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[Ύ π ό  τό όνομα Λ11ί;ι111-ο Frail.CJli.4e ι Γ αλλική  Έ τ α ιρ ία ί 
ύφ ία -ατα ι έν Π χρ ια ίο ι; έ τα ιρ ία  αχοπόν ε/.ουσα τήν διάόο- 
β ιν  κ α ι εξάπλωα ιν τη ; γα λ λ ικ ή ; γλώσβης κ α ι δ ια  τα ύ τη ; 

λ την επ ίόοαιν τή ; γαλλ ικής έπ ιρροή;. Έ ν  τή  προ μηνά; συγ- 
χροτηΟιίση συνελεύαει τ ή ; ετα ιρ ία ς ταύτης , ής προίοτατο ό 
αντιπρόσωπο; τού Π ανεπιστημ ίου των IIαρ ισ ίω ν Γρεάρ, θέ
σεις δέ τιμής παρ ' αυτω  * ατεΓχον ό μεγχλεπήΒολο; τής Ά -  
τΡ ίκή ; ερευνητής Βραζα κ α ι ό Κ ι.έ 'ο ; στρατηγός Τ σεγκ- 
Κ ι-Τόγκ, ό εκ  τω ν εταίρων τ ή ; έν ΆΟήναις Γ αλλ ικής Σ χο 
λή ; κ . Ι)05ίΙκι IIIρ- ώμ ίλησε περί τής γαλλικής επιρροής έν 
Α νατολή , συμπαθώ ; έςάρα ; ιδ ίως τήν βύναμ ιν κ α ι τήν πρό;

1 τήν Γαλλίαν φ ιλ ίαν οιάΟεσιν τοϋ ελληνισμού. Έ κ  τής εύ - 
φυοϋς κ α ι έπ ιχάρ ιτο ; όιαλέςεως τού εύγλω ττου λογίου άπο- 

1 σπώμεν, χάρ ιν των αναγνωστών τή ; «Έ σ τ ία ςο , τα  μάλλον 
ενδιαφέροντα μέρη :]

Λυναταί τ ι ;  νά εϊ—γ, ότι σήμερον ή Ανατολή 
εινϊ ειρηνικόν πεδίον μάχη; μεταξύ τών εύρω- 

Ι> παίκών εθνών. II ’Ανατολή έξαρταται hj.ini.ic, 
άπό τής Ευρώπης, Τά ζητήματα, τά άναφυό- 
μενα. έν Κωνσταντινουπολεε, έν ΆΟήναις, έν Βου
κουρέστι«·), έν !2όφια, έν Βελιγράδι«·), δέν λύον
ται έκεί, άλλ ’ έν τοις διπλωματικοί; διαβου- 

Γ λίοις, έν Παρισίοις, έν Λονδίνω, έν ΙΙετρουπό- 
[  λει, έν Βερολίνω. Έν τώ άπαύστω δράματι, τό 

όποιον συνταράσσει τήν Ιλλυρικήν Χερσόννησον, 
αισθάνεται τις τήν — αρουσίαν τοϋ φοβερού καί 
¿ορατού προσώπου τής Ευρώπης. ΙΙοσάκις δέν 

• τ,κουσα μεναλκη Έ λληνα νά. μ.οϋ λεγη Ολιβε- 
ρώς παραπονούμενος : «"Αν μάς άφηνε ή Ευρώ
πη ! Α λλά  δέν μα; έπιτρε-ει νά κάρ,ωμεν ό,τι 

| θελομεν. ζ/έ>· ¿ (ρ ί^ ε ι  ί) Ε ϋρώ .τη  (*)»· Ένεκα 
τούτου ή περί τής αλλοδαπής μ.έριμνα άποκτα 

1 έν Ανατολή σημασίαν, τήν όποιαν δυσκολεύε
ται νά έξηγήση πας οστις δέν έζησεν έν αυ
τή. Ά λλω ς ή Ανατολή δεν παράγει τίποτε 

• '/ί σχεδόν τίποτε. I! [ίιομηχανία νηπιάζει άκό- 
I μη έν αύτή εν παράδειγμα είνε πολύ δ ιδακτι

κόν τά φέσια, τά όποια νομίζομεν ακραιφνώς 
ανατολικόν προίον. είσ/.γονται εί; Κωνσταντι- 

[, νούπολιν έκ Βιέννης. Τό στάδιον τής ηθικής καί 
τής βιομηχανικής επικρατήσει·); άρα εινε άνοι-

έλλη
Ο  'I I  τ ε λ ε υ τ α ία  φ ρ άσ ις  δ η μ ο σ ιεύ ετα ι έν  τ ψ  κ ε ιμ ένω

κτόν, εις ήυ.ας δ’ άπόκειται νά καταγάγωμεν 
διπλήν τήν νίκην.

’Επί έτη πολλά ή έν Ανατολή έπιρροή ήτο 
τό αποκλειστικόν προνομίαν τοϋ Γαλλικοΰ ε"- 
θνους. Λέν Οά εξετάσω διά μακρών τάς αίτιας. 
Εινε γνωσταί. IΙατροπαράδοτος, άλλ ’ άνευ α 
δυναμιών, συμμ.αχία πρός τό ’Οθωμανικόν κρά
τος, πολιτική έξοχος, μεθοδικώς έφαρμοσθεϊσα 
ύπό τοϋ Κολβέο καί τών διαδόχων του, άνεβί- 
βασε τόν ήμετερον πρεσβευτήν εις τήν περιω- 
πήν άντιβασιλέως καί εδωκεν ί ;  τούς άποίκους 
ήμών τά πρωτεία. Ί1 άνάμ,νησις τής τέταρτης 
σταυροφορίας δίν έζημίωσε τό γόητρον τοϋ όνό- 
μ.ατος ήμών καί τόν περιβάλλοντα αύτό σεβα
σμόν. Καρτερικοί άνδρες, έν τοΐς όποίοις κατά 
πρώτον λόγον δέον ν’ άναφέρωμεν τόν Παϋλον 
Λουκάν, ε"φερον μέχρι τών ενδοτέρων της Μικρα- 
σίας τής πατρίδας τό όνομα. Βραδύτερον ή φι- 
λελληνική γενναιοφροσύνη έξησφάλισεν εις ήμ.ας 
νέους φίλους πρός μεσημβρίαν τής Ιλλυρικής Χερ
σονήσου. Έξ όσων μετά πόνου άπεκτήσαμεν ας 
έξετάσωμεν νϋν τ ί άπεμεινεν ήμϊν καί ύπο ποιων 
αντιπάλων διαφιλονεικεΐται.

Κατά πρώτον, δυνάμει τών συνθηκών, εις 
ήμ.άς είνε άνατεθειμενη ή προστασία τών καθο
λικών συμφερόντων καθ’ άπασαν τήν ’Οθωμα
νικήν επικράτειαν. Μέγας άοιθμός λατινικών 
οικογενειών, α.’τινες έγκατεστάθησαν έν τή  Α 
νατολή μετά τάς σταυροφορίας, οί Μαρωνϊται, 
οί Ούνϊται, οί Άρμενοκαθολικοί, διατελοϋσιν 
ύπό τήν σκεπήν τής ήμετέρας σημαίας. Οί 
πρόξενοι ήμών είνε οί επίσημοι προστάται τών 
καθολικών σχολείων, εις οίανδήποτε εθνικότητα 
καί αν άνήκωσιν οί διευθύνοντες ταϋτα.

ΠανταχΟϋ τής Ανατολής .ανευρίσκει τις τήν 
γλώσσαν καί τά  ήθη ήμών. ΊΙ «Όθωμ.ανική 
αύτοκρατορική εταιρία τοϋ μονοπωλείου τών 
καπνών» άπαιτεί παρά τών υπαλλήλων τη ; 
νά όμ.ιλώσι καί γράφωσι τήν γαλλικήν. Έν 
Έλλάδι αί διατάξεις τοϋ άστικοϋ καί τοϋ ποι
νικού κώδικος, οί στρατιωτικοί καί οί ναυτικοί 
κανονισμοί άντεγράφησαν έκ τών ήμετέρων. Εις 
τόν στρατηγόν Βοσσέρ καί τόν ναύαρχον Λεζέν 
άνέθηκαν οί "Ελληνες τήν άναδιοργάνωσιν τοϋ 
στρατού τής ςηράς καί τής θαλάσσης, δύο δε
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Γάλλοι μηχανικοί, οϊ κ. Γκοττλάνκαί Κελ- 
λενέκ, διευθύνουσιν εν ΆΟτ,νκις άποστολήν Γάλ
λων μηχανικών προ; έκτέλεσιν δημοσίων έργων. 
Ακόμη καί εί; τά ξένα πρός ημάς ιδρύματα ή 
γλώσσα ήμών διδάσκεται τακτικώς. Μεταξύ 
των καταστημάτων, ε'ν οίς τι διδασκαλία αύ- 
τής άνθεϊ, έν Ινωνοταντινουπόλει είνε ή Μεγά
λη του Γένους Σχολή, τό παρθεναγωγείο·/ ΓΙαλ- 
λάς καί τό Ζάππειον έν Άθήναις τό Άρσά- 
κειον καί έν γένει πάντα τά  Ελληνικά γυμνά
σια (*)· έν Σμύρνη ή Ευαγγελική Σχολή. Έν 
Ά τταλεία  τής Ασιατικής Τουρκίας ό γενικός 
διοικητής τής έπαρχίας Τουρχάν-βέης, πρώην 
πρεσβευτής έν Μαδρίτη καί άνήρ ευφυής εις ά 
κρο·/, όστις έξωρίσθη εις τήν θέσιν ταύτην α
γνοώ κατόπιν τίνων υπουργικών μεταβολών, 
¿δίδασκε την γλώσσαν ταύτην διά καθηγητών, 
οϊτινες άπέζων έκ τών μ.αθημάτων αύτών. Έν 
Ζινδζί-Δερέ, παρά τήν Καισαρείαν, ή 'Ελληνική 
κοινότης έγκατέστησεν έντός τής σχολής Γάλλον 
καθηγητήν, οστις μετεκλήθη δΓ άδράς δαπάνης 
έκ τοϋ αύτοκρατορικού λυκείου του Γαλατά.

Ή  φιλολογία ημών πληρέστατα έπαρκεΐ εί; 
τά ; πνευματικά; τής ’Ανατολής άνάγκας. Εύ- 
χερώς ευρίσκει τις τά έπιστημονικά ημών βι
βλία καί τά  περιοδικά δημοσιεύματα έν τα ΐ; 
δημοσίαι; βιβλιοθήκαις, ώ ; έν τή Εθνική Βι
βλιοθήκη π. χ. καί έν τή Βιβλιοθήκη τή ; Βου
λής έν Άθήναις, έν τή βιβλιοθήκη τοϋ 'Ελλη
νικού Φιλολογικού Συλλόγου έν Κωνσταντινου- 
πόλει. τή ; Εύαγγελικής Σχολής έν Σμύρνη· ά - 
κόμη καί έν τή βιβλιοθήκη τού Ελληνικού γυμνα
σίου τή ; Χίου. Έν Σμύρνη ή Νέα Λέσχη, ή 
Ελληνική Λέσχη, ή Ευρωπαϊκή Λέσχη λαμ- 
βά.νουσι πασας τάς οπωσδήποτε σημαινούσα; 
εφημερίδας ημών.

Ούδέν ώραιότερον τή ; θέα; τών προθηκών 
τών βιβλιοπωλών έν τώ Φραγκομαχαλά τής 
Σμύρνης, ή έν τώ Γιουξέκ -  Καλδιρίμ τή ; Ινων- 
σταντι νουπόλε ως. Άναγινώσκονται τά καλά 
ημών βιβλία, άτυχώς δέ καί τά άλλα. Ώς έκ 
τήςάποστάσεως τά λογοτεχνικά ημών έργα φθά- 
νουσιν ένταϋθα έν άλλ.οκότω φυρμώ. Άφθονοϋ- 
σιν Ιδία αί ύπερβολικαί αστειότητες τού Άρμάν 
Σιλβέστρ καί αί φαιδραί τή ; Ζύπ σκηναί. Παρ’ 
αύτοΐ; δ’έκτίθενται ό Φλωβέρ, ό Βίκτωρ Οΰγκώ, 
ο Λαμαρτϊνος, ό Βολταΐρος, ό Ρουσσώ,' κτλ. Τά 
έπιστημονικά. καί φιλολογικά ημών έργα μετα - 
φράζονται ύπο τών εγχωρίων συλλόγων. Έξ 
άλλου, αί νωχελεϊς Άνατολίτιδες άρέσκονται 
εις τά πολύπλοκα ημών μυθιστορήματα καί

(') Κ αί έν ταΓ; ίδιωτικαΓς οέ σχολαΓς διδάσκεται ή 
γαλλική. Τό λύκειον Σιμοπσϋλου (έν ώ τέσσαρε; κα- 
Οηγηταί διδάσκουσι τήν γαλλικήν), τό λύκειον Βούλ
γαρη, ΙΙαπαγεωργίου-Κουτούζη καί Διοσκουρίδου, ιδιαι
τέρως περιέιιουσι τήν γλώσσαν ήμών.

μεθύουσι μέ τάς άλλοκότους αύτών περιπέ
τεια ;. Περί τών αναγνώσεων τών Χ ανουμ  ά- 
δύνατον νά ε"χη τ ι;  σαφή ιδέαν, μή δυνάμενος 
νά είσχωρήση μέχρι τών μυστηριωδών κρυσφη- 
γετων, όπου σύρουσιν ήδυπαθώ; τήν νωθρότητα 
αύτών έντός χρυσοποίκιλτων έμ,βάδων άλ.λ’ αν 
δώσω πίστιν εις τά ; κακολογίας φίλου μου Ά -  
νατολιστοϋ, πρεπει νά πιστεύσωμεν οτι αί σύ- 
νευ'/ot τών πασσάδων δέν άναγινώσκουσιν ούτε 
την Χ αλ ιμ α ν , ούτε τού; Άγ/οσοΰ? Λ ειμώνας 
τού Μασσουδή, πάντων δε τών ρόδων τοϋ Γιου- 
λιστάν (Σ Μ. Τίτλος ποιητικού έργου τοϋδια- 
σήμου ΙΙέρσου ποιητού Σααδή) προτιμώσι κα
λήν μετάφρασιν τοϋ Πο/λ δέ Ινόκ. Σπεύδων 
όμως νά καθησυχάσω τούς άνησυχήσαντας έπί 
τούτω, διαβεβαιώ αυτούς, ότι άφ’έτέρου ή ήθική 
θριαμβεύει καθ' άπασαν τήν ’Ιλλυρικήν Χερσόνη
σον διά τών μυθιστορημάτων τού κ. Γεωργίου Όνέ.

Έν Κωνσταντινούπολή ι έκδίδονται πολλαί 
έφημερίδες, καθ’ ολοκληρίαν γαλλικαί- ή Τουρ
κ ία , b Φάροι: τοϋ Βοσπόρου, ή Σ ταμ π ου λ , ή 
'Εφημέριο τοϋ Εμπορικού Ε π ιμ ελητηρ ίου  καί 
ό Ό σμ ανλ ή ί συντάσσονται γαλλιστί καί τουρ
κιστί· ο At α ιο λ ικ ό ς  Κ ήρυζ  (Levant-Herald) 
και ό 'Α νατολικός Μ ηνύτοιρ (Oriental Adverti
ser—Moniteur Oriental) συντάσσονται γαλλιστί 
καί άγγλιστι, άλλά τό αγγλικόν μέρο; τών φύλ
λων είνε λίαν περιωρισμένον. Ό  'Ελληνικός τύ
πο; αναδημοσιεύει ό,τι ένδιαφέρον έκ τών γαλ 
λικών έφημερίδων καί τηρεί τού; άναγνώστα; 
αύτοϋ ένημέρου; τών συμβα.ινρντων έν Γαλλία. 
Συνήθως τά  μυθιστορήματα μας τρέφουσι κκί 
τάς έπιφυλλίδα; τών έφημερίδων. Ή  άνωτέρα 
δέ κοινωνία τής Κωνσταντινουπόλεως, τών ’Α
θηνών καί τής Σμύρνης ένδύεται καί καλλωπί
ζεται κατά τά παρισιανά ύποδείγματα.

'Απέναντι τής Σταμπούλ, τής πόλεως τών 
τζαμιών καί τών μενδρεσσέδων, έν οίς οί σοφτά- 
δες προσεύχονται, κεϊται μικρά γαλλική πο
λίχνη, τό Πέραν. Τό Πέραν έχει τόν μεγάλον 
δρόμον του, κατά μήκος τοϋ όποιου έκτείνονται 
ευρωπαϊκά καταστήματα, άπό τού Γιουξέκ - 
Καλδερίμ μέχρι τής πλατείας τού Ταξιμίου-τά 
καφενεία είνε έν αύτή πολυάριθμα, ζωηράν δέ 
τέρψιν παρέχει ή αλληλοδιάδοχος έπίσκεψις 
αύτών. Υπάρχει τό ελληνοτουρκικόν καφενείον, 
μέ τά άποστίλβοντα ίμπρίκια, τούς κατά στοί
χους παρατεταγμενους ναργιλέδες καί τόν πρό
θυμον, μεγαλοπρεπή καί σοβαρόν καφεντζήν 
του· υπάρχει τό γερμανικόν ζυθοπωλείο·/· ζύθος, 
χοιρομήριον, πελάται ξανθογένειοι, άπήχησις 
λαρυγγωδών ομιλιών καί γελώτων τευτονικών. 
ΙΙρό παντός ομω; διακρίνεται το παρισιανόν κα- 
φενεϊον, κατά τό πρότυπον τών έν Μοντμάρ- 
τρη όμοιων καταστημάτων. Γαλλικά ποτά, 
άψογοι καί ¿ξυρισμένοι ΰπηρέται, καί έντός
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λεπτών κυλίνδρων ό Χρόνος, τό Φιγαρώ , ή Έ - 
φημερις τών Συζητήσεων. Τό θέαμα τής όδού 
είνε ούχ ήττον ένδιαφέρον. Μικρυκαμωμίναι έλ- 
ληνίδες, μέ κομψά; έσθήτας, λεπτά φέρουσαι 
χειρόκτια καί κ.ρατοϋσαι άνοικτόχρωμα άλεξή- 
λια, διωθούνται μετά Άρμενίδων καί Εβραιών.
Οί οφθαλμοί σπινθηροβολούσα/ ύπό τά καλύμ- 
ματα. Φαντασθήτε κόμην όχι τόσον μέλαιναν, 
χρώμα όλιγώτερον μελαγχροινόν καί νομίζετε 
ότι βλέπετε Παρισιανάς. Τό Πέραν επιδεικνύει 
εί; τούς ξένου; τά  Μνηματάκια, κήπον κατά 
τό ύπόδειγμα άγγλικοϋ παραδείσου φυτευμέ- 
νον. Τήν εσπέραν, λύχνοι τών όποιων τό φως 
μετριάζουσι σφαιραι έξ αδιαφανούς ύέλου, φέγ- 
γουσιν ώς σελήναι μεταξύ τών δένδρων. Θέ; εί; 
τό μαγευτικόν τούτο μέρος τροφούς ταινιοστο- 
λίστους καί στρατιώτας μέ λευκά πάνινα χει
ρόκτια — πράγμα άγνωστον έν Τουρκία — καί 
παρά τήν γειτονείαν τοϋ Χρυσού Κέρατο;, το 
όποιον στίλβει κατά. διαστήματα μεταξύ τών 
κλάδων, θά φαντασθής, άκούων τό παλλόμε- 
νον μέλος τού Ί νό ικ υϋ  μα ρ ς , ότι εύρίσκεσαι εις 
παράλιόν τινα πόλιν τής Γαλλίας.

Όλοι γνωρίζονται μεταξύ των. ’Αναρίθμητοι 
είνε οί ανταλλασσόμενοι χαιρετισμοί και αί 
χειραψίαι. Μόνα τά φέσια τών ’Αρμενίων, διε
σπαρμένα έν μέσω τού πλήθους τών σκοτεινο- 
χρόων πίλων, προσδίδουσιν, ξενικήν τινα χροιάν 
εις τόν ολως δυσμικόν τούτον κόσμον. Τό Πέ
ραν έχει καί τήν φιλολογίαν του. Αί εγ
χώριοι έφημερίδες, έκτος τών διευθυντών και 
τών συντακτών αύτών, — οϊτινες συνήθως εινε 
έγκριτοι άνδρες — έχουσι πλήθος προθύμων συν
εργατών. Νέοι άνευ έπαγγέλματος, καθηγηταί 
πολύγραφοι καί πνευματώδεις, ύπάλληλοι οϊ- 
τινε; άνέγνωσαν κατά τάς ώρας τής σχολής 
των τά άρθρα τού Αλβέρτου Βώλφ καί εύρον 
αύτά ώραιότατα, κεντώνται ύπό τής όρεςεως 
νά γράψωσι, δαπανώσι δέ τάς νύκτας των εις 
τήν σύνταξιν αρθριδίου ή ευφυολογίας τίνος διά 
τόν Φάρον καί τόν Μ ηνύτορα■ Το προάστειον 
τοϋ Πέραν έχ ει καί τούς ποιητάς του. Άπό και
ρού εις καιρόν εί; τάς προθήκας τών βιβλιοπω
λείων άναφαίνονται μικρά τομίδια, κοσμούμενα 
άπό έρωτας ιπταμένους έντός ροδοχρόων νεφε
λών, αί απομιμήσεις δ'αύται έχουσι τό έτοιμό- 
σβεστον καί πεπαλαιωμένου θέλγητρου ώχράς 
άντιγραφής αρχαίας ε’ικόνος.

Έν ’Αθήναις ή γνώσις τής γαλλικής άπο- 
τελεί υποχρεωτικόν συμπλήρωμα πάσης επιμε
λούς άνατροφής. Μόνη ή γλώσσά μας προσαρ
μόζεται εύχερ.ώ; εις τήν άδολεσχίαν τών αιθου
σών. ΓΙώ; είνε δυνατόν νά είνέ τις ευφυής γερ- 
μ ανισ τί; Καί οί Γερμανοί αυτοί μόνον γαλλι
στί δύναται νά διασκεδάσωσιν.

Τό θέατρου έν ’Ανατολή τρέφεται άποκλει-

στικώς έκ τοϋ γαλλικού δραματολογίου. Ό Έρ- 
βέ καί ό Λεκόκ διαπλέουσι τάς Οαλά.σσας, αί 
φαδραί δέ τών «Βαριετέ» καί τών «Μπούφ» ηχοΐ 
φθάνουσι μέχρις ήμών εις εύθύμου; έπωδούς καί 
έλαφρά άσμά.τια. Ά νευ ήμών, προδήλως ή ύφή- 
λιος θά έχασμάτο. Αυτοί οί Τούρκοι, καίτοι σο- 
βαοώτατοι ώς έπί τό πολύ καί ήκιστα διατε
θειμένοι πρός άμετρον ίλαρότητα, άπολείπουσι 
τήν μεγαλοπρεπή αύτών νωχέλειαν καί αί με- 
λωδίαι τών έλαφρών μελοποιών μας κατευφραί- 
νουσιν αυτούς. Έν Σμύρνη είδα παριστανομένην 
ύπό αρμένικου θιάσου τήν Ζ ιροφλε-Ζ ιρογλά  και 
τήν ΑΓορη»· γ/]ο Κυρίας Ά γκώ  εις τουρκικήν 
μετάφρασιν! Αί πωλήτριαι τής άγοράς, ά -  
γριοκυταζόρ.εναι, καθυβρίζοντο εις τήν γλώσ
σαν τοϋ Πατισσάχ άστειότατα. Ή  ορχήστρα 
συνώδευε κατά τό μάλλον καί ήττον άκριβώς 
τάς θορυβώδεις ταύτας φωνάς, αί όποιαι τόσον 
άντιτίθενται πρός τήν συνήθη τών Τούρκων σο
βαρότητα· μετέφραζε καί αύτή ολίγον τήν μου
σικήν έκ τού ανοικτού βιβλίου, άλλά τό φεσο- 
φόρον άκροατήριον δέν ήτο τόσον αυστηρόν καί 
έθαύμαζε προθύμως, χωρίς νά έν/οή καί πολύ, 
τήν αχαλίνωτου ευθυμίαν τής «κυρίας Βαρράς» 
καί τά χονδρά ρόπαλα τών συνωμοτών. Τ ιάρα 
λέγουσιν οί ιμάμηδες περί τών γκιαουρικών τού- 
τοιν έπινοημάτων :

Έν Άθήναις, αί θεατρικαί άπολαύσεις δέν 
ένθυυ.ίζουσι τάς άρχοντοχωριατικάς ταύτας πα 
ρωδίας. Θίασος ενσυνειδήτων καί έπιμελών η
θοποιών έπί δύο περιόδους διεσκέδασεν ήμάς, 
εις άνεκτήν γαλλικήν. Διά νά είμαι ειλικρινής, 
πρέπει νά παρατηρήσω ότι ή προφορά, ένίων καλ
λιτεχνών έπρόδιδε τήν έκ Τουλούζης ή τήν μασ- 
σαλιωτικήν αύτών καταγωγήν. Τούτο όμως δέν 
ήτο τόσον δυσάρετον. Ή  Φώκαια κεϊται πολύ 
έγγύ; τών Αθηνών. Τό κοινόν συνέρρεεν εις τάς 
παραστάσεις άθρόον. Έφαίνετο δέ νοημονέστα- 
τον, έτοιμότατον, έν γνώσει τών γαλλικών πραγ
μάτων έξήοεν έν καιρώ τούς ευφυείς ύπαινιγμούς 
ή τάς άστειολογίας, συνεκινεΐτο ευκόλως καί 
έγέλα μετ’ εγκαρδίου προθυμίας, ήτις θά 
κατεμάγευε τόν κ. Σα.ρσαΐ(*). Τά πολύπλοκα 
καί περιπετειώδη δράματα ολίγον έπέτυχον, ό 
Κ αμπούρης δέ τοϋ Φεβάλ, ό “Ασσος σπαθί τοϋ 
Δεκουρσελ καί οί Π ειραταί ήρεσαν μετρίως. Ο 
θίασος ήθέλησε ν’ άναβιβάαη άπό σκηνής καί 
τόν Ρ ούϋ-Β λάς, άλλ’ έν έλλείψει πρωταγωνι- 
στοϋ άνετέθη τό πρόσωπον εις Έ λληνα ηθο
ποιόν. Ό  Ρούϋ -  Βλά; ώμίλει έλληνιστί καί ή 
βασίλισσα άπήντα αύτω γαλλιστί, μή σεβομένη 
πάντοτε τούς κανόνας τής προσωδίας. Ευτυχώ; 
αί φιλόδοξοι αύται όρμαί ταχέως κατηυνάσθη-

·) Τον οιάσημον δραματικόν τεχνοκρίτην τοϋ πα ρ ισ ινο ί
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σαν, χωρίς ή μνήμ.η τοϋ Οΰγκώ νά έχη εύλο
γους άφορμάς παραπόνο>ν.

Τουναντίον ή ΙΙρ ιγχήπ ισσα  ro>r Καχαρίωχ, 
οί Σωματοφύλακες καί ή Κ αρό  ία  xai ή Χειρ. 
άρεσαν υπερβαλλόντως. Το άθηναίκόν κοινόν 
είσέδυέν άνέΐως έν τώ  μέσω τοϋ στίλβοντος καί 
αμέριμνου τούτου κόσμου, εις τούς άκάκους έκεί- 
νους κύκλους, έν οίς όλοι φαίνονται εύδαίμονες 
καί δεν έπιδεικνύουσι κ α κ ία ν  σοβαρότητα, 
όπου θυμώνουν διά νά γελάσουν, όπου κλαίουν 
χωρίς νά κλαύσουν, όπου άγαπώνται οσον άο- 
κεϊ ϊνα τό αίσθημα όνομασθή έρως, οπού νυμ
φεύονται ύπό τόν ήχον ενός κυμ-βάλου διά νά 
διαζευχθώσιν ύπό τό μ-έλος έπωδοΰ. ’Ενίοτε 
ήκούομεν άπό σκηνής τούς αρχαίους, αλλά πάν- 
τοτε εύχαρίστους Αραγόνοος zoh Β ιλ λ ά ρ , καί 
το κοινόν, ήκροάτο ευχαρίστως τά άρχαϊα 
άσματά των. Ηυχαριστούμεθα άπό τήν συν— 
άντησιν των παλαιών αύτών γνωρίμων, άπό 
τάς έρωτικάς ταύτας διωδίας αί όποϊαι συνεκί- 
νησαν τούς πατέρας μ.ας, άπό τάς ένθουσιαστι- 
κάς έκείνας μελωδίας, αί όποϊαι αντήχησαν έφ’ 
όλων των οικογενειακών κλειδοκύμβαλων. ΊΙ- 
κούομεν αύτάς ιός άπήχησιν τής εθνικής εύθυ- 
μίας, έρχομένην μακράν έκ τής πατρίδος ίνα 
φαιδρύνη τάς άνιαράς ώρας τής έςορίας. Ά λλά  
τής γενικής προτιμήσεως άπήλαυεν ό Mail re rle 
forgo. Ό άπαράμιλλος έργοστασιάρχης δύναται 
νά περιφρονή έν τή ίπποτική αύτοϋ γλώσση 
τήν δύσκολον καλαισθησίαν των κριτικών. Εις 
πάντα τά γεωγραφικά πλάτη, έχει ύπερ έαυ- 
τοϋ τό ώραίον φύλον. Έν Άθήναις, ό>ς καί 
έν ΙΙαρισίοις, πολλοί ωραίοι οφθαλμοί ύγράν- 
θησαν ύπό δακρύων διά τήν Ολιβεράν ταύ- 
την ιστορίαν καί πολλά·. χα.ριτωμ.έναι κεφαλαί 
ονειροπολούσιν άκόμ-η σιωπηλώς τόν δυσεύοετον 
έκεΐνον ήρο/ϊσμόν.

Οί ’Αθηναίοι, ώς άνθρωποι πρακτικοί, άνή- 
γειραν ε”κτοτε έστεγασμ.ενον θέατρον, ομ,οιονπρός 
τά έν Παρισίοις καί έν Βιέννη. Λυπούμ.εθα όμως 
τό αύτοσχέδιον εκείνο θεατρίδιον, τό στεγαζόμε- 
νον ύπο τού άστεροφεγγοϋς ούρανοΰ καί φωτιζό
μενο·/ ύπο τοϋ άργυροϋ δίσκου τής σελήνης, έν 
ώ στρεφόμενος τις, μεταξύ δύο ασμάτων τού 
βουλεβάρτου, διέβλεπε τό άβρόν σκιαγράφημα 
των στύλων τού Όλυμπιείου, τήν άμυδράν 
στιλβηδόνα τοϋ Αιγαίου καί τόν εύρύν τής Ά - 
κροπόλεως όγκον.

Σημ-ειωτέαν θεωρώ καί σπουδαιοτέραν τινα 
λεπτομέρειαν. Κατ’ έτος. τήν 14 Ιουλίου, ή 
εθνική ήμών έορτή πανηγυρίζεται έν Άθήναις, 
έν ’Αλεξάνδρειά καί έν Σμύρνη μ.ετά συγκινητι
κής συμπάθειας. Τό παρελθόν έτος ιδίως ό ελ
ληνικός στόλος περιεστοίχισεν έν Φαλήρω τήν 
ναυλοχοϋσαν έν τώ όρμω ναυαρχίδα Βωμ- 
rra r καί οί Αθηναίοι άθρόοι συνέρρευσαν εις τάς

ύπό τής γαλλικής παροικίας διοογανισθείσας 
έορτάς. Λί έφημερίδες δράττονται πάντοτε τής 
εύκαιρίας, όπως άφιερώσωσι μακρά ’ άρθρα εις 
την Γαλλικήν Έπανάστασιν καί τά φιλελεύ
θερα δόγματα, δΓ ών έπροικίσαμεν τόν κόσμον. 
Διότι καί ή Ανατολή άρέσκεται εις τό έρά.σμ,ιον 
ήμών ήθος καί προτιμά τήν εϋχαριν φαιδρό- 
τητά μ.ας άπό τήν σκαιότητα τών μελαγχολικών 
λαών. Γνωρίζει ο/σαύτω; τ ί μέγα ένυπάρχει 
έν τώ  ήμετέρω έργω καί όποιον κενόν θ’ άφηνεν 
έν τώ  κόσμω ή έξαφάνισις τ ?ς  Γαλλίας. Α δύ
νατόν τις νά φαντασθή πόσον ή προσεχής ήμών 
"Εκθεσις απορροφά τήν προσοχήν. Έν Μικρά 
Ασία ύπάρχουσιν άνθρωποι καταβάλλοντες άπό 

κοινού έράνους, όπως έπί τή εύκαιρία ταύτη έλ- 
θωσιν εις Γαλλίαν "Ο.τι πράττομεν γίνεται 
άμέσως γνωστόν έν τή ’Ανατολή. Δεν πρέ
πει νά νομίζωμεν υτι τά παράδοξα τής εσωτε
ρικής ήμών πολιτικής γεγονότα μένουσιν άγνω
στα εις τόν λοιπόν κόσμον. Διά τούτο όφείλομεν 
νά εϊμεθα προσεκτικοί, άν Οέλωμεν νά διασώσοι- 
μεν το γόητρον καί τήν άγαθήν ήμών φήμην. 
Εύτυχώς ύπολογίζουσιν έφ’ ήμ.ας άκόμ.η- ού- 
δείς δε πιστεύει ότι ό πόλεμος τοϋ 1870 είνε 
δεινόν άνεπανόρθωτον καί ότι ή συνθήκη τοϋ 
Φραγκφορτίου άποτελεϊ καταδίκην άνέκκλητον. 
Οί Έλληνες ίδια, οϊτινες εινε φύσει εύγνώμονες, 
μ.ετά φιλικής περιεργείας παρακολουθούσε τάς 
στρατιωτικά; καί βιομηχανικάς ήμών προόδους. 
Έκει πέραν, τό εύρωπαϊκόν ζήτημα συνοψίζεται 
εις δύο λέξεις: Γαλλία καί Γερμ.ανία. Εννοούσε 
πάντες καλώς οτι εν τώ ανταγωνισμώ τούτω τών 
δύο εθνών έγκεινται αί στενοχωοίαι, αί πιέζουσαι 
τόν κόσμον άπό δεκαπενταετίας. Εννοούσε δ’ότι 
ή άφευκτος αυτή μονομαχία θά καταλήξη διά 
τής οριστικής καταπτώσεως,τής τελεσιδίκου τα - 
πεινώσεως ενός τών δυο μαχητών. Οί εύδαίμ.0-  
νες λαοί, οϊτινες δεν ενδιαφέροντα·, άμέσως εις 
τήν ύπόθεσιν, ετοιμάζονται πρός κατάληψιν 
Οέσεως μεταξύ τών θεατών.

[Ό  κ . Ilcsd inm ps κατόπ ιν εξετάζει τ ίν ι τρόπω ή  γαλλική 
επιρροή 2 υ ν» τα ι να —αγιωΟή εν Α να το λή  κα ί αντιταηΟή 
αποτελεσματικό ); κατα των αντιζήλω ν επιρροών, τ ή ; γερ
μ α ν ικ ή ;, τ ή ; αυστρ ιακής, τ ή ; ιτα λ ική ς , α ϊτ ιν ε ; SiaupioKr,- 
τοϋσ ιν αυτή  ερρωμένω; τ ά  πρω τεία ,καταλήγει όέ οιά τοϋ έςής 
επιλόγου* ]

Έξ όσων ανέπτυξα, συνάγεται ότι άσκοϋμ,εν 
άκόμη έν Ανατολή, διά τής σπουδαίας καί 
έλαφοας ήμών φιλολογίας, διά τής διαδόσεως 
τών ιδεών ήμ.ών, διά τής παραδόσεως, πνευ
ματικήν πρυτανείαν καί έθνικήν έπίδρασιν 
άναμφίλεκτον. Φόβος εινε μή ή δεξιότης τών 
ήμ.ετέρων άντιζήλων άφαιρέση παο’ ήμ.ών έν 
προσεχει μέλλοντι την ύπεροχην ταύτην. Κα
θήκον έχομεννά έργασθώμ.εν άνευ άναβολής καί 
μετά δραστηριότητος. Ούδέν άπωλέσθη άκόμη. 
Ά λ λ ’ ή ελάχιστη βραδύτης δύναται νά διακυ-
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βεύση τά πάντα. Εις τήν ιδιωτικήν πρωτοβου
λίαν προσήκει νά άφήση την προφανή αυτής 
άτολμίαν καί άναλάβη τό έπιχειρημ.ατικόν 
έκεϊνο πνεύμ.α, τό εΰτολμον καί θαρραλέον ήθος, 
δΓ ού κατέκτων καί έγοήτευον οί πατέρες ήμών. 
Καταλείπομεν εις τούς αρμοδίους τήν φροντίδα, 
όπως όσον οίόν τε έπωφελέστερον κανονίζωσι τήν 
διπλωματικήν ήμ.ών ενέργειαν έν ’Ανατολή καί 
έξασφαλίζωσι πανταχοϋ εις τόν Γάλλον 'υπή
κοον τήν προστασίαν ής έχει άνάγκην. Ή  Γαλ
λική Εταιρία δεν εινε ύπουργείον έν μόνον 
μ.έσον ένεργείας διαθέτει, άλλά τό δραστι- 
κώτερον, τήν διά τών σχολείων διαδοσιν τής 
γαλλικής έπιρροής. Τά έν Ανατολή ύφιστά- 
μενα μικρά γαλλικά σ-χολεϊα λαμ.βάνουσιν έπι- 
χορηγήσεις παρά τής Εταιρίας Ά λ λ ’ αί επι
χορηγήσεις αύται δέν έπαρκούσιν. Πολλά τών 
σχολείων τούτων άποθνήσκουσιν ές άτροφίας. 
’Απαιτείται δέ πάσα ή αύταπάρνησις τών διευ- 
θυνόντων ταϋτα, ή ολιγάρκεια, ή μεθοδικό- 
της καί τό οίκ.ονου.ικόν αύτών πνεύμα όπως 
διατηρώνται καί παλαίωσι. Μακράν κομματι
κών συμπαθειών, άποστείλωμεν προς τους εαο
ρίστους τούτους, οϊτινες άσκοϋσι μεν την λα
τρείαν των, άλλα καί διαθερμαίνουσι τούς 
πέριξ αύτών διά τού φιλοπάτριδος ζήλου των, 
δείγμα εγκαρδίου καί αδελφικής συμπάθειας. 
Ένθαρρύνωμεν αύτούς έν τή εύγενεϊ αποστο
λή των. Πρόκειται νά διαιωνίσωμεν εις α
πώτατα: χώρας τήν παρουσίαν τής πατρίδος. 
Έκαστος οφείλει προσωπικώς νά συντέλεση 
εις τό κοινόν τούτο έργον, άναλογιζόμ.ενο: 
ότι πάσα προσφορά προάγει τήν έθνικήν επιρ
ροήν καί τό γόητρον τής σημαίας ήμών.

Τελείται έν τώ ναυτικώ συγκινητική έορτή, 
εις ήν άδύνατον νά παραστή τις άνευ συγκινή- 
σεως μύχιας, ιδίως όταν τελήται εις απώτατους 
λιμένας* ή έορτή τοϋ χαιρετισμ.οϋ τής σημαίας. 
Έκά-στην εσπέραν, δύοντος τοϋ ήλιου, πυροβο
λισμοί καί σαλπίσματα χαιοετίζουσι τό ένδοξον 
λάβαρον* ή φρουρά παρουσιάζει όπλα* πάντες δ' 
έγειρόμενοι άποκαλύπτονται. Τηρήσωμεν προς 
τά έκλαμπρα ταϋτα σήματα, άγάπην τρυφε- 
ράν καί άγρυπνον. Μή έπιτρέψωμεν εις τόν 
έχθρόν ν’ αμαύρωση τήν λαμπηδόνα αύτών 
εις τάς χώρας, έν α'.ς άνέκαθεν διαλκμπου- 
σιν. Ούδεμία προσπάθεια είνε περιττή, αν 
θέλωμεν νά άκτινοβολώσιν ύψηλά. έν ταϊς 
άνευφημ.ίαις καί έν τώ σεβασμώ τοϋ πλήθους, 
αν θέλωμ.εν νά μή όμοιάσωσί ποτε προς τάς 
άγνώστους εκείνας σημαίας, ών είνε ανάγκη 
νά έξηγηθή πρός τούς ξένους ή έννοια καί ή 
σημασία.

(Gaston Deschamp). Δ .Γ. Κ.
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Ο  ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ
•ΛΆννίβ ννυνυν

Ε'.
Τό δρομολάγιον τοϋ ΓΙαπουλακη. — Θαυματουργοί 

ιδιότητες τοϋ ράσου του. — Ή θαυμαστή ζύμωσις. ή 
θαυμαστή αλιεία καί ή θαυμαστή άνανέωσι;.— Υπο
δοχή αύτοϋ εις τά χωρία. — Ένας Γιάννης πάντοτε 
εις τό μέσον! — Προφητικά τεχνάσματα. — Τιμωρία 
ασεβών.— Ό πνιγείς αξιωματικός. — Αί καρότσαι τοϋ 
Διαβόλου, τά μαξιλάρια τοϋ Διαβόλου καί ή κλωστή. 
— Χυδαιότητες καί αίσχρολογίαι καλογηρικαί — Λο
γοπαίγνια τοϋ ΓΙαπουλάκη. — Αγαθή έπίδρασις τής 
διοα/ής του. — ’(> Παπουλακης όργανον τών Φιλορθο- 
δόξοιν.— Τό ψωριών έρίφιον. — "Λφιξις τοϋ ΙΙαπουλά- 
κη εις Καλάμας καί όμιλιαι αύτοϋ. — Περιοδεία καί 
αποπομπή αύτοϋ έκ τοϋ νομοϋ Μεσσηνίας. — Ή δια
ταγή τής Συνόδου.

Ούτως είχον τά  πράγματα καί τοιουτοτρό
πως ήτο προπαρεσκευκσμ.ένον τό έδαφος ότε ό 
Παπουλάκης έπεχείρησε τάς τελευταίας αύτοϋ 
περιοδείας. Τό δρομολόγιό·/ του κατά τάς επι
σήμους έκθεσεις είχεν ώς έξής.

Ένεφανίσθη πρώτον εις τήν έπαρχίαν ’Ολυμ
πίας καί έκήρυξεν εί; τήν πρωτεύουσαν αυτής* 
προεβη έκεϊθεν μέχρι τών δήμων Αύλώνος καί 
Δωρίου τής επαρχίας Τριφυλλίας, όπόθεν άπε- 
σύρθη εις τόν νομόν ’Αρκαδίας έκεϊθεν μετέβη 
εις τόν νομόν Λακωνίας καί κατόπιν έπορεύθη 
εις τόν νομ.όν Μεσσηνίας καί είσήλθεν εις τήν 
πόλιν τών Καλ.ααών τήν 1 0 ’Οκτωβρίου 1851.

Η φήμη αύτοϋ είχ ε διασπαρή ήδη καθ’ άπα- 
σαν την Πελοπόννησον καί πανταχοϋ έγίνετο 
δεκτός μετ’ ενδείξεων άπεριορίστου σεβασμού. 
Ί1 άξεστος άλλά θερμή εύγλωττία του έσαγή- 
νευε τά πλήθη, άτινα συνέρρεον καί ήκροώντο 
τούς λόγους του μετ’ άκρας εύλαβείας καί κα- 
τανύξεως, οί δε περί τών τελουμ.ένων παρ’ αύ
τοϋ Οαυμ.άτων Ορύλλοι τεραστιως όσημέραι διε- 
δίδοντο έξογκούμενοι. Έ κτοτε ήρχισεν ή συ
νήθεια τοϋ ν’ άποκόπτωσι τεμάχια μ.ικρά έκ 
τςϋ ράσου τοϋ Χριστόφορου καί νά κατασκευά- 
ζωσιν έξ αύτών περίαπτα πρός εύσεβή άναμνη- 
σιν, πολλ.οί δέ ύπάρχουσιν άκόμ.η διατηροϋντες 
τοιαϋτα. Τά περίαπτα ταϋτα έθεωρούντο ά/ε
ξιτήρια παντός κακού, αί δέ γυναίκες, αί ιδ ια ι
τέραν τρέφουσαι στοργήν καί εύλάβειαν πρός 
τόν μοναχόν, έφύλαττον ταϋτα παρά τάς άγιας 
εικόνας ή τ’ άνήρτων άπό τού τραχήλου τών 
τέκνων των. Εις τό ράσο·/ τ^ύ μοναχού άπεδί- 
δοντο παντοϊαι θαυμ.ατουργοί ιδιότητες, έν οίς 
καί τό ότι έχρησίμευεν άντί ζύμης εις τήν κα
τασκευήν τοϋ άρτου. Αϊ οίκοκυραί μέ παράδο
ξον αληθώς συγκαταβασιν τοϋ εαυτών στόμα
χό·/ έρριπτον εις τήν σκάφην ένθα έζυμοϋτο ό
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άρτος τεμάχιον τού κεκηλιδωμένου καί πεπα
λαιωμένου υφάσματος, μετ’ έκπλήξεως δ’ ε'βλε- 
πον τέ φύραμα υφιστάμενον δι’ αύτοϋ καί μό
νον τήν ζύμωσιν καί έσταυροκοπούντο έπί τώ 
θαύματι, ενώ, κατά την έξήγησιν μιας άθη- 
ναϊκής έφημερίδος λίαν δυσπίστως έχούσης πρός 
τήν αγιότητα τού ΙΙαπουλάκη και -προς τάς 
ύπερφυεΐς Ιδιότητας του ράσου του, τό θαύμα 
προήρχετο άπλούστατα ε’κ τής χημ,ικής ένερ- 
γείας της έκ του ίδρώτος λιπαρότητος του ύφά- 
σματος. Πονηροί τινες καλόγηροι μάλιστα, 
κατά τήν αυτήν πάντοτε εφημερίδα, έπιτηδείως 
έκαλλιέργουν τήν φήμην τής εαυτών άγιότη- 
τος διά τοιούτου μέσου, έμβκπτοντες έκ τών 
προτέριυν τό  ράσον των εις ζωμόν ερεβίνθων ή 
καί εις ύλην ύγράν ¿τι χείρονα, εις ούρος— βα- 
βαί τής ρυπαρότητος καί τής αναισχυντίας 
των !—ο-ως άποδώσωσιν εις αυτό θαυματουρ
γούς ιδιότητας. Δέν είχε δε μ.όνον ώς ττρός τήν 
ζύμωσιν του άρτου τήν τοιαύτην θαυμαστήν 
δύναμιν τό περιβόητου ράσον, άλλά καί περί 
άλλα έθαυματούργει. Ούτως οι άλιεϊς έν Σπίτ- 
σαις καί άλλαχοϋ έ’ρριπτον τεμάχια αύτού εις τά 
δίκτυά των προσδοκώντες μετά πίστεως άκρα- 
δάντου καί άξίας κρείττονος τύχης τήν έπανά- 
ληψιν τής έν Τιβεριάδι παρά τού Σωτήρος τε
λεσθείσης θαυμαστής άγρας. Διά τούτο τό ρά
σον τού Χριστοφόρου ήτο περιζήτητου καί ένώ 
αύτόςέβάδιζεν,οί παρακολουθούντες συνωθούντο 
έξόπισθεν του καί διά ψαλίδων άνηλεώς κατε- 
κερμάτιζον τό πενιχρόν κύτού φόρεμα. Ό  μονα
χός άφινε καλοκαγάθως νά κατακόπτωσι τό 
ράσον του, έννοών κάλλιστα οτι ή ζημία ήτο 
μηδαμινή απέναντι τού ηθικού κέρδους. Ά λλω ς 
τε οί άπλοι εκείνοι άνθρωποι έπίστευον οτι τό 
ράσον του είχε καί έτέραν θαυμ.άσιον ιδιότητα, 
ν' άνανεούται δηλαδή έκάστοτε, καί τήν δοξα
σίαν ταύτην έκρατυνε τό φαινόμενου οτι τό ρά
σον μετά τρεις ή τέσσαρας ημέρας ήτο πάλιν 
άκέραιον, πράγμα ευεξήγητου, διότι δ μοναχός 
κατ' ανάγκην περιεβκλλετο νέον, άφού τό πρώ
τον έκ τών άλλεπαλλήλων αποκοπών καθί
στατο τόσον βραχύ, ώστε ούδέ τούς ώμ.ους του 
ήρκει νά σκεπάση. ΙΙαρεκτός δέ τού ράσου του 
οί εύσεβέστεροι έτήρουν καί τρίχας έκ τού γε- 
νείου του, ών ή έκρίζωσις όπωςδήποτε έπώδυνος 
κατά τι ήτο αντιστάθμισμα βαρύτερου ή ή 
απώλεια τού ράσου διά τήν έξάπλωσιν τής φή
μης τής άγιότητός του.

Το πρόγραμμα τής έμφανίσεως καί τής ύπο- 
δοχής τού κήρυκος εις τά  διάφορα μέρη ήτο 
στερεότυπου. Ό  Χριστόφορος μετέβαινε πορευό- 
μ.ενος πεζή καί ακολουθούμενος ύπό τών οπαδών 
του κατά τό μάλλον καί ήττον πολυαρίθμων, 
ε ; ών τινες είχον τήν πρόνοιαν νά προαναγγέλ- 
λωσι δι' άπεσταλμένων τήν άφιξίν του εις τάς

πόλεις ή εις τάς κώμας έξ ών έμελλε νά διελθη. 
Συνέρρεον τότε 'οί οχλοι ποός ύπάντησίν του, οί 
κώδωνες τών ναών ήχουν χαρμοσύνως, έξήρ- 
χοντο οί ιερείς, ένίοτε δέ καί οί διδάσκαλοι 
μετά τών μαθητών τών σχολείων ύποδεχόμενοι 
χυτόν  έν πομπή. Αί γυναίκες έφερον πρός αύτόν 
τά  βρέφη διά νά τά  εύλογήση. Μετά ταύτα, 
άφού ήθελεν έπ' ολίγον άναπαυθή, άνήρχετο 
έπί εξέδρας έκ τού προχείρου προετοιμασθείσης, 
ή εις έξώστην οικίας έν έλλείψει αύτής καί 
έκείθεν έκήρυσσεν μετεχειρίζετο δέ κατά τό κή
ρυγμά του καί τινα τεχνάσματα έμφαίνοντα 
ότι ό άμαθής αύτός μοναχός δέν ήτο άμοιρος 
φυσικής εύφυίας καί δή καί πανουργίας. Ούτως 
έπί παραδείγματι συνείθιζε νά λέγη πριν ή άρχί- 
ση τον λόγον του αποτεινόμενος πρός τινα  δήθεν 
τών όπισθεν αύτού ίσταμένων, άλλά χωρίς νά 
στραφή : — Γιάννη, φέρε μου ένα ποτήρι νερό !...

’Εννέα τουλάχιστον φοράς έπί τών δέκα συν
έπιπτε νά εύρίσκηται είς Γιάννης, ή δι’ άλλου 
τίνος συνηθεστάτου παρά τοϊς χωρικοϊς όνόμ.α- 
τος καλούμενος, όπερ σκοπίμως ό μ,οναχός έπρό- 
φερεν, ό ούτωσί δέ καλούμενος έσπευδε παρα- 
χρήμα νά φίρη τό αίτηθέν ΰδωρ, απορών καί 
έξεστάμ.ενος πώς έγίνωσκε τό όνομά του ό θεό
πνευστος κήρυξ.

Ά λλοτε πάλιν διδάσκων έντός ναού ή είς 
τό ύπαιθρον στρεφόμενος πρός δμαδα τινά έκ 
τών ακροατών του εν τή ρυμ,η τού λογου του 
άνεφώνει : — Σείς οί ζωοκλέπται ! . . .

Καί έπειδή τό έγκλημα τής ζωοκλοπής ήτο 
τότε πολύ περισσότερον ή σήμερον διαδεδομένου 
είς τάς άπολιτίστους τού κράτους έπαρχίας, 
δέν ήτο σπάνιον νά εύρίσκωνται μεταξύ τών 
υποδεικνυόμενων καί τινες ύποπεσόντες είς τήν 
εγκληματικήν ταύτην πράςιν, οϊτινες συνεστελ- 
λοντο παραχρήμα μετά δέους, Οαυμάζοντες οτι 
ο μοναχός έγίνωσκε τά άμαρτήματά των.

•—■ Σεις α ί γυναίκες δπού κάμνετε μ.άγια !... 
άνεφοινει άλλοτε.

Καί έπηκολούθει ψίθυρος αισχύνης καί τα 
ραχής μεταξύ τών άκροωμένων τούς λόγους του 
γυναικών, έξ ών άλανθαστως ύπήρχον ούκ όλί- 
γα ι είτε μετερχόμεναι τήν μαγικήν τέχνην, 
είτε προσφυγούσα-t πρός χρησμοδάτησιν εις τούς 
χονδροειδείς τών απατεώνων δόλους.

Μετά τήν διδαχήν ό Χριστόφορος κατέλυεν 
είς τινα εκεί που κειμένην μονήν, ή μ.ετόχιον 
είτε είς τόν οίκόν τενος τών προκρίτων. Πάντες 
έπροθυμοποιούντο νά περιποιηθώσιν αύτόν, αν 
δέ ύπήρχε μεταξύ τών κατοίκων καί τις νοή- 
μων καί άνεπτυγμένος δυσπιστών πρός τήν αγιό
τητα τού άνδρός, δέν έ τόλμα νά έκφράση τούς 
δισταγμ.ούς του, φοβούμενος μήπως έξεγείρη τήν 
όργην καί άγανάκτησιν τού πλήθους. Μυθεύ- 
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έκείνων όσοι δέν άνεγνωριζον τήν άγιότητά του 
του ή έτόλμησαν νά προσενεχθώσιν ασεβώς 
ποός τόν όσιον άνδρα, κατά τά όποια ή θεία 
όργή ώς κεραυνός έπληξε τούς δυσσεβεϊς. Ή  σύ
ζυγος τού έπάρχου έν Γυθείω διότι ώμίλησεν 
άπρεπώς περί τού Παπουλάκη, ήσθένησεν αί
φνης καί άπέβίωσεν έκ δυσδιαγνώττου νόσου. 
Είς δήμαρχος έν Γορτυνία εύρίσκετο έν τώ κα
φενείο» χαρτοπαίζων οτε άνηγγέλθη αύτώ ή 
άφιξις τού κήρυκος· καί έπειδή άδιαφορήσας 
έχλεύασε τόν προφήτην, ώς λέγεται δέ καί έρ- 
ραπισεν αύτόν μ.άλιστα, τήν ιδίαν εκείνην έσπέ- 
ραν πυρκαιά έζερράγη είς τήν οικίαν του. Ή 
περιεργοτέρα δέ πασών τοιαύτη σύμπτωσις ητο 
ή έξής. Ό  Παπουλάκης μετά τήν σύλληψίν του 
ήχθη είς Πειραιά διά τού άτμοπλοίου “Οθωπκ, 
ό δ’ έπ' αύτού υπηρετών ύποφροντιστης λέγεται 
ότι προσηνέχθη σκαιώς κατά τόν διαπλουν 
πρός αύτόν. Μετά τρεις μ.ήνας, ή κορβέττα 
Ά ι/a.lia, έφ' ής είχε μετατεθή, έκπλεύσασα έκ 
Ναυπλίου καί καταληφθεϊσα είς τό πέλαγος 
ύπό τής φοβέρας λαίλαπος τής καταρριψασης 
κατά τήν νύκτα τής 14 'Οκτωβρίου 1852 ένα 
τών στύλων τού ναού τού 'Ολυμπίου Διός, έξώ- 
κειλε καί άπωλέσθη είς τήν θέσιν Περιστέρι 
τής Σαλαμίνος. "Απαν τό πλήρωμα έσώθη καί 
σύν αύτώ οί πολυάριθμ.οι έπιβάται. οϋς κατά 
τήν έπικρατούσαν τότε κακήν συνήθειαν έκ 
Ναυπλίου έφερε, διότι άπεβιβάσθησαν διά σα- 
νίδος τοποθετηθείσης έν είδει γεφύρας άπό τού 
καταστρώματος τού σκάφους είς τήν ξηράν, 
τόσον έγγύς είχε προσαράξει τό πλοίον. δ ιη 
γούνται μάλιστα ότι καί βρέφος τι λησμονηθέν 
κατά τήν ώραν έκείνην τής ταραχής έσώθη, έπι- 
στρεψάντων κατόπιν τών γονέων του καί παρα- 
λαβόντων αύτό. Είς μόνος άπωλέσθη παραδό- 
ξως, ίσως διότι έ'σπευσε νά ριφθή είς τήν θάλασ- 
σαν πρό τής στιγμής τής προσαράξεως, ήτο δέ 
ούτος ό ύβρίσας τόν ΙΙαπουλάκην άζιωματικός.

Τό κήρυγμα  αύτού έγ ίνετο  είς γ λώ σ σ α ν  ά - 
π λ ή ν , ήν κ α ί μόνην ά λ λ ω ς  τε  έννόει κ α ί έ λ ά -  
λει ό μοναχός κ α ί είς ύφος εικονικόν έν τή  
χ υ δ α ιό τη τ ι α ύτού . 'Επί π α ρ α δ ε ίγ μ α τ ι τ '  ά- 
τμ όπλο ια  ά π εκ ά λ ε ι «  καρότσα ις τού Δ ιαβόλου » 
άποστρεφόμ.ενος τ ή ν  πρόοδον, ή τ ις  κατέρρ ιπτεν 
δσημ.έραι τό κράτος τώ ν  προλήψεω ν, δ υσ π ισ τώ ν  
πρός τά ς  έφευρέσεις α ύ τή ς  κ α ί κ υλα κ εύω ν  άμ α  
τ ά  πρός α υ τή ν  εχθρ ικά  α ισ θή μ α τα  τού  π λ η θ υ 
σμού τώ ν  να υτ ικ ώ ν  έπαρ χ ιώ ν τού Κ ράτους, δ ια - 
βλέποντος έν τ ή  ίσχύ 'ί κα ί τή  έπ ικρ α τή σ ε ι τού 
ατμού τή ν  προσεχή παρακμ.ήν τή ς  ιστιοφόρου 
ν α υ τ ιλ ία ς , βάσεως τέω ς  τού  πλουτισμ-ού κ α ί 
τή ς  εύημερίας αύτού. Έ μ ίσ ε ι τή ν  π ο λ υ τέλ ε ια ν , 
κατεφέρετο δέ κ α ί κ α τ ’ α ύ τή ς  έ τ ι  τή ς  περί τό 
ένδύεσθα ι κ α ί κ α λ λ ω π ίζ εσ θ α ι εύπρεπείας κα ί 
έπ ιμ ελεία ς , λ έγ ω ν  ό τ ι τά  τό τε συνειθιζόμ.ενα

τσ ο υ .ίο ιψ α , ήτοι οί περί τούς κροτάφους κυρ
τοί βόστρυχοι ήσαν « μαξιλαράκια έπάνω είς 
τά όποια έκάθητο & Διάβολος καί έψιθύριζεν 
είς τό αύτί λόγους αμαρτίας- » τούτο άκούσαν- 
τες 'Αλαγώνιοί τινες παρευρεθέντες είς μίαν τών 
έν Σπάρτη διδαχών του, έσπευσαν νά ξυρίσωσι 
τάς κεφαλας των, γεγονός μαρτυρούμενον καί 
ϋπο τής έκθέσεως τού νομάρχου Μεσσηνίας, ά- 
ποδεικνύον δέ πόσην έπίδρασιν είχον οί λόγοι 
του έπί τού πνεύματος τών άπλοϊκών. Ένίοτε 
είς την όμ.ιλία.ν του παρενείροντο φράσεις άσα- 
φεις, γριφώδεις, άκατάληπτοι, είς άς οί άκροα- 
τα! άπεδιδον άπόκρυφον προφητικήν έννοιαν, καί 
ών τήν έξήγησιν καί τήν έφαρμογήν άνεύρισκον 
δήθεν μετά παρέλευσιν καιρού είς έπερχόμενα 
κατόπιν γεγονότα. Ούτως έν Ιναλάμαις έλεγε 
μεταξύ τών άλλων πρός τούς άκροατάς του νά 
προσέχωσι διότι ή Κυβέρνησις έσκόπει νά σύν
δεση ολας τάς έπαρχίας τού Κράτους «μέ μίαν 
κλωστήν.» Καί τότε μέν ούδείς ένόησε τήν ση
μασίαν τής έκφράσεως ταύτης· οτε όμως μετά 
τινα έτη καί ή πόλις τών Καλαμών συνεδέθη 
πράγματι μετά τών άλλων έπαρχιών τού Κρά
τους διά τού τηλεγραφικού σύρματος, οί σεβό
μενοι έτι τήν μνήμην τού Π απουλάκη έμνήσθη- 
σαν τών προφητικών του λόγων καί έθαύμα- 
ζον "Ισως όμως πράγματι δ μ,οναχός ήνίττετο 
διά τής έκφράσεως του ταύτης τόν τηλέγραφον, 
περί ού είχεν ακούσει νά γίνηται λόγος καί πρός 
ον έτρεφεν έχθροπάθειαν ώς πρός παντα έτερον 
τού πολιτισμού θριάμ.βον.

Καί ήτο μέν βεβαίως ήθικόν τό δίδαγμ.ά του 
ενόσω περιεστρέφετο μόνον είς νουθεσίας περί 
τήν έκπλήρωσιν τών στοιχειωδών χριστιανικών 
καθηκόντων καί δέν άνεμιγνύοντο είς αύτό πο- 
λ ιτ ικα ί εισηγήσεις ή μωραί κατά τής προόδου 
καί τής παιδείας κατηγορίαι. Ά λλά  καί έν 
αύτώ έτι τώ  σταδίω τής ηθικής διδασκαλίας, 
ή παχυλή καί άγροίκος άμ.άθειά του είς θέ
ματα βορβορώδη καί είς ρυπαράς καί άσεμνους 
έκφράσεις περιεστρέφετο. Ό νομ.άρχης Μεσση
νίας έν τή έπισήμω αύτού άπό 6 ’Ιουλίου 1852 
περιληπτική πρός τό ύπουργεΐον ·τών Εσωτε
ρικών έκθέσει περί τών Χριστοφορικών, περιγρα
φών τήν πρώττν είς Καλάμ-ας έμφάνισιν τού 
Παπουλάκη καί άνακοινών τά κατά τήν ομι
λίαν αύτού λέγει ότι «αίσχρολογεΐ άνηκούστους 
αισχρολογίας καί προσβάλλει τήν ηθικήν,» έ- 
πάγεται δέ μετ’ άγανακτήσεως: «Ήρχισε τάς 
ομιλίας του μέ απεραντολογίαν τών πλέον βά
ναυσων καί άνηκούστων αισχρολογιών, άναπτύ- 
ξας δ θεομπαίχτης μ.έ σκάνδαλον τά διάφορά 
είδη τών αισχρών άσελγειών.» Καί είχε μέν 
δίκαιον δ νομάρχης νά κατεξαναστή, άλλ’ ή- 
γνόει φαίνεται ότι αί αίσχραί αύται γνώσεις 
ήσαν εν τών άπαραιτήτων στοιχείων τής κατ'



ΕΣΤΙΑ
¿κείνους τούς χρόνους καλογηρικής μ,αθήσεως, 
έμπεριεχόμεναι εις βιβλία θρησκευτικής δήθεν 
διδασκαλίας, προϊόντα κτηνώδους άπαιδευσίας, 
προωρισμ.ένα είς την ηθικήν τοϋ κλήρου μορφω- 
σιν. Έ γώ αύτός ετυχε ν’ άγαγνώσω .μετ’ άπο - 
στροφής είς εν των βιβλίων τούτων περιπεσόν 
εις χεϊράς ο.ου καί πραγματευόμενο ν τά περί 
των πνευματικών καθηκόντων των ιερέων, είς 
το περί Έξομολογήσεως κεφάλαιον έκτεταμέ- 
νην περιγραφήν καί άνάλυσιν όλων εκείνων των 
αισχρόυογιών, ας ή επιστήμη τής φρενολογίας 
κατατάσσει σήμ.ερον εις ιδιαίτερον κλάδον πα
θολογίας καί ας περιέλαβεν ό καθηγητής Ball 
είς το πέρυσιν έκδοθέν σύγγραμμα του La Folie 
éro tique . Καί περιεγράφοντο μ.ετά λεπτομέ
ρειας, ήτις θά περιεποίει τιμήν— αν εινέ ποτε 
δυνατόν νά περιποιήσωσι τιμ.ήν τοιαϋται βδε- 
λυγμίαι—είς τόν Άρετίνον ή είς τόν έπαισχύν- 
του μνήμης μαρκήσιον De Sade. Ώς περίερ
γον σημειω καί τό ότι ό ΙΙαπουλάκης δεν άπέ- 
στρεργε τά λογοπαίγνια, είς τάς ομιλίας του καί 
μάλιστα είς τάς τελευταίας, οτε ήτο πλέον φα
νερά ή ρήξις αύτοϋ προς τήν Σύνοδον καί 
τήν Κυβέρνησιν. άπεκάλει δέ, όπως καί οί Φι- 
λορθόδοςοι, χαταοχόπους τούς επισκόπους, μ ια
ρά»· τήν Ίεράν Σύνοδον καί π ορπ ύουπ α>' τήν 
πρωτεύουσαν.

Έν τούτοις μεθ’ ολας αυτής τάς ελλείψεις ■ 
καί τάς παρεκτροπάς ή διδασκαλία τοϋ Πα- 
πουλάκη ήτο κατ’ άρ-χάς ωφέλιμος καί καρπο
φόρος. Ιίερί τούτου μαρτυροϋσι προθύμως καί 
αυτοί οί ενάντιοι του. Ό ανωτέρω νομάρχης 
Μεσσηνίας λέγει εν τή εκθέσει του ότι περιο
δεύω·» τό 1851 είς τήν επαρχίαν 'Ολυμπίας καί 
εξετάζω·» περί τής ζωοκλοπής ήκουσε τούς κα
τοίκους αποδίδοντας τήν κατάπαυσίν της είς 
τάς εντυπώσεις, τάς οποίας άφησαν τά κηρύγ
ματα τοϋ Παπουλάκη. Περαιτέρω δέ εν τή 
αυτή εκθέσει γράφει : «Ούδέν επιλήψιμο·» έφθκ- 
σεν είς τάς άκοας μου περί των διδαχών τάς 
όποιας απήγγειλε» εις τά μέρη εκείνα (είς τήν 
επαρχίαν Τριφυλλίας). Έξ εναντίας οτε μ.ετά 
ταϋτα προέβτ® είς τούς νομούς Αρκαδίας καί 
Λακωνίας, μεγάλη έσχηματίζετο καί ενταύθα 
ιδέα περί αύτοϋ καί πολλοί έκ των ύποδεεστέ- 
ρων τάξεων έτρεξαν είς τα  ενδότερα τής Λακω
νίας διά ν' άκούσωσιν αύτοϋ, κινούμενοι άπό 
θρησκευτικόν ζήλον. 'Π φήμη τόν άνεβίβαζεν 
ύψηλά, διαδίδουσα. ότι καί εύχαριστήρια τής 
Ίεράς Συνόδου προεκλήθησαν ύπέρ αύτοϋ άπό 
τήν ’Εκκλησιαστικήν ’Αρχήν Λακωνίας Οί χυ
δαίοι τον παρίστανον ώς θαυμ.ιτουογοϋντα καί 
προφητεύοντα, τό δέ γυνχικεΐον φϋλον ιδίως διέ
διδε·» ύπέρ αύτοϋ άρρητα ρήματα.» Ό  έπαρχος 
Οίτύλου έν τή άπό 3 Μαίου I 852 άναφορα του 
προς το ε’πί των ’Εσωτερικών Υπουργείο·» άνα-

φέρει ότι : «έγένετό καί παραίτιός τινων κχλών 
είς τόν τόπον τούτον, συνδιάλλαξα; οικογένειαν 
έχθρικώς δια>έιμένας πρός άλλήλας. μέχρις αί
ματος. Έάν δέ ή διδασκαλία του έγίνετο μετά 
τής απαιτούμενης συνέσεως καί περιωρίζετο μό
νον είς τό πρακτικόν μ.έρος τής θρησκείας, ήθελε 
βεβαίως φέρει καρπόν, ώς εκ τής απεριορίστου 
ύπολήψεως, τήν όποιαν απολαμβάνει ούτος πάρα 
τω λαώ .» Εινε δέ τώ οντι μεμαρτυρημένον ότι 
έν Λακωνία ού μ.όνον πολλα.ί οικογένεια·, τρέ- 
φουσαι κατ’ άλλήλων πατροπαράδοτον άσπον
δον μίσος καί προβαίνουσαι είς αμοιβαίας δο
λοφονίας. κατά τό επικρατούν έν τή, χώρα εκείνη 
άγριον καί άπάνθρωπον ε'θιμον, διηλλάγησαν, 
ώς άναφέρει.καί ό ολίγον τ ι βραδύτερον έπισκε- 
φθείς τήν επαρχίαν έκείνην γάλλος περιηγητής 
άλλ’ έξ ’Ελλήνων έ'λκων τό γένος Yemeni/, έν 
τώ βιβλίω του Voyage dans le Royaume de Grèce, 
άλλά καί αύτά τά  κοινά έγκλήματκ έπαισθη- 
τώς ήλαττώθησαν έν Λακωνία κατά τήν διάρ
κειαν τής αύτόθι διαμονή; τού Χριστοφόρου καί 
τής έκ τοϋ κηρύγματος του προέλθούσης έξε- 
γέρσεως. Βέβαιον δέ είνε έπίσης ότι δήμαρχοί 
τινες, αδίκως ύστερο » διαβληθέντες καί κατα- 
διωχθέντες, άποβλέποντες είς τό έκ τής διδα
σκαλίας τοϋ κήρυκος ηθικόν όφελος προσεκκλε- 
σαν αύτόν δ’ έγγραφων των νά μετκβή καί νά 
κηρύξη είς τήν περιφέρειαν τοϋ εαυτών δήμου.

Δυστυχώς ή είρηνοποιός κκί ευεργετική πε
ρίοδο; τής διδασκαλίας τοϋ ΙΙαπουλάκη δέν 
διήρκεσεν έπί πολύ. Ό  δαίμ.ων τής πολιτικής 
έξήψε τάς φρένα; του καί ό κήρυξ τών πράων 
άρχών τής χριστιανικής ηθικής, έστω καί αε- 
κολοβωμένης άξέστως ή ήλλοιωμένης έπί τό 
βαναυσότερον ύπό τής άμ.αθείας καί τής πε- 
ριωρισμένης διανοίας του, μετεβλήθη είς άπό- 
στολον μωρών φαντασιοπληξιών, γελοίων έπαγ
γελιών καί είς υποκινητήν τολμ.ηρών πολιτικών
άνατροπών. Καθ’ όσον δύναν.αι νά κρίνω έξ όσων 

»περί αυτού έμαθον καί έμελέτησα, ό Χριστόφο
ρος δεν ήρξατο τοϋ σταδίου του εχων ώς σκο- 
πον ώρισμένον τόν κατόπιν έκδηλωθέντα. ΙΙερι- 
πεσων είς θεοσέβειαν σχεδόν μανικήν, συνήθη είς 
άνθοώπους τοιουτου χαρακτήρο; καί τοιχύτης 
διανοητικής ίκανότητος καί ούχί σπανίως άνα- 
πτυσσομένην ύπό τά ; έπικρατούσας τότε έν τή 
ήμετέρα χώρα συνθήκκ.ς τοϋ πολιτισμού, έπε- 
λήφθη τού έργου του, πεποιθώς έν ειλικρίνεια ότι 
ύπέρ τής θρησκείας είργχζετο. Οί Φιλορθόδοξοι 
ίδόντες τόν ζήλον του καί έννοήσχντες πόσον 
επωφελής θά ήτο ή συμ.μαχία του είς τά έαυ- 
τών σχέδια, προσεταιρίσθησαν αύτόν καί βαθ
μηδόν τόν κατέστησαν κυριώτατον οργανόν των. 
Τάς ίδεας των Ψιλορθοδόξων ένεστερνίσθη ό μο- 
ναχός έξ απειρίας καί άμ.αθείας, ίσως δέ βλέ- 
πων τήν όσημέραι αυξουσαν παρά τώ λαώ φή
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μην του, έπήρθη καί έθεώρησεν εαυτόν <Ι»ς προο
ρισμένο·» νά έπιτελέυη σοβαρά·» πολιτικήν καί 
κοινωνικήν μεταβολήν έν τή πατρίδι του.

Ή  μετατροπή αότη είς τόν χαρακτήρα τοϋ 
Παπουλάκη έπετελέσθη κατά τά τελευταία 
έτη. “Ηδη είς τάς όμ.ιλίας του ήρχισε τολμη- 
ρώς ν’ά παρενείρη ασεβείς πολιτικούς ύπαινιγ- 
υ.ούς, ών συνηθέστατος ήτο ό περί τοϋ ψωριών- 
τος έριφίοιη τό όποιο·» έπρεπε ·»’ άποδιωχθή έκ 
τής ποίμ.νης ϊνα μ.ή μεταδώση τήν νόσον καί 
είς τά λοιπά. Δέν άπητείτο δέ μεγάλη βαθύ- 
νοικ διά νά έννοήσωσιν οί άκροαταί ότι ή πα 
ραβολή άνεφέρετο πρός τόν αλλόθρησκον τής 
Ελλάδος βασιλέα καί πρός πάντα μή συμμερι- 
ζόμενον τάς θρησκευτικά; παρακρθύσεις τών Φι- 
λορθοδόξων. "Οτε είσήλθεν είς τήν πόλιν τώ·» 
Καλαμών τήν 10 ’Οκτωβρίου, γενόμενος δεκτός 
μετ’ εξαιρετικών ένδείξεων σεβασμ.ού καί ώμί- 
λησεν άπό τής έπί τούτω παρασκευασθείσης 
έξέδρας, άνύψωσε σχεδόν φανερά τήν σημαίαν 
τής ανταρσίας. Ό νομάρχης Μεσσηνίας περιγρά
φει ώς εξής τά  κατά τήν ύποδοχήν καί τήν 
ομιλίαν του :

«Πλήθος τόν προέπεμπεν έρχόμ.ενον έκ Λα
κωνίας καί ολόκληρος ή πόλις τον ύπεδέχθη 
μετ’ ένθουσιασμού- καί αύτοί οί νοημονέστεροι 
πολίται προκατειλημμένοι άπό την φήμην πε- 
ριέμενον άνυπομόνως νά τόν άκούσωσιν. Ά λλά  
μ.όλις άπήγγειλε τήν πρώτη·» του όμ.ίλία.ν, τής 
όποιας αύτήκοος υπήρξα καί έγώ, αί προσδο
κία·. παντός νοήμονος δέν έβράδυναν νά δια- 
ψευσθώσιν, τό προσωπείόν του έπεσε·» είς τήν 
πόλιν ταύτην παρετηρήθη εύθύς οτι εινε χυ
δαίος, αγοραίος είς τά ; ιδέας, χωρίς κρίσιν καί 
νοϋν, οτι αίσχρολογεί άνηκούστους αισχρολο
γίας καί προσβάλλει τήν ηθικήν. Τοιαύτην έκ 
πσώτης ό'ψεως έκαμεν έντύπωσιν καί οί νο ή μο
νές πολίται ήθελον χλευάσει αύτόν, αν δέν ηύ- 
λαβοϋντο τάς προλήψεις τοϋ παρισταμένου ό
χλου, τού όποιου ό ενθουσιασμός μέ όλα τά  ά 
τοπα τής ομιλίας του έφαίνετο άκράτητος.

«Τήν έπιοϋσαν ώμίλησε πάλιν δίς, πρωίαν 
καί δειλήν, άλλ’ αί όμ.ιλίαι του αύται έπέσυρον 
σπουδαιως τήν προσοχήν μου Έλάλησε κατά 
τοϋ όρκου τοϋ διδομ,ένου ένώπιο·» τών Δικαστη
ρίων είς πολιτικά; καί ποινικά; ύποθέσεις πκ- 
ρέστησεν οτι ό όρκος αντιβαίνει είς τά ; παραγ
γελία ; τοϋ Ευαγγελίου, ότι ένώ έπί Τουρκοκρα
τίας δέν ήτο είς χρήσιν, πρό είκοσι έτών (αινιτ- 
τόμ.ενος διαριήδην τήν έποχήν άφ ης έγκατε- 
στάθη ή Βασιλεία είς τήν Ελλάδα) ό ορκος 
έπολλαπλασιάσθη· έξύβρισε τήν έπιβάλλουσαν 
τούτον νομοθεσίαν μας καί τά Δικαστήρια εις 
ά μετκφέρεται άπο τήν ’Εκκλησίαν το Ιερόν 
Ευαγγελίαν δια τάς ορκοδοσίας τά άπεκάλεσε 
Γυφτόυπητα ! κπτόμενος τής καταστάσεως των

θρησκευτικών είπεν ότι δέν έχομεν Πατριάρχην, 
’Λ ρχ ιερείς καί άλλους λειτουργούς τής πίστεως 
καί παρέστησε τήν Εκκλησίαν, ώς έπιβουλευο- 
μένην δήθεν άπό ετεροδόξου;· προετρεψε τους 
άκροωμενους νά έμμένωσιν είς αυτήν- κατεκρινε 
τήν διδακτικήν μέθοδον τών .γραμμάτων και 
ιδίως τήν ’Λλληλσδιδακτικήν, έσύστησεν έκεί
νην τοϋ ’Οκτωήχου καί Ί'αλτηρίου, έλάλησε 
κατά τής 'Αγγλίας, ιός προσπαθούσης δήθεν νά 
κατακτήση τήν Ε λλάδα .»

Εννοείται ότι τά παράτολμ.α ταύτακηρύ- 
γμ.ατα δέν ήδύνκντο »’ ά'κούωσιν άδιαφόρως αί 
επιτόπιο·, άρχαί. Ό  νομάρχη; έ'σπευσε ν' άναγ- 
γείλη τά συμβαίνοντα είς τήν Κυβέρνησιν, πα- 
ραστήσας τήν άνάγκην τοϋ περιορισμ.οϋ τοϋ τα - 
ραξίου καί τήν αποστολήν καταλλήλοιν ιεροκη
ρύκων είς τάς επαρχίας όπ»,»ς έξαλείψωσιν ή έ- 
ςουδετερώσωσι τήν έκ των λόγων του παραχθεί- 
σαν έντύπωσιν. Τκυτοχρόνος έλαβε μέτρα οπως 
άπομακρύνη αύτόν άθορύβως έκ τής πρωτευού- 
σηςτού νομ.ού, τώ δντι δέ ό Χριστόφορος άπελ- 
θών μ.ετέβη είς τόν δήμ.ον 'Λλαγιυνίας. έκεϊθεν 
δέ είς τούς δήμ.ους Άμ.φείας καί Θούριας, φθά- 
σας είς τήν αονήν Βουλκάνου. Α ντ ί όμως νά 
ύπακούση είς τάς ύπό τού νου.ά.ρχου διαβιβα- 
σθείσης αύτώ διά τοϋ άντιπροσιόπου τοϋ ’Εκ
κλησιαστικού τοποτηρητοϋ παραινέσεις, έξηκο- 
λούθησε τολμηρότερο·» παρεκτρεπόμ.ενος είς τάς 
ομιλίας του καί άναφανδόν έκστομίζων στασια
στικά; αύτόχεημα εισηγήσεις. Διό ό νομάρχης 
παρήγγειλε·» αύτώ έπιτακτικώς ν’ άπέλθη έκ 
τού νομού, ό δέ Χριστόφορος έτοάπη διά. τής 
όδοϋ τών Δερβενίων πρός τόν νομ.όν 'Λρκαδίας, 
μή μεταβάς είς τούς δήμους τής έπαρχίας Μεσ
σήνης,ε’νθα άνυπομόνως προσεκάλουν αυτόν με- 
ταμεληθείς όμως καθ' οδόν ¿λοξοδρόμησε καί 
μετεβη είς τόν δήμ.ον Τριπόλεο»;, έκειθ.ν δέ είς 
Κυπαοισσίαν. λ ) ε"π-/.ρχο; Τριφύλλια; δέν ήδυ- 
νήθη •νά έμ.ποδίση αύτόν άπό τοϋ ν' άγορεύση 
είς τήν πόλιν, κατώρθωσεν όμως νά τον άπο- 
υ.α.κςύνη έκεϊθεν άνευ σκανδάλου. Έν τώ μ.εταξυ 
ή Κυβέρνησες άνήγγειλε τά γινόμενα πρός τήν 
Ίεεάν Σύνοδον, ήτις έξεδωκε διαταγήν προσκα- 
λοϋσαν αύτόν νά έμφανισθή ενώπιον της ίνα 
δώση λόγο·» περί τού σκανδαλώδους αύτοϋ κη- 
ούνμκτος. Ό  μοναχός όμ.ως δέν ύπήκουσεν 
καί τότε μέν διεδόθη ότι άπεσύρθη είς τήν έν 
Καλαβρύτοις, διαμονήν του άλλ' ώς έγνώσθη 
κατόπιν καί ώς θά ίδωμεν βραδύτερο·», ολίγον 
έμ.εινεν αύτόθι ησυχάζω·», καί πάλιν μ.ετέφερεν 
άλλαχού τό στάδιο·» τής ένεργείας του. 
/ ■ ' Κ . τ « Γ « ι  σ υ ν ε ς ς ε κ ' ) .  . Χ α ρ α λ α μ Π Η Ε  Λ ν ν ι ν ο ε ·

Τ ό  ά ρ ω μ ά  τ ι ν ω ν  ρ έΒ ω ν  δ ιά  τή ο  ό έ ϋ τη το ς ,  δια 
τή ο  ύ ω η ρ ά ο  α ύ το ΰ  λ ε π τ ό τ η τ ο ο ,  π ρ οδ ίδ ε ι τ ή ν  ά κ α νθ α ν .

ΐ



2 8 6 Ε Σ Τ Ι Α

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

Β υ ζα ν τ ιν ό ν  Ισ τό ρ η μ α .

\ % ν .ν % §  "Λ Α Λ Ά

(Συνέχεια, έδε προηγούμενον φϋλλον).

Διά τάς φωταγαγίας·, ήτοι έκκλησιαστικάς 
τελετάς, ό Κανστρέυσιος, δ 'Ρεφερενδάριος, οί 
βασιλικοί κληρικοί, οί ψάλτα ι της άγ ια ; Σο
φίας, οί υπουργοί τού νάρθηκος, οί άναγνώσται, 
ό σκευοφύλαξ, οί Όστιάριοι τοϋ άγιου Φρεατος 
(τής γνωστή·· φιάλης έν τώ  ναρθηκι), οί Υ πο
διάκονοι, οί Στράτορες τοϋ ΓΙατριάρχου, οί 
Β α.Ιατχάδες  (ίσως οί πεοιφέροντες τά βαλάν
τια , τούς δίσκους), οί Έ πισχοπιαχο'ι (χαρτοφύ
λακες, ή άντικαταστάται τών ’Επισκόπων), δ 
Δομ.έστικος τών 'Υποδιακόνων, ή εκκλησία του 
Σωτήροςτοϋ Σταυρακίου (έν τή όμωνύμ.ω μονέ,), 
οί το>ν ’Ακοίμητων, οί τοϋ Κυρίου, οί Αεκανοί 
τοϋ ΙΙατριάρχου, οί Α ιποτάτοι ((Ιθρυ^ί) τής 
άγιας Σοφίας (άγνωστος λειτουργία), οί ·τής 
Σπονδή': (όνομα μονής), οί τής Π αράσπονδης 
(επίσης), ή εκκλησία τοϋ Βασιλιδίου (έν τή 
μονή ταύτη), δ άγιος Στέφανος εις τον 'Ιππό
δρομον, ή  εκκλησία τοϋ άγιου Σέργιου καί 
Βάκχου, δ άγιος Θεόδωρος, δ άγιος Καλλίνικος, 
δ άγιος Στέφανος εις την Δάφνην, ή διακονία 
τώχ ΟνρδιχΙου (οί διάκονοι τής μονής ταύτης), 
οί τοϋ άγιου Μωκίου, ή εκκλησία τοϋ άγιου 
Ιίαγχαρίου, κτλ.

Ταϋτα δ' έα τού κομβίου (τής δωρεάς) ενός 
μόνου Άρχοντος, παρέχοντα ιδέαν τινά τής 
όλης ταύτης τεράστιας σπατάλης. Ά λ λ ’ έπαν- 
έλθωμεν εις την διανομήν τών φιλοτιμημ-άτων 
τού Βασιλέως, ής λίαν ένδιαφίρουσαν εικόνα εύ- 
ρίσκομεν παρά τώ Λουϊτπράνδω. Μακρά χρυσή 
τράπεζα ην εντελώς κεκαλυμμένη ΰπύ θηκών, 
φερουσών σεσημ.ειωμένον τό τε έν αΰταϊς ποσόν 
καί τοϋ δικαιούχου τό όνομ,α. Εις τό άκρον αυ
τής ϊστατο δ Αύτοκράτωρ, καί εις τών Πραιπο- 
σίτων έκάλει τούς διαφόρους Μεγιστάνας. Πρώ
τος είσήλθεν δ Κουροπαλάτης, δστις μόλις έπί 
τών ώμων άπεκόμισε τον ώρισμένον αύτώ βαρύ
τιμον σάκκον καί τέσσαρα πολυτελή σκαρα- 
μάγγια. Τούτον ήκολούθησαν δ μέγας Δομέστι- 
κος καί δ Δρουγγάριος τών πλωίμων, λαβόντες 
έπίσης υπέρογκα ποσά. Είτα προσήλθον 24 Μά- 
γιστροι, λαβόντες έκαστος άνά 24 λίτρας χρυ
σίου, ήτοι τρισμυρίας δραχμάς καί δύο σκαρα- 
μάγγια, μ,ετά τούτους οί Πατρίκιοι, λαβόντες 
άνά δύο λίτρας καί έν σκαραμάγγιον, καί ΰτω 
καθεξής.

Διενέμοντο δέ παρεμ,φερή φιλοδωρήματα καί 
εις τους προσερχομένους ύποτελεϊς 'Ηγεμόνας 
καί ξένους Πρέσβεις ώς καί εις πάσαν αυτών

• .

τήν ακολουθίαν, καθ’ ά μ.ανθάνομεν έκ τής «Βα
σιλείου τάξεως» Β'. ιε’., ένθα περιγράφεται ή 
δοχή τών έπί Κωνσταντίνου καί 'Ρωμανού παρά 
τού Άμεριμ.νή έκ Ταρσού έλθόντων Σαρακηνών 
Πρέσβεων περί τού ά./.ί α γ ίο υ  (άνταλλαγής τών 
αιχμαλώτων) καί τής ειρήνης, ώς καί οί τής 
ήγεμονίδος “Ε.Ιγας τής "Ρωσικής (Ό λγας τής 
■Ρωσοίας). Κατά τάς περιπτώσεις δέ ταύτας τό 
χρηματικόν ποσόν ήν τυπικόν μάλλον, συγκεί
μενον έξ άριθμοϋ τίνος ¡ιι.Ιταρησ ίω ?  (άργυρών 
νομισμάτων), άλλά προσεφέρετο εις χρυσά καί 
διάλιθκ σχουτ ί.ί.Ι ια  (πινάκια).

Κατά τήν δευτέραν δ' εκείνην ημέραν δ Χα- 
ράλδος έξόχως πάλιν έτιμήθη ύπό τού Ά να - 
κτος, οστις έπεμψεν αύτώ εκλεκτόν τεμάχιον τοϋ 
παρατεθέντος εριφίου, έφ* ώ, κατά τό ε'Οος, πάν- 
τεςοί δαιτυμ.όνες ήγέρθησαν καί άνευφήμησαν. 
Εύρε δ' αύτό άριστον, άποδείξας ουτω τήν κα
κοβουλίαν τοϋ Λουίτπράνδου, όστις, τιμηθείς 
άλλοτε κατά τόν αυτόν τρόπον, άφηγεΐται ότι 
τό σταλεν αύτώ κρέας ήν άηδέστατον ώνθυ- 
λευμένον μετά σκορόδων, κρομμύων καί πράσων, 
καί διά χαυγιαρίου κεκαρυκευμένον. Κατά τήν 
διανομήν δ’ έπίσης προσηνέχθησαν αύτώ κομ- 
βίον περιέχον ίκανάς χρυσού λίτρας καί δύο πο
λυτελή σκαραμάγγια. άλλ' ούχ' ήττον περί
λυπος έπέστρεύεν εις τόν οίκον, καθ’ ο ψευσθείς 
τής ήδείας έλπίδος.

ΙΔ’.
Τήν έπαύριον έν τούτοες ύπήρξεν εύτυχέστε- 

ρος, καθ' όσον, διεξαχθέντος τού κλητωρίου όπως 
τήν πρώτην ημέραν, ή Αύτοκράτειρα παρέστη 
μετά τής θεραπείας αυτής εις τόν παράδεισον. 
Ή  Μαρία, ήμφιεσμένη νέαν πολυτελεστάτην 
περιβολήν, ήν εϊπέρ ποτε ώραία, άφατος δέ 
ύπήρξεν ή τοϋ Χαράλδου συγκίνησις, άμ.α μα- 
κρόθεν διέκρινεν αυτήν. ΊΙσθάνετο ότι έκ τών 
στιγμών εκείνων έξηρτάτο ή τύχη αύτοϋ, καί 
μετ’ άλγεινής άδημονίας ήκολούθει πάσαν κίνη- 
σιν τής θελκτικής Ήγεμονίδος, ήτις ούδόλως έ
στρεφε πρός αυτόν τά  βλέμματα. 'Αδιάφορος, 
καί ώσεί ξένη πρός τά συμβάντα, διελέγετο μ,ετά 
τών Μεγιστάνων. Οίος αιών άγωνίας αί βραχεία·, 
πολλάκις στιγμ.αί ! ’Ιδού άφίχθη πρό τού Κου- 
ροπαλάτου, ολίγον άπέχοντος, άπηύθυνε τόν λό
γον εις τον μέγαν Δομέστικον, άμέσως παρ’ αυ
τόν ίστάμενον, έφθασε “έλος πρός αυτόν, εστη, 
άπέτεινεν αύτώ τυπικά; τινας φράσεις, εις άς 
έκεινος μόλις ύπετραύλισεν άπάντησιν, καί . . . .  
παρήλθεν.

Ό  Χαραλδος ώχρίασεν ώς τό παρ' αυτόν μαρ- 
μ.άρινον βάθοον, έφ' ού έστηρίχθη· ή Μαρία διέ- 
γνω βεβαίως τούτο, καθ' όσον έπί στιγμ.ήν έφά- 
νη διστάζουσα, άλλ’ ή έντύπωσις υπήρξε παρο
δική, διότι παρατρέξασά τινας τών ’Αρχόντων, 
άπέτεινέ τινας λέξεις εις τόν περαιτέρω ίστάμ.ε-
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νον I Ιαρακοιμ.ώμ.ενον, καί βαθμηδόν άπεμ.α- 
κρύνθη.

Αί τέσσαρες έπόμεναι ήμ.έραι ύπήρξαν διά τόν 
Χαράλδον άληθές μαρτύριον. Ή  Αύτοκράτειρα 
παρέστη τακτικώςμετά τά κλητώρια. άλλ’ άνευ 
τής Βασιλίσσης τής ’Αρμενίας, ήτις, ώς έλέγετο, 
ελαφρώς ήσθένεί' εύνόητος δ' ή έπί τούτω τού 
νέου Ίάρλου οδύνη. Ούχ' ήττον ή δημοτικότης 
αύτού έκορυφοϋτο. Ή δη  άπό τής πρώτης ημέ
ρας ή καταφανής εύνοια τού τε Αύτοκράτορος 
καί τής Λύτοκρατείρας κατέστησαν αύτον έξό
χως περιζήτητον, καί οί μέν Μεγιστάνες ήμιλ- 
λώντο έπιδαψιλεύοντες παντοίας φιλοφρονήσεις, 
ενώ άφ' έτέρου α ί περικαλλείς Δέσποιναι ολίγον 
ύπέκρυπτον τάς εις άκρον εύμενεΐς αύτών διαθέ
σεις· άλλ’ έκεινος εζη ώς ένόνείρω, ύπό μιάς καί 
μ-όνης κατεχόμενος ιδέας, ώσεί πάσα ή  λοιπή 
αύτοϋ ΰπαρξις ήν άπλοϋς φλοιός, περιβάλλων τόν 
πυρήνα τού φλογερού έκείνου αισθήματος. ·

Κατά τήν όγδόην ήμ.έραν έτελείτο, ώς γνω
στόν, τό βοτόν πεζοδρόμιο λ ’Από τής πρωίας 
οί λαμπροστόλιστοι δήμοι μετά πάσης τής συν
ήθους αύτών πομπής, τών Δημάρχων τών Ι’ει- 
τονιαοχών, τών Χαρτουλαρίων, τών Φακτιονα- 
ρίων, τών Μικροπανιτών, τών Μανδατόρων, τών 
Μελιστών (μουσικών), τών Ποιητών, τών Κρα- 
κτών, τών ’Οργάνων, έπλήρουν τόν εύρύτατον 
τού Ίπποδρόμου χ.ώρον. Πρό τοϋ μεγάλου τών 
σταύλων πυλώνος, ΐσταντο, άπλοι σήμ,ερον θεα- 
ταί, οί τε ηνίοχοι καί βηγάριοι. πρό δέ τής 
Νέκρας Πύλης τό σώμα τών μυκτηριστών. Μ:- 
γάλη ήν τοϋ ποικίλου τούτ.υ πλήθους ή άνυ- 
πομονησία. καί θορυβώδεις αντήχησαν εύφη- 
μίαι, οτε τέλος ήγγέλθη ότι, ληξάσης τής έν 
τή άγια Σοφία ιεροτελεστίας, ή λαμπρά βα
σιλική συνοδεία κατηυθύνετο διά τοϋ Χρυσο- 
τρικλίνου, τοϋ Κοχλίου καί τοϋ Αύγουστέως πρός 
τόν 'Ιππόδρομον.

Πράγματι δέ ολίγον άργότερον ύπεφαίνετο 
αϋτη έπί τοϋ πολυτελούς Καθίσματος, καί ήρ- 
χισε τότε ή συνήθης άκτολογία, διακοπτομένη 
ύπό τών βαίων, συνισταμένων κατά τήν ημέραν 
ταύτην εις πεζοδρομίας. Ά λλά  πασας ιδίως 
τού πλήθους τάς προσδοκίας ύπερέβησα' οί μυ- 
κτηρισταί, οί ποικίλα έκσφενδονίζοντες κατά 
τών παρισταμένων σκώμμ,ατα, τής τωθαστικής 
δέ ταύτης διαθέσεως ταχέως διαδοθείσης έν τώ 
εύτραπέλω καί ζωηρώ έκείνω πλήθει, ήρχισεν 
άληθής άμιλλα σαρκα.σμ.ών, άστεισμών καί σίλ- 
λων. ήτις έξήψεν εις τό επακρο.ν τήν κοινήν 
εύθυμ,ίαν. Πολλά ήσαν τά  γνωστά περί τών 
Μεγιστάνων άνέκδοτα. καί πολλά τά παράπο
να, οσα συνήθως άπεσιωπώντο· άλλά κατά τήν 
ημέραν εκείνην τά. πάντα ήσαν Οεμ,ιτά καί πρώ
τοι έγέλων οί Ά νακτες, όρώντες μορφάζοντα 
τόν ύπό τών εύφυών εκείνων σχετλιασμών τ ι-

τρωσκόμενον. Ούδ’ αύτό δέ το Λύτο/.ρατορικόν 
ζεύγος εξηρέθη τού γενικού κανόνος. καθ’ όσον 
οί τε Πράσινοι καί οί Βένετοι άπετόλμ.ησαν νύ
ξης τινάς περί τών παρηλίκων ερώτων τής Ζωής 
καί τοϋ Μιχαήλ, αϊτινες προφανώς δυσηρέστη- 
σαν τόν 'Ρωμανόν άλλ’ Ιδίως τά  έξ άυ,αξης ή- 
κουσεν ύ λαομίσητος Όρφανοτρόφος, χαρακτη- 
ρισθείς ώ ; άρπαξ. ώ ; ραδιούργος, ώς αύτό τό 
στέμμ.α έπιβουλευόμ,ενος. 'Αξιοθαύμαστος δέ 
πράγματι, κατά τό είδος αύτής, ύπήρξεν ή  ύπό 
τήν θύελλαν ταύτην παραστασις τού πανίσχυ
ρου εύνούχου, οστις. άλαζών καί άδιάφορος, 
έθεώρει πέριξ, ώσεί έτύγχανεν δλως ξένος εις 
τά συμ,βαίνοντα.

’Εν τούτοις έπισκοπήσωμεν τά  έν τώ  Ιναθί- 
σματι. Εις τό μέσον ΐστανται ό 'Ρωμανός καί 
ή Ζωή, άριστερόθεν έχουσα, κατά τό σύνηθες 
τήν Μαρίαν, έπίσημον φέρουσαν έν τή περιπτώ- 
σει ταύτη πορφύραν, παρ’ αύτήν δέ ίσταται . . .
6 Χαραλδος. ΙΙώς καί δ ια τ ί ; Ούδείς γνωρίζει. 
’Απλή τύχη, ή μυστική ελξις, άδιάφορον τό 
αίτιον, άλλ' ή προσέγγισις άναμφίβολος. Ά λλω ς 
τε ο Χαράλδος, άγωνίαν άνεκδιήγητον κατά. 
τάς παρελθούσας ήμ.έρας ύποστάς, φαίνεται ότι 
παράβολον έξ αύτής ήντλησε θάρρος, καθ' όσον 
μόλις παρά τήν Μαρίαν εύρεθείς, καί τήν ύψη- 
λήν αύτής περιωπήν καί τάς αύστηράς έθιμο- 
τυπ ία ; έλησμόντ.σε, μετά τοσαύτης δέ συγκι- 
νήσεως ήρχ,ιοε περιγράφων τήν οδύνην αύτοϋ 
έπί τή άγγελία τής άδιαθεσίας, όίστε, άοπλος 
καταληφθεΐσα, ούδεμ.ίαν έξεδήλωσε δυσαρέ
σκειαν ή περικαλλής Βασίλισσα.

— Μετά. τό βραχύ έαρ, έξηκολούθησε λέγων, 
φοβερός έπέρχεται εις τάς πεπηγμένας ήμών 
χώρας, ό χειμών, ό ήλιος δύει, καί μακρά νύξ 
μ,ηνών ολοκλήρων περιβάλλει τήν γ ή ν  τά  παν- 
τα θνήσκουσι καί μαραίνονται, καί τήν παρο
δικήν ευφροσύνην διαδέχεται θάνατος καί άπό-

ίνωσις. Τοιαύτη ύπήρξε καί ή έμή τύχη Έπί 
ύο ήμερας ό φωτοβόλος Φοίβος κατηύγασε τήν 

καρδίαν μου, καί είτα ε"δυσεν αίφνης, άφείς μ.ε 
άπέλπιδα καί ημιθανή· άλλ’ ιδού άνατέλλει 
αύθις, καί ή ψυχή μου έ'ςαλλος άναπέμπει τό 
φίλτρον αύτής, ώς θυμίαμα πρό τού βωμού τής 
υπάτης καλλονής.

Ή  Μαρία ούδέν άπήντησεν, άλλ’ ή εικο
νική αϋτη καί περιπαθής γλώσσα, ή  τοσοϋτον 
διάφορος τών ψυχρών τής Λ ύλης τύπων , 
καταφανώς έξήσκησεν έπ’αύτής άπροσμ.άχητον 
έπιρροήν.

— Χιλίους εμηχανήθην τρόπους, ύπέλαβεν 
ό Χαράλδος, όπως παρά τών έτέρων Δεσποινών 
φωτισθώ περί τής άληθοϋς τής άσθενείας σπου- 
δαιότητος- άλλ’ ήδη τό παν έλησμονήθη. Τής 
ύγιείας τό χρώμα έρυθραίνει καί αύθις τάς έλα- 
φρώς ώχριασάσας παρειάς, ώσεί έξεχύθησαν αί-
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φνη; επί των άσπιλων ημών πάγων πάντα τής 
Ελλάδος τά ρόδα.

Έν τούτοι; 7) θυμηδία τού κοινού μετεδόθη 
τέλος καί εις τό Κάθισμα, όπου έπήλθεν έν μέσω 
τών γελώτων καί σαρκασμών, άήθης τις σάλος. 
Ό Χαράλδος, παρά την Μαρίαν πάντοτε ϊστά- 
μενος, καί προσκλίνων έπί τού χ ρυσομαρμχρου 
περιζώματος, ίο '  ού ή πλούτο πολύτιμος τάπης, 
ήσθάνθη αίφνης ότι ή κρεμαμένη αύτού χειρ 
προσέθιγε τήν χειρα τής περικαλλούς Πασιλί- 
δος. Ηδονικόν ήσθάνθη ρίγος μέχρι τού μυελού 
των όστεων, καί άπολέσας πασαν σχεδόν τού 
πραγματικού κόσμου συναίσΟησιν. ε'λαβεν ήρε
μα καί περιπαθώς έθλιψε τήν χείρα εκείνην. "Ω 
ανεκλάλητος γαρά! Ή  Μαρία ουδόλως έκινήθη, 
καί ή κούφια θωπεία παρεταΟη >πο τάς πτυ- 
χάς τής πορφύρας, μέχρις ού, περατωθείσης τής 
έορτής, τό Λύτοκρατορικόν ζεύγος μετά τής αυ
τής πομπής κατίλιπε τον Ιππόδρομον.

Τήν επαύριον έτελείτο ή φωταυγϊα, μετ' αυ
τήν τό δείπνο·/. καί είτα τό Γοτθικόν, προσήλ- 
Οε δέ ή Λύτοκρατειρα κατά τήν ημέρανταύτην 
εις τό Έξαερον πρό τής έναοξεως τής τελετής, 
όπως παραστή εί: τήν λαμπαδουχίκν, άπεσύρ- 
Οη κατά τήν έστίασιν, καί πάλιν παρεστη διά 
τού Γοτθικού τήν τέλεσιν.

Ή Μαρία, άμα εις τή.ν αίθουσαν είσελθούσα, 
ε'ρριψε ταχύ πρός τόν Χαραλδον βλέμμα, καί 
πρός στιγμήν πορφυρωΟείσα. καταφανώς είτα ώ· 
χρίασεν, άλλ ’ ουδόλως έπλησίασε τόν νέον Ίάρ- 
λον καθ’ όλην τής διπλής τελετής τήν διάρκειαν. 
Μάτην δέ ούτος δ ι’ έπιτηδείων έλιγμών έχώ- 
ρησε πρός αύτήν, καθ' όσον άμα εΐδεν αυτόν 
προσεγγίζοντα. ήρχισε πρός τήν Λύτοκράτειραν 
ομιλούσα, καί ουδόλως πλέον έκεϊθεν έμακρύνθη 
Μίσαν δέ ταύτα άρχή ώδίνων, καθ' όσον τήν 
δεκατην ημέραν ή Άνασσα καί παλιν ουδόλως 
παρεστη, κατά δέ τήν ένδεκάτην. τελούμενης 
τής ευωχίας έν τώ  τρικλίνω τού Ιουστινιανού, 
προσήλθε μέν, ά λλ ' άλίγα μόνον έμεινε λεπτά, 
καθ' ά ή Μαρία ούδέ τό βλέμμα καν έστρεψε πρός 
τόν άτυχή Χαράλδον.

Δικαία επομένως ή άφατος αυτού άπελπισία, 
ήν μόλις ύπέκρυπτε παρά τών δύω φίλων. Καί 
ό μέν 'Ραγνάρος, ίσως μαντεύων τό αίτιον, έσί- 
γα, ό δέ Χαλφδάνος, άποτολμήσας ερωτήσεις 
τινάς. καί ούδεμίαν λαβών άπαντησιν, έθλίβετο 
έπί τή καταστάσει ταύτη, ήν ά.πέδιδεν εις τάς 
πρώτας νύξεις τής νοσταλγίας. Σημειωτέον δέ, 
ότι ό άγαθός Δέκαρχος ίτρεμεν έπί παση άπο- 
δημίας ιδέα, καθ’ όσον τρεις ήδη Κουβικουλα- 
ριαι παρείχον αύτώ άναμφήριστα εύνοιας δείγ
ματα. εις ά εκείνος ήρωϊκως άπήντα.

Ά λ λ ’ έν τω κόσμω τούτω τά  γεγονότα με- 
ταπιπτουσι πολλάκις άπό τού ενός άκρου εις τό 
έτερον, ώσεί άπετελει ή ταλαίπωρος ημών ϋπαρ-

ξις άπλήν τών Μοιρών παιδιάν. Φωταυγής ά- 
νέτειλε τών Φώτων ή ήμέρα εαρινός ήλιος 
έχούσου τούς μυρίους θόλους τής βασιλίδος τών 
πόλεων, καί ζωηρόν συνωθεΐτο τό πλήθος εις 
τάς όδούς. Έν δέ τοΐς Άνακτόροις έτελείτο ή 
περίπυστος τής ημέρας ταύτης εύωχία, καθ’ ήν, 
είσαγομένων πάντων τών ορφανών τού Συφρα- 
γίου, έψάλλετο ύπ' αυτών άντίφωνος μελωδία, 
καί άργότερον ύπό τού συνόλου τών δκιτυμόνων 
τό πνευματέμφορον τού Λέοντες τροπάριον. Α λ 
λά τή φορά ταύτη, είσηγήσει τού Λύτοκράτορος 
'Ρωμανού, άνδρός φιλάνθρωπου, καί ίδιως περί 
τών άποκλήρων τής κοινωνίας μεριμνώντος, ε'πέ- 
κειτο καί άλλη καινοφανής εορτή, καθ’ όσον, 
αμέσως μετά τό κλ.ητώριον, παρετέθή έν τώ 
παραδείσιο τού τρίκλινου άγροτική διά τά ορ
φανά έστίασις, εις ήν παρεκάθησαν καί πάντες 
οι παρειβαχθέντε: ψάλται.

Καί πράγματι, περαιωθείσης τής έν τώ  τρί
κλινο» δεξιώσεως, κατήλθε τό Λύτοκρατορικόν 
ζεύγος μετά συμπάσης τής ακολουθίας εις τόν 
παράδεισον, όπως παραστή εις τήν λιτήν έκείνην 
πανδαισίαν. Είχε δέ καί τούτο τό εξαιρετικόν 
ή έν λόγω ήμέρα ότι πάντες, οΐ τε κληρικοί καί 
οί Μεγιστάνες, έλευχειμόνουν, δίκην αγγέλων. 
Καί άγνωστον μέν κατά πόσον οϊ άνδ'ρες έδι- 
καίουν τήν άξίωσιν ταύτην, άλλ* αναμφίλεκτου 
ότι ή Μαρία, ιδίως εις τού Χαράλδου τά ομ- 
ματα. ύπερέβαινε κατά τό πανάγαστον κάλλος 
καί τών Χερουβείμ καί τών Σεραφείμ τάς πχμ- 
φα.εϊς χορείας. Ούχ’ ήττον, δειλός πλέον ε ί; ά
κρου μετά τήν αυστηρά.·/ τιμωρίαν τού προσφά
του αύτού τολμήματος, άπέμενεν ό ήμέτερος 
ήρως έν άποστάσει. καί άπαξ εις τόν παράδει
σον. ίδών ότι πάντες περιεστοίχ ιζον τάς τραπέζας 
τών ορφανών, καί ό Αύτοκράτωρ άπησχολείτο 
ιδίως εις τήν δεξίωσιν τού 11 ατριάρχου κα ί τών 
λοιπών τής εκκλησίας φωστήρων, οΐτινες κατά 
την ημέραν έκείνην παρίσταντο, έμακρύνθη βρα
δέως τών λοιπών ομίλων, καί είσέδυ ύπό τάς 
παρακειμένας άναδενδράδας, οπω; κρύψη παρά 
τών περιέργων τήν έπί τού προσώπου αύτού 
ίζωγρκφημένην όδύνην.
ί α Ε χ ' Τ α ι  σ ν * έ γ ρ ι α ) .  Κ α β ο ν  Γ α γ κ λ β η ι :

Ή γυνή τοΟ Λ ώ τ. οτραφεΐσα πρό; τά  ¿πίσω, 
μετεόλήάη ε ί;  στήλην άλό;. "Ωραία συμόολική παρά- 
σ τασιο ! “Ο τα . τ ι ;  εν τώ βίω ο τρίβεται πράο τά 
όπίοω καί άποολέπη πρό; τό παρελθόν, ιιεταόάλ- 
λεται ε ί ;  στήλην ά λ ί : .— Ωϋδέν δύναται νά  πράέη 
πλέον.

*
Ό  χριστό; προορισμό; έν τώ βίω : Νά είνέ τ ι ;  

μεγαλοφυή; καί άσημοι:
*

'Ολόκληρο; ό άνθρωπο; είνε εύγλω ττο;, τό βλέμ
μα ο' άποτελεΤ μέρος τής φωνής.

Ο  Ν Α Υ Τ Ο Π Α Ι Σ
ΔΙΗΓΗΜΑ

ν»ννν\ ^ Αννν»
"Οταν είσήλθομεν εις τό νοσοκομείου τού 

Φάρου, τό θέαμα τό όποιον προσέβαλε τάς ό
ψεις ημών δέν ήτο καθόλου φαιδρόν. Ή  σειρά 
εκείνη τών κατακιτρίνων προσώπων, ή συστοι
χία των μικρών λευκών κλινών, έξ ών προέκυ- 
πτον κεφαλαί λευκότεραι άκόμη, ίσχναί καί 
άλλόφρονες, ώσάν νά ήσα.ν ήδη τού άλλου κό
σμου, ή πνοή τού θανάτου ή  προσψαύουσα ρι- 
γηλώς τό πρόσωπόν σου, καί οί ρόγχοι εκείνοι 
οι συνεχείς, όλα ταύτα δέν ήσαν, όχι, καθόλου 
φαιδρά, καί ώς ίζ ενστίκτου διευθύνεσο πρός τό 
μεγα ήμιάνοικτον παράθυρου, πρός ο ό άήρ έφερεν 
έκ τών έξω όλίγην θερμότητα καί όλίγην ζωήν.

’Αλλά τό Ολιβερώτερον ήτο άκριβώς παρά τό 
παράθυρου εκείνο, τού όποιου τάς ύέλους εσειεν 
ό νότος, εις γωνίαν τής αιθούσης άπομεμονω- 
μένην. στενή σιδηρά κοίτη, ίο ' ή ; παιδιού δω
δεκαετές, ώχρόν καί άσθενικόν, μέ παιδίσκης 
όψιν, ε"σβυνε κατ’ ολίγον, χωρ'.ς νά τό γνωρίζη, 
καί σχεδόν χωρίς νά τό αισθάνεται. Ητο πο
λύ άσχημα τό ταλαίπωρου, ιός έφαίνετο· αί δέ 
καλαί Άδελφαί διερχόμεναι σοί τό έψιθύριζον 
διά φωνής σιγαλής. ’Αλλά παρά τό παιδίον 
εκείνο ό θάνατος δέν σοί ένέπνεε π/.έον τρόμον, 
καί ε'ξ όλων τών άγωνιώντων, έξ όλων τών 
άπηλπισμένων ασθενών, ών ούδείς επασχεν ώς 
εκείνο, ακριβό»; τό παιδίον μόνον ε'νόμιζε; ότι 
δέν θά άποθάνή, καί ότι τήν έπαύριον ήθελες 
τό έπανεύρει εις τήν άληθινήν του θέσιν, νά παίζη 
τό τόπι εις τήν πλατείαν, μέ τήν κόμην κυματί- 
ζουσαν εις τόν άνεμον καί πορφύρας τάς παρειάς.

Ό έπιτηρών αύτό ιατρός, ίστάμενος παρά τό 
προσκεφάλαιον, διηγείτο τήν ιστορίαν του. ιστο
ρίαν άπλήν καί συνήθη όλως. 7Ητο ναυτόπαις, 
τού οποίου ή μήτηρ είχεν άποθάνει, έπειτα δέ 
καί ό πατήρ, ναύτης καί εκείνος, μεθ' 'ό τό παι
δίον παρελήφθη φιλοστόργως ύπό τών συντρό
φι·»·» τού πατρός του. Ούτως ήρχισε τά. μακρά 
ταξείδια, τούς ατελεύτητους διά τών ιστιοφό
ρων δρόμους, καθ’ οϋς χάνει τις τήν έννοιαν τού 
χρόνου, καί έν τή αργία εις ήν παραδίδεται 
έπί τού πλοίου, αί ήμέραι τού φαίνονται αιώ
νες. Πρό υ.ιας έβδομάδος, μετά μακρόν. κοπιώ
δες καί πλήρες κινδύνων ταξείδιον, τό πλοίου 
είχε προσεγγίσει εις Μασσαλίαν, όπου έπρόκειτο 
νά μείνη μόνον όσον χρόνον έχρειάζετο διά νά 
έπισκευασθή ολίγον, νά αποβίβαση τό φορτίου 
του, νά παραλαβή νέον, καί νά άρχίση πάλιν 
τόν πλάνητα καί ακαταπόνητου βίον του.

Μέ πόσην ανυπομονησίαν άνέμενε την προσ- 
έγγισιν αύτήν ό μικρό; ναυτόπαις. Καί ποσάκις 
άπό τής πρώρας προσήλωνε τά βλέμματά του

πρός τά ε’μπρός, προσπαθώ·/ νά διακρίνη έπιμόνως 
διά μέσου τής πρωινής όμίχλης, ή τό εσπέρας, 
μετά τήν δύσιν τού ήλιου, τά γνωστά εκείνα 
σημεία, τά όποία θά τού προεμήνυον έπί τέ
λους τόν λιμένα, όχι ώς εκείνους τούς λιμένας, 
τού; όποιους εις τόν δρόμον συναντά τό πλοίου 
καί κατά τύχην σταθμεύει ολίγον, τούς λησμο
νεί δε άμα τους άφήση, άλλά εκείνον τόν όποιον 
ονειροπολεί καθ' ολον τό ταξειδι, διότι εις αυ
τόν άφήκε τήν καρδίαν του κατά τήν άνα- 
χώρησιν, καί οστις σού φέρει δάκρυα εις τούς 
οφθαλμούς, καί ναυτόπαις άκόμη εάν ήσαι, όταν 
τόν επανίδης, τέλος πάντων, ύστερα άπό τόν 
μακράν εκείνον χωρισμόν !

Μόλις τό πλοΐον είχεν αράξει εις τόν λιμένα, 
καί εγεινεν ή συνήθης αύτού έπιθεώρησις άπό 
τάς άρχάς. εύθυς καθώς έτακτοποιήθησαν όλα 
τά εντός αύτού, ό ναυτόπαις έπετάχθη έκ τών 
πρώτων έήω. καί έκαστος είμπορεϊ νά φαντα- 
σθή αν ή άγαλλίασις τού ερχομού, ή χαρά τού 
νά ε’πανεύρη τούς φίλους του, τόν άφήκαν κα
θόλου νά συλλογισθή τήν χολέραν! "Ολη ή πρώ
τη ήμέρα υπήρξε δ ι’ αύτόν πανηγύρι;· περίπα
τοι άπ’ εδώ, κεράσματα εις τά οινοπωλεία, συ
χνότατοι σταθμοί εις τά οπωροπωλεία, αδιάκο
πος καταβρόχθισις λιχνευμάτων !... Καί έν τού
τοι; τού είχαν συστήσει αυστηρά νά προσέςη, 
νά άποφύγη πρό πάντων τά  ώραία εκείνα μασ- 
σαλιωτικά καρπούζια, τά κατακόκκινα καί ζου
μερά, τά κεντημένα μέ τούς μαύρους σπόρους... 
Ν αι! καλά ! Εκείνα ίσα, ίσα, διά τά όποια 
έτρελλαίνετο! "Εννοια σου, καί τούς έ'δειξεν ε
κ ε ίνο ς !... Τήν ακόλουθον /μέραν ό ναυτόπαις 
ήτο εις τόν Φ ά ρ ο εις το νοσοκομείου τών χο— 
λ.εριώντων.

Έκεΐ τον είδα, καί νομίζω ότι τόν βλέπω 
άκόμη, εις τήν μικράν σιδηράν κοίτην, κοντά 
εις τό παράθυρου, όθεν φαίνεται ή τεταραγμένη 
θάλασσα καί ό παλαιός λιμ.ήν τής πόλεως, ένώ 
διεκρίνοντο μεταξύ όλων τών ήγκυροβολημένων 
πλοίων τά  κομψά έξάρτια τού ιστιοφόρου, έκ 
τού όποιου λείπει τώρα ό μικρός ναυτόπαις ! Τό 
παιδίον νομίζεις ότι κοιμάται μέ ανοικτούς ο
φθαλμούς, τό δέ μέτωπό·/ του, μέ ολον τόν εισ
ερχόμενου δροσερόν ά.ερα, είνε κατάβροχον άπό 
μεγάλας σταγόνας ίδρώτος, καί τό βλέμμα του 
τό βαθμιαίο»; άποσβεννύμενον φαίνεται ώς νά 
άποχ αιρετά πάντα τά περί αύτό αντικείμενα. 
Έ ν τούτοι; οί ελαφροί θόρυβοι τού κόσμου φθά- 
νουσιν ετι εις τά ο’»τά του, καί προ τών οφθαλ
μών του διέρχονται σκιαί. Φαντάζεται ίσως οτι 
εύρίσκεται έπί τού πλ.οίου, άκούων τήν οίκείαν 
εις αύτόν βοήν τής θαλάσση:, ής τά  κύματα 
πλήττουσι τώρα κάτω τού νοσοκομείου τούς 
βράχου; έφ’ ών είνε οίκοδομημένον, ή δέ λευκή 
καλύπτρα τής Αδελφής νοσοκόμου, ήτις πηγαι
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νοέρχεται άενάως εις τήν αίθουσαν, παρουσιά
ζεται εις την φαντασίαν του ώς εν των αλιευ
τικών εκείνων — λοιαρίων, τά όποια τοσάκις ε— 
βλεπεν, έν καιρώ γαλήνης, παραπλέοντα τάς 
παραλίας!

Κάθε εσπέρας το πλήρωρεα έρχεται καί έρω
τά πώς είνε· την ημέραν δέν είμπορούν νά ε"λ- 
θουν, διότι ή σκληρά ανάγκη τής έργασίας τούς 
κρατεί εις τό πλοίον. Ά λλά  το βράδυ. άμα τ ε 
λείωση ή έργασία, τίποτε δέν τούς κρατεί πλέον. 
... Πηγαίνουν ολοι έν σώματι, τεθλιμμένοι, καί 
εις την προκυμαίαν οϊ εύρισκόμενοι συνάδελφοί 
των τούς παρατηρούν μελαγχολικοί διαβαίνον
τας, μέ την συμπάθειαν εκείνην, τήν όποιαν οί 
ναυτικοί έχουν προς τούς κοινούς των πόνους. Σι
γά -σ ιγά  μόνον ψιθυρίζουν:

— Είνε οί ναΰται τής Αίρι.Ηας, που παν 
νά ίδούν τό μούτσο__

Φθάνουν εις τό νοσοκομείον, καί ένω ό πλοίαρ
χος έμβαίνει μέσα, αύτοί μένουν έκεϊ, παρά τήν 
είσοδον, εις τήν Ολιβεοάν εκείνην ατμόσφαιραν, 
[ίλέποντες διά τής άνοικτής πάντοτε μεγάλης 
πύλης νά είσέρχωνται άγωνιώντες καί νά έξέρ-
χωνται νεκροί  ’Επάνω ό πλοίαρχος έρωτά
τήν νοσοκόμον:

— Λοιπόν, άδελφή μου, πώς είνε σήμερον ;
— Άλλοίμονον!....
Ή  ίδια άπάντησις άφ' δτου κατέπεσεν. Ό 

ναυτόπαις είνε άσχημα, ώ ! πολύ άσχημα. Ό 
πλ.οίαρχος έπιστρέφει πρός τους ναύτας του, οί 
όποιοι δεν τολμούν νά τόν έρωτήσουν.

— "Ολο τά  ίδ ια , λέγει.
Καί διά τής αυτής όδού επιστρέφουν ετι μάλ

λον περίλυποι.
— Λοιπόν; τούς έρωτούν οί συνάδελφοι

εις τήν προκυμαίαν. Πώς πηγαίνει;
— Λέν είνε καλά !
— Καϋμένο π α ιδ ί! —
Έν τοσούτω είνε άνάγκη νά αναχώρηση τό 

πλοίον. Ό πλοίαρχος οσον είμπόρεσεν άνέβαλε 
τόν άπόπλουν, άλλά τά εμπορεύματα όλα έξε- 
φορτώθησαν, τό νέον φορτίον συνεπληρώθη, άλλη 
άναβολή δεν είνε δυνατή. Διό τήν προτεραίαν 
τού άπόπλου όλον τό πλήρωμα έν στολή κάμνει 
τήν τελευταίαν του έπίσκεψιν εις τό νοσοκομείον.

Αυτήν τήν φοράν ό πλοίαρχος επιμένει νά ίδή 
τό παιδίον.

— ’Εννοείς, ιατρέ, λέγει πρός τόν διευθυντήν 
τού νοσοκομείου· αϋριον φεύγω...... Μίαν στιγ
μήν μόνον νά τό ίδώ....

Τόν άφίνουν καί έμβαίνει  Αυτός, ό θα
λασσοδαρμένος γερολύκος, ό άπεοκληρυμένος άπό 
τούς καύσωνας καί τάς τρικυμίας, έρχεται τώρα 
νά κλαύση ώς παιδίον παρά τήν κλίνην τού μι
κρού του ναυτόπαιδος

— Μικρέ, έ'λεγε σιγαλνή τή φωνή ή νοσοκό-

μος Άδελφή, κύτταξε, είνε ό κύριος πλοίαρχος 
πού ήλ.θε νά σέ ίδή  Ίδέ καλά  τόν δια
κρίνεις, δέν είνε ε’τσ ι......

Ά λλά  τό παιδίον ούτε κινείται, ούτε αισθά
νεται. Τότε ό πλοίαρχος, θέτει ύπέρ τούς οφθαλ
μούς τήν χείρα ώς ϊνα σκιάση αυτούς, καί κύ- 
ψας πρός τήν κλίνην, μέ τήν βχρείαν φωνήν του, 
τήν φωνήν ήν μετεχειρίζετο έν ωρα τρικυμίας :

— Γιάννο !.... Έ , Γιάννο, έκρσςεν.
Ό  μικρός άνετινάχθη διά μιας, τό δέ κίνη

μα τούτο έτάραξεν έπί μίαν στιγμήν τό λεπτόν 
κάλ.υμμα. Ai παρειαί του έχρωματίσθησαν έλ.α- 
φρώς, οί οφθαλμοί του διεστάλησαν μεγάλοι καί 
έκπληκτοι. Αυτό ήτον δλον. IΙαρελθούσης τής 
άστραπής, τό παιδίον ε'πεσεν έκ νέου εις τήν 
ακινησίαν τού θανάτου....

"Οταν ό πλοίαρχος έξήλθεν άπό τήν αίθου
σαν, μέ δακρυσμένα ’μάτια, εμπρός εις τούς 
άνδρας τού πλοίου του, σιωπηλούς καί τεθλιμ
μένους άναμένόντας, έλαβε τήν χείρα τής Αδελ
φής νοσοκόμου :

— Σ’ ευχαριστούμε·/, άδελφή μου, είπε... Σ’ 
ευχαριστούμεν πολύ !— "Αν ό μικρός τήν γλυ- 
τώση, τόέλ.πίζομε—πρώτα ό θεός..., νά, δόςτου 
αυτά, καί ’πές του πώς οί σύντροφοι τά έσύνα
ζαν αναμεταξύ των καί τού τά δίνουν, γιά νά 
περιμένη τό γυρισμό μας χωρίς νά πεινάση τό 
παιδ ί.... ’Πές του άκόμα πώς ή θέσις του μένει 
πάντα ’δική του εις τό πλοίον, καί πώς ολοε 
έφύγαμε μέ πολ.λή, πολ.λή λύπη__

Έ πειτα , σιγά - σιγά, μέ φωνήν πεπνιγμένην, 
ώς αισθανόμενος τρόμον δι’ ο,τι έμελλε νά εϊπη:

— Μά, αν τύχη .... γ ια τί κανείς δέν ξέρει...
αν κακό τό εΰρη τό παιδ ί  τότε, πάρε καί
βάλε τούτο εις το μνήμά του έπάνο»....

Καί μέ τρέμουσαν χείρα άφήκεν εις τήν νοσο
κόμον, συγκεκινημένην καί αυτήν μέχρι δακρύων, 
μέγαν έξ άθανάτων στέφανον, τόν όποιον έκείνη, 
μετά τήν άναχώρησιν τών ναυτών, ένέκλεισεν ιός 
πολύτιμον άντικείμενον όμού μέ τό / έρανον, εις 
τόν όποιον ό καθείς άπό τούς ναύτας είχε βάλει 
όλ,ον του τό χρήμα καί όληντου τήν καρδίαν...,

Ά λλά  δέν έχρησίμευσεν ό έρανος!....
E m m a n u e l  A r èn e  δ.

WWyNi W

Δέν τον μέλει τόν τυφλό γιά τό λάδι τοϋ λυχναριού.
*

Γ ιά νάχηι: τό σκύλο φίλο μήν άφίνης τό ραβδί 
απ’ τό χέρι.

*
ΠρΙν ίμβης ’ςτή σπηλιά λογάριασε πώς θά βγήσ.

*
Τά μάτια θά μάλλωναν άναμεταέύ τους άν δέν τα 

έεχώριζεν ή μύτη.
rtxxî παροιμία ι) .

Ε Σ Τ Ι Α 291

Κ ΥΡΑ ΔΕ Σ  — ΧΟΙΡΑΔΕΣ(«|
ννινίΛψ-υννίΛΛ

Ό  διδάκτωρ κ. Λόλλιγκ έξήνεγκε τήν όρθήν 
παρατήρησιν, ότι έν τώ κόλπω τής Σαλαμΐνος 
καί περί αυτόν πολλά άρχαία ονόματα διετη- 
ρήθησαν έπιμόνως μέχρι τών καθ’ ήμάς ημε
ρών (ς2). Στηριζόμενος δέ εις ταύτην τήν παρα- 
τήρησιν, έξήνεγκε τήν γνώμ.ην, ότι αί δύο πρά 
τού άκρωτηρίου Σκαραμαγγά κείμεναι νησίδες, 
αΐτινες δι’ άλλους λόγους δέν δύνανται νά είνε 
αί Ψαρμακούσσαι τών άρχαίων, ώς έθεωρούντο 
πρότερον, διετήρησαν έν τώ  σημερινή» όνόματι 
Κ υ ρ ύ δ ε ς  τήν παλαιάν όνομ.ασίαν Χ ο ιρ ά δ ε ι : ,  
κατ’ ολίγον μόνον παρηλλαγμένην.

Καί ταύτα μέν τά τού Λόλλιγκ. Έ γώ δέ 
πιστεύω, οτι ή ύπόθεσις αύτού αυτή στηρίζε
ται περαιτέρω καί δι’ άρχαίας τινός μαρτυρίας, 
ήν δύναμαι νά έπικαλεσθώ ύπέρ αυτής.

Εϋρηνται δήλα δή παρ’ Αισχύλο» έν τή  γνω- 
στοτάτη περιγραφή τής έν Σαλαμΐνι ναυμαχίας 
καί οϊ έξής στίχοι·

.................θάλασα δ’ ούκέτ’ ήν ίδεϊν,
ναυαγίων πλήθουσα καί φόνου βροτών. 
Ά χτα ί δέ νεκρών χο ιρ ά δ ε/ :  τ ’ έπλήθυον (3).

Δέν έχομεν λοιπόν έν τοΐς στίχοις τούτοις 
άπόδειξιν, ότι ή ύπόθεσις τού Λόλλιγκ είνε όρθή 
καί οτι αί Κυράδες έκαλούντο πράγματι Χοιρά- 
δες έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις : Καί δέν διατεί
νομαι μέν, ότι έν τώ χωρίω τούτο» πρέπει άπλώς 
νά γράψωμεν διά κεφαλαίου γράμματος τήν 
λέξιν χ ο ι ρ ά δ ε υ ,  όπως έγκαθιδρύσωμεν οΰτω τάς 
Άοιγ»άδας εις το αισχύλειον κείμενον. Τοιαύτη 
τις παρεμβολή τοπικών ονομάτων ού μόνον δέν 
θάνταπεκρίνετο εις τό ποιητικόν μ.εγαλείον τής 
περί τής νίκης διηγήσεως, άλλά θά ήτο καί 
ξένη πρός τήν στάσιν τού λαλοΰντος βαρβάρου, 
εις οΰ τό στόμα ό Αισχύλος ούδέν κύριον όνομα 
ούτε προσώπου ούτε τοποθεσίας θέτει. "Οπου 
καί αύτό τό όνομα τής νήσου Ψυταλλείας, έφ’ 
ής διεκρίθνι ό πολυτίμ,ητος φίλος τού ποιητού, 
ό Αριστείδης, μένει άμνημόνευτον, δέν δικαιού
μεθα νά έλπίσωμεν νάνεύρωμεν μνείαν ρητήν 
τών κατά τόν άντίθετον έκπλουν τού σαλαμι- 
νίου στενού κειμένων νησίδων. Ό  ποιητής κατά 
τήν γνώμην μου άλλο τ ι ήθέλησε καί διενοή- 
θη. Έπιβαλόμενος νά παραστήση τόν σκορπι- 
σμόν τών νεκρών καί τών ναυαγίων καθ’ όλον τό 
πεδίον τής ναυμαχίας καί πέραν αύτού άκόμη 
άπό αίγιαλού εις αίγιαλόν καί άπό σκοπέλου 
εις σκόπελον, ήδύνατο βεβαίως νά έκλέξη κατά 
βούλησιν πρός δήλωσιν τού πράγματος τάς οί-

(1 ΈδημοοίϊύΟη τό πρώτον έν τ α ϊ ;  M itt lie ilu n g e il τοϋ 
ένταΰθα γερμανικού αρχαιολογικού ’ Ινστιτούτού.

(2 ) H istorische u ixl p h ilo log isch e Ansä tze i|rns! C ur- 
liu s . . . gew itliru et. Die M eerenge von  Salam is σ. 8.

(3 ) Α ΐσ χ . ΙΙέρσ . σ τ . 419 κ. έ.

κείας έκφράσεις. Α ντ ί λοιπον νά μεταχειρισθή 
άλλας λέξεις ίσως μέν ούχ ήττον ποιητικάς, 
άλλ ’ όμως άδιαφόρους, εξέλεξε πρός δήλωσιν 
τών έννοιών τής π α ρ α ΐ ΐα ς  καί τού άπορρώγος 
βράχου  ακριβώς έκείνας τάς λέξεις, αίτινες ύπε- 
μίμνησκον γνωστάς τοποθεσίας περί αύτόν τόν 
κόλπον, άτε ούσαι όμώνυμοι πρός αύτάς· τοιαύ- 
τα ι δέ ήσαν άφ’ένός μέν έπί τής πειραϊκής χερσο
νήσου ή Ά χτι), άφ’ έτέρου δέ πρός τήν ’Ελευ
σίνα αί X oipàôeç. Τοιούτός τις δέ ύπαινιγμός 
ήτο πάντως εύπρόςδεκτος παρά τοίς άκροαταΐς 
τού Αισχύλου, ο’»ν πολλοί είχον συμμετάσχει 
τής ενδόξου νίκης καί είχον υπάρξει αύτόπται 
τού θεάματος, ού τήν εικόνα άνέπλασσε πάλιν 
πρό τών οφθαλμών αύτών ό ποιητής. Τό δέ εί- 
πεΐν ότι τά ναυάγια, καί οί νεκροί κατά τήν 
ημέραν τής έν Σαλαμίνι ναυμαχίας ήσαν διε- 
σκορπισμένοι άπο τής Α κτής μ-ίχρι τών Χοι- 
ράδο»ν δέν ήτο βεβαίως ύπερβολή ούδέ δι’ ιστο
ριογράφον, πολύ δέ όλιγώτερον διά. ποιητήν.

Σ π ϊρ . II. Λ α μ π ρ ο ε .

wwvwjf! φ  ‘Jî \Λ.ν--νννι.

ΕΙΣ ΧΩΡΙΚΗΝ

Σάν ρίχνω τό πρωί τό μάτι 
στ’ αγαπημένο σου σπιτάκι 
ποΰ λάμπει στοϋ βουνοΰ τήν πλάτη 
σάν τό λευκό περιστεράκι,

Καί μέσ στό πράσινο κηπάρι, 
που ή  γαζία ανθισμένη 
μέ τά λουλούδια της σέ ραίνει, 
πηγαίνεις κ’ έρχεσαι μέ χάρι’

"Αχ, τότε μέσα μου ανθίζουν 
δλα τοϋ Μάη τα λουλούδια 
καί στην καρδια μου μουρμουρίζουν 
γλυκά τοϋ ερωτος τραγούδια.

Μη, τό χωριό σου μή τ ’ άφήσης ! 
στην ξενιτειά τ ί 9’ απόκτησης ;
Τό άνβος που στα όρη βγαίνει 
ή πολιτεία τό μαραίνει.

Καί τό πουλάκι ποϋ φωνάζει 
φαιδρό στό πράσινο χωράφι, 
καί σέ κλουβί από χρυσάφι 
εάν τό κλείσης Οά στενάζη !

Σέ αγαπώ μέσα σ’ αυτή τήν πλάση 
ποϋ έγεννήθης κ’ έχεις μεγαλώσει 
κ ι’ απόκτησες τήν ώμορφια τήν τόση.
Αύτοϋ τά  πάντα έχεις αγιάσει.

Σέ αγαπώ, χαριτωμένη κόρη, 
μέσα σ’ αύτό τό σκιερό λαγκάδι’ 
σέ αγαπώ μέσα σ’ αυτά τά  δρη 
ποΰ λούονται μέ ρόδα .βράδυ βράδυ.

Σέ άγαπώ μ’ αυτή τήν εκκλησία 
μέ τό άρχαΐό της κωδωνοστάσι 
ποΰ χύνει εύλογία μέσ’ στην πλάση 
μέ τή  γλυκειά του κωδωνοκρουσία.



ΦιλεΓς τούς ά μους με τ ’ άγνό σου στόμα, 
ποϋ μόνον έγω έχω μιλημένο, 
καί γονατίζεις ·αε τ' ωραίο σώμα 
ποϋ εχω μυστικά αγκαλιασμένο.

Καί στοϋ χωριοδ την άκρη εκεί πέρα, 
σαν -ούλακα. πιστό; ποϋ αγρυπνάει, 
ό μύλος ό παληός στρίφογυρνάει 
μέσ' στον βουνήσιο καθαρό αγέρα.

Σε αγαπώ μέσα σ’ αυτή τήν πλάση 
πού βασίλευε·, σιωπή Σαββάτου 
καί βόσκει ό βοσκό; τά πρόβατά του 
εκεί στό μακρυνό άκροΟαλάσσι.

Το μάτι του τό καθαρό βυθίζει 
στό βάθο; τούρανοϋ τό ζαφειρένιο, 
ένώ'τό κύμα κάτω σμαραγδένιο 
στοός χρυσωμένους βράχους μουρμουρίζει.

Σε αγαπώ μέσα σ’ αυτή τήν πλάση 
ποϋ σε κρατεί στήν άγια  αγκαλιά της,
Μή φύγγμ!—"Αν καμμιά φορά σε χάση, 
μαζί σου θά χαθή κ’ ή ώμορφιά της.

(1 8 8 1 )  Α ρ ιετοΜ Ε Ν ίιε  Ι Ι ροβκ.υ ε π ο ε  .

\ΛΛν,'Λί|:φ'}:·Λ·ΛνΛνν
ΠΕΡΙ Τ Η Ν  ΓΗΝ

9  ννννν»

Κατά τούς υπολογισμούς του στατιστικού γραφείου 
τών Ηνωμένων ΙΙολιτειών τής Κο.είου 'Αμερικής οί 
κάτοικοι τών Ηνωμένων Πολιτειών άνήο/οντο τήν 31 
Δεκεμβρίου του παρελθόντος έτους εις '· 1,702,000· ήτοι 
ό πληθυσμός αυτών ηύςησε κατά I 1,516,217 από τής 
έν ίτε ι 1380 τελευταία; άπογραφής.

— Συνέστη έν Βιέννη τής Γερμανίας ’Εταιρία σκο
πόν ϊχουσα εις τιμήν τής μνήμη; του Βεετάβεν ν' άγο- 
ράση τόν οικον έν ιό έγεννήθη ό μέγιστος τών μουσουρ
γών έν έτει 17 70 καί νά μεταδάλγ, αϋτόν εί; μου
σείου περιλαμβάνον παν ό,τι ανάγεται εί; τόν βίον καί 
τά  έργα του έξοχου άνδρός.

— Λ! ζημ ία ι του έν Βιέννη μεγάλου Μελοδραματι
κού Θεάτρου κατά τό λήςαν έτο;, μεθ' δλην τήν αύτο- 
κρατορικήν έπιχορήγησιν, άνήλθον εις έν εκατομμύ
ριου φράγκων.

— Ό  Ζολά άσ/ολείται νΰν περί τήν σύνθεσιν μυθι
στορήματος άναφερομένου εις τούς σιδηροδρόμους. Κυ
ρία ύπόθεσις αύτοϋ θά είνε φόνο; γυνακός εν σιδηρο
δρομική άμαςη, σ/ετικώς όμως πρός τοϋτο θα παρέ
χεται πληρ-η; εικών τής σιδηροδρομικής κινήσεως, τοΰ 
τρόπου τ ή ; λειτουργίας, τής ζωής τών ύπαλλήλων. τών 
καθ' εκαστα τής υπηρεσίας. Πρός τοϋτο ό διάσημος 
συγγραφεύς, οστις αντλεί τά  έργα του έκ τής πραγμα
τικότητες, άπό τινο; χρόνου ούδέν 'λλο πράττει ή νά. 
ταςειοεύη διά τού σιδηροδρόμου ερευνών τά πάντα έπι- 
σταμένως.

— Κατά τήν εσχάτως γενομένην έν τή  Γαλλική 
’Ακαδημία έπίσημον υποδοχήν τοϋ νέου ακαδημαϊκού 
Ιουλίου Κλαρετή ό Ί ’ενάν άπήγγειλε·/ έςο/ον λόγον.

— Ύπάργουσι καθ’ άπασαν τήν ύφήλιον 101  γεω
γραφικά! έταιρίαι, ών 20 έν Γαλλία άριθμοϋσαι 
10800 μέλη, ‘22 έν Γερμανία μετά 9200 μελών, 9 έν 
’Αγγλία μετά 5600 μελών, 5 έν Ί ’ωσσία μετά 1330 
μελών, ί εν Ίταλίγ. μετα 2550 μελών, 2 έν Αύστοο- 
ουγγαρίφ μετά 1950 μελών, 3 έν τα ί; Ήνωμέναι; ΐΐο- 
λιτείαις μετά 1 Γ>00 μελών — καί ούδεμια έν Έλλάδι!

- Κ ατ’ έπίσημον στατιστικήν τής κινήσεως τοϋ ί-

 _1   —
ταλικοϋ τύπου κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν, 
ό αριθμός τών καθ’ απαν τό ιταλικόν κράτος έκδιδο- 
υένων εφημερίδων καί περιοδικών άνήλθεν άπό 185 
ε’ι; 1006 Τό άοχαιότατον περιοδικόν δημοσίευμα έν 
Ιτα λ ία  είνε Alii  delhi Academia dei Lincei (1601). 
ή αρχαιότατη δε "καθημερινή έφηυερίς Ga^zelta di 
Genova (1798). ΎόΒτοίτον (526) τών νΰν έκβιδουένων 
φύλλων ίδρύθησαν κατά τά έτη 1885— 1887. Αί καθ’ 
ημέραν έκδιδόμεναι έφημερ δες ανέρχονται εις 135,  αί 
δίς καί τρις τή ; έβδουάδος εις 138, τά εβδομαδιαία 
φύλλα εις 520, τά δίς καί τρις τοϋ μηνός έκδιδόμενα 
περιοδικά είνε 285 , τά δε μηνιαϊα]37 1 . Πολιτικά|φύλ- 
λα έκδιδονεαι 4 2 9 .

— Άπέθανεν έν Μόσχμ ακμαίος τήν ηλικίαν (ό δια
σημότατο; τών βαρβιτιστών καί εί; τών έξε/όντων 
συγχρόνων ρώσσων μελοποκΰν Κάρολος Ααυίδωιρ.

— Τήν πρώτην τοΰ *ετους -¡τό ταχυδρομείου Σόφια; 
έδέχθη πρό; αποστολήν, κατ’ έπίσημον στατιστικήν 
σημειωσιν. δεκαεπτά χιλιάδα; συγχαρητηρίων επιστο
λών τό οε τηλεγραφείου έννεακάσια τηλεγραφήματα.

— Κατά. τήν παρισινήν εκθβσιν τεσσαράκοντα εννέα 
συνέδρια διεθνή θά συνέλθωσιν έν Παρισίοις, έκπροσω- 
πούντα διαφόρους κλάδου; τών τεχνών, τών επιστημών, 
τή ; βιομηχανίας καί τοϋ εμπορίου.

— Γνωστοποίησις ληφθείσα έξ αμερικανικής έφη- 
μερίδος: «Κυρία έχουσα Λαμπρόν λευκόν σκύλον μετα 
μελανών ώ τω ν ζη τε ί υπηρέτην εχοντα φαβορίτας τοϋ 
αάτοΰ χρώματος »

9 'Ήνι vw.v.

Ε Δ Ω  Κ'  ΕΚΕΙ
VWV-Λ® -.-.VWV

‘ Α ξ ιοπ ρ έπ ε ια  λωποδύτου.
Α σ τ υ ν ό μ ο ς .  "Οταν σε συνέλαβαν τήν ώραν ποϋ 

έκλεπτες τα ί; κότταις καί σ’ έφεραν εδώ, γιατί εις τήν 
αρχήν είπες άλλο  όνομα;

Λ ω π ο δ ύ τ η ς .  Δεν ήθελα να εκθέσω ιό αληθινό 
μου όνομα, κυρ αστυνόμε, γ ιά  μια τόσο πρόστυχη 
κλεψιά.

Μ ου σ ική  π α ίϋ ευ σ ις .

— Κ άτι στενοχωρημένου σε βλέπω ;
— Ή  αρραδωνιαστική μ,ου δεν ςέρει πιάνο.
— Κ αί δεν χαίρεσαι γΓ α ύτό ; θάχης ησυχία.
— Τί ησυχία, αδερφέ, ποϋ λογαριάζει ίσα ίσα τόρα 

ν’ άρχίση!
» ' « . ■ . « » ♦ S r A . · . ' '

Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Α !  ΓΝ Ω Σ Ε ΙΣ
ν . ν » ν  ¡ Ϊ ^ Λ ν . ν ν

ΤΡΙΖΟΥΣΑΙ ΘΥΡΛΙ
Ιίάντες γνωρίζομεν πόσον ενοχλητικός είνε ό τριγ

μός, ον παράγουσιν αί θύραι άνοιγόμεναι ή κλείομε ναι, 
όταν οςειδωθώσιν αί στρόφιγγες αυτών. Γνωστότατου 
δ’ είνε ότι τό κακόν θεραπεύεται άν τά συναπτόμενα 
σιδηρά τεμάχια χρισθώσ: οΓ ελαίου. Ά λ λ ’ άντί  τής 
χρήσεως τοΰ ελαίου δυνάμεθα να έπιτύχωμεν τό αύτό 
δια μολυοδοκονδύλου. Α ν προστριβή ή ακω/.ή αύτοϋ 
έπί τών στροφίγγων, παύει π ά ; τριγμός θρηνώδης 
καί αί θύραι ανοίγονται καί κλείονται ήρέμα καί εν 
σιγή.

’Er Άβι/rruc, >'χ r ου τυττογραφει·ίυ röt· Καταστημάτων ΔΝΕΧΤΗ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Ο Υ  (88!)—Ι0 ί3


