
Φ ΙΛΙΠΠΟΥ ΊΩΑΝΝΟΥ.

Κ οήηγητοΰ τής Φιλοσοφίας έ'ν τώ Ελλινηκώ Πανε

πιστήμιο, διάφορα στιχουρχήματα.

Ι Ια ρ α ιν ε τ ικ ά .

Ήγοΰ σεαυτώ τους παραινοΰντας φίλους.

Νεκρόν νόμιζε τον φίλων τητώμενον.
Μ τ  χ ρ υ σ ό ν  ή γ ο ΰ  πάνϋ>’  ή ο σ α  σ τ ίλ β ο ν ^ ·’  ορας. 

Ο μ ν ύ ν τα  π ο λ λ ά  φ ε ύ γ ε ·  τ ο ϊ ς  σ υ χ νο ϊσ ι γ α ρ  

ό ρ κ ο ις  ε π ε σ τ ’  ε ίω ΪΓ εν  ή  ψ ευ δ ο ρ κ ία .

Ό ρμάς χαλινού καί παϊτών αεί κράτει.
Χρτση γάρ αΰτοΐς δεσπόταις ήττώμενος.
"Υκλητος οίκον μήποτ’ εις άλλότριον 
σύμβουλος έλ^ης, μητ’ έρευνα τών πέλας 
Τάπόκρεφ’- έξεις πράγματ’ έκ τούτων άεί.
Σιγή σύ πρώτος κεύΪΓ’ ά προς πάντων ΐτέλεις 
σιγάσϊτ’· άγάρ τ’ άμειψεν έρκος χειλέων 
οΰκ αν κατάσχεις, άλλά κίδναται πέριξ.
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Π α ρ ο ιμ ία ’..

Εκ γης θάλασσαν ήδύ πάσιν έσέτ’ όράν. 
Οΰδέν μέγ’ αΰξετ’ έν χύτρα δένδρον ποτέ. 

Καν ορνις άρτή πρός νέφη μετάρσιος, 
ομως ταπεινής έκ χ^ονός χρήζει τροφής. 

Άτρεπτον οΰδέν τών έπί χ'τον'ος μένει, 
έξ αιθρίας γάρ ύσεν, είτα δ’ έκ νεφών 
πάλιν βροτοΐς έλαμψεν ήλίου σέλας.
Ούκ έστ’ αληθής άλλά κίβδηλος φίλος 
ό μή ’ξαμαρτάνοντα νουίτετών φίλον.
Πταίειν σε γλώσση χείρον έστιν ή ποσίν. 
Είήν παραβλώψ μάλλον ή πηρός κόρας. 
Πονηρόν όζει χώδίκαιος έν βροτοΐς 
έπαινος, ον περ εις εαυτόν τις λέγει.
ΪΓεόν μέν οΰδείς λανθάνει ψευδή λέγων. 
θνητούς δέ, καν λά^η τις, ού λήσει γ’ άεί. 
Πένητος άνδρός μήποτ’ οίκον άϊρόος, 
ώ Πλούτ’, έσέλ^ης· ως υπό στιλβηδόνος 
τής σής έκεΐνος τού φρονεΐν έκσττσεται.

Ε ις  γυ να ίκ α ς .

Ήσσων μέν έστι σώματος ρώμη γυνή, 
ήσσων τ ’ ομοίως άρσένων εΰβουλία. 
Ύπερτέρα δ’ ομως γε ζήλειας χάρις 
στέφουσα χειρών καί φρενών νικά σθένος.



Γέρων οδυρόμενος.

Κάγώ ποτ’ έν νέοισιν έξηταζόμην 
κάλλει προσώπου καί μελών εύρυΐτμία 
πρέπων, ύπερφέρων τε τών ομηλίκων 
κρατεί τε χειρών καί σ^ένει τοΰ σώματος. 
Ταχείς δ’ ένώμων δορκάδος δίκην πόδας, 
αττων ορείας καί δί ύπτιας ίσον.
Νυν δ’ οΐχεβ?’ ήβης άνϊτος, ήτ’ εύρωστία 
έρρεί' σκελών τέ μ’ έκλέλοιπ’ έλαφρία- 
στείχω δ’ έρείδων ασθενές βάκτρω δέμας· 
ρικνός, λιπόΐτριξ, νωδός, άμβλωπής κόρας, 
λημών, κεκεφώς, κωφά βαμβαίνων έπη.
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’Α νακρεόντεια  ή μ ιά μ β ε ια .

Μή συκέας κράδην μοι 
μή μηλέαν, εταίρε, 
μηδ’ ευθαλείς ελαίας 
όζους φύτευε γλαυκής.
Τίς δή κράνων όωντε,
Τις δ’ αύ ρόας χάρις μοι; 
Τίς τέρψις έστίν όγχνης; 
ΤΙτόρΐχυς φυτηκόμει μοι 
εύβότρυας Λυαίου.
Συν παρϊίένοις γάρ άβραίς 
χαίρω βότρυς πεπείρους 
τρύγων τε κάποϊτλίβων 
γάνος φρενός βροτείας. 
Τούτου σπάσας δ’ άμυστιν
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συν τοίς έμοίς εταίροις 
βίου σοβώ μέριμνας, 
χΪΓονός ϊγ’ ύπερϊτ’ ές οίκους 
δοκώ βτεών πέτεσΐται.

" Ε τ ε ρ ο ν .

Αλλοις οπλών άρέσκει 
κλαγγή μάχης τ’ έν ακμή 
δεινόν βρέμουσα σάλπιγξ. 
στόνος δ’ άποπνεόντων 
ψυχήν έφ’ αίμοφύρτου 
πέδου φρένασφι τέρπει. 
’Εμοί δέ ταύτα τερπνά 
οΰτ’ έστί μηδέ τ’ εΐη. 
ευφραίνομαι δ’ άκούων 
πληρουμένης κυλίχνης 
βάκχου τόν ήδύν ήχον, 
λύραν τε τήν λιγύΐίρουν 
κρέκων φίλων μετ’ άλλων. 
Έ ν  μυρσίναισι δ’ εύδειν 
ϊτέλω πέλας διαυγούς 
ρείθρου μέλη τανύσας.

Σ κ ω π τ ικ ά .
Ε ις στέγην οικου μή στέγουσαν.

Πρώϊζ’ εύρου άέντος, άβτέσφατον ύψόΐεν ύδωρ 
έβρύη · είτα πάλιν Ζεύς έκέδασσε νέφη. 

Αλλ’ έν έμώ γε δόμω, καί ουρανού εύδιόωντος, 
ΰει έτ’ ή ό ’ ΰσει φάεα δώδεχ’ ολα.



*
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Πάντα δε μ.οι ύδατος, γέγονε πλέα, ούδε' μοι εΰντ 

άβροχος εν μελά^ρω εις ύπνον έστΐν ετι.
Τοϊον μοι τδ τέγος τε'κτων έπώξτηκε Λυκάμβας, 

ος περ άποφίτίμενος κύρμα γένοιτο λύκοις·

Ε ις  μ ά ντ ιν  ερωτος.

Ξαν*ώ μευ έ'ραται ή καλή· του δ’ άρ ερωτο;

αψευδές τε'κμωρ ήδέ βέβαιον έ'χω.
Χξτές γάρ έμεΰ λαύρην πέλας Ιλυόεσσαν ιόντος 

καί κατοΛίσςτύντος, κείνη άπαί ϊυρίδος 
Ο’ίκου ίδοΰσ’ έγέΧασσε· φίλ’ Εύτυχι, ού δοκεωοοι 

οξύς κουράων μάντις έ'ροτος έ'μεν;

1

Ν Ε Ο Τ Α Τ Η

ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ Μ0Υ2ΙΚΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

δ ιά  κλειδοκύμβαλον.

1. ΒΑΛ2.

2. ΤΕΤΡΑΧ0Ρ02.

3. ΠΟΑΚΑ.

4. ΠΟΑΚΑ-ΜΑΖΟΥΡΚΑ.
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2. Τ Ε ’ΓΡ Α Χ 0 Ρ 0 2 .
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ΦΕΡΕ, ΦΕΡΕ Τ’ QPAION 20Υ ΧΕΡΙ. 

OTAN NYS ΒΑΣΙΑΕΥΗ ΒΑΘΕΙΑ.

O EP02 ΜΟΥ.



ΦΕΡΕ, ΦΕΡΕ Τ’ ΩΡΑΙΟΝ 2 0 Υ ΧΕΡΙ
Μουσική

’Α λ εξ ά ν δ ρ ο υ  Κ α τ α χ ο υ ζ η ν ο υ .

Φόρε, φόρι τ* ώραίίν σου χέρι 
Εις τΑ στήθος αύτο, Ευφροσύνη.
Ή  χαρΒΙα σου, φίλη, ας χρίνη 

Τ ί σημαίνει αυτές 6 παλμός.
"Οταν προς με τΑ βλέμμα σου στρέφης 

Άλλοιοΰται, χλωμαίν ή μορφή μου 

*Ος ή Αϊητη 5ερμή ή πνοή μου 
Είναι παϋους βα2ύς στεναγμός.

Χοΰ πλησίον χαρα μλ χατέχει·
'Ηδονή μαγιχοΰ παραδείσου.
Λησμονώ όταν ήμαι μαζή σου 

Τούς Αγγέλους χα\ τούς ου’ρανους.
2 ύ  στολίζεις τήν άχαριν φυ’σιν.
Μετά σοΰ ευτυχία ί  βίος.
Μετά π&ου πετφ αιωνίως 

ΠρΑς ίσ ΐ  ή  ψυχή μου, £ νοΰς.
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<Ï>EPE, «PEPE T  ÛPAION 20Y XEPI.

MouuucT| A. KataxovÇqvoù.

Larghetto.
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ΟΤΑΝ ΝΥΞ ΒΑ2ΙΛΕΥΗ ΒΑΘΕΙΑ.
αομα διά φωντν βαρυτόνου

ί»πό

Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Κ α τ α κ ο υ ζ η ν ο ΰ .

"Οταν νΰξ βασιλεύς βαρεία 
Κ’ £χω πλήρη πικρία« ψυχήν, 
Προς ϋερν υπέρ σου, έρασμία, 
Κατευθύνω θερμήν προσευχήν.

ΕΪ5’ ¿γώ άντί σου πάντα πόνον 
Πάσαν 3λίψιν νά φέρω ψυχή«, 
Ευτυχή« καί φαιδρό« είμαι μόνον 
"Οταν ήααι φαιδρά κ’ ευτυχή«.
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i

OTAN NTS ΒΑ2ΙΛΕΥΗ BAΘΕΙΑ.

’ Αλεξάνδρου Κατακουζηνοΰ.
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2υ - νω θερ μην προ-σευ-χην 
η  -  σαι φαι-βρά χεΰ -τν  —



Ο  Ε Ρ Ω 2  Μ Ο Υ.
Μουσικτ 

'Α λ έ ξ α ν δ ρ ο υ  Κ α τ α κ ο υ ζ η ν ο ΰ .

Το γλυκύ σου μειδίαμα, κόρη 

Τήν μικραν μου καρδίαν ήδΰνει. 
Ουρανίαν γλυκύτητα χύνει 
Ε ις τύ στήϊός μου τό φλογερόν.

"Οταν μόλις ανοίγης τά χείλη 

Κα\ δειλώς „ 3 ’ ¿γαπώ“ ψώυρίζης, 
Παραδείσους τερπνούς μο\ χαρίζεις,
Κ’ ¿χ τού κόσμου αυτού μ’ άποσπόϊς.

Ό χ ι ,  φως μου, ποσώς δέν πλανώμαι· 
Αληθώς μ’ οίγαπφς, τό πιστευ'ω.
Μ’ άγαπφς, σ’ αγαπώ, σέ λατρεύω· 
ΟΰδΙν αλλο ζητώ όπί γης.

Ο Ε Ρ 0 2  ΜΟΥ.

Μουσική Α. Κατακουζηνοΰ.

A llegretto  ma non troppo.
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΣ.
Μ Ε Ρ 02 Β'. (α)

Ε  Λ  I Σ  Α  Β  Ε  Τ ,

Η

Β Ι 0 2  Ε Λ Α Η Ν ΙΔ Ο Σ .

Πολλάκις, άγαίή  μου φίλη, μοί είπες' “ Αάβε δέσμην 
χάρτου, ε’κ του στιλπνού, στιλβωτοΰ χάρτου, Ιπί του οποίου 
λιγυρός κάλαμος νά δΰναται νά τρε'χη άνεμποδίστως- έχε 
πλησίον σου καλάμους εκλεκτούς, καλάμους χηνος η καλά
μους σιδήρου κατά την άρε'σκειάν σου —, φρόντιζε ωστε το 
μελανοδοχείου σου νά εχη πάντοτε ττν μελάνην ύγράν καί 

άξτραντον, καί γράφε.”
— “ Νά γράφω; σέ ήρώτων έγώ, καί τί; καί χωρίς πρό- 

τερον να μέ καταλάβη εμπνευσις; ”
— “ "Αρχου! μοί άπεκρίνεσο, καί ή εμπνευσις έρχεται 

ταχέως· κόπτε τον χάρτην σου, ήκολού^εις λαμβάνουσα σχε
δόν ύφος πρωτοσχόλου, κόπτε τον χάρτην σου εις φύλλα τε
τραδίου, επί των οποίων άφινε περιίτώριον πλατύ δια τας

00 Ί δ ε  έτος Η ' οελ. 201.
17*



διορθώσεις, καί, άποφεύγουσα τας τόσον εναντίας εις τά 

όρμήματα τής φαντασίας διακοπάς, μτ περιμένης νά ξηραν- 
ί?ώσι τά  γραφε'ντα, άλλα γράφε μόνον έπί του έμπροσθεν 
με'ρους του χάρτου.”

— “ ’Αλλά τί νά γράψω;” σέ ήρώτων πάλιν εγώ.

— Εις οντινα ήί?ελε τοιούτό τι μ’ ¿ρωτήσει, τρελόν από
κρισή· “ ’Έκχυσον τάς άποβροίας τής καρδίας σου καί τής 
κεφαλής σου . . . .  δός τύπον γραπτόν εις τα άπειρα ¿κείνα 
καί ούδενος άξια διανοήματα, τά περιϊπτάμενα έν τή ψυχή 
παντός αισθητικού καί νοητικού οντος . . . ,”  Εις σέ όμως 
λέγω. “ ΔιηγήΪΓητι τον βίον σου . . . .  ούτος δέν αποτελεί 
βεβαίως σειράν εκτάκτων συμβάντων — όλοι έ'χομεν νά διη- 
γη~ώμεν τοιαΰτα, κατά τό μάλλον ή ήττον ¿νδιαφέροντα —· 
άλλ’ ό βίος ο σός περιέχει μέγα τι δίδαγμα, καί άν άπεφά- 
σιζές ποτε νά δημοσιεύσης αυτόν, ήθελες ίσως ωφελήσει ένα 
των όμοιων σου. Την σήμερον όμως, άν σέ παρακινώ νά 
πράξης τούτο, έχω μόνον ύπ ’ όψιν την οποίαν θέλεις αίσί?ανί?ή 

έκ τας ένασχολήσεως ταύτης παρηγοριάν. Πόσοι πάσχοντες, 
ή άηδώς φέροντες τον βίον, ουδέ καν φαντάζονται όπόσα 
άμετρα μέσα διασκεδάσεως καί άνακουφίσεως έχουσιν εις την 
διάϊεσιν αυτών! Ό  άνθρωπος όστις εκχέει, ούτως είπεΐν, 
εις εαυτόν τάς μέριμνας, τάς θλίψεις, τούς πόνους, τούς 
φόβους του . . . .  6 άνΐρωπος ο συγκεντρούμενος έν τή έσω- 
τάτη καί μάλλον άναλλοιώτω αυτού ούσία, ο τοιούτος άν
θρωπος διχοτομεί τότε τρόπον τινά εαυτόν, καί, άποφεύγων 
την άπομόνωσιν, δημιουργεί σύντροφον κατ’ εικόνα καί ομοίω- 
σιν αυτού. Οίκο^εν έρχεται τό σάρ£ος, όταν μετρήσης διά 
τού βλέμματος τής διανοίας τό διανυί?έν διάστημα έν τή 
πορεία τού βίου! Ύψούσαι ένώπιον τής ιδίας σου ύπολήψεως,

—  2 6 6  —

καί δικαιότερα γίνεσαι καί έπιεικεστέρα έμπροσθεν τής πλά- 
στιγγος τών ιδίων σου πράξεων καί των πράξεων τού πλη
σίον! "Οταν τό ’πνεύμα, όταν r  ψυχή ούτως ένισχυϊή, 
¿γείρεσαι τότε ισχυρότερα, καί ελαφρότερου γίνεται τό βα
σταζόμενου φορτίου. ’Αδιόρατου μειδίαμα διέρχεται τά χείλη 
σου, καί λέγεις κατά σεαυτήν “ ’Έχει καί τάς γλυκύτητας

αυτού ό βίος,” καί οδεύεις εις τά πρόσω.
’Ιδού, φίλη μου, τί μοί έλεγες, καί ιδού διατί γράφω τάς 

σελίδας ταύτας. Τάς γράφω άνευ προκατειλημμένου σχε
δίου, άνευ συστήματος, άνευ τάξεως· γράφω τον βίον μου, 
ή τουλάχιστον τά κυριώτερα τού βίου μου συμβάντα, βαθμη
δόν κο.Ι καί?’ όσον ταύτα άνεπτύχϊησαν, ή καί?’ όσον έπα- 
νέρχονται εις την μνήμην μου. ’Ακολουθούσα δέ τάς συμ- 
βουλάς σου, άμεριμνώ καί περί τού ύφους καί περί τής 
γραμματικής ■ γράφω κατά την οποίαν λαλώ γλώσσαν. 
"Οταν 6 χάρτης ούτος μελανωπή, ί?έλω τον φυλάξει πλησίον 
μου- τέλει δέ φτάσει μόνον εις χεΐράς σου, ε’άν μετ’ έμέ 

έπιζήσης.
Μεγάλην έχει επί τού χαρακτήρος επιρροήν τό μέρος 

όπου διήλί?ομεν τά πρώτα τού βίου ημών έτη * η πρώτη ανα
τροφή μεταβάλλει πολλάκις καί τήν φύσιν αυτήν. Ο πατήρ 
μου μετήρχετο τήν εμπορίαν τών σιτηρών έν Μασσαλία, καί 
κατώρί?ωσε ν’ άποκτήση δι’ αυτής μεγάλην περιουσίαν, τάν 
οποίαν άπώλεσεν έντός ολίγων ωρών, κερδοσκοπών έν τώ 
χρηματιστηρίω- τούτο δέ τοσούτο τον έλύπησεν, ώστε νοσή- 
σας άπεβίωσε. Μετ’ ού πολύ άπεβίωσε καί ή μήτηρ μου, 
καί έγώ έμεινα, δεκατετραέτις ττν ηλικίαν, ορφανή καί άπο
ρος. Φίλοι τινές τού πατρο'ς μου, οίκτείροντες τήν ί?έσιν 
μου, έπεισαν τήν έν Μασσαλία ελληνικήν κοινότητα νά
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καταβάλη επί εξ ετη δαπάνας υποτροφίας εν τινι τον παρ
θεναγωγείων τής πόλεως, οπερ διεύϊυνον αί άδελφαί Βοβαί, 

σκεφ^ε'ντες οτι, έξερχομένη τής σχολής ταύτης, ήτις έ'χαιρεν 
υπόληψιν ώς έκπαιδεύουσα άρίστας διδασκάλους, ήϊελον 
ευκόλως πορισϊτή με'σα έντιμου ύπάρξεως.

ΓΗ άπο του οικογενειακού εις τον σχολειακον βίον μετά- 
βασις ύπήρξεν απότομος καί αλγεινή. "Εφτασα τήν ηλι
κίαν των δεκατεσσάρων ετών Τωπευομε'νη μεταξύ τής ευνοϊ
κής άδιαφορίας τού πατρός ·μου καί τής τρυφεράς τής 
μητρός μου φιλοστοργίας. γΟ πατήρ μου ήτον χαρακτήρας 
ςοβαρού' ένασχολούμενος όλην τήν ημέραν, είτε έν τώ εμπο
ρικό αυτού γραφείο εϊτε έν τώ χρηματιστήριο, εις τήν οικίαν 
τρχετο μόνον κατά ττν ώραν τού γεύματος· ττν δε έσπε'ραν 
ε'παιζε το β ίστ μετά τινων φίλων — πάντοτε εκ των ομο
γενών — ποτέ μέν έν τή οικία ημών, ποτέ δε αλλαχού. 
Τοιούτος είναι ο βίος πάντων των ήμετέρων έμπορων έν τή 

αλλοδαπή. ' Η μήτηρ μου κατεγίνετο άκαταπαύστως εις τά 
τής οικίας, μόνη δε αυτής διασκέδασις ήτον ή ανατροφή 
μου, καί εγώ άπετέλουν τό αποκλειστικόν αυτής μ,έλημα. 
Mol είχεν έντυπώσει τάς καλητέρας ΪΓρησκευτικάς άρχάς * 
τήν πράξιν έργων άγαμων, τήν άπόδοσιν καλού αντί κακού. 
Δέν έπηγγέλλετο δέ μόνον, άλλα καί έφήρμοζε τάς άρχάς 
ταύτας- ή δέ μετριοφροσύνη καί ή τιμιότης αυτής ήσαν τό
σον ειλικρινείς καί τόσον αληθείς, ώστε τήν ήγάπα 5 κόσμος 
πριν τ  τήν γνωρίση. Μ’ έδίδαξε νά πράττω τά πάντα έγώ 
αυτή έν τή οικία, ώστε νά μάν έχω ποτέ άνάγκην των 

υπηρετών· καί ούτως, άπο τής ηλικίας των δεκατριών ¡¿τον, 
ήμην άρίστη μάγειρος καί άξιόλογος θαλαμηπόλος- έγω μόνη 
καί εκοπτον καί έβρ απτόν τά ένδύματά μου, έγώ κατεσκεύαζον
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τους πέτασους μου- ποτέ δέ κουρεύς δέν έλαβεν εις χεΐρας 
αυτού τήν κόμην μου. ’ Η παιδεία μου ουδόλως έ'μεινεν 
ήμελημενη· έγνώριζον ίκανώς πέντε γλώσσας, τήν ελληνικήν, 
τήν γαλλικήν, τήν γερμανικήν, τήν άγγλικήν καί τήν ίτα- 
λικάν. Ούδεμία νεάνις τής τλικίας μου έγνώριζεν ώς έγο 
τήν γεωγραφίαν καί τήν ιστορίαν, καί αί γνώσεις μου αΰταί 
περί τήν χημείαν', τήν φυσικήν, τήν άστρονομίαν καί ττν 
φυσικήν ιστορίαν δέν ήσαν ευκαταφρόνητοι. Μετριωτάτη 
ήμην, είναι άληΐιές, κατά τήν άριέτμητικήν καί τά λογιστικά, 
καί κατά τήν μουσικήν έ'τι μετριωτέρα. Η μήτηρ μου 
ήγρύπνησεν ύπερακριβώς περί τήν έκλογήν τών συντρόφων μου, 
καί ποτέ δέν ή^έλησε νά μέ άφήση νά συναναστρέφωμαι 
μετά τροφών καί 'θαλαμηπόλων, οπερ έϊεώρει λίαν έπικίν- 
δυνον εις τήν ηβικήν τών παιδιών. Έξερχόμην τής οικίας 
πάντοτε μετ’ αυτής· πόσον δέ ήμην ευτυχής κατά τούς πε
ριπάτους μου μετά τοιαύτης άγαέτής μητρός! Δέν μέ μετε- 
χειρίζετο ώς μικρόν κοράσιον, άλλα συνδιελέγετο ευχαρίστως 
μετ’ έμού, καί έκαστος τών λόγων της είχεν ιδίαν σημασίαν, 
διότι περιείχε διδασκαλίαν διαρκή τού πρακτικού βίου, έφαρ- 
μοζομένην βαθμηδόν εις ττν ηλικίαν μου. "Όποιας λοιπον 
βαρείας καί σωτηριώδεις ρίζας κατέϊετον έν έμοί τά μεγάλα 
ταΰτα καί προσφυή τής τΠ κής μαδήματα! Καί ούδεμία 
ποτέ έπίπληξις . . . .  Καί αί έπιτιμήσεις αυτής έγλυκύνοντο 
διά τής προσήνειας . . . .  καί γλυκύ ήτον το βλέμμα της ώς 
φίλημα, καί ή χειρ αύτής ουδέποτε μέ προσήγγισεν είμή 
προς θωπείαν. ’Ενίοτε κατά τον περίπατον έϊαύμαζεν ο 
διαβάτης το χάριεν τής μορφής μου έκφωνών. — "Ω! τ ί

ώραΐον κοράσιον!
’Ανεσκίρτα έξ ηδονής τ  μήτηρ μου άκούουσα ταύτα·



ήσί?ανόμην δέ τούτο εγώ έκ τού τρόμου της χειρος αύττς 

διά ττς οποίας μ’ έκράτει· το έβλεπον εις τούς οφθαλμούς 
της οιτινες έγίνοντο κάίίυγροι, εις το πρόσωπόν της άλλοιού- 

μενον υπό συγκιντσεως . . . .  2υχνάκις τότε έκυπτε πρός 
εμέ, μ’ έσφιγγεν εις τάς άγκάλας της καί μέ κατεφίλει. 

Μετά πόσης έπιμελείας, μετά πόσης προσοχτς ε’φρόντιζεν 
αύτη περί τού στολισμού μου. Αύτή μοί ένέπνευσε την φι
λοκαλίαν τής άπλότητος καί της καίαριάτητος, ήτις ύπτρ- 
ξεν τ  πολυτελεία όλου μου τού βίου. Εις ττν φιλοκαλίαν 
ταότην οφείλω ττν τοσούτον υπό σού, άγαΐϊή φίλη μου, ίίαυ- 
μαζομένην ευταξίαν.

Κατά δέ τας άσί?ενείας μου, οποία νοσοκόμος τ  άρίστη 
μου μήτηρ! Νύκτας ολοκλήρους δηίρχετο άγρυπνος επί τού 
προσκεφαλαίου μου, παρατηρούσα άδιαλείπτως καί τά μικρό
τερα μου κινήματα, άριάμούσα ένα έκαστον τών παλμών τής 
μικράς καρδίας μου, χαίρουσα κατά πάσαν έλάφρωσιν τών 
νοσικών μου συμπτωμάτων, άγωνιώσα κατά πάντα μου στε
ναγμόν! Καί ότε, ζητούσα άνακούφισίν τινα τών πόνων μου 
εις τάς μητρικάς άγκάλας, “ μήτερ μου!” έξεφώνουν στενά- 
ζουσα, καί σπαρακτική κραυγή “ τέκνον μου!” άπεκρίνετο 
εις τον στεναγμόν τούτον, τίς δύναται νά παραστήση όπόση 

άγωνία καί ενταύτώ όπόση τρυφερότης καί στοργή περιεί- 
χοντο εις ττν κραυγήν ταύτην, τήν έκ τών σπλάγχνων μη- 
τρός έξερχομενην!

"Οΐίεν καί ότε, έν διαστήματι ολίγων ημερών, έστερήί?ην 
πατρός καί μητρός συγχρόνως, δέν εδυνάμην νά πιστεύσω 
ότι δέν ή^ελον πλέον ίδεί τά άγαπητά ταύτα ό'ντα, τουλά
χιστον τήν μητέρα μου. Μέ εϊχεν άπομακρύνει τής πατρι
κής οικίας ολίγας ώρας προ τού θανάτου τού πατρός μου,
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έκ δέ τής οικίας όπου μέ μετέφερον είσήλϊτον άπ’ ευθείας 
εις το παρθεναγωγείου Βοβαί. Αί δέσποιναι Βοβαί μοί άνήγ- 
γειλον τον διπλούν θάνατον όστις μέ κατέστησεν όρφαντν έν 
τώ κόσμω- έπραξαν δέ τούτο άποτόμως καί άνευ ούδεμιάς 
προφυλάξεως, πιστεύουσαι ίσως ότι κοράσιον δεκατεσσάρων 
έτών δέν έπρεπε νά ήναι έπιδεκτικόν μεγάλων συγκινήσεων. 
Τήν οδυνηράν ταύτην άγγελίαν άκούσασα κατελήφθην υπό 
σφοδράς συστολής καρδίας . . . .  ή κεφαλή μου έζαλίσίτη και

έπεσον χαμαί άναίσϋτητος.
’Εξύπνησα την νύκτα έντός μεγάλου κοιτώνος, καί ήρχισα 

νά συλλογίζωμαι πού είμαι . . . .  έκύτταξα ολόγυρα καί είδον 
κλίνας πολλάς κατά σειράν αμφοτέρωθεν τού κοιτώνος εκεί
νου . . .  . Έ ν τή μια άκρα αυτού έκά^ητο έπί σκίμποδος 
γυνή έσκυμμένην έχουσα την κεφαλήν, ώστε έφαίνετο κοιμω- 
μένη . . . .  Μικρός κρεμάμενος λύχνος έφώτιζεν άμυδρώς 
τον κοιτώνα . . . .  έμεινα έντρομος . . . .  κατάψυχρος . . . .  
έξεφώνησα — Μήτέρ μου! Ή  κοιμωμένη γυνή άνετινάχΪΓη 

καί έδραμε πρός έμέ. ’Ήμην έν τώ νοσοκομείω τού παρθε
ναγωγείου Βοβαί· ένόησα τήν ϋλιβεράν ίτέσιν μου καί έκλαυσα 

πικρώς.
Μετά τινας εβδομάδας, εύρέϊην Εκανώς υγιής, ώστε νά 

έξέλϊω τού νοσοκομείου- κατετάχίΓην εις τήν άνήκουσαν κλά- 

σιν καί είσήλΐτον εις τον κοινον κοιτώνα.
Καί?’ ήν ώραν γράφω τάς σελίδας ταύτας ομίχλη πυκνή 

σκοτίζει τήν άτμοσφαΐραν · βροχή λεπτή καί παγετώδης κτυ- 
πεί τάς υέλους τού παραθύρου μου. Αισθάνομαι αλγεινήν 
κάκωσιν, ήτις πάντοτε μέ καταλαμβάνει οσάκις ενθυμούμαι 
τά τέσσαρα έτη όσα διήλϋτον έν τή οικία τών άδελφών Βο
βαί. Ή  οικία αύτη ήτον, αληθώς καί κατά τήν παραδε-
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δεγμένην έννοιαν, καλόν Παρίεναγωγείον · ό βίος έκανονίζετο 
διά μεγάλου ωρολογίου1 ώρα έγέρσεως ήτον ή έκτη πρωινή 
το ίέρος καί ή έβδομη τον χειμώνα1 ήμίσεια ώρα προσδιω- 
ρίζετο εις την ενδυμασίαν, έπειτα έγίνετο άπο κοινού η 
προσευχή, μετά ταύτα μικρόν πρόγευμα, καί άμε'σως ήρχιζον 

τά μαδήματα. Ττν μεσημβρίαν γεύμα, καί μετ' αυτό άνα- 
ψυχή μέχρι τής δευτέρας ώρας. Κατά τάς ώρα: του φα

γητού έκαστη μαίττρ ια  κατά σειράν άνεγίνωσκε καί αι 
λοιπαί τρώγουσαι ήκροάζοντο. Ή  αναψυχή έγίνετο, εύδίας 
μέν ούσης, έντός μεγάλου κήπου1 του καιρού δέ μή έπιτρέ- 
ποντος, εντός τού εστιατορίου. Κατά τάς ώρας ταύτας, νη- 
πιακά τινα παίγνια έσυγχωρούντο μόνον, παίγνια μηδόλως 
θορυβώδη, καί χρησιμεΰοντα ως ασκήσεις γυμναστικαί. 
Μετά την δευτε'ραν ώραν, έπανελαμβάνοντο τά μαλάματα 
καί διήρκουν μέχρι τής έκτης ώρας· την έκτην μάδημα 
χορού, τήν έβδόμην δείπνον, τήν ογδόην εσπερινά προσευχή, 
καί μετά ταύτα είσοδος εις τούς κοιτώνας. "Εκαστος κοι
τών περιείχεν οκτώ κλίνας, τών οποίων ή μία κατείχετο υπό 
έπιμελητρίας. Μέγας λύχνος, κρεμάμενος εν τώ μέσω τού 
κοιτώνος, έφεγγε κ α ί’ ολην ττν νύκτα. Τήν πέμπτην έδί- 
δοτο άδεια εξόδου κατά τό δειλίνόν, καί έξηρχόμεία τού 
Παρθεναγωγείου ύπο τήν έπιττρησιν μιας τών αδελφών Βο- 
βαί1 έπορευόμεία εις μακρόν περίπατον έν τή έξοχή· τήν 
κυριακήν ό περίπατος ούτος έπανελαμβάνετο. 'Οσάκις δ 
καιρός δεν έπέτρεπε τήν τοιαύτην διασκέδασιν, έμένομεν έν 
μια τών μεγάλων αίίουσών τής οικίας, ό'που έπετρέπετο να 
περιπατώμεν συνδιαλεγόμεναι- άλλ’ αί ομιλίαι αύται δέν έγί- 
νοντο ποτέ μυστικαί, διότι δέν έσυγχωρεΐτο νά λαλώμεν σι
γαλά, καί έπιμελήτριαι συμπεριεφέροντο μεταξύ ημών.
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Βίος ούτως ακριβώς κανονιζόμενος καί έπιτηρούμενος 
άνεχαίτιζε πάσαν διάχυσιν, πάσαν φιλίαν μεταξύ τών μα- 
ίητριών. Δέν ε’σχετίσίην μετ’ ούδεμιάς τών συμμαίητριών 

μου, καί έμεινα άπομεμονωμένη κ α ί’ όλην μου τήν έν τώ 
Παρίεναγωγείω έκείνω διαμονήν. Ό  εύαίσίητος καί φιλό- 
φιλος χαρακτήρ μου έ'παίεν έκ ταύτης ττς άγωγής, κ α ί’ ήν 
πάσα τής νεότητος ορμή κατεστέλλετο εγεινα σιωπηλή, 
δειλή, καί μεγάλη προς τήν μελαγχολίαν τάσις άνεπτύχίη 
έν έμοί. Κατά τάς διακοπάς μόνη έγώ μεταξύ τών υπο
τρόφων έμενα έν τώ Παρίεναγωγείω. Μεγάλην διασκέδασιν 
εύρισκον άναγινώσκουσα- κυρία τις Έλληνίς, χήρα, ήτις είχε 
γνωρίσει άλλοτε τήν μητέρα μου, έ'δειξε φιλίαν τινά πρός 
έμέ. Κ α ί’ όλον λοιπόν 'όσον έμεινα καιρόν έν τώ Παρίενα
γωγείω, ή κυρία αΰτη ήρχετο έκ διαλειμμάτων νά με βλέπη. 
Ή  κυρία Κυριάκού, ούτως ώνομάζετο, είχε διατηρήσει τήν 
βιβλιοίήκην τού συζύγου της ως ένίύμησιν αύτού1 εις τήν 
βιβλιοίήκην ταύτην οφείλω τάς καλητέρας μου ώρας- παν 
σύγγραμμα έξετάζετο υπό τών αδελφών Βοβαί, χρεωστώ 
'όμως νά ομολογήσω οτι ή λογοκρισία αυτών δέν ήτονέκ τών 

αύστηροτέρων.
Ή  ελληνική κοινότης είχεν έπίσης πληρώσει δι έμέ τήν 

δαπάνην διδασκάλου τής ελληνικής1 ό διδάσκαλος ούτος ήτον 
συγχρόνως καί ψάλτης τού έν Μασσαλία ελληνικού ναού, 
άνήρ τεσσαράκοντα ετών, άσχημος, σοβαρός, σιωπηρός, με
λαγχολικός, τότε μόνον έμψυχούμενος οσάκις έλάλει περί 
'Ελλάδος, τής άπούσης πατρίδες1 τότε τό πρόσωπόν του 
έφωτίζετο καί έγίνετο ωραίος. Τον έφορον συχνότατα έπί 
τού ίέματος τούτου, καί νομίζω οτι εις αυτόν ο’φείλω οτι 
ήγάπησα τήν 'Ελλάδα πριν ή την γνωρίσω, οτι άπέκτησα

18
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πατρίδα κατά τήν καρδίαν μου, ότι έσεώρουν έμαυτήν ΓΕλ- 

ληνίδα καί ούχί Γαλλίδα. Κα^ώς επίσης οφείλω εις την 
άγαΐτήν εκείνην κυρίαν Κυριάκου ότι διετήρησα την θρη
σκείαν των πατε'ρων μου· χάρις εις αυτήν, έξεπλήρωσα πάν
τοτε τακτικώς τά  θρησκευτικά μου καθήκοντα ε’ν τω ελλη
νικέ» ναω της Μασσαλίας, αί δέ άδελφαί Βοβαί ουδέποτε 
άπεπειράϊησαν να μέ προσηλυτίσωσι · τούτο χρεωστώ νά 
ομολογήσω προς τιμήν αυτών άπαξ μόνον, ημέραν γενικής 
μεταλήψεως, μία έξ αυτών, βλέπουσα οτι δεν έλαβον μέρος 

μετά τών λοιπών εις την θρησκευτικήν ταΰτην τελετήν, έψι- 
σύρισεν ύποκώφως τοξεΰουσα βλέμμα οίκτου προς εμέ* “ ώ 
τήν ά^λίαν μικράν σχισματικήν! ” Ούτως έχόντων τών 
πραγμάτων, έφτασα τό εικοστόν του βίου μου έτος. 'Γό 
δειλινον μιας τών ημερών, περί τά τέλη του 186 . . . , έτους, 
μία τών άδελφών Βοβαί, προσκαλέσασά με εις τό γραφεϊον, 
είπε προς εμέ τά εξής.

— Τέκνον μου, έχω εντολήν ε’κ τών πληρωσάντων μέχρι 
τοΰδε τήν υποτροφίαν σου νά σοί αναγγείλω οτι προσφέρεται 
καλήεύκαιρία διά σέ ν’ άρχίσης νά κερδήσης έντίμως τά τού 
βίου σου. Οικογένεια τών ομογενών σου ζητεί κυρίαν τινά 
συνόμιλον νεάνιδος δεκαέξ ετών, ήτις ΪΓέλει νά τελειοποίησή 
εις τήν σπουδήν τής γαλλικής· εάν δεχτής, σοί προσφέρεται 
μισθός χιλίων διακοσίων φράγκων έτησίως, κατοικία καί 
τροφή άπό κοινού· αί προτάσεις αύται είναι λίαν επωφελείς, 
καί σέ προτρέπω νά τάς δεχτής· Γνωρίζεις οτι είσαι μόνη 
έν τω κόσμω, άπορος, ορφανή, άνευ συγγενών οίουδήποτε 
βαίμού, άνευ φίλων, άνευ γνωρίμων ισχυρών — διότι βεβαίως 
πολύ δέν δύνασαι νά έλπίσης έκ τής συνδρομής τής αγαθής 
κυρίας Κυριάκού. — Λοιπόν, τέκνον μου, ετοιμάσσητι,
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αύριον πρωί, ττν ένδεκάτην ώραν, νά σέ συνοδεύσω εις τής 

κυρίας Βάλα.

Πρώτην φοράν έν τω βίω μου έσκέφ^ην περί τής έν τω 

κόσμω τούτω έρημίας μου, καί έκυριεύ^ην υπό έκτάκτου 
φρίκης· έξ έτη έζησα έκ τού έλέους τών ομογενών καί ομο
θρήσκων μου· ήρχισα άπό τού δεκάτου τετάρτου τής ηλικίας 

μου έτους, ηλικίας κ α ϊ’ ήν ολίγον τις σκέπτεται καί ολίγον 
έννοεϊ τήν σέσιν αυτού· έζησα ώς άν ήτον ή σέσις μου φυ- 
σικωτάτη, καί ποτέ βεβαίως δέν έσυλλογίσότην σπουδαίως τό 
έφήμερον καί άβέβαιον αυτής. Φρικώδης λοιπόν ύπήρξεν ή 
έξέγερσις έκείνη, καί φόβος καί τρόμος μέ κατέλαβεν. ΓΌσεν 
καί μετά μεγίστης προθυμίας έδέχ^ην τήν έπαύριον όλας 
τάς προτάσεις τής κυρίας Βάλα. Τήν έπιούσαν νύκτα έμεινα 
ολωσδιόλου άϋπνος, καί έντος ολίγων ωρών έγήρασα ικανών 

έτών γήρας.

Ή  κυρία Μελπομένη Βάλα ήτον γυνή πεντήκοντα έτών, 
μικρά τό άνάστημα, πλήν εύρωστος, κατάμαυρον έχουσα τήν 
κόμην (έπετύγχανε δέ τούτο διά τής οκνάς) (“), μικρούς 
καί μέλανας καί σκαρδαμυκτούντας τούς οφθαλμούς, μέτω- 
πον κατεσταλμένον, στόμα μικρόν, χείλη σφιγκτά, πώγωνα 
μακρόν, παρειάς κοίλος, φωνήν τραχείαν καί έβρινον έν 
μόνον μέρος τού προσώπου της είχεν άλη^ώς ώραίον, τήν 
ρίνα ήτις είχε τομήν άρχαίαν ο^εν καί φίλος τις ττς οι
κίας, ό κύριος ’Ορνέων, συνοίκιζε νά λέγη οτι τό πρόσωπον 
τής κυρίας Βάλα ήτον κεφαλή πιθήκου έφ’ ής έτό^η ρίς 
άποσπασ^είσα έξ άνδριάντος τινός τού Φειδίου. "Η συνέχεια
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Μ  Βαφή κόμης ελληνική.
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του παρόντος μου διηγήματος ΪΓε'Χει ζωγραφίσει τό τΐτικόν 
τής κυρίας Βάλα.

Ό  κύριος ΙΙέτρος Βάλας είχε ττν αυτήν τλικίαν τής 
συζύγου του· ητον ισχνός, υψηλός, πολιάς έχων καί κεκαρ- 
μένας τάς τρίχας· αί γραμμαί όλαι τού προσώπου του ήσαν 
κανονικαί ως άνδριάντος άρχαίου' οφθαλμοί γαλανοί, μει
δίαμα σχεδόν παντοτεινόν έπί τών χειλέων, ε’ν τών μειδιαμά
των έκείνων άτινα έκφράζουσιν αγαθότητα καί νοημοσύνην 
φωνή ισχυρά καί ήχώδης.

ΓΗ Ελένη Βάλα ήτον ή ζώσα είκών τού πατρός της· δ 
κύριος Βάλας προ είκοσιν έτών τ  τον βεβαίως ωραίος άνήρ, 
έάν πρέπη νά κρίνωμεν έκ ττς έςαιρετικής καλλονής τής 
‘ίυγατρός του.

Ό  κύριος καί ή κυρία Βάλα είχον καί υιόν, οστις δεν 
ώμοίαζεν ούτε τον πατέρα αυτού ούτε την μητέρα. Γ Ο κύ
ριος ’Αριστογείτων είχεν είκοσιπέντε περίπου έτη άλικίας' 
λεπτόν καί έπίμηκες τό άνάστημα, ξανθήν τήν κόμην, άμυ- 
δράς, ούτως είπεΐν, καί δυσδιαγνώστους τάς γραμμάς τού 
προσώπου, καί τό βάδισμα τραχύ ώς νεοσυλλέκτου.
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— Ούτω λοιπόν ειμεϊα  σύμφωνοι, κυρία . , . .  τό όνομά 
σας, κυρία; είπε πρός έμέ ή κυρία Βάλα.

— Έλίζα, κυρία μου.

— Έ λίζα; διατί Έ λίζα. καί όχι ’Ανδρομάχη; . . . .  Ου
ρανία; . . . .  δέν ήμπορεΐτε νά λάβητε ό'νομα ελληνικόν;

— ’Αλλά, κυρία μου, το ’όνομά μου δέν τό έλαβον έγώ . . .  
μοί τό έδωκαν . . .

— ’Έχετε δίκαιον . . . ιδού τί γίνεται οταν γεννάταί τις

έν Μασσαλία . . . άλλά, σάς έρωτώ, είναι χριστιανικόν ό'νο

μα . . . Έ λίζα;
— Μέ συγχωρεϊτε, κυρία, άπεκρίϋην μειδιώσα. Έλίζα

είναι υποκοριστικόν τού Ελισάβετ . . . .
— Κυρία, δέν άγαπώ τάς αντιρρήσεις . .  . σάς τό προ

αναγγέλλω.
Ώχρίασα καί έκυψα τήν κεφαλήν.
— Μελπομένη! είπεν ό κύριος Βάλας μετά τόνου γλυ

κείας έπιπλήξεως καί φωνής σιγαλής, πλησιάζων τήν σύζυ

γον αυτού.
— Καλή άρχή! άνέκραξεν ό νέος ’Αριστογείτων Βάλας, 

άπευϊυνό μένος πρός τήν άδελφήν αύτοΰ καί σαλεύων έςτελα-

ρέσκως τό σώμα.
ΓΗ Ελένη Βάλα έπλησίασε ζωηρώς πρός έμέ, καί λα- 

βούσα τάς δύω χεΐράς μου, έσφιγξεν αύτάς περιπαϊώς, καί 
μοί είπε μετά τόνου φωνής φότάσαντος μέχρι τής καρ

δίας μου.
— θά  ίελήσετε νά ήστε φίλη μου, κυρία Έ λίζα; . .  . 

είμαι κατά τέσσαρα έτη νεωτέρα υμών . . . είστε πρεσβυτέρα 
μου- !?έλω σάς θεωρεί ώς πρεσβυτέραν άδελφήν μου; . . .

δέν είναι αλήθεια;
’Έχυσα άφθονα δάκρυα καί, κύπτουσα πρός τήν άγαίτάν

νεάνιδα, αμέλησα νά τής φιλήσω τάς χείρας.
— ’Ό χι! εδώ! είπε μετά κινήματος εύστροφου καί χα- 

ρίεντος, τείνουσα πρός έμέ τάς δύω αυτής παρειάς, δροσεράς 

καί χνοώδεις ώς ώραϊον ροδάκινου.
— Φίλτατον τέκνον! έλα εδώ, Ελένη . . .
Καί ό κύριος Βάλας έσφιγξε καί αύτός τήν Ελένην εις 

τάς άγκάλας του.
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— Έτελειώσατε; έψιίύρισε δυσχεραίνουσα ή κυρία 
Βάλα.

— Κυρία, μοί είπεν δ κύριος Βάλας πλησιάσας προς 
έμε'- ή κυρία Βοβαί ίέλει σάς συνοδεύσει πάλιν εις το παρ- 
ίεναγωγεΐον. Μενομεν τε'σσαρας ακόμη τμέρας έν Μασσα

λία· πιστεύω οτι δ χρόνος ούτος ίέλει σάς άρκε'σει εις προε
τοιμασίαν- έλπίζω δε οτι σάς ευαρεστώ ίέτων εις την 
διάίεσίν σας σήμερον τέσσαρα μηνιαία.

Καί, ταύτα είπών, ο κύριος Βάλας μοί ένεχείρισε μικρόν 
τύλιγμα, καί μέ συνώδευσε μέχρι της ίύρας, άκολουίούμενος 
υπό τών τέκνων του. Η ’ Ελένη έτεινε πρός έμέ ττν χεΐρα, 
ό δέ ’Αριστογείτων μέ άπεχαιρέτισεν εις τρόπον οστις μοί 
έφάνη πολύ παράδοξος. Κ α ί’ ήν στιγμήν έ'μελλον νά διαβω 
το κατώφλιον τής ίύρας, ε’στράφην πάλιν ν’ αποχαιρετίσω 
τήν κυρίαν Βάλα, ήτις είχε σηκωίή.

— Έ σ τε άκριβής! έ'στε άκριβτς, κυρία! μή ίέλετε νά 
σάς περιμένωμεν . . . Ένοήσατε, κυρία;

"Εκυψα πάλιν την κεφαλήν καί έξήλίον.

— Αξιόλογοι άνίρωποι! μοί είπεν ή κυρία Βοβαί άφοΰ 
εξήλίομεν τής οικίας· ή μήτηρ είναι ολίγον ιδιότροπος . . . 
φαίνεται οτι δέν έ'λαβε καλήν άνατροφτ'ν . . . άλλά τέλος 
πάντων δέν είναι κακή . . .  Ό  υιός ομοιάζει κατά τό ή ίι -  
κόν τήν μητέρα το ν  — δεν μοί άρέσκει δ νέος αυτός. — 
"Εσο προφυλακτ.κή, Έλίζα. — ’Αλλ’ δ κύριος Βάλας τί άξιό- 
τιμος άνήρ! καί ή κυρία 'Ελένη, τ  μέλλουσα μαίήτριά 
σου! Τ ί έράσμιον, τ ί τδονικόν πλάσμα!

— Ναι, άπεκρίίην, ναί, δέν ήξεύρω τί ήσ ίάνίην κατά 
τάς εγκαρδίους περιποιήσεις τής νέας ταύτης πρός έμέ . . . 
άλλά νομίζω οτι τήν άγαπώ ήδη ώς αδελφήν . . . καί έ'τι
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μάλλον, νομίζω οτι ήσίάνίην έν τών δρμημάτων έκείνων τής 

καρδίας τά όποια μ’ έ'βριπτον ά'λλοτε εις τάς άγκάλας της

άγαπητής μητρός μου.
Μετά τινας ημέρας άνεχώρουν έκ Μασσαλίας μετά τής

οικογένειας Βάλα.
Ό  κύριος Βάλας κατήγετο ε’ξ άρχαίας τινός οικογένειας

τής Κωνσταντινουπόλεως, έξ έκείνων αΐτινες, μετά τήν υπό 
Μωάμεί τού Β' άλωσιν, κατέφυγον πλησίον τού Πατριάρχου, 
τού δποίου ή ίρησκευτική καί πολιτική ύπαρξις διετηρήίη 
υπό τού κατακτητού. Ή  συνοικία οπου ήτον ή έ'δρα τού 
Πατριάρχου ώνομάζετο Φ ανάριον, έκ μεγάλου τινός φανα
ριού φωτίζοντος τήν συνοικίαν εκείνην. Έ κ  τούτου τό ονομα 
Φ α ν α ρ ιώ τα ι, δοίέν εις τούς κατοίκους ττς συνοικίας. Οί 
Φαναριώται άπετέλεσαν άνεπαισίήτως αριστοκρατίαν έν μέσω 
κοινωνίας ολως δημοκρατικής. Έπλησίασαν τόν κατακτητήν, 
άνεμίχίησαν πρότερον μέν εις τάς ιδιαιτέρας αυτού ύποίέ- 
σεις, ύστερον δε καί εις τάς ύποίέσεις τού Κράτους· έ'φία- 
σαν ούτως εις τά άνώτερα αξιώματα, καί ήσκησαν μεγάλην 
έπιββοήν εις τάς τύχας τής Ό ίωμανικής αυτοκρατορίας. 
Καί οί μέν έξ αυτών έγένοντο πρώτοι διερμηνείς τής Πύλης, 
εχοντες ίέσιν λίαν υψηλήν, ούσαν τό μέσον τών σχέσεων τής 
Τουρκίας πρός τήν ευρωπαϊκήν διπλωματίαν οί δε διερμη
νείς τού ναυαρχείου· καί άλλοι άνέλαβον τήν κυβέρνησιν τής 
Βλαχίας καί τής Μολδαβίας, καί έ'κτοτε άρχεται ή άναγέν- 
νησις τών παραδουνάβιων ηγεμονιών. Εις 'όλα ταύτα τά 
υψηλά άξιώματα οπου ή τύχη άνεβίβασε τούς Φαναριώτας, 
καίτοι ύπηρετούντες πιστώς τήν όίωμανικήν κυβέρνησιν, δέν 
παρημέλησαν ούτοι ποσώς καί τά συμφέροντα τού ίδίου 
αυτών ελληνικού έίνους. Έκτος τών εγχωρίων καί τών
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θρησκευτικών συμφερόντων, υπηρέτησαν έξοχος καί τά ή ϊικά  

συμφέροντα του ελληνισμού · άρκούμενοι δέ εις ε’ν καί μόνον 
παράδειγμα, λέγομεν οτι ό ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος δύνα- 

ται νά καταταχϊή  ώς ό κορυφαίος τών ευεργετών τού ελλη
νικού έθνους. Έπροστάτευσαν τά ελληνικά γράμματα, ήγει
ραν σχολεία, καί ¿χρησιμέυσαν αυτοί ώς παράδειγμα, καί 
μετά μεγίστης επιτυχίας, κ α τ’ όλους τούς κλάδους τής φι

λολογίας. — Τά συγγράμματα τού ’Αλεξάνδρου καί τού Νικο
λάου Μαυροκορόάτων είναι τά μάλλον αξιοσημείωτα. Έ ν 
ταίς ήγεμονίαις, τάς οποίας επί μακρόν ¿κυβέρνησαν, είσή- 
γαγον τον ελληνικόν πολιτισμόν, καί εξελλήνισαν τάς επαρχίας 
ταΰτας, αιτινες καί ήϊελον καταστα^ή έλληνικαί ε’άν δέν 
ήγειρε προσκόμματα ό πανσλαβισμός.

Οι Φαναριώται έ'γειναν παραίτιοι πολλών καλών εις τήν 
πατρίδα. Βεβαίως δέν έφάνησαν πάντοτε άναμάρτητοι· οί 
λοιποί τών Ελλήνων τούς ήτιάςησαν επί κουφότητι ήΪΓών, 
απιστία, δολιότητι, ποταπότητι χαρακτήρος πρός τούς ισχυ
ρούς, άγερωχία καί περιφρονητική σκληρότητι πρός τούς 
αδυνάτους καί δυστυχείς· κατηγόρησαν επίσης καί τά έςιμα 
αύτών, ώς κλίνοντα πολύ πρός τά τών ξένων, ώς ύπερβολι- 
κώς μιμούμενα τά  τής δύσεως. Μέγα επίσης όνειδος 
κατ’ αύτών έγίνετο ότι ,έπωνομάζοντο π ρ ί γ κ ι π ε ς ,  ιδιο
ποιούμενοι τον τίτλον τούτον καταχρηστικώς, καί μεταφρά- 
ζοντες αυτόν γαλλιστί έκ τής τουρκικής λέξεως βέης ,  ήτις 
σημαίνει διοικητής («). ’Όνου σκιά ταύτα πάντα τά ονείδη,

( Οίκογένειαί τινες φαναριωτικαί, κοώώς οί Μαυροκορδάτοι κα; 
οί Ύψηλάνται ίλαβον τίτλους εΰγενείας ϋπο ξένων Δυνάμεων. Άπο- 
δεικνΰεται έπίσης δ ι άφΰονεικήτων ιστορικών έγγραφων οτι ή οίκογέ-
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καί, αν γελοία, άΐίώως γελοία! καί τά  πλείστα συνέπειαι 
άφευκτοι λεπτοτέρας κοινωνίας. Έ ν τούτοις είναι άναν- 
τί^ητον ότι οί Φαναριώται άπέδωκαν μεγάλας καί λαμπράς 

υπηρεσίας εις τήν ελληνικήν πατρίδα.
Γ0  κύριος Βάλας διήλϊε τάν παιδικήν του ήλικίαν έν 

ταίς παραδουναβίοις ήγεμονίαις· έξεπαιδευ'ΪΓη δέ έν Γαλλία, 
όπου έκαμε γενικάς σπουδάς· ήγωνίσ^Γη έντίμως τον υπέρ 
αυτονομίας ελληνικόν άγώνα, καί έπεφορτίσϊη διαφόρους άπο- 
στολάς εις τό έξωτερικόν. Κατά τήν καϋτίδρυσιν τής βασι
λείας δέν ηύχαρίστησε τούς Βαυαρούς καί παρηγκωνίσότη. 
Μάτην ¿ζήτησε μικρόν τι υπούργημα· έλαβε μόνον τήν άδειαν 

νά μετέλϊη τό έπάγγελμα τού δικηγόρου. Άλλ’ ή Θέμις 
δέν ηύνόησε τέν κύριον Βάλαν, όϊεν καί κατήντησεν εις 
στενοχώριαν, καί μετ’ ολίγον εις ένδειαν. Μίαν τών ημερών, 
έν ω έσκέπτετο πώς ν’ άπαλλαγή τού βίου, διότι, υπερήφα
νος ών, δέν κατεδέχετο νά γείνη έπαίτης, τω έπροτάϊη έπω- 
φελές συνοικέσιον. ΓΗ μνηστή ήτον άσχημος, χυδαία τήν 
όψιν, άλλ’ δ πατήρ, κρεωπώλης πλουτήσας, προσέφερε μεγά- 
λην προίκα, υπό τον όρον τού νά γείνη δ γαμβρός αύτού 
υπουργός· τοιαύτη ήτον ή μονομανία τού άγαίτού έκείνου 
πενΪΓερού. Γ0  κύριος Βάλας δέν ήτον υπουργός, άλλ’ είχε 
χρηματίσει τοιούτος, καί επομένως ήδύνατο νά χρηματίση 
καί πάλιν — διότι έν Έλλάδι τό υπουργικόν προσωπικόν 

ήτον, τόν καιρόν έκείνον, εις άληϊτή άναβοκατάβασιν. — Τό 
συνοικέσιον έγεινε, καί κατ’ άρχάς μέν έπαΐΤεν ή ύπόληψις

νεια τών Ύψηλαντών υπήρχε πολλά έ'τη προ τής τουρκικής κατακτή- 
σεως, καί οτι είς έξ αυτών ένυμφεΰϊη τήν θυγατέρα του κυριάρχου τής 

ΤραπεζοΟντος.
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τού κυρίου Βάλα, άλλά τούτο διήρκεσεν έως ο του ή α&ουσα 

του εστιατορίου του ήνοίχϊη καί κατά τα δύω τής Σιόρας 
αύτής φύλλα. Τότε ποιος πρώτος νά έγκωμιάση τούς οίκο- 
δεσπότας, καί ούδείς πλε'ον προσείχεν εις τάς αποτόμους πα- 
ρεκτροπάς τής κυρίας Βάλα. Ε ις μόνος άνθρωπος έφαίνετο 
δυσαρεστούμενος μεταξύ πάντων, καί ούτος ήτον ο πατήρ 

τής κυρίας Βάλα, ο κρεοπώλης Δημητρός· διότι ό γαμβρός 
αυτού υπουργός δέν έγίνετο.

Ό  γάμος τού κυρίου Βάλα κατεκρ&η ούχί διά τήν ανι
σότητα κοινωνικών 'Γε'σεων, άλλά διά τό έπενεργήσαν εις την 
άπόφασιν αύτού μοναδικόν έλατήριον. Ή  άνισότης δέν έχει 
λόγον ύπάρξεως έν τή άνατολή, όπου ευγένεια, οποία έννοεί- 
ται έν τή δύσει, δέν υπάρχει. Η τουρκική δεσποτεία έξί- 
σωσεν ολας τάς κλάσεις τής κοινωνίας· ό πλούτος άνύψονε 
συχνάκις οικογένειας τινάς· οι πρόκριτοι τών πόλεων καί τών 
χωρίων κατ’ άνάγκην έλαμβάνοντο έκ τών οικογενειών τού
των · καί ενίοτε ή Γε'σις τού προκρίτου, άπονεμομένη κατ’ εκλο
γήν τής κοινότητος, μετεβιβάζετο πράγματι άπό πατρός 
εις υιόν.

’Α ρ χα ία  ο ικογένε ια  έσήμαινεν οικογένειαν προ πολλού 
άποκατασταίτεΐσαν έν τώ τόπω· ή φράσις αύτη δέν περιείχεν 
οΰδεμίαν ιδέαν εύγενείας. Η λέξις α ύ τέ ν τη  ς έσήμαινε 
προστάτην, κύριον, ίδιοκτη'μονα, καί έν εΰρυτέρα σημασία 
άνθρωπον πλούσιον, άνθρωπον έχοντα περιουσίαν. Τό ελλη
νικόν έ'Γνος, μετά τήν οποίαν ύπέστη άλλοίωσιν έκ τής τουρ
κικής κατακτήσεως, δέν έγνώρισε διάκρισιν τάξεων· ολοι 
ύπήρχον ίσοι, καί ώς τοιούτοι έ^εωρούντο, μίαν μόνην παρα
δεχόμενοι ιεραρχίαν, τήν τής κοινωνικής δέσεως.

Αί ίόνιοι νήσοι, τό μόνον μέρος τής ’Ελλάδος οπερ έμεινεν
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έκτός τής τουρκικής έξουσίας, διατελούσαι υπό τό σκήπτρον 
τής Βενετικής άριστοκρατίας, άναγνωρίζουσι τάξιν εύγενών 
καϊώς έν τή δύσει· τό λεγόμενον χρυσοΰν βιβλίον (libro 
d’ oro) τών ίονίων νήσων εύρίσκετο έν Βενετία · άπένειμε δέ 
τήν ευγένειαν ή γαληνοτάτη αριστοκρατία, καί μέχρι τών 
τελευταίων τούτων χρόνων (°0 ή ευγένεια τών ίονίων ντσων 
υπερασπιστή εαυτήν καρτερικώς κατά πάσης άντιποιήσεως.
Ή  ευγένεια αύτη δέν έφερεν ούδένα τίτλον τά  μέλη αύτής 
ήσαν απλώς εύγενε ΐς ,  καί τά δημόσια έγγραφα, ώς καί τά 
μεταξύ ιδιωτών συμβόλαια, έ'φερον πάντοτε τήν λέξιν εύγε-  
νής προ τού ονόματος τής οικογένειας. Εύρισκοντο έν ταΐς 

ίονίοις νήσοις καί τινες οίκογένειαι κομήτων εξευγενισΓείσαι 
είτε υπό τής γερμανικής αύτοκρατορίας είτε υπό τών μι
κρών ιταλικών έπικρατειών· καίϊώς καί εις βαρόνος ,  ανα
γορευτείς υπό τού αύτοκράτορος Ναπολέοντος τού Α', οτε αι 
ίόνιοι νήσοι, δυνάμει τής έν Τιλσίτ συν'ϊήκης, άπετέλεσαν 

έπί τινα έτη ένα τών γαλλικών νομών.
Τοσούτο λοιπόν ισχυρόν είναι έν Έλλάδι τό αίσθημα 

τής ίσότητος, ώστε, άνισότητος μή ύπαρχούσης, ό γάμος τού 
κυρίου Βάλα δέν ήδύνατο ν’ άποδοκιμασϊτή έκ τοιαύτης αι
τίας. Άλλ’ οπως άν έχη τό περί τούτου, ό κύριος Βάλας 
δέν εύρε πλέον υπουργικόν χαρτοφυλάκιον, άλλά παρηγορή^η 
καρπούμενος τό έκ τής προικός τής συζύγου αύτού κεφά- 
λαιον, τό όποιον καί κατώρίΓωσε νά δυπλασιάση. "Οΐτεν ή 
δεσποινίς Βάλα ήτον ή μάλλον περιζήτητος μνηστή τών

(®) Μέχρι τής προσαρτησεως τών ίονίων νήσων εις tb  βασιλείαν 
της 'Ελλάδος (1864). Έ κ το τε  ή ίόνιος ευγένεια κατηργήίίη σιωπηλώς 
δυνάμει τοΰ ελληνικού συντάγματος, μή αναγνωρίζοντας διάκρισιν τάξεων 

έν τώ έλληνικώ βασιλείω.

—  2 8 3  —



Άίηνών. Καί δ κύριος ’Αριστογείτων Βάλας ¿σπούδασε τήν 
νομικήν ε’ν Παρισίοις, συνωμολόγησεν ε’κεϊ τοκογλυφικά χρέη, 
καί ούδεμίαν έδείκνυεν ήδη προίυμίαν ε’ργασίας, ο'περ μεγά- 
λως ε’λύπει τον πατε'ρα του. Ή τον παράφορος, κακώς άνα- 
τ ε ί  ραμμένος, διαφίαρείς ύπο τής μητρός του, προς τήν 
οποίαν καί κακώς προσεφε'ρετο. Ό  κύριος Βάλας, ένασχο- 
λούμενος νά δανείζη τά χρήματά του, νά μικροβραδιουργή κατα 
πάντων τών υπουργείων, τά δποϊα διεδε'χοντο άλληλα καί 
κάνεν έξ αυτών δέν τον έλάμβανεν ως συνυπουργον, ολίγον 

διέτριβεν έν τώ έσωτερικώ τής οικίας. ΙΤρος τήν σύζυγον 
αυτού ήτον πάντοτε πλήρης άγαίότητος, αγάπης, προίυ- 
μίας, πράττων ο,τι δυνατόν προς έξημέρωσιν τής άγριας 
¿κείνης φύσεως, καί χειροήίευσιν τής βαναύσου αυτής άγω- 
γής. Ό  ’Αριστογείτων δυσαρεσκειών πάντοτε έγίνετο παραί
τιος προς τον πατέρα* οίεν ό κύριος Βάλας, ίέλων ν’ άπο- 
φεύγη τά σκάνδαλα καί τάς βιαίας μετά τού υιού του 
σκηνάς, άπέφευγε καί νά τον βλέπη όσον ήδύνατο, καί νά 
μένη μόνος μετ’ αυτού. Μόνη παρηγοριά, μόνη άγάπη τού 
κυρίου Βάλα ήτον ή ίυγάτηρ αυτού'Ελένη, τήν οποίαν καί 
άνέίρεψεν έν τώ άμερικανικω Παρίεναγωγείω τής κυρίας 
Χίλλ, τδ οποίον έ'χαιρεν έπαξίως τοσαύτην ύπόληψιν ε’ν Α ίή - 
ναις, ώστε ήτον εκ τών μάλλον συχναζομένων σχολείων τής 
'Ελλάδος. Ή  'Ελένη έξήλίε τού Παρθεναγωγείου τούτου προ 
έ'ξ μόλις Ιμηνών μ ο ί’ ικανής μέν μέσης παιδείας κατά τά 
λοιπά μαίήματα, βαίείας δέ δποσούν γνώσεως τής ελληνι
κής καί τής αγγλικής. Ή  'Ελένη είχε μικράν μεν, άλλά 
λίαν συμπαίητικήν φωνήν καί άπηγορεύετο μέν εις αυτήν 
τό - μέγα άσμα, ούδείς όμως έψαλλε μετά πλειοτέρας 
έκφράσεως τά διαφόρου είδους ασμάτια τών αίίουσών
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έπί τού κλειδοκυμβάλου έπίσης ¿παιάνιζε λίαν έκφρα- 

στικώς.
Τδ εις Ιταλίαν, Γερμανίαν καί Γαλλίαν ταξείδιον τής 

οικογένειας Βάλα έγένετο χάριν τής 'Ελένης. Τό ταξείδιον 
ίεωρείται ως συμπλήρωμα τής ανατροφής- άλλά πρέπει νά

ήξεύρη τις νά ταξειδεύη.
"Οσον μ’ ¿ταπείνωσε καί μέ προσέβαλεν δ άγέρωχος

(καί σκαιδς τρόπος) τής κυρίας Βάλα, τόσον μ’ έίελξεν ή 
φιλοφρονητική συμπεριφορά τής 'Ελένης. "Ο ίεν ότε, τήν 
ήμέραν τής άναχωρήσεως ημών έκ Μασσαλίας, είδα δευτέ- 
ραν ήδη φοράν τήν μαίήτριάν μου, ένόμισα ότι βλέπω πα- 
λαιάν φίλην μου, καί ¿πλησίασα αυτήν μετά τής προθυμίας 
εκείνης μ ε ί’ ής τρέχομεν εις άπάντησιν φιλτάτου προσώπου. 
Πρώτον ήδη τότε ήσ ίάνίην αϊσίημα διάφορον έκείνου όπερ 
ήσίανόμην έπαναβλέπουσα κατά πάσαν πρωίαν — ώς καί 
μετά μακρδν άκόμη χρόνον — τάς συμμαίητρίας μου. Το 
αϊσίημα εκείνο ήτον άνακούφισις δποίαν τις ευρίσκει όταν, 

έπί μακράς έρήμου δδού, απαντά διαβάτην. Τήν 'Ελένην 
ομως έπαναβλέπουσα διάφορόν τι ή σ ίά ν ίη ν  ή καρδία μου 
ηΰφράνίη, μέ κατέλαβεν εύεξία τις άγνωστος ε'ως τότε, καί 

ότε έσφίγξαμεν περιπαίώς τάς χεϊρας άλλήλων καί συνε- 
μίχίησαν τα βλέμματα ημών, μοί ε’φάνη ότι ζωήν ολόκληροι 
εζησα μετά τής 'Ελένης. Έρασμιωτάτη, σχεδόν ίωπευτική 
ύπηρξεν αύτη προς έμέ, προς μέγα πείσμα τής μητρός της 
ήτις κατά πάσαν στιγμήν εύρισκε πρόφασιν νά τήν καλή 
πλησίον της. Έ π ί τού πλοίου μάς έβαλον άμφοτέρας, τήν 
'Ελένην καί έμέ, έντδς τού αυτού ίαλαμίσκου, καί ήμ εία  
μόναι. Ό  διάπλους έγένετο άνευ έκτάκτου τινός περιστατι
κού. Ό  καιρός ήτον έναντίος· ή κυρία Βάλα έναυτίασε
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καΐτ’ ολην τήν ϊαλασσοπορείαν ο κύριος Βάλας, ό υιός του, 
ή Ελένη καί εγώ άντείχομεν. Ο κύριος Βάλας έφάνη λίαν 
περιποιητικός πρός εμέ· ό υιός του ήΐτέλησε νά μιμηϊτή τό 
παράδειγμα τού πατρός, καί δεν έπραξεν άλλο ειμή σκαιό- 
τητας καί μωρίας. "Ηκουον τά φιλοφρονήματα τού πατρός 
μεϊτ’ ηδονής, τά δέ τού υιού μέ προσέβαλλον έκ προαισΐτή- 
σεως ώς ύβρεις. Δέν ένόουν εντελώς τήν σημασίαν τών λό
γων τού κούφου ¿κείνου νέου, άλλ’ ήσ^ανόμην οτι δέν έφύ- 
λαττεν οσον έπρεπε πρός έμέ σέβας. ’ΊΚτελον ν’ άποκρούσω 
τον αχθοφόρον τούτον, άλλά δέν. ήξευρον πώς νά πράξω 
τούτο- τον άπέφευγον οσον ήδυνάμην, καταφεύγουσα εις τήν 
άδελφτν του.

Τήν προτεραίαν τής άφίξεως ήμών εις Πειραιά ο καιρός 
έγεινε λαμπρότατος· τ  θάλασσα ήτον γαληνή ώς λίμνη. Αί 
πρώται αύγαί τής ημέρας έξύπνισαν συγχρόνως χήν Ελένην 

καί έμέ· γέλως, συγχρόνως σχεδόν έςελτών έκ τών νεανικών 
ήμών λαρύγγων, υπήρξε τό άμοιβαΐον καλημέρισμα. Γ Η Ελένη 

έπήδησεν έκ τής κατωτέρας κλίνης οπου έκοιμήϊη, καί, 
έγερ’ΪΓεΐσα έπί τών άκρων τών ποδών, ήλΐε καί μ ’ έφίλησε.

— Π όσον σέ άγαπώ, Έλίζα! μοί είπε.
— Φιλτάτη κόρη! Αλλ’ εγώ;
Άκτίς ήλιου είσήλϊεν εις τον ΐταλαμίσκον.
— Θ’ άγαπώμε^α πάντοτε, Έ λίζα;
— Πάντοτε, κόρη μου.

— "Ολα ϋ ά  σοί τά λέγω, καί 0?ά μοί τά λέγης ολα;
— Ναί· κανέν μυστήριον μεταξύ ήμών δέν δ ά  ύπάρ- 

χη . . . — Ταΰτα λέγουσα, έσυλλογίσίην οτι δέν ε’ίχομεν καί 
τί νά έκμυστηρευϊτώμεν, καί έμειδίασα.

— Λιατί χαμογελάς; είπεν ή Ελένη.
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Τής έξήγησα το μειδίαμα.
— Πώς! ειπεν ή Ελένη, άνοίξασα έκπεπληγμένους 

οφθαλμούς . . .  δέν έχεις μυστικά; . . .  δέν άγαπας λοιπόν;

— ’Αγαπώ σέ μόνην.
— ’Ό χ ι- δέν είναι ό λόγος περί γυναικείας φιλίας . . . 

άλλά τέλος πάντων δέν συλλογίζεσαι νά ύπανδρευϊτής; δέν 

έχεις μνηστήρα; . . . δέν ¿προτίμησες κανένα;

— ’Ό χι· τοιοΰτό τι δέν έσυλλογίσΪΓην.

Ή  Ελένη έφάνη περίλυπος καί σύννους.

Έπήδησα έκ τής κλίνης, έφόρεσα τήν έσίίήτά μου, καί, 

λαβούσα εις τάς άγκάλας μου τήν Ελένην, είπα πρός 

αύτήν
— Τ ί έχεις ’Ελένη; Τ ί μαύρον νέφος είναι αύτό;

— ’Ό χι! είπε· δέν μέ αγαπάς . . . μού κρύπτεις τό μυ

στικόν σου.
— Παιδίον! είπα μέγα γελάσασα . . . μ ά ϊε  οτι ποτέ εις 

τήν ζωήν μου δέν έψεύάΪΓην . . . κύτταξον τούς οφθαλμούς 
μου καί είπέ μόνη σου αν ήναι οφθαλμοί ψευδόμενοι . , . 
Πάντοτε είπαν οτι εις τούς οφθαλμούς μου άνεγινώσκοντο

■ καί οί διαλογισμοί μου καί τά αί σχήματά μου.
Ή  Ελένη ήγειρε την κεφαλήν καί μέ ήτένισεν έπί τινας

στιγμάς.
— Σέ λυπούμαι τότε, Έλίζα . .  . άλλ’ έγώ πόσον δυστυ

χής ^ά  ήμην χωρίς αύτόν!
— Χωρίς αύτόν; ποιον αύτόν; καί έτρεμον μήπως δεχ’ίώ

τήν έξομολόγησιν μυστικού έρωτος.
— Τον Γεώργιον Αύλονάν . . . αί! τον άγαπώ πολύ,

Έλίζα!
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Άλλ’ ο πατήρ σου, ή μήτηρ σου σοί έπέτρεψαν νά τον αγαπάς;

— Καλέ, βεβαιότατα . . . άφού αύτοί ήί'ε'λησαν τό συ- 
νοικέσιον τούτο.

— ’Ώ ! τότε πολύ καλά . . . άλλά τότε πώς δέν μοί 
είπαν τίποτε; Είναι μυστικόν τάχα;

— Ναι καί όχι. Ό  πατήρ μου παρεκάλεσε τον Γεώρ
γιον νά κρατήση μυστικόν τό πράγμα, διά λόγους, φαίνεται, 

σπουδαίους, τούς οποίους εγώ άγνοώ.
— Τότε, έλα, λάλει μου λοιπόν περί τού μνηστήρός σου 

τού κυρίου Γεωργίου.
Αί άκτΐνες τού ήλίου κατεφώτιζον ήδη τον θαλαμίσκον. 

Έσπεύσαμεν νά ένδυότώμεν καί ν’ άναβώμεν εις τό κατά
στρωμα· δέν ήτον κανείς· έκαότήσαμεν έπί τίνος εδωλίου τού 
σέλματος, καί ή ’Ελένη ήρχισε τήν διήγησίν της ώς ακο

λούθως· “ Έγνώρισα τον Γεώργιον πρό ενός περίπου έτους — 
μόλις τότε έξελϊούσα τού Παρθεναγωγείου. ΗλΓε νά γευ- 
ματίση μεί?’ ημών μίαν κυριακήν μοί τον έσύστησαν δέ 
μετ’ έπισημότητος, ήτις έπρεπε νά έκπληξη νεαράν κόρην ώς 
έμέ. Καί?’ όλον τό γεύμα ό Γεώργιος έφάνη περιποιητικώ- 
τατος πρός έμέ· ήτον φιλόφρων ά'νευ έπιδείξεως καί δέν 
μ’ έ'φερεν εις αμηχανίαν μ ’ έκαμε νά ομιλήσω καί τώ έγνώ- 
ρισα χάριν ότι εξ αιτίας του είπα διάφορα πράγματα τά 
όποια ήρεσαν, φαίνεται, πολύ εις τον πατέρα μου· ιδίως 
ήμην ευγνώμων πρός αύτόν ότι δέν μέ μετεχειρίσίΓη ώς παι- 
δίον, άλλ’ ώς γυναίκα. ΉκολούΪΓησε νά συχνάζη εις τήν 
οικίαν, πάντοτε έπιμελής πλησίον μου, ευλαβής πρός τούς 
γονείς μου, άνεχόμενος μετά ^αυμασίας υπομονής καί μα- 
κροζτυμίας τάς μωρίας τού ’Αριστογείτονος. Τον συνείίτισα 
τόσον, ώστε ήμην δυστυχής οσάκις δέν ήρχετο.
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Μίαν τών τμερών ό πατήρ μου μοί είπεν.
— ’Ελένη, σέ νυμφεύω μετά τού κυρίου Γεωργίου Αύλονά *

δέν σέ δυσαρεστεϊ, νομίζω — καί έγώ καί τ μττηρ σου 
έγκρίνομεν το συνοικέσιον τούτο. Ό  Γεώργιος δέν έχει περιου
σίαν έχει όμως καρδίαν, είναι εύφυτς, καί συγγενεύει μετα 
τών καλητέρων οικογενειών τού τόπου. Είναι μέν τριάκοντα 
καί πέντε έτών άλλά δεκαοκτώ έτών διαφορά μεταξύ αν- 

δρός καί γυναικός δέν είναι μεγάλη, όταν ό άνήρ ήναι καλής 
ύγιείας καί τ  νεότης αύτού διήλ^εν έν έγκρατεία· τοιαύτη 
είναι ή περίστασις τού Γεωργίου. 2ήμερον είναι ό λαμπρό
τερος ρτ'τωρ τής Βουλτς, αΰριον ϊτά ήναι υπουργός, καί ε’ντός 
δύω έτών κομματάρχης, καί πρωθυπουργός. ’Ιδού, ’Ελένη 
μου, δ άρμόζων εις σέ σύζυγος, καί ό εις έμέ άρμόζων γαμ
βρός. Περιπλέγδην, κόρη μου, ~"έλω έμβαίνει, μ,ετ’ αύτού

εις τό υπουργικόν συμβούλιον."
’Εγώ, ήτις ήγάπων τον Γεώργιον, έβρίφϊην εις τάς άγκά

λας τού πατρός μου καί τ  ρχισα νά κλαίω. . . τά πρώτά μου 

δάκρυα . . . άλλά δάκρυα γλυκύτατα, δάκρυα εύδαιμονίας.
Ττν εσπέραν τής αύττς τμέρας, δέν ήξεύρω πώς, έμεινα 

μόνη εις τήν αίθουσαν μετά τού Γεωργίου. Τό φως τού 

λύχνου είχεν ελάττωσή, καί άμυδρώς πως έφώτιζεν αύττν 
τό πΰρ ττς εστίας είχε μεσοσβεσϊή καί φώς άβέβαιον ήρ

χετο καί εκείνον · Άνεσκίρτησα . . . δέν έτόλμων νά υψώσω 
τούς οφθαλμούς έπί τού Γεωργίου, όστις, πλησιάσας είς έμέ

τό έΓρονίον του.
— Ελένη, μοί είπε λαβών τάν χείρά μου, οί γονείς σου

θέλουν νά μάς νυμφεύσουν . . . τον μετά σού γάμον έτεωρο
ώς άκραν ευτυχίαν . . . Σοί υπόσχομαι νά ήμαι καλός καί

πιστός σύζυγος — άφωσιωμένος φίλος — σοί υπόσχομαι νά
16
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κάμω παν ό, τι έξήρτηται άπ’ εμού διά ττν ευτυχίαν 
"σου! — τό ομνύω! Μέ ίέλεις δί άνδρα σου;

Δέν έξεύρω τί συνέβη έν έμοί κατά τήν στιγμτν ταύτην· 
ή δυσχέρεια έκείνη ήτις μέ κατέλαβεν ότε εύρέίην μόνη 
μετά του Γεωργίου έξηφανίσίη, καί ήσίάνίην γαλήνην 
τοιαύτην ώστε ήδυνήίην ν’ άποκριίώ μετά τόνου φωνής 
ευκρινούς οστις εις έμ.έ πρώτην έ'καμεν έντύπωσιν.

— Τό ομνύεις;
—  Ναι, τό ομνύω!

— ’ Ομνύω λοιπόν καί έγώ, Γεώργιε, νά σέ άγαπώ κ α ί’ 
ολην μου τήν ζωήν, καί νά μήν αγαπήσω άλλον παρά σέ.

Τήν στιγμήν ταύτην κρότος ήκούσίη εις τό πλησίον δω- 
μάτιον, καί αμέσως μετ’ ολίγον δ πατήρ μου καί ή μήτηρ 
μου είσήλίον εις τήν αϊίουσαν. ' Ο Γεώργιος τούς έπλησίασε 
καί, λαβών τάς χείρας αύτών, είπε·

— 2 ά ς υπόσχομαι νά κατασττσω ευτυχές τό τέκνον σας. 
Τό ομνύω εις ττν ίεράν μνήμην τάς μητρός μου!

"Οτε έπρόφερε τάς τελευταίας ταύτας λέξεις, οί όφίαλ-
μ,οί τού Γεωργίου έπλήσίησαν δακρύων, καί έζτ'τησεν άδειαν 
ν’ άναχωρήση.

— 'Η  ευτυχία μέ πνίγει! μοί είπε φιλήσας πρώτην τότε 
φοράν τήν χεΐρά μου.

Ή  μην όλη συγκεκίνημένη · ή γαλήνη έκείνη ήτις μοί 
έπέτρεψε ν’ άποκριίώ εις τον Γεώργιον τοσούτον εύκρινώς 
καί έντόνως μ’ έγκατέλιπεν ήδη, καί έ'πεσον έπί τού ίρονίου 
μου αίσίανομένη ανεκλάλητου ευδαιμονίαν! Ποτέ δ Γεώρ
γιος δέν μοί έφάνη τόσον ωραίος· ύπήρχεν έν έμοί τοσαύτη 

ταραχή ώστε δέν δύναμαι νά την παραστήσω· άλλ’ ή τα 
ραχή αύτη ήτον πλήρης ήδονής. "Ολα τά  εβλεπον λαμπρά,
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πανταχόίεν έμύριζον αρώματα. Μ’ έκυρίευεν έ'κστασις τήν 

δποίαν προς άλλο τι δέν δύναμαι να συγκρίνω είμή πρός ττν 
εκστασιν τών άγγέλων ότε είδον τον Θεόν μέ άπέσπασε δέ 
τής μακαριότητος ταύτης τ επομένη έκφώνησις τής μη

τρός μου.
— 2ήκου, μικρά! σήκου μέλλουσα Έξοχότης! μέλ- 

λουσα υπουργίνα! Εις τά χρήματά μου ί ά  χρεωστής όλην 
αυτήν ττν ευδαιμονίαν . . . κα ίότι δ ωραίος σου πατήρ 
βρακίον δέν είχεν! ’Εγώ τον έ'καμα άνίρωπον . . . δέν ήτον 

τίποτε . . . τήν τμέραν τού γάμου έδανείσίη τήν σακκοΰ-

λαν τού πατρός μου . . .
— Φιλτάτη Μελπομένη, είπεν τσύχως δ πατήρ μου,

πρός τί ή έπίίεσις αύτη;
Έφυγον ίέλουσα νά μήν εύρείώ παρούσα εις μίαν τών 

άφάτων έκείνων οικογενειακών σκηνών, τών οποίων δυστυχώς, 
άγαπητή μου Έ λίζα , ίέλεις εύρείτ συχνάκις μάρτυς.

Ό  Γεώργιος κατά πάσαν εσπέραν ήρχετο καί μ’ έπερι- 

ποιείτο. Κατά τάς έμπιστευτικάς καί μακράς τμών ομι
λίας μοί άνεκάλυψε τον χαρακτήρά του, μοί δ ιηγτίη  όλον 
αυτού τον βίον. ’Ανήκει εις μίαν τών καλητέρων οικογενειών 
τής Πελοπουνήσου· δ πατήρ του ήίέλησε νά δοκιμάση τήν 
τύχην του εις τήν έμπορίαν, καί μετέβη εις τήν ’Αγγλίαν 

όπου έχασεν όλας του τάς οικονομίας, καί άπέίανεν έκ τής 
λύπης. Ή  μήτηρ αυτού, μείνασα χήρα, έπώλησεν όλα της 
τά  πράγματα, τά έπιπλα καί μικρά τι να κττματα άγορα- 
σίέντα έν ονόματι αύττς εις ’Αγγλίαν, καί, πληρώσασα όλα 
τά προσωπικά χρέη τού άνδρός της, έπανήλίεν εις τήν 'Ε λ 

λάδα. Ό  Γεώργιος ήτον τότε δεκαπέντε έτών. Φίάσασα
μετά τού υιού εις ’Α ίτνας, τ κυρία Αύλονά ματαίως έζήτησε
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συνδρομήν εκ τών συγγενών του συζύγου της· αστόχησασα 
πάσης έλπίδος, άπεφάσισε νά ζηττση εργασίαν. Έ πετη- 

δεύετο κεντήματα, άλλα τά κέρδη τής εργασίας ταύτης 
τσαν ελάχιστα. Ο Γεώργιος κατέλαβεν αιφνίδιος, μίαν τών 
ημερών, τήν μητέρα του κλαίουσαν, καί μ.τ δυνηίτείσαν νά 

τω κρύψη τήν δυστυχίαν των. Ο Γεώργιος συνέλαβε το'τε 
τολμηρόν σχε'διον έκήρυξεν αυτός, ό τοσοΰτο νεαρός τήν 
ηλικίαν, ότι διδάσκει ττν αγγλικήν, καί κατώρ'Γοσε νά ευρη 
τινας μαϊητάς · έγεινεν άντιγραφεύς παρά τώ δικαστήριο» 
καί τελευταίον εύρε 'ϊε'σιν παιδός βοηθού παρά τινι τών διά
σημων ε’ν ’Α'ΐήναις δικηγόρων. Έ κ  τών προϊόντο»ν τής βελό
νης τής μήτρες καί τών μαδημάτων καί τών άντιγραφών 
τού υιού έζησαν πε'ντε έτη ζωήν πτωχικήν μεν, άλλ’ ειρηνι
κήν. Η μττηρ διεχειρίζετο τά έξοδα τής οικίας καί έμα- 
γείρευεν ε’μβαλόνουσα τα ε’νδύματα τού υιού της, πολλά- 
κις καί μετε'βαλε τά παλαιά εις νε'α. Είχεν, ή αγία αυτη 
γυνή, καΐτώς ώνόμαζεν αυτήν ο υιός της, ίδιάζουσαν έπιτη- 
δειότητα νά παράγη τά πάντα, ούτως είπείν, ε’κ τού μη- 
δενός· ούτο κατοίρΐωσε νά διατηρή καϊταράν καί κομψήν 
ττν οικίαν, υγιεινήν ττν λιττν τράπεζαν, καί νά έμφανιζων- 
ται έν τω κόσμω, αυτή καί ό υιός της, κοσμίως πάντοτε 
ένδεδυμε'νοι. Ό  Γεώργιος δεν παρημέλει ποσώς καί τά ίδια 
αυτού μαδήματα- φιλόπονος καί επιμελής, δεν έβράδυνε νά 
μεταβή, μεταξύ τών πρώτων ε’κ τών συμμαθητών του, εις 
τό Πανεπιστήμιου τών ’Αθηνών. Ή  πρός τήν μητε'ρα αύτού 
άγάπη, ε’κ τής οποίας δέν έχωρίζετο είμή οσάκις έλειπεν εις 
τά μαδήματα, τον έπροφύλαξεν ε’κ τών σχολειακών εκείνων 
σχέσεων αίτινες σπάνιον είναι νά μη καταντήσωσιν επιβλα
βείς. Η άπομόνοσις αύτη εν τώ βίω καί ή κατά τής
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έναντίας τύχης πάλη, άν καί συνετισμένος ήτον εις τούτο 

άφοΰ ¿γνώριζε τον κόσμον, παρώξυνε τον ήπιον έκ φύσεως 

χαρακτήρά του καί έβριψε το πνεύμά του εις τήν ΐτλίψιν 

καί την μελαγχολίαν. Έφαίνετο συχνάκις περιπλανώμενος 

μόνος εις τά πέριξ τών ’Αθηνών, άποφεύγων τά συχναζόμενα 

μέρη, πολλάκις δέ καί προσποιούμενος οτι δέν άνεγνώριζε 

τούς γνωρίμους του, ώστε νά μήν άναγκασϊη νά λαλνση 
μετ’ αύτών. Κατά τό εικοστόν πρώτον τής τλικίας του 

έτος έλαβε τήν άδειαν τού δικηγορείν, καί συνεταιριστή 

μετά τού δικηγόρου ¿κείνου τού οποίου είχε χρηματίσει άν- 

τιγραφεύς. ’Οκτώ όλα έτη έμεινε μετά τού συνεταίρου του, 

όστις έκ τών κοινών τής έργασίας κερδών έλάμβανε τήν 

λεγομένην μερίδα τού λέοντος. Ή  μήτηρ του, γηράσασα 

τδη, έπε'τύμει μεγάλως νά τον ίδή νυμφευόμενον · πολλά 

προτα^έντα συνοικέσια απέτυχον, καί, τριάκοντα καί τριών 

ήδη έτών τλικίας, ό Γεώργιος ήτον άκόμη άνύπανδρος ότε 

έπήλϊεν εις αύτόν το δυστύχημα τού θανάτου τής μητρός 
του. Ή  λύπη αύτού δέν περιγράφεται · συχνότατα μοί διη- 

γτ'ΪΓη τήν όδυνηράν ταύτην στέρησιν τό έπαπειλούν αύτόν 

άνεπανόρϊωτον δυστύχημα τώ είχε προαναγγελία · άλλά 

ποτέ, φαίνεται, δέν πιστεύεται ή έπαλήίτευσις μεγάλου περι- 

μενομένου κακού. Ή  αγωνία υπήρξε βραχεία, μόλις διαρ- 
κέσασα μίαν ώραν τ άσίτενής δέν ¿δίστασε περί τού προσε

χούς αυτής τέλους, άλλ’ ή^έλησε νά τό κρύψη άπό τούς 

περί αύτήν. "Οτε ό θάνατος έπτρχετο, δ αίφνιδίως άπο- 

γνωσΪΓείς υιός, Κρηνών, όδυρόμενος, λησμονών έν τή άπείρω 

αύτού λύπη παν μέτρον φρονήσεως, έκόπτετο καί έϊτρτνει 

γοερώς ένώπιον τού ημιθανούς έκείνου όντος οπερ είχεν αγα
πήσει οσον έδό^η εις την άν^ρωπίνην φύσιν ν’ άγαπά . . . οί
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¿ ελ ώ δ ε ις  ό φ ία λ μ ο ί  τ ή ς  ψ υ χ ο β ρ α γ ο ύ σ η ς  π ρ ο σ η λ ώ ίη σ α ν  α τ ε ν ώ ς  

έπ ί τ ο ύ  Γ ε ω ρ γ ίο υ  τ η ς  . . . Έ κ ι ν ή ί η  τ ε λ ε υ τ α ϊό ν  τ ι  κ ίν η μ α  

ί έ λ ο υ σ α  ν ά  π λ η σ ιά σ η  π ερ ισ σ ό τερ ο ν  τ ο ν  υ ιόν εκ ε ίνο ν  τ ο ν  όπ ο ιον 

¿ λ ά τρ ευ ε  · κ α ί  α ύ τό ς ,  ά π ε γ ν ω σ μ έ ν η ν  έ χ ω ν  τ ή ν  κ α ρ δ ία ν , π α ρ α 

φ ρονού σα ν  τ ή ν  κ ε φ α λ ή ν ,  σ π ο γ γ ί ξ ω ν  δ ιά  τ ώ ν  χ ε ιλ έω ν  το υ  τ ο ν  

σ ίελο ν  τ ο ύ  ί α ν ά τ ο υ ,  έ κ λ ε ιε  δ ιά  τ ώ ν  ιδ ίω ν  α υ το ύ  χ ε ιρ ώ ν  το ύ ς  

ο φ ία λ μ .ο ύ ς  τ ή ς  μ η τρ ό ς  τ ο υ ,  τ ή ς  μ ό νη ς  ά ν ίρ ω π ίν η ς  ψ υ χ ή ς  

τ ή ν  ο π ο ία ν  τ γ ά π η σ ε ν ,  έ λ ά τρ ε υ σ ε ν , έ ί ε ο π ο ίη σ ε .  Τ ο ν  ά π ε 'σπ α -

σ α ν  δ ιά  τ ή ς  β ία ς  έκ  το ύ  α ψ ύ χου  τ ή ς  μ η τρ ό ς  τ ο υ  σ ώ μ α το ς ,

κ α ί  μ.όνον τ ή ν  επ α ύ ρ ιο ν  τ ώ  ε π ε τρ ά π η  ν ά  γ ο ν α τ ίσ η  ενώ π ιο ν  

α ύ το ύ . Τ ή ν  ν ύ κ τ α  έμ ε ιν ε  μ έν  έν  τ η  ιδ ία  ο ικ ία ,  άλλ ’ έ ν τ ό ς  

κ ο ιτώ ν ο ς  κ ε ιμ ένο υ  κ ά τ ω ί ι  το ύ  μ έρ ους οπου έ 'κ ε ιτο  τ ό  π τ ώ μ α ·  

β ία ιο ς  έ 'πνεεν ο ά ν εμ ο ς  κ α ί ’  ο λ η ν  τ ή ν  ν ύ κ τ α  ε κ ε ίν η ν ,  κ α ί  

έ φ α ίν ε το  ώ ς  ί έ λ ω ν  ν ά  π α λ α ίη  έπ ί ν ε κ ρ ικ ή  α ρ μ ο ν ία  π ρός

π ο ιμ εν ικ ό ν  τ ι ν α  κ ύ ν α  τ τ ς  γ ε ι τ ο ν ία ς ,  τ ο ύ  οπ ο ίου  ο ί ά π α ίσ ιο ι 

ύ λ α γ μ ο ί α ν τη χ ο ύ ν  ώ ς  έ π ικ ή δ ε ιο ς  κ ώ δ ω ν  έν τ ή  κ α ρ δ ία  το ύ  

δ υ σ τυ χ ο ύ ς  μου Γ ε ω ρ γ ίο υ .  Τ ή ν  έπ α ύ ρ ιο ν  ώ δ ή γ η σ ε  τ ή ν  έκ φ ο -  

ρά ν  τ ή ς  μ η τρ ό ς  τ ο υ ·  ο έ ν τ α φ ια σ μ ό ς  υ π ή ρ ξε ν  α π λο ύ ς  κ α ί  

τ α π ε ιν ό ς  —  ε ν τ α φ ια σ μ ό ς  π τω χ ο ύ  —  ο ύ δ ε μ ία  π ο λ υ τ έ λ ε ια ,  

ο ύ δ εμ ία  έ π ίδ ε ιξ ις .  " Ο λ ο ι  ό σ ο ι ε ίχ ο ν  σ χ έσ ε ις  μ ε τ ά  τ ο ύ  Γ ε ω ρ 

γ ίο υ  ή κ ο λ ο ύ ίη σ α ν  τ ό  λ ε ίψ α ν ο ν  μ έχ ρ ι το ύ  ν ε κ ρ ο τα φ ε ίο υ  όπου  

κ α ί  τ ε λ ε υ τ α ία ν  φ ο ρ ά ν  ο Γ ε ώ ρ γ ιο ς  έ γ ο ν ά τ ισ ε ν  έ ν ώ π ιο ν  α ύ τού . 

“ Μ ή τ έ ρ  μ ο υ ! μ ή τ έ ρ  μ ο υ ! ”  α ν έ κ ρ α ξ ε  π ν ιγ ό μ ε ν ο ς  υπό τ ώ ν  

δ α κ ρ ύ ω ν , “ τ ή ν  ευ λ ο γ ία ν  σ ο υ !”  Τ ό  π λ ή ί ο ς ,  τ ό  π λ ή ί ο ς  α ύ τό ,  

κ α ί τ ο ι  σ υ ν ε ι ί ισ μ έ ν ο ν  ε ις  το ιο ύ το υ  ε ίδ ο υ ς  τ ε λ ε τ ά ς ,  β α ί  έ ω ς  τ ό τ ε  

σ υ ν ε κ ιν ή ίη · ό λ ο ι ή σ ί ά ν ο ν τ ο  ό τ ι  τ  α γ ά π η  το ύ  α π α ρ η γ ό ρ η το υ  

έκ ε ίνου  υίού π ρ ο ς  τ η ν  μ η τ έ ρ α  το υ  τ τ ο ν  ί ρ η σ κ ε υ τ ι κ τ  λ α τ ρ ε ία  

δ ί α υ τό ν . Γ0  Γ ε ώ ρ γ ιο ς  έ ' ίη κ ε ν  έ π ί το ύ  τά φ ο υ  τ ή ς  μ η τρ ό ς  

α ύ το ύ  π λ ά κ α  μ ,α ρ μ α ρ ίνη ν  μ ε ί ’ ά π λ τ ς  έπ ιγ ρ α φ ή ς .
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■ ο  ϊά υ α π ο ρ  u w *  “  Ϊ Γ

π'ο μ ε γ α Χ ή τ ε ρ ο »  « Λ  ^  * “  ί  α  ,
τ ο  μ εγα Λ η τυ μ  τ τ ηη ά κ ι σ  α ο ί  ε ιπ ε ν  ό τ ι

« * * *  «· τ”·, ή ΐ  * . , ,* .» ·
« »  - ί ;  «wm f« , ,

α χ α ν έ ς  « S t o »  “ f 1 * “  ή  “ Τ '  4

I  μ , τ ρ ό ς  τ ο υ ,  ν ά  μ *  » τ ή ς  . « 5  . »
τ η ς  μ η τρ ό ς  > ^  , ε ΐ  α ο νο ν

μ ία ν  η μ έρ α ν , ν ά  ζ ή  ¿ν α ύ τ ή  κ α ι  δ ι  α υ τ τ ,  . . .  .

ύ π έρ  α ύ τ ή ς  · · · * * ί  ^  ™  λ ω ? ίζ ε τα 1  * * * “ *  ,

τός ά π ’ ^ χ ύ π ή ς  · · · Τ ά  π ά ν τα  ά π έδ ιδ ε ν  ε ις  τ τ ν  μ ητέρα  του»

τ ά ς  έ π ιτ υ χ ία ς  που ώ ς  π α ιδ ίο ν , τ ά ς  ¿ π ι τυ χ ία ς  που « ς  α ν η ρ  „  · 

κ ο ιν ο ύ : ε ίχ ε  μ ε τ ’ α υ τ ή ς  πούς δ ια λ ο γ ισ μ ο ύ ς ,  κ ο ιν ά  ; α ,  επ  

ί υ μ ί α ς  ΐ ά  φ ιλ ο δ ο ξ ία ς ,  π ά ς  φ ιλ ία ς  -  - τ ά ς  α κ ό μ η  π α ς

,  Κ α ί  έκ ε ίν η  π ά λ ιν ,  έ π α ί α ί ν ε τ ο  ύπέρ αύπου,
μ ν η σ ικ α κ ια ς .  Κ α ι  εκ ε ίνη

U  α ύ το ύ  5 ψ η Χ ο φ ρ ύ ~ ,  Μ »  « η  X «

Ζ ,  X««**■ < * *  -«*« -  τ  Ζ
α γ ά π η  „ X . W * ,  * * * * < .  τ ρ υ φ ε ρ ά , μ ε τ ε χ ο υ ο α

πού έρ εο τος  έ ρ ω το μ α ν ο υ ς  ^  * ? " «  « ·  ή '

προοκοΧΧήοεεος το ύ  π εο τού  πυυ'ος π ρ ό 5 το υ  χυρεου που Ε  

π ο δ α ς  Μ  4 »  «  * *!■» ό χ ε ευ , μ «  1 ^  

π ε ι  V  ά χ ο ύ δ η ς , φ ε Χ τά τη  μ ο υ , το υ  Γ .εό ρ γεο υ  Λ α Χ ο υ ν τα  π .  ο

τ ή ς  μ η π ρό ς  που, κ α ί  ί έ λ ε ι ς  σ υ γ κ ιν η ίή  ζ ω η ρ « Γ  ^  

τ ή ν  α γ ά π η  που ε ίχ εν  ά π οβ ρ οφ ή σε ι π ά σ α ν  σ τ ο ρ γ ή ν  τ η ς  ο π ο ία ς  

ή τ ο ν  έπ ιδ εκ π ικ ή  ή  ψ ν χ ή  π ο υ , κ α ί  ο ύ τω ς  ε φ ία σ ε ν  ε ι ς  πη  

ή λ ικ ία ν  τ α ύ τ η ν  χ ω ρ ίς  ν ά  α ί σ ί α ν ί ή  έ ρ ω τ α  γ υ ν α ικ ο ς . Ο σ ά 

κ ι ς ,  μ ο ί έ λ ε γ ε ,  σ υ μ π ά ί ε ι ά  τ ι ς  έγ εν να π ο  εν π η  κ α ρ ^ ια  μου, 

τ α χ έ ω ς  τ ή ν  ά π έπ ν ιγ ο ν  φ ρονω ν ο τ ι  τ ο  α ίσ θ η μ α  το ύ το  η  

κ λ ο π ή  κ α τ ά  τ ή ς  μ η τρ ό ς  μου. Π ό σ ο ν  ε ύ τυ χ η ς  ϊ ,μ η ν  α ν  ε  υ 

ν ά μ η ν  ν ά  σ υ ν τε λ ώ  ε ις  τ ή ν  ευ δ α ιμ ο ν ία ν  τ η ς !  . · · x «  « « « *
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ήσ-ανόμην τδονήν ότε έπέβαλλον εις έμαυτόν στέρησίν τινα 
εις προμήθειαν οίασδήποτε ηδονής εκείνης! . . . ” Ή τον 

λοιπόν πάλη αμφοτέρωθεν, πάλη θυσιών καί αφοσιώσεων 
ίδιον δέ χαρακτηριστικόν τής θερμής ταύτης αμοιβαίας 

αγάπης ήτον ή παντελής έλλειψις πάσης έπιδείξεως- εκατέ
ρωθεν συστολή, εκατέρωθεν οίονεί ψυχρότης. — “Δέν έξεύρω 

διατί, έλεγε πρός έμέ ό Γεώργιος, δέν ήϊελον νά γνωρίζη 
οτι πάντοτε περί αυτής ήσχολοΰμην τό εσπέρας επανερχό
μενος εις τήν οικίαν, ουδέποτε είσ·?λ!?ον εις τον κοιτώνά μου 
χωρίς νά έμβώ πρότερον εις τον οδικόν της, καί πάντοτε 
σχεδόν τήν εύρισκον κατακεκλιμένην καί κοιμωμένην έπλη- 
σίαζον εις αυτήν άκροποδητί, καί τρέμων έναπέϋτετον φίλημα 
έπί τού έρρυτιδωμενου έκείνου υπό τοσοΰτων μερίμνων μετώ
που· . . . έπειτα κρατών τήν άναπνοήν μου έκ τού φόβου 
μήπως οί παλμοί τής καρδίας μου τήν έξυπνίσωσιν, έφευγον 
εις τον κοιτώνά μου . . . Τοσαύτη ή άμοιβαία άγάπη, καί 
εντούτοις ούδεμία τών θωπευτικών έκείνων εξωτερικών δηλώ
σεων — ή τουλάχιστον σπανιώταται.” Ό  Γεώργιος «ονείδιζε 
προσέτι εαυτόν οτι παρεφέρετο ένίοτε πρός τήν άξιοσέβαστον 
αύτού μητέρα- έξετάζων δέ ύπερακριβώς τήν συνείδησίν του, 
καί περιδεή έχων τον χαρακτήρα, ευρισκεν εαυτόν ένοχον 
μυρίων έλλείψεων πρός τήν άποίάανούσαν, ελλείψεων κατ’ έμέ 
ή ολως άνυπάρκτων ή μεγαλυνομένων υπέρ τό δέον ύπό τής 
ζωηράς φαντασίας του. Ή  μττηρ του άπέϊανεν ύπό χρονίας 
νέσου, τό" δέ όλέϋτριον τής νόσου ταύτης τέλος προ πολλοΰ 
τώ είχε προαναγγελϋτή· άλλά, τό έπαναλέγω, πιστεύει τις 
ποτέ τήν δυστυχίαν; Συνωκειώΐτη λοιπόν ούτω μετά τού 
κινδύνου, ώστε, καί έν ώ άπέϊνησκεν ήδη ή μττηρ του, 
ακόμη δέν έπίστευε· καί έζττει διά μεγάλων κραυγών τήν
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μητέρα του, τήν άγαπητήν του μητέρα. Ημέρας τινάς 
μετά τον θάνατον τάς αγίας ταύτης γυναικός, ό Γεώργιος 
έξυπνίσίτη τήν νύκτα ύπό φωνής τίνος προσκαλούσης αύτόν 
— τής φωνής τής μητρός του — φωνής καϊαράς καί 

εύκρινοΰς . . . ’Εξηγέρϋίη ταχέως· τ  μήτηρ του έλοσώματος 
παρίστατο ένώπιόν του . . . άφήκε μεγάλην κραυγτν χαράς· 

ή ύπηρέτρια έ'δραμε καί εύρεν αύτόν κατά γτς άπνουν.
Ούτως ό μέγας αύτού πόνος ούδεμίαν εύρισκε παρηγοριάν, 

ούδεμίαν άνοικούφισιν. ’ Ηπειλεΐτο ύπό καρδιακού νοστ'ματος· 
έφ!?είρετο έπαισζΓητώς' ή δέ διάϊεσις αύτού παρίστανεν άλ- 
λόκοτον άντίϊεσιν. Ένίοτε, ώς έξ άκαταμαχττου ανάγκης, 
έζήτει τον κόσμον, τ!?ελε νά λαλή, νά χειρονομή· έμε^ύ- 
σκετο ύπό τών ιδίων αύτού λόγων . . . λησμονών τότε εαυτόν, 
έλησμόνει καί ττν λύπην του . . . καί τ θορυβώδης αύτη 
ζωηρέτι,ς έξέπληττεν ίσως τον κόσμον. Κατά στιγμάς άλ- 
λας, έβυϊίζετο πάλιν εις βαζτεϊαν καί σιωπηράν ϋτλίψιν, 

έγίνετο ολος περίλυπος, άπηλπίξετο, καί μόνον τά άφθονα 
δάκρυα τώ έπέφερον μικράν γαλτνην. “ Τ ί είναι πλέον ή 
ζωτ δί εμέ; ήρώτα εαυτόν δ Γεώργιος" έκείνη ήτον ή ψυχή 
μου, έκείνη έφυγε, καί τδη μένω σώμα όίνευ ψυχάς· είμαι 
μόνος, μόνος, έγκαταλελειμμένος έπί ττς γής ταύτης . . . 
Ούδεμία ψυχτ άνήκει εις έμέ, ούδεμία καρδία πάλλει όμο- 
φώνως μετά τάς καρδίας μου. ΙΙερί έμέ κακούς μόνον 
βλέπω, καί άδιαφόρους καί έγωΐστάς . . . μόνος, μόνος είμαι, 
άνευ αύτής . . .  ή συνοδία της, ή παρουσία της ττον τ 
μόνη μου, ή μοναδικά μου παρηγορία έπί ττς  γής . . . άν 

είχε πράγμά τι τό ενδιαφέρον εις έμέ, τό είχε μόνον 
χάριν αύττς . . . άνευ αύττς σκότος, άηδία, οδύνη, άπό- 

γνωσις.”
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’Εντός τοιούτου κύκλου διαλογισμών περιεκλείετο ό Γεώρ
γιος, καί ε’μαραίνετο, οτε μία καί μόνη περίστασις τον εσω- 

σεν. Έχήρευσε ξτέσις βουλευτοΰ, καί ο συνέταιρος αύτού 
δικηγόρος, άσκών μεγάλην έπιρ’ροάν ε’ν τή εκλογική τής
δέσεως ε’κείνης περιφερεία, τον ύπεχρέωσε νά διαγωνισ^ή.
Γ0  Γεώργιος διηγωνίσΰη, κατ’ άρχάς μετ’ άδιαφορίας, σχε
δόν μετ’ έναντιότητος· άλλά, ριφΐείς άπας εις την πάλην,
έπάλαισεν έμπαϊώς καί μετά μανίας . . . τούτο καί τον 
έσωσε ν.

’Ενταύθα, έλόίόντος τού Άριστογείτονος, διέκοψεν ή ’Ελένη 
τήν διτγησιν.

— Πόσον συγκεκινημέναι είναι αί δεσποινίδες! είπεν ο 
’Αριστογείτων σκαρδαμύσσων τούς οφθαλμούς. Ήμπορώ νά
μάότω ττν αιτίαν ττς συγκιντσεως;

— Καί σείς, Έλίζα, είπε λαμβάνων με ε’κ ττς με'σης, 
πόσον είστε ωραία κατ’ αύτόν τόν τρόπον!

Όλοπόρφυρος έ'γεινα εξ άγανακττσεως.

— Κύριε! άνε'κραξα ■ λησμονείτε οτι είμαι τιμία κόρη . . .  
Με προσβάλλετε!

Καί διά τής χειρος άπέκρουσα αύτόν ίσχυρώς.

Ό  ’Αριστογείτων περισφαλείς καί μέγα καγχάζων ύπτγε
νά πε'ση πρός τό με'ρος τής άδελφής του, ττν οποίαν έναγκα- 
λισϊείς ε’φίλησεν.

— Άφτσατέ με, σάς παρακαλώ, άνε'κραξεν ή ’Ελένη καί 
φύγετε άμε'σως . . . είστε βάναυσος καί κακώς άνατεότραμ- 
με'νος νέος.

Τήν στιγμήν ταύτην είσήλ^εν ή Μαριγώ, θαλαμηπόλος 
τής 'Ελένης.
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— Ιδού μία ήτις δεν είναι σεμνότυφος ώς υμείς! είπεν 

ό ’Αριστογείτων έναποϊέτων τχηρόν φίλημα έπί τής παρειάς

τής παιδίσκης.
Ή  Μαριγώ άφήκε κραυγήν όξείαν καί τρχισε νά κλαίη.

Ό  ’Αριστογείτων έδραπέτευσε καγχάζων πάντοτε.
Ή ’Ελένη ήτον έκτος έαυτής διά ττν άναξιοπρεπτ δια

γωγήν τού άδελφού της.
— Έ χετε  υπομονήν, μοί είπεν· εις τάς ’Α ίτνας σπανιώ-

τατα ϊ~ά βλέπωμεν τόν ’Αριστογείτονα.
Ή  σκηνή αύτη μ’ ¿λύπησε καΐτ' υπερβολήν· ήσΐτάνϊ'ην 

ττν άξιοπρέπειάν μου προσβεβλημένην — έτι μάλλον — τε- 
ταπεινωμένην· διελογίσΪΓην νά παραιτήσω ττν οικίαν ττς 
κυρίας Βάλα, καί ούτω νά μήν τμαι πλέον έκτε-'ειμένη εις 
τάς προσβολάς τού μωρού έκείνου νέου οστις άπό τής ή μέρας 
ττς άναχωρήσεως τμών έκ Μασσαλίας δεν έπαυε νά με κα- 
ταδιώκη διά τών υβριστικών αύτού περιποιήσεων. ’Ο διαλο
γισμός ούτος μέ παρηγόρησεν οπωσούν · άλλά μετ’ ολίγον 
ένόησα τό άδύνατον ττς έκτελέσεως τοιούτου σκοπού. Ή  
’Ελένη είδε τήν ταραχήν τού προσώπου μου καί, μαντεύουσα 
ττν έσωτερικτν μου κατάστασιν, κατέβαλε πάσαν προσπά
θειαν νά διασκεδάση τό πρώτον τούτο νέφος, τό σκότισαν 
τά μέχρι ττς στιγμής εκείνης φαιδρότατα δύω ήμών πρό
σωπα. Κατώρΐ'ωσε δέ σχεδόν νά μέ ήσυχάση οτε συνέβη 
άλλο τι περιστατικού οπερ έμελλε νά μοί άφήση άλγεινοτά- 

την τής ημέρας έκείνης μνήμην.
Ττν ώραν ταύτην είσήλΪΓεν ε ις  τόν θαλαμίσκον ήμών ή 

κυρία Βάλα· ήρώτησε περί τής ύπαρχούσης ταραχής, καί ή 
’Ελένη τής διηγήίη τήν αυθάδειαν τού Άριστογείτονος.

— Αί, λοιπόν! καί τί έκ τούτου; είπεν τ κυρία Βάλα . . .
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Μεγάλην τιμήν μάλιστα άπέδωκεν εις αύτάς δ ’Αριστο
γείτων.

Δέν έδειξα οτι προσεϊχον εις τούς λόγους τής κυρίας 
Βάλα- άλλ’ απ’ εκείνης της στιγμής ενόησα τδ ύποδεέστε- 
ρον τής ϊέσεώς μου, ώς συνομίλου κυρίας, έν τή οικία 
έκείνη.

Κρότος μέγας έγένετο έπί τού καταστρώματος· ήμε'Γα 
έμπροσθεν τού λιμένος Πειραιώς, οπερ έπέφερεν ευτυχή άν- 
τυπερισπασμδν εις τά έπασχολοΰντα ημάς πράγματα.

Ή  ’Ελένη κα£ έγώ, βοη^οΰμεναι ύπό τής Μαριγοΰς, 
παρεσκευάσϊημεν εις άπόβασιν, καί μετά ταύτα άνέβημεν 
εις τό κατάστρωμα.

Ό  καιρός ήτον έξαίσιος■ δ'ούρανός ανέφελος καί διαυγώς 
κυανούς, ή ατμόσφαιρα διαφανής, δ αήρ καθαρός, γλυκύς, 
ευώδης, ή θάλασσα ομαλή ώς κάτοπτρον έπλέομεν έν μέσω 
νήσων ποικίλων ολων καί γραφικών σχημάτων . . . ώραΐον 
ΐέαμα  έκ τού οποίου ή περιαλγής καρδία μου ούσιωδώς 
άνεκουφίσΪΓη.

’Ιδού λοιπόν εύρίσκομαι έν ’Ελλάδι! ιδού εύρίσκομαι έν 
τή πατρίδι μου! ποιον άρά γε μέλλον αύτη μοί έπιφυ- 
λάττει;

— Βλέπετε τήν άκρόπολιν; μοί είπεν δ κύριος Βάλας, 
δεικνύων μοί διά τού δακτύλου μεμακρυσμένην τινα κορυφήν, 
πνιγομένην, ούτως είπεΐν, έν μέσω νεφών ποικιλόμορφων.

— Είναι στυλοβάτης, ήκολούΐτησε λέγων δ κύριος Βάλας, 
άνεγερΐείς ύπό τής φύσεως διά τά αριστουργήματα τής 
ανθρώπινης τέχνης . . . Γνωρίζετε τίνος είναι ή έκφρασις 
αύτη, κυρία; . . . Τού Σιατωβριάνδ.

Ή  προξενηζΤείσά μοι έκ τού Πειραιώς καί τών ’Αίϊηνών
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έντύπωσις δέν ήτον ευνοϊκή. Μετά τήν μεγαλοπρέπειαν τού 

λιμένος τής Μασσαλίας, δ Πειραιεύς έπρεπε νά μοί φανή 
χωρίον. Πλησίον ώραίων οικοδομών ήγείροντο πενιχραί κα- 

λύβαι, καί πλησίον ευπρεπών τής παραλίας κρηπιδωμάτων 
οχετοί δυσώδεις. Ή  άπο Πειραιώς εις ’Αθήνας άγουσα όδος 
ήτον κονιορτώδης καί μονότονος· ή πεδιάς τών ’Αθηνών, 
ώραία καί μεγαλοπρεπής έν τή ξηρασία της, ήτον μελαγχο

λική καί έπίεζε ττν καρδίαν μου καί?’ ολον τόν δρόμον δ 
κόπος, ή διάϋεσις τού πνεύματός μου μέ είχον δλοτελώς 
αποκοιμίσει, καί ματαίως έπάσχιζεν ή ’Ελένη νά μέ κάμνη 
να !?αυμ.άζω ττν άκρόπολιν, παρά τούς πρόποδας τής δποίας 
διεβαίνομεν καλπαζόντων τών δύω ασθματικών ίππων τής

ένοικιασμένης ημών άμάξης.
Διήλζτομεν μακράν καί στενήν δδόν, τήν οδον τού ’Ερ- 

μού, δδόν άκάϋταρτον, τής δποίας αί οίκίαι έπί τού ήμίσεως 
τού μήκους αύτής είναι δυσειδείς άχυρώνες. Μοί έμεινε 
τοιουτοτρόπως αλγεινή έντύπωσις, καί οτε είσήλϊομεν εις 
τάς ώραίας συνοικίας τής πόλεως, ή τοιαύτη θλιβερά έντύ-

πωσις δέν έξηλείφϊη.
Ή  άμαξα έστάϊη έμπροσθεν ττς οικίας τού κυρίου 

Βάλα. 0C ύπηρέται δέν είχον προηγουμένην εϊδησιν τής 
προσεχούς άφίξεως τών κυρίων των, καί μεγάλη ύπήρξε σύγ- 
χυσις οτε έπεζεύσαμεν. Ή  κυρία Βάλα καί δ ’Αριστογείτων 
έβλασφήμουν έξ άμίλλης * δ κύριος Βάλας έπάσχιζε νά τούς 
ήσυχάση, πλήν εις μάτην οί κοιτώνες δέν ήσαν έτοιμοι· τά 
πανικα έλειπον δέν εύρίσκοντο τά κλειδία τών ερμαρίων 
διόλου προμτζίειαι, ούτε ξύλα, ούτε άνθρακες· παντού κόνις· 
ούδείς τών ύπηρετών ττον έν τή ζίέσει του, καί οι εύρε^έντες 
έν τή οικία έξέστησαν τών φρενών ίδόντες τούς οίκοδεσπότας.
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Ή  άταξία αΰτη μοί εδωκεν αμέσως ιδέαν των οικιακών τής 
οικογένειας Βάλα. ’Επελϊούσης όπωσούν τής τάξεως άνε- 
γνώρισεν εις τον άλλον, καί άποκατεστάϊημεν όπωσούν. 
Έ γώ  έξωρίσίΓην εις άΐτλιον τινα κοιτώνα έχοντα δύω ΐτύρας, 
τήν μέν επί τής αύλής τήν δέ επί τής λεωφόρου* ευρον δέ 
σεσαϊρωμένον άνάκλιντρον μέλλον να μοί χρησιμεύση ως 
κλίνη. Ή  Γ Ελένη εύρισκεν άρά γε άδιάφορον αν καλώς ή 

κακώς είχον τα τής κατοικίας συνομίλου κυρίας; ή ό κόπος 
τής οδοιπορίας δέν τήν άφήκε να ενασχόλησή περί εμού; 
όπως αν έχη το περί τούτου, τό βέβαιον είναι ότι ή άδια- 
φορία ττς νέας φίλης μου μέ κατελύπησεν.

"Εκραξα τήν Μαριγώ, τήν θαλαμηπόλον ττς 'Ελένης, 
καί τήν παρεκάλεσα να μέ βοη’ίτήση να συγυριστώ.

'Η  Μαρ ιγώ ττον ε’κ τών αγαθών εκείνων φύσεων αΐτινες 
έγεννήσησαν ίνα άφοσιώνται υπέρ τών άλλων. Ήτον νεανις 

είκοσαέτις, εύσαρκος, είχε παρειάς ροδόχρους, μειδίαμα άκο- 
πον καί βλέμμα δειλόν. Έλάλει δέ μόνον ελληνιστί.

— Πόσον είστε ωχρά, κυρία μου! είπεν ή Μαριγώ* μή
πως πάσχετε;

— "Οχι, Μαριγώ, όχι* δέν πάσχω . . . αλλά πρώτην τώρα 
φοράν αισθάνομαι, καϋμένη Μαριγώ, ότι καί έγω άκόμη 
είμαι υπηρέτρια.

— Καλέ, τί λέγετε, κυρία!

— Ά! μτ προσεχής εις όσα λέγω, καί βον'ΪΓει μοι να 
τακτοποιήσω τον περιστερεώνα τούτον ώστε νά διανυκτερεύσω 
απόψε, διότι ελπίζω ότι δέν σά μέ άφήσωσιν έδώ.

'Η  Μαριγώ δέν άπεκρίΐτη καί ήρχισε νά φιλόκαλη* έγω 
δέ ένόησα έκ τής έκφράσεως τού προσώπου της ότι ή έλπίς 
μου δέν ήτον βάσιμος.
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Το εις έμέ προσδιορισμόν έκείνο δωμάτιον δέν περιεΐχεν 

ούδέν τών αναγκαίων εις κοιτώνα έπίπλων* άνάκλιντρον πα

λαιόν, δύω θρονιά, μικρά τράπεζα έκ λευκού ξύλου, ρυπαρά 
καί χωλαίνουσα, λεκάνη άμφιβόλου καΐζαριότητος, κηροστά

της χωλός* ούδέν παραπέτασμα* σινδόνια δέ καί σκεπάσματα 
ποιότητος τοιαύτης οποία ποτέ δέν έ'ϊελε δο^γ έν τώ Παρ
θέναγωγείω. Μικρόν έν τούτοις τό δυστύχημα* αλλά τα 
μικρά ταΰτα έπεισόδια τού βίου, έπερχόμενα κατά τινας 
περιστάσεις, λαμβάνουσι πολλάκις μεγάλας διαστάσεις* ό 
κοιτών έκεΐνος έπιβαρύνει άκόμη καί σήμερον τήν καρ

διάν μου.
Ε ’ίχομεν φΐτάσει ολίγον βραδέως τό εσπέρας έν ’Αΐήναις* 

δεΐπνον ήτοιμάσ'Τη όσον οιόν τε καλόν, έν μέσω τής οποίας 
διηγήΐίην άταξίας* έκαστος έ'λαβε τεμάχιόν τι άνά χεΐρας, 

καί έχωρίσμημεν έν τη αυτή αταξία χωρίς καν νά εύχηϊώ- 
μεν προς άλλήλους τήν καλήν νύκτα. Διαρκούντος τού δεί
πνου τούτου ή μάλλον τού τσ ιμ π ίσ μ α το ς  — αν έπιτρέ- 
πεται ή χυδαία μέν αΰτη, αλλά συνήθης έ'κφρασις — ή 
'Ελένη έφαίνετο όλως ρεμ,βάζουσα, καί ούδ* άπαξ άπηύϊτυνε 
προς έμέ τον λόγον ή κυρία Βάλα εύρε τό μέσον νά φανή 
δυσάρεστος, ώς πάντοτε, πρός έμέ* ό κύριος Βάλας έφαίνετο 
λίαν σκεπτικός καί εις έμέ δέν προσείχεν £ Αριστογείτων 
έζήτει πώς νά εύρίσκεται πάντοτε πλησίον μου, νά πίνη 
άπό τού ποτηριού μου, νά ίτέτη τήν χεϊρα έπί τού άρτου 
μου* αί πονηρίαι αύται μέ ήρέΐιζον, μέ παρώξυνον άλλά 
δέν έτόλμων τίποτε νά δείξω φοβούμενη μή προκαλέσω 

σκάνδαλα.
Το αύτο έκεΐνο εσπέρας, ώς αν ύπήρχέ τι πεπρωμένον 

εις τά έπισυμβαίνοντα περιστατικά, εις τών υπηρετών έπά-
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τησεν έξ απροσεξίας τον πόδα μου, ο^εν, αΐσϋταν ̂ εισα δρι- 
μύν πόνον, άφήκα κραυγήν.

— Τ ί συμβαίνει; ειπεν ή χονδρή φωνή τής κυρίας 
Βάλα.

— Τίποτε! άπεκρίΐη ο υπηρέτης· ε’πάτησα, χωρίς νά 
τό ίτέλω, την τροφον εις τόν πόδα.

Ή  κυρία Βάλα ¿σήκωσε τους ώμους, οΰδείς δε άλλος ε’κ 
τών παρόντων ε’πρόσεξεν εις τά γενόμενα.

Ή  τροφός! ή τροφός! δεν τρελόν άρά γε συγκίνησή 
περισσότερον, εάν τό ΪΤΰμα της άδεξιότητος του υπηρέτου τού
του ήτον τό κυνάριον τής ’Ελένης; Βεβαίως ναί, διελογιζό- 
μην ε’ν εμαυτή, οι πάντες ή^ελον συγκίνησή· άλλά διά  
τήν τροφόν! . . .

’ Ερείτισ^εΐσα μεγάλως, εΐσήλϊον εις τόν κοιτώνά μου 
ύπό τήν έντύπωσιν των διαφόρων τούτων αισθημάτων καί 

άηδιών. Ό  άήρ τού κοιτωνίσκου τούτου ήτον δροσερός, 
υγρός * τό έδαφος ¿στρωμένου δί ερυΓρών κεράμων τάπης 
δέν ύπήρχεν, ούτε παρά τούς πόδας τής κλίνης· δέν ήξευρα 
πού ν’ άποϊε'σω τα ενδύματα μου· τά κιβώτιά μου ήσαν 
ολα άνοικτά· ούδέν καρφι'ον έπί τών διεβρωγότων τοίχων . . . 
τό κηρίον οπερ μοί είχον δώσει ¿πλησίαζε ν' άποκαή1 έξεδύ- 
^ην λοιπόν ταχέως, προσηυχήζίην καί έ'πεσον εις τήν κλίνην.
’ Ερρίγουν έκ τού ψύχους καί τής αηδίας. Πόσαι διάφοροι 
εντυπώσεις διεδέχίησαν άλλήλας έν έμοί άπό τής πρωίας! 
Τήν στιγμήν ταύτην έκεΐ, συστελλομένη έντός τού ανακλίν
τρου ¿κείνου, τού μετασχηματισΪΓεντός εις κλίνην, έν μέσω 

τού σκότους καί τού ψύχους, ήσίτάν^ην βα^έως δευτέραν 
τότε φοράν μετά τόν θάνατον τής μητρός μου, τήν δυστυ
χίαν μου, τήν ερημιάν μ.ου, τήν άπόγνωσίν μου. Ποτέ έν
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τώ Παρθεναγωγείο) δέν έ^εώρησα τόσον έκ τού πλησίον καί 

τόσον ζωηρώς τό έφήμερον τής ΐτέσεώς μου καί τούς περι
στοιχίζοντας αύτήν κινδύνους. Τήν ώραν έκείνην τής νυκτός, 

καταβληϊτεΐσαν ύπό τό βάρος τών έντυπώσεων καί τών συμ- 
βεβηκότων τής ήμέρας, οσον άν ήσαν άσήμαντα ταύτα, μέ 

κατέλαβεν άληϋής έ'κλυσις ήί?ικτ δυνάμεων, ή κεφαλή μου 
έσκοτίσϋη καί ή καρδία μου έπαλλε σφοδρώς' ό ύπνος έβρα- 

δυνε . .  . κωφός τις ήχος έβόμβει εις τά ώτά μου . .  . Δια
λογισμοί, ό εις ϋτλιβερώτερος τού άλλου, συνεκρούοντο πρός 
άλλήλους έν τή διανοία μου . . . καί μέ κατείτορύβουν . . . 

Τελευταίου άπεκοιμήϋτην . . . ό ύπνος μου ύπήρξε βαρύς καί 
διακεκομμένος . . . ένύπνια συγκεχυμένα τόν ετάραττον . . . 
Έ ν  μέσω τών άμορφων τούτων εικόνων μορφή τις έ'συρε 
τήν προσοχήν μου . . . τήν είδον διακεκριμένως καί ως άν 
είχον άνοικτούς τούς οφθαλμούς· έ'δωκα εις τήν μορφήν ταύ
την τό ό'νομα τού Γεωργίου . . . διατί; Τό άσυνάρτητον τών 
ονείρων δέν έξηγεϊται . . . τού Γεωργίου, τού Γεωργίου, τού 
μνηστήρας τής Ελένης. Ητον ούτος άνήρ μεσαίου άναστή- 
ματος, έ'χων εύ'στροφον τό σώμα καί νευρωδώς ευκίνητον τό 
σχήμα τής κεφαλής ήτον μεταξύ στρογγύλου καί ωοειδούς- 
ή άφθονος καί μέλαινα κόμη του έκυματίζετο άτάκτως, 
λεπτή καί λιγυρά ώς μέταξα· καστανόχρους είχε τούς 
οφθαλμούς, ζωηρούς καί γλυκείς συγχρόνως, ύγρούς ένίοτε 
καί πάντοτε φωτοβόλους· στόμα μικρόν καί εύσχημάτιστον 
παρειάς ούτε στρογγύλας ούτε μακράς· χροιάν κλίνουσαν εις 
τό μελάγχρουν· ρίνα όπωσούν μεγάλην, στηριζομένην έπί 

πυκνού καί ξανθού μύστακος. Ή  άντ&εσις αύτη τού χρώ
ματος τού μύστακος καί τής κόμης μ’ έκράτει εις πολλήν
απορίαν . . .  — ό Γεώργιος — ναί- ίσως ή έντύπωσις μοί

20

— 305 —



έμεινεν ε’κ τής διηγήσεως τής 'Ελένης· καί βεβαίως ζωηράν 
έπροξένησεν εις εμέ έντύπωσιν ή παβ αυτής γραφεΐσά μοι 
είκών του Γεωργίου- τής σιδηράς έκείνης ‘Τελήσεως ηνωμένης 

μετά τοσαύτης άγα^ότητος καρδίας· τής εμπαθούς αγάπης 
τήν οποίαν ήσ^άνξΓη προς την μητέρα του, καί την οποίαν 

έμελλε να αίσ^αν^ή προς τήν σύζυγόν του. Ταϋτα πάντα 
άπετελουν έν τή φαντασία μου τήν ιδανικήν του έραστού 
εικόνα. ’ΕΪΓαύμαζον τήν εικόνα ταύτην ότε κρότος τις μ’ 

έξύπνισεν · ήγέρΐΓην αίφνης περίφοβος, έτεινον το ούς καί μοί 
έφάνη ότι έτριζε τό όλως αδύνατον τής προς τήν οδόν ‘Γύ
ρας κλείθρο ν.

— Τίς είναι αυτού; άνέκραξα.
— Έλίζα, άνοιξε . . . άπεκρβη ύπόβραγχνός τις φωνή.
Ψυχρός ίδρώς μέ έσκέπασεν όλην ε’σιώπων ή ^ύρα πάν

τοτε έκινεΐτο.

— Διά τό όνομα τού ΪΓεού, άνοιξε, Έ λίζα! . . .
Ητον ή φωνή τού Άριστογείτονος· έτρεμον εκ τού

φόβου.
— ’Εάν δέν άνοιξης, κρημνίζω τήν ΐτύραν, Έλίζα . . .
Καί τό κλεΚτρον ήρχισε να ύποχωρή εις τούς άγώνας

τού άΐτλίου εκείνου. "Ημην κατάπληκτος· δέν έτόλμων ούτε
να κράξω, ούτε να κινηθώ . . .  'Η  ϊύρα έσείετο ότε ήχος
οξύς, όμοιος προς βολήν πυροβόλου, άντήχησεν εις τον αέρα. . .  
2τιγμαί τινες σιωπής ήκολούΓησαν τον ήχον τούτον, έ'πειτα 
ήκουσα κτύπους δυνατούς επί ττς μεγάλης ττς αυλής πύλης, 
έπειτα φωνάς ανθρώπων καί κατεσπευσμένα βήματα· φώτα 
περιήρχοντο έν τή όδώ . . . καί ή λάμψις αυτών, διαπερώσα 
τάς χαραγάς τών παραθύρων τού ίσοπέδου πατώματος όπου 
εγώ ήμην, έφώτισε τόν κοιτώνα μου· διά τού αδυνάτου του
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του φωτός ήδυνήυην νά ένδυ^ώ· αί θορυβώδεις καί άκατα- 

νόητοι φωναί, αί άντηχήσασαι έν τή αύλή, τλαττώΓησαν 
κατά μικρόν, καί ώς μεμακρυσμένος, αόριστος καί συγκεχυ
μένος ήχος έφΪΓανον μέχρις έμού · έ'πειτα αί αΰταί φωναί 
ήκούσΐησαν πλησιάζουσαι· έκρούσίη τότε ή ^ύρα τού δω

ματίου μου.
— 2υγχωρεΐτε, δεσποσύνη . . . άλλά βεβαίως δέν πρέπει

νά κοιμάστε . . . Ήτον ή  φωνή τού κυρίου Βάλα.
— 2υγχωρεΐτε, δεσποσύνη . . . ερχόμενα νά σάς ήσυχά- 

σωμεν, διότι βεβαίως έφοβήυητε πολύ . . .  ή ϊύρα  σας σχε
δόν έσυντρίφΪΓη . . .  ο κλέπτης σας έ'φυγεν . . .  αν θέλετε ν’ 
άναπαυϊτήτε, ήμπορεΐτε ν’ άποκοιμη^ήτε πάλιν . . . all ’s

right (τά πάντα έν τάξει).
— Ευχαριστώ, κύριε, άπεκρ&ην έντρομος είσέτι . . .

στείλατε μοι, παρακαλώ, τήν Μαριγώ.
— Μάλιστα, κυρία μου.
Μετ’ δλίγας στιγμάς ήλ^εν ή Μαριγώ καί μ’ έβοή^Γησε 

ν’ άπενδυυ ώ ‘ κατετρόμαξεν r  δυστυχής κόρη ίδούσά με εις 
τοιαύτην άψυχίαν, καί δραμούσα ειπεν αύτό εις τήν νέαν 
κυρίαν της, ήτις ήλότεν άμέσως νά με ίδή. Έ ν  τω μεταξύ, 
αισθανόμενη άδυναμίαν είχον έξαπλωϊτή έπί τού ανακλίντρου · 

μόλις δέ είσελϊούσης τής Ελένης, είδον μετά φρίκης τόν 
Άριστογείτονα άκολουυούντα κατεσπευσμένος τήν άδελφήν 
του, κλείοντα άποτόμος όπίσω αυτού τήν ‘Γύραν, καί, έπ’ 
αύτή τή παρουσία τής Μαριγοΰς, πίπτοντα είς τούς πόδας

μου καί κράζοντα.
— 2υγχωρεΐτέ μοι, είχον παραφροντ'σει . . . σάς προσέ-

βαλον άπρεπος . . . συγχορείτέ μοι καί ύποσχέ^ητέ μοι να 

τό κρατήσετε μυστικόν. 20*



’ Εξ έλθετε, είπα μετ’ οργής, καί, λησμονούσα τότε ότι 
ήμην ή έγκαταλελειμμένη ορφανή, ή ύπομίσ'ΐιος τών Βάλα, 
έ'νενσα έξουσιαστικώς, δείξασα εις αυτόν τήν ζ?ύραν τού δω
ματίου.

"Επεσε τότε καί ή 'Ελένη εις τούς πόδας μου.

Τα γνωρίζω όλα, φιλτάτη ’ Ελίζα' μοί τα ώμολόγησεν όλα 
ό άθλιος αυτός, άλλ’ αν δέν τον συγχώρησης, αν λαλήσης, 
εχά^η μέν αυτός . . . έπεσε δέ καί επάνω μου ή δυσφημία 
τής ελεεινής αύτής ιστορίας . . . σέ ε’ξορκίζω, Έ λίζα, ύπο- 
σχε'μητί μοι ότι δέν θέλεις είπεί τίποτε εις κανένα, καί 
αυτός φεύγει στμερον άφεύκτως . . . καί ποτέ πλέον δέν θέ
λεις τον ίδεί!

— Φεύγετε; είπα τότε στραφεΐσα προς τον Άριστογεί·· 
τονα, έγερϊέντα ήδη καί ίστάμενον πλησίον ττς  ζίύρας.

— Καί ή προς υμάς αγάπη μου ; . . .

— Μή βεβηλόνετε πράγμα άγιον τό όποιον δέν γνω
ρίζετε . . .  ’Ή  υπόσχεστε νά μή φανήτε πλέον ενώπιον μου,
ή σήμερον σάς καταμηνύω εις τήν άρμοδίαν τού τόπου τού
του άρχήν!

— Ναί, υπόσχεται νά μή τον ίδής πλέον, άνέκραξεν ή 
Ελένη . . .  ναί, ναί, καί υπόσχομαι καί έγώ υπέρ αυτού!

Καί ώεησε τον ’Αριστογείτονα έκτος τού δωματίου.
Ή  έκ τού συμβάντος τούτου ταραχή ύπήρξεν εις έμέ 

τοιαύτη ώστε μέ κατέλαβε νόσος σπουδαία* μέ μετέφερον 
τότε εις άλλο μέρος τής οικίας, όπου μ' έξτεράπευε λίαν 
έπιμελώς νέος τις ιατρός σπουδάσας έν Παρισίοις. 'Η  Μα
ριγώ, καϋτ’ ολον τό διάστημα ττς νόσου μου, έδείχ^η 
πλήρης άφοσιώσεως πρός έμέ, ή δέ Ελένη μοί έπεδαψίλευσε 
περιποιήσεις καί αβρότητας αδελφής. Καί αύτή προσέτι ή
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κυρία Βάλα κατεδέχΪΓη νά έ'ρχηται νά μέ βλέπη, καί λόγους 
τινάς άγα'ϊότητος πρός έμέ νά προφέρη. 'Ο  ’Αριστογείτων 
είχεν άναχωρήσει εις Κωνσταντινούπολή, διοριστείς ακόλουθος

τής έκεΐ πρεσβείας.
'Ο  δόκτωρ Πηγάς έλάλει τήν γαλλικήν άνευ ξενικής

προφοράς, καί μοί έφάνη ότι ήκουον λαλοΰντα Γάλλον* τον 
ήκροώμην δέ ευχαρίστως, νομίζουσα ότι εύρίσκομαι έν Γαλ
λία. Καί είναι μέν άληϊΐές ότι τό Παρθεναγωγείου δέν ήτον 
άλλοτε παράδεισος δί έμέ* πλήν οπωσδήποτε είχον εύρεΐ έκεΐ 
ησυχίαν καί γαλήνην, τών όποιων έστερή^ην μετά ταϋτα·
'Η  ισχυρά καί τχώδης φωνή τού δόκτωρος Πηγά μ’ έ^ελγεν 
ώς ήδονική μουσική* άνευρισκόμην ούτως έν Γαλλία, τήν 
όποιαν ήγάπησα πάντοτε ώς πατρίδα . . . Τόσον είναι βέ
βαιον ότι αι πρώται τής ζωής έντυπώσεις μένουσι πάντοτε 

άνεξάλειπτοι.
Μακρά ύπήρξεν ή άνάβρωσίς μου, καί διαρκούσης αύτής 

ό δόκτωρ Πηγάς μ’ έπεσκέπτετο καζτ’ ημέραν. Πόσον άνυ 
πομόνως έπερίμενα τήν έπίσκεψιν αύτού! Έλαλοΰμεν γαλ
λιστί* μοί έ'φερε τάς ειδήσεις τής πόλεως* μ’ έμάνϊανε τά 
ήζ?η, τά έ'βίιμα, τάς συνήθειας καί εξεις τού τόπου* ώμιλού- 
μεν περί Γαλλίας * μοί έδάνειζε γαλλικάς έφημερίδας * έσυζη- 
τούμεν τάς έν αύταΐς περιεχομένας είδτ'σεις. Καί ούτως 

άντηλλάσσομεν ιδέας, φρονήματα καί γνώμας* ό δόκτωρ 
έλάμβανε άπαντα τά έν Παρισίοις έκδιδόμενα φιλολογικά 

καί πολιτικά συγγράμματα, έγω δέ τμην έκ τούτου ένήμερος 
εις όλας τάς προόδους! Έγείνομεν λοιπόν, δ δόκτωρ καί 
έγώ, άγαξτοί φίλοι* τό πρός αύτόν αίσθημά μου ήτον 
αίσθημα άδελφής πρός άδελφόν, καί άδελφού άγάπην είχεν 
αύτός πρός έμέ. 'Ο  δόκτωρ Πηγάς, τεσσαρακοντούτης ών
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τήν τλικίαν, έμενεν άγαμος, δί ο καί τόν έπέπληττον πολ- 
λάκις.

Ά! μοί έλεγεν, ε’άν ήδυνάμην νά νυμφευτώ! πόσον ηΓελον 
άγαπά τόν οικογενειακόν βίον!

— Καί διατί δέν όύνασϊε; Είναι τάχα αδιακρισία αν 
σάς έρωτήσω,·

— Τό μυστικόν τούτο δέν είναι ίδικόν μου.

Καί αληθώς είχον άκουσει τήν κυρίαν Βάλα λέγουσαν
ότι ο δόκτωρ Πηγάς έδεσμεόετο υπό δεσμών δυσδιάλυτων
έλάλει αύτη περί κυρίας τίνος, πελάτιδος τού Ιατρού, έγκα-
ταλειφΪΓείσης υπό τού συζύγου αυτής έν έτος προ τής γεννή-
σεως τέκνου. Γνωρίζουσα όμως το φιλοκατήγορου τού χαρα-
κτήρος τής κυρίας Βάλα, δέν έ'δωκα πίστιν είς τούς λό
γους της.

"Οτε ήδυνήϋτην νά εμφανιστώ είς τήν κοιντν αίθουσαν, 
τά  ττς οικίας ειχον άναλάβει τήν συνήθη αυτών πορείαν 
ήτον ή πορεία τού ευρωπαϊκού βίου — εκτός τής ευ
ταξίας.

ΓΗ κυρία Βάλα καί ή ΪΓυγάτηρ αυτής η’γείροντο τού
ύπνου βραδέως- δ δέ κύριος Βάλας άπ’ εναντίας είχε διατη-
ρτσει τήν σωτήριον εξιν νά έγείρηται πολύ ενωρίς. Έπρο-
γευματίζομεν τήν μεσημβρίαν άπό τής πρώτης μέχρι τής
τρίτης ώρας έγίνετο υποδοχή ή άπόδοσις επισκέψεων- άπό
τής τρίτης μέχρι ττς πέμπτης έξηρχόμεΪΓα εις περίπατον
πεζαί ή έφ’ άμάξης- την έκτην έγευματίζομεν δσάκις δέ
τό εσπέρας δέν ύπήρχεν ούτε Γέατρον ούτε μετάβασις είς
άλλων οικιών συναναστροφάς, ε’πίνομεν τό τσάϊ ττν έν- 
νάτην.

Κατά τήν ανάόρωσίν μου, μοί είχον δώσει άλλον κοιτώνα
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έπί τού πρώτου δώματος, οΰχί τόσον πρόσφορου όσον εκείνον 
έντός τού οποίου έϊεραπεύ^ην κατά τήν νόσον μου, άλλ’ 
ούχί καί όλως δυσάρεστου. ’Αφού δέ δ νούς μου όπωσούν 
ησύχασε καί r  ψυχή μου ε’δυναμώΓη, έπανέλαβον τά έργα 
μου πλησίον τής 'Ελένης· συνίσταντο δέ ταύτα εις τό ν’ 
άναγινώσκωμεν ομού γάλλους συγγραφείς, νά υπαγορεύω αυ
τήν νά γράφη, νά λαλώμεν περί ιστορίας, γεωγραφίας κτλ., 
νά έρμηνεύωμευ δμού βιβλία επιστήμης συγγεγραμμένα πρός 

χρήσιν καί κατάληψιν τών άπλουστέρων.
'Οσάκις τ κυρία Βάλα δέν ή'Γελε νά έξέλϊη, συνώδευον 

έγώ τήν Ελένην είς περίπατον πεζή r  έφ’ άμάξης. ’Εάν 
δέ ή 'Ελένη καί τ  μήτηρ αύτής έξήρχοντο τό εσπέρας, 
εμενον έγώ έν τή οικία, άποσυρομένη είς τόν κοιτώνά μου 
καί άσχολουμένη είς τάς προσφιλείς μου άναγνώσεις. 'Υπο
δοχής δέ γινομένης τό εσπέρας, μετέβαινον καί έγώ ενίοτε 

είς τήν αίθουσαν καί0 ήν ώραν έφιλεύετο τό τσάι.
Παρήλιου ήδη τρεις μήνες άφού ήμε^α έν ’Α'τήναις, 

καί, ένεκα άλλεπαλλτλων προσκομμάτων, δέν είχον άκόμη 

ίδεί τόν Γεώργιον, τόν μνηστήρα τής 'Ελένης. Άκατα- 
παύστως αΰτη μοί έλάλει περί αυτού- μοί άνέφερε καί τά 
λεπτότερα περιστατικά τών μεταξύ των συνομιλιών δ δέ 
γάμος αυτών άνεβάλλετο ένεκα πολιτικών λόγων- διότι κομ
ματάρχης τ ις , προστατεύων τόν Γεώργιον, είχε θυγατέρα έν 
ώρα γάμ,ου, καί έπρεπε νά μένη είς αυτόν ή έλπίς ότι δ 
Γεώργιος ήδύνατο νά γείνη γαμβρός του. 'Ητοιαύτη μεταξύ 
Γεωργίου καί κυρίου Βάλα συνεννόησις — τοσαύτη συγκατά- 
βασις άφ’ ένος καί τοσαύτη δολίοτης άφ’ ετέρου — μοί είχον 
προξενήσει άλγεινήν έντύπωσιν, καί πολύ ήλαττώ'Γη ή ύπόληψις 

την δποίαν είχον πρός τόν Γεώργιον χωρίς νά τόν γνωρίζω.
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'Εσπέραν τινά, έπεριμένετο ό Γεώργιος εις ττς κυρίας 
Βα'λα1 ή περιεργία μου λοιπόν άνεπτερώζΐη· έ'μελλον τέλος 
πάντων νά ίδώ τον φοίνικα τούτον των άνδρών κατά την 

'Ελένην. ’ΑΧλ’ ή προσδοκία μου έψεύσϊη καί τότε, καί ο 
Γεώργιος δέν ήλΪΓεν.

— Ετοιμάζει πιθανώς τον μέγαν αυτού λόγον διά την 
αύ'ριον . . . είπεν ό κύριος Βάλας . . . .  αΰριον είναι ψηφο
φορία εμπιστοσύνης . . .

— Δέν ύπηγομεν ακόμη εις την Βουλήν, είπεν ή 'Ελένη· 
δέν ύπάγομεν αυριον;

Ας ύπάγωμεν, είπεν ό κύριος Β ά λ α ς ,  καί νά έλϊή μ ε ϊ’ 
ημών καί ή κυρία Έλίζα.

Ήρυ^Γρίασα ως κεράσιον διατί; ούτ’ έγώ δέν γνωρίζω· 
σήμερον 'όμως, αναπολούσα τό παρελθόν, δέν δύναμαι νά μη 
πιστεύσω εις προαισθήματα τινα τής καρδίας, εις άγνωστα 
τινα ρευστά, κοινωνούντα, έν άγνοια αύτών, μεταξύ δύω 
ανθρωπίνων οντων. Δέν ήδυνή^ην νά κλείσω τούς οφθαλ
μούς καί?’ όλην την νύκτα- μοί έφαίνετο 'ότι ήμην έν τή 
Βουλή· έ'βλεπον ρτ'τορας χειρονομοΰντας . . . ή'κουον σχοινο
τενείς καί άσυναρτήτους άγορεύσεις . .  .

Την επαύριον, ή'μην έτοιμη άπο πρωίας. "Οτε είσήλ'ίΓο- 
μεν εις τήν Βουλήν, 'όλοι οι ‘βουλευταί δέν είχον άκόμη 
συναχίτή. Το οικοδόμημα τής ελληνικής Βουλής είναι πα
ραλληλόγραμμον έπίμηκες, κτίσμα προσωρινόν, λίαν άσχημον 
καί άκατάλληλον έμβαδόν μέγα, ισόγειον, πέριξ τού οποίου 
έφίστανται στοαί διά το άκροαττ'ριον, διά τούς υπαλλήλους 
τής κυβερνήσεως, διά τούς έφημεριδογράφους, διά τούς έν 
τώ έξωτερικώ "Ελληνας, άπολαύοντας έν Άίτήναις τιμητικών 
τινων προνομίων καί διά το διπλωματικόν σώμα. Το βήμα
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έγείρεται έμπροσθεν τού τοίχου έν τώ μέσω τής μιας τών 
δύω μακρών πλευρών τού παραλληλογράμμου, τά δέ εδώλια 
τών βουλευτών ύψούνται άμφι^εατρικώς άπέναντι τής νεω- 
τέρας ταύτης πνυκός · όπισθεν τού βήματος είναι ή έδρα 
τού προέδρου. ’Ολίγον κατ’ ολίγον r  αίθουσα έπληρώ^τη- οί 
βουλευταί, οί μέν φορούντες το γραφικόν έγχώριον ένδυμα, 
την ηρωικήν καί ιστορικήν φουστανέλλαν, οί δέ ένδεδυμένοι 

εύρωπαϊκώς, όλοι σχεδόν κεκαλυμμένοι την κεφαλτν, ήλίον 
καί κατέλαβσν ϊτέσιν. Μετ' ού πολύ παράδοξον οψιν παρί- 
στανεν ή αίθουσα έκείνη· οί βουλευταί έκάΐηντο έν πλήρει 
άνέσει· οί μέν έξηπλωμένοι ώς έπί κλίνης, οί δέ φέροντες 
τον ένα τών ποδών έπί τών γονάτων καί τρίβοντες μαλακώς 
καί χάριν διασκεδάσεως τήν πτέρναν όλοι έχειρονόμουν, ού- 
δείς ο μή κραυγάζων. Άλλοι έποδοκρότουν εις ύποστήριξιν τών 
ιδίων έπιχειρημάτων, καί νέφη κονίας δέν έβράδυναν νά φ ϊά- 
σωσι μέχρι τών στοών. ’Εν ταίς διόδοις, ταίς περικυκλού- 
σαις τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων, έπεριπάτουν πολυά
ριθμοι καπνορρόφοι, αί δέ αναθυμιάσεις τών σιγαρίων, 
σιγαρετίων καί σιμπουκίων διεδίδοντο εις ττν αίθουσαν 
άνεπαισ^ήτως ό άναπνεόμενος άτμοσφαιρικος άήρ έγένετο 
βαρύς καί ναυτιώδης. ’ ΗσϊτάνΪΓην τήν ανάγκην ν’ άνα- 

πνεύσω άέρα κα^αρώτερον σχεδόν άπεπνιγόμην.
Κωδωνίσκος, ή μάλλον κώδων ολόκληρος, άντήχησεν 

αίφνης ως κρόταλον διά τούτου ό πρόεδρος έκήρυττε ττν 
έναρξιν τής συνεδριάσεως · καί έβράδυνε μέν νά γείνη σιωπή,

άλλ’ όμως έγένετο.
Είπα τής Ελένης νά μοί δείξη τον μνηστήρά της· άλλα

δέν είχεν άκόμη έλ^εί. Βουλευτής ωχρός, ισχνός, φωνήν 
έχων ύποτρέμουσαν, άνέβη εις το βήμα, καί έτραύλισε

t
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μακρόν καί άτερπτ λόγον — επί τίνος δέματος, δεν ένϋυ- 

μούμαι. 'Η  Βουλή έφαίνετο βαρυνομένη1 ο βουλευτής έλάλει 
μόνον δί εαυτόν . . . ούδείς ήκροάζετο · έκραύγαζον πανταχό- 

ζτεν ■ “ άρκεΐ! αρκεί! άρκεΐ! ε’φωτίσϊημεν! . . . ”
Ό  πρόεδρος έσειε τον κωδωνίσκον ε’πί ματαίω- ή τάξις 

δέν άποκαΐίτίστατο · θόρυβος άγοραΐος ε’πεκράτει πανταχού. 
'Ημείς ή'μεΐα ε’ν τώ λεγομένω διπλωματικό ΪΓεωρείω, οπερ 
ήν τό εύρυχωρότατον πάντων καί μολονότι τήν ημέραν εκεί
νην δέν ήτον πλήρες, δέν εΐχομεν σχεδόν άέρα ν’ άναπνεύ- 
σωμεν έζητήσαμεν λοιπόν, ή 'Ελένη καί έγώ, νά εξέλζτωμεν 
καί περιπατά σωμεν ολίγον εις την αυλήν, όπου καί μάς 
συνώδευσεν ό κύριος Βάλας. Έ κ  τής αυλής ήκούομεν τον 
έσωτερικόν θόρυβον- άλλα καί ή αυλή αυτή ττον πλήρης 
άν^ρώπων. Ησαν έκεΐ άνδρες αρχολίπαροι καί σπουδάρχαι 

όλων τών ίτέσεων τού βασιλείου . . . βουλευταί μέλλοντες . . . 
τών ένεργεία βουλευτών ύποστηρικταί. . . .

— Δύκοι ωρυόμενοι! . . . έψιΐτύρισεν ο κύριος Βαλας.
Πάταγος χειροκροτήσεων, προερχόμενος έκ τής αιθού

σης τών συνεδριάσεων, εΐλκυσεν ιδίως τήν ήμετέραν προ
σοχήν.

— 'Ο  Γεώργιος Αύλονάς άναβαίνει εις τό βήμα . . .
είπεν εις ημάς εις τών έκεΐ πλησίον ευρισκομένων κλη

τήρων.
Έπανήλϊομεν εις τό άκροατήριον εβριψα βλέμμα έπί 

τού βήματος, καί ή καρδία μου άνεσκίρτησεν υπό ρίγους.
Ο έπί τού βήματος έκεΐνος ρήτωρ, ό Γεώργιος Αΰλονάς,

ό μνηστήρ ττς Ελένης, ήτον ό αυτός έκεΐνος άνήρ, τού
οποίου είχον ίδεΐ τήν εικόνα κατά τήν φρικώδη νύκτα τής 
άφίξεως ημών εις ’Αθήνας. Άκρα ύπήρξεν ή έκπληξίς μου*
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στιγμάς ολοκλήρους ή'μην έκτος έμαυτής* ούτ’ ένόησα κατ’ 

άρχάς τούς λόγους τού ράτορος. Έ ν  τούτοις σιγή μεγάλη 
έγένετο καί?’ όλην ττν αίθουσαν, ή δέ ήχώδης καί καθαρά 
τού βουλευτοΰ φωνή έδέσποζε τής συνελεύσεως. Έ κ  δια
λειμμάτων όμως ήγείροντο καί κραυγαί, καί θορυβώδεις έγί- 
νοντο διαδηλώσεις έγκρίσεως καί άποδοκιμασίας. Έυνήλζτον 
καί έγώ μετ’ ολίγον έκ τής ταραχής μου, καί άντελήφϊην 
τής σειράς τού λόγου τού Γεωργίου. Τινές τών φράσεων 
αύτοΰ έμειναν έντετυπωμέναι έν τή μνήμη μου, ώσανεί έχα-

ράχ^ησαν δια σιδήρου . . . .
— Ναί, τί έκάμετε τήν ώραίαν ταύτην χώραν; . . . Οί

πατέρες υμών έχυσαν τό αιμά των, έ^Γυσίασαν τήν περιου
σίαν των, καί άπειρους ύπέφερον βασάνους, ΐέλοντες ν’ άπο- 
κτήσωσι πατρίδα, καί νά δώσωσιν εις τήν πατρίδα ταύτην 
ΐσέσιν έντιμον, ίτέσιν άξίαν αύτής, έν τή χορεία τών έίσνών 
τής Ευρώπης . . . .  Κατέλιπον δέ εις υμάς έργον ε’ύκολον . . .  

τήν πορείαν έκείνην έπρεπε ν’ ακολουθήσετε . . . .  υμείς δέ 
τί έπράξατε; άποκρ&ητε! Περιήλϊετε εις την εξουσίαν, 
πάντες άνευ έξαιρέσεως μίαν μόνην έχοντες φροντίδα, μίαν 
μόνην μέριμναν, πώς νά κατέχετε δέσεις υμείς καί πάν
τες οί ύμέτεροι . . . .  Περί τού έθνους καί τού μέλλον
τος αύτού ούδεμία φροντίς, ούδεμία μέριμνα . . . καί άν 
ό τόπος προώδευσε καί προοδεύει, τούτο δέν τό χρεωστεΐ 
εις ύμάς, άλλ’ εις ττν ιδίαν αυτού πρωτοβουλίαν, εις τήν 
Ιδίαν ένέργειαν, εις τάς ύπαρχούσας έν αύτώ ζωτικάς

ικμάδας.
Κατησωτεύσατε καιρόν πολύτιμον φιλονεικοΰντες καί έρί- 

ζοντες περί τής έξουσίας· έξηντλήσατε όλας υμών τάς δυνά
μεις εις έλεεινότητας, εις έγχωρίους μικρό ̂ ραδιουργίας, καί
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άφ! ενός μέν ήμελήσατε τά μεγάλα ζωτικά συμφέροντα της 
έλευϊτέρας Ελλάδος, άφ’ ετέρου δέ ούδεμίαν ¿λάβετε φρον

τίδα περί τής 'Ελλάδος ¿κείνης ήτις έ'μεινεν ύχό ξε'νον ζυγόν, 
ώσανεί δέν ύπήρχεν τ  χώρα αύτη έν τω κόσμω . . . .  Τ ί 
μέγα έπράξατε έν τω έλευ^έρω Κράτει,· Πού είναι τα 

έίνικά καϊιδρύματα διά τών οποίων αναπτύσσονται αί 
ή ΐικα ί δυνάμεις τού τόπου; Τό Πανεπιστήμιου τών ’Αθηνών 
είναι έ'ργον πρωτοβουλίας ιδιωτικής· δέν είναι έ'ργον κυβερνη

τικόν τά σχολεία; . . . οποίας δέν παρουσιάζουσιν έλλείψεις! 
Ποια ή κατάστασις τού κλήρου; ΓΙοία ή κατάστασις τών 
ναυτικών; Τί έπράξατε υπέρ τής πολιτικής αγωγής τού 
έθνους; Τό ¿διδάξατε νά νο^εύη τάς έκλογάς, τό ¿διδάξατε 
νά έπιορκή . . .  Τί δέ υπέρ τής υλικής αυτού ευημερίας; . . . 
Οΰδέν, διότι μόνην εϊχετε ασχολίαν τά  προσωπικά υμών συμ
φέροντα, ουδέ σάς έμενε καιρός δί άλλο . . . Ναι, όλοι, όλοι 
υμείς, όσοι ¿κυβερνήσατε καί 'όσοι σήμερον κυβερνάτε τόν 
τόπον τούτον, ώς άτομα τό πλείστον μέρος έξ υμών είστε 
άνθρωποι έντιμοι, άλλ’ ώς άνθρωποι πολιτικοί, ώς κυβερνήται 
τού τόπου, τί είστε; Εν έλλείψει τής ύμετέρας συνειδήσεως, 
ό τόπος αυτές ϊτέλει απόκρισή. "Ολοι διαιρείστε είς κόμ
ματα· αλλά τί παριστάνουσι τά κόμματα ταύτα; άντι- 
προσωπεύουσι μίαν ιδέαν, μιαν άρχήν; Ούδεμίαν! . . . "Ολοι 
υμείς δέν αντιπροσωπεύετε άλλο, είμή προσωπικά συμφέ
ροντα! "Εκαστος υμών ούδένα άλλον έχει λόγον ύπάρξεως 
έν τή έξουσία είμή τήν επιθυμίαν αυτού είς τούτο.

’Εκρημνίσατε μίαν δυναστείαν . . . υποσκάπτετε ήδη καί 
τ /jv διάδοχον αύτής. — Αϊ λοιπόν; είστε σήμερον καλήτεροι; 
δέν είστε πάντοτε οί αυτοί άνθρωποι; Πώς κυβερνάτε τόν 
τόπον; Διά τής Βουλής, λέγετε; ’Αλλά -"έλοντες νά έχετε
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τήν ύποστήριξιν τής Βουλής ταύτης, τήν οποίαν ¿πλάσατε, 

τί κάμνετε; θέλετε νά σάς τό είπώ; Τής πωλείτε είς τε

μάχια την 'Ελλάδα ολόκληρον!”
Διακοπαί βίαιαι κατέπνιξαν τήν φωνήν τού Γεωργίου' οί 

βουλευταί ολοι ήσαν ήδη ορΪΓίοι · ολοι ¿κινούντο παραφόρως, 

όλοι έταράττοντο χειρονομούντες μετά ζωηρότητος παντο-

μιμικής, όλοι ¿λάλουν συγχρόνως.
— Κάτω ό Αύλονάς! κάτω! έκραύγαζον πανταχόΓεν.
— ’Υβρίζει τήν Βουλήν, κύριε Πρόεδρε, άνεβόα βουλευ

τής άσιατικόν φορών ένδυμα.
— Κάτω! κάτω ό αύϊάδης!
Ο πρόεδρος έσειε τόν κώδωνα ματαίως· πολλοί βουλευταί 

κατέλιπον τάς δέσεις των καί περιεστοίχιζον τό βήμα.
— Κατάβα! είπεν είς έξ αυτών χειρονομών άπειλητικώς 

πρός τόν ρττορα, κρατούντα δί άμφοτέρων τών άγκαλών το

παλιορκούμενον βήμα.
Ό  Γεώργιος ύψωσεν ύπερηφάνως τήν κεφαλήν, καί,

ύπεροπτικώς κινών τά χείλη, έστράφη πρός τόν Πρόεδρον,

ώσανεί ήρώτα αυτόν διά τού βλέμματος.
—  ’Εξακολουθείτε! είπεν ό δυστυχής πρόεδρος έντελώς

άποκωφούμενος.
— Μή διακόπτετε τόν ρήτορα, έκραύγαζον άλλοι.

Κάτω ο ρήτωρ! επανελαμβάνετο άλλαχοΓεν.
Τά άκροατήρια, έξαιρουμένου τού ήμετέρου. ¿ποδοκροτούν

έξαλλα υπό χαράς, αί δέ έκρήξεις τών άνευφημιών αύτών 
είχόν τι όμοιον τών κρότων τού κεραυνού. Διεκρίνετο έξ 
όλων τό άκροατήριον τών δημοσιογράφων, διαδηλούντων τήν 

έγκρισιν αύτών ύπέρ τού Γεωργίου.
Δέν άποπνίξετε τάς ιδέας μου! άνεβόησεν ό Γεώργιος. . .
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’Εκπληρώ ένταύΪΓα καΐτήκον ιερόν . . . βλέπω τήν πατρίδα 
μου έπί τού χείλους τής αβύσσου . . . πανταχού βλέπω προ- 
δότας . . .  τον λαόν επικαλούμαι. . . ό λαός μόνος άς σώση 
τήν 'Ελλάδα! . . .

’Εκ τών λόγων τούτων αληθής τρικυμία έξεέράγη έν τή 
Βουλή- εις τών βουλευτών ήϋτέλησε νά όρμήση έπί τού βή
ματος καί νά καταιβάση τον ρήτορα. Βουλευτής άλλος τον 
έκράτησε καί άντήλλαξαν δύω Ραπίσματα- μετά τά ραπί
σματα, είργάσΐησαν οί γρόνϋοι· ή συμπλοκή έγένετο γενική* 
ό κώδων τού προέδρου δεν ηκούετο πλέον· οί κλητήρες τής 
Βουλής ήγωνίζοντο νά χωρίσωσι τούς μαχομένους.

Ή  συνεδρίασις διελύΤη έν μέσω μεγίστης ταραχάς καί 
φοβερού θορύβου' κραυγαί μόνον ήκούοντο, κραυγαί καί συ- 
ρίγματα. Αδυνατώ νά περιγράψω τήν συγκίνησίν μου . . . 

Έτρεμον 'όλη. Ό  κύριος Βάλας μάς έσυρε βιαίως έξω- εις 
τήν αύλήν δέ έξελϊτόντες, άπηντήσαμεν τον Γεώργιον περι- 
κυκλούμενον καί προπεμπόμενον υπό πολλών φίλων καί συμ
βουλευτών τό πλήθος τον άνευφήμει.

— Ζττω ό Αύλονάς! ζήτω ο συνήγορος τού λαού! έκραύ- 
γαζον πανταχόότεν. 2υριγμοί δέ τινες κατεπνίγησαν έν μέσω 
τών ζωηρών τούτων καί παραφορών ευφημιών! . . .

Ό  Γεώργιος ήτον εις άκρον συγκεκινημένος. "Οτε διέ- 
βημεν πλησιέστατα αυτού, είδε τήν 'Ελένην καί τήν έχαιρέ- 
τισεν έστράφη μετά ταύτα καί προς έμέ . . . τον είδον 
ώχριωντα . . . μέ ήτένισεν έκπληκτικώς . . . ένω δέ είχεν έπ’ 
έμού προσηλωμένον τό βλέμμα, άλλος τον ώμίλει, δέν ήκουε 
τίποτε, καί πάντοτε μ’ έκύττοιζεν . . . έπειτα κα^υγράν- 
ΪΓησαν οί οφθαλμοί του, καί άπέστρεψε τήν κεφαλήν . . . 
καί άρχισε νά λαλή ζωηρώς προς τούς περί αυτόν. ’Εντός
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ολίγων στιγμών έζησα ολόκληρον έτος· ή δέ 'Ελένη κα- 

τωχρίασε.
Τί συνέβαινε λοιπόν έν έμοί κατά τήν ώραν έκείνην; Το 

βλέμμα τού Γεωργίου, προσηλούμενον έπ’ έμού, είχε προξε
νήσει εις όλον μου τό σώμα γλυκυτάτην τινά αίσϊτησιν, 

όποιαν ποτέ δέν ειχον αίσυανϊή μέχρι τής ώρας έκείνης· 
μοί έφάνη ότι είσήρχετο καί έκυκλοφόρει εις τάς φλέβας μου 
υγρόν τι, ρεύμα όλον, τού οποίου άδυνατώ νά έκφράσω τήν 
ηδονήν . . . ηδονήν τόσον άβράν, τόσον τρυφεράν, τόσον θω
πευτικήν, ώστε έκλαιον δάκρυα χαράς· αίφνης έγεινα σύν- 
νους . . . έπήλϊεν αϊσϊησις άλλη άλγεινή, άλλά καί αύτή

θελκτικόν τι έχουσα.
— Πόσον είσαι ωραία! μοί είπεν ή 'Ελένη, άτενίσασα 

εις έμέ τό βλέμμα· ποτέ δέν σέ είδον τοιαύτην . . . έκτακτος 
έμπνευσις ζωογονεί τό πρόσωπόν σου . . . οί οφθαλμοί σου 
λάμπουσιν ως δύω ωραίοι άδάμαντες, φιλτάτη μου , . . μή
πως ή ευγλωττία τού Γεωργίου σέ ενθουσίασε καί σέ κατε-

φώτισε τοιουτοτρόπως;
Ή  φωνή τής 'Ελένης είχε τότε δριμύτητά τινα άσυνήότη 

προς έμέ άλλοτε· εις τούς λόγους αυτής τούτους είδον έπί- 
πληξιν, είδον έμφανισμόν ζηλοτυπίας, καί ήσΪΓ άνίην σύγχυσιν 

καί έντροπήν.
— Καί τούτο αν άτον, άπεκρίίην, έπρεπε, νομίζω, νά

ύψηλοφρονήσης, φίλη μου.
Ή  'Ελένη |μ’ έκύτταξεν άσκαρδαμυκτί καί μετά προ- 

σηλώσεως τοιαύτης ώστε πάλιν έσυγχύσϊην συστείλασα τότε 
τά χείλη, έστρεψε τήν κεφαλήν πρός τό άλλο μέρος τής 
άμάξης. Ή  ζηλοτυπία κατεκυρίευσε προφανώς ττν καρδίαν 
τής νέας· κατ’ άρχάς δέν έδωκα πολλάν προσοχήν εις τό
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νέον τούτο αίσθημα αυτής, έπανελίϊούσα όμως εις την οι

κίαν, καί μείνασα μόνη εντός τού κοιτονός μου, είδον τό 
φρικώδες τής δέσεως ε’ν ή ανεπαίσθητος εύρεσην· τρώμην 
λοιπόν τού ε’ραστού τής Ελένης, καί τό αίσθημα τούτο, 
έπελϊόν αιφνίδιος, άπέκτησεν ήδη άμετρους διαστάσεις. Ανε- 
σκίρτησα όλη . . . ε’φοβήυην, ήσ^άν^ην ότι ήμάρτανον . . · 
έβλεπον καθαρός ότι έπραττον κλοπήν σφετεριζομένη την 
καρδίαν τού έραστοΰ νεάνιδος ε’μπιστευϊείσης "εις ττν έπι- 
τήρησίν μου . . .

— "Ισος είμαι μορά, διελογιζόμην κατ’ εμαυτήν, έκλαμ- 
βάνουσα ώς έροτα προς τον Γεώργιον τό αίσθημά μου προς 
αυτόν . . . είναι άπλή προκατάληψις . . . ιδιοτροπία . . . αύ- 
ριον δεν έτέλω σκέτττεσΪΓαι πλέον περί τούτου . . . καί επί 
τή έλπίδι ταύτη έχασμήΪΓην δίς καί τρίς.

— ’Αποδιοπομπούμαι τον πρώτον μου έροτα! είπον τότε 
γελώσα.

Τήν τ μέραν εκείνην ήτοιμάζετο έν τή οικία μέγα γεύμα, 
καί φιλοφρόνος μοί είχε τούτο προαναγγελϊτή ίνα εύρεΐτο 
όποσούν ¿στολισμένη. Κατά τοιαύτας επισήμους περιστάσεις, 
έπροτίμον νά γεύομαι μόνη εντός τού κοιτονός μου, δι’ έλ- 
λειψιν άρκούντον κοσμημάτον. Αλλά τότε ήσ^άνΪΓην ζωηράν 
επιθυμίαν νά παρευρεϊο εις το γεύμα εκείνο- ήσχύνΪΓην δέ 
εύ̂ Γυς κατ’ εμαυτήν, στοχασΐείσα ότι ή επιθυμία αΰτη 
προήρχετο έκ τής άνάγκης τού νά ίδο τον Γεώργιον. ’Έλα- 
βον βιβλίον καί δεν ήδυνήΐην ν’ άναγνώσο . . .  ο λογισμός μου 
έφευγε καί άπήρχετο εις αυτόν . . .

Έξανε'στην κατά τής τάσεος ταύτης τον λογισμών μου- 
πυρετώδης ταραχή μ’ έκυρίευσεν- ε’περιπάτουν ε’μπροσοπίσο 
έντός τού κοιτονός μου κινούσα δυνατά καί πηδητικά
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βτματα · διέκοπτον έπειτα άποτόμος τον βηματισμόν, καί περιέ- 

πιπτον έκ νέου εις σύννοιαν . . . ΈκάίΓησα τελευταίου άντι- 
κρύ τού κατο'πτρου μου, ϊέλουσα νά τελειώσο τήν στολήν 
μου- εξεπλάγην τότε ίδούσα τήν ζωηρότητα τού προσώπου 
μου, καί κατοπτρίσϊην μετ’ εύχαριστήσεος· ευρον εμαυτήν 

οραίαν, καί ήμην άλήϊώς τότε- τό άνάστημά μου ήτον 
εΰσχημάτιστον καί εύ'μηκες- δεν ήμην εύσαρκος, καί όμος 

ειχον γραμμάς μαλακός κυρτουμένας, χείρας καί βραχίονας 
“ άπεσπασμ.ένους εξ αρχαίου αγάλματος” , ώς έλεγεν άνδριαν- 
τοποιός τις τον φίλον τού κυρίου Βάλα, πόδας μικρούς, καί 
όμφαλυτούς, τον οποίον τό έλαφρόν βήμα ε’κίνει τόν θαυ

μασμόν τής 'Ελένης . . . τό ωοειδές μου πρόσοπον, περιστε-
> Γ \  \  ί  3 γ\ /  /  * / -» ν  \  3?» / · · «φομενον υπο μελαινης άφθονου κόμης, ετι μάλλον εςοραιςε 

την συμμετρίαν τού στόματος καί τής ρινός* οί μεγάλοι καί 
μέλανες οφθαλμοί μου έλαμπον τότε ος πυρσοί, οί δέ έδόντες 
μου, λευκοί ος ελεφάντινοι, έ'διδον εις τό πάντοτε σχεδόν επί 
των χειλέον μου έπικα^ήμενον μειδίαμα τοιούτό τ ι ϊτέλγη- 
τρον, ωστε εγώ αυτή κατ’ εκείνην τήν στιγμήν κατεγοη- 

τεύ^ην.
— Είμαι ώραία! έλεγον κατ’ εμαυτήν . . . ό καΐρέπτης 

μου δεν ψεύδεται . . . έτά τού αρέσω βεβαίως . . . άλλά καί 
άν τού άρέσω ποιον το αποτέλεσμα; . . . δέν είναι μωρία 
νά τόν συλλογίζομαι; δέν είναι αυτός μνηστήρ τής Ελένης, 
τής ωραίας καί πλούσιας κληρονόμου,- . . . Διά τού γάμου 
τούτου γίνεται πλούσιος, ισχυρός . . . μωρία! μωρία ή έδική 
μου! άλλ’ άν μέ άγαπα; . .  . καλά, πλήν εγώ τί είμαι; . . . 
ώραία; ναί — άλλ’ ορφανή, έρημος, άπορος . . .  μωρία! 
μωρία! . . . έπειτα, άλλη ανοησία . . . νά έμβο εις οικογέ
νειαν, καί νά βυθίσω αυτήν εις πένθος . . . διότι ή 'Ελένη

21
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άγαπά μέχρι μανίας τον μνηστήρα της . . . μωρία! μω
ρία! . . .

’Ετελείωσα μετά σπουδής ττν στολήν μου, καί κατέβην 
εις τήν α'&ουσαν. Ή  'Ελένη ήτον λαμπρώς ένδεδυμένη· 
παρετήρησα τούτο εις αυτήν, είπούσα προσέτι ότι ή ενδυμα
σία της εκείνη ήτον γυναικός ύπάνδρου καί ούχί νεάνιδος 
άγαμου. 'Η  'Ελένη ήκουσε τούς λόγους μου τούτους μετά 

μεγίστης καί φανεράς δυσαρέσκειας.
— Καί δέν είμαι σχεδόν ύ'πανδρος,· είπε μετά πεισμονής 

άπροκαλύπτου.
Τήν στιγμήν ταύτην ή ϊύρα ήνοίχ'Γη καί ό Γεώργιος 

εισήλΪΓεν εις τήν αίθουσαν συνοδευόμενος υπό τινων άλλων 
προσκεκλημένων, έλξτόντων συγχρόνως μετ’ αυτού. Έπερί- 
μεινα νά μέ συστήσωσιν εις τον Γεώργιον, άλλα τούτο δέν 

έγεινε, διότι δέν είναι συνήθεια νά συνιστώνται εις τούς ξέ
νους αί συνόμιλοι τών δεσποινών έγνώριζον τούτο, αλλ’ ήλπι- 
ζον οτι, χάριν ττς οικογενειακής μου δέσεως, έμελλε νά 
γείνη έξαίρεσις προς έμέ. Μοί έφάνη οτι έ'βλεπον στενοχώ
ριαν τινά εις τον Γεώργιον οσάκις τό βλέμμα του άντίκρυζε 
το έδικόν μου.

ΓΌτε ύπήγομεν εις τό εστιατορίου δέν εύρέΪΓη κανείς νά 
μοί προσφέρη τον βραχίονα· εις τήν τράπεζαν έκάΐησα με

ταξύ τής 'Ελένης καί τού δόκτωρος Πηγά- οι δαιτυμόνες 
ήσαν πολυάριθμοι· δέν ίΓέλω μνημονεύσει όμως είμή μόνον 
τών όσοι διεδραμάτισαν πρόσωπον έν τή θλιβερά μου ιστορία. 
Αναφέρω λοιπόν ήλικιωμένην τινά κυρίαν άνύπανδρον, άγαϊτήν 
καί φιλόφρονα, ττν κυρίαν Βασιλικήν, άδελφήν τού φίλου μου 
ιατρού Πηγά, έπειτα τήν κυρίαν Μαργαρίταν, γυναίκα εύ'σωμον 
καί ευειδή, έκείνην τήν οποίαν αί καταλαλιαί τής πόλεως
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ένοχοποίουν μετά τού φίλου μου Πηγά · τον κύριον ’Αρχίλοχον, 

υπάλληλον, άνθρωπον μικρόν τό σώμα, δύσμορφον τήν όψιν 
καί δυσμορφώτερον τήν ψυχήν. 'Ο  άνθρωπος ούτος έγένετο 

παραίτιος μεγάλων δυστυχημάτων· τό παρελθόν αυτού ήτον 
κάκιστον ούδείς είχεν εις αύτόν ύπόληψιν, καί έντούτοις 

εύρισκε τον τρόπον νά γίνεται πανταχού δεκτός. Έφαίνετο 
εις πάντας πρόθυμος, υπηρετικός, κολακευτικός πρό πάντων 
εις τάς γυναίκας, σκωπτικός τών άπόντων καί ιδίως έκείνων 

'όσους έγνώριζεν ως μή άρέσκοντας εις τους παρόντας. Τα
πεινός μέχρι χαμέρπειας προς έκείνους έκ τών οποίων είχέ 
τι νά έλπίση, προσεφέρετο άποτόμως καί σχεδόν αύΐαδώς 

προς όσους έΐτεώρει ανωφελείς εις τάς προσδοκίας καί τά 
σχέδια αύτού. Ποτέ δέν έ'πραττε τό καλόν, πάντοτε δέ τό 
κακόν, καί τούτο έκ φύσεως καί άπροκλήτως, καΪΓως ή 

έ'χιδνα ή τοξεύουσα τον ιόν αύτής καί κατά τού μή 
εχοντος σκοπόν νά τήν βλάψη. Τοιούτος ήτον ό ελεεινός 
άνήρ, ό τοσαύτην άσκήσας ϋλιβεράν έπιβροήν έπί τής τύ

χης μου.
Εις άκρον ζωηρόν υ π ή ρ ξε  τό γεύμα έκεϊνο, κύριον δέ 'ίέμα 

ττς συνομιλίας ή συνεδρίασις εκείνη τής Βουλής, καότ’ ήν ό 
Γεώργιος εύρέΐτη εις τόσον δυσχερή ίτέσιν. 'Ο  κύριος Βάλας 
δέν ένέκρινεν εντελώς την πολιτικήν πορείαν τού μέλλοντος

γαμβρού του.
— Δέν έκάμετε ούδεμίαν καί υπέρ ούδενός έξαίρεσιν, 

φ'ίλτατε Γεώργιο . . . Ούδείς λοιπόν ίτέλει σάς συμπεριλάβει

εις υπουργικόν συνδυασμόν . . .
— ’Απ’ έναντίας, φίλτατε κύριε Βάλα, άπ’ έναντίας όλοι

μετά χαράς ήυελέν μοι προσφέρει χαρτοφυλάκιον . . . Διά 
τού μέσου τούτου τΐτελον άποδείξει εαυτούς έξαιρουμένους



τής τάξεως εκείνων κ α ϊ ’ ών τοσάκις καί τόσον σφοδρώς κα- 
τηνέχΓην.

— Μεγάλην έχετε έπιτηδειότητα! είπε ϋτορυβωδώς γελών 
ό ’Αρχίλοχος.

— "Οσον περί έπιτηδειότητος, φίλτατε κύριε' μου, έπρεπε 
νά λάβω μ.αξτήματα παρ’ υμών . , . μάΪΓετε όμως, φίλε μου, 
ότι ή έπιτηδειότης, κατά τήν πολιτικτν καϊώς καί κατά 
τόν ιδιωτικόν βίον, είναι όπλον τής έσχάτης τάξεως το όποιον 
ϊάττον ή βράδιον, κόπτει τούς δακτύλους τών μεταχειριζο- 
με'νων αύτό . . .

— *Α! · . . 'Α ! . . . ?Α! . . .

Ο καλός ’Αρχίλοχος δέν ήόυνήΤη νά εύρη προσφυεστε'ραν 
παρά ταύτην άπάντησιν είς τήν προηγουμε'νην ζωηράν καί 
προσβλητικήν παρατη'ρησιν τού Γεωργίου.

Ή  ομιλία έξηκολούΐίησεν ε’φ’ ικανόν ε’πί τού αυτού δέ
ματος· ή πολιτική, καί ιδίως ή εσωτερική πολιτική, άποτελεΐ 
έν Αϊήναις τήν κυριωτέραν βάσιν πάσης συνομιλίας· όλοι 
αδιακρίτως ασχολούνται περί αύτής, ώς καί αί γυναίκες 
αύταί καί τά παιδία. ΑσχολεϊσΪΓαι περί τών δημοσίων δέν 
είναι βεβαίως πράγμα αξιόμεμπτου- άλλ’ ή περί τών δημο
σίων κρίσις πρέπει νά στηρίζεται είς άρχάς, καί νά 
έ'χη σκοπόν καί μέτρον τά προσόντα ταύτα δέν τά ευ-
ρον είς όσας έτυχε ν’ ακούσω ομιλίας περί πολιτικών έν 
Αότήναις.

Μετά ταύτα είσήλΪΓομεν είς τήν αίθουσαν φοιτηταί 
τινες τής οικίας, άνδρες καί γυναίκες, ήλίτον είς τήν εσπε
ρινήν συναναστροφήν ή αΪΓουσα ολίγον κατ’ ολίγον έπλη- 
ρώπη· οί όμιληταί διηρέΓησαν είς ομάδας· αί τράπεζαι τού 
παιγνιδιού κ ατελή φϋτη σαν · πού καί πού συνωμίλουν τινές άνά
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δύω- έγώ είχον πλησιάσει τράπεζάν τινα πλήρη βιβλίων, έφη- 
μερίδων, φωτογραφιών καί άλλων αθυρμάτων φυλλολογούσα 
δέ βιβλίον τι φωτογραφημάτων ήκουσα νά μέ καλώσι κατ’ ό

νομα.
— Δεσποινίς Έλίζα, ή φωτογραφία σας εύρίσκεται με

ταξύ τής συλλογής ταύτης;
’Ανεσκίρτησα · ό άπευίτύνων μοι τήν έρώτησιν ταύτην 

ττον ο Γεώργιος· έστράφην καί ύ'ψωσα τήν κεφαλήν πρός

αυτόν.
— "Οχι, κύριε.
— Κρίμα- ‘τά  ήτον ή ώραιοτε'ρα τής συλλογής . . . 

ΉρυΓρίασα καί ένευσα χαμαί.
— Παράδοξον πράγμα, ήκολού^ησεν ό Γεώργιος, πόσον 

ομοιάζετε, κυρία μου, πρός γυναΐκά τινα τήν οποίαν ήγά- 
πησα, τί λέγω; έλάτρευσα . . . "Οτε σάς είδον κατά πρώτον 
έν τή Βουλή, έμεινα κατάπληκτος . . . πρός στιγμήν έπί- 
στευσα ότι ήτον αύτή ή ιδία . . . άλλ’ άφού τήν έστερήϊην, 

υπόκειμαι πάντοτε είς τοιαύτας πλάνας.
— ’Εννοείτε τήν μητέρα σας; είπα.

— Ά ! το ένοήσατε . . .
— Τήν ήγαπήσατε πολυ τήν μητέρα σας;

— Πλειότερον τής ζωής μου,, κυρία!
Καί οί οφθαλμοί τού Γεωργίου έπλήσΐησαν δακρύων.

Ή  συγκίνησίς του μετεδοΓη καί είς έμέ.
— Όποιαν γοητευτικήν ιστορίαν διηγείστε; συνεκινήσατε 

τήν κυρ αν Έλίίζαν, φίλτατε κύριε Αύλονά . . . δέν φυλάτ- 

τετε λοιπόν όλην σας τήν ευγλωττίαν διά τήν Βουλήν;
Ητον αύτη ή βάναυσος φωνή τού ’Αρχιλόχου.
— Ήμπορείτε νά υπάγετε άλλού, φίλτατε κύριε, νά δει-
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ξετε το πνεύμα σας . . . έγώ δέν το νοστιμεύομαι πολύ- έχει 
πολύ αλας έκ τού μαγειρείου.

Έπήλ'ϋ'ε τότε ή Ελένη.

— Γνωρίζετε τήν κυρίαν; ήρωτησεν αύτη τον Γεώργιον 
μικρόν τ ι μορφάσασα.

— Δέν μοί είπατε τοσάκις τόσα πολλά καλά περί τής 
κυρίας;

— Ναί, αλήθεια! είπεν ή Ελένη καί έλαβε τάς δύο 
χείράς μου εις τάς χείράς της.

'Ο  Γεώργιος ε’σηκώϊη, ούδεμίαν είπών λέξιν έρασμίαν 
προς ττν νέαν αυτού μνηστήν, καί άφείς ημάς ύπήγεν όπου 
ήσαν οί άνδρες.

'Η  'Ελένη τόν ηκολούϋησε διά τού βλέμματος, καί είδον 
ωχρότητα περιχυΪΓεΐσαν έπί τού προσώπου της· έκά^ησε πλη

σίον μου, έλαβεν έκ τής τραπέζης βιβλίου καί έφυλλολόγει 
αυτό άπροσέκτως.

'Η  κυρία Βάλα μάς έπλησίασε βραδέως.

— Τ ί έχεις λοιπόν άπόψε, 'Ελένη; πόσην αμέλειαν έχει 
προς σέ ό Γεώργιος; . . . ούτο νομίζει ότι φέρεται δ κόσμος 
προς μνηστήν; . . . δύω λέξεις δέν τόν είδον νά σού είπή . . . 
αλλόκοτου πρόσωπον μνηστήρος παριστάνει σήμερον ο κύριος 
αυτός! . . .

— Άλλ’ ήξεύρετε, μήτέρ μου, πολύ καλά ότι δέν είναι 
άκόμη μνηστήρ μου.

— Πώς; τί; τ ί λέγεις ψυχούλα μου; τ ί λέγεις; . . . ώς 
ούδέν λοιπόν νομίζεις τόν άνταλλαχ'ίέντα λόγον; . . .

ΓΗ κυρία Βάλα έλάλει μεγαλοφώνως λέγουσα ταύτα· τά 
βλέμματα λοιπόν πάντα έστράφησαν πρός αύττν.

Μικρά καταιγίς έπί τού όρίζοντος! . . .
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Καί πάλιν ό ’Αρχίλοχος διέβαινεν ολίγα βήματα μακράν 

ημών.
— Τ ί λέγετε, κύριε ’Αρχίλοχε, είπεν άκούσασα αυτόν ή 

κυρία Βάλα.
— Λέγω, κυρία μου, ότι βλέπω καταιγίδα έπί τού ώραίου

ος τού Διός προσώπου σας . . .
— Πώς; έχω πρόσωπον έγώ Διός; . . .  άλλ’ ό Ζευς, κύριε,

ήτον άνήρ, άν δέν άπατώμαι. . .
— Ν αί, κυρία μου, πλήν είχε τό ώραιότερον πρόσωπον

τού Όλύμπου.
— Φθάνουν αί τοιαύται άνοησίαι, κύριε ’Αρχίλοχε, καί

εϊπατέ μου πού βλέπετε τήν καταιγίδα;
— Θέλω σάς το είπεί, κυρία, όταν ότά ήμεΓα μόνοι.
'Η  κυρία Βάλα μάς ένευσε ν’ άπομακρυνϊώμεν. Η 'Ελένη

έπλησίασεν εις τινας κυρίας, έγώ δέ υπήγα καί έκάϊησα 
πλησίον τής δεσποινίδος Πηγά, άλλ’ ή προσοχή μου ήτον 
προσηλωμένη έπί τού ζεύγους τής κυρίας Βάλα καί τού

’Αρχιλόχου.
Οί οφθαλμοί τής κυρίας Βάλα ήσαν ύπερμέτρως άνοικτοί* 

οί οφθαλμοί τού κυρίου ’Αρχιλόχου διηγωνίζοντο πρός αυτούς- 
τό στόμα του έχασκε, καί ή κίνησις των μεγάλων όδόντων 
του μοί έφάνη ώς μία των μεγίστων έκείνων τριπτικών μηχα
νών τάς οποίας φέρουν έξ Αγγλίας. Είδον την κυρίαν Βάλα 
κτυπούσαν τά γόνατά της, χειρονομούσαν, άναπηδώσαν έπί 
τής έδρας της. Τέλος πάντων έσηκώ^η καί σχεδόν άσκω-

λιάζουσα ήλ^ε πρός έμέ.
— Κυρία, μοί είπε μετά φωνής τραχείας καί δυσηχούς,

νομίζω ότι είστε κακοδιάθετος . . . κάμνετε καλά ν’ άποχω-

ρήσετε εις τόν κοιτώνά σας.
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Έσηκώϊην, ¿προσκύνησα καί άπεχώρησα.
Καΐ?’ ήν στιγμήν έξηρχόμην τής αιθούσης, δέν τδυνή- 

ΪΓην νά μή κυττάξω προς το μέρος όπου εύρίσκετο ό Γεώρ
γιος · κατέλαβον δέ τό άδημονοΰν βλέμμα του ακολουθούν με 
μετ’ έκφράσεώς τίνος ανησυχίας.

Ό  νους μου όλος ήτον εις τον Γεώργιον οΰδ’ έσυλλογι- 
ζόμην καν τήν νέαν προσβολήν τής κυρίας Βάλα. Τό δι έμέ 

νέον τούτο αίσθημα ηύξανεν έντός τής ψυχής μου άναβαϊνον 
ώς κύμα τρικυμιώδους θαλάσσης· ή καρδία μου έπαλλε καί 
άνεσήκονε τό στήϊτός μου σφοδρώς άσ^μαϊνον ό Γεώργιος 
ήνοιξε κόσμον άγνωστον εις έμέ · άλογος ήτον ό έρως μου. . .  
άσυνετόν τό πάξτος . . . καί μολαταύτα κατεβλήϋΓην. 'Η  έπί 
τής γής ταΰτης ευδαιμονία, έλεγον κατ’ έμαυτήν, είναι μόνον 
μετ’ αυτού . .  . Αυτός ο Θεός εις έμέ τον αποστέλλει . . . 

’Έπειτα ή ένϊίύμησις τής Ελένης διήρχετο τό πνεύμα μου- 
τήν έβλεπον θρηνούσαν, άπηλπισμένην, έλεεινήν καί τότε 

απείρους προσπάθειας κατέβαλλον εις άπομάκρυνσιν τής είκό- 
νος τού Γεωργίου. — Μετά ταύτα άλλως έσκεπτόμην. — 
Καί τί, τέλος πάντων έλεγον κατ’ έμαυτήν, καί τέλος πάν
των τί τής χρεωστώ; . . . ναι, μέν, είμαι ύπομίσϊτιος αυ
τής . . . άλλα πταίω έγώ αν έκείνος μέ προτιμά; Ένήργησα 
τίποτε ώστε νά σύρω τήν προσοχήν τού μνηστήρός της; 
Είμαι τάχα υπεύθυνος τού αιφνίδιου αισθήματος τό οποίον 
ένέπνευσα εις τον Γεώργιον; ’Εάν δέ καί έγω τον άγαπώ, 
αν αίσότάνωμαι έμαυτήν δούλην τού άνδρός τούτου, προς όν 
λέξεις τινάς μόνον άπηύ^υνον καβ" όλον μου τον βίον, δέν 

είναι υπεύθυνος τούτου αυτή ή ίδια; Είναι ήδη έπέκεινα 
τών τριών μηνών άφού περί αυτού μόνον μοί λαλεϊ. . . αυτή 
ή ιδία άνάπτει τήν φλόγα ήτις μέ κατακαίει . . . καί έγω
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νά τήν εύσπλαγχνισΐτώ; ’Ό χι! όχι! Ό  Γεώργιος ΐτά ήναι 

οδικός μου . .  . ό Γεώργιος είναι έδικός μου . . . Ναι, έγω 

μόνη ήμπορώ νά τον κάμω ευτυχή, έγώ μόνη ήμπορώ νά 

νοήσω όλην τήν αβρότητα τής εΰαισ'ϋητου ταύτης καί ίδιο- 

τρόπου καρδίας . . .  Ό  Γεώργιος εις έμέ μόνην άνήκει . .

’Ώ ! τί ευτυχία νά ήμαι πάντοτε, διά βίου πλησίον του, νά 

τον βλέπω πάντοτε, νά τον άκούω λαλούντα! . , . νά τον 

υπηρετώ γονυπετής! . . .  Ό  Γεώργιος εις έμέ μόνην άνή- 

κει! μόνον εις έμέ! Κανείς πλέον εις τον κόσμον δέν ϊέλει

μοί τον στερήσει.
ΈκοιμήΤην τήν νύκτα εκείνην μάλλον ήσυχος παρά το

σύνηΪΓες. Τήν έπαύριον πρωί', τήν ώραν τού προγεύματος,

εΰρον ένώπιόν μου πρόσωπα σκυθρωπότατα. Αυτή ή Ελένη,
ή συνήθως τόσον άγα~ή προς έμέ, είχε τήν πρωίαν έκείνην

ψυχρότητα παγετώδη.
Τήν ώραν τού περιπάτου, ή ’Ελένη έξήλΐτε μετά τής

μητρός της· ούτε καν μοί άνήγγειλον οτι έμελλον νά έξέλ-

ΐωσι. Τό γεύμα, ή αύτή προς έμέ ψυχρότης· τό εσπέρας,

παρηγγέλΐη νά μή γείνωσι δεκταί έπισκέψεις, καί τό τσά'ί

έδόΪΓη έν τώ κοιτών, τής κυρίας Βάλα, οπου έγώ δέν είχον

τήν άδειαν νά είσέλΤω.
Δεκαπέντε ήμέραι παρήλΓον τοιουτοπρόπως· έπειδή δέ

έφοβή’ϋτην οτι ή διηνεκής αύτη οίκουρία ήδύνατο να βλάψη
τήν υγείαν μου, άπεφάσισα νά έξέλΪΓω μόνη καί άνευ άδειας

εις μικρόν περίπατον. Ή  άπόφασίς μου ήτον, ώς τό βλέπω

σήμερον, ολίγων άπερίσκεπτος· έν Γαλλία αί νεάνιδες σπα-

νίως έξέρχονται άσυνόδευτοι* έν Έ λλάδι καί αί ύπανδροι
ακόμη γυναίκες, ε'ως προ ολίγων έτών, δέν έξήρχοντο άνευ

συνοδίας. Έκλέξασα ώς τόπον τού περιπάτου μου τον βα-
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σιλικόν κήπον, έφτασα εκεί εντός ολίγων στιγμών. Ήτον 

ώραία χειμερινή ήμέρα- λαμπρός ήλιος έϋτέρμαινεν ήδέως 
χωρίς νά καίη . . . ό ουρανός ήτον καθαρός, άνε'φελος, τό 

δέ γλυκύτατον αυτού κυαναυγές χρώμα αδύνατον είναι νά 
είκονίση ό έπιτηδειότερος ζωγράφος- αί δενδροστιχίαι τον 
κήπου τσαν ολοπράσινοι . . . άλση καί πρασιαί εΰωδίαζον 
δροσεράν καί ήδυτάτην ευωδίαν . . . αύρα ζεφύρου, σείουσα 
ελαφρώς τά φύλλα των δε'νδρων, καί άερίζουσα τό πρόσωπον 
μου, ένέπνεεν εις ολην μου τήν ψυχήν γλυκυτάτην τινά ευε
ξίαν . . . ήσίϊανόμην εμαυτήν τόσον έλαφράν, ώστε πλήρης 
ηδονής καί μέΰης έπέτων μάλλων ή έβάδιζον υπό τά δένδρα 
τού κήπου . . . είχον τοσαύτην γαλήνην, άνάπαυσιν, ησυχίαν 
πνεύματος, ψυχής καί σώματος, όσην ποτέ κ α ί’ όλον τόν 
βίον μου δέν ήσ ίάνίην . . .

Δέν ήξεύρω πόσην ώραν έ'μεινον έκεΐ, διαβαίνουσα δι όλων 
τών περικαμπών εκείνων δρόμων, ίσταμε'νη έπί παντός υψώ
ματος ινα θαυμάζω μακρόίεν τήν ώραίαν έκείνην καί ώς 
μέγα κάτοπτρον ομαλήν θάλασσαν, τάς κορυφάς τών βουνών 
τής παραλίας καί τών έν τω κόλπω νήσων, τας μεγαλοπρε
πείς στήλας τού ναού τού ’Ολυμπίου Διός . .  . σιγή βαρεία 
έβασίλευε κ α ί’ όλον τόν κτπον δέν ήκούετο είμή μόνον ό 
ήχος τών κωδώνων αιγών τινων αιτινες διέβαινον όπι
σθεν τού φράκτου τού κήπου . . . ότε αίφνης είδον ένώ-
πιόν μου έπί τής καμπής μιας τών δενδροστιχιών τόν Γε
ώργιον.

Κατάπληκτος έμεινα καί έστάίην- ό Γεώργιος δέν έφαί- 
νετο έκπεπληγμένος όλιγώτερον έμού. Μ’ έπλησίασε καί 
μ’ έχαιρέτισεν εύλαβώς.

— 2είς έδώ, δεσποινίς Έλίζα, μόνη, άνευ τής "Ελένης;
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’Έμενον άναυδος, δέν άπεκρίίην καί ήσίάνί'ην ό'τι ήρυ- 

ίρίασα.
— Μέ συγχωρείτε νά σάς συνοδεύσω, δεσποινίς.

Ή  γλωσσά μου έκόλλησεν εις τόν λάρυγγά μου, δέν 

ήδυνήίην ν’ άρίρώσω λέξιν, καί μόνον διά τής κεφαλής 
έ'νευσα ότι τω έπέτρεπον νά μέ συνοδεύση. Ούτ’ έγώ πλέον 

έγνώριζον τί έ'πραττον ήρχίσαμεν νά περιπατώμεν.

— Θέλουν νά μ’ έμποδίσωσι νά σάς βλέπω, δεσποινίς, 

μοί είπεν ο Γεώργιος άποτόμως. Τούτο δέν είναι ίσως

γελοίον;
— Κύριε, είπα τέλος πάντων, κύριε, δέν σάς καταλαμ

βάνω.
— Α'ί λοιπόν, ένόησαν αύτοί, Κυρία μου, ένόησαν ότι 

άπο τής πρώτης στιγμής κ α ί’ ήν σάς είδον, ήσ ίάνίην πρός 
υμάς τήε> ζωηροτέραν συμπάθειαν . . . ένόησαν, Κυρία μου, 
ό,τι υμείς δέν ένοήσατε . . . ότι σάς άγαπώ, ότι σάς λα

τρεύω . . .
— Κύριε! Κύριε! . . .  άνέκραξα καί ένταυτω ήσίάνίην 

ότι αί φρένες μου μ’ έγκατέλειπον.
Τήν στιγμήν ταύτην ετυχε νά διαβαίνωσιν έκείίεν ή κυ

ρία Μαργαρίτα συνοδευομένη υπό -τού τέκνου της, παιδίου 

πενταετούς, καί τού κυρίου ’Αρχιλόχου.
— ’Α! ά! σείς έδώ! σείς έδώ! είπεν 5 Αρχίλοχος άπευ-

ίυνόμενος πρός τόν Γεώργιον.
"Ημην έκτος έμαυτής- ό Γεώργιος ποσώς δέν έσυγ-

χύσΪΓη.
— Καί διατί σάς φαίνεται παράδοξον ότι μ’ ευρίσκετε 

έδώ;
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— 2 ά ς  ένόμιζον δ’λως ασχολούμενου εις τάς βουλευτικάς
σας εργασίας, καί δεν έπίστευον οτι εχετε καιρόν νά κάμνετε 
ειδύλλια.

— ΙΙάντοτε κακολογίας! είπεν ή κυρία Μαργαρίτα.

— Ήξεύρετε ομως, κυρία, οτι κατά τοΰτο αυτός έχει το 
μονοπώλιον, είπε μετά πολλής ψυχρότητος δ Γεώργιος.

— Δεν περιπατοΰμεν; είπεν ο ’Αρχίλοχος.

Έ γω , ή Μαργαρίτα καί τδ παιδίον της έβαδίζομεν 
έμπροσθεν, δ Γεώργιος καί δ Αρχίλοχος ήρχοντο κατόπιν. 
Ημην πάντοτε τεταραγμενη · ή κυρία Μαργαρίτα μέ ήρώ- 

τησε πώς εύρε'ΪΓην μόνη ε’ν τώ κήπω, άνευ της Ελένης καί 
μετά του Γεωργίου· της εξήγησα τοΰτο, άλλα δεν :ε’φάνη 
ευχαριστημένη εις τάς εξηγήσεις μου.

— Δέν γνωρίζετε τον τόπον τούτον, δεσποινίς· καυώς 
πάσα μικρά πόλις, αί ΑϊΓηναι είναι έκδοτοι εις τάς κακο
λογίας . . .  Τ ί θέλετε νά κάμνωσιν οί κάτοικοι πόλεως πεν- 
τήκοντα έ'ως εξήκοντα χιλιάδων ψυχών, είμή νά κακολογώσι 
τον πλησίον; . . .  “ Έ'Γεάότη δ κύριος δείνα άναβαίνων δίς
σήμερον εις τής κυρίας δεινός·” δ κύριος δείνα άλλος ¿πέ
ρασε χξτές πεντάκις ύπδ τά παράθυρα τής κυρίας τριαστέ- 
ρου . . .  — “ Παράδοξον, δ κύριος Β. περιπατεί πάντοτε εις 
τδ αύτδ μέρος καί κατά την αυτήν ώραν κα^’ ήν καί ή 
κυρία Γ. — καί ούτω καθεξής” . . . ’Έστε προσεκτική, 
δεσποινίς, εάν ξτέλητε ν’ άπαλλαχξτήτε πολλών βασάνων. Έ πε- 

ριπάτουν προ ολίγου μόνη μετά του υίοΰ μου, καί μετά πολ
λής δυσαρέσκειας είδον νά μέ πλησιάση δ κύριος Αρχίλοχος· 
ό'τε σάς άπήντησα, έζήτουν νά τδν άπομακρΰνω ■ άν καί 
γελοίος, ήμπορεί μολαταύτα νά ενοχοποιήση εις χώραν τοι- 
αύτην φιλύποπτον καί ψοφοδεή.
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Ένευσα τήν κεφαλήν καί παντάπασι δεν άπεκρίξτην· 

άκροαζομένη δέ προσεκτικώς τήν πρδς άλλήλους ομιλίαν του 
Γεωργίου καί τού Αρχιλόχου, δεν κατώρΪΓωσα ν’ άκούσω είμή 

λέξεις τινάς μόνον, μεταξύ των άλλων τάς εξής συχνάκις 
έπαναληφ^είσας υπό τού Αρχιλόχου· “ σάς εκμεταλλεύε
ται.” — Βραδύτερου έμαϊον οτι δ Αρχίλοχος έπάσχιζε νά 
έμπνεύση εις τδν Γεώργιον αμφιβολίας περί τής ειλικρίνειας 

τής πρδς αύτδν φιλίας τού κυρίου Βάλα.
”Οτε εφότάσαμεν εις τήν ϊτύραν τού κήπου, ή κυρία Μαρ

γαρίτα μοί έπρότεινε νά μέ συνοδεύση εις τήν οικίαν έδέχΐην
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τήν πρότασιν μετά προθυμίας, καί άπεχαιρετίσαμεν 
Γεώργιον καί τδν Αρχίλοχον μόλις είχον τήν τόλμην νά 
υψώσω τούς οφθαλμούς ε’πί τού Γεωργίου πρδς νεύσιν χαιρε
τισμού' ούτος δέ εκυψεν ένώπιόν μου καί άπεκά.λυψε τήν 

κεφαλήν· ήτον δέ μελαγχολικδς καί κάτωχρος.
"Οτε έμείναμεν μόναι, ή κυρία Μαργαρίτα μοί είπεν.
— Γ0  Αρχίλοχος δέν είναι φίλος σας, ούτε φίλος τού 

Γεωργίου- είναι άληϊτές οτι δέν είναι φίλος κάνενός . . . θέ
λετε ίδεΐ ποίαν σκευωρίαν σάς πλέκει, κατά τήν συνήθειαν

αύτού.
Έπανελ-Γούσα εις ττν οικίαν ήμην ολη άνήσυχος καί 

τεταραγμενη · επρόβλεπον έκρηξίν τινα καί καταιγίδα, αλλ’ ού- 
δέν τοιούτο συνέβη. Τήν ώραν τού γεύματος ευρον τήν 
αύτήν ψυχρότητα τών προηγουμένων ημερών εις τε τήν κυ
ρίαν Βάλα καί τήν δεσποινίδα Βάλα- ούδεμία ομως παρα- 
τήρησις μοί έγένετο περί τής εξόδου μου. Δέν έδυνή'ίην νά 
φάγω τίποτε, άν καί μεγάλας κατέβαλλον προσπάθειας εις

το νά κρύψω τήν ταραχήν μου.
Τδ εσπέρας έ'μαδτον παρά τής Μαριγούς οτι δ κύριος
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’Αρχίλοχος ήλ ϊε  πολλάκις ζητών τον κύριον Βοίλα. Τούτου 

δέ άπόντος, άνήγγειλεν οτι νΐελεν έλϊτεί εις έπίσκεψιν τδ 
έσπε'ρας.

Εναντίον της διατάξεως των προηγουμένου εσπερών, την 
φοράν ταύτην ή άπαγόρευσις ή'ρϊη. ’Εντός της ήμε'ρας αί 
δε'σποιναι Βάλα προσεκάλεσαν διαφόρους εις τό τσάϊ τής 
έσπε'ρας.

"Ενεκα τών συμβάντων τής ημέρας ¿νόμισα πρε'πον να 
μή λείψω τδ εσπέρας εκείνο έκ τής αιθούσης.

Μετ’ αλγεινής έντυπώσεως ενθυμούμαι τδ έσπέρας εκείνο. 
Περί την έννάτην ώραν ή αίθουσα ήτον πλήρης· ό'λοι σχεδόν 
οί φοιτώντες εις τής κυρίας Βάλα ήσαν εκεί συνηϊροισμένοι* 
μεταξύ άλλων ο φίλος μου ίατρδς Πηγάς, ή κυρία Μαργα
ρίτα, ή κυρία Βασιλική Πηγά, δ κύριος ’Αρχίλοχος καί δ 
Γεώργιος.

Αί μεταξύ τών διαφόρων δμάδων συνομιλίαι ήσαν λίαν 
ζωηραί- δ κύριος Πηγάς μοί είχε συστήσει αξιωματικούς τι- 
νας του γαλλικού ναυτικού, καί έλάλησα έπιπολύ μετ’ αυ
τών. Ό  Γεώργιος μετέσχε τής ομιλίας, καί ¿δείχτη χαρίεις 
δ'λως την συμπεριφοράν καί πλήρης ακρίβειας καί αξιοπρέ
πειας εις δ'σα έλεγε· δι ευφυών καί ερασμίων τρόπων μοί 
διεδήλωσε καί πάλιν τδν έρωτά του, άλλα καί διά τοσαύτης 
εντέχνου έπιτηδειότητος, ώστε ή έννοια τών λόγων του διήρ- 

χετο ύπεράνω τής κεφαλής τών παρόντων καί έφΪΓανεν εις 
έμέ μο'νην. Έ κ  τής συγκινήσεώς μου, εκ τών παλμών τής 
καρδίας μου έβλεπε βεβαίως δποίαν ευδαιμονίαν ήσ~ανόμην 
έν έμαυτή . . . οί οφθαλμοί άμφοτέρων άπηντώντο πολλάκις, 
καί αί δύω ημών ψυχαί, πάλλουσαι έκ μέτης καί ευτυχίας 
άφάτου, συνεμίχ^ησαν έν ένί καί τω αύτώ βλέμματι! . . .
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Καί τί λοιπόν είναι τό υγρόν τού βλέμματος τούτου, τδ με- 
ξτύσκον ημάς ως οίνος γενναίος; Αάμπει, θερμαίνει ως άκτίς 
ήλίου έαρινού· ή καρδία ευρύνεται, ή ψυχή άφίπταται εις 

χώρας αιθέριους . . . όποια συγκίνησις γλυκεία! Γ0  αληθής 
έρως είναι το μέγιστον τών ευεργετημάτων τού ουρανού . . . 
αδύνατον είναι άνθρωπος να περιγράψη την αίσΪΓησιν έκείνην, 
τήν πνευματικήν συγχρόνως καί υλικήν, τήν κυριεύουσαν 

"λην ημών τήν ουσίαν, τήν ευεξίαν έκείνην τήν δποίαν πρέπει 
τις να αίσΪΓανϋτή ΐνα τήν έννοήση, καί τής δποίας ούδεμία 

περιγραφή δύναται νά δώση τήν παραμικράν ιδέαν!
’Εκστατική έμενον ένώπιον τού Γεωργίου . . . ήτον ή μα

καριστής τού ουρανού . . . τδν ή'κουον καί έσιώπων, άλλά τό 
βλέμμα μου έλεγε προς αυτόν . . . “ άκολούίτει . . . 
άκολού^ει . . . σέ άκροάζομαι . . .  σε αγαπώ . . . σέ λα

τρεύω . . .
Μίαν τών στιγμών έκείνων δ Γεώργιος εύρέϊτη μόνος 

πλησίον μον προσήγγισε τότε οσον ήδυνήίη πρός έμέ, καί 
ωχρός, λαμπρούς έχων τούς οφθαλμούς καί τρέμοντα τά

χείλη, ¿ψιθύρισε τάς έξης λέξεις·
— Έ λίζα, σέ άγαπώ . . . μέ αγαπάς καί σύ, δέν είναι

αλήθεια;
Τήν στιγμήν ταύτην ή Ελένη ήτον έπί τού κληδοκυμ- 

βάλου καί έμελλε νά παίξη. Τά βλέμματα αυτής καί έμού 
άντικρύσυησαν · έβλεπε τήν συγκίνησιν τού Γεωργίου καί έμε- 
νεν έμβρόντητος. Είδον καί τήν κυρίαν Βάλα τοξεύουσαν 
έπ’ έμέ βλέμματα κεραυνοβόλα- δ κύριος ’Αρχίλοχος έκά^Γητο 
πλησίον της καί έλάλει μετά πολλής σφοδρότητος βλέπων

έπίσης πρδς έμέ.
’Αγνοώ τί συνέβη τότε έντός τής κεφαλής μου καί τής
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καρδιας μου- ήτον παραφροσύνη, ήτον παραφορά έρωτος,

ήτον επαναστασις τής άδιακόπως πιεζομένης ύπερηφα-
νίας μου; άπεκρίίην προς τον Γεώργιον συντόμως καί ζω- 
ηρώς.

Δο'ς μοι άπόδειξιν τού έρωτός σου, κύριε. . .  τα αύτά 
είπες και πρός την Ελένην προ ενός μόλις έτους, καί ιδού 
σήμερον είσαι εις τούς πόδας μου!

Απόδειξιν λέγεις; είπεν ό Γεώργιος πλησιάζων έτι 
μάλλον προς ε’με σπινίηροβολούντων τών όφίαλμών του, άπό- 

δειξιν λέγεις;

Ψεύ! δεν έβράδυνε νά μοί δώση τήν άπόδειξιν ταύτην, 
άπόδειςιν αχαλίνωτου έρωτος.

Ήνοιγεν ήδη τό στόμα νά μοί άποκριίή οτε ή κυρία 
Βάλα επέπεσε κ α ί ’ ημών ώς κεραυνός.

— Τί σκάνδαλον είναι αυτό, κυρία; . . . τί μυστική συν- 
διάλεξις είναι αυτή; . . . έςέλίετε κυρία.

Ή σίάνίην τότε λυγίζοντα τά γόνατά μου καί δέν ήδυ
νήίην νά σηκωίώ έκ τής έδρας μου.

— Έ ςέλίετε! είπεν έκ νέου ή κυρία Βάλα.

Ό  Γεώργιος ειχε σηκωίή κάτωχρος καί τρέμων καί 
άνωρίωμένας έχων τάς τρίχας.

— Διά τούς οίκτιρμοΰς τού Θεού! άνέκραξε, κυρία! τί 
κάμνετε;

— Καί σείς, κύριε . . . είστε α ύ ίά ίη ς  . . . άχάρι- 
στος . . . είπεν τ  κυρία Βάλα. ’Έπειτα, στρεφομένη άποτό- 
μως πρός έμέ.

— Ήκούσατε, κυρία; έςέλίετε! έςέλίετε! καί δια τού 
δακτύλου έδείκνυε την ίύραν τής αίίούσης.
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Πριν ή έ κύριος Βάλας καί ή Ελένη λάβωσι καιρόν να 
δράμωσι πρός ημάς, ο Γεώργιος έπλησίασε πρός έμέ προσφέ- 

ρων μοι τόν βραχίονα.
— ’Ας έςέλίωμεν όμοΰ, κυρία . . .
— Τί; πώς; είπεν εμβρόντητος ή κυρία Βάλα.
— ’Από τής στιγμής ταύτης, κυρία, λογίζομαι άδελφός 

τής έξυβρισίείσης ταύτης νεάνιδος, άπεκρίίη ό Γεώργιος

άνυψών άγερώχως τήν κεφαλήν.
— Καί έγώ έπίσης ζητώ τήν άδειαν τής δεσποινίδος νά

λογίζωμαι άδελφός αυτής.
Είπε ταύτα ό Ιατρός Πηγάς προσφέρων μοι καί αυτός

τόν βραχίονα.
— Κυρία, ήκολούίησεν ούτος, ή άδελφή μου ίέλει σάς 

δεχίή εις τήν οικίαν της ώς αδελφήν . . . δέν ήμπορείτε 

πλέον νά μένετε έν τή οικία ταύτη . . . ύπάγωμεν . . .
Έσηκώίην μηχανικώς καί έλαβον τόν βραχίονα τού

Ιατρού.
Πάν ό,τι διηγήίην συνέβη έντός ολίγων δευτερολέπτων. 

Άφού έλαβον τόν βραχίονα τού ιατρού, δέν ένίυμούμαι πλέον 

τί έ'γεινε· συγκεχυμένα είναι τά πάντα έν τή μνήμη μ.ου.
Δύω ημέρας μετά τήν έγκατάστασίν μου έν τή οικία 

Πηγά, έλαβον τήν άκόλουίον έπιστολήν τού Γεωργίου.
“ Εννοείτε δεσποινίς, όποιον αίσίημα μέ άποκλείει τής 

οικίας σας· μετά τό σκάνδαλον τής προχίεσινής εσπέρας, 
μόνον ώς μνηστήρ ήμπορώ νά έμφανισίώ ένώπιόν σας· έρχο
μαι λοιπόν νά ζητήσω την χείρά σας. 2υναινεΐτε νά γίνητε 
σύζυγός μου; ίέλετε νά συμμερισίήτε την καλήν ή την κα- 
κήν τύχην μου; Είπατε “ ναί” , καί γίνομαι ό εΰδαιμονέστε- 
ρος άνίρωπος τής γής. Τό διάβημά μου τούτο δέν είναι
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κανονικόν, το γνωρίζω· όλαι ομως αί περιπέτειαι τού κοινού 

ημών έρωτος ήσαν παράδοξοι· λέγω κοινού έρωτος, διότι 
ήξεύρω οτι μέ αγαπάτε όσον σάς άγαπώ. Δέν είμαι δεισι- 
δαίμων, πολλού γε καί δει" άλλ’ είναι αδύνατον νά μή προ- 

ξενήση ζωηράν εις εμέ έντύπωσιν το αόρατον, τό υπερφυσι
κόν εκείνο ρεύμα οπερ μάς έσυρε προς άλλήλους, καί ιδίως 
ή καταπληκτική ¿κείνη όμοιότης ττν οποίαν έχετε μετά 
της μόνης γυναικός τήν οποίαν ήγάπησα έν τώ βίω μου, 

μετά τής μητρός μου. Άφ’ ής στιγμής σάς είδον, άνεπό- 
λησα τούς λόγους τού ’Ιακώβ προς τήν σύζυγον αυτού 
καίΤ’ ήν ημέραν είσήρχετο αύτη εις τήν συζυγικήν οικίαν. 
“ Έλξτέ, είπεν ο ’Ιακώβ πρδς τήν νε'αν του σύζυγον, ε’λδτέ 
νά λάβης τήν ότε'σιν τής μητρός μου.” Ό  έρως ημών, 
Έλίζα, είναι έρως έμπνευσ^είς άνωθεν . . . ήγαπήΐημεν 
άμα εί'δωμεν άλλήλους . . . άνεγνωρίσίτημεν . . . μεταφορά 
τις λίαν δημοτική λέγει.οτι ό έρως είναι μήλον κατά τδ 
η'μισυ άνήρ καί κατά τδ ήμισυ γυνή· είναι δέ τοσαύτα τά 

μήλα ταύτα, όσα καί τά ζεύγη τών άνςτρώπων ε’πί τής γής. 
Γ0  ΪΓεός, λέγει ή παράδοσις εκείνη, ευαρεστείται νά κόπτη 
τά μήλα ταύτα εις δύω καί νά ρίπτη αύτά εις τδν κόσμον 
τά ήμίση ταύτα τών μήλων τρέχουν πανταχόσε, καί μόνον 
όταν, εν τή μυστηριώδει ταύτη περιστροφή, τά δύω ήμίση 

τού αυτού μήλου άπαντηΐτώσι, τότε γεννάται δ έρως. Είμεξία 
λοιπόν, Έλίζα, τά  δύω μέρη ενός καί τού αύτού μήλου· δέν 
ήμποροΰμεν πλέον νά χωρισξτώμεν. "Ο^Γεν άς μή πολυπραγ- 
μονώμεν περί τού ήμετέρου έρωτος· άγαπώμεξτα, διότι έπρεπε 
ν’ άγαπώμεδτα. Είπατε περί τού έρωτός μου πρδς τήν Ε λ έ 
νην ένόμισα δ'τι τήν ήγάπων ήπατήξίην. Ό  βίος μου 

υπήρξε πλήρης ταραχών καί δοκιμασιών δ χαρακτήρ μου,
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παροξυνόμενος έκ τών πραγμάτων καί τών περιστάσεων, δέν 
προσεκολλάτο ευκόλως εις τούς συνήθεις δεσμούς τού εγκο
σμίου βίου- έβλεπον εις τούτους μόνον διασκέδασιν εφήμε

ρου . . . ή δέ ιδέα οτι αί σχέσεις αυται ήσαν πρόσκαιροι, 
καί ελατήριου είχον τήν ιδιοτροπίαν, άνεχαίτιζε τήν έκχείλι- 

σιν τής καρδίας μου . . . άπώίτουν πάσαν διάχυσιν καί ή 
ηδονή δέν ήτον έρως. ’Όλη αύτη τ  τρυφερά περιπάϊεια, 
όλη ή γυναικεία ευαισθησία δι1 ής δυστυχώς μ’ έπροίκισεν τ 

φύσις, κατεστέλλετο βιαίως- ή άνάγκη τού άγαπάν, τού προ- 
σκολλάσϊται, τού άφοσιούσϊίαι εις άλλον, άπερ’ροφήότη όλο- 
κλήρως ύπδ ττς άγάπης μου πρδς τήν μητέρα μου. Α! 
Έλίζα, άν τήν ¿γνωρίζετε ττν άγίαν εκείνην γυναίκα, εκεί
νην τής όποιας σάς προσκαλώ νά έλΪΓητε νά καταλάβητε 
την μείνασαν κενήν ξτέσιν, πόσον ήΐτέλετε τήν άγαπήσει! 
Ήτον ή άφοσίωσις ένσαρκωϊείσα, ή αύταπαρνησία άνευ 
όρίων, ή περιπαότεστέρα φιλοστοργία. Δέν προχωρώ . . . 
παύω τού νά λαλώ περί αυτής, Έλίζα, διότι οι οφθαλμοί 
μου, ^έλοντες μόνον περί έρωτος πρδς υμάς νά λαλώσι, πλη- 
ροΰνται δακρύων. Οί φίλοι μου λέγουν ότι ή πρδς τήν μη
τέρα μου άγάπη μου ήτον εξαιρετική · δέν ήξεύρω πώς άλλο 
άγαπούν ή ήγάπησαν τήν μητέρα των άλλ’ εγώ ήσ~άνδ?ην, 

ότε τήν έστερήότην ότι άπώλεσα μετ’ αυτής τό ήμισυ τής 
ύπάρξεώς μου. ΙΙρότερον, ουδέποτε ¿πεθύμησα ν’ άπο~άνω- 
άφού όμως έμεινα μόνος άνευ αυτής, ή ζωή έγένετο δι’ έμέ 
δυσβάστακτου φορτίου . . . καί — τολμώ νά τό βεβαιώσω — 
εάν ήμην πεπεισμένος ότι άνευρίσκομεν τούς προσφιλείς ημών 

νεκρούς, δέν ή^ελον μένει πλέον έν τώ κόσμω. Ό  χρόνος 
δέν φέρει οΰδεμίαν παρηγοριάν, ούδεμίαν θεραπείαν . . ·
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Παράδοξον φαινόμενου τής καρδίας! ’Ήξευρον οτι δ χωρισμός 
ήτον άφευκτος . . .  Αί ήμε'ραι, αί στιγμαί ήσαν μεμετρη- 
μέναι, την προτεραίαν τής ϊλιβεράς ημέρας δ ιατρός μοί 
είχε προαναγγείλει σχεδόν τήν στιγμήν τής τρομεράς κατα
στροφής . . . καί έν τούτοις, τό πιστεύετε, Έλίζα; δεν ήσΐάν- 
ςτην τον πόνον όστις έμελλε νά έπέλΪΓη μετά τό οδυνηρόν 

τέλος . . . "Οχι, δ χρόνος δεν έπιφέρει ούδεμίαν θερα
πείαν . . . Είμαι πειστικός καί εύγλωττος έν τή Βουλή, 
ζωηρός καί ομιλητικός έν τώ κόσμω, αστειεύομαι, λέγουν, 
έπιχαρίτως, κινώ τον γέλωτα καί αυτός έγώ γελώ μέχρι δα
κρύων, άποτελέσματα πάντα νευρικής ιδιοσυγκρασίας, φιλ- 
τάτη Έλίζα . . . Πρέπει ν’ άπασχολήσω άλλαχού όλωσδίολου 
τον νοΰν μου. πρέπει — τό λέγω μετά πολλής ^λίψεως — 
πρέπει νά λησμονήσω τό ον τό οποίον έλάτρευσα, ώστε νά 
μήν υποφέρω — πρέπει νά καλύψω την μνήμην του ώς 
εικόνα καλυπτομένην υπό πέπλου. — Αύτος δ πόϊος, αυτός 
δ υπερτάφιος, ούτως είπεΐν, έρως ομοιάζει προς τύψιν συνει- 
δότος . . . θέλετε είπεϊ,· Δεν ¿νόησα τον με'γαν τής Γαλλίας 
ποιητήν Ααμαρτϊνον, τόν έπίσης άγαπήσαντα μέχρι λατρείας 
τήν μητέρα του, λέγοντα οτι, διαιωνίζων τις έν εαυτώ τήν 
μνήμην φιλτάτου δ'ντος, διαφυλάττει τό ον τούτο έν τώ κό
σμω, καί επομένως δέν υπάρχει πλέον νεκρός. Τό κατ’ έμέ, 
δέν γνωρίζω άλγεινότερον πόνον τής σταΐΓεράς, διηνεκούς, 
άδιακόπου έκείνης άναμνήσεως, τής συναισϊ'ήσεως τού ότι 
είναι αδύνατον ν’ ανακλητή ύλικώς εις τήν έν τώ κόσμω 
ύπαρξιν τό προσφιλές όν, τό πνευματικώς ανακαλούμενου . . .  

ή καρδία άλγεί, ή ψυχή καταπονείται, οδυνηρά σκοτοδινία 
ταράσσει τό λογικόν . . . φρικτή, έναγώνιος κατάστασις! 
ποσάκις δέν ύπέστην τό ανυπόφορου τούτο μαρτύριον! ποσάκις
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ρίγος σφοδρόν δέν διήλ^Γεν όλας μου τάς φλέβας, δέν ¿κά
λυψε σκότος τούς οφθαλμούς μου, λειποψυχία θανάτου δέν 
έκυρίευσεν δ'λον τό σώμά μου, καί δέν ήσ ϊάνϊην τότε ακρά
τητου έπώυμίαν νά δώσω τέλος εις όλα ταύτα τά δεινά . . · 

καί (οπισθοδρόμησα μέν ένώπιον τής αυτοχειρίας . . . μετά 
χαράς όμως ήοελον άποδοϊή εις τόν αιώνιον ύπνον . . .

“ ’Ιδού, Έλίζα, ποία ήτον ή έλεεινή ϊτέσις μου ότε κατά 

πρώτον σάς είδον κατ’ άρχάς ένόμιζον ότι δ πολιτικός βίος, 
δ γάμος μου μετά τής Ε λένης, ή φιλοδοξία, δ πλούτος, 
τρελόν μέ παρηγορήσει, ότι ήϊελον ουτω λησμονήσει τήν 
φιλτάτην μου νεκράν . . . Ματαία έλπίς! Τήν ημέραν όμως 
κ α ϊ’ ήν σάς είδον, τήν ημέραν κ α ί’ τν ήσ^άνΐην προς υμάς 
το παράδοξον αυτό αίσθημα, τό μετεωρίζον τόν νοΰν καί 
έκβακχεύον τδονικώς τήν καρδίαν μου, κατέστην ισχυρός, 
ήσ^άνίην ότι ήδυνάμην άκόμη νά ζήσω . . . "Εκτοτε ή 
ζωή μου προσεκολλή^Τη εις τήν ύμετέραν ζωήν. — Πολλοί 
ίσως νομίσωσιν ότι τό προς υμάς πά^Γος μου είναι παρα- 
φροσύνη, ότι είναι τοσούτον υπερβολικόν ώστε δέν είναι αλη
θές. Δέν φιλονεικώ περί τού πρώτου . . . φαίνεται ότι ή 
νευρική κατασκευή μου περιέχει στοιχεία παραφροσύνης — 
ένίοτε τό βλέμμα μου, τά κινήματά μου έτρόμαζον τήν δυ- 
στυχή μητέρα μου. — ’Αλλ’ είτε ασθενείς, είτε υγιείς έχων 
τάς φρένας σάς άγαπώ, Έ λίζα, περιπα’Γώς· μο'νον δι’ υμών 
αισθάνομαι τόν βίον, καί, αν υμείς μέ άπω^ήσετε,. δέν μοί 
μένει πλέον άλλο είμή νά δώσω βίαιου τέρμα εις τάς ημέρας 
μου. Πλήν όχι, όχι, δέν ήμπορεΐτε νά μέ άφήσετε ν’ απο
κάνω, διότι μέ αγαπάτε καί σείς, καί μέ άγαπάτε τόσον 
περιπαΐτώς όσον καί έγώ σάς άγαπώ. Τό ήσ'β'άν^ην, τό 
άνέγνων εις τούς οφθαλμούς σας . . .  ή καρδία δέν άπατά-
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τ α ι . . .  — Περιουσίαν δέν έχω, άλλ’ ή φιλοπονία μου, κεν- 
τουμενη υπό τού πρός υμάς έ'ρωτός μου, ίέλει μοί χορηγήσει 
όλα τά μέσα τής ευζωίας. Είίπατέ μοι πότε ήμπορώ νά 
σάς ίδώ καί νά συνεννοηίώμεν διά ζώσης περί πάντων τών 
άφορώντων τόν προσεχή ημών γάμον.”

“  ’Ελίζα, πριν μοί άποκριίήτε, συλλογίσίητε ότι όλη ή 
τύχη μου έξαρτάται έξ υμών.”

“ Γ0  διά βίου ύμέτερος”

“ Γ εώ ργιος Αύλονάς.”

'Η  ’Ε λ ίζ α  προς τον Γεώργιον.

“ Φίλε μου, λέγετε οτι ή τύχη σας έξαρτάται έξ έμού. 
Θέλω φανή αξία τής τοιαύτης έμπιστοσύνης. Νά σάς κρύψω 
τόν έρωτά μου, Γεώργιε, δέν ήμπορώ" νά σάς τόν άρνηίώ; 
δέν ίέλω τό πράξει. Ναί, Γεώργιε, σάς άγαπώ, σάς λα
τρεύω, πιστεύω οτι ί ά  ήμην ή εύτυχεστέρα τοΰ κόσμου τού
του γυνή, άν ήτον δυνατόν νά γίνετε σύζυγός μου · άλλά, 
διότι σάς άγαπώ μετά τής άφοσιώσεως έκείνης τήν οποίαν 
είχε πρός υμάς ή ποίητή υμών μήτηρ, διά τούτο άποποιού- 
μαι τήν περί γάμου πρότασίν σας. Λάβετε, Γεώργιε, πρό 
όφίαλμών όλας τάς δι υμάς σενεπείας τοΰ τοιούτου γάμου. 
Είμαι πτωχή, ορφανή, άνευ έπιβροής οικογενειακής . . .  — 
τυχοδιώκτις, έλεγεν ό φίλος ημών κύριος Αρχίλοχος καί πολλοί 
άλλοι μετ’ αυτού" — σείς έπίσης δέν έχετε περιουσίαν άν 
καί ευφυής, προέβητε εις τήν ηλικίαν ταύτην χωρίς νά σχη
ματίσετε τήν έκ χιόνος σφαίραν τού λεγομένου κεφαλαίου . . .  

— δέν σάς έπιπλήττω διά τούτο* ή εΰίύτης τού χαρακτή- 
ρός σας, ή τιμιότης, ή γενναιότης, ή άγαίή  σας καρδία καί

φιλοδάπανός τις πρός έλευίέριον βίον τάσις δέν σάς άφήκαν 

νά οικονομήσετε καί πολλαπλασιάσετε έπωφελώς τά κέρδη 
σας. "Οχι, όχι λέγω πάλιν, δέν σάς κατηγορώ διά τούτο, 
ώς τοσούτοι άλλοι, έκεΐνοι μάλιστα τών οποίων ή περιουσία 
δέν είναι προϊόν φιλοπόνου έργασίας καί βίου οικονομικού καί 
κανονικού, άλλ’ άποτέλεσμα τύχης καί κερδοσκοπίας ριψοκιν- 
δύνου. 'Ο  φυσικός χαρακτήρ σας, Γεώργιε, έγείρει καί ίέλει 
έγείρει διά παντός ένώπιόν σας ανυπέρβλητον πρός πάσαν 
χρημ,ατικήν έπιχείρησιν κώλυμα. Καί άς μην άπατώμεία. 
έάν τά χρήματα δέν ήναι αύτή ή έν τω κόσμω τούτω ευδαι
μονία, συντελούν όμως μεγάλος εις αυτήν. Τήν ευδαιμονίαν 
δέν ήμπορεϊ ό άνίρωπος ν’ άπολαύση, άν δέν ήναι έλεύίερος 
πάσης υλικής μερίμνης. Φαντάσίητε, Γεώργιε, οικογένειαν 
στενοχωρουμένην υπό τής ένδειας. Πιστεύετε ότι ο άνήρ 
ευρίσκει έν τή καρδία αυτού λέξεις αγάπης πρός τήν σύζυ
γόν του, όταν αί κραυγαί τών πεινώντων καί γυμνών τέκνων 
του τόν ένίυμίζωσι κατά πάσαν στιγμήν τήν δυστυχίαν του,· 
Οί λίαν νέοι έρασταί έμπιστεύονται εις τόν έρωτά των καί 
εις τάς τύχας τού μέλλοντος* έπιχειρούσι τό μακρόν καί έπί- 
πονον ταξείδιον τοΰ βίου, τό μειδίαμα έχοντες εις τά χείλη 
καί τήν λάμψιν τής ευτυχίας καί τής έλπίδος εις τούς 
οφίαλμούς . . . καίαρός καί άνέφελος είναι ό ουρανός . . . 
ολα ακτινοβολούν ένώπιον αύτών. "Ιδετέ τους ομως εις τήν 
πρώτην βάτον τού δρόμου, τήν πληγώσασαν τούς αβρούς πά- 
δας τής νεάνιδος. 2υσφίγγονται πλειότερον προσεγγιζούσης 
τής καταιγίδος* τό έράσμιον καί ευτυχές ζεύγος γελά κατά 
τάς πρώτας προσβολάς τής ίυέλλης. Γ0  Παύλος σκεπάζεται 
διά τής έσίήτος τής Βιργινίας . . . είναι ευτυχείς άκόμη . . .  
άμιλλώνται ποιος τών δύω νεόνυμφων νά φανή μάλλον άφω-

— 343 —



σιωμένος τού ετέρου- άλλ’ ή πάλη καξτ’ ολων τών γεννωμένων 

καί δσημέραι αύξανουσών αναγκών τού οίκου είναι μακρά 
καί επίπονος· κουράζει . . . ερεθίζει . . , άμοιβαϊαι αιτιάσεις 
άρχονται μεταξύ τών νυμφίων, καί ή αποστροφή, ενίοτε τδ 
μίσος, επέρχονται εις τήν εστίαν ταύτην, τήν πρδ ολίγου τό

σον εύδαίμονα.”
“ Επικρίνεται ή συνήθεια τού προικισμοΰ τών γυναικών 

άλλ’ επικρίνεται άδίκως. ’Εάν ο άνήρ δέν έχη περιουσίαν ή 
άλλα εύρε'α με'σα ύπάρξεως, πρέπον είναι νά φέρη εις αύτδν 
ή γυνή, κατά τήν συντροφιάν τού γάμου, ό'χι μόνον τήν ηβι
κήν συνδρομήν της, άλλα καί βοήθειαν υλικήν άνάλογον πρδς 
τούς ίδιους αυτής πόρους. Δαλώ, εννοείται, περί τών ήμετε- 
ρων τάξεων, τής ύμετέρας ιδίως, τής έχούσης τοσαύτας πλα- 
στάς άνάγκας. Αί έργατικαί τάξεις, οί χωρικοί, ά! αυτοί 
ήμπορούν νά έκλέγωσι κατά τήν καρδίαν των τήν σύντροφον 
τών καθημερινών των κόπων δ εργάτης καί δ χωρικός είναι 
καίϊώς οί νεοσσοί τών πτηνών, οί έπαρκούμενοι εις τδ διά τού 
στόματος ψώμισμα· τδ έκ ττς ήμερησίας εργασίας κέρδος 
τούς αρκεί. ’Ημείς ομως, οί έ'χοντες τοσαύτας πολλαπλάσιας 
άπαιτήσεις εγκοσμίων αναγκών, είναι δυνατόν νά άρκεσΐτώ- 
μεν εις τοΰτο; 'Η  κατάστασις αύ'τη δέν είναι βεβαίως φυ
σική, άλλ’ είναι άναπόφευκτος. Δέν ήμπορείτε, Γεώργιε, νά 
ζτσετε άνευ περιουσίας, καί ή ' Ελένη σάς καθιστά πλούσιον. 
Πρέπει λοιπόν, Γεώργιε, νά τήν νυμφευυήτε. Δέν τήν άγα- 
πάτε, λέγετε; άλλά καί δέν έχετε ολως άντιπάΪΓειαν πρδς 
αυτήν. ΓΗ ’Ελένη έχει χαρακτήρα γλυκύν καί ερωτικόν σάς 
αγαπά έγκαρδίως, καί είμαι πεπεισμένη οτι δτέλει σάς κα

ταστήσει ευτυχή. Ή  φιλία, ή ύπόληψις, ή πρδς άλλήλους 
συμπάθεια τών νυμφίων συντελούν πλειότερον τού σφοδρού
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μητρός σας, Γεώργιε, τήν οποίαν αισθάνομαι οτι άγαπώ 
κα'ϊ'ώς ύμεϊς, αν καί ποτέ δέν τήν ¿γνώρισα. Γεώργιε, άς 

ήμεΐτα άξιοι άλλήλων, άς ήμ εία  προ πάντων άξιοι τής μη

τρός σας. Άν παραβήτε τάς υποχρεώσεις σας προς τήν Ε λ έ

νην, δέν είστε τίμιος άνήρ, καί μετά τινα καιρόν εις ε’μέ

άποδώσετε τό ονειδος τής διαγωγής σας. Γεώργιε, άδελφέ 
μου Γεώργιε, ύψώϊτητε εις τό ύψος τής άρετής! έστε γεν
ναίος, σταθερός, άνδρεΐος, άνήρ τέλος πάντων! Αναπολήσατε 

οποίαν ο άνθρωπος αισθάνεται ευδαιμονίαν, ότε ¿ξεπλήρωσε 
τό χρέος του ϊυσιάζων εις αύτό πάντα, επιθυμίας, αισθή
ματα, πάίίη, περιουσίαν, τά  πάντα, καί πασχίσατε νά μέ 
λησμονήσετε!”

“ 'Υγιαίνετε, Γεώργιε· τά δάκρυα μέ πνίγουν δέν είμαι
τόσον ισχυρά, οσον ϊέλω νά ή μ α ι. . .  Πόσον ελεεινός είναι

δ βίος οταν ή καρδία συντρίβεται κατά τό πρώτον αυτού
βήμα . . . 2ώζεσϊε, Γεώργιε· εάν άληϊτώς μέ αγαπάτε, ώς
δέν αμφιβάλλω, μή ζητήσετε νά μ.έ ίδήτε , . . Μένω εν

Ά ϊήναις, προσπαθούσα νά ποριστώ τά  τού βίου διδάσκουσα 
τήν γαλλικήν . . .”

“ Καλήν συνάντησιν, Γεώργιε, άφού νυμφευΐΐήτε τήν'Ελέ
νην . . . ϋτά σάς άγαπώ τότε έλευϋτέρως άμφοτέρους . . . άλ
λως, υγιαίνετε διά παντός. 'Υγιαίνετε, Γεώργιε μου, Γεώργιέ 
μου! Ά! Άς ειχομεν ενταύθα τάς δυστυχείς ημών μητέρας 
νά μάς παρηγορήσωσιν! Υγιαίνετε!”

“ Έ λ ίζ α .”

Δέν είχον άκόμη σφραγίσει τήν επιστολήν μου, οτε ή 
ΐυρα τού κοιτώνός μου ήνοιξεν άποτόμως, καί ή 'Ελένη,
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ακολουθούμενη υπό τής Μαριγούς, είσήλ^ε πνευστιώσα. Έση- 
κώϊτην έκπληκτος καί έτεινα τήν χεϊρα προς τήν 'Ελένην.

—  Ήμπορώ νά σφίγξω τήν χεΐρά σου, μοί είπε μετά 

παγετώδους ψυχρότητος καί διά τρεμοΰσης έκ τής συγκινή- 

σεως φωνής.
ίέυνήλ'πον άμέσως έκ τής έκπλήξεως τήν οποίαν μοί έπρο- 

ξένησεν ή απροσδόκητος έπίσκεψις τής νέας μου μαθή

τριας.
—  Μάλιστα, ήμπορεΐς, 'Ελένη, μάλιστα, ήμπορεϊς, διότι

ή καρδία μου είναι πάντοτε προς σέ ή ιδία . . .
—  Ν αι, κυρία μου, πλήν μετά διαγωγήν τόσον άνα-

ξίαν.
Τί λόγοι είναι αυτοί, 'Ελένη; είπα καί ¿προχώρησα προς

αύτην σταότερώ καί ‘όταβραλέω βήματι.
Ή  συνήθως σεμνή καί δειλή 'Ελένη ύψωσε τότε άγερώχως

τήν κεφαλήν καί πάλιν άνεφώνησε"
— Ναι, κυρία μου, μετά διαγωγήν άγενή, άτιμον . . .

Δέν ήξεύρω τί κατά τήν ώραν έκείνην έπαίίον άλλά κατά 

πρώτον μοί ήλ^ε νά πνίξω αύτοχειρί τήν κόρην ταύτην, ήτις

έγίνετο πρόσκομμα εις τήν ευτυχίαν μου, χάριν τής οποίας

έ^υσιάσΪΓην, καί ήδη ήρχετο νά μέ ύβρίση έντός τού άσυλου 

μου. Αί χεϊρές μου συνεστάλησαν, ήσότάνίην ολον τό αιμά 

μου άνερχόμενον εις τήν κεφαλήν μου, έ'πεσον έπί τού θρο

νιού τού έμπροσθεν τής τραπέζης οπου εκειντο άνοικταί ή 

έπιστολή τού Γεωργίου καί ή άπόκρισις τήν οποίαν έ'γραφον

καί έγέλασα μεγάλως.
— Γελάς! έξεφώνησεν ή 'Ελένη . . . γελάς! . . . προσθέ

τεις τήν άναίδειαν εις το έγκλημα; . . .
— Ν αι, κόρη μου, γελώ άπό πόνον, κα^ώς άλλοι



α

κλαίουν άπό χαράν . . . άνάγνωίι, ταλαίπωρε κόρη . . . άνά- 
γνωίι! καί μ ά ίε  οτι καί σύ ακόμη υβρίζεις!

Καί, ταύτα λέγουσα, έδειξα διά τοΰ δακτύλου τάς δύω 
¿πιστολάς. Ή  Ελένη τάς έλαβε δι άμφοτέρων τών χειρών 
καί τάς κατέφαγε διά τοΰ βλέμματος.

Ή  τόσον γλυκεία μορφή, τό τόσον ήμερον πρόσωπον τής 
νεάνιδος εκείνης είχον δλοτελώς μεταμορφωίή· οί όφίαλμοί 
έλαμπον ώς σπινίήρες, οί ρώίωνες ήσαν διεσταλμένοι καί 
συνεσταλμένα τά χείλη. Ήτον ώχρα, καταβεβλημένη, καί

/ __ 3 3 ■%· / Γ/\ Ν Ρ 3 ~  3 /φερουσα επι του προσώπου της ολας τας υπο της αναγνω- 
σεως τών δύω επιστολών προξενουμένας εις αυτήν εντυπώσεις. 
Καί τοι έκ τών έμών συγκεκινημένη, ήκολούίουν μετ’ «αλγει
νού ένδιαφέροντος την πορείαν τών είσίημάτων τής δυστυχούς 
ταύτης κόρης. Τελειώσασα τήν άνάγνωσιν. καί μ ε ί’ όλας 
τάς καταφανείς προσπαίείας οσας κατέβαλεν ί'να κρύψη τά 
διάφορα ταύτα αίσίήματα, δέν ήδυνήίη νά κράτηση τούς 
λυγμούς καί τά δάκρυα καί, πίπτουσα εις τούς πόδας μου, 
έξεφώνησε.

— Συγγνώμην, Έλίζα . . . είσαι καλητέρα έμού* συγγνώ
μην ζητώ, Έλίζα . . . ί ά  ίδής όμως καί έγώ τί ί ά  
κάμω . . .

Κ αί, λαβούσα ίρονίον, έκάίησε πλησίον μου, έζήτησε 
φύλλον χάρτου έπιστολικού καί ήρχισε νά γράφη μετά πυ- 
ρετώδους ταχύτητος. Καί ή μέν χειρ αυτής έ'τρεχεν άκρά- 
τητος έπί τού χάρτου, ώχροτάτην δέ είχε καί ολως ήλλοιω- 
μένην ττν μορφήν. Τελειώσασα τό γράμμα, έτεινεν αυτό 
προς έμέ καί μοί είπε ν’ άναγνώσω τά γραφέντα.

“ Κύριε, έγραφε πρός τόν Γεώργιον, είστε τίμιος ά'νίρω- 
πος — περί τούτου δέν έδίστασα ποτέ —. 2άς παρακαλώ,
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-5ν γονέων σου; Με τά σωστά σου;
' 1  Καί νομίζεις ότι ό πατήρ μου ήίελέ ποτε συγκατα-
τεί τ  νά διαλύση τό συνοικέσιον τούτο, τό τόσον μισητόν 
γενόμενον εις έμέ προ όλίγων στιγμών; ’Ή ! οχι, ποτε, την 
έλπίδα τού χαρτοφυλακίου δέν τήν ίυσιάζει . . · ττν προτιμ, 
άπο ττν οικογένειαν του! Είναι τό αιώνιον αυτου ενύπνιο,. 

Καί ή μήτηρ μ ου ;. · · * V »  « ■ *  ονειρεύεται να
γείνη μεγάλη κυρία τών άνακτόρων . . . και αυτη ε, ι „ 

ήίελε μέ φονεύσει μάλλον ή νά ένδωση.
Ή  Ελένη έδίπλωσε καί ¿σφράγισε .ο γράμμα.,

, ~ καί το εδωκεν εις - η νμετά τής αύτης πυρετωδους ια,αχης

Μ α ρ ιγ ώ .

— ’Έμβα εις μίαν άμαξαν καί ύπαγε εις του κυρι 

Αύλονά καί, άν δέν ήναι έκεί ό ίδιος, δός τό γράμμα αυτο 
*  τόν υπηρέτην του, καί είπέ νά δοίή εις τον κυςιον του

ααεσως. _ , /
•Ε π ά α χ ^  ^  ' ΕΧ^ ν ^  ’
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Συγχρόνως δέ καί διά τού αυτού προσώπου έλαβεν δ Γεώρ
γιος τήν επιστολήν τής Ελένης καί τήν άπάντησίν μου.

’Αφού ή 'Ελένη καί έγώ έμείναμεν μόναι, κατά πρώτον 
μέν έτηρήςτη μεταξύ ημών σιγή άκρα, μετά ταύτα δέ ή 

Ελένη δέν ήδυντ^η νά κράτηση τά δάκρυα καί έ'πεσεν όλο- 
λύζουσα εις τάς άγκάλας μου.

— Έ λίζα , έλεγε καί διεκόπτετο υπό λυγμών, Έλίζα, 
πόσον είμεϊα δυστυχείς! . . . διότι αισθάνομαι οτι τόν 
άγαπώ άκόμη· τ ί ϊτά γείνω; . . . Καί σύ άκόμη μ’ έγκατα- 
λείπες! . . . καί έ'πειτα μήπως ήμπορούμεν καί νά βλεπώ- 
μ ε ϊα , άφού πασαμία έξ ημών είναι αιτία τής δυστυχίας 
τής άλλης;

Τήν ¿παρηγόρησα όσον ήδυντ ΪΓην, λέγουσα οτι τά πάντα 
ήτον δυνατόν νά οίκονομη“ ώσι, καί δ Γεώργιος νά νοήση 
οτι μόνον μετ’ αύτής ήδύνατο νά ήναι ευτυχής.

ΓΗ Ελένη άπέκρουσε πάσαν εις τό εξής ιδέαν νυμφεύ- 
σεως αύτής μετά τού Γεωργίου.

— Τά χρήματά μου, είπεν, ή^ελε νυμφευ'ΧΓη, όχι έμέ!
— "Οχι, όχι, Ελένη! . . . δ Γεώργιος σέ ήγάπησε . . . 

είναι άδύνατον νά πιστεύσω ότι έσβέσ“ η ή προς σέ άγάπη 
του. Γ0  Γεώργιος είναι φ'ςεως ορμητικής καί φλογέράς, 
καί ύπόκειται εις βίαια πάΐτη . . . όταν έπανέλίΤη ή γαλήνη, 
ή γλυκεία έκείνη καί χλιαρά άγάπη ήτις είναι διαρκεστέρα 
τών σφοδρών έρώτων, τών οποίων ή περίοδος είναι τόσον 
βραχυτέρα, όσον μεγαλητέρα ή βία, ίτέλει άναφανή δροσερά 
καί τερπνή ώς ώραΐον άνΐος τών άγρών . . .  2ύ  “πόλεις 
δρέψει, Ελένη, τό άνίόος τούτο . . . ό χαρακτήρ σου άρμόζει 
πολύ πλειότερον τού χαρακτήρός μου εις τον Γεώργιον . . . 
σήμερον έξήλϋτες τού φυσικού σου χαρακτήρός . . . συνήθως
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είσαι ήσυχος, ίμερος, υπομονητική . . .  ή παρουσία σου, δ 
λόγος σου, ή λαλιά σου αυτή καί τό βλέμμα σου ϊέλουν 
κατευνάζει τάς ορμάς καί τόν άνήσυχον χαρακτήρα τού 
Γεωργίου . . . καί ούτω ϊ ά  ήναι εύτυχής πλησίον σου . . . 
καί τόσον εύτυχής εις τόν πρός αύτόν έ'ρωτά σου, ώστε έγώ

ταχέως ϊτά λησμονηθώ.
— Ποτέ! ποτέ! μοί έλεγεν ή Ελένη, ποτέ! προτιμώ νά 

μείνω άνύπανδρος παρά νά νυμφευτώ τοιούτον άνδρα.
Έ ν  τω μεταξύ τούτω, είσήλ^εν ή Μαριγώ. Ευρε τον 

Γεώργιον έν τή οικία καί έ'δωκεν εις χεϊρας τού ίδιου τάς

δύω ¿πιστολάς.
Ή  Ελένη, τούτο άκούσασα, έσηκώΐη, μ’ έ'σφιγξεν εις 

τάς άγκάλας της καί άνεχώρησε συνοδευομένη υπό τής Μα- 
ριγούς. ’Αναχωρούσα μοί άνήγγειλεν ότι τήν έπομένην ημέ
ραν ήΐτελε μ’ έπισκεφϊτή ο πατήρ της, όστις είχε σκοπόν 
νά μέ ίδή καί κανονίση τάς μεταξύ ημών χρηματικάς σχέ
σεις· μοί είπε προσέτι ότι δ πατήρ της έλυπείτο μεγάλως 
διά τήν γενομένην μοι προσβολήν υπό τής κυρίας Βάλα. 

Έξερχομένη δέ, έστράφη εις τά οπίσω καί είπεν.
Έλίζα, όίά βλεπώμεΐία ένίοτε, δέν είναι αλήθεια;
— Ποτέ, ένόσω μένεις έν τη οικία τής μητρός σου . . . 

νυμφεύ~ητι καί τότε ίπά ημαι ό, τι πάντοτε είμαι, ή καλη-

τέρα φίλη σου.
Μ’ ένηγκαλίσ^η πάλιν καί άνεχώρησε.
Μείνασα μόνη, διήλίΓον στιγμάς τινας τσυχίας καί υπο

μονής. Κ α ϊ’ όλον τό γεύμα ή κυρία Βασιλική Πηγά καί 
δ άδελφός αύτής καί φίλος μου ιατρός έδείχϋίησαν πλήρεις 
φροντίδων καί περιποιήσεων πρός έμέ, ουδέ ποσώς έγενετο 
λόγος περί Γεωργίου καί τής οικογένειας Βάλα. "Οτε όμως
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έπανήλίον εις τόν κοιτώνα μου, έκυριεύίην υπό μεγάλης 
άδημονίας και μοί. ε’φάνη οτι τά πάντα ¿τελείωσαν δί εμέ 
εν τω κόσμω τούτω. Μετά πόσης αδιαφορίας την στιγμήν 

εκείνην ήίελον ΐδεΐ πλησιάζοντα τόν ίάνατον! 'Ο  ΰπνος 
μου έντούτοις ύπήρξεν έλαφρός καί άτάραχος, καί τήν 
επαύριον ¿ξύπνησα λίαν πρωί ε'χουσα τήν κεφαλήν ήσυχον 
καί τήν συνείδησιν εύχαριστημένην. ’Εσυλλογίσίην τήν νε'αν 

μου ίέσιν · ή'κουσα νά γίνεται λόγος περί νέας τινός γαλλίδος 
ή'τις, διδάσκουσα τήν γαλλικήν παρά διαφόροις οίκογενείαις, 
έσχημάτισεν εν διαστηματι δέκα ¿τών κεφάλαιον έκ πεντή- 
κοντα χιλιάδων φράγκων. Είναι άληίές οτι διήγε βίον 
έκτάκτως επίπονον έξήρχετο τήν εβδόμην ώραν της πρωίας 
καί έπανήρχετο τήν έ'κτην τής εσπέρας· έφερε δέ τό πρό
γευμά της μ ε ί’ εαυτής, ήτοι όλίγα παξιμάδια. Θά ζήσω 
καίώ ς αύτή, έΆεγον κατ’ έμαυτήν, καί, άν δυνηίώ έντός 
δέκα έτών νά σχηματίσω τό αύτό κεφάλαιον, τότε ί ά  νυμ- 
φευίώ, καί δέν ί ά  ήμαι βεβαίως πολύ γραΐα. Ή  ιδέα 
αύτή τής υπανδρείας, έγειρομένη έν μέσω τών έρειπίων τοΰ 
έρωτός μου, μοί έφάνη παράδοξος καί πρός στιγμήν έπί- 
στευσα οτι ¿μεγάλωσα ίσως τό πρός τόν Γεώργιον αισίημά 
μου. "Οχι, δυστυχώς, τό αίσίημα τούτο είχε ρίζας βαίείας, 
άναποσπάστους έν τή καρδία μου. Κ α ί’ ήν στιγμήν μά
λιστα άπεποιούμην αυτόν διά παντός, πλειότερον παραποτέ 

τόν έπόίουν. Ή  πάλη αύτη μεταξύ τού καίήκοντος καί 
τού πάίους μοί προητοίμαζε μαρτύρια άγνωστα εις έμέ εως 
τότε. Τήν έπαύριον τής έπισκέψεως τ ή ς ’Ελένης, δέν ήμην 

εις κατάστασιν νά έξέλίω· ναί μέν, ο νούς μου ήτον ακόμη 
ΐσυχος· άλλ’ ήσίανόμην άτονίαν μεγίστην. "Επειτα, έ'πρεπε 
νά περιμένω τήν έπίσκεψιν τού κυρίου Βάλα, οστις όμως δέν
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ήλίε νά μέ ίδή είμή τήν πέμπτην ημέραν άφού ε’ξήλίον 
τής οικίας του. Κατά τό διάστημα τούτο, ώς είπα, έ'παίον 

πολύ ήίικώς · πολλάκις μετενόουν διά τήν ίυσίαν μου, 
εΰρισκον ότι έ'πραξα άνοήτως άποκρούσασα τήν ευδαιμονίαν 
τήν προσφερομένην μοι υπό τού Γεωργίου· έφρύαττον έξ ορ
γής, έκ ζηλοτυπίας . . . έ'πειτα, μετεμελόμην πάλιν διά τά 
αίσίήματα ταύτα, καί πλήρης αισχύνης έκάλυπτον διά τών 
χειρών τό πρόσωπον μου, ώς άν εύρίσκετό τις παρών καί 
ήίελον νά κρύψω έξ αύτού τήν αισχύνην μου ταύτην.

’ Αντικυμαινομένη οΰτω κατά τε τόν νούν καί τήν καρ- 
δίαν, είδον είσερχόμενον εις τήν οικίαν μου τόν κύριον Βάλαν. 
Μετά πολλής φιλοφροσύνης καί εύπρεπείας κατέβαλεν ούτος 
πάσαν προσπάίειαν ίνα μέ πείση νά παραβλέψω τήν άγροι- 
κίαν τής συζύγου του- μοί έ'δωκε χίλια φράγκα ώς άποζη- 
μίωσιν καί πεντακόσια ώς έ'ξοδα ταξειδίου. Μέ παρεκίνησε 
πολύ νά μήν έπιμείνω εις τήν ιδέαν τού νά διαμείνω έν 
Ά ίήναις, προσφέρων μοι καταλληλοτάτην ίέσιν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει παρά τινι φιλική αύτώ οικογένεια. Τόν ηύχαρί- 
στησα καί έζήτησα καιρόν νά σκεφίώ έπί τής προτά- 

σεώς του.
Ύπέβαλον εις τούς φίλους μου Πηγά τήν πρότασιν τού 

κυρίου Βάλα- ή κυρία Βασιλική τήν ένέκρινεν, δ ιατρός δέν 

συνεμερίζετο τήν γνώμην τής άδελφής του, προτροπών με νά 
συστήσω παρίεναγωγεΐον έν Άίήναις. Διετέλουν ούτως άμ- 
φίβροπος, άγνοούσα τί νά πράξω· ή καρδία μου δέν ήίελε 
ν’ άφήσω τάς Άίήνας· οί διαλογισμοί μου δέν άπεσπώντο 
άπό τού Γεωργίου, άν καί ήρνήίην εις αυτόν τήν συγκατά- 
ίεσίν μου διά τόν γάμον μας· άκατάσχετον έπιίυμίαν ειχον 

νά τόν ίδώ. ”Ω τής μωρίας καί αφροσύνης μου! νά νομίζω
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οτι ηπελον κατορθώσει ν’ άποπνίξω ούτως ευκόλως τοσοΰτο 
μέγα πάϊίος! Αι ήμέραι λοιπόν παρήρχοντο καί τίποτε δέν 

άπεφάσιζον. Γρηγορούσα ή κοιμωμένη, τόν Γεώργιον μόνον 
έβλεπον ενώπιον μου · ποσάκις έλαβον εις χειρ ας τόν κάλαμον 
νά γράψω πρός αυτόν “ ε’πιστρε'ψατε, ή ’Ελισάβετ σάς περι
μένει!” Τις ΐτέλει αναγνωρίσει τήν θυσίαν μου; έλεγον κατ’ 
ε’μαυτήν. Ούδείς, ούδ’ αυτός έκείνος! Πρός τί νά βασα- 
νίζωμαι τοιουτοτρόπως; Πολλάκις λαβοΰσα τόν πέτασον καί 
τόν μανδύαν μου σκοπόν είχον νά υπάγω καί νά προσπέσω 
εις τούς πόδας τού Γεωργίου. Ύπερτάτην τότε κατέβαλλον 
προσπάθειαν πρός καταστολήν τής ορμής ταύτης, καί οτε 
κατώρϋτουν τούτο καί έγινόμην κυρία έμαυτής καί σταθερά 
εις ο, τι άπεφάσισα, άνεγειρόμην τότε ισχυρά καί άνδρεία, 
καί ή ιδέα οτι ένίκησα έμαυτήν μοί έπροξένει τοσαύτην 
έσωτερικήν εύχαρίστησιν όσην ο κάλαμός μου άδυνατεί νά 
περιγράψη. Έφαινόμην μεγάλη, άγ·νή, εις τά "ίδιά μου όμ- 
ματα, καί ήμην πλήρης ύψηλοφροσύνης· ήδυνάμην νά βλέπω 
τόν κόσμον κατά πρόσωπον καί άνερυΐτριάστως.

Δέν διεξέφυγε τούς ξενίζοντάς με φίλους ή παρατήρησις 
όλων μου τών έσωτερικών τούτων περιπετειών, καί ήρχισαν 
άνεπαισπήτως καί μετά πολλής λεπτότητος νά μέ παρηγο- 

ρώσι καί μ’ ένίσχύωσιν.
— Είστε αξιοθαύμαστος, δεσποινίς! μοί είπε μίαν τών 

ήμερων κατά τό δειλινόν ο ιατρός, πόσον εύτυχής ήΐτελε λο- 
γισότή τίμιος τις άνήρ άγαπώμενος υπό γυναικός τοιαύτης! 
Τόν άγαπάτε λοιπόν αληθώς έκείνον τόν άλλον;

Μ’ έξέπληξε τότε ή σημασία τών λόγων τού ιατρού καί 
άπεκρίΐην.

— Άν τόν άγαπώ, ιατρέ; άλλα τί δ έν  ή ’π ελον  πράξει έν
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τώ κόσμω τούτω υπέρ αύτού; Νομίζω ότι, καί αν μ’ έφό- 

νευεν άκόμη ό "ίδιος, εύτυχής έ'μελλον νά ήμαι.
Γ0  δόκτωρ έγένετο σύννους καί περίλυπος.
Είπά τι, ιατρέ, τό οποίον σάς έπείραξε;
Διόλου, άλλά θαυμάζω τό τόσον πά ϊος καί τήν τόσην 

αρετήν· πού ευρίσκετε τήν δύναμιν ταύτην, κυρία;
Έ γώ  τάχα πρέπει νά σάς είπώ, φίλε ιατρέ, ότι ή έκπλή- 

ρωσις τού καθήκοντος εκατονταπλασιάζει τάς δυνάμεις καί 
τού άνδρός καί τής γυναικός; Νυμφευόμενη τόν Γεώργιον 
ήϊελον πράξει κακόν έ'ργον . . . καί αυτή ή μεταξύ ημών 
άγάπη ίσως ήϊελε παύσει έάν μόνην ήκούομεν τήν φωνήν 
τού πάγους. 2 ήμερον έχω καθαρόν τό μέτωπον καί, ε’ίτε 
νυμφευΐή εϊτε δέν νύμφευσή ο Γεώργιος, ήμπορώ ν’ άγαπώ

αυτόν άκατακρίτως.
— Τί λέγετε, κυρία; ν’ άγαπάτε τόν Γεώργιον καί αφού

άκόμη νυμφευ^ή ούτος άλλην;
— Ναι, ιατρέ, ναί.
— Υμείς λοιπόν δέν ^ά  νυμφεύατε; είπεν έκπληκτος δ 

ιατρός.
Έ κ  τής έν τω προσώπω τού φίλου μου έντυπώσεως 

άνεκάλυψα μετά λύπης ότι τό έως τότε φιλικόν αίσθημα 
τού ιατρού πρός έμέ μετεμορφώϊή εις αίσθημα άλλο, οποίον 
δέν ήδυνάμην νά συμμεριστώ. Δαβούσα τότε αύτόν έκ τάς 
χειρός, καί προσηλώσασα τούς οφθαλμούς εις τούς οφθαλ

μούς του, είπα.
— Φίλε μου, άς μή χαλάσωμεν τήν ύπάρχουσαν μεταξύ 

ημών άδελφικήν άγάπην . . . δέν έχω πλέον στήριγμα άλλο 
είμή σέ, άδελφέ, έν τω κόσμω τούτω· καί έτόνισα τήν

λέξιν άδελφέ· δ Πηγάς τότε έσφιγξε ττν χεϊρά μου.
•23*
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— Ναι, άδελφ ή, είπεν έντείνας καί αυτός τήν φωνήν 

επί τής λέξεως αδελφή, το στήριγμα τοΰτο δέν ürá σας 
λείψη.

Καί δύω δάκρυα κατέβησαν επί τών ροδοκόκκινων παρειών 

του. Αίσθημα συμπάθειας μέ κατε'λαβεν, άλλα κατέστειλον 
αυτό ε’κφωνήσασα.

— ”Ω! δάκρυα μωροΰ παιδιού!

Τήν στιγμτν ταύτην άνηγγέλϋ'η ή έπίσκεψις τής κυρίας 
Μαργαρίτας. Ό  ιατρός έδειξε δυσαρε'σκειαν καί είπε νά 
καλέσωσι τήν αδελφήν του.

— Καλέ, τί έχετε; είπεν ή κυρία Μαργαρίτα, πολύ συγ- 
κεκινημένοι φαίνεστε καί οί δύω. Μήπως ¿πασχίζετε, ιατρέ, 
νά παρηγορήσετε τήν κυρίαν ’Ελίζαν;

Ή  κυρία Μαργαρίτα, ταΰτα λε'γουσα, είχε' τι άγε'ρωχον, 
καί μάς έκύτταζεν άμφοτε'ρους εις τρόπον ολως άνοί- 
κειον.

— Καί κατά τί, κυρία μου, έχω άνάγκην παρηγοριάς; 
είπα μειδιώσα.

— Καί πώς, δέν γνωρίζετε οτι εντός οκτώ ημερών ό 
Γεώργιος Αύλονάς νυμφεύεται τήν ’Ελένην Βάλα;

Παρ ολίγον νά πέσω κατά γής, καί ή άναπνοή μου 
ελειψεν. Ή  κυρία Μαργαρίτα μ’ έπήρεν έκ τής μέσης καί 
ήΐέλησε νά μέ καότίση επί τού σκίμποδος· κατέβαλον ύπερ- 
τάτην προσπάθειαν καί άνεσηκώϊην.

— 2  ας ευχαριστώ, είπα.
Ο ιατρός, άνήσυχος καί περιδεής, ώρμησε προς έμέ.
— Δέν έχω τίποτε, είπα, καί έπάσχισα νά μειδιάσω. 

Ή  κυρία Μαργαρίτα έφύλαττε πάντοτε τό σαρδονικόν της 
μειδίαμα.
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Δέν έχω τίποτε, είπα πάλιν πρίς τόν ιατρόν, βλέπουσα

αύτον τεταραγμένον καί άδημονούντα περί έμέ.
ΈφΪΓασεν έν τω μεταξύ καί ή κυρία Βασιλική, καί ού

τως ήδυνή^ην νά φύγω εις τόν κοιτώνά μου.
Έκπλαγής πάντοτε, ήρώτων έμαυτήν· ή είδησις αύτη 

είναι άλη'τής; είναι δυναττ; ’Ολόκληρον νύκτα δέν ήδυνή- 
ξΓην νά κοιμηθώ- τό πρωί είχον πυρετόν. Μή ίδούσά με νά 
μεταβώ εις τό εστιατόριον τήν ωραν τού γεύματος, ή κυρία 
Βασιλική ήλ~ε καί έκρουσε τήν ότύραν μου. Ή  άγαϋτή γυνή 
ήίελε νά μέ παρηγορήση, καί δέν ένόει οτι πάσα λέξις 
αυττς έπέφερε καί νέον εις τήν καρδίαν μου τραύμα.
Έκάλεσε τόν άδελφόν αυτής τόν ιατρόν, ’¿στις, ευρών με 
σπουδαίως ασθενούσαν, διώρισεν ιατρικόν. 
 («)

’Εξέρχομαι τού θεάτρου- δέν μέ είδον ούτε ό Γεώργιος 
ούτε ή ’Ελένη. "Ω! πόσον έχάρην οτι τούς είδον ευτυχείς! 
Ή  ’Ελένη, φορούσα τήν ουγγρικήν της ένδυμασίαν ήτον 
άληΐτώς μεγαλοπρεπής! τό ώραιον στή^ός της άνεσηκόνετο 
υπό τής περισφιγγούσης τήν μέσην της λευκής γούνας, καί 
ή πλουσία της κόμη έστεφε το ακτινοβολούν πρόσωπόν της. 

’Εμειδία γλυκύ μειδίαμα πρός τόν Γεώργιον, καί ο σύζυγός 
της προσήλονεν έπ’ αυτής γλυκύ έπίσης καί γοητευτικόν 
βλέμμα. Ή  ευδαιμονία άνέδυεν έξ ’όλων τών πόρων τών 
άγαπητών αυτών πλασμάτων, καί ή ευδαιμονία αύτη ήτον

(“) Έ ν ια ΰ ϊα  τό χειρόγραφόν τής Έ λίζας περιέχει μέγα κενόν. 
Βεβαίως πράγματα εϊς ήμας άγνωστα σννέβησαν έκτοτε μέχρι τής 
στιγμής κ α ϊ’ ήν ή ήμετέρα ήρω'ις αναλαμβάνει τήν διήγησιν αυτής. 
Ή  φαντασία του αναγνώστου 5έλει αναπληρώσει, έλπίζομεν, τό κενόν 
τούτο.

Σημείωσις του έκδοτου.
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ργον τών χαρών μου- εις ε’μέ τήν χρεωστοΰσι καί οι δύω, ή 
δέ ίδε'α αύτη μ’ έ'καμνεν εύτυχή καί υπερήφανου. 'Ο  Πέτρος 
Πηγάς, οπισίεν τού οποίου έκρυπτόμην, έψίσύριζεν ύποκώφως· 
‘‘μήπως τον άγαπάτε άκόμη, Έ λίζα, τον άποτρόπαιον αυ
τόν άνθρωπον;”

— Ναι, Πέτρε, τόν άγαπώ τόν άνθρωπον αύτόν, τόν 
οποίον άδίκως ονομάζετε άποτρόπαιον. Ναι, τόν άγαπώ, 
άλλα τόν άγαπώ κασώς άγαπα τις τήν ιδίαν αύτοΰ έπανόρ- 
σωσιν, κασώς άγαπά τήν ιδίαν αύτοΰ ύπόληψιν ώς τιμίου 
άνϊρώπου. Ποσάκις πρε'πει νά σάς τό είπώ, φίλτατε ιατρέ, 
ότι τήν ησυχίαν ταύτην, ττν γαλτ'νην τήν ευεξίαν, τάς δια- 
δεχότείσας τήν πυρετώδη ταραχήν μου, τήν παραφροσύνην 
μου, τάς χρεωστώ εις τήν συνείδησιν οτι ¿ξεπλήρωσα τό 
καθήκον μου ΐτυσιάζουσα τόν έρωτά μου; . . . δέν λέγω ότι 
ή ί?υσία αύτη δέν ύπτρξεν οδυνηρά, — είστε μάρτυς, Πέτρε, 
τών βασάνων μου, — άλλ’ ή κατά τών πασών νίκη είναι 
καί αύτή πλήρης υψηλών άπολαύσεων.

— Ποτέ εντούτοις δέν ένόησα, είπεν ό Πηγάς, ττν 
αίφνιδίαν άπόφασιν του Γεωργίου, καί άκόμη όλιγώτερον τήν 
εύκολον συναίνεσιν τής Ελένης.

Φίλε μου, ποσάκις άκόμη πρέπει νά σάς είπώ ότι ο χα- 
ρακτήρ του Γεωργίου μετέχει ολίγον τι παραφροσύνης; Ευ
ρέσεις υπό τήν άλγεινήν έντύπωσιν τής επιστολής μου, καί 
ών πάντοτε υπό τήν έπιβροήν τών αναμνήσεων τής μητρός 
του, έζήτησε διέξοδον έκ τής δέσεως ταύτης διά τού γάμου 
του μετά τής Ελένης· ή^ελε νά λησμονήση συγχρόνως καί 
τήν μητέρα του τής όποιας ή ένσύμησις είχε καταντήσει δί 
αύτόν φάσμα, καί έμέ τής οποίας ή άπόκτησις έγίνετο αδύ
νατος. Ή  δέ Ελένη έ'πρεπεν έξ ανάγκης νά συγχωρήση
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τόν άπιστον μνηστήρά της, άφού έ'πεσε μετανοών εις τούς 
πόδας της, διότι τόν ήγάπα τόσον! Ο γάμος ούτος ήδύ- 
νατο νά ήναι δυστυχής, αν τά ειδικά προσόντα τών δύω 
νυμφίων δέν ήσαν τοιαύτα ώστε νά συντελέσωσιν εις εύτυχή 
λύσιν όσεν έπειδή προεΐδον οτι έ Γεώργιός μου καί ή φιλ- 
τάτη μου Ελένη έ'μελλον νά εύτυχήσωσι, διά τούτο παρεκί- 
νησα έπιμόνως τόν Γεώργιον νά μή παρεκκλίνη τής οδού 

τής άρετής.
 (*)

Έξηρχόμην τής οικίας μιάς έκ τών μαθητριών μου, 
κατά μεσημβρίαν ώραν καί είχε βρέξει όλην τήν ημέραν, 
ώστε αί οδοί ήσαν πλήρεις βορβόρου . . . .  ’Ήμην δέ κατά
κοπος . . . άπό τής ο’γδόης ώρας τής πρωίας δέν είχον 
στάσή ούτε στιγμήν . . .  ή διδασκαλία τής γαλλικής, δί ής 
έποριζόμην τά  πρός τό ζήν, υπόσκαπτε κατά μικρόν τήν 
ύγιείαν μου καί τήν ζωήν μου· αί κακώσεις, ή άηδία τού 
βίου, έξεπλήρουν τό έ'ργον τής ένδείας καί τής μερίμνης 
περί τής άβεβαιότητος τού μέλλοντος . . . .  Έβάδιζον λοιπόν 
έπιπόνως ότε, κατά τινα καμπήν τής οδού, όχημα διήλσεν 
ένώπιόν μου μετά τοσαύτης ταχύτητος ώστε μ’ έπιτύλισεν 
έκ βορβόρου άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Έγείρασα τήν 
κεφαλήν, είδον έπί τού οχήματος έκείνου τόν Γεώργιον, τήν 
Ελένην καί τόν Άριστογείτονα· μ’ ¿χαιρέτισαν δέ καί οί 
τρεις εύλαβώς. Παρήλσον δύω έτη άφού δέν τούς είχον 
ίδεΐ — άπό τής εσπέρας έκείνης τού σεάτρου — , καί τέσ- 
σαρα άφού δέν είχον λαλήσει μετ’ αύτών. ’Ισχνός ήτον ό 
Γεώργιος καί κοίλας είχε τάς παρειάς, αί δέ τρίχες του

(«) Νέον κενόν έν τώ χειρογράφω.
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είχον όλοτελώς λεύκανσή, καί αύτό το βλέμμα του, το άλ
λοτε τοσούτο ζωηρόν καί γλυκύ, αμαυρόν έφαίνετο τότε καί 
ξηρόν οποία μεταβολή εντός δύω ετών! Ή  Έλε'νη ήτον 
πάντοτε ή ωραία εκείνη γυνή την οποίαν έΐαύμασα άλλοτε 
έν τώ ^εάτρω· άλλ’ είχεν όπωσούν παχύνει, οπερ ήτον 
απειλή διά τό μέλλον. Γ0  δέ Αριστογείτων ήτον πάντοτε ο 
"ίδιος. Διε'βησαν χωρίς καν να συλλογισίτώσιν οτι μου ένιψαν 

βόρβορον επί του προσώπου. Τότε μέ κατέλαβεν οδυνηρά 
συστολή καρδίας . . . μετενόησα δί ολας μου τάς θυσίας . . . 
καί έπανήλ^ον εις τήν οικίαν απαίσιους στρε'φουσα διαλο
γισμούς. Είσελίοΰσα εις τον κοιτώνα μου, έν τη οικία 
Πηγά, έκλαυσα πικρώς· τά  δέ δάκρυα ταΰτα μέ άνεκού- 
φισαν. Είχον φέρει έκ Μασσαλίας τήν εικόνα τού ’Εσταυ
ρωμένου, ήτις ήτον άνηρτημε'νη επάνω τής κλίνης μου· οτε 
δέ συνήλΪΌν έκ τής ταραχής καί άδυναμίας έκείνης, τό 
βλέμμα μου επεσεν έπί τού προσώπου τού ίεανβτρώπου μάρ- 
τυρος καί ανέκραξα. “ ’Ας υποφέρω ω ς ’Εκείνος, καί άς 
προσμένω τήν ώραν τής άναπαύσεως . . . ΪΓα ύπάρχη δικαιο
σύνη έπί τής γής . . . Ώ  ’Ιησού μου, έλέησόν με, διότι 
αισθάνομαι έκλειπούσας τάς δυνάμεις μου!”

 («)

Είναι δυνατόν, άφοϋ τοσούτον ήγάπησα τον Γεώργιον, νά 
ήμπορώ ν’ αγαπήσω καί άλλον; Καί έν τούτοις αισθάνομαι 
έμαυτήν ευτυχή νυμφευόμενη τον Πέτρον Πηγάν. Η άγάπη 
αυτού, ή πλήρης άφοσιώσεως, υπομονής καί γλυκύτητος, 
έ'ίιξε τέλος πάντων τήν καρδίαν μου, καί συγκατετέ^ην εις 
τον γάμον τούτον, τον τοσάκις παρ αυτού προτα^έντα καί

Μ  Νέον κενόν έν τώ χειρογράφω.

I
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πάντοτε αποκρούσεέντα παρ’ εμού. Ώ  μήτέρ μου, εύλό-

γησόν μ ε!
(«)

“ Πόσον ωραία . . . ηδονική . . .  ή μουσική αΰτη τής 

Μάρθας! . . . Τό άσμα τού ρόδου ϊτίγει τήν καρδίαν μου 
καί συγκινούμαι μέχρι δακρύων . . . ΠόΪΓεν λοιπόν ή ταραχή 
αύτη ήτις μέ κυριεύει; . . . Τά πάντα μειδιώσι περί έμέ . . . 
τά πάντα καλά καί ωραία . . . καί οί άνθρωποι μοί φαί
νονται καλήτεροι παρά πρότερον . . . αύτός ο ουρανός φαί
νεται λαμπρότερος . . . τί γλυκύ φώς μέ περικυκλοϊ! . . . πό
σον ευώδης ο αήρ . . . καί δροσερός καί θωπευτικός! . . . 
οποία ηδονή νά αισθάνεται τις οτι ζή . . . ’Οποία λοιπόν 
είναι ή ανεκλάλητος αυτή αί'σΪΓησις, ή βυ^ίζουσά με εις 
ουρανίους απολαύσεις; . . . Αύριον, αύριον Ρτέλω άνήκει εις 
αυτόν . . .  ή ψυχή μου, ή διαμείνασα καθαρά καί άσπιλος, 
οί θησαυροί τής αγάπης, οί συσσωρευϊέντες έν τη πληγω- 
5~είση καρδία μου, τό σώμά μου, ό'λον μου τό είναι εις 
αυτόν θέλουν άνήκει. . . μετά πόσης άγάπης ίϊέλω τον πλη
σιάσει . . . καί πόσον αύτός μέ άγαπα . . . αγάπην αληθινήν, 
άγάπην ήτις υποφέρει άγογγύστως, αγάπην ήτις θυσιάζεται 

υπέρ τού άγαπωμένου προσώπου . . .
Λοιπόν, γνωρίζω τέλος πάντων τήν ευδαιμονίαν, τήν 

ευδαιμονίαν τήν οποίαν έπίστευον ονειρον . . . 'Ώ ! όχι, υπάρ
χει, τήν αισθάνομαι, τήν ψηλαφώ . . . αί ΪΓεϊαι αΰται παρα- 
φοραί, ή ήΐτική, διανοητική καί αισθητική ευεξία, έντός τής 
οποίας ζώ άπό τινων ημερών, ιδού ή ευδαιμονία . . . .  Ω 
μήτέρ μου, διατί δέν είσαι παρούσα νά βλέπης τήν Έλίζαν

(®) ΈνταΜ ϊα πολιά σβέσματα κα\ νέον κενόν.



σου ευδαιμονούσαν; . . . άλλ’ εκ του ΰψους όπου εύρίσκεσαι, 

μήτέρ μου, έκ των Ου’ρανών, εκ των δωμάτων του 'Υψίστου 
πλησίον του οποίου διαμένεις, άπόστειλόν μοι την ευλογίαν 
σου καί χαΐρε εν Κυρίω . . .  ή ΪΓυγάτηρ σου, ή άγαπητη 

σου ^υγάτηρ, ή πολυπόθητος Έ λίζα σου είναι ευτυχής . . . 
ευλογημένη ή μνήμη σου, ώ μήτε'ρ μου!
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Έ ντα υ ϊα  περατοΰται τό χειρόγραφον τής Έλίζας.

2 η μ ε ίω σ ις  του εκδότου.

Τ Ε Λ Ο Σ .

ΤΗι ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΙ
Α Β Ρ Ο Κ Ο Μ Η ι Π Ι Τ 2 Ι Π Ι 0 Ϊ .

Αί σελίδες αυται, αρχήν λαβοΰσαι κατά τον μήνα δεκέμ- 
βριον του 1868 έν Παρισίοις, παρά τή κλίνη τής νοσούσης 
μητρός μου, άκολουίτήσασαι δε μετά τον θάνατον αυτής 
κατά τον τελευταΐον Ιούλιον έν τή ησυχία των περί τήν Λοΰ- 
καν λουτρών, έπερατωΤησαν κατά τον ήδη λήγοντα χειμώνα 
έν Άϊήναις. ’Έγραφον τό τελευταΐον φόλλον τής διηγτσεως 
ταότης, οπου έρχεται τελευταΐον ή ευδαιμονία ν’ άνταμείψη 
την έκπλήρωσιν του καθήκοντος, οτε σ’ έγνώρισα. Καί συ 
έπίσης τλ^ες ν’ άνταμείψης έτη μακρά παθημάτων, ήλϊες 
ώς λαμπρά καί ευεργετική ήώς μετά νύκτα τρικυμιώδη, 
ήλϊες καί έφερες εις τήν καρδίαν μου τήν ευδαιμονίαν. 
Εις σε λοιπόν άφιερώ τάς έν μέσω δακρύων καί λυγμών 
γραφείσας ταντας σελίδας. ήλί'ες καί κατέλαβες πλη
σίον μου τήν ΐτέσιν τής άγιας γυναικος, τής καταλιποΰσης 
με ορφανόν έν τώ κόσμω τοΰτω. 2οί τάς άφιερώ σήμερον· 
αΰριον ήΐελεν είναι έξώρας, διότι θέλεις φέρει τό ονο- 

μά μου.

Έ ν  Αίτήναις, 
την 25 μαρτίου, 6 άπριλίον 1870.

ΜΑΡΙΝΟΣ Π. ΒΡΕΤΟΣ.



Η ΕΝ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
ΝΕΟΔΜΗΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΕΠΙ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣθΕΙΣΑ

ΥΠΟ

Κ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ 1Ε ΡΕ Ω 2.

“ Και είδόν, κα\ Ιδού τολήρη; δοξτ,ς ό οικος Κυρίου.”
( ’Ιεζεκιήλ μδ ', 4)

Πρός υμάς, αγαπητοί, ήδη κεκμηκότας ένεκα τού μτ'κους 
της ίεράς τελετής τής αισίως λαβούσης χώραν προ ολίγου, 
ίερουργήσαντος του σεβασμιωτάτου αρχιεπισκόπου Σύρου καί 
Τήνου άπευσύνομαι ούχί διά σχοινοτενούς λόγου, α’λλά δι’ 
αυτοσχεδίου προσλαλιάς, επικαλούμενος τήνσυντίόη φιλη- 
κοίαν υμών.

Μεγαλώνυμος, αδελφοί, ή ήμε'ρα αύτη· διά τό ταύτης 
επίσημον εορτάζει άγλαώς ή τε θεοφιλής κοινότης καί ορθο
δοξία έν γένει. Ναι μέν μεγαλοπρεπής ό έν 'Ιερουσαλήμ ναός 
τού Σολομώντος υπήρξε, βασιλικαίς καί πολυταλάντοις δαπά- 
ναις έγερ^είς, άλλ’ οΰχ ηττον περικαλλής διατελεί 5 έν Λι- 
βερπούλη οΰτος ναός ιδρύσεις καί περατώνεις άδραΐς συνει-

σφοραϊς ευσεβών καί φιλοχρίστων άπαρτιζόντων ττν λίαν 
αγαπητήν μοι ταύτην κοινότητα. Ε ις έκεΐνον μεν οί ’Ισρα- 

ηλίται τής Παλαιστίνης καί τών άλλων τόπων τ'ρχοντο μετα 
θρησκευτικής εΰλαβείας ίνα προσηνέγκωσιν εις τόν "Οντα, 
τόν Ίεχοβά, τόν ϊεόν τών πατέρων αυτών, ττν λατρείαν καί 
τάς όλοκαυτώσεις· εις τούτον δέ οί χριστεπώνυμοι λαοί τής 
Ελλάδος καί τών λοιπών μερών συναθροίζονται οπως προσά- 
γωσι τώ ΙΙροαιωνίω, τώ τρισυποστάτω σεώ τών πατέρων αυτών, 
τήν τε λογικήν λατρείαν καί τήν άναίμακτον όΓυσίαν μετά 

θρησκευτικής κατανύξεως καί φιλαδελφίας.
Καύχημα καί δόξα τού παλαιού ’Ισραήλ ο Σολομώντειος 

ναός διά τε τό περιφανές καί τάς άναμνήσεις, ώράίσμα καί 
κλέος εΰρύ τού νέου ’Ισραήλ διά τε τό κομψοπρεπές καί τάς 
έΐνικάς προσδοκίας ό ιερός ούτος ναός τών τέκνων τής 'Ε λ
λάδος. Εις τό ονομα Κυρίου ευλογημένου άπό τού νυν καί 
έως τού αίώνος! Μέγας ο ότεός ημών, ό ποιών θαυμάσια 
μόνος! Δόξα Κυρίου έν είδει νεφέλης έπλήρωσε τόν ναόν 
τότε, δόξα Κυρίου σήμερον κατασκεπάζει τόν έγκαινισίτέντα 
άγιον ναόν τής εις Χριστόν, καί τούτον ¿σταυρωμένου, 
άκραιφνούς ημών πίστεως. “ Καί είδον καί ιδού πλήρης δό- 

ξης ό οίκος Κυρίου.”
Τά τρόπαια τού Δαβίδ καί ή πολυθρύλητος σοφία τού 

Σολομώντος, εις ον οί βασιλείς 'Γύρου καί Σιδώνος, Αίγύπτου 

καί ’Αραβίας, καί ή βασίλισσα Σαβά ήνοιγον θησαυρούς με
γατίμους, δαψιλεύοντες έν αφθονία τόν χρυσόν καί τόν άργυ
ρον, τούς πολυτελείς λίγους, τάς κέδρους τού Λιβάνου, τά 
άρώματα καί τά έλεφάντινα όστέα, παρείχον τό ένδόσιμον 
τοϊς τότε Ίσραηλίταις "να έν τώ ναώ άναπολώσι τάς άπει
ρους ευεργεσίας τού Κυρίου Σαβαώΐ έπί τόν προφητάνακτα,
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τον πιστόν δοΰλον αυτού, καί επί τον περίπυστον υιόν καί 
διάδοχον τού θρόνου, πριν ή έκκλίνη.

Τίνα τρόπαια πρόκεινται ήμϊν, άδελφοί, εις θαυμασμόν; 
Τά ήμέτερα τρόπαια, οντα πνευματικά καθίστανται άνωτέ- 
ρας αξίας τής των υλικών καί πολεμικών. ’Επί τούτων έπά- 
ναγκες νά έπιστήσωμεν έντονον την προσοχήν ημών.

Άνελίττοντες τάς σελίδας της ιστορίας, βλέπομεν τάς 
παντοίας τού ελληνισμού φάσεις καί προ της χάριτος καί μετα 
τήν χάριν, καί ττν επιρροήν καί έπίδρασιν αύτού εις τάς 
τύχας τής άνϊρωπότητος. Τά τρόπαια άπερ έστησαν τό 
πάλαι οί πρόγονοι ήμών κατά των βαρβάρων υπέρ τής ¿λευ
τεριάς καί του πολιτισμού άγωνισάμενοι, ηλέκτρισαν αρκούν
τως τά αρχαία καί νεώτερα έ^νη ί'να μάχωνται υπέρ τής 
αυτονομίας αυτών άλλ’ επί μάλλον καί μάλλον διά τών 
προϊόντων καί αριστουργημάτων τής ελληνικής διανοίας καί 
μεγαλοφυιας τουτε'στι διά τής υψιπετούς φιλοσοφίας καί τής 
θεωρητικής επιστήμης διά τής άμιμήτου καλλιτεχνίας καί 
τής γονίμου ποιήσεως, διά τών εύστοχων κοινωνικών δεσμών, 
καί διά τής μελιρρύτου καί έβρύ^μου γλώσσης αύτών κατέ- 
πληξαν άφ’ ενός καί ώφε'λησαν άφ’ έτε'ρου τον κόσμον κατά 
πάσαν εποχήν. Πλήν άλλά ή πάνσοφος τού ίτεού πρόνοια 
ήνοιξεν άλλο λαμπρόν στάδιον δόξης εις τό ελληνικόν έ^νος 
διά τού μεγαλεπηβόλου κατακτητού, οστις έν τή εις ’Ιερου
σαλήμ θριαμβευτική αυτού είσοδω, προϋπαντήσεις υπό τού 
άρχιερέως ήμφιεσμένου τήν έπίσημον ίεράν στολήν, φέροντος 
έπί τού στήθους τό λογεΐον καί τήν μίτραν έπί τής κεφαλής, 
προσκυνεΐ τά έν τώ χρυσώ πετάλω τετυπωμένα ρήματα σφρα- 
γϊδος, άγίασμα τώ Κυρίω, οΰ τίνος τό τετραγράμματον καί 
φοβερόν ό'νομα άνεκφώνητον ήν, καί αύτοψεί διορά μετά τών

— 366 —

ιερέων καί λευϊτών τούς χρησμούς τού Δανιήλ περί εαυτού. 
Οϋτος είναι ό μέγας ’Αλέξανδρος. ’Αστράπτει το φώς τής 
'Ελλάδος, καί αντανακλά άκτινοβολοΰν κ α ϊ’ όλην τήν Άσίαν, 
διαδίδεται παραχρήμα υπό τού νικηφόρου βασιλέως ο ελλη
νισμός, κινείται ό τέως ναρκώδης καί άδρανής λαός, καί τό 
δένδρον τού πολιτισμού μεταφυτεύται έκεΐσε. Τήν στιβαράν 
χεΐρα τού ήρωος στρατάρχου αισθάνεται ό πελώριος κολοσσός 

τής Άσίας καί πίπτει, κατεδαφίζεται. Ή  μεγάλη έκείνη 
ώ^ησις συνεπάγεται σοβαράς καί πολυτρόπους συνεπείας, καί 
ιδού απαξ διαχαραχότείσης τής οδού, προπαρασκευάζεται διά 
τού Έλληνος ή πνευματική τών άλλο^ρόων έϊνών ένωσις, 
καί διαδραματίζει τό μέρος αύτής ούχί ή άτομικότης άλλ’ ή 
άν^ρωπότης. ΓΗ ελληνική γλώσσα, παγκόσμιος καταστάσα, 
προώρισται οργανον τών σείων βουλών- έν τή νήσω Φάρω τή 
παρά τήν ’Αλεξάνδρειαν, εστίαν τότε τής παιδείας, μετα
φράζεται τό πρώτον ή ιερά βίβλος τής Παλαιάς έπί Πτολε
μαίου τού Φιλαδέλφου πρός τε προικισμόν καί στολισμόν τής 
περιωνύμου έκείνης βιβλιοθήκης, καί πρός κοινήν χρήσιν τών 
έλληνιζόντων ’Ιουδαίων, ούκ είδότων τήν εβραΐδα · διά δέ τής 
ελληνικής ταύτης μεταφράσεως έν άκαρεΐ διεχύίϊησαν αί 
άλήσειαι τής παλαιάς παρά πάσι τοϊς έξελληνισσεΐσιν έίΓνε- 
σιν, οϋτω δέ ή τού Θεού πρός τό ανθρώπινον γένος άποκά- 
λυψις διεκοινοποιήΐη απανταχού. Τήν ελληνικήν ταύτην 
μετάφρασιν τών Ο' προσαγορευομένην ένεχείρισαν οί ’Από
στολοι τή ’Εκκλησία. 'Ελληνιστί συνεγράφησαν αί σεόσδοτοι 
δέλτοι τής Νέας Διαθήκης, καί διά τής ελληνικής φωνής 
έξηπλώση υπό τών πνευματεμφόρων ’Αποστόλων εις άπασαν 
τήν ύφήλιον τό Εύαγγελικόν κήρυγμα, καί έπαγιώΐη ή τού 
Χριστού ’Εκκλησία. 'Η  Άσία, ή Αφρική καί ή Εύρώπη
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χριστιανισϊτβΐσαι άδελφοποιοΰνται καί ¿σπάζονται εγκάρδιος 
τήν πρωτότοκον θυγατέρα τής 2 ιών, μ,ητερα δέ άπασών των 
εκκλησιών, τήν ελληνικήν. Ή  επιστροφή τών εϊνών εις 

Χρίστον διά τής ελληνικής γλώσσης καί τής ελληνικής ε’κ- 
κλησίας είναι γεγονός αξιομνημόνευτου, είναι τρόπαιον άνε- 
ξίτηλον.

Φερεσβιος στάχυς τού Γολγοθά, βλάστημα ιερόν τού 
Παναγίου Τάφου, άμάραντον άνότος ευωδίας πνευματικής, 
άνακΰψαν εκ τού πανακηράτου αίματος τού ¿σφαγμένου 
Άρνίου τής Άποκαλύψεως τό ότρτσκευμα τών ήμ,ετέρων πα
τέρων! Αυτόχρημα δημιουργία τής τρισηλίου ^εότητος ή 
ορότόδοξος ¿νατολική εκκλησία, εις τής οποίας τήν κολυμβή- 
όίραν ημείς έβαπτίσότημεν! "Ασπιλος καί άμόλυντος νύμφη 

τού νυμφίου Χριστού, ουκ έ'χουσα ρυτίδα ουδέ ρύπον! Αυτή 

άντιπροσωπεΐται εις τά γεραρά εκείνα συνέδρια τά πνεύματι 
ειρήνης έπί καόταρώς πνευματικών άντικειμένων ασχολούμενα, 
άτινα άπό τού ότεασαμένου τού 2ταυρού τον τύπον έν οΰ- 
ρανώ, καί πρώτου βασιλέως χριστιανών, τού ότεοστέπτου 
αύτοκράτορος ’Ανατολής καί Δύσεως, τού μεγάλου Κωνσταν
τίνου, συνεκαλούντο έκάστοτε υπό μόνων τών πολίτικος αρχόν
των. Εις τάς επτά αγίας οίκουμενικάς 2υνόδους, τάς γενικάς 
τού χριστιανισμού συνελεύσεις, οί ορθόδοξοι "Ελληνες, έπίσκο- 
ποι καί πατέρες, διά τής- ελληνικής γλώσσης προήσπιζον τά 
ότεσπισότέντα υπό τού ότεανότρώπου Χωτήρος καί διδαχότέντα 
υπό τών πανευφήμων Αποστόλων διά τής ελληνικής γλώσ
σης συζητηότέντα, άναπτυχότέντα καί έςηγηότέντα κατά τών 
άναφυομένων αιρέσεων, διετρανώότησαν, διετυπώότησαν καί 
εςησφαλίσότησαν τά έξ ύπαρχής σεπτά δόγματα, ά'περ έπε- 
σφραγίσατο τό Πνεύμα τό "Αγιον.
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Εύδαίμονες ημείς, "Ελληνες έν Χριστώ αδελφοί! Έχομεν 
λοιπόν καί ημείς, ώς δ πάλαι ’Ισραήλ, τρόπαια νά έξυμνή- 
σωμεν εις τον άρτιπαγή τούτον οίκον τού Κυρίου, άπομίμημα 
μέν τού ναού τής τού Χριστού Άναστάσεως, έπί τού ότεοδόχου 
Τάφου έν’Ιεροσολύμοις άνεγερότέντος έπιστασία τής αγίας ’Ελέ
νης, ναού ένδιαφέροντος τά μέγιστα πάσαν χριστιανικήν ψυ
χήν, άπεικόνισμα δέ τού έν τή βασιλίδι τών πόλεων ναού τής 

’Αγίας 2οφίας, ναού ϋτέλγοντος τά μάλιστα πάσαν ελληνικήν 
καρδίαν, προκαλέσαντος άλλοτε εις άλλας ένδοξους ημέρας 
δάκρυα χαράς, νΰν δέ άποσπώντος δάκρυα πένότους!

’Αλλά συνοδεύσατε' μοι, άδελφοί, όπως λεπτομερέστερου 
έρευνήσωμεν καί καότά άρχόμενος τού λόγου είπον ύμϊν, 
όταυμάσωμεν τά πνεματικά υμών τρόπαια. Πλεϊστα οσα, 
άναρίότμητα τρόπαια παρατηρούμεν καί διά τών αίσόίητών 
καί διά τών νοητών τής πίστεως οφθαλμών τό άήττητον 
τρόπαιον τού Χταυροΰ, έ'ργον τής δυνάμεως καί σοφίας τού 
θεού, τό λάβαρου, τήν άναπεπταμένην σημαίαν τής έκκλη- 
σίας καί τής πολιτείας, τήν υψηλήν προτίμησιν, ήν ό όΓεός 
τού Ευαγγελίου καί τής Οικουμένης έδωρήσατο τώ ύμετέρω 
έ"Γνει, τή ήμετέρα γλώσση, τή λαλουμένη απανταχού καί έν 
τή Παλαιστίνη κατά τούς χρόνους αυ’τού τε καί τών μα
θητών , τήν άντιλάμπουσαν αρχέτυπον λέξιν τού Ευαγγελίου 
τής ειρήνης, τήν αντηχούσαν χρυσήλατον σάλπιγγα τών ίΤεο- 
πνεύστων Γραφών, τήν στεντόρεια τή φωνή κηρυττομένην 
άρχέγονον καί άκίβδηλον διδασκαλίαν τών ’Αποστόλων καί τών 

Πατέρων, τήν ειδικήν ε’κείνην χάριν τού Παναγίου Πνεύμα
τος, τήν έλκύσασαν διά τής ήμετέρας διαλέκτου τον ά'ότεον 
καί ειδωλολάτρην κόσμον εις τήν άληϋή θεοσέβειαν καί θεο
γνωσίαν, προστατοΰσαν δέ άεννάως τής τού Χριστού ορότο-

24
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,δόξου εκκλησίας κατά της ιοβόλου πλάνης, τών ποικίλων 
διωγμών καί τών παντοειδών αιρέσεων, τών μυρίας μορφάς 
λαμβανουσών δίκην άλλου Πρωτέως, τήν ε’ν τή όρ̂ Γοδόξω 

πίστει στάθμην τής δογματικής άληΪΓείας, τήν οποίαν ως 
παρακαταθήκην ίεράν, ως κόρην οφθαλμού διαφυλάττει ή 
άμόμητος ημών εκκλησία άπό τής άποστολικής άρχαιότητος 
άχρι τής συντέλειας του αίώνος, τήν στάθμην τήν διευκρι- 
νούσον καί διαφωτίζουσαν τήν ύλην, τό είδος καί τό πνεύμα 
ττς ήμετερας θεολογίας- τά διαυγ'τ νάματα τής χριστιανι
κής αγάπης, τής πηγαζούσης εκ τού πολυχεύμονος ποταμού 
τής ζώσης καί όρΐτής εις Χριστόν πίστεως, τούς άδιαβρηκτους 
δεσμούς τής κατά Χριστόν άδελφότητος τής παραγούσας 
όσημε'ραι τόν έξευγ'ενισμόν, τήν ελευθερίαν καί τήν επιστη
μονικήν καί κοινωνικήν πρόοδον. Εις άλλο τρόπαιον άτενί- 

ζομεν, εις τά ιερά μαρτύρια τών άτρομήτων ττς πίστεως 
ηρώων καί ττν διά τούτων στερέωσιν αύτής, καί εις τάς 
ομολογίας τών ομολογητών, τών τά στίγματα τού Κυρίου 
βαστασάντων, ούχ' ήττον διά τούς ένδοξους ίδρυτάς καί τούς 
πνευματικούς καρπούς, ρίπτωμεν τά βλέμματα τμών εις τά 
ησυχαστήρια τής Θηβαίδος, τού Πηλουσίου, τού ΙΙόντου, τού 
Ίορδάνου, τών αγίων τόπων, καί εις τάς λαύρας τού "Αφω
νος, καί τήν διά τούτων προκοπήν τής χριστιανικής τολειό- 
τητος καί τής ορθοδοξίας, εις τάς περίφημους κατηχητικός 
σχολάς τών Άλεξανδρέων, τών Άντιοχέων καί τών Ίεροσολυ- 
μιτών καί ττν εκ τούτων προκύψασαν ωφέλειαν διά ττς 
στηρίξεως τών όρΐών δογμάτων καί τής άνέκα^εν παραδό- 
σεως. "Αλλο τρόπαιον όταυμστόν εχομ,εν προ τών οφθαλμών 
ημών, τήν πανσϊενή τού Θεού άρωγτν εις τήν ελληνικήν 
εκκλησίαν, απως αύτη, ώς άλλη μυστική κιβωτός διασώση
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έκ τού κατακλυσμοί τής βαρβαρότητος καί τής σιδηράς 
δουλείας τό ήμέτερον άναξιοπατούν γένος, τήν θρησκείαν, 

τήν γλώσσαν, τήν φιλολογίαν καί τούς εθνικούς χαρακτήρας 
τό ήμέτερον, λέγω, γένος τό καί έν τή πτώσει αυτού κα
τόρθωσαν τήν παλιγγενεσίαν τών γραμμάτων έν τή δυτική 
Ευρώπη. Τ ί άλλο τρόπαιον παρίσταται ήμΐν; Έ ν τω ιερω 

τούτω σηκω τής ΪΓεότητος άκούεται τό διαπρύσιον κελά- 

δισμα τής πίστεως τών ’Αθανασιών, τών Βασιλείων, τών 
Γρηγορίων, τών Χρυσοστόμων καί τών Κυρίλλων. Νά άπο- 
σιωπησωμεν άράγε τήν προσφυεστάτην διοργάνωσιν καί τόν 

καταρτισμόν τής ήμετέρας ιεραρχίας; Αύτη υπό κανονικών 
καί διαδοχικών ποιμένων συνταγματικών καί έλευϊέρως κυ- 
βερνωμένη, τόν δέ Χριστόν μόνην άόρατον κεφαλήν καί 
κέντρον έχουσα, ουδόλως εις τά πολιτικά αναμιγνυόμενη 
απονέμει τό κύρος εις τάς οίκουμενικάς συνόδους τάς βαδι- 
ζούσας τοίς ΐχνεσι τών άποστόλων καί τών πατέρων, καί συν- 
αρμολογουμένας τώ πνεύματι τού ΐτείου λυτρωτού, συγκρο- 
τουμένας δέ ούχί διά κοσμικούς σκοπούς καί ιδιοτέλειαν, 
διότι ή βασιλεία τού Χριστού ούκ έ'στιν έκ τού κόσμου τού
του, καί ταύτας θεωρεί άνώτατον δικαστήν τών έκκλησια- 
στικών υποθέσεων, ούδε'να δέ πρωθιεράρχην τί^ησιν ύπεράνω 
τών Συνόδων, άλλ' ισοτίμους έν Χριστώ αδελφούς άπαντας 

άναγνωρίζουσα·
Εις τοιαύτα τρόπαια ημείς έγκαυχωμεότα, τοιαΰτα καί 

ή έκκλησία καί ή Πατρίς έντέλλονται ήμϊν, άδελφοί, νά 
έπιδεικνύωμεν, ένεκα τούτων πρέπει νά εύγ'νωμονώμεν τω 
Θεώ, έκφωνούντες συγχρόνως μετά τού ιεροψάλτου “ Μη 
ήμϊν, Κύριε, μτ ήμϊν, άλλ’ ή τώ ένόματί σου δός δόξαν’’ 

Όποια δέ άναζωπυρούνται ήμΐν θρησκευτικά αισθήματα!
2 4 *
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οποία ιερά μυστήρια διά τής χάριτος τού Παναγίου πνεύ
ματος τελετουργούνται έν τώ σείω τούτω ναώ τού Χριστού, 
οστις είναι ή οδός καί η άλήσεια καί ή ζωή! οποίος 

διηνεκής αγιασμός άναβλύζει ένταύσα! Σιγησάτωσαν τά 
άνσρώπινα πάση, άνασύρεται ό πέπλος τού μέλλοντος, καί 
ένώπιον ημών καταφαίνεται ή  άσανασία, ή αίωνιότης, ο 
Παράδεισος, ή βασιλεία τού σεοϋ.

Τά έγκαίνια τού σείου τούτου ναού πνευματικώς πρέπει 
νά πανηγυρίσωμεν, αδελφοί. Καί ως δέον έρχεται μοι εις 
τήν μνήμην ό τής σεολογίας φερώνυμος, ο ιερός Γρηγοριος, 
ούτως άποφαινόμενος. “ ’Εγκαίνια τιμάσσαι παλαιός νόμος 
καί καλώς έχων μάλλον δέ τά νέα τιμάσσαι δι’ έγκαινίων. 
καί τούτο ούχ άπαξ, άλλα καί πολλάκις, έκάστης τού 
ένιαυτού περιτροπής ττν αυτήν ημέραν έπαγούσης, ϊνα μή 
έξίτηλα τώ χρονω γένηται τά καλά, μηδέ παραρροή λάσης 
βυσοίς άμαυρούμενα. Έγκαινίζονται μέν πρός σεόν νήσοι, 
τώ Ησαία ώσπερ άνέγνωμεν άς τινας δέ τάς νήσους ταύτας 
ύποληπτέον; οίμαι δέ τάς άπό τών έσνών έκκλησίας άρτι 
κασισταμένας, καί τής άλμυράς απιστίας άνακυπτούσας, καί 
πηξιν λαμβανούσας, τώ Θεω βάσιμον.” Συνωδά τώ τής 
Ναζιανζού τριαδικω σεολόγω, ψάλλει έν τοίς άσμασιν αυτής 
καί ή  έκκλησία. “ Έγκαίνια, έπαναλαμβάνει ρητορικώ τώ 
σχήματι, έγκαίνια ή πανήγυρις. Άλλ’ έγκαινίζεσσε, συνεχίζει 
ό σείος Πατήρ, καί τον παλαιόν άνσρωπον άπορρίψαντες, έν 
καινότητι ζωής πολιτεύεσσε, πάσι χαλινόν έπισέντες, έξ ών 
ό σάνατος, πάντα τά μέλη παιδαγωγήσαντες, πάσαν την 
πονηράν τού ξύλου βρώσιν μισήσαντες ή έμέσαντες, καί διά 
τούτο μόνον μεμνημένοι τών παλαιών, ί'να φύγωμεν . . . .  Ού
τως έγκαινίζεται άνσρωπος, ούτως τιμάται ή τών έγκαινίων
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ήμέρα, τοιαύτη τροφή, τοιαύτοις έδέσμασι . . . .  Τά άρχαία 
παρήλσαν ιδού γέγονε τά πάντα καινά. Τούτο τή εορτή 
καρποφόρησον, τήν καλήν άλλ'οίωσιν άλλοιώσητι* καί μηδέ 

ούτω μέγα φρονήσης, άλλα φσέγξαι τό τού Δαβίδ, αύτη ή 

άλλοίωσις τής δεξιάς τού Υψίστου, παρ’ οϋ πάν άνσρώ- 
ποις τό κατορσούμενον.” (Γρηγ. λόγ. εις τήν Καινήν Κυ

ριακήν.)
Πριν ή παύσω τού λόγου αποτείνομαι πρός Υ μάς ιδίως, 

ώ έν Χριστώ άδελφοί τής προσφιλούς μοι ταύτης κοινότητος· 
Εύ'χομαι όλοψύχως ί'να διαπρέπητε πάντοτε έπ’ εύσεβεία όμο- 
νοία, φιλογενεία καί τή περί τά πάτρια άφοσιώσει. Έλλεί- 
πουσί μοι λέξεις Εκαναί οπως έξυφάνω τόν δίκαιον καί προ
σήκοντα έπαινον 'Υμών. Εις τε τήν κατασκευήν, τήν 
διακόσμησιν καί τήν συντήρησιν τού σείου τούτου ναού άπα- 
ραμίλλως ύπέστητε. γενναίας δαπάνας. Έξεπληρώσατε, ώ 
λάτραι τού Ί . Χριστού, κασήκον Εερόν καί πρός τον σεόν 
καί πρός τούς χριστιανούς αδελφούς, οίκοδομήσαντες τούτον 
τόν ναόν ού μόνον άνώτερον καί κομψότερον τών έν Ευρώπη 
ελληνικών ναών, αλλά καί πρόδηλον κόσμημ.α καί καλλώ
πισμα τής έμπορικωτάτης ταύτης μεγαλοπόλεως τής ’Αγ
γλίας. ' Ο σεός σέλει ανταμείψει υμάς έκατονταπλασίως καί 
τώρα καί εις τούς άπεράντους αιώνας. Έντοσούτω ή ήσική 
εύαρέστησις ήν συναισσάνεσσε ώς τέκνα τής έκκλησίας καί 
τής Ελλάδος υπερτερεί άναντιρ’ρήτως πάσης υλικής συσίας. 
Ό  "Ελλην έναβρύνεται απανταχού γής έπί τή πίστει καί 
τή πατρίδι, κρατών σύνσημα Εερόν τό, μάχου ύπέρ πίστεωσ 
καί πατρίδος· ο'σεν μνημονεύετε τής φιλτάτης πατρίδος καί 
άπρίξ έχεσσε τής σείας ήμών πίστεως, μετοχετεύσατε ταύτην 
ώς Εερόν κειμήλιον εις τά τέκνα υμών άπαραχάρακτον,
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απαρασάλευτου καί άκεραίαν οί'αν παρελάβομεν παρά τής 

μητρός υμών, τής ορθοδόξου ανατολικής του Χριστού εκκλη
σίας, τής μιας άγιας καθολικής καί άποστολικής, ήτις ωκο- 
δόμηται επί τώ οεμελίω τών Αποστόλων καί Προφητών, 
όντος ακρογωνιαίου αύτού Ί. Χριστού καί ής πύλαι αδου 

κατισχύσουσι πώποτε. Μή διαλίπητε παντάπασιν, αδελ
φοί, συμβαλλόμενοι εις τήν λαμπρότητα τής εκκλησίας καί 
την εύκλειαν τού έονους. ’Αρκεί δέ επί τού παρόντος νά 
άναλογισΐτώμεν οτι καί δι’ ήμάς αυτούς τούς εποικούντας καί 
διά τούς παρεπιδημούντας αδελφούς έν ταΰτη τή έλευότέρα 
καί φιλοξένω γή τού κολοσσιαίου τών Βρεταννών έθνους, τού 
άπό πρωθυπουργών άχρι σπουδαστών καλλιεργούντος τοσού- 
τον εύδοκίμως τά ελληνικά γράμματα, τήν κλασικήν ήμών 
φιλολογίαν, ο ϊεόσωστος καί ΪΓεοφρούρητος ούτος ναός, ούτι- 
νος δομήτωρ αύτός ο ΐτεός τυγχάνει ών ή ακράδαντος 
άκρόπολις τής πίστεως καί το παλλάδιον τού ελληνισμού, 
υπάρχει δέ έπί γής άλλοτρίας γλυκυτάτη πατρίς σύναμα καί 
μήτηρ φιλόστοργ-ος έκκλησία. "Απειρα τά χρέη ήμών προς 
άμφοτερας' ή μέν έ'δωκε ττν φυσικήν ύπαρξιν καί τήν προ
γονικήν δόξαν, ή δέ τήν κατά Χριστόν πνευματικήν ζωήν 
καί τήν ορθοδοξίαν. Πνευματική μήτηρ καί τροφός τρέ- 
φουσα τώ γάλακτι τής εύσεβείας, άγιάζουσα διά τών ιερών 
μυστηρίων από τής κοιτίόος άχρι τού θανάτου, ή έκκλησία 
συνοδεύει διά τών ευλογιών καί πρεσβειών αύτής καί εις 
τούς ψυχρούς τάφους τών κοιμητηρίων, καί πέραν αύτών 
προπέμπει τά έαυτής τέκνα άχρι τού ουρανίου θρόνου τής 
ίε ίας μεγαλειότητος τού ύψίστου μετά τών παντοτινών δεή
σεων καί τών θερμών προσευχών αυ’τής,

Μακαριστή λοιπόν καί άξιάγαστος ή μεγαλόδωρος καί
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ευσεβής αύτη κοινοτης, πρόξενος γενομένη τοσούτων ψυχικών 
αγαθών! έπαινετή δέ κατά πάντα τρόπον καί ή έπί τής 
άνεγέρσεως τού κτιρίου έπιτροπή, έπί καλαισθησία καί άτρΰ- 

τοις πόνοις χαρακτηρισ^είσα.
"Ας προσευχή‘υ'ώμεν, άδελφοί. Αγία Τριάς, ό ϊτεός ήμών 

ό πανταχού παρών καί τά πάντα πληρών, ό έχων írpóvov 
τόν ψύρανόν καί ύποπόδιον τήν γην, εις ον ούκ άρκέσουσιν 
οί 'ουρανοί τών ούρανών, εύδόκησον δέ "να τό πανάγιόν σου 

όνομα ή καί μένη ενταύθα άχρι τής έσχάτης συντέλειας, 
φρούρησον τόν ϊεΐον σου τούτον ναόν κραταιόν, άλώβητον 

καί άνεπηρέαστον, σκέπασον αύτόν τή σκέπη τών ΐίείων σου 
πτερύγων ώς μεγαλοπρεπές σκήνομα τής άββήτου σου δόξης, 
άνάδειξον αύτόν άρραγή πέτραν τής ορθοδόξου ήμών πίστεως, 
καί ανεξάντλητου πηγήν αγιασμού, χάριτος καί άγάπης, 
ένίσχυσον ήμάς τούς ποιμαίνοντας "να ορβτοτομώμεν τόν λόγον 
τής σής αλητείας μέχρι τελευταίας πνοής ήμών, γενου 
ΐλεως τοϊς έκκλησιαζομένοις είσακούων τών ικεσιών αύτών έν 
τώ τόπω τής κατοικήσεώς σου έν ούρανω καί ποιών α άν 

προσεύχωνται ώδε έν τή γή , άξίωσον ήμάς άκατακρίτως 
ύμνεϊν Σε καί έπικαλείσΐται, οτι Σοί πρέπει πάσα λατρεία, 

τιμη καί προσκύνησις, τώ Πατρί καί τώ Υίω, καί τώ 
* Αγίω Πνεύματι νυν καί άεί καί εις τούς αιώνας τών 

αιώνων!
Τούτον τόν οίκον, άδελφοί, ό Πατήρ ωκοδόμησε' τούτον 

του οίκον ό Υιός έστερέωσε' τούτον τόν οίκον το Πνεύμα τό 

"Αγιον ένεκαίνισεν.
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ΠΕΡΙΓΡΑ Φ Η

'Γ Η Σ  ΕΚ

Α Ι Β Ε Ρ Π Ο Υ Α
ΝΕΟΔΜΗΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ.

'Η  αρχιτεκτονική τής ’Εκκλησίας ταύτης είναι Βυζαν
τινή' το προμετώπιον, τό ίερον βήμα καί αί πλευραί του 
κτιρίου βλέπουσιν εις τε'σσαρας διάφορους οδούς, Parliament 
Street, Berkley Street, Princes Road καί Stanhope Street. 

Η ότε'σις είναι έκ τών καλλίτερων τή ς μεγαλοπόλεως ταύ
της, συχνάζεται ο δρόμος παρά πολυ, ώς οδηγών εις τον 
περίπατον τού ωραίου Princes Park. ’Εκτός έχει r  έκ- 
κλησία περίβολον κομψόν. Έ π ί τής στέγης έχει ή έκκλησία 
τέσσαρας δόμους ή ότόλους μεγαλοπρεπείς, σχηματίζοντας 
σταυρόν, οκτώ δέ μεγάλοι μαρμάρινοι στύλοι, έντός, στηρί- 
ζουσι καί διακοσμοΰσι τό κτίριον, παριστώσι κάτι τι μονα
δικόν αί στοαί καί τά τμήματα του κτιρίου, άφ’ ετέρου τα 
λίθινα φατνώματα ο ωραίος μαρμάρινος άμβων, ό μεγαλο
πρεπής αρχιερατικός ~ρόνος, το έκ ξύλου δρυος γεγλυμμένον 
είκονοστάσιον, οι τρεϊς έπ’ αύτοΰ εύμεγέϊεις σταυροί, ο

μέγας ϊόλος, ή στοα τού άγίου βήματος, το έκ τών, έκτος 
καί έντος τού βήματος ύαλίνων παραθύρων, άντανακλώμενον 

φώς ή παστας άνω καί κάτω, ο περίδρομος καί το δώμα, 
[Gallery] ό νάρόϊηξ, τα μέρη καί τό σύνολον ΐέλγουσι την 
ορασιν καί έμπνέουσι τον σεβασμόν εις τον εισερχόμενου. 
Γ0  ναος χωρεϊ περί τους έπτακοσίους. Εις τας ίεράς τελε- 

τας παρά τούς ορθοδόξους υπό περιεργείας καί σεβασμού 

συναθροίζονται καί πλήότος "Αγγλων.
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ΤΑ Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Α

ΜΕΓΑΛΑ ΔΗ Μ Ο ΣΙΑ ΕΡΓΑ “).

Αληθώς ή άνϊρωπίνη επιστήμη καί ή τέχνη τοσαύτας 
καΆ εκάστην ποιοΰσι προόδους, ώστε καί το δυσκολώτατον 
τών έργων οπερ άλλοτε άκατόρ^ωτον ήςτελε σεωρη^ή, σήμε
ρον μέ τήν μεγαλητε'ραν κατορσούται απλότητα καί εύχε'ρειαν. 
Δεν έσεωρήσαμεν άσκοπον, προκειμε'νου να πραγματευ^ώμεν 
έν τώ Ε'τν.κώ ' Ημερολογίω τά κατά τήν τελευται'αν διετίαν 
μεγάλα βήματα τής βιομηχανίας καί τών έπιστημών καί τάς 
έπ’ αυτών νεωτέρας έφευρέσεις καί ανακαλύψεις, να έκ^έσω- 
μεν έφέτος τά έσχάτως συντελεσ^έντα μεγάλα δημόσια έργα, 
αναβάλλοντες τον διά τά λοιπά λόγον διά το προσεχές έτος.

Α'.

Τώ 1866 ο άγγλικός διαπόντιος τηλεγραφικός κάλως 
μετά μυρίας απόπειρας καί μυρίας αποτυχίας αφίκετο

(“) Α ί κυριώτερχ·. ειδήσεις τής πραγματείας ταΰτης έλήιρίίησαν εκ 
τών Causeries scientifiques to î  Η. de Parville, έκ τον Année scienti
fique tcû L. Figuier, ix  τον A nnuaire scientifique τον P. P. Dehéraiu 
καί έκ τών Curiosités scientifiques.

ευτυχώς εις Trinity-Bay. Άνεσκίρτησε μέν τότε έ κόσμος καί 

κατεχάρη, ό δ’ ωκεανός κατεδαμάσ^η καί ή από τής ’Αμε
ρικής άπόστασις έμηδενίσϋΤη, πλήν τό τής ’Αγγλίας τρόπαιον 
ούκ εί'α καϊεύδειν τήν Γαλλίαν. ' Η Γαλλία, ήτις ένεκα τής 

έξαιρετικής αυτής σέσεως άρχει έπί τής συγκοινωνίας τού 
κόσμου ολου, ή Γαλλία ή φυσική κεφαλή πάντων τών ευρω
παϊκών τηλεγράφων νά άναγκάζηται προκειμε'νου περί ’Αμερι
κής νά κλίνη τόν αυχένα εις τήν ’Αγγλίαν; ’Ό χι ποτέ, άλ
λως τού ρόδου αί άκαν^αι ήλαττώίϊησαν άν μή όλοτελώς 
έξεβλή^ησαν καί δέν προύκειτο νυν ή νά έπαναληφΐτή καί 
μόνον τό πείραμα. Ό  Μ έγας ’Α νατολικός ήν έκεϊ έτοι
μος, αί μηχαναί πάσαι ήσαν ή'δη κατεσκευασμέναι, τά κεφά
λαια είχον καταβλη^ή καί ή κατά^εσις καλωδίου τηλεγρα
φικού είναι νύν τοσούτω εύκολος οσω καί ή κατασκευή 
γέφυρας. Ό  Μέγας Ανατολικός, ό λεβιά^αν οϋτος τής 
υαλάσσης, άνεχώρησε τήν 20 ’Ιουνίου 1869 έκ τού λιμένος 
τής Βρέστης φέρων έφ’ εαυτού τό τηλεγραφικόν καλώδιον 
καί συνοδευόμενος υπό τών άτμοπλοι'ων Chiltern καί Scanderia 

άνηκόντων εις τήν έπί τής κατασκευής τών τηλεγράφων 
εταιρίαν. 'Γέ ύπερωκεάνειον τούτο καλώδιον προωρισμένον 

νά διάσχιση διάστημα τοσούτω μέγα καί ωκεανόν πολυ- 
τάραχον, βεβαίως δέν ήδύνατο νά ήναι ομοιον μέ τά κοινά 

τηλεγραφικά καλώδια. Κατεσκευάσ^η έν Αγγλία έν τώ 
αΰτω τ ις  Greenwich καταστήματι, έν ώ είχον κατα
σκευαστή καί τά δύω προηγούμενα άγγλοαμερικανικά καλώ
δια. Σύγκειται δ’ έκ τών εξής μερών· έν τω κέντρω 
υπάρχει ή ψ υχή , ως είπεϊν, ή οποία άποτελεΐται έξ επτά 
συρμάτων χάλκινων περικυκλωμένων από ισχυρόν στρώμα 
γουτταπέρκας. Ή  ψυχή αύτη περικαλύπτεται κατόπιν άπό



στρώμα καννάβεως τό οποίον σφίγγεται ίσχυρώς υπεράνω 
αυτής διά δε'κα παρεντεθειμένων συρμάτων χάλυβος. Τό 

μήκος του γαλλικού τούτου ύπερωκεανείου καλωδίου είναι 
2250 μιλλίων, πλήν διά πάν ενδεχόμενόν έπεβίβασαν έπί τού 
Μεγάλου ’Ανατολικού καλώδιον μήκους 2500 μιλλίων · δεν 
ειχεν όμως παντού αύτό ούτε την αΰττν κατασκευήν ούτε 
το αύτό πάχος- ούτω τά μέρη αύτού άτινα ήότελον ριφότή 
παρά τήν άκτήν τής Βρέστης άφ’ ενός, τών Ηνωμένων δέ 
Πολιτειών άφ’ ετέρου, είναι πολλώ ίσχυροτέρα τών ριφ^ησο- 

μένων έν τώ μέσω τού ’Ωκεανού. Διά νά ρίπτηται δ’ εύκό- 
λως εις τήν θάλασσαν καί έκτυλίσσηται τό καλώδιον διήρ- 
χετο διά ποικίλων μηχανών τοιούτων τινών. Έςερχόμενον 
άπό τον πυόΓμένα τού πλοίου ύψούτο υπεράνω αύτού, μετέ- 
βαινεν εις τήν βαότείαν αύλακα σιδηρού τροχού καί περιετυ- 
λίσσετο κατά μήκος σκαφιδιού πλήρους ύδατος. "Αμα έ'φότανεν 
έκεί προσηρμόζετο εις εξ καθέτους διαδοχικούς τροχούς, συν- 
εσπειρούτο τετράκις περί διπλούν τύμπανον συνιστάμενον έκ 
δύο τροχών πλατυτέρων καί ύψηλοτέρων τών εξ πρώτων, τέλος 
περιετυλίσσετο εις τελευταίου τροχόν τοποθετημένου υπεράνω 
καί έξωτερικώς τής άκρας πρύμνης, έκεϊότεν δ’ έ'πιπτεν εις 
τήν θάλασσαν.· Τό καλώδιον διερχόμενον έπί τών εξ πρώτων 
τροχών έπιέξετο εις τον αύλακα αυ’τών διά μικρών τροχη- 
λαιών εις άς προσέόίετον ποικίλα βάρη. Τά καμπ'ύλα σιδηρά 

στελέχη τά οποία φαίνονται υπεράνω χρησιμεύουσι διά νά 
ύποβαστάζωσι τάς λυχνίας αί δποϊαι φωτίζουσι τούς έργάτας 
έν καιρώ νυκτός. ’ Ιδιαίτερός τις μηχανισμός έμποδίζει τήν 
διασταύρωσιν τών γύρων τών σχηματιζομένων έπί τού τυμ

πάνου. Τό καλώδιον, διαρκούσης τής έκτυλίξεως αύτού,
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άδιακόπως διαβρέχεται τή βοηότεία άπαύστως ένεργουσών 

αντλιών.
Ό  διάπλους τού Μεγάλου ’Ανατολικού ύπήρξεν ευτυχέστα

τος. Ή  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 καί 28 ’Ιουνίου διήλ- 
irov άνευ ούδενός άπευκταίου συμβεβηκότος καί’ή έκτύλιξις 
καί καταβύότισις τού καλωδίου προεχώρει εύκολώτατα. Τό 
εσπέρας τής 29 δ καιρός τέως γαλτνιος καί ωραίος έφάνη 
μετατρεπόμενος · αύρα άνυψώόίη άπό τού ΝΔ μέρους τής 
άτμοσφαίρας, ήτις βαθμηδόν αύξουσα καί έπιτεινομένη τήν 
πρωίαν τής έπαύριον μετεβλή'Γη εις τρικυμίαν. Ούτε τρι

κυμία εις τον Ωκεανόν είναί τι έκτακτον, ούτε δ Μέγας 
Ανατολικός νά κτυπάται άπό τά κύματά τι σπάνιον. Τό 
κορυφώσαν τήν άνησυχίαν τών έπιβατών καί τών έπιτετραμ- 
μένων τήν κατάδυσιν τού καλωδίου ήν οτι τήν 5 τής πρωίας 
ώραν δ κώδων τού κινδύνου άνήγγειλεν οτι άνευρέϊη έπισφα- 
λές εις τό καλώδιον μέρος. Νά διορίΓωίσή τό έπισφαλές μέ
ρος καί νά άποκαταστή ή συγκοινωνία ήν έκ τών ούχί 

δύσκολων έργασιών, άλλ’ ή τρικυμία;
“ ’Έπρεπε νά παλαίσωμεν, διηγείται εις τών έπιβατών, 

κατά διπλού έχΪΓροΰ, τής τρικυμίας άφ’ ενός, τής βλάβης 
τού καλωδίου άφ’ ετέρου. Γ0  ωκεανός έμαίνετο καί τό ήμέ- 
τερον πλοίου έταλαντεύετο μέ χάριτα καί έκυλίετο μέ 
μεγαλοπρέπειαν · ένίοτε όμως καί χάρις καί μεγαλο
πρέπεια έξηφανίζοντο καί τότε έ'βλεπες αύτό νά κλίνη 
δεξιά, νά άνυψώται άριςτερα καί τά κύματα νά δέρωσι τά 
πλευρά του καί τήν θάλασσαν ύπερπηδώσαν τά προσκόμ
ματα καί καταβρέχουσαν, είπέ διαπερώσαν, μέχρις όστέων 
τούς έπιβάτας. ’Ο δρόμος τού πλοίου φυσικά έμποδίσίΤη καί 
ήτοιμάζομεν νά ρίψωμεν σχεδίαν εις τήν θάλασσαν, έφ’ ης
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κόψαντες νά προσδέσωμεν το καλιόδιον μεχρισού παυούσης 
τής τρικυμίας έπανηρχόμεΪΓα καί διωρξίοΰμεν αύτό. Είχομεν 
ήδη ανασύρει ήμισυ περίπου μίλλιον καλωδίου ότε βίαιον 

άνατίναγμα διαϊτραύει αυτό έν τω έσωτερικώ τού πλοίου. 
Έμείνομεν ένεοί, πλήν οί έπιφορτισμένοι τήν τής καταβυϋν 

σεως υπηρεσίαν χάρις εις τήν έπιδεξιότητα καί ταχύτητα 
αυτών κατώρ^ωσαν νά συλλάβωσι τό μέρος το μεϊναν έλεύ- 
άερον αν μας έξέφευγε, Κύριος οΐδε πο'τε ϊ ά  τό άνεκα- 
λύπτομεν, ίσως μετά μήνα ολόκληρον αναζητήσεων καί έρευ- 
νών. ’Όπως ποτ’ αν ή, ή καταστροφή προελήφυη, ο δραπέτης 
κάλως συνελήφ'ΰη καί δέκα λεπτά μετά ταύτα είχε προσδεϊτή 
εις κατάλληλον σχεδίαν άλλ’ ημείς άπηλπίσυημευ, άπηλ- 
πίσΪΓημεν διότι έβλέπομεν οτι ή τοΰ καλωδίου κατάίϊεσις δέν 
ήτο τόσον εύκολος όσον απ’ αρχής ένομίζομεν. Τίς οίδε πό
σον ή^ελε διαρκέσει ή τρικυμία καί επομένως ή τής έργα- 
σίας άναβολή; ή σχεδία τόίελεν άνότέςει καί τό έπ’ αύτής 
καλώδιον, ή άμφότερα ήξτελον γίνει ανάρπαστα υπό τών 
κυμάτων; Δύο ημέρας έμείναμεν αργοί παλαίοντες κατά τής 
τρικυμίας καί περιπολούντες περί τήν σχεδίαν όπως μη 
τυχόν άπολέσωμεν αύτήν έκ τών ήμετέρων οφθαλμών. Τήν 

νύκτα τής 1 ’Ιουλίου ό άνεμος έκόπασεν ολίγον καί ή θά 
λασσα έφάνη έπαισ^Γητώς γαληνιοτέρα. Έκοιμήΐημεν εύέλ- 
πιδες καί τήν πρωίαν έγερϊτέντες έπανελάβομεν τό έργον 
διά σχοινιού προσεδέσαμεν τό ΐτραυσΐέν καλώδιον, έσύραμεν 
αύτό έπί τού καταστρώματος, προσηρμόσαμεν μετά τού ύπο- 
λειπομένου μέρους καί τήν 10 ώραν ή έκτυλικτική μηχανή 
έπανέλαβε τήν έργασίαν αύτής.”

Μετά τό συμβάν τούτο ούδέν έτερον άπευκταίον συνέβη 
καί την 13 ’Ιουλίου περί τήν 11 τής νυκτός ώραν τό Γαλ
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λικόν υπερωκεάνειον καλώδιον έρρίφΐη εις τήν ακτήν τού 

αγίου Πέτρου.
"Υπήρχον άμφιβολίαι πολλαί αν ό Γαλλικός υπερωκεάνειος 

τηλέγραφος όότελε παραγάγει ίκανάς ώφελείας δύο άλλων 
Αγγλικών ένεργούντων πλήν αί άμφιβολίαι αυται ήρθησαν 

καί αί πρόσοδοι αύτού έν βραχυτάτω διαστήματι χρόνου 
υπήρξαν σπουδαιότατα'.. Άπλούν παράδειγμα έστω τούτο, 
ότι τό κατ’ άρχάς αί πρόσοδοι συμποσούμεναι εις 40000 
φράγκων κατά μήνα, έδιπλα σι ά στη σ αν νύν καί υπολογίζεται 

οτι ή έτησία τού Γαλλικού υπερωκεανείου τηλεγράφου πρόσ

οδος ίτέλει υπερβαίνει τά 3,000000 φράγκων.
Η έπιτυχία τής τρίτης ταύτης δοκιμής υπερωκεανείου 

τηλεγράφου ένεϊάρρυνεν ώς είκός τούς έπιχειρηματίας. Καί 
δή ο ’Ιταλός μηχανικός Α. Ββίβείχΐηί ένεργών έπ’ ίδίω όνό- 
ματι καί έπ’ όνόματι νεωστί σχηματισϊείσης εταιρίας άνέ- 
λαβε συνεπεία συνθήκης συνυπογραφείσης υπό τής Γαλλίας, 
τής Βρασιλίας, τής δημοκρατίας τού Άίτη, τής ’Ιταλίας, 
Πορτογαλλίας καί Δανίας τήν κατασκευήν τηλεγραφικής 
γραμμής κηρυχΐείσης μέν ούδετέρου, μελλούσης δέ νά ήναι 
ετοίμη έντός πέντε έτών. ’Αναχωρούσα ή γραμμή αύτη άπό 
την Αισσαβώνα καί τό Κάδιξ . ϊέλει προσεγγίσει εις τό 
ακρωτήριου τού άγ. Βιγκεντίου, διερχομένη δέ διά τού Μα
ρόκου, τής νήσου Μαδέρας καί τών Καναρίων ίτέλει προσεγ
γίσει εις άγιον Λουδοβίκον, Γόρεον καί Πράσινον Άκρωτήριον, 
τάς νήσους αύτού καί τό άκρωτήριον άγιος Χαράλαμπος. 
’Εδώ ή τηλεγραφική αύτη γραμμή 'Τελεί δ ια ιρ ε τ ή  εις δύο ■ 

άφ’ ενός μέν τέλει μεταβή εις Βαχίαν όπως ένωξτή μέ τόν 
Βρασιλιανόν κλάδον, άφ1 Ιτέρου δέ μετά πλείστας προσεγ
γίσεις έπί τής Μεσημβρινής άκτής τής Βρασιλίας καί τής
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Γαλλικής Γουϊάνης, ϊέλει μεταβή εις τήν ’Ολλανδικήν καί 

’Αγγλικήν Γουϊάνην καί άποβή εις τάς Αντίλλας. Κατόπιν 
ΪΓελει διελΐΓει διά των νήσων τής άγ. Τριάδες, ττς Γρενά

δας, του άγ. Βιγκεντίου, τής άγ. Δουκίας, της Μαρτινίκας, 
τής Γουαδελούπης, τής Άντίγοας, του άγ. Θωμά, του Πορ- 

τορίκου, του άγ. Δομίγκου, τής Κούβας καί τέλος ϊέλει 
φτάσει εις Νε'αν Αυρηλίαν ε’ν τή Αουϊζιάνη.

Βλ

Μα τήν αλήθειαν δεν ήξεύρει τις που τ̂ά καταντηση ο 
κοσμος. Αλλοτε έίτεωρειτο “ αύμα να μεταβή τις εις Κων

σταντινούπολή καί σήμερον εντός 80 ήμερων (α) χάμνει τις 
τον γυρον ΟΛΟΧΛ̂ ρου του κο<7{λου. Τούτο δέ μετά τήν εκτιε- 
ραίωσιν τού σιδηροδρόμου τού Ειρηνικού ’Ωκεανού κα>' τήν 
άποπεράτωσιν τής διορύξεως τού ΊσΓμού τού ίΣουέζ, έργων 
κατά τό λήςαν έτος συντελεσΪΓε'ντων.

Προ πολλού καιρού ή κυβερνησις των ’Ηνωμένων πολιτειών 
- ήζ Αμερικής εσκοπει την κατασκευήν τής διωκεανείου ταύ- 
της γραμμής. Γην 1 όμως Ιουλίου 1862 ή Αμερικανική 
Βουλή έψηφισε διά νόμου τήν κατασκευήν μεγάλης σιδηρο-

ΟΟ Έ κ  ΙΙαρισίων εις Χέαν Δ'όρκην ήμε'ραι 11
Ε κ  Νέας Ιορκης εις Αγιον Φραγκίσκον

5? 7
Έ ξ  άγ. Φραγκίσκου εις Ύοκαχάμαν 21
Έ ξ 'Υ ο κ α χά μ α ς εις Χ όγκ-Κογκ

J ) 6

Ε κ  Χογκ-Κογκ είς Κα/.κοντταν 12
Ε κ Καλκοΰττας είς Βομβάην }) 3

Έ κ  Βομβα'ης είς Κάϊρον )) 14
Έ κ  Καίρου είς Ιίαρισίους >> 6

ήμε'ραι 80
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δρομικής γραμμής εκτεινόμενης προς Δ. μέχρι τής συναπαν- 
τήσεως τού κεντρικού σιδηροδρόμου τού Ειρηνικού (Central 
Pacific railway), οστις άναχωρών έκ —ακραμέντου διευθύ

νεται προς τον ’Ατλαντικόν ’ Ωκεανόν. Τό έ'ργον αληθώς και 
κατά διάνοιαν μόνον ήν τεράστιον, πολλώ δέ μάλλον κατά 
τήν εκτέλεσιν. Ή  γραμμή αύτη έχει μέν ολικόν μήκος 
πλεΐον των 700 λευγών (άπόστασις περίπου οΐα χωρίζει τήν 
Λισσαβώνα από τής Πετρουπόλεως), διέρχεται δ’ άτελευτή- 

τους πεδιάδας, δάση παρθένα, ερήμους απέραντους, αιτινες 
μέχρι τ ις  χ ϊέ ς  έτι ήσαν άποκλειστική ιδιοκτησία των ΪΓηρών 
καί των ’Ινδών, υπερβαίνει όρη καί ένίοτε οφιοειδώς ανέρχε
ται με'χρις αυτών τών παγωμένων κορυφών των, κατοικιών 
προαιώνιων χιόνων. Καί να φαντασϊτή τις ότι ολόκληρον 
τό άπειρον τούτο διάστημα είναι άκατοίκητον, οτι πού και 
πού ως σημεία αδιόρατα άναφαίνονταί τινες πόλεις και χω
ρία. Ή  πόλις Denver επί παραδείγματι κατοικουμένη άπο 
50000 κατοίκων εργαζομένων εις τά αργυρωρυχεία, ή Salt- 
Lake-City πρωτεύουσα τού Utah καί ή Casson-City προ- 

τεύουσα ττς Νεβάδα. Καί ιδού τό παν. Αλλ’ ό σιδηρόδρο
μος όποιαν μεταβολήν ΪΤελει παραγάγει- αί έρημοι πεδιάδες 
*α γονιμοποιηΐΐώσι, περί τούς σταθμούς τής οδού ‘τέλουσι 
σχηματισότή χωρία, κώμαι, πόλεις καί μετ’ ολίγα έτη δέν ο 
άνευρίσκωνται τά πρώην ίχνη. Παραδειγμα προφανές των 
λόγων μας ή πόλις Ό μ ά χα , τό σημεϊον τής άναχωρήσεως 
τού σιδηροδρόμου· τώ 1862 ότε ύπεγράφη ή περί τού σιδη
ροδρόμου σύμβασις ήρίΓμει 3 χιλιάδας κατοίκων καί σή
μερον εις διάστημα οκτώ ετών οί κάτοικοι έπενταπλασιά- 

σ'ϊησαν, καθότι αριθμεί 15 χιλιάδας.
25



'Ο  σιδηρόδρομος 10 μίλλια μακράν τής Ό μάχας διέρ
χεται τάς οχότας τού ποταμού ΛαπΧάτα (Rio de la Plata), 
ενός τών παραδοξοτέρων άληίτώς ποταμών, καθότι ή κοίτη 

αυτού είναι τόσον οριζοντία καί ευθεία ώστε προσομοιάζει 
μάλλον μέ λεκάνην ή μέ ποταμόν, καί ακολουθεί έπί μακρόν 
αυτόν μέχρι τού μέρους καΐτ’ ο χωρίζεται εις δύο βραχίονας. 
Αφού διέλότη έπί γεφύρας ενός χιλιομέτρου το μήκος τον 
βόρειον τού ποταμού βραχίονα, φθάνει εις τον σταθμόν τής 

Ιουλιουπόλεως (Julesbourg) πόλεως νεογέννητου ίδρυϊτείσης 
έπί τής δεξιάς όχϊης τού μεσημβρινού βραχίονος τής Λαπλά- 
τας απέναντι τού φρουρίου Sedgwich, αΰξη^είσης καί άνα- 
πτυχότείσης τεραστίως έν βραχυτάτω διαστηματι χρόνου 
Ακολούθως ό σιδηρόδρομος ευρίσκει τά Μελανά "Ορη ατινα 
έκτείνονται εις άπόστασιν 80 λευγών μεταξύ τής κορυφής 
Laramie προς Β. καί τής κορυφής Peak προς Ν. Διάφοροι 
δίοδοι έπιτρέπουσι τήν διάβασιν τών όρέων τούτων, υπέρ τά 
οποία ο σιδηρόδρομος διέρχεται εις ύψος 2800 μέτρων ύπε- 
ράνω τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Εις τήν είσοδον τών 
διόδων τούτων κειται ή πόλις Κεγιέννη (Cheienne) ήτις μέχρι 
τής χ ΐέ ς  μη ύπάρχουσα αριθμεί σήμερον 6000 κατοίκων. 
’Εντεύθεν ό σιδηρόδρομος διέρχεται διά τής χώρας τών Μορ
μόνων, διαπερά τήν αμερικανικήν έρημον καί διά τού πόρου 
τού Ούμβόλδου εισέρχεται εις τήν Νεβάδαν καί βαίνων έπί 
τών όρέων πάντοτε φθάνει εις Καλλιφορνίαν. ’Εδώ τωόντι 
άπηντήΐησαν τά μέγιστα εμπόδια" καθότι ή φύσις παρου
σιάζει έν τή έπαρχία ταύτη χαρακτήρα μεγαλοπρεπείας καί 
μεγαλείου απερίγραπτου · άβυσσοι χαίνουσαι έδώ καί όρη ων 
ή κορυφή κατακρύπτεται μεταξύ τών νεφών, δένδρα παμμέ- 
γιστα έκεΐ καί ύψίκλαδα, ένώπιον τών οποίων παιδία ήϋΓελον
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λογιστή αί έλάται τών Άλπεων. Φάραγγες δυσπρόσιτοι, ύψη 
δυσανάβατα, οδός άδιαχάρακτος. "Επειτα ή αιωνίως καλύ- 
πτουσα τήν γήν χιών καί αί χιονοστοιβάδες αίτινες έπί 
πάσαν στιγμήν καταπίπτουσαι καί τήν οδόν νά φράξωσιν 
ήδύναντο καί ττν αμαξοστοιχίαν νμ παρασύρωσι. Νά δια- 
τρυπη'ϋΐώσι τα ορη άπητεΐτο καιρός καί ποσον χρημάτων 
άκαταλόγιστον. ΈσκέφΪΓησαν λοιπόν νά κατασκευάσωσι 
προσωρινήν οδόν μέλλουσαν νά διαρκέση τό πολύ 12—15 
έτη, άπό τά  έσοδα τής οποίας ήϊελον άκολούΐ'ως διατρυ- 

πηίϊή τά ορη. Αλλά καί ή προσωρινή αύτη οδός παρου
σίαζε δυσκολίας άνεφίκτους, άς μόνη άμερικανική τόλμη 
ήδύνατο νά φέρη εις πέρας. Έ ν  ταΐς διόδοις — αίτινες 
άνοικταί πανταχόϊτεν εις τούς άνεμους καί τήν χιόνα, καί 
τάς χιονοστοιβάδας νά έπισύρωσιυ ήδύναντο καί καταστροφήν 
άφευκτου νά έπενέγκωσιν — έκτισαν διά ξύλων υπογείους 
δδούς έχούσας πολλάκις μήκος λεύγας, έφ’ ων διερχόμενος ο 
σιδηρόδρομος ούδέν φοβείται' έπί τών κατωφερών ομως μερών 
οπου δέν υπάρχει μέν ό τών χιονοστοιβάδων κίνδυνος, παμ
πληθές ομως ή χιών, έφεύρον άμαξαν έκ διπλής σιδηράς 
αιχμής άποτελουμένην, ήτις προ τής αμαξοστοιχίας τώεμένη 
χρησιμεύει μόνον καί μόνον οπως διασχίζουσα τήν χιόνα 
άνοίγη δίοδον εις τάς όπισθεν άμάξας· πολλάκις δ’ οταν 
καί τούτο ήναι άκατόρΐωτον, ή τού σιδηροδρόμου μηχανή 
άποσπωμένη τών αμαξών βαδίζει μετά τής άμάξης ταύτης 
έμπρός μέ όλην τήν δύναμιν τού άτμού καί καθαρίζει ούτω

τον δρόμον.
Μετά τοσούτους καί τηλικούτους άγώνας ιδού τέλος τό

Χακραμέντο, ο κύριος τελικός σταθμός τού σιδηροδρόμου
2 5 *
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τού Ειρηνικού ωκεανού, καΪΓοτι τήν πόλιν ταύτην συνενοϊ 
μ.αετ τού αγίου Φραγκίσκου απλή γραμμή, προϋπάρχουσα.

ΟΕ ’Ινδοί, ως είκ'ος, μετ’ ού μικράς λύπης είδον τόν πο
λιτισμόν άρδην επεμβαίνοντα εις τάς γαίας αύτών, διερχόμε- 
νον αύτάς καί έπομε'νως· έξορίζοντα αύτούς εις τά ενδότερα. 
Μυρία λοιπόν παρενέβαλλον προσκόμματα καί οι δυστυχείς 
ε’ργάται παρά τήν σκαπάνην κρατούντες καί τήν καραβίναν 

τναγκάζοντο εκάστοτε νά διακόπτωσι τήν εργασίαν όπως 
πολεμήσωσι, καί συχναί έγίνοντο άψιμαχίαι καί έπανειλημ- 
με'νει συνέβαινον συμπλοκαί. Έ κτος τούτων άπαξ ή δίς 
έξε'βαλον τά τού δρόμου σιδηρά καί σπουδαία ήϊελον συμβή 
δυστυχήματα άνευ τής τού μηχανικού έπιδεξιότητος · ημέραν 
δέ τινα έτηκαν πύρ εις δάσος τ ι όπόΪΓεν έμελλε νά διέλίό'η 
αμαξοστοιχία εις ήν ένόμιζον ότι περιείχετο πυρίτις. Καί 

τοιαύτη μέν δέν ύπήρχεν άλλ’ ή αμαξοστοιχία εύρε'̂ Γη α’ίφνης 
περικυκλωμένη άπό φλόγας καί οί ταξειδιώται παρ’ ολίγον 
άπέΐνησκον έξ άσφυξίας. Νά όπισξτοδρομήσωσιν ήν άδύ- 
νατον τούς άνέμενον οί ’Ινδοί. Go ahead-είναι τό σύνθημα 
τών Αμερικανών ή ατμομηχανή έσύριξεν ίσχυρώς καί ή 
αμαξοστοιχία διήλξΐε μετά τοσαύτης ορμής τό καιόμενον 
δάσος ώστε τό παραχ'ΪΓέν ορμητικόν ρεύμα άέρος ήρκεσεν 
όπως άποχωρίση μέν τάς φλόγας, άφήση δέ τήν δίοδον 
έλευϊτέραν.

Καί ήδη άπό Νέας ' Υόρκης μεταβαίνει τις εντός επτά 
ημερών εις τόν άγιον Φραγκίσκον έν άμάξαις αίτινες παρέ- 
χουσιν όλας τάς αναπαύσεις άπό τού νιπτήρες καί τών πρός 
κόσμησιν μέχρι τής κλίνης καί τών πρός άνάπαυσιν.
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Ό  σιδηρόδρομος τού Ειρηνικού Ωκεανού μάς υπενθυ
μίζει έτερον γιγάντειον σιδηροδρομικόν έργον: τήν διάτρησιν 

τού Κενισίου ό'ρους (mont-Cenis) καί πριν ή τά  περί τού 
Σουεζικού ίσϊμοΰ πραγματευϊώμεν, φέρε ίδωμεν εις ποιον 

σημεϊον εύρίσκεται τό εργον τούτο.

ΓΗ ιδέα τού νά ενωΤΤή ή Γαλλία μετά τής ’Ιταλίας διά 
σιδηροδρόμου διατρυπώντος τάς Άλπεις οφείλεται εις άπλοϋν 
ορεινόν έκ τού χωρίου Bardonnèche, όστις τώ 1832 παρου- 
σίασεν εις τόν Κάρολον — ’Αλβέρτον υπόμνημα περί διατρή- 
σεως τών Άλπεων άπό Modane εις Bardonnèche. Καί έννοεί- 
ται ότι τό κατ’ άρχάς ούδείς προσέσχεν εις τού αμαθούς 
χωρικού τάς παρατηρήσεις· μόλις δέ τώ 1846 καί τω 1847 
υπό ττν πρωτοβουλίαν τού Βέλγου μηχανικού Maus έγένοντο 
άπόπειραί τινες, άς όμως τά τού 1848 συμβάντα άνέστειλαν 
καί ή ιδέα αύτη έκοιμηΤΤη έπί μακράν. Γ0  κόμης Καβούρ 
μεγαλεπίβολος έν πάσιν, έσκέφΐτη νά χρησιμοποίηση έκ νέου 
τήν ιδέαν ταύτην καί συνωμολόγησε σύμβασιν μετά τής Γαλ- 

λικής σιδηροδρομικής εταιρίας Β ίκτω ρ Ε μ μ α ν ο υ ή λ , κατα- 
βαλούσης 20 εκατομμύρια φράγκων διά τήν έπιχείρησιν. Αί 
προκαταρκτικαί σπουδαί καί μελέται έγένοντο, αι άναγκαίαι 
χωροσταϊμίσεις έξετελέσξΓησαν καί τόν Αύγουστον τού 1857 
αύτός ό Βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ έ'Γηκε πύρ εις τήν πρώ- 
την υπόνομον άπό τής πλευράς τής Σαβαυδίας. Μόλις όμως 

τήν 12 ’Ιανουάριου 1861 ή έργασία ήρξατο σπουδαίως καί 
μηχαναί έτεΆησαν εις ένέργειαν, ένώ τέως διά τών κοινών



μέσων διετρυπήΐϊησαν 921 μέτρα άπό τής ΒΒΓάοηηβοΙιβ καί 
724 άπο τής Μ οάαηβ.

ΓΗ πρόσληψις τής 2αβαυδίας εις τήν Γαλλίαν έγέννησεν 
έπί στιγμήν φόβους διά τό μέλλον τής έπιχειρήσεως, άλλ’ ή 

άλληλεϊνής συνθήκη τής 7 Μαϊου 1862 διέλυσεν ολοσχερώς 
τούτους. Κατά τήν συνθήκην ταύτην συνεφωνήΐη όπως τά 
έξοδα διά τήν κατασκευήν ττς  υπογείου διόδου καταβλη^ω- 
σιν ύπ’ άμφοτε'ρων των κυβερνήσεων έκάστης καταβαλλούσης 
τό ποσον διά τό μέρος το περιεχόμενον έν τω έδάφει της 
καί μέχρι του με'σου τής διόδου, ώρίσΐτη όπως ή εργασία 
περαιω'ςή εντός 25 έτών άπό τής 1 ’Γανουαρίου 1862 · εάν 
ή ε’ργασία διαρκέση όλιγώτερρν ϊελουσι καταβληίςή 500000 
φράγκων ώς αμοιβή, δί έκαστον κερδηϊτέν έτος, αν δέ τε
λείωση εις διάστημα μικρότερον των 15 ετών, τότε δί 
έκαστον έτος κερδηότέν ϊέλουσι καταβληΪΓή 600000 φράγκων. 
ΓΗ κ α ϊ ’ έκαστον έτος πρόοδος τών εργασιών δέν ή^ελεν 
είσ^αι μικροτε'ρα τών 250 μέτρων, ή δέ διεύ^υνσις αυτών 
έμενεν άποκλειστικώς εις τήν ’Ιταλίαν, τής Γαλλίας μελλού- 
σης νά λαμβάνη πληροφορίας περί τής προόδου τών έργασιών 
άπό τριμελή επιτροπήν προς τούτο ορισΪΓεΐσαν.

Αι πρόοδοι όμως τής μηχανικής καί τά έφευρεϊέντα νε'α 
μηχανήματα έδωκαν τοσαύτην ώ^ησιν εις τάς εργασίας, 
ώστε ό, τι μετά 25 έτη έΐτεωρεΐτο δυσκατόρόΓωτον, τώρα 
ε’ντός έτους ϊτέλει είσϊαι περαιωμένων.

Κατά πρώτον λόγον δύο δυσκολίαι άνεφαίνοντο όσον 
άφεώρα τήν έκτέλεσιν τής έπιχειρήσεως ταύτης* πώς ήΪΓ ελεν 

εϊσϊαι δυνατόν νά ζώσιν υπό τήν ορυχ^ησομένην δίοδον τόσοι 
άνθρωποι οπότε ό άτμοσφαιρικός άήρ ήΐτελε διαφ^είρεσϊται 
καί υπό του έκπνεομε'νου ανθρακικού οξέος καί ύπό τού
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καπνού ττς προς έκρηξιν χρησιμευούσης πυρίτιδος. "Έπειτα 
σπουδαία άλλη δυσκολία ήτο ότι αν ένηργειτο ή διάτρησις 

διά τών κοινών μέσων ή έργασία ή'ϊελε βαίνει βραδύτατα 
καί τίς οίδε πότε ήϊελε περατωΪΓή. Έ χρειάσίη λοιπόν αί 
έπιστήμαι άπασαι νά συμβάλωσι τό έφ’ έαυταϊς πάσας 
τάς δυνάμεις αυτών όπως φε'ρωσιν εις πέρας τόν σκοπόν

τούτον.
Προ καιρού οί έπιστήμονες έζήτουν τό μέσον τού νά 

χρησιμοποιήσωσι τά ρέυματα καί τούς χειμάρρους τών ύδά- 
των κα^ώς καί τά  άτμοσφαιρικά ρεύματα. Ό  2ολομών de 
Caus, ό Διονύσιος Παπίνος έδοκίμασαν νά έξομοιώσωσι τήν 
μηχανικήν δύναμιν τήν κινούσαν τούς ύδρομύλους διά νά 
γενικεύσωσι τήν χρήσιν τού υδραυλικού τούτου κινήτρου τού 
πρώτου όμολογουμένως καί οίκονομικωτέρου πάντων όσα με
ταχειρίζεται έ πολιτισμός. ΙΓρό τινων έτών ό μηχανικός 
Andrand άποΪΓανών έν Παρισίοις τώ 1801 προέτεινε νά ΐτέση 

εις κίνησιν διαφόρους μηχανάς διά μέσου τού πεπυκνωμένου 
άέρος. Τήν ιδέαν ταύτην άνέπτυξεν ο Κ. Sommeiller προϊ
στάμενος μηχανικός τής διατρήσεως τού Κενισίου όρους καί 
έπέτυχεν. Έσυλλογίσϊη νά ΐέση εις ένέργειαν τήν κινητι
κήν δύναμιν τήν άναπτυσσομένην άπό τήν συμπίεσιν τού 
άέρος· τήν δέ συμπίεσιν ταύτην έσκέφΪΓη νά παραγάγη διά 
μέσων υδραυλικών. Τό τοιούτον παρείχε δύο τινάς ώφελείας· 
£ άήρ έκίνει τάς μηχανάς συμπιεζόμενος, μετά δέ ταύτα 
έπανερχόμενος άνενέου άδιακόπως τον προϋπάρχοντα άέρα 
άλλως πνιγηρόν καθιστάμενου. Άπό τής πλευράς τού Bar- 
donnèche άνυψώζίησαν τά ύδατα τού χειμάρρου Melezet καί 

συνήχ^ησαν έντος άποότήκης τεθειμένης 45 μέτρα ύπεράνω 
τού σημείου έφ’ ού έ'μελλον νά ενεργώ σωσι, παρέχοντα καί
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έν τή μεγίστη ξηρασία δύναμιν 540 ίππων. ’Από τής έτέρας 
δέ πλευράς έχρησιμοποίησαν ΰδατα άλλου χειμάρρου κατα- 

σκευάσαντες καί οχετόν διοχετεΰοντα 6000 λίτρας ύδατος 
κατά δευτερόλεπτου καί άποκτήσαντες δόναμιν 448 ίππων 
ήτις έν ανάγκη ήδύνατο έπαισ'Γητώς νά αύξησή.

Διά νά ένεργηίτή ή συμπίεσις του άέρος δ Κ. Sommeiller 
έφήρμοσε δυο μηχανάς, ων ή μέν σ υμ π ιεσ τής δ ιά  σ τή 

λης ΰ δα το ς  έγκατελείφΐ'η σήμερον, ή δέ συμπ ιεσ τής δί 
ά ντλ ία ς είναι ή έν ένεργεία παρέχουσα εις διάστημα 24 
ωρών περίπου 600 μέτρα κυβικά συμπεπιεσμένου άέρος. Ό  
άήρ ούτος περισυνάγεται έν σιδηραΐς άποϊήκαις καί δί άγω- 
γών σωλήνων έκ χυτού σιδήρου διαμέτρου 20 εκατοστόμετρων 
οδηγείται κατά τάς διαφόρους άνάγκας καί διανέμεται τό 
μέν όπως κίνηση τάς μηχανάς, τό δέ όπως χρησιμεύση πρός 
άνανέωσιν τού έν ταϊς υπογείοις στοαϊς άέρος. Ό  συμπε- 
πυκνωμένος ούτος άήρ δ διά τήν άνανέωσιν τού διαφΐαρέν- 
τος χρησιμεύων είναι καθαρότατος καί άοσμος, δροσερότα
τος δέ κατά τήν στιγμήν κα ί'1 ήν έκφεύγει τού σωλήνος, 
άποκτά μεγίστην θερμότητα έκ τών περί αυτόν σωμάτων, 
εις τρόπον ώστε ή θερμοκρασία τής υπογείου διόδου ταλαν
τεύεται μεταξύ τών 24 — 28 βαθμών. Πρός κίνησιν τών 
μηχανών καί άνανέωσιν τού άέρος ένεργούσιν 28 συμπιεσταί 
δί άντλίας χορηγούντες κ α ί’ έκάστην περίπου 16800 κυβικά 
μέτρα συμ,πεπιεσμένου άέρος, — ποσότητα προφανώς έξαρ- 
κούσαν.

Καί το μέν ολικόν τής υπογείου διόδου μήκος είναι 
12220 μέτρων, τό δ ’ οριστικόν κατά τήν βάσιν πλάτος 
7 μέτρων, ικανόν διά διπλήν σιδηροδρομικήν οδόν, μένοντος 
καί ικανού χώρου (Ο,εο) διά πεζοδρόμια. Κατά μέσον
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όρον καότ’ έκαστον μήνα διατρυπώνται 100 μέτρα βράχου, 
μέχρι δέ τής 1 Μαρτίου τρέχοντος εμενον έτι νά διατρυπη- 
ϊώσι μέτρα 1419,25. Τον Μάρτιον διεορυπήπησαν 71,so 

άπό τής Γαλλικής πλευράς καί 41,so από τ ή ς ’Ιταλικής, 

τούτέστι 113,so- υπολογίζεται λοιπόν ότι έντος τού προσεχούς 
έτους ότέλει περατωξτή ή υπόγειος δίοδος καί τό έαρ τού 
1872 πέλει παραδοχή εις κοινήν χρήσιν δ υπό τάς Άλπεις 

σιδηρόδρομος.
Άλλ’ δ άνθρωπος σπεύδει καί σπεύδει αιωνίως. — ’Έ χει 

καλώς· ή υπόγειος τού Κενισίου ορούς δίοδος ως τάχιστα 
ίόέλει περατω^ή. Άλλ’ υπολείπεται ετι καιρός άν όχι πολύς, 
άλλά πέντε, τέσσαρα, τρία έτη. "Εως τότε πώς ϊ ά  μετέ- 
βαινον οι ταξειδιώται άπό ’Ιταλίας εις Γαλλίαν; διά τών 
συνήθων λεωφορείων; άλλ- είχε καταντήσει τό ταξείδιον 
άφόρητον, συνεπήγε δέ καί φρικτούς κινδύνους. Τόν χειμώνα 
οι πάγοι καί αί χιόνες, τό έαρ αί χιονοστοιβάδες, επί δέ 
τούτοις δρόμος 77 χιλιομέτρων. Έσκέφόίησαν λοιπόν καί 
κατεσκεύασαν σιδηρόδρομον ύπεράλπειον δστις ένεργεΐ ήδη 

άπό τής 15 ’Ιουνίου τού 1868.
' Η κατασκευτ τού σιδηροδρόμου τούτου μεγάλας απάν

τησε δυσκολίας- δέν προύκειτο περί κοινής τίνος ομαλής 
σιδηράς οδού ή τουλάχιστον περί οδού έλαφρά κλινούσης, 
προύκειτο περί άναβάσεως καί καταβάσεως ’όρους, ύψους 
ούχί εΰκαταφρονήτου. ’Επί τούτω έφηρμόσϊη νέον τι σύ
στημα σιδηροδρόμου τό τού Άγγλου Fell ή τό τού σιδηροδρό
μου μέ κεντρικήν σιδηράν γραμμήν (rail). Τό σύστημα 
τούτο άπό τού 1843 έφευρεότέν υπό τού βαρόνου Seguier καί 
άναπτυχότέν έν τη Γαλλική τών έπιστημών ’Ακαδημία, μόλις
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δ’ υπό του Fell τω 1863 εφαρμοστέο έπί τής οδού άπό 

Cromfort εις High-Peak έν Αγγλία, τή συγκαταξίέσει δέ τής 

Γαλλικής καί τής ’Ιταλικής κυβερνήσεως έφαρμοσ'ΐέν καί 
έπί τοΰ Κενισίου όρους, συνίσταται εις το νά παρεντ&ηται 
μ.εταξύ τών δύο συνήθων σιδήρων τής όδοΰ τρίτον τι έν 
έδάφει ύψηλοτέρω, τού οποίου σκοπός είναι τό νά παρέχη 
τήν άναγκαίαν πρός τήν έλξιν αντοχήν επομένως τά πλά
για σίδηρα ούδέν άλλο ένεργοΰσιν ή νά ύποβαστάζωσι τάς 
άμάξας.

ΓΗ σιδηροδρομική οδός κατεσκευάσίτη έπί τής έξωτερικτς 
πλευράς τής μεγάλης όδοΰ τών Άλπεων έπί τοΰ χείλους τού 
κρημνού κατέχουσα πλάτος 10 μέτρων καί άφίνουσα πλάτος 
6 μέτρων εις τήν κοινάν οδόν. Ή  μέση ταχύτης τού σιδη
ροδρόμου διά μέν τά έμπορεύματα είναι 10 χιλιομέτρων 
κα^’ έκάστην ώραν, 17 δέ χιλιομέτρων διά τούς οδοιπόρους. 
’Ολόκληρος r  άπό άγ. Μιχαήλ εις Σούσα οδός δί ήν πρό- 
τερον άπητούντο 12 ωραι διά τών κοινών αμαξών, διατρέχε- 
ται νύν εις διάστημα 4 περίπου ωρών. ΙΙρός έξασφάλισιν 
κατά τών καταιγίδων, τής χιόνος καί τών χιονοστοιβάδων 
έκάλυψαν εις πολλά μέρη τάν οδόν, αλλαχού μέν διά ξύλων, 
άλλαχοΰ δέ διά ίσόλων έκτισμένων καί αλλαχού διά σιδηρών 
έλασμάτων. ΈξωδεύΪΓησαν δέ διά τήν οδόν ταύτην 8 εκα

τομμύρια φράγκων. Καί κατ’ άρχάς μέν ύπαρχον φόβοι 
περί τής ασφαλείας τής προκειμένης οδού, άλλ’ οι φόβοι 
ουτοι έξηλείφ“ ησαν καί οί περιηγηταί διά ταύτης πλέον 
διέρχονται τάς Άλπεις έκείνας, άς ό Αννίβας προ 1900 ετών 
μετά τοσούτου κόπου καί μόχϊτου διέβη. "Αλλως τε ή οδός 
είναι γραφικωτάτη. Φυτεία περικαλλής, ϊτέαι μεγαλοπρεπείς,
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χείμαρροι καί καταπτώσεις ύδάτων άνά πάν βήμα, καί αί 
χΐαμαλαί κομψαί καλύβαι έκείναι, καί τά  δροσερά τοπία 
καί οί χωρικοί έκπληκτοι έπί τή τόλμη τού νά διαβή ο 

σιδηρόδρομος προ τής ^ύρας αύτών.

Δ'.

’Αλλά τό μέγιστον έργον τό κατά τό λήξαν έτος συν- 

τελεσ^έν, έφ- ώ δύναται νά καύχησή ό ήμέτερος αιών είναι

ή τομή τοΰ ισθμού τού Σουέζ.
Ό σω  μακράν κατά τό παρελθόν άνέρχονται αί παραδό

σεις καί αί γραπταί τής ιστορίας άναμήσεις, φαίνεται οτι 
αί χώραι ων τάς άκτάς καταβρέχει ή Μεσόγειος καί οί λαοί 
οί κατοικούντες τάς υπό τού Γάγγου καί τοΰ ’Ινδού άρδευο- 
μένας πεδιάδας είχον έμπορικάς μετά τής Ευρώπης σχέσεις· 
Πρώτοι γνωστοί τοιούτοι ταξειδιώται υπήρξαν οί Φοίνικες, 
άτρόμητοι καί γενναίοι ναύται, οΐτινες ήλίτον εις συνάφειαν 
μέ τούς τής άσιατικής χερσονήσου κατοίκους διά δύο δια
φόρων οδών, άφ’ ενός διά τής ’Αραβίας καί τοΰ Περσικού 
κόλπου, άφ’ ετέρου διά τής ’Ερυ̂ Γρσός θαλάσσης καί τού 
πορθμού τού Βαβ-έλ-Μανδέβ, ή Τύρος δέ καί ή Σιδών ήσαν 
τά κέντρα καί αί άποΐΤήκαι τού μεταξύ τών χερσονήσων 
έμπορίου. Αίώνάς τινας άργότερον οί "Ελληνες γενόμενοι κύ
ριοι τής Αίγυπτου διά τής κατακτήσεως τού Αλεξάνδρου 
ήνέωξαν καί αύτοί τήν οδόν τής ’Ανατολικής Ασίας. Τινές 
ισχυρίζονται οτι αί έμπορικαί αύτών νήες έκαμαν τόν γύρον 
τής νήσου Κεϋλάνης καί οτι ένεφανίσ^ησαν εις τάς έκβολάς 
τού Γάγγου ώς έπίσης καί εις τάς άκτάς τοΰ Βελουχιστάν. 
Διά τής Αίγύπτου λοιπόν άναμφιβόλως διήρχετο κατά τήν



εποχήν ταύτην άπασα ή συγκοινωνία μεταξύ των δυο ηπεί
ρων καί τούτου ένεκα ή νεόκτιστος τής ’Αλεξανδρείας πόλις 
έξ αυτομάτου ην^ησε.

Τινές δοξάζουσιν ότι δ Σουεζικός ίσϊμδς ήτο τότε στενό
τερος. Δέκα καί οκτώ προ χριστού αιώνας το τού Νείλου 
Δέλτα ειχεν όλιγωτέραν έ'κτασιν, καθότι την ϊίέσιν ήν σή
μερον κατέχουσιν αί τελματώδεις λίμναι τής Μενζαλέχ καί 
Βαλλάχ έκάλυπτε τότε ή Μεσόγειος· αυτός δ Νείλος έρρεε 
τότε άνατολικώτερον, καθότι δ τού Πηλουσίου καί έτεροι 
βραχίονες σήμερον σχεδόν άπεξηραμένοι ήσαν τότε σημαν- 

τικώτατοι. ’ Υπήρχον δέ μεγαλοπρεπείς πόλεις εκεί όπου σή
μερον δέν άπαντώμεν τ  λείψανα ναών, ε’ρείπια καί τάφους.

’Εάν προς Ν. είσεχώρει πλειότερον ή Μεσόγειος, άπό τής 
έτέρας πλευράς προς Β. ή ’Ερυθρά θάλασσα προύχώρει μα- 
κρότερον καί είναι λίαν πιθανόν οτι τα ΰδατά της- είσήρ- 
χοντο εις τήν λεκάνην των Πικρών λιμνών καί κατέφϊανον 
μέχρι τών προπόδων τών λόφων Τουσσούμ. Ή  ΈρυΪΓρά θά 
λασσα έσχημάτιζε προς βορράν τού .Σουέζ τον κόλπον ΓΗρωο
πολίτην. ’<) ισθμός είχε μόνον 90 χιλιομέτρων πλάτος άντί 
τών 16 τά δποϊα έχει σήμερον.

Πρώτος δ βασιλεύς τής Αίγυπτου Νεκός εσκέφίτη να 
άνοιξη διώρυγα συγκοινωνίας μεταξύ ενός βραχίονος τού Νεί
λου καί τής νοτίου πλευράς τού κόλπου ’Ηρωοπολίτου, έργον 
ουδόλως δύσκολον αν άναλογισϊτώμεν οτι καί τής εποχής 
εκείνης τά πλοία ήσαν ολίγων τόνων καί οτι οι τής Αίγύπτου 
ήγεμόνες είχον τό προτέρημα να έκτελώσι θαυμάσια έργα· 
παράδειγμα αί πυραμίδες. Άργότερον τήν διώρυγα ταύτην 
έπεξετειναν πρός τήν διεύΐΤυνσιν τού Σουέζ, διότι τό στενόν, 
τό δποίον ήνωνε τήν διώρυγα ταύτην πρός τήν ’ Ερυΐράν
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θάλασσαν, έπληρώίϊη άμμου. Καί οί "Ελληνες δέ καί οί 

’Ρωμαίοι μετ’ έπιμελείας διετήρησαν τάς εργασίας ταύτας 

καί τήν μεταξύ τών δύο θαλασσών συγκοινωνίαν.
Τον Ζ ' αιώνα Μ. X. οί Άραβες είσέβαλον εις τήν Αί

γυπτον καί καθυπόταξαν αύττ'ν, έφρόντισαν δέ νά κά- 
μωσιν ό, τι έκαμνον παντού· νά καταστρέψωσιν ό, τι 
εύρον. Οΰτω τώ 767 δ Καλίφης Άβού Γιαφφάρ δια- 
τελών έν πολέμω μέ τήν Μεδίναν διέκοψε πάσαν μεταξύ 
Αίγύπτου καί ’ Ερυ^Γράς θαλάσσης συγκοινωνίαν πληρώσας 
άμμου τήν διώρυγα δλίγω ύπεράνω τού Σουέζ. Ό  κόλπος 
Ήρωοπολίτης έγένετο τότε εσωτερική λίμνη, τα ΰδατα ολίγον 
κατ’ ολίγον εξητμίσΪΓησαν καί μετ’ ού πολύ μετεβλή^Γη εις 
κοιλάδα 9—10 μέτρα βα^εϊαν, ής τό έδαφος κεκαλυμμένον 

μέ άλατώδεις αναθυμιάσεις άπώΐει πάσαν φυτείαν.
Συγχρόνως έπήλ^ον αί σταυροφορία', α'ίτινες επί δύο 

αιώνας διέκοψαν τήν εμπορικήν συγκοινωνίαν τής ’Ανατολής 
καί τής Δύσεως. Ή  Αίγυπτος δέν ήτο πλέον τό κέντρον 
τού μεταξύ τών δύο χερσονήσων εμπορίου, ήτο τό μεταξύ 
τών ’ Ινδιών καί τής Ευρώπης πρόχωμα. Μόναι αί έμπορικαί 
δημοκρατίαι τής ’Ιταλίας, ή Βενετία, ή Γένουα, ή Πίσσα 
διετήρησαν συγκοινωνίαν μετά τής ’Ασίας καί τούτο έγένετο 
τό κύριον τής ευημερίας αυτών στοιχείον, άλλ’ ή χριστιανική 
Ευρώπη άνεϊεμάτιζεν αύτούς διότι έμπορεύοντο μέ τούς 
απίστους. Αί ναυτικαί όμως ανακαλύψεις τού ΙΖ ' αίώνος 
έδωκαν νέαν τροπήν εις τήν συγκοινωνίαν ταύτην. Ό  Βάσκος 
Δεγάμας κατέδειξεν ότι ήδύνατό τις νά μεταβή εις τάς ’Ιν
δίας κάμνων τον γύρον τής Αφρικής διά τού ακρωτηρίου 
τής Καλής Έλπίδος καί ού'τω νά έκφύγη τάς αντιστάσεις, 
άς οί Άραβες κύριοι τής ΈρυΪΓράς θαλάσσης καί τής κοι-
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λάδος τοΰ Εύφράτου έπέβαλλον τοϊς ταξειδιώταις. ’Από τής 
στιγμής ταύτ-ης έξέπεσαν αί ’Ιταλικού δημοκρατίαι, ένω άφ’ 
ετέρου άνυψίοΐησαν οι Πορτογάλλοι, οί Γάλλοι, οί ’Ολλανδοί, 

οί Άγγλοι, οΐτινες καί άπεκατέστησαν ε’πί των παραλίων τοΰ 
’ Ινδοστάν.

Χάριν τής νέας ταύτης όδοΰ παρημελήϊη, ως είκός, ή 
τής Ερυθρά; θαλάσσης. Μόλις δέ περί τά τε'λη τοΰ πα
ρελθόντος αίώνος άνεκινήϊη το ζττημα τής κατ’ εύΪΓεΐαν 
συγκοινωνίας μεταξύ τής Μεσογείου καί τής ’ Ερυΐράς θα 
λάσσης. Ο σοφός περιηγητής Υοίηβγ έπεσκέφΐη τούς τό
πους τούτους, άλλ1 ή ξηρασία τής έρημου τον άπεϊάρρυνε 
καί άπεφάνΪΓη οτι τό σχέδιον τούτο ήν άκατόρϊωτον. Γ0  

Βοναπάρτης οτε καθυπόταξε τήν Αίγυπτον, εσκεφΐη περί 
τής διορύξεως τοΰ ισθμού τοΰ Σουέζ, καί διέταξε τήν κατα- 
μέτρησιν καί ίχνογράφησιν τοΰ εδάφους, άλλά λά^ος τι περί 
τήν έκτέλεσιν τής προκαταρκτικής ταύτης εργασίας έμα- 
ταίωσε τήν περαιτέρω τής επιχειρήσεως διεξαγωγήν. Αργό
τερου το 1835 οί Άγγλοι εσκεφΐησαν να ε’ξασφαλίσωσιν οδόν 
συγκοινωνίας μετά των ’Ινδιών ταχυτέραν τής διά τοΰ ακρω
τηρίου τής Καλής Έλπίδος. "Ιδρυσαν άτμοπλοϊκήν εταιρίαν, 
ής κέντρα ήσαν τό Σουέζ, τό "ΑΪΓεν καί ή Βομβάη· προς 
διάβασιν δέ τοΰ ίστμοϋ κατεσκεύασαν σιδηρόδρομον από 
Αλεξάνδρειάς εις Κάίρον καί άπό Κάιρου εις Σουέζ. Καί 
ναι μέν τό διάστημα τό άπαιτούμενον πρός μετάβασιν άπο 
’Αγγλίας εις ’Ινδίας όπερ ήτο τριών μηνών, ώλιγοστεύόΓη εις 
30 ημέρας, άλλά τά πλοία έπρεπε νά κάμωσι περίπλουν καί 
ό περίπλους ούτος κατηνάλισκε χρόνον.

Τότε άνήρ Γάλλος, ό Κ. Φερδινάνδος Δεσσέψ, γόνος 
έκ τών καλλίτερων οικογενειών, συνέλαβε τό μεγαλουργόν
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σχέδιον της τομής τοΰ Ίσότμοΰ. Έγνώριζε τήν Αίγυπτον έν 
ή καί έπί μακρόν έχρημάτισε πρόξενος. Βήμα πρός βήμα 
έλαβε τάς σχετικάς παραχωρήσεις διά τών φιρμανίων τοΰ 
1854 καί τοΰ 1856. Τον Δεκέμβριον τοΰ 1858 έσχηματίσϊη 

εταιρία έπί τούτω μέ κεφάλαια 200 εκατομμυρίων φράγκων, 
καί τήν 25 Απριλίου 1859 έν τω αΰχμηρω καί άμμώδει 
έδάφει έν ω έγείρεται σήμερον τό Πορτ-Σαΐδ έδό^η τό πρώ

τον κτύπημα τοΰ λίσγου.
Ή  διώρυξ έσχεδιάσΓη ως οιόν τε μεγαλοπρεπεστέρα · δι 

αύτής έπρεπε νά διέλ^Γωσι καί τά μεγαλείτερα πλοία, ένεκα 
δέ δυσκολίας τοΰ έδάφους ουδόλως έπετράπη νά γίνωσιν άνω- 
φελεΐς μεταστροφαί καί παρεγκλίσεις, αΐτινες βραδύτητα καί 
δυσκολίαν ήότελον έπιφέρει εις τήν ναυτιλίαν. Τό πλοϊον 
έπρεπε να μεταβή κατ’ ευθείαν άπό τής Μεσογείου εις τον 
κόλπον τοΰ Σουέζ· ύπήρχον δυσκολίαι εις ττν οδόν; αί 
δυσκολίαι αύται έπρεπε νά ύπερνικηΪΓώσι — καί ύπερενική- 

~ησαν.
Αί έργασίαι ήρξαντο συγχρόνως σχεδόν καίτ’ ολον τό μή

κος τοΰ ΊσΪΓμοΰ. ’Εκεί οπου νΰν εγείρεται τό Πόρτ-Σαϊδ, 
πόλις έκ 10000 ψυχών έ'χουσα ωραίας οικοδομάς καί μεγα
λοπρεπή λιμένα, δέν ύπήρχεν ή γλώσσα άμμου μήκους τινών 
χιλιομέτρων καί έσκορπισμένα τινά χωρία. Κατεσκεύασαν 
προσωρινάς αποβάθρας πρός ευκολίαν τής προσεγγίσεως τών 
πλοίων καί ίδρυσαν έπίπλαστά τινα κτίρια. Καί ταΰτα καί 
έκείναι έξέλιπον νΰν καί ζωή καί κίνησις βασιλεύει έν ΙΙόρτ- 
Σάίδ. Νά περιγράψωμεν τήν πορείαν τών έργασιών καί 
τας διαφόρους μηχανάς αΐτινες έφευρεΆησαν πρός τήν διώ- 
ρυξιν τοΰ ίσΪΓμοΰ, ήότελεν είσ~αι μακρόν. Τοΰτο μόνον λέ- 
γομεν οτι ή έργασία ήτον έπιπονωτάτη- έν τώ μέσω τής
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έρημου oí έργάται έπολεμοΰντο παρ’ όλων των στοιχείων το 

ύδωρ μετε'φερον κατ’ άρχάς δισχίλιαι κάμηλοι έξ ’Αλεξαν
δρείας· άλλα τούτο έστοίχιζε, καί οί έργάται έδίψων τί το 
πρακτέον; άφοΰ το ύδωρ έλειπεν έδύνατο να γείνη έργασία; 
Τούτου ένεκα έσυλλογίσϊησαν — καί το έ'πραξαν — να 
διυλίζωσι το θαλάσσιον ύδωρ διά μεγάλων άποστακτικών 

σκευών έπί τούτω ίδρυΐτέντων. ’Εκεί οπου προ τριών ετών 
έρημος καί μόνον έρημος υπήρχε, συνωΪΓεϊτο κατά μήκος 
τής γραμμής τών έργασιών καί έν τή πεδιάδι τού Ούαδύ 

πληθυσμός 30000 ψυχών, έξ ών 22000 έργάται Αιγύπτιοι, 
1500 Ευρωπαίοι, 3500 Βεδουίνοι, 1200 Ιθαγενείς.

Te 1864 ή καίϊ’ αυτό διώρυξ είχε σκαφή μέ μικράς 
διαστάσεις μ.εχρι σχεδόν του μέσου καί τά ύδατα τής Μεσο
γείου θαλάσσης ειχον φτάσει μέχρι τής λίμνης 'Γιμσάχ, οτε 
οί Φελλάχοι, καταργηϊτέντος του περί αγγαρείας νόμου, 
ήρνηΓησαν νά έργάζωνται εις το εξής. "ΗΪΓελεν άποτύχει 
τότε το έργον ένεκα έλλείψεως χειρών, αν ή επιστήμη δεν 
έ'σπευδεν εις βοήθειαν οί μηχανικοί B o rre l καί L av a llé e  

κατεσκεύασαν τάς περίφημους έκείνας βορβοροφάγους αίτινες 
ου μόνον έσκαπτον με μεγάλην δύναμιν το έδαφος, αλλά 

καί μετε'φερον μέχρι τής οχΪΓης τά έκβαλλόμενα χώματα. 
Τά ισχυρά ταΰτα όργανα έχοντα 40 μέτρων μήκος καί 8 
πλάτος, δύναμιν δέ κινητικήν 35 ονομαστικών ίππων εις 
διάστημα 12 ωρών ήδύναντο να έξαγάγωσι 1000 κυβικών 
μέτρων Ιλυώδη άμμον, καί τοιουτοτρόπως κατά τά τελευταία 
ταΰτα έτη άφοΰ έξέλιπον oí Φελλάχοι, είργάζοντο έν τή διώ
ρυγα 8000 άνθρωποι καί 61 μεγάλαι βορβοροφάγοι έκτος 
τών μικρών. Τό ολικόν ποσόν δπερ έπρόκειτο νά σκαφή 
ήτο 74,112130 μέτρων, αί δέ βορβοροφάγοι έξήγον κατά
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μήνα 25000 κυβικών μέτρων. Τέλος πάντων εις διάστημα 
ολίγων έτών, το άρχαΐον έδαφος το οποίον είχε καϊτερω^ή 
υπό τών βιβλικών παραδόσεων καί τό οποίον διήλϊϊεν ό ’Ια

κώβ καί οί άπόγονοι αύτοΰ 'Εβραίοι οδηγούμενοι υπό του 
Μωϋσέως, ή γή τών Φαραώ, τών Καλιφών καί τών Σταυρο
φόρων άνετράπη. Τό άρχαΐον ονειρον του Νεμώς έπραγμα- 

τοποιήϊη καί αί δύο ϊτάλασσαι ήνώϊησαν.
Ίδοΰ τό παρελθόν, ίδοΰ καί τό παρόν.
Ό  ισθμός κατοικείται νΰν υπό 44000 κατοίκων, έξ ύν 

24000 Ευρωπαίοι καί 20000 ιθαγενείς. Τρεις σημαντικαί 
πόλεις άνηγέρϊησαν έκεί οπου μέχρι τής χίτές ύπήρχεν άμ
μος καί τέλματα, τό Πορτ-Σαίδ, τό Σουέζ εις τά  άκρα καί 

ή Ίσμαηλία έν τώ κέντρω.
Αν ρίψωμεν τώρα έν βλέμμα κατά μήκος τής διώρυγος 

βλέπομεν ότι έχει 100 μέν μέτρα πλάτος, 8 δέ βά^ος. 
’Αναχωρούσα έκ Πόρτ-Σαΐδ διέρχεται τήν λίμνην Μενζαλέχ, 
την Καντάρα καί τό Έλ-φερντάμ, μ,ετά ταΰτα διέρχεται τό 
Έλ-γκίζρ καί εισέρχεται εις τήν λίμνην Τιμσάχ, έχουσαν 
έπιφάνειαν μέν 2000 εκτάρων περιφέρειαν δέ 15 χιλιομέτρων. 
Πέραν τής λίμνης ή διώρυξ διέρχεται πεδιάδα μακράν έν ή 
ή ϊέ α  χάνεται έπί τοΰ όρίζοντος, τήν πόλιν Τουσοΰμ, την 
χώραν Τεσέμ, το Σεράπειον, καί τέλος εισέρχεται εις τάς 
πικράς λίμνας, αίτινες σχηματίζουσι μικράν θάλασσαν χωρη
τικότητας 1,443,000000 κυβικών μέτρων. Πέραν τών πικρών 
λιμνών μειοΰται τό πλάτος τής διώρυγος εις 80 μέτρα καί 
διευθύνεται κατ’ εύΪΓεΐαν γραμμήν προς τήν Έρυζίράν θά 
λασσαν διά μέσου τοΰ Σαλοΰπ καί τής πεδιάδος τοΰ Σουέζ.

Τήν 16 Αύγούστου 1869 τά ύδατα τής Μεσογείου καί
τής ΈρυΪΓράς θαλάσσης ήνώϊησαν έν ταίς πικραίς λίμναις

•26

—  401 —



καί τήν 17 Νοεμβρίου 1869 έγένετο ή έπίσημος έγκαινίασις 
τής διώρυγος, έν τώ μέσω παμπληθών τελετών καί παρόντων 
τοσούτων ηγεμόνων.

Πολλά ζητήματα άνεφάνησαν μετά τήν άποπεράτωσιν 
τής διώρυγος, μή δήλα δή ύπάρχη φόβος έλαττώσεως του 
βάθους, μή έπηρεάση ή παλίρροια καί ή άμ,πωτις, μή κα- 
ταπέσωσιν αί οχ^αι τής διώρυγος. Ταΰτα είναι ζητήματα 
χρόνου καί δέν δυναταί τις ν’ απόφανσή έπί του παρόντος· 
τό γε νΰν έ'χον ή έπιτυχία τής διώρυγος είναι αναμφίλεκτος. 
Τό διά τής διώρυγος προσγινόμενον ό'φελος είναι μέγιστον, ή 
δέ οικονομία τοΰ χρόνου σημαντική.

Ή  έπιτυχία τής τομής τοΰ ισθμού τοΰ Σουέζ διήγειρε 
τήν έπιΐτυμίαν τής τομής καί άλλων ισθμών, καί οΰτω σύμ- 
βασις μέν μεταξύ τής ’Ελληνικής Κυβερνήσεως καί τοΰ 
Γάλλου Ρΐβε ύπεγράφη πρός τομήν τοΰ Κορινθιακού ισθμού, 
σύμβασις δέ μεταξύ τής ’Αμερικανικής τών ’Ηνωμένων πολιτειών 
κυβερνήσεως καί ανωνύμου εταιρίας πρός τομήν τοΰ ισθμού 
τοΰ Παναμά. Ή  διά τής τομής τών δύο τούτων ισθμών 
παραχΪΓησομένη ωφέλεια είναι αναντίρρητος. Τό γ’ έφ’ ήμΐν 
ευχόμενα ως ’Έλληνες ό'πως ή τομή τού ήμετέρου ισθμού 
αποπεράτωσή ως τάχιστα.

Έ ν  Άσήναις, κατά Μάϊον 1870.
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ΜΙΧΑΗΛ Π. ΛΑΜΠΡΟΣ.

Τ Α  Ν Ε Ο Τ Ε Ρ Α

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.

Πλήν τών έν Άσήναις πολυτίμων μνημείων τού αρχαίου 
πολιτισμού ττς ’Ελλάδος, ατινα ιδίως έπισύρουσι τά βλέμματα 
καί τον θαυμασμόν τών φιλάρχαιων περιηγητών, ύπάρχουσιν 
ήδη ευτυχώς έν Άσήναις καί άλλα τινά νεώτερα μνημεία, 
μαρτυρούντα τήν έ'ξοχον φιλοπατρίαν καί τήν πρός τόν άλη^ή 
πολιτισμόν εύγενή καί ακάθεκτου τάσιν τών νεωτέρων Ε λλή
νων, καθόσον ούχί παρά τής Κυβερνήσεως καί δημοσίοις 
άναλώμασιν, άλλα παρ’ ιδιωτών ’Ελλήνων ίδίοις άναλώμασιν 

ήγέρ^ησαν έν ’Ασήναις τά έν λόγω μνημεία.
Άρυσσέντες δέ έξ έπισήμωχ καί άσφαλεστάτων πηγών 

πληροφορίας τινάς περί τών νεωτέρων τούτων μνημείων, 
ευ’χαρίστως σέλομεν έκΓε'σει αύτάς ενταύθα, οπως καί τόν 
όφειλόμενον πρός τούς ίδρυτάς αυτών φόρον τής έ^νικής 
ευγνωμοσύνης τό κ α ϊ  ημάς άποτίσωμεν καί τούς δυσα- 
νασχετούντας διά τήν κατάστασιν τής νεωτέρας ’Ελλάδος έν 

μέρει παρηγορίσωμεν.
Τά κυριώτερα τών νεωτέρων τούτων μνημείων είναι τά

εξήί.
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1) Ή  'Ριζάρειος 2χολή.

2) Τό Όρφανοτροφεΐον X. Κώστα.
3) Τό Όρφανοτροφεΐον των κορασίων.
4) Τό Όφϊαλμοϊατρεΐον.
5) Τό νοσοκομεΐον.
6) Τό πτωχοκομεΐον.
7) Τό βρεφοκομεϊον.

8) Ό  ναός τής Μητροπόλεως.

9) Τό ’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου τής Φιλεκπαιδευτι
κής ’Εταιρίας.

10) Τό εξωτερικόν Διδασκαλείου τής Φιλεκπαιδευτικής 
’ Εταιρίας.

11) Τό Τοσίτσειον αλληλοδιδακτικόν τής Φιλεκπαιδευ
τικής ’Εταιρίας.

12) Το πρότυπον νηπιαγωγείου τής Φιλεκπαιδευτικής 
' Εταιρίας.

13) Τό έότνικόν Πανεπιστήμιου.
14) Ή  έότνική βιβλιοθήκη.
15) Τό νομισματικόν μουσείου.
16) Τό Βερναρδάκειον άχαιολογικόυ Μουσείου.
17) Τό Βαρβάκειον Δυκειον.
18) Τό αστεροσκοπείου Γ. Σίνα.
19) Η Ακαδημία Σ . Γ. Σίνα.
20) Τό Πολυτεχνείου Στουρνάρη.
21) Τό Ζάπειον.

Τά μνημεία δέ ταΰτα τοΰ νεωτε'ρου πολιτισμού τής ’Ελ
λάδος είναι τοσούτω μάλλον περίεργα καί αξιοθαύμαστα, 
καθόσον δυνάμεΓα άνευ υπερβολής νά εί'πωμεν, οτι ταΰτα 
πάντα συγχρόνως ήγέρ^ησαν, διότι ούδέν τούτων υπήρχε
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προ 35 ετών, οτε ή προτεύουσα τοΰ ελληνικού βασιλείου, έκ 
Ναυπλίας μετατείΰείσα εις Αΐήνας, δέν εύρεν είμή έρείπια,

έρήμωσιν καί καταστροφήν.
Σημειωτέων δέ, οτι έκτος τών είρημένων καΪΓιδρυμάτων 

ύπάρχουσι καί έν Ά ϊή να ις καί έν Πειραιεί καί άλλαχοΰ 
τής ’Ελλάδος πλείστα άλλα δημόσια καί ιδιωτικά κα^ιδρύ- 
ματα, έκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, τραπεζιτικά καί βιομη
χανικά, καί Έταιρίαι καί Σύλλογοι φιλολογικοί, έπιστημο- 
νικοί, άρχαιολογικοί, φιλανθρωπικοί καί βιομηχανικοί, περί 
ών ευχόμενα νά δημοσιευ^ώσι προσεχώς αί δέουσαι πληρο- 

φορίαι.

1) Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.

Ή  ’Ριζάρειος έκκλησιαστικτ σχολή κεϊται όπισθεν τών 
’Ανακτόρων, έπί ττς όδοΰ τής άγούσης εις Κηφησσίαν, κα^Γΐ- 

δρύϊη δέ τήν 15 Μαίου 1844.
Πρός σύστασιν καί συντήρησιν τής έκκλησιαστικής ταύ

της σχολής προσήνεγκον διά διαθήκης, εις χρήματα καί 
κτήματα, τό ποσόν δραχμών 950,000 περίπου οί άοίδιμοι 
άδελφοί ΜάνξΓος καί Γεώργιος ’Ριζάραι, έκ Ζαγορίου τής 
εΰάνδρου ’Ηπείρου, οΐτινες μετελϊόντες τό έμπόριον έν ’Ρωσ- 
σία, καί διαμείναντες άγαμοι, έπεΐτύμησαν ν’ άφιερώσωσι τήν 
περιουσίαν των προς βελτίωσιν καί άνύψωσιν τοΰ ελληνικού 

« Κλήρου.

’Εν τή σχολή τ α ύ τ η  έμα^ήτευσαν μέχρι τέλους τοΰ 

1868 έσωτερικοί μα^ηταί έξ Ηπείρου . . .  84
Έ κ  Πελοπονντσου.....................................35
Έ κ  τής Στερεάς 'Ελλάδος . . . .  40



Έ κ  τών ν τσ ω ν .......................................... 60

Έ ξ  άλλον μ ε ρ ώ ν ..................................... 17
Έφοίτησαν δέ έξωτερικοί........................112

Το ολον τών μαΐίητευσάντων. . . . 348

Έ ξ  ύν τινές μέν έγένοντο ιερείς, οί πλεΐστοι δέ διδάσκα
λοι καί καΪΓηγηταί, καί άλλοι εις άλλα έπαγγέλματα έτρά- 

πησαν, άν καί ρητώς οί ίδρυταί ττς σχολτς άπήτησαν την 
ιεροσύνην ν’ ασπάζωνται πάντες οί έν αυτή μαΐητεύσαντες 
υπότροφοι. Ά ς έλπίσωμεν, ότι ή ευσεβής καί έίνωφελής 
αύτη άπαίτησις ϊέλει εκπλήρωσή όσον οΰπω, έπ’ άγαΐτώ τής 
τε έ'σω καί έξω Ελλάδος.

Σήμερον διδάσκονται έν τή Ριζαρείω Σχολή περί τούς 
45, έξ ών 22 είσίν υπότροφοι τής Σχολτς, έξ αυτών δέ 12 

έκ Ζαγορίου· 6 είσίν υπότροφοι τής ελληνικής Κυβερντ'σεως, 
οί δέ λοιποί είσίν ιδιοσυντήρητοι.

Τά έν τή Σχολή ταύτη μαδήματα, κατά τήν διαθήκην 
τοΰ αοιδίμου Γ.'Ριζάρη (άρ. 76) είσί α) ή ελληνική γλώσσα, 
β) ή λατινική, γ) ή γεωγραφία, δ) ή εκκλησιαστικά καί 
ιερά ιστορία, ε) ή κοσμική ιστορία, ς) τά μαϊτηματικά, 
ζ) ή θεολογία η) ή μουσική καί ίό) ή κατήχησις, τ  Ρητο
ρική καί r  εβραϊκή γλώσσα.

Τά ετήσια έξοδα τής Σχολής ταύτης υπολογίζονται περί 
τάς 100,000 δραχμών.

Αί δέ εισπράξεις αυτής, άπο τής συστάσεως τής Σχολτς 
μέχρι τέλους τοΰ 1867, άνέβησαν εις δραχμάς 1,970,184. 
Κατά τήν αυτήν έποχτν ή περιουσία ττς  Σχολτς άνέβη εις 
δραχμάς 1,307,711, έξ ύν δρ. 410,000 εις άκίνητα κτή
ματα, αί δέ λοιπαί δραχ. 897,000 εις χρήματα.
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Έ ν τή Σχολή ταύτη υπάρχει καί ναός, καί βιβλιο^τ'κη, 

καί κήπος, έν ώ κεΐται καί έ τάφος τοΰ άοιδίμου ίδρυτοΰ

Γεωργίου ' Ριζάρη.
Έκτος τών άοιδίμων ιδρυτών, τών προσενεγκόντων ως 

έβρείίη περί τάς δραχμάς 950,000, καί άλλοι συνέδραμον 
τήν Σχολήν ταύτην· έκ του'των δέ οί μεγαλήτεροι εύεργέται

τής Σχολής είσίν οί εξής.
Οί Κύριοι Τομαζής 'Ράλλης έκ Χίου κάτοικος

Λονδίνου..................................................... Αραχ. 10,000

’Αυτών. II. Κομιζόπουλος, έκ Φιλιππουπόλεως,
κάτοικος Μ όσχας............................................... » 12,000

Ή  Κ. Ελένη Μιχ. Τοσίτσα, έξ ’Ηπείρου, κά
τοικος Α θηνών.........................., . . . . »  20,000

Ο Κ. Π. Στεφανίτσης, έκ Λευκάδος, κάτοι
κος ’Αθηνών................................................ . » 13,000

Ό  Κ. Ττίμας έξ Ηπείρου, κάτοικος Βλαχίας » 39,000
’Αλλά δυστυχώς τό ποσόν τοΰτο δέν είσεπράχϊη, άκυρωΪΓείσης 

έν Βλαχία τής διαθήκης αύτοΰ.

2) ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΧΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑ.

Τό έν Ά ΐή να ις  όρφανοτροφεΐον τών άρρένων συνέστη τώ 
1856, κεΐται δέ κατά ττν οδόν, την άγουσαν έκ τής πλα

τείας τής Όμονοίας εις Πειραιά.
Έ ν  τώ έρφανοτροφείω τούτω ένδιαιτώνται περί τά 70

ορφανά άέρενα, διδασκόμενα άνάγνωσιν, γραφτν, αριθμητικήν, 

ιχνογραφίαν καί τήν Εεράν κατήχησιν, συγγρόνως δέ τινα έξ 
αυτών διδάσκονται τήν ραπτικήν, άλλα δέ τήν υποδηματο

ποιίαν, καί άλλα τήν ξυλουργικήν. Τά έτήσια έξοδα τοΰ
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φιλανθρωπικού τούτου καταστήματος άναβαίνουσιν εις 40 χι

λιάδας περίπου δραχμών, τά δέ τακτικά καί βέβαια ετήσια 
έ'σοδά του εις δραχ. 62,000 περίπου. ’Ιδρυτής τοΰ φιλαν
θρωπικού κα^ιδρύματος ύπήρξεν ο εξ ’Ηπείρου άοίδιμος 
Γεώργιος X. Κώστας· διότι ο άοίδιμος ούτος άνήρ, καταλι- 
πών σπουδαίον ποσόν πρός άνίδρυσιν καί συντήρησιν νοσοκο
μείου έν Μεσολογγίω, διέταξεν αν έκ τής περιουσίας αυτού, 
μετά τήν σύστασιν καί προικοδότησιν τού έν Μεσολογγίω 
νοσοκομείου, προκύψη περίσσευμά τι, νά χρησιμεύση καί αυτό 
πρός όφελος τής ’Ελλάδος· προκύψαντος δέ περισσεύματος 
έκ δραχ. 205,000, διά τού ποσού τούτου, έπί τή προτάσει 
τού μακαρίτου Γεωργίου Σταύρου έξ ’Ηπείρου, συνεστή^η 
τό έν λόγω ορφανοτροφείου. Άλλ’ από ττς συστάσεως αυτού 
καί άλλοι φιλάγα^οι ομογενείς συνέδραμον τό όρφανοτρο- 
φείον τούτο διά ποσού δραχ. 350,000 περίπου· ώστε σήμερον 

ή χρηματική αυτού περιουσία άναβαίνει εις δραχ. 660,000. 
Έκτος δέ τών χρημάτων τούτων έχει καί διάφορα κτήματα 
ακίνητα.

Οί φιλόκαλοι κληρονόμοι τού έκ Μακεδονίας Κωνσταντί
νου Βράνη, κατοίκου Πέστης, έδωρήσαντο τήν έν Άΐτήναις 
πατρικτ'ν των οικίαν, έν ή καί τό ορφανοτροφείον ή'δη δια- 
τελεί, έπαυξη^εϊσαν καί έπισκευασϊεϊσαν.

Ό  δέ άοίδιμος Γ. Σταύρος, έξ ’Ηπείρου, έδωρήσατο τώ 
Όρφανοτροφείω οίκόπεδον έκ τριών στρεμμάτων.

Ό  δέ καθηγητής Θ. Μανούσος έκ Μακεδονίας έν περι- 
βόλιον.

Ό  δέ II. Σ. Όμηρίδης έκ Σμύρνης, έν οίκόπεδον έξ 857 
πήχεων.
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Άλλ’ οί μεγαλτ'τεροι τών ευεργετών τού φιλανθρωπικού

τούτου κα^ιδρύματος είναι οί έξης.
’Ιωάννης Λούμας, έξ Ηπείρου, κάτοικος ’Οδησ

σού ................................................................ δραχ. 80,000

Γεώργιος Μπίκας, έξ ‘Ηπείρου, κάτοικος ’Οδησ
σού ..................................................................... » 80,000

'Ελένη Μιχ. Τοσίτσα έξ ’Ηπείρου κάτοικος
Ά ϊη ν ώ ν ...................................................................» 30,000

Κωνστ. Σούτσος, έκ Κωνσταντινουπόλεως κάτοι
κος Αλεξάνδρειάς.................................................. » 24,000

Άλεξ. ’Ράλλης, έκ Χίου............................................. » 10,000
Δ. Σοφιανόπουλος, κάτοικος ’Οδησσού . . . »  9,606
Ή  πρώην Βασίλισσα Αμαλία έκ συνεισφορών

Αλεξάνδρειάς............................................................ » 10,123
7 Ο Πρίγκηψ Γ ρ. Α. Χ αντζερής..................... » 1 1 ,8 9 0
Ν. Κουτουλουμάς, έξ ’Ύ δρας » 11,374
Άλ. Κασσαβέτης, έκ Θεσσαλίας, κάτοικος Λον

δίνου  » 8,459

Κωνστ. Γαλάτης, έκ Χίου » 9,000
Γ. Τζιβίδης » 35,000
Οί κληρονόμοι Κ. Βράνη, έκτος τή ς οικίας, καί » 3,000

3) ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ* ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ.

"Οτε κατά τό 1854 ή χόλερα έπεσκέφϊτη τάς ’Αθήνας, 
καί πολλά πτωχά κοράσια έμειναν άνευ γονέων καί προστα
σίας, διάφοροι φιλάνθρωποι ’Ελληνίδες, κάτοικοι ’Αθηνών,
υπό τήν αιγίδα τής πρώην Βασιλίσσης ’Αμαλίας, συνέστησαν 
®ιλαυ%·ο<Λπικτν Έταιοίαν. ττις ιδίως ένησχοληΎη νά συλ-
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λέξη χρηματικάς συνδρομάς, πρός πβρίξταλψιν των δυστυχών 
ορφανών. ’Επειδή δέ πανταχό^εν τά χρήματα άφΐτόνως 
έ'ββευσαν εις το ταμείον τής φιλανθρωπικής ταύτης Έ τα ι- 
ρίοις, άπεφάσισεν αύτη ν’ άνιδρύση έν Ά ΐήναις μόνιμον 
όρφανοτροφεΐον κορασίων, και ούτως άνηγέρ^η υπό τήν έπω- 
νυμίαν “ ’Αμαλίειον ”, τό ώραΐον καί ευρύχωρου κτίριον, όπι
σθεν τοΰ βασιλικού κήπου κείμενον, υπό τοΰ "Ελληνος 
άρχιτέκτονος Δημ. Ζέζου. Έ ν τώ έρφανοτροφείω τούτω 
υπάρχει Ναός, ϊεραπευτήριον καί κήπος. Έδαπανή“ησαν 
δέ διά τήν οικοδομήν τοΰ ’Ορφανοτροφείου περί τάς 400,000 
δραχμών, διά τήν άνέγερσιν δέ τοΰ Ναοΰ δραχ. 60,000, 
ας έδωρήσατο έπί τούτω ή φιλάνθρωπος Κυρία Ελένη Μ. 
'Γοσίτσα.

Τά έν τώ έρφανοτροφείω τούτω ένδιαιτώμενα κοράσια 
διδάσκονται τήν άνάγνωσιν, τήν γραφήν, τήν άρίότμησιν, τό 

Εύαγγέλιον καί άλλας τινάς στοιχειώδεις γνώσεις· προσέτι δέ 
τήν ραπτικτν, διάφορα χειροτεχνήματα, καί πάσας τάς οί- 
κιακάς έργασίας. Τά δέ χειροτεχνήματα αυτών πωλοΰνται, 

καί τά έξ αύτών χρήματα καταϊέτονται έπί τόκω εις τήν 
ΈόΓνικτν Τράπεζαν, οπως, έξερχόμενα τά ορφανά τοΰ Κα
ταστήματος, λάβωσι τό άναλογοΰν μέρος. Ύπάρχουσι δέ ήδη 
έν τή Τραπέζη τοιαΰται καταθέσεις υπέρ τών ορφανών κο- 
ράσίων δραχμαί 20,000 περίπου.

’Από τής συστάσεως αΰτοΰ το Όρφανοτροφεΐον τοΰτο πε- 
ριεΆαλψε καί άνεΆρεψίν ήδη 215 ορφανά κοράσια. Σήμε
ρον δέ ένδιαιτώνται έν -αύτώ 84 ορφανά κοράσια. Έξοδεύει 
δέ έτησίως ή φιλανθρωπική Ε τα ιρ ία  πρός συντήρισιν τοΰ 
"Ορφανοτροφείου περί τάς 42,000 δραχμών. Διοικεΐται δέ ή 

Εταιρία υπό τετραμελοΰς Επιτροπής Κυριών καί ενός Εφόρου.

ΓΗ εις χρήματα περιουσία τοΰ ’Ορφανοτροφείου άναβαίνει 
σήμερον εις δραχμάς 625,000 περίπου- άπό τής συστάσεως 
δέ αυτής άχρι τοΰδε είσέπραξε παρά τε τών έ'σω καί έξω 
Ελλήνων καί Έλληνίδων δραχμάς 1,072,174. ’Ιδού δέ of 

μεγαλήτεροι αυτής εΰεργέται.
Ή  πρώην Βασίλισσα ’Α μαλία.......................... δραχ. 87,969

Ό  Βαρώνος Σίμων Σίνας έκ Μακεδονίας, κά
τοικος Β ιέννης » 137,000

Ή  Κ. Ελένη Μιχ. Τοσίτσα, έξ ’Ηπείρου, κά
τοικος ’Α θ η ν ώ ν ........................................ » 60,000

Ό Κ .’ΑπόστολοςΚαβάκος,έκΚωνσταντινουπόλεως» 42,872

Ό  Κ. Δημ. θεοδωρίδης, έκ Κωνσταντινουπό
λεως, κάτοικος Όδησσοΰ....................... » 40,000

Ό  Κ .’Αλεξ. Χαριτώφ, κάτοικος Ηετρουπόλεως » 20,000
Ή  Κ. Μαρία Βαρβάκη, σύζυγος Σ. Καραϊσκάκη » 20,000

Ό  Κ. Μάρκος Βαρβάκης έκ Ψαββών κ ά τ /Ρ ο -
στοβίου.....................................................................» 20,000

Ό  Κ. Δημ. Βερναρδάκης έκ Κρήτης, κάτοικος
Ηετρουπόλεως   » 17,600

Ή  Κ. Φραγκίσκα ’Αλ. Μαύρου, έκ Τήνου, κά
τοικος Ό δ η σ σ ο ΰ ............................................... » 13,750

Ό  Κ. θεοδ. 'Ροδοκανάκης, έκ Χίου, κάτοικος
Πετρουπόλεως.......................................... .- . » 13,230

Ό  Κ. Μιχ. Τοσίτσας έξ ’Ηπείρου, κάτοικος
’ΑΪΓηνών η 11,160

Ό  Κ. Μιχ. Έμ. Ροδοκανάκης, έκ Χίου, κά
τοικος Λονδίνου..................................................... » 10,000

Τά δέ λοιπά χρήματα είσεπράχίϊησαν παρά διαφόρων 

άλλων συνενεγκόντων μικρότερα τών ανωτέρω ποσών.
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Το Όρφανοτροφεΐον των κορασίων διατελεί σήμερον υπό 
την προστασίαν τής Μεγαλειοτάτης Βασιλίσσης "Ολγας.

4) ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΑΤΡΕΙΟΝ.

Το εν Ά^ήναις Όφΐταλμοϊατρεΐον, ε’ν ώ θεραπεύονται 
οί τούς οφθαλμούς πάσχοντες ημεδαποί τε καί ξένοι, καϊται 
επί τής λεωφόρου Πανεπιστημίου, άπεπερατώΪΓη δέ τω 1854 
διά τής συνδρομής των τε έσω καί έξω Ελλήνων, προστα- 
τευούσης αύτο τής πρώην Βασιλίσσης ’Αμαλίας. γΟ έκ Δα
νίας άρχιτέκτων Κ. Hansen έδωκε το σχέδιον αυτού, οπερ 
έξετέλεσεν ο Κ. Λύσανδρος Καυταντζόγλους, άρχιτέκτων "Ελ- 
λην έκ Μακεδονίας, την δέ εσχάτως γενομένην έποικοδόμησιν 
νέου πατώματος έσχεδίασεν δ έκ Κεφαλληνίας "Ελλην άρχι- 
τέκτων Κ. Γ. Μεταξάς. Έδαπανήίτησαν δέ άχρι τοΰδε δια 
την οικοδομήν αυτού, καί διά την αγοράν έπίπλων, σκευών 
καί δφ~ αλμοίατρικών οργάνων, περίπου δραχμαί 200,000. 
Έκτος δέ τής κτηματικής ταύτης περιουσίας, το φιλανθρω
πικόν τούτο κατάστημα έχει σήμερον καί χρηματικήν πε
ριουσίαν, άναβαίνουσαν εις δραχ. 60,000. Αί ετήσιοι πρόσο
δοι αυτού, έκ τόκων καί έτησίων συνδρομών, άνερχονται εις 
δραχμ. 10,000 περίπου.

Οί έν αύτώ κατ’ έτος νοσηλευόμενοι είσί κατά μέσον 
ορον 1200 έξ αυτών 100 περίπου νοσηλεύονται έν τω κατα- 
στήματι δωρεάν.

Ό  δέ ολικός άρώμος τών άχρι τούδε φοιτησάντων συμπο- 
σούται εις 12,000 περίπου.

Οί μεγαλτ'τεροι εύεργέται τού φιλανθρωπικού τούτου κα- 
ΪΓιδρύματος είσίν οί έξής.
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Ό  Βαρώνος F. Σίνας, εκ Μακεδονίας, κατ.

Β ιέ ν ν η ς .....................................................
δ Βαρώνος Σίμων Γ. Σ ί ν α ς ......................
δ Κ. Μιχαήλ Τοσίτσας, έξ Ηπείρου . .
ή Ελένη Μιχ. Τοσίτσα, έξ ’Ηπείρου . .

δ Κ. Γ. Μπίκας, έξ Ηπείρου.....................
δ Κ. "Αγγελος Γιανικέσης, έκ Ζακύνθου . 

δ Κ. Άλεξ. Κασσαβέτης, έκ Θεσσαλίας . 
δ Κ. Δημ. Μ. Βασιλείου, έξ ’Ηπείρου . . 
δ Πρίγκηψ Γρηγόριος Χαντζερής. . . .
ο Κ. Τριαντάφυλλος Μπάρτας, "έξ ’Ηπείρου 
δ Κ. Εύαγγέλης Ζάππας, έξ ’Ηπείρου . .

δρ*Χ.· 28,000

11,000

11,000

12,000

12,000

10,000

8,460

8,000

6,000
6,000

5,000

5) ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕ ΙΟΝ.

Έκτος τού .Στρατιωτικού Νοσοκομείου, οπερ δαπάναις 

τού δημοσίου ωκοδομή^η δ'πισ^εν τής Άκροπόλεως καί άπέ- 
ναντι τού θεάτρου τού Διονύσου, υπάρχει έν ΆΪΓηναις καί. 
τδ δημοτικόν Νοσοκομεΐον, οίκοδομη^έν οπισίτεν τού Πανε

πιστημίου.
Έν τω Νοσοκομείω τούτω έν ανάγκη ύπάρχουσιν εκατόν 

κλίναι, ύπάρχουσι δέ έν αΰτώ Ναός, κήπος, φαρμακεΐον, 
νεκροτομεΐον, καί άμφώέατρον δια του’ς μα^ητάς της ’Ια
τρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου, οΐ τινες έν αΰτώ διδά

σκονται την Κλινικήν.
Διά την οικοδομήν τού Νοσοκομείου τούτου έδαπανήΪΓη- 

σαν δραχμαί 200,000· διατηρείται δέ δαπάναις τού δήμου 
’Αθηναίων, καί διά τών συνεισφορών καί αφιερωμάτων τών 

φιλαν^ρώπων ομογενών.
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6) ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑ 12 ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΝ.

Το 1865 συνέστη εν Ά ϊήναις υπό των φιλαγά^ων πολι
τών ή “  Έλεήμων ' Εταιρία,” προς περ&αλψιν των ε’ν τη 
προτευούση καί ε’ν Πειραιει πτωχών, οπως έκλείψωσιν άπο 

τούς Ναούς καί τάς οδούς οι επαίται καί οι ανάπηροι. 
ΙΙρός τον σκοπόν τούτον ενοικιαστή έπίτηδες κατάστημα, 
οπερ Πτωχοκομείον ε’κλήϊη , κείμενον έπί της οδού Έρμού, 
απέναντι τού σταθμού τού σιδηροδρόμου.

Έ ν τω Πτωχοκομείω τούτω ένδιαιτώνται καί διατρέφονται 
ήδη περί τά 45 άτομα· άλλ’ έκτος τούτων ή ’Ελεήμων 
'Εταιρία περιθάλπει καί ετερα ΙΟΟΟ περίπου άτομα, κατοι- 
κοΰντα έκτος τού Πτωχοκομείου.

Πρές συντήρησιν δέ τού Πτωχοκομείου καί περίίταλψιν 
των ανωτέρω ατόμων, δαπανά ή ' Εταιρία κατ’ έτος περί τάς 
δραχ. 50,000. Ή  δέ χρηματική καί κτηματικά περιουσία 
ττς Έλεήμονος "Εταιρίας άνέβη, κατά τό τέλος τού 1869, 
εις δραχμάς 132,644.

’Ιδού δέ οί μεγαλήτεροι εύεργε'ται της Έλεήμονος 'Ε τα ι
ρίας.

Ή  Α. Μ. ό Βασιλεύς των 'Ελλήνων Γεώργιος δραχ. 9,900 
Οί αδελφοί 2 . καί Π. Νικολαΐδαι, έξ ’Ηπείρου, 

κάτοικοι ’Α θηνώ ν...........................................

ό Κ. Ίωάν. Κασσαβέτης έκ Θεσσαλίας κατ.
2ύρου................................................................

ό Κ. Ά ϊ. Ίωαννίδης, έκ Μακεδονίας, κάτοικος 
Μ α γκ εσ τρ ία ς................................................

ό Κ. Γ. Μπίκας, έξ ’Ηπείρου, κάτοικος ’Οδησ
σού ................................................

» 45,000

» 3.3,227

» 10,000 

» 5,000

ή Κ. Α. Ειεΐοπ, ηθοποιός Ίταλίς . . . .  δραχ. 3,630 

ό Κ. Δ. Μαυροκορδάτος, έκ Κωνσταντινουπό
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λεως ..................................................................... » 2,504

ό Κ. Γ. Α. Μαυροκορδάτος, έκ Κωνσταντινου
πόλεως  » 1,000

ο Κ. Εύστρ. Ταμβάκος, έκ Χ ίου » 3,365
έ Κ. Ίω. Δούμας, έξ ’Ηπείρου, κάτοικος

’Οδησσού...........................................................» 4,800

δ Κ. Γ. Τζίμας, έξ Η π ε ίρ ο υ ..........................» 4,000
ο Κ. Γ . 2ταύρου έξ ’Ηπείρου..........................» 2,500
ή Κ. Ηεΐοΐββ βαύυ Γαλλίς...............................» 2,000
ο Κ. ’Αλέξ. 2ούτσος, έκ Κωνσταντινουπόλεως . » 7,800
ό Κ. Θεόδωρος Μ αρμαράς ’ . . » 1,000
ή Α. Υ. ή  μεγάλη Δούκισσα ’Αλεξάνδρα. . . » 2,000

ο Κ. ’Ιωάννης Τ ζο ύ ρ α ς.................................... » 1,000
ο Κ. Κωνστ. Α. Αποστολίδης, κάτοικος Μαγκε

στρίας ................................................................ » 2,865
ή Κ. Χαριτίνη Ν. θωμά έκ Κωνστ. κάτοικος

Αθηνών.....................................................................» 1,000

ο Κ. ’Ιωάννης Λαδόπουλος » 2,500
ο Κ. Νικόλαος Τοσίτσας, έξ "Ηπείρου . . . »  1,000
ό Κ. Μανουτλ Βικέλας έκ Μακεδονίας κάτοι

κος Α θηνώ ν » 1,000
Καί διάφοροι άλλοι εις μικροτέρας δόσεις έδωκαν » 20,886

7) ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ2 ΒΡΕΦ0Κ0Μ Ε10Ν.

Έ ν τώ φιλανθρωπικό) τούτω καταστήματι, κειμένω 
παρά τον ναόν των άγιων Θεοδώρων, διατρέφονται καί περι-



θάλπονται,, δαπάνη του δήμου ’Αθηναίων καί υπό μισΐωτών 

τροφών, τά έκθετα βρέφη. ΓΗ σύστασις του βρεφοκομείου 
τούτου έξήλειψε τά αποτρόπαια εγκλήματα τής έκτρώσεως 

καί τής βρεφοκτονίας. Ήκούσαμεν, οτι υπέρ του φιλανθρω
πικού τούτου καταστήματος δ έξ ’Ηπείρου Κ. Κοντογιαννά- 
κης, κάτοικος Πετρουπόλεως προσήνεγκε δραχμάς 45,000.

8) Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΔΕΩΣ.

'Ο ιερός ούτος Ναός άνηγερΪΓη εις τό κεντρικότερου μέ
ρος τής πόλεως, παρά τήν μεγάλην οδόν του Έρμου. Η 
οικοδομή του ήρξατο τώ 1843, άπεπερατώΪΓη δέ τώ 1862· 
Πρώτος άρχιτέκτων αυτού ύπήρξεν δ έξ ’Ηπείρου Κ. Δημή- 
τριος Ζέζος. ΈδαπανήΤτησαν δέ διά τόν Ναόν αύτόν περί 
τάς δραχ. 700,000. Τό ήμισυ τού ποσού τούτου είσε- 
πράχ^η ε’κ διαφόρων εκκλησιαστικών κτημάτων τών ’ΑΐΓη- 
νών, τό δέ ά'λλο ήμισυ ε’κ διαφόρων συνεισφορών τών τε 
έ'σω καί έξω Ελλήνων. Ο πρώην Βασιλεύς "O V dv προσήνεγκε

δραχ. 20,000
Ό  Βαρώνος Γ. Σίνας ε’κ Μακεδονίας . . . » 10,000
Ό  Βαρώνος Σίμων Γ. Σίνας ε’κ Μακεδονίας » 86,000

Τά δέ λοιπά κατεβλή^ησαν παρ’ άλλων εις μικροτέρας 
δόσεις.

Έκτος τού Ναού τής Μητροπόλεως καί άλλοι ναοί' εν 
Άΐτήναις φκοδομήνησαν, άνεκαινίσ^ησαν, ε’μεγε^ύνότησαν καί 
διεκοσμήότησαν τη συνδρομή τών φιλοχρίστων πολιτών, ως δ 

τής ’Αγίας Ειρήνης, ό τής Ζωοδόχου Πηγής, δ τού Αγίου 
Γεωργίου, ό τής Χρυσοσπηλιωτίσσης καί άλλοι.
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9) ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ ΤΗ Σ ΦΙΛΕΚΠΑΙ
ΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ή  Φιλεκπαιδευτική Ετα ιρία  συνέστη έν ’Α νήναις τώ 

1836, προς διάδοσιν τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως, καί 
ιδίως προς μόρφωσιν διδασκαλισσών, οπως δι’ αυτών εκπαι

δευτή τό γυναικείου φΰλον.

Ή  Εταιρία  αΰτη διατελεί υπό τήν προστασίαν ττς Με- 

γαλειοτάτης Βασιλίσσης τών Ελλήνων’Όλγας, διευθύνεται 
δέ υπό δωδεκαμελοΰς Διοικητικού Συμβουλίου, ε’κλεγομε'νου 

κατ’ έτος υπό τής Συνελεύσεως τών μελών αυτής.

ΓΗ Φιλεκπαιδευτική Ε τα ιρ ία  διατηρεί σήμερον τά εξής 

έννε'α εκπαιδευτικά κα^ιδρύματα.

1) Τό ’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου.
2) Τό εξωτερικόν Διδασκαλείου.
3) Τό Τοσίτσειον αλληλοδιδακτικόν καί συνδιδακτικόν.

4) Τό πρότυπον Νηπιαγωγείου.
5) Τό εν Μενιδίω (Άχαρναίς) δημοτικόν τών κορασίων.
6) Τό εν Κηφισσία δημοτικόν τών κορασίων.
7) Τό έν Κερκύρα Ελληνικόν Παρθεναγωγείου.
8) Τό έν Κερκύρα δημοτικόν τών κορασίων.

9) Τό έν Κερκύρα Νηπιαγωγείου.

Προπίνεται δέ ήδη, ώς πληροφορούμενα, νά συστήση 
ίδίαις δαπάναις καί έτερον δημοτικόν Σχολείου κορασίων έν 

Πατησίοις.
Διά τών είρημένων δέ έννέα έκπαιδευτηρίων αυτής έκπαι- 

δεύει ήδη περί τάς 1,200 Έλληνίδας, πλείστας δέ έξ αυτών 

δωρεάν.
27



Το ’Α ρσάκειου, σχεδιασϊέν μετά πλείστης αρχιτεκτο
νικής φιλοκαλίας υπό του Έλληνος άρχιτέκτονος Κ. Λυσάν

δρου Καυταντζόγλου, κεϊται επί τής λεωφόρου Πανεπιστημίου· 
Έ ν αύτω δε ύπάρχουσι βιβλιοθήκη, συλλογή οργάνων τάς 
φυσικής πειραματικής, Ναός, θεραπευτηρίου, δύο μεγάλαι 

α&ουσαι, κοιτώνες εύρύχωρει, εστιατόρια, ίματιοϊήκαι, αί
θουσα'. παραδόσεων, γυμνασττριον, αυλή και κήπος.

Προς άνιδρυσιν καί συνττρησιν τού ωραίου τούτου κατα

στήματος, άποπερατω^εντος τω 1852, ο Κ. ’Απόστολος 
Αρσάκης, τέκνου μεγάθυμου τής εύάνδρου ’Ηπείρου, έξώδευσε 
δραχ. 500,000, έδωρήσατο δέ αυτό επί άγαΪΓω τής Ε λλη
νικής φυλής τή φιλεκπαιδευτική ’Εταιρία, ήτις άνατρέφει 
καί εκπαιδεύει ήδη έν αΰτω περί τάς 130 έσωτερικάς μα
θήτριας, καί περί τάς 70 άλλας, φοιτώσας έσωθεν έν τω 
Αρσακείω, άλλα μή ένδιαιτωμένας έν αύτω. Σημειωτέου δε 
οτι έκ των έσωτερικών 17 έκπαιδεύονται δωρεάν, ήτοι δα
πάνη τής ’Εταιρίας.

Έ ν τω Παρθεναγωγείο) τούτω, διηρημένω εις άλληλοδι- 
δακτικόν, συνδιδακτικον. καί πέντε τάξεις, διδάσκονται αί 
Έλληνίδες τήν ’Ελληνικήν καί τήν Γαλλικάν γλώσσαν, ττν 
Ιεράν ’Ιστορίαν καί τήν Κατήχησιν, ττν Χριστιανικήν Ήξτι- 
κτν καί τήν Ερμηνείαν τού Ευαγγελίου, τήν ’Ελληνικήν 

καί γενικήν’Ιστορίαν, τήν Γεωγραφίαν, Αριθμητικήν καί τάς 
άρχάς τής Γεωμετρίας, τά  στοιχεία τής φυσικής πειραμα
τικής καί τής ζωολογίας, τήν καλλιγραφίαν καί ιχνογραφίαν, 
ττν γυμναστικήν καί τον χορον, τήν οργανικήν καί ωδικήν 

μουσικήν, ττν ραπτικήν καί διάφορα χειροτεχνήματα, τήν 
οικιακήν Οικονομίαν, τήν Παιδαγωγίαν, τήν μέθοδον των
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αλληλοδιδακτικών 2 χολείων, καί τήν μέθοδον των Νηπια

γωγείων (Salles d’ asile).
Διευθύνεται δέ έσωτερικώς τό Αρσάκειου υπό μιας Διευ

θύντριας καί μιας ύποδιευξτυντρίας, έκαστη δε τάξις αυτού 
υπό μιας Έπιμελητρίας (Surveillante). Διδάσκουσι δέ έν 

αύτω περί τούς 20 Τναότηγητάς, έξ ών καί τινες Καϊηγηταί 

τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
Ή  Β. Κυβέρνησις, οπως δώση έπίσημον δείγμα τής πρός 

τό ’Αρσάκειου ύπολήψεως καί άκρας αυτής έμπιστοσύνης, διά 
Βασιλικού Διατάγματος άνέϊετο εις τούς καότηγητάς τού 
’Αρσάκειου τήν έξέτασιν καί βαθμολογίαν των Έλληνίδων, 
αΐτινες, οπουδήποτε καί αν έσπούδασαν, ζητούσι διδασκαλι
κόν πτυχίου παρά τής Β. Κυβερνήσεως. 2ημειωτέον δέ, οτι 
αί πλεϊσται των έν Έλλάδι διδασκαλισσών των δημοτικών 
2χολείων των κορασίων καί τών έν τή ευρωπαϊκή καί Ασια
τική Τουρκία, έν τή ’Ρουμανία καί έν τή Δυτική Ευρώπη 
διδασκουσών ' Ελληνίδων, είναι μαίτήτριαι τού Αρσάκειου, ή 

τού έξωτερικού τής φιλεκπαιδευτικής ’Εταιρίας Διδασκαλείου, 

περί ού κατωτέρω γίνεται λόγος.

10) ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΙΔΑ2ΚΑΛΕ10Ν Τ Η 2 
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑ1ΡΙΑ2.

Τό έξωτερικόν Διδασκαλείου τής Φιλεκπαιδευτικής ’Εται
ρίας κεϊται έπί τής λεωφόρου Πανεπιστημίου, πλησίον τού 
’Αρσάκειου καί συγκοινωνούν μετ’ αυτού εσωξτεν δια τού κή
που. Ή  οικοδομά αυτού ήγοράσϊη παρά τής Έταιρίασ 
πρός χρήσιν τού Διδασκαλείου τών έξωτερικών μαντριών, 
άντί δραχ. 68,000. Έ ν  αύτω φοιτώσιν, έ'ξω-'εν περί τά 350



κορασία, διδασκόμενα άπαντα τά ως άνωτέρω ε’ν τω ’Αρσά
κειο παραδιδόμενα μαδήματα, και ύπο των αύτών Διδα

σκάλων έκτος μικρών έξαιρε'σεων. Διαιρεϊτα δε καί τδ Δι
δασκαλείου εις πέντε τάξεις, εξ ων ή πρώτη καί δεύτερα, 

ενεκεν τής πληΐτύος των εν αύταϊς μαΪΓητριών, υποδιαιρούν
ται εις δυο τμη'ματα. Έκάστη δέ τάξις, καί έκαστον 
τμήμα τάξεως έχει ιδίαν Έπιμελήτριαν. Άπασαι δέ αί 

Έπιμελήτριαι καί μαϊήτριαι του εξωτερικού Διδασκαλείου 
διατελούσιν ύπδ την διεύϊυνσιν καί έπιτήρησιν τής Διευθύν
τριας καί ’ Υποδιευ^υντρίας τού ’Αρσάκειου.

Τά μηνιαία δίδακτρα, ατινα αί μαΐήτριαι του εξωτερι
κού Διδασκαλείου πληρόνουσιν, είναι δραχ. 4 μέχρις 6· άλλα 
πλεΐσται των μαθητριών αύτού φοιτώσι δωρεάν, άπαλαττό- 

μεναι τής πληρωμής των διδάκτρων έ'νεκεν οικογενειακών 
δυσχερειών.

Αί άποπερατώσαι τά μαΐήματα τού Διδασκαλείου καί 
εύδοκιμούσαι εις τάς πτυχιακάς ε’ξετάσεις λαμβάνουσι, παρά 
τής Β. Κυβερνήσεως, πτυχίον διδασκαλικόν.

11) ΤΟ ΤΟΝΙΤΖΕΙΟΝ, ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑ
ΚΤΙΚΟΝ ΤΗΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ.

Το Τοσίτζειον, άρχιτεκτονηϊέν τώ 1865 μετά πλείστης 
φιλοκαλίας ύπδ τού αρχιτέκτονας Κυρίου Λυσάνδρου Καυ- 
ταντζόγλου, κείται επί τής οδού Νταδίου, παρά τώ Έϊτνικω 
Τυπογραφείω, συγκοινωνεί δε έ'σωϊεν διά τού κήπου μετά τού 
’Αρσάκειου.

Προς οικοδομήν καί συντήρησιν αύτού ε’ξώδευσε φιλοτί-
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μως ή ε’ξ Ηπείρου Κ* Ελένη Μιχ. Τοσίτσα δραχμάς 170,000 

περίπου.
Τδ ώραίον αύτδ κτίριον έχει πρόσοψιν έκ μαρμάρου επί 

ττς οδού Νταδίου, περιε'χει δέ εύρύχωρον πρόδωμον, τε'σσαρα 

δωμάτια, μίαν μεγίστην αίθουσαν, αυλήν, βρύσιν καί τά 

λοιπά άναγκαϊα, έδωρτΐτη δέ παρά τής άοιδίμου Ελένης 

Μιχ. Τοσίτσα τή Φιλεκπαιδευτική Ε τα ιρ ία , οπως έν αύτω 
διατελή τδ πρότυπον ’Αλληλοδιδακτικδν καί Νυνδιδακτικόν 

Νχολεΐον αύτής, διδάσκηται δέ έν αύτω ΪΓεωρητικώς καί 
πρακτικώς καί ή μέθοδος τών ’Αλληλοδιδακτικών Νχολείων 

εις τάς μαΪΓητρίας τού τε ’Αρσάκειου καί τού εξωτερικού 

Διδασκαλείου.
Φοιτώσιν έν τώ Τοσιτζείω περί τά  300 κοράσια, τά πλεί- 

στα δωρεάν. Διευθύνεται δέ ύπδ τριών Διδασκαλισσών, διο
ριζόμενων ύπο τού Διοικητικού Νυμβουλίου τής Φιλεκπαιδευ

τικής Εταιρίας.

12) ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝ 
ΤΗΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ.

Πρώτος δ άρχαίος ημών φιλο'σοφος Πλάτων, έν τοίς Νό- 

μοις αύτού , ύπέδειξε την ανάγκην τών Νηπιαγωγείων 
άπαντα δέ τά πεπολιτισμένα έ'ϊτνη συνησότάνς'ησαν την ανά
γκην αύτών, καί απανταχού τής Εύρώπης καί ττ,ς ’Αμερικής 
κατά διαφόρους μεθόδους έσυστήΪΓησαν Νηπιαγωγεία, έν οίς 

τά μικρά παιδία , άπδ τής τριετούς μέχρι ττς επταετούς 
αύτών ηλικίας καί πριν είσέλϊωσιν εις τά δημοτικά Νχολεία, 
καί διανοητικώς άναπτύσσονται καί τϊτικώς καί ξτρησκευτί- 
κώς καλλιεργούνται, καί σωματικώς έξασκούνται, διά με'ΰό-
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δων καταλλήλου εις τήν ήλικίαν αυτών. Ή  ηλικία αύτη είναι 
αναντιέρήτως ή κρισιμωτέρα ηλικία τού ανθρώπου· κατα 

τήν αγωγήν, ήν λάβη ο άνθρωπος έν τή ηλικία του ταύτη, 
κανονίζεται ολόκληρον τό μέλλον αίιτού. ’Εάν έν τή ηλικία 

ταύτη διαπλασίτή έγκαίρως διά τής Νηπιαγωγικής μεθόδου, 
βεβαίως καί μαθητής νοήμων καί χρηστός τών δημοτικών 

καί άνωτέρων Σχολείων ΐτέλει προπαρασκευαστή, καί άγα
μός πολίτης ΪΤελει άναδειχ^ή. ’Αλλά δυστυχώς παρ’ ήμίν 
τά  πλείστα τών τέκνων τού λαού, ώς έκ τής έλλείψεως Νη
πιαγωγείων παραμελούμενα εις τάς άγυιάς καί τάς πλα
τείας, κατά την κρισιμωτέραν καί εύπλαστοτέραν αυτών 
ηλικίαν, ναυαγοΰσιν ακολούθως καί σωματικός καί διανοη
τικός καί θρησκευτικός καί ηθικώς, διότι ολως άπροπαρα- 

σκεύαστα, ή μάλλον είπεΐν κακώς προπαρεσκευασμένα εισέρ
χονται εις τά δημοτικά καί έξ αυτών εις τά άνώτερα Σχολεία 
τού Κράτους, καί έξ αυτών εις τήν κοινωνίαν. ’Όΐτεν δι
καίως τά Νηπιαγωγεία θεωρούνται, ώς ό θεμέλιος λίΓος 
τής έρϊής έκπαιδεύσεως καί τής χρηστής αγωγής τών λαών. 
Τήν ανάγκην τής έν Έλλάδι συστάσεως Νηπιαγωγείων συνη- 
αΐάνίΓη καί τό Συμβουλιον τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, 
οόΓεν μελετήσαν τάς διαφόρους μεθόδους, καί ώφεληΤεν έκ 
τής γενναίας προσφοράς δέκα χιλιάδων δραχμών, άς δ φιλο- 
γενέστατος Κ ; Μιχαήλ Σπάρταλης διά τού Κυρίου Δέοντος 
Μελά, Προέδρου τής Φιλεκ. ’Εταιρίας προσήνεγκεν αυτή, 
καί τήν Συλλογήν τών βιβλίων καί εικονογραφιών τών Νη
πιαγωγείων έπρομη'Γεύΐη, καί τήν άξιότιμον νεάνιδα Κ“ν ’Ιφι
γένειαν Δημητριάδου , έκπαιδευίΤείσαν εύδοκίμως έν τω Άρ- 
σακείω, άπέστειλαν εις Παρισίους, όπως δαπάναις τής 
Εταιρίας, διδαχίτή ττν μέθοδον τών Νηπιαγωγείων (Salles
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d’asilc) παρά τής έξοχου K“; Pape-Carpantier, ήτις διευ

θύνει τό πρότυπον έν Παρισίοις Νηπιαγωγεΐον. Καί οΰτω 
κατώρ^Γωσεν ή'δη ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρία νά συστήση 
έν Άξτήναις πρότυπον Νηπιαγωγεΐον, διευίτυνόμενον λίαν 
εύδοκίμως παρά τής είρημένης Κ’! ’Ιφιγένειας Δημητριάδου.

Έ ν τώ Νηπιαγωγείω τούτω φοιτώσιν ήδη περί τά 50 

μικρά τέκνα έκ τών καλλιτέρων οικογενειών τών Αθηνών, 
συγχρόνως δέ έν αύτώ διδάσκονται τήν ώραίαν καί τερπνήν 
μέξτοδον τών Νηπιαγωγείων καί αί μαϊήτριαι τού τε ’Αρσά
κειου καί τού έξωτερικοΰ Διδασκαλείου τής Φιλεκπαιδευτι
κής ’Εταιρίας. Έ ν τω Νηπιαγωγείω τούτω έδιδάχξΓη την 
μέθοδον καί ή τοσούτον εύδοκίμως διευΐτύνουσα ήδη τό έν 
Κερκύρα Νηπιαγωγεΐον τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας Κ  
ΙΙέρβελη· έν αύτώ δέ έμορφωΓησαν ήδη καί όλονέν μορφό- 
νονται καί έ'τεραι αξιαι Διευότύντριαι Νηπιαγωγείων. ”Ας 
εύχώμείϊα δέ, όπως τή συνδρομή τής Β. Κυβερνησεως, τών 
Δήμων καί τών φιλοκάλων Ελλήνων, πολλαπλασίασα ώσι, καί 
έν ’Άςτήναις καί απανταχού τής ’Ελλάδος, τά Νηπιαγω
γεία, έπ’ άγαϊτώ τού ’Ελληνικού λαού καί τής ’Ελληνικής 

πολιτείας.
Ή  εύχή μας αύτη ήρχισεν εύτυχώς πραγματοποιούμενη. 

Τή συνδρομή τού δεκακιςχιλιαδράχμου κληροδοτήματος τού 
έξ Ίωαννίνων μακαρίτου Γεωργίου Α. Μελά καί διά τής 
προσφοράς δραχμών 5,000 έκ μέρους τού φιλογενεστάτου 
Βαρώνος Σίμωνος Γ. Σίνα, δραχ. 4,000 έκ μέρους τού έν 
Μαγκεστρία φιλοκάλου Κ'" ΆΪΓ. Ίωαννίδου, δραχ. 2,000 τής 
φιλογενεστάτης Κυρίας Τερψιχόρης Β. Μελά, δραχ. 2,000 
τού μακαρίτου Αίμυλίου Γρ. Νοταρά, καί ετέρων τινών πο
σών άτινα άλλοι τινές φιλόκαλοι ομογενείς προσήνεγκον τή
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Ε ταιρία , πρόκειται ήδη ν’ άνεγείρη αΰτη Νηπιαγωγείου έν 
ΑΪΓηναις υπέρ των πτωχών τε'κνων τοΰ λαοΰ. ΕιΧΤε καί 

άλλα τοιαΰτα προσεχώς να συστη^ώσι καί έν Άξτήναις καί 
XO.V όλας τάς πόΧεις τοΰ ΈΧληνικοΰ ΒασιΧείου!

Έ ν τούτοις ή Φιλεκπαιδευτική Ε τα ιρ ία , προς συντήρη- 
σιν των άνω μνησξίέντων εννέα ε’κπαιδευτικών καϊηδρυμάτων 

αυτής, έξοδεύει έτησίως περί τάς δραχμάς 200,000. Τα δέ 
βέβαια καί τακτικά εισοδήματα αυτής εκ των κτημάτων, 
των τόκων, καί των συνδρομών των μελών αυτής άναβαίνουσι 
κατ’ έ'τος εις δραχμάς 40,000 περίπου. "Ας εύχηξτώμεν λοι
πόν οπως διά νέων συνεισφορών καί κληροδοτημάτων αύξηση 
τό ετήσιον εισόδημα αύττς, ί'να δυνηϊτή νά έπεκτείνη έτι 
μάλλον τάς εύεργετικάς αυτής ένεργείας διά τής συστάσεως 
καί άλλων Νηπιαγωγείων καί δημοτικών Σχολείων.

ΓΗ δέ χρηματική καί κτηματική περιουσία τής Φιλεκ
παιδευτικής Ε τα ιρ ίας άναβαίνει σήμερον εις 1,014,379 
δραχμάς, έξ ων εις κτήματα έχει δραχ. 677,283, εις χρή
ματα δέ, ένδεδυμένα εις μετοχάς καί ομολογίας τής ΈΑν· 
Τραπέζης καί εις ομολογίας τοΰ Έ'Τνικοΰ δανείου δραχμάς 
347,095. ’Από τής συστάσεως δέ αύτής (1836) μέχρι σή
μερον, είσέπραξεν ή Ε τα ιρ ία  αΰτη εις χρήματα παρά των 
μελών καί ευεργετών αύτής, δραχ. 700,000. Ιδού δέ οι εις 
χρήματα καί κτήματα μεγαλήτεροι αύτής εύεργέται. 

’Απόστολος Άρσάκης, έξ ’Ηπείρου, κάτοικος

Βουκουρεστίου............................................... δραχ. 500,000
Ελένη Μιχ, Τοσίτζα, εξ ’Ηπείρου, κάτοικος

’Α θηνώ ν » 170,000
Βαρωνίς ’Ιφιγένεια 2 . 2ίνα κάτοικος Βιέννης » 105,600
2π. Βαλέττας, έξ ’Ί ο υ ........................................ » 37,700
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Ή  πρώην Βασίλισσα Αμαλία, έκ διαφόρων συν
δρομών................................................................ δραχ. 29,610

Γρηγόριος Γκίκας, έκ των Ηγεμονιών. . . » 20,261

Μιχ. Τοσίτσας καί Μιχ. 2τουρνάρης έξ Ήπεί-
» 16,160ρου......................................................

Παντίας ’Ράλλης έκ Χίου, έμπορος έν Αονδίνω » 15,892

Γρηγόριος Κανέλλου Κατζίνης...........................8 13, <32
Γ Ηγούμενος Μελέτιος Κουτρουζανίου . . . · » 13,158

ΓΗ έν Κωνστ. Ελληνική Πρεσβεία έκ συνδρο-
- ττ, » . » 14,200μων Πλοίαρχων...........................................  ’

Μιχαήλ 2πάρταλης έκ 2μύρνης, έμπορος έν
* ν  . . . »  10,000Α ονδίνω ................................................ ..... 7

Γεώργιος Α.Μελάς έξ ’Ηπείρου έμπορος Κωνστ. » 10,000

Άγ. Γιαννικέσης έκ Ζακύνθου, έμπορος εν
   » 9,663

l o j <  ¡C . J  » ..... .............................................................

Γ. Μπίκας έξ Ηπείρου, κάτοικος Όδησσοΰ . » ^,000

,A^‘otvoc5ioc ,1ο)Λννί.δΎ|ζ εκ MocxsSoviocc,
, ΛΤ βΒ^ ι η  . . » 8,000εν Μαγκεστρια.....................................  >

Άλ. Γκίκας έκ τών Η γεμονιώ ν..........................   7,915

’Αργ. Οικονόμου.................................................8 *ή224
Άλες. Κασσαβέτης έκ Θεσσαλίας, έμπορος έν

Α ονδίνω ...........................................................> 5’640
/^μος ’Αθηναίων..............................................  8 5,700
Ήλίας Λ. ΙΙανάς έκ Κεφαλληνίας, έμπορος εν

» 3' . . ■ · » 5,400Λιβορνω................................................
Νικόλαος Κρικότζος έκ Μακεδονίας. . . . »  4,660
Θεόδωρος Μανοΰσος έκ Μακεδονίας . . . . » 5,360
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Σίμων Γ. Σ ί ν α ς .................................... δραχ. 5,000
θ . Μπάλσας έκ τών 'Η γεμονιώ ν.................... » 5,393

Φ. Φωτεινός......................................................... » 4,836
Έμ. Περίδης..........................................................» 4,352

Γεώργιος Ζαρείφης, εκ Κωνσταντινουπόλεως . » 4,147
Ν. Μ α κ ρ ύ ς ............................................................... » 3 , 9 1 0

Άλ. Ίωννίδης έκ Κωνστ. έμπορος εν Αονδίνω . » 3,900
Άλ. Κουμπάρης, κάτοικος ’Οδησσού . . . . » 3,600
Ελένη Μπάλσα Χ α ν τζερ ή ............................... » 3,372

Ί . Βιβέσκος έκ των 'Ηγεμονιών..........................» 3,560
Ί . Δαναστάσης, έκ της Μακεδονίας . . . . » 3,813
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Αί δέ λοιπαί προσφοραί έγένοντο παρά διαφόρων άλλων 
εις μικρότερα των ανωτέρω ποσά.

Ιο) ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΙΛΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ.

'Γό έν Ά ΐή να ις  Πανεπιστήμιον έσχεδιάσ^η ύπο τού Δα
νού Άρχιτέκτονος Κυρίου Θεοφίλου Χάνσεν. Ή  οίκοδόμησις 
αυτού ήρξατο τώ 1839. Διά Β. Διατάγματος τής 23 Φεβρ. 
1839 διορίσ'Γη ’Επιτροπή έπί τής οικοδομής, 'όπως φροντίση 
την συλλογήν συνεισφορών καί την άνέγερσιν τού άνωτάτου 
τούτου έκπαιδευτικού καϊτιδρύματος τού Ελληνισμού. Μέλη 
τής έπιτροπής ταύτης η σαν οι Κύριοι Γ. Κουντουριώτης, ^Α. 
Ζα’ίμης, θ . Κολοκοτρώνης, Ά  X. Βράνδης, Γ. Ά . 'Ράλλης, 
Θεόδωρος 'Ράλλης. Γ. Γεννάδιος, Ν. Βάμβας καί Κ. Δ. Σχι- 
νάς. Γραμματεύς δε τής ’Επιτροπής ο άχρι τούδε Γραμμα- 
τεύς τού Πανεπιστημίου, ό αξιότιμος Κ''ς Γ. Δοκός.

Μετά ττν σύστασιν τής Έπιτροπής αμέσως έξεδόττησαν 
έγκύκλιοι, δι ών προσεκλτξτησαν πάντες νά μετάσχωσι του

εθνικού τούτου έργου. Έ κ  τών πρώτων δέ συνδρομών έτέ- 
ΪΓησαν τά θεμέλια τής οικοδομής, τ ι ς  οποίας ή πρώτη

πτέρυξ άπεπερατώϊη έν έ'τει 1842.
Τού μεσοδόμου καί τής δευτέρας πτέρυγος τά θεμέλια 

έτέτησαν μετά δύο έτη, τη γενναία συνδρομή τής φιλογενε- 
στάτΓ,ς τών Ίωνιδών οικογένειας, ήτις έπί τούτω προσήνεγκε 

δραχ. 30,000. Τούτων δέ ή μέν οίκοδόμησις έπερατώϊη 
τώ 1849, ή δέ έσωτερικά διακέσμησις τώ 1864, τή γενναία 
συνδρομή τού Κ'-υ Δημητρίου Βερναρδάκη, προσενεγκόντος

δραχ. 139,703.
Έδαπανήϊησαν δέ εις ολον τού Πανεπιστημίου το οικο

δόμημα καί σύμπασαν την έσωτερικήν αυτού διασκευήν

δραχμαί 750,921.
Συνδρομαί δε συνελέχΪΓησαν δραχ. 767,595, έξ ών δραχ. 

223,043 έκ τών κατοίκων τού Ελληνικού Βασιλείου, αί δέ 
υπόλοιποι δραχμαί 544,552 παρ’ ομογενών καί φιλομούσων, 

έκτος τής 'Ελλάδος διαμενόντων.
Φοιτηταί τού Πανεπιστημίου κατά τό τρεχον άκαδημαϊ- 

κον έ'τος είσί 1178, έξ ών 237 έκ τής αλλοδαπής, καί 941 
έκ τής ημεδαπής- έξ αυτών 24 είσίν έγγεγραμμένοι εις την 
Θεολογικήν Σχολήν, 613 εις τήν Νομικήν, 364 εις ττν ’Ια
τρικήν, 134 εις τήν Φιλοσοφικήν καί 43 εις το Φαρμακευ

τικόν Σχολείου.
Κα'Γηγηταί διδάσκουσιν έν τώ Πανεπιστήμιο) 50, έξ ών 

6 εις τήν Θεολογικήν Σχολήν, 9 εις τήν Νομικήν, 16 εις 

τήν ’Ιατρικήν καί 19 εις τήν Φιλοσοφικήν.
Ύφηγηταί δέ 16, έξ ών 5 εις τήν Φιλοσοφικήν, 8 εις 

τήν Νομικήν. 2 εις τήν ’Ιατρικήν καί 1 εις τήν Θεολο- 

γικτν.
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Παραρτήματα δέ τού Πανεπιστημίου είσί 1) το Φυσιο- 
γραφικον Μουσεΐον, 2) ή Άστυκλινική, 3) τό Μαιευτήριον.
4) το Όφ~ αλμοϊατρείον, 5) δ Βοτανικός κήπος, 6) τό
’Αστεροσκοπείου, 7) τό Χημεΐον, 8) ή Βιβλιοθήκη, 9) ί  
Φαρμακολογική Συλλογή, 10) τό ’Ανατομικόν θέατρου καί
11) τό Παθολογικόν ’Ανατομείου.

Τά ετήσια έξοδα του Πανεπιστημίου καί-των παραρτη
μάτων αυτού υπολογίζονται εις δραχ. 187,615, τά δέ ετήσια
έ'σοδα αύτοΰ εις δραχμάς 164,110, είσπραττόμενα ε’κ τής
χρηματικής καί κτηματικής περιουσίας αύτοΰ.

’Ιδού σημείωσις τών μεγαλητερων συνδρομητών πρός άνέ- 
γερσιν τοΰ εν Άϊτήναις Πανεπιστημίου.

’Ό ϊω ν δ πρώην Βασιλεύς τής Ελλάδος διά

τά προπύλαια . . . , .............................δραΧ· 40,000
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Δημήτριος Βερναρδάκης έκ Κρήτης . . . »  139,703
Ή  Βασιλική Κυβέρνησις » 60,000
Οικογένεια Ίωνιδών έκ Κωνσταντινουπόλεως. » 33,000
Κληροδότημα Δημ. Γαλανού έξ Αθηνών. . » 34,441
Μιλόσχης Όβρένοβιτζ, ήγεμών Σερβίας . . » 25,000
’Ιωάννης Δαναστάσης έκ Μακεδονίας . . . »  20,000
Δ. Θ. Τύρκας έκ Μ ακεδονίας » 16,000
Ν. Ζωσιμάς έξ ’Ηπείρου » 12,000
Μ. Τοσίτσας καί Στουρνάρης έξ ’Ηπείρου . » 10,000
Στέργιος Δούμπας έκ Μακεδονίας . . . . » 7,800
ή Α. Μ. δ Βασιλεύς Γεώργιος

Ζώης Χαραμής έξ ’Ηπείρου » 7,800
Μ. καί Κ. Τοσϊτζαι έξ ’Ηπείρου . . . .  « 6,000
Χρύσανθος Ά β ρ α μ ή  » 8,250
’Αδελφοί ’Ράλλη έκ Χίου » 4,500

Κωνστ. Χαδίας...................................................... δραχ. 9,000

Δημ. Κωνσταντίνοβιτζ........................................... » 8,000
Μιχαήλ Κ ο π έκ α ς ................................................ » 7,000
Άργυρός Βράνης έκ Μ ακεδονίας......................» 4,000

Κ. Γούναρης έξ ’Η π ε ίρ ο υ ................................ » 3 , 5 1 4
Βιβέσκος έκ τών Η γ ε μ ο ν ιώ ν ........................... » 3,000
Στέφανος Τζιτζίνιας έκ Χ ίο υ ........................... » 3,000
Βαρών Solo de R o tsc h ild .................................» 2,900

’Αδελφοί Τζιτζίνια έκ Χ ίου ................................ » 2,500
Ζ. Σκαραμαγκάς έκ Χ ίο υ ................................ » 2,017
’Αλέξανδρος Σούτζος, έκ Κωνσταντινουπόλεως . » 2,000

Ν. Στουρνάρης έξ ’Ηπείρου................................ » 2,000
Ο μέγας Δούξ Όλδεμβούρ.................................» 2,000
Κωνστ. Βράνης......................................................» 2,000
Παναγιώτης Μ ο υ ρ ά τη ς......................................» 2,000
Γεώργιος 'Γ άρπου.................................................» 2,000
Ζ. Τζιτζίνιας έκ Χ ί ο υ ......................................» 2,000
Απόλλων Ρ έ τ κ ιν ................................................ » 10,000
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Τά δέ λοιπά προσήνεγκον διάφοροι άλλοι ομογενείς καί 

αλλοδαποί, εις ποσά μικρότερα τών σημειωξτεντων.
Έ ν  τή μεγάλη καί κομψοτάτη α ιθούση τοΰ Εθνικού 

Πανεπιστημίου έτεΓη ήδη καί ή μαρμάρινος προτομή τοΰ 

αοιδίμου φιλέλληνος Άγγλου Φριδερίκου Γείλφορδ, ήν έποίησεν 
δ Έλλην γλύπτης Κύριος ’Ιωάννης Κόσσος, κατά παραγγε
λίαν καί δαπάναις τών αρχαίων Ελλήνων μαθητών τής έν 
Κερκύρα Ίονίου Ακαδημίας πρός διαιώνισιν τής πρός τον 
μέγαν αυτών ευεργέτην ευγνωμοσύνης των.

Έ ν δέ τή πλατεία τοΰ Πανεπιστημίου προσεχώς πρόκει
ται ν' άνεγερϊώσι. φιλοτιμώ δαπάνη τού έν ’Αλεξάνδρειά



φιλόκαλου καί βαξτυπλούτου ομογενούς Κ°'; Άβεροφ, οί άν- 

δριάντες τοΰ ’Ρήγα Φεβραίου καί τοΰ ΙΙατριάρχου Γρηγορίου, 
σχεδιασχέντες καί έκ μαρμάρου κατασκεύαζεμενοι, δ μέν 

υπο τοΰ "Ελληυος γλύπτου Κυρίου ’ Ιωάν. Κόσσου, δ δέ υπό 
ετέρου "Ελληνος γλύπτου τοΰ Κυρίου Φιτάλη.
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14) ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.·

ΓΗ έν Άυήναις ’Εθνική Βιβλιοθήκη συνενώνει σήμερον, 
διά Νόμου έκδοίχέντος προ τριών έτών, τήν πρώην δημόσιον 
Βιβλιοθήκην καί τήν τοΰ Έ ΐνικοΰ Πανεπιστημίου Βιβλιο
θήκην, περιέχει δε υπέρ τάς 100,000 τόμων. Τό πλείστον 
μέρος των βιβλίων τούτων άνήκει εις τήν κλασικήν Φιλολο
γίαν ήτοι τήν Ελληνικήν καί τήν Λατινικήν. Τό τμήμα 
τοΰτο, αποτελούν τό εν πέμπτον περίπου τής όλης βιβλιο

θήκης, είναι πλούσιον διά τάς έκδόσεις των αρχαίων συγ
γραφέων.

Χειρογράφων έχει ή Βιβλιοθήκη έν όλοις τόμους 600, 
καλώς διατηρούμενων, των πλείστων δέ ΰλης θεολογικής καί 
’ Εκκλησιαστικής.

Τά πλείστα δέ τών βιβλίων καί χειρογράφων τής Έϊτνι- 
κής Βιβλιοθήκης προέρχονται έκ προσφορών καί κληροδοτή- 
σεων ομογενών καί φιλελλήνων.

Οΰτως οί μακαρΐται ΚαίΧηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου Κ. 
Αομνάνδος έκ Θράκης, θ . Μανοΰσος έκ Μακεδονίας, θ . Φαρ- 
μακίδης έκ Θεσσαλίας, Ν. Κωστής έκ Θεσσαλίας, Ά. Βενι- 
ζελος ές Αθηνών, έδώρησαν τά βιβλία των μετά θάνατον 
εις τήν Βιβλιοθήκην. Καί άλλα δέ προσέφερον οί αείμνηστοι 
Ζωσιμάδαι, δ Γ. Βέλλιος, δ Π. Λάμπρος, ή χήρα Δε Κορώνος,

¿ Δ. Παρ’ρησιάδης, δ ’Ιωάννης Ροδόλφος ΡήεΤ, αί Άκα- 
δημίαι τής Πετρουπόλεως, τών Παρισίων, τής Βιέννης, τοΰ 
Βερολίνου καί τοΰ Μονάχου, δ έν Νεαπόλει τυπογράφος καί 
έκδοτης Κος Γαετάνος Nodile, δ έν ’Αμερική 2μώσόνειος 
2ύλλογος (Smithsonian Institution), Γ0  Ίωαν. 2 . Άποστο- 

λόπουλος καί άλλοι πλεΐστοι, ών τά ονόματα κατ’ έτος 
δημοσιεύονται υπό τής πρυτανείας τοΰ Έ ϊνικοΰ Πανε

πιστημίου.
Άπδ τοΰ έ'τους 1865 το ’Εθνικόν Πανεπιστήμιου δαπανά 

κατ’ έτος δραχμάς 10,000 προς αγοράν βιβλίων, τή γνωμοδο- 
τήσει έπιτροπών, συσταδτεισών έπί τούτω ΰφ’ εκάστης τών 
τεσσάρων 2χολών. Κατά τά τελευταία δέ έτη ήγόρασε τήν 
πολύτομου καί πολύτιμον Πατρολογίαν, Ελληνικήν καί Λα
τινικήν, έκδοϊτείσαν έν ΙΙαρισίοις, τούς Βυζαντινούς 2υγγραφεΐς 
έκδοϊτέντας έν Βόννη, καί τά Πρακτικά τών 2υνόδων, έκδο- 
ΪΓέντα έν Βενετία τώ 1728, ών μόνον έν αντίτυπου υπήρχε 
διαθέσιμον καί πρδς πώλησιν κατ’ όλην τήν Ευρώπην (;) ■ ήγο- 

ράσΧΓη δέ παρά τής Θεολογικής 2χολής τοΰ Πανεπιστημίου 

αντί δραχμών 2500.
’Ακριβά στατιστικήν τής Έ ϊν ικ ή ς  Βιβλιοθήκης δέν δυνά- 

μετα νά έχωμεν, πριν ή καταταχΐχή ολόκληρος ή βιβλιο^τκη 

υπό τοΰ έπί τούτω έν αύτή έργαζομένου ταξινόμου.
Τήν έν ’ΑΧίήναις Έχτνικήν Βιβλιοθήκην κοσμοΰσι καί 16 

μαρμάρινοι προτομαί, παριστώσαι τον πρωτομάρτυρα τής 
Ελληνικής έπαναστάσεως ’Ρήγαν τον Φερραΐον, τον Πα
τριάρχην Γρηγόριον τδν άπαγχονισίτέντα έν Κωνσταντινουπό- 
λει, καί τούς προμάχους τής ’Ελληνικής Παλιγγενεσίας Ά . 
Ύψηλάντην, Α. Κουντουριώτην, Π. Μαυρομιχάλην, Θ. Κολο- 
κοτρώνην, ’Α. Μιαούλην, Κ. Κανάρην, Ά . Διάκον, Ά . Μαυ-
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ροκορδάτον, Ί .  Καποδίστριαν, Ά . Κοραήν, καί τούς ενδόξους 
φιλέλληνας Τζώρτς, Γυίλφορδ, Βύρωνα καί Άστιγκα. Τας 

προτομάς ταύτας έποίησεν δ έκ Τριπόλεως άξιόλογος έν 
Άϊτήναις γλύπτης Κύριος ’Ιωάννης Κόσσος κατα παραγγελίαν 
καί δαπάναις τού έν Αονδίνω φιλοκάλου ομογενούς Κ°” Πέ
τρου Αασκαρίδου, έκ Προύσης τής μικράς Άσίας, οστις 
γενναίως προστνεγκεν αΰτάς εις τό Έ τνος.

Έ ν  τή ΈξΓνική Βιβλιοθήκη υπάρχει έπί τού παρόντος 
καί το Νομισματολογικόν Μουσεϊον, περί ού κατωτέρω ρη- 
ξτήσεται.

15) ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΪΟΝ.

Έ ν  τω ’ Εϊο νικω Νομισματικέ» Μουσείω ύπάρχουσιν ήδη, 
έκ διαφόρων φιλόκαλων προσενεχΐτέντα, νομίσματα 25,382, έξ 
αυτών είσί χρυσά 244, αργυρά 6877, χαλκά 16,510, μο- 
λύβδινα 1443, σιδηρά 4, πήλινα 36, καί κίβδηλα 268.

Μεταξύ τών πολλών τού Μουσείου τούτου φιλοκάλων δω
ρητών διαπρέπουσιν οί εξής: ή πρώην Βασίλισσα ’Αμαλία, 
οί αείμνηστοι αδελφοί Ζωσιμά έ ξ ’Ηπείρου, οί Κύριοι Μιχαήλ 
καί Φραγκίσκος Σαντάγγελοι έκ Νεαπόλεως, δ Κύριος Μιχαήλ 
Ζαρίφης έκ Κωνσταντινουπόλεως, ο Κύριος Παύλος Αάμπρος 
έξ ’Ηπείρου, δ Κύριος Ιωάννης Στεφάνου άδαμαντοπώλης έν 
Άυήναις, δ Κύριος Ααύτων έκ Πετρουπόλεως καί πλεϊστοι
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1G) ΤΟ ΒΕΡΝΑΡΛΑΚΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΝ 
ΜΟΥΣΕΪΟΝ.

Το Βερναρδάκιον Μουσεϊον άνεγείρεται έπιμελεία τού Έ λ 
ληνες άρχιτέκτονος Κυρίου Κάλκου έπί τής δδοΰ Πατησίων,

πλησίον τού Πολυτεχνείου Στουρνάρη. Προς άνέγερσιν τού 
Μουσείου τούτου προσήνεγκε πρώτος δ έν Πετρουπόλει μεγά

θυμος Κρτς Κύριος Δημήτριος Βερναρδάκης δραχμάς 201,573. 
Έ κ  τού γενναίου τούτου ποσού έξωδεύίτησαν δρ. 28600 πρός 
αποπεράτωσιν τού έν τή Άκροπόλει ανεγερΪΓεντος Μουσείου, 

έν ω ϊέλουσι κατατεΤή απασαι αί έν τή Άκροπόλει άνευ- 
ρεβίεϊσαι άρχαιότητες. Έ ν  δέ τώ άνεγειρομένω έπί τής δδοΰ 
Πατησίων Μουσείω ^έλουσι κατατείή απασαι αί λοιπαί άρ
χαιότητες. Ά ς  έλπίζωμεν δέ, οτι εις αύτάς ϊέλουσιν έν 
καιρώ προστεj -ή, άν οΰχί τά πρωτότυπα βεβαίως όμως τά 
άντίτυπα 'όλων τών Ελληνικών άρχαιοτττων, αΐτινες στο- 

λίζουσι σήμερον τά άρχαιολογικά Μουσεία τής 'Ρώμης, τού 
Λονδίνου, τών Παρισίων, τής Φλωρεντίας, τής Νεαπόλεως, 
τού Μονάχου, τής Δρέσδης καί άπάσης τής Ευρώπης. 

Ε » ε!

17) ΤΟ BÄPBAKEION ΛΥΚΕΙΟΝ.

Τό Βαρβάκειον Αύκειον άνιδρύΪΓη παρά τή δδώ ΆΐΓηνάς 
παρά τού "Ελληνος άρχιτέκτονος Κυρίου Κάλκου. Ή  οίκο
δομή αυτού ήρξατο τώ 1857 και έπερατωΪΓη τώ 1860. 
Ανηγέρθη δέ κατ’ έντολήν καί δαπάναις τού έκ 'Φαρών 
μεγάλου ευεργέτου τού Ελληνικού ΈξΓνους τού άοιδίμου 
Ίωάννου Α. Βαρβάκη, όστις έκληροδότησεν εις την έλευίόέραν 
Ελλάδα 1,000,000 ρούβλια χάρτινα, πρός άνέγερσιν καί συν- 
τήρησιν τού Αυκείου, καί πρός έκπαιδευσιν νέων.

Διά τήν οικοδομήν τού Βαρβακείου Λυκείου έδαπαντίτη- 

σαν δρ. 440, 500, έξ ων δρ. 330,500 έκ τών κεφαλαίων τού 
άοιδίμου Βαρβάκη καί δρ. 110,000 έκ τών τόκων αυτών.

Έ ν  τώ Λυκείω τούτω είναι ήδη κα^Γίδρυμένον τό A”
28
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Γυμνάσιου καί τό Γ ' Ελληνικόν Σχολείου τών Αθηνών. 
Καί τό μεν Γυμνάσιου έχει 8 κα^ηγητάς καί 347 μα^ητάς, 

τό δέ Σχολείου 5 Διδασκάλους καί 222 μαΤΓητάς. Άλλ’ εάν 
ήναι αληθές, ότι ο αοίδιμος ιδρυτής τοΰ Αυκείου τούτου 
προυτ&ετο τήν έν αύτώ σύστασιν Ναυτικής Σχολής, έπ’ 

άγαϊώ τοΰ εμπορικού καί πολεμικού Ναυτικού τής ’Ελλάδος, 
εύχόμεΪΓα νά ίδωμεν όσον οΰπω έκτελουμένην τήν έυνωφελε- 
στάτην πρόίίεσιν τού δωρητού, τήν δέ Κυβέρνησιν φροντίζου- 
σαν νά τοποθέτηση τό Γυμνάσιου καί τό ’Ελληνικόν αύτής 
Σχολείου αλλαχού.

Ευχαρίστως δέ μαν^άνομεν, ότι έν τή μεγάλη Πλατεία 
τού Βαρβακείου Αυκείου προ'κειται προσεχώς νά έγερσή μνη
μείου πολυτελές, προς μνήμην τού μεγάλου εύεργέτου, τού 
άοιδίμου Κου Ίωάννου Α. Βαρβάκη.
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18) ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ Γ. ΣΕΝΑ.

’Εάν ή άρχαιότης μάς έκληροδότησε τό ωρολογίου ’Αν
δρονίκου τού Κυρ’ρήστευ, τό κοινώς καλούμενου Ναόν τού 
Αιόλου, η μεγαλοδωρία τού έκ Μακεδονίας Γεωργίου Σίνα 
¿προίκισε τήν νεωτε'ραν ’Ελλάδα διά τού έν ’ΑΪΓηναις ωραιο- 
τάτου ’Αστεροσκοπείου, άρχιτεκτονη^έντος υπό τού Δανού 
Άρχιτέκτονος Κ. Θ. Hansen, έπί υψηλού καί τερπνοτάτου 
λόφου, απέναντι τών λόφων τού ’Αρείου Πάγου, τής ’Ακρο- 
πόλεως, τού Μουσείου καί τής Πνυκός.

Διά τήν οικοδομήν τού ωραίου τούτου ’Αστεροσκοπείου, 
καί διά τήν προμήθειαν τών έν αύτώ αστρονομικών οργά
νων, έδαπάνησεν ό αοίδιμος Γ. Σίνας υπέρ τάς 300,000 
δραχμών.
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Ό  δέ άξιος υιός τοΰ πατρός του, ό έν Βιέννη Βαρώνος 

Σίμων Γ. Σίνας έξοδεύει κατ’ έτος περί τάς 10,000 δραχ. 
πρός συνττρησιν τού άξιοτίμου Διευ^υντού τού Αστεροσκο

πείου τούτου Δόκτωρος ’Ιουλίου Σμ&.

19) Η ΕΝ ΑΘΗΝΆΙΣ ΣΙΝΑΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

Τό Αύκειον τοΰ Βαρβάκη μάς υπενθυμίζει τό έν Ά ϊή -  

ναις άρχαίον Αύκειον τού Άριστοτέλους, ή δέ παρά τή Πλα
τεία τοΰ Πανεπιστημίου άνεγειρομένη φιλοτιμώ δαπάνη τού 
έκ Μακεδονίας Βαρώνος Σίμωνος Γ. Σίνα ’Ακαδημία ανα
καλεί εις τήν μνήμην μας καί τήν άρχαίαν ’Ακαδημίαν 
τού Πλάτωνος καί τον φιλόκαλον, τον βαθύπλουτου καί με- 

γαλόδωρον Ήρώδην τον ’Αττικόν.
Ή  Σιναία ’Ακαδημία, σχεδιασϊείσα υπό τοΰ ’Αχιτέκτονος 

K0J Θ· Hansen, είναι βεβαίως τό περικαλλέστερον καί πολυ
τελέστερου τών νεωτέρων κτιρίων τής ’Ελλάδος. ’Άπαν τό 
κτίριον άνεγείρεται διά ΙΙεντελησίου μαρμάρου, άγάλματα 
δέ, παριστώντα ττν γένεσιν τής ’Α'Γηνάς ϊτέλουσι κοσμήσει 
τό μέτωπον αύτού, καί άλλα ξτέλουσιν έγερσή κατά τήν 
είσοδον αύτού. Ή  έκτέλεσις τών αγαλμάτων τούτων άνετέϊη 

εις τον "Ελληνα άγαλματοποιόν Κύριον Δρόσην.
Πρός άνέγερσιν καί άποπεράτωσιν τού ωραίου καί μεγα

λοπρεπούς τούτου Ναού ττς Σοφίας, υπολογίζεται ότι ό με- 
γ ά -υ μ ο ε  Κ'·: Σίμων Σίνας ϊέλει καταβάλει περί τά 5,000,000 

δραχμών.

20) ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ν ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ.

Ό  άρχαίος ημών Περικλής άντ'γειρε δημοσίοις άναλώμα-
σιν έπί τής ’Ακροπόλεως τόν αμίμητου Παρθενώνα εις τιμήν
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τής πολιούχου ’ΑΪΓηνάς· ο δέ έξ ’Ηπείρου Κύριος Νικόλαος 
2τουρνάρης, μετά των Μιχαήλ κ α ί ’Ελένης Τοσίτζα, άνήγει- 

ρον έπί τής όδοΰ Πατησίων ίδίοις άναλώμασι τό ώραΐον 
Πολυτεχνείου εις τιμήν ττς Έργάνης Άξτηνάς, ήτοι προς 
ένίσχυσιν καί άνάπτυξιν τών έν τή νεωτέρα ’Ελλάδι κοινών 
καί ωραίων τεχνών.

Τό λαμπρόν τοΰτο οικοδόμημα, κεκοσμημένον διά περι
στύλων έκ Πεντελησίου μαρμάρου, έσχεδιάσΧΓη υπό τοΰ "Ελ
ληνας ’Αρχιτέκτονος Κυρίου Λυσάνδρου Καυτανζο'γλου · καί ό 
μέν φιλογενέστατος Κ05 Νικόλαος 2τουρνάρης κατέβαλε προς 
άνέγερσιν αύτοΰ δρ. 500,000. έ δέ Κ '! Μιχαήλ Τοσίτζας έξ 
Ηπείρου ετέρας δραχ. 500,000· ή δέ σύζυγος αύτοΰ Κ* ’Ελένη 
Μ. Τοσίτζα ετέρας δρ. 250,000, καί τό οίκόπεδον, έφ’ ού 
άνηγέρίοη, αξίας ετέρων δρ. 150,000' ώστε διά τό Πολυτε
χνείου τοΰτο έδαπανήχτησαν ήδη δρ. 1,400,000. Δυστυχώς 
όμως αί έν αύτώ παραδόσεις τών τεχνών, κατά την έπιίυ- 

μίαν τών ιδρυτών αύτοΰ, είσέτι δέν άρχισαν, μη άποπερατω- 
Γέντος τοΰ κτιρίου είσέτι, ε'νεκεν τής έκτάσεως καί τής 
πολυτελείας αύτοΰ. ’Ας εύχώμεΧΓα την ταχείαν άποπεράτω- 
σίν του διά νέων γενναίων συνεισφορών μεγαΓυμωυ Έ λ - 
λτνων!

21) ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ2 ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ.

’Απέναντι τοΰ Παναθηναϊκού 2ταδίου, παρά του Ίλισσόν, 
πρόκειται προσεχώς νά έγερσή έπί άγαξτώ της υεωτέρας 
’Ελλάδος το Ζάππειον μέγαρον τών ’Ολυμπίων, δαπάυαις 

τοΰ μεγαϊύμου τέκνου τής ’Ηπείρου, τοΰ αοιδίμου Εύαγγέλη 
Ζάππα, οστις γενναίως άφιέρωσεν ολόκληρον τήν μεγάλην
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περιουσίαν αύτοΰ εις τό ’Ελληνικόν έξίνος, όπως κατά 
τετραετίαν έορτάζωνται τά ’Ολύμπια, έν δέ τώ Ζαππείω 
μεγάρω έκτίξτενται καί βραβεύωνται τά άριστα τών προϊόν
των τής ελληνικής κτηνοτροφίας, γεωργίας, βιομηχανίας, 

καλλιτεχνίας, καί διανοίας.

Ή  ιστορία παρά τον Βασιλέα της "Ηλιδος, τον άρχαϊον 

ιδρυτήν τών ’Ολυμπίων "Ιφιτον, Χτέλει μνημονεύει τοΰ λοιπού 
καί τον αείμνηστον Εύαγγέλην Ζάππαν, τον ιδρυτήν τών 

’Ολυμπίων της νεωτέρας ’Ελλάδος.

Προς άνέγερσιν τοΰ Ζαππείου μεγάρου τών ’Ολυμπίων 
ϊέλουσι δαπανηρή έκ τών εισοδημάτων τής περιουσίας τοΰ 
αοιδίμου Εύαγγέλη Ζάππα περί τάς δρ. 700,000’ ταύτας δέ 

^έλει καταβάλει ό άξιος τοΰ Εύαγγέλη Ζάππα έξάδελφος 
Κωνσταντίνος Ζάππας, όστις ζών ζτέλει νέμεσξται τήν περιου
σίαν τοΰ άοιδίμου Εύαγγέλη κατά ττν από 30 Νοεμβρίου 

1860 διαθήκην αύτοΰ.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ.

Μετά τήν έ'κξτεσιν τών ανωτέρω μνημείων τοΰ νεωτέρου 
’Ελληνικού πολιτισμού κατάλληλον ΐεωροΰμεν νά μνημονεύ- 
σωμεν ένταΰζία καί τά κυριώτερα τών κληροδοτημάτων, 
ατινα φιλάγαϊοι καί φιλοπάτριδες ομογενείς εις το ’Ελληνι
κόν "Εξίνος άφήκαν, ποϊοΰντες τήν πρόοδον καί την τίχικήν 

αύτοΰ βελτίωσιν.
Α) Ό  ’Ιω άννης ’Ανδρέου Β α ρ β ά κ η ς , έκ Φαρών, 

έμπορος έν Ταγανρόκ τής ’Ρωσσίας καί τελευτήσας έν Ζα- 
κύνίΓω τώ 1825, έκληροδότησεν εις τό Έ ϊν ο ς  700,000 ρού
βλια χάρτινα δί άνέγερσιν καί συνττρησιν Λυκείου, προσέτι
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300.000 ρούβλια χάρτινα πρός έκπαίδευσιν νέων. Έ κ  τής 
περιουσίας αύτής αύξην^είσης διά τών τόκων εισεπράχϊησαν 

τώ 1830 ρούβλια 262, 840 δαπανη^έντα εις τάς τότε εΓνι- 
κάς άνάγκας. Άπό δέ τοΰ 1848 μέχρι τούδε είσεπράχίΓησαν 
παρά τής Β. Κυβερνήσεως δραχμαί 1,998,930· περιμένονται 

δέ εΐσέτι έκ Έωσσίας καί δρ. 700,000.
Β) Οι Α δελφ ο ί Ζ ω σ ιμά  έξ Ίωαννίνων, μεχάϊυμοι 

εΰεργέται τοΰ Ελληνικού Έ ϊν ο υ ς , διά τού έπιζώντος κατά 
τό 1829 Νικολάου Ζωσιμά έκληροδότησαν εις τό Έ ϊν ο ς
100.000 χάρτινα ρούβλια πρός έκπαίδευσιν τών τέκνων τών 
υπέρ πίστεως καί πατρίδος πεσόντων Ελλήνων, πρός δέ καί 
σπανιωτάτην καί βαρύτιμον συλλογήν νομισμάτων καί κει
μηλίων, καί βιβλιοθήκην συνισταμένην έκ 14 χιλιάδων τόμων. 
Δί ετέρων δέ κληροδοτημάτων τών ’Αδελφών Ζωσιμά, ων ή 

άξία υπολογίζεται σήμερον εις δρ. 1,000,000, συντηρούνται 
τά έκπαιδευτικά καί φιλανθρωπικά καταστήματα τής πα

τρίδος των.
Γ) Ό  ’Ιω ά ννης Π αντελεήμονος Π όζος, έκ Πελο- 

ποννήσου, έπιστή^ιος φίλος καί έκτελεστάς τής διαθήκης 
τού άοιδίμου Βαρβάκη, ζών έτι τώ 1838, προσέφερε 100,000 
χάρτινα ρούβλια, υπέρ τής έκπαιδεύσεως Ελληνοπαίδων.

Δ) Ό  Ν ικόλαος Κ ρ ίτσ κης, έκ Θεσσαλίας, άντιναύαρ- 
χος εις την Ρωσσικτν υπηρεσίαν, άποίτανών έν Εύπατορία, 
έκληροδότησε τώ 1844 εις τό Έ ϊν ο ς  100,000 χάρτινα ρού
βλια, όπως έκ τών τόκων αυτών έκπαιδεύωνται δύω νέοι έκ 
Βώλου, εις ’Υδραίος, είς Σπετζιώτης καί εις Πελοπον- 
νήσιος.

Ε) Ό  Κωνστ. Μπέλλιος Μακεδών, άπο^ανών έν Βιένη, 

έκληροδότησε τώ 1838 είς τό Έ ϊν ο ς  30,000 άργυρά φιο-
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ρίνια, ΐνα έκ τών τόκων αύτών έκπαιδεύωνται νέοι έκ 

Μακεδονίας.
Ζ) Ό  Χρ. Σ αλλονόννης, έκ Μακεδονίας, τώ 1853 

έκληροδότησε 2,000 φλωρία ’Ολλανδικά, ινα οί τόκοι αύτών 

δαπανώνται υπέρ Σχολείων καί ενδεών μαθητών.

Η) Ή ’Ρ ε γ γ ίν α ’Ρ ο γκ ώ τη , έ ξ ’Ηπείρου, άποϊανούσα 

τώ 1846 έν Βιένη, έκληροδότησε 10,000 φιορίνια, ινα έκπαι- 
δεύωνται διά τών τόκων αύτών δύο Έλληνόπαιδες είς τάς

ωραίας τέχνας.
θ )  Ή  Σ ο φ ία  Κ οναστόβα , τό γένος Λάσκαρη, τώ 

1848 έκληροδότησε 100,000 χάρτινα ρούβλια, ινα έκ τών 
τόκων έκπαιδεύωνται ένδεεϊς νεάνιδες, καί εις δόκιμος τής 

έν "Αϊωνι μονής τού Ζωγράφου.
’Αλλ’ έκτος τών ανωτέρω μνημονευότέντων καί έτεροι δε

καεπτά φιλοπάτριδες έκληροδότησαν διάφορα ποσά είς τήν 
Ελληνικά ν Κυβέρνησιν, έπ’ άγαότώ τής ’Ελλάδος. ’Άπαντα 
δέ τά άχρι τοΰδε έκ τών άνωτέρω κληροδοτημάτων είσπρα- 

χότέντα παρά τής ’Ελληνικής Κυβερνήσεως άναβαίνουσιν, ώς 

πληροφορούμενα, είς δρ. 3,000,000 περίπου· καθόσον

"Εχει 400 μετοχάς τής ’Εθνικής Τραπέζης
άξίας σήμερον Δραχ. 800,000

Έ χ ε ι προσέτι είς τήν Ένν.'Γράπ. έπί τόκω 4 0]0 » 101,356
’Έ χει προσέτι είς τήν Τράπ. έπί τόκω 6 1/20/0 » 1,438,000 
"Εχει προσέτι ομολογ. τού ένν. δανείου τών 6 έκατ. » 609,400

Εύχής δέ έ'ργον ήίΤελεν είσ^αι, έάν τ  Κυβέρνησις κατ’ 

έτος έδημοσίευε πρός γνώσιν τού Πανελληνίου, ακριβή πίνακα 
απάντων τών κληροδοτημάτων, καί άκριβή λογαριασμόν τής
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έτησίας διαχειρίσεως αυτών καί τών τόκων αυτών. Τοιαύτη 

δημοσίευα? καί τούς συγγενείς τών δωρητών ή^ελεν ευχα
ριστεί καί άλλων ομογενών την φιλοτιμίαν ή'ξΓελεν εξάπτει, 
καί περί της καταλλήλου χρήσεως αυτών τΤελε διαβεβαιοϊ 
το Έϊτνος.

’Ενταύθα οφείλομεν νά μνημονεύσωμεν καί έτερον μέγα 

κληροδότημα υπέρ τού 'Ελληνικού Έ θνους, ύπάρχον εις ττν 
'Ρωσσικήν Αύτοκρατορικήν Τράπεζαν.

Ό  ’Ιω ά ννης Δομπόλης, έξ ’Ηπείρου, άποβιώσας τώ 
1850, άφιέρωσεν άπασαν τήν περιουσίαν αύτού εις τό Έΐτνος, 

διέταξε δέ νά κατατεΐτή τ περιουσία του έπί τόκω εις τήν 
Αύτοκρατορικήν Τράπεζαν μέχρι τού 1906, ότε μετά τών 
τόκων ΐίέλει μεταβιβασΐτή εις τήν 'Ελλάδα, ί'να άνεγερϊή καί 
συντηρήται Πανεπιστήμιον υπό τήν έπωνυμίαν Κ α π ο δ ι- 
στριακόν. Τά δέ άχρι τούδε κατατεΪΓε'ντα εις ττν είρη- 
μένην Τράπεζαν άναβαίνουσιν, ώς πληροφορούμενα, εις 

276,944 αργυρά ρούβλια.

Ά ς  εύχώμε~α δέ, όπως τόσαι εύγενείς καί γενναϊαι Τυ- 
σίαι προσαγόμεναι εις τον ιερόν Βωμόν τής Πατρίδος έξιλεώ- 
σωσιν έπί τέλους καί Θεόν καί άν^ρώπους, καί ούτως ή 
Πατρίς ϊδη μέλλον, εύτυχέστερον τού παρόντος. ’Αλλά, 
καν’ υμάς, τό εύτυχέστερον μέλλον τής 'Ελληνικής φυλής 
νέλει είσΤαι άνέφικτον, αν πάντες δέν έννοτ'σωμεν, οτι ούχί 
τά ξηρά γράμματα καί ή ξηρά παιδεία, άλλά μόνον ή έξ 
απαλών ονύχων ήΐτική καί θρησκευτική καλλιέργεια τών 
τέκνων τού λαού δύναται νά παραγάγη τήν κοινωνικήν καί 
πολιτικήν ευημερίαν τού πολύπαθους ημών Έ τνους, καί 
επομένως έάν πρός τον σκοπόν τούτον δέν στρέψωμεν πάντα
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τά μέσα, άτινα ή εύγενής φιλοπατρία τών 'Ελλήνων 

προσήνεγκε καί ξτέλει προσφέρει εις τον βωμόν τής Πα

τρίδος !

2 . Ε. Τό άνωτέρω άρϊρον, οφείλομεν εις τον πατριω

τικόν κάλαμον διακεκριμένου συμπολίτου ημών καί συγγρα- 
φέως ηΤΊκωτάτων πονημάτων. ’Εξεδόδη κατά πρώτον εις 

τον “ Αιώνα” τών ’Αθηνών.



ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ.
ΑΙ ΛΥΩ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ — ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΑ ΖΑΙΙΓΙΑ.

’Αςιον άναγνώσεως ϊεωρούμεν παρά τώ ελληνικώ κοινώ 
τό κείμενον τών ακολούθων επιστολών.

Διά ττς  μιας τούτων ό κ. Χρηστίδης, πρόεδρος τής 
Βουλής, διηρμήνευσεν ώς άριστα καί έλληνικώτατα τό φρό
νημα τοΰ ήμετε’ρου εϊνους πρός τήν μνήμην τοΰ μακαρίτου 
Εύαγγελη Ζάππα, άφιερώσαντος πάσαν την κολοσιαίαν πε
ριουσίαν του υπέρ έΐτνικωτάτης ύποϊέσεως. Γ0  κ. Χρηστίδης 
διά τής ε’πιστολής του έξέκαυσεν ώραιότατα τά εύγενε'στερα 
αισθήματα εν τή ψυχή τοΰ έπιζώντος κ Κωνστ Ζάππα, 

έξαδέλφου καί έκτελεστοΰ τής τελευταίας βουλήσεως τοΰ έν 
μακαρία τή λήξει Εύαγγελη Ζάππα.

Διά τής έτέρας έπιστολτς ό Κωνστ. Ζάππας ού μόνον 
άνομολογεϊ χάριτας καί εύχαριστίας είς την Βουλήν, άνό?1 
όσων έν αύτή έλέχΓησαν αγαθών υπέρ τοΰ ίδρυτοΰ τών ’Ο
λυμπίων, καί ένομοΓετήΓησαν δαψιλώς έπί τή άνεγέρσει 
λαμπρού κτιρίου πρός τόν σκοπόν τούτον, άλλά συνάμα καί 
οΰτος, ύπερακοντίζων τήν φιλογένειαν τού έξαδέλφου του, 

άφ’ ενός μέν εύχεται καί συνιστά ταχίστην την άνε'γερσιν

καί συντέλεσιν τού μεγάρου τών ’Ολυμπίων, έξ άλλου δέ 
δίδει πάνδημον ύπόσχεσιν “ έκτελέσεως καί τών ιδιαιτέρων 
του προθέσεων υπέρ τής φιλτάτης πατρίδος” , όπως καί 
αυτός “ προςφέρη τόν είς αύτήν οφειλόμενον φόρον τής εύγνω- 

μοσύνης του”.
’Εν ταΐς ολίγαις ταύταις λέξεσιν είκονίζεται ή ειλικρι

νέστερα φιλογένεια. Παβ ήμΐν όμως κεΐται όπως διά τής 
διαγωγής μας χρησιμοποιήσωμεν τα ή ϊικά  ταύτα κεφάλαια 
υπέρ τού τόπου. Άπαιτούμενον άρα είνε νά έπισπευΐτή 
έκ παντός τρόπου ή πρόοδος τών ’Ολυμπίων, καί ή άνέγερ- 
σις τοΰ μεγάρου αύτών.

Άρώ. πρωτ. 515.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ Φ1ΛΟΓΕΝΗ ΚΥΡΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ 
ΖΑΠΠΑΝ.

’Εκ τοΰ αύτοΰ έκείνου υπέρ πατρίδος ζήλου, όστις κατέ
φλεγε τήν καρδίαν τού αοιδίμου Εύαγγέλη Ζάππα, ορμώ- 
μενον τό ύπουργεΐον Ζάίμη, έσπευσε νά ύποβάλη είς την 
Βουλήν νομοσχέδιου, καί έξαιτήση τήν ψίφον τών άντι- 
προσώπων τού ελληνικού έθνους, όπως συντρέξη καί ένισχύση 
τάς προσπάθειας υμών είς τήν όσον οιόν τε ταχεΐαν καί 
εύρείαν άνοικοδόμησιν τοΰ μεγάρου τών ’Ολυμπίων, τοΰ οποίου 
τήν πραγματοποίησιν ο ένάρετος έκεΐνος πολίτης, ό έξάδελφός 
σας Εύαγγέλης Ζάππας, άνέόΓετο είς τήν φροντίδα υμών έν 
τή πατριωτικωτάτη αύτοΰ διαθήκη.

Κατά τό νομοσχέδιου τούτο, τό οποίον μετ’ ολίγον κα
θίσταται νόμος τού Κράτους, παραχωρείται δωρεάν πρός 
άνε'γερσιν τού ρηϊέντος μεγάρου, ττς περιοχτς καί τών 
παραρτημάτων αύτού απασα ή έόΓνική γή ά περικλειομε'νη
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έν τή έκτάσει, ήτις διαχωρίζεται έπί του συνυποβληϊτέντος 
εις τήν Βουλήν διαγράμματος διά χρώματος φαιού, καί 

τής οποίας ή έ'κτασις είναι 67,825 μέτρα τετραγ. γαλλικά.
Διά τού αύτού νομοσχεδίου παραχωρεΐται ωσαύτως διά 

τον αύτον σκοπόν καί τό άνήκον έξ ήμισείας εις το δημόςιον 
μέρος έκ τής κειμένης έπί τού Ιδιου χώρου γής, τής διακρινο- 
μένης έπί τού διαγράμματος διά τού έρυ^ροΰ χρώματος, 
όπερ άνέρχεται εις μέτρα τετραγ. γαλλικά 11,320. Ε πο
μένως τό ολον τής έκτάσεως τής παραχωρουμένης γής ανέρ
χεται εις μέτρα τετραγ. 79,145 περίπου.

Έκτος τούτου το νομοσχέδιου άπαγορεύει ρητώς παντός 
είδους άνοικοδόμησιν έπί τυχοΰσης έν τή αύτή έκτάσει ιδιω
τικής γής, έπιφυλαχϊτέντος τού δικαιώματος τής άνοικοδο- 
μήσεως άποκλειστικώς διά μόνην τήν χρτσιν τού μεγάρου 
τών ’Ολυμπίων, τής περιοχής καί τών παραρτημάτων αύτού.

’Έρχομαι τδη νά σάς άναγγείλω τά διατρέξαντα κατά 
τήν έν τή Βουλή συζήτησιν. "Οτε κατά τήν τρίτην ημέραν 

ήλ'Γεν ή σειρά τής δριστικτς συζητήσεως τού νομοσχεδίου, 
¿πότε ούδεμία παρ’ ούδενός ήγείρετο άντίρρησις καί ή δλό- 
ψηφος γνώμη ττς Βουλής υπέρ τού νομοσχεδίου παρίστατο 
έκ τών προτέρων άδιαφιλονείκητος, παρελίτών έπί τό βήμα 
ο βουλευτής Τριφυλίας κ. Σωτηρόπουλος, μέλος τής έπί τών 
’Ολυμπίων καί κληροδοτημάτων έπιτροπής, άπηγγειλε λόγον 
πανηγυρικόν υπέρ τού άοιδίμου Εύαγγέλη διά ττν έξιδια- 
σμένην πρός την κοινήν πατρίδα άγάπην καί άφοσίωσιν αύ
τού· έπήνεσε δέ διαφερόντως καί υμάς διά τάς ειλικρινείς 
προσπάθειας, άς καταβάλλετε τόσον πρός διατήρησιν τής εις 
τό έ'υ'νος κληροδοτηότείσης σημαντικής περιουσίας τού μακα
ρίτου, όσον καί πρός έκτέλεσιν τών διατάξεων τής διαθήκης
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αύτού, καί ιδίως έκείνων, αΐτινες άφορώσι τήν ταχεΐαν άνέ- 

γερσιν τού μεγάρου τών ’Ολυμπίων.
Ό  αφελής λόγος τού βουλευτού Τριφυλίας, οφείλω να 

σάς τό δμολογήσω, ένεποίησεν εις τήν Βουλτν άρίστην έντύ- 
πωσιν, καί πρός πλήρη γνώσιν τών φράσεων καί τού πνεύ
ματος αύτού έξτεώρησα καθήκον μου νά σάς διαβιβάσω 
άντίγραφον αύτού έξηγμένον έκ τών έπισήμων πρακτικών τής 
Βουλής, κατόπιν δέ έπιφυλαττόμενος νά σάς στείλω άντί- 

τυπον τών στενογραφημένων πρακτικών αυτής. 'Ο  κ. Σωτη- 
ρόπουλος κατέπαυσε τον ωραϊον λόγον του μέ έπίλογον, πε- 
ριέχοντα τρεις δικαιοτάτας προτάσεις, άς έν τώ άντιγράφω 
τών πρακτικών παρατηρείτε, καί α ΐ τινες είναι δ οφειλό- 

μενος φόρος εις τούς άγαπώντας είλικρινώς ττν πατρίδα 
καί μεριμνώντας υπέρ τής ευημερίας καί τής δόξης αύτής.

Δέν έχετε άνάγκην, κύριε, νά μάΤητε παρ έμού, άφ 
ού εύρίσκονται υπό τάς όψεις σας τά πρακτικά τής Βουλής, 
ότι αύτη συγκινηΐτεΐσα ούχί τόσον υπό τήν υλικήν έποψιν 

τής προσφοράς, όσον έκ τής προαιρέσεως τού πατριώτου 
Εύαγγέλη Ζάππα, μετ’εύφημιών σύσσωμος παρεδέχΪΓη καί 
έψήφισε τό νομοσχέδιου ως καί τάς προτάσεις τού βουλευτού. 
’Απ’ έκείνης δέ τής στιγμής ό άοίδιμος Εύαγγέλης Ζάππας 
κατέλαβε καί ΐτέλει κατέχει τού λοιπού εις τάς χρυσάς 
σελίδας τής Ελληνικής ιστορίας έντιμον καί λίαν έπίζηλον 
υεσιν μετ’ αύτον δέ τάττεσϊε καί ύμείς εις άλλην ούχί 

κοινήν ΐτέσιν.
Ούτως άμείβονται αί μεγάλαι κατά τήν προαίρεσιν πρός 

τά έ?νη ύπηρεσίαι- άείμνηστοι είναι αι ~υσίαι αί γινόμεναι 
πρός τά έΐτνη, διότι άΐάνατα είναι καί τά έϊτνη. Ούδέποτε 
δέ δικαιούται νά έπηρεάζεται δ άγαμος πολίτης εις τάς
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,’πέρ πατρίδες πατριωτικός διαθέσεις αύτοΰ ε’κ τής δειλής 
ύπονοίας τοΰ ότι οί λαοί είναι άδικοι· διότι καί έπί υποδέσει, 
ότι μία γενεά λησμονεί προς καιρόν το πρ'ος τους έΧνικούς 

άνδρας καΧήκον, μετ’ ολίγον άλλη γενεά, πλήρης ένθεου 
πατριωτισμού, τον οποίον γεννά ή παρελΧοΰσα αδικία, επέρ
χεται καί αποδίδει πλήρη δικαιοσύνην, καί ανεγείρει προς 
δόξαν αύτών μ.αυσωλεία. Αί προς ίδιώτας χάριτες έγκλείουσί 

τι τό σφαλερόν, διότι ως έπί τό πολύ η άπεδόΧησαν δι* 
άγνωμοσύνης τ συνετελεύτησαν με τήν τελευτήν τοΰ εύεργετη- 

Χέντος. Διά τοΰτο όλοι οί άληΧώς μεγάλοι άνδρες εις τον 
βωμόν τής πατρίδος προσήνεγκαν αφειδώς καί μετά πάσης 
αύταπαρνήσεως τήν ζωήν των, τά φίλτατά των, τάς πε
ριουσίας των, ούδέποτε δέ εις φιλοδόξους σκοπούς ή εις απο
λαύσεις έφημέρους ή εις προσωπικός μεγαλοδωρίας.

Τήν ένδοξον [ταύτην οδόν έβάδισεν εύΧαρσώς καί άπα- 
ρεγκλίτως καί ο αοίδιμος Εύαγγέλης· διά τοΰτο, καί ζών 
τής πατρίδος εμνήσΧη προ πάντων, καί τελευτών υπέρ αύτής 

έμερίμνησε. Ν α ί! διά τό μεγαλείου αύτής κατελιπεν άπασαν 
τήν πλουσίαν περιουσίαν του. Διά τοΰτο καί οί άντιπρόσωποι 
τής ’Ελλάδος δια τοΰ δημοσιωτέρου τρόπου άπέδωκαν εις 
αύτόν τον δίκαιον έπαινον, καί διά νόμου παρέπεμψαν εις 
τάς έπερχομένας γενεάς τήν μνήμην τών εύγενών καί πατριω
τικών αισθημάτων τοΰ άνδρός, καί μετ’ ολίγον ή είκών αύ
τοΰ Χέλει κατέχει διακεκριμένην Χέσιν μεταξύ τών μεγάλων 
άνδρών τοΰ έθνους έντός τοΰ βουλευτικού περιβόλου.

Διαβιβάζων ύμίν, κύριε Κωνσταντίνε, διά ττς παρούσης 
τήν έ'κφρασιν τών αισθημάτων ττς ’Ελληνικός Βουλτς, έν- 

τολή αύτής, εύχομαι έκ καρδίας όπως καί υμείς καί όσοι 
άλλοι ομογενείς εύρίσκονται εις τήν αύτήν κατηγορίαν, μιμη-
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Χώσι τό πατριωτικόν καί εύγενές παράδειγμα, τό οποίον 

άφήκεν όπισθεν του δ άείμνηστος Εύαγγέλης. Εις αύτήν 

τήν οδόν ευρίσκει πας τις ττν άληΧή δόξαν του. ’Ας μτ 
λησμοντ'σωμεν, ότι η κλασική αΰτη 'χώρα διεκρίΧη καΧ’ 

άπαντα τον μακρόν καί άγήρω αιώνα ώς γεννήσασα καί 

Χρέψασα μεγάλους νόας, εύγενεϊς καρδίας καί άδαμαντίνους

χαρακτήρας.
Έ ν  Ά ϋήναις, τη 19 Νοεμβρίου 1869.

Ό  πρόεδρος Δ ημήτρ. Χ ρηστίδης.

ΙΙΡ 0 2  ΤΟ 2ΕΒ. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ Τ Η 2 ’ΕΑΑΗΝΙΚΗ2 
Β0ΥΛΗ2.

Κύριε πρόεδρε,
‘Η ημέρα, καΧ’ ήν ή Χεβαστή τής ’Ελλάδος βουλή 

έσυζήτησε καί έπεψήφισε τό περί άνεγέρσεως τών ’Ολυμπίων 
νομοσχέδιου,’ Χέλει κατέχει έξαιρετικήν σημασίαν έν τώ 
λοιπω χρονω τοΰ βίου μου. Ώ ς  πολύτιμον δέ καί προσφιλές 
κειμήλιου Χέλω διατηρεί το' ύπ’ άριΧ. 515 ύμέτερον έγγρα
φον, όπερ ηύτύχησα νά λάβω κατά την πρώτην τοΰ νέου 
έτους, καί δι’ ου οΰτω φιλοφρόνως τό Χεβαστόν Χώμα τών 
αντιπροσώπων τοΰ έΧνους εύηρεστήΧη νά μοί διακοινώση τά 
κατά τήν συζήτησιν τοΰ νομοσχεδίου αύτοΰ λαβόντα χώραν.

’Αδυνατώ, κύριε πρόεδρε, νά έκφράσω ύμίν τήν συγκί- 
νησιν, ττν οποίαν μοί έπροξένησε τό περιεχομένου τού έγγρά- 
φου αύτοΰ. Ή  ευφροσύνη καί εύχαρίστησις, ήτις καί τά 
μυχιαίτατα τής καρδίας μου έπλήρωσεν, ίιπτρξε μεγίστη, 
οτε είδον τό όνομα τοΰ άοιδίμου Εύαγγέλη έξυμνούμενον καί 
δοξαζόμενου παρά τών έκλεκτών τοΰ έΧνους, καί τον πατρι
ωτισμόν αύτοΰ ούτως έπισήμως άνταμειβόμενον. Ή  δέ έπίζη-
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λος εκείνη τιμή, εις ήν το έ'ΪΓνος άνύψωσεν οΰτω τον ίδρυ- 

τάν τύν ’Ολυμπίων, σέλει εισσαι δι’ ε’μέ ή έξοχωτέρα καί 

πολυτιμοτέρα ικανοποίησές, ττις ήδύνατο να δοϊη εις τάς 
υπέρ τής διασώσεως καί έκτελέσεως των πατριωτικών πόσων 
του αοιδίμου αΰτοΰ άνδρος προσπάθειας μου. Αν δέ έκα
στος "Ελλην μετα χαράς είδε τδ δνομα αΰτοΰ αναγραφό
μενου μεταξύ των άσανάτων ευεργετών της πατρίδος, εις 
εμέ όμως τον έξάδελφον αΰτοΰ, τον επί τριακονταετίαν συζή- 
σαντα καί συνεργασ^ε'ντα μετ’ αΰτοΰ, καί εις τον οποίον 
άνετέση ή έκτέλεσις των τελευταίων υπέρ τοΰ έθνους βουλή
σεων του, έ'πρεπε κατά δίκαιον λόγον να προξενήση μεγίστην 
άγαλλίασιν καί ανέκφραστου ψυχικάν ευφροσύνην.

’Απεριόριστος όσεν σέλει είσΪΓαι τ  εύγνωμοσύνη μου προς 
την ολομέλειαν τοΰ Σεβαστού σώματος τής Βουλής διά ταΰτα, 
καί συγχρόνως διά την υψηλήν τιμήν, την οποίαν εΰηρε- 
στη^η να άπονείμη εις ε’μέ, τον ούδέν άλλο ή όφειλόμενον 
ιερόν χρε'ος πράττοντα έν τή προκειμένη υποδέσει, καί νά 
έπιδοκιμάση όσα υπέρ έμοΰ έπρότεινεν υπό εύγενών αισθη
μάτων ορμώμενος 6 άξιότιμος βουλευτής Τριφυλίας κ. Σωτη- 
ρόπουλος, προς τον οποίον κατά καθήκον έκφράίω τάς 
εύχαριστίας μου.

’Επίσης απεριόριστου εύγνωμοσύνην οφείλω καί εις τό 
Σεβ. υπουργείου, όπερ έμπνεο'μενον υπό των ακραιφνών πατριω
τικών αισθημάτων τοΰ έπαξίως προεδρεύοντος αΰτό αξιό
τιμου Κυρίου Ζαΐμη, έ'σπευσε νά ύποβάλη εις την Σεβαστήν 
Βουλήν το περί άνεγέρσεως των ’Ολυμπίων νομοσχέδιου αΰτό, 
διά τής έπιψηφίσεως τοΰ όποιου μεγίστη συνδρομή καί ενί- 
σχυσις μοί χορηγείται προς έκπλήρωσιν τής ιεράς ταύτης 
ΰποχρεώσεώς μου.
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Μετά θερμών οϊτεν δακρύων ικετεύω τον "Υψιστον, όπως 

μέ άξιώση νά ί'δω όσον τάχος έκπληρουμένην την ΰποχρεωσίν 
μου ταύτην, δι’ ής σέλει πραγματοποίησή ό διακαέστερος 

τών πόσων τοΰ αοιδίμου Εΰαγγέλη· νά εΰδοκήση δέ έν τή 
άπείρω Αΰτοΰ άγασότητι, όπως κάγώ δυνησώ άκολούσως 
νά προβώ εις την εκτέλεσιν τών υπέρ τής φιλτάτης Πατρίδος 
ιδιαιτέρων προσέσεώυ μου, καί προσφέρω τον εις αΰτην όφει

λόμενον τής εΰγνωμοσύνης φόρον τότε δέ μετά ψυχής ανα
παυμένης καί εΰφροσύνου εΰχαριστών τόν"Υψιστον σέλω ανα
φωνήσει αύτώ “ Νΰν απολύεις τον δοΰλόν σου, Δέσποτα.” 

Παρακαλώ υμάς, Κύριε Πρόεδρε, όπως εΰαρεστησήτε 

νά διερμηνεύσητε τα αίσσήματά μου ταΰτα προς το Σε

βαστόν Σώμα τής ’Ελληνικής Βουλής.

Έ ν  Β ροοϋενίω  τή ν  3 ’ Ιανουάριου 1870.

’ Υποσημειοΰμαι μετά βασυτάτου σεβασμού
Κ ω νσ τα ντ ίνο ς  Ζ ά π πα ς.
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ.

Λόγος εκφωνηθείς εις τό έν Ατήναις γενόμενον μνημό
συνου τοΰ άοιδίμου Λαζάρου Κουντουριώτου, τή 21 Σεπτεμ
βρίου 1854, έν τώ ναώ τής Αγίας Ειρήνης, υπό Ε. Α. Σίμου.

‘•Και ούκ άνέστη προφήτης 
έν ’Ισραήλ ώ; Μωϋσής.”

Πολλάκις, εις τά μεγάλα συμβάντα τοΰ βίου τών έ'Τνών, 
έξοχοι τινες άνδρες αναφαίνονται έν τώ μέσω, προωρισμένοι 
υπό τής ττείας ΙΙρονοίας νά έξασκήσωσι τοσαύτην καί τόσον 
ίδιάζουσαν έπί τών συμβάντων τούτων έπιέροήν, ώστε κατα
λαμβάνουν δικαιωματικώς την κορυφαίαν έν τή ιστορία ϋτέσιν 
μεταξύ τών συγχρόνων ομοεθνών των, παραδίδοται εις τάς 
έπερχομένας γενεάς ή μνήμη τού ονόματος των ώς αντιπρο
σώπων τής έποχής των, καί ή παγκόσμιος γνώμη ΪΓεωρεί 
τήν έν τώ κόσμω τούτω ύπαρξιν αύτών ώς όρον άπαραί- 
τητον τής τελεσιουργίας τών πράξεων έκείνων μέ τάς οποίας 
ή ύπαρξις αύτών φαίνεται άρρτκτως συνδεδεμένη.

‘Η υπεροχή τών προνομιούχων τούτων άνδρών εις τό 
στάδιον τό οποίον έκλήίτησαν νά διατρέξωσιν είναι τόσον 
άδιαφιλονείκητος, ώστε καί ζώντες ακόμη μένουν άνευ άντι-

ζήλων σιγά δι αυτούς ο φϊτόνος· ή έρις, ή άμιλλα έργά- 
ζονται εις χώραν κατωτέραν τής αί'Γερίου περιωπής των 

ή μεγάλη μορφή των, κατέχουσα άκίνητος τήν πρώτην τής 
είκόνος ϊέσιν, άφίνει οπισϊτεν αυτής σκηνήν κινητήν οπου 
όλα τά δευτερεύοντα πρόσωπα δύνανται νά τοπολΤετη^ώσιν 
άνεμποδίστως εις τοιαύτην πρός άλληλα σχέσιν, οποίαν αί 
διάφοροι τών θεατών έπόψεις ήθελαν εις αύτά προσδιορίσει. 

Δι’ αυτούς μόνους οί σύγχρονοι είναι μεταγενέστεροι.
Τών τοιούτων άνδρών ό βίος άλλοτε μέν καταρρέει πατα- 

γητικός καί ΪΓορυβώδης, άλλοτε δε κυλιέται ομαλός καί 
ήσυχος. Τινες αρπάζουν τήν ίτέσιν ή υπεροχή των έπί τών 
ανθρώπων, ή δεσποτεία των έπί τών πραγμάτων είναι άπο- 
τέλεσμα αυταρχικής καί ρεκτηρίας ΐελήσεως· τινές δέ σύ
ρονται εις τήν αρχήν άκουσίως· καί ίσχυράν μέν έχουν τήν 
ΪΓέλησιν έπίσης, διότι άνευ ίσχυράς ΐτελήσεως τίποτε έν τώ 
κόσμω τούτω δέν κατορΤούται, θέλουν δέ τον θρίαμβον του 
ποιούμενου πράγματος μάλλον ή τον τής ιδίας ίτελήσεως. 
Αλλοι, καί τοι έπενεργούντες έπί τής τύχης μυριάδων αν
θρώπων, εις εαυτούς μόνους ώς εις κέντρον τών σκοπών καί 
τών ένεργειών αύτών άποβλέπουν άλλοι, εις τό κοινον συμ
φέρον άφορώντες, διακρίνονται έκ τών πολλών κατά τήν 
αύταπάρνησιν μόνον καί τάς θυσίας. Οί μέν, έν πάσι καί 

κατά πάντα φιλοπρωτούντες, άγαπούν νά μένωσι περιφανείς 
καί περίβλεπτοι διαπαντός’ οί δέ, καί κατα τήν έκπλήρωσιν 
αύτήν τού έργου εις τό οποίον έκλή~ησαν, άποφεύγοντες τήν 
έπίδειξιν τής έξουσίας, βυθίζονται όλοτελώς μετά τήν έκ- 
πλήρωσιν ταύτην εις τήν άφάνειαν τού ιδιωτικού βίου, ώς 
πρώτοι αύτοί λησμονούντες το ένδοξον αύτών παρελθόν.

ΙΤοίος έξ υμών, κύριοι, εις τάς τελευταίας ταύτας λέξεις
•29*
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δεν άνεγνώρισε τήν σοβαράν καί σεβαστήν εικόνα τοΰ ήμε- 
τέρου Λαζάρου Κουντουριώτου; Ποιος είναι δ Έλλην, ο σύγ

χρονος, ο μεταγενε'στερος, οστις Χέλει άρνηΧή εις τον εκλε
κτόν τούτον άνδρα τον χαρακττρα τού μεγάλου τής ’Ελλάδος 

πολίτου, κατά τήν επωνυμίαν τήν οποίαν δ Ήγεμών, έπί 
τή προτάσει ε’πανορΧωτικοΰ υπουργείου, άπονε'μει σήμερον 
εις τήν μνήμην αυτού πανδήμως; Τίνος Χέλει διστάσει ή 
κρίσις, τίνος ή συνείδησις Χέλει ταλαντευΧή εις τό ν ’ άνα- 
γνωρίση τήν έν τώ κοσμώ υπαρξιν τού άνδρός τούτου ώς 
τοιαύτην λαβοΰσαν έπί τής ένδοξου ήμών έπαναστάσεως 
έπιρροήν, ώστε εις αυτόν πρό παντός άλλου ν’ άποδοΧή τής 
μεγάλης ταύτης έπιχειρήσεως ή έπιτυχία;

Ναι, κύριοι. ‘Η έπανάστασις ήμων έχει τους ένδοξους 
της άνδρας. Τά ονόματα αυτών, αστέρες φαεινοί έπί τοΰ 
στερεώματος τής ε’Χνικής ημών εύκλειας, ένεγράφησαν εις 
τήν μεγάλην βίβλον τής ιστορίας, καΧώς είναι έγγεγραμμένα 
με γράμματα σεβασμού καί αγάπης καί εις τάς καρδίας 
ο'λων ημών. Άλλ’ ’όταν ή ιστορία ζητήση τον έκπροσω- 
ποϋντα τήν μεγάλην ταύτην έποχην άνδρα, καΧώ, άλλος 
υπό μίαν καί άλλος υπό άλλην ιδιότητα, εις άνήρ ώσεπιτο- 
πολΰ έκπροσωπεΐ εκάστην τών μεγάλων τής ιστορίας έποχών, 
καΧώς δ Μωϋσής τήν λύτρωσιν τών εβραίων, καΧώς δ Θε
μιστοκλής τήν σωτηρίαν τής ελληνικής αυτονομίας, καΧώς 
δ ’Αλέξανδρος τήν διάδοσιν τού ελληνικού πολιτισμού, καΧώς 
ο Βρούτος τήν γέννησιν τής ρωμαϊκής έλευΧερίας, καΧώς 
δ Τέλλος τήν άπελευΧέρωσιν τής ’Ελβετίας, καΧώς δ Βασιγ- 
κτών τήν καΧίδρυσιν τής αμερικανικής δημοκρατίας, καΧώς 
δ Ναπολέων τον έγκεντρισμόν τών άρχών τής γαλλικής έπα

ναστάσεως εις τά διάφορα τής Ευ’ρώπης έΧνη, δ'ταν, λέγω,
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ή ιστορία Χελήση νά διακρίνη τοιούτον κατά τήν έπανά- 
στασιν ήμών άνδρα, καί ώς τοιούτον ζητήση τόν πλέον αναγ
καίου, τον πλέον απαραίτητον εις τήν έπιτυχίαν τής έπα- 
ναστασεως ταύτης, τον άνΧρωπον τού δποίου ή υπεροχή 
υπήρξε μεταξύ τών συγχρόνων αυτού άδιαφιλονείκητος, ώ! 

τότε, κύριοι, χωρίς ν’ άδικηΧή κανείς, χωρίς νά παραγνω- 
ρισΧή κάνενός άρετή, κάνενός άξία, κάνενός κατά τόν ά- 
γώνα αύτόν συντελεστικότης, ώς άντιπρόσωπος τής ελληνικής 
έπαναστάσεως Χέλει έμφανισΧή δ Λάζαρος Κουντουριώτης.

Καί ή ελληνική έπανάστασις έχει διά τούτο άφορμήν νά 
σεμνύνεται καί νά καυχάται. ‘Ο άνήρ ούτος δεν εύρέΧη 
ποτέ εις τά πεδία τού Άρεως. ξένος υπήρξε καί αύτοΰ τοΰ 
στοιχείου διά τοΰ δποίου ιδίως έπενήργησεν εις τήν σωτηρίαν 
τής πατρίδος, τοΰ ναυτικού- ούτε πολιτικώς διεύΧυνε τάς 
ήνίας τού Κράτους, ούτε διπλωματικώς διεξήγαγεν έπωφε- 
λεΐς μετά ξένων έπικρατειών διαπραγματεύσεις, θέσιν δη
μοσίαν δεν κατέλαβε ποτέ· έζησεν, έπολιτεύΧη καί άπέΧανεν 
απλούς ιδιώτης. ’Αλλ’ ένόησεν ότι ή Χέσις εις τήν δποίαν 
εύρέΧη ήτον ή καταλληλοτέρα προς τόν έΧνικόν σκοπόν, καί 
έκεϊ έμεινε, καί έκείΧεν είργάσΧη τήν σωτηρίαν τής πατρί
δος. Έφάνη δέ μέγας εις τήν άπόφασίν του ταύτην, μέ- 
γας όπως δέν ήΧελε φανή δι’ όλων τών πομπωδών τίτλων 

μέ τούς δποίους εις τήν έξουσίαν του ήτον νά στολισΧή.
£0  Θεός έδωκεν εις τόν άνδρα τούτον τόν πλούτον..........

οχι, κύριοι, έσφαλα· δ θεος έδωκεν εις τον άνδρα τοΰτον 
τρία είδη πλούτου· τόν πλούτον τοΰτον τον υλικόν, τόν όποιον 
άφειδώς ώς ολίγοι, έπωφελέστερον δέ ώς ούδείς, έπρόσφερεν 

δλοκαύτωμα εις τόν βωμόν ττς πατρίδος.
’Αλλ’ εδωκε συγχρόνως εις τήν καρδίαν του τόν πλούτον
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της εύγενεστέρας τών κοινωνικών άρετών, τον πλούτον τοΰ 
πατριωτισμού- ποτέ πατριωτισμός δέν ε’πλημμΰρησεν αφθονό
τερος άνϊ'ριύπου καρδίαν όσεν καί υπήρχαν έν αυτή άφϊό- 

νως όλα τοΰ πατριωτισμοΰ τά  είδη. ώς καί αυτός έ λεγό
μενος π α τρ ιω τισ μ ό ς  τοΰ κω δω νοστασίου εις αυτόν ή- 

τον μέγας καί εΰγενής· οχι πολέμιος, άλλ’ ό καλήτερος καί 
συντελεστικώτερος υπηρέτης τοΰ μεγάλου τής όλης πατρίδος 
πατριωτισμού.

Είχε καί 5 νοΰς του τρίτον άλλον πολύτιμον πλούτον, 
πλούτον σπάνιον, πλούτον δυσεύρετου, τον πλοΰτον τής τιμαλ- 
φεστέρας καί τής δυσκολωτέρας τών άνσρωπίνων γνώσεων, 
τής γνώσεως έκείνης ήτις σπανίως ένοικεΐ εις τον νοΰν τών 
άυσρώπων, τής γνώσεως έκείνης διά την ελλειψιν τής οποίας 
πράττονται τά μεγαλήτερα ατοπήματα, τά μεγαλήτερα 
λάση, ματαιόνονται αί καλητεραι διασέσεις, μαραίνονται αί 
χρηστότερα', έλπίδες· τής γνώσεως έκείνης τής οποίας είναι 
ευτυχείς όσοι δέν στερούνται παντάπασιυ, άλλ’ έχουν καί 
μικρόν καν αυτής μέρος . . .  τοΰ Γνώσ». Σ α υ το ν, κύριοι. 
Την γνώσιν ταύτην είχεν άφσονον 5 μακαρίτης Λάζαρος 
Κουντουριώτης. Δι’ αυτής ήδυνήση, δι’ αυτής κατώρσωσε 
νά καταστήση έπωφελές μέχρι λεπτού τό τάλαντου τών μέ
σων καί τών δυνάμεών του. Τ ί περισσότερον έ θεός, ή 
πατρίς, ό κόσμος, ή ιστορία, δύνανται ν’άπαιτήσωσιν άπο 
τον βίον άνσρώπου;

’Εκπληρών τό έπιταχσέν μοι κασήκον νά έπαινέσω δη
μοσίως τον άνδρα τούτον, κασ’ ή'ν περίστασιν προσεκλήση- 
μεν νά μακαρίσωμεν δημοτελώς την μνήμην του, εί~ε νά μή 
κρισώ όλοσχερώς παραβάτης αυτής τής τοΰ Γ νώ σ ι Σ αυτόν 
παραγγελίας!
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Οί άρχαίοι, κύριοι, έγκωμιάζοντες τούς νεκρούς, συνοί

κιζαν πολλάκις ν’ άρχίζωσιν έκ τοΰ έπαίνου τής γεννησάσης 
αυτούς πόλεως. Περί τοΰ Λαζάρου Κουντουριώτου είναι άδύ- 
νατον νά λαλήση τις, χωρίς να λαλτση συγχρόνως καί περί 
τής "Υδρας· τόσον τά δύω ταΰτα φαίνονται συνδεδεμένα καί 
άχώριστα, τόσον έπενήργησαν έπ’ άλληλα εις τό μέγα έργον 
εις τό όποιον σαυμασίως συνετέλεσαν, καί διά τό όποιον δι
καίως έδοξάσσησαν. Ούτε ή "Υδρα χωρίς τοΰ Κουντουριώ

του, ούτε ό Κουντουριώτης χωρίς τής "Υδρας ήσελαν δειχσή

όπως έδείχσησαν.
‘Ο ελληνικός άγων προήχση έν μέσω σαυμάτων άλησών 

ανδρείας, καρτερίας καί άφοσιώσεως· ή ‘Ελλάς άπασα κινη- 
σεΐσα άπέδωκε τον φόρον της προς έπιτυχίαν τής μεγάλης 
ταύτης έσυικής έπιχειρήσεως. ’Αλλ’ ή βοήσεια τήν όποιαν 
συνεισέφεραν αί τρεις ναυτικαί νήσοι διακρίνεται πάντοτε ώς 
ή άναντ'ψρήτως συντελεστικωτέρα, διότι τό ναυτικόν ύπήρ- 

ξεν ή πρώτη σχηματισσεΐσα τακτική τοΰ έσνους δύναμις, 
διά τών άφσόνων καταβολών τών κατοίκων τών νήσων τού
των- εις τό ναυτικόν έφάνη ή άσυγκρίτως μεγαλητέρα υπε
ροχή τών’Ελλήνων κατά τών Τούρκων διά τοΰ ναυτικού ήλώ- 
σησαν τά πλεΐστα καί τά ισχυρότερα τών φρουρίων, καί 

ύπεστηρίχση ή κεντρική έσνική έξουσία. ‘Υψόνει δ’ έτι 
μάλλον τήν αξίαν τής συντελεστικής ταύτης τών τριών ντ- 
σων ένεργείας ή περίστασις τοΰ ότι τα μέρη ταΰτα τής 
Ελλάδος ήσσάνοντο όλιγώτερον τήν τουρκικήν τυραννίαν, 

διότι αί νήσοι αύται άπελάμβαναν μεγάλα προνόμια, τούρ- 
κους δέν είχαν ούτε κατοίκους ουτε διοικητάς, έδιοικοΰντο 
εύνομούμεναι άφ’ εαυτών, οί φόροι των ήσαν ολίγοι, καί ή 

ευπορία των έκ τής ναυτιλίας καί τής εμπορίας μεγάλη.

—  455 —



( Δέν ¿δίστασαν μολαταύτα νά ύπακούσωσιν εύπειΧώς οί κά
τοικοί των, πρόκριτοι καί λαός συγχρόνως, εις τήν φωνήν 

τής πατρίδος, καί, άφειδοΰντες παντός πράγματος, νά κιν- 
δυνεόσωσι περί τών όλων, συμμεριζόμενοι τήν τύχην πάντων 

τών ’Ελλήνων, τών πλείστων εκ τών οποίων δ βίος ήτον διά 
τα δεινά τής τουρκικής δεσποτείας αβίωτος. Τών τριών τού- 
τών νήσων προεξήρχεν ή ’Ύδρα κατά τόν πληΧυσμόν, τόν 
πλούτον, καί τόν άριΧμόν τών πλοίων, άνώτερον οντα, κατά 
τήν αρχήν τής έπαναστάσεως, τού άριΧμού όλων δμού τών 
πλοίων τών δύω ετέρων νήσων, Πετσών καί ‘Φ'αρ’ρά.

Ό  γυμνός οΰτος βράχος, δ δικαίως έπονομασΧείς προπύρ
γιου τής ελληνικής έλευΧερίας, έλαβε τόν σημερινόν οικι
σμόν του έξ άΧροίσματος άποίκων, οιτινες, φεύγοντες ώσεπι- 
τοπολύ τήν τουρκικήν τυραννίαν, κατέφυγαν έκ διαφόρων 
μερών, κατά τους τελευταίους αιώνας, εις τήν άγονον ταύ
την νήσον, ήτις όμως, κατά τάς εγχωρίους παραδόσεις, ήτον 
τότε καλή δια κτηνοτροφίαν, ιδίως δέ δι’ αίγοτροφίαν, ώς 
ούσα κατα τό πλεΐστον αύτής μέρος κατάφυτος εκ πευκών.

Διά τό πρόσφατον τού οικισμού, αί πλείσται τών οικο
γενειών τής ’Ύδρας γνωρίζουν σήμερον τόν τόπον τής κατα
γωγής των. Οί πρώτοι άποικοι — καί τούτο κατά γραπτάς 
τινας σημειώσεις τίΧεται εις τάς άρχάς τής δεκάτης έκτης 
εκατόνταετηρίδος — ήσαν ποιμένες τινές έκ τού έν Πελοπον- 
ντσω Κρανιδίου· καί οϋτοι κατωκησαυ εις τό δυτικόν μέρος 
τής νήσου. ΜεΧ’ ικανά έτη, έπήλΧεν έτέρα άποικία έκ 
τής νήσου ΚύΧνου, έγκατασταΧεΐσα εις τό ανατολικόν 
μέρος.

Ταχέως οί μικροί ούτοι πρώτοι οικισμοί, εις τούς δποίους 
προσετίΧεντο διαδοχικώς καί χωρισταί έπερχόμεναι οίκογέ-
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νειαι, ήσΧάνΧησαν ένεκα τών πειρατών τήν άνάγκην τού νά 

συγκεντρωΧώσι καί οχυρωΧώσι κατά τό δυνατόν. Τούτο καί 

έπραξον, έκλέξαντες έκ τού μέρους όπου κεΐται σήμερον ή 
πόλις, Χέσιν τινά ύψηλοτέραν δνομαζομένην, διά τό είδος 
αύτής, ώς καί σήμερον, Κιάφαν. Ούτως έσχηματίσΧη δ 
πυρήν τού σημερινού οικισμού, περί τόν όποιον, έξακολου- 
Χούσης τής έπελεύσεως άλλων, έξετάΧη ή μετά ταύτα 

πόλις.
Ή  ανάγκη έπίσης μετέβαλε τούς άνδρας τούτους από 

ποιμένων εις Χαλασσοβίους, διότι βιαζόμενοι νά φέρωσι τήν 
τροφήν των έξωΧεν, κατεσκεύασαν πρός τόν σκοπόν τούτον 
πλοιάρια, τά όποια ολίγον κατ’ ολίγον ¿ναυπήγησαν μεγαλή- 
τερα, μεταχειρισΧέντες αύτά, κατ’ άρχάς μέν εις τήν άκτο- 

πλοίάν, μετά ταύτα δέ εις μακροτέρας ναυτιλίας.
* Η γαλλική έπανάστασις καί οι έξ αύτής πόλεμοι έφεραν 

εις τήν άνωτέραν περιωπήν τήν αυξησιν καί τήν ίσχύν τού 
ναυτικού τούτου. ‘Η έκ τής έμπορικής ναυτιλίας ωφέλεια 
έμετρεΐτο τότε μέ τόν πήχυν τού κινδύνου- έδείχΧησαν λοι
πόν άτρόμητοι καταφρονηταί τών κινδύνων, ¿βελτίωσαν τό 
είδος καί τήν κατασκευήν τών πλοίων των, τά ώπλισαν μέ 
πυροβόλα πρός ύπεράσπισιν αυτών ιδίως έκ τών πειρατών τής 
’Αφρικής, καί εις μέν τήν άκαρπον νήσον των έφεραν ά- 
φΧονα καί μυΧώδη πλούτη, εαυτούς δέ παρεσκεύαζαν άΧλη- 
τάς άκαταβλήτους εις τήν Χαλασσομαχίαν, μέλλοντας μίαν 
ημέραν νά χρησιμ,εύσωσιν εις τόν μέγαν άγώνα τής πα

τρίδος.
Τά πλοίά των όχι μόνον δέν έναυλόνοντο συνήΧως, αλλ’ 

ούτε ναύτας είχαν μισΧωτούς. Τό πλήρωμα όλον, καΧώς 
ό πλοίαρχος, καΧώς καί ό κύριος τού πλοίου καί τών κεφα
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λαίων, είχαν ολοι άνάλογα μερίδια έπί τοΰ κέρδους. 'Ο 

τρόπος ούτος τής εμπορικής ναυτιλίας έφερε δύω κυρίως 

λίαν επωφελή άποτελέσματα- πρώτον έγίνοντο ολοι τολμηρό

τεροι, καρτερικότεροι καί συντελεστικώτεροι εις τήν αίσίαν 

έκβασιν πάσης έπιχειρήσεως, καί δεύτερον έπενήργει ίΓαυ- 

μασίως εις τά τής εσωτερικής τής ντσου κοινωνίας, συνει- 

ϊτίζων τάς διαφόρους τών κατοίκων τάξεις εις πολιτικόν βίον 

καΐτ’ ον δέν άντεμάχετο ή πειθαρχία μέ τήν ελευθερίαν, 
τό δικαίωμα μέ τό καθήκον.

Ευσέβεια, πατριωτισμός καί αυστηρά τιμιότης διέκριναν 

πάντοτε τούς νησιώτας τούτους. Ή  εύτύτης αύτών περί 

τάς συναλλαγάς ήτον παροιμιακή· σπανία ήτον παρ’ αΰτοΐς 

ή χρήσις τών ομολογιών καί τών συναλλαγματικών σπανιώ- 

τατον, δυσεύρετον, τό παράδειγμα τής άρνήσεως συμφωνίας 

ή τής άΐετήσεως διά λόγου δοΤείσης ύποσχέσεως.

Οί πρόκριτοι τής νήσου έξήσκουν έπί τοΰ λαού πατριαρ
χικής διοικήσεως έξουσίαν. Έβουλεύοντο σοβαρώς, έμβριΤώς- 
εις τάς πράξεις των είχαν προ οφθαλμών τήν δικαιοσύνην καί 
ττν ευδαιμονίαν τοΰ λαοΰ, καί σεβασταί διά τούτο ήσαν αί 
άποφάσεις των.

Ο Λάζαρος Κουντουριώτης ήτον εις τών προκρίτων τού
των άλλ’ ύπερέχων τών λοιπών κατά τά προτερήματα καί 

τον πλούτον, δέν έβράδυνε νά έξασκτση έκτακτον καί ύπέ- 

ροχον έπιβροήν, τήν οποίαν μετεχειρίσξΓη ώς ούδείς άλλος 
έπωφελώς έπ’ άγαϊώ τής 'Ελλάδος.

Έ γεννή ϊη  ο άοίδιμος ούτος πολίτης κατά το έτος 1769, 

το γόνιμον έκεΐνο τοσούτων διασήμων άνδρών έτος, διότι κατ’ 

αύτό έγεννηΪΓησαν £ Ναπολέων, ό Βελλιγκτών, ο Σιατω- 

βριάν, ο Νέϋ, £ Ούμβόλδ καί τοσούτοι άλλοι· μεταξύ δέ
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τών λοιπών καί ο ήμέτερος ένδοξος ναύαρχος Μιαούλης. Κοι
νώς έπικρατεί ή ιδέα οτι ή περικλεής οικογένεια τών Κουν- 
τουριωτών κατάγεται, συμφώνως μέ τήν έπωνυμίαν της, έκ 
τών Κουντούρων τής Μεγαρίδος. Ή  ιδέα αύτη είναι έσφαλ- 
μένη, καί τήν απάτην ταύτην ήρέσκετο ένίοτε νά καταδει- 
κνύη δ μακαρίτης Λάζαρος πρός τούς οικείους, διηγούμενος 
καί τό περιστατικόν, τό οποίον έδωκεν άφορμήν εις αύτήν. 
Κατ’ αύτόν, ή οίκογένειά του έφερε τήν έπωνυμίαν Ζέρβα, 
καί ήτον έκ τών πρώτων οικιστών τής νήσου κρανιδιωτών. 
Πρώτος μετωνομάσΪΓη Κουντουριώτης £ πάππος αύτού Γεώρ
γιος, £ καί Χατζή Γεώργιος Κουντουριώτης μετέπειτα έπο- 
νομασυείς, μετά τήν έπάνοδον αύτού έκ τών 'Αγίων τής 
'Ιερουσαλήμ Τόπων, διά τήν εξής αιτίαν. ’Αποίτανόντος τού 
πατρός του, έμεινε μετ’ άλλου πρεσβυτέρου αύτού άδελφού 
ύπό τήν προστασίαν τής χήρας μητρός του- είχε δέ ο άπο- 
ΐτανών πατήρ των φίλον στενόν καί σύντεκνον εις Κούντουρα 
τής Μεγαρίδος, οστις, μ. αϊτών τον θάνατον τού φίλου του, 
ύπήγεν εις "Υδραν νά παρηγορήση τήν χήραν καί τα ορ
φανά αύτού- εύπορος δέ ών καί άκληρος, έζήτησε κατά τήν 
έπάναδόν του νά παραλάβη τόν νεώτερον τού φίλου του υιόν, 
καί νά τόν κάμη μέτοχον τής περιουσίας του. Ή  μήτηρ 
συγκατετέΪΓη καί ό νέος άπήλΐεν άλλ’ άποΤανόντος μετά 

ταύτα τού πρεσβυτέρου της υίοΰ μετεκάλεσεν αύτη έκ Κουν
τούρων τόν νεώτερον διά νά τον έγκαταστήση έν τή πατρική 
τής "Υδρας οικία. ’Επανελτών £ νέος, έπειδή έφόρει τήν 
κουντουριωτικήν φορεσιάν, έπωνομάσ.η Κουντουριώτης· έμεινε 
δ’ έκτοτε εις τήν οικογένειαν τό ονομα τούτο, καί έλησμο-

νήόΓη τό τοΰ Ζέρβα.
Τού Χατζή Γεωργίου τούτου ό υιός ’Ανδρέας Κουντου-
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ριώτης ένυμφεύΐτη μίαν τών θυγατέρων τοΰ Λαζάρου Κόκκινη, 

άνδρός εύπορωτάτου κατά τους χρόνους ¿κείνους, καί ή συγ
γένεια αΰ'τη έ'ϊεσε τάς πρώτας βάσεις της περιουσίας τών 
Κουντουριωτών, αν καί ή λαμπρά κατάστασις εις τη'ν οποίαν 
προ τών άρχών τής έπαναστάσεως είχε φτάσει είναι έργον 
τών δύω τελευταίων αδελφών Κουντουριωτών, Λαζάρου καί 
Γ  εωργίου.

ΈδιδάχΓη ό νέος Λάζαρος εΰδοκίμως τά ελληνικά γράμ- 
ματα, καΑ ον τρόπον τότε έν τή νήσω εκείνη έδιδάσκοντο· 

καί, λαχών φόσεως εύφυοΰς, κατέστησεν έπωφελή εις εαυ
τόν τά μαδήματα έκεΐνα, διότι καί καλώς έγραφε καί κα
λώς έλάλει την ελληνικήν γλώσσαν. ’ ΗναγκάσΤΓη δε νά κατα- 
λίπη άπό τής ηλικίας τών δεκατεσσάρων έτών τον παιδικόν 
καί άφροντιν βίον, διότι, τοΰ πατρός αύτοΰ άναγκασζτέντος 
ν’ άποδημήση ένεκα καταδρομής τής εξουσίας, καί εγκατα- 
σταϊέντος εις Γένουαν όπου μετήρχετο έμπορικόν βίον, έ'μει- 
νεν έ νεανίας Λάζαρος διευξτύνων τον οίκον αυτών έν "Υδρα, 
άνταποκρινόμενος μετά τοΰ πατρός του, καί συντελών εις 
τήν αύξησιν τής κοινής περιουσίας.

Ή τον τριακονταετής περίπου τήν ηλικίαν ότε άπέϊανεν 
ό πατήρ αύτοΰ, δολοφονηθείς, ώς είναι γνωστόν, κατά τάς 
ημέρας τής τελετής τών γάμων τοΰ ίδίου τούτου υίοΰ του. 
Καί είσήλΓε μεν ο φονεύς εις τήν οικίαν ϊέλων νά φονεύση 
ένα τών μουσικών έφόνευσε δ’ έν γνώσει τον γέροντα Κουν- 
τουριώτην ώς έπιπλήξαντα καί άπειλήσαντα αυτόν. Τό πε
ριστατικού τής δολοφονίας ταύτης αποτελεί μίαν τών παΪΓη- 
τικωτέρων σελίδων τοΰ βίου τοΰ μακαρίτου Λαζάρου. Κατ’ 
άρχάς ύπερίσχυσε τό υίίκόν φίλτρον, καί κατεδίωξαν οί δύω 
άδελφοί τόν δολοφόνον, κατορξτώσαντα νά σω’τή  διά τής
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φυγής- έπανελ'τόντος δε τούτου μετά πολλά έτη εις "Υδραν 

κρυφίως, έμα~ε τήν έπάνοδον αύτοΰ ο Λάζαρος άταράχως, 
καί οχι μόνον, αίτήσαντα τήν συγχώρησιν αύτοΰ διά πνευ
ματικού, τον έσυγχώρησεν, άλλά καί χρηματικώς τόν ¿βοή

θησε δυστυχοΰντα, καί υπό σύνταξιν τόν είχε κατά τήν 
μακράν του άσ^ένειαν, καί ζτανόντα τόν ένταφίασεν. Έ να  
μόνον όρον έτεσεν εις τάς ευεργεσίας του ταύτας, καί τόν 
όρον τούτον τόν ήϊέλησεν α’παράβατον, τό νά μή τόν ίδή 
κατά πρόσωπον καί αληθώς ποτέ δέν τόν είδε. Κ ατ’ αύ- 
τόν τόν τρόπον ήρέσκετο συμβιβάζων ό μεγαλόψυχος άνήρ 
τά καθήκοντα αύτοΰ πρός τήν θρησκείαν καί τήν φιλανθρω

πίαν μέ τό καθήκον τής πρός τήν μνήμην τοΰ πατρός αύτοΰ 

εΰσεβείας.
Άπό τής πρώτης αύτοΰ νεότητος ήγάπησε τόν ένδημικόν 

βίον, καί, έκτος δύω ή τριών συντόμων ταξειδίων, διέμεινε 
πάντοτε έν "Υδρα- άπεδήμησεν όμως δίς εις Κύθηρα παρά 
τήν ίτέλησίν του, ένεκα πολιτικών περιστατικών, κατά τό 
1802, νομίζομεν, καί τό 1817 ή 1818, καί έκτοτε έπανελ- 

~ών δέν έξήλΤε πλέον τής αγαπητής του νήσου.
‘Η έναρξις τής ελληνικής έπαναστάσεως τόν ηύρεν εις 

τήν άκμήν τοΰ πλούτου, τής ισχύος καί τής δημοτικότητος. 

Δέν ήτον έκ τών ύποκινητών τής έπαναστάσεως ταύτης καις’ 
ήν έποχήν έξεβράγη, φοβούμενος τάς συνεπείας αύτής δια 
τό έΐίνος, καί φρονών ότι έπρεπε νά παρέλίΓη περισσότερος 
άκόμη καιρός ηΓΐκής καί ύλικής προπαρασκευής. Έκραγεΐ- 
σαν όμως άπαξ, τήν παρεδέχΐη, τήν ήσπάσΓη μετά ζήλου, 
καί μετ’ έπιμονής τοιαύτης, ώστε έκήρυξεν, άπό τής πρώ
της στιγμής τής συμμετοχής αΰτοΰ, τήν τύχην αύτής άδιά- 
σπαστον άπό τής τύχης αύτοΰ, τής τύχης τών οικείων του,
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τής τύχης τής μερικής του πατρίδος- καί εις τήν άπόφασίν 
του ταύτην ούδε'ποτε έκλονήΧη.

‘Η ιστορία τών πράξεων τοΰ μεγάλου τούτου προεστώτος 
τής "Υδρας κατά τήν έπανάστασιν, είναι ολόκληρος ή τής 
έπαναστάσεως αύτής ιστορία. ΙΙεριοριζόμεΧα λοιπόν ν’ άνα- 
φέρωμεν περιστατικά τινα μόνον, έμφαίνοντα τόν χαρακτήρά 
του καί τό τελεσφόρον τών ενεργειών του.

Ητον βεβαίως ισχυρόν έλατήριον τής ισχύος αύτοΰ δ 

πλούτος. Θεωρείται ώς βέβαιον ότι ή περιουσία τής φιλο- 
πάτριδος αύτής οικογένειας έφΧασε, κατά τούς μετριωτέ- 

ρους υπολογισμούς, εις τάς οκτακοσίας περίπου χιλιάδας 
δίστηλων οτι δέ έδαπανήΧη κατά τά τρία τέταρτα αύτής 
σχεδόν εις τήν έπανάστασιν, άπόδειξις είναι ή μετά τόν 
Χάνατον τού αειμνήστου Λαζάρου εύρεΧεϊσα εύτελής χρη

ματική ποσότης. Είναι άληΧές οτι εις τά έΧνικά βιβλία οί 
Κουντουριώται σημειοΰνται ώς πιστωταί τριακοσίων ¿γδοή- 
κοντα περίπου χιλιάδων δίστηλων άλλ’ έκτος διαφορών τινων 
κατά τήν έκτίμησιν τών πλοίων, είναι γνωστόν οτι αί δα- 
πάναι αύτών δέν ήσαν ολαι έξ έκείνων αίτινες ήδύναντο νά 
καταλογισΧώσιν ώς προκαταβολαί εις βάρος τού δημοσίου 
ταμιείου. ’Ενεργών λοιπόν δ αείμνηστος Λάζαρος ώς άρχη- 
γός τής οικογένειας, τού άξιοτίμου άδελφού αύτού άπονέ- 
μοντος πάντοτε εις αύτόν μετά τών πρωτείων καί τήν άπε- 
ριόριστον τής κοινής περιουσίας χρήσιν, καί υπερτερών έπί 
πολύ τών λοιπών φιλογενών έπίσης προκρίτων κατά τήν 
περιουσίαν, ήτον έλευΧεριώτατος, άλλά καί φρονιμώτατος 
περί τήν χρήσιν αύτής. Εις τήν παραμικράν περιττόν 
δαπάνην άτον έναντίος μέχρι φειδωλίας- όπου δέ ένέμιζε 

πρέπον νά δαπανήση, έδαπάνα άφΧόνως καί σχεδόν άσυλλο-

—  462 —

γίστως. Ούτως έπλήρωσέ ποτε υπέρ τάς πεντήκοντα χιλιά

δας διστήλων έν διαστήματι τεσσάρων μηνών.
’Απατάται όμως οστις ή'Χελε νομίσει οτι ή πανίσχυρος 

αύτού έπιέροή προήρχετο μόνον έκ τού πλούτου- διότι ή φύ- 
σις τόν ¿προίκισε μέ ένα τών ηγεμονικών έκείνων χαρακτή
ρων, οιτινες έπιβάλλουν σεβασμόν καί υποταγήν εις τά 

πλήΧη* χαρακτήρα αρχαϊκόν, μεγαλοπρεπή, διαλάμποντα έν 

τή άπλότητι τού ήΧους καί τή λιτότητι τού βίου του. Ού
τως έ'συρε πάντοτε μεΧ’ εαυτού τόν λαόν, χωρίς όμως νά 
Χυσιάση τίποτε ού'τε έκ τών άρετών ού'τε έκ τής αξιοπρέ

πειας του.
’ Ητον δ δημοκρατικώτερος μεταξύ τών άνδρών τών αρι

στοκρατικών οικογενειών τής νήσου, καί τούτο ίσως άπετέλει 
τήν μεγαλητέραν δύναμίν του- άλλ’ ήτον τοιούτος έκ πεποι- 
Χήσεως α’ρχών καί φιλολάου διαΧέσεως, καί ποτέ δέν ήΧέ- 
λησε νά μεταχειρισΧή τήν υπεροχήν του εις βλάβην τών 
συναδέλφων του προκρίτων, τών όποιων έτίμα τήν άξίαν. 
Ό τε, έπί τής στάσεως τού Αντωνίου Οικονόμου, κατά τό 
πρώτον έτος τής έπαναστάσεως, δ λαός, υπό τήν άρχηγίαν 

τού τολμηρού τούτου δημαγωγού, κατεφέρετο έμμανώς κατά 
τών προκρίτων, μηδένα άλλον σεβόμενος έκτος τού Λαζάρου 
Κουντουριώτου, δ ρηΧείς δημαγωγός έπρότεινεν εις αύτόν νά 

παραιτήση τούς άλλους εις τήν τύχην των, καί νά ένωΧή 
μετ’ αύτού, άρχων μένος πολιτικώς τής "Υδρας, έκείνου 
περιοριζομένου εις τήν κατά τόν πόλεμον Χαλασσαρχίαν άλλ’ 
ό Κουντουριωτης άπέρριψε μετ' άγανακτήσεως τήν πρότασιν, 
άποκριΧείς γενναίως ότι έπεΧύμει νά συμμερισΧή τήν τύ

χην τών όμοιων του.
Τοιούτό τι ήκολούΧησε καί έτη τινά μετά ταύτα. 2υν-
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έβη τότε, εις δημοτικήν τινα συνέλευσιν, νά έξαγριωϊή δ 

λαός κατά τών προκρίτων, καί, αχαλίνωτος γενόμενος, νά 
ψηφίση παραχρήμα τήν έκπτωσιν αύτών ε’κ τοΰ συμβουλίου 
καί τήν άντικατάστασίν των υπό ίσου αριθμού έκ τών αση
μότερων δημεγερτών πάντοτε ομως υπό τήν προεδρίαν τοΰ 

Λαζάρου Κουντουριώτου. Οί πρόκριτοι φοβηϊέντες έφυγαν. - 
Μή φ εύ γετε , τούς είπεν ο Κουντουριώτης, ή τα χέω ς θ έ 

λετε έπ ισ τρ έψ ε ι- ύποχωρών δέ, ώς συνεβιζεν οσάκις έ- 
βλεπεν δ'τι έπρεπε πρός ωραν νά ύποχωρήση, έδέχίΓη νά συνε- 
δριάση μετά τών δώδεκα ή ένδεκα, νομίζομεν, άσήμων έκεί- 
νων ανθρώπων κατέλαβε δέ τήν κατωτέραν Τε'σιν, έν ώ 
έκεΐνοι αύϊαδώς έπροκάϊησαν αύτοΰ. Αρξαμένης τότε τής 
διασκέψεως, έζήτησαν έκεΐνοι νά λαλήση ο Κουντουριώτης- 
άλλ’ ούτος άπεκρ&η δ'τι, έπειδή αυτός είναι τοΰ παλαιού 
συμβουλίου, τού οποίου αί γνώμαι δέν έΪΓεωρήόϊησαν αί κα
ταλληλότερα1., εις αυτούς, παριστάνοντας το έπικρατοΰν 
φρόνημα, άνήκει νά λαλήσωσι καί πρώτοι καί τελευταίοι. 
Ούτως αύτού σιωπώντος, έπεσαν έκεΐνοι εις έριδας καί λογο- 
μαχίας, καί διελύότησαν κακοί κακώς. Τήν έπαύριον, γενο- 
μένης έν τώ μεταξύ καί τής δεούσης ένεργείας, μετέβαλε 
γνώμην ο λαός, έξαναστάς κατα τών νέων συμβούλων άπο- 
καταστήσας δέ τούς παλαιούς, άπέβαλε τούς νέους τής αρ
χής, καί ήΪΓελε τούς κακοποιήσει, άν δέν άνελάμβανε τήν 
ύπεράσπισίν των ό ίδιος Κουντουριώτης.

Λυσαρεστη^είς άλλοτε ό λαος, δέν ήτελε νά δώση ναύ- 
τας διά τήν μελετωμένην έκστρατείαν τής Σάμου- έπρόκειτο 
περί τής έκστρατείας έκείνης, κ α ϊ’ ήν ήρίστευσεν δ ένδοξος 
Σαχτούρης. ‘Η συνέλευσις ήτον θορυβώδης, δ λαός έπετί- 
ΪΓετο κατά παντός άντιλέγοντος, οτε ήγέρΪΓη άταράχως έκ
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τής έδρας αύτού δ Κουντουριώτης. “ "Οσοι δέν θέλουν, εί
πεν, άς μήν ύπάγουν, άλλά καί οσοι θέλουν, διατί 0?α έμ- 
ποδισΤούν; Καιρός είναι νά υπηρετήσουν ώς ναύται όσοι 

τούλάχιστον έ'ως τώρα δέν υπηρέτησαν, καί έγώ πρώτος 
εύχαρίστως έμβαίνω νά υπηρετήσω.” Καί, ταύτα λέγων, 
ώρμησε νά έξέλΪΓη τής συνελεύσεως. Ψιθυρισμοί μετανοίας 
τγέρΐησαν παραχρήμα, καί δ λαός, ζητήσας συγχώρησιν, 

άνεκάλεσε τήν προτέραν του άπόφασιν.
’Όντος ποτέ, ώς είναι γνωστόν, πολυαρίθμου στρατού 

τής ξηράς έν "Υδρα εις προφύλαξιν αύτής από έχΓρικής 
άποβάσεως, έρις σφοδρά ήγέρότη μίαν τών ημερών μεταξύ 
στρατιωτών καί κατοίκων, καί ή έρις μετεβληϊη ταχέως 
εις τρομερόν έμφύλιον πόλεμον. Οί στρατιώται ώχυρώΪΓησαν 
εις διαφόρους οικίας, δ λαός έτρεχεν εις τά ό'πλα, τά έν 
τώ λιμένι πλοία ήσαν έτοιμα νά πυροβολήσωσι, καί άπο 
στιγμής εις στιγμήν έμελλε ν’ άρχίση φονικωτάτη συμπλοκή, 
Τριακόσιοι περίπου τών στρατιωτών έπολιορκούντο έντός τού 
Μοναστηριού, καί τό πλείστον τού λαού μέρος, έπισωρευΐέν 
έκτος αύτού τούς έπολιόρκει. Τόν κίνδυνον τούτον ίδών δ 
Λάζαρος Κουντουριώτης κατήλίτε μόνος τής οικίας του καί 
έπλησίασεν εις τό μαινόμενον έκείνο πλήίος. "Αμα αύτού 
έμφανισ'ότέντος, έφάνη ότέαμα παράδοξον καί άπροσδόκητον. 
Αί φωναί έσίγησαν, τό πλήθος έσχίσϊη εις δύω, άφήσαν 
εύρύ διάστημα έν τώ μέσω, δι’ ού διήλ^εν δ σεβαστός άνήρ, 
οστις, λαλήσας τά δέοντα καί πρός τά δύω διαμαχόμενα 
μέρη, τά έσυμφιλίωσεν εύϊύς, καί μετέβαλεν έν άκαρεΐ τά 
πάντα εις ειρήνην. ‘Ο κύριος έπί τών στρατιωτικών υπουρ
γός, ών τότε εις τών έν τώ Μοναστηρίω κλεισςτέντων άρχη-

30

—  4 6 5  —



γών, καί μάρτυς αύτόπτης χρηματίσας τοΰ πράγματος, εν

θυμείται βεβαίως τό αξιομνημόνευτου τοΰτο περιστατικον.
Καί όλοι όσοι έτυχαν να γνωρίσωσιν ε’κ τοΰ πλησίον τόν 

έξαίσιον τοΰτον άνδρα, καί νά τόν ίδώσιν έν μέσω τοΰ λαοΰ 

τής "Υδρας, ¿φύλαξαν εξάπαντος τήν βαϊάυτέραν έντΰπωσιν 
τοΰ απεριορίστου έκείνου σεβασμού όστις πανταχοΰ τόν ύπε- 
δέχετο. Ό  Κύρ Λ άζαρος ήτον φωνή μαγική διεγείρουσα 
πανταχοΰ τήν εύλάβειαν. "Οτε μέ τό κομβολόγιον εις τάς 
χείρας, τον έβλεπαν σεμνώς καί όπωσοΰν κυρτώς προσερχό- 
μενον, κανείς δέν έμενε καΐτήμενος, καί βαΤΓυτάτη σιωπή 
προηγείτο καί είπετο αύτοΰ. Καί ήτον άξιος κατά πάντα 
τών έκτάκτων τούτων τιμών.

Ητον άνήρ ενάρετος, καί θεοσεβής εις άκρον πράος καί 
ήπιος τήν καρδίαν, ήσυχος καί ατάραχος τό ήΪΓος, γλυκύς 
καί λιτός τήν συμπεριφοράν, βραχύς καί έμβριϊτής τούς λό
γους, απτόητος μέχρι στωϊκής άπαϊτείας εις όλα τά εί'δη 
τών κινδύνων, ούδόλως έκδικητικός.

Άνεφέραμεν τήν ύψηλτν αύτοΰ διαγωγήν πρός τόν φονέα 
τοΰ πατρός του. Αύτός ό ’ίδιος, κατά τάς ΪΓυελλωδεστέρας 
τής έπαναστάσεως ήμέρας, έκινδύνευσε νά γείνη Αΰμα δολο
φονίας. Ή  μέβη άρά γε ή μισητότερόν τι πάϊτος έκίνησε 
τήν δολοφόνον χείρα; Ό  ίδιος ήγάπησε νά ρίψη κάλυμμα 
έπί τοΰ πεπραγμένου, άπεποιήϊΤη γενναίως τήν φρουράν, τήν 
οποίαν ο λαός ήΐτέλησε νά συστήση δί αύτόν κατά ττν περί- 
στασιν έκείνην, είπών μεγαλοπρεπώς ότι φρουρά αύτοΰ είναι 
ή άγάπη όλου τοΰ λαοί τής "Υδρας, καί μετά καιρόν φανε- 
ρωΓε'ντα τόν αύτουργόν τής άποπείρας, καί ζητήσαντα νά 
έμφανισΐτή ένώπιόν του καί νά τοΰ ζητήση συγχώρησιν, συγ- 
κατετε'ΪΓη νά τόν δεχ^ή υπό τόν όρον τοΰ να μτ δώση
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κάμμίαν έξήγησιν περί τής πράξεώς του, καί αν άκόμη ένό- 

μιζεν ότι είχε νά δώση τοιαύτην. .
Είχε γλυκεΐαν καί ιλαράν τήν μορφήν· αύτή του ή σω

ματική έλλειψις, ή στέρησις τοΰ οφθαλμού του, άν έβλαπτεν 
άφ’ ενός τήν αρμονίαν τού προσώπου του, έδιδεν άφ’ ετέρου 
χροιάν τινα θελκτικής μελαγχολίας καί, ούτως είπεΐν, ταπει
νοφροσύνης εις τήν φυσιογνωμονίαν του, ελκύουσαν έτι μάλ
λον τήν συμπάθειαν καί τό σέβας τών άΆρώπων. Έ φύ- 
λαττεν άκραν απλότητα, άλλά καί άκραν καθαριότητα εις 
τήν ένδυμασίαν είχε δέ εις τοιούτον βαθμόν τήν άρχαϊκήν 
έκείνην προσοχήν εις τήν ττρησιν τής έξωτερικής τοΰ σώ
ματος αξιοπρέπειας, ώστε κάνεις ποτέ δέν τον είδε διατρί- 
βοντα έπί πολύ εις συμποσιακήν εύΪΓυμίαν.

Ήτον φίλος καί λάτρις τής άληΑείας τόσον ένθερμος, 
ώστε κάνέν έλάττωμα δέν έσύσταινε τόσον κακώς άνθρωπόν 
τινα πλησίον του, όσον τό ψεύδος. Εις τήν ιδιότητά του 
ταύτην άποδίδοται ή άρχή τής ολίγης αύτοΰ πρός ττν κυ- 
βέρνησιν τοΰ μακαρίτου Καποδιστρίου συμπάθειας · ό νοΰς 
του δέν άδυ'νατο νά συμβιβάση μέ τήν εύ^ύτητα τοΰ ανθρω
πίνου χαρακτήρος τό περιστατικού τοΰ ότι έξουσία, δεκτή 
γενομένη υπό ρητούς τινας όρους, έτηρήβη μέν αύτή, δέν 
έτηρή^ησαν δέ συγχρόνως καί οί όροι υπό τούς οποίους 

έδόέτη.
Σολοικισμόν πολιτικόν τοιοΰτον έβλεπε μετά ταίτα καί 

εις τήν πρό τής Γ ' τοΰ Σεπτεμβρίου εποχήν, διά τάς δο- 
ΪΓείσας περί Συντάγματος κατά τό 1832 υποσχέσεις.

Ή  περί τής ιδιωτικής του τιμιότητος ύπόληψις ήτον 
γενική, έντος καί έκτος τής ’Ελλάδος. "Οτε οί μονάχοι τοΰ 
Άγιου "Ορους, κατά τάς άρχάς τής έπαναστάσεως, μετέ-
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φεραν τά πολυτιμότατα κειμήλια τών έκεΐ ιερών μοναστή
ρι ον εις τήν Ελλάδα, διμ νά τά σώσωσιν έκ τών κινδύνων 
τής τουρκικής εισβολής, εις τον Λάζαρον Κουντουριώτην 
έλΧόντες τά παρέδωκαν πρός φύλαςιν.

Ή γάπα περιπαΧώς τήν οίκογένειάν του, άλλ’ ή πρός τήν 
πατρίδα του άγάπη του, ήτον τοσαύτη, ώστε καί τήν οικο
γένειαν του αύτήν ήτον έτοιμος κατά πάσαν στιγμήν νά τήν 

Χυσιάση χάριν καί τού μικροτέρου συμφέροντος τής πατρίδος. 
Τούτο δέ ήρέσκετο καί νά τό λέγη συχνάκις. Έ ν  ώρα κιν
δύνου πολλάκις έπροτράπη νά τήν στείλη εις άσφαλές μέρος. 
Τοΰτο ήδύνατο νά τό κάμη άκατακρίτως, άλλά ποτέ δέν τό 
«πεφασισε, διότι δεν ήΧελεν, ως εώεγε, να δειλιαση εκ του- 
του ό λαός.

ΙΙειΧόμενος οτι, αύτού άποχωρούντος, ή "Υδρα έσκορ- 
πίζετο, σκορπιζομένης δέ τής "Υδρας, ή έπανάστασις κατε- 

βάλλετο καί διελύετο άφεύκτως, κατενόησε ταχέως οτι ή έν 
τώ κόσμω τούτω Χέσις του ήτον Χέσις σκοπού ακινήτου, φυ. 
λάττοντος έμπεπεδωμένην τήν έπανάστασιν έπί τοΰ ιερού 
βράχου τής "Υδρας. "ΟΧεν έκώφευσεν εις πάσαν περί φυγής 
προτροπήν, καί κατέβαλε πάσαν προσπάΧειαν εις ματαίωσιν 

παντός τοιούτου σχεδίου. Μίαν φοράν όμως έκινδύνευσε 
σπουδαίως νά ίδή ματαιουμένους τούς άγώνάς του, καί τήν 
άπώλειαν τής όλης πατρίδος βεβαίαν. Ητον κατά τό 1826, 
ότε ή Ελλάς έΧρήνει τήν πτώσιν τού Μεσολογγίου, ή Πελο
πόννησος, έκτος ολίγων τινών φρουρίων, έβλεπε πανταχού 
περιφερομένας τάς φάλαγγας τού Ίβραίμου, καί ή εις "Υδραν 
άπόβασις έμελετάτο καί παρεσκευάζετο μετά κρότου. Τότε 
δέν ήσαν μόνοι οί εύ'ποροι, οί Χέλοντες να σωΧώσι διά τής 
φυγής- ό φόβος διεδόΧη εις τόν λαόν, ώργανίσΧη έν άκαρεΐ
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παμπληΧής συνέλευσις εις τήν Χέσιν τήν λεγομένην Χ π ιτά -  
λ ια , καί ό'λοι σχεδόν οί πανταχόΧεν συέρέοντες ήρχοντο μέ 
σκοπόν νά συζητήσωσιν, ό'χι περί τού αν πρέπη νά μείνωσιν 

ή' νά φύγωσιν, άλλά περί τού τρόπου καί τών μέσων τής 
φυγής. Τήν σκηνήν ταύτην γνωρίζομεν έκ μάρτυρος αύ- 

τόπτου. ΠροσεκλήΧη εις τήν συνέλευσιν καί δ αοίδιμος 
Λάζαρος, καί έλΧίντα τόν ύπεδέχΧησαν μετά τής συνήΧους 
εύλαβείας. ΈδόΧη εις αύτόν πρώτον ο λόγος, άλλά δέν 
ήΧέλησε νά λαλήση, καί έμεινε σιωπών μεχρισότου πολλά 
έρρέΧησαν καί ή φυγή άπεφασίσΧη. Τότε μόνον, λαβών τόν 
λόγον: “ Κατευόδιον, είπεν, αδελφοί· εύ'χομαι να εύτυχήσετε 
εις τήν ξένην γήν, καί καλάν έντάμωσιν εις τούτον ή εις 
τόν άλλον κόσμον. ’Εγώ, ή οίκογένειά μ,ου, οί συγγενείς 
μου, οί πλοίαρχοί μου καί αί οίκογένειαι τών πλοιάρχων 
μου, δέν έχομεν σκοπόν νά μετατοπίσωμεν.” Οί λόγοι ούτοι 
ηλέκτρισαν διά μιας τά πλη'Χη· αί φωναί. “ Καί όλοι ημείς 
δέν φεύγομεν — κάνεις δέν φεύγει” άντήχησαν εις τόν 
άέρα. Καί τώ οντι κάνεις δέν έφυγε, καί ή "Υδρα έσώ- 
Χη, καί έσώΧη δλόκληρος ή Ελλάς δια τής άποφάσεως 

έκείνης.
"Οστις σταΧμίση καλώς τήν άξίαν τής πράξεως ταύτης, 

καί τάς συνεπείας τάς δποίας έναντία άπόφασις ήΧελεν έχει, 
δύναται νά έςηγήση καί δια τούτου ττν άκλόνητον τού άοι- 
δίμου Λαζάρου έπιμονήν εις τό νά μη χωρισΧή ούδέ στιγ
μήν τής "Υδρας, άπεκκλίναντος πάσαν πρότασιν περί προε

δρίας εις έΧνικάς συνελεύσεις καί εις τήν κεντρικήν κυβέρ- 
νησιν, ό'που πολλάκις προσεκλήΧη. Άλλά ποία άράγε Οττήρξεν 
ή αιτία δι’ ήν, καί μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγμά
των, έτήρησε μέχρι Χανάτου τήν αύτήν άπόφασιν, μηδέποτε
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ϊελήσας νά εξέλΤη τής γτς εκείνης τής γεννήσεώς του; 

Χωρίς νά έμβώμεν εις λεπτομερείς περί τούτου έρευνας, άς 

ϊαυμάσωμεν τήν άπόφασίν του ταύτην, ήτις πάντοτε πρέπει 

νά έστηρίζετο εις γενναίας αιτίας. Ά ς  άποδώσωμεν εύλαβώς 

χάριν εις τήν μνήμην του ότι, προνοων υπέρ τής ιδίας άςιο- 

πρεπείας διετήρησε δι’ ήμάς καί διά τούς άπογόνους ημών 

τήν γιγαντώδη τοιούτου άνδρός τής έπαναστάσεως ημών 

μορφήν καΐτ’ δ'λην τήν λαμπρότητα τών μεγάλων ημερών 

της. Άκροσφαλής είναι πάντοτε τών ενδόξων άνδρών ή 

τύχη. "Οταν τό άπόγειον τής δόξης των δέν ταυτίζε

ται μέ τό άπόγειον τών έν τώ κόσμω τούτω ημερών 

των, όταν ό θάνατος δέν τούς άρπάση κατά τήν στιγμήν 

αυτήν τής μεγαλητέρας έπί τής γής εύκλειας των, δυσκόλως 

αί μετά ταΰτα ήμέραι των διατηρούνται εις τό αίΪΓέριον 

έκείνο ύψος οπου απαξ άνεβιβάσΐτησαν διά τών πράξεων των, 

καί συνήθως προστρίβονται εις τήν πεζότητα τού κοινού 

βίου. Ό  άληΤώς θαυμάσιος άνήρ, τού όποιου στ'μερον μα- 

καρίζομεν ττν μνήμην, κατώρΐτωσε ν’ άποφύγη τόν σκόπελον 

τούτον έ'μεινεν ώς ό ήρως έπί τής σκηνής ένόσω διαδραμά

τιζε τό μέγα τών πράξεων αύτού δράμα, καί μετά ταύτα 

άφανής άπεχώρησεν εις τά παρασκτνια, άπαλλάξας ήμάς 

καί τόν κόσμον τού λυπηρού θεάματος μεγάλου άγωνιστού, 

άναγκαζομένου νά λαλή περί τών βιωτικών άναγκών του.

Έ ν "Υδρα, έντός τής οικίας του, τόν ε’πεσκέφΐησαν έ 

κυβερνήτης Καποδίστριας, ή Άντιβασιλεία, καί δίς ή τρις 

ό Μεγαλειότατος Βασιλεύς. Μέ τά υψηλά ταύτα πρόσωπα 

έλάλησε πολλά περί πατρίδος, τίποτε δέ περί εαυτού. Πρό 

τής τελευταίας αύτού μετά τού Βασιλέως συνεντεύξεως, ή 

σύζυγός του έπέμενε παρακαλούσα αύτον νά λαλήση πρός
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τήν Α. Μ., ζητών στάδιον διά τούς υιούς του. “ Δέν λαλώ, 
είπε, περί προσωπικού ζητήματος· δέν χαλώ τό έδικόν μου 
στάδιον διά τό στάδιον τών υιών μου.” ’Υψηλοί λόγοι, 

ζωγραφοΰντες ζωηρώς τόν άνδρα καί τόν χαρακτήρά του!
Περί τά έ'σχατα όμως τού βίου του, ύπέβαλεν έγγραφον 

αϊτησιν εις τόν Βασιλέα, ζητών ώς μόνην παρά τής Α. Μ. 
χάριν νά τόν διαόεχϊτή ό πρεσβύτερος υιός του εις τήν 
Γερουσίαν. Τήν αϊτησιν ταύτην άναγγέλλομεν εύχαρίστως 

ότι εΐσήκουσεν εύμενώς κατ’ αύτάς ή Α. Μ.
Ήσύχως καί καρτερικώς διάγων, ζών μέ μόνας τάς 

άναμνήσεις τοΰ παρελθόντος, καί ύποφέρων άγογγύστως τήν 
στέρησιν τής περιουσίας του, ότυσιασότείσαν ολόκληρον σχεδόν 
υπέρ τής πατρίδος, κα^ώς ύπέφερεν άλλοτε τόν θάνατον τών 
προσφιλών του τέκνων, διετήρει ύγιείαν μέχρι τινός άγαξτήν. 
Ένόσησε κατά τό 1839 τήν δεινήν νόσον τής δυσουρίας· 
άλλ’ ίά ϊη  τότε μετ’ ολίγον έντελώς. Νοσήσας δέ πάλιν 
κατά τό 1849, είδεν ολίγον κατ’ ολίγον έλαττουμένας τάς 
δυνάμεις του- αί αισθήσεις του έξησξτένουν, έκυρτώϊη δλο- 
τελώς, καί εν έτος πρό τού θανάτου του δέν έγνωρίζετο 
πλέον. Άφιερώσας δέ τάς τελευταίας φροντίδας του εις τόν 
Θεόν, καί έκπληρώσας τά χριστιανικά του καθήκοντα, άπέ- 
Τανεν έν εύσεβεία κατά τήν 6 ϊουνίου τού 1852, άφήσας 
μνήμην χρηστού άνδρός καί μεγάλου πολίτου έντός καί 
έκτος τής Ελλάδος. Ή  ελληνική κυβέρνησις διέταξε πεν- 
Τηφορίαν έπί πέντε ημέρας διά τόν ΐτάνατόν του· εϊκοσι δέ 
ημέρας μετά ττν άποβίωσιν αύτού, τό εξής έγγραφον έξε- 

δίδοτο έκ τών γραφείων μεγάλης τινός έξωτερικής κυβερ

νά σεως.
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“ Προς τον κύριον βαρόνον Φορίτ ’Ρουάν 

πρέσβυν πληρεξούσιον τής Γαλλίας 
ε’ν Ά~ήναις, κτλ.

Έ ν  Παρισίοις, τήν 8 ίουλίου 1852.

Έμα'Γα μέ λύπην τον θάνατον τοΰ Λαζάρου Κουντου- 
ριώτου, τον οποίον υμείς ονομάζετε δικαίως πρώτον πολίτην 

τής Ελλάδος. Δέν έλησμονή Αησαν εις τήν Γαλλίαν όλαι αί 
~υσίαι τάς οποίας έκαμε διά τήν άνεξαρτησίαν τοΰ τόπου 
του, καί γίνομαι το οργανον τής κυβερνήσεως τοΰ ΙΙρίγκιπος 
Προε'δρου, έπιφορτίζων υμάς νά έκφράσετε εις τήν οίκογένειάν 
του τήν λύπην ήμών διά το οποίον ύπε'στη δυστύχημα.

Ό  γραμματεΰς τής επικράτειας υπουργός τών εξωτερικών 
υποθέσεων

(Ύπογ.) Μ. ΤΥΡ1ΌΤ.”

Οΰτως έξελιπεν ε’κ τοΰ με'σου ήμών ό χρηστές, έ φιλό- 
πατρις, ο με'γας ούτος άληίτώς τής Ελλάδος πολίτης, οστις 
πολύ δικαιότερο·; παρά τόν περιφανή εκείνον ίταλόν Κοσμάν 
τόν Μεδίκην, μέ τόν οποίον είχε πλείστας ό χαρακτήρ αύτοΰ 
ομοιότητας, ήδύνατο νά ονομασϊή Π α τή ρ  τή ς  Π α τρ ίδ ο ς·  
έξέλιπε, κα^ώς εκλείπουν καί?’ ήμε'ραν ό εις μετά τόν άλ
λον οί άγωνισταί, όγκαταλείποντες ημάς ορφανούς τής άγα- 
πηττς καί σεβαστής αύτών παρουσίας. ’Ημείς, οί συνα
θροιζόμενοι άπό καιρόν εις καιρόν νά μακαρίζωμεν εις τούς 
ιερούς ναούς τήν μνήμην των, γνωρίζομε·; άρά γε ότι καταλ
ληλότερο ν τρόπον εις τό νά τιμτσωμεν αύτούς δέν έ'χομεν 
είμή τήν μίμησιν τών άρετών των; Ό  άοίδιμος Λάζαρος 
Κουντουριώτης είχεν ίδιάζουσαν καί έ'ξοχον αρετήν τόν πατριω

τισμόν, πατριωτισμόν μεγαν, ένθερμον, άληίΓτ, άνυπόκριτον.

Εϊότε, άναπολοΰντες τήν ίεράν μνήμην του, νά αίσ^ανΐώμεν 

διατρε'χον τάς φλε'βας ήμών τοΰ πατριωτισμού τό ρίγος! τοΰ 
άληΐοΰς πατριωτισμού, τοΰ πατριωτισμού τών φρενών καί 
τής καρδίας! Ό  πατριωτισμός τον οποίον πολλάκις σήμερον 
δεικνύομε·;, είναι πατριωτισμός ε’πιδείξεως, πατριωτισμός τών 
χειλέων. Ά ν, θερμαινόμενοι εις τήν άνάμνησιν τών άρετών 
τών ενδόξων ήμών άνδρών, μεταξύ τών οποίων διαπρε'πει ό 
Λάζαρος Κουντουριώτης, αίσ'βανζτώμεν τόν άληϊή πατριω
τισμόν, ζητοΰντες αληθώς τά συμφέροντα καί τό μεγαλείου 
τής πατρίδος, πάσα διχοφροσύνη περί τήν ε’κτίμησιν αύτών 

ΪΓελει μεταξύ ήμών Ικλείψει, καί ό Θεός ο ’Ύψιστος, ό Θεός, 
ο διά θαυμάτων σώσας τήν ’Ελλάδα, ϊέλει μάς δείξει τήν 
οδόν. Σήμερον δέ, μακαρίσαντες τρις ττν μνήμην τοΰ αει
μνήστου Λαζάρου Κουντουριώτου, άς άπελζτωμεν έν ειρήνη.
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’Αναμνήσεις  ’ανατολικαι·



Τό κέφι.



Περιηγηταί τινες.

Π Ω ^ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΟΝΟΥΝ
Τ  Ο Χ Α Ρ Τ Ι ,

Η Τ Ο Ι

ΠΕΡΙ ΕΦ Η Μ Ε ΡΙΔ0ΓΡΑ Φ ΙΑ 2.

"Η  υπούργημα μέ δίδε·.;

*Η  εφημερίδά γράφω I

Πόσαι έκ “ών παρ’ ήμΐν κατά καιρούς έκδεδομένων 
έφημερίδων ήδύναντο νά έγγράψωσιν έπί τή εαυτών κεφαλίδ 

ττν δίστιχον ταύτην έπιγραφήν τού μακαρίτου ’Αλεξάνδρου 

Χούτσου!
ΙΙλείσταί εισιν αί τοιαΰται.
— Μέ διορίζεις τελώνην Πειραιώς, κύριε ’Υπουργέ';
— Βλέπομεν . . . έλΧέ τήν έρχομένην εβδομάδα.
Μετά καιρόν τινα παρουσιάζεται έκ δευτέρου πρός τόν

’Υπουργόν ό υποψήφιος τελώνης Πειραιώς.
— Λοιπόν, κύριε ’Υπουργέ, τί αποφασίσατε περί έμο-3;
— Χκέπτομαι έτι
— Πόσον καιρόν Χά σκεφΧττε . . . έχω άνάγκας οίκο- 

γενειακάς, δέν δύναμαι νά ύπομείνω περιπλέον . . .
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— Υπομονή, υπομονή . .  . ελτέ την έρχομένην εβδομάδα. 
Ό  υποψήφιος τελώνης έξέρχεται έκ τοΰ γραφείου τοΰ

υπουργού λίαν κατηφής, ή κα^ώς σά έλεγε κλητήρ τις τοΰ 
υπουργείου, μέ τά  μούτρα  κατεβασμένα .

— Έ ! Τ ί έχεις; τον έρωτα φίλος τις ένδιαιτώμενος εις
τά πρόθυρα τών υπουργείων.

— Τί έχω; τον κακόν μου καί ψυχρόν μου! Τ ί έχω; 
μέ γελά ο υπουργός μέ το σήμερον καί μέ τό αΰριον . . .

— Έ !  καϋμένε, δέν είξεύρεις νά κάμης . . . έάν ή'μην 
εις τήν ϊεσιν σου ίτά εϊξευρα τί νά τοΰ κάμω . . .

— Τί σά τοΰ έκαμνες; ας άκοΰσωμεν.

— Τ ί σά τοΰ έκαμνα; ά! καϋμένε! έάν εϊξευρα νά 
γράφω καλά τά ’Ελληνικά, ώς τά γράφεις, έκαμνα έφημε- 
ρίδα καί τόν έκοπάνιζα τον Κύρ υπουργόν σου!

— Μέ ποια χρήματα;

— ’ Ο τυπογράφος σέλει σοΰ κάμει πίστωσιν δι’ όσον και
ρόν σελήσης, τόν χάρτην τόν αγοράζεις έπίσης έπί πιστώσει. . .  
καί έμπρός . . . έρχονται οί συνδρομηταί καί ϊσως πριν φρά
σης εις τό τέλος τοΰ μηνός διορίζεσαι τελώνης.

Ό  υποψήφιος τελώνης ξυει την κεφαλήν του, ξύει τήν 
ρίνά του, άλλά ξυει καί τήν κενήν κοιλίαν του.

— Ας δοκιμάσωμεν! ανακράζει, καί οΰτω βλέπει τό φως 
ό Φ οίνιξ τοΰ  Π ειραιώ ς, δίστηλος έφημερίς, εις σχήμα 
4°', έκδιδομένη άπαξ τής έβδομάδος, κατά Παρασκευήν.

Τί έστιν έφημερίς; Ή  έφημερίς έν τοΐς νεωτέροις χρό- 
νοις άνεπλήρωσε τήν άρχαίαν αγοράν. Ή  έφημερίς άντικα- 
τέστη ούχί μόνον εις τό τ ί  καινόν, άλλά καί τήν διά ζώσης 
φωνής διδασκαλίαν καί συζήτησιν τών κοινών. Ή  έφημερίς

είναι τό μεσάζον οργανον μεταξύ τοΰ έ'»νους, ήτοι τής κοι
νής γνώμης, καί τής διοικήσεως. Λέν είναι άνάγκη να 
ήναι ό γράφων έφημερίδα σοφός ή λόγιος έξοχος, άρκεϊ 
νά έξεπαιδεόϊτη, νά κατέχη τήν eruditio liberi digna, 

τήν τοσοΰτον άναγκαίαν, κατά τον Κικέρωνα, εις ρή
τορα πρός όν δυναται εύλόγως νά παραβλητή ο έφημερι- 
δογράφος. Ή  όσον ένεστι πλήρης κατοχή τής γλώσσης έν 
ή ό έφημεριδογράφος γράφει είναι βεβαίως έκ τών ών ούκ 
άνευ προσόντων τοΰ έφημεριδογραφικοΰ έργου, έννοοΰμεν όμως 
ούχί σχολαστικήν χρήσιν τής γλώσσης ταύτης, άλλά κατάλ
ληλον διά τούς άναγνώστας καί άρμ,όζουσαν εις τήν ύπόέτεσιν 
τήν έν τή έφημερίδι διαπραγματευομένην. Τό υφος τοΰ 
έφημεριδογράφου είναι άπλοΰν, άνευ μεταφορών, άνευ κοσμη
μάτων φιλολογικών, είναι ή γλώσσα τοΰ πρακτικού βίου, είναι 
ή κοινή γλώσσα.

Ό  έφημεριδογράφος έχει διφυή άποστολήν τήν μέν νά 
διδάξη τούς πολλούς, τήν δέ νά γίνη διερμηνεύς τών ποΓων 
τών πολλών. Καί κατά τήν πρώτην άποστολήν του οφείλει 
νά ίτεωρή τούς άκροατάς του λίαν άμαίτείς, άλλά συγχρό
νως καί λίαν ύπερόπτας, φιλαύτους καί εύερεΓίστους· οφείλε, 
νά τούς διδάξη άκοντας, νά περιποίησή τήν άμάϊειαν αύ
τών. Παραβλέπομεν ώς έπί τό πλεϊστον τήν έπί τά πλήςτη 
ένέργειαν καί έπιρροήν τής έφημερίδος. Πόσαι μυριάδες άν- 
σρώπων άναγινώσκουσιν άρά γε άλλο τι είμή έφημερίδας καί 
άσλιά τινα μυθιστορήματα; ’Όσεν ή έκπαίδευσις μυριάδων 
διά τών έφημερίδων μόνον γίνεται. Περί παντός ποιεί μνείαν 

ή έφημερίς· περί θρησκείας, έπιστήμης, καλλιτεχνίας, φιλο
λογίας, πολιτικής, έμπορίου, οικονομικών, ήότών, έσίμων, κ. τ, 
λ. ή έφημερίς είναι πανόραμα τής τών ανθρώπων κινήσεως
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εγκυκλοπαίδεια τών γνώσεων καί τών πράξεων τοΰ ανθρω
πίνου γένους.

ΚαΪΓο διερμηνεύς τής κοινής γνώμης ό έφημεριδογράφος 
οφείλει νά διατυπόνη άπαραμειώτως την δημοσίαν ταύτην 
γνώμην, έκδηλουμένην έν συνόλω διά λο'γων καί πράξεων. Γ0  

έφημεριδογράφος διά διανοητικού τίνος ίδίου οργανισμού αντι
λαμβάνεται μετά μεγίστης εύχερείας όσα άναγινώσκει καί 
οσα άκροάται, άφομοιοΰται προς αύτά καί τά διαγράφει έν 
ύφει καϊαρώ, περιληπτικά» καί όσον έ'νεστι ζωηρώ.

Άλλ’ ού παντος γράφ ε ιν  έ φ η μ ε ρ ί δ α - γεννάται καί 
δέν αύτουργεϊται ο έφημεριδογράφος, ώς γεννάται ό ποιητής, 
ο καλλιτέχνης, καί ό μουσουργός. Βεβαίως ισχυρά ϊτέλησις 
άνδρός κατορ^Γοΐ τά φαινόμενα αδύνατα, άλλά τά παρά φύ- 
σιν έργα φέρουσι πάντοτε έν αύτοίς το στίγμα τής πιέσεως 
ήν ύπέστησαν άφ’ ενός άκούετε στρυφνόν καί κομπορρήμονα 
φρασεολόγον, καί άφ’ ετέρου άφελή καί εύφραδή αφηγητήν,- 
τού μέν τό ύφος είναι βαρύ ώς μόλυβδος, τού δέ έλαφρόν ώς 
αύρα ζεφύρου· τού μέν ο αύτοσχεδιασμός έχει ένδοιασμούς, 
μακρηγορίας . . ., τού δέ ή άπόρ’ροια είναι τού ρεύματος ό 
ρούς. ’Ο φύσει έφημεριδογράφος ουδέποτε άναμασσάται τας 
ιδέας καί τούς λόγους του, βαϊίύνους καί απλούς συνάμα 
γράφει ώς χαράττει έπιγραφήν ό γλύπτης· ολίγα έν πολ- 
λοις.  Ό  φύσει έφημεριδογράφος κέκτηται ετοιμότητα λογι
κήν, καί πρό πάντων δόσιν μεγάλην τού λεγομένου κο ι 
νού νού.

"Οσοι όμως έπροικίσέςησαν υπό τής φύσεως διά τών δώ
ρων τούτων όφείλουσι νά τά καλλιεργώσι δι’ ένδελεχούς καί 
έπιστημονικής πολυχρονίου μελέτης, άλλως στείρα άποκαϊτί- 
στανται μετ’ ολίγον τά φυσικά ταύτα πλεονεκτήματα. Ή
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μετ’ έπιστασίας άνάγνωσις τών κατά καιρούς ένδοξων πεζο- 

γράφων καί ιδίως τών ιστορικών είναι λίαν έπί τούτω λυσι
τελής. "Οπως άνωτέρω εΐπομεν, δέν είναι άνάγκη να ήναι 
ό έφημεριδογράφος ούτε σοφός ούτε φιλόλογος, άλλά δια 
τοιούτων υποδεικνυόμενων μελετών ένασκεΐ τό παρά τής φύ

σεως δοίΰέν αύτώ δώρον τής εύχερείας τού λόγου· αί γνώ
σεις τού έφημεριδογράφου πρακτικαί ούσαι καί περιστρεφό- 
μεναι εις τήν παγκόσμιον ιστορίαν καί ιδίως εις τήν τής 
ιδιαιτέρας πατρίδος του, εις γενικάς γνώσεις πολιτικής καί 
κοινωνικής φιλοσοφίας, αρκούσιν εις τό έργον του. Ό  έφη- 
μεριδογράφος, ώς ό εύδόκιμος δικηγόρος, δέν είναι ό μάλλον 
πολυμαθής μεταξύ τών συναδέλφων του, άλλά ο διαγινώσκων 

μετά περισσοτέρας όξυδερκείας τό πρακτικόν μέρος τών ζη

τημάτων.
Ούτως έννοούμενον καί έξασκούμενον τό έφημεριδογραφι- 

κόν έπάγγελμα είναι έντιμον καί εύχάριστον συνάμα. Έ ν 
’Αγγλία, έν Γαλλία, έν Γερμανία καί έν αύτή τή ’Ιταλία τό 
έπάγγελμα τούτο έξασκείται ώς παν άλλο έπάγγελμα· τα
πεινά μέν τά κέρδη τού έπαγγέλματος, άλλά δ βίος τού 
έπαγγελλομένου τούτο διέρχεται ήσυχος καί άνετος έν τώ 
κόσμω τούτω. Έ ν Αγγλία τά ονόματα τών πλείστων έφημε- 
ριδογράφων είναι άγνωστα· ή άτομικότης τού γράφοντος δέν 
ύφίσταταί’ δέν είναι δ Πέτρος οστις έκφράζει τήν γνώμην 
του- διά τής γραφίδος τού Πέτρου διαδηλούται ή κοινή 
γνώμη. Ό  Times (Χρόνος) δέν είναι έφημερίς τοΰ Πέτρου, 
είναι έφημερίς τών έμπορικών τάξεων τού Λονδίνου. Ο 
έφημεριδογράφος έν ’Αγγλία είναι αφανής καί κατά παρά
δοξον άντίφασιν καί άνευ προσηκόντων λόγων μέχρις έσχα
των οί γνωστοί ώς γράφοντες έν ταίς έφημερίσιν έπί μισΤώ
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περιεφρονούντο. Μήπως προτρχετο έκ τού οτι οί πλεΐστοι έξ 
αυτών αναγκαζόμενοι νά έργάζωνται τήν νύκτα κατεχρώντο 
τήν οινοποσίαν; Ενδέχεται νά ήναι αύτη ή αιτία τής απο
στροφής ταύτης. Κατ’ αύτάς όμως ότε έγένετο γνωστόν ότι 
συντάκται έφημερίδων ύπήρχον άνδρες έπίσημοι καί σεβαστοί, 
αγαπητοί τώ λαω, ή κατά τών έφημεριδογράφων περιφρόνη- 
σις έπαυσε. Καί όμως σήμερον έ'τι δέν νομίζεται κόσμιον ή 

έκΧεσις έφημερίδος έν δωματίω τής υποδοχής καί ιδίως πα
ρουσία νεανίδων.

Έ ν  τή λοιπή Ευρώπη, καί ιδίως έν Γαλλία, τό έφημε- 
ριδογραφικόν έπάγγελμα απολαύει ύπολήψεως μεγάλης. Εις 
τήν Γαλλίαν ο έφημεριδογράφος φέρει μεΧ’ εαυτού έν τώ 
δημοσιογραφικώ σταδίω καί τά κεφάλαια τής ιδίας άτομι- 
κότητος. Έκάστη αύτοΰ διατριβή είναι ένυπόγραφος καί 
υποστηρίζει ούτος τούς λο'γους του καί διά τού ξίφους. Ή  
διά τού ξίφους ύποστήριξις τών λόγων, οί'τινες λογικής ύπο- 
στηρίξεως δέονται, · είναι έπίσης παράξενος άντίφασις αύτής 

τής ιδίας αρχής τής έφημεριδογραφίας, άλλά καί έν αυτή 
τή Γαλλία, έν τώ πεπολιτισμένω καί φιλοσοφικώ δεκάτω έννάτω 
αίώνι, ή περί μονομαχίας πρόληψις υπερισχύει πάσης λογικής.

“ Φιλτάτη καί σεβαστή μττερ, έγραφε πρός ττν μητέρα 
του δ διάσημος δημοσιογράφος Άρμάνδος Καρέλ, Χά μονο
μαχήσω αύριον τό πρωί μέ τόν συνάδελφόν μου Αιμίλιον 
Γιραρδίνον, — ούδ’ έγώ γνωρίζω καλώς διά ποιον λό
γον . . .  — άλλ’ οί μάρτυρες μου λέγουσιν ότι οφείλω διά τήν 
τιμήν μου νά μονομαχήσω . . .”

Ό  Αρμάνδ Καρέλ έφονεύΧη παρά τού Γιραρδίνου καί 
ούτως ένεκα ψυλλοπηδήματος έστερτ'Χη ή Γαλλία ενός μεγα
λοφυούς άνδρός προμηνύοντος λαμπρόν μέλλον.
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Είναι άλογος τοιαύτη μονομαχία, άλλά πρέπει νά Χαυμάση 
τις τό υποκινούν αύτήν αίσΧημα τού έφημεριδογράφου, όστις 

υποστηρίζει τούς λόγους του καί διά τής Χυσίας τής ζωής του.
Το έφημεριδογραφικόν έπάγγελμα δέν είναι βεβαίως πάν

τοτε προσοδοφόρον καί τά παΧήματα τών έπαγγελλομένων 

αύτό είσί πολλάκις λίαν λυπηρά! Πόσους πενομένους έφη- 
μεριδογράφους έγνώρισα! ηδύναντο ούτοι υπηρέτην παντοπώλου 

έπαγγελλόμενοι νά ζώσιν άνέτως καί ί'οως νά πλουτήσωσιν 
έπροτίμων όμως νά πένωνται, άλλα νά μουντζουρώνουν 

χα ρ τ ί  . . .
Μόνοι οί μουντζουρώσαντες  χ α ρ τ ί  παιδιόΧεν δύναν- 

ται νά συμπαΧήσωσι πρός αύτούς· οφείλει τις νά αίσΧανΧή 
τήν εύΧυμίαν έκείνην όπως νοήση τό πάΧος τούτο. "Ημην 
δεκαετής καί έμουντζούρωνα χαρτίον, ώς δ Γκιώτος δ μέγας 
τής Ιταλίας ζωγράφος παΐς ών έσχεδίαζεν έπί τής άμμου 
διά τής ποιμενικής ράβδου τά πρόβατα τού ποιμνίου του, 
ώς ό Κανόβας, μαγείρου παΐς ών, έποίει άγαλμάτια μέ τό 
διά τά μακαρόνια τού κυρίου του προωρισμένον βούτυρον. 
Άδιάφορον έάν δ Γκιώτος καί δ Κανόβας έγειναν δ μέν πρω- 
τουργός τής ’Ιταλικής ζωγραφίας, ό δέ άριστος άγαλματο- 
ποιός, — έγώ δέ έμεινα άπλούς μουντζουρωτής χάρτου. 
'Οποίαν εύδαιμονίαν ήσΧανόμην όταν έμουντζούρωνα περι- 
γραφας μαχών, όταν έγραφα περιπαΧεΐς έπιστολάς . . . Καί 
όταν είδον κατά πρώτον τετυπωμένην μίαν άπό τάς μουντζού
ρας μου! ώ! τότε οποία συγκίνησις! Τήν ένΧυμούμαι έτι 
σήμερον! ’Ήμην μόλις δεκατριών έτών καί κατωκουν έπί 
τής δδοΰ Έρμοΰ έν τή οικία Γάσπαρη· τό δωμάτιόν μου, 
όπερ μοί άπεικόνισε φιλίας χάριν δ τότε εύδόκιμος ζωγράφος 
Δαμήρης, ούτινος άγνοώ τήν τύχην, έκειτο πρός τόν δρόμον.

31
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Έ  μελετών ε’ν τοΰ δωματίω μου, όταν ήκουσα έκ τοΰ δρόμου 
φωνήν καλοΰντός με. Ήτον δ φίλος μου ’Ιωάννης Βελιανί- 

της ο στις μ’ έκάλει "να μοί έγχειρίση τον ’Ανεξάρτητον 
τοΰ Παντελή, περιέχοντα το πρώτον κεφάλαιον μυθιστορή
ματος έχοντος ύπόσεσιν Άσηναϊκήυ. Έ ν ροπή οφθαλμού 
κατέβην εις τον δρόμον, παρέλαβον παρά τοΰ Βελιανίτου το 
υγρόν έτι φόλλον τής έφημερίδος καί άνέβην δρομαίως εις 
τό δωμάτιόν μου. Ή  συγκίνησίς μου ήτο τοιαΰτη, ώστε 
δέν ήδυνήσην ν’ άναγνώσω τδ έντυπον προϊόν μου.

Ανέφερον τόν Ανεξάρτη το ν  καί τόν έκδότην αύτοΰ 
Παντελήν. Ό  Ανεξάρτητος έξεδόση κατά πρώτον έν "Υδρα, 
μετέπειτα έν Αίγίνη τόν ’Ιούλιον 1827— 1828. Ή  έφημε
ρίς αΰτη έλαβε πολλάς περιπετείας· έξεδόΤη κατά διαφόρους 
έποχάς έν Άσήναις καί έξέπνευσεν έν τή πόλει ταύτη προ 
έτών. Ό  Παντελής ήτον άματής, σχεδόν άγράμματος, 
άλλ’ έπασαίνετο διά τήν έφημεριδογραφίαν. Μεταξύ γυναι · 
κός καί τέκνων άπορούντων δ ’Ανεξάρτητος  ήτο προνομιούχος 
παράσιτος. Γ0  Παντελής έγαυρία, εύτύχει όταν ήδύνατο νά 
έκδίδη άπό καιρού εις καιρόν έν φύλλου τοΰ ’Ανεξαρτήτου,

Ή  έν τώ Ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ω  έπιτυχία μου μέ ένε^άρρυνε 
καί έξέδωκα έν τώ Φίλω τοΰ Ααοΰ περιγραφήν έσίμων 
τινών τών Νέων Άσηνών. Συντάκτης καί έκδοτης τοΰ Φ ί
λου τού Ααοΰ ήτο τότε έ ιατρός ’Ανδρέας Ζυγομαλάς καί 
βοησός αύτοΰ δ Σαπουντζής. Εικοσιν έτη έκτοτε παρήλσον 
καί δ Σαπουντζής είναι δ αύτός- ϊσως φορεΐ έκτοτε τό αύτό 
ύποκάμισον άλλά προτείνετε πρός αύτόν σέσιν υπουργού καί 
σέλει ύποπτευσή ότι προτίσεσσε νά τόν άναπληρώσητε εις 
τήν σύνταξιν τής ’Α λησε ία ς .  (“)

(«) Συνεργάτης καί συνιδιοκτήτης τής Ά Χ η μ ε ί α ς  είναι ο Τζιμπου-
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Αυποΰμαι μή δυνάμενος νά εύρω τά φύλλα έκεΐνα τοΰ 
Φίλου τοΰ Ααοΰ τά περιέχοντα τήν τών νέων Άσηνών πε

ριγραφήν μου· έξανέστη κατ’ αύτής έφημεριδάριον καλού
μενου δ Μεσσίας άλλά δ Ζυγομαλάς περιεφρόνησε τάς 
ύλακάς τοΰ σκυλακίου τούτου. Έ ν τή περιγραφή ταύτη 
είχον έξεικόνισιν, φαίνεται, αρκούντως έπιτυχή τοΰ περιπάτου 
τής Κυριακής, καί ετέραν περιγραφήν τών έξυπνητηρίων τών 
Άσηνών, τών Σαλεπίδων. Σήμερον μετά τοσαΰτα έτη οί 
πωληταί τοΰ ζεστού Σ α λ ε π ι ο ύ  κασ’ έκάστην πρωίαν 
μ έξυπνίζουσι προ τής πέμπτης ώρας καί μοί φαίνεται ότι 
άκούω τήν πρό εϊκοσιν έτών κλαυσμηράν ή ήχηράν φωνήν 
των. ’Εγνώρισα τήν έποχήν έκείνην καί τόν ’Ιάκωβον 
Πιτζιπιόν έκδίδοντα τότε έν Σύρω τήν κατά πρώτον έκδο- 
σεΐσαν έν Σμύρνη Ά π ο σ ή κ η ν  τών ωφελίμων γνώσεων. 
Ό  εύφυής συγγραφεύς τής ’Ορ φανής  τής Χίου δέν είχε 
τότε έξοκείλει, όπως δυστυχώς έξώκειλε μετά ταΰτα, καί 
ήδύνατό τις νά τον συναναστρέφηται. (*) Μέ παρεκίνησε 
πολύ νά έπιμείνω εις το νά γράφω μυσιστορήματα καί 
ιδίως εις γαλλικήν γλώσσαν, σαυμάζων τότε τήν εύχέρειάν 
μου εις τό γράφειν τήν γλώσσαν ταύτην, ήν νηπιόσευ ώμίλουν.

Έ  γνώρισα τότε καί δύο έντιμους "Ελληνας δημοσιογρά
φους· πρώτον του Δομνάνδον, Συντάκτην ττς πολιτικής 
έφημερίδος Le Courrier d'Athènes, ά'ριστον γαλλιστήν, κα- 
σηγηττ,ν τής Βοτανικής έν τώ ΙΙανεπιστημίω, άνδρα λόγιου

ράκης, συμμαθητής μου έν τώ Γυμνασίω Αθηνών έπί της γυμνα- 
σιαρχίας τοΰ μακαρίτου Γεωργίου Γενναδίου.

Ή  μεν Ά  π  ο  i  ή κ η έπαυσε μετ’ ολίγον χρόνον, ο δέ ΙΙιτζιπιος 
άφ’ ού διε'τρείε τήν Ευρώπην δίκην τυχοδιώκτου, εις άπορον γήρας 

φίτάσας, έπνίγη έκουσίως εις τόν Βόσπορον τώ ?τει 1869.
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καί πολυμαθή. Ούτος μέ άπέτρεπε πάντοτε άπο τού νά 
ένασχολώμαι εις σύνταξιν μυθιστορημάτων καί ιδίως εις γαλ
λικήν γλώσσαν. “ Γίνου έμπορος” , μοί έάεγεν ο μακαρί
της. (“) Δεύτερον μετά τον Δομνάνδον ¿γνώρισα τ'ον Ε μ μ α 
νουήλ Άντωνιάδην, εκδότην τής ’ΑΪΓηνάς(β), ής οι συντάκται 
ήσαν έκ τών τά πρώτα φερόντων έν τοΐς ελληνικοίς γράμ- 

μασι, Θεόκλητος ό Φαρμακίδης, Θεόδωρος Μανούσος, Σίμος, 
καί άλλοι. ΓΗ έφημερίς ήτο σπουδαία, άλλά βαθμηδόν 
έγκαταλειφΤεΐσα παρα τών πρωτίστων αυτής συντακτών έξέ- 
κλινεν εις γήρας άκαρπον καί έπέζησεν έ'τη τινά διά τής 
αρχαίας αυτής φη'μης. Ό  Άντωνιάδης ειχε κύριον έργον 
τήν έφημεριδογραφίαν, καί εις ταύτην άποκλειστικώς ένη- 
σχολεΐτο· κατηρι'ΪΓμει εις τό έξωτερικόν εικοσαετείς συνδρο- 
μητάς, ων ο σπόρος σήμερον έξέλιπεν. Γ0  Άντωνιάδης ήτο 
τό ή ϊος τραχύς καί απότομος καί μνησίκακον ειχε χαρακτήρα. 
Τα γραφέντα παρ’ αύτού είσίν ολίγα καί άνευ οΰδεμιάς πο
λιτικής καί φιλολογικής αξίας.

Ό  σύγχρονός του Καμπούρογλος (γ) ύπήρξεν έπίσης τύπος

(*) Άπέ2ανεν έν Παρισίοι; τώ έτει 1850, ών έχει γραμματείς τής 
'Ελληνικής Πρεσβείας προϊσταμένου τοΰ ’Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. 
'Ο  μακαρίτης έξη έκεί βίον μεμονωμένου και ή μόνη διασκέδασές του 
ήτο νά διέρχηται τάς νυκτερινός μεταδορπίους ώρας εις τα λεγάμενα 
Cafés chantants ήτοι καφενεία ívha τραγωδοΰν.

(Μ Ή  Ά 8 η ν 5 ,  έφημερίς πολιτική, φιλολογική και έμπορική, 
έξεδοΟη κατά πρώτον έν Ναυπλίω, 1832, καί μετά ταΰτα έν ‘Αυήναις 
καί έπέζησε μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ έκδοτου αΰτης έν έ'τει 1863. 'Ο  
υιος τοΰ έκδοτου άπεπειράίΐη νά έξακολουίοήση το έργον τοΰ πατρος; 
άλλα μετ’ ολίγον άποδειλιάσας έπαυσε τήν έκδοσιν τής γηραιός έφημε- 
ρίδος. ’Ί δ ε  τήν εικόνα τοΰ Εμμανουήλ ’Αντωνιάδου έν τώ Έίον.κώ 
Ημερολογίω τοΰ έτους 1865 σελ. 280.

(ϊ> ’Απέυανεν έν Ά ύήναις τώ έτει 1868.

περίεργος δημοσιογράφου, διατελέσαντος πάντοτε υπουργικού· 

αί πολιτικαί αύτού λοξοδρομίαι υπήρξαν ό'μοιαι τών ελιγμών 
τών σχοινοβατών. Ό  Καμπούρογλος έξέδωκε καί περιοδικόν 
σύγγραμμα τήν Ε ύ τέ ρ π η ν ,  όπερ διήρκεσεν αρκετόν χρονι
κόν διάστημα, συντάκτας εΰδοκίμους προσκτησαμένην, οίόυς 
τόν ΓΡαγκαβήν, τόν Νικολαίδην Αεβαδέα, τον Κωνσταντίνον 
Παπαβρηγόπουλον, καί άλλους. Εις τήν Ε ύτέρπην  έξέ- 
δωκα τον πρώτον μύϊτόν μου, ούτινος δέν ένϊυμούμαι πλέον 
τό όνομα . . . ήτο ιστορία έ'ρωτος χωρικής Άλβανής τών 
περιχώρων τών ’Αθηνών πρός 'Ελληνόπαιδα φραγκισΐέν- 
τα . - . νομίζω ότι ή ήρωΐς μου έδηλητηριάζετο έπί τέλους. 
Τό διηγημάτιον έκείνο, κάτώς καί πολλά άλλα έμά έ'ργα, 
έπεί'εωρήϊ'η καί διορίτώΪΓη υπό τοΰ δημοφιλούς 'Ραγκαβή, 
έκτοτε τοσούτον προθύμου νά συντρέχη τήν νεολαίαν εις τούς 
φιλολογικούς άγώνάς της. Απορώ σήμερον πώς ο σεβαστός 
φίλος μου έπέτρεψεν εις τήν ήρωΐδα μου — έλέγετο, νομίζω, 

Πηγή — νά αύτοχειριασ'Τή.

Είχον έξιστορήσει τότε έν τή Ε υ τ έ ρ π η  καί άλλαχού 
διάφορα1 τήν ιστορίαν τού Φορναρέτου τής Έ νετίας, ήτοι 
τήν ιστορίαν τού άτυχούς ¿κείνου αρτοποιού καταδικασΐτέυ- 
τος άδίκως εις θάνατον ένεκα καταπληκτικών φαινομένων 
ένδείξεων ένοχής. Τό διηγημάτιον έκείνο ήτον έμβρυον συ- 
ζητησεως τού ζητήματος τής θανατικής ποινής. Διηγήόΰην 
τούς έρωτας τού 'Ρωμαίου καί τής Ίουλιέττας, τούς Δαν- 
τείους έ'ρωτας, δηλαδή τάς έν τοΐς ποιήμασι τοΰ Δάντου 

άναφερομένας έρωτικάς ιστορίας.

Εις τήν Εύ τέ ρπην  ¿δημοσίευσα τό πρώτον μετάφρασιν 

τού ηβικού γαλλικού μύϊου, 'Ο  Γλύπτης του μαύρου δά
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σους. (*) Έλαβον άντίτιμον ττς μεταφράσεως ταύτης είκοσι 

πέντε δραχμάς! Ήσαν τά πρώτα χρήματα, ατινα έκέρδησα 
έν τώ βίω, καί αί είκοσι πέντε έκείναι δραχμαί μοί έφάνη- 
σαν έκατομμύριον! Μετά έτη πολλά έλαβον έκατοστύας 
φράγκων διά διάφορα έργα μου, άλλ’ ουδέποτε ήσΧάνΧην τήν 
εύχαρίστησιν έκείνην, ή'ν μοί ε’προςένησαν αί είκοσι πέντε 
δραχμαί τής Ε υτέρπ ης .  Πώς τάς έκαμάρωνα! Καί ού- 
δεμίαν άλλην χρήσιν αυτών έΧεώρησα καταλληλοτέραν ή 
δαπανών αύτάς εις άγοράν δώρων προς τήν άγαΧήν μητέρα 

μου· αΰτη διετήρησε μέχρι τοΰ Χανάτου της ψαλίδιον προ
ερχόμενου έκ τών χρημάτων έκείνων καί το έπεδείκνυε προς 
τούς οικείους ή αγία γυνή έπαιρομένη έπί τής άμοιβαίας 
ημών αγάπης.

Περί τήν αύτήν έποχήν έσχετίσΧην μετά τοΰ Κωνσταν
τίνου Δεβίδου (?) καί διετήρησα μετ’ αύτοΰ φιλικωτάτας 
σχέσεις μέχρι τοΰ Χανάτου τοΰ διασήμου τούτου άνδρός, τοΰ 
διαπληκτισΧέντος μετά πάντων.

Ό  Κωνσταντίνος Λεβίδης ήτο φύσει έφημεριδογράφος· 
ιδού τί έγραφα περί αύτοΰ εις το ύπό το ψευδώνυμον Δου- 
βρε (ϊ) πονημάτιο'ν μου Oí νεώτεροι  Έ λ λ η ν ε ς .  (8)

“ ’Εξ όλων τών έφημεριδογράφων τών ΆΧηνών, δ Κύριος 
Λεβίδης, συντάκτης τής Έ λ π ί δ ο ς ,  είναι άναντιβρήτως 6 
μάλλον διακεκριμένος πολεμιστής. 'Ο  κάλαμός του είναι 
λεπτός καί δξύς ώς καταλανικδν έγχειρίδιον. Πλήρης πνεύ-

(*) Μ ετετυπωϊη έπιδιωρϋωμένο; έν τώ Έ όνικώ  'Ημερολογίω τον 
1870 σελ. 277.

(?) ’Ί δ ε  τήν εικόνα αυτοί έν τώ Έ ϊν .κ ώ  'Ημερολογίω τον 1864 
σελ. 120.

(γ) Duvray.
(3) Les Grecs modernes. Bruxelles, 1862.
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ματος, ορμής καί εύροίας, είναι άπαράμιλλος οσάκις πρό
κειται νά καταστρέψη ή νά παραλύση τον άντίπαλον του. 
Μεταχειρίζεται μετ’ άμιμήτου έπιτηδειότητος τήν ειρωνείαν, 
τον σαρκασμόν, καί μεταβαίνει άπδ τοΰ ψυχροτάτου σκεπτι- 
σμοΰ εις τον παραφορώτατον ένΧουσιασμόν · έχει υψηλήν τήν 
άγανάκτησιν καί άκαταμάχητον τήν σφοδρότητα. Τδ ύφος 
του είναι εΰκολον, εΰχρουν, καταληπτόν εις πάντας, ως 
καί ή γλώσσα ήν, μεταχειρίζεται. Εις μεγαλείτερον κύ
κλον ο Κύριος Λεβίδης ή'Χελεν άπολαύει εύρωπαϊκής ύπο- 

λήψεως.”
Εις τήν ’Ε λ π ί δ α  έδημοσίευσα τόν τελευταίου μύχόν μου 

προ τής άναχωρήσεώς μου έξ ΆΧηνών. ’Επεγράφετο δε Ή  
ύ π ν ο β άτ ι ς  καί είχεν ήρωα τόν Βύρωνα διαμένοντα έν ΆΧη- 
ναις εις τό μοναστηριού τών φραγκισκανών, κατέχον τήν Χέ- 
σιν ένΧα κεΐται τό μνημείου τοΰ Λυσικράτους, τό κοινώς 
λεγόμενον Φανάρι τοΰ Διογένους.  Ο μΰΧος έκεΐνος 
ήρεσε πολύ καί λυπούμαι οτι δέν δύναμαι νά τόν άνατυ-
πώσω. Πού νά τόν εΰρω; δέν διασώζεται ούδεμία σειρά
πλήρης τής ’Ελπίδος .  Τίς οίδε σήμερον, οποίας ποιότη-
τος σαρδέλλας περικλείει τό περιέχον αύτόν φύλλου.

'Ημείς οί γράφοντες εις τάς έφημερίδας, οί μουντζουρω- 
νοντες χαρτί διασκορπίζομεν τήδε κάκεΐσε τάς έμπνεύσεις 
μας, τάς ιδέας μας, καί δέν άπομένει ούδέ ίχνος αυτών, 
ίσως ή ένέργεια αύτών έγένετο· ίσως ημέραν τινά άπαντή- 
σωμευ τούς έγγόνους τών ιδεών ημών, άλλ’ ούτοι δέν Χά
άναγνωρίσωσι τούς πατέρας των . . . — Καί τίς έξ τμών> 
έάν ήδύνατο νά συλλέξη οσα έγραψεν έν τώ βίω του έν δια- 
φόροις έφημερίσι, δέν Χά ήδύνατο νά έκδώση μέ ταύτην τήν 
ύλην πολύτομου σύγγραμμα; 'Ο συγγραφεΰς οστις άναδιφά
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τά εαυτού έργα καί δημοσιεύει αυτά εις σχήμα βιβλίου ένα- 
ποταμιεύει έν αύτοίς απασαν τήν ουσίαν τών σκέψεων του, 
τών μελετών του, τών ιδεών του, καί αύτών τών έμπνεύσεων 

καί αισθήσεων του- ούδέ σταγών αύτών παροχετεύεται έκ 
τοΰ άμφορέως, οστις φέρει τό έαυτοΰ ονομα, έν ώ ημείς οί 
έφημεριδογράφοι διασκορπίζομε-; τοΰ νοΰ καί της ψυχής μας 
τάς άπαρχάς πρός πάντας τούς άνεμους, ώς οί άποκρεω- 
σπονδούντες έν ’Ρώμη διασκορπίζουσι περί αυτούς δράγματα 
ζαχαρωτών. Τοΰ μέν συγγραφέως τό έργον είναι προσωπι
κόν, τού έφημεριδογράφου δέ ανώνυμον ό συγγραφεύς είναι 
πρόσωπο-; ώρισμένον, ό έφημεριδογράφος είναι οργανον τών 
πολλών μετά σάνατον τό μέν έργον τοΰ συγγραφέως διατηρεί 
τήν σφραγίδα άτομικότητος τιν'ος, τό δέ τοΰ έφημεριδογρά- 
φου διαέρέει, άπόλλυται εις τον παγκόσμιον ροΰν τών ιδεών 
καί τών πραγμάτων διό ή αύταπάρνησις αύτη τοΰ έφημερι- 
δογράφου αποτελεί ίσως τό κυριώτερον αύτοΰ δικαίωμα εις τήν 
συμπάθειαν πάντων ήμών.

Έ ν Έλλάδι δυστυχώς, έςαιρουμένων έφημερίδων τινών, 
αί πλεϊσται παρεγνώρισαν τήν μεγάλην άποστολήν τοΰ τύπου· 
έν έλλείψει τής έπιόροής τοΰ κλήρου ό τύπος ήδύνατο νά 
έξασκτση μεγα'λην έπιόροήν παρ’ ήμίν, ιδίως εις τάς επαρ
χίας. ’Ενθυμούμαι οτε προ έτών ήμην εις τό Ναύπλιο-; μέ 
πόσην άνυπομονησίαν περιέμενον οί κάτοικοι τής πρώην πρω- 

τευούσης τοΰ Βασιλείου τήν άφιξιν τοΰ ταχυδρομείου έξ 
Άσηνών, όπως ίδωσι τί λέγουσιν αί έφημερίδες- ένσυμοΰμαι 
έπίσης μετά πόσης προσοχής φέρ’ είπεϊν σρησκευτικής έγένετο 
τι άνάγνωσις αύτών εις έπήκοον πολυπλησοΰς άκροατηρίου. 
Τήν ήσικήν μόρφωσιν τοΰ λαοΰ, ττν διδασκαλίαν αύτοΰ, τήν 
βελτίωσιν όλων ήμών, ώφειλεν έ τύπος να έπιδιώκη διά κα
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ταλλήλων μέσων καί ούχί νά έκτραχηλίζηται εις προσωπικά 
ζητήματα. (α)

Παρατηρώ, οτι έμουντζούρωσα σελίδας παλιν έπι ματαιω, 
άλλ’ οστις έχει το ελάττωμα, ώς προείπον, να μουντζουρώνη 
χαρτί εύφραίνεται τοσοΰτον εις τήν έργασίαν ταυτην, ωστε τοΰ 
κάκου ό,τι καί αν τοΰ είττήτε, πάλιν σά μουντζουρώση χαρτί.

Έ ν Άσήναις, κατ^ Φεβρουάριον 1870.

Έφημεριδογράφοι τής κρεμάλας.

(“) ’Ί δ ε  οσα έγραψα ιτερί έφημεριδογραφίας έν Ελλαδι έν τω Ε5ν. 
*Ημερολογ(ω του 1865 σελ. 62.



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ.

ΚΑΔΜΕΙΑ ΝΙΚΗ.

Τ ί έστι “ Καδμεία νίκη” ; Τ ί έννοούσιν οί δημοσιο
γράφοι οί σημερινοί λέγοντες “ Καδμείαν νίκην” ; Τ ί έν- 
νοοΰσι καί οί παλαιοί; τούτο πρόκειται ένταύτα νά έξετά- 
σωμεν.

Εις τάς εφημερίδας άναγινώσκομεν ενίοτε: ή Κυβε'ρνησις 
έκε'ρδησε νίκην Καδμείαν. ' Η άντιπολίτευσις ένίκησε νίκην 
Καδμείαν κτλ. Αί ταύτα γράφουσαι ε’φημερίδες έννούσι βε
βαίως οτι ή νίκη περί ής όμιλούσι δέν είναι άληίής, 
άλλ’ επίπλαστος, προελίτούσα έξ άνηϊτίκων μέσων, επομένως 

κακή, άχρηστος, ανωφελής. Καί ταύτα πάντα μεταφορι- 
κύς, διότι κατά λέξιν “ Καδμεία νίκη” είναι ή νίκη τού 
Κάδμου. Διά νά νοηΤή λοιπόν καλώς, δ παροιμιακός ούτος 
λόγος πρέπει νά μάϊωμεν ποία είναι ή νίκη τού Κάδμου, έξ 
ής έλαβε τήν άρχήν ή παροιμία “ Καδμεία νίκη”.

Η ιστορία τού Κάδμου είναι προϊστορική, παλαιοτέρα 
καί αύτών τών Τρωικών. Ό  Κάδμος έμυϊολογήξτη υιός τού 
Άγήνορος Βασιλέως τής Φοινίκης. "Οτε δ Ζευς έκλεψε τήν 
ώραίαν άδελφήν του Ευρώπην, αυτός έστάλη υπό τού πατρός

του πρός άνεύρεσίν της. Άναζητών λοιπόν αύτήν ήλϊε καί 
εις τό Δελφικόν μαντεΐον "να έρωτήση τήν Πυθίαν, ήτις τού 

είπεν άλλα άντ’ άλλων, οτι δηλ. οπου άπαντήση βούν έκεΐ νά 
κτίση πόλιν. Ο Κάδμος έπιστρέφων άπήντησε τήν βούν έν 
τή Βοιωτία, ενϊα έμελλε νά κτίση τήν Τέσφατον πόλιν. 
Άλλ’ έκεΐ πλησίον ύπήρχεν εις δράκων τοΰ Άρεως τούς πάν- 
τας φονεύων. Πρός τούτον μονομαχήσας τόν έφόνευσεν δ 
Κάδμος, καί! αύτη είναι ή πρώτη αύτού νίκη ή'τις μάλλον 
τόν έβλαψεν, έπειδή πρός έξιλασμόν τού φόνου τού δράκον- 
τος έπρεπε νά δουλεύση εις τόν Άρην οκτώ έτη- ώστε ή 

Καδμ.εία αύτη νίκη άπέβη βλαβερά εις τόν νικητήν.
Άλλ’ έκτος τούτου “ Καδμεία νίκη” δύναται νά λέγηται 

καί ή τών Καδμείων νίκη, δηλ. τών άπογόνων τού Κάδμου, 
τουτέστι τών Θηβαίων, διότι τάς Θήβας έκτισεν δ Κάδμος, 
οίϊεν καί “ Καδμεία” έλέγετο ή άκρόπολις τών Θηβών.

Γ0  Οίδίπους ήτο άπόγονος τού Κάδμου, καί εις αύτον 
έφανερώΪΓη ή μεγάλη οργή τού ’Άρεως διά τόν φόνον τού 
δράκοντος. Γ0  Οίδίπους έπιστρέφων έκ Δελφών άπήντησε 
καίτ’ δδον τόν βασιλέα τών Θηβών Λάιον μετά τών υπα
σπιστών του καί έρίσας πρός αύτούς τούς έφόνευσεν όλους· 
άλλ’ ή νίκη αύτη ύπήρξεν όλεϊτρία, διότι δ φονευτείς βα
σιλεύς ήτο αύτός ο πατήρ τού δυστυχούς νικητού ον 
ήγνόει. Ο Οίδίπους ένίκησε καί τήν Σφίγγα λύσας τό ολέ
θριου αίνιγμά της· άλλ’ ή νίκη αύτη τοΰ Καδμείου Οίδί- 
ποδος ύπήρξεν άτυχεστάτη, διότι ως έπαΤλον τής νίκης 
έλαβε τήν βασιλείαν τών Θηβών καί ώς σύζυγον έξ άγνοιας 
τήν μητέρα του, τήν ήδη χήραν τού Λαίου. Μετά χρόνον 
πολύν άφού έγέννησε τέκνα έκ της άγνοουμένης μητρός του 
έμαΤε τά ολέθρια καί αίσχιστα άποτελέσματα τών δυστυχών
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νικών του καί έξετύφλωσεν εαυτόν, ή δε μήτηρ καί γυνή 
αύτού Ίοκάστη άπήγξατο μή φέρουσα το όνειδος. Οί υιοί 
τού Οίδίποδος ’Ετεοκλής καί Πολυνείκης ή'ρισαν προς άλλή- 
λους περί τής βασιλείας καί εις πόλεμον καταστάντες ¿νίκη

σαν μονομαχούντες άμφότεροι, άλλ’ ή νίκη των ήτο ολεΧρία, 
διότι συγχρόνως εν τή μονομαχία εφόνευσαν άλλήλους καί 
όντως ¿νίκησαν καί οί δύο νίκην Καδμείαν.

Η τραγική αΰτη ιστορία τών δυστυχών άπογόνων τοΰ 
Κάδμου ήτο κατάλληλος ΰλη διά τραγωδίας καί οί τρεις 
τραγικοί ποιηταί (Αισχύλος, 2οφοκλής, Ευριπίδης) συνεκίνη- 
σαν πολλάκις εις δάκρυα τό έν ΆΧήναις Χέατρον διά τρα
γωδιών άναφερομένων εις τάς δυστυχίας τών άπογόνων τού 
Κάδμου. Οί ΆΧηναΐοι τής λαμπράς έκείνης έποχής έ'βλε- 
πον έν τώ Χεάτρω “ τήν ΚαΧμείαν νίκην” καί έγίνωσκον 
κάλλιστα τήν παροιμίαν ταυ'την, ή'τις καί σήμερον άμυδρά 
καί τοΐς πλείστοις άγνωστος άναφαίνεται ένίοτε έν ταϊς ε’φη- 
μερίσιν.

Οί παλαιοί συγγραφείς έχρήσαντο τή παροιμία ταΰτη 
έπί βλαβεράς νίκης καί έντεΰΧεν περιήλΧε καί εις ήμάς. 
Ό  'Ηρόδοτος (1,116) λέγει περί τίνος βλαβεράς νίκης τών 
Φωκέων τάδε: Κ α δ μ ε ίη  τ ι ς  νίκη τοίσι  Φωκεΰσι έγέ- 
νετο. 'Ο δέ φιλόσοφος Πλούταρχος έξηγών τρόπον τινά καί 
τί έστι νίκη Καδμεία γράφει που έν τοίς ΉΧικοίς αύτοΰ 
(1,10) τάδε: Ού γάρ τό νικάν μόνον άλλά καί  το 
ή τ τ ά σ Χ α ι  έπ ίσ τασΧαι  καλόν,  έν οίς τό νικάν βλα
βερόν, έ'στι γάρ ώς άληΧώς κ α ί  ν ίκη Καδμεία .
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Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΑΕΚΤ02.

’Εν τή Κλειοΐ έδημοσιεύΧη σπουδαία φιλολογική πραγμα

τεία περί τής ελληνικής γλώσσης, άξία πολλής μελέτης υπο 
τών ήμετέρων λογιών. 'Η  πραγματεία αΰτη συνεταχΧη το 
πρώτον ύπό άγγλου φιλολόγου καί κατά μετάφρασιν τοΰ κ. 
Θεαγένους Αειβαδά άναδημοσιεύεται διά τής Κλειούς. ’Εκ 
τής σοφής καί περισπουδάστου ταύτης πραγματείας απο- 
σπώμεν τό επόμενον τεμάχιον περί τής λεγομένης κοινής 

ελληνικής διαλέκτου. ’Ιδού αύτό.

“ 'Η  λεγομένη κοινή Διάλεκτος ώνομάσΧη ουτω πρώ
τον μέν έπειδή ήτο ούχί διάλεκτος ιδιαιτέρα, άλλά συγχω- 
νευσις άπασών, ειτα δέ έπειδή ένοείτο παρά πάντων άνεξαι- 
ρέτως. Καί τού Πινδάρου τήν διάλεκτον άπεκάλεσαν οί 
γραμματικοί κοινήν ώς ούσαν κράμά τι πλειόνων διαλέ
κτων. ’Επειδή δέ ή γλώσσα τών Έβδομήκοντα περιέχει 

παντοίων διάλεκτον τύπους, ένόμισαν πολλοί ότι οί Έρμηνευ- 
ταί ήρύσΧησαν άδιακρίτως λέξεις έκ πασών τών διαλέκτων, 
ώς ποιούσι παρ’ ήμΐν οί πρωτόπειροι τής ελληνικής. ’Αλλ’ όπως 
οί ’Ιουδαίοι άπεδέξαντο έν Βαβυλώνι τήν γλώσσαν τών δεσπο
τών, οΰτω καί ύστερον έλλάλησαν ελληνιστί έπί τών Πτολε
μαίον · ούχί άπίΧανον μάλιστα φαίνεται ότι καί έλάλουν καί 
έγραφον τήν ελληνικήν εύχερέστερον ή τήν ιδίαν αυτών ίεράν 
γλώσσαν. Παρά τοίς Έβδομήκοντα άπαντώσι τύποι δωρικοί 
(πιάζω) καί ομηρικοί (άγέρωχος), έπειδή ήσαν εύχρηστοι έν 
τή καΧωμιλημένη γλώσση τών συγχρόνων. Η ιστορία τής 
ελληνικής γλώσσης μαρτυρεί ότι πλήν τής τών λογίων υπήρχε



διάλεκτος κοινή καί δημώδης, ήτις όμως δέν ήδύνατο νά 
μετεωρισζίή ελευθέριος. ’Οσάκις έπεχείρει αύ'τη νά ύψώση 
τήν κεφαλήν, τύραννός τις γραμματικός, ό Φρύνιχος, ο 
Διονύσιος, ό Χοιροβοσκός, ττν κατε'βαλλον άπηνώς έως ού 

περί τόν ιά αιώνα πτωχός μοναχός, ό Πτωχοπρόδρομος, άπήλ- 
λαξε τήν ελληνικήν τής τυραννίας τών γραμματικών, άπο- 

δείξας ότι ούδεμία γλώσσα έχει κάλλος καί ίσχύν έάν μη 
ύπάρχη έλευζτέρα.

“ Τοιούτω τοίνυν τρόπω ή μέν γλώσσα τών λογίων, τών 
έκπαιδευτηρίων καί τών δικαστηρίων έμενε πάντοτε στάσι

μος, ή δέ δημώδης γλώσσα φυσικώ τώ λόγω άνεπτύσσετο 
άδιαλείπτως καί ήλλοιοΰτο. ΙΙρώτη τών δημοτικών δια
λέκτων μεταβολή ύπήρξεν άναμφιβόλως ή άνάμιξις καί παντε
λής συγχώνευσις αύτών. "Ισως γέρων τις Μεγαρεύς ήτο έ 
έπί τών χρόνων τού Άριστοφάνους έν τή άγαρα τών ’Αθηνών 
άναφωνήσας

άμ^ατε ποττήν μάδαν αί' χ’ ευ'ρητέ τα.

“ Ή  συνεχής πρός αλλοφύλους καί αλλοδαπούς έπιμιξία 
ταχέως έξήλειψε τάς πλείστας διαλεκτικάς διακρίσεις, άφ’ 
ότου μάλιστα ή μακεδονική δυναστεία ήρεν έκ τού μέσου 
πάσαν διάκρισιν πολιτικήν. ’Αληθεύει ότι ή άττική διάλε
κτος εις μέγιστον άφικομένη βαθμόν πολυμερούς άναπτύξεως 
έπενήργησε μ,έν έπί την κοινήν δ ιάλεκτον  πλειότερον πά- 
σης άλλης' δέν ϊσχυσεν όμως νά έξαλείψη παντάπασι καί 
τούς έπί μέρους ιδιωτισμούς. Τούτο συνέβη καί παρά τοίς 
Έβδομήκοντα καί έν τή καϊωμιλημένη. Οί κα^’ ημάς 
’Έλληνες λέγουσι μ ικρή  ώς οί άρχαΐοι "Ιωνες, δόξας ώς οί
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Δωριείς, τ α ί ς  τ ι μ α ί ς  άντ ί  τά ς  τ ι μ ά ς  ώς οι Αίολιεΐς 
έσο καί φεύξε άντί ίσσι  καί φεύξον ώς οι έπικοί ποιη- 

ταί· οί δ’ οΰτω λαλοΰντες ποιμένες καί γεωργοί άγνοοΰσι 
τούς Δωριείς, τούς "Ιωνάς καί τούς ’Επικούς, ώσπερ οι νη- 
σιώται. Χαρακτηριστικόν ίδιάζον εις τήν ’βοιωτικήν ποικι
λίαν τής δωρικής διαλέκτου είναι ή προτίμησις τοΰ ου 

άντί υ. Καί σήμερον δέ λέγει ό Έ λλην κουτάλιον,  
τρούπα άντί κυτα 'λη,  τρύπα. ’Ενίοτε τό ου έπέχει τό
πον τοΰ η , σουσάμι,  σουπιαΐς,  κρουνός,  άντί σησά- 
μιον, σηπίας ,  κρήνη.”
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ.

Διά τά εις ότορος καί ό τα το ς  παραθετικά τών έπι- 
ϊτέτων υπάρχει ό γνωστότατος γραμματικός κανών ότι αν 
ή προ τοΰ ο συλλαβή τναι μακρά γράφονται μέ ο, αν δέ 
βραχεία μέ ω. π. χ: δεινότερος, δεινότατος, μωρότερος, μω- 
ρέτατος, σοφώτερος, σοφώτατος, κλπ. Ό  κανών ούτος έχει 
μίαν έλαχίστην έξαίρεσιν, ώς πρός δύο μόνον έπ&ετα, στε 
νός καί κενός, ών τά παραθετικά παρά τόν γενικόν κανόνα 
είναι, στενότερος — ότατος καί κενότερος — ότατος.  Οί 
’Αλεξανδρινοί γραμματικοί παρέδωκαν ότι τά παραθετικά 
τών δύο τούτων λέξεων γράφονται δι’ ο μικροΰ, ώς άπό τών 
δετικών στεινός καί κείνος ,  τά όποια άναγινώσκονται 
παρ’ Όμήρω άντί τών κοινών στενός καί κενός. Τινές 
όμως έγραφον κατά τον γενικόν κανόνα στενώτερος καί κε-



νώτερος, Χεωροΰντες ώς διαλεκτικόν ιδιωτισμόν την διά τοΰ 

ο γραφήν (ορα καί 2ταΧοπούλου Γραμτ. § 514). Καί εις 

τάς εφημερίδας σήμερον βλέπομεν οτι οί μέν γράφουσι κατα 
τόν γενικόν κανόνα, οί δέ κατά ττν έξαίρεσιν, άμφότεροι 
έχοντες λόγον άποχρώντα. Γραμματικώτερον δέ είναι τό 
παρακολουΧεΐν τήν παράδοσιν τών ’Αλεξανδρινών γραμμα

τικών.
Περί άλλων τινών παραΧετικών Χά ειπωμεν άλλοτε.

(Μέριμνα 23 Ίανοναρίου 1870.)
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Λόγος έκφοινηΧείς υπό Θεοφίλου Καίρη κατα την 

ημέραν της υποδοχής τοΰ Κυβερνήτου της Ε λ λ ά δ ο ς  

Ί ω ά ν .  Α. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α  έν Α ίγίνη, 18 2 8  

Ίανουαρίου 12. (“)

“ Ονκ άρξω έγώ· ονκ άρξει ό νιος μον έν ύμίν.
Κύριος αρξει υμών. Κύριος κυβερνήσει υμάς.” 

(Κριτών Η ',  23.)

Εις τοιαύτην Χαμπράν καί επίσημον ημέραν, Κυβερνήτα 
τής Ελλάδος, κατά την οποίαν 2έ ύπηντησε και 2 έ  ύπε- 
δέχΧη ή πατρίς, έν τώ μέσω ανέκφραστου χαράς καί άγαλ- 
λιάσεως, εις τοιαύτην λαού τών Ελλήνων ομήγυριν, ένώ 
■υψώνει φωνάς ευχαριστηρίους πρός τόν ΰ'ψιστον διά την τόσον 
έπιΧυμητήν καί εύκταίαν έλευσίν 2ου, ποίαν άγγελίαν 
πλέον χαροποιάν ήδύνατο τις νά φέρη εις τό μέσον έκ μέ
ρους 2ου, σύμφωνον τωόντι μέ τά φρονήματα τής ψυχής 
2ου, μέ τά συναισΧηματα τής καρδίας 2ου, μέ τάς έγκαρ- 
δίους εύχάς όλων τών άληΧινών τέκνων τής Ελλάδος, καί 
μέ τάς μεγάλας έλπίδας τάς οποίας έχουσιν εις 2ε! Τ ί άλλο

(ο) Έ κ  τής Γενικής έφημερίδος τής Έλλα'δος τού 1828 άρύ. 
7 και 8.
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ήδύνατο ν’ άναγγείλη πλέον χαρμόσυνου, κατάλληλον μάλιστα 

εις τάς παρούσας τής πατρίδος περιστάσεις, καί εχέγγυον 
τής διά Σου έλπιζομένης ευτυχίας της, παρά οτι άρχηγ'ος 
λαού ελευθέρου έλευ'ότέρως εκλεχθείς υπ’ αύτοΰ, καί ύπέ- 
σχετο πρός αύτον τον ίδιον καί έπροσπάΪΓησε νά φέρη εις 

εκβασιν!
Ακούσατε λοιπόν, λειτουργοί τού υψίστον ακούσατε σε

βάσμιε πρόεδρε καί Βουλευταί· άκούσατε πολιτικοί, πολεμι

κοί, όλος ό λαός τής Ελλάδος, άκούσατε. “ Κύριος άρξει 
'μών. Κύριος κυβερνήσει υμάς.” Δέν ϊτέλουσιν εξουσιάζει 

εις το εξής ολέθρια π ά ϊη , όχι χαμερπεΐς ίδιοτέλειαι, όχι 
ραδιουργία'., όχι οικείος έάν δέν είναι άξιος, όχι συγγενής εάν 

είναι άνεπιτήδειος, όχι φίλος τού Κυβερνήτου έάν δέν έχη 
ικανότητα· άλλ’ ή ιερά δικαιοσύνη, καί οί αιώνιοι καί άμε- 
τάβλητοι νόμοι τού ΪΓεού, οί πρός κυβέρνησιν έλευότέρου άν- 

ίτρώπου διορισίΰέντες, ϋτέλουσι κυβερνά. Τό συμφέρον τής 
πατρίδος, ή εύνομία της, ή εύτυχία της, ή δόξα της, ο θρίαμ
βός της ΐόλουσι διευθύνει καί τόν νούν καί τήν καρδίαν καί 
τούς σκοπούς καί τούς λόγους καί τάς πράξεις τού Κυβερ
νήτου. “ Κύριος άρξει υμών. Κύριος κυβερνήσει ημάς.”

"Οσοι ϊδατε τήν γην τής γεννήσεώς Σας πυρπολη^εΐσαν 
καί κατασκαφείσαν, τούς γεννήτοράς Σας σφαγέντας έμ- 
προσότέν Σας, τά φίλτατά Σας άπό τάς άγκάλας σας άρπα- 
γέντα καί αίχμαλμτισϊέντα, όσοι έγείνατε θύματα τής παρα
νομίας καί τής άναρχίας τών ιδίων άδελφών Σας, άκούσατε 
καί χαίρετε. Χαίρετε, διότι παύουσιν εις τό εξής τά δει
νά μας· διότι ΐτέλομεν ίδεΐ την δικαιοσύνην ίσχύουσαν, τούς 
νόμους ένεργουμένους, τήν κακίαν τιμωρουμένην, τήν άρετήν 
βραβευομένην, καί έν γένει τήν πατρίδα εύνομουμένην καί
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εύδαιμονοΰσαν εις τά έ'σω, τροπαιούχον καί ϊριαμβεύουσαν 

εις τά έ'ξω, τήν πίστιν όχι πενθούσαν, άλλά λαμπροφορού
σαν καί χαίρουσαν.

Χαΐρε καί Σύ Κυβερνήτα τής 'Ελλάδος, διότι μετά το- 
σούτον πολυχρόνιον άποδημίαν έπιστρέφεις εις τήν κοινήν 

πατρίδα, τήν βλέπεις, τήν χαιρετάς όχι πλέον δούλην καί 
στενάζουσαν υπό τόν ζυγόν, άλλ’ έλευϊτέραν, άλλά δεχομένην 
Σέ Κυβερνήτην καί περιμένουσαν νά Σέ ίδή νά οδηγήσης 
τά τέκνα της εις τήν άλη^ινήν ευδαιμονίαν καί εις τήν 
άληόίινήν δόξαν. Ζήυΐ! άλλ’ έχων ίερόν έμβλημα “ ο ~εός 
καί ή δικαιοσύνη κυβερνήσουσι τήν Ε λλάδα”. ΖήΪΓΐ! άλλά 
κυβερνών ούτως, ώστε νά αίσΤαν'ότή ή πατρίς, νά καταλά- 

βωμεν καί ημείς, νά έπαναλάβη ή άδέκαστος ιστορία, νά 
άντηχήσωσιν όλοι οί αιώνες, ότι ού Σύ, ούδέ έ υίός Σου, 
ούδέ ό οικείος Σου, ούδέ δ φίλος Σου, ούδέ πνεύμα φατρίας, 
άλλ’ άληότώς αυτός έ νόμος τού Θεού, αύτό τό δίκαιον, 
αύτοί τής 'Ελλάδος οί δεσμοί κυβερνώσι τήν 'Ελλάδα 
διά Σού.

Καί τωόντι, έάν οποίον δήποτε έ^νος, διά νά υπάρχη 
έλεύ’ότερον, διά νά συντηρήται κραταιούμενον, διά νά εύτυχή 
βελτιούμενον, είναι άνάγκη νά κυβερνήται διά μόνων τών 
νόμων τούς όποιους ό Θεός διέταξεν ώς κανόνας έλευ^έρας 
ελευθέρου λαού κυβερνήσεως, πολύ μεγαλητεραν άνάγκην έχει 
σήμερον τ 'Ελλάς νά διεύΑυνεται υπό μόνων τών τοιούτων 
νόμων διά Σού. . . .

Άλλ’ ώ σεβάσμιε πρόεδρε καί Βουλευταί, ώ εύτυχή τής 
'Ελλάδος λαέ! τί άράγε δύναται νά δικαιώση τήν τοσαύτην 

χαράν μας! τί νά υποστήριξή τάς έλπίδας μας! τί νά μάς 
παρασττση τόν άνδρα εις τόν όποιον ή πατρίς έπιστεύϊη

32*
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τήν ύποστήριξιν καί ενέργειαν τών νόμων της! τί νά μάς 
δείξη τήν επιρροήν τήν οποίαν ςτέλει μεταχείρισή πρός 
έκτέλεσιν όλων, όσα καί εις τήν γενικήν καί εις τήν μερικήν 

ενός έκαστου ευδαιμονίαν συντείνουσιν!
Η πολιτική σύνεσίς του καί εμπειρία, ο λαμπρός δρόμος 

τόν οποίον εις τόν πολιτικόν κόσμον διέτρεςεν, ο υψηλός 
βαθμός τον οποίον εις ένα τών δυνατότερων θρόνων τής 
Οικουμένης είχε καί τόν οποίον διά τήν πατρίδα παρέβλεψεν, 
ή πρός αυτήν αγάπη καί άφοσίωσίς του μάς βεβαιόνουσι τά 

πρώτα- το δέ τελευταίου μάς πιστοποιοΰσι καί άλλα μέν 
πολλά, μάλιστα δέ όσα εις τήν έν Τροιζήνι συνέλευσιν 
συνέβησαν.

Τίποτε αληθώς δέν ήμπορεϊ νά παραστήση λαμπρότερον 
τήν πρός αυτόν όλου τοΰ Έθνους μεγάλην καί ύπόληψιν καί 
πεπο&ησιν παρά τό άςιομνημόνευτον έκείνο ψήφισμα διά τοΰ 

οποίου όμοφώνως έκαλέσ^η Κυβερνήτης τής Ελλάδος.
"Οσοι εύρέϊτητε εις ττν εθνικήν έκείνην Συνέλευσιν ενθυ

μείστε ακόμη ποϊα άγρια πά“ η ήγέρ-ησαν διά νά κατα- 
στρέψωσιν ο, τι ή μανία τών τυράννων ή παρέβλεψεν, ή δέν 
ήδυνή^η νά άφανίση. Ποία φλοξ διχονοιών έξήφΪΓη διά νά 
κατακαύση όσα τό έχ,ότρικόν πΰρ δέν τμπόρεσε νά καταφλέξη · 
πώς ό Έλλην κατά τοΰ Έλληνος, ό συγγενής κατά τοΰ συγ
γενούς, ό άδελφος κατά τοΰ άδελφοΰ καίΰωπλίζετο, καί ό 
άσπλαγχνος καί αδυσώπητος έμφύλιος πόλεμος έτοιμάζετο 
νά καταφέρη ττν τελευταίαν εις τήν πνέουσαν τά λοίσθια 
πατρίδα πληγήν. Τότε, μόλις προφέρεται τό ονομα τοΰ Κα- 
ποδίστρια, καί όλα καταπραΰνονται · ή ορμή τών άγριων πα- 
ξ?ών κατέπαυσε, καί τα ολέθρια τών δεινών άποτελέσματα 
έμποόίσϊησαν. Φέρετε ακόμη κατά νοΰν πόσην χαράν έπρο-
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ξένησεν ή έκλογή του- μέ ποιαν άγαλλίασιν τήν έδέχυησαν 
οί έκεί εΰρεΐτέντες· μέ πόσην ταχύτητα διεδόίΐη εις όλον τό 

έϊνος καί ποίας έλπίδας τοΰ ένέπνευσεν.
Άλλ’ αν, ώ Κυβερνήτα τής Ελλάδος, αί λαμπρότεραι 

στιγμαί τής εις αυτήν πολιτικής ζωής Σου έφάνησαν άπό 
τήν έν Τροιζήνι Συνέλευσιν, τό μεγαλήτερον όμως τοΰ βίου 
Σου κατόρθωμα άρχίζει άπό τήν σήμερον καί μέλλει άκόμη 

νά κατορΪΓωϊή.
Καί είναι ή άνάπαυσις τών διχονοιών, ή διάλυσις τών 

φατριών, ή όρΐή, ή δικαία, ή μή ψευδομένη τό ονομα Κυβερ- 
νησις τής ’Ελλάδος, ή άναγέννησις άνότρώπων, ή άνάπλασις 
άλη'Τινών Έλλτνων. Κατόρθωμα τωόντι όσον δόσκολον, όσον 

έργώδες, όσον μέγα, άλλο τόσον περιφανές, λαμπρόν, ένδοξον. 
Διά νά έπιτύχης δέ τόν υψηλόν τούτον καί μόνον σκοπόν, 
άκουσον τήν άληΆειαν καί άπό άνθρωπον όςτις δέν έχει 

καμμίαν πρόφασιν νά Σέ είπή ψεύδος.
Άφοΰ άποβλέψης πρώτον εις έκεϊνον όςτις κυβερνά τά 

σύμπαντα, άφοΰ στοχαστής όσα ή μετ’ έπιμελείας έρευνα 
τοΰ νοός καί τής καρδίας τοΰ άνΤρώπου, καί μάλιστα τοΰ 
"Ελληνος, όσα ή άκριβής παρατήρησις τής ιστορίας τών 
ελευθέρων εΪΓνών, ή άρχή, ή πρόοδος, ή άκμή καί παρακμή 
των, τά αίτια τής άποτυχίας ή έπιτυχίας των, τής δόξης 
ή άδοξίας των, τής κακοδαιμονίας ή ευδαιμονίας των, 
όσα τέλος αί βαίτείαι πολιτικαί Σου γνώσεις Σέ ύπαγορεύ- 
σωσιν άφοΰ συλλογισίϊής όλα τά αναγκαία μέσα τά οποία 
πρέπει νά βάλης εις πράξιν διά τήν καλήν έ'κβασιν τοΰ με
γάλου αΰτοΰ έγχειρήματος, ένξίυμοΰ προσέτι ότι, άν στρέψης 
ολίγον μόνον τούς οφθαλμούς πρός τό μέρος τούτο, βλέπεις 
τήν γήν τοΰ Σόλωνος καί τοΰ Άριστείδου, έάν προς έκείνο,
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τήν γήν τοΰ Λυκούργου καί τοΰ Αεωνίδου, οτι ευρίσκεσαι εις 
τό μέρος εκείνο τ ίς  Ελλάδος όπου ήφανίσΧησαν ολαι τοΰ 
μεγαλητέρου τυράννου τοΰ κόσμου αί δυνάμεις, έτάφησαν 
ολαι τής τυραννίας αί ελπίδες, καί έστερεώΧη ή φαεινή, 
ή λαμπρά τής έλευΧερίας κρηπίς εις ττν οποίαν, οποίον 
έΧνος Χέλει, άναβαίνει καί μένει έλεύΧερον ότι τό έδαφος 

τό όποιον πατεΐς, είναι ερείπια επισήμου καί έλευΧέρας πό- 
λεως της Ελλάδος· αύτη, την οποίαν τώρα βλέπεις, άνη- 
γέρΧη παραδόξως από τήν τέφραν τόσων υπέρ της έλευΧερίας 

πυρποληΧεισών πόλεων · ο λαός, όςτις 2 έ  περικυκλόνει, έμεινεν 
άπολις καί άοικος δι’ αύτήν.

ΈνΧυμοΰ, ότι έμπροσΧεν τοΰ Χεοΰ, όλων τών άνΧρώπον, 
όλων τών αιώνων, αύτής τής συνειδήσεώς 2ου, άνεδέχΧης νά 
κυβέρνησης τούς άδελφούς 2ου, τό "ΕΧνος 2ου · ΈΧνος το 
οποίον πρώτον έδίδαξε τούς άνΧρώπους οτι έχουσι δικαιώ
ματα, καί πρώτον έδειξεν εις αύτούς ότι είναι δυνατόν νά 
ζώσιν έλεύΧεροι καί εύτυχείς- τό οποίον, εις τόν καιρόν τής 
έλευΧέρας κυβερνήσεώς του, έγέννησε τους μεγαλητέρους άν- 
δρας όλου τοΰ κόσμου, καί τό οποίον όλας τάς δυστυχίας 
καί τάς συμφοράς ήμπορεΐ νά ύποφέρη, όχι όμως καί νά 
μένη διά παντος δεδουλωμένον.

Φέρε πάντοτε κατά νοΰν, ότι προ ολίγων ή'δη ετών 
έσύντριψε τάς άλύσεις μέ τάς οποίας ίτο  δεμένον, καί έτεί- 
ναξε τόν βαρύτερου τής δουλείας ζυγόν ότι άπεφάσισεν ή 
νά ζήση αύτόνομον καί ανεξάρτητον, ή νά ταφή ύπό τά 
ερείπια τής έπισημοτέρας διά τήν έλευΧερίαν γής τοΰ 
κόσμου- ότι διά νά τήν άναλάβη πάλιν, ίδε τους ιερείς 
τής ίερας Χρησκείας του κρεμαμένους καί συρομένους εις 
ττν γην ώς καταδίκους, το Βυζάντιον, τήν 2μύρνηγ, πολλάς
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τ ίς  ’Ασίας, τής Εύρώπης καί τών περί αύτάς νήσων χώρας 
βαμμένας μέ τό αίμα τών τέκνων των, τάς Κυδωνιάς, πρώτην 
τών Έλληνίδων πόλεων Χΰμα γενομένην τής μανίας τών τυ
ράννων, πυρποληΧείσας καί κατασκαφείσας. ’Από τήν Θρά
κην έ'ως εις τήν "Ηπειρον, καί άπό τήν "Ηπειρον έως εις το 
έσχατον τής Πελοπόννησου ’Ακρωτήριου, τάς έπισημοτέρας 
πόλεις καί κωμοπόλεις του κατηδαφισμένας καί ε’ρημωμένας · 

ότι μέ όλας τάς ταλαιπωρίας, μέ όλας τάς έλλείψεις καί 
τάς πολυειδείς εναντιώσεις, μέ όλην τήν φρίκην τήν οποίαν 
έμπνέουσιν αί τρομεραί σκηναί τών πυρπολήσεων, τών ανα
στατώσεων, τοΰ άνδραποδισμοΰ, τών σφαγών, έΧριάμβευσε 

καί κατά ξηράν καί κατά Χάλασσαν καί διά τήν άνδρίαν 
τοΰ στρατιωτικού καί ναυτικού του έσεισεν έκ Χεμελίων τόν 
Χρόνον τοΰ 2ουλτάνου, καί τό Χαυμασιώτερον, ότι έν μέσο) τών 
φλογών καί τού έχΧρικού σιδήρου, τού κρότου τών όπλων καί 
τής συγκροΰσεως τών παΧών έσυλλογίσΧη καί έδυνήΧη να σύν
ταξη πολιτικόν 2ύνταγμα κατά τό οποίον ήΧέλησε νά πολιτεύε
ται, καί τό οποίον μέ τό αίμά του άπεφάσισε νά υπερασπίζεται.

Μή λησμονήσης ποτέ ότι έπειτα τό ψεύδος, ή διαβολή, 
αί συκοφαντίαι, ή ύπουλος καί ραδιούργος άντενέργεια, αί 
κατά χάριν καί κατά βίαν γινόμεναι έκλογαί, αί χαμερπεΐς 

ίδιοτέλειαι, ή κατάχρησις τών κοινών, ή παράβασις αύτού 
τοΰ ίδίου 2υντάγματος, οί εμφύλιοι πόλεμοι, μάς έκαμαν νά 
Χρηνήσωμεν διά τήν Χίον, νά κλαύσωμεν διά τήν Κρήτην, 
διά τήν Κάσσον, διά τά Ψαρά, διά τό Νεόκαστρσν, νά στε- 
νάξωμεν ακόμη πικρά διά τό Μεσολόγγι καί διά τάς ’ΑΧή- 
νας, νά χύνωμεν δάκρυα διά όσα εις τήν 2τερεάν Ελλάδα, 
καί εις τήν Πελοπόννησον συνέβησαν καί συμβαίνουσι κακά, 
νά βλέπωμεν έκ τοΰ ενός μέρους τόν Αιγύπτιον καί έκ τού
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άλλου τον Τούρκον περιφερόμενους, πυρπολούντας, αιχμαλω

τίζοντας , σφάζοντας, καί το χειρότερον καί πολλής λύπης 
καί άΐτυμίας καί πολλών δακρύων άξιον, ως να επρόκητο 
άγων οχι τής ελευθερίας καί τής σωτηρίας τής Πατρίδος, 
όχι τής δόξης άλλα τής αρπαγής, τής καταδυναστείας των 

ίδιων άδελφών μας, νά βλέπωμεν ένταύτω αυτούς εκείνους 
εις των οποίων την δύναμιν καί επιρροήν καί σύνεσιν είχομεν 

τάς ε’λπίδας μας, συνεριζομένους τις τίνα νά ύποσκελίση, τις 
τίνα να καταβάλη καί νά άφανίση · αυτούς εκείνους, εις 
των οποίων τον βραχίονα καί τήν άνδρείαν ελπίζομεν, φιλο- 

τιμουμένους τις τίνα νά ύπερβή κατά τήν κακουργίαν καί 
κατα την εις τούς νόμους άπείΐτειαν τάς δέ συμφοράς τής 
πατρίδος νά κορυφοΐώσι τόσον, καί τάς πληγάς των νά γέ- 
νωσι τόσον αφόρητοι, καί ή δόξα καί τ  τιμή καί ή λαμ- 
πρότης τού υπέρ πάντας τούς υπέρ ελευθερίας άγώνας Εερω- 
τέρου καί δικαιωτέρου άγώνός μας ν’ άμαυρωίΤή τόσον, ώστε 
ολόκληρον το 'Ελληνικόν έΪΓνος εις 2 έ  μόνον νά άποβλε'πη, 
καί 2 έ  από ήμε'ραν εις ημέραν καί άπό στιγμήν εις στιγμήν 
νά περιμένη διά νά φράσης, νά παύσης τα δεινά του, νά 
Γεραπεύσης τάς πληγάς του, νά τό ε’κβάλης άπό το χάος 
τής αναρχίας καί ακοσμίας διά τού οποίου περιεκαλύφΓη, 
καί νά τό αναδείξης εύνομούμενον, λαμπρόν καί περίδοξον.

"Εχε λοιπόν πάντοτε προ οφθαλμών, ότι όσον αί συμφο- 
ραί του είναι δειναί, αί πληγαί του δυσίατοι, δ κίνδυνος 
προφανής, όσον ή διά ττν έκλογτν 2ου χαρά μας, τ διά 
τήν έλευσίν 2ου άγαλλίασίς μας, αί εις 2έ  ελπίδες μας 
ύπάρχουσι μεγάλαι, τόσον μεγαλητέρας καί προσοχής καί 
προφυλακτς είναι χρεία μήν εύρη χώραν εις τήν ψυχήν 2ου, 

ίς τήν καρδίαν 2ου, εις τάς πράξεις 2ου, εις τάς έκλογάς
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τάς οποίας μέλλεις νά κάμης των διαφόρων υπουργών 2ου, 

κάμμία άπό τάς ολέθριους έκείνας άφορμάς δια τάς όποιας 
έκινδύνευον νά ματαιωϊώσι βέβαια όλαι αί ξΓυσίαι, όλοι οί 
αγώνες, όλα τά αίματα τά όποια εχύίτησαν υπέρ τής ελευ
θερίας τού ΙΪΓνους μας ε’άν Μεγάλαι καί 2εβασταί Δυνά
μεις δέν τό εύσπλαγχνίζοντο καί δέν τό έλάμβανον υπό τήν 
ιδίαν προστασίαν καί ύπεράσπισιν. Μή συγχώρησης εις
κάνένα νά πράξη μηδέ τό παραμικρόν άπό όσα έκαμαν νά 
κινδυνεύη νά σπαραχίτή ή Ελλάς, καί έν τώ μέσω τών 
υπέρ αυτής θριάμβων αυτών τών 2εβαστών Μεγάλων Δυ

νάμεων.
Ένζυμου τελευταΐον, ότι όλη ή Ευρώπη, όλος έ κόσμος,

Γ / \  r  /\ ~  ^  / -V 5 } ___'
ο λ ο ι  οι φίλοι της δικαιοσύνης, της ανΐρωποτητος, αυτη 
εκείνη ή Ελλάς διευΐτύνουσιν εις 2έ  τά ό'μματα, ώς εις το 
ώραιότερον, τό λαμπρότερον, καί ένδοξότερον στάδιον κατα 
τής βαρβαρότητος καί τής άνομίας πρωταγωνιζόμενον.

’Εάν ταύτα καί τά τοιαύτα ενθυμούμενος κατορ^ώσης 
ώςτε νά παύσωσιν αί διχόνοιαι, νά διαλυΐτώσιν αί φατρίαι, 
νά ένεργώνται καί νά Ισχύωσιν οί νόμοι, νά άσφαλισότή 
εκάστου ή ζωή, ή τιμή, ή ιδιοκτησία- εάν εμπνεύσης ττν 
ομόνοιαν, τήν συμφωνίαν καί τήν προς τήν ΙΙατρίδα άγάπην · 
εάν όδηγτσης τούς πολιτικούς της εις τά αληθινά αυτής 
συμφέροντα, καί τούς πολεμικούς της εις τήν αληθινήν αυ
τής δόξαν εάν κάμης ώστε νά εύδαιμονή έσωτερικώς ευνο
μούμενη, καί νά ΪΓριαμβεύωσι τά όπλα της κατά τού άσπον
δου έχΪΓρού της, νά μείνη ασάλευτος καί άκλόνητος τ άνε- 
ξαρτησία της, άθικτος ή αυτονομία της, ώ ποία δόξα τότε! 
άλλα τότε καί μόνον 2έ περιμένει- ποιοι στέφανοι 2ού ετοι
μάζονται! ΙΙοϊοι αιώνες ΪΓέλουσι παραλάβει τό όνομά 2ου!
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Έ άν άνΧρωπος δέν άνεδέχΧη ακόμη κυβέρνησιν έΧνους 

μέ όποιας καί εις οποίας περιστάσεις άναδέχεσαι 2ύ τήν 
κυβε'ρνησιν τοΰ έΧνους 2ου, ήξευρε οτι καί άνΧρωπος δέν 

έδοξάσΧη άκόμη ώς 2ΰ  μέλλεις νά δοξασΧής, έάν κατορ- 
Χώσης τό μέγα τοΰτο κατόρΧωμα. . . .

Άλλ’ ώ Κυβερνήτα τοΰ παντός. 2έ  άπό τό βάΧος τής 
καρδίας έπικαλούμεΧα! διαφύλαξε τόν Κυβερνήτην ημών 
καΧαρον άπό τό ολέΧριον τών φατριών μίασμα! φώτισε' τον 
νά μάΧη όλας τάς άληΧινάς τών μεγάλων δυστυχιών καί 
συμφορών μας αιτίας, καί νά τάς εξάλειψη · νά γνωρίση 
όλας τάς πληγάς μας, καί νά τάς Χεραπεΰση· νά μήν άπα- 
τάται άπό τους λόγους μηδέ άπό τό φαινόμενου, άλλά νά 
έρευνα καί τούς σκοπούς, καί τά έργα, καί τήν ικανότητα 
όλων εκείνων εις τούς οποίους μέλλει νά έμπιστευΧή τά ιερά 
τής ΙΙατρίδος υπουργήματα· ένίσχυέ τον νά βάλη εις πράξιν 
όλα όσα εις τήν εύνομίαν καί άληΧινήν αύτής εύδαιμονίαν 
συντει'νουσιν. ’Αξίωσε δέ καί ημάς νά ίδώμεν τελευταίου 
τάς τόσον επιΧυμητάς καί εύκταίας ημέρας τής δικαίας 
καί άληΧινής κυβερνήσεως, τήν πατρίδα άληΧώς έλευΧε'ραν, 
αυτόνομον καί ανεξάρτητον, καί νά καυχώμεΧα ότι, ούχί 
πάΧος χαμερπές, ούδέ Ιδιοτέλεια, ούδέ πνεύμα φατρίας, 
άλλ’ αύτό τό δίκαιον, αύτο τής 'Ελλάδος τό Πολιτικόν 
2ΰνταγμα, αύτός 2ύ κυβερνάς τήν 'Ελλάδα διά τοΰ αυτής 
Κυβερνήτου. Γένοιτο!
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Χ Ω Ρ Ο  Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ν
ΟΝ Ο Μ ΑΤΟ Α Ο ΓΙΟ Ν

τοΰ Δ ή μ ο υ  Κ ε ρ κ υ ρ α ί ω ν  τ ή ς  ’Ε π α ρ χ ί α ς  Κ έ ρ 

κ υ ρ α ς ,  [συνταχΧέν κατά τήν άπό 18 .Σεπτεμβρίου 

18 6 7  ’Εγκύκλιον τοΰ Υπουργείου τών ’Εκκλησιαστι

κών καί τής δημοσίας Έκπαιδευ'σεως].

Ύπό τοΰ κορυφαίου τών άρχαίων Ποιητών ύμνηΧεΐσα έν 
τοίς άΧανάτοις αύτοΰ έπεσιν ώς εύδαίμων καί πλουσία καί 
Ισχυρά κατά Χάλασσαν ή κλεινή τών Κερκυραίων πόλις 
διετέλεσεν έπί μακρον χρόνον μία τών πρωτευουσών τής 
Ελλάδος πόλεων, κεκτημένη μέχρι τοΰ 350 Π. X. έτους τά 
δευτερεία κατά τήν ναυτικήν δύναμιν. Πρός τήν μητρέπολιν 
ΚόρινΧον φαίνεται δίς τούλάχιστον πολεμίσασα, πρώτον περί 
τό 664 Π. X. ότε μεταξύ Κερκυραίων καί ΚορινΧίων συνε- 
κροτήΧη κατά τόν θουκυδίδην η παλαιοτάτη τών έν τή 
ιστορία μνημονευομένων ναυμαχιών, ητοι 70 περίπου έτη έξ 
οτου άποικία ΚορινΧίων ύπό τόν Χερσικράτην άπεστάλη εις 

Κέρκυραν.



Ή  άρχαία πόλις έ'κειτο επί τής λοφώδους χερσοννήσου 
τής περιεχομένης μεταξύ τής νυν λίμνης Χαλικιοπούλου καί 
τής θαλάσσης. "Οτι δέ τούτο αληθεύει άποδεικνύεται έκ 
τού ονόματος Παλαιόπολις, το οποίον διασώζει μέχρι τούδε 
ή Τ'έσις έκείνη, καί έκ τών πλείστον αρχαίων λειψάνων παν

τός είδους, οιον έπιγραφών, άγγείων, μνημάτων, στηλών, 
οπλών, νομισμάτων, έρειπίων κτλ. ατινα άνακαλύπτονται 
πανταχού σχεδόν έν τώ τόπω ον κατεϊχεν ή αρχαία πόλις. 

Είχε δέ δύο λιμένας, δ εις τών οποίων καλούμενος 'Υλλαϊ- 
κός, κατά τον θουκυδίδην, Υλλικος δέ κατά τόν Άπολλώνιον, 
είναι ή σήμερον λεγομένη λίμνη τοΰ Χαλικιοπούλου· ο δέ 
άλλος έςωΑεν κείμενος μεταξύ τών σήμερον προαστείων ’Ανε
μομύλου καί Γαρίτσης καί τοΰ παλαιού φρουρίου έκαλεΐτο, 
φαίνεται, λιμήν τοΰ ’Αλκινόου. Προ δέ τών πυλών τής πό- 
λεως, εις τούς πρόποδας τοΰ νΰν καλούμενου λόφου τοΰ 
Σωτήρος προ τής εισόδου τοΰ προαστείου Γαρίτσης ήτο ή 
Χεκρόπολις μέχρι τής Ααλάσσης εκτεινόμενη, έ'νΓα άνεκα- 
λύφΤησαν άπό τοΰ 1846 πλήθος μνημάτων καί στηλών 
μετ’ έπιγραφών διαφόρων, καί πλείονα ίσως "ΪΓελον άνακα- 
λυφίςή, εάν έγίνοντο περαιτέρω άνασκαφαί.

’Ολίγον πρό τής άρχής τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου 
φαίνεται ό'τι ύπήρξεν ή Κέρκυρα ίσχυροτάτη αυτή έαυτής, 
οτε καί εδυνήΤη νά πληρώση στόλον έξ εκατόν καί είκοσι 
τριήρων εις τόν πρός τούς ΚορινΑίους πόλεμον, έπελξτόντας 

κατ’ αύτής μετά πολλών έκ τε τής Πελοπόννησου καί τής 
λοιπής ' Ελλάδος συμμάχων. Διαρκοΰντος τοΰ Πελοποννησια- 
κοΰ πολέμου συνέβησαν έν αύτή έμφύλιοι ταραχαί καί στά
σεις, ένεκα τών οποίων ήρχισε νά βαίνη εις παρακμήν. Ούχ 
ήττον όμως κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Ίσοκράτους, ήκολού-
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ΐησεν έπί τινα χρόνον ίσχύουσα κατά θάλασσαν, ένώ περί 
τά μέσα τής ΔΊς Π. X. εκατονταετηρίδος ήδύνατο είσέτι νά 

έξαρτύση στόλον ογδοήκοντα τριήρων, όσας ούδεμία άλλη 
'Ελληνική πόλις ήδύνατο τότε νά καΤελκύση, πλήν τών 
’Αθηνών καί τών έν Σικελία Συρακουσών. 'Υποπεσοΰσα δέ 

μετά της λοιπής 'Ελλάδος εις ττν'Ρωμαϊκήν κοσμοκρατο- 
ρίαν ή Κέρκυρα, εύρέξτη μετά ταΰτα έκτεξτειμένη εις τάς 
έπιδρομάς τών βαρβάρων τής "Αρκτου, οίτινες είσέβαλον πολ- 
λαχόότεν κατά ττς 'Ρωμαϊκής ’Επικράτειας, μάλιστα δέ τών 
Βανδάλων καί Γότθων. 'Η  άρχαία πόλις, καί τοι κεκακω- 
μένη καί έπαισΪΓητώς έξησίτενημένη έκ τών άλλεπαλλήλων 
προσβολών τών βαρβάρων τούτων, ήκολούξτησε νά κατοικήται 

πιθανώς μέχρι τέλους τής Ζηί Μ. X. εκατονταετηρίδος, οτε 
νέος χείμαρ’ρος βαρβάρων, οί Σαρακηνοί, κυριεύσαντες ήδη 
τήν Συρίαν, τήν Αίγυπτον καί πάσαν τήν βόρειον τής ’Αφρι
κής παραλίαν, οξτεν έπειτα διεπεραιώίτησαν καί εις τήν 
'Ισπανίαν, ήπείλουν νά καταπλημμυρίσωσι σύμπασαν ττν 
Εύρώττην. Τότε οι Κερκυραΐοι, ολίγοι τόν άριξτμόν οντες, 
καί μή βλέποντες εαυτούς άσφαλεϊς έν τή Παλαια πόλει, 
μετέβησαν εις το νΰν παλαιόν φρούριον, τό οποίον τότε κατά 
πάσαν πιθανότητα ήτο νήσος, καί ώχυρώΪΓησαν έν αύτώ. 
Ούτως εκτίσ'Τη ή νέα πόλις έντός τής όχυράς δέσεως, καί 
ή τότε ή ολίγον βραδύτερον ώνομάσΪΓη Κορυφώ (ή Κορυφω) 
ύστερον δέ καί Κορυφοί, έκ τοΰ σχήματος ίσως οπερ δεικνύει 
ή τραχεία έκείνη ‘Τεσις δικόρυφος ούσα, καί είσέχουσα έν 
τή θαλάσση, καί τήν οποίαν ή τέχνη μετέπειτα κατέστησεν 
έτι οχυρωτέραν. Φαίνεται, έπαναλαμβάνομεν, οτι ή ^έσις 
αύτη ήτον άλλοτε νήσος, διότι καί ό Θουκυδίδης ποιείται 

. μνείαν ταύτης, καί τοι μή ένομάζων αύτήν.

—  5 0 9  —



Μόνον άπό τοΰ 1579 έτους ή νέα πόλις έλαβε το όποιον 
έχει σήμερον σχήμα, ότε οί 'Ενετοί περιεβαλον αΰτην διά 

νέων τειχών, τα πλεΐστα τών οποίων σώζονται εΐσε'τι, καί 
διά τάφρου διπλής πρός τά προάστεια.

Τοσαΰτα μέν καΧ’ όσον άφορα το ονομα τής πόλεως ήμών.

Α' Π ροάστεια  τή ς  πόλεως κ α ί  χωρία.

’Ολίγον έξω τής Βασιλικής πόλης κεΐται τό προάστειον 
καλούμενου δι’ ’Ιταλικού ονόματος 2αρρόκον (San Rocco), 

οπερ ερμηνεύεται 'Ελληνιστί "Αγιος Χαράλαμπος. ’Επε'κεινα 
τούτου έπί τής Βορειοδυτικής παραλίας κεΐται το προάστειον 
Μανδουκίου, τό άνω μέρος τοΰ οποίου ονομάζεται Κεφαλο- 
μάνδουκον. Πρός δέ τήν άνατοληκήν παραλίαν συνημμένου 

διά παραλίας όδοΰ μετά τ?ς πόλεως κεΐται τό προάστειον 
Γαρίτσης, Ίταλιστί Castrades ίσως έκ τοΰ * Ελληνικού γα- 
στράδες, διότι έν αύτώ ΰπήρχον προ πολλοΰ καί ΰπάρχουσι 
καί τήν σήμερον κεραμείς μετερχόμενοι τήν κεραμευτικήν. 

"Αλλως τό ό'νομα Γαρίτσα φαίνεται ήμΐν 2λαβικής καταγω
γής, ίσως έκ τοΰ Goritza, οπερ σημαίνει βουνόν ή λόφον, εις 
τους πρόποδας τοΰ οποίου εκτείνεται τό προάστειον. Μετά 
τούτου συνέχεται τό προάστειον τοΰ ’Ανεμομύλου, παραλίως 
καί αυτό έκτεινόμενον υποκάτω τοΰ Βασιλικού ’Αγροκηπίου, 
καί λαβόν τό όνομα έκ τοΰ έν αύτώ ύπάρχοντος άλλοτε 
’Ανεμομύλου.

Όλίγον μακράν τής Γαρίτσης κεΐται εις ύψηλοτέραν 
Χέσιν τό μικρόν προάστειον τών Χτρατιών, καί έ'τι ανωτέρω 
πλησίον τοΰ Βασιλικού ’Αγροκηπίου τό τής Αναλτψεως. Κα
τωτέρω δέ πρός τήν λίμνην τοΰ Χαλικιοπούλου υπάρχει τό

— 510 —

μικρόν προάστειον τοΰ Φιλαρέτου. Τά τελευταία πέντε 
προάστεια Γαρίτσης, ’Ανεμομύλου, Χτρατιών, Άναλήψεως καί 

Φιλαρέτου κείνται έπί τής Χέσεως τής παλαιάς πόλεως, 
όνομα τό όποιον, ώς προείπομεν, σώζεται μέχρι τής σήμερον. 
Εις τόν δήμον Κερκυραίων ανήκει καί τό μικρόν χωρίον 

Μαμάλοι κείμενον κατά τά σύνορα τοΰ δήμου Ποταμο

γειτόνων.

— 511 —

Β' Μοναστήρια.

Μοναστήρια έν τώ δήμω Κερκυραίων ύπάρχουσι τήν σή

μερον μόνον τρία όλα τών ΌρΧοδόξων, εν μέν μοναζόντων, 
τό τής Πλατυτέρας, κείμενον μεταξύ τών προαστείων 'Αγίου 

Ρόκου καί Μανδουκίου, ευ ώ ύπάρχουσι καί τά οστά τοΰ 
αειμνήστου Κυβερνήτου τής 'Ελλάδος Ίωάννου Καποδιστρίου· 
δύο δέ καλογραιών, τό τής 'Αγίας Εύφημίας κείμενον με
ταξύ τοΰ Βασιλικού ’Αγροκηπίου καί τοΰ προαστείου ’Ανεμο
μύλου, καί τό τών Αγίων Θεοδώρων κείμενον μεταξύ τών 
προαστείων Γαρίτσης καί 2τρατιών πρός τήν λίμνην Χαλι- 

κιοπούλου.
Ύπήρχον άλλοτε καί έτερα μοναστήρια εντός τοΰ δήμου 

διαλελυμένα τήν σήμερον τό τής 'Αγίας Αικατερίνης εν τή 
πόλει- τό τοΰ 'Αγίου Νικολάου έν προαστείω Μανδουκίου 
άμφότερα μοναζουσών ΌρΧδοόξων. Παρά δέ ταύτα ύπήρχον 
καί δύο τών Αατίνων, τό τής Αγίας Ίουστίνης, εις τήν είσο
δον τού προαστείου Γαρίτσης, καί τό λεγόμενον τών Φλάρων 

εις τό τοΰ Φιλαρέτου.



—  5 1 2  —

Γ ' ’Ονόματα τών δέσεων έν^α  υπάρχουσιν 
άρχαιότητος .

Εις τούς πρόποδας τού λόφου Χωτήρος, μετασχημα-
ςν / >/\ \  ν , '  » ϊ \ » · < ■ / « /τισϊΓεντος άλλοτε εις φρούριον και επι του οποίου υπάρχει 

σήμερον τό 2ωφρονιστήριον, ύπήρχεν, ώς προείπομεν, ή Νε- 

κρόπολις τής αρχαίας πόλεως, ένΐα  πλεϊστα άνεκαλύφΐτησαν 
μνημεία, μεταξύ τών οποίων τό τού Μενεκράτους προξένου 
τών Κερκυραίων. Εις τά πε'ριξ τού μοναστηριού τών 'Αγίων 
Θεοδώρων καί τού προαστείου τών .Στρατιών, καί γενικώς 
είς ολον τό χωρίον τό έμπεριεχόμενον μεταξύ τού προαστείου 
Γαρίτσης, τής λίμνης τού Χαλικιοπούλου καί τού προαστείου 
Αναλήψεως ύπάρχουσιν άναμφιβόλως πολλοί θησαυροί αρχαιο
λογίας κεκρυμμένοι, οΐ τινες άνασκαπτόμενοι ήξτελον επιχύσει 
πιθανώς μέγα φώς ε’πί πολλών γεγονότων τά μέγιστα ενδια
φερόντων την ιστορίαν τής πατρίδος ημών. ’Ιδίως δέ είς 
ϊέσιν καλουμε'νην Καρδάκιον παρά τήν θάλασσαν έν τή περι
φέρεια τού προαστείου Αναλήψεως, ύπάρχουσι τά ερείπια 
αρχαίου ναού καί υδραγωγείου.

Δ' ’Ονόμ ατα  ΐτέσεων περιέργων.

α' Τό Κανόνιον είς τό τέρμα τής αμαξιτής οδού τής 
άγούσης προς τό λεγόμενον Πέραμα επί τής εισόδου 
τής λίμνης Χαλικιοπούλου. 

β' Τό ποντικοννήσι μετονομαστέν εσχάτως νησίδιον ’Ελι
σάβετ προς τιμήν τής Αύτοκρατορίσσης τής Αυστρίας 
κείμενον είς τό στόμιον τής αύτής λίμνης, 

γ' 'Ο  άγιος ’Ιωάννης καί ή Θεοτόκος ελεούσα είς Κεφα-

λομάνδουκον ένϊα  συγκροτούνται άπαξ τού έτους πανη- 

γύρεις.
' Ο προφήτης Ήλίας ύπεράνω τού προαστείου Αναλήψεως. 

'Η  άκρα τού προμαχώνος 'Ραϊμόνδου προς ττν θάλασ
σαν, παρέχουσα λαμπροτάτην ϊτέαν. Καί 

τελευταϊον το Βασιλικόν Άγροκήπιον.

Ε ' ’Ο νόματα  τών βουνών.

Αόφος Αβραμίου έπί τού οποίου ύπήρχεν άξιόλογον 
φρούριον, καταστραφέν υπό των Αγγλων.

Αόφος Όλιβέτου προς τό Κεφαλομάνδουκον κατά τήν 
παραλίαν, ΙνΪΓα άλλοτε υπήρχε φρούριον, καί νύν κατα

σκευάζονται πλίνθοι.

Αόφος Μαμάλων, όστις άλλως ήτο περιτετειχισμένος. 

Αόφος Χωτήρος μεταξύ πόλεως καί προαστείου Γα
ρίτσης, έπί τού οποίου ύπήρχεν άλλοτε φρούριον, οπερ 
κατεστράφη, καί έπί τής δέσεως αυτού ώκοδομήϊη τό 
-Σωφρονιστηρίου καί τό άστυκόν Νεσοκομεϊον.
Αόφος Νεραντζίχας ύπεράνω τού Κοιμητηρίου τών 
’Ορθοδόξων, τό πάλαι άκροτήριον, καί ένΪΓεν οί Γάλλοι 
ήρξαντο νά κατασκευάσωσι προμαχώνας καί ν’ άνοίξωσι 

διώρυχα.
Αόφος Αγίου Παντελεήμονος, ένΪΓα ύπάρχει τό Βασιλι
κόν Άγροκήπιον, καί τού όποιου αί προς το μέρος τού 

προαστείου Ανεμομύλου γαίαι έχρησίμευον έκπαλαι είς 
κατασκευήν πλίνθων καί πήλινων αγγείων.
Αόφος Αναλήψεως, ένϊα κατά τήν εορτήν τής Άναλή- 
ψεως τελείται λαμπροτάτη πανήγυρις.

—  5 1 3  —
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2 t  ’Ονόματα  ποτα μών ,  λιμνών κ α ί  πηγών, 

α' Ή  λίμνη τουΧαλικιοπούλου, ούσα τό πάλαι, ώς προείπομεν, 
εις τών δύο λιμένων τής άρχαίας πόλεως δ 'Ύλλαϊκδς 

ή Γ Υλλικός καλούμενος, κατά μέγα μέρος προσκεχωσμέ- 
νος, τά νΰν είναι άπλούν ίχΐτυοτροφεΐον. 

β' ΓΗ πηγή τού Καρδακίου υποκάτω τού λόφου τής Άνα- 
λήψεως προς την θάλασσαν, 

γ' Η Βρυσοπούλα πηγή υπό τον λόφον Νεραντζίχας παρά 
τήν είσοδον τού κοιμητηρίου τών ’Ορθοδόξων.

Ζ' ’Ο νόματα  τών άκρωτηρίων.

α' Ό  Καβοσίδωρος άκρωτήριον τού παλαιού φρουρίου, πρό- 
τερον καλούμενου άκρωτήριον τού ’Ισιδώρου κατά τήν 
μαρτυρίαν Νικάνδρου Νουκίου τού Κερκυραίου καί άλ
λων, έξ οΰ έκ παραφθοράς έσχηματίσΐτη τό νέον όνομα 
τή προσθήκη τής ’Ιταλικής λέξεως Capo, ή'τις συμαίνει 
άκρωτήριον.

β' Τό άκρωτήριον Καμίνια εις Κεφαλομάνδουκον. 
γ' Τό τού άνεμομύλου έν τώ ομωνύμω προαστείω. 
δ' Τό Κανόνων επί τής εισόδου τής λίμνης τού Χαλικι- 

οπούλου. Ε ' Ή  Κορακοφωλεά ύπακάτω τού Νέου 
φρουρίου.

Η' ’Ο ν ό μ α τ α  κόλπων,  λιμένων κ α ί  ορμών.

α' Κόλπος 2πηλαίας, όπου υπάρχει δ λιμήν κατά την 
βορειοδυτικήν παραλίαν, 

β' Κόλπος Μανδουκίου, χωριζομενος τού τής 2πηλαίας δια 
τής άκρας τού Νέου φρουρίου τής ονομαζόμενης Κορα-

κοφωλεάς, καί έπεκτεινόμενος μέχρι Κεφαλομάνδουκου 

ύπο τούς πρόποδας τού ορούς Όλιβέτου. 

γ' "Ορμος Αγίου Νικολάου υποκάτω τών έν τή πόλει 
Ανακτόρων.

δ' ’ Ο λιμήν Μανδρακίου υπό τό παλαιόν φρούριον καί εις 
τό στομιον τής μεγάλης τάφρου, ήτις χωρίζει τό πα
λαιόν φρούριον άπό τής πόλεως. 

ε' Κόλπος ’Ανεμομύλου καί Γαρίτσης μεταξύ τών προ- 
αστείων τούτων καί τού παλαιού φρουρίου.

θ ' ’Ονόμ ατα  τών παρακειμένων νησιδίων.

α' Τό νησίδων τό σήμερον καλούμενου Ααζαρέτον έκ τής 
Ίταλίδος φωνής ούτω καλούμενου, σημαίνον δέ λοιμοκα
θαρτηρίου, χρησιμεΰον καί τήν σήμερον ώς τοιούτον. 
’Εκαλείτο πιθανώς το πάλαι Έλαφούσα, ύστερον δέ 

μετωνομάσ^η Αγιος Δημήτριος. 

β' Τό νησίδων τού Βίδου, καλούμενου κατά τούς άρχαίους 
χρόνους Πτυχία. Μετωνομάσΐη έπειτα νήσος τού ’Αγίου 
Στεφάνου έκ τίνος αύτόΐτι ύπαρχούσης ’Εκκλησίας του 
Αγίου τούτου- κατά δέ τάς άρχάς τού ΙΕ“  αίώνος 
εκαλείτο νήσος τού Μαλιπιέρου, άπό δέ τού ΙΖ' έλαβε 
τό ό'νομα νήσος τού Βίδου οπερ σώζει μέχρι τής σήμε
ρον. Μέχρι τού τέλους τού παρελθόντος αίώνος τό νησί
δων τούτο ήτο καλλιεργημένου καί έν μέρει κατάφυτου 
δι’ έλαιοδένδρων, καί κατωκειτο υπό τινων οικογενειών. 
Μετετράπη άκολού^ως εις φρούριον καταστραφέν υπό 
τών "Αγγλων προ της άναχωρήσεως αυτών, τανύν δέ 

κατοικείται υπό τινων στρατιωτών.

—  5 1 5  —
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γ' ’Ολίγον μακράν πρός δυσμάς αΰτοΰ υπάρχει μικρός τις 
σκόπελος καλούμενος Κονδυλονήσι.

δ' Τό νησάκι ή ποντικοννήσι, εσχάτως μετονομασ'Τεν νη- 
σίδιον ’Ελισάβετ έν τή είσόδω τής λίμνης Χαλικιοπού- 
λου, ένΤα υπάρχει Μετόχιον ττς Εκκλησίας Υ. Θ. τών 
Στεριωτών.

—  5 1 6  —

I' Φρούρια κ α ί  άλλα άξια  σημειώσεως 
άντ ικε ίμενα .

Α' Τό παλαιόν φρούριον, ήτοι ή Άκρόπολις, ένΤα, ώς 
προείπομεν, έκειτο μέχρι τοΰ 1570 ή πόλις, χωριζόμενον 
τής νέας πόλεως διά τής Μεγάλης Τάφρου. Ή  Τε'σις
ήν κατέχει ή νέα πόλις έκαλείτο μέχρι τοΰ 1570
Έξωπόλιον, ύπήρχον δ’ έν αύτω οίκίαι σποράδην καί 
άγροί.

Β' Το νέον Φρούριον πρός τά Βορειοδυτικά τής νέας πό
λεως, έντός τοΰ οποίου υπάρχει έντός τοΰ τράχου μικρόν 
τι σπήλαιον έ'ν'Τα φαίνεται είσέτι έπί τής πέτρας εΐκών 
τής Θεοτόκου, όϊεν το υποκάτω τοΰ φρουρίου τούτου 
μέρος τής πόλεως έκλήξτη Σπηλαία, έ'νΑα υπάρχει και 
πύλη άγουσα πρός τον λιμένα, καλούμενη ή πύλη τής 
σπηλαίας.

Γ ' Τό φρούριον τοΰ ’Αβραμίου ή τοΰ ’Αβραάμ έπί λόφου
μεταξύ τοΰ Νέου φρουρίου καί τών προαστείων Μαν-
δουκίου καί 'Αγίου 'Ρόκου, καταστραφέν ήδη.

Δ' Τό τοΰ Σωτήρος μεταξύ τής πόλεως καί τοΰ προ-
αστείον Γαρίτσης.

Αί κυριώτεραι τών πυλών τής πόλεως είναι ή Βασιλική 
λεγομένη πύλη, άγουσα έκ τής πόλεως εις τά  προάστεια. 
Δεξιόξτεν ταύτης είναι δ προμάχων ο καλούμενος Σαραντάρι, 
άριστερόϊεν δε ό τού 'Αγίου ’Αθανασίου, οΰτω καλούμενος έκ 

τίνος αύτόόΓι ’Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου τούτου καταστραφείσης 
υπό τών Γάλλων. 'Υποκάτω δέ τοΰ προμαχώνος 'Ραϊμόνδου 
πρός τήν ανατολικήν άκραν τοΰ περιβόλου τής πόλεως υπήρχε 
πύλη καλούμενη 'Ραϊμόνδα, έξ ής καί τ παρακειμένη συνοι
κία τής πόλεως έχει καί τήν σήμερον τό ό'νομα τής πύλης 

ταύτης.
Καί?’ οσον δ’ άφορα τα ονόματα τών ένοικούντων τήν 

πόλιν καί τά προάστεια αύτής συμμορφούμενοι μετά τής 
’Εγκυκλίου τοΰ 'Υπουργείου σημειοΰμεν, ότι έκ μέν τοΰ ονό
ματος Κορυφώ ή Κορυφοί καί Κορφοί έσχηματίσ'Τη τό Κορ- 

φιάτης. Κατ’ άνάλογον δέ τρόπον
δ κάτοικος τοΰ προαστείου Σαβρόκου ή Αγίου 'Ρόκου 

καλείται Σαρ’ρακιώτης.
'Ο  τοΰ προαστείου Μανδουκίου . Μανδουκιώτης.
'Ο  τοΰ τής Γαρίτσης . . . .  Γαριτσιώτης.
'Ο  τοΰ Ανεμομύλου......................... Ανεμομυλιώτης.
' Ο τών Στρατιών . . , . . ·  Στρατιώτης.
'Ο  τής Ά ν α λ τψ εω ς.....................Άναληψιώτης.

—  5 1 7  —

Έ ν  Κέρκυρα τήν 10 Ιουλίου 1869.
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Ai αποστάσεις έσημειώίιησαν κατά 
τό μτκος τών αμαξιτών οδών αί 
ώρα’, δε ττροσεδ’.ωρίσύησαν προς 5 
στάδια άνά μίαν ώραν, ττλήν είς τι- 
νας οδούς νπάρχουσι μονοπάτια δι’ 
ών έλαττούνται αί ώραι οδοιπορίας.

, Τ
a

ΛΙ Α ΦΟ Ρ Α .

— Περί  λευκής  άργίλλου δ ιά τήν  άγγε ιοπλ α-  
στικτ'ν. — Μεταξύ τών τής Ελλάδος ωφελίμων ορυκτών 
ύπομιμνήσκομεν τά έν αφθονία καί πανταχού άπαντώμενα 
άργιλλοΰχα, συνήθως πηλός καλούμενα. Ταΰτα άνε'κα^εν 
έχρησιμοποιήϊησαν διά τήν αγγειοπλαστικήν. Κατά τό 
χρώμα τών άργιλλούχων τούτων ορυκτών καί τά εξ αυτών 
προϊόντα έχουν άνάλογον τοΰ χώματος χρώμα. ’Εάν τό 
άργιλλοΰχον χώμα είναι λευκόν καί τά έξ  αύτοΰ κατασκευα- 
σ'Γησόμενα είναι λευκά, καί τα  υπό το ό'νομα Faïence, φαρ- 
φουρί τής Γαλλίας, έκ τοιούτου λευκού πηλού κατασκευάζον
ται. Τοιαύτη λευκή άργιλλος άπαντάται είς τήν νήσον 
Μήλον είς διαφόρους δέσεις, πρό πάντων είς τήν ΪΓε'σιν Βε- 
διάν, είς τήν ϊε'σιν τουρκοπόταμον καί προς μεσημβρίαν τής 
παλαιάς χάρας, καϊώς είς τήν νήσον Κίμωλον, ώστε άδικον 
μέγα νά μή χρησιμοποίησή ή άργιλλος αύτη προς κατα
σκευήν λευκών άργιλλίνων αγγειοπλαστικών σκευών. Δέν λε'- 
γομεν αγγείων τής πολυτελείας, άλλα αγγείων τής πρώτης 
ανάγκης τού βίου, φιλτζανίων, πινακίων καί όμοιων τής



καθημερινής άνάγκης καί χρήσεως, ώστε νομίζω οτι ή 
ιδρυσις τοιούτου άγγειοπλαστικοΰ καταστήματος δύναται νά 

ήναι μεγίστης ώφελείας δια τόν ιδρυτήν τοιούτου καταστή
ματος. Μία τών ωφελίμων καί σπουδαίων επινοήσεων τοΰ 
αίώνος τούτου είναι ή κατασκευή δύο λαμπρών χρωμάτων, 
τοΰ λεγομένου συνήθως Ούλτρεμάρε υΗΓαιη;ιππιιηι τοΰ κυα- 
νοΰ καί πρασίνου, τά όποια απολαμβάνονται διά τής τών 
λευκών πηλών πυρώσεως μετά θειούχων μιγμάτων, καί εκ 
τών μετά τής λευκής άργίλλου τής Μήλου δοκιμασιών έν 
μικρώ άπεδείχόϊη καί δύναται νά άποδειχϊΰή οτι ή τής νή
σου Μήλου λευκή άργιλλος χρησιμεύει καί πρός τοΰτον τόν 
σκοπόν τής κατασκευής τών ωραίων καί τόσον χρησίμων 
χρωμ,άτων. Ή  σύστασις τοιούτου άγγειοπλαστικοΰ καταστή
ματος δέν άπαιτεϊ τόσον μεγάλα κεφάλαια ώς άπαιτεΐ η 
έκμετάλλευσις μεταλλοφόρων ορυκτών καί τά προϊόντα αύτοΰ 
καταναλίσκονται καϊτ’ ολην τήν Ανατολήν. Άπό καρδίας 
έπευχόμεξία τώ ιδρυτή τοιούτου έΐνωφελοΰς καταστήματος 
άγαέτήν τύχην, κατά τό ρητόν τών όρυκτολόγων.

(Παλιγγενεσία.)

Ή  πόλις ‘ Υψηλάντη.

Ό  έν Ούασιγκτώνι έπιτετραμμένος τής ελληνικής κυβερ- 

νήσεως κ. Κ. 'Ραγκαβής, έπισκεπτόμενος τάς δυτικάς 
έπαρχίας, άφίκετο εις Μιχιγάν καί ού μικρόν κατεπλάγη 
άπαντήσας πόλιν καλουμένην Ύ ψ η λ ά ν τη ν .  Έκφράσας 
εύχαριστίας έπί τή τιμή, τν οί Αμερικανοί περιεποίησαν 
τή πατρίδι του άποδόντες τό ό'νομα τών ΆξΓηνών καί τής 
Σπάρτης εις πολλάς τών Ηνωμένων Πολιτειών πόλεις, παρε-
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κάλεσε τόν δήμαρχον τής Ύψηλάντης νά τώ σαφηνίση πώς 
έξελέχξτη τό ονομα τής ηρωικής έκείνης οικογένειας καί έάν 
οί κάτοικοι έγίνωσκον τά κατ’ αύτήν. Γ0  δήμαρχος τώ 

άπέστειλε τήν έπομένην άπάντησιν.

'Υψηλάντη, 27 Σεπτεμβρίου 1869.

Σπεύδω νά εκπληρώσω ήν έςεφράσατέ μοι έπιΪΓυμίαν 

έν τή άπό 22 ίσταμένου έπιστολή υμών γινώσκετε καλώς 
οτι τώ 1824 οί "Ελληνες ήγωνίζοντο τοϊς Τούρκοις υπέρ 
τής εαυτών ελευθερίας. Ό  λαός τής Αμερικής τότε έπε- 
δείξατο μεγίστην συμπάθειαν τοϊς πατριώταις υμών. Ό  

τοΰρκος στρατηγός διελΤτών έν ϊτριάμβω ολην σχεδόν τήν 
Πελοπόννησον κατέβη εις Τρίπολιν μετ’ οκτακισχιλίων άν- 
δρών, ΐνα λεηλατήση τήν Αργολίδα καί κατακτήση τήν 
Ναυπλίαν. ’Εν τώ κινδύνω τούτω ό γενναίος "Ελλην Δη- 
μήτριος Ύψηλάντης συλλέξας 220 άνδρας ετοίμους ν’ 
άποϊάνωσιν υπέρ πατρίδος άντεπεξήλίτε κατά τοΰ έχίτροΰ. 
Ό  άπηλπισμένος άρχηγός καί οί ώσαύτως άπηλπισμένοι 
οπαδοί του έφαίνοντο εχοντες έκαστος ούχί μίαν ζωήν 
άλλ’ εκατόν. Οί ολίγοι έν τούτοις έξτριάμβευσαν. Τοΰ 
Ύψηλάντου τό όνομα δοςασ'τέν άπανταχοΰ τής 'Ελλάδος 

διέβη τούς ωκεανούς, έμνημονεύϊ'η κατ’ άξίαν εις τά 
ήμέτερα άσματα καί έγνωρίσ'Τη εις τάς δυτικάς ταύτας 
άκτάς. Άκούσαντες αυτό οί έν τή έρημία φιλοπάτριδες 
ε’βουλεύΪΓησαν νά τό κρατήσωσι διά παντός· όμοϊυμαδόν 
λοιπόν έψήφισαν τώ 1825 καί 1826 οί προύχοντες τών 
κατοίκων νά όνομασϊτή ή πόλις Υ ψ η λ ά ν τ η .  Δέν έπί- 
σταμαι τήν ιστορίαν τής ίμετέρας έπαναστάσεως μετά 
τής αύτής ακρίβειας ώς οί πατριώται υμών γινώσκω
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ομως οτι ΪΓαυμάσαντες τήν φιλοπατρίαν τών Ε λλή
νων άπε'δομεν τή πόλει το όνομα τοΰ Ύψηλάντου. 
Αέξασ^ε κτλ.

— Περίεργος στατ ισ τ ικ ή .  — Γ0  αριθμός τών 
λαλουμένων γλωσσών είναι 3692, μή συμπεριλαμβανομένων 
τών διαλέκτων.

'Ο  άριΐμος τών διαφόρων θρησκειών είναι ΙΟΟΟ.
Ή  έτησία ϊνησιμότης τής σφαίρας είναι 33,733,333, τ 

ήμερησία 91,554, τ ωριαία 3380. Τουτέστι 92 θάνατοι 
κατά λεπτόν καί εις άνά δευτερόλεπτου.

Γ0  γενικός μέσος όρος τής ζωτς είναι 33 έτη.
Τό τέταρτον τοΰ πληθυσμού αποθνήσκει προ 7 ετών.
Το ήμισυ αποθνήσκει προ 47 έτών.
’Επί 100,000 ατόμων, έ’ν φθάνει εις ττν τλικίαν τών 

100 έτών.

Έ π ί 500 προσώπων, ε'ν φϊτάνει τήν ηλικίαν τών 90 
έτών.

Έ π ί 100 προσώπων έν φθάνει τήν ηλικίαν τών 100 
έτών.

Οι ιερείς άφικνοΰνται εις τήν πρεσβυτέραν ηλικίαν.
Οί ιατροί άπο~ντσκουσι νεώτεροι όλων.
Έ π ί τέλους το όγδοον τών άρρένων είναι στρατιώται.

(Οί Λαοί.)

— Περί  ύγροσκοπικών ή ύγρομετρικών φυτών. — 

’Υγροσκοπικά φυτά καλούνται έκείνα τά οποία άπορροφώντα 
τήν τής άτμοσφαίρας υγρασίαν κινούνται ή τινά αυτών όρ
γανα στρέφονται, συστέλλονται ή τά άνΤη αυτών προαισθανό
μενα τήν υγρασίαν κλείουσι, καί κλίνουσι προς τά κάτω.
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Έ ν  τών πλέον περιέργων τούτων φυτών έχει τοιαύτην διά 
τήν υγρασίαν ευαισθησίαν, ώστε αμα τις πλησιάζη μόνον 
τήν ύγραν χεϊρά του, συστέλλεται. Τούτο τό περίεργον φυ- 
τόν καλείται Ηχροχϊε όχ^ΓοαιβΙποα. "Ετερόν τι έχον όμοια 
χαρακτηριστικά καλείται Τιιηαηα Ι^ι-οπιβίποβ. Τοιαύτα 
φυτά έφαρμόζονται προς κατασκευήν ύγρομετρικών έργα- 
λείων. Επειδή έπί τών άκρων τών ογράνων προσκολλώσι 

δείκτας, οΐτινες υπό τού διά τήν υγρασίαν τόσον εύαισϊήτου 
οργάνου περιστρέφονται προμαντεύοντες τό πλεϊον ή έλασσον 
τήν τής άτμοσφαίρας υγρασίαν, καί έπειδή τοιαύτα κομψό
τατα κατασκευασμένα έργαλεία έχουν τό σχήμα μικρών ωρο

λογίων καλούνται υγροσκοπικά ή ύγρομετρικά ωρολόγια.
Εις τό άκρωτήριον τής Καλής Έλπίδος κηπεύεται φυτόν 

τού καλλωπισμού έχον ωραία κίτρινα άν'ϊη, τά οποία προ
αισθανόμενα τήν βροχήν κλείουσι τά άνΤη καί κατακλίνον- 
ται. Τούτο τό βροχοπρομαντευτικόν φυτόν καλείται Οβίβ- 

η*Ίυ1«ι ρΐυνί'αΐίβ σμικροπροφητική Καλευδούλη.

Ε· Λάνδερερ.

’Αναγινώσκομεν εις τήν Φωνήν Κέρκυρας.

Οί Ω ρ α ί ο ι  Ναυτίλοι .  Ή  καταιγίς τής προπαρελ- 
ΤΌύσης έβδομάδος, έρριψεν ενταύθα έν πλοίον διευϊυνόμενον 
διά Μελίτην μέ φορτίον έλαιόστα· τό πλοίον τούτο είναι 
βρίκιον χωρητικότητας 208 τόνων, πλοιαρχούμενον υπό τού 
Έλληνος Αναγνώστου Άνδρέου, καί έχον πλήρωμα τό

εξής-
’Ιωάννα ’Ρόζερ, άγγλίς έκ Αιβερπούλ, σύζυγος τού πλοιάρ

χου, ναύκληρος· ’Αλέξανδρος υιός των, 19 έτών, πηδαλιούχος·
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Καλλιόπη πρωτότοκος ΪΓυγάτηρ, έτών 21, γραμματεύς· ’Αφρο
δίτη, έτών 17, Πλάτων, έτών 15, Ξενοφών, ’Αλφρέδος, Αχιλ- 
λευς καί "Εκτωρ άπό 13 μέχρι 5 έτών, άπαντες υιοί τοΰ 
’Αναγνώστου, ωραίοι ώς άγγελοι, είναι οί ναΰται τοΰ πλοίου, 
οΐτινες άποτελοΰσι τό παράδοξον τοΰτο πλήρωμα- καί τό 
σπουδαιότερου είναι, ότι έξωΐτεν τής Μεσσηνίας κατέλαβεν 
αυτούς ή καταιγίς, ή οποία έπροξένησε μεγάλην ζημίαν εις 

τό πλοίον, διότι έν άλλοις κατεξεσχίσ'Τησαν ολα τά ιστία, 
καί κατά τρείς συνεχείς ημέρας αί τρεις γυναίκες νυχθη
μερόν διέμεινον άγρυπνοι εις τό κατάστρωμα, ή δέ Καλλιόπη 
σχεδόν πάντοτε εύρίσκετο έπάνω εις τά κατάρτια, διά νά 
συρράπτη τά κοπτόμενα ξάρτια. Τό πλοίον τοΰτο εύρίσκεται 
είσέτι ενταύθα αγκυροβολημένου άπέναντι τοΰ Μανδουκίου, 
διότι έχει ανάγκην έπισκευών.

Χαρακτηριστικά εκλεκτών ζώων.

ΚαΤως έπί τοΰ ανθρώπου ύπάρχουσί τινα χαρακτηριστικά, 
έξ ων δύναταί τις νά σχηματίση ιδέαν περί τοΰ ποιοΰ αύτοΰ, 
ουτω καί έπί τών ζώων οί άγρονόμοι έσχημάτισαν πεποίϊησιν 
έκ τών χαρακτηριστικών τής κατασκευής των ποια έξ αυτών 
είναι τά προτιμότερα, τά οποία πρέπει νά έκλέγη ο άγο- 
ραστής προς χρήσίν του. "Οϊεν δίδοντες περίληψιν τών χα
ρακτηριστικών τούτων παραινοΰμεν τούς άγοράζοντας νά 
φροντίζωσιν όσον τό δυνατόν νά εύρίσκωσι πλειότερα τών κα
λών χαρακτηριστικών εις έ'ν ζώον διότι άπαντα σπανίως δύ- 
νανται νά εύρεϊώσι συγκεντρωμένα, καί τό έχον ζώον συγ
κεντρωμένα έν αύτώ άπαντα είναι τό εντελέστατου πάντων 

καί τό πολυτιμότατου.
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1) "Ιπποι.  Τά χαρακτηριστικά έντελεστάτου ίππου είναι 
κεφαλή μετρία άυαλόγως τοΰ σώματος, ρώί/ωνες άνοικτοί, 

ομμα μελαν, ώτα μικρά, ορ'τά καί τεντωμένα, λαιμός μικρός 
καί ευλύγιστος, χαίτη μικρά κλίνουσα πρός τά δεξιά, στήθος 

εύρύ καί σαρκώδες, ώμοπλάται μεγάλαι, ράχις πλατεία 
καί διπλή, νώτα στρογγύλα, μηροί μεμυωμένοι, σκέλη 
όρΪΓα, ορχεις μικροί καί στρογγύλοι, ουρά μακρά, οπλή 
εύκολοσχημάτιστος, ’όνυχες στερεοί, κοιλία μικρά καί τρίχες 
κονταί, μελαναί καί στιλπναί. Πρός δέ νά μή Εδρόνη ή ολί
γου, νά ήναι πάντοτε ζωηρός καί εύθυμος, νά μή έξαφνίζη- 
ται, νά μή γαργαλίζηται ευκόλως, νά μή φοβτται εις τήν 
διάβασιν ποταμών, ρυάκων καί χανδάκων, νά μή τρώγη τήν 
κριτήν λαιμάργως καί άμάσσητον, νά πεταλοΰται ευκόλως 
καί νά δέχηται ευχαρίστως τους πλησιάζοντας αυτόν ανθρώ
πους καί ζώα. Ύπάρχουσί δέ καί άλλα διαγνωστικά ως 
πρός τον χρωματισμόν τοΰ ολου σώματος, τής λευκότητος 
άρτιου άριϊμοΰ τών ποδών, τοΰ μετώπου κλ. τά οποία οί 
μακράν πείραν εχοντες παρατηροΰσι.

2) Βοΰς.  Τούτου άπαιτεΐται νά ήναι κεφαλή κοντή, 
μέτωπον ευρύ, κέρατα δυνατά καί στιλπνά (γυαλιστερά), 
ρύγχος σιμόν (πλακωτόν), ρώόΓωνες πλατείς, ώτα μακρά καί 
τριχωτά, ό'μματα μεγάλα καί μελανά, λαιμός παχύς, στήθος 
πλατύ, κατωλαίμιον κρεμαστόν καί χωρίζον εις δύο πρός την 
κοιλίαν, ώμοι κρεατώδεις καί χονδροί, κοιλία μεγάλη, ούρά 
μακρά καί τριχωτή δέρμα χονδρόν καί μαλακόν γόνατα μέ 
νεύρα, πόδες κοντοί καί παχεϊς, όνυχες πλατείς, σκέλη ίσα 
οπως μή προστρίβωνται. Γ0  δέ ταύρος έκτος τούτων πρέπει 
νά έ'χη ορχεις κοντούς καί χονδρούς, ή δέ άγελάς έκτός 
τούτων καί μαστούς πλατείς καί μεγαλοφλέβους, έχοντας
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ράγα μεγάλην καί μακροστρόγγυλον, καί τήν κάτωθι τής 

κοιλίας μεγάλην φλέβα νά έχη χονδρήν.

3) Ήμίονος .  Ούτος πρέπει νά έχη κεφαλήν μικράν, 
ομμα μέλαν, ώτα όρξτά, λαιμόν μακρόν καί κυρτόν, στήθος 

ευρύ, πόδα μικρόν, γόνυ υψηλόν, νώτα πλατέα καί γεμάτα, 
χρώμα μέλαν, τρίχας στιλπνάς, σώμα στρογγυλοειδές καί 

εΰσαρκον.

4) "Ονος. Διακρίνεται τό εκλεκτόν γένος τούτου όταν 
έχη κεφαλήν μετρίαν, χρώμα μελανόφαιον, ρώΤωνας μεγά
λους, λαιμόν πλατυν, ό'μματα ζωηρά, ουράν κοντήν, ό'ρχεις 
μεγάλους, τρίχα μαλακήν καί στιλπνήν. Ή  δέ ονος δέον νά 
έχη περιπλέον καί γαστέρα πλατείαν.

5) Πρόβατον. Αί εντόπιοι έκλεκταί προβατίναι διακρί- 

νονται έκ τοΰ λεπτοΰ, μαλακοΰ, έλαστικοΰ καί πυκνοΰ έρίου 
(μαλλίου), έκ τών μακρών σκελών καί τής μακράς ουράς· 
ό κριός έκ τών μεγάλων κεράτων, δασέως μετώπου, μεγάλων 
ορχεων, καί πλατέων νώτων. Τά δέ λεγόμενα καραμάνικα 
πρόβατα διακρίνονται οταν έχωσι μεγάλην καί τετράγωνον 
κεφαλήν, μικρά ώτα, σιμόν λαιμόν, μικρά καί ευσχημάτιστα 
κέρατα, ζωηρόν ομμα, ϊαρραλέον βάδισμα, στρογγύλους ώμους, 
περιφερή ράχιν, μακρύ έσγόνατον, σαρκώδεις πόδας, λεπτόν, 
έλαστικόν καί παχύ έριον, πλατείαν εις τήν ρίζαν ούράν, 
μεγάλους ορχεις καί σκεπασμένους μέ λεπτόν έριον.

6) Αίγες .  Τό διακριτικόν αυτών είναι έλαφρόν καί 

στερεόν βάδισμα, υψηλόν ανάστημα, εύσαρκοι μηροί, μεγάλοι 

μαστοί, καί έριον πυκνόν καί απαλόν.

7) Χοίρος.  Τέλος έκλεκτή χοίρος είναι ή μακρόσωμος, 

μικροκέφαλος, κοντόπους, πλατύπλευρος, μεγαλόμαστος (ιδίως
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οταν έχη 16 μαστούς), καί ιδίως ή έχουσα τρίχα λευκήν, 
λεπτήν καί κοντήν.

(Έ κ  τής “ Γεωργικής Έφημερίδος”.)

Κύων τιμωρός.

’Αμερικανική τις έφημερίς έκδιδομένη έν Γεωργία (έν τή 
νοτίω Αμερική), διηγείται το επόμενον τραγικόν συμβάν.

Έ ν  τινι τών ορεινών μερισμάτων τής Γεωργίας έζων δύο 
οίκογένειαι, πασίγνωστοι άμφότεραι διά τόν πλούτον καί τόν 
ολβον έντός τοΰ οποίου διητώντο. Μετά τόν τελευταίον έμ- 
φύλιον πόλεμον, αί οίκογένειαι αυται, ων τής μέν τό έπώνυ- 
μον άρχεται άπό Ρ, τής δέ άπό Α, άπολέσασαι ολην αύτών 

τήν περιουσίαν, ως συνέβη έκ τοΰ άδελφοκτόνου έκείνου πο
λέμου εις όλους σχεδόν τούς πλουσίους άγρονόμους τής νοτίου 
’Αμερικής, διέσωσαν "μως τήν ίτέσιν ήν κατεϊχον καί πριν έν 
τή κοινωνία.

Ή  μία έξ αύτών, ή Α. είχεν άπολέσει καί πολλούς αύτής 
ά'νδρας εις τόν πόλεμον, καί οτε άρχόμείτα ταύτης τής διη- 
γήσεως συνέκειτο έκ τοΰ κυρίου Α., άνδρός άγοντος ηλικίαν 
πεντήκοντα καί πέντε έτών, έκ τής συζύγου του, σχεδόν 
ομηλίκου του, καί μιας ΐτυγατρος έτι άγάμου, σχεδόν είκοσι- 
πενταετοΰς.

Εις άπόστασιν τετρακοσίων περίπου μέτρων άπό τής 
οικίας των, έκατοίκει εις τών Ρ., νέος, προ ολίγου καιρού 
νυμφευτείς κόρην τινά ώραιοτάτην καί έξ άρίστης οικογέ
νειας. Έ κεί διέμενε μόνος μετά τής συζύγου του, καλλιερ
γώ·; μικράν τινα έπαυλιν, ήν είχεν έκμισΤώσει.

Επειδή αί οίκίαι εις τό μέρος τοΰτο ήσαν άραιαί, άπείχον



i

δέ καί πολύ άπό τής πόλεως, αί δύω οίκογένειαι, ως γειτνιά- 
ζουσαι, ηλΐτον εις σχέσεις, έξ ων έγεννήϊη εντός ολίγου με
ταξύ τής νεαράς συζύγου τού Ρ. καί ττς ΪΓυγατρος τού Λ. 
στενή καί άδελφική φιλία.

’Εσχάτως, δ Ρ. είπε μίαν των ήμερων εις την γυναίκα 
του, ο τι λαβών επιστολήν, ήναγκάζετο νά μεταβή πάραυτα 
εις τήν πόλιν Άταλάντην δι* ύπό^εσιν προς διεξαγωγτν τής 

οποίας άπητούντο ίκαναί ήμε'ραι· ώς μή δυνάμενος δέ νά 
τήν συμπεριλάβη, τήν συνεβούλευσε νά προσκαλέση εν τή 
απουσία του πλησίον της τήν φίλην της, θυγατέρα τού Α., 
ώστε νά μή ήναι μόνη.

Ούτω, το πρωί τής έπιούσης, άνεχώρησεν δ Ρ. εις τήν 
Άταλάντην επί τού ίδίου του οχήματος, ή δε σύζυγος του 
μετε'βη εύ^ύς μετά τούτο εις τήν οικίαν τού κυρίου Α., ίνα 
παρακαλε'σγ) τήν θυγατέρα του όπως έ'λϊη καί συμμερισΓή 
τήν μοναξίαν της.

Ή  κόρη, άφού πρώτον έζήτησε τήν ά'δειαν τής μητρός 
της, εδεχΐτη τήν πρόσκλησιν, καί ύπεσχέϊη νά έλϊη εις τήν 
οικίαν τής κυρίας Ρ. προς τδ εσπέρας.

Είχεν όμως σημάνει ή έννάτη ώρα τής νυκτδς, καί ή 
δεσποσύνη Λ. δεν ε’φαίνετο· ήδη δέ άνησύχει διά τούτο ή 
κυρία Ρ., οτε εκομίσϊη εις αυτήν υπό υπηρέτου επιστολά 
τής φίλης της, άναγγέλλουσα ότι δέν ήδύνατο νά ελέτη ταύ- 
την τήν νύκτα, επειδή κατ' ούδένα τρόπον ήίελε νά επι- 
τρέψη τούτο δ πατήρ της.

Μετά τήν άναχώρησιν τού υπηρέτου, ή νεαρά γυνή έλαβε 
γενναίως τήν άπόφασιν τού νά μείνη εις τήν οικίαν μόνη· 

έφρόντισε λοιπόν νά κλείση καλώς τάς ίτύρας καί τα παρά
θυρα, έλαβε δέ εις τον κοιτώνά της καί μέγαν τινά μολοσσόν
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τού συζύγου της, φύσει μέν ά'γριον, ε’ξοικειωΪΓε'ντα δέ μετ, 
αυτής μέχρις άφοσιώσεως. Άφού δ’ έκλείδωσε καλώς καί 
τήν ‘τύραν τού κοιτώνος ένδοθεν, έξεδύΪΓη, κατεκλίνϊη καί 

άπεκοιμήίτη μετ’ ολίγον.
Περί τό μεσονύκτιον, έξυπνεϊ έ'κ τίνος κρότου αιφνίδιου, 

γενομένου έντός τής οικίας, καί έκ των γρυλλισμών τού κυ- 
νος. Ένόησεν εύ^ύς ότι έβιάσ^η ή έ'ξω ϊύρα ττς οικίας 
της, καί ότι άνθρωπος έπειράτο νά είσέλ'ότη εις τον κοιτώνα. 
Βάλλει τότε φωνήν, — Τίς είναι,· — μόλις συνέχουσα τον 
φόβον της. Εις άπάντησιν, άγνωστος φωνή άνδρός τή λέγει 

προστακτικώς, — "Ανοιξε! — ’Επαναλαμβάνει τήν αύτήν 
έρώτησιν, καί άκούει τήν αύτήν άπόκρισιν, μετά προσθήκης, 
ότι, αν δέν τνοιγεν, έ'μελλεν δ έξωθεν ίστάμενος νά συντρίψη 

τάν ^"ύραν.
Έ ν  τούτοις, δ κύων δέν έπαυε βρέμων· είχεν άνορϊτώσει 

τάς τρίχας καί ήτοιμάζετο εις έπί^εσιν. Έλπίζουσα ή κυρία 
Ρ. νά έκφοβίση τον άνθρωπον τού δποίου έμάντευσε τάς 
άτιμους προθέσεις, έκραξε πρδς αυτόν σχεδόν έντόνως ότι 
ήτο ώπλισμένη, καί ότι αν αύτος συνέτριβε τήν ϊτύραν, 
καί αύτή ίτά τού συνέτριβε τάν κεφαλήν διά τού πυροβό

λου της.
Ο άγνωστος άνήρ άπήντησε βαλών χλευαστικόν γέλωτα- 

πεσόν δ’ έπειτα βιαίως επί τής ϊύρας, έτίναξεν άμφοτέρας 
τάς κλεισιάδας, καί πάραυτα εύρέΪΓη άπέναντι τής γυναικος, 
κρυπτούσης τό πρόσωπον εντός τών χειρών της.

Άλλά συγχρόνως καί δ κύων έχύΪΓη επί τού άνδρός, καί 
τον συνέλαβεν έκ τού λάρυγγος. Τό αίφνίδιον τής προσβολής 
ταύτης κατέπληξε τον άγνωστον, καί έπειρά^η μέν νά φο-

34
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νεύση τόν κυ'να διά μαχαιριού, τό όποιον ε’κράτει, άλλ’ άπέ- 
τυχε, διότι τό γενναϊον ζώον τόν έρριψεν ε’ξ άρχής χαμαί, 

καί έξηκολούΪΓει άνενδότως νά σφίγγη τόν λάρυγγα του μέχρι 
πνιγμού.

Ποίμτ.ον κυνών.

Ιδοΰσα τοΰτο ή νε'α, καί συνελϊοΰσα έκ τοΰ φόβου, 
έτρεξεν έξω της οικίας καί κατηυϊύνΐτη πρός τους γείτονάς 
της κράζουσα βοήθειαν άκούσαντες δε οί ύπηρέται τάς 
κραυγάς, ήνοιξαν εις αυτήν καί έτρεξαν νά είδοποιτσωσι 
τοΰς κυρίους των. Τότε τοϊς διηγηΤΤη διά βραχέων τό συμ
βάν, καί οί ύπηρέται ήτοιμάσίϊησαν νά πορευζτώσι πρός σύλ- 
ληψιν τοΰ άνΐτρώπου τόν όποιον έκράτει ό κόων, οτε παρε- 
τηρήξΓη οτι ό κύριός των έλειπεν έκ της οικίας.

’Αφοΰ ματαίως τόν έζήτησαν πανταχοΰ, ή σύζυγός του,

κυριευξτεϊσα υπό ολέθριας προαισ-ήσεως, άνέκραξεν, — Ή  

θεέ μου! νά ίδής αν δεν ήναι ό άνδρας μου.
"Ετρεξαν τότε ολοι εις τήν κατοικίαν Ρ., οπου ευρον τον 

άγνωστον έκεΐνον κείμενον χαμαί, καί κρατούμενον είσετι 

υπό τοΰ κυνός έκ τοΰ λάρυγγος.
Ή  κυρία Ρ. . . . άνακαλεΐ τόν άνδρεΐον υπερασπιστήν 

της, τό ζώον υπακούει εις τήν προσταγήν, πλησιάζουν προς 
τόν κατακείμενον, μένοντα ακίνητον, καί, ώ φρίκη! βλέπουν 
οτι ή κυρία Λ: δέν ήπατή'Τη υπό τής προαισϊήσεως. Ητο 
τωόντι ό σύζυγός της, δρμηϊτείς υπό πόΐτου μοχ'Τηροΰ πρός 
τήν γυναίκα τοΰ φίλου καί γείτονός του, έν τή απουσία 

αΰτοΰ.
Ό  Α. ήτο νεκρός. Ό  κύων έξετέλεσεν έργον δημίου.

(’Αλήθεια.)

Κατασκευή κόνεως πρός πλΰσιν.

Ή  Βαυαρική κυβέρνησις άπένειμεν έπί τίνος άξιολόγου 
καί ωφελίμου καΑαριστικοΰ, μέσον χρήσιμον πρός πλΰσιν τοΰ 
δέρματος τών χειρών κτλ. τοΰ πρός κάόταρσιν τών ¿φασμά
των έκ τών ρύπων όποιας δήποτε φύσεως καί έάν ώσι, προ- 
νόμιον έλιγοχρόνιον, τό οποίον έκαστος δύναται νά κατα- 
σκευάση κατά τόν ακόλουθον τρόπον, κατ’ οτι σύγκειται έξ 
ίσων μερών λ ε π τ ο τ ά τ η ς  κόνεως τοΰ κοινοΰ σάπωνος καί 
έκ καΤαράς ξηράς ώπανξτρακικής σόδας. Νιαππη βιΛοαι·- 
1>ο π ι0 μ ι ι  δ ίΐ 'ίΊ ΐ ιη .  Ή  κατασκευή είνει εύκολωτάτη καί άμ- 
φότερα τά πρός σύνότεσιν τής πλυντικής ταύτης κόνεως 
εύξτηνά. Ή  τής κόνεως ταύτης καϊαριστική δύναμις είναι 
αξιοθαύμαστος.

3 . Αάνδερερ.
34*
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Φύλλα διά τραπεζομάνδυλα.

Mappa-Tanaria ή καί Ricinus Tanarius καλείται δε'νδρον 
φυόμενου έπί τών ορέων τών Μωλοσκανικών νήσων. Τά 

φύλλα τοΰ δένδρου τούτου έχουν φύλλα 2 ποδών μήκους καί 
ενός καί 1/2 ποδός πλάτους, ταΰτα τά ωραία ομαλά καί 

λαμπρίζοντα πράσινα φύλλα χρησιμοποιούνται υπό τών έκεΐ 
κατοίκων διά τραπεζομάνδυλα πρός στρώσιν τών τραπεζών 
καί εις πολλάς άνάγκας τοΰ βίου χρησιμεύουσιν.

Ξ· Δάνδερερ.

Περί τής άντιλυσσικής κόνεως τοΰ μοναστηριού τής 

Ζωοδόχου πηγής έν Σαλαμίνι.

Εκ τών προτέρων λέγομεν ότι δέν υπάρχει μέχρις ώρας 
κανέν φάρμακον πρός θεραπείαν τής ήδη άναπτυχίτείσης 
λύσσης, προελξτούσης έκ τών δηγμάτων λυσσώντων κυνών ή 
άλλων λυσσώντων ζώων. Τό καλλήτερον μέσον,  τό 

όποιον άμέσως μ ε τά  τό έπενεχότέν τραΰμα  πρέπει  
νά έφαρμοσξτή ε ίναι  ή κ α υ τ η ρ ί α σ ι ς  διά διαπύρρου 
σιδήρου ή διά τών ακράτων οξέων τοΰ ξτειικοΰ οξέως πρός 
καταστροφήν τοΰ εις τό αίμα είσαχ’Τε'ντος λυσσικοΰ μιάσμα

τος. ’Επίσης ή έκπλυσις τοΰ τραύματος διά χλωρικής τιτάνου 
καυτηρίασις διά χλωριούχου στέμμεως καί διά τής καλού
μενης πέτρας τής κολάσεως (τοΰ νιτρικού άργύρου) θεωρούν
ται καλά καί σκόπιμα. Εις απασαν τήν ανατολήν είναι 
γνωστόν, οτι οί καλόγηροι τοΰ έν Σαλαμίνι μοναστηριού τής 
Ζωοδόχου πηγής κατασκευάζουσι μυστικήν τινα κόνιν, τήν

οποίαν δίδουσι τοϊς προσερχομένοις, οίτινες ύπό ζώων υπόπτων 
τής λύσσης έδήχξΓησαν "να ξτεραπευϊτώσιν καί "να μή άνα- 

πτυχξτή κατόπιν, καβότι κατά  δυστυχίαν πολλάκις χρ ό 
νους πολλούς μετά τήν δήξιν άνεπτύχξτη ή τόσον φρικώδης 
νόσος, ή λΰσσα, υδροφοβία καλούμενη. Ή  σύνξΓεσις τής 
άντιλυσσικής ταύτης κόνεως δέν είναι πλέον μυστήριον τών 
καλογήρων· άλλά γίνεται ύπό τών καλογήρων έκ τοΰ φλοιού 
τινός ρίζης φυτοΰ καλουμένου Cynanehum enectum ή Mar— 
denia προσθήκη τής κόνεως τινός έντόμου καλουμένου My- 
labnis punctata πανταχοΰ τής 'Ελλάδος άπαντωμένου καί 
διαιτωμένου έπί τών άκανξτών κατά τόν ’Ιούλιον, Αύγουστον 
μήνα. "Οσον άφορά τά 2 σώματα έξ ύν ή άντίλυσσις κόνις 
τών καλογήρων συντίθεται γνωρίζωμεν έκ τών άρχαίων συγ
γραφέων τά άκόλουίΐα.

Τό έντομον τοΰτο έκ τής τάξεως τών κολεοπτέρων είναι 
ή κανίταρίς τών άρχαίων καί οί χωρικοί τής 'Ελλάδος κατα- 
σκευάζουσιν έκ τής κόνεως αύτών τών έντόμων μετά ζύμης 
ή άρτου ή κηροΰ καί έλαίου τό λεγόμενον βεσικατόριον, κα~ότι 
τό έντομον τοΰτο ένεργεί ώς μέσον φοινικίζον καί έπισπαστι- 
κόν καΑώς ή σήμερον πρός τούτον τόν σκοπόν όνομαζομένη 
χουσόμυιγα. Canttiaris vesicatinia ή hispaniva καίτό μετα- 
φερομένη έκ τής Ισπανίας.

3· Αάνδερερ.
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Εν Μασσαλία τή 3/15 ’Οκτωβρίου 1870.

Μ ε τ ά  μεγίστης θυμηδίας προσφέρω εις το φ ίλτα- 

τον 'Ελληνικόν κοινόν τον Ινδέκατον τούτον τόμον 

του Ε θ ν ι κ ο ύ  ' Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ ,  καίτοι ελλειπή κατά  

τό είκονογραφικόν μέρος Ο) έγκαυχο)μενος επί του έν

(1) Πολλαί εικόνες, αί μεν χαλκογραφηϊείσαι, αί δέ λώογραφη 
ίίείσαι έν Παρισίοις αδρά δαπάνη κατακρατούνται καί ’ίσως κατεστρά- 
φησαν ¿ν τη πολιορκημένη δυστυχεί ταυ’τη πόλει. Τοιαΰται είσίν α ί 
έξης. Ό  Βασιλεύς Γεώργιος, ή Βασίλισσα ’Ό λ γα , ό διάδοχος τοΰ 
Ελληνικού θρόνου, ή αςρεξες τού Βασιλε'ως Γεωργίου Α' έν Πειραιεί, ή 
άφιξις της Βασιλίσσης "Ολγας έν Πειραιεί, τέσσαρες άπο'ψεις τής 
Κερκυ'ρας, ή Ζάκυνθος, ή βάπτισις τού διαδόχου, ή έν Διβερπούλ 
’Ορθόδοξος 'Ελληνική Εκκλησία καί αί εικόνες Λαζάρου Κουντουριώ- 
του, Αιμίλιου Τυπάλδου, Άριστοτέλους Βαλαωρίτου, ’Επαμεινώνδα 
Δεληγεώργη, Ίωάννου καί Επυρίδωνος Ζαμπελίου καί Μιλτιάδου Κα- 
νελλοποόλου.

αύτώ κειμένου συνταχ'όέντος παρά των αρίστων ημών 

νεωτέρων συγγραφέων οΐτινες πάντες έφιλοτιμή^ησαν νά 

προσφέρωσι τώ έ'όνικω τούτω πονήματικειμήλιον έφ’όσον 

ένεστι ποικίλον * καί τοιαΰτα είσί τά  έν τώ παρόντι 

ήμερολογίω έργα τοΰ Αθανασίου 'Ρουσοπούλου ί1), 

τοΰ Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου (2), τοΰ Δημη- 

τρίου Πανταζή ί3) , ’ τοΰ ’Αγγέλου Βλάχου τοΰ 

Δημητρίου Κ. Παπαρρηγοπούλου (δ) , τοΰ Βασιλειά- 

δουί6),  τοΰ τά  πρώτα φέροντος έν τοΐς 'Ελληνικούς 

γράμμασι Φιλίππου Ίωάννου ί7), καί τοΰ χρηστάς 

έλπίδας παρέχοντος, νεωτάτου την ηλικ ίαν, Μιχαήλ 

Π. Αάμπρου (8), τέλος τοΰ σεβασμιωτάτου ’Αρχιμαν

δρίτου Ε . 2τρατούλη, ίερέως τής έν Αιβερπούλ μεγα-
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(1) Έπίσκεψις των κυριωτέρων μουσείων τής ’Ιταλίας, ώσπερ αφε
τηρία εις την αρχαιολογίαν.

(2) ’Ολίγα τινά περί τού έν Πειραιεί λέοντος.

(3) Πάνίιεια.

(4) Ή  κόρη τού παντοπώλου, κωμωδία εις μίαν πράξιν.

(5) 'Ο  Διάδρομος, χαρακτήρ εις πράξιν μίαν. Γάϊος Καλιγόλας, 

'Ρωμαϊκός χαρακτήρ εις πράξιν μίαν.

(6) Αί άδελφαί τού Βορρά, κατά Εουηδικήν παράδοσιν.

(7) Παραινετικά.

(8) Τά νεώτερα μεγάλα δημόσια έργα.



λοπρεποΰς ’Ορθοδόξου ' Ελληνικής ’Εκκλησίας, ούτινος 

ο εκφωνηθείς λόγος εν τη εγκαινιάσει του εξαίσιου 

κατά  τήν τέχνην τούτου ναού, είναι αριστούργημα 

γλώσσης, ύφους καί εν γένει καλλιλογίας, ί1)

ΓΌ σεν πέποι^α οτι παρορών την έλλειψιν τών 

άναγγελσεισών καί μτ δημοσιευ^εισών εικόνων τό 

ευνοϊκόν 'Ελληνικόν κοινόν σέλει ύποδεχ^ή εύμενώς 

καί τον παρόντα τόμον τούτον τού Ε θ ν ι κ ο ύ  ' Η μ ε 

ρ ο λ ο γ ί ο υ  καί σέλει προσπαθήσει νά αποζημίωση 

τον εκδότην τού εθνικού τούτου πονήματος διά  τάς 

ανέκαθεν γενομένας αύτω ζημίας παρ’ απίστων αντα

ποκριτών ών φειδόμενος τήν υπόληψην άποσιωπώ σή

μερον τά  ονόματα, επ’ ε’λπίδι οτι σά μεταμελη^ώσι. 

Καί κατά  τό έτος τούτο κα^υστερούνται τώ έ’κδότη 

έξ χιλιάδες φράγκα. ’Αλλά διά πάσης χρηματικής 

υυσίας σέλω εξακολουθήσει, Θεού υέλοντος, τήν έκδο- 

σιν τού Ε θνικού  Ημερολογίου, ε’αν δέν μέ έγκατα - 

λείψωσιν οί φίλτατοί μου συνεργάται έν οίς συγκα

ταλέγονται καί ο Ευστάθιος 2 ίμ ο ς ,  ό Σοφοκλής
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(1) "ίδε σελίδα 364 τού παρόντος 'Ημερολογίου.
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Οικονόμος, ό Θεόδωρος Ό ρφανίδης, ό Αλέξανδρος 

Κατακουζηνός, ό ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, ο 

’Ιωάννης Βαλέττας πάντες γνωστότατη είς το Παν

ελλήνιον.

Μ α ρ ί ν ο ς  Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς  Β ρ ε τ ό ς .



ΠΙΝΑΞ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ
τών μέχρι  τοΰδε έκδοσέντων  έν τώ Έ ^ ν ι κ ώ  

Ήμερολ ογ ίω .

ΑΝΕΚΔΟΤΑ.

Επιστολή Κοσμά Μπαλάνου έ'τ. 
Σ Τ ' σελ. 225.

Έπιστολαι Κοραή και Μουστοξύδου 
έ'τ. Η ' σελ. 65.

’Επιστολή Νεοφύτου Καυσοκαλυβί- 
του έτ. θ '  σελ. 598.

’Επιστολή Ν. Αογάδου έ'τ. Θ' σελ. 
611.

’Επιστολή τοΰ Κέρκυρας Βασιλείου 
έτ. I ' σελ. 187.

Μιχαήλ ’Αποστόλη πο νημάτια δύο 
έ'τ. Τ σελ. 355.

Σιλβέστρου Πατριάρχου ’Αντιόχειας 
έπιστολαι έ'τ. I ' σελ. 364.

Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α .

Περιληπτική περιγραφή τών αρ
χαίων μνημείων τών ’Αθηνών 
έ'τ. Δ' σελ. 39.

Ό  Πειραιεΰς έ'τ. Δ' σελ. 55.
’Αρχαία 'Ελλάς έ’τ. Ε ' σελ. 369.
Έ πίσ κεψ ις τών κυριωτέρων μου- 

σίων της ’Ιταλίας έτ. ΙΑ ' σελ. 1.

ΒΙΟΓΡΑ ΦΙΚ Α.

Χρηστόπουλος ( ’Αθανάσιος) έ'τ. Δ' 
σελ. 83.

Βηλαράς (’Ιωάννης) έ'τ. Ε ' σελ. 133.
Βιογραφικαί σημειώσεις περι τών 

είκονογραφηίιέντων προσώπων έν 
τω Ε ' τόμω τοΰ Έ ϊ ν ι κ ο ΰ  
Η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ  έ'τ. Ε ' σελ. 357.

’Εν τώ 'Ημερολ. του έτους 1866 
σελ. 367.

Έ ν  τώ Ήμερολ. τοΰ έ'τους 1867 
σελ. 353.

Έ ν  τώ Ήμερολ. του έ'τους 1868 
σελ. 353.

Έ ν  τώ Ήμερολ. τοΰ 1869 σελ. 
735.

Έ ν  τώ Ήμερολ. τοΰ 1870 σελ. 
476.

Οικονόμου (Στεφάνου) Βιογραφία 
έτ. Η ' σελ. 119.

Βίος Ίωάννου Βαρβάκη έ'τ· Η ' 
σελ. 376.

Βίος Ν . Αογάδου έτ. θ '  σελ. 621.
Βίος Κυρίλλου τοΰ Αουκάρεως έ'τ. 

I ' σελ. 41.
Ζώη Καπλάνη έ'τ. I ' σελ. 389.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΣ.

Βιβλιοκρισίαι περί τοΰ Έ ϊν ικοΰ  
Ημερολογίου έτ. Σ Τ ' σελ. 406. 

Τοΰ Σ Τ ' έτους έ'τ. Ζ ' σελ. 339.
Τοΰ Η ’ έ'τους έ'τ. Θ' σελ. 738.

ΕΘΙΜΑ.

ΙΙερΙ τής εορτής τοΰ νέου έτους 
έτ. Σ τ ' σελ. 152.

Ε πικήδειο ι τελεταί παρά τοίς νεω- 
τέροις "Ελλησι έτ. Σ τ ' σελ. 210.

ΗΘΙΚΑ.

Πλουτάρχειος ’Ανθολογία έτ. Η ' 
σελ. 126.

Φυσική ϊεογνωσία έτ. θ '  σελ. 145. 
Ηλουτάρχειος ’Ανϊολογία έτ. θ '  σελ. 

570.

Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ ΣΤ ΙΚ Α .

Περι τής τών Ίονίων νήσων έκ- 
κλησιαστικής Μουσικής έτ. Η ' 
σελ. 325.

Περί τής έν ταίς Ίονίοις νήσοις 
ελληνικής Εκκλησίας έτ. Σ Τ ' 
σελ. 317.

Περί της παρ’ ήμίν έκκλησιαστικής 
μουσικής έτ. Γ ' σελ. 67.

ΙΑ ΤΡΙΚ Α .

Κλίμα ’Αθηνών έτ. Δ' σελ. 79. 
Περί Λουτρών έτ. Γ ' σελ. 260. 
'Υγιεινή έτ. Σ Γ  σελ. 251. 
Κληρονομιά τών ήϊικών καί φυσι

κών παίεών έτ. Η ' σελ. 84.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Α .

Πολιτικός βίος τοΰ βασιλείου τής 
Ελλάδος κατά τό 1861 καί 1862 
έτ. Γ ' σελ. 83.

’Αλέξανδρος καί Δημήτριος Ύ ψη- 
λάνται έτ. Γ ' σελ. 136.

Ό  αντιναύαρχος 'Ρώσσος 'Ρίκορδ 
υποψήφιος κυβερνήτης τής Ε λ 
λάδος έτ· Γ ' σελ. 153.

’Αποδοχή τοΰ ελληνικού στέμματος 
παρά Γεωργίου τοΰ Α' έτ. Δ 
σελ. 243.

Περί τοΰ νέου ημερολογίου καί 
τοΰ καταλλήλου ή μή τής παρ 
ήμίν έφαρμογής έτ. Σ Τ  σελ. 125. 

Χρονολογικός πίναξ τών κυριωτέρων 
τής Ε λληνικής έπαναστάσεως έτ. 
ΙΑ ' σελ. X IL .

Περιγραφή της Μονής τοΰ όσιου 
Λουκά έτ. Σ Τ ' σελ. 195. 

Έκ&εσις τών έν Έ λλάδι συμβάν
των άπό τοΰ ’Ιουνίου 1862 έως 
’Ιουνίου 1865 έτ. Σ Τ ' σελ. 275. 

"Οίϊων Α' βασιλεύς τής Ελλάδος 
έτ. θ '  σελ. 242.

Περί τοΰ έν Πειραιεί Αέοντος έτ. 
ΙΑ ' σελ. 164-

Μ Υ Θ ΙΣΤ0ΡΙΑ 1.

Ε κδρομή  είς Πόρον έτ. Γ ' σελ. 187. 
Ό  πύργος τής Ζωής έτ. Γ ' σελ. 

229.
Τό τυρρηκόν οίγγείον έτ. Δ' σελ. 197. 
Ό  ταλαίπωρος Λουδοβίκος έτ. Ε  

σελ. 97.
Ή  Έ νετις ήτοι τά τελευταία πο- 
. λιτικά συμβάντα τής ’Ιταλίας. 

’Αναμνήσεις τής αύλής τοΰ Φερ- 
δινάνδου Ζ ' έτ. Ε ' σελ. 265. 

’Αναμνήσεις Έ λληνος έτ. Ε ' σελ. 
265.

Τό πρώτυπον έ Σιλβέστρης έ. Ε  
σελ. 255.

Κόρεσος καί Καλλιρόη έτ. Η ' σελ. 
141.

ΊταλικαΙ αναμνήσεις έτ. Ζ ' σελ. 145. 
Έ ρ ω ς  καί ψυχή έτ. Η ' σελ. 151. 
Α ί άναμνήσεις μου έτ. Η ' σελ. 

201.
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01 βρυκόλακες τοΰ μεσαιώνος έ'τ. 
θ '  σελ. 412.

Αί κλαίουσαι γυναίκες έ'τ. Θ. σελ. 
497.

'Ο  'Ρω μαίος καί ή ’Ιουλία έ'τ. Θ' 
σελ. 540.

Ό  Ά δω νις έτ. Θ' σελ. 624.
Ό  Γλυπτής τοΰ μαυ'ρου δάσους 

έ'τ. V σελ. 277.
Αί άδελφαί τοΰ Βορρά έ'τ. ΙΑ' 

σελ. 100.
Ό  σίδηρους σαρκοφάγος έ'τ. ΙΑ ' 

σελ. 116.
Ό  Μαμμελοΰκος. "Ερως προς κα- 

νάριον έτ. ΙΑ ' σελ. 130.
’Αναμνήσεις Έλληνίδος έ'τ. ΙΑ ' 

σελ. 265.

Π Ε Ρ ΙΗ Γ Η Σ Ε ΙΣ .

Αί έν Ευρώπη ορθόδοξοι 'Ελληνι
κά! Έκκλησίαι έ'τ. Γ ' σελ. 248.

Αί νέαι Ά θή να ι έ'τ. Δ' σελ. 57.
Οί νεώτεροι "Ελληνες έ'τ. Δ' σελ. 

175.
Ή  Πάτμος καί αί Κυδωνίαι έ'τ. 

Ε ' σελ. 205.
Ή  νέα 'Ελλάς έ'τ. Ε' σελ. 369.

Π Ο ΙΗ Σ Ε ΙΣ .

’Αρχή καί τέλος τής νεο'τητος έ'τ. 
Β' σελ. 92.

Σειρά σονέτων εις Βενετίαν έ'τ. Β' 
σελ· 96.

’Επιγράμματα έτ. Β ' σελ. 99.
’Απάντησις εις τά περί τοΰ υίοΰ 

τοΰ ποιητοΰ (Ρίζου Νερουλού) 
έλεγεία ’Αγγελικής Πάλλη έ'τ. Β' 
σελ. 100.

Δημοτικά άσματα έ'τ. Γ ' σελ. 176.
Περί καλλονής των νεανίδων έ'τ· 

Γ ' σελ. 180.
Οί παλμοί τής καρδίας έ'τ. Γ ' 

σολ. 225.

’Ερωτικά Χρηστοπου'λου έτ. Δ' 
σελ. 89.

Βακχικά τοΰ αότοΰ έτ. Δ' σελ. 160.
Προτροπή εις τούς νέους ένεκα 

γάμου καί κατά τοΰ τραχώματος 
έ'τ. Δ' σελ. 238.

’Ανέκδοτα δημοτικά άσματα τής 
Κρήτης έτ. Ε ' σελ. 35.

Μΰθοι Ίωάννου Βηλαρά έ'τ- Ε ' 
σελ. 137.

Ποίημα έπικήδειον εις Βύρωνα, 
συντεθεν εις άρχαίαν ελληνικήν 
γλώσσαν έ'τ. Ε ' σελ. 193.

Ποίημα εις λευ'κωμα έ'τ. Γ ' σελ. 
147.

’Ώ ! αν άπε'θνησκον έτ. Ε ' σελ. 34.
Ή  ένωσις τής ‘Επτάνησου έτ. Σ Τ ' 

σελ. 257.
Δημοτικόν άσμα έτ. Σ Τ ' σελ. 258.
'Ο  Κυβερνήτης έν ’Αγκώνι έτ. Σ Τ ' 

σελ. 260.
Ναί καί "Οχι έ'τ. Σ Τ ' σελ. 262.
’Ά σματα  στρατιωτικά έ'τ. Σ Τ ' σελ. 

265.
Τό βέβαιον μέλλον μας έτ. Σ τ ' 

σελ. 271.
Ίωάννου Βηλαρά ποιήματα έρω- 

τικά έτ. Ζ ' σελ. 33.
Δημοτικά τραγούδια έτ. Ζ ' σελ. 159.
Έ κ  των μεταμορφώσεων τοΰ ’Οβι

δίου μετάφρασις έ'τ. Ζ ' σελ. 259.
"Αν2η έτ. Ζ ' σελ. 283.
Δημοτικά άσματα έκ τών έν τώ 

Αίγαίω πελάγει έτ. Η ' σελ. 10.
"Ασματα καί ποιήματα έ'τ. Η ' σελ. 

105.
Ή  έρωμένη τοΰ Φίλωνος έτ. Η ' 

σελ. 189.
’Ιωάννου Βηλαρά ποιήματα σατυ

ρικά έ'τ. Η ' σελ. 259.
'Ο  έθνικός ελληνικός ύμνος έτ. Η ' 

σελ. 321.
'Η  πο'λις τών ’Αθηνών Σατυρικόν 

ποίημα έτ. Η ' σελ. 337.
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’Οδύσσειας 'Ραψ ω δία  Ζ εις δημο
τικούς στίχους έτ. θ ’ σελ. 209.

Μύθοι έμμετροι έτ· θ' σελ. 352.
Ή  25 Μαρτίου έτ. Θ' σελ. 636.
Μύθοι έμμετροι έτ. I ' σελ. 126.
’Επιστολή τώ άγίω Κρήτης έτ. I ' 

σελ. 393.
Ό  Δάσκαλος καί τα στρείδια έ'τ. 

I '  σελ. 396.
'Ο  Σεβδαλής έτ. Γ  σελ. 400.
'Ο  ’Ι ώ τ α ς  ποίημα ήρωικοκωμικόν 

έτ. Γ  σελ. 405.
Στιχουργήματα έ’τ. ΙΑ ' σελ. 220.
Σακεσπήρου μετάφρασις έμμετρος 

εις άρχαίαν ελληνικήν έτ. Ε ' 
σελ. 385.

ΠΟΙΚΙΛΑ, 

άντίδοτον έτ. Γ 'Δεισιδαιμονιών 
σελ. 35.

Γνώμαι κατά γυναικών έτ. Γ ' σελ. 
159.

Ίωσεφίνα ήτοι ιστορία τών παλαιών 
υποδημάτων έτ. Γ ' σελ. 166. 

Περί τών βραβευόμενων ποιημάτων 
έτ. Γ  σελ. 171.

'Ο  Ούμβόλδος καί τό Βερολίνον 
έτ. Τ  σελ. 171.

Ο ί Γότθοι καί Οΰνοι έτ. Γ ' σελ. 
172.

Ναπολέων Α' καί ή ειρήνη έτ. Γ ' 
σελ. 173.

Μεγαλοφυείς άνδρες ασθενείς έν 
τή συνδιαλέξει έτ. Δ' σελ. 229. 

Γνωμικά έτ. Ε ' σελ. 321. 
Ούρανοπορία έτ. Ζ ' σελ. 265. 
’Αστρονομικά περίεργα έτ. θ '  σελ. 

393.
Οί Βλάχοι τοΰ Πίνδου έτ. Σ Τ  

σελ. 206.
Ταξείδιον έν Έ λλάδι έτ. Ζ ' σελ. 90. 
Ίταλικαί αναμνήσεις έτ. Ζ ' σελ. 

145.

Αί έν τή Δύσει Έλληνικαί άποι- 
κίαι έ'τ. Η ' σελ. 75.

Περί τών έν ’Ιταλία Ελληνικών 
αποικιών έτ. I ' σελ. 52.

Ηαρισιναί αναμνήσεις έπί τής έπο- 
χής τού Κριμαϊκού πολέμου έ’τ. 
Ζ ' σελ. 70.

Δύο τύποι περιηγητών έν Έ λλάδι 
έτ. Ζ ' σελ. 109.

Ή  συμβολική τών άνθέων, ήτοι ή 
διάτών άνθέων συνομιλία έτ. Ζ ' 
σελ. 307.

Οί σιδηρο'δρομοι έν Έ λλάδ ι έ'τ. Ζ 
σελ. 332.

Κατάστασις τού Γυμνασίου τής 
Χίου κατά τό έτος 1821 έ'τ. Η ' 
σελ. 350 καί Β ' σελ. 102.

Κανονισμός της Ε τα ιρ ία ς τών φιλο- 
μούσων έτ. θ '  σελ. 228.

Οί έν Παρισίοις λόγιοι Έ λληνες 
έπί τού Ναπολέοντος καί τών 
Βουρβόνων έτ. Ζ ' σελ. 206.

Ό  φιλέλλην "Αβουτ έτ. Γ ' σελ. 
253.

Α ί ν έ α ι  Ά θ ή ν α ι .  Κρίσεις γαλ
λικού τύπου περί τού πονήματος 
του'του έτ. Γ ' σελ. 267.

’Αγαθοεργός ελληνικός Σύλλογος έν 
Παρισίοις έ'τ. Ε ' σελ. 229.

Τά  νεώτερα μνημεία τών ’Αθηνών 
έτ. ΙΑ ' σελ. 403.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ.

Περί τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσ- 
σης έτ· Γ ' σελ. 108 καί I ' σελ. 
318.

Χρονολογική έκθεσις ελληνικών τυ
πογραφείων καί τών έξ αυτών 
έκδοθέντων ελληνικών βιβλίων 
άπό τής άλώσεως τής Κωνσταν
τινουπόλεως μέχρι τής έν Έ λλάδι 
έγκαθιδρυθείσης βασιλείας έτ. Δ' 
σελ. 253.
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'Ο  Βεντλέϋος καί ό Κουτόργας έτ. 
Ε ' σελ. 199.

Περί τής πρακτικής /ρήσεως τής 
ελληνικής γλώσσης έ'τ. Ε ' σελ. 
341.

11ερι τής 'Ελληνικής γλώσσης έτ. 
Σ Τ ' σελ. 157.

Περί τής αρχαίας και νεωτε'ρας 
'Ελληνικής γλώσσης αύτόίι σελ. 
178.

Περι τής Ελληνικής γλώσσης αυ- 
λόίι σελ. 189.

ΙΙερΙ τού των αλλοφύλων ελληνισμού 
έ’τ. Ζ ' σελ. 164.

Περί τής προφοράς και τής άνα- 
πτύξεως τής Ελληνικής γλώσσης 
έ'τ. Ζ ' σελ. 173.

'Ιστορία τής νεωτε'ρας 'Ελληνικής 
γλώσσης έτ Ζ ' σελ. 237.

Παρατηρήσεις έπ\ τής κ α ί’ ημάς 
Ελληνικής γλώσσης έ'τ. Η ' σελ. 
311 ?τ. Θ' σελ. 642 έτ. I ' σελ. 
304 και έτ. ΙΑ ' σελ. 144.

"Ε κίεσ ις τών περί τήν 'Ελληνικήν 
γλώσσαν κα\ γραμματολογίαν 
σπονδών έν Γαλλία έτ. θ ’ σελ. 
422.

ΙΙερΙ τής ένεστώσης καταστάσεως 
τής 'Ελληνικής γλώσσης έτ. θ ' 
σελ. 651.

Ό ρίογραφικαί τινες παρατηρήσεις 
λέξεών τινων τής 'Ομιλουμε'νης 
έτ. I ' σελ. 314.

Μεσαιωνικά 'Ελλάδος έτ. Γ σελ. 341.
Χρονολογικός πίνας τών 'Ελληνικών 

’Εφημερίδων μέχρι τον έτους 
1833 έτ. Γ  σελ. 335.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ.

Περί τής προσκννήσεως τών είκό- 
νων έτ. Γ ' σελ. 257.

Γράμμα πατριαρχικόν περι όρον 
προικοδοσίας εϊς Ά ίήνα ς, έκδοίεν 
ύπό Νεοφύτου τον άπό Καισα
ρείας μετατείε'ντος έτ. Δ' σελ. 233.

Μάρκον μητροπολίτου Έφε'σον τον 
Ευγενικόν έπιστολή πρός τινα 
πρεσβύτερον Γεώργιον έ'τ. Δ' 
σελ. 239.

Ό  κατά τους νυν "Ελληνας ελλη
νισμός έ'τ. Ε ' σελ. 323.

ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜ ΑΤΙΚΑ.

11 ερ’ι τής διαφοράς μεταξύ τον 
παλαιού καί τον νε'ον χριστιανι
κού έτους έτ. Β ' σελ. 8.

Περι μετεωρολογικών προγνωστικών 
έτ. Γ ' σελ. 4.

Περι τών διαφο'ρων τροποποιήσεων 
άς κατά καιρούς ύπέστη το 'Ρω - 
μαϊκο'ν ήμερολο'γιον έ'τ. Γ ' σελ. 29.

Περί τής υγιεινής τών νδάτων 
ίδιότητος έτ. Γ ' σελ. 181.

Περι τών λεγομε'νων τής φνσεως 
ίαυμάτων έτ. Γ ' σελ. 184.

Περι τον άερόφωτος (gaz)  ήτοι 
τεχνίτου φωτός έτ. Ε ' σελ. 239.

Περί τής διαφοράς μεταξύ τον 
παλαιού και τον νέου χριστιανι
κόν έτους έτ- ΙΑ ' σελ. ΧΧΧΧ.

Μετεωρολογικά προγνωστικά έτ. ΙΑ ' 
σελ. X L II.

Προγνωστικά ατμοσφαιρικών μετα
βολών αντο'ίι σελ. X L III.

Π Ι Ν Α Ξ
τών περιεχομένων έν τώ παρόντι  Τόμω.

3ε).. σελ.
Πασχάλιον τού έτους . . ΙΠ Μετεωρολογικά προγνω
Έ ίν ικ α ί έορτα ί.................. ΙΠ στικά . · ............................ X L II
Βασιλικαι έορταί . . . . I I I Προγνωστικά ατμοσφαιρι
Έ π ο χ α ί ................................ IV κών μεταβολών . . . . X L III
' Εορταί καί’ ας δεν έργάξον- Χρονολογικός Πίναξ τών κυ-

ται τά δημο'σια γραφεία IV ριωτέρων συμβάτων τής
’Ιανουάριος........................... V 'Ελληνικής έπαναστάσεως XIL
Φ εβρουάριος...................... V II Πρόχειρος πίναξ πολλαπλα
Μ άρτιος........................... .... IX σιασμού ........................... L X II
’Α π ρ ίλ ιο ς ........................... X I Σΰγκρισις τών μέτρων και
Μ άιος.................................... X III σταίμών διαφόρων έμ-
’Ιο ύ ν ιο ς ................................ XV πορικών πόλεων μέ τά
’Ιο ύ λ ιο ς ................................ X V II τήςΚωνσταντινουπόλεως,
Α ύγουστος........................... X IX όντα έν χρήσει μέχρι
Σ επ τέμ β ρ ιο ς ....................... X X I τούδε κα\ έν Έ λλάδι . X L V III
’Οκτώβριος........................... X X III . Πίναξ τής είς φράγκα άξίας
Ν οέμβριος........................... XXV τών μάλλον εύχρήστων
Δεκέμβριος............................ X X II ν ο μ ισ μ ά τ ω ν .................. LXX
Μήνες τού ’ Οθωμανικού ’Αναλογία τών Ελληνικών

έτους ................................ X X IX πρός τά γαλλικά νομί
Πάσχα κατά χρονολογίαν σματα ................................ L X X IX

Ί ο υ λ ια ν ή ν ....................... XXX ’Αναλογία ξένων νομισμά
’Ε κ λ ε ίψ ε ις ........................... X X X I των πρός τήν δραχμήν . LX X IX
Γενεαλογικος πίναξ βασι Μέτρα καί σταίμά . . . LXXX

λευούσων οικογενειών . X X X II 'Ρουσοπαύλου έπίσκεψις τών
Περί διαφοράς μεταξύ τοΰ κυρεωτέρων μουσείων τής

παλαιού και τοΰ νέου ’Ιτ α λ ία ς ........................... 1
χριστιανικοΰ έτους. . . Χ Χ Χ Χ Π ά ν ίε ια ................................ 29
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σελ.
0  Διάδρομος, χαρακτήρ εις

πράξιν και σκηνήν μίαν . . 47
Γάιος Καλιγόλας, ρωμαϊκός

χαρακτήρ ................................ 53
Η  κόρη του παντοπώλου, Κω

μωδία ..................................... 59
ΑΙ άδελφαι του Βορρά . . . 100
0  σίδηρους σαρκοφάγος, διή-

ϊή μ α ......................................... 116
0  Μαμμελουκος. ’Έ ρ ω ς πρός

κ α ν ά ρ ιο ν ................................ 130
Παρατηρήσεις έπϊ τής κα2’

ημας Ελληνικής γλώσσης . 144
Υιοος οικιακόν. . . 153

Επάνια βιβλία............................ 155
Περί του έν Πειραιεϊ Λέοντος 164
Περί των Έλληνίδων . . . . 172
Τραγικαί σκηναί έν Ιτα λ ία  . 187
Εκδίκησις μετά εϊκοσιν ήτη 193
Φόνοι καί δολοφονίαι . . . . 200
Τά έν Λου'κη λουτρά . . . . 216
Φιλίππου ’Ιωάννου στιχουργή

ματα ......................................... 220
Νεωτάτη χορευτική Μουσική

των Παρισίων διά κλειδο
κύμβαλού ................................ 225

σελ.
Φωνιτική Μ ουσική..................... 251
Αναμνήσεις Έλληνίδος . . . 265 
Ο έν Λίβερπουλ νεο'δμητος ελ

ληνικός ο’ρ3όδοξος Ναός . . 364 
Περιγραφή του Ναοί . . . .  376 
Τ α  νεώτερα μεγάλα δημοσία

ε ρ γ α ............................................ 378
Τα νεώτερα μνημεία των Α θ η 

νών ..................  . . . . .  403
Τ ά ’Ο λ υ μ π ία ...............................442
Λο'γος Εΰσταϋίου Είμου εις 

Λάζαρον τον Ινουντουριώτην 450 
Πώς μουντζουρόνουν το χαρτί, 

ήτοι περί έφιμεριδογραφίας 475 
Φιλολογικά περίεργα . . . .  490 
Λο'γος Θεοφίλου Καίρη κατά 

τήν ημέραν τής υποδοχής 
του Κυβερνήτου τής 'Ελλά
δος Ίω ά ν . Καποδιστρίου . 497 

Χωρογραφικδν ο’νοματολο'γιον 
του δήμου Κερκυραίων τής 
έπαρχίας Κέρκυρας . . . .  507

Δ ιά φ ο ρ α ....................................... 519
Ε π ίλογος....................................... 535

Π I N  Α Ξ

σελ.

Κεφαλή τής έν Φλωρεντία -Νιόβης........................................................... 5
Νιόβη μετά τής νεωτάτης κόρης τ η ς ......................................................  5
Ανάγλυφα έκ τής ζωφόρου του Παρ2ενώνος..........................................  ' ' 1
Ή  έν Φλωρεντία Μεδικεία ’Α φ ρ ο δ ίτ η ....................................................... 11
Ή  έν τώ θησείω στήλη του Ά ρ ίσ τ ω ν ο ς ...................................................14
Ή  έν Άκροπόλει Ά2ηνών αρχαϊκή Ά 3 η ν δ ...............................................14
'Ο  έν Βατικανείω περίφημος κορμός Ή ρα κλέους..................................... 23

> * » *23Αναμνήσεις Ά να το λ ικ α ι.............................................................................
’Αναμνήσεις Ά ν α το λ ικ α ί................................................................................ 474

* 4-89Έφημεριδογράφοι τής κρεμαλας...............................................................



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
:ών συντακτών του Έ ϊ ΐν ι κ ο ΰ  'Ημερολογίου  του 

έτους 1871.

Αίνιάν (Α.) σελ. XL.

Βασιλειάδης (3 · Ν .) σελ. 100 .

Βλάχος (Ά γγελ ο ς  X.) σελ. 58.

Βρετ'ος (Μαρίνος Π.) σελ. 130 . 152.  155.  172  —  216.

265 .  475 .  534.

Δημητρακόπουλος (’Ανδρόνικος Κ.) σελ. V. 

Κατακουζηνός (Άλε'ξανδρος) σελ. 144  καί 225 . 

Ααζαρίδης (Θ. I.) σελ. 116.

Λάμπρος (Μιχαήλ Π.) σελ. 3 7 8 .

Πανταζής (Δημήτριος) σελ. 29.

Παπαδάκης (’Ιωάννης Γ.) σελ. X X X I. 

Παπαρρηγόπουλος (Κωνσταντίνος) σελ. 164.  

Παπαρρηγόπουλος (Δημήτριος Κ.) σελ. 4 7  καί 53. 

'Ρουσόπουλος (’Αθανάσιος Σ . )  σελ. 1.

Χΐμος (Ευστάθιος Α.) σελ 4 5 0 .

Δτρατούλης (Κωνσταντίνος) σελ. 364 .

Έ χ  του τυπογραφείου F . A. Brockhaus έν Λειψία.

ΜαΆάνομεν μετά πλείστης δσης χαράς δτι ο διάσημος 
του Ελληνισμού πολυμαθέστατος καί γλαφυρός συγγραφεύς 
2πυρίδων Ζαμπέλιος ΐτελει δημοσιεύσει προσεχώς σύγ
γραμμα, προϊόν τής εθνικής ιστορίας, δεδραματισμε'νον υπό του 
διαλόγου καί τής φαντασίας, υπό δέ τήν ηθογραφικήν πρόοψιν 
έμβλε'πον ύποδράξ όπωσοΰν πρός την σημερινήν του γένους 
κατάστασιν. ’Επιγράφεται «Οι Κρητικοί Γαμοι, Επεισοδίου 
άνεκδοτον τής Κρητικής ιστορίας επί Βενετών (1570)», διαι
ρείται δέεις τρία με'ρη Κυβε'ρνησις, κοινωνία,  ή'ΪΓη τή ς  
βενετ ικής  μερίδος — Τό Δράμα — Μαρτυριαι.  11ε- 
ριπαϊτέστατον είνε τό διήγημα, πρωτότυποι οι χαρακτήρες, 
καταπληκτική ή πρόβασις των περιπετειών, καταπληκτική ή 
καταστροφή. Τό βιβλίον τοΰτο, βιβλίον συγκείμενον ε’κ 500 
περίπου σελίδων, είνε ώρισμένον νά γίνη Ιν Έλλάδι πρόξε
νον θεραπευτικών συγκινήσεων.

Ά Γ Γ Ε Α Ι Α Ι  Β Ι Β Λ Ι Ο Ν .

Ο Μ Η Ρ Ο Υ  I Λ I  Α Σ . 

L ’ILIADE D’HOMÈRE.
T e x te  g rec .

R evu  et corrigé d ’après les documents authentiques de la  recen
sion d’A rista rq u e , accompagné d’im commentaire critique et e x p li
c atif, précédé d’une introduction qt suivi des prolégomènes et des 
préfaces de W o lf, de dissertations su r diverses questions homé

riq u e s, etc.

P a r

A l e x i s  P i e r r o n .

P a ris , 1869.

L. H a c h e t t e  e t  C:e,
D e u x forts volumes.

' H  ά ρ ί σ τ η  ε κ δ ο σ ι ς  
τής Ίλιάδος 

του 'Ομήρου.



P N E U M A T IC U M

CIRCUIANDI SANGUINIS INSTRUMENTUM,
S IV E

DE MOTU ET ÏÏSÏÏ PULMONUM.
O pusculum  ob controversiam  vehem enter hactenus vexatam  curio- 
sissim um , adm irabilem  pulm onum  struoturam , exindeque humano, 
caeterisque anim antium  sanguineorum  co rp o rib u s, obvuenienti emo
lum enta, ponderatis autorum , et p rin cip u m  philosophicae m edicae- 
que reipublicae u trinque rationum  m om entis, accurate expendens;

assertoresijue suos ab errorum teuebris, 
gin ve'ritatis splendorem vindicare aptissimum.

A uthore

Alexandro Mauro cordato
Constantiuopolitano, philosopliiae et medicinae doctore.

Προσετέίη έν τέλει τή ς παρούσης πραγματείας ό ύπό Ίωάννου ’Ιακώβου 
Μαγκέτη βίος τοΰ Μαυροκορδάτου καί έπιστολή λατινιστί γεγραμμένη 
ύπό Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου πρός τον Βεδέύον, έν ή  άπαντά εϊς 

τήν έρώτησιν τοΰ Βεδελίου περι τοΰ M aslach, rusm a και alcohol.

R ecu d í fecit

M. P. Y R E T O S .
L I P S I A E , M D C C C L X X .

F . A . B E O C K H A Ü S .
Athènes, Ch. W ilbe rg .

P r ix  2  F ra n c s.

ΒΙΒΛΙΑ ΈΚΔΟΘΕΝΤΑ
υπό τοΰ 

Αρχιμανδρίτου

’Ανδρονίκου Κ. Δημητρακοποΰλου.
1) Ν ι κ ο λ ά ο υ  Μ ε ί ώ ν η ς  λόγοι δύο κατά τής αίρέσεως τών λεγόντων 

τήν σωτήριον ημών ίυσίαν μη τή τρισυποστάτω ίεότητι προσαχίήναι, 
αλλά τώ Π ατρί μόνω. Έ ν  Λειψία 1865. 24 Ngr.

2) ’Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή  Β ι β λ ι ο ί ή κ η  έμπεριέχουσα Ελλήνω ν θεολόγων 
συγγράμματα έκ χειρογράφων τής έν Μόσχα βιβλιοθήκης. Έ ν  
Λειψία 1866. 3 T h lr.  10 N gr.

3) ' Ι σ τ ο ρ ί α  το υ  Σ χ ί σ μ α τ ο ς  τής Αατινικής Ε κκλησίας άπό τής 
ορθοδόξου Ελληνικής. Έ ν  Λειψία 1867. 1 T h lr. 15 N g r.

4) Ε υ γ ε ν ί ο υ  του Β ο υ λ γ ά ρ ε ω ς  πραγματεία περί τής Μουσικής έκ 
χειρογράφου τής έν Κιέβω βιβλιοθήκης. Έ ν  Τεργέστη 1868.

5) Ν α θ α ν α ή λ  Χ ό χ α  Έγχειρίδιον περί τοΰ πρωτείου τοΰ Πάπα έκ 
χειρογράφου τής του Δουγδου'νου τών Βαταβών βιβλιοθήκης. Έ ν  
Λειψία 1869. 20 N gr.

6) Δ ο κ ί μ ι  ον περί τοΰ βίου και τών συγγραμμάτων Μητροφάνους τοΰ 
Κριτοπούλου Πατριάρχου ’ Αλεξάνδρειάς. Έ ν  Λειψία 1870. 20 N gr.

Τ ά  βιβλία ταύτα τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου
πωλοΰνται έν Λειψία έν τώ βιβλιοπωλείω L is t  &  Francke.

DICTIONNAIRE
D E  L A

L A N G U E  F R A N Ç A I S E

C O N T E N A N T  

1° POUR, L A  N O M E N C L A T U R E :
Tous les mots q ui se trouvent dans le  D ictionnaire 

de lA cad é m ie  française et tous les term es 
usuels des sciences, des a rts, des m étiers et de la  vie  p ratiq u e ;

2° P O U R  L A  G R A M M A IR E  : ,
L a  prononciation de chaque mot figurée e t, quand i l  y  a lie u , 

discutée ; l ’exam en des lo cutions, des idiotism es, des exceptions et, 
en certains cas, de l ’orthographe actu elle, avec des rem arques 

critiques sur les difficultés et les irré g u la rité s  de la  langue;

3° P O U R  L A  S IG N IF IC A T IO N  D ES M OTS:
L e s d éfin itio ns; les diverses acceptions rangées dans leu r 

ordre lo g iq u e , avec de nom breux exem ples tiré s  des auteurs 
classiques et autres ; les synonym es p rincipalem ent 
considérés dans leu rs relations avec les défin itions:

4" PO U R  L A  P A R T IE  H IS T O R IQ U E :
Une collection de phrases appartenant aux 

anciens écrivains depuis les p rem iers temps de la langue 
française ju sq u ’au seizième siè c le , et disposées dans l’ ordre 

chronologique à la  suite des mots auxquels elles se rapp ortent:

5° P O U R  L ’É TY M O L O G IE  :
L a  déterm ination ou du m oins la  discussion de l ’orig in e de chaque 
m ot établie p ar la  com paraison des mêmes form es dans le français, 
dans les patois et dans l ’ espagnol, l ’italien et le  provençal ou 

langue d’o c ;

P A R  É . l i IT T R É
DE I,’INSTITUT (ACADÉMIE DES 1SSCKIPT10NS ET BELLES - LETTRES )

•24e L IV R A IS O N  

R E D  —  R E T

Τοΰ άρίστου τούτου πάντων τών λεξικών τής γαλλικής γλώσσης 
έξεδόίη τό τεύχος το περιέχον το στοιχείον ρ (r).

L IB R A IR IE  D E  L . H A C H E T T E  E T  Cie 
P A R I S ,  7 0 ,  ROI LE YAK 1) SAINT - GERM AIN.

L O N D R E S , 18, K IN G  W IL L IA M  S T R E E T ,  S T R A N D  (W . C.) 
L E IP Z IG ,  3 ,  K O E N IG S -S T R A S S E .
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N O T E S
O N  T H E

RECENT MURDERS BY BRIGANDS
IN OREECE.

“Αισχρόν έστι σιγάν Ελλάδος πάσης αδικούμενης.»

L O N D O N , 1870.
F. Τ. C A R T W R IG H T , 2 1, N E W  B R O A D  S T R E E T . 

P rice  Tw o S hillings.

’Έργον του άξιοτίμου 
K’,'J Ίοάννου Γενναδίου.

Π ΡΑ Κ Τ ΙΚ Η

Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η  Α Ρ Ι Θ Μ Η Τ Ι Κ Η .
ύπο

Γ. Α. ΚΑΛΑΠΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ( Υδραίου)
πρώην κα3ηγητρΰ έμπορικών μαδημάτων έν τώ Τυμνασίω Εΰρου και 
έν τω ’Εμπορικώ ’Εκπαιδευτήριο), διευ3υντοΰ και συντάκτου τής έμπο- 
ρικής Έ φημερίδος «Χρηματιστη'ριον», γραμματε'ω: διαφόρων ασφα

λιστικών 'Εταιριών, κλπ. κλπ.
Τιμάται Δραχμών 2.

Ε Ν  ΕΡΜ Ο Υ Π Ο Λ ΕΙ.
Ε Κ  Τ Ο Γ  Τ Τ Π Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Υ  « Τ Ο Τ  Ε θ Ν Ο Γ Σ » .

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΦΡΑ2ΕΟΑΟΓΙΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ, ΑΓΓΛΙΣΤΙ, ΙΤΑΛΙΣΤΙ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΣΤΙ.

COMMERCIAL PHRASARY. 

FRASARIO MERCANTILE. 

FRASÉOLOGIE COMMERCIALE.

EN  ΕΡΜ Ο Υ Π Ο Λ ΕΙ Ε Υ ΡΟ Υ , 1807.

ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ
Παρά τώ εκδότη Γ. Καλαποδοπούλω καί τοϊς διαφόροις 

βιβλιοπώλαις.
Παρά τοϊς ?δίοις. «Πρακτική ’Εμπορική ’Αριθμητική," τιμωμε'νη 

δραχμών 2·


