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ΤΟΓ ΕΤΟΤΣ οωξβ'.

Ίνδικτιώνος έτος ιβ'.
Ήλιου Κύκλος ιγ'.
Σελήνής Κυ'κλος ε'.
Σελήνής Θεμέλιον κη'.
Κρεωφαγίας ήμέραι ξα'.
Το Τριωδιον άρχεται Φεβρουάριου θ'.
Ή  Άπόκρεως, Φεβρουάριου κγ'.
Ή  μεγάλη Τεσσαρακοστή αρχεται Μαρτίου γ'.
'Ο Ευαγγελισμός τή Τρ. τής δ', έβδομάδος. 
Νομικόν Πάσχα, ’Απριλίου ιη'.
Αατίνων Πάσχα, Μαρτίου ις·'.
Τδ "Αγιον Πάσχα, ’Απριλίου κ'.
Τής Άναλήψεως, Μαίου κθ'.
Τής Πεντηκοστής, ’Ιουνίου η'.
Των 'Αγίων Πάντων, ’Ιουνίου ιε\
Ή  νηστεία των 'Αγίων ’Αποστόλων, ήμε'ραι ιγ'.
Ή  μνήμη αυτών, ήμερα Κυριακή.
Ή  παραμονή των Χριστουγε'ννων, ημέρα Τετάρτη.

ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ.
Ελληνική Έπανάστασις............................................25 Μαρτίου.

ΒΑ2ΙΑΙΚΑ1 ΕΟΡΤΑΙ.
Τά γενέθλια του βασιλέως Γεωργίου του Α' 
Το όνομα τής Α. Μ. του βασιλέως . . ■
Τά γενέθλια της βασιλίσσης "Ολγας . . .
Τό ονομα τής Α. Μ. τής βασιλίσσης . .
Ο γάμος α υ τ ώ ν ........................................

12 Δεκεμβρίου.
23 ’Απριλίου.
22 Αύγουστου.
11 ’Ιουλίου.
15 ’Οκτωβρίου 1867.

2 Η Μ Ε ΙΩ 2 Ι2 . *

Αί ανατολαί καί δύσεις του ήλιου άναφέρονται είς τον ορίζοντα 
των ’Αθηνών.

Τό μεν Π. σημαίνει έτος παλαιόν, τό δε Ν. νέον έτος.
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ΕΟΡΤΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ!.
(Κσ9’ ας δέν εργάζονται είς τά δημόσια Γραφεία.)

1 Νέον έτος. —  2 Θεοφάνεια. —  3 Ευ’αγγελισμός. —  4 Μεγάλη 
Παρασκευή καί με'γα Σάββατον. —  5 Κυριακή και Δευτέρα τοΰ 
Πάσχα. —  6 Άγιος Γεώργιος. —  7 ’ Ανάληψις. —  8 Πεντηκοστή. 
—  9 Άγιοι ’Απόστολοι. —  10 Κοίμησις τής Θεοτόκου. —  11 Άγιος 
Δημήτριος. —  12 Αί δύω ήμέραι τών Χριστουγέννων.

Ν. Π.
1 Τε.

2 Πε.

3 Πα.

4 Σα.
5 Κυ.

6 Δε.

7 Τ Ρ.

8 Τε.
9 Πε.

10 Πα.

11 Σα.
12 Κυ.
13 Δε.
14 Τρ.

15 Τε.

16 Πε.

t 'H  κατά Σάρκα Π ερ ιτο μ ή το υ Κ υ ρ ίο υ ή μ ώ ν ’Ιησοΰ 
Χριστοΰ" καί μνήμη τοΰ έν ά γίο ις Πατρός ημών 
Β ασιλείου τοΰ Μεγάλου.

Κατά τήν παρούσαν ήμεραν ό Σωτήρ ήμώ ν κατεδέχθη τήν ύπό τοΰ Μω
σαϊκού νόμου (Λευϊτ. 12, 2—3) διατεταγμένην Περιτομήν, καί έλαβε, 
κατά τήν παραγγελίαν τοΰ άγγέλου, τό όνομα ΙΗ Σ Ο ιΣ , όπερ δηλοΐ 
Σωτήρ (M aw . 1, 21. Λουκ. 1, 31. 2, 21). — ‘Ο δέ Βασίλειος, ό διά τήν 
μεγαλοπρέπειαν καί δεινότητα τοΰ λόγου Ο ύρ α ν ο φ ά ν τ ω ρ  κ α ί Μ έ γ α ς  
έπικαλοΰμενος, έγεννήθη περί τά τέλη τοΰ έτους 329 έν Καισαρεία τής 
Καππαδοκίας. Μαθητεύσας έν Κωνσταντινουπόλει ύπό τόν περίφήμον 
σοφιστήν Λιβάνιον, ειτα χαί έν Ά θήνα ις, ύπέστρεψεν είς Καισαρείαν καί 
ήσπάσθη μετ’ ολίγον τόν ασκητικόν βίον, περί δέ’ τό έτος 370 έξελέχθη 
έπίσκοπος Καισαρείας. ’Εξεδήμησε πρός Κύριον έν έτει 379.

Προεόρτια τών Ο εοφ α νείω ν καί μ νήμ η Σ ιλ β έ -  
στρου Πάπα 'Ρώμης (έτελ. τώ έτ. 335).

Μαλαχίου τοΰ Π ροφήτου καί Γορδίου Μάρτυρος.
‘Ο μέν προφήτης ήν ό τελευταίος τών 12 Ελασσόνων, καί πάντων τών 

Προφητών τής παλαιάς Διαθήκης ό έσχατος. — Ό  δέ Μάρτυς ήθλησεν 
έπι λικινίου τψ  έτ. 314.

2υ'ναξις τών αγίων Ο^Αποστόλων (Λουκ. 10, 1— 20).
-{-Θεοπέμπτου κα\ θεω νά τών Μαρτύρων. Ιίαραμονή 

τών θεοφανείων. Ν ηστεία. Κατάλυσις οίνου κα\ έλαίου.
f T a  αγια θεοφάνεια τοΰ Κυρίου, καί θεοΰ, καί 

2 ω τή ρ ο ς ήμών Ίησοΰ Χρίστου-
"Οτε ό Ίησοΰς, περί τό τριακοστόν έτος τής ηλικίας αύτοΰ, έλαβε τό 

βάπτισμα έν ’Ιορδάνη παρά Ίωάννου τοΰ Προορόμου, οί ουρανοί άνευίχθη- 
σαν καί τό Πνεύμα κατήλθεν επ ί τόν βαπτιζόμενον έν ειδει περιστεράς* 
φωνή δέ ήκούσση έκ τών ούρανών μαρτυρούσα ότι ό Ιησούς είναι ό 
υιός τοΰ Θεοΰ ό αγαπητός (Ματθ. 3. Λουκ. 3, 1—23). Ούτως άνεδείχθη 
τοΰ Ίησοΰ ή  Θεότης καί τής Τριάδος τό μέγα μυστήριον. ’Εντεύθεν ή 
παρούσα έορτή ονομάζεται Θ ε ο φ ά ν ε ια ,  ότι ό Θεός τοις άνθρώποις 
έφάνη ή έφανερώθή.

f  'Η  Συ'ναξις τοΰ αγίου ένδοξου Προφη'του καί 
Βαπτιστοΰ Ίωάννου.

Δομνίκης καί Γεω ργίου το ΰ Χ ο ζεβ ίτο υ  τών'Ο σίω ν.
ΙΙολυεύκτου Μάρτυρος.
Γρηγορίου έπισκοπου Νύσσης.
Ό  Γρ., άδελφός νεώτερος Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, εγ. τω  ετ.τ331, άνέβη 

είς τόν επισκοπικόν θρόνον τό έτ. 372 χαί έτελ. έν έτει 396. ΤΗν δ’ ό Γρ. 
λαμπρός έν τοΐς λόγοις καί τής ορθοδόξου πίστεως ζηλωτής, διό δικαίως 
Π α τ ή ρ  Π α τ έ ρ ω ν  έπονομάζεται.

Θεοδοσίου τοΰ Κ οινοτά ρχου.
ή Τ α τια ν ή ς Μάρτυρος^
'Ε ρμ ύλου και 2 τρ α το ν ίκ ο υ  τών Μαρτύρων.
Τών οσ ίω νίΐα τέρ ω ν ήμών τών έν 2 ιν ά  και'Ρ αιΘ ω  

άναιρεΟέντων. Άπόδοσις της εορτής τών Θεοφανείων.
Παύλου τοΰ Θηβαίου και Ίω,άννου τοΰ Κ αλυβίτου 

τών 'Οσίων.
Ό  Π., τών έρημιτών απάντων ό πρώτιστος, έγ. τώ  έτ. 227 έν Θηβαίοι 

τή ς Αίγύπτου* τώ  δέ 250 εφυγεν έίς τήν έρημον διά τόν τότε κινηθέντα 
διωγμόν ύπό Δεχίου * καί ζήσας μονώτατος έν σπηλαίο» έτη 91, τά δέ 
πάντα 114, έτελ. τψ  έτει 341, καί έτάφη ύπό τοΰ Μ. ’Αντωνίου, όδηγη- 
θέντος έχεΐ παρά Θεοΰ, ήμέρας τινάς πρό τής τελευτής αύτοΰ.

'Η προσκύνησις τής τ ιμ ία ς άλυσεως Πέτρου τοΰ 
Άποστολου.

Η ρ ώ δη ς ό Ά γρίππας, έχμανείς κατά τής ’Εκκλησίας τοΰ Χριστού, κατέ- 
σφαξεν έν ‘Ιερουσαλήμ, τιίί 43 έτει, Ιάκωβον τόν άδελφόν Ίωάννου τοΰ 
Εύαγγελιστού. Ίδώ ν δέ ότι τούτο έφάνη άρεστόν τοΐς Ιουδαίοις, συνέ
λαβε χαί τόν Πέτρον καί έθετο αύτόν είς φυλακήν, δεδεμένον άλύσεσιν 
δυσίν, βουλόμενος μετά τό πάσχα άναγαγεΐν αυτόν τώ  λαψ (Πραξ. Ά π. 12, 
1—19). Ά λλ’ ό μέν Πέτρος παραδόξως δι ’Αγγέλου διεσώθη, αί δέ 
άλύσεις, περιελθοΰσαι είς χεΐρας Χριστιανών μετεκομίσθησαν έπειτα είς 
Κωνσταντινούπολιν, καί πλεΐστα ένήργησαν θαύματα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.
(Έ χ ε ι  ημέρας 31. Ό  ήλιος είναι είς τόν'Υδροχόον.)



Ν. Π.
291

30,

17

18

31

Πα.

'Sot.

6
7
8

9
10

11

19

20,
21

22

12 31

Κυ.

Δε.

|ΤΡ·

Τε.

j

ΙΊε.

Πα.

Sa.
Κυ.
Δε.

Τρ.
Τε.

ΙΊε.

Ιία.

13
18
23
28
2
7

12

|Τ ο υ  οσ ίο υ κ α ί θεοφορου Πατρ ος ή μ ω ν ’Αντωνίου 
του Μεγάλου.

Ά ν τ ., ό τοΰ μοναστικού βίου αρχηγός, έγ. έν Α ίτύπτφ  τψ  261 Ιτει. Άκού- 
σας δέ ποτε τήν ευαγγελικήν' φω νήν: Ε ί θελεις τέλειος είναι, ύπαγε, 
πώλησόν σου τά υπάρχοντά, καί δός πτωχοΐς (Ματθ. 19, 21), εβαλεν 
αμέσως αυτήν είς πραΙ-ιν, καί πάντα ζσα είχε διααερίσας είς τούς πένη- 
τας, άνεχώρησεν εις τήν Ιρημον, ενθα έγένετο τύπος αρετής καί κανών 
των μοναζόντων. Έ τελεύτησε περί τό Ιτ . 356, ών τήν ήλικιαν 105 ετών.

I f ’AO avaaíou κα\ Κ υρίλλου Π ατριάρχω ν Ά λεξα ν - 
I δ ρ ε ί α ς.
Άμφότεροι σοφοί τής αλήθειας διδάσκαλοι καί πρόμαχοι τής εκκλησίας. 

Καί ό μέν ’Αθ., διάκονος Ιτ ι ώ ν, διέπρε'|>εν έν τή  Α' οικουμενική Συνόδψ 
έν Νικαία διά τοΰ ζήλου αύτοΰ καί οιά τή ς  του ‘Ο μ ο ο υ σ ίο υ  διδασκα
λίας, τήν οποίαν άντέταςε κατά τής δολίου αίρέσεως τοΰ Άρείου. Πολ
λούς δέ διωγμούς ύποστάς καί τή  λαμπρότητι των λόγων αΰτοΰ την τε 
’Ανατολήν καί Δύσιν φωτίσας, έξεδήμησε πρός Κύριον έν Ιτε ι 373. — 
‘Ο δέ Κύρ., διά τών σοφωτάτων αύτοΰ λόγων τόν κατά τή ς Θ ε ο τ ό κ ο υ  
βλασ©ημοΰντα Νεστόριον καταισχύνας καί τό δυσσεβές αύτου δόγμα έν 
τ ή  Γ  οίκ. Συνόδψ έν Έ φ έσ ψ  έζελέγξας, έτελ. έν ετ. 444. 

-j-Μ α κ α ρ ίο υ το ΰ Α ίγ υ π τίο υ κ α ί’Α ρσενίουΚ ερκύρας. 
Φεβρουάριος.

ήΤοΰ οσίου κ α ί Θ εοφόρου Π ατρό ς ήμώ  ν Ε υθυμίου 
τοΰ Μεγάλου.

Έ γ . περί τό ετ. 377. στείρας δέ οδσης τή ς  μητρός αύτοΰ πρότερον, ώνο- 
μάσθη Ε ύθ., διά τήν ευθυμίαν καί χαράν τών γονέων επ ί τή  γεννήσει αύτοΰ.

Μαξίμου τοΰ 'Ομολογητοΰ καί Νεοφύτου τοΰ Μάρ
τυρας.

Τιμ οθέου τοΰ ’Αποστόλου κα ί ’Α ναστασίου 'Ο σιο  - 
μάρτυρος τοΰ Πέρσου.

Τ ιμ ., έκ Λύστρας τή ς  Λυκαονίας. έγένετο μαθήτής τοΰ Ά π . Παύλου, δτε 
πρώτον έκήρυξεν έκεί, ι§ καί ήκολούθησε καθ’ δληντήν περίοδην τοΰ κηρύγ
ματος αύτοΰ, ΰφ’ ού καί πρώτος τής έν Έ φ έσ ω  έκκλησίας κεχειροτόνηται 
ύστερον. Τ φ  97 έτελεύτησε μαρτυρικώς, λιθοβοληθείς ύπό τών εθνικών.

Κ λ ή μ ε ν τ ο ς ’Αγκΰρας τοΰ Ί ε ρ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς κ α ί’Α γ α - 
Θαγγέλου τοΰ Μάρτυρος.

Ξ ένης τή ς  'Ο σία ς.
’Αντί Εύσεβίας Ξένη μετωνο|ΐ.άσθη διά τήν ξενιτείαν αύτής.
ήΤοΰένάγίοιςΠ ατρόςήμώ νΓρηγορίουτοΰΘ εολόγου. 
-j-Ξενοφώντος τοΰ 'Ο σίου κ α ίτ ή ς  Σ υνοδία ς αύτοΰ. 
ή’Η Ά  νακο μ ιδ ή τ ίν  Λειψάνων Ίωάννου τοΰ Χρυσο- 

στόμου. ("Opa Νοεμβ. 20).
Τοΰ οσίου Π ατρος ημ ώ ν Έ  φραίμ τοΰ Σύρου.
'Η ’Α ν α κ ο μ ιδ ή  τώ ν Λ ειψ ά ν ω ν το ΰ ά γ ίο υ  Ίερ ο μ ά ρ - 

τυρος’Ιγ ν α τ ίο υ το ΰ  Θεοφόρου. ("Opa Δεκεμβρίου 20). 
-j-Τών έν ά γίο ις Πατέρων ημών και οικουμενικών 

Δ ιδασκάλω ν, Β α σ ιλείο υτο ΰΜ εγάλο υ, Γρηγορίου 
τοΰ Θεολόγου κ α ί ’Ιωάννου τοΰ Χρυσόστο'μου. 

Τών αγίων καί Θ α υμ α τουρ γώ ν’Ανάργυρω ν, Κΰρου 
κα ί Ίω άννου.

' Ησαν έν τοΐς χρόνοις Διοκλητιανοΰ. Διά δέ τόν τότε έπικρατοΰντα διωγ
μόν κατέφυγον είς μονήν τινα ενθα διετέλουν πάσαν αρετήν εργαζόμενοι 
καί πάσαν νόσον δωρεάν θεραπεύοντες, διά τή ς  χάριτος τοΰ Λριστοΰ. 

Άνατολ-ή τηίϊ -r.iíntt Λ Α ------
1
6

11
16
21
26
31

’Ανατολή τοΰ ήλιου.
η  .Τ. .  Λ η  \7 ώρ. 
7 »
7 »
7 »
7 »
7 »
6 »

17 λ. 
15 » 
12 » 
10 ,, 
7 » 
1 )» 

55 »

Δύσις. 
5 ώρ. 2 
5 » 7
5 » 12 
5 » 17 
5 » 22 
5 » 29 
5 » 34

Μέγεθος τής ήμέρας.
9 ωρ. 
9 » 

10 » 
10 » 
10 » 
10 » 
10 »»

44”λ . ‘ 
51 »
Ο »
7 » 

15 » 
28 » 
39 »Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 9 (21) Ίαν.' είς τάς 2 ωρας 1 λ. π . μ. 

Πανσέληνος τήν 16 (2δ) Ία ν . είς τάς 3 ώρας 5 λ. π. μ. η
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 22 Ία ν . (3 Φεβρ.) εις τάς 6 ωρας 31 λ. μ . μ. 
Νέα σελήνη τήν 30 Ίαν. (11 Φεβρ.) εις τάς 3 ώρας 29 λ. μ. μ.

Φ ΕΒ ΡΟ Υ Α ΡΙΟ Ν .
(’Έχει ήμέρας 28. 'Ο -ήλιος είναι είς τούς Ίχθΰς.)

Προεόρτια τής 'Υ πα παντής καί μνήμη Τρΰφωνος 
Μάρτυρος.

f 'H  'Υπαπαντή του Κυρίου ήμών Ίη σοΰ Χρίστου.
Άφ’ ου έπληρώθησαν αί 40 ήμέραι τοΰ καθαρισμού τής καθα- 

ρωτάτης Μητρός καί άειπαρθένου Μαρίας, άνήγαγεν είς 
'Ιερουσαλήμ τόν υιόν αύτής τόν πρωτότοκον, κατά τήν σή
μερον ημέραν, ήτις έστίν ή τεσσαρακοστή άπό τής γεννή- 
σεως αύτοΰ, "να παραστήση αυτόν έν τώ Ίερω, κατά τόν 
νόμον Μωσέως. Κατά τήν αυτήν δ’ ήμέραν τε και ωραν, 
οδηγηθείς ύπό Πνεύματος άγίου, εΰρέθη παρών έκει καί 
ό ευλαβής καί δίκαιος ύπέργηρως Συμεών · οστις, περι- 
μένων προ πολλοΰ τοΰ Θεοΰ τό σωτήριον, καί πεπληροφορη- 
μένος έκ Θείας άποκαλΰψεως, δτι οΰκ άποθανείται, πρίν 
¡'δη τόν Χριστόν Κυρίου, ίδών τότε αυτόν, καί δεξάμενος είς τάς 
γηραιάς αΰτοΰάγκάλας, άπέδωκε δόξαν τώ θεώ καΐείπεν: «Νυν 
άπολΰεις τόν δοΰλόν σου, δέσποτα, κ. τ. λ.» (Αουκ. 2, 6— 32).

Σ υμ εώ ν τ ο ΰ Θ ε ο δ ό χ ο υ κ α ίΆ ν ν η ςτ ή ςΠ ρ ο φ ή τιδ ο ς . 
(Αουκ. 2, 36—38).

Τ ο ΰ 'Ο σ ιο υ  Ίσ ιδώ ρου  τοΰ Πηλουσιώτου.
Ήν έξ ’Αλεξάνδρειάς καί έχρημάτισε μαθητής τοΰ Χρυσο

στόμου · ήσκησε δε έν τή κατά τό Πηλούσιον "Ορος μονή 
και συνέγραψε πολλά, μάλιστα έπιστολάς. Έτελ. τώ 441.

Ά γ ά θ η ς  Μάρτυρος.
Βουκόλου έπισκόπου Σμΰρνης καί Φωτίου Πα- 

τριάρχου Κω νσταντινουπόλεω ς.
Φώτιος, σοφία τε καί εΰσεβείι̂  περικλεέστατος, έψηφίσθη 

πατρ. τα 857, κατεβιβάσθη δέ τοΰ θρόνου τώ 867, έπαν- 
νελθών δε πάλιν τώ 877 έξορίζεται τώ 886 καί αποθνήσκει 
έν τή έξορία τήν 6 Φεβρ. τοΰ 891 έτους. Τό όνομα αΰ 
τοΰ μένει αθάνατον δι’ ους ήγωνίσατο υπέρ τής έκκλησίας 
καλλινίκους άγώνας, έξελέγχων τούς αιρετικούς, προστατεΰων 
τά γράμαοιτα καί τάςέπιστήμας καί καταπολεμών τό φίλαρχον 
καί τάς όντευαγγελικάς διδασκαλίας τής λατινικής έκκλησίας.

Παρθενίου έπισκόπου Λαμψάκων.
βεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου καί Ζαχαρίου τοΰ 

Προφήτου.
γ Τ ο ΰ  Τελώ νου καί τοΰ Φαρισαίου καιΝικηφόρου 

Μάρτυρος. Ά ρ χ ή  τοΰ Τριωδίου.
Αΐρεσις παλαιά καί έπίσημος μεταξύ τών ’Ιουδαίων ήσαν οί 

Φαρ., οΐτινες πονηροί οντες καί ύποκριταί, τάς μέν κακίας 
αύτών ίκρυπτον, πάσαν δέ υποκριτικήν αύτών αρετήν 
έδημοσίευον, διό ένομίζοντο δίκαιοι και ένάρετοι. 01 δέ 
τελώ ναι, τουτέστιν οί άγοράζοντες τά βασιλικά δόσιμα, 
ποιοΰντες πολλάκις δι’ αισχροκέρδειαν πολλάς αδικίας καί 
άρπαγάς, ένομίζοντο αμαρτωλοί καί άδικοι. 'Ο ’Ιησούς 
διδάσκει, έν τώ σήμερον άναγινωσκομένω Εΰαγγελίω, τής 
υπερηφάνειας τήν βλάβην καί τής ταπεινοφροσύνης τήν 
ωφέλειαν (Αουκ. 18, 10— 14).

f  Χ αραλάμπους Ίερομάρτυρος.
Β λα σ ίο υ 'ΐερ ο μ ά ρ τυ ρ ο ς καί τής άγιας Θεοδώρας 

τής Αύγούστης.
Μ ελετίου ’Α ντιόχεια ς.
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Μ αρτινιανοΰ χοχϊ 'Οσίου.
Αυξεντίου τοΰ 'Ο σ ίο υ.
Ό νη σίμου τ ο ΰ ’Αποστόλου.
+ 1  ο ν  Ασωτου, κ α ίΠ α μ φ ίλο υ Μ ά ρ τυ ρ ο ςκ α ί των συν 

αυτώ.
Τρία τ̂ραγματα παρεστησεν ημϊν ο 2ωτήρ διά της παρα

βολής τοΰ σημερινού Ευαγγελίου (Δουκ. 15, 11— 32): τήν 
κατάστασιν τοΰ αμαρτωλού, της μετανοίας τον κανόνα καί 
της Θείας εύσπλαγχνίας το μέγεθος.

Μάρτιος.
Θεοδώρου τοΰ Τηρωνος.
Δ έοντος Π άπα 'Ρ ώ μ η ς.
Ά ρ χ ίπ π ο υ  τ ο ΰ ’Αποστόλου.
Δέοντος έπισκόπου Κατάνης.
Τιμοθέου τοΰ έν 2 υ μ β ό λ ο ις , καί Ε υσ τα θίου  ’Α ν 

τιόχεια ς.
Μ νημη πάντων των απ’ α ίώ νοςκεκοιμ η μ ένω ν εύσε- 

βώς π α τέρ ω ν κα ί άδελφών· κα ί τώ ν έν Ε ύγενίο ις 
Μαρτύρων.

’Επειδή πολλοί κατά καιρούς άπέθανον άωρα η είς ξενιτείαν, 
η εις θάλασσαν,  ̂ ή είς ορη καί κρημνούς- ί’σως δε καί 
πένητες οντες ουκ ήξιώθησαν των διατεταγμένων μνημο
συνών διά τούτο, φιλανθρώπως οί θειοι Πατέρες κινού
μενοι, έ̂θέσπισαν σ̂ήμερον μνημόσυνον κοινόν πα'ντων των 
απ αίώνος εύσεβώς τελευτησάντων ανθρώπων.

ήΤής Αποκρέωκαί 11 ολυκάρπου έπισκόπου Εμύρνης
Το ευαγγέλιον Ματθ. 25, 31— 36 περί τής Δευτέρας Π α 

ρουσίας τοΰ Χ ριστού. 2κοπός των αγίων Πατέρων 
έστίν, ί'να διά τής ένθυμήσεως τής φοβέρας έκείνης ημέρας, 
διεγείρωσιν ημάς έκ τοΰ ύπνου τής άμελείας προς έργασίαν 
τής αρετής. 'Η  σημερινή εορτή λογίζεται ώς τελευταία 
πασών, διότι είς ταύτην α’ληθώς τελευτώσι καί τά ήμέτερα 
παντα^καί^ο κοσμος αυτός. —  'Ο δε Πολύκαρπος, 5 άπο- 
στολικος ουτος καί προφητικές άνήρ, ήν μαθητής Ίωα'ννου 
του Ευαγγελιστού. Γηραλέος δε ών, μή θέλων νά βλασφη- 
μηση τον 2ωτήρα αυτού καί Βασιλέα, ώ έδούλευεν 86 έτη, 
έρρίφθη είς τό πυρ, καί ούτως έτελεύτησεν ένδόξως, τώ 166 έτει’

Η α. καί β'. εΰρεσις τής τ ιμ ία ς  κεφ αλής τοΰ Πρ ο - 
δρομου.

Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κ ω νσταντινουπόλεω ς.
Ουτος ένήργησε τήν συνάθροισιν τής περί τών αγίων Εικόνων Ζ' 

Οίκουμ. Συνόδους έγένετο ή εύωδία τής έκκλησίας αυτού 
καί το φως τοΰ ύπ’ αΰτον κλήρου.

Πορφυρίου ¿7.ισκοπού Γ ά ζη ς.
Π ροκοπίου του Δεκαπολίτου.

Ομολογητοΰ.
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11
16
21
26

Ανατολή του ήλιου. 
6 ώρ. 54 λ.
6 » 48 »
6 » 41 »
6 » 36 »
6 » 28 »
6 
6

Δύσις.
5 ώρ. 35 λ.
5 » 41 >»
5 » 46 »
5 » 51 »
5 » 56 »
6 » 1 »
6 » 3 »

Μέγεθος τής ήμέρας. 
10 ώρ. 41 λ.
10
11
11
11
11
11

52 
5 » 

17 » 
27 » 
40 » 
45 »

Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 7 (19; Φεβρ. εις τάς 6 ώρας ·
Πανσέληνος την 14 (26) Φεβρ. είς τήν 1 ώραν 40 λ. μ. μ.
Σελήνής τελευταιον τέταρτον τήν 21 Φεβρ. (5 Μαρτ.) είς τάς 7 ώρας 18 λ. π. μ.

41 λ. μ . μ.
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Ν. Π.
13 12α .

14 2 Κυ.

15 3 Δε.

16 4 Τρ.
17 5 Τε.
18 6 Πε.
19 7 Πα.
20 8 2α.

21 9 Κυ.

22 10 Δε.
23 11 Τρ.
24 12 Τε.

Μ Α Ρ Τ ΙΟ Ι.
("Εχετ ήμέρας 31. 'Ο ήλιος είναι είς τον Κριόν).

Μ νήμη πάντων τω ν'Ο σίω ν καί ΰΔσκητών, Ε υ δ ο κ ία ς 
'Ο σιομάρτυρος.

+ Τ ή ς  Τυροφάγου κ α ί'Η σ υ χ ίο υ  τοΰ 2 υ γ κ λη τικ ο ύ .
Τή κυριακή ταύτη ποιοΰμεν τήν άνάμνησιν τής τοΰ Άδάμ 

έξορίας έκ τοΰ παραδείσου τής τρυφής, ήτις έστίν ή αρχή 
τοΰ παρόντος, διό καί ή παρούσα εορτή λογίζεται ώς πρώτη 
πασών. "Εταξαν δε οί Θείοι Πατέρες τήν εορτήν ταύτην 
ένταΰθα, τή παραμονή τής άγιας Τεσσαρακοστής, ΐνα 
δείξωσι πόσον ωφέλιμον είναι είς τον άνθρωπον το τής 
νηστείας καλόν, πόσον δε έπιβλαβες καί ολέθριον ή άκρασία 
καί τών Θείων έντολών ή παράβασις· καί οτι πρώτη 
έντολή τοΰ Θεοΰ προς τούς ανθρώπους έστίν ή έντολή τής 
νηστείας, ή'ν παραβάντες οί Πρωτόπλαστοι, άπώλεσαν τήν 
μακαρίαν ζωήν. —  Τή Κυριακή ταύτη, ώς καί τή Β'. 
καί Δ'. Κυρ. τών Νηστειών ψάλλεται το: Μή άποστρέψης.

Ε ύ τρ ο π ίο υ ,Κ λ εο ν ίκ ο υ  καί Β α σ ιλίσ κου  τών Μαρτύ
ρων. "Α ρχεται ή άγια καί μεγάλη Τεσσαρακοστή.

Τοΰ 'Ο σίου Γερασ ίμ ου τοΰ έν ’Ιορδάνη.
Κόνωνος Μάρτυρος.
Τών έν Ά μ ο ρ ίω  42 Μαρτύρων.
Β ασιλέω ς έπισκόπου Χερσώνος καί λοιπών.
Μ νήμη τού ύπέ Θε ο δώ ρ ου τ ού Τ ή  ρων ος τελε σθ έν- 

τος Θαύματος τών κολλύβω ν κ α ί Θεοφύλακτου 
Ν ικομήδειας.

Ίουλιανός ό Παραβάτης γινώσκων οτι οί Χριστιανοί καθαί- 
ρονται μάλλον διά νηστείας τήν πρώτην Εβδομάδα τής 
αγίας Τεσσαρακοστής, ήν καί ήμεϊς διά τούτο Καθαράν 
'Ε βδομ ά δα  καλούμεν, ήβουλήθη ένα τότε μάλιστα μο- 
λύνη αυτούς· διό καί προσέταξε κρυφίως, ΐνα τεθώσιν είς 
τήν άγοράν κατ’ έκείνας τάς ήμέρας βρώματα μεμιασμένα 
έκ τών αίμάτων τών είδωλικών θυσιών. Άλλά νεύσει θεία 
έπιφανείς καθ’ ύπνον έ Μάρτυς Θεόδωρος ΓΟρα Φεβρ. 17) 
είς τον τότε ’ Αρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Εύδόξιον, 
καί φανερώσας τό πράγμα, παρήγγειλεν αύτώ, ΐνα συγκα- 
λέση τούς πιστούς ευθύ»; τό πρωί τής Δευτέρας καί έμπο- 
δίση αύτοίς τών βρωμάτων έκείνων τήν χρήσιν· τήν δό 
έ'λλειψιν άναπληρώση έκ τού προχείρου διά Κολλύβων· καί 
έρμηνεύων αυτά, εΐπεν: οτι Κόλλυβα όνομάζομεν ήμ εϊς 
είς τά Ε ύχά ϊτα  τον βρασμένον σίτον.

ή Τ ή ς ’Ορθοδοξίας,καίτώνέν2εβαστεία40Μ αρτύρων·
'Εκατόν έτη καί έπέκεινα κατετάραξε τήν ’Εκκλησίαν τοΰ 

Χριστού ό διωγμός τών κακοδόξων Είκονομάχων, ών πρώ
τος υπήρξε Λέων ό "Ισαυρος, έσχατος δό ό Θεόφιλος, δ 
άνήρ τής αγίας θεοδώρας (Φεβρ. 11), ή’τις μετά τόν θά
νατον αύτοΰ, τώ 842 ϊτει, έστερέωσε πάλιν τήν ορθοδοξίαν 
άναστηλώσασα έν μεγάλη λιτανεία τάς άγιας εικόνας. Τής 
νίκης ταύτης τής ’Ορθοδοξίας έορτάζομεν σήμερον τήν 
άνάμνησιν, καί διά τοΰτο τήν σεβάσμιον ταύτην ημέραν 
όνομάζομεν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας.

Κοδράτου Μάρτυρος καί τή ς συνοδίας αύτοΰ.
2ωφρονίου Π ατριάρχου 'Ιεροσολύμων.
Θεοφάνους τοΰ 'Ομολογητοΰ.
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'Η ’Α νακομιδή τοΰ Λειψάνου Νικηφόρου IIατριάρ'χου 
Κω νσταντινουπόλεω ς.

Β ενεδίκτου το ΰ 'Ο σ ίο υ .
’Αγαπίου Μάρτυρος.
ή Β’ τών Ν ηστειών καί Σαβίνου Μάρτυρος. Ψ άλλεται 

ή άκολουϋία τοΰ 'Αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμά. 
Λατίνων Πάσχα.

’Αλεξίου τοΰ ’Ανθρώπου τοΰ Θεοΰ.
Κυρίλλου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμω ν.
Χρύσανθού καί Δαρείας Μαρτύρων.

’Απρίλιος.
Τών έν τή  μονή τοΰ αγίου Σ άββα  άναιρεθέντων 

Πατέρων.
’Ιακώβου έπισκόπου τοΰ 'Ο μολογητοΰ.
Β ασιλείου 'Ιερομάρτυρος.
ήΓ’ τών Νηστειών" έορτάζομεν τήν προσκυ’ νησιν 

τοΰ τιμίου καί ζωοποιοΰ Σ ταυροΰ· μ νή μ η Ν ίκ ω - 
νος 'Ο σιομάρτυρ ος καί τών 199 Μαθητών αύτοΰ.

’Επειδή έφθάσαμεν θεία χάριτι είς τό μέσον σχεδόν τοΰ τής 
νηστείας δρόμου όπου, ως καί είς παν άλλο έργον, ή δυσκο
λία αυξάνει· ή ’ Εκκλησία προβάλλει σήμερον είς ή μάς, ως 
βοήθημα κραταιότατον, τόν πανάγιον Σταυρόν, "να εύλαβώς 
αύτόν κατασπαζόμενοι, λάβωμεν χάριν καί δόναμιν, πρός 
τελείωσιν τοΰ θείου τής νηστείας άγώνος.

Π ροεόρτια το ΰΕ ύα γγελισ μ οΰ 'Ζ α χα ρ ίου τοΰ 'Ο σ ίου .
ή'Ο Ε ύα γγελισ μ όςτή ς'Υ π ερα γία ς Θεοτόκου. Κατ.ίχ^.
Σήμερον τής σωτηρίας ήμών τό κεφάλαιον, καί τοΰ απ’ 

αίώνος Μυστηρίου ή φανέρωσις· 5 Υιός τοΰ Θεοΰ, Χίος 
τής Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν ευαγγελίζεται. 
Διό καί ημείς σύν αΰτώ τή Θεοτόκω βοήσωμεν: Χ αίρε 
Κ εχα ριτω μ ένη , ό Κ ύριος μετάσοΰ. Αουκ. 1, 26— 38.

Ή  Σ ύνα ξις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Ματρώνης τής 'Ο σίας.
'Ιλαρίωνος τοΰ Νέου.
Μάρκου έπισκόπου ’Αρεθουσίων.
ήΔ’ τών Ν ηστειών, κα ί Ίωάννου τοΰ Σ υγγραφ έω ς 

τής Κ λίμ ακος, ου ψάλλεται ή ’Ακολουθία.
Ουτος έγεννήθη έν Παλαιστίνη, περί τά 523, καί έκ νεαράς 

ηλικίας έδόθη είς τήν άσκησιν. Συνέγραψε περί αρετής 30 
λόγους, ών έκαστος περιλαμβάνων μίαν αρετήν, καί άπό τών 
πρακτικών έπί τάς θεωρητικάς προχωροΰντες, άναβιβάζουσι 
τόν άνθρωπον ώς διά βαθμιδών, είς ουράνιον υψος· δι’ ήν αιτίαν 
καί τό σύγγραμματοΰτο ονομάζεται Κ λίμαξ τώ ν ’Αρετών.

'Υ π α τίου  έπισκόπου Γαγγρών.

—  1 0  —

13
18
23
2S
2
7

12

9 » 
13 » 
18 » 
23 » 
27 » 
32 .

Μέγεθος τής ή^έρας.Ανατολή τού ήλιου. Δύσις.
1 6 ώρ. 17 λ. 6 ώρ. 4 λ,
6 6 » 9 » 6 »

11 6 » 1 » 6 »
16 5 » 53 » 6 »
21 5 » 46 » 6 »
26 5 » 38 » 6 »
31 5 » 31 » 6 »

Νέα σελήνη τήν 1 (13) Μαρτ. είς τάς 10 ώρας 21 λ. π. [τ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 9 (21) Μαρτίου είς τάς 7 ώρας 29 λ. π. μ. 
Πανσέληνος τήν 15 (27) Μαρτ. είς τάς 11 ώρας 8 λ. μ. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 22 Μαρτ. (3 Απρ.) είς τάς 10 ώρας 23 λ. μ . μ . 
Νέα <^λ.ήνη τήν 31 Μαρτ. (12 ’Απρ.) είς τάς 7 ώρας 22 λ. π. μ.
Το έαρ ώρχεται τήν 8 (20) Μαρτ. είς τάς 3 ώρας 7 λ. μ. μ.

11 ώρ. 
11
12 
12 
12 
12 
13

59 
11 »
25 » 
37 » 
49 »
Ο 9
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Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ .
π. (’’Εχει ημέρας 30. 'Ο ήλιος είναι είς τόν Ταΰρον.

13 1 Τρ. Μαρίας τής Α ιγύπ τια ς.
14 2 Τε. Τ ίτο υ  το ΰ 'Ο σ ίο υ .
15 3 Πε. Ψ ά λλεται ό Μέγας Κ α ν ώ ν  Μνήμη Ν ικ ή τα  τοΰ

'Ο σ ίο υ, καί Ιω σή φ  τοΰ ' Υμνογράφου.
Τόν κατανυκτικώτατον καί μέγαν όντως τοΰτον Κανόνα, ού 

μόνον διά τών τροπαρίων τήν ποσότητα, αλλά καί διά τό πλήθος 
τών τροπολογικών έννοιών καί ένθυμημάτων, συνέγραψεν άρι
στα Άνδρέας ό Κρήτης (Ίουλ. 4), ος τις έρανισάμενος πάσαν 
Ιστορίαν τής άγίαςΙΓραφής, Παλαιάςτε καί Νέας, καί είςτό 
παρόν μέλος τεχνηέντως άρμοσάμενος, προτρέπει διά τούτου 
πάσαν ψυχήν πρός έπιστροφήν είς Θεόν διά μετάνοιας.

16 4 Πα. Τ οΰ οσίου Γεω ργίου  τοΰ έν Μαλεώ.
17 5 Σα. Ψ άλλεται έ ’Α κάθιστος’Ύ μνος. ΚλαυδίουΜ άρτυρος.

Περί τό 620 έτος οΐ Πέρσαι καί οί Άβαροι έπολιόρκησαν
τήν Κωνσταντινούπολή, άπόντος τοΰ τότε βασιλέως Ηρα
κλείου, καί ήσαν ήδη έτοιμοι πρός έφοδον. Οί πολΐται 
όλιγώτατοι όντες πρός άντίκρουσιν τοσαύτης ορμής, προσέ- 
τρεξαν είς τήν προστασίαν τής Θεοτόκου. Καί αληθώς, 
έξαίφνης ανεμοστρόβιλος φοβερός, τά μεν πλοιάρια πάντα 
συντρίψας έβύθισε, τών δε έν αύτοίς βαρβάρων τά πτώ
ματα έξέβρασεν έμπροσθεν τοΰ έν Βλαχέρναις ναοΰ τής 
Θεοτόκου. ’Εκ τούτου θαβρήσας ό λαός, έξήλθε τής πό- 
λεως καί κατεδίωξε τους λοιπούς φεύγοντας ύπό τοΰ φόβου. 
Τό δε εσπέρας, συναχθέντες είς τόν είρημένον τής Θεοτό
κου ναόν, άπέδωκαν αύτή τόν εύχαριστήριον ύμνον, μ η δ ό 
λως καθίσαντες δι’ όλης τής νυκτός. 

f E ’ τών Ν ηστειώ ν, καί Ε υ τυ χίο υ  Κ ω νστα ντινου
πόλεως. Ψ άλλεται ή ’Ακολουθία Μ αρίας τής 
Αιγύπτιας.

Γ εω ρ γίο υ  έπισκόπου Μ ελιτηνής.
'Η ρω δίω νος τοΰ ’Αποστόλου.
Ε ύψ υχίου Μάρτυρος.

10 Πε. Τ ερεντίου  Μάρτυρος.
11 Πα. Ά ν τ ίπ α  Ιερομάρτυρος.
12 Σα. Ή  Έ γ ε ρ σ ις  τοΰ Λαζάρου· μνήμη Β ασιλείου έπ ι

σκόπου Παρ ίου.
Περί τής άναστάσεως τοΰ Λαζάρου όρα Ίωαν. 11, 1— 57. 

Λέγεται δε έξ άρχαίας παραδόσεως ότι ό Λ. ήν τριακον- 
τούτης ότε άνέστησεν αύτόν ό Κύριος, καί ότι έπιζήσας 
άλλα 30 έτη, έτελεύτησεν ένΚύπρω. Λέων ό Σοφός μετεκόμισε 
το'ιερόν αύτοΰ Λείψανον είς Κωνσταντινούπολή τω 890 έτει. 

25 13 Κυ. ήΤών Β α ίω ν  καί Μαρτίνου Πάππα 'Ρ ώ μ ης.
Περί τής εορτής όρα Ίωαν. 12, 1— 18. ’ Εσήμαινον δε τά 

μόν Βάί'α, τουτέστιν οί απαλοί τών φοινίκων κλάδοι, τήν 
κατά τοΰ διαβόλου καί τοΰ θανάτου νίκην τοΰ Χριστού. 
Τό δε, Ώ σ σ α νά , Ερμηνεύεται, σώσον παρακαλώ· 
ή, σώσον δή. Τό δε πωλάριον τής ονου, καί τό κάθισμα 
τοΰ Ίησοΰ έπ’ αύτοΰ (ζώου άδαμάστου έτι, καί κατά τόν 
νόμον ακαθάρτου) έσήμαινε τήν πρώην ακαθαρσίαν καί 
άγριότητα τών έθνων, καί τήν μετά ταΰτα υποταγήν αυτών 
είς τόν άγιον τοΰ Ευαγγελίου νόμον.

6 14 Δε. Ι’Α ρ ισ τά ρ χο υ,Π ούδ η κα ί Τροφ ίμου τών ’ Αποστόλων.

18

19
20 
21 
22
23
24

ί Κυ.

Δε.
Τρ.
Τε.
11ε.
11α.
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27
28
29
30

Ν. II.

8
9

10
11
12

15 Τρ.
16 Τε.
17 11ε.
18 Πα.

19 Εα.
20 Κυ.

•21 Δε.
22 Τρ.
23 Τε.

24 Πε.
25 Πα.

26 Εα.
27 Κυ.
28 Δε.
29 Τρ.
30 Τε.

13
18
23
28

3
8

12

Κρήσκεντος Μάρτυρος.
’Α γ ά π η ς, Ε ιρήνης καί Χιο νιας Μαρτύρων Παρθένων.
Ευμεώ ν του έν Π ερσ ίδ ι.
Ίωάννου του 'Ο σίου, καί Ίω άννου Μάρτυρος του 

έξ Ίω αννίνω ν. Ν ομικόν Φάσκα.
Μάιος.

Π αφνουτίου 'Ιερομάρτυ ρο ς.
·(· ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΕΧΑ. Αργία οκταήμερος καί κατάλυσις είς 

πάντα καϋ’ όλην τήν διακαινήσιμον εβδομάδα. Μνήμη 
Θεοδώρου τού Τρίχινα.

Τήν χαρμο'συνον Άνάστασιν τού Εωτήρος ημών έορτάζοντες 
σήμερον, άσπαζόμεθα άλλή/ους τόν ¿ν Χριστώ ασπασμόν, 
δεικνύοντες διά τούτου τήν κατάλυσιντήςπρώην έ'χθρας μεταξύ 
ημών καί τού Θεού καί τήν πρός ημάς πάλιν αύτοΰ διαλλαγήν 
διά τού πάθους τού Εωτήρος. Ή  εορτή ονομάζεται Πάσχα, 
όμωνύμως τώ Πάσχα των Εβραίων, οπερ κατά τήν γλώσσαν 
αυτών, σημαίνει δ ι ά β α σ ιν· διότι ό παθών καίάναστάς ’Ιησούς 
διεβίβασεν ημάς έκ τής κατάρας τού Άδάμ καί τής δουλείας 
τού διαβόλου είς την άρχαίαν έλευθερίαν καί μακαριότητα.

ή Ί α ν ο υ α ρ ί ο υ  Ί ε ρ ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς .
■¡■θεοδώρου το ύ  Ε υ κ ε ώ τ ο υ .
-¡-Γεωργίου Μ εγαλομάρτυρος τού Τροπαιοφόρου.
‘Ο μέγας οδτος χαί Ινδοξος Μάρτυς τοΰ Χρίστου ήν χιλίαρχος τό άξίωμα, 

χαί εις τούς πολέμους λαμπρός χαί τροπαιοφόρος. Έ ν  δε τοΐς χρόνο ις 
Διοχλ^τιανοΰ παρ^ησιασαμενος τόν Χριστόν, δν έχ προγόνων σεβόμενος 
ύπεχρυπτετο Ιω ς τοτε, πολυειδεΐς τε βασάνους δι’ αυτόν ύπομείνας^ χαί 
χατά πάντα Τροπαιοφόρος άναδειχθβίς, χαί διά τω ν έν τοΐς άθλοις αύτοΰ 
ϊενομένιυν θαυματουργιών πολλούς όδηγήσας είς τήν τή ς άληθείας 
έπίγνωσιν, τελευταΐον αποτέμνεται τήν χεφαλήν τιϋ 290 Ιτει.

-¡-’Ε λισά βετ τ ή ς 'Ο σ ία ς  καί Θαυματουργού.
■¡•ΤήςΖωο δόχουπηγήςκαίΜ άρκουτούΕύαγγελιστού.
Έ ξ ω  τής Κωνσταντινουπόλεως ύπήρχε τό πάλαι ναός μέγιστος Χαί περι- 

χαλλής έπ’ όνόματι τής θεοτόχου, άνεγερθείς περί τά μέσα τοΰ Ε' 
αίώνος ύπύ Λέοντος τοΰ Θραχός, πλησίον πηγής τίνος, ή ς  τό ύδωρ 
πολλάς ΐάσεις έποίησε χατά χαιρούς, τή  χάριτι τή ς θεοτόχου, άφ’ ής 
χα ί έπωνομάσθη Ζωοδόχος ή  μάλλον Ζωηφορος Π ηγή. Τοΰ ναοϋ’του- 
του τά Έ γχα ίν ια  έπιτελεΐ σήμερον ή  Έ χχλησία . Μετά τήν πτώσιν τοΰ 
βασιλείου ό ναός οΰτος χατεοαφίσθη διαταγή άνωτέρα, χαί οΰδέν έτερον 
Ιμενεν έχ τής άρχαίας έχείνης χαλλονής είμή ευτελές τ ι παρεχχλήσιον, 
πρός τήν δυτιχήν πλευράν τοΰ όποιου έχειτο ή ρηθείσα τοΰ ‘Αγιάσματος 
πηγή , διά χιγχλίδων πεφραγμένη. Τοιαύτη μεν ην ή  χατάστασις αύτοΰ 
μέχρι τοΰ 1821 έτους- τότε οέ χατεδαφισθέν χαί τό μιχρόν έχεΐνο λείψα
νου, συγχατέχωσεν έν έαυτω χαί τό ιερόν ‘Αγιασμα, χαί έγένετο πάντη 
άφανές. ’Αλλά τιμ 1833 οί ’ ομογενείς, λαβόντες τήν άδειαν παρά τοΰ 
Σουλτάνου άνήγειραν ού μόνον τό παρεχχλήσιον τοΰ Αγιάσματος, άλλά 
χαί μεγαλοπρεπή ναόν έπι των Θεμελίων τοΰ παλαιοΰ.

■¡•Βασιλέώς επισκόπου ’Α μασείας.
+ Τού Θωμά- καί Ε υμ εώ ν, συγγενούς τού Κυρίου.
Τών ¿ν Κ υ ζίκ ω  Θ' Μαρτύρων.
Ίά σονος καί Ε ω σιπά τρου.
’ Ιακώβου ’Αποστόλου καί αδελφού Ίωάννου τού 

Θεολόγου.
Δύσις.

6 ώρ. 32 λ.
6 » 37 »
6 » 42 »
6 
6 
6 
6

Ανατολή τοΰ ήλιου.
5 ώρ. 29 λ.
5 » 22 »
5 τ> 15 »
5 » 9 »
5 » 3 »
4 » 57 υ
4 » 54 »

Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 7 (19) Άπρ^ιλ. εις τάς 4 ώρας 41 λ. μ,, μ. 
Πανσέληνος τήν 14 (26) Ά πρ. εις τάς 7 ώρας 56 λ. π. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 21 Άπρ. (3 Μαΐου) είς τάς 3 ώρας 15 λ. μ. μ. 
Νέα σελήνη τήν 29 Άπρ. (11 Μαΐου) είς τάς 5 ώρας 42 λ. μ. μ.

1
6

11
16
21
26
30

47 »
51 » 
56 » 
59 »

Μέγεθος τή 
13 ώρ. 3 
13 »
13 »
13 »
13 »
13 »
14 »

ή (*ερας·
15 »
27 »
38 »
48 »
58 »
6 ι>
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13
14

15 
1G

17
18

Πε.
11α.

Εα.
Κυ.

Δε.
Τρ.

ΜΑΙ02.
Ν Π (“Εχει ημέρας 31. 'Ο ήλιος είναι είς τούς Διδύμους). 

'Ιερεμ ίου  τού Π ροφήτου.
'Η  ’Α νακομ ιδή τών Λειψάνων ’Αθανασίου τοΰ Μ ε

γάλου. "Ορα Ίανουαρ. 18.
Τ ιμ οθέου καί Μαύρας Μαρτύρων.
-(•Τών Μ υροφόρων, καί Π ελα γίας Μάρτυρος.
Μετά τών θεοφιλών γυναικών, αί τινες έκ τών μύρων απερ 

έ’φερον έπι τόν τάφον τού’Ιησού έπωνομάσθησαν μυροφόροι, 
συνεορτάζονται και οί πρώην κεκρυμμένοι τοΰ Εωτήρος 
μαθηταί, ’Ιωσήφ ό έξ Άριμαθαίας καί Νικόδημος. 

Ε ίρ ή νη ς Μάρτυρος.
’Ιώ β τού Πολυάθλου.
'Ο πιστός ούτος θεράπων τού θεού, ή πάσης αρετής έντελε- 

στάτη εϊκών, καί έξαιρέτως τής υπομονής τό παράδειγμα, 
στερηθείς, κατά θείαν συγχώρησιν, πρός δοκιμασίαν αυτού, 
διαμιάς καί τέκνων καί πλούτου, καί δόξης, καί πάσης 
παραμυθίας, καί πληγωθείς καθ’ ολον τό σώμα φοβερώς, 
ένεκαρτέρησε γενναίως είς την άπαραδειγμάτιστον ταύτην 
συμφοράν επτά ολόκληρα έτη, ευχαριστών τώ θεώ. Είτα 
δε, διά της θείας αύτοΰ ευλογίας, έπανήλθε πάλιν είς ευδαι
μονίαν λαμπροτέραν τής πρώτης, καί ζήσας μετά τήν πλη
γήν 170 έτη, έτελεύτησε πρεσβύτερος καί πλήρης ήμερων. 

'Η  ’Ανάμνησις τού έν ούρανώ φανέντος σημείου 
τοΰ Εταυροΰ.

Τώ 346 έτει, κατά τόν καιρόν τής Πεντηκοστής, περί ώραν 
τρίτην τής ημέρας, έφάνη διά λαμπρών αστέρων τό ση- 
μεΐον τοΰ Εταυροΰ, ήπλωμένον άπό τοΰ Γολγοθά έως τού 

"Ορους τών Έλαιών.
Τού ’ Αποστόλου καί Ευ’ αγγελιστού Ίωάννου.
Όρα Εεπτεμβ. 2G.
Ή σαίου τού Προφήτου, καί Χ ριστο φόρου Μάρτυρος. 
Ε ίμ ω ν ο ς ’Αποστόλου τού Ζηλωτοΰ. 
χΤ ο ΰ  Παραλύτου. Τά έγκα ίνια  Κ ω νστα ντινου

πόλεως. Μ ω κίου'Ιερομά ρτυρος.
Κατά τό 328 έτος άπό Χριστού, τή 29 Νοεμβρίου, κατε- 

βλήθησαν τά θεμέλια τής Βασιλίδος ταύτης τών πόλεων. 
Τώ δε 330 έτει, Μάίου μηνός 11, ήμέρα β’ τής Έβδο- 
μάδος, έγένοντο τά ’Εγκαίνια αύχής μετά πάσης τής 
Ευγκλήτου. ’Αφιερωθεισα είς τήν προστασίαν τής Θεοτό
κου, έπωνομάσθη Κωνσταντινούπολή, έκ τού ονόματος τού 
κτίσαντος αύτήν Κωνσταντίνου τού Μεγάλου.

Δε. ’Ε π ιφ α νίο υ  έπισκόπου Κύπρου καί Γερμα νού 
Κωνσταντινουπόλεως.

Τρ. Γ λυ κερία ς Μάρτυρος.
Τε. T f  ς Μ εσοπεντηκοστής. ’Ισιδώ ρου Μ άρτυρος τού 

έν Χίω.
Πε. Π αχω μίου τούΜ εγάλου, κ α ί ’Α χιλλ ίο υ  έπισκόπου 

Ααρίσσης.
'Ο Παχ. έγένετο περιβόητος είς τήν αρετήν, δι’ ής ένέπλησε 

τήν κατά τόν Νείλον Ταβεννησίαν μοναστηρίων καί σκή- 
τεων,,καί κατέστη Κοινοβιάρχης μοναχών υπέρ τάς 14 
χιλιάδας. Έτελεύτησε περί τά 348.

16 Πα. Θεοδώρου τοΰ 'Η γιασμένου.

19

20

21
22
23

■ Τε.

ΙΙε.

Πα.
Εα.
Κυ.

24

25 
•26

27

28



Ν. Π.

31

10

11
12

17 Σα.
1S Κυ.

19 Δε.

20 Τρ.
21 Τε.

22 Πε.
23 11α.
24 Σα.
25 Κυ.

26 Δε.
27 Τρ.
28 Τε.

29 Πε.

30 Πα.
31 Σα.

’Ανδρονίκου καί Ίουνίας.
■¡"Τής Σ α μ α ρ είτ ιδ  ος. Πέτρου καί τών συν αύτώ 

Μαρτύρων.
Π ατρικίου 'Ιερομάρτυρος.

’Ιούνιος.
Θαλλελαίου Μάρτυρος.
-¡•Κωνσταντίνου κ α ί'Ε λέν η ς .
‘Ο μέγας ούτος καί αοίδιμος Α' Βασιλεύς Χριστιανών ήν υίος Κων

σταντίνου τοΰ Χλωροΰ καί  ̂τής μακαοίας ‘Ελένης. Τώ 306 Ιτε ι, άποθα- 
νόντος τοΰ πατρός (βασιλέως τών δυτικωτάτων μερών τοΰ ‘Ρωμαϊκού 
κράτους), άνηγορεύθη τοΰ θρόνου αύτοΰ διάδοχος. Τω 312, μαθών οτι 
ό Μαξέντιος ιχετά τοΰ Μαξιμίνου ήνώθησαν κατ’ αύτοΰ, έξεστράτευσεν 
είς Ιταλίαν, οπου απερχόμενος έπί κεφαλής τών έαυτοΰ στρατευμάτων, 
εϊδεν έν τιϋ ούρανώ μετά μεσημβρίαν, κάτωθεν τυΰ ήλιου, στύλον φω
τεινόν, είς τύπον Σταυροΰ, μ ετ’ επιγραφής το ιαύτης: Έ ν  τ ο ύ τ ω  
ν ι κ ή σ ε ις .  Τήν εφεξής νύκτα φανείς καθ’ ύπνον ό Ίησοΰς Χριστός, 
παρήγγειλεν αύτω τήν χρήσιν τοΰ σταυροειδούς εκείνου τύπου είς τάς 
σημαίας αύτοΰ, δπερ ποιήσας ό Κων. ένίκησε κατά κράτος τόν Μαξεν- 
τιον καί άνηγορεύθη αύτοκράτωρ τής Δύσεως, τοΰ Λικινίου βασιλεύοντος 
είς τήν ’Ανατολήν. ’Αλλά καί τοΰτον, ζηλοτυπήσαντα ύστεοον, καί έκ-
f t iv r./ iM  ΓΊΠΜ «rr>lw· Υ Λ, — ---- ΰ---- --------ρ-------- r  * * '
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διωγμοί, έθριάμβευσεν ό ^ριοτιανισμόε χαι χατελύθη ή είδωλολπιρείβ 
Ό  Κων. άαθενήεας έν Ν ιχομηδεία έτελεύτησε τώ  337, λββών ολίγον 
πρδ τοΰ θανάτου αύτοΰ τό θειον βάττισμα.

Β ασιλίσκου Μάρτυρος.
Μ ιχα ή λ, Συνάδω ν έπισκόπου, τοΰ Ό μολογητοΰ.
Σ υμ εώ ν τοΰ έν τώ Θαυμαστώ ”0 ρει.
-¡-Τοΰ Τυφλοΰ. > Τ ρ ίτη  εύρεσις τής τ ιμ ία ς  κεφαλής 

τοΰ Προδρο’μου.
Κάρπου τ ο ΰ ’Αποστόλου.
Έ λλα δ ίο υ  'Ιερομάρτυρος.
Ε ύτυχοΰς 'Ιερομάρτυρος.

Πάσχα.
-¡-Τής ’ Αναλήψεω ς, καί .

’Ε π έτειος ήμ έρα  τής άλώσεως τής Κ ω νσ τα ντι
νουπόλεως καί τοΰ ήρωϊκοΰ θανάτου τοΰ τελευ
ταίου Αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιο- 
λόγου.

Τεσσαράκοντα ήμέρας διέτριψεν έπί τής γής ό Ίησοΰς μετά τήν έκ νεκρών 
αύτοΰ ’Ανάστασιν, εμφανιζόμενος συνεχώς είς τούς έαυτοΰ μαθητάς. 
Κατά δέ τήν σήμερον, ήτις έστίν ή  τεσσαρακοστή από τοΰ Πάσχα, 
έμφανισθείς πάλιν είς αύτούς. εδωκεν αύτοΐς τήν τελευταίαν έντολήν, 
ΐνα άπελθόντες χηρύξωσι τό όνομα αύτοΰ είς πάντα τά εθνη· είτα 
έξαγαγών αύτοΰς είς τό "Ορος τών Έ λαιώ ν καί εύλογήσας αύτοΰς, 
έπήρθη είς τά άνω, καθήμενος έπί νεφέλης φωτεινής, ώς επ’ οχήματος 
βασιλικού.

Ί σ α α κίου  τοΰ 'Οσίου.
Έ ρ μ ε  ίου Μάρτυρος.

’Απόδοσις τής Ιορτής τοΰ 

θεοδοσία ς Μάρτυρος.
Λ  . . .  _ . r  . 17"

13 1
18 6
23 11
28 16

2 21
7 26

12 31

’Ανατολή τοΰ ήλίου. 
4 ώρ. 53 λ.
4 » 49 »
4 » 45 »
4 » 42 8
4 » 40 »
4 » 39 »
4 β 38 »

Δύσις.
7 ώρ. 0 λ.
7 » 4 »
7 » 8 »
7 » 12 »
7 » 15 »
7 » 19 »
7 » 21 »

Μέγεθος τή ς ήμέρας. 
14 ώρ. 7 λ.
14 » 15 »
14 » 23 »
14 8 29 »
14 » 35 »
14 8 40 »
14 8 43 »

Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 6 (18) Μαΐου είς τάς 11 ωρας 5 
Πανσέληνος τήν 13 (25) Μαΐου είς τάς 4 ώρας 58 λ. μ. μ. β 
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 21 Μαΐου (2 Ίουν.) είς τάς 7 ωρας 56 λ. π. μ. 
Νέα Σελήνη τήν 29 Μαΐου (10 Ίουν.) είς τάς 7 ώρας 27 λ. π . μ.
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Ν. Π.

13! ¡Κυ.

14 ο Δε.
15 3 Τρ.
16 4 Τε.
17 5 11ε.
18 6 Πα.

19 7 Σα.

20 8 Κυ.

21

22
23
24|
25
26'

27

Ν ικαία  
ρος

ΙΟΥΝΙΟΝ.
("Εχει ήμέρας 30. 'Ο ήλιος είναι είς τόν Καρκίνον.

-¡•Τών άγιων 318 Θ εο φό ρω ν Π ατ έρων τής έν Ν ικ  
Α’ Ο ίκουμενική ς Συν όδου. ’ Ιουστίνου Μάρτυ
τοΰ φιλοσόφου.

Αρειος, ό τοΐς πασι γνωστός αίρεσιάρχης, ό Λίβυς μέν τό γένος, πρωτο
πρεσβύτερος δέ τής τών Άλεξανδρέων Έκκλησίας, ήρξατθι περί τό 315 
Ιτος, βλασφημεΐν είς τόν Τίόν και Λόγον τοΰ θεοΰ , καί λέγειν, ότι ούκ 
Ιστι θεός αληθινός, όμοούσιος τιΰ Πατρί, αλλά κτίσμα καί ποίημα, καί 
ξένος τής ούσίας καί δόξης τοΰ Πατρός. ’Επειδή ή φρικτή αΰτη αΐρεσις 
έτάραττε πάντας τοΰς πιστοΰς, ό Μέγας Κωνσταντίνος συνεκάλεσε τήν περί- 
φημον Α'. Οίκουμ. Σύνοδον είς Νίκαιαν πόλιντής Βιθυνίας, όπου συνα/θεν-
I ---------------·α... _.λ οοπ *-------: ^  ™Γ> ΧηιατηΖ ποιμένεξ καί

ν τψ
 Γ.Τ .. . . . . .  . -ι ..............  ,έΡας
άναγνωρίζουσα ή Εκκλησία κήρυκας τής πίστεως, μετά τούς Θεηγόρους 
’Αποστόλους, ώρισε κατά τήν παρούσαν Κυριακήν έτήσιον αύτών μνημην 
είς δόξαν καί ευχαριστίαν τοΰ θεοΰ , είς έπαινον καί τιμήν αύτών, καί 
είς στερέωσιν τής' αληθινής πίστεως.

Μ νήμη Νικηφόρου Κ ω νσταντινουπόλεω ς. 
Λ ουκιλλιανοΰ Μάρτυρος.
Μητροφάνους Κωνσταντινουπόλεως.
Δωροθέου έπισκόπου Τυ'ρου.
Ά  π ό δ ο σ ιςτή ςέο ρ  τής τής* Αναλήψεω ς. *Ιλαρίωνος 

το ΰ 'Ο σ ίο υ  κα\ Νέου.
Μ νήμη τών άπ’αίώνος εύσεβώς Κ εκοιμημένω ν.

Θεοδότου Ά γκυρα ς. 
γ Τ ή ς Π εντηκοστής. Ά ρ γ ία  τριή μερος. Θεοδώρου 

τοΰ Στρατηλάτου.
Κατά τήν σήμερον, ήμέραν τή ς έβδομάδος Κυριακήν, δεκάτην δέ από τή ς 

’Αναλήψεως, καί πεντηκοστήν άπό τοΰ Πάσχα, περί ώραν γ '. τής ήμέρας 
άπό τής ανατολής τοΰ ήλίου, έξαίφνης έγένετο ^τοιοΰτος ήχος, έκ τοΰ 
ουρανού κατερχόμενος, ώς όταν πνέη άνεμος σφοδρός, καί έγέμισεν ολον 
_ζ.. -τ—  ¿,. ..τ ’Απόστολοι καί οί σΰν αύτοΐς. Ευθύς δέ

Δε.

Τρ.
Τε.
Πε.
Πα.
Σα.

Κυ.

1628

29] 
3018

17

Δε.

Τρ.
Τε.

φοροι γενόμενοι, ήρξαντο Ααλειν οια ςενων γ λ α   -----
καί ο,τι ΰπηγόρευεν είς αυτούς τό Πνεύμα τό άγιον. Έ ορτάζομεν ούν 
σήμερον τήν έν κόσμο) επιδημίαν^ τοΰ παναγίου Πνεύματος, τήν τελείω- 
σιν τής ύποσχέσεως τοΰ Ίησοΰ Χριστού καί τήν συμπλήρωσιν τή ς έλπί- 
δος τών ιερών αύτού Μαθητών. Αΰτη έστίν ή  μεθέορτος καί τελευταία 
εορτή τοΰ μεγάλου μυστηρίου τής ένσάρκου οικονομίας τοΰ θεοΰ. Έ ν  
τάΰτη τή  έσχάτη. καί μεγάλη, καί σωτηρίω ήμέρα τής Πεντηκοστής, 
οί ’Απόστολοι" τοΰ Σωτήρος οί πρώην ίδιώται καί’ αγράμματοι άλιεΐς, 
σοφισθέντες διαμιάς ύπό τοΰ ήγίου Πνεύματος, έθεολογησαν τρανώς τά 
ουράνια δόγματα, καί έγένοντο’οί κήρυκες τής άληθείας καί τοΰ κόσμου 
παντός οί διδάσκαλοι.

ή Τ ο ΰ  άγίου Π νεύματος. Κ υρίλλου ’Α ρ χιεπ ισ κ ό 
που ’Αλεξανδρείας.

•¡•’Α λεξάνδρου καί ’Αντω νίνης Μαρτύρων.
— '  * '  '  τ , --------- ί ο . .Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα των Αποστόλων. 
Ό νουφ ρίου κα\ Πέτρου τώ ν 'Ο σ ίω ν.
’Ακυλίνης Μάρτυρος.
’Α πόδοσις τής Π εντηκοστής- Έ λισ σ α ίο υ  τοΰ !

φήτου και Μεθοδίου ΙΙατριάρχου. 
ήΚυριακή τώ ν'Α γίω ν Πάντων- ’Α μ,ώς τοΰ Πρ οφήτο

λείας, διά τοΰτο ή παρούσα εορτή.
Τΰχω νος ’Αμαθοΰντος. Ά ρ χ ε τ α ι ή νηστεία των 

αγίων ’Αποστόλων.
Μανουήλ, Σαβελ καί ’Ισ μ αή λ Μαρτύρων.
Λεοντίου Μάρτυρος.



Ν. Π.

7
8 
9

10

11

Τε.
11ε.
Πα.
Σα.

Κυ.

12 30

ΙΙε.
11α,
Σα.
Κυ.
Δε.
Τρ·

Δε.

’ Ιούλιος.
’Ιούδα τ ο ν ’ Αποστόλου.
Μεθοδίου έπισχόπου ΙΙατάρωυ.
Ίουλιανοΰ του Τ α ρ σ έω ς‘Ιερομάρτυρος.
-¡-Ευσεβίου έπισχόπου Σαμοσάτων.
Ά γ ρ ιπ π ίν η ς  Μάρτυρος.
ή ’Γό Γενέθλιον του Προδρόμου.
Τούτον τύν έν γεννητοΤς γυναιχών μείζονα, χαί θεομαρτύρητον Προφήτην 

άπάντων των Προφητών ΰπέρτερον, γεννήσαοα ή γηραιό χαί στείρα 
Ελισάβετ, μετά τήν συαπλήρωσιν της χυοφορίας αϋτης, ένέπλησεν παν. 
τας τούς συγγενείς χα ι περίοικους ευφροσύνης χαί Ηαύματος. Άλλά 
πολλιμ θαυμαστότερα έφάνησαν έιοεξης, χατά τήν όγδόην ημέραν τής 
περιτομής, τά Ό νομαστήρια του Παιδιού. Βλ. Λουχ. 1, 57—66.

Φ εβρω νία ς Μάρτυρος.
Δαυ\δ του έν Θεσσαλονίκη.
Σαμψ ώ ν του Ξενοδόχου.
'Η  ’Α να κ ομ ιδή  των Λείψανων Κύρου κα\ Ίωάννου 

των Ά ναργύρω ν.
"Ορα Ία ν . 31. ^
■¡•Πέτρου καί Παύλου των κορυφαίων ’Αποστόλων.
‘Ο μέν θεομακάριστος Πέτρος, 

σαϊδά τής Γαλιλβίας ■“ —·—  
δέ ύπό τοΰ Κυρίου
αχώριστος χαΐ ζη λω τής μαθητής, ήκολούθησεν αύτφ απ’ αρχής . . .  
σωτηρίου κηρύγματος έως είς τό πάθος αυτό, ένδον τής αυλής τοΰ 
άρχιερέως Καϊάφα, δπου άρνησάμενος αυτόν τρις διά τόν έκ τών Ι ο υ 
δαίων φόβον, έλαβε πάλιν διά πίκροτάτων δακρύων πληρεστάτην τοΰ 
οικείου παραπτώματος τήν συγχώρησιν. Μετά δέ τήν άνάστασιν τοΰ 
Χριστοΰ κηρύξας αυτόν είς τήν Ηουδαίαν, τήν ’Αντιόχειαν καί-τινα τής 
’ Ασίας μέρη, κατήντησε τελευταΐον εις ‘ Ρ ώ μην, ένθα σταυρωθείς υπό 
Νέρωνος, άνήλθεν εις  τάς αιωνίους μονάς. ‘ Ο δέ Θεσπέσιος ΓΙαΰλος, 
τ ό Σ κ ε ΰ ο ς  τ ή ς  ε κ λ ο γ ή ς  τ ο ΰ  ^ Χ ρ ισ τ ο ΰ ,  ή δόςα τής εκκλησίας, 
ό ’Απόστολος τών έθνών καί τοΰ κόσμου παντός ό διδάσκαλος, ήν 
Ταρσεύς τήν πατρίδα καί πολίτης ‘Ρω μαίος τήν τ ιμ ή ν , Ιουδαίος οέ 
τό γένος καί Φαρισαίος τό τάγμα, διό καί θερμότατος ζη λω τής κατ’ 
άρχάς τών πατρικών αύτοΰ παραδόσεων, καί σφοδρός τής τοΰ Χριστοΰ 
Ε κκλησία ς διώκτης. ’Απερχόμενος δέ̂  ποτε είς Δαμασκόν, ϊνα άγάγη 
έκειθεν είς ’ Ιερουσαλήμ δέσμιους,  ̂ όσους άν ευρη πιστεύοντας είς 
Χριστόν, πλησιάσας είς τήν πόλιν εκείνην, περιλάμπεται κατά μ εσημ 
βρίαν έςαίφνης υπό ουρανίου φωτός, καί πεσών επί τήν γήν, άκουει φω
νήν, λέγουσαν αύτώ: Σ α ο ύ λ ',  Σ α ο ύ λ , τ ί μ ε  δ ι ώ κ ε ι ς ;  Καί έρωτή- 
σας: Τ ι ς  ε ί  Κ ύ ρ ι ε ;  ακούει πάλιν: ’ Ε γ ώ  ε ι μ ί  Ί η σ ο ΰ ς ,  ον σύ δ ι ώ 
κ ε ι ς .  Σ κ λ η ρ ό ν  σ ο ι  π ρ ό ς  κ έ ν τ ρ α  λ α κ τ ί ζ ε ι ν .  ‘ Η ουράνιος αυτη 
φωνή καί φωτοχυσία κατέστησεν αυτόν έντρομον, καί έτύφλωσε πρός 
καιρόν· είσελθών δέ είς τήν πόλιν χειραγωγούμενος, καί ‘κατά θείαν 
άποκάλυψιν, βαπτισθείς υπό τοΰ έχει Αποστόλου Άνανίου, ανοίγει πάλιν 
τούς σωματικούς όμοΰ καί ψυχικούς οφθαλμούς, πρός έπίγνωσιν τοΰ 
άνατείλαντος ‘ Ηλιου τής δικαιοσύνης. Τόν δε μετά ταΰτα ζήλον αύτοΰ 
είς τό κήρυγμα τοΰ Ευαγγελίου καί τόν διάπυ^ον πόθον ύπέρ τής τών 
πάντων σωτηρίας, δι δν έγίνετο τοΐς πάσι τα πάντα, ινα τούς πάντας 
σώση, ύφ’̂  οΰ τήν καρδίαν φλέγόμενος, περιήρχετο συνεχώς είς έπίσκεψιν 
πάντων. Έ τελεύ τη σ ε μαρτυρικώς, άποτμηθείς τήν κεφαλήν έν ‘ Ρ ώ μ η  
κατά τόν αυτόν, ώ ς λέγουσι τινές, χρόνον, καθ’ δνκαί ό Πέτρος έσταυρώθη.

'*}·Η Σ ύ να ξις  τών αγίων ένδοξων καί πανευφήμων 
’Α π οστόλω ν, τών Δώδεκα.

— 16 —

’Ανατολή τοΰ ήλιου. Δύσις. Μέγεθος τής ημέρας.
13 1 4 ώρ 38 λ. 7 ώρ. 21 λ. 14 ώρ. 43 λ
18 6 4 » 39 » 7 » 23 » 14 » 44 »
23 11 4 » 40 » 7 » 24 >» 14 » 44 »
28 16 4 Β 41 » 7 » 24 » 14 » 43 >ι

3 21 4 » 43 » 7 » 24 » 14 » 41 »
8 26 4 » 46 » 7 » 23 » 14 » 37 »

12 30 4 » 48 » 7 » 22 » 14 » 33 »
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 5 (17) ’Ιουνίου είς τάς 7 ώρας 50 λ. π. μ. 
Πανσέληνος τήν 11 (23) ’Ιουνίου είς τάς 7 ώρας 14 λ. π. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 20 ’Ιουνίου (2 ’Ιουλίου) είς τάς 6 ώρας 21 λ. π . μ. 
Νέα Σελήνη τήν 27 ’Ιουνίου (9 Ιουλίου) είς τάς 3 ώρας 13 λ. μ. μ.
Τό θέρος άρχεται τήν 9 (21) ’Ιουνίου είς τάς 11 ώρας 39 λ. π. μ.
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Ν. Π.
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ΙΟ Υ Λ ΙΟ Ι.
(Έχει ημέρας 31. 'Ο ήλιος είναι είς τον Λέοντα).

Τρ. Κ οσμά κα\ Δαμιανού τών ’Αναργύρων.
Τε. 'Η  κατάθεσις τής τ ιμ ία ς  Έ σ θ ή το ς τής Θεοτόκου 

έν Β λα χέρναις.
'Η  κατάθεσις αυτη έγένετο έν έ'τει 458, έπ! τής βασιλείας 

Αέοντος τοΰ Θράκος, είς τον έν Βλαχέρναις περικαλλή τής 
Θεοτόκου ναόν, περίφημον μετά ταΰτα γενόμενον διά τήν 
τών Άβάρων καταστροφήν (Σαβ. Ε ' τών Νηστ.).

ΤΓε. 'Υ α κίνθ ο υ  Μ άρτυρος καί Ά ν α το λ ίο υ  Κ ω νσ τα ν
τινουπόλεως.

11α. Ά νδρέου Κ ρήτης.
Έτελεύτησε τφ 720 ή 723 έτει. Έκτος τών λοιπών αΰτοΰ 

Ιερών συγγραμμάτων, έποίησε προσέτι καί άσματα διάφορα, 
έξ ών καί ό λεγόμενος Μ έγας Κανών.

’Αθανασίου τοΰ έν τώ "Α θω · καί Ααμπαδοΰ τοΰ 
Θαυματουργού.

Κυ. ή Σ ισ ώ η  'Ο σίου τοΰ Μεγάλου.
Δε. Κυρ ιακής Μεγαλομάρτυρος.
Τρ. Προκοπίου Μ εγαλομάρτυρος.
Τε. Π αγκρατίου Ε π ισ κ ό π ο υ  Ταυρομενίας.
Πε. Τών έν Ν ικοπόλει 45 Μαρτύρων.
11α. Ε υ φ η μ ία ς τής πανευφήμου, είτε τον "Ορον τής 

πίστεω ς έπεκύρωσεν.
Τω 451 έτει, συγκροτηθείσης έν Χαλκηδόνι τής Δ' Οικου

μενικής Συνόδου, κατά Εύτυχοΰς καί Διοσκόρου τών Μονο- 
φυσιτών, μετά πολλάς διαλέξεις, συνεφώνησαν προς άλλή- 
λους, ot τε τής ορθοδοξίας ΰπερασπισταλ, 630 Πατέρες 
οντες τον αριθμόν, καί οί τά έναντία φρονοΰντες, ί,'να 
γράψωσιν άμφότερα τά μέρη, είς βιβλίον ιδιαίτερον, τόν 
’ Ορον, δ έστι τό δόγμα τής πίστεως αύτών, καί αίτήσωσι 
παρά θεοΰ τήν περί τούτου ψήφον. Τοΰτο ποιήσαντες 
έ'βαλον καί τούς δύο τόμους είς τήν λάρνακα τοΰ Λειψάνου 
τής αγίας Ευφημίας, καί σφραγίσαντες αυτήν άπήλθον. 
Μετά δε τριών ήμερων παννυχίους δεήσεις, άνοίξαντες 
αύτήν, εΰρον τόν μεν τόμον τών αιρετικών είς τους πόδας 
τής Μάρτυρος, τόν δέ τών ορθοδόξων, είς τήν δεξιάν αυτής 
χεΐρα κρατούμενον.

Πρόκλου καί 'Ιλαρίου Μαρτύρων.
-¡•Τών 'Α γίω ν Πατέρων τών έξ  οικουμενικώ ν Σ υ ν ό 

δων. Ή  Σ ύνα ξις τοΰ ’Α ρχαγγέλου Γ α β ρ ιή λ - κ α ί 
Σ τεφ ά νου τοΰ Σαββαίτου.

Ά κ ύ λ α  τοΰ Ά π ο  στόλου.
Κηρύκου καί Ίου λίττη ς Μαρτύρων.
Ά θηνογένους 'Ιερομάρτυρος.
Μαρίνης Μ εγαλομάρτυρος.
Α ίμιλια νοΰ Μάρτυρος.
Δίου καί Μ ακρινής τώ ν 'Ο σ ίω ν.

Αύγουστος.
-¡■'Ηλιου τοΰ προφήτου.
Σ υμ εώ ν τοΰ διά Χ ριστόν Σαλοΰ καί Ίωάννου τοΰ 

συνασκητοΰ αύτοΰ.
2

ia .
Κυ.

Δε.
Τρ.
Τε.
11ε.
Πα.
Σα.

Κυ.
Δε.
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3
4
5
6 
7

Ν. Π.

10
11

12

22 Τρ.
23 Τε.
24 ΙΙε.
25 Πα.
26 Σα.

27 Κυ.

28 Δε.

29 Τ f>.
30 Τε.

31 Πε.

Μαρίας τής Μ αγδαληνής.
Φωκά 'Ιερομ άρτυροςκα Ι 'Ιε ζε κ ιή λ  του Προφήτου.
Χ ρ ισ τίνη ς Μεγαλομάρτυρος.
'Η κ οίμ η σ ις τής ά γ ία ς ’Άννης.
Έ ρ μ ο λά ο υ  'Ιερομάρτυρας καί τή ς  άγιας Παρα

σκευής.
ήΠ αντελεή μονος Μεγαλομάρτυρος.
Ουτος ήν Νικομηδεύς την πατρίδα · διδαχθείς δΐ τήν ιατρι

κήν τέχνην, μετήρχετο αυτήν φιλανθρώπως, πασαν νο'σον 
ίώμενος τή χάριτι μάλλον του Χριστού ή τή τέχνη, κα\ 
πασαν έπιμέλειαν ψυχών κα) σωμάτων προς πάντας έπι-, 
δεικνυμενος συμπαθώς, άφ’ ού κα\ Π αντελεήμω ν έπαξίως 
μετωνομάσθη, άντ\ Π αντολέοντος, ώς περ έκαλεϊτο πρό- 
τερον. Έμαρτΰρησε τω 305 έτει.

Προχόρου, Νικάνορος, Τ ίμ ω ν ο ς, καί Π αρμενατώ ν 
’Αποστόλων και Διακόνων.

Κ α λλινίκου  Μάρτυρος.
Σ ίλλα  καί Σ ιλουανού των ’Αποστόλων καί λοιπών 

έκ των θ '.
Ε υ δ ό κ ιμ ο υ  του Δικαίου.

Ανατολή του ήλιου. Δύσις. Μέγεθος τής ημέρας.

13 1 4 ώρ. 49 λ. 7 ώρ. 21 λ. 14 ώρ. 32 λ
18 6 4 » 53 » 7 » 18 9 14 26 »

1. 23 11 4 » 57 » 7 » 16 » 14 » 2 0  »
28 16 5 » 1 » 7 » 11 » 14 » 10 »

2 21 5 » 5 » 7 ν 6 » 14 2 »
7 26 5 » 9 » 7 » 1 » 13 » 52 »

12 31 5 » 14 » 6 9 55 » 13 » 42 »

Σελήνης πρώτον τέταρτον την 4 (16) Ίουλ.^εις τάς 8 ώρας 23 λ. π. μ.
Πανσέληνος τήν 11 (23) ’Ιουλίου είς τάς 3 ώρας 29 λ. μ. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 19  ̂(31} Ίουλ.^ είς τάς 6 ώρας 41 λ. μ. μ.
Νέα σελήνη τήν 26 Ίουλ . (7 Αύγ.) είς τάς 11 ώρας 43 λ. μ. μ.
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Α Υ Γ 0 Υ 2 Τ 0 2 .
(Έχει ημέρας 31. 'Ο ήλιος είναι είς τήν Παρθένον).
'Η Πρόοδος του Σ τα υ ρού " καί μ νήμη των άγιων 

έπτά παίδων των Μακκα,βαίων. ’Ά ρ χ ε τα  i r  νηστεία 
τής Θεοτόκου.

Διά τάς κατά τον Αύγουστον μήνα ώς έπΐ τό πολύ συμβαι- 
νουσας άσθενείας, έπεκράτει τό πάλαι συνήθεια έν Κων- 
σταντινουπόλει ?να περιφέρηται κατ’ αύτάς είς τάς οδούς 
αυτής κα\ πλατείας το τίμιον Ξΰλον του Σταυρού, πρός 
αγιασμόν τού τόπου καί νόσων απαλλαγήν. Και κατά μεν 
τήν χθεσινήν ημέραν, έκφέροντες αυτόν άπό τού βασιλικού 
θησαυροφυλακίου, άπετίθουν έπΐ τής ίεράς τραπέζης τής 
Μεγάλης ’Εκκλησίας (τής άγιας Σοφίας)· κατά δε τήν 
σήμερον κα\ έφεξής έ'ως τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου, 
λιτανεύοντες μετ’ αυτού καθ’ ολην τήν πόλιν, προετίθουν 
αύτόν έ'πειτα τω λαω είς προσκυνησιν. Αύτη έστόν r 
πρόοδος τού τίμιου Σταυρού-

Η ’Α να κομ ιδή  των Λειψ άνω ν Στεφ άνου τού Α ρ χ ι
διακόνου καί πρωτομάρτυρας.

f  Ισ α ακίου, Δ αλμάτου κα\ ‘Ι'αύστου των 'Οσίων.
Των έ ν ’Εφ έσω  Ζ' παίδων.
Προεόρτια τής Μεταμο ρφώσεω ς, κα ί ιανη μη Ευ συγ- 

νίου Μάρτυρος.
ί 'Η  'Α γία  Μετα μόρφ ωσ ις τοΰΧ ριστού. Κ α τ. ίχϊυ 'ος.
σΙνα πληροφορήση^ό Κύριος τούς μαθτ^τάς^αύτού όφ^θαλμοφανώς περί τή ς 

δόξης έκείνης, ητις εστίν ήτοιμασμενη διά τούς εως τέλους ύπομείναν- 
τας, παραλαμβάνει τόν^ Πέτρον, ’Ιάκωβόν xal Ίω άννην, χαί άναβιβάσας 
αυτούς είς το θαβώριον'Ο ρος χαταμόνας, μετεμοροώ θη έμπροσθεν αυτών, 
χαί Ιλαμψε τό πρόσωπον αύτοΰ ώς ό ήλιος, τά δε ίμάτια αυτού έγένοντο 
λευκά ώ ς τό φώς. Έ ςα ίφ νπ ς έπιφαίνονται διαμιάς τών Προφητών οί 
άχρότατοι, Μωυσής χαί Ή λίας συλλαλούντες μετά τού ’Ιησού. Μετ’ 
όλιγον επισκιάζει αυτούς νεφέλη φωτεινή, χαί έχ τή ς νεφέλης άχούεται 
πάλιν_ ή αύτή φωνή, ητις ήχούσθη χαί έν ’Ιορδάνη, μαρτυρούσα τού 
’Ιησού τήν θεότητα,^ χάι λέγουσα: Ο ύ τ ό ς  έ σ τ ι ν  ό Γ ί ό ς  μ ο υ  ό ά γα- 
π ή τ ό ς ,  έν ω ευ δ ό κ η σ α *  α υ τ ο ύ  α κ ο ύ ε τ ε .

Δομετίου Ό  σιο μάρτυ ρος.
Α ίμ ιλ ια ν ο ΰ  Έ πισκόπο υ Κυ ζίκ  ου , τού ομολογητού
ΜατΘία του Α π οσ τόλου .
ψΛαυρεντίου του αρχιδιακόνου κ α ί Μ άρτυρος.
Εύπλου τού διακόνου καί Μάρτυρος.
Φ ω τίου καί Α ν ίκ η τ ο υ  Μαρτύρων.
Μ αςίμου τού 'Ο μολογητού. ’Α π όδοσις τή ςέορ τή ς 

τής Μ εταμορφώσεως.
Μ ιχαίου τού Προφήτου. Προεόρτια τής Κ ο ιμ ή 

σεως τής Θεοτόκου.
f 'H  Κ ο ίμ η σ ις  τής Θεοτόκου.
Περί τής Κοιμήσεω ς τής Θεοτόκου ταϋτα παρέλαβεν ή Ε κκ λη σ ία  έξ 

αρχαίας τών Πατέρων παοαδόσεως. "Ο τι, πλησιάσαντος τού καιρού, 
καθ’ δν ό Σω τήο ήμώ ν εύδόχησεν, ινα παραλαβή πρός εαυτόν τήν εαυ
τού Μητέρα, έμήνυσεν αυτή δι’ ’Αγγέλου πρό τριών ήμερών την άπό 
τής προσχαίρου ζω ής μετάβασιν αΰτής είς τήν αιώνιον χαί μαχαρίαν. 
‘Η 6έ τούτο άχούσασα, άνέβη μετά σπουδής είς τό *Όρος τών Έ λα ιώ ν. 
όπου συνεχώς άπερχομένη προσηύχετο- καί εύχαριστήσασα τψ  Θεω, 
ύπέστρεψεν είς τήν οικίαν χαί ήτοίμαζε τά πρός ένταφιασ^όν. Έ ν φ  
ταΰτα έγίνοντο, νεφέλαι άρπάσασαι τούς ’Αποστόλους έχ των περάτων 
τής γή?, ένθα ετυνεν έκαστος χ^ρύττων, παρέστησαν αυτούς διαμιάς 
είς τήν οίκίαν τής Θεομήτορος* ητις, τήν αιτίαν της αιφνίδιου αύτώ 
συνδρομής δηλοποιήσασα, καί τήν θλίψιν αυτών, ώ ς είκός, μητρικώς 
παραμυθησαμένη, υψωσεν έπειτα τάς χεΐρας είς ουρανόν, έδεήθη ύπέρ 
τής τού κόσμου ειρήνης, καί ουτω  παρέθετο τήν παναγίαν αύτής ψυχήν 
είς χεΐρας τού έαυτής Τίου καί Θεού. Τό δέ πανάχραντον καί ζωαρχι-

9 *
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χόν «ύτής σώμα έθαψαν οί ’Απόστολοι έν χω ρΐφ τινι Γεθσημανή χαλου- 
μένο>. Ττ] τρίτη όμως ήμερα μετά τήν ταφήν έπεφάνη ή Θεοτόκος τοΐς 
Άποστόλοις έν τψ  αέρι, εξ ου ούτοι έπέγνωσαν τήν εις ουρανούς ένσω- 
μον αύτης μετάστασιν.

Τοϋ άγιου Μ ανδηλίου· καί Δ ιομήδους Μάρτυρο ς.
•{•Μύρωνος Μάρτυρος.
Φλώρου καί Λαυ'ρου Μαρτύρων.
Ά νδρέου του Σ τρατηλάτου.

Σεπτέμβριος:.
Σαμουήλ του Προφήτου.
Θαδδαίου του ’Αποστολου.
Άγα θονίκου Μα'ρτυρος.
Λοΰπου Μάρτυρος. Ά π ο 'δ ο σ ις  τή ς Ε ο ρ τ ή ς  τής 

Θεοτόκου.
-{-Ευτυχούς'Ιερομάρτυρός.
Ή  ’Ε πάνοδος του Αειψάνου Βαρθολομαίου τού 

Ά ποστο 'λου, καί μνήμη Τ ίτο υ  τού Ά ποστολου.
Ά δριανού καί Ν αταλίας Μαρτύρων.
Π οιμένος τού 'Ο σίου.
Μωϋσεως τού ΑίΟίοπος.
φ 'Η ’ Α π οτομή τής τ ιμ ία ς κεφαλής τού Προδρόμου. 

Νηστεία.
'Ο  θείος ουτος Βαπτιστής, ό έχ Προφήτου Π ροφήτης, καί πάντων των 

Προφητών ή σφραγίς χαί τών ’Αποστόλων ή ^έναρξις, ό διά πολλών 
θαυμάσιων χαί συλληφθείς χαί γεννηθείς, ά φ ’ου έκήρυξεν εις τόν λαόν 
τό ράπτισρ,α τής μετάνοιας, έπεσφράγισεν ύστερον χαί διά του ίδιου 
αίματος τήν αλήθειαν τών έαυτοϋ λόγω ν, γενόμενος υπέρ του θείου 
νόμου σφάγιον ιερόν, υπό χειρρς άνδρός παρανόμου. ‘Ηρώδης ήν ουτος, 
ό Τετράρχης τής* Γαλιλαίας, ό επονομαζόμενος ’Αντίπας* οστις, εχων 
γυναΐχα νόμιμον, αυτήν μέν άπέβαλεν, ήρπασε δέ, παρά πάσαν νόμου 
Οιαταγήν, τήν γυναΐχα Φιλίππου του αδελφού αύτοϋ, ‘Η ρωδιάδα,τεκοϋ- 
σαν χαί θυγάτριον έζ εκείνου, Σαλώμην τό όνομα. Τήν αρπαγήν ταύ- 
την χαί μίςίν τήν άθεσμον ούχ έπαΰετο ελέγχων ό χήρυξ τής μετανοίας, 
χαί τών άνομοΰντων εύπαρφησίαστος χαί αυστηρός έπιπλήκτωρ. Διό 
ό ‘Ηρώδης, υπό του οίστρου τή ς θηλυμανίας κεντούμενος, επέβαλε τάς 
μιαρός αύτοϋ νεΐρας έπί τόν τή ς άγνείας διδάσκαλον, χατά τήν έορτάσι- 
μον τών γενεθλίων αύτοϋ ήμέραν· ότε ή  μέν Σαλώμη ώρχήσατο κατ’αρέ
σκειαν αύτοϋ, αυτός δέ έποίησε πρός αυτήν μ εθ ’ όρκου τήν ύπόσχεσιν, 
ότι, χδν τό ήμισυ τής βασιλείας αύτοϋ^ αίτησή, θελει δώσει αύτή, εις 
μισθόν τή ς όρχήσεως. Καί ή  μέν αναιδής όρχηστρια^ τήν μητέρα συμ- 
βουλευθεΐσα, α ίτεΐ πάραυτα έπί δίσκου τήν κεφαλήν Ίωάννου τοϋ Βα- 
πτιστοϋ* ό δέ παραβάτης τοϋ θείου νόμου, νόμου τήρησιν περί τόν 
όρκον ύποκρινόμενος, βάλλει εις πράξιν τή ς ψυχής αύτοϋ τήν διάθεσιν, 
καί πληροί τό έναγές αύτοϋ συμπόσιον αιμάτων προφητικών* καί ή  πάν- 
τιμος εκείνη κεφαλή δίδοται βραβεΐον βέβηλου όρχήσματος, καί γίνεται 
παίγνιον ακολάστου θυγατρός, καί μητρός μοιναλίδος. Τό δέ πανίερον 
σώμα τοϋ θείου Βαπτιστοϋ, έλθόντες οί μαθηται αύτοϋ, ήραν καί έθηκαν 
έν μνημείω .

’Αλεξάνδρου ΙΙατριάρχου Κ ω νσταντινουπόλεω ς.
-|-'Η Κ α τά θ εσ ις  τής τ ίμ ια ς  ζώ νη ς τής Θεοτόκου.

’Ανατολή του ήλιου. Δόσις. Μέγεθος τής ημέρας.
13 1 5 ώρ. 14 λ. 6 ώρ. 54 λ. 13 ώρ. 40 λ
18 6 5 » 19 » 6 » 49 » 13 » 31 »
23 11 5 » 23 » 6 X) 41 » 13 » 18 »
28 16 5 » 27 »> 6 » 34 » 13 » 7 »

2 21 5 » 32 » 6 » 27 » 12 55 »
7 26 5 V 36 » 6 » 19 » 12 » 43 »

12 31 5 » 40 » 6 » 12 » 12 » 31 »

Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 2 (14) Αύγ. εις τάς 2 ώρας 16 λ. μ. μ.
Πανσέληνος τήν 10 (22) Αύγ. είς τάς 7 ωρας 59 λ. π . μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 18 (30) Αύγ.^είς τάς 9 ώρας 33 λ. π. μ.
Νέα σελήνη τήν 25 Αύγ. (6 Σεπτ.) είς τάς 7 ώρας 42 λ. π. μ . (
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 31 Αύγ. (12 Σ επτ.) είς τάς 10 ώρας 58 λ π . μ.
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Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ .
("Εχει ημέρας 30. 'Ο ήλιος είναι είς τόν Ζυγόν.)

Δε. ’Αρχή τής Ίνδίκτου, ήτοι τοϋ νέου’Έ τους. Ή Σ ύ ν -  
α ξις τής Θεοτόκου τών Μ ια σ η νώ ν καί μνήμη 
Σ υμ εώ ν τοϋ Στυλίτου.

Τρ. Μάμαντος Μάρτυρος καί Ίω άννου τοϋ Ν ηστευτοϋ. 
'Ο Ιωάννης ήν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έπί Τιβερίου, 

έν έ'τει 582, καί κυβερνήσας τήν έκκλησίαν έτη 13 καί 
μήνας 5, έκοιμήθη έν ειρήνη τώ 595. Είς τόν Πατριάρχην 
τούτον έκυρώΟη τό πρώτον, κατά τό 586 έτος, ό έως τότε 
ασυνήθης τίτλος, Ο ικουμενικός.

Τε. ’Α νθίμου Ίερομάρτυρος καί Θεοκτίστου τοϋ όσιου. 
Πε. Βαβύλα ’Α ντιόχεια ς Ίερομάρτυρος καί Μ ωϋσεως 

τού Προφήτου.
Πα. Ζαχαρίου τοϋ Προφήτου πατρός τοϋ Προδρόμου. 
Σα. Τού έν Κ ολοσσαίς Θαύματος τού ’Αρχιστρατήγου 

Μ ιχαήλ.
Κυ. f  Σώ  ζοντος Μάρτυρος. Προεόρτια τής Θεοτόκο υ. 
Δε. ήΤό Γενέθλιον τή ς Θεοτόκου.

Κατά τήν άρχαίαν τής ’Εκκλησίας παράδοσιν, ή Θεοτόκος 
έγεννήθη έξ έπαγγελίας, περί τό 16 ή 17 έτος προ τής 
Χρ. Γεννήσεως, έκ στειρευόντων καί προβεβηκότων τήν 
ήλικίαν γονέων, τοϋ ’Ιωακείμ καί τής "Αννης, ών ό μέν 
κατήγετο έκ τού βασιλικού γένους τού Δαυΐδ, φυλής ’Ιούδα· 
ή δέ "Αννα, έκ τής Ιερατικής φυλής τού Λεϋί, Ουγάτηρ 
Ματθάν τού ίερέως, καί Μαρίας τής γυναικός αύτοΰ. 

Ι ω α κ ε ίμ  κ α ί ”Αννης.
Μηνοδώρας, Μ ητροδώρας καί Ν υμφοδώρας Μαρ

τύρων, 
θεοδώρας τής 'Ο σίας.
Αυτονόμου Ίερομάρτυρος. Ά π ό δ ο σ ις τ ή ς  εορτής 

τής θ εοτόκου.
Τ ά ’Ε γκαίνια τού Ναού τής τού Χ ριστού Ά να στά- 

σεως· καί Κορνηλίου τού 'Ε κα τόντα ρχου.
Ό  ναός ούτός έστιν ό υπό πάντων τών πιστών διαφερόντως 

τιμώμενος Ναός τού αγίου Τάφου, ον ό Μ. Κωνσταντίνος 
άνήγειρεν έπί τόν τόπον τού Γολγοθά, ένθα ό τού κόσμου 
Σωτήρ έσταυρώθη καί έτάφη.

Κυ. ή'Η "Υψω σις τού τίμιου Σταυρού. Κ α τάλυσις οίνου 
καί έλαίου.

Τούτον ζητήσασα έν Ιερουσαλήμ ή μακαρία 'Ελένη, μήτηρ 
Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου, ευρε κεκρυμμένον έν γή, περί 
τό 325 έτος. Είτα ύψωθέντα έπ’ άμβωνος υπό τού τότε 
Ιεροσολύμων Πατριάρχου Μακαρίου, ίδών αυτόν ό λαός 
έβόησε τό, Κ ύριε έλέησον.

15 Δε. Ν ικ ή τα  Μάρτυρος.
Τρ. Ε ύφ ημ ίας Μεγάλο μάρ τυρ ος.
Τε. Σ οφ ία ς Μάρτυρος, καί Π ίσ τεω ς, Έ λ π ίδ ο ς  καί 

’ Αγάπης.
Πε. Εύμενίου Γ ο ρτύ νη ς τού θαυματουργού.

’ Οκτώβριος.
Πα. Τροφ ίμου, Σ α β β α τίο υ , καί Δορυμέδοντος Μαρ

τύρων.

21 9 Τρ.
22 10 Τε.

23 11 11ε.
24 12 Πα.

25 13 Σα.
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Ε υ σ τα θ ίο υ  Μ εγαλομάρτυρες καί τών σύν αύτώ.
ή Κ ο δ ρ ά το υ το ΰ ’Αποστόλου. Ά π ό δ ο σ ις τ ή ς Έ ο ρ τ ή ς  

του Σταυρού.
Φ ω κ α 'I  ε ρ ο μ ά ρ τυ ρ ο ς.
'Η  Σ ύ λ λ η ψ ις  του Προδρόμου:
Αυτή έγένετο 1δ μήνας προ τής Χρ. Γεννήσεως, μετά την 

αγγελικήν οπτασίαν, ήν είδεν έν τώ ναώ του Κυρίου Ζα
χαρίας ό του Προδρο'μου Πατήρ. Εις τήν οπτασίαν ταύ- 
την, έ μεν φανείς "Αγγελος Γαβριήλ είπε προς τον Ζαχα
ρίαν: Ε ίση κοΰσ θη η δ έη σ ίς  σου, καί ή γυνή σου 
’Ε λ ισ ά β ετ γεννήσει υίόν σοι. 'Ο δό Ζαχ. γινώσκων 
τής ’Ελισάβετ τήν στείρωσιν, καί ότι ήσαν άμφο'τεροι γέ
ροντες τήν ηλικίαν, ούκ έπίστευσεν εις του ’Αγγέλου τούς 
λόγους· διό κατεδικάσθη ΰπ’ αύτοΰ, "να μένη σιωπών καί 
άφωνος, όως ου πληρωθώσιν οί λο'γοι ούτοι εις τον καιρόν 
αυτών, οπερ καί έγένετο.

Θ έκλης Π ρω τομά ρτυρες.
Ε υφ ρόσ υνη ς τή ς  Ό σ ία ς.
ή’Η Μ ετά σ τα σ ις Ίωάννου του Θεολόγου.
Κ α λλιστρά του Μάρτυρος.
ήΧ αρίτω νος του 'Ο μολογητού.
Κ υριάκου τού Ά να χω ρ η τοΰ .
Γ ρ ηγορ ίου  'Ιερομαρτυρος ’Ε π ισκόπ ου τή ς Μ εγά

λη ς ’Α ρμενίας.
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’ Ανατολή του ήλιου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.

13 1 5 ώρ. 41 λ. 6 ώρ. 10 λ. 12 ώρ. 29 λ.
18 6 5 » 46 » 6 » 2 » 12 » 17 »
23 11 5 ο 50 » 5 » 54 9 12 » 4 »
28 16 5 1» 54 » 5 » 46 » 11 » 52 »
2 21 5 » 59 » 5 » 39 » 11 » 40 »
8 26 6 » 3 » 5 » 31 » 11 » 28 »

12 30 6 » 7 9 5 9 26 » 11 » 19 »

Πανσέληνος τήν 8 (20) Σ επ . εις τάς 10 ώρας 16 λ. μ . μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 16 (28) Σεπ. ε(ς τάς 10 ώρας 45 λ. μ . μ. 
Νέα σελήνη τήν 23 Σεπ. (5 Ό κ τ .)  εις τας 3 ώρας 54 λ. μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 30 Σεπ. (12 Ό κ τ .)  είς τάς 11 ώρας 37 λ. π. μ. 
Τό φθινόπωρον άρχεται τήν 11 (23) Σεπ. εις τάς 2 ώρας 3 λ. π. μ.
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Ν. Π.

0 Κ Τ Ω Β Ρ Ι 0 2 .

(Έχει ημέρας 31. 'Ο  ήλιος είναι εις τον Σκορπίον.)

13 1 Γε.

14 2 ΙΙε.
15 3 Ια.
16 4 Σα.
17 5 Κυ.
18 6 Δε.
19 7 Τρ.
20 8 Τε.
•21 9 Πε.
22 10 Πα.
23 11 Σα.
24 12 Κυ.

25 13 Δε.
26 14 Τρ.

27 15 Τε.
28 16 Πε.
29 17 Πα.

30 18 Σα.
31 19 Κυ.

1 •20 Δε.

•221 Τρ-
3 •22 Τε.
4 ‘23 Πε.
5 24 Πα.
6 25 Σα.
7 26 Κυ.

Ιεροθέου ’Επισκόπου ’Αθηνών.
' V   ___! ____ΛΤ,-ί

Φ ιλίππ ου τού ’Α ποστόλου, ενός τών ζ' διακόνων.
+ Τ ώ ν 'Α γ ίω ν  Πατέρων τής ζ  ο ικουμ ενικής Συνό

δου καί Πρόβου, Ταράχου καί ’Ανδρονίκου Μαρ- 
τΰρων.

I Σύνοδος αυτη, ή έν Νικαία τό δεύτερον, συνεκροτήθη έν 
έτει 787, έπί τής βασιλείας Ειρήνης καί_τοΰ υίού αυτής 
Κωνσταντίνου τού Πορφυρογεννήτου, κατά των Είκονομαχων.

Κ άρπου, Παπύλου, καί λοιπών Μαρτύρων.
Ν αζαρίου, Γ ερ β α σ ίο υ , Π ροτασίου, καί Κελσίο^υ 

Μαρτύρων, καί Κοσμά ’Επισκόπου τού Μελωδού.
Αουκιανού Μάρτυρος.
Λογγίνου τού Έ κατοντάρχου.
Ώ σηε τού Προφήτου.
Πρώτος τή τάξει τών 12 ’ Ελασσόνων Προφητών καί πάν

των τών λοιπών ό αρχαιότατος.
Λουκά τού Εύαγγελιστοΰ.
ή ’Ιω ήλ τού Προφήτου καί Ούάρου Μάρτυρος- 

Νοέμβριος.
’Αρτεμίου τού Μεγάλου, καί Γερ ασ ίμ ου τού νεου 

Ά σκητού.
Τ ο ύ 'Ο σ ίο υ  Ίλαρίω νος τού Μεγάλου.
Άβερκίου τού Θαυματουργού.
Ιακώ βου ’Αποστόλου τού ’Αδελφοί
Ά ρέθα  Μάρτυρος.
Μαρκιανού κα ί Μαρτυρίου Μαρτύρων.
ήΔημητρίου Μ εγαλομάρτυρος τού Μυροβλήτου.
'Ο άγιος ούτος ήν Θεσσαλονικεΰς την πατρίδα, ευσεβών γο

νέων υίός ευσεβέστατος, καί διδάσκαλος τής πίστεως τού 
Χριστού * διό καί έλθόντος τού Μαξιμιανού εις Θεσσα
λονίκην τώ 290, συλληφθείς ύπ’ αυτού, έτηρείτο δέσμιος 
έν φυλακή. ’Αγώνων δε τελουμένων έν τή πόλει, ο μεν 
Μαξιμιανός έκάθητο θεατής- βάρβαρος δέ τις αυτού φίλος 
καί έπίσημος παλαιστής, Λυαϊος τό ονομα, έπαιρόμενος είς 
τό μέγεθος τού σώματος καί τήν ρώμην αυτού, έκόμπαζεν 
έν τώ σταδίω, προσκαλών τούς πολίτας διαγωνίσασθαι προς

) έ ου.

αυτόν.
Ταΰ

:όν, καί πάντας τούς συμπλεκόμενους αύτώ καταβάλλων. 
ΰτα ίδών νεαν’ας τις, Νέστωρ καλούμενος, καί γνώριμος
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9

10

11
12

•27 Δε.
28 Τρ.

29 Τε.

30 Πε.
31 11α.

τού αγίου Δημητρίου, έρχεται προς αυτόν ¿ν τη φυλακή, 
τάς εύχάς αύτού έξαιτούμενος προς μονομαχίαν ας καί 
λαβών διά τής σφραγίσεως του τίμιου Σταυρού, παρουσιά
ζεται εις το στάδιον· καέ είπών: 'Ο Θεός Δ ημητρίου, 
βοήθει μοι! συμπλέκεται τώ Λυαίω, καέ βαλών αύτω 
καιρίαν πληγήν κατά καρδίας, άφήκεν άπνουν έπι τής γης 
τον πρώην μεγάλαυχον. 'Ο δέ Μαξιμιανός εις ακρον λυπη
θείς έπέ τούτω, καί την αιτίαν μαθών, προσέταξεν α’μέσως 
τον μέν Δημήτριον λόγχαις τρωθήναι έν ή εύρίσκετο φυ
λακή, τον δέ Νέστορα τω ίδίω ξίφει άναιρεθήναι.

Νεστορος Μάρτυρος.
Τ ερ εντίου  καέ Ν εονίλλης Μ αρτύρω ν κ α ί 'Στεφά

νου του Σαββ αΐτου.
’Αναστασίας Ό σ ιομ ά ρτυ ρος καί Ά β ρα μ ίου  του 

'Ο σίου.
Ζηνοβίου καέ Ζη νοβ ίας Μαρτύρων.
Σ τά χ υ ο ς, Ά μ π λ ίο υ  καέ λοιπών, τών .’Αποστόλων.

’Ανατολή του ήλιου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας
13 11 6 ώρ. 8 λ. 5 ώρ. 24 λ. 11 ώρ. 16 λ.
18 6 6 » 13 » 5 β  17 β 11 Β  5 Β
23 11 6 » 18 » 5 » 10 Β 10 β  53 »
28 16 6 » 23 » 5 » 4 Β 10 β  42 »

2 21 6 » 27 » 4 » 59 β 10 β  31 »
7 26 6 » 34 » 4 » 52 » 10 β  18 β

12 31 6  β 40 β 4 Β 48 Β 10 β  8 »

Πανσέληνοι τήν 8 (20) ’Οχτ. εις τάς 4 ώρας 32 λ. μ. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 15 (27) Ό χ τ . είς τάς 10 ώρας 9 λ. π. μ.
Νέα σελήνη τήν 23 Ό χ τ . (4 Νοεμ.) είς τήν Ο ώραν 10 λ. π . μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 30 Ό χ τ .  (11 Ν οεμ.) είς τάς 8 ώρας 31 λ. π. μ.
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Ν. Π.
13 1 Σα.
14 2 Κυ.
15 3 Δε.

16 4 Τρ.
17 5 Τε.
18 6 Πε.
19 7 ΓΙα.

20 8 Σα.

21 9 Κυ.
22 10 Δε.
23 11 Τρ.

24 12 Τε.
25 13 Πε.

Ν 0 Ε Μ Β Ρ Ι0 2 .
("Εχει ημέρας 30. 'Ο  ήλιος είναι εί? τον Τοξότην.)

Κοσμά καέ Δαμιανού τ ω ν ’ Αναργύρων. 
ή ’Ακινδύνου Μάρτυρος κ α ί λοιπών. ,
Ά κ ε ψ ιμ ά  Μάρτυρος, καέ ή Κοιτάθεσις τοο Λ είψ α 

νου Γεω ργίου  τού Μ εγαλομάρτυρος.
Ιω αννικίου τού 'Οσίου.
Γ α λα κτίω νος καί ’Ε π ισ τή μ η ς Μαρτύρων.
Παύλου Κ ω νσταντινουπόλεω ς τού'Ο μολογητου.
Των έν Μ ελιτινή τριά κοντα  Μ αρτύρων, και Λ άζα

ρου τού 'Οσίου, 
ή'Η Σ ύ ν α ξ ις  τ ο ύ ’Α ρχιστρατήγου Μ ιχαήλ, και των 

λοιπών άσω μάτων Δυνάμεων. /
Οί “Αγγελοι πάντες, κατά τον ’Απόστολον, είσέ πνεύματα λει

τουργικά, είς διακονίαν άποστελλόμενα δια^τους 
μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν ('Εβρ. α. 14). 
Αυτούς κατέστησεν ο Θεός παντός έθνους καέ λαού έπιστα- 
τας και πρός τό συμφέρον οδηγούς (Αευϊτ. λ ¡5'. 8). Είς 
αυτούς προστάσσει φυλάττειν τούς έλπίζοντας έπ’ αυτόν, ΐνα 
μηδέν αύτούς βλάψη κακόν. Αύτοέ έν οΰρανοΓς διαπαντός 
βλέπουσι τό πρόσωπον τού Θεού, τόν Τρισάγιον αύτώ ανα- 
πέμποντες ύμνον, καέ πρεσβεύοντες πρός αυτόν υπέρ ημών, 
καθώς και χαίρουσιν έπί ένέ άμαρτωλώ μετανοουντι 
(Ήσ. στ'. 2— 3. Ματθ. ιη'. 10. Δουκ. ιε'. 7. Πραξ. ιβ'. 15). 
Διά ταΰτα ούν ή ορθόδοξος ’Εκκλησία, εύλόγως τιμώσα 
τούς Θείους τούτους λειτουργούς καί ήμών προστάτας καέ 
φύλακας, έπιτελεΐ σήμερον τήν παρούσαν Σ ύνα ξιν , ο έστι 
συνάθροισιν ήμών είς κοινήν αύτών έορτήν καέ υμνωδίαν. 

ή’Ονησιφόρου καέ Πορφυρίου Μαρτύρων.
Έ ρά στου, ’Ο λ υ μ π ά κ α ί λοιπώ ν, τ ώ ν ’Αποστόλων. 
Μηνά, Βίκτωρος, καέ Β ικεντίου  Μαρτύρων, καέ 

Θεοδώρου τού Σ τουδ ίτου .
Ίωάννου ’Αλεξανδρείας τού Έ λεήμονος. 
ή’Ιωάννου τού Χρυσοστόμου.
'Ο μέγας ουτος της οικουμένης Διδάσκαλος έγεννήθη έν 

’ Αντιόχεια τή Μεγάλη, τώ 344 έ'τει, έκ γονέων ευσεβών, 
Σεκούνδου καέ Άνθούσης· έμαθήτευσε παρά Αιβανίω τώ 
σοφιστή καέ Άνδραγαθίω τώ φιλοσοφώ - _έμόνασε πρώτον 
έν τοΐς κατ’ ’Αντιόχειαν ήσυχαστηρίοις, ε?τα έχειροτονήθη 
πρεσβύτερος τής τών ’Αντιοχέων ’Εκκλησίας τώ 383. 
άνεβιβάσθη είς τόν αρχιεπισκοπικόν τής Κωνσταντινου
πόλεως Θρόνον, τη 15 Δεκεμβρίου τού 398. έξωρίσθη τώ 
,λο ' ι ’ ι   \ ιπ.ι&.ί:: αινα..—’

26 14 11α.

έξορίφ ύπερ τα τρία ετη, 
μετακομιζόμενος, άπέθανε καθ’ οδόν έν Κομάνοις, τή 14 
Σεπτεμβρίου τού 407, ζήσας τά πάντα έτη 63. Έπωνο- 
μάσθη Χ ρυσόστομος, διά τήν ευφράδειαν αυτού. 
Συνέγραψε τοσαΰτα, καέ είς τοσοΰτον τήν θειαν Γραφήν 
έσαφήνισεν, ώς ούδείς ποτε τών άλλων τής ’Εκκλησίας 
Πατέρων. ,

■¡•Φιλίππου τ ο ύ ’ Αποστόλου. Κ α τά λυσ ις ίχ3ύος.
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9
10
11
12

15 2α.

16 Κυ.
17 Δε.
18 Τρ.

19 Τε.
20 Πε.

21 11α.

22 2α.
23 Κυ.

24 Δε.
25 Τρ.

26 Τε.
27 11ε.
28 ΙΊα.
29 2α.
30 Κυ.

Γ ο ρ ία , Σ αμω νά , καί Ά β ίβ ο υ  Μαρτύρων. ’Αρχή 
τή ς νη στεία ς των Χριστουγέννων.

•(•Ματθαίου του Εύαγγελιστοΰ.
Γρηγορίου Ν εοκαισαρείας του Θαυμ,ατουργοΰ.
Πλάτωνος και 'Ρ ω μ α νοΰ Μαρτύρων.

Δεκέμβριος.
Βαρλαάμ Μάρτυρός καί Ά β δ ιο ΰ  τοΰ προφήτου.
Πρόκλου Κω νσταντινουπόλεω ς καί Γρηγορίου τοΰ 

Δεκαπολίτου. Προεο'ρτια των Ε ίσοδίω ν.
( Τ ά  Ε ίσόδια  τή ς Θεοτόκου. Κ α τάλυσ ις ιχθύος.
Κατά την παράδοσιν της ’Εκκλησίας, ή Θεοτόκος προσηνέχθη 

τω Ναω τριετίζουσα, ένθα τω Θεω άφιερωθείσα, διε'τριψεν 
ένδεκα, ή δώδεκα ολόκληρα έτη, μέχρι τοΰ 14, ή 15 έτους 
της ηλικίας αύτής· και τότε, ως κόρη τελεία, έκ. κοινής 
των ίερε'ων βουλής, των γονέων αύτής ήδη προ τριών έτών 
τεθνηκότων, έμνηστεύθη τώ ’Ιωσήφ.

Φ ιλήμονος τ ο ΰ ’Αποστόλου καί Κ ιλ ικ ία ς  Μάρτυρος.
(Γ ρηγορίου έπισκό που Ά κράγαντος καί Ά  μ φιλοχίου 

έπισκόπου Ίκονίου.
Κ λήμεντος Πάππα 'Ρώ μης.
(Α ικ α τερ ίν η ς  Μ εγαλομάρτυρος καί Μερκούριού 

Μ ά ρ τ υ ρ ο ς.
Ά λυπ ίου  τοΰ Κ ιονίτου.
’Ιακώβου Μ εγαλομάρτυρος τοΰ Πέρσου.
Σ τεφ άνου 'Ο σίου τοΰ νέου.
Παραμο'νου καί Φ ιλουμένου Μαρτύρων.
(Ά ν δ ρ έο υ  τ ο ΰ ’ Αποστόλου.
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’Ανατολή του ήλιου. Δύαις. Μέγεθος τή ς ήμέρας.
13 1 6 ώρ. 41 λ. 4 ώρ. 47 λ. 10 ώρ. 6 λ.
18 6 6 » 45 » 4 » 45 » 9 » 59 ,>
23 11 6 » 51 » 4 » 42 » 9 » 52 »
28 16 6 56 » 4 » 40 » 9 » 45 »
3 21 7 » 1 » 4 » 39 » 9 » 38 »
8 26 7 » 5 » 4 ο 39 » 9 » 34 »

12 30 7 » 8 » 4 » 39 » 9 » 31 »

Πανσέληνος τήν 7 (19} Νοεμ. εις τάς 8 ώρας 47 λ. π. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 14 (26) Νοεμ. εις τάς 7 ώρας 49 λ. μ. μ.
Νέα σελήνη τήν 21 Νοεμ. (3 Δεχ.) εις τήν Ο ώραν 16 λ. μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 29 Νοεμ. (11 Δεχ.) είς τήν Ο ωραν 47 λ. π. μ.
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Ν. Π.
13 1 Δε.
14 2 Τρ.
15 3 Τε.
10 4 Πε.

17 5 Πα.
18 6 Σα.

19 7 Κυ.
20 8 Δε.
21 9 Τρ.

22
23
24

Τε.
Πε.
ΙΊα.

25 13 Σα.

26 14 Κυ.
27 15 Δε.
28 16 Τρ.
29 17 Τε.

30 18 11ε.
31 19 Πα.

1 20 Σα.
2 21 Κυ.
8 22 Δε.

23 Τρ

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Χ
( Εχει ημέρας 31. Ό  ήλιος είναι είς τον Αίγόκερον.)
Ν α ούμ  τοΰ Προφήτου.
Ά β β α κο ύμ  τοΰ Προφήτου.
Σ οφ ονίου τοΰ Προφήτου.
Βαρβάρας τή ς Μ εγαλομάρτυρος καί Ίω άννου τοΰ 

Δαμασκηνού.
■(•Σάββα τοΰ Η γ ια σ μ ένο υ .
•(■Νικολάου ’Α ρχιεπισκόπου Μύρων τοΰ Θ α υμ α 

τουργού.
(-’Α μβροσίου έπισκόπου Μ εδιολάνων.
ΙΙαταπίου το ΰ 'Ο σ ίο υ .
ή 'Η  Σ ύλλη ψ ις τής Α γ ία ς  Ά ν ν η ς . τ
Κατά τήν άρχαίαν τής ’Εκκλησίας παράδοσιν, άτεκνος ην 

καί στείρα ή Θεοπρομήτωρ ’Άννα, και προβεβηκυία τήν 
ήλικίαν, αυτή τε κα\ ό σύζυγος αύτής ’Ιωακείμ· διό καί 
λυπούμενοι διά τήν εαυτών ατεκνίαν, έδέοντο τοΰ Θεοΰ 
μεθ’ ύποσχέσεως, ΐνα, έάν παράσχη αύτοΐς καρπόν κοιλίας, 
προσενέγκωσιν αύτώ δώρον τό γεννηθέν. 'Ο δε Θεός έπα- 
κούσας τής δεήσεως αύτών, έμήνυσεν αύτοίς δι’ ’Αγγέλου 
τήν έξ αύτών τής Παρθένου γέννησιν· και οΰτω συλλαβοΰσα 
ήΆννα έκ θείας έπαγγελίας, κατά τούς νόμους τής φύσεως, 
ήξιώθη γενέσθαι μήτηρ τής Μητρός τοΰ Κυρίου ημών. 

Μηνα, 'Ερμογένους, καί Εύγράφου Μαρτύρων. 
Δανιήλ τοΰ Σ τυλίτου.
•(Σπυρίδω νος τοΰ θαυματουργοΰ. Κ α τάλυσ ις οίνου 

κα ί έλαίου.
Ο θεοφόρος ούτος τής ’Εκκλησίας Πατήρ, ό μέγας των 

Κερκυραίων προστάτης, καί των ο’ρθοδόξων απάντων τό 
καύχημα, ήν Κύπριος τήν πατρίδα, άπλοΰς τον τρόπον, καί 
τήν καρδίαν ταπεινός, ποιμήν προβάτων ύπαρχων πρότερον · 
οτε καί γυναικί συζευχθείς, έγέννησεν έξ αύτής θυγάτριον, τήν 
κλήσινΕίρήνην. Μετάδότήν έκείνηςάποβίωσιν,προχειρισθείς 
έπίσκοπος Τριμυθοΰντος, έγένετο καί λογικών προβάτων 
ποιμήν. Συγκροτηθείσης τής έν Νίκαια Α' Οικουμενι
κής Συνόδου, παρουσιάσας έν αύτή καί αύτός, έπεστόμισε 
διά τών άπλουστάτων αύτοΰ λόγων τούς έπί σοφία μέγα 
φρονοΰντας Άρειανούς. Ποιμάνας δε τό ποίμνιον αυτοΰ 
εύσεβώς άνεπαύσατο έν Κυρίω περί τό 350 έτος. 

Εύστρατίου καί τών σύν αύτω Μ αρτύρων κα ί Αου- 
κίας Μάρτυρας.

(Θ ύρσου Μάρτυρος καί τών σύν αύτώ.
’Ε λευθερίου 'Ιερομ ά ρτυρος.
Ά γγα ίο υ  τοΰ Προφήτου καί Μαρίνου Μάρτυρος. 
Δανιήλ τοΰ προφήτου· τών Α γ ίω ν  τριών Π α ίδ ω ν  

καί Διονυσίου ’Α ρχιεπισκόπου Α ίγ ίν η ς, τοΰ έκ 
τής νήσου Ζακύνθου.

Σ εβαστιανού Μάρτυρος.
Βονιφατίου Μάρτυρος.

’ Ιανουάριος.
Προεόρτια· καί ’ Ιγνατίου 'Ιερομάρτυρος.
(Π ρ ό τής Χριστ οΰ Γ  εν νή σε ως· Ίου λιανή ς Μάρτυρος. 
’Αναστασίας Μ εγαλομάρτυρος.
Τ  Λ ,. ,  *  τ ν τ ___ -.'«,ν.. - Λ »  ΐ Γ
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7 26 11α.
8 27 2α.
9 28 Κυ.

10 29 Δε.
11 30 Τρ.
12 31 Τε.

Παραμονή τής Χρίστου Γεννήσεω ς· καί Ευγενίας 
Ό σιομάρτυρο ς.

-¡•'Η κατά Χ ά ρ κ α Γ έν ν η σ ιςτο ύ Κ υ ρ ίο υ ή μ ώ ν  Ίησοΰ 
Χριστοΰ. ’Αργία τρ ιή μ ερ ο ς, καί κ α τά λυ σ ις είς 
πάντα άπό σήμερον μ έχρ ι τής Παραμονής των 
θεοφανείων.

'Η ακατάληπτος αυτη καί άνερμήνευτος Γέννησις του Χριστοΰ 
έγένετο, κατά την χρονολογίαν τής ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, 
τώ 5508 άπό κτίσεως κόσμου, βασιλεύοντος τής Ίουδαίας 
Ήρώδου του Μεγάλου. Έγεννήθη δέ ό 2ωτηρ ημών έν 
Βηθλεέμ, πόλει τής Ίουδαίας · δπου, άναβάς ο Ιωσήφ άπο 
Ναζαρέτ τής Γαλλιλαίας, συμπαρε'λαβε και Μαριάμ τήν 
μνηστήν αΰτοΰ, έγκυον οΰσαν, ϊνα, κατά τον ¿ν έκείναις ταις 
ήμέραις έκδοθέντα ορισμόν τού τότε μοναρχοΰντος Αυ’γούστου 
Καίσαρος, άπογραφώσι καί αύτοί είς τον κατάλογον των 
υπηκόων. Έλθούσης δέ τής ώρας τής γέννας, και διά 
την συνδρομήν τοΰ πολλοΰ πλήθους, μή όντος τόπου περιτ
τού έν τώ δημοσίω καταλύματι, ήνάγκασεν ή περίστασις 
τήν Παρθένον, ίνα, είσελθοΰσα είς σπήλαιον, κείμενον πλη
σίον ττς Βηθλεέμ, και είς σταΰλον τών άλογων χρησιμεΰον, 
γεννήση έκεί, καί σπαργανώσασα τό γεννηθέν, άνακλίνη 
αύτό έπάνω φάτνης. Άλλ’ ένώ ή γή τοσοΰτον πενιχρώς 
ΰπεδέχετο τον γεννηθέντα Χωτήρα, ό ουρανός άνωθεν ¿πανη
γύριζε μεγαλοπρεπώς τήν κοσμοσωτήριον αΰτοΰ έπιδημίαν. 
Ποιμένες τινές είς τής Βηθλεέμ τά πέριξ, τών ιδίων προ
βάτων φύλακες άγρυπνοι, περιλαμφθέντες αίφνιδίως ύπό 
έξαισίου φωτός, είδον έμπροσθεν αυτών ’Άγγελον, εύαγγε- 
λιζόμενον είς αυτούς τήν τοΰ Κυρίου χαρμόσυνον Γέννησιν. 
Καί εύθύς, μετά τόν ένα τοΰτον, ειδον καί ήκουσαν 
ολόκληρον στρατιάν ουρανίων Δυνάμεων, ΰμνούντων τόν 
Θεόν καί λεγόντων: Δόξα έν ύ ψ ίσ το ις  θ εω , καί έπί 
γίς ειρήνη, έν άνθρώποις εύδοκία (Αουκ. β'., 8— 24).

ή 'Η  Χ ύναξις τής Θεοτόκου.
-¡-Χτεφάνου ’Αρχιδιακόνου καί Πρωτομάρτυρος.
-¡-Μνήμη τών έν Ν ικομ ήδεια  δισμυρίων Μαρτύρων.
Τών Α γ ίω ν  14 χιλιάδω ν Νηπίων.
Ά ν υ σ ία ς  'Ο σιομάρτυρος.
Μελάνης τής 'Ο σιας. Ά π ό δ ο σ ις  τής 'Ε ορτή ς τών 

Χριστουγέννων.

Ανατολή τοΰ ήλιου. Δύσις. Μέγεθος ττ ς ήμέρας
13 1 7 ώρ. 9 λ. 4 ώρ. 40 λ. 9 ώρ. 30 λ.
18 6 7 » 13 » 4 » 41 » 9 » 29 »
23 11 7 9 15 » 4 » 43 » 9 » 29 «
28 16 7 » 17 >» 4 » 46 » 9 » 30 »

2 21 7 » 18 » 4 » 49 » 9 » 31 »
7 26 7 9 18 » 4 » 54 » 9 » 36 >»

12 31 7 » 18 » 4 » 59 » 9 » 41 »

Πανσέληνος τήν 6 (18^ Δεχ. εις τήν 1 ώραν 25 λ. π. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 14 (26) Δεχ. είς τάς 6 ώρας 8 λ. π. μ. 
Νέα Σελήνη τήν 21 Δεχ. (2 Ιαν.) εις τήν 1 ώραν 46 λ. π. ιχ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 2δ Δεχ. (9 Ίαν.) είς τάς 9 ωρας 47 λ. μ . μ. 
Ο χειμώ ν άρχεται τήν 9 (21) Δεχ. είς τάς 7 ώρας 58 λ. μ. μ.

0 1  Μ Η Ν Ε 2  ΤΟ Υ  ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ Ε Τ 0 Υ 2 .

'Ο 'Ραμαζάν 
» Χιεβάλ 

» Ζί ’ λ-καδέ 
» Ζί ’λ-χιτζε 
» Μουχαββέμ 
» Χεφέρ
» 'Ρεββί ούλ-έββέλ 
»'Ρεββί ούλ-άχήρ 
» Τζεμάζιλ-έββέλ 
» Τζεμάζιλ-άχήρ 
.. 'Ρετζέπ 
» Χαμπάν 
» 'Ραμαζάν 
» Χιεβάλ

τοΰ 1285 άρχεται τήν

τοΰ 1826

4 (16) Δεκεμβρ.
3 (15) Ίανουαρ.

1 (13) Φεβρ.
3 (15) Μαρτ.
1 (13) Άπριλ.
1 (13) Μαίου.

30 Μαίου (11 Ίουν.) 
29 Ίουν. (11 Ίουλ.) 
28 Ίουλ. (9 Αΰγ.)
27 Αΰγ. (8 Χεπτ.) 
25 Χεπτ. (7 Όκτ.) 
25 Όκτ. (6 Νοεμ.) 
23 Νοεμ. (5 Δεκ.) 
23 Δεκ. (4 Ίαν.)

1868.
1869.
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Π Α Σ Χ Α

(κατά χρονολογίαν Ίουλιανήν).

Έτος. Πάσχα Πάσχα
’Ορθοδόξων. Λατίνων.

1869 20 ’Απριλίου 16 Μαρτίου
1870 12 ’Απριλίου 5 ’Απριλίου
1871 28 Μαρτίου 28 Μαρτίου
1872 16 ’Απριλίου 19 Μαρτίου
1873 8 ’Απριλίου 1 ’Απριλίου
1874 31 Μαρτίου 24 Μαρτίου
1875 13 ’Απριλίου 16 Μαρτίου
1876 4 ’Απριλίου 4 ’Απριλίου
1877 27 Μαρτίου 20 Μαρτίου
1878 16 ’Απριλίου 9 ’Απριλίου
1879 1 ’Απριλίου 1 ’Απριλίου
1880 20 ’Απριλίου 16 Μαρτίου
1881 12 ’Απριλίου 5 ’Απριλίου
1882 28 Μαρτίου 28 Μαρτίου
1883 17 ’Απριλίου 13 Μαρτίου
1884 8 ’Απριλίου 1 ’Απριλίου
Ιδβδ 24 Μαρτίου 24 Μαρτίου
18β6 13 ’Απριλίου 13 ’Απριλίου

Ε Κ Λ Ε ΙΨ Ε ΙΣ  ΤΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 6 9 .

Κατά το έτος 1869 θέλουσι συμβή αί εξής τέσσαρες έκλείψεις, έξ 
ών μόνη ή πρώτη είναι ορατή είς τήν 'Ελλάδα καί τήν Τουρκίαν.

Α) Τήν 16 (28) Ίανουαρίου έ'κλειψις τής σελήνης, ορατή είς τήν 
Ευρώπην, την ’Αφρικήν καί τήν ’Αμερικήν, θέλει σκοτισθή τό ήμισυ 
τής φαινομένης διαμέτρου τής σελήνης καί θέλει διαρκέσει ή έ'κλειψις 
2 ώρας καί 18 λεπτά.

”Αρχεται ή έ'κλειψις (κατά μέσον χρόνον) 
είς μεν τας ’Αθήνας είς τάς 2 ώρας καί 4 λεπτά τής πρωίας.
είς δε τήν Κωνσταντινούπολή » 2 » 25 »

» » » Σμύρνην » 2 » 18 »
» » » Αλεξάνδρειαν » 2 » 29 »
» » » Σύρον » 2 » 9 »
» » τά Χανία » 2 » 3 »
» το Ναύπλιον » 2 » 0 »
» » τάς Πάτρας » 1 » 56 »
» » τήν Κε'ρκυραν » 1 » 50 »

Β) Τήν 30 Ίανουαρίου (11 Φεβρ.) έκλειψις ήλιου ορατή είς τά νότια 
άκρα τής ’ Αφρικής καί ’Αμερικής.

Γ) Ττν 11 (23) Ιουλίου έ'κλειψις σελήνης, ορατή είς τήν Αυστρα
λίαν καί έν μέρει είς την ανατολικήν Άσίαν καί ’Αφρικήν.

Δ) Τήν 26 Ιουλίου (7 Αύγ.) έκλειψις ήλιου, ορατή είς τά βόρεια 
μέρη τής Άσίας καί είς τήν βόρειον ’Αμερικήν.



ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ 

ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΩΝ Ο ΙΚ Ο ΓΕΝ ΕΙΩ Ν (<*).

ΑΓΓΛΙΑ.

Β ικτω ρία  Α', βασίλισσα τοϋ ηνωμένου βασιλείου τής Μεγάλης 
Βρεταννίας καί της ’ Ιρλανδίας, γεννηθείσα τη 24 Μαίου 1819, 2υγάτηρ 
του πρίγκηπος ’Εδουάρδου δουκός τής Κέντης, διεδέχϊη τόν θείο'ν 
της βασιλέα Γουλιέλμον Δ' τή 20 ’Ιουνίου 1837. Έστε'φϊη τή 
28 ’Ιουνίου 1837. Ένυμφεύθη τή 10 Φεβρουάριου 1840 μετά τοϋ 
πρίγκηπος τοϋ Κωβου'ργη Γο'τόα ’Αλβέρτου, γεννηϊε'ντος τη 26 Αύγού- 
στου 1819, λαβέντος τήν ’Αγγλικήν έϋνικύτητα διά θεσπίσματος άπό 
14 Φεβρουάριου 1840. Έχήρευσε τή 14 Δεκεμβρίου 1861.

Τέκνα· —  1. Πρ. Β ικτω ρ ία , γεννη3είσα τή 21 Νοεμβρίου 1840, 
ένυμφεύϋη τή 25 Ίανουαρίου 1858 μετά τοϋ πρ. Φρ ιδερίκου-Γου- 
λιέλμ ου, νυν διάδοχου τού Πρωσσιακοΰ ϊρο'νου.

2. Πρ. ’Α λβ έρ το ς’Ε δουά ρδος, γεννηθείς τή 9 Νοεμβρίου 1841, 
πρίγκηψ τής Ου’αλλίας, ένυμφεύβη τή 10 Μαρτίου 1863, μετά τής πρ. 
’Αλεξάνδρας, 3υγατρός του βασιλέως τής Δανιμαρκίας Χριστια- 
νοΰ Θ'. —  ΥίοΙ αυτών —
α' Πρ. ’Αλβέρτος Β ίκ τω ρ , γεννηθείς τή 8 Ίανουαρίου 1864. 
β' Πρ. Γ εώ ρ γιο ς, γεννηθείς τή 9 Ιουνίου 1865. 
γ' Πρ. Βικτωρία, γεννηοείσα τή 20 Φεβρουάριου 1867. 
δ' Πρ. , γεννηϋεϊσα τή 6 Ιουλίου 1868.

3. Πρ. Alice, γεννηϋεΐσα τή 25 ’Απριλίου 1843, ένυμφεύίόη τή 
1 Ιουλίου 1862 μετά τοϋ πρ. τής "Εσσης Δαρμστάδ Λουδοβίκου.

4. Πρ. Ά λ φ ρ έδ ο ς, γεννήσεις τή 6 Αύγουστου 1844.
5. Πρ. 'Ε λένη , γεννηϋεισα τή 25 Μαίου 1846, ένυμφεύδη τήν 

5 Ιουλίου 1866 μετά του πρ. Χριστιανού Αύγουστεμβούργου.

(α) Α ί ήμερομηνίαι εΐσί χατά τό Ν. Ε .
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6. Πρ. Λουί'ζα, γεννηΐόεΐσα τή 18 Μαρτίου 1848.
7. Πρ. Ά ρδούρ, γεννηθείς τή 1 Μαίου 1850.
8. Πρ. Λεοπο'λδος, γεννηθείς τή 7 ’Απριλίου 1853.
9. Πρ. Β εα τρίκη, γεννη ε̂ίσα τή 14 ’Απριλίου 1857.

ΑΥΣΤΡΙΑ.

Φραγκίσκος Ιω σ ή φ  Α', αύτοκράτωρ τής Αυ’στρίας, γεννηθείς τή 
18 Αύγουστου 1830, υΙός τοϋ άρχιδουκός Φ ραγκίσκου Κάρολου, 
έκηρύχϊη ένήλιξ τή 1 Δεκεμβρίου 1848. Διεδέχ5η έπί τού 2ρο'νου τόν 
2είύν του αύτοκράτορα Φερδινάνδον Α', δυνάμει τής άπό 2 Δεκεμ
βρίου 1848 παραιτήσεως αύτοϋ και τής άποποιήσεως του πατρός του 
άρχιδουκός Φραγκίσκου Καρο'λου. ’Ενυμφεύίόη τή 24 ’Απριλίου 1854 
μετά τής αύτοκρατορίσσης ’Ε λισ σ ά β ετ, γεννηϋείσης τή 24 Δεκεμβρίου 
1837, ϋυγατρός τοϋ δουκός τής Βαυαρίας Μαξιμιλιανοΰ Ιωσήφ.

Τέκνα· 1. Άρχιδούκισσα Gisèle, γεννη ε̂ίσα τή 12 Ιουλίου 1856.
2. Άρχιδούξ'Ρ οδόλφος, διάδοχος, γεννηθείς τή 21 Αύγούστου 1858.
3. Άρχιδούκισσα Μαρία, γεννηϊείσα τή 22 ’ Απριλίου 1868.

ΒΑΔΗ.

Φ ριδερ ικος, μέγας δούξ τής Βάδης, γεννηθείς τή 9 Σεπτεμβρίου 
1826, διεδέχ5η ώς άντιβασιλευς τόν πατέρα του Λεοπέλδον τή 
24 Απριλίου 1852 αντί του αδελφού του μεγάλου δουκός Λ ο υ δ ο β ί
κου Β' (γενν. τή 15 Αύγούστου 1824, άπο2. τή 22 Ίανουαρίου 1858). 
"Ελαβε τόν τίτλον τοϋ μεγάλου δουκός τής Βάδης τή 5 Σεπτεμβρίου 
1856. ’Ενυμφεύίεη τή 20 Σεπτεμβρίου 1856 μετά τής μεγάλης δουκίσ- 
σης Λ ο υ ίζη ς, γεννηάείσης τή 3 Δεκεμβρίου 1838, ϋυγατρός τοϋ βασι- 
λέως τής Πρωσσίας Γ ουλιέλμ ου Α'.

Τέκνα· 1. Πρ. Φ ριδερικος Γ ο υ λ ιέλ μ ο ς , μέγας δούξ διάδοχος, 
γεννηθείς τή 9 ’Ιουλίου 1857.

2. Πρ. Σ ο φ ία , γεννηϋεισα τή 7 Αύγούστου 1862.
3. Πρ. Λ ουδοβίκος, γεννήσεις τή 12 Ιουνίου 1865.

ΒΑΥΑΡΙΑ.

Λουδοβίκος Β', βασιλεύς της Βαυαρίας, γεννηθείς τή 25 Αύγούστου 
1845, διεδέχίόη τή 10 Μαρτίου 1864 τόν πατέρα του Μαξ ιμιλιανόν Β 
(γενν. τή 28 Νοεμβρίου 1811).

3
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ΒΕΛΓΙΟΝ.

Λεοπόλδος Β', βασιλεύς τού Βελγίου, γεννηθείς τή 9 ’Απριλίου 
1835, διεδέχθη τον πατε'ρα του Λ ε ο π ο' λ δ ο ν Α' (γεννηθ. τη 16 Δεκεμ
βρίου 1790, καί άποθ. τη 10 Δεκεμβρ. 1865) τή 10 Δεκεμβρίου 1865. 
Ένυμφεύθη τη 22 Αύγουστου 1853 μετά τής δουκίσσης Μαρίας, θυγατρός 
τού άρχιδουκός τής Αυστρίας ’Ιω σήφ , γεννηθείσης τή 23 Αύγουστου 1836.

Τέκνα·
1. Πρ. Λ ο υ ίζα , γεννηθείσα τή 18 Φεβρουάριου 1858.
2. Πρ. Λεοπόλδος Φ ερδινάνδος, γεννηθείς τή 12 ’Ιουνίου 1859.
3. Πρ. Κ λοτίλδη, γεννηθείσα τή 21 Μαίου 1864.
’Αδελφοί καί άδελφαί·
1. Πρ. Φ ίλιπ π ο ς, κόμης τής Φλανδρίας, γεννηθείς τή 24 Μαίου 

1837, ένυμφεύθη τή 25 ’Απριλίου 1867 μετά τής πρ. Μαρίας Χοχεν- 
ζόλερν, γεννηθείσης τή 17 Νοεμβρίου 1845.

2. Πρ. Κ αρλέττα, γεννηθείσα τή 7 ’Ιουνίου 1840, ένυμφεύθη τή 
27 ’Ιουλίου 1857 μετά του αρχιδουκος τής Αυστρίας Μ αξιμιλια νοΰ, 
ποτέ αυτοκράτορος του Μεξικού.

ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ.

Κάρολος, βασιλεύς τής Βυρτεμβέργης, γεννηθείς τή 6 Μαρτίου 
1823, υίος τού βασιλέως Γουλίέλμου Α' (γενν. τή 27 Σεπτεμβρίου 
1781, άποθ. τή 25 ’Ιουνίου 1864), διεδέχθη τον πατέρα του τή 
25 ’Ιουνίου 1864. Ένυμφεύθη τή 13 ’Ιουλίου 1846 μετά τής βασιλίσ- 
σης 'Ο λ γ α ς , γεννηθείσης τή 11 Σεπτεμβρίου 1822, θυγατρός τού 
αυτοκράτορος τής 'Ρωσσίας Ν ικολάου Α '.

ΓΑΛΛΙΑ.

Ναπολέων Γ ', αύτοκράτωρ των Γάλλων, τρίτος υίος τού ποτέ 
βασιλέως τής 'Ολλανδίας Λουδοβίκου Ναπολέοντος καί τής βασιλίσσης 
'Ο ρτενσίας, γεννηθείς τή 20 ’Απριλίου 1808, άνηγορεύθη πρόεδρος 
τής Γαλλικής Δημοκρατίας τή 20 Δεκεμβρίου 1848, καί αύτοκράτωρ 
των Γάλλων τή 2 Δεκεμβρίου 1852. Ένυμφεύθη τή 29 Ιανουάριου 
1853 μετά τής αύτοκρατορίσσης Ευ’ γενίας, κομήσσης Θέβα καί Μον- 
τίχο, γεννηθείσης τή 5 Μαίου 1826.

Υίές· Πρ. Ναπολέων, διάδοχος, γεννηθείς τή 16 Μαρτίου 1856.
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ΔΑΝΙΑ.
Χ ριστιανός θ ', βασιλεύς τής Δανίας, γεννηθείς τή 8 ’Απριλίου 

1808, διεδέχθη έπί τού θρόνου τον βασιλέα ΦριδερΓκον Ζ ' (γενν. τή 
6 ’Οκτωβρίου 1808) (τή 15 Νοεμβρίου 1863. Ένυμφεύθη τή 26 Μαίου 
1842 μετά τής βασιλίσσης Λουίζης, γεννηθείσης τή 7 Σεπτεμβρίου 1817, 
θυγατρός τού Landgrave τής Έσσης Γουλιέλμου.

Τέκνα· 1. Πρ. Φ ριδερΐκος, διάδοχος, γεννηθείςτή 3 ’Ιουλίου 1843.
2. Πρ. ’Αλεξάνδρα, γεννηθείσα τή 1 Δεκεμβρίου 1844, ένυμ

φεύθη τή 10 Μαρτίου 1863 μετά τού πρ. τής Ούαλλίας ’Αλβέρτου 
Έδουάρδου.

3. Πρ. Γεώ ργιος, βασιλεύς των Ελλήνων, γεννηθείς τή 24 Δε
κεμβρίου 1845.

4. Πρ. Δαγμάρ, γεννηθείσα τή 26 Νοεμβρίου 1847, ένυμφεύθη 
τή 10/22 Νοεμβρίου 1866 μετά τού διαδόχου τής 'Ρωσσίας.

5. Πρ. Thyra, γεννηθείσα τή 29 Σεπτεμβρίου 1853.
6. Πρ. Βαλδεμάρ, γεννηθείς τή 27 ’Οκτωβρίου 1858.

ΕΛΛΑΣ.

Γεώ ργιος Α' βασιλεύς τών 'Ελλήνων, γεννηθείς τή 24 Δεκεμβρίου 
1845, υίος τού βασιλέως τής Δανιμαρχίας Χριστιανού θ ', έδέχθη το 
'Ελληνικόν στέμμα έν Κοπενάχη τή 6 ’Ιουνίου, έκηρυ'χθη ένήλιξ ύπό 
τής έθνικής τών 'Ελλήνων συνελεύσεως τή 15/27 ’Ιουνίου, καί άπεβι- 
βάσθη είς Πειραία τή 18/30 ’ Οκτωβρίου 1863. Ένυμφεύθη τή 15/27 
’ Οκτωβρίου 1867 μετά τής μεγάλης δουκίσσης τής 'Ρωσσίας Όλγας, 
θυγατρός τού μεγάλου δουκός Κωνσταντίνου, δευτεροτόκου αδελφού τού 
αυτοκράτορος ’Αλεξάνδρου τού Β'. 'Η  βασίλισσα Όλγα έτεκεν υίον τή 
21 ’Ιουλίου (2 Αύγουστου).

ΙΣΠΑΝΙΑ.

Μαρία ’Ισαβέλλα Β', βασίλισσα τής ’Ισπανίας, γεννηθείσα τή 
10 ’ Οκτωβρίου 1830, διεδέχθη ύπό κηδεμονίαν τή 29 Σεπτεμβρίου 1833 
τόν πατέρα της βασιλέα Φερδινάνδον Ζ'. Έκηρύχθη ένήλιξ ύπό τών 
βουλών τή 8 Νοεμβρίου 1843. Ένυμφεύθη τή 10 ’ Οκτωβρίου 1846 
μετα τού έξαδέλφου της βασιλέως Φραγκίσκου, γεννηθέντος τή 
13 Μαίου 1822.

Τέκνα' 1. Ίνφάντις ’Ισαβέλλα, γεννηθείσα τή 20 Δεκεμβρίου 
1851, διάδοχος.

3*
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2. ’Ινφάντης ’ Α λ φ ό ν σ ο ς ,  γεννηθείς τή 28 Νοεμβρίου 1857.
3. Ίνφάντις Μ α ρ ί α  del Pilar, γεννηθείσα τή 4 ’Ιουνίου 1861.
4. Ίνφάντις Μαρία délia Paz, γεννηθείσα τή 23 ’Ιουνίου 1862.
5. Ίνφάντις Ευ’ λαλία, γεννηθείσα τή 12 Φεβρουάριου 1864.

ΙΤΑΛΙΑ.

Β ί κ τ ω ρ  ’Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Β ', γεννηθείς τή 14 Μαιου 1820, διεδέχθη 

τή 23 Μαρτίου 1849 τόν πατέρα του βασιλέα τής Σαρδηνίας Κ ά ρ ο λ ο ν  

’Α λ β έ ρ τ ο ν ,  παραιτηθέντα. Διά νόμου άπο 17 Μαρτίου 1861 έλαβε 

τον τίτλον «βασιλεύς τής Ιταλίας.» Ένυμφεύθη τή 12 ’Απριλίου 1842 
μετά τής βασιλίσσης Ά δ ε λ α ί δ ο ς ,  γεννηθείσης τή 3 Ιουνίου 1822, 
θυγατρος τοΰ άρχιδουκος τής Αυστρίας ' Ρε ν ι έ ρο υ .  Έχήρευσε τή 
20 Ίανουαρίου 1855.

Τέκνα· 1. Πρ. Κ λο τίλδ η , γεννηθείσα τή 2 Μαρτίου 1843, ένυμ
φεύθη τή 30 Ίανουαρίου 1859 μετά τοΰ πρ. Ν απολέοντος, υίοΰ τοΰ 
ποτε βασιλέως τής Ουεστφαλίας Ιερ ω νύ μ ο υ , έξαδέλφου τοΰ νΰν 
αύτοκράτορος τών Γάλλων.

2. Πρ. Ο ύμβέρτος, διάδοχος, γεννηθείς τή 14 Μαρτίου 1844, 
ένυμφευθη τή 22 Απριλίου 1868 μετά τής έξαδέλφης του πρ. Μαρ
γαρίτας, θυγατρος τοΰ αποθανόντος δουκος τής Γενούης, γεννηθείσης 
τή 20 Νοεμβρίου 1851.

3. Πρ. Ά μ ε δ α ΐ ο ς ,  γεννηθείς τή 30 Μα'ίου 1845.
4. Πρ. Μαρία Π ια, γεννηθείσα τή 16 ’ Οκτωβρίου 1847, ένυμφεύθη 

τή 6 ’Οκτωβρίου 1862 μετά τοΰ βασιλέως τής Πορτογαλλίας, Λουδο
βίκου Α'.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Γ ,  βασιλεύς τών Κάτω Χωρών, γεννηθείς τή 19 
Φεβρουάριου 1817, διεδέχθη τον πατέρα του βασιλέα Γ  ο υ λ ι έ λ μ ο  ν Β ' 

τή 17 Μαρτίου 1849. Ένυμφεύθη τή 18 Ιουνίου 1839 μετά τής βασι

λίσσης Σ ο φ ί α ς ,  γεννηθείσης τή  17 Ιουνίου 1818, θυγατρος τοΰ βασι- 
λέως τής Βυρτεμβέργης, Γ ο υ λ ι έ λ μ ο υ  Α' .

Τέκνα· 1. Πρ. Γ ο υλιέλμ ος, διάδοχος, γεννήσεις τή 4 Σεπτεμ
βρίου 1840.

2. Πρ. ’Αλέξανδρος, γεννηθείς τή 25 Αύγούστου 1851.
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ΠΔΠΠΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ.

Πίος θ', γεννηθείς τή 13 Μαιου 1792, έξελέχθη πάππας τή 16 
’Ιουνίου, καί έστέφθη τή 16 Ιουνίου 1846.

ΠΟΡΤΟΓ ΑΔΛΙΑ.

Δουδ οβΐκος Α', βασιλεύς τής Πορτογαλλίας, γεννηθείς τή 31 Οκτω
βρίου 1838, διεδέχθη τή 11 Νοεμβρίου 1861 τον αδελφόν του βασιλέα 
Πέτρον Ε'. Ένυμφεύθη τή 6 ’Οκτωβρίου 1862 μετα τής βασιλίσσης 
Μαρίας Π ίας, γεννηθείσης τή 16 ’Οκτωβρίου 1847, θυγατρος τοΰ 
βασιλέως τής Ιταλίας Β ίκτω ρος ’Εμμανουήλ Β .

1. Υιός· Πρ. Κάρ ο λος, διάδοχος, γεννηθείς τή 28 Σεπτεμβρίου 1863.
2. Πρ. ’Α λφ όνσ ος, γεννηθείς τή 31 Ιουλίου 1865.

ΠΡΩΣΣΙΑ.

Γουλιέλμ ος Α', βασιλεύς τής Πρωσσίας, γεννηθείς τή 22 Μαρτίου 
1797, υίδς τοΰ βασιλέως Φριδερίκου Γ  ουλιέλμου 1 . Εγένετο 
άντιβασιλεύς τή 9 ’Οκτωβρίου 1858* διεδέχθη έπί τοΰ θρονου τον αδελ
φόν του βασιλέα Φ ριδερϊκον Γ ουλιέλμον Δ' τή 2 Ίανουαρίου 1861. 
Ένυμφεύθη τή 11 Ιουνίου 1829 μετά τής βασιλίσσης Α ύγούσ της, 
γεννηθείσης τή 30 Σεπτεμβρίου 1811, θυγατρος τοΰ μεγάλου δουκος τής 
Σάξ-Βεϊμάρ Καρόλου Φριδερίκου.

Τέκνα* 1. Πρ. Φ ριδερικος Γ ο υλιέλμ ος, διάδοχος, γεννηθείς 
τή 18 ’ Οκτωβρίου 1831, ένυμφεύθη τή 25 Ίανουαρίου 1858 μετα τής 
πρ. Β ικτω ρία ς (θυγατρος τής βασιλίσσης τής Αγγλίας Β ικτω ρίας 
Α') γεννηθείσης τή 21 Νοεμβρίου 1840. —  Τέκνα αυτών· —  1. Φρι- 
δερΐκος Γουλιέλμ ος, γεννηθείς τή 27 Ίανουαρίου 1859. ·— 2. ΙΙρ. 
Καρλόττα, γεννηθείσα τή 24 Ιουλίου 1860. —  3. Πρ. Ε βρίκος, 
γεννηθείς τή 14 Αύγούστου 1862. —  4. Πρ. Σ ιγ ισ μ ό ν δ ο ς, γεννηθείς 
τή 15 Σεπτεμβρίου 1864.

2. Πρ. Δ ο υ ιζα , γεννηθεΐσα τή 3 Σεπτεμβρίου 1838, ένυμφεύθη 
τή 20 Σεπτεμβρίου 1856 μετά τοΰ μεγάλου δουκος τής Βάδης Φρι- 
δερίκου.

ΡΩΣΣΙΑ.

’ Αλέξανδρος Β ', αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας, γεννηθείς τή 17/29 
’Απριλίου 1818, διεδέχθη τή 18 Φεβρουάριου (2 Μαρτίου) 1855 τον
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πατέρα του αύτοκράτορα Ν ικόλαον Α'. Έστέψ&η τή 26 Αύγουστου 
(7 Σεπτεμβρίου) 1856. Ένυμψεύίόη τή 16/28 ’Απριλίου 1841 μετά τής 
αύτοκρατορίσσης Μ αρίας, γεννηϊείσης τή 27 ’Ιουλίου (8 Αύγούστου) 
1824, 2υγατρός του μεγάλου δουκός τής Έσσης Λουδοβίκου Α'.

1. Μέγας δούξ ’Α λέξανδρος, γεννηθείς τή 26 Φεβρουάριου 
(10 Μαρτίου) 1845, κηρυχθείς διάδοχος μετά τόν δάνατον του αδελφού 
του Νικολάου δι’ αύτοκρατορικοΰ διατάγματος υπό ημερομηνίαν 12/24 
’Απριλίου 1865, ένυμφεύ^η τή 28 ’Οκτωβρίου 9 Νοεμβρίου 1866 τήν 
πρ. Δαγμάρ (άδελφήν τού Βασιλέως ημών) μετονομασίείσαν Μαρίαν. 
—  'Υιός αυτών- —  Μέγας δούξ Νικόλαος, γεννηθείς τή 6/18 Μαίου 1868.

2. Μέγας δούξ Β λ α δ ί μ η ρ ο ς ,  γεννήσεις τή 10/22 ’ Απριλίου 1847.
3. Μέγας δούξ ’Α λ έ ξ ι ο ς ,  γεννηθείς τή 2/14 Ίανουαρίου 1850.
4. Μεγάλη δούκισσα Μαρία, γεννηϋεϊσα τή 5/17 ’ Οκτωβρίου 1853.
5. Μέγας δούξ Σ έρ γ ιο ς , γεννηθείς τή 29 ’Απριλίου (11 Μαίου) 1857.
6. Μέγας δούξ Παύλος, γεννηθείς τή 21 Σεπτεμβρίου (3 ’Οκτω

βρίου) 1860.

Σ Α Ξ Ο Ν ΙΑ .

Ιω ά ν νη ς, βασιλεύς της Σαξωνίας, γεννηθείς τή 12 Δεκεμβρίου 
1801, διεδέχ^η τόν αδελφόν του βασιλέα Φριδερϊκον Αύγουστον Β’ 
τή 9 Αύγούστου 1854. Ένυμφεύίόη τή 21 Νοεμβρίου 1822 μετά της 
βασιλίσσης ’Α μαλίας, γεννη^είσης τή 13 Νοεμβρίου 1801, 2υγατρός 
τού βασιλέως τής Βαυαρίας Μ αξιμιλιανοΰ.

Τέκνα- 1. Πρ. ’Α λβ έρτος, διάδοχος, γεννηθείς τή 23 ’Απριλίου 
1828. Ένυμφεύϊη τή 18 Ιουνίου 1853 μετά τής πρ. Κ α ρολίνας, 
γεννη ε̂ίσης τή 5 Αύγούστου 1833, 2υγατρός τού πρ. Γουστάβου Βάζα.

2. Πρ. Έ λισσάβ]ετ, γεννηίόείσα τή 4 Φεβρουάριου 1830, ένυμ- 
φεύ2η τή 22 ’Απριλίου 1850 μετά τού πρ. της Σαρδηνίας Φερδινάν- 
δου, δουκός τής Γενούης. Έχήρευσε τή 10 Φεβρουάριου 1855.

3. Πρ. Γ εώ ργιος, γεννηθείς τή 8 Αύγουστου 1832, ένυμφεύ^η τή 
11 Μαίου 1859 μετά τής πρ. Μαρί α ςΆ ν ν η ς , γεννηίόείσης τή 21 Ιουλίου 
1843, ϋυγατρός τής βασιλίσσης τής Πορτογαλλίας Μαρίας Β'. —  
θυγάτηρ αύτών- —  1. Πρ. Μ α τ “ο ί λ δ η, γεννηϋεισα τή 19 Μαρτίου 1863.

4. Πρ. Σ ο φ ί α ,  γεννη^είσα τή 15 Μαρτίου 1865.

ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΝΟΡΒΕΓΙΑ.

Κάρολος ΙΕ', βασιλεύς τής Σουηδίας καί Νορβεγίας, γεννηθείς τή 
3 Μαίου 1826, διεδε'χϊη τόν πατέρα του βασιλέα Ό σκάρ Α' τή 8 Ίου-
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λίου 1859, καί έστε'φδη τή 3 Μαίου 1860. Ένυμφεύϋη τή 19 Ιουνίου 
1850 μετά της βασιλίσσης Λ ο υ ίζη ς, γεννη^είσης τή 5 Αύγούστου 1828,

ϊυγατρός τού πρ. τών Κάτω Χωρών Φριδερίκου.
θυγάτηρ· 1. Πρ. Λ ουίζα , γεννηϋείσα τή 31 ’Οκτωβρίου 1851.

Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ .

’Αβδούλ ’Α ζΙζ, Σουλτάνος, γεννηθείς τή 9 Φεβρουάριου 1830. 
Ήγεμών 32°« έκ τής οίκογενείας τού Όσμάν καί 29°ν άπό άλώσεως 
Κωνσταντινουπόλεως. Διεδέχ^η τή 25 Ιουνίου 1861 τόν αδελφόν του

Σουλτάνον ’Αβδούλ Μ εδζίτ.
’Ανεψιός αύτού· Μουράτ έφέντης, ό πρεσβύτατος τών υίών τού

Σουλτάνου ’Αβδούλ Μ εδ ζίτ , διάδοχος, γεννηθείς τή 21 Σεπτεμ

βρίου 1840.



— 40 —

ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ Η ΓΕΜ Ο Ν ΕΣ Ε Ν  Τ Η Ι ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΙ 

ΤΟΥΡΚΙΑΙ.

Β Λ Α Χ ΙΑ  Κ Α Ι Μ ΟΛΔΑΒΙΑ.

Κάρολος Α', γεννηθείς τή 20 ’Απριλίου 1839, δευτερότοκος υίος 
του Πρ. Χοχενζόλερν πρώτου έξαδέλφου του Βασιλέως τής Πρωσσίας- 
έξελέχθη ήγεμονευ'ων ΙΙρίγκηψ τήν 20 Μαρτίου 1866.

Σ Ε Ρ Β ΙΑ .

Μιλάνος Ό βρένοβιτσ Δ', γεννηθείς τή 10/20 Αύγουστου 1854 
εις Ίάσιον, διεδέχθη τή 2 ’Ιουλίου 1868 (έκλεχθείς παρά τής έν Βελιγρα- 
δίω συγκροτηθείσης ’Εθνικής Συνελεΰσεως) τον εαυτοί θειον Μ ιχαήλ Γ', 
δολοφονηθέντα έν Βελιγραδίω τή 10 ’ Ιουνίου 1868.

Μ Α Υ ΡΟ Β Ο Υ Ν ΙΟ Ν .

Ν ικόλαος Α' Πέτροβιτς, γεννηθείς τώ 1840, άνηγορεύθη ήγεμών 
τού Μαυροβουνίου τή 14 Αύγούστου 1860, διαδεχθείς τον πρ. Δανιήλ Α'. 
Ένυμφεύθη τή 8 Νοεμβρίου 1860 μετά τής πρ. Μ ιλήνης, θυγατρός 
του γερουσιαστοΰ Πέτρου Βούκοτιτς.

(Πολιτειογραφικαί πληροφορία! π ε ρ ί ' Ελλάδος.) (β) 

Πληθυσμός τής Ελλάδος.

(Κατά τήν τελευταίαν έν έτει 1861 γενομένην άπογραφήν καί τήν έν
Έπτανήσω κατά τό 1862.)

’Ά β ρ ε ν α .............................  689,737

Θ ή λ ε α .............................  635,742

Το ολον 1,325,479 

Ό  μέν πληθυσμός του πρώην Βασιλείου ήτο 1,083,988' 

ο δέ τής 'Επτάνησου 228,631.

Π ληθυσμός κατ’ επ ιτηδεύμα τα  έ’ν τ ο  πρώην βασίλειο.

Ό  κατά τδ 1861 εξακριβωθείς πληθυσμός διαιρείται ως

εξής κατ’ επιτηδεύματα-

Κ τ η μ α τ ικ ο ί ...........................................16,122

Β ιο μ ή χ α ν ο ι...................................  32,801

Γ ε ω ρ γ ο ί .........................................  147,507

Π οιμε'νες.........................................  38,953

235,372

(α) Έρανισθείσαι έκ τοΰ πονήματος τού Κ. Λ. Μανσόλα (Τμημα- 
τάρχου τής δημοσίας οικονομίας έν τώ ύπουργείω τών έσωτερικών), 

έκδοθέντος έν Άθήναις τώ έτει 1867.



235,372

Έ ρ γ ά τ α ι ................................................ 19,592

Ύ π η ρ έ τ α ι ...........................................12,651

Υ π η ρ έ τ ρ ια !.........................................  7,724

Ά γ ω γ ιά τ α ι ......................................  2,307

Κ α λλίτερ α ’ ........................................  1,346

Κ λ η ρ ικ ο ί..............................................  5,102

Μ ικ ρ έ μ π ο ρ ο ι .............................. 9,452

Μ εγ α λ έμ π ο ρ ο ι.............................  793

Ναυτικοί του Βασ. Ναυτικού . 510

„  του έμπορ. Ναυτικού 19,303

Δημόσιοι υπάλληλοι . . . .  3,553

Δημοτικοί υπάλληλοι . . . .  5,199

Δ ιδ ά σ κ α λ ο ι...................................  1 ,176

Δ ι κ η γ ό ρ ο ι ...................................  394

Έ φημεριδογράφοι....................... 68

’ Ι α τ ρ ο ί .........................................  398

Φ α ρ μ α κ ο π ο ιο ί.............................  161

Μ α ΐα ι............................................... 832

Μ α Ϊ Γ η τ α ί ...................................  42,680

Μ α θ ή τ ρ ια - ...................................  9,035

Έ ν  ολω . . . 377,659

Ο Κ . Ι ^ ο γ ί(α )  περιλαβών εις εξ γενικωτέρας κατηγορίας 

την κα τ’ επιτηδεύματα διαίρεσιν τού ήμετέρου πληθυσμού, 

εξάγει τας έξης άναλογίας δι’ έκάστην κλάσιν επί εκατόν 

κατοίκων.
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(α) Ι λ  ίΓβηοε ^  ΙΈΐχβι^βι·.
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Ί δ ιο κ τ η τ α ι.................................................. 4.27 επί 100

Βιομήχανοι (περιλαμβανόμενων καί των

έργατώ ν).............................................................

Γεωργοί (περιλαμβανόμενων καί των ποι

μένων) .............................................................

’Έμποροι (περιλαμβανομένων των του έμπ.

ναυτικού καί των α γω για τώ ν)...................... 8.43

’Ελεύθερα επαγγέλματα (κα ί μ α ϊη τα ί

έ μ ο ύ ) ................................................................... 18.66

Ύπηρέται άμφοτέρων τών φύλων . . 5.40

100

Πληθυσμός κ α τά  θρησκεύματα  κ α ί εθνότητα.

Ό  πληθυσμός τής Ε λλά δ ος έν το) πρώην βασιλείω, εξετα

ζόμενος υπό την έποψιν του θρησκεύματος, διαιρείται ώς έξτς·

Χριστιανοί ορθόδοξοι . . . .  1,086,900

Χριστιανοί άλλων δογμάτων . 9,358

’ Α λ λ ό θ ρ η σ κ ο ι................. 552

’ Υπό την έποψιν δε της έΐτνότητος διαιρείται εις

’ Η μ εδαπούς......................  1,076,907

’ Α λ λ ο δ α π ο ύ ς ................  19,992

’Ή τοι αναλογεί 1 περίπου αλλοδαπός επί 55 κατοίκων. 

Περί του πληθυσμού της ’ Επτάνησου στερούμενα επί των 

προκειμένων διακρίσεων των αναγκαίων πληροφοριών.



Ή  κίνησις του πληθυσμού τή ς Ε λλά δ ο ς διά μέν το 

πρώην Βασίλειον άπδ του έτους 1860— 1865 έχει ως εξής·

’Έ τ η  Γάμοι Γεννήσεις Άποβιώσεις 'Υπέρβασις Γεννήσεων

1860 6,106 30,858 22,154 8,704

1861 7 ,17 5  32,405 22,969 9,434

1864 6,969 32,547 23,654 8,893

1865 7,687 34,871 24 ,191 10,680

Διά δέ τήν Ε πτάνησον κατά τά  δύο τελευταία έτη ώς εξής· 

Έ τ η  Γάμοι Γεννήσεις Άποβιώσεις 'Υπε'ρβασις Γεννήσεων

1864 1 ,4 1 1  5,991 4,341 1,650

1865 1,537 5,581 5 ,16 7 414

Γ  α  μ  ο ι.

Οί κατά τδ χρονικδν τούτο διάστημα τελεσϊτε'ντες γάμοι 

εύρίσκονται εις τήν εξής προς τδν πλη^υσμδν αναλογίαν·

1860 1 γάμος επί κατοίκων 174:78

1861 1 „  „  152:86

1864 1 „  „  157:38

1865 1 „  „  142:68

Έ ν  Έπτανη'σω

1864 1 γάμος επί 167:04 κατοίκων

1865 1 „  153:34 „

Τασσόμενοι δέ κατά τήν π ο λ ι τ ι κ ή ν  κ α τ ά σ τ α σ ι ν  τών 

συζύγων έ'χουσιν ώς εξής ε’πί τοϊς 100·
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1860 1861 1864(°0 1865(«)

’ Αγάμων μέ άγάμους 88 86 87 86

Χήρων μέ χήρας 4 3 3 3

Χήρων μέ άγάμους 5 6 6 7

Χηρών μέ άγάμους 3

100

5

100

4

100

4

100

' Η λ ι κ ί α  τ ών σ υ ζύ γ ω ν .— Περί τής ηλικίας τών συνερχό

μενων εις γάμον δέν έχομεν πληροφορίας είμή μόνον διά τδ 

έτος 1865, καθόσον εις τούς τών προηγουμένων ε’τών πίνακας 

δέν έσημειούτο ή λίαν ένδιαφέρουσα αΰτη πληροφορία.

Οΰτω οι 9224 τελεσ^έντες γάμοι καΐτ’ ολον τδ κράτος 

κατά τδ έτος 1865 διαιρούνται ώς εξής κατά τήν ηλικίαν 

τών συζύγων

Ά νδρες. Γυναίκες.

Μέχρι τού 20 έτους 524 μέχρι τού 16 έτους 462

20— 44 8,271 16 — 30 8,229

44 καί άνω 429 30 καί άνω 533

9,224 9,224

Γ ά μ ο ι  κ α τ ά  μ ή ν α .— Οί περισσότεροι γάμοι τελούνται 

παρ’ ήμίν κατά τδν μήνα ’ Οκτώβριον, καί οι ολιγώτεροι κατά 

τδν μήνα Μάρτιον.

ΓΗ μέ ση δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ώ ν  γ ά μ ω ν  τών έν τώ πρώην Βα- 

σιλείω τελεσϊέντων κατά τούς γενομένους υπολογισμούς έπί 

τών μέχρι τοΰδε πληροφοριών προσδιορίζεται εις έτη 26 καί 

μήνας 4, ή δέ σχετική αύτών γονιμότης έξηκριβώΪΓη τώ 

1860 5.05, τώ 1861 4.48, τώ 1864 4.62, τώ 1865 4.50.

(α) Συμπεριλαμβανομένων και τών έν Έπτανήσω.
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Γ ε ν ν η σ ε ι ς.

Α ί γεννήσεις εύρίσκονται εις τήν έξης προς πληθυσμόν 

αναλογίαν·

Πρώην Βασίλειον.

1860 1 γε'ννησις επί 34.58 κατοίκων

1861 1 „  „  33.82 „

1864 1 γε'ννησις επί 33.70 κατοίκων

1865 1 „  „  31.45

Ε πτάνησος.

1864 1 γε'ννησις ε’πί 39.34 κατοίκων

1865 1 „  „  42.32 „

Κ α τ ά  φΰ λ ο ν  αί γεννήσεις τάσσονται ως έξης·

1860 άβρένων 16,158 ξίηλέων 14,700

1861 16,775 55 15,630

1864 17,027 55 15,520

1865 18,217 55 16,654

Ή  κατά φΰλον διάκρισις κατά τα  δυο τελευταία έτη έχει 
έν Έπτανήσω ώς έξης·

1864 άβρένων 3,239 ϊηλε'ων 2,752

1865 „  2,986 „  2,595

ΓΗ  παρ’ ήμίν παρουσιασμένη υπέρβασις των άβρένων 

απαντάται καί εις τα  λοιπά Κράτη. Έ κ  δε των μέχρι τοΰδε 

γενομένων ύπο των πολιτειογράφων παρατηρήσεων, έξηκριβώΪΓη 

1)  δτι εις τάς γεννήσεις υπερέχει το άββεν φυλον, 2) δτι ή 

υπέρβασις αύτοΰ είναι άνωτέρα έπί του άγροτικοΰ πληθυσμού, 

3) δτι είναι μάλλον άνωτέρα εις τάς γνησίας ή εις τάς νό

θους γεννήσεις, καί 4) οτι είναι έτι μάλλον άνωτέρα έπί των 

νεκροτοκίων καί εις τάς πολλαπλάς γεννήσεις.

Αί γεννήσεις διακρινόμεναι εις γ ν η σ ί α ς  καί  νό θο υ ς ,  

μάς δίδουσι τά έξης αποτελέσματα διά τδ πρώην Βασίλειον- 

1860 γνήσιαι 30,560 νόΐτοι 298 ή'τοι 1 έπί 102.55 γνησίων.
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1861 „  32,174 „  231 1 „  140.28 55

1864 „  32,223 „  324 1 „  100. 55

1865 „  34,614 „  257 1 „  134.68 55

Διά δέ τήν 'Επτάνησον ώς προς τά  δύο τελευταία έτη·

1864 γνήσιαι 5,766 νόστοι 225 ήτοι 1 ε’πί 25.62 γνησίων.

1865 „  5,363 „  218 1 „  24.60

Διακρίνοντες δέ καί τά  ν ό ϊα  τέκνα κατά  φ ΰ λ ο ν  έχομεν 

έν τω πρώην Βασιλείω·

1860 ά'ββενα 139 ϊτήλεα 159

1861 „  119  „  112

1864 „  169 „  154

1865 „  114  „  143

’Εν τή Έπτανήσω
1864 άβρενα 93 ΐτήλεα 132

1865 „  96 „  122

Αί παρ’ ήμϊν γεννήσεις, έξεταζόμεναι κατά μήνα, μάς 

παρέχουσι τον άνώτερον αριθμόν κατά τον μήνα ’ Ιανουάριον, 

καί τον κατώτερον κατά τον μήνα ’ Ιούνιον.

Ά π ο β ι ώ σ ε ι ς .

Ή αναλογία των κατ’ έτος άπο του 1860— 65 άποβιώ- 

σεων έπί τού πληθυσμού του πρώην Βασιλείου έχει ώς έξής *

1860 1 άποβίωσις έπί 48.17 κατοίκων.

1861 1 „  „  47.75 „

1864 1 „  „  46.32

1865 1 „  „  45.33



Έ ν  δέ τη Έπτανήσω
1864 1 άποβίωσις επί 54.30 κατοίκων.

1865 1 „  „  45.61 „

° Η  σύγκρισις αύτη μας παρουσιάζει αύξησιν τής ϊτνητότητος 

των κατοίκων του πρώην Βασιλείου. ’ Αλλά το γεγον'ος τοΰτο, δυνά- 

μενον έν μέρει ν’ άποδοίτή καί εις έπιδημικάς νόσους ένσκηψάσας 

εις τινας νομούς κατά το έτος 1864, είναι άφ’ ετέρου φυσικόν 

παρακολούθημα της αύξησεως καί τού αριθμού των γεννη'σεων.

Κ α τά  φΰλον δέ αί άποβιώσεις έχουσιν ώς εξής έν τω 

πρώην Βασιλείω·
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1860 αρ’ρενα 11,52 4 , νήλεα 10,630

1861 12,041, 5> 10,928

1864 12,684, )? 10,970

1865 12,793, 5 ) 11,398

Έ ν  δε τή Έπτανη'σω
1864 άβρενα 2,350 ίτήλεα 1,19 1

1865 „  2,603 „  2564

Έ κ  των άνωτέρω προκύπτει οτι παρ’ ήμΐν. έπισυμβαίνουσι 
περισσότεραι άποβιώσεις άρρένων παρά ΧΓηλε'ων (ή Επτάνησος 
άποτελεϊ έξαίρεσιν μόνον κατά τό έτος 1865). Ε ις άλλα 
Κράτη παρετηρήΐη οτι λαμβάνει χώραν το αντίθετον.

Περί των κ α τ ά  π ο λ ι ο ι κ ή ν  κ α τ ά σ τ α σ ι ν  άποβιώσεων 
δεν έχομεν πληροφορίας είμή διά τό έτος 1865. Κατ’ αύτάς 
αί άποβιώσεις τού έτους τούτου διαιρούνται ώς εξής κατά την 
πολιτικήν κατάστασιν των άποβιωσάντων κ α ν’ ολον το Κράτος.

"Ανδρε; Γυναίκες έν ολω 

"Αγαμοι 8,811 7,410 16,221

Έ γγα μ ο ι 5 , 11 7  4,197 9,314

Έ ν  χηρεία 1,468 2,355 3,823

Έξετάζοντες δέ τάς άποβιώσεις κατά μήνα, πληροφορού
μενα οτι αί περισσότεραι άποβιώσεις λαμβάνουσι χώραν κατά 
τον μήνα Μάρτιον.

Γ Ε Λ Ο Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι

4
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Πολιτικο\ ανδρ



Μηδέν jr /αν, έχτος - ΐ ς  κοιλίας σου, γεροντα'κι μου!
Κα. του χ α ρ ι τωμε'νου υ'ιοϋ τ ο υ  πε'ς X0Ui ψ, μου.

Μασκαρά! έδώ είσαι άκο'μη; . . . ττο'τε Sà πας ’ς τή Κρη 
Μηβά -à  ευρω ε’κεΐ καλό ζουμί σάν έδώ :



Ο Νικολής ςϊς τόν περίπατον.

Ή  Κυρία ζωγραφίζει και ζωγραφίζεται.







—  GO —

'Η  Κυρία εις τί> Αθηναίου.

— C1 —



— G2 —
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Ο 2/ταυροπόδης έργολάβος.
Τί κάμνετε Κύριε! 'Σηκωϊήτε!
— τον τόπον μου έτσι κά2ηνται, Κυρά μου.

— 07 —

15λεπομεν . . . 2ελω σκεφ3η ·  είμαι πρλύ νε'α . . .  ο γάμος είναι άδηλος 
ευτυχία . . . .  3όλω σκεφ2η . . . υπάγετε ’ α τό καλό . .

ι
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Οποία ή α’πόφασίς σας Κυρία;
Νά με α’φήσητε ησυχον νά καπνίσω.

— 69 -

Καρδ'.οκατακ.τητής όμε'γας.
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'Ο  Κύριος κα\ ή Κυρία.

— 71 —

'Η  Κυρία κα'ι ό σύζυγος αύτής παρασκευάζονται νά περιηγηϊώσι την Ευρώπην.
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Ο σύζυγο; χαμοίλη;.
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Μετά τρείς μήνας γάμου.
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Η  Κυρία και ο Μπαμπάς της.

— 77 —

Έ νζυμου, φίλε, οταν πρόκειται να νύμφευσης, πριν ¿ξετάσης περι 
προικός, ¿ξε'τασον περι τής γυναικός! ίδε ¿με τον κακο'μοιρον!
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Ενζυμου, κο'ρη μου, OTt προτιμώ νά μείνϊ)ς γεροντοκόριτζο παρά να 
πάρ·»)ς πτωχόν ανδρα!
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Γεροντοκόριτζα.

Είναι πτωχο'ς, παιδί μου!
Άλλ’ είσαι πλούσιος σΰ, πατε'ρα! 
Κατεργάρα!



’Αρετή πλούτος αμέτρητος.

’Άγγλοι περιηγηταί.



Καταστροφή τής κρινολίνας.

Νέος συρμός.



’Αντιγόνη. 
Τί ¿νδυμασία είναι αυ’τη 
Των προγόνων μας, ματα'

, ψυχη μου; 
κια μου!

V

Κεφαλοσκεπη του συρμοϋ του £τους 1860.

I
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Π αγκόσμιός έ'κίϊεσις των ΙΙαρισίων τώ £τει 1867. 
'Ωραίο παλληκα'ρι . . . .  κρίμα ποΰ δεν μιλεϊ και δεν κινιέται . . 
Τί ςεόρεις; . . , είναι τόσο πονηροί αυτοί οι Γραικοί!!



I
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Π αγκόσμιος έκ^εσις των Παρισίων τώ ετει 1867. 
Τουρκικόν καφεπωλείον.

Καφέ . . . καφέ! . . .
Τί,αϊ μονον έχομεν . . . οί"Αγγλοι δεν πίνουν καφέ . . ,

[
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Π α γ κ ό σ μ ι ο ς  Ι ί κϋεσι ς  τ ω ν  Π α ρ ι σ ί ω ν  τ ώ  ? τ ε ι  1867.

ο Ανατολίτης. — Καπνό'ς . . . στάκτη . . . .  κουτόφραγκοι! . . πώς Σας 
γελοΰμεν . . .

7*
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Τύφλαις νά ’*ουν oí Φράγκο· μ ΐ  ταΓς μουσ·.κα·ς τω ν!

I

%

— 103 —

Ιία γκόσ μ ιος έ'κ^εσις των Π αρισίων τώ ετει 1-^67. 

Κουρειον Αιγυπτιακόν 

Αάί?ος του κουρέως.
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Π εριηγη ταΙ Γ ά λ λ ο ι  έν τη ’Ανατολή.

Η Κυρία. — Προτιμώ τούς Άνατολίτας τής Μ εγά λη; ’Ό π ε ρ α ; 
των Παρισίων.

Ο Κύριο,. Κ'Λ ¿γω τα; Ανατολίτιδας του μετημφιεσμε’νου χοροί 
τή; Μ εγάλης "Οπερας.

Ο Κ 0 Ρ Ω Ν Α Ι0 8

Π αιάν

ποιηθείς παρ’ ’ Αλεξάνδρου Κατακουζηνοΰ διά 
κλειδοκύμβαλου.

Άθήναι τήν 1 . φεβρουαρίου 1868.

’Α ξ ιό τ ιμ ε  Κ ύ ρ ιε ,

Έ λ α β ο ν  παρά τ ή ς  άξιοσεβά στου μ η τρ ό ς  σας τόν οποίον ε ύ η ρ έ σ τή θ η τε  νά μ ο ί άφιε- 

ρ ώ σ η τε  Π αιάνα ύ φ ’ υ μ ώ ν  π ο ιη θ έντα .

"Ο σο ν ή  π ρ ά ξις  υ μ ώ ν  α υ τη  μ έ  κ α θ ισ τά  ε ύ γνώ μ ο να , το σ ο υ το ν  ν ο μ ίζω  έμ α υτόν υπο

δεέστερον τ ή ς  τ ιμ ή ς  ή ς  μ έ  ά ξιο ΰ τε , κ αί τα ύ τη ν  δέν α ποδίδω  ή  ε ις  τό ν  διοίπυρον ζή λο ν 

υ μ ώ ν  υπέρ τ ή ς  κ ο ινή ς  π α τρ ίδ ο ς, δστις παρορμά υμ ά ς  νά θ εω ρ ή τε  τά  ελάχιστα  ώ ς  

πο λλου  λόγου ά ξια .

Τ ο ύ το υ  ενεκα  τή ν  π ρά ξιν υ μ ώ ν  τα ύ τη ν  θ εω ρ ώ  ώ ς  π ο λ ύ τιμ ο ν  * το ια ύ τη ν  δέ τ ή ν  

θ ε ω ρ ώ  πρ ο σ έτι κ αί διά τή ν  κ α λλιτεχ ν ική ν  άξίΛν, ή ς  κ αί ά λλο τε έόώ κα τε δείγμ α τα . Δ ιό  

καί χα ίρ ω ν, ό τ ι " Ε λ λ η ν  έν πάσιν α ριστεύει, σάς έκφ ράζω  τά ς ευχαρ ιστηρ ίους προσρήσεις 

μ ο υ  έπ ί το ύ τω , καί σάς παρακαλώ  νά δ ε χ θ ή τε  συνάμα τή ν  δια βεβα ίω σιν τ ή ς  εξα ίρετου 

πρός υμ ά ς  ΰ π ο λ ή ψ εω ς κ αί φ ιλίας μ ο υ .

Π ρός τόν Κ ύριον Α . Κ α τα κουζηνόν.

Π . Κ ορ ω να ίο ς.
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MARCHE DE C O R O N E O S .  Par a . k a t a k u z e n o s .
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Α Σ Μ Α Τ Α  Ε Λ Α Η Ν Ι Κ Α .
1. Φεύγεις, φεύγεις καί μ.’ άφίνεις.

2. "Αν ποτε' σου κατανόησης.
3. Άφοΰ τδφερεν ή μοίρα.
4. Τήν ήγάπων κα^ώς άγαπώσι.

(Διά φωνήν μεσαίαν κυρίως διά φωνήν βαρυτόνου.) 

Μ ετ α  β ν ν ο δ ί α ξ  τ ο ν  κ λ ε ι δ ο κ ύ μ β α λ ο ύ .

Μουσική 

’ Αλεξάνδρου Κατοίκουζηνοϋ.
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1.

Φεύγεις, φεύγεις και μ’ άφίνεις 
Ε ις σκληρήν απελπισία ·
Φεύγεις, φεύγεις καί μού δίνεις 
Ά χ ! τήν ύστερη ματιά.

Δεν γνωρίζεις, δεν είξεύρεις 
Πώς μ ’ άφίνεις δυστυχή!
Αν γυρισης και δεν μ ’ εΰρης 
Η καρδιά σου τί ίίά πή;

Τάχα δάκρυα 2τά χύση,
Τάχα ϊτά μέ λυπηρή;
Τάχα εκείνον ζτά ζητήση 
Που του αρπάζει τήν ζωή;

"Οχι, ελέγχους μή άφήσης 
Να σου εγγίζουν τήν καρδιά ■
Ας πεΐτανω, συ νά ζήση ο 

Ταϊς ήμε'ραις σου γλυκά.

2.
Α ν ποτέ σου καταντήσης 

Ε ις τά δάση μοναχή,
Κ ι’ άηδονάκι άπαντήσης 
Λυπημένο νά λαλή, 
Άκροάσου το, ΪΓεά μου, 
Καί στοχάσου, πώς κ ’ εγώ 
Τα πικρά παράπονά μου 
2άν εκείνο τραγουδώ.

 ̂ Αν ποτε' σου, σάν χαράζη, 
Αστρον δής στον ουρανό, 

Χωρίς μ’ ά'λλο νά τεριάζη 
Νά φωτίζη χλωμερο',

ι

Ένϊυμήσου, φώς μου, έμενα,
"<)που ζώ στήν ερημιά 
Κ ’ έχω μάτια δολωμένα,
Κ ’ έχω πόνους στήν καρδιά.

’Ά ν  ίδής, άγαπημε'νη,
’Απ’ επάνω τό βουνό 
’Ελαφρά νά διαβαίνη 
"Ενα σύννεφο λευκό,
Πές πώς είναι χωρισμένη 
’ Απ’ τό σώμά μου ή ψυχή,
Κ ’ εις τόν Πλάστην άναιβαίνει, 
Κ ’ ένα δάκρυ σου ζητεί.
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3.

Άφοΰ τόφερεν ή μοίρα 
Νά σέ ’ δώ, άγαπητή, 
Θάνατός μου ή ζωή μου 
"Αν δέν ζώ μ ’ εσέ μαζή.

’ Ενθυμείσαι άπό πότε 
’Άρχισα νά σ’ άγαπώ;
”Α! τό ξέχασες διόλου; 
Θέλεις πάλιν νά σ’ τό πώ;

Φεγγαράκι ήτον τότε,
Τής άνοίςεως βραδιά,
Που έπλήγωσεν δ έρως 
Τήν άΐϊλίαν. μου καρδιά.

’ Ενθυμείσαι π’ ορκιζόσουν 
2τής νυκτός τήν σιγαλιά, 

"Οτι άλλος άπ’ έμενα 
Δέν σοϋ κλέπτει μιά ματιά;



Ήσαν ψεύτικα τά λόγια,
Ήσαν ορκοι δολεροί·
Κ ’ οί παλμοί άπ’ την καρδιά σου 
’ Ησαν ψεύτικοι κι’ αυτοί.

"Α χ! στοχάσου, ά'χ! στοχάσου 
Πόσον ήμουν ευτυχής!
Τώρα κλαίω καί σέ κράζω 
Καί στενάζω δυστυχής!
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4.

Την ήγάπων κα^ύς άγαπώσι 
Ε ις τον κόσμον παν ο τι τερπνόν,
Γ \ 1 1  ~ \ (· Λ
Ι2ς το ον που το αγνόν 

Ε ις εκστάσεις ό νους να μόρφωση.

Καί πλησίον αυτής είχ’ ακούσει 
Τ ής καρδίας τούς πρώτους παλμούς, 
Τής ψυχής τούς ήδεΐς σπαραγμούς, 
Που καί άγ'γελοι ϊσως ποΪΓοΰσι.

Έρασμία, άΐτώα ώς κρίνον,
Είχε κάλλος σαρκός καί ψυχής, 
Ήτον άρωμ’ αγνής προσευχής,
Ή το φως ήδυπάΪΓειαν χύνον.

Ά λ λ ’ ενω μάς εμε'ΪΓυον μύρα 
Ευτυχίας άφάτου τερπνά,
Τραγικά μάς επήλΪΓον δεινά,
Κ αί σκληρά μάς έχώρισε μοίρα.

CANTO.

1. Φεύγεις, φεύγεις καί μ’ άφίνεις.

Μουσική Α. Κατακουζηνοϋ-

Andantino.
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2 . 'Av mrz aou xaTav-nía-f¡í.

Mouauiti A. KaxaxougtivoO.

CANTO.

PIANO.
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3. ’ Acpoü To<pepsv t) [totpa*

Mouo'xr. A. Korraxou£t¡i»oíí.

Andante mosso.

CANTO

PIANO.
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Τ η ν  ή γά π ω ν.

Μουσική Α. ΚατακονζηνοΟ.

A n d a n t e  s o s t e n i d o .

CANTO

PIA N O

Την ή - γάπων κα-ί}ώς ά-γα - πώ-σι είς τον κόσμον παν ο - tt τερ.
Καί πλη-σί-ον αυ-τής είχ* ά - κοΰσει τής καρ-δίας τούς πρώτους παλ», 
Έ  - ρα-σμί-α ά-^ώ-αώς κρίνον ε?-χε κάλλος σαρκδς καί ψυ-

m
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Η ΑΝΑΧΏΡΗΣΙΣ.

Άβμα μετά βννοδίας τον κλειδοκύμβαλού. 

Μουσική 

’Α λεξάνδρου Κ α τακου£ηνοϋ .

L A  P A R T E N Z A .
Parole

di

V T T T O R IO  A V O N !

Música

di

A L E S S  A N D R O  K A TA K U Z E N O S.
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Αοιπόν ιδού μακράν σου 
’ Αναχωρώ, φιλτάτη.
Το στηϊτός μου σπαράττει 

"Ωρα παϊών δεινή.
Κλαίω καί συ χλευάζεις, 
ϋκληρά, τα δάκρυά μου- 
ΓΗ τόση συμφορά μου 
Ποσώς δέν σέ κινεί!

lo  p a rto  solo e m esto 
D a le i sprezzato , inviso 
D a  le i che in  parad iso  
U n a r iv a l non  ha.
M en tre  m i sciolgo in  p ian to  
D eride il  p ian to  m ió ;
Mi nega u n  sol addio,
U n segno d i p ie ta !
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P iü  m o sso .

νει η το - ση συμ - φο
tä mi ne - ga un sol ad

ρα μου 
di - n

πο - σώς 8b σε κι- 
un se - gno di pie-

ψ φ ^ $ Μ $

ΐ φ φ φ ΐ φ ϊ ψ - f

ΕΓΩ ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ.
'Αϋμα μετά ϋυνοδίας τον κυμβάλου.

Μουσική

’Αλεξάνδρου Κατακουζηνοΰ.

leb bin die Rose auf der An.
Für Tenorstirorae mit Begleitung 

des Pianoforte.

G edich t von E . Geibel. 
M usik von A. K atakuzenos.

Έγώ τό ροδον τής αυγής 
Πλησίον ν’ άποϋάνω'
Σύ δρόσος είσαι διαυγής,
’Εξ ής ζωήν λαμβάνω·
’Εγώ αδάμας σκοτεινός 
Ύε’λου χρώμα £χων·
Φωτός σύ δίσκος φαεινός 
Τήν λάμψιν μοι παρέχων 
Έγώ ό Μέμνων ¿πί γής, 
Νεκρός ¿ντός έρημου ·
’Εκ σοΰ τής φίλης μου αυγής 
Κινείται ή φωνή μου.
’Εγώ θνητός έλεεινός 
Μεσ-ός παϋών καί 3ρήνων · 
Σύ άγγελος έρατεινός 
Χαράν καί λάμψιν χύνων.

Io son la rosa, sono il fior.
Per voce di tenore con accompa- 

gnamento di pianoforte.
M u s ic a  d i

A lexandro  K atakuzenos.

Ich bin die Rose auf der Au,
Die still in Düfte leuchtet,
Doch dn, o Liebe, bist der Thau 
Der nährend mich befeuchtet.
Ich bin der dunkle Edelstein 
Aus tiefem Schacht gewühlet,
Du aber bist der Sonnenschein 
In dem er Farben spielet.
Ich bin der Memnon stumm und todt 
Von Wüstennacht bedecket,
Da hast den Klang als Morgenroth 
In meiner Brust erwecket.
Ich bin der Mensch, der vielbewegt 
Durchirrt das Thal der Mängel,
Du aber bist, die stark mich trägt, 
Ein lichter Gottes-Engel.
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lo son la rosa, sono il fior 
Di tacita campagna.
Tu la rugiada sei, mió amor,
Che mi sostiene e bagna·
Preziosa pietra io son, che il suol 
Oscura e impura rende;
Tu il puro raggio sei del so!
Per cui scintilla e splende. 
Memnone freddo e muto io son 
Dalle tenebri stretto,
E tu l’aurora sei, che il suon 
Risvegli nel mió petto.
Io sono l’uom, che incerto vo 
Peí tristo mió cammino,
Tu il mío sostegno sei pero,
Bell’ angelo divino.
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M o voixt) A. KaT«xou?T)voü.
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Δ ιή γ η μ α  ή ^ ικ ώ τα το ν  κ α ι  δ ιδ α κ τ ικ ώ τ α το ν , Γ ερ μ α ν ισ τί 

μέν σ υντα χ 'ϊέν  ύπ'ο C h. S chm id , έξελληνισ^έν 

δέ ύπ'ο * * *

Οϋ ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού- 
ποίησιν δε χειρών αΰτοΰ άναγγελλει το στερέωμα. 

(Ψαλμ: ΙΗ').

Τ ά  άόρατα αΰτοΰ άπο κτίσεως κόσμου τοΐς ποιήμασι 
νοούμενα καΐτοράται, ή τε άΐδιος αΰτοΰ 

δύναμις καί ϊειότης.
(Παύλος π. Ρωμ: Α', 20.)

10



'Η  έπιτήρησις των παιδιών εργον έστίν ’ Αγγελικόν.

Περί τάς άρχάς τής τελευταίας εκατονταετηρίδες κατω- 

κουν εν τινι παλαιό}, άλλα πολυτελεστάτω, παλατίω πλησίον 

μεγάλου τίνος δάσους ο Κόμης Φριδερίκος καί ή σύζυγος 

αύτοΰ Κόμησσα Άδελαίς ες Έΐχενφέλσης («) · είχον δε έ’ν μόνον 

τέκνον, νήπιον ώραιότατον, ονομαζόμενου ’ Ερρίκον, όπερ ήγά- 

πων, ώς είκός, κα'ΪΓ’ υπερβολήν. ’ Αλλά, πριν ή τό παιδίον 

δυνηϊτή νά έκφράση το ονομα “ πατήρ” , ο εύγεντς Κόμης 

ήναγκάσΐτη νά ύπάγη εις πόλεμον ή δέ ευσεβής Κόμησσα 

κατεμεινεν έν τω παλατίω, μόνην έχουσα παρηγοριάν τής διά 

την άπουσίαν τοΰ Κόμητος λύπης, καί μόνην ευχάριστη σι ν 

έν τή ήσύχω αυτής άπομονώσει, τον φίλτατον μικρόν ’ Ερρί

κον. Άφιερώσασα δε ολην αυτής την ευκαιρίαν εις την 

έπιτήρησιν καί ανατροφήν τοΰ τε’κνου αυτής, μετά πόΪΓου 

πολλοΰ περιε'μενε ττν ευτυχή στιγμήν, καϊτ’ ήν φε'ρουσα εν 

άγκάλαις τον φίλτατον υιόν έμελλε νά σπεύση προς υποδοχήν 

τοΰ άγαπητοΰ συζύγου.

Κεφάλαιον Α .

(α) Μικρά πόλις της ΙΙρωσσίας έν ταις Σαξω νικαίς χωραις.
10*



' Εσπέραν τινά ή μέν Κόμησσα έκάϊητο έν τώ ίδίω αΰτής 

δωματίω, έχουσα επί των γονάτων αυτής τον μικρόν Ερρίκον, 

ή δέ Μαργαρίτα, ή τροφός τοΰ παιδίου, ίστατο παρ’ αυτή, 

καί έδείκνυε προς τδ παιδίον άνΪΓη τινά νεόδρεπτα, καί το 

παιδίον γελών έξετεινε την μικράν αύτοΰ χεϊρα προς τά άνίίτη · 

ή δέ μήτηρ έγέλα ομοίως, καί περιχαρής έβλεπε τον παιδίου 

την εΰϊυμίαν. Ά λ λ ’ έν τούτω είσήλϋτεν αίφνης εις τδ δω

μάτων εις των υπηρετών, των συνοδευσάντων τον Κόμητα εις 

την εκστρατείαν, καί άνήγγειλε την λυπηράν αγγελίαν, οτι 

δ Κόμης έπικινδύνως πληγωθείς έπεΪΓυμει να ΐδη την σύζυγον 

αύτοΰ πριν ή άπου'άνη. 'Ή  Κόμησσα την αγγελίαν ταύτην 

άκούσασα, σχεδόν άπενεκρώ^η, καί μετά δυσκολίας ήδύνατο 

να κρατή τδ παιδίον εις τάς τρεμούσας χεΐρας αυτής· δ δέ 

υπηρέτης ίδών την ταραχήν αυτής μετέβαλε γλώσσαν καί 

ύφος, λέγων, οτι δυνατόν καί ν’ άναλάβη δ Κόμης- άλλα δέν 

ήδύνατο ν’ άποκρύψη, οτι ή Κόμησσα ώφειλε να σπεύση, 

ημέραν καί νύκτα οδοιπορούσα, οπως προφϊτάση ζώντα τον 

σύζυγον αυτής. Ή  Κόμησσα λοιπόν άπεφάσισε ν’ αναχώρηση 

άνευ αναβολής· καί διά θερμών δακρύων καταβρέχουσα τδ 

παιδίον άνέκραξεν “ Ά χ !  αγαπητέ μοι 'Ερρίκε· σύ δέν εν

νοείς διά τί ή μήτηρ σου θρηνεί! δυστυχές παιδίον! κινδυ

νεύεις νά στερηϊτής τδν πατέρα σου, πριν ετι γνωρίσης αυτόν! 

πόσον μοι είναι οδυνηρόν, οτι δέν δύναμαι νά σε λάβω μετ’ 

έμοΰ εις την μακράν καί επίπονον ταύτην οδοιπορίαν μέχρι 

’ τοΰ στρατοπέδου!”

“ ΤΩ Μαργαρίτα” , είπεν έπειτα στραφεΐσα πρδς την τρο

φόν, “ εις χείράς σου εμπιστεύομαι το πολυτιμότατου τών 

πραγμάτων, οσα καταλείπω ενταύθα. ’ Επιτηρεί τό παιδίον 

μετά πολλής προσοχής· μή ε’γκαταλίπης αΰτδ μόνον μηδέ

-  148 —
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αΰτδ μετά πολλής προσοχής, ως εί εγώ ήμηυ παρούσα· φέρε 

αΰτδ κατά πάσαν καλήν ημέραν, καί έξαιρέτως τήν πρωίαν, 

εις τδν κήπον, οπως άναπνέη καθαρόν καί δροσερόν άέρα- 

αδε πρδς αύτο μικρά τινα άσματα · δμίλει πρδς αύτό · δείκνυε 

συχνά πρδς αΰτδ άνϊη καί άλλα ωραία πράγματα- πρόσεχε 

μή ποτε κρατή εις χείρας τδ παιδίον επικίνδυνόν τι πράγμα, 

δί ου ενδέχεται νά πληγωϊή, ή οπερ ενδέχεται νά καταπίη· 

τελευταίου δέ, μή ποτε τολμήσης νά δυσαρεστήσης αΰτδ 

μηδέ κατ’ ελάχιστου, καί μή προξενήσης εις αΰτδ ΪΓυμδν ή 

άλλην τινά δυσαρέσκειαν έν τή νηπιακή αύτοΰ άδυναμία. 

Ή  έπιτήρησις τών μικρών παιδιών είναι άλη^ώς Αγγελικόν 

έργον- έ'σο λοιπόν δ άγαμός’Άγγελος τοΰ παιδίου μου! 'Η  

οικονόμος, εις ήν παραδίδω ολην τήν οικίαν, ~ά με πληρο- 

φορήση βεβαίως περί τής άκριβοΰς έκπληρώσεως τών διαταγών 

μου. 'Υποσχέϊητί μοι λοιπόν, οτι δέν Ϊγ’ άμελήσης τάς τε

λευταίας ταύτας παραγγελίας μου, οπως διαμένω κατά τοΰτο 

ήσυχος. Άνυπομόνως δέ ΐίά μετρώ τάς στιγμάς, έως ου έπι- 

στρέψω- καί τότε, έάν άποδώσης τδ παιδίον εις τάς άγκάλας 

μου εΰ^υμον καί ευτυχές, έγώ γνωρίζω πώς $ά σε άνταμείψω· 

βεβαίως ξτά φέρω μετ’ έμοΰ ώραϊόν τι δώρον, οπερ ϊ ά  σοι 

προξενήση πολλήν εύχαρίστησιν.”

'Η  Μαργαρίτα ύπεσχέϊη τά πάντα- ή δέ Κόμησσα κα- 

ταφιλήσασα τδ παιδίον, ηΰλόγησεν αΰτό, καί έπί πολύ έκρά- 

τησεν έστραμμένους πρδς τδν ουρανόν τούς πλήρεις δακρύων 

οφθαλμούς αυτής, θερμώς ίκετεύουσα τδν Θεδν υπέρ τοΰ 

παιδίου· έπειτα δέ παραδοΰσα αΰτδ εις τάς άγκάλας τής 

Μαργαρίτης, άνέβη εις τήν άμαξαν, προπεμπομένη ύπδ τών 

^ρηνούντων υπηρετών καί υπηκόων αυτής, καί άπήλΐτε πρδς

— 149 —



το στρατόπεδον, νυκτός ήδη Ιπικειμένης, καί άμα ραγδαίας 

βροχής καταπιπτούσης.

Κ εφ άλαιον Β '.

Μεγάλη συμφορά έκ μικράς παρακοής.

Ή  Μαργαρίτα ήτο πτωχή καί ορφανή χωρική νεάνις, 

έχουσα παιδικόν καί άϊωον πνεύμα, ιλαρόν καί εΰ^υμον χα

ρακτήρα, οψιν δέ χαριεστάτην καί ροδοκόκκινου- καί διά

ταΰτα ή Κόμησσα εΐχεν έκλέςασα αυτήν ως τροφόν του

μικροΰ Ερρίκου. Ή  καλή αΰτη καί ά ϊώ α νεανις αύοτηρως 

έξεπλήρου πάσας τάς διαταγάς τής Κομήσσης, καί ούδέ μία 

παρήρχετο στιγμή, καϊτ’ ήν να μή εχη κατά νουν τάς πα

ραγγελίας αυτής· διότι ήγάπα τήν εύγενή εκείνην Κυρίαν,

ως μεγάλην αυτής εύεργέτιδα, καί κατακάρδιον ήσ^άνετο 

χαράν υπηρετούσα τδ άγαπητδν παιδίον, οπερ άπό τοΰδε 

έσε'βετο καί έτίμα, ώς τον μέλλοντα Κόμητα καί κύριον 

αυτής.

Ημέραν τινά κα ημ ένη παρά τδ κομψότατα κατεσκευα- 

σμε'νον λίκνον τοΰ κοιμωμενου παιδίου, επλεκεν ή Μαργαρίτα" 

είχε δέ κατεστολισμένον διά ρόδων το μικρόν πλέγμα, οπερ 

άπετέλει κομψήν καμάραν υπέρ τήν κεφαλήν τοΰ παιδίου, 

οπως εύίυς άνοϊγον τους οφθαλμούς άποβλέψη προς ώραΐόν 

τι αντικείμενου· λευκός δέ πέπλος προεφύλαττε τό παιδίον 

άπό των μυιών, οπως μή ταραχϊϊή ο ύπνος αύτοΰ" καί 

ώραιότεραι των νεαρών ρόδων διεφαίνοντο αί κατηρυϊρωμέναι 

παρειαί αύτοΰ κοιμωμενου, διά μέσου τοΰ λεπτόΰ καί διαφα- 

νοΰς εκείνου πέπλου.

Έ ν  τούτω δέ προσήλιου εις τήν αύλειον ΐτύραν τοΰ
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παλατιού μουσικοί τινες έκ τών έν ταϊς οδοϊς περιπλανωμένων, 

καί ήρςαντο νά παίζωσιν οί δέ έν τω παλατίω ύπηρέται 

σπεύσαντες συνη ϋϊροίσίησαν έκεϊ, καί προσεκάλεσαν τούς μου

σικούς νά είσέλΐτωσιν εις τό κατώγεων τού παλατιού, οπως 

έν άπουσία τών Κυρίων διέλΪΓωσι τό δειλινόν, έν μουσική καί 

χορω τερπόμενοι. Η Μαργαρίτα ήγάπα τήν μουσικήν καΐτ’ 

υπερβολήν· άλλ’ έν^υμουμένη τήν παραγγελίαν τής Κομήσσης, 

παρέμενεν ήσυχος παρά τό λίκνον τοΰ κοιμωμενου παιδίου. 

Τότε είσήλΪΓε λίαν έσπευσμένως εις τό δωμάτιον δ νέος κη

πουρός, ονομαζόμενος Γεώργιος, καί είπε προς αυτήν μεγα

λοφώνως· “ Μαργαρίτα, κατάβα, παρακαλώ, κάτω καί σύ- 

δέν δύναμαι νά σοι παραστησω πόσον ευχάριστου μουσικήν 

έχομεν · τοιαύτην μουσικήν ουδέποτε ή'κουσα εις ολην μου τήν 

ζωήν! Εις έκ τών μουσικών κρατεί κύμβαλου, καί κτυπεϊ 

επ’ αύτού τόσον δυνατά, ώς εί ή'ΪΓελε νά δια^ρήςη αυτό- έν 

δέ μικρόν παιδίον παίζει τό τρίγωνον, οπερ ομοίως ήχεΐ 

ωραιότατα- καί έν άλλο μεγαλείτερον παιδίον, έχον παχείας 

τάς παρειάς, αύλεϊ διά τοΰ κέρατος τοΰ άγγάρου, οπερ άν- 

τηχεΐ κατ’ άμφότερα τά ώτα σχεδόν δυνατώτερον τοΰ τρι

γώνου. Κατάβα λοιπόν καί σύ κάτω ταχέως.” —  ΓΗ Μαρ

γαρίτα είπε προς αύτόν, οτι ούδέ μίαν στιγμήν δύναται νά 

μακρυν^ή άπό τοΰ παιδίου. —  “ ” Ω! μή γίνου τώρα καί σύ 

παιδίον”  είπεν δ άνόητος νεανίας- “ βεβαίως δέν ϊτά εύρεσής 

μόνη σύ άγία έν τούτω τω οϊκω! ιδού, τό παιδίον κοιμάται, 

καί εις ούδέν χρησιμεύεις αύτω, έν ώ κοιμάται- κατάβα λοι

πού, κατάβα, καί μή κάμνε τώρα τ σ α κ κ ίσ μ α τ α "  έντός 

ενός τετάρτου τής ώρας πάλιν ϊ ά  έπιστρέψης ένταϋ^α · 

βεβαίως δέν ^ά μοι άρνησής ενα χορόν.”  —  Ή  Μαργαρίτα 

έπείσϋη, εί καί ήσϊάνετο πάλλουσαν τήν καρδίαν, καί κατέβη
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μετά τοΰ Γεωργίου εϊ<ς το κατώγεων. Ά λ λ ’ όμως δλίγην 

ήσ^άνΪΓη εύχαρίστησιν, ανησυχούσα πολύ διά το παιδίον. 

Έπεϊτύμει ν’ άναχωρήση, άλλά πάντες οί άλλοι έκράτουν 

αυτήν διά παντοίων προτροπών καί έπί τέλους άναχωρήσασα 

σχεδόν διά βίας, έσπευσε προς τήν μικράν κλίνην τοΰ Ερρίκου, 

τοΰ είς αυτήν έμπεπιστευμένου.

Ά λ λ ’ οποία φρίκη κατεκυρίευσεν αΰτη'ν! ή μικρά κλίνη 

ήτο κενή· το παιδίον δέν ύπήρχεν έν αυτή- ομως δέ άνέλαβε 

λάβρος, καί παρηγορήϋη έν τή έλπίδι, οτι ίσως τών έν τω 

παλατίω τις υπηρετών άστεϊζο'μενος μετέΪΓηκε τδ παιδίον είς 

άλλην κλίνην, οπως φοβήση αυτήν άλλά καί μόνη ή ιδέα, 

οτι ή Κόμησσα ήδύνατο νά μάΐτη τδν άστεϊσμδν τούτον, κατ- 

ετάραττεν αυτήν. "Εδραμε λοιπδν άπδ τοΰ ένδς είς τδ 

άλλο δωμάτιον, άλλ’ ούδαμοΰ εύρε το παιδίον. Θανάτου 

φόβος τή άλη^είφ κατέλαβεν αυτήν καί έντρομος καταβάσα 

είς τδ κατώγεων άνεβόησε πρδς τούς χορεύοντας· “ 'Ο  μικρός 

Κόμης δέν υπάρχει είς τήν μικράν αύτοΰ κλίνην τίς έξ 

υμών ή^έλησε νά με φοβήση, καί μετετόπισε τδ παιδίον άπδ 

τής κλίνης αύτοΰ;” —  Ούδείς ούδέν έγίνωσκε περί τούτου, 

διότι πάντες άδιαλείπτως διέμενον έν τώ δωματίω, καί ούδείς 

έξήλίϊε, διαρκοΰντος τοΰ χοροΰ. Γ0 χορός λοιπδν κατέπαυσεν 

εύ^ύς, καί οί μουσικοί άπήλϊτον, ούδέ νά πληρωϊώσι περι- 

μείναντες. Πάντες οί ύπηρέται έδραμον περίλυποι είς 

τδ άνώγεων, καί πανταχοΰ διηρεύνων πρδς εΰρεσιν τοΰ παι

δίου· άλλά ταχέως παρετήρησαν, οτι έκτδς τοΰ μικρού Κό- 

μητος καί άλλα πολύτιμα πράγματα ήσαν άφηρημένα. Τ ί 

λοιπόν ήδύνατο τις άλλο νά συμπεράνη, ή οτι καί τδ παιδίον 

έκλάπη;

Είς δδυρμούς καί θρήνους μετετράπη ή'δη ή προτέρα
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εύϊτυμία· καί τοιοΰτος έπεκράτησεν έν τώ παλατίω ϊτρήνος, 

ως εί τις έςεκομίζετο πρδς ταφήν “ Ά χ ,  Θεέ μου! είπεν ή 

οικονόμος πικρώς δδυρομένη· "Α χ, καλή Κόμησσα! πώς ‘Χγ’ 

άκούσης τδ τοιοΰτον άκουσμα; τούτο βεβαίως ίίά  σε θανά

τωση; !”  ΓΗ δέ Μαργαρίτα έφαίνετο άπηλπισμένη· καί εί μή 

έκρατεΐτο υπό τίνος τών υπηρετών, έτοιμος ήτο έν τή πρώτη 

προσβολή τής τρομεράς έκείνης άπελπισίας νά δράμη έξω, 

καί νά ριφ^ή είς τδν ποταμόν. “ ΤΩ  Θεέ μου, Θεέ μου! 

έξεφώνησε πολλάκις όλη περίλυπος· τίς ήδύνατο νά πιστεύση, 

ότι τόσον μικρά παράβλεψις ήδύνατο νά έχη τόσον τρομεράν 

συνέπειαν;”  —

Κ εφάλαιον Γ ' .

Μητρδς άγα^ής μέγιστος θρήνος.

Εν ω πάντες οί έν τω παλατίω περίλυποι καί τε^ορυβη- 

μένοι εΆρήνουν καί ώδύροντο, συνηγμένοι έν τώ δωματίω τοΰ 

παιδίου- έν ω ή Μαργαρίτα, σχεδδν έξω φρενών, περιέστρεφε 

τούς μέλανας αυτής οφθαλμούς φοβερά καί έξηγριωμένη, καί 

λελυμένην έχουσα τήν κόμην έκάΐτητο κατά γής πλησίον τοΰ 

κενοΰ λίκνου, τά δέ ρόδα, δι’ ών τούτο κατεκοσμεϊτο πρό- 

τερον, έκειντο πέριξ αυτής διεσκορπισμένα καί πεπατημένα· 

αίφνης ή ίτύρα τοΰ δωματίου άνοίγεται, κ α ί. . .  ή Κόμησσα 

εισέρχεται.

Ή  πληγή τοΰ Κόμητος δέν ήτο τόσον έπικίνδυνος, όσον 

κατ’ άρχάς ένομίσ^η. "Ο^εν άμα παρετηρήϊίη ότι ήτο έκτδς 

κινδύνου, ή Κόμησσα κατά συμβουλήν τοΰ άνδρδς αύτής, καί 

κα! ’̂ ύπαγόρευσιν τής ιδίας αυτής καρδίας, έσπευσε νά 

έπανέλΐίη είς τά ί'δια, επιθυμούσα νά εύρεσή όσον οί,όν τε
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τάχιστα πλησίον τοΰ φιλτάτου Ερρίκου. Ε ύϊυς 5’ έξελΪΓοΰσα 

της άμάξης, έσπευσε προς το δωμάτιον, έν ω ήλπιζεν οτι ϊ ά  

έναγκαλισ^Γή τό φίλτατον τεκνίον.

Πάντες οί έν τω δωματίω έξεπλάγησαν έπί τη παρουσία 

της Κομήσσης* ή δέ Μαργαρίτα μέγαν έξέπεμψεν όλολυγμόν, 

καί αμα άνέκραξεν “ Ώ  Θεέ μου! γενοΰ ίλεως καί έμοί 

καί τη κυρία μου!” Ή  Κόμησσα έφριξεν ίδοΰσα τό κάτω- 

χρον πρόσωπον, τους έκ τών όδυρμών ήρυϋτρωμένους οφθαλ

μούς, καί τήν απελπισίαν της Μαργαρίτης, καί έπί πάσι τό 

κενόν λίκνον τοΰ παιδίου. Ούδείς άπεκρίνετο πρός τάς έρω- 

τήσεις αυτής· καί έντεΰ Γ̂εν μυρίαι φοβεραί προαισθήσεις, 

μυρίοι λυττηροί διαλογισμοί αστραπηδόν έπήρχοντο εις τόν 

νοΰν αυτής. ’Έτρεμε διά τήν ζωήν τοΰ παιδίου· καί ότε 

τέλος πάντων ή'κουσέ πως τήν ιστορίαν, καί κατενόησε τα 

γενόμενα, έφαντάσϊη οτι ο ουρανός καί ή γή έπέπεσον έπ’ 

αύτήν . . . Έλειποϊύμησε . . .  καί έκινδύνευσε νά καταπέση 

αναίσθητος, εί μή πάντες οι παριστάμενοι έ'σπευσαν εις βοή

θειαν καί ύποστήριξιν αύτής.

Μετ’ ολίγον συνελίτοΰσα εις έαυτήν, άνεφώνησεν “ ΤΩ  

Θεέ μου, Θεέ μου! οποίαν μοι έπέβαλες τρομεράν συμφοράν! 

"Αχ, τέκνον μου, αγαπητόν μου τέκνον ! ’ Ω σύζυγε, αγαπητέ 

μου σύζυγε! ή αγγελία αΰτη πολύ πικρότερου ~ά σε πλη- 

γώση, ή τό ξίφος τοΰ έχϊτροΰ ! Ώ  φίλτατέ μοι Ερρίκε, ποΰ 

τάχα εύρίσκεσαι τώρα; εις ποίας τάχα χειρας περιέπεσες,· 

"Ω ! έάν διαφΪΓαρής υπό τών ληστών, καί αύξησής άνευ 

παιδείας καί καλής ηβικής, πόσον μεγάλη εσται ή τοιαύτη 

συμφορά! αδύνατον είναι εις έμέ καί να συλλογιστώ τήν 

συμφοράν ταύτην. "Α χ, Ερρίκε μου! πολύ προτιμότερου ήτο 

νά σε ϊρηνώ νεκρόν έν τω λίκνω σου! Τότε βεβαίως fîà
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παρίστασο ώς άγαμός άγγελος παρά τόν θρόνον τοΰ Θεοΰ, 

καί έγώ ξτά είχον τήν παρηγοριάν, ότι ϊ ά  σε ϊδω πάλιν μίαν 

ήμ,έραν έν ούρανοΐς! άλλ’ ήδη στερούμαι καί τήν μόνην, τήν 

γλυκυτάτην ταύτην παρηγοριάν. " Α χ , Έρρίκέ μου! όποιος 

τις ^ά καταντήσης, έν μέσω τοιούτων ανθρώπων άνατρεφό- 

μενος” ;

Μετά ταΰτα γονυπετήσασα, καί άνατείνασα πρός τόν 

ουρανόν τά τε όμματα καί τάς χεϊρας, άνέκραξεν “ Ώ  

άγαΐτέ καί φιλάνθρωπε Θεέ, ή μόνη παρηγορία έν πάσαις 

ήμών ταϊς ΪΓλίψεσι καί άνάγκαις! Τό τέκνον μου ήρπάγη 

άπό τών χειρών μου- άλλ’ άπό τών 2ών χειρών άδύνατον 

ν’ -άφαιρεΐτή. Έ γώ  μέν άγνοώ εις ποια δάση σκοτεινά, εις 

ποιον σπήλαιον ληστών ευρίσκεται κεκρυμμένον· άλλ’ ό 

οφθαλμός 2ου βεβαίως βλέπει αύτό, οπου αν ύπάρχη. Έ γώ  

μέν ούδεμίαν δύναμαι ήδη νά παράσχω αύτώ βοήθειαν, ούδε- 

μίαν προστασίαν άλλά 2 ύ , καί μόνος 2 ύ , δύνασαι νά προ- 

φυλάξης αύτό. 2ύ  άκούεις τόν κρωγμόν τοΰ νεοσσοΰ κόρακος· 

"Ω ! άκουσον ομοίως καί τούς κλαυϊμηρισμούς τοΰ άβτώου 

έκείνου παιδίου, οπερ άναμφιβόλως κλαίει καί θρηνεί, έπιπο- 

ΪΓοΰν ττν Ιδίαν αύτοΰ μητέρα! εις έμέ δέ καί εις τόν άγα- 

πητόν σύζυγόν μου χάρισαι υπομονήν, ό'πως βαστάσωμεν τήν 

λύπην τής άπωλείας τοΰ φιλτάτου ήμών τέκνου. Καίτοι προ 

πάντων ή αμέλεια καί ή κακία τών άνϊρώπων έστέρησαν 

ήμας τόν μικρόν έκείνον άγγελον, άλλά 2ύ , Κύριε, συνεχώ- 

ρησας τοΰτο. 2 ΰ  διέταξας ούτω γενέσΪΓαι. Εις 2 έ  άφιερώ 

τό τέκνον μου μετά πιστής, εί καί πεπληγωμένης, καρδίας. 

Πέποώα δέ, οτι υπό τήν 2ήν προστασίαν καί αύτή μου ή 

λύπη ^ά τραπή μίαν ημέραν εις χαράν.”  Έ ν  τοιαύτη προσ

ευχή παρηγορεΐτο ή τεθλιμμένη έκείνη μήτηρ.
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Ά λ λ ’ ή Μ αργαρίτα διέμενεν άπαρηγόρητος- προσπεσοΰοα 

δέ εις τούς πόδας της Κομήσσης έζήτει συγχώρησιν, καί, 

ελεγβ θρηνούσα καί τά ς χείρας αυτής συγκρούουσα. “ Ά χ ,  

αγαπητή μου Κυρία! Εί'περ ήδυνάμην διά του ίδίου μου 

αίματος νά σώσω το παιδίον, ευχαρίστως έξέχεον καί την 

έσχάτην αΰτοΰ ρανίδα. Διάταξον νά με ίΤανατώσωσι · μετά 

χαράς ϊ ά  τελειώσω την ζωήν μου.” —  Ή  Κο'μησσα συνε- 

χώρησεν αΰτή , λε'γουσα · “ Ή  ειλικρινής μετάνοια σου είναι 

αξία  συγχωρήσεως· οΰδεμίαν ϋιά σοι έπιβάλω τιμωρίαν- αλλά 

βλε'πεις, πόσον καλώς εσκεπτόμην έγώ, κα ί πόσον όρ ϊή  ήτο 

ή παραγγελία μου- κα ί εννοείς ή'δη έκ πείρας, πόσον μεγάλην 

δυστυχίαν δΰναται νά προξενήση ή άπε& εια, ή άσκεψία, καί 

ή αγάπη των διασκεδάσεων. Δι’ ημάς έξέλιπε διά παντός πάσα 

χαρά ε’ν τούτω τώ κόσμω, καί όμοιάζομεν προς τά  άνΪΓη ταΰτα, 

τα  κείμενα επί τής γής μεμαραμμε'να κα ί πεπατημένα.”

2 υνελ^οΰσα τέλος πάντων ή Κόμησσα έκ τής πρώτης 

εκείνης φρίκης, κα ί μασούσα, οτι τό παιδίον έκλάπη προ 

δύο μόνον ωρών, διέπεμψε παρευξτύς πολλούς ύπηρέτας, οπως 

άναζητήσωσιν αΰτό πανταχοΰ. ’Αλλεπάλληλοι έπανήρχοντο 

οΕ απεσταλμένοι* καί ή Μ αργαρίτα προέτρεχε πάντοτε εις 

προϋπάντησιν ενός έκάστου, κα ί πάντοτε τους αυτούς έπανε- 

λάμβανε θρήνους, βλε'πουσα μακρόΐλεν την σκυθρωπήν καί 

άπηλπισμένην οψιν αΰτών. ’Ε πανήλθε τέλος πάντων καί ο 

τελευταίος, οΰδ’ έλάχιστον άνακαλύψας ίχνος τής διατριβής 

τοΰ παιδιού’ καί τότε ή  Μ αργαρίτα γοερώς έ^ρήνει κα ί 

ώλοφύρετο. Μετ’ ολίγον δέ ήσύχασεν άλλ’ ήτο πάντοτε κά- 

τωχρος, καί περιήρχετο έντός τοΰ δωματίου ώς σκιά, έλεεινόν 

τή  άλη^εία ^ έ α μ α - αίφνης δέ έγένετο άφαντος, καί οΰδείς 

έγίνωσκε ποΰ μετέβη.
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Κ εφάλαιον Δ '.

Το σπήλαιον τών ληστών.

Μία Τ σ ιγ γ ά ν α ,  γραία κα ί δύσμορφος γυνή, έχουσα κα 

ταμέλανον κόμην καί χαλκόχρουν την οψιν, είχε κλέψασα τό 

παιδίον. Ή  γυνή έκείνη έπηγγέλλετο την μάντιν, οπως εξα

π α τά  τούς εύπιστους, καί είσδύουσα εις τά ς  οικίας εύρίσκη 

ευκαιρίαν τοΰ κλέπτειν. ΓΥπό ταύτην λοιπόν την πρόφασιν 

είσήλ^εν άλλοτε πολλάκις εις τό παλάτιον, καί κατεσκόπευσεν 

άκριβώς πάντα τά  έν αΰτω. Ή τ ο  δέ μυστικώς συνεννοημένη 

μετά τοΰ πρεσβυτέρου τών τριών μουσικών καί έν ω ούτος 

διά τής θορυβώδους μουσικής έπέσπασε καί έκράτει πάντας 

τούς έν τώ παλατίω ύπηρέτας εις τό κατώγεων μέρος, έκείνη 

διά μικράς τίνος ΐϊύρας τοΰ κήπου, ήν £ νεανίας υπηρέτης 

τοΰ κηπουρού έξ άμελείας κατέλιπεν άνεωγμένην, είσήλϊεν 

εις τον κήπον τοΰ παλατιού, κα ίιέκεβεν  διά τίνος περιστρόφου 

κλίμακος, ολίγον χρησιμευούσης, είσέδυ εις τό δωμάτιον τοΰ 

παιδίου, ήρπασεν αΰτό, καί εί τ ι άλλο ήδυνήϊη  νά συναρπάση 

έν βία , καί πάλιν διά  τοΰ κήπου διέφυγε σπεύδουσα εις τό 

παρακείμενον δάσος.

Έ κ ε ϊ  έκρύβη μετά τοΰ παιδίου έν τόπω συνδένδρω, έως 

έπήλ^εν ή νύξ- καί τότε μόνον όδοιποροΰσα προέβαινε περαι

τέρω δι’ έρημων καί αγνώστων οδών, έφωδιασμένη διά τρο

φίμων ικανών * την δέ ημέραν έκρύπτετο εις πυκνούς θάμνους 

ή εις τά  σιτοφόρα χωράφια. Ούτως οδοιπορούσα προέβη 

μίλια πολλά, καί έφ^ασεν εις τό μέσον τών ορέων. ’Εκεί 

υπήρχε βα^ύ καί φοβερόν υπόγειον σπήλαιον, οπερ ήτο μέρος 

έγκαταλελειμμένου καί πανταχόϊεν συγκεχωμένου μεταλλείου.
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"Ηρπασεν αυτά, κα\ εϊ τι αλλο ήδυνήϊη νά συναρπάση έν βία, 
/.αΐ πάλιν διά τον κήπου διέφνγε σπεόδουσα είς τό παρακεί

μενον δάσος.

ή δέ είσοδος αύτοΰ ούτως ήτο περιπεφραγμένη διά κρημνών 

καί συμφύτων άκανθων, ώστε δυσκόλως ήδύνατο τις ν’ άνα- 

καλύψη αύτην. ΙΙροχωρήσασα λοιπόν ή Τ σ ιγ γ ά ν α  διά τών 

κρημνών εκείνων καί άκανΐτών, έ'φΐασεν είς -ύραν τινά σι

δηράν, ής τδ κλειδίον έ'φερε μεϊτ’ εαυτής· καί άνοίξασα τήν 

ίτύραν εΐσήλΪΓε τέλος πάντων είς τδ σπηλαιον διά μακράς 

τίνος διόδου, έπί μίαν σχεδδν ώραν έκτεινομε'νης μεταξύ της 

ίτύρας καί τοΰ σπηλαίου.

Τδ σπηλαιον έκεΐνο ήτο κρησφύγετον ληστών, κατακρυ- 

πτομένων έν αύτώ, οπως άποφύγωσι τήν τιμωρίαν τής δι

καιοσύνης, καί έν αύτώ ομοίως κατακρυπτόντων έντδς με

γάλων καί βαρέων κιβωτίων πάντα τά κλοπιμαία, πλήθος 

πολυτίμων ένδυμάτων καί σκευών, χρυσόν καί άργυρον, λίΪΓους 

πολυτίμους καί μαργαρίτας. Οί λησταί, φοβεροί άνδρες, 

αγριωποί, καί λασίας έχοντες γενειάδας, συνεκάίΤηντο έν τώ 

σπηλαίω, καίτ’ ήν στιγμήν έ'φϊασεν ή Τ σ ιγ γ ά ν α  φέρουσα 

το παιδίον, καί ή'δη παρεσκευάζοντο ί'να πίωσιν οίνον, καπνί- 

σωσι, καί διασκεδάσωσι χαρτοπαικτοΰντες- έχάρησαν δέ μ.ε- 

γάλως άκούσαντες, οτι τδ παιδίον έκεΐνο ήτο δ μικρός Κόμης 

Ερρίκος έξ Έΐχενφέλσης, καί ύπερεπήνουν τήν Τσιγγάναν 

διά τήν εύτυχή ταύτην λήστευσιν διότι πρδ πολλοΰ έπε’ΪΓύμουν 

νά συλλάβωσι τοιοΰτόν τι παιδίον εύγενών γονέων. “ Εύγε, 

Κ υρά  Μ άννα, είπεν ο άρχιληστής· τώρα εϊμεΐτα έντελώς 

άσφαλεϊς· αν συλλάβωσί τινα έξ ήμών, καί άπειλήσωσι νά 

κακοποιήσωσιν αύτόν, ήμεϊς τότε έκ συνθήκης τ̂ά φονεύ- 

σωμεν τδ παιδίον καί τοΰτο φοβούμενοι δέν ‘Ürá τολμήσωσι 

νά βλάψωσι τδν άνθρωπον ήμών.” Ταΰτα είπών ο άρχι- 

ληστής διέταξε τήν Τ σ ιγ γ ά ν α ν , ή παρεσκεύαζε πάντοτε 

τδ γεΰμα τών ληστών, καί ήτο τρόπον τινά ή οικονόμος
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αύτών, νά προσεχή καλώς το παιδίον, ώστε νά διατηρήται 

ζών καί ύγιαϊνον.

Έ ν  τω φοβερώ εκείνω σπηλαίω ηύξή^η τδ νήπιον εις τήν 

ηλικίαν τοΰ νοεϊν καί λαλείν αί δέ αναμνήσεις της πρώτης 

αύτοΰ νηπιότητος ολως έξέλιπον. Ούδέν έγίνωσκεν οΰτε περί 

ήλιου, οΰτε περί σελήνης, οΰτε περί της ωραίας γης τοΰ 

Θεοΰ, καί ούδέποτε είδε τδ φως τής ήμε'ρας ε’ν τω κατοικη- 

τηρίω εκείνω τοΰ τρόμου. Εις μόνος φανός, ημέρας καί νυ- 

κτδς φεγγών, έκρέματο άπδ τοΰ σκοτεινοΰ καί μεμαυρισμένου 

^όλου τοΰ σπηλαίου, καί διά τής άμυδράς καί έρυϊράς αΰτοΰ 

λάμψεος διεφώτιζε τδ έκ τοΰ καπνοΰ καταμέλανον εκείνο 

σπήλαιον τροφών δέ ούδεμία ύπήρχεν ελλειψις · διότι οί λη- 

σταί έφερον άρτον, κρέας, λάχανα, καί άλλας τοιαότας τρο- 

φάς, δυναμένας νά διατηρη^ώσιν έπί πολύ, καί οίνον έν 

άφ^ονία- έν τινι δέ γωνία τοΰ σπηλαίου υπήρχε μέγα βυτίον 

ΰδατος, συνεχώς άνανεουμένου, οπερ άνεπλήρου την έλλειψιν 

φρέατος έν τή ύπογείω έκείνη οικία. ’ Επειδή δε τδ ΰδωρ 

μετεφέρετο μακρόϊεν καί έπιπόνως, ή Τ σ ιγ γ ά ν α  πολυ 

έφείδετο αύτοΰ, καί αύστηρώς διέταττε τδν μικρδν Ερρίκον 

νά κλείη πάντοτε μετά προσοχής τδν στρόφιγγα. Καί τέλος 

πάντων στρώμά τι έκ χόρτων ξηρών, άλλά διά πολυτελοΰς 

τάπητος έπικεκαλυμμένον, έχρησίμευεν εις τους ληστάς 

ως κλίνη.

Ή  Τ σ ιγ γ ά ν α  παρείχεν εις τ'ο παιδίον πάντα τα άναγ- 

καιοΰντα εις αύτό· άλλά τροφήν μέν παρείχεν άφίτονον, διδα

σκαλίαν δέ οΰδεμίαν. Οΰτε άνάγνωσιν οΰτε γραφήν έδιδά- 

σκετο, καί ούδέν ούδέποτε ήκουσε παρά τών μοχθηρών έκεί- 

νων άν τ̂ρώπων περί τοΰ Κόσμου καί περί τοΰ θεοΰ. Εις 

μόνος μεταξύ τών ληστών, δνόματι Γουϊλιέλμος, νεανίσκος

—  IGO —

τήν ηλικίαν, καί υιός γονέων άγαςτών, ον ή άγάπη τών παι

διών παρέσυρεν εις τδν ληστρικόν βίον, ήγάπα νά συνομιλή 

μετά τοΰ μικρού 'Ερρίκου· καί οσάκις έπέστρεφεν εις τό 

σπήλαιον, έφερε πρδς αύτδν παιγνίδιόν τι πρδς μικράν δια- 

σκέδασιν. Οΰτος έχάρισεν εις τδ παιδίον διαφόρους εικόνας, 

έπί ξύλων γεγλυμμένας, καί κομψώς κεχρωματισμένας, έν 

ξύλινον ομοίωμα ποιμνίου μετά ποιμένος καί ποιμενικοΰ κυ- 

νός, έν ομοιον παριστάνον κήπον μετά διαφόρων δένδρων, έφ’ 

ών έκρέμαντο κίτρινοι καί κόκκινοι καρποί, έν μικρδν κάτο- 

πτρον, καί άλλα τοιαΰτα παιδικά άϊτύρματα. 'Ημέραν τινά 

ήγόρασε διά τό παιδίον μικρόν τινα αύλόν, καί έδίδαξεν αύτδ 

νά παίζη μικρόν τι μέλος· καί ά'λλοτε έκόμισεν εις αύτδ 

δέσμην χειροποίητων άν^έων, καί έδίδαξεν αύτδ να κατα- 

σκευάζη έκ χάρτου τοιαΰτα άνϋη, νά συνδέη αύτά, καί νά 

καταποικίλη διά χρωμάτων. Τδ παιδίον ένησχολεϊτο κατά 

τοΰτον τδν τρόπον πολλάς κ α ϊ’ ημέραν ώρας · άλλά το προς- 

φιλέστατον πάντων τών αθυρμάτων, οσα είχεν, ττο μικρά 

τις είκών τής μητρός αύτοΰ, ήν ή Τ σ ιγ γ ά ν α  είχε κλέψασα 

έκ τοΰ παλατιού. Ή το δέ ή είκών έκείνη ωραιότατα καί 

κομψότατα έζωγραφισμένη, χρυσώ καί κρυστάλλω καί λίΪΓοις 

πολυτίμοις περικεκοσμημένη· άλλ’ ή Τ σ ιγ γ ά ν α  σπανίως καί 

δλίγην μόνον ώραν, καί ιδίως οσάκις συνέβαινε νά εύρίσκηται 

εις καλήν διάίτεσιν, προσέφερε τήν εικόνα εις τδ παιδίον.

Ό  Γουϊλιέλμος συχνά παρετήρει τήν εικόνα έκείνην, καί

τήν ιδίαν αύτοΰ μητέρα έν^υμούμενος έξ αύτής, έδάκρυε,

λέγων κ α ϊ ’ εαυτόν· “ Δυστυχές παιδίον! σκληρόν πράγμα

είναι τή άληϊεία νά ϊίρηνή διά σέ άπο καρδίας τοιαύτη

μήτηρ! πόσον διάφορος ϊτά ήτο ή ΐτέσις σου, εί διέμενες

πλησίον τής μητρδς ταύτης, άντί τοΰ νά διατριβής έν τω
11
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φρικτώ τούτω ύπογείω! καί ή καλή μήτηρ σου πόσον ΪΓα 

ίϊ'ρηνή διά σέ! Ε & ε  ήδυνάμην νά σε έπαναγάγο εις τάς 

άγκάλας αυτής, καί ευχαρίστως ϊτά έπραττον τούτο! αλλά 

καί έγώ αύτός διαμένω ένταΰ^α, ώς έν φυλακή αιχμάλωτος! 

Πολλάκις ίτά έδραπέτευον, εί ένεπιστεύοντο εις έμέ οί λεγό

μενοι ούτοι φίλοι μου, καί μή με έπέβλεπον πάντοτε μετά 

πολλής προσοχής!”

Διαφόρους ομιλίας έποίει ο νέος έκεϊνος ληστής μετά τού 

παιδίου, καί διάφορα διηγείτο, πολλήν έμποιοΰντα χαράν εις 

τον μικρόν ’ Ερρίκον, καί πως φωτίζοντα τον νούν αύτοΰ· 

άλλά περί Θεού καί περί αίωνιότητος ούδέποτ’ έτόλμησε νά 

όμιλήση" διότι οι λησταί αύστηρώς ά7ϋηγόρευον την τοιαύτην 

ομιλίαν, άπομακρύνοντες πάσαν άφορμήν, έξ ής ήδύνατο νά 

διέγερσή ή συνείδησις τού παιδίου. —

Κεφάλαιον Ε '.

’Απόπειρα δραπετεύσεως.

Κ α 'ΐ’ οσον ή ηλικία τού παιδίου ηύξάνετο, κατεκυρίευεν 

αύτό ή έπώυμία τού νά μάϊτη, πού μετέβαινον πάντοτε οί 

έν τω σπηλαίω έκείνω άνδρες. Πολλάκις παρεκάλεσε νά 

συμπαραλάβωσι καί αυτό- άλλ’ έκεΐνοι πάντοτε ήρνοΰντο 

άποτόμως, καί άνέβαλλον εις άλλον καιρόν τής αίτήσεως 

αυτού την έκπλήρωσιν. ' Ημέραν δέ τινα οί μέν λησταί κατά 

το σύνηΪΓες έξήλϊον τού σπηλαίου προς λήστευσιν ή δέ γραία 

Τ σ ιγ γ ά ν α  διαμένουσα πάντοτε έν τω σπηλαίο, ήτο εις τό 

παιδίον μελαγχολικός σύντροφος- διότι πάντοτε ήτο εις κακήν 

διά^εσιν, καί έπί πολλάς ώρας ένεκα τών ασθενών καί κα- 

τα^ρεόντων οφθαλμών αυτής έκάϊητο οπιΛεν πρασίνου
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σκιάσματος, καί έπεσκεύαζε παλαιά φορέματα, ή κατεμέτρει 

χρήματα, ουδέ μίαν λέξιν λέγουσα πρός τό παιδίον- έπειτα 

δέ κατακλινομένη έκοιμάτο, ρέγχουσα έπί πολλάς ώρας άδια- 

κόπως.

Κατ’ έκείνην λοιπόν τήν ημέραν, έν ω ή γραϊα κατά τό 

σύνη^ες άνέπεσεν εις ύπνον βαίτύν, τό παιδίον έλαβε τό 

'βτά̂ ο̂ς ν’ άνάψη έν κηρίον, καί νά προχωρήση εις την δίο

δον, δι’ ής έβλεπε τούς ληστάς καΐτ’ έκάστην ημέραν διερχο- 

μένους- προβαΐνον δέ έπί μάλλον καί μάλλον, έφτασε τέλος 

πάντων εις τήν σιδηράν πύλην άλλά δέν κατόρθωσε ν’ άνοιξη 

αυτήν, κεκλεισμένην ούσαν ασφαλώς διά μεγάλου κλείθρου. 

Περίλυπον έστρεψε τά βήματα εις τά όπίσω- άλλ’ έπανερχό- 

μενον παρετήρησεν, οτι ή δίοδος, δι’ ής διήρχετο, ειχε πλα- 

γίως στενούς τινας διαδρόμους, έν οις ήδύνατό τις νά προ

χωρήση έπί πολύ κατά διαφόρους υπογείους ελιγμούς. Είσήλ^ε 

λοιπόν εις τόν πρώτον διάδρομον, όν έν τώ διαβαίνειν άνεκά- 

λυψε, καί έφ’ ικανόν προέβη διάστημα- έν ω δέ τό κηρίον 

έπλησίαζεν ή'δη εις τό τέλος, έφάνη εις τό παιδίον, οτι εις 

άπόστασίν τινα διέλαμπε φώς, καί πρός τούτο μετά πολλού 

λάβρους καί προθυμίας έσπευσε τά βήματα αύτοΰ. Τό 

υπέρυθρον καί άκτινοβολοΰν έκεϊνο φώς έμεγαλύνετο βαθμηδόν, 

έφ’ οσον τό παιδίον προέβαινε- καί έπί τέλους τόσον έμεγα- 

λύνίη, ώστε έφάνη εις αΰτό ώς διάπυρος καί όρϊία μορφή. 

Ά λ λ ’ ομως προέβαινε μετά ο̂ίρ’ρους άκαταπαύστως, έως έπί 

τέλους έστά'ϊη εις εν διάρρηγμα βράχου, δι’ ού ή αΰγή διέ- 

υαμπε, καί δι’ ού ευκόλως ήδύνατό τις νά έξέλϋίη εις τό 

"παι^ρον- έκεΐϊεν δέ τό παιδίον έξεπήδησε περιχαρές εις τόν 

άγνωστον αΰτώ Κόσμον. —

Τ ί έφάνη εις αΰτό, δτε έκφυγόν τοΰ σκοτεινοΰ έκείνου
113»
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υπογείου ευρέϊιη πρώτον ήδη ύπό τον ώραϊον κυανοΰν ούρανον 

τοΰ Θεοΰ ε’ν μέσω μεγαλοπρεπούς χώρας, διατεμνομένης ύπό 

σειράς ορε'ων κατάφυτων, τοΰτο τή άληΐτεία ούδεμία γλώσσα 

δύναται νά έκφραση. ΤΗτο λαμπρά εαρινή πρωία· ο ήλιος 

κατ’ εκείνην τήν στιγμήν άνέτελλεν είς τον ορίζοντα· καί ό 

πρωινός ουρανός διελαμπεν ώς πεπυρωμε'νος· είς δε τά δάση 

καί τά ορη διαφανής ε’πεκά^ητο πάχνη. 'Η  γη κατεκαλύ- 

πτετο υπό χλόης και ανΪΓε'ων τά πτηνά εκελάδουν μελωδι- 

κώτατα · καί προς τήν υπώρειαν εντός τής κοιλάδος διαυγής 

έξετείνετο λίμνη, ε’ν ή τής πρωίας ή λάμψις καί αί κατα- 

πράσινοι τών ορε'ων κορυφαί άντανεκλώντο μετά θαυμαστής 

λαμπρότητος.

Τό άΐτώον παιδίον έμεινεν ώς έμβρόντητον καί έξεστηκος 

υπό θαυμασμού, βλε'πον τήν περικυκλοΰσαν αΰτό χάριν τής 

φύσεως. Έφαντάζετο οτι έξύπνησεν άπό μακροΰ καί βα^ε'ος 

ΰπνου, καί παρεφε'ρετο τήδε κάκεϊσε, ώς εί κατεβαρύνετο υπό 

νυσταγμού. Περιε'βλεπεν άκαταπαύστως · καί επί πολλήν 

ώραν δέν ήδύνατο νά εΰ'ρη λέξεις, οπως έκφράση τον θαυ

μασμόν αύτοΰ· καί επί τέλους ε’ξεφώνησε μετ’ ε’κπλήξεως.

Ποΰ ευρισκομαι; ποσον μέγα καί άπειρον είναι τό περί ε’μέ 

‘ίτε'αμα! "Ω ! πόσον ωραία, πόσον λαμπρά είναι τά πάντα!” 

Ούτως ιστατο περιβλεπον καί ϊαυμάζον νΰν μέν υψηλήν τινα 

δρΰν, νΰν δέ λόφον τινά υπό πρασίνων ελατών κεκαλυμμένον, 

και άλλοτε την απέναντι αυτοΰ υαλιζουσαν λίμνην, ή ανθηρόν 

τινα θάμνον αγρίων ρόδων.

Εν τούτω ο ήλιος ανυψώίτη ύπεράνω μεμακρυσμε'νου τί

νος λόφου, καταφύτου ε’ξ ελατών, όπισΪΓεν τών έκ τοΰ φωτός 

αυτοΰ καταχρυσουμε'νων νεφών τό δέ παιδίον άπε'βλεψε προς 

αυτόν άσκαρδαμυκτί, καί ένόμισευ, οτι ε’κεϊ επάνω διε'καιε
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πΰρ, καί οτι τά νε'φη, ά νΰν πρώτον είδε, κατεκαίοντο. Επί 

πολλήν ώραν διέμενεν άτενίζον προς το λαμπρόν εκείνο ΐτεαμα, 

έως ού τέλος πάντων ο ήλιος, ο μέχρι νΰν κεκαλυμμένος έκ 

τών άναϋΐυμιάσεων τής πρωίας, ως εκ τίνος λεπτοΰ υφάσμα

τος, άνυψώΐίη χρυσοΰς, στρογγύλος καί ώραϊος, ύπεράνω τών 

λόφων. “ Τ ί άρά γε είναι τοΰτο; οποίον θαυμαστόν φώς!” 

άνεβόησε τό παιδίον, Εστάμενον έκίαμβον καί άκίνητον, καί 

έ'χον τά βλέμματα προσηλωμένα και τάς χεΐρας τεταμενας 

προς τον ήλιον- έως ού τέλος πάντων σκοτοδινιάσαν έκ τής 

βαθμηδόν αυξανόμενης λάμψεως τοΰ ήλιου ηναγκασΐΐη να 

στρέψη τούς οφθαλμούς άλλαχοΰ.

Μετά ταΰτα προέβη ολίγον περαιτέρω, άλλά πάντοτε 

προσέχον είς τά βήματα αύτοΰ, μή πατήση τά ωραία εκείνα 

άν'ϊη, τά έπί τής γής διεσπαρμένα. Αίφνης είδε μικρόν τι 

άρνίον, κατακείμενον ύπό άν^ηράν ροδωνιάν, καί περιχαρής 

άνέκραξεν “ ’Ώ ! έν άρνίον! εν άρνίον!” "Εσπευσε προς αυτό, 

καί μετά χαράς έψηλάφισεν αυτο" το δε αρνιον εκινηΐτη, 

καί στα^έν έπί τών ποδών αύτοΰ έβληχάτο. Ό  μικρός Ερ

ρίκος ώπισΐτοχώρησε περίφοβος, καί ανεφώνησε. “  Γί είναι 

τοΰτο; τό άρνίον έχει ζωην, δυναται να περιπατή, και έχει 

φωνήν όσα δέ έγώ είχον έν τώ σπηλαίω ήσαν άφωνα καί 

άψυχα καί άκίνητα. Όποιον ΐαΰμα! τις άρα έδωκε την 

ζωήν είς τοΰτο τό άρνίον,·” — ’ Επεΐύμησε να συνομιληση 

μετά τοΰ άρνίου, καί διαφόρους έρωτήσεις απέτεινε προς 

αυτό' άλλ’ έπειδή τό άρνίον μόνον έβληχάτο, ο Ερρίκος 

ήγανάκτει, οτι άπεκρίνετο πάντοτε διά φωνών ακατανοήτων.

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν έφάνη έκεί νέος τις ποιμην, 

ωραίος καί άκμάζων νεανίσκος, ροδοκοκκινος και ξανθός, ος 

άπολέσας τό άρνίον περιήρχετο είς ανευρεσιν αυτοΰ. Ο νέο;
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ούτος έβλεπε προ πολλοΰ τδ παιδίον, μακρόΪΓεν ίστάμενος, 

άλλά δέν ήδύνατο νά έννοήση, οποίον ήτο· τδ δέ παιδίον 

έφοβήΐυη ίδδν τδν νέον ποιμένα. ’Επειδή δέ εκείνος έχαιρέ- 

τισεν αύτδ φιλικότατα, λαβδν λάβρος είπε πρδς αυτόν 

“ ’Ώ ! πόσον ωραίος άνθρωπος είσαι! άλλ’ είπέ μοι, παρακαλώ 

σε (καί ταΰτα λέγον έξέτεινε τάς χείρας * αύτοΰ πρδς τδν 

ούρανόν καί τήν γην), τοΰτο το μέγα, τδ μέγιστον σπηλαιον 

είναι οδικόν σου(«); δύναμαι καί εγώ νά παραμείνω μετά 

σοΰ καί τοΰ άρνίου σου;”  —  Γ0 νέος ποιμήν δέν ήδύνατο 

νά έννοήση, τί λέγει τδ παιδίον, καί ένόμισε κατ’ άρχάς ότι 

ήτο έξω φρενών ήρώτησε δέ αύτό, πώς εύρέ^η εις τοΰτο τδ 

μέρος; Ά λ λ ’ οτε το παιδίον είπε πρδς αύτόν, ότι έξήλΪΓεν 

έκ τοΰ ύπογείου, καί διηγήίδη περί τής γραίας Τ σ ιγ γ ά ν α ς  

καί τών βα^υγενείων έκείνων άνδρών, κατελήφΐη υπό μεγά

λου φόβου καί ταραχής· άλλ’ εύσπλαγχνισ^είς τδ παιδίον 

έλαβε μέν αύτδ διά τής μιας χειρός, έλαβε δέ καί τδ άρ- 

νίον διά τής ετέρας, καί έφυγε τάχιστα, ως εί κατεδιώκετο 

ύπδ τών ληστών. —

Κεφάλαιον 2 Τ ' .

Ή  κατοικία τοΰ έρημίτου.

’ Εν τω παρακειμένω δρει κατωκει γέρων τις, σεβασμιώ- 

τατος έρημίτης, δγδοηκοντούτης περίπου, ονομαζόμενος πατήρ 

Μερράδ, καί μάλιστα τιμώμενος ύπδ πάντων τών περιοικούν- 

των διά τήν παιδείαν καί τήν ευσέβειαν αύτοΰ- καί πρδς

(«) ’Επειδή τδ παιδίον ούδέν άλλο είδε μέχρι τοΰδε, ή τδ σπή- 
λαιον τών ληστών, νομίζει ολον τδν Κο'σμον εν μέγα σπήλαιον.
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τοΰτον έσκέφϊη δ νέος ποιμήν νά όδηγήση τδ παιδίον. Ή  

κατοικία τοΰ έρημίτου, ού πολύ άπέχευσα, έκειτο εις τούς 

πρόποδας δρους παρά τήν λίμνην, καί ή ΪΓε'σις αύτής ήτο 

άλη’ϋτώς επίγειός τις παράδεισος. ' Ο οίκίσκος αύτοΰ, περικεκα- 

λυμμένος ύπδ άμπέλου καί καλαμοσκεπής, περιεστοιχείτο ύπδ 

σύσκιων όπωροφόρων δένδρων, ωκοδομημένος έν μέσω κήπου, 

βρβοντος δένδρων ώραιοτάτων καί παντοίων λαχάνων δπι- 

σϊϊεν δέ αύτοΰ ύπήρχεν άμπελών, καί εκατέρωθεν έξετείνετο 

σιτοφόρον λήϊον κατά μήκος τής ύπωρείας· καί όπου άκόμη 

μεταξύ τών βράχων ύπελείπετο μικρός τις τόπος, ΐστατο 

μέγα τι δένδρον κατάκαρπον, ή δενδρύλια βρίΪΓοντα έξαιρέτων 

άπιδίων έπί δέ βράχου τινός, μακρά‘ίεν άποκλίνοντος πρδς 

τήν λίμνην, ήτο ώκοδομημένη μικρά ’ Εκκλησία, έφ’ ής 

ύψοΰτο μικρόν δξυτενές κωδωνοστάσιον · καί κλίμαξ έπί τού 

βράχου λελαξευμένη έφερε πρδς αύτήν.

Κα^’ ήν στιγμήν ό νέος ποιμήν ήνοιξε τήν κιγκλιδωτήν 

πύλην τοΰ κήπου, καί είσήλ^ε συνοδευόμενος ύπδ τοΰ παιδίου, 

ο σεβάσμιος γέρων έκάΐητο έπί ξυλίνου θρανίου ύπό τινα 

μηλέαν, ό’ϋτεν ύπήρχε λαμπρά ζτέα έπί τής λίμνης· ογκώδες 

δέ βιβλίον, έν ώ μετά πολλής εύλαβείας άνεγίνωσκεν, έκειτο 

ένώπιον αύτοΰ έπί τραπέζης. Αί ολίγαι τρίχες, αί περιστέ- 

φουσαι τήν φαλακράν αύτοΰ κεφαλήν, καί ή  μακρά γενειάς 

αύτοΰ, ήσαν κατάλευκα ώσεί χιώ ν άλλ’ αί παρειαί αύτοΰ 

διετηροΰντο άνϊηραί καί κατακόκκινοι, ως αί παρειαί νεα

νίσκου.

Μετ’ ειλικρινούς εύπροσηγορίοις άναστάς ο γέρων ήσπά- 

σατο άμφοτέρους τούς προσελ ¿όντας · ήκουσε δέ τήν περί τοΰ 

παιδίου διήγησιν τοΰ νέου ποιμένος μετά πολλής προσοχής  ̂

καί ήρώτησε τδ παιδίον, πώς ονομάζεται, κρατών αύτδ μετά
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πατρικής συμπαΪΓείας έν ταίς άγκάλαις αύτοΰ· καί δέν 

έβράδυνε νά έννοήση} οτι το παιδίον, εύ γένους ον καταγωγής, 

ήρπάγη υπό τών ληστών. “ Ά φ ες τον μικρόν παρ’ έμοί, 

είπε πρός τόν νέον ποιμένα, καί πρόσεχε μή εϊπης έπί τοΰ 

παρόντος περί αύτοΰ πρός ούδένα άνθρωπον. ’ Ελπίζω οτι οί 

γονείς τοΰ παιδιού ΪΓα ευρείϊώσι, καί παρ’ έμοί μένον ϊτά 

προφυλαχϊτή κάλλιστα από πάσης καταδιώξεως τών ληστών, 

ο\' φεύγουσι τήν έρημικήν κατοικίαν μου, ώς τήν πυρκαϊάν 

διότι χρυσόν μέν καί άργυρον δέν εύρίσκουσι παρ’ έμοί· καλάς 

δε συμβουλάς καί σωτηρίους προτροπάς, αΐπερ αληθώς είσι 

πολυτιμοτεραι τού χρυσοΰ καί τοΰ άργύρου, μισοΰσιν έκεΐνοι.’ ’ 

Προς δε το παιδίον είπεν. “ Καλώς ήλϊτες, άγαπητέ μοι 

’Ερρίκε! έγώ εσομαι ο πατήρ σου, καί έγώ ΐτά φροντίζω περί 

σοΰ, εως αν δυνηΐ'ώ να σε αποδωσω εις τόν πατέρα καί την 

μητέρα σου- σύ δέ άπό τοΰδε μή με ονόμαζε άλλως πως ή 

πατέρα.

Ό  γέρων μετά ταΰτα έφιλοξένησε τούς προσελΐόντας διά 

γαλακτος και άρτου· ο δε νέος ποιμήν, ίκανώς αναπαυτείς, 

άνέλαβε τήν ποιμαντικήν αύτοΰ ράβδον, οπως έπανέλ^Γη εις 

τό ποιμνιον αλλ ο μικρός ’ Ερρίκος ούδαμώς έπέτρεπεν αύτώ 

ν αναχωρήση, κλαίων καί κρατών αύτόν άπό τοΰ ένδύματος. 

Τότε ο νέος ποιμήν έβεβαίωσεν αύτόν, οτι ταχέως πάλιν ΐτά 

ε’πιστρέψη, καί έδωρήσατο αύτώ τό άρνίον ο δέ ’ Ερρίκος 

υπερεχάρη διά τό δώρον τοΰτο, οπερ εις αύτόν έφαίνετο πο- 

λυτιμότατον.
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Κεφάλαιον Ζ ’ .

Ό  ήλιος καί τά ανΪΓη.

’ Αναχωρήσαντος τοΰ νέου ποιμένος, ό φιλάνθρωπος γέρων 

έκά^ισε παρ’ έαυτώ τό παιδίον, οπως συνομιληση μετ αυτοΰ. 

“ ’Αγαπητέ μοι ’ Ερρίκε, ήρξατο λέγων, ούδέν γινώσκεις περί

τοΰ πατρός καί τ ις  μητρός σου;”

“ ’Ώ ! βέβαια, άπεκρβη τό παιδίον, έχω έν τώ ίυλακίω 

μου μίαν ώραίαν μητέρα. ’ Ιδού- δύνασαι να ϊδης αυτήν 

καί τοΰτο είπών, έξήγαγε τήν μικράν εικόνα, ήν έφύλαττεν 

έν τώ ίίυλακίω αύτοΰ, περικεκλεισμένην καλώς εν ‘ί'ήκη 

ώραιοτάτη έξ έρυϊτροΰ μαροκινού δέρματος. Το δυστυχές 

παιδίον ουδέποτε πρότερον ίδον την εικόνα τής μητρός αυτοΰ 

έν τώ φωτί τοΰ ήλίου, εξεπλαγη τοτε δια την λαμπροτη.α 

καί ωραιότητα τής είκόνος· οί δέ οφθαλμοί αυτοΰ κατεσκο- 

τίσΪΓησαν έκ τής λάμψεως τών άπαστραπτοντων αδαμαντων, 

δι’ ών ή είκών περιεκοσμεϊτο.

“ Πόσον λαμπρόν είναι ένταΰϊία το φώς!’ ειπε το παιδίον 

έπειτα δέ στραφείς πρός τόν γέροντα, καί δεικνυων τόν 

ήλιον, είπε πρός αύτόν “ Είπέ μοι, παρακαλώ σε, τις ηναψεν 

έκεΐ έπάνω τόν ώραίον έκεϊνον καί χρυσοΰν λύχνον, τον κα- 

ταλαμπρύνοντα πάντα τά πράγματα; έγω εκ τής πολλής 

λάμψεως δέν δύναμαι ούτε μίαν στιγμήν ν αντιβλεψω πρός 

αύτόν. ’ Εκείνος ό λύχνος, ον εϊχομεν έν τώ σπηλαίω, ήτο, 

συγκρινόμενος πρός τούτον, σκοτεινός καί άδύνατος. ΠοΪΓεν 

δέ προέρχεται τοΰτο, οτι άκαταπαύστως προχωρεί υψηλότερον; 

"Οτε κατά πρώτον είδον αύτόν, άνεφάνη όπισθεν τοΰ δέν

δρου· καί έντός ολίγου τόσον ύψώϊη, ώστε άδύνατον ήτο νά



έγγίσω είς αύτόν, καί εί άνέβαινον έπί τοΰ υψηλότατου των 

δένδρων. Πώς λοιπόν γίνεται τούτο, οτι τόσον ελευθέριος 

περιστρέφεται καί κινείται; Είς ούδέν μέρος φαίνεται σχοι- 

νίον, έκ τοΰ οποίου νά έςαρτάται · τίς λοιπόν σύρει αύτόν 

είς τά έπάνω; Πολύ έπί“ υμώ νά μ ά ϊω , τίς άναβαίνει έκεϊ 

« υψηλά, οπως βάλλη τά έλαιον είς τον λύχνον.”

Ό  πατήρ Μερραδ είπε προς τό παιδίον, οτι οι άνθρωποι 

ονομάζουσι τό μέγα καί ώραίον έκεΐνο φως ήλιον, καί οτι 

τό φώς τοΰτο, εί καί υπάρχει χιλιάκις ίσως περισσότερον 

χρόνον παρ’ όσον δ μικρός 'Ερρίκος, πάντοτε κατά τον αύτόν 

τρόπον περιστρέφεται, καί άκαταπαύστως ουτω λάμπει, ούδε- 

μίαν έχον άνάγκην ούδ’ ενός σταλαγμού έλαίου.

“ Τοΰτο είναι άκατανόητον είς έμέ, είπεν δ Ερρίκος. 

Αλλά, πώς έχεις τά ωραιότατα ταΰτα άνΪΓη”; —  έπανέλαβε 

προς τον γέροντα, άναστάς έκ τής δέσεως αύτοΰ, καί δει- 

κνύων προς τάς πρασιάς, ών έκάστη ώμοίαζε προς όλον άν- 

ϋϊώνα. —  “ ”Ω! πόσον ωραιότατα είναι κεχρωματισμένα, άλλα 

μέν κόκκινα, άλλα δέ κίτρινα, καί άλλα κυανά! πόσον δέ 

τεχνικώς είναι περικεκομμένα όλα έκεΐνα τά άναρβμητα 

φύλλα, τά ωραία καί τρυφερά, ομοιότατα τό έ’ν προς τό 

άλλο! ’ Εκ ποίας άρά γε υλης είναι κατεσκευασμένα όλα 

έκείνα τά φύλλα; χαρτίον βέβαια δέν είναι· μετάξιον δέ ού- 

δαμώς φαίνεται ότι έχρησίμευσεν είς κατασκευήν αύτών. 

Είπε μοι, παρακαλώ, σύ κατεσκεύασας όλα ταΰτα τά άν'ΪΓη; 

πολύν καιρόν βέβαια έδαπάνησας είς τήν κατασκευήν αύτών! 

είς τινα έξ αύτών ύπάρχουσι τόσον λεπταί καί τρυφεραί κρο- 

κύδες, ώστε άπαιτεΐται λεπτότατον ψαλίδιον καί όξυτάτη 

όρασις προς περικοπήν αύτών. Καί εγώ ομοίως έχω κατε-
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σκευασμένα ωραία άνϋη, άλλά τόσον ωραία άδύνατον νά

κατασκευάσω.”

Ό  Μερράδ άπεκρβη προς τό παιδίον, ότι ούδείς άνθρω

πος δύναται νά κατασκευάση τοιαΰτα άνΪΓη, καί ότι όλα έκ 

τής γής άναφύονται- άλλ’ δ Ερρίκος δέν ήϊελε νά πιστεύση. 

“ Τοΰτό μοι φαίνεται άδύνατον, είπε· μάλλον δέ δύναμαι νά 

πιστεύσω, ότι σύ κατεσκεύασας αυτά.” 'Ο  γέρων εδειξεν είς 

τό παιδίον τον κομψόν λοβόν τοΰ διπλοΰ μήκωνος, έξετίναξε 

τούς μικροτάτους στρογγύλους σπόρους έπί τής παλάμης αύ

τοΰ, καί είπεν είς αύτό, ότι έν εκάστω τών μικρών τούτων 

σπόρων περιέχεται ποσότης τών μεγάλων έκείνων καί πορφυ- 

ροχρόων άν^έων, τών έξ αύτοΰ φυομένων, όταν τις φυτεύση 

τον σπόρον έν τή γή· οΰτω δέ καί πάντα τά άνΪΓη έκ τοιού- 

των. μικρών σπόρων φύονται.” —  Τό παιδίον άπέβλεψε προς 

τον γέροντα, διστάζον τρόπον τινά, μήπως ό γέρων έλεγε 

ταΰτα άστεϊζόμενος, καί είπε προς αύτόν “ Έ κ  τοιούτου 

μικροτάτου σφαιριδίου είναι δυνατόν νά προέλίη τόσον μέγα 

καί τόσον ώραϊον άνϊος; Καί λοιπόν, πολύ μεγαλειτέρα εύφυια 

άπαιτεΐται είς κατασκευήν τοΰ μικρού τούτου σπόρου, ή είς 

τήν κατασκευήν ενός χρυσοΰ ωρολογίου.”  —  “ Βεβαιότατα, 

είπεν δ Μερράδ.” —  “ ’ Αλλά, τίς κατεσκεύασε τον σπόρον; 

ήρώτησε τό παιδίον διότι εύκολώτερον είναι, νομίζω, νά κα

τασκευάση τις όλα ταΰτα τά άν^η, ή ένα μόνον τοιοΰτον 

σπόρον.”

Καί πάλιν άπέβλεψε προς τά άν'ϊη μετά πολλοΰ ^αυ- 

μασμοΰ' μετέβαινεν άπο μιάς είς άλλην πρασιάν, καί άκο- 

ρέστως έπέβλεπεν αύτά. Ά λλ’ έν τούτω δ ήλιος κατεϊερ- 

μανεν αύτόν, ώστε άνεφώνησεν “ Πόσον φλογιστικός είναι ό 

λύχνος ούτος! καίτοι εύρίσκεται τόσον μακράν, όμως προξενεί
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μεγίστην θερμότητα! πολύ θαυμαστός είναι τή αλητεία ό 

λύχνος ούτος!” —  'Ο  Μερράδ ωδήγησε πάλιν το παιδίον

ύπδ τήν μηλέαν, τήν σκιάζουσαν ίκανώς τό τε ζτρανίον καί 

τήν τράπεζαν. —  “ Αύ'τη ή ¿έσις είναι δροσερά καί

εύχάριστος,” είπεν ό 'Ερρίκος, άποβλέψας πρδς τδ δένδρον- 

“ τδ δενδρον τοΰτο είναι άπαράλλακτον πρδς παραπέτασμα 

πράσινον, οπερ ού μόνον άπέ τοΰ δυνατοΰ εκείνου φωτός,

άλλά καί άπδ τής ΪΓερμότητος προφυλάττει ήμάς. Πόσον

είναι μέγα, καί πόσας χιλιάδας φύλλων περιέχει! δ κορμδς 

αύτοΰ, καΤτ’ οσον βλέπω, είναι κατεσκευασμένος έκ ξύλου- 

άλλά δυσκολεύομαι νά πιστεύσω, οτι σύ κατεσκεύασας τδ 

άπειρον τοΰτο πλήθος τών άνζτέων καί τών φύλλων αύτοΰ· 

τοιοΰτον έ'ργον βεβαίως είναι μέγιστον καί άνώτερον τών δυ

νάμεων σου.” —

Κ εφάλαιον Η '.

Αάχανα καί οπώραι.

Μετά ταΰτα δ γέρων πορευτείς εις τήν καλύβην παρε- 

σκεύασε μικρδν γεΰμα- έπανήλ^ε δέ φέρων γάλα καί άρτον, 

καί ιδίως διά τδν ' Ερρίκον βούτυρον καί μέλι, καί μικρόν τι 

καλάζτιον ωραιοτάτων μήλων- δι’ έαυτδν δέ δαύκη τινά καί 

λάχανα, έν μέγα κίτρινον πεπόνιον, καί ολίγον κόκκινον οίνον 

έν καζταρα ύαλίνη φιάλη. Ό  'Ερρίκος έφαγε μετά πολλής 

ορέξεως, καί έπειτα ήρώτησε τδν γέροντα. “ Είπέ μοι, πα

ρακαλώ, πώς δύνασαι νά έχης ένταΰζΓα ολα τά ωραία ταΰτα 

πράγματα; 'Υπάγεις καί σύ ένίοτε μακράν διά νά κλέπτης;” 

'Ο  πατήρ Μερράδ έξήγησε πρδς αύτόν, διαρκοΰντος τοΰ 

γεύματος, πόσον ^αυμασίως γεννώνται έκ τής γής ολα ταΰτα
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ίνα καζταρίση καί κατακόψη αύτδ διά τδν 'Ερρίκον- “ ταΰτα 

τά μήλα τά έν τω καλαζτίω έγώ άπέκτησα έκ τούτου τοΰ 

δένδρου. Έ κ  τών μικρών κλάδων τών δένδρων συλλέγονται 

κα̂ τ’ ημέραν πολλά καλάθια τοιούτων ωραίων μήλων.” —  

“ Είναι άλη^ές τοΰτο;” είπεν δ Ερρίκος, άποβλέψας πρός 

τον Μερράδ μετά τίνος δυσπιστίας. Ό  πατήρ Μερράδ έλαβε 

τδ παιδίον άπδ τής χόΐρός, καί κατασύρας ένα τών κλάδων, 

έδειξε πρδς αύτδ τά μικρά πράσινα μήλα, είπών “ Βλέπεις 

τώρα, πώς έκ τών μικροτάτων κλάδων φύονται τά μήλα; 

ουτω μεγαλύνονται βαθμηδόν, καί έπί τέλους γίνονται τόσον 

μεγάλα, καί τόσον ωραία, κίτρινα καί κόκκινα, δποϊα είναι 

τά έν τώ καλαζτίω. Ά λλά  καί όλον τοΰτο τδ μέγα δένδρον, 

προσείδηκεν δ Μερράδ έν ω έκοπτε τδ μήλον, έκ τοιούτου 

τινδς αναφύεται σπόρου, δποϊος είναι ούτος, όν βλέπεις έμ- 

πεπηγμένον εις τδ μαχαίριον · έγώ έγνώρισα τοΰτο τδ δένδρον, 

οτε ακόμη ήτο έντδς τοιούτου σπόρου. "Εκαστος τών σπόρων 

τούτων περιέχει έν τοιοΰτο δένδρον, μάλλον δέ είπεΐν, πλήθος 

τοιούτων δένδρων. 'Γώ όντι έξ ένδς μόνου σπόρου δυνατόν 

νά προαχϊίώσι τόσον πολλά μήλα, ώστε νά μη τά χωρήση 'όλος 

δ Κόσμος, καί ώστε εις μόνος άνθρωπος, εΐπερ έζη χίλια 

έτη, νά μή δύνηται νά μετρήση αύτά.”

“ 'Ομοίως δέ καί δ άρτος, ον βλέπεις ένταΰ*α, έκ τοιού

του τινδς σπόρου προέρχεται,” προσέϊηκεν δ Μερράδ, δείξας 

συγχρόνως εις τδ παιδίον κόκκον σίτου, ον είχε κομίσας μ ε ΐ ’ 

έαυτοΰ έκ τής καλύβης. “ Καί τοΰτο, βλέπεις, δμοιάζει πρδς 

τδν σπόρον τοΰ μήλου, ή τδν τοΰ άνθους. Έ ξ  ενός μόνου 

τοιούτου κόκκου τοΰ σίτου δυνάμεϊα νά πορισΤΓώμεν πολλάς 

χιλιάδας άρτων, οίος είναι ουτοσ δ έπί τής τραπέζης.*’ Ό
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Μερράδ εξήγησε σαφέστατα προς το παιδίον, τίνι τρόπω γί

νεται τούτο, καί προς άπόδειξιν των λεγομένων έδειξε προς 

αύτό το πλούσιον σιτοφόρον χωράφιον, όπου προ ολίγων μη

νών ούδέν άλλο ε’φαίνετο, ή βώλοι γης. Γ0  δε 'Ερρίκος 

έπήδησεν εις αύτό, καί ήσίάνΤΓη μεγάλην χαράν, ευρών εις 

έκαστον στάχυν πολλούς κόκκους σίτου.

“ Ούτω λοιπόν, είπε συμπεραίνων δ Μερράδ, συμβαίνει είς 

ολα τά πράσινα χόρτα, όσα βλε'πεις ένταύϊα πέριξ ημών. 

"Ολα ταΰτα τά χόρτα, ή υπό τούς πόδας ημών χλόη, αί 

άνότηραί ε’κεΐναι ροδωνιαί, οί άπειροι στάχυς καί αί άμπελοι, 

αί περικαλυπτουσαι την καλύβην μου καί τον ύπερκείμενον 

αυτής λόφον, αί άπειροι δρυς καί πεΰκαι, αί ύψουμεναι πέ- 

ραν έκεϊ επί του ορούς, καί αύτό το λεπτόν βρΰον, ο βλε'πεις 

επί του κορμού της μηλε'ας, πάντα ταύτα φύονται καί ϊτάλ- 

λουσιν έκ τοιοότου τίνος μικρού κόκκου, ή δύνανται επί τέ

λους νά καλλιεργηϊτώσιν έξ αυτού. Πάντα, οσα βλέπεις εν

ταύθα επί τής τραπέζης, τό γάλα καί το βούτυρον, τά 

προερχόμενα έκ ττς χλόης, το μέλι, τό παρασκευαζόμενου εκ 

των άνΤτέων, ο θρεπτικός άρτος καί δ δυναμωτικός οίνος, 

ολα τά λάχανα καί αί ρίζαι καί αί έπώραι, αί ραφανίδες, 

τά κάρδαμα, τό μέγα τούτο καί ώραΐον πεπόνιον, ομοίως δε 

καί οί κλώνοι, έξ ων πλέκονται τά κομψά ταύτα καλάθια

πρός άπόςτεσιν οπωρών, τό ξύλον, έξ ού είναι κατεσκευασμέ-
*

νον τό πινάκιον καί τό ποτηριον, καί αυτή άκόμη ή τράπεζα 

καί τό θρανίου, όλα προέρχονται έκ τοιουτου τινός μικρού 

κόκκου. ’Ώφειλον μόνον νά ρίψω τον κόκκον έντός τής γ η ς ,  

όπως άναφυώσιν ένταύΐΓα μέν μία μηλέα, έκεϊ δέ στάχυς είς 

εκατοντάδας χιλιάδων, καί περικοσμήσω λαμπρότατα διά τών 

ωραίων τούτων φυτών την κατοικίαν μου, τήν πρότερον ούσαν
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έρημον, καί ποριστώ έν αφθονία πάντα τά πρός τό ζήν 

αναγκαία.”

Πάντα ταύτα έφαίνοντο είς τό παιδίον θαυμάσια’ και 

καΐτώς προ μικρού έξεπλήττετο βλέπων τά περί αυτόν, οΰτω 

καί νΰν έτι μάλλον έξεπλήττετο, άκουων τού έρημίτου τούς 

λόγους.

Κ εφάλαιον Θ '.

Ή  πηγή καί ή βροχή.

’ Εν τούτοις δ ήλιος άπέκλινε πρός την δύσιν οί ανθώνες 

τού κήπου έσκιάζοντο, καί τινα έκ τών άνί'έων, άπερ ο 

Μερράδ καόί’ υπερβολήν ήγάπα, ήσαν μεμαραμμένα έκ τής 

ηλιακής θερμότητες· καίτοι δέ προέβλεπεν, ότι μετ’ ού πολύ 

ϊίά έπέλΪΓη βροχή, όμως ένόμισε φρόνιμον νά ποτίση ολίγον 

τά αγαπητά ά νίη · καί λαβών τό άρδάνιον αυτού, και τον 

μικρόν Ερρίκον από τής χειρός, έπορεύϊη πρός τήν πηγήν, 

ήπερ έν άφίτονία έξέβρεεν άπό μεγάλου βρυοσκεποΰς βράχου.

' Ο 'Ερρίκος έξεπλάγη ίδών τό άφ^ονον έκείνο ύδωρ, και 

συγκρούσας τάς χεϊρας αυτού άνεβοησεν “ Πόσον αφ'ίονον 

είναι τό ύδωρ τούτο, τό έξερχόμενον άπό τής πέτρας! περι

μένω ότι ίτά έξαντληότή άπό στιγμής είς στιγμήν, άλλά τούτο 

τρέχει άκαταπαΰστως καί έν τη αύτή άφ Γ̂ονία. Τ ίς έχυσεν 

έκεϊ έπάνω τό άπειρον τούτο ύδωρ; καί πού τάχα εύρίσκου- 

σιν οί άνθρωποι τόσον πολύ ύδωρ, ώστε νά γεμίζωσι τήν απο

θήκην ταυτην; 2 υ , πάτερ, οφείλεις νά κλείης τον στρό

φιγγα πρός οικονομίαν τού ύδατος· εί δέ μή, ϊ ά  εξάντληση



11ροσε'ϊηκε δέ, οτι καί ολη ¿κείνη η' λίμνη, η ¿'Ερρίκος ύπελάμ- 
βανεν ώς μεγα τι χάτοπτρον, οΰδίν άλλο έστίν, ή' ποσο'της 

ϊδατος. Τούτο έφάνη εις το παιδίον νέον ϊαύμα.

ί-

ταχέως Μ ” . Ό  Μερράδ είπε προς το παιδίον, οτι τό ΰδωρ 

τοΰτο είναι ίσως τόσον άρχαΐον, οσον καί ο ήλιος, καί ρέει 

πάντοτε άδιακόπως, ουδέποτε έλαττοΰμενον, καί ύπ’ ούδενός 

άναπληροΰμενον · προσε'ίϊηκε δέ, οτι καί ολη εκείνη ή λίμνη, 

ην ό Ερρίκος ύπελάμβανεν ως μεγα τι κάτοπτρον, ούδέν 

άλλο έστίν, ή ποσότης υδατος. Τοΰτο έφάνη εις τό παιδίον 

νέον ΪΓαΰμα.

Ό  Μερράδ ε’πέστρεψεν εις τον ανθώνα, φέρων πεπληρω- 

μένον υδατος τό άρδάνιον, καί ήρξατο ποτίζειν τά άν3η · ο 

δέ Ερρίκος έφώναξε προς αύτόν περίφοβος· “ Τί κάμνεις 

αύτοΰ, πάτερ; ϊ ά  καταβρυπώσης τά άνϊη σου, καί ϊ ά  έξα- 

λειφ^ή τό ώραίον αυτών χρώμα” · μειδιάσας δέ ό γέρων είπε 

προς αύτόν, οτι τά άνΪΓη καί τά χόρτα, οί στάχυς καί τά 

κλήματα της όίμπέλου, οί θάμνοι καί τά δένδρα, κατά τόν 

αύτόν τρόπον διατρέφονται· καί τόσον είναι άναγκαίον νά 

ποτίζονται διά του υδατος, οσον καί εις τόν άνθρωπον τό 

νά πίνη ΰδωρ. “ ’ Αλλά, ήρότησεν ό ’ Ερρίκος, τίς δυναται 

νά μεταφέρη οσον απαιτείται ΰδωρ εις ολα εκείνα τά φυτά; 

τίς άναβαίνει εκεί υψηλά καί ποτίζει τά δένδρα, τά έπί τής 

κορυφής τοΰ βουνοΰ” ,* Ό  δέ Μερράδ άπεκρίΐίη· “ Υπάρχει 

καί δι’ εκείνα ή προσήκουσα πρόβλεψις-· τίνι δέ τρόπω υπάρ

χει, ίσως ‘ίίά ί’δης τοιχΰτερον ή οσον νομίζομεν” · καί ταΰτα 

λέγων ό σεβάσμιος γέρων άνέβλεψε προς τά νέφη.

Μετ’ ολίγον τώ ό'ντι νέφος τι περιεκάλυψε τό δρος * καί 

κατά πρώτον μέν κατέπιπτον ψεκάδες τινές, έπειτα δέ έπήλότε 

ραγδαία βροχή, άλλο τοΰτο ^αυμάσιον φαινόμενον εις τόν

(α) Το παιδίον έν5υμεϊται την έν τφ σπηλαίω διαταγήν της Τσιγ-  
γάνα ς, ή'ν εΐδομεν ¿ν χεφ: Δ'.
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μικρόν Ερρίκον, ός είπε μετά θαυμασμού- “ Τοΰτο είναι τή 

άληϊεία ε’ξαίρετος οικονομία- διότι άπαλλάττει τούς ανθρώ

πους μεγάλου κόπου- το ύδωρ καταπίπτει τόσον καλώς εις 

χιλιάδας χιλιάδων ψεκάδας, ώς ει έξέβρεεν άπδ μεγάλου τίνος 

άρδανίου. Ά λλά , τις επεμψεν ε’κεΐ επάνω τδ νε'φος, ώς ονο

μάζεις τδ θαυμαστόν τοΰτο πράγμα; τίς συνήϊτροισε τδ ύ'δωρ 

τόσον υψηλά; πώς γίνεται νά κινήται τδ νε'φος τόσον έλευ- 

ζτε'ρως καί νά μη καταπίπτη εις τήν γην;”  —  “ Τοΰτο μετ’ 

ού πολύ άκοόσης πώς γίνεται,”  είπεν ό Μερράδ- ο δέ 

μικρός Ερρίκος διε'μενεν ¿στραμμένος πρδς τδ νέφος, καί 

παρετήρει αυτό, έως ού διεσκορπίσϊτη, καί δ ουρανός διεφάνη 

πάλιν, ώς καί πρότερον, αίθριος καί κυανούς.

Έ ν  τοιαΰτη εκπληκτική ϊέ α  πραγμάτων ολως πρωτοφα

νών εις αυτόν, διήγαγεν δ Ερρίκος τήν ημέραν έκείνην, χαί- 

ρων καί ¿"αυμάζων- διότι άπειρα πράγματα, άπερ οί άλλοι 

άνθρωποι διά ττν συνήθειαν βλέπουσιν έν άδιαφορία —  μι

κρός τις χρυσοπράσινος κάνθαρος, έπί φύλλου ρόδου καίδή- 

μενος —  μικρός τις κοχλίας, έπί τοΰ κορμοΰ τοΰ δένδρου 

μετά τήν βροχήν άναββιχώμενος —  αί ύαλίζουσαι σταγόνες 

τοΰ ύ'δατος, ώς άδάμαντες έπί πάντων τών φύλλων κρεμά- 

μεναι —  μικρός τις σπίνος, μελωδικώτατα κελαδών τήν 

εσπέραν άπό τίνος κλάδου, καί ζωηρότατα πτερυγίζων καί 

πετών απδ δένδρου εις δενδρον —  αί αίγες τοΰ έρημίτου, 

έπανελίτοΰσαι τήν εσπέραν άπδ τοΰ ορούς —  πάντα ταΰτα 

καί άλλα τοιαΰτα φαινόμενα ήσαν εις τδ άϊτώον έκείνο 

παιδίον θαύματος άξια, καί παρείχον άφορμήν εις παντοίας 

¿ρωτήσεις καί άποκρίσεις.

Έ π ί τέλους δ ήλιος κατεκρύβη όπισθεν τής λίμνης, καί 

δ Ερρίκος έντρομος άνεβόησεν. “ ’Ώ ! ιδού κατεβυΐτίαϊη δ

λύχνος εις τά ΰδατα - έξέλιπεν ήδη, καί ολαι ήμών αί τέρ

ψεις έλαβον τέλος- διότι όσω άν μέγαν άνάψωμεν λύχνον, 

ολίγον ϊ ά  δυνηΊϊή νά φωτίση ημάς έντδς τοΰ μεγάλου και 

άχανοΰς τούτου διαστήματος". Ό  δέ πατήρ Μερράδ παρη- 

γόρησεν αύτόν, λέγων “ Μη φοβοΰ- μετ’ ολίγον ¿α κοιμη- 

ϊώμεν, καί διά τοΰτο ούδεμίαν εχομεν άνάγκην φωτός- έν 

τοσούτω δέ δ ήλιος ί -’ άναφανή πάλιν εις τδ αντίθετον μέρος 

μεταξύ τών βουνών έκείνων- οΰτω περιστρέφεται, ακατα- 

παύστως κινούμενος, καί φωτίζει καί θερμαίνει τά σύμπαντα.”

Κεφάλαιον Γ .

Σπουδαιότατη έρώτησις καί δρ^οτάτη άπόκρισις.

Ό  Ερρίκος έπανέλαβε τήν προτέραν έκείνην έρώτησιν, 

πρδς ήν δ συνετός γέρων έπίτηδες άπέφυγε τότε ν’ άποκρώή · 

άλλ’ ή φιλομά^εια τοΰ παιδίου έπί μάλλον αύξανομένη ύπη- 

γόρευσεν αύτώ τάς έξτς ¿ρωτήσεις. —  “ Πώς λοιπόν, πάτερ, 

γίνεται τό νά φέγγη δ ήλιος άκαταπαύστως; Τίς κατεσκεύα- 

σεν έκεϊ έπάνω τδν μέγιστον έκείνον 5"όλον, καί κατεκόσμησεν 

αύτόν τόσον λαμπρώς; Τ ίς  περιέκλεισεν έντδς τοΰ βράχου 

έκείνου τδ ΰδωρ, τδ άφϊτόνως καί άκαταπαύστως ρέον; Τίς 

οδηγεί τά νέφη εις τήν πορείαν αυτών, ώστε νά περιτρέχωσιν 

εις τδν αέρα έλεύϊερα, καί διά πολλών καί διαυγών ψεκάδων 

νά ποτίζωσι πάντα τά χόρτα καί τά φυτά; Τίς έδίδαςε τα 

πτηνά, ούδένα έ'χοντα αύλόν, νά κελαδώσι τόσον ώραία 

άσματα; Τίς κατέκρυψε τά άν“ η καί τά δένδρα έντός 

μικροτάτου κόκκου, ώστε νά φύωνται άκριβώς εις τδν τόπον 

έκείνον, εις ον ημείς ~έλομεν νά έχωμεν αύτά; Τίς κατεκά-

λυψε τήν γήν πανταχοΰ διά τάπητος χλόης καί άνϊέων;
12*
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Τίς έπεδαψίλευσεν εις ημάς τόσον πλούσια δώρα; Τίς διέ

ταξε τά πάντα τόσον καλώς καί τόσον λαμπρώς";

“ Καί λοιπόν, είπεν δ πατήρ Μερράδ, τώ οντι νομίζεις, 

οτι υπάρχει Τ ΙΣ , δ δημιουργήσας την ώραίαν ταύτην δια- 

κόσμησιν του Παντός" ;

“ ’Ώ ! βεβαιότατα, είπεν δ Ερρίκος · τούτο είναι προφα

νέστατου · δ περί τούτου άμφιβάλλων είναι πάντη πάντως 

άναί<Αητος. Οί έν τώ σπηλαίω έκείνω άνθρωποι πολύν 

κατέβαλον κόπον, οτε ήνέλησαν ολίγον τι νά πλατύνωσιν 

αύτό' καί ποτε, κινδυνεύοντος τού σπηλαίου νά καταπέση, 

μετά πολλής δυσκολίας κατώρΪΓωσαν νά ύποστηρίξωσιν αύτό · 

καί ομως ύπο τον ώραϊον καί μεγίστου τούτον ‘Χτόλον ούδεμία 

φαίνεται ύποστηρίζουσα στήλη! ’ Ο έν τώ σπηλαίω έκείνω 

κρεμάμενος λύχνος ούδαμώς έφεγγεν άφ εαυτού · καί, ΐνα 

μή διαμένωμεν έν σκότει, ώφείλομεν νά φροντίζομεν πολύ 

περί αύτού, καί ν’ άναπληρώμεν αείποτε τδ καιόμενον έλαιον · 

το δέ βυτίου τού ύδατος ώφείλομεν πάντοτε νά γεμίζωμεν · 

εί δέ μή, έκινδυνεύομεν ν’ άποίτάνωμεν τής δίψης. Πόσον 

έπίπονον είναι τδ νά περικόψη τις διά τής ψαλίδος έν άν^ος 

χάρτινου, καί πόσον έξεΐαν όρασιυ άπαιτεί τδ τοιοΰτον έργον, 

τούτο έκ πείρας κάλλιστα γινώσκω · οτι δέ πάντα τά πέριξ 

ημών πράγματα δέν ήτο δυνατόν νά κατασκευασϊώσιν υπό 

χειρός άνότρωπίνης, καί τούτο κάλλιστα έννοώ · άλλά τίς είναι 

Ε Κ Ε ΙΝ Ο Σ , ος κατεσκεύασε πάντα ταύτα, τούτο προ πάν

των έπ.ΪΓυμώ νά μά~ω."

’Ήδη λοιπόν, οτε τό παιδίον συνησότάνετο τόσον ίσχυρώς 

τό μέγεθος, τό κάλλος, καί τό πάνσοφον τής τού παντός 

δημιουργίας, καί τρόπον τινά κατεπλήττετο έκ τού πλήθους 

τών εύεργετημάτων, ά πανταχόΪΓεν προσέβαλλον τούς όφϊαλ-
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μούς αυτού, καί διεκαίετο υπό τής έπιΪΓυμίας τού νά μάζΓη, 

τίς είναι δ μέγας δημιουργός, έξ ού τά πάντα παρήχΪΓησαν, 

—  ήδη έλήλυΪΓεν ή ώρα, καν’ ήν δ σεβάσμιος γέρων ήδύνατο 

καταλλήλως νά δμιλήση προς τό παιδίον περί Θεού, καί περί 

τής παντοδυναμίας, τής σοφίας, καί ττς άγαίότητος Αύτού. 

Μετά βα^υτάτου λοιπόν σεβασμού, έν φωνή ύποτρεμούση, 

καί έν όφΪΓαλμοϊς δακρύων πεπληρωμένοις, είπεν δ γέρων 

πρός τον ’ Ερρίκον, οτι έκρινεν ορνώς, οτι υπάρχει Τ Ι Σ , ος 

έδημιούργησε πάντα ταύτα, καί οτι δ παντοδύναμος ούτος, 

δ πάνσοφος, δ πανάγαθος, δ τά πάντα ποιήσας, καί τον 

άνθρωπον πλαστουργήσας, καί δούς αύτώ τήν ζωήν, ονομά

ζεται ΘΕΟΣ, δ άγαπητός ήμών πατήρ, δ έν τοίς ούρανοϊς. —  

"Ο , τι ήσϊάνϊίη τό παιδίον, οτε κατά πρώτον είδε τον 

ήλιον άνατέλλοντα, καί διά τών λαμπρών αύτού άκτίνων πά

σαν τήν κτίσιν καταχρυσοΰντα, τούτ’ αύτό καί νΰν τό αίσθημα 

τού θαυμασμού κατεπλημμύρησε τον νοΰν καί τήν καρδίαν 

αύτού. Ή  περί θεού ιδέα εισέδυ είς τον νούν αύτού ως 

φωτίζων καί ^ερμαίνων ήλιος, καί διά φωτός λαμπροτέρου 

καί αίϊτριωτέρου έ'δειξεν είς αύτόν, οτι ολος δ περί αύτόν 

Κόσμος ούδέν άλλο ήν, ή άθροισμα άναριόΓμήτων εύεργετη

μάτων ενός παναγά-ου πατρός.

“ Ναί, άγαπητόν μοι παιδίον, —  προσε'ΪΓηκεν δ Μερράδ, 

ίδών τού παιδίου τήν έκπληξιν καί τήν συγκίνησιν —  δ 

θ ε ό ς  έστιν δ δημιουργός ορατών τε πάντων καί άοράτων. 

Ε κ ε ίν ο ς  έποίησε τον ώραϊον τούτον νόλον, ον καλούμεν 

ουρανόν- ’ Ε κ ε ίν ο ς  έδωκε τό φώς είς τον ήλιον, καί διέγραψε 

τον δρόμον αύτού- ώστε διά τού ήλίου ού μόνον άποκαλύ- 

πτονται ήμίν τά θαυμάσια έργα τού θεού, άλλά καί είς 

έκτέλεσιν τών ήμετέρων έργων φωτιζόμενα1 διά δέ τών ίερ-
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μών αύτοΰ άκτίνων ώριμάζονται, καί τρόπον τινά μαγειρεύον

ται οί καρποί, καΐτώς τά παντοϊα φαγητά διά τοΰ πυρός- 

Ε κ ε ίν ο ς  εκχέει άπό τοΰ βράχου το ά'φ^ονον ΰδωρ, καί κα

ταρρίπτει αύτο κατά ψεκάδας άπο των νεφών, "να καί ημείς 

πίνωμεν, καί τά πάντα καταρδεύωνται- ’ Ε κ ε ίν ο ς  έστρωσεν 

υπό τούς πόδας ημών τόν ποικιλόχρουν τάπητα τής χλόης 

καί τών άν^έων- ’ Ε κ ε ίν ο ς  έδωκεν εις τά άν̂ Γη τά ποικίλα 

χρώματα καί την ευωδίαν- ’ Ε κ ε ίν ο ς  δίδει εις ημάς έκ τοΰ 

στερεού καί σκληροΰ εδάφους τής γής άφ&ονον καί απαλόν 

άρτον, καί έκ τών ορεινών τόπων προάγει δι’ ημάς τον γλυ

κόν οίνον- ’ Ε κ ε ίν ο ς  έφόρτωσε τούς κλάδους τών δένδρων διά 

παντοίων οπωρών- ’ Ε κ ε ίν ο ς  συνεχώρησε να ρέωσι διά τών 

καταπρασίνων κοιλάδων ρΰακες γάλακτος, καί ν’ άποστάζη 

το μέλι έκ τών βράχων καί έκ τών κοιλωμάτων τών δένδρων- 

Ε κ ε ίν ο ς  έποίησε τό δένδρον, ο διά μέν τής εαυτού σκιάς , 

δροσίζει ημάς, διά δέ τών ξύλων θερμαίνει, καί διά τών 

οπωρών εύφραίνει- ’Ε κ ε ίν ο ς  έδίδαξε τά πτηνά νά κελαδώσι 

τά άσματα, δι’ ύν τέρπουσιν ημάς- ’ Ε κ ε ίν ο ς  ένέδυσε το 

πρόβατον τοΰτο, τό προ τών ποδών ημών κατακείμενον, διά 

μαλακοΰ έρίου, έξ ου είσι κατεσκευασμένα τά ένδύματα 

ημών Ε κ ε ίν ο ς  δίδει ήμίν τά προς κατοικίαν καί διανυ- 

κτέρευσιν άπαιτούμενα- ’ Ε κ ε ίν ο ς  έποίησε τά πάντα τόσον 

ωραία, ώστε ν’ άπολαμβάνωμεν ημείς έν τοίς έ'ργοις Αύτοΰ 

εύφροσύνην καί χαράν, καί ν’ άγαπώμεν Α ύτόν, καί ποτε 

νά δυνηϊώμεν νά ύπάγωμεν πρός Α ύτόν, εις τινα κατοικίαν 

πολύ ώραιοτέραν ταύτης, ήν άνεκάλυψας ένταΰϊτα- έν τή 

κατοικία έκείνη μένοντες παρ’ Α ύτώ , μέλλομεν άπολαμβάνειν 

άσυγκρίτως άνωτέραν εύφροσύνην καί άγαλλίασιν. Καίτοι δέ 

ού δυνάμεϊα νά βλέπωμεν Α ύτον ένταΰΐα, ’όμως ’ Ε κείνος
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βλέπει ημάς πανταχοΰ, καί πάντας ημών τούς λόγους ακούει, 

καί αύτούς ημών τούς διαλογισμούς γινώσκει. Μετ’ Α ύτοΰ 

δυνάμεΪΓα νά διαλεγώμεΪΓα κατά πάσαν στιγμήν- ’ Ε κ ε ίν ο ς  

διέπει τάς τύχας ημών- Έ κ ε ϊν ό ς  σε άπέλυσεν έκ τοΰ υπο

γείου σπηλαίου, καί έπέτρεψε νά κομιστής ένταΰϊτα εις τάς 

άγκάλας μου- ’Ε κ ε ίν ο ς  είναι δ μέγιστος ημών εύεργέτης, δ 

άριστος ημών φίλος, δ φίλτατος ημών πατήρ.” —

Ό  ’ Ερρίκος ήκουε τούς λόγους τοΰ εύσεβοΰς γέροντος 

μετά μεγίστης προσοχής καί έν καρδία συντετριμμένη, καί 

άπέβλεπε προς αύτόν ασκαρδαμυκτί. ’ Εν τούτω δέ έπήλϊε 

νύξ, ής την έπέλευσιν ούδαμώς ήσ^άνΪΓη τό παιδίον, προση- 

λωμένον εις την δμιλίαν τοΰ γέροντος. Ή  σελήνη, άναφανεΐσα 

κατά πρώτον ώς μικρόν καί μόλις δρατόν νέφος, έσελάγιζεν 

ήδη έν πάση αυτής τη λαμπρότητι ύπεράνω τής λίμνης, υπό 

άναρώμήτων λαμπρών άστέρων περιστοιχουμένη- ή δέ λίμνη 

ώμοίαζε πρός κα^αρώτατον κάτοπτρον, καί ήδύνατό τις νά 

νομίση, οτι βλέπει έν αύτη άλλον ουρανόν μετά σελήνης καί 

άστέρων, καί οτι ανακαλύπτει έντός αύτής τό άπειρον τοΰ 

2ύμπαντος. Ούδέν φύλλον δένδρου έκινείτο- πανταχοΰ έπε- 

κράτει νηνεμία καί βαρεία ησυχία καί σιωπή- νέον δέ τι 

αίσΪΓημα, ούδέποτε πρότερον έπελ^όν εις τό παιδίον, τό 

αίσθημα τής θεοσεβείας, τής εύσεβοΰς λατρείας, καί τής 

απανταχού παρουσίας τού Θεοΰ, κατεκυρίευσε τήν ψυχήν 

αύτοΰ.

Τότε δ σεβάσμιος γέρων, σταυρώσάς έπί τοΰ στήθους τάς 

χείρας αύτοΰ, καί άποβλέψας πρός τόν ούρανόν, προσηύχετο 

υπέρ τοΰ παιδίου- αύτός δέ δ ’ Ερρίκος, πρώτον ήδη ύψώσας 

τάς μικράς αύτοΰ χείρας πρός τόν ούρανόν, έπανελάμβανεν 

έκάστην λέξιν τοΰ γέροντος- καί δάκρυα κατέβρεχον έν
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αφθονία τάς παρειάς αύτοΰ, διότι ό θεός, όν μέχρι τοΰδε 

ήγνόει, έδειξε προς αύτόν τοσαύτην άγαϊότητα. "Οτε δέ έ 

γέρων συνεπλήρωσε τήν προσευχήν αύτοΰ, μετά χαράς άμέ- 

τρου είδεν, οτι δ 'Ερρίκος προσ&ηκεν εις τήν προσευχήν τάς 

έξης λέξεις· “ Ευχαριστώ Σοι κάγώ, πολυεύσπλαγχνε θεέ, 

οτι με άπέλυσας άπδ τοΰ σκοτεινού έκείνου σπηλαίου, καί 

με ώδήγησας πρδς τον άγαμον τοΰτον άνθρωπον, ος με ¿δί

δαξε περί Σοΰ τόσον ωραία καί τόσον εύχάριστα πράγματα.” 

Ό  πατήρ Μερράδ έλαβεν έπειτα τό παιδίον άπδ της 

χειρός, καί ώδήγησεν αύτδ εις τδν οίκίσκον. ’ Εκεί παρε- 

σκεύασε δι’ αύτδ κλίνην έκ μαλακού βρύου, έφ’ ής ήπλωσε 

τάπητα, καί έκάλυψε τό παιδίον διά τοΰ ίδίου αύτοΰ 

έπενδύτου.

Κεφάλαιον ΙΑ'.

Περιήγησις έπί τοΰ όρους.

Ό  πατήρ Μερράδ διετήρησε τδν 'Ερρίκον παρ’ εαυτζ» 

κα1̂ ’ ολον τδ έαρ, οπως διδάξη αυτόν έτι μάλλον, καί διορ- · 

ϊώση πολλάς έκφράσεις καί τρόπους αύτοΰ κακούς, οΰς είχε 

παραλαβών έκ τής συναναστροφής τών άχρείων έκείνων αν

θρώπων· ¿νόμιζε δέ, οτι καί διά τής απλής διαίτης καί τοΰ 

καϊαροΰ ορεινού άέρος τδ παιδίον, όπερ ήτο κάτωχρον έκ 

τής πολυχρονίου διαμονής έν τώ ύπογείω σπηλαίω, ήδύνατο 

ν’ άναλάβη την ύγείαν αύτοΰ, καί έτι μείζονα χαράν νά 

προξενήση εις τούς εαυτού γονείς, οταν άξιωΪΓώσι νά έναγκα- 

λισϊώσιν αύτό. Καί τώ δ'ντι, δ 'Ερρίκος ταχέως άνέλαβε, 

καί κατέστη ωραίος καί χαρίεις, ώς ρόδον έν τή έαρινή 
πρωία.
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Περί δέ τάς άρχάς τοΰ φθινοπώρου δ πατήρ Μερράδ, ος 

καί πρότερον έποιήσατο πολλάς περιηγήσεις, καί πολλάς πό

λεις έπεσκέψατο, άπεφάσισε νά έξέλξΓη εις περιήγησιν, καί 

νά έπισκεφΐή έκ νέου τάς κοινωνίας τών ανθρώπων, οπως 

έρευνήση περί τών γονέων τοΰ παιδίου1 διά τοΰτο παρεκάλεσε 

πρότερον τδν πατέρα τοΰ νέου έκείνου ποιμένος, ος παρέδωκεν 

εις αύτόν το παιδίον, άνθρωπον εύσεβή καί τίμιον γεωργόν, 

κατοικοΰντα εις τδ ένδοτέρω μέρος τής σειράς τών δρέων, νά 

διατηρήση παρ’ έαυτω τδ παιδίον, άχρις ού αύτδς έπανέλΐτη. 

Πρδς τδν άγαμόν λοιπόν έκείνον γεωργδν άπεφάσισε νά διευ- 

‘¿υνϊή κατά πρώτον, φέρων μεΐϊ’ εαυτού τδν 'Ερρίκον.

"Ο ϊεν έν ωραία τινί καί αίίάρία πρωία τοΰ φθινοπώρου, 

εύ^ύς άνατείλαντος τοΰ εωθινού άστέρος, δ γέρων έξύπνισε 

τδ παιδίον, μετέβη μετ’ αύτοΰ εις τήν ’ Εκκλησίαν, καί θερ

μώς προσηύχετο κα^ικετεύων τδν θεόν, "να ποδηγετήση 

αύτόν εις ήν έπεχείρει δδοιπορίαν. Προεγευμάτισαν έπειτα- 

καί παραλαβόντες τά άναγκαία τρόφιμα, ¿ξεκίνησαν άμφό- 

τεροι, τοΰ μέν γέροντος Μερράδ προπορευομένου, τοΰ δέ 'Ε ρ

ρίκου μετά πολλής χαράς έπακολου^οΰντος. Όδοιπορήσαντες 

δέ διά τίνος άτραποΰ, ήν μόνοι σχεδόν οί Άλπεινοί ποιμένες 

καί οί κυνηγοί τών δορκάδων διέβαινον, έφτασαν περί τήν 

μεσημβρίαν εις άπόκρημνόν τι διάφραγμα, ού άνωθεν έβό- 

σκοντο αίγες, καί έκάξτισαν ύπδ σκιάν, οπως άναπαυΐτώσιν 

ολίγον, καί φάγωσι τδ γεΰμα.

’ Εκεί προσήλΐίεν αύτοίς τδ μικρδν παιδίον τού γεωργού, 

οπως άσπασί,ή τήν δεξιάν τοΰ πατρδς Μερράδ- δ δέ μικρός 

'Ερρίκος ίδών τό παιδίον, άνεφώνησεν έκπεπληγμένος· “ ’ Ιδού 

εις μικρός άνθρωπος, ώς έγώ! Τ ί ώραίον πράγμα! δέν 

έγνώριζον μέχρι τοΰδε, οτι ύπάρχουσιν έκτδς έμού καί άλλοι
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μικροί άνθρωποι· εγώ ένόμιζον, οτι είμαι δ μόνος μικρός 

άνθρωπος επί τής γής. "Ω! συ βέβαια, μικρέ', νά έλϊης 

μεν’ ήμών δέν νά  έλ?Γης;”  —  Ό  μικρός εκείνος άνέλαβε 

μετά προνυμίας τον δδοιπορικόν σάκκον του πατρός Μερράδ, 

καί οί τρεις όμοΰ προε'βαινον δ δέ ’ Ερρίκος τόσον οίκείως 

καί μετά τοσαύτης προσοχής συνδιελέγετο μετά του μικρού 

παιδιού, ωστε ούδέν έ'βλεπε τών περί αύτόν, έν ώ προέβαινον.

Οΰτω προχωρούντες έ'φνασαν είς μικράν τινα καταπρά- 

σινον κοιλάδα, απόκρημνου εκατέρωθεν, έν ή έβόσκετο ποι

μνίου, άνήκον είς τον άγαμόν άννροπον, πρός ον δ Μερράδ 

έπορεόετο · άνέκφραστον δέ χαράν ήσΐτάΛη δ ’Ερρίκος, ίδών 

ζεύγος μικρών νεογέννητων προβάτων· καί προσελνών κατε- 

νώπευεν αυτά, παντοία μεταχειριζόμενος νωπευτικά ονόματα.

Έ ν τούτω δέ δ γε'ρων πανταχού περιβλέπων, οπως άνα- 

καλύψη που κανήμενον τον ποιμένα, είδε πρός τά πλάγια 

ύπό τινα έξέχοντα βράχον, οπου έβρεε μικρά τις πηγή, 

κανημένην νεάνιδα ποιμενικήν, έν μέν τή έτέρα τών χειρών 

κρατούσαν την ποιμαντικήν ράβδον, έν δέ τή έτέρα (καί 

τούτο μεγάλως έξέπληξε τον γέροντα) βιβλίον, έν ω άνεγί- 

νωσκε σύννους καί σκυθρωπή. Έπλησίασε προς αυτήν έφόρει 

δέ ή νεάνις λευκόν ένδυμα καί πράσινον έπί τήν κεφαλήν 

πέτασον καί δ μέν χαρακτήρ αυτής έφαίνετο ήπιος, έν δέ 

τώ προσώπω διεκρίνετο ύπόκρυφος καί σιγηλή μελαγχολία. 

Ουδέποτε πρότερον έγνώρισε τον πατέρα Μερράδ- άλλ’ έξ 

ών ηκουσε πολλάκις περί αυτού άνεγνώρισε τον σεβάσμιον 

ερημίτην, καί άναστάσα έχαιρέτισεν αύτόν εύσεβώς μετά 

τίνος ευθυμίας καί θάρρους.

Ο Μερράδ είπε προς αύτήν· “ Νομίζω, καλή νέα, δ'τι 

δεν βόσκεις τό ποίμνιον τούτο προ πολλού · διότι δ άνθρωπος,
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είς ον ανήκει τό ποίμνιον, ούδέν μοι είπε περί σού, οτε προ 

ολίγων ημερών συνέβη νά ομιλήσω μετ’ αύτού.” Ή  δέ 

νεάνις άπεκρίίη, οτι πρό τινων έτών διατρίβει είς τά όρη, 

βόσκουσα ποίμνια, άλλ’ οτι είς τήν υπηρεσίαν τού καλού 

τούτου άν^ρώπου πρό τριών μόνων ημερών είσήλ^εν.” —  

“ Καί πό̂ Γεν έ'ρχεσαι λοιπόν; ήρώτησεν δ γέρων καί διά τ£ 

είσαι τόσον περίλυπος"; —  “ "Αχ! πάτερ μου, άπεκρβη μετά 

πολλών δακρύων ή κόρη’ έρχομαι μακρόΪΓεν μία νεανική 

απροσεξία κατέστησε' με δυστυχή ! Έ ζω ν ευτυχής είς τήν 

ύτυηρεσίαν άξιολόγων καί άγαϊτών κυρίων αλλ εξ απροσεξίας 

κατέλιπον άφύλακτον τό μόνον αύτών τέκνου μίαν μόνην 

στιγμτν καί ομως κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ήρπάγη ύπό 

τών ληστών έγώ δέ μετά τό δυστύχημα τούτο ού δυναμένη 

νά παραμένω παρά τη καλή μου κυρία, καί νά βλέπω την 

απαρηγόρητου ^λίψιν αύτής, έτράπην είς τό ό'ρος. Ενταύθα 

ζώ έν έρημία, ημέρας καί νυκτός παρακαλούσα τον Θεόν νά 

επανόρθωση τό μέγα δυστύχημα, τό έκ τής άμελείας μου 

προελϊτόν, καί ν άνακαλύψη τό παιδίον, καί νά μεταβάλη είς 

χαράν τήν απερίγραπτου λύπην τής φιλοστόργου έκείνης μητρος. 

Ό  θεός ϊ ά  έλεήση βέβαια τά δάκρυα μου, ά μόνος Εκείνος 

καί δ βράχος ούτος βλέπουσι καταβρέοντα έν αφθονία καί 

άκαταπαύστως".

Πρός ταύτα δ πατήρ Μερράδ είπεν έν φωνή ύποτρεμούση· 

“ Νομίζω, κόρη μου, οτι ταύτην τήν στιγμήν έπήκουσεν δ 

θεός τής δεήσεώς σου-” καί έ'ξαγαγών έκ τού φυλακίου 

αύτού τήν εικόνα τής μητρός τού Ερρίκου, ήν έκόμιζε μεζτ 

εαυτού, οπως εύκολυνϊτή είς τήν άνεύρεσιν τής μητρός, έδειξεν 

αυτήν πρός τήν νεάνιδα, λέγων “ Γνωρίζεις τήν εικόνα ταύ

την ; ’ Ή  δέ νεάνις περίτρομος άμα καί περιχαρής άνέκραξεν
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“ Ω Θεέ μου ! αΰτη είναι ή είκων ττς Κομήσσης τής Έϊχεν 

φέλσης, τής μητρός του άρπαγέντος παιδιού!"

Τήν κραυγήν ταύτην άκούσας ο 'Ερρίκος, ος διετέλει 

όμιλών μετά του μικρού παιδίου του ποιμένος, καί περι- 

τρέχων έν μέσω τών προβάτων, έσπευσε προς τον γέροντα 

καί τήν νεάνιδα · καί μετά συμπάθειας άποβλέψας προς 

αύτήν είπε· “ Διά τί κλαίεις; τί εχεις; μήπως πεινάς; ιδού, 

έ'χομεν έκεϊ ψωμίον καί δύο μήΧα · Χάβε καί φάγε.”

Γ0  δέ Μερράδ είπε προς τήν νεάνιδα· “ ’ Ιδού, τούτο είναι 

το μικρόν παιδίον, οπερ ήρπάγη μετά τής είκόνος." ’Εκείνη 

δέ τούτο άκούσασα κατήντησεν έςαλλος υπό χαράς· καί 

εύϋτύς γονυπετήσασα, καί άνατείνασα τάς χείρας προς τον 

ουρανόν, άνεβόησεν “ Ναι, άγαΐϊέ καί φιλάνθρωπε Θεέ! 

έπήκουσας τής δεήσεώς μου, ήν ήμέρας καί νυκτος άπέτεινον 

προς 2έ! ”Ω ! άπόδεςαι νΰν εύαρέστως καί τήν ευχαριστίαν 

μου! 2ύ βλέπεις αυτήν οσον έγω δεν δύναμαι νά έκφράσω 

αύτήν." Ταύτα δέ είποΰσα ένηγκαλίσϊη τρέμουσα τον μι

κρόν Ερρίκον, καί είπε προς αυτόν, θερμότατα καταχέουσα 

δάκρυα- “ 'Ο  θεός νά σε εΰλογήση, φίλτατέ μοι 'Ερρίκε, 

ος πάλιν σε άπέδωκεν εις ημάς! "Ω! είσαι τω ό'ντι σύ, ή 

μήπως ονειρεύομαι; Να£· σύ είσαι· τόσον ομοιάζεις προς τον 

πατέρα σου, οσον μία ψεκάς ύδατος ομοιάζει προς τήν άλλην. 

”Ω! πόσην χαράν ϊ ά  αίσϊταν^ή ή μήτηρ σου, οταν σε ίδη!

Ο δέ πατήρ Μερράδ άποσμήχων τούς δεδακρυμένους 

αυτού οφθαλμούς είπεν “ Ευλογητός εί, Κύριε ό θεός, οτι 

έπέδειςας τήν Τ̂είαν 2ου πρόνοιαν επί τού παιδίου τούτου. 

2ύ  ήλέησας τα δάκρυα τής πτωχής ταύτης νεάνιδος, τής 

διηνεκώς προσκλαιούσης, καί επικαλούμενης τό μέγα 2ου 

έ'λεος. 2ύ πάλιν άποδίδεις εις τούς άγαμους γονείς τό φίλ-
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τατον αυτών τέκνον. 2ύ ώδήγησας τά πρώτα βήματά μου, 

καί κατέστησας ευτυχή τήν πορείαν μου, καί με άπήλλαξας 

επιπόνου έρεύνης. Είη δεδοξασμένη εις τους αιώνας ή άγα- 

ΐό τη ; καί τ  φιλανθρωπία 2ου!"

Μετά ταΰτα άπήλϊεν ο γε'ρων μετά τοΰ Ερρίκου καί 

τής Μαργαρίτης εις τήν καλύβην τοΰ άγαϊτοΰ χωρικού, ήμι- 

σείας ώρας δρόμον άπέχουσαν* ο δε μικρός υιός τοΰ ποιμέ- 

νος, παραδοΰς εις τήν Μαργαρίταν τον οδοιπορικόν σάκκον 

τοΰ Μερράδ, παρε'μεινεν έκεί, οπως ε’ν τώ μεταξύ έπιτηρή 

τό ποίμνιον.

"Οτε έφτασαν εις τήν καλύβην, ίδών ό ' Ερρίκος τον χω

ρικόν καί τήν γυναίκα αύτοΰ, περιχαρείς προτρε'ξαντας, καί 

ύποδεξαμενους εις τήν ϊύραν τής καλύβης τούς προσελ- 

ϊίόντας, ήρώτησε λέγων “ Είναι οΰτοι ό πατήρ μου καί ή 

μήτηρ μου;” Έλυπη'ίη δέ πολύ άκούσας ότι δέν είναι. 

“ Ούτοι, είπε, φαίνονται τόσον καλοί καί τόσον ευπροσήγοροι 

άνθρωποι, όσον βεβαίως δέν ΐτά ώσιν οί γονείς μου· πολύ 

έπίίΓυμώ νά παραμείνω μετ’ αυτών.” ' Ο Μερράδ, ο Ερρίκος 

καί ή Μαργαρίτα έ'φαγον ένταΰ'ία ολίγον τ ι, καί εύΐτύς 

άνέλαβον την προς τήν Έϊχενφε'λσην οδοιπορίαν, συνοδευό- 

μενοι υπό τοΰ νέου ποιμένος, τοΰ υίοΰ τοΰ άγαϊοΰ χωρικού, 

καί περί τό εσπέρας κατε'βησαν εις τήν υπώρειαν έν τινι με

γάλη κοιλάδι, καί διενυκτέρευσαν έν τώ παρακειμένω μεγάλω 

χωρίω. Τήν δέ έπιοΰσαν άμα πρωΐα άπήλΐον έπί χωρικής 

τίνος άμάξης, ήν έππτηδείως ήλαυνεν ο ικανός εκείνος νέος, 

καί ήλπιζον, οτι μετά τρεις ημέρας έ'μελλον νά φ^άσωσιν εις 

Έϊχενφε'λσην. —
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Κεφάλαιον ΙΒ '.
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Η απροσδόκητος έπίσκεψις.

Ή  οδοιπορία διεφαίνετο λίαν ευχάριστος κατά τήν πρώ- 

την ημέραν ή δέ άμαξοδρομία διά μέσου τής πεδιάδος, έν 

ή διάφορα χωρία καί φρούρια έφαίνοντο ως ιπτάμενα εκα

τέρωθεν τής τρεχούσης άμάξης, μεγάλην διήγειρε χαράν έν 

τή καρδία τοΰ Ερρίκου- καί οσάκις έβλεπεν εις τινα άπό- 

στασιν φρούριόν τι ή χωρίον, έπανειλημμένως ήρώτα, μήπως

είναι ή ’ Εϊχενφέλση ;

’ Αλλά περί τήν εσπέραν τής δευτέρας ημέρας έφτασαν 

εις πυκνόν τι δάσος, έν ώ αί οδοί ήσαν το'σω δύσβατοι, ώστε 

δυσκόλως ήδύναντο νά προχωρήσωσιν · έπέσκηψε δέ καί 

σφοδρά καταιγίς, καί βροχή ραγδαία κατέπιπτεν ή νύξ 

έπήλ^ε, καί σκότος βα^ύ περιεκάλυψεν αύτούς. Ήναγ- 

κάσΐίησαν λοιπόν νά καταλύσωσιν έν τινι πανδοχείω, έν τώ 

μέσω τοΰ δάσους ωκοδομημένω, εί καί έγίνωσκον, οτι κακήν 

είχε τό πανδοχείον έκείνο φήμην ενεκα τών ληστών- άλλ’ έξ 

άνάγκης είσήλϊον εις αύτό, καί εΰί'ύς κατεκλβησαν εις 

άνάπαυσιν, οπως αμα πρωΐα έπαναλάβωσι τήν οδοιπορίαν. 

Οί μέν ούν άλλοι κεκμηκότες έκ τής όδοιπορίοις έκοιμώντο 

έν ησυχία- ό δέ γέρων Μερράδ, ός είχε λαβών έν τώ ίδίω 

δωματίω τόν μικρόν Ερρίκον, διέμενεν άγρυπνος· καί γονυ

πετής παρά τινι τραπέζη, έφ’ ής υπήρχε κηρίον καιόμενον, 

άνεγίνωσκε καί προσηύχετο μέχρι τοΰ μεσονυκτίου.

Αίφνης ήγέρίίη τρομερά ταραχή έξωθεν τής οικίας, καί 

άγριαι φωναί ανθρώπων ήκούοντο, μετά βίας κρουόντων τήν 

ϊυραν καί τά παράθυρα. Πάντες οί έν τη οικία έξηγέρ-



'ΪΓησαν έντρομοι, καί ό πατήρ Μερράδ έξήλΪΓε τού δωματίου 

αύτού. —  “  "Αχ, ΪΓεέ μου! έφώναξε προς αύτόν ή Μαργαρίτα- 

φοβούμαι, ότι ήλίτον οί λησταί, οπως άρπάσωσι πάλιν τον 

μικρόν Κόμητα.” άλλ’ ό Μερράδ διέταξεν αύτήν νά σιωπηση 

καί νά καταβή είς τό κατώγεων. ’ Ομοίως δέ καί οί κύριοι 

τού πανδοχείου έφαίνοντο τεταραγμένοι, καί έλεγον οτι δέν 

τολμώσι ν’ άνοίξωσι τήν ίτύραν. Ά λλ’ έν τούτω οί έξωθεν 

ίστάμενοι έπέτεινον τάς κραυγάς, καί ήπείλουν ότι ίτά συν- 

τρίψωσι τήν ίίύραν.

Ό  Μερράδ, φύσει γενναίος άνθρωπος καί λάβρους άνά- 

πλεως, είπε τότε πρός τούς έν τώ πανδοχείω· “ Αί ίτύραι 

αύται ούδαμώς δύνανται νά προφυλάξωσιν ημάς- μόνος ο 

Θεός είναι βοηθός καί υπερασπιστής ημών, καί είς χείρας 

Αύτού πάντες εί'μεΪΓα παραδεδομένοι· ίδωμεν λοιπόν, μήπως 

δυνη^ώμεν νά συνεννοηότώμεν μετά τών άν^ρώπων τούτων έν 

πραότητι καί εύπροσηγορία.

Ταύτα είπών ήνοιξε τήν ΪΓυραν- καί εύ“ ύς είσελότόντες 

τέσσαρες άνδρες βαρέως ώπλισμένοι, ών έκαστος έφερε καιό- 

μενον πεύκης δαυλόν, είπον “ Έχομεν διαταγήν νά καταλά- 

βωμεν πάντα τά δωμάτια τής οικίας ταύτης· δ αρχηγός 

ημών φθάνει μετ’ ολίγον, εχων μεΆ εαυτού τούς λοιπούς 

στρατιώτας, καί όλη αΰτη ή οικία πρέπει ν’ άφεϊτή είς 

χρήσιν αύτού.”  Ό  Μερράδ ήρώτησε, τίς είναι δ άρχηγός 

αύτών ,· ή δέ άπόκρισις τών άνδρών διήγειρεν είς τήν καρδίαν 

αύτού μέγαν καί αμα εύχάριστον θαυμασμόν. Ήτο δ Κόμης 

Φριδερΐκος τής Έϊχενφέλσης, δ πατήρ τού ’ Ερρίκου- “ Ό  

Κόμης, έλεγον οί στρατιώται, δέν ήΆέλησε μετά τήν θερα

πείαν τής πληγής αύτού ν’ άποσυρϊτή τού πολέμου, άλλ’ 

έπέμεινε πολεμών, εως ού συμφωνη^ή έντιμος δι’ αύτόν είρήνη.
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"Ηδη τής ειρήνης καΐτ όλον το κράτος άποκαταστάσης, ό 

Κόμης έπανέρχεται είς τά ίδια, φέρων με“ ’ εαυτού πάντας 

τούς στρατιώτας, όσοι δέν έτάφησαν είς τά Τουρκικά μεθόρια.

Ή  περί άποκαταστάσεως τής ειρήνης άγγελία πάντας 

ένέπλησε χαράς, καί πάντες οί έν τώ πανδοχείω έσπευσαν είς 

περιποίησιν τών γενναίων άνδρών- ούτοι δέ μεταβαλόντες ύφος 

έδείκνυντο πρός πάντας φίλοι καί αδελφοί, ζητούντες συγγνώ

μην διά τον πρότερον άπότομον αύτών τρόπον, καί προβάλ- 

λοντες είς δικαιολογίαν τήν έπικειμένην καταιγίδα. ’Εν 

τοιαύτη, έλεγον, τρομερά καταιγίδι, καί έν τοιαύτη ραγδαία 

βροχή, συγχωρητέος είναι δ στρατιώτης, μή άρεσκόμενος νά 

διαμένη έν μέσω τής νυκτος είς τά ύπαιθρον καταβρεχόμενος- 

διηγούντο δέ πρός τούτοις, ότι πολλήν ωραν έπλανώντο έντος 

τού σκοτεινού δάσους, ού δυνάμενοι νά ευρωσι τήν οικίαν- 

άλλά τό καίομενον κηρίον έχρησίμευσεν είς δδηγίαν αύτών, 

καί έβοή^ησεν αύτούς είς άνεύρεσιν τής δδού.

Τό συμβάν τούτο, ότι τό κηρίον, έν ώ τόσω βραδέως προς- 

ηύχετο δ Μερράδ, ώδήγει τον Κόμητα πρός τήν οικίαν, 

ένέπλησε χαράς τον εύσεβή γέροντα, τον πάντοτε καί παν- 

ταχού διορώντα τής “ είας προνοίας τον δάκτυλον καί έξ 

όλης καρδίας έδόξασε τον θεόν διά τήν έκ προνοίας Αύτού 

συμβάσαν ταύτην οικονομίαν. —

Κεφάλαιον ΙΓ '.

Εύγενοΰς πατρός άγαλλίασις.

’ Εν τούτω έφΪΓασε καί δ Κόμης, άνήρ υψηλός και μεγα- 

λοπρεπής, εύγενή μέν έχων τού προσώπου την οψιν, έπιχαρι 

δέ καί πράον τό ήϊος. Εύΐύς δε εισελϊων παρεΛαβεν εις
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τό δωμάτιον αυτού τον πατέρα Μερράδ, όν παρεκάλεσε νά 

κα'βίση παρ’ έαυτώ, καί άμα διέταξε νά προσαγάγωσιν εκ 

τού ίδίου αυτού οίνου- προσενεγκών δέ το πρώτον ποτήριον 

εις τον άγαξτόν γέροντα, έλαβεν αύτός τό δεύτερον- καί προ- 

πίνων εις υγείαν αύτού έζήτησε κατά τό άρχαίον Γερμανικόν 

έ'ΪΓος νά συγκρούσωσι τά ποτήρια. —

“ Έ ξ  όλης καρδίας κατασπάζομαί 2ε, σεβασμιώτατε πάτερ, 

είπεν ο Κόμης. Μετά τοιαύτην εκστρατείαν καί μετά τοιαύτην 

καταιγίδα, ή υπό στέγην είσοδος καί ή εν 5~ερμώ δωματίω διαμονή 

είναι τη άληϊεία λίαν ευχάριστου πράγμα - άλλα πολύ μάλλον ευ

χάριστου καί χαροποιόν είναι εις εμέ ή παρουσία σοΰ τού ευσε

βούς καί ειλικρινούς φίλου μου, προς όν μετά θάρρους ανοίγω τήν 

καρδίαν μου καί εκφράξω τούς καταϊτλίβοντας αύτήν πόνους. 

Πάντες οι στρατιώταί μου είναι, ώς βλέπεις, εύθυμοι καί 

ευτυχείς, επανερχόμενοι εις τά ίδια μετά πολυχρόνιον καί 

αιματηρόν πόλεμον- άλλ’ εγώ 5 άρχηγός αύτών, ώς πολλάκις 

έν τώ Κόσμω τούτω συμβαίνει, είμαι ό μόνος έν αύτοίς 

περίλυπος. Πολύ φοβούμαι, ό'τι τά πάντα έν τη οικία μου 

δέν εύοδοΰνται, ώς έπρεπεν. Ή  σύξυγός μου γνωρίζω οτι 

υγιαίνει- άλλα διά τον μονογενή υιόν μου εύρίσκομαι εις 

μεγίστην ανησυχίαν, διότι προ πολλού ούδεμίαν έ'λαβον περί 

αύτού δετικήν πληροφορίαν παρά τής γυναικός μου, ήπερ έν 

τη τελευταία αυτής έπιστολή έγραφε' μοι, οτι κινδυνεύω νά 

μή ϊδω πλέον τον υιόν μου έν τούτω τω Κόσμω. 2ύ, πάτερ, 

έχεις μετά πολλών εύγενών σχέσεις, καί πρότερον ύπήρςας 

ομοίως γενναίος πολεμιστής- νΰν δέ περιηγούμενος έρχεσαι 

ίσως μακροΓεν έκ διαφόρων πόλεων. Είπε' μοι λοιπόν, γνω

ρίζεις, πώς έχουσι τά πράγματα εις τήν Έϊχενφέλσην; έάν
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εχης εύχάριστόν τι νά μοι άναγγείλης, πολύ ^ά μ’ εύερ- 

γετήσης."

Ό  πατήρ Μερράδ περιχαρής άπεκρίνατο προς τον Κό- 

μητα- “ Βεβαίως έχω νά σοι άναγγείλω λίαν χαροποιά 

πράγματα. Ό  υιός σου ζή ύγιαίνων, καί είναι τό προσφι- 

λέστατον τών παιδίων, οσα μέχρι τούδε καέί’ ολον τον βίον 

μου είδον.” —  “ Καί γνωρίζεις τον υιόν μου,-” άνέκραξεν έ 

Κόμης έν πολλή ταραχή- “ "Ω! κάλλιστα γνωρίζω αύτόν, 

άπήντησεν δ Μερράδ- συνέβη δέ νά τον γνωρίσω, οτε διέ- 

τριβες εις τον πόλεμον.” Τότε διηγήϊη ό γέρων προς τον 

έκπεπληγμένον πατέρα ο, τι έγίνωσκε περί τού παιδίου, καί 

εις πλείονα τών λεγομένων πίστωσιν έπέδειξεν αύτώ τήν 

ώραίαν εικόνα τής Κομήσσης. “ "Ω ! ναί- αΰτη είναι, είπεν 

ο Κόμης, άπαράλλακτος τω πρωτοτύπω- άμφιβάλλω όμως, 

εί έτι καί νύν ή σύζυγός μου διαμένει τόσω ζωηρά καί χα- 

ρίεσσα, ό'σω φαίνεται έν τή είκόνι. Ή  δυστυχής γυνή! 

πολλά, πολλά ύπέστη δεινά έν τή άπουσία μου! Ά λλά  τό 

παιδίον, πάτερ, πού εύρίσκεται νΰν;” —  “ ’ Εν ταύτη τή 

οικία-” άπήντησεν ο Μερράδ. —  “ Έ ν ταύτη τή οικία!” 

άνέκραξεν ό Κόμης, καί άνεπήδησε μετά τοσαύτης ορμής, 

ωστε άνέτρεψε τό κάθισμα. “ ’Ώ ! διά τί δέν μοι άνήγγειλας 

τούτο, πάτερ, εύίώς έξ άρχής; την στιγμήν ταύτην οδή- 

γησόν με προς αύτό.”

Ό  Μερράδ έλαβε τό κηρίον άπό τής τραπέζης, καί ό 

Κόμης ήκολού^ει αύτώ εις τό δωμάτιον, έν ω ήν ή κλίνη 

τού παιδίου. Ό  Ερρίκος έκοιμάτο ήσυχος καί ιλαρός, 

αύτόχρημα άΐτωότης, καί έφαίνετο ώραίος, ώς "Αγγελος- άλλ 

ό Κόμης δέν ήδύνατο νά ίδη αύτόν ίκανώς καί ό'σον έπε&ύμει

διά μόνης τής λάμψεως τού κηρίου. “ Τούτο τή άληί'εία
13*
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εμφαίνει, είπεν ο Μερράδ, τό λεγόμενον, οτι ό Θεός δίδει 

εις τά τέκνα Αύτοΰ τήν ευτυχίαν ε’ν τώ ίίπνω.”  'Ο  δέ κό

μης δακρύων είπεν- “ Ώ  Θεέ μου! οτε άπήλΪΓον εις τον 

πόλεμον, κατέλιπον αυτό νήπιον κλαυίτμηρίζον, καί νυν βλέπω 

αυτό χαριέστατον παΐδα! Ώ  καλή καί φιλτάτη μου σύζυγε! 

νυν μόνον εννοώ την επιστολήν σου- καί ευχαριστώ σοι δι ήν 

έλαβες φρόνιμον πρόνοιαν νά με προφυλάξης από ΐτλίψεως 

τόσω βαρείας! Ερρίκε μου, φίλτατε μοι Ερρίκε! ε’φώνησεν 

έπειτα λαβών τό παιδίον άπό της χειρός, καί καταφιλών 

αυτό τρυφερώτατα- εξύπνησον, τε'κνον μου- ό πατήρ σου είναι 

ένταΰΪΓα.” —  'Ο  μικρός 'Ερρίκος έτριψε τους οφθαλμούς, 

καί άπέβλεψε προς τον πατέρα αυτού- άλλα κατειλημμένος 

έκ τοΰ ΰπνου δέν ήδύνατο νά διακρίνη ο,τι έβλεπε περί εαυ

τόν. “ Τ ί συμβαίνει; είπεν επί τέλους χαίρων καί μειδιών 

χαριέστατα. ’Ώ ! ό Θεός νά σε εύλογήση, αγαπητέ μοι πά- 

τερ! είναι καί ή μήτηρ μου μετά σοΰ;” —  'Ο  Κόμης έλαβε 

τό παιδίον εν ταίς άγκάλαις αΰτοΰ, καί θερμότατα κα- 

ταχέων δάκρυα είπεν- “ 'Η  ~εία πρόνοια ίόαυμασίως σε 

διέσωσεν, αγαπητόν μου τέκνον'- δέν δύναμαι νά ευχαριστήσω 

αρκούντως τον Θεόν, τον έν τή άπείρω Αυτού σοφία καί 

άγαότότητι άποδόντα σε εις τάς άγκάλας μου.” —  “ Ούτ έγώ 

δύναμαι, πάτερ μου, νά πράξω τοΰτο έξαρκούντως, είπεν ό 

Ερρίκος. "Ω! πόσον άγαμός είναι ό Θεός! πόσον δέ εύεργε- 

τικός καί ίλεως έφάνη προς ημάς, έπιφυλάξας ήμϊν τόσον 

μεγάλην χαράν!” —  'Ο  Κόμης διέμενεν έπί πολλήν ώραν 

ολως περιχαρής- καί, άναλαβόντος τοΰ παιδίου έκ τοΰ ΰπνου, 

έτι μάλλον κατελήφότη υπό χαράς καί άπεριγράπτου θαυ

μασμού διά τάς φυσικάς καί χαριεστάτας ερωτήσεις καί 

αποκρίσεις αύτοΰ- στραφείς δέ προς τόν σεβάσμιον γέροντα
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είπεν “ ?Ω Μερράδ, μεγάλην σοι οφείλω ευγνωμοσύνη»- καί 

όλη ή κομητεία μου είναι μικρά αμοιβή της τοΰ παιδίου

σωτηρίας καί διδασκαλίας.”

Η Μαργαρίτα έν τούτω είσήλΪΓεν εις τό δωμάτιον, καί 

“στατο συνεσταλμένη καί μεμονωμένη- άλλ’ ό Κόμης έχαι- 

ρέτισεν αυτήν εύπροσηγόρως, καί ένε^άρρυνεν αύτήν. ■—  

“ Ά λλ ’ οί λησταί, ανέκραξε μετά μεγίστης άγανακτήσεως, 

πρέπει νά πληρώσωσι βαρύτατα τό κακούργημα τοΰτο.” Τήν 

αύτήν δ’ έκείνην νύκτα διέταξε τούς γενναιοτάτους τών εαυ

τού στρατιωτών νά σπεύσωσι καί νά συλλάβωσι τούς ληστάς 

έν τώ ίδίω αύτών σπηλαίω, καί δέσμιους νά μετακομίσωσιν 

αυτούς εις τήν Έϊχενφέλσην· έπειτα δέ πάλιν έπανέλαβε 

τήν μετά τοΰ 'Ερρίκου συνέντευξιν- καί έμελλεν ίσως νά 

διανυκτερεύση συνομιλών μετ’ αύτοΰ, εί μή ο γέρων Μερράδ 

άνεμίμνησκεν αυτόν, οτι πάντες είχον άνάγκην ύπνου, οπως 

ένωρίς τή έπαύριον φϊάσωσιν εις Έϊχενφέλσην εύθυμοι καί

περιχαρείς.

Κεφάλαιον ΙΔ'.

Ή  παρηγορη^εΐσα μήτηρ.

Ή  ένάρετος καί εύσεβής Κόμησσα διέμενεν έν τώ παλα- 

τίω αυτής εις Έϊχενφέλσην περίλυπος καί τεθλιμμένη. 

Άκούσασα δέ περί τής ειρήνης, καί προβλέπουσα ότι ταχέως 

ϊ ά  ϊδη τόν σύζυγον αυτής, έξέπεμψε συγκινητικόν θρήνον 

λέγουσα. “ Ά χ ,  ϊε έ  μου! πο'σον είμαι δυστυχής! ό,τι εις 

άλλας γυναίκας είναι χαροποιόν, τοΰτο εις έμέ είναι άνεκφρά- 

στου λύπης αιτία! ΙΙάσαι αί γυναίκες τών πολεμιστών χαί- 

ρουσιν άκούουσαι ότι οί άνδρες αύτών έπανέρχονται, έγώ
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δε . . . μόνη εγώ . . .  περίφοβος άκου'ω τοΰ άνδρός μου την 

έπάνοδον! Ά χ !  οποία συμφορά αναμένει ένταύΐτα τον δυσ

τυχή σύζυγόν μου! πώς ϊγ’ αναγγείλω πρός αύτόν την “ λι- 

βεράν άγγελίαν τής άπολείας τοΰ παιδίου; Φευ! δι’ εκείνον 

καί δί εμέ ούδεμία πλέον υπάρχει έν τώ Κόσμω τούτω 

στιγμή ευφρόσυνης!

Έ ν τοιαύτη διατελοΰσα ανησυχία ή τεθλιμμένη μήτηρ, 

ούδαμοΰ ήδυ'νατο νά εύρη παρηγοριάν καί άνάπαυσιν, άλλά 

περιήρχετο άφ’ ενός είς άλλο δωμάτιον έπειτα δέ μετέβαι- 

νεν είς τό παρεκκλη'σιον τοΰ φρουρίου, καί έκείϊεν είς τον 

κήπον, πανταχοΰ προσευχομένη καί κα“ ικετεύουσα τον Θεόν, 

καί μόνην εύρίσκουσα παραμυθίαν έν τη έλπίδι καί έν τή 

πεποιϊτήσει, οτι δ Θεός διέπει πάντα τά άν“ ρώπινα, καί πά

σαν άδηλον πράξιν κατευθύνει είς κάλλιστον πέρας. Τέλος 

πάντων δέ προσφυγοΰσα ύπό τήν σκιάδα τής έν τώ κήπω 

κρεμαστής άμπέλου, καί πικρώς όδυρομένη, άπέτεινε πρός 

τόν Θεόν την εξής δέησιν

“ Πανάγαθε Κύριε, έλέησον καί έμέ καί τόν σύζυγόν μου. 

Δός τέλος είς τήν τρομεράν ταύτην ΧΓλίψιν μου, διότι Σύ 

μόνος δύνασαι τούτο- καί ποίησον την συνάντησιν ημών 

εύφρόσυνον. Σύ έν τή ΪΓεία βουλή Σου έπέταξας νά διαχω- 

ρισ“ ώσιν απ’ άλλήλων πατήρ καί μήτηρ καί τέκνον, καί νά 

διασκορπισ“ ώσιν έν τώ Κόσμω. "Ω ! άποδος πάλιν ήμίν τό 

άγαπητόν ημών τέκνον, καί εύδόκησον νά συνενώσης πάλιν 

ημάς, ώς καί πρότερον. Σύ κατέπαυσας πολλών πολλά 

δάκρυα· "Ω! κατάπαυσον δμοίως καί τά έμά. Σύ υπάρχεις 

ή μόνη τών ϊλιβομένον παρηγοριά, καί τό μεταβάλλειν τήν 

λύπην είς χαράν προσφιλέστατόν έστιν έ'ργον Σου. Ώ  πά- 

τερ, πάτερ, πανάγαθε πα'τερ, δ έν τοίς ούρανοϊς! όσω άν
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τυγχάνω ούσα αμαρτωλή, ομως είμί “ υγάτηρ Σου, καί δύ

ναμαι νά Σε ονομάζω πατέρα, καί Σε ονομάζω μετά θάρρους 

κατά τήν έντολήν τού μονογενούς Σου υιού. Σύ πάντως 

άγαπάς έμέ πολλώ μάλλον, ή οσω έγω άγαπώ τό τέκνον 

μου. "Ω ! έπάκουσον, έπάκουσον τής δεήσεώς μου, καί μή 

άποστήσης άπό Σού τό τέκνον Σου, τήν θυγατέρα Σου, τήν 

Σέ μόνον έ'χουσαν καταφυγήν καί παραμυθίαν.”

Έ ν ώ ούτω προσηύχετο, ή'κουσε βήματα προσερχομένου 

ανθρώπου- καί στραφεΐσα είδε τήν Μαργαρίταν, ή κατ’ έκεί- 

νην τήν στιγμήν φ“ άσασα μετά τής άλλης συνοδείας, προέ- 

δραμε τάχιον παντός άλλου, καί διερχομένη τό σύνδενδρον 

μέρος τοΰ κήπου διηυ“ ύνετο πρός τήν σκιάδα τής άμπέλου. 

Ά κ τ ίς  έλπίδος χρηστής διέλαμψεν έν τή καρδία τής Κο- 

μήσσης, οτε είδε τήν Μαργαρίταν, καί παρετήρησε τό εύ'χαρι 

πρόσωπον αύτής- ώς άγγελος έξ ούρανού έφάνη πρός αύτήν 

ή νεάνις. —  “ Ώ  καλή καί εύμενής Κόμησσα, άνέκραξεν η 

Μαργαρίτα, εύτυχεστάτην άγγελίαν σοι φέρω περί τού φιλτά- 

του σοι Ερρίκου. Ζή, Κυρία μου, δ Έρρΐκός Σου, καί 

μετ’ ού πολύ “ ά ί'δης αύτόν.” Έ ν  ω δέ ή Μαργαρίτα 

ή'ρχετο τής διηγήσεως, είσήλ“ εν ύπό ττν σκιάδα τής άμπέ

λου δ πατήρ Μερράδ, καί προδίε“ ηκε τήν Κόμησσαν είς τήν 

εύτυχή έπάνοδον τού υιού καί τού συζύγου αύτής- διότι δ 

συνετός γέρων έγίνωσκε νά προπαρασκευάζη καλώς τά πάντα. 

ΓΗ Κόμησσα ένεπλήσίη χρηστών έλπίδων, οτι έντός ολίγου 

έμελλε νά ι'δη του υιόν αύτής καί τόν σύζυγον, καί ώδήγησε 

τόν πατέρα Μερράδ είς τό δωμάτιον, έν ώ διέμενεν άλλοτε

μετά τού Ερρίκου.

Ά λλ ’ άνοίξασα τήν ϊύραν τού δωματίου, καί ίδούσα 

αίφνης τόν σύζυγον αύτής φέροντα έν άγκάλαις τόν άπολω-
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αγαπητέ μου σύζυγε! ώ φίλτατον τέκνον !

Χοτα υιόν, καί μετά σπουδής δραμόντα προς αύτήν, μόνας 

ταύτας τάς λέξεις ηδυνή^η νά έπιφωνήση. “ Ώ  αγαπητέ 

μου σύζυγε! ώ φίλτατον τέκνον!” καί έναγκαλισ^εΐσα άμφο- 

τέρους, διέμεινεν επί πολλήν ώραν άφωνος καί κλαίουσα, δια 

θερμών δακρύων καταβρέχουσα τά πρόσωπα αύτών- έπειτα 

δέ άνεβόησεν. “ ’Αποθνήσκω νΰν ευχαρίστως, έπιζήσασα νά 

ίδω άμφοτέρους υμάς ύγιαίνοντας! "Ω! πο'σον ϊαυμασίως ό 

πανάγαθος Θεός κατευθύνει τά πάντα! Έτρεμον, άγαπητέ 

μου σύζυγε, άναλογιζομένη ότι έμελλον νά παρουσιαστώ ενώ

πιον σου χωρίς τού άγαπητοΰ ημών τέκνου- καί 'όμως έν τή 

πρώτη ημών συνεντεύξει ιδού συ φέρεις αύτόν προς έμέ έν 

ταϊς άγκάλαις σου! ώ Θεέ μου! κάσ’ όλην μου τήν ζωήν 

ούδέποτε ~ά δυνηϊτώ νά 2οι εύχαριστήσω έπαξίως, ότι τήν 

λυπηράν ταύτην σκηνήν έστρεψας εις τόσω χαροποιόν τέλος. 

Ούδέποτε καζτ όλην την ζωήν μου σ ’ απελπιστώ έν ταϊς 

ΐτλίψεσί μου- διότι 2ύ  γινώσκεις νά κατευσύνης τά πάντα 

εις κάλλιστον τέλος. -—  'Ερρίκε μου! πόσον ώραίον καί χα- 

ριέστατον παιδίον κατέστης! Άγαπητέ μου σύζυγε! οποίαν 

εύχάριστον συνάντησιν παρεσκεύασεν ό Θεός εις ημάς τούς 

τρεις! ’ Εκείνος διεχώρισεν ημάς άπ’ άλλήλων- καί πάλιν 

Εκείνος σαυμασίως ήνωσεν ημάς. Έκείνω μόνω πρέπει πάσα 

δόξα, τιμή καί προσκύνησις.’’ Ούτως οί τρεϊς ομοΰ μετά 

θερμών δακρύων έξέφραζον εύχαριστίας τω Θεώ · ή δέ Μαργα

ρίτα συνέκλαιε μετ’ αύτών καί ό πατήρ Μερράδ συγκινή

σεις έκ τών λόγων τής Κομτσσης δέν ήδύνατο νά κρατήση 

τά δάκρυα.

ΙΙαρελσούσης δέ τής πρώτης αύτών άγαλλιάσεως, ό 'Ε ρ

ρίκος ήρξατο νά διηγήται πρός τήν μητέρα αύτού τήν ιστο

ρίαν τής ιδίας αύτού περιπλανήσεως ’ τούτο δέ μετά τοσαύ-
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της έποίησε ζωηρότητας, ώστε ή μήτηρ τά μέν έδάκρυε, τά 

δέ έγέλα. Προ πάντων περιέγραψεν έμφαντικώτατα ο,τι 

ήσίτάνΪΓη την πρώτην εκείνην στιγμήν, καίο’ ήν έκ τοΰ υπο

γείου σπηλαίου έξήλϊεν εις τόν Κόσμον καί μετά χαράς 

αμα καί συγκινήσεως ώμίλησε περί της αειμνήστου έκείνης 

στιγμής, καν’ ήν ό πατήρ Μερράδ παρε'στησεν εις αυτόν 

κατά πρώτον τήν ΰπαρξιν τοΰ Θεού- κα ν’ ολην δέ τήν 

διήγησιν ταύτην οι οφθαλμοί αύτοΰ ήσαν πλήρεις δα

κρύων.

“ Τή άληΪΓεία, είπεν ό Κόμης, εί'ΪΓε κάγω διήγον ολην 

τήν παιδικήν ήλικίαν μου έν τοιούτο τινι σπηλαίω. Γ ΙΙμεϊς 

άδιαλείπτως βλέποντες τά θαυμάσια έ'ργα τοΰ Θεοΰ, συνε- 

ν ιζό μ εϊα  εις τό νά βλέπωμεν αύτά έν άδιαφορία· άλλ’ είπερ 

έβλέπομεν ταΰτα διά μιας, ώς ο ’ Ερρίκος, ηδη τής κρίσεως 

ημών συνεστηκυίας, οποίαν ίσχυράν έντύπωσιν να  ένεποίουν 

ήμϊν! Ν αί, πανάγαθε θ εέ- πόσον νά  έϊαυμάζομεν τήν 

παντοδυναμίαν 2ου! πόσον νά έξεπληττόμε^α διά τήν σο

φίαν 2ου! πόσον νά  ηύφραινόμεΪΓα διά τήν άπειρον αγαθό

τητά 2ου! οποίον δέ νά  ήσϊανόμεϊα θαυμασμόν διά τόν 

ώραίον ουρανόν 2ου καί διά τήν πλήρη θαυμάτων γήν 2ου! 

Ό ,τι τόσω συγκινεΐ τήν καρδίαν ημών, έξ απαντος προέρχε

ται έξ άλλης τίνος φιλοστόργου καρδίας!

Ή  δέ Κόμησσα είπεν “ "Ο,τι ό 'Ερρίκος ήσ ϊάνϊη , οτε 

κατά πρώτον έκ τής υπογείου έκείνης κατοικίας έξήλνεν εις 

τήν ώραίαν γήν τοΰ Θεοΰ, τοΰτ’ αύτό νά  αίσΪΓανίτώμέν ποτε 

πάντες ημείς, όταν έκ τής έπιγείου ταύτης ζωής μεταβώμεν 

εις τήν ουράνιον. ’ Εγω νομίζω ότι, κανώς τά αθύρματα 

εκείνα τοΰ 'Ερρίκου —  άνΓη τινά καί πρόβατα μικρά καί 

δένδρα, έφ’ οίς τοσοΰτον έχαιρεν έν τώ σπηλαίω ε’κείνω —

— 202 —

ήσαν άτελής παράστασις τής μεγαλοπρεπείας τών έργων του 

Θεοΰ, ούτω καί πάσα έν τώ Κόσμω τούτω ώραιότης καί 

χαρά ούδέν άλλο έστίν, ή σκιά καί όνειρον, πρός τήν έν 

ούρανοίς ωραιότητα καί χαράν παραβαλλομένη. 'Η  χαρά, ήν 

αισθανόμενα έπί τής γής, όταν βλέπωμεν τά φίλτατα ημών 

μετά πολυχρόνιον καί οδυνηρόν χωρισμόν, διδάσκει ήμάς ίκα- 

νώς, πόσον μεγάλη έ'σται ή χαρά, ής άπολαύσομεν έν ούρα

νοίς, όταν έπανίδωμεν έκεΐ πάντας τους άπονανο'ντας φιλτά- 

τους ημών. ’ Εγω τή άλη^εία αισθάνομαι ταύτην τήν στιγμήν 

τής εύτυχοΰς ημών συναντήσεως τοιαύτην ευδαιμονίαν, ώς εί 

πραγματικώς ύπήρχον έν ούρανώ.”

'Ο  δέ σεβάσμιος πατήρ Μερράδ είπεν “ Θαυμαστά καί 

θεάρεστα ευρίσκω τά αισθήματα τοΰ εύγενοΰς Κόμητος καί 

τής εύσεβοΰς Κομήσσης· άλλά τό κυριώτατον μάδημα, όπερ 

έκ τής ίστορήσεως τών συμβάντων τοΰ 'Ερρίκου διδασκό

μενα, τοΰτό έστιν. —  'Η  σοφία, ή άγανότης καί ή φι- 

λαννρωπία τοΰ Θεοΰ ούτως έναργώς καί μεγαλοπρεπώς δια- 

λάμπουσιν έν τώ ούρανώ καί έν τή γή, ώστε καί παιδίον 

διακρίνει ταΰτα καναρώς· καί έκ τής νεωρίας τών κτισμά- 

τον δύναται κάλλιστα νά κατανόηση τόν κτίστην. Ο ί ούρα- 

νοί δ ιηγούνται  δόξαν Θεοΰ· ποίησιν δέ χε ιρών 

Αύτοΰ  άν αγγέ λλε ι  τό στερέωμα,  λέγει ό προφητάναξ 

Δαβίδ · ο δέ νείος Παύλος τοΰτ’ αύτό διδάσκει λέγων · Τ  ά 

γάρ ά ό ρ α τ α  Αύτοΰ  άπό κτ ίσ ε ω ς  Κό σμο υ το ίς  ποιή-  

μ α σ ι  νοούμενα κ α ϊ ο ρ ά τ α ι ,  ή τε  άΐδιος Αύτοΰ δύ- 

ν α μ ι ς  κ α ί  νε ιό τη ς . ” —
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Κ εφάλαιον Ι Ε '.

Ή  άρετή άμειβομένη, καί ή κακία τιμωρούμενη.

Μετ’ όλίγας ημέρας ήλ“ ον οί στρατιώται τού Κόμητος 

είς Έϊχενφέλσην, φέροντες μεί?’ εαυτών δέσμιους τούς λη- 

στάς, ούς συνέλαβον εύρόντες έν τώ σπηλαίω. Οί λησταί 

έφέροντο άνά δύο σιδηροδέσμιοι, καί κατόπιν αύτών έπήρχετο 

φορτική άμαξα, περιέχουσα κιβώτια πολλά, πλήρη κλοπι. 

μαίων πραγμάτων άνωθεν δέ της άμάξης έκά“ ητο ή γραία 

Τσ ιγ γ ά ν α .  Μετά τήν άπόδρασιν τού παιδίου, οί λησταί 

ούδαμώς έφρόντισαν περί αύτού- διότι εύρόντες τήν σιδηράν 

“ ύραν καλώς κεκλεισμένην, καί άγνοοΰντες την διά τοΰ 

βράχου οπήν, δί ής το παιδίον έξέφυγε τοΰ σπηλαίου (διότι 

ή προς αύτήν διάβασις ήτο λίαν σεσαϊτρωμένη καί έπικίν- 

δυνος, καί διά τούτο ουδέποτε έτόλμησαν νά είσέλ“ ωσιν 

έκεϊ), ύπέλαβον, οτι ό ’ Ερρίκος ή έκρημνίσΪΓη έν τινι τών 

βα“ υτάτων ορυγμάτων τοΰ παλαιού μεταλλείου, ή έτάφη ξών 

ύπό τινα ΐτόλον καταπεσόντα.

Διά τούτο έξεπλάγησαν, οτε είσελΐτόντες είς Έϊχενφέλσην 

είδον τόν μικρόν Κόμητα Εστάμενον πλησίον τοΰ πατρος 

αύτού έν τη πύλη τού παλατιού, καί δέν ήδύναντο νά έννοή- 

σωσι, πώς κατώρ“ ωσε νά διέλϊη διά τής σιδηράς “ ύρας. 

“ ’ Ημείς ένομίζομεν, ύπετονΐόρυσεν ό άρχιληστής έν πολλή 

αγανακτήσει, οτι ούδείς άνθρωπος ήδύνατο νά ύπάρχη δο- 

λιώτερος ημών άλλ’ ιδού έν παιδίον έφάνη άνώτερον ήμών 

κατά τούτο, καί φέρει ημάς ένταΰϊτα παρ’ έλπίδα πάσαν 

καί άλυσοδέτους- τούτο τή άλη^εία είναι άνυπόφορον. Άλλά 

νύν βλέπω, οτι άληότεύει έκείνο, οπερ πολλάκις άκούσας δέν

έπίστευον. —  "Οταν ό λησ τή ς  ω ρ ι μ ά σ η  (δηλ. οταν 

φϋτάση ή ώρα τής συλλήψεως τού ληστοΰ), κ α ί χ ω λ ό ς  τ ις  

χωροφύλαξ δύ να τα ι  νά συλλάβη αύτόν.” —  Ό  δέ 

μουσικός έκεϊνος, δν ε’ίδομεν παίζοντα τό κύμβαλον πρό τού 

παλατιού τού Κόμητος, καί ος εύρέΐη νύν μεταξύ τών λη

στών, έ'λεγε κα“ ’ εαυτόν “ Ημείς ήρπάσαμεν τούτο το παι

δίον, οπως ποτέ χρησιμεύση είς σωτηρίαν ημών- καί ομως 

τούτο έγένετο τής καταστροφής ήμών ή αιτία! πόσον ορ^όν 

είναι τό λεγόμενον —  οτι δ κα κο ύργ ος  π ά ν τ ο τ ε  εύρί- 

σκει  έπί  τέλους έσφαλμένους  τούς  ύπολογισμούς  

αυτού.”  —  Ό  δέ Γουϊλιέλμος, δ νέος έκεϊνος, ός έδείχ“ η 

πάντοτε άγαμός καί περιποιητικός πρός τόν ’ Ερρίκον, καί 

δέν είχε παντελώς διεφθαρμένου τόν νούν αυτού, έ'λεγεν- 

“ Τούτο βέβαια έκ Θεού έγένετο, νά διαφύγη τό μικρόν παι

δίον καί έγώ χαίρω οτι έσώ“ η, εί καί ή σωτηρία αύτού 

έπιφέρει τόν θάνατόν μου. Ό  Θεός δεικνύει καί έν τούτω 

τήν δύναμιν Αύτού, τού σώζειν τόν άϊτώον καί τιμωρείν τόν 

ένοχον. ’ Ιδού πληροΰται νύν έφ’ ήμών ο,τι ποτέ δ μακαρί

της πατήρ μου έ'λεγε, καί ή μήτηρ μου συνεχώς έπανε- 

λάμβανεν- —  Κ α ί ε ίς  αύτό τό κέντρον τ ή ς  γής  έάν 

κ α τα κρ υ φ ^ ή  ή κ α κί α ,  ή δ ικ α ιο σ ύν η τοΰ Θεού σ ά  

δυνη^ή ν’ ά να κ α λύ ψ η  α ύ τη ν ,  καί  νά έ π ιβ ά λ η  ε ίς  

αύτή ν  τήν  πρέπουσαν τ ιμωρίαν .”

’ Ο ’ Ερρίκος ίδων μεταξύ τών ληστών δέσμιον καί τόν δυσ- 

τυχή Γουϊλιέλμον, έλυπή“ η πολύ, καί θερμώς παρεκάλεσε 

τόν πατέρα αυτού νά μή κακοποιήση τόν δυστυχή έκείνον 

άνθρωπον, ος έδείχ^η πρός αύτόν τόσον καλός- δ δέ Κόμης 

άπεκρβη, οτι έπί τού παρόντος ουδέν άλλο ήδύνατο νά υπό

σχεσή, ή οτι σά φανή πρός αύτόν οσον τό δυνατόν έπιεικής.
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’ Επειδή δέ άπεδείχση έκ τής άνακρίσεως, οτι ο νέος έκεί- 

νος ούδένα ουδέποτε φόνον έπραξεν, άλλα μόνον ύς υπηρέτης 

συνέζη μετά τών ληστών, δέν κατεδικάσ^η, ώς οί ά'λλοι, εις 

σάνατον, άλλ’ εις δεσμά διά βίου· καί ταύτην τήν ποινήν ο 

Κόμης ήλάττωσεν εις περιορισμόν εντός σωφρονιστηρίου, έως 

αν παράσχη δείγματα ειλικρινούς μετανοίας, καί τότε έμελλε 

νά συγχωρήση εις αύτόν νά επανέλ^η προς τούς ίδιους γο

νείς. “ Παρατήρησον, είπε προς αύτόν, έν ώ άπήγετο εις το' 

σωορονιστήριον, οτι, κασώς αί κακίαι τιμωρούνται, ούτω καί 

αί άρεταί άνταμείβονται. Εις τήν περιποίησιν, ήν έδειξας 

πρός τον υιόν μου, οφείλεις τήν έλάττωσιν τής ποινής σου· 

ο,τι δέ σύ έπραξας πρός τόν υιόν μου, τούτο έγώ σ’ άποδώσω 

πρός τήν δυστυχή μητέρα σου. Πρόσεχε νά διάγης καλώς, 

οπως δυνησώ νά σε άποστείλω ταχέως πρός αύτήν.”

Οί λοιποί λησταί έπλήρωσαν διά τού ίδίου αύτών αίμα

τος τάς αιμοχαρείς αύτών πράξεις· ή δέ Τ σ ι γ γ ά ν α  έστάλη 

εις σωφρονιστήριον, έν ω έμελλε νά μείνη διά βίου· καί τά 

κλοπιμαία πράγματα άπεδόσησαν εις τούς κυρίους αύτών, 

οσοι άνεκαλύφσησαν · τά δέ ύπολειφσέντα έχαρίσσησαν εις 

φιλανσρωπικά καταστήματα. Ό  Κόμης εις εύχαριστίαν 

τω Θεώ διένειμε πολλά χρήματα εις πτωχούς, καί ή Κό- 

μησσα πάντα τά πολύτιμα αυτής στολίσματα.

Ή  Μαργαρίτα παρέμεινεν, ώς καί πρότερον, έν τή υπη

ρεσία τής Κομήσσης, καί μετά τήν πολυχρόνιον έκείνην 

σλίψιν απελάμβανεν ήδη πλήρη εύτυχίαν καί χαράν ό δέ 

νέος κηπουρός Γεώργιος, προ πολλού άποπεμφσείς διά τήν 

άνοησίαν καί άμέλειαν αύτού, καί παραδόσεις εις οινοποσίαν 

καί άλλας κακίας, άπέσανεν έκ φσίσεως έν τή άκμή τής 

νεότητος αύτού· καί τέλος πάντων ό νέος έκεϊνος ληστής
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άπεστάλη πρός τούς γονείς αύτού, πέραν τών ορέων κατοι- 

κοΰντας, λαβών παρά τού Κομητος πλούσια δώρα.

Τόν δέ άγασόν καί σεβάσμιον γέροντα Μερράδ 6 μέν 

Κόμης έπεσύμει πολύ νά κρατήση διά παντός παρ’ έαυτώ, 

καί άλησώς παρέμεινεν ό γέρων ημέρας τινάς· άλλα δέν 

έπείσετο ν’ άνταλλάξη τήν έρημικήν αύτού κατοικίαν πρός 

τό παλάτιον τού Κόμητος. “ Έπισυμώ, είπε, ν’ αφιερώσω 

πάσας τάς ύπολοίπους ημέρας μου εις τόν Θεόν καί τούτο 

νομίζω οτι κάλλιον δύναμαι νά κατορσώσω διαμένων έν τή 

έρημία. ’ Ικανά έτη έζησα μέχρι νΰν έν τω Κόσμω, καί έκ 

πείρας γινώσκω τήν άξίαν αύτού, καί οτι τό κάλλιστον τών 

έν τώ Κόσμω τούτω έργων έστί τό παρασκευάζεσσαι πρός 

τόν μέλλοντα καί αιώνιον.”  Ό  σεβάσμιος γέρων ηύλόγησε 

κατά τήν λυπηράν τής άναχωρήσεως αυτού στιγμήν τόν Κό- 

μητα, τήν Κόμησσαν, καί τόν μικρόν 'Ερρίκον, ος μετά 

πολλής δυσκολίας καί δακρύων άπεσπάσση άπ’ αύτού- ή δέ 

εύσεβής οικογένεια συνώδευσε τόν άγασόν άνδρα μέχρι τής 

σύρας τού παλατιού, ένσα περιέμενεν ή άμαξα. Εις ταύτην 

άναβάς δ γέρων, άπέβλεψε καί αύσις πρός τούς προπέμπον- 

τας αύτόν καί πριν ή κίνησή ή άμαξα, ηύλόγησεν αυτούς, 

λέγων “ Υ γ ι α ί ν ε τ ε ,  κ α ί  ή ε ιρήνη τού Θεού εϊη 

μ ε σ ’ ύμών! έν τω ούρανω ποτε  σ ά  ίδωμεν πάλιν 

άλ λήλους .”  —

Τέλος.
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Ο Δ Υ Σ Σ Ε ΙΑ Σ

' Ρ α ψ ω δ ία  Ζ.

Μ ε τ α φ ρ α σ ϊ ε ΐ σ α  εις δ η μ ο τ ι κ ο ύ ς  στ ίχους

ι»πο

Δ. Β ικ έλα .

14



Τώ Κυρίω ’ Ιωάννη Πατρικίω, εις Λονδΐνον.

Φίλτατε.,

Ή  μετάφρασις αΰτη της έκτης ραψωδίας της ’ Οδύσσειας 

σοί ανήκει αυτοδικαίως.

’ Ενθυμείσαι ποσάκις άναγινώβκοντες ομοΰ, ποτέ μεν τον 

αθάνατον ποιητήν και άλλοτε τα δημοτικά τραγούδια, εύρίσκο- 

μεν τοσαύτα σημεία όμοιότητος, άποδεικνύοντα την ταυτότητα 

τής φυλής διά τήν οποίαν, εις άπόστασιν τοσούτων αιώνων, 

συνετέϊτησαν άμφότεραι αί πηγαί αύται τής ' Ελληνικής ποιή

σεως; ’ Ενθυμείσαι τάς περί ποιήσεως καί περί γλώσσης 

συζητήσεις ημών, τών οποίων συμπε'ρασμα ήτο πάντοτε ή 

κοινή πεποίίτησις ότι, ή άλη^ης τής νε'ας ’ Ελλάδος ποίησις 

είναι ή δημοτική, καί γλώσσα τής ποιήσεως ή ζώσα καί λαλου

μένη, ή γνησία ’ Ελληνική του λαού γλώσσα;

Τών αναγνώσεων καί τών συζητήσεων εκείνων καρπός 

είναι ή μετάφρασις αύ'τη. "Οτε έμενα μόνος τάς νύκτας, 

τήν ’ Οδύσσειαν έχων εις τάς χεΐρας καί τά κλέφτικα τρα

γούδια εις τον νοΰν, έμαγευόμην άπό τήν χάριν τού ΪΓείου 

εκείνου δημοτικού ποιήματος, καί πριν έτι προφϊτάσω νά 

εξετάσω αν είχεν ίερόσυλον τι ή απόπειρα τής μεταφράσεως, 

μετεφε'ροντο εις τον δημοτικόν στίχον τού νέου ’Έλληνος 

τ ’ αθάνατα έπη, τά όποια οί προπάτορες του ήγάπων.

"Αν σύ συγχωρήσης τό τόλμημα καί παραδεχτής τήν

ιδέαν τής μεταφράσεως ταύτης, φοβούμαι όμως οτι πολλοί

ϊτά κατηγορήσωσι τήν βέβηλον χεΐρα, τήν ’Γελήσασαν νά περι-
14*



βάλη, άντί τής κλασικής χλαμύδος, δημώδη κάπαν εις τόν 

μέγαν ποιητήν.

Ά λ λ ’ αν τινες τών μή γνωριζόντων τά  θέλγητρα πάντα 

τής ’ Ομηρικής ποιήσεως, άνεύρωσιν ασθενή τινά ήχώ αύτών 

είς τούς στίχους μου, άν άλλοι εύρωσιν είς αυτούς πρόσθετον 

άπόδειξιν τού ανέκαθεν δημοτικού χαρακτήρος τ ή ς ’ Οδύσσειας, 

δέν σ ά  μετανοήσω, διότι εξε“ εσα καί είς άλλων ό'μματα τήν 

μετάφρασίν μου.

Αΰτη έγράφη διά σε', Κερκυραϊε, συμπατριώτα τής Ναυσι- 

κάης, οστις τοσάκις μετ’ ενθουσιασμού μέ περιέγραφες καί 

τόν αίγιαλόν τής Φαιακίας, καί τόν λιμένα οπου ο Όδυσσεύς 

έσ ώ ϊη , καί τόν βράχον, τόν όποιον ή παράδοσις τοΰ λαού 

παρεδέχΐτη ώς τό άπολιΪΓωμένον πλοϊον τού πολυπα“ ούς καί 

πολυμηχάνου Ί-ακησίου.

ό φίλος σου

Έ ν  Λονδίνω 1868.

Δ. Β ικ έ λ α ς .
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Σ η μ είω σ ις.

Χάριν τών λησμονησάντων ή τών άγνοούντων τήν ’ Οδύσ

σειαν, ίσως δέν είναι περιττόν, πρός κατάληψιν τής επομένης 

έκτης ραψωδίας, νά προταχ“ ώσιν όλίγαι λέξεις περί τής πλο

κής τού όλου ποιήματος.

Ή  ’ Οδύσσεια είναι ή άφήγησις τών συμβάντων το ύ ’ Οδυσ- 

σέως, έπιστρέφοντος μετά τήν αλωσιν τής Τρωάδος είς ττν  

πατρίδα του, τήν Ίσάκην.

Α ί πρώται τέσσαρες ραψωδίαι είναι είδος προλόγου, κα^’ ον 

περιγράφονται ή οικία τού άπόντος βασιλέως τής ’ Γτάκης, 

πλήρης τών αύϊαδών μνησττ'ρων, οίτινες κατασπαταλούν τήν 

περιουσίαν του καί έποφ^αλμιοΰν τήν σύζυγόν του, —  ή οικο

γένεια του, διατηρούσα μέ στοργήν τήν μνήμην τοΰ Όδυσσέως 

καί τήν ελπίδα νά τόν ϊδη έπιστρέφοντα, —  ή Πηνελόπη, 

σύζυγος πιστή, —  ο Τηλέμαχος, υιός άφωσιωμ,ένος, —  καί 

υπεράνω τούτων πάντων ή εύνοια τής Ά^ηνάς, ήτις προστα

τεύει τόν ’ Οδυσσέα καί αγιάζει τρόπον τινά τήν ύπόσεσιν.

Ε ίς τήν πέμπτην ραψωδίαν παρίσταται, κατά πρώτον, ό 

ήρως τού ποιήματος είς τήν νήσον τής Καλυψοΰς, ήτις ύπο- 

τασσομένη είς τούς ορισμούς τών μεγαλειτέρων ιτεών, μετά 

λύπης τόν άφίνει νά έπιστρέψη είς τήν άγαπητήν του πατρίδα. 

Ά λ λ ’ ό Ποσειδών, οστις τόν κατατρέχει διότι ήσέβησε πρός 

αύτόν, τόν βλέπει πλέοντα, καί πλήρης οργής συνάζει τάς 

νεφέλας, ταράσσει τόν πόντον, μέχρις ού ο δυστυχής ’ Κίακή-



σιος, ναυαγήσας, μόλις σώζεται εις νήσον άγνωστον, καί έκεϊ, 

γυμνός και άπηλπισμένος, κοιμάται ε’πί τής παραλίας.

Ή  νήσος αΰτη είναι ή Φ αιακία, ή Κέρκυρα, οπου τον 

περισώζει ή Ναυσικάη.

Το ώραϊον ε’πεισόδιον τής Ναυσικάης πληροί τήν έπομε'νην 

ε'κτην ραψωδίαν.

Ε ις  τήν 7Τ'ν καί τήν 8Τ|ν ραψωδίαν ο Όδυσσεύς φιλοξενεί

ται υπό τού ’ Αλκινόου, του πατρός τής Ναυσικάης, οστις 

εννοεί οτι φιλοξενεί επίσημον άνδρα κ α ί τον έρωτα τίς είναι. 

Ε ις  τήν έρώτησιν ταύτην άπαντών δ Όδυσσεύς διηγείται τά  

συμβάντα του, άφ’ ότου άνεχιόρησεν άπό τήν Τρωάδα, έως ού 

διεσώϊη εις τήν Φ α ιακία ν ή δέ διήγησις του αΰτη πληροί 

τάς έπομένας τε'σσαρας ραψωδίας, μέχρι τής δωδεκάτης.

Τ ο  δεύτερον ήμισυ τού ποιήματος, αι τελευταϊαι δώδεκα 

ραψωδίαι, είναι ή περιγραφή τής έπιστροφής του Όδυσσέως 

εις τήν ’ Κτάκην άπό τής Φαιακίας, ή άναγνώρισις αύτοΰ μέ 

τον Τηλέμαχον, ή τιμωρία τών μνηστήρων, καί ή ευτυχής 

άποκατάστασις τού ήρωος εις τήν οικίαν κα ί τον θρόνον του.
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’ Ε κεί άπεκοιμήϊηκε ο ΪΓείος Όδυσσέας, 

Κ οιμήίϊηκ’ άπό κούρασι καί ΰπνο πλακωμένος· 

Κ α ί ή Θεά τ ’ Αϊτηνά, ή γαλανοματοΰσα,

’ 2  τήν πόλιν έξεκίνησε νά ’ πάγη τών Φαιάκων,

Κ α ί προς τον πύργον προχωρεί, έκεϊ οπου κοιμάται 

Άγγελοκάμωτο κορμί, ουράνια παρθένα,

Τού καλοτύχου βασιληά ή κόρη Ναυσικάη.

Δυώ κόραις ώραιόταταις, χαριτοκαμωμέναις,

Κοντά της έπαράστεκαν ’ς ταϊς δυώ πλευραϊς τής ί^ύρας.

Κ α ί σάν άνεμοφύσημα ή  ΆζΓηνά έχύζτη

Ε ις  τά  ’ λαφρά παπλώματα τής κοιμισμένης κόρης,

Κ ’ έπάν άπ’  τό κεφάλι της έστάΪΓηκεν ολόρθη,

2 ά ν  νά ήτανε ή καρδιακή τής νέας φιληνάδα,

Ή  θυγατέρα τού Δυμά, τού ζταλασσακουσμένου.

Κ α ί λέγει της ’ς  τον ΰπνον της ή γαλανοματοΰσα:

“ ’2  έγέννησεν ή μάνα σου νά ήσαι άκαμάτρα; 

“ 2ηκώσου, κ ’ είναι άπλυτα τά  ρούχα, τά  προικιά σου- 

“ Γ ια τ ’ ή χαραίς σου έσίμωσαν, πού άλλα ‘3'ά φορέσης, 

“ Κ α ί άλλα ’ ς τό συμπεθεριό βτά’ χης νά δώσης δώρα, 

“ Ν ά  σέ ’ παινέσ’ ή  γειτονιά καμαρωμένη νύφη,

“ Κ α ί ο πατέρας νά χαρή κ’ ή άκριβή σου μάνα.



“ 2ηκώσου με το χάραμμα νά πάμε ’ς τ ’ ακρογιάλι/

“ Θ.ά ’ λσώ κ ’ εγώ ’ς τόν ποταμό ’ς τήν πλύσιν νά βοηθήσω, 

“ Γ ια τί παρθένα για πολύ ακόμη δεν σά  μείνης·

“ Τ ί  νύφη σε γυρεύουνε καί προξενιές σου στέλνουν.

“ ’ Από τήν πρώτη λεβεντιά πού έ'χ’ ή Φ αιακία 

“ Μέ τή γενηά σου ταιριαστή, αρχόντων θυγατέρα.

“ Πήγαινε ’ ς τόν πατέρα σου καί παρακάλεσε τον 

“ Πρωί' πρω'ί ’ς τήν άμαξα νά βάλουν τά  μουλάρια,

“ Ν ά  πας τά  ρούχα τά  καλά καί τά  φορέματα σου- 

“  Τ ί  ’ναι άπ’ την χώρα μακριά πολύ τό περιγιάλι.”

Αέγει καί φεύγ’ ή Ά ^ η ν ά  ή γαλανοματοΰσα ·

Κ α ί φεύγει γιά  τόν "Ολυμπον, έκεί πού έχουν κτίσει 

Τήν κατοικία τους οί Θεοί, γερά θεμελιωμένη ■ —

Ούτε Βόρειας τήνε κτυπά, ούτε βροχή τήν δέρνει,

Κ α ί ούτε χιόνι πέφτ’ έκεΐ, —  μόνο τήν περιζόνει 

Γ0  ούρανός άννέφελος, καί φως, καί λάμψις άσπρη- —

Κ α ί οί Θεοί περνούν έκεΐ ’ς αίώνιαν εύτυχία.

Κ ι ’ οταν έπρόβαλ’ ή Αύγή, σέ δόξα θρονιασμένη,

Ή  Ναυσικάη ’ξύπνησε ή λαμπροφορεμένη,

Κ ’ εκείνα πού είδε ’κίνησε νά πή ’ς τά  γονικά της.

ΓΗ  μάνα της εις τήν γωνιά κα^ότουν μέ ταΐς δούλαις, 

Ν ήμ α  ’πό κόκκινο μαλλί ’ς τή ρόκα της νά γ νέϊη  

Τόν άκριβό πατέρα της τόν πρόφϊασε ’ς τήν σύρα,

Πού ’ς τήν βουλήν οι Φαίακες τόν πρόσμεναν νά π 'γη.

Κ ’ ή Ναυσικάη στάθηκε σιμά του καί τού λέγει:

“ Παππά μου, δίδεις προσταγή ’ς τούς δούλους νά μού ζε'ψουν
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“ Τήν άμαξα τήν ύψηλτ, νά πάω ’ ς τό περιγιάλι,

“ Τ ά  άπλυτα φορέματα νά πλύνω ’ ς τό ποτάμι.

‘ ‘ Γ ια τ ί σού πρέπει ’ς τήν βουΛήν, όπου ’σαι μεσ τους πρώτους, 

“ Ν ά φαίνεσαι μ’ όλόπαστρα φορέματα ’ντυμένος ·

“ Κ ’ οί πέντε γιοι σου οί ακριβοί, πώχεις καί ζούν μαζή σου, 

“ Οί τρεις άκόμ’ ελεύθεροι, κ ’ οί δύω πανδρεμένοι,

“ Μού σέλουν ρούχα νειόπλυτα νά έχουν κά^ε ’μέρα 

“ "Οταν πηγαίνουν ’ς τόν χορό, —  κ ’ είν’ ή δουλειά δικη μου. 

Αύτά τού είπε- ’ ντράπηκε νά πή γιά ταίς χαραϊς τη ς- 

ΙΙλτν όλα ο πατέρας της τά  έ'ννοιωσε καί λέγει:

“ Λέν σού φιλαργυρεύομαι παιδί μου τά  μουλάρια,

“ Μηδ’ άλλο πράγμα- —  έλα ’ δω οί δούλοι νά σ’ τά  ζε'ψουν 

“ ’ 2  τήν άμαξα τήν ύψηλή, τήν τεχνοκαμωμένη.”

Λίνει ’ ς τούς δούλους προσταγή, κι’ άμ.ε'σως ετοιμάζουν 

Τήν άμαξα τήν ώμορφη καί ζεύγουν τά  μουλάρια,

’ Ενώ ή κόρη τά  λαμπρά φορέματ’ ετοιμάζει,

Τ ά  φέρνει, καί ’ ς τήν άμαξα επάνω τά  φορτόνει.

Κ ι’ όταν άνέβηκε κι’ αύτή, ή μάνα της τής δίνει 

Κρασί σέ τράγινο άσκί, προσφάγι σέ καλά ει,

Κ α ί λάδι υγρό τής έ'δωκε σ’ ολόχρυσο σταμνάκι

Γ ιά  ν’ άλειφ^ή ’ ς τον ποταμόν μέ ταΐς συντρόφισαίς της.

Πέρνει τά  ολόλαμπρα λωριά, πέρνει ραβδί ’ ς τό χέρι,

Δίνει βιτζιά τών μουλαριών, καί τρέχουνε μέ κρότο,

Κ α ί παν μέ πάτημα γοργό, καί φέρνουνε τά ρούχα,

Κ ί αύτήν, καί τά  κοράσια της όπου τήν συντροφεύουν. —  

Κ ’ έφ^άσανε ς’ τού ποταμού τό κρυσταλένιο ρεύμα,

’ Ε κεί πού τρέχει τό νερό, καθάριο καί ωραίο,

Καί πώρχονται καί πλένουνε ή κοραις τών Φαιάκων. —
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Έλυσαν άπ’ τήν άμαξα ή νέαις τά  μουλάρια,

Κ α ί ’ ς τ ’ άφρισμένου ποταμού τά  έδιωξαν τά  πλάγια, 

Ε λεύ θ ερ α  νά βόσκουνε τό πράσινο χορτάρι.

Κατόπιν έσηκώσανε ολαις μαζή ’ ς τά χε'ρια

Τ ά  ροΰχ’ άπό τήν άμαξα, καί τά βουτούν ’ ς τό ρεύμα,

Κ α ί τά  πατούνε ’ ς ταις λακιαΐς, μέ γελοία, μέ παιγνίδια. 

Κ ι ’ άφού τά  καθαρίσανε ’ ς τό δροσερό ποτάμι,

Ά ρ ά δ ’ άράδα τ’ άπλωσαν είς τοΰ γιαλού τήν άκρη,

Έ κ ε ϊ πού σπρώχνει ’ς ττν ξηρά τό κύμα τά λιθάρια.

Κ α ί τά κοράσια λούστηκαν κι’ αλείφτηκαν μέ λάδι,

Κ ’ έκάίισαν νά φαν ψωμί ’ ς τού ποταμού τό πλάγι,

’ Ενώ τά  ρούχα στέγνωναν ’ ς τοΰ ήλιου τήν λαμπράδα.

Κ α ί οταν έφαγαν ψωμί, έλυσαν τά  μαλλιά τους,

Κ α ί μέ τήν σφαίρα παίζανε κ’ έτρέχανε ή δούλαις,

’ Ενώ ταίς έτραγούδαεν ή άσπρολαίμα κόρη.

Έ τ σ  ή  “ εά ή Ά ρ τεμ ις  πού άγαπά τά τόξα,

"Οταν τούς κάπρους κυνηγά, τ  τά  γοργά έλάφια,

’ Σ  τού Ταΰγετου ταΐς κορφαΐς, ’ ς ταΐς ράχαις τού ’̂ Ερυμάνθου, 

Κ ’ ή Νυμφαις τήν άκολουΐόούν, τού Δία “ υγατέραις, —  

Τρέχουν καί παίζουν, —  κ ’ ή Λητώ («) ΐω ρεί κ ι’ άναγαλλιάζει, 

Τ ί έχ’ άπ’ ολαις πιο ’ ψηλά έκείνη τό κεφάλι,

Κ ι ’ άπ’ ολαις ξεχωρίζεται, αν κι’ ολαις είν’ ώραίαις.

Έ τ σ ’ άπ’ ταΐς δούλαις της κ ι’ αύττ, —  άφίλητη παρθένα!

Κ α ί οταν ήλ^Γε ό καιρός γιά νά γυρίσουν ’ πίσω,

Διπλόνουν τά φορέματα καί ζεΰγουν τά μουλάρια1
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(α) Λητώ, μήτηρ τής Ά ρτέμιδος.

Τ ό τ ’ ή ΪΓεά ή γαλανή βουλιέται νά ξυπνήση 

Τόν Όδυσσέα, γιά νά ίδή τήν ώμορφη τήν κόρη,

Πού Τ̂ά ’ χη  οδηγήτρια ’ ς τήν πόλι τών Φαιάκων. —

Τήν σφαίρα σέ μιά δούλα της ρίχν’ ή βασιλοπούλα:

Τήν δούλα δέν έπίτυχε καί πέφτει ’ ς τό ποτάμι,

Κ ι ’ ολα μαζή ψηλή φωνή έσυραν τά  κοράσια.

Ο ΐτόρυβος έξυπνησε τόν δόλιον Όδυσσέα 

Κ ’ έκάΪΊσε, καί άκουε, κ ’ έλόγιαζε ’ ς τόν νού του: 

“ Άλλοίμονον! πού βρίσκομαι; σέ τ ί ανθρώπων μέρη; 

“ Μήν είναι άγριοι, σκληροί, χωρίς δικαιοσύνη;

“ ’Ή  δίκαιοι, φιλόξενοι, καί τόν “ εόν φοβούνται;

“ Γ Ωσάν ν’ άντήχησε φωνή μακριά μου γυναικίσια.

“ Μή Νύμφαις είναι, τά  ’ ψηλά π ’ ορίζουν κορφοβούνια, 

“ Κ α ί ταΐς πηγαΐς τών ποταμών, τά  δροσερά λαγκάδια; 

“ ’Ή  μήπως ζοΰν έδώ θνητοί κι’ άνΪΓρώπινα λαλούνε; 

“ ’ Εμπρός, ας πάγω νά τούς ’ δώ, νά μά“ ω καί πού είμαι.” 

Είπε, κ ι’ άνασηκώΪΓηκε άνάμεσ’ άπ’ τούς θάμνους,

Κ ’ ένα κλωνάρι, φουντωτό, μέ τό βαρύ του χέρι

Έ τσάκισε κ’ έσκέπασε τ ’ ολόγυμνο κορμί του.

’ Ωσάν βουνίσιος λέοντας πού ’ ς τήν έρμιά προσμένει,

Κ α ί άψηφάει καί βροχή κι’ αγέρα πού τόν δέρνουν,

Ενώ ’ ς τά μέλη τά  γερά τήν δύναμί του νοιώθει1 

Βγάζουν τά  μάτια του φωτιά, καί πέφτει ’ ς ο,τι εύρει, 

Σ έ  βώδια, γίδια, πρόβατα, καί σέ γοργά έλάφια1 

"Οταν ή πεΐν’ άπ’ τά βουνά τόν σπρώχνη νά καταίβη 

Ε ίς  τών ανθρώπων τά χωριά καί ’ ς τά  μανδριά νά πέση1 

Έ τσ ι κι’ αυτός, άν καί γυμνός, τόν έσπρωχν’ ή άνάγκη 

Ν ά σμίξη τά χρυσόμαλλα κοράσια, ’ ς τ ’ ακρογιάλι. —
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Η  νηαίς, άμα τον ίδανε γυμνό, θαλασσωμένο,

Τρομάξανε κ έσκόρπισαν ’ ς τούς βράχους, δώϊτ’ έκειρε.

’ Η κο'ρη μόνη άπέμεινε τοΰ βασιληά μέ θάρρος.

Τ ί  ή Ά ΐτη νά  άπ’ τά γόνατα της εΰγαλε τον φόβον,

Κ ’ έστά^ηκε. —  Κ ’ έλόγιαζεν δ δόλιος Όδυσσέας,

’Ή  νά σιμώσ’ άπό κοντά νά την παρακαλέση,

"Η  νά της πή άπό μακριά μέ λόγια μελωμένα,

Ν ά  δείξη πού ’ ναι τό χωριό, καί νά τού δώση ρούχα.

Κ α ί τού έφάνηκε καλό κι’ ωφέλιμο πώς “ ά ’ ναι 

Ά π ό  μακριά λυπητερά νά τήν παρακαλέση,

Μή τύχ’ ή κόρη κι’ όργισ^ή τό γόν’ αν της άγγίξη.

Κ α ί λέγει της από μακριά μέ λόγια μελωμένα:

“ ’ Ελέησε με, κι’ αν ζτεά ή κι άν γυναίκα ήσαι.

“ "Αν κατοικής τον ουρανό μέ τούς ζτεούς τούς άλλους, 

“ Ή  ώμορφιά, τ ’ άνάστημα, ή χάρις σου μοΰ λένε 

“ Πώς είσαι ή Ά ρτέμιδα, τού Δία θυγατέρα.

“ Κ ι’ άν είσαι άνθρωπος καί σύ καί κατοικής το χώμα, 

“ "Α ς χαίρετ’ δ πατέρας σου, κ’ ή άκριβή σου μάνα,

“ Κ ’ οί αδελφοί σου ας χαίρονται- γιατί πολύ ή ψυχή τους 

“ Θ’ άναγαλλιάζ’ άπό χαρά γιά σένα, όταν βλέπουν 

“ Τέτοια ανθισμένη ώμορφιά μέσ τον χορόν νά ’ μπαίνη. 

“ Κ ι’ ά π ’ όλους περισσότερο εκείνον μακαρίζω,

“ Πού φορτωμένη μέ προικιά, καί ’ ς τά χρυσά ’ντυμένη, 

“ Γυναίκα του ’ ς τό σπίτι του μιά ’ μέρα ϊ ά  σέ πάρη. 

“ Γ ια τ ί ποτέ τέτοιο κορμί, ή άνδρα ή γυναίκα,

“ Δέν ϊδανε τά μάτια μου, πού βλέπουν καί θαυμάζουν. 

“ Μονάχα ’ ς τού Απόλλωνος τό ιερό, ’ ς τήν Δήλο,

“ Τήν φημισμένη φοινικιά σάν είδα, (γιατί πήγα
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“ Κ ’ έκεϊ, ’ ς τήν Δήλο, —  καί λαός πολύς μ ’ άκολουότοΰσε, 

“ Ε ις τό ταξείδι πώμελα τόσα κακά νά πάίΤω)■

“ 2 ά ν  είδα ’ κείνα τά  κλαδιά έΐτάμβωσ’ ή ψυχή μου,

“ Τ ί  άλλο δένδρο σάν αύτό δέν βλάστησε τό χώμα.

“ ’Έ τσ ι καί σένα, σέ όίωρώ μέ θαυμασμό καί σέβας,

“ Ώ  κόρη, καί τά  γόνατα φοβούμαι νά σ’ άγγίξω.

“  Βοήόίησέ με· —  συμφορά μεγάλη μέ πλακόνει.

“ Μέ παραδέρν’ τ  θάλασσα είκοσι μέραις τώρα 

“ Πού έ'φυγ’ άπ’ τό μακρυνό νησί τής Ώ γυγίας,

“ Κ α ί μέ κτυπούν τά  κύματα κ ι’ άνέμοι λυσιασμένοι.

“ Κ α ί τώρα μ’ έρριξ’ δ ΪΓεός ’ ς αυτό τό περιγιάλι 

“ Ν ά  πά*ω  κι’ άλλαις συμφοραίς- γιατί δέν παύει άκόμη 

“ Ν ά μέ παιδεύ’ ή τύχη μου καί νά μέ κατατρέχη.

“ ’ Αλλά έσύ σπλαγχνίσου με, πού ύστερ’ άπό τόσα 

“ Πού έπαότα κ’ ύπέφερα έσένα πρώτη βλέπω,

“ Κ α ί ο ύ τε ’ ξεύρω δ δυστυχής άλλον έδώ κανένα 

“ ’ Α π ’ τούς άνίτρώπους οπου ζούν ’ ς αύτόν τον ξένον τόπον. 

“ Πού είν’ ή πόλις δείξε μου, καί δόσε μου άν έ'χης 

“ Κανένα ρούχο, τό γυμνό κορμί μου νά σκεπάσω.

“ Κ ’ εις σέ νά δώση δ ΐτεός ο,τι πο^εϊ ή ψυχή σου: 

“ Ά νδρα, καί σπίτι, καί παιδιά, κ ι’ ομόνοια, κ ι’ άγάπη. 

“ Τ ί  πράγμα ώραιότερο δέν γίνεται ’ ς τόν κόσμον,

“ Παρ’ όταν στέρξη δ ζΤεός μ ’ ομόνοια νά ζούνε 

“ Δυώ σώματα καί μιά ψυχή, δ άνδρας κ’ ή γυναίκα- 

“ Πού νά λυπούνται οι έχΓροί, νά χαίρωνται οί φίλοι,

“ Κ ι ’ αυτοί νά νοιώθουν μέ χαρά τήν ς?είαν ευλογίαν.”

Κ α ί άπεκρβη πάραυτα ή άσπρολαίμα κόρη:

“  Ξένε, δέν φαίνεσαι κακός, ού'τ’ άνδρας χωρίς γνώσι.
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,‘ Μόνο τήν τύχην ό Θεός μοιράζει ’ ς τούς ανθρώπους,

“ Κ α ί ’ ς τούς καλούς καί ’ς τούς κακούς, καϊτέναν ο πως βτέλει. 

“ Ύ πόμενε καί σήκωνε ο,τι κ ι ’ αν στε'λ’ ’ Εκείνος!

“ Κ α ί τώρα όπου έφτασες ’ ς τήν γη τήν ίδική μας,

“ Δέν ξτά σου λείψη τίποτε, ή' φόρεμα ή άλλο 

“ ’ Α π’ ότι μου έζήτησες βοήθεια νά σου δώσω,

“ Κ α ί ξτά σού δείξω πού νά πας, καί ^ά σού ’ πώ πού είσαι: 

“ Τήν πόλιν τούτ’ οί Φαίακες καί τό νησί ορίζουν,

“ Κ ’ ή ξτυγατέρα είμ’ εγώ τ ’ ανδρείου ’ Αλκινόου 

“ Πού βασιλεύει ’ ς τό νησί καί κυβερνά τόν τόπο.”

Κ α ί στρε'φει πρός ταίς δούλαις της πού φεύγαν καί προστάζει: 

“ 2 τ α “ ήτε! τ ί ’ τρομάξετε πού ί'δετ’ έναν άνδρα;

“ Γ ια τ ί έφοβηΐτήκετε σάν νάλ^ε νά σάς βλάψη;

“ ΓΗ  γη τέτοιο άνθρωπο σκληρόν ού'τ’ έχει, ούτε ΐτά ’ χη, 

“ Πού ’ ς τών Φαιάκων τό νησί τόν πόλεμον νά φέρη'

“ Γ ια τ ί οί αθάνατοι ϊίεοί πολύ μάς αγαπούνε.

“ Τ ί κατοικούμ’ ε’μείς εδώ, μακριά, ’ ς τής γής τήν άκρη, 

“ ’ 2  τήν κυματούσα θάλασσα, κι’ ούδέ μάς σμίγουν άλλοι. 

“ Κ α ί αν κανένα δυστυχή μάς ρίξ’ εδώ τό κύμα,

“ ’ Εκείνον τόν φιλεύομε καί τόν φιλοξενούμε,

“ Γ ια τί τούς ξένους καί πτωχούς ό Δίας προστατεύει,

“ Κ α ί καρδιακά τούς δίνομε τό ’ λίγο πού μπορούμε.

“ ’Ε λάτε δούλαις, δόσετε νά πιή νά φάγη ο ξένος,

“ Κ α ί δείξετε του νά λουσβτή ’ ς τού ποταμού τ ’ άπόσκια.”  —

Κ ’ ή δούλαις έσταμάτησαν κ’ ε’σπρώχναν μια τήν άλλη,

Κ ’ εις τά σκεπά ώδήγησαν τόν ξένον, καΐτώς είπε 

Τού πλατυκάρδου βασιληά ή κόρη Ναυσικάη.
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Φορέματα όλόπαστρα έβάλανε κοντά του,

Κ α ί λάδι τού ε’δώκανε ’ ς ολόχρυσο σταμνάκι

Γ ιά  νά λουσ^ή καί ν’ άλειφ“ ή ’ ς τού ποταμού τό ρεύμα.

Κ ι’ ο Όδυσσέας σ τά ΐη κε, καί λέγει ’ ς τά  κοράσια:

“ Κοράσια ’ λίγο μακριά πηγαίνετε, νά πλύνω

“ Τό άλας απ’ τούς ώμους μου καί ν’ αλειφτώ μέ λάδι,

“ "Οπου άλοιφή τό σώμα μου πολύν καιρόν δέν είδε. —

“ Τ ί νά λουστώ ’ ς τόν ποταμόν δέν ήμπορώ ’ μπροστά σας· 

“ Τό ’ χω ’ ντροπή νά γυμνωθώ ’ ς τών κορασιών τά μάτια.”

Ταίς είπε, κ ι αύταίς έφυγαν, ’ ς τήν κόρην νά τά  ’ πούνε.

Κ ι’ δ Όδυσσέας έλουσε ’ ς τού ποταμού τό ρεύμα

Τήν άρμη ’ πό τήν ράχη του κ ι’ άπ’ τούς πλατιούς του ώμους,

Κ ι’ άπ’ τό κεφάλι ’ ξέπλυνε τής θάλασσας τό άλας.

Κ ι’ άφοΰ έλούσΪΓηκε καλά κ ι’ άλείφϊτηκε μέ λάδι 

ΈνδύΪΓη τά  φορέματα πού τώδωκεν ή κόρη.

Κι’ ή ’ Α ΐη νά , τ  γαλανή τού Δία θυγατέρα,

Τον έκαμε νά φαίνεται ωραίος καί μεγάλος,

Μέ τά σγουρά του τά  μαλλιά, πού ’ πέφταν ’ ς τόν λαιμόν του 

Κ α ί χάρι ’ χύναν περισσή ’ ς τήν κεφαλή, ’ ς τούς ώμους. —

Κ ’ ένας τεχνίτης ξακουστός πού τώμαίταν νά κάμη 

Ή  Ά ϊη ν ά  κ ι’ δ "Ηφαιστος χαριτωμένα έργα,

Κ α ί νά στολίζη τεχνικά μέ μάλαμα τ ’ άσήμι,

Δέν βίά μπορούσε ώμορφιά νά παραστήση τόση.

’Έ τσι γεμάτος ώμορφιά, έκάΐτισε μονάχος

’ 2  τό περιγιάλι. —  κ’ έβλεπε κ’ έΪΓαύμαζεν τ  κόρη,

Κ α ί λέγει ’ ς τα  κοράσια της μέ ταΐς μακριαίς πλεξούδαις.
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“ ’ Ακούσετε μου νά σάς πώ άσπρόλαιμα κοράσια.

“ Κ ά τι ΐτά ξεύρουν οί “ εοί ’ ς τήν κορυφήν τ ’ Όλύμπου 

“ Κ ι ’ αύτόν τόν άνδρα φέρανε τούς Φ αίακας νά σμίξη. 

“ Προτήτερα μού φάνηκε πώς ήταν τιποτένιος,

“ Κ α ί τώρα ’ μοιάζει τούς θεούς πού ζοΰνε ’ς τά Ούράνια. 

“ Μακάρι νά μού έμελλε νά πάρω τέτοιον άνδρα!

“ Μακάρι νά τοΰ άρεζε νά μείνη ’ ς τό νησί μας! —

“ Ά λ λ ά  κοράσια δύσετε νά πιή νά φάγη ο ξένος.” —

Κ α ί τά  κοράσια ακούσανε καί κάμουν όπως λέγει 

Κ α ί στρώνουνε φαγί, πιοτό, κοντά ’ς τόν Όδυσσέα.

Κ ’ έκεϊνος έτρωγ’ έπινε άρπακτικά ό δόλιος,

"Οπου δέν άγγισε τροφή γιά ’ μέραις καί γιά νύκταις.

Κ α ί τότε άλλα έβαλε ’ ς τόν νού ή Ναυσικάη:

Διπλόνει τά  φορέματα, ’ ς τήν άμαξα τά  βάζει,

Κ ι ’ άφού τά δυνατώνυχα έζεύχ“ ηκαν μουλάρια 

Ανέβηκε, κ’ έκάίισε καί λέγει πρός τόν ξένον:

“ Ώ  ξένε, άκολούόΤα με ’ ς τήν πόλιν νά σέ πάγω,

“ Τ ' ανδρειωμένου βασιληά τόν πύργον νά σού δείξω,

“ Ν ά  ίδής έκεϊ τούς προεστούς κι’ άρχόντους τών Φαιάκων. 

“ "Ομως έσύ ’σαι γνωστικός, κ ι’ ότι σού πώ νά κάμης: 

“ "Οσο πηγαίνομε ’ ς άγφούς καί ’ ς οργωμένους κάμπους 

“ Ν ’ άκολουΐτής τήν άμαξα μαζή μέ τά  κοράσια.

“ ’ Εγώ έμπρός νά οδηγώ καί σείς ν’ άκολουΐτήτε,

“ Ώ ς  ότου νά σιμώσωμεν άπ ’ έξω ’πό τήν πόλιν.

“ Έ κ ε ϊ ΐόά ίδής: —  ολόγυρα τείχη ψηλά τήν ζώνουν 

“ Κ ι ’ άπό τήν κά“ ε της μεριά κ ’ ένας καλός λιμένας. 

“ ’Έχουν τό έμβασμα στενό καί μέσα άράδ’ άράδα
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“ Είναι συρμένα ’ ς τή  στεριά ξαρμάτωτα καράβια.

“ ’ Σ  τούς δύω λιμένας μεταξύ ναός τού Ποσειδώνος,

“ Κ ’ ή άγορά μέ μάρμαρα πελεκητά φραγμένη.

“ Τών καραβιών αρματωσιές έκεϊ κατασκευάζουν,

“  Κ α ί πελεκούνε τά  κουπιά, καί στρίφουν παλαμάρια.

“ Τ ί  γιά  σπαθιά τούς Φαίακας, ή τόξα, δέν τούς μέλλει, 

“ Μόν’ γιά κατάρτια, καί κουπιά, κ ι’ όρότόπρυμνα καράβια. 

“  Μ’ αύτά τήν θάλασσα περνούν, κ ι’ αύτά είν’ ή χαρά τους. 

“  Αύτούς φοβοΰμ,αι μ ή μέ ίδούν καί μέ κατηγορήσουν. 

“ Φοβούμαι τήν αυθάδεια καί τήν κακογλωσιά τους· 

“ Μήπως κατόπι μου σέ ίδούν καί πούν άναμεσό τους: 

“ Ποιος είν’ αύτός π’ άκολουΪΓα τήν Ναυσικάη ό ξένος,

“ Ό  υψηλός, ό εύμορφος; ποιος είναι; πού τόν ηύρε;

“ Μή “ ά τόν πάρη άνδρα της; μή άπό ξένον τόπο,

“ Μή άπό τόπο μακρυνό άραξ’ έδώ καράβι,

“ Κ α ί τόν έπλάνεσ’ άπ’ έκεϊ μαζή της νά τόν πάρη;

“  'Π  μήν έπαρακάλεσε καί η λ Ά  ά π ’ τά  ούράνια 

“ Κανείς ϊτεός, νά τήν χαρή ’ ς ταΐς μέραις τής ζωής της; 

“ Καλήτερα νά έφευγε κ ι’ αύτή νά εύρη άνδρα.

“ Μακριά νά έφευγε, —  τ ί έμάς μάς. έντροπιαζει όλους, 

“ Κ α ί όλα τ ’ άρχοντόπουλα πού νύφη τήν γυρεύουν. —  

“ ’Έ τσ ι ότά λένε, κ’ εντροπή Τϊά είν’ αύτά γιά μένα.

“ Κ ’ έγώ τά  ίδια ίτά ’ λεγα, νά έβλεπ’ άλλη νέα,

“  Χωρίς νά έχουν εί’δησι καί μάνα καί πατέρας,

“ .Καί πριν νά βάλη στέφανα, νά συντυχαίνη μ ’ άνδρας. 

“ Πλτν ξένε, άκολού-α με καί κάμε τ ί σού λέγω,

“ Ά ν  ϊτέλης ό πατέρας μου ’ ς τή γή σου νά σέ στείλη.
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“ Δάσος μέ λεύκαις ύψηλαΐς ϊ ά  ίδής εκεί πού πά με- 

“  Ε ιν ’ ιερό τής Ά ^ηνάς. ’ 2  τον ίσκιον αναβρύζει 

“ Κρύο νερό, —  κ ι’ ολόγυρα λαγκάδι ανθισμένο.

“ Το περιβόλ’ ειν’ απ’ ε’κεϊ κ ι’ ο κήπος τ’ ’ Αλκινόου 

“ Τόσο μονάχα ξέμακρα, π ’ άκούς όταν φωνάξουν.

“ ’ Εκεί να μείνης ’ ς τήν δροσιά καί να προσμονές τόσο 

“  Ω ς πού να φϊάσωμεν ε’μείς ’ ς τού βασιλήα τον πύργο. 

“ Κ ι’ όταν λογιάσης πώς εμείς ΪΓα είμεΪΓα φϊασμε'ναις, 

“ Κ α τά  τήν πόλιν κίνησε, κ’ έρωτα νά σού δείξουν 

“ Τον πύργον τού πατέρα μου, τ ’ ανδρείου ’ Αλκίνοου- 

“ Κ α ί ΐτά τον εύρης εύκολα- καί τά  μωρά τον ξεύρουν,

“ Τ ί άλλον πύργον σάν αύτόν δέν έχει μ.έσ την πολιν.

“ Κ α ί όταν φράσης κ ’ εύρεσής μέσ’ τήν αυλήν τού πύργου, 

“ Προχωρεί δίχως νά στα'“ ής καί πήγαιν’ ώς πού ναύρης 

“ Τήν μάνα μου, πού ’ ς τήν γωνιά, εις τήν φωτιάν αντίκρυ, 

“ ’ 2  τήν ρόκα κόκκινο μαλλί ϊτά κ α ΐε τα ι να γνείτη.

“ 2 έ  στύλο ’ κείνη ΐ ί ’ άκουμβα, —  κ’ ή δούλαις από πίσω. 

“  Κ ’ ή φλόγες ’ς τού πατέρα μου άντανακλούν τον θρόνον, 

“ Πού θρονιασμένος σάν Θεός ΐΐά  πίνη τό κρασί του. 

“ ’ Εκείνον άφσε- —  πήγαινε ’ς τής μάνας μου τά πόδια, 

“ Κ α ί πέσε της ’ς τά  γόνατα καί παρακάλεσε την 

“ Ν ά  σέ βοη^ήση γιά νά πας ’ς τον μακρυνόν σου τόπον. 

“ Κ α ί άν αύτή σέ σπλαγχνισΐτή, καί αν σε συμπονέση,

“ Τ ό τ ’ έλπιζε νά ξαναϊδής τούς φίλους καί ’δικούς σου,

“  Κ α ί ’ς τήν πατρίδα σου νά πας, καί ’ς τό καλό σου σπίτι.”

Αύτά ’πε, καί μέ τό ραβδί κτυπάει τά  μουλάρια,

Κ ι’ έπίσω τους άφήσανε τού ποταμού τά π λά για - 

Ε κείνη  μέσ’ τήν άμαξα, μέ τά  λωριά ’ς το χέρι,
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Μέ προσοχήν ώδήγαε κ’ ¿βάδιζαν τά ζώα,

Γ ια  να προφ^Γαίνουνε πεζοί ό ξένος καί ή δούλαις.

Κ ι ’ ο ήλιος έβασίλεψε, κ ’ έφξτάσανε ’ς τό δάσος,

Κ α ί ’ς τήν δροσιάν έκάΐτισε ο ξτεΐος Όδυσσέας 

Κ ’ έπαρακάλει τήν θεάν πού ’γέννησεν έ Δίας: 

,‘ Είσάκουσε μ ’ άδάμ,αστη τού Δία θυγατέρα !

“ Κ ι’ αν πρώτα δέν είσάκουσες τήν παρακάλεσίν μου, 

“ ’Ό ταν μ ’ έπαίδευ’ ό θεός π’ ορίζει τά  πελάγη,

“ Τώρ’ ακούσε με! Βόη^α με, ’ς τήν πόλιν τών Φαιάκων 

“ Ν ’ αλ^ώ, νά μ ’ αγαπήσουνε καί νά μέ σπλαγχνισίτοϋνε.” 

Κ ’ ή Άςτηνά είσάκουσε τήν παρακάλεσι του.

’ Αλλά δέν τού έφάνηκε ’ς τά  μάτια του άκόμη,

Τ ί  έφοβεΐτο τήν οργήν τού ίίειοΰ της Ποσειδώνος,

Πού μάνιζε κ ’ έπαίδευε τον δόλιον Όδυσσέα,

Κ α ί όλον τον κατάτρεχε, πριν φ^άση ’ς τό νησί του. —
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Κανονισμός 

τής έταιρείας τών φιλομούσων.

Έ ν  δυσί 'συγγράμμασί μου(α) έγραψα περί τ τ ς  ε τ α ι 

ρ ε ία ς  τώ ν  φ ιλ ο μ ο ύ σ ω ν , είπών έν τώ πρώτω αύτών, κατά 

τόσον εύηργέτησε ταύτην ο αοίδιμος Κυβερνήτης της Ε λ λ ά 

δος, ’ Ιωάννης Καποδίστριας, πάσαν καταβαλών προσπάθειαν 

κατά  τήν έν Βιέννη διαμονήν αύτοΰ, διαρκούσης τής 'έν 

τή  πρωτευούση τής Αυστρίας 2υνόδου ,τών ηγεμόνων τής 

Ευρώπης, όπως καταγράψη μέλη τής τών φ ιλ ο μ ο ύ σ ω ν  

ε τ α ιρ ε ία ς  τούς έκεΐ συναχΐέντας έξ άπάσης τής Εύρώπης 

έπισημοτάτους άνδρας, συμφώνως πρός τόν παρ’ αύτοΰ συν- 

τα χ ϊέν τα  κανονισμόν, ούτινος ήγνόουν τήν υπαρξιν ότε έγρα- 

φον περί αύτής. Ό  κανονισμός οΰτος, ον σήμερον έκδίδω έν 

τώ Έ Ϊ Γ ν ικ ω ’ Η μ ε ρ ο λ ο γ ίω , έδημοσιεύΪΓη κατά  πρώτον Ε λ λ η 

νιστί καί Γαλλιστί εις φυλλάδιον δίστηλον, σχήματι τετάρτου, 

περιέχον δώδεκα σελίδας. Τό σπανιώτατον τούτο φυλλάδιον, ό 

αντέγραψα εις τήν πλουσίαν βιβλιοθήκην τού άγαϊού φίλου μου 

σοφού φιλέλληνας Βρουνετίου Δεπρέσλ, ένασχολουμένου άνενδότως 

καί έπιτυχώς εις τά  πάτρια ημών, ούκ έχει προμετωπίδα, ούδέ

(α) A'. M émoires biographiques e t  historiques sur le  Président de 
la Grèce le Comte Jean Capodistrias. Έ ν  ΙΙαρισίοις, 1837 κα\ 18öS. 
Δύω τόμοι.

Β '. Βιογραφικά-Ιστορικά υπομνήματα περί τον κόμητος Φριδερίχου 
Γυίλφορδ. Έ ν  Άθηναις, 184(1,

σημείωσιν τού τόπου καί τού έτους τ τς  τυπώσεως αύτοΰ1 άλλα 

άναντιβρήτως έδημοσιεύξτη εις Βιέννην τής Αύστρίας, κατά 

τό 1 8 1 5 ’ καί τό μεν Γαλλικόν κείμενον έγράφη παρά τού 

Καποδιστρίου, τό δέ Ελληνικόν είναι, κατά πάσαν πιθανό

τητα, έ'ργον τού Γαξή.

2ημειωτέον ότι ό γνωστός φιλέλλην Πούκβηλ (Pouqueville), 

δ τοσαύτα έτη διαμείνας έν Ίωαννίνοις, ώς Πρόξενος τής 

Γα λλία ς, συγχέει, εις τό περί Ε λλά δ ο ς σύγγραμμα αύτού, 

τήν τών φ ιλ ο μ ο ύ σ ω ν  ε τ α ιρ ε ία ν  μετά τής ε τ α ιρ ε ία ς  τώ ν 

φ ιλ ικ ώ ν .

Έ ν  Παρισίοις τή Α' Μαρτίου 1868.
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’ Α ν δ ρ έ α ς  Ι Ι α π α δ ό π ο υ λ ο ς  Β ρ ετό ς.



’ Ιωάννης ’ Αντωνίου Κόμης Καποδίστριας τώ κυρίω 

’ Αλεξάνδρω Βασιλείου

X  α ί ρ ε ι ν.

Ό  Πανοσιώτατος ’ Αρχιμανδρίτης ’Ά ν θ ι μ ο ς  Γ α ζ ή ς  

έκοίνωσε τώ ΙΙανιερωτάτω Μητροπολίτη Ί γ ν α τ ί ω ,  ε’μοί καί 

πολλοΐς τών ΓΟμογενών τάς, ας έλαβεν άπό ’ Αθηνών, χαρμό

συνους ειδήσεις περί τής έκείσε συστάσεως της Φ ιλ ο μ ο ύ σ ο υ  

’ Ε τ α ιρ ε ία ς .  ΙΙροσανηγγειλε δέ ήμϊν καί τον αξιέπαινου 

αυτού σκοπόν, τόν άποβλε'ποντα είς έκτέλεσιν όμοιου τιν'ος 

εγχειρήματος, πρός ό'φελος τού έν τώ Π ηλίω’Όρει, κατά την 

Θεσσαλίαν, γυμνασίου, προ πολλών ήδη χρόνων περί την σύ- 

στασιν καί καταρτισμόν τούτου άσχολούμενος.

"Ολοι ημείς, τέκνα τής φιλοστόργου μητρος ήμών Πατρί- 

δος, είς ήν χρεωστούμεν τό παν, έμοφώνως τό θεάρεστου 

τούτο έ'ργον μετ’ ιδιαιτέρας προσοχής καί έπιμελείας έξετά- 

σαμεν, άλλως τε έπι^υμούντες άναδεϊξαι εαυτούς προ^υμου- 

μένους, άναλόγως μέν τή  τής Πατρίδος άνάγ'κη, άξίως δε 

τής ής δεικνύουσιν εύνοίας καί αγαθής προαιρέσεως οί τού 

πεπολισμένου κόσμου σοφοί καί ένάρετοι άνδρες.

Καό?’ δν λοιπόν καιρόν, οσοι έν Εύρώπη ένδοξοι καί περί

βλεπτοι, έκ μεγάλων περιστάσεων είς Βιένναν συνήχϊησαν,

εύλογον εκρίβη όπως, τής άπροσδοκήτου ταύτης έυκαιρίας 

δραξάμενοι, πολλώ πλείους ή άλλοτε παρακινήσωμεν "να συν- 

τρέξωσιν είς τό σωτήριον τούτο έ'ργον, οπερ έλαβεν άρχήν έκ 

τοιαύτης ευτυχούς συγκαιρίας, έκ τή ς συστάσεως, λέγω, τής 

Φιλομούσου ’ Εταιρείας.

"Ινα δέ μετέχωσι τών ευεργετημάτων τούτων τό τε έν 

Ά ^ ή ν α ις  σχολεϊον καί τό έν τώ Πηλίω "Ορει κατά τήν Θεσ

σαλίαν γυμνάσιον, καί λάβη ή παρά τών ’ Ευεργετών βοήθεια 

οσην έπιδέχεται έ'κτασιν, έκτελουμένου πρεπόντως τού κυρίου 

αύτών σκοπού, συνεκροτήσαμεν ένταύΪΓα μίαν εταιρείαν έπί 

τή  αύτή μέν βάσει τή τού ’ Αθηναϊκού συστήματος, απαι

τούσαν δε ιδιαιτέρως "να δαπανώνται μετ’ άκρας ίσότητος 

τά  παρά τών μελών αύτής συνεισφερόμενα χρήματα είς τε 

τήν μέλλουσαν πρόοδον τού έν ’ Α’βήναις σχολείου, καί είς 

τήν τελειοποίησιν τοΰ έν τώ ΙΙελίω ’Όρει γυμνασίου.

Τ ά  Μέλη ταύτης τής ’ Εταιρείας, μετά τήν ένυπόγραφον 

έπικύρωσιν τών άρθρων τοΰ νέου αύτού καταστήματος, έν 

οίς προσδιορίζεται 5 καΐτ’ αύτό σκοπός τής συνδρομής αύτών 

καί βοήθειας, έπιίτυμούσιν "να διατάξωσιν εύμε^τόδως καί 

μετ’ ακρίβειας τόν τε τρόπον τής συνάξεως, καί τής διανο

μής τών παρά τών συνδρομητών καταβαλλόμενων χρημάτων, 

προσέτι δέ καί ττν νόμιμον αύτών χρήσιν.

Κ α ί πρώτον μέν έφάνη άναγκαΐον ίνα συσταλτή είς Βιέν

ναν έ'ν έπί τούτω Γραφεΐον, καί έμπιστευΐτή Σ ο ι ή τούτου 

έπιστασία- δεύτερον δέ, Σού άπόντος, ή άσίόενούντος, ή άπο- 

^■ανόντος, ή ’ Εταιρεία διορίζει τόν κύριον . . . ώς διάδοχόν 

Σου, είς αύτήν τήν έπιστασίαν.

Ό  οργανισμός τού γραφείου τούτου, αί σχέσεις αύτού 

μετά τών συνδρομητών, μελών τής ’ Εταιρείας, ομοίως δέ καί



ή μετα των ανωτέρω δύο καταστημάτων άνταπόκρισις, εύρί- 

σκονται εκτεθειμένα εις τήν ενταύθα περικλειομένην δ ιατα

γήν, ήν διωρίσΪΓην 2 ο ι παραδοΰναι μετά  τού βιβλίου τού πε- 

ριέχοντος τά  άρΪΓρα της ήμετέρας ’Ε τα ιρείας, καί τήν κατ 

ονομα καταγραφήν των έξ ών σύγκειται ήδη μελών, αμα  δέ 

προσδιορίζοντας κα ί τήν ποσότητα ήν έκαστον μέλος ύπο- 

χρεούται καταβάλλειν κ α τ’ έτος.

Ή  ’Εταιρεία  άξιοι 2 ε δΐ έμού, ίνα δεχτή ς τήν παρούσαν 

επιστασίαν, έξακολου^ών άπαρασαλευ'τως τά  τής διαταγής 

άρ^ρα.

Βέβαια αισθάνεσαι, οσον καί ημείς, τό έμψυχούν ημάς 

α ίσθημα εις μίαν στιγμήν άξιομνημόνευτον, καίτ’ ήν ύπο- 

χρεούμεξτα εις τό ίερώτερον προς τήν πάτριον Γήν χρέος. 

Δί αύτής γάρ ύπάρχομεν, κ α ί υπέρ αυτής ζήν έφείλομεν.
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Δ ι α τ α γ ή .

Ή  έν Βιέννη συσταξτείσα ’ Εταιρεία, υπό τήν προστασίαν 

τού Πανιερωτάτου Μητροπολίτου ’ Ιγνατίου, έπρόβαλε μίαν 

συνεισφοράν κατά τάς νεωστί δημοσίευαείσας συνξτήκας, εξ ής 

τά  ποριζόμενα κατ’ έτος άφοσιούνται ιδιαιτέρως εις τήν συν- 

τήρησιν τού σχολείου των ’ Αθηνών καί τού έν τώ Π ηλίω’Όρει 

κατά τήν Θεσσαλίαν γυμνασίου.

"Ινα εύκολυνίόή ομως ή συνδρομή τής παρά των πεπαι

δευμένων καί φιλοκάλων τής όλης Ευρώπης τελούμενης Ευερ

γεσίας, ασφαλιστή δέ έν ταύτώ , διά μιας κανονικής καί 

ευτάκτου οικονομίας, ή νομιμωτέρα χρήοις των έκ τουτου 

πορισΪΓησομένων χρημάτων, ή ’ Εταιρεία διέταξε τα  ακόλουθα.
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Περί τού Γενικού Γραφείου τής 'Ε τα ιρείας.

Α'. Το Γραφείον τούτο συνίσταται εις Βιένναν καί έμπι- 

στεΰεται εις ενα ’ Ε π ισ τ ά τ η ν .

Ό  κύριος ’ Αλέξανδρος Βασιλείου, έμπορος, καί τούτου 

άναχωρήσαντος, ή άσΪΓενήσαντος, ή άποΪΓανόντος, ο κύριος. . . .  

προσκαλούνται παρά τής ’ Εταιρείας ίνα άναδεχϊώσι τήν επι

στασίαν. "Οταν δέ λείψη εις ε’κ  τών δύο, τότε τά  εις Βιέν

ναν ένδημούντα μέλη έκλέγουσιν ένα τών άξιοπιστοτέρων εμ

πόρων Γραικών, ικανόν ίνα άναλάβη τήν έπιστασίαν.

Β '. ’ Ο ’ Επιστάτης χρεωστεϊ,

Πρώτον, ίνα συνάζη κ α ίί’ έκαστον χρόνον τήν έκ τής 

συνεισφοράς προερχομένην ποσότητα.

Δεύτερον, μετά την άφαίρεσιν τών τής οικονομίας έξόδων, 

ίνα διαμοιράζη τά  υπόλοιπα εις δύω ίσα μέρη, καί κρατή 

αύτά εις τήν άναζήτησιν τών ’Εφόρων τού σχολείου τών ’ Α θ η 

νών καί τού γυμνασίου τού Πηλίου ’Όρους.

Περί τού τρόπου τής συνάξεως.

I ’’. 1. Τό ονομα τών συνδρομητών,

2. Ό  τόπος τής κατοικίας αυτών,

3. Ή  ποσότης τής εκουσίου αυτών συνδρομής,

4. Ή  έποχή τής καταγραφής αυτών, ως Μελών τ ή ς ’ Ε τ α ι

ρείας, καταστρω~ήσονται εις βιβλίον, συνιστόν τήν βάσιν τής 

οικονομίας. "Εκαστον έδάφιον χαραχίτήσεται επομένως εις 

πέντε στύλους, ών οί τέσσαρες πρώτοι φέρουσιν επιγραφήν ώς 

άνωτέρω, 5 δέ πέμπτος επιγράφεται „Παρατηρήσεις.“

Τό ρηόίέν βιβλίον έσται δεδεμένον, έσφραγισμένον καί ση- 

μειωμένον κατά τήν τ ά ξ ιν  ό Πανιερώτατος Μητροπολίτης



’ Ιγνάτιος παρακαλεΐται "να έπι^έση τήν σφραγίδα του, και 

σημείωση, ίδιοχείρως, έκαστον φύλλον.

Ε ις δε τό εξής χρείας τυχούσης ινα ανακαινιστή το βι

βλίου, ή Ε τα ιρ ε ία  διορίζει, δΐ έπιτροπικών τη ς , ε’κ  τών έν 

Βιέννη παρευρισκομένων μελών, τούς έπί τούτω έπιστάτας.

Δλ Έ κα σ τον έτος, ολίγους μήνας πριν ή έλ“ η  ή χρο

νική διορία τής συνεισφοράς, ο επιστάτης στέλλει εις έκαστον 

τών συνδρομητών πρέσκλησιν εις άπότισιν τής δί ήν υπέγραψε 

ποσότητος.

2υνοδεύουσι δέ τήν πρόσκλησιν αύτήν, πρώτον, μία  άπό- 

δειξις τής έκπληρώσεως, υπογεγραμμένη παρά τού επιστάτου, 

έσφραγισμένη τή σφραγίδι τής Ε τα ιρ εία ς, ίδε ΆρΪΓρον ΙΔ'.

Δεύτερον. Ή  έ'κίίεσις τού λογαριασμού διαλαμβάνουσα 

τήν χρήσιν τών συναχϊέντων κατά τό παρελθόν έτος καί έξ 

ήμισείας παραδοίσέντων εις τά δύω καταστήματα.

Ε '. Πρός ευκολίαν καί εύΐέτησιν τής επιστασίας, ό έπι- 

στάτης επιφορτίζει πανταχού, όπου εύρίσκονται συνδρομηταί, 

ένα έξ αυτών ή καί άλλον τινά έπιτήδειον "να άναλάβη τήν 

άλληλογραφίαν. Πρός αύτό τό άντεπιστέλλον μέλος σταλήσον- 

ται παρά τού έπιστάτου τινά άντίτυπα τής τού λογαριασμού 

έκίέσεως, καί αί διά τήν ζητουμένην έκπλήρωσιν άποδείξεις.

Ό  δέ άντεπιστέλλων φροντίσει τήν τε σύναξιν τών έκ 

τής βοήθειας τών συνδρομητών τή ς παροικίας αύτού ποριζο- 

μένων χρημάτων, καί τήν άσφαλή αύτών άποστολήν πρός 

τόν έπιστάτην. Καταγράψει δέ έν καιρώ τά  ονόματα τών 

μελών τής Ε τα ιρ ε ία ς , τών άποίσανόντων, ή άπόντων, ή καί 

μηδένα διορισάντων πρός έκπλήρωσιν τής χρονικής αύτών συν

δρομής, κοινώσει δέ ταΰτα πάντα τώ έπιστάτη, όπως σημεί

ωση αύτά εις τό βιβλίον έν τώ στύλω τών παρατηρήσεων.
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Περί άφαφε'σεως ε'ξόδων τής ’ Επιστασίας.

2 Τ \  Τ ά  έξοδα τού γραφέως, τών γραμμάτων καί τού 

τύπου άφαιρεϊήσονται, προ πάντων, έκ τών συναζομένων χρη

μάτων τής συνδρομής.

Ό  έπιστάτης άποδώσει λόγον περί τών χρονικών έξόδων 

τή ς έπιστασίας, καταγράφων αύτά εις έπί τούτω ιδιαίτερον 

κατάστιχου.

Περί διανομής καί χρήσεως τών μετρητών.

Ζ λ  Τόν Δεκέμβριον εκάστου έτους, δ έπιστάτης προσκα- 

λεϊ εις τήν κατοικίαν αύτού τά  εις Βιένυαν ένδημούντα μέλη 

τής Ε τα ιρ ε ία ς , ΐνα παραστήση αύτοίς, διά τής έκίσέσεως 

τού βιβλίου τής οικονομίας, πόσα μετρητά μένουσι μετά τήν 

άφαίρεσιν τών έξόδων, καί πώς διαμοιρασϊϊήσονται εις δύο 

ίσα μέρη.

Μετά ταΰτα γράψει δύο έγκύκλια, τό μέν πρός τούς 

’ Εφόρους τού τών ’ Αθηνών σχολείου, τό δέ πρός τούς τού 

γυμνασίου τού Πηλίου όρους, άναγγέλλων αύτοίς τήν έκ τής 

διαταγής αύτών κρεμαμένην ποσότητα, καί προσάπτων έν 

ταύτώ έν άντίτυπον τού κεφαλαιώδους λογαριασμού έκ τού 

βιβλίου τής οικονομίας.

Η'. ΓΗ πρώτη δηλοποίησις τή ς παρούσης διαταγής χρη

σιμεύσει, "να πληροφορη^ώσιν οί Έ φ οροι τών δύω καταστη

μάτων, ότι τ  σταθερά καί άμετάΪΓετος γ'νώμη τών συνδρομη

τών περί τή ς χρτσεως τών όσων καταβάλλουσι χάριν έπιδό- 

σεως τών δύω σπουδαστηρίων συνίσταται εις τά  άκόλου^α 

άρ ΐρα .

α.'. Ά ν  χρειασϊτή, εις μισθούς διδασκάλων τών δύο σχο

λείων, διδασκόντων έμπράκτως τούς μαΓητάς.
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β'. Ε ίς  διόρΐτωσιν ή οικοδομήν τών πρός διδασκαλίαν 

τόπων.

γ'. Ε ίς αγοράν βιβλίων, εργαλείων, πινάκων, μηχανών, 

καί άλλων πραγμάτων άναγκαίων είς τάς μαθήσεις.

δ'. Ε ίς  βραβεία ετήσια πρός τούς μαΪΓητάς, όσοι ύπερ- 

τερούσι τών άλλων είς τά  μαδήματα.

ε'. Ε ίς  έξοδα μαβητών στελλομε'νων παρά τής ’ Ε τα ι

ρείας ί'να σπουδάζωσιν είς τά ς τής Γερμανίας ’ Ακαδημίας, 

πρώτον μέν, έξόχως έπιτηδείων είς τά μ α δ ή μ α τα , δεύτερον 

δε', μή έχόντων οϊκοΐτεν τρόπους είς άπάντησιν τών εξόδων 

τής σπουδής, καί τρίτον, καΪΓυποβαλλομένων, άφ’ ού τελειώ- 

σωσι τ '  μ α δ ή μ α τα , ΐνα έπιστρέψωσιν είς τήν πατρίδα καί 

άναλάβωσιν είτε τό εκκλησιαστικόν, είτε τό διδασκαλικόν έπάγ- 

γελμα.

Θ'. Οί Έ φοροι τών δύο καταστημάτων προσκαλούνται 

Ιπομένως ΐν α , είς τήν μετά τού επιστάτου αλληλογραφίαν 

των, είδοποιώσιν αύτόν καί δικαιολογδσι τήν χρήσιν τών είς 

αυτούς, κατά μέρος, σταλέντων χρημάτων. Αύ'τη ή αλληλο

γραφία χρησιμεύσει είς τον επιστάτην ώς βάσις πρός έκΪΓεσιν 

τού καθόλου αύτού λογαριασμού τοΰ γινομένου γνωστού είς 

τά  μέλη τής Ε τα ιρ εία ς, κατά τό δεύτερον μέρος τοΰ τετάρ

του άρθρου.

I'. Οί νέοι, όσοι στέλλονται είς τάς ακαδημίας τής Γερ- 

μανίας δί εξόδων τής Ε τα ιρ εία ς, έφοδιασΐτήσονται γράμμασι 

συστατικοϊς άπό τών ’Εφόρων πρός τόν επιστάτην, περιέχουσι 

δέ άποδείξεις ίκανώς έπικεκυρωμένας καί παριστώσας τά  ανω

τέρω τρία ζητούμενα (Ά ρ ϊρ ο ν  Η '.) Ούδείς άλλος, έν ούδεμια 

περιστάσει, έχει δικαίωμα μεβέξεως είς τήν εύεργεσίαν 

ταύτην.
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ΙΑ'. Ή  ’ Εταιρεία προσκαλεί, άπό καιρόν είς καιρόν, τινά 

έκ τών μελών αύτής, ΐνα έπισκέπτηται τούς τόπους τών ρη- 

‘βέντων καταστημάτων. Ό  τοιούτος φέρει μεΐ?’ εαυτού έν 

γράμμα τοΰ έπιστάτου πρός τούς Έφορους ΐνα, γνωστός 

αύτοΐς γενόμενος, ΪΓεωρήση τά  πάντα. Έπιστρέφων δέ δηλο- 

ποιτση διά τού άντεπιστέλλοντος μέλους τάς παρατηρήσεις 

αυτού είς τόν επιστάτην (Άρ^ρον Ε '.) οστις κοινώσει αύτάς 

είς όλην τήν εταιρείαν (Άρϊτρ. ΐ?'.)

ΙΒ '. Ό  είς Βιένναν επιστάτης, κατά τάς παρά τών 

’ Εφόρων τού σχολείου καί τού γυμνασίου ληφϊησομένας ειδή

σεις, στέλλει καΐτ’ έκαστον έτος τήν έκ^εσιν τού λογαριασαοΰ 

καί τάς παρατηρήσεις αύτού εις τήν έπιστήσασαν αύτόν καί 

τά  μετρητά έμπιστευξτείσαν Ε ταιρεία ν.

Οί κα τ’ έτος λογαριασμοί μέλλουσι τυπούσϊαι είς τε τήν 

Γραικικήν καί κήν Γαλλικήν διάλεκτον.

ΙΓ '. "Οταν κριβή εύ'λογον ΐνα γένη σκέψις περί οποίας 

δήποτε προσθήκης ή μεταβολής είς τήν παρούσαν διαταγήν, 

έ έπιστάτης προσκαλεί τά  έν Βιέννη διατρίβοντα μέλη συ- 

σκεφ^ησόμενος περί τοΰ ζητουμένου, καί μετά τήν έπίτομον 

έκξτεσιν τού προβλήματος, ζητήσει διά τών ανταποκριτών, 

(Αρβ1. Ε '.)  τάς τών άπόντων συνδρομητών ψήφους.

ΙΔ'. Ό  έπιστάτης, συνάψας είς εν τά  εμβλήματα τών 

δύο καταστημάτων, τού τε έν ’ Α‘βήναις καί τού έν τώ Πη- 

λίω δρει, κατασκευάσει έκ τούτου τήν σφραγίδα τής οικονο

μίας. Ή  σφραγίς αύτή, έχουσα έγκεχαραγμένα έν ταύτώ 

τήν γλαύκα καί τόν ’ Ιπποκένταυρον, χρησιμεύσει καί ώς πρω

τότυπον τών είς τούς συνδρομητάς διδόμενων σφενδονών, ΐνα 

έξ αύτών κατασκευάσωσι δακτύλια κατά τόν αρεστόν αύτοίς 

τροπον.
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2  ύ σ τ  α  σ ι ς

τ ή ς  εν Ά ΐτ ή ν α ις  ’ Ε τ α ι ρ ε ία ς  τώ ν φ ίλ ο μ ο ύ σ ω ν , 

κ α ί  τοΰ  γ υ μ ν α σ ίο υ  τού  Π η λ ίο υ  "Ο ρους.

Μία αμοιβαία άμιλλα ε’γέννησε τά  δύω αυτά κατασττ- 

ματα εις τήν ’ Ε λλάδα, γήν θαυματουργόν καί γε'μουσαν μνη

μείων παλαιάς δόξης. Κ α ί τό μέν τοΰ Πηλίου όρους γυ

μνάσιου κεΐται εις τά αυτά με'ρη, όπου ό Χείρον παρε'δωκε 

ποτέ τώ Ά χ ιλ λ εί μαδήματα αρετής καί ηρωισμού' Ή  δέ 

φιλόμουσος εταιρεία συνεκροτή^η εις τάς Ά υ ή ν α ς, προς έκτέ- 

λεσιν τού σκοπού αυτής, άποβλέποντος εις τήν έν τή  Έ λ λ ά δ ι 

έπίδοσιν τών μαθήσεων καί τού Ευρωπαϊκού πολισμού. Προσ- 

καλεΐ δέ ολους, οσοι φε'ροντες τό ελληνικόν όνομα, φιλοτι- 

μούνται ίνα γένωσιν άξιοι τής λαμπράς ταύτης ονομασίας, 

καί τέλος πάντων όλους όσοι φιλέλληνες, ίνα συνδράμωσιν εις 

τό σωτήριον τούτο έ'ργον. Έπακούοντες δέ τής κοινής ταυ- 

της προσκλήσεως, οί μέν ομογενείς ούδέν άλλο είμή τό προς 

τήν πατρίδα υίϊκον αυτών άποτίσουσι χρέος, οί δέ αλλογενείς 

έκπληρώσουσι, καί αυτοί, τήν εις τήν ’ Ελλάδα οφειλομένην 

ευγνωμοσύνην τοσοΰτον άναλλοίωτον ούσαν κα ί αμετάβλητον 

όσον ή τού καλού καί τής άρετής αίσ^ησις. Προς άπόδειξιν 

τών είρημένων άναγνωστέα ή εφεξής τών κανόνων έκυεσις.

"Αρ'ςρον Α '.

Ό  σκοπός τής φιλομούσου ’ Εταιρείας είναι ή καταβολή 

τών αναγκαίων χρημάτων διά τήν έκτασιν τής παιδείας εις 

τήν ’ Ελλάδα, διά τήν έ'κδοσιν τών κλασικών λεγομένων συγ- 

γφαφέων καί βοήθειαν τών ενδεών μαθητών, οσοι αφιεροΰνται 

εις τάς έπιστήμας, καί διά ττν άναζήτησιν παντός είδους

αρχαιοτήτων. Ή  δέ τοΰ Πηλίου ορούς ομήγυρις συγκροτεί 

εν σχολείον τακτικόν κατά μίμησιν τών Ά καδημιώ ν τής 

Ευρώπης.

’Άρ^ρον Β'.

Τ ά  έν Ά ΐτήνα ις ευρισκόμενα μέλη τής φιλομούσου’ Ε τα ι

ρείας έκλέγουσι, διά ψήφων, έφορους τέσσαρας, έπαγρυπνοΰν- 

τας καί φροντίζοντας διά τήν έπίδοσ« καί τελειοποίησιν τής 

’ Εταιρείας.

"Αρθρου Γ '.

’Ό σοι ΐτέλουσι νά συγκαταρι^μηϊώσιν εις τήν ’ Εταιρείαν 

διευθύνονται εις τούς έφορους, είτε προσωπικώς, είτε διά 

γραμμάτων, είτε δια τίνος τών μελών τής ’ Εταιρείας προσ- 

επισημειούντες τό ονομα καί τήν πατρίδα των.

’Ά ρ ίρ ο ν  Δ '.

"Εκαστον 'μέλος πληρόνει κα τ’ έτος εις τήν ’ Εταιρείαν 

τρία ’ Ισπανικά τάληρα (έν καί ήμισυ φλωρ: Ό λλανδ.) καί 

δυνάμει τούτων ονομάζεται ,,Δυνήγορος“  καί έχει δικαίωμα, 

Ινα παρευρίσκηται εις τάς ψήφους. ’Ό σοι δέ βοηξίήσωσι την 

Εταιρείαν μέ συνεισφοράν χρονικήν μεγαλοδωροτέραν καλούν

τα ι ,,Ευεργέται“ . Τ ά  ονόματα τών τε συνηγόρων καί ευερ

γετών χαραχ'Γήσονται ιδιαιτέρως εις στήλας λευκού μαρμάρου 

καί δημοσιευϊτήσονται διά τοΰ λογίου Έ ρμού.

"Αρθρου Κ.

Ή  ’ Εταιρεία έκλέγει, έκ τών έν ’ Αξτήναις διατριβόντων 

μελών, άνδρας ικανούς ίνα συνοδεύωσι τούς εις τήν Ά τ τ ικ τ ν  

έρχομένους περιηγητάς.
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"Α ρ ίρον  σ τ '.

Γ Η αλληλογραφία των τής Ε τα ιρ εία ς μελών πρέπει ί'να 

έξακολουίήται, όσον δυνατόν, συνεχώς τε καί άκριβώς οπως 

δί αυτής είδοποιήται το γένος περί πάντων όσα τής προσο

χής αύτοΰ άξια. Κ α τ ’ εξοχήν δέ οι "Εφοροι του έν τω ΓΙη- 

λίω ορει γυμνασίου καίυποβάλλονται ί'να εξακολουίώσι την 

φιλολογικήν άνταπόκρισιν μεταξύ των δυ'ω τούτων καταστη

μάτων καί των λοιπών σοφών της Ευρώπης 'Ε ταιρειώ ν, εις 

άς είσίν τδη γνωστοί.

"Α ρ ίρ ο ν  Ζ '.

Γ0  σκοπός τής χρηματικής καταβολής αποβλέπει εις χο

ρηγίαν των αναγκαίων μέσων διά την αύξησιν καί έπίδοσιν 

των μαθήσεων εις την Ευρώπης 'Ε λλά δ α , διά την έκδοσιν 

των κλασικών συγγραφέων, καί βοήίειαν πτωχών μαθητών, 

οσοι σπουδάζουσι τάς έπιστήμας, καί τέλος διά την άνακά- 

λυψιν παντός είδους αρχαιοτήτων. Οι "Εφοροι οι έμπιστευ- 

ίέντες την χρήσιν των εσόδων τής 'Εταιρείας άποδώσουσι 

λόγον λεπτομερή καί δημόσιον, ί'να διά τούτου είδοποιήται 

έκαστον μέλος.

" A p íp e ν Η '.

Τ ά  συναχίησόμενα αρχαιολογικά πράγματα άποταμιευ- 

ίήσονται, εις τάς ’ Α ίτ ν α ς  ή εις τό Πήλιον ορος, εις τά επί 

τούτω κτίρια, Μουσεία καλούμενα. Οί "Εφοροι του Πηλίου 

όρους ύποχρεούνται, προς τούτοις, "να καταγίνωνται εις βοτα- 

νικάς παρατηρήσεις, περιγράφοντες τά έκείσε περίεργα φυτά, 

ών ή ύπαρξις ενδέχεται άγνοείσίαι εις το λοιπόν τής Ε υ 

ρώπης.
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"Α ρ ίρ ο ν  Θ '.

Ή  Εταιρεία επιτρέπει εις τά μέλη της, ί'να φορώσιν, ώς 

σημεϊον τής αυτών συγκαταριίμήσεως, έν δακτύλιον, χρυ- 

σοΰν μέν διά τούς Εύεργέτας, χαλκοΰν δέ διά τούς Συνη

γόρους, φέρον τό τής Ά ίη ν ά ς  ορνεον τήν γλαύκα μετά τής 

έσωίεν επιγραφής, ,,φιλομούσων“ . Τ ά  μέλη δε τά  άνήκοντα 

ιδιαιτέρως εις το γυμνάσιου τού Πηλίου όρους, φέρουσι καί 

αύτά, ώς παράσημον, έν δακτύλιον έχον έγκεχαραγμένην την 

εικόνα τού Κενταύρου καί τού ’ Αχιλλέως.

Σ η μ : Ό  ά ριίμος τών άχρι τούδε συνδρομητών πλησιά

ζει εις διακοσίους σχεδόν άνίρώπους ε’κ διαφόρων έίνών. Ό  

κύριος ’ Αλέξανδρος Βασιλείου, έμπορος Γραικός, κατοικών 

εις Βιένναν κατά τήν οδόν Untere B aeckerstrasse Nr. 793, 

δέχεται τάς ύπογραφάς καί τά  έξ αυτών ποριζόμενα χρήματα 

προς ό'φελος τών δύω καταστημάτων, ί'να στέλλη αύτα εις 

τούς διορίσαντας έπιστάτας.
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ΟΘΩΝ A

Βασιλεύς της Ε λ λ ά δ ο ς .

Α'

ΙΙερΙ τά  τέλη του 1832°'·' έτους παρίστατο εν τοΐς άνα- 

κτόροις του Μονάχου, καί ιδίως κάτωθεν της μεγάλης αυτών 

κλίμακος, ίπέαμα κατανυκτικόν, ου τήν άνάμνησιν κατέστησε 

κοινήν ωραία τις εΐκών, επί τούτο λώογραφηΪΓεΐσα. Έ κ εΐ ο 

δευτερότοκος υιός του Βασιλέως ποιητού Λουδοβίκου Α', ό 

πρίγκιψ ’Ό ίω ν  (»), προς ον αί τρεις μεγάλαι Δυνάμεις, Γαλλία, 

’ Αγγλία καί ’ Ρωσσία, προσήνεγκον τό στέμμα του ύπ’ αυτών 

δημιουργηίτέντος βασιλείου της Ε λλά δ ος, αποχαιρετίζει, απερ

χόμενος εις τήν ’ Ελλάδα, τούς οικείους αύτοΰ. Ό  νέος βασι

λεύς άγει τό δέκατον έβδομον έτος, ωραίος ών νεανίας, εύγενέ- 

στατος τό ή'τος, χαριέντως έπαίρων τήν κεφαλήν, τό δε σώμα 

μικρόν άποκλίνων προς τά  ¿πίσω, καί τό βλέμμα έχων γλυκύ, 

καί μαρτυρούν άριδήλως της καρδίας αυτού ττν συγκίνησιν.

( α )  Έ γεννή ϊη  τήν 1 ν ; ’Ιουνίου 18X5 (Ν. ” Κ.).

Βραδυπορών καταβαίνει δ νέος πρίγκιψ τήν κλίμακα των 

άνακτόρων, έν οίς έγεννήΐϊη, καί άμφοτέρας τείνει τάς χεΐρας 

προς τούς οικείους, προς την μητέρα αύτοΰ άπαραμυζϊήτως 

δακρύουσαν, προς ϊτείας, προς άδελφάς, ούχ ήττον της βασι- 

λίσσης τε^ λιμμένας · δ δέ πατήρ αύτοΰ καί ό πρεσβύτερος 

αδελφός πρίγκιψ Μαξιμιλιανός ιστανται εκατέρωθεν αύτού, 

καταστέλλοντες ’όσον οίόν τε της καρδίας αύτών την ‘ϊτλίψιν, 

έν ώ δ νεώτερος αδελφός, δ πρίγκιψ Λουΐτπόλδος, ατενίζει 

πρός τον απερχόμενον αδελφόν μετά τίνος άπαότείας φυσικής 

έν τή  μικρά αύτού ήλικία. Οί ανώτατοι τού Κράτους άρ

χοντες ιστανται συμπεπυκνωμένοι παρά τήν κλίμακα καί έν 

τω προδόμω τού παλατιού- καί μεταξύ τούτων διακρίνεται 

ή έκ τής ’ Ελλάδος έλΐτοΰσα ’ Επιτροπή, ίνα προσαγάγη τό 

στέμμα εις τον Βαυαρόν πρίγκιπα. Ή  ’ Επιτροπή αύτη 

σύγκειται έκ τού στρατηγού Πλαπούτα, ίκανώς διαπρέποντος 

έν πολυτελεΐ καί εικονική ’ Αλβανική έσζτήτι, τή  πολυτψ,ήτω 

φ ο υ σ τ α ν έ λ λ α , ήν ούκ δρξτώς άποκαλούσί τινες ’ Ελληνικήν, 

έκ τού Μιαούλη, τού τρισενδόξου ναυμάχου, φέροντος τήν 

απλήν καί άλλόκοτον Ύ δραϊκήν στολήν, καί έκ τού Κώστα 

Βότσαρη, ^είου τού αθανάτου ήρωος Μάρκου Βότσαρη, καί 

απομάχου των έν 2ουλίω μαχοίν, έν πολυπτύχω ’ Αλβανική 

στολή μεγαλοπρεπώς κεκοσμημένου. Κ α ί οί τρεις ούτοι κρα- 

τούσιν έν ταΐς χερσί τά  φέσια, άκαλύπτους έχοντες τάς έν 

ταϊς μάχαις έκ  τού ήλίου καί τής πυρίτιδος άπεσκληρυμ- 

μένας αύτών κεφαλάς.

Αί τρεις μεγάλαι Δυνάμεις έπεσαν εκάστη έν πολεμικόν 

πλοίον ύπό τάς διαταγάς τού νέου βασιλεως καί τής ’ Αντι- 

βασιλείας, ήν δ πατήρ αύτού συνέστησεν, ό'πως διαχειρίζηται 

την ύπερτάτην αρχήν έν ονόματι τού ανηλίκου Ηγεμόνος-

16*
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συνίστατο δέ εκ τών Κυρίων ’ Αρμανσπέργου, του καί

προέδρου, Μαουρε'ρου, Έ ϊδέκου, καί ’Ά βελ άναπληρωτικού

μέλους.

"Ο Βασιλεύς μετά τής Άντιβασιλείας έφτασαν εις Τερ- 

γε'στην, καί έπέβησαν έπί τής ’ Αγγλικής φρεγάτας ,,Μαδα- 

γασκαρ“ , κυβερνωμένης ύπδ τού τότε κυβερνήτου Έδμ,όνδου 

Λάϋονς, πατρδς του νυν εν Παρισίοις πρέσβεως τής

’ Αγγλίας, μετέπειτα εν τω Κριμαϊκω πολεμώ διαπρέψαν- 

τος· Παρατηρητέον δε', οτι κατά παράδοξον σύμπτωσιν επί 

’ Αγγλικού πλοίου, τής “ 2 κ ίλλ α ς” , έπέβη δ Βασιλεύς ’Όςτων, 

δτε μετά είκοσι εννε'α έτη έκπεμφ^είς τού βασιλείου κατέλιπε 

την 'Ε λλά δα , καί πάλιν εις Τεργέστην άπεβίβασεν αύτδν ή 

“ 2κ ίλλα .”

'Η  “ Μαδαγάσκαρ”  συμπλέουσα μετά των δύο πολεμικών 

πλοίων, τού μέν Γαλλικού, τού δέ 'Ρωσσικοΰ, καί παρακο- 

λου^ουμένη ύπδ πολλών ε’μπορικών, ναυλω'ΪΓεντων προς μετα

φοράν των τρισχιλίων καί πεντακοσίων Βαυαρών στρατιωτών, 

ων την μισθοδοσίαν άνεδέχετο τδ νέον 'Ελληνικόν κράτος, 

κα^ωρμίσϊίη έν τω λιμένι τής Ν αυπλίας, τότε πρωτευούσης 

πόλεως τής Ε λλάδος, την 25Ίν ’ Ιανουάριου (6Τ'ν Φεβρουάριου) 

1833 («).

Έ ξ  δμοίας τινδς ωραίας είκόνος, γεγραμμένης ύπδ τού 

διάσημου ζωγράφου 'Εσσίου, καί επί πολύ κοσμησάσης 

μίαν των αιθουσών τού έν Ά ΐτήνα ις παλατιού, έρανιζόμε^α

(α) Έ ν  Τ(3 δοάπλω ό Βασιλεύς έπεσκέψατο την Νεάπαλιν, ένί)α Ιτυχε 
λαμπρά; υποδοχής παρά του Βασιλε'ως Φερδινάνδου Β', προσϊε'ντος είς 
τήν άκολουϋίαν αΰτοΰ τόν έκ Χιμάρας "Ελληνα στρατηγόν Λε'καν, ος έκ 
νεαρά; ηλικίας έτΰγχανεν ών τεταγμένος είς τόν στρατόν του βασιλείου 
τής Νεαπόλεως. 'Η  “ Μαδαγάσκαρ” προσήγγισεν ομοίως έν Κέρκυρα 
καί εν τινι παραλία τής Πελοπόννησου.
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τας κυριωτέρας περιγραφάς τής τού βασιλέως ’Ό τωνος εισόδου 

είς την Ναυπλίαν. 'Ο  ευρύχωρος λιμήν τ τς  όχυράς ταύτης 

πόλεως βρίΐτει πολεμικών πλοίων . . .  δ ήλιος τής ’ Ανατολής 

έπιλάμπει έν πάση αυτού τή  λαμπρότητι- δ δέ κυανόχρους 

οΰρανδς τής 'Ελλάδος άντανακλα ‘παυμασίως έπί τών διαυ

γών ύδάτων τού Άργολικού κόλπου. Τ ά  τηλεβόλα τού Π α - 

λ α μ η δ ίο υ , φρουρίου Πελασγικού, ώκοδομημένου έπί απρο

σίτου βράχου, τά  τού Ί τ σ κ α λ έ ,  άλλου φρουρίου, κειμένου 

κάτωθεν τού ΙΙα λ α μ ,η δ ίο υ , καί τά  τού Β ο ΰ ρ τ σ ι , ώς 

μικράς τίνος νήσου άνυψουμένου έν τω μέσω τού λιμένος, 

άνταποκρίνονται προς τούς χαιρετισμούς τών πολυαρίθμων 

πολεμικών πλοίων, καί νέφη καπνού έφαπλοϋνται σκοτίζοντα 

τον έπιλάμποντα κυανούν ουρανόν, τά  ύδατα καί τήν πέριξ 

διαφανή ατμόσφαιραν. ' Ο "Οΐτων έπί ζυμοειδούς ίππου καίϊή- 

μενος, διά μέν τής άριστεράς χειρός κρατεί τούς χαλινούς 

τού ακράτητου ίππου, ώς τις έπιτηδειότατος ίππεύς, διά δέ 

τής δεξιάς χαιρετίζει κινών τον πίλον τά  έν τή  διαβάσει 

αυτού προσπίπτοντα πλή^η . . .  'Ο  νέος μονάρχης φέρει τήν 

κυανήν Βαυαρικήν στολήν, την προωρισμένην νά καταστή 

στολή 'Ε λληνική, καί δ πίλος αύτού έπικοσμείται διά πτερού 

κυανολεύκου· περιστοιχεΐται δέ ύπδ πολλών καί παντοίων 

άνδρών, τών μελών τής Ά ντιβασιλείας, τής συνοδευσάσης 

αύτδν τριμελούς ’ Επιτροπής τών 'Ελλήνων, τών πρέσβεων 

τής Γαλλίας, ’ Αγγλίας καί 'Ρωσσίας, καί πασών τών πολιτι

κών καί στρατιωτικών’ Αρχών τή ς 'Ε λ λ ά δ ο ς τών έν Ναυπλία 

εύρισκομένων, οσοι ηύτύχησαν νά προμη^Γεύσωσιν έαυτοΐς ίπ 

πους, οπως μετάσχωσι τής βασιλικής συνοδείας. Έ ν  πολλοίς 

δέ διασήμοις άνδράσι τού ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος δια- 

κρίνεται δ γέρων στρατηγδς Κολοκοτρώνης, φέρων την πολε
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μικήν αυτού στολήν, κα ί κράνος επί τής κεφαλής, λείψανον 

τής στολής, ήν έφερεν ώς συνταγματάρχης 'Ελληνικού τίνος 

ταγματος, στρατολογηίε'ντος άλλοτε εις υπηρεσίαν τής δημο

κρατίας τών Ίονίων νήσων· ο δέ ’Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, 

εις τών διασημοτε'ρων πολιτικών άνδρών τής 'Ε λλάδος, Γ α λ

λιστί ένδεδυμε'νος, καί χρυσά φε'ρων εις τούς όφίαλμούς 

δίοπτρα, αποτελεί άντίίεσ ίν τινα προς τό εικονικόν ένδυμα 

τού γε'ροντος οπλαρχηγού. Π άντα  τά  μέρη, δί ών ο βασιλεύς 

διέρχεται, οίκίαι, γήλοφοι, κατακαλύπτονται υπό πλήίους 

ένίουσιώντος, κα ί άσπαζομένου διά φωνών καί παντοίων χει

ρονομιών τον Μεσσίαν τή ς άναγεννηίείσης 'Ελλάδος. Τό 

πολυάριίμον τούτο π λ ή ίο ς  παριστα ποικιλίαν όψεως καί 

ιματισμού- άλλά τό πλεΐστον μέρος φέρει έντετυπωμένην 

επί τών προσώπων τήν σφραγίδα τής πενίας, τής άσίενείας, 

καί ό'λων τών ή ίικ ώ ν  καί φυσικών ίλίψ εω ν · γυνή δέ τις 

ευειδής, έχουσα τούς χαρακτήρας τού προσώπου καταβεβλη

μένους έκ τής ταλαιπωρίας, υψηλή καί λεπτόσωμος, περι- 

κεκαλυμμένη ώς άρχαϊον άγαλμα διά τών ρακών ενδυμασίας 

λαμπράς άλλοτε κα ί μεγαλοπρεπούς, δακτυλοδεικτεΐ πρός 

τον μικρόν αυτής υιόν, παιδίον ένναετές, τον νέον μονάρχην, 

καί φαίνεται λέγουσα πρός τό παιδίον —  Ιδ ο ύ  ο Σωτήρ 
ημών! («)

(α) Έ ν  έ'τει 1862, ολίγους μήνας προ τής πτώσεως του βασιλέως 
Οϋωνος, συνέβη ν’ άπανττσω έν ΙΙαρισίοις γέροντα στρατιώτην, 

παρευρείιεντα έν τή  εις Πελοπόννησον έκστρατεία, ος διηγήίη μοι τά 
όξής. —  “ Κοώ’ ήν στιγμήν ό βασιλεύς ’'05ω ν άπέβαινεν είς Ναυπλίαν, 
ο ημέτερος λόχος έσχημάτισε περίφραγμα έν τή παραλία, και έγώ 
έτυχον ίστάμενος πλησιέστατα πρός τό μέρος, οπου ό βασιλεύς άπέβη. 
Ε ν ω δε έϊηκε τόν πόδα έπί τής γής, ω’λίσίϊησε . . . και έγώ έσπευσα 

εις υποστηριξιν αΰτοΰ' άλλ’ έν τή  σπουδή καί προθυμία, μείί’ ής
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Κ αί ά ληίώ ς ο βασιλεύς "Ο ίω ν  περιεμένετο ώς σωτήρ 

τής 'Ε λλά δος, ής ή κατάστασις ήτο κατά τήν έποχήν 

εκείνην ελεεινή. Ό  εμφύλιος πόλεμος, ή άναρχία καί ή 

πενία κατελυμαίνοντο τήν 'Ε λλά δ α , σκληρώς ήδη δοκι- 

μασίεϊσαν έν ολοις εννέα έτεσι καταστρεπτικού πολέμου. 

Μετά ττν δολοφονίαν (27 Σεπτεμβρίου, 9 Ό κτωβρ. 1831) 

τού Κυβερνήτου Ίωάννου Καποδιστρίου, τού προϊσταμένου 

τής προσωρινής Κυβερνήσεως τής 'Ελλάδος καί άληίούς 

αυτής ευεργέτου, μόνη νόμιμος εξουσία κατελείφ ίη έν μέσω 

τής μεγάλης εκείνης συμφοράς ή Γ ε ρ ο υ σ ία , συστάσα υπό 

τής έν "Αργεί Δ' ’ Ε ίν ικ ή ς  Συνελεύσεως διά ψηφίσματος τής 

2 2 α; ’ Ιουλίου ( 3 Τ·· Αύγουστου) 1829. Τό σώμα τούτο ήτο 

ώς έκ τής συστάσεως αύτοΰ συμβουλευτικόν εις τε τά  νομο

ί  ετικά καί διοικητικά ζητήμ α τα · άλλ’ ούδέν είχε δικαίωμα 

άποδοκιμασίας, εί μη έπί ζητημάτων καίαρώ ς οικονομικών. 

Ή  Γερουσία συνέκειτο έξ ενός καί είκοσι μελών, έκλεχίέν- 

των άπό καταλόγου περιέχοντος εξήκοντα τρεις υποψηφίους, 

ούς ή ’Ε ίν ικ ή  Συνέλευσις ύπέβαλεν είς τόν Κυβερνήτην 

ώφειλε δέ νά σύνταξη μετά τού Κυβερνήτου, τόν ίεμελιώδη 

νόμον τού Κράτους. Τό ΓΓ' άρίρον τού ψηφίσματος τής 3 '·: 

Αύγουστου διέταττεν, ό'τι, εί συνέβαινε ν’ ά ποίάνη ό Κυβερ

νήτης προ τής καταρτίσεως τού ίεμελιώδους νόμου, έπρεπε

έ'σπευσα είς υποστηριξιν τού βασιλέως, κατέπεσε τό τουφέκιον μου, κα\ 
το κοντάκιον αύτοΰ συνετρίβη είς δύο. Ο’ιμοι! έπλήρωσα τήν ζημίαν 
έκ τού μισϋού μου · ή δε Ελληνική Αυτού Μεγαλειότης ούδεν έσκέψατο 
περί τού πτωχού στρατιώτου, ος έπέσχεν αύτόν τού νά καταπέση 
έκτάδην έπί τής γή ς .”

Έ ν  τώ πρώτω χορώ, τώ δοϋε'ντι έν τώ νέω παλατίω τών Ά5ηνών, 
ό βασιλεύς ώλίσϊησε, καί έ'πεσεν έπί τού ετέρου τών γονάτων- τό δέ 
συμβάν τούτο έϋεωρηϊη τότε ώς κακός οίωνο'ς.
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νά πρόσκλησή Συνέλευσις έΪΓνική· ή δέ ε’κλογή της νέας 

ταύτης Συνελεύσεως έπρεπε νά διαταχΐτή υπό τινορ ’ Επιτρο

πή ς, ήν δ Κυβερνήτης ε’ν περιπτώσει προβλέψεως τοιούτου 

συμβάντος είχε τδ δικαίωμα νά δνομάση διά τίνος ειδικής 

διατάςεως ¿σφραγισμένης, μεταβιβάζων εις τήν ’ Επιτροπήν 

ταύτην πάσαν τήν εις αύτόν άνατε^ειμε'νην εξουσίαν.

Ά λ λ ’ 'όμως έν τή  ταραχή καί τή  συγχύσει, ήν ε’πήνεγκεν 

δ θάνατος τού Κυβερνήτου, ούδ’ ίχνος τοιαύτης διατάξεως 

εύρεση· ή δε Γερουσία τότε άναλαβοΰσα εξουσίαν δικτα- 

τορικήν καί συντακτικήν, συνέστησε τριμελή διοικητικήν 

’ Επιτροπήν, εις ήν παρέδωκε τήν εκτελεστικήν εξουσίαν 

(27 Σεπτεμβρ. 9 Οκτωβρ. 1831). Πρώτη τής άρτισυστάτου 

Διοικητικής ’ Επιτροπής πράξις ύπήρξεν ή συγκάλεσις ’ Ε θ νι

κής Συνελεύσεως ε’ν "Αργεί- άλλ’ εν αυτή τή  ημέρα τής 

ένάρξεως των εργασιών τής Συνελεύσεως έξερράγη δ εμφύλιος 

πόλεμος, καί ή Συνέλευσις ήναγκάσΐϊη νά καταφύγη εις 

Ναυπλίαν ύπο τήν ύπεράσπισιν τών φρουρίων τής πόλεως 

εκείνης. Μετά πολλάς δέ καί πεισματώδεις συζητήσεις, έν 

αις διήλίπον τρεις περίπου μήνες, ή Συνέλευσις έψηφίσατο 

νέον πολίτευμα, καί έξελέξατο νέον τής ’ Ελλάδος Κυβερνήτην 

τον Κόμητα Αυγουστίνον Καποδίστριαν, άδελφόν τού δολο- 

φονηότέντος Κυβερνήτου. Δέκα ημέρας μετά τήν έκλογήν 

αυτού δ νέος κυβερνήτης παρητήσατο τήν αρχήν, φοβηθείς 

τήν κατά τής Ναυπλίας έφοδον σώματος έπαναστατών, 

δυσάρεστηότέντων έπί τή  έκλογή αυτού- ή δέ Γερουσία τότε 

ώνόμασε νέαν Διοικητικήν ’ Επιτροπήν, συγκειμένην έξ επτά 

μελών, ληφότέντων έκ τών δύο αντιπολιτευόμενων φατριών, 

ένοπλως άμφισβητουσών τήν υπεροχήν εις τήν τού τόπου 

κυβέρνησιν, καί παρέδωκεν αυτή τήν έκτελεστικήν έξουσίαν.
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Ή  νέα αύτη Διοικητική ’ Επιτροπή νέαν δμοίως συνεκάλεσε 

συνέλευσιν, έν ΙΙρονοία, τώ προαστείω τής Ναυπλίας, συνελ- 

ΐσούσαν · άλλ’ εύξτύς έξ αρχής παράνομος ούσα ή λεγομένη 

αύτη έϊτνική Συνέλευσις, διελύξτη μετ’ ού πολύ διά βίας ύπο 

τού έπαναστάντος στρατού. ’ Ε ν τώ πολιτικώ έκείνω σάλω 

ή Διοικητική ’ Επιτροπή πολλάς ύπέστη μεταβολάς ένεκα 

διαφόρων αιτιών, άπάσας έπικυρουμένας οπως δήποτε ύπο 

τής Γερουσίας, τής ύπερτάτης ταύτης αρχής, έν ή μόνη 

ύπήρχε νομιμότητος χαρακτήρ. ’Όζτεν έξ έπταμελούς έγένετο 

πενταμελής, καί μετ’ ολίγον κατελείφ^η τριμελής. ’ Ε ν τή  

τελευταία ταύτη καταστάσει τής Διοικητικής ’ Επιτροπής, 

δύο τών μελών αύτής, δ Άνδρέας Μ εταξάς καί ό ’ Αν- 

δρέας Ζα ίμ ης, έσχεδίασαν πολιτικόν τ ι τόλμημα, προς ό 

είχον συμφωνούντας καί τούς πλείστους τών Γερουσιαστών. 

Κ α τά  τδ σχέδιον τούτο οί Γερουσιασταί έμελλον νά δρα- 

πετεύσωσιν, ούτως είπεϊν, έκ τής πρωτευούσης, ώς εύρισκο- 

μένης ύπο τδ κράτος τής μερίδος τών Συνταγματικών, ής 

δ άρχηγδς ’ Ιωάννης Κωλέτης, τρίτον μέλος τής Διοικητικής

’ Επιτροπής, άπήλαυε τών συμπαθειών τής Γαλλικής πολιτι-
\

κής, καί ύπεστηρίζετο προφανώς ύπδ τής έν Ναυπλία Γ α λ 

λικής φρουράς- καί ά ληΐώ ς κατ’ αίτησιν αύτού Γαλλικός 

στρατός έστάπμευεν έν τή  πόλει ταύτη, οπως έκφοβή τούς 

δύο συναδέλφους αύτοΰ καί τούς φίλους αύτών. Ή  δέ 

Γερουσία εύίτύς έγκαταστάσα εις μέρος τ ι άσφαλές, καί 

άπαλλαγείσα πάσης καταπιέσεως, έμελλε κατά τό σχέδιον 

έκεΐνο νά προσκαλέση παρ’ εαυτή τήν Διοικητικήν ’ Ε π ι

τροπήν, καί νά έκλέξη ώς προσωρινόν Κυβερνήτην τής 

Ε λλάδος μέχρι τής άφίξεως τού βασιλεως τον ναύαρχον 

Ρικόρδον, άρχηγόν τού έν Έ λλά δ ι ναυλοχούντος ’ Ρωσσικού
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στόλου (ά). Του σχεδίου τούτου το πρώτον μέρος έξετελέσΐΐη, 

καί ή Γερουσία άπέδρα εις το Ά σ τρ ο ς · άλλ’ εν τώ μεταξύ 

ό ναύαρχος Έ ικόρδος, εις ον έβουλεύΐίησαν νά προσαγάγωσι 

διά μεγίστης θυσίας ττν  επικίνδυνον εκείνην τιμήν, άπεποιή- 

σατο την ϊέσ ιν  του Κυβερνήτου. Τ ότε λοιπόν ο Μεταξάς 

καί ό Ζαίμης, έτι έν Ναυπλία παραμένοντες, άπεχωρίσΪΓησαν 

άπροσδοκήτως άπό της Γερουσίας, καί οί εν Ά σ τρ ει Γερου- 

σιασταί, έκτε^ειμένοι εις τον κίνδυνον του να συΧληφίτώσιν 

υπό τών εναντίων, ήναγκάσϊησαν ε’ν τή  άμηχανία αυτών να 

καταφύγωσιν εις την νήσον 2π έτσα ς, έ'νϋτα προσεφε'ρετο 

αύτοις ασυλον.

Τοιαύτη έπεκράτει έν τη  Έ λλά δ ι κυβερνητική σύγχυσις 

περί τα  τέλη του έτους 1832.

Ή  αγγελία της αυτοκτονίας της Γερουσίας, τής μόνης 

καί τελευταίας νομίμου άρχής έν τή  Έ λλά δ ι, έφϊασεν εις 

τον βασιλέα ’Ό ΐϊωνα, έν ώ διέτριβεν εις την παραλίαν τής 

Πελοποννήσου (β), όπου ή “ Μαδαγάσκαρ” μετά τών άλλων 

πλοίων ήν προσωρμισμένη. Γ0  δέ Κ όμης Άρμανσπέργης, ’ 5 

τής Άντιβασιλείας πρόεδρος, την αγγελίαν έκείνην άκούσας, 

είπε προς τον νέον βασιλέα- “ Συγχαίρω S o i, Μεγαλειό- 

τατε . . .  εις ούδένα οφείλεις άπ'ο τοΰδε λόγον τινά . . .  ή 

Μεγαλειότης Sou καταλείπεται ήδη έν τή  Έ λλά δ ι μόνη 

νόμιμος άρχή, μόνος καί απόλυτος κύριος τού τόπου! . .

Η εκφρασις αύτη τού Κόμητος Άρμανσπέργου, ήν ολίγοι 

γινώσκουσι, περιλαμβάνει έν συντόμω το πολιτικόν πρόγραμμα

(α) 'Ο  ναύαρχος Ριχάρδος λαβών πρότερον τήν μεγα'λην 'Ελληνικήν 
πολιτογράφησιν διά ψηφίσματος τής έν Ναυπλία εθνικής Συνελεΰσεως, 
ήδύνατο να έκλεχ^ή ανώτατος αρχών τής 'Ελλάδος.

(β) Τής Μάνης.
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τής τε Ά ντιβασιλείας καί τού βασιλέως "Ο ιω νός —  Sυγκεv- 

τρωσις πάσης έξουσίας έν ένί άν^ρώπω. —  Τό πρόγραμμα 

τούτο ήδύνατο αληθώς νά καταστήση τον τόπον ευτυχή, εί 

έφηρμόζετο παρ’ άνδρός ευφυούς, κρατούντος έν χειρί στιβαρα 

καί σταθερά τήν ρομφαίαν τής δικαιοσύνης. Ά λ λ ’ έπί τό 

προκείμενον.

"Α μ α  τή  αγγελία τής φυγής τής Γερουσίας έλαβεν δ 

νέος βασιλεύς καί την αγγελίαν τής έλεεινης καταστάσεως 

τού κράτους, ό ήρχετο νά κυβερνήση. Ούδεμία ύπήρχεν έν 

αύτώ Κυβέρνησις, καί “ ή ισχύς τή ς έκτελεστικής έξουσίας 

οΰκ έξετείνετο έπέκεινα τών υπό τών Sυμμαχικώv στρα

τευμάτων κατεχομένων δέσεων”  («). Διοίκησις διαλελυμένη, 

δικαστήρια κεκλεισμένα, στρατός έν πλήρει α τα ξία , στόλος 

ασυνάρτητος καί παραλελυμένος, καί πάντα έν γένει τού 

Καποδιστρίου τα  έργα κατεστραμμένα! πανταχοΰ άχρηματία 

καί πενία, πόλεις κατεστραμμέναι, χώραι κατηρημωμέναι, 

καί τό δημόσιον ταμεΐον οΰτω κενόν, ώστε ή Διοικητική 

Έ π ιτρ οπ τ, άπλούν φάσμα κυβερνητικής έξουσίας, απείρους 

ύπέστη δυσκολίας, όπως κατορϊτώση νά προμηΓεύση την 

άναγκαίαν δαπάνην, εί καί μικράν, εις ναύλωσιν τού πλοίου, 

δι ού έμελλε νά πέμψη προς 1 τον βασιλέα ’ Επιτροπήν, 

κομίζουσαν αύτώ την θελκτικήν ταύτην εικόνα της κα 

ταστάσεως τού τόπου.

ΓΗ  κατάστασις αύτη ήν αυτόχρημα χάος- άλλ’ όμως 

άνθρωπος έξοχου εύφυίας καί δραστήριου ΐτελήσεως ήδύνατο 

έκ τού χάους έκείνου νά έξαγάγη νέαν άλλην καί διαρκή

(α) Ταΰτα έγραφαν οί τρεις αντιπρόσωποι τών Συμμαχικών Δυνά
μεων έν ύπομνη'ματι προς τον Γραμματέα τής Διοικητικής ’Επιτροπής 
έπί τών έξωτερικών ύπο^ε'σεων.
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κατάστασιν ζωής καί ευημερίας. Τουναντίον, ο βασιλεύς 

ήρχετο παρακολουίούμενος υπό ξένου στρατού επικουρικού, 

συγκείμενου έκ 3,500 Βαυαρών, καί εφεφε μ ε ί ’ εαυτού μέγα 

μέρος τού δανείου των 60 εκατομμυρίων φράγκων, οπερ 

έγγυήίησαν αί τρεις Συμμαχικαί Δυνάμεις- ήρχετο δέ νά 

κυβέρνηση έ'ίνος καταβεβλημένον υπό έμφυλίων σπαραγμών, 

καί ούδέν άλλο άπαιτοΰν παρ’ αυτού, ή τήν προσήκουσαν 

υποστηριξιν πρός άνόρίωσιν καί πρόοδον. Ή  Άντιβασιλεία 

αντί νά σπουδάση τόν τόπον, ον ήρχετο νά κυβέρνηση, 

έξήλειψε πάν τό παρελθόν αύτού, καί ίεωροΰσα τήν Ε λ λ ά δ α  

ώς corpus vilis, έφήρμοσεν έπ’ αυτής τήν πείραν τής συστά- 

σεως μικρού τίνος βασιλείου τής Γερμανίας, ούδαμώς προ- 

ερευνήσασα την φυσικήν τού έ'ίνους σύστασιν καί τά ς έξεις 

αύτού. Έ ν  τή άνεγέρσει τού νέου έίνικού οικοδομήματος 

είχε πρόχειρον πολύτιμον ύλην, ήν ώφειλε νά συλλέξη έκ τών 

έρειπίων τής Τουρκικής έξουσίας, τών κυβερνήσεων τής 

έπαναστάσεως, καί προ πάντων έκ τής πατρικής κυβερνή- 

σεως τού Καποδιστρίου ■ άλλ’ ούδαμώς έσκεψατο περί τούτου. 

Ή  Άντιβασιλεία διετήρησε τούς τότε τυχόντας Γ ρ α μ μ α τ ε ίς  

τ ή ς  ’ Ε π ικ ρ ά τ ε ια ς ,  είδος 'Υπουργών, οϋς ευρεν ύπηρε- 

τούντας υπό τήν Διοικητικήν ’ Επιτροπήν, καί οϋς είχεν 

ό'ργανα π ειίή νια  είς τάς ίελήσεις αυτής. Γ0  άτακτος 

στρατός, ό τοσούτον ένδόξως άγωνισάμενος υπέρ τή ς έλευ- 

ίερ ία ς , άντί νά τακτοποιηίή, διελύίη άποτόμως, καί ήναγ- 

κ ά σ ίη  νά διατρέφηται ληστεύων διετηρήίη δέ μόνος ο 

τακτικές, συγκείμενος έξ ενός μόνου τάγματος, καί ύπεβλήίη 

είς νέον έξευτελιστικόν κανονισμόν. Γ0  στόλος, δι’ οϋ ή Ε λ λ ά ς  

ήδυνήίη νά ύποστή τόσω μακρόν καί έπικίνδυνον αγώνα, 

καί ος ώφειλεν είναι τού λοιπού ή κυριωτέρα τού νέου
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βασιλείου ισχύς, έρρίφίη είς τινα γωνίαν τού έν Πόρω 

ναυστάίμου, καί τούτου σχεδόν έγκαταλελειμμένου, ώς πα

λαιόν τ ι  καί άχρηστον σκεύος, καί διετηρήίησαν μόνον 

μικρά τινα πλοία, ανεπαρκή καί είς αύτήν τήν συνήίη τής 

κυβερνήσεως υπηρεσίαν. Βεβαίως άδύνατος ήτο τότε ή δια- 

τήρησις ισχυρού πολεμικού στόλου- άλλ’ ήδύναντο συνδυάζοντες 

τήν πολεμικήν καί έμπορικήν ναυτιλίαν νά διοργανώσωσι τό 

έμπορικόν ναυτικόν είς τοιοΰτον τρόπον, ώστε έν ανάγκη νά 

μετασχηματίζηται είς πολεμικόν.

Τό δάνειον τών 60 εκατομμυρίων, προωρισμένον κατά 

τόν σκοπόν τού Καποδιστρίου καί τών τριών Δυνάμεων είς 

τό νά έπαυξήση τάς προσόδους τού νέου κράτους διά τής 

άναπτύξεως τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας, κατηναλώ ίη 

καί κατησωτεύίη αίσχιστα(α).

Γνωστόν υπάρχει, οτι, άποποιηίέντος τόν ίρόνον τής 

Ε λ λ ά δ ο ς  τού Πρίγκιπος Λεοπόλδου τού Σαξ-Κοβούργ, τού 

μετέπειτα βασιλέως τού Βελγίου (21 Μαίου 1830 ν. έ'.), τό 

Ε λληνικόν στέμμα προσηνεχίη υπό τού έπί τούτω συνελίόν 

τος έν Λονδίνω Συμβουλίου είς τόν δευτερότοκον υιόν τού 

βασιλέως τής Βαυαρίας (συνίήκη τής 7 ''; Μαΐου 1832). Ό  

ΙΙρίγκιψ Λεοπόλδος έν τή  προσφορά τού Ε λληνικού ίρόνου

(κ) Ιδού  ό υπολογισμός τού δανείου τούτου, 1\ έπισήμων έγγρά-
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φων ληφίίείς.
α') Ε ίς τήν Τουρκίαν πρός ίςαγόρασιν τής Φίτιώ-

τιδος, τής Εύβοιας και τής ’Αττικής . . . Δρ. 12,500,000
β') Ε ίς προμήθειαν (μή γενομένην) καί έξοδα τής

πρός εύρεσιν του δανείου έπιτροπής. . . . ,,  5,730,000
γ') ' Υφαίρεσις προπληρωϊε'ντων είς τήν 'Ελλάδα . ,,  2 ,500,000
δ') Τόκοι καί χ ρ ε ω λ ύ σ ιο ν ......................................... ,, 26,000,000
ε') "Εξοδα τού βαυαρικού σ τ ρ α τ ο ύ .......................,,  11,500,000

Τό ολον Δρ.: 58 ,250,000



κατενόησε τήν δυσκολίαν τού έργου, ο προσεκαλείτο νά ε’κ- 

πληρώση, καί έγένετο ενώπιον του ε’ν Λονδίνω Συμβουλίου ό 

ειλικρινέστατος καί εύγλωττότατος συνήγορος τών συμφερόν

των τής νε'ας αύτοΰ πατρίδος· οΪΓεν άπήτησεν έκτασιν τών 

ορίων τοΰ Κράτους καί άλλας ώφελείας, έφ’ αις ή ’ Ελλάς 

αίωνίαν ομολογεί προς αύτόν εύγνωμοσυ'νην. Ά λ λ ’ ό πολυ'τι 

μος εκείνος άνήρ ού δυνήΪΓείς νά λάβη πάνξτ’ οσα άπήτει 

υπέρ τοΰ νέου Κράτους, ο προσεκαλείτο νά κυβέρνηση, 

πηρητήσατο (α).

Ό  φιλελληνισμός τοΰ βασιλεως ποιητοΰ, Λουδοβίκου Α 

τής Βαυαρίας, ος έβοή^ησε κατά τινα τρόπον την έπανά- 

στασιν τής ’ Ελλάδος διά τε τής μούσης αύτοΰ καί διά χρη

ματικών προσφορών, έ'τι δέ καί διά τής άποστολής άξιω- 

ματικών τινων τοΰ Βαυαρικού στρατού, έπέσυρε τήν προσοχήν 

τών Δυνάμεων, καί ιδίως τοΰ Κυβερνήτου, επί τού δευτεροτόκου 

αύτού υιού. Τότε ό βασιλεύς Λουδοβίκος ήδύνατο κάλλιστα, 

πριν ή άποδεχΐτή τό στέμμα τής ’ Ελλάδος ύπέρ τού άνηλίκου 

υιού αύτοΰ, νά προβάλη νέας καί ώφελίμους συνίΰήκας προς

(α) Οτε κατά το 1863 ο βασιλεύς Γεωργίες κάτεργο μένος είς τήν 
Ε λ λ ά δ α  διε'βη τάς Βρυξέλλας, ό βασιλεύς Λεοπόλδος ομίλων —ρ δ ς τούς 
’Έλληνας τούς άποτελοΰντας την συνοδείαν τοΰ νε'ου βασιλε'ως τής 'Ε λ
λάδος, είπε προς αυτούς· “ Μία τών κυριωτε'ρων αίτιων, δι ας άπε- 
π ο ιφ η ν  τό στέμμα τής Ε λ λ ά δ ο ς, ήν ή πεποίϊησις οτι ούκ ήδυνα'μην 
νά πράξω ο , τι διενοούμην άγαμόν είς τον το'πον. . . Ή  ’Αγγλία το'τε 
ούδεμίαν είχεν αγαθήν ύπέρ υμών προαίρεσιν . . . .  καί προ πάντων ή 
τοιαύτη τής ’Αγγλίας δυσμένεια ήνάγκασέ με ν’ άποποιη-ώ τον θρόνον 
τής Ε λλά δος.” —  Οί Έ λληνες κατά τό 1863 ¿θεωρούν τήν ’Αγγλίαν 
ως ευμενέστατα προς αϊτούς διατεύειμένην · άλλ’ ομως τά μετά ταΰτα 
συμβάντα απέδειξαν τουναντίον, οτι δηλαδή ή Α γ γ λ ία  καί ήν, καί 
£στι, καί έσται πάντοτε δυσμενής προς τόν τόπον τούτον, ενεκα ίδίως 
πολιτικής αντιζηλίας, γινώσκουσα κάλλιστα οτι τούς έλευοέρους ’Έλληνας 
ού δυνήσεται αγειν κατά τάς ίδιας αύτής βουλάς.
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όφελος τού νέου βασιλείου, καί οϋτω νά σχηματίση ύπέρ τού 

υιού αύτού αληθείς άξιώσεις ευγνωμοσύνης παρά τών ’ Ε λλή

νω ν άλλ’ ομως ούδ’ έλαχίστην ήσΓάνίΰη επιθυμίαν τής άπο- 

λαύσεως τοιαύτης ευγνωμοσύνης- έσπευσε δέ απλώς καί άνευ 

ούδεμιάς άπαιτήσεως νά παραδεχτή ύπέρ τού άνηλίκου 

πρίγκιπος τον θρόνον τής ’ Ελλάδος.

Ή  Γερουσία καί ή Διοικητική ’ Επιτροπή τής ’ Ελλάδος 

έσπευσαν νά προσαγάγωσι τό σέβας καί τήν ύποταγήν αύτών 

είς τόν νέον ηγεμόνα- καί ψήφισμα τής λεγομένης εθνικής 

Συνελεύσεως έν Προνοίαί“ ) ύπο ημερομηνίαν 2 7 ’Ιουλίου 1832 

έπεκύρωσε τήν έκλογήν τών πληρεξουσίων Δυνάμεων. Δια- 

κοίνωσίς τις τού έπί τών έξωτερικών ’ Υπουργού τής Βαυαρίας, 

άποσταλεϊσα πρός τόν έπί τών ’ Εξωτερικών Γραμματέα τής 

’ Ελλάδος, ύπό ημερομηνίαν 31 ’ Ιουλίου 1832, άνήγγελλε πρός 

τό ’ Ελληνικόν έΪΓνος, “ οτι πρώτιστη φροντίς τής ’ Αντιβασιλείας 

έσται ή συγκρότησις έίΰνικής Συνελεύσεως, οπως ύποδεχΐίή 

τόν βασιλέα, προσενέγκη αύτώ τό σέβας τής ’ Ελλάδος, καί 

έπικυρώση τήν ένωσιν αύτής μετά τού ήγεμόνος, τού μέλλον

τος νά διέπη τάς τύχας αύτής. Ή  Συνέλευσις αύτη συνερ

γήσει μετά τ ή ς ’ Αντιβασιλείας είς προπαρασκευήν τού οριστικού 

συντάγματος τοΰ Κράτους, οπερ συντεταγμένου ε’ν έλευϊέρα 

καί άνεπηρεάστω συνεργεία τού έθνους καί τού βασιλε'ως 

αύτοΰ, έν πληρεστάτη ήσυχία, όταν τά  ορια τής ’ Ελλάδος 

ταχίάώσιν όριστικώς, καί αί πρόσοδοι γνωσςτώσιν άκριβέστερον, 

θεραπεύσει άναμφιβόλως τάς άνάγκας, τάς εύχάς, καί τά 

συμφέροντα αύτής.”

(α) Τ ά ψηφίσματα τής Συνελεύσεως έκείνης ουδέποτε υπ’ ου’δεμιάς 
Ελληνιμής Κυβερνη'σεως άνεγνωρίσύησαν ώς νόμιμα, ούτε ΰπ’ αυτών 
τών μεγάλων Δυνάμεων.
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Αυτά ταΰτα καί ή διακήρυξις του έν Λονδίνο) Συμβου

λίου, ή εν Ναυτιλία δημοσιευΐ'εισα χήν ,8/3ο Αύγου'στου 

1832, έπεβεβαίου.

Εί'δομεν ανωτέρω, μέχρι τίνος ή Άντιβασιλεία έτήρησε 

τάς υποχρεώσεις ταύτας · νυν δέ προσΪΓετέον, οτι ουδέ περί 

αύτής της έπικυρώσεος τής εκλογής του βασιλέως υπό εθνι

κής τίνος Συνελευ'σεως ε’φρόντισεν. Κ α ί ομως τριάκοντα μετά 

ταΰτα έτη ο επί των έξωτερικών υπουργός τής Βαυαρίας, 

διαμαρτυρόμενος έν ονόματι του Βαυαρικού βασιλικού οίκου 

κατά τής εκλογής του βασιλέως Γεωργίου, έστήριζε την 

νομιμότητα τής βασιλείας του "Ο ιω νός ε’πί τοΰ ψηφίσματος 

τής λεγομένης εθνικής Συνελεύσεως έν Προνοία!

ΓΗ συγκρότησις τής ε ν ικ ή ς  Συνελεύσεως ούδέποτ έγέ- 

νετο· άλλα τουλάχιστον αι διαπραγματεύσεις περί τή ς οριστι

κής οροθεσίας τοΰ βασιλείου ένηργήΪΓησαν τάχα μετά τής 

δραστηριότητες καί τής έπιτηδειότητος, ής ο πρίγκιψ Λεο- 

πόλδος έδωκε λαμπρότατα δείγματα; Πολλοΰ γε καί δει- 

αύτη των παρόντων ορίων τής Ε λλά δ ος ή κατάστασις, δί ήν 

αδύνατός έστιν ού μόνον ή ύπεράσπισις τοΰ Κράτους, άλλα 

καί αυτή ή έπίβλεψις κατά των αεί είσβαλλόντων έκ τοΰ 

Τουρκικοΰ κράτους εις τάς επαρχίας τοΰ βασιλείου τής 

Ε λλά δ ος ληστών, αποκρίνεται διαβρήδην προς την έρώτησιν 

ταύτην.

Ούτως ασεβώς παραβιασίτεισών τών επισήμων υποχρεώ

σεων, ούδέν θαυμαστόν οτι παρημελήΐϊησαν άλλαι υποχρεώ

σεις, ούδένα φέρουσαι χαρακτήρα επίσημον. "Ο Κυβερνττης 

Καποδίστριας, πρώτος, ώς είπομεν, άποβλέψας προς τον 

Πρίγκιπα "ΟΪΓωνα, καί προτείνας την εκλογήν αύτοΰ ώς 

βασιλέως τής Ε λλά δ ος διά την νεαράν αύτοΰ ηλικίαν,
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εύκολύνουσαν τήν συνάφειαν καί τον σύνδεσμον αύτοΰ προς 

την νε'αν αύτοΰ πατρίδα, υπέδειξε προς τον βασιλέα τής 

Βαυαρίας την ζωηράν τοΰ έθνους επιθυμίαν τοΰ να ΐδη τον 

βασιλέα αύτοΰ πρεσβεύοντα τήν έν Έ λλά δ ι έπικρατοΰσαν 

θρησκείαν- βεβαιοΰσι δέ, οτι τοΰτ αύτο καί ο Αύτοκράτωρ 

τής· ΓΡωσσίας Νικόλαος Α' είσηγήσατο τω Λουδοβίκω Α', 

ύποσχομένω οτι δ υιός αύτοΰ έκπληρώσει τήν εΤΓνικήν ταύτην 

των Ε λλήνω ν εύχήν. Κ α ί αληθώς ή τοιαύτη μεταβολή δεν 

ήτο δύσκολος, καΐτ’ οσον, ώς γνωστόν, ή κυριωτέρα διαφορά, 

μάλλον δ’ είπείν, ή μόνη διά τήν δογματικήν αύτής βαρύ

τητα διάφορά μεταξύ τής Δυτικής καί ’ Ανατολικής ’ Ε κ 

κλησίας, συνίσταται έν τω περί έκπορεύσεως τοΰ αγίου Πνεύ

ματος δόγματι· αί δέ λοιπαί βαρύνουσι κατά δεύτερον λόγον 

έν τή  πλάστιγγι τής ’ Ορθοδοξίας, οποίαί είσιν ή διαφορά 

περί τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου τοΰ βαπτίσματος, ή περί την 

μετάδοσιν τής ίτείας κοινωνίας, ή των ιερέων άγαμία, τό 

πρωτεΐον τοΰ Π άπα κ. τ. λ. Α ί διαφοραί λοιπόν είσιν οικονο- 

μήσιμοι· καί ή κρίσις ημών αύ'τη ούτως έστίν αληθής, ώστε 

οι Πάπαι πάντοτε έδείχϊτησαν πρόθυμοι νά έπιτρέψωσι ταΐς 

έν τή  ’ Ανατολή Έ κκλησίαις τήν διατήρησιν τών καθεστώτων 

έν αύταΐς, μόνον άναγνωρίζουσαι τδ ’ πρωτεΐον τοΰ Πάπα.

Παρά τοϊς "Ελλησιν ή τοΰ έθνους θρησκεία μεγάλην 

έχει σημαντικότητα, καί αποτελεί δικαίως σπουδαΐον μέρος 

τής έΐν ική ς αύτών ένώσεως. Αΰτη προεφΰλαξεν αύτούς διά 

τε τών τελετών καί διά τής γλώσσης πάσης συγχωνεύσεως 

μετά τών κατακτητών Καταλάνων, Γενουηνσίων, Βενετών, 

καί τελευταίον τών Τούρκων. ’ Εντεύθεν κατανοεί τις ευκό

λως, δπόσην δ "Ελλην, οσω αν ύποτεζτή ελευθερόφρων, απο

νέμει βαρύτητα καί σέβας εις τήν έπικρατοΰσαν θρησκείαν,

17
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καί ότι το πανελλήνιον τούτο αίσθημα ούτε μεταβληΐτήσεται 

ούτε έξασΐίενήσει, άλλα διατηρηϊτήσεται. αμετάβλητον καί 

άκμάζον, καί χειραγωγούν το Ε λληνικόν έϊνο ς εις την εντελή 

αύτοΰ κατάρτυσιν · ιδίως δέ εν τώ λαω ο θρησκευτικός δεσμός 

μεγίστην έχει σημασίαν, καί εντεύθεν ίσως εξηγείται ή ε’ν 

τ ή ’ Ανατολή έπικράτησις τής 'Ρωσσίας. "Ο βασιλεύς’Ό^ων 

έί'εωρήίΓη πάντοτε υπό του έθνους ώς ετερόδοξος, ώς άνθρω

πος άλλόπιστος- καίτοι δέ μετ’ εύλαβείας πάντοτε έσέβετο 

τήν θρησκείαν των υπηκόων αυτού (εύλαβείας όμως αρνητι

κής, ώς ε’φεξής οψόμείτα), ο άπαίδευτος οχλος, καίπερ ών 

φύσει ανεξίθρησκος, έχαρακτήριζεν αυτόν δί επιθέτων όλίγην 

έμφαινόντων άνοχήν. 'Ο  Αύτοκράτωρ Νικόλαος πολύ έλυπή'ΪΓη, 

ώς λέγεται, διά τήν παράβασιν τής ύποσχέσεως τού βασιλέως 

τής Βαυαρίας, καί εύΪΓυς μετά τήν εις τον θρόνον άνάβασιν 

τού βασιλέως "Ο ιω νός άπέστειλε προς αυτόν τον πρίγκιπα 

Βοροντσο'φφ, μυστικήν έ'χοντα εντολήν (ώς βέβαιοί ό άνώνυμος 

συγγραφεύς μονογραφίας τινός “ περί των πρώτων χρόνων τής 

βασιλείας τού "Ο ιω νός"), ό'πως άναγγείλη τώ βασιλεί τής 

Ε λ λ ά δ ο ς, ότι ο Αύτοκράτωρ εύχαρίστως μεταβιβάζει προς 

αύτόν πάντα τά δικαιώματα τής 'Ρωσσίας προς ύπεράσπισιν 

των Χριστιανών υπηκόων τής Τουρκίας, άμα προσφέρων πρές 

έκτέλεσιν τ τ ς  ύπερασπίσεως ταύτης εις τήν υπηρεσίαν τού 

βασιλέως τάς δυνάμεις τ τ ς  'Ρωσσικής Αύτοκρατορίας · μόνην 

δέ άπήτει συνθήκην προς έγκατάλειψιν των προαιώνιων καί 

πολυτίμων τούτων δικαιωμάτων τής 'Ρωσσίας τήν μεταβολήν 

τού θρησκεύματος τού βασιλέως· άλλ’ ό ’Ός?ων άπεποιήσατο 

τήν μεταβολήν ταύτην («).

(α) ”Ιδε τήν άνωνύμως έκδο3είσαν έν Κέρκυρα (1862) πραγματείαν, 
τήν έπιγραφομένην “ το Βασίλειον τής 'Ελλάδος και ή 'Ελληνική
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Ή  Άντιβασιλεία προέ^ετο μέν να κανονίση τά  ’ Εκκλη

σιαστικά πράγματα, καί να βελτιώση τήν ΐτέσιν τού ενΓ Ελλάδι 

Κλήρου, άλλα τούναντίον ετι χείρονα κατέστησεν α ύ τή ν  

διότι ¿δήμευσε μέγα μέρος των έκκλησιαστικών κτημάτων, 

διέλυσε πολλά μοναστήρια, καί έδημοπράτησεν άναιδώς τά  

ιερά σκεύη τής ϊτείας λατρείας. Τ ά  σχέδια ταύτα άπειρο- 

κάλως γενόμενα, καί κακώς ε’κτελεσίτέντα, διήγειραν σπου- 

δαίας άντιστάσεις· καί όμως ούδεμία έπεγένετο διόρϊ?ωσις 

τών κακώς γενομένων ο μέν υπάρχων Κλήρος έγκατελείφΐτη 

εις ήν εύρίσκετο ελεεινήν κατάστασιν άνευ ούδεμιάς εξασφα- 

λίσεως τών προς τό ζήν αναγκαίων, ούδεμία δέ ε’λήφςη 

πρόνοια περί σχηματισμού νέου Κλήρου άναλόγου προς τό 

μέγεθος τής νέας πολιτικής καταστάσεως τής 'Ελλάδος, καί 

ούδέ εν συνέστη προς τον σκοπόν τούτον ’ Εκκλησιαστικόν 

σχολείον άλλ’ έν^εν μέν άφήρουν άπό τή ς ’ Εκκλησίας τά  

μέσα της έξ ιδίων πόρων συντηρήσεως, ένίϊεν δέ παρημέλουν 

αύτήν έν μοίρα Καρός. 'Ο  Κλήρος συνησϊτάνΪΓη τήν τοιαύ- 

την τών πραγμάτων αύτοΰ κατάστασιν καί ήν αληθώς ή 

κατάστασις εκείνη λίαν επονείδιστος. Τέλος πάντων άπε- 

ρίγραπτος υπάρχει ή άκηδία, έν ή επί πολλά έτη κατέλιπον 

τήν ’ Εκκλησίαν εις ΐτέσιν άνώμαλον καί σχεδόν άντικανονικήν. 

ΐΕλευϊιέρα ήδη ή ’ Εκκλησία τή ς 'Ε λλά δ ο ς, άναγκαίως ύπήρχεν 

άνεξάρτητος άπό τού Πατριάρχου τής Κωνσταντινουπόλεως, 

καί Ιδία Χύνοδος έσχηματίσ^η προς διεύΐυνσιν τών ’ Ε κκλη

σιαστικών πραγμάτων τού βασιλείου- άλλ’ ή 2ύνοδος α'ύτη,

ολομέλεια” υπό * * *. Περίοδος πρώτη. 1833 — 1843. σελ. 142. — 
Τήν περί τοΰ ιστορήματος τούτου (οπερ φαίνεται ήμΐν λίαν άμφίβολον) 
ευθύνην καταλείπομεν εις τον συγγραφέα τής πραγματείας έκείνης, τον 
ημέτερον φίλον Κύριον Ν. Τ. Βου'λγαρην.
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ώς συγκείμενη έξ ’ Επισκόπων χειροτονη Μέντων προ τής 

έπαναστάσεως, ήν άτακτος καί ακανόνιστος· διότι ή αυτο

νομία της ’ Ελλάδος ουδέποτε άνεγνωρίσΪΓη υπό του Πατριάρ- 

χου τής Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ πνευματικού αρχηγού τής 

κατ’ Ά νατολάς Ε κκ λη σ ία ς· καί διά τούτο οσάκις άπέΐτνησκέ 

τις τών ’ Επισκόπων, ή ’Επισκοπή διέμενε χηρεΰουσα, καί το 

κενόν τούτο άδυ'νατον ήν ν’ άναπληρωζϊή. Ή  κατάστασις 

αύτη τής ’ Εκκλησίας άπεβαινε σχεδόν σχισματική· καί ’όμως 

τοιαότη διέμεινε μέχρι τοΰ έτους 1852, είκοσι δηλονότι περί

που έτη· καί μόλις τότε ή ’ Εκκλησία τοΰ βασιλείου τής 

’ Ελλάδος άνεγνωρίσίτη ώς αυτόνομος υπό τής Μεγάλης ’ Ε κ 

κλησίας. Έ κ το τε  έβελτιώΐτη μέν έπωσούν ή κατάστασις τής 

’ Εκκλησίας καί τού Κλήρου, άλλα καί αί βελτιώσεις αύται, 

είρήσϊτω μετά παρρησίας, μέχρι τούδε καταλείπονται άτελεΐς, 

καί πολλαί ύπάρχουσιν έλλείψεις, ών έλπίζεται ή διόρ- 

ΐίωσις («).

Ή  Άντιβασιλεία, ή τον βασιλέα’Ό ΐίωνα έκπροσωποΰσα, 

κατεφρόνησε καί παρέβη άναφανδόν πάσας τάς έπισήμους 

καί άτομικάς υποχρεώσεις, όσας ό βασιλεύς τής Βαυαρίας

(α) 'Ο ανώτερο; Κλήρος έμ'.σ!0οδοτή3η, αλλά καί ούτος ου’χ ί έξαρ- 
κοΰντως· Σχολαί δε ίερατικαί πρός παρασκευήν τών μελλόντων να 
μα2ητεόσωσιν είς τήν ’Εκκλησιαστικήν Σχολήν, τήν καλουμένην 'Ριζά- 
ρειον από τοΰ συστησαντος αΰτη'ν, συνε'στησαν έ'ν τισιν έπαρχίαις- άλλ’ 
ή κατάστασις τοΰ κατωτε'ρου Κλήρου διαμένει πάντοτε έλεεινή. Γνω 
στόν υπάρχει, οτι ή Ανατολική ’Εκκλησία σΰγκειται έκ πολλών ’Εκκλη
σιών, δογματικώς μεν ηνωμένων, διοικητικώς. δε ανεξαρτήτων άπ’ 
άλλήλων, καί διοικουμένων ή υπό Συνο'δων, ώς έν 'Ελλάδι καί έν 
"Ρωσσία, ή υπό ενός Πατριάρχου, ώς έν Κωνσταντινουπόλει, έν Ά ντιο-  
χειφ, έν 'Ιεροσολΰμοις καί έν ’Αλεξανδρεία. Τούτων ή έν Κωνσταντινου- 
πόλει έπικαλεΐται Μ εγά λ η  ’Ε κ κ λ η σ ία , καί ό Πατριάρχης αυ’τής έχει 
έπί τών άλλων ’Εκκλησιών πνευματικήν τινα υπεροχήν.
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άνεδέξατο ε’ν ένόματι τού άνηλίκου υιού αυτού, καί ου’δέν 

άλλο έσκέψατο, ή πώς νά στερεώση τήν βασιλείαν πρός 

τούτο δε ένόμισε μάλιστα συμβάλλουσαν τήν έξασότενησιν 

καί καταστροφήν παντός Έ λληνος ίσχύοντος οπως δήποτε, 

καί τήν έξάλειψιν πάσης έπικρίσεως καί άντισταΐμίσεως 

πρός τήν βασιλικήν άρχήν. Διά τούτο έδημιούργησαν πρε

σβείας, ό’πως άποπέμψωσι μακράν τή ς ’ Ελλάδος τούς σημαν- 

τικωτέρους αύτής άνδρας, ή τούλάχιστον τούς μάλλον φιλο- 

πράγμονας καί δραστήριους· τούς δε αρχαίους οπλαρχηγούς 

καί προεστώτας, τούς ξτυσιάσαντας πάν ο, τι είχον ύπέρ τής 

ελευθερίας τής πατρίδος, κατέλιπον πενομένους καί δυστυχείς, 

άρνούμενοι αύτοΐς τά ς δικαίας άμοιβάς τών άγώνων καί 

θυσιών αύτών. Τό έργον τής πολιτικής ίσοπεδώσεως καί 

κατ’ άλλους μέν τρόπους έπεδιώκετο, προ πάντων δέ διά τής 

καταστροφής τής έπισήμου έκφράσεως τής κοινής γνώμης, 

καί διά τού συστήματος τής συγκεντρώσεως πάσης έξουσίας 

είς χεϊρας τοΰ βασιλεως.

Πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου ή Άντιβασιλεία, 

είρήσΐω έλευ'πέρως, έμηδένισε πάσαν ενέργειαν τών κοινοτή

τ ω ν  καί συνέστησε μέν δημοτικάς άρχάς, άλλ’ ή ενέργεια 

αύτών ούδαμώς άντικατέστησε τήν βαρύτητα, ήν άλλοτε 

είχον αί κοινότητες. Ή  Τουρκική δυναστεία πανταχοΰ έπέ- 

πιπτεν ώς τρομερά καταιγίς, ε’κτελουμένη διά τής μαχαίρας, 

καί παρά τοΰ κατακτη^έντος τόπου άπήτει άπόλυτον ύπο- 

ταγήν καί χρήματα * ο δέ Χριστιανός ύπέκειτο είς πάν είδος 

καταπιέσεως, καί ή κεφαλή αύτοΰ άπεκόπτετο πολλάκις πρός 

δοκιμασίαν τοΰ ξίφους τού συναντώντας αύτώ Τούρκου- άλλ’ 

ομως ό κατακτητής έν τή  φυσική αύτού άπειρία καί τή  είς 

τήν ειμαρμένην πίστει κατέλιπεν είς τόν Χριστιανόν άνεπη-
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ρεαστα τα ηΐτη και έντιμα αυτοΰ καί τήν δημοτικήν αύτοΰ 

διοικησιν. Ουτω διετηρη^η εν τή 'Ε λλάδι καί κατά τούς 

μέσους έτι αιώνας ή τών κοινοτήτων διοίκησις, καί ήκμαζεν 

ούτως, ωστε εκινησε τον θαυμασμόν τοΰ μεγάλου ιστορικοΰ 

τών κοινοτήτων Αυγουστίνου Θιεβρύου. Παρά το αύτόνομον 

τών κοινοτήτων υπό την Τουρκοκρατίαν παρατηρεϊται τό 

αύτό πνεΰμα τών έν τή  ’ Εκκλησία ελευθέρων έκλογών καί 

τής έλευϊέρας διοικήσεως αύτής, άφιεμένων ολως εΐςτήν έξου- 

σίαν τών Χριστιανών. Τό 'Ελληνικόν έμπόριον, τό έμπορικόν 

ναυτικόν διαπλέον πανταχοΰ ύπο ξένας σημαίας, καί μάλιστα 

υπό τήν 'Ρωσσικήν, τά σχολεία, καί αύτά τών πολεμιστών 

τά  ορεσίβια τάγματα, γνωστά ύπο τά  ονόματα “ άρματωλοί”  

και κλεφται , τα  παντα έμφαίνουσι τό πνεΰμα τή ς δημο

κρατικής ισότητος, τό σύστημα τής κατά κοινότητας διοι- 

κήσεως, έν ώ ή τών πλειόνων ψήφος αποφασίζει περί πάντων 

τών πρακτέων. Τό αίσθημα τής ισότητος υπάρχει έμφυτον 

εις παντα "Ε λλη να - καί τοΰτο οφείλει έν μέρει μέν εις τήν 

ιδίαν αύτοΰ καταγωγήν, έν μέρει δε καί εις τήν Τουρκικήν 

δυναστείαν. Ά λ λ ’ οπως δήποτε, ούδαμώς παραδέχεται τάξεις 

προνομιούχους, ει καί άναγνωρίζει ιεραρχίαν τινά. ' Η  έπί πολλάς 

γενεάς υπηρεσία τής πατρίδος υπό τής αύτής οικογένειας άπο- 

τελεΐ άληότώς δικαίωμα τιμής καί σεβασμού άπό μέρους τήσ 

κοινότητος · γενναίος οπλαρχηγός διακρίνεις έν μάχαις, πολί

τικος τις σύμβουλος ευφυής και νουνεχής, σοφός τις άνήρ, 

πλούσιος έμπορος προσφερων μέρος τών χρημάτων αύτοΰ είσ 

όφελος τής πατρίδος, πάντες οι τοιοΰτοι άπολαύουσιν ομοίως 

εξαίρετου αγάπης καί σεβασμού παρά πάσι τοίς συμπολίταις 

αυτών, ώς εύεργέται τής πατρίδος- άλλά διά τοΰτο ούδέν 

ούδαμώς κτώνται προνο'μιον. 'Η  άνΓρωπίνη ίσότης ούδαμοΰ

άνεγνωρίσΪΓη καί ένηργή^η πρακτικώτερον ή έν τή 'Ελλάδι, 

καί πολλαχοΰ τής ’ Ανατολής, ένΪΓα καί αύτός ο υπηρέτης 

πολλάκις έν οίκειότητι ώμίλει προς τον κύριον αύτοΰ, καί 

ομοτράπεζος έγίνετο.

Πάσας τάς φιλελευθέρους καί έ^νικάς ταύτας παραδόσεις, 

ίδιωτικάς τε καί δημοτικάς, αΐπερ έπεκράτησαν καότ’ ολην 

τήν διάρκειαν τοΰ ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνος καί τής κυβερ- 

νήσεως τοΰ Καποδιστρίου, ή ’ Αντιβασιλεία κατεφρόνησεν 

άνοήτως.

Οί μέν Σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ο ί ,  ώς προείπομεν, έναντίον τών 

πολιτικών αρχών, κ α ν ’ ας άντεπολιτεύνησαν προς τον Καπο- 

δίστριαν, έγένοντο ήδη πεινήνια τής ’ Αντιβασιλειας όργανα, 

καί άνέλαβον οΰτω μέγα μέρος τής εύνύνης τών μισητών 

καί άνοήτων πράξεων αύτής. Οι δέ φίλοι τοΰ Καποδιστρίου, 

οί έκπροσωποΰντες τήν τάξιν καί τηροΰντες πολιτικας αρχας 

ολως μοναρχικάς, κατεδιώχνησαν παντοιοτροπως- εις δε εξ 

αύτών, ο περικλεής στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, συνε- 

λήφνη μετά τού άνεψιοΰ αύτοΰ, τοΰ στρατηγού Πλαπουταί“ ), 

έπί προφάσει παραλόγω- καί αμφοτεροι κατηγορηνεντες ως 

ένοχοι έγκλτματος κανοσιώσεως, κατεδικασνησαν εις νάνα- 

τον. ' Η  άπόφασις έκείνη ούδέποτ , έξετελέσνη- αλλ η Αντι- 

βασιλεία έζήτησεν έπιμόνως τήν καταδίκην τών δύο εκείνων 

οπλαρχηγών, οπως έκφοβήση τον τόπον. Κ α ί όμως ηπατηνη 

τά μέγιστα- διότι τούναντίον ο τόπος άπεδοκίμασε την αυναι- 

ρεσίαν έκείνην, τήν άναμιμνήσκουσαν ττν  αύναίρετον δια

γωγήν δεσποτών, όργιζομένων κατά τών άποσεισαντων τον

(α) 'Ο  Πλαποΰτας, ώς ανωτέρω εϊδομεν, ήν μέλος τής εις Μο
νάχον άποσταλείσης Ε π ιτρ οπ ή ς, κοΛ συνοδενσασης τον βασιλέα είς τχν 

Ελλάδα.
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ζυγόν αύτών· κα ί από τη ς στιγμής ¿κείνης ή'ρξαντο αί κατά 

τής βασιλείας επαναστάσεις, ών τελευταΐον έγενετο άποτέλεσμα 

ή πτώσις αύτής. Κ α ί πρώτη μέν έξεβράγη ή έν ’Ακαρνανία, 

έπειτα δέ ή έν Αακωνία, όπου οί Βαυαροί στρατιώται έλεει- 

νώς άπεδεκατίσϊησαν, καί άλλαι αλλαχού, ών έπιφοβωτέρα 

έγενετο ή τού στρατηγού Γριζώτου έν έτει 1847 έν τή  νήσω 

Εύβοια. Παράδοξος δέ τή  άληΐτεία έστίν ή σύμπτωσις, οτι 

έν ’Ακαρνανία έγενετο ή πρώτη κατά τής βασιλείας τού 

"Οίτωνος έπανάστασις έν έτει 1835, κ α ί έν ’Ακαρνανία ώσαύ- 

τως έξεβράγη ή τελευταία έν έτει 1862, ή καί έπήνεγκε τήν 

άπό τής ’ Ελλάδος έ'ξωσιν αύτού.

Ή  αυθαιρεσία διετελεσεν άπαράβατος κανών τή ς Ά ν τ ι-  

βασιλείας, καί κατά  τόν κανόνα τούτον έσχηματίσϊη καί ή 

πολιτική πορεία τού ’Όΐτωνος, έν μόνη τή  διαφορά, ότι ή 

φυσική αύτοΰ άγαίΰότης έμετρίαζεν ένίοτε τού κανόνος έκείνου 

τήν αύστηρότητα.

Ά λ λ ’ ή  τοιαύτη σύστασις τής βασιλικής έξουσίας, οιαν 

ταύτην ή  Άντιβασιλεία  κατεστησεν, ήν τούλάχιστον γνησία 

κα ί ατομική; ή έξωτερική έπέμβασις άπεκλείετο; ήδύνατο 

ή έξουσία ε’κείνη νά ονομασυή ΪΓεωρητικώς πως ε θ ν ι κ ή  

έ ξ ο υ σ ία ; Πολλού γε καί δει· αύτά δέ τά  πράγματα άπο- 

κρίνονται λίαν άποφατικώς. Κ α τά  την διάρκειαν τοΰ ύπέρ 

άνεξαρτησίας άγώνος τρία διεκρ&ησαν έν ’ Ελλάδι κόμματα, 

τό Γαλλικόν, τό Α γγλικόν καί τό ’ Ρωσσικόν, ούτως έπικλη- 

ζτέντα έκ τής προστασίας, ήν έκαστον άπελάμβανεν έξ 

εκάστης τών τριών μεγάλων Δυνάμεων, ής έφαίνοντο έκπρο- 

σωπούντες τάς πολιτικάς δοξασίας, καί προάγοντες τήν έν 

’ Ελλάδι ύπερίσχυσιν οί δέ αρχηγοί καί δημιουργοί τών κομ

μάτων τούτων εύρον έν τώ τοιούτω συνδυασμό» τόν τρόπον

τοΰ άπολαμβάνειν έν τώ τόπω πρός ίδιον αύτών όφελος πο

λιτικήν ύπεροχήν, ήν άφ’ εαυτών ούδαμώς ήδύναντο. Οΰτω 

λοιπόν ή ’ Ε λλάς μέχρι τού 1855 ύπτρξεν ή κονίστρα τών 

άντιζηλιών τών τριών μεγάλων Δυνάμεων, διαμιλλωμένων έπί 

πολλά έτη περί αποκλειστικής υπεροχής, ήν έκάστη έφιλοτι- 

μεΐτο νά έχη έν τώ νέω βασιλείω, όπερ καί αί τρεις Ομού 

έδημιούργησαν όπόσον δέ τά κόμματα ταύτα έβλαψαν τήν 

προαγωγήν τού τόπου, μόνος δ Κύριος Ά .  ’ Ραγκαβής, 

’ Υπουργός ών έπί τών έξωτερικών κατά τό 1855, διεκήρυξεν 

εύΪΓαρσώς έν τινι ύπομντματι, όπερ έγραψε πρός τούς έν τή 

αλλοδαπή έκπροσωπούντας τήν ’ Ελληνικήν κυβέρνησιν. ’ Ιδού 

οί λόγοι τοΰ Κ υρίου’ Ραγκαβή. “ ’ Ε ν μέσω τών σπαραγμών 

τού ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος έγεννήΐησαν έν τή  ’ Ελλάδι 

τρία κόμματα, καί ταύτα διετέλεσαν τριχοτομούντα αύτήν 

καί μετά τήν άποκατάστασιν τής ειρήνης. Τούτων οί άρ- 

χηγοί, άρυόμενοι έξ αύτών ύπεροχήν τινα καί βαρύτητα, 

έσφετερίζοντο έξαιρετικάς συμπάθειας πρός έκάστην τών 

εύεργετίδων Δυνάμεων, καί πάντοτε προσεπάϊτουν νά έπιστη- 

ρίζωνται είς τήν προστασίαν τών πρεσβειών, όπως περιέρχον

ται είς τήν διοίκησιν τών πραγμάτω ν ή δέ περιέλευσις αύτών 

είς τήν κυβέρνησιν ούδέν άλλο είχεν άποτέλεσμα, ή  τόν 

θρίαμβον τών άτομικών συμφερόντων διότι ταύτα μάλλον ή 

πολιτικαί άρχαί διήρουν αυτούς ώς έπί τό πλεΐστον.”

Ή  Άντιβασιλεία έβάδισεν έπί τά  ίχνη τών κομματαρχών 

έκείνων, στρέψασα πρός ίδιον αύτής όφελος τήν κομματικήν 

ταύτην διαίρεσιν καί ούτω τά τρία μ.έλη αύτής διεκρίςτησαν 

κατά τάς τρεις έν ’ Ελλάδι πρεσβείας, ών συνεχώς έκαρ- 

πούντο τήν έπέμβασιν, άλλά καί έγίνοντο ώς έπί τό πλεΐστον 

όργανα έκείνων πρός έπαισϊητήν τού τόπου ζημίαν.
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Ε ις μάτην άναζητοΰμεν αφορμήν τινα επαίνου τ ή ς ’ Αντι- 

βασιλείας εκείνης, ε’φ’ ής έρ’ρίψαμεν τοσούτους αναθέματος 

λίςτους · μόλις δέ δυνάμεΤΓα νά σημειώσωμεν ώς μόνην εξαί- 

ρεσιν εν τών μελών αύτής, τον διάσημον νομικόν Κύριον 

Μάουρερ, εις ον ή Ε λ λ ά ς  οφείλει καλήν δικαστικήν νομο

θ εσ ία ν  άλλα καί έν τή  νομοθεσία ταύτη εις ουδέν κατά 

δυστυχίαν έλογίάίη τής 'Ελλάδος τό παρελθόν Ο).

Τήν 20 ΐν Μαί'ου (1Ίν ’ Ιουνίου) 1835 ο βασιλεύς ’Όΐτων 

ένήλιξ γενόμενος άνέλαβεν έπισήμως τά ς ήνίας τής κυβερνή- 

σεως· άλλα πράγματι παρέδωκεν αύτάς εις τον πρώην πρόε

δρον τ ή ς  Άντιβασιλείας, ονομασ“ ε'ντα ή'δη Άρχικαγγελάριον 

του βασιλείου τής 'Ε λλά δος- καί τότε συγχρόνως ή πρω

τεύουσα τού Κράτους μετηνέχότη έκ τής Ναυπλίας εις ’ Α θ ή 

νας. “ 'Η  έγκατάστασις αύτοΰ εις τήν κυβέρνησιν τοΰ 

βασιλείου (λέγει ό συγγραφεΰς άνωνύμου τινός φυλλαδίου (β) 

ένέπλησεν έλπίδων χρηστών πάσας τάς καρδίας- καί αύτός 

δέ έςέφρασε καταδικαστικήν τή ς  Άντιβασιλείας γνώμην, 

είπών, ότι έρριψε τό άρτισύστατον αύτοΰ κράτος εις τρομερόν 

χάος. Ά λ λ α  κατά  δυστυχίαν τά  πράγματα κατελείφΓησαν 

άμετάβλητα, τοΰ μέν βασιλέως παραδεδομένου όλως εις τάς 

συμβουλάς τοΰ Γερμανοΰ συμβούλου, τών δέ πολιτικών καί

(α) 'Η  νομοθεσία αΰτη περιλαμβάνει τον οργανισμόν τών δικαστη
ρίων, έπαινούμενον παρά πάντων, τόν ποινικόν νόμον, καί τήν πολιτικήν 
καί ποινικήν δικονομίαν. Ό  έμπορικός νόμος είναι κατά λέξιν σχεδόν 
μετάφρασις τοΰ Ναπολεόντειου κώδηκος. 'Ω ς άστικόν δε δίκαιον κατ- 
ελείφ^η τό 'Ρωμαϊκο'ν, ού ή έπιτομή τοΰ Άρμενοποΰλου έχρησίμευεν 
ώ; κείμενον νόμου έπί Τουρκοκρατίας. Έ ν  έ'τει 1856 συνετάχϋη αστικός 
νόμος, άπομίμημα τοΰ Ναπολεόντειου κώδηκος- άλλα με'χρι τοΰδε μόνον 
τό πρώτον αΰτοΰ βιβλίον ¿δημοσίευση.

((3) Etude sur l ’état actuel du Royaum e de Grèce. L a  Grèce et 

le R oi Othon devant ΓEurope. — Paris 1862.
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στρατιωτικών δέσεων κατεχομένων διαρκώς υπό Βαυαρών. 

’ Εντεύθεν προήλΪΓεν άμετρον κατά τή ς  κυβερνήσεως μίσος- 

καί τό έΪΓνικόν κόμ μα , τουτέστι τό κόμμα τοΰ λαοΰ, διαρ

ρήδην έμέμφετο τόν βασιλέα, ώς προτώέμενον νά μεταποιήση 

τήν 'Ε λλά δα  εις έπαρχίαν Βαυαρικήν." -

'Ο  Βασιλεύς άπήλΐΐεν εις Γερμανίαν τό 1835 έπί σκοπώ 

τοΰ νά νυμφευότή- καί υπέδειξαν μέν εις αύτόν τήν πριγκι- 

πέσσαν τοΰ Μεκλεμβούργου 'Ελένην, τήν έ'πειτα γενομένην 

σύζυγον τοΰ Δουκός το ΰ ’ Ορλεάν, άλλά προετίμησε τήν θυγα

τέρα τοΰ βασιλεύοντος Δουκός τοΰ ’ Ολδεμβούργου, τήν πριγκι- 

πέσσαν Α μ α λ ία ν , περίφημον τότε έχουσαν κάλλος. Τήν 2αν 

Φεβρουάριου 1836 ο βασιλεύς ’Όΐϊων καί ή βασίλισσα Α μ α 

λία άφίκοντο εις Α θ ή ν α ς · μετ’ όλίγας δέ ημέρας ο Ά ρ χ ι-  

καγγελάριος έπαύίΰη, καί άντικατέστη υπό τοΰ Κυρίου'Ρουδ- 

χάρτου, όν ό βασιλεύς έκόμισε μ ε ϊ  έαυτοΰ εις Ά ΐιή ν α ς - 

άλλά καί ούτος μετά οκτώ μήνας έπαύΪΓη, καί ό βασιλεύς 

τότε έσχημάτισεν 'Υπουργεΐον έ ξ ' Ελλήνων, πλήν τοΰ έπί τών 

στρατιωτικών ύπουργοΰ, Βαυαροΰ όντος. ’ Ε πί τινας τότε 

στιγμάς ο βασιλεύς έφάνη διατεθειμένος νά είσέλ^ΐβ εις τήν 

οδόν τών έζίνικών πόίτων άλλά τό φαινόμενον έκεΐνο ούδέν 

άλλο ήν, ή άσίΰενής τις έπιΤτυμ,ία, ήν ένέπνευσεν αύτω ή 

ιδέα τής άτομικής αύτοΰ έξασφαλίσεως, καί ήν παραυτίκα 

έξήλειψεν ή έξις τοΰ άπολυτισμοΰ, όν έδιόάχίΰη έν τή  σχολή 

τής Άντιβασιλείας. Κ α τά  τήν διδασκαλίαν λοιπόν έκείνην 

ό ’ΌζΓων έΆεώρει 'Ελληνικόν κράτος μόνον εαυτόν οί δέ 

'Υπουργοί ούδέν άλλο ήσαν παρ’ αύτω ή άπλοι υπάλληλοι. 

Τ ά  δημοτικά καί έπαρχιακά συμβούλια, τό συμβούλιον τής 

έπικρατείας, καί αύτό τό τών 'Υπουργών, συνήρχοντο εις 

τυπικάς μόνον συνεδριάσεις- τό δέ μόνιμον καί άληΐϊές τοΰ



βασιλέως συμβούλιου ήν ή περίφημος γενομένη Κ α μ α ρ ί λ λ α ,  

συγκείμενη έκ Βαυαρών, οΰς περιεστοίχουν ώς δευτερεύοντα 

πρόσωπα καί τινες μικροπρεπείς "Ελληνες, ούδεμίαυ έχοντες 

ιδίαν άξίαν, καί διά τοΰτο προσέρποντες παρά τοΐς Βαυαροϊς. 

’ Εντεύθεν επέρχεται άναγκαίως ή έξης έρώτησις· Μόνη τάχα 

η βασίλεια πρέπει να ϊτεωρη^ή υπεύθυνος διά τήν ελεεινήν 

ταΰτην τών πραγμάτων κατάστασιν; προς την ε’ρώτησιν ταύ- 

την δύναταί τις είπεΐν, οτι δ μέν τόπος διεμαρτύρετο πάντοτε 

καί διά τοΰ τύπου καί δι’ άλλεπαλλήλων επαναστάσεων 

άλλ’ δ μέν τύπος κατεδιώκετο, αί δέ επαναστάσεις κατε- 

βαλλοντο, καί, το πάντων χείριστον, δ βασιλεύς εΰρισκε πάν

τοτε άνδρας πολιτικούς, προίτυμοτάτους εις το νά δέχωνται 

τά 'Υπουργικά χαρτοφυλάκια· καί δέκα ολα έτη παρίστατο 

έν τή  πολιτική σκηνή τής Ε λλά δ ο ς ή διακωμώδησις αΰτη 

τοΰ ένδοξου παρελθόντος καί τών χρηστών αύτής έλπίδων.

Β '.

Επήλϊτεν έν τούτοις το ιστορικόν έτος 1843.

Δέκα έτη συνεπληρώΪΓησαν ήδη από τής άφίξεως τοΰ 

βασιλέως "Ο ιω νός εις την Ε λ λ ά δ α , έν οίς, καί πολλής ύπαρ- 

χούσης κυβερνητικής άκηδίας περί τοΰ παρελθόντος καί τοΰ 

μέλλοντος, πολλής δέ απραξίας, πάντοτε είσαύριον άναβαλ- 

λούσης τά  σπουδαία, μεγάλαι έγένοντο πρόοδοι, ών αί πλεΐ- 

σ ται, ί'να μη εϊπωμεν αί πάσαι, οφείλονται εις μόνην τήν 

ιδιωτικήν ενέργειαν. Α ί πεδιάδες έκαλλιεργήΪΓησαν, αί πόλεις 

ανεκτίάβησαν, τό έμπόριον καί τό εμπορικόν ναυτικόν έξετά- 

‘ότησαν, καί μόνη ή βιομηχανία έφαίνετο βραδέως προβαίνουσα. 

Ε ις  τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί τάς ίδιωτικάς συνεισφοράς
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¿φείλεται ή ΐεμελίωσις τοΰ έν Ά ξΐήνα ις πανεπιστημίου, η 

σύστασις διαφόρων σχολείων, καί ο σχηματισμός εταιριών 

προς διάδοσιν τή ς παιδείας έν ταΐς κυριωτέραις τών πόλεων 

ή δέ κυβέρνησις ήναγκασμένη νά συντρέχη εις τήν εθνικήν 

ταύτην ένέργειαν, εί μή έκήρυξεν υποχρεωτικήν τήν τών 

γραμμάτων σπουδήν, τούλάχιστον παρέσχεν αύτήν δωρεάν εις 

πάντας τούς βουλομένους. 'Ο μοίως ήναγκάσΐη νά συστήση 

δρκωτικά δικαστήρια· καί ήρνήξίη μέν νά ύποβάλη εις τήν 

δικαιοδοσίαν αύτών τά πλημμελήματα τοΰ τύπου, 'όμως 

έκανόνισε τά  τής δημοσιογραφίας κατά δεσμούς φιλελευθέρους, 

ύπείκουσα εις τό κοινόν φρόνημα, καί συρομένη, οΰτως είπεΐν, 

υπό τοΰ λαοΰ, άντί νά προεξάρχη αύτή εις τήν κοινήν πρόο

δον καί εύδαιμονίαν. Βαθμηδόν λοιπόν καί σχεδόν άνεπαισΐη- 

τως διεδίδετο εις τόν τόπον ανάλογός τις εύπορία, ήν ούδαμώς 

μέν δυνάμείία νά ένομάσωμεν εθνικήν εύδαιμονίαν, δυνατόν 

ομως είπεΐν, οτι ήν παραμυθία τις τών πολιτικών άτυχημά- 

των καί καταθλίψεων.

Ά λ λ ’ ή τοιαύτη τών ιδιωτών εύπορία κατέστησε μάλλον 

έπαισξΓητήν τήν κατάξτλιψιν τής γραφοκρατίας, τήν κακήν 

διοικησιν τής ξενικής εκείνης κυβερνήσεως, τάς παντοίας 

καταδιώξεις καί προπηλακίσεις, άς ύφίσταντο οί "Ελληνες 

υπό τών Βαυαρών, τήν κακίστην διαχείρισιν τών πόρων τοΰ 

έ'ϊ“νους (“ ), καί προ πάντων τήν άβεβαιότητα τοΰ πολιτικού 

μέλλοντος τής Ε λλά δ ος. Τών δεινών τούτων μίαν μόνην 

έβλεπε τό έ'ξΐνος θεραπείαν, τήν άποπομπήν τοΰ βασιλέως 

"Οξίωνος.

(α) Ε ις τοιαυ'την περιήλϋον τότε αμηχανίαν τά οικονομικά τής 'Ε λλά
δος, ώστε ούτε τούς τόκονς τού δανείου, ούτε αυτούς τούς μισ&ούς τών 
■υπαλλήλων, ήδυναντο νά πληρώσωσιν.
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’Εντεύθεν έλαβε τήν άρχήν, καί τοιοδτον είχε σκο

πόν, ή κατά τήν 3/15 Σεπτεμβρίου έκραγείσα συνωμοσία, 

έν ή περιείχοντο ο[ σημαντικώτατοι άνδρες τοΰ τόπου έξ 

απάντων τών πολιτικών κομμάτων, καί είς ήν προσετέΪΓη καί 

δ στρατός. Ό  αρχηγός τοΰ ιππικού Δημήτριος Καλλέργης, 

άνήρ χαρακτήρος εύτολμου, άνέλαβε κοινή τών συνωμοτών 

γνώμη τήν διεύξτυνσιν τοΰ τολμήματος έκείνου· καί μικρόν 

μετά τό μεσονύκτιον τής 2/14 Σετυτεμβρίου ο στρατηγός έξελ- 

ί?ών τή ς αιθούσης τοΰ πρέσβεως τής ’ Ρωσσίας, ένΪΓα διεσκέ- 

δαξε χαρτοπαικτών, όιηυίΰύνϊη πρός τόν κεντρικόν στρατώνα· 

καί προσκαλέσας είς τά  οπλα τούς στρατιώτας άπέτεινε πρός 

αυτούς τάς έλίγας ταύτας λέξεις. “ Ενϊτυμή^ητε οτι πριν ή 

κατασταςτήτε στρατιώται υπήρξατε πολΐται! Ή  πατρίς έπικα- 

λείται τήν βοήθειαν υμών! Ζήτω  τό σύνταγμα! ακολουθείτε' 

μοι!”  Ό  στρατός κατηυίτύνίΰη πρός τό βασιλικόν παλάτιον, 

προηγούμενης τής μουσικής· έν δέ τή  διαβάσει αύτού ήνοί- 

γοντο τά  παράθυρα. . .  οί πάντες άνησύχουν, άγνοούντες τά  

γ ιν ό μ ε ν α ... κα ί αί κραυγαί Ζ ή τ ω  τό  σ ύ ν τ α γ μ α  κ α ϊ  ολην 

άντήχουν τήν πόλιν. Τότε καί οί έκτος τής συνωμοσίας 

πολΐται έσπευσαν νά παρακολου^ήσωσι τόν στρατόν ζητω- 

κραυγοΰντες, καί άποδεχόμενοι μετ’ άγαλλιάσεως τό γινόμενον 

ώστε έντός ολίγων στιγμών πάσα ή πόλις τών Άξϊηνών συνεσω- 

ματώξτη πρός ένα σκοπόν, καί συνω^εΐτο πρός τα  άνάκτορα.

Κ α τά  τήν εσπέραν έκείνην ο βασιλεύς "Οίΰων είσήλξτεν 

ένωρίστερον είς τό ιδιαίτερον αύτοΰ γραφείον. Συνήθως μέν 

δ φιλόπονος έκεϊνος άνθρωπος κατεκλίνετο έν ώρα, καί 

έξηγείρετο λίαν πρωί'· αύτός δέ καξτ’ εαυτόν άνευ τής βοή

θειας ύπηρέτου ένεδύετο, ήναπτε τήν μηχανήν δι’ οινοπνεύ

ματος, κατεσκεύαζε τόν κ α φ έ , καί έπινεν έξ αύτού πριν ή
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έπΟηφ^ή τής έργασίας. ’ Αλλά τήν νύκτα έκείνην διέμενεν 

άγρυπνος. Φήμαί τινες άσαφεΐς περί ύπάρξεως συνωμοσίας 

έν ’ Αϊτήναις περιήλΪΓον ήδη μέχρις αύτού- καί διά τούτο παρά 

τό είω^ός διέμενεν άγρυπνος κατ’ έκείνην τήν ώραν τής 

νυκτός, καί συνωμίλει μετά τίνος τών άνωτέρων άξιωματικών 

τών έν τή  ύπηρεσία τού παλατιού («). Αίφνης κρότοι άπό- 

τομοι ήκούσΪΓησαν είς τήν ξτύραν τού γραφείου, καί συγχρόνως 

πυροβολισμός έκ τής α’κροπόλεως έξανέστησεν έκπεπληγμένους 

τόν τε άνώτερον άξιωματικόν καί τόν σεβαστόν αύτού κύριον, 

μ ε ί1’ ού συνδιελε'γετο. —  Δέν ε ίν α ι τ ίπ ο τ ε  —  ειπεν ο 

βασιλεύς.

Ά λ λ ’ έν τούτοις ή ϊτύρα τοΰ γραφείου άνοίγεται, καί εις 

τών προσκαρτερούντων τώ βασιλεΐ ύπηρετών είσελίτών άπέτεινε 

πρός αύτόν Γερμανιστί λέξεις τινάς· δ δέ βασιλεύς είπεν —  

άφες αύτόν νά είσέλ'ϊγ).

"Ανθρωπός τις έν στολή στρατιωτική, λίαν τεταραγμένος 

καί πνευστιών, είσήλίτε τότε είς το γραφείον, κα ί άνήγγειλεν 

είς τόν βασιλέα τήν έπανάστασιν τού στρατού. Γ0  βασιλεύς 

δυσπιστεΐ- άλλ’ ή μακροΆεν άκουομένη δδοιπορία τού λαού 

καί τού στρατού καταφθάνει ήδη ώς άπαίσιος προάγγελος 

μέχρι τού γραφείου αύτού. . .  τό · ποδοκρότημα τών ίππων, 

οί είς τόν άέρα βιπτόμενοι πυροβολισμοί, καί αί κραυγαί τού 

πλήθους έπί μάλλον πλησιάζουσαι, ούδεμίαν καταλείπουσιν 

άμφιβολίαν είς τόν μονάρχην περί έκρήξεως τής έπαναστά- 

σεως. Ή  βασίλισσα ’ Αμαλία, ημίγυμνος καί έν λελυμένη 

κόμη καί όφϊαλμοΐς ε’κτείταμβωμε'νοις, εισέρχεται περίτρομος 

είς τό δωμάτιον τού βασιλε'ως, φωνάζουσα —  Τ ί  τ ρ έ χ ε ι;  τ ί

(β) Κ ατ’ άλλους ό βασιλεύς συνειργα'ζετο μετά τοΰ υπουργού τών 

στρατιωτικών.
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σ υ μ β α ίν ε ι ;  —  "Ηδη δέ καί οί φρουροΰντες το παλάτιον 

στρατιώται, άποκλείσαντες τάς πύλας, παρεσκευάζοντο προς 

έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος αυτών.

Ή  προ τών ανακτόρων μεγάλη πλατεία κατελήφξΓη πάσα 

υπο τοΰ στρατοΰ και τοΰ λαοΰ' τά  τηλεβόλα ήσαν ¿στραμμένα 

κατά τών άνακτόρων καί αί κ ρ α υ γ α ίΖ ή τ ω  το σ ύ ν τ α γ μ α  

αντήχουυ πανταχόΐτεν. 'Ο  βασιλεύς άπε'στειλε προς τούς 

έπαναστάτας δύο τών υπασπιστών αύτοΰ, ούς εκείνοι συλλα- 

βοντες έδεσαν έν τώ κεντρικώ στρατώνι υπό αύστηράν έπι- 

τήρησιν. Τότε δ βασιλεύς επιφανείς εις εν τών παραθύρων 

τοΰ ίσογαίου τοΰ παλατιού έζήτησε νά ίδη τον άρχηγόν τών 

έπαναστατών· και ό στρατηγός Καλλέργης έπλησίασεν έφιππος 

προς αύτόν. —  Τ ί  ζητείτε; ήρώτησεν αύτόν δ βασιλεύς. —  

Τό έ'ξτνσς καί δ στρατός, Μεγαλειότατε, άπαιτοΰσι νά συγκα- 

λέσης έ^νικήν συνέλευσιν, ΐνα σύνταξη τό δριστικόν σύνταγμα, 

καϊτ’ ο ή 'Ε λλά ς κυβερνηίτήσεται. —  ΔιαλύίΓητε, καί αΰριον 

έκπληρωίτήσεται ή αϊτησις υμών. —  Ούχί, Μεγαλειότατε! 

παραχρήμα ξτά πράξης τοΰτο, άρχόμενος έκ της άποπομπτς 

τών παρόντων υπουργών σου, καί προσκαλών εις την κυβέρνη- 

σιν τοΰ τόπου άνδρας άπολαύοντας της εμπιστοσύνης αύτοΰ, 

καί ύπογράφων αύΐτωρεί διάταγμα περί άποπομπής πάντων 

τών έν τή  υπηρεσία τής Ε λλά δ ο ς Β α υα ρ ώ ν.. .

'Ο  βασιλεύς άπεκρύβη έν τω παλατίω, ούδέν προς ταΰτα 

άποκρι ΪΓ είς (α).

Μ ετ’ ολίγας στιγμάς οί παρά τω βασιλεϊ τής 'Ελλάδος

(α) Τ ά ; πληροφορία; ταΰτα;, διαψευδομενα; παρ’ άλλων, έ'λαβον παρ’ 
αυτόπτου μάρτυρσ;· κατά τον; μή παραδεχόμενου; ταΰτα;, οΰχΐ ό Βασι
λεύ;, αλλά ο υπασπιστή; αΰτοΰ Βαρώνο; "Εσσ συνωμίλησε μετά τοΰ 
Καλλε'ργου.
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έμπεπιστευμένοι ξένοι πρέσβεις έπιστάντες εις τήν πλατείαν, 

έζήτησαν νά διέλϊτωσιν εις τό παλάτιον άλλ’ δ στρατηγός 

Καλλέργης ούκ έπέτρεψεν αύτοίς τήν εις τό παλάτιον είσοδον ’ 

καί τοΰτο άληϊτώς έπήνεγκε τήν πλήρη έπιτυχίαν τής έπανα- 

στάΛω ς. ·Τ ώ  ό'ντι δ βασιλεύς, έρημος τής βοηϊείας καί τών 

συμβουλών τοΰ διπλωματικού σώματος, κατελείφ ϊη εις μόνας 

τάς ιδίας αύτοΰ έμπνεύσεις, καί ούδ’ έπιστολή ήδύνατο νά 

περιέλΐη είς χεϊρας αύτοΰ, αύστηρώς περιφρουρουμένου τοΰ 

παλατιού.

Ο ί συνωμόται κυρίως έσκόπουν νά έξαναγκάσωσι τόν βασιλέα 

είς παραίτησιν, καί, τούτου γενομενου, νά καταστήσωσιν άντι- 

βασιλέα τόν πρίγκιπα Μ ιχαήλ Σοΰτσον, πρώην ηγεμόνα τής 

Μολδαβίας, καί έπειτα πρεσβευτήν τής Ε λλά δ ο ς έν Παρισίοις 

καί έν Πετρουπόλει. Διά τοΰτο τό Συμβούλιου τής έπικρα- 

τείας, ό μετείχε τής συνωμοσίας, συνήλθε τήν νύκτα εκείνην 

είς διαρκή συνεδρίασιν, καί διηύ'ίΰυνε τό έργον προς τόν είρη- 

μένον σκοπόν.

Αύτόπτης μάρτυς τών συμβάντων, άπερ ίστοροΰμεν, εδρε

ύεις πλησίον τοΰ βασιλέως κα τ’ έκείνην τήν νύκτα, είπεν 

ήμϊν, ότι ή ταραχή τοΰ βασιλέως ήν άλη7Γώς απερίγραπτος. 

Έπανελΐτών είς τό γραφείου αύτοΰ κάτωχρος καί καταβεβλη

μένος, διελογίζετο τήν έπιβουλήν, είς ήν περιέπεσεν, ούδέν 

άκούων, καί προς ούδένα άποκρινόμενος. 'Η  βασίλισσα 

κλαίουσα έκάυητο παρά τούς πόδας αύτοΰ, ίκετεύουσα αύτόν 

ν’ άποδεχ^ή τάς αιτήσεις τών έπαναστατών. ’Ήδη δέ ή νύξ 

προέκοπτεν, ή δέ ημέρα ή γ γ ιζε . . .  καί δ βασιλεύς ούδέν 

άπεφαίνετο. ’ Αλλά πυροβολισμός τις μακρόϊεν άκουσϊείς 

πεός τό μέρος όπου κείται δ ναός τ ο ^ ’ Ολυμπίου Διός, έφάνη

έξεγείρας τόν βασιλέα άπό τής ναρκώσεως, είς ήν έπί τέλους
] 8
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ήν καταβεβλημένος (α). ’ Απροσδόκητος άπεφάσισεν έξαίφνης 

ν’ άποδεχϊτή πάντα τών επαναστατών τά ζη τή μ α τα - καί τά 

περί τούτων διατάγματα ύπογραφέντα άπεστάλησαν προς τόν 

στρατηγόν Καλλέργην. Μεγίστη υπήρξε τών άρχηγών τής 

έπαναστάσεως ή δυσαρέσκεια, διότι έψεύσζτησαν α ι ελπίδες 

αυτώ ν άλλ’ ύποκρύψαντες τήν δυσαρέσκειαν ταύτην, ε’πέβα- 

λον εις τόν μονάρχην νέαν ταπεινωτικήν πράξιν, έλπίζοντες 

οτι άρνήσεται τήν έκτέλεσιν αύτής· τούτ’ έ'στιν, έζήτησαν 

παρ’ αύτοΰ νά ύπογράψη παραχρήμα διαταγήν τής ημέρας, 

δι’ ής νά έκφράζη τήν εαυτοΰ ευαρέσκειαν προς τόν στρατόν, 

καί νά διατάξη τήν σύστασιν έλαφροΰ παρασήμου, οπερ 

έμελλε νά διανεμητή προς πάντας τους μετασχόντας τής 

έπαναστάσεως (β). Κ α ί τό ποτήριον τοΰτο, μέχρι στεφάνης 

πεπληρωμένον πικρίας, μέχρι τρύγος έξέπιεν ο βασιλεύς· άλλ’ 

έν τή  καρδία αύτοΰ διετήρησεν άνεξάλειπτον τήν πικρίαν 

έκείνην. Μετά δέ ταΰτα έπανελΐτών εις τόν ίδιον αύτοΰ θ ά 

λαμον, έβρίφϊΐη έπί άνακλίντρου, καί έξεφώνησεν, ώς λέγουσι 

γερμανιστί “ υπέρ τό δέον ύπέστην την δοκιμασίαν” .

Τούτων γενομένων, ό μέν στρατός έπανήλυεν εις τους 

στρατώνας, οι δέ πολίται εις τάς οικίας αυτώ ν καί έν τή 

ημέρα έκείνη τής 3/ιδ Σεπτεμβρίου 1843 ή πόλις τών 

ΆΪΓηνών κατέστη ϊέατρον ιστορικόν, έν ώ διεδραματίσ“ η

(α) Ό  πυροβολισμός προήλίϊεν έκ τής άντιστάσεως μικροΰ τίνος απο
σπάσματος τής χωροφυλακής, έν ή έφονευ'3ησαν δυ'ο ανδρες. Μόνη ή 
χωροφυλακή οΰδαμώς μετέσχε τής έπαναστάσεως, και διά τοΰτο ό βασι
λεύς διετε'λεσεν άγαπών τό σώμα τοΰτο.

(β) 'Η  ταινία τοΰ παράσημου του'του ήν έρυϋρά, ώς ή τοΰ τής 
λεγεώνας τής τιμής. "Αλλο δέ τι παράσημον μετά τής αυτής ταινίας 
κατεσκευάσϋη, οπως διαν τοίς έξω τής πρωτευοΰσης, ό'σοι έσπευ-
σαν νά έπιδοκιμάσωσι τά έν ’Α5ήναις πραχ-έντα.
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έντός ολίγων ωρών τής πρωίας υπό τοΰ λαοΰ καί τοΰ στρατοΰ 

ή δικαία ταπείνωσις άπολύτου μοναρχίας, άσεβησάσης προς 

τό παρελθόν, καί ύβριστικώς πολιτευϊείσης προς τό ένεστώς 

καί τό μέλλον τή ς ’ Ελλάδος.

Ό  Ά νδρέας Μεταξάς, ός ήν ό κυριώτερος τής έπαναστά

σεως έκείνης μοχλός, προσεκλήΐη νά σχηματίση υπουργεΐον, 

καί άπ’ αύτοΰ ήρξατο ή χρήσις τοΰ ονόματος “ πρωθυπουργός.” 

Ε π ειδ ή  δέ έϊτεωρεϊτο ώς αρχηγός τοΰ έν Έ λλά δ ι Γ Ρωσσικοΰ 

κόμματος, ένόμισε πολιτικής φρονήσεως έργον ν’ άνακαλέση 

έκ τής αλλοδαπής τούς άρχηγούς τών δύο άλλων κομμάτων, 

τοΰ Γαλλικοΰ καί Άγγλικοΰ, τούς Κ Κ . Ίωάννην Κωλέτην καί 

’ Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον, ών ο μέν έτύγχανε πρεσβευτής 

έν Παρισίοις, ο δέ έν Αονδίνω.

Μ ετ’ ού πολύ έϊΐνική συνέλευσις ήίΰροίσότη έν ’ Αίτήναις, 

ής τά  μέλη έξελέχόΓησαν πολυάριθμα- διότι ού μόνον τής 

έλευ^έρας Ε λλά δ ος, άλλά καί τής υπό τόν Τουρκικόν ζυγόν 

διατελούσης, παρέστησαν έν τή  συνελεύσει έκείνη άντιπρόσω- 

ποι- τούς δέ τελευταίους έξελέξαντο οί έν ταϊς έπαρχίαις τής 

έλευϊέρας ’ Ελλάδος κατοικοΰντες "Ελληνες, καταγόμενοι δέ 

έκ τής υποδούλου.

’ Η συνέλευσις έκείνη μετά σπουδαίας, καί πως πεισματώδεις, 

συζητήσεις έψηφίσατο μετά τοΰ βασιλέως τό σύνταγμα, άδέξιον 

κράμα τών άπανταχοΰ τής Εύρώπης συνταγμάτων, καί ιδίως 

άπομίμημα τοΰ Βελγικοΰ. ’ Εν τώ συντάγματι τούτω ένομο^Γε. 

τ ή ϊη  η γενική ψηφοφορία καί ή σύστασις δύο νομοθετικών 

σωμάτων, Βουλής καί Γερουσίας, τής μέν υπό τοΰ λαοΰ κατά 

τριετίαν έκλεγομένης κ α τ’ άναλογίαν τοΰ πληϊυσμοΰ τών 

κατοίκων έκάστης έπαρχίας, τής δέ περιωρισμένον έχούσης

τόν άριΐμόν τών μελών, υπό τοΰ βασιλέως όνομαζομένων δια
1 8 *
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βίου έκ τών έχόντων τά  υπό τοΰ συντάγματος οριζόμενα 

προσοντα. Πρός δέ τουτοις ενομοξτετήξτη έν τώ συντάγματι 

ή έλειίτερία τοΰ τύπου καί τό υπεύθυνον τών υπουργών, ών 

δ διορισμός καί ή παΰσις άφ έΐη είς τόν βασιλέα υπό μόνον 

τόν περιορισμόν τοΰ νά ώσι πολΐται "Ελληνες· καί^ιερώξΓη δέ 

καί τό άμετάόίετον τών υπαλλήλων, καί δ σχηματισμός της 

εθνοφυλακής ■ καί τών διατάξεων τούτων ή έκτέλεσις άνετέυ'η 

είς τήν κυβέρνησιν τοΰ βασιλεως. Ά λ λ ’ ή κυριωτάτη τοΰ 

συντάγματος έκείνου διάταξις περιείχετο έν τώ περιφήμω 

γενομένω 40ν ά'ρίτρω, τώ διατάσσοντι δριστικώς καί άπαρεγ- 

κλίτως, δ'τι δ διάδοχος τοΰ βασιλε'ως ’Ό'~ωνος ώφειλε νά 

πρεσβεύη τό δόγμα τής ΌρΪΓοδόζου Α νατολικής ’ Εκκλησίας.

Καίτοι δέ ή έξτνική ε’κείνη συνέλευσις περιελάμβανε πάντα 

τά  στοχεΐα τής ’ Ελληνικής έϊνικότητος, ομως συνέταξεν έν 

τέλει ψήφισμα ολως άπαδον πρός τά  γενικά τοΰ ’ Ελληνισμού 

συμφέροντα, ύπαγορευίίέν έκ μικροπρεπών άντιζηλιών, αις 

έχρησίμευσεν ώς οργανον έν ισχυρόν τής συνελεύσεως μέλος, 

πληρεξούσιος ών μιας τών μεγάλων έπαρχιών τής Πελοπον- 

νήσου. Διά τοΰ ψηφίσματος έκείνου άπεκλείοντο τών κοινών 

υπουργημάτων πάντες οί μη ιθαγενείς πολΐται τοΰ βασιλείου 

τής 'Ε λλά δος, καί οί έν αύτώ μετά τό τέλος τοΰ ύπέρ 

άνεξαρτησίας άγώνος έγκαταστάντες. Ούτως ή ’ Ελληνική 

έ^νικότης, ήν αί πρώται τής ’ Ελλάδος ε’ξίνικαί συνελεύσεις 

έξέτειναν δικαίως έπί πάσας τάς δμοδόξους καί τά ς άναλα- 

βούσας κατά τοΰ δυνάστου τά  οπλα χώρας, συνεστάλη ήδη 

κα τ’ άρέσκειαν, καί νόμος περί ίϊαγενείας, άχρηστος μέχρι 

τοΰδε, έψηφίσίη πρός κοινόν σκάνδαλον διότι τό άντεζτνικόν 

εκείνο ψήφισμα κακίστην ένεποίησεν έντύπωσιν πανταχοΰ τών 

'Ελληνικών έπαρχιών, οσαι διατελοΰσιν υπό τήν Τουρκικήν
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δυναστείαν, καί πολύς παρήλιε χρόνος, άχρις ού ίτεραπευξτή 

τό έκ τοΰ ψηφίσματος έκείνου έπιγενόμενον είς τόν 'Ε λληνι

σμόν άδίκημα. Βραδύτερον διευκολύνΪΓη ή τών ύποδούλων 

'Ελλήνων έγκατάστασις έν τώ βασιλείω* άλλα καί τοΰτο 

έγένετο βεβιασμένως ένεκα τών απαιτήσεων τής Τουρκικής 

κυβερνήσεως.

Ή  έςτνική συνέλευσις μικρόν προ τής διαλύσεως αυτής 

έψηφίσατο τήν άνέγερσιν άνδριάντος τοΰ Κυβερνήτου Καποδι- 

στρίου · άλλ δ βασιλεύς "Οίτων, θεωρών τήν έαυτοΰ έλευσιν είς 

τήν 'Ε λλά δα  ώς μόνην άρχήν τής άναγεννήσεως τοΰ έθνους, 

ούδέποτε συγκατετέ^η νά έπιτρέψη τήν άπόδοσιν τής βραδείας 

ταύτης τιμής είς τόν ένδοξον τής 'Ε λληνικής παλιγγενεσίας 

μάρτυρα.

Κ α ί τέλος πάντων τό ΙΟ?1”  άρ^ρον τοΰ συντάγματος άνετί- 

ΪΓετο είς τόν πατριωτισμόν απάντων τών 'Ελλήνων τήν διατή- 

ρησιν καί τήν προστασίαν τών έν τή  πρώ/α τής 3/15 Σ ε 

πτεμβρίου κεκτημένων ελευθεριών.

Τήν 30ην Μαρτίου 1844 δ βασιλεύς ώμο σε πανδήμως 

πίστιν είς τό σύνταγμα- ά λλ’ άπό τής στιγμής έκείνης ή 

διαγωγή αύτοΰ κ α ϊίσ τα  λίαν προφανή τήν σταότεράν ζτέλησιν 

τοΰ νά έπιορκήση(α). —  Ένταΰ^Γοί παραχωροΰμεν τον λόγον 

είς τόν Κύριον Κ . Αεβίδην, τόν έξοχον δημοσιογράφον τής 

Ε λ λ ά δ ο ς , τόν τριάκοντα ήδη έτη άγωνιζόμενον διά τής ύπ’

(α) Ή  διάϊεσις αυτή τοΰ βασιλέως οΰτως έξεδηλοΰτο, ώστε οί στρα
τιωτικοί αρχηγοί τής έπαναστα'σεως τοΰ Σεπτεμβρίου ¿θεώρησαν α’ναγ- 
καΐον τό νά προβλέψωαι περί τής μελλοΰσης αύτών τΰχης. Ψήφισμα  
τής ¿Ενικής συνελεύσεως άπε'διδεν είς τους μετασχόντας τής ¿παναστά- 
σεως στρατιωτικούς πλήρη τόν μισϊον τοΰ βαίίμοΰ, ον είχον κατ’ ¿κείνην 
τήν ¿ποχήν, καί εί έτίδεντο είς διαθεσιμότητα- καί ή προ'βλεψις αύτη 
απεδείχίΐη εΰϊύς μετ’ οΰ πολύ ότι ου’κ ήν ανωφελής.
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αύτοΰ συντασσομένης έφημερίδος “ ή ’ Ε λπ ίς” υπέρ τών συμφε

ρόντων τή ς πατρίδος («).

“ Κ α τά  τύχην εύρε (δ βασιλεύς ’ΌξΓων) συνεργδν άνθρωπον 

εςησκημενον είς τά  πράγματα τοΰ τόπου, γινώσκοντα καί 

έπιστάμενον να μεταχειρίζηται πρός ίδιον όφελος τήν αδυνα

μίαν τοΰ έθνους, άνθρωπον φιλόδοξου, ραδιούργου, άσυνειδήτως 

πράττοντα ο,τι συνέτειυεν είς επιτυχίαν τών σκοπών αύτοΰ, 

πρεσβεύοντα δε', ό τ ι πανταχοΰ καί πάντοτε δ σκοπός αγιάζει 

τά με'σα. Ούτος ήν δ Κωλε'της (β). ’Α νακλήσεις άπδ τής έν 

Παρισίοις πρεσβείας, ήν διηύϊυνεν από τοΰ 18 35, ύπδ τοΰ 

επαναστατικού ύπουργείου τής 3/15 Σεπτεμβρίου 1843, έξε- 

λέχ^η πληρεξούσιος έν τή  συντακτική Συνελεύσει. Έ κ ε ΐ δέ 

άγορεύσας διά μακρών περί τής γενομένης τή  Έ λλά δ ι αδικίας 

έν τή  οροθεσία τοΰ νέου βασιλείου, περί τής ελεεινής κατα- 

στάσεως τών ύπδ τόν Τουρκικόν ζυγόν διαμενόντων αδελφών 

ημών, περί τοΰ μέλλοντος, πρός ό ή ‘ϊε ία  πρόνοια προώρισε 

τό 'Ελληνικόν έ'ϊνος, άπήλαυσε συγγνώμης διά τα  ύπ’ αύτοΰ 

προξενη^έντα είς τήν 'Ε λλά δα  κακά ένεκα τής άκράτου

(α) Quelques mots sur la  G rèce et Tex R o i  O tlion  adressés 
a l’opinion publique du monde civ ilisé , par C. N . L evidis, rédacteur 
en chef du journal d’Athènes L 'E s p é r a n c e .  Se vend au profit des 
ouvriers sans travail. —  B ruxelles 1863.

(β) Έ ν  Γαλλία έγινώσκετο υπό τό όνομα “ό στρατηγό; Κ ωλέτη;”, 
διαμενων έκεί ώ; πρεσβευτή; τή; Έ λλάδο; παρά τώ βασιλεί Λουδοβίκω 
Φιλίππω. Ά λλ’ όμως ο Κωλέτη; προ μεν τή; έπαναστάσεω; τοΰ 1821 
ην ιατρό; έν τή αυλή τοΰ περιβόητου Άλή-Π ασσά τών Ίω α νίνω ν έν δέ 
τή έπαναστάσει άνεμίχϊη  εί; τά πολιτικά πράγματα τή; Έ λλάδο;, 
διεκρίάη έν τοί; έμφυλίοι; πολέμοι;, άλλ’ αείποτε ώ; πολίτικο';, και 
ουδέποτε ώς στρατιωτικό;. Έ ν  ταί; διαπιστευτικαις έπιστολαΐς, ά ;  
έκόμισεν εί; Π αρισιού;, έλϊώ ν ώς πρεσβευτή; τή; Ε λ λ ά δ ο ς, ¿καλείτο 
απλώς “ Κυ'ριο; Κωλε'τη;.’'
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φιλοδοξίας αύτοΰ, έξ ής προήλϊον οι έμφύλιοι έκείνοι σπαραγ

μοί· ήσαν δέ καί οί πιστεύοντες, ότι έννέα έτη διατρίψας έν 

τή μητροπόλει τοΰ πολιτισμοΰ κατενόησεν έξαρκούντως τήν 

άληΪΓή άποστολήν τοΰ πολιτικού άνδρός, καί έπανελξτών ή'δη 

έμελλε γενέσί’αι δ άναμορφωτής τοΰ τόπου. Κ α τά  δυστυχίαν 

όμως τά  πράγματα έμαρτύρησαν, δ'τι ούδέν άλλο έδιδάχΐΐη 

δ άνθρωπος έν Παρισίοις, ή τήν τέχνην τοΰ περιβάλλειν τόν 

άπολυτισμόν τύπους συνταγματικούς· μετά τινας δέ συνεν

τεύξεις δ βασιλεύς κατενόησεν, ότι τοιούτου είχε χρείαν άνδρός.

“ Τ ό  Σύνταγμα τέλος πάντων έψηφίσϊομ ή διάλυσις τής 

συνελεύσεως έπανη'γαγε τόν βασιλέα είς τήν βασιλικήν αύτοΰ 

κυριαρχίαν, καί τών νομοθετικών σωμάτων αί έκλογαί έπέ- 

κειντο. 'Ο  δέ βασιλεύς έκπεπληγμένος έπί τή  προσεγγίσει 

τής στιγμής, καίΰ’ ήν εμελλεν άπολέσαι τήν άπόλυτον έξου- 

σίαν, ήν άπό τής είς τόν θρόνον άναβάσεως αύτοΰ άδια- 

λείπτως ήσπάσατο, καί ούδεμίαν έχων έμπιστοσύνην πρός τό 

ύπουργεϊον Μαυροκορδάτου, τό έκ τής πλειοψηφίας τής συνε

λεύσεως προελίτόν, άλλά καί ού τολμών ν’ άποπέμψη αυ’τό, 

"να μη δυσαρεστηση πρός τήν ’ Αγγλικήν πολιτικήν, περιέπεσεν 

είς μεγίστην άμηχανίαν. ’ Επεκαλέσατο λοιπόν τόν Κύριον 

Κωλέτην, ός έν τω μεταξύ είχε προσελκύσας περί εαυτόν τούς 

παλαιούς οπλαρχηγούς τοΰ άγώνος, ων τινας μετεχειρίζετο 

άλλοτε ώς όργανα έν ταϊς έμφυλίοις στάσεσιν καί ούτος 

ένε'ϊάβρυνε τόν άμηχανοΰντα βασιλέα. Μετά δύο ημέρας παρε- 

σκεύασε μικράν τινα οχλαγωγίαν έντός τής πρωτευούσης έν 

γνώσει καί συναινέσει τοΰ βασιλέως, καί διά πάσης τής πόλεως 

κατεκραύγαζον —  κ ά τ ω  τό  ύ π ο υ ρ γ εϊο ν . —  Κ α ίτ ήν δέ 

στιγμήν δ στρατός έξη'ρχετο τών στρατώνων, όπως διασκορ- 

πίση τούς οχλαγωγοΰντας, έπέστη δ βασιλεύς, προσποιούμενος
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άγνοιαν τών συμβαινόντων καί ολίγας είπών λέξεις προς τινας 

τών άρχηχών τής οχλαγωγίας, διέταξε τον φρούραρχον νά 

έπαναγάγη τόν στρατόν εις τόν στρατώνα. Αυθημερόν ό μέν 

Μαυροκορδάτος καί οί μετ’ αύτοΰ' υπουργοί παρητήσαντο, ό 

δέ Κωλέτης προσεκληΆη νά σχημ,ατίση νέον υπουργεΐον καί 

άναλαβών αύτός τήν προεδρείαν καί τήν διευ^υνσιν τεσσάρων 

υπουργείων, τοΰ έπί τών έξωτερικών, τοΰ έπί τών εσωτερικών, 

τοΰ έπί τής δικαιοσύνης, τοΰ έπί τώ ν ’ Εκκλησιαστικών καί τή ς 

δημοσίας έκπαιδεύσεως, παρέδωκε τά  λοιπά τρία εις οϋς 

προσέλαβε συνυπουργούς · οΰτοι δέ ήσαν οι Κ Κ . 'Ισαβέλλας καί 

Κ ανάρης, άνθρωποι ολως άπειροι τών πολιτικών πραγμάτων, 

κα ί ό Κ . ’ Ανδρέας Μ εταξάς, αξιότιμος καί εύφυέστατος άνήρ, 

εύϊτύς μετά δύο μήνας παραιτησάμενος τήν αρχήν, ό'πως άπο- 

φύγη τό όνειδος τοΰ συμπράττειν εις τόν έκδηλωίοέντα σκοπόν 

τής νέας κυβερνήσεως, τό νά καταστήση δηλονότι απράκτους 

καί νεκράς πάσας τάς ελευθερίας τοΰ έθνους.

“  Καί?’ ήν έποχήν άνέλαβεν 5 Κωλέτης ττν διεύϊτυνσιν 

τής Κυβερνήσεως, αί έκλογαί ήσαν ήδη πανταχοΰ πεπερατω- 

μέναι' καί όμολογητέον, οτι αί έκλογαί έκεΐναι, γενόμεναι 

ε ύ ϊΰ ς μετά τήν έπανάστασιν καί υπό τό κράτος έκλογικοΰ 

νόμου σκοτεινοΰ καί άτελοΰς, κατεσπευσμένως ψηφισξτέντος, 

καί άπαιτοΰντος προϋπάρχοντας έκλογικούς καταλόγους, οΐοι 

ούδέποτε έγένοντο, τοιαΰται, λέγομεν, έκλογαί αδύνατον ήν 

νά διεξαχϊώσιν έν πλήρει νομιμότητι, οίαν εύρίσκομεν έν πολι- 

τείαις προ πολλοΰ διωργανωμέναις, όπου αί δημοτικαί άρχαί 

ένεργοΰσι κατά τήν προ αιώνων παραδεδεγμένην τάξιν καί 

άκρίβειαν, καί οπου τό εκλογικόν τίμημα, έπισήμως έγνωσμέ- 

νον, εις ούδεμίαν ύπόκειται άμφισβήτησιν. Λιά τάς ελλείψεις 

ταυτας ούδεμία σχεδόν τών τότε γενομένων εκλογών υπήρχε
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περιβεβλημένη πάσας τάς υπό τοΰ έκλογικοΰ νόμου άπαιτου- 

μένας διατυπώσεις- άλλ’ όμως όσαι μέν έξ αύτών άνεδείκνυον 

βουλευτάς φίλους τοΰ Κωλέτου, ταύτας ούδαμώς έβασάνισαν, 

άλλά πάσας έκήρυξαν νομίμους- τάς δέ μή συμφερούσας αυτω 

ήκύρωσαν ως παρανόμους. Οΰτω λοιπόν ο Κωλέτης πάσαν 

μεταχειριζόμενος διαφθοράν, ένισχυόμενος δέ υπό τής ύποστη- 

ρίξεως τής Γα λλία ς, ής ό έν Έ λλά δ ι πρεσβευτής ήν δια

τεταγμένος, ώς φαίνεται, νά ύπακούη εις τάς διαταγάς 

αύτοΰ, κατώρΪΓωσε ν’ άποκλείση τής βουλής διά τών βου

λευτικών έςελέγξεων πάντας τούς άπαρέσκοντας αύτω- καί 

τοΰτο κατώρ^ωσε τόσω μάλλον εύκόλως, οσω ή Αύλή άναφαν- 

δόν έδήλωσε τήν σταΪΓεράν άπόφασιν τοΰ νά ύποστηρίξη άνευ 

'όρου καί έπιφυλάξεως ό,τι ό πρωθυπουργός έπραττεν. Ή  πρώτη 

έκείνη έπιτυχία έδίδαξε τόν ’Ό ϊω να , οποίαν ήδύνατο νά λάβη 

συνδρομήν παρά τοΰ πρωθυπουργού Κωλέτου εις τήν έξουδέ- 

νωσιν τών νόμων. Ν έαι διετάχ'ίησαν έκλογαί προς άντικα- 

τάστασιν τών έκβληΐέντων βουλευτών- καί τότε ό Κωλέτης 

μετεχειρίσατο τήν ένοπλον έπέμβασιν πρός ύποστήριξιν τών 

ύποψηφίων αύτοΰ- όμως δέ ούκ έτόλμησε νά ζητήση πρός 

τοΰτο τήν υπηρεσίαν τοΰ τακτικού στρατού, άλλά μάλλον τήν 

τών λεγομένων άτάκτων, άποτελούντων ειδός τι όροφυλακής 

κακώς διωργανωμένης, καί ούδένα άλλον άναγνωριζούσης νόμον, 

ή  τήν ϊτέλησιν τών ιδίων αύτής άρχηγών, έκλελεγμένων έκ 

τοΰ σώματος τών παλαιών οπλαρχηγών. Ό  Κωλέτης τούς 

μέν έξ αύτών έκολάκευε, παρέχων έλπίδας, ότι εντός ολίγου 

γενήσεται έκστρατεία κατά τής Τουρκίας (καί προς τοΰτο 

έβεβαίου ότι είχε ρητάς υποσχέσεις βοήθειας παρά τοΰ Λου- 

* δοβίκου Φιλίππου), τούς δέ ώφέλει, χορηγών αύτοΐς βαθμούς 

στρατιωτικούς, χρηματικάς άποζημιώσεις, έ^νικάς γαίας, καί
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χάριτας ύπέρ τών συγγενών καί φίλων αύτών καταδεδικασμέ- 

νων ύπο τών ποινικών δικαστηρίων τινές δέ τών οπλαρχηγών 

τούτων κατελεγοντο έν τοϊς ύπουργικοΐς ύποψηφίοις ώς βουλευ- 

ταί, καί π ά ν ε ς  ούτοι έξελέχΪΓησαν. Κ αίτοι δέ πασιφανείς 

ήσαν αί έν ταΐς έκλογαΐς έκείναις έπικρατήσασαι παρανομίαι, 

καίτοι δικαίως διεμαρτύροντο πάντες κατά τής έν τοϊς κατα- 

λόγοις έγγραφης έκλογέων άνυπάρκτων, καί κατά της έπεμβά- 

σεως τών στρατιωτικών άρχών, ων ή έπέμβασις καί ή βία 

έπλήρωσαν τάς κάλπας νόμων ψήφων, ομως αί έκλογαί έκεΐναΐ 

έπεκυρώϊησαν ώς νόμιμοι, καί οί ούτως έκλελεγμένοι βουλευ- 

ταί έκά^Γισαν έν τη  βουλή ώς νόμιμοι τοΰ λαοΰ αντιπρόσωποι. 

Ούτω λοιπόν ή αφετηρία τοΰ συνταγματικοΰ ημών βίου 

ύπήρξεν ό σχηματισμός βουλής έκπροσωπούσης ούχί τήν τοΰ 

λαοΰ μέλησιν, αλλά τήν τοΰ βασιλεως, παρισταμένου διά τοΰ 

πρωϊτυπουργοΰ. Μετά τήν τοιαύτην τής βουλής κατάρτυσιν 

σωρεία, ή, κατά τήν κοινήν φράσιν, φουρνιά Γερουσιαστών, 

διά μιας διορισμένων, έξησφάλισε μεγάλην καί σταϋτεράν 

πλειοψηφίαν έν τή  Γερουσία, έν ή αδιάφθοροι τινες άνδρες 

προύτίμεντο ν’ άντιτάςωσι φραγμόν τινα είς τάς άμετρους 

παρανομίας, ας ό Κωλέτης άσυστόλως διέπραττεν.

“ ΙΙρός διατήρησιν τυφλής τών βουλευτών καί Γερουσια

στών ύπακοής ώφειλε νά έκπληροΐ πάσας αύτών τάς απαιτή

σεις, έξ ών μεγίστη έπεγίνετο ζημία είς τήν δημοσίαν ύπηρε- 

σίαν, άδιακρίτως παραδιδομένην είς τούς οικείους, τούς φίλους, 

καί πολλάκις είς τούς ύπηρέτας τών βουλευτών καί Γερουσια- 

στών, οϋς ό λαός διά τούτο παρέβαλλε πρός τάς δέκα πληγάς 

τοΰ Φαραώ- καί έντεΰϊεν τά  εισοδήματα τοΰ Κράτους κατη- 

σωτεύοντο. Μέχρι μέν τοΰδε ο βασιλεύς ’Ό^ων ήν άλημώς 

φιλοδίκαιος- καί τήν άρετήν αύτοΰ ταύτην ούδ’ αύτοί οί

—  282 —

έχ^ροί αύτοΰ ήρνοΰντο' άλλ’ ο Κωλέτης έπεισεν αύτόν, ότι 

πάν αίσθημα δικαιοσύνης πρέπει νά ύποχωρήση είς τά ς 

άνάγκας τής κυβερνήσεως, καί οτι πρώτη τών άναγκών τού

των έστίν ή ΰπαρξις μεγάλης πλειοψηφίας έν ταΐς βουλαϊς.

Ό  βασιλεύς έπί τέλους άνεγνώρισε καί άπεδέξατο τό κακόηχες 

τοΰτο αξίω μα- καί διά τοΰτο άνευ τύψεως συνειδήσεως ύπέ- 

γραφε τά  διατάγματα, δι’ ων άπεπέμποντο τής ύπηρεσίας 

ύπάλληλοι κοινής άπολαύοντες ύπολήψεως, έγγηράσαντες ε’ν 

τή  ύπηρεσία τής πατρίδος, οίπερ εύμύς τήν έπιοΰσαν τής 

παύσεως αύτών έμενον έστερημένοι μετά τών οικογενειών 

αύτών καί αύτοΰ τοΰ έπιουσίου άρτου. Ά λ λ ’ ό'μως ό βασι

λεύς ήν ολως γεγοητευμένος ύπό τοΰ πρωθυπουργού Κωλέτου" 

καί εί μή ό μάνατος άφήρει αύτόν τό 1847, ίσως μά διετήρει 

αύτόν έν τή πρωμυπουργία μέχρι τής στιγμής, κ α μ ’ ήν το 

έ'μνος έν τή  έσχάτη αύτοΰ άγανακτήσει έξεγειρόμενον μ ’ άπέ- 

πεμπεν άμφοτέρους, τόν τε κύριον καί τόν υπηρέτην (α).

“ Γ0  μέν βασιλεύς έλυπήμη σφόδρα έπί τώ μανάτω τοΰ 

Κωλέτου- τό δέ κοινόν ήλπιζεν, ότι ο μάνατος ούτος μ ά  κατέ- 

παυε τά ς κατά τών έλευμεριών τοΰ έμνους άσεβεΐς έπιβουλάς· 

αλλά κατά δυστυχίαν έγνώσμη μετ’ ού πολύ, ότι ο ήγεμών 

ώφελήμη έκ τών μαμημάτων, άπερ έΤαβεν έν τή  πολιτική

(η) “ Τοιοΰτος ύπήρξεν ο Κωλέτης, είς ον ό Κύριος Γυζώτος, κακώς 
γινώσκων τά Ελληνικά πράγματα, άπέδωκεν άπο τοΰ υψους τον Γαλλι- 
κον βήματος τήν τιμήν τής συγκατατάξεως έν τοϊς μεγάλοις άνδράσι τον 
Πλουτάρχου.” —  [Ό  άξιο'τιμος ημών φίλος πλανάται κατά τούτο · ούχί 
έ Κ. Γυζώτος, άλλ’ ό Κύριος Πισκατώρης, ό το'τε πρεσβευτής τής Γαλ
λίας έν τή 'Ελλάδι, άναγγέλλων τώ έπί τών έξωτερικών υπουργώ τον 
ϊάνατον τοΰ Κωλέτου, έγραφ εν “ ή φάλαγξ τοΰ Πλουτάρχου ηΰξήϋη διά 
τοΰ θανάτου τοΰ α’νδρός τ ο ύ τ ο υ . . .” —  'Ο βααιλεύς Φίλιππος διέταξε 
να τείιή ή είκών τοΰ Κωλέτου έν τώ ΐοτορικώ Μουσείω τής Βερσάλλης.1
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σχολή τού Κωλέτου, καί ίκανώς έδ ιδ ά χϊη  το απολύτως κ υ 

βερνάν υπό συνταγματικούς τύπους. Ή γάπησεν υπερβαλο'ντως 

τόν άτακτον ε’κεϊνον στρατόν, ος άπετέλει τήν επικουρικήν 

ίσχύν τού μακαρίτου πρωθυπουργού είς τήν κατάϊτλιψιν καί 

νόότευσιν τών ελευθεριών τού έθνους, καί έν ω διάφοροι λησταί, 

άμνηστευΐτέντες έτι ζώντος τού Κωλέτου, ησαν συμπεριειλημ- 

μένοι, καί οί άρχηγοί αύτών έλαβον βαθμούς αξιωματικών. 

Τό αύτό διετηρήΪΓη καί μετά τόν θάνατον τοΰ Κωλέτου 

σύστημα· καί ούτως ή ληστεία κατήντησεν έπικερδές έπάγ- 

γελμα, ώς χορηγούν δικαίωμα βαθμού έν τώ άτάκτω στρατώ ■ 

ή δέ πρόφασις της κυβερνητικής ανάγκης προύβάλλετο πάν

τοτε πρός δικαιολόγησιν τών αμεταβλήτων πράξεων μοχΐηράς 

κυβερνήσεως.”

Μικρόν προ τοΰ θανάτου τοΰ Κωλέτου συνέβη άπροσδόκη- 

τόν τ ι έπεισόδιον, έξ οΰ δ βασιλεύς ’Ό ίτων άπώλεσε πάσαν 

γοητείαν έν ταϊς Γ Ελληνικαϊς έπαρχίαις τής Τουρκίας. Ε Ις 

τών υπασπιστών τοΰ βασιλέως, δ συνταγματάρχης Τσάμης 

Καρατάσσος, ήττ'σατο παρά τοΰ Κυρίου Μουσούρου, πρέσβεως 

τής Τουρκίας έν Ά ξτήναις, νά έπιΐτεωρήση τό διαβατηρίου 

αύτοΰ, απερχομένου είς Μακεδονίαν, τήν γενέ~λιον αύτοΰ γήν. 

Γ0  δέ Κύριος Μουσοΰρος(«) άνέμνησε τόν συνταγματάρχην, 

ότι τό ονομα αύτοΰ, ώς μετασχόντος τής έν έτει 1841 γενο- 

μένης έν Μακεδονία έπαναστάσεως, ύπάρχει έγγεγραμμένον 

έ'κτοτε είς τόν κατάλογον τών έκ τής Τουρκίας έξωρισμένων 

άλλ’ όμως ύπέσχετο, ότι ζτά γράψη περί τούτου πρός ττν 

κυβέρνησιν αύτοΰ, ή πιϊτανώτατα έμελλε νά έπιτρέψη αύτώ

(α) Ό  Κύριος Μουσοΰρος έστιν Έ λλη ν τήν καταγωγήν, καί λόγιος 
οίνήρ· ώ; τοιοντος δέ γενόμενο; διδα'σκαλο; τής 3νγατρός τοΰ πρίγκιπος 
Βογορίδον, ηύτύχησε γενέσδαι και σύζυγος αύτής.
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τήν έπώεώρησιν τοΰ διαβατηρίου τοΰ ύπασπιστοΰ τοΰ βασι- 

λέως. Γνωστοποιήσαντος δέ τοΰ Καρατάσσου τώ βασιλεϊ τήν 

άπάντησιν ταύτην τοΰ πρέσβεως, ούτως ήγανάκτησεν δ βασι

λεύς, ώστε τήν αύτήν έκείνην εσπέραν συντυχώυ τώ Κυρίω 

Μουσούρω έν τώ ίδιαιτέρω χορώ τής Αύλής είπε πρός αύτόν 

Γ α λλισ τί’ “ J ’espérais, Monsieur le ministre, que vous auriez 

eu plus d’égards pour moi !” (α). καί ταΰτα είπών έ'στρεψε 

τά  νώτα πρός αύτόν, ούδένα δούς καιρόν πρός άπάντησιν. 

Ό  Κύριος Μουσοΰρος τεταραγμένος, καί άγνοών, τ ί έπρεπε 

νά πράξη, άπετάότη πρός τόν Κύριον Αάϋονς, τόν πρεσβευτήν 

τής ’ Αγγλίας, πρός όν διηγήΪΓη τό συμβάν αύτώ δυστύχημα. 

—  Κ α ί μένετε είσετι ένταΰ^α; είπε πρός αύτόν μετ’ έκπλήξεως 

δ άντιπρόσωπος τής βασιλίσσης Βικτωρίας. Γ0  δέ Κύριος 

Μουσοΰρος ούδένα περιμείνας δεύτερον λόγον, άπεσύρίΐη τοΰ 

χοροΰ μετά πάντων τών υπαλλήλων τής πρεσβείας · μετ’ ολίγας 

δέ ημέρας άπήλϊεν έκ τών ’ Αθηνών, όπως έπανέλ^Γη βραδύ

τερου, καί λάβη ίκανοποίησιν διά τοΰ έπί τών έξωτερικών 

υπουργού- άλλά πρό τής έπανόδου αύτοΰ δ βασιλεύς "Ουων 

έγραψε πρός τόν Σουλτάνου τήν εξής έπιστολήν 

Γ0  βασιλεύς τής ’ Ελλάδος 

τώ Σουλτάνω.

Μεγαλειότατε,

Δυσάρεστου τ ι συμβάν έπαπειλεϊ τήν διάρρηξιν τών φιλι

κών σχέσεων τών δύο έπικρατειών, ας ή ΤΤεία πρόνοια ένεπι- 

στεύσατο ήμϊν. Α ί φιλικαί αύται σχέσεις, ών ή διατήρησίς 

έστι πολύτιμος, δυνατόν νά ένισχυ'ίΰώσιν έν τώ παρόντι, καί 

νά στερεωΪΓώσιν έν τώ μέλλοντι, δι’ έξηγήσεως έλευίΰέρας

(α) “ Ή λ π ιζο ν , Κύριε I Ιρε'σβυ, οτι Sà τύχω  τσρ’ ΰμΐν πλείονος περι- 

ποιήσεως.”
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καί ειλικρινούς· καί την τοιαύτην έξήγησιν έρχομαι να ποιήσω 

αυθόρμητος- ή δέ ύμετε'ρα Μεγαλειότης κατανοη'σει, ως πέ- 

π ο ιϊα , τα  αισθήματα της ακρας εμπιστοσύνης καί της βα

ρείας ύπολήψεως, εξ ών οδηγούμαι εις το τοιούτον βήμα, 

υψηλόν προτιίτέμενον σκοπόν, καί διά τούτο άνεπίδεκτον πάσης 

παρεξηγήσεως.

Ά πα ιτώ ν υπέρ τήσ βασιλικής έγγυήσεώς μου το όφειλόμε- 

νον αυτή σε'βας, πε'ποάα δ'τι έκπληρώ καθήκον, οπερ έν τώ 

συμφε'ροντι τής βασιλικής άξίας ϊ ά  ΐδω άσφοιλώς έμπεπιστευ- 

μένον εις τά ς χείρας τής f Υμετε'ρας Μεγαλειότητος. Έ κ  του 

αισθήματος τοΰτου κινούμενος, οτε άπέτεινα μομφήν τινα 

προς τον αντιπρόσωπον άδελφού, προς ον ομολογώ ειλικρινή 

αγάπην, δεν ωδηγή^ην υπό μόνου τού γεγονότος, οπερ φαίνε

ται ότι υπήρξε το μόνον αίτιον τής έκφράσεώς μου ε’κείνης.

Προ πολλού δ τρόπος καί ή διαγωγή τού Κυρίου Μου- 

σούρου, δ'ς έστι τδ όργανον διαφόρων παραστάσεων τής κυ- 

βερνήσεώς μου πρδς την τής υμετε'ρας Μεγαλειότητος, πολλάς 

μοι παρεϊχεν άνησυχίας ως προς την διατήρησιν της φιλίας 

των γειτονευόντων κρατών, ήν ε’γώ Ϊτεωρώ πολύτιμον καί 

άληΐτώς λίαν έστίν ωφέλιμος πρδς άμφότερα τά κράτη, ών τα 

συμφε'ροντα ταυτίζονται έν πολλοίς καί ύπδ παντοίας άφορ- 

μάς. Δηλώσας δέ την δυσαρε'σκειαν, ήν ήσϊάν^ην οΰ τοσούτο 

διά την άρνησιν τής έπικυρώσεως ένδς διαβατηρίου, όσον διά 

τα  προηγηΐΐε'ντα αύτής, παρε'στησα πρδ πάντων με'ριμναν, ήν 

πολλάκις ήσπάσατο, ώς ούδαμώς αμφιβάλλω, καί ή ύμετε'ρα 

Μ εγαλειότης, μετά θάρρους εύγενοΰς άγωνιζομε'νη υπέρ τής 

ειρηνικής προόδου τών εις την κυβε'ρνησιν αυτής- έμπεπιστευ- 

μένων λαών.

Έ ν  τούτω έγκειται ή άληΐτής, ή πλήρης ερμηνεία τών
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λόγων μου, αποτεινόμενων ιδίως πρδς άνθρωπον, έπιλαϊτόμενον 

του υψηλού σκοπού τής εαυτού αποστολής· καί την ερμηνείαν 

ταύτην δίκαιον ένόμισα να ποιήσω πλήρη.

Ή  ύμετέρα Μεγαλειότης σκεφϊτήσεται καί άποφανϊήσεται 

έν τή  σοφία αύτής.

’Ε γώ  δέ πέποώα, ότι ή έξήγησις αυτη, έλευϊε'ρως δοϊεΐσα, 

συνάδει πρδς τε τδ καΪΓτκον καί πρδς την καρδίαν μου. 

Οΰχ ήττον δέ έλπίζω, μάλλον δ’ είπείν, πε'ποίΪΓα, ότι ή ύμε

τερα Μεγαλειότης εύρήσει έν αύτή την άπόδειξιν τού ότι 

κάγώ, ώς και ή ύμετερα Μεγαλειότης, έναποτ&εμαι την 

άλη'σή δόξαν μου όπου δ παντοδύναμος Θεδς διατάττει ήμ.άς, 

καί ότι ΪΓερμοτάτην αισθάνομαι την έπιϊυμία ν τής διατη- 

ρήσεως τών φιλικών σχέσεων δύο λαών, ών ή δόξα καί ή 

ευημερία, αντί τού νά ώσιν ά ντίϊετοι καί αντίζηλοι, έξαρ- 

τώνται μάλιστα έκ τής αμοιβαίας τών λαών τούτων βοήθειας.

’ Ε π ί τούτοις ικετεύω τον Θεόν, όπως διατηρή 2 ε, ύπέρ- 

τα τε, ένδοξότατε, καί κραταιότατε Αύτοκράτορ, φίλτατε 

γεϊτον καί σύμμαχε ημών, ύπδ την αγίαν καί παντοδύνααον 

Αυτού προστασίαν.

Γ0  ειλικρινέστατος καί ακριβέστατος φίλος 2ου.

(Ύ πογ.) "Ο'ΪΓων.

’ Α'ότήνησι, τή α' Φεβρ. 1847.

’ Ολίγον διαμείνας έν Ά ϊτήνα ις δ Κύριος Μουσούρος, ότε 

καί παρά μικρδν έγε'νετο ΐτύμα φανατικού τίνος πατριώτου («), 

άνεκλήϊη εις Κωνσταντινούπολή, καί μετέπειτα ωνομάσ^η 

πρεσβευτής τής Τουρκίας έν Λονδίνω, όπου μέχρι νύν διαμένει.

(α) Ή  απόπειρα ¿κείνη τής δολοφονίας παρά πα'ντων άπεδοκιμαοίη.
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Ή  άνάμνησις τοΰ συμβάντος έκείνου, όπερ διελύμη ούτως 

έπονειδίστως πρός τε τήν βασιλείαν καί τό εϊνος, έςηλείφμη 

μετ’ ολίγα έτη διά τρόπου καί συμπεριφοράς μάλλον άξιο- 

πρεποΰς καί μάλλον συμφώνου πρός τά ς εύχάς καί τόν χαρα

κτήρα τοΰ έθνους. ’ Η ’ Αγγλία, ό αμείλικτος ουτος εχθρός 

τής ’ Ελλάδος, παρέσχε πρός τοΰτο τήν αιτίαν. Συνήθεια 

έπεκράτει πρό τινων χρόνων έν τή  ’ Ανατολή, ίσως δέ καί νΰν 

έ'τι ε’πικρατεΐ που, νά καίωσιν έν τή  ημέρα τοΰ μεγάλου Σ α β 

βάτου άχΰρινόν τ ι σώμα, παριστών τόν προδότην ’Ιούδαν. ’ Εν 

έτει δέ 1849 διατρίβοντος έν ’ Αϊτήναις κατά τάς ήμε'ρας τοΰ 

Πάσχα μέλους τινός τής βαΤΤυπλούτου Ίσραηλιτικής οικογένειας 

’ Ροτσχίλδ, ό διοικητής της έΐτνικής τραπέζης συνέλαβε τήν 

άτυχή Ιδέαν νά ένεργήση πρός έμπόδισιν τής έκπληρώσεως 

τοΰ εθίμου τούτου. Ή  δέ ’ Αστυνομία μετά πολλής άδεςιό- 

τητος έκπληρώσασα άς έλαβε περί τούτου διαταγάς, ηρέμισε 

τον ό'χλον καί άγανακτήσαντες διά τήν στέρησιν τής έπε- 

τείου έκείνης διασκεδάσεως, έπέπεσον κατά τίνος ’ Ιουδαίου, 

ού τής οικίας έμπροσμεν έτελεΐτο συνήμως ή τώ ό'χλω σπου

δαία αύτη τελετή. Ή  οικία λοιπόν τοΰ Πορτογάλου ’ Ιουδαίου, 

Πατσιφίκου καλουμένου, ό'ντος δέ Βρεττανοΰ υπηκόου, διηρ- 

πάγη υπό τοΰ όχλου. ’ Εντεΰμεν ήγέρμησαν εύμύς παρά τοΰ 

πρέσβεως τής ’ Αγγλίας άπαττήσεις άποζημιώσεως, έπήλμον δέ 

συνδιασκέψεις καί συζητήσεις μάλλον ή  ήττον πικραί, τό μέν 

πρώτον περί τή ς άρχής τής άποζημιώσεως, έ'πειτα δέ περί 

τοΰ άπαιτουμένου ποσοΰ. Ά λ λ ’ έν τούτοις τό Αγγλικόν 

κόμμα, ό πρό πολλοΰ εύρίσκετο εκτός τών πραγμάτων, έδράςατο 

τής εύκαιρίας ταύτης, όπως κατορμώση τήν κατάληψιν τής 

άρχής, καί κατέπεισε τόν έν ’ Α μήναις πρέσβευτήν τής ’ Αγγλίας, 

ότι έπί μόνη τή  έμφανίσει Ά γγλικοΰ στόλου πρό τοΰ Πειραιώς
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το έμνος έξαναστήσεται, ώς άνμρωπος εις, όπως έκδιώξη τόν 

βασιλέα ’Ό μωνα. ’ Ιδού πώς £ άνώνυμος συγγραφεύς τοΰ προει

ρημένου φυλλαδίου διηγείται τήν καταστροφήν τοΰ Πατσιφι- 

κείου έκείνου δράματος.

“ Ή  Α γ γ λ ία  έδράξατο τής προφάσεως ταύτης, όπως 

καταβάλη τήν τής Γαλλία ς έν τή  ’ Ελλάδι προτίμησιν. Ό  

Λόρδος Παλμερστών άπέστειλε προσβλητικήν τινα διακοίνωσιν 

πρός την κυβέρνησιν τοΰ βασιλε'ως, ήν άπεκάλει άδικον, 

διεφμαρμένην καί τυραννικήν· ή δέ κυβέρνησις τοΰ βασιλέως 

μαβροΰσα είς τήν ύπεράσπισιν τής Γαλλίας, άπεκρίμη εύμαρ- 

σώς πρός την Α γγλία ν, μεμφομένη δικαίως αύτήν, οτι ένε- 

μάβρυνε τούς ληστάς, καί ότι έμηκεν υπό τήν ύπεράσπισιν τής 

σημαίας αύτής τήν έπανάστασιν τοΰ ληστοΰ Μερεντίτου. ’ Η 

έν έτει 1848 γενομένη έπανάστασις τής Γαλλίας άπέσπασε 

πρός καιρόν άπό τή ς Α να τολής τήν προσοχήν τής Α γ γ λ ία ς · 

άλλ’ ένμαββυνμεΐσα έκ τής συστάσεως τής Γα λλικής Δημο

κρατίας, ήπερ εύμύς έψηφίσατο πρόεδρον τόν νΰν Αύτοκράτορα 

Ναπολέοντα Γ ' ,  άπέστειλεν είς τόν Πειραιά στόλον τήν 15 Τ'ν 

’ Ιανουάριου 18 50 , υπό τήν διοίκησιν τοΰ ναυάρχου Πάρκερ, 

ος έπιμόνως άπητησε παρά τή ς ’ Ελληνικής Κυβερνήσεως 

άποζημίωσιν 800,000 Δραχμών διά ζημίας γενομένας είς 

υπηκόους τής Α. Μ. τής βασιλίσσης τής Μεγάλης Βρεττανίας, 

κα ί ιδίως είς ’ Ιουδαίον τινα, ονομαζόμενου Πατσίφικον, υπή

κοον Ά γγ λο ν  καί κάτοικον Άμηνών. Ή  Α γ γ λ ία  άπητει 

πρός τούτοις τά ς νήσους ’ Ελαφονήσι καί Σ α π ιέντσ α ν ή δέ 

Κυβέρνησις τοΰ βασιλεως, εί καί έλαβεν είκοσιτεσσάρων μόνων 

ώρών προμεσμίαν, όπως σκεφμή καί άπαντήση, όμως έν καιρω 

άπήντησεν οτι εΰρισκε τάς άπαιτήσεις τής Α γ γλία ς ύπερ- 

βολικάς καί άδικους. Τήν 19Τ'' ’ Ιανουάριου ήρξατο ή πολιορ-

19
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κ ία , καί πάντα +ά πλοία, πολεμικά τε καί εμπορικά, συν- 

ελήφ^ησαν ή δέ Κυβέρνησις διεμαρτυρήίΓη, καί άπε'στειλε 

παραχρήμα πρέσβεις εις Παρισίους, εις Βιέννην καί εις 

Πετρούπολιν, όπως έςαιτήσωνται βοήθειαν καί ύπεράσπισιν 

κατά τών υβριστικών του'των ε’κβιάσεων. Μετά δραστήριους 

διαμαρτυρήσεις τής Γαλλίας καί τής Έ ωσσίας ή μέν πολιορ

κία διελύϊτη, ο δέ βαρώνος Γρόσης άπεστάλη παρά τής 

Γαλλίας, όπως έν όνόματι τής Ε λ λ ά δ ο ς  διαπραγματεύσηται 

μετά του πρέσβεως τής ’ Αγγλίας Κυρίου \Vyse περί τής 

ελεεινής έκείνης ύποΐτέσεως. Ούτως ή Ε λλη νικ ή  κυβέρνησις 

συγκατένευσε νά πληρώση 330,000 δραχμών, λΰτρα τών 

αιχμαλώτων πλοίων αύτής. ΓΗ  διαγωγή του βασιλέως έν 

ταϊς διαπραγματεύσεσιν έκείναις, καϊί’ ας ό ασθενέστατος 

έπάλαιε κατά τού ίσχυροτάτου, έπηνεγκε την υπέρ αύτοΰ 

συμπάθειαν τού έθνους (<*).

Ά λ λ ’ ο βασιλεύς κατά  δυστυχίαν ούδαμώς ώφελήΐτη έκ 

τής δημοτικο'τητος, ήν το έπεισόδιον έκεΐνο παρήγαγεν ύπέρ 

αυτού- εύσύς δέ παρελθόντος τού κινδύνου, έπανήλΪΓεν α ύ ϊις  

εις την προτέραν οδόν. “ Γ0  βασιλεύς, ;λέγει ο άρτι μνη-

(α) ΟΰδεΙς αγνοεί, και ή Ε λ λ ά ς  ουδέποτε παΰστεται εύγνωμόνως ό 
μολογοΰσα, τήν απέναντι τής ’Αγγλίας σταϊεράν καί αποφασιστικήν 
διαγωγήν τού τότε Πρίγκιπος προέδρου τής Γαλλικής Δημοκρατίας, 
άνακαλέσαντος τον έν Λονδίνω πρεσβευτήν Κύριον Οιόπυη δβ ΙΛιχιγε. 
Ά λ λ ’ ο βασιλεύς 05ω ν καί ή Κυβέρνησις αύτοΰ τάχιστα έπελάϋοντο 
τοΰ νέου τής προς τήν Γαλλίαν ευγνωμοσύνης κα2ήκοντος, οπερ έπέ- 
βαλλεν αύτοΐς ή γενναία τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας διαγωγή. Έ ν  
τω έπεισοδίω τούτω τής συγχρο'νου Ιστορίας τής Ελλάδος αξιοσημείωτος 
υπάρχει η όλίγοις έγνωσμένη πράξις, ότι ή τοσοΰτον έπαινεϊείσα σύν
ταξις τών διακοινώσεων τής Ελληνικής κυβερνήσεως πρός τήν ’Αγγλι
κήν έ'ργον ήν τοΰ τότε έν Έ λλά δι πρέσβεως τής Γαλλίας Κυρίου 
Θουβενέλ.

μονευΪΓείς άνώνυμος συγγραοεύς, άντί τοΰ νά περιχαράκωσή 

έν τω άπαραβιάστω καί έν τώ άνευϊύνω, ά παρεϊχεν αύτω 

το σύνταγμα, καί νά διατηρήση σέσιν αφιλοκερδή καί ειλι

κρινή άπέναντι τού έθνους, μακράν πάσης υποψίας, πάσης 

προσβολής, παντός πολιτικού σάλου, ήίτέλησε του’ναντίον νά 

ρίψη τό έσνος εις άναρχίαν διά τής διαφθοράς, διά τής 

έποφϊαλμιάσεως εις τάς δημοσίας δέσεις, καί διά τής 

καταστροφής τών τοπικών υπεροχών. Δεκαετίαν όλην κυβερ- 

νήσας τό εΐίνος απολύτως, δυσκόλως ήδύνατο νά περιστείλη 

εαυτόν έντός τών ύπό τού νέου συντάγματος τεθειμένων 

ορίων τής εξουσίας αυτού. Διά τούτο αύξταδώς έπηρέαζε 

τάς έκλογάς διά τών υπουργών αύτοΰ, οϋς έπιτηδείως έξελέ- 

γετο καταλλήλους πρός τον σκοπόν τούτον, όπως έπεμβαί- 

νωσιν εις τάς έκλογάς διά τών ύπαλλήλων άρχών. 11 

διαφθορά έξηπλώξΓη ταχέως πανταχού, καί τό σύνταγμα 

κατέστη γράμμα νεκρόν τό δέ συμφέρον τού έθνους, αί 

εύχαί αύτοΰ καί τά  δικαιώματα, έπιμόνως παρεγνωρίσϊησαν 

καί κατεπατήσησαν. Ε ντεύθεν προήλϊον αί κατά τό 1843 

καί 1862 έπαναστάσεις, ή τού Γρίβα, ή τού Παπακώστα, 

ή τού Βελέντσα, ή τοΰ Γριζιώτου, καί τελευταία ή πολιτική 

καί στρατιωτική έπανάστασις τής Ναυπλίας. Ύ π ό τοιούτου 

έμφορούμενος άντισυνταγματικοΰ πνεύματος ό βασιλεύς διε- 

τήρησε παρ’ εαυτώ ώς Αυλάρχην τον στρατηγόν Γαρδικιώτην, 

όν ό Κύριος Ε . Ά β ούτ κατέστησεν, ώς φαίνεται, ή'ρωα τοΰ 

γνωστού αύτοΰ μυθιστορήματος “ ό β α σ ιλ ε ύ ς  τώ ν ορέω ν.”  

Ή  απεριόριστος πρός τον Γαρδικιώτην εύνοια έκίνησε τήν 

δυσαρέσκειαν τού έθνους, γινώσκοντος τήν παροιμιώδη γενο- 

μένην άπιστίαν καί δολιότητα τού άνδρός, καί καταφρονούν- 

τος τό ονομα αύτοΰ· άλλ’ έκεΐνος καλώς ύποκρινόμενος έν

1 9 *
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τή βασιλική υπηρεσία, επιτήδειος μετεχειρίζετο αύτήν είς 

πλουτισμόν, τά  πάντα πράττων, καί ούδ’ αύτήν την ληστείαν 

αποστρεφομενος· προστάτης δε ών καί σύντροφος των ληστών, 

αναφανδόν καί λίαν επωφελώς διεπραγματεύετο μετ’ αυτώ ν 

καί τή άληξτεία ό ήρως τοΰ μυθιστορήματος “ ό β α σ ιλ ε ύ ς  

τώ ν όρέω ν” ούδέν έστι φαντασιώδες πρόσωπον, άλλ’ αύτός 

ο στρατηγός Γαρδικιώτης, οΰτω μετονομαστείς έν τή  φ α ν 

τασία τοΰ συγγαφέως Κυρίου Ά β ο ύ τ. Αί δημόσιαι δέσεις, 

πολιτικαί, στρατιωτικαί, Έ κκλησιαστικαί, ήσαν έπικερδτ 

εμπορεύματα τοΰ στρατηγού · καί τοΰτο καλώς έγίνωσκεν 

ο βασιλεύς, διότι κοινή ήν ή κατακραυγή, καί ό τύπος όμο- 

φώνως προσέβαλλεν αύτόν, ώς αναιδή κλέπ την άλλ’ ό'μως 

διετήρησε παρ’ εαυτω τόν στρατηγόν άχρις ού άπέ^ανεν, 

άδιάλειπτον δεικνύων πρός αύτόν τιμήν καί έξαίρετον έμ- 

πιστοσύνην εύηρεστεΐτο δέ μόνον νά λέγη μειδιών προς τούς 

επικαλούμενους τήν κατά τοΰ στρατηγού δικαιοσύνην τού 

βασιλέως, “ Ό  σ τ ρ α τ η γ ό ς  ά γ α π ά  π ολύ  τό  ά ρ γύ ρ ιο ν .” 

Τοιαΰτα υπήρξαν τά  προοίμια τής συνταγματικής κυβερ- 

νήσεως τοΰ βασιλέως ’Όξτωνος (α).”

Τ ή ς  τοιαύτης τών πραγμάτων καταστάσεως πρώτιστος 

μέν, ούχί δέ καί μόνος, αίτιος ήν ο βασιλεύς "Ο ϊω ν. Εϊπο- 

μεν άνωτέρω περί τών υπουργών, οϋς ή ’ Αντιβασιλεία έλ^οΰσα 

είς Ναυπλίαν εύρεν έγκαΪΓεστώτας είς τήν διοικησιν τοΰ 

τόπου, καί έφεξής περί τών έκείνους διαδεχζτεντων, καί τοΰ 

Κωλέτου· πολλούς δέ άλλους δυνατόν νά καταριϊτμήση τις 

ύπουργεύσαντας έν τή  τριάκοντα έτη διαρκεσάση βασιλεία 

τοΰ "Ο ιω νός. Ά λ λ ’ όμως ούδείς δύναται εύλόγως νά μεμφΆή

(α) ’Εννοείται οτι ού/. έγγυώμεϋα τήν ακριβή αλήθειαν τών άναφερο- 
μένων ένταυϊα, α μάλιστα φαίνονται ήμΐν υπερβολικά.
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τό έϊτνος διά τήν κακήν τών πραγμάτων διεύξτυνσιν. Ή  

άνεξαρτησία άδύνατον νά ύπάρξη οπου έλλείπουσι χρήματα 

καί πόρος τοΰ ζ ή ν  άλλά καί έν τή  άπορία ταύτη τό 'Ε λλη 

νικόν έΐτνος έδωκε δείγματα ξταυμασίας πολιτικής διαγωγής. 

Τ ί  δύναται νά πράξη ε'ίΰνος, ού πάντες σχεδόν οί πολΐται τυγ- 

χάνουσιν ό'ντες μάλλον ή ήττβν οφείλεται τοΰ δημοσίου, ή 

άναμένουσιν έκ τής δημοσίας υπηρεσίας τόν πόρον τοΰ ζήν; 

Πολλοί τών έν Έ λλά δ ι πολιτικών έπιμόνως καί μετά ζήλου 

έπάλαισαν πρός τάς άπολύτως μοναρχικάς Ιδέας καί τάσεις 

τοΰ βασιλέως "Ο ιω νός, καί έπί πολλά έτη διετήρησαν άξιο- 

πρεπώς τήν τοιαύτην ξίεσιν άλλά μακράν τών πραγμάτων 

διαμένοντες τούτου ένεκα, μεμονωμένοι, καί έγκαταλελειμμένοι 

υπό τών φίλων αυτών, περιήρχοντο είς έλεεινήν άπορίαν τών 

άναγκαίων. Αύναταί τις εύλόγως νά μεμφξτή τούς άνδρας 

τούτους, ώς κοικούς πατριώτας, διότι έν τοιαύτη άπορία, 

πιεζόμενοι υπό τό βάρος οικογενειών, έπανήρχοντο είς τήν 

υπηρεσίαν τοΰ βασιλέως, καί έδέχοντο πρεσβείαν τινά έκτος 

τοΰ κράτους, ή χρηματικήν σύνταξιν, έντός τής 'Ελλάδος 

διαμένοντες έν άπραξία(α); Ούδέν ούτως άπο^αβρύνει τόν 

πολιτικόν άνδρα, 'όσον ή άπομόνωσις. 'Όπου υπάρχει κοινή 

γνώμη, ό πολιτικός άνήρ, ό διατρέχων τήν οδόν τών έίτνικών 

πόίυων, υποστηρίζεται υπό τής κοινής γνώμης· καί είτε έπί 

τοΰ πολιτικοΰ βήματος, είτε έν τώ ίδίω σπουδαστηρίω, 

αισθάνεται τήν κινούσαν αύτόν χεΐρα τοΰ έθνους, καί προ

βαίνει μετά λάβρους, πολυτρόπως ύποστηριζόμενος, διά τών

(«) “ Πενία άνδρα ταπεινοί,”  έλεγον οΐ άρχαίοι ήμών πρόγονοι· ό δε 
’Αριστοφάνης όρ^ώς δογματίζει έν τώ “ ΙΙλοΰτιρ”  αύτοΰ, οτι “ πενίας, 
οΰδεν πέφυκε ζώον έξωλέστερον” · καί ό Φραγκλΐνος, ότι “ καινόν σάκ 
κον ούδελς δύναται ορΰιον στήσαι.”
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έφημερίδων, δι’ ευφημιών δημοσίων, δι’ ¿πιστολών ιδιαίτερων, 

διά παντοίων ενδείξεων σεβασμού καί υποληψεως, διά χρη

ματικών βοηθειών, υπό το πρόσχημα δώρων προσφερομένων. 

'I I  κοινή γνώμη, ή  άόρατος αύτη, αλλά παντοδύναμος, ισχύς 

τών νεωτε'ρων χρο'νων, ής κυριώτατα όργανά είσιν αί έφη- 

μερίδες, ούπω ¿κτη'σατο ¿ν τή  Έ λ λ ά δ ι την άκμήν εκείνην, 

εξ ής καθίσταται επίφοβος ά μα  καί ευεργετική· διότι φαί

νεται μέν έχουσα επιθυμίας τινάς, άλλ’ ούχί κα ί „ελησιν 

κοινήν καί σ τ α ϊε ρ ά ν  ό^εν άντί τού έπικρατεΐν εν παντί 

τώ έ ϊν ε ι, ώς έπεκράτει εν τή  αρχαία Έ λλά δ ι, περιορίζεται 

εις ολίγους τινάς, οδηγούντας τά  πλήΐτη κατά τά ς ιδίας αυ

τών επιθυμίας· καί διά τούτο ¿ν τόπω φύσει δημοκρατικώ 

επικρατεί ολιγαρχία τις κυρίαρχος, μόνη άσχολουμένη, ή του

λάχιστον μόνη τυρβάζουσα, περί τήν διοίκησιν τού τόπου.

’ Ε π ί τών ολίγων τούτων πολιτών, τών μάλλον ή ήττον νοη- 

μόνων κα ί δυναμένων νά γινώσκωσι καί να ¿κτιμώσι τά  άλη^ή 

τού έθνους συμφέροντα, στηρίζονται ¿ξ άνάγκης οι πολιτικοί 

άνδρες τή ς ’ Ελλάδος· καί ή τοιαύτη υποστη'ριξις ή'ρκει προς 

άποδίωξιν τού βασιλε'ως "Ο ιω νό ς· αλλά, κα'“ ώς προείπομεν, 

οί ολίγοι εκείνοι έφάνησαν κατά διαφόρους καιρούς εχοντες 

ασθενείς τινας επιθυμίας, ούχί δέ καί ίέλησιν σταϊεράν. 

Διά τούτο πολλάκις ήρνήσαντο τήν ύποστήριξιν αυτών εις 

ά'νδρας μή παραμένοντας έν τή  εξουσία, καί μ ή δυναμένους 

νά παρεχωσιν αύτοϊς ώφελείας διαρκείς· καί τή  αλητεία 

μεγάλη άπαιτεΐται δοσις φιλοτιμίας, οπως άντιπαλαίση τις 

προς πάσας ταύτας τάς άφορμάς τή ς πολιτικής έξευτε- 

λίσεως.

"Ο τε τελευταίου ¿πεσκεψάμην τάς ’ Α θή να ς το 1867 

επορεύ^ην συνοδευόμενος υπό τίνος τών πιστών φίλων του

μακαρίτου Ά λ ε ξ . Μαυροκορδάτου (τού Κυρίου Ν . Δ, ενός 

τών τελευταίων υπουργών τού βασιλεως ’Όϋτωνος) προς έπί- 

σκεψιν τού πρωθυπουργού Κυρίου Κουμουνδούρου, πενϊοΰντος 

δίκαιον πένθος επί τώ Κανάτα» ^υγατρος νεάνιδος. Εΰρομεν 

δέ τήν οικίαν βρίΐτουσαν φίλων, συνδραμόντων εις παραμυθίαν 

τού πρωθυπουργού, καί μετά πολλής δυσκολίας ήδυνή^ηυ,εν 

νά προσέλξτωμεν αύτώ. “  Όμολογητέον, ειπεν δ φίλος μου, 

οτι δ Μαυροκορδάτος, δ μέγας πολίτης τής Ε λλά δ ος, δσάκις 

έτύγχανεν έκτος τών πραγμάτων, πολλάκις ¿στερείτο φίλων 

άρκούντων προς άπαρτισμον τού ΜΊδώ«)!”  Τούτο δέ μοι 

άνέμνησεν, δτι κατά τδ 1853, διατρίβοντος τού Μαυροκορ

δάτου έν Παρισίοις ώς πρέσβεως τ τ ς  Ε λ λ ά δ ο ς, εις τών έν 

Ά ϊή ν α ις  έφημεριδογράφων παρεκάλεσε με νά μεσιτεύσω παρ’ 

αύτώ, οπως υποστήριξή τήν έφημερίδα διά τών έν Ά ί ή ν α ι ς  

φίλων αυτού- έγώ δέ προσήλιου τώ Κυρίω Μαυροκορδάτω 

προς έκπλήρωσιν τής αίτησεως τού φίλου μου δημοσιογράφου. 

“ Οι φίλοι μου! οι φίλοι μου!”  άνέκραξεν δ παλαιός αρχηγός 

τού ’ Αγγλικού κόμματος μετά τού συνήθους αύτώ χλευαστι- 

κοΰ μειδιάματος καί βλέμματος (β).

Μετ’ ολίγα έτη διατριβών έν Ά ϊτή ν α ις, καί έπισκεπτό- 

μενος έκπεσόντας υπουργούς, πολλάκις άνεμνήσΐτην τής έκφω- 

νήσεως έκείνης τού πολύπειρου πολιτικού άνδρός τής'Ε λλά δ ος· 

ιδίως δέ κατά τό 1856— 57, οτε διευ^ύνων τον ’ Ε λ λ η ν ικ ό ν  

Μ η νύτορ α  έβλεπον έξ άνάγκης συχνότατα τον τότε πρωθυ

πουργόν Κύριον Δ. Βούλγαρην. Δύο έτη έπισκεπτόμενος αύτόν

(α) Χαρτοπαίγνιου, έν ω συμπαιζουσι τέσσαρες.
(β) Ό  άξίοτιμος υίος αυτού Γεώργιος έλεγε' μοι κατ’ αντάς, οτι ο 

πατήρ αύτοΰ ούχ\ μόνον ου’κ άπεδέχετο τήν προοηγορίαν ταντην, άλλα 

διεμαρτύρετο κατ’ αυτής.
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I

εΰρισκον τάς αίθουσας του Κυρίου πρωθυπουργοί) Χίαν στε

νάς . . . Ά λΧ ’ ημέραν τινά είσελϊών προς αύτόν κατά το 

συνήψες εξεπλάγην επί τω μ εγέϊε ι τής αιθούσης, ήν έν τή 

προτεραία εΰρισκον λίαν στενήν ή αίθουσα ήτο διάκονος, 

διότι ο Κυ'ριος Βούλγαρης την πρωίαν ε’κείνην παρητήσατο 

την αρχήν. Ή  επικρατούσα έρημία εν ταΐς αΚτούσαις, εν 

τή  άναβάϊρα, καί έν πάση τή  περιοχή τής οικίας του έκ- 

πεσόντος πρωθυπουργοί, ή νεκρική εκείνη σιγή, κατέπληξαν 

την καρδίαν μου- καί τοΰτο βέβαια συμβαίνει πάντοτε καί 

πανταχοΰ κατά τινας διαφοράς· άλλ’ εγώ τότε πρώτον 

ίδών το θλιβερόν εκείνο ϊέ α μ α , έξεπλάγην εις υπερβολήν. 

Κ α τ ’ ευτυχίαν τοΰ Κύριου Βούλγαρη, ή ιδία αύτοΰ 

περιουσία, εί καί μετρία, ή σφάλιζε την ανεξαρτησίαν 

αύτοΰ.

Κ α ί συντόμως είπεΐν, το σύστημα τή ς άντισυγκεντρώσεως 

καί τής πολιτικής άποββοφήσεως των εθνικών δικαιωμάτων, 

άρξάμενον άπο τής Άντιβασιλείας, κα ί προαχϊέν ΰπδ τοΰ 

βασιλέως "Ο ιω νός, διεκώλυσε μέν καί ανέβαλε τήν πολιτικήν 

τοΰ έθνους άνάπτυξιν, άλλ’ οΰκ ήδυνήςτη νά έξαλείψη αυτήν 

εις τό παντελές. ’ Αλλεπάλληλοι επαναστάσεις, ών αί μέν 

κατεβάλλοντο, αί δέ έ^ριάμβευον, ώς ή τής 3/15 Σεπτεμβρίου 

1843, έμαρτύρουν την πολιτικήν τοΰ έθνους ζωηρότητα- καί 

τά  μέν άτομα κατηναλίσκοντο, το δέ έίνος παρήγε νέα’ 

άλλά καί τα ΰτα , ώς τά  προ αυτών, κακώς ύποστηριζόμενα 

(εί ποτε ύπεστηρίζοντο) υπό τών ολίγων κατ’ επαρχίας ισχυ

ρών, καί τούτων κακώς διευ^υνομένων, συνετρίβοντο επί τών 

αύτών σκοπέλων. Τδ συνυπεύϊυνον λοιπόν τοΰ τόπου καί 

τοΰ βασιλέως διά τήν τοιαύτην τών πραγμάτων κατάστασιν 

πασίδηλόν έσ τιν  άλλ’ υπέρ μέν τοΰ πρώτου πολλαί ύπάρχου-
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σιν έλαφρυντικαί τής ευθύνης περιστάσεις, υπέρ δέ τοΰ δευ

τέρου μία ίσως, περί ής εφεξής λέγομεν άλλά καί αύτη 

ούδαμώς επιβαρύνει το εΪΓνος.

Γ ' .

Έ ν  έτει 18 54, ήδη τοΰ Κριμαϊκού πολέμου έπικειμένου, 

έ βασιλεύς ’Ό ϊω ν  ήδύνατο καυχήσασίται έπί τή  συμπληρώσει 

τοΰ έργου αύτοΰ, δηλαδή τοΰ πολιτικού ομαλισμοΰ καί τής 

άποβροφήσεως πάσης δυνάμεως" καί άλη^ώς ήδύνατο είπεΐν 

τότε “ εγώ είμί τό κράτος” —  L ’état c’est moi. —  T o  

κατόρθωμα τοΰτο τοΰ βασιλέως ” Ο ϊω νος έπωνομάσίη έν τή 

Έ λλά δ ι “ τό σύστημα” · καί υπό τό όνομα τοΰτο σφοδρώς 

προσεβάλλετο δ βασιλεύς έν τε τω τύπω καί έν ταΐς συνεν- 

τεύξεσι τών πολιτών άλλά τά  πάντα άπέβαινον άνευ απο

τελέσματος.

ΓΗ  κήρυξις τοΰ πολέμου τής Έ ω σσίας κατά τή ς Τουρ

κίας έπελϊοΰσα, συνετάραξε τήν ηρεμίαν, έν ή κατεκοιμάτο 

ή παντοδύναμος αύτοΰ έξουσία· διότι αί Έ λληνικα ί έπαρχίαι 

τής Τουρκίας συνεκινήίησαν · οί δέ ελεύθεροι ’Έ λληνες, καί 

προ πάντων οί έν τή  Έ λλά δ ι ε’γκα^εστώτες άποικοι έκ τών 

δούλων Επαρχιώ ν, περί ών έν τοΐς έμπροσθεν έλέγομεν, ¿νό

μισαν κατάλληλον τόν καιρόν έκεΐνον, οπως έπαναλάβωσι τό 

κατά τό 1833 διακοπέν έ^νικόν έργον, τό διακρινόμενον υπό 

τό ό'νομα “ μ ε γ ά λ η  ίδ έ α ” (<*).

(α) Τ δ ε  —  D e l ’idée dominante des Grecs sur la conquête de 
Constantinople —  par André Papadopoulo Vretos. A thènes, 1854.

Έ ν  έτει 1840 ί-ταιρία τις έπικαλουμένη “ φιλορϊόδοξος” έσχημα- 
τισίΐη προς έπανάστασιν τινών τών ΰπδ τήν Τουρκίαν Ελληνικών έπαρ- 
χιών (Θεσσαλίας και Μακεδονίας), και ταΰτης αρχηγόν άνε'δειξαν τόν
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Εν έτει λοιπόν 1854 βλέπων ο βασιλεύς τάς περιστοι- 

«χυτόν τ υ ε ρ ί Φ τ ( χ τ υ ε ι λ ο υ ^ & ζ  την χατοίΰτροφήν του 

σ υ σ τ ή μ α τ ο ς ,  άπεφάσισε προς σωτηρίαν αύτου ν’ άναλάβη 

πάσαν τήν διεύξτυνσιν τής μ ε γ ά λ η ς  ι δ ί α ς -  άλλ’ άπέτυχε 

κατά πάντα.

Ενταύθα παλιν παραχωρούμεν τον λόγον εις τον άξιότι- 

μον ημών συνάδελφον, τον Κύριον Λεβίδην, λέγοντα ε’ν τω 

προ μικρού μνημονευ^εντι φυλλάδιο αυτοΰ. “ Παρεκτος τής 

ελεεινής του τόπου κυβερνήσεως, δ βασιλεύς "ΟξΓων είχε καί 

αλλας ελλείψεις, και μονας δυναμένας να καταστήσοσιν 

αδύνατον την πραγματοποίησιν τον νομιμοτάτον ευχών τού 

Ελληνικού έθνους. Γ Ηγεμών ανίκανος να έννοήση τάς συνή-

Κομητα Γεώργιον Καποδίστριαν αδελφόν τον Κυβερνήτου, ¿π\ μόνω τώ 
σκοπώ, ώ; φαίνεται, του ένοχοποιήσαι τον αν2ρωπον ένώπιον του βασι- 
λεως Ο3ωνος. Και αλη3ώς ο βασιλεύς ¿θεώρησε τήν εταιρίαν ¿κείνην 
ως μυστικήν κατα τής δυναστείας αυτοΰ συνωμοσίαν, και άδικον μετε- 
χειρισατο αυστηρότητα κατά των σημαντικωτε'ρων αυτής μελών. Ε ντεύ 
θεν έπήλ^εν η αίσχρα φυλακισις τού αδελφού του αειμνήστου Κυβερ
νήτου τής Ελλάδος είς τήν αίσχράν καί νοσώδη ειρκτήν του Μ εδρ εσ σ ε', 
έ'νίόα κατακλείονται άναμιξ δολοφόνοι καί λησταί· αληθώς δε ό δυστυχής 
Κόμης Γεώργιος Καποδίστριας έγένετο Ισΰμα τής των πολιτικών πραγ
μάτων τής Ε λλά δος απειρίας αΰτοΰ.

Εν τη κατά το 1841 γενομόνη ¿παναστάσει τής Κρήτης καί τής 
Μακεδονίας ό βασιλεύς καί ή βασίλισσα παρά γνώμην κα\ σχεδόν άκον- 
τες ΰπεβοή ϋησαν μυστικώτατα και μετά πολλής προφυλάξεως τάς έπ- 
αναστα'σεις έκείνας· άλλ’ ο'πως δήποτε ¿νε3άββυναν αΰτάς, πιεζόμενοι 
νπο του γενικού πνεύματος των υπηκόων αυτών. Βεβαιουσι δε, οτι ό 
βασιλεύς καί η βασίλισσα κατέβησαν μετά μέσας νυ'κτας είς τον λιμε'να 

Φαληρον , και έπείόεωρησαν τούς είς Κρήτην άπερχομε'νους έ’3ελοντάς. 
Κατα δε το 1865 ο Αυτοκρατωρ Ναπολέων ήρώτησε τον Κόμητα —πόνεκ, 
τον γνωστόν σύμβουλον τού βασιλεως Γεωργίου, ¿πανερχόμενον ¿κ τής 
Ελλάδος είς τά ί'δια, τί ώφειλε φρονειν περί τής μ ε γ ά λ η ς  ιδ έ α ς .  
“ Μεγαλειο'τατε, είπεν ό άτυχης σύμβουλος, ουδέ είς υπάρχει Έ λλη ν, 
μή εχων έν τή κεφαλή αΰτοΰ τήν ¿Ενικήν ταύτην ιδέαν.”

ϊε ις  εργασίας καί περιστάσεις, δύναται νά έ'χη καί έλαχίστην 

ε’λπίδα ε’πιτυχίας έν περιστάσεσι σπουδαίαις, άπαιτούσαις 

ευφυΐαν επιτακτικήν, κρίσιν οξεΐαν, καί ταχύτητα εις την 

έκτέλεσιν τών δοξάντων; " Εβδομάδες, μήνες, έτη ολα παρήρ- 

χοντο, άχρις ου ό βασιλεύς ’Όξτων απόφανσή έριστικώς περί 

άπλουστάτον υποθέσεων, ύποβαλλομένων αυτω υπο τών υπουρ

γών. Φύσει ασθενούς ών χαρακτηρος καί περιορισμένης διά

νοιας, ένόμιζεν, οτι αί λεπτολογίαι, οι ενδοιασμοί, αί απέραντοι 

άναβολαί, είσίν ό άσφαλέστατος τρόπος άποφυγής αμαρτη

μάτων. Έ ν  πάση έξόχω ευφυΐα, δυναμένη νά έπενεργή έπι 

της κοινής γνώμης, δ δύσπιστος αύτού χαρακτηρ υπεδεικνυεν 

αύτφ κίνδυνον εαυτού καί τής εαυτού δυναστείας- και δια 

τούτο άείποτε προσεκάλει παρ’ εαυτφ συμβούλους καί υπουρ

γούς άνδρας μέτριους καί ταπεινής ευφυΐας, οΰδ’ είς αυτους 

πλήρη παρέχων εμπιστοσύνην, άλλά λίαν περιορισμένην καί 

πρόσκαιρον. 'Η  δυσπιστία αύτού έξετείνετο καί επί άνδρών, 

οίπερ έν κρισίμοις καιροϊς παρέσχον αύτώ αναμφίλεκτα δείγ

ματα ¿φιλοκερδούς καί άδολου αγάπης.”

Οί σύμμαχοι, ώς γνωστόν, παρενέβησαν έν τή Έ λλά δ ι, 

οπως άναστείλωσι την είς τήν Τουρκίαν έπιδρομην, καί ό 

Πειραιεύς κατεσχέίίη υπό στρατού Άγγλογαλλικού. Προς 

στιγμήν τότε έπηλξτεν είς τήν κεφαλήν τού βασιλεως ιδέα 

εύγενής καί Επποτική, αύτος προεξάρχων να όδηγήση τον 

στρατόν αυτού είς τήν Θεσσαλίαν, καί νά ριφτή έκεϊ προ- 

πετώς έν μέσω τών έπαναστατών. ΓΗ  ιδέα αύτη ήν αληθώς 

άξια τού έγγόνου τού Ούεστελβαχίδου ’ ΟόΓωνος . . . διότι 

έμελλε νά καταστηση τό βασίλειον αύτού διπλασιον, η εν 

άποτυχία έμελλε νά πέση μεγάδοξος μάρτυς. Τ ά  πάντα 

παρεσκευάσΐησαν προς άνάζευξιν, καί τά  έφόδια ήσαν ηδη
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ανατεθειμένα έπι των ήμιόνων, ο δε ίππος του βασιλέως 

κεχαλινωμένος, καί άπεκδεχόμενος τον αρειμάνιου αναβά

την. . . . Αλλ οι αφωσιωμένοι εσπευσαν ν’ άναγγείλωσιν 

εις τον ατυχή ηγεμόνα, οτι συνωμοσία τις έσχηματίσΪΓη, 

σκοπούσα να κηρύξη την έκπτωσιν αυτού, εύΐτύς ώς άν 

έξέλϊη τής πρωτευούσης . . . τεκμήρια τής ύπάρξεως τοιαύ- 

της συνωμοσίας υπεβλήθη σαν αύτώ . . . καί δ βασιλεύς 

*0^ων είχε το ΐτά^ρος νά ριψοκινδυνεύση την ζωήν, άλλ’ 

ουχί τον ΪΓρόνον αυτού- διά τούτο κατέμεινεν Ά ΐτήνησιν.

Γ0 βασιλεύς έσχημάτισε τότε νέον ΓΥπουργείου υπό την 

προεδρειαν τού Αλες. Μαυροκορδάτου, καταλιποντος την ε’ν 
Παρισίοις πρεσβείαν άκοντος καί έν τή έλπίδι τού έπανελ- 

^είν παλιν εις αυτήν («). Ο Μαυροκορδατος άποδεξάμενος 

τότε την πρωθυπουργίαν μεγάλην ε’ποιήσατο θυσίαν τής ιδίας 

αυτού πεποώησεως, έκ πολυετούς πείρας γινώσκων, οτι άδύ- 

νατον ήν νά ύπηρετήση τις ύπο τον βασιλέα’Όίτωνα, δια- 

τηρών την ιδίαν αυτού πρωτοβουλίαν παρεκτδς δέ τούτου 

έγίνωσκε καλώς, οτι υπουργείου επιβαλλόμενον δ βασιλεύς 

ούδαμώς ϊ ά  τνείχετο' καί αληθώς έδράξατο ευκαιρίας πάντη 

προσωπικής, οπως αποπέμψη τδ υπουργείου εκείνο. Γ0 υπουρ

γός των στρατιωτικών άνέλαβε την ύπεράσπισιν καί προστα

σίαν Κυρίας τινός, άποκλεισ^είσης άπδ τής βασιλικής αυλής, 

και εγραψε τοτε επιστολήν τινα προς τον πρωθυπουργόν, 

παραπονούμενος κατά των τρόπων τής βασιλίσσης πρδς την’

(«) Κα\ αληθώς ό Μαυροκορδατος τότε οΰκ έπέδωκεν άνακλητήρια 
ουδεττοτε έκδο^έντα, άλλα κατέλιπεν ώς έπιτετραμμένον ένα των γραμ- 
ματε'ων τής πρεσβείας. Ή  αξιοθρήνητος αύτη κατάστασις τής έν 
Παρισίοις Ελληνικής πρεσβείας παρετά^η έπι τέσσαρα ολα έτη προς 
βλάβην των συμφερο'ντων τής 'Ελλάδος.

Κυρίαν έκείνην, άναιρών τάς κατ’ αυτής διαδο^είσας συκο

φαντίας ένεκεν αύτού, καί αμα ύπομιμνήσκων την βασίλισσαν, 

οτι καί αυτή έγένετό ποτε άντικείμενον τοιούτων συκοφαν

τιών, οτε αύτδς δ ύπουργος έγένετο υπερασπιστής τής άδί- 

κως συκοφαντουμένης βασιλίσσης. ’ Ην δέ ούτος ο στρατηγός 

Καλλέργης, ο κατά την 3/is Σεπτεμβρίου 1843 δδηγήσας 

τον έπαναστάντα στρατόν ύπδ τά  τείχη τού παλατιού, και 

έκτοτε ύποπεσών εις την βασιλικήν οργήν, καί ουδέποτε δύνη- 

ίΐείς ν’ απόλαυση πλήρους αΰλικής ευνοίας. Ο Καλλέργης 

φύσει ών απερίσκεπτος καί οξύς ώμοίαζε προς παιδίον ανια

ρόν, καί πολλάκις έγίνετο επιβλαβής τοϊς φίλοις αυτού μάλλον 

ή  τοϊς έχ^-ροϊς. Διά τούτο δ Μαυροκορδάτος έσκέψατο ίσως, 

<5τι ή ευκαιρία εκείνη ήν κατάλληλος, οπως απαλλάξη εαυ

τόν συνεταίρου επικινδύνου ■ καί άντί νά ρίψη εις το πΰρ την 

έπιστολήν τού στρατηγού, έπεμψεν αύτήν πρδς τον βασιλέα (“ )' 

ούτος δέ ά7τήτησε την παραίτησιν τού Καλλέργου άπδ τού 

υπουργείου. Τότε δ Μαυροκορδάτος περιέπεσεν εις διπλω

μ α τικές δυσκολίας, ας ού προεΐδεν· διότι ή Γαλλική κυβερ- 

νησις έβλεπε μετά δυσαρέσκειας τήν έκ τού υπουργείου 

άποχώρησιν μόνου τού Καλλέργου, ος προτερον ανηκων εις 

τδ καλούμενου ’ Ρωσσικδν κόμμα, καί ές εκείνου μεταβας εις 

τδ Α γγλικόν, έτύγχανε τότε ολως παραδεδομένος εις την 

Γαλλικήν πολιτικήν, καί ή παρουσία αύτού έν τώ ύπουργειω 

έξτεωρεϊτο ώς άποτελούσα ισορροπίαν τινά τής έν Έ λλά δ ι 

Γαλλικής καί ’ Αγγλικής υπεροχής, τής μέν πρώτης ένεργου- 

μένης διά τού Καλλέργου, τής δέ δευτέρας διά τού Μαυρο

κορδάτου. Ε πομένω ς πάντες οί υπουργοί παρητησαντο ‘ και

(α) Οντως ήρμήνενεν αυτός ό Καλλέργης την τότε διαγωγήν τον 

Μανροκορδάτου.



ό Τρικούπης, πρεσβευτής ών τότε εν Αονδίνω, προσεκλήΐη 

νά προεδρεύση υπουργείου σχηματισξτέντος υπό του βασιλέως. 

Ά κ ω ν  κατέλιπε καί ό Τρικούπης την ’ Αγγλίαν- καί έλ^ών 

εις Παρισίους έπεμψεν άμέσως προς τον βασιλε'α γνωμοδότη- 

σιν των διασημοτε'ρων εν Παρισίοις ιατρών, κα^’ ήν άπηγο- 

ρεύετο αυτού ή εις τήν ’ Ελλάδα επάνοδος χάριν τής υγείας 

αύτοΰ. ’ Αξιοσημείωτος έστιν ή υπό παντοίας προφάσεις πάν

των των παλαιών πολιτικών άνδρών τής ’ Ελλάδος άποποίησις 

τού άμε'σως ύπηρετήσαι υπό τον βασιλε'α "Ο ϊω να , ής ούδέν 

άλλο ύπήρχεν αίτιον, ή ή πεποβίησις ότι άχρηστος άπε'βαινε 

τή  πατρίδι ή υπηρεσία αυτών.

Ή  υβριστική πρός τε τό εΪΓνος καί τον ηγεμόνα κατοχή 

του Πειραιώς νέας διη'γειρεν υπέρ του "Ο ιω νός συμπα^είας 

έν τώ τόπω. Πάσης έπελάϊοντο τής παρελϊτούσης αύτοΰ 

διαγωγής (ούτως οί λαοί εδεΐχϊησαν πάντοτε γενναιόφρονες!)- 

πάσας συνεχώρησαν τάς ανοησίας ε’κείνας, εξ ων άπε'τυχον 

οί ιεροί σκοποί τής έπαναστάσεως- καί μόνον άνελογίζοντο, 

ότι έν τή  καρδία του ανθρώπου εκείνου έπεισήλ^Γε τέλος 

πάντων τό αίσθημα τών έΪΓνικών πόϊων, καί οτι υπέρ τών ιερών 

τούτων πό^ων ύπέστη ξένων προσβολάς καί ταπείνωσιν άδικον. 

’ Εντεύθεν ό βασιλεύς άνεκτήσατο μεγίστην δημοτικότητα. 

“ Ά λ λ α  καί ή δημοτικότης αύτη (λέγει πάλιν δ Κύριος Αεβίδης) 

ού παρετάϊτη πέρα του τέλους τής Ά γγλογαλλικής κατοχής 

Μετά τήν άρσιν τής κατοχής έκείνης, ο βασιλεύς ’ΌίΓων πάλιν 

έπανήλϊεν εις τήν έλευξτέραν έξάσκησιν τής ύπερτάτης αύτοΰ 

έξουσίας, εις τον άπολυτισμόν, εις τό σύστημα τής συγκεντρώ- 

σεως, τών ένδοιασμών, καί τών ατελεύτητων υποψιών. Ούδεμία 

πράξις αύτοΰ έμαρτύρει σπουδαίαν σκέψιν περί τοΰ μέλλοντος 

τής Ελλάδος, τήν έπιτυχίαν πολιτικής περιεσκεμμένης, συνε
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τής, προβλεπτικής, καί έν ενί λόγω ’ Ελληνικής. ’ Αντί δέ νά 

έπαυξάν-η τούς φίλους τής ’ Ελλάδος, ένόμισεν ότι ήδύνατο 

>ά έμπαίζη τάς μεγάλας Δυνάμεις, καί ε’πί τέλους πρού- 

κάλεσε τήν λή^Γην καί καταφρόνησιν τής ’ Ελλάδος, ήπερ, 

άλλοτε θαυμαστή παρά τώ πεφωτισμένω κόσμω, περιήλ'ίτεν 

εις τήν ϊέσ ιν  τόπου άναξίου σπουδαίας προσοχής.”

Ό  Κύριος Τρικούπης έπανήλϊτεν εις Αονδΐνον ο δέ Κ ύ 

ριος Βούλγαρης, ο έν τώ ύπουργείω έκείνω έχων τήν διεύ- 

^υνσιν τοΰ υπουργείου τών έσωτερικών, καί προσωρινώς τήν 

προεδρείαν τοΰ υπουργικού 2υμβουλίου, διέμεινεν οριστικώς 

πρωθυπουργός. ’ Ο Κύριος Βούλγαρης, ότε δ βασιλεύς Ο  ίω ν  

κατήλ'ίεν εις τήν ’ Ελλάδα, έτύγχανεν ών υπουργός τών ναυ

τικών - έ'πειτα δέ διηύΪΓυνεν έπί τινα καιρόν τό έπί τών οικο

νομικών ύπουργεΐον καί έν τή  έπαναστάσει τοΰ 1843 έτυχεν 

ών Δήμαρχος έν τή  πατρίδι αύτοΰ "Υδρα, καί ύπήρξεν εις 

τών μή άναγνωρισάντων αμέσως τήν νέαν τών πραγμάτων 

τάξιν. Ό  Κ . Βούλγαρης έχει ή'δη ηλικίαν εξήκοντα περίπου 

έτώ ν ών δέ χρηστός άνήρ, εύ ϊύ ς , ειλικρινής, εύφυη'ς, σταθε

ρός, άλλα μνησίκακος, φατριαστής, καί άπόλυτος έν τε ταϊς 

ίδέαις καί ταΐς πεποι^ήσεσιν αύτοΰ, έφείλκυσε μέν τό σέβας, 

άλλ’ ούχί καί τήν άγάπην τοΰ λαοΰ- ιδίως δέ δ αγέρωχος 

καί άριστοκρατικός τρόπος αύτοΰ, ασυμβίβαστος πρός τάς 

δημοκρατικάς έ'ξεις τοΰ τόπου, καΐτίστησιν αύτόν απρόσιτον 

καί δυσκοινώνητον. Ά λ λ ’ όμως δ Κ . Βούλγαρης κέκτηται 

βαϊτείαν τών πραγμάτων καί τών άνϊρώπων τής ’ Ελλάδος 

γνώσιν, καί ούδείς γινώσκει κάλλιον αυτοΰ τον τοπον και 

τούς έν αύτώ προέχοντας- εί δέ έπετυγχανε πάντοτε συμ

βούλων ειλικρινών καί τίμιων, καί άκριβώς έδιδάσκετο τήν 

πολιτικήν ίσέσιν τής Εύρώπης, καί παρηκολούΐτει τάς νεω-
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τέρας ιδέας, ήδύνατο είναι έν τή  Έ λ λ ά δ ι, καί πανταχού, 

διάσημος πολιτικός άνήρ. Ά λ λ α  καί ως νυν έχει, αναμφί

βολος έστίν εις τών άξιολογωτέρων καί τιμιότερων πολιτικών 

άνδρών της Ε λλά δ ος, μάλιστα διακρίνεις άπό του 1854, καί 

κατέχων έπαξίως την ϊτέσιν τών έπί τής έπαναστάσεως του 

1821 καί έπί Καποδιστρίου καί "Ο ιω νός διακρτυέντων πολι

τικών, Μαυροκορδάτου, Μ εταξά, Κωλέτου, Ζωγράφου, προ 

πολλοΰ άποςτανόντων.

’ Ο Κ . Βούλγαρης έκυβέρνησε τον τόπον, διαρκούσης τής 

Άγγλογαλλικής κατοχής μετά πολλής ευστοχίας καί φρονή- 

σεως. Μετά δέ τήν άναχώρησιν του συμμαχικού στρατού 

ένόμισε συμφέρον είς τε τον τόπον καί είς την βασιλείαν τό 

νά υπαγόρευση τώ βασιλεΐ, οτι πρέπει νά έφαρμόση το συν

ταγματικόν πολίτευμα έλευϊέρως καί είλικρινώς· ο^εν έξη- 

τησατο παρ’ αύτού νά ορισξτώσιν έπακριβώς καί νά έκτε- 

λώνται άνεξαρτητως κατά. χην συνταγματικήν τάξιν τά  έργα 

τού πρωθυπουργού. Ά λ λ ’ ό μέν βασιλεύς έκώφευσε προς τήν 

δικαίαν ταύτην αίτησιν, καί ό Βούλγαρης ε'κτοτε άπώλεσε 

την εύνοιαν τής αύλής· ή δέ βασίλισσα έπωνόμαζεν αύτόν 

Ά ρταξέρξην, έπώνυμον άποδο^έν κατά πρώτον τώ Κυρίω 

Βούλγαρη υπό τίνος τών άνωτέρων άξιωματικών τού Γα λλι

κού στρατού, σκώπτοντας είς τον Α σια τικόν ιματισμόν τού 

Κυρίου Βούλγαρη. Γ0  βασιλεύς καί ή βασίλισσα συνήθως 

έχαιρον σκώπτοντες τούς πεπτωκότας υπουργούς ένώπιον τών 

διαδεχόμενων αύτούς(α)· άλλ’ ή'δη ή βασίλισσα κατέσκωπτε

(α) 2υνέβη  νά ιδω ποτέ ένα τών παλαιών καί τελευταίων υπουργών 
τοΰ βασιλε'ως "Ο ιωνός, και δ ή καί ¿κ τών μάλιστα ¿νεχομένων ταίς 
τελευταίαις ¿κείνου αύϋαιρε'τοι; πράξεσι, περιελίρόντα είς δυ'σκολον αμη
χανίαν. Προσκληθείς είς γεΰμα, ¿ν ω έμελλε παρείναι καί ό άρτι
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τον τολμητίαν πρωθυπουργόν καί πριν έ'τΐ άποστή της πρω

θυπουργίας καί τής αυλής. Γ0  γενναίος ΓΥ5ρεώτης έν ατα

ραξία κατεφρόνει τής βασιλίσσης τους κολαφισμούς- άλλ’ ο 

βασιλεύς έπιμόνως ήρνεϊτο νά έγκαταλίπη το απορροφητικόν 

αύτοΰ σύστημα, καί νά είσεΧτη εις την αληθώς συνταγμα

τικήν οδόν καί διά τούτο μόνον δ Κύριος Βούλγαρης παρη- 

τήσατο την πρωθυπουργίαν.

Δ'.

Γ0  Κύριος Μιαούλης, υπουργός ών των ναυτικών έν τώ 

ύπουργείω Βούλγαρη, άνέλαβε τότε την προεδρείαν τού 

υπουργείου, διαμεινάντων καί των άλλων υπουργών έν ω 

διεύϊυνεν έκαστος ύπουργείω · καί ήν ή διαγωγή έκείνη 

τού βασιλέως παράδοξος τή ά λη ϊεία  καί πάντη έναντία 

εις τήν πανταχού έπικρατούσαν συνταγματικήν τά ξιν, άλλ’ 

αμα καί μαρτύρων άναμφισβήτητον, ότι ο "Ο^Γων άπαρεγ 

κλίτως έβάδιζε τήν πεφιλημένην αύτώ οδόν, ούδαμώς άνεχό- 

μενος υπουργούς, ανεξαρτήτως καί έν ίδίοε αύτών ευθύνη 

κυβερνώντας, άλλα τυφλούς ύπηρέτας τής άπολύτου αύτοΰ 

μοναρχικής ΐτελήσεως. Τό ύπουργείον Μιαούλη ύπέστη έφεξής 

μεταβολάς τινας, άλλά πάντοτε ύπο τήν προεδρείαν αύτού, 

έν ή διέμεινεν έξ όλα έτη. ’ Ε π ί τούτου έξεβράγη ή έν

έκ λε^ είς  βασιλεύς των 'Ελλήνων Γεώργιος, θιηπο’ρει περί του τ.ρα- 
κτέου . . . “  Ά λλά  τέλος πάντων, ανέκραξε, 3α. ώφεληϊώ έκ τού παρα
δείγματος τοΰ βασιλέως "03ωνος καί τής βασιλίσσης ’Αμαλίας . . . 
Εκείνοι έσκωπτον πάντοτε τούς πεπτωκότας υπουργούς . . . άλλ’ ήδη 
καί έκείνοι άνη'κουσιν εις τούς πεπτωκότας . . . θ ά  ύπάγω λοιπον είς 
το γεύμα!” Προφανέστατόν έστι τοΰ άνεκδο’του τούτου το ή3ικύν 
αξίωμα —  "Οτι αν σπείρη τις, τούτο καί θερίζει.
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Ναυπλία έπανάστασις, εξ ής προήλ^εν ή πτώσις του βασι- 

λέως "Οιω νός.

Έ π ι  της πρωίτυπουργείας Βούλγαρη, την 251’ν ’ Ιανουάριου 

18 57, ο βασιλεύς έπανηγυρισεν έν πολλή έπισημότητι καί 

πομπή την είκοσιπενταετηρίδα τής εις τον θρόνον τή ς Ε λ λ ά 

δος άναβάσεως αυτού- καί παρέστησαν έν τή  μεγάλη εκείνη 

πανηγύρει τής μέν Βαυαρίας άντιπρόσωπος ό τού βασιλέως 

άδελφος Άδαλβέρτος, τής δέ Έ ωσσίας δ Κόμης Πουσκίνης 

Μουσσάλσκης, προγονός τού Πρίγκιπος Γορτσακώφ. ΓΗ πόλις 

των ’ Αθηνών έπλήσ^Τη αψίδων καί στοών ξύλινων περικεκα- 

λυμμένων έν λευκοϊς ύφάσμασι ^μάμροίβηι) · άλλα μοίρα 

τινί κακή χιών έπιπεσούσα, ο δή σπανίως συμβαίνει έν τή  

Έ λ λ ά δ ι, κατεμόλυνε τούς άτεχνους έκείνους καλλωπισμούς, 

καί μετ’ ολίγον άναλυότείσα κατέστησεν αύτούς γελοΐον αμα 

καί έλεεινδν ^έαμα. Ουδέποτε δ βασιλεύς ’Ό ϊω ν , δ υιός τού 

έπι φιλοκαλία περίφημου βασιλέως τής Βαυαρίας, τού έμπλή- 

σαντος τδ Μονάχον πάντων τών αριστουργημάτων τής αρ

χαίας καί νεωτέρας τέχνης, έσκέψατο νά καλλωπίση τάς 

’Αθήνας διά μονίμου τινδς πλαστικού ή έρμογλυφικοΰ τεχνή- 

ματος- μόνου δε τού ίδιου αύτού άνδριάντος την άνίδρυσιν, ήν 

έψηφίσατο ο δήμος ’ Αθηνών εις άνάμνησιν τής πανηγύρεως 

εκείνης τού 1857, έπροΪΓυμήσατο νά έγκρίνη.

Το σύστημα λοιπόν τού βασιλέως ’’ΟόΓωνος έφαίνετο τρίτον 

ή'δη ϊριαμβεύον, καί ή αύλή αύτού ήν παντοδύναμος. Συν- 

έκειτο δέ ή αύλή αΰτη έκ τού Γερμανού ίερέως τού βασι- 

λέως, έν πάσιν άναμιγνυομένου, άλλ’ έπιτηδείως άποφεύγοντος 

πάσαν έπίδειςιν, έκ τής μεγάλης Κυρίας τής βασιλίσσης, 

Γερμανίδος άξιολόγου, είλικρινώς άγαπώσης την βασίλισσαν, 

καί πάσαν άποφευγούσης άνάμιξιν έν πολιτικοϊς πράγμασιν,
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καί έκ τών δύο Γραμματέων τού βασιλέως, άμφοτέρων Γερ

μανών ών δ μέν πρώτος ήν τίμιος άνθρωπος, άλλα μικρόνους 

καί μάλλον έγωΐστής (“ ), δ δέ δεύτερος άφυής καί απαίδευτος, 

άλλα καί ούτος τίμιος άνθρωπος, καί προ πάντων ύπο αί'σιον 

γεννηθείς άστέρα· διότι έξ απλού λοχίου έν τώ Βαυαρικω 

στρατώ προήχΐτη εις την ΪΓε'σιν γραμματέως τού βασιλέως 

τής Ε λλά δ ο ς· δ δέ Λουθηρανός ίερεύς τής βασιλίσσης ήν 

ολως άμέτοχος πολιτικών πραγμάτων. Παρά τούς αύλικούς 

τούτους ύπήρχον καί τρεις Κυρίαι τής τιμής, ούδεμίαν έ'χου- 

σαι πολιτικήν σημασίαν, έκλεγέμεναι δέ έκ τών σημαντικω- 

τέρων οικογενειών τής Ε λλά δ ο ς, δ Α ύλάρχης, έκπληρών 

καθήκοντα τελετάρχου, καί οί ύπασπισταί καί διαγγελείς 

τού βασιλέως, πάντες ούτοι "Ελληνες, μάλλον ή ήττον έπενερ- 

γούντες έν τοϊς πολιτικοϊς πράγμασιν, ώς άνωτέρω έλέγομεν. 

’ Ολίγα έτη πρδ τής πτώσεως τού "Ο ιω νός έδημιουργήδίη καί 

ή 5-έσις τού Σταυλάρχου, ~έσις άπλώς τιμητική, όμως παρ-

—  307 —

(α) Προξενιχο'ς τις πράκτωρ έπανελίίών είς Ά δήνας έκ Θράκης διη
γείτο προς τόν Κύριον τούτον περί της έκεΐ καταστάσεως τού 'Ελλη
νισμού καί περί της άμελείας της 'Ελληνικής κυβερνήσεως περί το 
σημαντικώτατον τούτο ζήτημα. “ Ά λλα  πόσοι Έ λλη νες, εϊπεν ΰπο- 
νυστάζων έ γραμματεύς τού βασιλέως, ύπάρχουσιν έν έκείνη τή έπαρ- 
χ ί? ί”  —  “ Δεν κυβερνώνται, Κύριε, τά έ'ϊνη κατα τόν αριθμόν των 
κατοίκων” - άπεκρίΐόη ό Προξενικός πράκτωρ, άγανακτήσας έπι τή  
άμέτρω τον γραμματέως αδιαφορία· —  Κατ’ έκείνην την στιγμήν 
είσηλϋεν είς τό γραφείον τοδ Κνρίου \ ν .  . . είς τών βουλευτών, καί 
εύϋύς είσελ3ών άνεβόησεν “  έ&ριαμβεύσαμεν τέλος πάντω ν!” —  
“ Ε υ γε!” άντεφώνησεν ό γραμματεύς τον βασιλέως, έξυπνισίίεις παρα- 
χρήμα. “ Ά λλ’ είς τήν νέαν ταύτην έκλογήν, προσέδηκεν έ βουλευτής, 
άπωλέσαμεν δύο ανθρώπους . . . ομως καί οί αντίπαλοι ημών άπώλε- 
σαν τρεις φονευϊέντας! . . . ” Τό άνέκδοτον τούτο, ού τήν αλήθειαν 
έγγυώμαι, ίκανώς έξηγεί την τότε τών πραγμάτων κατάστασιν, καί 
οΰδεμιάς χρήζει έρμηνείας.
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έχουσα πολιτικήν τινα βαρύτητα εις τον έχοντα αυτήν. Ά λ λ ’ 

ή πολιτική ένέργεια πάντων τούτων τών αύλικών ήν ολως 

άσϊενής καί ανάλογος προς έκαστον αυτώ ν ούδείς έξ αυτών 

ήδύνατο νά μετατρέψη τήν ^έλησιν τοΰ βασιλε'ως "Οξτωνος, 

ουδ αυτη η βασίλισσα. ’ Οσάκις αύτη ή ίο έλη σε νά μετάσχη 

συζητησεως τίνος, καί απεφαίνετο γνώμην ιδίαν, ό βασιλεύς 

ώργίζετο· καί, άλλως ών εύγενής τούς τρόπους, τότε αύυα- 

δώς έπέβαλλε σιωπήν τή βασιλίσση, έπιλέγων συνήθως Γερ

μανικόν τι ρη τόν “ Ταΰτά είσι γραίας γυναικός δια

λογισμοί.”

Ή  βασίλισσα είλικρινώς ήγάπησε πάντοτε τον βασιλε'α, 

καί είλικρινώς άντηγαπήΪΓη ύπ’ αύτοΰ- ή δέ σ υ κ ο φ α ν τ ί α ,  

καίτοι έγενντΆη έν Ά ϊή ν α ις ,  ούδε'ποτε εύρεν αφορμήν προσ

βολής κατά τής άρετής αύτών. Ή  παραδειγματική ήΐτική 

τοΰ βασιλε'ως καί τής βασιλίσσης ύπήρξεν εύεργετική έν τή 

κοινωνία τών ’Αθηνών, καί συνετέλεσεν εις τό νά διατηρη- 

υ'ώσιν άπρόσβλητα καί αγνά τά πατριαρχικά ήΪΓη τής δούλης 

’ Ελλάδος. Ό μολογητέον προς τούτοις οτι ο βασιλεύς ήν 

φιλάνθρωπος- καϊτ’ ολην τής βασιλείας αύτοΰ τήν διάρκειαν 

ούδεμία καταδίκη εις θάνατον έπί πολιτικοΐς έγκλήμασίν 

έξετελέσΪΓη- μετά λύπης δέ καί άκων έπεκύρου τάς εις θ ά 

νατον καταδικαζούσας αποφάσεις τών ένορκων. ’ Ο βασιλεύς 

"Ο^ων ήν φύσει τίμ ιος, φιλάνθρωπος, εύπροσήγορος, δίκαιος, 

εύ^ύς, άγαμός, εύγενής τούς τρόπους, καί ανεκτικός- άλλ’ 

ομως ή έπάρατος φιλοδοξία τής άπολύτου μοναρχίας ήνάγ- 

καζεν αύτόν νά κλείη τούς οφθαλμούς πρός ήΪΓικά τινα 

σκάνδαλα, δωροδοκίας, διαρπαγάς, κλοπάς, άδικίας δείνας 

καί σκληράς, καί πρός τούς φόνους αύτούς, πολλάκις άναγ- 

καζόμενος καί μετά τών ληστών διαπραγματεύεσαι. Ούτως
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ό έν τή άφίξει αύτοΰ άπό τής Βαυαρίας άδολον καί ειλι

κρινή χαρακτήρα έπιδειξάμενος κατήντησεν έπί τέλους εις 

το νά παραβαίνη καί αύτόν τον β α σ ι λ ι κ ό ν  α ύ τ ο ΰ  λ όγο ν,  

θεωρούμενου έν τή  Έ λλά δ ι συνώνυμον τώ ψ ε ύ δ ε ι ( κ ) - ό δέ 

κατ’ άρχάς έπιζήλως φυλάττων τήν βασιλικήν άξιοπρέπειαν, 

έν τέλει διεπραγματεύετο αύτήν κατ' άναγκην προς επι

τυχίαν τοΰ σκοπουμένου- καί άδιακρίτως διένειμε δέσεις 

δημοσίοις, τιμά ς, παράσημα, ’όπως ένισχύση τήν απόλυτον 

αύτοΰ έξουσίαν.

Ε ις  τών παλαιών αύτοΰ υπουργών, ό Συνταγματάρχης 

Β . . . . υιός ενός τών ηρώων τοΰ ύπέρ άνεξαρτησίας άγώνος, 

έλεγε' μοι, οτι καί αυτός καί οί άλλοι υπουργοί άπέτεινον 

πολλάκις πρός τον "Ο ϊω να  παρατηρήσεις περί τών άπαιτή- 

σεων τών παρόντων καιρών, καί θερμώς προέτρεπον αύτον ν 

άποδεχ^ή είλικρινώς καί άδόλως τό Συνταγματικόν σύστημα, 

οπερ άπήλλαττεν αύτόν πάσης εύϊύνης.

—  Αδύνατον, είπε, νά έγκαταλίπω έκών τήν διεύ^υνσιν 

τής έξουσίας . . . ’Αδύνατόν έστι νά έννοήσω τήν τοιαύτην 

διαίρεσιν τής έξουσίας . . . Προτιμώ νά έγκαταλίπω τον 

θρόνον.

"Ετερος δέ τών συμβούλων αύτοΰ, μάλλον ή ήττον 

εύπρόσδεκτος αύτω, ό αρχηγός τής Σεπτεμβριανής έπανα- 

στάσεως, διατρίβων έν Παρισίοις ως πρεσβευτής τής ’ Ε λλά 

δος, συνεβούλευεν αύτόν δι’ έπιστολής έμπιστευτικής ν’ από

τα ξή  πρός τό έ'ίΐνος, καί νά ζητήση τήν γνώμην αύτοΰ διά 

γενικής ψηφοφορίας περί καταργήσεως τοΰ καθεστώτος συν-

(« ) Άστειευόμενοι έλεγον σννή5ως έν Ά όη να ις, “ S o l δίδω τόν 
β ασιλικο'ν μ ου  λ ό γ ο ν ,” έννοοΰντες διά της συνήθους τ&> βασιλεΐ ταυ- 
της φροίσεως τό “ ψεύδομαι άναισχόντως.”
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τάγματος, έπιφυλαττόμενος έαυτώ τό δικαίωμα τοΰ νά 

χορηγηση νε'ον άλλο έξ ιδίας αύτοΰ ^ελήσεως, όπερ ήδύνατο 

πάλιν νά ύποβάλη εις τήν τοΰ έθνους παραδοχήν διά τής 

αύτής δδοΰ. —  Οΰτω τουλάχιστον, έλεγε' μοι ό γέρων στρα

τηγός, ο βασιλεύς άπηλλάττετο τής παρούσης αίσχράς δέσεως 

έν η παρίσταται ώς μονάρχης συνταγματικό'ς, άλλ’ υποκριτής 

και κίβδηλος! ή παρούσα αύτοΰ συμπεριφορά έστιν ή τοΰ 
Ταρτούφου.

Ύπό το κράτος τοΰ φύσει άμφιβόλου καί πάντοτε άνα- 

ποφασίστου χαρακτήρος αύτοΰ διαμένων, δ βασιλεύς "Ο'ίων 

ουδέποτε ούδέν ήϊέλησε νά λάβη τοιοΰτον τελειωτικόν μέτρον, 

άλλ’ έπέμεινεν εις τό άτελεύτητον σύστημα των χρονοτριβών 

καί μελλήσεων. Άλλ’ όμως πολλοί εύρεϊτήσονται ίσως εις 

άμφιβολίαν περί τής άξιοπιστίας τών μετά τον θάνατον τοΰ 

’Ό^ωνος δημοσιευόμενων ύφ’ ημών άποβρήτων καί εύλόγως 

έρωτήσουσι, πώς οί οΰτω καλώς συμβουλεύοντες τον βασιλέα 

"0~ωνα, βλέποντες ότι αί συμβουλαί αυτών εις ούδέν ίσχυον, 

ού παρητοΰντο τήν αρχήν, άλλά διετέλουν οντες τά όργανα 

τής ύπ’ αύτών καταδικαζόμενης πολιτικής;

Έ ν  έτει 18 6 1 είδον ίδίοις οφϋταλμοϊς, δυσπιστοΰσι προς 

τό φαινόμενον, έπιστολήν τοΰ Κυρίου 2 .  . . υπουργού τών 

οικονομικών, πρότερον σφόδρα φιλελευθέρου, γράφοντος προς 

τον στρατηγόν Καλλέργην. —  “ Άπωλέσαμεν τήν πλειοψη- 

φίαν έν ταΐς βουλαϊς· άλλ’ ό βασιλεύς ¡σταϊεράν έχει τήν 

‘ϊέλησιν τοΰ διατηρήσαι τό ύπουργεϊον καί διά τή ς  λόγχης.”  —  

Πώς άρά γε δύναταί τις νά συμβιβάση λόγους καί πράξεις 

οΰτως άντώέτους; Ή  ιστορία, ώς καί προ μικρού έλέγομεν, 

δικάζουσα μεταξύ τοΰ έθνους κα ί τοΰ βασιλέως, ύπέρ μέν 

τοΰ πρώτου πλείστας εύρήσει περιστάσεις έλαφρυντικάς τής
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ένοχής αύτοΰ εις τα γενόμενα έγκλήματα, ύπέρ δέ τοΰ 

βασιλέως μίαν ίσως καί μόνην, τόν κίβδηλον χαρακτήρα πο

λιτικών τινων, προΐύμως ύπηρετούντων τώ βασιλεΐ πρός 

θεραπείαν τής Ιδίας αύτών φιλοδοξίας καί τών ιδίων συμφε

ρόντων άλλ’ οί άνθρωποι έκεΐνοι ούκ ήσαν τό έϊνος, ούδ’ 

ειχον βαρύτητα άλλην, ή τήν άπό τής έξουσίας καί τής 

βασιλικής εύνοίας, δι’ ήν έΪΓυσίαζον τό έ^νος καί αύτήν τήν 

βασιλείαν. Ό  δυστυχής έκείνος ήγεμών ύπό σφοδρού κατε- 

χόμενος έρωτος τής άπολύτου έξουσίας, κατέπινε πικρίας 

πολλάς καί παντοίας, ενίτεν μέν βλέπων εαυτόν περιστοιχού- 

μενον ύπό τοιούτων βυπασμάτων, έΛεν δέ στερούμενος τής 

ίκανότητος τοΰ διακρίνειν τούς καλούς χαρακτήρας · πρό 

πάντων δέ άγνοών ή έπιλαν^ανόμενος, ότι αύτός ήν δ μόνος 

αίτιος τής τοιαύτης τών πραγμάτων καταστάσεως, έπίστευεν 

ότι μόνος αύτός ήδύνατο νά πράξη τό καλόν, καί ότι ώφειλε 

τούτου ένεκα τά πάντα νά βλέπη, τά πάντα νά διατάσση, 

ού μόνον πρός ίδιον αύτοΰ όφελος, άλλά καί πρός όφελος 

αύτοΰ τοΰ τόπου. Ά λλά  κατά δυστυχίαν, πάλιν καί πολ- 

λάκις λέγομεν, δ άνθρωπος έστερεΐτο τής ίκανότητος, 

τής άπαιτουμένης εις έκτέλεσιν τών σκοπών αύτοΰ, καί 

τής άποτυχίας αύτοΰ αί συνέπειαι έπέπεσον έπί τοΰ Ιχνους. 

Καί ότε δέ είλικρινώς ήσπάσατο τήν μεγάλην ιδέαν, 

καί τότε διετέλεσε κυβερνών τήν Ελλάδα ώς μικρόν 

τι Δουκάτον ττς Γερμανίας, ώς ούδεμίαν άλλην έχουσαν 

άποστολήν έν τώ κόσμω, ή τήν προσήκουσαν εις τήν Η γε

μονίαν τοΰ Lippe (α). Άλλ’ όμως είχεν ειλικρινή τήν πεποί-

(«) ' Ο Κύριος Δελιγιώργης, είς τών πολιτικών άνδρών της 'Ελλάδος, 
είς ον ανήκει ή περί τοΰ *03ωνος αΰτη κρίσις, ¿βεβαίου ο τι ό βασιλεύς 
*03ω ν ¿φάνη άσπαζόμενος τήν μ ε γ ά λ η ν  ίδε’αν μόνον προς κοινήν
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ϊτησιν, ότι ούκ ήδύνατο κάλλιον κυβερνηϋτναι. Το αναποφά

σιστον καί ίσχυρόγνωμον ή ϊο ς  αύτοΰ, ό'περ ούδείς δύναται 

ονομάσαι σταθερότητα, εις μόνην την βίαν ύπερτέρας δυνά- 

μεως ύπεχώρει· άλλα καί τότε ύπεχώρει ταχέως, καί πολλά

κις άνευ αξιοπρέπειας, πάντοτε δε προς βλάβην των συμφε

ρόντων τοΰ έθνους.

Ε'ίδομεν ε’ν τοις έμπροσθεν μετά πόσου ζη'λου είργάζετο 

έν τώ γραφείω αύτοΰ, τά  πάντα ϊέλω ν νά βλε'πη, καί τα 

πάντα ίδίοις ομμασι νά έξετάζη καί έπεξετάζη, ολας δέ 

ημέρας καταναλίσκων εις φιλονεικίας περί πραγμάτων άση- 

μάντων καί εις παιδαριώδεις μικρολογίας, καί ουδέποτε ορι- 

στικώς άποφαινόμενος, άλλά πάντοτε άναβάλλων καί χρονο

τριβών έπί ματαίω(α). Τό γραφειον αύτοΰ έ'βριϊεν έγγράφων, 

και πάντοτε η τράπεζα, έφ’ ής έγραφε, κατεκαλύπτετο υπό 

νομοσχεδίων καί διαταγμάτων, πολύν χρόνον άναμενόντων την 

υπογραφήν αύτοΰ. Διά τοΰτο περιχαρείς έβλεπον οΕ υπουργοί 

την απο της Ελλάδος έξοδον αυτοΰ, εϊ ποτε άπήρχετο εις 

Γερ μα νία ν διότι τοτε ή βασίλισσα άναπληροΰσα τον άπόντα

απάτην, καί κατά την δημώδη φράσιν ώς σ τ ά κ τ η ν  ’σ τ ά  μ ά τ ια .  
Κα\ άλλοι παρά τον Κύριον Δελιγιώργην έσχον την ιδέαν ταύτην, ήν 
ημείς ούκ αποδεχόμενα- πιστεύομεν δε μάλλον οτι κατά τά τελευταία 
έτη της βασιλείας αύτοΰ ο ”Οί}ων είλικρινώς ήσπάσατο τήν μ ε γ ά λ η ν  
ίδέαν.

(α) Ο στρατηγός Καλλεργης έλεγε μ ο ι, οτι δύο ολας ημέρας έφι- 
λονείκει προς αυτόν ο βασιλεύς περί τοΰ σχήματος των κομβίων τής 
νέας στολής στρατιωτικού τίνος τάγματος. Ά λ λ ά  καί έγώ αυτός παρ- 
αγγελεείς ποτε να μεταφράσω Γαλλιστί τον έν τή ένάρξει των βουλών 
λόγον τοΰ βασιλέως, καί άλλοτε νομοσχέδιο'ν τι περί σμύριδος, πολλάς 
ευρον δυσκολίας ενεκα των πολλών διορθώσεων, ϊδία χειρί τοΰ βασιλέως 
γινομένων, καί έκάστοτε έν έκτάσει καί έπιπόνως κατεργαζομένων, 
πολλάκις δε καί ατυχών.
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βασιλέα, έξεκάΐταιρε τδ γραφειον αύτοΰ, ύπογράφουσα τά 

σεσορευμένα έγγραφα, οσα μήνας και ετη κατεκειντο έκεί, 

καί άναβάλλουσα τήν υπογραφήν μόνων έκείνων, απερ άπή- 

τουν προηγουμένην συγκατάϊεσιν τοΰ βασιλέως, και απερ 

εκείνη Εκανώς διέκρινεν έξ ιδίας πείρας καί συνέσεως.

Πολλά έλε'χεησαν περί τής άτυχοΰς ταύτης καί ενάρετου 

ήγεμονίδος· ε’ν ύπερβολαίς δέ παρέστησάν τινες καί τήν παρά 

τώ βασιλεϊ ίσχύν καί τήν ευφυΐαν αύτής. Ή ν  άλη^ώς 

εύφυής, καί μεγάλην είχε νοημοσύνην, αλλ εστερεΐτο σ τάΐε- 

ρότητος. 'Ο  Κύριος Ρ . . . ,  πρώην υπουργός έπί των έξωτερι- 

κών, έλεγε περί αύτής, οτι “ ομοιάζει προς οίνον Κ αμπανί

την,”  ώς έχουσα δηλονότι ταχειαν μέν τήν των πραγμάτων 

άντίληψιν, στιγμιαίαν δέ τήν δραστηριότητα, καί διαβατικήν 

τήν ένέργειαν. Εύ^ύς παρερχομένης τής πρώτης ορμής, 

ούδέν κατελείπετο ίχνος τής λάμψεως, ή διεφαίνετο έν τή 

θελήσει αύτής· ώραϊον τή  άλη^Γεία πΰρ, άλλά πΰρ τεχνητόν, 

ο διέστραπτε μέν, ούκ έφώτιζε δέ διαρκώς . . .  —  Η  βασί

λισσα διέμεινεν ά π αις- καί τοΰτο υπήρξε μέγα πρός τε τό 

έΐτνος καί τήν δυναστείαν τοΰ "Ο ιω νός δυστύχημα- διότι τά 

έκ τοΰ γάμου έκείνου τέκνα ώφειλον κατά  τό γαμικόν συμ- 

βόλαιον πρεσβεύειν τό έν Γ Ελλάδι έπικρατοΰν δόγμα. Ούδέν 

έξελληνίζει τον άνθρωπον ούτως, όσον ή έν ’ Ελλάδι γένεσις 

αύτοΰ· καί πολλάκις παρετηρή'ΪΓη, ότι τά  έν Έ λλά δ ι γεννη- 

^έντα ξένων τέκνα έγένοντο καί αύτών των γνησίων 'Ε λ λ ή 

νων ελληνικώτερα κατά γε τά  αισθήματα. Εΐπερ εΐχε τέκνα 

ό βασιλεύς ’Όξτων, ί'σως ού διέμενε περικεκλεισμένος έν τω 

στενώ κύκλω τοΰ έγωϊσμοΰ καί τοΰ άπολυτισμοΰ, άλλά μάλ

λον συνεδέετο μετά τοΰ έθνους, ένισχυομένων, ούτως είπείν, 

διά τών τέκνων τών μετά τής Ελλάδος σχεσεων τοΰ πατρος.
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έπειτα δέ καί ή φυσική συνδρομή τοΰ χαρακτήρος τής 

μητρός καί τοΰ ωραίου τής Ελλάδος ούρανοΰ πολλήν παρεΐ- 

χον τήν πιθανότητα, οτι τα τε'κνα τοΰ "Οιωνός έμελλον έν 

πολλοϊς διαφε'ρειν τοΰ πατρός αυτών, γενόμενα ζωηρά, γεν

ναία, δραστήρια- ιδιότητες αύται άπαραιτήτως άναγκαίαι 

εις άνθρωπον μέλλοντα νά κυβερνήση λαόν, οιος ό ’ Ελληνι

κός, καί ομως έλλείπουσαι κατά δυστυχίαν απασαι άπό 

τοΰ "Οιωνός, ουδέποτε άναμνησ^έντος, ως φαίνεται, τό τοΰ 

Περικλέους έκείνο· “ πρόσεχε, ΓΓερίκλεις* ελευθέρων μέλλεις 

άρχειν, ’Ελλήνων, καί Αθηναίων.”

Έ ν έλλείψει τέκνων ιδίων, ό βασιλεύς "ΟΪΓων ώφειλε 

σκέψασΪΓαι περί έξασφαλίσεως τής διαδοχής τοΰ θρόνου- άλλά 

τοΰτο υπήρξε νέα περιπλοκών καί φροντίδων αιτία, δια- 

ταράξασα πολυτρόπως τήν έν τώ άπολυτισμώ ηρεμίαν τοΰ 

βασιλε'ως "Οιωνός.

Κατά τό 8ον άρϊρον τής έν Αονδίνω συνθήκης, εϊπερ ό 

βασιλεύς "Οϊων άπέΪΓνησκε μηδένα καταλιπών ά'μεσον καί 

γνήσιον διάδοχον, το 'Ελληνικόν στέμμα μετέβαινεν εις τόν 

νεώτερον άδελφον αύτοΰ, καί εις τούς αμέσους καί γνησίους 

έκείνου απογόνους κατά τάξιν πρωτοτόκιας- εί δέ συνέβαινε 

ν’ άπο^άνη καί οΰτος άνευ αμέσων καί γνησίων απογόνων, 

τό ’Ελληνικόν στέμμα μετέβαινεν εις τόν νεώτατον άδελφον 

καί εις τούς άμέσους καί γνησίους τούτου άπογόνους κατά 

τάξιν πρωτοτόκιας.

Ά λλ’ ομως έν ούδεμια περιπτώσει τό στέμμα τής ’ Ελλά

δος καί τής Βαυαρίας ήδύναντο νά ένωϊώσιν έπί τής αυτής 

κεφαλής.

Μετά ταΰτα συνθήκη τις άφορώσα εις τήν διαδοχήν 

τοΰ ’Ελληνικού στέμματος, καί εις τήν άντιβασιλείαν τής
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βασιλίσσης ’Α μαλίας, ύπεγράφη έν Αονδίνω ττν 8/20 Νοεμβρίου 

1852 υπό τών πληρεξουσίων τής 'Ε λλά δος, τής Βαυαρίας, 

τής Γαλλίας, τής ’ Αγγλίας καί τής 'Ρωσσίας, περιέχουσα τά

έφεξής δύο άρΐτρα.

Α '. “ Οί πρίγκιπες τοΰ Βαυαρικού οίκου, οί διά τής συν

θήκης τοΰ 1832 καί τοΰ ’ Ελληνικού συντάγματος προσκαλού

μενοι εις τήν διαδοχήν τοΰ θρόνου τής ’ Ελλάδος έν περιπτώσει 

άτεκνίας τοΰ βασιλε'ως "Ο ιω νό ς, ού δύνανται άναβήναι έπί 

τοΰ ϊρόνου, έάν μή έκπληρώσωσι τά  υπό τοΰ 40 "“¡άρθρου τοΰ 

Έλληνικοΰ συντάγματος διαταττόμενα ως έφεξής-

“ Πάς διάδοχος τοΰ Έ λληνικοΰ θρόνου οφείλει πρεσβεύειν 

τό δόγμα τής ορθοδόξου Α νατολικής Ε κ κ λ η σ ία ς.”

Β '. “ Κ α τά  τό Γ '  ψήφισμα τής έν Ά ΐτήναις έϊτνικής 

Συνελεύσεως, ή Α. Μ. ή βασίλισσα Α μ α λ ία , διαμένουσα έν 

χηρεία, άναλαμβάνει αύτοδικαίως τήν Άντιβασιλείαν, άνηλίκου 

οντος, ή άπόντος, τοΰ κατά τάς διατάξεις τοΰ 40"“ ά'ρίτρου 

τοΰ Συντάγματος διαδόχου τοΰ θρόνου.”

Ό  άμέσως μετά τόν "Οίοωνα επόμενος πρίγκιψ τής 

Βαυαρίας Άδαλβέρτος ήν κατά τά  είρημένα ό έπίδοξος διά

δοχος τοΰ θρόνου τής Ε λ λ ά δ ο ς- άλλ’ έκεΐνος μέν νυμφευτείς 

Ισπανήν πριγκιπέσσαν, παρητήσατο υπέρ τοΰ νεωτάτου άδελφοΰ 

Δουϊτπόλδου τά  τής διαδοχής ταύτης δικαιώ ματα- ούτος δέ 

πάλιν μετεβίβασε τά  δικαιώματα ταΰτα εις τά  έαυτοΰ τε'κνα, 

απερ έ'σχε νυμφευτείς τήν θυγατέρα τοΰ μεγάλου Δουκός τής 

Τοσκάνης.

Ά λ λ ά  πάντα ταΰτα διηυ^ετήίτησαν έν συμβουλίοις τής 

Βαυαρικής οικογένειας, ούδαμώς μετασχόντος, ούδ’ έρωτη^έν- 

τος 'όπως δήποτε, τοΰ έν τή  διευθετήσει τής ύπο^έσεως ταύ- 

~ης μέγα καί ά'μεσον έ'χοντος συμφέρον Έλληνικοΰ έθνους.
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Ό  δέ πρωτότοκος υιός τού πρίγκιπος Αουϊτπόλδου, ό πρίγκιψ 

Λουδοβίκος, ό καιρίως πληγωθείς έν τώ πολεμώ του 1866, ε’ν 

ώ διώκει λίαν έπιτυχώς έ'ν τάγμα Βαυαρικόν, έξεπαιδεύίΪΓη 

ως επίδοξος βασιλεύς της Ε λλά δ ος. Κ α ί την μέν νεωτεραν 

Ε λληνικήν γλώσσαν ¿φρόντισαν νά διδάξωσιν αυτόν’ άπέφυγον 

ομως τό νά έκπληρώσωσι τάς διατάξεις του 1™ άρθρου της 

έν Αονδίνω συνθήκης της 8/20 Νοεμβρίου 1862, ώς πρός την 

θρησκείαν τοΰ διαδόχου, άναμένοντες, ώς έλέγετο, νά πράξωσι 

τούτο, όταν ¿πιστή ή ωρα της είς τον χηρεόοντα θρόνον 

άναβάσεως τού διαδόχου. Γ0  πρίγκιψ ουδέποτε ή λ ϊε  νά 

κατοίκηση έν τή  Έ λλά δι, άλλα διετέλεσεν άσχετος προς τούς 

μέλλοντας υπηκόους αυτού’ τοιαύτην έκπαίδευσιν ¿νόμισαν 

πρέπουσαν τω ε’πιδόξω της Ε λλά δ ος βασιλεύ! Το έϊνο ς διε- 

ρευνών καί πολυπραγμονούν φυσικώ τώ λόγω περί τής ίκανό- 

τητος και των τρόπων τού έπιδόξου βασιλέως αυτού ούδέν 

¿μάνίτανε σαφές περί τούτου, άλλα πολλάκις έλάμβανεν άντι- 

ϊτέτους πληροφορίας, ποτέ μέν ότι ό πρίγκιψ Λουδοβίκος ήν 

πάσης ίκανότητος έρημος, ποτέ δέ οτι ήν λίαν άγαμος καί 

ικανότατος («λ

(α) Ό  'Συνταγματάρχης Β  . . . ,  παλαιός υπασπιστής, καί ¿π’ έσχα
των υπουργός, τοΰ βασιλέως ’Ό ϊω νος, διηγη2η μοι, οτι έν τή  τελευταίοι 
διατριβή τοΰ βασιλέως έν Μ ονάχω, οτε καί αυτός άπετέλει μέρος τής 
βασιλικής συνοδείας, παρετήρησεν, οτι ό πρίγκιψ Λουδοβίκος έδείκνυε 
μεγίστην συμπάθειαν πρός πάντας τούς άκολοΰϋους τοΰ βασιλέως, ευχα
ρίστως μετ’ αυτών συναναστρεφόμενος. Ά λλ’ ή αυλή τοΰ Μονάχου, ώς 
έλεγεν ο Συνταγματάρχης, δυσηρεστείτο έπ ί τή διαγωγή ταύτη τοΰ 
Πρίγκιπος, ος καί άπεμονώϋη διά τοΰτο καί)’ ολον τον καιρόν τής έκεί 
διατριβής τοΰ βασιλέως "Οιωνός. Έ γένετο τάχα τοΰτο λόγω αβροφρο
σύνης πρός τον άτεκνον μονάρχην; ή  μήπως έπε3ύμουν ν’ άποστήσωσι 
τον πρίγκιπα πάσης οίκειώσεως πρός την μέλλουσαν πατρίδα αύτοΰ; τό 
καί}’ ημάς, προτιμώμεν νά παραδεχϊώμεν τό πρώτον.

Ουτω μετεώρου διατελούντος τοΰ σπουδαιοτάτου ζητήματος 

τής διαδοχής, καί άπράκτου νομιζομένης τής περί τούτου 

συνθήκης τού Λονδίνου, ¿σχηματίσλΓη έν τή  αυλή των ’ Αθηνών 

κόμμα τι υπέρ τού νεωτέρου άδελφού τής βασιλίσσης, τού 

πρίγκιπος Πέτρου, νεωτέρου ομοίως άδελφού τοΰ βασιλεύοντος 

Αουκος τοΰ Όλδεμβούργου. Ό  νέος ούτος πρίγκιψ ήν πάντη 

άγνωστος τοϊςΈ λλησιν · άλλά κρίνοντες περί αυτού έκ τής βασι. 

λίσσης ’ Αμαλίας, ήν προετίμων τοΰ βασιλέως"Οϊωνος, έφαίνοντο 

ευνοϊκότεροι προς τον άδελφον αυτής- ή δέ βασίλισσα ένήργει 

προσηκόντως διά των οπαδών αυτής, καί πολλούς ούτοι προς- 

εκτήσαντο προσηλύτους. Τούτων δέ γινομένων, ό βασιλεύς 

"Οίΰων πολλάς κατέβαλλε προσπάθειας, όπως πείση την πα

τρικήν αύτοΰ οικίαν περί τής άνάγκης τού ν’ άναλάβη άνευ 

αναβολής ο έπίδοξος διάδοχος το έν Έ λλά δ ι έπικρατούν δόγμα 

τής ’Ορθοδόξου ’ Εκκλησίας· άλλοι δέ βεβαιοΰσιν, ότι πρώτος 

'ο έν Μονάχω βασιλικός οίκος συνέλαβε τον σκοπόν τον άποδι- 

δόμενον είς τον ’Ό ΐ'ωνα, άπαιτών παρ’ αυτού την άπο τής 

διαδοχής τού θρόνου έξαίρεσιν παντος άμέσου καί γνησίου 

διαδόχου αυτού, ει τις έγεννάτο τοιοΰτος εις το έπιόν, καίτοι 

ούδεμία υπήρχε τοιαύτη πιΐτανότης. Κ α τά  τούς τελευταίους 

τούτους, ο βασιλεύς ’Ό ϊω ν  ού μόνον άπέκρουσε την πρότασινί 

ταύτην τής αυλής τοΰ ‘Μονάχου, άλλά καί παρέστησε προς 

αυ’την, ότι ή μεταβολή τού θρησκεύματος τού έπιδόξου δια

δόχου άμεσός έστιν άπειλή κατά τής έξουσίας αυτού. Έ ν  

τούτοις ή  βασίλισσα, ως λέγουσιν, ήνόχλει άκαταπαύστως τον 

βασιλέα υπέρ τοΰ άδελφού αυτής · καί άδηλον μέν έστι μέχρι 

τίνος ά ληϊεύει το λεγόμενον τοΰτο, βέβαιον δέ ότι ό Βαυαρικός 

οίκος διαβ^ήδην έμέμφετο την βασίλισσαν καί έντεύϊεν έπήλ- 

ϊο ν  άντεγκλήσεις καί ψυχρότητες έν μέσω τών δύο αυλών,
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και πολύτιμος έδαπανάτο χρόνος έν ματαίαις φιλονεικίαις · ότε 

δέ τέλος πάντων άπεφασίσίτη νά ε’πισκεφξιή τήν ’ Ελλάδα ο 

πρίγκιψ Λουδοβίκος, ή ε’πίσκεψις άπέβη πάρωρος, καί φόβος 

ύπήρχεν, ότι ή παρουσία αύτοΰ έ'μελλεν ε’πισπεΰσαι τήν κατα

στροφήν τοΰ προ πολλών ετών παρισταμένου δράματος, τοΰτ’ 

έ'στι τήν πτώσιν τοΰ βασιλε'ως "Ο ϊω νος· καί 6 φόβος ουτος 

ούκ ήν ανυπόστατος, ως έφεξής όψόμεϊτα.

Μόνον λοιπόν το περί διαδοχής ζήτημα ανησυχεί τόν βα

σιλέα Οίτωνα εν ετει 1860 ■ άλλ’ όμως συνωκειώΪΓη καί μετά 

τής δυσκολίας ταύτης, ώς καί μετά πολλών άλλων. Άσφα- 

λισας δε την απόλυτόν αύτοΰ εξουσίαν εντός τοΰ βασιλείου, 

ούδένα δέ ποιούμενος σύμβουλον, ή μόνον εαυτόν, καί υπό 

μυστηριώδους τινός σιωπής καί ησυχίας περιστοιχούμενος. 

ήρξατο, ως βεβαιοΰσι πολλοί, νά σκέπτηται περί πραγματο- 

ποιήσεως τής μ ε γ ά λ η ς  ι δ έ α ς ,  καί ταΰτα κ α ί1’ ήν στιγμήν 

κοινοτάτη υπήρχεν η κ ατ’ αύτοΰ κατηγορία, ότι προΰδωκε 

•ας ενχας και τους ποιους τοΰ έθνους, συνένοχος γενόμενος 

τή Αυστρία (»). ΔιετάχΪΤησαν λοιπόν όπλων προμή^ειαι, καί 

μυστικαί ήρξαντο διαπραγματεύσεις μετά τής Ιτα λικής κυ- 

βερνησεως, και ιδίως μετα τοΰ έν ’ Ιταλία έπαναστατικοΰ 

κόμματός, ο κα τ εκείνην την έποχήν συνεφώνει καί συνειρ- 

γάζετο μετα τής Κυβερνήσεως τοΰ Βίκτωρος ’ Εμμανουήλ.

(α) Έ ν  fret 1860, οτι περιηγούμην έν ταίς παραδουναβείοις Ή γεμ ο-  
νίαΐϊ καί έν τή Σερβία, έπίσημοι ανδρες, έν οίς κα\ ό στρατηγός Γ . . .  
ον έγνώρισα έξύριστον οντα, έλεγέν μοι, οτι ου’δαμώς έτέλμων νά δια- 
πραγματι.υ5ώσι μετα της Ελλάδος περ\ τών έν τη Ανατολή σιιμβαινο'ν- 
των, υποπτεύοντες οτι ο βασιλεύς ”OScov, σογκεντρώσας έν έαυτώ πάσαν 
την έξουσίαν, ήν κατάσκοπος της Αυστρίας. Τής άδικου ταύτης συκο
φαντίας, ης ο ατυχής βασιλεύς έγε'νετο 3ΰμα, ευρηται ή άναίρεσις έν τη 
πρός αύτόν συμπεριφορά τής ’Αγγλίας έν έ'τει 1862, ό'τε αυ'τη άνεκάλυψ’ε 
τάς έν τώ κρυπτώ ένεργείας αύτοΰ.
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Οί σκοποί ουτοι διεδόϊησαν εις τό κοινον τ ή ς ’ Ελλάδος, 

άλλ’ ούκ έπιστεύοντο, νομισ^έντες ως δέλεαρ· ή δυσπιστία 

δέ αΰτη πρός τόν βασιλέα καξτ’ ήν στιγμήν ούτος ειλικρινέ

στατα ήσπάζετο τά ς ίτερμοτάτας τοΰ έθνους εύχάς, ούδέν 

άλλο ήν, ή προφανεστάτη καταδίκη τοΰ κυβερνητικού συστή

ματος τοΰ βασιλε'ως, πρός ήν ώφειλε νά διάνοιξη τους οφθαλ

μούς ό άτυχής έκείνος μονάρχης. Ά λ λ ’ όμως ούδέν ωφελήβτη 

έξ αύτής· καί ότε ή Βουλτ ή σ ϊά ν ϊη  έν έαυτή άσξτενές τι 

αίσθημα άνεξαρτησίας, καί έν μεγάλη πλειοψηφία έξελέξατο 

πρόεδρον εαυτής τόν τής άντιπολιτευσεως, και ουχι τόν τής 

κυβερνήσεως υποψήφιον, ο βασιλεύς αγανακτησας επι τή  με

γάλη ταύτη αύΐαδεία, έποιήσατο χρήσιν τοΰ έκτάκτου δικαιώ

ματος ττς διαλύσεως τής βουλής. ’ Επομένως νεαι διετά- 

χ^ησαν έκλογαί, έν αύίταιρέτω τής κυβερνήσεως έπεμβασει 

γενόμεναι· καί έκ τών τολμησάντων νά ψηφίσωσι κατά τής 

ϊελήσεως τής κυβερνήσεως ούδείς έπέτυχε νά έκ λεχ ϊή , πλήν 

εΐ τινες προλαβόντες έξητήσαντο την αφεσιν τοΰ αμαρτήμα

τος· εις δέ έξ αύτών άπολαύσας τής άφε'σεως, ού μόνον καί 

πάλιν έξελέχ^η βουλευτής, άλλά καί υπουργός έπί τών έσωτε- 

ρικών άνεδείχΪΓη. Ούδέν καταδεικνύει σαφέστερον τήν έν τή 

Έ λλάδι πολιτικήν σύγχυσιν, ή τό εξής γεγονός. Ο προ τής 

διαλύσεως τής Βουλής υπουργικός υποψήφιος πρόεδρος, ου η 

άποτυχία έπήνεγκε τής Βουλής τήν διαλυσιν, αυτός εν ταίς 

νέαις έκλογαΐς ηύτομόλησεν εις τήν άντιπολιτευσιν, ου ϊέλω ν 

νά συμπεριληφ^ή έν τώ έκλογικώ συνδυασμώ, ον επεβαλλεν 

αύτω ή Κυβέρνησις. Ό  Κύριος Καλλιφορνάς απεστρεφετο 

τόν συνδυασμόν αύτοΰ έν ταίς βουλευτικαίς έκλογαΐς μετα 

τοΰ τότε υπουργού τών οικονομικών, ος ετυγχανεν ων εξωμό

της τοΰ φιλελευθέρου κόμματος.
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Ο βασιλεύς καί τό εΪΓνος ούδεμίαν είχον ήδη προς άλλή- 

λους εμπιστοσύνην άλλ’ ό μέν έπέμενεν εις τό κυβερνητικόν 

αύτοΰ σύστημα, (καίτοι πολλαχό^εν έλάμβανε σωτηρίους 

προαγγελίας μελλούσης καταιγίδος), καταφρονών πάσαν ειλι

κρινή συμβουλήν, καί μο'νας αποδεχόμενος τά ς προς τάς 

σκέψεις αύτοΰ συμφωνούσας, ένΐα^ρυνόμενος δέ εις την επι

μονήν αύτοΰ ε’κ λειποταξιών τών άντιπολιτευομένων, εύρίσκων 

πάντοτε πρόθυμα όργανα τής ‘ϋίελήσεως αύτοΰ, καί έν αύταϊς 

ταΐς άγα^αϊς, εί καί σπανίαις, αύτοΰ έμπνεύσεσιν εύκόλως 

κλονιζόμενος καί μεταβαλλόμενος υπό τών συκοφαντιών, τών 

τεκταινομένων κατά πάντων τών πολιτικών άνδρών, καί αύτών 

πολλάκις τών ιδιωτώ ν τό δέ είτνος έ'βλεπε τον βασιλέα, ώς 

μόνον αίτιον τών δεινών, απερ ύπέφερεν. Τότε δή καί νεανίας 

τις όκτωκαιδεκαετής, ένϊουσιών έκ τής άναγνώσεως τών έν 

τή  έπαναστάσει τής Γα λλία ς κατά τό 179 2 συμβάντων, καί 

υποκινούμενος έκ τών στασιαστικών συνεντεύξεων πάσης τάξεως 

πολιτών έν Ά ϊη ν α ις ,  άπεπειράίυη νά δολοφονήση τήν βασί

λισσαν, άδίκως κατηγορουμένην, οτι ήν δ κακός τή ς Ε λλά δ ος 

δαίμων, ώς διέπουσα τό πνεΰμα τοΰ βασιλέως κατά τών 

έλευ^εριών τοΰ έθνους(<*). ’ Αλλ’ όμως δ βασιλεύς, ος έτυχεν 

άπών τής Ε λ λ ά δ ο ς , ότε ή άπόπειρα έκείνη έγένετο, ούδέν 

ούδ’ έξ αύτής ώφελή υη · ούδαμώς κατενόησεν οτι αΰτη ήν 

ή έσχάτη προαγγελία, ούδέ μετέβαλε τρόπον.

’ Η πραγματική λύσις τοΰ τής διαδοχής ζητήματος καί ή 

σύστασις τής εθνοφυλακής ήρκουν ίσως εις τό έξορκίσαι τούς

(α) Ή είς θάνατον καταδίκη, ήν τό Κακουργιοδικείον έπέβαλε τω 
άποπειραθέντι την δολοφονίαν ¿κείνην, ήλαττώθη ϋπό τοΰ βασιλέως είς 
είρκτήν διά βίου.
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νέους κινδύνους. Ά λ λ ’ όμως “ δ βασιλεύς ούτε ν’ άκούση

ήνείχετο περί τής έΪΓνοφυλακής, φρίττων καί έπί μόνω τώ

’ νόματι αύτής. Ή  εΆνοφυλακή ήν δ έφιάλτης αύτοΰ.

Ή  έΪΓνοφυλακή ένομίζετο ύπ’ αύτοΰ έξασϊένησις καί ύποταγή

τοΰ τακτικοΰ στρατού, ένοπλος λαός προασπίζων τής πατρίδος

καί τών εΆνικών έλευϊεριών. Ή  εθνοφυλακή, έν ένί λόγω

είπεΐν, έξεικόνιζεν έν τή  φαντασία τοΰ βασιλέως την άπώλειαν

τοΰ θρόνου, ένόμιζεν, ότι πρώτον έ'ργον τής εθνοφυλακής

έσται ή κα τ’ αύτοΰ έπανάστασις καί ή είς δίκην εισαγωγή

αύτοΰ · ήδη δέ καί ώνειρεύετο εαυτόν άναβαίνοντα έπί τοΰ

ικριώματος τής λαιμητόμου (ώς αύτός έλεγε προ μικρού πρός

τινα τών γερουσιαστών), ή τούλάχιστον έπανερχόμενον έλεεινώς

μετά τής βασιλικής αύτοΰ συζύγου είς τήν τιμαριωτικήν

κατοικίαν τών προπατόρων αύτοΰ. Ή  έΪΓνοφυλακή παρίστα

έν τή  φαντασία αύτοΰ δεκακισμυρίους άνδρας έξησκημένους

είς τήν χρήσιν τών όπλων, άνδρας γενναίους, ων τό άρειμάνιον

ήΪΓος ούδεμίαν είχεν άνάγκην άλλοτρίου ερεθισμού' καί ήσαν

ούτοι οί δεκακισμύριοι άνδρες έτοιμοι νά είσβάλωσιν είς τήν

Τουρκίαν, όπως άνακτήσωνται τά  άρχαία καί φυσικά τής

’ Ελλάδος όρια. Ή  έϊνοφυλακή ένομίζετο ύπ’ αύτοΰ νέα τις

Ε λ λ ά ς  μεγάλην έχουσα έκτασιν, 'κα ί ΐίέσιν γεωγραφικήν

άρίστην, κατοίκους δέ οκτώ εκατομμύρια, δεκακισμυρίους ναύ-

τας, καί μύρια τούλάχιστον έμπορικά πλοία. Όποιον τή

άληΪΓεία κράτος! άλλά τοιούτου κράτους ή βασιλεία ύπήρχε

φυσικώ τώ λόγω έ'ξω πάσης έλπίδος τοΰ βασιλέως "Ο ιω νός,

φρίττοντος έπί τή  ιδέα τηλικούτου βασιλείου, καί μάλιστα

φοβούμενου, ότι οί "Ελληνες, εΐποτε τοιαύτης ήξιοΰντο εύτυχίας,

πρώτιστα πάντων έμελλον φροντίσαι περί τής άντικαταστά-
21
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σεως αύτοΰ. Διά ταΰτα ούδέ ν’ άκούση ήνείχετο τής εθνο

φυλακής το όνομα'10 ).

’ Αλλ’ όμως ό βασιλεύς ύπεδήλωσεν, οτι έπεϊύμει να ποιήση 

τρόπον τινά παραχώρησιν ενώπιον τής κοινής γνώμης· οΐϊεν 

προσεκάλεσε τον Κανάρην, τον μεγάδοξον εκείνον άπόμαχον 

των ναυτικών χρονικών τοΰ υπέρ άνεξαρτησίας άγώνος, "να 

σχηματίση ύπουργείον. ΓΗ πράξις αύτη τοΰ βασιλε'ως ούκ ήν 

ειλικρινής· καί δ Κανάρης, ος ούδέν άλλο ήν ή μεγάλη σημαία, 

καλύπτουσα τούς άνδρας τής νε'ας γενεάς, σταϊερώς άποφα- 

σίσαντας ν’ άγωνισΐτώσιν υπέρ τής ισχύος τών συνταγματικών 

δεσμών, ούδέν ήδυνήΪΓη νά κατορίτώση προς έκτέλεσιν τής 

εντολής, ήν έλαβε παρά τοΰ βασιλέως. Γ0  γέρων ναύτης, 

καίτοι τών πολιτικών άπειρος, έννοών ότι αδύνατος ήν δ σχη

ματισμός κυβερνήσεως ίσχυράς, μή ύποστηριζομένης υπό τών 

ισχυρών τοΰ τόπου άνδρών, ε’πεκαλέσατο την συνδρομήν αυτών· 

άλλ’ ή ρ ξ α ν τ ο  ά π ό  μ ι α ς  π α ρ α ι τ ε ϊ σ Ϊ Γ α ι  π ά ν τ ε ς .  

’ Ισχυρίζονται μέν τινες, οτι ή άρνησις αύτών προήλ^εν έκ 

τής έλπίδος, ήν έκαστος είχε κατά ραδιουργίαν αύλικήν, οτι, 

άποτυχόντος τού Κανάρη, ώς έγκαταλελειμμένου είς μόνους 

τούς φίλους αύτοΰ, έμελλεν ούτος νά πρόσκλησή υπό τοΰ 

βασιλέως, ΐνα σχηματίση ύπουργείον πολλά δέ περί τούτου 

ε’λέχ^ησαν καί έγράφησαν τότε έν τώ φιλελευϊέρω τύπω, 

ίσχυρώς προσβαλόντι μάλιστα τούς Κυρίους Βούλγαρην, Χρη- 

στίδην καί Ζαΐμην. Ά λ λ ’ οπως δήποτε, είτε ύπήρξεν, είτε 

μή, ή αύλική έκείνη ραδιουργία, δ Βούλγαρης έ'κτοτε συνέλαβε 

τον σκοπόν τής αποπομπής τοΰ βασιλέως κ α ί τής άνακηρύξεως 

τής δημοκρατίας («}.

(«) L a  G rèce e t le R oi O thon devan t l ’E urope p. 19— 20.
(α) ΙΙερί τής αύλικής ταύτης ραδιουργίας έχομεν λο'γου άξιον γεγονός
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Άρχομένου λοιπδν τοΰ μηνδς Φεβρουάριου 18 6 1, πολιτική 

καί στρατιωτική έπανάστασις έςερ’ ράγη έν Ν αυπλία - προσω

ρινή δέ κυβέρνησις συνέστη έκεί, καί ή έρουφά σημαία άνυψώϊτη 

έπί πάντων τών φρουρίων τής πόλεως· συγχρόνως δέ έγένοντο 

πολλαχοΰ τοΰ κράτους έχυφικαί κατά τής κυβερνήσεως το" 

βασιλέως έπιδείςεις, καί ιδίως έν 2ύρω , τη  πρώτιστη τών 

έμπορικών πόλεων τής Ε λλάδος.

Ά λ λ α  πώς δ στρατός, ον δ βασιλεύς μετά την έπανάστα- 

σιν τοΰ 1843 διά παντός τρόπου κατεδελέασεν, έστρεψε πάλιν 

τά όπλα κατ’ αύτοΰ; προς την έρώτησιν ταύτην ίκανώς 

αποκρίνεται δ Κύριος Λεβίδης,] λέγων(α)· “ Οι τον Κωλέτην 

διαδεξάμενοι, ώς μαίτητευίτέντες έν τή  σχολή αύτοΰ, διετή- 

ρησαν τδ αισχρόν έκεΐνο σύστημα, μεταχειριζόμενοι πάντοτε 

τον άτακτον στρατόν πρός ύπερίσχυσιν τών έν ταΐς βουλευτι- 

καϊς έκλογαϊς υπουργικών υποψηφίων. Τό σκάνδαλον τοΰτο 

κατέπαυσεν έν έτει 18 5 4 , ότε δ στρατηγός Καλλέργης, 

υπουργός ών έπί τών στρατιωτικών, ώς μέλος τοΰ υπό τών 

δύο δυτικών Δυνάμεων έπιβληΰ'έντος τώ βασιλεϊ ύπουργείου,

νά διηγηδώμεν. 'Ο  Κύριος Θρασύβουλος Ζαίμη ς, υπουργός ών τής δη
μοσίας έκπαιδεύσεως, υπέβαλε ταίς Βουλαΐς νομοσχέδιου περί κανονισμού 
τοΰ έν Ά ίή ν α ις  πανεπιστημίου, είς δ'περ ό βασιλεύς οίκων καί κατηναγ- 
κασμένος έ'δωκε τήν έαυτοΰ συγκατάίόεσιν. Παραπονουμένου δε τοΰ 
Κυρίου Ζαίμη πρός τον βασιλέα, οτι ό ιδιαίτερος αύτοΰ γραμματεΰς 
Κυ'ριος ΛΥβηδΙαπά άντεπολιτεΰετο πρός τό ύπουργείον έκ τοΰ άφανοΰς, 
καταπολεμών τό νομοσχέδιου έκεΐνο, καί έξεγείρων κατ’ αύτοΰ τά πνεύ
ματα τών βουλευτών, ό βασιλεύς μετεκαλέσατο παραχρήμα τον Κύριον 
\Vendlund, κ α ί, παρο’ντος τοΰ Κυρίου Ζ α ίμ η , έξήτησεν έξηγήσεις περί 
ών ο' υπουργός παρεπονείτο- ό δε Κύριος \Vendland άπεκρίνατο άταρά- 
χως· “ Μεγαλειέτατε, έ'πραξα κατά τάς διαταγάς τής ύμετέρας Μεγα- 

λειότητος” .
(α) Έ ν 3 α  καί ανωτέρω σελ. 50— 53.
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ύπέβαλεν αύτω προς υπογραφήν διάταγμα, δι’ ού ό άτακτος 

στρατός διελύετο. Γ0  βασιλεύς' ε’νο'μισε και τότε, ότι ήδύνατο 

δι’ αναβολών νά υπεκφυγή τό έσχατον τούτο μέτρον άλλα 

στρατιωτικός τις περίπατος τού στρατού της κατοχής, παρα

ταχτείς μέχρι των άνοικτόρων, ύπέδειξεν αύτω την ανάγκην 

τής άνευ άναβολής αποδοχής τή ς τού υπουργού προτάσεως. 

’ Εντεύθεν ή ληστεία άπολε'σασα το καταφύγιου, οπερ εΰρισκεν 

εν τω άτάκτω στρατώ, έξέλιπεν επί τέλους, καί ο τόπος 

άνε'πνευσεν απαλλαγείς τής μάστιγος εκείνης.

“ Διαλυ^έντος ούτω τού άτάκτου στρατού, νέαι κατεβλή- 

ίτησαν προσπάϊειαι, όπως δ τακτικός στρατός άναγκασξτή 

εις ύποστήριξιν των εν ταΐς έκλογαϊς μηχανευμάτων τής κυ- 

βερνήσεως· άλλά, δύο μόνων ή τριών εξαιρούμενων, οί αξιω

ματικοί άπεποιήσαντο πάντοτε τήν περί τούτου πρότασιν. 

Ή  αυλή ούδέποτε έπαύσατο διαδηλούσα την εαυτής δυσα

ρέσκειαν προς τούς νομίσαντας, ότι εις μόνας τάς στρατιωτι- 

κάς διατάξεις ώφειλον τυφλήν καί παθητικήν ύπακοήν μόνη 

δέ ή χωροφυλακή συνήργησε προς τα  μηχανήματα εκείνα, 

δι’ ων ή κυβε'ρνησις έξησφάλιζε την επιτυχίαν τών υποψηφίων 

αυτής· καί διά τούτο ό'ιετε'λεσε το περιπόίίητον τή αύλή 

στρατιωτικόν σώμα.

“ Γενικής δυσαρέσκειας σημεία άνεφάνησαν έν τω στρατώ 

πρό τινων ετών, καί ταύτα λίαν καταφανή· ή δέ αύλή ένό- 

μισεν, οτι ώφειλε νά καταστείλη τήν δυσαρέσκειαν ταύτην, 

.ποιούσα διαθεσίμους, καί άπελαύνουσα τών κεντρικών πόλεων, 

τούς υπόπτους αξιωματικούς· καί εντεύθεν είσήχΪΓη έν τώ 

στρατώ ή κατασκοπία. ’ Αλλ’ όταν ή κυβε'ρνησις συγκατα- 

βαίνη εις άμεσον σχέσιν προς τούς ύπαξιωματικούς καί τούς 

απλούς στρατιώτας, οπως δι’ αυτών κατασκοπεύη τήν τών
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ύπμξιωματικών καί άξιωματικών διαγωγήν, οί δεσμοί τή ς 

στρατιωτικής πειθαρχίας χαλώνται. Υποσχέσεις προβιβασμού 

έδίδοντο τοΐς καταγγέλλουσιν ό,τι δήποτε ύποπτον καί ούδ 

αυτήν τήν ψευδομ.αρτυβίαν άπέφευγον νά προκαλώσιν, όπως 

ένοχοποιώνται οί όπως δήποτε νομιζόμενοι ύποπτοι ύπαξιω- 

ματικοί καί αξιωματικοί- αι δέ στρατιωτικαί δίκαι τών τελευ

ταίων μηνών τού 1861 άπεκάλυψαν σκάνδαλα, έξαλείψαντα 

ττν γοητείαν τής βασιλείας· καί τούτων άρκε'σει έ’ν μόνον 

παρατιξτέμ.ενον, τδ εξής. Τρεις ύπαξιωματικοί κατηγορούντο 

ως κατά τής ζωής τού βασιλέως συνομόσαντες· ή  δέ κατη

γορία έστηρίζετο επί άσημάντων τινών τεκμηρίων, κα ί έπι 

άσαφών τινων λόγων, διαφυγόντων το ερκος τών οδόντων 

αύτών έν κραιπάλη. 'Η  ΪΓεσις αυτών έπεβαρύνετο έκ μόνης 

τής καταξτέσεως τού ένος έξ α υτώ ν άλλ’ ούτος έπι τέλους 

ωμολόγησεν ένώπιον τού δικαστηρίου, ότι κατεμαρτύρησε τών 

συντρόφων αυτού, προτραπείς ύπ’ αυτού τού φρουράρχου, ός 

έν μυστική τινι συνεντεύξει ύπέσχετο αύτω την βασιλικήν 

χάριν καί άμα προβιβασμόν δ δέ φρούραρχος παρών έν τή 

δίκη έκείνη ως μάρτυς τής κατηγορίοις ήρνήσατο λέγων, ότι 

ουδέποτε ώμίλησε πρές τον κατηγορούμενον πρό τή ς άνακρί- 

σεως αυτού. ’ Αλλ’ ε’πήλ'ίτε κατόπιν ώς μάρτυς τή ς ύπερασπί- 

σεως ένώπιον τού δικαστηρίου αύτός ό γραμματεύς τού φρου

ράρχου- καί ούτος έμαρτύρησεν, ότι προσκληθείς νά συντάξη 

τήν έκ^εσιν τή ς  άνακρίσεως τού κατηγορουμένου, καί έλίτών 

εις τό γραφείον τού φρουράρχου, ευρεν άμφοτέρους έν τω 

γραφείω συνομιλούντας, καί ότι ο φρούραρχος παρεκάλεσεν 

αύτόν νά περιμείνη έκτος τού γραφείου, διότι είχεν ανάγκην 

νά δμιλήση κ α τ’ ιδίαν μετά τού κατηγορουμένου ήμίσειαν 

ώραν. Ούτω συλληφΪΓείς έπ’ αύτοφώρω ψευδομάρτυς ό φρού-



ραρχος έπήλίϊε την έπιοΰσαν ενώπιον τοΰ δικαστηρίου, καί

άπε'συρε τό μέρος έκεΐνο τή ς καταϊέσεω ς αύτοΰ, έν ώ έλεγεν

οτι ουδέποτε ώμίλησε προς τον κατηγορούμενον, προφασιζό-

μενος μνήμης ασθένειαν, δι’ ήν έπελάΪΓετο τής συνεντεύξεως

έκείνης. Ό  έπίορκος ούτος αξιωματικός έμελλε νά διορισ'ΐτή

ύπουργός έπί τών στρατιωτικών, ότε ή άγγελία τής έν Ναυπλία

έπαναστάσεως έπήνεγκε τήν άναβολήν τής τροποποιήσεως τοΰ 

ύπουργείου (<*).

“ Οΰτω διαφ'ίειρομένου παρά τής Κυβερνήσεως τοΰ στρα

τού, ή άντιπολίτευσις προύτ&ετο καί έπόΐτει ν’ άπαλλάξη τό 

έϊνο ς τής Βαυαρικής δυναστείας άνευ συγκρούσεως προς την 

ένοπλον δύναμιν δι’ ό κατέβαλλε πάσαν προσπάθειαν, όπως 

έπισπάση είς την συνωμοσίαν τούς ύπαξιωματικούς, καλώς 

γινώσκουσα, ότι, εί μετεϊχον τής συνωμοσίας οι καίΰ’ ήμέραν 

μετά τών στρατιωτών άναστρεφόμενοι ύπαξιωματικοί, ούδεμία 

ύπήρχεν άνάγκη τή ς συνδρομής τών αξιωματικών, ών οί 

πλεϊστοι ούκ έφαίνοντο πρόθυμοι προς τοΰτο- καί 5 λόγος ήν 

άπλούστατος. Ή  κυβέρνησις (έλεγον οί συνωμόται προς τούς 

ύπαξιωματικούς, οϋς έβούλοντο νά προσελκύσωσιν είς τήν συνω

μοσίαν) έπιΓυμεΐ νά έχη ύμάς όργανα κατά τών έλευΐεριών 

τοΰ έθνους- άλλ’ υμείς άρά γε ού προτιμήσετε νά βοηϊτήσητε 

τό έ'ίτνος, ού καί ύμεΐς έστε μέλη καί φίλτατα τέκνα, είς 

άνάκτησιν τών καταπατηϊέντω ν αύτοΰ δικαιωμάτων; ’Έβρίίίον 

αι φυλακαί τών έπί πολιτικοΐς έγκλήμασι κρατουμένων, ούχ 

ήττον δέ καί τών ένοχων είς την κατά τοΰ βασιλέως δυσμέ-

(«) Ούτος έστιν ό άξιωματικός, ός άποσταλείς είς Πάτρας αρχηγός 
ενός όλου λόχον προς καταστολήν τής έπαναστάσεως, έδε'θη χειρας καί 
πο'δας ύπό τοΰ στρατοΰ, έταβοώντος “Ζήτω ή πατρίς! κάτω ό βασιλεύς”, 
καί παρεδόθη αιχμάλωτος είς τήν ¿κεί ¿πιτροπήν τών έπαναστατών.
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νειαν, ένεκα τής άμεσου καί καθημερινής άναστροφής μετα 

τών ύπαξιωματικών καί τών τά ς φυλακάς φρουρούντων στρα

τιωτών. Α ί προσπάϊειαι τής άντιπολιτεύσεως έπέτυχον πλη

ρέστατα τοΰ σκοπού- κα ί τοΰτο κατέδειξεν ή έν Ναυπλία 

έπανάστασις, έν ή  ολίγοι μέν τών συνωμοτών ήσαν άξιωμα- 

τικοί, πάντες δέ ύπαξιωματικοί· τοΰτ’ αύτό δέ παρετηρηΆη 

καί έν τή  έπαναστάσει τής 231)ί ’ Οκτωβρίου, έν ή ,  δέκα 

περίπου έξαιρουμένων άξιωματικών, οί λοιποί πάντες ήσαν 

συνωμόται τής ύστεραίας· άλλ’ οί ύπαξιωματικοί ήσαν άπαν-

τες συνωμόται τής προτεραίας.

“ Ουτω κα τ’ ολίγον έχαλάσξτησαν οί δεσμοί τής στρατιω

τικής πειθαρχίας· άλλά πρώτιστος τοΰ κακού τούτου αίτιος 

ύπήρξεν ό βασιλεύς, διότι πρώτος έπεχείρησε ν’ άναμίξη τούς

στρατιώτας έν τα ΐς πολιτικαΐς ραδιουργίαις” .

Κ α ί -’ ήν στιγμήν έξε^ράγη ή έν Ναυπλία έπανάστασις, 

δύο άνεψιοί τοΰ βασιλέως, ό πρίγκιψ Λουδοβίκος, δ καί έπί- 

δοξος διάδοχος τοΰ ΪΓρόνου, καί ό άδελφός αύτοΰ, ήρχοντο 

είς ’ Αΐτήνας· άλλά προλαβών ό ‘ϊτεΐος αύτών άνήγγειλεν αύτοΐς, 

ήδη έν Κερκύρα εύρισκομένοις, ότι ώφειλον νά έπανέλϊτωσιν 

ό ϊε ν  ήλ^ον. ’ Ο  βασιλεύς έφοβή^η, ότι ή έν ’ Λ  ~ήναις πα

ρουσία τοΰ έπιδόξου διαδόχου ήδύνατο νά έπιταχύνη τήν 

πτώσιν αύτοΰ · καί δ φόβος ούτος ούκ ήν παράλογος, έν τούτω 

δέ μόνω ημαρτημένος, ότι αύτδς μέν έμελλε νά καταβή άπό 

τοΰ θρόνου, ή  δέ δυναστεία τοΰ Βαυαρικού οίκου διετηρειτο

έν τή  ’ Ελλάδι.
Ή  έν Ναυπλία έπανάστασις ταχέως έξετά^η καί άλλαχοΰ,

καί κατώρ^ωσε νά παραλύση τά  κινήματα τοΰ προς κατα

στολήν αύτής άποσταλέντος στρατοΰ, άντιπερισπώσα αύτόν 

πολυτρόπως, καί ωφελούμενη έκ τής στρατηγηματικτς δέσεως
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τής Ναυπλίας. "Η οχυρά εκείνη πόλις περιέχει εντός τών 

τειχών αυτής τό δπλοστάσιον καί τάς κυριωτέρας άποϊτήκας 

οπλών καί πυρίτιδος- καί διά τοΰτο έσπευσαν νά προκατα- 

λάβωσι την όχυράν ε’κείνην ΪΓε'οιν, πριν ή έπεκταϊή ή έπανά- 

στασις καΐτ’ ολην την Ελλάδα. Γ0  βασιλεύς άπεφάσισεν 

αυτός νά στρατηγήση τοΰ κατά τών επαναστατών άποστελ- 

λομενου στρατοΰ, ός ύπελείπετο πιστός αύτώ, ή τουλάχιστον 

ένομίζετο πιστός· άλλά τό ύπουργείον άπέτρεψεν αυτόν, καί 

διά τοΰτο περιωρίσϊη μόνον είς τό νά μεταβή είς τον ισθμόν 

τής Κορίνϊου, ένΪΓα ήσαν συνηγμένα τά κατά τών επαναστα

τών άποστελλόμενα στρατεύματα, "να έπώεωρήση ταΰτα, καί

δημηγορήση πρός ε’μψυχωσιν αύτών, πριν ή βαδίσωσιν είς 
Ναυπλίαν.

Ε'.

Καί παρήλςτον ήδη τριάκοντα ολα έτη άπό τής είς την 

Ελλάδα καταβάσεως τοΰ άτυχοΰς τούτου μονάρχου- ο δέ 

ωραίος εκείνος καί πολλάς παρέχων ελπίδας νεανίας, όν είδο- 

μεν άποβαίνοντα έν Ναυπλία τό 1833, προσήγγιζεν ήδη είς 

το 50ον έτος τής ηλικίας αύτοΰ. Ή ν δέ υψηλός καί μετρίως 

εύσαρκος, ισχνός μάλλον ή ευτραφής, μικρόν άποκλίνων τήν 

κεφαλήν έπί Πάτερα, καί λεπτούς έχων τοΰ προσώπου τούς 

χαρακτήρας· λάσιος μύστας, έλαφρώς άνωρ^ωμένος, έκάλυπτε 

τό άνω χείλος αύτοΰ· ή δέ χροιά τοΰ προσώπου αύτοΰ ήν 

μάλλον ωχρά- καί ή έξις τοΰ καταμύειν ένίοτε τούς οφθαλ

μούς καί προεκτείνειν τά χείλη άπετέλουν έν τώ προσώπω 

αύτοΰ έκφρασιν κάτωχρον έπί δέ πάσιν ό έλαφρός βαττα- 

ρισμός, όν έκ γενετής είχεν ό βασιλεύς, έγένετο, προϊούσης 

τής ήλικίας, έπαισϊητος · καί οτε ώμίλει, έγίνετο έπαισϊη-
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τότερος διά τήν έπελϊοΰσαν αύτώ σπασμωδικήν τή ς κεφαλής 

κίνησιν. Προ πολλοΰ δ βασιλεύς "Ο ϊω ν ούδέν άλλο έφερεν 

ένδυμα ή τό 'Ε λ λη νικ όν  είς μόνους δέ τούς μικρούς χορούς 

τής αύλής έφερεν Εύρωπαϊκόν πολιτικόν ένδυμα, καί είς τούς 

έπισήμους χορούς ιππάρχου στολή ν ήγάπ α  δε τό έίνικ όν  

ένδυμα, ό καί μετά  την έξωσιν αύτοΰ διετέλεσε φέρων. Ή ν  

δέ άριστος ίππεύειν, καί πάντοτε έφιππος έξήρχετο, σπανίως 

δέ πεζός, καί σπανιώτερον έφ’ άμάξης, δ'τε κατέβαινεν είς 

τόν έν Ά ίτήναις Μητροπολιτικόν ναόν έν τινι τών πολυαρίθμων 

βασιλικών εορτών, ή  έν έκατέρα τών έΐνικών («).

'Ο  βασιλεύς προσήλϊεν έφιππος είς τό έν Κορίν^ω στρα- 

τόπεδον, περιστοιχούμενος ύπό τών υπασπιστών αύτοΰ· μετά  

δέ την έπιΪΓεώρησιν τοΰ στρατοΰ οι άξιωματικοί περιεστοίχησαν 

τόν βασιλέα έν πλαισίω· έκείνος δέ ήγόρευσε πρός αύτούς 

μετά συγκινήσεως. Ζ ή τ ω  δ β α σ ιλ ε ύ ς !  άνέκραξαν οί άξιω- 

ματικοί, τείνοντες τ ά  ξίφη πρός τόν βασιλέα είς σημεϊον

ορκου πίστεως(β).

'Ομολογητέον οτι τ ά  ύπολειφΐτέντα πιστά τώ βασιλεϊ στρα

τεύματα γενναίως έξεπλήρωσαν ο είχον κ α θ ή κ ο ν  καί τα γμ α 

τάρχης τ ις , δ Κύριος Κουμουνδουράκης, έπαναχ^Γείς είς τό 

στρατόπεδον τών βασιλικών ίτανασίμως τετρωμένος, έλαβε

(α) Τοιαΰται ήσαν δυο μόναι, τελοΰμεναι, ή μεν τήν 25ΐν Μαρτίου, 
ήμε’ραν τοΰ Ευαγγελισμού, θεωρού μένην καί ώς ήμε'ραν τής ένάρξεως 
τοΰ υπέρ άνεξαρτησίας τής'Ελλάδος άγώνος, ή δέ την 3/1δ Σεπτεμβρίου, 
καί)’ ήν ημέραν έγένετο ή έν Άϋήναις έπανάστασις τοΰ 1843.

(β) 'Οποία αλγεινή άντίϊεσις! έν τώ ίσίϊμώ έκείνω τής Κορίνϋου, 
έν ω ποτε συνελ̂ ο’ντες οί Έλληνες άνηγόρευσαν τόν ’Αλέξανδρον ηγεμόνα 
*ής κατά τών βαρβάρων στρατείας, ήγόρευε νυν τών 'Ελλήνων ό βασι
λεύς, έξορμών αυτούς είς έμφΰλιον πόλεμον καί είς χΰσιν αίματος αδελ
φικού- καί διά τί τάχα; —  πρός έδραίωσιν τής άπολΰτου αυτού 
μοναρχίας!
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τηλεγραφικώς την άγγελίαν τοΰ προβιβασμού αυτού καί της 

εις αύτδν απονομής τοΰ παρασήμου τοΰ Σωτήρος- “ Είπατε 

προς τον βασιλέα, είπε τό ατυχές ΪΓύμα τού στρατιωτικού 

καθήκοντος, ότι ούδεμία άνήκει τιμή τοϊς άριστεύουσιν έν 

έμφυλίω πολεμώ ”

Ή  έν Ναυπλία έπανάστασις κατεβλήϊη, πολλά μέν κατα- 

λιποΰσα εκατέρωθεν έλεεινά θύματα, τον δέ βασιλέα ’Ό “ ωνα 

καί τούς υπουργούς αυτού μεμολυσμένους έκ τού αίματος τών 

θυμάτων τοΰ έμφυλίου έκείνου άγώνος· διά τούτο τό έ'πνος 

εις τούτους μέν άπέδωκε τήν ευθύνην τού άδίκως καί έλεεινώς 

έκχυΐτέντος έκείνου αίματος, εις δέ τούς πεσόντας έν ταΐς 

τάξεσι τών έπαναστατών τον στέφανον τοΰ μαρτυρίου- αί 

εικόνες τούτων ύπερετιμήίτησαν, καί ή ποίησις εύρεν έν τή 

φιλοπατρία καί τω ήρωϊκω αυτών ~ανάτω λαμπράν ύπό^εσιν 
ασμάτων (α).

Καί ιδού πάλιν δ βασιλεύς ’Όϊτων κύριος τών πραγμάτων- 

ίδού πάλιν άνοίγονται ένώπιον αυτού δύο οδοί, ή νά συγκαλέση 

συνέλευσιν εθνικήν, όπως διορϊώση πολλάς τών διατάξεων τού 

Συντάγματος τού 1843, υπό πάντων καταδικαζομένας ώς 

κακώς έχούσας, ή νά έφαρμόση είλικρινώς έκεΐνο τό Σύνταγμα» 

οπως έτύγχανε συντεταγμένον καί παραδεδεγμένον' διότι πο

λυχρόνιος πείρα έ^νών έγγεγηρακότων έν τω Συνταγμ,ατικω 

πολιτεύματι άπέδειξεν, ότι ή πιστή καί ειλικρινής τήρησις 

τού νόμου, έ'στω καί ημαρτημένου, ωφελεί πολύ μάλλον, ή ή 

κατασκευή νέων καί αρίστων νόμων, ύν ά'δηλος ή έφαρμογή. 

Άλλά κατά δυστυχίαν ο βασιλεύς εις ούδετέραν τών οδών

(α) Ου μνημονεύομε·» ένταΰϋα τοΰ αλγεινού έπεισοδίου τών έν τή 
νήσω Κΰδνω γενομένων φο'νων, ώς ου’ δυναμε'νων νά περιληφΰώσιν έν 
τω πλαίσια» τής παροΰσης είκο'νος τής βασιλείας τοΰ "Οιωνός.
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τούτων είσήλϊε, διανοούμενος "ίσως, ότι δποτέραν τούτων 

προύτίμα, πάντως ώμολόγει έμμέσως πως, ότι άνεγνώριζε τήν 

μέχρι τούδε ήμαρτημένην αυτού πορείαν άπεφάσισε δέ νά 

παύση τό ύπουργεΐον Μιαούλη, καί νά σχηματίση νέον ύπουρ- 

γείον, όπερ ούδέν άλλο ήν, ή δευτέρα έκείνου έκδοσις, απαράλ

λακτος τη πρώτη.

Τό έ'μνος έπί τινα χρόνον κατέμεινεν έν “ λιβερά ναρκώ

σει, ίδόν μετά πολλής έκπλήξεως καί κατήφειας άνδρα φέ- 

ροντα περίδοξον όνομα, καί μέχρι τούδε ένθερμον τής άντι- 

πολιτεύσεως πρόμαχον, άποδεχίτέντα τήν προεδρείαν τοΰ νέου 

υπουργείου · πολλαί δέ καί λυπηραί λειποταξίαι βουλευτών καί 

γερουσιαστών φιλελευθέρων, έ'τι δέ καί φιλελευθέρων εφημερί

δων, έφαίνοντο δικαιούσαι τον βασιλέα, καί άσφαλίζουσαι τον 

θρίαμβον αύτού. Νηνεμία έπήλίΰε, καί άκύμαντον όλως ήν 

τής πολιτείας τό πέλαγος- τό δέ έ"πνος συνεσκέπτετο περί 

τοΰ πρακτέου έπί τινα χρόνον- καί έκ τής βαΪΓείας ταύτης, 

άλλά καί τελευταίας, συσκέψεως αύτού προήλίεν ή σταθερά 

άπόφασις τής έξώσεως τού βασιλέως διά πάσης θυσίας, πλήν 

τής βασιλοκτονίας. ‘“ Η συνωμοσία, ώς λέγει δ Κύριος Λε- 

βίδης, ούδαμού έφαίνετο ύπάρχουσα, καί όμως υπήρχε παν- 

ταχού- ένεφώλευεν εις τήν ενδόμυχον. πεποί̂ Γησιν καί εις τάς 

έν έ̂ρμους εύχάς πάντων τών πολιτών, καί αυτών τών έλάχιστα 

μεριμνώντων περί τών πολιτικών πραγμάτων (“).” Οί αρχηγοί

(α) Ό  στρατός, οί πολίται πάσης τάξεως, οί φοιτηταί τοΰ Πανε- 
πιστημείον καί άλλων έκπαιδευτηρίων, οί άπο τοΰ έτους 1858 έν πάση 
πολιτική ταραχή άναμιγνυ'μενοι, ό δικηγορικός συ'λλογος, και αύτοί οί 
δημόσιοι υπάλληλοι, καίτοι πολλούς έμηχανάτο ή Κυβε'ρνησις τρο'πους 
διαφθοράς καί έπιβουλής, πάντες έμυή-ησαν τά τής έπαναστάσεως · ή 
συνωμοσία ήν άπο'κρυφος, άλλά συμπαγής καί στερεά, διά τοΰτο δε καί 
μάλλον έπίφοβος.
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της συνωμοσίας, ών προεξήρχεν δ Κύριος Βούλγαρης, έστήριζον 

πάσαν αυτών την δύναμιν έπί τών κοινών αισθημάτων τού 

λαού, απερ έγίνωσκον νά διευίτύνωσι κάλλιστα προς ένα κοι

νόν σκοπόν. Ό  στρατηγός Θεόδωρος Γρίβας, αδελφός τού 

Γαρδικιώτου Γρίβα, ον άνωτε'ρω εί'δομεν πιστόν θιασώτην τοΰ 

βασιλέως Όϊωνος, γενόμενος είς τών αρχηγών της συνωμοσίας, 

κατώρ'ΐωσε νά έξεγείρη είς ε’πανάστασιν την ’ Ακαρνανίαν, 

την επαρχίαν εκείνην, ή πρώτη έν έτει 1835 έδωκε τό παρά

δειγμα της κατά της Βαυαρικής δυναστείας έπαναστάσεως. 

Πάσα ή Πελοπόννησος ήν ετοιμότατη είς έπανάστασιν- αί 

Πάτραι, τό Αιγιον, ή Τρίπολις, ή Ναυπλία έ'τι νεαρά φέρουσα 

τά έκ τής έπαναστάσεως τραύματα, περιέμενον τό σημεΐον 

τής έξεγέρσεως, οπερ έμελλε νά δοΐτή έξ ’ Αθηνών.

Γ Ο πολιτικός δρίζων κατά μικρόν καί άνεπαισίτήτως έσκο 

τίζετο ’ νέφη πυκνά συνεσωρεύοντο, μη διασκεδαζόμενα τα

χέως . . .  ή άτμοσφαϊρα ήτο βαρεία καί πνιγηρά, ώς έν γαλήνη 

καί νηνεμία προηγούμενη σφοδράς τίνος καταιγίδος, αίφνης

ένσκηπτούσης έκ μεσημβρίας  Ά λ λ ’ δ βασιλεύς Όΐΰων

ύπέλαβε τήν γαλήνην έκείνην ώς υποταγήν («) · καί διά τοΰτο

(α) Κατ’ ¿κείνην τήν έποχήν έτύγχανον έγώ ¿κδιδούς ¿ν Βρυόέλλαις 
τήν “Παγκόσμιον Εβδομάδα” (Semaine Universelle), κύριον έχουσαν 
σκοπόν νά φωτίση τήν κοινήν γνώμην ¿ν τή Δύσει περί τή; αληθούς 
καταστάσεως τής ’Ανατολής. Ούδεμίαν ί/ων σχέσιν προς τούς αρχηγούς 
τής έν Έλλάδι συνωμοσίας, άλλ’ ύπό  μόνης τής ο’ρθής τών πραγμάτων 
έκτιμήσεως οδηγούμενος, προείδον τήν πτώσιν τού βασιλέως ”Οϊωνος. 
καί ιδού ο,τι κατά τήν 7/19 ’Οκτωβρίου 1862, οπερ έστί πέντε ημέρας 
προ της καταστροφής έκείνης, έλεγαν περί τής γαλήνης, ή έφαίνετο παν- 
ταχοΰ έπικρατήσασα μετά τήν καταστολήν τής έν Ναυπλία έπαναστά
σεως. “Ή  γαλήνη αυτη ομοιάζει προς τάς συνήθως προηγουμένας μεγά
λων τρικυμιών (συνήθης καί τετριμμένη πάντοτε, αλλά άληθεύουσα μετα
φορική έ'κφρασις) · αύτη έστίν ή γαλήνη, έν ή κατέπεσον πάσαι αί κυ-

μικρόν μετά τήν έγκατάστασιν τοΰ νέου υπουργείου αύτός τε 

καί ή βασίλισσα, παρά τήν γνώμην τοΰ υπουργικού συμβουλίου 

καί τινων πιστών θιασωτών τής αυλής, έξήλϋΐον τής πρω- 

τευούσης, όπως ποιήσωνται περιη'γησίν τινα είς τάς έπαρχίας, 

καί διά τής εαυτών παρουσίας προκαλέσωσιν επιδείξεις τών 

λαών υπέρ τοΰ βασιλέως, έπικυρου'σας δήίλεν τήν πολιτικήν 

αύτοΰ πορείαν. Άναχΐτέντες λοιπόν έκ Πειραιώς τήν 1/13’ Οκτω- 

βρίου 1862 έπί τής “ ’ Αμαλίας” , τής μόνης άτμοκινήτου 

φρεγάτας τής ’ Ελλάδος, άπεβιβάσϊησαν εις τινας τών πα

ραλίων πόλεων τής Πελοπόννησου καί τών νήσων τοΰ Αιγαίου, 

ενϊα έποιήσαντο μεγαλοδωρίας τινάς, καί έτυχον ενθουσιώδους 

υποδοχής. ’ Οποία πλάνη! Μετά τριακοντούτη βασιλείαν 

ούδέποτε δ βασιλεύς Ό^ων ήδυνήϊη νά διακρίνη κατ’ άξίαν 

τάς είς τους βασιλείς άποδιδομένας πλαστάς εύφημίας τών 

άληϊών καί ειλικρινών έκδηλώσεων τής κοινής γνώμης. Διά 

τοΰτο καί ήδη κακώς έκτιμών όσα ήκουε ζητωκραυγήματα 

έν τή περιηγήσει αύτοΰ, ήρμήνευεν αύτά ώς ειλικρινείς ένδείξεις 

τής ένθερμου άγάπης τοΰ έθνους· καί ότε είς τών υπουργών 

ήλίόε προς τον βασιλέα, διατρίβοντα έν Καλάμαις, καί άνήγ- 

γειλεν αύτώ τήν έπανάστασιν τής ’ Ακαρνανίας καί τινων 

πόλεων τής Πελοποννήσου, δ βασιλεύς, ούκ έπίστευε τώ ύπουρ- 

γικώ έξάρχω- μετά πολλής δέ δυσκολίας κατώρϊίωσεν ούτος 

νά πείση τον βασιλέα περί τής άνάγκης τοΰ νά διακόψη τήν

βερνήσεις, αί γωρισθείσαι άπό τοΰ λαοΰ....” Ιίρο τούτου δε καί έν 
τη “’Εθνική Γνώμη” (Opinion Nationale) ¿δημοσίευσα σειράν άρθρων 
περί τών πραγμάτων τή; Ελλάδος, καί μετά θάβρους έδακτυλοδείκτησα 
τούς σκοπέλους, καθ’ ών έφέρετο πλησίστιον τό σκάφος τοΰ βασιλέως 
"Οθωνος. *Ιδε τήν " ’Εθνικήν Γνώμην” της 4η« καί 20Τ,τ ’Οκτωβρίου, 
καί τής 9ης Νοεμβρίου 1861, καί τής 281« ’Απριλίου 1862.
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περιήγησιν αύτοΰ καί νά έπανέλΐίη είς ’Αθήνας. Έ π ί τέλους 

ή “ ’ Αμαλία” πρΰμναν άνεκρούσατο, καί κατηυϊύνετο πρός 

τόν Πειραιάφαλλ’ έφτασε κατόπιν εορτής· ή έκϊίρόνισις τοΰ 
βασιλέως ήν ήδη κεκηρυγμένη έν τή πρωτευούση.

Έ ν τή εσπέρα τής 10/22 ’ Οκτωβρίου ή πόλις τών ’ Αθη

νών είχεν οψιν ζοφεράν καί μυστηριώδη . . .  σκότος περιεκά- 

λυπτεν αύτήν πανταχοΰ, έπειδή τό άερόφως διά βλάβην συμ- 

βάσαν έν τή μεγάλη αύτοΰ άποΐτήκη ούκ έφώτιζε τήν πόλιν 

πολυάριθμοι δέ συναθροίσεις συνεσωματοΰντο έν ταίς δδοίς, 

καί ιδίως έν τή πρός τά ανάκτορα φερούση, φρουρούμενα τότε 

ύπό ενός λόχου τής γραμμής καί πολλών χωροφυλάκων. ΑΕ 

συναθροίσεις έκεΐναι περιήρχοντο έν σιωπή, ή ώμίλουν έν τα

πεινή τή φωνή . . .  περικαλυπτόμεναι δέ ύπό τοΰ σκότους, καί 

άποσκιαζόμεναι άνευ ταραχής ή θορύβου, ώμοίαζον πρός φαν

τάσματα . . .  Περί τήν 10Τ'ν όμως ώραν αι συναθροίσεις έκεΐναι 

έγένοντο πλείονες καί θορυβώδεις. . .  καί διαταγή έδόΪΓη είς 

τόν στρατόν νά διασκορπίση αύτάς. . .  Αι κυριώτεραι οδοί 

καί ή προ τών άνακτόρων πλατεία κατελήφΐτησαν ύπό τοΰ 

στρατοΰ. . .  άλλ’ ό λαός ύπεδέχΪΓη τόν στρατόν κραυγάζων 

“ Ζήτω τό είόνος! Ζήτω ό στρατός!”  καί έντεΰ̂ τεν ο" τε στρα- 

τιώται καί οΕ άξιωματικοί έμεναν διστάζοντες καί διαποροΰν- 

τες περί τοΰ πρακτέου. Έ ν τούτω δέ ό έπί τών στρατιωτι

κών ύπουργός άπήλΐτε πρός τόν στρατώνα τοΰ πυροβολικοΰ, 

"πως άναζητήση τόν άρχηγόν τοΰ έπιλέκτου τούτου σώματος· 

άλλ’ έκεί ύπεδέχΪΓησαν αύτόν κραυγάζοντας “ Ζήτω τό έ^νος!” 

καί ό ύπουργός τάχιστα κατενόησεν, ότι τό παν άπώλετο, καί 

άνωφελής ήν πάσα διά βίας άντίκρουσις. Τό σώμα τών 

πυροσβεστών, οπερ ήν τό μάλιστα μεμυημένον τά τής έπανα- 

στάσεως, έξελΐτόν τοΰ ίδίου αύτοΰ στρατώνος, διέτρεχε τήν
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πόλιν κραυγάζον “ Ζήτω τό έ^νος!” τά δ’ άλλα τοΰ στρα

τοΰ σώματα άνταπεκρίνοντο δι’ όμοιων ζητωκραυγημάτων, 

κενοΰντα είς τόν άέρα τά πυροβόλα αύτών καί συγχρόνως 

άλλα στρατεύματα καί μέγα μέρος τοΰ λαοΰ συνήχ^ησαν έν 

τή μεγάλη πλατεία τόΰ Λουδοβίκου («Ο, ένώπιον τοΰ στρατώ

νος τοΰ πυροβολικού. Έ κεί έπεφάνη δ Κύριος Βούλγαρης 

έφ’ άμάξης άνοικτής, έφ’ ής άναστάς έδημηγόρησε, καί πα

ρέστησε την άφευκτον άνάγκην τοΰ νά κηρυχ -̂ή έκπτωτος τοΰ 

θρόνου δ βασιλεύς ’Ό^ων. . .  καί δι’ έντονου έκφράσεως άπέ- 

δειξεν, οτι ή σωτηρία τής πατρίδος ύπηγόρευε τό έ'σχατον 

τοΰτο μέτρον. —  Κάτω δ βασιλεύς ’Όςτων! Ζήτω ή προσω- 

ρινή κυβέρνησις! άπεκρ&ησαν πάντες πρός τήν τοΰ Κ . Βούλ

γαρη προσφώνησιν καί εύϊύς ήκούσ^ησαν νέαι κραυγαί —  

Ζήτω δ Βούλγαρης! Ζήτω δ Κανάρης!

" Αμ’ έπος, άμ’ έργον, καί ή προσωρινή κυβέρνησις συνέστη. 

Γ0  Κ. Βούλγαρης έξελέξατο τούς συνεργάτας αύτοΰ είς τήν 

προσωρινήν κυβέρνησιν, τόν Κανάρην καί Έοΰφον, έν άγνοια 

αύτών, διατηρήσας αύτός τήν προεδρείαν έπειτα δέ έπί τοΰ 

ύποστάτου τηλεβόλου τινός, εύρισκομένου έμπροσθεν τοΰ στρα

τώνος τοΰ πυροβολικού, έγράφη καί παραχρήμα ¿δημοσίευση 

τό εξής ψήφισμα, συνταχϋτέν έν τή πληρεστάτη έκείνη συνε

δριάσει τοΰ λαοΰ ύπό τίνος τών παρόντων.

ΨΗΦΙΣΜΑ.

«Τά δεινά τής πατρίδος έπαυσαν. Άπασαι αΕ έπαρχίαι 

« καί ή Πρωτεύουσα, συνενω^είσαι μετά τοΰ στρατοΰ, έδεσαν 

«τέρμα είς αύτά. Ή ς κοινή δέ άπόφασις τοΰ Ελληνικού 

«’Έθνους ολοκλήρου κηρύττεται καί ψηφίζεται:

(«) Ώνομάοδη ούτως έκ τον ονόματος τοΰ πατρός τον βασιλέως
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“ Η Βασιλεία τού "Οιωνός καταργεΐται.

“  Η αντιβασιλεία τής ’Αμαλίας καταργεΐται.

“ Προσωρινή Κυβε'ρνησις συνιστάται, οπως κυβέρνηση το 

“ Κράτος μέχρι συγκαλε'σεως τής εθνικής Συνελεύσεως, συγ 

“ κείμενη υπό τών εξής πολιτών:

“ Δημητρίου Βούλγαρη, Προέδρου.

“ Κωνσταντίνου Κανάρη.

“ Βενιζέλου Έούφου.

Ε'ίτνικη συντακτική Συνέλευσις καλείται αμέσως, προς 

σύνταξιν τής Πολιτείας καί έκλογήν ήγεμόνος.

“ Ζήτω το ΈΪΓνος! Ζήτω ή Πατρίς.

Εγενετο εν ΑΤΓηναις εν ετει σωτηριω 1862, έν μηνί 

“  ’ Οκτωβρίω ημέρα δεκάτη” .

Τό ψήφισμα τούτο μεγάλη τή φωνή άναγνωσΐτέν ύπεδέ- 

χΪΓησαν έν εΰφημίαις πάντες οί συνηγμένοι έν τή πλατεία τού 

Λουδοβίκου, ή καί ε’πωνομάσΪΓη έκτοτε “ πλατεία τής έμο- 

νοίας". Ό  Κύριος Βούλγαρης μετέβη έκεΚτεν εις την α&ου 

σαν, έν ή συνήθως ή Γερουσία συνήρχετο, καί έκεΐ έγκαΐΰι- 

δρυϊί,ις ως πρόεδρος τής προσωρινής Κυβερνήσεως έσχημά- 

τισεν ύπουργεΐον.

’Εν ώ δέ ή προσωρινή Κυβε'ρνησις άνελάμβανε τήν έξου- 

σιαν, ο τού βασιλεως Οιωνός τελευταίος υπουργός τών Στρα

τιωτικών διέταξε τον αρχηγόν τής των άνακτόρων φρουράς 

μηδεμίαν νά ποιήση άντίστασιν εις τούς έπαναστάτας, άλλά 

νά παραχωρήση τά άνάκτορα εις τήν νέαν Κυβέρνησιν κ α ϊ’ 

ολην δέ τήν νύκτα τής 11/23 ’Οκτωβρίου ό λαός έτέρπετο 

πετροβολών κατά τών ύαλίνων παραθύρων τών άνακτόρων . .  . 

καί δοκιμάζων τά τυφ έκια  καί π ιστόλια , άπερ ελαβον
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οπλισ^έντες διά τήν έπανάστασιν, έπί τών υάλων τών φανών 

τού άερόφωτος, ών ούδεμία κατελειφΪΓη ακέραια- και ταΰτα 

ύπήρξαν τά μόνα θύματα τής έπαναστάσεως τής 11/23 Οκτω

βρίου. “ "Οπως δυνη^ήτε νά συλλάβητε ιδέαν τινα τής όψεως, 

ήν παρουσιάζει ή πόλις τών Αθηνών (έ'γραφεν ήμΐν τότε εις 

τών έν Ά ϊήναις φίλων), φαντάσϊητε τον λαόν καί τους στρα- 

τιώτας τής φρουράς φύρδην μίγδην διατρέχοντας τάς κυριω- 

τέρας τής πόλεως οδούς, καί κραυγάζοντας “ Ζήτω!” τυ φ ε

κίζοντα ς δέ καί π ισ τ ο λ ίζο ν τα ς  εις τον άέρα, οπως δείξωσι 

ττν κοινήν αυτών άγαλλίασιν οι πυροβολισμοί ουτοι πού μεν 

είσιν άληΓεΐς, πού δέ προσπεποιημένοι, διά πυρός σπειρηδόν 

καί άκαταπαύστως κροτούντος. ‘ Ο ένοπλος ούτος ό'χλος 

περιάγει έν ΐτριάμβω τήν τής έπαναστάσεως έΈικήν σημαίαν, 

τρίχρουν ούσαν, τουτε'στι λευκήν, κυανήν καί έρυ^ράν καί 

τήν σημαίαν ταύτην φέρων επορευΐτη αμα πρωία προς ιόν 

Μεδρεσέ, οπως άποφυλακίση τον ΔόσιονΟ) καί τούς άλλους 

τούς έπί πολιτικοϊς έγκλήμασι κρατουμένους- άλλά κατά 

δυστυχίαν ώφεληΐτέντες έκ τής περιστάσεως ταύτης καί οί 

δι’ άλλα έγκλήματα πεφυλακισμένοι, έδραπέτευσαν απαντες. . .  

Ττν 8 η'' ώραν συνήχΐτησαν άπέναντι τών άνακτόρων, οπως 

άποσπάσωσιν έκεΐ^εν την βασιλικήν σημαίαν- και κατα πρώ

τον μέν ή φρουρά έφάνη άνΐισταμένη- έπειτα δε υπεχώρησε 

καταβαλούσα τά οπλα, καί παραδοΰσα τήν βασιλικήν σημαίαν, 

ήν διαρρήξαντες οι έπελϊτόντες κατά τών άνακτόρων περιήγα- 

γον τά τεμάχια αύτής διά τών κυριωτε'ρων τής πόλεως οδών . . .  

πάντα δέ ταύτα διεπράχϊησαν πανηγυρική) τω τρέπω----

Περί τήν 4Τ'' ώραν μ. μ. ή φρεγάτα “ ’ Αμαλία” προς-

(αί Ούτος έστιν ό αποπειραθείς, ώς άνωτε'ρω έλέγομεν, νά δολοφονήση 
την βασίλισσαν ’Αμαλίαν.
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ωρμίσϊη παρά τήν είσοδον τοΰ Πειραιώς· ο δέ Γάλλος διοι

κητής τοΰ κατά την Ανατολήν Γαλλικού στόλου, δ τότε μέν 

υποναύαρχος, νΰν δέ άντιναύαρχος Κύριος Τσικ^τά, άπήλϊε 

παραχρήμα προς τήν φ ρεγάταν, καί άνηγγειλε τώ βασιλεϊ 

τά κατά τήν παρελξτοΰσαν νύκτα γενόμενα, προσίίείς οτι 

ούδέν άλλο ύπελείπετο τή Αύτοΰ Μεγαλειότητι, ή τδ έγκατα- 

λιπεϊν τήν ’ Ελλάδα. ’ Ο βασιλεύς ε’πεκαλέσατο τήν βοήθειαν 

τής Γαλλίας· άλλ’ δ υποναύαρχος άπεκρίυη, οτι έχει ρητάς 

διαταγάς παρά τής κυβερνήσεως αύτοΰ άπεχεσΪΓαι πάσης 

έπεμβάσεως. Προς τήν άπάντησιν ταύτην ο βασιλεύς έ'δειξεν 

άπά” ειαν άξιοπρεπή . . .  άνύψωσεν ύπερηφάνως τήν κεφαλήν 

αύτοΰ, καί έξέφρασε την επιθυμίαν τοΰ ίδεΐν παρ’ έαυτώ 

τούς πρε'σβεις τών τριών προστατίδων τής ’ Ελλάδος Δυνάμεων. 

Ή  δέ βασίλισσα ούτε τήν αύτήν καρτερίαν ούτε τήν αύτήν 

αξιοπρέπειαν έ'δειξεν, άλλά ζωηρώς καί άποτόμως ώμίλησε 

προς τον υποναύαρχον- ή νευρική καί ευερέθιστος αύτής 

ιδιοσυγκρασία παρέσυρεν αύτήν ε’πε'κεινα τών όρίων τής δέ

σεως, ήν διέγραφε το ύψος τής παρελ^ούσης καί ή ταπεινό- 

της τής παρούσης αύτής καταστάσεως. Εις τών πιστών τοΰ 

βασιλέως θιασωτών, εύρε^είς κατ’ εκείνην τήν στιγμήν όπισθεν 

τής βασιλίσσης, έτόλμησε νά σύρη τήν διπλόην τοΰ Εματίου 

αύτής, όπως άνακαλέση αύτήν έντδς τών όρίων τής βασιλικής 

αξιοπρέπειας· άλλ’ ούτε κατενόησεν, ούτε ίσως ήσξτάνΐυη, τδ 

σημεϊον τοΰτο- τοσοΰτος ύπήρξε τής βασιλίσσης δ παροξυσμός!

’ Εν τούτοις οΕ πρέσβεις τής Γαλλίας, ’Αγγλίας καί ’Ρωσ- 

σίας, καί έφεξής άπαν τό διπλωματικόν σώμα, προσελΐτόντες 

έπεβεβαίωσαν τώ βασιλεϊ τά ύπό τοΰ ύποναυάρχου Τοιιοΐιαπί 

άναγγελ^έντα.

Ως δέ άνηγέλΐτη έν Άϊτήναις ή άφιξις τής φ ρεγά τα ς
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“ ’Αμαλίας”, μέγα μέρος τών κατοίκων τής πρωτευούσης 

κατέ^ρευσεν είς τον Πειραιά, καί ένω^έντες μετά τοΰ λαού 

τής πόλεως ταύτης συνη'^ροίσ'ϊϊησαν ένοπλοι έπί τών παρα

κειμένων λόφων καί έπί τής παραλίας, όΪΓεν παρετήρουν 

τήν προ τού Πειραιώς προσωρμισμένην φρεγάταν αΕ δέ 

κραυγαί, αι άπειλαί, αΕ άραί, καί οΕ άλαλαγμοί τοΰ παρωρ- 

γισμένου έκείνου πλήθους κατέφέτανον λίαν διακεκριμένως 

μέχρι τοΰ βασιλέως καί τής βασιλίσσης· καί όμως άμφότεροι 

άπεφάσισαν νά ριψοκινδυνεύσωσιν, όπως έπανέλίΤωσιν είς 

’ Αθήνας. Ό  φρούραρχος τοΰ Πειραιώς διαμένων πιστός τώ 

βασιλεϊ, καί έλϊών είς την φρεγάταν, οπως λάβη τάς δια- 

ταγάς αύτοΰ, διετάχ^η νά παρασκευάση τά είς άπόβασιν 

τοΰ βασιλέως καί τής βασιλίσσης- έπανερχόμενος δέ είς τήν 

παραλίαν άνέστη έπί τής φερούσης αυτόν λέμβου, και διεταξε 

τό έκεϊ συνηγμένον πλήθος νά διασκορπισϊή, όπως παραχώ

ρηση τήν 'β'έσιν είς τον βασιλέα μέλλοντα άποβήναι- άλλά 

μόλις άπηγγειλε τούς λόγους τούτους, καί κατεπεσε νεκρός 

έν τη λέμβω έκ πυροβολισμού έξελϊόντος έκ μέσου τοΰ έν 

τή παραλία συνηγμένου καί παρωργισμένου πλήθους.

Έ ν τούτω δέ ή άγανάκτησις τοΰ λαοΰ ετι μάλλον εξε- 

δηλοΰτο, πολλά καί δεινά έπαπειλοΰσα- τό δέ διπλωματικόν 

σώμα φρονίμως σκεπτόμενον άντέστη είς τήν άπόβασιν τοΰ 

βασιλέως καί τής βασιλίσσης, ούδεμίαν έγγυώμενον αύτοϊς 

άσφάλειαν, είπερ έξήρχοντο τής φρεγάτας, καί παρεδίδοντο 

είς τήν άγανάκτησιν τοΰ έν τή παραλία συνηγμένου πληϊτους. 

Τότε, άλλά τότε μόνον, δ βασιλεύς Όίτων, πάσαν άποβαλών 

έλπίδα βοήθειας καί ύποστηρίξεως παρά τών πρέσβεων τών 

τριών προστατίδων Δυνάμεων, καί πανταχοΥεν έγκαταλελειμ- 

μένος, άπεφάσισε νά έγκαταλίπη καί αύτός τήν Ελλάδα.
22*
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Πάντες οί υπουργοί τού άτυχούς ηγεμόνας διέμενον κεκρυμ- 

μένοι ε’ν ταίς οίκίαις αύτών, καί ούδείς(«), ούδ’ αύτός ο 

πρωθυπουργός, ο στρατηγός Γενναίος Κολοκοτρώνης, ο γνή

σιος καί νόμιμος υιός τού περίφημου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, 

άνήρ μέγα ισχύων έν Πελοποννήσω, έφάνη πρόθυμος νά 

ύπερασπίση τόν θρόνον τού βασιλέως· έλέγετο μάλιστα, οτι 

καί αύτός ό πρωθυπουργός έδέχΪΓη την προεδρείαν τού ύπουρ- 

γείου έπί τώ συνεργήσαι είς τήν άποδίωξιν τού βασιλέως· άλλά 

τό λεγόμενον τούτο άποκρούομεν ημείς ώς πασίδηλον συκο

φαντίαν. “ Ή  κατά τού βασιλέως συνωμοσία (λέγει δ Κ. 

Λεβίδης) ύπήρχε πανταχού, διότι πάντες συνεφώνουν, οτι 

ούδέν είχον έλπίζειν παρ’ αύτού έπ’ άγαϊω τής 'Ελλάδος. 

Διά τοΰτο περιττόν ήν τό άναζητείν συνωμότας, καί έτι 

μάλλον άσκοπον τό άναζητείν άρχηγούς τής συνωμοσίας· οΕ 

πάντες ήσαν συνωμόται, οΕ μέν εύσύς έξ άρχής μετασχόντες 

τής συνωμοσίας, οΕ δέ όλιγωροΰντες τών γινομένων, άπερ 

καλώς έγίνωσκον καί αύτοί δέ οΕ μεγάλων άςιω^έντες ευερ

γεσιών καί τιμών παρά τού βασιλέως έγκατέλιπον αύτόν, 

βλέποντες τό άδύνατον τής σωτηρίας αύτού. Αείποτε πλα- 

νώμενος έν τή πεποώησει, ήν είχε περί τής είς αύτόν πίστεως 

τοΰ στρατοΰ, καί περί τής ύπάρξεως ισχυρού μέρους τοΰ 

έ' ν̂ους άφωσιωμένου είς αύτόν, διετέλεσε κωφεύων είς τάς 

νουθεσίας τών είλικρινώς καί άφιλοκερδώς άγαπώντων αύτόν. 

καί ώς ύπό μοίρας τινός ολέθριας άγόμενος έ'σπευδεν είς τήν 

καταστροφήν αύτοΰ. 'Ο  στρατός άντί τοΰ πιστεύειν αύτώ

(α) Μόνος ό πρός τόν βασιλέα απεσταλμένος υπουργός τών εσωτερι
κών, ώς αρτι έλέγομεν, οπως άναγγείλη αΰτώ τήν έ'κρηξιν τής έπανα- 
στάσεως, εΰρίσκετο έξ ανάγκης έπί τής φρεγάτας, καί ήναγκασμένος 
συνώδευσε τόν έξορισ̂ έντα βασιλέα.
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συνώμνυε κατ’ αύτοΰ, διότι ήν πάντη άδιοργάνωτος καί έν 

πληρεστάτη άταξία- οΕ δέ ύπαξιωματικοί καί οΕ στρατιώται 

τών είς Πάτρας, Α'ίγιον καί Μεσσολόγγιον άποσταλέντων 

ταγμάτων, όπως καταπολεμήσωσι τάς έκεί διεγερ'ΰ'είσας 

έπαναστάσεις, έδέσμευον χείρας καί πόδας τούς άξιωματικούς, 

πρός ούς ούδεμίαν είχον έμπιστοσύνην, καί προσετ&εντο τοϊς 

έπαναστάταις. Μόνη ή πρωτεύουσα ήδύνατο σώσαι τόν βα

σιλέα· άλλά ταύτης δ λαός ήν μάλιστα πάντων δυσμενής 

πρός αύτόν.

“ Τοιαύτη ήν τών πνευμάτων καί τών πραγμάτων η 

κατάστασις έν τή προτεραία τής 23'Ίί ’ Οκτωβρίου, Εκανώς 

εξηγούσα τά μετ’ έκείνην γεγονότα.”

'Ο έπί τών ναυτικών ύπουργός τής προσωρινής κυβερνή

σεως έπέστη έν τή φρεγάτα “ ’ Αμαλία”, όπως άπαιτήση τήν 

παραχρήμα άπόδοσιν τοΰ έ^νικοΰ τούτου κτήματος, καί 

έγχειρίση τώ βασιλεί καί τή βασιλίσση τό ψήφισμα τού 

λαοΰ, δι’ ού κατελύετο ή δυναστεία αύτών ήν δέ δ ύπουρ

γός ούτος δ Κ. Καλλιφορνάς, αύτός έκεΐνος, ον ύπέδειξεν ή 

κυβέρνησις τοΰ βασιλέως ύποψήφιον πρόεδρον τής βουλής ε’ν 

έτει 1861, καί δι’ όν άποτυχόντα, ώς άρτι έλέγομεν, διελύΆη 

άποτόμως ή βουλή· ή δέ διάλυσις εκείνη έγένετο άρχή τών 

έφεξής γεγονότων. Είπομεν ομοίως ότι έν ταίς νέαις έκλο- 

γαίς δ βασιλεύς έπιμόνως ήί έ̂λησε νά έπιβάλη τώ Κ “·\ Καλ- 

λιφορνα, δπωσοΰν ίσχύοντι έν τή έπαρχία τής ’ Αττικής, 

συνέταιρον καί συνυποψήφιον αύτώ βουλευτήν τον έπί τών 

οικονομικών ύπουργόν, τόν διαβόητον έξωμότην τού φιλελευ

θέρου κόμματος- άλλ’ δ Κύριος Καλλιφορνάς, καίτοι ούκ ήν 

άπειρος τών τοιούτων έκλογικών μηχανημάτων, όμως οήκ 

ήδυνήϊτη νά καταστείλη τήν άποστροφήν, ήν ήσ'ΐάνετο πρός
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τον τοιοΰτον συνυποψήφιον, καί άπεποιήσατο έπιμόνως τον 

ύπό τοΰ βασιλέως προβλη^έντα συνδυασμόν. Έκτοτε ύπο- 

πεσών εις τήν δυσμένειαν τοΰ βασιλέως, έρ’ριψεν εαυτόν προ- 

πετώς είς τήν άντιπολίτευσιν■ καί διά τοΰτο, εί καί πάντη 

άπειρος τών ναυτικών πραγμάτων, ώνομάσϊη νΰν ύπουργός 

έπί τών ναυτικών. “ ’ Οποία ευχαρίστησες! (άνεβόησεν, ώς 

βεβαιοΰσί τινες, έν τή κατά τήν πρωίαν τής 12/24 ’Οκτωβρίου 

γενομένη συνελεΰσει προς έγκαξτίδρυσιν τής προσωρινής κυβερ- 

νήσεως) ’ Οποία εύχαρίστησις τό νά δυνηίΰώ αύτός έγώ νά 

λάβω κατοχήν τοΰ έϊνικοΰ πλοίου, καί νά έγχειρίσω είς τον 

κωφόν(α) καί είς τήν ’Αμαλίαν τά διαβατήρια αύτών!”

Ό  βασιλεύς καί ή βασίλισσα έξήλϊον ούτω τής “ ’Αμα

λίας”, τοΰ μόνου πολεμικού τής ’ Ελλάδος πλοίου, οπερ έχρη- 

σίμευεν αύτοϊς ώς θαλαμηγόν πλοίον, καί ήν παρεσκευασμέ- 

νον κατά τήν έπώυμίαν τής βασιλίσσης. Τό πλήρωμα έν 

ό'ψει σοβαρά καί περιεσκεμμένη παρετάχϊη έπί τοΰ κα

ταστρώματος, διαβαίνοντος τοΰ βασιλέως- καί ούδεμία μέν 

ήκούσϊη υβριστική έ'κφρασις, άλλά καί ούδεμία διεφάνη έπί- 

δειξις συμπάθειας. Ό  βασιλεύς άπεχαιρέτισε πάντας έν 

σχήματι στρατιωτικά), καί κατέβη βραδυπορών τήν κλίμακα 

τής “  ’Αμαλίας” (β). ’ Ακολουθούμενος δέ ύπό τής βασιλίσσης, 

τής βασιλικής άπάσης συνοδείας (πλήν τοΰ διαγγελέως Βάσ-

(α) Ούτως άπεκάλουν ΰβριστικώς τον βασιλέα ”Οθωνα ενεκα τής 
κωφώσεως τοΰ άριστεροΰ ώτός, δι’ ήν ήναγκάζετο νά προτείνη τό δεξιόν 
προς τον διαλεγόμενον αυ’τω. Έπαθε δέ τήν κώφωσιν ταΰτην, ή, ώ; 
άλλοι λέγουσιν, έκ γενετής ΰπάρχουσαν έπηΰξησεν, έκ τής κινίνης, ήν 
ηναγκάζετο νά λαμβάνη είς μεγάλας δο'σεις, οπως άπαλλαχθη τών τρι- 
ταίων πυρετών, οι προσέβαλλον αυτόν έν τή ’Αττική.

(β) Τήν έπιοΰσαν τό πλοίον τοΰτο έΤαβεν ο και νΰν έ'τι φέρει ονομα, 
“ Ελλάς”.
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σου ζητήσαντος νά παραμείνη έν τή Έλλάδι), τοΰ διοικητοΰ 

τής “ ’Αμαλίας”, καί τοΰ έπί τών έσωτερικών ύπουργοΰ, 

μετέβη είς τό ’ Αγγλικόν πολεμικόν πλοίον “ τήν 2κίλλαν” , ή 

παραχρήμα μέν άπεμακρύνϊη ολίγον τοΰ Πειραιώς, έπειτα 

δέ προσωρμίσϊίη έν τώ τής 2αλαμίνος ορμω.

’Εν τή συμφορά έκείνη δ μέν βασιλεύς έφάνη καρτερικός, 

αξιοπρεπής καί γενναίος, ή δέ βασίλισσα έβυΪΓίσϊτη είς άπα- 

ραμύΐίητον λύπην. Καί κατηγόρησαν μέν αύτής διά τοΰτο, 

ονομάσαντες τήν λύπην έκείνη ν πεισμονής καί άγανακτήσεως 

έκφρασιν άλλά διά τί τά άφθονα έκείνα δάκρυα καί τούς 

πνιγηρούς έκείνους λυγμούς οΰχ ήρμήνευσαν μάλλον ώς άπο- 

κάλυψιν γυναικείας καρδίας; Κ α Υ  ήν στιγμήν ή βασίλισσα 

’Αμαλία εκλείπει άπό τοΰ πολιτικοΰ ορίζοντας τής ’ Ελλάδος, 

ημείς εύχαρίστως βλέπομεν τήν τελευταίαν ταύτην εικόνα, ήν 

καταλείπει είς τήν μνήμην ημών, εικόνα γυναικος εύαισϊήτου,

εικόνα βασιλίσσης όδυρομένης.
Ή  βασίλισσα έζήτησε νά λάβη τά έν τώ παλατίω άπο-

κείμενα πολύτιμα αύτής κοσμήματα- ή δέ μεγάλη Κυρία 

τής αύλής, ή Βαρωνίς Δε-Πλουσκόφ, άσφαλώς δδηγηΎϊσα, 

έξεπλήρωσεν, ούδενός κωλύοντος, τής βασιλίσσης τήν έντολήν 

έ'πειτα δέ δ πρώτος γραμματεύς τοΰ βασιλέως, δ Κύριος 

\Yendland, παρόντων τών ύπό τής προσωρινής κυβερνήσεως 

έπί τοΰτο διωρισμένων, έπεσφράγισε τά έν τώ γραφείω τοΰ 

βασιλέως εύρισκόμενα έγγραφα («).
Ή  ^ κ ίλ λ α  παρέμενεν έν τώ όρμω τής 2αλαμίνος, ούδ’ 

έφαίνετο άνασπώσα τήν άγκυραν, άλλά περιέμενε τρεις ολας

(«) Τήν προτεραίαν, καθ’ ήν στιγμήν έξεβράγη ή έπανάστασις, ό 
αυ’τός ουτος γραμματεύς έζήτησεν έκ τοΰ δημοσίου ταμείου χρημάτων 
ποσότητα, ών κατέλιπεν άπόδειξιν παραλαβή; πριν ή αναχώρηση.
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ημέρας τού βασιλέως τάς διαταγάς, άναβαλλομένας, ώς φαί

νεται, έπί τη ματαία έλπίδι, οτι άντεπανάστασίς τις έμελλε 

νά έξεγερίτή έν ’ ΑΪΓηναις υπέρ τοΰ βασιλέως. Άλλά τέλος 

πάντων ή προσωρινή κυβέρνησις, ώς ά'λλος Χάρων της τραγω

δίας, έμήνυσεν αύτω έμφαντικώτατα, “ τ ί μ έλλεις; έπεί- 

γου” · καί άμα ήπείλησεν, οτι διά βίας έξαναγκάσει τον 

βασιλέα νά έγκαταλίπη τήν περιώνυμον της ΪΓείας Σαλαμΐνος 

άκτήν. Τότε δή, πάσης έλπίδος άπολομένης, έδόίΰη τού 

απόπλου ή διαταγή, άνεσπάσϊη ή άγκυρα, καί ή Σ κ ίλλα  

έξελ^οΰσα τού ορμου τής Σαλαμΐνος τήν 13/25 ’ Οκτωβρίου, 

διέπλεε τον Σαρωνικόν κόλπον, συναποφέρουσα τό βασιλικόν 

αυτής φορτίον, καί τουναντίον, ή πρό έτών τριάκοντα ή 

Μαδαγάσκαρ, ύπηρετήσασα τή Έλλάδι.

Τήν προτεραίαν δ βασιλεύς Όϊτων έγραψεν ίδια χειρί 
τήν έφεσής διακήρυξιν, ήν οϋδείς τών πολυχρονίων αυτού 
φίλων καί θιασωτών έτόλμησε νά δημοσίευση έν τή 
Έλλάδι.

"Ε λληνες!

“ Συνειδώς δ'τι ένεκα τών πολλαχού τής Ελλάδος, καί 
ιδίως έν τή πρωτευοΰση, συμβάντων ή έν Έλλάδι διαμονή 
μου δυνατόν νά έμβάλη τούς κατοίκους εις αιματηρούς καί 
άτελευτήτους αγώνας, άπεφάσισα νά μακρυνϊτώ προς καιρόν 
τοΰ τόπου τούτου, ό’ν ήγάπησα πάντοτε, καί διατελώ αγαπών, 
καί υπέρ ού τριάκοντα σχεδόν έτη έπιπόνως καί μετά ζήλου 
είργάσϊην. Άπέχων πάσης ματαίας έπιδείςεως, προς οΰδέν 
άλλο άπέβλεψα πάντοτε ή προς τά άλη'ΐή συμφέροντα τής 
Ελλάδος, πάσαν καταβάλλων προσπάθειαν υπέρ τής ήίϊικτς
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καί υλικής αυτής άναπτύςεως, καί ιδίως έπιτηρών τήν άμε-

ρόληπτον διανομήν τής δικαιοσύνης.
“ Άλλ’ ομως προς πάντας τούς διαπραξαμένους έγκλή- 

ματα πολιτικά, άφορώντα εις έμέ αύτόν, υπήρξα πάντοτε 

έπιεικής καί άμνησίκακος. Καί νύν έπανερχόμενος είς τήν 

γενέθλιαν γήν, καταίΰλίβομαι άναλογιζόμενος τάς ένεκα τών 

τελευταίων συμβάντων έπαπειλούσας τήν φιλτάτην μοι Ε λ 

λάδα συμφοράς· καί καθικετεύω τον παντοδύναμον Άεόν, 

οπως εύοδώση τάς τύχας αύτής είς αίσιον τέλος.

“ Έγένετο έν τώ λιμένι τής Σαλαμΐνος, τή 12/24’ Οκτω

βρίου 1862.
Ο Θ Ω Ν  (α).

Έ  Σ κ ίλ λ α  προσωρμίσίΰη έν Κερκύρα προς άνϊρακισμόν 

δ δέ βασιλεύς κατεβό σκέτο καί νύν έτι υπό τής ματαίας 

έλπίδος, ότι έμελλε λαβεΐν έκεΐ τήν πρόσκλησιν οπως έπαν- 

έλ“ η είς τήν Ελλάδα· άλλ’ δποία ύπήρξεν ή έκπληξις 

αύτού, οτε είδεν, οτι ού μόνον ή βόσκουσα αύτόν έλπίς ήν 

ολως ματαία, άλλά καί οτι οί Κερκυραΐοι, οί άλλοτε ένΐτου- 

σιώντες έπί τή παρουσία αύτού, νύν ψυχρότατα ύπεδέχ^ησαν 

αύτόν άποπλέοντα είς τά ίδια! Όποιαν έβλεπεν άντίΐτεσιν 

μεταξύ τής ψυχράς ταύτης υποδοχής καί τού άπεριγράπτου 

έκείνου ένϊουσιασμού, έν ω ύπεδέχ^ησαν αύτόν έν έτει 1833, 

ότε κατήρχετο είς τήν Ελλάδα! Τήν Κέρκυραν είδεν έρχό-

(α) ’Αμφισβητοΰσί τινες περί τής γνηαιότητος τής διακηρνξεως ταΰ- 
της· αλλ’ ημείς έκ πολλών τεκμηρίων πεπείσμεύα, οτι γνήσιο'ν έστιν 
έ'ργον τοΰ βασιλέως "Οίωνος. Μετεφράσαμεν 81 αυτήν έκ τών γερμα
νικών έφημερίδων.
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μένος εις την Ελλάδα πρώτην Ελληνικήν γην, καί ταύτην 

είδε τελευταίαν, απερχόμενος της Ελλάδος! Ή  περικαλλής 

εκείνη του Ιονίου πελάγους βασίλισσα, ή τοσοΰτον ποΐτήσασα 

πάντοτε την μετά τοΰ βασιλείου τής Ελλάδος ένωσιν εαυτής 

καί πάσης τής ώραίας επτανησίου πλειάδος, ώς βασιλέα μέν 

ύπερετιμα τον "ΟΪΓωνα, καί ένϋτουσιώσα ύπεδεχετο αύτόν 

άλλοτε, οσάκις προσωρμίζετο είς τόν λιμένα αυτής· ώς πρίγ

κιπα δέ Βαυαρόν προσελΐόντα, εύλόγως έ^εώρησεν αύτόν ώς 

απλοΰν τινα ξένον, ουδέν έ'χοντα τοΰ λοιποΰ δικαίωμα είς 

την αγάπην καί τάς τιμάς αυτής.

Τήν 30* ’ Οκτωβρίου κα'ΓωρμίσΪΓη ή Σ κ ί λ λ α  έν τω 

λιμένι τής Τεργέστης, καί τήν Γ'ν Νοεμβρίου ό βασιλεύς καί 

ή βασίλισσα κατέφΐτασαν είς Μονάχον. ’Εκεί περιέμενον 

αύτούς ο τε βασιλεύων μέγας Δούξ του Όλδεμβούργου, άδελ- 

φός της βασιλίσσης ’Αμαλίας, καί ο βασιλεύς τής Βαυαρίας 

Μαξιμιλιανός, αδελφός τοΰ βασιλέως ’Όϊτωνος, μετά τής ιδίας 

αυτου συζύγου, καί προέδραμον μάλιστα είς τόν σταθμόν 

του Saverbach πρός ύποδοχάν αύτών άλλά καί οι ε’ν Μονάχω 

παροικοΰντες Έλληνες συνήχϊησαν είς τόν τόπον τής άπο- 

βάσεως. Γ0 βασιλεύς ’Όΐων έφερε τόν Ελληνικόν ιματισμόν, 

καί εφαινετο τεθλιμμένος, άλλά καί καρτερικός· τοιαυ'τη δέ 

ην καί της βασιλίσσης ή οψις. Τό έν τώ σταΪΓμώ συνηγμέ- 

νον πλήΐος εχαιρετισε τόν άτυχή ηγεμόνα καί τήν σύντροφον 

ατυΧ'-α? αυτοΰ διά θερμών εύφημιών ούτος δέ ώμίλησεν 

Ελληνιστί προς τους έκεί συνηγμένους "Ελληνας, καί τήν 

ομιλίαν αύτοΰ συνεπλήρωσεν είπών “ Ούδέν άλλο ήϊέλησα 

“ άντοτε, ή τής Ελλάδος τήν εύημερίαν.”

Εκείνον προέβη ό βασιλεύς ;Ό “ ων είς τά ανάκτορα, 

’ν~ α π εΡ<·εμενεν αύτόν ο πατήρ αύτοΰ, πρώην βασιλεύς τής
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Βαυαρίας!“), καί ή μήτηρ αύτοΰ, καί πάσα ή βασιλική 

οικογένεια, ή προλαβοΰσα συνήχϊη  έν Μονάχω, ε ύ ΐυ ς  αγγελ- 

ϊτείσης τής καταστροφής τής 10/22 ’Οκτωβρίου. Ε κει λοι

πόν παρά τήν βάσιν αύτής έκείνης τής κλίμακος, ενΐτα προ 

τριάκοντα έτών νέος, ώραϊος, καί άνάπλεως έλπίδων χρηστών 

καί μέλλοντος ένδοξου, άπεχαιρέτισε μετά  συγκινήσεως τους 

οικείους α ύ τ ο ΰ . . ' . ,  έκεί νΰν, καταβεβλημένος, έξηντλημενος, 

καί πρόωρον γήρας έμφαίνων, ώς φάσμα τι καί σκια του 

ώραίου καί χαρίεντος έκείνου άνηλίκου . . . έκεί φέρων έρριψεν 

εαυτόν είς τάς άγκάλας τής έναρέτου καί σεβασμίας αύτοΰ 

μητρός, τής βασιλίσσης Μαρίας.
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Έ ν  ώ ή Σκίλλα έν πάση αυτής τή ταχύτητι μετέ- 

φερεν είς Τεργέστην τόν βασιλέα "Οπωνα, οι πρώην 

ύπερασπισταί αύτοΰ, οι ϊια σώ τα ι αύτοΰ, οί άνδρες έκεΐ- 

νοι, πρός ούς έπεδαψίλευσε παντοίας ευεργεσίας, ολίγων 

τινών έξαιρουμένων, έσπευδον νά προσοικειωβίωσι τοις εκ^ρο- 

νίσασιν αύτόν. Λυπηρόν αληθώς το .υί.αμα τριακο ,ιταετιδο* 

δυναστείας καταπιπτούσης άνευ ούδ’ ενός υπερασπιστοΰ! Ε ι  

μέν ο βασιλεύς ’Όςτων άνεδέχετο τόν κατά τών επαναστατών 

άγώνα, ίσως έπί τέλους ύπερίσχυεν άλλά καί η νικη αύτη 

έμελλεν είναι πρόσκαιρος, διότι ούτε άρχήν τινα πολιτικήν, 

ούτε ιδέαν ώρισμένην ύπεστηριζεν έν τή Έ λ λ ά δ ι, ούτε συμ

φερόντων τάξεώς τίνος έφαίνετο προστατεύων, οπως εχη στα

θερά καί άσφαλή τοΰ θρόνου στηρίγματα· άλλα μονον ύπε-

(α) Άπεβίωσεν ΰπεργηρως έν Νικαία τής Γαλλίας τήν 29Υ' Φεβρουα- 
ρ ίο υ  1868 .



βοήίτει συμφέροντα ατόμων, πάντη μεμονωμένων, καί ούδεμίαν 

δυναμε'νων νά παράσχωσιν αύτω βοήθειαν, ή άντίστασιν κατά 

τών εχθρών καί πολεμίων αύτού («). Διά τούτο εύΐίύς τήν επιού

σαν τής πτώσεως αύτού καί αύτοί οί έκτος τής Ελλάδος έκπρε- 

σωπούντες αύτόν πρεσβεις, μόνου έξαιρουμε'νου τού έν Βιέννη 

πρέσβεως, τού Βαρώνου Σίνα, άνεγνώρισαν προθυμότατα τήν 

προσωρινήν κυβέρνησιν εις δέ τούτων, ό έν Λονδίνω πολλά έτη 

διαμείνας πρεσβευτής, ον ό βασιλεύς Ό^των καί ή βασίλισσα 

Αμαλία πολυτρόπως εύηργέτησαν, πάσαν φιλοφροσύνην κατ’ 

έςαίρεσιν προσενεγκόντες είς τήν οικογένειαν αύτοΰ, διορίσαντες 

καί Γραμματέα τής πρεσβείας τον τότε άπειρον τής υπηρε

σίας νεανίαν υίόν αύτοΰ, ώμίλησεν έν τή έίτνική συνελεύσει 

τών ’Αθηνών λίαν τραχέως κατά τού άτυχούς ήγεμόνος.

Ό  βασιλεύς τής Βαυαρίας παρεχώρησεν είς χρήσιν τού 

άδελφού αύτοΰ καί τής βασιλίσσης ’Αμαλίας το έν Βαμβέργη 

παλάτιον, έν ώ οί βασιλικοί έξόριστοι άποκατέστησαν οριστι

κούς. Ό  βασιλεύς Ό ϊω ν  ύπέμεινεν έν καρτερία καί άξιο- 

πρεπεία το άτύχημα, καί ούδεμίαν έποιήσατο προσπάθειαν, 

οπως άναλάβη τό στέμμα- άλλά καί έν τή άπομονώσει 

αύτού διετελεσεν εύνοΐκώς διακείμενος προς τον τόπον, ον 

έκυβέρνησε, καί μετά συμπαϊτείας δμιλών περί αύτού. “ Ό  

λαός τής Ελλάδος, έλεγεν, είναι άριστος . . . άλλά ραδιούργοι 

τινές είσιν οί αίτιοι τών δυστυχιών αύτοΰ . . . ”

Έ ν τή έκλογή τού βασιλέως Γεωργίου, ή [Βαυαρική 

κυβε'ρνησις διεμαρτυρή“ η κατά τής έκλογής ταύτης προς

(α) Ό  Κυβερνήτης της 'Ελλάδος Καποδίστριας, έ μο'λις έπί τέσ- 
σαρα έτη διοικήσας τήν 'Ελλάδα, χαίτοι στερούμενος χρημάτων καί 
στρατού, συνωχεια η̂ προς ολόκληρον το έθνος, άφήσας καί μετά θάνατον 
ισχυρούς τούς εαυτού οπαδούς.
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διατήρησιν τών έπί τού θρόνου τής Ελλάδος δικαιωμάτων 

τού Βαυαρικού οίκου- άλλ’ ο βασιλεύς Όΐτων ούδέν είπεν 

ούδ’ έπραξε- καί έπί τοσούτο διέμεινε μακράν πάσης άνα- 

μίξεως είς τά πράγματα τής Ελλάδος, ώστε ούδένα είχεν 

άνταποκριτήν έν ’ Α’ ήναις, άλλ’ έκ τινων έφημερίδων, ας 

έλάμβανον οί παρ’ αύτω διαμείναντες ολίγοι Έλληνες, έπλη- 

ροφορείτο τά έν Έλλάδι γινόμενα. Διϊσχυρίζονται μέν τινες, 

οτι δ άτυχής ήγεμών ούδέποτε άπώλεσε τήν γλυκείαν έλπίδα 

τοΰ νά έπαναβή είς τόν· θρόνον τής Ελλάδος, ύπ’ αύτού 

τού έθνους προσκαλούμενος · άλλ’ έπελϊών πρόωρος δ θάνατος 

αύτού έςηφάνισε τον μόνον έπικίνδυνον άντίπαλον, προς όν δ 

βασιλεύς Γεώργιος ίσως ήναγκάξετό ποτε νά διαγωνισΐή έν 

ώρα τινί πολιτικού σάλου («).

Γράψαντες τάς σελίδας ταύτας περί τού πολιτικού βίου 

τού βασιλέως ΌΪΓωνος, ούδαμώς άξιούμεν νά προσενέγκωμεν 

αύτάς τοϊς άναγνώσταις τού ’ Ημερολογίου ώς ιστορικήν 

τινα ή φιλολογικήν πραγματείαν, άκριβούσαν τά περί τής 

ύποϊτέσεως ταύτης- άπλώς δέ καί άνευ αξιώσεων προύξτέμεΪΓα 

νά χαράξωμεν τό σχεδιον τής ιστορίας τών πρώτων τριάκοντα 

έτών τού ήμετέρου βασιλείου. ’Αλλ’ όμως μετά παρρησίας δια- 

βεβαιούμεν, οτι έγράψαμεν τό σχεδιογράφημα τούτο κατά τάς 

ιδίας ημών άναμνήσεις καί άμεσους πληροφορίας, καί καΐτ’ ας 

έλάβομεν παρ’ άνδρών άξιοπίστων, καί έξ έπισήμων έγγράφων, 

ούδεμία ύπείκοντες υπαγορεύσει, εί μή μόνη τή τής κοινής έν 

Έλλάδι γνώμης. Ή  γνώμη αύτη δικάσασα καί παμψηφεί κατα- 

δικάσασα τήν κυβέρνησιν τού βασιλέως "Οιωνός, ώς άπόλυτον 

καί δεσποτικήν, διετήρησεν αύτω πάσης έκτος προσβολής τήν
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(α) Άπεβίωσεν έξ έ?υΟρίτ·.δος έν Βαμβέργη τήν 14 ’Ιουλίου 1867.



αύστηράν καί παραδειγματικήν ήΥκήν, τήν άκραν άγαϊτό- 

τητα, τήν εύγενή εύπροσηγορίαν, τήν έπιείκειαν, τήν φιλάν

θρωπον προθυμίαν είς βοήθειαν τών οπως δήποτε δυστυχούν- 

των, άρετάς πάντως άξιοσεβάστους, άλλ’ ούκ έξαρκούσας είς 

τό καταστήσαι τον άνθρωπον άξιον τής ’Ελλάδος ηγεμόνα (α). 

Την τοιαύτην λοιπόν πανελλήνιον γνώμην έσεβάσΥημεν μόνην, 

καί κατ αυτήν συνετάξαμεν τό σχεδιογράφημα τοΰτο· εί δε’ 

που ε’γε'νετο χρεία παραπομπών, είτε προς άπόδειξιν, είτε 

προς συμπλήρωσιν τών ήμετέρων σκέψεων, ταύτας ήρυσάμεΐτα 

εκ πραγματειών όμοειδών, Εκανώς εγνωσμένων καί κοινώς 

επιδεδοκιμασμένων. ΕίΥε δε αί σελίδες αύται, γεγραμμέναι 

μεν μετα σκέψιν ώριμον καί κατά πεποιΥησιν, πρωίμως δέ 

και κατεσπευσμένως συνταχΪΓεϊσαι, όποια συνήθως είσί τά 

προϊόντα πάσης γραφίδος εθισμένης είς τήν επίπονον καθη

μερινήν ε’φημεριδογραφίαν, είίτε, λέγω, νά ε’μποιήσωσιν άλλοις 

τήν ιδέαν τοΰ ν’ άσχοληϊώσι μεϊοδικώτερον είς τήν περίοδον

(«) ΙΙαρά τά; άρετά; ταύτας εΓχεν έ βασιλεύς "Οθων καί θαυμασίαν 
μνήμης ακμήν, ώ; τινες λέγουσιν ώς δ’ άλλοι, τήν μνήμην αύτοΰ διά 
πολλών κα'ι παντοίων σημειώσεων ύπεβοήθει, έξ ών πολλάκις έπήρχετο 
συγχυσις προσώπων καί πραγμάτων. ’Αναμφισβήτητος δέ έστιν ή’φιλο- 
πονία τοΰ ανδρος, δι’ ήν πολλάκις α’νεπλήρον τήν έλλειψιν είδ'κών 
γνώσεων, σνντόνως μελετών τά κατάλληλα συγγράμματα, καί συμβου- 
κευομένος τοις μάλιστα διακεκριμένοι; τών έπιστημο'νων. Ή ν  δε καί 
Ελληνιστής αριστος- καί ήγανάκτει, ώς λέγεται, εϊ ποτε έ'βλεπεν άνοο- 
θογράφημά τι έν τοίς ύποβαλλομένοις αυ’τω έγγράφοις, καί πάντοτε 
μετα προσοχής διώρθου τά τοιαΰτα άνορθογραφήματα. Ου’χ ήττον δε 
καί ή βασίλισσα πολλά περί τήν σπουδήν τίς 'Ελληνικής γλώσσης έντ- 
σχολησατο, καί έφιλοτιμείτο νά λαλή αύτήν άπταίστως· ήρυθρία δέ καί 
έλυπείπο, εί ποτε κατενόει οτι έξέφυγε του στόματος αύτής λέξις ή 
φράσις ημαρτημένη. Τήν Γαλλικήν γλώσσαν ό μέν βασιλεύς έλάλ̂ ι 
καλώς, καλλιστα δέ ή βασίλισσα· άλλά πρός άλλήλους έλάλουν πάντοτε 
Γ ερμανιστί.
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ταύτην τή ς ήμετέρας’ ιστορίας· καί τουτου γενομένου, 6 

σκοπός τοΰ παρόντος σχεδιογραφήματος πληρουται εις το 

παντελές.
Ά λ λ ά , πριν ή περάνωμεν τό έργον ημών τούτο, άναγκη 

πάσα νά καταδείξωμεν τό έξ αύτοΰ συναγόμενου συμπέρασμα, 

έν ω περιέχονται άλή“ ειαι, άρχαιόταται μέν καί πολλάκις 

ύπό πολλών έπαναληο'-εϊσαι, μάλιστα δέ άξιοσπούδαστοι πάσι 

τοίς "Ελλησιν. -  Ό τ ι  λ α ό ς  έ π ι ΐ Γυμών  νά  δ ι α μ έ ν η  

έ λ ε ΰ ϊ ε ρ ο ς  κ α ί  ε υ δ α ί μ ω ν  ο φ ε ί λ ε ι  α ύ τ ο ς  ν α  δ ι ε π η  τα 
π ρ ά γ μ α τ α  α ύ τ ο ΰ ·  ότι  π α ς  π ο λ ί τ η ς  ο φ ε ί λ ε ι  ν ά  έ π ι -  

μ ε λ ή τ α ι  τ ών  κ ο ι ν ώ ν  σ υ μ φ ε ρ ό ν τ ω ν ,  όσω κ α ί  τ ώ ν  

ι δ ί ω ν  ότ ι  τό ά λ λ η λ έ γ γ υ ο ν  τ ή ς  δ η μ ο σ ί α ς  κ α ι  ι δ ι ω 

τ ι κ ή ς  ε υ η μ ε ρ ί α ς  έ σ τ ί ν  ά φ ε υ κ τ ο υ  κ α ί  ά κ α τ ά σ τ ρ ε -  

π τ ο ν  κ α ί  ό τ ι ,  τ έ λ ο ς  π ά ν τ ω ν ,  π α ν τ α χ ο ΰ  μέν ,  μ ά λ ι σ τ α  

δέ έν τ ή  ’ Ε λ λ ά δ ι ,  ή ς  ό β α σ ι λ ε ύ ς  έ χ ε ι  ξ έ ν η ν  τ η ν  

κ α τ α γ ω γ ή ν ,  κ ο ι ν ό ν  έ σ τ ι  σ υ μ φ έ ρ ο ν  τ ώ τ ε  ε Υ ν ε ι  κ α ι  

τ ή  β α σ ι λ ε ί α  τό μ η δ έ π ο τ ε  γ ί ν ε σ ϊ α ι  τ ο ν  β α σ ι λ έ α  

ά π ό λ υ τ ο ν  ά ρ χ ο ν τ α .

’Ε ν Παρισίοις, κατά  Μάρτιον 1868.
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Μ α ρ ί ν ο ς  1Τ. Β ρ ε τ ό ς .


