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Τό ϋφο; τών Φιλορθοδόξων.—

Ό  ύπ ο λα νθά νω ν α ύ ιό ς  θρησκευτικό ; ά ναβρ α-  
σμ,ός, ί> όσημ.έραι επ ιτεινόμενος ένεκα τώ ν δ ια 
φόρων π ο λ ιτ ικ ώ ν  περ ιστάσεω ν, έπεκράτε ι ή δ η  
προ έτώ ν. Ή  έν Μ άνη σ τά σ ις  τοΰ 1834 είχεν 
άφορμ.ήν έν μέρει θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ή ν  παρά  τ φ  ά π λο ί-  
κώ  ά λ λ ά  δ υσ η ν ίω  π λ η θ υσ μ ώ  τή ς  περί τό ν  Τ α ΰ 
γετον χώρας δ ιεδ ίδετο  ο τ ι ή  κυβέρνησις ¿σκό
πευε κ α τ α ν κ γ κ α σ τ ικ ώ ς  νά  ύποχρεώση τούς κ α τ 
οίκους όπως β α π τ ίζ ω σ ι τ ά  τέκ να  τ ω ν  κ α τά  τό 
δω δέκ ατον ή  κ α ί τό  εικοστόν πέμ.πτον έτος τής  
η λ ικ ία ς  τω ν , μοναχο ί δέ τώ ν δ ια λ υ θ ε ισ ώ ν  μο
νών π αρ ίσ τω ν είς α υτο ύς  τό ν  Ό θ ω ν α  ώς Ά ν τ ί -  
χριστον κ α ί άναρρ ιπ ίζοντες τό  π νεύμ α  τ ή ς  ά ν-  
τ ισ τά σ εω ς  ύπέσχοντο τ α χ ε ία ν  τ ή ν  έ’λευσ ιν  βωσ- 
σικής επικουρίας. Ή  δέ μ υ σ τ ικ ή  εκείνη  Φιλορ- 
θόδοξο: Ε τ α ιρ ία  ή  τό τε  σ υσ τη θ ε ίσ α , ώς κ α ί 
προηγουμένως έλέχ θη , φ α ίν ε τα ι ο τ ι δέν έμεινεν 
άργή  κ α τ ά  τό κ α τό π ιν  χρονικόν δ ιά σ τη μ α ,  
ίχ ν η  δέ τώ ν  μωρών ένεργειών τη ς , ή  τ ο ύ λ ά χ ι-  
στον τώ ν  ένεργειών δ ια κ λα δ ώ σ εω ς  έκ τ ή ς  α υ 
τ ή ς  ρ ίζη ; ά να φ υε ίση ς  άνευρίσκομεν άπ ό  τού  
1839 κ α ί εντεύθεν.

’Ε π ειδή  δέ ή  ε τα ιρ ία  αύ’τ η  δ ιεδ ρ α μ ά τ ισ ε  
σ π ο υδ α ιό τα το ν  μ-έρος κ α τ ά  τ ά  Χριστοφορικά κα ί 
επ ε ιδή  έργον α ύ τή ς  ή  -ο ή  έπ ακ ο λο υθήσασ α  έξέ- 
γερσις, δέον ν’ άναγραφώ σ ιν  ε ν τα ύθ α  όπωσοϋν 
έν έκ τά σ ε ι τ ά  κ α τ ’ α ύ τή ν .

Κυρίως ε ίπ ε ϊν  ή  Φιλορθόδοξος δέν ή το  ε τ α ι
ρία μ υ σ τ ικ ή  σ υ ντε τα γ μ έ νη  κ α ί ώ ργανισμένη  
κ α τ ά  τό σ ύσ τη μ α  άλλ.ων παρομοίων σω μ α τε ίω ν , 
άλ.λά μ ά λ λ ο ν  ά δ ελ φ ό τη ς  ή  κ ά λ λ ιο ν  φ α τρ ία  άπο- 
τελουμένη  έκ διαφόρων σ το ιχ ε ίω ν, θρησκομανών 
κ α ί α π α ίδ ε υ τω ν , συνδεδεμένω ν πρός ά λ λ η λ α  δ ιά  
τού κοινού φρονήματος κ α ί δ ιά  τώ ν  κοινών προ- 
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λήψ εω ν. Σκοπόν ε ίχε τ ή ν  περιφρούρησιν το ύ  έν 
Έ λ λ ά δ ι ορθοδόξου θρησκεύματος άπειλουμένου  
δήθεν ύπό τώ ν  επ ίβουλω ν ένεργειών τώ ν  ξένων 
ετεροδόξων, ά λ λ ’ έν τώ  σκοπώ  το ύ τω  ύπ ελά ν-  
θανε κ α ί έτερό; τ ις  α υτό χ ρ η μ α  πολ ιτ ικός, ήτο ι 
ή  προσήλω σις το ύ  ε'θνους πρός τ ή ν  μόνην ορθό
δοξον έκ τώ ν  Μ εγάλω ν Δ υνάμ εω ν, ή  άμ.εσος α υ 
τού έςάρτησ ις άπό τ ή ς  ρω σσικής π ο λ ιτ ικ ή ς , έν 
ά νά γ κ η  δέ κ α ί ή  ά ν τ ικ α τ ά σ τ α σ ις  τ ή ς  β α σ ι-  
λευούσης έν Έ λ λ ά δ ι δ υνα σ τε ία ς  δ ι ’ έτέρας πρε- 
σβευούση ; τό α να το λ ικ ό ν  δ ό γμ α . Ιίαρεκτος τ ο ύ 
του έπεδίωκον οί Φιλορθόδοξοι τ ή ν  π ραγμ .ατο-  
π ο ίη σ ιν  ιδ εώ ν κ α ί σ χ εδ ίω ν όλως ά ντ ισ τρ α τε υ ο -  
μένω ν πρός τ ά  κ α θ ε σ τώ τα  έν τ ή  ιεραρχία τή ς  
Ε κ κ λ η σ ία ς , έν τ ή  δ ιο ικ ήσε ι τού Κ ράτους, έν τ ή  
δ ικ α ιο σ ύνη , έν τ ή  δημοσίρρ έκ π α ιδ εύσ ε ι. Ό  πο- 
λι-.ικός σκοπός τ ή ς  έ τα ιρ ία ς  περιτράνω ς ά π εδ ε ί-  
χθη  έκ τώ ν άνακαλ.υφθεντω ν παρά διαφόροις 
τώ ν  μ ελώ ν έγγραφω ν, έν τ ή  έπισήμ.ιμ δέ άλ,λη-  
λογραφ ία  π ά σ α ι α ί ένεργήσασα ι τ ή ν  κ α τ α δ ίω -  
ξ ιν  τώ ν ετα ίρω ν Ά ρ χ α ί όμοθυμ.αδόν κ α ί ά δ ι-  
σ τά κ τω ς  άνομολογούσ ιν αύτόν. Τό ύπουργείον 
τώ ν  έσωτερικών έγραφε προς το τ ή ς  Δ ικα ιοσύνης  
μέ τ ή ν  σ υνήθη  τό τε  έν τ ή  δημοσίιρ  υπηρεσία  
όπωσοϋν αυθα ίρετον ύπό σ υ ν τ α κ τ ικ ή ν  κ α ί γ ρ α μ 
μ α τ ικ ή ν  έποψιν γ λ ώ σ σ α ν  : «Έ κ  τ ή ς  ά να γ νώ -  
σεως τώ ν έγγράφω ν ε ξ ά γ ε τα ι ό τ ι ύπό τό  πρό
σ χ η μ α  τ ή ς  ΰπερασπ ίσεω ς τή ς  έπ ιβουλευομένης  
ορθοδόξου π ίσ τεω ς κ α ί τού ελ λη ν ικ ο ύ  γένους 
συνεβουλεύετο πρός τούς μ.οναχούς κ α ί τούς κ λ η 
ρικούς α π ε ίθ ε ια  πρός τ ά  κ α θ ε σ τώ τα .»  Ό  νομ.άρ- 
χ η ς  Ά χ α ία ς  κ α ί "Ηλιδος έγραφε πρόςτό  υπουρ
γείου τώ ν  έσ ω τερ ικ ώ ν; «Σκοπός τ ή ς  ραδιουρ
γ ία ς  τ α ύ τ η ς  εϊνε ύπό τό πρόσχημα τ ή ς  ύπερα- 
σπ ίσεω ς τ ή ς  άπειλουμ.ένης δήθεν θρησκείας, ολως 
πολ ιτ ικός, άντικείμ.ενον έχω ν νά  δ ια β ά λ η  τή ν  
εξουσίαν είς τόν λ α ό ν »  κ α ί π ά λ ιν  έν έτέρορ εγ
γράφω  α ύ τ ο ϋ : « τό  εξαγόμενον τ ώ ν  ά να γ ν ω -
σθέ ντω ν  έγγράφω ν είνε ό τ ι τό ά ντ ικε ίμ ενο ν κ α ί 
ό σκοπός τ ή ς  συμμορίας ήτο ή  έπ ί προφάσει 
τ ή ς  σ ω τη ρ ίας  τ ή ς  έπαπ ειλουμένης δήθεν θρη
σκείας μας δ ιαβολ,ή  τ η ς  έξθυσίας κ α ί όλων έν 
γένε ι τώ ν  ά π α ρ τ ιζό ντω ν  α ύ τ ή ν  προσώπων μέχρι 
τού εσ χ άτο υ  ύ π α λ λ η λ ίσ κ ο υ , ώ ς δ ιαφθορέων τή ς  
θρησκείας κ α ί οπ αδώ ν τού ’Α ντ ίχ ρ ισ το υ  κα ί



κατά συνέπειαν τοϋ τοιούτου κηρύγματος ή όλη 
καταστροφή έν γένει των καθεστώτων.» Προς 
πληρεστέραν κατανόησιν των ιδεών καί των 
φρονημάτων τής περί ή ; 6 7 όγος εταιρίας παρα
θέτω την εξής άνακεφαλαίωσιν είλημμένην ές 
εγγράφου τοϋ αύτοϋ νομάρχου προς τό ε’πί των 
εσωτερικών ύπουργεΐον, διαβιβασθέντος ρετά. τήν 
κατάσχεσιν καί άνάγνωσιν των εγγράφων τοϋ 
έν Πάτραις Φλαμιάτου τοϋ κυριωτάτου έταίρου 
καί άρχηγοϋ μάλιστα τών Φιλορθοδόξων. « ’Ιδού, 
γράφει ό νομάρχης, τό έξαγόμενον έν γένει έξ 
όλων τών κατασχεθέντων έγγραφων. Δυσφημί
ζεται καί κατηγορεϊται ή κυβέρνησις τής Λ. Μ. 
μεθ’ όλων ανεξαιρέτως τών υπαλλήλων πολιτι
κών τε καί στρατιωτικών ιός ούσα όργανον ξέ
νης πολιτικής, ( τής Α γγλίας ) προς τόν σκο
πόν δέ τούτον δΓ όλων τών πλαγίων καί ηθι
κών μέσων διέφθειρε τάς συνειδήσεις τοϋ λαοϋ 
διά νά γεΐνη ούτος Άουθηροκαλβινος καί νά κα- 
ταστραφή εις τόν τόπον ή Χριστιανική ’Ανατο
λική θρησκεία. ΛοιδορεΤται καί έζυβρίζεται ή 
'Ιερά Σύνοδος καί οί Σεβασμιώτατοι Επίσκοποι, 
τής μέν άποκαλουμένης μ κ ιρ ά ς , τών δέ τιτλο
φορούμενων χατασχόπων, έχούσης καί αυτής 
καί τών έπισκόπων τήν έντολήν πρός τό κατα- 
στρέφειν τή ν ’Ανατολικήν θρησκείαν ιός καί 
αυτή ή Κυβέρνησις, ιός ανωτέρω. Δ.αβάλλεται 
το Σύνταγμα ώς έφεύρεσις σατανική καί ϋπό 
τής άγγλικής ραδιουργίας είσαχθέν εις τόν τόπον. 
ΙΊροτρέπονται οϊ κατηχούμενοι νά μ ή όρκί- 
ζωνται όλως ούδέ προς ύπακοήν εις τήν Λ. Μ. 
τόν σεβαστόν ημών βασιλέα καί εις τό Σύν
ταγμα. Κατηγορούνται όλα έν γένει τής Ε λ 
λάδος τά  διδακτικά καταστήματα καί άπο- 
τρέπεται ή νεολαία άπό τοϋ νά σπουδάζη ε’ις 
αύτά ώς όντων τών καθηγητών καί διδασκά
λων έπίσης οργάνων έχόντων άποστολήν τήν 
διαφθοράν τής νεολαίας πρός καταστροφήν τής 
Εκκλησίας καί τοϋ Γέ\ους. ’Ενταύθα παρατη- 
ρητέον ότι κατά τήν προ τής Έπαναστάσεως 
συνήθειαν, εις κανέν μέρος τής αλληλογραφίας 
αυτών τών άνθρώπων δεν φαίνεται άποκαλου- 
μένη ή έλληνική φυλή άλλως είμή πάντοτε μέ 
τήν λέξιν Γένος. Παραγγέλλεται ή κήρυξες εις 
τον λαόν νά μή ύπακούη εις τόν περί στρα
τολογίας νόμον, διότι οί αξιωματικοί τοϋ 17.- 
ληνικοϋ στρατοϋ είνε όλοι κατηχημένοι ώς καί 
οϊ λοιποί υπάλληλοι εις τόν σκοπόν τής ξένης 
πολιτικής καί έπομένως Οέλουσι διαφθείρει τούς 
στρατολογουμένους νέους καί καταστήσει αυ
τούς Λουθηροκαλβίνους. Δυσφημείται καί δια- 
βάλλεται τό ιερόν πρόσωπον τής Λ. Μ. τού 
τρεσεβάστου ημών βασιλέως ώς υπαγόμενου διά 
τους αυτούς σκοπούς ύπό πνεύμα τής ξένης πο
λιτικής καί ιδού ή  ρητή φράσις: « Είς τήν  
ηο .Ι ιτ ιχ ή ν  αύτοϋ (τοϋ Γένους) χεψα.Ιήν τή ν

i n d a r  ία τ  e i . h r  ό θ εό ς  οσχ ί x ar’ eúttox lav, 
ά.Ι.Γ i r  οργή μεγά .Ιΐ).» Ιδού καί άλλη περι
κοπή έξ έπιστολής τοϋ Φλαμιάτου: « κα ί μά·  
.h a ca  o t a r  if. αυτής τής άρχής xai d ía  κο ι
νής συνωμοσίας τών πρωτευόντων αυτός ό 
δ ισ τα γμ ό ς  ενεργε ϊτα ι.»  Προσβάλλονται οί Νό
μοι τοϋ Ελληνικού Κράτους ώς σατανικόν ερ- 
γον τής έπίσης προσβαλλόμενης πρώην Ά ντ ι-  
βασιλείας καί τέλος λοιδορεΐται καί δυσφημεί
ται ό ελληνικός άγων ώς εργον σατανικόν, τοϋ 
όποιου όλα τά λοιπά τοϋ γένους δυστυχήματα 
είνε άπόροοια. Καί τούτο έν συνόψει άλλ ’ άκρι- 
βώς είνε τό περιεχόμενον όλης έν γένει τής άλ- 
ληλογραφίας τής προκειμένη' έταιρίας, ή δέ 
ένέργειά της, κατ’ αύτήν τήν αλληλογραφίαν, 
ήτο διά κηρύγματος είς τόν λαόν καί διά ιδιαι
τέρας μυστικής κατηχήσεως πολλών έκ τών 
τοϋ λαού, όπως φρονηματισΟή ούτος κατά τό 
πνεύμα αύτών καί ελθρ είς στάσιν πρός ανατρο
πήν τών καθεστώτων.» Είδικώτερον δέ καί" 
λεπτομεοέστερον διατυποϋνται αί ίδέαι τών 
Φιλορθοδόξων περί τοϋ εσωτερικού έν γένει ορ
γανισμού τοϋ Κράτους έν περιέργω τιν ί έςηγη- 
τική σημειώσει άνευρεθείση μεταξύ τών εγγρά
φων τοϋ Φλαμιάτου καί έχούση ώς έξης: α,'Ορ- 
χ ίζομα ι νά  γυ .Ιάττω  π ία τ ιν  ε ίς  τήν π α τρ ίδα . 
Πότε ; όταν οί πατριώται ώς Χριστιανοί ορθό
δοξοι καί ύπόδουύ.οι διατηρώσι τά τής Άγιας 
καί Ίεράς ημών θρησκείας δόγματα, ήτοι κατά 
τάς ερμηνείας τού Άγιου καί 'Ιερού. Εύαγγελίου 
καί κατά τούς Άποστολικούς καί Συνοδικούς 
κανόνας. ’Επίσης νά φυλάττω πίστιν είς τόν 
Βασιλέα όταν έπάγρυπνή καί προστατεύη τήν 
θρησκείαν μας, διατηρή κα ί ύπερασπίζη άσφα- 
λώς τήν τιμήν ζωήν καί ιδιοκτησίαν όλων τών 
υπηκόων έξίσου, ώς ύπεσχέθη διά τής πρώτης 
προκηρύξεώς του άμα έπάτησε τό έδαφος τής 
Ελλάδος. Έπίσης ύπακοήν είς τό Σύνταγμα, 
όταν οί Υπουργοί* Γερουσιασταί, Βουλευταί 
καί άπαντες οί υπάλληλοι έπαγρυπνώσι καί 
προσπαθούν διά τό γενικόν συμφέρον, διατηρούν- 
τες μέ ό7.ην τήν άκρίβειαν μόνην τήν δικαιο
σύνην, άλήθειαν καί εύταξίαν, άποφεύγοντες 
τήν ιδιοτέλειαν, φιλοδοξίαν, αισχροκέρδειαν, με- 
ροληψίαν, έχθροπάθειαν, εκδικήσεις κτλ. νά μή 
έπηρεάζωνται άπό τάς εξωτερικά; επεμβάσεις, 
δΓ ών έπήγασαν αί ληστρικαί άύ.ληλομ.αχίαι 
καί τά  κόμματα, άτινα έάν δέν προληφθώσι καί 
συμβιβασΟώσι κατά τόν λόγον άναντιρρήτως 
καί βεβαίως θά φέρωσι κάκιστα άποτελέσματα, 
τόσον είς τήν ίεράν θρησκείαν μας τελείαν έξόν- 
τωσιν, ώς παρατηροϋμεν ήμερα τή ήμερα πα- 
ράλυσιν, όσον καί είς όλον τό έθνος τέλειον όλε
θρον καί άφανισμόν, ό μή γένοιτο. Καί είσέτι 
οφείλουν οί προρρηθέντες κύριοι καί οί έν τοϊς 
πράγμασιν άπαντες ινα ύπερασπίζωσι δ ιά  τής
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μελέτης τοϋ βιβλίου τοϋ λεγομένου θέατρον 
Πολιτικόν. Έπίσης ύπακοήν είς τούς Νόμους 
τοϋ Βασιλείου, όταν τελειοποιηθώσι καί γεί— 
νωσι καταληπτικούτεροι καί δικαιότεροι ώς πρός 
τού; χριστιανούς Έ7.7.ηνας καί χωοίς νά τους 
διαστρέφουν καί τροπολογούν μυριοπλασίως διά 
τής άναιδούς καί ψευδεστάτης λογοδιάρροιάς 
των οί δικηγόροι, οϊτινες ού μόνον κατεγύμνω- 
σαν καί έπτώχυναν τόν λαόν, πρό πάντων δέ 
τόν έκακοσυνείθισαν είς διεφθα.μένην διαγωγήν 
ένεκα τή ; αισχροκέρδεια; των,έπίσης ένεφανίσθη- 
σαν τοιούτοι καί πολλοί τών ύπαλλήλων. Όθεν 
οΰτω πωςδιάγοντας τό έλληνικόν έθνος υπάρχει 
έλπίς άποκαταστάσεως καί σωτηρίας; ποτέ δέν 
τό έλπίζοι καί είθε νά είμαι άπατημένος !

«Έ ν τοσούτφ κατ’ αύτόν τόν τρόπον νά όρ- 
κισθώμεν καί όταν αύτά καί όσα άλλα άγαθά 
διορθωθώσι, τότε άναμφιβόλο>ς καί χωρίς νά 
θέλωμ.εν, έκαστος πολίτης θέλει έκπληροϊ εύσυ- 
νειδότως, προθύμως καί εύχαρίστως τά καθή
κοντα. του, ό έστι πίστιν είς τήν πατρίδα καί 
τόν Βασιλέα ύπακοήν είς τό Σύνταγμα καί είς 
τού; καταλλήλους δικαίους νόμου; καί εύκατα- 
λήπτους, έως ού βαθμηδόν νά προχωρήση τό 
έΌνος είς τήν έντελή δικαιοσύνην, άλήθειαν καί 
εύταξίαν, είθε είθε !..»

Έκ τής άσυναρτήτου ταύτη ; έν πολλοϊς ση - 
μειώσεως, ήτις είνε άνάλυσις τού όρκου τών δη
μοσίων ύπα7.λήλων καταφαίνεται μέν τό συγ- 
κεχυμένον τών ιδεών τών έπικρατουσών είς τό 
πνεύμα τών Φιλορθοδόξων, άλλά καταφαίνεται 
ένταυτώ καί σφοδρά αύτών έχθροπάθεια κατά 
τής κυβερνήσεως έν γένει καί πάντων τών ορ
γάνων αύτής ώς καί ή δυσπιστία πρός τόν ά- 
νώτατον τής πολιτείας άρχοντα. Ζωηρός πόθος 
μεταβολής καί διαρρυθμίσει»; τού Κράτους συμ
φωνοτέρας πρός τάς θρησκευτικά; πεποιθήσεις 
των ή μάλλον τάς φαντασιοπληξίας των προ
κύπτει άνά μέσον τών άσυντάκτων αύτών γραμ- 
μ.ών καί τόν πόθον τούτον προσεπάθουν παντί 
σθένει νά γενικεύσωσι παρά τώ 7.αώ καί νά 
έξάψωσιν αύτόν δΓ άκαμάτου προσυλιτισμοϋ 
καί διά κατηχήσεως. Καί δέν ήτο μέν, ώς 
προεϊπον, συντεταγμένη ή Εταιρία τών Φιλορ- 
Οοδόξων κατά τό ύπόδειγμα άλλων μετ’ αύστη- 
ράς προβ7.έψεως καί έντελεία; διωργανισμένων, 
σκοπόν σταθερόν καί άκριβώς διαγεγραμμένον 
έχουσών καί διά τούτο πο7.λά καί μεγάλα κα- 
τειργασμένων, διότι οί ίδρύσαντες καί διευθύ- 
νοντες αύτήν άπαίδευτοι φαντασιοκόποι δέν έκέ- 
κτηντο τάς άρμοδίους γνώσεις καί τήν δέουσαν 
έμπειρίαν, ίσως δέ καί αύτό τό άπαιτούμενον 
ψυχικόν σθένος· έντούτοις όμως δέν παρέλειψαν 
καί αύτοί νά περιβάλλωσι τάς ένεργείας των 
διά τοϋ μυστικισμοϋ τοϋ άπαραιτήτου όπως 
σαγηνεύη καί έμποιή ζωηροτέραν έντύπωσιν είς

τό πνεύμα τοϋ απλοϊκού πλήθους. Αί άνά την 
Πε/.οπόννησον κυρίως διεσπαρμέναι άδελφότη- 
τες τών Φιλορθοδόξων καθήκον ειχον νά συνέρ- 
χωνται έκάστοτε είς «γενικήν πατριωτικήν συ- 
νέλευσιν, ήτις νά διορίζη *αί (ρύ.Ιαχας τής άμ- 
πε.ίου  διά νά μή βλκπτηται άπό τά θηρία.» 
Είχον δέ αί τοιαϋται συνελεύσεις καθήκοντα 
καί ασχολίας λίαν περιέργους, ιός έξάγεται έκ 
τών έξής σημειουμένων παρά πόδας τής άνω- 
τέρω άναλύσεως τού όρκου, τής εύρεθείση; με
ταξύ τών εγγράφων τού Φ7.αμιάτου. Σημειοϋν- 
τα ι πρώτον ο κατάλογος «  τών συνερχόμενων 
όπως σχηματίσωσι συνέλευσιν παρά τινι τών 
συμπολιτών, ώς κάτωθεν, οίτινες θέλουσι συ
σκέπτονται, ένεργούντες προθύμως τά  τής πα- 
τρίδος γενικά, συμφέροντα.» Έ πετα ι δέ ό κα
τάλογος «τών α’. σπουδαίων άντικειμένων» ά
τινα είσί :

«α1) ó διορισμός τών άξιωτέρων, τιμιωτέρων 
καί πιστών άμπελοφυλάκων χρονικώς, οϊτινε; 
νά περιορισθώσι (:) διά την άκατάχρηστον καί 
άσφαλή διατήρησίν των.

β') ή φροντίς διά τόν έρχομόν τών δύο Δι
δασκάλων.

γ ) ή τάχιστη εϊσπραξις τών όφειλομένων 
χρημάτων παρά τής κοινότητας 'ινα δοθώσι 
πρός ούς άνήκουν κατά τήν έννοιαν τών δικα
στικο ί τριών αποφάσεων ένεκα άποφυγής πο7>- 
λών ένδεχομένων έναντίων συμβεβηκότων, του- 
τέστι έξόδων κόπων κατηγοριών κτλ. κτλ.

δ’ .) Οί έχοντες πατριώται μεταξύ των φιλο- 
νεικίας, διαφοράς ένεκα δοσοληψιών, είτε όποιον 
άλλο άντικείμενον νά παρουσιάζονται καί άνα- 
φέρωσι τά δίκαιά των ενώπιον τής είρημένη; πα- 
τριωτοσυνελεύσεως, όπως τούς συμβιβάζη άπο- 
δίδοντας έκάστου τό δίκαιον προς άποφυγήν τών 
περαιτέρω έναντίον ό έστι κόπων, χρονοτριβής, έ- 
ξόδων, θεατρισμού καί τών γεννηθησομένων μνη- 
σικακιών σύν τών λοιπών, διότι τούτου μή γινο
μένου, έπί τέλους άναμφιβόύ.ως θά μείνωσιν με- 
ταμελημ.ένοι καί οί έχοντες γνώσιν ά ; τά προ- 
στοχάζωνται.»

Φαίνεται οτι τοιαϋται συνελεύσεις συνήρ- 
χοντο τώ όντι εις τινα μέρη καί Ιδίως έν Ι’ορ- 
τυνία, ε’ νθα πρωτηγωνίστει είς τών σφόδρα 
ζηλωτών εταίρων, όνόμ.ατι Σαράντος Λεοναρδό- 
πουλος, πολλάκι; έν τοϊς είρημένοις έγγράφοις 
μ.νημονευόμενος. Αί άναφερόμεναι δέ άνωτέρο» 
εκφράσεις φύ.Ιαχες τής άμπέ.Ιου καί δχρία είνε 
συμβολικαί, διότι οί φιλορθόδοξοι μετεχειρίζοντο 
είς τήν άλληλογραφίαν τοιν τοιαύτας εκφράσεις 
συνθηματικάς καί ύφος αίνςγματώδες καί άπο- 
καλυπτικόν, πεπληρωμένον διά παντοίο>ν έκ 
τής Γραφής ρητών. Οΰτω; είς έπιστολήν έκ Πα- 
τρών άπευθυνομένην πρός τινα ιερομόναχον είς 
τήν παρά τήν Λεβαδείαν μονήν τοϋ Όσιου Λου_
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κά διαμ,ένοντα άναφέρεται ότι «ό  σίτος εΐνε 
άφθονος » καί ότι « ή άμπελος έχει καλώς » 
εις άλλην 5’ επιστολήν δ ι’ υπαινιγμού λίαν δ ια
φανούς ό βασιλεύς άποκαλεϊται «νοητός Εωσφό
ρος.» Αλλά προς απόγευμα τού ύφους καί πρός 
ένδειξιν άμα κατάφωοον της φρενοπαθεία; τού 
ηγέτου τών Φιλορθοδόξων Φλαμιάτου, παρα
θέτω ενταύθα περικοπάς έκ μακρας αύτού επι
στολής χρονολογούμενης έκ Πατρών άπό 22 
Φεβρουάριου 1852 καί άπευθυνομένης πρός τινα 
Παρθένιον εις τήν μονήν 'Αγίου Αθανασίου. 
«Εις τοιαύτην τρομεράν εποχήν, γράφει ό Ψλα- 
μ.ιάτος,απαιτείται μεγάλη καί αδιάλειπτος σκέ- 
ψις εις όλους τούς ορθοδόξους, επειδή έπαπει- 
λειτα ι μεγάλη και φοβερά οργή εις όλον τόν 
κόσμον καί προ πάντων εις όσους Χριστιανούς 
γίνονται εκ Θεού άποστάται διά πλάνης καί 
ανομίας, ώς είπεν δ Κύριος: «Ιίλήν τούς έχθοούς 
μ.ου μου εκείνους, τούς μή θελήσαντάς με βα- 
σιλεύσαι επ' αύτούς άγάγετε ωδε καί κατασφά
ξατε έμπροσθεν μου.» Ή  αύτή οργή κατά τό 
μάλλον καί ήττον έπα'πειλεΐται καί εις όσους 
Ιερείς και Ποιμένας θεωρούσιν αύτόν τόν πόλε

μον τής άποστασίας καί άδιαφορούσιν . . . .  Ή 
πραγματική άπόδειξις τής πρός τόν Θεόν αγά
πης έστίν ή ύπεράσπισις τής αύτού Εκκλησίας, 
ήτις εστι σώμ.α Χριστού. Μή τ,αύσητε διά τούτο 
άνακαλύπτοντες τήν έκ τού αισθητού Σατανά 
τής Α γγλίας κατά τής Εκκλησίας καί τού 
Γένους έπιβουλήν, ή οποία προοδεύει άδιαλεί- 
πτως, ή όποια ε'φερεν επί Άντιβασιλείας τοιού- 
τους όλεθριωτάτους καί διαβολικούς νόμους, διά 
τήν τελείαν κατάργησιν τής Εκκλησίας καί 
τον άφανισμόν τού Γένους. Ώ στε γίνεται πολύ 
πιθανός ό φόβος ότι όσοι λαμβάνουσιν εις ταύ- 
την την έποχήν, έν ή διατηρούνται αυτοί οί 
νόμοι, όποιας δήποτε θέσεις καί αξιώματα διά 
τής άρχής, όλοι πίπτουσιν άνεπαισθήτως εις τήν 
άρνησιν τής πίστεως καί ύπό τήν αιχμαλωσίαν 
τού νοητού έχθρού. Λύτός ό έχθρός έκοψε πρό 
πολλού καί όλην τήν κεφαλήν τής Εκκλησίας, 
όποιοι οί ’Αρχιερείς, έκτος 3 η \ Σαδδουκαίων 
έν Αθήναις, οί όποιοι φέρόυσιν ύπακοήν εις αυ
τόν τόν έχθρόν ένεργούντες τά όσα αυτός θέλει 
Λύτός έκοψε πρό πολλών έτών καί όλην τήν 
κεφαλήν τού λαού, οποίοι πρός τοΐς άλλοις οί 
κηρυκες καί οί διδάσκαλοι, έχων αύτός μόνος 
τόσον πλήθος όφεων, έξ ών έκλέγει καί ψηφίζει 
όλους τούς ψευδοκήρυκας καί ψευδοδιδασκάλους, 
τούς όποιους ολους βραβεύει έκ τού ταμείου, 
ένεργούντες άδιαλείπτως μετά μεγάλου πόθου 
και ,ήλου τήν πλάνην, τήν άνομίαν καί όλην 
την πνευματικήν καί σωματικήν απώλειαν καί 
άφανισμόν ολου τού εκλεκτού λαού. Ή  επι
βουλή υπάρχει τόσον φοβερά καί φρικτή καί 
έλαβε τοσούτην πρόοδον καί προκοπήν, ώστε

έφαίνετο άναγκαϊον ΐνα κηρύττη αύτήν βροντώ
δης φωνή άπ' ούρανού άδαλείπτως ημέραν καί 
νύκτα. Γίνεται δέ πολύ πιθανός ό φόβος οτι 
άναφανήσονται σημεία έν ούρανοΐς καί συγχρό
νως ή μεγάλη καί φοβερά όργή τού ’Αντίχρι
στου. ΙΙρόσεχε μή φανής άμελής περί τούτου 
έκ τού κοσμικού καί έχθρικού φόβου, άλλά γε- 
νού εργάτης διδακτικός καί πρόθυμος διά τής 
πρός τόν Θεόν άγάπης καί μιμητής τού Μεγά
λου Αθανασίου εν ώραιότητι, άγάπη καί τ α 
πεινοφροσύνη, άνακαλύπτων καί στηλι-ιεύων τήν 
πλάνην καί τήν έπιβουλήν καί ποιών τήν δια- 
μαρτύρησιν περί τής έκ τούτου επομένης μεγά
λης οργής. Καί αν εις τούτο τό έργον άπαντή- 
σετε πειρασμούς ύπό τών εχθρών καί διατελέ- 
σετε άκλόνητος, τότε πιστεύετε ότι έπιδαψι- 
λεύεται περισσοτέρα ή χάρις ώς μιμητής τού 
τού Κυρίου καί ότι άποθησαυρίζετε περισσότερον 
μισθόν μακαριότητος καί βραβεία κατά τού νοη
τού έχθρού.»
ΐ"Επεται σντ/χηα).  Χ λ ρ λ λ λ μ π η ε  Α ν ν ι ν ο ε .

Χ Α Ρ Α Λ Δ Ο Σ  
Ο ΗΓΕΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΙΑΓΩΝ 

Βυζαντινών Ιστόρημα.
νννννν φ *\/\ΛΛ\Λ.

(Συνέχεια, ίδε προηγούμενου φύλλον).
Την Κυριακήν τής άπόκρεω ουδόλως έκα- 

λούντο φίλοι (ήτοι συνδαιτυμόνες έκ τών Με
γιστάνων) εις τήν βασιλικήν τράπεζαν, άλλ’ 
ήπλούτο κλητώριον διά τούς πένητας έν τή 
άψϊδι (τώ προνάω) τής άγιας Σοφίας, ή τώ Μι-· 
λίω , τού Άνακτος έστιώντος μόνον τούς συγ
γενείς άύτού καί οικείους.

Τήν Τρίτην τής Τυροφάγου έκαλει τόν Βα
σιλέα σύν πάση τή Συγκλήτω, ήτοι μετά πάν
των τώ·< άνωτάτων ’Αρχόντων ό 'Αρχιεπίσκο
πος Κωνσταντινουπόλεως έν τώ εύαγεϊ μεγάλω 
Πατριαρχείω, καί μετά τήν ίεράν λειτουργίαν· 
έτελειτο κλητώριον έν τώ μεγάλω Σεκρέτω· 
τού Πατριάρχου. Μετά δέ τό χούψ ισρα του  
πρώτον μ ίτ σ ο υ  (ήτοι άπαχθέντων τών όοε- 
κτικών), είσήγετο ό Πρωτονοτάριος τών Πατρι
αρχείων μετά τού άναλογίου αύτού, καί ίστα- 
μενος πρός τά  εύώνυμα τής βασιλικής τραπέζης, 
άνεγίνωσκε τόν περί νηστείας λόγον. Καί πάλιν 
μετά την είσοδον τών τυρεψπών ζωμών, είσή- 
γοντο οί ψάλται άμφω (ο'ίτε άγιοσεφϊται καί 
άποστολϊται) συν τώ αύτών Δομεστίκω, δώδε
κα τόν αριθμόν, έπίσης καί ισάριθμοι άναγνώ- 
σται συν τώ αύτών Δομεστίκω, οϊτινες πάντες 
όμού ήδον ιερόν ύμνον κατά τό ποοσήκον.

Γην δε Πέμπτην τής αυτής έβδομάδος έκα- 
λειτο εις εστίασιν έν τοίς μεγάλοις Άνακτόροις 
ό Οικουμενικός Πατριάρχης μετά τών ΰπ’ αύ-
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τού έκλεγομένων Μητροπολιτών, εις οΰς προσε- 
τίθεντο Πρεσβύτεροι τών ναών τού Παλατιού, 
ηγούμενοι τών μεγάλων βασιλικών μονών, καί 
Σεχρττιχο ι π απάδες  (γραμματείς τών Πα
τριαρχείων).

Κατά τήν Κυριακήν τής 'Ορθοδοξίας, έορτής 
ίδρυθείσης, ώς γνωστόν, ύπό τού Μιχαήλ καί 
τής Θεοδώρας έπί τή  όριστική άναστηλώσει τών 
εί«όνων, μ.ετά τήν έκ Βλαχερνών εισελευσιν τής 
φαεινής λιτανείας καί τήν ίεράν μυσταγωγίαν, 
έτελειτο κλητώριον έν τώ μεγάλω πατριαρχικό» 
Σεκρέτω, δΓ εξόδων τού μεγάλου Ο ΐχοτομίου  
(ταμείου τών Πατριαρχείων), εις ο παρεκάθηντο 
πάντες οί πρωτεύοντες Μεγιστάνες.

Κατά τήν έορτήν τού Ευαγγελισμού, μ.ετά 
τήν ποοέλευσιν έν τώ ναώ τών χαλκοπρατειων, 
είσήρχοντο οί Βασιλείς εις το ’Ανάκτορον μ.ετά 
πάσης τής παραδόζου  Συγκλήτου (ίσως περι- 
δόξου) λαμπροφορούντες· έκεί δέ άπετίθεντο 
πάντες τάς εαυτών στολάς, καί περιεβάλλοντο 
κεχρυσωμένα. σκαραμάγγια, μεθ ό ετελεϊτο μέγα 
κλητώριον έν τφ  περιφανεΐ Τρικλινω τού Ιου
στινιανού.

Κατά τήν Κυριακήν τών Βαΐων έτελειτο ή 
προέλευσις έν τώ Θεοφυλάκτου Παλατίω. Οί ευ
σεβείς Βασιλείς έκάθηντο μετά τού Πατριάρχου 
έν τώ Χρυσοτρικλίνω, παρισταμένου παντός τού 
Κουβουκλείου, είσήγοντο δέ οί τέσσαρες Δομέ- 
στικοι τών ταγμάτων (τής βασιλικής φρουράς), 
οί δύο δήμαρχοι (τών Βενέτων καί Πρασίνων) 
καί ό Χαρτουλάριος τής βασιλικής Σ αχέ.Ι ίης  
(τού ταμείου) μετά πάντων τών γηροκόμων καί 
ςενοδόχων τών ευαγών οίκων. Τούτων δ εισκο- 
μισάντων τά τίμια σταυρία (τούς σταυρούς), είσ
ήγοντο πάντες οί Μάγιστροι, ’Ανθύπατοι, ΙΙα- 
τοίκιοι καί Όφφικιάλιοι ένώπιον τού Βασιλέως, 
ήμφιεσμ.ένοι τάς λεύκάς αυτών χλαμύδας, και 
παρ’ αύτών έλάμβανον άνά έν σταυρίον, μεθ ο 
έτελειτο λιτάνειος υμνωδία άπό τού ναού τής 
Θεοτόκου τού Φάρου πρός τόν ναόν της άγιας 
Τριάδος τής Δάφνης, καί μετ’ αύτήν τέλος 
λαμπρόν κλητώριον έν τώ τρικλινω τού Ιου
στινιανού.

Κατά δέ τήν μεγάλην Πέμπτην τής περι
φανούς καί ιεράς έβδομ-άδος, έν η ό τής θείας 
μυσταγωγίας παρά τής άνω σοφίας έφήπλωται 
δείπνος, έτεύ.είτο προέλευσις Λαγανή (μετά πεν- 
θίυ.ων στολών) έν τώ λαμ.πρώ Παλατίω, και 
τό εσπέρας ιερά εύωχία έν τώ τρικλινω τού Ιου
στινιανού, εις ήν μετά λειτουργείαν συνήρχοντο 
πάντες οί Συγκλητικοί περί τήν έννάτην ώραν 
(άπό τής ανατολής τού ήλιου, ητοι την 5 
Μ. Μ ), ταύτης δέ συντελεσθείσης, άπήρχοντο 
πάντες λαμβάνοντες φατλία (λαμπάδας).

Τώ δέ άγίω καί τιμ ίω Σαββάτω, άνοιγέντος 
τού λαμπρού Παλατιού, τελείται προέλευσις

δημοσία πρός τήν αγίαν Σοφίαν, καί άλλαττο- 
μένης τής ένδυτψ : τής άγιας Τραπέζης (ό εν 
λόγω τάπης άνενεούτο έν πάσι τοΐς ναοίς τώ 
μ.εγάλω Σαββάτω, έν δέ τή  άγια Σοφία ή άλ- 
λαγή έτελειτο διά χειρών αύτού τού Αύτοκρά- 
τορος), ε’ισήρχετο ό Βασιλεύς έν τ<ψ σκευοφυ
λάκιο», όπως παραστή εις τήν διανομ-ήν τών 
τ ά ρ δ ω τ  (ήτοι πυξίδων έμπλέων νάρδου. Τό νάρ
δον τούτι εΰλογούμενον μ,ετατρεπεται εις ά 
γιον μ-ύρον, εφερον δέ πολλοί τάς έν λόγω πυ
ξίδας ώς σήμ.ερον τάς ταμβακέρας. Κατ’ άλλας 
πεςιπτώσεις διενέμ.οντο ύπό τού Ά νακτος τ ρ ι -  
ψ ίδ ιι ι ,  ήτοι τρίμ-ματα κινναμώμου, καί ό- 
α φ ρ ά δ ι α ,  ήτοι μικραί άνθοδέσμαι) καί πάλιν ε
πέστρεφε μετά δόξης εις τό Παλάτιον, ένθα έτε- 
λείτο αύθις έσπερινή εύωχία. Μετά δέ την έν
νάτην ώραν τής αυτής ημέρας, τελουμένης τής 
θείας λειτουργίας έν τώ ναώ τού Φάρου, άπεδύ- 
οντο πάντες τάς εαυτών στολάς, καί ήμφιέν- 
νυντο τά σκαραμάγγια, μ.εθ’ ο παρετίθετο νέον 
κλητώριον έν τώ  τρικλινω τού ’Ιουστινιανού, 
καταλήγον καί αύθις ε’ιςτήν διανομ.ήν φατλίων
ή λαμ.πάδων.

Οΰτω δ’ άφικνούμεθα τέλος εις τήν αγίαν 
καί δεδοξασμ.ένην ημέραν τής Άναστάσεως, έν 
ή ό χοϊκός Ά δάμ έκ τής φθοράς πρός τήν ζωήν 
έπανήλθε, καί λαμπρά τις καί περίβλεπτος εύ
ωχία ύπό τών Βασιλέων ημών έτελειτο. Ύπεμ.- 
φαίνοντες μ.υστικώς τό ύψος τής ιεράς Άναστά- 
σεως, έκ τών κάτω καθεδρών συνεπήροντο εις 
ύώηλήν τινα καί πολύκυδον τού βήμ,ατος θεω
ρίαν (ήτοι άνήρχοντο έπί τού υψηλού βήματος), 
καί μιμ.ούμενοι τόν άσπασμ-όν τής άληθούς τού 
Χριστού άγαπήσεως (ήτοι τόν μεταξύ τού θε
ανθρώπου καί τών μ.αθητών αύτού άνταλλα- 
γέντα ), κατησπάζοντο τό υπήκοον (ήτοι τούς επι 
τού βήματος πρός τούτο άνερχομένους μεγιστά
νας), μεθ’ο άπήρχοντο σύν τή λαμπρά Συγκλήτω 
ε'ις τήν εκκλησίαν, τήν επίγειον ταύτην Σιών. 
Ένδεικνύμενοι δέ τήν περίδοξον τής ημέρας χαρ
μονήν, έλαμπροφόρουν οί Ά νακτες, ένελίσσοντες 
εαυτούς τοίς λώροις κατά τόν τύπον τών εντά
φιων τού 'Ιησού σπαργάνων, ένώ διά τής δεξιάς 
αέν ήρον τό νικητήριον τού σταυρού τρόπαιον, 
καί διά τής άριστερας τήν έξανάστασιν τής χοϊ
κής ήμών ούσίας (ήτοι ά χ α χ ί α χ ,  σακκίον πλή
ρες χοός, σύμβολον τής Άναστάσεως). Τότε δέ 
τώ Θεώ άναφέροντες τήν θείαν μυσταγωγίαν, 
μετά τήν μετάληψιν τών άχράντων μυστηρίων 
έκάλουν τούς προκρίτους τών Συγκλητικών ώς 
κοινωνούς τής χάριτος εις σεμνόν κράμα (έν τή 
μεγάλη έκκλησία παρατιθέμενον), διό οί δεκα- 
τέσσαρες δαιτυμ-όνες έφερον τούς λώρους καί τά 
χρυσά θωράκια.

' Περί δέ τήν μεσημ.βρίαν τής αύτής ημέρας 
| παρετίθετο ή έπίσημ.ος εύωχία έπί τής άποκοπτής
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τραπέζης τού Χρυσοτρικλίνου, ένθα προσήγετο 
πρός τιμήν κ « ί το περιφανές κτη;/.« του χρυσού 
πενταπυργίου. Έν τή περιπτώσει τκύτν, εις τήν 
τιμ,ίαν τράπεζαν παρεκάθηντο 30, εις δέ τάς 
τεσσαρας τών καθαρών (τάς ύπό τάς αψίδας) 
30 Βεστήτορες, Σηλευτιάριοι, Δρακονάριοι, Σκη- 
πτροφόροι, Σημειοφόροι καί Σενατόροι,18 δέσμι- 
οι (αιχμάλωτοι) Αγαρηνοί εκ του μεγάλου 
1 Ιραιτωρίου, καί 18 Βούλγαροι φίλοι. Έκ τού
των οί μέν τής χρυσής τραπέζης έφεραν άλ/αξί- 
ματα καί χλανίοια, οί '.γαρηνοί ήταν λευκο
φόροι, άζωνοι κα ί ύποδεδεμένοι, καί οί Βούλγα
ροι, έκ τής τάζε ως των Στρατηγών λαμβανόμε- 
νοι, καί κατά το δεύτερον μίνσον (τό όπτόμιν- 
σον) είσαγόμενοι, έφερον τά οίχεϊιι ο χ ήμ α τα  (ή
τοι τάς έθνικάς ενδυμασίας).

Τοιαύτη ή άρχή του πασχαλινού δεκαημέ
ρου, όπερ ήκολούθει το έςαήμερον τής Πεντη
κοστής, παρεμπιπτουσών όμως καί πολλών 
άλλων ευωχιών, καί οϋτω καθεξής· ά λλ ’ άρ- 
κούμεΟα εις ταύτα , καθ’ όσον φοβούμεθα μή εκ 
τής απλής αναγραφής έπαθον ήδη τινές τών 
αναγνωστών έκ δυσπεψίας. ’Εννοείται δτι, κατά 
πάσας ταύτας τάς περιπτώσεις, των εστιάσεων 
προηγούντο λαμπραί προελεύσεις, τών Άνάκτων 
άπερχομένων εις τούς διαφόρους ναούς, ενώ οί 
τού ίπποδρομ.ίου δήμοι καί τα λοιπά πολιτικά 
καί στρατιωτικά σώματα παρετάσσοντο εις διά
φορα τής πόλεως επιφανή μέρη, όπυ/ς άνευφη- 
μήσωσιν αυτούς παρερχομένους κατά την προ- 
διαγεγραμμένην άκτολογίαν. Οΰτω δέ μετεβάλ- 
λετο δ βίος εκείνος εις διαρκή σχεδόν παράστα- 
σιν άτελευτήτου μ.υστηρίου, ήτοι ιερού δρά
ματος, έν ο» πρωταγωνιοταί μέν έτύγχανον ό 
Ά ν α ξ  καί 6 Πατριάρχης, ιώ ν ύποκριτών δέ 
την θέσιν κατελάμβανον ό πολυτελής κλήρος, 
α ϊ αναρίθμητοι χορεΐαι τών καταχρύσων Μεγι
στάνων, αί αγέρωχοι τής πρωτευούσης λεγεώ
νες, καί του‘Ιπποδρόμου αί άβροείμονες φατρίαι, 
άντιπροσωπεύουσαι τόν λοιπον λαόν. Τάς προε
λεύσεις ταύτας λεπτομερώς περιγράφει ή  «Βασι
λείου τάξις» Βον Α’. Κεφ. ι’.-λη ’.,καί άλ.λαχού.

ΙΒ'.
Τοιαύτη τών λαμπρών εύωχιών ή σειρά, εις 

ήν έκλήΟη δ Χαράλδος μετά τών δύο συντρό
φων. Εύθύς δ’ άπό τής πρώτης ημέρας έξαιρε- 
τικώς έτιμήΟη, καθ’ όσον ύποδει/θείς ύπό τού 
Βασιλέως, οπως κατακλιθή μετά τών δώδεκα 
φίλων παρά την κποκοπτήν τραπεζαν, εύ- 
ρέθη μεταού τού Όρφανοτρόφου Ίωάννου άφ’ 
ενός, τού κατά βούλησιν τό Κράτος άγοντος 
καί φέροντος, καί τού περιδόςου Στρατηγού 
Γεωργίου Μανιάκη άφ' έτέρου.

Ό  Ιωάννης, ΙΙαφλαγών ευνούχος, διετελει 
εις την ύπηρεσίαν τού 'Ρωμανού πριν ή ούτος 
βασιλεύση. Τούτου δέ γε νομόν ου, προαχθείς κα τ ’

άρχάς εις Πραιπόσιτον, καί μ.ετά ταύτα εις 
Όρφανοτρόφον, ητ^-ι διευθυντήν τών όρφανοτρο- 
φείων, συνεκέντοωσεν έπί τή βάσει τού παοα-δ ' »* · ·>'» · ' · ~ ..οοζου τουτου ζ ς ι ω α κ τ ο ς  Σ·.ς χε».ρα ; αυτου τ :α -  

σαν τήν έξουσίαν, ήν τοσούτον χαλαρώς διεχει- 
ρίζετο δ Βασιλεύς. 'Λνήρ έξωλέστατος, αλλά 
περινούστατος, κατέστη ταχέως ό πονηρός τού 
Κράτους δαίμων, συνεπικούρους εις τούτο έ'χων 
τούς τέσσαρα; αδελφούς, Μιχαήλ, Νικήταν, 
Κωνσταντίνον καί Γεώργιον. Έκ τούτων οί δύο 
τελευταίοι, καίτοι ποικίλης άγυρτείας ε"νοχοι, 
καί μετελθόντες άλλοτε τόν κιβδηλοποιόν, κα- 
τεκλίνοντο έν τή πρώτη μετά την άποκοπτήν 
τράπεζαν, καθ’ ό περιβληθέντες περιφανή αξιώ
ματα, τού Νικήτα ύπηρετούντος ώς Λρουγγα- 
ρίου τής βίγλης, καί τού Μιχαήλ διατελούντος 
Αομ.εστίκου παρά τή Αύτοκρατείρα.

Περί τού τελευταίου τούτου πολλά έθρυλ- 
λούντο. Άνήρ νεαρός καί εις άκρον εύειδής, 
άλλ’ ές έπιληψίας πάσχων, περιεβλήθη τήν 
ύπηρεσίαν εκείνην, τήν έπιφέρουσαν διαρκή συγ
χρωτισμόν, έπί σκοπώ καταχθονίω, ώς ε'λεγον 
τούλάχιστον οί μ.εμυημένοι, οϊτινες προσεΟετον 
μάλιστα οτι ή σκευωρία έπέτυχε, καί ότι ή φι
λήδονος Άνασσα, ύπό δαιμονιώδους καί μα- 
νιακού καταληφθείσα πρός τόν νεανίαν εκείνον 
πάθους, διετέλει άπό τίνος εις έρωτικάς σχέσεις, 
άποτελούσας τήν άληθή βάσιν τής ισχύος τού 
Όρφανοτρόφου. Ταύτα γνωρίζων δ Χαράλδος, 
εύχερώς διέγνω τόν Μιχαήλ, άπέναντι αυτού 
κατακλινόμενον, έκ τε τού λεπτοφυούς αύτού 
κάλλους καί τής καταχρύσου, άλλά ποις θηλυ
πρεπούς περιβολής.

Ό δέ Μανιακής ήν εις τών περιφανέστερων 
Στρατηγών τού Βουλγαροκτόνου, όστις, καθαι- 
ρεθείς ύπό Κωνσταντίνου τού Η'., άνεκλήθη ύπό 
τού 'Ρωμανού, καθ’ οσον δ Βασιλεύς ούτος καί- 
τοι άλλως μέτριος, έθεράπευσεν ούχ ήττον πολλ.ά 
τών ύπό τού προκατόχου διαπραχθέντων άτο
πων. Τήν περιέργειαν τού Χαράλδου έπέσυρε 
πρός τούτοις δ μετά τόν Μανιάκην καθήμενος, 
όστις έφερε παραδόξως τό μοναχικόν σχήμα" 
άλλ’ έρωτήσας ε'μαθεν, ότι ήν ούτος δ Νικηφό
ρος Ξιφίας, δ δαφνοστεφής τών Βουλγάρων νι
κητής, όστις έξορισθείς εις Αντιγόνην, ζώντος 
έτι τού Βασιλείου, τοσούτον πικρώς συνησθάνθη 
τό άδίκημα τούτο, ώστε άπέκρουσε πάσαν νέαν 
ύπηρεσίαν, καί είσήλθεν εις τήν μονήν τού 
Στουδίου.

Έν τούτοις, τού Όρφανοτρόφου έπιδείξαντος 
άμέσως τώ Χαράλδω καταφανή άπεχθειαν, ίσως 
διότι έφοβεϊτο τάς φιλάρεσκους τής Ζωής δια
θέσεις, δ ήρως ημών κατα τε τό συμπόσιον καί 
μετ’ αύτό συνδιελέχθη ιδίως μετά τού Μανιά
κη καί Ξιφιού, παρ’ ών πολλά ήκουσε περί τής 
τότε τών πραγμάτων καταστάσεως.
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Καί δ μ.έν Μανιακής, ύπερασπίζων τόν Βα
σιλέα, έξύμ-νει τάς όλίγας αύτού άγαθάς πρά
ξεις, τήν κατάργησιν τού άλληλεγγύου, τού 
έπαχθεστάτου έκείνου φόρου, *αθ' ον οί επιζών- 
τες άπέτιον τους δασμ.ούς τών έν πολέμω πε- 
σόντων, ώς καί τήν διά γενικής άμνηστείας τών 
φυλακών έκκένωσιν. Ά λ λ ’ δ Ξιφίας απ' έναντιας 
δριμέως κατά τού 'Ρωμανού έπιτιθέμενος έξετί- 
Οει πώς ούτος κατεσπατάλησε τά  δημόσια χρή
ματα, άφ' ενός μέν ιδιωτικά χρέη άποτίων, καί 
άφ’ έτέρου, ού μόνον διπλασιάζων τήν ύπερογ- 
κον ήδη έπιχορήγησιν τής μεγάλης έκκλησίας, 
άλλά καί εις τούς λοιπούς ναούς μ.έγιστα παρέ
χω·/ ποσά ύπέρ τής σωτηρίας αύτού τε καί τού 
πενθεοού.

— "Ισως έχεις δίκαιο/, άπήντα δ Μανιάκης, 
άλλ’ δπωσδήποτε ή θέσις έβελτιώθη· πολ,λ.οί 
τών άρχαίων Μεγιστάνων άνεκλήθησαν καί τα- 
κτικώς διεξάγονται τά τής διοικήσεως.

— Τακτικώς λέγεις ; άντέκρουσεν δ Ξ ιφίας; 
Καί λησμονείς τάς τού παρελθόντος χειμώνος 
άσχημίας; Τήν εξορίαν τής βασιλίδος τών 
Βουλγάρων, Ζωστής άναδειχθείσης ύπό τού Βα
σιλείου, τήν τύφλωσιν τού υιού αυτής, τήν φυ- 
λακ,χτιν τού νικητού τών Πετσενέγων Κο>ν- 
στα. τί.Όυ Διογένους, τήν μαστίγωσιν έν δημο- 
σίω τού έπιφανούς Ευσταθίου Δαφνομήλη, τού 
τοσίύτον έν Βουλγαρία διαπρέψαντος, καί τών 
Τοι ν έγγόνων τού Μιχαήλ Βούρτζη, ιδίως δε 
τ ή ν  =κ τών ανακτόρων άποπομπήν καί εις το 
«Πετρίον» κκθειρξιντής βασιλόπαιδος Θεοδώρας.

— Σκληρά βεβαίως τά μέτρα ταύτα , άλλ' 
άναγκαία ώς έκ τής άνακαλυφθείσης συνωμ.Ο- 
σίας. Έπρόκειτο, νομίζω, περί καθαιρέσεως τής 
Ζωής καί στέψεως τής άδελφής αύτής.

— Τούτο ύπήρξεν ή πρόφασις, άλλ’ απλή 
συκοφαντία τών άγυρτώ/ν, ύφ' ών ώς βρέφος δια- 
παιδαγώγειται δ Βασιλεύς.

— "Ισο>ς, άντεΐπεν δ Μανιάκης, μή πλειότε- 
ρον έπιμένων. Έ ν Συρία τότε μαχόμενος άγνοοι 
τά καθ’ έκαστα.

Έκ τούτου δε δοθείσης τής άφορμής περιε- 
στράφη δ λόγος εις τά στρατιωτικά τής τελευ
ταίας διετίας γεγονότα. Τού Νικηφόρου Φωκά 
τάς πλείστας τής Συρίας καί Φοινίκης πόλεις 
άνακτήσαντος, δ ’Ιωάννης Τσιμισκής έςέτεινε 
τού Κράτους τά όρια μέχρι Δαμασκού- άλλ’ δ 
Βασίλειος, κατατρυχόμενος ύπό τε τών έμφυ- 
λίων στάσεων καί τού μακρού πρός τους Βουλ
γάρους άγώνος, ολίγον προσέσχ εν εις τήν έώαν, 
έκ τούτου δ’ έπωφελούμενοι οί Άραβες, έμελέ- 
τησαν αποστασίαν, ήτις έξερράγη όντως έπί 
Κωνσταντίνου, καί διεδόθη τάχιστα, καθ’ όσον 
έλαχίστην άπαντώντες άντίστασιν, τήν τε ύπαι
θρον χώραν έδήουν καί τά φρούρια έπόρθουν.

Έν τούτοις τού στρατηγού τής ’Αντιόχειας

Μιχαήλ Σπονδύλη φωραθέντος έν τώ  άγώνι 
τούτω ιός ολως άναξίου, καί δικαίως ύπό τού 
'Ρωμανού καθαερεθέντος, προεχειρίσθη διάδο
χος αύτού, άντί ένός τών δοκίμων στρατηγών, 
δ έπ'άδελφή τού Βασιλέως γαμ,βρός Κωνσταν
τίνος δ Καραντηνός, άνήρ μέτριος· τό δέ χείρι- 
στον συνεστράτευσε καί αύτός δ Ά να ξ , πλήρης 
φρούδων περί τής ίδιας άξίας ονείρων.

Εις Φιλομήλιον τής Φρυγίας, οπού κατηυλί- 
σθη μετά πάσης τής δυνάμεως, εύρεν δ 'Ρωμανός 
άναμένοντας Σαρακηνούς Πρέσβεις έκ Βερ^οίας 
(Χαλεπίου), οΐτινες κομίζοντες πλούσια δώρα, 
έξελιπάρουν τήν άνοχήν τών γενομένων, καί άπ- 
εδέχοντο τήν προτέραν δούλωσιν καί δασμ.οφο- 
ρίαν Άνέλπιστον ήν τό εύτύχημ,α τούτο, μ.αρ- 
τυρούν οτι ζωηρά διετηρείτο είσέτι παρά τοίς 
Άραψιν ή μ.νήμ.η τών θριάμ.βων τού Φωκά καί 
Τσιμισκή· διό καί οί κράτιστοι το/ν Στρατηγών 
συνέστησαν τ-Λ,ν άποδοχήν τών προτάσεων, το- 
σούτω μάλλον καθ’ οσον έπέκειτο το θέρος, οτε 
σπανίζει τό ύδωρ έν τή  έώα, καί οί μέν Άραβες 
είθισμένοι τυγχάνουσιν εις τά εγχώρια θάλπη 
καί τούς φλογμούς, ένω οί 'Ρωμαίοι, καθ’ ο πα- 
νοπλΐται, τληπαθώς έχουσι πρός τήν ώραν. Ά λ λ ’ 
δ Βασιλεύς, ζηλώσας τών προκατόχων τά ςδ ά - 
φνα:, καί νομίσας ευχερή τόν θρίαμβον κατά τών 
δειλιώντων εκείνων έχθ .ών, εισβάλλει, παρά τάς 
φρονίμ.ους συμβουλάς, εις Συρίαν έκεϊ δέ κυκλ.ω- 
θείς, ήττατα ι ήτταν δεινήν, ήτις ταχέως προσ- 
έλαβε τάς διαστάσεις πανωλεθρίας, καθ’ οσον 
δ στρατός αύτού, κοιλιακώ νοσήυ.ατι συσχεθείς 
(πρόκειται πιθανώς περί τής χολέοας) καί δίψη 
κακωθείς, ένω άτάκτως έφευγε προς τήν Αντιό
χειαν, προσεβλήθη αίφνης καί παλιν ύπό τών 
Σαρακηνών, οϊτινες τούς πλείστους τών τετα- 
λαιπωρημ.ένων εκείνων άπέσφαςαν, καί αύτόν 
τόν βασιλέα μικρού δείν συνελάμβανον.

Τά δεινά ταύτα έμετρίασεν όμως κατά τι 
περιφανής τού Μανιάκη έπιτυχία. ’Οκτακόσιοι 
"Αραβες, έκ τής νίκης έπανακάμπτοντες, άφί- 
χθησαν πρό τής πόλεως. ήν έφρούρει, καί άπή- 
τησαν τήν παράδοσιν. άλλ’ έκείνος έξορυ.α, κα- 
τασφάττει πάντας τούς πολεμίους, κυριεύει τρια- 
κοσίας καμήλους μετά τών λαφύρων, καί άπο- 
ταμών τάς ρίνας καί τά δ/τα τών πεσόντων, κατά 
τό οίκτρόν εθος τής έποχής, προσάγει τά  πάντα 
εις τόν Βασιλέα, όστις φθάς εις Καππαδοκίαν, 
διέτριβεν έν τώ οϊκω τού Φωκά.

Καίτοι δέ ταύτα καταφανώς έμαρτύρουν ότι 
ή τού Βασιλέως ήττα άπέρρευσεν έκ μόνης τής 
άπειρίας αύτού, δ Ί ’ ωμανος έθεώρησε συμφερω- 
τέραν τήν άπόδοσιν τής καταστροφής εις τήν 
δυσμένειαν τού θείου, διό καί πρός έξευμένισιν 
αύτού, άμα εις Βυζάντιον έπιστρέψας έξωνήσα- 
το τόν οίκον Τριακονταφύλλου τινός, ον μετε- 
σκεύασεν εις μονήν έπ’ όνόματι τής Θεοτόκου,
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συντρίψας, έπί τή προφάσει ταύτη, καί κακώσας 
τό υπήκοον, διά τής μετακομιδής των ύλών. 
Συγχρόνως δέ άργύρω καί χρυσώ κατελάμπρυνε 
τά  κιονόκρανα τής μεγάλης εκκλησίας καί τής 
I Ιαναγίας των Βλαχερνών. ΙΙαντες γνωρίζουσιν 
ότι & μέγας Ναπολέων, μετά την έν Μόσχα 
πανωλεθρίαν, διέταξε την έπιχρύσωσιν του θο
λού τών Απομάχων, επίσης όπως άποσπάση έκ 
τής προσφάτου συμφοράς την προσοχήν του ευ
τράπελου παρισιανού οχλου- παροιμκόδης δέ ά- 
πέμεινεν ή άποσταλεϊσα τότε διαταγή : Dorez 
le dome des invalides. Ό Γάλλος ΚαΤσαρ ήγνόει 
βεβαίως ότι αντέγραφε τόν ήμέτερον 'Ρωμανόν, 
άλλ’ ούδέν τό καινόν ΰπό τόν ήλιον.

Καί ταύτα μεν κατά τόν Κερδηνόν· ό δε Γλύ
κας, ό παν σχεδόν σπουδαιον γεγονός συνοδεύων 
Six παραδόξου τινός καί δεισιδαίμονος μυθεύ
ματος, προστίθησιν ότι τήν έν λόγω καταστρο
φήν προανήγγειλεν, ού μόνον — «χύσις άστέρος 
έκ δυσμών πρός άνατολάς, καί όμβρων έπίκλυ- 
σις, τών ποταμών έκχυθέντων, καί τών κοίλο>ν 
πελαγισάντων, ώς άποπνιγήναι σχεδόν παντα τε 
τά  ζώα καί τούς καταβληθέντας καρπούς τή 
γή» — , άλλά καί τό εξής τεράστιον. Περί τάς 
ύπωρείας τού όρους Κουζίνα, έν τώ θέματι τών 
Θρακησίων, υπήρχε διαυγής τις πηγή, έν ή αί
φνης ήκούσθη—.«φωνή τις οίκτρά μετά όδυρμών 
καί ούαί, καί θρήνος παρεμφερής όλοφυρμώ γυ
ναικών- καί ούχί άπαξ ή δίς, άλλ’ άπό Μαρ
τίου εως ’Ιουνίου καθ’ ημέραν καί νύκτα- επιόν- 
των δέ τινων έπί τό κατασκοπήσαι τόν τόπον, 
άλλαχού μετέπιπτεν ή όλολυγή, τούτο δέ, ώς 
έ’οικε, ποοεμήνυε τήν άτυχίαν έν κοίλη Συρία».

Συνεπεία τών έν λόγω γεγονότων ό Μανιά- 
κης διωρίσθη Κατεπάνω τής κάτω Μηδίας. 
οπού έςηκολούθησε γενναίως κατά τών Μωαμε
θανών άγωνιζόμενος, άλλ’ άφ’ έτέρου άνεδείχθη 
Δομέστικος τών σχολών δ Συμεών, πρώην ύπη- 
ρέτης τού Κωνσταντίνου Η'., καί στρατηγός ’Αν
τιόχειας δ έπίσης άσημος Νικήτας- έπήλθε Si. 
ταχεία ή φυσική συνέπεια τών σφαλμάτων τού
των, καθ’ όσον άμφότεροι οι έν λόγω απόλεμοι 
άνδρες ύπό τών Σαρακηνών κατετροπώθησαν. 
Τότε Si μόνον σωφρονήσας δ Βασιλεύς, έξέπεμ- 
φεν εις Συρίαν τον I Ιρωτοσπαθάριον καί υ.έγαν 
Έταιριάρχην Θεόκτιστον, οστις έπανειλημμένως 
ετρεψε τούς εχθρούς, παρέσχεν άρωγήν εις τόν 
φίλον Έμίρην τής Τριπόλεως, καί τοσούτον ή- 
νώρθωσε τό αξίωμα τού Κράτους, ώστε δ ’Εμί
ρης τής Βερ^οίας έπεμψε πρός τόν 'Ρωμανόν τόν 
ϊδιον υίον Αμερ μετά δώρων λάμπρών, έξαι- 
τούμενος τήν ειρήνην, καί τούς προτέρους φόρους 
ύπισχνούμενος. Πράγματι S ’ άποσταλείς εις Βέρ- 
δοιαν δ ΙΙρωτοσπαθάριος Θεοφύλακτος δ ’Αθη
ναίος, έβεβαίωσε τάς σπονδάς.
("Ennai συνέχεια}.  Κ λ ε ο ν  Ρ λ γ κ α β η ε

Γίδίδεται κατ’ αύτας συνταχΟεν ύπό τοΰ καθηγη- 
τοΰ κ. I. Πανταζίδοο εντολή τής ’Ακαδημαϊκής Συγ
κλήτου τοΧρηηχοντην ' Ε ΙΙηηχοϊ: Ιΐατεπιστηρΐην, 
περιέχον εν έκτάσει -καί έξ αυθεντικών πηγών τά κατά 
τήν σύστασιν καί τόν πεντηκονταετή βίον αύτοϋ. Έκ 
τοΰ πολυσέλιδου τούτου συγγράμματος δημοσιεύομεν τό 
περί τών ποιητικών αγώνων κεφαλαίου εύμενώς παρα- 
χωρηΟεν ήμΓν ύπό τοΰ γράψαντος.

ΟΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
νννννν

’ Α γ ώ ν  Α. £. Ρ ί λ λ η .

Ό πρώτος άναθέσας εις τό Πανεπιστήμιου 
τήν έπιμέλειαν ποιητικού άγώνος είνε δ έν Τερ
γέστη Α μβρύβιος Στ. Ράλλης, όστις ε’πιθυμών 
νά κινήση τήν άμιλλαν εις προαγωγήν τής νεω- 
τέρας ελληνικής ποιήσεως, έν έτει 1850 κατέ
στησε·/ άγώνα ποιητικόν, δρίσας χιλιόδραχ- 
μον μέν τό γέρας, κριτάς δ’ αύτού καθηγητάς 
τού Πανεπιστημίου καί ημέραν τής άνακηρύ- 
ξεως τού άριστεύσαντος τήν 25 Μαρτίου. Καί 
προεκηρύχθη μέν εγκαίρως δ άγών, έγεινε δέ ή 
κρίσις ύπό τών καθηγητών Φ. Ίωάννου, I. Βεν- 
θύλου, Ά λ . Ρ. Ραγκαβή, Κ. Παπαρρηγοπού- 
λού καί τού ΓΙρυτάνεως Μισ. Άποστολίδου, 
άπαγγελθεΐσα κατ’ έξαίρεσιν έκεϊνο τό έτος ούχί 
τήν 25 Μαρτίου, άλλά τήν 20 Μαίοο, ημέραν 
τών γενεθλίων τού Βασιλέως Όθωνος, καί έκ 
τώγ δέκα εις τόν άγώνα πεμφθέντων ποιημά
των δύο έκρίθησαν τά έξέχοντα, τό Μεαολόγ- 
γ ιο ν  τού Γ. Ζαλακώστα, καί δ Σ τράτης Κ α ίο -  
π ΐχε ιρος  τού Σ. Α. Κουμανούδη. Εις τούτους 
δέ ήθελον έξ ίσου διανείμη τό γέρας οί κριταί, 
αν ή εντολή τού άγωνοθέτου δέν ήτο εις ένα 
μ-όνον νά δοθή. Όθεν τό μ.έν χιλιόδραχμον γέ
ρας άπενεμήθη εις τόν ποιητήν τού Μεσολογ
γίου, έπαινος δέ δημοσία εις τόν τού Στράτη. 
Άπηγγέλθη δέ ή κρίσις πανηγυρικώτατα έν 
τώ Πανεπιστημίω «παρόντων μέν πολλών καί 
γερουσιαστών καί βουλευτών καί άλλ.ων πολ- 
λ.ών ένδοξων καί έπισήμων άνδρών, δμογενών 
τε καί άλλογενών, καταγλαίζοντος δέ τήν δμή- 
γυριν ταύτην καί τού φιλομούσου βασιλέως, 
ούκ άπαξιώσαντος καί στέφανον δάφνης έπιθεΐ- 
ναι ίδια χειρί έπί τής κεφαλής τού άριστέως, 
άνευφημούντων απάντων τόν άθλοθέτη/ ούχ 
ήττον ή τόν άριστέα, δς μετά τού στεφάνου καί 
το έπαθλον τών I 000 δραχμών έκεΐ έκου.ίσατο» 
(λόγ. Μισ. Άποστολίδου 1851, σ. 21).

Τό άκόλουθον έτος προκηρυχθέντος πάλιν τού 
άγώνος, έκ τών εξ πεμφθέντων εις αύτόν ποιη
μάτων διεκρίθησαν μέν δύο, άλλ’ ούδέτεοον 
έκρίθη άξιον τού βραβείου. Μετά δέ τήν έκθε- 
σιν τής έπιτροπής τήν άπαγγελθεϊσαν τήν 25 
Μαρτίου, ζωηρά συζήτησις ήγέρθη έν τή δη
μοσιογραφία περί τής άξίας τών ποιημάτων 
και τής κρίσεως τής έπιτροπής, καί δή καί περί
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τού σκοπού τού άγωνοθέτου. Όθεν δ άγωνοθε- 
της Λ. Σ. Ραλλης έγραψεν έπιστολήν πρός τόν 
σότε πρύτανιν Σπ. Πήλληκαν, έξηγών σαφέ
στερου τόν σκοπόν τής άγωνοθεσίας του. Ή  έπι- 
στολή αότη είνε ή έξής :
//(ώς την  llpvzarria r του IIu νεττιστ tiftiov Oft» roc.

Άπαντήσας εις τό ύπ’ άριθμόν 2,109 έγγρα
φον ύμών, κύριε Πρύτανι, έξέφραζον τήν πλήρη 
έπιδοκιμασίαν μου διά τήν γνωμοδότησιν τής 
πλειονοψηφίας τής έπί τής ποιητικής άγωνοθε
σίας έπιτροπής. Ά λ λ ’ επειδή ε'κτοτε συνέβη καί 
έν ταϊς έφημερίσι καί αλλαχού νά. ιδω τινάς 
πικρώς καθαπτομένους τινών τών μελών τής επι
τροπής ταύτης, λαμβάνω τό θάρρος νά γράψω 
πρός ύμας τήν παρούσαν μου, ΐνα κάμητε οίαν- 
δήποτε άρέσκεσθε χρήσιν αυτής, μάλιστα δε. 
Ϊνα σαφέστερου πληροφορηθό/σιν οί διαγωνι,ο- 
μενοι, δποίος τού ύπ’ έμού συσταθέντο; άθλου 
δ σκοπός.

’Ανέκαθεν καίτοι τόν έμπορον έπαγγελλόμε- 
νος έγώ, ίδιάζουσαν είχον κλίσιν πρός τήν ποίη- 
σιν καί τής άναπαύσεως όλίγας ώρας έδαπά- 
νων εις τήν άνάγνοισιν τών διασημοτέρο/ν ποιη
τών τής νεωτέρας Εύρώπης. ουδόλως των τής 
νέας 'Ελλάδος παραμελουμένων. Ά λ λ  έκείνο 
πολλάκις έθαύμασα τό παρ’ ήμίν συμβαΐνον 
κατ’ άντίθετον όλως λόγον του παρά τοϊς λοι- 
ποϊς έθνεσι- διότι παρ' αύτοΐς μέν αείποτε ή 
ποίησες τού πεζού προηγήθη λόγου, καί τής 
γλώσσης τού έθνους των δημιουργοί οί ποιη- 
ταί έγένοντο. Παρ' ήμίν δέ τούναντίον, ούκ οίδα 
πώς, οί μέν τώ  πεζώ λόγω χρώμενοι καί τήν 
γλώσσαν καθαρεύουσι, καί γλαφυρώς γράφουσι, 
καί γνησίαν θυγατέρα τής άρχαίας, δια τε τήν 
καλλιέπειαν καί σαφήνειαν, τήν νεωτέραν Ε λ
ληνικήν ημών γλώσσαν άνέδειξαν, οί δέ ποιη- 
τα ί καί τούς φοιβολήπτους έπαγγελόμενοι τών 
χυδαιότατων λέξεων καί φράσεων ποιούνται 
χρήσιν, ικανόν πολλάκις τής ποιήσεως προσόν 
νομίζοντες τό δμοιοκατάληκτον τών στίχων, 
ήτοι τό μάλλον επουσιώδες, τούτο δε τού κυ- 
ριωτάτου καί ούσιωδεστάτου προταττοντες, εις 
στιχουργικήν τέχ νην τό θειον τής ποιήσεως δώ
ρου μετεποίησαν. Τοιούτος δέν ητον δ σκοπος 
έμού τού άγωνοθετούντος, κύριε Πρύτανι, ούδ 
ένόησα ποτέ νά έρ ψυχώσω τούς κατά το μάλ
λον ή ήττον επιτηδείους στιχουργούς. Λέν λέγω 
ότι άγωνοθετών έφαντάσθην νά π/,άσω ποιη- 
τάς, διότι τούς ποιητάς δ Θεός δωρείται εις τά 
έθνη, άλλά πρός εκείνο άπεσκόπησα, νά. κινήσω 
τήν φιλοτιμίαν τών ένδιά.θετον ποιητικόν έχον- 
των εις τό νά μεΰ.ετήσωσι τήν γλώσσαν ήμών 
τήν πάτριον καλώς, καί δυνηθωσιν ουτω τάς 
τών εαυτών ψυχών έμπνεύσεις εν γλώσση κανο
νική καί αρμονία νά ψάλλωσι, καί γένωνται τού 
έθνους διδάσκαλοι διά τής έπαγωγού τής ποιή-

σεως Σειρήνος, καί πραγματοποιηθή ουτω καί 
παρ' ήμίν τό πάλαι περί Όρφέως καί Αμφίονος 
μυθολογηθέν.

"Οθεν συμπεραίνων έν όλίγοις τήν γνώμην 
μου λέγω, κύριε Πρύτανι, ότι δ σκοπός ρ.ου ούτε 
ήν, ούτε είναι τό νά δίδεται τό γέρας εις τό έν 
κακοΐς ήττον κακόν στιχούργημα, άλλ’ ε’ις το 
έν καλοϊς όσον ένεστιν άριστον ποίημα- έτι δε 
ότι ούτε έκρινον τό νά βραβεύηται πάντως έν 
τών παρουσιασθέντων, διότι αν τοιαύτην είχον 
γνώμην, παράδοξος ήθελεν είσθαι δ δεύτερος 
καί δ μετά- τούτον τρίτος τής ετησίου δωρεάς 
¡/.ου όρος. Καλώς άρα έπραξεν ή πλειονοψη
φούσα έπιτοοπή, παρακαλώ δέ υμάς, Κύριε 
Πεύτανι. νά βεβαιώσητε τά. άξιότιμα. ¡/.έλη αυ
τής ότι έγώ, πεποιθώς εις τά φώτα -και την 
άμεροληψίαν τών Κυρίων Καθηγητών τού Πα
νεπιστημίου, θέλω σέβεσθαι τάς κρίσεις αύτών, 
εύχόμ.ενος ώστε καί οί διαγωνιζόμενοι καί οι 
φίλοι των νά σέβωνται αύτάς. διό-.ι άλλως μα
ραίνεται δ πρός τά καλά ζήλος, καί ή δικαιο
σύνη πάσχει, όταν οί δικαιοπολοι συκοφαντών- 
τα ι καί περιυβρίζωνται, έν ώ τουναντίον καί 
πλείστη οφείλεται εις αυτούς χάρις διότι διά. 
τών έπαγομένων κρίσεων έπί τών καθυποβαλ- 
λομένων αύτοΐς ποιητικών άγωνισμάτων έκόι- 
δάσκουσι τούς τε διαγωνιζομένους καί τούς μή, 
τούς αληθείς τής ποιητικής και αισθητικής κα
νόνας. καί καθιστώσιν κύτους προσεκτικωτερους 
περί τά. τοιαύτα. Ώ στε καί άν άλλον δέν ή
θελεν άποφέρει καρπόν τό ύπ' έμού γέρας, εύ- 
τυχίζω όμως έμαυτόν, διότι δίδωμι άφορμ.ήν 
δι' αύτού νά συντάττωνται διατριβαί καί εκ
θέσεις έπί τών διαγωνισμάτων, οία ή κατά 
τό παρελθόν καί κατά τό έτος τούτο γενομένη 
ε'κθεσις ύπό τού Καθηγητού Φιλίππου ’Ιωάννου.

Λιαβεβαιών δέ καί ύμάς, Κύριε Πρύτανι, περι 
τής ίδιαζούσης πρός ύμας ύπολήψεώς μου ε'ιμί

Α. Σ. Ρ α α α η ε .

Έ ν  Τεργεσιτ ι,  τ η δ ί Π  'Ιο ύ ν ιο ν  1852.
Αιά τού εις ούδένα άπονεμηθέντος άθλου 

τών 1000 δραχ. ήγοράσθη ύπέρ τής βιβλιοθή
κης τού Πανεπιστημίου δ Θησαυρός τού Ε. 
Στεφάνου καί άλλα χρήσιμα βιβλία Ό  άγών 
ούτος έπανελαμβάνετο κατ' έτος μέχρι τού 1800. 
Καί τοίς μέν ούδέν έβραβεύθη- τά  δέ κατά. 
τούς άλλους διαγωνισμούς βραβευθέντα ποιή- 
αατα είνε πλήν τού Μ εβολογγίον, ο ί  Ά ρματα  
λοί καί Κλέιζται τού Ζαλακώστα, τού ’< )ρφανί- 
δου ό "Α πατρίί, ή Ά ννα  και Φλώρος ι) 6 Πυρ 
γος τής Πέτρας καί ή Χιο? όονλη . του Α. Βερ- 
ναρδάκη ή Είκαβία καί τού Γρ. Σταυρίδου ύ 
Ά ρματωλός.

Καθ' όσον δε δ μέν αριθμός τών βραβευομ.έ- 
νων ηϋξανεν, δ δέ τών άποτυγχανόντων έπολ- 
λαπλασιάζετο, κατά τοσούτον ύπερεξεχείλιζξ
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καί ή κατά τών κριτών δημοσία εν ταϊς έφη- 
μ.ερίσιν ή έν ίδίοις φυλλαδίοις ούχί εύσχημος 
καταφορά καί έπίθεσις. ’Επί ταύτη δυσανασχε- 
τήσαντες οί Πρυτανείο Κ. Άσώπιος καί Φίλιπ
πός Ίωάννου άπέτειναν ε’ν τοΐς λόγοις αυτών 
πικράς παρατηρήσεις προς τού; οΰτω προσφερο- 
μενους ποιητάς καί τούς φίλους αΰτών. ΓΙαρα- 
θέτομεν ενταύθα τάς του Φιλ. Ίωάννου ε'κ του 
λόγου αΰτοϋ τοϋ 1858 (σελ. 16— 18). «Πολλά 
καί σοφά παρήνεσε πέρυσι περί τής άγωνοθε- 
σίας ταύτης έν τφ  πρυτανικφ αύτοϋ λόγοι ό 
σεβάσμιος προκάτοχός μου, συνιστών εις τούς 
νέους ήμών ποιητάς πλειοτέοαν μετριοφροσύ - 
νη ν άλλ’ ούδ' εγώ δύναμαι νά περατώσω το 
περί άγωνοθεσιών κεφάλαιον, πριν έκφράσω δη- 
ροσί ι̂ την λύπην μ.ου διά τόν άπρεπή καί 
αξιοκατάκριτον τροπον, καθ' ον τινες τών άπο- 
τυγχανόντων εις τον ποιητικόν άγώνα, ή καί 
τινες φίλοι αυτών καί συνήγοροι, προσφέρονται 
πρός τούς κριτάς. Ό στις άναλογισθή, οτι οί 
άναδεχόμενοι τό πολύμοχθον, ώς επί τό πολύ 
άπρεπες καί ε'τι άχάριστον έργον τής κρίσεως 
τών κατ έτος προσερχομ,ένων εις τόν άγώνα 
ποιημάτων, αναγκάζονται ένεκα τούτου νά κα- 
ταλείπωσι τά ίδιά των έργα μέ ζημίαν ούχί 
μικράν, νκ άναγινώσκωσιν έν χειρογράφοις δισ- 
μυρίους καί τρισμυρίους στίχους τούς πλείστους 
πάσης ποιητικής χάριτος, ε'νίους 5έ καί γραμ
ματικής όρθοεπείας έστερημένους, σημειούντες 
τά σημειώσεοις άξια καί επιτήδεια νά όδηγή- 
σωσιν επι τέλους την κρίσιν των, θέλει όμ.ολο- 
γηση ότι καί οί κρινόμενοι καί οί φίλοι των ό- 
φείλουσι πρός τούς κοιτάς ηθικήν τινα τών 
άμισθων πόνων των καί τής πολλής των υπο
μονής άμοιβήν, όποια είναι ή ευγνωμοσύνη. Ά λ λ ’ 
ομως πόσον άγνωμόνως, ενίοτε δέ καί κακοή- 
θως προσηνέχθησάν τινες πρός αυτούς. Οί κρι- 
ταί δέν έχουσι τήν οϊησιν, οτι ή κρίσις των εί
ναι αλάνθαστος- άλλ’ ή έπίκρισις αύτών έπρεπε 
νά έχη σκοπόν καθαρώς φιλολογικόν, νά γίνη- 
τα ι εύσυνειδήτως καί εύσχημόν ως καί στηρίζη- 
ται έπι λόγων. Ά λ λ ’ άντί τούτων τί γίνεται ; 
παρεζηγούνται οί λόγοι τών κριτών, παραμορ- 
φούνται αί έννοιαί των, διαστρέφονται αί κρί
σεις των, χλευάζεται τό έργον των. καί τό χει
ρότερον προβαίνει ενίοτε ή κακοήθεια καί μέχρι 
τοϋ καθισταν ύποπτον την ευθυδικίαν καί άγα- 
θοπιστίαν αυτών. Οί κριταί άδυνατοϋσι βέ
βαια νά άναγινώσκωσι πάσας ταύτας τάς δι’ 
εφημερίδων ή φυλλαδίων δημοσιευομένας εμ
παθείς τών κρίσεων έπικρίσεις ή άκρισίας καί 
έ’τι μάλλον άδυνατοϋσι ν’ άπολογώνται. Έάν 
κατεδίκάζοντο εις τούτο, ήθελον εισθαι άνδρών 
άπάντων ταλάντατοι. Αναγκάζονται άρα νά 
σιωπώσι καί επομένως ν' άφινωσιν εις τό πλή
θος τών άγνοοϋντων τά πράγματα ύπόνοιάν τινα,

οτι οί έπικρίνοντες, οί διαβάλλοντες, οί χλευά- 
ζοντες, έχουσι δίκαιον. Ή  τοιαύτη αύταπάρ- 
νησις καί υπομονή έχει τά  όριά της, ώστε π ι
θανόν άποτέλεσμα τής ρηθείσης άξιοκατακρί- 
του τινών πρός τούς κοιτάς διαγωγής θέλει εί- 
σθαι ή παραίτησις πάντων άπό τοϋ τόσον άχα- 
ρίστου έργου τής τών διαγωνισμάτων κρίσεως, 
επομένως ή άποτυχία τού σκοπού τών φιλόκα
λων άγωνοθετών καί ή ψύχρανσις τού πρός ο ά 
καλά ζήλου αΰτών»

"Ο,τι προέβλεπαν οί δύω οΰτοι ΙΙρυτάνεις, 
ότι δεν θά εύρίσκοντο καθηγηταί τοϋ Πανεπι
στημίου θέλοντες ν’ άναδεχθώσι τήν κρίσιν τού 
ποιητικού άγώνος, φαίνεται ότι συνέβη κατά 
τό 1860—61 ’ διότι μ.ή καταρτισθείσης έπι- 
τροπής άγωνοδικών, ώς λέγει ό τότε Πρύτανις 
Α. Πάλλης, διά τό πολυάσχολον τών αρμο
δίων καθηγητών ή δι’ ασθένειαν τινών αυτών, 
άνεβλήθη ό άγών. Ταϋτα μ,αθών ό //. 2.’. ' Ράλ- 
λης τάς μέν προαποσταλείσας 1000 δραχμάς 
διέθηκεν «εις προίκισιν άπορου θυγατρός άγω- 
νιστοϋ- τήν δέ κρίσιν τών ποιημάτων άνέθηκε 
τού λοιπού εις κριτάς παρά τού υπουργείου τών 
’Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως έκλεχθησομένους έκάστοτε (λόγ. Λ. Πάλλη 
1861, σελ. 2 ί) .  Καί ούτως έπαυσεν ή πρώτη 
αϋτη άγωνοθεσία καί οί κατ’ ε"τος έπαναλζμ.- 
βανόμενοι ποιητικοί άγώνες ύπό τήν προστασίαν 
τού Πανεπιστημίου.

Ά λ λ ’ άμα γενομ.ένης γνωστής τής άποφά- 
σεως τοϋ Λ. Σ. "Πάλλη, έτερος όυ.ογενής ό έν 
Όδησσφ ’ Ιω. Γ. Β ουτσ ίνα ς  προέτεινεν αυτός 
νά χορηγή εις τόν ποιητικόν άγώνα 1000 μεν 
δραχμάς κατ’ ε'τος ώς έ'παθλον του έκάστοτε 
άριστεύοντος ποιητού. 506 δέ πρός άμ,οιβήν 
τών κριτών Ή Σύγκλητος άπεδέχθη τήν πρό- 
τκσιν, καί το επόμενον έ'τος, γενομένου τού 
άγώνος, έβραβεύθη τό ποίημα Σωκράτης xui 
’ Α ριστοφάνης τού φοιτητου’α/λ. 2.'. Βυζάντιον. 
Τά περαιτέρω τής άγωνοθεσίας τα  ύ της άνήκου- 
σιν είς τήν άκόλουθον περίοδον.

’ Λ γώ ν  1. Γ. Β ο υ τ ο ι ν δ .
Τήν άγωνοθεσίαν τοϋ ποιητικού άγώνος τού 

Ά . Ί ’άλλη διεδέχθη κατά τήν προηγηθεϊσαν 
περίοδον ή τού έν ’Οδησσώ Ί. Γ. Βουτσινά, καί 
εϊόομεν ότι έν τώ άγώνι τούτω έβραβεύθη τό 
ποίημα Σωκράτης καί ’ Αριστοφάνης τού φοι- 
τητοϋ’Αλ. Σ. Βυζαντίου. Κατά τό πρώτον έ'τος 
τής περιόδου ταύτης ούδέν έβραβεύθη- κατά δέ 
τό δεύτερον 1864 εκ τού λόγου τοϋ Κ. Φρεαρίτου 
μανθάνομεν ότι ένεκα διαφοράς τίνος τών κριτών 
άνεβλήθη ό κατ’ έκεϊνο τό έ'τος ματαιωθείς ά
γών είς τό άκόλουθον. Τώ δέ 1865 έβραβεύθη 
ή τραγωδία Φ ίλιπχος Μ αχεδών τού /ί. /. ’^ιν- 
τωνιάδ'ου, έπηνέθη δέ ή λυρική συλλογή Σ τίχο ι. 
Υπάρχει δέ καί ή είδησις ότι ό άγωνοθέτης
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προσήνεγκε 1060 ε'τι δραχμάς, "να δι" αύτών 
κατ’ έξαίρεσιν είς άνάμνησιν τής ένώσεως τής 
Έπτανήσου βραβευθή τό έπόμενον έτος 1866 
τό άριστον ποίημ.α είς γλώσσαν δήμιό δη καί 
μάλιστα επτανησιακήν. Ά λλά  τοιοϋτον μέν ού- 
δίν εστάλη είς τόν άγώνα· συνέβη δέ τις άπροσ- 
δόκητος χασμωδία. Ώς άριστον ποίημα έκρίθη 
τραγωδία τις φέρουσκ τό όνομα ’ Α ντίνοος. Ά -  
νοιχθέντος δέ έπισήμ-ως ένώπιον πάσης τής ομη- 
γύρεως τών ακροατών τού είς αυτό προσηρτη- 
μένου δελτίου εύρέθη έν αύτφ ή έξής δήλωσις- 
« II τραγωδία δέν είνε πρωτότυπος, άλλ' ελευ- 
θέρα παράφρασις τής γερμανικής τραγωδίας τού 
γνωστού ποιητού Heyse, έπιγραφομένης Hadrian. 
“Αν οί κύριοι κριταί νομίζωσιν ότι καί ούτω δύ- 
ναται αϋτη νά λάβη τό γέρας, ας άνοίξωσιν — 
άλλά μόνον έν τοιαύτη περιπτώσει—το έγκλει- 
στον δελτίον » . Μετά τήν άνάγνωσιν τής δηλοό- 
σεως ταύτης 6 πρύτανις είς άμηχ ανίαν περιελθών 
κατέβη άπό τού βήματος, άφ’ ού ε'μελλε ν’ άπ- 
αγγείλη τό όνομ.α τού νικητοϋ, καί συσκεφθείς 
μ.ετά τών άλλων κριτών περί τοϋ ποιητέου, ά- 
νέβη πάλιν μετ’ ολίγον καί άνεκήρυζε τήν νέαν 
γενομένην άπόφασιν τών κριτών ώς έςής : « Η 
έπιτροπή, έπειδή κατά τούς γνωστούς ήδη είς 
τό κοινόν όρους τής άγωνοθεσίας μεταφράσεις 
δέν βραβεύονται, χωρίζει τό βραβεϊον ε'ς δύω 
ποιητάς, οϊτινες έποίησαν τά ’Ε κτών ένόντω ν 
καί τούς Σ τόνονς , δύω λυρικάς συλλογάς, τήν 
μέν τού ’Αγγέλου Βλάχου, τήν δέ τοϋ Δημη- 
τρίου Κ. Παπαέρηγοπούλου ». Ό πως κατά την 
προηγηθεϊσαν περίοδον έκ τής κρίσεως τοϋ ποιη 
τικού άγώνος προέκυψαν έπικρίσεις έν ταϊς εφη- 
μερίσι καί έριδες, οΰτω καί κατά ταύτην την 
περίστασιν τό πάθημα τοιν κριτών ύπο του πονη
ρού μεταφραστοϋ τού Hadrian τού 1’ . Heyse, 
όστις ήτο ό Α. Βλάχος, παρήγαγε συζητήσεις 
τινάς καί έπικρίσεις καί άπολογίας. Ταυτας πε
ριέχει κατά ρ.έγα. υ.έρος ό Π ρόλογος τού Ά γγ . 
Βλάχου προτεταγμένος είς τόν ’Α ντίνοον. την 
ύπό τούτο τό όνομα δημοσιευθεΐααν ρ.ετάφρασιν 
τού Hadrian — Τό έπόμενον έ'τος ουδέν έβραβεύ
θη· έπηνέθη δέ ή Κρητηίς τού Α. Άντωνιάδου, 
ποίημα έπικόν είς δακτυλικούς στίχους- τώ δέ
1868 έβραβεύθη ή κωμωδία ' Ο λοχαγός τής ί -  
&νοφνλακής, ής b ποιητής Ά γγελος Βλάχ ος δεν 
έφανέρωσε τότε το όνομά του. έγνωστοποίησε δέ 
μόνον οτι, έάν ένίκα, άφιέρωνε τό χιλιόδραχμον 
γέρας είς τήν έπι τού Κρητικού άγώνος κεντρι
κήν Επιτροπήν, πρόςήν καί όντως έπεμφθη. Τώ
1869 έβραβεύθη μέν ' Ο πλοντήαας σκυτοτόμος, 
κωμωδία τού Ά . Άντωνιάδου έπηνέθη δέ του 
αύτοϋ ο Κρίαπος  τραγωδία. Τώ 1876 έβραβευ- 
θησαν δύω ποιήματα 'Ο ’Α ννίβας έν  Γ όρτνν ι 
τού Κ. Βερσή καί Το φρόνημα τώ ν Χριστιανών 
τού άνωτέρω A. I. Άντωνιάδου, διαιρεθέντο;

καί πάλιν τού χιλιοδράχμου έπάθλου, έπηνέθη- 
σαν δέ έτερα δύω ό Θησιύς τού  Άριστομ. Προ- 
βελεγγίου καί ' Ο χόμης τών Σ αλώ νω ν  τού Σπ. 
Λάμπρου. Τώ 1871 έκ 45 ύποβύ.ηθέντων δια» 
φόρου είδους ποιημάτων ούδέν έβραβεύθη- διά 
δέ τών 1600 δραχμών ήγοράσθη ή προτομ-ή τού 
ποιητού Αλεξάνδρου Σούτσου, έργον τού έκ 
Σμ.ύονης καλλιτέχνου Πραξίου. Τότε δέ άπε-

Ϊασίσθη, συναινοϋντος καί τού άγωνοθέτου, νά 
ιαιρεθή ό ποιητικός άγο>ν κατά τά είδη τών 

ποιημάτων ούτως, ώστε κατ’ έ'τος νά κρίνωνται 
όμοειδή ποιήματα (Λόγ. Βουσάκη σ. 55). Τώ 
1872 λοιπόν έκρίθησαν 27 δραματικά ποιή
ματα, ών δύω έ'λαβον τό βραβεϊον, είς δύω πά
λιν διηρημένον, έκ χειρός τού άγωνοθέτου, έπι- 
δημοϋντος έν Άθήναις, ό ιατρός Ά . Ήλιάδης 
διά τήν κωμωδίαν '  Ο εραστής γλάστρας  καί ό 
Λ. I. Άντωνιάδης διά τήν τραγφδίαν "Αγις ό 
Ε ύδαμίδα. Τώ 1873 άγν .εϊται τις έβραβεύθη. Ό 
πρύτανις τού ε’ τους Κ. Παπαρ^ηγόπουλος δέν 
ε'κρινεν εύλογον νά μνημονευση τά άποτελεσμα- 
τα τού άγώνος. Ά ντί τούτου έκφέρει κρίσεις Tt- 
νάς περί τών έν τφ  Πανεπιστημίω τελούμενων 
πνευματικών άγώνων άξίας άναγνόισεως (Αόγ. 
αύτοϋ σ. 17). Τφ 1874 έβραβεύθη τό. έπικόν 
ποίημα Ό  Κόδρος τού Γ. Β ιξυηνοΰ, μαθητοϋ 
τής Λ’ τάξεως τού γυμνασίου. Τφ 1875 έβρα- 
βεύθησαν έκ 33 δραμάτων πάλιν δύω. Ό  Σ αμ 
ψών τραγωδία τοϋ Κ. Βερσή καί'// άπιστο? 
κωμωδία τοϋ πολλάκις μ.νημονευθέντος Λ. I. 
ΆντοΛίάδου. Τοϋ 1870 τό άποτέλεσμα τού ά
γώνος άγνοεϊται. Ό  πρύτανις τού επομένου έτους 
Ά .Άναγνωστάκης άγγέλλει έν τώ λόγω αυτού 
οτι « ό ποιητικός άγών κατηργήθη σιωπηλώς, 
παραιτηθέντος τού άγωνοθέτου τής τέως χρη
ματικής χορηγίας. Καί ίσως μέν πρόσκαιρος τις 
διακοπή δέν είνε αξιοθρήνητος, ϊνα δοθή τφ  νέω 
ήμών Παρνασφ ή δέουσα άνεσις είς εύρωστοτέ- 
ρας βλαστήσεις- άλλ’ ούδέν ήττον ή Ακαδημαϊ
κή Σύγκλητος, δίς μέχρι τοϋδε λαβούσα πείραν 
τοϋ παλιμβούλου τών άγωνοθετών, άπεφάσισεν 
ϊνα τού λοιπού μηδείς άγών ήναι δεκτός έν τώ 
Πανεπιστημίω, έάν μή πρώτον κατατεθή άμετα- 
κλήτως τό πρός συντήρησιν αύτοϋ κεφάλαιον».

Είνέ n e  ήκιστα ά ό ι έ ρ α σ τ ο ς  όταν έ κ  καθήκον t o c  

θέλει νά φαίνεται t o io Ot o c .
ί

Διά τόν άγαττώντα καί άγαπώυενον 5έν υπάρχει 
πλέον οϋτε ροναέία, ούτε κενόν.

*
Τά σχέδια είνε τό πραγματικόν μέροε τοϋ ονείρου.

*
Τό παρόν έχει ανάγκην μέλλοντος- σπανίως είνε 

αΰταρκεο.
■Λν.ν.ΐΐόί«"·'-'-
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Φρικτό; είνε ό αλήτης. ένώ ή έξοχή είνε 
λαμπρά. Ι',ίνε έκ των συνήθως περιπλανωμένων 
/.ατά την έποχήν τού θέρου;, άλλ ’ έχει τόσον 
κακόν τό εξωτερικόν, ώστε τόν άπέπεμψαν έξ 
όλων των αγροτικών έπαύλεων, όπου άπετάθη 
πρός εΰρεσιν εργασίας. Ή έκ μελιάς ράβδος 
έφ ής έρείδεται φαίνεται μάλλον σιδηρούν έρ- 
γαλεϊον φονίως ή βακτηρία όδοιπόρυυ, εί; την 
όπισθίαν δ’οψιν του εκ πανιού έπενδύτου του, πι- 
ναρου εξ ίδρώτος καί κόνεως πρέπει βέβαια νά 
ύπάρχη έγκεχαραγμένος διά ριελάνης αγενής τις 
αριθμός, ό αριθμός μητρώου κάτεργου ή ειρκτής.

Τίνα ηλικίαν έχει ; Οί δυστυχείς δέν έχου- 
σιν ηλικίαν Τψηλός καί ισχνό: βαβίζει μ.έ τήν 
ευκινησίαν νέου καί εντούτοις ο τραχύς αύτού 
κίτρινος μ.ύστα;, ό έπί τής ήλιοκαούς μ.ορφής 
του εκτεινόμενος, αρχίζει ήδη νά καθίσταται 
υπόφαιος. Ό πως δήποτε δέν αίσχύ/εται διά 
την πενίαν του. Έτοποθέτησεν άγερώχω: πρό; 
τα  όπισθεν του κρανίου του τόν διακεκαυμένου 
υπο τού ήλιου πλατύγυρου πϊλόν του καί έν τώ 
μεσω τής μορφής του τής έχούσης χροιάν κατ- 
ειργασμένου δέρματος λάμ.πούσι πλήρεις τόλ
μης οί σκαιοί γαλανοί οφθαλμοί του , βαδίζει 
δέ γυμνόπου; φειδόμ.ενος άναμφιβόλως του ζεύ- 
γους των χονδρών καρφοετών υποδημάτων του, 
έξαρτωμένων άπό τού στρατιωτικού του σάκ- 
κου. Μέ βήμα εύσταθές, μέ τήν κεφαλήν έπηρ- 
μ.ένην, εχων τι τό αϋθαδές καί στρατιωτικόν 
εις τό ήθος ακολουθεί ατραπόν στενότατη·/ κει- 
μένην μεταξύ δυο εκτεταμένων σιτοφόρων άγρών, 
οί δε υψηλοί οτάχυς ανέρχονται μέχρι των 
ώμ.ων του.

’Αγνοεί πού ή όδός εκείνη άγει.
ΙΙέρες αύτού ή πεδιάς εκτείνεται απέραντος, 

έρήμη, ακίνητος υπό τόν βαρύν καύσωνα τού 
Ιουνίου- δεξίόθεν αύτοΰ εύρίσκονται αγροί σίτου, 
βρίζ'Οί, βρώμης· αριστερόθεν πάλιν άγροί βρώ- 
μης, βρίζης, σίτου. Μόνον έκεϊ πέραν φαίνεται 
μάκρος στοίχος πρασίνο>ν λευκών, πρός άς ίπτα- 
τα ι εί: κόρας, μακρότερον δέ, πολύ μακρότε- 
ρον κεϊνται δασώδεις λόφοι, περιβαλλόμενοι γλυ
κερόν κυανοϋν χρώμα έν τή φκια ομίχλη τού 
όρίζοντος.

Ο άνήρ βαδίζει επί τής μονοτόνου ατραπού. 
Εδώ μεν βρίθουσιν άνά μέσον τών σπαρτών οί 

κυάνοι, έκεϊ ύέ οί μήκωνες. Ε γγύτατα αύ- 
του γρυλλος τις φωνεϊ ισχυρότερο·/ τών άλλων ώς 
εν απελπισία. '() όδοιπόρος σταματα καί ό 
γρύλλος εύθύς σιωπά. Ούδεμ.ία νεφέλη φαίνεται 
εις τον ουρανόν, όπου θριαμβεύει b άπα.στρά- 
πτων μεταμεσημβρινός ήλιος. Ό αλήτης άπο- 
μ.άσσει διά τής χειρϊδος τό κεκαλυμμενον ύπό

τού ίδρώτος μ.έτωπον καί έγείρων άποτόμ.ως τήν 
κεφαλήν ρίπτει βλέμμα ζοφερόν πρός τόν διαυγή 
Ουρανόν.

Τήν προτεραίαν εις τήν κώμην, ένθα άφίκετο 
περί τήν έσπέραν , έκρουσεν όλας τάς θύρας 
ύπανεγείρων μόλις τόν πίλον καί μετά φωνής 
βραγχνήςκαί ταπεινής ήρώτησεν :

— Έ χει έδώ καμμιά δουλειά ;
Πανταχοϋ δέ άπήντησαν αύτώ άφοϋ έπεσκό-

πουν αυτόν πρότερον άπό κεφαλή: μέχρι ποδών 
διά βλέμματος, έν ώ διεφαίνετο ή δυσπισ- ία 
τού χωρικού ή ό τρόμος τής οίκοδεσποίνης:

— “Οχι . . .  δέν έχουμε ανάγκην.
Άπέμενον αύτώ δεκαπέντε λεπτά. Ήγόρασε

τεμάχιο·/ άρτου καί τρώγων έξηκολούθησε τόν 
δρόμον του βαδίζω·/ πρός τό μέρος οπού ήστρα- 
πτε το λυκόφως.

Παρά την οδόν έρρεε όυάκιον ε'κυψε πρηνής 
καί έπιεν έξ αύτού. Είτα ότε έπήλθεν ή νύξ—· 
νύξ ’Ιουνίου καθ’ήν εΤαμ-πον φωτεινοί οί αστέρες 
— έπήόησεν ένα φραγμόν καί κατεκλίθη έντός 
τού άγρού εχων τον σάκκον του ώς προσκεφά- 
λαιον- επειδή δέ ήτο κατάκοπος, έκοιμήθη μέ
χρι τής άνατολής τού ήλιου.

’Εστενοχωρεΐτο ιδίως διότι πρό τριών ήμερών 
έ'λειπεν αύτώ δ καπνός.

Άφυπνίσθη έπί τούύγρού χόρτου μέ τό σώμα 
νεναρκωμένον, ήγέρθη μετά κόπου φρίσσων ύπό 
τά ράκη του καί έψιθύρισεν ύποκώφως: «Νά 
πάρ' ή οργή !»

Κατόπιν έζηκολούθησε τόν δρόμον του έπί 
τής δημοσίας όδού, διερχομένης διά τίνος δάσους.

Ή  πρωία ήτο θελκτική. Δροσερόν άρωμα 
έζήρχετο άπό τά  πράσινα τού δάσους βάθη- 
παρά τήν οδόν ή χλόη τόσον ήτο έμ.πεποτι- 
σμένη ύπό τής πάχνης, ώστε έφαίνετο ώχρα, 
ήσαν δέ διεσπαρμένα έν αύτή μ.υρία αγροτικά 
άνθυλλια λευκά, ερυθρά, ιώδη, αγνότατα! ϊ ’- 
περάνω τής κορυφής τών ύψικόρμων δένδρων ό 
άνατέλλων ήλιος έξηκόντιζεν ήδη εις τά φύλλα 
τούς πρώτους αύτού έκ σπινθήρων πυραύλους. 
Εις άπόστασιν ολίγων βημάτων άπό τού οδοι
πόρου δύο χαρίεντες κόνικλοι μέ τήν κέρκον άνυ- 
ψωμένην, δεικνύοντες τά λευκά αύτών νώτα 
διέσχισαν σκιρτώντες τήν οδόν καί έξηφανίσθη- 
σαν έντός λόχμης. Τά πτηνά ίψαλλον θορυ- 
βωδώς-

Ό αλήτης απεναντίας άνελογίζετο τό φρι- 
καλέον παρελθόν του.

"Εκθετον άνατραφέν ύπό τροφού δυστρόπου 
εί: τι χωρίον ούδέν άλλο ένεθυμεϊτο έκ τής παι
δικής του ήλικίας είμή τόν διηνεκή τρόμον του, 
ενώπιον τής γραίας, έτοίμην πάντοτε έχούσης 
τήν χεϊρα πρός ραπίσματα. Ηύξησεν έν τούτοις 
οπω; δήποτε καί έγενετο εύρωστου μ.ειράκιον 
σταχυολογούν μετ’ αύτής εις τού; άγρούς ή συνά-

ζον ξύλα εις τά  δάση. "Ολος ό κόσμος έφοβεϊτο 
τήν τροφόν του, ήτις έχαιρε φήμην μαγίσσης 
καί τό έπίστευεν όπωαούν καί αύτή ή ιδία. 
Είχε παραδόξους δεισιδαιμονίας καί οσάκις εύ- 
ρισκεν εις τόν ορνιθώνα της ώόν τ ι ήττον τών 
άλλων λευκόν, τό συνέτριβε διά τού πέδιλου 
της πεπεισμένη ότι περιεΐχεν οφιν. ’Επέτρεψεν 
εις τό παιδίον νά μεταβαίνη εις τό σχολείου, 
οπού ε"μαθεν άνάγνωσιν, γραφήν καί άριθμητι- 
κήν. ’Αλλ’ οί σύντροφοί του μικροί χωρικοί ροδο
κόκκινοι καλώς τρεφόμενοι καί κακεντρεχείς, τον 
άπεκάλουν νόθον, ή τέκνον μαγίσσης. Περιφρο- 
νούμενος ύπ’αΰτών τούς έμισει καί έκείνος, επηκο- 
λούθουνδέ άναρίθμητοι μάχαι, έξ ών διά καλήν 
του τύχην έξήρχετο πάντοτε σχεδόν νικητής.

Έν ηλικία δεκατεσσάρων έτών. μετά τόν θά
νατον τής γηραιάς τροφού του, δέν θά εύρισκεν 
ε'ργον κανέν εις τό χωρίον, αν έ'λειπεν ό αμαξη
λάτης υστις είχε·/ άναλάβει τήν μετά τού σι- 
δηροδρόμου συγκοινωνίαν καί είχεν άνάγκην ένος 
μικρού υπηρέτου διά τόν σταύλον. Έλάμ-βανε 
τρεις δραχμάς τόν μήνα μισθόν, τροφήν σκύλου 
καί έκοιμάτο εις τόν άχυρώνα. Μισούμενος ύπο 
τών νέων τού χωρίου, χλευαζόμενος ύπό τών 
νεανίδων, θεωρούμενος ώς ηλίθιος, διότι ητο α
κοινώνητος, ουδέποτε μεταβάς εις την πόλιν 
κειμένην εις τριών λευγών άπόστασιν έκείθεν, 
έγένετο βαθμηδόν υψηλός καί ρωμ.αλέος νεανίας, 
ότε έπιστάσης τής στρατευσίμου ήλικίας κατε- 
τάχθη εις τόν στρατόν καί άπεστάλη εις τό 75ον 
σύνταγμα τού πεζικού.

Αί μόναι ευάρεστοι αναμνήσεις τού βίου του 
άνήγοντο εις τήν έποχήν έκείνην τής πρώτης 
έν τώ συ·/τάγμ.ατι υπηρεσίας του. Διά πρωτην 
φοράν ό παοίας αύτό:, ό κασαδεδικασμένο; εις 
τήν δυστυχ ίαν έγνώρισε τό αίσθημα τής ίσό- 
τητος καί τής δικαιοσύνης. Ή  στολή ητο πολύ 
βαρεία κατά τό θέρος καί πολύ λεπτή κατά 
τον χειμώνα, ολοι όμως οί στρατιώται την 
περιεβάλλοντο- ή τροφή ήτο άηδής συνήθως, 
άλλ'όλοι τήν έτρωγον ώ ; αύτός. Εις τόν κοιτώ- 
ιχ  έπί κλίνης κειμ-ένη; εγγύτατα τής ίδικής 
του κατεκλίνετο εις ύποκόμης. καταταχθείς εις 
τόν στρατόν μ.ετά τινας άκολασίας. Έν τώ συν- 
τάγμ.κτι ώμίλουν πρός άλλήλους οί άνδρες εις 
ενικόν άριθμόν, ώς σύντροφοι. Αυτόθι προς με- 
γάλην του έκπληξίν ή άξια έκαστου ητο ίση 
πρός τήν τών άλλων, διά ν' άνυψωθή δέ τις 
ύπέρ τήν τοιαύτην ίσοπέδωσιν, μ.ία μονη άρετη 
ήρκει, ή ύπακοή. Τήν άρετήν ταύτην έξήσκη- 
σεν άκόπως. Νοημονέστερος καί ήττον /.γράμ
ματος πλείστων έκ τών αγροίκων συστρατιω
τών του άπέκτησεν εύθύς μετά το πρώτον τής 
υπηρεσίας του έτος τόν βαθμόν τού δεκανέως, 
καί μετά τό δεύτερον έτος προήχθη εις λοχιαν. 
"Εκτοτε οί άλλοι νεοσύλλεκτοι έφερον αμέσως

πρώτοι τήν χεϊρα εις τό πιλίκιον όσακις τόν 
συνήντων εις τάς όδούς τής πόλεως, ένθα έστά- 
θμ.ευε τό σύνταγμα.

Ήρκεσε μία στιγμή μέθης, παραφροσύνης οπω; 
τόν κατας-ρέψη.Ήρχιζε νέαν θητείαν καί είχε πρό 
ολίγου προβιβασθή εις έπιλοχίαν. 'Ημέραν τινά 
καθ'ήν έφερεν έντός τού θυλακίου του τά  χρήματα 
τού λόχου του, έξ αιτίας τριών ποτηρίων άψίνθου 
άτινα έρρόφησε κατά σειράν πρός έπίδειξιν, πρό; 
χυδαϊον πείσμα χάριν κακοτρόπου τινό; γυναίου 
κατέστη κλέπτης, έγκληματίας. Άπό τού ση- 
μ.είου έκείνου καί πέραν ό βίος του καθίστατο 
φρικώδης. Έν αίφνιδίω άστραπή τού λογισμού 
του ε'βλεπεν έαυτόν κεκυφότα έξ αισχύνης έμ- 
προσθεν τών έπωμ.ίδων καί τών παρασήμων τών 
στρατοδικών. Είτα έπήοχοντο τ ’ ατελεύτητα 
έτη τής έν ’Αφρική διαμονής του εις τό τάγμα 
τών καταδίκων, τής ύπό τόν φλογερόν ήλιον 
έργασίας περί τάς οδούς. Έξήλθεν έκ τής κα
μίνου, έκ τής ατιμίας εκείνης μέ τήν άσβεστο·/ 
δίψαν τού εμπαθούς μεθύσου, μ.έ τήν σηπεδόνα 
τού έλαττώματος βιβρώσκουσαν τό σώμά του 
μέχρι τής καρδίας.

Ούδεμία πλέον παρουσιάσθη αύτώ τύχη, ού- 
δεμία. ευκαιρία. Μετά τό πέρας τής ποινής του 
ούδένα συνήντησε τόν βοηθούντα. ΙΙεριπλανώ- 
μενος έδώ μέν ώς έργάτης έκεί δέ ώς χειρώναξ 
διέτρεχε τάς όδούς άλήτης,καταδιωκόμενος ύπό 
τού παρελθόντος του. ’Οσάκις έπείνα πολύ, διέ- 
πραττε μ.·.κρά; κλοπας, έλωποδύτει ώς έν ’Αλ
γερία. Ή βαρεία παλάμη τή ; δικαιοσύνης έπα- 
νειλημμένως έπεσεν έπί τού ώμου του. Πού άρά 
γε εύρίσκετο πρό δύο έτών ; Εις τήν φυλακήν. 
Καί κατά τόν παρελθόντα χειμώνα ; ΙΙάλιν εις 
τήν φυλακήν. Πρό τριών δέ ήμερών περιπλα- 
νώμενος εί; τό άγνωστον έκείνο μέρος, δέν ήδυ- 
νήθη νά εύρη εργασίαν, ένώ ό θερισμός εύρίσκετο 
εις τήν άκμήν του. Είχε δαπανήσει καί τόν τε
λευταίου αύτού οβολόν, ε’χε φάγει καί τό τε
λευταίου ψιχίου τού άρτου του. Τί θά έγίνετο; 
τ ί νά πράξη;

Έξακολουθών νά βαδίζη έπί τής δημοσίας 
όδού άφίκετο εί; τρίοδον. Σταύρος ήγείρετο αυ
τόθι έξ ού έκρέματο άτέχνως γεγλυμμένος έπί 
ξύλου Χριστός, οΰ τά χρώματα είχ ον έξαλειφθή 
έκ τής βροχής.

"Τψουσε τούς ι’όμους καί έτράπη πρός άριστερά.
Διακόσια βήματα άπωτέρω είδε ώραίαν λευ

κήν έπαυλιν χωριζομένην άπό τή ; όδού ύπό 
πρασιάς καί τάφρου εύρείας. Νεαρά γυνη φέ- 
ρουσα κυανήν πρωινήν έσθήτα καί προφυλάτ- 
τουσα τήν κεφαλήν δι’ άλεξηλίου ένεφανίσθη 
εις τό πρόστοον καί έκάλεσε μικρόν παιδίον πα ί- 
ζον έπί τής χλόης μ.ετά με-ράλου κυνό; τής 
Νέας Γης.

— Παιδί μου, παιδί μου I . . .
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'Γό πακϊίον ϊδρχμ,ε προ; τήν μητέρα του, ό 
ίέ  κύων μανιώδης έπλησίασε πη£ών εις τήν 
τάφρον καί ίκεΐθεν ύλάκτει καί —ολύ μέτά την 
παρέλευσιν του απαίσιου διίοιπάρου.

Έδειξε την πυγμήν προς τήν κατοικίαν εκεί
νην των πλουσίων. ε"νθα καί αύτά τά πρωινά 
άνθη έφαίνοντο άποπνεέοντα ευδαιμονίαν καί 
καταλαμβανόμενος αίφνης ύπό ζοφερά: ανάγκης 
μονώσεως είσηλθεν εις άτραπον βαίνουσαν μίσον 
τών άγρών.

Ούτως εύρέθη έν τή εκτεταμένη εκείνη πε- 
διάδι έν τω μέσω τών υψηλών σταχυων, μέ τούς 
πόδας συντετεριμμένους έκ του κόπου, μέ την 
πείναν βρέμουσαν εις τά έντόσθιά του, μόνος, 
άπολωλώς, άπελπις.

Αίφνης αλέκτωρ τ ις  έξέφερε την φαίδραν λα
λιάν του. Οικία τις έκειτο πλησίον. Ό  οδοιπό
ρος έπείνα πολύ. Τόσον τό χειρότερόν! θ ά  έπή- 
γαινεν εκεί διά νά έπαιτήση, διά νά κλέψη, διά 
νά φονεύση έν ανάγκη. ΙΙεριέστρεψε τό ρόπαλόν 
του, έτάχυνε το βήμα καί εις τήν άκραν όπου 
ή άτραπός άποτόμως έκάμπτετο, εϋρέΟη έμπρο
σθεν μικρού άγροκηπίου. Διήλθε τόλμηρώς τήν 
αυλήν πτοών τάς όρνιθας, διηυθύνθη πρός τον 
χαμηλόν οίκίσκον, στέγην έκ καλαμών έχοντα, 
καί έξέτεινε τήν χείοα έπί τού στροφέως τής ύα- 
λωτής θύρας, ήτις άντέστη.

— Αί, άπό τό σ π ίτ ι! ανέκραξε πάση δυνά
μει· μετά τινας δέ στιγμάς διαλείμματος έπα- 
νέλαβεν:

— Αί, άπό τό σ π ίτ ι!
Οΰδεμία ήκούσθη άπάντησις. Άναμφιβόλως 

οί αυτόθι κατοικούντες είχον μεταβή χαριν έρ- 
γασίας εις τούς άγρούς,

Ό άλήτης περιεκάλυψε τήν δεξιάν χείρά του 
διά τού πεπαλαιωμένου μαλακού πίλου του, 
συνέτριψε διά τής πυγμής μίαν τών ύέλων, 
άνευρε τό κλείθρον όπερ ήνοίγετο έσωθεν καί δέν 
ήτο κεκλεισμένον διά κλειδός, ώθησε τήν θύραν 
καί είσήλθεν εις τήν οικίαν.

Εΰρέθη έντός χαμηλού δωματίου, τού μόνου 
προφανώς κατοικουμένου έξ όλης τής οικοδομής 
Αυτόθι ύπήρχεν ή κλίνη, ή έστία, ή σκάφη ή 
σκευοθήκη, ή τράπεζα έφ’ ής ε'κειτο εις άρτος, 
μία μαχαιρα μαγειρείου καί έν πακέτον καπνού 
άνοικτόν, τέλος τό βαρύ έκ ξύλου δρυός Ιρμά- 
ριον οπού ό χωρικός κρύπτει συνήθως τό χρημα
τόδεμά του, εις λουδοβίκεια ή εις τάλληρα 
έντός σάκκου ή έντός παλαιάς κάλτσας.

Διά πρώτην φοράν έπί ζωής του διέπραττε 
κλοπήν διά ρήξεως, κινδυνεύων νά ύποστή τήν 
ποινήν τού κατέργου. Ά λ λ ’ άδιάφορον ! άφού 
ήρχισεν, έπρεπε νά προβή μέχρι τέλους.

"Ηρπασε τήν έπί τής τραπέζης μάχαιραν 
καί έπλησίασεν εις τό έρμάριον δ ιά νά τό διάρ
ρηξη Πλησιέστατα όμως τού έπίπλου έγγραφόν

τι περιβαλλόμενου ύπό κορωνίδος έκ μέλανος 
ξύλου έφείλκυσε τήν προσοχήν του. Μηχανικώς 
έρριψεν έπ' αύτού τό βλέμμα καί άνέγνωσε κατά 
πρώτον έκτετυπωμένας τάς λέξεις ταύτας : 
« 7Γι ον σύνταγμα τού πεζικού.»

Έ στη ακίνητος.
Ή το ή άφεσις τού όνομαζομένου Δυβοά (’Ιου

λίου Ματθαίου) δεκανέως σαλπιγκτοϋ τού 2 
λόχου, τού 3 °,J τάγματος.

"Εμελλε λοιπόν νά κλέψη άνδρα ύπηρετή- 
σαντα εις τό ίδιον σύνταγμα. Δέν ύπηρέτησε 
συγχρόνως, όχι. ή χρονολογία τού έγγράφου 
ήτο πρόσφατος. Ά λ λ ' άδιάφορον !

Συγκεκινημένος ήδη διστάζει νά έκτελέση 
τήν πράξιν.

— Τί ανοησία ! λέγει ταπεινή τή φωνή.
Τό βλέμμα του αίφνης στρέφεται πρός τήν 

τράπεζαν,, έφ’ ής κείται ό άρτος καί ό καπνός· 
έ’λαβεν ήδη τήν άπόφασίν του ό ατυχής. Κό
πτει το ήμισυ τού άρτου, έοάγει τήν καπνοσύ
ριγγά του καί πληροί αυτήν διά καπνού—ήμ- 
πορεί κανείς νά πάρη δανεικόν αύτό άπό ένα 
σύντροφον, α ί :— είτα όρμών έκτός τής οικίας, 
εισδύει πάλιν, ένφ τρώγει τον άρτον, εις τήν 
άνά μέσον τών άγρών πλαγίαν ατραπόν καί 
φθάνει εις τήν δημοσίαν οδόν. "Οτε δέ διέρχεται 
μέ τήν καπνοσύριγγα άνημμένην πρό τού ’Εσταυ
ρωμένου εις τήν τρίοδον, λέγει αύτώ χωρίς ν’ 
άποκαλυφθή μετά μορφασμού φαιδρού, ένθα 
διατηρείται ίχνος τι τής ευφυΐας τού παλαιού 
τής 'Αφρικής στρατιώτου :

— Κρίμα καί σύ καϋμένε, πού δέν ύπηρέτη- 
σες εις το 75° ' . . . άλλέο>ς θά μ’ έκαμνες νά 
εόρω εργασίαν άπόψε όταν θά φθάσω εις τον 
σταθμόν! . . .

(!>’ ran co is  Coppiie)
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
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Ό  δισταγμός έν συμπεριφορά είυε δ,τι ή άμ- 
ιοολία έν τώ πνεϋματι. Πρέπει νά γνωρίόι  ̂τις τί 
έλει καί τί πιστεύει, !να προβαίνη άσφαλώς εις τήν 

ζωήν.
*

Έρως οηλητηριασθείς διά τύψεων συνειδότος φέ
ρει έν έαυτώ τήν φθείρουσαν πληγήν.

*
Ύπάρχουσιν άνθρωποι πράττοντες ύλικώς τό αγα

θόν άδιαφορούντες ο ί άν ήθικώς βλάπτουσι.
*

Είνε παρήγορον τό νά ένεργή τις ούτως, ώστε έν 
πάση περιπτώσει νά τηρή τήν πρός εαυτόν έκτίμησιν 

*
Ό  μή αγαπών ούό’ άγαπώμενος εΤνε μόνος καί έρη

μος έν μέσιμ τής εύθυμοτάτης όωής, έν μέσω τών άμε
τρων αγαθών, άτινα τόν περιστοιχοϋσιν.
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ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΓΗΝ
V .V W l  t  W W W

Αί γερμανικά! εφημερίδες άναγράφουσιν τήν τέλε- 
σιν παραδοξοτά.του συνοικεσίου: Έν Λότζ νεανίας δεκαο- 
κταετης καί εύπορος ένυμφεύΟη χήραν ύπερεβδομη- 
κοντούτιδα! Ό  ευτυχής νυμφίος διά τοϋ γάμου τούτου 
αποκτά 1 1 προγονούς καί π ρογονα;, ιόν ό πρεσβύτερος 
53 έτών, έτι δέ 23 έγγόνους καί 10 δισέγγονους — καί 
όλα αύτά εν ήλικία 18 ετώ ν!

— Έν Βερολίνιρ όργανίζεται τή πρωτοβουλία ένός 
ιατρού καί ενός πλουσίου εμπόρου έκ ΙΙετρουπόλεω; νέα 
αποστολή εις Άβησσινίαν κατα τό προσεχές έαρ. Μέ
χρι τοΰδε 1 0  εδηλωσαν ότι προδύμως μετέχουσι ταύ- 
της. έλπίζεται δυως ότι αριθμός αύτών 0’ άνέλΟη εις 300.

— Τέσσαρες υιοί τοϋ βασιλέως του Σιάμ μεταβαί- 
νουσι προσεχώς εις Α γγλ ίαν δπως έκπαιδευθώσιν έκεί. 
Είνε ηλικίας 1 0 - 1 3  έτών καί φέρουσι τά εξ ίς  ¿νά
ματα : Κιλυακάρα. Ι’αμπιπατανάσακ. Προβιτβατιμόον 
καί Χιραπροβάτ. Οί νεαροί βασιλόπαιδες γνωρίζουσιν 
ήδη τήν ’Αγγλικήν. Ή ακολουθία αύτών 6’ άποτελεί- 
ται άνχμίξ εξ Ά γ γλ ω ν  καί Σιαμαίων.

— Έν ΙΙετρουπόλει έξεδόΟη άρτι ύπέρ αγαθοεργού 
σκοπού λεύκωμα περιέχον 8 - 0 αύτόγραφα ήγεμόνων, 
πολιτικών, συγγραφέων, επιστημόνων ρώσσων καί αλ
λοδαπών. Μεταξύ τούτων υπάρχει καί αϋτόγραφον τής 
ήμετέρας βασιλίσσης εχων ώς έξης : Ε ι ν ε π ρ ο σ 
φ ι λ ή ς  ό έ κ τ ή ς  μ η τ ρ ι κ ή ς  χ ώ ρ α ς  χ α ι 
ρ ε τ ι σ μ ό ς .

— Οί έκδόται τών έργων τοϋ Μακώλεϋ έξέδωκαν 
άρτι νέαν εκδοσιν εύΟηνοτάτην, περιλαμβάνουσαν ά'χι 
μόνον τήν Ιστορίαν τής ’Αγγλίας, άλλα καί πάντα τά 
άλλα έργα αύτου πεζά καί έμμετρα καί τάς αγορεύ
σεις του καί βιογραφίαν γραφείσαν ύπό τοϋ Σίρ Γεωρ
γίου Τρεβελυάν. Έπί τούτω ο ευρωπαϊκός τύπος ανα
γράφει τάς έξης βιβλιογραφικά; ειδήσεις περί τή ; Α γ 
γλικής Ιστορίας τοϋ Μακώλεϋ : Εις διάστημα εννέα 
έτών άπό τής πρώτης έκδοσεως αύτής (1848) έπωλή- 
Βησαν 30 χ ιλ. τόμοι, μέχρι δέ τοϋ 1866, 80 χ ιλ .—μέ
χρι τοϋ 1875, 132 χιλ. καί μέχρι τής σήμερον 140 
χιλ. εν μονή τή  ’Αγγλία. Ί1 ιστορία αϋτη μετεφράσΟη 
μέχρι τοϋοε εις δέκα ευρωπαϊκά; γλώσσας. Εις αμοι
βήν έλαβεν ό συγγραφεύς παρά τών εκδοτών 20 χιλ. 
λιρών στερλινών, ήτοι 500 χιλ. φράγκων, ποσ’ον τό 
οποίον ούδείς άλλος συγγραφεύς ελαβέ ποτέ. Ά λ λ α  τά 
κέρ δη τών άναλαβόντων τήν εκδοσιν ύπερέβησαν κατά 
πολύ καί αύτό τό καταβληΟέν υπέρογκου ποσόν.

— ΊδρύΟη εν Βερολίνω εταιρία ειδικόν σκοπόν έχου- 
σα τήν χρησιμοποίησιν τών κυνών έν τή στρατιωτική 
ύπηρεσίμ. 'U έταιρία αϋτη φέρει τό όνομα ''ΙΙρΊ.

— Έ κ τοϋ γάμου τοϋ 'Αλεξάνδρου Βάττεμ,βεργ μετά 
τή ; άοιδοΰ Λόϊσιγνερ λαβών αφορμήν ό έν Βιέννη αντα
ποκριτής τών αγγλικών Katpt i r  απαριθμεί όλους τούς 
εύρωπαίους πρίγκιπας, οϊτινες κατά τούς τελευταίους 
χρόνου; συνεοέΟησαν διά γάμου πρός γυναίκας ταπει
νής τάξεως. Είνε δε ούτοι: ό Λούξ τοϋ Βερρύ άλλοτε 
επίδοξος διάδοχος τοϋ γαλλικού θρόνου νυμ.φευΟεις την 
άγγλίδα μις Λυδίαν Τάμψον δ αυστριακός άρχιδούξ 
Ιωάννης τήν Ά ννα ν  Πλόχλε θυγατέρα τοϋ έν Ά ουσ- 
σέε διευΟυντοϋ τοϋ ταχυδρομείου, λαβοϋσαν είτα τόν 
τίτλον Κομήσσης τοϋ Μεράν έτερος αυστριακός, δάρ- 
χιδούξ Ερρίκο; τω 1868 νυμφευΟείς έν Βόζεν τοϋ Τυρό
λου τήν άοιδόν Λεοπολδίνην "Οφμαν, νϋν Βαρωνίδα Βά- 
ϊδεκ. Ό  δούξ Λουδοβίκος τ ή ; Βαυαρίας, αδελφός τής 
Αύτοκρατειρας τής Αυστρίας έλαβεν εις γάμον τώ 1857 
άγγλίδα άστήν, φέρουσαν νϋν τόν τίτλον βαρωνίδος Βα- 
λερσέε. Ό  πρίγκηψ Άδαλβέρτος τής ΙΙρωσσίας, άδελ-

φός τοϋ αύτοκράτορος Γουλιέλμου Α'. ενυμφεύθη τώ 
1840 τήν Θηρεσίαν Έλσσλερ πρώτην χορεύτριαν θεά
τρου. Ό  πρίγκηψ Ερρίκος τοϋ 'Ρέους, πατήρ τοϋ εν 
Βιέννη πρεσβευτοΰ τή ; Γερμανίας, συνεζεύχΟη τήν 
Μαρίαν Λουασσέ ¿ρχηστρίδα ιπποδρομίου. Καί τελευ
ταίος δ πρίγκηψ Γουσταΰος τοϋ Σάξεν Βάϊμαρ τήν δε
σποινίδα Μαρκόκκια κόρην έκ Δαλματίας.

— Αί άμερικανικαί εφημερίδες άγγέλλουσ·. τήν σύ- 
στασιν πολλών συλλόγων έν Νέα ’Τόρκη καί έν Λον- 
δίνω, οϊτινες φέρουσι τόν τίτλον ΣνΛΛηγηι γ3»- Λιχα- 
Γριωκ. Σκοπον έχοντες νά εκριζώσωσι τήν κατα τοϋ 
αριθμού 13 πρόληψιν διαιρούνται εις τμήματα , ιόν 
έκαστον άποτελείται έκ 13 μελών, συνέρχονται δέ τήν 
13 έκαστου μηνός καί συγγευματίζουσι.

— Κατά αυθεντικήν στατιστικήν δ αγγλικό; τύ
πος ήρίΟμει κατά τό 1888 : 1986 εφημερίδας καί 1593 
περιοδικά. Έ* τών περι.δικών τούτων 400 είνε είδικώς 
θρησκευτικά, έκ δέ τών εφημερίδων 174  εινε καθη
μερινά!.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑ ΓΟ ΥΔΙΑ
νννΛΛΛ. 4: WWV\.

Λ Ι Γ Α  Λ Ο Γ Α Κ Ι Α

Λίγα λουλούδια τοϋ βουνού, χλωμά καί μαραμμένα, 
Έπήρες απ’ τά  στήθη σου καί τάοωκες ’ς εμένα.
Ι ί’ εγώ μ’ άγάπη τάδαλα ’ς δλόχρυσο ανθογυάλι 
Κ- έδιπλοζωντανέψανε κ’ έμύρισαν καί πάλι.
Λ ίγα λογάκια τρυφερά, γλυκά κΓ αγαπημένα,
Έπήρες άπ’ τά  χείλη σου καί τάδωκες ς’ έμένα.
Κ’ εγώ ’σάν μοσχομύριστα, ’σάν άκριβα λουλούδια, 
Μέσ’ ς’ τήν καρδιά μου τάβαλα—καί γίνηκαν τραγούδια.

Η ΜΥΓΔΑΛΙΑ

’Σάν τάλλα δένδρα ή μυγδαλιά 
Τής "Ανοιξης τήν αντήλια  

Λέν θέλει νά προσμένη,
Μέσ’ ’ς τον χειμώνα τό βαρύ 
Φόρεμα άνΟόπλεκτο φορεί,

Νυφούλα ασπροντυμένη.

"Ετσι μιά κόρη ζηλευτή  
Τή μυγδαλιά βλέπει κι’ αύτή 

Καί λαχταρά ν’ άνθιση.
Γ ι’ αύτό ή καρδιά μου τήν πονεί- 
Κακότυχη, τί Οά γενή,

“Αν έξαφνα χ ιονίση ! ..

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

’Σέ Οέμελα παληα καί στοιχειωμένα, 
Χαλάσματα τής μαύρης συμφοράς. 
Καινούργιο αναστηλώνεται για μένα 
Τ'δλάφωτο ΙΙαλάτι τής Χαράς.
Κ αί μέσα ’ς τό ΙΙαλάτι θρονιασμένη, 
Ψηλά ’ς τ’όλόχρυσό της τό θρονί,
Μικρή βασιλοπούλα μέ προσμένει,
Μέ κράζει μέ γλυκόλαλη φωνή.
Άπό τά  ξένα φτερωτός γυρίζω- 
Καρδιά τής φέρνω δλάΟερμη, πιστέ,.
Κ αί ’ς τό Παλάτι φτάνω — μ’ άντικρύζω 
Τή σιδερένια πόρτα σφαλιστή !

Γ ε ω ρ π ο ε  Δ ι - ο ε ίΝ ΐ ι ε
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
V.V.V. # νΛ.νΛ.-\Λ.

ΟΠΟΥ Ο ΗΤΤΗΘΕ1Σ ΝΙΚΑ
Έν γαλλικά) πολίχνη δύο έργάται αδελφοί ειχον 

καταληφθή άπό τινων μηνών ύπό κοινού έρωτος προς 
εύμορφον ϋπηρέτιδα καπηλειού. Καί ό μεν καί ό δε 
ήσαν πρόθυμοι νά νυμφευθώσι τήν γόησσαν, άλλ' επει
δή δέν ήδύναντο φυσικά καί ο: δύο νά τύχωσι τού 
ποθουμενου, άζεφάσισαν νά λύσωσι τήν ερωτικήν δια- 
φοράν των ουτω: να μεταβώσιν εις οίνοπνευματοπω- 
λεΤον χαί νά ζητήσωσιν άφθονον ρούμι, έχεΐνος δέ 
Ιχ των δύο, όστις πίη περισσότερα ποτήρια, νά έχη 
εις τδ έξής μόνος δικαιώματα επί τής περικαλλούς 
καπήλου. Ή  παράδοξος μονομαχία έγενετο κατά ψυ- 
χράν τού φεβρουαρίου νύκτα. Μετά τ:να δε αριθμόν 
ποτηρίων δ έτερος τών αδελφών έκυλίσθη ύπδ τήν 
τράπεζαν. Ό  νικητής κλονούμενος, βαρείαν Ιχων 
τήν κεφαλήν, έξήλθεν εις τδ ύπαιθρον ί’ν’ άναπνεύσγ, 
καθαρδν άερα. 'Αλλά μόλιο έκαμε βήματά τινα έν 
τώ σκοτεινω δρομίσκψ, προσέκοψέ ποο, κατέπεσε κα! 
δεν έσηκώθη πλέον- εύρέθη νεκρδς εκεί άποθανών έξ 
εγκεφαλικής συμφορήσεως προελθούσης έκ τής αιφνί
διας έπιδράσεως τού νυκτερινού ψύχους. Τήν έπομέ- 
νην μετά τήν κήδευσιν αύτοΰ, ό άδελφδς άναλαδών 
εκ τής μέθης έζήτησε τήν χεΐρα τής κόρης. Ούτως 
εν τώ παραοόξιρ αϋτώ αγώνι έκέρδησεν ό άπολέσας 
και ένίκησεν ό ήττηθείς.

ΜΕΓΑΛΟΦΥΗΣ Ι1ΑΙΣ

Τδ έκπληκτικώ τατον παράδειγμα προώρου διανοη
τικής άναπτύξεως, έξ όσων άναφέρουσ: τά χρονικά 
τής έπιστήμης, είνε τδ περί παιδός τίνος. Χριστιανού 
'Ερρίκου Χάινεκε, γεννηθέντος έν Λυδέκη τής Γερμα
νίας τώ 1721. Το παιδιον τούτο έν ηλικία δύο ετών 
καί ήμίσεος ώμίλει έπιτροχάδην γαλλιστί καί "λατι
νιστί, πλήν τής μητρικής γλώσσης, τετραετές δ'εξέ- 
πληττε τούς ακούοντας διά τού πλήθους τών γνώ- 
σεών του καί τής βαθύτητες τών κρίσεων. 'Εν τή 
ήλικία όμως ταυ τη, τών τεσσάρων έτών άπέθανεν δ 
μεγαλοφυής παϊς, ώς νά διέρρηξε τδν άνίσχυρον Ιτι 
σωματικόν φλοιδν ή εις τόσον βαθμόν προώρως έντα- 
ΟεΤσα πνευματική δύναμις.

Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ 
Ή  υποκριτική τέχνη δέν είνε βεβαίως έξ έκείνων 

τών έπαγγελμάτων, άτινα διά τής άνετου εργασίας 
καί τής αφθονία; τών μέσων παρατείνουσιν έπί πολύ 
τήν ζωήν- τουναντίον εξαντλεί έν τάχει σωματικώς 
καί πνεύμα ικώς τού; εις αύτήν άφοσιουμένους. Ό 
περίφημος μίμος Ίφφλανδ έν Ιτει 1787 έλεγε θλιδε- 
ρώτατα: «Τά πάντα παρέρχονται ταχύτερον δι'ήμάς- 
αί χαραί καί αί λύπαι καί ή ζωή αύτή! Αύτά τά δά
κρυα, τά οποία χύνομεν, αύτά τα μειδιάματα, άτινα 
τόσον ευχαρίστως παρέχομεν άπό σκηνής, μας φέρου- 
σι προώρως εϊς τδν τάφον!» Έν τούτοις ΰπάρχουσι 
καί έξαιρέσεις" ήθοποιοί τινε; έφθασαν εϊς βαθύτα
του γήρας έξασκούντες έως εσχάτων ήμερων τήν τέ
χνην των. Ώ ς μακροδιώτατος δέ όλων άναφέρεται 
ό Ιωάννης Νσέλ άποθανών έν Παρισίοις τώ 1829

έν ήλικα 118 έτών. Ό  ήθοποιδς ούτος παρίστα ε
κατοντούτης ήδη ών ! Ό  Νοέλ έξήσκησε τδ έπάγ- 
γελμα τού ήθοποιού έπί 92 όλα έτη άνελθών τδ 
πρώτον έπί σκηνής έν ήλικία 8 έτών. Κατά τδ μα- 
κρότατον τούτο διάστημα έλαδε μέρος έν όλω εις 
28,010 παραστάσεις, άπέθανεν εις δ ρ ά μ α 1040 
φοράς, έδασίλευσεν 130 φοράς, υπήρξε τίμιος άνθρω
πος 920 φοράς καί άτιμος 23,500.

Μεταξύ τών γυναικών ήθοποιών «βρίσκονται έν 
άρχαιοτεροις χρόνοις, καί δή έν τοίς χρονικοί; του 
ρωμαϊκού θεάτρου, έφάμιλλοι τού Νοέλ: ή ήθοποιδς 
Λουτσέγια, ήτις παρίστα έν ήλικία 112 έτών, καί ή 
χορεύτρια καί ήθοποιδς Ι’αλένια Κοπιάλα, ήτις 90 
όλα έτη μετά τήν πρώτην αύτής θεατρικήν έμφάνι- 
σιν έχαιρέτισεν άπδ σκηνής τδν ΙΙομπήίον επι τη 
εις τδν θρόνον άναρρήσει.

"- -'-V.

ΕΔΩ Κ- ΕΚΕΙ
WVWV0 ΛΆΆ.

Μεταξύ μεμνηστευμενων.
— 'Λφοϋ λές πώς μ’άγαπάς τόσο, θά μοΰ κάμης 

μιά χάρι, όταν θά ζούμε μαζί!
— Τ ίχάρι;
— Νά μήν πίνη: τσιγάρο.
— Σού τδ υπόσχομαι.
— Μά 3έν είνε μεγάλη ή θυσία αύτή γιά σένα;
— Ό χι καί τόσο- θ' αρχίσω τσιμπούκι.

■II εξομολόγησες.
Ό  χωρικός Μανώλης έξομολογεΐται εις τδν πνευ - 

ματικόν διά νά μεταλάβη.
— Μήν έκλεψες γίδια 'ς τδ χωριό ;
— "Οχι, άγιε δέσποτα !
— Κανένα πρόβατο ;
— Θεός φυλάξοι, δέσποτά μου !
Ό  Μανώλης έξερχόμενος συναντά καθ' οδόν άλ

λον χωρικόν καί περιχαρής:
— Τί καλά, πού δέν μ' έρώτησεν ό παπά Νικό'λας 

γιά γουρούνι!

’ Ια τρ ό ς  άποστομούρενος.
Ή  συζήτησις περί θανατικής ποινής.
Ό  ιατρός κ. II. κηρύσσεται κατ' αύτής.
— Κανείς δέν έχει δικαίωμα έπί τής ζωής τοΰ 

άλλου- λέγει συμπεραίνων.
— Καί τότε πώς κάνετε τδ γιατρό; έρωτά ό 

άντιφρονών.
-W.W VWWV

Π ΡΑΚ ΤΙΚ ΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
V k V .V

ΠΑΙΔΕΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ
Ή  κατά τής καταχρήσεως τού καπνού Γαλλική 

Εταιρία άπεφάσισε νά προδή εις ένεργείας όπως έπι- 
τύχη τήν έπιψήφισιν νομού άπαγορεύοντος τδ κάπνι
σμα εις τούς παίδας. Τούτο δέ διότι έκ στατιστικών 
σημειώσεων καταφανής έγένετο ή βλάβη ήν επιφέρει 
τδ κάπνισμα εις άνηλίκους. Έπί 38 παίδων καπνι- 
ζόντων ηλικίας 9—15 έτών παρετηρήθη ότι τών 27 
προσεβλήθη ή υγεία, 12 δ' έκ τούτων μάλιστα άπέ- 
κτησαν τά σπέρματα βαρύτατων νόσων.
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