκ τών άν- 
ταποκριτών του. ό όποίος μέ 
διώρισ» δικηγόρον του. Τό χρέος 
μβτά τών τόκων άνέρχβτα’ εις 
150 λίρας περίπου. Επειδή δέ 
οΐ κληρονόμοι δέν παρητήθη- 
σαν τής κληρονομιάς έντος τοΟ 
Οπό τοΰ Νόμου όριζομένου χρο
νικού διαστήματος, ύμείς, κυρία 
Μπουφάκη, καί οΐ δύο άβελφοί 
σας εΤσθε υπεύθυνοι διά τό 
χρέος καί ώς...·.'·λος έρχομαι 
νά "άς ζητήσω νά τό έξοτλή- 
οετε δια νά μή γίνουν άδικα 

* διχαστικά έξοδα.
Κεραυνός άν επιπτεν ένώπιον τών Μπουφάκηδωνέχείνην τήν στιγ

μήν. Ισως ή κατάπληςίς των δένθά ήτο μεγαλειτέρα. Λάμψιςόφθαλ- 
μών, μειδιάματα χειλέων, χαρά μορφής έξηφανίσθησαν διά μιάς. 
ΈπΙ δλων τών προσώπων διεχύθη ή στυγνοτέρα όπογοήτευσις καί 
απελπισία Τό «δοχεϊον μέ τό γάλα» έπισεν άπό τάς κεφαλάς δ
λων. Τά όνειρά των διελύθησαν. *Η κυρία Πολύμνια διηύθυνε πιρί- 
λυπον βλέμμα πρόςτό μελανωθέν τραπεζομάνδηλον, ή'Σαπφώ ανύ
ψωσε μηχανικώς τήν χείρά της μέχρι τής κόμης της καί μόνος ό 
κύριος Μπουφάκτ,ς κατώρθωσεν δπωσοΰν νά κράτηση τήν αταρα
ξίαν του καΐ νά ξεπροβοδίση τόν δυσοίωνον έπισχέπτην

Κεραυνός άν ϊπ ι-τε
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Ό ταν έπανΐ^λθκν ·&ρ·ν τήν χύρηντουν&π€ριποιί;τα(τήνλ*ιποθυμή'' 
σασαν μητέρα της.

— Ούχ ήν &λλως γ«νέοθαι, έψιθύριαβν: χακ^ς απαρχής γίν«ται 
τέλος χαχόν.

Κα( μέ την φιλοσοφικήν αύτήν σχέψιν έπανέλαβ· τόν Πλούταρ
χόν τοι> χαΐ έβυθ(σθη ·1ς τήν άνάγνωσιν τού βίου τοδ Έηαμβινών- 
δου, από τοΟ σημβίου, ·1ς τό όποιον ·1χ· όιαχόψιι.

ΕΛΕΝΗ Ε. ΕΒΟΡΩΝΟΥ

Ρ Ω Ε Ι ’ ΚΗ ΦΙΛ Ο ΛΟΓΙΑ

ΑΣΧΗΜΗ Δ Ο Υ Λ Ε ΙΑ  ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΟ Υ Λ Ε ΙΑ

(Λαϊκή παράίοοις)

Α^4ποτ« ίνας κύριος συνήντηοι στόν δρόμον του κδποιον χωρι- 
"^ κ ό ν .  «Κουμπάρ· άπό που «ϊοαι τού «ΐπ*; - Από μακρυνό μέρος, 
κύριέ μου,— πώς όνομάζ·ται τό χιυριό σου;— Κΐν« Ινχ χωριό 
χοντ4 στά Ροστιόβ.— Είνβ μ·γ4λο;— Δέν τό έμέτρησα.— Τι ϊκα- 
μν»ς έχ*ϊ; -  Τόν πιρασμένο χρόνο ή^όρασα Ινα σακκί μί μπιζέ
λια.— Καλή δουλοιά!— Καλή άλλ4 όχι καί τόσο!— Διατί;— ’Β- 
μέΗυσα χαί έσχόρπισα τό πρ&μμα.— Άσχημη δουλ«ιά!— ίσχημη 
άλλά όχι χαί τόσο!— Διατί;— Έσχόρπισα ίνα σαχχΐ μ4 έιιάζίυσα ί- 
να χαί χ4τι.— Καλή δουλ(ΐ4!— Καλή άλλ4 όχι καί τόσο!— Διατί;— 
Έσπβιρα τα μπιζέλια άλλ4 ή χρονι4 ήταν κακή!— Άσχημη δου- 
λ·ι4!— Άσχημη άλλ4 όχι καί τόσο!— Διατί; -Μπιζέλια πήρα όλίγα 
άλλά φλούδια πολλά.— Καλή δουλβιά!— Καλή άλλά όχι καί τόσο.— 
Διατί;—Ό  χοίροζ παπ* μας ήλθ«ν στ' αλώνι χαί τ4  έσκόρπι- 
σ ·.—Άσχημη δουλίΐά!— Άσχημη άλλά όχι καί τόσο.— Διατί;—  
Έσχότωσα τόν χοίρον χαί πήρα άρχβτό χρέος.— Καλή δουλβιά!— 
Καλή άλλά όχι καί τόσο!— Διατί;— Τά σχυλιά τού παπά μού άρπα
ξαν τό κρέας.— Άσχημη δουλβιά!— Άσχημη άλλά όχι καί τόσο!— 
Διατί;— Έσχότωσα τά σχυλιά χαί άπά τό δέρμα τους έκαμα Ινα ώ- 
ραίον έπανωφόρι διά τήν γυναϊκά μου.— Καλή δουλβιά!— Καλή άλ
λά όχι χαί τόσο!— Διατί;—Ί Ι  γυναΙχά μου πβρνοΰσι άπό τόν πα
πά χαί ό παπάς 'έγνώρισβ τό δέρμα καί έπήρβ τό έπανωφόρι.— Ά 
σχημη δουλβιά!— ’ Ασχημη άλλά όχι χαί τόσο!— Διατί;— Έκαμα ά- 
γω/ήν βίς τό δικαστήριον χαί δ παπάς χατβδικάσθη νά μου δώση 
όπίςω τό έπανωφόρι.— Καλή δουλβιά-Καλή άλλά όχι καί τόσο!— 
Διατί;—Διά νά χίρδίσω τήν Οπόθισι έξώδευσα είς τά  δικαστήρια δ - ' 
λην τήν περιουσίαν μου.— 1. Φ.
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Τοίς σββαστοίς μοι γονβΟσςν 
(ΐ ;  πολλοΰ σεβχομοΟ 
χαΐ βΟγνωμ-^ούνης ϊνδβιξιν

§ ι ί  τών όλίγων, χ ί  όποΐα κατωτέρω γράφομβν, 8έν σκοποΰμεν 
νά έπιφέρωμβν κρίσεις έπΐ τί)ς διδασκαλίας τοϋ Θεοφίλου Καί- 

ρη, διδτι τοιαδτα ζητήματα είναι λίαν έπιζήμιον ν* άνακαινώνχαι, 
άλλ* άπλώς νίι Ιστορήσωμεν τόν βίον τοΰ α’.ρεσιαρχου, δστις, &ν 
δέν ήτο τοιοΰτος, βεβαίως έν«ϊση, αν μή (ιπερτέρφ μοίρφ πρός τόν 
Κοραήν θά κατετάσσετο.

*0 Θεόφιλος Καΐρης Ιγεννήθη έν -Ανδρφ τή 19 "Οκτωβρίου 
1784. Τό αρχικόν αύτοϋ δνομα ήτο θωμάς. ’Ο πατήρ του ώνο- 
μάζετο Νικόλαος, ή δέ μήτηρ του Ασημίνα, άμ-ςότεροι εκ τών τά
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«ρΛτα  φ·ροΐ)3ών οίκογ«ν«©ν καταγόμβνοι. *0 θιόφιλος ·1χ· χρ·ϊς 
4ί»λφούς χαΐ Ισαρίθμοος ά8«λφάς, ίξ  ών ή μία ή περιώνυμος κα- 
ταστβαα Ευανθία.

Τ4 πρώτα γράμματα δ Θεόφιλος Καΐρης Ιμαθεν έν Άν ίρφ , κα
τόπιν Μ μετέβη είς Κυδωνιάς κατά πρόοκληοιν θείου του τίνος 
Σωφρονίου όνόματι. Έν Κυβωνίαις διαμένων Ιφοίτα εις τήν <κεΙ 
περίφημον σχολήν, ήτις είχεν Ιδρυθή κατά τό Ιτος 1780, «που συ- 
νεδέθη δι’ Αρρήκτου φιλίας πρός τόν Γρηγόριον Σαράφην, Ιτερον 
μίγαν τοδ Γένους διδάσκαλον.

Μετά τό πέρας τών έκεΐ σπουδών του μετέβη είς Πάτμον καί 
Χίον μετά τοδ φίλου του Σαράφη. ?να έξακολουθήση ταότας είς 
τάς έκεΤ άκμαζοδσας σχολάς.

•Αλλ’ ή φιλομάθειά του δέν Ικανοποιείτο καί έστρεψε τά βλέμ
ματά του είς τήν Ευρώπην τήν έστίαν τών έπιστημών.

Τήν έπιθυμίαν του ταώτην δπέβαλεν είς τούς γονείς του, οϊτινες 
μή εΟποροδντες ήρνήθησαν διαρρήδην. Ίν α  άποτρέψωσι δ* αύτόν 
έτι περισσότερον τοδ σκοποδ του τφ προέτειναν νά νυμφευθή. Ά λ -  
λ ' αυτός προφασισθείς ότι έμελλε νά γίνη μοναχός, άπέρριψι τήν 
πρότασιν τών γονέων του περί γάμου* πράγματι δέ τφ 1802 δη
λαδή δικαοχταετής έχειροτονήθη διάκονος μετονομασθείς Θεό
φιλος.

Τό είς Ευρώπην ταξείδιον κατώρθωσε βραδύτερον καταβάλλον- 
τος τά έξοδα τοδ θείου του Σωφρονίου.

Καί πρώτον μέν μετέβη είς Πίσαν τής Μταλίας, όπου έπεδΰθη 
είς τήν φιλοσοφίαν, φυσικήν καί ίδίιβς είς τήν θεολογίαν κατόπιν 

Παρισίους, δπου έξηκολούθησε μετά μεγαλειτέρου 
έτι ^ήλου τάς σπουδάς του. Έν Παρισίοις εδρισκόμενος έγνώρισε 
τόν Αοίδιμον Κοραήν, μεθ’ ού ϊι* αδελφικής συνεδέθη φιλίας.

Τήν 22 Ιουνίου 1808 οί Κυδωνιείς προσεχάλεσαν τόν θεϊφιλσν 
έκ τής Ευρώπης, δπου είοέτι έτπούδαζίεν, ινα άντικαταστήση τόν 
έκ τών όφθαλμών πάοχοντα Βενιαμίν τόν Λέσβιον (1) *0 ΚαΙρης 
όμως επιθυμών νά έξακολουθήση έτι τάς σπουδάς του άπεποιήθη 
την προσφερομένην αΰτφ θέσιν. Τή 11 Ιουλίου 1810 έν. νέου κα- 
λοΟσιν αυτόν οΐ Κυδωνιείς (2). Είς τήν δευτέραν ταΰτην πρόσκλη- 
σ.ν ένέβωχεν ό Θεόφιλος έλθών έπί τούτψ εις Κυδωνιάς.

Τή 11 Φεβρουάριου 1811 άνέλαβε τήν διεΰθυνσιν τής Ευαγγελι
κή; έν Σμύρνη σχολής άντί έτησίου μισθοΰ 4000 γροοίων κ α ί ' δω
ρεάν οίκήσεως καί τροφής τοδ τε Θεοφίλου καί τών τριών αδτοδ 
αδελφών καί τής παραχωρήσεως είς τόν θεΐόν του Σο>φρόνιον ένόε 
μεριδίου τής έν Σμύρνη έφημερίας (3ι.

1- Ξενοφάνης τόα, Β. τεδχ. Β σελ. 79 καί Ιξ.
2*- Σευοϊάνης ένθ* ανωτέρω

ϊινο ·;Λ τ ,5 τίμ  Β. τΐϋχοί Γ'. σιλ. Ι ΐβ χ α ί ί ; .
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Έ ν τοιίιοις ΙριΪ€ς μεταξύ τών ίφόρων τί)ς Εύαγγ·λιχί]ς βχολί}ς 
ήνάγχαοαν τόν θ·όφιλον νλ παραιτηθώ τίΐς οχολαρχ(ας κατλ τλ  
τίλη  το9 αύτο& Ιτους χα( νά μ«ταβ^ χα( η^ίλιν ·1ς Κυ9ων(ο(.

Έ κ τών Κυβωνιών προοβχλήθη δπά τών προυχόντων τί]ς Άνδρου 
ν’  4ν«λάβ·β τήν δωώθυνοι/ τών «χΛ  βχολ«£ων. ΚαΙ άν$χώρησ· μέν 
χατ’ Αδγουοτον του 1812 ·1ς Άνδρον, ούχΙ δμος θι’  δν οχοπόν 4· 
χλήθη, άλλ* 4πλ®ς πρός Ιπ£οχ«ψιν τών γονέων του, δανισθβίς μά
λιστα παρά του Γ·ωργ£ου Σαράφη γρόαια 960 διά τά Ιξοδα τοΟ τα- 
(•ιδίου του.

Έ ξ  Άνδρουέπιοτρέφας, κατόπινέπαν·ιλημμένω>ηροσκλήσβων, ·1ς 
Κυδωνιάς άναλαμβάνιι κατά τά τέλη το3 αύτοδ Ιτοος τήν διιύθυν- 
οιν τής έχβϊ Ακαδημίας. Έδίδαοχ» δ’  έν τή Άκαδημίφ ταότη τήν 
Φυσικήν καί τά Μαθηματικά, τοΟ μέχρι τοΰδ» διιυθύνοντος^τήν σχο
λήν ΒινιαμΙν τού Λ»σ6ίου π«ριορισθέντος ·ίς  τήν διδασκαλίαν τών 
φιλοσοφικών μαθημάτων. Ά λ λ ’ δ Β·νιαμ1ν ουτοςφύοβι φιλόνβιχος ών 
δέν έδράδυν* νά ίλθη βΐς έριδας πρός τόν Καΐρην, τοΟ δποίου τήν 
Οπβροχήν δέν ·6λ«π« μέ καλόν δμμα. Ή  χοινότης δμως τών Κυδω- 
νιώ/, μή άνβχθϊϊσα τήν τοιαύτην τοΒ Ββνιαμίν διαγωγήν, τόν άπέ- 
λυσιν.

Μ ·τά τήν άποχώρησιν τοΟ ΒβνιαμΙν δ ΚαΙρης μ·τά μίγαλιιτέ- 
ρου έτι ζήλου βπ«δόθη ιΐς τήν διαπαιδαγώγησιν τής σπουδαζούσης 
νιότητος. Τότβήρχισ* ν’  άποδβικνύη τήν αρτιότητα τής μορφιίισιως, 
ήν έκτήοατο κατά τό όχταβτές τής έν Ευρώπη διαμονής του διά
στημα. Ή  φήμη του, ώς μ*γάλου διδασκάλου ήρζατο διαδιδομένη 
καθ άπασαν τήν Ελλάδα* πανταχόθιν ήρχισαν νά προσέρχωντα; «ίς 
Κυδωνίας νέοι, έπιθυμοΰντ·ς νά φωτισθώσι καί αυτοί άκούοντις τής 
διδασκαλίας τοδ Καΐρη.

ΈπΙ έννέα έτη έδίδαοκβν οδτω καρτ:ον'5ρ®ί έ'* Κυδωνίαις. Κα- 
τώρθωσβ δέ διά τών ΐτρή τω ν  του έν·ργ·ιών νά θ$ραπ«υθώσι πάσαι 
αί έλλιίψβις τής έκ»1 Ακαδημίας, τών Κυδωνιαίων προθυμουποιου- 
μένων νά καταβάλλωσι τάς πρός τούτο αναγκαίας δαπάνας. Οδτω 
κατώρθωσ· νά οχηματίοη έν τή σχολή βιβλιοθήκην λίαν άξιόλογον 
καί πλουσίαν καί νά φέρη έξ ΕΊρώπης διάφορα δργανα φυσικής 
χημείας, δΓ ών έναργεστέραν καθίστα τήν διδασκαλίαν τών μαθη
μάτων τούτων, διά τών διαφόρων πειραμάτων, τά δποϊα ένώπιον 
τών μαθητών του καί πολλοΟ τών Κυδωνιαίων πλήθους έξετέλει.

Ή  κατά τήν 3ην δμως Ιουλίου έπισυμβίσα καταστροφή
τών Κυδωνιών (4) ήνάγκασαν τόν ΚαΙρην νά έγκαταλείψη αυτάς 
καί νά μεταδή εις τήν άγωνιζομένην τόν όπέρ ανεξαρτησίας αγώνα 
Ελλάδα.

Κατά τόν Μάρτιον του 18-Ό έλαβε μέρος είς την είς Ολυμπον

4.- Σ Τρικούπη, ιστορία τής Ελληνικής επαναστάσεως (Ικδοσις 
τρίτη) τόμ. Β’. σέ5.. 189.- Ί .  Φιλήμονος, Λοκίμιον Ιστορικόν τής 
Έλλη’νικής Έπαναστάσεως τόμ. Γ'. σ*/.. 3ό8 καιέξ.
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ίιπ6 τόν Γρηγόριον Σάλλαν έχστρατβίαν. Ά λ λ ’ άποτυχούοης ταύτης 
4 θβόφιλος μ ·τ ί  τινων Αλλων μόλις 4ι«αώ0η ·1ς Κόρινθον χατ4 
τόν Μίίΐον τοθ αύτοΒ Ιιους, άφ* οδ χαθ* δδόν δπίστγι τ4  π4ν· 
&·ινα (δ).

Κατόπιν άπ·οτάλη πληριξούσιος τ ί };  Άνδρου ·1ς τήν Β' 4ν Ά -  
βτρ«ι Έθνιχήν συνέλβυοιν (6) Μ·θ* δ δι·τέλ«ο· Βουλιυτής. Ή  Γ ’ . 
έν Έπιδαύρφ Έβνιχή σονέλ«υοις Ανίθισβν ιΐς «ΰτόν χαΐ τόν Λυ 
χοΟργον Κριοτινίτην τήν ίηιοτασίαν τής έχτυπώοιως τών πρακτι- 
χών τής Εθνικής Σϋν·λ·όο·ως Ιν τψ Έθνιχφ τυπογραφβίψ τοΒ 
Ναυπλίου (7), άπ«υθύνασα τό δπ’ άριθ. 2 Ιπίσημον αϋτής ίγγρα- 
φον (8) «Ις 8 Απήντηοαν Αμφότοροι όχ Ναυπλίου Βι4 τοΟ άπό 11 
Απριλίου 1Η26 χοι/οΟ αδτών έγγράφου (9).

Ό τ ·  δό τή 12 Ίανουαρίου 1828 ΑφΙχβτο >!ς τήν Αίγιναν δ Κυ- 
διρνήτης Καποδίοτριχς, δ Καίρης προσιφώνηοβν αύτόν Ιν τφ  μη- 
τροπολιτιχφ ναφ 8ι4 λόγου μβστοδ φιλοπατρίας. *0 ΚαΙρης Ιν τφ 
λόγφ τοότψ δίδβι βυμδουλάς ·ίς τόν Καποβίστριαν, «ϊτινις πρίπ·ι 
ν4 δδηγβσι χαΐ νδν Ιτ ι  τούς χυ6«ρνήτας, Ι4ν θΐλωσι νά βαδίο·® τό 
χροίτος ΙπΙ τά πρόαφ. (10)

Ή  Ιπανάοταοις δι4 τοΟ διοριαμοΟ τοΒ Καποδιστρίου ίλη ξ · χαΐ 
■τ4 πράγματα τής πολιτείας βίοήλθον >ίς τήν κανονικήν αυτών τρο
χιάν. ·Αλλ’ δ Καίρης ήτο Ιχτός ΘΙσβως χαί αυτό πολύ τόν Ιλύπ·ι, 
διότι φύοβι άιιχίνητος ών δέν ήδώνατο ν4 μίν^ 4βργος. Μ$τά πολ-

Σ. Τριχούπη, Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσβως (ϊχδο- 
οις τρίτη; τόμ. Β'. σ«λ. 186 χαΐ ί ξ .  — Τ4 κατά τήν ίκοτρατβίαν 
ταΰτην πιριγράφβι λ·πτομ«ρώς αυτός δ Καΐρης |ν ήμβρολογίφ δια- 
οωθΙντι άχβραίψ χαΐ βδριοχομίνφ μ«τ’  άλλων Ιγγράφων »ίς χιΐ- 
ρας τής άνβψιάς του κ. Εύανθίας ΚαΙρη. Τό ήμιρολόγιον τούτο πβ- 
ριΐχβται Ιν τφ Ισχάτως Ικδοδέντι δπό τοΒ Ιν Άνδρψ σχολάρχου 
X. Ί .  Κ. Βογιαζίδου πονήματι, Οπό τήν Ιπιγραχήν «Νεοβλλτ,νιχά 
άνΙκδοτα (1812-1831)» σ·λ. 7 χαί Ιξ.

6. - Μάμωκα Τά μιτά τήν άναγίννηοιν τής Ελλάδος τόμ. Β'. 
χαί Γ . 2α Εθνιχή ΣυνΙλβυσις. Τάς πράξεις τής συνελεύσεως δ ΚαΙ- 
ρης ύπίγραφε ποΒ μίν: Θεόφιλος ίξ  Άνδρου, ποδ δΙ: Θεόφιλος 
Καΐρης Ις Άνδρου.

7. - .Μάμωκα, τόμ. Δ σιλ. 42.
8. - Μάμωκα τομ. Λ. οιλ. 121
9. ·  Μάμωκα τομ. Ε. σελ. .81

Τ'ριχούπη. Ιστορία Ελληνικής Ιπαναστάσεως, τόμ. Δ. σελ. 
1Η3 (Ιχδοσις τρίτη).. Ίδέ καί «Γενικήν Εφημερίδα τής Ελλάδος», 
14 Ιανουάριου 1828 (Ιτος Γ ' άριθ. 4), ήτις ώς Ιξής άφηγείται τήν 
προσφώνησίν του: «Μετά τήν δοξολογίαν άναστάςόΚ. Θεόφιλος 
Καΐρης Ιξεφώνησε λόγον, διά τοΟ όποιο» άφ’ οδ Ιχοίροποίησε τούς 
συμπατριώτας διά τήν ίλευσιν τού Κυβερνήτου, Ιξε'θεσε τήν δεινήν 
χατάστασιν, ιίς τήν δποίαν Ιφερον τήν πατρίδα αΐ διχόνοιαι καί
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λάς δέ σχέψίΐς άπβφάοιαβ νά ΙδρΰοτΒ ίν ΆνδρΜ ιδίαν Σχολήν, 4ν 
ή νά ίξακολοϋθήοΐ!/· τήν χαρποφδρον αΰτοό διδαοχαλίαν. Ά λ λ ' ί ·  
σ-ϊΐρίΐΊο χρημάτων, άν«υ δ' αύτών ήτο αδύνατον νά πραγματοποι- 
ήαη τδ σχέδιδν του Έ ν τούτοις δ4ν άπκθαρρύνθη, αλλά μ«τ4βη χαΐ 
πάλιν βίς Εύρώπην, ίνθα ήρχιοβ παρορμΰν τούς δμογβνβΐς βΙς ·ί- 
οφοράς καί μελετών τούς ϊργανισμούς τών τοιούτου είδους ιύρω- 
πα'ίχών σχολείων, ϊνα λάβη ίίέαν περί τοΰ σχεδίου καί τής λει
τουργίας τοδ ού ίμελε νά θέση έν Άνδρψ τά θεμέλια σχολείου

*Α·γο& δέ συνέλεξε τ ’  άρκοΰντα διά τήν ϊδρυσιν σχολής χρήματα, 
έπανήλθεν εΖς "Ανδρον τό 1Η85 δπου ήρξατο τής οικοδομής τής 
σχολής του, ήν ώνόμαοεν ’ΟρφανοτρογεΙον. Τόν δέ "Ιανουάριον 
Ιί̂ ΐίβ δτε είχε συντελεσθεϊ ή οικοδομή τοΟ "Ορφανοτροφείου, έτέ- 
λεσε τά εγκαίνια μετά πάοης τής δυνατής έπισημδτητος.

Ή  είδησις τής ίδρύσεως τοδ "Ορφανοτροφείου ώς αστραπή διε- 
δδθη άνά πάσαν τήν Ελλάδα, Ιλευθέραν τε καί δούλην, πανταχί- 
θεν δ’  4ξ αύτής ήρχισαν νά συρρέωσι νέοι Γνα έγγραφώσι μαθηταί 
του Καΐρη.

Οί μαθτ^ταί του άνήλθον κατά τό πρΑτον Ιτος είς ί>00, ών οΐ 
μέν εύποροι έπλήρωναν άδρά δίδακτρα, οΐ δέ άποροι έγένοντο δεκτοί 
δωρεάν.

Τό ’ΟρφανοτροφεΤον έπλούτισεν αρκούντως διά λαμπρδς βιβλιο
θήκης. ής Ικανά λείψανα μέχρι τής σήμερον σώζονται, καί διάπλου- 
σίας συλλογής όργάνων φυσικής καί χημείας.

Τού Καίρη ή φήμη έστερεώθη έπΙ μάλλον έν 'Κλλάδιχατ· έτος 
δέ καί περισσότεροι προσήρχοντο μαθηταί.

Παραδόξως όμως συν τή διδασκολίφ τών διαφόρων μαθημάτων 
ήρξατο διδάσκων έν καιρφ νυκτός τούς μαθητάς του νέαν θρη
σκείαν, ήν θ ε ο σ έ  6 ε ιαν έκάλει. Διά τής θρησκείας ταύτης άνεγνώρι- 
ζε μέν τόν πατέρα, τόν θεόν?“δήλον δτι, ούχΙ όμως καί τόν Γίόν καί 
τό Ά γ ιο ν  ΙΙνεθμα.

Ενταύθα παραθέτομεν περικοπήν έκ λόγου ροδ Καΐρη έκφωνη- 
θέντος τήν 22 Μαρτίου 183Ϊ9 έν τφ ’Ορφανοτροφείφ του, είς ήν ,νο- 
μίζομεν, ότι δύναταινά συγκεφαλαιωθώ ή όλη του διδασκαλία Άφ* 
οδ εξιστόρησε τήν διβξαχθεΐσαν δλην τελευτών αποτείνεται πρός 
τούς μαθητάς του λέγων.

σχευωρίαι, έπήνεσε τάς μεγάλας καί λαμπράς πολιτικός άρετάς 
τής έξοχότητός του καί τήν θυσίαν, τήν όποιαν έκαμε διά τήν αγά
πην τής πατρίδος καί παραστήσας τά  έχ τής σοφής Κυβερνήσεώς 
του προσδοκώμενο αγαθά, ένεθάρρυνε τούς "Ελληνας δτι είς τό έ- 
ξής θέλουν βασιλεύει πλέον οί νόμοι καί όχι πάθη. Έτελείωοε δέ 
έπικαλεσθείς τόν τού παντός Κυβερνήτην νά συνετίζη τόν νοΟν τού 
έκλεκτοΰ ήμών Αρχηγού, διά νά όδηγή τό έθνος κατά τούς σκο
πούς τής θείας προνοίας καί νά τό φέρη είς τήν Αληθινήν έλευθε- 
ρίαν καίεύτυχίαν....»
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«Ά λλ4  Λοτέ μή λησμονήσ·τ·, δοοι καΐ δν ιίσθι, δτι δν τό άντι· 
κ»ίμ»νον τί)ς ϋβω^ίας παντώς δλτ)θινο& ανθρώπου, παντός λογιχο& 
χτίσματος ·1ν· 6 θιός χαΐ τδ Θ*Μ του ίημιουργήματα, τό άντι- 
χ»ίμ$νον δμως τί}ς λατρβίας του, ή τρο?ή του, ή τρυφή του, ή 
ζ(θή του, ή αληθινή βύδαιμονία του πρέπιι νδ ιΐναι κ ίς  χ α ί μό · 
ν ο ς  6 τ  (Β V δλω ν  δ η μ ιο υ ρ γό ς  ββός......(11)

Ή  χϋίόρνησις μαθοΟσα τδ  τής νίας θρησχβίας τοδ Καΐρη βιέτα- 
ξ ·ν  αύτόν τόν Ίοόλιον τοΟ 1839 θιδ τής Ίβρδς Συνόδου ν' άποστ·ί- 
λ ϊ  Ιγγραφον δμολογίας πίστβως. Ό  Καίρης ίιπαχούων ιΐς την βι· 
αταγήν τής Κυβ·ρνήσ<ώς του δπέστιιλι πρδγματι απάντησιν, ίν ή 
δ*ν Ιλ «γ · μέν τι π*ρΙ τής νίας θρησχιίας, άλλ* ουδ* τήν τοδ Χρι- 
στοΟ παρ>δίχ·το.

Ή  Ί$ρδ Σύνοδος άπήτησ«ν 4κ βιυτίρου τήν όμολογίαν πίστβως 
δλλδ τήν διυτίραν ταύτην φορδν δ Καΐρης ήρνήθηνδ τήν στιίλη. 
Τότ» ή χυβίρνηοις άπέστ·ιλ· πολιμιχόν πλοΓον *ίς Άνδρον, τό δ- 
ποίον ώδήγησ· τόν Καίρην ιίς Αθήνας. Έλθών πρό τής ΊΒρ&ς 
Συνόδου έν ΆΟήναις ήρνήθη, καί πάλιν νδ δώση προφορικήν πλέον 
δμολογίαν πίστ»ως, Ισχυρισθβΐς δτι έν έλιυθέρφ Κράτβι, οΐον τό ίλ 
ληνικόν, δύναταί τις νδ πιστ«ΰη δτι δν θέλη.

Μ ιτδτήν τοιαύτην δρνησιν τοΟ ΚαΙρη, ή Ίβρδ Σύνοδος καθήρβ- 
σ«ν αυτόν άπό τοΟ Αξιώματος τοΟ πρίοδυτέρου «Ις 8 ιίχ · προχβιριοθή.

"Ολίγον πρό τής δβυτέρας ·1ς Εύρώπην μ»ταβάσβώς του, καί τόν 
άπέστ·ιλβν *{ς Σχίαθον. Άλλ* έκιΐθιν άπβπέμφθη χαχώς ό Καΐρης 
καί κατέφυγιν χατδ διαταγήν τής Κυ6«ρνήσ·ως «ίς Θήραν, δπου ·ύ- 
γινώς έγένιτο δ·κτός 6πό τών κατοίκων.

*Η Κυδέρνησις Ιζήτησ· νδ μ·ταπ·ίση αύτόν άποστιίλασα ·ίς 
Θήραν έπΙ τοότφ τόν Φαρμακίδην, άλλδ ματαίως, διότι δ Καΐρης 
ούδένα ήθ·λ · V* άκούση, έζήτησ· μόνον νδ ίπιτραπή αύτφ ν* άνα* 
χωρήση έξ Ελλάδος. Ή  παράκλησίς του α*1τη βΙσηκούσθη καί ά· 
ν·;^ρησιν έκ τρίτου βΙς Βύρώπην, δπου διέμβινιν μέχρι τοΟ 1844.

Τόν π·ρισσότ«ρον χρόνον βιέμ·ιν·ν έν Λονδίνφ, δπου ·1χ· πολ
λούς φίλους, τή συνδρομή τβν δποίων έδημοσί·υσ· δύο βιβλία, π·- 
ριέχοντα τήν δλην του π«ρΙ τής νέας θρησκ«ίας διδασκαλίαν. Τδ 
βιβλία ταδτα τών δποίων ή κυκλοφορία δπηγοριύθη κατόπιν &πά 
τής '1»ρ4ς Συνόδου, «ΐν · τδ έξής: Ε π ι τ ο μ ή  τή ς  θ « ο σ ·β ι κ ή ς  
Δ ιδ α σ κ α λ ία ς  κ α ί Η θ ικ ή ς  καί θ ·ο σ < β ώ ν  π ρ ο σβ υ χ α Ι 
κ α ί ί «ρ δ  ά σ μ α τα .

Εκτός τβν δύο τούτων συγγραμμάτων, δτινα ·1ρήσβω έν παρόδφ, 
·1ν· γιγραμμένα έν δωρική διαλέκτφ, 8τ·ρα [έργα αύτο» ·ί ν · ή

I I . -  ·Η δμιλία του αδτη Ιχ ·ι έκδοθή ]|5πό τβν μαθητών του 
^ ό  τόν τίτλον: «Μέρος τής έκφωνηθβίσης δμιλίας δπό βιοφίλου 
Καίρη «Ις τό έν Ανβρφ 'Ορφανοτροφιϊον χατδ τό τέλος τής 
σ·ιρβς τών δπ’ αύτοΟ διδασχοιιένων μαθημάτων»— Έ ν Έρμουπόλοι 
έκ τής τυπογραγίας Γ. Μιλιοταγοθς, 1839.
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Γ ν ω σ τ ιχ ή  καΐ τ4 Σ τ ο ι χ ε ί α  Φ ιλ ο ο ο φ ία ς .  4τινα έξεϊόθη- 
ααν τ ί  ίηΐ9τ*3{ι? τοδ μαθητοΟ αυτοδ Σ. Γλαυκωπίϊου έν Άθήναις. 
Πιριέχουβι «ρ ίληψ ιν τΛν παραϊόοεων αδτοΟ ίπί τών μαθημάτων 
τούτων. Καί τίι τίοσαρα ταδτα ίργα του Καΐρη ?ίροϋοι ΐηΐ τοδ 
ίξωφύλλοΐ) Ιντάς άκτινωτί)ς έλλείψεως τάς λέξεις Θεόν Σ έβ ο ο . 
4ς «Ιχεν άνακηρύξει, ώς ίόγμα του.

Τφ 1844 ψηφιοθέντος τοδ Συντάγματος, τό ύποΐον έπέτριπε τήν 
έλευθερίαν τί)ς βυνειδήσεως, έπέστρεψεν 4 Καΐρης ιΐς τήν Άνϊρον. 
Μόλις έπανελθόντα είς Ελλάδα ή Κυόέρνηαις έτίμησεν αΟτόν διά 
τοδ χρυσοδ σταυροδ τοδ Σωτήρος, άμείβουσα οδτω τάς πρός τά 
έθνος δπηρεσίας του. Ά λλ* 4 Καΐρης δέν άπεδέχθη τό προσφερθέν 
παράσημον, Ισχυριοθείς, δτι βι' αυτόν μεγάλη άμοιδή είναι δτι έχ- 
πληροΐ τό πρός τήν έαυτοδ πατρίδα καθήκον. Λέν Ιδέχθη έπίαης 
καί τήν προοφερθείσαν καθηγητικήν !δραν έν τφ ’ Κθνικφ Πανεπι- 
στημίψ. Έ ν Άνδρψ επανελθών άνέλαδε τό πρότερον αύτοδ έργον. 
'Αλλ* οί μαθηταί του ήοαν όλίγοι. Τό όρφανοτροφεϊον του ουνετη- 
ρείτο πλέον διά τιδν είοφορών τΛν έν 'Αγγλίφ 4μογενβν. Έν τού- 
τοις έξηχολούθηοε τήν διδασκαλίαν του μετά τοδ αΰτοδ ώς καί 
πρότερον ζήλου. ΈπΙ όχτώ έτη έδίδασκεν οδτω μετά τήν παρέ· 
λευσιν τών 4ποίων χατηγορήθη καί πάλιν ώς ιδρυτής νέας θρη
σκείας.

Ήχθη είς Σδρον, έδικάσθη εις τό έκεΐ πλημμελειοβιχείον καί 
κατεδιχάσθη είς δύο ετών καΙ ίνός μηνός φυλάκισιν καί έπτά έ- 
τών Αστυνομικήν έπιτήρησιν Έφυλακίσθη δέ είς τά απέναντι τής 
πόλεως λοιμοκαθαρτήριον, τό όποιον έχρησίμευε καί χρησιμεύει ώς 
φυλακή.

Ά λ λ ' αΐ θλίψεις έπΙ τοϊς δεινοπαθήμασι τούτοις χατέίαλον τόν 
Θεόφιλον έπΙ τοσοδτον, ιΤιστε τήν 12ην Ιανουάριου ΙΒ.').̂  νά δποκύ- 
Ψϊ ·Ϊ5 "ϊ* μοιραίον τέλος.Έτάφη δ* δλως άσήμως καί 4νευ ούδεμιίς 
έκκλησιαστικής πομπής δπισθεν τοδ λοιμοκαθαρτηρίου, είς τόπον 
ένθα καί σήμερον έτι δείχνυται 4 τάφος του. Τήν ήμέραν τοδ θα
νάτου του ήθωοΟτο δπό τοδ Άρείου Πάγου, δπου οΐ συγγενείς του 
έκαμαν Αναίρεσιν, συνηγορούντων τών διαπρεπέστερων τότε νομο
μαθών καί καθηγητών τοδ Πανεπιστημίου Σαριπόλου καί Καλ- 
λιγβ.

*Η σχολή ^ου ΚαΙρη μετά τοδ πέριξ αυτής αρκετά μεγάλου 
χώρου Μήρύχθησαν μετά τόν θάνατον αύτοδ δημόσια κτήματα. Έν 
αύτή δ* ή Κυβέρνησις έγχατέστησε τό δημοτικόν καί Ελληνικόν 
σχολεϊον τής πρωτευούσης. ΟΙ ανεψιοί τοδ Θεοφίλου έν τούτοις με
τά  μακροχρονίους διχαστικούς Αγώνας κατώρθωσαν νά λάβωσι με* 
γάλην Αποζημίωσιν παρά τοδ Δημοσίου διά τά κτήματα ταδτα τοΟ 
θείου των.

ΜιΑς Αποφάσεως τής ΊερΑς Συνόδου είαέτι πρέπει νά μνημονεύ- 
σωμεν ένταδθα, ή όποία έμφαίνει. δτι ούχΙ μετά τής δεούσης με
λέτης έξεδόθη. Άπηγορεύθη δηλαδή είς πάντα Ιχοντα τό έπίθετον
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ΚαΙρη— κ »ί τοιοϋτοι ::κ;αΓ.ολλοι ίν Άνδρψ, ίξ ών 4λά-
χιστοι συγγ*ν«Ε; τοδ θιο-,ίλου τυγχάνοοϊΐ— νλ πιριβληθ^ οδ μόνον 
τό ίβρατιχόν άλλά χαΐ αδτό τό μονχχιχόν σ/,ί5ΐ̂ »·

ΠρΙν ί) ηιρατώσωμίν τά  π·ρί τοδ Κϊΐρη άνάγχη ν& ·ί«ωμεν καί 
τινα π·ρΙ τ?)ς άί·λφί)ς τοϋ Ευανθίας, ής ίμνημονεύβαμεν Ανωτέρω.
Η Ευανθία, ή μιχροτέρα τών αδελφών τοδ Θεοφίλου Ιγεννήθη έν 

Άνδρφ τφ 1804, ήχολοώθησε δέ μεθ' όλης τής οίχογενείας τόν Α
δελφόν της είς Κυδωνίας.

Έν Κυδίονίαις διαυένουοα έμαθήτευσε παρά τφ Αδελφφ αυτής, 
τοσοΟτον δέ ηδδοκίμηοεν ώοτε ήρξατο Από ήλ(χίας 16 Ιτών μετα- 
φρΑζουοα διάφορα γαλλικά συγγράμματα, βραδότερον δέ καΐ συγ- 
γρΑφουσα ίδια τοιαδτα.

Τά έργα τής Ευανθίας είνβ τά έξής:
Σ υμβουλα Ι πράς τή ν  θ υ γ α τέ ρ α  μου. Σύγγραμμα I. Ν. 

Βουΐλου. μεταφρασθέν έκ τοδ Γαλλικού δπό Ε. Ν. τής έξ Άνδρου, 
έν Κυδωνίαις 1820, έν τφ Τυπογραφείψ τής τών Κυδωνιών Σχο
λής, παρά Κωνσταντίνου Τόμπρα. Κυδωνιέως. *Η μετάφρασις αδ- 
τη είνε Αφιερωμένη "ταΐς φιλομούσαις τών Ελλήνων νεάνισιν».

Ν ιχ ή ρ α το ς ,  δράμα είς τρεΤς πράξεις Οπό Έλληνίδος τίνος τυ- 
πωθέν έν Ναυπλίφ, έν τφ  Τυπογραφείιρ τής Διοικήοεως 1826.

Μάρκου Α ύ ρ η λ ίο υ  έ γκ  ώμ ιο ν συγγραφέν μέν γαλλιστί δπό 
θωμά τοδ ρήτορος καί μέλους τής Γαλλικής Ακαδημίας, μετα
φρασθέν δέ ύπό.... Έν Έρμουπόλει έν τοίς τυπογραφείοις Κ. Δημί- 
δου καί Γ. Α Μελιοαργοδς. 1Κ:15. Τήν μετάφρασιν ταύτηνάφιέρωσεν 
είς τήν κόνιν τοδ Αοιδίμου Κοραή, εύγνωμοσύνης ίνεχβν.

Επίσης μετέφρασε τό Π ερ ί Α ν α τ ρ ο φ ή ς  τώ ν  κ ο ρ α σ ίω ν ίρ -  
γον το'̂  Φινελώνος.

Αί φιλολογικαί αδτα; έργασίαι έΟαυμάσθησαν δφ' όλων τών 
συγχρόνων λογίων καί ιδίως τοδ Αοιδίμου Κοραή, πρός δν διετήρει 
τακτικήν Αλληλογραφίαν ή Ευανθία.

Άπό τής Αναχωρήσεως τοδ Καΐρη έκ Κυδωνιών μέχρι τής δρι- 
στ^ής αυτού έγκαταστάοεως έν Άνδρφ δέν γνωρίζομεν Ακριβώς ποδ 
η Ευανθία διέμεινεν, άλλ ή πιθανωτέρα γνώμη είναι, δτι διέμεινεν 
έν Άνδρφ,

Ό  Θεόφιλος διδάσκων έν Άνδρφ είχε βοηθόν του τήν Αδελφήν 
του Εύανθίαν, ήτις ήσπάζετο κατά γράμμα τοδ έαυτής Αδελφοδ 
τάς δοξασίας Μετά τόν θάνατον όμως τοδ Καϊρη αΟτη περιήλθεν 
είς τοιαώτην πενίαν, ιΰστε ν* άποζή εκ διαφόρων εισφορών τών 
συμπατριωτών της.

Άλλ* αΐ θλίψεις διά τά δεινοπαθήματα τοδ Αδελφού της Αφ’ ένός 
καί ή πενία Αφ’ έτέρου δέν έβράδυναν νά θέσωσι τέρμα καί έηΐ τής 
ζωής τής δυστυχούς ταύτης άποθανοΰσης τήν 19 Όχτωβρίου 1866.

Καί αύτής δέ, ώς καί ή τοδ Αδελφού της ταφή έγένετο Ανευ 
τινός θρησκευτικής πομπής.

I. π .  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ο ε



Ίβρατιχή Σχολή τοδ Ίί;)οϋ Κο'.νοΰ τοΰ Παναγίου Τάφου. 
Νύν Γυμνάσιον
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φ λ π ί ζω  δτι θά μλ τιμήσηι* 8ιά τί)ς πολυτίμου συνίργαοίας
....... Φαντίοθητ· νά ο4ς ζητιδσι τήν πολύτιμον! συνβργαβίαν

βας καΐ σιΐς νά μή δύναοθ» νά χαράξητ» ούτβίΰο λίξβις. Νά νομί
ζουν δτι άρκ«Ι νά κουνήοιτι δλίγον τό κβφάλι σας καί νά κατ·6οδν 
»115<·-ι ώς πιτυρίδα καΐ σ«Γς δσο καΐ 5ν τό κτυπήσιτ· ·ίς τάν τοί
χον, νά μή δΰναται νά κατββάογι ούτ» μίαν ανοησίαν! Νά θέλουν 
σώνιι καΐ καλά νά σάς παρουσιάσουν πρό τοδ κοινοΰ, νά ο4ς δια
βάσουν μάτια γαλανά, μάτια μαύρα, μάτια ξάοτβρα σάν κρούσταλ
λο. μάτια τσιμπλιάρικα καί σ·Ις νά καμαρών·τ·. Καί δμως Ζβοΰ 
τόση Αρα κρατώ τήν πέννα στό χέρι, τήν βάφω καί τήν ξαναβά
φω στή μιλάνη, Ιφθασα πλέον ιΐς τό πέμπτο τσιγάρο καί τίποτ·, 
απολύτως τίποτ· δέν καταβαίνβι. Δέν άφίνουν, δέν άφίνουν αδελφέ 
καί αύταί αΐ άναμνήσ·ις. *Ανοίγ·ι τις §να βιβλίον νά διαβάση καί 
άμέσως απρόσκλητοι άδιάντροποι αρχίζουν σάν δαιμονισμέναι νά 
χορβύουν μιταξύ τών όφθαλμών καί του βιβλίου. Κατακλίν«ταί τις 
νά κοιμηθή καί άμέσως ώς πτ«ρωταΙ "Αρποιαι άρπάζουν τά σ·νδό- 
νια, χύνουν κρύο νιρό ·ίς τό πρόσωπο, αέ γυρίζουν στό κρββάτι σάν 
άρνί σουβλισμένο καί τότι μόνον φ«ύγουν όταν οέ άφίσουν πλέον 
πτώμα.. .. άπό τόν ύπνον.

Ενθυμούμαι ήτο άπόγευμα Ίανουαρίου, ή άτμοσφαϊρα ήτο τό
σον καθαρά Αστ« ένόμιζέτις δτι χρυσή βροχή Ιπιπτβν άπό τόν ή
λιο, τά πουλιά..... δέν έκβλαδοΟσαν διότι ήτο χ·ιμώνας, ή γή ήτο
σκεπασμένη......μέ λάσπη, διότι τήν προηγουμένη ήμέρα είχε βρέ-
ξη, τά δένδρα..... κ.τ.λ. Όλους τούς είδον εΖς τόν δρόμο πλήν αύ-
τής. Ασφαλώς θά είναι στό σπίτι μόνη. Έβαλα τό χέρι μου στήν 
5«ρδιά καί έτριξα έκιΓ. Άνοιξα σάν κλέφτης τήν πόρτα καί έστά- 
θηκα στήν είσοδο λιγάκι νά άναπνεΰσω καί νά έπαναλάβω τό μάθη
μα, πού θά τής έλεγα. Μπαίνω στήν τραπεζαρία, κανείς, ήσυχία, 
μυΐγα νά έπετοΟσε, θά ήκούετο ·Χέ μιά καρέκλα άπάνω βλέπω τήν 
ποδιά της, μιά μικρούλα μαύρη ποδίτσα ποΟ δλόκληρη θά έχωροδ- 
σε νά τήν σφίξη κανείς στό Ινα του χέρι. Τήν άρπάζω, τήν φιλώ, 
τήν φιλώ... Τί νά κάμω! άφού δέν μπορούσα νά φιλήσω τήν ίδια, 
φιλούσα τήν ποδιά της. Δέν ήτον στό σπίτι. Τήν άλλη μέρα τής 
έστειλα ένα ποίημά μου.
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Ά ν  τ4 φιλιά ποϋ χόλλησα, χρυσό μου, στή ποϊιά σου 
γινόοαν* τριαντάφυλλα, ’ ίϋ μά τήν ίύμορφιά σου 
δ4ν Θ4 μποροδσβ οΰβ’ αΰτός δ Ιϋάης ν4 τ ί  φίρ^ο·
Τόσα πολλά θά γ,οαν*. άγαπτ/τό μου ταίρι.

Α λλά  τί χάθημαι καΐ σχίπτομαι; Ποδ ίξίθά"τη  Ιπιιτα άπό τόσον 
καιρό σύτή ή άνάμνησις, διά νά μή μέ άφίσιο νά γράφφ; Έκιίνη 
τώρα ·Τναι τόσον μαχράν! Καίέπκιτα χινδυνβύω νά θβωρηθώ ότι ·{-  
μαι ή ί,μην Ιρωτιυμένοζ! Χά, χά. χά. Μόνον αυτήν τήν ανοησίαν 
94ν Ιχαμα &ως τώ ρα ....

Μά 4πΙ τέλους χάτι πρέπβι νά γράψφ. ΙΊίναι έντροπή νά προσ- 
χληθή τις «Ις μίαν τόσον κδάρβστον συναναστροφήν, ώς ιΐναι 8ν 
Ήμιρολόγιον χαΐ νά άπο9»ιχθή οχίΐρος.

θαρρώ πώς τήν βλέπω έμπρός μου μέ τό άσπρο της φορ«ματά- 
XI νά μέ χυττάζη γλυχά, γλυκά. Πόσας έλπίδας έστήριξα ·Ζς ίν 
βλέμμα της! Τ ί ·5πιοτον δμως έδαφος! Ή ρκ «ι νά ρίψη τό βλέμ
μα της βίς άλλον καί τά πάντα νά χρημνισθώσιν. Όπωςχα! έγιν·ν.

Αδτό δέν βΙν· ποτέ δυνατόν νά γιίνη ή ουρά τοΰ κομήτου, ώς 
λέγκι 6 Φλαμμαριών, δέν ιΐναί τι δποστατόν, βίναι τρόπον τινά ή 
φωτινή σκιά τοΟ κομήτου. Ό ταν οδτος πλησιάζη πρός τάν ήλιον, 
αδτη τόν άχολουθβΐ. Ό ταν βμως κάμψη τό π«ριήλιον καΐ άπομα- 
χρόνηται πάλιν πρός τό άπιιρον, αΟτη προπορβόκται, διότι πάντο- 
τ ·  σχηματίζεται άντιθέτως πρός τόν ήλιον. Ό στε οΰδένα κίνδυνον 
διατρέχει ή γή, όταν θά διέλθη διά τής ούράς. Είναι άνόητον 
πράγμα νά φοδοδμαι....

Τέλος πάντων όλα άχριβαίνουν Πενήντα καπίκια μιά κότα. 
Ποδ ακούστηκε τέτοίο πράγμα; "Ας άφίσουμε πλέον τό βούτυρο, 
τά  μακαρόνια, τήν μπύρα, τά μήλα. Καί νά μείνη τις καί νηστικός. 
Τ ! νά κάμη μΙά κότα είς Ινα άνθρωπον!

Τί περίεργος μηχανή είναι αύτή ή διάνοια του ανθρώπου! Άπό 
τόν κομήτη έπεσα είς τό μαγειρεΐον! Έάν προσέξη τις τ ( γράφεται 
είς αύτήν τήν ταινίαν, ή ϊποία καλείται σκέψις τοδ άνθρώπου, εί
ναι νά άπορήση, νά γελάση. Σοβαρά καί γελοία, σοφά καί άνόη- 
τα, θλιβερά καί εύθυμα βλα συμφύρονται όμοδ, διαδέχεται τό Ιν τό 
άλλο, άναδιηλοδνται, εύρίσκουν νέους συντρόφους, ξαναέρχονται 
χα ΐτό  σπουδαιότερον δέν άφίνουν κανένα νά γράψη χάτι τί διά τό 
Έμερολόγιον. Ηοδ φαίνεται δμως δτι άρχετά έγραψα.

Νοβορωσσίσχ έσπέρα τής 20 Φεβρουάριου 1910

Π. Δ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΣ

ΙΔΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΧΕΙΟΓ ΕΙΣ ΤΗΝ Ιην ΣΕΛΙΔΑ
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ι ο α ν ν η ζ  π α ρ χ α ρ ι δ η ε

ί^υμπαθής χα'ι β^έβρα !|,ι*οιογνωμ α, /αρβκτήρ δρββττ,ριος, 
^ίπιβλητιχός, ι̂Α̂ ■π̂ ,̂ ος, άχβταβλϊ,τ&ς. Έγιννήθη ίχ γο
νέων χτο-^ών χα'ι ίΰδΐ6ϋΐν έν ιγ, ένορια Έζωτίί^ων Τρβ- 
η(ζουντο( χα\ συν«Εέ(το με-ΐί ΐής Κρώμνν,ς, ήν ώς δευτέραν 
ή μάλλον ο ( κριΐ'τ,ν τοο πατρ δα έΟεώρει, καθόσον ή «ύβεέής 
«ύτου μήττιρ χατήγιτο ΐχεΐθιν. Έτταιτής άπορ^ανιββιΐς του 
ΐοτρός του διήρχετο τα πολυτιμότερα -.ής ζωή; του Ιτη εν τε
λείς έγχαταλείψει, ότε ή όξυδερχεια.τοΰ τότε αοιδίμου διδα
σκάλου Γεωργίου Κυριαχιδου δεν έβράδυνε νά διαχρίντ  ̂ τά; ά- 
ρετά; του ιταιδό;, άνέλα£ε δέ αυτόν ΰπό τήν προστασίαν χαΐ
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χΤ|6(^ν(αν του. 'Τπ ό τήν χίΐραγωγίίν τοιούτου ΕιΒαοχάλου 
(ΐ.ορ^θ(1; 8ιήλθ( τά ; οπουοχς του έν τω  Φροντιστηρίω π ά ν  
το τ ι  άρ(βτ(ύ(ι>ν. ’ Τ^ηλοτέρχ; £μω; όρεγόρκνο; πχιδευοεω; βυν- 
τάσει του τότε προςένου τής Ελλάδος χ. Μπετειου προσλαμ
βάνεται ύπό του άρ/ζιολόγου Γεραζνοΰ Αέφνερ, 0στ(ς εόρίσχε- 
το  έν Τραπεζοΰντι διχ φίΛολογιχζς μελετάς έρευνών τήν πον* 
τιχήν διάλεκτον, τής όποίζς ό ΙΙζρ/ζρίδη ; ήτο κάτοχος. Ά -  
ναχωρήσας εχ Πόντου ό Δέ^νερ πζρέλαβε τον νέον Πζρχαρ^- 
δτ^ν είς Αθήνας δπου τή  βογ,θειζ του ήχροάσΟη Πζνεπιστη- 
μιαχίόν μαθημάτων έν τή  φιλοσοφική Σχολή έπ\ τριετίαν. Έ -  
πιστρέψας έχεΐθεν είς Τρζπεζουντζ διηΰθυνεν έπ\ πενταετίαν 
τήν αστικήν Σχολήν μεΟ ’ δ μετέβη χαΐ πάλιν είς Αθήνας 
προς άποπεράτωσιν των σπονδών του, Λιοάκτωρ του Πανεπι
στημίου γενόμενος μετέβη ώς κζθγ,γητής ε’ις Ρόδον, είς Σέρ- 
ρας χα\ ε{ς Κύπρον, όπόθεν έπιστρέ'ΐζς έχρημάτισεν έπΙ πεν
ταετίαν μέν ώς διευθυντής τοϋ Φροντιστηρίου, δτε καί άνεγνω- 
ρίσθη τούτο εΐς τέλειον Γυμνάσιου έπί 16 δε ολόκληρα ετη ώς 
καθηγη-ής, ζπολζύων τής γενικής έχτιμήσεως χζΐ αγάπης 
πάντων τω ν συμπολιτών, τω ν μζθητών, χαΐ συναδέλφων του, 
ών προσηνέστατος κ ζί εΰπροσηγορώτζτος πρό; πάντας, εύφυολό- 
γος δέ καί ευχάριστος είς τάς συνζναστροφζς π ζρά τό  σοβαρόν του 
χαραχτήρός του.

Ά λ λ ’ ως τε  καθηγητής καί διδάσκαλος δέν περιωριζετο μό
νον νά διαχέη τήν πλουσίαν διδασκαλίαν του εις τον στενόν 
κύκλον των μαθητών του, θέλων επωφελέστερος νά φανή ηύ- 
ρυνε τόν κύκλον τής δ'δασκαλίχς του εμμέσως, έργασθείς μετά 
τού *. Θεοδ. Έ λ . Γραμματιχοπούλου, χχθηγητού, έν τή  έκδό- 
σει τού περιοδικού «'.λστήρ τού Πόντου» γραφών παιδαγωγικά 
ά^ίθρα, συγγράψα: αναγνωστικά, άτινα άπό 20ετίας καί πλέον 
εινε είσηγμένα έν τοις σ/ολείοις Τραπεζούντο; καί τοϊς πέριξ, 
συντάττων διδζχτιχάς οδηγία; διά τού: διδασκάλους τω ν χω 
ρίων τής έπάρχίας καί γραμματικήν τής ποντικής διαλέκτου, 
βραβευθείσαν μέν υπό τού έν τή  Βασιλιυούτη 'Ελλην. Φιλεκ
παιδευτικού Συλλόγου, μή έκοοθείσχν δε καί τής όποια; αντί
γραφου έν τή  βιβλιοθήκη του οέν υπάρχει.

’ .λλλά καί επί άλλων κύκλων έπε'έτεινε τήν ευεργετικήν αυ
τού δ;5σιν ό άοίδιαο; άνήρ. Χρημάτισα; επί σειράν ετών γραμ- 
ματεύς τού Φ.λεκ. Συλλόγου «Ξενοφών», μέλος διαφόρων σω- 
ματε ων. ών τού; κανονισμού; αυτό; κυρίως συνέ’-αττε, καί 
πρόεδρο; πολλακι; τής Αδελφότητος τών Κ:<ι»μναίων, τής ό-
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π οί»; μάλιβτ* «τύγ/ανιν «ί; των χυβ·ωτάτων μο/λών χαΐ ί8ρυ- 
τών . ΙΙβρίΟβρίζων κ « τ ' ί τ ο ; * ί ς  Κ ίομ νην . ήν ω ; πατρίδα του 
(θκιΐριι χαΐ υπίρ π5ν ίλλο ήγαπητί, <τυν(χχλ(( τους «χ ιί  δια- 
μινοντας χα'ι παραΟίρίζοντα; πατρι ·τα ς του ιΐς (τυν»δρι«5 *ις, 
€ςτ,ταζΐ τήν χατάοταοιν των ο^ολ* ων, των ΐχχλτ,οΐϋΐν χαΐ τάς 
αΛλας άνάγκα; αυτής χαΐ πίρΐ τής β ιλτιώ τεως αυτών συνιοχί- 
π τ«το  χαΐ ·φ|)όντιζ«. Συλλίγων -ίυνδρομχς παρά των έχ Τρα- 
πεζουντος ή αλλα/όΟιν παραΟερ-.ζόντων έχει, άνελχμβανε τήν 
έπιδίορΘωβιν των οδών, των πγ,γιΓιν, τήν χατατχευήν νίων δρό
μων μιβΟών έπ'{ τούτω  ό ίδιος έίγχτας χαΐ αυτός εργαζόμενος 
χαΐ έπιβτατών. μή λαμδχνων ύπ δψει τάς κατηγορίας τω ν χα- 
λο6ελητών, «ολλά  εις βάρος του εξεμοόντων, διότι ό αείμνηστος 
Παρχαρίδης έπρέσίευεν ότι ό άνθρωπος οφείλει νά εργάζεται 
πάντοτε μεν,^ μάλιστα δί όταν πρόκειται περί τής πατρίδος. Διό 
χαΐ Αδελφότης Κρωμναίων χατά τον θάνατον αΰτοΰ, έπισυμβάν- 
τα τή  Π  Ιανουάριου Ι'.ΙΙϋ, εις τόν μέγριν αληθώς ανδρα τού
τον χαΐ διδάσκαλον του γένους άπενειμεν τάς μεγίστας τιμάς, 
χηδεόσασα αυτόν δ ι’ ιδίων της εξόδων χα'- μέγαν αυτής εύεο- 
γετην άναχηρύξασα, χαί τήν είχονχ αΰτου έν τή  αΐβούση αυ- 
τής άνήρτησεν. II δε χοινότης Τραπεζουντος συμπασα-τγν 
βλϊψιν αυτής και ευγνωμοσύνην άμα έχδηλουσα επί τή  στερή
σει τοιούτου τέκνου καΐ συμπολίτου δϊ' όλων τω ν Σωματείων 
αυτής^ αντιπροσωπευόμενη χατά τήν κηδείαν αΰτου ώς μέναν 
ευεργετην ΐτίμησεν. ^  '

ΝΕ<ΡΑ ΛΟΠς
Ί^ά  κυπαρίσσια πώς λυγοδν καΐ τρίζουν ίκεΐ κάτου 
θαρρείς τά σάπια χόχχαλα στό χώμά τους σαλεύουν 
θαρρείς πώς βαρεθήκανε τόν ύπνο τού θανάτου 
Καί τώρα χάτασπραις σκιαίς. πετοΟναι καί χορεύουν. 
Αχ! πόσα λούλουόα είν' ίκεί κομμένα πρίν ανθίσουν 
Πόοαις παρθέναις δύστυχες ακόμη πρίν στολίσουν 
Τ ” δλόξανθο κεφάλι τους μέ λεμονιάς κλωνάρι 
Έχουν έκεϊ προσκέφαλο τού τάφου τό λιθάρι;
Πόσοι καί πόσες έχουνε τα χέρια σταυρωμένα 
Καί πόσα μάτια πλάστηκαν γιά νάναι σφαλισμένα; 

(Κατά μετάφρασιν.)



Ε  Α Γ ^ Π Η  Τ Ο Τ  ΐ ε ί Α Ι Ν Ο Υ
^ \ ·«ω ς  άγά ιϊησ» τήν γυνβϊχα αύτήν δέν άγάπη<ί» κ«|ΐ|χ2ά άλ- 
^ ^ λ η ν  γυναϊχ*.

Ό λ ο ν  τδ  νεανιχόν μου δνειρον κχΐ χά6* υψηλή μου βχέψις 
άφωϊΚϋΟηχί στήν «γάιτη τή ;  γυ ν* ·χ »; *ΰττ,;, μια; [Αζυρομμάτας 
δηλαδή με ολόμαυρα μαλλιά, πλασμένη; γ]α ν ’ αγαπηήή. νά 
χεραυνώτη χαθενχ μέ την ματιά τη ; ,  χαΐ να «αγηνευαη χα'>ε 
βχετιχον μέ την όα ιλ ’α τγ,;.

"ΙΙβ ιλα  να την ονομχ-ΐω οχαλλονή». Το γοϋϊτό μου, παρά
δοξον αληθινά γοΰστον, έχαμ; την διαφοράν χύτην άπό την 
«ώ μορφ η» που μπορεί νά βυγκιν^,οη χάθε ά/δ;α 0/ι ομω; χαΐ 
χάΟε χτομον ποϋ έξιδανιχεύιται μέ τα άόριυτα έχεΐνα χαΐ γαρ- 
γαλιοτιχά οχίτοα.

Κα\ ει/α καί την άλλην μανίαν, να εολιπα την γυναίκα αυ
τήν χατα τήν (ύραν τού ανοιξιάτικου δείΛίνού. Μου ήταν άπό- 
λαυσις, τρελλα οω ττή , να διαζα νη ή νυ<αίχα αυτή άπ ’ έμπρο; 
μου, πετα}ί·τή, ολίγον κόκκινη άπό τή ν χούραβιν του περιπά
του, μέ τή ν μιθυοτιχή ευωδία τής φορ8ϊ 2α ; τ η ;  χαΐ μέ το βλέμ
μα της ποϋ έβγαλε, θαρρείς βπίθες, λαύρα χ ’ έχεραύνωνε τον 
χαθε διαβάτη.

Σας έπαναλαμβανω τήν αλήθεια. Τήν αγάπησα οπω; δέν α
γάπησα χαμμιάν άλλην γυναίκα,

Δέν μ ’ ένδιέφερε διόλου ή ιστορία τη ;. Καί αν κάποτε ή 
συνειθισμενη άνοριχή υποψία έβασάνιζε τές σκεψε; μου ήθελα 
νά ικανοποιηθώ μέ τον συλλογισμό «άφοϋ ό κόσμο; τή  παίρνει 
γιά ώμορφη___»  Μ ήτε μ ’ έπείραζαν τ '  αδιάκριτα εκείνα αν
δρικά βλέμματα ποϋ τήν καταμετρούσαν καί ύστερα άπο τό οια- 
βα της ψιθύριζαν τόσα χαΐ τόσα. Το εΙ/α μάλιστα γιά θρίαμ
βο της πανώρηα; εκείνη; γυναίκα; ποϋ κοντά σέ τόσε; περνού
σε ολωσδιόλου αδιάφορη, κάποτε μαλιστα καί σκυθρωπή σάν νά 
τή ν εβάρυναν ή κακοστομιέ; ή συνειθισμενε;

Λεν ενθυμούμαι τώρα πώ ; τήν ετυ/α ενα ανοιςιτ! 
νό σ τή νέ ;ο/ή .

δειλ<
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Έγυρνουίί τήν χαμπή χίποιου ξάβου; άπο Ιτι»; χ*1 προ
χωρούσα αδιάφορος στην πόλι δταν Ιξαφνχ πρόβαλλι ή .γυναί
κα αύτή μ.προατχ [χου |χονάχη, αδιάφορη χι ’ αΰτή χαΐ {ΐέ κά
ποιο άδιάχο’.το ιχιιδίαμα ’στά /«ίλη. Ανοιξιάτικη φορίσιά )χέ 
δόδινο ^ρωιχα, όμπρίλλα |χ( ίδιο χρώμα, χαι πρόσωπο μέ ψά
θινο χι' αΰτο -χρι'ιμα. Έξύπνησα θαρριις άπό χάποιο ονβιρο χαΐ 
μοϋ φάνηχι μέσα στου; χρωματισμούς εκείνους της εξοχής ώς 
τδ μόνο συμπαθητικό λουλούδι αΰτή.

Καί με μ·αν χποφασιν τής στιγμής έχεινης που μέσα μου εί
χα όλόχλγ,;ον πόλιν αισθημάτων έβγαλα— τί νά σας το κρύ
ψω!—  μέ χέρια πού ετρεμαν τό χαπέλλο χαΐ έχαιρέτησα την 
γυναίκα αύτή μέ ΰπόχλισιν ολίγον ΐπιτυχημένην.

Προχιιόρησα σιγά με την ελπίδα πώς θ' άχουα τδνομά μου. 
Ή  γυναίκα είναι πού καταλαβαίνει καλλίτερα άπό τους άνδρας. 
Την άντ^συ^ει κάποτε ή απολογία τού έρωτός σου. Τό βλέμμα 
σου σέ προοίδει χαΐ ή γυναίκα πού ψυχολογεί μόνο άπό τό βλέμ
μα νοιώθει πάντοτε την φωτιά πού σε καίει.

Έ τσ ι καί ή γυναίκα αύτή θά ένοιωθε βέβαια άπό καιρό πώς 
μέσα σέ τόσες άδιάκριτες ματιές και τά τόσα κρυφολόγια τό δικό 
|ΐου τόμάτι ττ,νεβλεπε βαθύτερα, την άγγιζε στήν καρδιά. Καί άν 
ήταν ή γυναίκα πού έΟαύμαζα, ή γυναίκα οηλ. που πρέπει-νά 
ζητήση άγάπην «αΐ που θά τρέξη στό πρώτο γλυκοχάραγμα τέ 
τοιου χαϋμού, επρεπε έχεί στό μοναχικό δάσος, στ·ην ήρεμη 
σκιάδα τών Ιτιών νά μου βφίζη δυνατά τό χέρι καί νά μ ’ άφί- 
ση νά χύσω τήν πλημμύρα τών χαϋμών πού είχα μέσα μου.

Τίποτε Ομως. Χάθηκε στα μονοπάτια τών χωραφιών καί ύ
στερα άπό ώρες μ' έφεραν χ' εμένα πικρές σκε'ψεις στό δωμά
τιό μου.

Κοιμήθηκα ά:γά τήν νύχτα. Ί ΐ  φλόγα αύτή, ό ερως ό πα
ράλογος, επρεπε νά πάψη. "Έπρεπε νά σιχαθώ ττ,ν Κυρία αύ
τή πού καί σέ μένα—  παράξενο μά τήν αλήθεια!—  περνούσε 
άδιαφορη.

Τό πρωί άρχισε καί ή δική μου κακογλωσσιά. Ό  μόνος τρό
πος διά ^νά εκδικηθώ τήν γυναίκα αύτήν, νά τήν διασύρω, νά 
πώ μυθιστορηματικές μ ’ αύτήν συνεντεύξεις καί ορκους καί |ΐ- 
Α:α. Οί φι'λοι μου ϊθαύμαζαν. Καί τους χατήντ-ησε πάθος νά οι- 
ούν άπό κοντά τήν γυναίκα αύτήν τήν ιστορικήν πού κπαραοώ- 
θηχε τόσον εύκολα σέ μένα».

Κατωρθωτα μέ τέτοιον τρόπον νά μήν τήν τύχω τρεις ήμέ- 
ρες.
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’Λ λλ » οϊν  τήν 118* ϊνχ Κοριχχίτιχο δειλινό— ήτβν τή ; τύ
χη; νβτην βλε·πω πάντοτε τ έ  δειλινά— βάν εί5 *τήν γυνχ?χ* ποί! 
άγβποΰτβ τόσο, ενα άλλο «υνζίτθγ,αβ εγεννχτο μέσα ;Αου. 'Ή το  
αούνατον ν ζ υβρίσω «ΰτήν ποΰ είχε τγ,ν δύνβαιν νά αοΰ έπι- 
βληίΐ)· χϊ\ νά πλχσω χρυσά δνειρ*. νά δ·.ϊσύ:ω τό όνοαι *ΰτή; 
ποΰ ηθελϊ νά χ ινω  συντρόφισσ* άνεχτιΐί.ητη όλων ·ώ ν στο
χασμών μου.

Κάθε άπόίζσί; μου λησμονήθηχε τί’,ν στιγμήν έχείνην, ΚαΙ 
όταν εχλινε σιγχ το χε^άλι τγ,; νά με χαιρετίση δεν ςερω γιχ- 
τΐ μοϋ διέ^υγι ενα «ά ! »  ποϋ πιστεύω ν' Ιχούσθηχε καί άπο έ- 
χείνγ,.

Την άγχποΰσ*· έτελείωιε! Κα'ι ήμουν βέβαιο; πώ; ή γυνζΐχχ 
αυτή έσχέπτετο χχ*.ι γ^ά μίνα,

"Ενα μιχρό σαλονάχι με χατεβασμένου; μπερτίδε; καί ολί
γον φως που εστελνεδ ήλιος άπό χρυσά συννεφάκια μέσα μας 
έφίλιυαν ενα δειλινό βλέπετε πάλιν την τύχην των δειλινών—  
καθισμένους σ ’ ενα μεταξωτό καναπέ.

Έ ξω , σέ μιχρά μπαλχονάχια λουλούδια πολύτιμα αέσα σέ 
Ιαπωνικές ανίοδόχες, μας έστελναν μεθυστικές ευωδιές.

Τό μάτι μου όλοχάρφωτο ’στήν ματ^ά της.
Τά πόδια μας αγγίζανε σχεδόν.
Καί μέ ίλεγεν έχεινη;
— Τώρα δα είσαι ευχαριστημένος. Ή  φιλία μου θά σου είναι 

χρήσιμος καί ή δική σου για μένα μέ ευχαριστεί πολύ.
— '*.\ν πρόκειται περί φιλίας Κυρία...  . Δέν είναι τό αίσθημα 

αυτό που χρυφομιλεί την ώρα του δειλινού. Θαρρώ διόλου . . . .
— Πρόκειται λοιπόν δ ι ’ άλλο; Δέν υποθέτω τίποτε. Καί υ

στέρα, πίστεψε πώς δέν μου αρέσουν ή διπλογλωσσιές διόλου. 
Συμφωνείς φίλε μου:

— Νά συμφωνήσωΐ ’ Λλλά τΐ μπορεί λοιπόν νά συγκράτηση 
τό μυστήριον που κρύβετε. Κυρία, κοντά στό δικό μου μυστικόν 
τό οποίον ίσως νά θέλετε ν ’ άποφύγετε: Τ ί μου λέτε παρακα
λώ διά φιλίαν που εκφράζεται σέ σκοτεινά σαλονάχια δστερα α
πό μίαν συνέντευξιν μόνον ματιών είς τόν δημαρχιακόν κήπον; 
"Λ . σας βεβαιώπώς θέλετε νά τυραννήτε ενα. τοϋόποίου επρεπε 
νά ζη τή τε όχι την φιλίαν άλλά τήν αγάπην.

— .ΜπαΙ Μέ αγαπάτε λοιπόν;
— Τό γνωρίζετε, τό γνωρίζετε πολύ καλά.
-  Μέ αγαπάτε σείς; "Όχι δά'
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•^Γιβτ» τά/ϊ; Σ ϊ ί  άγαπώ πολύ, πολύ. Κ*\ ήμουν ϊτοιμος 
νά πίσω έμπρος ο ι;, νά ίξομολογΥ(6ϋ) δ.τι ϊ ΐ ΐ ;  άποκαλ€ΐτε <ρι- 
λίνν, νχ βζ; πώ ότι είμαι ό χνδρχ; πού /ωρί; χχμμιαν άλλην 
ρλεψιν θέλει νζ ιίναι διχό; βα;, νχ β ζ; ζγαπήεη χζθώ ; την 
ζωήν του . . . .  Τ: περιοβύτιρον θέλετε; Μ;χ αγάπη έςιδζνιχευμέ- 
νη ?ιά μ'χν όπω; τεϊί θά ητο τ', τέρμα τού άγώνος είτε του λο· 
γιχού είτε τού ζίσθήαζτο;

—  Αλλά, Κύριε, μν,πως. . . .  /ωρζτεύετε;
— Νά χωρατεύοω: ΛιατΙ τζ/_α! Καί έπΙ τέλους πιστέψατε 

τ, . . .. μή πιστεύετε, άν θέλετε, σας αγαπώ.
-—Α π άτη  σας, πολΰ μεγάλη απάτη. Καί τδ χάτω— χάτω τΐ 

θέλομεν τα πολλά λόγια: Προσέςατε ε!ς ο,τι θά σας έμπιστευ· 
θώ Σάς απομένει νά πράςετε ο,τι σάς φαίνεται λογικόν. Είμαι 
ή γυναΐχα τού ανεξαρτήτου πνεύματος· ή γυναΐχα δηλ. του γού
στου ή της πειό υψηλής χαλαισθησίας. "Ε )ί ι ) την χαρΒιαν με δ- 
λους τους παλμούς. Κ α ίδ ι’ αυτό μή νομίσετε οτι δεν σάς α
γαπώ. Σάς αγαπώ δσον χαμμία άλλη άλλα διά την ώραν του 
δειλινού. Μή παραξενεύεσθε. παρακαλώ! “Εχω τόν έραστήν 
τής αυγής. Μέ εκείνον μι τόν όποιον μάς συναντμ ό αγρότης 
επάνω είς ιβ χωράφια, μέ τόν άνδρα που μοΰ είναι άπόλαυσις 
να ακούσω τ ζ  πρωινά κελαδήματα όλων των πουλιών χα'ι νά 
επιστρεψω άπό τόν περίπατον τής αυγής ενώ τά πόδια καί τών 
δύο βρέχει ή καλοκαιρινή τού άγοοΰ πάχνη. Ό  “Ερως μου τε- 
λειόνει μ ’ αυτόν κατά τό μεσημέρι. Α ρχ ίζει τότε δι'εμέ άλλη 
γλύκα .\Ιού αρέσει νά μεθύσω μέ τόν νέον Έραστήν μου σέ 
φιλιά, σέ δοκούς, σέ όνειρα, ν ’ ζφοσΐϋ>θώ σ ’ εκείνον καί νά προσ
παθήσω νά εννοήσω τό υψηλότερον σημείον τής αγάπης. Πόσο 
μέ μαγεύει  ̂μ]ά τέτοια ο>ρα! 'Ο Ερως του μεσημεριού πιστεύω 
πώς μι αλλάζει ολόκληρη καί θαρρώ πώς μέ π ά γ ε ι  καλλί
τερα.

Επρόσε^α σάν άφν,ρημένος ’στήν γυναίκα αυτή. Ένθυμου- 
μ̂ αι χαλά οτι τον έρωτα μου άρχιζε νά ΰπονομεύη ενα άλλο
αίσθημα^ παραδόξου θαυμασμού, κάποιας μάλιστα ’άφοσιώσιως 
σ ενα Ερωτα άλλόχοτον, πρωτοφανή άλλά καί δι’ αυτό επι
βλητικόν.

Εκείνη έξηχολούΟησε.
 ̂ Μού μένει τώρα ό έραστής τού δειλινού. Λιότι δέν θέλω νά 

ε̂  ϋί χαΐ έραστήν^ τής νύκτας,| Καί άν σύμφωνης νά μ ' άγαπή- 
αγΐ_ς (ετόνισε τές λέξεις αΰτέςι πίστεψε πώς 'δέν 'θαΰρής ποτέ καα- 
μιαν άλλην γ υναίκα,Ινάσ’ άγαπήση σάν κ ’ εμέ. Το'έννοώ καλά.
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Εί«αι ό άνΟίωπο; το ί  ε;ω το «· ό ϊνθρωπο; τή ; ύψτ,λή; άλλα 
ααΐ αληθινής «αίψεως· Ιτσι χ ’ έγώ είΐΑϊΐ που 6ά «  δώβω το 
πρώτον δείγ^ΛΧ άφο®ι···οί«>ς πολύ ιαεγάλης. έρωτος ο/_ι ψεύτικου, 
τιποτένιου, ουνειθισριένου <ττά μεγάλα σάλον]», σ τ » άλόγιαστα 
μειδιάματα. ’ Λ ! .’ έ βεβαιώ, ή «γ »π η  μας ’στήν ώραν τού δειλι
νού θά είναι εκείνο πού έλεγες τώρα· ή έ^οαν-'χευσ'ς μας.

Εσιώπησε καΐ χ ’ ερριξε μ]ά ματιά πολύ περίιργ-η. ΚαΙ σάν 
νά εσυμβουλεύθηχε κάποιους στο/_ασμούς μου έο'ηκ..'.θηχε άπό 
τον μεταξωτό κανχπε καί μ ’ έρώτησε.

Συμφωνείς λοιπόν;
— Σε άγάπν,ν δειλινού; αλλά χωρατεύετε...........

Ε. τελειόνει τότε, θά  ;ε;ί’άσης εύκολα την συνέντευξ.’ αας 
καΟο>: όά ςεχάσ- ,̂ς και την παράοοςον διά σε γυναίκα τού παρα
δόξου “Ερωτος.

Κατέβηχα τρε/ατος τές σκάλες. "Οταν ειρθασα είς τόν αυλό
γυρον Ιρρις» ενα θαμπωμένο μάτι στο μέγαρό της. '^.λραγε 
ήταν αγάπη έχει μέσα κρυμμένη, αγάπη ξεμυαλισμένη, πε
ρίεργη, μυθιχ·ί| ή έκρύβετο κάποιο νέο αίσθημα, όχι πλέον έρω
τος σημερινού καί α-υριανού άλλ’ αιωνίου ϊρωτος σέ κάθε άτομο'* 
τής «  α Ι σ 6 ·η μα τ  ι κ ή ς Μ γυναίκας:

Είνε /ρόνια τώρα πού ειδ» την ιστορία αυτή. Ά λ λ ’ ά·< εσβυ- 
σε ό έρωτας μου εις την γυναίκα τού δειλινού, μούέμεινεν οαως 
ένας όλόκληςος γρίφος άγ«π·ης άλ'ηθινής, σας βεβζ-.ώ, πού δεν 
μπόρεσε νάλύτ'η καμμ α ίλλγ, αγάπη είτε δική μου είτε όσων 
ηθέλησαν ν ’ τγαπήσουν κάπως εφήμερα καί Ι’χ: κατά την ώ 
ραν τού δει,.ινού.

Τ ο α π ε ζο ύ ς .  ί01·>

π Ο Τ  Α Μ 1 - Ζ Π Η

•Ο ποταμός γοργοχυλί τ* άσπροθολα νερά του 
Άφίνοντας 'ς τό διάβα του καλάμια *ς τά πλευρά του 
Έ τσ ικ ι ’  4 χρόνος μάς κυλ^ γοργά, γοργά τά χρόνια 
Άφΐνοντας όπ:σο> του άνάμνησες καί χιόνια.

Ε Τ Σ  Ε Λ Ε Μ Π Ο Δ Η Μ Ο Ε
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Ι Γ Τ Ο Ρ Ι Κ Η  ΑΝΑΕΚΟΠΗείε

Α·.

•Φ ό Γαλλήσιον δρος μία τών βποϋδαιοτέρων όροσ«'.ρών τί)ς Έρϋ- 
^θραίας Χίρσονήαου χαί τί)ς Ιωνίας νψοΟται&πιρηφάνως πρό τών 
έφθαλμών τΰν 'Εφισίων, ίχτβίνιται δ* ώς Ιξΐΐς:

Πρός Ά ν. μέχρι Τζίλάτ, Κοαμπουνάρ, *Αχμ*τ:λί), Κουγιουμτζί), 
Τζίβαοίρ' πρός Α. άπό Νουχούτ Γιόλ Τσακάλ Τ«πέ μέχρι Κάστρο 
— Γιασέμχοΐ (Νότιον) πρός Β- μέχρι Τρέτσα, Τσίλβμ*, Διιρμέν Αβ
ρές, Σαντζακλί], πρός Ν. Μπαροοτζί), ΤοαχΑλ Μπογβίζ, Κίμπβχλί' 
οια. Άλαμλν Κατρατζίχ Γχιόλ, Κισλί ΠανανοΟ μέχρι Κάστρο Κια- 
σύρχιοΐ. ΑΙ νότιαι παραφυάδας του λούονται ·ίς τ& δδατα τΰν μνη- 
μονβυθαισό&ν λιμνίδν καί όπό τί}ς θαλάσσης τοΟ Έφισιαχοΰ χόλπου.

Άφίνοντβς τά Ιστορικά γαγονότα άτινα συνέβησαν π«ρ{ αυτά πρό 
Χρίστου, πβριοριξόμβθα ιίς τά έπ* αΰτοδ συμβάντα μβτά τήν έδραί- 
ωσιν τί)ς Βυζαντινί^ς αυτοκρατορίας.

Τό δρος τοΰτο ώς γαιτνιάζον πολύ τ·8 Έφέσφ καίμανον πρός Β. 
αότής έχρησίμβυσαν ίνακα τών όωμαντικιδν καί άπομονοτιχών το- 
ποθασιών του, τό ένταυκτήριον τών Χριστιανίδν άσκητών κατά τούς 
πρώτους ειρηνικούς χρόνους τού Χριστιανισμού. Συμφώνως πρός 
μαρτυρίαν αρχαίου έκκλησιαστιχοΰ ουγγραφέως κατά τό 412 έπι· 
οχέφθησαν τήν Έφεσον οΐ Αθηναίοι πατέρες Βαρνάβας καί Σω
φρόνιος, προσχυνήσαντβς δέ τόν τάφον τού Αγίου *Ιω. τού θεολό
γου έστάλησαν Οπό τού Μητροπολίτου τής πόλεως Ήρακλβίδου 
πρός τούς έν Γαλλησίφ μοναχούς Ινθα έμειναν τρεϊς ήμέρας φιλο- 
ξβνηθέντες έν τή μονή τής Άγιας Μαρίνης κάκβίθβν άνβχώρησαν 
δ'ά Σμύρνην-

Αιέρχονται αΙώνες όλόκληροι χωρίς νά βΟρωμεν άξιοσημείωτόν τι 
έν τή έκκλησιαστιχή ίστορίφ δτε τφ 1030 άπαντώμεν τόν Όσιον 
Λάζαρον τόν καί Γαλλησιώτηκ. έπονομασθέντα, ώς άσκητήσαντα 
καί διαπρέψαντα έν τφ  δρει τούτφ. Ό  δσιος έγεννήβη ίν τι χω- 
ρίψ τού παρά τήν Μαγνησίαν Μαιάνδρου περί τά 97Κ. Ένηλιχιω- 
βείς καί περιβληθείς τό μοναχικόν σχήμα περιήρχετο πολλάς μο-
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ν*ς ήλθ« 8έ χαΐ έν Έφέσψ πράς προσχΰνηί3ΐν τοδ τάφου τοΰ 'Αγ. 
Ίω . τοδ βιολόγου. Έ χιΙ οχιτίζιται μέ τάν άρχιιρία θιόίωρον Β'. 
47ον μητροπολίτην άπό Τιμοθέου {χατά τόν Ι-ο Οϋΐοιι) ιΐς δν ά- 
νιχοίνωοιν ίτ ι  έσχόπιι νά μιταβί πιζός μέχρι Ρώμης πρός προοκύ- 
νηοιν τών χορυφχίιυν *Αποοτόλο)ν. ΜιτοιπιιοθιΙς &πό τοΟ θβοδώρου 
παραστήσαντος αύτφ τό έπίπονον τοδ τοιοότου ταξιιδίου παρητή- 
θη αδτοδ άλλ* άπιποιήθη χαΐ τήν προσφιρομένην φιλοξινίαν του δ- 
πως μιίνη 9ι4 παντός έν Έφέσψ. Άναχωρήσας έχιίθιν μιτέδη «Ις 
τήν Μονήν τών Όρόβων ένθα πάντοτι έδίδασχι τούς άββλφοΰς του 
χαΐ τούς προσιρχομένους προσχυνητάς όμιλών μιτά πολλής Ιλαρό- 
τητος. Έπιιδή δμως ίιιδόθη ή φήμη του χαί τό προσιρχόμβνον 
πλήθος έτάραττι τήν ήουχίαν του άπιφάοισ» νά άναχωρήση έχιΐ- 
θ*ν χαΐ μιταβή ιΐς τόπον ήουχον. Άχοώων διό τό άσχητήριον τού 
Γαλλησίου δρους χαΐ ιύρίοκων αύτό κατάλληλον μιτέβη έχβί χαΐ 
συνηριθμήσθη μέ τούς δύο αύταδέλφους του ο0ς ιύριν έν τή Μονή. 
Άχούοας ό Εφέσου δτι έχιΐ ιδρίβχιτο δ αγαπητός του Λάζαρος 
μιτέβη έπΙ τόπου πρός έπίσχιψιν χαΐ τόν διώρισβν αρχηγόν τής Μο
νής. Έν τφ δριι τούτφ πιριέμινι τόν δσιον ό βιολογικός του ά- 
στήρ διά τής λάμψιως τοδ όποίου έφώτιζι διδάσκων τούς πέριξ. 
Μιτ’  όλίγον χρόνον Ιχτισι ναόν ιίς τό δνομα τοδ Σωτήρος Χριστοδ 
πρό τοδ σπηλαίου Ινθα έτιλιίωσι τούς Αγώνας τής άσκήσιως ό 
μέγας τήν άριτήν Παφνούτιος. Πολλά θαύματα έποίιι τοΐς άδβλ- 
φοϊς του δ βσιος Λάζαρος, δσον δέ ή φήμη πιρί τών αρετών καΐ 
τών λοιπών θείων του προτιρημάτων διιδίδιτο τόσον προσήρχοντο 
νέοι άοκηταί. Έκ τής πολλής δέ συρροής αύτών ήναγκάοθη χαΐ 
φχοδόμησι ναόν ιίς τό δνομα τής Θεοτόκου καί πέριξ αρκετά κιλ- 
λία παρά τήν κορυφήν τοδ Γαλλησίου. Δέν παρήλθιν δμως πολύς 
καιρός καί ο( προσιρχόμινοι μοναχοί ήσαν τόσοι πολλοί ώστε δέν 
τούς έχώρει ή Μονή. Ό  δσιος τότι έσκέπτιτο πιρί τοδ πρακτέου 
καί ποδ έπριπε νά ιδρη τόπον ιύρύχωρον πρός τόν σκοπόν του. 
Νύχτά τινα προσιυχόμινος ήχουαι φωνήν προστάζουσαν αυτόν νά 
έξέλθη τοδ χελλίου του καί έζελθών βλέπει πύρινον ούρανομήκη 
στδλον Ακούει δέ χαί τήν φδήν «Αναστήτω ό θεός καί διασκορπι- 
σθήτωσαν οΐ έχθροί αύτοδ κτλ.» Εκ τούτων·ήννόησεν δτιήτο θέλημα 
τοδ Τψίστοϋ νά κτίση τήν νέαν μονήν, Απητοΰντο δμως χρήματα 
τών όποίων έστερεΐτο' Αλλά καί ταδτα φχονομήθησαν διά τής θεί
ας προνοίας ώς έξής:

*0 Αύτοχράτωρ τών Βυζαντινών Ρωμανός δ Αργυρόπουλος ύπω- 
ητεύετα τόν Κωνσταντίνον τόν και Μονομάχον όνομαζόμενον (πρώ
τον τότε τών Αρχόντων τής πρωτευούσης) διά τήν βασιλείαν, βιό χαί 
Αξώρισεν εις τήν νήσον Μυτιλήνην τοδτο Ακούσας τότε 0 δσιος έ
στειλε τούς Ανθρώπους του νά τόν παρηγορήση διά τήν δυστυχίαν 
του χαί νά τφ προιίπη δτι κατά θεΐόν του δραμα αύτός θά Ανέλθη 
έπΙ τοδ Βυζαντινού θρόνου! *Η προφητεία του έπηλήθευσε. Διαδε
χθείς ό Κωνσταντίνος τφ 1042 τήν θεοδώραν καί εύχαριστών τόν



δαιον τφ άπίστβιλ* πλί;θος χρημάτων χαΐ τν.ίυΛν ώς καί πολύτι
μα άφιιρωματα ώ στ· νά έχ-ιλέοη τιλείαν χαΐ πληρβατάτην τήν 
οΐχοδομήν τ?;ς Μον̂ ς̂. Λιίι τή ; Α'»τοχρζτορ'.κί)ς ταύτης προα·ρο- 
ρίς φκοδομήθη αύτη χαΐ Κ Ναδς τής Άναστάσβως Ιν αύτ^. 'Ο δ· 
σιος Λάζαρος άπεβίωσ* τ^ 7 Νοί|ΐ5ρίοΐ) ΙΟόΟ ίν ήλ·.κί? 72 4τΛν 
άφήσας τήν ήγοομβν'αν ϊίς τόν άδελ-ρδν του.

Παρήλθον 200 πβρίποϋ ίτη  χωρίς οΰδαμοδ !ν τή ίοτορί5|ΐνά άνα- 
φίρεταί τι περί τοϋ Γαλλησίου, δτε τό 1220 άπαντΛμεν τόν ίσιον 
Μελέτιον τόν Γαλλησιώτην έπονομασθέντα, μέγαν διδάοχαλον τής 
Χρ. θηαχείας έπισχεφβέντα τήν Μονήν τού όοίου Λαζάρου. Ό  Με
λέτιος προήρχετο Ιχ τής ΔαματχοΟ έπεσχέφθη πρΛτον τάς έν τφ 
δρει Λάτμος (μπες—μπαρμάχ) Μονάς χάχβΓΗεν έρχεται είς ’ ί-ίφε- 
οον ανέρχεται έπΙ τοϋ Γαλλησίου καί συναριΠμείται μέ τούς αδελ
φούς τής Μονής έπΙ ήγουμενϊας Μάρκου ' Χμιοέλλη. Ό  Μελέτιος δι- 
ήγε τόν βίον έν προσευχή χαί νηστείφ. Νόχτά τινα βλέπει θείαν ό- 
πτασίαν έξ ής διετάσσετο νλ μεταβή εις Κων)πολιν ίνα βοηθήσ\) 
τήν άλήθειαν πολβμουμένην. 'Ο Μελέτιος φέρων τάς εύλογίας τοϋ 
πνευματιχοΟ του πατρός άνεχώρησεν έχων συνοδοιπόρον τόν δσιον 
Γαλαχτήωνα σονασχητήν τοϋ Γαλλησίου. Φθάσας είς τήν Βασιλεύ
ουσαν προσβπάθησε παντοιοτοόπως νά μή φανερωθή τοίς άνθρώποις 
όποίος ήτο άλλά δέν τό χατώρύωσε καί καθ’ έχάστην προοήρχον- 
το είς αύτόν δπως άχούσωσι τών λόγων του" οϋτω β' Ιγένετο γνω
στός είς τούς βασιλείς, άρχοντας, συγκλητικούς καί λοιπούς. Έπι- 
θυμΑν νά ήσυχάση άνβχώρησι χρύφα είς τό δρος τοϋ Αύξεντίοο λε
γόμενον, ένθα ήθέλησε νό. τελειώση τόν βίον του έν προσευχή καί 
νηοτείφ έντός σπηλαίου. Οϋτω παρήρχετο ό καιρός δτε ήμέραν τινα 
μοναχός περιερχόμενος τό 5ρος άνεχάλυφε τό ένδιαίτημά του δπερ 
χαΐ έφανέρωσεν είς τούς έν Κων)πόλει, πλήύος δέ χαί πάλι; εύλα- 
δών προσέβραμε νά άχούση τήν διδασκαλίαν του.

Τήν έποχήν ταύτην δ Αύτοχράτωρ Μιχαήλ Π'. δ Παλαιολόγος 
ό και άζυμίτης (1258) προσεπάθη Ινεχα λόγων άτομιχοϋ του συμ
φέροντος νά ένώσητήν Ανατολικήν Εκκλησίαν μετά τής Δυτικής. 
Εκδίω ξε τόν Πατριάρχην Ιωσήφ (1268— 1275) ώς άντιπράττον- 
τα  είς τούς σκοπούς του καί άντ’  αύτοΰ άνεβίβασεν έπΙ τοϋ βρό
χου του Χρισοστόμου τόν ’ Ιωάννην Βέκκον (1275—1282) δστις 
έβίδασκε τά δόγματα τών Λατίνων καί διέταξεν έν τή λειτουργίφ 
νά έχφωνοΟν «Δόξαν άναπέμψωμεν τφ ΠατρΙ καί τφ Πφ καί τφ 
έξ άμφοϊν έκπορευομένφ *Αγίφ Πνεύματι», τοιαύτην δέ προσθή
κην έκαμε χαί είς τό σύμβολον τής Πίστεως. Δέν έλειψαν δμως 
πνευματικοί οτρατιώται "Ορθόδοξοι άγωνιζόμενοι ύπέρ τής άληθεί- 
ας. Έ κ τών πρώτων ήσαν δ έκπτωτος Ιωσήφ καί δ δσιος Μελέ
τιος, δστις χάριν τού συμφέροντος τής "Ορθοδόξου "Εκκλησίας ά- 
φήκε κατά μέρος τόν άσκητικόν βίον, διήλθε πεζός βλην τήν Βι
θυνίαν στερεών τούς Χριστιανούς είς τήν "Ορθοδοξίαν, διδάσκων νά
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φυλβίττουν τήν ΙΊ'ΐσΑββιαν χα: νά απέ/.ουν τοί> νέου οτριβλοΟ βόγ· 
(»ατος του Λατινομοΰ.

Επιι9ή δμο>ς «1δ·ν δτι δ ΑΟτοχράτωρ πολύ ίτυρίννιι τού; "Ορ
θοδόξου; Ιρχιται · ( ;  Κων)πολιν χαΐ παρουσιάζεται μετά τού θείου 
Γαλαχτήωνος ηρό; αύτόν χαΐ τφ λέγει; ίιατί Βασιλεύ παριδών τούς 
αποστολιχούς χανόνας χαΐ τίι; πράξεις δλων τΛν οίχουμενιχών 
συνόδων, παραδούς έαυτόν εις τήν πλάνην ταύτην έπεθύμεις χαΐ 
ήμείς νά άχολουθήβωμεν ταύτην; αδύνατον είνε νά γείνουν ταύτα 
καί μή έπιθυμείς νά χιν^ς τά ακίνητα διότι προτιμούμε ί̂- νά άπο- 
λέσωμεν μάλλον τάς φρένα; μας ή τήν "Ορθοδοξίαν μας! δ Μιχα
ήλ έχλαδών τούς λόγους τούτους ώς ατομικήν του ύβριν ώργίσθη 
χαΐ διέταξε νά σταλώσιν οί δύο μοναχοί έξόριατοι εις τήν νήσον 
ϊκύρον, ύποκειμένην τότε εις τήν Μητρόπολιν "Αθηνών χαΐ νά 
φυλαχισθώσιν εϊ; τάς έχιΐ φυλαχάς. Παρήλθον έπτά έτη φυλα
κισμένοι ζΑντες έν οϊχτρφ χαταστάσει καί λησμονηθέντες ΰπό τοΰ Αύ- 
τοχράτορος, νομίζοντος δτι ένίχησε τούς όρθοδόξους χαί έστερέωσε 
τόν Λατινισμόν. "Ημέραν τινα συνομιλών είπεν εις τους άρχοντας 
γελών δτι πρέπει νά τφ χρεωστή μεγάλα; χάριτας ό Πατριάρχης 
έπειβή έχει ήδη ειρήνην ή έχχλησία χαί ούδείς εύρίσχετο ταράτ- 
τον τόν κόσμον, πολλοί τών άρχόντιυν έξέφρασαν τήν γνώμην των 
συμφωνήσαντες μετά τοΰ Αΰτοχράτορος, είς δμως είπεν; άλλ* ο( 
έν «χύριρ έξόριστοι φίλονειχοΰν δτι είνε οΐ φρονιμώτεροι τών άλ
λων χαί άντιτάσσονται είς τό κράτος τής βασιλείας σου, ούτοι 
είνε οΐ Μελέτιος χαί Γαλαχτίων οί Γαλλησιώται. Ό  λόγος ούτος 
έπλήγωσε τήν χαρδίαν τοΰ Μονάρχου χαιρίως διότι οί δύο έχείνοι 
άνδρες ήσαν έκ τών σπανίων όνομαστών κατόχων τής αρετής.

Τή διαταγή τοΰ Αΰτοχράτορος Αΰτοχρατοριχόν κάτεργον (Βα- 
αιλ. πλοΐον) μεταφέρει τούς δύο δεσμώτας είς τήν πρωτεύουσαν. 
Παρουσιάζονται ούτοι είς τόν Μιχαήλ χαί μετά μεγάλου σθένους 
ύπερασπίζονται τήν "Ορθοδοξίαν. Πρός τιμωρίαν των τόν μέν Γα- 
λαχτίωνα έτύφλωσε τού δέ .Μελετίου έκοψε τήν γλώσσαν χαί τούς 
Ιρριψεν είς τάς φυλαχάς μέχρι; δτου δ θεοσέβαστος "Ανδρόνικος 
(1'^2) άνελθών έπΙ τοΰ Βυζ. βρόνου έστερέωσε τήν "Ορθοδοξίαν, 
διώξας δέ τόν έπιβότην χαί μοιχόν Βέχχον τόν φθορέα τών προ 
βάτων άνεβίβασε είς τόν Πατριαρχικόν θρόνον τόν άληθή ποιμένα 
"Ιωσήφ (1283) χαί άναχάλεοεν έν μεγάλη τιμή τούς έξορίστους 
πατέρας.

Μετά τρία έτη άπεβίωσεν ό δσιος Μελέτιος ταφείς έν τφ ναφ 
τοΰ "Αποστόλου "Ανδρέου 8ν δ Ιδιος έχτισεν έπΙ τοΰ δρους Αυξεν
τίου.

Ό τ ι  τή 24 "Οκτωβρίου Ι.Η04 έχυριεύθη χαί έπυρπολήθη δπό τοΒ 
Περσάρχου (Βλέπε Νέον "Ελληνομνήμονα ϊανάν, γαμβρού τοΰ Μαν- 
ταχίου (ίπ  Π. Λαμπρού Τομ Α. σελ. 209) {—212 Γεωρ. Παχυμέρη. 
Άνδρ. Παλ. VII 1.3. σελ. ."ΜίΟ) ώς μάς μαρτυρεί δ Ιερεύς Μιχαήλ 
Λσυλλούδης δ Έφέσιος συγγράφας έν τή νήσφ Κρήτη ένθα μετφ-
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κησ»ν ϊν*χ* τί); χαταστροφί); τί,ς πατρίίο; του άγνοοΟ'ίβν χήν χν- 
XV χών Ιν Γα/.λη3·φ μοναχών ώς χαΐ χά αομίίνχβ βίς - χ  ηίρςξ. 
Μ«χ4 χήν μάχην χής Άγκύρας (2 *Ιοι>λίοϋ 14ϋ2) 4 'Γαμ*ρλάνος 
χαχαλαδών δλην χήν Δϋχιχήν Μιχρασίαν χαί ίλθών «ί; Έγεοον 

 ̂ προσικαλίοαχο τούς ήγβμόνας τού Άϊ52ου Μίνχ·σ€, Τιχχέ Κβρμιάν 
χκί Καραμανίας, ΙπΙ 4 8* έβδομάίας ίπ«8ό«τ; ·1ς Λ·ηλαο£αν τήν 
σφαγήν χαί άτίμωσιν τής π«ριωνι5μοο χαύτη; πδλιως χαί τών πί-- 
ριξ. (Δούχας. Βον σελ. 81)

Τ6 Όθωμανιχδν κράτος μετά χ4ν θάνατον τού Ιουλτάν Βαγια- 
ζήχ (8 Μαρτίου 1403) 8ιηρέθηε1ς τρία μίρη μεταξύ χών υΙών ήτοι 
τού ϊοϋλεΐμάν άρχοντας τής *Α8ριανουπόλεως, Ίσά  τής Προόοης 
χαί Μωάμεθ τής Άπαμείας. Ό  Μωάμεθ ίμως^βτ* ούκ δλίγον ίξε-
σχράτευοε κατά του Ίσ4  8ν ίνίχηοεν έν Αοπαδίψ καρά τήν Άπολ- 
λωνιάχιδα λίμνην ίχεΓθεν 4 Ίσάς εποριύθη είς Άδριανουπολιν καί 
λαβών ίπιχοϋ^ίας έπανήλθεν εις τήν Ασίαν ώχυρωθείς 4ν Καρασή, 
φιλίαν ηρός τόν Μωάμεθ προσποιούμενος χαί είς Καρχμανίαν 4πι- 
δραμών, αίφνης Ιφάνη πρδ τής Προΰσης ήγούμενος 10000 άνδρών, 
άποτυχών 8* ΙχεΙ ώς καί πρό τής Άγκύρας έν τοίς κατά του Μω
άμεθ πολέμοις διηυθώνθη πρδς τήν Σμύρνην καί συνεμάχισε μέ τούς 
ήγεμόνας ’ΑϊδΙν, Σαρουχάν, Τικέ χαί Μενχεσέ, 4 Μωάμεθ δμως έ- 
νίχησε καί αύτόν καί τούς συμμάχους του 4 δέ Ίσδς εφυγεν είς 
Καραμανίαν. 'Ο τού Καρασούμπασι υΙός γενύμενος 6π4 του Βαγια- 
ζήτ άρχων τού Άϊδίν έκήρυξε πόλεμον πρός τόν έν Έφέσψ έδρεύ- 
οντα ήγεμόνα τού Άϊδίν, 3ν 4 Ταμερλάνος άπεκατέστησεν έν τή 
άρχή. Καταλαβών δέ χήν πόλιν έπεκαλέσατο τόν Σουλεϊμάν. ώς 
ύπέρ αύχοΰ τήν χώραν χατακτώμενος. *0 χοΟ Άϊδίν υιός 'Ομούρ 
λαβών έπιχουρίαν 6 χιλ. άνδρών παρά τού θείου του κυριάρχου του 
Μεύτισε τήν μέν Έφεσον κατέλαβε, τόν δέ χατέχοντα αύτήν πα
τέρα τού Τζουνεΐδ, κυβερνήτου τής Σμύρνης, ήχμαλώτισε, κυριεύ- 
σας τό Βυζαντινόν Φρούριον |τής Εφέσου έξ έφόδου, Ινθα ήτο έγκε- 
κλεισμένος. Σπεΰσας έκ Σμύρνης 4 Τζουνεΐδ χαί άπβλεοθερώσας τόν 
πατέρα του προήλασεν εις Έφεσον γενόμενος μετ’ όλίγον ένεκα 
τού θανάτου τοΰ ’Ομούρ κυριάρχης τοΰ Άϊδίν.

Ταύτα χαί χάς νίχας τού Μωάμεθ μή ύπομένων 4 Σουλεϊμάν προ- 
έβη είς τήν Προύσαν, παραδοθεΐσαν αύτφ έκουσίως 4 δέ Τζενουίβ 
Ιδραμεν είς Ίχόνιον χαί ΚοτυαΙον καί συνεμάχησε μέ τούς άρχον
τας αύτών. Ό  Σουλεϊμάν προέβη είς τήν πεδιάδα τής Μεναιμένης 
καί χατεσκήνωσεν έξάωρον τής Εφέσου. 4 Τζουνεΐδ μαθών βτι οί 
σύμμαχοί του έσκέπτοντο νά τόν παραδώσωσιν είς τόν Σουλεϊμάν, 
νύκτα φυγών έξ Εφέσου προσήλθεν αύτφ βρόγχον είς τόν τρά
χηλον Ιχων καίχοδέζήτει χάριν. 01 σύμμαχοί του τήν έπομένην 
μαθόντες τά συμβάντα ώρμησαν πρός κατάλειψιν τών στενών τού 
Μαιάνδρου, 4 δέ Σουλεϊμάν διέταξε τόν μέν στρατόν νά προελάση 
πρός τό Γαλλήσιον ίρος, αυτός δέ είσήλθε νικητής είς Έφεσον έν
θα παρεδόθη είς τρυφάς μετά τού Τζουνεΐδ.
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Τπάρχβι παράδοοις βτι δ Σοι>λβϊμάν πρός χατάληψιν τού ’̂ υσι- 
χοΰχαΐ "ςιχνιτοδ φρουρίου τοΒ Γαλλησίου Κ€τ3ί— Καλέ, (παρλ τόν 
οιίτ,ρόίρ. οταθμόν Κόσβουναρ) έμηχανιύθη τό ίξίΐς οτραιήγημα. 
Έπιιϊή 4 οτρατός του ήτο όλιγώτίροί το& τώνάντιπάλων του, ουν- 
•νοήθη μέ τούς πέριξ οίχοΟντας Τουρχομάνους δχως τφ  παρα- 
χωρήαωοι διά μίαν νύχτα δλας τάς αίγας των. Τήν έπομένην λοι
πόν νύχτο έτοίμασιν έφοδον χατά τού φρουρίου θέαας τάς αιγας 
πρό τού στρατού χαΐ προσχωλλήαας έπΙ τΑν χιράτων των άναμέ* 
νας λαμπάδας. Λιά τού τεχνάσματος τούτου έφαίνετο δτι ίχαμεν 
έφοδον έχων πολλαπλάσιον βτρατόν ή δσον διέθβσ* τήν ήμέραν έν 
τ·ζ μάχϊ· ο ι πολιορκούμενοι ίβόντες τδν χίνβυνον καΐ φοδηθέντες 
παριδόθηααν, έκτοτ· δέ τό φρούριον τούτο έπωνομάσύη ΚβτσΙ—- 
Κολεοί ήτοι'φρούριον τίδν αΙγών.

Γ’.
'Κχτοτε έπΙ τής Τουρκοκρατίας τά πάντα χατεστράφησαν έν 

'Κφέσφ ώς γράφουν οΙΙπισχεφθέντες αύτήν περιηγηταί. Τά μέρη τού 
Γαλλησίου ένθα τό πρώτον χατοικοΰντο ύπό τών πνευματικών 
φωστήρων καί άπολογητών τής ’Ορθοδόξου βρησχείας μας είσΙ 
νύν έρημα, μόνον βέάπά τό φθινόπωρον μέχρι τών αρχών τοΟΜαΙου 
χατααχηνοΰσι Τουρχομάνοι (ΓιουγοΒχοι) τής Προύοης,Άλασεΐν, Κο- 
τυαίου χτλ άντί δέ τών μοναχών τής Μονής τού Λαζάρου βλέπο- 
μεν τούτους τήδεχαχείσε έπί τών ύπορειών τού δρους χατασχη* 
νωμένους, ή βέήσυχία διακόπτεται ούχΙ διά τών προσευχών χαΐ 
διδαχών τών τότε πατέρων άλλ* 6πό τών ήχων τών κιηδόνων τών 
ποιμνίων χαΐ χαμήλων τών νύν κατοίκων!!!.

Πολλάχις έπεσχέφθην τά άπόχεντρα μέρη τής κορυφής τού Γαλ
λησίου ΐνο άναχαλύψω τά Ιχνη χαΐ έρείπια τών μνημονευθεισών 
Μονών, πλήν οί κόποι μου άπέβησαν μάταιοι. Τελευταίως πέρυσιν 
εύτυχήσας νά άναχαλύψφ τά έρείπιά των, τή 3 Αύγούατου 1909 
βι* έπκτολής μου πρός τόν Γεν. Γραμματέα τής Χριστιαν. Αρχαι
ολογικής Εταιρείας (ής τυγχάνω άντεπιστέλλον μέλος) Κ)ον Γε- 
ώργ. Λαμπάχην άνεχοίνουν τήν άναχάλυψίν μου. ΚαΙ ήν*"** άναχά- 
λυψις τών έρειπίων άνήχεν έμοί. είς δέ τόν προρηθέντα σοφόν άν- 
βρα, ότρηρόν τής Χριστ. Αρχαιολογίας έργάτην καΐ φωστήρα τής 
έπιστήμης τούτης διά τήν νεωτέραν Ελλάδα, θά άνήχη ή μελέτη 
χαΐ ή βημοσίευσις τών Βυζαντινών τούτων έρειπίο)ν, άτινα έπΙ τό
σους αΙώνας έφείσθη ήμΐν δ χρόνος.

Νέα ’ Κφεσος τή 5 Απριλίου 1910

Ν ΒΙΖΗ ΛΟ ε
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ϋ ρ . τ ί , ν  ώρα τΙ( μιτρώ. ήμέρα μέ τή 'μέρα 
Πότι 0} νίρΗιιι πλάι αου άζίχαα'ΐη μητέρα,
Κι' δπως μικρό μ* «κο£μιζ$ς παιίΐ *ς τήν άγχαλιά 9θυ. 
Νά πέβ«·< ν’ αποκοιμηθώ άξΟπνητα σιμά βου.
*ϋρα τήν ώρα τις μιτρώ κ' ή χάθ( μιά διαβαίνιι 
Μέ συντροφιά -.ή σκέψι αου τήν παρακουμένη.
Κι* δταν ό ψ·υτοθάνατος ό θπνος μέ κοιμίζη 
Τό πνιΰμά μου τό άγρυπνο σέ αένα φτιρουγίζιι 
Καί 'ς τδνιιρό μου έρχισαι καί ξαγρυπν^ε μ>ζ<} μου 
Έαϋ ποΟ δέν έχώρισ·; μιά ιορ' άπ' τή ψυχή μου. 
Εσένα έχω προσιυχή τό βράδυ σάν πλαγιάζο),
Ξυπνώ μέ πόνου στ·ναγμό καί τό όνομά σου κράζω. 
Καί όλο χαρτ·ρώ νάρθής, καί όλο πκριμένω 
Στό λυπημένο σπίτι μα;, 'ς τό σπίτι τό κλ«ισμένο, 
Στό σπίτι όπου όρτανιά δέν έννοιωα· πατέρα,
Μά διπλορφάνιψ$ έσΰ σάν ηέθανις, μητέρα.

ΑΠΟ Τ Ο Τ Ι  ΘΡΗΝΟΤϋ __________

'ϋρα τήν ώρα τις μιτρώ χ' ή χάθ· μιά πιρνάαι 
ΚΓ άλλου φαρμάκια καίκα'^μοός, χΓ άλλοθ χαρές σκορηοΙ·ι. 
ΠιρνοΟν καί δέν τιλβιώνουν' πολλές, μανοόλα, ποόν<
Καί πώς γιά *χ«ίνους ποδ πονούν άργά, άργά'κυλοδν·!
Γιά όσους χουραστήχαν$ άπ' τής ζωής τό δρόμο,
Πού τόν κ(ρνοδν· μέ σταυρό άσήχωτο στόν ώμο,
Γιά όσους κάποιον σάν έμέ τοθ χάχου χαρτ<ρο0ν«,
Γιά όσους ν' άποχοιμηθοδν άζόπνητα ποθοΟνι.

'ΰρα τήν ώρα τις μ·τρώ, ήμέρα μέ τή 'μ̂ Ρβ̂ ' 
Καρτέριι μ · σ' ακολουθώ, άξέχαστη μητέρα!...

ΕΛ ΕΝΗ  ε. ΓΒΟΡηΝΟΥ
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Τό φίλημα, δπό Δ. Ι . Κ α λ ο γ · ρ ο π ο ύ λ ο υ .........................
Άπό τά περασμένα, Σονέττο δπό Συ λ 6 (ο υ ........................
Λ·ύκωμα Έλληνίδων Κ α λλ  ιτ  ·χ ν  ι δ ω ν . * ■ ’ ' '
Έκ τών μύθων τού Αίσωπου (Λέων. Ταύρος καΐ Σύαγρος; 
(Καλαμιές καί Κυπαρίσσα) δπό * Κ λ έ ν η ς  Σ.
Μία Έκατονταετηρίς. *Αν. Λασχαράτος, δπό - .  Δ ·  Β ια ^ η .
Εις τόν Φώσκολο,ι. ποίημα, δπό Ά ν δ ρ έ α  .ν α σ κ α ρ ά το υ .
■Ι·ρά Μνημόσυνα. Ελένη Κ. Μακρυγιάννη.........................
•Η απαρηγόρητος χήρα, δπό Γ . '  Α πο στ ο λ ίδ ο υ . . . ·
Τό βνομα καί τό έμβλημα τού Πανιπιστημίου, δπό .> · 
μ η τ  ρ α κ ο π ο ΰ λ ο ...................................................... ....  "
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τ ο  «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ» ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ
ί^ιμβΐαι 4ν 2άμφ γρ. 12, ίνΤουρχίφ γρ.άρ 16, έν Έλλο18( 8ρ. 4, Ιν 
Εΰρώη^Ο, ΑΙγύπίφ, Κύπρφ φρ. 4, ίν Ρ(οα9(φ ρουβ. 1 1)2, Ιν Ά μ · ·  
ριχρ ίολ. 1 έν ΆγγλικαΓς κτήα·σι ο·λ. 4

Μρίσχιται έν ’Αθήναις » { { ΐ&'χαλλίτβρα βιβλωπωλιία, έν Κ)κ8· 
λ ·ι ·1( βιβλιοπωλιΐχ ^Δν χ. χ. ΓιράρΒου χαί 2(ΐτανίΒ«ΐ) χαΐ ·2ς 
τ4 γραφ«Χα τοΟ «Νέου Πνεύματος * έν θ«ο)νίχϊ ·Ις τά Γρκφβία 
τίΐς «Νέας ΆληθβΙας», έν Νέφ ’Γόρχυ ·1ς χ6 βιίλιοπωλιΐον το& χ. 
Κ. ΚχραΒαγλίΒου 46 Μ&(1ί»οη !>(, έν Σάμφ ηαρ4 έχΒόΐΐδι.

ΕΙς ιόν έμβάζοντα τό άντίτιμον στέλλβιαι έλ·ώβ·ρον ταχυδρομι- 
χΑν *»λών.

ΈξαντλιΓται πρό τοΒ νέου έτους.

Ε Μ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  Τ Ζ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ι Δ Η Ε  
Ιατρός τοΰ Τπάτου ΆμοοτοΟ τί;ς Κρήτης

Άθήναι
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟν Β. ΖΑΤΜΗ

Όδός Μακεδονίας 11 Β.

ΤΤπΟΓΡ ΑΦΕΙΟΝ
Μ Ι Κ Ρ Α Ε 1 Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΐφλονέν πλουτιζόμενον χαΙ τελιιοποιοιίμινον τό τυπογραφεΐον το5 
«Μιχρασ»ατιχοΟ» καθίοτατα» έφίμιλλον τών έν Άθήναις καί Σμύρνη 
τοιούτων.

Έν τφ τυπογραφείφ τοδ «Μικρασιατικοδ έχτελείται πάσα τυπο
γραφική εργασία μετά τ α χ ύ τ η τ ο ς ,  κ α λ α ισ θ η σ ία ς ,  έπ ι- 
μ ε λ ε ί α ς  χ α ί

ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΣΤΜΦΕΡΩΤΑΤΑΣ
Βιβλία, έφημερίδες. Περιοδικά μετ’ εικόνων καί έπΙ χάρτου πο- 

λυτελεστάτου, φάχελλοιέπιοτολοχεφαλίδες, έπισχεπτήρια, διπλότυπα, 
τιμολόγια καί έν γένει πάσα τυπογραφική έργασία.

Έ χ τ ε λ ε Ι τ α ι έ ν  τ τ υ π ο γρ  α φ ε ί φ το  ΰ «ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙ- 
ΚΟΓ» ^ής Δ)ος Ελένης Σ. Σβορώνου.

1 άμος— Βαθύ.



Α / ^ Χ Ε Ι Ο Ν
ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Τπό τήν Τφη^ήν προστασίαν 

ΤΗΣ Α. Γ. ΤΟΓ ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΓ

Ίδροθέν δϋνοίμβι ΉγιμονικοΟ Διατάγματος 

Τ π ’ άριθμόν 275 καί ήμβρομηνίαν 1]14 Τοσλίου 1910 

Γνο)μϊ και τί]ς Εντίμου Βουλί}ς.

Κ Λ Η Ρ ίΙΣ η : Ι ΙΡ ϋ Τ Ι !  
Παρασκευή— Σάββατον 12, 19 

___________ Νοίμβρίοο

Κ Λ 1 ΙΡϋ^ :ΐΣ  ΑΕΤΤΕΗ Λ 
ϋάββατον 18 Δ<κ<μβρίου 1910

Μ«γίστη βϋνοια τύχης ΜβγΙστη ιδνοια τύχης 

Γράσια

20000
4000
2000
2000
2500
2000
4500

92400

ΔΑρον 10000 Δώρον Γρ.
5ν 1 20000 Βραββϊον 1

1 4000 1
1 1800 1
2 2000 2 4νΛ 1000
5 . 500 2500 5 . 500
5 . 400 2000 5 > 400

35 . 300 10500 15 » 300
50 . 200 10000 270 . 12ο

11Κ) . 150 15000
1800 . 80 144000 300 Βραβ Γρ·

2000 Βρ. Γρ. 221800



Κ Λ Ι Ι Ι 'υ ΐ Ιϋ :  ΤΙΜΤΗ Κ Λ Ι Ι Ι ' ϋ Σ Ι Σ  ΤΕΤΑ ΡΤΗ
Σάββκτον 15 Ίανουαρ(ου 1911 Τβτάρτη 16 Φββρουαοίοι) 1911

Μιγίοτη ·δνοια τύχης Μβγίστη <9νο(α τύχης
Γρύσια Γρύοια

Λώρον Γρ. 15000 Λώρον Γρ. 15Ο00
ΒραβιΙον 1 20000 ΒραίβΓον 25000

4000 4000
2000 200(1

5> άνά 1000 21ΚΚΙ 2 άνά 1000 2000
5 . 600 «ΟΟΟ 5 . 700 3500

> 500 25(Μ) 5 . 600 3000
15 . 400 6000 15 » 400 6000

270 . 1«ί0 4820ίΐ 27< . 180 48600■ Μ »

:100 Βρ. Γρ. 97700 300 Βρ. Γρ. 1119100

Κ Λ ΙΗ 'ί^ Ιϋ : ΙΙΚ.ΜΤΝ 
Έκχύβιυυις Ιι̂  

Λιυτέρα 21 Μαρτίου 1911

Κ Λ ί ι ΐ 'ϋ ϊ ϋ ;  η κ Μτ ι ι
Έκχύ6«ΐ)σις 2ς; 

Δίυτέρα 4 Απριλίου 1911

Μογίοτη «5νοιχ τύχης 
Γρύοια

Μιγίοτη. «ϋνοια τύχης 
Ιρύοια 7 0 0 0 0

Κατ'«ύτυχή ούμπτΜοιν γρ 4ΐΗΐιι'' Κατ'ίύτυχή σύμπτωσιν γρ. 400'*0

Βραβιΐον 1 Γρ. 2ϋΟ0(Ι
> .*·υοΰ 
1 4000
2άνά 3ΐΜΚ) 6000
3 « 2ι>ηθ 6(Ι(Μ1 
5 V 800 4(100 

ίΟ »  ,5000 
77 » 300 ?3·Ι(Ί0 

700 ,. Ι',Μ) 1330(111

Βρϊβ.Γ&ν 1 3υυου 
< 80,10 
( 4000 
ϋ ν α  300 Ο,ιΟΟ 
3 . 2000 6000 
5 . 800 4000 

10 . :.«1> ί,ΟΟΟ 
» 300 23100 

ΤΌιΙ » 100 133000

800 Ηρ. Γρ. 906100 80(1 Ηρ. Ι' . 9Γ-)ΐυθ



Κ Λ Η Γ Ω Σ Ι !  ΠΕΜ ΠΤΗ 
Εχχό6βυσΐ( 3η 

Τβτίίρτη !ως Παρασχιυή 
27, 28, ^  Απριλίου 1911

Μέγιστα 
ΒραβίΤα 

χατ* βΰτυχή 
οιΐμπτωσιν

ΓΡ
300000
260000
250000

Λιΰρον 1’ ρ. 1 ..<Κ>00
Μ Β 1(010(01

Ηρα6€?ον 1 -•.000(1
1 ΚΙΟΟιι
ο χνα Η)Π0 801(0
Λ « 30Ι'β 18. .00
9 » 2001. ΐ8 ι*οη,

1·'. .. 8·ι0 120(111 .
20 .. .δΟΟ 1 ΐ'ΟιΜ ί]

'/40 » 31Ι0 Τ38ΙΚΙ

3 0 Β :. Γο. ΐ'ίΟ,'ΊΚ’
2·>α> '■ ' ■' ' " .
2 0 0 Ηζ. Ι’ ;, 8' 7ΗΙΗΙ

Πρόγραμμα τοΟ πρυ'ηου &πά 
ϋγβμονίας Σοίμον 
.ιμένι ΒαΟέο; ΣΧΟΛΗΣ ϋ ί ί  
'ΕΧΝϋΝίιοργανωθίντος Λαχβίου. 
4·ίΟΐ) *Αριή. 4χ τών ίποίων οΛ 

θά χβρδίοιυσι μβτά 6 Λώρων 
Τιμή έκαστου ήμίσβως γραμ- 

ατίου χαί 5ιά τάζ 7 έχχυίβύσιις 
ιΐναι μβτζήτια όμόνονί!

Λιχα»υ>ιένβ)ν τώνάγοραοτών ν* 
μβτάσχοον καί βΙ« τάς ^  τί- 

ρ,βυταίας έκχυίιΰσβιζ 4ν*υ ο'ΐββμι-
4ρ έτέρας πληρωμής.

Τάς πληρωμάς τών βραίβίων Ιγγυάτα; 4 ΤραπιΓιχόε ^\\ν'Λ 
ΜΑΡΔΟΧΑΙΟΓ ΛΕ0Η Ό Ϊός ίιχαβιέ (ΐίΙοβχώφ) 4ριθ. 1Μ ΣΜΓΡΝΗ.

Αί κληρώσιις διβνίργοδνται Οπό τήν άμ»οον έπίδλβί-ιν κα· ί^έ- 
λϊγξιν τής Σ Α Μ ΙνΚ Η -: Κ -ΥΓ.Ι,Ι-Ν ΊΙιίΙβν,

πίΝΑΞ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Έχχυβ Βραββΐα Γρόο. 
2000 221 8011

Βρ. 7000 γ. 1.806,11110 

,££^ο^«_^«τςήηον πράς 20.

Κ/!ΛΛΙΤΕΧΝΙΚ0Ν Ε (ΕΛΙΟΔΕΤΕίΟΝ
ΕΠ Α Μ ε ΐ  Ν ί 1 Ν ΔΟ  Υ Α Α Ν Δ Ρ Ε ΙΩ Τ Ο Υ

Λιμ. Βαθέος Σάμου ·
Κομψότης, Στ·ρ·άτης, Καλαιοθηι^, Τιμαί *·ίπράσιτοι »ίς ί 

πάντας. '



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΧ ΥΔΡΟ Μ ΙΚΗ  ΑΤΜ ΟΠΛΟ Ι Α

Τά ατμόπλοια τί)ς Έταιρβίας Α. ΑΙΑΚΑΚΗ μέ καθαριό* 
ττ^τα 4μ·μπτον, μέάσιράλβιαν ·1ς τάς άποοχβϋάζ τών ίπιβα- 
τίδν, μέ («ιηρισίαν προβυμοτ4τη'< χαΐ ναύλους ύπιρίγαν 
συγχαταβατχούς έχχ·λοϋσι τούς πλόας των άνιλλιπΰς κατά 
τό Ακόλουθον

δ ρ ο μ ο λ ο γ ιο ν

* χνα^^ωοΛιΙβτς Ικ ΙΙκτ^ατΑς

ΔΚΓΤΕΙΆΝ Αραν μοοημβρίαν Ακριβώς ΚΑΤ' ΕΓΘΕ1ΑΝ 
8ι· ΑΛΕ2ΑΝΔΡΕΙΑΝ.

ΑΕΓΤΕΡΑΝ Αραν 7 μ μ. 8ι4 Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλ
κίδα, Λίμνην, Αιδηψόν (τόθ*ρος),Στυλ(δα, ^ρβούς καί Βόλον.

ΤΕΤΑΡΤΗΝ Αραν 7 μ. μ. βιά Χαλκίδα, ΑΙδηψόν (τό θέ
ρος) Βόλον χαΐ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.

ΤΕΤΑΡΤΗΝ Αραν 8 μ. μ. δΑ Μονβμβασίαν, Αγίαν Π·- 
λαγίαν, ΝαΑπολιν, Γύθβιον, ΠορτοκΑγιον, Γορολιμένα, Λιμέ* 
νιον, Σιλινίτσαν, Καρδαμύλην. ΚαλΑμας καΐ Νησίον.

ΠΕΜΠΤΗΝΑραν 8 μ. μ. διά ΣΟρον, Π<ίρον, Νάξον Ίον, 
ΟΙαν καί Θήραν

ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώραν 7 μ. μ. διά Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλ
κίδα, Λίμνην, Αιδηψόν (τό θέρος) Στυλίβα, ·8ρ·οϋς καί Βόλον.

ΚΓΡΙΑΚΗΝ Αραν 7 μ. μ. διά ΣΟρον, Ικαρίαν, Καρλόβαβι, 
Βαθύ, Νέαν 'Βφοοον, Δέρον, Κάλυμνον, Κώ, Σόμην, Ρόδον, 
Χάλχην, Κάρπαθον καί Κάοον.

Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Α

’Κν Άθήναις 4βός Σταδίου 66. Τηλέφωνον 252.
Έν ΠιιραιβΙ ΠλατιΙα Καραϊοκάκη. Τηλέφωνον 94.

Πράχτορις έν Σάμφ τών Ατμοηλοίων ΔΙΑΚΑΚΗ τυγχά- 
νουσιν οΐ ρέκται Ά δ α λ φ ο Ι  Σ τ α μ ά τ η .  Πρόθυμοι, ·ύ- 
γ«ν«ΐς, δποχροωτιχοΐ πρός ηάντας χαΐ Αόχνως Οπέρ τής 
προόδου καί διαγωγής τοΟέν Σάμφ·πρακτορ·ίοοέργαζόμ»νοι.

ν Ν ; .



Ν Ε Ο Ν  Π Ν Ε Υ Μ Α
Μηνιαϊον πβριοβιχόν φιλολογικόν »1κονογραφημ*νον 

Έκίιδόμινον 4ν Κα)νοταντινουπόλβι 
Ιδιοκτήτης: Ν. Τ. ΠΑΠΑΑΗΜΗΤΡΙΟΓ

δ ιε υ θ υ ν τ α ι
Ν. Τ. ΠΑΠΑΑΗΜΗΤΡΙΟΓ Αθ. ϋ. ΓΑΤΤΑΝΟΠΟΓΑΟΓ 

ΣΥΝΔΡΟ Μ ΑΙ
*Εν Κωνσταντινουπόλβι γρ 47 1)2 "Εν ταΐς Κπ«ρχί»ις 

γρ. 60 Έν τφ 4ξωτ«ριχφ φρ ΧΡ- 15 Γραφ«Ια: ΓαλατΛς, 
Γ «τίφ  ΧΑνάρ. 7 Είς Κωνσταντινούπβλιν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ [ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 
ΕΝ ΘΕΣ)ΝΙΚΗ

Όργανον σθβναρόν τής Εκκλησίας καΐ τοΟ Γένους.
Σχήμα μέγα έξάστηλον

Ι δ ρ υ τ ή ς  καί Ι δ ι ο κ τ ή τ η ς  Αθ. ΚΟΓΣΚΟΓΡΑΣ
Α ι β υ Η υ ν τ ή ς  καΐ δ ι ο χ $ ι ρ ι σ τ ή ς  I. ΚΟΓΣΚΟΓΡΑΣ 

Α ρ χ ι σ υ ν τ ά κ τ η ς  I. ΜΠΗΤΟΣ 
Π·ριοδ·ύοντ·ς

Κ. Β ί λ λ Ι δ η ς  Α, Π α ν α γ ό π ο υ λ ο ς  

ΣΓΝΑΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
Έν θισαλονίκη Μ«τζ. 4 Έν τφ  Κράτ«ι Μ ιτζ. 6 Έν 

τφ έζωτ·ρικφ Φρ. χρ· 35

•Η «ΝΕΑ ΑΑΗΘΕΙΑ» συν*χ(ζουοα τήν άπό 8α·τίας 
6πό τόν τίτλον « * Α λ ή θ · ι α »  πορβίαν της άποτβλιΐ σονέ- 
χ«ιαν έκκίνης διατηροΒσβ χαΐ άναπτόσσουοα τό έθνικόν πρό
γραμμά της δπ«ρ άπό δαβτίας Ιταξ«ν ώς μόνον σκοπόν 
τοΟ δημοσιογραφιχοΟ σταδίου του δ διωθυντής αΟτής χ. I. 
Κούσκουρας καΐ 4παν τό προσωπικόν της, τό δποίον παρέ- 
μ·ιν·ν τό αότό.

ΕΙν· ή μόνη έφημβρίς έν θ·οσαλονίκη ή έχουσα τήν μ·- 
γαλτιτέραν κυκλοφορίαν καί τό μέγιστβν ήθικόν κύρος.

Τό χαταλληλόττρον μέσον διά νά χαταστήσωσι γνωστά 
τά ί!δη των οΐ βιομήχανοι καΐ θΙ έμποροι, «Ιναι νά τά διαφη- 
μίζωσι διά τής «ΝΕΑΣ ΑΑΗΘΚΙΑΣ»



ΦΙΛΙΑ.
Α·χαπινβήμ·ρον φιλολογικόν π«ριο?ικόν έχδιίόμβνον,^

ΕΜ ΚΑΣΤΕΛΛ0Ρ1ΖΩ 
ΔιΜθννχή; ΠΚΓΗ05 ρΐ. αΕΓΡ ΐ ΝΗ2  

Συνδρομή Ιτηαία

'£ν Καοτ·λλορ(ζφ φρ. χρ, 5 Έν τφ ΐξιΡτιριχφ φρ. ^χρ.

ΠΙΝΑΚ03ΗΚΗ
ΜηνιιΕον χαλλιτ«χνιχόν καΐ φιλολογικόν πβριοδιχόν.

ΚΝ ΑβΗΝΑΙΣ I

Διβυθυντής Δ1Ι.Μ. Κ α '.ΟΓΒΡΟΠΟΥΛΟΣ  
Συνδρομή έτηοία Έοωτ·ριχοϋ δρ. 12 ΈξωτβριχοΟ φρ. 12 

ΓΡΑΦΕΙΑ ·Οβός Χαριλάου ΤΡΙΚΟΠΙΗ 22α

3ΕΝΟ ΔΟ Χ ΕΙΟ Ν  
'ΌοιίϋΙαηΙίηορΙρ Ι’,'ΐΙβοο"

ΕΝ ΤΡίΠεΖΟΥΝΤΙ
'Βν τή χ·ντριχωτ1ρςι καΐ ώρΛοτίρφ πλατιίφ τής Τραπ*ζο4ντος» 

πχρό τούς δημαρχιακούς τής πόλ·ως κήπο^ ύψΑνιται τό καλ
λίμορφον νβόδμητον Εβνοδοχιίον « Οοη ΊαηΗηορΙΰ Ραΐβοε » γνω- 
οτόν πρό τίνος Οπό τό όνομα «.\η».Ίΐνιι»·»,

Ή  πολυτιλ·^ καί χαλαιοθητική του ίπίηλωοις,. ό πλούσιος διά
κοσμος,ή αϊΰουσα τού κλϊΐδρκυμίίλου γίνιχ^ς ίΧα ίμποιούσιν »·* 
τόν ίπισχκπτόμκνον τό ξινοβοχκϊον τούτο άρίσττ,ν καί ίύχάριστον 
έντύπωοιν.

Αΐθοαααι ·ύ ί̂^ροι καί καθαραί.
Άναγνωβτήριον πλούσιον. Πκριηοίησις Ικτακτος καί Ιδιαιτέρα 6- 

πηρισία δι* οίκογσνιίας.
Μαγχρική Κ-ύρωπαϊκή καί Τουρκική.

Προσωπικόν ιύπριπές καί πρόθυμον..
Δτβυθυντής

Λ Α Μ Π Ρ Ο Ε  Κ Τ Ε Κ Ι Δ Η Ε
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