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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΟΘΩΝΟΣ *

'Ως εΐ'πομεν μετά τδ τέλος της συνελεύσεως ηώ. τήν διάλυσιν αύτής δ 
βασιλεύς ’Όθων άμέσως προσεκάλεσε τδν Μαυροκορδάτον και τδν Κω- 
λέτην οϊτινες τόσον ύπέρ αύτοΰ έδειξαν ζήλον, νά σχηματίσουν ύπουργεϊον, 
άλλ’ επειδή πρόεδρος τοΰ ύπουργείου ώρίσθη δ Μαυροκορδάτος, δ Κωλέτ- 
της -άπέφυγε νά λάβν) ώς άπλοΰς ύπουργδς μέρος καί συνάμα δέν υπέ
δειξε κανένα έκ τών φίλων του διά νά συμπεριληφθή είς τδ νέον σχη- 

μ,ατισΟησόμενον ύπουργεϊον. Τότε δ Μαυροκορδάτος συνεκρότησε τδ ύπ^υρ- 
γεϊον αύτδ μονομερές αλλά αμέσως μετά τήν συγκρότησίν του άπεδείχθη 
ότι έμελλε νά έπέμβγ είς τάς βουλευτικάς έκλογάς δραστηοίως. Συγχρόνως 
έσχημάτισε και τήν γερουσίαν καί προσέλαβεν είς αυτήν πλήν άλλων και 
τδν Λάμπρον Νάκον είς τδν δποϊον έ'δωκε καί τδν σταυρδν τοϋ λαιμού τών 
Ταξιαρχών,χωρίς προηγουμένως νά έ'χη κανέν παράσημον. Νά επικρίνω τδν 
Λάμπρον Νάκον δέν μοΰ αρμόζει,διότι ούτος ήτο έκτών πρώτων οικογενειών 
τής Ελλάδος, μεγαλοκτηματίας καί ύπέφερε πολλά κατά τδν ίεοδν αγώνα 
καί είχε μάλιστα παραγκωνισθή άπδ τάς κατά καιρδν κυβερνήσεις άλλ’ 
ή βασιλεία του ’Όθωνος προέβη είς τδ μέτρον τοΰτο, δχι διά νά βρα- 
βεύσγι τδν Νάκον άλλ’ επειδή έπληροφορήθη τδ ένεργδν μέρος δπερ έ'λαβα 
εγώ είς τήν μεταπολίτευσιν καί ένόμισεν ότι μέ τοΰτο ή'θελεν έλαττώσρ 

τήν επιρροήν μου.
Τδ ύπουργεϊον Μαυροκορδάτου δμόφωνον μέ τδν βασιλέα ’Όθωνα άμέ- 

σως έ'δωσε βαθμούς είς τούς στρατιωτικούς καί έπροβίβασε πολλούς, τδ 

δποϊον ειχον ύποσχεθή είς πολλούς τών πληρεξουσίων, τής συνελεύσεως 
διά νά τούς άποσπάσωσιν άπδ τήν μερίδα τοΰ ύπουργείου τής μεταβο
λής. Τήν δέ γερουσίαν κατάρτισαν άπδ τριάκοντα έξ πρόσωπα ένφ έδύ- 

ναντο κατά πρώτον νά συγκροτήσουν αύτήν άπδ είκοσι πέντε,άλλ’ δ άριθ- 
μδς αύτδς δέν ή'ρκεσε φαίνεται είς τάς εργασίας των. Συγχρόνως ένήργη- 
σαν τάς διοικητικής τών έπαρχιών, οικονομικής, δικαστικάς καί πάντων 
έν γένεί τών λοιπών ύπαλλήλων μεταβολάς κατά τδ σχέδιόν τους, καί 
ύπ’ δψιν έ'χόντες τάς προσεχείς έκλογάς, είς τάς οποίας ή'θελον νά άπο- 
κλείσουν πάντας έκείνους οί δποϊοι δέν έσυμφώνουν μετ’ αύτών.

Έπί τέλους κατήρτισαν δμοΰ μέ τδν βασιλέα τδν κατάλογον τών ύπο~ 
•ψηφίων βουλευτών άποκλείσαντες δλους τούς άλλους’ έλεγε δέ ή τότε 
κυβέρνησις ότι είς όλα τά κράτη τά συνταγματικά τίθενται ύπουργικοί 
υποψήφιοι βουλευταί. Τοΰτο δέ τδ σύστημα τών ύπουργικών ύποψηφίων
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τας επεμβάσεις καί ενίοτε καί

βουλήν ολους τούς αντιθέτους.

βουλευτών διετηρήθη μέχρι τής έξώσεως τοΰ ’'Οθωνος. Μετά ταϋτα ή νέα 
μεταβολή της 10 ’Οκτωβρίου μετέβαλε μόνον τήν ονομασίαν τών ύπουρ- 

γικών υποψηφίων και ώνόμασε τούς υπουργικούς υποψηφίους δήθεν συν
δυασμούς, άλλά πάντοτε αί κατά καιρόν κυβερνήσεις έπροστάτευον τδν 
ίδικόν των συνδυασμόν παραχωροΰσαι είς αύτδν δλα τά μέσα καί πλεο
νεκτήματα της εξουσίας, ώς επίσης καί

τας καλπονοθευτείς και παρανομίας. Τοΰτο δέ δυστυχώς επικρατεί μέχρ1 
σήμερον μέ τήν διαφοράν δτι τινές κυβερνήσεις δέν έξετροχιάσθησαν κατά 
τάς έκλογάς, άλλά κατόπιν ερχόμενοι οί βουλευταί ενταύθα καί έχοντες 
τήν πλειοψηφίαν είς τάς βουλάς ήνάγκαζον τήν κυβέρνησιν νά παραδέ- 

χηται δλας τάς καλπονοθευτείς καί παρανομίας καί νά άποκλείνι άπδ τήν 

ρουκην οκους τούς άντιθέτους.
’Επανέρχομαι είς τδ τότε συστηθέν ύπουργεϊον τοΰ Μαυροκορδάτου κατά 

τάς άρχάς τοΰ 1844. Τδ σύστημα τότε καί δ νόμος δ βουλευτικός δέν ήτο 
δπως σήμερον’ αί βουλευτικά! έκλογαί δέν ένηργοΰντο τήν αύτήν ημέραν - 
είς δλον τδ κράτος, άλλ’ ή κυβέρνησις είχε τδ δικαίωμα νά άναβάλλη τάς 
έκλογάς οσάκις έδίδετο ήφορμή κατά δήμους ή πολλάκις καί κατά επαρ
χίαν. Ώφεληθέν έξ αύτης της εύκολίας τδ τότε ύπουργεϊον και μή έχον 

άναλόγους δυνάμεις νά έπαρκέση είς δλας τάς έκλογάς τοΰ κράτους με- 
τεχειρίσθη τδ μέσον τής αναβολής’ καί τοΰτο καθ’ οσον άποπερατουμένων 

τών εκλογών ένδς μέρους νά μεταφέρωνται αί στρατιωτικά! δυνάμεις έκεΐ, 
δπου ήτο άνάγκη άντιστάσεως κατά τών επεμβάσεων.

’Εγώ τότε άποκλεισθείς παρά τής κυβερνήσεως έθεώρησα καλδν νά πα- 

ρουσιασθώ είς τδν βασιλέα ’Όθωνα και νά τοΰ παραπονεθώ διά τά τοιάΰτα 
άλλά μόλις έπαρουσιάσθην είς. αύτδν ή πρώτη λέξις τήν. οποίαν μέ είπεν 
ήτον, ιδού τδ θέλημά σας έγένετο καί νά ,φροντίσητε είς τήν επαρχίαν 

σας νά μή συμβοΰν άταξίαι. Έγώ δέ άπήντησα δτι ή τάξις δέν θά σα- 
λευθή είς τήν επαρχίαν άν τδ ύπουργεϊον θελήσγ ν’ άφήσγ έλευθέρας τάς 
βουλευτικάς έκλογάς. Ό ’'Οθων τότε μέ τρόπον έπιτακτικδν άπεκρίθη δτι 
πρέπει νά παυσουν τά τοιαΰτα, άλλως θέλει ύποστηρίξει τά δικαιώματα 

του και τά προνόμια τά δποϊα τοΰ έ'δωσε τδ σύνταγμα καί οί νόμοι τής 
3 Σεπτεμβρίου. ’Εκ τούτου έγώ ήρεθίσθην ολίγον και άπήντησα δτι τδ 
δρθδν κα! τδ δίκαιον είναι τδ ύπουργεϊον νά μή φέρνι κατά κρημνών τήν 
Ελλάδα, κα!. δτι έν τοικύτγ περιστάσει οί κάτοικοι άπελπισθέντες θά θέ- 

σωσι πρώτον πΰρ είς τάς οικίας των κα! άκαλούθως δ θεός οίδε τί 0’ άπο- 
γίνγ>. Ό ’Όθων άκουσας ταϋτα άπεσύρθη θυμωμένος έγώ δέ έξήλθον τής 
αιθούσης τοΰ θρόνου είς τδ δωμάτιον τών ύπασπιστών κα! διαγγελέων. 
Κατ’εκείνην τήν ήμέραν έ'τυχε νά ήναι τής ύπηρεσίας υπασπιστής μέν δ 
Γαρδικιώ-της, διαγγελεύς δέ δ Δημήτριος Μαυρομιχάλης’ δ δέ Γαρ'δικιώτης 
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άποχαιρετίζων μέ έστοιχημάτισε μαζύ μου δτι δέν θά εκλεχθώ άπδ τήν 

επαρχίαν μου βουλευτής, κ’ έγώ διϊσχυριζόμην τδ έναντίον.
Μετά τήν συνέντευξιν ταύτην μετά τοΰ ’Όθωνος κατήλθον τών άνα- 

κτόρων καί άμέσως άνεχώρησα διά τήν πατρίδα μου οπού μέ ύπεδέχθη- 
σαν όχι μόνον οί συμπολΐταί του μετ’ ενθουσιασμού, άλλ’ άκόμη και δθεν 
διήλθον οί κάτοικοι μέ έχαιρέτιζον, καί άπδ τήν Μάνδραν και άπδ τήν 

Είδυλλίαν και άπδ τάς Θήβας.
Άμέσως άπασα ή ύπαλληλία μετεκινήθη είς τήν Αεβαδείαν’ διωρίσθησαν 

δέ συγγενείς καί φίλοι τών υποψηφίων βουλευτών τής κυβερνήσεως, οίτινες 

περιήρχοντο άπασαν τήν επαρχίαν μετά μεγάλης συνοδίας στρατιωτικής πε
ζών καί ιππέων, διότι ή κυβέρνησις είχε στείλει έκεΐ άπόσπασμα ίππικοΰ 
επίτηδες δπως χρησιμευση είς τάς βουλευτικάς έκλογάς· καί δλόκληρον 
τάγμα πεζικδν ύπδ διοικητήν τδν Αθανάσιον Βαλτινόν. Διά νά κατατρο- 
μάξωσι δέ τούς εκλογείς έκήρυττον δτι έγώ είμαι είς τήν οργήν τοϋ βα- 
σιλέως καί άπηγορεύετο ή εί'σοδος τών πολιτών είς τήν οικίαν μου. Βλέ- 

ποντες δμως οί ενάντιοι μου δτι ταϋτα πάντα δέν τούς έχρησίμευσν κα! 
σωρηδδν ό'χϊ μόνον άπδ τήν πόλιν άλλά καί άπδ δλην τήν επαρχίαν ή'ρ- 
χοντο άνθρωποι είς τήν οικίαν μου, έμηχανεύθησαν δολοπλοκίαν καί μέ 

παρέστησαν δτι έπλαστογράφησα άριστεϊα τοΰ άγώνος τδ σιδηροΰν καί χαλ- 

κοΰν’ ή δέ κυβέρνησις άμέσως έξαπέστειλεν είς Λεβκδέίαν τδν τότε εισ
αγγελέα τδν πρωτοδικών Δημήτριον Μητσάκην άνδρα ακεραίου χαρακτή- 
ρος.’Ελθών δ Μητσάκης είς Αεβαδείαν προέβη είς άνακρίσεις καί άφοΰ έ
λαβε πάς άναγκαίας καταθέσεις τών μαρτύρων,πάντων άντιθέτων μου, έν- 
.νόησε τδ τέχνασμα καί ούτως ή κατηγορία άπεδείχθη άβάσιμος, καί έ- 
χάθη καί αύτή ή ελπίς άπδ τούς εναντίους νά μέ καθείρξουν εις τάς ποι
νικά; φυλακάς. Τδ δέ ύπουργεϊον βλέπον τήν αποτυχίαν είς ταϋτα πάντα 

έχάρισεν άπδ τάς δημοσίας άποθήκας καρπούς εις τάς οικογένειας τών 
υπουργικών ύποψν,φίων έν συνόλω πέντε χιλιάδες κόιλά τά οποία'καί διε- 
νεμήθησαν. Έφρόντισαν άκόμη επειδή ύπήρχεν ή συγκομιδή τών δημη

τριακών καρπών νά διορίσουν είς δλην τήν έπαρχίαν τριπλούς καί τετρα
πλούς έπιστάτας κα! φύλακας, ένπρώτοις διά νά ώφεληθοΰν τήνμισθοδοσίαν 
τους καί τήν κατάχρησίν των συγχρόνως δέ διά νά έχουν καί τήν ψήφον 

■αύτών είς τάς βουλευτικάς έκλογάς. Άλλ’. ίδόντες δτι και ταϋτα πάντα 
δέν τούς έχρησίμευον εξαπέστειλαν είς τήν κυβέρνησιν οί υπουργικοί τδν 
Ίωάννην Καλύβαν νά παραστήσγ είς αύτήν τά διατρέχοντα καί νά άπαι- 
τήσγ νέας συνδρομής. Άλλ’ δ πρόεδρος τής κυβερνήσεως Α. Μαυροκορδά- 
τος θυμωθείς είπε ' πρδς τοΰτον δτι ή κυβέρνησις έξήντλησε πάν μέσον 

υπέρ αύτών' άλλο δέν τούς έμεινε παρά μόνον νά τούς στείλγι καί πυρο
βόλα μεγάλης ολκής. Τοΰ είπε λοιπδν'νά άναχωρήσγ καί νά διαταχθή ή 
ψηφοφορία, τών βουλευτικών εκλογών, διότι ώς έκ τούτων δλων άνεβάλ- 
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λετο καί δπί άν έλθτι καί δ Γεωργαντόές βουλευτής βεβαίως δέν θά τοΰ 
κόψγ τήν κεφαλήν. Μόλις δ’ έπέστρεψεν δ Καλύβας είς Αεβαδείαν διετά- 
χθη ή ψηφοφορία είς δλην την επαρχίαν πλήν τοΰ δήμου Πέτρας, δ δποϊος 
συνέκειτο άπδ 800 ψηφοφόρους άπδ τούς δποίους δλίγην ελπίδα εΓχον οί 

υπουργικοί υποψήφιοι. Άφοΰ δέ παρήλθον δύο μήνες άπδ την ψηφοφορίαν 
τών άλλων δήμων της επαρχίας και άφοΰ κατενόησαν δτι είς τδν άνα- 
βληθέντα δήμον δέν ήδυνήθη νά έπέλθγ καμμία πρδς αύτούς ωφέλεια 
διέταξαν την εκλογήν αύτοϋ τοΰ δήμου άφοΰ πρότερον άπεπεράτωσαν είς 

πολλάς επαρχίας τάς έκλογάς καί ηδύναντο νά αύξήσωσι τάς στρατιω
τικά; δυνάμεις είς την επαρχίαν Αεβαδείας. Τότε εστάλη δ λοχαγδς Ζω
γράφος καταγόμενος έξ ’Αθηνών μέ μίαν διλοχίαν τακτικοΰ στραγοΰ καί 
δ μοίραρχος Μόστρας μέ εκατόν πεντηκοντα περίπου χωροφύλακας καί 

ολα ταΰτα τά σώματα έτοποθετήθησαν είς την πρωτεύουσαν τοΰ δήμου 
Πέτρας είς τδ χωρίον άγιος Γεώργιος, καθώς καί δ διοικητής της επαρ
χίας μεθ’ δλων τών λοιπών πολιτικών ύπαλλήλων αύτης καί μέ τούς υπο
ψηφίους βουλευτάς.Τήν παραμονήν της ένάρξεως τής εκλογής μετέβην εκεί 

καί εγώ δ ίδιος καί έπρότεινα συμφώνως μέ τδ σύνταγμα τά μέν στρα
τιωτικά σώματα κατά την.ψηφοφορίαν νά περιορισθοΰν είς τά καταλύματα 
των χωρίς νά εξέλθουν παντάπασι, μία ενωμοτία δέ χωροφυλάκων νά 
φρουρά εξωθεν τής θύρας τοΰ καταστήματος της ένεργηθησομένης βου
λευτικές εκλογής πρδς φύλαξιν τής τάξεως' οί δέ ύποψηφιοι άμφότέρων 
τών μερίδων καθώς καί δ διοικητής μεθ’ όλων τών πολιτικών ύπαλληλων 
νά άποχωρήσουν είς την πόλιν Αεβαδείας διά νά μείνγι ή ψηφοφορία έλευ- 
θέρα’ δ ταγματάρχης ’Αθανάσιος Βαλτινδς παρεδέχθη εύχαρίστως τοΰτο. 

Είς τδ τάγμα δέ τοΰ ρηθέντος ταγματάρχου ύπήρχεν ώς άξιωματικδς καί 
ό νΰν βουλευτής Αεβαδείας Γεώργιος Αάππας άντισυνταγματάρχης.

Την αύτήν ημέραν άνεχώρησαν διά την Αεβαδείαν οί ύποψηφιοι καθώς 
καί δ Διοικητής, την έπιοϋσαν δέ ή'τις ητο η ημέρα της. ψηφοφορίας καί 
ήτο καί ημέρα Κυριακή ηρχισαν άπδ τδ πρωί νά έπισωρεύωνται. ψηφοφό

ροι καί ήρχισαν νά ψηφοφορούν, ίδόντες δέ τότε οί Κυβερνητικοί δτι ή 
ψηφοφορία αυτή ένηργεϊτο άπελπιστική δι’ αύτούς,. διέταξαν κατά τδ 

γεύμα τούς ψηφοφόρους οί δποϊοι εύθυμοΰντες καί γ,δοντες πρ.οσήρχοντο. νά 
άποσυρθοΰν καί νά παυσουν τά άσματα. Ουτοι δέ μη θεωροΰντες ώς έγ- 
κλημα την εύθυμίαν τους δέν άπεσύρθησαν' τότε διετάχθη πυροβολισμός 
κατ’ αύτών δστις έθανάτωσε αύθωρεί δύο πολίτας καί τρεις έπλήγωσεν. 
’Αμέσως έξαπέστειλαν είς Αεβαδείαν εί'δησιν είς έμέ, καί χωρίς νά χάσω 

καιρδν συμπαραλαβών καί δσους έ'τυχε νά εύρεθοϋν παρόντες ένοπλοι, 
δεκαοκτώ μόλις, έκίνησα πεζός διότι δ 'ίππος μου δέν έστάθη δυνατόν νά 

έτοιμασθγ. Διελθών δέ έκ της Γρανίτσης καί τυχαίως έξωθεν τοΰ χωρίου 
εύ^ών τδν προύχοντα τούτου Άνδρέαν ’Αθανασίου έπεφόρτισα αύτδν . έάν
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ήναι έντδς τοΰ χωρίου άνθρωποι μέ δπλα νά τούς είπνί νά λάβουν αύτά 
καί νά μέ άκολουθήσουν, άλλά μόλις εύρέθη δ υιός του καί άλλοι δύο 

ένοπλοι, ο'ίτινες καί μέ ήκολούθησαν καί ουτω συνεπληρώθησαν άπαντες 
εΐ'κοσι καί εις. Ή νύξ μάς κατέλαβε κάτωθεν τοΰ χωρίου Αγίου Γεωρ
γίου δπου έγίνετο ή ψηφοφορία, εγώ δέ έσκέφθην ώς κατάλληλον μέρος τδ 
μ,εγαλήτερον χωρίον τοΰ δήμ.ου τούτου τδ Στεβενίκον πρδς τοποθετησιν, 
τδ δποϊον ήτο καί οχυρόν. ’Εκεί δέ μεταβάς πολύ άργά έμαθον άπδ τούς 
κατοίκους δτι έντδς ενός παλαιοΰ Πύργου, δστις έκειτο έν τφ μέσφ. τοΰ 
χωρίου, ήτο τοποθετημένη μία ένωμοτία χωροφυλάκων. Θυμωθείς διά τδ 
δυσάρεστον αύτδ συμ,βάν άμέσως κατέβην·μέ τούς ύπ’ έμέ είς τδν Πύργον 
καί έκρουσα την θόραν- δ ένωμοτάρχης ηνοιξεν αύτην άπροσέκτως, άμέ

σως δ’ είσηλθον έντδς τοΰ Πύργου μέ τούς δπλοφόρους μου καί εϊπον είς 
τούς χωροφύλακας νά μή λάβουν καμμίαν ύποψίαν διότι δέν σκοπώ νά 
τούς κακοποιήσω καί άν θέλουν άς μείνουν καί ουτοι έντδς τοΰ Πύργου. 
Αύτοί δέ έξήλθον άνά εις μέ τά δπλα των έκ τοΰ Πυογου και ένωθέντες 
ακολούθως μετέβησαν είς τδν "Αγιον Γεώργιον δπου ήτο τοποθετημένος 

και δ στρατός. '. ·
Άναχωροΰντα άπδ τήν Αεβαδείαν μέ ήκολούθησαν κατά τύχην καί 

δύο σαλπιγκταί πρδ πολλοϋ άποσυρθέντες άπδ τδν τακτικόν στρατόν 
έχοντες μαζύ των καί τάς σάλπιγγας· ειχον δέ παραγγείλει είς τήν άνα- 
χώρησίν μου έκ Αεβαδείας νά γράψουν οί φίλοι μου είς δλα τά χωρία τής 
επαρχίας περί τών είς τδ χωρίον τοΰ Αγίου Γεωργίου συμβάντων καί 
παρήγγειλα αύτούς νά λάβουν τά δπλα καί νά τρέξουν είς τδ χωρίον 
Στεβενίκον δπου ειχον μ.εταβή. Πολύ πρωί δέ άπδ τά πλησιέστερα μέρη 
ηρχισαν ένόπλως νά είσέρχωνται είς τό Στεβενίκον καί άφοΰ έπλησίαζον 
έκένωνον καί τά όπλα των' τήν αύτήν ημέραν άπεβίωσε καί εις κάτοι
κος τοΰ χωρίου Στεβενίκου έκ τών πληγωθέντω^ είς τήν ψηφοφορίαν, 

τούτον δέ ένεταφιάσαμεν μετά πομπής καί έκενώσαμεν τά δπλα τών 
όσων εύρέθησαν έπί τοΰ τάφου. Ή έκεϊ δέ ή στρατιωτική άρχή άπέστει- 
λεν είς Στεβενίκον ένα ένωμοτάρχην μετά δέκα χωροφυλάκων καί μέ έν 
έγγραφον τοΰ ταγματάρχου καί λοιπών, δτι έπληροφορήθησαν τήν τοπο- 
θέτησίν μου εκεί μ.ετά πολλών έ/όπλων.καί μετά σαλπίγγων, πραγμ.α τδ 
δποϊον αντιβαίνει είς τδ καθεστδς καί δτι πρέπει. νά άποσυρθώ έκεΐθεν 
διαλύων καί τούς δπλοφόρους, άλλως ουτοι θέλουν έκπληρώσει κατ’ έμοΰ 
τδ κκθήκόν των. Έγώ δέ είς άπάντησιν έγραψα πρδς αύτούς δτι ή συνά- 
θροισις τών ένοπλων έκεϊ δέν ήτο διά κακούς σκοπούς, άλλά τοΰτο. 
προήλθεν ώς έκ τής διαγωγής τοΰ στρατοΰ πρδς τούς ψηφοφόρους διά τδ 
δποϊον έχουν νά δώσουν λόγον είς τήν Βουλήν. ’Εγώ δέ εύρίσκομαί 
είς τήν άνάγκην σύμφωνα μέ τδ σύνταγμα νά άντιτάξω τήν βίαν κατά 
τής βίας. "Αμα έλαβον τήν άπάντησιν αύτήν έσκέφθησαν διά τδ αίμα 

A
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τηρύν συμβάν, καί μεταμεληθέντες ήθελησαν νά συμβιβάσουν ΐ?> άψοίγ- 
μα’ τότε έξαπέστειλαν 'εις Στεβενίκον τον Πρόεδρον τ·ης ’Εφορευτικής 
Επιτροπής κατά την ψηφοφορίαν Ίωάννην Συλιναραϊον άνθρωπον φρόνιμον 
έκ νεότητάς του, οστις έχρημάτισε και πληρεξούσιος είς την εθνικήν, συ
νέλευσήν τής 3θ« Σεπτεμβρίου. Έλθων δέ ουτος είς Στεβενίκον μοί είπε τά 

δσα έπεφορτίσθησαν παρά τών αξιωματικών τοΰ στρατού, δτι το- δυσάρε- 
στον συμβάν ίγεινε κατά λάθος εναντίον τ·ης θελησεώς των καί έπειδν) 
είναι φίλοι της τάξεως έπιθυμοϋν νά συμβιβασθη αυτή ή ύπόθεσις χωρίς 
νά προκόψουν καί άλλα δυσάρεστα’ μοί έ'γραφε δέ νά εί'πω είς τδν άπε- 
σταλμένον τούτον τδν τρόπον μέ τδν δποϊον είναι δυνατδν νά έπελθη 
αί’σιον αποτέλεσμα’ έγώ δέ έ'δωσα γραπτήν τήν ιδέαν μου, νά άναχωρή- * 
σωσι δηλαδή συγχρόνως καί δ στρατδς καί έγώ μέ τούς δπλοφόρους καί 
νά θέσωμεν είς τήν άναχώρησίν μας έν σημεϊον, ττζς δ’εύρισκόμενος είς 
τήν ψηφοφορίαν νά άναχωρήσγ καί νά μείνγ μόνον ή εφορευτική επιτροπή 
καί είς ενωμοτάρχης μετά δέκα χωροφυλάκων πρδς διατήρησιν της τά
ξεως καί έλευθέρας ψηφοφορίας, τδ δποϊον καί παρεδέχθησαν οί αξιωμα

τικοί <τοΰ στρατού’ καί πρα^ματικώς δοθέντος τοϋ συνθήματος ανεχώρη- 
σαν τήν αύτήν ώραν καί δ στρατός της κυβερνήσεως άπδ τδν κάτω δρόμον 
τοΰ χωρίου 'Αγίου Γεωργίου διά τήν Λεβαδεία?, έγώ δέ άπδ τδν έπάνω 
δρόμον τοΰ χωρίου Σεβετίκου.

Ιδού δέ καί ή ανταλλαχθεϊσα αλληλογραφία έπί τής ύποθέσεως 
ταύτης.

Έν 'Αγίφ Γεωργίφ, Ί Αύγουστου 1844.
Κύριε Γεωργαντα.

Πληροφορούμεθα μετά θετικότητος ό’τι συναθροίσας περί τών 40 οπλοφόρων με σαλ
πιγκτές έπί κεφαλής μετέβης καί όχυρώθης εις Στεβενίκον άνευ τίνος ανάγκης καί 
δτι προσέτι διέταξες καί άλλους οπλοφόρους δπου καί ύμείς, καί έκ τούτου σήμερον διέ- 
βησαν πρδς τά αύτοΰ 30 οπλοφόροι πρδς σχηματισμόν ίσως στρατού.

Μη γνωρίζοντες τδν σκοπδν τών τοιούτων κινημάτων καί γνωρίζοντες ό’τι άνευ τίνος 
δικαιώματος άντεποιήθητε καθήκοντα τής έξουσίας, σάς προσκαλοϋμεν έν δνόματι τοΰ 
νόμου καί τοΰ βασιλέως νά διαλύσητε έντδς μιας ώρας ανυπερβλήτου προθεσμίας τούς 
οποίους έσχηματίσατε οπλοφόρους καί νά άπέλθη έκαστος είς τά ιοια, διότι άλλως 
χαρακτηριζόμενης τής πράξεώς σας ταύτης ώς στάσεοις έναντίον τών καθεστώτων, 
είμεθα άναγκασμένοι νά ένεργήσωμεν δ,τι έκ τών καθηκόντων μας.

Ό μοίραρχος Παρνασσίδος A. ΒΛΑΤΙΝΟΣ, ταγματάρχης.
Μ. ΜΟΣΤΡΑΣ

Άριθ. Πρ· 1886.

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρί>ς thr Kvpcor Άϊτώηοτ Γεωργανταν.

Δεν γνωρίζομεν τδν σκοπδν με τδν όποιον συνοδευθείς με Αρκετούς όπλοφόρους ε’φΟα- 
σες, ώς πληροφορούμεθα, έντδς τοΰ Δήμου μας, όχυρώθης είς Στεβενίκον καί προσκα- 
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καλεΐς τήν σύναιι> καί άλλων· οποίος δήποτε δ’μως είναι ό σκοπός σας, δεν διστά- 
ζομεν νά σάς εϊπωμεν, Κύριε,ό’τι είναι άξιοκατάκριτος καί Αντιβαίνει είς τά καθεστώτα 
τής Κυβερνήσεως, τά όποια πας φιλήσυχος πολίτης πρέπει νά σέβηται καί ύπακούει. - 

’Επειδή λοιπδν τά κινήματά σου ταΰτα δεν παρουσιάζουν άλλον χαρακτήρα παρά 
βεβαίως παρ’ έναντίον τών καθεστώτων, διότι δπλοφορία καί σύνταξις στρατού άνευ 
Ανάγκης καί άνευ έξουσίας ύπαινίττεται βεβαίως άναρχικούς σκοπούς διά ταΰτα σας 
προσκαλοϋμεν, Κύριε, έν δνόματι τοΰ Νόμου καί τοΰ Βασιλέως νάδιαλύ- 
σης έν ροπή οφθαλμού τούς οποίους έσύναξες στρατιώτας καί νά τούς αποστείλης είς 
τά ’ίδια διότι άλλως τήν πράξίν σου ταύτην θά παραστήσωμεν εις τήν Κυβέρνησιν άναρ- 
χικήν καί θά έπικαλεσθώμεν έν όνόματε τοϋ οποίου άντιπροσωπεύομεν λαοΰ τήν δό- 
ναμιν πρδς ύποστήριςιν τής ησυχίας, ήτις ήδη έπαπειλεϊται·

Τή 7 Αύγούστου 1844, "Αγιος Γεώργιος.
Ό Δήμαρχος 

Α. ΠΑΠΠΑ1ΩΑΝΝΟΥ

Τίμιε άδιΛφί.

Σήμερον με τδν Κύριον Μοίραρχον ώμιλήσαμεν με τδν Κύριον Στάμον Νάκον τά 
δέοντα. Σάς λέγω πάλιν, Κύριε Γεωργαντά,ώς άδελφδς νά άναχωρήσητε διά τήν οικίαν 
σας, και νά ήσυχάσητε Αύριον δε άμα μάθωμεν τήν ελευσΐν σας είς Δεβαδείαν θέλο
μεν άναχω ρήσει καί ημείς άφίνοντες μόνον μίαν μικράν φρουράν πρδς φύλαξιν τών 
καρπών καί νά έλθωσιν οί έπίλοιποι δημόται οϊτινες Ακόμη δεν έψηφοφόρησαν νά ψη
φοφορήσουν έλευθέρως. Διότι καθώς έμάθαμεν ό άνθρωπος οστις τδ Ανέφερε 'τδ ώμο- 
λόγησε καί έμπροσθεν τοΰ Κυρίου Στάμου ό’τι έπροκηρύξατε τδν δήμον νά όπλισθοΰν 
καί νά έλθητε νά μάς πολεμήσητε. Τούτου γενομένου, Κύριε Γεωργαντά,ήμπορήτε νά 
στοχασθήτε πολύ καλά ό’τι ήθελεν ύπερασπισθώμεν τδν βαθμόν καί τδ βασιλικόν στέμμα 
τδ όποιον φέρομεν έπί κεφαλής μέχρι τελευταίας βανίδος αίματος καθώς τδ άπαιτεϊ 
τδ χρέος μας καί ό δ’ρκος τδν όποιον έδώσαμεν πρδς τδν βασιλέα καί τήν πατρίδα μας.

Κύριε Γεωργαντά ειμεθα άνθρωποι τής ησυχίας καθώς μέχρι ώρας τδ έπαρατηρή- 
σατε ούτω καί ή εύγενεία σας έπιθΰμεΐτε τδ αύτο. Τά έπίλοιπα μανθάνετε παρά τοΰ 

Κυρίου Στάμου.
'Ο Αδελφός σας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ
'Ο Κύριος μοίραρχος σάς άσπάζεται.—'Ομοίως καί ό Ιωάννης Δράκος.

2ημ. Ό μακαρίτης ’Αθανάσιος Βαλτινδς έλαβε τά όπλα άπδ τήν Αρχήν τοθ ίεροδ άγώ» 
νος τοΟ 1821. Ό βασιλεύς ’Όθων τδν προσέλαβεν ύπασπιστήν καί αύτδς τδν ήκολούθησεν 
καί ε’ς τήν άναχώρησίν του είς τήν Βαυαρίαν, έπισ.τρέψας δέ εις τήν ’Ελλάδα δ έντιμος τού
τος στρατιωτικός Απεβίωσεν δποστράτηγος. Άπδ τήν άρχήν τής έπαναστάσεως μέχρι τέλους 
τού βίου του διέπρεψε διαρκώς. ’Ητο άνθρωπος ένάρετος, εύπροσήγορος καί καλώς φίλος. 
Ή οικογένεια τών αδελφών Βαλτινών ήτο έπί Τουρκοκρατίας ή πρώτη εις τήν έπαρχίαν 
Βάλτου ύπηρετούσε δέ ύπδ τδν Άλή πααα καί συχνά ήρχοντο είς τήν Δεβαδείαν έπιφορ- 
τισμένοι μέ ύπηρεσίαν παρ’ αδτού.

'Ο’Ιωάννης Δράκος ήτο υιός τού Γεωργίου Δράκου τού πεσόντος όμού μέ τόσους άλ
λους ανδρείους είς τήν καταστρεπτικήν μάχην κατά τδ 1827 μεταξύ τής θέσεως παλαιού 
Φαλήρου καί Άκροπόλεως Αθηνών. Ειχεν έκ-παιδευθή τά στρατιωτικά ε’ς τήν Εύρώπην. ‘Ο 
βασιλεύς "Οθων ’τδν προσέλαβε κατ’ Αρχάς ώς διαγγελέα καί Ακολούθως ύπασπιστήν. Καί 
ούτος δέ τδν ήκολούθησεν εις τήν Αναχώρησίν του. Έπιστρέψα? δέ άπδ τήν Βαυαρίαν ίχρη 
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μάτισε, zal ύπουργό; τών Στρατιωτικών: "Ολος δ βίος τον ήτο άμεμπτου διαγωγή;, η-to St 
καλοκάγαθο; λίαν. Άπεβίωσε St νέο; κατά τήν ηλικίαν άφήσας πολυμελή οικογένειαν λίαν 
εκτιμωμένην»

Δεν είμαι εις θεσιν ίχ. γνωρίζω τας έπεμβάσεις τής έξουσίας εις τάς 
άλλας επαρχίας τοΰ κράτους λεπτομερώς, καί άφίνω τοΰτο νά τδ πράξουν 
εκείνοι οΐτινες εύρίσκονται εις θέσιν καλλιτέραν άπδ εμέ. ’Αναφέρω μό
νον την τρομεραν επεμβασιν εις την πρωτεύουσαν ή οποία έγένετο διά 
νά έπιτύχγ ό τότε στρατιωτικός διοικητής Δ. Καλλέργης. Τοιαύτη δ’ ήτο 
η επεμβασις, ώστε ηναγκάσθη δ λαδς της πρωτευούσης νά συνέλθή είς 
τους δρομους της αγοράς, κραυγάζουν κατά του ύπουργείου' ώς έκ τούτου 

ο βασιλεύς προσωπικώς κατηλθεν εις την άγοράν καί ειάεν είς τδν οχλον 
νά ησυχάσγ καί νά διαλυθή καί δτι θέλει φέρει την δέουσαν θεραπείαν, 
τότε δέ ό λαδς έζητωκραύγασεν ύπέρ τοΰ βκσιλέως. Άποσυρθείς; είς τά 

Ανάκτορά ο Οθων, προσεκαλεσε τδν Ίωάννην Κωλέττην καί Άνδρέαν Με- 
ταζάν και τους επεφορτισε νά σχηματίσωσιν ύπουργεϊον, ουτοι δέ αμέσως 

συνεκρότησαν τοιοΰτον ύπδ τήν προεδρεία/τοΰ Ίωάννου. Κωλέττου.
Συνελθόντων δε τών βδυλ,ευτών πρδς συγκρότησιν. της Βουλής, ήλ- 

θον εις Αθήνας ως επίδοξος βουλευτής’ ήλθε δέ καί δ γερουσιαστής 

Ααμπρος Νακος, οστις είχεν άποσταλή είς τήν Αεβαδείαν επίτηδες νά 
ενεργησν) κατα τής βουλευτικής εκλογής μου. Κατά τήν έθιμοταξίαν 
τότε τόσον οί γέρουσιασταί καθώς και οί βουλευταί καί παν άλλο επίση
μον πρόσωπον ερχόμενόν είς ’Αθήνας, έπρεπε νά παρουσιάζηται είς τούς 
βασιλείς’ δ μή παρουσιαζό μένος δέν είχε καμμίαν ευθύνην, άλλ’. έθεωρεϊτο 
ώς μια παραλειψις. "Οθεν ή'μην οίονεί προκεκλημένος νά τδ πράξω. Διά 
τοΰτο μετεβην εις τα ανακτορα είς την αίθουσαν τών ύπασπιστών, έκεϊ 
δε ετυχε να ηναι καί παλιν υπασπιστής τής έβδομάδος δ Γαρδικιώτης 

και ο Δ. Μαυρομιχαλης δικγγελεύς. ~Πσαν δ’ έκεϊ πρδς παρουσίασιν κα’; 
άλλοι βουλευταί καί γέρουσιασταί, έν οις καί δ Λάμπρος-Νάκος.Χαιρε- 
τισας τον Γαρδικιωτην και Μαυρομ,ιχάλην έκάθησκ, δ δέ Γαρδικιώτης. μέ 

ηρωτησε περί τής εκλογής και είώομεν καί περί τοΰ στοιχήματος μεθ’ 3 
παρουσίασθην προς τδν ’Όθωνα, δστις μέ περιεποιήθη υπερβαλλόντως,.

Συνολθου.σης τής Βουλής είς τδ κατάστημα τδ προσδιορισμένου διά τάς 
συνεδριάσεις αυτής προς εςελεγξιν τών βουλευτικών έκλογών έγειναν. άστειό- 
τατα πραγματα διότι επεκυρωθη ή έκλογή τής Φθιώτιδος τοΰ άρχιλγστοΰ 
Γιαταγανα, διότι εις την εποχήν τών έκλογών τούτων εύρίσκετο καίουτος 

εις την επαρχιαντής Φθιώτιδος,είς δέ τήν έπαρχίαν τής’Ηλείας τήςσαπουνο- 
κασελκς, διότι ούτως έγεινε μέ τδν Λυκούργον καί Λύσανδρον, είς δέ τήν 

επαρχίαν Γυθειου τοΰ κοτερου, διότι δ ’Αναστάσιος Μαυρομιχαλης έντδς 
τοΰ πλοίου εκείνου ενηργησε τόσον τήν ψηφοφορίαν, καθώς καί τήν δια
λογήν τής βουλευτικής εκλογής, είς δέ τήν έπαρχίαν Τριπόλεως τήν. έκ·»
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I λ&γήν τών σκκκουλίων, έπειδή δ 'Ρήγας Παλαμήδης έντδς έσφραγισμένων

I σακκουλίων παρουσίασε τα έγγραφα.
I Είς μίαν περίστασιν δ βασιλεύς ’Όθων με ηρωτησεν, εαν ητο αληθές
I δτι οί διευθύνοντες τήν μεταβολήν τής Γ' Σεπτεμβρίου, εϊχον άποφασίσει 
I νά άνακηρύξωσιν ώς βασιλέα τδν Μιχαήλ Σοΰτσον (Μιχαλ-Βόδαν). Έγώ
I τοΰ άπήντησα ότι τοιοΰτον ήτο άγνωστον πρδς έμέ καί ότι δέν τδ πι-
I στεύω, μολαταύτα θέλει έξετάσει τδν Άνδρέαν Μεταξάν περί τούτου. ’Ε-
I ξετάσας δέ έλαβον 'άπάντησιν ότι ούδέν τοιοΰτον υπήρξε καί τοΰτο άνέ-

I φέρα πρδς τδν ’Όθωνα.
I Ό βασιλεύς ’Όθων έφέρετο τοΰ λοιπού πρδς έμέ εύνοϊκώς, άλλ’ 5 Γαρ-
| δικιώτης μέ έρραδιούργεϊ είς τήν Αυλήν και άντενήργει είς τήν έπαρχίαν - 

I μου καί άντέπραττεν είς πάντα.
I Κατά τδ τέλος τοΰ έτους 1848, δταν ένεκα τών διαΐρεχόντων είς τήν

Εύρώπην·, δ βασιλεύς ’Όθων συνέστησε τδ ύπουργεϊον τοΰ Γεωργίου Κουν-
I τουριώτου, έξαπέστειλεν είς τδ κατάστημα τής Βουλής τδν Γαρδικιωτην,

ούτος δέ προσκαλέσάς ιδιαιτέρως είς έν δωμάτιον τδν Δ. Ν. Καλλιφρο- 
| νάν, τδν Δ. Χατζίσκον καί έμέ, μάς είπεν έκ μέρους τοΰ βκσιλέως ότι

I έπεισε τδν πρόεδρον τής νέας κυβερνήσεως Γεώργιον Κουντουριωτην να
συμπεριλάβν) είς τδ ύπουργεϊον ' τδν ενα έκ τών τριών τούτων αντιπρο-

I σώπων, καί νά συνεννοηθώμεν νά δωσωμεν πρδς αυτόν. το. εγκριθεν πρό-
I σωπον διά νά γείνρ δ διορισμός του. Ό Δ. Καλλιφρονάς καί εγω ηρνηθη-

! μεν νά δεχθώμεν τήν θέσιν ταύτην, δ δέ Χατζϊσκος, ώς έκ τούτου Φυμω-
I θείς, ήρνήθη καί ούτος, άλλ’ήμεϊς τδν προετρέψαμεν νά δεχθγ.

I Είς τδ ύπουργεϊον Κόύντουριώτη έλαβε μέρος καί δ Κρεστενιτης ως ύ-
j πουργδς τών ’Εσωτερικών. Ούτος άπδ αβροφροσύνην ήθελησε νά διορισνι

ϊ τδν Λύσανδρον Βιλαέτην συμπολίτην του καί άντιφερόμενον εις τα επαρ»
3 γιακά ώς νομάρχην.’Έλαβε λοιπδν τδ διάταγμα τοΰ διορισμού του και με- 

τέβη είς τδν βασιλέα πρδς ύπογραφήν/Η ’Αμαλία ήτο παρούσα και ίδοΰσα 

τδ διάταγμα έξέσχισεν αυτό, είποΰσα είς τδν Κρεστενιτήν ότι έχασε τον 
νοΰν του. Μετά τήν πτώσιν τοΰ ύπουργείου τουτου ελθων δ Σπυρο-Μη-

’ λιος κατά τδ1850 ώς υπουργός τών στρατιωτικών κατωρθωσε να σύμ-
περιληφθΰ; δ Λύσανδρος Βιλαέτης κατ έκείνας τάς βουλευτικάς. έκλογάς 
ώς ύπουργικδς ύποψήφιος, καί άπδ τήν’Ηλείαν δ Κρεστενιτης εγραψε πρδς 

τήν Αμαλίαν, άπόντος τής βκσιλέως είς τήν Βαυαρίαν, δτι άλλοτε τον
■ διορισμόν τοΰ Λυσάνδρου '■ ώς νομάρχου έθε'ώρησε κακόν και τώρα θεώ- 

; ρεϊ φρόνιμον τήν ύπουργικήν του υποψηφιότητα. II Ά μαλικ εθεωρησεν

4 ύβρίστικδν τδ έγγραφον τοΰτο καί δέν άπηντησεν. '
1 Είς τήν Αεβαδείαν ειχον ένεργηθή δημοτικά; έκλογαι, Είς την μιαν
• τούτων κατά παρακίνησιν τοΰ Γαρδικιώτου καί τών συντρόφων του ενηρ-
j γήθησαν παρκνομίαι καταφανέσταται, δηλαδή έψηφόφόρησαν νεκροί και

Τόμος Ε’. 12.— Δεκέμβριος 1881. ®5 



1010 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΪΣΤΟΡ1ΚΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 1011

άπόντες,· ·» δέ εκλογή έκερδήθη κατ’ έμοΰ μ.έ μόνον πέντε $ εξ ψήφους. 

Της έκλογώς αύτώς τά πρακτικά έφθασαν εις ’Αθήνας είς τήν νομαρχίαν. 
Έγώ υπέδειξα την παρανομίαν ήτις ήτο άποδεδειγμένη άπδ τδν κατά
λογον και δ νομάρχης ύπεσχέθη δτι θά άκυρώσγ την εκλογήν Νομάρχης 
δέήτο τότε δ υποστράτηγος Δ. Μελετόπουλος. Παρ’ ελπίδα όμως μετ’ 

δλίγας ήμέρας έ'μαθον δτι η εκλογή έπεκυρώθη καί τοΰτο κατ’ άπαίτη- 
σιν τώς βασιλίσσης. Τότε παρουσιάσθην είς την βασίλισσαν (δ ’Όθων έ- 
λειπεν είς Βαυαρίαν) καί άνέφερα πρδς αύτην τά διοτρέξαντα, η δέ βα
σίλισσα μου άπήντησεν δτι δέν έ'χει είδη σι ν άπδ τά γενόμενα καί τά λε- 
χθέντα είναι ανυπόστατα. Έγώ ειπον δτι πείθομαι είς τά λεγάμενα άλλ’ 
έπειδή δ νομάρχης παρηνόμησε καί θά τδν καταγγείλω είς την άρμοδίαν 
δικαστικήν άρχήν νά ευαρεστηθώ καί έπιτρέψρ την εισαγωγήν του είς 
δίκην (επειδή τότε τδ τοιοϋτον τδ έπρόβλεπε τδ Σύνταγμα). Ή ’Αμαλία 
άκούσασα τούτο έθυμώθη ύπερβολικά καί έ'γεινεν άλλη έξ άλλου καί έπί 
δέκα λεπτά έ'μεινε σιωπηλή καί άκίνητος’ άπεσύρθη δ’ άποτόμως εις τά 
ιδιαίτερα δωμάτιά της, καί τούτου ένεκα άνεχώρησα καί έγώ.

Καταβαίνοντα δέ την λλίμακα τών άνακτόρων μέ έπρόφθασεν δ διαγ- 
γελεύς της ημέρας έκεί/ης Κωνσταντίνος Πάλλης, νΰν άπόστρατος συνταγ
ματάρχης καί μοϋ είπεν δτι η πρδς την βασίλισσαν διαγωγή μ.ου δέν ήτο 
καλή,, όχι μόνον διότι αυτή είναι βασίλισσα,άλλά καί απλώς γυνή* έγώ δέ 
τοΰ άπήντησα δτι σκέπτομαι τά κατά την ομιλίαν μου καί δέν ευρίσκω 
τίποτε άτοπον, δπερ έδύνάτο νά δυσαοεστήσγ; την βασίλισσαν. Ή ’Αμαλία 
δέ τότε έγραψε πάντα ταϋτά καί τά τοϋ Κρεστενίτου πρδς τδν Όθωνα 

καί έκεΐνον μέν ώνόμασεν ύβριστήν έμέ δέ άπότομ.ον· Τήν επιστολήν αύ
τήν είχεν άναγνώσει δ έκεΐ τότε ευρισκόμενος μετά τοΰ Όθωνος Δ. Μαυ- 
ρομιχάλης διαγγελεύς, οστις έ'γραψε τδ τοιοϋτον είς τδν Κρεστενίτην γαμ
βρόν του έξ άδελφης.

Ό βασιλεύς ’Όθων ήργησεν ολίγον είς τδ ταξείδιόν του αύτό’ είχε δέ 
διαδοθώ δτι ή αύλή τώς Βαυαρίας διά πολλούς γνωστούς λόγους καί πρδ 
πάντων διά τήν έναντιότητα της ’Αμαλίας ώς πρδς τδν διάδοχον της 
Ελλάδος είχε κατορθώσει νά άπομακρύννι καί διαζευχθη τήν’Αμαλίαν. 
Τοΰτο είχε διαδοθώ πολύ περιωρΐσμένως άλλά μετά τήν έλευσίν τοΰ’Όθω- 
πάσα φήμη διεσκεδάσθη.

Τδ Σύνταγμα τώς Γ', Σεπτεμβρίου είχε προτάξει τδ ύπουργεϊον, κατόπιν 
έ'θεσε τήν βουλήν καί έπειτα τδ σώμα τώς Γερουσίας. Έθεωροΰντο δέ οί 
τρεις πρόεδροι ίσόβαθμοι δηλαδή δ πρόεδρος τοΰ ύτςουργικοΰ συμβουλίου, 

δ τώς βουλώς, καί δ τοΰ σώματος τώς Γερουσίας. Ό βασιλεύς Όθων ήτο 
τυπικώτατος είς τά τοιαΰτα καί κατά τάς τελετάς καί τά γεύματα καί 
τούς χορούς καί έπρόσεχε τήν τάξιν* μόλον τοΰτο άγνοώ πώς συνέλαβε 
τήν ιδέαν είς τάς παρουσιάσεις νά προτάττη τούς γερόυσιαστάς καί κατό-

τούς βουλευτές καθώς καί είς τούς χορούς τής αύλώς είς τήν έναρξιν 

τοΰχοροΰ χορευομένης τώς πολωνέζας νά προτάττνι τδν πρόεδρον τώς Γερού· 
«ίας.Είς τδν πρώτον χΟρα.ν τώς πρώτης βουλευτικής περιόδου προσέλαβεν ή . 
βασίλισσα τδν πρόεδρον της Γερουσίας Γεώργιον Κουντουριώτην άντί τοΰ 
προέδρου τώς βουλώς Κανελλου Δεληγιάννη. Τδών;τοϋτο δ Κανέλλος Δε- 
ληγιάννης άμέσως άνεχώρησεν άπδ τδν χορδν χωρίς κάν νά ειδοποίησή 
τδν αύλάρχην ή τδν ύπασπιστή < τώς έβδομάδος. Όταν μετά ταΰτα ήλ- 
θεν ή σειρά τοΰ προέδρου τώς βουλώς ούδείς έγνώριζε τί άπεγέινε καί 
συνέβη ικανή χασμωδία. Τοΰτ’αύτδ συνέβη και μέ τδν πρόεδρον τδν κατό
πιν τοΰ Κανελλου Δεληγιάννη 'Ρήγαν Παλαμήδην είς μίαν παράταξιν. 

Άλλ’δ ΙΙαλαμήδης πονηρότερος ύπώγε τολμηρώς καί καθεΐξε τήν θέσιν του.. 
Κατά τδ 1851 όταν δ βασιλεύς Όθων άπεφάσισε νά μεταβγ · είς πήύ 

Εύρώπην, έθεώρησεν άναγκαϊον καί έφερε τότε νόμον είς τάς .βουλάς δια- 

,λαμβάνοντα όπως έν ,τ$ .άπουσίςρ του βασιλεύη ή βασίλισσα. Είς τδ υπ
ουργικόν συμβούλιου δ υπουργός, τών έξωτερικών ’Αναστάσιος Αόντος καί 
δ της παιδείας Χρυσόγελως άντέταξαν. ώς μή ποοβλέπόμενον ύπδ τοΰ Συν
τάγματος καί τδ εθεώρησαν Αντισυνταγματικόν, άλλά τά άλλα μέλη τοΰ 
^υπουργείου παρεδέχθησαν τοΰτο, τδ όποιον καί έπεψηφίσθη είς τήν βου
λή?. Συνώλθον δέ τότε είς τήν αίθουσαν πώς βουλώς τά δύο σώματα,προσ- 
ώλθεν δ βασιλεύς καί ή βασίλισσα παρόντος καί τοΰ προέδρου της βουλώς 
.καί τοΰ προέδρου της Γεοουσίας καθώς καί τοΰ Μητροπολίτου Άθη- 

ί νών καί προέδρου τώς Τεράς Συνόδου Νεοφύτου. 'Η δέ ’Αμαλία έδωκε τδν

νενομισμέ^ον όρκον ενώπιον τών δύο βουλευτικών σωμάτων καί υπέγραψε 
τδν δαθέντα όρκον καθώς καί δ .βασιλεύς·, 5 πρόεδρος της βουλής καί της 
Γερουσίας καί δ Μητροπολίτης, ώς τοΰτο φαίνεται είς τά τότε πρακτικά 

της βουλής. ' · ·· '■
Κατά τδ 1854 όταν δ Μεντσικώφ ήλθεν άπδ τήν Κωνσταντινούπολι/ 

είς τάς ’Αθήνας καί έπαοουσιάσθη εις τδν βασιλέα καί έμεινε- σύμφωνος 
.είς τδν τότε.προετοιμαζόμενον πόλεμον τώς 'Ρωσίας μετά τώς Τουρκίας, 
ή'ρχισεν, ,ο ’Όθων μετά της κυβερνήσεως νά προετοιμάζη τούς 'Έλληνας 
πρδς τοΰτο. "Αμα δ’ έφθασεν ή ώρα ή'ρχισαν οί 'Έλληνες άπδ τάς επαρ

χίας, νά συσσωματόνωνται καί νά δίδωνται είς αύτούς άναλόγως τών σω
μάτων των καί χρηματικά ποσά. "Ηρχισαν δέ καί οί έξω “Έλληνες τώς 
Τουοκίας καί οί τώς Θεσσαλίας καί οί τώς ’Ηπείρου καί Μακεδονίας νά 

διορίζωσιν αρχηγούς. Κατά τήν "Ηπειρον οί Ήπειρώται ένέκριναν ώς άρχη- 
γδν τών οπλοφόρων τδν Κΐτσον Τσαβέλαν πραγματικές- άνδρα δοξασθέντα 

κατά .τδν άγώνα τοΰ 1821, δ όποιος- μετά τδν θάνατον τοϋ Καραϊ- 
σκάκη είχε θεωρηθώ κατάλληλος διά τήν θέσιν τώς αρχηγίας και έγένετο 
καί τοιοΰτος, άλλ’ άγνοώ πώς τότε άπέτυχεν* επίσης άπέτυχε καί κατά 
τήν Δυτικήν Ελλάδα κατά τήν στάσιν τοΰ 1836 διορισθείς άρχηγός’ ό-
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ίιγον ε'λειψεν εάν δεν έπρόφθανεν δ Θεόδωρος Γρίβας δραστηρίως ζαι pcs 
κίνδυνο·1 να διελθη τον Άσπροπόταμον καί νά κτυπήση τούς στασιαστάς 

καί να τους καταβαλη, ιζσως δ Τσαβελλας ή'θελεν άναγζασθη νά συνθηκο
λόγηση.’Έχων λοιπόν ύπ’δψιν μου ταϋτα πάντα ήθέλησα νά συστήσω τον 
Θ.· Γρίβαν ως άρχηγόν των οπλιτών της ’Ηπείρου καί πολύ περισσότερον 
διότι εις τα τελευταία δ Κϊτσος Τσαβελλας,άγνοώ την αιτίαν, είχε κατα
βληθώ και σωματικώς, αλλα δεν εισηκουσθην. Μάλιστα δ Κωνσταντίνος 
Παλλης διαγγελεύς τότε τώς αυλής μου είπεν δτι ’δστις θέλει νά φέρη 
έμπόδια εις τον διορισμόν τοΰ Τσαβέλλα τούτο θά έθεωρεΐτο ως μίαπρο- 
δοσια. ’Αλλά δυστυχώς αί ύποψίαι μου έβεβαιώθησαν. Διότι το ισχυρόν 

εκείνο σώμα τοποθετηθέν εις δχυράν θέσιν κατά την ’Άρταν διελύθη άμα 
παρουσιασθησαν οί εχθροί χωρίς νά ρίψη άπό εν τουφέκιον δ καθείς κατά 
του έχθροϋ, δ δέ Γρίβας μέ τον υιόν του Δημή'τριον μίαν η δυο ώρας έξω- 
θεν τών Ίωαννίνων έπολέμησαν ήρωϊζώς κατά τοΰ έξελθόντος έκ τών 
Ιωαννίνων στρατού, καθώς και άλλα τινα άποσπάσματα ελληνικά ,έπρο- 
χωρησαν κατά την Παραμυθίαν καί έκυρίευσαν καί έν μικρόν φρούριον. Το 

περιστατικού τοϋτο έκαμε τον βασιλέα νά σκεφθη καί λάβη μέτρα κα
τάλληλα καί εις μέντήν Λαμίαν διώρισεν αρχηγόν τον Γαρδικιώτην διά νά 
συντέλεση εις την ένίσχυσιν τών τότε προχωρησάντων ελληνικών σωμά
των άρχηγοΰντος του Χριστοδούλου Χατζηπέτρου καί δμου μέ τόν Γαρ- 
δικιωτην διεταξε ν’ άκολουθήση δ Χατζΐσκος καί νά τον άζολουθήσω καί 

εϊω, άμφότεροι ως σύμβουλοι. Κατά δέ την Δυτικήν Ελλάδα άντί νά 
διορισθ·η δ Θ. Γρίβας άνθρωπος άποδεδειγμένης άνδρείας καί ικανότητας 

εις τα τοιαΰτα διωρίσθη δ Σπυρο-Μήλιος. Είναι γνωστόν ποία φιλία- μέ 
συνεδεε μέ τούτον, φιλία άνωτέρα καί συγγένειας, διότι εις δλον τό διά

στημα τώς γνωριμίας μας μέ τόν Μήλιον ή'μεθα άχώριστοι αλλά τά τότε 
πράγματα μέ έ'καμνον νά προτιμώ διά τό αέσιον αποτέλεσμα του σκο
πού εκείνου τόν Θ. Γρίβαν.

Μεταβάντες τότε εις την Λαμίαν μέ τον Γαρδικιώτην εΰρομεν κατά 
τήν,δροθετικήν γραμμήν εις θέσιν Άσβεστη υπέρ τάς δύο χιλιάδας κα
λούς οπλοφόρους υπό την διοίκησιν διαφόρων οπλαρχηγών καί πού πάν
των υπό τόν Ευάγγελον Κοντογιάννην καί Παππακώσταν. Συσκέφθέντες 
λοιπόν μέ τόν Γαρδικιώτην ένεκρίθη νά μεταβώ εκεί μετά τοΰ Χατζί- 
σκου καί νά πείσωμεν τά σώματα αυτά νά έξέλθουν καί νά μεταβουν 
κατά την Θεσσαλίαν καί προ πάντων νά ενωθούν μέ τόν ευδοκίμησαντα 
τότε κατ’ εκείνα τά μέρη Χριστόδουλον Χζτζηπέτρον, δπερ έπράξαμεν. 
Έπεστρέψαμεν δέ εις την Λαμίαν διά νά έφοδιάσωμεν εκείνους μέ πο
λεμοφόδια καί όσων άλλων είχον άνάγζην. Άλλ’ ενώ ημείς μέ τόν Χα- 
τζΐσκον ένηργοΰμεν ταϋτα πάντα, φαίνεται δτι δ Γαρδικιώτης δεν ήρέ- 
σκετο εις την ένδυνάμωσιν καί συσσωμάτωσιν προς τόν Χατζηπέτρον, καί

είχεν ειδοποιήσει τόν Παπακώσταν περί τούτου, καί παρ’ ελπίδα εί'δομεν 
αυτόν είς την Λαμίαν. Τοΰτο έ'καμε νά άναβληθ-ρ η έξοδος τών ελληνι

κών αύτών σωμάτων, δ δέ Γαρδικιώτης τότε έκρινεν, άγνοώ πώς, νά ά- 
φήση ως ύπαρχηγόν τόν Ίωάννην Κλίμακαν εις τήν Λαμίαν. Ό δέ Γαρ- 
δικιώτης δμοϋ μέ τούς δύο συμβούλους καί μέ δέκα στρκτιώτας, μετ.έβη 
είς την 'Υπάτην. Είχε δέ διαδοθώ οτι έπρόκειτο νά γείνη. κατοχή παρά 
τών ’Άγγλων καί Γάλλων, καί είχε σταλώ εντολή άπό. τάς’Αθήνας νά 
σταλοϋν καί πυροβόλα είς τόν Χατζηπέτρον. Τότε δέ εις την Λαμίαν εύ- 
ρίσκοντο πυροβόλα τοΰ τακτικού στρατοΰ ύπό τόν άξιωματικόν Κουντου- 
μάν, καί επειδή εγώ είχον φιλίαν μέ αυτόν, ένεκρίθη νά μεταβώ είς Λα
μίαν διά νά τόν πείσω νά λειποτακτήση δμοϋ μέ τά πυροβόλα, τούς πυ- 
ροβολιστάς καί άπαντα τά αναγκαία. Καί πραγματικώς τόν εδρον πρό-’ 
θυμώτατον, άλλ’ ήτο άνάγκη τότε νά ειδοποιηθούν τά άτακτα σώματα. 
’Έγραψα λοιπόν προς τόν Γαρδικιώτην νά ειδοποίηση τόν Κλίμακα νά 
φροντίση περί τούτου καί νά ειδοποίηση τόν ταγματάρχην Θανασοΰλαν 
Βαλτινον, τοποθετημένου είς το Αιανοκλάδι, έξωθεν τοΰ οποίου έπρεπε νά 
διέλθη δ άξιωματικός Κουντουμόΐς μέ τά πυροβόλα. Ό δέ Γαρδικιώτης’ 

μου άπηντησε καταφατικώς, καί μου έγραψε νά κάμω χοησιν τώί επι- 
στολώς αύτοΰ προς τόν.Κλίμακα. Άλλ’ δ Κλίμακας ήρνήθη την εντολήν 
τοΰ Γαρδικιώτη, ούτω δέ δεν έξετελέσθη ή λειποταξία αδτη. Άπό δλας 
όμως τάς επαρχίας άδιακόπως έπεσωρεύοντο δπλοφόροι παρά τά μεθόρια 
τά ελληνικά, άλλά τότε πραγματοποιηθείσης της κατοχώς τών Άγγλό- 
γάλλων, έματαιώθησαν τά πάντα καί έσταμάτησαν όσοι ήσαν έτοιμοι να 
έξέλθουν έκ τών ελληνικών δρίων. »

Πας έλλην σκεπτόμενος μετά τήν κατοχήν, έβλεπεν ότι τά πάντα ή- 
θελον ματαιωθώ, μολαταΰτα δεν ήτο άπίθανον ότι άν είχε πραγματο
ποιηθώ άπό τήν ’Ανατολικήν 'Ελλάδα γενναϊον κίνημα καί άν δλα τά 
παρευρεθέντα σώματα κατά τά μεθόρια καί τό πυροβολικόν ήθελον ευδο
κιμήσει, άν μάλιστα διωρίζετο άρχηγός τώς Δυτικώς 'Ελλάδος δ τολμηρός 
εκείνος Γρίβας, τά δύο ταϋτα σώματα ή'θελον φέρει θρίαμβον κατά τάς 

επαρχίας έκείνας.
'Άμα-ήλθεν ή κατοχή άμέσως διώρισαν άρχηγόν τον κατά τήν ’Ανα

τολικήν'Ελλάδα είς Λαμίαν άρχηγόν Δημήτριον Μαυρομιχάλην,τόν όποιον 
καί έπροβίβασαν είς άντισυνταγματάρχην. Ή νεα δέ αυτή ελληνική κυ" 
βέρνησις δνομασθεΐσα τώί κατοχώς, έπαυσε τόν Γαρδικιώτην, ούχί μόνον 
άπό άρχηγόν, άλλά καί άπό τήν Αυλήν. Ταϋτα πάντα τόν Γαρδικιώτην 
τόν κατελύπησαν καί τόν κατέβαλον, άνεχωρησεν δε απαντες οι περί 
αύτόν άνθρωποι της κυβερνήσεως καθώς καί δ Δ. Χατζϊσκος. Έγω όε και 
τόι έχων πολλάς άφορμάς κατά τοΰ Γαοδικιώτου, διύτι πολλά μου πα

ρενέβαλε προσκόμματα τόσον είς το ήθικόν μέρος τώς προαγωγώς μου, 
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καθώς καί είς τά ιδιαίτερα συμφέροντά μου, μολοντοΰτο δεν τδν άφήσα 
μεμονωμένον νομίσας εύγενές καθήκον νά μείνω μαζύ του προςπαρηγο- 
ρίαν του, και έλθών μετ’ αύτοϋ είς τάς Αθήνας, τον ήκολούθησά ακόμη 
καί είς την νήσον Κύθνον διαμείνας έζεϊ περίίεου τεσσαράκονταΛ ημέρας 
καί 'τότε άνεχώρησα δταν μοϋ τδ έπέβαλον κατεπείγουσαι υποθέσεις μου.

Κατά την διαμονήν μας έν Κύθνω είχε διέλθει έκεΐθεν δ μακαρίτης 
Π. Άργυρόπουλος υπουργός τών Οικονομικών. ’Εγώ δέ μετέβην είς έντά- 
μωσίν του διά νά μάθω άν έχωσιν άληθείας τά διαδιδόμενα περί τοΰ ’Ό
θωνος δτι πρόκειται νά διωχθή. ’Έμαθον δέ παρά τοΰ καλοϋ καί έντιμου 
τούτου άνθρώπου, δτι δ ’Όθων πρέπει νά'ύποστηριχθή είς τον θρόνον του, 
διότι άλλως ή 'Ελλάς δύναται νά χάση τήν άνεξαρτησίαν της^ επειδή οί 
Γάλλοι έπεθύμουν τοΰτο καί σήμερον ούτοι είναι δυνατοί διότι έχουν είς 
τδν Πειραιά δέκα χιλιάδας στρατόν καί οί ’Άγγλοι είναι μόνον δύο χι
λιάδες. Έξελθών δέ του πλοίου άνεκοίνωσα τοϋτο είς τόν Γαρδικιώτην.

Είς τδ-διάστημα δέ της διαμονής μου είς Κύθνον έκοιμώμην είς έν δω- 
μάτιον μέ τδν Γαρδικιώτην" ως έκ τούτου επίτηδες έ'διδον άφορμήν είς 
τοΰτόν χάριν περιεργείας νά μανθάνρ τά τής Αυλής του ’Όθωνος. Ό δέ 
Γαρδικιώτης μοϋ έλεγε-πολλά καί πρδ πάντων διά τήν επιστροφήν τοΰ 
’Όθωνος άπό τήν Βαυαρίαν κατά τό 1850, δτι τά διαδοθέντα τότε περί 
τής ’Αμαλίας ήσαν αληθέστατα καί δτι δ ’Όθων έξωθεν τής Αίγίνης 
εντός τοΰ πλοίου έδέχθη τήν Αμαλίαν μέ ψυχρότητα καθώς: καί άπαν- 
τας τούς μετ’ αύτής Αύλικούς καί πρδ πάντων τδν Γαρδικιώτην, δ όποιος 
κατεταράχθη ίδών τοϋτο. Ή βασίλισσα ίδοΰσα τδν ’Όθωνα ήγανακτη- 
μένον τδν έπλησίασε και τδν ήρώτησε τί έ'χει, αύτδς δέ δεν τής άπήν- 
τησεν, άλλ’-αυτή ώς έξυπνος γυνή τδ εννόησε- καί κατώρθωσεν δμοΰ μέ 
τδν βασιλέα νά κατέλθουν είς τδ δωμάτιον τοΰ πλοίου καί έκεϊ πλέον 
ήδυνήθη νά μεταβάλν) τήν άπόφασιν τοΰ’Όθωνος. Μόλις δέ άνέβή- 
σαν είς τδ κατάστρωμα αμέσως δ βασιλεύς . διηυθύνθη πρδςτδν Γαρδι- 
κιώτην και τδν περιεποιήθη άρκετά καί δ Γαρδικιώτης έμεινε πολύ ικα
νοποιημένος καί εύχαριστημένος.

Κάτά τήν στάσιν τοΰ στρατού κατά τδ 1861 δ βασιλεύς διώρισεν άρ- 
χηγδν κατά τήν Πελοπόννησον τδν Γενναΐον Κολοκοτρώνην, αρχηγόν δέ 
τοΰ τακτικοΰ στρκτοΰ κατά τής αποστασίας τοΰ στρατοΰ είς τδ Ναύπλίον 
τδνυποστράτηγον Χάν, διέταξε δ’ εμέ νά συμπράττω μετ’αύτοΰ, έχων 
ύπδ τήν διοίκησίν μου καί τδν νομόν τής Άργολιδοκορινθίας.'Όταν ήθελα 
ν’ άναχωρήσω διά τήν θέσιν μου, δ βασιλεύς μέ ήρώτησεν πώς μοϋ φαί- 
νεταιάύτη ή άποστασίκ τοΰ στρκτοΰ καί ποία ήτο δυνατή θεραπεία" τοΰ 
άπήντησα ότι βεβαίως ή άντιπολίτευσις έχει τδν δάκτυλόν της είς τά 
τοιαΰτα και φαίνεται νά κκτώρθωσε τήν διαφθοράν τοΰ στρκτοΰ, καί 
κατά τήν-ιδέαν μου θεωρώ καλόν νά δίαλυθγ άπας δ τακτικός έλληνι- 
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κδς στρατός καί νά μεταβουν οί στρατιώται είς τάς οικογένειας των νά 
έπιδοθοΰν είς τά οικιακά των έργα καί ή άραίώσις αυτή θά ώφελήσγ, νά 
συμπληρώσγ δέ τήν χωροφυλακήν μέχρι πέντε χιλιάδων, διότι τδ σώμα 
τοϋτο άπεδείχθη τρανότατα, οτι υποστηρίζει τήν τάξιν, καί είς μέν τούς 
δέκα νομούς νά προσδιορισθ^ ή δύναμις τής χωροφυλακής άναλόγως, χίλιοι 
δέ έξ αυτών ώς επίκουροι ή καί περισσότεροι νά τοποθετηθώσιν είς τήν 
Κόρινθον, οί δέ υπόλοιποι είς τάς Θήβας, καί άφόΰ παρέλθν) δ αρμόδιος 
καιρός καί ήσυχάσουν τά πράγματα, τότε πάλιν νά σχηματίσω νέον στρα
τόν. Ό δέ ’Όθων μοϋ είπεν δτι είς τοιαύτην περίστασιν τί έχουν νά γεί- 
νοον εκείνοι οί αξιωματικοί τοΰ στρκτοΰ οίτινες υπηρέτησαν τδ καθεστδς, 
εγώ δέ άπεκρίθην δτι οί μέν καλοί καί ικανοί άξιωματικοί νά διορισθοίΰν 
ώς τοιοΰτοι είς τήν χωροφυλακήν, οί δέ άλλοι νά τεθοΰν είς άργίαν, το
ποθετούμενοι κατά τάς νήσους. Ό βασιλεύς ένέκρινε τήν γνώμην μου μοϋ 
έσύστησεν δμως άκοαν εχεμύθειαν, έως δτου τελειώσουν τά Ναυπλιακά, 
δπερ καί έτήρησα. Μετά τά Ναυπλιακά έπιστρέψας είς ’Αθήνας εδρον 
άλλέως τά πράγματα" όχι μόνον δ βασιλεύς ’Όθων δέν έθεσεν είς ενέρ
γειαν τήν ιδέαν περί στρκτοΰ, άλλ’ άπεφάσισε νά κάμγ καί προβιβα
σμούς, νά δώσγ παράσημα καί άλλα πολλά πλεονεκτήματα. ΙΓροσεφέρθη- 
σαν δέ καί είς εμέ διά τοΰ τότε ύπουργοΰ τών,’Εσωτερικών Χαραλάμπου 
Χρηστοπούλου, άλλ’ εγώ παρετήρησα είς τδν υπουργόν δτι όχι μόνον ω
φέλιμον, άλλά καί βλαπτικόν είναι νά βρκβευθοΰν οί στρατιωτικοί καί 
πολιτικοί μέ σημεία εμφυλίου πολέμου καί άδελφικοΰ αίματος, καί τδν 
παρεκάλεσα νά είπή εις τδν βασιλέα, είς εμέ τούλάχιστον νά μή δώσγ, 
διότι θ’ άναγκκσθώ νά τά έπιστρέψω, μή έπιθυμών νά φέρω τήν παραμι
κρήν δυσαρέσκειαν διά τοϋτο. Καί διενεμήθησαν μέν τά παράσημα καί 
έγένοντο οί προβιβασμοί, άλλ’ ή άσθένεια ένεφώλευεν. είς τδν στρατόν 
καί τά στρατιωτικά σώματα ένωθέντα μετά τοΰ στρατοΰ τών επανα
στατών είς <5ν έδόθη άμνηστείκ πλήν τών άρχηγών, προεκάλεσαν τήν 
ΙΟην ’Οκτωβρίου καθ’ ήν άπεδιώχθη δ ’Όθων. Τήν έπερχομένην έπανά- 
στασιν προεϊδον καί έμήνυσα είς τδν βασιλέα τά δέοντα διά τοΰ Θ. Κο- 
λοκοτρώνη, νά άπομάκούνή δηλ. τδν στρατόν έκ τής πρωτευούσης, νά 
αύξήσν] τήν χωροφυλακήν καί νά διορίσγ τδν Θ. Γρίβαν άρχηγόν καί στρα
τιωτικόν διοικητήν τών ’Αθηνών, συγχρόνως δέ νά φέρουν έκ τών επαρχιών 

: μέ ευυπολήπτους άνωτέρους στρατιωτικούς άνάλογα σώματα φουστανελλο- 
φόρων,άλλ’άπεκρούσθη ή ιδέα αυτή ή'τις ήτο ή μόνη σωτήριος διά τήν τότε 
βασιλείαν. ’Απεναντίας δέ έπεφόρτισαν στρατιωτικούς κατά τήν Στερεάν 
'Ελλάδα νά καταβάλουν πασαν τυχόν έπανάστασιν.Άλλά μόλις έξήλθον τών 
Αθηνών μετά τρεις ή τέσσαρας ημέρας έπήλθεν ήμεταβολή τής I' ’Οκτωβρίου 
καί τοιουτοτρόπως έτελείωσεν ή σκηνή αύτη άποπεμφθέντός τοΰ βασιλέως 

’Όθωνος καί τής συζύγου του ’Αμαλίας. λ. Γεωργαντδίς όποσιράτηγος·
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ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΟΜΗΣΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΜΗΤΡΙΕΒΝΑΣ ΒΛΟΥΔΟΒ

Π EPI ΤΟΥ ΙΩ ANNOY ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

. . .. . Τότε είσέτι δέν είχε λύθή δλοσχερώς τδ ζήτημα τοϋ Βελγίου 
(περί τδ 183 1)'ύποζώφως εταράσσετο άπκσοί σχεδόν ή ’Ιταλία καί άγ- 
γελίαι ούχί ευάρεστοι άπηντώντο έν ταΐς έφημερίσιν έξ 'Ελλάδος κ'αίτοι. 
ή περί τών ιδίων ήμών ύποθέσεων αποκλειστική φροντις μεγάλως άπη- 
σχόλει ημάς ουτώς ώστε δέν ή^υνάμεθκ νά έπιστήσώμεν τήν ήμετέρκν 
προσοχήν έπι τής μικράς ταύτης φλογδς της έκ τοϋ κρατηρος τοΰ πολί
τικου Βεζούβιού έκπεμπομένης.

’Εντούτοις ηδη τή 5] 17 Αύγουστου έ'γραφον έκ Κέρκυρας έν ταΐς έφη- 
ρ,ερίσι τά έξης: «Ή πρδ πολλοΰ -ηδη άναφυεΐσα έν ταΐς Έλληνικαΐς νή- 
σοις δυσαρέσκεια, ιδίως έν 'Ύδργ έ'λαβε χροιάν καθαράς στάσεως, Οί Υ
δραίοι κάτέλαβον έν ΙΙόριμ την φρεγάταν ΈΛ.Ιάδα καί έτερα 'Ελληνικά: 
πλοΐα άποτεφρώσαντες αύτά».

Τή 14)26 Αύγούστου ήλθεν αγγελία μάλλον καΒησυχαστικη, λέγουσα 
δτι δ Κυβερνήτης κόμης Καποδίστριας ανήγγειλε την συγκάλεσιν της’Ε
θνικής συνελεύσεως κατά τδν ’Οκτώβριον μήνα καί ένεχείρισε διακοίνωσιν 
τοΐς άντιπροσώποις τών τριών Προστατίδων δυνάμεων, έξαιτούμέν.ος την 
ταχίστην λύσιν τοΰ Ελληνικού ζητήματος πρδς άποσόβησιν τής φθορο
ποιές έφημέρου άβεβαίας καταστάσεως.

Έν τούτοι; οτε ηδη έπί τέλους πάντες οί 'Ρώσοι ήσυχάσαμεν ψυχικώς, 
δτε παρ’ ήμΐν έν τή οικογένεια. ημών έπηλΟε ψυχική γαληνή, αδρνή'ς ένέ- 
σκηψε κεραυνός. Αυπηρά άγγελία είς τε τούς γονείς μου καί είς ημάς έμέ 
τε καί την άδελφην μου, άφίκετο τόσον άργά, ώστε κατά τά σύγχρονα 
μέσα τής ταχείας συγκοινωνίας καθίσταται άπίθανον. Μόλις τή 21 ’Ο
κτωβρίου εις Βερολΐνον καί τή 4 Νοεμβρίου έίς ΤΙετρούπολιν εφθασεν ή 
εί'δησις περί τοΰ τρομερού θανάτου τοϋ 'Καποδιστρίου δολοφονηθέντος τή 

1.1. ’Οκτωβρίου. Έν ταΐς πρδς τδν πατέρα ημών 1 έπιστολάϊς άνέφέραμ,εν 
τοΰτο ώς άπλήν φήμην, ώς εξής:

1 *0 πατήρ αύτής. κόμης Δημήτριος Ν. Βλοϋδοβ εύρίσκέτο κατά τήν Εποχήν (εκεί
νην έν Πετρουπόλει, ή δέ οικογένεια, του έν Βερολίνφ. (ό μεταφρ.)

«Βερολΐνον 21 ’Οκτωβρίου (2 Νοεμβρίου).
«Χθες κατά τήν έπίσκεψιν ξένης τίνος κυρίας ή εύθυμος συνδιάλεξις διεκόπη αίφνης 

διά θλιβερωτάτης αγγελίας ήτις Εάν, δ μή γένόιτο,Επαλήθευσή, ειμί βεβαία δτι με
γάλως θά λύπηση ύμας τε καί έμέ·^Λέγουσιν δτι έ Καποδίστριας, δ αγαθός, Q συ
νετός, ύ άξιέραστος Καποδίστριας μάς, οστις .κατέδειξε διά πλήρους άφοσιώσεως τήν 
αφιλοκερδή αγάπην πρδς τούς "Ελληνας, έδολοφονήθη ύπ’ αύτών τούτων, οΐτινες διε-

τήρησαν τήν αγνωμοσύνην καί θηριωδίαν,τήν ζηλοτυπίαν και άστάθειαν ένί λόγφ άπαντα 
τά διακριτικά έλαττώματα τών προγόνων αύτών καί έν γένει τών δημοκρατικών. 
«Tu n’ es pas formS pour Etre revolutionnaire, pcur singer sur ces bancs (igolstes, toi ne 
pour le devduement». Ούτως o Jules Janin άναγκάζει τδν Μιραβώ v? εΐπη πρδς νεανίαν 
τινά έν τφ μυθιστορήματί του· καί βεβαίως δ Μιραβώ είχε πληρέστατα δίκαιον νά ειπη 
τοΰτο. 'Ο ερως τών τοιούτων Ανθρώπων πρδς τήν Απόλυτον Ελευθερίαν δέν είνε άλλο 
τι ή δ πόθος νά κορέσωσι τήν φιλοδοξίαν, τήν φιλαρχίαν καί άπαντα τά πάθη αύτών».

'Υπδ τών αυτών Εντυπώσεων κατεχομένη ή αδελφή έγραψε πρδς τδν 

πατέρα ταΰτα :
., ·. . «Βερολΐνον 21 ’Οκτωβρίου 1831.

«Εινε αρά γε άληθής ή θλιβερά αύτη Αγγελία περί τοϋ θανάτου τοϋ κόμητος- Κα- 
ποδιστρίου, ε’ίοησίς, ήν άνέγνωμεν χθες έν τή Γερμανική έφημερίδι; Έάν δυστυχώς 
εχεται άληθείας, ύμεΐς ήδη ητνώσκετε τοΰτο έν Πετρουπόλει. 'Οποίον τέλος διά τδν 
Καποδίστριαν οστις έθυσίασε τήν ζωήν καί τδν άνετον βίον ύπέρ τής εύημερίας τής 
Αγνώμονος πατρίου χώρας, και κατά πόσον δυσχερής καθίσταται ή χαλιναγώγησις 
έ'θνους τοσοΰτον Ατιθάσου οΐον τδ'Ελληνικόν! Καίτοι ούτοι ύπήρξαν Αείποτε Αγνώμο- 
νες" πόσα δέ παραδείγματα παρέχει αύτή ή Ιστορία αύτών περί τών διασήμων στρα
τηγών καί ρητόρων καταδικασθέντων είς θάνατον καί Εξορίαν, άμα τούς έ'σωζαν αύτοί 
ούτοι. Μέμφονται τούς βασιλείς έπί Αγνωμοσύνη, έν τούτοις κατά πόσον δρθώς λέγει δ 
Σαιξπεΐρος περί τοϋ λαοΰ;

Look, as I blow this feather from my fau 
And as the air blows it to me again, 
Obeying with my wind as I do blow, 
And yielding to another, when it blows, 
Commapded always by the greater gast, 
Such is the linghtenes of you, common men. 1 

Λυδία Βλοδ δ o S.

Τήν εις τάς έπιστολάς ταυτας άπάντησιν τοϋ πατρδς έλάβομεν τήν 

4.] 16 Νοεμβρίου :
«Γράφω άποκλειστικώς όπως Απαντήσω είς σέ καί πάντας ύμας. Αί έπιστολαί ύμών 

μοί έκόμισαν τήν λυπηράν εΐδησιν, ήν ταυτοχρόνως έ'μαθον παρ’ Ετέρων και έκ τών 
Εφημερίδων, τήν περί τοϋ τρομεροΰ θανάτου τοΰ προσφιλούς ήμίν Καποδιστρίου. ’Ιδού 
Αμοιβή τών θερμών, άφιλοκερδών ύπηρεσιών, ας προσήνεγκε τοΐς δμοφύλόις αύτοΰ, 
θυσιάσας τδ παν ύπέρ αύτών, άπάσας τάς ήδονάς τοΰ βίου καί αύτήν δέ τήν ύπαρξιν. 
• Les rois, ces illustres ingrats!» 'Ο λαδς είνε πίλύ μάλλον Αγνώμων ή οί βασιλείς. 
Καθ’ δτι και έκεϊνοι έκ τών βασιλέων ο'ίτινες δέν Εχουσιν άγαθήν καρδίαν, τούλάχι- 
στον φοβούνται τήν φωνήν τής 'Ιστορίας' ο'ι λαοί δέ ούδέ περί αύτής φροντίζουσΐ».

Τοιαύτη ύπήρξεν ή έν τή οικογενείιγ ήμών γενική άδημονία καθ’ όλου

4 Ίδέ, έγώ μέν φυσώ Απ’Εμπρός μου τδπτερδν τοΰτο,
ό δέ άνεμος πνέων τδ Επαναφέρει έπ’ Εμού·

* ύπείκει μέν εις τήν Εμήν πνοήν δταν φυσώ,
ύποχωρεΐ δέ είς έτέραν δταν αδτη πνέη, 
καί διευθύνεται πάντοτε ύπδ τοϋ Ισχυρότερου Ανέμου. 
Τοιαύτη είνε καί ή έλαφρότης ήμών τών κοινών άνθρώπων.
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τοΰ 'Ελληνικού έθνους κατά την εποχήν έκείνην καί μέχρι τοΰδε ζωη" 
ρώς Αναμιμνησκόμαι κατά πόσον έπασχον ηθικώς έπί τγ αγγελία της 
τελευτής ενός 4S εκείνων τών ηρώων τές νεανικής ημ.ών φαντασίας, οί- 
τινες παρίσταντο ημΐν ώς ζώντα αποσπάσματα της ιστορίας, ώς. η προ
σωποποίησές τών ποιητικών εικόνων τών φιλτάτων -ημών εκείνων συγγρα
φέων, ους έθεωροΰμεν υπερφυσικά τινα Αθάνατα δντα, Απρόσιτα ταΐς άπο- 
πείρζις τές Ανθρώπινης κακία'ς. Μεταξύ αύτών δ Καποδίστριας ύπέρξεν 
δι’ έμέ είς έκ τών τιμζλφεστάτων. Οί ωραίοι αύτοϋ χαρακτήρες, πδ εύγε- 

νες $θος, τδ μελαγχολικδν βλέμμα τών μεγάλων μελανών οφθαλμών του, 
έκείνων τών Ανατολικών μελανών οφθαλμών, όΐτινες τοσοϋτον θέλγουσιν 
δταν έν τγ ύγρ^ αύτών ζοφερότητι σπινθηροβολγ ιδέα ιερά η εύφυης, αύ- 
ται δέ αί μέλαιναι όφρΰς τοσοϋτον διαφέρουσαι τές φαιάς αύτοϋ κόμης 
ηρμοζον αύτφ πληρέστατα Πάντα ταΰτα βλέπω καί σήμερον ένώπιόν 

.μου καί Αναμιμνησκόμαι Αχρι τοΰδε ότι γαλήνιος τις καθαρά Ατμόσφαιρα 
μοί έφαίνετο περικυκλοΰσα αύτόν, ώς έάν έφωτίζετο τρόπον τινά ύπδ τοϋ 
δύοντος ηλίου, ο5 η άντανάκλασις έσχημάτιζε σέλας τι πέριζ τοϋ προσώ

που του. ’Α,δυνατώ νά περιγράφω την ζωηοάν ταύτην γαληνίον, Αλλά με- 
λαγχολΐκην έντύπωσιν,ην ένεποίει η μορφή τοΰ Καποδιστρίου έπί τίς παι
δικές φαντασίας μου, έντύπωσιν ητις ούδόλως -ήλλοιώθη δτε ηδη είδον 

αύτδν τώ 1826 έν Πετρουπόλει. Τότε δμως ειχον ίδη αύτδν στιγμιαίως 
έν τφ θερινφ μόνον κηπφ καί τγ Αεωφόρφ τοϋ Ναυαρχείου. Ήμεϊς τότε 
ηδη σπουδαίως έξεπαιδευόμεθα' έν τώ διαστήματα της ημέρας, έπ’ ολί
γον έμένομεν παρά τη μητρί, η ώρα δέ τοϋ περιπάτου , έτο Αποκλειστι- 
κώς η έλευθέρα έκ τών ενασχολήσεων ώρα. Πρδ δυο δμως έτών έβλέπο- 
μεν αύτδν καθ’ έκάστην έν ’Έμσν] έν τφ περιπάτφ, καί έκεϊ έβλέπομ,εν 
αύτδν παρά τγ μητρί καί δίς συνέπεσε νά έ'λθη καθ’ ην ώραν η μητηρ καί 
η. μάμμ'η ένεδύοντο καί τδν παρεκάλουν ν’ Αναμείνγ έπί τινας στιγμάς. 
Έκεϊ έ έ'κφρασις τών δφθαλμών αύτοϋ καί η γαλήνιος γλυκεία συμπερι
φορά πρδς κοράσιον (ημην δέ τότε μόλις δώδεκα έτών), τοσοϋτον ίσχυ- 
ρώς έπενηργησαν έπ’ έμοϋ. ’Εκ βρεφικής ηλικίας έσυνηθησαμεν ν’ ακούω- 
μεν μετά πόσον ακρας εύνοίας Ανέφερον περί αύτοϋ δ πατήρ καί η μητηρ 
ημών, δ Δάσκοβ, δ Ζοοκόβσκιη, έν Αρχγ δέ καί δ Σεβερίν δστις μεταγε- 
νεστέρως προσηλθεν εις τδ Αντίθετον κόμμα, Αλλ’ ούδέποτε δμως Απεφά- 

σισε νά εί'πη τι περί αύτοϋ κακόν. Πρδς τδν Καποδίστριαν καί τδν Κα- 
ραμζΐνον η οικογένεια ημών είχεν έξαιρετικην τινα αγάπην.Ούτως η μνημη 

αύτοϋ παρέμεινε εις έμέ τά μάλιστα Αγαπητη. Άφ’ ετέρου έάν έν τ·ρ 
έπιστολν; μου έφανην τοσοϋτον δυσμενώς διατεθειμένη κατά τών Έλλη*· 
νων, τοΰτο ύπέρξεν απλέ έξαψις Αγανακτησεως, δλως Ανάρμοστου έν τρ 
περέστάσει ταύτ·/)' καθ’ δτι η δολοφονία ύπηρξεν έργον καθαράς κακίας 
καί τδ πλήθος τοΰ λαοΰ πληρέστατα κατεΐδε και Απηρνηθη-πάσαν έν τφ
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έγκλημκτι τούτφ ένοχηναύτοϋ. "Οτε δ έτερος τών δολοφόνων η'δη έν τφ 
τόπφ τές καταδίκης άπετάθη πρδς τδν λαόν, έξαιτούμενος συγγνώμην 
πρδ τοΰ θανάτου, δλον τδ παριστάμενον πλέθος είς άπάντησιν «Ανά
θεμά, Ανάθεμα !» έκραύγασεν δμοφώνως. 'Υπάρχει τι σπαρακτικόν έν τφ 
άναθεματισμφ τούτφ τοΰ λαοΰ ένδς τών Αναξίων μελών αύτοϋ, προδότου 
τές πατρφας χώρας, στιγματίσαντος την δόξαν τές πατρίδος, την δόξαν 

τοϋ μεγάλου ηρωϊκοϋ Αγώνος. ’Εντούτοις έπί πόσον χρόνον εϊλκύε μεγά- 
λως την ημετέραν προσοχήν δ Αγών ούτος! Μεθ’ δπόσου θερμοΰ ένδιαφέ- 
ροντος ηκολούθουν τάς φάσεις αύτοϋ παιδιόθεν έτι! Ένόμιζον δτι νΰν κατά 
την παρούσαν πεζήν έποχην, διεδραματίζοντο πάλιν άπαντες οί Αξιο

θαύμαστοι άθλοι τές μυθικές εποχές τοΰ Όμηρου, δτι οί ημίθεοι τές Αρ- 
χαιότητος πάλιν ένεψανίσθησαν έπί τές γές· Άπαντα τά μαθήματα καί 
αί Αναγνώσεις τοΰ δωματίου έν ώ έμελετώμεν τά μαθήματα ημών, &~ 

I πασάι αί Αφηγήσεις τοϋ παιδικού ημών κοιτώνος περί τές γείτονος ημών
I ’Ανατολές, περί τών δεινών τοϋ Αγώνος, περί τών καταδυναστευομένων
i Χριστιανών, περί τών εύμορφοτάτων αιχμαλώτων Όθωμανίδων, Απαντά
I ταΰτα τά γνωστά Αντικείμενα έπαναλαμ.βάνοντο ηδη έπί έ'τη δλόκληρα
ί έν ταΐς έκ Πελοπόννησου καί τών Ελληνικών νήσων είδησεσι, καί έν τοΐς
I ποιημασι τοΰ Βύρωνος καί έν ταΐς μεταφράσεσι τόΰ Κοζλδβ καί Ζοοκόβ-
1 σκιη. Πάντα ταΰτα έρξαντο λαμβάνοντα δι’ έμέ πραγματικωτέραν δψΐν
4 κατά τδ έτος 1814, καίτοι η'μην είσέτι κοράσιον. Ζώντας Αντιπροσώπους
j τοΰ Έλληνικοΰ έθνους είδον όλίγους.Άναμιμνησκόμαι έν τούτοις τοϋ νέου
1 Ζακυνθίου Καρβέλλη, δστις ηγάπα μίαν τών συγγενών ημών' μοί έφαί-
< νέτο δμως Ανάξιος τοΰ λαοΰ αύτοϋ' ητο τόσον ζωηρός καί εύθυμος,ώς έάν

| τδ έθνος του δέν έτηκετο έν δούλε 1% καί τυραννί^. Πολλφ μάλλον συνε-
βιβάζοντο πρδς τδν τύπον ύφ’ ον έγώ έφανταζόμην τούς νέους "Ελληνας, 
δύο γρναΐκες,Αμφότεραι εύμοοφόταται έν τ$ νεότητί των, η πτωχή γραΐα 

{ Δάρια Γιεγόροβνα, Έλληνίς σύζυγος κοζάκου, καί η γραία μαρκησία Μα-
ρόύτζη 4, ίς οί Αρχαϊκοί χαρακτέρες, η μελαγχολικη καί εύγενης έκφρα- 
σις καί τδ σοβαρόν ανάστημα παρέμεινον έν τγ μνημτ) μου Αχρι τοΰδε, 

καί ητις μοί έφαίνετο έ Αφομοίωσις τές Εκάβης. Αίδύο αδται γυναικεΐάι 
μορφαί καί τδ εύ'μορφον πρόσωπον τοΰ Καποδιστρίου, ιδού τδ παν § πα- 
ρίστατο είς ημάς ζωντανόν έκ τοΰ Ελληνισμού. Άλλ’ απδ τοΰ έτους 
1821 κατ’.,οίκον κατά τδ γεΰμα, περί την τράπεζαν έδιηγουντο Αείποτε 
τάς περϊ τές Ελληνικές έπαναστάσεως διαφόρους ειδήσεις Απόντες οί 
ένηλικες μετά πάσης τές ζωηράς ρητορικές δε ινότητος, Ανήγγειλαν πρδς 
Αλληϋους τά ηρωίκά Ανδραγαθήματα η τά τρομερά μαρτύρια περί ών 

έλαμβάνομεν γνώσιν, καί έκτοτε ηδη ή'ρχισα έγώ νά θεωρώ τδν Μεττερ- 
νίχ, τδν Κάστλρεϊ καί τδν Στάτφορδ ώς Απάνθρωπα όντα καί έχθρώς δια-

1 Πιθανώς Μουρουζη (ό μ,εταφρ·)
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κείμενα 7νρος πάν ό τι είχεν ή 'Ρωσία ιερόν καί τιμαλφές. Τότε ήδη τδ 
ονομα τοΰ Σατωβριάνδού ως πολίτικου άνδρός καί συγγραφέως κατέστη 

προσφιλές καί συγγενές εις εμέ. Πάντα ταϋτα όμως δεν παρίσταντο ήμΐν 
καθαρώς, καιτοι πολλφ έναργέστερον τών μ,υθωδών εντυπώσεων τής βρε-’ 

φικ·^ς ηλικίας έναργεστερον καί πραγματικώτερον, καθ’ δτι ζών πρόσωπον 
δ τέως μετά τοΰ κόμητος Στρογονοβ, διαμένων έν Κωνσταντινουπόλει 
Δάσκοβ, αυτός ούτος εύρίσκετο μεταξύ ημών καί ενώπιον ημών άφηγεΐτο 

προς τους γονείς τόν φόνον τοΰ Πατριάρχου και τών λοιπών αρχιερέων, 
τους φονους και τάς βζσάνους τών έν Κωνσταντιναυπόλει Χριστιανών h

Ενθυμούμαι ιδίως δτε δ Δάσκοβ έπέστρεψε και διηγείτο δτι μετά τοΰ 
κόμητος Στρογονοβ ολίγου δέΐν ένέκλεισαν αύτόν έν τφ Έπταπύργφ της 

Κωνσταντινουπόλεως, τφ γνώστφ έκείνφ Πύργφ, δστις εΐνε τό μεταβα-, 
τικον οίκημα 'η ούτως είπεΐν σταθμός έν τή δδώ τί) άγούση πρός τόν 
βιαιον θάνατον, δτέ μέν διά στραγγαλισμού, δτέ δέ διά καρατομησεως 
καί άλλοτε δι’ άποπνιγμ.οϋ έν τφ Βοσπόοφ. Ένθυμοΰμαι κατά πόσον τό 
πρός τον Δάσκοβ σέβας μου ηύξηθη διά τίνος συμπάθειας έν τοΐς πρός 
αύτόν αισθήμασι & άπαντες ήγαπώμεν έκ ψυχής ώς πατρικόν φίλον. Νυν 
δε με καταλαμβάνει τρόμος επί τή ίδέφ τοΰ τρομεροΰ κίνδυνου δν διέ- 
τρεξεν υπέρ της προστασίας τών χριστιανών μαρτύρων, περί ών δ κόμης 
Στρόγονόβ μετά θάρρους και εύγενώς έμερίμνα έν δνόματι τής 'Ρωσίας, 

καιτοι κατεΐχεν άππαρκεΐς οδηγίας καί 8Λως έστερεΐτο μέσων πρί>ς βε~ 
βαιοτέραν προστασίαν αυτών τε καί της ιδίας αυτών ύπάρξεως. Τδ αίσθημα 
τόυτο τοΰ άκράτου τρόμου διά τον παρελθόντα κίνδυνον, ον διέτρεχε φίλ- 
τατον πρόσωπον, συχνάκις μέ καταλαμβάνει καί μέχρι τοϋδε. Έν αύτή 
τγί στιγμή τοΰ κίνδυνου έναπομένω τρόπον τινά άναυδος, υπερφυσική τις 
γαληνή μέ καταλαμβάνει, άπαξ δμως παρελθούσης τής καταιγίδάς, πα-

4 Έν τφ γνωστφ Ιστοριχφ Περιοδικό συγγράμματι «'Ρωσιχφ Άρχε'ω (Ρούσζιη 
’■^ΡΧί®) κατεχωρίσθη προ ότών ή Ιςής Επιστολή τοΰ ανωτέρω Δ. Δάσκοβ πρός τόν χ.α- 
θηγητήν Δημήτριεβ, ήν ούχί άσζοπον θεωρώ να παραθέσω ένταΰθα :

«Πέραν Κ)πόλεως 16 ’Απριλίου 1821.
«Τα τρομερά γεγονότα, ών δυστυχώς καθ’ ίκάστην γινόμεθα μάρτυρςς, βεβαίως εΐνε 

ί)δη δμϊν γνωστά. Είς τούς μέχρι τοϋδε παθόντας προσετέθη καί ό Πατριάρχης Κων
σταντινουπόλεως μετά τριών μητροπολιτών. Καί οί τέσσαρες άπηγχονίσθησαν τήν η
μέραν τοΰ Πάσχα. Τή τρίτη ήμεροι τό σώμα τοΰ Πατριάρχου εβδομηκονταετούς γέ· 
ροντος παρεδόθη πρός έξύβρισιν τοΐς Ίουδαίοις, καί έρρίφθη εις τήν θάλασσαν. 'Η 
καρδία μου αίμάσσει, ένταζθα και προ .πολλοΰ ήδη ήθελαν άπέλθει εις ’Οδησσόν, εάν 
δεν με έκράτει ή δευτέρα καταπειστική αιτησις τοΰ βαρώνος Στρογονοβ, οστις φρονεί 
δτι τφ είμαι αναγκαίος κατά τάς σπουδαίας σημερινάς περιστάσεις.Καί ήμεΐςτόναύτόν*δια- 
τρεχομεν κίνδυνον έκ τήςά’κρας αύθαιρεσίας τοΰ ’Οθωμανικού όχλου. At οίκίαι τών εύ- 
ρωπαίων έμειναν άθικτοι, πολλοί δμως έξ αυτών έφονεΰθησαν έν τοΐς όδοΐς. Προ τεσ
σάρων ημερών όμως έπήλθεν ή τάξις. Ή κυβέρνησιςέλαβε μέτρα τινά. Δάσκοβ». 

ραχρήμα μέ καταλαμβάνει άφατός τις τρόμος καί φόβος, άδυνατώ άνευ 
φόβου ν’ άναμνησθώ, ν’ άναλογισθώ τό τί ήδύνατο νά συμβή,καί έπιθυμώ 
νά κλείσω τούς δφθαλμούςκαί νά φύγω μακράν τοΰ μή συμβάντος τούτου 
δυστυχήματος. Τούτου ένεκεν, φρονώ, μέ κατέθελγον άείποτε οί τελευ
ταίοι στίχοι «τής θαλάσσης», τοΰ γνωστού ποιήματος τοΰ Ζουκόβσκιη.

Καί ό ζόφος άπαλείφεται καί τά νέφη άπέρχονται 
’Αλλά πλήρης τής τέως τρικυμίας σου
Έπί πολύ άνυψοΐς τά πεφοβισμένα κύματα
Καί ή γλυκεία λαμπρότης τών έπιστρεψάντων ουρανών 
Ούχί ταχέως σοί έπιστρέφει τήν γαληνην, 
’Απατηλή εΐνε τής ηρεμίας σου ή θέα * 
'Υπό τό ηρεμούν χάος σου υποκρύπτεις τρικυμίαν. . . .

Άλλ’ έκτός τών ζώντων προσωπικώς γνωστών, άντικείμενα τής άγάπής 
καί άφοσιώσεως ημών ήσαν καί έκεΐνα τά ιδανικά πρόσωπα, άτινα έθεω- 
ρουμεν ωσαύτως ζώντα σχεδόν, ήτοι τά έν τοΐς έ'πεσι περιγραφόμενα καί 
άτινα άνεγινώσκομεν. Τά πρόσωπα ταυτα ύφίσταντο δι’ έμέ δπως οί Α- 
πόντες γνώριμοί μου. Τούς αρχαίους 'Έλληνας ήδυνάτουν νά υποφέρω ώς 
έθνος, καθ’ δτι έν τή Ίλιάδι άφωσιώθην ψυχή τε καί σώματι υπέρ τών 
Τρφων τών ύπερασπισάντων τήν πατρίδα αυτών εναντίον δλης δμάδος 
ξένων έθνοτήτων ή τούλάχιστον κρατών. ’Αείποτε έφρόνουν, δτι ή Τροία 
εύρίσκετο τότε έν τή αύτή θέσει έν η ή 'Ρωσία τφ 1772,καίτοι δ Λυκούρ
γος, δ Κόδρος, δ Σωκράτης, δ Επαμεινώνδας ήσαν όί ήμίθεοί μου’ τοϋτο 
δέ άποκλειστικώς καθ’ δτι ουτοι ή έπεξήρχοντά κατά τής’ εισβολής τοΰ 
έχθροΰ, ή ήσαν άείποτε άφωσιωμένοι τοΐς δμοφύλοις αύτών ύφ’ ών τέως 
ήδικοΰντο. Πόσον μάλλον ήσθανόμην πλήρη άπέχθειαν πρός τούς Τελευ
ταίους τούτους. ’Έκτοτε δμως άφ’ δτου ή Ελλάς ύπέκυψε τφ ζυγφ τών 
’Οθωμανών καί πάλιν δπως ή 'Ρωσία είχεν ύποκυψει τφ ζυγφ τών Τατά- 
ρων, οί 'Έλληνες έ'γειναν 'Ρώσοι κατά τήν έ'κφρασιν τοΰ Γαβριήλ καί τής 
Άβδότίας Λαριτόνσβνας (τουτέστιν δρθόδοξοι) οί δέ 'Ρώσοι 'Έλληνες κατά 
τήν έ'κφρασιν τής Δάριας Γ’εγόροβνας (ένεκα τής αύτής αιτίας τής δμο- 
δοξίας) ουτοι δι’ έμέ άνεγεννήθησαν καί «εμβήκαν είς τήν καρδιάν μου'» 
κατά τήν κοινήν τοΰ λαού έ'κφρασιν.Ή απλοϊκή αδτη περί τών έθνοτήτων 
πεποίθησις τών απλοϊκών άφηγητών μου ήτο δρθοτάτη. Έν διαστήματι 
τριών αιώνων καί ήμίσεως έν άπάση τή τέως ΒυζανΤιακή Αυτοκρατορία 
μία μόνηδράξ χριστιανών έν τφ φυσικφ φρουρίφ τών άγριων δρέων, δια
τήρησε τήν αύτονομίαν καί ελευθερίαν, περιοριζομένη βαθμηδόν έν τοΐς 
στενοΐς αύτής δρίοις, άλλ’ άφ’ ετέρου μή παύουσα έκγυμναζομένή έν τή 
άνίσφ πάλη* άπας δ λοιπός πληθυσμός Ελληνικός τε καί Σλαυικός, ύπέ
κυψε τφ Όθωμανικώ ζυγφ. Καθ’ ολην δμως τήν διάρκειαν τοϋ πολυχρο
νίου τούτου ζυγου καί τότε δτε οί Νορμανδοί μετά τών ’Άγγλων, οί Βα- 
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ριάγοι μετά τών Σλαύων, οί Φράγκοι μετά τών Γάλλων, -Λογγοβάρδσι 
μετά τών ’Ιταλών έδείκνυον παράδειγμα πλήρες συγχωνεύσεως, οί -Ελ
ληνες καί οί Σλαΰοι μόνον δέν συνεχωνεύθησαν μετά τών Τούρκοιν, ά- 
παραλλάκτως όπως έπί δύο όλους αιώνας, οί 'Ρώσοι δεν συνεχωνεύθησαν 
μετά τών Τατάρων. Μικραί τινες φυλαί ή κάλλιον εΐπεΐν έπίσημοί τινες 
Σερβικαί οίκογένειαι έξετουρκίσθησαν έν Βοσνίφ καί Άλβκνίή Σ πάγιοι δνο- 
μασθέντες, τδ θρήσκευμα όμως μόνον τδ ’Οθωμανικόν παοαδεχθέντές’ ά- 
παραλλάκτως όπως παρ’ ήμΐν έν τγί Δυτική 'Ρωσίφ αρχαίοι ρωσικοί οί- 
κογένειαι έξεπολωνίσθησαν τδ ρωμαιοκαθολικόν δόγμα άσπασθεϊσαι. Μό
νον τδ δρθόδοξον θρήσκευμα έν άπάσαις ταΐς μάλλον δειναΐς καί διεξοδι- 
καΐς περιστάσεσι έ τήρήσεν άλώβητον παρά τε τοΐς "Ελλησι και ήμΐν τήν 
έθνικότητα καί τήν ένεργειαν έν τή σταθερά πίστει, οτι είνε ή έλπίς τών 
άπελπιζομένων, ή άγκυρα της σωτηρίας τών τέκνων αύτης καί ότι «πύλαι 
$δου ού κατισχύσουσιν αύτης».

«Τί έστί Τουρκία;» ήρώτησέ τις τδν 'Έλληνα έπίσκοπον Νικηφόρον 
Θεοτόκη * δτε ουτος έμόναζεν ήδη έν τή Δανίλοβοκαρία μονή περί τά 
τέλη.1 τοϋ-παρελθόντος αίώίιος. «Ή Τουρκία εινε χώρα ένθα αθροίζονται 
άπαντα τά άριστα δώρα τής φύσεως καί άπαντα τά κακουργήματα τής 
ανθρώπινης αύθαιρεσίκς» άπήν.τησεν δ γεραρδς πρεσβύτης.Έξ αύτής τής ύπδ 
τών Τούρκων καθυποτάξεως τής'Ελλάδος μεταξύ τής'Ρωσίας ή τών'Ρώσων 
καί τών Ελλήνων ούδέποτε έπαυσαν αί φιλικοί σχέσεις καί τοι αί δυνά
μεις τοϋ κράτους ήμών δέν είχον είσέτι τοσοΰτον έδραιωθή ώστε νά πα- 
ρέξγ χεΐρα αρωγόν δι’ όπλων, μέχρι ού ή 'Ρωσία παραδεξαμένη τδ ούτως 
άποκαλούμενον Εύρωπαϊκδν σύστημα, δέν έξήγειρε τοσοΰτον τούς φόβους 
καί τήν ζηλοτυπίαν τινών έκ τών dvraaiur, ούτως ώστε ή πεπολι-
τισμένη αύτη Εύρώπη σχεδόν άπασα έπετέθη κατά τής 'Ρωσίας πρδς δια- 
φύλαξιν τής άγριας αυθαιρεσίας καί τοΰ ζοφεροΰ κράτους τών ’Αγαρηνών. 
’Επί πολύ ήτο παραδεκτέα ή φράσις «ή εύρωπαϊκή συναυλία» Θεέ πόσον 
δυσαρμονικώς μέλπουσι τά μέλη τής μουσικής ταύτης συμφωνίας! Πόσον 
άρμόζουσιν αύτοΐς οί εξής στίχοι τοΰ Κριλόφ :

'Γμεΐς δέ, φίλοι, δπου &ν καΟήσητε/ 
Ούδέποτε θέλετε γείνει μουσικοί.

Έν τούτόις ή ιερά ισχύς τής δμοδοξίας καί τής αύτής ’Εκκλησίας κατί- 
σχυσαν τών προσκομμάτων τής διπλωματίας καί έν άπασαις ταΐς γωνίαις 
τής Μόσχας εύρον άσυλον τά μετόχια τοΰ ’Άθωνος καί τών Ελληνικών 
καί Σλαυικών μονών, δαψιλώς εύεργετουμένων ύπδ τών Τζάρων ημών καί 
πλουσίων ιδιωτών’ άφ’ ετέρου έν τούτοις οί προσκυνηταί ήμών πάσης τά- 
ξεως τής κοινωνίας, καί μετ’ εύλαβείας απερχόμενοι είς 'Ιεροσόλυμα καί

4 Ό γνωστός Κερκυραΐος πρώην επίσκοπος Νέας 'Ρωσίας, καί αρχιεπίσκοπος Ά- 
στραχαν προσκληθείς εΐς'Ρωσίαν έπί Αικατερίνης.-

*Ά.θωνα έπέστεφον γινόμενοι αύτόπται μάρτυρες τών δεινόπαθημάτων τών 
έν ’Ανατολή χριστιανών καί ένέσχυον αύτούς διά τών προσωπικών τούτων 
σχέσεων, ύποστηρίζοντες τήν πνευματικήν μετά τής μεγάλης τής Κων
σταντινουπόλεως ’Εκκλησίας σχέσιν. Καί αύτοί δέ οί Πατριάρχαι τής’Ανα- 
τολής έπεσκέπτοντο τήν 'Ρωσίαν οί μέν πρδς συλλογήν έράνων, έτεροι 
πρδς ύποστήριξιν τής πίστεως καί διαφώτισιν τών άμφιβολιών τοΰ 'Ρωσι- 
κοΰ έθνους κατά τάς περιστάσεις έκείνας δτε ή μητρόπολις τοϋ Κιέβου 
ή'ρξατο άποτρέπουσα τδ ποίμνιον αύτής τής εύθείας δδοΰ καί τοΰτο ύπδ 

τήν έπήρειαν τών Αιθουανών καί Πολωνών ηγεμόνων. Εις έκ τών Ελλή
νων τούτων Πατριαρχών δ ’Ιερεμίας έφερεν εις Βονωνίαν εικόνα τής Θεο
τόκου πρδς τήν ’Άνναν Γόνσκαγ’α ή'τις διά τήν έν λόγφ εικόνα άνήγειρε 
τδν πρώτον ?αδν τής διάσημου Ποποτζαγιεβσκάγ’α Ααύρας. Άξιοάέρίερ- 
γον είνε δτι έννέα έτη μόνον πρδ τής καταστροφής τοΰ Σερβοβουλγαρι- 
κοΰ κράτους ύπδ τοΰ Άμουράτ έν τφ Κοσσυφοπεδίφ ή 'Ρωσία τδ πρώ
τον άπέκρουσε νικηφόρως τούς Τατάρους έπί Δημητρίου Δονσκόϊ, δλίγα δέ 
έτη μετά τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως δ Ίβάν Βασίλ’εβιτζ άπέ- 
σεισε τά τελευταία συντρίμματα τοΰ ζυγοΰ τών Τατάρων. Ό ιεράρχης 
Κυπριανός έκόμισεν είς 'Ρωσίαν πολύτιμα χειρόγραφα έκ τών κατερημω- 
θεισών Σλαυικών μονών’ ή Σοφία Παλαιολόγου έφερε μεθ’ έαυτής είς τήν 
αύλήν τοΰ ήγεμόνος τήν πρδς τάς τέχνας άγάπην έκ τής δευτέρας'πα
τρίου αύτής χώρας τής ’Ιταλίας, ένθεν καί είχε προσκληθή μεταξύ πολ- 
λώχ δ ’Αριστοτέλης τής Βονωνίας Fioravanti δ οίκοδομήσας τάς μητρο- 

πόλεις τοΰ Κρεμλίνου.
'Η θεία Πρόνοια, ούτως είπεϊν, έχορήγει τή 'Ρωσία πρδς διαφύλαξιν τήν 

διαθήκην τής πίστεως καί τδ έξ ’Ανατολής φώς τής παιδείας. ’Εάν ύπήρ
ξεν αύτη άξιος φύλαξ τοΰ πολιτισμοΰ άδυνατώ ν’ άποφανθώ, τήν πίστιν 
δμως έτήρησε μέχρι τοΰδε σταθερώς κ,αί ίερώς. Ή πνευματική αύτη σχέ- 
σις μεταξύ ήμών καί τής Ανατολικής Εύρώπης ακατάβλητος οδσα τή 
Δυτική Εύρώπή, κατέστη καταληπτή είς τήν Αικατερίνην τήν Μεγάλην 
καί κατέθελγε τήν φαντασίαν αύτής, ένφ ταυτοχρόνως έθέρμανε τήν γυ- 
ναικείαν αύτής καρδίαν. Ή λύσις τοΰ Άνατολικοΰ ζητήματος έφαίνετο 
τότε άπλουστάτη συνισταμένη είς τήν άπλήν έξ Εύρώπης άπέλασιν τών 
Τούρκων. Προέκειτο μόνον τίς έκ τών δυνάμεων ήδύνατο ν’ άναλάβγ τοΰτο; 
τότε είσέτι ή'λπιζον είς έδραίαν ύπαρξιν τών δυναστικών συμμαχιών, ή 
Αικατερίνη δέ έσκέπτετο περί 'Ρώσου φεγάλου δουκδς έπί τοΰ θρόνου τής 
Κωνσταντινουπόλεως καθημένου ώς βεβαιοΰσιν. Έν πάσει περιπτώσει αί 
νίκαι καί αί κατακτήσεις ήμών μεγάλως άνύψωσαν τδ πνεΰμα τών έν 
Τουρκίγ χριστιανών, κατέστησαν συγγενή τήν ιδέαν τής μεταξύ τών 
'Ρώσων καί αύτών σχέσεως καί συνεβάλλοντο ΐνα έπονομασθώσι τοδ'Ρώ- 
αιχοϋ χίψμαζος έκεϊνοι οΐ 'Έλληνες, ο’ίτινες είχον έλπίδας είς τήν ύποστή-
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ρίξιν τών δμοδόξων αύτών. Άλλ’ άϊίδ τοϋ έτους 1793 άνεφάνη νέα ελπίς, 

•η έπί τούς Γάλλους, ο'ίτινες Απανταχοϋ Ανεκήρυττον τήν ελευθερίαν καί 
έ'ρριπτον τάς στρατιάς αύτών απανταχού καί εις βοήθειαν πάντων εκεί
νων ο'ίτινες έξανίσταντο έν οίφδήποτε χώρα καθ’ο'ίουδήποτε.Έν τούτοις έν 
τφ νέφ συνόλφ τών Εύρωπαϊκών Δυνάμεων ή 'Ρωσία κατείχε τήν πρώ
τον θέσιν καί φυσικώς έγεννώντο αί έλπίδες απάντων τών δμοδόξων ημών. 
Νυν, έφαίνετο, έπήλθεν ή ώρα τής Αμοιβής Αντί πάντων τών δεινών της 
δικαιότατης αμοιβκς, καθ δτι τις μάλλον ύπέκειτο ύπδ τδν ζυγόν J τίς 

ετερος ή αί χριστιανικά! έθνότητες τής ’Ανατολής παρέμειναν τοσοϋτον 
πισταί εν τφ χριστιανισμω και ταΐς Εύρωπαϊκαΐς Αρχαΐς; Πρδς μεγίστην 
δμως τών’Ορθοδόξων χριστιανών δυστυχίαν δ Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος 
ύπέκυ^ε τφ μυστικισμω..’Απραγματοποίητοι ιδέαι περί ίδρύσεως Afyi- 

ατιαηκοΰ girdfopov απάντων τών Ανάκτων πρδς διατήρησιν τής είοήνης, 
παρέσυρον αύτδν πρδς σχηματισμόν τής Ίιρας Συμμαχίας. Ή Αείποτε 

πρακτική Αγγλία^ πρώτη ήρνήθη, ή δολία Αύστρία προσεκολλήθη άπλώς 
έκ φιλοφροσύνης, άλλ’ εγίνωσκε μεταγενεστέρως νά μεταχειρισθή τδ ζή
τημα συμφωνως πρδς τα ίδια αυτής και μόνον συμφέροντα* μ.όνος δ βα
σιλεύς τής Πρωσσιζς ειλικρινώς είχε συμπάθειαν πρδς τήν Συ,μ,μαχίαν κατά 
τήν εποχήν έκείνην τοϋ θρησκευτικού ερεθισμού. Νΰν έκ. τής Συμμαχίας 

ταυτης εναπολειπεται μόνον μια χαλύβδινη πλάξ προσηρμ,οσμένη έπι τών 
κιόνων τής Νεύσκαρία Ααύρας μετά τών κεχαοαγμένων έπ’ αύτής δ'ρων 
τής συνθήκης, εις μνημην τής αγαθής έκ μέρους ημών προαιρέσεως καί 
τής τών άλλων ώφελείας.

Οι Ελληνες εν τούτοις δέν ηδύναντο νά φαντασθώσι κάν, ότι έν ταΐς 
συνδιασκεψ=.σι ταυταις τών μ,οναρχών δέν θά ύψωθή ή πανίσχυρος φωνή 

τής 'Ρωσίας υπέρ αύτών.
Κατά τήν έποχήν ταύτην έν Τουρκί^ι σουλτάνος ήτο δ Αναμορφωτής 

Μαχμούδ. Κυρία φροντίς τών ’Οθωμανών αναμορφωτών ύπήρξεν ή 'ίδρυσις 
τής μοναρχίας δια τών δημεύσεων. Οί πασσάδες, ισχυροί καί πλούσιοι ήσαν 
διοικηται διαφόρων επαρχιών* ή δέ’Οθωμανική αύτοκρατορίκ ούδέν άλλο 
ήτρ. ή στρατός ξένων έστρατοπεδεϋμένων ένμέσφ τής Εύρώπης.Έν έκ τών 
κυρίων προσώπων τοΰ έμφυλίου τούτου πολέμου καί εύνοούμενος τοϋ Σουλ
τάνου, δ Χαλέτ Έφένδης ήτο προσωπικός έχθρδς τοΰ Άλή πασά, 'τοΰ διοι- 
κητοΰ.τών Ίωαννίνων, ή μάλλον είπεΐν τοΰ κατόχου τών Ίωαννίνων, ού 
ή φιλοδοξία δέν είχεν όρια, οί δέ θησαυροί Αριθμόν. Τδν Άλή πασάν έγώ 

έθεωρουν ώς τδν τύπον, τής δθωμανικής ποιήσεως. Τήν εικόνα αύτοϋ είδον 
έν τφ Άγγλικφ πονήματι αΑπομνημονεύματα περί Αλβανίας» τοΰ ήμέ- 
τέρου ’Άγγλου ιατρού Χόλλανδ, 8ν βεβαίως δέν ένθυμοΰμαι, άλλ’ δστις 
άπέστειλε τδ πόνημα εις τδν πζτέρκ μου ώς «δώρον παρά τοΰ συγγρα- 
φέως». Έάν κρίνη τις κατά τήν εικόνα, ή φυσιογνωμία τοΰ Άλή-πά.σ» 

ήτο περιεργοτάτη. 'Ο κακός γέρων είχε κανονικούς εύγενεϊς χαρακτήρας, 
τύπον Καυκασιάνδν καί οφθαλμούς επιμηκεις, μεγάλους, μετά μεγάλων 
βλεφαρίδων,· αΐτινες έδιδον εις τήν μορφήν αύτοϋ- γενικήν λεπτότητα, ένφ 
δλως διάφορον χαρακτήρα έφερε τδ τρομερόν, κακόν, οργίλον στόμα αύτοϋ. 
'Οσάκις έβλεπον τήν μορφήν αύτοϋ Αείποτε παρίστων έν τή φαντασίφ μου 

τδν πασάν τής νύμφης τής Άβυδου, ο δε Σελημ, ενάντιον τής τοΰ ποιη- 
τοΰ διαβεβαιώσεως (δστις όφείλει νά γινώσκη τδ έ'ργον του) κατ’έμέ 
«θεωρείτο αείποτε.Έλλην, υιός χριστιανής έν πάση περιπτώσει έτοιμος 

νά δράμγ είς Πελοπόννησον πρδς βοήθειαν τών Ελλήνων. Μολονοτι φρονώ 
δτι ο Βύρων τδν πασάν αύτοϋ τής Άβυδου Αντεγραψεν εκ τής φυσεως, 
λίαν πιθανώς έ'χων πρδ οφθαλμών τδν Άλή ή τδν υίδν αύτοϋ Βελή πασά 
παρ’ φ έφιλοξενήθη έν Πέλοποννήσφ. Ή λαμπρά άφήγησις τής παρου- 

σιάσεως ένώπιον τοΰ Άλή πασά εν τφ Θερινφ αυτοΰ ανακτορφ εν Τεπε- 

λένι είνε τοΐς πάσι γνωστή ’.
Τοιοΰτος παρίστατο είς τήν παιδικήν ημών φαντασίαν ο Αλή πασάς. 

Έτυχε τής εύνοιας τοΰ Σουλτάνου διά τοΰ φονου τοΰ ίδιου αυτου πεν- 
θεροΰ καί διά τοΰτο διωρίσθη πασάς εν Ίΐπΐιρφ. Έκεϊ κατ αρχας ηρξατο 

κολάκεύω’ν τήν Γαλλίαν τήν καταλαβοΰσαν τήν Δαλματίαν και τας νή
σους κατά τήν έπογήν τής Γαλλικής δημοκρατίας* αλλα μετά ταυτα 
δαως,ήπάτησεν αύτούς καί διά τοΰτο προύβιβάσθη είς πασάν δλης τής 
'Ρούμελης. Τήν ’Ήπειρον, τήν Μακεδονίαν καί δλην σχεδόν τήν Ελληνι
κήν Χερσόνησον αύτδς ουτος κατέλαβεν. Άπεπειράθη έν πρώτοις νά άπο- 
στείλη δολοφόνους είς Κωνσταντινούπολή κατά τοϋ εύνοουμένου τοΰ Σουλ
τάνου καί τοΰ προσωπικοϋ αύτοϋ έχθροΰ, άλλά τδ σχεδιον ανεκκλυφθη. 
Ό Χαλέτ έσώθη καί ό υπερήφανος πασάς κατεδικάσθη είς Θάνατον, ώς 
δοΰλος Απειθής. Τότε δή ύψώσας τήν σημαίαν τής έπαναστάσεως, καί 

βουλόμενος νά όχυρωθή έν Πέλοποννήσφ, προσεκαλεσεν εις τα όπλα όπως 
λάβωσι μέρος -είς τήν έπανάστασιν οί 'Έλληνες τής Πελοπόννησου, υπο
σχόμενος έν περιπτώσει νίκης κατα τοΰ Σουλτάνου ν αναγνώριση την 
Ανεξαρτησίαν αύτών. Τή προσκλησει αυτοΰ μετά χαράς πρόσεδραμον οι 

Έλληνες, καί έπί τή εύκαιρίφ τοΰ έμφυλίου Αγώνος τών Τούρκων,'ή 
'Ελληνική έπανάστασις βαθμηδόν έλάμβκνε πλειοτερας διαστάσεις. Απα- 
σας τάς τέως κατακτήσεις αύτοϋ δ Άλής ήδυνάτει να διατηρηση, εν 

τούτοις έπί'τρία έτη παρέμεινεν έν Ίωαννίνοις, παρεχων καθ απαν το 
διάστημα' τοΰτο τοΐς χριστιανοΐς τά μέσα πρδς ποοισμδν πολεμεφοδίών 

καί πυρίτιδος είς εξοπλισμόν τών έμπορικών αύτών πλοίων ούτως, ώ'στε 

έντδς δλίγου διαστήματος έσχηματίσθη ολόκληρος στολίσκος ατρόμητων 
καταδρομικών, έφ’ ών έδοξάσθησαν δ Κανάρης καί δ Μιαούλης. 'Ο δε ά
τακτος, Ατελεύτητος, κοπιώδης έν τοΐς ό'ρεσι καί χαράδραις αγών δϊεξη-

1 Β ύ ρ ω ν ο ς, Τσάϊλδ’Άρολδ άσμα Β\
Τόμος Ε”. 12.— Δεκέμβριος 1881. 04
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γετο ολόκληρον δεκαετηρίδα διά μικρών στρατιωτικώνσωμάτων, δδηγου- 
μένων ύπό τών άνδρείων δπλαρχηγών Κολοκοτρώνη, Γρίβά, Καραϊσκάκη, 
Χατζή Πείρου καί τών άδελφών Βότζαρη. 'Ολόκληρος σειρά ετών παρήλ- 
θεν έκτοτε, πολλαί άπογοητεύσεις έπήλθον και είς αυτά ταϋτα δή τά 
πρόσωπα' έν τούτοι; ή καρδίαμου συνεστάλη ήδη κατά την προβεβηκυΐαν 
ηλικίαν, δτε έγνώρισα τούς υιούς τοΰ Βότζαρη καί Κολοκοτρώνη, καί εΐ- 
δόν τον πολιόν άλλ’ είσέτι ζωηρόν, τον ηρώα Χατζή Πέτρον" τοιαύτην 

ίσχυράν έντύπωσιν προύξένησαν επ’ έμοΰ τά ονόματα αύτών έν τή νεό- 
τητί μου.

Κατ’ εκείνην άκριβώς τήν έποχήνγραμματεύς του κράτους καί ένεκα 
.τής μεγίστης αύτοΰ επιρροής σχεδόν υπουργός τών εξωτερικών ήτο δ κό
μης Καποδίστριας. ’’ΠτοΚερκυραΐος έκπαιδευθείς έν τφ Πανεπιστημείφ 
τής Παδούης. Ή πρός τήν ξενοκρατείαν άπέχθεια αύτοΰ ήνάγκασεν αυτόν 
νά εγκατάλειψη τήν πατρίδα αύτοΰ,' ένθα καί τοι νέος κατείχε σπουδαίαν 
θέσιν. Ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος ευχαρίστως έδέχετο τούς προθύμους ν’ 
άντιπαλαίσωσι παντί σθένει τφ Ναπολέοντι καί δ Καποδίστριας άνέλαβε 
τήΐ( 'Ρωσικήν ύπηρεσίαν τφ 1809.

Περίεργον δτι δυο διπλωμάται ημών κατέχοντες κατά τήν έποχήν ε
κείνην τάς μάλλον έξεχούσας έν τή εξωτερική πολιτική θέσεις, καί οΐτι- 
νες έθεώρουν τά γεγονότα ύφ’ ολως 'Ρωσικήν έποψιν έπιστάμενοι τά. συμ
φέροντα καί τάς συμπάθειας τών 'Ρώσων ούτως, οσον οί πλεϊστοι τών 'Ρώ

σων άγνοοΰσιν αυτά, άμφότεροι οδτοι ήσαν ξένοι καί ουδέ καν 'Ρώσοι 
ύπήκοοι, δ Καποδίστριας καί δ Πότζο-δί-Βόργο· 'Όταν άναγινώσκγς τάς 
διακοινώσεις αύτών περί τοΰ ζητήματος τής Πολωνίας καί τοΰ Ανατο

λικού, καταλαμβάνεσαι ύπό άδημονίας άναλογιζόμενος δτι παρ’ ήμΐν τοΐς 
'Ρώσοις τόσον όλίγοι ύπάρχουσιν οί κατάλληλοι άνδρες νά κατίδωσι κάν 
εκείνα τά όποια είς τούς έν τή 'Ρωσική ύπηρεσί^ ξένους έφαίνοντο τόσον 
καθαρά καί άπλούστατα καί τοσοΰτον έπηλήθέυσαν μεταγενεστέρως. Τόν 
Πότζο ·δί~Βόργο εΐδον δίς μόνον έν Βερολίνφ καί ή λαμπρά συνδιάλεξις 

αύτοΰ, δ τρόπος αύτοΰ ώς άνδρός άνήκοντος τή άνωτάτη τάξει μέ κατέ
θελγον, μολονότι έγώ ήδυνάμην απλώς νά έκφράσω περί αύτοΰ γνώμην 
ώς εύγενεστάτου καί εύφυεστάτου συνδαιτυμόνος καί ούχί ώς πολίτικου 
άνδρός. Οί μέλανες ώς άνθραξ οφθαλμοί αύτοΰ έ'λαμπον ούχί δμως δι’ 
έκείνου τοΰ γαληνιαίου φωτός δπως τό τοΰ Καποδίστρίου" άπασα δέ ή 
εξωτερική αύτοΰ μορφή ύπήρξεν ή τών Μεσημβρινών Χωρών, δλως δμως 
ιδιόρρυθμος. ’Ολίγον τι μετά ταϋτα ή'ρξαντο άναφέροντες περί τής ά- 

σθ ενείας αύτοΰ καί δτι ήναγκάσθη νά παραιτηθή ένεκα δλοσχεροΰς άπω- 
λείας τοΰ μ,νημονικοΰ αύτοΰ. Άποκλειστικώς διά τοΰ έξαιρετικοΰ νοΰ καί 
τής κρίσεφς πολιτικ.οΰ άνδρός, δ Πότζο έγίνωσκε κατά βάθος τάς άνάγκας 

κκί το ύπό τής φυσεως προδιαγεγραμμένου πρόγραμμα τής 'Ρωσίας. Ό 
Καποδίστριας ώς όρθόδοξος έξεμάνθανε νφ τε καί καρδίφ.
. Ίβδρον έν τφ ήμερολογίφ μου σημείωσιν άγνωστον πόθεν έρανισθεϊσαν 
ύπ’έμοΰ, έκ συνδιαλέξεως έπιστολής ή συγγράμματος. «On ne comprend 
pas ja Russie parcequ’ on y cbercbe une nation et la Russie est une eglisje». 
Πιθανόν νά εΐνε τοϋτο υπερβολή, ύπάρχει όμως άρκετή άλήθεια έν τφ χα
ρακτηρισμέ τούτφ. Μολοντοΰτο δ Καποδίστριας, ένεκα τής έξοχου αύτοΰ 

άρετής, προσεπάθει νά γνωρίση τήν 'Ρωσίαν ιδίως κατά τήν ήττον πο- 
λυάσχολον έποχήν τής υπηρεσίας αύτοΰ (1809—1811), δτε δέν είργά- 

ζετο πάντοτε, καί δέν εΐχεν ώρισμένην θέσιν. Κατά τήν έποχήν άκρι
βώς τάύτην συνεφιλιώθη μετά τοΰ Καραμζίνου ή τούλάχιστον μετά 
τοΰ κύκλου αύτοΰ, τών πιστών εκείνων φίλων, ώ / ή άκραιφνής φιλία διήρ- 

κεσε μέχρι τών τελευταίων ημερών τοΰ βίου αύτοΰ. Παρ’ αύτών καί τή 
άρωγή αύτών προσεπάθει 5 Καποδίστριας νά έκμάθη τήν 'Ρωσικήν εθνό
τητα, τό άπέραντον εκείνο κράτος, είς τό όποιον κατά. παράδοσιν ή κατ’ 
ένστικτον, έναπέθετον τάς ελπίδας αύ τών οί ομογενείς αύτοΰ ώς μέλλοντα 
αύτών προστάτην και σωτήρα. Είς έκ τών έν Πετρουπόλει φίλων αύτοΰ 
δ Έλληνόρρωσος Στούρτζας λέγει δτι «μεγάλως ένδιέφερεν αύτόν δ 
»άπλοΰς 'Ρωσικός λαός, ούτινος ή φαιδρότης, ισχύς καί άπλότης άνεμίμνη- 
«σκεν αύτόν τούς μαχίμους ορεινούς , τής Ηπείρου καί έθεώρει αύτόν έχέγ- 
»γυον νέου μέλλοντος βίου, δι’ ον άναγκαιότατον έ'σται τό νέον τοϋτο 

ϊέ'θνος, έδραιωθέν ύπό τής Προνοίας παρά τά σύνορα τοΰ γεγηρακότος 
»δυτικοΰ κόσμου». ’Έκτοτε ή'δη παρά τοΐς φιλοσοφοΰσιν ή'ρξατο κυοφο- 
ρούμενον το σύστημα, έπεξεργασθέν νΰν ύπο τών συγγραφέων καί πεπαι
δευμένων άνδρών τής Μόσχας, οΰς καταγελώσι καί οΐτινες ενδεχόμενον 

πράγματι ν’ άπατώνται.

Άλλά παρήλθεν εΐί αιών κ’ αίφνης τήν Δύσω, οιμοι! 
πέπλος έκάλυψε βάρΰς καί σιωπή πένθιμη, 

κ’ είς σκότος τήν έβύΟισε πολύ, πολύ.
Ώ άκουσον τήν μυστικήν φωνήν τής Ειμαρμένης, s 
καί πάλιν φώτισαν τήν γην, πλέον περιμένεις ; 

ανάστα ή καθεύδουσα ’Ανατολή! .

*Αν ήτο τοϋτο απλή φαντασία, κατελήφθησαν δμως ύπ’ αύτής ύψηλαί 
διάνοιαι, διακεκριμένοι άνδρες, πλήρεις δραστηριότητας καί πείρας, διαδρά- 

ματίσαντες σπουδαία πρόσωπα, έν όις ύπήρξε καί δ Καποδίστριας; Κατ’ 
αύτόν δ ήμέτερος χωρικός (ήτοι δ τής Μεγάλης-'Ρωσίας) «εΐνε ή προσώ- 
ποποίησις τής άνδρείας, τής δραστηριότητος, τής ισχυρά; κράσεως καί τοΰ 
ύψηλοΰ νοΰ, εΐνε εύγλωττος, επιχειρηματίας καί άκούραστσς. Αύτή ή δου
λεία δέν άφήρεσεν ού'τε τήν δραστηριότητα αύτοΰ, ού'τε' τήν άνδρείαν 
ήτις καταφρονεί τούς κινδύνους. Διά τής έμφύτου φαιδρότητος τών ήθών, 



ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΙΩΑΝΝΟΓ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - 1029
1028 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

δ 'Ρώσος χωρικός δέν άμοιρεϊ του βαθέως θρησκευτικού αίσθήματος/ είνε 

ολως αφιερωμένος είς την πίστιν αύτοΰ, ταυτοχρόνως δέ δλως άνεξίθοη- 
σκος, έν γένει δέ ούδόλως φανατικός», Ή προς τάς διηγήσεις, τά $σματα, 

τά ποιήματα αγάπη τών 'Ρώσων, αύτη δέ ή μουσική τών αρχαίων Ασμά
των και αί λέξεις πολλών έξ αύτών έκίνουν την προσοχήν τοϋ Καποδι- 
στρίου και κατέθελγον αύτον’ η δέ ίκανότης τών λεγομένων Μεγαλορ*· 
ρώσων προς άποικισμδν και γεωργίαν έν ταΐς στέππαις καί έρήμοις τής 
Νέας 'Ρωσίας καί της Σιβηρίας έξέπλησσον αύτόν. α’Έβλεπεν έν ήμΐν την 
»εύτυχή συνένωσιν τής ’Ασίας μετά της Εύρώπης, την ’Ανατολικήν ύπα- 
»κοην τή έξουσίγ καί την μεγαλοπρεπή αταραξίαν έν ταΐς δυστυχίαις, 
»άφ’ ετέρου δραστηριότητα καί ένέργειαν καθαρώς Εύρωπαϊκήν τών άπο- 

»γόνων τοϋ Ίάφεθ».
Διανύσας ούτως έν συναναστροφή μετά τών φίλων καί έν φιλολογικαΐς 

ένασχολήσεσιν δ Καποδίστριας έζήτησε παρά τοΰ καγκελλαρίου 'Ρουμίάν- 
τζεβ ν’ άποστείλή αύτδν είς Βιέννην, ένθα καί διωρίσθη άκόλουθος της 
έκεΐ πρεσβείας. Ό κόμης Στάκελβεργ ύπεδέξατο αύτον κατ’ άρχάς μετά 
τίνος δυσπιστίας, ταχέως όμως ηρξάτο άναθέτων αύτφ τήν.συνταξιν δια
φόρων διακοινωσεων έν αϊς έπί τέλους έγνώσθη η διακεκριμένη αύτοΰ ίκα
νότης. Τότε ηδη έπέκειντο τά γεγονότα τοΰ έτους 1812. Ό ναύαρχος 
Τζιτζαγδβ άναδεχθεΐς την άρχηγείαν τοΰ παρά τόν Δούναβιν στρατοΰ, 

προσεκάλεσε τόν γνωστόν αύτω Καποδίστριαν είς Βουκουρέστιον όπως άνα- 
θέσγ αύτφ τάς μετά τών Σέρβων καί τών της Μολδαυίκς καί Βλαχίας 
διβανίων διαπραγματεύσεις, αύτάς τουτέστιν έκείνας τάς ύποθέσεις άς διε- 
ξηγαγεν άλλοτε δ πατήρ μου έπί τοΰ Καμένσκιι. Ό. Τζιτζαγδβ άνέθεσεν 
αύτφ ωσαύτως την διοργάνωσιν τών έκχωρηθεισών τή 'Ρωσίγ διά της 
συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου νέων έν Βεσσαραβίγ χωρών, έργον δπερ άνέ- 
λαβον μεταγενεστέρως διάφοροι, (έν οις δ πατήρ μου, εύρισκόμενός έπί 

τινα χρόνον παρά τώ κόμητι Κοτζουβέϋ). Ταχέως άνεκλήθη η νότιος στρα
τιά είς 'Ρωσίας καί δ Καποδίστριας εύρέθη έν μέσφ στρατοπέδου κατ’ άρχάς 
παρά τφ Τζιτζαγδβ, έπειτα δέ παρά τφ ,Μπαρκλάϊ κατ’ άμφοτέρας τάς 
έκστρατείας τοΰ 1812 καί 1813 έτους. Έκεΐ ηδη αύτδς δ· αύτοκράτωρ 
ήρξατο άναθέτων αύτφ διπλωματικάς ύποθέσεις, καί έν μέσφ τών δολο
πλοκιών, τών προδοσιών καί τών αντιζηλιών τών διαφόρων κυβερνήσεων, 
αΐτινες περιεστοίχιζον τδν αύτοκράτορα, καταστάντα τότε ηδη ού μόνον 
'Ρώσον, άλλά πανευρωπαϊκόν, ούτως είπεϊν, ηγεμόνα, δ Καποδίστριας τα
χέως ήδυνήθη νά καταλάβγι τοιαύτην θέσιν, ώστε έγένετο δ κύριος σύμ
βουλος τοΰ αύτοκράτορος καί αύτό δη τοΰτο ύπουργδς έπί τών έξωτερι- 
κών, καίτοι δέν έφερε τόν τίτλον τοΰτο.ν, ’Εν τούτοις μετ’ άκρας άρετής 

της λαμπράς αύτοΰ ψυχής άείποτε έγίνωσκε νά άποχωρίζή τά συμφέροντα 
της πατρίδος αύτοΰ άπό τών συμφερόντων της χώρας, ης τφ άνακτι ύπη.-

|

ρέτει. Δικαίως δ Ζουκόβσκίη άπεκάλεσεν αύτδν τδν χριστιανέ ήιιωτ Ά- 
ρισΐείδην καί έλυπεΐτο δτι ούχί πάντες ήδύναντο νά αίσθάνωνται πρδς 
αύτδν έκεΐνα τά αισθήματα τοΰ θαυμασμού, άτινα άχρι τέλους είχον προς, 
αύτδν δ πατήρ μ.ου καί άπαντες οί γνωρισαντες τον Καποδίστριαν εν Ρω- 

■ σί<γ. Κατά τδ συνέδριου της Βιέννης άνετεθησαν αυτφ διακοινωσεις ανα- 

φερόμεναι είς τά κυριώτερα ζητήματα της Πρωσσίας, Πολωνίας και Ελ
βετίας κατά τδ διάστημα τών συνδιασκέψεων καθ’ ας δ κόμης Ραζουμόφ- 
σκ’η καί δ Γάρδενβεγ μετ' άκρας δυσχερείας ήγωνιζοντο πρδς τον Μετεο- 

νίχ, Ταλεϋράν καί Κάστλρεϋ. Τή έπιμόνφ αιτήσει αύτοΰ επισημως ανε- 
γνωρίσθη η άνεξαρτησία τών Ίονίων νήσων’ άλλ’ εν τώ ζητηματι τουτφ 
ήκολούθει τήν πεποίθησιν αύτοΰ, δτι δηλαδή ήτο στενώς συνδεδεμενη προς 

τά συμφέροντα της 'Ρωσίας ή άνεξαρτησία της πατρίου αυτου χωράς’ η 
προστασία δέ της ’Αγγλίας έγένετο δεκτή ώς κακόν μικρότερου τής Γαλ- 

' λικής ή Αύστριακής προστασίας.
Έν τούτοις δέν ήδυνήθη νά τύχη της περιπόθητου κοινής άποφασεως 

περί της καταργήσεως της σωματεμπορίας τών Νέγρων καί πρδς λήψιν 
μέτρων κατά της πειρατείας τών βέηδων της Τύνιδος καί τοϋ ’Αλγεριού, 
'Η ’Αγγλία δέν συνήνεσε καί τδ σχέδιον άνεβλήθη.

Αί περί της άνανεώσεως τών κατά τοΰ Ναπολέοντος τφ 1815 εχθρο
πραξιών προκηρύξεις καί ή περί της άναδιοργανωσεως ή μάλλον συστα- 
σεως νέου Πολωνικού βασιλείου, έγράφησαν ύπδ τοΰ Καποδιστρίου κατ’ 

εντολήν ή μ.άλλον καθ’ ύπαγόρευσιν τοϋ αύτοκράτορος, καιτοι πολλακις 
δ Καποδίστριας έξέφρασεν αύτφ τήν προσωπικήν αύτοΰ γνώμην οτι απα- 
λείφων αδικίας τινάς τοΰ παρελθόντος διά του μέτρου τουτου δεν εξησφα- 
λιζε τδ μέλλον τοϋ Πολωνικού έθνους, άλλ’ ούδε το τής 'Ρωσίας’ μεγίστη 

συσσώρευσις καταστρεπτικών καί σεσηπυιών ύλών ύπήρχεν εν τφ αρχαιφ 
οίκοδομήματι,μεγάλως είχε παρεισφρήσει ή πολιτική άκολασια είς το σώμ.α 
καί τδ αίμα τών Πολωνών, άδύνατον καθιστώσα τήν έδραίαν άνάστα- 

■ σιν τοΰ κράτους τούτου. Καί ού μόνον τότε, άλλά καί έπειτα πολλακις δ 
Καποδίστριας προσεπάθει νά καταδείξή τοΰτο τφ αύτοκρατορι Άλεξαν- 

δρφ άλλ’ ή επιρροή τοΰ Ί’ζαρτορίίσκίη καί ή τής νεότητος αύτοΰ παρα
φορά ύπέρ τής ιδέας ταύτης έκωλυον τον αυτοκρατορα να κατιδη τας ορ- 
θάς παρατηρήσεις τοΰ Καποδιστρίου. Κατα το έτος 1812 τη ικανοτητι 
αύτοΰ καί έπιμονή τοΰ αύτοκράτορος ’Αλέξανδρου δφειλεται η κατα εξα- 

κόσια έκατομ,μύρια φράγκων έλάττωσίς τής παρα τής Γαλλίας αιτουμενης 
τότε χρηματικής άποζημιώσεως,τφ δέ 1818 κατα το εν Ακυϊσγρανφ συνέ
δριου ή άπόφασις τοΰ ν’ άνακληθή ή έναπομ,είνασα εν Γαλλία στρατια.Ουτω 
τδ τρίτον ήδη ή Γαλλία οφείλει τή 'Ρωσιγ την ανακουφισιν εκ τοΰ μετά 
τήν πτώσιν τοΰ Ναπολέοντος έπιβληθέντος αύτή βάρους. Μετά σπάνιάς 
δέ δεξιότητος καί πείρας δ Καποδίστριας ήδυνήθη νά ύποστηρίξή τδν Γάλ

%,
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λον ύπουργδν δούκα Φισχελιέ έν τχϊς διαπραγματεύσεσιν αύτοΰ, έπω- 

ληθείς τ^ς μαρτυρίας τοϋ Ούελιγκτώνος καί Πότζο-δί-Βόργο περί τής ·είρή·* 
νικής της χώρας καταστάσεως.'Ο Καποδίστριας ή'λπιζε νά τύχφ έν Άκυ'ί- 
σγράνφ καί της δίαλύσεως της έν Σατελλιώνφ συμμαχίας τών τεσσάρων δυ
νάμεων, όπως άπολυτρώσφ την 'Ρωσίαν ή τουλάχιστον όριστικώτερον δια

σάφησή τάς αλληλέγγυους υποχρεώσεις· άλλ’ είς τινας τών δυνάμεων ήτο 
λίαν έπικερδές νά έκκαρπώνται διά τοΰ μέσου τούτου την 'Ρωσίαν. *Ως 
συνήθως ή'ρξαντο φοβίζοντες δι’ επαναστατικών κινημάτων ούδεμίαν σχέ- 
σιν τφ 'Ρωσίφ έχόντων και έπί τέλους άπαυδήσας άπεφάσισεν δ αύτο
κράτωρ ’Αλέξανδρος νά παραμείνφ πιστός τή έν Σατελλιώνφ συμμαχί^.

Κατά πόσον βαρέως έ'φερε τοΰτο ό Καποδίστριας, μαρτυρεί τδ θλιβε
ρόν ύφος τής πρδς τδν έν Αονδίνφ διαμένοντα τότε πατέρα μου γαλλιστί 
γεγραμμένης επιστολής ήν εύρον έν τοΐς έγγράφοις τοϋ πατρός μου:

Τη 15)27 Νοεμβρίου 48!8 Ιν Άκυϊσγράνφ.

"Έηεθόμ,ουν νά σοι γράψω Αγαπητέ μοι Βλουδδβ διΑ μακρών,, άλλά πώς νά το 
κατορθώσω; Παρήλθε ήδη τδ μεσονύκτιον, καί αδριον ορθρου. βαθέως Αναχωρώ διότι 
είμαι άρρωστος. Μιας κδν στιγμής άνάπαοσιν δεν ευρον. άπδ της ένταΰθα άφΐξεώς 
μου. Άλλά χάρις τώ Θεώ τά πάντα έτελειώθησαν και αρκετά καλά. Τά μεγάλα 
ζητήματα διηυθετήθησαν λογικώς’ άναθέτω δε ε’ις τδν Σεβερινον. νά σοι εϊπη περί αυ
τών. Μόνον δε δπολείπεται νά μάθωμεν, εάν θά εχη καιρδν καί δυνάμεις, διότι ά 
νεαρός καί δυστυχής φίλος πάντοτε πάσχει. Πράγμα άξιον παρατηρησεως εινε δτιΙσα 
?σα οί εχοντες πλείονα έργασίαν αύτο'ι εινε οί μάλλον άδύνατοι καί ασθενείς. Ό αύ
τοκράτωρ εύηρεστηθη έκ τής καλής ήμών θελήσεως, καί σύ δε ώς καί πας 'Ρώσος 
οφείλει νά είνε ώσαότως ηύχαριστημένος. Τοΰτο δε νομίζω τήν πολυτιμότάτην Χαί 
λαμπροτάτην αμοιβήν μου».

Μετά ταΰτα ακολουθεί δλόκληρος σελίς περιέχουσα άκατανοήτους τι- 
νάς Ανακοινώσεις μυστηριωδών Ανθρώπων. Έναργώς οφείλει τις νά είκάσφ 
οτι προέκειτο^περι τίνος δολοπλοκίας μιΑς τών συμμάχων ήμΐν δυνάμεων. 
«'Η γνώμη μου ή ολως ιδιαιτέρα είνε δτι ύπάρχει τι προσόμοιον πρδς τά 

τοΰ’Ιανουάριου τοΰ 1815», τουτέστιν ή αισχρά έκείνη κατά ‘Ρωσίας 
συνθήκη, ήν! άπέστειλεν δ Ναπολέων τφ αύτοκρατορι Άλεξάνδρω είς 
Βιέννην, πρδς στιγματισμδν τοϋ Λουδοβίκου ΙΗ' Απέναντι τής Αυστρίας, 
’Αγγλίας, Βαυαρίας καί’Ολλανδίας. ·

'Ο πατήρ μου ύπήρξε τότε πρεσβευτής έν Αονδίνω καί κατά τδ φαινό
μενου Ανεκάλυψε τά ί'χνη τής τοίαύτης προδοτικής διαβολής. 'Β έξακο- 
λούθησις τής επιστολής αύτοΰ φέρει τδ αύτδ θλιβερόν ύφος.

«Τίςεΐδεν έάν δεν κατορθώσης νά άνακαλόψης τδ πράγμα! Τά μάλιστα άξία λόγου 
θά ήτο ή άνακάλυψις aS τη ούχί τόσον ΐνα διακόψη, άλλά μάλλον "να σύσφιγξη τούς 
συνδέοντας δεσμούς. Τήν ημέραν δε καθ’ήν θά γνωσθή οτι τδ πράγμα έγένετο ήδη 
γνωστόν (έάν δηλαδή ύπάρχη τι τοιοϋτον) οποίαν χαράν θά αίσθανθώσιν . . . . καί 

όποιας τινας προτάσεις θά μας κάμωσι. ... Καί ή μή ΰπΐ'ρξις δέ τοιούτου τινδς συμ
βιβασμού εϊνε ούχί σμικρά άνακάλυψις. Σοι γνωστοποιώ δέ δτι δλην τήν εις τδ μέρος 
τοΰτο τής Υπηρεσίας άναφερομένην Αλληλογραφίαν μόνος ό αύτοκράτωρ γινώσκει»·

Άπεδείχθη δτι πάντα ταΰτα ήσαν δολοπλοκίαι τυχοδιώκτου τινδς, 
έπιδιώκοντος ίδιο τελείς σκοπούς. Περίεργον δμως είνε δτι ή προδοτική 

«δ,τη μηχανορραφία είχε χροιάν Αλήθειας.
Έν έτέρ£ έπιστολφ δ Καποδίστριας ούτω Αναφέρει περί τοϋ Πότζοδι- 

Βόργο έν τφ πρδς τδν πατέρα μου συστατική έπιστολφ. «'Ο στρατηγός 
Πότζο θά σοι Αρέσφ. Έάν έχφ δρεξιν θά σοι όμιλήσφ περί πολιτικών καί 

θά καταγοητευθής».
Κατάτήν πρδς τδ’Ακυ’ίσγρανον οδοιπορίαν αύτοΰ δ αύτοκράτωρ’Αλέξανδρος 

παρέμεινεν έν Βαρσοβί^, έν τφ αγαπητφ αύτοΰ τούτφ βκσιλείφ τφ ύπ’ 
αύτοΰ δημιουργηθέντι.'Ο Καποδίστριας εν τινι πρδς τδν πατέρα μου έκεΐ- 
θεν επιστολή λέγει: «Προχθές εσπέρας ευρον τήν Α. Μ. άναγινώσκουσαν 
τδ χειρόγραφον τοΰ Καραμζίνου (τήν 'Ιστορίαν τής 'Ρωσίας). Δέν δύναμαι 

νά σοι είπω τί ή Α. Μ. εύμενώς μοι είπε περί αύτοΰ. Τοΰτο μόνον εί- 
ξεύρω δτι τδ βιβλίον τούτο είνε ωφέλιμον τά μέγιστα. . . .»

■ 'Οπόσον παράδοξος ύπήρξεν δ χαρακτήρ τοϋ αύτοκράτορος Αλεξάνδρου. 

Συνδιαλλάττει τούς έχθρόύς έκάστοτε ετοίμους νά έπιτεθώσι κατ’ αύτοΰ 
τούτου’ άναγινώσκει μετ’ άκρας ηδονής τά σπουδαία φιλολογικά έργα, 
μεγαλοψύχφς συγχωρεΐ καί έλεεϊ τούς Πολωνούς· μετ’ άληθοΰς μεγίστου 
ενδιαφέροντος άκρόάται τών ένθουσιωδών φαντασιοκοπημάτων τής κι 
Κρεούδενερ καί τών ψευδών λόγων τών ’Άγγλων περιηγητών ιεροκηρύ
κων* έντούτοις έπιμόνως Απορρίπτει παν δραστήριου μέτρον πρδς σωτη
ρίαν μυριάδων Χριστιανών καταστρεφομένων ύπδ τής χειρδς τών Ατιθάσ- 
σων τυράννων, τών δμοδόξων χριστιανών καθ’ άπάσας τάς ίστορικάς πα
ραδόσεις, καθ’ άπάσας τάς πολιτικά; επόψεις ευρισκομένων έν Γσφ μοίριφ 
καί οί προστατευόμενοι ύπδ τής 'Ρωσίας λαοί! 'Ο αύτοκράτωρ, κατά τάς 
άρχάς τοΰ διωγμού συνήνεσε νά πέμψφ τδν βαρώνον Γρηγόρίδν Άλεξάνδρο- 

βιτζ Στρόγονοβ είς Κωνσταντινούπολή ώς έκτακτον Απεσταλμένον, άν 
ούχί τφ απ’ εύθείας έκλογφ τοϋ Καποδιστρίου, έν πάσει δμως περιπτώσει 

πρδς μεγίστην αύτοΰ χαράν. 'Ο βαρόνος Στρόγονοβ Ανήκεν έκείνφ τ$ γενεφ 
•ήτις έν τφ>νεότητι έγνώοισεν είσέτι Αικατερίνην τήν Β', άνήκεν είσέτι 
είς τδν αύλικδν έκείνης κύκλον. Κατείχε τά διακεκριμένα^προτερήματκ 
τής γενεάς ταύτης" ευρωπαϊκήν έξωτερικήν μορφήν και ρωσικόν αί'σθημα, 
τρόπον και γλώσσαν καθαρώς γαλλικά, καρδίαν καί νοΰν γνησίως ρωσι
κόν* ήγάπα, ένηβρύνετο καί ύπεκλίνετο πρδ τής 'Ρωσίας, έγίνωσκε δέ 
άφόβως νά ύποστηρίξφ τήν τιμήν τοΰ όνόματος τοΰ 'Ρώσου διά τής γλα- 
φυροτάτης γνήσιας παρισινής γλώσσης. Ή γενεά αύτη μετημφιέζετο είς 
Ευρωπαίους και έάν ή μεταμφίεσις αύτη ήτο άπλοϋν έ'νδυμα διά τάς αί-
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θούσας, έν τφ ίδιαιτέρφ δέ σπουδαστηρίφ ένεδύοντο τδ άπλοΰν χαλάτιον, 
έν τφ άγώνι δέ την στολήν τοϋ Σουβόροβ. Καί έβάδιζον οί άνδρες ούτοι 
μετά θάρρους κατ’ αύτών τούτων τών ραπτών, κομμωτών καί δη διδα
σκάλων, ών ήσαν οί μαθηταί. Ό βκρώνος Γρηγόρως Άλεξάνδροβιτζ κα- 
τέλιπεν αγαθήν μνήμην περί αύτοϋ παρά τοΐς έν Τουρζίφ Χριστιανοΐς,ώστε 

καί μέχρι τοΰδε λέγουσιν δτι : «Ούδέποτε έί'χομεν τοιοΰτον 'Ρώσον πρε
σβευτήν ο Ιο ς ούτος !» Καί έν τούτοις ούδέν ηδύνατο ουτος νά πράξη καθ’ 

δτι δ αύτοκράτωρ ούδαμώς έβούλετο νά συναινέστ) ούτε είς εκστρατείαν, 
άλλ’ούδ’ δπως έπιληφθη ναυτικής διαδηλώσεως πρδς ύποστήριξιν ■ τών 
διαπραγματεύσεων, καίτοι δ Καποδίστριας είδήμων· τών Τούρκων κατέ- 

πειθε τδν ’Αλέξανδρον ν’ άποστείλγ στρατδν εις τά σύνορα γινώσκων δτι 
ή Πύλη δέν έπείθετο διά λόγων, άλλά δι’ άγριας ισχύος καί έθεώρει ώς 
ψοφοδεή πάσαν παραχώοησιν ή ειρηνικήν πειθώ: Οί "Ελληνες άφ’ ετέ

ρου έθεώρουν αδύνατον τοιαύτην ύπομονήν έν ταΐς μακροχρονίοις δια- 
πραγματεύσεσιν δτε ή νικηφόρος στρατιά ίστατο έτοιμη καί τδ παν έφαί- 
νετο κλίνον γόνυ τφ ήγέτγ) τών Αίάντων τφ Άλεξάνδρφ. 'Υπέθεσαν δτι 
δ έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτής είχεν δδηγίας νά παρατείννι την λύ- 
σιν τοϋ ζητήματος, ν’άναγκάσφ την Πύλην δπως άρνηθή τήν πραγματο- 
ποίησιν τών αιτήσεων δπως γεννηθή πρόφασις κηρύξεως τοϋ υπέρ άνεξαρ- 
τησίας τών Χριστιανών άγώνος. Αύτδ δη τοΰτο τδ γεγονδς, δτι τήν έξω· 
τερικήν πολιτικήν της 'Ρωσίας διηύθυνεν άνήρ "Ελλην,ένίσχυεν τήν τοιαύ- 
την πεποίθησιν. 'Ο Καποδίστριας έν τούτοις ποθών τήν προστασίαν της 
'Ρωσίας άπέναντι τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει διορισμοΰ τών Χριστιανών, 

S, ούδόλως έβούλετο τήν έπανάστασιν αύτών, καί έθεώρει παράκαιρου είσέτι 
τήν ΐδρυσιν άνεξκρτήτου 'Ελλάδος. Έθεώρει τους "Ελληνας άνετοίμους 
είσέτι πρδς πολιτικήν αύτονομίαν, δτι προηγουμένως ώφειλον νά έκπολι- 
τισθώσιν έν τή ήθικνί πειθαρχίφ καί νά ένισχύσωσιν ούχί μόνον τδ πνεΰμα 
άλλά καί τδν νοΰν καί τάς γνώσεις. Δεν έπεθύμει καί ήδυνάτει ν’ άρκε- 
σθή είς τδ τεμαχίου εκείνο τής γής, έξ ού μεταγενεστέρως έσχηματίσθη 
τδ'Ελληνικόν βασίλειον, καί έφρό.νει δτι αύτοί ,οδτοι οί "Ελληνες ήσαν 
είσέτι άνάξιοι έκείνης της Ελλάδος, ήν έ'φερεν έν τω νφ καί διανόίφ 
αύτοϋ, Μετεχειρίζετο πάσαν τήν έπί τών μακράν αύτοϋ οίκούντων ομοε
θνών έπιρροήν δπως άποτοέψϊ) αύτούς’ άλλά μάτην. Μεταξύ τών Ελλή
νων ύπήρχον ή'δη ημιμαθείς άνδρες έξ έκείνων οίτινες άποκομίσαντες έν
θεν κάκεΐθεν γνώσεις τινάς καί ιδίως συνεπείς τής άμαθείας αύτών περι- 
φρονοΰσι τούς βρθούς λόγους καί, πρόθυμοί είσι νά ρίψωσιν είς τδ βάρα- 
θρον ολόκληρα έθνη, έξ έκείνων τών άνθρώπων οΰς άπαντ^ τις απαντα
χού, τυχοδιώκται τής συγχρόνου έποχής, είδος τι τών, περιπλανωμένών 

ιπποτών ή τών condottieri τοΰ Μεσαίωνος, δτε ουτοι δέν ήσαν έ'τι καθα- 
ρώς άγύρται, Οί άνθρωποι ουτοι ίδρύσαντο μυστικάς εταιρίας έν διαφόροις

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

χώραις τής 'Ελλάδος καί πολλάκις έ'στελλον πράκτορας είς Πετρούπολιν 
δπως έκμάθωσι τούς σκοπούς τοΰ αύτοκράτορος. Ό Καποδίστριας έκά- 
στοτε μετά παρρησίας κατέστρεφε πάσαν αύτών έλπίδα και αύστηρώς έπέ- 

πληττεν αύτούς διά τάς ριψοκινδύνους άποπείρας προώρου άγώυος. Ουτοι 
όμως δέν ή'θελον ν’ άναμένωσι καθ’ δτι ή φιλαυτία αύτών άπήτει νάέπι- 
ληφθώσι τοιούτου έ'ογου, μή φειδόμενοι τής ύπάρξεως έκείνων οΰς παρέ

συρον είς. καταστροφήν, ήσαν δέ ήναγκασμένοι νά κατ απείσωσι τδν λαδν 
δτι οί 'Ρώσοι (ξπεύδουσιν άρωγοί αύτών, έ'φθασαν δέ μέχρι τής άναιδείας 
ν’ άποκρύψωσι τάς,άληθεΐς προθέσεις τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου. Είς 
έκ τών πρακτόρων τούτων, άνθρωπος τίμιος γνωρίσας τήν πραγματικήν 
έν Πετρουπόλει θέσιν τών πραγμάτων, έπέστρεφε προτιθέμενος νά μετα- 
δώσφ αύτήν ολως καθαράν πρδς τούς ήγέτας τής έπαναστάσεως. Τά 
λοιπά μέλη τής εταιρίας έφόνευσαν αύτδν, άπετάθησαν δέ τφ νεαρφ ρι- 
ψοκινδύνφ πρίγκιπι Άλεξάνδρφ Ύψηλάνττ) καταπείσαντες αύτδν νά έμ- 
φανισθή είς Μολδαυίαν ώς ηγέτης τής. στάσεως καί έκδώσν] έξ ονόματος 
αύτοϋ προκήρυξιν τοΐς "Ελλησιν, ής τδ κείμενον ήτο γνωστδ/ δήθεν τφ 
αύτοκράτορι ούτινος ο 'Υψηλάντης ήτο υπασπιστής.'Η αγγελία αυτή άφί^ 
κετο είς Αεϊβάχην (1826), έ'νθα νέον Συνέδρων ένησχολεϊτο είς τήν κα- 
τάσβεσιν παντοίων έν Νεαπόλει, Πεδεμοντίφ καί έν ,'Ισπανίφ άνωμαλιών 
καί ταχέως μετά τήν έποχήν καθ’ ήν έφονεύθη έν Παρισίοις δ δούξ τοϋ 
Βερρύ. 'Ο φόβος τής διαλύσεως τής Εύρωπαϊκής συμμαχίας και ή έπ’ αύ
τοϋ έπιρριφθεΐσα σκιά ύποψίαςδιά τής άφρόνου διαγωγής τοΰ 'Υψηλάντη» 
διαγωγής ήν έθεώρει τδ έν λόγφ. συνέδρων προδοσίαν, ήνάγκασαν τδν.αύ- 
τοκράτορα ’Αλέξανδρον νά σπεύσφ νά κατάδειξή τήν άγαθήν αύτοΰ^ πρό.· 
θέσιν τής-τηρήσεως απάντων τών δρων τών Συνθηκών. Τδν 'Υψηλάντην 
ή ρωσική κυβέρνησις έπισήμως άπηρνήθη. Οί Τοΰρκοι ούδένα ήδη φόβον 

■τρέφοντες είσήλθον είς Μολδαυίαν λεηλατήσαντες αύτήν, κατασφάξαν'τες 
τούς έπαναστάτας έν Πέλοποννήσφ καί βασανίσαντες άπανταχοΰ έ'νθα εϊ- 

χον έγερθή οί Χριστιανοί.
... Ούτως άπαρνουμένη τδν Υψηλάντην είς πάσαν πρόθεσιν-νά έγείρν) στά
σιν τών έν Μολδαυίφ χριστιανών ή 'Ρωσία άφ’ ετέρου δέν άπ.έτρεψε τήν 

Πύλην, δέν παρεκώλησεν αύτήν τής διαπράξεως ολοκλήρου σειράς κα
κουργημάτων, τούναντίον δέ εύρύ τδ στάδιον τής θηριωδίας κατέλίτνεν 
αύτή. 'Ο βαρώνος Στρόγονοβ διεμαρτυρήθη, άλλ’ ή διαμαοτύρησις αΰτη 
μή ένισχυθεΐσα ένότλως ούδέν άποτέλεσμα έ'σχεν. 'Ο Καποδίστριας έπε- 

μενεν έπί τή καταλείψει τών Παραδουνάβιων Ηγεμονιών δπως παρακω- 
λυθή τδ κίνημα τοΰ Ύψηλάντου διά τής ένοπλου ταύτης a διαδηλώσεως 
καί ταυτοχρόνως άπειλήσωσι τούς Τούρκους. Άλλ’ οί. Ευρωπαίοι σύμμα
χοι ημών άπήτουν τήν κατάπαυσιν ούχί τής θηριωδίας τών Τούρκων, 

άλλά τών έν Ίταλίφ άνωμαλιών καί δέν είχε πίσ-ιν καί άπάρνησιν τοΰ
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«υτοκρατορος του Μολδαυικοΰ κινήματος. Άπεφάσισε νά μή έπιληφθή 
ιαδηλωσεως κατά της Τουρκίας, φοβούμενος νά· μή έγείργ τάς ύποψίας 

τής Αγγλίας και Αυστρίας. Άφ’ ετέρου ό Γ’ερμόλοβ διετάχθη νά έπι- 
στρέψή έκ του Καύκασού δπως άναδεχθή τήν αρχηγίαν τής δεκακισμυ- 

ριου στρατιάς άποστελλομένης είς ’Ιταλίαν προς άρωγήν τών Αυστριακών 
κατά τών ψοφοδεών καρβονάρων τής Νεαπόλεως.

, Τοϋτο συνέβη κατά τδν Μάρτιον τή 10 δέ Απριλίου, κατ' αύτήν τήν 
ήμεραν τής Άναστάσεως, δτε άπας ό χριστιανικός πληθυςμδς τής Κων

σταντινουπόλεως άοπλος ήτοιμάζετο έν ησυχία νά έορτάση τήν επίση
μον ήμεραν τής συνενώσεως τοΰ Ούρανου μετά τής άμαρτωλής άνθρωπό- 
τητος, δτε δ ύπεργηρως οικουμενικός πατριάρχης Γρηγόριος, με Ο’ όίπαντος 
Τοϋκλήρου τελέσας τήν ίεράν λειτουργίαν τοΰ Πάσχα έξήρχετο τοϋ 
ναοΰ, εύλογών τούς περιστοιχίζοντας αύτών Ορθοδόξους, ή Τουρκική φρουρά 
ήρπασεν αύτδν καί τούς παρ’ αύτω τρεις άρχιερεΐς. Τοϋτο ύπήρξε τδ σύν
θημα τής γενικής σφαγής τών έν τή πόλει χριστιανών’ τδν δέ Πατριάρ

χην καί τούς έπισκόπους ^ρατήσαντες έν τώ δεσμωτηρίφ, κατεδίκασαν 
είς τον δι’ άγχόνης θάνατον άπαγχονίσαντες δημοσί?. Τδ σώμα τοϋ πο- 
λιοϋ μάρτυρος, καταβιβάσαντες τής άγχόνης, παρέδωκαν πρδς έξύβρισιν 
τφ ’Ιουδαϊκφ όχλφ. τής Κωνσταντινουπόλεως. Χλευάζοντες τδν Χριστια

νόν αρχιποιμενα, οί Εβραίοι έ'συρον τ.δ σώμα άνά τάς οδούς έκ τής μιάς 
άκρας μέχρι τής ετερας τοΰ αρχαίου Βυζαντίου καί τέλος ρίψαντες αύτδ 
είς^τήν θάλασσαν, προσέδεσαν βαρύν λίθον είς τδν λαιμόν, δπως κατα- 

στησωσι τοΐς Χριστιανούς άδύνατον τήν ταφήν αύτοΰ μετά τής νενομισμέ- 
νης εκκλησιαστικής πομπής. Άλλ’ δπόσον άσθενής εΐνε ή άνθρωπίνη κα
κία, άπεναντι των άνεξερευνήτων αποφάσεων τής θείας Προνοίας; Αδυ
νατεί τις νά παρίδή δτι παρόμοιον μέτρον μετεχειρίσθησάν ποτέ οί είδω- 
λολατραι τής Ταυρίδος, δπως καταβυθίσωσιν είς τδν πυθμένα τής θαλάσ
σης έτερον ιεράρχην μάρτυρα φονευθέντα παρ’ αύτών, τδν Πάπαν Κλή- 
μεντα τής 'Ρώμης. Διά τοΰ άγριου τούτου θριάμβου τών τυράννων έληξεν 
η τρομερά έκείνη ήμε'ρα (10 Απριλίου 1821). "Οσοι έκ τών Ελλήνων 
ήδυνηθησαν νά διαφύγωσιν έπωφελούμενοι τών εμπορικών πλοίων, άπήλ- 
θον είς'Ρωσίαν, ένθα πρδ τής έποχής έκείνης είσέτι εύρον άσυλον οί ση- 

μαντικωτεροι τών 'Ελλήνων, οί άναγκασθέντες νά καταλείψωσι τήν Τουρ
κίαν. Οποια τις η θεσις, υπο τίνος αισθήματος λύπης και τρόμου κατε
λήφθησαν οί δύστηνοι διασωθέντες,τής κυρτής μαχάίρας τών Όσμανλίδων, 
δυναμεθα εαν ούχί νά έννοήσωμεν, νά φαντασθώμεν νΰν έπί τή άφηγήσει 

τδν τρομερών έκείνων σκηνών. Είσέτι παρήλθε μία ημέρα έν ησυχία., 
άναλόγως, άλλ’ έν τφ φόβφ νέων βασάνων έπι τή προσφάτω άναμνήσει 
τών άνοσιουργημάτων τής προτεραίας, καί οί Χριστιανοί περίτρομοι, άπέλ- 
πιδες καί σκυθρωποί έπορεύοντο είς τάς άκτάς τής θαλάσσης, δεόμενοι

■I
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υπέρ τοΰ άθφου φονευθέντος γέροντος. Πρδς τήν εσπέραν άνεφάνη τι έπί 
τών κυμάτων τής θαλάσσης· έπλεε τι ήρέμα παρά τή άκτή. Παρατηρή- , 

σαντες άνεγνώρισαν άνθρώπινον σώμα. Επωφελούμενοι τδ σκότος, άνε- 
ρον πρδς τήν άκτήν καί άνεγνώρισαν τδ σώμα τοΰ πατριάρχου, §ν δ παμ- 
μεγέθης λίθος δέν έβύθισεν είς τδν πυθμένα τής θαλάσσης. Τίνι τρόπφ 
δ λίθος ουτος (πιθαύδν κακώς προσδεθείς) έκόπη τοΰ τραχήλου εΐνε^ά
γνωστον, δπωσδήποτε δ λίθος δέν άνεφάνη* τδ σώμα άνέπλευσεν καί ήλ- 

θεν άκριβώς είς1 έκείνην τήν θέσιν τής άκτής ένθα δέν ύπήρχον ούτεΤοϋρ- 
κοι, ούτε ’Ιουδαίοι, άλλά μόνον Χριστιανοί, ο'ίτινες εύλαβώς μετέφερον 
αύτδ έπί τοΰ έμπορικοΰ πλοίου τοΰ Ίωάννου Σκλάβου, πλοιάρχου έτοί- 
μαζομένου ν’ άνασύρη τήν άγκυραν καί άποπλεύση είς Όδησσδν, ένθα 

παρέδωκε τά τιμαλφή λείψανα είς τδν έμπορικδν λιμένα. Διά τδν ‘Ρώσον 
πάς νεκρδς άποτελεΐ ίερδν άντικείμενον σεβασμοΰ, καί τολμώμεν νά ε?- 
πωμεν άκρας μερίμνης. Μετά πάσης δέ εύλαβείας ύπεδέχθήσαν τδ σώμα 
τοϋτο άθορύβως έπιστραφέν ύπδ τών κυμάτων είς χεϊρας τών Χριστιανών, 
μυστικώς μεταφερθέν έκ τής χώρας τών άπιστων είς τήν τών Ορθοδόξων. 

Έταφη έν τφ τής Όδησσοΰ έλληνικφ ναφ, καί μόλις πέρυσι τφ 1875, 
τή αιτήσει τοΰ Ελληνικού κλήρου καί τοΰΈθνους,έπετράπη ή επάνοδός τών 

λειψάνων αύτοΰ. Έκ νέου έπλευσεν δ Πατριάρχης έπί τών κυμάτων τοϋ 
Έύξείνου Πόντου ούχί όμως ήδη ώς έξόριστος λάθρα φονευθείς, άλλά δία- 

φημ,ισθείς ώς ίερομάρτυς, περιστοιχιζόμενος ύφ’ όλης τής λαμπροτητος τής, 
συγκινητικωτάτης έκκλησιαστικής ιεροτελεστίας, προστατευόμενος ύπδ 

τών άπελευθερωθέντων άπογόνων τοΰ πρφην αύτοΰ ποιμνίου.
Άναμνησθώμεν τήν άρχαίαν έποχήν τών χρονογραφιών τών Σλάβων 

τής Πανοννίας καί Μοραυίας καί θέλομεν άπαντήσει τήν αύτήν εικόνα τή« 
εις 'Ρώμην επανόδου τών λειψάνων τοΰ άγ. Κλήμεντος, δια τοΰ άγ. Κυ
ρίλλου έκ τών άκτών τοΰ Εύξείνου Πόντου, έκ τοΰ Ελληνικού ναοΰ, ένθα 
νϋν έγείρεται ή μονή τοΰ άγ. Βλαδιμήρου, παρά τή Σεβαστουπόλει. Άξ 
αύταί νότιοι άκταί τής 'Ρωσίας έν διαστήματι έννέα καί ήμίσεως οιω
νών, παρέσχον άσυλον τοΐς νεκροΐς, ούς ώς έκ θαύματος ένεπιστεύθησαν 
είς αύτήν τά κύματα τής θαλάσσης, τών ιερομαρτύρων τών δύό πρω
τευουσών έκκλησιών τής'Ρώμης καί τοΰ Βυζαντίου*, δίς έπέστρεφεν ή 
'Ρωσία άδίαφιλονεικήτως τά άγια λείψανα είς τάς αίτούσας οώτά εκ
κλησίας, δτε παρήρχετο ή εποχή τών διωγμών καί κινδύνων, έφυλαττε 
δέ δι’ έαυτήν μόνον τήν ίεράν αύτών μνήμην, τδ παράδειγμα τής υπομο
νής καί τδ πνεΰμα τής διδασκαλίας αύτών. Καλόν ηθελεν είναι εαν ποτέ 
ή Σλαυική εκκλησία ήδύνατο νά συντέλεση πρδς συνδιαλλαγήν τής Ελ
ληνικής έκκλησίας καί τής 'Ρωμαϊκής. Ό βαρώνος Στρόγονοβ μετεχειρί- 

σθη πάσαν προσπάθειαν, πάν μέτρον νουθεσιών καί άπειλών, δπως κατα- 
παύση τούς διωγμούς, δπως άναγκάση τούς Τούρκους νά κατίδωσιν δτι



ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΪ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1037

1036 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τιμωροΰντες τούς ένοπλους εχθρούς δφείλουσι νά σέβωνται τδν κοινόν νό- 
}λθν, καί νά μή ζαζοποιώσι τούς άθώους άοπλους ύπηκόους της Πύλης’ 
αί απαιτήσεις αύτοΰ μάλλον ήρέθιζον τον Σουλτάνον, οστις μετεχειρίσθη 
την άπειλήν και ηδυνατο τις ν’ άναμένη άπό ημέρας είς ημέραν τοΰτο, 
ήτοι να κάθειρξη τόν τε Στρόγονοβ καί άπαν το προσωπικόν της Πρε
σβείας έν τφ φρουρίφ τοΰ Έπταπύργου ώς όμηρους έν περιπτώσει κινή- 

σεως τής 'Ρωσικής στρατιάς. ’Απέναντι τοΰ προφανέστατου κίνδυνου, δ 
Στρόγονοβ έξηκολούθησεν ύπερασπίζων τούς Χριστιανούς, παρά της ίδιάς 
δέ αύτοΰ κυβερνήσεως άνέμενεν. ύποστήριξιν έλοπλον. 'Ο Καποδίστριας 

άνεθεσεν αύτω νά έγχειρίση άποτελεσματικήν διακοίνωσιν, δι’ ής νά ζη- 
τήση άπάντησιν έν διαστήματι μιάς (βδομάδος, ητις δέν έδόθη και δ 
Στρόγονοβ, μεθ’ άπαντος τοΰ προσωπικοΰ της Πρεσβείας άνεχώρησε, πε
πεισμένος δτι έπίκειται δ άγων. Τοΰτο συνέβη τόν ’Ιούλιον τοΰ 1821. Οί 
Τοΰρκοι σιγήσαντες άχρι της άποχωρήσεως τοΰ Στρόγονοβ, έ'στειλάν ά- 
πάντησιν είς τάς εφημερίδας, έν η άνεφέρετο περί τής αιφνίδιου δήθεν 
άναχωρήσεως τοΰ Στρόγονοβ,· έμεμψιμοίρουν κατά πάντων τών διαβημά

των τής 'Ρωσίας καί έν τέλει ήτιολόγουν τόν θάνατον τοΰ Πατριάρχου
■ διά τοΰ παραδείγματος Πέτρου τοΰ Μεγάλου, καταδικάσαντος δήθεν είς 

θάνατον τον Πατριάρχην της 'Ρωσίας.

Ό Καποδίστριας ή'ρξατο έπιμένων τούλάχιστον έπι τη κατοχή τών 
'Ηγεμονειών, ύπέρ της διασώσεως τούλάχιστον τών έναπομεινάντων είσέτι 
έν Κωνσταντινουπόλει Χριστιανών" έπέμεινεν ύπέρ της τιμής της 'Ρωσίας 
μετά την τοιαυτην ρήξιν, άλλ’ ούδέν έπενήργησεν. Ό αύτοκράτωρ ’Αλέ
ξανδρος, άνώτατον-πάντων νομίζων την Ευρωπαϊκήν ειρήνην, δέν ηθέλησε 

νά ριψοκινδυνεύση, νά διάρρηξη την έν Σατιλλιώνη συμμαχίαν καί άνέ- 
θηζε την λύσιν τοΰ Άνατολικοΰ ζητήματος τω άνωτάτφ εύρωπαϊκφ συμ- 
βουλίφ τών άνάκτων. 'Ο Καποδίστριας πληρέστατα παραδεχόμενος το 
δυνατόν της ύπάρξεως τών τοιούτων δοξασιών έκ μέρους τοΰ αύτόκοάτο- 

ρός, άνεγνώριζε ταυτοχρόνως δτι ήτο άδύνατον ν’ άλλοιώση τάς ίδιάς 
αύτοΰ πεποιθήσεις. Ή φιλοτιμία αύτοΰ ώς ορθοδόξου και 'Έλληνος συγ
χρόνως δέν έπέτρεπον αύτώ νά έξακολουθή ύπηρετών έν ξένη χώρ<η παρά 
ήγεμόνι ξένφ, δτε η ύπηρεσία αύτη κατέστη ξένη και δυσμενής τη πα- 
τρίφ αύτοΰ χώρα.

Είλιζρινώς έξέθεσε πάντα ταΰτα τφ αύτοκράτορι, οστις άπήντησεν δτι 
«έάν εύρισκόμην είς την θέσιν σου ήθελον πράξη τό αύτό» καί δτι δια- 

τηρών πρός αύτον πληρέστατον σέβας, χορηγεί αύτφ άπεριόριστον άπου- 
σίας άδειαν, τελείαν δμως άφεσιν ούδέποτε θα τφ δώση. Άπεχωρίσθήσαν 
διά παντός άλλ’ άνευ δυσαρέσκειας, διατηροΰντες τό προς άλλήλους σέ
βας" δ δέ Καποδίστριας διετήρησε καί έζεΐνο τό προς τόν αύτοκράτορα 

3

τρυφερόν αίσθημα, τό δποϊον είχον πρός χυτόν άπαντες οί πλησίον αύτοΰ 

καί τό δποϊον κατεδείκνυε τό προσωπικόν αύτοΰ ,γόητρον.
’Εγώ ημην τότε είσέτι τοσοΰτον μικρά, μόλις δέ εί'χομεν έπιστρέψη 

έκ Λονδίνου, ώστε δέν ενθυμούμαι ού'τε την έποχην έκείνην ού'τε τά γεγο
νότα ταΰτα, έκτος ένος περί ού ήδη άνέφερον,ήτοι τήν έπάνοδον καί τούς 
κινδύνους τοΰ Δάσζοβ, καί την θλιβεράν έν γένει ιδέαν δτι δ Καποδίστριας 

ήτο ήρως, ήρως άπρόσδιορίστου τινός, καί σχεδόν μάρτυς ύπέρ τών Ελλή
νων χριστιανών ,ούς έφόνευον οί Τοΰρκοι, ότι πολλοί έγκατέλειπον αύτον, 
δτι τοΰτο ήτο. ποταπδν έκ μέρους αύτών καί δτι δ Σεβερίν δέν παρέμει- 
νεν .δλως πιστός τη πολιτική καί ιδίως ταΐς ίδέαις τοΰ Καποδιστρίου.

Ό Καποδίστριας κατφζησεν έν Γενεύη, ής ύπήρξεν έπίτιμος πολίτης, 
ταχέως δέ ή'ρξατο η συνεδρίασις της έν Ούηρώνι Συνδιασκέψεως, είς ήν 
προσεκλήθη δ λόρδος Στράτφορδ, δπως δώση έξηγήσεις περί τοΰ ζητήμα
τος της Ελληνικής έπαναστάσεως, καθ’ δτι ούτος διεβεβαίου δτι αυτή 
είχε καταβληθώ, ενώ ή Πελοπόννησος εί'περ ποτέ έπιτυχώς ήμύνετο, καί 
τινες -ήδη. πόλεις ώς ή Σαλαμίς, τό Ναύπλιον, τό Μεσολόγγιον εύρίσζοντο 
είς χεΐρας τών Ελλήνων. Έφαίνετο δτι έπί τέλους θέλουσιν άναγνωρίση 
αί ΜεγάλαΓΔυνάμεις της Εύρώπης τήν σπουδαιότητα τών γεγονότος, δτι 
έπί τέλους θέλουσιν άποζαλύψη τό ψεΰδος καί τάς ραδιουργίας τής δι

πλωματίας. Οί έκ μέρους τής Γαλλίας άμφότεροι άντιπρόσωποι, δ Moy- 
μορανσής καί Σατωβριάν ήσαν γνωστοί έπί τή εύμενεΐ πρός τό ελληνικόν 
ζήτημα διαθέσει" ούχί ματαίως βεβαίως άνήζον ταΐς άρχαίαις γαλλικαΐς 
οίκογενείαις (les fils des theories). Οί 'Έλληνες έντούτοις ή'δη έσχημάτι- 
σαν προσωρινήν κυβέρνησιν έν άπάση τή παρά τών Τούρκων κατακτηθείση 
ύπ’ αύτών χώρα καί συν τή άφίξει είς Κωνσταντινούπολή τοΰ λόρδου 

Στράτφορδ, ήλθον είς Ούηρώνα καί οί 'Έλληνες πληρεξούσιοι. 'Ο Σίρ Θω
μάς Μ έϋτλαν.δ, αρμοστής τών Ίονίων νήσων, έχθρός των Ελλήνων, καί 
κατά πάσαν πιθανότητα δυσμενώς αύτοΐς διακείμενος, διεβεβαίου τήν 

άγγλικήν κυβέρνησιν δτι αί έπιτυχίαι τών Χριστιανών είσίν πρόσκαιροι.
'Ο λόρδος Στράτφορδ έβεβαίου τό αύτό ένώπιον τών μοναρχών, ευρι

σκομένων τότε έν Ούηρώνι. 'Ο αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος καταγοητευμένος 
ύπό τής δια.νοία; τοΰ Σατωβοιάνδου, κατεθώπευσεν αύτον πληρέστατα 
παραδεχόμενος τά. χριστιανικά αύτοΰ αισθήματα, άλλά δέν άπεφάσισεν 
δμως νά επίτρέψη τήν μεταξύ αύτοΰ καί τών λοιπών δυνάμεων διχογνω
μίαν. Συνεφ.ώνησαν νά έπιτρέψωσι τή Γαλλίρε τήν έν τώ 'Ισπανικφ ζη- 
τήματι έπέμβασιν έπί τφ δρφ όμως νά μή θίξη το ’Ανατολικόν ζήτημα’ 
καί έν τφ Σύνεδρέ τούτφ έτέθη σχεδόν ή βάσις τής άρχής, καθ’ ήν ή 
’Οθωμανική κυβέρνησις ή'θελε . θεωρεΐσθαί τοΰ λοιποΰ νόμιμος μοναρχία, 
οί δέ έν αύτή οίκοΰντες Χριστιανοί κατεδικάζοντο νά ύποφέρωσί τάς 
βασάνους ούχί ύπέρ τοΰ Σωτήρος, άλλ’ ύπέο τοΰ θείου τοΰ δικαίου τοΰ
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μονάρχου Σουλτάνου. Μολονότι ήτο δυνατόν νά-έπέλθη μικρά τις άλλοίω· 
σις τοΰ τίτλου, νά γράφγ τάς διακοινώσεις δ Σουλτάνος ούχί «έλέφΘεοϋ» 
άλλά «θείιγ βουλήσει, ημείς Μαχμούδ δ Β'. κτλ. κτλ.»

Η πίκρα αυτή χλεύη κατα των ίδιων δικαιωμάτων προέκυψε κατ’ εί* 
σήγησιν τής Αύστρίας, άπαρνηθείσης ουτω τάς ιδίας αύτής. παραδόσεις 
καί τούς λαμπρό ύς άθλους τών προγόνων αύτης, τη συναινέσει άπάσης 
τίς Ευρώπης, γαυριώσης έπί τγ σταυροφορία αύτής καί δνειδιζούσης 
την 'Ρωσίαν έπί τή άποχή αύτής. Οί "Ελληνες πληρεξούσιοι ουδέ καν 
έγένοντο δεκτοί καί δ λόρδος Στράτφορδ έπέστρεψε νικητής.

Πρό τίνος ένώπιόν μου ύψηλόν τι καί ειλικρινές ιστορικόν πρόσωπον εξε- 
φράσθη ούτως. Άφ’ ού έπήλθεν δ χρόνος καί καθίστανται άναγκαΐαι αί 
σπουδαΐαι άλλοιώσεις «κάλλιον ν’άρχίσωσιν αυται άνωθεν ή κάτωθεν». 
Την άλήθειαν ταύτην δέν ή'θελον νά κατίδωσιν έν Ούηρώνι,καί τό δικαιό- 
τατον τοΰτο ζήτημα περιήλθεν ή'δη είς χεϊρας ούχί κράτους, άλλ’ ιδιω
τών καί δυστυχώς, δπως συχνάκις συμβαίνει, τυχοδιωκτών, εξημμένων 

κεφαλών άλλά κενών. "Οπως δ εύρωπαϊκός συρφετός τυχών τής άφέσεως 
μετά, τούς άγώνας τοϋ Ναπολέοντος έρρίφθη εις βοήθειαν τών 'Ελλήνων* 
άλλ’ αντί βοήθειας είσήγαγον μόνον ραδιουργίας, κλοπάς καί άναρχίας, 
Έν τούτοις υπήρξαν καί άνδρες ειλικρινείς τίμιοι καί αφιλοκερδείς* δ Γάλ
λος Έϋνάρδος καί δ Άγγλος Άστιγξ, έν τή ψυχική' δρμή τοϋ άδελφικοϋ 
αισθήματος, ή'ρξαντο μεταχειριζόμενοι άπαντα τά μέσα αύτών, όπως 
διοργανώσωσι πολλούς συλλόγους ύπέρ τής Ελλάδος, καί παρέχωσιν αύτή 
χρήματα. Έσχηματίσθησάν έπιτροπαί έν Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία κο“ 
απανταχού ύπέρ τών Ελλήνων* διεδίδοντο κατηγορίαι καί δυσμενείς λ,ό- 
γοι κατά τής διπροσωπίας τής εύρωπαϊκής πολιτικής* τό παν έπερρίπτετο 

έπί τής ίερας Συμμαχίας, καίτοι αύτοί ουτοι οί σύμμαχοι ύπέγοαψαν αύ
τήν άπλώς πρός το Θεαθήναι. Ούτως έ'ληξε τό συνέδριον τοΰτο, ου τά 
μέλη ύπό τό πρόσχημα καί το ό'νομα τής ειρήνης έγέννησαν πλήρη δυσ
πιστίαν πρός άλλήλους, άπέχθειαν καί ραδιουργίας. Έν τούτοις ή Ελλη
νική έπανάστασις δέν έπαυσε κατά τήν άπόφασιν τοϋ Συνεδρίου^ έλάμ- 
βανε μείζονας διαστάσεις, καίτοι έ'χανε τήν τέως λαμπρότητα, καίτοι 
βαθμηδόν μάλλον καί μάλλον δέν έξελέγοντο ή'δη τά μέσα ύπό τών άν- 

τιπροσωπων αύτής. Κατά τήν έπ.οχήν έκείνην περίπου εις είσέτι έκ τών 
εγκάρδιων ημών φίλων, καί τοι μή γνωστός προσωπικώς, έλαβε δράστη- 
ρίαν μετοχήν, σχεδόν έπρωτοστάτησε τοΰ Ελληνικού ζητήματος. ΎΗτο δ 
λόρδος Βύρων. ’Έκτοτε άφ’ ο?ου άναμιμνήσκομαι τό παιδικόν διήγημα 

eFranck» τής μις Έτζεβορθ, οί συγγραφείς τών άνΛγινωσκομένων ύπ* 
έμοΰ βιβλίων έθεωροΰντο παρ’ έμοΰ ζώντες φίλοι, άπόντες μόνον άλλ’ 
δπωςδήπότε πλησίον. . ■

Νΰν ο Τσαϊλδ Άρόλδος ώς προσωπικώς μ.ετέχών τής έπαναστάσεως, 
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περιήψεν έ'τι μείζονα ποίησιν τώ Έλληνικφ άγώνι. Πάντα ταΰτα ήκουον 
έγώ έν τφ οί'κφ ημών κατά τήν ώραν τοϋ γεύματος. Μετά ζήλου πολλοϋ 
ήκροώμην έκάστης άγγελίας, ή'κουον έκάστην συζήτησιν τών πρεσβυτέρων 
καί κατακλινομένη τό εσπέρας έπί πολύ δέν ήγρύπνουν φανταζομ,ένη 
μάχας και αψιμαχίας, κινδύνους καί δδύνας, τούς μόχθους τών Έλληνίδων 
προσπαθουσών νά παρέξωσι τροφήν ή πυρίτιδα τοΐς συζύγοις καί άδελφοϊς. 
Συχνάκις μοί έπήρχοντο κατά νοΰν φαντασιώδεις περιστάσεις έν αΐς έγώ 
αύτή μετεΐχον συμπράττουσα ταΐς Έλληνίσι, μετέχουσα τών άθλων αύ
τών, διασώζουσά τινα ή'ρωα έκ βεβαίου κινδύνου ή καθιστώσα Χριστιανόν 
κακόν τινα άλλά άνδρεΐον Μουσουλμάνον. Τά μειράκια έχουσιν ί'διον μυ
θώδη κόσμον, είς δν απέρχονται απομακρυνόμενα τών πρεσβυτέρων, ου τήν 
εί'σοδον άποτρέπουσι τοΐς πρεσβυτέροις καί δή καί τοΐς φιλτάτοις αύτών 

τοΰτο δέ πιθανόν, διότι φοβούνται τούς χλευασμούς αύτών* άλλ’ έν τώ 
ίδιαιτέρφ τούτφ κόσμφ τόσον λαμπρός είνε δ βίος, τοσοϋτον εύκόλως πραγ
ματοποιούνται τά απραγματοποίητα,τοσαύτη ύπάρχει έλευθερία καί λαμ- 
πρότης. Άναμιμνήσκομαι μίαν έποχήν τής παιδικής μου ηλικίας δτε δ 
κόσμος ούτος εύρίσκετο κατ’ έμέ έν τινι εύλογημένγ χώρςε ύπ’ έμοΰ άνα- 
καλυφθείσγ, ένθα τό παν ήτο κήπος εύώδης καί ωκεανός γαλήνιος, καί 
άτελεύτητα δάση μεθ’ηλιακών άκτίνων, αΐτινες ήκτονοβόλουν διά μέσου 
τών δένδρων καί ούρανός λαμπρός* οί δέ άνθρω'ποι άεννάως βρέφη πτε- 
ρυγοφόρα δι’ ών ΐπταντο ύπεράνω τών δασών, ή τών άνθέων ή μακράν 
εις τά ούράνια νέφη, ώς ΐπτανται τά πτηνά, καί το παν έκινεΐτο αδον 

καί άποτελοΰν λαμπράν τινα αρμονίαν. Τοσοϋτον ήγάπησα τήν τοιαύτην 
χώραν καί τά τοιαΰτα έντα, ώστε ήρώτων ένίοτε έμαυτήν. «Πιθανόν νά 
ύπάρχγι τοιαύτη τις χώρα ; Δέν θά εύρεθή Κολόμβος τις, δστις νά άνα- 

καλύψγ αύτήν ;»
Άλλον Ttva χαρακτήρα έν τή φαντασί^ μου εϊχεν δ κόσμ.ος τής Πε- 

λοπονήσου κατά το 1824 έτος, μοί ήτο δμως ώσαύτως πολύτιμος καί 
ιερός ούτως είπεΐν. Τό εύγενές διάβημα τοΰ Βύρωνος έπέσυρεν ούχί μόνον 
τών μειράκιων τήν προσοχήν. Ή δόξα αύτοϋ, ή καλλονή αύτή καί δή ή 
διαγωγή του κατά τάς τελευταίας ημέρας τοΰ βίου αύτοϋ, έπλήρου τάς 
στήλας δλας σχεδόν τής Εύρωπαϊκής δημοσιογραφίας* τά ποιήματα αύ- 
τοΰ μετεφράζοντο είς άπάσας τάς εύρωπαϊκάς γλώσσας, αί εικόνες αύτοϋ 
έξετίθεντο έν τοΐς παραθύροις απάντων τών βιβλιοπωλείων καί είκονο- 

πωλείων.
Ό θάνατος τοϋ Βύρωνος ύπήρξεν αληθής συμφορά τοΐς "Ελλησιν. Οί έν 

Μεσολογγίφ λοιποί ξένοι έστεροϋντο καί τών ύλικών αύτοϋ μέσων καί τής 
ύψηλής δόξης καί τής φρονίμου είς τό έργόν άφοσιώσεως, διγρέθησαν είς 
κόμ.ματα. Διχονοοΰντες ή'δη οί ’Έλληνες έπάλαιον κατά μυρίων δυσχε- 
ρειών καί .ταχέως ή λγστεία καί ή πειρατεία έκηλίδωσαν τόν έθνικονά- 
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γώνα. Οί Τούρκοι καί τοι εύοίσκοντο έν δυσχερεϊ θέσει έν τουΐοις έπελά- 
βοντο τ·ης έπιθέσεως καί πάλιν έπολιόρκησαν τδ Μεσολόγγιον, έν ω νυν 
ένεκλείσθη ό έτερος άδελφός Βότσκρης και ή πολιορκία αυτή ^ιαρκέσασα 
έτος δλον μέ κατέθελγε τά μάλα.

Μετά πλείονος βεβαίας λύπης, μετά πλείονος καρδιακής οδύνης, τρόμου 
και άδηίΛονίας ηκολούθουν τριάκοντα έτη μετά ταϋτα τάς περιπετείας 
τής ημετέρας Σεβαστουπόλεως, άλλ’ άμφιβάλλω εάν έκεϊθεν άνέμενον 
μετά πλείονος άνυπομόνησίας και περιεργίας τάς διαφόρους ειδήσεις 5ί έκ 
Μεσολογγίου κατά την παιδικήν μου ηλικίαν.

Έπί τέλους τδ φρούριον έ'πεσεν, ούχί δμως άλωθέν ύπδ τών ’Οθωμανών, 
άλλ’ άνατιναχθέν ύπ’ αύτοΰ τοΰ Βότσαρη, δστις συναπωλέσθη μετά τών 
συναδέλφων αύτοΰ έν τοΐς περιφλέκτοις έρειπίοις, ενώ μέρος της φρουράς 
διηλθεν διά τών τάξεων της εχθρικής στρατιάς καί άπήλθεν είς τά δρη. 

"Ενα έκ τών ,νΰν έπιζώντων εργατών τής εποχής εκείνης εί'δομεν πρδ όλί- 
γου έν Πετρουπόλει, τδν Κολοκοτρώνην, τδν υίδν τοϋ άρχαίου μ.αχητοϋ, * 
οστις μόλις δεκατριετης νεανίας διηγαγεν δώδεκα δλους μήνας έν Μεσο- 
λογίω, μετασχών άπασώο τών έξόδων και διελθών τάς τάζεις της ’Οθω

μανικής στρατιάς. Ουτος δπως καί άπαντες οί άνδρες της εποχής εκεί
νης καίτοι η'δη η χώρα αύτών έτυχε τής άνεξαρτησίας, καίτοι τδ κρά
τος αύτών έκηρύχθη άνϊξάρτητον, καί τοι ύφίστανται είσέτι άπασαι αί 
άπαιτησεις της ουτω έπικληθείσης «μεγάλης ιδέας» δέν έπαύσαντο τρέ- 
φοντες αίσθημά τι εύλαβείας πρδς την 'Ρωσίαν καί τδν ορθόδοξον Τζάρον. 
’Αδυνατώ νά λησμονήσω κατά πόσον κατεγοητεύθη ουτος δτε τη αιτή
σει τινδς τών έν Πετρουπόλει φίλων αύτοΰ, η αύτοκράτειρα άπέστειλέν 
αύτφ εικόνα πρδς εύλογίαν της συζύγου αύτοΰ' τά δάκ'ουα έρρεον έκ τών 
έφθαλμών, ή δέ χε'ιρ έτρεμε καί θερμαί εκφράσεις εύγνωμοσύνης έξεστο- 
μίσθησαν παρ’ αύτοΰ Ίταλιστϊ, έν τη γλώσση δι’ ης συνενοεΐτο μεθ’ ημών. 
Δεν άπηλείφθη είσέτι παρά τη άρχαία- γενε^ τδ γόητρον της ορθοδόξου 
χώρας έπί πολύ χρησιμευσάσης ώς μόνης προστάτιδος τών ορθοδόξων κατά 
τδν προαιώνιου αύτών ζυγόν.

"Ολην την δυσχερή ταύτην εποχήν ό Καποδίστριας διηλθεν έν Γενεύη. 
Έν άπάση τη ίσχύϊ ηδη της άνδρικης αύτοΰ ηλικίας δλως μονήρης διη
γαγεν έπί ολοκλήρους μήνας καί έτη. 'Η πολίτικη αύτοΰ θέσις, αί γνω- 
σταί αύτοΰ στεναί πρδς τδν αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον σχέσεις, άδύνατον 
καθιστων την προσωπικήν αύτοΰ έν τώ Έλληνικω άγώνι μετοχήν' η έν 
τγί πατρώφ αύτοΰ χώρφ έμφάνισις ή'θελεν έπιφέρη τδ αύτδ ολέθριον άπο- 
τέλεσμα οιον τδ κίνημα τοΰ Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, καί ήθελε γέννηση 
πιθανόν τάς άπ’ εύθείας δυσμενείς ένεργείας της ’Αγγλίας καί Αύστρίας 
αΐτινες ή'θελον έκλάβη βεβαίως αύτδν πράκτορα της 'Ρωσίας. Τδ καθήκον 
τ'ίς συνειδησεως αύτοΰ ώς πρδς την πατρφαν αύτοΰ χώραν καί τδν Άλέ- 
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ξάνδρον, ήνάΥκασαν αύτδν νά άρνηθΐ^ την άπ’ εύθείας έν τφ άγώνι μετο
χήν, πολλφ μάλλον δέ καί η καθαρά αύτοΰ γνώσις τών ραδιουργιών; αΐ- 
τινες κατέτρεχον την 'Ελλάδα καί ήθελον βεβαίως ένισχυθη έάν νέος άν- 
τίζηλος ομόφυλος ένεφανίζετο έν τφ στρατοπέδφ τών κομματαρχών. Πά- 
σχων ψυχικώς μάλλον ένεκα τών περιπλοκών τούτων ή τών αιματηρών 
άπωλειών τών 'Ελλήνων ό Καποδίστριας προσέφερε καί,ταύτην την ύψη- 

λην τ·η πατρίδι αύτοΰ θυσίαν' παρέμεινεν άπρακτών, μακράν αύτής, με - 
ταχειριζόμενος ’άπαντα τά υλικά αύτοΰ μέσα, άπασαν την ήθικήν αύτοΰ 
δύναμιν ην είχεν έπί τινων προσώπων, δπως δυνηθη νά ύποστηρίζη τούς 
έντίμ,ους άνδρας καί έξευγενίση τά διαβήματα τοΰ διοικητοΰ συστήματος. 
’Ορθότατα προέβλεπε συνεπείφ τη< έν Έλλάδι άναρχίας καί εμφυλίου 
έριδος ολέθρια άποτελέσματα τη μελλούση αύτής τύχη. 'Γοιαύτης τινδς 
μελαγχολίας εινε μεστή μία έπιστολή αύτοΰ πρδς τδν πατέρα μου έκ Γε

νεύης γαλλιστί γραφεΐσα.

Έν Γενεύη 3]15 Φεβρουάριου 1823.

”Ελαβον, αγαπητέ μοι Βλοΰδοβ, τήν επιστολήν σου της 9 Ιανουάριου καί σπεύδω ν£ 
σ’ εύχαριστήσω ένεκα τών έν αύτή φιλικών πρός με έκφραζομένων αισθημάτων, ατινα 
τοσούτφ μάλλον συναισθάνομαι, δσφ ευρίσκω αύτά σύμφωνα πρδς ο τι έχω έν τη καρ- 
δία μ.ου καί δ χρόνος καί ή άπόστασις καθιστά οσημέραι αύτά προσφιλέστερα, 'Η ύγί- 
εια μου δπερ ης μετά τοσαύτης προθυμίας εύαρεστεϊσαι μερίμνων, καθ δλον τδν Δε
κέμβριον ύπέστη όδυνηροτάτας δοκιμασίας. Μόλις αναλαμβάνω ήδη άπδ όξείάς νό
σου, βραδέως μεν, άλλά καί έλπίζων δτι ή άνοιξις θά συντελέση είς τήν τελείαν μου 
άνάρρωσιν, 'Β έμφάνισις τοΰ ήλιου έπι τοϋ όρίζοντος τής λίμνης τής Γενεύης με ώφέ- 
λησε πολύ μάλλον ή αί συμβουλαί δλαι τής ιατρικής σχολής. ’Άλλως δε οίαδήποτε 
καί άν εΐνε ή σωτηρία έπίδρασις τοΰ κλίματος τής ατμόσφαιρας καί τής θερμοκρασίας 
δεν έχω καί πολλά ευάρεστα όνειρα περί τοΰ μέλλο’ντός μου. ’Άγων ήδη τδ τεσσαρα
κοστόν πέμπτον έτος τής ήλικίας μου, άπδ πολλοΰ πάσχων κατά τδ μάλλον και ήτ- 
τον, πώς νά έχω αξιώσεις περί ΰγιείας ανθήρας καί άκμαίας καί διατί; Περί ούδενός 
λοιπόν άλλου πρόκειται, ή πώς νά καταστήσω ύποφερτόν το φορτίον τής ζωής καί είς 
τοϋτο καί μόνον περιορίζονται αί έλπίδες μου. .... Έάν δέ.δμως ό Πανάγαθος θεός 
εύδοκήση νά μοι δώση πλέον ή δ,τι τώ ζητώ, θά θεωρήσω έμαυτόν εύτυχή, μάλιστα 
έάν δυνηθώ ακόμη νά αφιερώσω τάς ημέρας μου καί τήν καλήν μου Οέλησιν είς τήν 
υπηρεσίαν τοϋ* αύτοκράτορος ήμών καί τής ύμετέρας πατρίδος. 'Η εύχή μου άδτη, ά- 
γάπητέ μοι Βλοΰδοβ, εΐνε λίαν ειλικρινής . . . . Καί σύ δέν άμφιβάλλεις διότι γινώσκείς 
οτι ή άναγνώρίσις τής χάριτος εΐνε ή ήδίστη τών απολαύσεων τής ψυχής καί ότι ή 
έμή πρός τε τδν αύτοκράτορα καί τήν 'Ρωσίαν συνεταυτίσθη ήδη μετά τοΰ αισθήματος 
τής ιδίας μου ύπάρξεως. Δέςαι άπαξ ετι τάς εύχαριστίας μου. διά τήν έπιστολήν. σου 
δπερ θά μοι άποδείξης έάν ενίοτε μοί γραφής περί.τών κατά σέ. .

Άνάφερέ με είς τήν μνήμην τής κυρίας καί τοΰ κυρίου Καραμζίνου. ’Απείρους άσπα- 
σμούς πρδς τούς κυρίους Δάσκοφ, Ζουκόφσκη καί a tutti quanti. Τά σεβάσματά μου 
πρδς τήν κυρίαν Βλοΰδοβ.

'Ο άφωσιωμένος φίλος 
Καποδίστριας

Ε'. 12.-π Αεκίμδριος 1881. 68
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’Άφατός τις λύπη καί ψυχική Λτάπτωσις δείκνυται έν τ^ επιστολή 
ταύτή..Έναργώς καταφαίνεται δτι ελλείπει τφ γράφοντι τδ εύρύ εκείνο 
στάδιον, ή πολίτικη δραστηριότης και δ λαμπρός κύκλος έν ω έζησε, καί 

ή πρδς αύτδν εμπιστοσύνη τοϋ αύτοκράτορος 8ν άποκαλεϊ ίδικόν του* και 
ή εύρύτης της 'Ρωσικής χώρας μεθ1 ής συνδέουσιν αύτδν ευγνωμοσύνη και 
αύτδ τδ συμφέρον των πρδς αύτην ύπηρεσιών αύτοΰ.

Αί γραμμαί αύται μαΐ έ'φερον πολλάς αναμνήσεις. Έν τέλει τής επι
στολές ή απλέ συνήθης αυτή εντολή τών Ασπασμών, η απλέ άπαρίθμη- 
σίς τών ύνομάτων τούτων, μοι άναμιμνήσκει τάς ημέρας τές νεανικές 
ηλικίας μου, τδν κομψόν, τδν γενναΐον, τδν εύγενή εκείνον φιλικόν και 
οίκογενειακδν κύκλον.

Διορώ μίαν είσέτι χορδήν έν τή Ανωτέρω έπιστολίί. Τουτέστι τδ μη 
' ίκανοποιηθέν αί'σθημα, η ψυχική έκείνη κατάστασις, αΐτινες ταράσσουσι 

τούς φλογερούς χαρακτήρας,οτε παραδίδονται μετ’Αγάπης καί άφοσιώσεως 
είς την ύπηρεσίαν έτέρας ί'σως, καί συγγενούς άλλ’ ούχί πατρίου χώρας. Βε
βαίως ύπάρχουσιν άνθρωποι, οΐτινες έντίμως καί έναρέτως ύπηρετοϋσι ,ξέννΐ 
χώρ^ καί περατώσαντες την ύπηρεσίαν αύτών, Απέρχονται έν καθαρά 
συνειδησει καί μετ’ αισθήματος τές έκπληρώσεως τοϋ καθήκοντος αύτών. 
Οί άνδρες ουτοι εινε σεβαστοί καί ωφέλιμοι άλλήλοις. Άλλ’ ο Καποδί- 
στριας είχε ψυχήν λίαν ύψηλήν, καοδίαν λίαν θερμήν, νουν λίαν περι
παθή, μη δυνάμενος Απαθώς νά κατακρατή τάς ροπάς τών αισθημάτων 
αύτοΰ* παραμένων "Ελλην φιλόπατρις έν τοΐς μυχοΐς τής καρδίας αύτοΰ 
ήδη ήδυνάτει νά άποχωρήσγ τήν 'Ελλάδα άπδ τής 'Ρωσίας Έν τούτοις 

πολλακις τό συμφέρον καί ή διαγωγή τές μιάς προσέκρουον, έάν ούχί τφ 
συμφέροντι, άλλά τουλάχιστον τοΐς διαβήμασι τές έτέρας. Εινε τυραννία 
Ιδιαιτέρα δλως ήν βαοέως φέρει τις.

Ουτω παρήλθον διά τδν Καποδίστριαν τά έ'τη 1823 καί 1824^ Κατά 
τήν έποχήν έκείνην ή μήτηρ μου ήσθένησε βαρέως καί δ ιατρός Μούλλερ 
άπέστειλεν ημάς είς Μαριενβοΰργον, διατάξας νά διαχειμάσωμεν έν εύ- 
κραεϊ κλίματί καί τδ επόμενον έτος έν ’Έμσγ. Ουτω διελθόντες τδν χει
μώνα έν Δρέσδη, τδ δέ έαρ έν Καλρσβά'δη, συνηντήθημεν μετά τοΰ Κα- 
ποδιστρίου έν ’Έμσνμ Νομίζω δμως, δσον παράδοξον και έάν φαίνεται δτι 

έν ταΐς μακραΐς αύτοΰ μετά τοΰ πατρός μου συνδιαλέξεσιν, ούδέν έ'λεγον 
περί τών συγχρόνων πολιτικών ζητημάτων, καίτο.τ ύπήοχον τοσοΰτον σο
βαρά ζητήματα διά τήν Ελλάδα. Πιθανδν πρδς Αποφυγήν ζητήματος 
δυναμένου. νά δυσαρεστήσγ τδν Καποδίστριαν, ,άπέ,φευγον τάς: συζητήσεις 

έκείνας, άτινα άμφοτέρους βεβαίως τά μάλα διέφερον’ τοΰτο τούλάχιστον 
συμπεραίνω έκ τές λύπης τοΰ Καραμζίνου μή δυναμένου νά μάθγ παρά 
τοΰ πατρός μου τάς γνώμας τοΰ Καποδιστρίου περί τών συγχρόνων γε- 
γονότων.Ό Καραμζΐνος ωσαύτως αναφέρει έν τγ πρδς αύτδν έπιστολή αύ- 
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ποΰ'«περί τών λυπηρών περιστάσεων «ΐτινες Αποχωρίζουσιν αύτούς καίαϊτι. 

νες δέν έληξαν έτι». Αί περιστάσεις αυται ήσαν αί περί τοΰ Έλληνικοΰ 
ζητήματος συζητήσεις, έν αίς κατά τδ είωθδς ήδυνάτουν νά τύχωσι τές 
μετά τών εύρωπαϊκών δυνάμεων συνεννοήσεως, καί έφαίνετο ώσαύτως ά
δύνατον τω αύτοκράτορι Άλεξάνδρφ ν’ άπαρνηθή τήν συνέννόησιν ταύ
την. Τότε Ακριβώς είχεν όρισθή ή έν Πετρουπόλει συνδίάσκεψις πρδς άνα- 
Οεώρησιν τές έκ μέρους τές ΊΡωσίας νέας προτάσεως περί τές γενικές 
ηθικές (καί πάλιν) πιέσεως τές ’Οθωμανικές κυβερνήσεως, πρδς σχηματι
σμόν ΰποτελοΰς. ηγεμονίας, άποτελουμένης έξ έκείνης τές χώρας ή'τις εύ- 
ρίσκετο ήδη είς χεΐρας τών Ελλήνων, κατά τδ παράδειγμα τής Μολ- 
δαυίας, Βλαχίας καί Σερβίας, μετά εσωτερικής αύτονόμου κυβερνήσεως. 
Ταυτοχρόνως δμως δτε έχορηγοϋμεν νέας παραχωρήσεις τή Τουρκίγ, ένα- 
ποθέτοντες τάς ήμετέρας ελπίδας έπί τήν εύρωπαϊκήν δμοφωνίαν, οί "Ελ
ληνες οπλαρχηγοί άπελπισθέντές, στερούμενοι τών μέσων ήδη πρδς έξα- 
κολούθησιν τοΰ άγώνος, μή δυνάμενοι νά τύχωσι τοΰ έν Άγγλίφ ύπο- 
σχεθέντος δανείου, άπεφάσισαν νά ύποταχθώσι τή Άγγλίφ, καίτοι έγίνω- 
σκον τδν τών Ίονίων νήσων ζυγόν, καί συγκαλέσαντες έν τάχει Εθνικήν 
συνέλευσιν πκρέδωκαν εαυτούς τε -καί τδν λαδν τή προστασία τής ’Αγ
γλίας μόνης τδν ’Ιούλιον τοΰ 1825 έ'τους. Ή Ελλάς μετά τών θαλασσών 
αύτής λιμένων καί νήσων, κειμένη έν τή μεταξύ τής Εύρώπης καί’Ασίας 
οδφ, έφά/η Αρκοΰσα έγγύησις τω έμπορικφ έθνει καί ή είς τδ Ελληνι
κόν δάνειον έγγραφή ή'ρξατο ταχέως καλυπτόμενη, καί τοι ύπδ ορούς 
-λίαν βαρείς. Ή Απροσδόκητος αύτη Αγγελία έξέπληζε καί μεγάλως δυ- 
,σηρέστησε τόν τε αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον καί τδν Καποδίστριαν, .οστις 
απογοητευμένος τής αγγλικής κυβερνήσεως έν τοΐς Τονίοις νήσοις, ούδέν 
άλλο προέβλεπε διά τήν Ελλάδα καί δι’ άπαντας τούς Χριστιανούς, ή δι- 
πλοΰν μόνον ζυγόν τδν τών-’Άγγλων οικονομικόν καί τδν τοΰ Σουλτάνου 
Αείποτε; απεχθή. Ή 'Ρωσία δέ, ή δεύτερα αύτοΰ αγάπη /έχανε καί τήν 
επιρροήν καί τδν τών λοιπών δυνάμεων σεβασμόν.

Τοιοΰτοι υπήρξαν οί καρποί της προσοχής ήμών, τής ένδοτικότητσς τών 
τοΐς πιστοΐς ήμών συμμάχοις παραχωρήσεων, διασωθείσης διά τοΰ|'Ρωσι·- 
κοΰ αίματος καί τής'έπιμονής τοΰ αύτοκράτορος έκ τοΰ επονείδιστου ζυ- 
γοΰ τοΰ Ναπολέοντος! Ό πατήρ'τοσοΰτον έδυσθυμει ένεκα τοΰ προσώπου 
δ ήνάγκαζον τήν 'Ρωσίαν νά διπδραματίζη, τοσοΰτον έναργώς έψεγε τήν 
πολιτικήν ήμών, ώστε καί μέχρι τοΰδε μή διακείμενος φιλίως τφ Νεσελ- 
ρόδι, νΰν δλως ήπίστει πρδς αύτδν, καί έπί Τή έπερωτήσει έάν μέλλει νά 
δοθή αύτφ Οέσις πρεσβευτοΰ, λαβών άπάντησιν δτι δι’ αύτδν δεν ύπάρχει 
θέσις κενή, δ πατήρ μου άπεφάσισε. νά παραιτηθή τής υπηρεσίας καί λάβγ 

τήν άφεσίν του.
Έν Όδησσφ κατα ’Οκτώβριον τοΰ 188!·

Κ. Α Παλαιολόγος
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•"Αν θέλετε «αλοΰμεν ταύτην ίξομολό- 
γησιν διαμαρτυρομένου ίερέως».

Κεΐται νεκρός εν τφ τάφφ του' ένφ δέ ύπδ τών σκωλήκων κατεβιβρώ- 
σκετο, ακροαται καί άκουει, θεαται καί δρ^' ούδείς θρηνεί αύτόν' μ,όλις 
έκλιπόντος έπελάθοντο αύτοϋ, άλλ’ αισθάνεται δτι και δικαίως τοΰτο 
έγένετο'

«Διότι πάντοτε ήμην ο τυχών·
»Οδδε ίχνος ποτέ καινοτομίας τινδς δ'σχον· 
•ΑΙ ΐδεαι μου ούδέποτε εθρεψαν τδν κόσμον, 
» Ησαν άπλώς και μόνον ηχώ τής τελευταίας άναγνώσεώς μου·
• Δεν δόναμαι νά μεμφθώ τούς γνωρίμους μοι.
• Είναι ήδη ψυχροί πρδς έμέ, ώσαύτως ήμην κάγώ πρδς αύτούς.
»”Όθεν πώς άλλο ήΟεΙον δείξει πρδς έμέ,
»”Η κοινήν φιλοφροσύνην;
•Ούδέν επραξα περίβλεπτον, 
«Ούδεμίαν ένέπνευσα αγάπην, 
βΏνα πόθον τινι έμποιήσω, Ι'στω καί πρδς στιγμήν,
• Διότι δγκατελιπον τήν γην».A

Ο νεκρός ουτος είχε γράψει τήν ιστορίαν τοΰ βίου του, ούχί διότι θεω
ρεί εαυτόν πολλοϋ λογου άζιον. «Ή ιστορία μου, λέγει αύτδς ούτος, είναι 
»βιος κοινοϋ ανθρώπου, (οΐός είμι έγώ), δστις, έβασανίσθη ύπδ πολλών’προ- 
»βληματων, ατινα ουδέποτε έ'λυσα, έταράχθη ύπδ ποικίλων δυσχερείων, 
σ>άς ουδέποτε υπερεβην, ήμαυρωθη ύπδ ταπεινών ύποχωρήσεων, αίτινες 

«αιωνίως πιεζουσι την συνειδησίν μου».—Άλλα σαφώς έγίνωσκεν δτι οί 
δυστυχείς παραμυθοΰνται τ9ί διηγήσει άτυχιών όμοιων ταΐς έαυτών, δια

νοούμενοι οτι και άλλοι ύπεστησαν τάς αύτάς θλίψεις καί κακουχίας. Συ- 
νεταξε σημειωσιν τών άδυναμιών καί τών άποτυχιών του,, καί έπειτα ά- 

φήκεν εις την τής τύχης φοράν τδ χειρόγραφον, έξ ου, μετά τδν θάνατόν 
του, φίλος τις οστις ευρεν αύτδ, έκδίδει σήμερον άποσπάσματά τινα.

Ταΰτα ελεχθησαν επισημως, ήκιστα παραδεδεγμένα ύπδ τοΰ δημοσίου, 
-περί τής αρχής βιβλιάριου τινδς πρό τινων μηνών έκδοθέντος έν Άγγλί^, 

και αμέσως εφελκυσαντος τήν προσοχήν. Ιδού δέ πώς άκριβώς έπ.ιγράφε- 
ται: ε Αυτοβιογραφία Μάρκου Rutherford, ίερέως ετεροδόξου (Dissident) 
έκδοθεϊσα παρά τοΰ φίλου του Reuben Shapcott. Άλλά τίς έστιν δ Mark 

t Ο! στίχοι ουτοι άποτέλοδσι τδ προοίμιο» το5 Mark Rutherford, 1 τόμος Ιν’ Αονδίνω 
1881, τύποις Teubner.

Rutherford ; Τίς δ Reuben Shapcott; Ή ιστορία είναι <£ρά γε άληθής ; περί 
πάντων τούτων τών έρωτημάτων ούδείς ήθελε, ποτέ φροντίσει, εαν τό 
περί ού δ λόγος έργον ήτον ανευ τινδς άξίας, άλλ’ άπ’ έναντίας εΐναι λίαν 

ενδιαφέρον, και δλως έξω και άνώτερον τών συνήθων καί καθημερινών προϊ
όντων τής φιλολογίας. Εί'τε φαντασιώδες, εί'τε μή, τδ βιβλίο» τοΰτο είναι 
αληθές' δέν ευρίσκει τις παρόμοια πράγματα έν τή φαντασίφ του, ήθελον 
φανή χυδαία' πρέπει νά τά ί'δν], νά τά αίσθανθή, ή τούλάχιστον νά τά 
παρατηρήσγι τις έκ τοΰ σύνεγγυς καί δλως γυμνά, ΐνα νοήση πόσον δύ- 

νανται νά ώσιν άπελπιστικά. Τδ άπόρρητον ύφ’ δ καλύπτεται δ συγγρα
φεύς,.καθ’ δσον γινώσκω, δέν άπεκαλύφθη μέχρι τοΰδε' έάν δέ ποτέ γνω- 
σθή δτι δ συγγραφεύς ούδεμίαν έ'χει σχέσιν πρδς τδν ήρωά του, τδ σύγ

γραμμα τοΰτο αντί νά η ένδιαφερον μόνον εξ αίτιας της ειλικρίνειας του, 
θέλει θεωρηθή ώς έκτακτον, ένεκα τής όξυδερκείας καί τής ισχυρές πα- 
ρατηρήσεως. Θέλω δέ αναλύσει αύτο, εκλαμβανων τδν Μάρκον Rutherford 
ώς παρίσταται, άνήρ μέτριος καί δυστυχής, γράφων την εξομολόγησήν του 

μέ τήν ελπίδα νά καταστή άλλοις ωφέλιμος.

Α'. Παιδική η.Ιιχία’.

Οί Rutherford είχον έργαστήριον έν τινι κωμοπόλει τοϋ ένδοτέρου τής 
’Αγγλίας, τής δποίας δέν άναφέρεται τώνομα.Ή οίκογένειά των τίεριελάμ- 
βανε πολλά τέκνα, έξ ών ήτο καί δ συγγραφεύς τής αύτοβιογραφίας Μάρ

κος, δστις σήμερον ή'θελεν άγει τό 50 περίπου έτος. Οι Rutheford ανηκον 
εΐ'ς τινα αΐρεσιν, καλουμένην τών άνεξαρτητων Καλβινιστών. Εκ δε τής 

διηγήσεως έξάγεται δτι ήσαν τίμιοι άνθρωποι και εις ακρον θρήσκοι, πλην 
στενού πνεύματος, καί σφόδρα τηρηταί τών μικρολογιών τής ευσεβειας. Η 
θρησκεία των ήτον, ούτως είπεΐν, μηχανική. Ού'τε δ νοΰς, ούτε η καρδια 

των μ.ετεΐχον αύτής, καί έν τούτοις επεμελοΰντο μετά μεγίστης προσο
χής νά τήν μ.εταδώσωσι τοΐς τέκνοις αύτών, όπως και αυτοί την ειχον 
παραλάβει. Ή Κυριακή ήτο πένθιμος ημέρα διά τήν περιβάλλουσαν αυ
τούς νεότητα, διότι άπδ τής αύγής μέχρι τής ώρας τοΰ υπνου, ήκούοντο 

μόνον φοβεροί λόγοι περί τής πτώσεως τοΰ άνθρώπου καί περί τών φρι- 
κωδών τιμωριών τής μελλούσης ζωής. Τρεις δλόκληροι λειτουργίαι συμ- 
περιλαμβάνουσαι καί τρεις δμιλίάς, πάντοτε τάς αύτάς, λατρεία οικογε
νειακή, σχολεΐον τής Κυριακής, σύναθροίσεις πρδς κοινήν προσευχήν ή εύ- 
σεβεϊς αναγνώσεις έν τφ μεταξύ, τοιαΰται ήσαν αί τακτικαί άσχολίαι 

των. Ούδεμία στιγμή άναπαύσεως άφίετο τφ πνευματι καί πάντοτε, ως 
άένναος ένόχλησις, έ'μενεν δ τρόμος μή έν αμαρτία. κατακλιθώσιν.

«Ό εσπερινός, λέγει, ήτο δ'ι’-έμέ ή βκρυτάτη ώρα' μοί ήτο πάντή ά- 

«δύνατον νά μείνω έγρηγορώς, καί δμως εγινωσκον οτι, υπνωττειν κατα

f ■
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»τήν διάρκειαν του θείου λόγου, ήτον &Μ.&ατ·/^.'χ. Τον χειμώνα τδ παρεκ- 
ϊκλήσιόν μοοες έφωτίζετο διά [μεγίστων κηροπηγίων, ών τά κηρία ήσαν έξ 

- »άλέίμμάτος· τών κηρίων τούτων υπήρχε συχνή άνάγκηνά κοπή ή θρυαλ- 

»λίς, καί είσέτι βλέπω ενώπιον μου τδν γηραιόν υπηρέτην κύκλω περιφε- 
ϊρόμενον κατά την λειτουργίαν, και κρατούντα παμμεγέθη ψκλλίδα, ήτις 
»άνοιγομένη καί κλειομένη έκροτάλιζε κλικ, κλικ ! Πόσον τότε τδν έφθό- 
»νουν ώς έ'χοντα ασχολίαν ήμιβέβηλον, ,ήτις προεφύλαττεν- αύτδν άπδ τής 
ϊσφοδράς ταύτης επιθυμίας τοΰ ύπνου ! Πόσον έφθόνουν τδν φύλακα τών 

ηβάθρων, έ'χοντα τδ δικαίωμα νά διαμένη όρθιος πλησίον τής πύλης τοΰ 
ϊίεροΰ, καί έκ τούτου επωφελείτο, όπως, εστιν δτε, παρεισδύση έν 
®αύτώ καί ένίοτε έξέλθη είς τδ κοιμητηρίου, δτε ή'κουε παιδάρια θορυ- 
«βοΰντα έ'ξωθεν. Ή ζοφερά και μέμολυσμέυη άτμοσφαϊρα τοΰ παρεκκλη- 
»σίου ηύ'ξανε τήν κακήυ μου διάθεσιυ’ πολλάκις δέ εΐδον τδν χειμώυα, 
»δτε αί θύραΐ καί τά παράθυρα ήσαν κλειστά, τάς ύέλους ρεούσας καί 
»τάς γυναίκας λειποθυμούσας».

Ό κ. καί ή κ. Rutherford έδιδον είς τά τέκνα των τήν άνατροφήν, ήν 
έχορήγει τδ άκρον της επαρχίας των· έ'πεμπον αύτά είς τδ δημοτικόν σχο
λείου, είς 8 έδιδάσκοντο ολίγαλατινικά κζί κατηναλίσκετο άπειρος και
ρός είς τήν αντιγραφήν εντύπων Αλφαβηταρίων. Ό σκοπός τοΰ γυμνάσμα- 

■ τος τούτου έμεινε πάντοτε μυστήριον διά τούς παλαιούς μαθητάς.
"Οτε ‘δ Μάρκος έγένετο δεκατετραέτης, οί γονείς του τδν ειδοποίησαν 

δτι καιρός ήτο νά έπιστρέψη είς τήν πίστιν. Γνωστόν είναι οτι αί τών κι
θαριστών αιρέσεις μεταχειρίζονται τήν λέξιν ί’πιστρογη είς έννοιαν ούδέν 
κοινόν έ'χουσαν πρδς τήν άλλαξοπιστίαν. Έν τη γλώσση έκείνων σημαί
νει είδος τι θαύματος έ νεργουμένου έν τή καρδίφ τοΰ άμαρτωλοΰ, τή δυ

νάμει τοΰ άγιου Πνεύματος^ και έγκαταλείποντος έπειτα τδν άνθρωπον, 
δλως διάφορον τής πρώτης αύτοΰ κατάστάσεως. Τότε λέγεται δτι δ 

παλαιός άνθρωπος άνε καινίσθη είς νέον. Ό χαρακτήρ και ή αγωγή τοι- 
άύτην ύφίστανται άλλοίωσιν,- ώστε δ ύπδ της θείας χάριτος- έπισκεφθείς 

είναι ή έ'πρεπε νά ήναι βελτίων ύπδ πάσαν έ'ποψιν* άλλ’ ή μεταβολή αυτή 
δέν θεωρείται ώς ή κυριωτέρα συνέπεια τής έπιστροφής. Τδ έπιστρέφειν 

είς τήν πίστιν είναι πρδ πάντων τδ πιστεύεϊν μετά μείζονος ζέσεως κκ4 
αίσθάνεσθαι ώς ένθουσιασμόν τινκ τών θρησκευτικών συγκινήσεων. Τδ 
αύτδ- άτομον ένδέχεται νά έπιστρέψη πολλάκις χωρίς νά άλλάξη ούδέ 
κατά κεραίαν τάς Οεολογικάς αύτοΰ πεποιθήσεις. Απλώς και μόνον διά 
τοιαύτης πράξεως θεωρείται λαμβάνον νέ αν ορμήν πρδς τδν Θεόν.

Αί διαδηλώσεις αύται τής χάριτος, ένδόταται και αιφνίδιοι, ειχον ύπδ 

τών Rutherford κάταταχθή μετά τών λοιπών τής πνευματικής ζωής φαι
νομένων, μεταξύ τών τηρήσεων, ών κανονίζεται ή παρασκευή, και έκλέ- 

γεται ή στιγμή. Ή πρότασίς των λοιπόν δέν έξέπληξε τδν νέον. Τδ γί-

νεσθαι τοΰ Θεόν» άπετέλει δι’ αύτδν μέρος τοΰ άναγκαστικοΰ
προγράμματος, ώς επίσης και αί τρεις δμιλίαι τής Κυριακής, καί ούδόλως 
ήρχετο είς τδν νοΰν του. νά σκεφθή περί τούτου, ώς ούδείς φροντίζει, νά 
έρωτήση έάν αύ'ριον τδ πρωί θ’ άνατείλη πάλιν δ ή'λιος. Είπον αύτφ ότι 
έφείλει νά έπιστρέψη, δθεν έπέστρεψε, καί εύρε φυσικώτατον ■ νά $ Ακρι
βώς δ αύτδς οΐος και πρότερον. «Ή μόνη διαφορά, ότι ήμην τότε ί'σως 
»κατά τι πλέον υποκριτής· όχι διότι έκ συστήματος προσε^οιούμην ένώ- 
»πιον τών άλλων οτι πιστεύω δ,τι έγίνωσκον δτι δέν πιστεύω, άλλά διότι 

»έπηγγελλόμην τούτο-πρδς έμαυτόν».
Όλίγιστοι καί λίαν σπάνιοί είσιν οί άνθρωποι, οϊτινες εύρίσκονται δλως 

αμέτοχοι τής λεπτοτάτης ταύτης ύποκρίσεως τοΰ έξαπατάν εαυτούς. Οί 
πλεϊστοι είναι ειλικρινείς, καί αληθώς δοξάζουσιν δτι κατέχουσι τά αι
σθήματα καί τάς ιδέας, άς επαγγέλλονται, εί καί τά αισθήματα και αί 
ίδέαι τόσον ολίγον άνήκουσιν αύτοϊς, δσον τά πτερά ξυλίνου πτηνοΰ είναι 
ί'δια αύτοΰ. ’Άλλοι παρατηρούσα δτι μύθους πλάττουσιν δπως’έξαπατώ- 
σιν αύτοί εαυτούς, ούχ ήττον έγκαρτεροΰσι διά λόγους ιδιοτέλειας καί 
εύαρεσκείας. Οί παρόμοιοι έπιδοκιμάζουσι τούς δμοίους αύτοϊς, έπιδιώκουσι 

τδ κύρος δπερ ή ύπόκρισις ετέρου δίδει είς τήν εαυτών.
Ό Μάρκος Rutherford ταχέως διείδε καί έγνώρισε καλώς τήν εαυτού . 

προσωπίδα, τοΰθ’ δπερ έγένετο τδ αίτιον τής δυστυχίας του, καθ’ δσον 
ήτο επίσης ανίκανος καί νά τήν ύποφέοη και νά τήν άποβάλη. Έκ «ρύ

σεως δέν ήδύνατο νά μοοφώση στερεά? πεποιθήσεις, ή νά ζή, ώς πλεϊστοι 
άλλοι, άνευ πεποιθήσεων, ή καί νά παραδεχθή τάς τών άλλων. Πάντοτε 
έβλεπε τάς αντιρρήσεις, καί ούδέπότε ευρισκε τήν κατάλληλον άπάντη- 
σιν. Ήμοίρει τής πνευματικής ισχύος δπως συλλάβη ιδέαν τινά καί άκο- 
λουθήση αύτή. Πολλοί, έχοντες περιορισμένου νοΰν καί συνάμα εύθύν 
χαρακτήρα, είσί τήν σήμερον έν τοιαύτη καταστάσει. Ώς πρδς δέ τάς 
άρχάς καί τάς δοξασίας, πολλά κατεστράφησαν έπί τών ημερών μας,πλήν 
ούδέν έθεμελιώθη έπί τών ερειπίων. Ύπάρχουσιν έν τφ κόσμφ μύριοι 
Μάρκοι Rutherford, αισθανόμενοι δτι έτερορροποΰσιν, ενεκα τούτου πά- 
σχοντες, καί μή δυνάμενοι νά ευρωσι τήν ισορροπίαν αύτών. Ό ενδόμυ
χος μόχθος δι’ οδ φθάνουσιν είς τήν συνείδησιν τής ήθικής αύτών πενίας 

περιγράφεται τελειότατα έν τφ περί ού ό λόγος βιβλίφ. Έπιτραπήτω μοι 
δέ δπως ένδιατρίψω περισσότερον- έπί τοΰ κεφαλαίου τοΰ έπιγραφομένου 

«προπαρασκευή». .
Β'. 17ροχα(ασχευή.

*0 Μάρκος έσπούδαζεν ότι τήν θεολογίαν δτε ήσθάνθη τά πρώτα ση- 
μ.εϊα τής έπαπειλούσης αύτδν. ήθικής ταραχής. Οί γονείς 'αύτοΰ είχον τά 
πάντα διευθετήσει ίνα γίνη ίερεύς, ούχί διότι έδείκνυε κλίσιν πρδς τδ ά-
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ξίωμα τοΰτο, άλλά διότι ητον «ώσαύτως Αρμόδιος εις αύτδ» ώς οί ■πολ

λοί τών νέων ο'ίτινες άσπάζονται τδ κληρικόν σχήμα. Έν τή σχολή πα- 
ρεδόθη εις. τάς χεΐροσς διδασκάλου πειστικού, οστις Απεστήθιζε πρδ πολ

λών γενεών μαθητών ταύτά φυλλάδια περί τών Αποδείξεων της ύπάρ- 
ξεως τοϋ Θεοΰ και τοϋ θεόπνευστου τών αγίων Γραφών. Ουτος δ καθη

γητής ήτο συγχρόνως καί ό διευθυντής τής σχολής. Αί τρίχες της κεφα
λής του ήσαν^στυππόχροες, ή φωνή του γλυκεία, τδ εξωτερικόν του ολως 
έκκλησιαστιζδν, καί έ'λεγεν, έλεγε χωρίς ποτέ νά σταματήσή, ποτέ 
νά έμποδισθή, ποτέ νά περιπλεχθή είς τδν χείμαρρον τών τετριμμέ
νων φράσεων του, λύων τά σπουδαιότατα καί δυσκολώτατα ζητή
ματα διά τινων άνθηρών λόγων. 'Η αντιλογία ήτο πάντη άγνωστος αύ

τφ. ΔΓ άπλουστάτου τρόπου είχεν αύτήν εξαλείψει. Οί συνεργοί του 
ήκολούθουν τω αύτφ συστήματι, δπερ τόσον βαθέως είχε ριζωθή έν τφ 
πνεύματι τής σχολής, ώστε δεν έπετρέπετο, έπί ποινή νά κηρυχθή αιρε

τικός, δ μαθητής νά δείξγ άπορίαν τινά, - ούδέποτε δέ μαθητής ή
θελε τολμήσει νά καθυποβάλγ ένστασίν τινα τφ διδασκώλφ του. Οί 
μαθηταί δέν ήγνόουν δτι κάπου ύπήρχον «άπισΓοι».·. Είχον ακούσει την 
ανάγ^ωσιν δοκιμίου τοΰ στυπποχρόου καθηγητοϋ, κατά τδν δποϊον έπρεπε 
τις νά οίκτείρτ; την πώρωσιν τών απίστων. Έγίνωσκον πρδς τούτοις δτι 
ή λέξις ζΓερμανδς» δέν έπρεπε νά προφέρηται είμή δι’υφους έκφράζον- 
τος Αποδοκιμασίαν. 'Ο Rutherford βραδύτερον ένόησεν δτι τδ αί'τιον τού
του ^το ή γερμανική φιλολογία και ή έν αύτή άσέβεια. ΙΙρδς Απολογίαν 
δμως τοΰ διευθυντοΰ δφείλο.μεν είπεϊν ότι ή διδασκαλία ητον ανάλογος 
πρδς τούς άκροατάς. Ή σχολή είχε συστηθή ίνα προπαρασκευάζω ιερείς 
διά τά παρεκκλήσια τών πέριξ χωρίων, καί ώς έπί τδ πολύ έδέχετο μό
νον νέους άξέστους, έξ ών ούδείς ί'σως -ητον είς κατάστασιν ν’ Ακροασθή 

επωφελώς άνωτέρων μαθημάτων. Αύτδς δ Rutherford^’ δλην την έμφυτον 
κλίσιν πρδς την Ανάλυσιν,ύπέστη κατ’Αρχάς τήν επιρροήν της δογματικής 
ταύτης μεθόδου, μη παραδεχομένης Αντιλογίας,καί παριστώσης ώς φανερόν 
δ,τι έχρηζεν ,άποδείξεως. Συνέταξε τάς πρώτας αύτοΰ δμιλίας έν άκρ<ω 

πνευμ.ατική ήρεμίγ, και μετά πολλοΰ ζήλου έκηρυττεν δ,τι ποτέ δέν 
είχε λάβει τδν κόπον νά έννοήση. 'Η οί'ησίς του ήτο φυσική και συγγνω
στή. Ούδέποτε δέ είναι τις τόσον καταφατικός, δσον δταν Αδύνατή νά 
συζητησν) την γνώμην του. Οί άποροΰντες σχεδόν πάντοτε είναι δσοι βλέ- 

πουσι τδ υπέρ καί τδ κατά. - .
"Οτε συγγράμματα της- θύραθεν παιδείας διηγειρον εν τφ νφ αύτοΰ δι

σταγμούς, έζητησεν έπιχειρήματα έν ταΐς Αναμνήσεσι τοΰ σχολείου, καί 
τότε Ανεγνώρισεν δτι τά μαθήματα τών διδασκάλων του τόσον Απήντων 
είς τάς διαφόρους ενστάσεις τής. νεωτέρας επιστήμης, δσον καί δ βόμβος 

τών έν τφ κηπφ στρουθιών. Αί πρώται στιγμκί τών ενδοιασμών του δέν 
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ήσαν δχληραί. Ή Ασυνήθης ηδονή τοΰ σκέπτεσθαι ήδέως διέθρυπτε τήν 
καρδίαν του. Έθεώρει. τδν βίον λίαν εύάρεστόν έν έαυτφ, Ανεξαρτήτως 
τών δσων. συνεπιφέρει, αίσθημα δπερ σπανίως συναισθάνεται ή νεότης, ώς 
γεννώμενον συνήθως έν τή ηλικία καθ’ ήν δ άνθρωπος, δλίγα μόνον περι- 
μένων έκ τής ύπάρξεως, δέν περισπάται^πλέον ύπδ επιθυμιών καί σφο
δρών δρέξεων άπδ τής ζωηράς Απολαύσεως τοΰ χαίρειν τήν ζωήν.

Ούχί σπανίως γίνεται τις έξαίφνης πιστός ώς διά θείας τινδς έμπνεύ- 

σεως. Γίνεται όμως δύσπιστος βαθμηδόν καί Ανεπαισθήτώς· καί δ πρώτος 
βαθμός δύναταί νά κληθή δ τής συναλλαγής, δηλαδή έν δσφ είσέτι πι- 
στεύομεν, είλικρινώς δτι θρησκευτικόν σύστημα δύναταί άκινδύνως νά κο- 
λοβωθή, καί δτι δυνατόν είναι τά πάντα νά συμβιβασθώσιν, ύπδ τδν δρον 
τοΰ τά πάντα ερμηνεύειν· είναι δ βαθμός καθ’ 0ν λέγει τις έν έαυτφ δτι 
τά έν τή κατηχήσει διδαχθέντα δόγματα, λαβόντα τδ πάλαι τήν Αρχήν 
έν ταΐς Ανάγκαις τής Ανθρώπινης φύσεως, έπιτρέπεται νά διερμηνευθώσιν 
δπως έφαρμόσωμεν αύτά είς τάς ένεστώσας χρείας, κατ’ ούσίαν ούδόλως, 
διαφερούσας. Ό Rutherford κατεγίνετο είς τήν ερμηνείαν, ολως ευτυχής 
τοϋ συναισθάνεσθαι δτι τέλος πάντων δέν ήτο πλέον απλή ηχώ, καί έν 
τοιάύτή διαθέσει πνεύματος συνέγραψεν δμιλίαν περί άγνισμοΰ έν ή προ- 
σεπάθει νά συναλλάξη τήν Φύσιν (μέ Φ κεφαλαΐον) μετά τής θρησκείας. 
’Απήγγειλε δέ τήν δμιλίαν του Κυριακήν τινα ενώπιον τών διδασκάλων 
του* τήν έπαύριον Δευτέραν, δ καθηγητής προσεκάλεσεν αύτδν έν τφ δω- 

ματίφ του.
«Είπε μοι δτι ή ομιλία μου έδείκνυε πολλήν εύφυΐαν, πλήν ήθελε πε

ρισσότερον εύχαριστηθή έάν περιωριζόμην νά εκθέσω μ’ δλην τήν δυνατήν 

Αφέλειαν «τήν δδδν τής σωτηρίας», όποια Απεκαλύφθη ήμΐν έν τφ Χρι
στώ. "Οσα διισχυρίσθην ί'σως ήδύναντο νά ένδιαφέρωσιν άνδρας λαβόντας 
Ανωτέραν Ανατροφήν, καί ένθυμεΐτο δ ί'διος δτι είχεν άλλοτε, πρδ πολ- 

' λών ετών, αναπτύξει σχεδόν τάς αύτάς ιδέας, δτε ήτον έ'τι πολύ νέος, 
έ'ν τινι δμιλίιγ έκφωνηθείσγ ένώπιον τής δμηγύρεως τής έι/ώσεως. Άλλ’ 

έγώ ώφειλον νά ένθυμώμαι δτι, κατά πάσαν πιθανότητα, δ κύκλος τής 
ώφελείας, ήν έ'μελλον νά παράσχω ή'θελε μείνει περιωρισμένος μεταξύ τα

πεινών ακροατών έν τινι πολίχνγ ή κώμγ, καί δέν έφρόνει δτι παρόμοιον 
ακροατήριου ήθελε μ,’ έννοήσει έάν ώμίλουν ύπέρ τήν διάνοιάν του, ώς έ- 
πραξα τήν Κυριακήν. Μετά τάς πολλάς καί ποικίλας μεριμνάς τής έβδο- 

μάδος, δέν έ'χουσιν Ανάγκην τήν Κυριακήν τοιούτων, άτινα ένοχλοΰσι τδν 
νουν καί ταράττουσιν, Απαΐτοΰντα οίανδήποτε άσκησιν τής διανοίας. ’Αρ
κεί αύτοΐς μόνον ή έπανάληψις τής παλαιάς ταύτης ιστορίας, ήν, ώς 
καλώς γινώσκεις, κύριε Rutherford, ούδαμώς ούδέποτε επιτρέπεται ν’ Απο- 
κάμωμεν επαναλαμβάνοντας: «Ή περιγραφή τής φρικώδους Ανομίας ήμών, 
τοΰ Ασύλου, ού έπιτυγχάνομεν έπί τής Πέτρας τών Αιώνων, καί έκεΐ μό-
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νον, τής άγαλλιάσεως τών έκλεκτών καί τών βάσανών τών Απίστων». 
Οί λόγοι ουτοι έ'πίπτον επ’ έμ.έ βαρείς ώς χειρ πτώματος' δθεν έξήλθόν 
σφόδρα καταβεβλημένος. 'Η ομιλία μου μέ είχε σύγκινήσει, και εκείνος 
οστις ιδίως ώφειλε νά μέ υπυστηρίξη. καί παροτρύνγ, δέν εύρεν ούδεμίαν 
λέξιν φιλόφρονα ή ενθαρρυντικήν νά μοί αποτείνη. Ούδέν άλλο είμήψυχρό- 
τάτην Αδιαφορίαν, ΐνα μή εί'πω ψόγον».

, Σταθερότερος χαρακτήρ ηθελεν επαναστατήσει,καί το διήγημ.ά διά μιάς 
ήθελε καταντήσει αδιάφορου καί κοινόν. 'Ο Μάρκος Rutherford ήτον έξ 
έκείνων, οΐτινες ύπομένουσι στενάζοντες καί προφέροντες έαυτοΐς σκαιάς 

καί Ανωφελείς έπιπλήξεις. "Αμα τή λήξει του τετάρτου έτους τών θεο- 
λογικών μαθημάτων του,έδέχθη νά σταλή έπί δοκιμή είς τινα κωμόπόλιν, 
δπου καί ήρεσε τω ποιμνίφ του καί έγένετο δεκτός. ΤΙ έναρκτήριος ομι
λία του λίαν περιέργως έδήλωσε τδ δεύτερον βήμα, βήμα αποτελεσματι
κόν, σπανίως έπαναλαμβανόμενον πρός τά δπίσω, έπί τήν δδόν τής ηθικής 
ακαταστασίας.

Γ'. Συγχυαίς.

«Ή'πρώτη Κυριακή, έν ή ώμίλησα, άφοΰ έγενόμην'δεκτός, ήτον ήμερα 
τοϋ Νοεμβρίου, συννεφώδης καί μελαγχολική· άλλ’ ούδέν παρόμοιον ύπήρ- 
χεν έν έμοί. 'Η κοινότης ειχεν έπαισθητώς αυξήσει κατά τάς τέσσαρας 
τελευταίας εβδομάδας, (μετά τήν έκφώνησιν δηλαδή τών πρώτων ομι
λιών μου), ή δέ προσδοκία τής νέας ζωής, ή'τις άνεπτύσσετο ένώπιόν 
μου, μέ παρώρμα έτι μάλλον».

'Εσπέραν τινα δ Μάρκος Rufherford άνέβη τόν άμβωνα μέ τδν έρεθί- 

σμδν πρωτοπείρου, πεποιθότος δτι μέλλει νά ώφελήση τήν ανθρωπότητα. 
Εϊχε πρδς τούτοις τήν πλάνην, συχνήν είς τήν εικοσαετή ηλικίαν, δτι οί 
πολλοϋ λόγου άξιοι άνδρες είσίν ούκ ολίγοι, καί δτι έχομεν δικαίωμα νά 
θεωρώμεθα ώς ήδικημένοι δτε δέν συγκαταλεγόμεθα έν τοΐς τοιουτοις. ' 
Παρατηρώ δέ δτι έπί τοϋ Αντικειμένου τούτου έμεινε πάντοτε άδιόρθω- 

, το,ς. 'Η πείρα, ητις τόσον ταχέως έδίδαξεν αύτδν νά λάβη συναίσθησιν 
τής έαυτοΰ μετριότητος, δέν έδωκεν αύτφ νά γνωρίση δτι οί πολλοϋ λό
γου άξιοι είσιν εξαιρετικοί, ώς καί τά έπίσημα συμ,βάντα. Ή υφή τής άν-, 
θρωπότητος σύγκειται έξ ατόμων μέτριων, καθώς καίή ύφή τοΰ βίου απο- 

τελεϊται έκ κοινών καί ούδόλως ένδιαφερουσών περιπετειών.
.'Ομίλησε περί τοΰ Χριστιανισμού, θρησκείας τών έγκαταλελειμμενων, 

τών μεμονωμένων, πάντων τών δυστυχών. 'Η καρδία του ένέπνεε τούς 
λόγους του, διότι τούς άνέφερεν είς εαυτόν, καί τάς παραμυθίας τάς προσ- 
φερομένας είς άλλους, έφαντάζετο ένεργούσας έφ’ έαυτοΰ.
. «Μετά τό τέλος τής λειτουργίας μετέβην εις τδ ιερόν* άλλ’ι ούδείς 

.ήλθε νά μ’εύρη. 'Ο νεωκόρος είσήλθε, μοί ειπεν δτι βρέχει, καί έπειτα

έξήλθεν αμέσως ινα σβυσ-η τά κηρία καί κλείση τάς θύρος. Δέν εΙχον άλε- 
ξιβρόχιον, ώστε πεζή Απερχόμενος οί'καδε έβράχην. Είσελθών λοιπόν είς 
τδ πενιχρόν οίκημά μου, ευρον τδ δεϊπνόν μου, συνιστάμενον έξ άρτου, 

. τυροΰ καί ζύθου · έπί τής τραπέζης, πλήν ό οικοδεσπότης είχε θεωρήσει 
περιττόν ν’ Αναρρίπιση τδ πΰρ έν τοιαύτη νυκτερινή ώργ. Καίπερ κατά
κοπος ών, ούχ ήττον περιεφερόμην τήδε κάκεΐσε έπί πολλάς ώρας έν τφ 
δωματίφ μου, πάσχων είδος νευρικής κρίσεως. "Οσα πρδ μικρού έκήρυξα 

μοί έφαίνοντο ή ματαιότης τών ματαιοτήτων, νΰν δτε εύρισκόμην ενώ
πιον τής πραγματικότητος, διό πικρώς ώνείδιζον έμαυτδν, ενεκα πίστεως 
μή Αντεχούσης καν έπί μιάς ώρας δοκιμασίαν. Προσεγγιζούσης τής πρωίας, 
κατεκλίθην, Αλλά δέν έκοιμήθην* καί δτε έφάνη τδ σκοτεινόν λυκαυγές 

■ τής Δευτέρας, δέν ειχον πλέον έρεισμα, καί συνρσθανόμην δτι πίπτω είς 
Αχανές κενόν. Ή κατάστασις αυτή άπδ έβδομάδος είς εβδομάδα έδεινώθη, 
καί ή μελαγχολία μου έλαβεν ώρισμ,ένον χαρακτήρα. Μοί έπήλθεν ιδέα 

τις δτι τών φρένων έξίσταμαι, ή οτι γίνομαι βλάξ. ...»
Ή ούτως είπεΐν ύποχονδριακή αύ'τη περίοδος δέν τόν έμπόδισεν από 

τών εκκλησιαστικών του ασχολιών.. Άπ’ εναντίας, έν δσφ ήσθένει μόνον 
ενδομύχους Απήντα δυσκολίας. Έξεφώνει ομιλίας αίτιες ούδενί έγέννων 
ύποψίας, διά τδν λόγον δτι ήσαν κενά ρήματα. Δέν είχε τήν δύναμιν νά 
έναντιωθή τώ έπιβαλλομένφ κυρίφ Α. έριοπώλγ καί διακόνφ, δστις ήτο 
τδ σημαντικώτερον τοΰ ποιμνίου του μέλος, καί δστις τδν ήνείχετο, αλλά 
συνάμα καί ύπόπτως έπετήρει αύτόν.Προήδρευε μετά προσποιητής ήρεμίας 
συναθροίσεων ραπτικής πρδς όφελος τών πτωχών, έν αϊς ήναγκάζετο ν’ 

Αναγινώσκη πρδς τέοψιν τών κυριών θρησκευτικά μυθιστορήματα τής έκ- 
λογής τοΰ κ. Α., άτινα τδν ήρέθιζον μέχρι παροξυσμοΰ. Τδ μόνον δείγμα 
Ανεξαρτησίας, δπερ έδωκε κατά τούς δεκαοκτώ πρώτους μήνας τής δια

κονίας του,ήτο τδ νά είσαγάγγ έν μιφ τών τοιούτων συναθροίσεων τόν’Ζώρ??- 
jiipior τήΓ,ΒακεφΙΛδης. Πλήν έν τφ μέσφ τοϋ Β' Κεφαλαίου δ κ. Α. κρυφίως 
έψιθύρισεν είς τδ ούς του μέ εκφραστικόν μειδίαμα, δτι παροΰσαι τυγχά- 

. νουσι καί νεάνιδες. "Οθεν δέν έτόλμησε νά έπιμείντ), καί έπανέλαβε τήν 

ανάγνωσιν τών θρησκευτικών μυθιστορημάτιον. Πρδς τδ τέλος τής συνό
δου δ κ. Α. Ανεγίνωσκε τδν κατάλογον τών γάμων, τών θανάτων καί τών 
γεννήσεων. Έρανιζόμενος δ’ έκ τίνος δρθ οφρονούσης έφημερίδος, δ κατά
λογος ούτος· καθίσταντο ευσεβές αντικείμενον, ώς έπίσης, ύποθέτόμεν, -καί 
τά σχόλια άτινα φυσικώς θά πρόύκάλει μεταξύ τοΰ Ακροατηρίου.'!! εσπε
ρινή συνεδρίασις έληγε μετά τήν διανομήν κυπέλλων μ.έ τέ’ίον καί τεμα

χίων άρτου βουτύρω ήλειμμένων.
Ή ειρήνη έταράχθη άμα ώς δ Μάρκος τήν υγείαν Ανεκτήσατο. Έπα- 

Ζνέλαβε τάς Αναγνώσεις του, έζήτει νά έξακριβώση ζητήματα Ανώτερα τής 
καταλήψεώς του, φροντίζων περί άδιαλύτων προβλημ.άτων. ’Έσχε τότε
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την ευκαιρίαν νά παρατηρησν) πόσον ευκολον είναι εις ιεροκήρυκα ν’ Απατοι 
τδ Ακροατήριου του χωρίς τδ έννογ. 'Ο ίεροκηρυξ μεταχειρίζεται φρασεο
λογίαν τινά ίδιαν τγ αίρέσει ης μέλος αποτελεί. Οί άκροώμενοι αύτοΰ 
είναι συνειθισμένοι νά προσάπτωσιν έννοιαν ώρισμένην είς τάς χρω- . 
μένας λέξεις. Έάν μη ένδιατρίψη έφ’ έκάστει λέξει, ϊνα έξηγησγ δτι εν
νοεί αύτην διαφοροτρόπως, δύναται έπί ολους μ·ηνας νά όμιλνί πριν βν- 
νίδωσιν δτι έπκύσατο ών ορθόδοξος. 'Ο Rutherford ητον νίδη λίαν αίρε- 

τικδς, ενώ ούδείς, ούδ’ αύτδς <5 κ. Α., εΤχεν είσέτι συλλάβει ύπόνοιάν 

τινα. 'Η απάθεια τοΰ ποιμνίου του εμπόδιζε την σκανδαλώδη Ανακάλυ- 
ψιν. ΎΗσαν Αληθώς τοιοϋτοι άνθρωποι οϊους εϊχεν άναφέρει αύτφ ο κα
θηγητής τ$5ς Θεολογικνίς Σχολάς, οΐτινες δέν έρχονται την Κυριακήν είς 

την ’Εκκλησίαν δπως ώσιν ηναγκασμένοι νά σκεφθώσιν έπί τίνος αντικει
μένου. ’Άνευ Απροόπτου τινδς, ο Rutherford πιθανώς ή'θελεν διατρίψει 
δλόκληοον τδν βίον του μένων έφημέριος τοϋ χωρίου X. . . . Τά έτη ηθε- 
λον δαμάσει αύτδν, η'θελε μεταφέρει έπί ηθικών ζητημάτων τδν ζη- 
ζον 8ν είς μ.άτην έδαπάνα περί θεολογικών μικρολογιών, και βαδίσει έπί 

τά ί'χνη τοϋ προκατόχου του, Ανδρδς σεβαστοΰ, δστις έπί πεντηκονταετίαν 
εϊχε κηρύξει τρεις δμιλίας καθ’ έκάστήν Κυριακήν έπί της πτώσεως τοϋ

, ανθρώπου καί τοϋ καθαομοΰ. Δυστυχώς η εύτυχώς, δπως βούλεται >δ Α
ναγνώστης, αί προσπάθειαί του, Ύνα εί'πη πράγματα ούχί υπέρ τδ δέον 
κοινά καί τεθρυλλημένα, έπέσυρον είς τάς ομιλίας του Ασυνήθεις Ακρόα- 
τάς, καί παρετηρηθη- ή παρουσία έν τη διδαχή άνδρδς φανερώς γνωστού 
ώς άθέου. Τοϋτο έφώτισε τδν κ. Α., δθεν έπηλθον έξηγησεις. Ό Μάρκος 
Rutherford έφάνη δξύς, καί κατά συνέπειαν έδωκε την παραίτησίν του. 
Είς 3 έφθασε σημεϊδν, ώφειλε νά εγκατάλειψη δλοσχερώς τά εκκλησια
στικά καί νά ζητηση άλλο στάδιον. Έάν εϊχεν Ανδρικήν ένέργειαν, ού- 
δόλως ·$ίθελε διστάσει, άλλ’ εϊπον δτι,ητον αδυνάτου χαρακτ·ηρος. Άπα- 

τάταί τις πιστεύων δτι αί πνευματικαί συγκρούσεις Απαλλάττουσι τδν 
άνθρωπον τών μικρών φροντίδων τοΰ καθημερινού βίου. 'Η ψυχή, περι
σπωμένη ύπδ θρησκευτικής κρίσεως, μένει ούχ ηττον αισθητική είς τούς 
υλικούς περισπασμούς, είς τάς πικρίας, εις τά μικροπρεπή πάθη, ώστε ούδ’ 
ύπδ της συναισθησεως της έαυτοϋ Αξιοπρέπειας ύποστηρίζεται. Ό Μάρκος 
δειλδς καί άμφιταλαντευόμενος, ^τον δλιγώτερον ίκανδς παντδς άλλου 

ν’ άποτινάξη τάς αθλιότητας και τάς κοινάς άνάγκας απόρου βίου. Σύν 
τν; άδημονίοι καί ταραχή της συνειδησεώς του, ηχθετο συνάμα διότι τδ 
ίσχνδν βαλάντιόν του έξηντλεΐτο, καί διότι έστερεϊτο θέσεως.

Οί τδ ιδεώδες θηρεύοντες ύπάγονται είς δύο κατηγορίας* τών πλατω

νικών εραστών καί τών άλλων. Ό Μάρκος άνηκεν είς την πρώτην. ”Ηρ- 
κει αύτφ τδ μη πράττειν τι αναντίρρητος εναντίον είς τδ ιδεώδες που, 
περί Ανεξαρτησίας καί ειλικρίνειας. Κρίνας δτι ηδύνατο «άνευ Απιστίας» 

νά γίνη έφημέριος εκκλησίας τινδς τών Ούνίταρίων,’ άφοϋ τά δόγματα 

τούτων προσηγγιζον είς τάς ένεστώσας ιδέας του, έθεσε την ύποψηφιότητά 
^του εί'ςτι παρεκκλησίου της αίρέσεως ταύτης. Παρεκληθη λοιπδν νά δμι- 
ληση άπαξ διά δοκίμην, καί μετέβη έκεϊσε ύπδ την προστασίαν έμπορου 
τινδς φίλου του. Μη λησμόνησες Αναγινώσκων τδ κατωτέρω φύλλον δτι 
είχε την ψυχήν δ Μάρκος συγκεχυμένην ένεκα σπουδαιοτάτων ζητημά
των, βασανιζομένην ύπδ ποικίλων ένδοιασμών, δτι, ένί λόγφ, εύρίσκετο 
έν μιά τών περιπτώσεων, καθ’ ην ηθέλομεν προθύμως χαρίσει τά πάντα 
δπως έπιλαθώμεθα τών τοϋ κόσμου. Εί δέ καί ή περικοπή αυτή είναι Αρ
κετά εκτενής, θέλω δμως παράσχει αύτην ολόκληρον, διότι ούτω θά λάβγ 

τις έπειτα Ακριβή ιδέαν τοΰ βιβλίου.
«Τόσον η'μην έστερημένος χρημάτων, ώστε την πρωίαν της Κυριακές 

Αναγκάσθην νά δίέλθω πεζ-ij δλον τδν δρόμον. Μη λαβών παρ’ ούδενδς 
πρόκλησίν τινα, διηυθύνθην κατ’ εύθεΐαν είς τδ παρεκκλησίου καί περιέ- 
μ,ενον έν τφ παρακειμένφ κοιμητηρίφ. Τέλος μικρά θύρα ηνεφχθη καί 
γυνή τις έυεφάυη. Τη εϊπον τίς ημην. Είσηλθον είς τδ ίερδυ καί έκάθισα 
έπί σκίμποδος πλησίον μικράς μαγειρικές τραπέζης. Καίτοι ψυχράς ού'σης 
της Ατμόσφαιρας, δέν ύπηρχε πυρά, ουδέ τά χρειώδη πρδς ετοιμασίαν 

αυτής. Έπί τ^ς πέτρας της εστίας είχε τεθ'η ποτηριού καί λάγηυος πλή
ρης υδατος, Αλλ’ άριδηλως εϊχεν έμπλησθη πρδ πολλώυ ημερών, καί δέυ 
ητο λίαυ επαγωγός. Μετά νέαν σχεδδν εί'κοσι λέπτώυ προσδοκίαυ, εϊδον 

εισερχόμενου τδυ φίλου μου του έμ-πορου. Μοί έσφιξε την δεξιάν, παρε- 
τηρησεν δτι τδ ψϋχος ^το δριμύ, καί ηρώτησέ με ποιους υμυους θά ψά- 

λωσιν’ έδωκα αύτφ την σημείωσιν, καί τότε άνέβην τδν άμβωνα». ,
«Τδ οικοδόμημα τοϋτο ητον άπλούστατον, δυνάμενον νά χωρησν] περί 

τάς διακοσίας ψυχάς. Ζ Είχον. Απέναντι μου στοάν, ύπδ τδν άμβωνα δέ, 
κατωτέρω, σειράν βάθρων σκοτεινού χρώματος. Τά Αμέσως ευρισκόμενα ί 

δεξιόθεν καί Αριστερόθεν ^σαν περικυκλωμένα ύπδ πεπαλαιωμένων πρα
σίνων παραπετασμάτων' έμέτρησα τούς άκροατάς μού, ησαν. Ακριβώς δέκα 

επτά, συμπεριλαμβανομένων καί δύο γηραιών χωρικών, καθημένων έπί 
τοΰ τελευταίου βάθρου, εγγύς της θύρας' είς την στοάν, ούδένα εϊδον, 

είμη μόνον νέαν τινά γυναίκα, την κρούουσαν τδ δ'ργανον»..
«Ό έμ'πορος Απήγγειλε την σειράν τών ύμνων, καί ίίρξατο ιγδων μ.έ 

βαρεϊαν φωνήν, προσ^δοντος καί τοϋ μικροΰ οργάνου. Οί λοιποί ακροαταί 
πκρηκολούθουν διά λεπτού ψιθυρισμού. ’Αρκούντως δ’ έξεπλάγην ευρών έν 

. τη παρακειμένη βίβλφ λόγον Αφεθέντα ύφ’ ένδς τών πρδ έμοΰ έφημερίων. 
γΙΙτο νεκρικός λόγος, καθαρώς γεγραμμένος, δστις προδηλως εϊχεν ^δη 

χρησιμεύσει είς πολλάς περιστάσεις, εί καί εμπεριείχε προσωπικούς τινας 

αίνιγμούς. Μετ’ έμφάσεως έπηνεΐτο η εύσέβεια καί τΑγαθά έργα τοΰ τε-

1 Α“ρεσις διαμαρτυρομΐνων «ρειβνίζονσβ.
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θνεώτος’ πλήν καθ’ δλας τάς σελίδας, είχον προστεθή μεταξύ τών γραμ
μών άντωνυμίαι θηλυκαί άνω τών αρσενικών, αδελφή άνω του άδελφοΰ, 
εις τρόπον ώστε νά μή ύπάρχγι δυσκολία ν’ άναγνωσθή άδιαφόρως καί διά 
τά δύο γένη. "Ημην νεναρκωμένος και καταλελυμένος, ούδεμίαν ήσθανό- ' 
μην πρδς οίονδήποτ’ έργον διάθεσιν’ ώμίλησα ούχ ήττον έπί ήμίσειαν ώραν 

περί τής άληθοΰς έννοιας του Θανάτου τοϋ’Ιησου Χριστοδ· μοί έφαίνετο 
δτι τοΰτο ήτον άντικείμενον επίσης ενδιαφέρον ώς παν άλλο».

«Μετά τήν ιεροτελεστίαν οί δέκα επτά μου άκροαταί άνεχώρησαν, 
πλήν ,άνδρός τίνος γέροντος και ίσχνοΰ, είσελθόντος είς τδ ιερόν. Ούτος,· 

έλαφρώς ύποκλίνας τήν κεφαλήν, μοι είπε: «Κύριε Rutherford, επιθυμείτε 
νά μέ συνοδεύσητε, άν εύαρεστησθε ;—Τφ ήκολούθησα. Διέβημεν τδ χω- 
ρίον σχεδόν χωρίς ν’ άνταλλάξωμεν λόγον και έφθάσαμεν είς τήν οικίαν 
του, έν ή μάς ύπεδέχθη ή σύζυγός του, προπορευθεϊσα. Ούτοι οί άνθρω
ποι πρίν ήσαν οί κύριοι τοϋ εργαστηρίου, έν $ νϋν εύρίσκετο ό φίλος 
έ'μπορο;, άλλ’ είχον έγκαταλείψει τδ έμπόριον. Έφαίνοντο έχοντες 
αύτήν ηλικίαν, περίπου εξήκοντα πέντε ετών. Είχον τήν αύτήν ιδιοσυγ
κρασίαν, έκάτεροι ήσαν ισχνοί, χλωμοί καί λυμφατικοί, ώς εί έτρέφοντο 
ύπδ άλφίτου. Έγευματίσαμεν έντδς μεγάλης αιθούσης, έχούσης' έστίαν 
μετά σιδηρών κιγκλίδων άρχαίου ρυθμοΰ. Κάλλιστα ένθυμοϋμαι είς τί συ- 

νίστατο τδ γεΰμα έκεΐνο’ λαιμδς προβάτου κρύος, γαιώμηλα, λάχανα, 
πλακοΰς άλειμματι ήρτημένος καί ζύθος, δ σπανιότατος τών δσων ποτέ 
εϊδον, κατά τήν χροιάν δμοιος πρδς ζωμόν λεμονιού. Τι δμως ήτο- τωόντι 
δέν δύναμαι νά είπω, έπειδή δέ; έτόλμησα νά τδν γευθώ. ’Ολίγον παοά- 
δοξον μοί έφάνη δτε ήρωτήθην έάν έπεθύμουν γαιώμηλα ή λάχανα. Άλλ’ 

ύποθεσας δτι έν τω τόπφ τούτφ έπεκράτεισυνήθεια νά μή τρώγωσι τήν 
ημέραν γεώμηλα καί λάχανα, καί πρδς τούτοις ενθυμούμενος δτι ή'μην 
προσωρινός, διά δοκιμήν, άπήντησα, «λάχανα»· ’Ολίγα έλέχθησαν κατά 
τήν διάρκειαν. ΤΙ οικοδέσποινα ούδέ λόγον προέφερε. Μετά τδ γεΰμα έ'- 

θετο .τά πάντα έν τάξει, καί άπήλθε χωρίς νά φανή πλέον. Ό ξενίσας με 
έπλησίασεν είς τάς κιγκλίδας της έστίας’ έποίησε παρατήρησίν τινα έπί 

■ τής άρξαμένης βροχής καί άπεκοιμήθη».
«Κατά τήν.δευτέραν ώραν παράεί'κοσι λεπτά ύπήγαμεν είς τδν εσπερινόν* 

εδρομεν καί πάλιν τούς δεκαεπτά άκροατάς είς τήν θέσιν των,έκτος τών 
δυο χωρικών, οϊτινες ί'σως έκωλύθησαν ένεκα τής βροχής. Ή ιεροτελεστία 

ήτον έπανάληψις τής πρωινής. "Οτε κατέβην τοΰ άμβωνος, δ ξενίσας με 
μ’ επλησιασε προσφέρων μοί δέκα εννέα σελίνια’ τδ έπιτίμιόν μου ήτο μία 
γκινεα, άλλ’ άφγροϋντο δύο σελίνια διά τήν τιμήν του γεύματός μου».

‘Ο Μάρκος Rutherford έβαυκάλισε μέ τάς ομιλίας, του, έπί εν έ'τος, τδν 
ύπνον τών δεκαεπτά ακροατών του. Είτα βαρυνθείς καί άπαυδήσας, έ- 
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δωκε πάλιν τήν παρκίτησίν του καί άνεχώρησεν εις Αονδΐνον, έχων τήν 

άπόφασιν ν’ άλλάξγ στάδιον.

Δ'. Σ’ιγζπέρασ/ια

Τδ κακόν του προήρχετο έξ Αντινομίας τών αισθημάτων μετά τών 
ιδεών του, διό καί ήτον άθεράπευτον’ είχε συνάμα άνάγκας καί άνεπιτη- 
δειότητας τοΰ πιστεύειν. Ή καρδία του έβούλετο λατρεύειν, δ δέ λόγος 
αφήρπαζε τά Αντικείμενά τής λατρείας του καί άπέλείπε τδν βωμδν κε
νόν. Είχε γεννηθή έκατδν έ'τη δψιαίτερον. Έν αίώνι ζωηράς πίστεως Θά 
ήτο θρησκομανής καί εύτυχή,ς. Έν τφ ήμετέρφ δέ ούδέν άλλα ήτον ή 
είδος τι ηθικού ναυαγίου, κλυδωνιζομένου άνευ έλπίδος νά προσορμίσή είς 
Ακτήν τινα. Ό άφανίσμδς έκάστης παλαιάς δοξασίας του έφαίνετο αύτφ 
ώς νέον βήμα πρδς τήν νοεράν άπελευθέρωσίν του’ καί άφοϋ έξηλείφετο, 
έξεπλήττετο διότι (στερείτο , αύτής. Τά θρησκευτικά δόγματα, ών μάλι
στα κατεφρόνει θεωρητικώς, ήσαν αύτφ Αναγκαία διά τήν ζωήν τοΰ αι
σθήματος. Τήν ήμέραν καθ’ ήν είχε παύσει τοϋ πιστεύειν είς τήν αθανα
σίαν τής ψυχής, έσεμνύνετο έπί τή νίκη του κατά τηλικαύτης δεισιδαι
μονίας" έξεπλάγη δέ τήν επαύριον νοήσας δτι τφ ήτον Αδύνατον νά δια- 
τηρήστ) τήν ψυχικήν γαλήνην έάν δέν έβλεπε; άλλο ή μηδέν πέραν τοϋ 

τάφου.
’Ήλπισε νά ευρή ησυχίαν Αλλάσσων έπάγγελμα’ πλήν ούδέν επάγγελμα 

ίκανοποιεϊ Αρνητικήν κατάστασιν τ,οΰ: πνεύματος, έν ή πάντοτε παρατη
ρεί τις τά κατά. Έδο/.ίμασε τήν διδασκαλίαν, καί μετά τρεις ημέρας 
έ'φυγεν έκ τοΰ σχολείου έν περιόδφ πανικοϋ τρόμου, παραπλήσιου μανίας. 

Κατεγίνετο έν βιβλιοπωλείφ, καί τδ άφήκε λόγφ ύγείας- έφαντάζετο δτι 
έχει άντιπάθειαν πρδς τάς άσχολίας του. Κατά βάθος πασα Ασχολία ή'θε- 
λεν είναι,κατάλληλος είς τδν μαλακόν χαρακτήρά του, έάν ήτο δυνατόν 
νά διάγν) έν ήρεμφ: πρδς εαυτόν. ΎΗτο, καθ’ δλην τήν σημασίαν τής λέ- 
ξεως, τέκνο;; τοϋ αίώνός του, άνιώμενος καί κυμαινόμενος έν μέσφ προ
βλημάτων παρά τήν δύναμίν του... Πάντες γινώσκομεν τήν ιστορίαν ταύ
την, καί πολλοί πολλάκις ή'δη,διηγήθησαν αύτην- άλλ’ ή παροΰσα Ανε
λίσσεται ώδε έννοερφ σφαίρφ, έν ή ούδείς μέχρι τοΰδε έπενόησε να τήν 
σπουδάση. Τ’αποτελέσματα τούτου τοϋ κακοΰ, δπερ ώνομάσθη ή Ασθέ
νεια τοΰ’αίώνός μας, είχον έξετασθή έπί χαρακτήρων καί πνευμάτων έξό- 
χων. ΤΙ ιστορία τοϋ Μάρκου Rutherford δεικνύει ήμΐν όποια είναι έν ά- 
τόμφ κοινφ, ή'τοι έν τφ πλήθει. Δεικνύει ήμΐν τδ έπτοημένον καί τήν 
κατάπτοσιν. τής μετριότητας, ήτις αισθάνεται, Αλλά δέν έχει αρκούντως 
ισχυρόν νοϋν ί'να καταστήσή έαυτή πίστιν πολιτικήν ώςπερ καί θρησκευ
τικήν, αισθητικήν ώς καί ηθικήν, ενώπιον αίώνός λέγοντας αύτή’. Αογί- 
,ζου μόνη ! Νά σκέπτωμαί τι ; Νά πιστεύω τι; —■ Τά παλαιά συστήματα
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έξηφανίσθησαν, άλλ’ ούδέν φκοδομηθη προς Αντικατάστασήν. Οί Ruther
ford δέν κατέχουσι την Αδιαφορίαν Η την ύψηλην διάνοιαν, έπιτρεπού- 
σας νά περιμένωμ-εν Αταράχως, ώστε δ χρόνος καί ·η κοινή τών παρελ- 
θουσών γενεών εργασία νά φέρωσι συμπεράσματα έπί τοϋ σύμπαντος. 

, Πρός τούτοις, καί άν φέργς αύτοΐς τοιαϋτα, δέν θέλουσι πιστεύσει είς αύτά. 
Είδον Ανατρεπόμενα εκείνα είς τα οποία οί πατέρες καί η νεότης αύτών 

έσχον τόσην πίστιν καί πεποίθησιν καί διετηρησαν εις τδ μέλλον Ανυ
πέρβλητους ύποψίας. Ό κόσμος ούδόλως φροντίζει περί αύτών. Ούδείς 
προσέχει αύτοΐς. Είσίν έκ τών ανθρώπων ούδόλως ενδιαφερόντων, δι’ ών 

το Απειρον πλέθος ηγανάκτει, S Μάρκος Rutherford. Ούχ ^ττον όμως δέν 
ύπάρχουσιν άρά γε ουτοι ; "Ενεκα τούτου μήπως πάσχουσιν δλιγώτερον; 
ΎΩμεν πρός αύτούς πλήρεις οί'κτου, διότι έξαιρέτως είσίν οί μάλλον Αξιοι 

συμπάθειας, δντες Ανυπεράσπιστοι. Αί γενεαί της -ημετέρας εποχής απώ- 
λεσαν την ηθικην ενότητα. Δέν εισέρχονται, πλέον έν ·τφ ένεργφ βίφ 
έ'χουσαι σύνολον ιδεών καί αισθημάτων σταθερών, συνδεδεμένων, καλώς 
προσηρμοσμένων άλληλοις, τοΰθ’ δπερ εμβάλλει αύτοΐς δίεύθυνσίν τινα 
καί δύναται νά τοΐς χρησιμεύσγ ώς στήριγμα. "Οθεν βλέπομεν αύτάς τε- 
ταραγμένας, ασυνεπείς άατά τόν τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι καί τοΰ προσ- 
φέρεσθαι. Τό έξης παράδειγμα θά καταστηση την έ'ννοιάν μου σαφεστέ- 
ραν. Γινώσκω Ανδρα διακεκριμένον, διατηρησαντα έν μέσφ τών σκοπέ

λων ολως κοσμικής Αγωγής θρησκευτικόν αΐ'σθημα λίαν ζωηρόν. Δέν κρύ
πτει τοΰτο, μάλλον τείνει νά σεμνύνηται έπί τφ φρονηματι τούτω. Άλλ’ 
δ άνηρ ούτος είναι συνάμα δ φσβερώτάτος καταστροφεύς θρησκευμάτων, 
δν ποτέ έ'τυχε ν’ απαντήσω. ’Έχει ιδίαν’μέθοδον, η'ρεμον καί δεικτικήν, 
δπως καταφθείρν; θεολογικόν σύστημα καί όπως ένδειξη ψηλαφητόν τδ 
αδύνατον μεταφυσικές τίνος μετά τών αντιλογιών φιλοσοφίας τινός, 
ραλύουσαν τόν Αντιλέγοντα. Έάν δέ παρατήρησης αύ 
τών ιδεών του μετά τών αισθημάτων του, 

καί λυπεΐται. ’Επίσης είναι ειλικρινής είς _____ . ..,
καρδία του πιστεύει, ένώ δ νοΰς του είναι σκεπτικός. Άπώλεσ

βάς και διασκέδασιν έν πλείσταις δσαις Αβρ .. .............. ......
δλιγίστας έ'χουσιν άβράς τέρψεις, η ολως στερούνται. Διά τούτους δέν 
υπάρχει Αντιστάθμησις τ·ρ άπωλεία τές κοινής πατρφας κληρ 
Αρχών καί τών πεποιθήσεων, έξ $ς οί προγενέστεροι έλάμβαν1 
κόπον ν’Αντλώσι. Παραδεχθώμεν δτι οί πλεΐστοι συνειθίζο"-·., .......
πάλην, νά μένωσιν έν Αοριστίίρ. Παραδεχθώμεν περιπλέον δτι οί πλεΐστοι 
Απ’ Αρχές στέργόυσι την μεταβολήν ανευ πολλοϋ Αγώνος. Ούχ ^ττον λυ
πηρόν έ'σεται τό, σκέπτεσθαι δτι σήμερον τόσα έλλογα ,δντα γεννώνται, 
ζώσι καί αποθνησκουσιν, έ'χοντα αποκλειστικώς τά επόμενα ώς σύμβολου

πχ- 
αύτφ την' σογκραυσιν 

Αναγνωρίζει τοΰτο ώς αληθές - 
έκατέρας τάς περιστάσεις. Ή 

. _____ εσε την ηθι- .
κήν ενότητα. Άλλά μη οίκτε.ίρωμεν αύτόν ύπέρ τό δέον. Εύρίσκει Αμοι- 

ραΐς τέρψεσιν. Οί Rutherford

,ονομίας τών 
ίανονάπλώς τον 

ξουσι, μετά τινα
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πίστεως. «Υπάρχει η δέν ύπάρχει Ύπέρτατον ”Ον καί ψυχή,; -—Ή ηθικη 
υπάρχει έκτος τοϋ συμφέροντος τές κοινωνίας ; — Ή πκτρίς είναι Απλώς 
καί μόνον πρόληψις ; — Το Αγαθόν καί τό Αληθές κεναί λέξεις ; —’ Άτ 

γνοώ δλοσχερώς. καί τοΰτο δέν μ.’ ενδιαφέρει. — ©έλομεν, Αν Αγαπάτε, 
δμιλησει περί τοιούτων Αντικειμένων έν δσφ πίνομεν τό τέϊον, ησύχως 

καί Αταράχως. Μετά ταΰτα δέ θά μεταβώμεν είς Αλλην δμιλίαν. Είναι 
πάντη περιττόν τό φιλονεικεΐν περί ζητημάτων μη Αφορώντων ημάς».

'Ο Μάρκος Rutherford διεταράσσετο δλος δσάκις ·ηκουε παρομοίους λό
γους, καί είχε μυρΆκις δίκαιον ν’ Αναπηδ^ Ανιώμενος. — Λέγε : «ναι Η 
ου !» — μη λέγε* «τοΰτο μοί είναι Αδιάφορου»' — καί πρό πάντων μη 
λέγε* «τοΰτο δέν μέ Αφόρ^». ·—Τοιαύτη Απόκρισις είναι παντάπασιν 
εύηθης! (Arvide Barine).

(ΜειιφρΑσΟη I* τοΟ ΓαλλιχοΟ ύπδ Στεφ. Α. ΒλαοτοΟ).

Έν Μασααλίς, κατ'» Σεπτέμβριον 1881.
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, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΦΩ2

Β'.

Διά τές έν τώ προηγουμένω φυλλαδίφ περιγραφές τές ηλεκτρομηχα
νές τοΰ Gramme, εί'δομεν δτι κατά την περιστροφικήν κίνησιν τοΰ δακτυ

λίου αυτές τείνει νά παοαχθ·^ ηλεκτρικόν ρεϋμα τές αύτης πάντοτε φοράς, 
δμοιον πρδς τό παραγόμενον ύπό δύο μεγάλων Ηλεκτρικών στηλών συγ
κειμένων έκ μεγάλου Αριθμοϋ στοιχείων μεγάλων διαστάσεων καί ηνωμέ

νων πρδς Αλληλας διά τών ομωνύμων αύτών πόλων, ώς δεικνύει τό σχήμα 
8. Πρδς τοΰτο δ δακτύλιος φέρεται έπί χαλύβδινου αξονος(σχ.θ),δστις στρέ
φεται η Απ’ ευθείας διά της Ατμομηχανής, (ώς διά τών τρικυλίνδρων μη-, 
χανών Brotherhood είς τάς δποίας αύτδς δ αξων της μ,ηχανές δύναται νά 
περιστραφη μέ μεγάληυ ταχύτητα Ανερχομένην είς χιλίας καί έτι πλέον 

στροφάς' κατά λεπτόν τές ώρας, δτε δ Αξων τές ηλεκτρομηχανές τοϋ 
Gramme κεϊται είς την προέκτασιν τοϋ Αξονος τές ατμομηχανές), Η δι’ 

Ατέρμονος ίμάντος, δστις περιβάλλων μεγάλον τροχόν της Ατμ-ομηχανές 
περιέρχεται καί περί την τροχιλαίαν, ην φέρει δ Αξων τές ηλεκτρομη
χανές. Ή τροχιλαία αυτή φαίνεται πρδς τά Αριστερά τοΰ σχήματος 9.

Ύποθέσωμεν δτι δι’ ένδς τών Ανωτέρω δύο μέσων δ δακτύλιος λαμβάνει 
περιστροφικήν κίνησιν 800 έως 900 στροφών κατά λεπτόν της ώρας. Κατά 
την κίνησιν ταύτην τείνει νά παραχθγ ηλεκτρικόν 'ρεύμα έν τφ δακτυλίφ

Τόμος Ε*. 12.— Αϊκέμβριος 1881. 80 -
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αλάλους δια μεταλλικού τίνος άγωγοΰ. Διά τοΰτο, δταν ττέοΐστο-φω^J 
ατλως τον δακτύλιον της Ηλεκτρομηχανές τοΰ Gramme χωρίς ένώ-

*·χήμα β.

άντίσζ τ°,υς ^’^y“y00 ™ος’ ^απανώμεν δυναμιν, άλλ’ ούδέ

< Ζ ~ Αντιστάσεως τοϋ άέρος καί
την.εκ της τριβής του αξονος έπί των στηριγμάτων προερχομένην, ηΆις

Χχέμα 9.

σχεδόν μηδενίζεται διά τών λιπαντήρων. Άλλά δέν έχει ούτως άν δι’ 

άγωγοΰ τίνος, οΐον δι’ έπιμηκους καί λεπτού σύρματος σίδηρου, ένώσω- 
μεν προς αλληλους τους δυο πολους της ηλεκτρομ,ηχανης τοϋ Gramme, 
οίτινες παριστανται εις το άνωτερον μέρος τοϋ σχημ,ατος 9 διά δύο κο
χλιών, δτε ώς λέγομεν κοινώς κλείομεν τδ κύκλωμα. Ά ν η'δη θελησωμεν 

νά δωσωμεν εις τδν δακτύλιον την αύτην περιστροφικήν κίνησιν τών 900 
στροφών κατά λεπτόν, δοκιμάζομεν σπουδαίαν άντίστασιν, κινούσαν δύνα- 
μιν πρέπει νά καταναλώτωμεν,διότι ηδη παράγεται έν τω δακτυλίφ Ηλεκ
τρικόν ρεΰμα μεγίστης έντάσεως, τδ όποιον διέρχεται καί διά τοΰ λεπτού 
έκ σίδηρου άγωγοΰ, οστις ένόνει τούς δύο πόλους της ηλεκτρομηχανές. Τδ 
■ηλεκτρικόν ρεϋμα, είς 3 μετεσχηματίσθη η κινούσα δύναμις Καί τδ δποϊον 
είναι τδ ισοδύναμον της δαπανηθείσης κινητικές δυνάμεως, μετασχημα
τίζεται καί τοΰτο είς θερμότητα, ης έλάχιστον μέν μέρος έκφαίνεται έπί 

τοΰ χάλκινου άγωγοΰ τοϋ δακτυλίου ώς λίαν ηλεκγραγωγοΰ, τδ δέ πλεϊ- 
στον εμφανίζεται έπί τοΰ σιδηροΰ σύρματος ένεκα τοΰ σχετικώς δυσηλεκ
τραγωγού αύτοΰ καί τές μικοΧς αύτοΰ διαμέτρου. Διά τοΰτο δ σιδηροΰς

ϊχέμκ 10.

άγωγδς έρυθροπυροΰται, λευκοπυροΰται, η άν Ηναι πολύ λεπτός και ούχι 

πολύ έπιμηκης, τήκεται καί εξατμίζεται.
Άλλ’ άντί νά ένώσωμεν τούς δύο πόλους τές ηλεκτρομηχανές διά 

λεπτοΰ έκ σίδηρου άγωγοΰ, άς προσαρμόσωμεν είς τούς δύο κοχλίας δυο 
χάλκινους άγωγούς μεγάλης τομής, δπως μη Οερμανθώσι κατά την δίο

δον τοΰ ρεύματος, συγκοινωνοΰντας διά τών αντιθέτων άκρων αύτών με 
δύο όάβδους’έκ συμπαγοΰς άνθρακος, ών οί άξονες κεϊνται έπι τές αύτές 
ευθείας. Άν θέσωμεν τούς δύο άνθρακας είς επαφήν και δωσωμεν είς τδν 
δακτύλιον την αύτην καί άνωτέρω περιστροφικήν κίνησιν, είτα δέ άπο- 
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μακρύνωμεν βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον τούς δύο άνθρακας άπ’ άλλήλων, 
βλέπομεν άναφαινόμενον μεταξύ αύτών ζωηρόν φωτεινόν τι τόξον, έξόχως 

λαμπρόν, τό όποιον διατηρείται έφ’ δσον ή άπόσ'τασις τών δύο άκρων δέν 
υπερβαίνει χιλιοστά τινα τοΰ μέτρου. Αυξανόμενης της περιστροφικής κίνή- 

σεως τοϋ δακτυλίου της ηλεκτρομηχανές /και ή άπόστασι; αύτη αυξάνει 
άμα δέ καί ή έ'ντασις τοΰ φωτός.

Κατά τάς έρευνας τοΰ Despretz, τό ηλεκτρικόν φώς προέρχεται έκ της 
διαπυρώσεως απειρίας λεπτεπιλέπτων μορίων άποσπωμένων έκ τώ.ν δύο 
άνθράκων, άτινα σχηματίζουσιν άλυσιν λίαν δυσηλεκτραγωγόν, ήτις πα- 
ρέχουσα μεγίστην άντίστασιν είς τό ηλεκτρικόν ρεύμα μετασχηματίζει 

αυτό,· ώς άνωτέρω δ σίδηρους λεπτός αγωγός, είς θερμότητα καί φώς; Ή 
προβολή αυτή τών λεπτότατων μορίων γίνεται και έκ τών δύο πόλων, 
άλλ’ ίδίφ έκ τοΰ θετικού προς τόν αρνητικόν πόλον. Ό άνθραξ, δ μέ τον 

θετικόν πόλον συγκοινωνών, δ ανώτερος έπι τοΰ σχήματος 10, θερμαίνε

ται ίσχυρότερον τοΰ άλλου λευκοπυρούμενος έπ’ αρκετόν μήκος, ένώ δ τοϋ 
αρνητικού πόλου άνθραξ έρυθροπυροϋται μέχρις ελάχιστης άπό τοΰ άκρου 
άποστάσεως. Τό ηλεκτρικόν φώς δέν προέρχεται έκ της καύσεως τοΰ άν- 
θρακος διά τοϋτο παράγεται καί έν τφ κενφ· άλλ’ έν τφ άέρι οί συμπα

γείς άνθρακες, ένεκα της ύψίστης θερμοκρασίας είς ην φέρονται, καίονται, 
καί δ συγκοινωνών μέ τόν θετικόν πόλον καταναλίσκεται δις ταχύτεοον 

τοΰ έτέοου.*
"Ενεκα τής καταναλώσεως ταύτης τών άνθράκων της άνίσως γινόμε

νης, σειραί δλαι ρυθμιστών τοΰ ήλεκτρικοϋ φωτός έπενοηθησκν, δι’ ών οί 
άνθρακες πλησιάζουσιν άλλήλους αύτομάτως, εφόσον καταναλίσκονται 
και ύπό την άναλογίαν τοϋ 2 πρός τό 1, τηροΰσι δέ πάντοτε την αύτήν 
άπ’ άλλήλων άπόστασιν, άναλόγως της έντάσεως τοΰ ρεύματος.

Τό βολταϊκόν τόξον δμοιάζει πρός φλόγα τρέμουσαν, ής τό σχήμα εί
ναι ωοειδές δταν παράγεται μεταξύ δύο άνθράκων άποληγόντων έίς α
κίδα. Κατά τινας στιγμάς αναφαίνεται λαμπρόν, τι σημεΐον, έκσφενδονι- 
ζόμενον από τοϋ ένος άνθρακος είς τόν άλλον καί παράγον διοίττουσάν 

τινα λάυ-ψιν. Έπί τών άκρων τών άνθράκων αναφαίνονται επίσης διάπυρα 
σφαιρίδια γγ'τετηκότα ύπο της Θερμότητος, προερχόμενα έκ τών γαιωδών 
ουσιών και ιδία έξ οξυπυριτίου έν τώ άνθρακι έμπεριεχομένων, άεινά κυ- 
λίοντα μέχρι τοΰ άκρου του άνθρακος άναπηδώσιν εί; τό αντίθετον 
άκρον.

Ό θετικός άνθραξ, ού μόνον καταναλίσκεται ταχύτερον, άλλά καί κοι- 
λοΰται σχηματίζωυ είδος τι κρατηρος, έκπέμποντος άπλετον φώς, δ δέ 
άρνητικός άνθραξ καταναλίσκεται βραδύτερον άπολήγων πάντοτε είς άκϊδα.

Το ήλεκτρικόν φώς, το οΰτω μεταξύ δύο άνθράκων παραγόμενον προέρ
χεται έκ της συγκεντρώσεως μεγίστης ποσότητος θερμαντικοΰ έν χώρφ . 

λίαν σμικρφ. Ή δέ θερμότης αύτη πηγήν έ'χει ή τήν καΰσιν ψευδαργύ
ρου έν ηλεκτρική στήλη, ή τήν καΰσιν άνθρακος έν άτμομηχανγ, δι’ ής 

τίθεται είς κίνησιν ή ηλεκτρομηχανή. Θεωρητικώς ή θερμότης ή έν τφ 
βολταϊκώ τόξφ παρκγομένη δέον νά διαφέρη ελάχιστου της πρώτης, πρα- 

κτικώς δμως έλάχιστον μέρος της ούτως έν ατμομηχανή ή έν ηλεκτρική 
στήλη κατκνζλισκομένη; θερμότητος αναφαίνεται είς τό διά της κατα- 
ναλώσεω; αύτή; παραγόμενον φώς, διότι έν τ·η εφαρμογή πληθύς άλλων 

’ περιστάσεων συντρέχουσι πρός απώλειαν μεγάλου μέρους τής θερμότητος.
- Τό ήλεκτρικόν φώς έ'χει μεγίστην άναλογίαν, ώς πρός τά αποτελέ

σματα αύτοΰ μ.έ τό ηλιακόν φώς. Έν ίση δέ ποσότητι φωτισμού έμπε- 
ριέχει πολύ δλιγωτέρας άπό τό φωταέριον θερμαντικά; ακτίνας. Ούτως 
αίθουσα φωτιζομένη διαδοχικώς διά φωταερίου, είτα δι’ ήλεκτρικοϋ φω- 
τός, είς τρόπον ώστε δ φωτισμός νά ήναι δ αύτός καί είς τάς δύο περι
στάσεις, θερμαίνεται πολύ πλειότερον διά τοΰ φωταερίου, έλάχιστον δέ 

διά τοΰ ήλεκτρικοϋ φωτός. "Ενεκα τούτου τό ήλεκτρικόν φώς θεωρείται 
κοινώς ψυχρόν, άλλά τοϋτο δέν σημαίνει δτι δέν έμπεριέχει θερμαντικά; 
άκτΐνας, τουναντίον ή είς τό ήλεκτρικόν φώς συγκεντρουμένη θερμότης εί

ναι τοιαύτη, ώστε τά δυστηκτότερα τών σωμάτων τήκονται καί πολ
λάκις άφίπτκυται έν αύτφ μετά μεγίστης εύκολίας. Ό σοφός ’Άγγλος 
φυσικός Tyndall συνεκέντρωσε τάς έκ τοΰ ήλεκτρικοϋ φωτός έκπεμπΟμέ- 

νας θερμαντικά; άκτΐνας, άφοΰ προηγουμένως παρενέθεσεν άγγεϊον ύαλι- 
νον έμπεριέχον πυκνήν καί αδιαφανή διάλυσιν ιωδίου, ή'τις κατέπινε πά
σα; τάς φωτεινά; άκτΐνας, άφηνε δέ έλευθέρας νά διέλθωσι τά; πλείστα; 
τών θερμαντικών άιτίνων. Διά τής συγκεντρώσεως τών σκοτεινών τού
των θερμαντικών άκτίνων ήδυνήθη ν’ άναφλέξη ξύλον, άνθρακα, ταινίαν 

. ψευδαργύρου, σύρμα μαγνησίου καί νά λευκοπυρώση έλασμα λευκοχρύσου, 

δπερ διά πρίσματος διορώμενον παρείχε πλήρες φωτεινόν φάσμα.
Ή έ'νστασις τοϋ ήλεκτρικοϋ φωτός διά τών δσημέραι βελτιουρένων δυ- 

ναμοηλεκτρικών μηχανών δύναται νά ύπερβή παν δριον. Ούτω ή ηλεκτρο
μηχανή ή διά τοΰ σχήματος 9 παριστανομένη, δταν δ δακτύλιος αύτής 
περιστραφή κατά 800 έως 900 στροφάς δύναται νά παράξη φώς 500 καί 
έ'τι πλέον μονάδων Carcel.1 "Οταν δμως αί διαστάσεις αυτής αύξήσωσιν 
ώ; καί ή περιστροφική ταχύτης, ή έ'ντασις τοϋ φωτός έξικνεϊται μέχρι 
δεκακίςχιλίων καί έ'τι πλέον μονάδωχ Carcel (τουτέστιν είς σύμπαντα

1 'Π φωτιστική μονός ήν μεταχειρίζονται ΐδίςρ ίν ΓαλΧίφ και ήτις καλείται beo Carcel, 
είναι τό φώς όπερ παρέχει λύχνος τοΟ Carcel καίων 42 γραμμάρια καθαροί έλαίου 
Colza καΟ’ώραν. Οί λαμπτήρες τοδ φωταερίου τςς πόλεως τών Αθηνών εχουσι φωτιστικήν 
δύναμιν κατά xt άνωτέραν μιας μονάδος τοϋ Carcel.

Οί ’Άγγλοι μεταχειρίζονται ώς φωτιστικήν μονάδα, τό candle, ήτοι τό φώς τό παραγό
μενον ύπό λαμπάδας' U σπέρματος κήτους καί καταναλίσκον 7)8 τού γραμμαρίου καΟ’ώραν, 
Μία μονός Carcel ίσοδυναμεΐ πρός 7 l[2 Candle περίπου.
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τον άνά τάς δδούς τής πόλεως ’Αθηνών δημόσιον φωτισμόν συγκεν- 
τρωθέντα εις έν καί τό αυτό σημεΐον. Τά ισχυρά ταϋτα φώτα χρησι- 
μεύουσι προς φωτισμόν μεγάλων έργων έν καιρώ νυκτός ή καί μεγά

λων πλατειών ώς έν Λονδίνφ πρό τινων μηνών, ή εις τούς φάρους πρός 
οδηγίαν των ναυτιλλομένων ή έν καιρώ πολέμου εκ τε των πολεμικών 

πλοίων, των φρουρίων η των στρατοπέδων, προς κατόπτευσιν τοϋ έχθροϋ 
έν καιρφ νυκτός. Και διά μέν τάς δυο πρώτας περιστάσεις απαιτείται 
μόνον ρυθμιστής, δστις νά κανονίζγ αυτομάτως την άπόστασιν τών άν- 
θράκων εφόσον ουτοι καταναλίσκονται, άφίνεται δέ το φώς γυμνόν μέν 

εντελώς, όταν πρόκηται νά χρησιμεύσν) προς φωτισμόν μεγάλων δημοσίων 
έργων, οϊον εις ναυπηγεία, εις βιομηχανικά καταστήματα, ή περιβάλλεται 
διά γαλακτώδους ημιδιαφανούς σφαίρας, προς διασκεδασμδν τοϋ φωτός 

κατά τον φωτισμόν των πόλεων, τουθ’ δπερ μειόνει σπουδαίως τήν έντασιν 
αύτοϋ. ■ .

Έν τή: εφαρμογή τοϋ ηλεκτρικού φωτός είς τούς φάρους άπαιτεΐται 
ρυθμιστή;, δστις ού μόνον κανονίζει αυτομάτως τήν σχετικήν των άν- 
θράκων άπόστασιν, αλλά τηρεί πάντοτε τήν φωτεινήν εστίαν είς τδ 
αυτό σημεϊον, τόυτέστιν είς τήν εστίαν της δπτικής συσκευής, δι’ής τό 
πλεΐστον μέρος τών έκ της φωτεινής εστίας εκπορευόμενων φωτεινών 
άκτίνων μεταβάλλεται είς δέσμας παραλλήλων άκτίνων, έξικνουμένων 

ούτως εις μεγίστην από του φάρου άπόστασιν. /
Έν δέ τγί πολεμική εφαρμογή τοϋ ηλεκτρικού φωτός ό αυτομάτως λει

τουργών ρυθμιστής έγκατελείφθη άντικατασταθε'ις διά χειροκινήτου, διότι 
ό μέν φωτισμός έν τή περιστάσει ταύτγ ουδέποτε είναι διαρκής,δ δέδιηνεκώς 
κανονίζων τον προβολέα, δι’ού ή φωτεινή δέσμη διευθύνεται είς ώρισμένα 
σημεία, δύναται νά τηρή τούς άνθρακας είς τήν άπαιτουμένην άπ’άλλη- . 

λων άπόστασιν.
Ή όπτική συσκευή τήν οποίαν μεταχειρίζονται είς τούς φάρους σκοπόν 

έχει, ώς είδομεν άνωτέρω, νά καταστήσή παραλλήλους τάς πλείστας τών 
άκτίνων, άς εκπέμπει ή φωτεινή εστία, αΐτινες άνευ αυτής θά έχάνοντο 
αί μέν πρός τόζ ούοανόν αί δέ θά έφώτιζον άνωφελώς τά. γειτνιάζοντα 

προς τον φάρον σημεία.
Έκ τών έκ τής φωτεινής εστίας έκπεμπομένων άκτίνων, αί μέν προς 

,τόν δρίζοντα βαίνουσαι δέν έχουσιν άνάγκην άποκλίσεως, τουναντίον πΧσαι 
αί λοιπαί δέον νά ύποστώσιν άπόκλισιν έπί τοσοϋτον μ,εγαλητέραν έφ’ δσον 
ή γωνία, ήν σχημκτίζουσι μέ το οριζόντιον επίπεδον, είναι μεγαλητέρκ.

'Η άπόκλισις αύτη μέχρι μέν γωνίας 40° κατορθοϋται διά κλιμακωτού 
φακοΰ, εις ού τήν κυρίαν εστίαν τίθεται ή φωτεινή εστία, πέραν δέ τής 
γωνίας ταύτης γίνεται χρήσις τριγωνικών πρισμάτων, έν οΐς αί όπτικκί 

ακτίνες ύφιστάμέναι τήν ολικήν άντανάκλασιν, βκίνουσιν ειτα παρκλλήλως 

ταΐς λοιπαΐς καί τω δριζοντίφ έπιπέδφ.
Τό σχήμα 11 παριστ^ τομήν τοιαύτης δπτικής συσκευής, ύπολογισθεΐ- 

σαν ούτως ώστε νά καθιστά τάς άκτΐνας παραλλήλους τώ δριζοντίφ έπι- 
πέδφ. "Αν τό σχήμα τοΰτο νοήσωμεν περιστρεφόμενου περί τόν άξονα 
ΑΒ, ούτως ώστε έκαστον τών σημείων αύτοϋ νά διαγράφγι περιφέρειαν 
κύκλου, ούτινος το επίπεδον νά ήναι κάθετον επί τόν άξονα, θέλει παρα- 
χθή στερεόν τι έκ πολλών κυκλικών δακτυλίων συγκείμενον, (σχ. 12), 
"Αν τό στερεόν τοΰτο κατασκευασθή έξ ύαλου διαφανούς καί όμογενοΰς 
έν τή έστίγ δέ Ε τεθή ισχυρόν τι ηλεκτρικόν φως, αί άκτΐνες αί έπί τής 
οπτικής συσκευής προσπίπτουσαι θά καταστώσι παράλληλοι εν τφ κατη-

κορύφφ έπιπέδφ αλλά θά βκίνωσιν άφιστάμεναι έν τφ δριζοντίφ, φωτίζου- 

σαι προς, πάντα τά σημεία τοϋ δοίζοντος.
"Αν τουναντίον τό αυτό σχήμα περιστραφή περί τήν ευθείαν ΓΕ, θά 

σχηματισθή φακός κλιμακωτός περιβεβλημμένος διά πέντε δακτυλίων, 

(σχ. 13) δι’ού αί έπ’ αύτοϋ προσπίπτουσαι άκτΐνες καθίστανται παράλ
ληλοι καί έν τώ δρ’ζοντίω καί έν τω κατακορύφφ έπιπέδφ. "Αν έπί τών 
εδρών πρίσματος δρθόϋ βασιεξαγώνου τοποθετηθώσιν έξ τοιαϋται οπτικαί 
συσκευαί, έχουσαι πασαι τήν κυρίαν αυτών εστίαν είς τό αυτό σημεΐον, είς 
τήν κοινήν δέ ταύτην εστίαν τεθή “ηλεκτρικόν φως, θά σχηματισθώσιν έξ 

κυλινδρικά! δέσμαι βαίνουσαι πρός έξ σημεία τοϋ δοίζοντος..
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Φάρος τις παύει τοΰ νά fyxi ορατός ή ενεκα τής έξασθενήσεως τών 
φωτεινών άκτίνων ή ενεκα τής σφαιρικότητος τής γής. Οί φάροι οί άγοντες 
ήλεκτρικδν φως ώς φωτεινήν εστίαν, έκλείπουσι μόνον ένεκα τής σφαιρι
κότατος τής γής, ή δέ άπόστασις, καθ’ήν ηλεκτρικός φάρος είναι ορατός, 
αυξάνει δταν τδ ύψος τής φωτεινής εστίας ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θα
λάσσης γίνεται μεγαλήτερον. Ή άπόστασις αυτή προσδιορίζεται διά τοΰ 
μήκους τής εφαπτομένης τής αγόμενης έκ τής φωτεινής εστίας έπί τήν 
άτμοσφαιρικήν επιφάνειαν τής γής, παρκτεινομένης μέχρι τοΰ οφθαλμού 
τοΰ παρατηρητοΰ, οστις υποτίθεται ευρισκόμενος μάλλον ή ήττον ύπέρ τήν 
επιφάνειαν τής θαλάσσης.

'II εφαπτομένη αύτη δέν είναι εύθεΐζ γραμμή, διότι αί οπτικαί ακτίνες 
προσπίπτουσαι λίαν πλαγίως έπι στρωμάτων κέρος διαφόρου πυκνότητες 
καί Ολωμεναι καθιστώσι τή > έφζπτομενην ταύτην γραμμήν καμπύλην, 
ής τδ κοΐλον είναι έστραμυένον πρδς τήν θάλασσαν καί αύξάνουσι τδ 
μίγέδος αύτής.

Ό τύπος δι’ ού ή άπόστασις αύτη εύρίσκεται είν?ι δ εξής:

; ·. . 0,43

ένθα Α μέν παριστ^ τήν άκτΐνα τής γής, καί II τδ ύψος τοϋ φάρου ύπέρ 
τήνέπιφάνειαν τής θαλάσσης. Ό άριθμδς 0,42 είναι συντελεστής προερχό
μενος έκ τής διαθλαστικότητος τής ατμόσφαιρας. Ουτω φάρος ύψους 100 
μέτρων καθίσταται έτι ορατός εις άπόστασιν 25 περίπου μιλίων, δταν δ 
δφθαλμδς τοϋ παρατηρητοΰ κεΐται 3 μόνον μέτρα ύπέρ τήν επιφάνειαν τής 
θαλάσσης, και εις 30 μιλίων άπόστασιν δταν δ παρατηρητής άνέλθγ είς 
20 μέτρα ύπέρ τήν επιφάνειαν αυτής; Έκ τούτου καταφαίνεται δτι ή άπό- 
στασις αύξάνει εφόσον δ φάρος ύψοΰται ύπέρ τήν επιφάνειαν τής θαλάσσης, 
άλλά τοΰτο δέν είναι κατορθωτόν εΐμή μέχρις ορίου τινός. "Οπως αύξηθή 

ή άπόστασις αύτη οί Sautter et Lemonnier έποίησαν τροποποίησίν τινα 
είς τήν δπτικήν συσκευήν, ήτι; έξετίθετο έν τφ Μεγάρφ £ής Έκθέσεως. 
’’Ανωθεν τοΰ φάρου τίθεται κλιμακωτός φακός δριζοντίως, οστις εκπέμπει 
κατακορύφως πρδς τά άνω δέσμην άκτίνων άνιοΰσαν είς παμμέγιστον 
ύψος καί φωτίζουσαν τά νέφη ή τδν έν τή άτμοσφαίρ^ άτμδν ύδατος. Αί 
ούτως άνιοΰσαι ακτίνες καθίστανται δραταί είς παμμεγίστην άπόστασιν 
καί κατ’ αύτάς τάς Ομιχλώδεις νύκτας. Τοιοϋτος φάρος τοποθετείται ήδη 
1> τή Άζοφική θκλάσσή πρδς οδηγίαν τών πλεόντων κατά τήν διευθυνσιν 

τής Βερδιάνσκης.
Παρεμφερής πρδς τήν χρήσιν τοΰ ηλεκτρικού φωτός είς τούς φάρους, 

τυγχάνει καί ή έφαρμογή αύτοΰ έπί τών πολεμικών πλοίων, έπί τών 
φρουρίων καί τών στρατοπέδων, πρδς κατόπτευσιν.

Έν τή περιστάσει ταύτή πλεΐσται τών έκ τής φωτεινής εστίας εκ- 

πεμπομένων άκτίνων, δέον νά σχημκτίσωσι δέσμην κυλινδρικήν παραλ
λήλων άκτίνων,ής ή διεύθυνσις νά μετκβάλληται εύχερώς κατά βούλησιν 
τοΰ πειρωμένου (σχ.14).Πρδς τοΰτο γίνεται χρήσις προβολέως συγκειμένου έκ 

τυμπάνου κυλινδρικού, έν ω τίθεται κλιμακωτός φακός (σχ. 13), προερ
χόμενος έκ τής περιστροφής τοΰ σχήματος 11 περί τδν άξονα ΓΕ. ’Όπι
σθεν υπάρχει θυρίς δι’ ής είσάγεται ό ηλεκτρικός λύχνος. Ή όλη συσκευή 
φέρεται έπί βάθρου, έφ’ ού δ προβολεύς δύνζτκι νά στρκφή εύχερώς ού

• 14.

μόνον περί κατακόρυφον άξονα, άλλά καί περί οριζόντιον άνευ διακοπής 
τοΰ ρεύματος., "Οταν ή φωτεινή εστία εύρίσκετζι έπί τής κυρίας εστίας 

τοΰ κλιμακωτού φακού ή δέσμη είναι κυλινδρική, τουναντίον δταν ή φω

τεινή εστία πλησιάζη ή άπομκκρύνηται τοΰ φκκοϋ, κινούμενη έπί τοϋ κυ
ρίου άξονρς, ή δέσμη γίνεται άποκλίνουσα ή συγκλίνουσα. Ή κίνησιςαύτη 
μεταδίδεται εύχερώς είς τήν φωτεινήν εστίαν διά κοχλίου πρδς τδ κα

τώτερον μέρος τοΰ τυμπάνου ύπάρχοντος.
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Ό γάλλος συνταγματάρχης Mangin έπενόησεν εσχάτως προβολέα κατά 

τι τελειότερο? τοϋ άνωτέρω, συγκείμενο? έκ φακού, ου το είδος μηνίσκος 
άποκλίνων. Ό φακός ουτος τοϋ οποίου τομή? παριστφ τό σχήμα 15, κα
τασκευάζεται έξ ύαλου (crown), και ποριορίζεται έκ τοϋ ενός μέ? μέρους 
ύπό έπιφανείας σφαιρικής κυρτής ή επάργυρου ΜΟΝ, ή; τό κέντρο? κεϊται 
εις τό σημείο? Β, έκ τοΰ άλλου δέ μέρους έξ έπιφανείας επίσης σφαιρικής 
κοίλης, τής όποιας ή άκτις μικρότερα, τό δέ κέντρο? είς το σημεΐον Γ.

Ή σχέσις των άκτίνων ύπελογίσθη ούτως, έν συναρτήσει τοΰ δείκτου 
τής διαθλάσεως της ούσίας, ώστε αί έκ τοϋ σημείου Γ έκπορευόμεναι

Σχήμα 18.

άκτΐνες άνακλώμεναι έπί της επάργυρου έπιφανείας ΜΟΝ, και ειτα Ολώ- 
μεναι κατά τήν έ'ξοδον σχηματίζουσι δέσμην παραλλήλων άκτόων. Ε
πειδή τό σημεΐον Γ είναι τό κέντρον τής σφαιρικής έπιφανείας Μ'Ο'Ν', 

αΐ δπτικαί άκτΐνες εισέρχονται άνευ διαθλάσεως, ώς καθέτως έπί τήν 
σφαιρικήν ταύτην έπιφάνειαν προσπίπτουσαι. Αί άνακλώμεναι έπί τής δευ- 
τέρας σφαιρικής έπιφανείας ΜΟΝ, προεκτεινόμενα', δέν θά ήσαν παράλλη

λοι, τουναντίον θα έ'τεμνον τόν κύριον άξονα 00' είς διάφορα σημεία, έπί 
τοσοΰτον πλησιέστερα πρός τό κέντρον Β τής σφαιρικής έπιφανείας, έφό- 
σον^τά σημεία τής άνακλαστικής έπιφανείας ΜΟΝ, έφ’ α προσπίπτουσιν 

©let μάλλον μεμ,ακρυσμένα τοϋ σημείου Ο. Άλλ’ ένεκα τής διαθλάσεως, 
ή? ύφίστανται κατά τήν έξοδον έκ τής δευτέρας σφαιρικής έπιφανείας 

Μ'Ο'Ν', αί άκτΐνες σχηματίζουσι δέσμην κυλινδρική?.
Τοιοϋτος έν συντόμφ δ άριστος τών προβολέων τοΰ ήλεκτρικοϋ φωτός 

διά τή? ειδική? ταύτη? περίστασιν, δστις έ'κειτο έ? τφ Μεγάρω τής’Εκθέ- 

σεως ύπό διάφορα μεγέθη, καί 8? παρεδέχθη καί αύτη ή Αγγλία.
Τών αύτών επίσης προβολέων γίνεται χρήσις καί είς τάς κατά ξηθάν 

στρκτιωτικάς κατοπτεύσεις, άλλ’ έν τ$ περιστάσει ταύτγ σόμπαν τό σύ

στημα, ή τε κινητήριος ατμομηχανή καί ή ηλεκτρομηχανή τοΰ Gramme, 
δέον νά ώσιν εύμετακόμιστον καί νά κατέχωσιν ό'σον ένεστι μικρότερου 
χώρον. Πρός τοϋτο, έπί σίδηρου άρματος συοομένου εύχερώς ύπό δύο κα-

Γχήμα 16.

λών ΐππων, τοποθετείται άτμολέβης συστήματος Field (σχ. 16) μέ δι

πλούς αυλούς, δυνάμενος νά παρέξγι ατμόν έν μικρφ χρονικφ διαστήματι 

20 περίπου λεπτών τής ώρας ’Εν τφ μέσφ τίθεται ή κινητήριος μ.ηχκνη, 
ήτις συνήθως είναι τρικύλινδρος μηχανή συστήματος Brotherhood, έκ τοΰ 
άλλου δέ μέρους συμμετρικώς πρός τόν λέβητα, κεΐται ή ηλεκτρομηχανή 
συνδεόμενη διά διπλοϋ καλωδίου μέ τόν προβολέα τοϋ ήλεκτρικοϋ φωτός.

Διά μ.ηχανής τοϋ Gramme, παρεχούσης φώς έντάσεως 2500 μονάδων 
GarceJ, προβολεύς τοϋ Mangin καθιστ^ δρκτάς είς παρατηρητή? ίστάμε- 
νον πλησίον τοΰ προβολέως, δμαδας στρατιωτών, οικίας, άρματα κείμενα
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εις άπόστασιν πεντακισχιλίων [λίτρων. Άν δ παρατηρητής' εύρίσάεται 
μεταξύ τής φωτιστικής συσκευής καί τών φωτιζόμενων άλτικειμένων, 
διακρίνει τοιαϋτα κείμενα καί είς έ'τι μεγαλητέραν από του προβολέως 

άπόστασιν.
Διά έτι μεγαλητέρων ηλεκτρομηχανών Gramme καί διά' προβολέως 

Mangin 90 ύφεκατομ.έτρων διαμέτρου, ότε ή εντασις του ηλεκτρικοί φω
τός άνέρχεται είς 4500 μονάδας Carcel, κατέστησαν ορατά εύκρινώς κτί
ρια μέχρις άποστάσεως δεκακισχιλίων μ,έτρων. Τέλος φάρος πρωτοταγης, 
φέρων ώς φωτεινήν εστίαν ηλεκτρικόν φώς έκ τών ισχυρότατων καί υπο
τιθέμενος είς τοιοϋτον ύψος, ώστε η όρασής νά μη παρεμποδίζηταΐ υπό 

τής σφαιρικότητος της γης, καθίσταται ορατός μέχρις άποστάσεως 150 
ναυτικών μιλιών.

Είς πάσας τάς έκτεθείσάς έφκρμογάς τοϋ ηλεκτρικού φωτός, γίνεται 
ίδί^. χρησις αύτοϋ ένεκα της πρώτιστης ίδιότητος, ήν ίδί^ τό φώς τοΰτο 
κέκτηται, τουτέστιν. ένεκα της μεγίστης αύτοϋ έντάσεως, ήτις υπερ
βαίνει παν δοιον καί παράγεται διά φωτεινής εστίας κατεχούσης ελά

χιστου. χώρον. ’Αλλά πρός’ φωτισμόν μεγάλων εκτάσεων, οίον πόλεων 
κτλ. τό ηλεκτρικόν φώς-δεν δύναται νά χρησιμεύσει υπό την μορφήν μο
ναδικές ίσχυράς εστίας, άλλά δέον νά κατατμηθή και νά υποδιαι

ρεθώ, όπως διανεμηθώ είς πολλά σημεία και φωτίζει οσον ένεστιν δμ.οιο- 
μερώς πάντα τά μέρη τής έκτάσεως, ητις πρόκειται νά φωτισθγ. Τό 
ζήτημα τοΰτο, της ύποδιαιρέσεως του ηλεκτρικού φωτός, άπησχόλησεν 
έπί πολύν χρόνον πληθύν επιστημόνων, καί σήμερον έτι δεν δυνάμεθα νά 
είπωμεν δτι έλύθη τελείως καί πρακτικώς. Ούχ ήττον έν τΐίΈκθέσει ύπαρ

χον συστήματα αρκούντως τέλεια καί εφαρμόσιμα, είς ών την περιγραφήν 
θά μεταβώμεν προσεχώς.

Τ. Λ. Άργυρόπουλος.

ΤΟ ΠΑΓΩΤΟΝ ΤΗΣ ΒΛΣΙΑΙΣΣΗΣ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Δ*. *

ΑΧΟ ΚΧΤΧΧΙΛΙ ΣΪΓΧΡΟΧΏΧ.

Μία έβδομάς παρήλθε.

Ή Καικιλία μετά σπουδαίαν κρίσιν, εύρίσκετο είς τό στάδιον -τής άναρ^ 
ρώσεως, έξηκολούθει δέ πάντοτε προσφερομένη πρός τόν Βρούτον άγε- 
ρώχως, καίτοι οδτος έδείκνυε πρός αύτήν ένδιαφέρον καί οίκτον. Ούχ ήτ- 

τον τόν συνεπάθησεν δ κόμης, δστις τώ έπρομήθευσε δυο πελάτας έκ τής 
αύλής, καί ηύδόκησε μάλιστα νά τφ επίδειξη καί την προτομήν της μυ- 

* Ίδ. σελ. 886.

στήριώδους κυρίας, ητις πρό τινων ημερών έπολλαπλασίαζε τάς επισκέ

ψεις.της.
Μετά μίαν εβδομάδα δ κόμης προσεκάλεσε τον Βροϋτον είς γεϋμα μετά 

της θυγατρός του, εντελώς πλέον ίαθείσης. Ό Βρούτος έδεχθη.

Τό γεϋμα έλαβε χώραν έν τω της Καικιλίας δωματίω. Ή νεδίνίς σχε
δόν δεν έφαγε, άλλ’ ό κόμης την άνεπλήρωσε φιλοτίμως. Ό δέ Βροΰτες 
καίτοι θαμβωθείς έκ τοϋ θαυμασίου κάλλους τής Καικιλίας δέν ύπελεί- 

φθη τοϋ κόμητος. Μετά τό γεϋμα ή Καικιλία άπεσύρθη, δ δέ κόμης καί 

δ Βρούτος έμειναν καπνίζοντες μέχρι τής ώρας τοϋ τεΐου.

*0 καμπανίτης έκαμε τον κόμητα φλύαρον.
— Είσθε πλούσιος, ιατρέ;-—είπεν είς τόν Βρούτον διά μελιρρύτου φω

νής. — ’Όχι! άπεκρίθη δ Βρούτος, δέν ήξεύρω άλλά νομίζω ότι τά χρή

ματα τοϋ. μακαρίτου θείου μου έτελείωσαν.

— Είσθε έγγαμος;
— Πρόκειται νά γείνω.

— Πώς, πρόκειται;
— Μάλιστα, πρόκειται νά νυμφευθώ. Ύπέστην τάς πρώτας απογοη

τεύσεις. 'Η κόρη, ήν ήγάπων, έκλάπη. Τώρα δέ περιμένω, άλλ’ εξετάζω 

τό κρανίον μου κατά τό σύστημα τοϋ Γάλλ διά νά ί'δω εάν είμαι προω- 

ρισμένος διά γάμον.
— Καί τί σάς άπαντα τό κρανίον σας, κύριε Βροΰτε ;

— Απελπισία ! Μόνον υπομονήν έχω, άλλά προσπαθώ διά της άνατρο- 

φής νά άποκτήσω τάς άλλας άρετας, ών στερούμαι.
. — ’Εάν έχετε την ύπομονην, μη ζητείτε άλλην συζυγικήν άρετήν. 

Δι’ αύτης καί μόνης θά είσθε πρότυπος σύζυγος.
-—Νομίζετε; άλλά νομίζω ότι σύζυγος, στερούμενος ίσχυροϋ χαρακτη- 

κτηρος...
— Δυστυχή ! θελετε λοιπόν νά φέρετε την έπανάστασιν είς την οικίαν 

σας; ύπομονή, διάκρϊσις, ύποταγή, μυωπία, άγαθοσύνη, ιδού. . .

—^ Διάβολε ! ούδέν έχω τών προσόντων τούτων.
— ’Έχετε τήν ύπομονην, καί άρκεΐ ιατρέ. ’Αλλά, ποια προτερήματα 

ζητείτε εις πήν σύζυγόν σας ;
— Τήν κόμην έρυθράν.
— Μπά ! ώς της Καικιλίας ! '
— Μέ συγχωρεϊτε, δέν ήθελαν να κάμω ύπαινιγμούς. Άλλ1 ή ιδέα ίσως 

έγεννήθη έκ τής Θαυμασίας κόμης τής κυρίας θυγατρός σας.
' -—Καλά. 'Η έρυθρά κόμη είνε δι’ υμάς χρυσή κόμη. ’Έπειτα δέ;

— ’Έπειτα άγκπώ ώρκίκν λευκήν επιδερμίδα, /μελανούς οφθαλμούς, 

ρόδινα χείλη καί ελεφάντινους δδόντας.
— 'Ως ή Καικιλία λοιπόν, είπε πάλιν δ κόμης.
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'—Είνε άληθές, η δεσποινίς έ'χει πάντα ταΰτα, διότι είνε ωραία. *Ε- 
πειτα μοί άρέσκουν αί νεάνιδες, αΐτινες έχουν λιγυρδν τδ σώμα, αγέρω
χου την κεφαλήν, και φιλοδωρούν δτε μέν μειδιάματα, δτε δέ μαστιγώ
σεις, άσπάζονται και δαγκάνουσι.

—:Μάτδν θεόν, δμιλεΐτε περί της Καικιλίας ιατρέ 1
— Συγγνώμην, κύριε κόμη. Δεν τολμώ νά κάμω υπαινιγμούς, άλλά 

χαίρομαι διά την παλλαισθησίαν μου..
—— Νά χαρητε διά τι καλλίτερου, κύριε Βροΰτε.'ΙΙ Καικιλία έχει καλήν 

προίκα. 'II δέ βασιλομήτωρ Ούρράκα,ητις την αγαπά ύπερμέτρως, θά τ·ης 
κάμη ωραία δώρα κατά τον γάμον της. Ή θυγάτηρ μου θά πλάση κα
λήν πελατείαν ύπέρ τοΰ εύτυχοΰς ίατροΰ,οστις θά την νυμφευθη, τιην θέσιν 
διευθυντοΰ νοσοκομείου, την εύνοιαν τ^ς αύλης καί την προστασίαν μου.

— Πάντα ταΰτα είνε πολύ ωραία, είπεν δ Βροΰτος. ’Αλλά ·η δεσποινίς 
νυμφεύεται ιατρόν ;

— 'Υπάρχει σχέδιόν τι τοιοϋτον, έάν δμως δ ιατρός έκεϊνος έχει ευ
φυΐαν τινα, καί πνεΰμα ίκαηδν διά νά παρίδη qtielques incovAnients καί νά 
δεχθη τά άλλα καθήκοντα τ·ης θέσεώς του.

— Πάντα ταΰτα εμπεριέχονται είς την προίκα της Καικιλίας κύριε κόμη;
-—Άφεύκτως.
— 'Υποθέτω οτι δ ιατρός έδέχθη.
— Δέν τδν 'ηρώτησα ακόμη. ’Άλλως τε τδ πράγμα δείτάι σκέψεως. 

Εινε νέος είκοσι τεσσάρων ετών, πτωχός, άνευ προστασίας, Επαρχιώτης.

— Απαράλλακτα ώς έγώ.
—· Μάλιστα, ιατρέ' μέ τάς αύτάς φιλοτιμίας-, την αύτην εχεμύθειαν, 

και γνωρίζων δσα και ύμεϊς περί της καταστάσεως τ?ίς θυγατρός μου. 
Τί νομίζετε δτι θά απάντηση δ συνάδελφός σας άμα τώ είπω δτι δύνα
μαι νά τψ παραχωρήσω την χεϊρα της Καικιλίας ;

— Δέν είξεύρω, Νομίζω δτι θά άπαιτηση νά γνωρίζη τί απαιτείται 

παρ’ αύτοΰ είς αντάλλαγμα της εύνοίας ταύτης. ·
— Καί δικαίως. Άλλ’ ύμεϊς, κύριε Βροΰτε, τί θά έκάμνετε είς την θέ

σιν του ;
— θά έζητουν δύο ·η τρεις -ημέρας διά νά σκεφθώ. Τοιαύτας άπόφά- i

σεις δέν λαμβάνει τις μετά τδ γεΰμα, δταν τδ αίμα βράζει θερμανθέν ■
ύπδ τοΰ καμπανίτου.

—· Καλά. Άλλά πρέπει νά γνωρίση καί τί άπαιτεϊται παρ’ αύτοΰ,
— Τοΰτο είνε φυσικόν.
— Απαιτείται εχεμύθεια καί μυστικός γάμος. Είς την θέσιν της ΚαΙ- 

κιλίας, δ εκκλησιαστικός γάμ.ος, τελεσθείς νύκτωο ύπδ φίλου ίερέως έν 
μεμονωμένη εκκλησία, είνε άρκετός έπί τοϋ παρόντος.Άργότερα θά προσ
τεθώ δ πολιτικός γάμος έν μεγάλη- πομπ$.

—- Βέβαια, η θέσις είς ήν εύρίσκεται ή δεσποινίς, δέν Επιτρέπει νά 

την έκθέσητε είς ζωηράς εντυπώσεις.
— Διά τοΰτο δά πρέπει καί δ σύζυγος νά εξακολούθηση έπί τινα και

ρόν νά ζηση έν τη οίκίη του.
— Αύτδν τδν δρον ίσως δέν θά τδν έδεχόμην έάν εύρισκόμην είς την

θέσιν τοΰ συζύγου, 8ν ετοιμάζετε διά την δεσποινίδα. ' ...
— Καί θά είχετε δίκαιον έάν δέν ύπηρχε καί άνταμοιβη. Άλλ' έγώ 

είμαι δίκαιος άνθρωπος' δέν επιβάλλω μεγάλας θυσίας χωρίς νά προσφέρω 

καί τδ ισότιμον.
—τ Πως, τδ ισότιμον ; τδ ισότιμον ώραίας καί χαριτοβρύτου συζύγου.
— ’Ιατρέ, άγνοεϊτε. έ'θιμά τινα της αριστοκρατίας. Δέν καταλαμβάνετε 

δτι δύναταί νά ύπάρχη γάμος εικονικός ;
— Αύτά είνε τουρκικά δί έμέ. Γνωρίζω μόνον τά έ'θιμα της έπάρχίας 

μου, δπου δ σύζυγος παοκλαμβάνει την σύζυγον παρ’ αύτω καί κάμνει δ 

ίδιος τά τέκνα του. -
— Δέν είσθε πολιτισμένοι. Άλλ’ ύποθέσατε δτι θά είπω είς τδν γαμ.- 

βοόν μου: :-----Σάς απαγορεύω έπί τινα καιρόν δικαιώματά τινα, καί σάς
παρακαλώ νά μη δδηγησητε την σύζυγόν σας παρ’ ύμϊν, διότι τόΰτο θά 
ηδυνατο νά μέ βλάψη. Σάς παρακαλώ νά μη διαδώσητε την είδησιν τοΰ 

συνοικεσίου τούτου, διότι θά έ'καμνε κρότον, καί ηδύνατο νά λύπηση τι- 
νάς, οΐτινες έχουν συμφέροντα Εναντία. Σάς καθιστώ συνέταιρόν μου καί, 
δταν άποθάνω, θά κληρονομήσητε την περιουσίαν μου. θέλω δ σύντροφός 
μου νά ηναι δ σύζυγος της θυγατρός μου, διότι τότε τά συμφέροντα μου 
θά $νκι καί ίδικά του, καί θά μέ άφηση νά τδν δδηγησω ώς θέλω, θά ή- 

ναι σώφρων, καί δεν θά σκέπτεται νά μέ έγκαταλείψη άπδ στιγμές είς 
στιγμήν ριψοκινδυνεύων τδ μέλλον». — 'Υποθέσατε δτι λέγω δλα αύτά ! 
Τί νομίζετε δτι θά μοί άπήυτκ δ μέλλων γαμβρός μου; τί ήθέλκτε άπαν- 

τησει σείς δ ίδιος;
■—Διάβολε ! Άλλ’όλα αύτά είνε σκοτεινά καί αδύνατα. Νά εγκατά

λειψη τις την σύζυγόν του, γυναίκα τοσούτω άξιέραστον, άφοΰ κλείση 
τούς δφθκΰμούς έπί τινων πραγμάτων, καί νά χωρισθη άπδ της ώραίας 

Εκείνης γυναικδς ίνα Επιχείρηση μυστηριώδη τινά' εννοεϊτε καλώς, τοΰτο 
εϊνέ πως σκληρόν, ακατάληπτου, ίσως άτιμον. Άπαιτοΰνται Εξηγήσεις 

τούλάχιστον.
— Ναί, μία μόνη θά ήνε άρκετή . ·. Έάν θά έλεγον, παραδείγματος 

χάριν... παραδείγματος χάριν. .. τδ παράδειγμα δέν μοΰ παρουσιάζε

ται αμέσως. Άλλά θά λάβωμεν την ιστορίαν τοϋ μαρκησίου d’ Alenteyo 

y Espinosa.x Γνωρίζετε την ιστορίαν αύτην ;

—— Ούδόλως.
— Είνε περίεργος καί διδακτική. Ό βασιλεύς Φίλιππος Ε', δέν ήτο
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δχληρδς, ήνόχλει καί τούς άλλους, 
προωρισμέναι προς διασκέδασιν τής Α. 
τευκτηρίου. Ή πίστις —-

πολύ πιστός; είς τήν πρώτην του σύζυγον Αου'ίζαν τής Σαβαυδίας. Εϊχεν 
έρωμένας, έν κρυπτώ δμως, διότι δέν ήθελε νά δυσαρεστήσν; την σύζυ
γόν του. Ό μαρκήσιος έδέχετοέν τή οίκίιγ του τον βασιλέα ύπο τδ ονομα 
τοϋ κόμητος d' Argouille, καί έφρόντιζε νά τοϋ προμηθεύγ πάντοτε ώραίαν 
τινα γυναίκα, ΐνα διασκεδάζγ την Α. Μ. Άλλ’ ό Φίλιππος Ε', δστις ήτο 

αί δέ ώραϊαι γυναίκες, αΐτινες ήσαν 

Μ., έ'λειπον πολλάκις άπδ τοϋ έν- 
,ς, τά συμφέροντα και ή εύνοια τοϋ μαρκησίου άνά 

πάσαν στιγμήν διεκινδύνευον. Τί έσκέφθη τότε δ πανούργος καί έντιμος 
'Ισπανός; Ένύμφευσε τον υιόν του μετά της ώραιοτέρας καί χάριεστέρας 
γύνκικδς της 'Ισπανίας, ην ό βασιλεύς ήτοδιατεθειμένος νά γνωρίσνι.Άφ’ 
ής η μαρκησία d’ Alenteyo y Espinosa είσήλθεν είς την οικίαν ταύτην, έπε- 

φορτίσθη αύτη νά δέχηται τον βασιλέα. Άνέλαβε λοιπόν τά καθήκοντα 
αύτά, και ήσαν αληθώς οχληρά, διότι η ανία καί ή ίδιοτοοπία τοϋ βασι- 
λέως ήσαν δυσβάστακτον φορτίον" άλλά, γνωρίζουσα τδ κάτω κάτω δτι 
είργάζετο δι’ έαυτην, διά την οικίαν της, διά τούς οικείους της, διά την 
τύχην Της, ύπετάγη καρτερικώς είς τδν ζυγδν καί έμεινε σταθερά είς την 
θέσιν της, δθεν εΐχον άποχωρήσει αί άλλαι. - ’

'Ο εύτυχής μαρκήσιος, μετά τδν γάμον, δέν ήναγκάζετο πλέον νά φρον- 
τίζγ περί τοϋ μέλλοντος του. 'Η θέσις του δέν έκινδύνευε πλέον.

'Η νύμφη του έγεινεν δ συνέταιρός του.

— Άλλά τίς άναλογία υπάρχει, κύριε κόμη, μεταξύ της νύμφης τοϋ 
μαρκησίου καί τοϋ ίατροϋ πρδς §ν θέλετε νά δώσητε την χεϊρκ τής Και- 
κιλίας.

— Ούδεμίκ. Άνέφερα τδ άνέκδοτον τοϋτο ώς παράδειγμα τών εικονι

κών συνοικεσίων είς τά δποΐκ οί φρόνιμοι πατέρες παρορμώσιν ενίοτε τά τέ

κνα των' η περίστασίς μας εΐνε έντελώς διάφορος.
— ’Επιτρέπετε νά σας έρωτήσω δποία εΐνε ;
— “Όχι' άλλά σκεφθήτε ολίγον δλας τάς ανοησίας τάς οποίας μάς ένέ- 

πνευσεν δ καμπανίτης, καί θά δμιλήσώμεν πάλιν περί αύτών μετ’ δλίγας 
ημέρας. Τώρα εΐνε αργά, ιατρέ- καλήν νύκτα. ’Ελπίζω δτι αύριον ούδέν θά 

ένθυμεϊσθε έξ δσων μάς ένέπνευσεν δ οίνος. Φοβούμαι μήπως εί'μεθα δλ,ί- 
γον μεθυσμένοι και οί δυο.

Ό Βρούτος άπεχαιρέτησε τδν κόμητα και άνεχώρησε.
Δέν ήξεύρω τί ώνειρεύθη κατά την νύκτα εκείνην. Είδε γάμους ένθα η 

'Ελένη, η Έλίζα, η Καικιλία, δλαι αί θαλαμηπόλοι καί αί χορεύτρια·., 

άς είχε συναντήσει κατά την ζωήν του, περι’ίπταντο έν μαγικφ χορω, **· 

ταφιλοϋσαι αύτδν καί Θωπεύουσαι διά τρυφερών μειδιαμάτων και βλεμ
μάτων θερμών. Ένυμφεύθη δλόκληρον χαρέμιον καί δ άπιστος ... ουδό
λως δυσηρεστηθη $ μετενόησε.
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Την έπιοΰσαν η έκ τών δνείρων και τοΰ οίνου έξάψις.'δέν έΐχεν έντε
λώς καΤευνασθή, διότι δ ΒροΰΤος έξηκολούθησε^ νά ένθ.υμήτ'άί την παρά
δοξον μετά τοϋ κόμητος συνδιάλεξιν τής χθέ.ς, ή'θελ.ε δέ νά πείσή εαυτόν 
δτι δέν είχε μεθύσει, και ότι, μάλιστα, είχε ξεμεθύσει' κατά τάς πρώτας 

.λέξεις της παραδόξου εκείνης φλυαρίας. ' · -.
’ Ούχ ήττ.ον ή πρωτότυπος .συνδιάλεξή τοΰ έκούρασε τδ πνεύμα/ · 

\ Έσκέφθη. Έσκέπτετο δλην την ημέραν, άλλά δέν ήθέλησε. νά ζητήστ) 
■την λόσιν τοΰ. αινίγματος Τούτου παρά τοΰ συνταγματάρχου, δστις θά 

τοΰ έλεγε καθαρά- «Εΐνε άτιμία».
'Ο συνταγματάρχης δέν ίλεπτο\όγει τά ζητήματα της ήθικής, άλλά 

τά έκοπτε διά της σπάθης ώς Κοζάκους καί Πρώσσους.Την' εσπέραν β 
Βροΰτος προέτεινε την ιστορίαν τοΰ μαρκησίου. Φιλίππου τοϋ Ε', είς τδν 
κυρ Γαβριήλ, ώς ύπόθεσιν δράματος. 'Ο κύρ Γαβριήλ, ώς ηθοποιός, τήν 

■ Μρπασε χωρίς νά φανίί οτι έσκανδαλίσθη. ·
-— Άλλ’ έάν ή ιστορία αυτή συνέβαινεν έπί τών ημερών μάς, εΐπεν δ 

τις εύρίσκετο είς παρομοίαν θέσιν, τί Θά τδν έσυμβουλεύε.τε 

νά καμγ ; -, ■ -
—- Δέν φροντίζω περί τής λύσεως τών κωμωδιών μου, άπήντησε σοβά- 

ρώς δ κύρ Γαβριήλ.

.Βρούτος ", έάν

J" Έξηγουμεθα : ...
. Ή ιστορία αύτη λαμβάνει χώραν έν Νεαπόλει κατά τήν έποχήν τών 

Βουρβόνων.
θά ήτο άνήθικος πανταχοΰ- έίς τήν Νεάπολιν όμως τότε, ήτο. φυσική, 

’Άγγλος, είς τήν πρότασιν τοΰ κόμητος 'Ρούϊζ, θά άπεποιεϊΤο. άνευ δι- 

σταγμοΰ. Γερμανός, θά έδίσταζε πρώτον καί θά έδέχετο κατόπιν. Γάλλος 
θά έρράπιζε τδν κόμητα, ή θά έδέχετο αυθωρεί" δ Νεαπολιτανδς δέν έφρόν- 

,τιζε περί τής ποάξεως, άλλά περί τών συνεπειών. Ό Νεαπολιτανδς κατ’ 
έκείνην τήν έποχήν δέν εϊχεν ηθικόν αίσθημα. Τδ 1859 ήρχισε, τδ δέ 

18.60' έτελείωσε. τήν τροποποίησιν τών ηθικών ιδεών . τής Μεσημβρινής 

’Ιταλίας. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΑΠΡΟΟΠΤΟΝ ΤΕΑΟί ΕΙΔΥΑΑΙΟΥ ΑΓΝΑΪΤΟΫ

Ό λσχίας ταχαμε θάΐασσα, δηλ. δ συνταγματάρχης Κολίνης, έύάισκετδ 

•έν Νεαπόλει πρδ ένδς έτους, καί έζη γραφών φιλολογικά καί κριτικά αρ- 
θρα έν τινι έφημερίδι, κατφκει.δέ πάντοτε μετά τοΰ Βρούτου, όστιζ εγι- 

νέτο σκυθρωπότερος έφ’ οσον η θέσις του έβελτιοΰτο 

; :‘Εσπέραν.τινά δ λοχίας τδν ήρώτησε :
Τόμος Ε'. 12__ Δεκέμβριος 1881. 6Ϊ
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— Βροΰτε, θά έλθγς απόψε εις τδ San Carlo ;
— Δέν δύναμ.αι, έπειδη είμαι έν υπηρεσία απόψε εις τδ νοσοκομειόν.
*w' Κρίμα ! Παριστάνουσι την Λίνδαν, ητις σέ αρέσει τόσον.
— Κρίμα, άληθώς, άπηντησεν δ Βρούτος.
— Δεν πειράζει καί τόσον πολύ. Δέν τραγφδεΐ η Frezzolini, άλλά μία 

πρωτόπειρος. Ό πρέσβυς της Γαλλίας πρίγκηψ De Joinville, έξέφρασε την 
επιθυμίαν νά άκούση την Λίνδαν, διά νά παρασταθη έπειτα είς τδ ιταλι
κόν θέατρον τών Παρισίών κατά τδν. προσεχή χειμώνα. Ό πρίγκηψ θά η- 

ναι είς τδ βασιλικόν θεωρεϊον.
— Αυποϋμαι δτι δέν δύναμαι νά έλθω μαζύ σου, άλλά Οά μέ διηγη- 

θνίς τά πάντα έπειτα, διότι κατά τάς ίατρικάς μου επισκέψεις έν τη άρι- 
στοκρατί^ άναγκάζομαι νά δμιλώ περί μουσικής, περί ιππασίας, περί μυ- ■ 
θιστορημάτων, δραμάτων κτλ.
'— ’Ιδού τί νά ,είπ^ί νά ηναί’τις ίατρδς τ$!ς άριστοκρατίας καί του' 

συρμοϋ.
Ό λοχίας μετέβη μόνος είς τδ θέατρον έπρεπε νά γράψνι την επαύριον 

περί της νέας άοιδοϋ καί τοϋ μελοδράματος. Έκάθησεν εις την θέσιν του 
παρά τδν διάδρομον της πλατείας. ΈτοποΟέτησε καλά την ξυλίνην του 
κνημην, διά νά μην ενόχληση τούς άλλους" έθεσε τδ ξίφος του μεταξύ 

τών κνημών, καί έμάζευσε προς τδ στήθος, δσον ηδύνατο, τδ έπίλοιπον 
τοϋ βραχίονός του.

'Η συμφωνία έτελείωνε και η αυλαία έμελλε νά έγερθί), δτε θορυβώ
δης καί άτακτος δμιλος νεανιών είσηλθε προηγουμένου τινδς 3ν ώνόμαζον 

Μαρκησιον. '
Ό μαρκησιος, δστις ·ητο δ ’Αννίβας Δεδιάνο, συνέπιπτε νά κάθηται 

παρά τδ κάθισμα τοϋ λοχίου, καί διηλθε πρδ αύτοϋ χωρίς νά τφ ζητηση 
συγγνώμην.

— Μήπως σοί έπάτησα τδν πόδα, λοχία ; — τω είπε σαρκαστικώς, 
προσβλεπων την ξυλίνην αύτοϋ κνημην.

*0 συνταγματάρχης, χωρίς νά προφέρη λέξιν, συνεσφίχθη περισσότερον. 
ώ— Μοί φαίνεσαι προσβεβλημένος, άπόστρατε, έξηκολούθησεν. δ μαρ- 

κησιος. Δέν έχω τίποτε μέ σέ. Δός μοι την χεΐρά σου, ιδού η ίδικη μου.
Καί έτεινε την χεΐρα πρδς τδν άποκεκομμένον βραχίονα του. Άλλ’ δ 

συνταγματάρχης δέν άπεκρίθη.
— Μέ συγχωρεϊς, γέρω-λοχία, έξηκολούθησεν δ μαρκησιος, πειραχθείς 

έκ της περιφρονητικές σιωπής του" είς ποιον δίνοπωλεϊον άφησες τδ υπό
δημα καί τό γάντι σου ;

-—Κύριε, αγαπώ την μουσικήν καί σας π^ρ^αλώ νά μοι έπιτρέψητε 
νά την άκούσω.

— Ό στρατιώτης άγαπά την μουσικήν!—είπεν δ μαρκησιος, άποτει- 
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νδμενος πρδς τούς φίλους του. Νομίζει δτι τδ μελόδραμα εμπεριέχει κά* 

νονοβολισμούς.
Οί φίλοι τοϋ μαρκησίου άρχισαν νά καγχάζωσιν, ένφ δ συνταγματάρ

χης, περιφρονών την χυδαίαν ταύτην έπίθεσιν αγνώστου, ούδέν δικαίωμά 

ίχοντος νά τδν ύβρίζ-ρ, έξηκολούθει ότωϊϊδν.
Τδ μελόδραμα άρχισεν. 'Ϊ1 Όνδίνα η πρωτόπειρος άοιδδς, είσηλθεν είς 

την σκηνην. Πάντες όί θεαταί έχειροκρότησαν ενθουσιωδώς την έμφάνι- 
σιν της ωραίας κόρης· δ δέ συνταγματάρχης, διατελών εις μ,υστηριώδη 
συγκίνησιν, ηρώτα έαυτδν που ποτέ την εϊχεν ιδεΐ. Είς τούς πρώτους 
ΐης λαρυγγισμούς οί θεαταί πρρσηλώθησαν. Ήκροώντο της φωνής έκείνης, 
θαυμασίας την έκτασιν, την γλυκύτητα, τ^ν δύναμιν. 'Ο Δονιζέτης μετά 
τοϋ πρίγκηπος de Joinviile έν τφ βασιλικφ θεωρείφ, ητο έξαλλος έκ χα- 
ρ2ς. Ότε έτελείωσεν η πρώτη πραξις άπαν τδ ακροατήριου εχειροκρότησέ 
φρενιτειωδώς. ΤΙ Όνδίνα προσεκληθη πλειστάκις έπί τοϋ προσκηνίου, οί 
δέ θ εαταί άμφιταλαντεύοντο τί πρώτον νά θαυμάσωσι, την ωραιότητα, 

την φωνήν, η την μετριοφροσύνην της.
Κατά την δευτέραν πρΧξιν δ ενθουσιασμός ηύξησε" τά χειροκροτήματα 

καί αί έπι δοκψ, ασίαι τών θεατών κατέπνιγον την μουσικήν. Ό συνταγ
ματάρχης έξηκολούθει σιωπών. Δέν είχε πλέον ούτε φωνήν ού'τε κίνησιν" 
•η δέ ζωη του είχε συγκεντρωθη είς τούς δφθαλμούς καί τά ώτα αύτοϋ" 
ώνεπόλει τάς αναμνήσεις του, άνέπλαττέ τδν παρελθόντα βίον του ινα 
άναμνησθη ποΰ εζχεν ίδεϊ αύτην την νέαν, -ητις τόσον τδν έτάραξεν. Δέν 
έβλεπε πλέον την άοιδδν της Λίνδας είς την εσωτερικήν του δπχασίαν, 

άλλ’ αί αναμνήσεις του προέβαινον άπώτερον.
— Λοιπόν, απόμαχέ μου, είπεν δ μαρκησιος παροργισθείς έκ της σιω

πής τοϋ συνταγματάρχου,—■ διατί δέν χειροκροτείς, άφοΰ έλεγες δτι σοί 

άρέσκει η μουσική ; χωρίς άλλο η άγαπητη σΰυ μουσική θά- $νε ή μου

σική τών τεντζερέδων και της γκάϊδας.
Κατ’ εκείνην την στιγμήν *η Όνδίνα έτελείωσε τδ «No, non ϋ ver 

mentirono». Ό ένθουσιασμδς τών θεατών ητο έξαλλος’ δ δέ συνταγ
ματάρχης, μή δυνάμενος νά συγκράτηση την συγκίνησιν του, έξηλθε τοϋ 
θεάτρου, καθ’ ην στιγμήν δ μαρκησιος τφ έστρεφε τά νώτα δμιλών πρός 

τούς φίλους του. '
— Διάβολε, έκραύγασεν ουτος άμα ένόησε την άπουσίαν του"—μήπως 

δ άθλιος αύτδς λοχίας δέν κατεδέχθη ούτε κάν νά μ’ άπαντησγ, θά ίδω

μεν,!—Καί, ταϋτα λέγων, έξηλθε μετά τών φίλων του διά νά τδν εδρν). 
Είς την θύραν ηρώτησε τδν φρουρόν, δστις τφ .άπηντησεν δτι δ άνθρωπος 

8ν έζητει, είχε διευθυνθη πρός την πλατείαν τών ’Ανακτόρων.
Ό μαρκησιος καί οί φίλοι του έβάδισαν έπι τά ίχνη του. ’Επί τέλους 
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βλέπουν τδν συνταγματάρχην διερχόμενον ,άπέραντόν τινα αύλήν χρηάι^ 
μεύουσαν ώς δίοδον μεταξύ δυο στενωπών,

<— Διαβολολοχία, — είπεν ό μαρκησιος θίγων διά τής ράβδου του τδν 
ώμον τοΰ συνταγματάρχου, μέ την ξυλίνην σου κνήμ,ην τρέχεις περισσό

τερον άπδ ίππον άγγλικόν !
—Τί θέλετε, κύριε; άπήντησεν ούτος ησύχως, στρέφων την κεφαλήν 

πρδς τδν χυδαΐόν του υβριστήν. .
.'— Είμαι ολίγον περίεργος, στρατηγέ, άπεκρίθη δ μαρκησιος.’--’Ήθελα 

νά μάθω άν. οί μύστακές σου είνε χρωματισμένοι μέ την ίδιάν.βαφήν των 
υποδημάτων σου.

. Καί συγχρόνως έτεινε την χεΓρά του δια νά τούς'σύρη. .
—- Κύριε, είπεν δ συνταγματάρχης, διά φωνής ψύχρας μέν, άλλά πε

ριφρονητικής,— σάς ερωτώ καί πάλιν τί θέλετε παρ’ έμόΰ ;. τίς είσθε ; 
ποιοι σάς στέλλουν ; τί σημαίνει αύτη ή άνόητος πρόκλησις; έγνώριζο.ν 
ήδη δτι ή άστυνομία έχει κατασκόπούς, άλλά δέν έπίστευον ποτέ δτι 

μισθοδοτεί παλληκαράδες μέ κίτρινα χειρόκτια !
— Είμαι δ μαρκησιος Δεδιάνο,·— άπήντησεν ούτος δργίλως -—’Ήθελον 

άπλώς νά δείξω είς τούς οφθαλμούς σου τδ χρώμα τών ώτων σου, καί νά 
σέ διδάξω πώς κάθηνται είς τά θέατρα. Άλλ’ άφοΰ μέ υβρίζεις γίνομαι 

απαιτητικότερος. . . ■ '
— Κύριε μαρκησιε, προσέξατε!—είπεν δ συνταγματάρχης ησύχως.— 

Έποφέρω τάς βάναύσους ύβρεις, άλλά κα'ι ή ύπομονή μου έ'χει opta. Σάς’ 

παρακαλώ, άκολουθησατε τδν δρόμον σας.
Και ταΰτα λέγων, δ συνταγματάρχης ηθέλησε νά εξακολούθηση τδν ' 

δρόμον του. *

—”Αχ ! έκραύγασεν δ μαρκησιος παροργισθείς έ'τι πλέον έκ τής άτα- 
ράχου στάσεως τοΰ θύματος. ■— Φοβείσαι λοιπόν ; άφοΰ προέπεμψες μίαν 
κνήμην και ένα βραχίονα διά νά σοί προετοιμάσουν την κατοικίαν, θά 
ύπάγης διά νά τούς, άνταμώσγς, η δέν είμαι άξιος τοΰ δνόματός μου ! 

Έμπρδς εσείς, έξηκολούθησε στρεφόμενος πρδς τούς φίλους του. Σπρώξατε 
μέ τά υποδήματά σας αύτδν τδν σκύλον ύπδ τδν φανδν, διά νά ΐ'δω καλά 

πώς, θά τδν ξυραφίσω.,
— Όπίσω, έφώναξεν δ συνταγματάρχης πρδς τούς νέους, οΐτινες ήδη 

ήτοιμάζοντο νά ριφθώσι κατ’αύτοΰ. ’Εάν ποτέ ηκούσατε νά δμιλώσι περί 

τοΰ. πράγματος, τδ δποΐον Ονομάζεται τιμή, ί'δατε,άναγκάζομαι νά ύπερα- 
σπισθώ έμαυτόν.

. Ό μαρκησιος είχεν ηδη άνασύρει έκ της ράβδου του μακρδν ξίφος· δ 
δέ συνταγματάρχης έξήγαγεν ησύχως τδ ίδικόν του, τδ:οποίον δέν είχεν 

άκραν, καί ήτο κατά τδ ήμισυ βραχύτερου έκείνου τοΰ μαρκησίου.

— Κάμιλλε, είπεν ούτος πρδς ένα τών φίλων του, ,έ'σο μάρτυς τοΰ άν- 

/

θρώπου τούτου. Θά σέ δώσω άπόδειξιν δτι σέ ήνάγκασα έγώ καί έπειτα 
θά σέ καθαρίσω διά φαινικοΰ δξέως. Τί νά κάμω, άφοΰ έγώ μονομαχώ μέ

κύτόν! .— Ούδενδς έχω ανάγκην, είπεν δ συνταγματήρχης.Έάν πρόκειται περί 
προμελέτημένης καί πληρωμένης δολοφονίας, άρ<εϊ εις καί μόνος: δολο
φόνος· έάν δμως πρόκειται περί άπλής νεανικής άπερισκεψίας, δέν θέλω 

νά την συμμερισθώ δεχόμενος μάρτυρας. Είσθε έτοιμος ;
Ή γλώσσα καί ή συμπεριφορά τοΰ συνταγματάρχου έξέπληξαν ολίγον 

τδν μαρκήσιον καί τούς φίλους του, οΐτινες ηννόουν έπί τέλους δτι δ άν
θρωπος έκεϊνος, μέ τδν όποιοι ήθελον νά διασκεδάσωσιν, ήτο Ισως πλέον 
τι $ δ,τι . η στολή τοΰ λοχίου έδείκνυεν. Άλλ’ ήδη ήτον άργά διά νά 

Οπισθοχώρηση'δ λοχίας είχε λάβει άμυντικήν θέσιν. Ζ
Τρομερά καί αγωνιώδης σιωπή έπεκράτει.Ή ζωηρά τοΰ μαρκησίου συν- 

διάλεξις είχε σύρει εις τά- παράθυρα διάφορα πρόσωπα.
Τά όπλα άπήστραψαν έξ έρυθράς λάμψεως, φωτιζομένης άπαισίως ύπδ 

τοΰ ήμισβέστου φανοϋ. Πάντων αί μορφαί ήσαν ώχραί έκ συγκινησεως. 
Έπρόκειτο νά χυθή αίμα, )ζωρίς νά δΰνηθή τις νά μάθη ούτε διά ποιον 

ούτε διατί.
Έκ της άπλής στάσεως τοΰ συνταγματάρχου δ μαρκησιος ένόησεν δτι 

είχεν άπέναντί του δείναν ξιφομάχον, δστις ύπέμεινε καί έταπεινοφρόνει 
άκριβώς διότι συνησθάνετο την προσωπικήν του δύναμιν. Ό μαρκησιος, 

. είχεν ύπέρ αύτοΰ την γνώσιν τοΰ όπλου, τδ φώς, τήν ηλικίαν, τήν εύ- 
καμψίαν’ δ δέ συνταγματάρχης, τδ ■ σπούδαιότερον, τήν συνείδησιν έλεύ- 

θέράν. ' ■ . . '
Δέν θά περιγράψωμεν τάς λεπτομέρειας - δλας. τής παραδόξου ταύ

της μονομαχίας. Μετά πέντε λεπτά δ μαρκησιος έ'πιπτε' καιρίως τραυμα- 
τισθείς κατά τδ στήθος, δ δέ συνταγματήρχης ώδηγεΐτο είς τήν άστ’υ- 
νομίαν ύπδ περιπόλου δικβαινούσης τυχαίως έκεΐθεν κατ’ έκείνην τήν 

στιγμήν. .

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Τ'-

ΚΑΣΤΕΛΛΑΜΑΡΕ.

Μετά τήν πρώτην έκείνην παράστασιν, ή Όνδίνα είχε γίνει τοΰ συμ/ιοΰ. 
'Η άριστοκρατικωτέρα μερίς τής κοινωνίας τής Νεαπόλεως ή'νοιγεν εύχα- 
ρίστως πρδς αύτήν τάς αίθουσας της. Ό 'Ρώσος πρίγκηψ Μοργανώφ 
τη είχε προσφέρει λαμπρδν οί'κημα καί έκατδν πεντήκοντα χιλιάδων 

. φράγκων εισόδημα’ δ μαρκησιος Δεδιάνο τήν είχεν άπαγάγει’ δ δέ πρέ- 

σβυς τής Γαλλίας, πρίγκηψ de Joinville, τή είχε προτείνει νά ψάλη είς
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τδ θέατρον τώί» Παοισίων. Δέν έχομεν καιρδν νά έξακριβωσωμεν τίνι τρό- 
πφ είχε μάθει δ,τι μέχρι τοΰδε διηγηθημ,εΓ την μονομαχίαν δηλ. τοΰ 
λοχία Τ&χαμε θάΛασσα, χχϊ οτι ού~ος ^το βαρώνος καί συνταγματάρχης 

τοΰ Γαλλικού στράτοΟ, καί, έκτος τούτου, πατήρ της. Αί γύναΤκες υπο- 
κρύπτουσι τόσα μυστήρια ! Παραλείπομεν λοιπόν πάντα ταΰτα, “tad την 
έπανευρίσκομεν, μετά τινας μ^νας,συνδιαλεγομένην μετά τοΰ κυρ Γαβριήλ.

— Θά υπάγω είς Παρισίους, τω έ’λεγε, συνοδευομένη ύπδ του Δονιζέτη, 
χχΐ θά παρακαλέσω τον πρίγκηπα de Joinvilie νά &π%'.τ·&'$ παρά Τοΰ 
αύτοκράτορος την άναγνώρισίν τού τίτλου καί τοΰ βαθμού τοΰ πατρός 

μου. Θά στείλω δέ εις τδν πατέρα μόυ, έντδς χρυσές θηκης, την καινο- 
ποίησιν του επί των στρατιωτικών της Γαλλίας υπουργοί», χωρίς όμως νά 

τφ είπω τίς είμαι. Δέν θέλω νά μ’ έπανεύρ·ρ ύπδ τά δνόματα της Ελέ

νες V) της Όνδίνας, τά οποία θά τφ έπαναφέρωσι λυπηράς άναμνησεις. 
Θέλω να μέ γνωρίσγ ύπδ τδ όνομα του συζύγου μου.

— Ά ! έχομεν καί σύζυγον ύπ’ δψιν, είπεν δ κυρ Γαβριήλ.

-—· Μάλιστα καί πρδ πόλλοΰ. ’Αγαπώ τδν Βρούτον, άφ’ ^ς οί δφθαλμοί 
μας πυνηντηθησάν έκ των παραθύρων μας. Δι’ αυτόν και μόνον $θελον νά 
μείνω τιμία κόρη. ’Εάν έπάλαισα έπΐ τοσοϋτον κατά τις δυστυχίας, μό
νον δι’ αύτδν τδ έκαμα. Έπίστευσα βτι καί αύτδς μέ άγάπα' άλλα τδν 
έπανεΐδον σοβαρόν, σκυθρωπόν, ύπδ τδ βάρος ί'σως μυστηριώδους λύπης. 
Κύρ Γαβριήλ, θέλω νά μάθω τδ μυστήριον τούτο καί σ&ς έκάλεσα.

Όκύρ Γαβριήλ έσιώπα.

— Κύρ Γαβριήλ, έξηκολούθησεν η Όνδίνα, εάν πρόκηται περί μυστι
κού τίνος, δέν άπαιτώ νά τδ μάθω. Άλλ’ εάν δ Βροΰ'τος είναι θύμα σκο
τεινές τινΟς σκευωρίας, — όπως μοι λέγει θλιβερά τις προαίσθησις, —— 
τά πάντα θά τολμήσω ΐνα τδν έλευθερώσω ! Μέ γνωρίζετε, κύρ Γαβριήλ* 
εάν έχω τδ κελάδημα της άηδόνος και τδ βλέμμα της περιστεράς, ως 
λέγουσι, έχω και τούς όνυχας της τίγρεως !

Μετά τινας στιγμάς σκέψεως, δ κύρ Γαβριήλ άπηντησε : Θά σάς. βοη
θήσω, κυρία, εις τάς έρεύνας σας. ’Αλλά, διά νά άρχίσωμεν, πηγαίνετε νά 

ευρητε τδν μαρκησιον είς Καστελλαμάρε.
—■ Δέν θά υπάγω μόνη, άπεκρίθη η. Όνδίνα. Άπδ της σήμερον είμαι 

η θυγάτηρ τοΰ συνταγματάρχου.

— Θά σάς συνοδεύσω. Καί έστέ βεβαία ότι η άστυνομία θά άπολέσν)
. τά ί^χνη μας.

—- Δέχομαι. Ές αίίριον.—
Την επαύριον, κατά τάς 8 π μ. δ υπηρέτης ανήγγειλε? εις την Όν

δίνα τδν κ. Adam Tugmutton.

<— Δέν γνωρίζω τδ ζώον τδ φέρον τοιοδτον όνομα, καί δέν δέχομαι, 
είπεν ή Όνδίνα, τελειόνουσα τδν καλλωπισμόν της.

Ό υπηρέτης έφερε την άπάντησιν ταύτην, μέταφράζων όμως την λέ- 
ξιν ζώοκ διά τοΰ μιλόρδου. -

— Αόοοο ! . .,·. είπεν δ μιλόρδος Adam. Είπέτε είς την κυρίαν ότι 

έχω άπόλυτον άνάγκην νά τγ δμιλησω.
— Απαντήσατε είς τδν Adam αύτδν δτι ή Εύ'α δέν ένεδυθη άκόμη 

τά φύλλα τ·ης συκης καί, εάν έχρ άνάγκην νά μοι δμιλησ^ι, δύναται νά 

κάτχθέση τδν λόγον του παρά τφ θυρωρφ.
—— Είπέτε είς την δεσποινίδα δτι έχω άνάγκην νά την ί'δω.’

Είπέτε είς τδν μιλόρδον ότι θά αναχωρήσω έντδς δλίγου και τώ 
επιτρέπω νά μέ άναμένγ μέχρι τ/ης επιστροφής.

— Είπέτε είς την κυρίαν ότι προτιμώ νά την συνοδεύσω εγώ και νά 

άφησω εδώ τδν λόγον μου νά την άναμείννμ
— ’Άς ύπάγγ είς τδν διάβολον ! έφώναξεν άνυπομονοΰσα η Όνδίνα.
— Άόοοο ! — είπεν δ μιλόρδος, παρακαλώ λοιπδν την δεσποινίδα νά 

μέ συστηση είς τδν διάβολον, διότι δέν έχω την τιμήν νά τδν γνωρίζω.
Ή επίμονη τοΰ άνθρώπου τούτου ηρέθισε την Όνδίναν, ητις έπερίμενε 

κατά την ώραν εκείνην τδν κύρ Γαβριήλ διά νά υπάγουν είς,Καστελλαμάρε.
Δέν ύπ-ηρχον είσέτι σιδηρόδρομοι είς τδ βασίλειον τ·ης Νεαπόλεως.
—- Άς είσέλθγ λοιπδν, είπεν είς τδν υπηρέτην, και ή άμαξα άς περι

μένει πρδ της' θύρας.
Ό 'ύπηρέτης είσηγαγε τδν μ.υλόρδον Adam Tugmutton, έκλεισε την θύ· 

ραν και άπεμακρύνθη βραδέως και ύπομειδιών πονηρώς, Μόλις, όμφς προσ
χώρησε τινά βήματα, η'κουσεν ηχηρόν γέλωτα της κυρίας, . καί, μετά 
πέντε λεπτά, δ μιλόρδος και ή Όνδίνα κατηρχοντο την κλίμακα, συνο- 
μιλοΰντες εύθυμως, είσηρχοντο είς την άμαξαν, καί δ μιλόρδος έλεγεν 

ε,ίς τδν .αμαξηλάτην : — Είς Καστελλαμάρε.
Ό μιλόρδος—- οί άναγνώσται τδν άνεγνώρισαν βεβαίως— άτο δ κύρ 

Γαβριήλ, μετημφιεσμένος είς γνήσιον Άγγλον, μέ τά παροιμιώδη ερυθρά 

γένεια, τά ιστορικά δρθά <ρωκό.ί,τά αναπόφευκτα τετράγωνα πανταλόνια, 
καί τά εθνικά διπηχιαϊα υποδήματα. Δέν έλησμόνει ούτε τά απαρέμφατα 

ομίλων. '
"Εφθασαν είς Καστελλαμάρε την εσπέραν.
Την επιούσαν άνέβησαν έφιπποι τδν λοφίσκον εφ’ ου εύρίσκετο η έπαυ- 

λις του πρίγκηπος της Καπέρτης, έν κατφκει δ μαρκησιος Δεδιάνο. 
’Εκτεταμένος κήπος, περιπεφραγμένος ύπδ σιδηρών κιγκλίδων, προηγείτο 
της οικίας. Πρδ της θυρας τού κήπου περιέμενε λαμπρά άμαξα. -

— Mol φαίνεται ότι γνωρίζω τδν άμαξηλάτην, είπεν δ κύρ Γαβριήλ' 

Περίεργον.
Είσελθών δέ εις τδν κήπον μετά τ·ης Όνδίνας, παρετηρησε δευτέραν 

άμαξαν άγοραίαν πρδ της οικίας.
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*—· *Ας· άναπαυθώμεν ύπδ την σκιάν τών δένδρων τούτων, ειπεν 5 κύρ 
Γαβριήλ. 'Όταν θά έξελθη δ Βρούτος, ύμεϊς μέν θά άναβητε παρά τ<^ 

μκρκησίφ, εγώ δέ θά σάς περιμένω έδώ μ,ετά τοϋ Βρούτου, καί οί τρεις 
έμοΰ θά άπέλθωμεν εις Νεάπολιν. . ‘ .

- Μόλις δ κύρ Γαβριήλ έτελείωνε τάς λέξεις ταύτας, δύο εκπυρσοκρο

τήσεις πιστολιού ηκούσθησαν. ’Άνθρωπός τις, άσκεπη έχων την κεφαλήν, 
ζατηλθε δρομαίως την κλίμακα της οικίας, καί διηλθε πρδ αυτών-ώς 
άστραπη. ' . ■ -'·

— Ό Βρούτος !—’Ανέκραξαν συγχρόνως ή Όνδίνα καί δ Γαβριήλ.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'.

’ ΜΙΚΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Ή πριγκηπισσα τοΰ Kerson έπερίμενε πρδ ημισείας ώρας έν τ^ μικρ<2 
αιθούση πλησίον τοΰ γραφείου τοϋ κόμητος 'Ροόϊζ.

Τίτο γυνή τεσσαρακοντοΰτις, άλλ’ οί πλέον έξησκημένοι, οί πλέον 

τολμηροί ηθελον τη δώσει μόλις 25 ετών ηλικίαν. Πάντες οί Νεαπολιτα- 
νοι την έγνώριζον ώς έκ της θαυμασίας ,δμοιότητός της μετά π·ης Βασι- 
λομητορος. ®ά έ'λεγέ τις δτι $σαν δίδυμοι άδελφαί, έάν η μέν βασίλισσα 
δέν ■ •/ίτο γεννημένη έν Ίσπανίφ, δέ πριγκίπησσα έν Πολωνίφ... Όύδείς 

έγνώριζε ποΰ κατφκει. Έλέγετο χήρα Πολωνού στραγηγοΰ, και έφαίνετο 
μόνον είς τάς οικίας τών πτωχών. Ιδού τδ παν. ’Ίσως δ κόμης 'Ρούϊζ, 
γνωρίζει πλειότερα, άλλά δέν έχομεν την αδιακρισίαν νά τδν έρωτησωμεν.

Έπερίμενε πρδ μιας ώρας, άνυπομόνως, ώς λέαινα έν τφ κλωβώ της. 
Αίφνης η θύρα ηνεφχθη, καί δ Βρούτος έφάνη έπι τοΰ φλοιού. Είχε τάς 

παρειάς περιτετυλιγμένας διά λινοϋ.
— Τί είνε αυτό ;—ηρώτησεν η πριγκίπησσα.

“ Πληγη.
— Πληγη ; καί πώς ;
— Σφαίρα πιστολιού έκοψε τδ οδς μου καί έπληγφσε την παρειάν, μου.
— Θεέ μου ’ Μονομαχία;

•—’Όχι, κυρία" άποτυχοϋσα δολοφονία.
- — Τίς";

—— Ό μαρκήσιος Δεδιάνο.
Ή πριγκηπισσα ώχρίασε καί έσίώπησεν. Ό δέ Βρούτος, καθησας πλη

σίον αύτης τη είπε :

·— Κυρία, θά σάς άποκαλύψω τι. ·
·"■* Τί λέγεις ; Βρούτε ; - '

“Κυρία, θά μέ περιφρονησητε βεβαίως καί θά έχητε δίκαιον" δέν 

δικαιολογοϋμαΐ. Άλλ’ ουδέποτε θά μέ περιφρονησητε δσον εγώ περιεφρό- 

νησα έμ.αυτδν άφ’ τις έθεσα τδν πόδα είς τδ καταγώγιου τοϋτο.

— Κύριε, εΐπεν $ πριγκηπισσα προσβεβλημένη.
— Σάς παρακαλώ, κυρία, μη παρεξηγησητε τούς λόγους μου. Δέν έχω 

πείραν, τοϋ κόσμου. Άλλ’ έάν οί λόγοι μου σάς προσβάλλωσιν, έστέ βέ

βαια, δτι η καρδία μου σάς υπολήπτεται βαθέως.
— Καί τις είνε η παράδοξος αυτή άποκάλυψις είς ην τόσον παρ,αδόξως

μέ προετοιμάζετε ; .
..— Πρέπει νά άρχίσω πόρρωθεν, κυρία, διά νά σάς έξηγησω δλην την 

διαγωγήν μου. ’Έχετε καιρδν καί διάθεσιν νά μέ, άκούσητε σήμερον ;

— Όμιλεΐτε’ έχω καιρόν.
— 'Ημέραν τινα έκληθην νά έπισκεφθώ νεάνιδά τινα, ην άλλος τις ία- 

τρδς έπεσκέπτετο καί έφόνευε, την θυγατέρα τοϋ κόμητος 'Ρούϊζ δέ 

Ααμάνδα. Ή νεάνις νίτο έγκυος.

: — Τίς ητο δ έραστης της ;
Ό μαρκήσιος Δεδιάνο.

— Ό άθλιος! άνέκραξεν η πριγκηπισσα
— Μετέβαλα την θεραπείαν, καί η νεάνι.ς έσώθη έκ βεβαίου κινδύνου. 

Ό κόμης έξ ευγνωμοσύνης βεβαίως, μέ προσεκάλεσεν είς γεΰμα μετ’αύ
τοΰ καί’της θυγατρός του, τ^ς δποίας ήθελε νά σώσω καί την τιμάν, ώς 
έλεγεν, άφοϋ τη, έσωσα την ζωήν. Μετά τδ γεΰμα, άφοϋ έμείναμεν μόνοι 

ή'κουσα τά σχέδιά του.
-— Καί ποια ησάν τά σχέδια αύτά ;
— Άδύνατον νά σάς τά έκτυλίξω δλα. Συγκεφαλαιοΰνται είς τδ έξης : 

«Αάβετε σύζυγον την θυγατέρα μου, ητις είνε ώραία καί εύγενης, καί 

εγώ θά σάς προστατεύσω καί θά σάς δώσω λαμπράν θέσιν».

— Καί ένεδώκατε ;
—- Έσκέφθην δύο ημέρας. . . συνεβουλεύθην φίλον τινά... καί έδέ- 

χθην συλλογιζόμενος,—όχι τά πλούτη καί τδ όνομά της,—άλλ’ δτι θά 

αποδώσω την τιμήν είς άπατηθεϊσαν κόρην, καί πατέρα είς τδ γεννηθη- 

σόμενον δρφανόν.
“ Άθλιε !

-— Τρέχετε, πριγκηπισσα. Μοι έφάνη οτι έπραττον ηρω'ίκην καί εύγενη
: πράξιν προστατεύων την δυστυχή έκείνην νεάνιδα. Άλλ’δ,τι έπρεπε νά 
μέ φωτίση έάν ειχον πείραν τοϋ βίου, δ,τι μ’ έφώτισεν έπειτα, είναι οί 

δροι τοΰ συνοικεσίου.
— Καί τίνες άσαν ;
“Ό γάμος έπρεπε νά μείνη μυστικός καί νά ζησω χωριστά άπδ της 

συζύγου μου.
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-—Χωριστά !—άνέκραξεν ή πρίγκίπησσα,—καί-ύπηκούσατε ;
— Μάλιστα, πρίγκίπησσα, και είμαι είσέτι ξένος πρδς τήν γυναίκα; 

αύτήν.
Ή πριγκήπισσα τδν ήσπάσθη ένθουσιωδώς έπί τοΰ μετώπου. Ό Βροΰ

τοςέξηκολούθησεν : -
■—Τήν ένυμφεόθην λοιπόν, άλλ’ ή Καικιλία δέν μέ ήγάπα, καί μοι τδ 

είπε. Τοΰτο ύπήρξεν ή δυστυχία μου .'. . τήν. ήγάπων ! Ή άντίστασίς. τηξ. 
μ’ έσαγήνευσεν. Έάν μέ ήγάπα ί'σως θά.τήν περιεφρόνουν.

— ’Έπειτα;
— Δεν έτελείωσα. Μένει νά σάς άποκαλύψω τδ χειρότερον, καί σάς 

παρακαλώ, κυρία, νά ήσθε εύ'σπλαγχνος πρδς τήν μεταμέλειαν μου.
— ‘όμιλεΐτε.
— Ό 'Ρου^ζ μοι ώμίλνισε κατ’άρχάς μυστγιριωδως πως περί τοΰ εργα

στηρίου του. 'Εννόησα δτι ύπήρχέ τι τδ σκοτεινόν. Έζήτησα, άπήτησα 
εξηγήσεις . . . καί τότε, άναγκασθείς, μοί ώμίλησε περί τοΰ δωματίου 
τούτου . . . περί ύμών ...

— Καί τί σάς είπε ; απαιτώ δλην τήν άλήθειαν.
— Θά τήν εί'πω* άπεφάσισα νά εξιλεωθώ διά πλήρους, έξομολογήσεως. 

Τδ δωμάτιόν τοΰτο, κυρία, είνε τδ εισόδημά του" προσπαθεί νά τδ εύρί- 
σκητε πάντοτε θελκτικόν. Φοβείται μήπως, εύρίσκουσα αύτδ κενόν ή 
πληκτικόν, τδ έγκαταλείψητε. Νά πρόσφέρη είς υμάς άνθρωπόν τινα συν- 
δεδεμένον πρδς εαυτόν διά τών δεσμών τής συγγένειας, ιδού τδ εύφυές 
επινόημα τής εμπορικής του διανοίας. Είνε φαύλος καί φιλάργυρος, ιδού 

ί τδ έ'γκλημά του. Τά ιδικά- μου είνε χειρότερα.
ν» — Άς άκουσωμεν.

, —- Μοί εξήγησε πως τάς θεωρίας του περί άλληλεγγύης. καλύπτων τδ
■ άποτρόπαιον μέρος, δπερ μοί έφυλαττεν. 'Ο χαρκκτήρ μου, τδ γνωρίζετε,

εΐνε φιλήδονος καί ασθενής. ’Ήμην περίεργος νά ί'δω έκ τοΰ πλησίον τά 

Έλευσίνια. ταΰτα μυστήρια, ώς γνήσιος επαρχιώτης· Ημέραν τινά μέ 
έσύστησε πρδς ύμάς ... ήσθε άσθενής. . . .

— Τδ ένθυμοΰμαι.
— Ώμιλήσαμεν. Σάς έξήτασα ώς ιατρός, ούχί ώς άνθρωπος.’
— ’Ά ! Καί σάς έφάνην πράγματι άσθενής ;
— Μάλιστα, κυρία, πολύ ασθενής. Διά τοΰτο καί μόνον εξηκολούθησα' 

νά θέλω νά είσέλθώ είς τδ δωμάτιον τοΰτο. ’Άλλως, θά έπληττα υμάς 
καί έμαυτόν. —-Ή πριγκήπισσα, έκάλυψε τδ πρόσωπον διά τών χειρφν 
της, ούδεμίαν προφέρουσα λέξιν. Ό Βροΰτος έξηκολούθησεν :

— Μάλιστα, κυρία, ήσθε ασθενής. Ή άσθένειά σας, νευρική, έχει έν 
τή νρσολογίρι δνομά τι, τδ όποιον δέν σάς έπαναλαμβάνω, Διέγνωσα τήν 
άσθένειάν σας έκ τής πρώτης ημέρας καθ’ ήν σάς είδον, τήν έμελέτησα, 

καί ήσθάνθην τύψιν συνειδότος, διότι σάς συνεβουλευσα ώς αντιφάρμακου 
μαρκήσιον τινά ή Έλβέτδν ταγματάρχην. Έδέχθην τδν έρωτά σας ώς 

μυστικόν τής επιστήμης μου, ώς δόγμα πίστεως. Καθ’ ημέραν έπασχον 
δι’ δ,τι έπρκττον, άλλά παρηγορούμην συλλογιζόμενος δτι σάς έθερκ- 
πευον. Τδ έγκλημά μου είνε δτι σάς έλυπήθην καί δέν σάς ήγάπησα. 
Μετεχειρίσθην τήν άτιμίαν ώς ήθελον εις άλλας άσθενείας μεταχειρισθή 

τδ πρωσσικδν όξύ ή τδ άρσενικόν.
— Καί διατί έσιωπήσατε μέχρι σήμερον ;— Διότι, κυρία, έάν άπεσυρόμην, οί μαρκήσιοι καί οί ταγματάρχαι 

ήθελον σάς μεταχειρισθή έλαφρώς, σάς ταπεινώστ], σάς εγκατάλειψή. . ·

Μ’ εννοείτε, κυρία; ■
— Έξακολουθήτε’ σάς κρίνω.— ’Έκρινα ό ίδιος έμαυτδν, κυρία, καί ήλθαν νά σάς κοινοποιήσω τήν 

άπόφασίν μου.
' — Τήν άπόφασίν σας;•— Μάλιστα, κυρία. Δυο σφαϊραι πιστολιού, δι’ ών έπληγώθην πρδ 

ύλίγου. . .
— Τί σημαίνει αύτό ;■—- Νύκτα τινά μοί έφεραν εις τδ νοσοκομείου τδν μαρκήσιδν Δέδιάνο 

πληγωθέντά έν μονομαχία Έγνώριζον τήν ιστορίαν τοΰ άνθρώπου τού

του. Είχε διαφθείρεί τήν νεάνιδα, ήτις έγεινε έπειτα σύζυγός μού.Έίχο 

άπαγάγει τήν θυγατέρα του στενωτέρου φίλου μου, ήν έμελλον νά συ- 
ζευχθώ καί ήν άγαπώ είσέτι ώς άδελφήν, ένω αυτή μέ άγαπ^, ίσως δι’ 

άλλου έρωτος— Τδ δνομά της ; ' ?.
— Δέν πρόκειται περί αυτής. Ό μάρκήσιός είχε πληγώσει έν' άτίμω ■ 

μονομαχίή τδν πατέρα τής νεάνιδος αύτής, καί ό πατήρ αύτδς εύρίσκετο 
έν τή φυλακή. Δέν είχον δίκαιον μισών αύτόν ; ... . Άλλά τδν φέρουσι 
πληγωθέντά πρός με. Ό ιατρός επισκιάζει έν έμοί τδν άνθρωπον. Βλέπω 

έν αύτφ μόνον τδν ασθενή, έν καθήκον νά εκπληρώσω . . . καί τδν ια

τρεύω.
— Ευήθη !— ’Έχετε δίκαιον. ’Ο μαρκησιος, καταδιωκόμενος παρά τής άστυνο

μίας, εύρεν άσφαλές άσυλον έν τή έπαύλει τοΰ πρίγκηπος τής Κασέρτης, 
όπου μέ προσεκάλεσεν. Είσήλθον έν τή αιθούση, καί παρεκλήθην ύπδ 
τοΰ υπηρέτου νά περιμείνω έπ’ ύλίγον, διότι δ μαρκήσιος εδέχετό έπί- 

σκεψίν τινα. Έπερίμενα ήμίσειαν ώραν, ταραχθείς ύπδ θλιβεράς προαι- 
σθήσεως. . . . ’Επιτέλους ή θύρα ήνεφχθη καί γυνή τις κεκαλυμμένη, 
έφάνη έπί τοΰ φλοιοΰ, συνοδευομένη ύπδ τοΰ μαρκησίδυ. Δεν μέ είδον. *Η 
καρδία μου έπαλλε σφοδρά. Άποχαιρετίζουσα τδν μαρκήσιον ή γυνή ή-
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γείρε ολίγον την κκλύπτρκν τη’ς, ΐνα■ · τδν φιλησγ.Έίγέρθην βικίως ,.-, .' 
εϊχον άναγνωρίσει την Καΐκι λίαν, την σύζυγόν μου. 'Ώρμησά "κατά τοΰ 
μαρκησίου . . . πΧλχ δύο σφαϊρκι έσχισαν την επιδερμίδα της κεφαλές 

μου, και έπληγωσαν τδ ούς εις την παρειάν μου. Οί ύπηρέται είσέλθόν- 
τες, μέ έρριψαν έκ τ·ης κλίμακος, ΐ'σως διά νά προφυλάξώσι τδν κύριόν των 
άπδ έγκληματος. ’Έφυγον . ... καί ιδού με !

— Θεέ μου ! και γίνονται τοιαϋτα άτιμωρητεί έν Νεαπόλέι ;
— Δύο μόνον πράγματα δέν γίνονται, άτιμωρητεί έν Νεαπόλει-, κυρία,

νά άγαπ^ τις την πατρίδά του, καί νά ποθγ την ελευθερίαν ! Άλλ’. άς 
τελειώσωμεν. Τδ τελευταϊον τοϋτο συμβεβηκδς διέσχισε τδν πρδ τών 
δφθαλμών μου πέπλον. Άπδ της χθές εξετάζω την κατά τδ έτος τοϋτο 
διαγωγήν μου, και δέν εύρίσκω ένα καν λόγον, ΐνα την δικαιολογήσω 

πρδ της συνειδησεώς μου. Χθές, ημην έτι άπλοΰς τις επαρχιώτης, και 
άδύνατό τις νά μέ συγχωρησγ. Σήμερον, δτε γνωρίζω ολην την έκτασιν 

τών πράξεων μου,θά ημηχάθλιος έάν έξηκολούθουν. Περιφρονώ πολύ έμαυ- 
τδ.ν, καί θέλω νά απαλλαχθώ της περιφρονησεως τών .άλλων. Χαίρετε, 
κυρία!’ '

'Ο Βρούτος άγέρθη ΐνα’ έξέλθγ. .Ή πριγκηπισσα έλαβε την χεΐρά του, 
και τώ είπε :

— .Περιμένετε μέχρι τ·ης αύ'ριον. Σάς οφείλω μίαν απάντησιν..
•— Θά σάς ύπακούσω., Κυρία.
Και ταϋτα λέγων ό Βρούτος, ηγειρεν *ηδη τδ παραπέτασμα τ·ης θύρας 

ΐνα εξέλθη, δτε η πριγκηπισσα τώ εΐπεν άφελώς : . ,·

— ’Ιατρέ, τδ κυνάριόν μου προσεβληθη έξ ύδροφοβίας. "Οταν έλθητε 
αύ'ριον, σάς παρακαλώ νά μοι φέρητε τδ φιαλίδιον τοϋ πρωσσικοϋ οξέος

Ό Βρούτος άποχαιρετησας έξηλθεν.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'.

ΤΟ ΠΑΓΩΤΟΝ THS ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ.

Τρεις μήνες παρελθόν έκτοτε. Τά συμβάντα βαδίζουσι πρδς την λύ- 
σιν των.

Ό πατήρ τοΰ Βρούτου καί η Χελώνη άπεβίωσαν.
Ό μαρκήσιος Δεδιάνο, άπαγαγών την Καικιλίαν, την έφόνευσεν έν 

στιγμή μέθης καί έφϋγεν είς Παρισίους. ' .'
Ό κύρ Γαβριήλ, πλουτίσας τδ δραματολόγιόν του διά νέων κωμφδιών, 

έξακολουθεϊ ένθουσιάζων τδν λαδν της Νεαπόλεως..

Ό Βρούτος, γενόμενος μελαγχολικώτατος, έπαυσε βλέπων τδν κόμητα 
'Ρουίζ, άλλά παραμένει πάντοτε ίατρδς τνίς Αύλ·ης.

Ό λοχίας Τάκαρε ^ά.7ασσα, συλληφθείς κατά την νύκτα. τ·ης μονομα
χίας, εύρίσκετο είσέτι είς τάς φύλακας, ένθα. περιέμενε την ημέραν της 

δίκης. ' - ■
Ή Όνδίνα, βοηθουμένη ύπδ. τοΰ ,Δονιζέτη καί τοΰ πρίγκηπος de Join- 

viile, κατέβαλλε πάσαν προσπάθειαν έν Παρισίοις δπως δ λοχίας Τάχαρε 
θά.Ιασοα άναγνωρισθη ως συνταγματάρχης τοΰ γαλλικού στρατοΰ καί, 

επομένως, ώς γάλλοςπολίτης.
- 'Η δίκη του έλάμυκνε διαστάσεις διεθνούς ζητήματος, Ή πρδς τδν συν
ταγματάρχην διαγωγή της νεαπολιτανικης κυβερνησεως προσέβαλε την 
άνθρωπίνην συνείδησιν, την ηθικην, την δικαιοσύνην, καί—ώς έλεγεν δ 
πρέσβυς της. Γαλλίας—τάς διεθνείς συμβάσεις, συμφώνως πρδς τάς οποίας 

η νεάπολιτανικη Κυβερνησις ύπεχρεοΰτο νά άναγνωρίσγ τούς στρατιωτι
κούς βαθμούς τούς οποίους ειχον χορηγήσει οί γάλλοι Μονάρχαι. .Και οί * 
μέν πρε σβ ευταί της Αυστρίας και της 'Ρωσίας ύπερησπιζον την βουρβω- 
νίκην κυβέρνησιν, οί πρεσβευταί δέ της Αγγλίας καί της Πρωσσίας, κάί 

τοι διπλωματικώς μείναντες ουδέτεροι, συνεμερίζοντο τάς άπαιτησεις τοϋ 

γάλλου πρεσβευτοϋ.
Ό Βασιλεύς, μεριμνών περί της άνεξαρτησίας του, είχε διατάξει νά 

έπιταθώσιν αί κατά τοΰ συνταγματάρχου αυστηρότητες. 'Η αστυνομία 
έπέβλεπε τούς συχνάζοντας είς την γαλλικήν πρεσβείαν. Ό ερεθισμός 

προάγγελλε σπουδαίας ταραχάς.
Τάς ταραχάς ταύτας έπέτεινεν ή άπόφασις του συνταγματάρχου, δη- ■ 

λώσαντος ότι ούδένα δέχεται συνήγορον, άλλ’ ότι θά ύπερασπίσγ αύτδς 
εαυτόν. Ή άπόφασις αύτη είχε συνταράξει τδν Πρόεδρον, τδ δικαστηρίου 
καί την Αυλήν. Καί, πράγματι, πώς νά άποστομώσγ τις άνθρωπον ύπερα- ' 
σπίζοντα έαυτδν καί διηγούμενον εύσχημος καί άξιοπρεπώς. ιστορικά γε
γονότα; Τά γεγονότα δέ ταϋτα έφοβεϊτο ή Αύλη. Ήδόνατο δ Πρόεδρος 
νά απαγόρευση τδν λόγον είς'κατηγορούμενον, δστις είχε κατακτήσει τάς 

σύμπαθείας τοΰ ακροατηρίου, ένδεδυμένον μέν την πτωχήν στολήν τοΰ 
λσχίου, άλλά φέροντα τδ παράσημον τδ όποιον τώ ένεχείρισεν ' “

Αύτοκράτωρ, και δεικνύοντα τδ δίπλωμα τοΰ συνταγματάρχου 

τίτλον του Βαρώνοϋ ;
Έν τούτοις' η ημέρα τ·^ς κρίσεως έπλησίάζε και τδ ένδιαφέρον 

νοΰ έδιπλασιάζετο. Νέον τηλεγράφημα άνησύχησε την Αυλήν. Ό έν Πα
ρισίοις πρεσβευτής της Νεαπόλεως ειδοποιεί δτι η άοιδδς. Όνδίνα έπέστρε- 
φεν είς Νεάπολιν κομίζουσα είς τδν πρέσβυν τ·ης Γαλλίας έπιστολάς, τών 
οποίων—έλεγε—δέν είχε κατορθώσει νά άποκαλύψγ τδ περιεχόμενον, 

άλλ’ εϊχεν άφορμάς νά θεωργ ώς σπουδαιοτάτας..........................
, Τί έμπεριεΐχον αί ύπδ της Όνδίνας κομισθεΐσαι πρδς τδν πρέσβυν της 

Γαλλίας έπιστολαί ;

αύτδ; δ 
καί τδν
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Την έπιοΰσαν δ πρεσβευτής'ππρουσιάσθη είς τδν επί των εξωτερικών 
ύπουργδν καί τφ άνήγγειλεν' ,

Ιον. "Οτι δ τοΰ πολέμου υπουργός της Γαλλίας άνεγνωρίζε τώ κ. Ιΐέ- 
ΐρφ Κολίνγ τδν βαθμόν συνταγματάρχου, τοΰ οποίου ήξιώθη κατά την 
έν Βατερλω μάχην, τδν μεγαλόσταυρον τοΰ Αέγεώνος της Τιμ·ης, δν δ 
Ναπολέων τφ είχεν άπονείμει ίδιοχείρως, καί τδν τίτλον τοΰ Βαρώνος.

2θν. "Οτι άφοΰ δ Βαρώνος Κολίνης άνεγνωρίσθη ώς συνταγματάρχης 

τοΰ γαλλικοΰ στρατού, έλογίζετο, διά τδν αύτδν λόγον, ώς γάλλος πο
λίτης, και ώς τοιοΰτος έπροστατεύετο υπό της Γαλλίας.

3ον. "Οτι, έκ καταθέσεως τοΰ μαρκησίου Δεδιάνο, έφαίνετο δτι δ. συν
ταγματάρχης, προσβληθείς ύπ' αύτοΰ, είχεν απλώς ύπερασπίσει εαυτόν' 
τοϋθ’ οπερ ούδεμία νομοθεσία δύναται νά άπαγορεύσγ, καί

4ον. "Οτι η καταδίκη τοΰ συνταγματάρχου ήτο αυθαίρετος καί μυ- 
σάράΚ πράξις, ήν ή γαλλική Κοβέρνησις δέν έδέχετο, ζητούσα ηθικήν απο
ζημίωσή διά την γενομένην προσβολήν προς έαυτήν έν τφ προσώπφ ένδς 

των μελών τοΰ στρατού y-ης. 'Ο πρεσβευτής της Γαλλίας προσέθετεν δτι 
εάν δ συνταγματάρχης Κολίνης δεν άπεφυλακίζετο, ήθελεν—-έν δνόματι 

της Γαλλίας—διαμαρτυρηθ-ρ επί οιαδηποτε κατά γάλλου πολίτου άδικί^.
Ό βασιλεύς έμαίνετο. i
Ό συνταγματάρχης έμελλε νά παρουσιασθ-ρ είς τδ δικαστήριον την 

επαύριον.

• · · · · · · · ·■»».·- « · · ·
Την αυτήν εσπέραν τ·ης είς Νεάτιολιν άφίξεώς της ή Όνδίνα έλαβεν 

έπιστολήν τ^ς Α. Μ, της Βάσιλίσσης. ’Επί τούτφ έξεπλάγη μεγάλως, 
διότι έγνώριζε πόσον έμισεϊτο έν τή Αύλή.

Ή Βασίλισσα, μκθοΰσα τούς έν Πάρισίοις θριάμβους της, την παρεκά- 
λει νά ψάλν; είς την Αυλήν, ένώπιον αυτής καί των θυγατέρων της.

Ή Όνδίνα δέχθη.
Την 8ην ώραν της εσπέρας της δρισθείσης ημέρας άμαξα της Αύλης 

ήλθε νά την παραλάβγι.
Είσήχθη αμέσως είς τδ δωμάτιον της Βάσιλίσσης, ήτις την περιέμενε 

μετά τών θυγατέρων αυτής καί τινων κυριών της Τιμής.
Ή Βασίλισσα Ούρράκα, καίπερ Ίσπανίς, προϋπάντησε την άοιδον, καί 

την ηύχαρίστησε διότι είχεν έλθει.

•— Δεσποινίς, τή είπεν,άνέγνωσα έν ταϊς έφημερίσι τόσα θαυμάσια περί 
της φωνής σας, ώστε έπεθύμησα νά παράσχω είς τάς βασιλόπαιδας καί 
είς έμαυτήν την εύχαρίστησιν νά σάς άκούσωμεν.

— Θά ήμαι εύτυχης, άπεκρίθη ή Όνδίνα, άσπαζομένη την χεΐρα της 
Βάσιλίσσης, εάν δυνηθώ νά προξενήσω είς την· Μεγαλειότητά σας την ευ- 
χαρίστησιν ήν άναμένει.

Ή βασίλισσα τ·^ είπε νά πάθηση παρ’ αύτγί καί τ·ρ άπηυθυνεν ερωτή
σεις τινάς περί τών γονέων καί τοΰ βίου της, είς άς ή Όνδίνα άπήν.τη- 
σεν εύσχημόνως. Μετά τά αναψυκτικά, η βασίλισσα, ώδηγησε την Όν- - 
δίναν είς μικράν τινα αίθουσαν έν $ παρέκειτο κομψότατου Βιενναϊον κλει- 

δοκύμ,βαλον.
Ή Όνδίνα ηρώτησε την βασίλισσαν ποίαν μουσικήν προετίμα, άν η- 

γάπα τδν Βελλίνην ή τδν Μερκαδάντην, τδν Βέρδην ή τδν Μάγερβερ.

— "Ολους, καί ούδένα—-είπεν η βασίλισσα. ’Αγαπώ παν ο,τι είνε ώραϊον 
τρυφερόν, μελφδικόν. Μουσική, μή ουσα γλυκεία καί μελφδική, δύναται 
νά ήναι ώοαία, άλλά δέν είνε η ευφυής συρραφή ήχων. Καί αί ’Αμαζόνες 

ήσαν ώραΐαι, αλλά δέν ήσαν γυναίκες.
— "Εκραξα καλώς λοιπδν, έλθοΰσα άνευ βιβλίων μουσικής. ’Έχω δλό- ι 

κληρον μουσικολόγιον έδώ, είπε φέρουσα την χεϊρα έπί της καρδίας.—-

Ή καρδία θά μοί υπαγόρευση τδ άσμα, καί Θά παυσω μόνον όταν ή Ύμε- 

τέρα Μεγαλειότης μέ διατάξν) νά σιωπήσω.
Έκάθησε πρδ τοΰ κλειδοκυμβάλου καί ηρχισεν.
Δεν ηξεύρω τί έ'ψαλε. Αησμονοΰσα που εύοίσκετο, έμπνεομένη ύπδ τής 

της Θέας τής μουσικής, η Όνδίνα έπέτα είς τδν ιδανικόν κόσμον. Έκ τοΰ 
Κουρέας είς την Σεμιράμιδα, έκ τοΰ ’’ΟθέΛ.Ιου είς την Νόρμαν έκ τής 
ΛουχΙας- είς την 'Τπνοβάζιδα, έκ τής Σάπιους είς την Λΐνδαν καί 
άπανθίζουσα πάν δ,τι εύρε γλυκύ καί τρυφερόν, ένθουσιώδες καί ώραΐον, 

συνηνωσε τά πάντα είς μελφδικωτάτην άνθοδέσμην.
Ή βασίλισσα, ενθουσιασμένη, την ήσπάσθη είς τδ μέτωπον, καί άνέ- 

κραξε' — «Τώρα έννοώ διατί πας τις σπεύδει νά έκτελιρ τάς έπιθυμίας 

σας. Ζητήσατέ μοι τδν ούρανδν, καί σάς τδν δίδω!
■ —Ή εύχαρίστησις της Ύμετέρας Μεγαλειότητος είνε δ μ.εγαλείτερός

μου θρίαμβος, άπεκρίθη η Όνδίνα.
’Έφερον τδ τέ’ίον. ’Επειδή δέ ήλθεν η ώρα καθ’ ήν αί βασιλόπαιδες ά- 

πεχώρουν, έξηλθον της αιθούσης άκολουθούμεναι ύπδ τών κυριών της αυ
λής. Ή βασίλισσα έμεινα μόνη μετά της Όνδίνας. 'Ωμίλησαν περί τών 

ΙΙαρισίων.
'Η προσήνεια τ^ς βάσιλίσσης, ένεθάρρυνε καί έσαγήνευσε την Όνδίναν, 

φύσει ειλικρινή καί εύ'θυμον. Είς τήν δρμήν τοΰ λόγου της, η Όνδίνα ά- 
πεκάλυ ψεν είς την βασίλισσαν πολλά μυστικά τοΰ ιδιαιτέρου βίου τών 
άοιδών, τη είπε δτι δ συνταγματάρχης ήτο πατήρ της, καί ώμολόγησεν 

. δτι ήγάπα τδν Βροΰτον.
τ— Καί δ ιατρός μου- σάς άγαπά, δεσποινίς ; 1— ήρωτησεν ή Ούρράκα 

μετ’ άγαθότητος. .
-----Ούδέποτε άντηλλάξαμεν λέξιν έ'ρωτος. ’Αλλά νομίζω, δτι άμφότε-
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ροι γνωρίζομέν δτι ήγαπηθημεν πάντοτε. Ότε συνήντηθημεν κατά πρώ* 
τον, έγνωριζόμεθά ηδη πρδ αίώνός. .

-—Kat ό Βροΰτος γνωρίζει δλα αύτά; αισθάνεται και αύτδ.ς δ,τΐ ύμεϊς;
Φαντάσθητε, οτι χωρίς νά μοί εί'πν; ποτέ λέξιν έκ τών προφερομέ- ■ 

νων συνήθως είς τάς νεάνιδας, δ Βροΰτος ητοίμασε τά πάντα, και προτί- 
θεται νά έλθη πρός με, λέγων μοι : — 'Ελένη, ιδού δ -πατήρ σου, άς 
συζευχθώμεν’ — Καί έγώ επίσης παρεσκευάσθην και τδν περιμένω 
διά νά τφ είπω; «·— Ναι, θά συζευχθώμεν την Κυριακήν». Τά σώματά 

μας άνήκον είς άλλους, Μεγαλειοτάτη, άλλ’ όχι καί αί καρδιαι μας. Ό 
Βροΰτος και έγώ ούδέποτε φίλημα άντηλλάξαμεν, και δμως έγεύθημεν 
δλας τάς ήδονάς τοΰ έ'ρωτος !

ΤΙ Βασίλισσα ηρυθρίασε’ τδ αίμα άνηλθε είς τάς παρειάς της. Έκτυ-’ 
πησε τδν κώδωνα, και δ 'Ρουίζ παρουσιάσθη.

~ ’Άνοιξε τδ παράθυρον, καί φέρε' μας παγωτά, τω είπε.
Έξερχομένου τοΰ 'Ρουίζ, έπορεύθη πρδ; τδ έρμάριόν της, ή'νοιζε θηκας 

τινας, έζητησέ τι, καί έξηγαγε περιδέραιον. Έζητει είσέτι, δτε δ 'Ρουίζ 
έπέστρεφε φέρων δίσκον μέ παγωτά έκ βύσσινού.

'Η βασίλισσα, εχουσα πάντοτε τδ πρόσωπον έστραμμένον πρδς τδ έρ- 
μάριον, έ'λαβεν έκ τοΰ δίσκου έν παγωτδν, τδ έ'ρριψεν είς ποτηριον δδατος 
καί έπροχώρησε πρδς την Όνδϊναν.

—■ Κόρη μου, τρ είπε, θά λάβγς ποτέ ωραιότερους άδάμ-αντας. Άλλά 
φόρεσε καί αύτδ τδ βραχιόλιον. είς άνάμνησίν μου, καί πιε αύτδ τρ ' πα
γωτδν νά δροσισθγς. Λ

Ή Όνδίνα την ηύχαρίστησεν εύσεβάστως, περιεβληθη τδ περιδέραιον,
''άφ’ ού τδ έφίλησε καί έπιε τδ παγωτόν.

Έκάθησαν πάλιν’ δ 'Ρουίζ έξηλθε καί η διακοπεΐσα συνδιάλεξις έπα- 
νεληφθη.

Μετ’ ολίγον, η Όνδίνα ησθάνθη παγετδν διερχόμενον τά οστά της. Ή 
δψις της παρηλλαξεν, η φωνή διεκόπη, οί δφθαλμοί έκλείσθησαν.

— Συγγνώμην Μεγαλειοτάτη, έψιθύρισε, δέν είμαι καλά.
Ή Βασίλισσα τεταραγμένη, έ'κρουσε τδν κώδωνα. Ό 'Ρουίζ έφάνη.
— Φέρε αύτην την νεάνιδα έπί τ·ης κλίνης, τφ είπε, η θερμότης την 

έ'βλαψεν.

Ό 'Ρουίζ, λαβών την Όνδίναν έπί τώνχειρών, την έναπέθεσεν έπί της 
κλίνης της Βασιλίσσης.

—- 'Ένα ιερέα, ένα ίατρδν, έψέλλισεν ·η Όνδίνα. ' \
;— Δέν είναι τίποτε, κόρη μου, δέν είναι τίποτε, είπεν η Βασίλισσα.

'Ησυχάσατε.—— 'Ρουίζ, άνοιξε τά άλλα παράθυρα.
— 'Ένα ιερέα, ένα ίατρδν, Μεγα . . . λειοτάτη ! έψέλλισε πάλιν η 

δυστυχής.

• Ησύχασε, κόρη'Ρουίζ, στείλε νά φωνάξουν τδν ίατρδν Βροΰτον. 

μου· είνε η θερμότης.
Καί, ταΰτα λέγουσα η Βασίλισσα, έξεκούμβώσε τδν στηθόδεσμον της 

Όνδίνας. Είτα, θέσασα την χεϊρκ έπί της καρδίας της, δεν γσθάνθη ειμ^ι

άδιάκριτον τινά ψίθυρον. Αί κόραι τών δφθαλμών της είχον ,άνοιχθη ύπε?·-
* - . , ~ . Λ Λ Λ I  fβολικώς, αί δέ χεϊρές της ίσαν κάθιδροι καί ψυχραί.

Ή Βασίλισσα έκάθησεν έπί άνακλίντρου.
Μετ’έλίγα λεπτά δ 'Ρουίζ έπανηλθεν άγγέλλων οτι δ Βροΰτος έρχεται.
"*Μ. ............... ........,
-— Πολύ αργά!—έψιθύρισεν ή Όνδίνα προσπαθούσα ματαίως νά έγερθϊ} 

έπι τίίς κλίνης. Και έ'κλεισε τούς οφθαλμούς.
Ό Βροΰτος εισέρχεται. ΤΙ Βασίλισσα τω δεικνύει την κλίνην καί την 

ασθενή. Ό Βροΰτος αναγνωρίζει την Ελένην, τρέχει πρδς αύτην,την πχ- 
ρατηρεϊ τρέμων, εγείρει την κεφαλήν της και, διά νά την ί'δ$. καλλίτερου 
ζητεί έν κηρίου έκ τ·ης πλησίον τραπέζης; Άλλά βλέπει επ’, αύτης έν 
φιαλίδιον ... τδ φιαλίδιον τδ δποϊον δ. ί'διος είχε φέρει είς την πριγκί- 

“ - . ’ — V---r-----  L.2A·,..
• ·’ ·

πησσαν de Kerson διά τδ κυνάριόν της.... έννοεΐ τά πάντα, εκβάλλει

φώνην τρόμου καί, γονυπετών πρδ της Βασιλίσσης, εκφωνεί απελπιστικως’ 

«Χάριν !»
Ή Βασίλισσα τδν θεωρεί έκπληκτος, ώς μη έ/νοούσα’ είτα διά φωνής 

ψυχράς : ■ : -
— Χάρις ; ... ναί, ίατρι 

χνισθγ. Καί έξηλθε μετά τοΰ 'Ρουίζ.

• . . · · · ' * ν '
Ή Όνδίνα δέν έ'ζη πλέον.

ά ... προσευχηθητε’ δ θεός θά σάς εύσπλαγ-

■'·

“Εκτοτε τδ έκ ^iwcvVou παγωτον ωνομασθη εν Νεαπόλει το Παγωτον

της Βασιλίσσης.
Α. Φραιβασίλης
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. Παρακαλέσαντες τδν καθηγητην κ. Α. Χρηστομάνον νά έκθεσή ήμΐν 
την γνώμην του περί τοΰ έσχάτως έν Αίτωλικώ παρατηρηθέντος γεωλο

γικοί φαινομένου, έλάβομεν παρ’ αύτοΰ της έξης σημείωσιν, ην άσμενοι 

δημοσιεύομεν.
’Λζ u'rtiie (βί.Ιε,

Όλίγας ημέρας μετά την ύπδ τών εφημερίδων δημοσίευσιν τοΰ έν Αί- 
τιίλικφ παρατηρηθέντος την 3ην Δεκεμβρίου έ. ε. περιέργου φαινομένου 
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έλαβον παρά τοϋ έν ΜεσολΟγγίφ ζκθηγητοΰ καί φίλου μοψ κυρίου Δ. Ζα- 
λούχου την έπομένην ώραίαν καί εύφραδη έκθεσιν, ·ην παρακαλώ ,νά δη- 
μοσιεύσητε, έάν εύζρεστησθε, χάριν τοϋ πολλοΰ επιστημονικού ενδιαφέρον

τος, οπερ παρεχει. Θά προσθέσω δέ προσεχώς καί τινας . σημειώσεις εις 
αυτήν πρός έξήγησιν τοΰ φαινομένου τούτου.

Λ. Χρηστομάνο-,

Σεβαστέ μ οι. xipte χαθηγητά,

Γνωστόν βεβαίως ύπάρχει ύμϊν ότι, τό έν τη Λιμνοθαλάσσγ) Μεσολογ- 

γιον κεψενον ΛιτωΛιχον ως και tq ττρδς βορρκν -άττύθριενος όντως
είττειν θχλοεΦάιοε λεκοεντ] κχΐ τχ εκχτερωθεν. οεύτχίς $ρτι |XQtpTvooCfai; κκΐ ως 
ή πάράδοσις διετήοησε, παρήχθη εκ τίνος έκρήξεως,ής αποτέλεσμα ύπηο- 
ξεν ή καταβύθισις τοϋ πυθμένος της άβαθοΰς τότε λεκάνης και ή έξαρσις 

τοΰ υφισταμένου ηφαιστειογενούς νησιδίου.
ΐδου δε τι,ή παράδοσις ,λεγει περί της ίδρύσεως της κωμοπόλεως επί 

του περί ου δ λόγος νησιδίου.
Προς τό Β. Α. τοϋ Αίτωλιζοΰ μέρος καί εις Απόσ,τασιν 30 λεπτών της 

ώρας απ αυτοΰ, υπάρχει αρχαία πηγή πότιμον κα'ι διαυγές παρέχουσα 
ύδωρ έξερχόμενον μεν τοϋ όρους Άρακύνθου, χυνόμενον δέ εις την λεκά

νην αφ’ ής ου πλέον τών τριακοσκον μ.έτρων άφίσταται. ’Εντεύθεν της 
πηγης ταύτης ή το έκτισμένη η παλ^ιά κωμόπολις Λΐτωλικοϋ "Εξω 

τανυν καλούμενη. Την κατοικίαν δέ ταύτην Ακατάλληλον προϊόντος τοϋ 
χοονου θεωρησαντες οΐ Αίτωλικιώται ένεκα τών περιβαλλόντων αυτήν 
ελών, καί της καταμαστιζούσης αύτούς ληστείας, ήναγκάσθησκν νά πα- 
ραιτησωσι καί εζλεξωσιν άλλην έπ'ι τοϋ νησιδίου εκείνου όπερ έχρησίμευεν 
ως προ αυτοΰ τό Μεσολογγίου καί τά λοιπά ετι και νΰν της λίμνης νη
σίδια πρός διαμονήν τών άλιέων και εργασίαν αυτών. Τούτο βεβαίως θά 

εποχής εκείνης κάτοικοι, αλλά
δι.^ να πεισωσι καί τους άπλουστέρους προς παραδοχήν αύτοϋ έδει ν’ άνα- 

μνησθώσι τοϋ όφεος τοϋ Θεμιστοκλέους καί κατόρθωσαν νά πείσωσιν εκεί
νους ότι ή Παναγία ής η είκών εύρέθη έπκνε.λημμένως επί τίνος θάμνου 
τοϋ νησιδίου, δέν ήρέσζετο εις την παλαιάν αύτης κατοικίαν και ζητεί 
νεαν ην μόνη έξελέζατο. Τό θαϋμα τοϋτο καλώς, φαίνεται, παρασκευα- 
σθεν έπέτυχε καί τό νησίδιον έγένετο ή νέα κατοικία της Παναγίας (Πα- 

ξαριώτισσας τανΰν καλούμενης ως έπ'ι της Αγορά; κειμένης) καί τών Αί- 
τωλιζιωτών καταλιπόντων την πρώτην νοσώδη ής σώζονται ερείπια.

*Οτι ή χώρα ε?νε ηφαιστειογενής μαρτυροΰσι :

Πρώτον,τό πρός Β.Δ. της λεκάνης θειοΰχον όρος έξ οδ εξάγεται άφθδνος

επενόησαν οί μάλλον ανεπτυγμένοι της
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ένυδρος θείίκή Τίτανός καί §περ εμπεριέχει ορυκτόν θεϊαν όδ η δπαρζις 

υπάρχει γνωστή πάσι τοΐς τών περιχώρων κατοίκαις πλήν τών άλλων καί 
έκ τού έξης. Σκάπτοντες κατα τά πλάγια τοϋ όρους τούτου εύρίσκουσι 
μεγάλην ποσότητα θείου όπερ καί τοι Ακάθαρτον μιγνύντες μετ’ Ανθρα

κικής Ασβέστου, οί πτωχοί κάτοικοι τού έπ’ αΰτ?ϋ χωριδίου άγίόϋ ΉλιόΟ 

μεταχειρίζονται πρός θέιωσιν των αμπέλων άύτων.
■ Δεύτερον σημεΐον μαρτυρούν την ηφαιστειογενή της χώρας κατάστασιν 

εινε τό είς τούς πρόποδας τόϋ δρόΰς έκ μικρών παραθαλασσίων οπών Ανα· 
βρυον θειοΰχον ΰδωρ έξ οδ μόνον κατά τό θέρος δύνατάί τις νά άρομη- 
θευθη ώς έξ ιδίας ψείρας Αντελήφθην, καί νά αίσθανθή τήν θέιώδη αύτοϋ 

δσμήν καί γεϋσίν, άτε καλυπτόμενων κατά τον χειμώνα τών δπών υπό τοϋ 
πλημμυροΰντος θαλασσίου υδατος.

Τρίτον ήμεγίστη σχετικώς πρός την έκτασιν της λεκάνης καί πρός 
τό Ασήμαντου βάθος όπερ παρέχει πάσα η έκτασις δλοκλήροό της λιμνο- 
θαλάσσης έως τοϋ κόλπου (Κορινθιακού) ταπείνωσις τού βυθοΰ αύτης.

Τέταρτον ή θαυμασία ρωγμή τού πρός Α. της λίμνης όρους Άρακύνθου 
η ΑπότελΟΰσά τό στενόν τής ΚΛεισοόρας δι’ ού διέρχεται ή Από Τουρλί- 
δος έίς Άγρίυιον άγουσα εθνική Αμαξιτή δδός καί ου οί Απόκρημνοι καί 

'^δβέρόί έκατέρωθεν βράχοι διά τών συμμέτρως Αλληλαις κειμένων φυσι
κών έπο/ών καί εξοχών αύτώυ δηλοΰσι τήν αίφυιδίαν ποτέ εγκάρσιόν δΐά- 

σχισιν τοϋ όρους.
Πέμπτον. Σκάπτουτες πρό τίνος χρόνου πρός ίσοπέδωσιν τού έδάφόυς 

παρά τώχωρίω Σταμνά κατά την κατασκευήν της Από Αίτωλιζοΰ εις τό 
ρηθεν χωρίου Αγούσης, εδρον πολυάριθμα δρυκτά λείψανα τέκμηριΟϋντά 
άλιγενές κοίτασμα, ου η έρευνα Απαιτεί καί γνώσεις γεωλογικάς καί εύ- 

καιρίαν άνάλογον.
Καί ταΰτα μέχρι της παρελθούσης1 πέμπτης, μαρτύρια της ηφαιστειο

γενούς της χώρας καταστάσεως. ’Από της ρηθείσης όμως ημέρας ήτοι της 
4 ίσταμένου, έχομεν συμβεβηκός λίαν σπουδαίου, οπερ παρέχει ήμϊύ &- 
φορμήν πολλής παρατηρησεως, καί 8περ όί άπλούστεροι τών κατοίκων 
της ημετέρας επαρχίας εξέλαβον ώς θαΰμα διότι ούδέποτέ τις εϊπεν ή 
έδίδαξέ τι έν τοϊς δημότικοϊς σχολείοις, ένθα δ λαός παιδεύεται, περί τών 

φυσικών Αλλοιώσεων.
Άπό της πρωίας της 3ης ίσταμένου, άνεμος σφοδρός ή μάλλον τύφων 

«νέων ένέβαλεν εις δεινόν φόβον τούς κατοίκους της πόλεως Αίτωλιζοΰ, 
όίτινες μή έλπίζοντες Αλλαχόθεν βοήθειαν ία έκ τοΰ ύψίστου, έδέοντο Α- 

παύστως περί Απαλλαγής έκ τοΰ Απειλοΰντος αύτούς κινδύνου καί έσκέ- 
πτοντο περί τελέσεως λιτανείας κατά την έπ'.οϋσαν.’Απο δέ τής 5 μ.μ. της 
αύτης ήμέρας έν.άπάσαις ταϊς ορκίαις διεχέετο δυσώδης τις δσμή,έμβάλλου· 
σα ίκάσΤην οικογένειαν είς Απορίαν, ήτις προϊούσης της νυκτός έπέτείνετο 

Sts έγνώσθη πλέον έκ συνεννοήσεως τών κατοίκων ότι τοϋτο δέν εϊνε Απο-
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φορά περιοριζομένη εις τινα οικίαν η συνοικίαν άλλα δυσώδες .άέρίον διάκε- 
χυμένον κα.Ο’ά—ασαν την πέριξ αυτών άτμόσφκιραν. Ούδείς δέ ήδύνατο ν’ 
άποδώση τδ πράγμα εις την άληθή αύτοϋ αιτίαν, άλλ’ έκαστος κατά τδ 
αύτφ δοκοϋν άπεφαίνετο και μάλιστα διότι ούδείς κλονισμός τοϋ έδάφους 
προηγήθη,δςκς νά παράσχη τοΐς κατοίκοις.ύποψίαν περί ήφαιςμιακής .τίνρς 

παραγωγής,ουδέ φαινόμενου τι φυσικόν ή χημικόν ήτοαύτοΐς αισθητόν μέχρι 
τής πρωίας δτε εϊδον τά Αποτελέσματα του. εκτάκτου τούτου συμβεβηκό- 
τος.'Η οσμή έξηκολούθει, ή σφοδρότης τοϋ άνεμου διετηρεΐτο, ή. θάλασσα 
έταράσσετο, τδ δέ ύδωρ τής λεκάνης κατεθολώθη. Σποιιδαίαν ύπέστησαν 
άλλοίωσιν τά χρώματα των οικιών, ιδίως· πολλών τοίχων μετκβληΟέ.ντων 
άπδ ερυθρών καί λευκών εις μελανός. Τά Αργυρά καί χρυσά κοσμήματα 
καί σκεύη ήμαυρώθησαν, πολλά φάρμακα εντελώς ηλλοιώθησαν, τδ δέ 

γνωστόν τσιρωτον, οδ τεμαχίου πέμπω ύμϊν ως δείγμα, έλαβεν άργυρο- 
χρυσοειδή μορφήν.

Αλλά ταΰτα ήσαν τά πρώτα άπερ άντελήφθησαν άμα έγερθέντες οί 
Αίτωλικιώται, οΐτινες έσπευδον εις τδν ναόν τής ίΙαζαριώτίΛσας, 'ίνχ δεη- 
θώσι περί κοπάσεως τοϋ άνεμου,δστις έθεωρεΐτο*η ,αίτια τής κκτκστάσεως 
ταύτης'καί τοϋ επικειμένου κινδύνου,καί δστις . είχεν η'δη αρχίσει νά.καιτα- 
πραύνηται ενεκα τής καταπεσούσης βροχής, ήτις έπαναληφθεΐσα έκάθαρε 
καί την ατμόσφαιραν, τή αρωγή τής Μανρομμάτας (Παιαγίας) κατά την 
ίκφρασιν των άπλουστέρων. "Ωστε περί την εσπέραν ούδέν ίχνος πλέον 
ύπήρχε τοϋ δυσώδους αερίου διακεχυμ.ένον έν γή πόλει* Απρόσιτον δμως 
ήτο έως χθές τδ κέντρου τής λεκάνης, έφ’ οδ διεχέετο τδ αέριον· λίαν 

πεπυκνωμένον, δι’ δ ούδείς έκ τών άποπειραθέντων ήδυνήθη νά μεταβή 
διά πλοιαρίου είς τήν αντίπεραν ίλ. ακτήν αύτής, ■■/... / ;

Προς την εσπέραν τής παρασκευής, ιδία δέ την πρωίκν;·.τοϋ σαββά- 
του,ή ,βορεία ακτή τοϋ νησιδίου παρίστα είς τούς κατοίκους θέαμα μεγα- 
λοπρεπέστατον. Χιλιάδες ιχθύων παντός μεγέθους, των μέν τεθνηκότων, 
τών δέ νεναρκωμένων και άλλων έν μεγάλη ταραχή· ευρισκομένου καί 
ζητούντων τρόπον τινά διέξοδον ΐνα. διαφύγωσι τόν θάνατόν, Sv τδ άέ- 

ριον τοϊς παρεσκεύαζε, έπέπλεον επί τής επιφάνειας τών ύδάτων. Τότε 
πάς άνήρ, πάσα γυνή καί παν παιδιού ηύχαριστεΐτο μεγάλως νά συλλάμ- 
βάνη έξ αυτών ή διά τών χειρών ή διά κοφίνων ή όπως άλλως ήδύνατο 

έκαστος. Τοϋτο δέ έπανελήφθη κατά τήν Κυριακήν (δτε παρέυρέθήν καί 
εγώ έκεϊ) καί σήμερον. Πλοία πληοωθέντα τοιούτων ιχθύων άπεστάλησαν 
είς Πάτρας, ή δέ επαρχία Μεσολογγίου καί ’Αγρίνιου, άφθόνώς έπορίσθη- 
σαν προς έφήμερον χαράν καί ωφέλειαν τών Αίτωλικιωτών, οΐτινες έπα- 
θον τδ αύτδ μετά τής Αίσωπείου γυνής, ή'τις άποκτείνασα την χρυσοϋν 
ώδν αυτή τίκτουσαν ό'ρνιθα, έστερήθη διά παντός τής πολυτίμου καθη

μερινής καρπώσεως, μέ μόνην τήν διαφοράν οτι ούτοι δεν είνε αίτιοί, ώς 
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εκείνη, τής συμφοράς ταύτης*.. διότι τδ συμβάν τοϋτο θ’ άπαλλάξη έπί 

τινα τούλάχιστον έ'τη τούς άλιεΐς τοϋ Αίτωλικοϋ άπδ τής εργασίας αυ

τών, κατέστρεψε δέ σχεδόν τδ έντεΰθεν τοϋ Αίτωλικοϋ ιχθυοτροφείου 

Πόΐιον καλούμενόν.
Μέγας ήδη κατέχει πάντας φόβος περί επικείμενης προσεχούς τίνος 

έκρήξεως, έκαστος’δέ τών μάλλον ανεπτυγμένων φιλοτιμεϊτάι πώς νά 
ευρ,η έπιτυχέστερον τρόπον ΐνα πείση τούς άπλουστερους ότι δεν ζεΐται 

μακράν ή στιγμή τής καταστροφής.
Έγώ δέ ο ελάχιστος των ύμετέρων μαθητών, θεωρών έμαυτδν ύπό- 

χοεων ν’ ανακοινώσω ύμϊν τήν εί'δησίν ταύτην, τολμώ νά ύποβάλω εις 
τήν κρίσιν σας τήν ταπεινήν μου έξήγησιν, ήν έ'δωκα είς τδ έκτακτον 

τοϋτο φκινόμ.ενον.
Ύποτίθημι δτι έν τω βυθφ τής λεκάνης έγένετο μικροτάτη τις ρωγ

μή συγκοινωνοϋσκ εί'τε κατ’ εύθεϊαν είτε πλαγίως μετά τοϋ πυρήνος τής 
σφαίρας, ήτις δέν θά ήνε βεβαίως νέα άφοϋ ούδεμία προηγήθη δόνησις τοϋ 
εδάφους ή κρότος* εκτός άν ή δόνησις αυτή δέν έγένετο αισθητή ένεκα 
τής ταραχής καί τοϋ θορύβου, Sv έπροξενει δ σφοδρός άνεμος, Τδ δέ έκ 
τής ρωγμής ταύτης άναδοθέν άχρουν αέριον, δπερ κορέσαν τά υδατα, τής 

λεκάνης διεχύθη καί είς τδν περικαλύπτοντα τήν χώραν ατμοσφαιρικόν 
άέρα^δέν ήτο άλλο τι, φρονώ, κατά τάς είδικωτέρας άς περί τής φύσεως 
καί τών άποτελεσμάτων αΰτοϋ έ'σχον πληροφορίας, είμή υδρόθειου.

Έν Μεσολογγίω τή 7 Δεκεμβρίου 188 (·

Διοιτελώ μετά τοΟ προσήκοντος δμίν σεδασμοό 
όλως ΰμέτερος

Δ. I. Ζαλοϋχος.

ΠΕΙΡΑΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

■ . .Κατά τούς. δύο.. παρελθόντας μήνας καί τάς άρχάς δέ μεσοϋντος καί 
πάλιν ικανά παρέσχεν δ Πειραιεύς τής αρχαίας τέχνης λείψανα καί έκ 
γών κατά γήν σκαφών καί έκ τής άλλης τής κατά τήν θάλασσαν διά τοϋ 
,καθαρισμ&ϋ.τοΰ-λιμένος έρεύνης, ών τά περισσότερα μετενεχθέντα μέρος 
άπετέλεσαγ τής-έν τώ γυμνασίω συλλογής μετά τίνος τεμαχίου έν Αίγίνη 

,πρό τίνος, άνευρεθέντος καί. έκεΐθεν μετενεχθέντος. Ταϋτα έξης κατ’ είδος 

καταλέγω έν έκτενε.στέργ περιγραφή άπδ τών συντόμων σημειώσεων των 

δεδομένων μοι άμα τή άνευρέσεε.
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Λ'. Αύο όρόσημ,α

1. Τδ έτερον τούτο πρδ ίκανοϋ άποκαλυφθέν χρόνου κεΐται ώς βαθμίς 

,, l‘ η°ζ τή τοϋ Άντ. Γαλίότη, μήκος
\ Ά ’ ’’ ” %τθς,0’34 εΛ >ίθου εγχωρίου Πειραϊκοΰ. ΌΛίθος όλος ήλ- 
ϊ/θ71 την, Za?W Ζ?*σεως ™Ρ*™ευάσθη, καί ή έπ’αύτοΰ 

ε^γρχφη επιπολής φαίνεται είργχσρ.ένη τΐν δ^ν τοΰ εξω
τερικού αποξεσιν. Έχει δ’ ή έπιγρχφή ώδε : ' ;

ΠΒ Ο Π V Προπύ
ΧΟΔΕΜΟ^ ήτοι λουδημοσ 
ΙΟΗΟΡΟ* Λ ίου δρ;ς

Τά γράμματα άρχαϊκά, τδ Ρ καί ϊ χζ! Α κατά τήν παλαιάν γραφήν 
δριως καί το Σ ως παρά τφ παλαιω άλφαβήτφ. Τδ άνω μέρος τοϋ πρώ- 

του^τΐχου ηφανισμενον ώς.καί έλίγον -ή άκρα τών δύο έτέρων. Ευ
τυχώς καί τοϋ δρου τούτου γνωστή ή θέσις, διότι άνευρέθή έν τοΐς θεμε- 

ωις τν)ς Οικίας, ης ^ρος έν τή κλίμακι Αποτέλεΐ. Κατά τήν σκαφήν των 
θεμελίων τούτων Ανευρεθη σειρά τοίχου οικοδομής μεγάλη, άπ’ άνατολάς 

π?δ Τ°Γυ δέ το3 ·°7™ άνευρέΟ-/, κατακείμενος 
δ λίθος. Οτι δ ^ύπήρχεν οικοδομά μεγάλη έκεΐ που, ής συνέχειαν 'άπε- 

τελεγκεινη πρδ τής όποιας άνευρέθή δ λίθος, δεικνύουσι τά^άντικρύ τάς 
έν η ζ.επιγραφή οικίας εύρεθέντα κατά τήν αύτήν φοράν λείψανα ταύτης. 

, · θ,Α01°" Γ"? Χαθ’ θ’"1 δϊω« σδ0« διετηρήθη, άνευρέθη
έτερος; λίθος, υψουςΐ, 18, πλάτους 0,60 καί πάχους 0,24 καλώς είργασμέ- 
νος τάλλα επιμελέστατα δέ τά περί τήν έπ’ αύ-οΰ Imvmrm' · 

^u.r, „ίχοις ίύ0 ίχζυσΧ 11“·’"

HEROΙΟ Ήρφου
■ήτοι

ΗΟΡΟ* "Ορος
Μεταξύ τών δύο στίχων έλαχίστη Αφίνεται άπόστασις, τά δέ γράμματα 

ψς έχουσι 0£7, όμοια δέ τδν χαρακτήρα τ«^^^ 

τελείως διασωζόμενα Άνευρέθη δ’ δ λίθος πρό τ^νοςέν τή προεκτάσεις 
οδού τής άπδ Ζέας είς Φάληρον διά τοϋ λαιμού τής χερσονήσου 

ήςΜουνιχιας «κριβως επί τοϋ μεταξύ Πειραιώς καί Φαλήρου άποτα- 
μεντος και εις δδον έξομαλισθέντος βραχώδους ύψώματος, δπόθεν τδ πρδς 
Βορραν τής πόλεως τείχος διήρχετο. "Ηδη δ’ Ανάκειται έν τώ δημοτικώ 
Μουσείφ. ’ . *

Β'. Ανάγλυφου· τοβ είδους τών νεκρόδειπνων 
. έκ τών Αλών.

Κα-ά δέ τδν καθαρισμόν τοϋ λειμένος τοϋ Πειραιώς ή πρδς τοΰτο μη- 

ά-συοεν έκ τοϋ βάθους της θαλάσσης πρδ τής καλούμενη κοινω 
MuvVe ήτοι πρδ της εισόδου τών Αλών άνάγλυφον κκλδν του είδους τω 

νεκοοδείπνων πεοίεργον καί άξιον λόγου διά τάς τής παραστασεως μορφας . 
καί1 τήν διάταξιν αύτών καί τάλλα τά κατ’ αύτάς. Τδ Αναγλυφον ε ν 
είργασμένδν έπί λίθου λευκοϋ Πεντελικοϋ ύψους 0,55 πλάτους , 
VOL 0 09 φέρει δέ Αναγλύφου, μορφάς πεντε. Τής όλης παραστασεως η 
^ις£!7 νά διαιρώ είς μέρη δύο, τδ πρδς τά δεξιά κ  ̂

i 8 είνε έπησχολημένα τά τρία πρόσωπα και τδ πρδς τά αριστερά 

έλασσον δ άποτελοΰσιν αί άπολειπόμεναι δύο μορφκί, 
έχουσιν έν χερσί συνδεόμεναι τή άλλή παραστασει καί εν ολον απ 

'’Χ Τ» W «?χ“ Λί’” °’20 ϊχ“’*

« 48 |«τ* —Η*» *>■' «‘Sa· ·*** PW? ’W’*"!

1X«M, St H t«’»» A Μ*ι»Μ«·* 

λαινομένη καί ύποχωροϋσα .είς τδ βάρος τών έπί ταύτης σωμάτων., 
■ τής κλίνης ταύτης ^κεκλιμένος νεανίας στηριγμένος δια του
νώτου κατ’ άοιίτεράν καί τής χειρδς τής εύώνύμου κεκαμμενης επί 

πέο^φαλαίων. Ούτος έφερε ταινίαν έπί τής κόμης μόλις υπο «Μ_> 
ρ«ς τής έν τή θαλάσσή ύποδηλουμένήν νΰν την δψιν έχει προς Αρι

στερά τώ δρώντι έν κάΛάτομή (en· profit) μετά μίκρδν ύπόκεκλιμενης προς 
τά κάτω κάί Αριστερά τής κέφκλής όλης- Ό κορμός καλώς καί κανο^- 
κως είργαόμένος γυμνήν έπιδείκνυσι καί μέσην που την γαστέρα. Γα . 
άπδ ταύτης κεκαλυμμένα σινδόνι άποκρυπτόνται. Γή εξι? προτέταμενρ 

καί έλαφρώς τφ άγκώνι άπτομένγ τοΰ δεξεοΰ μηρού έχει άγγεΐον των 
καλαυμένων ρυτώα δρθιον μετ’ώναγλύφου κοσμήματος δυσδιάκριτου επι του 
κάτω άκρου. Οί άκροι πόδες άπδ τής κνήμης σχεδδν κρύπτονται όπισθεν 

τής δευτέρας μορφής τής κατά τδ άριστερδν άκρον της κλίνης καθημε- 
νης. Τή δ’ άριστερ? ύλίγον ύπδ τδν κατά ταύτδ μαστόν διηκουσγ εχει 

όΐά’λτιν. „ « ΰ -
Ή δευτέρα κατά τοΰτο μορφή κάθηται έπί τοϋ άκρου τοΰ αριστερού 

τήξ κλίνης. Είνε γυναικεία νεανική μορφή μικροτέρα τής πρώτης φέρουσα 
μακρδν μόνον χιτώνα άχειρίδωτον έζωσμένον περί τήν ύσφύν. Τδ μεν σώμα 
τδ δλον ταύτης είνε έστραμμένον πρδς τδν νεανίαν, ή δε δψις μετά του 
κορμοΰ κατά πρόσωπον, τοϋ προσώπου αύτής ύλίγον πρδς τά άριστερα και 
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την έκεϊθεν έρχομένην μορφήν στρεφόμενου. Την δεξιάν ελαφρώς στηρί
ζει έπί τής ‘άκρας τής: κλίνης έστραμμένηνέκ των έξώ· πρός τά κατά τδ 

σώμα αυτής. Τήν άριστεράν.καταπίπτουσαν,έν άφελείγ μέχρι τοΰ γόνα- 
τος έχει έρριμμένην έπί τοΰ άριστεροΰ μηροΰ. Των δέ ποδών, ο'ίτινες λεπτά 
έφεραν πέδιλα καί κρέμανται άπδ τής κλίνης, ό-αριστερός προκύπτει κά
τωθεν τοΰ επ' αυτοΰ χιαστώ- διερχομένου δεξιοΰ.

“Οπισθεν ταύτης καί έξ αριστερών έρχομένη.ι.πρδς τά δεξιά δ’ έν κινή- 
σει. προσβλέπουσα.. εΐνε ή . τρίτη τοΰ μέρους τούτου-μορφή. ,Χιτώνά καί 
αυτή άχειρίδωτον φορούσα, έζωσμένον περί τήν δσφυν, έν πτυχαϊς τεχνι- 
ταϊς καταπίπτοντα, βαίνει έπ'ι τοΰ αριστερού τδ,ν δεξιόν μετά χάριτος 
ύπεγείρουσα. Τή δεξι^ κεκαμμένν) καί άπδ τοΰ δεξιοΰ μαστόΰ προς τον ά· 

ριστερδν φεοομένή καί προς τ’ άνω πεινούσα είχέ -,ι άποτριβέν μετά τής 
, άποτριβείσης χειρδς,. τή δ’ αριστερά προς τά κάτω τεινούσν) φέρει άνε- 

στραμμένον προσωπείου τεθλιμμένης ό'ψεως.
Μετά τήν μορφήν ταύτην ύπάρχο'υσι δυο άλλα». προς άλλήλας προσ- 

βλέ πουσαι καί στενώτατα προς τήν προηγουμένην παράστασιν συνδεόμε- 

ναι, καί περ άπεστραμμέναι ταύτης. Είνε άμφότεραιγυναικεία», μορφαί 
ομοίως τ.ή. προηγουμ.ένγ ένδεδυμέναι. Τούτων ή προς τά δεξιά τώ ορώντι 
στηριζομένη επί τοΰ άριστεροΰ, έχει τή δεξι^ κάτω τεταμένγ προσωπείου 
έψεως θρηνώδους, τή δ’ αριστερά παρά τδ γόνυ κκτκπιπτούσν) κύμβαλου. 
Ή δ’ έτέρα ή αντίκρυ ταύτης τήν μέν δεξιάν στηρίζει ■ έπι. τής δσφύος, 
τή δ’ άριστερα εις γωνίαν προς τάνω κεκαμμένν) κρατεί κύμβαλου ώσεί 

έν κινήσει. Ή κεφαλή ταύτης ήτο πρόσθετος, ώς δεικνύει ή οπή, ή έπι 
τοΰ λίθου καί τά πέριξ ίχνη. ’Ίσως έφερε τδ ποοσωπεϊον έπι τοΰ πρόσω- 
που αύτη. Αί δύο. τελευταία’, μορφαί υψηλότερα», τής έν μέσφ.

’Επί τής ύ.πδ τήν άνάγλυφον παράστασιν άφιεμέν.ης ταινιώδους προε
ξοχής 0,07 περίπου ύψους, έπι τοΰ πάχους τής δποίας (0,03) έπείργα- 

σται ή παράστασις σώζονται καί γράμματα ύπδ-μέν τήν τοΰ άνδρδς μορ
φήν τοΰ έπί τής κλίνης τάδε:

ΔΙΟΝΥ<ΟΈ
περαιτέρω δέ ταύτης καί έλίγον πρδς τά αριστερά ύπδ τήν νεανικήν γυ- 
ναικείάν μορφήν τά τελικά κυρίου ονόματος βεβαίως θηλυκοΰ γένους τάδε : 

. '·Τ ■<·/'·■ '■ · ι α I'.."?·.,

τά δέ προ αύτώυ άποτετριμμένα.

Τδ ολον έπαθΐν Όύ σμικράυ φθοράν ύπδ τοΰ θαλασσίου ύδατος άποτρι- 
βέν καί ούτως δμως καλήν παρέχει μίαν εικόνα τοΰ βίου: τών άρχαίων, 
καλδν δίδαγμα παρουσιάζει σκηνής τίνος έν τοϊς συμποσίοις καί τής έν 
τούτοις των ορχηστρίδων προσελεύσεως, οιαι βεβαίως αί έπί το,ΰ άναγλύ- 

___ Ytφου είκονιζόμεναι.

Γ'.Όέκ τών'Αλών βωμ.έβκος.

Ή αυτή καθοριστική τοΰ λιμένος μηχανή έλίγον περαιτέρω τοΰ τόπου 
δποΰ άνέσυρε τδ; προηγούμενου άνάγλυφον έξήγαγε καί μικρόν έν είδε». 
βωμίσκου κίονα ύψους 0,45,διαμέτρου τής βάσε’ως' περί 0,17. Ό βωμίσκος 
ουτος μέιοΰται προβαίνων τάνω όπου είνε άποτετριμμένος ίκανώς εις ύψος 

δέ 0,30 φέρει δακτύλιον άνάγλυφον έλκφρώς περιθέοντα αύτδν καί'προ- 

φανεστέραν καθιστώντα τήν μείωσιν τοΰ πάχους αύτοϋ.
Περί τδν βωμίσκου τοΰτον τρεϊς ΐσταντκι μορφαί 0,36 ύψους, ών άπα- 

σών αί κεφαλαί κατεστραμμένοι δλίγα μόνον, άφίνουσαι ί'χνη. Ή μία 
τούτων χιτώνα ποδήρη φέρουσα καί ίμάτιον καταλεϊπον γυμνόν τδν δε

ξιόν ώμον καί τήν χεϊρα τήν άπδ τοΰ άγκώνος άποκεκομμένην, έχε ι τ ή 
άριστερ^ δαδα ή'τις έπί τοΰ άριστεροΰ >έγγίζει ώμου καί ύπέρ τήν κεφα
λήν ύψοΰται. 'Η μορφή αύτη έπαθεν ούκ ολίγον ύπδ τής θαλάσσης κατά 

τήν έτέραν πλευράν τήν δεξιάν. Φαίνεται δ’ έκ τοΰ συμβόλου δτι ή Δη- 

μήτηρ εΤνε ή είκονιζομένη. ; -
: Δεξιόθεν τφ δρώντί έτέρα μορφή μετά χιτώνος ποδήρους άχειριδώτου 

καέϊίματίου άφίνοντος δλον τδ στήθος ακάλυπτον καί τήν δεξιάν χεϊρα, 
άπδ: δέ τοΰ άριστεροΰ ώμου καί τών κατά τήν οσφυν συνεχομένου ύπδ 
τής πρός τά όπίσω κεκαμμένης αριστερός. Έπι τής κεφαλής έφερε κά
λυμμα οιον τδ τών άγαλματίων τής Κυβέλης. Ή δεξιά έίνε έφθαρμένη 

κατά τον .βραχίονα, μέχρις έξαφανίσεοις δ’ άποτετριμμένα τά άπδ τουτου 
άχρι τής άκρας χειρδς φαινομένη; ολίγον έπί τοΰ κιονίσκου παρά τδν μη
ρόν τδν δεξιόν. Ώς δέ τδ ίχνος τοϋτο δεικνύει έκράτει ράβδον, ήτις, ώς 
δεικνύει ή θέσις τής χειρδς, έκυρτοΰτο βεβαίως πρός τά άνω. Ή'μορφή- 

αύτη φαίνεται έτι ,εϊνε παράστασις Κυβέλης όρθιας. ’Εκτός τής αποκοπής 
τής κεφαλής καί τής χειρδς τής δεξιάς ούδεμίαν ύπδ τής θαλάσσης ύπέ- 

στη βλάβην.
Ή τρίτη μορφή άποκεκομμένη καί αύτη τήν κεφαλήν φέρει χιτώνα 

διαφόρως τών άλλων δύο έπτυχωμένον και ούχί ίμάτιον άλλ’έπίβλημα ή 
διπλο’ίδιον μέχρι που τών γονάτων καθικνούμενον έν πτυχαϊς συμμέτροις 

άρχαίκαϊς, οέαί που καί αί τοΰ χιτώνος. Τή άριστερ^, παρά τδν μηρόν κα- 
τερχρμέντ) δυσδιάκριτον ύπδ τής" άλλοιωσάσης τδ μέρος έκεϊνο θαλάσσης 
τί είχεν· · ομοίως καί ή δεξιά άπδ τοΰ άγκώνος άποκεκομμένη κκί ούδέν 

χαρακτηριστικόν δεικνύουσα. Μόνον δέ έπί τοΰ έπιβλήμ.ατος κατά τήν 
αρχήν τοΰ δεξιού μηροΰ ’ φαίνεται τδ ίχνος έφ’ ου έστηρίζετο ή χειρ αύτη. 

’Ένθεν καί ένθεν τοΰ τραχήλου κατήρχοντο δύο βόστρυχοι άνά· είς εκα
τέρωθεν ή δέ κεφαλή φαί/εται ότι έφερε περικεφαλαίαν, ώς τά ί'χνη δέι- 

κνύουσιν.
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Τδ άρχαϊκδν της ενδυμασίας ταύτης κατ’ άντίθεσιν πρδς τάς δύο άλ- 
λας, οί βόστρυχοι, η στάσις καί τέλος τά ίχνη τ^ς κόρυθος ούδέν άλλο 
δεικνύουσιν, η ότι Άθηνάς η πάράστασις. "Ωστε έν συνόλφ έχομεν καλού 
ικανού ύψους βωμίσκον ιδιωτικόν διά θυμιάματα των τριών θεαινών Κ u- 
βέλης, Δηρ,ητρος καί Άθηνάς, οστις ίτο βεβαίως ανατεθειμένος ίπί βά- 
σεως άλλης ιδίας, φερούσης τδ κυκλικόν σχήμα του κάτω μέρους έν κοι- 
λότητι, έν ητο εντεθειμένη, ώς δεικνύει τδ κατά τοϋτο άκατέργαστον 
αύτ·ης. · )

■Λ'. Ό έξ Λτγίνης βωμέσκος.

Ένταϋθα άναγρκφομεν καί έτερον βωμίσκον όμοιον τώ άνω σημειω- 
θέντι, ούχί μέν έκ Πειραιώς προερχόμενου, άλλ’ έν Αίγίνγ μέν άνακαλυ- 
φθέντα, κτήμα δέ κατ’αύτάς τοϋ μουσείου Πειραιώς γενόμενον, πολλώ 
δ’ ηττονος άςιον η 5 προηγουμένως μνημονευθείς. Δεν σώζει δυστυχώς οδ* 
τος τδ ολον ύψος, άποκεκομμένος τά άπδ τών σφυρών τών τριών έπ’ αύ· 
τοϋ μορφών. Είνε κατασκευασμένος έκ λίθου φαιοϋ έχων ύψος σωζόμε- 
νον 0,19. Αί έπ’ αύτοϋ . μορφαί έχουσιν ύψος 0,16, έ?νε δέ καί αί 
τρεις όμοιοτρόπως ένδεδυμέναι χιτώνα ποδηρη καί έπίβλημα. Παρά 
τάς χεϊρας της μιΧς δύο δ^δων Γχνη μακρών φαίνονται* τής φερού
σης δμως ταύτας κατεστραμμένη η δψις. Ή δεύτερα, η φέρουσα της Κυ
βέλης επί κεφαλές τδ κάλυμμα, έχει την άριστεράν έπί του στήθους κε- 
καμμένην καί διασώζει πληρη κάτψ τδ μάλλον καί ίττον τάν δψινς'ΙΙ- 
τρίτη έχει όμοίαν στάσιν, κρατοϋσά τι, οίανεί σφαίραν^ τγί δεζικ, έφθκρ- 
μένην όμως δλως έ'χουσα την κεφαλήν.

Ό μικρδς ουτος βωμίσκος ουδέ νά συγκριθνί πρδς τδν προηγούμενου ώς 
στρδς την τέχνην καί έργασίαν, καί την διατηρησιν δέ, δύναται, ώς δλως 
άνευ τέχνης τινδς έξειργασμένος και έφθαρμένος είς άκρον. ’Αμφότεροι δ’ 

είνε δμοιότατοι πρδς άλλον παλαιότερον έν τώ μουσείω κατά τδ άνω μέ
ρος μόνον διασωζόμενον.

13’. ’Άλλα τενά. ευρήματα,

Έκτδς τών άνω σημειωθέντων ώς έκ τών 'Αλών προελθόντων άντι- 
κειμένων άνειλκύσθη πρό Ttvtov ημερών κατά τδ αύτδ μέρος, ύπερφοτ/κ-οϋ 
μεγέθους άνδριάντος υπερμεγέθης κνημη λίθου λευκοϋ, όλίγον κάτωθεν 
της έπιγονατίδος άποκεκομμένη καί ολίγον άνωθεν τών σφυρών τεθραΰ* 
σμένη, μήκος δ’ έχουσα 0,6θ. Ή καλώς είργασμένη καί μετά μεγάλης 
άνατομικης δυνάμεως καί άκριβείας κατεσκευαέμένη γυμνή αύτη κνημη, 
φέρει έπί τής άνω άποκεκομμένης πλαγίως έπιφανείας τεσσαρασκαίδεκα 

■ 1
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δπάς κυκλεκάς, είς μικρδν βάθος είσχωρούσας, κανονικάς, έν συμπλέγματα 

ούχί αυμμετρικώς τεταγμέναΐς προς άλληλας.'Η ούχί λίαν ανώμαλος τομή 
όλης της άνω έπιφανείας, έφ’ ·?,ς αί όπαί, αύταί αύται αί περί τδ κεν- 
τοον ταύτης συνεσωρευμέναι, και η πλαγία διεύθυνσις της τομήςεκ τών 

έζω (τής έπιγονατίδος) πρδς τά κάτω' καί ό’πισθεν, ή, προσφορωτάτή εις 
ΰποστηριςιν πλαγίως διακειμένου σώματος, ύπόδεικνύουσιν ότι § μηρός 
βεβαίως ητο πρόσθετος, άφ’ ού η κνημη κατά τδ κάτω πέρας ου μόνον 

δεν παρέχει ύπονοίας περί τοϋ προσθέτου αυτής, αλλά καί άποτόμως τβ- 
θοαυσμένη είνε. Έκτος τούτου όποδηλοϋταί πως ίιαί ·η πλαγία τοϋ μηροϋ 
θέσις καί κατ’ άκολουθίαν καί τοϋ όλου άγάλματος 'η στάσις, οτι δηλ· 

ητο άγαλμα κοέθημένου τινδς ή όπωςδήποτε δκλάζοντος.
Πλην τούτου καθ’ έκάστην άνασύρονται μεγάλοι έκ τοϋ πυθμενος τής 

θαλάσσης λίθοι είργασμένοι, πώρινοι, τών τειχών ί'σως τών έ’ζωθεν τών 
'Αλών διερχομένων καί τοσοϋτοι μέχρι τοϋδε έξηχθησαν, ώστε δλόκληρος 
ί προέκτασις ή πλατεία η πρδ τής εισόδου τοϋ λιμενίσκου τών 'Αλών, 
άβατος ύπδ τούτων κατέστη. Καί άλλα δέ μαρμάρινα άσημότερα λεί

ψανα μνημείων εύρηνται έντούτοις έκεϊ κατακείμενα, έφθαρμένα τά πλεϊ- 

στα ύπδ τής πολυχρονίου έν τώ ύδατι διαμονής.
Ενταύθα δέν θεωρώ άπο σκόπαϋ νάναφέοω καί άλλο τι άλλαχοϋ τοϋ 

Πειραιώς παρατηρηθέν σχέσιν έχον πρδς τά ύδατα τής πόλεως, τδ τών 
πολλών υδραγωγείων ή οχετών. Έκ' τών κυριωτέρων ύπδ μέγα βάθος 

έσχάτως άναφανέντών άποδείκνυτζι σαφώς ότι ούδέν άλλο ήταν ταϋτα 
η συνδετικά φρέάτων μεγάλων είς ούχί μεγάλας αποστάσεις. Τοιοϋτο 
άνευρέθη όπισθεν Τοϋ Γυμνασίου Πειραιώς έπί τής διασταύρωσε ως τών 
δδών Κάρα’ίσκου καί Σωτέίρας έν τή άνκσκαφή τών θεμελίων τής οικίας 
Π« Δαμάσκου, είς βάθος 4 μέτρων έν τ·^ πέτργ έσκαμμένον, ύψος περί τά 
3 μέτρα έχούσγ,, διεύθύνόμενον άπδ Β. μετά καμπήν τινα πρδς τά 

Ά- Πρδς άμφότέρα τά σημεία ύπήρχον φρέατα1 τεσσάρων μέτρων βάθους. 
Έν Τφ.-άύΤζ> οίκοπέδφ ,κάί κατά την δυτικήν γωνίαν εόρέθη ετερον είς 
βΐ^ος· πεντέ μέΤρών’άπ’ Ά. πρδς Δ; φερόμενον άπδ φρέατός είς' φρέαρ.! ■'·,

"Ομοιον είς μικρότερου βάθος προχθές έύρέθη κατά τά' Ύδραίϊκα άπδ 

φρέάΤος είς φρέάρ καί τοϋτο, καί άπδ Ά. πρδς Δ. είτα δέ πρδς Ν. φερό
μενον. ΠάνΤά ταϋτα είχον ύψος ενός περίπου μέτρου Ζαί πλάτους t|&5, 

κανονικωΤάτηΤ δέ την έργασίαν, καί άνευ έσωτερικίίς έπιχρίσεως, δπερ 
μαρτυρίου τ^ς άρχαιότητος, πληρη δέ λεπτότατου χώματός έκ καθ’.ζη- 

μάτων προερχσμένου.

’Εν Πιφαιέΐ 26 Νοψδριοο 1881. -
Ίά'Λ. X. Λραγάτσης.
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εύρίσκετο αύτόσε. καί δ τ', είναι ένετικός, 
ξένει δεν ήδύνατο νά μέ πείση δτι

Εύρισκόμενος εσχάτως έν Κυθήροις, είδον έπί των επάλξεων του φρου
ρίου λέοντα λίθινον δκλάζοντα έπί των οπισθίων ποδών, τών εμπρόσθιων 
όντων καθέτων προς την βάσίν. Τδ εύρυθμον τής στάσεως, ή καμπυλό- 

της τών γραμμών καί ή έν γένει άρμονικότης τοΰ έργου, μέ έπεισαν δη 
είχον ένώπιόν μου εργον ελληνικής τέχνης. Διεκοίνωσα τάς εντυπώσεις 

μου πρός τινας παρισταμένους, πλήν ούτοι μοί άπεκρίθησαν δτι άνέκαθεν 
et'niffve-rn — ..-ι ?— - ' Ή έντύπωσις δμως ·ην μοι έπρο-

ο δκλάζων ούτος καί άνευ χαίτης 
λέων, ήτο δ όρθιος πυκνοχαίτης καί μάλλον ύαιναν δμοιάζων τριοΰτος τοΰ 
’Αγίου Μάρκου, ώς εύρίσκεται επί πάντων των φρουρίων τών 'Ενετών.·

Ή νΰν πρωτεύουσα τής νήσου, έκτισται έπν δέσεως έφ’ ής ούδέν ίχνος 
δεικνύει ότι έπ’αύτής ύπήοχεν αρχαία πόλις, καίτοι φρονώ δτι ενταύθα 

ύπήρχε’ν ή ύπδ Παυσανίου μνημονευομένη (Παυσ. III. 23 , καί εναντίον 
τής ύπδ τών νεωτέρων παραδεδεγμένης γνώμης, φρονώ δτι δ λιμήν Κα- 
ψαλίου έστίν δ άρχαΐος λιμήν Σκάνδεια, ώς αλλαχόσε τδν λόγον ποιήσω- 

μαι. ’Ερευνών τά περί τούτου, ελαβον παρ’ άξιοτίμου κυρίου τής νήσους 
σημειώσεις τινας χειρογράφους, άφορώσας εις την ιστορίαν, αυτής καί γρα> 

• φείσας έν έτει 1825 ύπό τίνος Μικέλη έκ Κυδωνιάς τής Κρήτης. ’Εν 
ταύταις άνέγνων δτι πρό τινων έτών, ήτοι πρδ τοΰ 1825, ’’Αγγλος τις 

ενεργών άνασκαφάς εις την παρά τδν λιμένα Αύλάμονος παλκιόπολιν, 
ευρε λέοντα μαρμάρινου,ον μετενεγκών εις την πόλιν, έθετο επί Τών επάλ
ξεων του φρουρίου. Ή είδησις αυτή έπεβεβαίωσε την έντύπωσίν μου, πά· 

ραυτα δέ έπιστρέψας εις τδ φρούριον και άνελθών την ύψηλήν έπαλζιν, 
έξήτασα τδ ώραϊον τοϋτο εργον, δπερ έκ πρώτης δψεως μοί είχε προξε

νήσει την εύάρεστον έκείνην έντύπωσίν, ήν εγείρει επί τών αισθήσεων ή 
άρμονικότης τής ελληνικής τέχνης. Ό λέων ουτος κατεσκεύασται έκ κα- 
θάροϋ λευκου μαρμάρου, έστίν ύψους άπδ τής κεφαλής μέχρι τής βάσεως 
1,20 μ. δκλάζει έπί τών δπισθίων ποδών, τών εμπρόσθιων κατερχομένων 
καθέτως έκ τής κεφαλής, ήτιςήρεμα δρ^ πρδς τά έμπρδς, τοϋ στόματος 
δντος ήμιανοικτοϋ. Τδ προέχον τοϋ στήθους καί τδ νευρώδες τών έμπρο- 
σθίων ποδών, δεικνύουσι τεραστίαν σωματικήν δύναμιν ήρεμοϋσοίν. Τά 
ώτα είσί τεθραυσμένα, ώς καί τμήματά τινα τοΰ σώματος, ίχνη δε μο
λυβδώσεων καταδεικνύουσιν δτι τδ τοιοΰτο προήλθεν έκ σφαιρών τουφε

κιού. Μετ’ έκπλήξεως δ’έπληροφορήθην δτι χρησιμεύει ώς σκοπδς εις τους 
διά πυροβολισμών διασκεδάζοντας χωροφύλακας. ’Έσπευσα πάραυτα δια- 

μαρτυρόμενος εις τδν κ. ’Έπαρχον διά την βεβήλωσιν ταύτην, ούτος δέ 
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μέ διεβεβάίωσεν δτι θέλει λάβει τ’ αρμόδια μέτρα πρδς περαιτέρω δια

φύλαξή αύτοΰ.
Καίτοι ευρισκόμενος έπί στενής έπάλξεως εις τδ άκρον ύψηλρΰ βράχου 

200 περίπου μέτρα ύπέρ την ύποκειμένην θάλασσαν, καί έπνεε σφοδρό

τατος βόρειος άνεμος τοΰ μηνδς Νοεμβρίου, έπελήφθην ίστάμενος δρθιος, 

τής παρατιθεμένης ένταΰθα σχεδιογραφήσεως αύτοΰ.
Τδ εργον τοϋτο έστί τδ μόνον τοιοΰτο αρχαίας τέχνης, άχρι τοΰδε 

,γνωστδν έπί τής νήσου. Κατά πάσαν πιθανότητα, εύρίσκετο έπί έπ!·σή-

μου τίνος: άγνωστου τάφου. 'Ομοιάζει την στάσιν πρδς τδν έν Χαιρωνείςς 
λέθν,τα> καίτοι. ουτος φέρει χαίτην, ένω δ προκείμενος: στερείται τοιαύ- 
της, δμοιάζων μάλλον Αϊγύπτιακδν τύπον λέοντος ού μην καί τούς έπί 

τής Μυκηναίας πύλης τοιούτους. Ή βάσις έφ* ής δκλάζει δ λέων έστί λε
πτό τάτη μόλις 0,02 ύπδ τούς εμπρόσθιους πόδας καί λεπτυνομένη χά

νεται πρδς τά όπισθεν.
Ή θέσις έν ή εύρέθη, κεϊτκι άνωθεν τοΰ Αύλέμονος, λιμένος δστις έςίν 

κατά πάσαν πιθανότητα δ αρχαίος Φοινικοΰς λιμήν, καί τά άνωθεν τού
τος εις 5περίπου χιλιομέτρων άπόστασιν έρείπιαί είτί τά τής άρχαιοτά- 

’της πόλεως τών Κυθηρίών (Θουκ. IV 54). Ένταΰθα φαίνονται έρείπία καί 

στήλαί τινες Δωρικού ρυθμοϋ, εύρέθησαν δέ καί τάφοι περιέχοντες άγγεϊα 
άρχαιότατα. Ένταΰθα ύπήρχε καί τδ Ίερδν τής Ουρανίας ’Αφροδίτης. α’Γο
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δέ Ιερόν τές Ουρανίας άγνότατον καί ίερδν δ πόσα παρ’ *Ελλησ« έστόν 

άρχαιότατον» (Παυσ. III 23).
Έκ τές στάσεως, τές εργασίας καί τές δέσεως έν ή εύρέβη, τβκμαίοε- 

ται ότι δ λέων ό5τος άρχαιότατοςέστιν^ έκ δέ..τές έλλείψεως μαρμάρου 
έν τ$ϊ νησφ, ότι μετγνέχδη έξωδεν. '

Ό ακριβής δρισμδς τών θέσεων τών. αρχαίων λιμένων και πόλεων τές 
νήσου, αποβαίνει λίαν δυσχερής σήμερον, ώς έκ τές άοριστίας τών μνη- 

μονευόντων άρχαίων συγγραφέων. Περί τούτων κχ\ της άύτόσε εκδρομής 
μου, Θέλω διαλάβει έν προσέχει άρδρφ.

Έν Ναυπλίφ Δεκέμβριος 1881.

Νικόλαος I. Σολωμός.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ίΧΟΛΗ

Συνεδρία της 29 Νοεμβρίου
Ό. -κ. Καΐ.1ΐξ>, περί τών Στοιχείων του ελληνικού πολιτισμοί.

Συνεδρία 15 Δεκεμβρίου
*0 κ. Ποστ<\1άχα(:, περί της ύπδ τοϋ κ. ΊωάννΟυ Δημη^ρίου δωρη* 

δείσν,ς τω έλληνικφ έ'θνει νομισματικές συλλογές·

Ό κ. Πονχστάϊχ, περί τές αιγυπτιακές συλλογές τοϋ κ. Ίωάννου Δη- 
μητριού.

Συνεδρία τής 25 Δεκεμβρίου
Ό κ. ΚαΐΛίζΐ, καταθέτει καί αναλύει την συγγραφήν του κ. Bohn 

περί τού έν Περγάμφ ναού τές Πολιάδος Άβηνάς και την τοϋ κ. Mau, 
περί τές ιστορίας της πομπη’ίανές τοιχογραφίας.

*0 κ. Ποστο.Ιάχας δεικνύει καί έπεζηγεϊ έκτυπα τινα ελληνικών νο
μισμάτων και δακτυλιόλιθων.

Ό κ. Καββαδίας, περί τών άνάσκαφών κατά τδ έν Έπιδαύρφ δέατρον.
Ό κ. Αό.11ιγχ, περί έπιγραφών έν Κυζίκφ άναφερομένων, έίς την λα

τρείαν τές Κυβέλης. ■ ”■

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΓΑΑΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

’Ήρξαντο τά δημόσια μαδήματα καί άναγνώσματα τοϋ Συλλόγου. 

Κατά τδν λήξαντα μένα έδίδαξαν δ κ. Ίω. Μεσολωράς ίχχ.1ησιαοτιχ^χ 
'fotpptar καί δ κ. Ίγν. Μοσχάκης ίρμήηίαχ τοϋ ΕΰαγγιΛίοι>Λ ,ΐί λοιπά 
μαδήματα, δ’ άρχίσωσι τδν ’Ιανουάριον. Διατριβάς δ’ άνέγνωσαν ό κ. Κ

I ΧΡΟΝΙΚΑ 1003

Εένος περί τοϋ 'PaCt.lai χαΐ τής αύτοΰ και δ κ. Ίγν. Μοσχάκης

»} γυχη χαο ό χριστιανισμός.
• Πληροφορηδείς δ Σύλλογος ότι έξ Ιταλίας παρασκευάζονται νά κα- 
τέλδωσιν είς Ελλάδα πολλοί Ίταλο-Άλβανοι άποικοι, συνέστησεν έκ νέου 
τήν έπί τούτω επιτροπήν αύτοΰ όπως συνεννοηδ-?! μετά τοϋ υπουργείου 

τών εσωτερικών διά τά περαιτέρω.
Είς τήν έν’Λδήναις «χολήν τών άπόρων παίδων πρόσετέδη τδ μάδημα 

της απαγγελίας, άνατεδέν τώ κ. Α. Μανούσφ, εύδοκίμως διδάξαντι τδ 

μάδημα τοϋτο έν τφ φδείφ.
Τήν 5 Δεκεμβρίου έδόδη έν τγ οίκίφ τοϋ κ. Β. Μελά εύμενώς παρα- 

χωρηδείσγι, ευεργετικός χορός ύπέρ τές <?χο^ές τών απόρων παίδων ύπδ 
|ί τήν προστασίαν τών εύγενών κυριών ΕύδυμίαςζΑ. Κουμουνδούρου, ‘Ρόζας

; Σ. Βαλαωρίτου, Τερψιχόρης Β. Μελά, ’Ιφιγένειας Α, Συγγροϋ καί Νατα-
I ,λίας Α. Σούτσόΰ. ^δ^κ^ξΟΰ^δρδϋΓτΟυΤΟίΓχίσπραχδέν πόσδν άνέλδεν είς

f δρ. 4,6 7 9,30.
f < Άπεβίωσεν δ Φραγπδβπος ΕΙυλαρενός τδ άρχαιότερον τών έπι-
f τίμων μελών τοϋ Συλλόγου ψηφισδέν τοιοϋτο άπδ τοϋ 1866/0 Πυλαρινδς

ήν έκ τών ένδέρμως άγαπησάντων τδν Σύλλογον έκ τές πρώτης αύτόϋ 
συστάσεως καί έκδύμως πάντοτε υπέρ αύτοΰ έργασΟέντων.

i ’Ομοίως άπεβίωσεν δ Λν]|Λήτρεος Λεαποτόπουλος μέλος επίτι

μον άγαπητδν καί σεβαστόν.

. 3E3P.p»r IK A.

’ΚύκπαεΠευσες. Έν Γερμκνίγ προετοιμάζεται σχέδιον
τοϋ «V ταΐς γυμχασύοις ά«?α*ενκοϋ σνστήματο'·, όπερ προτκδήσετκι τ·ρ 
.■επικυρώσει της προσεχούς βουλές· ΊΙ μέταρρύδμισις αΰση συνίσταται 
περίπου είς τά έςές’ έν άμφοτέροις τοΓς γυμνασίοις, τώ τε άνδρωπιστικφ 
(humanistisches) ή κλασικώ (classisches) καί τώ πρακτικώ, ή, ώς κακοζή- 
λως παρ’ ήμΐν έκλήδη πραγματική (Bealgymnasium\ δέλει έπαυξηδγ τδ 
μάδημα τών φ^σικρμαδημάτικών έπιστημών καί δέλει άνέλδει ή διδα- ~ 
σκαλία αύτοΰ τουλάχιστον μέχρι τών έξ ωρών καδ’έβδομάδα· έν τώ πρώτω 

τών γυμνασίων τούτων δέλουσι προστεδέ ώραι τ-γ? παραδόσει τών ελληνι
κών, έν Τώ δευτέρφ τ$ τών λατινικών καί άγγλικών γραμμάτων Ή προ- 

‘ ταδησοκένη αυτή μεταρρύδμισις δείκνυσιν ήμΐν φανεράν άντίδρασιν κατά 

τές άλλοδεν, πρδ πάντων ύπδ τών είς τάς φυσικάς έπιστήμας κατκγινο- 
μένων, ύποστηριζομένης ιδέας, ότι ή κλασική μόρφωσις δφείλει ϊνα ύπο-
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χωρήση τή πρακτική και ή διδασκαλία τών άρχαίων γλωσσών τήτών 
φυσικών έπιστημών. Ού του παρόντος βεβαίοις όπως έκφέρωμεν τάς ήμε- 
τέρας κρίσεις έπί τοϋ ζητήματος τούτου, όφείλομεν όμως νά δμωλογήσω- 

μεν, δτι μ.’ δλον τδ ιερόν σέβας, δπερ πρδς τάς φυσικά; έπιστήμας έχομέν 
πεπείσμεθα, δτι θεωρία καί πράξις ανάγκη ϊνα συμβαδίζωσιν, ώς παντοΰ 
και πάντοτε, ουτω καί έν τή τών νέων εκπαιδεύσει, καί ώς άνευ γνώσεων 
τών φυσικών έπιστημών δέν δύναταί τις νά δνομασθή άνθρωπος, ουτω ή 
μάλλον κατά μείζονα λόγον, και άνευ γνώσεων της ιστορίας, ώστε ούτε 
η πρακτική ή ή κατά τάς φυσικάς έπιστήμας έκπαίδευσις πρέπει νά ύπερ- 
έχη της θεωρητικές ή· της κατά τάς ίστορικάς έπιστήμας, ουτω πάλιν ή 
δεύτερα της πρώτης, άλλ’ άμφότεραι νά έχωσι τήν αύτήν θέσιν. Καί έτε
ρόν τι δείκνυσιν ήμ.ΐν, άφ’ ετέρου ή προμελετωμένη αυτή μεταρρύθμισις’ 
τείνει ΐνα καταστήση καί τδ λεγόμενον πρακτικόν. γυμ.νάσιον (Relgymna- 
sium) κλασικόν, σκοπούσα ν’ αύξηση τάς ώρας τοΰ έν αύτφ μαθήματος 
τών λατινικών, έν ώ έπιθυμία είναι τών εις τάς φυσικάς έπιστήμας κα- 
ταγινομένων ’ένα άπ’ έναντίας τδ δεύτερον πρακτικόν καταστήσωσι. ’Εάν 
καί περί τών δύο τούτων ειδών τών γυμνασίων έπιτρέπηται ήμ,ΐν ενταύθα 
ΐνα έν παρόδφ έκφράσωμεν τδ ήμέτερον φρόνημα, λέγομεν,δτι ού μόνον ή 
συγχώνευσις τοϋ κλασικού έν τφ πρακτικφ γυμνασίφ ουδόλως πείθει ημάς 
άλλ’ ουδέ αυτή ή υπαρξις των διαφόρων γυμνασίων καί μάλλον ήθέλομεν 
έπιδοκιμάση τήν συγχώνευσιν τοϋ πρακτικού έν τώ κλασικώ,διότι πράγματι, 

εάν. λ. χ. υίδς έμπορου, ύπακούων τη θελήσει τοΰ πατρδς, είσέλθη εις τδ 
πρακτικόν γυμνάσιον, δπως μετά τήν άποφοίτησιν διαδεχθώ τδν πατέρα 
έν τώ σταδίω τοΰ βίου, άφ’ου αποφοίτηση δμως πεισθή οτι ούδαμώς ή φύ- 

σις αύτοϋ πρδς τδ έμπόοιον ρέπει άλλά μάλιστα πρδς τήν φιλολογίαν π.χ., 
έν όποίγ θέσει εύρεθήσεται δ άνθρωπος ούτος, μή δυνάμενος νά έπιδοθη 

εις δ,τι κλίνει, ένεκα της άγνοιας τών ελληνικών και λοιπών τή φιλολο
γώ άναγκαίων’σπουδών ; άρξεται έκ νέου τά γυμνασιακά μαθήματα ; 
ούχί βεβαίως' άρα θέλει θυσιάσει, τδ μέλλον αύτοϋ τώ πρακτικφ γυμνα
σίφ, θέλει γείνη δούλος τής έκπαιδεύσεως αύτοϋ. Έκ πάντων τούτων έξά- 
γομεν τδ συμπέρασμα ότι τά λύκεια πρέπει νά διδάσκωσι τοιαϋτα καί 
τοσαΰτα, ώστε ό τελειόφοιτος νά ή εις θέσιν νά έκλέξη έλεύθερος τδ 
σ.τάδιον αύτοϋ, τοΰθ’ δπερ καταστρέφει προφανώς τδ πρακτικόν γυμνάσιον. 
Τήν ιδέαν ταύτην εϊ'δομεν ευχαρίστως έπικροτουμένην ύπδ πολλών περι- 
φήμων άνδρών, έν οΐς και τά δνόματα δύο ένδοξων συγκαταλέγονται, ενός 
διασήμου καθηγητοΰ και πολιτειολόγου καί ενός μεγάλου άρχιτέκτονος 
καί συγγραφέως, τοΰ Holtzer.dorff δηλα δή καί τοΰ Semper. Π. Μ.,Οΐ.

ΤΕΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

'’Αρχαία, φιάσΛογΙα.

, Σοφοκλέους ’Αντιγόνης διόρθωσις τοϋ στίχ. 800 ύπδ Άλ. Πάλλη σ. 186.

Τών ’Ερώτων τοΰ ’Οβιδίου βιβλίου Α' ’Ελεγεία α' καί β', έλευθέρα έμμετρος 

μετάφρασις υπό Ίω. Γ. Φραγκιά σ. 216.
Ερμηνεία τοϋ στίχου τοϋ Τερεντίου Homo ειιαι κτλ. ύπδ Κ. Λαμπρύλλου 

σ. 283.

Νεωτέρα, φιΛοΛογία.

Ό Ένδυμίων τοΰ Βήκονσφηλδ ύπδ Ν. Πετρή σ. 60 (Πρβλ. σ. 189.)
Έκ τής θείας Κωμφδίας τοϋ Δάντου. ’£1δή Α' έκ τής Κολάσεως, έμμετρος 

μετάφρασις ύπδ I. Γ. Φραγκιά σ. 333.
'Ο Αύτοκράτωρ τοΰ Έβερς ύπδ Ν· Πετρή σ. 858.
Σαίξπηρ ’Αντώνιος καί Κλεοπάτρα δράμα εις 5 πράξεις μεταφρ. έκ τής 

’Αγγλικής ύπδ Μ. Ν. Δαμιράλη σ. 913.

ΝεοεΛ2ηπκίι φιΛοΛογΐα.

. Δημώδη παραμύθια Θήρας. 'Ο άθάνατος σ. 438. Τά δώδεκα λαφάκια 

σ. 442.Αί Γερανοί τοΰ Ίβυκου διήγημα έμμετρον ύπδ Στ. Δ. Βάλβη σ. 634.

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός σ. 95, 186, 282, 373, 470, 583, 

735, 825, 908, 1102.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Άθηνά η πρδς τφ Βαρβακείφ (μετά πίνακος) υπό 1. Δραγάτση σ. 33 

(Πρβλ. σ. 184 καί 281.)Άρείου Πάγου παρακμή καί τέλος. ’Απόστολος Παΰλος καί Διονύσιος, δ 

Αρεοπαγίτης ύπδ Κ. Ν. Παπαμιχαλοπούλου σ. 50.
Ό Αεων τής Χαιρωνείας (μετά σχήματος) ύπδ Λ. Καυταντζόγλου σ. 86 

(πρβλ. σ. 94.)Πινάκια Κορινθιακά (μετά δύο πιδάκων) υπό I. Δραγάτση σ. 134.

Τ<5μ. Ε’, 1881.
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Τής έν Μακεδονία Ήδωνίδος Ανέκδοτοι έπιγραφαΐ τρεις ύπδ Μ. C. Δή- 
μητσα σ. 222.

Πειραίκα! Αρχαιότητες. Στήλαι άπλαΐ ενεπίγραφοι, σ. 274. Στήλαι μετ’ 
Αετωματίου η καί Ακρανθέμου σ. 275. Στήλαι μετ’ αναγλύφων σ. 276. Ό 
έκ τών 'Αλών παΐς (μετ’ εΐκόνος) σ. 575. Εις πυραμιοειδής λίθος, δυο ενεπί

γραφοι λίθοι σ. 578. Δυο ορόσημα σ. 1094. Άνάγλυφον τοΰ εί'δους τών νε
κρόδειπνων έκ τών ‘Αλών σ. 1095. Ό έκ τών 'Αλών βωμίσκος σ. 1097. 
'Ο έξ Αΐγίνης βωμίσκος σ. 1098.

Έπιγραφαΐ Καλαβρύτων ύπδ Άθ. Πετρίδου σχολάρχου Κυπαρισσίας σ. 279.
Ευρήματα έν 'Ρώμη ύπδ Σ. Κ. Σ. σ. 280.
Κορινθιακά! Αρχαιότητες (μετά δυο εικόνων) ΰπδ ί. X. Δραγάτση σ. 337. 

Ευρήματα έν Πομπηία, μετάφρ. Σ. Κ. Σ. σ. 371.
’Αρχαιολογικά έκ 'Ρώμης ύπδ R. Lanciani μετάφρ. Σ. Κ. Σακελλαροπου- 

λου σ. 436.
Άνάγλυφον έκ 'Ρηνείας (μετά εΐκόνος) ύπδ I. X. Δραγάτση σ. 579.

Ή Μονή Καισαριανής ύπδ Αρχαιολογικήν καί χριστιανικήν έ'ποψιν (έν ω 
καί κατάλογος τών έν τή μονή άγιογραφιών) ύπδ I. Δ. Λαμπάκη σ. 645.

’Εκδρομή εις τάς άνασκαφάς τοϋ έν Έπιδαύρφ Θεάτρου ύπδ Ν. I. Σολωμοΰ, 
σ. 658.

"Ανδρου αρχαιολογήματα ύπδ I. X. Δραγάτση σ. 781.

Άνακάλυψις Αρχαίου θεάτρου ύπδ Σπ. Γ. Παναγιωτοπούλου σ, 820. 
Σαρκοφάγος Κληματίου έπισκόπου ’Αθηνών ύπδ τοϋ Άρχιμ. Παναρέτου 

Κωνσταντινίδου σ. 822.
Ό Πύργος τοΰ 'Αγίου Πέτρου έν ’Άνδρφ (μετά εΐκόνος) ύπδ ί.Χ. Δραγά

τση σ. 874.
’Αρχαιολογικά! ειδήσεις ύπδ τοΰ Δ. Σατουρνίνου Χεμένε συλλεγεΐσαι καί 

διατυπωθεΐσαι 'Ελληνιστί ύπδ Άθ. Πετρίδου σχολάρχου σ. 904.

'Ο έν Ιίυθήροις λέων (μετά εΐκόνος) ύπδ Ν. I. Σολωμοϋ σ. 1100. 
’Αρχαιολογικά! ειδήσεις σ. 91, 183, 281, 372, 580, 732. 
’Αρχαιολογική έν Άθήναις Εταιρεία σ. 89.
Γερμανική έν Άθήναις Σχολή σ. 90, 183, 369, 582 (περιεχόμενα τοΰ 

περιοδικού αυτής), 1102.

Έπιγραφα! σ. 1 38, 275—280, 340 (πανομοιότυπου) 241 (πανόμ.), 467 
(Λατινική), 579, 5ΒΒΓ5Β2^37-783 (μεταγεν.) 785—796, 798, 822, 
823, 904—907, 1094,1096.

Άπεικονίσματα αρχαιοτήτων κα! σχέδια σ. 33, 88, 340, 885, 900, 
901, 905, 907, 1101. Πίνακες Α'—Γ' καί τ'—Ζ'.

’.Ανασκαφαί.—Έν Άθήναις σ. 185, 281. Αΐγίφ 734, 820. Δελφοϊς 582. 
Δήλφ 733. Έλευσΐνι 184, 372, 468, 581. Έπιδαύρφ 281, 469, 581, 
732 (πρβλ. 658). Κρήτν) 92, 469, 734. Κύθνφ 92. Μυρρίνν) 94, 372.
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’Ολύμπιοι 94, 184, 583. Όρχομενώ 282, 370. Σάμφ 732. Σερίφφ 282. 
Τανάγρφ 372, 468, 581. Ώρωπφ 184, 281.—Έν Άλεξανδρείρρ 582. Άσσφ 
735. Έφέσφ 185. Κορσική 282. Όστούνν) παρά τδ Βρεντέσιον 94. Έν Πα
λαιστίνη 185, 735. Πομπηία 371, 372, 583. ‘Ρώμη 280, 463. 466, 

467. Σάρδεσι 685.
Μουσεία.—Άθηγωγ σ. 91, 183, 184, 372. ΈΛευσϊνος 184. Θηβων 

τών έκ Τανάγρας Αρχαιοτήτων 183. Μύκονού τών Δηλιακών αρχαιοτήτων 

92. Πειραιώς 274, 275, 276. Σάμου 470. Katpov 94. Κωνσταντινου

πόλεως 185. Βρεταννικόν 94. Νεαπόλεως 94.

Ή λειτουργική τών έν Ανατολή ’Εκκλησιών ύπδ^Σπ. Κ. Παππαγεωργίου 

σ. 97.
Σοφιστα! καί Σωκράτης ύπδ Ν. Καζάζη σ. 124.
Περί τής κατ’ Αριστοτέλη παιδείας ύπδ A. Κ. Σπαθάκη σ. 226.
Ή Απάντησίς μου εις τάς παρατηρήσεις περί τής γλωσσομάθειάς τοΰ Ίησοϋ 

Χριστοΰ ύπδ A. Κ. Παπαζή σ. 672.
Ή Μονή Καισαριανής ύπδ Αρχαιολογικήν και χριστιανικήν έποψιν ύπδ 

I. Δ. Ααμπάκη σ. 645.
Οί Πρόδρομοι τής Γαλλικής Έπαναστάσεως Μοντέσκιος, I. I. 'Ρουσώ, ύπδ 

Ν. Καζάζη σ. 745.
Καί πάλιν περί τής γλωσσομάθειάς τοΰ Ίησοϋ Χριστοΰ Απάντησίς εις τδν 

κ. Σπ. Παπαγεωργίου ύπδ Κ. Λαμπρύλλου σ. 804.
Ιστορία μέτριου άνδρδς ύπδ A. Barine μεταφρ. έκ τής Γαλλικής ύπδ Στ. 

Α. Βλαστοΰ σ. 1044.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Ά·

Περί τών έν Σύρφ σχολείων ύπδ Δ. Γ. Πετρίδου σ. 112.
Περί τής κατ’ Αριστοτέλη παιδείας ύπδ A. Κ. Σπαθάκη σ. 226.

a

Ό Γυιζώτος ώς πολιτικός άμα και συγγραφευς έξεταζόμενος, ύπδ Ν. Πετρή 

σ. 193.Ή έν Αγγλία βουλή τών Αντιπροσώπων κα! ή κοινοβουλευτική κυβέρνη- 

σις, μετάφρασις έκτης Γαλλικής ύπδ Κ. I. Δραγούμη σ.473.,
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Περί έπιστημονικοΰ προσδιορισμού τών ύπδ τών 'Ελλήνων γνωσθέντων φυ
τών υπδ Σ. Δ. Κρίνου σ. 1.

Περί κολλητικών νοσημάτων καθ’ ό'σον άφορ$ εις τ$ν ύγιεινίιν τών σνο- 
λείων υπό Κ. Διγενέ σ. 45.

'Η φυσική κατ’ οίκον. ’Ατμοσφαιρική πίεσις (μετά 4 εικόνων) σ. 73. ’Η
λεκτρικά φαινόμενα (μετά είκόνος) σ. 816. ύπδ Τιμολέοντος Δ. Άργυροπούλου 

Μετεωρολογική άποψις τοϋ έτους 1880 ύπδ Δ. Κ. Κοκκίδου σ. 95.
' Η φυσική κατ’ οίκον. Αδράνεια (μετά 5 είκόνων) σ. 139. ’Ισορροπία ύγρών. 

Σώματα εμβαπτιζόμενα έν ύγρφ (μετά 4 εικόνων) σ. 262. Δύναμις, βαρύ- 
της, κεντρον βάρους, ισορροπία (μετά 3 είκόνων) σ. 364. Κεντρόφυζ δύναμις 
υγραΐ μεμβράναι (μετά 4 είκόνων) σ. 434. ^χουσζ^ (μετά ‘10 εικόνων) 
σ’ o6ft8ft‘.OwM (ίΛετά 3 είΚ0Μων) σ* 6821 (μ^ά 2 σχημάτων)
σ. 899 υπό ’Εμμανουήλ Δραγούμη.

Όχειμών τοϋ 1880—1 881* ύπδ Δ. Κ. Κοκκίδου σ. 284.
Λεσχηνία 'Ρωμαϊστου ύπδ Rud. von Ihering μετάφρασις Ν. I. ΔημαρΚ 

G* x*Ovj 377·
Περί τρίχινων καί τριχινώσεως (μετά 3 σχημάτων) ύπδ Κ. Διγενέ σ.
Ο ^Ιησούς τοϋ Πανσέληνου (μετά χρωματολιθογραφικές είκόνος) ύπδ Σπ. 

II. Λάμπρου σ. 445.
Τδ έαρ τοΰ 1881 ύπδ Δ. Κ. Κοκκίδου σ. 471.

. Ειδήσεις έκ τών ξένων κόσμων. Οί άπδ τού ούρανοΰ καταπίπτοντες λίθοι 

υπο Καμιλλου Φλαμαρίωνος μετάφρασις έκ τές Γαλλικές ύπδ Κ* σ. 550.
Ροκιτανσκης, Βούλ, Σκόδας ύπδ Π. Βεγια σ. 688.
Τδ θέρος τοΰ 1881 ύπδ Δ. Κ. Κοκκίδου σ. 826.
Ή έν Παρισίοις διεθνής έκθεσις τοΰ Ηλεκτρισμού. ’Ηλεκτρικόν φως (μετά 

16 σχημάτων) ύπδ Τιμ. Δ. Άργυροπούλου σ. 866, 1057 (πρβλ. σ. 187 
καί 737.)

Περί τοΰ έν τφ Αίτωλικφ γεωλογικού φαινομένου ύπδ Δ. I. Ζαλούνου 
σ. 1089. Α

ISTOP1A, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΡΕΡΙΗΓΗίΕΙί

Ρωσσικά περί Ελλάδος έγγραφα νΰν τδ πρώτον εις την Ελληνικήν μεθερ
μηνευόμενα σ. 143

Τδ Κοιμητηρίου τές Πίσας ύπδ Αίμυλίου Καστελάρ μετάφρ. σ. 153. 

Η πατρίς Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως ύπδ Α. Μ. 'ίδρωμένου σ. 209. 
Ό Μωρέας ύπδ Κ. Παπαρρηγοπούλου σ. 220.

'■ \ ϊ
I1INAS ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΤΟΜΕΝΩΝ 1000

Πρόχειρέ τινα περί τών πηγών τές ’Αθηναϊκές Ιστορίας κατά τούς μέ

σους αιώνας κα’ι έπί Τουρκοκρατίας ύπδ Σπ. Π. Λάμπρου σ. 244.
Ίστορικα’ι σφραγίδες μετά 6 είκόνων ύπδ Μ. Π. Λάμπρου σ. 366. ,

Ό έν τ$ νοτίφ 'Ρωσία Ελληνισμός άπδ τών Αρχαιότατων χρόνων μέχρι 
τών καθ’ έμΚς ύπδ Κ. Α. Παλαιολόγου σ. 409, 534, 585. <

Τό σπηλαιον τοΰ Όδυσσέως Άνδρούτσουύπδ Α. Γεωργαντά υποστράτη

γου σ. 420. _ . λ7 Ό Μαρίνος Φαλιέρος έν τ? 'ιστορία καί τφ μύθω ύπδ Π. Γ. Μολμεντη 

μετάφρασις έκ της άγγλικές A. Α. 'Ραγκαβη σ. 426. „
Αί Αθέναι κατά τούς σκοτεινούς αιώνας ύπδ Φερδινάνδου Γρηγοροβιου 

μετάφρασις έκ τές γερμανικές ύπδ Α. Προβελεγίου σ. 513, 616. _
Ή αύτοκράτειρα Φαυστίνα κατά τδν Έρνέστον 'Ρεναν υπδ Σ. Κ. Σακελ- 

^Κανανδς Λά^φηΓ^ί^^ δύο "Ελληνες περιηγηταί

τοΰ ΙΕ' και ΙΗ' α’ιώνος ύπδ Σπ. Π. Λάμπρου σ. 705. , Qni
Συμπληρωτικά περί Βασιλείου Βατάτζη ύπδ Α. Μ. 'ίδρωμένου σ. 801.
'Ιστορικά Απομνημονεύματα τές βασιλείας ’Όθωνος ύπδ Α. Γεωργαντβ 

ύποστρατηγου σ. 833, 1001.
Έκ τών Απομνημονευμάτων τές κομ^σσης Άντωνινης Δμητριεβνας Βλοΰ- 

δοβ περί Ίωάννου τοΰ Καποδιστρίου μετάφρασις έκ τές Ρωσικές υπ 

Παλαιολόγου σ. 1016.

αρογραφικα

Άπογραφη τές πόλεως ’Αθηνών ύπδ Α. Δ. Μανσόλα σ. 851.

ΜΥΟΙίΤΟΡΙΑΙ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

'Ρωμαϊκα'ι σκηναί. Υπηρέτης μ,υλωθροΰ σ. 70.
L Τδ Παγωτδν τές Βασιλίσσης, μυθιστορία τοΰ Ίταλοΰ Petrucceh della Gat- 

tina μετάφρασις Α. Φραβασίλη σ. 76, 170, 267, 350, 453, 720, 8 ,

886, 1068. , . ,
Έπεισόδιον τοΰ έμφυλίου πολέμου έν 'Ρωσί*, Ανέκδοτον μέρος τοΰ διηγή

ματος τοΰ 'Ρώσου συγγραφέως I. Πούσκιν «η κόρη τοΰ λοχαγού» μεταφρ. 

g. 254* ,
"Ανδρόνικος καί ’Αθανασία ,ίστορικδν συναξάριον ύπδ Βησσαρίωνος Νεαμονι- 

του σ. 322.
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Σνμμικτα a. 186, 283, 471, 736, 826, 911.
Χρονικά σ. 188, 286, 374, 740, 828, 909, 1003.
Εικόνες καί οχήματα σ. 33, 88, 140, 141, 142, 264, 265, 343, 364, 

365, 436, 437, 570, 571, 684, 685, 817, 868—873, 885, 900, 901, 
905, 907, 1101.

Πίνακες ζί παρχρνήματι Α'(’Αθήνα), Β'—Γ'(Πινάκια Κορινθιακά), 
Δ' (ΌΊησοΰςτοΰ Πανσέληνου χρωματολ.), Ε'('Ιστορικά! σφραγίδες), (’Αγ

γεία Κορινθιακά), Ζ' — Η' (Άγαλμ. κα! άνάγλ.).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1881

’ΛργνρώτονΛος (Τψ,ολέων Δ.).—'Η φυσική κατ’οίκον σ. 73, 816.—Διε
θνής έκθεσις τών εφαρμογών τοΰ ηλεκρισμοΰ έν Παρισίοις σ. 866, 1057 (ί'δε 
και σ. 187 κα! 737).

Βά.Ιβης (Στ. Δ.).-— Αί γερανοί τοΰ Ιβύκου, διηγημα έμμετρον σ. 634.
Βέγιας (Περικλής) έν Μονάχφ.·— Βιογραφίαι Ροκιτάνσκη, Βούλ, Σκόδα σ. 

688.
ΒΛαοτός (Στ. Α.) έν Μασσαλί^. — 'Ιστορία μέτριου άνδρός (μετάφρ.) σ. 

1044.
^αμιράΛης^μ----- Σα'.ξ-τ5^ρ-ΆΎτώνπτςκκΙ Κλεοπάτρα (μετάφρ.) σ. 913.
Γ εωργαντας (Άντ.) — Τό σπηλαιον τοϋ Όδυσσέως Άνδρόύτσου σ. 420. 

'Ιστορικά απομνημονεύματα της βασιλείας "Οθωνος. 833, 1001.
Λημαρας (Ν. 1.)— Λεσχηνία Ρωμαϊστοϋ υπό Rud. von lhering σ. 289,

377.
Λήμητσας (Μαργαρίτης Γ.)—Της έν Μακεδονία Ήδωνίδος ανέκδοτοι έπι- 

γραφαι τρεις σ. 222.
Αγενής (Κωνστ.)—Περί κολλητικών νοσημάτων καθ’ δσον άφορ^ εις την 

υγιεινήν τών σχολείων σ. 45. Περί τρίχινων καί τριχινώσεως σ. 342.
4 ραγάτσης (Ίάκ. X.) — ΆθηνΚ ·ή προς τω Βαρβακείφ σ. 33 (πρβλ. σ. 

281). Πινάκια Κορινθιακά σ. 134. Πειραϊκαί αρχαιότητες σ. 274, 575, 
1094. Κορινθιακά! άρχαιότητες σ. 337. Άνάγλυφον έκ 'Ρηνείας σ. 579. 
"Ανδρου άρχαιολογηματα σ. 781, 874.

Λραγούμης (Έμμ.)—Ή φυσική κατ’οίκον σ. 139, 262, 364, 434,

- . ί
Σελ. 219 στίχ. 8 κάτωθεν γραητίον: σκλάβος.—Σελ. 457 στ. 18: μύρον.—Σελ. 512 ;

στ. 8: πρίγκιψ. — Σελ. 711 στ. 6: κεκακογρ«φημένος.~Σελ. 822 στ. 9: μεγέθους.— !
Σελ. 1001 σημ.: 833. ι

568, 682.
Λραγούμης (Κωνστ. I.)—Ή έν Άγγλίορ βουλή τών αντιπροσώπων κα! η 

κοινοβουλευτική κυβέρνησις (μετάφρ.) σ. 473.
Ζα.ίοΰχος (Δ. I.) έν Μεσολογγίφ. — Περ! τοΰ έν Αΐτωλικφ γεωλογικού 

φαινομένου σ. 1089.
'/δρώμενος (X Μ.) έν Κερκύρα. — Ή πατρ'ις τοΰ Ευγενίου του Βουλγά- 

ρεως σ. 209. Συμπληρωτικά περ! Βασιλείου Βατάτζη σ. 801.
Καζάζης (Νεοκλ·ης).—Σοφιστα! κα! Σωκράτης σ. 124. Οί πρόδρομοι τνίς 

Γαλλικές έπαναστάσεως σ. 745.
Κα-υταντζόγ/,ους (Λύσανδρος).—-γθ λέων της Χαιρωνείας σ.86 (πρβλ.94).
Κοκκίδης (Δ. Κ.)—Μετεωρολογική άποψις τοϋ έτους 1880 σ. 95.'Ο χει- 

μών τοϋ 1880 —1881 σ. 284. Τό έαρ τοϋ 1881 σ. 471. Ειδήσεις έκ τών 
ξένων κόσμων, οί από τοΰ ούρανοΰ καταπίπτοντες λίθοι ύπό Φλαμμαρίωνος 
σ. 550.

Κρίνος (Σταμάτ.)—Περ! επιστημονικού προσδιορισμοΰ τών ύπό τών 'Ελ
λήνων γνωαθέντων φυτών σ. 7.

Κωνστ αντινίδης (άρχιμανδρ. Πανάρετος).— Σαρκοιράγος Κληματίου επι
σκόπου ’Αθηνών σ. 282.
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Λαμπάκης (ϊ. Δ.) —- 'Η μονή Καισαριαν^ς ύπδ αρχαιολογικήν καί χρι
στιανικήν έποψιν σ. 645.

Λάμπρος (Μ. Π.)—Ίστορικαί σφραγίδες σ. 366.
, Λάμπρος (Σπ. Π.)—Πρόχειρα τινα πέρί τών πηγών τί!ς Άθνιναϊκ^ς ιστο

ρίας κατά τούς μέσους αιώνας και έπί Τουρκοκρατίας σ. 244/0 Ίησοΰς τοϋ 
Πανσέληνου σ. 445. Κανανός Λάσκαρις καί Βασίλειος Βατάτζης, δυο “Έλ
ληνες περιηγηταί τοΰ ΙΕ' καί ΠΓ αίώνος σ. 705 (πρβλ. σ. 801).

Λαμπρύ.Ι.Ιος (Κυριάκός).—Homo sum σ. 283. Καί πάλιν περί τίΐς γλωσ
σομάθειάς τοΰ Ίησοϋ Χρίστου (άπάντησις προς τόν κ. Σπ. Παπαγεωργίου) 
σ. 804.

ΜανσόΛας —Άπογραφή της πόλεως ’Αθηνών σ. 851.
Νεαμονΐτης (Βησσαρίων μοναχός).—’Ανδρόνικο; καί ’Αθανασία ιστορικόν 

συναξάριον σ. 322.
ΠαΛαιοΛόγος (Κ. Α.) έν Όδη^σφ.—“Ρωσσικά περί Ελλάδος έγγραφα 

σ. 143. Ό έν τη Ν. 'Ρωσσίφ Ελληνισμός σ. 409. Έκ των ’Απομνημονευ
μάτων Άντωνίνης Βλοϋδοφ περί Ίωάννου τόΟ Κκποδιστρίου σ. 1016.

Παναγιωτύπου.Ιος (Σπυρ.).—Άνακάλυψις άρχαίου Θεάτρου σ. 822.
ΙΙαπαγεωργίου (Σπ. Κ.).—Ή λειτουργική τών έν ’Ανατολή) ’Εκκλησιών 

σ. 97.
Παπαζής (Κ. Α.) έν Χίφ.’—Ή άπάντησίς μου εις τάς παρατηρήσεις περί 

τ·ης γλωσσομάθειάς τοϋ ,Ίησοϋ Χρίστου σ. 672.
ΠαπαμιχαΙόπυυΛος (Κωνστ.).—Άρείου Πάγου παρακμή καί τέλος σ. 50. 
ΠαπάρρηγόπουΛος (Κωνστ.).—·*Ο Μωρέας σ. 220.
Πετρης (Ν.).—’Ο Ένδυμίων τοΰ Βηκονσφηλδ σ, 60. “Ο Γυιζώτος ώς πο

λιτικός άμα καί συγγραφεύς σ. 193. Ό αύτοκράτωρ τοϋ Έβερς σ. 858.
Πετρίόης (ΆΟ. Δ.) έν Κυπαρισσίφ.—Έπιγραφαί Καλαβρύτων σ. 279. Άρ- 

χαιολογικαί ειδήσεις ύπό τοϋ Δ. Σατουρνίνου Χεμένε, σ. 904.
Πετρίάης (Δημ. Γ.).—Περί τών έν Σύρφ Σχολείων σ. 112.
ΠροβεΛέγιος (’Αριστομένης).—Αί Άθήναι κατά τούς σκοτεινούς αιώνας 

ύπό Φερδινάνδου Γρηγοροβίου σ. 513, 616.
‘Ραγκαβης (A. Α.).—“Ο Μαρίνος Φαλιέρος έν τη ίστορίφ καί τφ μύθω ύπό 

Π. Γ. Μολμέντη σ. 426.
ΣακεΛΛαρόπουΛος (Σπ. Κ). — Ευρήματα έν 'Ρώμη καί Πομπηία σ. 280, 

371. ’Αρχαιολογικά έκ 'Ρώμης ύτίό Ααντσιάνη (μετάφρ.) σ. 436.
ΣοΛωμύς (Ν. I.).—'Εκδρομή εις τάς άνασκαφάς τοΰ έν Έπιδαύρφ Θεά

τρου σ. 658. Ό έν Κυθηροις λέων σ. 1100.
Σπαθάκης (Άριστ. Κ.).—Περί τν!ς κατ’’Αριστοτέλη παιδείας σ. 226.
ΦραβασΙΛης (Άντ.).—Τό παγωτόν τ^ς βασιλίσσης μυθιστορία Petrucelli 

della Gattina σ. 76, 170, 267, 350, 453, 720, 886, 1068.
Φραγκιάς (Ίω. Γ.) έν Σύρφ.-—'Οβιδίου Ερώτων βιβλ. Α. ’Ελεγεία α! καί.β' 

έλευθέρα έμμετρος μετάφρ. σ. 216. Δάντου ’Ωδη Α“ της Κολάσεως έμμετρ. 
μετάφρ. σ. 333.


