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Π.ρί δέ τών ειδών τήςζωγραφία; πραγματευόμενος 
έννοούμεν νά προσδιορίσωμεν αύτά ώς έκ τή; φύτεω; 
τής ύλης καί τής ιδιαιτέρα: εργασία; δι’ ή; τήν ύλην 
ταύτην επεξεργάζεται, διότι τούτο άν/,κει μάλλον 
εις ττ.ν τεχνολογίαν ή τήν καλολογίαν, καί κατά τού
το ή ζωγραφία διαστέλλεται εις ελαιογραφίαν, μι- 
νυθογραφίαν, τοιχογραφίαν κ.τ.λ. Είδοποιούμεν αυ
τήν ενταύθα κατά τά ποικίλα αύτή^ αντικείμενα, 
καί εϊπομεν ήδη δτι ή ζωγραφία εκτείνεται κατά 
πάσαν σχεδόν τήν ενέργειαν τού πνεύματος, εύρυτέρα 
ούσα τών δύο προηγουμένων καί αύτής τής μουσ.κή;, 
καί στενωτέρα μόνον τής ποιήσει»;. Ú; έκ τούτου, 
πάντα τά αντικείμενα έν τώ  κύκλω τών πσοαστά 
βεων αύτή; περιλαμβάνει τόν κόσμον, τόν άνθεωπον, 
τόν Θεόν. Εντεύθεν διάφορα είδη άναφερόμενα εί; 
τήν φύσιν, εί-ε μόνην, είτε ϋπό τού ανθρώπου οι
κουμένην" εί; τόν άνθρωπον, είτε μεμονωμένου είτε 
ποός τού; όμοίου; του σχετιζόμενον- καί εϊ; τά ύπό 
άνθρωπίνην μορφήν επιφαινόμενα θεία ή ιερά πρόσω
πα. Δυνατόν δέ νά άναχθώσιν εις τρία, τήν φυσιο
γραφίαν, τνν άνθρωπογοαφίαν καί τήν ίερο- ραφίαν.

Είναι δέ τά είδη ταΰτα διάφοροι βαθμοί ίδανι- 
κεύσεω;, διότι από τή; άνεπαιςθήτου δλη; μέχρι

τού νοημονεστέρου άνθρώπου, καί αύτού τού θεού, ή 
ζωγραφία, δθεν δήποτε λάβ/ι τό αντικείμενου τών 
ίίίων έργων, ιδανικεύει αύτό, καί άπανταχού καί 
πάντοτε καί διά πάντων ιδανικόν τ ι  στοιχείου συλ
λαμβάνει καί φέρει εις φώς δι’ ων εχει μέσων. II 
δέ φυσιογραφία, ούδόλω; ύπεκφεύγουσα τό κράτο; 
τού νόμου τούτου, υποδιαιρείται καί αδτη εί: δια- 
φο'ρους βαθμού; ή είδη υποδεέστερα, καί άλλοτε μέν 
άπλώ; μεταγράφει τά ; σκηνάς τής φύσει»;, διώκου- 

' σα καί έν αύτή τή μεταγραφή,, καί δι’ αυτής έμ- 
I φανέστερον ποιούσα τό έν τή, φύσει ιδανικόν, διότι 
! δεν μεταγράφει πάντα, άλλ’ εκλέγει τόν τόπον, τόν 
χρόνον, τίθεται έν καταλλήλω απόψει, καί εί; τήν 
μεταγραφήν επιθέτει τήν σφραγίδα τής ατομικής τού 
καλλιτέχνου διάνοιας, έν ή, αντανακλάται ή ψύσις 
πριν ή έκτυπωθή έπί τού πίνακος, καί ή εκλογή 
αΰτη προϋποθέτει τύπον τινά ιδανικόν έν τώ  πνεύ- 
ματι, ζητοϋντα, ούτως είπείν, τό όμοίωμα αύτού έν 
τή φύσει- άλλοτε δέ, οίονεί δυεαρεστούμενο; ή μή 
άρ.-.ούντω; Ικανοποιούμενο; ύπό τή; φύσει»;, ό καλλι
τέχνης προσθέτει, συμπλν.ροϊ, ζωογονεί, τελειοποιεί 
τά διδόμενα αυτής, καί καθ στα αύτά διαυγέστερα 
πεό; δήλωσιν λαμπροτέραν τής ιδανικής ύποστάσεω;- 
άλλοτε, τελευταίου, έκ τής φύσεω; λαμβάνει μόνον 
τά στοιχεία, τήν ύλην τών δημιουργημάτων του, 
καί νέαν φύσιν συνθετει καί επινοεί ίδανικωτέραν τής 
π.αγματικώ; ϋπαρχούσης. Καί τό περίεργον είναι 
δτι, δπου τά κάλη τής φύσεω; μεγαλοποεπώς ανα
πτύσσονται, έκεϊ ενίοτε επικρατεί ή ιδανική μάλλον
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ί  ή πραγματική φυτογραφία, ώ ; έν Ιταλία, έν ω, 
άπε>αντία;, ¿που ή φύσι; είναι άγονο; καί σκληρά, 
καί μόνον υπό τή ; ανθρώπινη; βιομηχανία; γονιμο 
ποιείται καί καθωραιζεται, ώ ; εν Ολλανδία, έκεί 
πραγμαηκωτέρα φαίνεται ή τέχνη καί ί,ττον ιδανι
κή. Τούτο εξηγείται δι’ αύτή; τή ; λατρεία; του ι
δανικού, δπερ ό\ώκει πανταχού ή ποιητική φαντα
ρία, καί ετι μάλλον άγαπδ καί μέ τά  ίδια έργα ταυ
τίζει, όταν είναι απόρροια τή ; ίδια; άτομικότητο;. 
Διά τούτο οί Ολλανδοί μιμούνται άπλώ; τάρ φύσιν, 
καί οί Ιταλοί την ίδανικεύουσι, καί διά τόν αύτόν 
ϊσω; λόγον οί Ολλανδοί διαπρέπουσι κατά τήν πα- 
ράστασιν τή; οικιακή; εστίας, των λεπτομ,ερεστέρων 
επίπλων καί εργαλείων, των άθωοτέρων καί κοινότε
ρων σκηνών τού οικιακού βίου, διότι ταύτα συνι
στώ σι τό ιδανικόν αύτών, έν ω ταύτα περιφρονού- 
*ιν ώ; έπί τό πλεΐστον οί Ιταλοί εί; ΰψηλότερον 
καί εύγενέστερον ιδανικόν άτενίζοντε;. Αλλά τήν 
δίψαν τού ιδανικού δέν δύναται νά κορέο/, ή ανόρ
γανο; ή ενόργανο; φύσι;' διαλάμπει έν αύτρ ήίδέα, 
αλλ άνευ συνειδήσεω; καί ελευθερία;, ώ; οχέδιον 
πραγματοποιηθέν ύπό τή; χειρό; τού παντοδυνάμου, 
ούχί δε ώ; πρόσωπον, έφ' ού διά τή; έλευθερ α; καί 
τού λόγου ένετύπωσεν ό Θεό; τή,ν ιδίαν εικόνα. Τού
του ένεκεν καί εις αύτά; τά ; ώραιοτέρα; καί ζωηρο- 
τε'ρα; σκ/,νά; τή; φύσεω; εισάγει ή τέχνη τόν άν
θρωπον, ού άνευ νεκρά διαμένει, διότι τό ιδανικόν 
τού ανθρώπου είναι έξ ανάγκη; άνώτερον τού ιδανι
κού τή; φύτεω;, ώ ; άνωτέρα παντό; άνθρωπίνου ι
δανικού είναι ή ιδανική έκφρατι; τή; θεότητος.

Ο πρώτο; κλάδο; τή ; άνθρωπογραφία;, δι’ ου 
ώρισμένον τ ι  πρόσωπον απεικονίζεται, η,δύνατο νά 
ονομασθ-ρ είδογραφία, ή ιδεογραφία,καί φαίνεται ύπέρ 
παν άλλο άποκλειον καί μή άνεχόμενον τή,ν έπέμ- 
βασιν τού ιδανικού ου; άλλοτρίου δήθεν καί έπιβλα- 
βού; στοιχείου. Αλλά καί αύτή ή ποιητική άρχή 
η,ν αποδίδει εϊ; τον κλάδον τούτον τή ; τέχνη; ή 
μυθώδη; παράδοσι;, καθ’ ή« έν τήί στιγμή τή; α 
ποχώρησε*; έρώσα νεάνι; έχάραζεν έπί τή; σκιά; τού 
προσώπου αύτού τή · καταγραφήν τού έραστού τη;, 
άποδεικ\υ;ι ό'τι καί τή; τέχνη; ταύτης, ώ ; πάση; 
άλλη;, πηγή είναι ό θείο; τού καλού έρως, δστι; φέ
ρεται πρό; τά καλόν ώ; πρό; τινα δτ,λωσιν τού ιδα
νικού καί τή,ν εντέλειαν τού λογικού τούτου τύπου 
άποόιδει καί διά τή; φαντασία; καί τού αίσθήματο; 
εί; το ίδιον άντικείμενον. Τωόντι έκτό; τή; αϊσθή- 
σεως καί τό αίσθημα καί ή φαντασία καί ό λόγο; συν 
εργούσι πρό; άντίληψιν τού καλού, ώ; άλλοτε πάρε- 
τηρ/σαμεν, καί πάσας τά ςτε  νοητικά; καί ηθικά; δυ
νάμει; συνενοϊ καί γονιμοποιεϊ, κατά τήν ποίησιν ι  ύ 
καλού, ή έκπνευσι; έκ τή ; ουρανίας πηγή; τού ιδα
νικού άπορρέουσα, καί πρό; αύτήν έγείρουσα τόν νούν 
καί τήν καρδιαν- Αρα ούδέ τό είδος τούτο αποτε 
λεί άκατανόητον καί αδικαιολόγητον έξαίρεσιν, καί 
¿έν πρεπει νά συγχέωαεν τού; άμούσου; καί βαναύ 
σου; είδογράφου;, οϊτινες πορισμόν ποιούμενοι τήν 
τέχνην, καί ολω; άμοιροι όντες τού θείου αύτή; 
σπινθήρος, μηχανικώς πω; μεταγράφουσι τά  τυχόν
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τα πρόσωπα άνευ μηδεμιά; ίδανικεύσεω;, μέ τούς 
εμπνευσμένου; καλλιτέχνας. Πρό; τού; τοιούτου; 
δέν θέλει φανή παράδοξον, εάν εΐπωμεν βτι ή ίδα- 
νίκευσι; των εικόνων ού μόνον δέν sivat αλλότριον 
πρό; τήν πιστήν άπεικόνισιν στοιχείον, «λ λ ’άπεναν- 
τία; τό μέσον δι ού καί πιστό τέρα καί πληρεστέρα 
αποβαίνει. Αιότι ή άληθή;, ή καλλιτεχνική καί ού
χί φωτογραφική άπεικόνισι; δέν είναι άπλή μετα
γραφή, αλλ ερμηνεία τή; φύσεω;. Τό είκονιζόμε- 
νον πρωτότυπον Τσταται ενίοτε ενώπιον τού ζωγρά
φου ώ; κείμενον νεκρόν, δπερ ούτος έμπνεόμενο; δια- 
περά μέχρι τή; ζώσης αύτού ύποστάσεω;, καί ού
τως εξηγεί αύτό, διαφωτίζει καί συμπληροί, καί διά 
τή; φυσιογνωμίας, διά τή; στάσεω; καί θέσεως, διά 
τή; έκφράσεω;, δλον τά νοητικόν καί ηθικόν αύτού 
χαρακτήρα διαγράφει, καί δλον τόν πνευματικόν 
αύτού βίον εί; τό εΐδο; η την ίδεαν αύτού άνακε- 
φαλαιοϊ, καί μονιμοποιεί διά τή; γραφίδο; του. Διά 
τούτο οί άριστοι είδογράφοι δέν είκονίζουσι τόν τυ
χόντα, ένίοτε αποποιούνται, άλλοτε ζητούσι καί 
παρακαλούσι, πληροφορούνται περί τού βίου τού 
πρωτοτύπου των, συνομιλούσι μετ αύτού, τό προ- 
καλούσιν εί; πλήρη άποκαλυψιν εαυτού, ί-α δράξω- 
σιν, εί δυνατόν, καί παραστήσωσιν έπί τή; γραφή; 
τά  ουσιώδη εκείνα γνωρίσματα, δι’ ών τό ένυπάρ- 
χον αϋτώ ιδανικόν εκτυλίσσεται (ό; σπινθήρ φωτο
βόλος, διαυγάζων τήν ύλ/,ν, καί παρέχων αύτή τή,ν 
άληθή αύτή; σημασίαν.

Δεύτερο; κλάδος καί ανώτερο; βαθμό; τού είδου; 
τούτου είναι ή κοινωνική καί Ιστορική άνθρωπογρα
φία, πλείονα άτομα περιλαμβάνουσα όλικώς καί η
θικώς πρό; άλληλα σχετιζόμενα. Καί.περί μέν τών 
υλικών ή εξωτερικών δρων αύτή,ϊ ίσχύουσιν οι τήν 
ιχνογραφίαν καί τόν χρωματισμόν διέποντε; νόμοι, 
δι’ ών παράγονται τό σύυμετρον καί σαφές καί άρ· 
μονικόν τών συμπλεγμάτων, ή κατάλληλο; άποψις, 
ή άνατεμική αλήθεια, ή άκριβή; τού φωτός διανομή, 
και πάντα τού χρωματισμού τά πλεονεκτήματα. Οί 
δέ εσωτερικοί ανάγονται εί; τρεί;, τήν εκλογήν τού 
υποκειμένου, τή,ν θέσιν, καί τή,ν νοητότητα ή σαφή
νειαν αύτο*.

Κατά τήν εκλογήν ή τή,ν ευρεσιν τού υποκειμένου 
δέν δύναται ό ζωγράφο; εί; δλω; ιδανικά δντα νά 
προστρέξ/ι, παρεκτο; έάν πρόκειται περί άλληγοοι- 
κών παραστάσεων, άλλ αναγκάζεται νά λάβη τά 
διδόμενα έξ αύτή; τή; πραγματικότητος, καί αύτη 
διανοίγει εί; αύτόν εύρύτατον κύκλον, άπό τή; πενι
χρά; καλύβη; τού άλιέω; καί τών απλοϊκών ίργων 
τού βίου του, μέχρι τών ανακτόρων τών βασιλέων 
καί τών μεγαλοπρεπέστερων σκηνών τή; ιστορία;. 
Πώς δέ θέλει όδηγηθή έν μέσω τοσαύτη; ποικιλία;; 
Θέλει άρα προτιμήσει τό ύψος, τήν ευγένειαν τών 
προσώπων καί τήν ιστορικήν σημαντικότητα τών 
συμβάντων; Ταύτα καλά, άλλ' ούδέν άγενέ; καί ά- 
σήμαντον έν τ·ρ φύσει, καί πρό; τά ; ά-.άγκα; τή; τέ 
χνη; δέν είναι αί ιδιότητες αύται απαραίτητοι. Θέ
λει ζητήσει τά όντως άγαθά καί καλά ; άλλ’ είναι 
ήδη άποδεδειγμένον δτι ούδέ ταύτα είναι έκ των
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¿ν ούκ άνευ πρό; καλλιτεχνικήν δημιουργίαν. Τπό 
τή ; καλλιτεχνική; σημαντικότητο; μάλλον ή ΰπ άλ 
λου τινό; όδτ,· ούμενο; ό ζωγράφο; μεταξύ τών πολ
λών προσώπων καί γεγονότων τού κοινωνικού καί 
ιστορικού βίου θέλει εκλέξει τά έκφραστικώτερα' 
διότι, πλήν τής ύποστάσεω;, πάντα τά άλλα στοι 
χεϊα τού καλού, είτε τή; φύσεω; είτε τή; τέχνης, α
νάγονται εί; τήν έκφρασιν" καί δσω πληρεστέρα καί 
ζωηρότερα είναι αύτη, τόσω ιδανικότερα καί προσ 
φορωτέρα εί; καλλιτεχνικήν παράστασιν υποτίθεται 
ή ύπόστασις. όθεν καί τά φαινόικενα πλέον ευτελή 
καί ταπεινά δύναται νά άνυψώσρ ή τέχνη εϊ; ποιη- 

*  τικήν δημιουργίαν, έπιπροσθέτουσα εί; αύτά τήν 
ιδανικήν έττεξεργασίαν. Η δέ έκφρασι; πρέπει νά ν  
ναι μία καί ομοιόμορφο;, άποφεύγουσα τήν σύγχυ- 
σιν αντιθέτων στοιχείων, χωρί; δμω; νά έπιφέρη, τη,ν 
μονοτονίαν" ώστε μία μέν νά προκύπτφ ή γενική έν- 
τύπωσις, άλλ έκ ποικίλων στοιχείων εϊ; έν καί τό 
αύτό συνεργούντων. Καί αύστ/ρότερος είναι ά κα
νών ούτος έπί ζωγραφία; ή έπί ποιήσεω;, διότι ή έν 
χρόνιο διαδοχή έπι τρέπει μέχρι τινό; τήν έναντιό 
τη τ*  τών εντυπώσεων, ήτις, ένεκα τή; έν χρόνω συν- 
υπάρξεω;, οϋδετεροϊ αύτά; δι άλλήλων έν τγ  ζω 
γραφία. Η δέ ένότη; τή; έκφράσεω; έπιφέρει τή,ν έ- 
νότ/,τα τού υποκειμένου έν χρόνφ καί τόπω καί πρά- 
ξει, διότι διά πράξεων δηλούνται καί εί; πράξεις με- 

.ταβάλλονται αί ίδέαι καί τά  αισθήματα. Γη,ν σειράν 
τών αλλεπαλλήλων ιδεών καί αισθημάτων, τή,ν άνά- 
πτυξιν τού εσωτερικού δράματος τής ψυχή; δύνα- 
τα ι νά έκφράστι ή ποίησις καί ίδίω; ή λυρική' άλλ’ή 
ζωγραφία μίαν μόνην στιγμήν έχουσα εί; διάθεσιν 
αύτή;, ώ; ή γλυπτική, δράττει καί μονιμοποιεί ε
κείνο τό σημεΐον τή; πράςεως, έν ω άνακεφαλαιούν- 
ται, καί ώ ; έν φωτεινή έστίκ συγκεντρούνται πάντα 
τά  στοιχεία τή; πνευματική; ένεργεία;. Ολίγα πρόσ
ωπα, μία μόνη, πράξις, άνευ πολλών έπεισοδίων, 
μία μόνη σκηνή αιματηρά; μάχη; ή πολυκρότου έ- 
παναστάσεως, ώ ; λ. χ. έν μόνον σύμπλεγμα τή; άρ- 
παγή; τών Σαβίνων ?, τή; έπί ΪΙρώδου παιδοκτο
νίας, άνακεφαλαιοί ένίοτε λίαν εύστόχω; ολόκληρον 
σειράν γεγονότων, ώ ; έν μια μον/ι στιγμή ολόκλη
ρον βίον άνακεφαλαιοί ή είδογραφία. 0  δέ προσδιο
ρισμό; τή; στιγμή; έν φ παρουσιάζεται τό σύμπλεγ
μα. καί τελείται ή παριστανομένη σκηνή, ούδέν έτε 
ρον είναι ή ό προσδιορισμό; τή; θέσεως, δηλ. τού 
δευτέρου δρου 8ν έθέσαμεν, καί εϊ; τόν προςδιορι- 
σμόν τούτον ώφελείται τά μέγιστα ό καλλιτέχνη; 
έκ τών νόμων τή ; συζεύξεως, δυνάμει τών όποιων, 
χωρί; νά έμμείν/ι εϊ; τή,ν ακμήν, όπιρ δέν είναι πάν
το τε δυνατόν, διά σοφών συνδυασμών ανακαλεί τά 
προηγούμενα, καί προεικονίζει τά έπόμενα, συνα
πτών εί; τήν έκφρασιν τού παρόντος τό παρελθόν 
καί τό μέλλον. Τέ δε είναι ό τρίτο; δρος ό εκπλζ- 
ρούμενο; διά τή; νοητό τητο; ή σαφ/,νεία; τού ύπο- 
κειμένου;

11 νοητότη; ήτοι ή σαφήνεια καί ένάργεια τού 
όποκειμένου έκ τριών προκύπτει στοιχείων, ών τό 
μέν υλικόν, τό δέ ιστορικόν, τό δέ ηθικόν. Καί τό

μέν Ολικόν ύφίσταται εϊ; τήν στάσιν καί σχέσιν τών 
σωμάτων, εί; τή,ν εύκολου άντίληψιν τών συμ-πλεγ- 
μάτων καί τού ίμπφισμού, εί; τή,ν φυσικήν αύτών 
θέσιν, σ.υμφώνω; Λ?ρός τού; νόμου; τη ; απόψεω; εϊ; 
τά έξω/ερικά αντΛείμενα, δπλα, έπιπλα, εργαλεία, 
καί εί; τόν άρμονικώ; τά πάντα περιπτυσσόμενον 
οικείον τόπον. Τό δέ ιστορικόν είναι έν π-?, ζωγρα
φία δ,τι έν ττί δραματική ποιήσει ό ύπό τών νεω- 
τέρων λεγόμενο; τοπικός χρωματισμό;, ή ιστορική 
αλήθεια. Τέλος, τό ήθικόν, το ούσιωδέστατον, πρό;
8 τείνουσι καί εί; δ ύποτάσσονται καί ύπηρετούσι 
πάντα τά προηγούμενα, δηλ. οί εξωτερικοί δροι τή; 
ιχνογραφίας καί τού χρωματισμού, ή έκφραστικό- 
τη ; τού ύποκειμένου, ή ένότη; τή,; έκφράσεω;, τού 
τόπου, τού χρόνου, τής πράξεως, ή Ολική *αί ιστο
ρική νοητότη;, είναι ή εναργής καί ζωηρά δτ,λωσι; 
τού πάθους, τή ; νοήσεως, τής ένεργεία;. II ηθική εκ- 
φρασις είναι ή εκφρασι; τού π-εύματο;, ή φανέρωσι; 
αύτή; τή; ύποστάσεω;, έξ ή: πάντα τά  στοιχεία 
τή ; μορφή; άπορρέουσι, μεθ ή: αναποσπάστω; συν- 
άπτονται, καί ή,ν έκαστον ίδίω; καί πάντα όμού 
καί ταύτοχρόνω; άποκαλύπτουσι και φανερούσιν. Ι£κ 
τούτου δέ καταφαίνεται πόσον καί εϊ: τόν κλάδον 
τούτον τή; άνθρωπογραφία; έγχωρεί ή ίδανίκευσις, 
ώ ; έν τώ  προηγουμένω, διότι καί οι εξωτερικοί καί 
οί έσωτερικοί αύτού δροι ανάγονται έπί τέλου; εϊ; 
τήν ήθική,ν έκφρασιν, καί πάντα τά μέσα δι’ ών κα- 
τορθούνται, ούδέν έτερον είναι είμή μέσα ίδανικεύ- 
σεως* καί εις τή,ν ή,θικήν ταύτην έκφρασιν, εί; τήν 
δήλωσιν, τούτεστιν, ιδανική; τινο; ύποστάσεω; εί- 
δομεν δτι ύφίσταται ή έν τνί είδογραφία καί φυσιο
γραφία ίδανίκευσις. Τά αύτά έτι μάλλον άληθεύουσι 
καί περί τού τρίτου είο'ου; τη,; ζωγραφία;, δπερ ίε- 
ρογραφίαν ώ··θμάσαμεν.

Τό είδο; τούτο, δυσκολώτερον πάντων, καί φύ
σει άνώτερον τών ανθρωπίνων δυνάμεων, είναι ό υψι- 
στο; δρο; τή ; καλλιτεχνική; δημιουργίας, διότι πρό
κειται νά παρασταθωσιν έν αύτφ τα ύπέρ φύσιν διά 
τή; φύσεω;, διά τού άνθρώπου τά  θεία. Ετι δυσκο- 
λώτερον έν τή χριστια ικη θρησκεία, ήτις αύτό τό 
άπειρον ΟΝ άπεκάλυψεν ώ; ποιητήν τού κόσμου καί 
ουράνιον αύτού πατέρα, καί έθεαεν αύτό ώ ; άντικεί- 
μενον μελέτης, αγάπης, λατρείας καί όλοτελού; ά- 
φοσιώσεως, καί πρό; τή,ν πηγήν ταύτην πάση; ιδα
νική; αλήθειας, άγαθότη,το; καί καλλονή; άνήγειρε 
τό πνεύμα καί τήν καρδίαν τών ανθρώπων, τήν γνώ- 
σιν αύτού έπιβάλλουσα ώς άνώτατον τή ; δανοία; 
άντικείμενον, καί τή,ν τελειότητα αύτού ώ ; αιώνιον 
τή; ένεργεία; παράδειγμα καί σκοπόν. Πρό; υπηρε
σίαν τοιούτου θρησκεύματος ανάρμοστα έθεώρησεν 
ή ήμετέρα εκκλησία τά  παχυλά πλάσματα τή; γλυ
πτική;, ήτι; είναι ή οικεία τέχνη τή; ανθρωπόμορ
φου λατρείας, καί εύμενώ; παρεδέχθη Τήν πνεύμα-* 
τικωτέραν αύτη,; ζωγραφίκν. \λλά πώ; τό πεπερα- 
σμένον τη,; τέχνη,; θέλει παρασνήσει τό άπειρον τή; 
θεότητο; ; Τό ύπέρτατον *Ον πιστεύυμεν ώς έν καί 
μόνον, άλλ έν τρισί προσώποι;. ώ; μίαν τρισυπό- 
στατον Τριάδα. Καί έκ τών προσώπων τούτων μό·
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νον τό  δεύτερον έλαβεν ίσιορικήν έκφρασιν διά τής 
ένανθρωπίσεω; αύτού, πρό; τήν τού ανθρωπίνου γ έ 
νους σωτηρίαν. Τ6 τρίτον, άντιστοιχούν πρό; τό ή 
θικόν στοιχείον τ ι ;  χάριτο; καί τή ; αγάπη;, μόνον 
συμβολικά; παρίσταται διά τ·?,; περιστερά; ή διά 
πύρινων γλωσσών, ώ ; άναφέρεται επιφοιτήσαν τοί; 
άνθρώποις, έν τή  ιερά Ιστορία. Αδύνατο; είναι ή διά 
τής ζωγραφία; πσράστασις τού πρώτου, θεό ; ο πα
τήρ δεν είναι τό ιδανικόν του ανθρώπου, ώς έν τή 
άνθρωπομόρφω θεότητι τών άρχ_α:ων, δέν είναι ό 
υπό του Φειδίου θεοποιηθεί; Ολύμπιο; Πατήρ άνδρών 
τε  Θεών τε , είναι πνεύμα καί ούχί σώμα, αιώνιο;, 
δέν έχει ηλικίαν, τά  προσόντα αυτού είναι άπειρα, 
ώ ; ή φύσις του, άπειρο; ή δύναμις, ή σοφία, ή άγα- 
θότη;, άναρχο; καί ατελεύτητο;, καί άπειρο; ή έκ 
τούτων μακαριότης' πάσα διά τ-ή; ανθρώπινη; μορ
φή; έκφρασις αύτού είναι ανίσχυρο;' καί μολονότι 
φημίζεται ό έν Γάνδη ιστορηθεί; υπό Ούανεϋκκίου 
©εο; ό πατάρ, το  ανεπαρκέ; τής παραστάσεω; ταύ 
τη ; όμολιγούσι καί οι ήττον ορθόδοξοι τών καλό- 
λόγων. Ομοούσιον πρό; τό  πρώτον καί τών αύτών 
μετεχον προσόντων, εξ ίσου ήθελεν είσθαι άνεπιδε 
κτον καλλιτεχνικής παοαστάσεω; τό  δεύτερον, είμή, 
έκ τών ουρανών κατελθάν, έσαρκοΰτο καί ένηνθρώ- 
πιζεν, ώ ; έκ τούτου έχομεν ιστορικά; παραδόσεις ό 
δηγούσα; ήμά; πρό; δήλωσιν τών χαρακτήρων τού 
θείου αύτού προσώπου, καί τήν διήγησιν τού έπί τής 
γή ; βίου αύτού έν τή  ευαγγελική ιστορία. Αλλα καί 
ταύτα δέν αρκούσι πρό; άπεικόνισιν τού Θεανθρώ
που. Πώ; να έκφρασθή ή έν ένί άτόμω συνένωσι; 
τή ; θεία; φύσεω; καί τή ; ανθρώπινη; ; διά τούτο οί 
ιερογράφοι προστρέχουσιν εις τήν άντίθεσιν αύτού 
πρό; άλλα; φύσει; ύποδεεστέρα;, καί πρό πάντων 
εί; τάς πράζει; τού βίου του, τήν γέννησιν, τήν βά- 
πτισιν, τήν διδασκαλίαν, τά  θαύματα, τήν μετχ- 
μόρφωσιν, τάν μυστικόν δειπνον, τήν σταύρωσιν, τήν 
αποκαθήλωσιν, τήν άνάστασιν, καί κατά πάσα; τά ; 
σκηνά; ταύτα ; τής έπί γή; θεία; αποστολή; του, 
προσπαθοϋσι διά τής καθαρότητο; τή ; υπογραφή; 
καί τή ; μαγεία; τού χρώματος καί τού φωτά;, νά έν- 
δείξωσι το  θε.·ν στοιχεΐ-ν πανταχού διαλάμπον έν 
μέσω τών ανθρωπίνων, πάντα τά  περί αύτό διά 
θείας γλυκύτητο; κυριεύο-, και διά τή ; λαμψεω; ου
ρανίου φωτό; ζωογονούν καί φωτίζον. Μετά τά ποόσ- 
ωπον τού Ξωτήρο:, έλάσσονα άλλ ούχί μικράν δυ 
σκολίαν «αρέχουσι τά τώ ν Αγγέλων, πνευματικών 
δντων, άλλ ύπό άνθρωπίνην μοοφήν παριστανυμέ 
νων. Καί τήν δυσκολίαν ταύτην κάλλιον τ ώ · νεω- 
τέρων ζωγράφων έμετρίασαν οί αρχαίοι, οϊτινε; διά 
τή ; άθωότητος καί τής χάριτυ;, διά τή ; σεμνότητος 
τού σχήματος καί τή ; έκφράσεω; και διά τή ; έκ- 
πνευματο.σεω; τή ; σαρκό;, έπειράθησαν νά είκονίσω- | 
σιν εν σωματι τά ; άσωμάτου; δυνάμεις. 0  άνώτα- ! 
το ;  βαθμό; τή ; θεία; χάριτο; συνδυαζό /.ενός μέ τήν ; 
πρό; το θείο» αυτής τέκνον μητρικήν στοργήν καί ΐ 
μέ τήν διά τό πάθο; αύτού άνεκλάλη-ον λύπην, κα- 
θωραίζει διά θεία; καλλονή; τό  πρόσωπον τή ; θεο- 
μήσορο;, καί ούδεμία άνθρωπίνη τελειότης δύναται
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νά προσέγγιση εϊ; τόν πανάγιον τούτον τύπον εί μή 
έλλαμφθή ύπό θεία; άκτίνος. Ουράνιον φώ; επίσης 
αντανακλάται κατά διαφόρου; βαθμού; δ.αχεόμενον, 
καί μετά διαφόρων ανθρωπίνων στοιχείων αυνδυ«- 
ζόμενον έπί άλλων ιερών προσώπων, αποστόλων, ά 
γιων, μαρτύρων καί όμολογήτών, , έν οίς ή πλήρης 
καί απεριόριστο; άφοσίωσι; εις τά  θεία, ή διά τού 
θείου ερωτο; θυσία πασών τών γηΐνων ηδονών καί 
αισθημάτων, ή έκ τούτου πάλη μεταξύ πνεύματ»; 
καί σαρκός ούχ ήττον πρέπει νά συνδυάζηται εί δυ
νατοί μετά τού ύλικού κάλλους καί μετά τίνος ου
ρανίας γαλήνη; καί μακαριότητος. Τοιαύται είναι αί 
μέγισται δυσ/.ολίαι τού είδους τούτου τής ζωγραφι- *·
κή; τέχνη;, ά; ούδεί; ένίκησεν, ούτε δύναται όλο- 
σχερώ; νά ύπερπηδήση, καί μόνον δύναται νά με- 
τριάση ή επίμονος μελέτη, ή ειλικρινής καί παρθε- 
νική εμπνευσις τή ; τέχνης, καί πρό πάντων ή ζώσα 
πίστις. II άπλότη; καί άκρα καθαρότης τή ; ιχνο
γραφία; καί τού χρωματισμού, ή άποβολή πάντων 
τών άλλοτρίων καί ίδ ιω ; εθνικών καί βέβηλων στοι- 
χείω-, δι ών ενίοτε έμόλυνον τήν ίερογραφίαν οί 
ζωγράφοι τή ; Αύσίω;, καί πρό πάντων ή σεμνότης 
ή τήν ευσέβειαν μόνον δηλούσα καί εμπνέουσα, ούτοι 
είναι οί κανόνες ύφ’ ών πρέπει νά όδηγήται ή άσπι
λο; γραφί; τού ιερογράφου' οΰό’αμού δέ Θέλει εύρεϊ 
διαλάμποντα, καί τοι εις άνθρωπίνην διάλεκτον με- 
τενηνεγμένα, τά  θεία ταύτα πλεονεκτήματα είμή εις. 
αύτας τά ; ίεράς ιστορία; καί ιδίως εις τάς ευαγγελι
κά; διηγήσεις, έξ ών οφείλει νά άρυσθή καί τήν 
ύλην καί τό πνεύμα καί τόν τύπον τώ ν έργων του.

Πρό; συμπλήρωσιν τού ήμετέρου σχεδίου, άπομέ- 
νει νά ρίψωμεν έν βλέμμα έπί τής ιστορικής άνα- 
πτύξεως τής ζωγραφιάς.

έ.

Κ α τά  τινα; τών καταλόγων, ών έμνήσθημεν έν 
το ί; έμπροσθεν, ή ιστορία τή ; τέχνη; ταύτη; άρχε- 
τα ΐ ούσιωδώ; άπό τή ; βυζαντινή; έποχής, δ ιότι ή 
ζωγραφία άντιστοιχεί έν τή  καλλιτεχνία πρό; τινα 
φάσιν τή ; ά α π τύ ξεω ; τού πνεύματος έν τη, καθο- 
λ κή ιστορία, παριστά τού τέστι τήν στιγμήν καθ' ήν 
τό  καθολικόν πνεύμα τού κόσμου επανέρχεται εί; έ- 
αυτό διά τή ; συαβιβάσεως τού πεπερασμένου πρό; 
το άπειρον, καί καθώ; τούτο γίνεται έν τώ  θρησκευ- 
τικώ στοι/είω διά τή ; έμφανίσεω; τού χριστιανι
σμού, παρομοίως γίνετα ι έν τή  καλλιτεχνία διά τής 
ζωγραφ ία;'διά  τούτο καί ή άκμή τή ; τέχνη; ταύτης 
ούδεν έτερον ύπήρξεν ούσιωδώ; ή ή καλλιτεχνική 
έκφρασις τού χριστιανισμού έν τή νέα ιστορία. Αλλ 
άνασκευασαντε; ήδη τήν θεωρίαν ταύτην καθό άντι- 
βαινουσαν πρό; τε  τήν φιλοσοφικήν καί τήν Ιστορι
κήν αλήθειαν, δέν διστάζομε·/ καί ενταύθα νά έπα- 
ναλάβωμεν ό τι ή ζωγραφία, άναπόσπαστο; ούσα 
τών άλλων τεχνών, άπανταχοΰ τής Ιστορίας άνεφά- 
νη μετέχουσα τού πνεύματος τού λαού και τή ; επο
χής, έν οί; άνεπτύχθη, καί τής ιδιαιτέρας δ ια τυ . 
πώσεω; %ν έλα-ύον αί συμφυείς άόελφαί της. Τούτ®
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αληθεύει έν τώ  άνατολικώ κόσμω, έν τώ  έλληνο- 
ρωμαίκώ καί έν τή  νέα ιστορία.

Καί έν μέν τή  Αιατολή, καί ιδίως παρ’ ί.δοΐ; καί 
Αίγυπτίοις, ή ζωγραφία έπρεπε νά άκολουθήση έξ α 
νάγκη; τό πνεύμα τώ ν άλλων τεχνών, καί τό πνεύμα 
τούτο προκύπτει έκ τού συνόλου τώνστοιχείων,έξ ών ό 
ιδιαίτερο; πολιτισμό; τών λαών έκείνων συνίσταται. 
Καί έπε·δή ή ζωγραφία άτομικωτέρα παρίσταται 
καί πνευματικωτέοα τή ; αρχιτεκτονικής καί γλυπτ·. 
κή;, καί γνωρίζομεν π», ία τών δύο τούτων τεχνών 
ή διατύπωσι; έν τώ  άνατολικώ κόσμω, ένθα τά 
στοιχείον τού ατομικού πνεύματος καί τή ; αχώριστου 
άπ’ αύτού έλευθερία; δέν έλαβεν είσέτι ιστορικήν ά- 
ναπτυξιν όπωσούν άξιαν λόγου, έπεται ό τι καί ή 
ζωγραφία έπρεπε νά φέρη τούς χαρακτήρας τή ; συμ- 
πτύξεως καί συστολή;, καί τού; ιερού; τύπους τών 
άλλων καλλιτεχνημάτων, χρησιμεύουσα μάλλον ώ; 
σνμπλήρωσις συμβολική; ή ιερατικής τίνος έκφρά
σεω;, καί ούδεμίαν έχουσα ανεξάρτητον καί δντω ; 
καλλιτεχνικήν ύπαρξιν. Τούτο έπιβεβαιούσιν άλλω; 
αί παρά τή ; ιστορία; καί αρχαιολογίας χοοηγούμεναι 
ολιγάριθμοι μαρτυρίαι.

Εκ τών προτέρων δέ καί άνεξαρτήτω; πάση; ιστο
ρικής μαρτυρίας ήδυνάμεθα νά εϊπωυεν δτι άλλην 
τύχην έπρεπε νά λαβη έν Ελλάδι, ένθα πάσα ή χο
ρεία τών καλών τεχνών προβαίνει παρέχουσα έν τή 
θαλερά νεότητι τού ατομικού πνεύματος την άμίμη- 
τον έκείνην αρμονίαν τή ; ύποστάσιω; καί τή ; μορ 
φής. ή τι; παράγει, ώ ; μοναδικόν καί άναφαίρετον 
πλεονέκτημα, τήν πλαστικήν τελειότητα τής κλασι
κή; τέχνης. Αλλά τούτο έπίσης βεβαιοϋσι καί μ.αρ- 
τυρίαι συγγραφέων, καί τά  έν άγγείοις καί ψηφοθε 
τήμασι διασωθέντα μνημεία, καί τά άνευρεθέντα 
κειμήλια τής αρχαίας καλλιτεχνίας έν Πομπηία, καί 
ή γνώμη τών τεχνολόγων καί αρχαιολόγων, καί αί 
έν Ελλάδι άναφανείσαι διάφοροι σχολαί ζωγραφία;, 
καί πρό πάντων αύτή ή θαυμαστή άνάπτυξις τής 
γλυπτικής, διότι προϋποθέτει τήν εντέλειαν τής 
ιχνογραφίας, καί αυτη,ώ; προαπεδείξαμεν, είναι αύτή 
ή ϋπόστασις τής ζωγραφιάς. Αλλά, κατά τήν όοθήν 
παοατήρησιν τού Μυλλέρου, ή ζωγραφία έγι*ε τέχνη 
άνεξάρτητος βραδύτερον ή ή γλυπτική, διότι αΰτη 
ητο μάλλον κατάλληλος καί έπαρκής εις τάς άνάγ- 
κας τού έπικρατοϋντος θρησκεύματος. Ούχ ήττον καί 
εί; αύτά τά  ποιήματα τού Ομήρου εύσίσκομεν διδό
μενα, ϊνα είκάσωμεν πολύ άρχαίαν τουλάχιστον τήν 
ιχνογραφίαν, άφ ού ταύτην ύποθε'τουσι καί τά κεν
τήματα τή ; Ελένης καί Ανδρομάχης,καί ή άστίς τού 
Αχιλλέως. Κ ατά  δε τάς Ελληνικά; παραδόσε ς, άς 
άναφέρει ό Πύίνιο;, τρεις υπήρξαν οί πρώτοι τών 
στοι/είων τή ; τε'χνης διδάσκαλοι, ό τήν ιχνογραφίαν 
παραδού; Κλεάνθη;, ό τήν σκιαγραφίαν Λρδικης, καί 
ό τήν μονόχρουν ζωγοαφίαν έργασθείς Κλεοφάντη;, 
πάντες έκ Κορίνθου, δπου καί αγγεία πολύτιμα κα- 
τεσκευάζοντο, καί ήκμαζεν ή κεραμική, καί δθεν ή 
καλλιτεχνική αΰτη βιομηχανία μετέβη εί; ’ Ετρου- 
ρίαν. Μετά δέ τούτου;, Κίμων ό Κλεωνεύ; άναφέ- 
ρεται, δστις είσήγαγε τήν χίνησιν, τήν άποπτικήν,

τά ; έν καταγραφή καί τάς π^αγία; εικόνα;, καί έκ- 
φανέστερον διέγραψε τά  μέλη καί τόν ιματισμόν. 
Εργον αύτού ήτο ό παριστάνων τήν ύπό τώ * Περσών 
διάβασιν τού Βοσπόρου περίφημος πίναξ, δστις άνέ- 
κειτο £ν τιν ι ναώ τή ; Ηρα; έν 2άμω. Καί τούτους 
υέν μνημονεύει ή ιστορία μέχρι τής έποχής τού Πε- 
ρικλέους. Από δέ τούτου καί υέχρι; Αλεξάνδρου δι- 
έρχεται ή έποχή καθ ήν άναντιρρήτω; ήκμασεν ή 
ελληνική καλλιτεχνία, καί δλω; έναντίον πρό; τε  
τού; νόμου; τή ; νοητικής τού άνθρώπου άναπτυξεω; 
καί αύτά τά  ιστορικά μνημεία ήθελεν είσθαι εί μή 
παρεδεχόμεθα καί σύγχρονον άνάπτυξιν τή ; ζω γρα 
φία;, διότι άφ’ ένό; μέν, προφανή; είναι καί άό'ιάό- 
όηκτο; ·  μεταξύ ταύτη; και τής γλυπτική; εσω τε
ρικό; σύνδεσμος, άφ’ έτέρου δέ, πάντα τά  στοιχεία 
τή ; ζωγραφία; εύρίσκομεν γνωστά καί διδασκόμενα 
έν έκείνη τή  έποχή, τήν ιχνογραφίαν, τήν άποπτι
κήν, τήν σκιαγραφίαν, τόν χρωματισμόν, καί πάντα 
έπίση; τά  είδη, τήν φυσιογραφίαν, τήν είδογραφίαν, 
τήν κοινωνικήν καί Ιστορικήν άνθρωπογραφίαν καί 
τήν ίερογραφίαν. Καί φυσικόν μέν ήτο, ε*εκα τής 
θρησκευτικής υπεροχής τή ; γλυπτική;, νά προκύψη 
κατ’ άρχάς ή ζωγραφία ώ ; άντανάκλασι; έκείνης, 
διατηρούσα τήν πλαστικήν έκφρασιν, δηλ. αύστηοάν 
καί ακριβή ιχνογραφίαν, τήν διαστολήν τών προσώ
πων καί τήν μεγάλην απλότητα τών συμπλεγμά
τω ν, άποφεύγο/σα τάς έπιτμήσεις, καί διά τού χρώ
ματος μη έπιβαρύνουσα τήν διά τή ; άπλής σκιαγρα
φίας παράστασιν τού φωτός. Αλλά μ ετ ού πολύ ήκ
μασεν ό Πολύγνωτος, δστις ύπό τώ ν αρχαίων κα
λείται ηθογράφο; καθό άποδους εί; τάν τέχνην τό 
ούσιωδέστατον αύτή; στοιχείον, τήν ηθικήν έκφρα- 
σιν. Καί έκ τών εονων αύτού, έξ ών τινα περιέγρα- 
ψεν ό Παυσανία;, καί κατά τόν περιγραφήν ταύτην 
έπειράθη νέο; τις καλλιτέχνης νά ιχνογράφηση, δυ- 
νάμεθα νά είκάσωμεν, δ τι πάντα τά  μέσα τή ; τ έ 
χνης έγνώριζε καί μετεχειρίοθη, άλλως ούδέ ήθελαν 
τοσούτον φημισθή τά  έν τή  ποικίλν) στοά, έν τω  
Θησείω καί έν άλ/οις ναοί; ύπ αύτού έκτελεσθέντα 
έργα, ούτε ήθελε δυνηθή νά παραστήσνι πολύπλο
κου; καί μεγαλοπρεπείς σκηνά;, οίον τήν άλωσιν τή ; 
Τρωάδας, τήν άναχώοησιν τώ ν Ελλήνων, τή* έν "Α- 
δει κάθοδον τού ίΐρανλεους, τήν έν Μαραθώνι μάχην, 
κτλ. ήσαύτως αδύνατον νά άμφιβαλωμεν περί τής 
βαθείας γνώσεω; καί χρησεω: τής σκιαγραφίας κατ’ 
έκείνην τήν εποχήν, άφ ού έτερος τής έποχή; ταυ- 
της ζωγράφο;, ό Απολλόδωρος, κατά τήν γθηρά>· 
χηΐ άπόγρωσι>· της σχιας  διακριθείς, υχιαγρύγος  

! έπωνο-αάσθη.
Διά τήν πολυμάθειαν, τήν αύστηράν ακρίβειαν καί 

έμβρίθειαν -γλ; τέχνη; έπαινείται ύπό τών αρχαίων 
ή έν Σικυώνι δωοική σχολή ή παραγαγούσα τόν Ευ- 
πομπον καί τόν Πάμοιλον, εί; ·?,ν αποδίδονται καί 
οί τήν σήμερον θαυμαζόαε-οι / ί.ϋ ιιβ ρα ηΊιτα ι Γ ά ρο ι. 
Καί απέναντι αύτή; νέα άρ/εται έποχή διά τής Ιω 
νική; σχολής άπό τού Ζεύξεως, ού γνωστή  είναι ή 
περί τήν οπτικήν απάτην πρός τον Παρράσιον άμιλ
λα, καί 8ν άπασα ή άρχαιότης ύμνεϊ διά τήν θαν-



162 Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

μα στην παράστασιν μεμονωμένων προσώπων θεών 
χ-,ι ήρώων, δι' ών εξέφραζε με τήν αύτήν πάντοτε 
επιτυχία* το ύψο; καί τό μεγαλεϊον έν τώ  προσώπω 
του Δ ο: .ή τήν τρυφερότητα του αισθήματος καί τήν 
χαρι* έν τα ϊ. είκοσι τής Αφροδίτης, τής Κλίνης καί 
τής ϋηνελόπης. Αλλα πλουσιότερος περί τον χρω
ματισμόν ήτο ό ροδονράφος Παρράσιος καί σοφώτε- 
ρο; εί: τήν παράστασιν τής στρογγυλότατος διά τής 
σκιάς των άκ.ων, καθώς ανώτερο; έ γ έ ε το  ό Τιμάν- 
θης δια τήν εκφρασ ν του πάθους έν τή  θυσία τή; 
Ιφιγένεια:. Και άλλου: ήδυνάμεθα κατωτέρου; τού 
τω ν ν’ άναφέρωμεν, άλλ Οπερ πάντα; διαπρέπει κ ι i 
εφελκύει τήν προσοχήν τού ιστορικού ό μέγιστο; 
Απε/λής. Συνήνωσεν ούτος άμφοτερων των σχολών 
τά  προτερήματα, καί μοναδικό; διά τήν χάριν ά- 
νεγνωρ σθη καί αμίμητος, ουδενός τόλμησα-το; τήν 
ά ι aihOjiin/r· ^/ijifoiHrqr αύτού νά επισκευάσω, 
οΰτε άλλα; άτελεϊ; ύπ αύτού καταλειφθείσα; νά τ ε 
λείωση,. Κζοχο; έπίσης έν τή  είδογραφία ανεδείχθη 
διά τών εικόνων τού κεραυνοφόρου ’ .Αλεξάνδρου, τού 
πατρός του Φ.λίππου καί τινων στρατηγών του. 
Αλλά μετά τόν Απελλήν, παρ’ ώ  περιβάλλεται τήν 
ανθήραν τής νεότητος άκμήν ή ζωγραφία, καί βστις, 
άλλος Ραφαήλ τώ ν Ελλήνων, αντιστοιχεί πρός τόν 
Φειδίαν έν τή  γλυπτική, καί τόν Σοφοκλήν έν τή 
δραματοποιΐα, άρχεται ή παρακμή καί ή πτώσις 
διά τή ; ρωπογραφίας καί σκηνογραφίας, διά τής ρυ
παρογραφία;, διά τών παντοίων ψηφοθετημάτων, έν 
οίς καί ό περίφημο; άσάρωιος οι une, δ ιότι ή Ελλη
νική τέχνη ήτο, ώ ; ή έν τα ϊ; μεσημβριναις χώραις 
άκμή τού εαρος, δπερ μυρία διανοίγει καί χαριέ- 
σ τα τα  άνθη πληρούντα διά θείου αρώματος τόν άέρα, 
άλλ.’  όλίγ ,ν διαρκεί, καί ώς άνθος παρέρχεται. Ούδέ 
ήδύνατο νά προσμείνη ή άνθρωπότης τήν συνέχειαν 
ή τήν άναγέννησιν τή ; τέχνης έκ τού ρωμαϊκού κό 
σμου, διότι, πλήν ολίγων πρωτοτύπων στοιχείων, 
ή  ρωμαϊκή καλλιτεχνία, δ ι’ ού; λόγους άλλοτε ά- 
νεφέραμεν, δέν ήδύνατο νά είναι ή ώχρά άντανά· 
κλασις τη ; ελληνικής, καί τήν παρά 'Ρωμαίοι: άνά- 
πτυξιν τή ; ζωγραφίας, ούδέν παραγαγούσαν διακε- 
κριμένον, άνακεφαλαιοϊ εύστόχως ή κολοσσιαία 
τού Κέρωνο; είκών, έκατόν είκοσι ποδών εχουσα έκ- 
τασιν, καί insania setatis nostraa ύπ αύτών τών 
Ρωμαίων χαρακτηρισθεΐσα.

Τήν άναγέννησιν τής ζωγραφίας έπρεπε νά έπι- 
φέργι ό χριστιανισμός. Καί οϊ νέοι χαρακτήρες τή ; 
τέχνης ταύτης ύπολάμπουσιν ήδη εις τά  υπόγεια, 
«που ό άπηνής τών έχθρών τής πίστεως διωγμός 
ήνάγκαζε τού; πρώτους πιστού; νά ζη τώσι καταφύ- 
γιον, τελούντες έντός τώ ν σπλάχνων τής γή ; τάς 
ιερουργίας των, καί έγείροντες έκεϊ τούς πρώτους 
ναού; καί τά  πρώτα σύμβολα τού νέου δόγματος* 
ζωηρότερον άποκαλύπτονται άκολούθως εί; τά  ψη
φοθετήματα καί εί; τά  μινυθογραφημένα χειρόγρα
φα, έν οίς παρατηρεϊται σχετική τις τελειότης πολ- 
λού λόγου άξία ιός προεικονίζουσα τήν μέλλουσαν 
ακμήν’ καί συνενούνται τέλος συναρμολογούμενοι εϊς 
τινα  νέον τύπον διά τής βυζαντινής ζωγραφίας. Η

νέα αύτη φάσις τής τέχνη; διήρκεσε μέχρι του ήμί- 
σεω; τή ; από Χριστού ιγ\  έκατσνταετηρίδο;, καί 
όμολογητέον ό τι ούτε τών καλολόγων ούτε τών τε 
χνολόγων ή γνώμη είναι ύπέρ αύτής. Κατακρίνεται 
έν αυτή ή τραχύτης καί τό  άσύμμετρον τής υπο
γραφής, ή έλλειψις ζωής, κινήσεως, ελευθερία; καί 
έυπνεύσεως, τό  αυστηρόν καί ομοιόμορφον των τύ 
πων, τό  άνάρμοστον τού χρωματισμού. Αλλά, καί 
τοι εν γένει άληθυύς ουσης τή ; κρίσεω; ταύτης, δ ι
καιολογείται όμως ή άτέλεΐα τή ; τέχνης καί διά 
τήν τό τε  πάσης καλλιτεχνικής ιδέα; ύπερισχύουσαν 
ζέσιν τής πίστεως, άπαιτούση; μάλλον σύμβολα 
πρόσωπα, καί διά τό  πρόσφα-ον τών παριστανομέ- 
νων γεγονότων, άτινα κάλλιον έμνημονεύοντο διά 
τινο, σταθερά; είδογραφίας, εύλαβώ; και κα;ά πα- 
ράδοσιν διατηρουμένης, καί μέ αύτήν τήν θρησκευτι
κήν διδασκαλίαν μεταδιδομένη; εί; τού; πιστούς* 
καί άναντίρρητον είναι άφ’ έτέρου ό τι καί τ ι ;  έξαίρε- 
σις ενιαχού διαλάμπει, ώ ; ό έν τώ  Ούατικανώ μου- 
σείω διατηρούμενο; θάνατο; τού Εφραίμ. Αλλ ό
πως δήποτε, ή άρχαία αυτη ζωγραφία συσταίνεται 
εί; τό σέβα; τώ ν νεωτέρων καθό μήτηρ τής άπό τών 
μέσων τού ιγ\ άναγεννηθειση; καί μέχρι τού ις ·'. 
αίώνο; τοσούτον διαπρεψάση; ιταλική; ίερογραφίας. 
Ο ιγ '. αιών ήτο έν Ιταλία  έποχή άναγεννήσεω; καθ. 
άπαντα τά  στοιχεία τού πολιτισμού’ τό  έμπόριον 
άνεπτύσσετο, οί δημοτικοί θεσμοί διετυπούντο κατά 
τόν τύπον τής νέας έλευθερίας, νέα γλώσσα καί νέα 
γραμματολογία είσήρχοντο εί; τόν κόσμον χειοαγω- 
γούμεναι ύπό τού ένθέου άοιδού τώ ν τριών κόσμων, 
καί έν μέσω τή ; γονίμου ταύτης κινήσεως τών πνευ
μάτων ή ελληνική τέχνη παρήγαγε τήν ζωγραφίαν. 
0  Κιμαβύη; ήτο μαθητής Ελλή ων, καί διηγούνται 
οί σύγχρονοι ιστορικοί όποιον ενθουσιασμόν διήγει- 
ρον έν Φλωρεντία τά  πρώτα αύτού ζωγραφήματα. 
Τούτου δέ μαθητής ύπήρξεν ό Γ ιώ ττος, καί παρά 
τούτων άλλοι πολλοί έδιόάχθησαν, συγκροτούντες 
τήν μέχρι Λεονάρδου τού Ούϊγκιου διαδοχήν. Τ ί 
κοινόν εις τά  έργα τού Κιμαβύου, τού Γ ιώττου, τού 
όρκανίου, τού φράτορο; Αγγέλου καί άλλων τής 
σχολής ταύτης, άτινα καί σήμερον δυνάμεθα νά θαυ- 
μάσωμεν εις τό  έν Πίσνι κοιμητήριον ; Διαπρέπει έν 
αύτοίς ό θρησκευτικό; χαρακτήρ διά τής άπλότη- 
τος, καθαρότητος καί σεμνότητος τής γραφίδος, δια- 
φαίνεται γνήσιον καί ειλικρινές τό χριστιανικόν αί
σθημα, εί καί εί; τούτο θυσιάζεται ή σωματική καλ
λονή, αί δέ λεπτομέρειαι, ό χρωματισμός, ή σκια
γραφία καί ή φυσιογραφία φαίνονται ήμελημέναι 
καί ατελείς, άλλά πανταχού διαλάμπει ή χάρις 
καί ή ευσεβής άβρότης τή ; ιχνογραφίας. Εάν εις 
τό  πνευματικόν τούτο στοιχείο* προστεθή τό σαρκι
κόν καί μάλλον επιστημονική επεξεργασία, καί εις 
ταύτα έπιτεθή ή έκ τή ; άναγεννήσεω; τής κλασικής 
άρχαιότητος προκύψασα πλαστική τελειότης, θέ
λει συμπληρωθή ή ύλη ήν διετύπωσε βραδύτερον ή 
απαράμιλλος τέχνη τώ ν μεγάλων διδασκάλων, τού 
Ούϊγκίου, τού Μιχαήλ Αγγέλου, τού Τιτιανού, τού 
'Ραφαήλ, τού Κορεγίου.
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Ολίγοι έλαβον παρά τής φύσεω; τόσα δώρα όσα 
Αεονάρδος δ Ούίγκιος, ό πατήρ τής νέας ζωγραφίας. 
Ωραίος, επιδέξιος, ευαίσθητος, ευφυής, φιλομα
θέστατος, έγένετο πάνσοφος, έκμαθών πάσας τάς 
τέχνα ; καί έπιστήμας τής εποχής του, καί ι 
δίως τήν οπτικήν, τήν ανατομίαν, τήν μηχανι
κήν, καί ζωγράφος καί άρχιτέκτων καί μηχανικό; 
καί γλύπτης άναδειχθείς’  έμελέτησε κατα βάθος 
πάντα τά  στοιχεία τής ζωή ; έν τή  φύσει, έν τώ  άν- 
θρωπίνω σώματι, έν τή ψυχή, καί τήν εύρυτάτην 
αύτού μαθησιν ή θρησκευτική έμπνευσι; έγονιμο- 
ποίησεν. Αλλ ' ολίγα είργάσθη, καί έ τ ι όλιγώτερα 
διασώζονται. Ó έν τή  Κ εχαριτω ρε 'τη  τώ ν Μεδιο- 
λάνων Μ νατίκός ¡¡εϊπνος, καί το ι έξίτηλος σχεδόν 
όλος ένεκεν τής ένεργεία; τού χρόνου καί τή ; αβελ
τερίας τώ ν άνθρώπων, είναι εϊσέτι τό  θαύμα τή ; 
ζωγραφίας, τοσαύτη ή αρμονία τώ ν ποικίλων σ το ι
χείων, καί ή ζωηρότης τής δραματικής έκφράσεως 
έν τή κατανυκτική καί μυστική έκεί-γι πράξει τού 
θείου διδασκάλου. Αλλου είδους μεγαλείον χαρακτη 
ρίζει τά  κολοσσιαία έργα τού Μιχαήλ Αγγέλου με 
τενεγκόντο; εις αύτά τό δψος τής διανοίας, τό  άγέ- 
?ωχον τού ήθους, τήν πανσοφίαν καί τήν άδάμαστον 
καί άκούραστον αύτού δραστηριότητα. Αλλ’ ή χάρις, 
τό  αίσθημα, ή εντέλεια τή ; σκιαγραφίας, ή καθαρό- 
της καί φυσικότης τών συμπλεγμάτων δέν έπικο- 
σμούσι τά  έργα τού γίγαντος τούτου τής νέας καλ
λιτεχνίας. Εμφαίνουσι μ άλλο* τήν υλικήν αλήθειαν 
τού σώματος, τήν άνατομικήν επιστήμην, εις ήν δώ 
δεκα έτη  άνενδότω; ένέκηψε, καί διά τά .πολύπλο- 
κον καί αύστ/ρόν τής συνθέσεως, διά τάς τολμηρά; 
έπιτμήσεις, διά τό μεγαλοπρεπές καί μεγαλεπήβο- 
λον τής ιδέα; έμποιούσιν έκπληξιν καί θαυμασα.όν, 
άναρπάζουσι τό* θεατήν εις τάς χώρας τού υψηλού, 
άλλά δέν έγείρουσιν έν τή καρδία αύτού τήν γλυ
κεία* εκείνην συγκίνησιν, δ ι’  ή; ή θέα τού καλού ά · 
νοίγει τήν ψυχήν εις τό αίσθημα τού άγαθού, ώς ή 
χλοερά τού έαρο; πνοή άναπεταννύει τά άνθη εί; τό 
φώ; τής ημέρας Καν δέ τό στοιχείον τού ΰψους έκ· 
φράζϊΐ ιδίως ό Μιχαήλ Αγγελος, '  ό μετά τού Ούϊγ- 
κίου σύστησα; τήν φλωρεντινήν σχολήν, έτερα καί 
ύποδεεστέρα; φύσεω; πλεονεκτήματα διαστέλλουσι 
τόν αρχηγέτην τή ; ένετική; Τιτιανόν. Προέθε-ο ού- 
τ ο ;  νά παραστήστι κυρίω; τήν φύσιν καί πρό πάντων 
τό  άντικειμενικόν. καί εξωτερικόν αύτή; στοιχείον, 
όθεν διαπρέπει κατά τήν φυσιογραφίαν, τήν είδογρα- 
φίαν,' καί τά  παρεπόμενα αύτή. οίον τόν ίματισαόν 
καί τά  κοσμήματα, ιδίως δε κατά τό άνθηρόν τού 
χρωματισμού, και κατά ταύτα είναι άπαράμιλλο;’ 
άπορον δε, έάν έξ ίσου είναι έξοχος καί κατά τήν 
ιχνογραφίαν, όπως δήποτε, εδκολον νά διακοίναι τ ι ;  
ε ί; τή* ένετικήν τήν πρώτην άρχήν καί οίονεί τήν 
ρίζαν έτέρας περιφήμου σχολής, ήτις βραδύτερον ά- 
νεπτύχθη έν Ολλανδία ώς παραφυά; εκείνης, καί ώς 
ύπόθεσιν λαβούσα τών έργων αυτής ταπεινά καί κοι
νά ώ; έπί τά πλείστον αντικείμενα, διά τά  αύτά διε- 
κρίθη προτερήματα. Αλλά συγχοόνω; σχεδόν ηοξατο 
βν Ρώμη, ή *πό Ραφαήλ τού Σαντίου διαδοχή,' ήτις

μετά τής χριστιανικής ιδέας συνήνωσε τήν πλαστι
κήν τελειότητα τής έλληνική; καλλονής. II επιρροή 
τού αρχαίου κάλλους έπί τού πνεύμ.ατο; τού Ραφαήλ, 
καί ίστορικώ; καί καλολογικώς άποδεικνύεται. Τό 
ιδανικόν τή ; αρχαίας τέχνης μετεχε-ρίσθη ό αμίμη
τος ούτος ζωγράφος πρός δήλωσιν τού χριστιανικού 
πνεύυατος. Μέχρι τίνος δέ τά  δύο ταύτα στοιχεία 
συμβιβάζονται, έάν έτήρησε μεταξύ αύτών τήν δέου
σαν αρμονίαν, εάν έκ τών δύο ϋπερτερή τό γήΐνον, 
τό εθνικόν, τά κλασικόν πρό; βλάβην τή ; θείας ύπο- 
στάσεως τή ; χριστιανικής ίερογραφίας, καί έάν ιός 
έκ τούτου ό χριστιανισμός είσέτι ποοσμέν·/] τήν εις 
αύτόν άομόζουσαν καλλιτεχνικήν έκφρασιν διά τής 
ζωγραφίας, περί τούτων ά; κρίνωσι* οί ειδήμονες’ 
άλλ εις ταύτα πρό πάντων ά ; έαιστήσωσιν έντονον 
προσοχήν οί παρ’ ήμίν καλλιτέχναι, ΐνα μή βεβη- 
λωθή ή νέα ίερογραφία διά τής εισαγωγής ξένων 
στοιχείων, καί ίνα διατηρήση μετά τή  καλλιτεχνι
κής τελειότητος τό σεμνόν καί σεβάσμιον τού χαρα- 
κτήρος, δι ού μόνον θελει εκπληρώσει τήν υψηλήν 
αύτής άποστολήν, άναπτερούσα τό πνεύμα εί; τήν 
θεωρία* τών ουρανίων. Ö Ραφαήλ ,ώκειοποιήθη τό 
«ρχαϊον ιδανικόν, διότι έφερεν, ούτως είπείν, προκε- 
χαραγμένον αύτό έν τρ  εύγενεί διάνο·,α καί έν τή 
ίταρθενική αύτού καρδία. Καί τό  ιδανικόν παρέστησε 
διά τή ; αρμονία; τής υπογραφής καί διά τής χιάρι- 
τος τής ήθική; έκφράσεως. Εις ταύτα ύπηρετούσν ή 
σκιαγραφία, ή άποψις. ό χρωματισμός. Καί τοι πολ
λά καί περικαλλέστατα καταλιπών ζωγραφήματα, 
ούδείς δύναται νά ε"π»ι μέχρι τίνος ήδύνατο νά φθά- 
ση, έάν ό θάνατος δέν άφήρπαζε* αϋτόν εν τή  άκμή 
τής ήλικίας. Η Μβταριιίργωσις είναι τό  έσχατον καί 
τελειότερον τών έργων του, καί ή έν αύ-ή κεφ αλή 
τού Σωτήρος θεωρείται ώ : αριστούργημα έν άριστ υρ- 
γήματι. Καί τούς μίν άλλους τών καλλιτεχνών έμι- 
μήθησαν μάλλον ή ήττον επιτυχώ; οί μεταγενέστε
ροι, καί εξ αύτών έλαβον τούτο ή εκείνο τά στο ι- 
χείον τής τέχνης. Αλλά τίς επανέλαβεν, ή τις δύ- 
ναται νά μιμηθή τό έντελέστατον ΰφος τού μοναδι
κού τούτου δ.δασκάλου; τίς μ ετ' αύτόν ήδυνήθη το- 
σούτον άρμονικώς νά έκφραση διά τού υλικού κάλ
λους τό  ήθικόν, νά συνδυάσφ εις μίαν καί τήν αύτήν 
παράστασιν τό  αίσθημα καί τήν ιδέαν, τήν χάριν 
καί τήν φυσικότητα, τήν απλότητα καί τήν καθα
ρότητα, καί νά παρουσίαση εις τόν θαυμασμόν τών 
άνθρώπων τό  έν τώ  κόσμω εντελέστερο* όυοίωρ.α 
τή ; ιδανική; τελειότητος; Πρός συμπλήρωσιν τής ά- 
ναπτύξεως πάντων τών στοιχείων τής τέχνης συνέ- 
τεινεν έτερο; ζωγράφος τή ; εποχής ταύτης Αντώνιο; 
ό Αλλέγρης, ό άπό τή ; πατρίδο; αύτού Κορέγ-ιΟς έ- 
πονομασθεί;, όστι; ιδίως τιαάτα ι καί διακρί-.εται 
διά τήν παράστασιν τού οωτός έν τή σκιαγραφία. 
Ο τελευταίο; ούτο; τών μεγάλων διδασκάλων τής 
έν Ιταλία άναγεννηθείση; ζωγραφία;, διά τού φωτό; 
εκφράζε: παντοία διανοήματα καί πάθη, τήν άφατον 
χαράν τού παραδείσου, τά βάθο; ή τήν αβρότητα 
τού αισθήματος, καί διά τή ; πρωτοτύπου καί έντε
χνου χρήσεω; τού γραφικού τούτου στοιχείου δι-
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καίω; καί οΰτο; κ α τα τ ίθ ε τα ι  μεταξύ τώ ν πατέρων | ματιχόν καί κοινωνικήν στοιχείο» τού νέου κόσμου 
καί δημιουργών τή ; νέα; ζωγραφία;. . συνδυαζόμενον μέ τό  καλλιτεχνικόν τού αρχαίου, I*

Καί άλλαι μέν σχολαί αλλαχού τ?,; Ευρώπης κ»1 πρεπεν, εί; συγγενείς μάλιστα προ; τον ελληνισμόν 
έν αυτή τή Ιταλία ανεφάνησαν, περί ών κατά μέρος χώρα; καί φυλάς, νά έγείρη τό  αίσθημα τού καλού 
οφείλει νά διαλάβη; 6 ιδίως τήν ιστορίαν τή ; τέχνη; καί τήν έννοιαν τής ιδανική; τελειόττ,τος, έξ ή; ένε- 
πραγματευόμενο;. Εκαστη δέ αυτών ετέρου, έμόρ- I πνεύσθλ καί ήν μετέφερεν ή νέα καλλιτεχνία εϊ; τά  
φωσε ζωγράφου;, καί θαυμάσια έργα παρήγαγε, τ ι ·  ! ιδ ι* έργα. Καί τό τε  ίσω; συμπερανσι, είσδύων δι 
μήσανσα ου μικρόν τνιν καλλιτεχνικήν μεγαλόνοιαν έλλογου εικασία; εί; τά  μυστήρια τού μέλλοντος, 
τώ ν νεωτέρων. Αλλ’ ό αμερόληπτο; ιστορικό; θέλει οτι, έαν ό νέο; πολιτισμό; προβή εϊ; τά ; έλληνικάς 
ισω; παρατηρήσει ό τι πάσαι αί σχολαί αύται παρε- ! χώρα;, ΰπό τού χριστιανικού πνεύματος εμπνεό- 
λαβον τα ; πρώτα; βάσει; τη ; τέχνης έκ τών πρώ- μένος, ζωογονούμενος, καί ρυθμιζόμε-.ος, καί έχων 
τω ν καί δαιμόνιων εκείνων διδασκάλων, δς’ών έν I-  ώ ; σώμα καί σάρκα την υλικήν ευημερίαν, άλλ ώς 
ταλία μεταξύ ΙΕ . καί Ιιγ·'. αιών ο; ή ζωγραφία έλα- ψυχήν τήν ελευθερίαν καί τήν πίστ.ν, ών άνευ ού-

Γάμοζ Ία π υ η χ ό ΐ.  ίίύε σελ. 4 ί>ϋ.)

βε τήν πρώτην καί λαμπροτέραν αυτής φάσιν έν τή  [ 
νέα ιστορία, καί τά στοιχεία ταύτα έτροπολόγησαν 
κατά τά  ήθη, τά  έθιμα, τό  κλίμα, τήν φυλήν ττ,ν 
κοινωνικήν άνάπτυξιν καί την ατομικήν έκαστου 
καλλιτέχνου διάνοιαν. Εάν δέ εξετάστ; δ ια τί κατ 
εκείνην τήν εποχήν ή Ιταλία  έλνβε τό μοναδικόν 
τούτο προνόμιον, θελει έ·νοτ,σει ό τι έκεί τό τε  τ,το ; 
ή πρώτη έδρα τού νέου πολιτισμού, δν παρήγαγεν 
ό χρισ-ιανισμό;’  δ τι διά τή ; βιομηχανική; άναπτύ | 
ξεω ;, διά τή ; προηγηθείση; γραμματολογία;, διά 
τη ; πολιτικής ελευθερίας, ή Ιταλία  έμελλε πρό παν- , 
τό ; άλλου έθνους νά καταυγασθή ύπό τών άκτίνων 
τού διά τή ; άναγεννή,σεως τών γραμμάτων ά ατεί- 
λαντος ήλίου τής αρχαίας σοφίας, καί ό τι τό  πνευ

δέν οότε νοτ,τικόν ούτε ηθικόν μεγαλείον, εις τ ή »  
Ελλάδα άπόκειται νά άναλάβτ, τά  σκήπτρα τής καλ
λιτεχνίας, καί διά τή ; μελέτης τού αληθούς ούχ 
ήττον ή διά τής ποιή,σεως τού καλού νά προοδεύ- 
σ/ι θαρραλέω; εις ττ,ν έκπλήρωσιν τού μεγάλου 
προορισμού, 6ν προφανώς ήδη καταδεικνύει εις αυ
τήν ό δάκτυλος τού Ϋψίστου. Ηθέλαμεν δέ νομι- 
σθή ευτυχέστατοι, έάν καί αί ασθενεί; αύται μελέ
τα-, εν αί; έκ διαλειμμάτων άνακεφαλαιούμεν τά ; 
πρό τινων έτών καλολογικά; ήμών παραδόσεις, ή- 
δύναντο κατά τ ι  νά συντείνωσιν εί; τό αίσιον τούτο 
αποτέλεσμα.

Κερκ .ρα, τίι Ϊ Ι  Κο·.μβρ(ου <864.

Β. ΒΡΑΙΑΑ2 ΑΡΜ ΕΝίΙΙ.
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I Α  Π Ο Ν I  Κ  Α.
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Εϊ; τρία προηγούμενα φυλλάδια έδτμοσιεύσαμεν 
άξιόλογον άρθρον περί ίαπονίας, έν φ έγίνετο λόγος 
καί περί τών περιέργων ηθών καί εθίμων τού Ιαπο- 
νικού λαού.

Σήμερον δέ δη,μοσιεύομεν καί δύο εικόνα; παρι- 
στώσα; τελετήν γάμου καί καπη,λεΐον τειου, περί 
ών διέλαβε τό ανωτέρω άρθρον.

μικρού σπέρματος τής φιλοδοξία; ήτες, εί: άπαξ 
τουλάχιστον έν τώ  βίω εισέρχεται εί; τή,ν καρδιάν.

Ή  φύσις μ ’ έστέρησε μέν εύφραδεία;, άλλά μ ’ ε
ποίκισε (καί τούτο τό λέγω  ούχί καυχώμεν·;) μέ 
γενναία αισθήματα, ώστε έγνώριζον αρκούντως τά 
δίκαια τού δυστυχούς, καί χρεία; τυχούση; ν.δυνά- 
μην νά τόν προστατεύσω επωφελώς διά τού λόγου.

Καί προϊόντος του χρόνου έολεπον έμαυτόν έοά- 
μιλλον τώ ν διαστ,μοτέρων δικηγόρων, άποκτώντα δι- 
καίαν φήμην κατά τή,ν ύπεράσπισιν των δυστυχών, 
καί άποδεικνύοντα αύτούς θριαμβεύοντας διά τή ; 
πειθούς,τή; κατ’ εμέ μεγαλητέρας τών ευγλωττιών.

4Λ5

Κ απη.Ιι

ΤΑ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑ 

Τ  I I  S  Φ Λ Α Ν Α Ρ Ι Α Σ ,

 0 0 0 ----

I

Νέος &ν τήν ηλικίαν καί σπουδάζων νομικά, κα- 
τώκουν τό τρίτον πάτωμα οικία; τινο; κατά τή,ν 
όδόν τή ; Ουλμη;. Ζών έρημος μετά τώ ν βιβλίων μ.ου, 
άνευ συγγενών καί φίλων, μακράν τή ; φίλη; μου 
Γερμανίας, μόνην διασκέδασιν εΐχον τή,ν σπουδήν" 
οί δέ Πανδέκται, τά  ογκώδη πονήματα τού Ποθιέ- 
ρου, τά  σοφά απανθίσματα καί τά  θαυμαστά υπο
μνήματα τού ’Ορτολάνου, ξηρά καί αηδή το ί; άλ
λως, έφαίνοντο εί; έμέ πλήρη θελγή,τρων.

Ή τ ο  δέ ό βίος μου κοινοβιακός καί εργατικός, 
κατεχόμενος ότέ μέν ύπό πόθων, ότέ δέ ύπό τού

o r  ΐι'ίο ν

Καί μονότονοι μέν παρήρχοντο αί ήμέραι, άλλά 
γαλήνιαι καί ίλαραί.

Μετά δέ ταύτα έπη,λθεν ή άνοιξις. Ίΐνέωξα τό 
παράθυρόν μου, δπερ έμενε κεκλεισμένον άφ' δτου 
κατώκτ,σα τό δωμάτιον εκείνο, καί προκύψα; εί; τ ά  
έξω άνέπνεον έν άνέσει τόν αέρα, τόν έπιπολάζοντα 
αείποτε άφθόνω; έν τή όδώ τή ; Ουλμη,ς.

Μετά ταύτα ανύψωσα τού; οφθαλμού; ποό; τά  
παράθυρα τών απέναντι μου οικιών, καί τό βλέμ.μα 
στραφέν εί; έν έξ αύτών, προσηλώθη έπ’ αύτοϋ.

’Αλλά τίνο; ένεκα ; τούτο δέν θά δυνν,Οώ νά col 
τό  είπω, άναγνώστα, διότι καί έγώ τό  άγνοώ.

Ί σ ω ;  διότι ώραία καί ποικιλόχροα καρυόφυλλα 
τής Φλανδρίας η,σαν εκτεθειμένα έπί τού παραθύρου 
εκείνου.

Ίίμη,ν έν ηλικία καθ' ί ν  £ν άνθο; διεγείρει μυ- 
ρία; γλυκείας ιδέα; εί; νεανικήν καρδίαν, τούτέστιν 
αναμνήσεις οικογενειακών έορτών, παιδικών εύθυ-
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ωραίου /.'όπου, δστις έεετείνετο όπισθεν τής οικία; έν 
ή έγεννήθημεν. . . τ ί  ήξεύρω και έ γώ : Μία ανθοδέ
σμη παριστά ολόκληρον παρελθόν. Ευτυχείς εκείνοι 
δ ’ ούς είναι εύώδτι; καί άνευ μιάσμ-ατοςΐ ’"Εμεινα 
λοιπόν έπί πολ.λάς ώρας έν έκστάσει, και τέλος, -Α
ναγκασμένος νά ύπάγω εις τήν σχολήν, έκλεισα τά 
παράθυρον περίλυπος, τό  ομολογώ, καί έξήλθον τής 
οικίας διευθυνόμενος πρός τήν πλατείαν τού Πανθέου.

Τήν ήμέραν εκείνην ήμην άλλόφρων καί απρόσε
κτος, ώστε καί τό  μάθημα τού Μ ασκάλου ολίγον 
-/¡κουσα, καί οίκοι έπανήλθον μελαγχολικός, άδτ,μο

νών καί όλος δύσθυμος.
Μοί έ-ραίνετο ότι έστερούμην τ ι ,  καί τούτο μ.οί 

έπροξένει λύπην.
Διελθών -τήν νύκτα ¿ύπνος, ήγέρθην άνατέλλον- 

τος τού ήλιου, καί πρώτη μου φροντί; υπήρξε νά 
τρέξω  εις τό  παράθυρου, νά τό ανοίξω καί νά ρίψω 
άπληστο ν βλέμμα πρός τά  άνθη τής άρκτου, άτινα 
ϊσ τζν το  έκεϊ μελαγχολικά καί ταπεινά. ’ Αλλά ταν- 
θσ) δεν ή σαν μόνα- μεταξύ των κεχρωματισμένων κο · 
ρυφών τ<»ν, διείδον καί ώχράν τινα κεφαλήν νεάνι- 
δος. Θεέ μου ! πόσον ήτο ¿¿ραία καί φαιδρά! ’Ήθε
λε·/ εϊπει τις ο τι ή το  ζώσα είκών τής άθωότητος, 
θελγούσης διά τής απλότητάς της ώ ; τό μειδίαμα 
τής Άρμίδης έπί τω ν χειλέων αγγέλου.

Μόλις είδον αύτήν, καί όμως τοσαύ-η ύπήρξεν ή 
έντύπωσις ήν μ’ έπροξένησεν, ώστε έμεινα δλως 
εκστατικός.

—  Μαργαρίτα ! έκραξε φωνή τρέμουσα ένδοθεν 

τού απέναντι δωματίου.
Τήν φωνήν ταύτην άκοϋσαν τό  ςανΟάν καί έςαί- 

σιον πλάσμα έγένετο άφαντον, έγώ δ έμεινα ακίνη
τος κατεχύμονος υπό έκστάσεως.

I I

’Επί ένα μήνα εγειρόμενος καθ’  έκάστην τήν αύ
τήν ώραν, καί μόλις ένδυόμενος, έτοεχον ϊνα χαιρε
τίσω  τά  καρυόφυλλα τής Φλανδρίας.

"'Αραγε /,άριν τω ν καρυοφύλλων έτρεχον μετά το- 
σαύτη; αγωνίας εις τό παράΟυρόν μου, ότε ή αύγή 
μόλις άρχιζε νά έπιχρυσόνη τάς κορυφάς των στε
γών; . . .

Δεν τολμώ νά τά βεβαιώσω. 'I I  Μαργαρίτα ήτο 
ωραιότερα τώ ν άνθέων, ών τά  στιλπνά πέταλα πε- 
ρ·.εστόλιζον τό  χαρίεν τη ; πρόσωπον.

Λ ί σπουδαί μ.ου έν τοσούτω ούδεμίαν ΰπέφερον ε- 
λάττωσιν εκ τής ταραχής, εις ήν εϋρίσκετο τό  πνεύ 
μά μου.

Τον ’ Ιούνιον μήνα, δτε τά  γειτονικά μου καρυό
φυλλα ήκμαζον, έλαβον, χάρις εις ιδιαιτέραν εύνοιαν, 
τό  δικηγορικόν μου δίπλωμα.

Δικηγόρος τήν ηλικίαν είκοσι καί δύο έτών !
Όποιος άχανής όρίζων ήνοίγετο ένώπιον τής νεα

νικής μ.ου οίήσεως ! Ή μην εις τόν κολοφώνα τών

έν αϋτή λύπην τινα καινοφανή.
—  Τί έχεις, μήτερ ; ήρώτησα αύτήν έκθαμβος.
—  Τίποτε, μ.οί άπεκρίθη.
—  Δ ι’  αγάπην Θεού ! έπανέλαβον, έσο ειλικρινής 

μ.ήτερ . . . Λ ιατί κρύπτεις τήν αιτίαν τών δακρύων, 
άτινα καί παρά τήν θέλησίν σου βλέπω άκτινοβο- 
λούντα ύπό τά  βλέφαρά σου; Δέν είμαι έγώ  ό υιός 
σου, ό καλλίτερος τών φίλων σου ;

—  Καί δύνασαι ν’  άμφιβάλλη:; ’ Αλλ’ ήθελε μο'ι 
είναι πολύ λυπηρόν νά μετριάσω τήν χαράν μ.ου διά 
τήν επιτυχίαν καί τήν επιστροφήν σου . . .

—  "Όσον δ ι ’ αύτά μήν ανησυχείς, άλλ ’ όμίλει 
. . . Ί ΐ  άβεβαιότης μοί είναι μάλλον ανυπόφορο; ή 
ή βεβαιότης, όσον λ.υπηρά καί άν είναι.

—  Θέλω ομιλήσει λοιπόν, είπεν ή μήτηρ μου.
Καί μ.έ ώδήγησεν εις τό  δάσος τό  περιττό χιζον

τόν πύργον, ύπό τήν σκιάν λευκής πασχαλέας, καί 
καθίσασά με πλησίον της είπε τά  εξής'

—  Ε/.ραγείσης τής Γαλλικής έπαναστάσεοις, 6 
κόμης δέ-ίάλβις, ό πάππος σου, δστις ήτο λοχαγός 
τού συντάγματος τού καλούμενου Buoi.lebc τής 
l/oJaiyiac, παρασυρθείς ύπό τής μανίας τής καταλα- 
βούσης τούς πλείστους τώ ν εύγενών τού κράτους, με- 
τηνάστευσεν εις Γερμανίαν.

Ό  κόμης δέ-Σάλβις χηρεόσας πρό πολλών έτών, 
εί/εν υιόν μονογενή, δεκαεξαετή τό τε  τήν ηλικίαν. 
‘Αποκατασταθεί; δέ εις τ ι  χωρίδιον παρά τά ; όχθας 
τού 'Ρήνου, καί αδιαφορών περί τής τύχη; τής πα- 
τρίδος του, καί διά τάς απαίσιους ειδήσεις, αίτινες 
άβείαίως πω: είσεχώρουν εις τήν ερημιάν του, άφιε- 
ριύθη ο'λο; εις τήν ανατροφήν τού τέκνου του. Ύ π ό 
τήν έπιτήρησιν δε τώ ν πατρικών φροντίδων, άνεπτύ- 
χθησαν εις τόν Γεώργιον σπάνια προτερήματα.

'θ  γηραιό; κόμης φθάσας ε ς τό  τέρμα τού βίου, 
έκλεισεν ευχαριστημένος τούς οφθαλμούς, ώ ; κατα- 
λιπών κληρονόμον άξιον τού ονόματος του, δπερ ήτο 
έκ τώ ν αρχαιότατων καί γνωστοτάτων τής Γαλλίας.

Μετά τόν θάνατον τού πατρός του, ό Γεώργιος 
κατοικεί διηνεκώς εί; τό  χωρίδιον τού ΐδάρ4 άλλ ό 
μονήρης βίος ήλλοίωσε τόν χαρακτήρά του, διότι 
έγένετο τοσούτον σκυθρωπός, μελαγχολικός καί μι
σάνθρωπος, δσον ήτο ¿λλοτεφαιδρός καί κοινωνικός.

Φέρων τήν καραβίναν έπί τών ώμων καί φορών 
δερματίνας περικνημίδας καί πάνινου ένδυμα, έτρε- 
χεν όλοκλήρους ή μέρας εί; τά  πέριξ δάση, ή ήκολού- 
θει τούς άτακτου; ελιγμού: τού Ρήνου, άναπολών 
τήν μεμακρυσμένην πατρίδα του καί τά. προσφιλή 
οντα, άτινα είχεν άπολέσει.

Κ α τ ’ εκείνον τόν χρόνον ό βαρώνος Όθοιν Μέρ- 
ριντζεν, εύγενής τ-ής αύλής τού Βερολίνου, ηλθεν ίνα 
διέλθν) τό  θέρο; εις τόν πύργον του Βουριγθάλ, μι
κρόν άπέχον-α τού Ίδάρ. Συνωδεύετο δε ύπό τής 
γυναικός, τών υιών, καί τής θυγατρός του 'Ελένης.

μιών, πε:·.πάτων εις τό κοιμητήριον, ένθα άναπαύε- ! εύχών μου, καί πλήρη; ευτυχίας άπήλθον ν’  άσπα- 
τα ι ποοσοιλές τ ι  υποκείμενον, μεμαραμένων άνθέων, σθώ τήν μητέρα μου εις Τούρραιναν. 
απεο εγκλείει ή μήτηο εις τά ; έπιστολά: της, ή Ή  μήτηρ μου έχαιρεν έπί τή  επιτυχία μου, καί 
άνθέων τού κήπου έν ω  άλλοτε περιεπατούμεν, τού διά τώ ν άφθονων φιλημάτων της ήθελε νά μέ άν-

ταμείψ/, διά τού; κόπου; μου. Ά λ λ ’ όμως εβλεπον
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Μια τών ημερών ή 'Ελένη διενοήθη νά παραδιαβά- I τού, ήδυνήθη μόνον νά είσπηδήσγ εις τήν λέμβον5 
στ) έν λέμβω έπί τού ποταμού τού βρέχοντο; τά  ¡ εί: ή; τό βάθος έπεσε λειποθ/μών. ’ Μ ετακομίσατε ς

δέ αύτόν εί; τόν πύργον τού βαρώνος Μέρριντζεν,
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τείχη Βρουγθάλ. Ό  ιππότη: Ιωάννης, ό πρεσβύτε- 
τερο; αδελφό; τη :, τήν συνώδευεν.

Οποίαν ποίησιν γεννώσιν εις τήν καρδίαν τά  κύ
ματα, άπερ ρέουσι παφλάζοντα μεταξύ δασών καί 
έρειπίων !

Ο ιππότης ’ Ιωάννης, φύσει ευαίσθητος, άφήκε τήν 
κεφαλήν έπί τού στήθους του, άπέσυρε τα ; χεΐρας 
άπό τάς κώπας, καί άπληστος άνέπνεε τήν αύραν 
τής εσπέρας άναπολών αρχαία ποιήμ.ατα καί γοτθικά 
ανέκδοτα.

Ή  δέ λέμβος, έγκαταλειφθεϊσα εί; μόνην τήν 
διάκρισιν τών κυμάτων, έπλανάτο τή  δε κάκείσε. 
εις μέρος μάλιστα ό'που τά  ρεύματα είναι σφοδρά.

Ά λ λ ’ ή 'Ελένη ένόησε τόν κίνδυνον.
—  ’ Αδελφέ μου, άνεβόησεν έντρομος, ή λέμβος 

μας κατοποντίζεται! . .
Ό  ιππότης άνανήψας ώ ; έκ ληθάργου, εδραξε 

τάς κώπας, καί τάς εκί-.ησε μέ τούς μυώδεις βρα- 
χίονάς του ' άλλ’ ήτο π Λ ΰ  άργά' τό ρεύμα έσ τ:έ- 
φετο άκάθεκτον περί τού; δύο νέους, καί ή λέμβο; 
περιδινουμένη ύπό τρομερά; δυνάμεως, έφαίνετο 
σκάπτουσα υγρόν τάφον διά τ ε  τόν υιόν καί τήν 
θυγατέρα τού βαρώνος Μέρριντζεν.

Ποία λοιπόν ανθρώπινη δύναμις έδύνατο νά πα
λαίση, πρός τήν άδιάκοπον καί άνηλεή κίνησιν τού 
ρεύματος !

Μόνη άρα ή επέμβασις τής θείας προνοίας έδύνα
το  νά σώσνι τόν Ίωάννην καί τήν 'Ελένην. "Ανθρω
πό; τις ίστάμενος όρθιος έπί τής όχθης παρετήρει 
αγωνιών τήν σκηνήν τήν όποιαν περιεγράψαμεν.

Έφαίνετο δέ ταλαντευόμενος μεταξύ τής επιθυ
μίας τού νά σώση τούς δυστυχείς, ούς έβλεπε τρέ
χοντα; τόν έσχατον κίνδυνον, καί τών κινδύνων εις 
οδς έμελλε νά έκτεθή έάν έπεχείρει /ά τούς σώση.

Ά λ λ  ή φιλανθρωπία ύπερίσχυσε" δ ιότι άπεκδυ- 
θείς μ.ετά σπουδής, έρρίφθη εις τά ύδωρ καί διευ- 
θύνθη ρωμαλέος πρός τήν διεύθυνσιν τή ; λέμβου.

•—  Θαρρείτε, έκραύγασεν έντόνω; καί άταράχως, 
ώσανεί μή προύκειτο περί ζωή; ή θανάτου.

Καί κατορθοίσας νά πλησιάστ, εις τήν λέμ.βον ώ -  
θησεν αύτήν ίσχυρώ; ενώπιον του. Μάτην τό ρεύμα 
περιδινούμενον μετά πλείονο; μανίας, ήνοιγε τρομερόν 
στόμα ίνα καταπίη τήν λέμ.βον' ό ξένος έμενε σ τα 
θερός καί ακίνητο; ώ ; βράχος άπ’ αιώνων στερεωθείς 
έν τοϊς ΰδασιν.

11 λέμβο; ώθουμένη ύπ’ αύτού, έπλησίαζε βαθμη
δόν πρός τήν όχθην, βραδέως μέν προχωρούσα αλλ ’ 
άνευ τή ; ελάχιστης συγκρούσεως, καί μή στρεφο- 
μένη περί έαυτήν. Ό  άγνωστος έπεχείρησε τελευ- 
ταίαν καί μεγί την απόπειραν. Ό  ’Ιωάννης καί ή 
'Ελένη έσώθησαν.

’Εκείνο; δέ πρός 8ν ώφειλον τήν ζωήν ήτο ώραίος 
εικοσαετής νεανίας, δςτις έμειδίασε πρός τούς σω-

περιεποιήθησαν μετά πολλής προθυμίας· άνεχώρησε 
δέ έκείθεν τήν έπαύαον.

Έ κ το τε  έπανήρχετο συχνάκις εις έπίσκεψιν τής 
κατοικίας, ήν είχεν απαλλάξει τοιούτου πένθους. 
Ί ΐ  μέραν δέ τινα ένεκατεστάθη έν αύτή σχεδόν ώς 
κύριος, καί τούτο συνέβη ότε ά οικοδεσπότη; τήν 
ήνωσεν έπισήμως μετά τή ; Ελένης δέ-Μέάειντζεν.

—  Δεν ήσο σύ, μήτερ, ή 'Ελένη δέ-Μέρριντζεν, 
ήρώτησα;

—  με άπεκρίθη’ καί ο ξένος ό σώσας με 
ήτο 6 Γεώργιος δέ-Γάλ,βι. Διετρίψαμεν δέ ολίγον εις 
Γερμανίαν, όιότι άναγνωρισθέντος τού πρώτου Υ π ά 
του καί τροποποιηθεισης εντελώς τής γαλλικής πο
λιτικής, ό Γεώργιος επανήλθε- εις τήν πατρίδα του.

Τόν ακολούθησα δέ καί έγώ, καί ότε ή κυβέρνη- 
σις άπέδωκεν εί: αύτόν τόν πύργον τού Βρούκ, έλ- 
θόντες κατωκήσαμεν έν αύτώ.

Πολλά έτη ευτυχή καί ειρηνικά παρήλθον ούτω 
π ω ;' καί ότε ό πατήρ σου παρέδωκϊ τω  θεώ τήν 
αγαθήν του ψυχήν, κατώκουν εις Βρούκ, όπου έρχε
σαι ενίοτε, τέκνον μου, κατά τάς ώρας καθ’ άς σχο
λάζει; καί μέ παρηγορεϊς.

Ίιλπ ιζο ν , τέκνον μου, ό τι τό  γήρας μου ήθελε 
τελειώσει ενταύθα, καί ότι άποθνήσκουσα θά πα
ρέδιδα τήν τελευταίαν πνοήν εις τάς άγκάλα; σου 
καί έν τώ  αύτώ θαλάμοι, ένώ άπεβίωσεν ό Γεώργιος.
. . Λ λλ ’ οιμοι ! φοβούμαι μήπως συμβή τουναντίον.

—  Δ ιατί τούτο, μήτερ ;
—  ’Επιστολή τις έκ Παρισίων, έπιδοθεϊσά μοι 

τήν πρωίαν ταύτην, μοί αναγγέλλει ό τι ό πύργο; 
τού Βρούκ είχε πω/.ηθή, καί ότι έπήλθεν ό καιρός 
καθ’ ον πρέπει νά τόν έξαγοράσωμεν ή νά τόν έγκα- 
ταλείψωυ.εν εϊ; άσπλαγχνόν τινα δανειστήν.

II εΐδησις αύτη μέ κατεκεραυνοβόλησεν, όχι διότι 
ή απώλεια τής μόνης πατρικής κληρονομιάς μέ έθλι
βε- δέν ήμην αρκούντως πλούσιος έχων δικηγο
ρικόν τίτλον ; άλ,λά διότι εβλεπον τήν μητέρα μου 
διωκωμένην άπό τό  τελευταϊόν της καταφύγιον, καί 
ήναγκασμένην νά εγκατάλειψη αύτό, ένώ έκ τής 
συνήθειας καί τώ ν αναμνήσεων κατέστη αύτ/i τό 
σον προσφιλές.

III.

Τεθλιμμένος λοιπόν τήν ψυχήν άπεδήμησα είς 
Παρισιού;, έχων τήν άποφασιν νά ένεργήσω όσον τό  
έπ’ έμοί, ίνα διατηρήσν) ή μήτηρ μου τήν ιδιοκτη
σίαν της. Τούτο έγένετο αιτία νά αρχίσω μετερ- 
χόμενος τό  επάγγελμά μου, χωρίς όμως νά λησμο- 
λήσω τά  αγαπητά τής Φλανδρίας καρυόφυλλα.

Εύρον δέ αύτά πάλιν απέναντι μου κοσμούντα τό 
αύτό παράθυρον καί χαιρετίσας αύτά ώ ; αρχαίους

θέντας, καί έστη όρθιος εντός τού ίΐδατο; ίνα χαριέν- γνωρίμους, τά  έθαύμασα χαίρω·/ ό τ ι τα  άνεύρισκον 
τω ς προσαγορεύσνι αύτού;· ήθέλησε δέ νά έπανέλ.θτι ! θελκτικά καί χαρίεντα ώς άλλοτε.
*ίς τήν όχθην αλλ’ έξαντληθεισών τώ ν δυνάμεων «ύ -  ί —  7Αρά γε  διέμεινε καί ή Μαργαρίττα πάντοτε



ή ίδια καθ’ a -a s  αν τήν άπουσίαν [/.ου ; έλεγον καθ 

ειιαυτό·/.
Ί ]  τυχη [λοΙ άπεκρίθη.
’/I Μαογαρίττα έ .εφανίσθη » ί ;  τό  παράθυρο·/' 

ή ξανθή της κόμη έκυυ.άτιζε πέριξ τή ; αγγελική; 
κεφαλή; της, καί μειδίαμα τερπνόν ό-.έστειλε τά  
ροδοκόκκινα χείλη τη ;' έλθούσα δε πρά; τά  καρυό
φυλλα. έκυψε π/.ν μεγαλοπρεπή -προτού.·/,ν της, καί 
κατέΟετο μύρια φιλήματα επί των χλοερών άνθέων.

—  Δ ιατί νά μή είμ.αι καρυόφυλλου ; είπον κατ 

έ ¡καυτόν.
.Μετά τά  φιλήματα, άνασηκώσασα τό κομψόν 

έκ μελαίνης δρυό; κιβώτιου, όπερ περιείχε του; 
ωραίου; συντρόφους τγ,ς, του; παρετήεησεν έκ του 
πλΥ,σίον, μ ετά  τη :  αΰτή; σπουδής ήν δεικνύει μή- 

ΠΥ.ρ πρό; τά  τέκνα της.
ΛΪφνγ; ή λεπτή καί τρέμουσα φωνή ήν εϊχον α

κούσει άλλοτε, άντήχΥ,σεν έκ νέου si; τό  ενδότατον 

τής οικίας.
Ή  φωνή αΰτη έκάλει τήν Μαργαρίταν.
Ί ΐ  νεάνι; έσκίρτησε, καί σπεύδουσα νά ΰπακούσνι 

εί; τήν πρόσκλγσιν άφήκε τόν θησαυρόν της.
Τό κιβώτιου έπεσε βαρέως εί; τήν όδάν καί συν- 

ετρίβη, τά  δέ καρυόφυλλα διασκορπισθέντα τήδε 
κακεϊσε, έστόλισαν τό  έδαφος.

Ταλαίπωρο; Μαργαρίτα ! άθλια άνθη !
Δύο βαρέα καί θερμά δάκρυα έκύλισαν έπί των 

παρειών μου. Ή  γείτων μοβ, μείνασα ώ ; άπολελι- 
θωμένη καί βεβυθισμένη εί; τήν θλίψιν, άν·/,γείρε μ.ετά 

ικρόν τήν κεφαλήν καί είδε τά  δύο συμπαθητικά 
άκρυά μου.

Οί γα/ανοί οφθαλμοί τη ; έλαβον άρίητον έκφρα- 
σιν άγαθότητο; καί ευγνωμοσύνη;' μ.ετά δέ ταύτα, 
ερυθρά καί τεταραγμένη, κλείσασα τά παράθυρο·/ ά- 
νεχώρησε

Μόλις δέ έκλεισε τό  παράθυρου καί κατέβην δρο- 
μαίο; εί; τήν όδόν" παρετήρησα πέριξ ώ ; άν διε- 
νοούμην νά πράξω τ ι  κακόν, καί ίδών τά  πάντα 
έρημα, έκυψα καί «υνέλεξα εύλαβώ; όλα τά  λεί
ψανα των ατυχών τη ; Φλανδρία; καρυοφύλλων.

Πολλά έτη π-ρήλθον άπό τής παιδαριώδους καί 
ποιητικής ταύτη; πράξεως' άλλ όμ.ω.. άναγνώϊτα, 
είπατε έλθη; εί; έπίσκεψιν τής κατοικία; μου ένθα 
εγκάρδιο; φιλοξενία σέ περιμένει, θέλει; ίδεί απο
τεθειμένου; εί; θήκην έβενίνην ξηρ ύ; καί όμω; ζώ ν- 
τας δ ι' έμε τού; κλώνα;, οΰ; συνέλεξα έκ τή ; οδού 
τής Ούλμης.

’ Αφ’ ού συνέλεξα άκριβώ; τά  άνθη, ήρχισα ν’ άνα- 
λύω τά  αισθήματα τά  περιλαμβανόμενα εί; τό  βλέμ
μα τή ; Μαργαρίτας, ό :ε  προσηλώθη έπ’ έμ.ού. Καί 
εύρον ό τι ήρμτ,νευε σεμνήν ευγνωμοσύνην, απλό
τη τα  παρθενικήν . . . καί τίποτε περιπλέον. Ε ί; εμέ 
δέ έπήλθεν εί; μόνο; λογισμός. Νά ήδυνάμην ν’ αν
τικαταστήσω το  δρύϊνον κιβώτιου, τό  πρό μιά; ώ 
ρας περιέχον τά  κειμήλια τής χαριεστάτη; μου 
γείτονο; !

Ό  λογισμό; ούτο; δςτι; έπήλθε κατ’ άοχάς ώ; 
αστραπή, έλαβε μονιμότητα, κατέστη ιδέα σταθερά
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καί μοί έφαίνετο ότι έάν ίμενον κωφός εις δ ,τι μοί έ
λεγε θά έγινόμην σκλ/ρός, αχάριστος καί ένοχος.

Έ γώ , ένοχο; πρό; τήν Μαργαρίταν ! . . .  αδύ
νατον !

Ένδυθιίς λοιπόν μετά σπουδή; έδραμυν ώ ; πα- 
| ράφρων πρό; τήν αγοράν των Άνθεων, καί μεταβαί- 
νο/ν άπό τή ; μια; εί; τήν άλλην άνθοπώλαιναν πα- 
ρετήρουν τούς καλάθους των. Ούδέν ! αδύνατον νά 
εΰρω καρυόφυλλα τή ; Φλανδρία; τόσον μεγαλοπρεπή, 
ώς εκείνα ών διετήρουν τά  λείψανα.

’Από τής ¡αγοράς τω ν Άνθέων, ήλθον εί; τήν 
πλατείαν του Ά '  ίου-Σουλπικίου, άλλά καί έκη 
τίποτε. Μετέβην εί; τήν πλατείαν τού Ναού, πλη
σίον τή ; Μεγάλη; Βρύσεως (Château d Eau), άλλά 
καί έκεϊ ούδέν εύρον.

Ουδέποτε μαθηματικό; καταγινόμενος »ί; τήν λύ- 
σιν δύσκολων προβλημάτων, συνησθανθη αγωνίαν 
όμοίαν τή  ϊδική μου. Έπεσκεπτόμην ολα τά  εργα
στήρια, όπου καί γαλλικά καί εξωτικά άνθη επιδει
κνύονται μεγαλοπρεπή, καί πανταχού έζήτουν της 
Φλανδρία; καρυόφυλλα, διπλά, τριπλά, τετραπλά 

καί καθεξής.
Ά λ λ α  πανταχού μέ ύπελάμβανον ώ ; μανικόν.
Κεκμηκώ; καί άπηλπισυένο; έπανη.χόμήν εί; τήν 

συνοικίαν μου.
Δι-ρχόμενο; δέ τήν όδόν Δελφίνος, είσήλθον, ώ ; 

εί; τελευταίου καταφύγιου, εί; ευτελές ανθοπωλείου.
—  Καρυόφυλλα τής Φλανδρία;; ήρώτησα, έχετε 

τ ί ς  Φλννίρίας καρυόφυλλα ;
—  Ιδού, κύριε, μοί άπεκρίθη πολύσαρκο; τ ι ;  

καί εύρωστο; γραία, κοκκινωτέραν τήν ρίνα έ/ουσα 
ή τό  χρώμα τώ ν λειριών. Καί διά τού λιχανού μοί 
έδειξε σκοτε νήν τινα γωνίαν έν ή δώδεκα; ανθο- 
φόρων αγγείων παρίστανον θέαν λυπηροτατην.

Έπεθ:ώ .η ·α  ταύτα άλλη/οΐιαδόχω; καί ώς άλ- 
χημιστής άνακαλύψας τόν φιλοσοφικόν λίθον, άνε- 

κραύγασα"
—  Εδρ/κα ! εδρςκα !
Καί έπέθηκα τήν χείρα έπί άνθέων άπαραλλά- 

κτων ώ ; τα τής Μαργαρίτας.
Ί ]  έμπορος, ώς προεΐπον, δέν ήτο οδτε αξιέρα

στος οδτε γοητευτική' αλλ' έν τή  παραφορά τή ; 
χαράς μου, εύρον αυτήν Οαυμασίω; ώραίαν, ώστε 
τήν έφίλησα άποτόμως έπί τώ ν ερυθρωπών πα
ρειών τη ;.

—  Τί κάμνεις, αχρείε ·, είπεν ή καλή γυνή έκ- 
πλαγεΐσα άπό έν ''ειξίν εί; ήν ουδόλως ήτο είθισμενη.

—  Ιίόσου τιμ ώ .τα ι τά.6η ταύτα, κυρία ;
—  Παρατηρήσατε πρώτον πόσον είναι δροσερά' 

ή δρόσο; λάμπει έπί τώ ν φύλλων των.
—  Άδιάφορον . . . .  Ή  τ ιμ ή ;
—  Εις τον καλόν καιρόν, δέκα φράγκα.
—  Εί; τόν κακόν λοιπόν διπλάσια. Λάβετε εί

κοσι, απεκριθη.ν, καί οφήσατέ με ν’  ά-έλ.θω.
—  Υπ άρχει διαφορά μεταξύ κακή; καί κακή;

έποχή ;........... ή σημερινή δέ είναι άθλιεστάτη.

Λοιπόν . . . .
Ά λ λ ά  πριν τελειώσή τόν λόγον της, ρίψα; καί έ
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τερον είκοσάφραγκον ΐήν απώθησα άποτόμως καί 
έσπευσα προς τά  έξω.

Ή  διαγωγή μου αύτή βεβαίως 6ά τήν έξέπληξε, 
καί πρό πάντων τό  φίλημά μου.

Έβενουργό; τ ις  τή ; συνοικίας μοί κατεσκεύασε 
έν ολίγοι χρόνοι υέλαν δρύϊνον κιβώτιου άπαραλλα- 
κτον έκείνου, όπερ συνέχω; εϊχον ίδεί έπί τού πα
ραθύρου τή ; Μαργαρίτα;" άπέθεσα έν αύτώ μετά 
πολλής προ .οχής τά  καρυόφυλλα, καί χαίρων έπα- 
νήλθον εί; τήν όδόν τή ; Οδ/μη;. 7Ι1το μεσονύκτιον, 
πάντα ήσύχαζον εί; τήν φιλήσυχου συνοκίαν μου.

Ή  Μαργαρίτα τήν ώραν εκείνην 6ά έβλεπε κατ’ 
όναρ τά  φ ίλτατα άνθη τη;.

Πόσον δμω; Οα έκπλαγή όταν τά πρωί, έρχομένη 
εί; τό παράθυρου, κατά τήν συνήθειάν της, θα ϊδη 
ώ ;  έκ θαύματος άνασταντα τα  άνθη της . . . θά τά  
λάβη έντό; τώ ν λευκών καί λεπτών τη ; χειρών . . . 
θά τά  παρατηρήση ώ ; άγ·νωστα . . . θά τά  δρασίση 
μέ σταλαγμού; δακρύων . . . καί ένθυμουμένη έμε 
ίσως θά καταδεχθή νά μέ παρατηρή-ιη ώ ; χ6έ; !

'11 ιδέα αυτη μέ ένελάρρυνεν" έπατησα εί; τά ; κιγ- 
κλίδα; τού αρτοποιού, δστις έκάθητο εις τό  ισό
γειον, έστηρίχθην καλώ; εί; αύτάς, καί άναβά; κα- 
τώρθωσα νά 6έσω τό  κιβώτιου εί; τό  παραθυρον τής 
Μαργαρίτας.

Ή  δέ κατάβασί; μου έγένετο ταχυτέρα τή ; άνα- 
βάσεω; καί αυέιω ; έδραμον εί; τά δωμάτιό·/μου.

Ε ίτε  διότι ή πράξίςμου ήτο επιλήψιμος, είτε διότι 
ή λύπη μέ είχε ταράξει, μολι; περί τό  πρωί ήδυνή- 
Οην νά κλε.σω τούς οφθαλμούς.

IV .

Ή  θυρωρό; μου, έπισημοτέρα τώ ν  συναδέλφων 
της, αίτινες ώ ; έπί τό  πλείστον τρέφουσι ψιττακόν 
ή γαλήν, άνέτρεφε μεγαλοπρεπή άλέκτορα, ούτινο; 
ή πρωινή καί έναρμόνιο; ώδή άπήλπιζε τούς γεί
τονας.

Αυτη έξύπνισε καί έμέ.
ί ί ;  τρελό; ήλθον εί; τό  παράθυρου, καί κρύβεις 

όπισθεν τού παραπετάσματος, άνέμευον νά ϊδω τήν 
σκηνήν ήν εϊχον πλάσει εις τήν φαντασίαν μου.

Ά λ λ ’ έπί πολύ έπερίμενον.
Τέλο; έφάνη ή Μαργ'αρίτα σοβαρά καί έμφρονπς* 

ό ,τ ι εί/ο/προϊδεϊ συνέβη' τήν λύπην της δ  εδέ/6η 
έκπλη;·.;, μετά ταύτα, χαρά άκτινοβόλο; έλαμψε 
έπί τού προσώπου τη ;, είτα  ο ί κυαναί κόοαι τών 
οφθαλμών τη ; έστράφησαν βραδέως πρό; τό  παρά- 
θυρόν μου, ώ ; θά έστρέφοντο πρά; τό άγιον βήμα 
εις τήν εκκλησίαν, εις δείγμα ευγνωμοσύνη; καί 
εύχαριστήσεως, καί λεπτόν ερύθημα έφάνη έπί τού 
μετώπου της.

7Ι1το ώραία ώ ; ή Θεοτόκο; ενώπιον τή ; όποια; 
έγονυπέτουν ημέραν τινα  εί; ναόν τινα  τής 'Ρώμης, 
3ν ό Καρράσχιο; είχε κοσμήσει διά τώ ν αριστουργη- 
ματων του.

Τήν όίραν έκείνην έχαιρον χαράν άνεκλάλ.ητον. 
Ή  εϋχαρίστησις, ήν έπροξένησα εί; τήν άθώαν παρ
θένον έμελλε νά λογισθνϊ ένώπιον τού θεού ώς άγ'αθή
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πράξις. Δέ·/ υπάρχει παντοίων ειδών αγάπη, καί ή 
χε ρ ή δίδουσα ελεημοσύνην δέν είναι εϋσεβεστέρα, 
θεαεεστοτέρα τή ; παρηγορούσης χειρός;

’Α λλ ’ ή χαρά μου ύ-.ήρζε βραχεία' διότι δεύτε
ρόν τ ι  ύποκείμενον ήλθε νά λαβη μ.έρο; εί; τήν σκη
νήν, ή; ήμην ό μόνο; θεατός.

Ουτο; ήτο νέο; τ ;  όλίγον πρεσβύτερός μου. Οί 
κανονικοί καί εύγενεϊ; χαρακτήρες τού προσώπου του, 
ήσαν μέν παραπλήσιοι τώ ν χαρακτήρων τή ; Μαρ
γαρίτας, ένέφαινον όμω; ευστάθειαν,υπερηφάνειαν καί 
θράσος, άτινα άφήτουν άπ ’ αύτοΰ τό  νεανικόν θέλγη
τρου, οπερ έπέλαμπεν έπί τού προσώπου τή ; νεά.ιδος.

Ούτος, ώς έφαίνετο, ήτο αδελφός της.
Τό πρώτον κίνημ.ά του υπήρξε νά λάβη άπό τών 

χειρών τη ςτό  τών καρυοφύλλων κιβώτιου,8 κατέθεσεν 
έπί τραπέ'ξης. Έπανελθών δέ μ.ετά ταύτα, σοβαρός 
καί αγέρωχο; τό  ήθος, έλ,αβε τήν χείρα τή ; Μαργα
ρίτας, καί τήν παοετήρησε σιωπών έπί τινα ; στ·.γμ.άς.

Τήν σιωπηλήν ταύτην έρώτησιν, ή'τις τήν έκαμε 
νά έρυθριάση άπό στενοχοιρίαν, διεδέχθη ξωηρό; διά
λογος. Ό  άόελφό; ώμίλει σφοδρώς, αί δέ χειρονο- 
μίαι του έδείκνυον τήν ϋπερτάτην έξουσίαν κοιτού.

Τούτο διήρκεσεν έπί πολύ, έγώ  δ ’ έν τοσούτω ΰ- 
πέφερον μεγάλην βάσανου. Τέλο; ή γείτων μ.ου έξέ- 
τεινε τόν δάκτυλον πρό; τό  παράθυρου μου, καί τά 
ίδικόν της έκλείσθη άμέσω;' δέν εϊδον πλέον ούδέν.

’Εν ω  έζήτουν τήν λύσιν τούτου τού άνεξηγήτου 
αινίγματος, έκρουσέ τ ι ;  τήν θύραν μ*υ σφοδρώς.

Έ γώ  δέ σπεύσα; ήνοιξα αύτήν' άλλά κατάπλη
κτο; ώπισθοδρόμ.ησα.

τ Ητο ά αδελφός τή ; Μαργαρίτας! . . . φέρων τά  
καφυόφυλλα τή ; Φλανδρία;.

V .

—  Κύριε, μοί είπεν ά Γεράρδο; ού τό  όνομα έμα- 
θον μετά ταύτα, μέ παρεκάλεσεν ή άδελφή μου νά 
σάς έγχειρίσω ταύτα.

•—  ’Η άδελφή σας! . . .  δέν έλαβον τήν τιμήν, 
κύριε, νά τήν γνωρίσω.

—  Τόσω καλλίτερα, διότι εί; τό  έξή; θ’ απέ
χετε άπό τό  νά προσφέρετε αύττ, τοιαΰτα δώρα, 
τά  όποια δέν μ" εύχαριστοΰσιν.

—  Ά λ λ ά  μοί φαίνεται! . . .
•—  Καί εί; έμέ φαίνεται ότι μεταξύ γειτόνων 

ΰπάρχουσι τρόποι γνωριμίας, ούχί όμω; διά τή ; άνα- 
βάσεω; τών κλιμάκων καί τή ; αδιακρισίας . . . 
Μή δοκιμ-άζετε ν’ άρνηθήτε τούτο, κύριε, ή αύτα- 
δέλφη μου μ έβεβαίωσβν ό τι τά  άνθη ταύτα υμείς 
τά  προσεφέρετε' δέν συνειθίζει νά ψεύδεται.

—  "Εστω, όμολογ'ώ τούτο ' άλλά έπραξα άρά γε 
έγ'κλημα εναποθέτων τβ κιβώτιου έπί τού παραθύ
ρου τής άδελφή; σα; -,

—  Έπράξετε έγκλημα, όπερ πράττει οστις έκών 
ή άκων έν γνιόσε·. ή έν άγνοια διακινδυνεύει τήν 
ΰπόληψιν εντίμου γυναικός.

—  Τούτο υπερβαίνει παν δριον, άνεφώνησα πα- 
ρωργισμ.ένος.

—  Τωόντι ΰπέλαβεν άταράχως καί μηδόλως

Ω Ρ Α.  4 ( 9



I I  A  1Ν Δ Ω  P A .

μεταβκ'/ών τόν βραδίιν καί όξύν τόνον τής φωνής 
του, -όσον υπερβαίνει πάν ό'ριον, κύριε, ώστε άναγ· 
κάζου.'/ι κατά '/ρέο; νά σά: ζητήσω ίκανοποίη 
<τιν Κλτιζώ δτι είσθε αρκούντως γενναίος όπως μ 
εννοήσει ε κκί μοι άποκριθήτε.

—  Κ α ί  τ ί  άλλο δύναμαι νά σάς είπω, κύριε, 
είυ.ή ότι ό σκοπός μου ή 'ο άγνός, καί ή πράξί; μου 
είλ κρινή: . . ΙΙρός Θεού! όποϊαι είναι αί άπαιτή, 
σεις τού κόσμου, όπόταν ή έκδούλευσις νομ.ιζεται 
δβοι:!

—  Δέν γνωρί,ω τ ί  φρονείτε περί του κόσμου, 
ούτε έαν ή άγνοια υμών είναι αληθής ή επίπλαστος. 
Ελάχιστα θεωρώ ταυτα" κυρίως όμως πρέπει διά 
τού ξι ρους νά ικανοποιήσετε τήν ϋβριν, καί ελπίζω 
δτι δέν θέλετε τό άποποιηθή.

Ίίμην τεταραγμένος ή λύσις η,ν έλάμβανεν αύτη 
ή περιπέτεια ·το  απροσδόκητος. ’Ανέστην εντούτοις 
γενναίοι;, καί ή πρός τήν κοινωνικήν έθιμοταξίαν 
απειρία μ.ου δέν ήτο τοιαύτη, ώστε ν’ άποποιη,θώ 
πρόκλησιν τόσον ρητήν καί απότομον.

Καθώς πάς φρόνιμος άνθρωπος, έθειόρουν τήν μο
νομαχίαν, ώ: πόλεμον' ή μονομαχία θεωρούμενη ύπό 
γενικό,τέραν έποψιν κατέστη ανωμαλία, αναχρονι
σμός οίκτρός μάλλον ή αναγκαίος, ώς πρός τή,ν 
τεμήν.

Ά λλά  πώς ήδυνάμην ν’ άρνη.θώ τούτο εις τόν 
αδελφόν τής Μαργαρίτας, ήτι; ίσως ήθελε μέ κατα
φρονήσει άφ’ ού μ ενόμισε τίμιον ;

—  Κύριε, άπεκρίθην μετά μικρόν δ σταγμόν, 
σάς όμνύω ότι ουδέποτε λογισμός επιλήψιμος ώς 
πρός τή,ν Κ. Μαργαρίταν κατέβν, εις τήν κεφαλήν \ 
μου. Ή τιμιότης μέ υπαγορεύει ταύτν,ν τήν δια- 
κοίνωσιν' έαν δέ σάς φαίνεται ανεπαρκής, έτοιμος 
είμαι εις δ,τι επιθυμείτε.

Φαίνεται ότι ό ξένο; συνεκινήθη έκ τή; άλτ,Οεία; 
τών λόγων καί τή ; άπλόττ,το; τής ύπερασπίσεώ; 
μου. Όπωςδήποτε ή αγγελική, άγαθότης τ?,; ¡Μαρ
γαρίτας, έφάντ, έπί τού προσώπου του" καί μετά 
δυσκολίας έκράτησε τή,ν χείρά του έτοίμην νά θλί
ψη τήν έμήν. Ί ΐ  ανατροφή δμο,ς, καί αί προλή
ψεις τή; κοινωνίας, ώ ; φαίνεται, τόν παρέσυρον.

—  Λΰριον, μ,οί είπε, θέλω λάβει τήν τιμήν νά 
πέμΊω τού; μάρτυρα; μου' λάβετε τήν καλοσύνην 
νά ειδοποιήστ,τε καί ύμ.είς τού; έδικού; σας.

Μετά ταύτα χαιρέτισα; με πάνυ εύγενώ;, έξήλ- 
Οεν έγκαταλιπών τά  καρυόφυλλα τή; Φλανδρία; 
έπί τού σκεύους, έφ’ού εισερχόμενο; τά  είχεν έναπο- 
θέσει..

Ά  ! ύπετονθόρυσα αγωνιών, ή, ευτυχία μου, ύπερ
βολική ούοα, δέν ή,δύνατο νά διαρκέστι έπί πολύ . . . 
Ή  θύελλα έκρήγνυται πολλάκις όταν ό ουρανός ύ-  
ναι κυανούς ! . .

Διήλθον τ-ή,ν ήυ.έραν γράφων πρό; τήν μητέρα μου 
καί πρό; τινα δικηγόρον, εί; 8ν άνέθοκα τήν περί 
του πύργου τού Βρούκ ύπόθεσι·/' ενώ δέ έλάμβανον 
τάς έπιστολά; ινα τά ; φέρυ> εί; τό ταχυδρομεϊον, 
βί όφθαλμ.οί μου άπήντησαν, κατά τύχην, τή,ν ση-
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μείωσιν τού όνόματό; του τό όποιον ό αντίπαλός
μου μοί είχεν αφήσει εί; αντάλλαγμα τού έμοΰ.

’Οπισθοδρόμησα βήματά τινα, καταπλαγείς καί 
τυφλωθεί; ύπό τού άπροσδοκήτου ονόματος ό 
άνέγνων.

Τό γραμμάτιον έφερε γοτθικοί; »γράμμασι, τό 
όνομα

σ Γερήρδο; Γωτιέ. »

Τό όνομα τού αγνώστου τού άπαιτοΰντος τή,ν 
κληρονομιάν μ.ου !

Άνατραφεί; μέ αισθήματα θρησκευτικά, συνειθί- 
σα; παιδιοθεν νκ έπικαλώμαι εί; πάσαν περίπτωσιν 
τή,ν θείαν δύναμιν, είδον εί; ταύτην τήν απρόοπτον 
σύμπτωσιν φανερόν σημείο·/ τού Κυρίου. Ηλτ,σθεί; 
ελπίδων έλεγον κατ’έμαυτόν" —  Νά ήδυνάμην ν’ α
φοπλίσω τόν ανταγωνιστήν μ.ου, νά θέσω αύτόν ύπ’ 
έμέ. νά βοηθήσω αύτόν ν’ άνεγερθή, είτα πορευθείς 
πρό; τόν πατέρα του νά εί’πω αϋτώ"

—  Έφείσθην τού υιού σου' εί; ανταμοιβήν μή 
διαφιλονεικήτε τό άσυλον τών γη,ραίων ή,μερών τή; 
μητρό; μ.ου.

Τοιαύττ,ν έχων έλπίδα άνέμενον άφόβω; τή,ν έπαύ- 
ριον.

V I.

Ή  επαύριον ήλοεν ομιχλώδη; καί μάλλον ζοφε
ρά. Τίγέρθην κατά το σύνη,θες, άλλά δέν έπλτ,σίασα 
εί; τά παράθυρόν. Τό θέλγητρο·/, όπερ άλλοτε εδ- 
ρισκον έπ' αύτού έξέλιπε- ναι μέν ήδυνάμην νά 
θαυμάσω έτι τά καρυόφυλλα τή; Φλανδρία;" άλλά 
τά  φ* Οες τόσον φαιδρά καί άκτινοβόλα, ήσαν ώχρα 
έν τώ  δωματίω μ.ου.

Δύο τών συμ.μ.αθητών μ.ου, μεθ’ ών είχον συσχε- 
τισθ-ή εί; τήν νομικήν σχολή,·/, ήλθον καί ό'ιεσκέδα- 
σαν τήν μελαγχολίαν μου.

Παρακλτ,θέντε; δέ ύπ’ έμού Τ·/α μοί χρησιμεύσω- 
σιν ώ ; μάρτυρε;, συνή,νεσαν ευχαριστώ; εις τή,ν πρόσ- 
κλτ,σίν μ.ου.

Μετ' ού πολύ δέ καί οί μάρτυρε; τού Γεράρδου 
μάς συνήνττ,σαν. Οί τέσσαρε; νέοι διέταξαν τά τής 
μ.ονομαχίας. Ο αντίπαλό: μου, ώς προσβληθείς καί 
έχω·/ τό δικαίωμα τή; εκλογή; τών όπλων, έξελέ- 
ξατο τό ξίφος.

II διαμάχη έμελλε νά εξακολουθήσω μέχρι; α ί
ματος, διότι ή ύπόθεσις δέν έφαίνετο τοσούτον σο- 
βορά ώστε νά ύπερβώμεν το όριον τούτο.

Ουτω λοιπόν, συμφωνηθέντων τών όρων, οί μάρ
τυρες τού Γεράρδου, άνεχώρησαν ύποσχεθέντε; ή,μϊν 
συνέντευξιν περί τήν έκτη,ν ώραν τή ; έσπερο;, εις 
μέρος ώρισμ.ένον τού δάσους τών Βιγκεννών.

ΙΙερί τήν πέμ-πτην καί ή,μίσειαν ώραν, εγώ τε και 
οί δύο έταϊροί μ.ου, διήλθομεν εφ’ άμάξη; τή,ν πύλην 
τού Θρόνου (ΤΙίΓόιιο)' περί δέ τά ; '¿'-, παρά τέταρ
τον, έφθάσαμ.εν εϊ; τόν τόπον τή; συνεντεύξεως.

Τό μέρος, θαυμασίω; έκλεχθέν, ¿σχημάτιζε κύ
κλον περιστοιχιζόμενον ύπό άδιαβάτων θάμνων.

Τό έδαφος ήτο όμ.αλόν καί ξηρόν, ώστε ό ποϋς
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δέν ή,δύνατο νά ολίσθηση, καί ή παντελή,ς έλλειψι; 
τή; χλόη; άποκαθίστα αδύνατον παν πρόσκομμα έν 
περιπτώσει πηδήματος.

Ή  έκτη ήχησεν εί; τ-ή,ν εκκλησίαν τών Βιγκεννών. 
Ό  Γεράρδο; καί οί μάρτυρε; αύτού, έξή,λΟον τού δά
σους.

Μάς έχαιρέτισαν δέ εύγενώ;, καί ό Γεράρδος λα
βών τόν λόγον είπεν εύΟύμω;"

•—  Συγγνώμη, κύριοι, διότι άργοπορήσαμεν. Ει- 
τα  στραφείς πρό; με, έπρόσθεσε μέ τόνον διάφορον"

— ' Κύριε δέ-Σάλβα, επιτρέπεται μοι νά πιστεύ- 
σω, ότι καί τοι διχονοουσών τών οικογενειών μας, 
δέν ύποπτεύεσθε τή,ν τιμιότητα τή; προκλή,σεώ; μ.ου.

—  ’Αναγνωρίζω μάλιστα έκουσίω; ότι έπράξατε 
ώ ; εύγενή,ς, άπεκρίθτ,ν, διότι χθέ; άκόμη δεν έγνω- 
ρίζαμ.εν άλλήλου; ούδ' έξ ονόματος.

—  ’Εν τοιαύτρ περιπτώσει, ύπέλαβεν ό Γεράρ- 
δος, ούδέν τά κωλύον ή,μ.ά; νά έπισπεύσωμεν τό 
τέλος.

Διαρκούντο; τούτου τού διαλόγου, οί μάρτυρες η
μών έμέτρησαν τά ξίφη, τά όποια λαβόντε; ήρχίσα- 
μεν τή,ν μονομαχίαν.

Παραλείπω, φίλοι άναγνώσται, τά ; λεπτομ.ερεία; 
ταύττ,ς τή ; μονομαχίας, έξ ή,; πλεϊστοι έτεροι συνά
δελφοί μ.ου ή,Οελον ώφελη,θή, ϊνα κάμωσιν ενδείξεις 
τών γνώσεών των περί τή,ν μονομαχίαν. 'Εάν είμαι 
μετριοφρονέστερο; εκείνων, λόγοι εί; έμέ γνωστοί με 
ΰπο-χρεούσι εί; τούτο. Ά λλω ς τε, τ ί  μέλουσιν εί; 
τόν αναγνώστη,ν τά  κτυπήματα καί τά  στρατηγή
ματα i

Άρκεΐ νά γνωρίση ότι ό Γεράρδο; καί εγώ ή- 
μ.εθα έπίση; επιτήδειοι καί δμω; έπληγώθη,ν κατά 
τήν τρίτη,·/ προσβολήν τού αντιπάλου μ.ου.

Έπεσα βαρέω; έπί τού εδάφους, καί ό Γεράρδο; 
έδραμε γένναίως εί; βοήθειαν μου.

'Ω ; υιός ιατρού αυτός, ήδυνήθη νά βεβαιωθη, ευ
κόλως περί τή ; βαρύτητος τής πληγής μου. ’θ  σί
δηρο; διελθών διά τού αριστερού μαστού, διέσχισε 
τή,ν πλευράν καί ήγγισε τή,ν καρδίαν.

‘Η πληγή ήτο θανατηφόρο;" ό νέο; τό ένόησε, καί 
ή λύπη του ύπήρξεν άπειρος.

Μέ όλα; δέ τά ; όδύνα; καί τό αίμα τό άναβαΐνον 
μήχρι τών -χε.λέων, διετήρησα όλα; μου τάς αι
σθήσεις.

'Π απελπισία ?,ν ήσθάνετο ό Γεράρδο; μέ συνεκί- 
νησεν έκ βάθους καρδία;" έδραξα τήν χείρά του καί 
τήν συνέσφιγξα διά τή; ΐόικής μου . . . ήτις ήτο 
ψυχρά.

—  Μή λυπεϊσθε διά τόν θάνατόν μου, τώ  είπον" 
έπράξατε, τό έπαναλέγω, ώ; νέο; εύγενή,ς, καί άν τ ι  
λ,άθο; ύπάρχνι, ό μόνο; υπεύθυνο; είμαι έγώ.

—  Ό χ ι, θέλω μεπαχειρισΟή τά αδύνατα, ίνα 
σάς σώσω ! είπε μετ' άλγους ό Γεράρδο;.

—  Ματαίω: θέλετε προσπαθήσει, φίλε" έπιτρέψα-

—  Καί τή; αδελφή; μου Μαργαρίτας, ε . . . 
αύτη θέλει μέ καταρασθή ότ·. σά: έφόνευσα !

—  θέλει σάς συγχωρήσει διότι ύπερασπίσθητε 
τή,ν τιμήν τη;" καί πιστεύω οτι είναι τόσον μεγά
λη κατά τά αισθήματα, όσον είναι κατά τή,ν ωραιό
τητα τού προσώπου. . . . Μάς είπατε πρό ολίγου 
περί διχονοίων μεταξύ τών οικογενειών μ.α;" λαμ
βάνετε τή,ν καλοσύνην νά τά ; συμβιβάσετε;

—  Εάν άπσΟάνετε, θέλω πρήξει παν τά δυνατόν" 
σάς τό όμνύω.

—  Σάς ευχαριστώ . . . διά τήν μητέρα μ.ου έζή- 
τουν ταύτην τήν ύπερτάτη,ν χάριν . . . νά διατρί- 
Υή εί’  το άσυλον όπερ έξελέξατο . . . καί δέν θέ
λει σά; καταρασθή. . . Είπέτε. . . .

Κύμα αίματος άνέβη εί; τόν φάρυγγά μ.ου καί 
μ’ εμπόδισε ν’ αποτελειώσω" καί έκλινα πρό; τά 
όπισθεν αναίσθητος.

V II.

Παράδοξο; άνθρωπο; ήτο ό ταγματάρχη; Γωτιέ, 
πάλαι χειρουργός τη,; αρχαία; σωματοφυλακής, 
εκείνη; τή ; ανδρείας φάλαγγος, ής ό Βοναπάρτη,ς 
ήτο τό είδωλον. Ό  ταγματάρχη; Γωτιέ ήτο έξη- 
κοντούτη;" είχεν υψηλόν ανάστημα, όπερ ούτε οί πό
νοι, ούτε οί κίνδυνοι, ούτε ή ηλικία, ηδονή,θησαν νά 
κυρτώσωσιν" εί δέ ήτο ηγεμονικό; καί άκαμ.πτος. 
τό ήθος, ύπέκρυπτεν δμω; θαυμασίαν αγαθότητα. 
Ναι μέν τά στόμα του ήτο έτοιμον νά κρίν/ι άδυ- 
σωπήτως καί τά  ελαφρότερα σφάλματα, ¡σωτερι- 
κώς όμως είχεν άνεξάντλη,τον επιείκειαν, ήτις έμ.ε- 
τρίαζεν αείποτε τή,ν σκληρότητα τών άποφά- 
σεών του.

ΓΙρό πάντων δε ήτο κάτοχος τή; έπιστήαης ήν 
μενήρχετο, καί τό σπουδαιότερον έξεπλή,ρου μ ετά 
πλείστου ζήλου τά έργον αύτού" αί τιμαί δέ τά; 
όποία; άπήλαυσε, καί δικαίως, έμαρτύρουν τά ; 
[ίαθεία; γνώσεις καί τήν απαραδειγμάτιστο·/ ικα
νότητά του.

Εί; τά ; φροντίδα; τού ταγματάρχου Γωτιέ, τού 
πατρό; του, μ.έ ένεπιστεύθη ό Γεράρδο;, μετά τήν 
δυστυχίαν τή ; μονομαχίας.

'IJ πρώτη θεραπεία τής πληγής ύπήρξεν οδυνηρά" 
μ.εταφερθεί; δέ εί; τό δωμκίτιόν μου, άνέλαβον τα 
χέως τά ; αισθήσεις, ώστε εδυνήθην νά παρατηρή
σω όλα τά  κινήματα τού χειρουργού.

—  Καί λοιπόν, ή,ρώτησα βλέπων αύτόν κινούντα 
τή,ν κεφαλήν εί; Ινδειξιν κακού οιωνού.

—  Λοιπόν ! απεκρίθη μ.έ απότομον ειλικρίνειαν 
στρατιώτου μ,αθόντο; νά μή είναι τόσον ευαίσθη
τος" λοιπόν ! νέε μ.ου, έάν φέρη; καί άλλοτε καρυό
φυλλα εί; τό παράθυρο·/ νέας, πιθανόν ν’ άνάψωμεν 
γρήγορα μεγάλην ήαμπάδα εί; τή·/ Παναγίαν.

—  Τό εννοώ, ή πληγή είναι θανατηφόρος. . .
— Κάμμία πληγή δεν είναι θανατηφόρος δτε ό 

Θεός καί ό ταγματάρχης Γωτιέ άνακατόνεται εις

471

αύττ,ν. . . . Ά λλά  μένε ήσυχο; όέν πρέπει νά όμι- 
; μ.οι νά σάς άπονείμω τούτον τόν τίτήον εί; άνά- λγς διόλου.



—  Λέγε . . . αλλά νά ήναι ό τελευταίος.
.—  Κρατείτε εις τήν εξουσίαν σας τήν τύχην τή ;

μητρός μου.
■—  Περί τούτου όμιλοϋμεν μετά ταύτα ' τώρα 

δέ αναπαύσου.
—  Σάς παρακαλώ θερμώς.
—  Δέν έμαθες λοιπόν νά ύπακούτ,ς ; Σιώπα καί 

κοιμήσου.
Ώ :  άν είχον τήν δύναμιν μαγνητικού τίνος ρευ

στού οί λόγοι του, ή κεφαλή μου έκλινε πάραυτα έπί 
τού προσκεφαλαίου, οί οφθαλμοί έκλείσθησαν. καί ή 
ζωηρότης μου μ’ έγκατέλιπεν' έκοιμήθην ή κάλλιον 
είπεϊν έλειποθύμησα.

Έ π ί πολλά; ημέρας έκείμην ούτως αδύνατος καί 
ληθαργών. Π νεότης έπάλαιε πρός τόν θάνατον' 
άλλά καί ό ταγματάρχης έβοήθει ούκ ολίγον τήν 
νεότητά μου, ής τά  κύρια όργανα ώς είπον είχον 
βλαφθή' ή μένουσα ελπίς ήτο ασθενής, ασθενέστα
τη ' άλλ ’ έπί τέλους ή τέχνη τού Γω τιέ  καί ή δύ- 
ναμις τού οργανισμού μου έθριάμβευσαν.

Πρωίαν τινα  ό ταγματάρχης μοί είπε.
—  Χέε μου, δύνασαι νά σηκιυθής καί ν’  άνα- 

πνεύί-/); δροσερόν άέραεϊς τό  παράθυρον σου.
Ά λ λ ά  κακόν σκοπόν έκρυπτεν ή συνήθως σοβαρά 

καί βραδεία φωνή τού γέροντος, εις ήν ολίγον έπέ- 
στησα τήν προσοχήν μου. Ή  χαρά, ό τι ήδυνάμην 
νά έγκαταλείψω τήν κλίνην τών δεινών, καί νά πα
ρατηρήσω τά παράθυρον τής Μαργαρίτας, δέν μέ 
άφι εν ελεύθερον νά σκεφθώ τ ι  άλλο.

Πόσον φαιδρά ήτο ή πρωΐα ! Πόσον ζωογόνοι 
πνοαί περιεστρέφοντο ύπό τόν κυανούν ούοανόν! . . . 
Ά λ λ ’ έάν καί τά  καρυόφυλλα τής Ψλανδρίας, άτινα 
έγώ αύτός ήγόρασα, έφαίνοντο απέναντι μου, ύπό 
τό  χρυσούν όμμα τού ήλίου !

Μηχανικώς πως τά  έζήτουν διά τού βλέμματος.
Τά καρυόφυλλα τής Ψλανδρίας έκειντο απέναν

τ ι  μου' ουδέποτε τά  εϊδον τόσον ώραϊα καί έχοντα 
τοσαύτην ευωδίαν.

Μεταξύ δέ τών λεπτών καί χαροποιών κλώνων 
τω ν , ύπεμειδία ή ξανθή κεφαλή τής Μαργαρίτας, 
μέ τήν κυματίζουσαν κόμην καί τούς κυανού; οφθαλ
μούς της, καί με τού ήθους τή ; σωφροσύνης, τής ά- 
πλότητος καί τής χάριτος.

—  Μαργαρίτα! ανέκραξα.
Κ α ί τά  καρυόφυλλα ύπό πνοή; ανέμου μόλις 

λιγυσθέντα, έκ .φαν πρός με ίνα χαιρετίσωσι τήν 
άνάρρωσίν μου' ή δέ Μαργαρίτα διά τής νεανικής 
της χειρός, τής λευκής καί άγνής, μοί ένευσε φιλι- 
κώ; εις σημεϊον διαρκούς συμπαθεί«;.

Καί έγώ έπέθηκα τήν δεξιάν έπί τή ; αιμοσταγούς 
είσέτι καρδίας μου, σημαίνων τήν μακαριότητα μου ! 
τής ώρνς εκείνης. !

Ί ί  μ«καριότϊ.ς είναι πολύτιμον βάλσαμον τής ! 
αιμοσταγούς καρδίας' καί ήσθάνθην έμαυτόν ύγιέ- 
στερον ύπέρ ποτε.

Πσθανθην θερμ.ήν σταγόνα πίπτουσαν έπί τού 
μετώπου μου.

Κ α ί στραφείς είδον τήν μητέρα μου, τήν καλήν,
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λέγω, καί άγίαν μητέρα μ.ου δακρύουσαν. "Επεσα 
εί; τάς άγκάλας της, καί τήν περιεπτύχθην περι
πατώ;. Ό  ταγματάρχης Γω τιέ μάς παρετήρει έν 
σιωπή, νομ.ίζω όμως ο τι ύπό τάς ψαράς βλεφαρίδας 
του έρρευσε δάκρυ.

V II ί. ·..

Ανάγκη νά σάς ειδοποιήσω, άναγνώσται, ότι ή 
Μαργαρίτα, έγένετο τέλος σύζυγός μου, καί ό πύρ
γος τού Βρούκ ή προίξ άμ.φοτέρων.

*Ώ ! πόσον ευλογώ τόν Γεράρδον διά τήν πληγήν 
δι 'ής μ.’  έφιλοδώρησεν εις τό δάσος τών Βιγκεννών ! 
Πολλάκις συμ.βαίνουσι πράγματα δυσάρεστα ά
τινα όμως γίνονται ευεργετήματα' τοιοΰτον ήτο καί 
τούτο. Ύπάρχουσιν επίσης έπιρροαί κατά τά φαινό
μενου κακοποιαί, αίτινες όμως συνδέιυσι κάλλιον 
καί τής κρίσεω; καί τού λογικού τήν άλυσιν τών ε
πιγείων συμ.βεβηκότων.

Έάν ή μή·ηρ μ.ου ήδυνήθη νά διέλθη τάς πολυ
τίμους της ημέρας εις τόν προσφιλή πύργον της, έάν 
έγώ  έμονομάχησα καί ένυμφεύθην τήν ώραιοτέραν 
καί τήν τελειοτέραν τών γυναικών, δέν συνέβησαν 
ταύτα διότι ή Μαργαρίτα είχε κιβώτιου περιέχαν 
καρυόφυλλα;

IX .

Τρία τέταρτα λεύγης σχεδόν άπό τής όδού τής 
άγούση; άπό Σπίρας εις Μανχένην, υπάρχει οδός, πε- 
ρικλειομένη μεταξύ δύο κατηφόρων, ήν περιβάλλει 
διπλούς φραγμός δένδρων.

Ή  όδός αύτη χρησιμεύει ώς γραμμή συγκοινωνίας 
μεταξύ τής κωμοπύλεως Γ . . . καί τή ; κατοικίας 
τής Βρουγθάλης.

Περί τά  τέλη τού θέρους 185 . . . ότε οί συ- 
χνάζοντες εις τά  λουτρά ήρχιζου νά άναχωρώσιν άπό 
Βάδεν-Βαδεν, άμ.αξά τις συρομένη ύπό δύο ρω
μαλέων ταχυδρομικών ίππων, καί τήν όδόν ταύ- 
την διερχομ.ένη, διευθύνετο πρός τήν Βρουγθάλην.

Δύο ή τρία ρακένδυτα παιδία, έπήδων περί τήν 
άμαξαν καί έζήτουν, όμιλούντα τήν άγοραίαν διά
λεκτον τών Παραρρηνείων επαρχιών, ελεημοσύνην.

Χειρ δέ γυναικεία χαρίεσσα καί φέρουσα χειρίδας, 
προταθείσα τής Ούρα; έρριψέ τ ι  έντό; τού σκιαδιού 
ενός έκ τών εκείνων μικρών επαιτών' ή χειρ εκείνη 
ήτο τή ; Μαργαρίτας παρά τήν όποίαν έκαθήμην ά- 
πολαύων ανέκφραστου ευδαιμονίας.

’Α λλά  ένίοτε μικρά τις άναχ.αφή άρκεί νά άνα- 
ρέψη καί στερεωτάτην οικοδομήν'

Ένώ κατεβαίνομεν κατωφέρειάν τινα  λίθος ριφθεί; 
εις τό  μέσον τής όδού έτάραξε την άμαξαν,ώστε παρ’ 

ολίγον άνατρέπετο.
Τό απρόοπτον τούτο συμβάν έτρόμαξε τόσον τούς 

ίππους, ώστε αφήνιασαν, καί τοι ό άπηλπισμενο; 
αμαξηλάτη; ήγωνίζετο νά τούς αναχαίτισή.

Οΰτω, παρασυρόμενοι έπροχωρήσαμεν μέχρι μέ
ρους ένθα ή όδός διατεμνομένη εις δύο, ήγεν άφ’ 
ένό; μέν εις τόν πύργον τής Βρουγθάλης, άφ’ έτέρου 
δέ κατέβαινε πρός τόν 'Ρήνον.

Δ Ω Ρ Α . Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Τήν δευτέραν ταύτην διεύθυνσιν ελαβον οί ίπποι 
περιφερόμενοι.

Καί εϊδομεν εις απόστημα έκατόν βημάτων κά
τωθεν ημών τόν ποταμόν, κυλίοντα τά  ρεύματά του.

Ή  Μαργαρίτα ήτο κάτωχρος' άλλ’ ούδ’ έγώ εΐ- 
χον θάρρος.

Μετά πέντε λεπτά  έμέλλομεν νά κυλυώμεθα καί 
ήμεϊς εντός τής αβύσσου.

Αίφνης διπλή έκπυρσοκρότησις άντηχησεν' οί ίπ
ποι Ιπεσον κατά γής καί ήμείς άνεκλίνθημεν.

—  Έπληγώθητε ; ήρώ-ησε διά φωνής παλλούση; 
άνθρωπός τ ις  ρωμαλέος, κρατών πυροβόλον είσέτι 
καπνίζον.

—  Ό χ ι, άπεκρίθην έγείρων τήν Μαργαρίταν, εις 
ήν οϋδέν απευκταίου συνέβη . . .  Εις ύμάς όφείλο- 
μεν τήν ζωήν ;

—  Εύρισκόμην έκεϊ τυχαίως, είδον τόν κίνδυνον, 
καί μή βλέπων πώς άλλως νά τόν άπομακρύνω, 
έπυρσοκρότησα κατά τώ ν ίππων σας.

Τώ  έπρόσφερον τήν χείρά μου έκφράζων πρός αύ
τόν ευγνωμοσύνην' μ ετ’  έμοΰ δέ τόν ηύχαρίστησε 
καί ή Μαργαρίτα.

—  Δέν μοί χρεωστεΐτε τίποτε, άπεκρίθη εκείνος' 
απλώς έξεπλήρωσα χρέος πρό πολλού όφειλόμενον... 
Ενταύθα, έπρόσθεσε δ'εικνύων ό'ριον ολίγον μςμα- 
κρυσμένον, άνθρωπός τις ριφθείς ποτε εντός τού 'Ρή
νου ήλθεν εις βοήθειαν έμοΰ τε  καί τής αδελφής μου 
καθ’ ήν ώραν έπνιγόμεθα. . .

—  Είσθε ; . . .

—  Ό  βαρώνο; δέ-Βρουγθάλ, άφ’ δτου ό πατήρ 
μου κατέβη εις τόν τάφον.

— - Ό  ιππότης Ιωάννης! ό αδελφός τής μητρός 
μο» Ελένης δέ-Βρουγθάλ!

Ό  Ιππότης δέ-Βρουγθάλ ήτο φύσεω; έξόχως γερ
μανικής, τούτέστι φλεγματικής καί ψύχρας’. Ούδε
μίαν απορίαν, ούδένα θαυμασμόν έφανέρωσεν. Ά π ε-  
κάλυψε μόνον τήν κεφαλήν εις είδος σεβασμού, καί 
διά τής βροντώδους φωνής του είπε . . .

Κόμη δέ-Γάλβι, εννοείτε ήδη δ ια τί οϋδέν μοί 
οφείλετε.

Βραΐλα τνί 12 ’Οκτωβρίου 1861.

Έ χ  τοΰ  Γχλλιχοϋ ύπδ 

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Γ ΙΩ . ΠΔΠΠΛΖΟΓΑΟΓ.

ΛΙΙΟΣΠΛΣΜΑ

Γ Π Ο Μ Μ ΙΜ Λ Τ Ο Ν  Λ . Ώ Κ 1 0 Μ
— οοο—

. . . . .  Εντός λοιπόν είκοσιν ήμερων, ήτοι άπό 
τής 20 ϊανουαρίου, ότε έξεδόθη ή προκήρυξις ή ά- 
ναγγέλλουσα ο τι ό Κυβερνήτης αναλαμβάνει τήν 
διοίκησιν τή ; Ελλάδος, μέχρι τής 1 0 Φεβρουάριου, 
ώργανώθη τό  Πανελλήνιον, διετάχθησαν διά ψηφί
σματος, ώ ; ύπέρ πάν άλλο κατεπείγοντα δ  ά τήν

πειρατείαν, τά  τής ναβτιλίας, ίδρύθη χ ρ η μ α τ ισ τή  
τράπεζα, έκανονίσθησαν τά  τού στρατού, διαιρεθέν- 
το ; τούτου εις χιλιαρχίας, διετιμήθησαν τά  νομί
σματα καί, χάριν τών πενήτων, (τ ίς  δέ δέν ήτο τότε 
πενης ;) καί φυτείας γεωμήλων έγένετο πρόνοια. Ó 
Αγγλος Στίβενσων έφύτευσεν έν Αίγίνη μέγα μέρος 
γής παραχωρηθείσης έπί τούτω  ύπό τής Κυβερνή- 
σεως" άλλά διά τό  νεοφανές τού καρπού ευάριθμοι 
ήσαν οί άπ αυτού τρεφόμενοι.

Ποια δε καί πόσα ήσαν τά  όργανα δ ι’ ών έγίνον- 
το ταύτα πάντα, καί μετά τοσαύτης μάλιστχ δρα- 
στηριοτητος ; Ολίγαι λέξεις καί περί αύτών δέν μοί 
φαίνονται περ.τταί, ού μόνον δ ιότι ή ιστορία, κατα- 
γινομένη εις γενικώτερα, δεν θά καταδείξφ ίσως 
μετά τίνος λεπτομερεία; τούς ένθερμου; αγώνας όσοι 
καί ύπό τώ ν ελάχιστων κατεβάλλοντο έπί τή ; ορ
γανικής εκείνης εποχής, άλλά καί δ ιότι πάντες ύ- 
πηρετούντες τό τε  μετά ζήλου άγνωστου ή μάλλον 
¿καταληπτού σήμερον, ζήλου μηδέ ρανίδα, φιλοδο
ξία; ή ιδιοτέλειας περιλαμβάνοντος. άλλ ’ εν καί μό
νον σκοπούντος, τήν άποκατάστασιν τής πατρίδος, 
ούτε διπλώματα έζήτησαν, ούτε διά τών εφημερί
δων έδημοσιευσαν τά  όνόματα αύτών.

Καταργήσας καί τά  έπτά υπουργεία, ή τού; έπτά 
xoJáovc τού Κοραή, ό Κυβερνήτης, κατέστησεν 
άντ αύτών μίαν Γενικήν γραμματείαν, εί: ήν συνέ
πηξε πάσας τάς ύποθέσεις τού Κράτους' τό Γεν. 
φροντιστήριον, si; 8 άνετέθησαν τά  τού στρατού καί 
τού ναυτικού, έδημιουργήθη μετά ταύτα, ή δέ έπί 
τής Οικονομία; επιτροπή, ήτις διώκει καί τήν χρη- 
ματιστικήν τράπεζαν, είχε περιωρισμένα καθήκοντα. 
Πάντα άρα ένηργούντο διά τή ; Γεν. γραμματείας.

Καί μή νομίσν] τις  ότι διά τό  έ τ ι  άδιοργάνωτον 
τής έπικρατείας μικρά ήτο ή εργασία' έξ εναντίας, 
διότι τά  πάντα ήσαν χάος, αχανή; ήτο καί ή ενέρ
γεια ' ή εργασία ήρχετο πρό τής ανατολής τού ήλίου, 
καί αδιάκοπος προβαίνουσα δι’  όλης τής ήμέρας, 
εληγε πολλάκις τό  μεσονύκτιον. Έ ν Πόρω μάλιστα 
ότε συνεκροτήθησαν αί χιλιαρχίαι, καί ότε μετά 
έτος έν συνήλθον οί πρέσβεις τών τριών Δυνάμεων 
όπως πραγματευθώσι τά  περί Ελλάδος, καθ’έκάστην 
σχεδόν έτρώγομεν τόν μέλανα ήμών άρτον καί τό 
άπεξηραμένον καί όδοντοφθόρον έψητόν τήν δευτέ
ραν ώραν τής πρωίας, άλλ’ είχομεν τούς όδόντας 
νεαρούς καί άνθηροτέρας τάς πεποιθήσεις, πεποι
θήσεις μάλιστα, ταχέως φεύ ! μαρανθείσας. Επι- 
στεύομεν εις τήν προσεχή άπελευθέρωσιν τής όλη; 
πατρίδος όπως καί εις τήν ιδίαν ήμών ΰπαρξιν, καί 
έπιστεύομεν ούχί άτόπως, διότι ή π ίσ τι; σώζει* 
άλλ ή πίστις παρήκμασε σήμερον, καί παρ' όλίγον 
νά λησμονήσωμεν ό τι καί πέραν τών στενών ορίων 
τής γής τού Πέλοπος, ζώσι καί άλλοι αδελφοί ήμών, 
δεκάκις πολυπληθέστεροι, τόν αύτόν Θεάν λατρεύον- 
τες καί τήν αύτήν γλώσσαν δμιλοΰντες, ύπέρ δέ τής 
ελευθερίας πλείονα παθόντε; καί θυσιάσαντε; καί 
αύτών τώ ν άπελευθερωθέντων.

Καί πρώτο; πάντων είργάζετο ό Κυβερνήτης. 
Καθτμενος παρά μικράν τράπεζαν, καί απέναντι ε-
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γω ν  τόν έτερον των δύο ξένων αύτοϋ γραμματέων, 
ύπηγόρευε γαλλιστί τά  έγγραφα, άτινα στελλόμε- 
να αμέσως είς τήν Γεν. γραμματείαν, αμέσως χαΐ 
μετεφράζοντο καί άντεγράφοντο καί ύπεβάλλοντο 
εις υπογραφήν. Είχε δέ ό Κυβερνήτη; μεγίστην περί 
τό  ύπαγορεύειν ευχέρειαν, καί προς τώ  προτερή· 
ματι τούτω  ειχε καί άλλο άξιολογώτερον, τό  σπά
νιον λέγω  προτέρημα, τοϋ ρυθμίζειν καί μαλάσσειν 
ούτως είπεΐν τό  υφος αύτοϋ κατά τ ε  τό  είδος περί 
ου έγραφε, καί κατά τούς ανθρώπους πρός οδς ά- 
πετείνετο. Πρός τους διπλωμάτας έγραφεν ώς δ ι
πλωμάτης, πρός τούς εκκλησιαστικούς ώς θεολόγος, 
πρός τούς στρατιωτικούς ώς οπαδός τοϋ Αρεως, πρός 
τούς διδασκάλους ώς θιασώτη; τω ν εννέα αδελ
φών, καί πρός τούς τεχνίτας ώ ; άλλος Ηφαιστος. 
Σπανίω; έγραφεν ίδιοχείρως μικράν τινα  σημείωσιν 
$ όλιγόοτιχον έπιστόλιον' ούαί όμως έκείνω εις 8ν 
περιήρχετο τό  ιδιόγραφον αύτοϋ, δ ιότι ή άνάγνωσι; 
δηλίου έδεϊτο κολυμβητοϊ !

Δεύτερο; μετά τόν Κυβερνήτην είργάζετο ό Γραμ. 
τής έπικρατείας, ό Κ. Σπ. Τρικούπης. Εύκολώτε- 
ρον μεταδίδων καί αυτός τάς ιδέας διά τής ύπα- 
γορεύσεως, έκάλει εις πενιχρόν δωμάτιον ένα τών 
γραμματέων, καί, αδιαφορών άν ούτος κατέφθα- 
νεν αύτόν, έλεγεν έπιτροχάδην' έδιδάσκετο όμως ό 
γράφων.

Μετά τόν Γραμματέα τής έπικρατείας ήρχοντο 
οι έν τή  Γραμματεία ύπηρετοϋντες, οι υπάλληλοι, 
ώς λέγομεν σήμερον- ήταν δέ οί εξής' Γ . Πραΐδης, 
2 . Σκούφος, Γ . Καραγιαννόπουλος (ό καθ ήμας 
Τισσαμενός), Ν . Καρόρης, Π. Σπανόπουλος, Ν. Δρα- 
γούμης, Λ. Αιβερόπουλος, Κ. Δουριώτης, Θεολόγος 
Σχινάς καί Ν. όλλανδός.

Κα ί οί μέν Ι ξ  πρώτοι εκαλούντο συντάκται, ώ ; 
καταγινόμενοι είς σύνταξιν καί μετάφρασιν εγγρά
φων' ό δέ έβδομος, λαμβάνων τά  εισερχόμενα έγ
γραφα καί τάς αναφοράς, έγραφεν έν περιλήψει τά 
περιεχόμενον αύτών όπως ύποβληθή εις τόν Κυβερ
νήτην' ό όγδοος διεύθυνε τά  τοϋ λογιστικού, ό 
έννατος τά  τώ ν άρχείων καί τή ; αποστολής τών 
εγγράφων (τή ; καθ’ ημάς διεκπεραιώσεως), καί ό 
δέκατος άντέγραφεν. 'Επειδή δέ δέν ήρκει είς μόνο; 
εις τήν άντιγραφήν, άντέγραφον καί οί εξ συντά- 
* τα ι. ’Εκ τούτων δέ πάλιν ό τελευταίος, καί ώ; 
νεώτερο; καί ώς ή ττον τώ ν άλλων έμπειρος, κατε- 
τρ·.βε πολύν χρόνον γράφων καθ ύπαγόρευσιν τοϋ 
Γεν. γραμματέως.

Οΐ διεξάγοντες λοιπόν πάσας τά ; υποθέσεις τοϋ 
κράτους, οί συντάξαντες, γράψαντες καί διεκπε- 
ραιώσαντε; τά  π·ρί πολιτικής διοικήσεως, καί στρα
τού, καί ναυτικού, καί τραπέζη; έγγραφα, οί γρά
ψαντες τά  ό'ιπλώματα όλων τών γενικών, άνωτερων 
τε  καί κατωτέρων αξιωματικών, καί αύτών τώ ν  
νπα ΐ.ιω ρατιχώ ν, ησαν όλοι δώδεκα' ό Κυβερνήτης, 
ό Γ  εν. γραμματεύς καί οί υπό τούτον εργαζόμενοι.

0  δέ μισθό; αύτών ποιος ;
Ο μεν Κυβερνήτης υπηρέτες ώς γνωστόν, αμι

σθί, καί τήν άφιλοκέρδειαν αύτοϋ ταύτην τόσω μάλ
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λον οφείλει νά άναγράψφ μ ετ’ ευγνωμοσύνη; ή ισ το 
ρία, όσω ού μόνον μικρά ήτο ή περιουσία τού άν- 
δρός, άλλά καί είς τήν χρηματιστεκήν τράπεζαν συν- 
εισέφερεν έξ ιδίων' 6 δέ Γ . γραμματεύς έλάμβανε 
πεντακόσια γρόσια τόν μήνα ή δρ. 200, οί συντά- 
κται, ό έπί τοϋ λογιστικού καί ό έπί τώ ν άρχείων 
άνά τετρακόσια ή δρ. 460, κ α ί '6 γραφεύς τριακό
σια ή δρ. 4 20 .

01 δύο τελευταίοι τώ ν συντακτών εΐχον καί έτε
ρον καθήκον' οσάκις ό Γεν. γραμματεύς έκωλύετο, 
αυτοί ύπέβαλλον τώ  Κυβερνήτη τά  είς άνάγνωσιν 
καί υπογραφήν έγγραφα' ό Κυβερνήτης δούς ταιαύ- 
την επιταγήν ένόμιζεν ίσως ότι εύκολώτερον θά διέ- 
πλασσεν αύτούς ώς νεωτέρους' τόν Κ . Σπανόπουλον 
μάλιστα, πολύ έντριβέστερον τού ετέρου, καί ώ ; α 
ναπληρωτήν τού Γεν. γραμματέως διώρισε μετά 
τήν έν Αργεί Συνέλευσιν, καί παρελάμβανε συνοδόν 
κατά τάς συνεχείς αύτοϋ περιοδείας.

Νεώτατος έλθών είς τήν παλαίουσαν Ελλάδα 
μετά τοϋ άδελφοϋ Νικήτα ό Π. Σπανόπουλος, διέ- 
πρεψεν άείποτε ίκανότητι καί ζήλω  διαπύρω. 0λαι 
άλλεπαλλήλως αί κυβερνήσεις έπεζήτησαν τού; δύο 
τούτους αδελφούς, ών ό έτερος, ό Νικήτας, έγένετο 
έπί τέλους θύμα τή ; πρός τά  δημόσια αγάπης, έγ- 
καρτερήσας έν Ναυπλίω έπί τής άδυσωπήτου έκείνης 
πανωλεθρίας τοϋ τύφου, ό  Κυβερνήτης, δςτις είχε 
καί τό  προτέρημα τοϋ διαγινώσκειν τήν ικανότητα 
καί τήν αρετήν, έτίμησε τόν έπιζήσαντα. Μ ετά δέ 
τήν έγκατάστασιν τής βασιλεία; διήλθε διά μυρίω/ 
δοκιμασιών, στερηθεί; πολλάκις καί τοϋ έπιουσίου' 
άλλά, πράγμα άληθώ; άξιοθαύμαστον ! ούδέ λέ- 
ξ ι; άγανακτήσεως διέφυγέ πότε τά  λ ιμώ ττοντα  αύ
τοϋ χείλη. Η άπελευθέρωσις συμπάσης τής Ελλά
δος, ιδού ή τροφή, τό  όνειρον, ή μέριμνα, τό  αιώ
νιον θέμα τών ομιλιών τοϋ ανθρώπου τούτου.

Καί όμως, τ ίς  τώ ν περιερχομένων σήμερον είς τά  
πράγματα ενθυμείται τόν άρχαϊον τούτον αγωνι
στήν, τόν καί σήμερον δυνάμενον διά τ ε  τόν ζήλο ι 
καί τήν έμπειρίαν νά ώφελήση ύπερ πολλούς άλ
λους τήν πατρίδα; —  Μή άδημόνει, άκούω ψιθυρί- 
ζοντάς τινας τώ ν νεωτέρων περί έμέ' όταν ή πλάξ 
(ούχί ή πλάξ άλλά τό  χώμα) καλύψη τόν νεκρόν αύ
τοϋ,' θά έκφωνήσωμεν μετά πολλής μέν έμφάσεω; 
μετά πλείονος δέ κατανύξεως τό  έπικήδειον τοϋ ά- 
ποθανόντος έγκώμιον, ώστε καί δάκρυα ν’ άποσπά- 
σωμεν άπό τών οφθαλμών τών περιεστώτων.

a Seven Grecian towns contend for Homer dead

Through which, when liv ing, Homer begged his bread.. ( * )

Ελληνική καί πατροπαράδοτος ή αρετή τή ; μετά 
θάνατον ευγνωμοσύνης, διαπεραιωθεϊσα μέχρι; ήμών 
άλώβητο; καί δι’ αύτών τώ ν φιλανθρώπων παραγ
γελμάτων τού χριστιανισμού, σ Τόν γάρ ούκ όντα 
άπας εϊωθεν έπα'ινείν, ο έλεγεν ό έθνικό; Θουκυδίδης.

»  Ε π τά  έλληνικα! π όλει; ή ? '. « ν  ύπίρ τοϋ  Όμηρου i< f' Λ  

άπέβανεν, ένφ  ζώ ν  ΐιέτρεξε χ * ί  i~ x à  έπαιτων ΐρ τον . »  

D’ Israêli.
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Εκ δέ τώ ν λοιπών εννέα ό μεν Α. Αιβερόπουλος, 
καί το ι άγωνισθείς ώς στρατιωτικός καί βουλευτή; 
δι όλου τοϋ υπέρ έλευθερίας άγώνος, άπέθανε πρό τι-  
νων έτών Μ ι ι ώ τ τ ω κ  καί ρ ι γ ώ ν ,  ό δέ Σ. Σκούφος, αρ
χαίο; έπίσης άγωνιστής, ταχέως ίσως θ’ άκολουθήσρ 
τόν πρώην συνάδελφον ύπό τών αύτών κατατρυχόμε- 
νος νόσων, ό Καρόρης, ό Δουριώτης, ό -χινάς καί ό 
Ολλανδός άπεδήμησαν εις τά  άνω, ό Πραΐδης, αύ- 
τό ; ό άμωμήτως διανύσας ολόκληρον τοϋ άγώνος τό  
στάδιον, δέν κάθηται είς τά  συμβούλια τής πατρί- 
δος, ό Τισσαμενός, ό πολλά υπέρ Ελλάδος ύποστάς, 
έπί πολλά έτη έκυλίετο άστεγος, καί ό γράφων τάς 
αναμνήσεις ταύτα; . . . τρέφεται άπό αναμνήσεων. 
«  Ούκ έπ’ άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος, ο

Τήν Γενικήν λοιπόν γραμματείαν ουτω πω ; συγ- 
κεκροτημένην, συμπαρελάμβανεν έπί πολύν χρόνον ό 
Κυβερνήτης κατά τάς συνεχείς έξ Αίγίνης αποδη
μίας' πρώτην δέ έπεχείρησε τήν είς Πόρον τή  4 4 
Φεβρουάριου 4 828, ΐνα συντάξη τάς χιλιαρχίας. Καί 
αύτός μέν μετά τοϋ Γενικού γραμματέως έπέβη είς 
τό  άγγλικόν δίκροτον Warspite, ήμεϊς δέ είς τήν 
έλληνικήν γολέτταν τοϋ έκ Σπετσών Δ. όρλόφ' πα- 
ρηκολούθουν δέ καί τώ ν άλλων δύο συμμάχων δυνά
μεων πλοία. Τήν μιιρράν ταύτην γολέτταν άντι- 
κατέστησε μετά ταϋτα ώς στενόχωρον ό ατρόμητος 
Ά ρ η τ  τοϋ ήρωος τής Σφακτηρίας, δ ίεροσύλως μετο- 
νομασθείς, άγνοώ δ ια τί, νίθηνά.

Επειδή δέ τό τε , καί τοι συνειθίσαντες έπί επτά 
έτη είς άναρχίαν καί αυτοδικίαν, έτιμώμεν όμως 
πολύ πλέον ή σήμερον τήν πολιάν τρίχα, τήν αξίαν 
καί τάς υπηρεσίας, καί ήγαπώμεν τήν πειθαρχίαν, 
διηρέθημεν έντός τοϋ πλοίου είς δύο' καί τόν μέν 
πρός τήν πρύμναν μικρόν θάλαμον άφιερώσαμεν είς 
δύο τώ ν  πρεσβυτέρων, όνομάσαντες χαριέντως, προ- 
τάσει τοϋ Ν. Καρόρη, alta camera, οί δέ λοιποί, έκ- 
λεξαντες πρόεδρον τόν Γ. Τισσαμενόν, κατελύσαμεν 
είς τό  κύτος, έπικαλέσαντες αυτό κατ’ άντίθεσιν 
bassa camera.

Καί κατεσφάζομεν μέχρις ένός τούς Τούρκους διά 
τής γλώσσης, καί έρρυθμίζομεν τά  τή ; πολιτείας, 
καί έξετείνομεν τά  όρια τής Ελλάδος μέχρι Προύθου 
καί Αφρικής, καί άκάθεκτοι άνεσείομεν υπέρ τόν θό 
λον τής Αγίας Σοφίας τό  λάβαρον τοϋ Κωνσταντίνου. 
Δ λ λ ’ άμα ώς ό ένθουσιασμός μετέβαλλε τήν εΰροιαν 
τοϋ λόγου είς φλυαρίαν, εύθύς ό πρόεδρος, βροντο
φωνών έπί τό ήπειρωτικώτερον, έκάλει ήμας είς ευ
ταξίαν.

Κ α ί πάντες ύπηκούομεν άπροφασίστως.
Τήν έπιοΰσαν έφθάσαμεν είς Πόρον, καί δτε περί 

μεσημβρίαν ό Κυβερνήτης άπέβη είς τήν ξηράν, πέ- 
ριξ έχων τού; διοικητάς τώ ν  ξένων πλοίων καί 
άλλου; αξιωματικούς, ύπεδέχθησαν αύτόν τό  ίερα- 
τείον, οί δημογέροντες καί ό λαός, καί προσηγόρευσε 
διά λόγου ό Νικηφόρος Παμπούκης.

Τοιούτους λόγο»; πολλούς πολλάκις ήκουσεν 6 
Κυβερνήτης έπισκεπτόμενος διάφορα μέρη τή ; Ελ
λάδος' διδάσκαλοι καί ιερείς έφιλοτιμοϋντο πώς νά 
πκτάξωσι δι’ άνηλεοϋς μακρηγορίας αύτοϋ μεν τά

ώτα, ήμών δέ τόν στόμαχον' άλλ' 6 τοϋ Παμπούκη, 
καθ όσον ένθυμοϋμαι, μεταξύ τινων αλληγοριών έκ 
τή ; Αποκαλύψεως, είχε καί συμβουλάς αξίας ν’ ά- 
κούωσι καί νά ένεργώσιν όλων τώ ν έθνών οί ηγεμό
νες. Ναι μέν, είπε πρός τόν Κυβερνήτην, έχεις καί 
ικανότητα καί ζήλον καί αισθήματα φιλάνθρωπα καί 
προαίρεσιν νά πράξης τό αγαθόν, άλλά μόνος δέν 
άρκείς* έχεις καί συνεργών ανάγκην, δραστηριώ- 
τερος δέ πάντων είναι ή παιδεία, δ ιότι δ ι' αύτής 
μανθάναμεν νά διακρίνωμεν τό  καλόν άπό τοϋ κα
κού, τό  δίκαιον άπό τοϋ αδίκου, τό  ώφέλιμον άπό 
τοϋ έπιβλαβούς, καί έπί πάσι τούτοι; τήν άληθή έ- 
λευθερίαν άπό τής ψευδούς.

0  ήγεμών, προσέθετο, ούδένα πρέπει νά θεωρή έχ- 
θρόν, άλλ όλου; φίλους' σύ δέ έκλέξας έχε περί σε- 
αυτόν τιμίους πεπαιδευμένους καί έναρέτους, καί αυ
το ί θέλουσιν είναι οί άσφαλε'στεροί σου συνεργοί καί 
πρόμαχοι. «  Φυλακήν άσφαλεστάτην ήγοϋ τοϋ σώ
ματος είναι τήν τ ε  τώ ν φίλων αρετήν καί τήν τών 
πολιτών εύνοιαν καί τήν σήν φρόνησιν. »

Κατέλυσε δέ ό Κυβερνήτης είς τήν οικίαν το ϊ  
Νικολάου Γκίκα, ήτις κατά περίεργον σύμπτωσιν 
παρεδόθη τέσσαρα έτη μετά ταϋτα τώ  πυρί ϋπ" αύ
τώ ν τώ ν στρατευμάτων τοϋ Κυβερνήτου.

Κ ατά  τήν παραλίαν τήςΤροιζηνίαςέμελλοννά συν- 
έλθωσι τά  στερεοελλαδιτικά, ώ ; έλέγομεν τό τε , 
στρατεύματα, καί μεταξύ αύτών τά  τοϋ Παλαμηδίου 
καί ’ ΐτζκαλέ ' άλλ’ έπειδή ταύτα είχον πρό πολλοϋ 
συνειθίσει είς τήν έν Ναυπλίω άπραξίαν καί αρπα
γήν, έγόγγυζον καί άπεποιοϋντο νά ϋπακούσωσι' 
διό ήναγκάσθη ό Κυβερνήτης νά μεταβή αύτοπρο- 
σώπω; είς Ναύπλιον.

Άνεχώρησε λοιπόν τήν 4 7 Φεβρουαρίου τήν αύ- 
τήν έχων συνοδίαν τώ ν ξένων πλοίων, καί τήν 4 9 
άπέβη είς Ναύπλιον. 0  Γρίβας καί ό Στράτος, φρού
ραρχοι τοϋ Παλαμηδίου καί ’ΐτζκαλέ, έξήλθον άμε'- 
σω; κατ’ έπιταγήν τοϋ Κυβερνήτου, καί μετέβησαν 
διά ξηρά; είς Τροιζηνίαν, φρούραρχο; δέ άντ’ αύτών 
διωρίσθη ό Εϊδέκ' 6 δέ Κυβερνήτης έπανήλθε διά 
ξηράς είς Τροιζηνίαν.

Εν τοσούτω οί γογγυσμοί τώ ν στρατιωτών μετε- 
βλήθησαν είς στασιαστικά; άπειλάς' καί είς τώ ν περί 
τόν Κυβερνήτην άκούσας αύτάς έσπευσε νά άναγ- 
γείλη τό  πράγμα' άλλ’ αύτός μηδόλως άποκριθείς, 
έζήτησεν άμέσως τόν πλατύν αύτοϋ έπενδύτην, καί 
έμβάς εις λέμβον άπήλθε πρός τά  στασιάζοντα 
στρατεύματα' ταϋτα δέ άμα ίδόντα αύτόν άποβα'ντα 
αύστηροπρόσωπον καί όλίγα λαλήσαντα, ύπετάγη- 
σαν καί ώρκίσθησαν.

Τόν όρκον αύτόν παραθέτω ένταίθα, διότι άπο- 
δεικνύει ό τι ό Κυβερνήτης ήθέλησε νά προλάβη δι’ 
αύτοϋ, ώς διά ποινικού νόμου, τά  ατοπήματα είς 
όσα έξώκελλον τό τε  συνήθως οί στρατιώται.

»  Ορκίζομαι είς τό  όνομα τής αγίας Τριάδος νά 
χύσω καί τήν υστερινήν σταλαγματίαν τοϋ αίματός 
μου, υπερασπιζόμενος έναντίον τών εχθρών τήν ίε* 

ι ράν ήμών ορθόδοξον πίστιν, καί τήν ελευθερίαν τής 
κοινής πατρίδος, καί ύποστηρίζων τούς νόμους της.
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*  Ορκίζομαι νά ύποτάσοωμαι εις τάς διαταγά; 
τού ΐίξοχωτάτου Κυβερνήτου καί τών αρχηγών, ύπό 
την οδηγίαν τώ ν οποίων ήθελε μέ διορίσει.

■> Ορκίζομαι νά μή πράξω ούδεμίαν βλάβην εναν
τίον τών συμπολιτών μου, τώ ν όμοπίστων μου καί 
κανενός άλλου ανθρώπου.

ε Ορκίζομαι νά μή φονεύσω, νά μή κλέψω, νά 
μή αρπάξω καί νά μή δείρω.

*  όρκίζομαι νά μή φύγω άνευ άδειας τού αρχη
γού τη ; εκστρατείας, ούδέ νά παραβώ εις τό  παρα
μικρόν τόν ιερόν τούτον όρκον, καί νά υπόκειμαι εις 
όλην τήν αυστηρότητα τών στρατιωτικών νόμων. »

Φοβούμενος δέ ό Κυβερνήτης μή δραπετεύσωσι 
διά νυκτός οί απειθείς στρατιώται, προσέταξε καί έ- 
πεβιβάσθησαν τήν αύτήν εκείνην εσπέραν εί; πλοία, 
ίνα μετακομισθωσιν εί; τό  κατά τήν ανατολικήν 
Ελλάδα στρατόπεδον.

Αλλά μεταξύ τών τοιοΰτων περισπασμών, οΰτε 
περί τώ ν ήθών ήμέλησε νά φροντίση, καί τήν θαυ- 
μασίαν αύτού πρόνοιαν μαρτυρεί ή περί τώ ν ψυχοϋιών 
πραξις. Παραλαβών όλα τά  παιδία τά  παρακολου- 
Οούντα τόν στρατόν, όγδοήκοντα περίπου, άπέστει- 
λεν ύπό εφορείαν εί; τό έν Πόριρ μοναστήριον, όπως 
μεταφέρω μετά ταύτα εί; τό  έν Αίγίνη όρφανοτρο- 
φεϊον ή άλλως πω ; διατάξη τά περί αύτών.

Καί ταύτα μέν έγένοντο τήν 11 Μαρτίου' τήν 
δέ 1 6 έπανήλθεν εί; Αίγιναν, όπου συνεπλήρω- 
σε καί ¿τακτοποίησε πρό; το ϊ; άλλοι; τά  τού Πα
νελληνίου.

Περίεργο; είναι ή διακοίνωσις δ ι’  ή; διήγγειλε 
ταύτα  εί; τό  σώμα τούτο. ’ Επειδή, λέγει, είναι 
ανάγκη νά μεταχειρισθώμεν άνδρα; ειδήμονα; περί 
τ ά  τών διαφόρων κλάδων της διοικτ,σεως, διώρισά 
τινα μέλη τού Πανελληνίου, Ελληνα; μέν,ούχί όμως 
αΰτόχθονας, έλπίζων ότι θέλει συγκατανεύσει νά πα- 
ραδεχθή αύτού; ή πατρί;. Εγώ αύτός, προσέθετεν, 
εύρίοκομαι εί; τήν αύτήν κατηγορίαν' άλλ’ ή καρ- 
δία μου μοί λέγει ότι καί τοι μή αύτόχθων, ¿δι
καίωσα όμως' άχρι τοΰδε τό έπ έμοί τήν έμπιστο- 
σύνην τήν οποίαν τό έθνος μοί έδειξε.

Δέν προεϊδεν όμως ότι οί λόγοι δι’  ών έζητει τό 
τε  νά δικαιολογήσω τόν διορισμόν τού αδελφού Βιά- 
ρου καί τού Γεννατα, θά ησαν μετά δεκαπέντε έτη 
καί δ ι’ αύτόν, άν έζη, ανίσχυροι, όσον καί άν έδι- 
καίου τήν άνατεθεϊσαν αύτώ ύπό τού έθνους εμ
πιστοσύνην. Ν . Δ.

( '  Λκο.Ιουθεϊ).
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(Franc-maçons).
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Η εταιρία τών Φραμμασόνων θεωρείται ώ ; ή αρ
χαιότερα πασών τών τή ; ύφηλίου εταιριών. Π ολ
λά ; δέ καί διαφόρου; ύπεστη περιπετείας κατά δια

φόρους καιρούς, μάλιστα διωκόμενη ύπό τών κυβερ
νήσεων ώ ; δήθεν ύποσκάπτουσα τά ; βάσεις τών έπι- 
κρατουσων θρησκειών καί αύτή; τής κοινωνική; τά -  
ξεω ;' άλλά μ όλα; τά ; καταδρομά; ταύτα; διατη
ρείται ί τ ι  καί νυν άκμάζουσα, καί τό  περίεργον ότι 
άπ’ άρχή; τή ; συστάσεώ; της μέχρι τούό’ε διατηρεί 
σχεδόν άναλλοιώτου; τά ; άρχάς αυτής καί έθιμο- 
ταξίας.

ό  Δενουάρος καί άλλοι τινες, εύρίσκσντε; όμοιο- 
τη τά  τινα μεταξύ τώ ν μασονικών έθιμοταξιών καί 
τών μυστηρίων τή ; ϊσιδος καί Ελευσίνος, ύπέλαβον 
τήν έταιρίαν ταύτην ώ ; απαύγασμα τή ; τών γυ- 
μνοσοφιστών φιλοσοφία;' άλλοι δέ, ώ ; ό Δαλάνδος, 
καί τοι μή άρνούμενοι τήν ομοιότητα ταύτην, φρο- 
νούσιν όμω; ότι έλαβεν άρχήν άπό τινα έταιρίαν ή 
σωματείον πρακτικών πίνων τεκτόνων, ού τήν σύ- 
στασιν αναφέρει ή ιστορία κατά τόν Η’ , άπό Χρι
στού αιώνα, ότε εταιρία τις αρχιτεκτόνων καί τ ε 
κτόνων, έγκαταλιποδσα τήν Γαλλίαν, μετέβη καί 
άποκατεστάθη εί; Αγγλίαν. Τπάρχουσι καί τινες 
δΰσχυριζόμενοι ότι ή εταιρία αύτη έσυστήθη κατά 
πρώτον έν Λονδίνω ύπό τού περίφημου Κρομβέλου 
έν έτει 1648 ' άλλ ή γνώμη αύτη είναι όλω; ¿σφαλ
μένη, διότι είναι βέβαιον ότι τόν I ’ . αιώνα ή τών 
Μασόνων εταιρία ού μόνον ύπήρχεν έν ‘Αγγλία , α λ 
λά καί τοσαύτης τιμής άπέλαυεν, ώστε ·  αδελφό; 
τού τό τε  βασιλέω; ’Αλδεστάνου πρίγκηψ 'Εδουίνος 
έξηλέχθη πρόεδρος αύτή;. Είναι ωσαύτως βέβαιον 
ό τι κατά τό  έτος 1277, ότε ιρκοδομείτο ό περί- 
φημ.ο; τού Στρασβούργου ναός διεύθυνε τήν έργα- 
σ.αν ταύτην εταιρία, ή τι; είχεν ιδιαίτερον κανονι
σμόν, κατάστημα συνεδριάσεω; καί τακτικήν αλ
ληλογραφίαν μέ άλλα; τής αύτή; φύσεω; εις άλλα 
κράτη έδρευούσα; εταιρίας. '.Αλλά ή τών κυρίως 
λεγομένων Μασόνων τώ ν καί μέχρι τούδε υπαρ
χόντων είτε ύπό τήν προστασίαν τώ ν νόμων, είτε 
λαθραίως εις διάφορα τής τε  Εύοώπη; καί άλλων 
μερών κράτη, έγνωρίσθη ιδίως, καί μάλιστα έν 
’Α γγλ ία  κατά τόν ΙΛ'. αιώνα, ότε όλοι οι λόρδοι 
καί μεγιστάνες ήσαν μέλη τή ; εταιρίας ταύτης, 
ήτι; έπί τή ; άνηλικιότητο; Ερρίκου τού Σ τ'. κα· 
τηργήθη διά βουλεύματος τού Παρλαμέντου. Αλλ 
ό Ερρίκο; μόλις άναβα; τόν θρόνον ήκύρωσε τό  
βούλευμα, έλαβεν ύπό τήν προστασίαν του τήν 
έταιρίαν, κατεγράφη μέλος αυτής, καί, ώ ; λέγουσι, 
συνέταξεν ό ίδιο; τήν ύπό τού Λοκίου έκδοθείσαν 
καί σχολ-.ασθεϊσαν κατήχησιν τώ ν Μασόνων. Τώ 
1500 ετει τό  τάγμα τού το ''δ ιε τέλ ε ι υπό τήν 
διεύθυνσιν τών ιπποτών τής Ρόδου, είτα δέ τή ; 
Μελίτης" είχε λαμπράν λέσχην (loge) καί έξέόωκε 
τού; κανονισμού; του (Ceremonies religieuses, tom. 
X .). Τώ 1502 Ερρίκος ό 11', βασιλεύ; τή ; Α γ 
γλίας, έκηρύχθη προστάτης τή ; έταιρία; καί έσύ- 
στηοεν έν το ϊ; ιδίοις άνακτόροι; τήν λέσχην τής 
συνεδριάσεω;. Οί δέ πρώτοι τής αυλής υπάλληλοι 
έποίουν τάς αρχαιρεσία; τή ; Μασονικί; έταιρία;, 
καί αύτή ώ ; καί τά  λοιπά μέλη οδηγούμενα ύπό 
τού βασιλέω; μέ μεγάλην παράταξιν καί έν μα-.
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βονική στολή έθεσε τόν πρώτον λίθον τή ; μονή; 
τού Ούεστμινστέρου. Τό δέ 1561 ή βασίλισσα Ελι
σάβετ διέλυσε διά τή ; ένοπλου δυνάμεω; καί άπη- 
γόρευσε τάς συνεδριάσει; τ ι ς  έταιρία;' μετά ταύτα 
όμω; έπέτρεψε πάλιν αυτά ;' πλήν ίκ τοτε παρακ- 
μάζουσα ήρχισε νά έλαττοΰται μέχρι τού έτους 
1719 ότε έκλεχθεί; αρχηγός (grand maître) Γεώρ
γ ιο ; ό Παύνος, έδωκε δυνάμει; εις τήν έταιρίαν, 
συνέταξε νέου; κανονισμούς, διωργάνωσε τά ; συνε
δριάσεις, συνελλεςεν όλα τά  κατά τά  διάφορα μέρη 
άφορώντα τήν έταιρίαν χειρόγραφα, καί ένησχολή- 
θη νά συντάξη έπί τή βάσει αύτών τήν Ιστορίαν καί 
τά  δόγματα τ ί ;  έταιρία;.

Αλλά τινε; τών λίαν ζηλωτών συνεταίρων νόμισαν· 
τ ε ;  ότι ή διατήρησι; τών χειρογράφων τούτων βλά
πτει τά  συμφέροντα τή ; έταιριας, ώ ; δυναμένων 
νά φανερώσωσι τά  απόκρυφα αύτής, έπεισαν τόν 
αρχηγόν νά έξαφανίση αϋτά καί οΰτω τώ  1720 
έτει τά  παρέδωκε τώ  πυρί. ’Εντοσούτω ή έταιρία 
όσημέραι έπεκτείνετο διαδιδομένη εί; τά  διάφορα 
τή ; Ευρώπης - μέρη, καί τό  1725 είσήχθη έν Γαλ
λία  ύπό τού Λόρδου Δερβέντου Ούατερσώνος έκλεχ- 
θέντο; αρχηγού. Τούτον δε διεδέχθη τώ  1735 0 
Λόρδο; Δ. ’ Αονουέστερος, καί τούτον τό  1738 6 
Δούξ Αντίνου, δν διεδέχθησαν δύο έτεροι μέχρι 
τού 17 71 ότε έξηλέχθη ανώτατος  άρχων ό Δούξ 
τή ; Χάρτρης (de Chartres’ . Μ’ όλα; τά ; απαγο
ρεύσει; καί άπειλά; τού Παρλαμέντου, ή έταιρία 
αυτη διεδίδετο καθ έκάστην καί έπεκτείνετο ού 
μόνον εί; τού; Παρισιού; άλλά καί εί; ό’λην τήν 
Γαλλίαν, ώ στε ένώ τό  17 42 ύπήοχον 22 μόνον 
λέσχαι έντό; τών Παρισίων, κατά τά ; άρχάς τής 
έπαναστάσεως, ήριθμούντο επέκεινα τών 7Θ0, ύπό 
τήν διάθεσιν τή ; καλούμενη; ή Μ τγά .Ιη  άνα τιΛ η  
(Grand-Orient). Διαρκούσης τή ; έπαναστάσεως οί 
έν Γαλλία φραμμασόνοι διέ/.οψαν τά ; συνεδριάσει; 
των, αλλά μετά τήν έγκαθίδρυσιν τή ; αυτοκρατορία; 
έπανέλαβον αύτάς, καί μάλιστα προσέφεραν τήν 
άνωτάτην προεδρείαν π:ός τόν Ν’απολέοντα, όστι; 
δέν έδέχθη μέν αύτήν δ ι’ εαυτόν, άλλ’ άνέθεσεν εί; 
τόν αδελφόν του τόν βασιλέα ίωσήο.

Η έταιρία αύτη εμπεριέχει 33 βαθμών αξιώμα
τα , καί ώς βεβαιοΰσιν ό 33 έσυστήθη ύπό τού Βα- 
σιλέω: τή ; Πρωσία; Φρεδερίκου τού Β'.

Τό καταστατικόν τών φραμμασόνων κατά τόν 
νέον κανονισμόν τή ; A ra ro .ltjc  έχει ώς έφεξή;’

» Λρθ. 4. Τό τάγμα τώ ν φραμμασόνων έχει σκο
πόν τήν έξάσκησιν τή ; αγαθοεργία;, τήν σπουδήν 
τή ; καθόλου ηθικής, τών επιστημών καί τεχνών, 
καί τήν άσκησιν όλων τών αρετών. »

»  Αρθ. 2. Σύγκειται δέ τό  τάγμα τούτο έξ άν- 
δρών ελευθέρων, ύποτεταγμένων εί; τού; νόμους, καί 
συνερχόμενων εϊ; σώματα κανονισμένα διά γενικών 
διατάξεων, a

Επιβάλλεται πρό; τούτοι; εϊ; τά μέλη μεγίστη έ- 
χεμύθια' έπομένω; οί μεμυημένοι δίδουσι κατά τήν 
στιγμήν τή ; εί; τό  τάγμα κατατάξεω ; αύτών τόν 
¿ξή ; όρκον'

β Θεέ μέγιστε, τοϋ Σύμπαντο; τέκτων, ό δη- 
d μιουργησα; τά  πάντα διά τή ; παντοδυναμία; σου, 
β καί διά τή ; απείρου σοφίας σου, κατατάξα; αύτά 
»  έν μεγίστη αρμονία' ό προικίσα; τού; ανθρώπους 
»  δι ευαίσθητου καρδίας έν ή διέσχειρα; τού; σπό- 
9 ρους πασών τώ ν αρετών ίνα έκ τή ; διαγωγής τών 
β ανθρώπων αύτών γεννώνται καρποί νοημοσύνης 
9 καί εύσεβείας. Σύ ό Πανεύσπλαγχνο; όστις έκαμε; 
β νά αίσθανθή ό άνθρωπος τήν τή ; κοινωνία; άνάγ- 
9 κην, νεύσον νά παρευρεθής διά τή ; άγίας χάριτό; 
β Σου έν μέσω ημών, καί παραχώρησον εί; έμέ τόν 
β (δείνα) τήν άπαιτουμένην ικανότητα καί τά  άναγ- 
β καία μέσα πρό; έκπλήρωσιν τού κοινωνικού χρέους, 
β καί τών καθηκόντων καί χρεών τών νύν παρ’ έ- 
β  μοΰ άναδεχομένων, τή  σή συνάρσει καί διά 
β τή ; άγίας προστασίας σου. Υπόσχομαι καί όρκί- 
»  ζομαι ένώπιόν σου, ώ Παντοκράτωρ Θεέ, καθι- 
β στάμενο; συγχρόνως υπεύθυνο; ένώχιον τή ; σε- 
ι  βαστή; τώ ν φραμμασόνων αδελφότητος, δι’ όσα 
* νύν υπόσχομαι' δηλονότι, ουδέποτε νά φανερώσω 
β ε ί; τινα  τώ ν βέβηλων τ ’ απόκρυφα, μυστήρια, 
β σύμβολα, σημεία, λέξεις, διδασκαλίας, δόγματα, 
β τελετάς, καί λοιπά τή ; έταιρία;, τόσον τά  έθιζό- 
β μενα έντό; τών Λεσχών, καθώς καί τά  έκτό; αύ- 
β τώ ν έν χρήσει. Απεναντίας, θελω τηρήσει αύστη- 
»  ράν σιωπήν, διά τού στο’ματος, διά τής γραφής, 
β διά τών σημείων καί χειρονομιών' έπομένω; ούδέ- 
8 ποτε θέλω κάμει χρήσιν τής γλώσσης, τώ ν χαρα- 
β κτήρων, συμβόλων ή ιερογλυφικών τή ; έταιρία;, 
ι  καί ταύτα ού μόνον έν τή  όμιλία, άλλά καί γρά- 
β ψων, ή έγχαράττων έπί λίθων, φυτών, μετάλλων,
8 ή άλλων ύλών' ένί λόγω ύπόσχομαι ούδέποτε νά 
β φανερώσω αμέσως ή  εμμέσως τά  απόκρυφα τής έ -  

β ταιρίας, ά ήθελον νύν ή ακολούθως μοί γίνει γνω- 
β στά. Καί ταύτα πάντα υπόσχομαι έπί ποινή, έν 
β περιπτώσει παραβάσεως, νά μού καυτηριάσωσι τά  
β χείλη διά πεπυρακπωμένου σιδήρου, νά μού άκρω- 
β τηοιάσωσι τά ;  χεϊρας, νά μού άποσπάσωσι τήν 
β γλώσσαν, καί νά κρεμάσωσι τό  σώμά μου έν τιν ι
9 φραμμασόνων λέσχη διαρκούσης ιεροπραξία; τινο; 
ϊ  πρό; αίωνίαν τής πράξεώς μου αισχύνην καί πρό; 
β παραδειγματισμόν τώ ν άλλων' μετά δέ τήν ίε- 
β ροπραξίαν νά καύσωσι τό πτώμα μου, τήν δ έ  κό - 
β νιν αΰτού νά διανείμωσιν εί; πάσα; τά ; λέσχα; 
β τή ; έταιρία;, όπω; άφοΰ ίδωσιν αύτήν καί τρο- 
9 μάξωσιν άπαντε; οί λοιποί συνάδελφοι διασκορ- 
β πίσωσιν αύτήν εί; τόν αέρα, ίνα τοιούτω τρόπω 
β  διατηρηθή φοβερά μνήμη τή ; προδοσία; μου ΰφ ό- 
»  λων τώ ν συναδέλφων. Σύ δε, δίκαιε Θεέ, έσο μοι 
β βοηθό; μετά τώ ν ίερών ευαγγελίων σου β

Φέρει δέ ή έταιρία αύτη τά  έςή; συμβολικά ρητά.

In  silentio et spe fortitudo nostra (Εν σιωπή 
καί έλπίδι ή ισχύ; ήμών,) —  Et tenebrje earn non 
comprenderunt. (Κ α ί σκοτία αύτό ού κατελαβεν.)

Ί .  Δ Ε -Κ ΙΓ Α  Α Λ Α Γ .
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λέξεων, φράσεων καί παροιμιών

έν χρήσει παρά το ΐς σημερινοΐς χατοίχοις 

τής νήσου Κυθήρων.

(Ευνίχ. " lie  φυλλάδ. 276, 277, 278, 279 χαΐ 280.)

 000----

Έ γ χ α σ ζα  (έπίρ.) επίτηδες, β Τό έκαμεν έγκα- 

στα, »  ή έπήγεν έγκαστα » .
"Εγχομο  π α ιδ ί . Κ α λε ίτα ι τ ό  ογ κ ώ δες  καί ευτρα

φές βρέφος. Ε ξ ού καί Έ γ χ ο ς  ά ν τ ί  τού  όγκος. 
'*  Κάνει έγκ ο  » ,  τ ο ΰ τ . είναι ό γ κ ώ δ ε ; ή έξογκωμένον

Έ δ ά  (έπ ιρ .) Αντί το ϋ  μ ή π ω ς , ά ρ α , τ ά χ α  λοιπόν, 
a Ε δά  δέν γνω ρίζει » ;  (μ ή π ω ς δέν  γν ω ρ ίζε ι;)  a έ δ ά  
δέν έπη γε »  ;  a  έ δ ά  δέν  έκ αμ ε »  ;  κ τ λ . Ε ρωτη
μ α τ ικ ο ί  φράσεις, ώ ς  καί ή ακόλουθος, a Δέν τοϋ  τό  
έφερε ;  έ δ ά  άλοί σ τή  μ οίρα  του  »  !

Έ δ α ό ά  (έπ ιρ .) ά ν τ ί τοϋ  τ ώ ρ α  δ ά ,  ταύτη ν  τήν 
στιγ μ ή ν .

’Εδιάη  κ α ί Έ διάηχε  τ ρ .  π ροσ . τοϋ  ρημ. δια- 
αίνω  ά ν τ ί  δ ιαβα ίνω , πορεύομαι, π η γ α ίν ω . Έ διάη- 
μα  (πληθυν.) ά ν τ ί  του  διέβη μ εν , έπορεύθημεν.

Έ ξυ γ ο .  Λ έγ ετα ι τ ό  β α ρ έω ς π άσχ ον  βρέφ ος καί 
διακείμενον μ ετα ξύ  ζ ω ή ς  κ α ί θανάτου, ίσ ω ς  έκ 
τοϋ  ένζυγον τ ο υ τ . ζυγιζόμενον ή ταλαντευόμενου.

Έ ζάβαξε, ή έσάβαξε (έπ ί τ ρ .  π ρ ο σ .) a έ ζ ά β α ξ ε  
τ ό  κεφ άλι του , ή ό  μυελός τ ο υ » ,  λ έγ ετα ι  όταν  πέση 
τ ι ς  κ α τα κ έφ α λ α  κ α ί καταζαλιοθ-ρ (com m otion  cé
rébrale).

Έ ζμ ία .  Α ν τ ί ζη μ ία  a Κ άνει έζμ ία ις »  του τ . 
προξενεί ζη μ ία ς .

Ε ίδα  χΐάπόειδα  (φ ρ .) τ ο υ τ . άφοΰ είδα  επ ανει
λημ μένοι;, καί ένόησα έπ ί τέλους.

' Εχειά  (έπ ίρ) καί έχειδά έκεϊ, εις εκείνο τ ό  
μ έρος. .

Έ ΖΛογος. Α ντί τοϋ Εύγλωττος, ή πολύλογος.

' Ε.Ιυσσος (ό ) λ έγ ε τ α ι  ό  έρινεός ή ή άγριοσυκή ή 
φέρουσα καρπόν καλούμενου, Α ΰσσια  ή προζώματα 
(π α ρ ά  τοΐς Σαμίοις όρν’ ά ), ά τιν α  χρησιμεύουν πρός 
γονιμοποίησιν τοϋ  καρπού τή ς  ημέρου συκής.

Έ μ π α  ( τ ό )  καί έμπαοία. a έ σ τ ά θ η  μές τ ό  έμ - 
π α κ ιέβ γ α  το ϋ  σπιτιού » ,  τ ο υ τ . έπ ί τή ς  εισόδου ή 
τή ς  δ ια β ά σ εω ς .

Ε μ π α τή  (ή ).Ε ΐσοδος περιφ ράγμ ατος όπου έμ β α ί-  
νουν τ ά  π ο ίμ ν ια  χ ω ρ ίς  νά  δύνανται νά έξέλθουν.

yΕμπηΛο ή ΣύμπηΛο. Κ α λείτα ι τ ό  έκ πηλού 
χ ω μ ά τιν ο υ  κ τισθέν  οικ οδόμ η μ α  κ α ί άνευ ασβέστου .

Έ μ ποδο  κ α ί Έ μ ποδα  (πληθ.) Τ ά  ίχνη τ ώ ν  π ο -  
δ ώ ν  καί τ ώ ν  β η μ ά τω ν .

Έ μπραζος. 0  έχω ν  π είραν , ή ό  π ρακτικός τόπου 
τινός τόν  όποιον διήλθεν ά λ λ ο τε , ίσ ω ς  έκ τοϋ  έμ 
π ρ α κ τος .

’ ,ΕμπραγάΖιανε (έπ ί τρ. προσ.) ίσως άντί
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παραγάλιανε a μ ’  έπραγάλιανε ό πόνος »  τουτ. μέ 
ελάφρωσε, ή ήλαττώθη κατά τ ι.

Έ ν τ ο  καί èrzoé. Α ν τ ί νάτο, ίδού αύτό. Καί 
ίν το ς ,  καί εν το α ί. ΐδοΰ αϋτός, ώ ; τό  τώ ν Γάλλων 
(le voici le voilà) έ ν το μ ί χα ί έν τοσε, νάμε, νάτος.

Έ ν ν Ι  (τό ) έκ τού αρχαίου υννις-εως. Τό ύννίον 
τοϋ αρότρου.

Έ ξά Ζ η σ ε  ( τ ό  ψωμί). Λ έγετα ι όταν ό ζυμωθείς 
άρτος άνεφυράθη ύπέρ τό  δέον κάί έξύνισεν. Λέγε
τα ι καί έξάφρισεν.

Έ ξα π ε ιχα σμ ά του  καί ςαπειχασμάτου. Ε ξ  εικα
σίας (ίδέ άπεικάζω.)

Έ ξα π ρ ο σ εξ ία ς  καί (α προσεξία ς, άνευ προ- 
σοχής.

*Ε (α ψ ε  a Δέν έξαψε ή τουφεκίά, τουτ. δέν ελα- 
θεν (έκ τοϋ εξάπ τω .)

Έ ξεΖ ά ροσε  (τρ . προσ.) Α ν τ ί τοϋ έξύτ-ησενί 
a Εξελάροσαν τά  μάτία του »  του τ. ήνεώχθησαν 
(ίσως έκ τής έξ πρ°θ. καί τοϋ Ιλαρός.)

’Επ&  καί ε’παδά  (έπίρ.) Τό παρ’ άλλοις έδεπά. 
Ενθάδε, ενταύθα, εις τούτο τό  μέρος. Λ έγετα ι ¿πο
δ ιά  ή ’ποδιά. Παρά το ΐς Σαμίοις άβδά.

a Έ π ή ρ ε  χ ' εψυγε (φρ.) Α ν τ ί τοϋ έσπευσε νά 
φύγη, ώς καί αί φράσεις a έπήρε κίάναψε »  a έπή
ρε ή έξύπνησε » ,  κ τλ . a Επήρε τώ ν έμματιώνε 
του »  τουτ. έφυγε τυφλοί; όμμασι, χωρίς νά γνω- 
ρίζη πού διευθύνεται Λ έγετα ι καί a πήρε ζά  ΰρηο.

"Ε παθΖα  (τά ) «  Τού γάμου έπαθλα »  ήτοι τά  

προσφερόμενα έν καιρώ γάμου.
Έ π α ρα σα μ π ά τησε  (εις τούτον μόνον τόν χρόνον) 

τουτ. έπαραλόγιασε, ή έξεμωράνθη. Λ έγετα ι καί 
παρασαμπατισμένος, ό ξεμωραμένος, ή παράφρων.

Έ ρ ά χ ω σ ε  (τρ. πρ.) τουτ. κατετρόμαςε ή έστρε
ψε τήν ράχην διά νά φύγφ έκ τού φόβου.

'Ε ρ γ ά τη ς . Λ έγετα ι τό  μέτρον έκτάσεως γής 
(ϊσοδυναμοϋν μέ 1 50 όργ. τετραγ.) όπερ δύναται 
νά σκάψφ εϊς εργάτης εις μίαν ημέραν- ή δέ φράσις, 
a πόσων εργατών αμπέλι, ή χωράφι » ,  σημαίνει τό  

ποσόν έκτάσεως γής.
"Ε σ π Ζ α ξα  (τρ . προσ.) Σημαίνει τό  συνελαβα 

τινά  έπ αύτοφώρω.
Έ α το μ ο ς . Α ν τ ί τοϋ Εΰστομος. Λέγετα ι μάλλον 

έπί ζώων άτινα ευκόλως τρώγουν παν τρόφιμον, § 
καί έπί πολυφάγου δέ ανθρώπου.

*Έ σϋμ π ια οε , Σ υ μ π ιά νε ι. Λ έγετα ι έπί άνθρωπο» 
ή ζώου εις άνάρρωσιν.

Έ συνήρθε. Α ντί τού συνήλθε ϊΐ έ.τανήλθεν εις 

τόν έαυτόν του.
".Εσω καί Ά ν ω .  Επιφωνηματικά, λεγόμενα πα

ρά τώ ν ζευγηλατών πρός τούς άρο ρας βόας.
'Ε τσ ά  καί έτσ ιδ ά  (επιρρήματα) ά ντί τοϋ έτσι, 

οδτω  πως.
'ΕτΟ. καί ¿τοϋ ή ίτουδά  καί ¿τουδιά  καί ι ύτουδά, 

α ντί αυτόθι αύτόσε.
Εύγοδώβηχε, ή 'βγοδώθηχε, άντί τοϋ εύωδώθη, 

έπρόκοψε ειρωνικώς, άντί τού ήφανίσθη κατιστράφη 

ή έπιχείρησίς τίνος.
Ε νγω ρος , ά ντί τοϋ ευρύχωρος, καί τόπος ιδκα4

λος, δεξιός. «  Ε 'γωρος δρόμος »  λέγετα ι ή εύκο-
λωτέρα καί βραχυτέρα όδός.

Ε ύτύσ ιος  (έπίρ.| ά ντί τοϋ εύθύς, ή παρευθύς, ά- 
μίσως.

Έ φ τά κ ο ιΖ ο  ή φτάχοιΖο. Κ αλείτα ι είδος σ τα 
φυλής έπτάκις φυόμενης.

Έ ύ ψ α  καί όψιμα  (έπιρ.) αντίθετον τοϋ πρώι
μα. Εψιμη χρονία, τό  όψιμον έτος ¿ψ ιμ ία ις  λέγον
τα ι οϊ όψίμως σπαρθέντες, ή προάγοντες άγροί.

Έ χ τ ιμ ή .  Λέγεται ή έκτίμησις ζημίας τινός έπί 
τώ ν  κτημάτων.
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Ζ ά  (τά ) πληθ. τού ζώα. Κυρίως ζά  καί ο ζά  κα
λούνται τά  ποίμνια τώ ν αιγών καί τώ ν τράγων.

Ζαβός  ό κουτός, ανόητος, ηλίθιο;- έξ ού καί τά  
σύνθετα-

Ζαβογιάννης , Ζαβογεώργης ΖαβονιχόΖας χ τ.Ι.
Ζ α γ ά ρ ι (τό ) καλείται κυρίως ό νεαρός κυνηγε

τικός κύων (ίσως εκ τοϋ ξω γρω ). Υπάρχει καί ρή
μα ζ αγαρώ  τουτέστι ξετρέχω, παρακινώ, ερεθίζω. 
«  Τόνε ζαγαρεί ή μοΐρά του νά κάμ/ι ή νά πάθη τ ι » ,  
τουτ. τόν θηρεύει ή τόν κυνηγεϊ κατόπιν.

Ζή.Ιος  καί ζή.Ιο . ί’χνος τών ποδών, βήμα. «  Δέν 
έπήρε ζήλο ή δέν έκαμε ζήλο »  τουτ. δέν έκαμεν 
ούτε βήμα. δέν έσάλευσεν ή δέν έκινήθη.

Ζα χύν ι (τό ) έξις, έθος συνήθεια. »  Τό έχει ζακό
νι » ,  ύποτίθεται ή λέςις σλαβική.

ΖαΖύνω " σημαίνει φορτόνω βαρύ φορτίον έπί 
τίνος, α Τόν έζήλωσε »  ή έζηλώθη τό  πράγμα καί 
•πήγε » .

Ζάρωνε. . Προστακτικώς σημαίνει τό  σιώπα, 
«  τόν έφοβέρισε κ’ έζάρωξε »  τουτ. έσιώπησε συ- 
«ταλείς έκ τοϋ φόβου, κατά μεταφοράν τοϋ κοινώς 
λεγομένου ξ α ρ ό ν ω =  περιμαζεύομαι, συστέλλομαι.

Ζά ιρτω , καταφέρω κτύπημα έπί τίνος- ε καλά 
τοϋ ταΐς έζαψε » .  α τοϋ έζαψε ένα μπάτσο »  τουτ. 
τόν έρράπισε.

Ζ εύ ε ι (έπ ί τρ . προσ. μόνον) καί εζεψ ε  του τ. έ- 
προξένησεν δυσωδίαν, έβρώμησε (ίσως έκ τοϋ 
ό ζω ).

Ζ έο ς  καλείται είδος κογχύλης δ ι’ ής έπιχέεται 
τό  ζέον ύδωρ έν τώ  ίερώ ποτηρίω τής μυσταγω- 

Τ£“ ί·
Ζερβόδεξος  δ άμφιδέξιος- λέγετα ι καί μεταφ. 

καί ΐ,ερβοχουτά.Ια.

(Έ π ε τ α ι  σ υ ν εχ ε ία .)

— ο ο σ —

ΕΥΣΤΟΧΟΣ ΑΠΛΝΤΗΣΙΣ. Ο φιλέλλην στρατηγός 
Ρόσχης (floche) είπε ποτέ τώ  Κ , Α . Μαυροκορδά- 
τ φ - a Είναι περίεργοι ότι περισσότερον όμιλοϋσι

περί τώ ν τής Ελλάδος έν Παρισίοις ή έν τή  Ελλάδι 
αύτή. » —  «  Διότι τό  λέγειν είναι εύκολώτερον τού 
πράττειν, άπήντησεν 6 Μαυροκορδάτος. »  — β Νο
μ ίζω  μάλλον,όπέλαβεν ό στρατηγός, ότι τούτο συμ
βαίνει, διότι οί ερώντες δμιλοΰσι πάντοτε ευχαρί
στως περί τού άντικειμένου τού έρωτος αύτών. » —  
β Κρίμα, άπεκρίθη ό Μαυροκορδάτος, ό τι μέχρι τοϋ- 
δε ό έρως ύμών ύπήρξε τόσον πλατωνικός. »

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑ. 0  μέγας ήμών ναύαρ
χος Μιαούλης έκάθητο πάντοτε εϊς τήν πρύμναν τής 
ναυαρχίδος πλησίον τού πηδαλίου, άγρύπνως έπιμε- 
λούμενος τά  τού στόλου. Καθήμενος δέ κατά τό 
Τουρκικόν έθος σταυροπόδ ι, συνείθιζε νά έκπτίσ- 
αγ τό  δέρμα τώ ν έμβάδων αύτοϋ. Καί φαίνεται'ότι, 
έπερχομένων δυσχερειών εϊς τά  τής πατρίδος, αί 
έμβάδες τού άγαθοϋ γέροντο; κατήντων λωρία.

Φ ΙΛΑΡΓΥΡΙΑ. Ά γ γ λ ο ς  τ ις  ναύαρχος, πολλά φι
λάργυρος έπεσέ ποτε άπό τό  κατάστρωμα τοϋ πλοίου 
του- ναύτης δέ τ ις  ριφθείς πάραυτα εις τήν θάλασ
σαν καί διακινδυνεύσας τήν ζωήν του έσωσε τήν 
τοϋ προϊσταμένου. Ό τ ε  ό ναύαρχο"; έφέρθη πά
λιν έπί τοϋ πλοίου, έλαβεν άπό τό  Ουλάκιόν του 
μίαν δραχμήν καί τήν έδωκεν εις τόν σωτήρά του 
ώς άνταμοιβήν. Ό  ναύτης άπορήσας καί δυσαρε- 
στηθείς παρεπονέθη εις φίλον του. καί τ ώ  είπε 
δεικνύων τήν δραχμήν- «  Ίδ έ  τ ί  μέ έδωκεν ό εξην
ταβελόνης, δ ιό τι έσωσα τήν ζωήν του. »  β Καλά 
καί σύ, άπεκρίθη ό σύντροφός του, νομίζεις ό τι αυ
τός δέν γνωρίζει καλήτερα άπό σέ πόσον αξίζει ή 
ζωή το υ ; »

ΕΥΦΥΗΣ ΑΚΑΛΙΙΜΑΙΚΟΣ. Ύπήρχέ ποτε εις 
’Αμεδάν, πόλιν της Περσίας περίφημος ακαδημία, 
τής οποίας ό πρώτος κανών ήτον ό έξής" β Οί ακα
δημαϊκοί πρέπει νά σκέπτωνται πολύ, νά γράφωσιν 
όλίγον, καί νά ύμιλώσιν δσον τό  δυνατόν όλ ιγώ τι- 
τερον.» Ώνομάζετο δέ ή ακαδημία Σκοπηλή,καί δέν 
•πήρχεν εις τήν Περσίαν άνθρωπος αληθώς πεπαι
δευμένος, μή έπιθυμών νά γίνη μέλος αύττ,ς. Ό  δό- 
κτωρ Ζέμπ, γνωστός συγγραφεύς, μαθών ο τι ύττήρ- 
χε θέσι; κενή καί έπιθυμών ένθέρμως νά τήν άπο- 
λαύσνι, έδραμεν εις Άμεδάν καί παρουσιασθείς εις 
τάς θύρας τής ακαδημίας έδωκεν εις τόν θυρωρόν τήν 
ακόλουθον σημείωσιν τήν οποίαν παρεκάλεσε νά 
έγχειρίστ) εις τόν πρόεδρον- «  Ό  δόκτωρ Ζέμπ, 
πεινώτατα παρακαλεί νά τώ  δοθ·/ί ή κενή θέσις.»  Ό  
θυρωρός έξετέλεσεν εύθύς τήν παραγγελίαν καί επι- 
στρέψας ειπεν δ τ ι ό δόκτωρ καί ή παράκλησίς του 
εφθασαν άργά" διότι πρό ολίγου είχεν έκλεχθΤί 
άλλος.

Ά π αντες έλυττήθησαν διά τή,ν αργοπορίαν ταύ- 
ττ,ν, καί ό πρόεδρος δστις έμελλε νά διακοινώστι τήν 
δυσάρεστον εϊδησιν εις τόν Ζέμπ εύρίσκετο πολλά 
στενοχωρημένος, καί δέν ήξευρε πώς νά έκορασθί,. 
Μ ετά μικράν δέ σκέψιν, ζητήσας ποτήριον τό έγέμν- 
σεν υδατος μέχρι τώ ν χειλέων, ώστε καί έλαχίστη
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ρανίς αν προσετίθετο θά έπλημμύρει' διέταξε δέ νά 
είσέλθη ό υποψήφιος.

Ό  Ζέμ-π είσήλθε καί ό πρόεδρο; ¿γερθείς έδειξε 
μετά λύπης τό  ποτήριον, τό  τόσον εκχειλισμένο·;. 
Ό  δόκτωρ εύθύς ένόησεν ό τι όλαι αί θέσεις ήσαν 
πλήοεις άλλά χωρίς νά άποθαρρυνΟή ήθέλησεν άπ’ 
εναντίας νά έξηγ-ήση ό τ ι άν έπρόσθετον καί ένα 
άλλο μέλος δέν θά έβλαπτε. Καί ίδιον κατά γης 
φύλλον ρόδου τό  έλαβε καί τό  έθεσε μετά προσο
χής έπί τού ύδατος,ώστε ούτε ρανίς έχύθη. Ή  ευφυής 
αΰτη άπάντησις έχειροκροτήθη παρ’ όλων καί ό 
Δόκτωρ Ζέμπ έγεινεν εύθύς δεκτός.
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■ψάΛΑοντα παρά τή ν  θυρίδα ¡¡ου. . 

— 0 0 0 ----

Τίς πνοή, φαιδροί μου ξένοι, τή ν  έρήμην μου θυρίδα 
Νά κοσμήσετε σάς σ τέλλε ι μέ τ '  ώραΤον σας πτερόν; 

Τις σας σ τέλλε ι είΛυμίαν νά μοι φέρετε χ ’ έλπίδα, 

Τίς χδν οίχον μου σάς είπε χ’  ήλθατε χαράς χορόν 
Νά μοί ψάλετε πτηνά ;

Μή δέν είδατε πώς έχουν α! θυρίδες μου χιόνα 

Πώς έθάμβωσ' ή  θερμή μου τάς ύέλους τω ν  πνοή -,

Κ ’ ένομίσατε άνθοϋντα 5τι 9ά εόρήτε χλώνα,

"Ο τι τοϋ φυλλώματος του θά αυμψάλη ή θροή
Μέ τό  φσμασας πτηνά ·,

’Ή  μή βίαιος σάς φέρει νότος άπδ άλλας χώρας 

Καί τδ  άσυλον ποθείτε φιλοξένου δροφής;
” 11 τδ  άσμα σας π ω λεΐτε  άντί θάλπους μιάς ωρας, 
'Π  μοί φέρετ' ευθυμίαν είς άντάλαγμα τροφής,

ώ  π ε ιν ίν τά  μου πτηνά ;

’Έ λθετε νά σάς θερμάνω είς νεανιχάς άγχάλας,

Είς χαρδίαν ή τ  ς πάλλει Ι τ '  ύπδ τδν  παγετόν,. .  . 
"Οπως σεΓς εξόριστοι μου, είμ ’ εξόριστος δ τάλας.

Τήν χαράν ήντιν ’  άφήχα, μάτην χϋχλιρ μου ζητών, 

ώς τδ  θάλπος σείς π τη νά !

• Ω ! είς τ ’  ομμα σας ήλιου θά εύρώ φαιδρού άχτϊνσ,

Είς τδ  ράμφος σας Ο’ άντλήσω  άρωμα πατρίου γης, 
θά  φιλήσω τά  πτερά σας, χ’  ίσως εϋρω χ ’ είς έχεϊνα 

Δρόσου χάν σταγόνα μίαν, δάχρυ άττιχής αύγής !  .  .  .

Καλώς ήλθατε π τηνά !

" Ω  ειπέτε μοι ώριΤοι τής πατρίδος ταχυδρόμοι.

Λαμπ’  είς γαλανδνδ φοίβος, όπως πάντοτ’, ουρανόν; 
Προεδρεύει τώ ν  χορών σας λάλος αηδών άχόμη,

Ί 'ά λ λ ε ι ε τ ’  ϋπδ τή ν χλόην τ ’  άσμα τδ  νυχτερινόν 

Γρύλλος εύθυμος πτηνά ;

Σπινθηρίζουν τ ’  αστρ’ άχόμη όπως θρύμματ’  άδνμάντων ς 

‘ Ραίνουν αί πορτοχαλλέαι μ’  άνθη τω ν  τούς έραστάς 

"Οσοι όρους ίνταλάσσουν ϋπδ τή ν π  στήν σχιάν τω ν  ;

Ε ΐν' ή φύσις, όπως ήτον, νυμφιχή, φαιδρά π α σ τά ς ;

Ώ  ! είπέτε μοι, πτηνά !

•·
Ναι, ώ  ! va l, φαιδρά τδ  λέγει τδ  τριτλσϋν χελάδημά σας, 

Τδ προδίδει ό μιχρός σας σπινθηρίζω·; δφθαλμδς,

Κ ' είς τά  βάθη τώ ν  στηθών μου, σύμφωνος πρός τά ς  φωνάς σας 

Μυστιχή φωνή τις  άλλη , ζωηρός χαράς παλμός

Mol τδ  βέβαιοί, πτηνά.

Π λ ή ν , . . .  είπέτε μοι, πτηνά μ ου .. . .  ο ! εύδαίμονες έχεϊνοι 

Οϋς σιγά άποχοιμίζει ή  ζω ή , τροφός χαλή ,. .

’Ενθυμούνται αν χαΐ άλλος ε ζη  πρίν μαζύ τω ν , χύνει 

Στόνον ένα ή  ψυχή τω ν,·. . .  δάχρυ τ '  όμμα τω ν  θολοί 

Είς τή ν μνήμην μου, πτηνά ;

Ή  έσβέσθη τ ’ όνομά μου τώ ν  βημάτων μου δπίσω 

Ώ ς  τού πλοίου μου δ αϋλαξ, όπερ μ'έσυρε μαχράν 

"Η είς τήν πατρίαν χώραν επιστρέφω·;, θ' απαντήσω 

Ά γνω σ το ς  γνωστούς χαί ζώσα ή άγαπη μου νεχράν 

Τήν αγάπην των, π τηνά ;

Μή σιγατε ί . . ·  τή ν σιγήν σας δ !  έμάντευσα, * τη νά  μου .  

Εις τώ ν  φ ίλον  μου τά  στήθη ή  αγάπη τω ν  οέν ζη  ί 

Είς τών φίλων μου τά  χείλη  έμαράνθη τ* όνομά μου.

Κ ’ έμαράνθ’ είς τάς ψυχάς τω ν  χαί ή μνήμη μου μαζύ ! . .  *  

—  Μ' έληομόνησαν, πτηνά.

Ά ς  μέ λησμονούν!. . .  αν όμως πάλιν, ξένοι μου, σάς φέρε» 

Είς τή ς  Ά τ τ ιχ ή ς  τάς ίχθα ; παγερού ß t ffä  πνοή,
Ειπατ’  ό τι δι’  έχείνης σάς έρώτων, . . .  ό τι σπαίρε!

Ή  ψυχή μ ου ,. . .  ό τι μ ' εΐνε ή αγάπη τω ν  ζωή .

Ό π ω ς  σεις χαρά, πτηνά !

ΐ 'π α τ έ  το ις ό τι βλέπω είς τά  πνίγοντά με νέφη 

Τοϋ πατρίου ουρανού μου τή ν σινδόνην τή ν γλαυχήν,

Ό τ ι  μί’  άχτίς ήλιου φανταστοϋ έδώ μέ τρέφει.

Ό τ ι  ζώ  είς τή ν  όμίχλην, άναπνέων άττιχήν 

Ζεφυρίτιδα, πτηνά.

Ε 'πατέ τοις, . . πλήν πτηνά μου, . .  αν άντί νά τοΐς είπήτβ 

Ό λ ’  αΰτά εις τ ά  φαιά σας μ’  έλαμβάνετε πτερά.

Καί μ’  εφέρετ’ έχεί χάτω , παροδίτην παροδΤται,. . .

—  Πλήν π ε τά τ ε , . .  ώ  ή  πτέρυξ όας διώχεε τού βορρά, . .  .

Κατευόδιον, π τη νά !

Βερολίνου 25 Νοεμβρίου 1861.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΙ.


