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Φέρετρα μεταξύ τών άίσωπείων μύθων ό γνωστός εκείνος περί τοϋ 
γεωργοΰ κα'ι τής δέσμης τών ράβδων, αΐτινες άθρόαι μέν δέν υπήρξε 
δυνατόν νά κατεαγώσιν, άνά μίαν δέ λαμβανόμεναι έθραύσθησαν ραδίως. 
Ή δυςκαταγώνιστος αυτή δύναμις τής όμονοίας ή υπό τοΰ μύθου τού
του έμφαινομένη έπεφοίτησε, φαίνεται, ώς αοράτου κόσμου παράγγελμα 
είς τάς ψυχάς τών τεσσάρων αδελφών, οϊτινες πρό ετών είκοσιπέντε 
ίδρυσαν έν μέσφ παίζοντες τόν Φιλολογικόν Σύλλογον Παρνασσόν, καί 
έμεινεν έ'κτοτε ή αρχή αΰνη αληθής δρος τής ύπάρξεως τοΰ Συλλόγου.

’Ολίγα μόνον έτη ειχον παρέλθει άπό τής άναιμάκτου εκείνης έπα- 
ναστάσεως, ήτις, κρημνίσασα τόν πρώτον τής Ελλάδος θρόνον, μάλλον 
ύπό τής συνδρομής επιβλητικών δρων άναπλάσεως κοινωνικής καί εθνι
κής είχε προκληθή ή ύπό τής ανάγκης λόγων πολιτικών πρός έξωσιν 
βασιλέως τήν μέν 'Ελλάδα φιλοϋντος, τάλλα δέ άγαθοΰ. ’Εν δέ τή άνα- 
ζυμώσει, ήν προήγαγε τοϋ ’Όθωνος ή πτώσις, πρωτίστην κατέλαβε 
θέσιν ή άνάπτυξις τοΰ ελευθέρου δικαιώματος τοΰ συνέρχεσθαι, ή προα
γωγή τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας έν ζητήμασιν άποσκοποΰσιν ει’ς τήν 
πρόοδον τής κοινωνίας, είς πλήρωσιν προαιώνιων έθνικών πόθων. 'Η μέν 
ελληνική κοινωνία ήσθάνετο τήν ανάγκην άβιάστου προαγωγής τών 
γραμμάτων, άληθοΰς είς άπάσας τάς κοινωνικάς τάξεις έξικνουμένης 
διαδόσεως τής παιδείας, έλευθέρας τοΰ πνεύματος καί τοΰ χρήματος 
συναναμίξεως, προοδευτικής τών ηθών έπιλεπτύνσεως, μορφώσεως καί 
άναμορφώσεως. Τό δ’ έθνος ήσθάνετο τήν ανάγκην τής μακράς έκείνης 
προς τήν μεγάλην έθνικήν άποκατάστασιν προπαρασκευής, ήτις δέν είνε 
έργον τής κυβερνήσεως, αλλά τών ατόμων, τής ήσύχου καί «θορύβου, 
αλλά μεμελετημένης καί σκοπίμου μεταλαμπαδεύσεις τών ελληνικών 
γραμμάτων μέχρι τών έσχατιών τών ελληνικών χωρών, έκεΐ δπου ή 

τομος ιδ’· ’Απρίλιος 30



458 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

εθνική πάλη τών φυλών πολλάκις έκδηλοΰται διά τοΰ υπέρ τής γλώσ- 
σης και παιδείας άγώνος.

Ό επισκοπών τήν είκοσιπενταετή τοϋ ήμετέρο,υ Συλλόγου ιστορίαν 
θά συνομολογήση μετ’ έμοΰ, δτι τών αισθημάτων τούτων, δτι τούτων 
τών κοινωνικών και εθνικών αναγκών γέννημα ύπήρξεν ή ίορυσις τοΰ 
Παρνασσού. Άλλά δέν πρέπει νά πιστεϋθή, ότι· ή μεγάλη αϋτη επι
βολή, δτι αί πολύπλοκοι αύται ίδέαι ειχον έπιφοιτήσει σαφείς και διαυ
γείς ευθύς άπό τής πρώτης ημέρας είς τάς παιδικάς κεφαλάς τών πρώ
των τοΰ Παρνασσού ιδρυτών. ’Άν τι τοιοΰτον ήθελε παραδόξως συμβή, 
τό τερατούργημα τοίαύτης άπροςδιονύσου επιβολής ήθελεν άναγκαίως 
συνθλιβή μετά τής αυτής ταχύτητος, μεθ’ής και ήθελε κυοφορηθή. Ευ
τύχημα δέ διά τόν Παρνασσόν ύπήρξεν, δτι ή άνέλιξις αυτού ήτο‘βρα
δεία κα'ι έσκεμμένη, άπαυστος, άλλά φυσική και άνευ αλμάτων, άτινα 
ήθελον μέν ίσως προοδοπόιήσεί κατά τό φαινόμενον τό ήμέτερον έργον, 
αλλά και ήθελον συντρίψει προώρως τούς πόδας πολυσπερχών μέν, 
άλλ’ έτι άπαγών αθλητών.

Εύτυχώς ή πρόοδος υπήρξε φυσική. Οί τέσσαρες αδελφοί έπ’ι μ.ακρόν 
συνήρχοντο έν παραβύστφ, ώς εϊ έτελούν τι εργον σκότιον, καί μόλις 
που οί γονείς έγνώριζον, δτι τά τέκνα αύτών άφήρουν άπό τών είς τήν 
ηλικίαν αύτών άρμοζόντων παιγνίων ώρας τινάς, δπως συνερχόμενοι έν 
γωνία τίνί τοΰ πατρικού οίκου άνάγινώσκωσι κοινή είς έπήκοον άλλήλων 
βιβλία ένδιαφέροντα ή άνακοινόνωσιν είς άλλήλους δοκίμια μικρών δια
τριβών, άποτόκων τών σχολικών διδαγμάτων.

Άλλά τά έτη παρήρχοντο. Οί μαθηταί μετέβησαν άπό τοΰ σχολείου 
είς τό Πανεπιστήμιον, κα'ι ό μικρός σύλλογος έξήλθε τών στενών ορίων 
τής πρώτης αύτοϋ κρύπτης, καί έίς τούς πρώτους - εκείνους εταίρους 
προςετέθησαν κατ’ ολίγον οί στενότατοι τών παιδικών φίλων. Ό σύλλο
γος ηύξανεν, άλλ’ηύξανε βραδέως. Άί είςπράξεις τής πρώτης διμηνίας . 
άνήλθον είς δραχμάς 6.30 καί αί δαπάναι είς λεπτά 30, έμεινε δέ 
περίσσευμα δραχμών 6. Έκ δέ τής λογοδοσίας τής β’ εξαμηνίας τοΰ β' 
έτους, τής πρώτης δι’ έκτάκτου συνειςφοράς τών μελών έκτυπωθείσης, 
μανθάνομεν,' δτι τά μέλη, μεσοΰντος τού 1867, άνήρχοντο έν ολφ μετά 
καί τών έκτάκτων καί επιτίμων είς 62, δτι 62 βιβλία ειχον δωρηθή 
έντός εξαμήνου είς τήν μικράν τοΰ Παρνασσού βιβλιοθήκην καί οτι τό 
ταμεΐον εύρίσκετο έν προόδφ, διότι «ό ταμίας είχε κατορθώσει νά δι- 
πλασιασθώσιν αί τοΰ συλλόγου είςπράξεις». Άνήρχοντο δέ κατά τήν 
εξαμηνίαν εκείνην τά μέν έσοδα είς. δρ. 64.10, τά δ’ έξοδα είς δραχ. 
35.90, ώςτ έμενεν έν τφ ταμείφ καί περίσσευμα έκ δρ. 28.50. Λαμ-
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πρά άληθώς οίκονομ.ική κατάστασις σωματείου τόσον άνεπιδεοΰς, ώςτ’έπί 
έξ όλους μήνας νά δυνηθή έκ δραχμών εξήκοντα καί τεσσάρων νά έχη 
σχεδόν τό ήμισυ ώς περίσσευμα. Άλλά καί οποία άντίθεσις πρός τήν 
οικονομικήν κατάστασιν τής σήμερον, ήν έπήγαγε μακρών έτών συνετή 
διοίκησες. Κατά τόν απολογισμόν τού έτους 1891 τά μέν έσοδα άνήλ
θον είς δρ. 52,267.90, τά δ’έξοδα είς δρ. 21,789.20.

Πράγματι ό μικρός σύλλογος δέν είχε κατά τάς πρώτας αύτοϋ άρ- 
χάς μεγάλας άνάγκας. Έτελούντο μέν ήδη ύπ’ αύτοϋ δημοσιώτερά πως 
αναγνώσματα καί έγίνοντο συζητήσεις, άλλά πάντα ταΰτα έν κύκλφ 
στενφ. ’Ενοικίου ανάγκη δέν υπήρχε, διότι άντί αιθούσης τών συνεδριών, 
τελούμενων κατά Κυριακήν, έχρησίμευεν — ό σύλλογος, δςτις ξενίζει 
ύμάς σήμερον μετά είκοσιπενταετίαν έν τφ εύπρεπεΐ τούτφ μεγάρφ, 
δέν έχει λόγον νά αίσχύνηται διά τάς πρώτας του εύτελεϊς άρχάς—ώς 
αίθουσα, λέγω, τών συνεδριών έχρησίμευε τό ίσόγαιον δωμάτιον τών 
υπηρετριών τοΰ οίκου τοΰ κατά τά τά πρώτα έτη ξενίσαντος τόν Σύλ
λογον, τοΰ οίκου, έξ ού εΐχεν άπορρεύσει ό Παρνασσός. Άλλά καί κλη
τήρων καί ταχυδρομικών έξόδων δέν ύπήρχεν ανάγκη, διότι πάσα κοι- 
νοποίησις έγένετο άπό στόματος είς στόμα έν τοΐς προαυλίοις τοΰ Πα
νεπιστημίου μεταξύ τών ολίγων φίλων συμφοιτητών τών άποτελούντων 
τόν Σύλλογον. Τό δ’ άνεπιδεές τοΰ Συλλόγου έβαινε μέχρι τοσούτου, 
ώςτε ούδέ υπηρέτου ή κορηθροφόρου είχεν ανάγκην, διό ι το έργον τοΰ 
καθαρισμού τοΰ δωματίου, δπερ τάς μέν καθημερινός έχρησίμευεν είς 
τάς μούσας τοΰ μαγειρείου, τάς δέ Κυριακάς ηύτρεπίζέτο, όπως ύποδε- 
χθή τάς Έλικωνιάδας, έπετέλουν αύταί αί θεραπαινίδες τοΰ Παρνασ
σού, συνεπιλαμβανομένων ενίοτε καί αύτών τών μελών του.

’Ολίγα μόνον έτη ειχον παρέλθει καί ό Σύλλογος ήσθάνθη τήν άνάγ- 
κην καί τάς δυνάμεις νά τανύση τάς πτέρυγάς του, έγκαταλείπων δέ 
τήν φιλόξενον καλιάν, ήτις είχε περιθάλψει τόν άπτήνα νεοσσόν, νά 
τραπή βίον δημοσιώτερον. Αί είςπράξεις ηύξήθησαν, τάναγνώσματα εΐλ- 
κυον ήδη 'ξένους τινάς άκροατάς πλήν τών εταίρων, αί προςτεθεΐσαι συ
ζητήσεις έπιστημ.ονικών θεμάτων ώξυνον τήν έπιμέλειαν τών νεαρών 
ρητόρων, ή είς τό άνωγνωστήριον καί τήν βιβλιοθήκην φοίτησις έγίνετο 
όσημέραι πυκνοτέρα. Άλλα ταΰτα πάντα έξηκολούθουν νά γίνωνται άνευ 
πατάγου, έν στενφ ούτως έίπεΐν κύκλφ, ούχί μέν πλέον οίκογενειακφ, 
άλλ’ δμως πάντοτε φίλικφ. Τό ελληνικόν δημόσιον οίονεί παντελώς 
ήγνόει καί αυτήν τήν ΰπαρξίν τού κρυψιβίου Παρνασσού, οτε Κυριακήν 
τινα τοΰ Ίανουαρίου 1869 σεβαστός πρεσβύτης έπιφανείς έξαπίνης είς 
τόν ύπό τόν Λυκαβηττόν μικρό» οίκίσκον, δν είχε τότ’ έκμεμισθωμένον 
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ό Παρνασσός, καί εΐςελθών είς τό αΐθουσάριον αύτοϋ, όπου μόλις τριά
κοντα νεαν'αι ήδύναντο νά καθήσωσιν άνέτως, παρέστή εις τινα τών συ
ζητήσεων επιστημονικού θέματος. Οί συλλαληταί έτιμ,ήθησαν κα'ι έξενί- 
σθησαν βλέποντες τόν λευκότριχα επισκέπτην, άλλ’ ότι και εκείνος 
έξενίσθη ού μικρόν ύπό τών θεαμάτων καί ακουσμάτων τής ημέρας εκεί
νης άπεδείχθη μετ’ ού πολύ, οτε ή «Πανδώρα», τό δημοσιογραφικόν δρ- 
γανον τοΰ επισκέπτου εκείνου, δςτις ήτο ό Νικόλαος Δραγούμης, έδημοσί- 
ευσεν ίδιον άρθρον έπιγραφόμενον: Φιλολογικός ΣύΛ.Ιογος Παρνασσός■*.

Ό Δραγούμης έκήρυττεν, ό'τι σπανίως κατενύγη τοσοΰτον τήν καρ- 
δίαν, όσον δτε εύρέθη μεταξύ νέων, τών όποιων καί οί λόγοι καί τό 
ήθος έφαίνοντο προεξασφαλίζοντα ολόκληρον αύτών τήν συνδρομήν εις 
τήν πατρίδα.

Ή είςαγωγή, ήν ό Δραγούμης προέταξε τής έκθέσεως τών κατά τήν 
έν τφ Συλλόγφ συζήτησιν περί τού θέματος «τίνα τά καθήκοντα τοϋ 
πολίτου», έπαρκώς καί δικαίως χαρακτηρίζει τήν θέσιν τοϋ Συλλόγου 
έν έτει 1869.

«Πρό τεσσάρων ετών, έγραφεν, ελάχιστος αριθμός νεανίσκων, έπιθυ- 
»μ.οϋντες ν’άποφύγωσι τήν κακοσχολίαν καί τήν κοινήν παρ’ήμΐν πο- 
»λιτικήν άργολογίαν, τής οποίας ή έπί τήν ηθικήν ιδίως αγωγήν έπιρ- 
»ροή είνε δσον δέν φανταζόμεθα ολέθρια, συνέστησαν μικρόν σύλλογον, 
«ούτινος τά μέλη συνερχόμενα έν παραβύστφ κατά τάς έορτάς συνδιε- 
»λέγοντο ή καί άνεγίνωσκον ιστορικά καί φιλολογικά προγυμνάσματα. 
»Καί έπειδή ούτε έφήβου ηλικίαν είχον, ούτε τήν ατέλειαν τής διανοη- 
»τικής αύτών άναπτύξεως ήγνόουν, έφρόντιζον νά συνεδριάζωσιν δλως 
«άγνωστοι- εΐ δέ τις μαθών τήν δπαρξιν τοΰ παιδικού συλλόγου έλεγέ 
»τι εύμενές, τά παρόντα μέλη ήρυθρίων έκ δειλίας ή καί έσπευδον ν’ ά- 
»παντήσωσιν δτι παιδιάς χάριν έγίνετο δ,τι έγίνετο. ’Αλλ’ ό χρόνος 
»παρήρχετο· οί νεανίσκοι προέκοπτον έν ήλικίμ, μετ’ αύτών δέ προέκο- 
»πτε καί ό σύλλογος· οί εταίροι έδιπλασιάσθησαν, τά αθύρματα προε- 
»βιβάσθησαν εις γυμνάσματα, κατεβλήθησαν τά θεμέλια βιβλιοθήκης, 
»καί τή συνδρομή τών μελών ήγοράσθησαν περιοδικά συγγράμματα 
»ήμέτερά τε καί ξένα, ατινα άπετέλεσαν τήν βάσιν αναγνωστηρίου. 
»Έπί τέλους οί έφηβοι γενόμενοι θαρραλεώτερόι μετεκομίσθησάν εις 
«αίθουσαν έπίτηδες ένοικιασθεΐσαν καί άνεκήρυξαν τήν ΐδρυσιν τοΰ, Παρ- 
«νασσοΰ. Καλόν δέ νομίσαντες καί νά περιβάλωσιν αύτόν διά τίνος άρ- 
«χαιοτέρου αξιώματος, προςέλαβον τιμής ένεκα καί τινας έκ τών πρε- 
«σβυτέρων καί γνωστών λογίων. Επειδή δέ έν τφ μεταξύ τούτφ έπλα-

1 Πανδώρας Τόμ; ΙΘ1 σ. 421 κ. έ. .
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»τύνθη καί τών γνώσεων αύτών ό κύκλος, προςέθεντο εις τά άναγνώ- 
»σματα καί τήν συζήτησιν.

»Ίδού πώς έξ εύτελοϋς μέν αφετηρίας όρμηθέντες, πολλήν δμως έχον- 
»τες τήν καρτερίαν, καί—χράμια σπανιώτατον έν Έλλάδι—πλείονα 
»τήν ομόνοιαν, όργώσι σήμερον πρός γενναιότερα καί σπουδαιότερα.»

Καί ταΰτα μέν έγραφεν ό Δραγούμης, όμόφρονας έχων έν ταΐς περί 
Παρνασσού κρίσεσιν αύτοϋ πάντας τούς παρακολουθοΰντας τά έργα τών 
νεαρών αύτοϋ εταίρων. Ό δέ Σύλλογος, τοιαύτης τυγχάνων ύπό τών 
πρεσβυτέρων καί έπαϊόντων ένθαρρύνσεως, αληθώς έκτοτε ήρχισε προ- 
βαίνων εις έργα γενναιότερα καί,σπουδαιότερα, έν φ συγχρόνως ηύρύνετο 
ό κύκλος τής ένεργείας αύτοϋ. Διά τοϋτο δικαίως ό Μάρκος Ρενιέρηε, 
άναλαμβάνων τό έπιον έτος, τήν 10 ’Οκτωβρίου 1870, τήν έδραν τοϋ 
επιτίμου προέδρου τοϋ Παρνασσού, ύπεμίμνησκε τούς εταίρους έν μέσφ 
γενναίων ένθαρρυντικών λόγων τόν στίχον τοϋ Λατίνου ποιητοϋ-

Homo sum et humani nihil a me alienum puto

χορηγών τήν συμβουλήν, οτι οφείλουσι πρό πάντων, περί τά πάτρια 
καί ελληνικά ασχολούμενοι, ταΰτα πάντοτε ώς ίδιον αύτών κτήμα νά 
έχωσι πρό οφθαλμών. Ύπό τοιαύτην δ’ έννοιαν δικαίως προςέθετεν, δτι 
τόν στίχον έκεϊνον τοϋ Τερεντίου έδει «ημείς οί "Ελληνες έν τή Έλ- 
»λάδι ημών ώς έν μικρφ άρτιπαγεΐ άνθρωπότητι οΰτω νά παραφράσω- 
»μεν Έλλην εΐμί καί ούδέν ελληνικόν έμαυτοΰ άλλότριον ηγούμαι».

Οί λόγοι έκεΐνοι υπήρξαν έκτοτε οίονεί τό σύνθημα καί πρόγραμμα 
τοϋ Συλλόγου. Παν δ,τι ελληνικόν, καί πάτριον ύπήρξε τό έργον τοϋ 
Παρνασσού, δςτις έξηκολούθησε μέν νά δνομάζηται Φιλολογικός Σύλλο
γος, αλλά μόνον έξ εύλαβείας πρός τήν πρώτην ονομασίαν, ήν έδωκαν 
αύτφ οί ίδρυταί' αληθώς δ’ έτράπη οδούς πολλάς, αγόμενος δπου' έφερον 
αύτόν ότέ μέν κοινωνικαί, ότέ δ’ έθνικαί άνάγκαι, προσπαθών νά πλη- 
ρώση. τά κενά, δσα είχεν αφήσει μακρά τού παρελθόντος άμεριμνησία, 
εΐςηγούμ-ενος πάσαν νέαν ιδέαν, ήτις έφαίνετο δυναμένη νά ώριμάση, 
τολμηρός έπιχειρών καί έπιτυγχάνων δσα είχον άλλοτε άποτύχει, θαρ
ραλέος ένδεικνύων τήν οδόν τοϋ μέλλοντος εις παν δ,τι άλλοι ήθελον 
δειλιάσει νά έπιχειρήσωσιν. ’Εν τοιούτφ δέ σκεδασμφ ιδεών καί σχε
δίων, επιχειρήσεων καί πόθων ήρχοντο ώραι, καθ’άς ήδύνατο νά νομι- 
σθή, δτι ό Παρνασσός δέν ήτο καν δίκρανος ώς τό ομώνυμον όρος τών 
Μουσών, αλλά τις μυριοκέφαλος. Καί δμως τά πράγματ’άύτά απέδει
ξαν, δτι ύπήρχεν έν τή δλη τοϋ Συλλόγου πολυποικίλφ δράσει μία κε
φαλή καί πρό πάντων μία καρδία, καί τά κατά τό φαινόμενον πολύ
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πλοκα έκεΐνα νήματα συνεστρέφοντο είς μίαν αγάθίδα, συνήγοντο είς 
μίαν ιδέαν, τήν ιδέαν τής κοινωνικής καί εθνικής προόδου,

Πρός κλεψύδραν σήμερον λέγων δέν δύναμαι ν’ απασχολήσω ύμας 
ενταύθα έπί μακρόν, άπαριθμών τά ποικίκα έργα, ών έπελήφθη ό Παρ
νασσός από τών ήμερων, καθ’άς έγεινε δημοσιώτερός αυτού ό βιος, καί 
αναγραφών τ’ αγαθά, ών πρόξενος έγεινε τή παρ’ ήμΐν επιστήμη καί τή 
κοινωνία. Πολλά τών κοινωνικών εθίμων, άτινα δι’αύτοΰ τό πρώτον 
είςήχθησαν, έγειναν έκτοτε κοινόν τής κοινωνίας χρήμα, ώςτε ούδέ τις 
γνωρίζει πλήν ήμών τών πρώτων είςηγητών, δτι καί ταϋτα είς τήν ήμε- 
τέραν οφείλονται πρωτοβουλίαν. Όταν σήμερον, διά ν’ αναφέρω τινά 
μόνον τών δλως λανθανόντων, καί αύτοΰ τού ασημότατου τών νεκρών 
τό φέρετρον καλύπτη αναξίων στεφάνων έσμός, βέν λησμονοϋμεν ημείς, 
δτι ή εύλαβής ήμών νεότης κατέθηκε τό πρώτον έν Άθήναις νεκρικόν 
στέφος, καί τό κατέθηκεν εκεί βπου ήξιζεν, έπί τήν σορόν τού μεγάλου 
ναυμάχου, δςτις άν δέν έκαλεΐτο Κανάρης, θά έκαλεΐτο Κεραυνός. Καί 
δταν σήμερον βλέπωμεν τάς προθήκας τών έν ταΐς μεγάλαις όδοΐς τής 
πρωτευόύσης εργαστηρίων μεταβαλλομένας είς πρόχειρα γραφικής μου
σεία καί άκούωμεν δτι διενεργοΰνται καλλιτεχνικά! έκθέσεις, ένθυμού- 
μεθα χαίροντες, δτι ημείς ύπήρξαμεν οί πρώτοι σκευάσαντες έκ τών 
ένόντων εύπρεπή στέγην, δπως συναγάγωμεν έπί τό αύτό είς κοινήν 
θέαν τά προϊόντα τού ελληνικού χρωστήρος καί τής έλληνίδος σμίλης 
καί δώσωμεν τά προςήκοντα αριστεία είς τούς δοκιμωτάτους τών παρ’ή
μΐν καλλιτεχνών. ’Αλλά μή καί οί φιλανθεΐς τού ίοστεφάνόυ άστεως δέν 
χρεωστούσιν είς τόν Παρνασσόν τήν μείζονα άνάπτυξιν τής πρός τά 
άνθη εύγενούς αγάπης τήν έπελθούσαν διά τών ύπ’αύτοΰ διοργάνωθει- 
σών εκθέσεων άνθέων ; Καί άλλου δέ αγαθού είςηγητής έγεινεν ό Παρ
νασσός, τών εύεργετικών χορών, δι’ ών δέν έπετεύχθη μόνον ή εύκολος 
εΐςπραξις άφθονου χρήματος ύπέρ σκοπών αγαθοεργών, αλλά πρός τή 
θεραπείφ τών ■ αναγκών τής φιλανθρωπίας έλύθη καί ζήτημα κοινωνικόν 
άξιον λόγου, καί προήχθησαν τά ήθη τής κοινωνίας είς σήμεΐον· έμ-φαν- 
τικόν μεγάλης προόδου.

Καί ταϋτα.μέν καί τά τοιαύτα πράττων οδού πάρεργόν ό Παρνασ 
σός ,συνήργησεν ανεπάισθήτως είς χειροηθεστέραν τού κοινωνικού καθε
στώτος εύστροφίαν καί εύκαμψίαν. Πολλά δέ καί άλλα έργα έπεχείρη- 
σεν άποσκοπούντα είς τήν επιστημονικήν παρ’ήμΐν άνάπτυξιν καί τήν 
καλλιέργειαν τών τεχνών καί τήν κοινωνικήν εύεστώ, άτινα φαίνεται 
έπειτα έγκαταλιπών. Άλλ’ή φαινομένη αυτή έγκατάλέιψις εινε δείγμα 
τρανόν ούχί τής αποτυχίας τών τοιούτων τού Παρνασσού επιχειρήσεων 

αλλά πολύ μάλλον τής μεγάλης , τοΰ Συλλόγου έπενεργείας καί έν αύ- 
τοΐς τοΐς έργοις, ών ακροθιγώς-μόνον ήψατο.

Ή ελληνική.κοινωνία έξεπλήσσετο ίσως ένίοτε βλέπουσα τόν Παρ
νασσόν ότέ μέν άναλαμβάνοντα τήν έκδοσιν οίσμάτων, παραμυθιών, πα
ροιμιών, τού ελληνικού λαού καί έπειτ’άφιστάμενον τού έργου, ότέ δέ 
άνοίγοντα τάς αίθούσας αύτού είς μουσικάς συναυλίας, αΐτινες κατόπιν 
διεκόπτοντο- άλλοτε μέν προκαλούντα καταλόγους συνδρομών ύπέρ οίκο- 
δομ.ήσεως φυλακών καί μή συντελοΰντα τό έργον, άλλοτε δ’ αίφνης συμ- 
μετέχοντα έφ’άπαξ τής πανηγυρικής τελέσεως μεγάλης έκθέσεως τών 
μνημείων τοΰ ιερού άγώνος- ότέ μέν πανηγυρίζοντα δραματικούς διαγω
νισμούς ή ίδρύοντα δραματικήν σχολήν; ότέ δέ καταρτίζοντα μουσικούς 
θιάσους, άλλοτε καθιδρύοντα μετεωρολογικούς σταθμούς καί μή συνεχί
ζονται έφεξής ,τήν τοιαύτην δράσιν..

Τοιαύτα επιχειρών ό Σύλλογος ήθελε μόνον νά δείξη όπόσον ευρύ ήτο 
τό πρόγραμμά του, όπόσον μεγάλα κενά ύπήρχον εν τή ήμετέρα. κοινω- 
νία καί έν τή καθ’ημάς επιστήμη. Έζήτει νά βάλη τήν αφετηρίαν1, 
νά έκκρούση τόν πρώτον σπινθήρα τού θάρρους καί τήν πρώτην έλπίδα 
τής έπιτυχίας, έπιτυχίας τόσφ .μάλλον άσφαλεστέρας, καθ’ όσον ή κοι
νωνία αμέσως ένεστερνίζετο μετά πεποιθήσεως καί ένεκολπούτσ μετ’α
γάπης τάς ύπό τού Παρνασσού είς τό μέσον ριπτομ-ένας ιδέας καί άσμ.ε- 
νος άπε,δέχετο ώς αληθώς πρακτέον έκεΐνο τό. όποιον ύπεδείκνΰεν ώς 
πρακτέον ό Παρνασσός. Άλλ’άφ’ετέρου πάλιν ό Παρνασσός χαίρων 
παρέδιδε πολλάκις τά. έργα, ών είχε καταβάλει τά πρώτα θεμέλια, είς 
χεΐρας έμπειροτέρας-, καί κλώνες μικροί τής ένεργείας τοΰ ήμετέρου 
Συλλόγου διεκλαδούντο. είς πολυζήλους ασχολίας σωματείων ειδικών, 
ποιούντων έργον εκείνο., δπερ είχε πάρεργόν ό Παρνασσός. Ούτω δυνά- 
μεθα νά εΐπωμεν, δτι ύπό τινα έποψιν άποφυάδες τοΰ Παρνασσού εινε 
ό Δραματικός Σύλλογος, ή Φιλαρμονική 'Εταιρία τών Φυλακών, ή 
Ιστορική. καί ’Εθνολογική Εταιρία, . ό γλωσσικός σύλλογος «Κοραής» 
καί ή ’Επιστημονική Εταιρία. Καί αύτή δέ ή επίσημος κυβερνητική 
μέριμνα έπελήφθη πολλών έργων, ών τήν οδόν εΐχομ,εν κατά μικρόν 
δι’ ευσταθούς προεργασίας προλειάνεί. Πολλοί δέ καί άλλοι τών έν 
Άθήναις, έν ταΐς έπαρχίαις καί έν τώ έξωτερικφ ελληνικών ®υλλόγων 
προςήρμοσαν . καί αυτήν τήν δράσιν αυτών είς τούς έξωτερικούς τύπους 
τοΰ κανονισμού τοΰ ήμετέρου συλλόγου.

Ούδ’ άνεγνωρίσθη ή συγκεντρωτική-αύτη ενέργεια τοΰ Παρνασσού όψέ 
καί μόλις, άλλ’ ήδη από τοΰ έτους 1879, δτε ό Παρνασσός έδεξιώθη 
τούς αντιπροσώπους τού. ύπ’ αύτοΰ συγκληθέντος συνεδρίου τών-έλληνι-
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κών συλλόγων. Δέν ήτο έΰκολον βεβαίως νά μεταβληθή είς άφωνον μη
χανήν απλής έγκρίσεως ή άποδοζιμασίας τών προταθέντων πολλών ζη
τημάτων ή κοινοβουλευτική εκείνη όμήγυρις τών πληρεξουσίων εξήκοντα 
καί τριών συλλόγων καί εταιριών τής? έσω καί έξω 'Ελλάδος. Άλλ’ αί 
ζωηραΐ τών άντιπροσώπων συζητήσεις ένεδείκνυον τήν θερμότητα κα'ι 
τδ ενδιαφέρον τών έπασχολούντων αυτούς ζητημάτων, ών τινα μέν εΐ- 
χον ήδη έλκύσει τοϋ Παρνασσού τήν μέριμναν, τινα δ’ εγειναν έπειτα 
αντικείμενον τών αγώνων αύτοϋ.

Η πανελλήνιος δ εκείνη ομηγυρις εγέινεν αφετηρία ού μόνον τής 
συσφίγξεως στενοτέρων έκτοτε δεσμών μεταξύ τών ένθερμοτάτων έν τή 
’Ανατολή παραγόντων τής έκπαιδευτικής καί εθνικής'κινήσεως, άλλά 
καί τής έν τφ έλληνικφ βασιλείφ νομοθετικής μερίμνης περί παντοδα- 
πών ζητημάτων, άτινα συνεζητήθησαν καί έμελετήθησαν προςηκόντως 
εν τφ συνεδρίφ. Πολλαι δέ τών, βελτιώσεων τής τε δημοτικής και τής 
μέσης εκπαιδεύσεως, ή άνάπτυξίς τής γυμναστικής και ό στενότερος 
σύνδεσμος τών διδασκάλων τοϋ έθνους τών διδασκόντων έν τε τφ έλευ- 
θέρφ κράτει καί έν ταΐς ύποδούλοις έλληνικαΐς χώραις ύπήρξεν άπόρ- 
ροια τών ημερών έκείνων, καθ’ άς ό έσω καί έξω ελληνισμός έτεινον τάς 
χειρας πρός άλλήλους καί άντήμειβον κοινάς εύχάς καί κοινούς πόθους 
υπό τήν φιλόξενον στέγην τοϋ Παρνασσού.

'Οτε δ’έκλείσθησαν τοϋ πανελληνίου έκείνου συνεδρίου αί πύλαι, ό 
Παρνασσός δέν έγαυρίασεν. έπί ταΐς δάφναις, άς ήρατο βλέπων πρόςτρέ- I
χοντα εις τήν φωνήν τής κλήσεώς του άπανταχόθεν τών ελληνικών χω- !
ρών τά τέκνα τής πατρίδος. Εέπερ ποτέ καί άλλοτε συνησθάνθη τά; 
προς το έθνος καί την κοινωνίαν υποχρεώσεις αύτοϋ, καί, σαφέστερου 
ΐδών διά τίνας λόγους έκτιμάται, καί τί οφείλει άκόμη νά πράξη, ένέ- 
τεινε τας προσπάθειας αύτοϋ, δπως τής μέν έκτιμήσεως έκείνης άνα- 
δείξη έαυτόν ο'σημέραι άξιώτερον, μή δειλιάση δέ πρός έκτέλεσιν τών j
επαγγελιών, αΐτινες συνεδέοντο πρός τήν έπιβολήν του. Μέ τδ δάκρυ !
εις τούς οφθαλμούς καί μέ τήν λύραν εις τήν χεΐρα έσπευσε πάντοτε ί
πρόθυμός νά καταθέση τον φόρον τοϋ σεβασμού αύτοϋ καί τής συγκινή- ΐ
σεως έν ταΐς ήμέραις ταΐς μνημοσύνοις μεγάλων τοϋ έθνους νικών καί ί
μαρτυρίων, άλλά καί δέν έπαυσεν Εργαζόμενος δλΌ δυνάμει, δπως προα- - I 
γαγη την νεαζουσαν τής Ελλάδος έπιστήμ,ην, έπικουρήση είς τήν άνα- 
στύλωσιν νόμων σωστικών κα'ι άναδείξη πολίτας σεβομένους εαυτούς 
καί την πολιτείαν έπ’άγαθφ τής πατρίδος.

Ό, τριπλούς δ’ ο5τος σκοπός έπεδιώχθη διά τών δημοσίων μαθημά
των, επιστημονικών εσπερίδων καί δημοσιευμάτων καί τής έν τοις έπΐ-
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στημονικοΐς τμήμασιν έργασίας, διά τής έν τφ νομικφ τμήματι νομοθε
τικής προπαρασκευής, καί διά τής σχολής τών απόρων παίδων.

’Αληθώς ένφ τά λοιπά τμήματα τοϋ Συλλόγου θεωρητικώς επιλαμ
βάνονται τής έπιλύσεως έπιστημονικών ζητημάτων, ατινα διά τοΰ πε
ριοδικού τοϋ Συλλόγου κα'ι άλλων δημοσιευμάτων γίνονται κοινόν κτή
μα, τδ νομικόν έχει καί πρακτικήν διά τό κράτος χρησιμότητα. Εν 
αύτφ πολλαί τό πρώτον ρίπτονται ίδέαι καί συζητοϋνται προτάσεις καί 
παρασκευάζονται έργάσίαι, δυνάμεναι νά χρησιμεύσωσι καί χρησιμευόυ- 
σαι πολλάκις είς τήν νομοθετικήν μέριμναν τών επιτετραμμένων την 
κυβέρνησιν τοΰ κράτους. Διά ταΰτα δέ τήν άλλως αφανή και άνευ έπι- 
δείξεως συμβολήν ταύτην τοΰ νομικού τμήματος είς τήν συμπλήρωσιν 
καί βεή,τίωσιν τής νομοθεσίας τοϋ κράτους θεωρώ αξίαν ιδίας έξάρσεως 
καί προαγωγής έκ μέρους τών κυβερνώντων, δταν μάλιστα ληφθή ύπ ο- 
ψιν, οτι τοϋ τμήματος τούτου μετέχουσιν έξοχοι τών παρ’ ήμΐν νομο 

μαθών.
Άλλ’ ή έπιστημονική τοϋ Συλλόγου δράσις δέν περιορίζεται είς τήν 

έργασίαν τήν έν τοΐς τμήμασιν, έξ ών άπορρέουσιν ειδικαί συγγραφαί 
καί έν οΐς άνακοινοΰνται τ’αποτελέσματα πολλαπλών ερευνών άνδρων 
έπαϊόντων, άλλά συγκαταβαίνει μέχρι τοΰ πλήθους διά τοϋ περιοδικού 
τοΰ Παρνασσού, τών δημοσίων Αναγνωσμάτων και τών λεγομένων επι
στημονικών εσπερίδων.

Τίς τών έν Άθήναις δέν γνωρίζει τδ δημόσιον τούτο βήμα τοϋ Παρ
νασσού, έφ’ού έκ περιτροπής άντιπαρέρχονται οί άριστεις του λογου 
και οί έπίλεκτοι τής ελληνικής διάνοιας καί καρδίας ;

Πώς έν τοιαύτη ημέρα έπισήμφ διά τόν Παρνασσόν δυνάμεθα νά λη- 
σμόνήσωμεν τούς προσφιλείς μας νεκρούς, τοΰ έθνους έπιφανεΐς λογο
γράφους καί παιητάς, ών ήκούσθη άπό τοϋ. βήματος, τούτου ή φωνή δι
δάσκουσα ή συγκινοΰσα ;

. Τίς έξ ημών θά λησμονήση ποτέ τόν μελαγχολικδν τής νεότητος 
ημών φίλον, τόν ποιητήν, ού ή φωνή, έξερχομένη μυχία άπό έγκάτων 
πετρωμένων, έψαλλε χαρακτηρίστικώτατα τόν Φανόν τοϋ κοιμητηρίου 
Αθηνών, τον Αημήτριον Παπαρρηγόπουλον ;

Ποσάκις δέν ήκούσθησαν άπό τοϋ βήματος τούτου οί άρμονικο'ι στί
χοι τοΰ εύγενοϋς Σπυρίδωνος Βασιλειάδου, ού ή ωραία μορφή εφαινετο 
άκόμη ώραιοτέρα τήν ημέραν, καθ’ήν έξήγγειλεν έν τφ Παρνασσώ τδ 
αριστον ΐσως τών ποιημάτων του, τήν καταλογάδην μέν γεγραμ.μένην, 
άλλά θερμής ποιήσεως μεστήν έκείνην έκκλησιν πρός τήν-πόλιν τών 
Αθηνών, οτε ό Παρνασσός άπεφάσισε νά σφιγξή εις. τα στήθη μέ
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στοργήν .γεννήτορος τούς αποβλήτους παΐδας τών αθηναϊκών οδών;
Καί δεν έδόνει ηχηρός ό γέλως τούς.τοίχους τών αιθουσών μας, δτε 

ήκούομεν τής μενιππείου τοϋ Όρφανίδόυ μούσης, τά σκώμματα, τοϋ 
Όρφανίδόυ, δςτις είχε τήν δύναμιν, όταν ήθελε, νά έκπέμπη αίφνης 
φλόγας άπό τών οφθαλμών καί νά έξαίρη άπο μέσου τοϋ γέλωτος τάς 
ψυχάς ει’ς οργήν κα'ι μένος καί πόνον έθνικόν ;

Καί δέν μετήγεν είς άλλας ημέρας αναμνήσεων μεγάλων ό Γεώρ
γιος Παράσχος, ού ή μέν περιβολή ένεθύμιζε τόν αγώνα, ή δέ λύρα 
έψαλλεν αύτοϋ τά κλέα ;

Μή δέν άνεπαύθη έδώ, περιστοιχιζόμενος ύπό τής αγάπης μας καί 
στηρίζων τήν χεΐρα έπί τοϋ δικαίου στεφάνου μας, ό εμπνευσμένος 
ψάλτης τών Μνημοσύνων και τοΰ Διάκου τήν ήμέραν, καθ’ ήν είχε συγ
κινήσει τήν' πόλιν δλην έκφωνήσας πρό τών πυλώνων τοϋ Πανεπιστη
μίου τήν φδήν του πρός τόν Πατριάρχην ;

Έδώ ήκούσθη ή αίμύλη φωνή τοΰ Ευσταθίου Σίμου άνακοινοϋντος 
συνετής πολιτικής πείρας τά πορίσματα, έδώ αντήχησαν τά σοφά οικο
νομικά διδάγματα τοϋ Ίωάννου Σούτσου, έδώ άνεγνώσθησαν αί. φτλοσο- 
φίκαί δίατριβαί τοϋ Θεοδώρου Καρούσου, αί ίστορικαί έκ τοϋ άγώνος 
αναμνήσεις τοΰ Ίωάννου Φιλήμονος καί τοϋ Νικολάου Δραγούμη, αί φι- 
λοσοφικαί έπί τών νόμων μελέται τοΰ Νικολάου Σαριπόλου. Ένταΰθα 
αφιέρωσαν πολυτίμους ώρας τοϋ είς τήν διαπαιδαγώγησιν τοϋ έθνους 
αφιερωμένου βίου των ό Λέων Μελάς και δ Δημήτριος Μαυροκορδάτος, 
έδώ έλάλησεν ή ελληνική φιλοσοφία διά τών χειλέων τοΰ Πέτρου 
Βράϊλα.

Άλλά πώς νά λησμονήσωμεν μάλιστα τούς τρεις εκείνους άνδρας, 
οδς μόνον ό θάνατος ήδυνήθη ν' άποσπάση έκ τοϋ μέσου ημών, τόν Κων
σταντίνον Παπαρρηγόπουλον, τόν Αλέξανδρον Πασπάτην, τον Αλέ
ξανδρον Ραγκαβήν ;

Έτριζεν αυτόχρημα τό έδαφος τών αιθουσών τοϋ Παρνασσού, δτε 
ήγγέλλετο, δτι τόν λόγον έχει ό ιστορικός τοϋ έθνους. Οί φθόγγοι αύ- 
τοΰ, έξερχόμενοι ήρεμαΐόι καί οίονεί μυστηριώδεις ώς άπό τάφων πα
λαιών έκορυφοϋντο βαθμηδόν είς ύψος καί έθερμαίνοντό*καί έθέρμ.αινον 
καί έπάλλΟντο καί συνεκίνουν, δτε παρίστατο ένταΰθα μυσταγωγός τοϋ 
παρελθόντος καί διηγείτο μακρών τοϋ έθνους αιώνων τάς νίκας και τά 
μαρτύρια.

Οίονεί δέ παραλλήλως. προς τον Παπαρρηγόπουλον έβαινεν ό Πασπά- 
της, δςτις έγκατεβίου έν τφ Βυζαντίφ τών αύτοκρατόρων ώς έν ίδίφ 
αύτοϋ οίκφ, .καί-έγνώριζε καί αυτούς τούς μικρότατους τών ναΐσκων καί

ϊ
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πάντα πύργον τών τειχών καί πάσαν γωνίαν τών άνακτόρων καί εί- 
ξευρε νά διηγήται τήν ιστορίαν τής άλώσεως, ώς αν είχε παραστή αυ
τός μάρτυς αύτόπτης τής . μοιραίας ήμέρας, καθ’ήν έπιπτεν ό Κων
σταντίνος πρό τής πύλης τοϋ αγίου Ρωμανού. .

Και συνεπλήοονε τήν τριάδα· ό κορυφαίος αύτής, ό ’Αλέξανδρος Ραγ- 
καβής, δςτις έκρυπτεν άκόμ.η τής νεότητος τό πϋρ ύπό τάς λεύκάς χιό- 
νας. αΐτινες έχείμαζον τήν σοφήν του κεφαλήν. Ακούραστος και αει
κίνητος κατέβαινεν άπό τού βήματος, ού ήτο ό άριιςτος κόσμος, ίνα 
τρέξη είς τά τμήματα, άτινα έκρέμαντο άπό τών χειλέων του εκεί
νων, έξ ών ήκούέτο ή αύδή τριών όλων γενεών ελληνικής ποιήσεως καί 

έπιστήμης.
Βήμα διατηρούν έναύλους ακόμη είς τά ώτα τοιαύτας άναμ,νήσεις δύ

ναται δικαίως νά δνομασθή τό πρώτον μετά τής Βουλής καί τοΰ Πανε
πιστημίου δημόσιον βήμα τών ’Αθηνών. Τάς παραδόσεις δέ ταύτας 

. συνεχίζει ή χορεία τών έπιζώντων εταίρων τού Παρνασσού, οδς δρών- 
τας και κινούμενους έν μέσφ ημών είνε περιττόν νά ύπομνήσω ονομα- 
στί. Άλλως τούς γνωρίζετε καλώς και ύμεΐς κα’ι τό κοινόν τό προςρέον 
έν συνωστισμφ πυκνφ πάντοτε είς τήν αίθουσαν ταύτην, ής ό μ.έν φι
λόκαλος άρχίτέκτων ηύρυνεν δση δύναμις τά μέτρα, άλλ’ ήν δμως άπο- 
δεικνύει στενήν ή στοργή τών φιλακροαμόνων πρός τά άριστα τών 
άκουσμάτων. Καί δέν ειχον άδικον διά τοΰτο οί έφορεύοντες τοϋ Συλ
λόγου έπιγράψαντες έπί. τοΰ ύπερθύρου τοΰ είς τό άκροατήριον τούτο 
άγοντος πυλώνος τό άρχαΐδν ρήμα :

Τάς pir πύΛιις άναΰήμασι, τάς de ψυχάς jiadtyiam κοομεΐ/τ del·.

Εινε αληθής χαρά ημών νά βλέπωμεν πληρουμένην ταύτην τήν αί
θουσαν ύπό τό άπλετον φώς τών νυκτερινών αύτής λαμπτήρων, άλλ’ έτι 
μάλλον χαίρομεν άναλογιζόμενοι οιας πνευματικής πανδαισίας γινόμεθα 
χορηγοί είς τούς διψώντας άκουσμάτων τερψιθύμων -καί διδαγμάτων 
έπωφελών, κόπτοντες είς κέρματα τόν άπεφθον χρυσόν τής έπιστήμης 
καί παρέχοντες αυτόν είς τά πλήθη. Έν τφ ούδετέρφ τούτφ ίατρείφ 
τής ψυχής, ού τάς πύλας ουδέποτε ήδυνήθη νά έκβιάσή ή άνά τάς οδούς 
μαινομένη πολιτική θύελλα, συναντάται ή γηραιά έπίστήμ.η μετά τής 
νεαζούσης φιλομαθείας, ό έργάτης ό ζητών πνευματικόν επιδόρπιου ώς 
ανάπαυλαν κοπιώδους ήμέρας μετά τοϋ ακαδημαϊκού πύλίτου τοΰ ζη* 
τοϋντος ένταΰθα τήν συμπλήρωσιν τών έν τφ Πανεπιστημίφ διδαγμά
των, τό φΰλον τής δράσεως μετά τοϋ φύλου τής καλλονής. Καί ότέ μέν 
κυμαίνει ή ποίησις στήθη ευπαθή, ότέ δέ στάζει βάλσαμον παρηγοριάς
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εις νάς ψύχάς κηρυττόμενος ό θειος-λόγος, ότέ S’ έζπλήττουσιν άποζα- 
λυπτόμενα τά θαυμασια τής φύσεως, άλλοτε δ’ αναπτύσσονται τά σοφά 
διδάγματα τής Θέμιδος καί τοΰ ’Ασκληπιού, ή έκτίθενται οί κανόνες 
τής στρατιωτικής τέχνης· άλλοτε μετάγουσιν οί ρήτορες το άκοοατή- 
ριον εις χωράς άγνωστους ή εις άποκε'κρυμμένας διά τά δμματα τών 
πολλών γωνίας τής ελληνικής πατρίδος· ότέ μέν παρέχονται πρακτικαί 
όδηγίαι άπορρέουσαι έκ τής σοφίας τών κοινωνικών επιστημών, ότέ δέ 
φρονηματίζονται οί άκροαται ύπομιμνησκόμενοι τό κάλλος τής αρχαίας 
έλληνίδος τέχνης, τήν δόξαν καί τά καθήκοντα τοΰ παρελθόντος, τάς 
επαγγελίας τοϋ παρόντος, τοΰ μέλλοντος τάς έλπίδας. Τίς οίδε δέ πό
σων πολλάκις ύγραίνονται ενταύθα νέων οί οφθαλμοί καί ποιον άφί- 
νουσι των ρητόρων οί λόγοι κέντρον είς τάς ψυχάς νεαρών ακροατών 
συνερχομένων ένταΰθα έκ πάσης γωνίας τής ελληνικής γής, οιτινες πα- 
ριστάμενοι ένταΰθα φιλίστορες, φιλομαθείς, ωχροί, συγζεκινημένοι θά 
ένθυμώνται αύριον, απερχόμενοι είς έλληνικάς πατρίδας, βπου εϊνε δέ
σμιος ο λογος, οποίων διδαγμάτων παρέστησαν άκροαται από τοΰ έλευ- 
θέρου βήματος τού Παρνασσού έν τή έλευθέρα. μητροπόλει τών Ελλή
νων, συνακροωμένης πολλάκις αύτής τής ελληνικής βασιλείας.

Ένφ δ’ έπί τής κορυφής ταύτης τοΰ Παρνασσού προςφέρομεν τήν ευ
λαβή ήμών θυσίαν εις τάς αρχαίας Μούσας, κάτω έπί τών προπόδων 
προςεθήκαμεν εύπαγή βωμόν είς τοΰ χριστιανικού κόσμου τήν μυρόβλη- 
τον Μούσαν, τήν Φιλανθρωπίαν. Τίς ’Αθηναίος αστός ή πάροικος Έλ- 
λην είςεχώρησέ ποτέ είς τό ισόγειον τοΰ καθιδρύματος τούτου τών Μου 
σών τέμενος χωρίς νά συγζινηθή ; Ή ζωή τής πόλεως, ή ανερμάτιστος 
και πολυθόρυβος παιδική ηλικία τών αθηναϊκών ρυμών καί πλατειών 
σιγρί μετά τής ημέρας δυόμενης, καί ό θόρυβος εκείνος δλος ό πολύ- 
θρους μεταβάλλεται κάτωθεν ταύτης τής αιθούση; είς βόμβον ύπόκωφον, 
βόμβον μελισσών προςκειμένων είς τής μαθήσεως τά άνθη. Εινε οί από
βλητοι παΐοες τών οδών, εινε ή άνηβος θητική πανσπερμία, ήν έξερεύ ■ 
γεται το ελληνικόν συμπαν εις τάς στενωπούς καί τά κατώγεια τών 
Αθηνών, έίνε οί έπίγονοι τών πλανοδίων, άνιπτοπόδων καί χαμαιευνών 

παρθικών τού ζρημνισθεντος Ωρολογίου τού Έλγίνου, εινε οί άποροι 
παιόες, εινε τα τεκνά μας. Τα ευρομεν γυμνά καί τά ένεδύσαμεν, τά 
ευρομεν εσπιλωμενα και τα ελου.σαμεν* ανυπόδητα τά ύετεδήσαμεν· 
νοσοΰντα τά έθεραπεύσαμεν έσζοτισμένα τήν διάνοιαν τά έφωτίσααεν 
διά τού φωτός τής παιδείας καί τής αλήθειας, καί, πονοϋντες ύπέο αύ
τών, ύπέρ ήμών αύτών, ύπέρ τής κοινωνίας, έκαθήραμεν τής ψυχής των 
τόν ^ύ-πον. *Χειροκροτήσατε τό έργον μ,ας.
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«Τά παιδία ταύτα, έγραφεν ό Βασιλειάδης πρός τούς πολίτας των 
»’Αθηνών τώ 1872 έντεταλμένος ύπό τοΰ Συλλόγου, τά παιδία ταύτα 
»ούδέποτε ίσως έθέομανε μητρική αγκάλη, ούδέποτε ήκουσαν χρηστόν 
«ένα λόγον, ούδέποτε έγνώρισαν τήν εύεργεσίαν τής πολιτείας, σπα- 
»7ίως τού πολίτου το ελεος.

»Έν τούτοις τα παιδία αυτά θά γίνωσι ρ,ίαν ημέραν εικοσαετή, 
«τριακονταετή, τεσσαράκοντα ετών, έργάται τής κοινωνίας ώς τεχνουρ- 
»γοί, έργάται τής πολιτείας ώς εκλογείς, έργάται τής οικογένειας ώς 
«πατέρες- πολλάκις έργάται τής άπάσης πατρίδος ώς στρατιώται.»

Ή ώραία έκκλησις τού Παρνασσού συνεζλόνησε τάς εύαισθήτους ψυ
χάς τών άστών τής πρωτευόύσης, καί τό παράδειγμα αύτής ήκολούθη- 
σαν πολλα'ι τών επαρχιών, άναθέτουσαι τήν διεύθυνσιν τοΰ έργου είς τόν 
Σύλλογον, δςτις άνεδείχθη ό πατήρ τών έγκαταλελειμμένων τέκνων. 
Ή δ’ έπιμονή τοΰ Παρνασσού ύπερενίκησε τάς δυςκολίας, δυςκολίας έξ 
έλλείψεως χρήματος, δυςκολίας έξ άντιδράσεως τών σωματέμπορων, οι- 
τινες ειχον συμφέρον νά πλουτίζωνται έκ τής έργασίας τών απροστα- 
τεύτων μικρών. Ή κυβέρνήσις, οί πλούσιοι, οί δήμοι, γενναίοι οιαθέται 
έδωκαν τό χρήμα, καί ό Παρνασσός κατέβαλεν αληθή φιλοστοργίαν μη- 
τρός, δπως περισυναγάγη τούς άποκλήρους τής κοινωνίας τρωγλοδύτας 
άπό τών κρυπτών, έν αΐς ένεφώλευον, καί δώση είς αύτους βιβλία καί 
διδασκάλους, ταμιεύση έπικερδώς τό περίσσευμα τής έντιμου αύτών έρ
γασίας, χορηγήση είς αύτούς παιδείαν Οση αναγκαία και ηθικην οσον 
ένεστι πλείστην.

Ή δικαιοσύνη τής πατρίδος εύεργετεΐ τήν κοινωνίαν καί εινε αξία πα- 
σης τιμής, δταν άνευρίσκουσα τιμωρή προςηκόντως καί ένα μόνον έγ- 
κληματίαν. ’Αλλά τί νά εΐπωμεν περί τοΰ ήμετέρου έργου, δι’ ού πλήσ- 
σεται αύτή ή φωλεά, έξ ής έμελλον νά στρατολογώνται άνεπαισθήτως 
κατά δεκάδας καί εκατοντάδας οί λυμεώνες τής κοινωνίας ; Τίς ιεροκή· 
ρυξ ή ποία φυλακή θά ήδύναντο ν’ άποδεκατίσωσι το έγκλημα δια τρό
που τόσον ευαγγελικού, τόσον εθνικού, τόσον τελεςφόρου, δσον ή μέθο
δος, ήτις έφαρμόζεται διά τής σχολής τών απόρων παίδων ’Αθηνών ; 
Τίς δύναται ν’ άναμετρήση εύκόλως οποίας πρακτικής καί εθνικής προό
δου παράγοντες εινε οί χίλιοι κατ’ έτος παΐοες οι φοιτώντες εις την 
ήμετέραν ένταΰθα σχολήν, ών άνοίγομεν τούς οφθαλμούς και μαλασσο- 
μεν τήν καρδίαν ; Καί δέν εινε έπαρκής τοΰ κοινωνικού τούτου εύεργε- 
τήματος άναγνώρισις ή προθυμία, μεθ ης αι επαρχίαι εσπευσαν ν απο- 
κτήσωσιν .άφιδρύματα τής ένταΰθα σχολής ; Καί δέν εινε τιμή ήμων και 
χαρά, δτι μία τούτων τών έπαρχιακών σχολών, η τής Συρου, προήχθη
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έπί τοσοΰτον, ώςτε ήδυνήθημεν μετά πεποιθήσεως νά δώσωμεν είς αύ
τήν τάς εύχάς ήμών κα'ι τάς ευλογίας καί χειραφετήσωμεν ώς αυτοτε
λές καί αύταρκες ίδρυμα, άναγνωρΐζον εύλαβώς,. δτι είνε τέκνον ήμών, 
ώς ή θυγάτηρ, ήτις εύγνωμόνως ενθυμείται τήν στοργήν τών γονέων καί 
δταν πήξη ίδιον οίκον;

Διά ταΰτα, περάναντες βίον είκοσιπενταετή καί άναμιμνησκόμενοι 
σήμερον τής κοινωνικής προόδου, ής έγείναμεν είςηγηταί, καί τών επι
στημονικών έργων, ατινα έτελέσαμεν, δικαίως καί μετά καυχήσεως 
στρέφομεν τούς οφθαλμούς καί πρός τάς χιλιάδας τών τίμιων πολιτών, 
άς έσπείραμεν άνά παν τό ελληνικόν, τελοΰντες εις τήν κοινήν πατρίδα 
τ.όν εύπροςδεκτότατον τών φόρων, καί έν μέσφ τής χαράς ήμών λείβο- 
μεν δάκρυ εύγνωμοσύνης ανυπόκριτου έπί τοΰ τάφου πάντων εκείνων, 
δσοι τόν θάνατον εαυτών ήρωμάτισαν διά τής πρός τούς απόρους ημών 
παΐδας ευεργεσίας.

Χαίρομεν δέ άναλογιζόμενοι, δτι μόνον όσιας δίκην παρέστη ή ανάγκη 
νά ύπομνήσω υμάς έγώ δι’ ολίγων σήμερον τον βίον τής πρώτης τοΰ 
Παρνασσού εΐκοσιπενταετίας. “Οτι άριστα γνωρίζετε τί έπράξαμεν, μαρ
τυρεί ή πρόθυμος είς τήν ήμετέραν εορτήν συμμετοχή απάντων τών 
ελληνικών τε καί ξένων έν Άθήναις συλλόγων καί τών εταιριών και τοΰ 
άνωτάτου τών Ελλήνων πανδιδακτηρίου. "Οτι τό ελληνικόν σόμπαν 
επευφημεί είς τδ ήμέτερον έ'ργον άποδεικνύει ή ένταΰθα σήμερον συρροή 
τών αντιπροσώπων τών έξω τής έλευθέρας Ελλάδος σωματείων, μεθ’ ών 
έχομεν.παρεμφερή τόν σκοπόν καί κοινούς τούς πόθους. Επιστέφει δέ 
τής ήμετέρας τελετής τήν χαρμασύνην ή ένταΰθα παρουσία τών άνωτά- 
των τοΰ κράτους λειτουργών καί τοΰ ευθαλούς έκείνου βλαστού τού ήγε- 
μόνος, δν καυχώμενος ό Παρνασσός δικαιούται νά καλέση ού μόνον άντι- 
λήπτορα τοϋ έργου αύτοϋ, άλλά καί συνεργάτην.

Άλλά τοιαύτη συνέλευσις πάνδημος δέν παρέχει μ.όνον τιμήν είς 
ημάς’ επιβάλλει καί υποχρεώσεις. Τάς δέ υποχρεώσεις ταύτας καί έν- 
νοοΰμεν καί θέλομεν νά έκπληρώσωμεν, άναλογιζόμενοι, δτι τά ίωβι- 
λα~α είνε σταθμοί, καθ’οδς δέν άνακεφαλαιοΰται μόνον τδ παρελθόν, 
άλλά καί προχαράσσεται τδ μέλλον. Μικροί τού έθνικοΰ μ.εγαλείου καί 
τής κοινωνικής προόδου παράγοντες δέν θά αίσχύνωμεν τό παρελθόν 
ημών, άλλά θά έκτελέσωμεν τδ ήμέτερον καθήκον, δπου έτάχθημεν καί 
δπου θά ταχθώμεν πάση δυνάμει καί μετά στοργής πάσης, διατηρούν- 
τες τήν νεανικήν ακμήν, ήν είχεν ό Παρνασσός έν τή πρώτη του νεό- 
τητι, ήνωμένην μετά τής δράσεως, ήν έπιβάλλει ή μέση ήλικία, καί 
συνδεομένην μετά τής συνέσεως καί τής πείρας, ήν προςκομίζει τό γήρας.
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Εύτυχώς καί αί τρεις ήλικίαι άντιπροσωπεύονται έν τφ ήμετέρφ 
Συλλόγφ. Ήμεΐς οί παΐδες τών άλλοτε ημερών άντιπαρήλθομεν ήδη 
τήν μέσην τού βίο^ οδόν, τών δέ πρεσβυτέρων ήμών τής χθές φίλων 
έλεύκανεν ήδη τήν κόμην ό χρόνος, άλλ’είς τάς δύο ήμών πρεσβυγε- 
νεστέρας ήλικίας προςέρχεται όσημέραι πυκνότερος δμιλος σθεναρών τής 
επιστήμης νεομύστων.

Καί ομοιάζει ούτως ό ήμέτερος Παρνασσός τό έπώνυμον αύτού δρος, 
δπερ έπί μέν τής κορυφής έπιφαίνει λευκόν στέφανον χιόνων, κατά δέ 
τάς κλιτύας φέρει αδρούς λειμώνας, τούς δέ πρόποδας κομά ύπό θαλε
ρών άνθυλλίων. Πρεσβύται δέ καί ανδρες καί νεανίαι θά ένώσωμεν έν 
τφ Παρνασσφ τάς δυνάμεις ήμών είς μίαν δέσμην έπ’άγαθφ τοΰ Συλ
λόγου, μ.νήμονες τού αΐσωπείου μ-ύθου, ώς ύπήρξαμεν έπί είκοσιπέντε 
μέχρι τοΰδε έτη.

Τήν ήνωμένην δέ ταύτην δύναμιν, ήν προςεφέρομεν εις τήν πατρίδα, 
νομίζομεν μέν άρκοϋσαν νά προαγάγη τά έργα, ών έχομεν ήδη έπΟ,η- 
φθή, εύχόμεθα δε προοριζομένην νά θερμάνη καί θρέψη τάς έλπίδας παν
τός τού ελληνικού. Τούτο σκοποΰμεν νά κηρύξωμεν έν τή άφετηρία τοΰ 
νέου σταδίου, είς δ είςερχόμεθα σήμερον, επιχειρούν τες τό προςεχές θέ
ρος τόν εΰελπιν ήμών πλούν άνά τήν ελληνικήν Ανατολήν. Ώς έπί 
νέας τίνος Σαλαμινίας, πλέοντες δίκην θεωρών έστολισμένων διά μύρ
του αθηναϊκής, θέλομεν νά κομίσωμεν είς τούς ελληνικούς συλλόγους 
τής Ανατολής τό εύαγγέλιον, δτι αί Άθήναι θέλουσι νά είνε ή καρδιά 
τοΰ ελληνικού σύμπαντος καί δτι τής καρδίας ταύτης τής ελληνικής 
καρδία έχει τήν φιλοδοξίαν νά γείνη ό Παρνασσός. Τό εύχόμεθα καί 
τό θέλομεν, διότι βλέπομεν, δτι έγκλείομεν έντός τών κόλπων ήμών 
άληθεΐς δυνάμεις, διότι αίσθανόμεθα ούκ άνευ τίνος καυχήσεως, δτι έν 
τφ Παρνασσφ τής σήμερον άντιπροσωπεύεται ή Ελλάς τοΰ παρόντος 
ή μνήμων τοΰ παρελθόντος καί παρασκευάζεται τό μέλλον, ή 'Ελλάς 
ή δρώσα καί εργαζόμενη, ή Ελλάς ή θέλουσα νά ζήση καί μέλλουσα 
νά ζήση.

D. Λ.άμ.προς
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Αί εκθέσεις, ώς νΰν θεωρούνται, δείγματα τής προόδου τών τεχνών 
εν τε ταΐς τέχναις και ταΐς έπιστήμαις, σχολεία αληθή διδασκαλίας και 
ανατροφής, πρότυπα άμίλλης γενικώς έν απασι τοΐς κλάδοις, είσίν επι
νοήματα τών νεωτέρων χρόνων.

Κατά τούς χρόνους Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου (285 — 247 π. X.) 
εξιστορεί Καλλίξενος ό Ρόδιος, ώς αναφέρει ό Αθηναίος έν Δειπνοσοφι- 
σταΐς (Βιβ. Ε'. κεφ. 25) κατά τινα ποιμενικήν εορτήν κατεσκευάσθη κα'ι 
σκηνή, έν ή συμπεριελήφθησαν και έξετέθησαν αγάλματα, εικόνες, χιτώ
νες χρυσοϋφεΐς, κλίναι, σκεύη οικιακά, άνθη και φυτά, ήτις δύναταί πως 
νά θεωρηθή ώς αρχή τών έκθέσεων. Τήν περιγραφήν τής σκηνής κα'ι τών 
έν αύτή παραθέτομεν, ώς μαρτυροϋντα τόν πλούτον καί τάς προόδους 
τής έποχής έκείνης, πείθοντα δέ ημάς δτι έτι κα'ι νϋν ούδεν'ι έθνει δέ- 
δοται νά τελέση τοιαύτην τινα άμυθήτως ώραίαν εορτήν. «Πρό δέ τοΰ 
άρξασθαι τήν κατασκευασθεΐσαν σκηνήν έν τφ τής άκρας περιβόλφ, χω
ρίς τής τών στρατιωτών κα'ι τεχνιτών κα'ι παρεπιδήμων υποδοχής έξη- 
γήσομαι. Καλή γάρ είς υπερβολήν αξία τε ακοής έγεύσθη. Τό μέν ούν 
μέγεθος αύτής εκατόν τριάκοντα κλίνας έπιδεχόμενον κύκλφ, διασκευήν 
δ’ είχε τοιαύτην. Κίονες διεστάθησαν ξύλινοι, πέντε μέν κατά πλευ
ράν έκάστην τοΰ μήκους, πεντηκονταπήχεις πρός ύψος, έν'ι δέ έλάτους 
κατά πλάτος· έφ’ ών έπιστήλιον καθηρμόσθη τετράγωνον ύπερεΐδον την 
σύμπασαν τοΰ συμποσίου στέγην. Αύτη δ’ ένεπετάσθη κατά μέσον ού- 
ρανίσκφ κοκκινοβαφεΐ περιλεύκφ', καθ’ έκάτερον δέ μέρος είχε δοκούς, με- 
σολεύκοις έμπετάσμασι πυργωτοΐς κατειλημμένας, έν αΐς φατνώματα 
γραπτά κατά μέσον έτέτατο. Τών δέ κιόνων οί μέν τέσσαρες ώμοίωντο 
φοίνίξιν, οί δ’ άνά μέσου θύρσων ειχον φαντασίαν. Τούτων δ’ έκτος πε
ρίστυλος έπεποίητο σΰριγξ, ταΐς τρισϊ πλευραΐς καμαρωτήν έχουσα στέ
γην, έν ή τήν τών κατακειμένων ακολουθίαν έστάναι συνέβαινεν. 'Ης 
τό μέν έντός αύλαίαις περιείχετο φοινικίναις, έπί δέ τών άνά μέσον χω
ρών δοραί θηρίων, παράδοξοι και τή ποικιλία καί τοΐς μεγέθεσίν, εκρέ- 
μαντο. Τό δέ περιέχον αυτήν ύπαιθρον μυρρίναις κα’ι δάφναις αλλοις τ’ 
έπιτηδείοις έρνεσιν έγεγόνει συνηρεφές. Τό δ’ έδαφος παν άνθεσι κατε- 
πέπαστο παντοίοις. Ή γάρ Αίγυπτος καί διά τήν τοΰ περιέχοντας άέ-
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ρος ευκρασίαν, καί διά τούς κηπεύοντας, τά σπανίως καί καθ’ ώραν ένε- 
στηκυΐαν έν έτέροις φυόμενα τόποις άφθονα γεννά, καί διά παντός, καί 
ούτε ρόδον ούτε λέυκόϊον, ούτ’ άλλο ραδίως ανΟος έκλιπεΐν, ούδέν ουδέι 
ποτ’ εΐωθεν. Διό δή καί κατά μέσον χειμώνα τής ύποδοχής τότε γενη- 
θείσης, παράδοξος ή φαντασία τότε τοΐς ξένοις κατέστη. Τά γάρ είς- 
μίαν εύρεθήναι στεφάνωσίν ούκ αν δυνηθέντα έν άλλη πόλεί ρφδίως, 
ταϋτα και τφ πλήθει τών κατακειμένων έχορηνεΐτο είς τούς στεφάνους 
αφθόνως, καί είς τό τής σκηνής έδαφος κατεπέπαστο χύδην, θείου τίνος 
ώς αληθώς άποτελοΰντα λειμώνος πρόσοψιν».

«Διέκειτο δέ έπί μέν τών τής σκηνής παραστάδων ζφα μαρμάρινα 
τών πρώτων Τεχνιτών εκατόν. ’Εν δή ταΐς άνά μέσον χώραις πίνακες 
Σικυωνικών ζωγράφων, έναλλάξ δ’ έπίλεκτοι εικασίας παντοΐαι καί χι
τώνες χρυσοϋφεΐς, έφαπτίδες τε κάλλισται, τίνές μέν εικόνας έχουσαι τών 
βασιλέων ένυφασμένας, αί δέ μυθικάς διαθέσεις. Ύπεράνω δέ τούτων θυ
ρεοί περιέκειντο έναλλάξ άργυροί τε καί χρυσοί. Έν δέ ταΐς έπάνω 
τούτων χώραις, ούσαις όκταπήχεσιν, άντρα κατεσκεύαστο, κατά μέν 
τό μήκος τής σκηνής Ιξ έν έκατέρ^ πλευρά,, κατά πλάτος δέ τέτταρα’ 
συμπόσια τε άντία άλλήλων έν αύτοΐς τραγικών τέ καί κωμικών καί 
σατυρικών ζφων, άληθινόν έχόντων ιματισμόν, οΐς παρέκειτο καί ποτή
ρια χρυσά. Κατά μέσον δέ τών άντρων νύμφαι έλείφθησαν, έν αΐς έκειντο 
Δελφικοί χρυσοί τρίποδες, ύποστήματ’ έχοντες. Κατά δέ τόν ύψηλότα- 
τον τόπον τής οροφής αετοί κατά πρόσωπον ήσαν άλλήλων χρυσοί πεν- 
τεκαιδεκαπήχεις τό μέγεθος. Έκειντο δέ κλίναι χρυσαΐ σφιγγόποδες έν 
ταΐς δυσί πλευραΐς εκατόν' ή γάρ κατά πρόσωπον ό'ψις άφεΐτ’ άναπε- 
πταμένη. Ταύτας δ’ άμφίταπος άλουργεΐς ύπέστρωντο τής πρώτης ερέας 
καί περίστρώματα ποικίλα διαπρεπή ταΐς τέχναις, έπήν. Ψιλαί δέ Περ- 
σικαί τήν άνά μέσον τών ποδών χώραν έκάλυπτον, ακριβή τήν εύγραμ- 
μίαν τών ένυφασμένων έχουσαι ζφδίων. Παρετέθησαν δέ καί τρίποδες 
τοΐς κατακειμένοις χρυσοΐς, διακόσιοι τόν αριθμόν, ώστ’είναι δύο κατά 
κλίνην, έπ’ αργυρών δένδρων. Έκ δέ τών όπισθεν πρός τήν άποψιν εκα
τόν άργυραΐ λεκάναι καί καταχύσεις ίσαι παρέκειντο. Έπεπήγει δέ 
τοΰ συμποσίου καταντικρύ καί έτέρα κλίνη πρός τήν τών κυλικείων καί 

f ποτηρίων τών τε λοιπών τών πρός χρήσιν'άνηκόντων κατασκευασμάτων
! έκθεσιν· δ δή πάντα χρυσά τε ήν καί διάλιθα, θαυμαστά ταΐς τέχναις.

Τούτων δέ τήν μέν κατά μέρος κατασκευήν καί τά γένη μακρόν έπεφαί- 
νετό μοι δηλοΰν’ τό δέ τοΰ σταθμού πλήθος είς μύρια τάλαντ’ άργυρίου 

( τήν σύμπασαν είχε κατασκευήν».
Ώς αρχή τών έκθέσεων έπίσης έθεωρήθησαν παρά πολλών καί αί έκ- 

τομο» ι«’. ’Απρίλιος 31 
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θέσεις πλουσίωτάτων αντικειμένων άς έποίουν οί έμποροι τής Βενετίας 
κατά τήν έγκαθίδρυσιντών Δογών, πωλοΰντες ταΰτα κατά τήν διάβασή 
τής πομπής- αί έκθέσεις αύ.ται μόνον σκοπόν ειχον τήν έξωράϊσιν τών 
οδών καί τήν επιτυχίαν εκτάκτων πωλήσεων.

: Δυσκόλως δ’ επίσης δύναται νά συνδεθώσιν αί σύγχρονοι εκθέσεις προς 
τάς πανηγύρεις τοΰ μεσαίωνος. Κατά τήν έποχήν εκείνην διάφοροι αί- 
τίαι άποδοτέαι έίς τά ήθη, τά μέσα τής συγκοινωνίας, τό επισφαλές 
τών οδών, τήν βραδύτητά τών ταξειδίων, καί τά συμφέροντα τών ηγε
μόνων, έπέβαλλον τήν συγκρότησιν εν τισι πόλεσι μεγίστων δημοσίων 
αγορών, έν αίς οί έμποροι προσήρχοντο περιοδικώς πωλοΰντες, άγορά— 
ζοντες κα'ι άνταλλάσσοντες τά έμπορεύματα αυτών. Έτι και νΰν κα'ι 
παρ’ ήμΐν τοιαΰται τελούνται άγοραί, πανηγύρεις κατά τόπους κα'ι 
έν ώρισμέναις έποχαΐς. "Απασαι δμως αί συγκεντρώσεις έπί ταύτό έμ- 
πορευμάτων ποικίλων καί παντοδαπών μόνον έμπορικόν έχουσι σκοπόν, 
ούχί δέ κα'ι διδακτικόν, ένδεικτικόν προόδου ώς ό σκοπός τών νεωτέρων 
εκθέσεων.

Κατά τό 1470 έγένετο απόπειρα κατά πρώτον γαλλικής έκθέσεως έν 
Αγγλία. Λουδοβίκος ό ΙΑ', ποθών.νά διάνοιξη τάς ξένας αγοράς είς τά 
γαλλικά προϊόντα έπωφελήθη διακοπής τίνος τοΰ πολέμου τών Δύο Ρό
δων δπως έπιληφθή διαπραγματεύσεων μετά τοΰ άντιβασιλεύοντος War
wick πρός σύναψιν συνθήκης, δι’ ής θά. έπετρέπετο είς τάς δύο χώρας 
ν’ άνταλλάσσωσιν έλευθέρως τά έμπορεύματα αύτών χωρίς νά τελώσι 
δικαιώματα δασμολογίου, λιμενικά καί προκυμαίας. Κατά τήν περίστα- 
σιν ταύτην άνέθετο είς δύο τραπεζίτας πλουσίους τής Tours, είς τούς 
αδελφούς Briponnet νά συλλέξωσι καί έκθέσωσιν έν Λονδίνφ δείγματα 
απάντων τών φυσικών κα'ι τεχνιτών προϊόντων τής Γαλλίας. Τά προϊ
όντα ταΰτα θά είσήγοντο άπηλλαγμένα τέλους έν Άγγλίμ, άπηγορεύετο 
δέ ή πώλησις,

Οί άδελφοί Briponnet ήτοίμασαν τήν έκθεσιν μετά πολλοΰ τοΰ ζή
λου, μόλις δμως ή συλλογή έκομίσθη είς ’Αγγλίαν, ό Βαρουΐκος έλαβε 
κα'ι έπώλησε μέγα μέρος ύπό τήν πρόφασιν λήψεως χρημάτων άναγ- 
καιούντων αύτφ διά τήν αποστολήν στρατευμάτων έπικουοικών Λουδο- 
βίκφ τφ ΙΑ', άτινα ούδέποτς άνεχώρησαν. Τά δέ ύπόλοιπα έπάνακομι- 
ζόμενα κατέλήφθησαν ύπό πειρατών. Ή έκθεσις λοιπόν άπέ.τυχε καθ’ 
ολοκληρίαν.

Αί πρώται έπιτυχούσαι, έκθέσεις χρονολογούνται από τού 17 αίώνος· 
ή τιμή δέ τής δημιουργίας αύτών ανήκει τοΐς Γάλλοις.

Κατά τό 1648 δτε ίδρύθη ή ακαδημία τής ζωγραφικής καί γλυπτι
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κής άπεφασίσθη όπως έκτίθενται κατ’ έτος δημοσία αί εικόνες καί τ* α
γάλματα τά κατασκέύαζόμενα έν αύτή ύπό πάντων τών μελών αύτής' 
ένεκα δμως ύλικών αιτίων, ών τό σπουδαιότερον ήτον ή έλλειψις κα
ταλλήλου χώρου τής έκθέσεως, άνεβλήθη ή έκτέλεσις τής διατάξεως 
ταύτης μέχρι τού 1673, δπως, δέ μή διαιωνισθή τούτο, ή ’Ακαδημία 
άπεφάσισε νά έκθέση έν ύπαίθρφ έν τή αύλή τού Βασιλικού ανακτόρου 
(Palais Royal). Τέλος δμως έπί Λουδοβίκου ΙΔ'. τφ 1699 παρεχω- 
ρήθη αύτή μέρος τοϋ Λούβρου καί έκτοτε αί έκθέσεις ήρξαντο τελού- 
μεναι τακτικώς καί μετά μεγίστης έπιτυχίας. Ούτως ήρξαντο αί καλ
λιτεχνικά! έκθέσεις.

Ή πρώτη βιομηχανική έκθεσις έτελέσθη τφ 1798. Υπουργός τών 
έσωτερικών κατά τό <ΰ'. τούτφ έτει τής Δημοκρατίας ήτο ό Franpois 
de Neufchateau, δστίς συνέλαβε τήν ιδέαν «έκθέσεως έτησιας προϊόν
των της γαΙΛικης βιομηχανίας'»' ή τήν έκθεσιν ταύτην προκηρύσσουσα. 
εγκύκλιος κατέληγε διά τών εξής : «Οί γάλλοι έξέπληξαν τόν κόσμον 
διά τής ταχύτητος τών πολεμικών κατορθωμάτων, μετά τού αυτού ζήλου 
πρέπει νά έπιδοθώσιν είς τό έμπόριον κα τάς τέχνάς έν ειρήνη». Έλλα- 
νοδΐκαι διορισθέντες ύπό τής κυβερνήσεως έπρεπε νά ύποδείξωσι δώδεκα 
βιομηχάνους, εις ούς νά έκφράσθή ή εθνική εύγνωμοσύνη δημοσίμ κατά 
τήν έορτήν τής 1 τού έτους (11 Σεπτεμβρίου) τού δημοκρατικού ημερο
λογίου. Οίκοδομαί άνηγέρθησαν έν τφ πεδίφ τού Άρεως περιλαμβάνου- 
σαι 68 στοάς διατεθειμένας έν τετραγώνφ πέριξ πλατείας, έν τφ μέσφ 
τής οποίας ύψούτο ό ναός τής Βιομηχανίας. Δυστυχώς ή πρόσκλησις τής 
κυβερνήσεως έγένετο βραδέως καί μόλις 110 έκθέται συμμετέσχον.

’Από τού έτους 1798 αί έκθέσεις έπληθύνθησαν έν τε τή Γαλλίμ καί 
ταΐς άλλαις χώραις- ό άριθμός αύτών καθίσταται ήμέρμ τή ήμέροι με- 
γαλείτερός.

Αυται διαιρούνται εις πολλάς κατηγορίας.
Ύπό τήν έποψιν τών εκτεθειμένων ειδών- διακρίνονται εις παγκο

σμίους εκθέσεις συμπεριλαμβανούσας άπαντας τούς κλάδους τής άνθρω- 
πίνης δραστήριότητος, καί εκθέσεις είδικάς, περιοριζομένας εις τινας 
τάξεις έργων ή προϊόντων.

Ύπό τήν έποψιν τών συμμετεχόντων λαών, αί έκθέσεις είναι διεθνείς 
η έθνικαί, διεθνείς μέν δταν περιέχουσι προϊόντα έκθε τών ξένων χω
ρών, έθνικαί δέ δταν μόνον τής χώρας, έν ή αύτη τελείται.

Κατά τήν διάρκειαν, δύνανται. νά εινε διαρκείς παροδικαί: Αί 
μέχρι τούδε τελεσθεΐσαι παγκόσμιοι εκθέσεις εΐσίν αί έξης- τού 1851 
(Λονδίνου), 1855 (ΙΙαρισίων), 1862 (Λονδίνου). 1867 (ΙΤαρισίων) 1870
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-1874 (Λονδίνου), 1873 Βιέννης), 1876 (Φιλαδέλφειας), 1878 (Πα- 
ρισίων), 1889 (Παρισίων). Παρ’ήμΐν δέ ή πρώτη εθνική έκθεσις έτε- 
λέσθη τφ 1859, ή δεύτερα τφ 1870, ή τρίτη τφ 1875 και ή τετάρτη 
τφ 1888.

IV. X. Άποστολέδης

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΛι *

Πολύτοκος κα'ι πολύτιμος, βεβαίως, δύναται νά γραφή ιστορία περί 
τών έν τή αλλοδαπή έγκαταστάντων καί έν διαφόροις σταδίοις διαπρε- 
ψάντων Ελλήνων.

Καί έν άλλαις χώραις, προ πάντων όμως έν Ρωσσίγ. έγκατεστάθη- 
σαν και διετηρήθησαν πολλοί Έλληνες.

Οί στρατιωτικοί — Ύψηλάντης, οί Μουροΰζαι, ό Μελισσηνός, Πατα- 
νιώτης, Σοφιανός, Κωνσταντάς, Βλάγκαλης, Κωνσταντουλάκης μετά 
πολλών άλλων — καθώς καί οί χοΛιτικοΙ — Καποδίστριας, Ροδοφοινί- 
κης, Στούρζας, Νέγρηί, Λάμ-προς, Κατακάζης, Μπαζίλης,. Περσιάνης, 
Παππαρρηγόπουλος, Λέλης, Σοφιανός, Δεστούνης καί λοιποί “Ελληνες 
έτίμησαν, έδόξασαν έν Ρωσσία το 'Ελληνικόν όνομα.

Άλλά δέν πρόκειται νυν περί τών 'Ελλήνων τούτων.
Άξιούμενος τής έξοχου τιμής νά λάβω ένώπιον ύμών τόν λόγον, 

θέλω έκθέσει απλώς ολίγα τινά περί τών έν τή Κριμαίφ τής Ρωσσίας 
Ελληνικών τοϋ Μπαλακλαβα. ταγμάτων, τών ήδη καταργηθέντων, καί 
θέλω διηγηθή τά κατορθώματα δύο Ελλήνων, έμφαίνοντα ευφυΐαν και 
ηρωισμόν τά δύο ταΰτα χαρακτηριστικά τοΰ Έλληνος πλεονεκτήματα, 
τά αναφαινόμενα έν αύτφ πάντοτε οσάκις τό καλεΐ ή περίστασις.

Τό 'Ελληνικόν έθνος, τό δοξασθέν οσον ούδέν έτερον, έπαθεν, ώς γνω
στόν, κατά τον βίον του καί τά μεγαλείτερα δεινά.

Οί άναξιοπαθοΰντες "Ελληνες, φεύγοντες σκληράν, άφόρητον τυραν
νίαν, έκπατρίζοντο έπί αιώνας καί έζήτουν άσυλον καί στάδιον παρά 
διαφόροις. χριστιανικούς έθνεσιν. ,

Χιλιάδες ,πολλαί μετηνάστευσαν τοιουτοτρόπως, πρό πάντων, είς τό 
όμόδοξον τής Ρωσσίας κράτος, κατά διαφόρους, άπό τής άλώσεώς έπο- 
χάς καί ιδίως έπ'ι Αικατερίνης τής Μεγάλης.

Μετά τήν ναυμαχίαν τοΰ Τσεσμέ καί τήν άναχώρησιν τοΰ ναυάρχου 
κόμητος Όρλώφ, επί τον όποιον πολλάς οί έπαναστατήσαντες τότε

• Άνεγνώσθη έν τφ Φώολογιχω Συλλέγω Παρνασσφ.
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Έλληνες έστήριξαν έλπίδας, οτε οί κατακτηταί, έκδικούμενοι, έχυναν πο
ταμούς αίματός έν Πελοποννήσφ· πλήθος άπειρον 'Ελλήνων, έκ τής δύσ
μοιρου ταύτης χώρας καί έκ τών νήσων κατέφυγεν εις Ρωσσίαν . . .

Έλέχθη περί τών Χίων δτι—φεύγοντες ούτοι τής έρημωθείσης νή
σου των, γυμνοί—έφερον μεθ’ εαυτών μεστάς^έκτάκτου έμπορικής ίκα- 
νότητος κεφαλάς.

Το αύτό δύναται νά λεχθή περί πάντων τών κατά καιρούς εις Ρωσ
σίαν καί αλλαχού άποδημησάντων Ελλήνων.

Πάντες ούτοι έφερον μεθ’ εαυτών τά διακρίνοντα τήν ελληνικήν φυ
λήν προσόντα, ήτοι : νοημοσύνην, εύφυΐαν, δραστηριότητα καί τήν άκραν 
έκείνην φιλοτιμίαν διά τής οποίας ό Έλλην κατορθώνει θαύματα.

Τά πολύτιμα ταΰτα προσόντα τών Ελλήνων ήξευρεν ιδίως νά χρη- 
σιμ.οποιήση έν Ρωσσίρι ή οξυδερκής καί μεγαλεπήβολος αύτοκράτειρα 
Αικατερίνη.

Είς τούς Έλληνας, μεθ’ ών άπήλθε τότε είς Κριμαίαν καί ό περι
βόητος Λάμπρος Κατσώνης, χρεωστεϊται, κατά μέγα μέρος, ό έξαίρε - 
τος καταρτισμός τοΰ πολλάκις κατά τών Τούρκων θριαμβεύσαντος ρωσ- 
σικοΰ τής Μαύρης Θαλάσσης στόλου.

Οί Μαγγανάραι, Κουμάναι, Παππαδόπόυλοι, Ρεβελιώται, Παλαιο- 
λόγοι, ό Κουμελας, Κλάδος, Μυλωνάς καί πάμπολλοι άλλοι Έλλη
νες, κατέχουσι πολλάς έν τή ίστορίρι τοΰ στόλου τούτου λαμπράς σε
λίδας,ώς συνεργάται τών ένδοξων ρώσσων ναυάρχων, Σενιάβην, Λάζα- 
ρεφ, Γρέηχ, Ρηκόρ, Ναχήμοφ, Κορνήλοφ, Ήστόμην καί λοιπών.

Είς "Ελληνας έπίσης χρεωστεϊται ή άνάδειξις καί ή εύημερία σχε
δόν πασών τών παραλίων έπί τοΰ Εύξείνου πόλεων, καί ιδίως τής 'Ο
δησσού, ήτις άπό άσήμαντον χωρίον Χατζή Μπέη, χάρις τή πρωτο- 
βουλίφ καί τή έμπορική ίκανότητι Ελλήνων, μετεβλήθη ύπό τήν έμ- 
φρονα πάντως διοίκησιν τοΰ Δουκός Richelieu, Γάλλου, έν τή υπηρε
σία: τής Ρωσσίας πρόσφυγος, είς ώραίαν, άνθηράν, έμπορικωτάτην με- 
γαλόπολιν.

Οί πρώτοι έπιχειρήσαντες έν Όδησσφ τό μετά τοΰ έξωτερικοΰ έμ- 
πόριον ήσαν οί “Ελληνες Μαΰρος, Μαρασλής, Κουμπάρης, Παπούδωφ 
καί Γιαννόπουλος. Τούτοις προσετέθησαν ό Ροδοκανάκης, Μαυροκορδά- 
τος, Βουτσινάς, Ράλλης, Σεβαστόπουλος, Δούμας μετά πλείστων άλλων 
ομοεθνών, καί πάντες όμοΰ συνετέλεσαν είς τό νά γείνη ή ’Οδησσός ή 
μόνη έπί πολλά έτη πάσης τής Εύρώπης τροφός.

Έκ τών μεταναστευσάντων είς Κριμαίαν Ελλήνων, ή μεγαλόνους 
'αύτοκράτειρα Αικατερίνη, έσχημ-άτισε τά ελληνικά τοΰ Μπαλακλαβά
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ταγματα, τά οποία συνετέλεσαν κατά πολύ, είς τήν εντελή τών Ταρ- 
τάρων τής Κριμαίας καθυπόταξιν, καί είς τήν είρήνευσιν τής Ταυρικής 
χερσονήσου.

Τά τάγματα ταϋτα, δώδεκα τον αριθμόν, ειχον χιλίους έκαστον άν- 
όρας, όλους καπεταναίους, ό δέ διοικητής τοΰ τάγματος όνομάζετο «ό 
Μαγιόρος.»

Ή ρωσσική κυβέρνήσις, έχουσα ύπ’ οψιν τάς έξεις και τάς διαθέσεις 
τών άρειμανίων εκείνων Ήπειρωτο-Νησιωτών, δέν ήθέλησε νά τούς στε
νοχωρήσω, ούτως είπεϊν, δι’ αυστηρού στρατιωτικού οργανισμού.

"Οθεν παρασχούσα είς τά τάγματά των χαρακτήρα άτάκτου στρα
τού, παρεχώρησεν αύτοΐς πολλά προνόμια καί μεγάλας εκτάσεις γαιών, 
καί έχορήγησεν αύτοΐς γενναίας δι’ έγκατάστασίν των χρηματικάς πο
σότητας.

Οί διοικηταί τών ταγμάτων άνεφέροντο άπ’ ευθείας προς τόν 'Υπουρ
γόν τών Στρατιωτικών.

Ό Μαγιόρος, βοηθούμενος ύπό τού γραμματικού, κατέστρωνε μετά 
πολλοΰ κόπου κατά μήνα έν αναφορά πρός τόν 'Υπουργόν τήν κα- 
τάστασιν τού έμπεπιστευμένου αύτφ τάγματος, και συχνά, ή σύζυγός 
του ή μαγιορέσσα, παρούσα καί πλέκουσα τήν κάλτσαν της, τόν ήρώτα ; 
Τί γράφεις εκεί ; .

— Νά I γράφω στο Μινίστρο τού πολέμου !
— Αί! γράψε του χαιρετίσματα κι’ άπ’ εμένα.
Καί ό διοικητής τών ανδρείων καπεταναίων έγραφεν έν έπισήμφ, έπ’ 

δνόματί τοΰ 'Υπουργού, έγγράφφ :
«Χαιρετάει τήν έξοχότητά σου καί ή μαγιορέσσα».
Έγγραφα τοιαύτα μέ χαιρετίσματα τής μαγιορέσσης εύρίσκονται 

ούκ ολίγα έν τοΐς άρχείοις τού .'Υπουργείου τών Στρατιωτικών έν Πε
τρουπόλε ι.

Έκ τών μαγιόρων πολλοί διεκρίθησαν έπί συνέσει καί ανδρείοι, άλλ’ 
ιοιως έφημίζετο ό μαγιόρ Μάνθος, ώς τούτο άποδεικνύεται καί έκ τού 
εξής άνεκτόδου.

Διάσημος περιηγητής ρώσσος, έλθών είς Κριμαίαν, κατέλυσεν έν 
Μπαλακλαβά, έν τή οίκίφ ένός έκ τών καπεταναίων τού τάγματος τού 
Μάνθου.

Τό εσπέρας, ό περιηγητής διηγείτο τφ φιλοξενοϋντι αυτόν οικοδε
σπότη πολλά σπουδαία καί περίεργα έκ τών περιηγήσεών του. Άλλ’ ό 
καπετάνιος, διακόψας αίφνης τήν τόσον ένδιαφέρουσαν τού περιηγητού 
οιηγησιν, τόν ήρώτησεν άν γνωρίζη τόν Μάνθον, καί είς τήν αρνητικήν 
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άπάντησιν τφ ειπεν άφελέστατα : «Μέ όλα αυτά πού είδες καί έμαθες, 
δέν ήξεύρεις. τίποτε, άφού δέν γνωρίζεις τόν Μάνθον ! ».

Ό Μάνθος αύτός, ήν ό ύπερεβοομηκοντούτης έκεΐνος γέρων, οστις.ή 
θέλησε, κατά τόν Κριμαϊκόν πόλεμον, νά σταματήση πλησίον τού Μπα
λακλαβά τήν πορείαν τού άγγλικού στρατού.

Μέ δκτακοσίους τοΰ τάγματός του άνδρας έπετέθη, ό μαγιόρ Μάν
θος κατά δεκαέξ χιλιάδων στρατιωτών τού λόρδου Ράγκλαν.

Έπενεγκών τοΐς ’Άγγλοις σπουδαίας ζημίας, άπώλεσε καί ούτος ούκ 
ολίγους τών καπετανέων του, καί έπί τέλους μετά δεκάωρον άνισον μά
χην, εύρέθη είς τήν άνάγκην νά παραδοθή τοΐς έχθροΐς μετά τών ένα-, 
πολειφθέντων καπετανέων του.

Άπαχθείς αιχμάλωτος είς ’Αγγλίαν, έγένετο έκεΐ άντικείμενον θαυ
μασμού διά τήν διασαλπισθεΐσαν ύπό τών ’Άγγλων έξοχον άνδρείαν του.

Έπελθούσης τής ειρήνης, έπεστράφη ό Μάνθος μετά τών λοιπών αιχ
μαλώτων είς Ρωσσίαν, δπου καί ηύτυχήσαμεν νά τόν γνωρίσωμεν κατά 
τήν έν Πετρουπόλει όλιγοχρόνιον διαμονήν του.

'Ωραίος, ζωηρός γέρων, μάς διηγείτο, ένθουσιωοώς, επεισόδια τών έν 
Κριμαίρ: μαχών. Καί δταν τφ έλέγομεν : τούς χτυπήσατε καλά τούς ’Εγ
γλέζους, Κολονέλοί-—«Ναί, παιδί μου, τούς χτυπήσαμε τούς μασκαράδες»' 
άπήντα γαυριών καί όρθώνων, τό άλλως ολίγον κυρτόν σώμά του. "Οτε 
δέ προσελέγομεν : Ναί!. μά σάς πήγαν σκλάβους , στή Λόνδρα».—Ναί! 
παιδί μου, μάς πήγαν οί άναθεματισμένοι», άπ.εκρίνετο πάντοτε, κύπτων 
τότε περίλυπος τήν κεφαλήν καί κυρ,τόνων πλέον τού συνήθους τό σώμα.

’Ενταύθα, χάριν χρονολογικής τάξεως, θά διηγηθώ τό κατόρθωμα 
τού ναυτικού Παπαχρήστου καί κατόπιν, έπανερχόμενος είς τά τού 
Μπαλακλαβά τάγματα, θά διηγηθώ τά περί τού λοχαγού Λύκου.

Τον Μάρτιον τού 1829, δτε τά ρωσσικά στρατεύματα, κατατροπώ- 
σαντα τούς Τούρκους έν ταΐς Ήγεμονίαις καί τή νύν Βουλγαρία, έφθα- 
σαν ύπό τον κόμητα Δήβητζ Ζαβαλκάνσκη είς Άνδριανούπολιν, ό 
Αύτοκράτωρ Νικόλαος ήλθεν είς Βάρνην καί έπεβιβάσθη πολεμικού ιστιο
φόρου πλοίου «οί Τρεις Ίεράρχαι», δπως άποπλεύση έκεϊθεν είς ’Οδησσόν.

Μολονότι ό πνέων άνεμος ήν ύποπτος καί ό καιρός έφαίνετο, ήκι
στα ευνοϊκός, ό πλοίαρχος ούδεμίαν, ώς είκός, έτόλμησε νά κάμη παρα- 
τήρησιν, άλλ’ άπάρας έξήλθε τού λιμένος καί άνήχθη είς τό πέλαγος, 
έχων άναπεπταμένα μόνον τά κάτω ιστία.

Μόλις άπεμακρύνθη τό πλοΐον μερικά μίλια τού λιμένος, έξερράγη 
αίφνης τρικυμία έξ έκείνων, αί'τινες καί έν τή. τρομεροί έκείνη θαλάσση 
εισί σπανιώταται,



480 11ΑΡΝΑΣΣΟΣ

Έν μια στιγμή το πλοΐον έγένετο άνάρπαστον ύπό τής Θυέλλης καί I
έφέρετο μετά καταπληκτικής ταχύτητος έπί τών έξηγριωμένων κυμά- !
των σχεδόν άκυβέρνητον.

’Αξιωματικοί καί ναύται ούδέν ήδύναντο απέναντι τοϋ φοβερού κακού.
Ή παρουσία τού Αύτοκράτορος έπί τού καταστρώματος ηΰξανεν έτι 

μάλλον τήν επικρατούσαν σύγχυσιν.
Μετά πολύωρον αγωνιώδη -πλούν, έπελθούσης τής νυκτός, ό Αύτο- 

κράτωρ ήρώτησε, πού εύρίσκονται κα'ι ό κυβερνήτης άπήντησεν δτι αδυ
νατεί να τφ όρΐση ακριβώς, άλλά κατά πάσαν πιθανότητα, εύρίσκονται 
ουχι μακραν τού Βοσπόρου· καί θά ήτο εύχής’ έργον άν κατωρθούτο νά 
εισελθη το. πλοΐον εις τά στενά — άλλως, προσέθηκε, θά κατασυντριβή 
τούτο κατά τών βραχωδών παρά τά στενά άκτών.

Ένώπιον τοιούτου κινδύνου, ό λεοντόκαρδος Νικόλαος είπε τότε, διά 
τής γνωστής βροντώδους φωνής του, είς έπήκοον πάντων, τούς εξής ά- 
ξιομνημονεύιους λόγους :

(( Α,ν η τρικυμία μάς ώθηση είς τά στενά τού Βοσπόρου, και συνε- 
»πώς κινουνευσωμεν νά πέσωμεν είς τάς χεΐρας τών εχθρών, άπαιτώ ν’ 
«άνατινάξητε το πλοΐον είς τόν άέρα, θέτοντες πύρ είς τήν έν τή άπο- 
»θήκη πυρίτιδα.

» Αν δέ τις έξ υμών σωθή, νά κάμη γνωστόν τή Αύτοκρατείρα, έν
• «Πετρουπόλει, τήν τελευταίαν μου ταύτην θέλησιν».

Μόλις ετελειωσε τούς λόγους του ό Αύτοκράτωρ, εις τών άξιωματικών 
τοΰ πλοίου, παρουσιασθείς ενώπιον του, λέγει μετά θάρρους :

« Αν η Υμετέρα Μεγαλειότης εύδοκήση νά μέ διορίση κυβερνήτην, 
χαναλαμβανω νά φέρω τό πλοΐον είς λιμένα ρωσσικόν— είς-’Οδησσόν 
»η εις Σεβαστουπολιν — και ν άποφύγωμεν ουτω τήν άνάγκην νά ζη- 
τήσωμεν σωτηρίαν έν τοΐς στενοΐς τού Βοσπόρου ! .. . »

Εκπλαγεις ο αύτοκράτωρ έκ τού εύθαρσούς καί άποφασιστικοΰ υφους 
τοΰ αξιωματικού, ήρώτησε τόν κυβερνήτην ποιος είνε.

Ακούσας δέ δτι είνε έκ τών άρίστων άξιωματικών — ό Αευτενάντ 
Παππαχρήστος — «Είσαι κυβερνήτης ! » τφ λέγει.

Τότε αμέσως ό Παππαχρήστος, ύποκλινόμενος καί εύχαριστών, προσ- 
λεγει : « Ω? κυβερνήτης τού πλοίου, παρακαλώ τήν Ύμετέραν- Μεγα
λειότητα νά.κατέλθη μετ’ δλης τής συνοδίας είς τήν αίθουσαν»,

Οτε δέ ό Αύτοκράτωρ, παροξυνθε'ις τφ είπε, πώς τολμά νά τφ κάμη 
τοιαύτην πρότασιν ;

«Είμαι κυβερνήτης, διορισθε'ις ύπό τού Αύτοκράτορος, άπήντησεν ό 
DΠαππαχρήστος, επομένως είμαι απόλυτος εδώ αργών. "Αν δέν ύπα*· 

r
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χκούσητε είς τήν παράκλησίν μου, θά έκτελέσητε βεβαίως τήν άπαίτησίν 
»μου, καί θά κατέλθητε τού καταστρώματος. ’Αλλά καθικετεύω τήν 
«'Υμετέραν Μεγαλειότητα νά μή βραδύνη, καθόσον πρόκειται περί τής 
«σωτηρίας τού αύτοκράτορος - καί κάθε στιγμή είνε πολύτιμος.

Συνειδώς ό νοήμων Μονάρχης τό ορθόν τής άπαιτήσεως ώς κα'ι τό 
κρίσιμον τής περιστάσεως, κατέλιπε τότε πάραυτα τό κατάστρωμα τού 
πλοίου κα'ι έκλείσθη κάτω μεθ’ δλης τής άκολουθίας του.

Τότε ό Παππαχρήστος, ζητήσας πρώτον συγγνώμην παρά τού κυβερ
νήτου κα'ι έξηγήσας αύτφ τήν άνάγκην τής τοιαύτης διαγωγής του, 
διέταξε ν’ άνοίξωσιν δσα βαρέλια μέ ρούμι ύπήρχον, νά έκτεθώσι ταύτα 
έπί τού καταστρώματος καί νά πίωσιν οί ναύται δσον έκαστος θέλει 
και δύναται.

Θερμανθέντων ουτω τών ναυτών και δυναμένων έφεξής νά έκτελώσι 
τάς διδομένας αύτοΐς διαταγάς, έξ άλλου δέ καί τών άξιωματικών άνευ- 
ρόντων, ώς έκ τής μή παρουσίας τού δσον άγαπητοΰ τόσον καί τρομε
ρού αύτοκράτορος, τήν προσήκουσαν άταραξίαν, ήρχισεν ό Παππαχρή
στος ύπεράνθρωπον κατά τών έξηγριωμένων στοιχείων πάλην, κατά τήν 
οποίαν καί έφάνη ή μεγάλη, ή έκτακτος ναυτική άξία του,

’Ατρόμητος καί άκατάβλητος ό Παππαχρήστος έπρόφθανε πανταχού 
δπου άπητεϊτο ενέργεια, ένθαρρύνων, ήλεκτρίζων πάντας διά τού παρα
δείγματος κα'ι έπί τέλους, μετά πολλάς προσπάθειας, κατώρθωσε διά 
τής θαυμασίας ναυτικής πείρας του ν’ άπομακρύνη τών έπικινδύνων 
άκτών τό πλοΐον καί νά τφ δώση κατάλληλον όπωσούν διεύθυνσίν.

Τήν έπιούσαν δτε ή θύελλα έκόπασε κατά τι, ό αύτοκράτωρ έστειλεν 
επάνω ενα τών ύπασπιστών του νά έρωτήση τόν κακόν πάπαν, ώς λογο- 
παίζων μέ τ’ ό’νομα, εΐπεν: «άν δύναται ν’ άνέλθη είς τό κατάστρωμ,α».

Όχι ! άπήντησεν ό Παππαχρήστος τφ ύπασπιστή.—Θά έλθω έγώ 
ό ίδιος νά παρακαλέσω τόν αύτοκράτορα νά έλθη έπάνω δταν θά εινε 
τούτο δυνατόν.

Πράγματι, μετά τριάκοντα ώρών φοβερόν πλούν, κα'ι δτε έξέλιπε 
πλέον πας κίνδυνος, κατελθών ό Παππαχρήστος είς τήν αίθουσαν, έζή- 
τησε παρά τού αύτοκράτορος συγγνώμην, λέγων : «Ήτο άνάγκη, Με- 
γαλειότατε, νά γείνη εκείνο τό όποιον έτόλμησα νά κάμω ! Εΐσθε μέγας 
Μονάρχης, άλλά δέν εΐσθε ναυτικός. Ή παρουσία τής Ύμετέρας Με- 
γαλειότητος έπ'ι τού καταστρώκατος ηύξανε τήν έκ τού τρομερού κιν
δύνου συγκίνησιν πάντων ήμών. Οί ναύται είχον έστραμμένα τά βλέμ
ματά των προς τόν Τσάρον καί προσεπάθουν νά έκτελώσι τάς ύμετέρας 
κα'ι ούχί τάς ίδικάς μας διαταγάς.»

ι
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«Τώρα ό κίνδυνος παρήλθε, τό.πλοΐον έχει τακτικήν διεύθυνσιν και 
παρακαλώ τήν Τμετέραν Μεγαλειότητα ν’ άνέλθη είς τδ κατάστρωμα, 
όπου μετά τινας ώρας Οά έχω τήν ευτυχίαν νά τη δείξω τδ Φειδονήσι, 
άπέχον τής Όδησσοϋ εξήκοντα μίλια.»

«Καλά έκαμες ! τφ άπήννησεν ό μέγας αληθώς Μονάρχης εκείνος, 
θχι μόνον σέ συγχωρώ, άλλά καί σο'ι είμαι ευγνώμων, πλοίαρχε Παπ- 

παχρήστε ·® Μετ ολίγας δέ ώρας, δτε πράγματι έφάνη τδ Φειδονήσι, 
ένηγκαλίσθη δ Αύτοκράτωρ περιχαρής τδν Παπαχρήστον έπί τοϋ κατα
στρώματος καί τδν ώνόμασεν υποναύαρχον. Ότε δέ τέλος ήγκυροβόλησε 
το πλοΐδν εν τφ λιμενι τής Όδησσοϋ, τδν προσηγόρευσε ναύαρχον καί 
τον παρελαβε μεθ έαυτοϋ, έν τή ιδιαιτέρά του άμάξη, είς Πετρούπολιν.

Εν Πετρουπολει ο Αύτοκράτωρ μ,ετέθεσε τδν ναύαρχον Παππαχρή- 
στον εκ τοϋ στολου τής Μαύρης Θαλάσσης είς τδν τής Βαλτικής και 
τον δεώρισε μέλος τοϋ ναυαρχείου. Σπανίως δέ παρήρχετο ημέρα χω
ρίς νά ιδη τδν σωτήρά του, ώς τδν άπεκάλει πάντοτε.

Μετριόφρων εις άκρον, αυστηρού κ’ ένπμοτάτου χαρακτήρος, άπε- 
ποιήθη ό ΓΙαππαχρήστος νά δεχθή ύψηλάς προσφερθείσας αύτφ θέσεις 
καί προύτίμησε νά μείνη αφανής, ωφέλιμος εργάτης τοΰ καθήκοντος.

’Ακμαίος έτι γέρων, άπεβίωσε τάς παραμονάς τοϋ κριμαϊκού πολέ
μου, καί, κατά παράδοξον σύμπτωσιν. έν ταΐς άγκάλαις αύταΐς τοϋ πε- 
φιλημένου. του Αύτοκράτορος. Καί ιδού πώς :

Άναχωρών έκ τοϋ Χειμερινού Παλατιού άπδ χορόν, περί τδ μεσο
νύκτιον, έπεσε κατερχόμενος τήν μεγάλην κλίμακα άπόπληκτος ό γέ
ρων ναύαρχος,

Πληροφορηθείς αμέσως ό Αύτοκράτωρ τδ θλιβερόν συμβάν, κατήλθεν 
έσπευσμένως καί λαβών, ό γίγας αύτός, τδν μικρόσωμον γέροντα εις τάς 
άγκάλας του, τδν έφερεν έπάνω είς τά αύτοκρατορικά δωμάτια. Διατά- 
ξας νά παύσωσιν αμέσως αί μουσικαί καί ό χορός, προσεκάλεσε τούς ια
τρούς του, καί σχίσας τά ένδύματα τού Παππαχρήστου, έκαμεν ό ίδιος 
έντριβάς έπί τού στήθους καί τής καρδιακής χώρας τού φίλου του.

Άλλ’ είς ούδέν αί έντριβαί καί αί ένεργηθεΐσαι ύπδ τών ιατρών 
αφαιμάξεις ωφέλησαν. Ό θνήσκων θαλασσομάχος ήνέφξε διά μίαν 
στιγμήν τούς οφθαλμούς του, ήτένισε τδν καθήμενον πλησίον τού Αύ- 
τοκράτορα, τφ προσεμειδίασεν έλαφρώς καί έξέπνευσεν.

’Επανερχόμενος νύν είς τά τάγματα τοϋ Μπαλακλαβα, θά διηγηθώ 
τδ κατόρθωμα τοΰ ετέρου Έλληνος στρατιωτικού, τοϋ μεγάλου Μι- 
χαή’ Αύκου.

’Ey τούτοις κρίνω έπάναγκες ν’αναφέρω δτι τά δύο ταΰτα άνδραγα- 
ί

θήματα ειχον διηγηθή άλλοτε, πρό δεκαπενταετίας περίπου, εν Αι— 
βόρνφ τής ’Ιταλίας, τφ σοφφ Σπυρίόωνι Ζαμπελιφ και νομίζω οτι 
έγραψε τότε ό άείμνηστος έκεϊνος άνήρ περί τούτων εις Αθήνας, ώστε 
πιθανόν νά έδημοσιεύθησαν καί νά τυγχάνωσιν εις τινας γνωστά.

Κατά τδ 1836 ό αύτοκράτωρ Νικόλαος κατέβη είς τήν μεσημβρι
νήν Ρωσσίαν πρός έπιθεώρησιν τοΰ στρατοΰ.

’Εν Κριμαίγ μεταξύ άλλων τφ παρουσιάσθησαν καί τά ελληνικά τοϋ 
Μπαλακλαβα τάγματα.

Μετά τήν έπιθεώρησιν ένδς έξ αύτών, εύχαριστηθείς ό Αύτοκράτωρ 
έκ τοϋ λαμπρού τών στρατιωτών καί τών άξιωματικών παραστήματος, 
προσεκάλεσε "τούς τελευταίους κύκλφ εαυτού καί κατά τό ειωθός, ηρώ- 
τησεν ένδς έκάστου τό ό'νομα.

Πρώτος έρωτηθείς άπήντησεν ό Μαγιόρος δτι ονομάζεται Λύκος, κα
τόπιν ό δεύτερος αξιωματικός, ό τρίτος καί τρεις έτι άςιωματικοι 
άπήντησαν τδ αύτό δνομα.

Παρεξηγήσας ό Αύτοκράτωρ τδ πράγμα, έσκυθρώπασε καί στραφείς 
πρδς τδν διοικητήν τοΰ τάγματος, ήρώτησεν άποτόμως: πώς συμβαίνει 
νά φέρουν πάντες οί έρωτηθέντες αξιωματικοί τδ αύτδ δνομα ; ·

— Είσίν υίοί μου. Μεγαλειότατε, καθώς καί οί έτεροι ούτοι τρεις, άπήν
τησεν ό γέρων Μαγιδρ Λύκος, δεικνύων καί τρεις άλλους αξιωματικούς.

— Πώς ! τφ λέγει τότε ό Αύτοκράτωρ, έχεις έννέα υιούς παλληκαρά- 
δες είς τδ τάγμα σου ! Σέ συγχαίρω ! εύγε !

■— ’Έχω έν διαφόροις έκπαιδευτηρίοις καί έν τή οίκίφ μου καί άλ
λους έπτά υιούς, διά τήν ύπηρεσίαν τής Μεγαλειότητός Σου.
—υιούς 1 Καί πόσας έλαβες συζύγους ;
— Μίαν, Μεγαλειότατε, καί χάρις τφ Θεφ τήν έχω ακόμη.
— Πόσων έτών είσαι ;
—- Εξήκοντα οκτώ, Μεγαλειότατε !
•— Πόσων έτών είνε ή σύζυγός σου ;
— Πεντήκοντα τεσσάρων ;
—> Καί ό. τελευταίος υιός σου ;
— Δέκα έτών.
-— Εύγε σοϋ καί τής συζύγου σου !—Ποιος είνε ό πρεσβύτερος τών 

υιών σου ;
-— Ούτος, ό λοχαγός Κωνσταντίνος.
-—Σοί δίδω τήν θέσιν τοϋ πατρός σου, λέγει τότε ό Αύτοκράτωρ. τφ 

τελευταίφ.—Σέ ονομάζω ταγματάρχην καί διοικητήν τοϋ τάγματος. 
Σύ δέ, συνταγματάρχα Λύκε !' ν’ άποσυρθής τής ύπηρεσίας καί νά ήσυ- 
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χάσης ! Είργάσθης "αρκετά καί λίαν έπιτυχώς, ύφ’ δλας τάς επόψεις.
Σοί χορηγώ, ώς σύνταξιν, τόν μισθόν σου διπλάσιου.
Σέ συγχαίρω κα'ι πάλιν καί θά σ’ έπισκεφθώ κατ’ οίκον. Θέλω νά 

too την συζυγόν σου και ολους τους υιούς σου.
Τοΰτο καί· έ'πραξε τότε ό μέγας εκείνος Μονάρχης πρός μ.εγάλην τής 

οικογένειας Λύκου καί δλων τών καπεταναίων χαράν.
Μετά παρέλευσιν ετών, τό 1844, είς τών υιών τοΰ γέρω-Λύκου, ό 

Μιχαήλ Λύκος, υπηρετών έν τφ τακτικφ στρατφ, εύρέθη διοικητής λό
χου έν Καυκάσφ καί φρούραρχος μικροΰ οχυρώματος, όνομαζομένου Μι- 
χαηλόφσκογιε, δτε κατήλθεν έκ τών όρέων του είς τήν πεδινήν Τσετο- 
νιάν ο φοβερός Σιαμήλ έπί κεφαλής δέκα χιλιάδων ιππέων, έξ χιλιά
δων πεζών κα'ι μιας πλήρους πυροβολαρχίας.

Στρατός τοσοΰτος Κιρκασιών ούδέποτε εΐχεν εύρεθή συνηγμένος είς 
έν σημεΐον έως τότε, άλλ’ ούτε κατόπιν καθ’ δλον τόν εξηκονταετή 
εκεί πόλεμον.

Σκοπός τής έκστρατείας τοΰ Κιρκασίου ’Ιμάμη ήτο νά είσελάση είς 
τήν Καμπαρδά καί νά έπαναστατήση τούς ύποταγέντας ήδη τότε Καμ- 
παρδίνους, άποτελοΰντας τήν πολυαριθμοτέραν καί μαχιμωτέραν πασών 
τών έπί τοΰ Καυκάσου φυλών.

"Αν τό έν συνεννοήσει μετά τής φυλής ταύτης σχέδιον τοΰ Σιαμήλ 
έπετύγχανεν, ήθελον άναποφεύκτως έξεγερθή πάσαι αί κατακτηθεΐσαι 
τοΰ Καυκάσου χώραι καί οί Ρώσσοι θά έχανον τούς καρπούς τεσσαρα- 
κονταετοΰς ήδη τότε δεινοΰ πολέμου καί θά εύρίσκοντο είς τήν ανάγ
κην νά έπιδιώξωσι τήν έκ νέου, ούτως είπεΐν, καθυπόταξιν τών εκεί 
φυλών.

Διεσκορπισμένος ό ρωσσικός στρατός είς διάφορα έν τή άπεράντφ 
τοΰ Καυκάσου χώρα σημεία, δέν ήδυνήθη κατά τήν αίφνίδιον τοΰ Σια- 
μήκ έμφάνισιν νά συγκεντρωθώ αμέσως είς αρκούντως ισχυρόν κατ’ αύ
τοΰ σώμα.

Ώς έκ τούτου προύχώρει ό Σιαμήλ ανενόχλητος μέχρι τοΰ σημείου, 
δπου εύρεν ένώπιόν του τό μικρόν φρούριον Μιχαηλόφσκογιε μ.έ τήν εκ 
250 άνδρών φρουράν του, ύπό τον λοχαγόν Μιχαήλ Λύκον.

Στρατοπεδεύσας εκτός βολής πυροβόλου από τό φρούριον, έμήνυσεν 
ό Σιαμήλ τφ φρουράρχφ νά παραδοθή αμέσως άνευ αναβολής τίνος μεθ’ 
δλης τής φρουράς.

Είς τό μήνυμα τοΰτο, άπαντήσαντος τοΰ Μιχαήλ Λύκου διά τών 
πυροβόλων,‘διέταξεν ό έξοργισθείς αρχηγός τών Κιρκασιών γενικήν κατά 
79Ρ.φρουρίου έφοδον, ήτις ?ςαί ήρχισεν.αμέσως τρομακτική, λυσσώδης.
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Ένφ τό πυροβολικόν, τοΰ έχθροΰ προσέβαλεν άδιακόπως τά τείχη, οί 
πεζοί Κιρκάσιοι, άναρριχώμενοι είς διάφορα έπί τών τειχών σημεία, 
είσεπήδων μανιώδεις εντός τοΰ φρουρίου καί έκεΐ έφόνευον καί έφονεύ- 
οντο ύπό τών στρατιωτών του Λύκου, τούς οποίους έπολλαπλασίαζεν· ή 
ανδρεία καί ή πανταχοΰ παρουσία τοΰ άρχηγοΰ των.

Δύο ημερονύκτια διήρκεσεν, άνευ ελάχιστης διακοπής, ή τρομερά 
έκείνη μάχη. .

Τήν πρωίαν τής τρίτης ημέρας ό Λύκος, φέρων ήδη πολλάς πληγάς, 
είχε μόνον 98 άνδρας καί έξ αύτών τετραυματισμένους τούς πλείστους.

Τότε διαγνούς άρχάς ψηγμάτων έπί τών τειχών καί προβλέπών τήν 
ταχεϊαν, άναπόφευκτον καί άθρόαν τών έξηγριωμένων έχθοών εισβολήν, 
έστη καί είπε πρός τούς περιστοιχοΰντας αύτόν στρατιώτας :

«Εινε άδύνατον, άδελφοί μου, νά ύπερασπίσωμεν περαιτέρω τό φροώ- 
ριόν μας! τά τείχη άρχίζουν νά κρημνίζωνται καί οί άγριοι έχθροί θά 
ει’σορμήσωσιν είς αυτό μετ’ολίγον.— Έμείναμεν ολίγοι, είμεθα πληγω
μένοι σχεδόν πάντες, άςεεκάμομεν καί δέν δυνάμεθα ν’ άντιστώμεν.— 
Αλλά δέν έπεται βεβαίως δτι καί θά παραδοθώμεν ! . . . Ήξεύρομεν 
τί περιμένει τούς αιχμαλώτους τοΰ Σιαμήλ ! . . . όνειδος καί βασανι
στήρια θηριώδη ! . . . ’Ey τή ύπογείφ άποθήκη έχομεν μεγάλην ποσό
τητα πυρίτιδος ! Όταν είσορμήσωσιν οί έχθροί, ημείς θ’ άπο.συρθώμεν 
μαχόμενοι πρός τό μέρος τής άποθήκης. —Είς έξ ύμών θά κατέλθη είς 
αύτήν καί . είς τήν διαταγήν μου, τήν οποίαν θά δώσω έκ τής οπής πυ- 
ροβολών τήν καταλληλοτέραν στιγμήν διά πιστολιού, θά θέση πΰρ ει’ς 
τήν πυρίτιδα καί θ’ άποθάνωμεν ούτως ολοι έντίμως ύπέρ τοΰ πατρός 
ήμ.ών Τσάρου καί τής αγίας Ρωσσίας, καταστρέφοντες χιλιάδας τών 
άπιστων εχθρών μας ! . . .

Πολλοί τών άνδρείων στρατιωτών προσεφέρθησαν νά έκτελέσωσι τήν 
διαταγήν τοΰ ηρωικού άρχηγοΰ, άλλ’ούτος άνέθηκε τήν έκτέλεσιν εις 
ένα έξ δλων—τόν Άρχήπ Όσηποφ—πρώτον κατά τήν σειράν στρα
τιώτην τοΰ λόχου του.

Ό Άρχήπ “Οσηποφ λοιπόν άπεσύρθη άμέσως, καί κατελθών είς τήν 
άποθήκην κρατών άνημμένην θρυαλλίδα έπερίμενε τήν διαταγήν τοΰ 
λοχαγού.

Μετ’ ολίγον ήρχισαν είσελαύνοντες διά τριών συνάμα ρηγμάτων οί 
έχθροί καί μεθ’ ορμής καί άγριων άλαλαγμών έρρίπτοντο κατά τής δρά
κος τών ήρωϊκών τοΰ Λύκου στρατιωτών, οϊτινες άμυνόμενοι ώπισθοχώ- 
ρουν έν τάύτφ πρός τόν ύπόγειον τής πυρίτιδος άποθήκην, έφ’ ής .καί 
έστησαν περί τον αρχηγόν αύτών.
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"Οτε δέ είδεν ό Λύκος δτι είσώρμησεν είς τδ φρούριον αρκετός άριθ’ 

μδς Κιρκασιών, εόωκέ διά τής οπής τήν διαταγήν καί μετά μίαν στιγ
μήν ερείπια μόνον καί ήκρωτηριασμένα πτώματα εντός καί έκτος τοΰ 
φρουρίου έκειντο κα'ι ό Σιαρ,ήλ άπώλεσεν υπέρ τάς τρεις χιλιάδας 
άνδρών.

Δύο εκ τών στρατιωτών τοΰ Λύκου, ευρεθέντες κατόπιν τετραυμα- 
τισμένοι μεταξύ τών ερειπίων και έπιζήσαντες ώς έκ θαύματος, κατέ- 
θηκαν τά έν τφ φρουρίφ πρό τής άνατινάξεως διατρέξαντα.

Ή έπί τρεις ημέρας παρεμπόδισες τής πορείας τοϋ έχθοοΰ, έδωκεν 
τούτοις τοΐς Ρώσσοις καιρόν νά συγκεντρωθώσιν. Πληροφορηθεΐς ό Σια- 
μήλ, αμέσως μετά τό απροσδόκητου τρομερόν συμβάν, οτι ό στρατη
γός Φρέηταχ έπί κεφαλής ισχυρού σώματος στρατού σπεύδει πρός συν- 
άντησίν του, έκρινε καλόν νά μή τόν περεμείνη, άλ,λ’ άπάρας έστράφη 
εις τά δπίσω, καί έσπευσε νά κρυβή εντός τών απροσίτων τής Μαύρης 
Τσετονιάς δρέων, ένθα είχε τήν έδραν του.

Ώμολογήθη τήν έποχήν εκείνην παρά πάντων, δτι ό Μιχαήλ Λύκος, 
άνατρέψας διά τοΰ ήρωϊκοΰ κατορθώματος του τά σχέδια τοΰ Σιαμήλ, 
άπήλλαξε τό Κράτος μεγάλων, ανυπολογίστων κα'ι ίσως άνεπανορθώ- 
των ζημιών.

Ό Αύτοκράτωρ Νικόλαος, μαθών τό γεγονός, έξέδωκεν ούκάζιον, τδ 
όποιον τιμφ δσον τούς ήρωας εκείνους αξιωματικούς κα'ι στρατιώτας, 
τόσον και τδ μεγαλόφρονα εκείνον Μονάρχην.

Κατά τδ διάταγμα τοΰτο, ή θέσις τοΰ πρώτου κατά τήν σειράν στρα
τιώτου, εν τφ πρώτω λόχφ τοΰ πρώτου τάγματος τοΰ συντάγματος 
τοΰ πεζικού, τοΰ Τενγηνδκ, θέσις, τήν οποίαν κατεΐχεν ό Άρχήπ "Οση- 
ποφ, μένει διά παντός κενή.

Κατά δέ τδ εσπερινόν προσκλητήριον, δ λοχίας καλεΐ ει’σέτι, πάν
τοτε πρώτον, τδν Άρχήπ "Οσηποφ· καί ό κατέχων τήν δευτέραν έν τφ 
λόχφ θέσιν στρατιώτης, άπαντα : Απών! «Έπεσεν υπέρ τής δόζης τών 
ρωσσικών οπλών, ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ γενναίου λοχαγού Λύκου».

Τοΰτο τελείται κάθε εσπέραν καί θά τελήται εις αιώνα τόν άπαντα, 
ένόσφ θά ύπάρχη καί ή Ρωσσία.

Έπί τοΰ ήρωϊκοΰ τούτου κατορθώματος έγράφη ύπό τοΰ συγγραφέως 
Κόμητος Σολλογούμπ, συγκινητικώτατον δράμα, το όποιον παρίστάτο άλ
λοτε έπί τής σκηνής έν Τυφλίδι τής Γεωργίας και έν άλλαις τοϋ Καύ
κασού πόλεσιν.

Μετά τά δύο ταΰτα τών Ελλήνων κατορθώματα, σάς παρακαλώ νά 
λάβητε υπομονήν ν’ άκούσητε και δύο ανέκδοτα, έχόντα κάπως σχέσιν
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μέ τ’ανωτέρω και άφορώντα είς τήν ύπό τών Ρώσσων άλωσιν τής Βάρ- 
νης καί τήν κατά τήν έποχήν έκείνην βραχεΐαν διαμονήν έν Όδησσφ τοΰ 

αύτοκράτορος Νικολάου.
ί Τήν ειδησιν τής άλώσεώς τής Βάρνης, μή ύπαρχόντων τότε τηλε-
j γράφών, έφερεν είς Βαρσοβίαν πρός τδν Μέγα Δούκα Κωνσταντίνον, α

δελφόν τοϋ αύτοκράτορος Νικολάου, τοποτηρητήν τής Πολωνίας, έκτα- 

ί κτος ταχυδρόμος.
■ Έπί τή χαρμοσύνφ είδήσει ό Μ. Δούξ έτέλεσε μεγαλοπρεπή χορόν

? και διέταξε διά τήν εσπέραν γενικήν τής Βαρσοβίας φωταγωγίαν.
Κατά τδν χορόν, αριστοκράτης Πολωνός, έχθρικώς τοΐς Ρώσσοις δια- 

κήίμενος, έλεγεν έν ταΐς αίθούσαις αύταΐς τού Μεγάλου Δουκδς δτι ή 
εΐδησις τής άλώσεως τής Βάρνης δέν ήτον ακριβής καί ή διαταχθεΐσα 
έπί τή δήθεν άλόσει εορτή ήτο ούδέν άλλο, ή απάτη αναιδής.

Τους λόγους τούτους μαθών αμέσως, τήν εσπέραν έκείνην ό Μέγας 
Δούξ, άπεφάσισε νά τιμωρήση τδν ύβριστήν κατά τρόπον ολως ίδιαί-

■ τερον. ■
Τήν πρωίαν τής έπιούσης ήμέρας, πρδ τής θύρας τοΰ μεγαλοπρεπούς 

μεγάρου τού εύπατρίδου Πολωνού, έστη μικρά ταχυδρομική αμαξα, φέ- 
ρουσα άνώτερον αξιωματικόν καί δύο ύπαξιωματίκούς τής χωροφυλακής.

Ό αξιωματικός πηδήσας τής άμάξης καί είσελθών είς τδ μέγαρον, 
προσεκάλεσε τόν αριστοκράτην, μόλις άφυπνισθέντα νά κατέλθη άμε-· 
σως καί νά λάβη θέσιν έν τή άμάξη δπως κάμη, κατά διαταγήν τοΰ 

[ Μεγάλου Δουκός, ένα λίαν χρήσιμον καί αρκετά μακρυνδν περίπατον.
Ή διαταγή ήν επείγουσα κα'ι ό κύριος τοϋ μεγάρου, νεκρός μάλλον ή 

ί ζών, έδέησε νά ύπακούση αμέσως καί νά λάβη μεταξύ δύο χωροφυλά
κων θέσιν έν τή άμάξη, ήτις και άνεχώρεσεν εύθύς.

Οί δύο συνοδοί χωροφύλακες, έκτελούντες αύστηράν τοΰ Μεγάλου 
Δουκδς διαταγήν, έφέροντο μετά μεγάλου σεβασμού πρός τδν ταξειδιώ- 
την, τφ έπρομήθευον άφθονα καί εκλεκτά πάντα τά πρός τροφήν, άλλ* 
ώς ιχθύς άφωνοι ούδεν είς τάς έρωτήσεις του άπήντων, ούτε είς άλλον 

τινά έσυγχώρουν νά τΐν πλησιάση.
? Τοιουτοτρόπως, διασχίζων ό Πολωνός μετά καταπληκτικής ταχύ-

τητος απέραντους, έπί πολλά ημερονύκτια, έκτάσεις, ήγνόει απολύτως 

ποΰ φέρεται.
Έπ'ι τέλους, τήν πρωίαν τής δεκάτης τετάρτης ήμέρας, ή αμαξα 

είσήλθεν είς πόλιν παράλιον, καί έστη πρδ τής θύρας φρουραρχείου. 
J Ό φρούραρχος λαβών γνώσιν τής διαταγής καί τών οδηγιών τοΰ Με-
| γάλου Δουκός, έδέχθη αμέσως μετά πολλών τιμών τόν εύπατρίβην Πο-
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λωνόν, τόν έφιλοξένησε μεγαλοπρεπώς, τφ προσέφερε πλουσιώτατονφο- 
ρεμα καί μετά μεσημβρίαν τόν περιήγαγεν έφ’ άμάξης καθ’ δλην τήν 
πόλιν, λέγων αύτφ πολλάκις— αυτή εινε ή Βάρνα', κύριε — κα'ι δει- 
κνύων δτι ή πόλις, ώς καί τό φρούριον κατείχοντο ύπό τών Ρώσσων καί 
μόνη ή ρωσσική σημαία έκύμάτιζε πανταχοϋ.

Τήν εσπέραν, μετά λαμπρόν γεύμα, ό φρούραρχος έχορήγησε τφ ξένφ 
του. μιας νυκτός άνάπαυσιν καί τήν επιούσαν τόν έξαπέστειλε διά τής 
αύτής οδού καί τοΰ αύτοΰ τρόπου, όπίσω εις Βαρσοβίαν, δπου άφέθη εν
τελώς .ελεύθερος,

Έν Βαρσοβία ό ακούσιος περιηγητής, μετά τό τρομερόν ενός περί
που μηνός ταξείδιον, έμεινε κεκλεισμένος έπί πολλάς ημέρας, έν τή 
οικία του, δπως άναπαυθή και συνέλθη.

Όταν δέ έπ'ι τέλους έφάνη έκ νέου έν τή πόλει, έκήρυττεν αύθορ- 
μήτως πανταχοϋ, δτι ούχί μόνον τήν Βάρναν αλλά και τήν Άδριανού- 
πολιν καί αύτήν ακόμη τήν Κωνσταντινούπολή κατέχει ρωσσικός στρα
τός. Σκληρά, άλλ’ ευφυής τιμωρία ! .. .

Τό δεύτερον ανέκδοτον άφορρί εις “Ελληνα έκ Πελοποννήσου, τον Γε
ώργιον Ξενόπουλον.

Ό Έλλην ούτος ευρισκόμενος έν Όδησσφ, κατά τήν εκεί ολιγοήμε
ρον διαμονήν τοΰ Αύτοκράτορος Νικολάου, ύπήγε καί εστη μετά τοΰ 
πλήθους, ένώπιον τοΰ προσωρινού ανακτόρου, δπως ιδη τον λαοφιλή ’’Α
νακτά.

Άνήρ έκτάκτου καλλονής, φέρων δέ κα'ι το έθνικον ένδυμα, προσείλ- 
κυσε τοΰ Μονάρχου τήν προσοχήν ό Ξενόπουλος κα'ι προσεκλήθη νά είσ- 
έλθη εις τό Άνάκτορο.ν, δπου παρουσιασθεΐς ένώπιον τοΰ Αύτοκράτορος, 
έγένετο άντικείμενον θαυμασμού, διά τό αρρενωπόν κάλλος καί τήν με
γαλοπρεπή του αφέλειαν.

Διερμηνευόντων τών έκ τής ακολουθίας Ελλήνων, . Α. Στούρζα καί 
Α. Νέγρή, ό Αύτοκράτωρ άπηύθυνε τφ Ξενοπούλφ πολλάς ερωτήσεις, 
μαθών δέ δτι εινε πτωχός, κα'ι ήλθεν εις ’Οδησσόν πρός έντάμωσιν τού 
αδελφού του, καφεπώλου, εΐπε νά τόν έρωτήσωσιν, αν θέλη νά ύπάγη 
εις Πετρούπολιν, «νά τόν κά.μη άνθρωπον. ! »

Είς τούτο ό ύπερήφανος Μωρα'ί'της άπήντησε λέγων· «’Άμ’ τί, μή 
δά· είμαι εγώ τώρα γάιδαρος ! »

Είς δεινήν εύρέθησαν τότε θέσιν έκ τής άπαντήσεως ταύτης ό Στούρ- 
ζας καί ό Νέγρης καί έδίσταζον νά τήν μεταδώσωσι τφ Αύτοκράτορι, 
Άλλ’ ό οξυδερκής Νικόλαος έννοήσας δτι κάτι συνέβη, άπήτησε νά τφ 
μεταφέρωσι κατά γράμμ,α τήν άπάντησιν τού Έλληνος.

Λαβών δέ γνώσιν ταύτης έγέλασε καί διέταξε νά τφ ειπωσι δτι ού- 
δόλως διένοήθη νά τόν προσβάλλη καί λυπεΐται πολύ δτι παρεξηγήθη 
ή έρώτησις ήν τφ άπέτεινεν.

Το αποτέλεσμα ητο οτι ό Ξενοπουλος άνεχώρησεν έξ ’Οδησσού είς 
Πετρούπολιν εν τή ακολουθία τού Αύτοκράτορος, καί κατετάχθη, ώς 
ύπαξιωματικός, έν τή αύτοκοατορική φρουρφ.

Αλλα δεν ηουνήθη ό ταλαίπωρος ν’άνθέξη πλέον τών δύο έτών είς 
τας πολλάς καί ποικίλας απαιτήσεις τής υπηρεσίας καί είς τήν τραχύ
τητα τού κλίματος καί άπέθανε φθισικός.

Τό εκ τής δριμ,ύτητος τού κλίματος τέλος τού ώραίου Πελοποννησίου 
μοί έφερεν είς τήν μνήμην στίχους γραφέντας έν λευκώματι Έλληνί- 
δων έν Πετρουπόλει, ύπό τού ποιητοϋ Α. Σούτσου, κατά τήν έν τή 
πρωτευούση έκείνη διαμονήν του.

Τούς στίχους τούτους άπαγγέλλων ένώπιον ύμών, Κυρίαι καί Κύριοι, 
περαίνω δι’ αύτών τήν ομιλίαν μου:

’Εννεάμηνος χειμών σου, όχθη σκυθρωπή τής Νέβας, 
Μοϋ εκράτησε το αίμα παγωμένον εις τάς φλέβας .... 
Κα'ι τοΰ φλογερού σου θέρους τάς ύστερινάς ημέρας, 
Ελληνιδας αΰταδέλφας άπαντήσας τδ εσπέρας 

Εις τάς άμμους σου άνθούσας.— 7Ω, έφώναξα, τΐ κρίμα ! 
Να μαραίνονται τοιαϋτα ρόδα εις τοιοϋτον κλίμα ....

ίΐ. Γουμ,αλέχ.

ΠΕΡΙ ΝΟΤΑΡΙΩΝ

Παρά τφ συμβολαιογράφφ ’Αθηνών Β. Λαμπρούλη διεσώθησαν λεί
ψανα αρχείων νοταρίων ’Αθηναίων τοΰ XVIII αίώνος· μετά τόν θάνα
τον τού Β. Λαμπρούλη περιήλθον τή κατοχή τού συμβολαιογράφου Δ. 
Βουζίκη, δστις τή άξιεπαίνφ έπεμβάσει καί τή διαταγή τοΰ ύπουργείου 
τής Δικαιοσύνης, παρέδωκέ τινα αύτών, τά παλαιότερα, τή ιστορική καί 
έθνολογική έταιρείςι, παρ’ ή ήδη άπόκεινται. Εινε εξήκοντα συμβόλαια 
συνταχθέντα έν έτεσι 1749—1764 ύπό τών νοταρίων Παλαιολόγου 
Βουρδούχα, Νικολάου Μπενιζέλου καί Νικολάου Χειλά.

Ό θεσμός τών νοταρίων ανάγεται είς τον έσωτερικον οργανισμόν τών 
Αθηνών,, καί ή θέσις καί ή σχέσις αύτών έν τή αθηναϊκή πολιτεία κατά 

τούς παρελθόντας αιώνας μετά τήν φραγκοκρατίαν καί τήν πτώσιν τοΰ 
βυζαντιακού κράτους θά ήτο πώς αξία μελέτης παρά τοΐς περί τήν ίστο- 

τοΜοε ιλ. ’Απρίλιος. 32 
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ρίαν τών ’Αθηνών άσχολουμένοις. Έγώ ένταΰθα θέλω χαράξη γενικάς 
τινας γραμμάς περί τοΰ αξιώματος τών νοταρίων, δπως κεντήσω απλώς 
τήν περιέργειαν τών είς θέματα τοιαΰτα άρεσκομένων.

Οί νοτάριοι 1 τήν . αρχήν αυτών έχουσι κυρίως έκ τοΰ ρωμαϊκού καί 
βυζαντιακοΰ δικαίου, Έν τώ κλασικφ ρωμαϊκφ δικαίφ εύρίσκομεν πρός 
σύνταξιν έγγράφων και λιβέλλων δημοσίους υπαλλήλους ύπό τό όνομα 
tabelliones, μνημονευόμενους ύπό τοΰ Ούλπίανού (Νόμ, 9 §4 48, 19), 
κατά τούς χρόνους όμως τοΰ Ιουστινιανού καί κατόπιν άπαντώσι σα
φώς καί ώρισμένως τά στοιχεία τής λειτουργίας αύτών ύπό τό όνομα, 
συμβολαιογράφοι ή νοτάριοι 2.

4 Περί νοταρίων ί'δ. Menrsii Glossarium graecobarbarum Vo Not® νοτά
ριος (έκδ. Φλωρεντίας τόμ. IV σελ. 598). Brissonii νο notarius, Gujacii ad 
Nov XLIV (tom. X. col 660 665 I. Thommassini, vetus et nova ecclesiie dis- 
ciplina (έκδ. Βενετίας 1723) I, II cap 106. Savigny Gesch I 304 Πρβ. καί 
Valosii σημείωσιν p έν βιβλίω V κεφ. 22 έκδ. έκκλ. Ιστορίας Σωκράτους (σελ. 
251) καί Bethmann-Hollweg Handbuch des. Givil-prozesses I § 17 (έκδοσις 
Βόννης 1834). , ,

’ Ν. 73 κεφ. 9 Κώδ. (1 3) 11 Κώδ. (8 18) Είσ. § 3 de adopt.
* Αγοραπωλησίας, διαθήκης κλπ. “δ. π. χ. Νόμ. 24 Κώδ. (6, 23), πρβ. καί 

Ν. 23 Κώδ. (4. 29) 11 (8. 18) 1 (9. 53) καί Ν. 49 κεφ. 2. Ν. 52 κεφ 2. Ν. 
73 κεφ. 2, 5 καί 7 Ν. 117 κεφ. 2, Ν. 142 κεφ. 2 καί Edict. VII § 2. 
' 4 Πρβ. Νόμ. 2 Κώδ. (4, 42) ί (11,53).

5 Ν. 66 .κεφ. 1. Ν. 44 κεφ. 2.
,-·. · Περί τοϋ πρωτοκόλλου πρβ. · Bethmann-Holweg § 17.

Τό έργον αύτών ήτο ή σύνταξις συμβολαίων παντοίων δηυ.οσίων, α
γοραίων, έπ’ αγοράς (instrumenta publice confecta, in for ο) 5 
κατ’ άντίθεσιν πρός τά ιδιωτικά ιδιόχειρα, σπανιότατα δέ συνέταττον 
δικαστικά, καί ώς ό Κουϊάκιος διδάσκει, ήσαν puplici contractorum 
scriptores. Έν τής Νεαράς 44 καί 75 (§ 5 καί 9) έξάγεται δτι εΐ- 
χον καί ύπαλλήλους καί άναπληρωτάς, ύπουργοΰντας, (discipulos, 
adjutores, ministros). Άπηγορευμένων πράξεων ώφειλον ν’ άπέχωσι 
4 καί έπί τών νόμων νά τηρώσι τούς τύπους 8, έπί παραβάσει δέ κατ’ 
άμφοτέρας τάς περιστάσεις ύπεΐχον εύθύνας καί ποινάς. Πρό πάντων 
δμως διά τής Νεαράς 44 έκανονίσθησαν αί περί συμβολαιογράφων καί 
τών πρωτοκόλλων αύτών άρχαί. Ούχί αύτοκλήτως, άλλα, τή αιτήσει 
(rogare) τών συμβαλλόμενων άνελάμβανον τήν σύνταξιν συμβολαίου, 
καί κατά πρώτον ώφειλον νά συντάττωσι σχέδιον αύτοϋ (scheda), κα
τόπιν δέ κατεχώριζον αύτό είς τό πρωτόκολλον 9 καί, ώς εκφράζεται 
ή Νεαρά, είς χάρτην καθαρόν (in charta pura)- προανεγινώσκετο τοΐς 

συμβαλλομένοις καί ύπεγράφετο παρ’ αύτών καί τών μαρτύρων 1 ύπέ- 
γραφε κατόπιν ό συμβολαιογράφος καί συνεπλήρου τό έγγραφον (com- 
plere et absolvere)8. Τήν ύπηρεσίαν αύτών ώφειλον νά παρέχωσι καί 
νά ένεργώσιν ούχί διά τών μαθητών καί βοηθών αύτών, άλλ’οί ίδιοι αυτο
προσώπως- έπετρέπετο δμως νά έχωσιν ύποκατάστατον (auditorem vel 
substitutum) κεκτημένον τό δικαίωμα πρός σύνταξιν συμβολαίων5. 
Έν περιπτώσει παραβάσεως έξέπιπτον τοΰ αξιώματος. Τά συμβολαιο
γραφικά έγγραφα έπρεπε νά χρονολογώντας προσηκόντως, κατά τούς 
ορούς τής Νεαράς. 47, άπετέλουν δέ αποδεικτικόν κΰρος, αν ή γνησιό- 
της καί τό περιεχόμενον αύτών ένόρκως έβεβαιοΰτο ύπό τοΰ ταβελλίωνος 
^αί τών προσληφθέντων μαρτύρων 4.

Ό τών συμβολαιογράφων θεσμός έξηκολούθησε νά διέπηται ύπό τών 
ιουστινιάνειων νόμων τοιουτοτρόπως, αν καί ή παράλυσις τής διο.ικήσεως 
δέν ήδυνήθη νά τηρήση τήν πλήρη έφαρμογήν τών τύπων, ώς συνέβαινεν 
είς πλείστους θεσμούς τοΰ βυζαντιακοΰ δικαίου, διότι π. χ. έπί αύτο- 
κρατείρας Ειρήνης (797—802) αί περί συντάξεως τών συμβολαίων δια
τυπώσεις, ήλλοιωμέναι παρίστανται, ώς προδήλως έξάγεται έκ Νεαράς 
αύτής 8, έξ ής φαίνεται καί ή συνήθεια τής διά τού σημείου τού σταυ
ρού ύπογραφής τών αγραμμάτων9, έκ μεγάλης θεοσεβείας συνήθεια, ήτις 
μέχρι τών τελευταίων χρόνων έπεκράτησεν. Έν τή Νεαρφ τής Ειρήνης 
διατυπούται καί ό όρκος τών μαρτύρων έν· περιπτώσει δίκης πρός βε- 
βαίωσιν τών περιεχομένων τού συμβολαίου. Άλλ’ έκ τής Νεαράς 11*5 
τού Δέοντος πρόδηλον γίνεται δτι έπιτών χρόνων αύτοϋ ήκμασε τό συμ
βολαιογραφικόν αξίωμα, διότι ύπήρχεν έν Βυζαντίφ σωματειον, ού προί-

■ 1 Μάρτυρες κατ’ Ιουστινιανόν προσελαμ.βάνοντο 3, καί άν οί συμβαλλόμενοι 
ήσαν αγράμματοι 5, άλλά περί τούτου πρβ. ,Νεαρ. 73 § 5 καί 7 καί Κουϊάκιον 
ad Nov 73 (τόμ. X. σελ. 691).

! Πρβ. καί Ν. 31 Κώδ. (8. 54) 23 (4.29) Ναρ. 93 κεφ. 58.
3 Νεαρά 44 κ. 1 § 4. Ό ύποκατάστατος ώρίζετο καθ’ ύπόδειξιν τής αρχής, 

ύπό τοϋ magister censu- ή αρχή αΰτη έν Κωνσταντινουπόλει μεταγενεστέρως 
εκλήθη Γενικόν (πρβ. Νεαράν Λέοντος 44 in coll. I. Zacharias καί παρά Σουίτα 
έν λέξει ’Αρτέμιος) παοά τή αρχή ταύτη έτελοϋντο καί αί insinuation's (ΐδ 
Κουϊάκιον ad Nov. 44).

4 Ν. 44 πρ. § 1, Ν. 73 κεφ. 7. Πρβ. Νεαράν Ειρήνης 27 (coll I Zacharias) 
Bethmam-Holweg αυτόθι.

5 Ν. 27 coll I. Zachariae.
6 «Ει δέ τό έγγραφον ποιήσαι άπαιτούμενος . . . αγράμματος ύπάρχει ή έκ πά

θους αδυνάτως έχει τοΰ γράφειν, προτάσσειν. αύτόν τόν τίμιον σταυρόν καί τά λοιπά 
γράφεσθαι διά ταβουλαρίου η νομικών ή ετέρων χειροχρήστων».



492 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΠΕΡΙ ΝΟΤΑΡΙΩΝ 493

στατο πριμμικήριος, πρωτονοτάριος1. Οί νοτάριοι δέ ύπό τοΰ σωματείου 
τούτου έδοκιμάζοντο καί διωρίζοντο. «Ό μέλλων προχείρισθήναι τα- 
βουλλάριος οφείλει ψήφφ και διαγνώσει τοΰ τε πριμ'μικηρίου καί τών συν 
αύτφ ό'ντων τοβουλλαρίων έγγίνεσθαι». Περιεργόταταί είσιν αί διατυ
πώσεις τής δοκιμασίας τοΰ υποψηφίου.-

Έν πρώτοις, ώφειλε νά έχη «γνώσιν καί νόμων εΐδησιν», ή περί 
τούς νόμους δ’ εμπειρία αύτοΰ δέν ήτο τυχαία τις, διότι κατά τήν Νεα- 
ράν έπρεπεν «έπί στόματος έχειν τούς μ' τίτλους τοΰ ’Εγχειριδίου 2 
κα-ί τών ξ' βιβλίων τήν γνώσιν, παιδευθήναι δέ καί τήν εγκύκλιον παί- 
δευσίν, ως μή διαμαρτάνειν έν ταΐς έκδόσεσιν ή διολισθαίνειν περί τήν 
λέξιν». Μεταξύ τών προσόντων τοΰ υποψηφίου ήτο καί ή ώριμος ήλι* 
κία, «έχειν καί τόν χρόνον πληρέστατον τοΰ διατρανοΰσθαι καί τφ νφ 
καί τφ σώματι». Καί ή διαγωγή δ’ αύτοΰ έλαμβάνετο ύπ’ δψει, .διότι 
έπρεπε νά εινε σεμνός τό ήθος καί τή φρονήσει ακέραιος καί συνετός 
καί περί τήν λέξιν εύστροφος, «μή στωμ,ύλος ή αύθάδης ή βίου διεφθαρ
μένου». Έξητάζετο δ’ έν τφ συλλόγφ είς τήν γραφήν, έν ή έδει νά 
πρωτεύη.

Μετά τάς έζετάσεις ό επιτυχών ύποψήφιος προεχειρίζετο κατά τον 
ακόλουθον τρόπον. Μετά τοΰ συλλόγου τών ταβουλλαρίων καί τοΰ πριμ- 
μικηρίου ένεφανίζετο τφ ενδοξοτάτφ έπάρχφ τής πόλεως, έφεστρίόα 
ήμφιεσμένος, «έπομνυμένων έκείνων εις θεόν καί τάς σωτηρίας τών βα
σιλέων, μή διά τινα χάριν ή παράκλησιν ή συγγένειαν ή φιλίαν τούτον 
τφ βαθμφ έντάττεσθαι, αλλά δι’ αρετήν καί γνώσιν καί σύνεσιν καί τό 
ικανόν είναι έν πάσι· καί μετά τήν δρκών βεβαίωσιν σφραγΐοι αύτόν προ- 
χειρίζεσθαι έν τφ έπαρχιακφ σεκρέτφ παρά τοΰ τήν ηγεμονίαν έχον- 
τος, είθ’ ούτως έντάττεσθαι καί συναριθμεΐσθαι τοΐς ταβουλλαρίοις. 
έπειτα έν ναφ, ού πλησίον τήν κατοικίαν εχεε, άφικνεΐσθαι, πάντων 
τών ταβουλλαρίων έφεστρίδας ήμφιεσμένων, καί τελεΐσθαι δι’εύχής τοΰ 
ίερέως τήν έφεστρίδα άποβαλλόμενον καί λευκόν φελόνιον έγδιδυσκόμε- 
νον, καί προπεμπόμενον παρά τών ταβουλλαρίων πάντων τάς έφεστρί
δας ήμφιεσμένων, τοΰ πριμμικηρίου θυμιατήριον έχοντος καί πρός αύτόν 
τήν εύωδίαν έκπέμποντος, έν ταΐς χερσί τον νόμον έπιφερόμενον, τοΰ 
κατευθΰναι τάς οδούς αύτοΰ διά τοΰ θυμιατηριού σημαινομένου, ως 
θυμίαμα ένώπιον κυρίου· ούτως ούν ένδόξως παραγίνεσθαι έν τή καθέ- 
δρ<£, έν ή έκληρώθη».

1 Πριμμικήριος έκαλεΐτο παρά Βϋζαντίνοις δ πρώτος ταξεώς τίνος ή σωματείου 
j(le doyen). Πρβ. Συνόδ. Χαλκηδ. Act. I.·

1 Τοΰ Προχείρου Νόμου δήλα δή.

Τοιαΰται αί διατυπώσεις τοΰ διορισμού καί τής όρκίσεως τοΰ ταβουλ- 
λαρίου, αλλά μετά τάς διατυπώσεις ταύτας δέν έληγεν ή διαδικασία, 
άλλ’ έν τή . οικία έπαναστρέφων «μετά τής εαυτού δόξης» ό ταβουλ- 
λάριος συνεποσίαζε «μετά τών συμπαρόντων» καί συνηυφραίνετο- ό 
Κουϊάκιος ευρίσκει έν τούτοις περίεργον ομοιότητα τών τοιούτων εξε
τάσεων πρός τάς τών διδακτόρων τής εποχής του «in Doctoribus 
creandis plerique nunc observaut diligenter. Ήγεν δμως καί 
τήν εορτήν του τό σωματεΐον τών ταβουλλαρίων έν Βυζαντίφ, τήν τών 
Αγίων Νοταρίων λεγομένην, οΐτινες ήσαν οί άγιοι Μαρκιανός καί Μαρ- 
τύριος, συμπίπτουσαν τή 25 ’Οκτωβρίου 4. Οί τύποι τής εορτής ταύ
της μετεΐχον πολύ άποκρεατικής διασκεδάσεως, διότι οί ταβουλλάριοι 
μετά τών μαθητών αύτών διήρχοντο τήν αγοράν μετημφιεσμένοι, προ- 
σωπιδοφόροι, έν εύθυμίοι άδιαπτώτφ. Φαίνεται δέ δτι τό έθιμον τοΰτο 
έθεωρήθη σκανδαλώδες καί πολύ έκέντησε τά νεύρα τού Πατριάρχου 
Λουκά, δστις κατήργησεν αύτό, καθά δηλοΰται έκ σημειώσεώς τινός τοΰ 
Βαλσαμώνος ύπό τόν ΞΒ' κανόνα τής έν Τρούλλφ Συνόδου 2 «τά 
μέν τοί ποτέ γινόμενα άπρεπή παρά τών νοταρίων παιδοδιδασκάλων 5 
κατά τήν εορτήν τών αγίων νοταρίων, μετά προσωπείων σκηνικών διερ- 
χομένων τήν άγοράν πρό χρόνων τινών κατηργήθησαν, καθ’ ορισμόν τοΰ 
άγιωτάτου έκείνου πατριάρχου κυροΰ Λουκά». Οί νοτάριοι, κατά τόν-Με- 
ούρσιον, διεκρίνοντο είς πατριαρχικούς καί παλατινούς (palatini)- οί μέν 
ύπηρέτουν παρά τή έκκλησίγ, οί δέ παρά ταΐς πολιτικαΐς άρχαΐς, κατό
πιν δημόσιοι (publici) κληθέντες. Μετά τήν πτώσιν τοΰ βυζαντιακού 
Κράτους οί παρά τοΐς έπισκόποις, τή έκκλησιαστική άρχή, νοτάριοι διε- 
σώθησαν έν τφ μεταβληθέντι διοικητικφ όργανισμφ καί δι’αύτών όί 
χριστιανοί συνέταττον τάς διαθήκας καί τά προικοσύμφωνά των. Νοτά
ριοι τοιοΰτοι διωρίζοντο κληρικοί καί ιδίως οί διάκονοι, κατά δέ τόν Ούα- 
λέσιον, habebant episcopi suos Notarios adolescentes eruditos, 
ούχ ήττον δμως καί ίδιώται έγγράμματοι.

Τάξις περί τόν διορισμόν δέν ύπήρχεν έπί τουρκοκρατίας, έξάγω δέ 
τοΰτο έκ τής πρός τόν Πατριάρχην Διονύσιον έπιστολής τοΰ άρχιεπι- 
σκόπου Μητροφάνους, διασωθείσης παρά. Κρουσίφ ’. Έν τή έπιστολή

1 Πρβ. ακολουθίαν έν Μήναίφ (έκδ. Βενετίας 4 872, σελ. 129, ή χρώμαι).
* Πρβ. Σύνταγμα ΓΙοτλή και Ράλλη II 456.

• ’ ΙΙρβ. καί Gretzeri et Goari Comment (έν Κωδινφ έκδ. Bonnse σελ 271)
«quare ad alios notarios officium pueros dicendi referendum erit».

• Turco-graecia σελ. 2.88. Ή περίεργος έπιστολή έχει ώς έξης :
«Ούκ οίδ’ δπως τις παππάς ’Ιωάννης Γαβαλάς ό λεγόμενός πρωτοπαππας, δο- 

λίως καί κακία φερόμενος κατά τοΰ πλησίον, παρέπεισε τήν σήν παναγιότητα, 



494 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΠΕΡΙ ΝΟΤΑΡΙΩΝ 495

ταύτη ό Μητροφάνης παραπονεΐται οτι κακώς διωρίσθη πρωτοπαππας 
τις ’Ιωάννης Γαβαλάς νοτάριος έν Ναυπλίφ πρός βλάβην τοϋ Ιωάννου 
Ζυγομαλά, φανερόν δέ γίνεται οτι οί παρά τή έκκλησίφ νοτάριοι ού μό- 
νον έτέλουν γραμματέως χρέη καί εκκλησιαστικά συνέταττον έγγραφα, 
άλλά καί πολιτικά συμβόλαια, έξ ών έπορίζοντο τά πρός τό ζήν.

Έν Άθήναις εΐδικώς τό σύστημα τής τοπικής διοικήσεως, τής δια- 
χειρίσεως τών κοινοτικών δήλα δη συμφερόντων διά τών Αρχόντων, 
όμαλώς εκλεγόμενων, είχεν άνάγκην συμβολαιογράφων. Τοιοϋτοι όντως 
ήσαν οί λεγόμενοι νοτάριοι τής πολιτείας· ειχον τά άρχεΐά των, έν οΐς 
διεφυλάσσοντο τά πρωτότυπα τών ένώπιον αύτών συντασσομέ· ων συμ
βολαίων τών χριστιανών. Ό θεσμός τών νοταρίων ήτο παλαιός έν τή 
κοινότητιτών Αθηνών, διότι κατά τό έτος 4422 έπ'ι φραγκοκρατίας 
μνημονεύεται ό Νικόλαος Χαλκωματάς «νοτάριος και καντζηλιέρης 
Αθηνών» *. Ως δ αλλαχού ουτω και έν Άθήναις ή φραγκοκρατία πολύ 
επέδρασεν εις τήν διαμόρφωσιν τοΰ θεσμού κατά τά έν Εύρώπη έθιμα 
καί νόμους, πολλούς μάλιστα ούσιαστικούς τύπους είσαγαγοΰσα έν ταΐς 
ελληνικαΐς χώραις, αγνώστους σχεδόν όντας τφ γραικο-ρωμάίκφ δι- 
καίφ *. Έπείσθην δέ περί τούτου, ού μόνον διότι ή/Ελλάς κατεκλύσθη 
ύπό Φράγκων κα’ι συνθήκαι κατά τούς τελευταίους τού βυζαντιακοΰ 
Κράτους αιώνας καθιέρωσαν σύστημα έτεροδικίας, άλλά καί έξ έπισή- 
μων πηγών, διότι π. χ. έν έτει 1439 βλέπομεν Ίωάννην τον Παλαιο- 
λόγον παραχωρούντα διά χρυσοβούλλου 5 τοΐς Άρχουσι τής άκμαζούσης

είτε τον μητροπολίτην Ναυπλίου, η και άμφω όμοΰ και ελαβεν όφφίκιόν τι νο
ταρίου είτε γραφ/ως, ώστε γράφειν και σημειοΰσθαι τάς παρεμπιπτούσας έκκλη- 
σιαστικας υποθεσε.ς και τ αλλα πολιτικά συμβόλαια. Το δέ τοιοΰτον όφφίκιον 
προ πολλοΰ η αγία τοϋ Θεοΰ εκκλησία εδωρήσατο κα'ι έβράβευσεν ’Ιωάννη τώ 
Ζυγομαλα, καί ρητορι τής αυτής πόλεως Ναυπλίου, ώς φαίνεται διά γραφής 
ευεργετικής τοϋ προ τής σής παναγιότητος πατριαρχεύσαντος, τοΰ κυρίου Ίερε- 
μιου, ην αυτοί ειδομεν και ανέγνωμεν . . . ό Ιωάννης ήγανάκτησεν. . . δτι αδί
κως ουτω-και παοαλογως εστερεΐσθαι δοκεΐν τής τοιαυτης του γραφειν ϋπήρε- 
σιας, εζ ης το ζην εκαρπουτο εαυτΐρ τε και τή γυναικι και τοΐς τταιοαν αυτοί).»

1 Πρβ. συμβόλαιον έν Acta et diplomata (Mjklosich et Muller III 255) κα'ι 
Buchon Nouv. Rech. (I 291), ένθα ύπογράφεται «ό Χαλκοματας Νικόλαος νο
τάριος και καντζηλιέρης πόλεως τών ’Αθηνών προτραπείς ώς ανώτερο . . . έγραψα 
κα'ι ύπέγραψα». 1

1 Ως· π, χ. τον θεσμόν τών εκτελεστών τών διαθηκών, περί ού. έδημοσίευσα 
τινα άλλοτε έν τή έφημερίδι «Άκρόπολις» (έν έτει 4887) καί βραδύτερον διά 
μακρών ειοικως θα διαΛαβώ. ΙΙρβ. και Ίωαννου Ρωαανοϋ προεισαγωγήν εις 
Γρατιανόν Ζώρζην σελ. 28, 56, 57, 58, 62, 66.

ί* Adii pl diplom. αντόθι «ελ. 195, 

τότε κοινότητος τής Φλωρεντίας τό δικαίωμα νά διορίζωσι νοταρίους 
πανταχού τού βυζαντιακοΰ Κράτους «Άδειαν πλήρη και εξουσίαν εν
τελή τοϋ ποιεϊν, προχειρ'ιξεσθαι και συνισταν νοταρίους, ήτ’ούν τα- 
βουλλαρίους ικανούς όντας έπι τούτφ καί εΐδότας γράμματα . . . έγ- 
χειρίσουσιν άδειαν πληρεστάτην κα'ι έξουσίαν έντελή τού πόιεΐν γράμ
ματα, συμβόλαια συντιθέναι παντοϊα κα'ι συγγραφάς, συναλλάγματα καί 
διαθήκας καί άπλώς πάντα τά τή είρημένη ύπηρεσίφ κατά νόμους άνή- 
κοντα καί κατά τών πόλεων έθιμα, έν αΐς συναναστραφήσονται, ποιεϊν, 
ύπαγορεύειν, γράφειν, πληρούν, συντιθέναι τε κα'ι έκτιθέναι καί βασιλική 
διαβεβαιοΰν και έμπεδούν έξουσίμ *».

Πώς διωρίζοντο οί νοτάριοι τής κοινότητος τών Αθηνών έπί τουρκο
κρατίας ; Ό' Maurer πραγματευόμενος περί τού θεσμού τών νοτα
ρίων®, δν έν ταΐς Κυη.λάσιν εύρε γενικώτε’ρον κρατούντα, σημειοΰται 
δτι παρά τοΐς Άθηναίοις έξελέγοντο παρά τού λαού, Άρά γε ώς οί 
δραγατμπασήδες ; ’. Περί τούτου καί περί τού τύπου ιδίως τού διορι
σμού δυστυχώς ασφαλή πληροφορίαν δέν ήδυνήθην νά λάβω, καίτοι 
πρός πολλούς άπετάθην4, πιθανωτέρα δμως μοί φαίνεται ή τοΰ σεβα
στού άνδρός. κ. Δημητρίου Καλλιφρονά γνώμη, δτι τούς νοταρίους διώ- 
ριζον οί "Αρχοντες, πιθανώτερον δέ μοί φαίνεται τούτο, διότι έξελέ
γοντο ώς νοτάριοι οί γινώσκοντες γράμματα, κα'ι ή ψήφος τού λαού δέν 
ήτο λυσιτελής πρός τοιαύτην έκλογήν, τόσον μάλλον, καθόσον οί νοτά- 
piot έν Άθήναις έχρησίμευον κα'ι ώς δικαστικά όργανα τών κοινοτικών 
αρχών, ώς έξάγεται τούτο έκ τών ύπό τού κ. Δ. Καμπούρογλου δημο- 
σιευθέντων απομνημονευμάτων τού ηγουμένου Πεντέλης Κυρίλλου Δέ- 
γλερη (Μνημείων σελ, 385 καί έπ.)· διότι κατηγορηθέντος ποτέ τού 
ηγουμένου Πεντέλης ύπό τών μοναχών, ότι κατέστρεφε τά είς Γέρακα 
έλαιόδενδρα, «οι προεστωτες ρ,ετα τοϋ Μητροπολίτου εξαπεστειλαν 
τους νοταρίους τής πόλεως δια να ρ,εταόώσιν επιτοπίως και παρα- 
τηρήσωσι τα ελαιόδενδρα τής ρ,ονής, οί δε ριεταβάντες επιτοπίως 
παρετήρησαν ότι εκαθαρίζοντο και εβελτιοϋντο τα ελαιόδενδρα καί

4 Πρβ. καί περί τών μεταξύ Φλωρεντίας καί Ελλάδος σχέσεων Buchon 
Nouv. Rech. Ill σελ. 289 προνόμια παραχωρηθέντα ύπδ τοΰ δουκος τών Αθη
νών ’Αντωνίου Άκκιαϊουόλη έν έτει 1423.

! Des Griech. Volk τόμ. I § 17, σελ. 89 -90,
» Πρβ. Μνημεία Δ. Κ,αμπούρογλου σελ. 237, τύπον έκλογής τοιαύτης,
4 Παρά Κρουσίω (αυτόθι σελ. 282) εδρηται διορισμός ταβουλαρίου τίνος Μι

χαήλ ΙΙαυλιώτού, γαμβροΰ έπ’αδελφή τοΰ ©εοδ. Ζυγομαλά, έν ετει 1579 διά 
γράμματος συνοδικού τοϋ Πμτριάρχου. Παρά Σάθα δέ τύπος διορισμού έξαρχου 
ταβουλαρίων (Μεσαίων, βιβλιοθήκης τόμ, VI. σρλ. 645). 
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ar εμενον ώς ειχον ηθεΛον άποζηρανθή. Τότε οί μοναχοί ετιμωρή- 
θησαν καί ησύχασαν)). Και ό Καποδίστριας δ’ έν τφ περί Μνημόνων 
καί τής εκλογής αύτών νόμφ τοϋ 1 830 (ΐδ. Γενικής Έφημερίδος τής 
Ελλάδος φυλ. 25 τής 26 Μαρτίου 1830) τή επαρχιακή δημογεροντίοι 
εΐχεν αναθέσει τήν εκλογήν αύτών *, έχων ίσως ύπ’οψει τά πρό τής 
έπαναστάσεως τών τοπικών αρχών δικαιώματα.

Ως μάρτυρες έν τοΐς συμβολαίοις έλαμ.βάνοντο έκ τών γινωσκόντων 
γράμματα καί τών μάλλον αξιότιμων πολιτών, ώς άποδείκνϋται έκ 
τών ονομάτων τών ύπογραφόντων μαρτύρων. Ό τύπος τής συντάξεως 
προικοσυμβολαίων είχε περιέλθει κατά τόν παρελθόντα αιώνα εις τόν 
άπλούστατον τρόπον τής καταγραφής τών πραγμάτων έν εΐδει καταλό
γου άρχομένου έκ τής κασσέΛας· έν τέλει περιεγράφοντο τά διδόμενα 
ακίνητα καί έσημειοΰτο ή προγαμιαία δωρεά; ήν παρεΐχεν ό γαμβρός, και 
ης την έννοιαν αμφιβάλλω αν έγνώριζον οί νοτάριοι, μηχανικώς αύτήν έκ 
παραδόσεως καταγράφοντες. Υπογραφή τών συμβαλλομένων δέν έθεω- 
ρειτο αναγκαία, ίσως κα'ι ένεκα τής έπικρατούσης άγραμματωσύνης, 
ύπεγράφοντο δέ μόνον ό νοτάριος 2 και οί μάρτυρες. Τάξις περί τόν αρι
θμόν τών μαρτύρων δέν ύπήρχεν· άλλοτε προσελαμβάνοντο 4, άλλοτε 
5, ενίοτε δε και μ.εχρε 14. Καί Τούρκοι εστιν δτε παρίσταντο ώς μάρ
τυρες, υπεγραφον όμως συνήθως έπί τής κορυφής τοΰ συμβολαίου. Ή 
γλώσσα τών νοταρίων εινε βαρβαρωτάτη, απλοελληνική αθηναϊκή μετά 
τουρκικών φράσεων μεμιγμένη.

Τα διασωθέντα εξήκοντα συμβόλαια, άτινα δημοσιεύω, δύνανται νά 
χρησιμεύσωσιν εις τήν ιστορίαν τών ’Αθηναίων τοΰ 18ου αίώνος, διότι 
πολλαι τοποθεσίαι τής πολεως και των περιχώρων τών ’Αθηνών έν αύ- 
τοις μνημονεύονται, πολλά δ’έπίσης ονόματα οικογενειών περιλαμβά
νονται, εκ τοΰ ειόους δε τής περιουσίας καί τοΰ τρόπου, καθ’ δν έπροί-

1 Πρβ· και Έπιστολ Καποδιστρίου τόμ. IV. σελ. 393 καί έπ. .
* Η υπογραφή τοϋ νοταρίου διετυποΰτο συνήθως άπλώς «Παλαιολόγος Βουρ- 

δούχας νοτάριος» ή «νοτάριος τής πολιτείας» ή «Παλαιολόγος Βουρδούχας υπέ
γραψα καί μαρτυρώ».,

Παρα Κρουσιω (σελ. 185) ,εύρίσκονται συμβόλαια τοϋ 1693 και 1703 ύπο- 
γραφομενα ως. εξής : «Παπαδημητριος Βροντάς Νοτάριος πούπλικος έκοπιάρισε 
απο το καθολικόν», «επρεζε,νταρίσθη τό παρόν εις τά άττί έμοΰ Νοταρίου Άργυρός 
Λαϊνας», ί'δ. καί Καμπούρογλου Μνημεία σελ. 185.

Τύπους υπογραφής νοταρίων φράγκων Κ. χαί έν Buchon Νουν. Rech. II 
σελ. 4.2, 198, 394, εν οις π. χ. «Ego notarius Landiilphus Qocus de Neapoli 
testis subscripsi».

κιζον οί τότε ’Αθηναίοι τά τέκνα και τούς οικείους, δύναται τις νά 
κρίνος περί τής τότε κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως αύτών *.

Άντώνοος Γ. Μομφερρατος

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΕΛΛΕΫ
Percy Bysshe Shelley

«Μάντις είμ' έσθλών αγώνων»

Εντός ορίων ουτω στενών, άτελώς λίαν θά δυνηθώ νά σκιαγραφήσω 
άνδρα. ού ό χαρακτήρ, ή ποίησις καί ή φιλοσοφία άποτελοΰσιν αχανές 
θέμα μελέτης. Είς τάς δυσκολίας μόυ προσθετέου δτι ό Σέλλεϋ εινε 
ού μόνον άγνωστος έν Έλλάδι, άλλά καί ό άνθρωπος, δν εΐπέρ τινά καί 
άλλον επρεπεν ή Ελλάς νά γνωρίζη κατά βάθος. Τό άρτι άρξάμενον έτος 
εινε τό εκατοστόν άπό τής γεννήσεώς του, και ή ’Αγγλία θά πανηγυ
ριστή τήν έπέτειον ταύτην έπαξίως τσΰ ύπερφυσΰς τέκνου της, εί καί 
ζώντος κατεφρόνησεν αύτοϋ. Πρός τφ άγγλικφ λαφ θά έορτάση καί ο 
ιταλικός, διότι ό Σέλλεϋ τά πλεΐστα καί κράτιστα τών έργων του έγρα- 
ψεν έν Ίταλίςι ένθα καί άπέθανεν. Έλπίσωμεν δτι δταν ή Ελλάς θά 
πανηγυρίζω τήν εκατονταετηρίδα τής πολιτικής έλευθέρίόίς της θα γνω
ρίζω μέχρι τότε ικανά περί τοΰ ποιήτοΰ τής «Ελλάδος» δπως δέον-, 
τως άναμνησθή αύτοϋ.

Ό Σέλλεϋ έγεννήθη δτε έληγεν ή γαλλική έπανάστασις καί άπέ
θανεν δτε ήρχιζεν ή ελληνική. Ό βίος του ούτω καταλαμβάνει άκριβώς 
τήν κρισιμωτέραν καί θαυμασιωτέραν τριακονταετίαν έν τοΐς χρονικοις 
τής άνθρωπίνης ιστορίας. Ή έποχή έκείνη ήτο τό λυκαυγές Νέας Ημέ
ρας καί ό Σέλλεϋ άνέτειλε ψ,ετ’ αύτής ώς ό εωθινός άστήρ της. Ήτο 
ή ένσάρκώσις τοΰ εις τήν άνθρωπότητα έμφυσηθέντος τότε πνεύματος. 
Τόν παράλληλον τοΰ άνδρός δέον ν’ άναζητήσωμεν είς τήν έποχήν τής 
πρώτης Όλυμπιάδος. Ν’άνατρέξωμεν δηλαδή είς εικοσιτέσσαρας αιώ
νας πρό τής γεννήσεώς του. Είκοσιτέσσαρες αιώνες άληθώς άποτελοΰσι

1 Περί Αθηναίων κατά τά τέλη τοΰ 17 αίώνος παράβαλε καί τινα έν τ,αΐς 
έπιστολαΐς τής “Αννης Akerhjelm (παρά Laborde II σελ. 277). Πρβ. δέ πρό 
πάντων καί Δημ. Καμπούρογλου Ιστορίαν τών Αθηναίων έπί τουρκοκρατίας και 
Μνημεία, έν οις πολλή καί πολύτιμος ύλη διά τήν περί τών ’Αθηναίων μελέτην 
συγκομίζεται.



498 JIAPNAS20S Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΕΛΛΕΫ 499

μίαν ημέραν τής παγκοσμίου Ιστορίας, όπως είκοσιτέσσαρες ώραι άπο- 
τελοϋσι μίαν ημέραν τοΰ ατομικού βίου μας. Ή πρώτη ’Ολυμπίάς ήτο 
ανατολή Νέας Ημέρας σχούσης τήν πρωίαν, τήν, μεσημβρίαν καί τήν 
εσπέραν της, καί χωρησάσης μέχρι τοΰ μεσονυκτίου τοΰ μεσαιώνος. Ή 
εποχή τής γεννήσεως τού Σέλλεϋ ήτο ή θαυμαστή εκείνη περίοδος τής 
Ιστορίας, έν ή έγένοντο τόσα μεγαλουργήματα, άνεφάνησαν τόσα γι- 
γάντια παραστήματα καί συνετελέσθησάν τόσφ θεμελιώδεις μεταβολαί. 
Ή ημέρα αυτή τής γεννήσεώς του, 4 Αύγούστου 1792, ήτο ή ημέρα, 
καθ’ ήν έτελεΐτο ή διάσημος διάσκεψις τών ηρώων τής Γαλλικής Έπα 
νασνάσ-εως έν Cadran Bleu. Το πνεύμα τής ’Ελευθερίας και τοΰ Δη
μοκρατισμού έφέρετο ούτως είπεΐν άσαρκον άνά τήν γήν, καί ένεσαρ- 
κώθη είς το υπερφυές βρέφος, τό ίδόν τό φώς έν τή μεσημβρινή πόλει 
τής ’Αγγλίας Χόρσαμ, ού μακράν τοΰ Λονδίνου. Άφ’ ής ό Σέλλεϋ ήρ- 
χιζε νά γνωρίζη τόν κόσμον μέχρι τής τελευταίας ημέρας τού βίου του; 
ή 'Ελλάς είς τό πνεύμα καί τήν καρδίαν του ήτο ή «'Αγία Γή τού αν
θρωπίνου γένους», ώς ό ίδιος συνείθιζε νά λέγη. Ούδαμώς δέ δύναται 
ν’ άμφισβητηθή δτι τό θαυμαστόν έκεΐνο ρεύμα τοΰ φιλελληνισμού κατά 
τά τελευταία έτη τής ελληνικής έπαναστάσεως, έσχε τήν πρώτην έμ- 
πνευσιν από τοΰ Σέλλεϋ, δστις διεκέντησε τόν ένθουσιασμόν τού Βύ
ρωνος, γράψας τήν «'Ελλάδα», δράμα, δπερ θ’ άποθαυμάζεται έσαεί ώς 
έξοχος θησαυρός λυρισμού. Ό βίος τοΰ Σέλλεϋ ήτο βραχύς, άλλ’ οί θη
σαυροί, ούς ή γΟνιμότης τού πνεύματός του κατέλιπεν, εινε άνεξάντλη- 
τος ώθησις τής άνθρωπίνης διανοίας επί τά πόσω. 'Ως προάγγελος καί 
πρωτεργάτης τής· ελληνικής άναγεννήσεως δικαιούται είς τόν θαυμα
σμόν ήμών ώς Ελλήνων ώς προφήτης καί συντελεστής Νέας ’Εποχής 
τών άνθρωπίνων τυχών δικαιούται είς τήν εύγνωμοσύνην ήμών ώς άν- 
θρώπων. Ό τελευταίος ούτος τίτλος τού Σέλλεϋ φυσικφ τφ λόγφ μέ 
εΐλκυσε πρωτίστως δπως έγκύψω είς τήν σπουδήν αύτοΰ. Έάν κρίνη 
τις τοΰτο ώς παράδοξον, άναλογισθήτω δτς,τό νεώτερον φώς άπεκάλυψε 
τήν άνεπάρκειαν τού στενού πατριωτισμού, ώς παράγοντος προόδου πρός 
τήν άλήθειαν, Ύπήρξεν έποχή, καθ’ήν ένφ ό πολίτης ήδύνατο νά θυ- 
σιάση εαυτόν ύπέρ τής πόλεως, έβλεπεν εχθρόν έν τφ προσώπφ παν
τός κατοικούντος άλλην πόλιν. Ή έξέλιξις τού άνθρώπίνου πνεύματος 
άφήκε πολύ όπίσω τήν σύλληψιν ταύτην τού πολιτισμού, ήτις ίσαπέχει 
μ.εταξύ τής έτι άρχαιοτέρας ιδέας τού φυλετισμού καί τού σήμερον 
άνατέλλοντος εύρέος ιδεώδους τού άνθρωπισμού. Τά όρια είσέτι τοΰ πα
τριωτισμού περιλαμβάνουσιν ομάδα πόλεων, άλλ’αί μέθοδοι τής προ- 

έπιτρέπουσιν — έπιβάλλουσιν ήριΐν σύλληψιν πατριωτισμού περίπ 

λαμβάνοντος έν τοΐς όρίοις αύτοΰ σύμπασαν τήν ανθρωπότητα.
Η ποίησις τού Σέλλεϋ, δπως πάντων τών μεγάλων ποιητών; εινε 

άνεπίδεκτος μεταφράσεως. Ό Όμηρος, ό Σαίξπηρ, υ Δάντης, ό Γκαΐτε 
καί ό Σέλλεϋ άπάιτοΰσι νά μάθωμεν τήν γλώσσαν, έν ή έγραψαν, ΐνα 
τούς αίσθανθώμεν, άλλα είς άμοιβήν τούς έγκύπτοντας είς τήν σπουδήν 
αύτών βαπτίζουσιν ούτως είπεΐν διά τού ίδιάζοντος αύτοΐς πυρός, καί 
εφεξής ό σπουδαστής δίκην ήλιοφώτου πλανήτου έξαπλόνει περί εαυτόν 
νέαν ζωήν. Είδον πέρυσι δημοσιευθεΐσαν έν τή «Έστίφ» μετάφρασιν 
τής είς Κορυόαλόν ’Ωδής τού Σέλλεϋ, καί εινε πιστεύω μία τών άρι
στων μεταφράσεων έξ δσων έγένοντο έν οίαδήποτε γλώσση. Καίτοι ύπό 
τήν ελληνικήν περιβολήν ή Ώδή εινε άπεστερημένη τής πρώτιστης χά- 
ριτος καί τής άνεκφράστου μαγγανείας τοΰ πρωτοτύπου, εινε ούκ ολί
γον ίκανή 4 ν’ άλώση τό ένδιαφέρον τού άναγνώστου ύπέρ τού ψάλτου. 
’Εκ τής μεταφράσεως τής ’Ωδής έμειναν μόνον είς τήν μνήμην οί εξής 
στίχοι :

Τό γελοίο μας τό πιό γλυκό έχει έ«α κρύφιο, πόνο 
Τά πιό γλυκά τραγούδια μας εινε τά πιό θλιμμένα

καί εινε νομίζω δύσκολον νά έξαλειφθώσιν άπό τήν μνήμην οίουδήποτε 
άναγνώστου. Τοιαύτη εινε πάσα ή ώριμωτέρα ποίησις τού Σέλλεϋ, ώστε 
01 στίχοι του άπαξ άποστηθιζόμενοι έρχονται καί έπανέρχονται μετ’"ά- 
διασείστου επιμονής, έν μέσφ τών βιωτικών ένασχολήσεών μ.ας, έρχον
ται ώς χερουβείμ είς τήν χθαμαλήν άτμοσφαΐραν τών μεριμνών μας; 
δεικνύντα ήμΐν τόν ούράνιον θόλον καί άποσπώντα ημάς άπό τής κοσμι
κής ανίας. Ο άποστηθίσας αύτούς ποθεί άκατανικήτως νά τούς άπαγ- 
γέλλη αύθις καί αύθις.

Όσφ μέγας καί άν εινε ώς ποιητής ό Σέλλεϋ, ούχ ήσσονα θεωρώ 
αύτόν ώς κοινωνιολόγον. «Έάν ζήσω νά έπιτελέσω έκεΐνο τό όποιον 
προτίθεμαι—γράφει έν τφ προλόγφ τού «Προμηθέως λυομένου»—του- 
τέστι νά συγγράψω συστηματικήν ιστορίαν τών κατ’ έμήν γνώμην άλη- 
θών στοιχείων τής άνθρωπίτης κοινωνίας, οί συνήγοροι τής άδικίας καί 
τής δεισιδαιμονίας ας μή κολακευθώσι νομίζοντες δτι θά λάβω τόν Αι
σχύλον μάλλον ή τόν Πλάτωνα ώς πρότυπον». Ό Σέλλεϋ δέν έζησε 
νά παραγάγη τό έργον, δπερ προύτίθετο, -δτι δέ θά ήτο μεγαλοφυές, 
αρκεΐ νά άποδειχθή έκ τοΰ γεγονότος δτι τήν σημασίαν τής 'Ιστορίας 
φς κοινωνιολογικής μελέτης διείδε πριν ή 'Ιστορία άναγνωρισθή ώς κλά
δος τής Κοινωνιολογίας, πριν ή αύτη άνομολογηθή ώς τό Α καί τό Ω τής

1 Λυπούμαι μή δυνάμενος νά ένθυμηθώ τίς ήν ό μεταφράσας, ουδέ &ά κατώ^ν 
®pyv νμ ευρώ τήν «Εστίαν» ένταΰθα γράφω, 
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ανθρώπινης προόδου καί πριν ή ή σπουδή τής Ιστορίας ύποστή ριζικήν 
έπανάστασίν. Ή σφοδρότης τοϋ προς τήν Ελευθερίαν έρωτος είνε ίσως 
τό κύριον γνώρισμα τοϋ χαρακτήρός του, κα'ι ένθυμίζει πάλιν ήμΐν τήν 
περίοδον ήν ένεκαίνισεν ή Γαλλική Έπανάστασις, άναπτύξασα τήν προς 
ανακτας καί ηγεμόνας ενδόμυχον εκείνην καταφρόνησιν, ήτις μεθ’ δλην 
τήν εξωτερικήν συγκάλυψιν, χαρακτηρίζει άλαθήτως το πνεύμα τοϋ αίώ
νος μας. Προσομοία καταφρόνησις προς τούς βασιλείς είχε χαρακτηρί
σει τήν προ 24 αιώνων περίοδον, δτε απανταχού σχεδόν τής Ελλάδος 
άνέτελλεν ή εποχή τών δημοκρατιών. Ή κατάπτωσις τής ιδέας τοΰ 
θείου δικαίου τών βασιλέων, εν τοΐς καθ’ ημάς χρόνοις οφείλεται βε
βαίως είς άλλης φύσεως επιδράσεις. Είχεν άπαιτηθή κατά τόν μεσαίωνα 
εύρύτατον καί πονηρότατον θεολογικόν οικοδόμημα ’ δπως περιβάλη τό 
βασιλικόν πρόσωπον διά θαμβούς, δπως δέ ίσοπεδωθή ή φύσις αύτοϋ 
πρός τήν φύσιν παντός άλλου θνητοΰ, άπητήθη ή ηράκλειος δράσις φι
λοσόφων οιοι οί Χώβς, ό Λώκ, ό Ρουσώ, ό Βολταΐρος, ό Διδερώ, και 
τέλος εκατόμβη οϊα ή τής Γαλλικής Έπαναστάσεως. Τό ανθρώπινον 
πνεϋμα ευρύνεται, καί εύρυνόμενον καταρρίπτει τά είδωλα. Έν τή for- 
mule ταύτη κρύπτεται τό μυστήριον τής προόδου, καί προσέτι ευρηται 
ή κλείς τής ποιήσεως τοϋ Σέλλεϋ. Ό χαρακτήρ του, ή ποίησές του 
καί ή φιλοσοφία του είνε τόσφ άλληλένδετα, ώστε είνε δυσκολώτατον 
νά έξετάση τό έν τών τριών, χωρίς τής βοηθείας τών δύο άλλων. "Αν 
δλοι οί μεγάλοι ποιηταί άπαιτώσι νά μάθωμεν τήν γλώσσαν των, ό 
Σέλλεϋ εχει καί άλλην ίδιάζουσαν αύτφ άπαίτησιν. "ϊνα ένωτισθώμεν 
αύτοϋ, έχομεν άνάγκην νά μάθωμεν τήν ιστορίαν τοϋ ιδιωτικού βίου του. 
Ό βίος του είνε έμπλεως χαρακτηριστικών επεισοδίων καί περιστάσεων, 
ών έλάχιστον μέρος είνε δυνατόν νά θίξω ενταύθα, Δέν δύναμαι δέ λυ- 
σιτελέστερον νά οδηγήσω τόν αναγνώστην, ή λαμβάνων τέσσαρα έκ τών 
κυριωτέρων ποιημάτων του, τήν «Βασίλισσαν Μάβ» (1812), τήν «Έξ- 
έγερσιν τοΰ Ίσλάμ» (1817), τόν «Προμηθέα λυόμενον» (1819) καί τήν 
«Έλλάδαβ (1821), καί συναγείρων περί έκαστον έξ αύτών, ώσεί έπο- 
χών, .τάς παραστατικώτάτας τών σκηνών καί φάσεων τοϋ βίου του. Θά 
δείξω ουτω τά τέσσαρα ορόσημα τής τροχιάς, ήν ό άστήρ του διέγραψε- 
διότι ό Σέλλεϋ όρμώμενος άπό τοϋ έκλεκτοτέρου ρωμαντισμοϋ τής 
β;Βασίλίσσης Μάβ», έπιλαμβάνεται σφριγών τοϋ κοινωνικού προβλήμα
τος διά τής «Έξεγέρσεως τοϋ Ίσλάμ». χωρεΐ είτα έκεΐθεν είς άντιμε-

1 Δέον νά γίνεται αυστηρά διάκρισις μεταξύ τοϋ ίριστιανισ/ιοΰ, δστις ήτο το 
απαύγασμα τής φιλοσοφίας τών αιώνων καί τής Χριστιανωσύτης, ήτις κατε- 
σκευάσθη κατά τον μεσαίωνα έπί τφ σκοπώ πολιτικής ύπεροχής.
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τώπισιν τοϋ αινίγματος τής άνθρωπότητος γράφων τόν «Προμηθέα λυό
μενον», καί τέλος περαιοϋται έξαισίως είς υψιστον λυρισμόν διά τής 
«’Ελλάδος», ήτις δύναται νά Οεωρηθή τό κύκνειον ψσμα του.

Βαβίλοσσα Μάβ. Ό Σέλλεϋ ήτο γόνος άρχαίας οικογένειας 
πλουσίων εύπατριδών, άναγόντων τήν άρχήν των είς τήν έποχήν τοΰ 
Καρολομάγνου. Είς τών προγόνων του, ό σέρ Ριχάρδος Σέλλεϋ έπολέ- 
μησε κατά τών Τούρκων τφ 1565, μετά διακριθείσης άνδρείας άμυνό- 
μενος τής Μελίτης. Ό πατήρ τοϋ ποιητοϋ σέρ Τιμόθεος Σέλλεϋ, ήτο 
φιλησύχου καί κοινής ορθοδόξου φύσεως, δλως ακατάλληλος κατά τόν 
βιογράφον τοϋ ποιητοϋ, W. Μ. Rosseti «νά χρησιμεύση ώς πατήρ τοι- 
ούτου θείου φαινομένου». Ό Πέρσυς ήτο ώραΐος παΐς, έχων τήν κόμην 
είς πλουσίους βοστρύχους, οφθαλμούς βαθέως κυανούς, οψιν χιονώδη, χεΐ- 
ρας δέ καί πόδας έξοχου κομψότητός, αβρός καί συμπαθής το ήθος. Τό 
πρώτον άλγος δπερ ήσθάνθη ήτο έπί τφ θανάτφ γηραιού δφεως κατοι- 
κοϋντος έν τφ κήπφ τής πατρικής οικίας. Περί τής' θλίψεως ταύτης τού 
παιδος καί περί τής πίστεως αύτοϋ είς τήν παράδοσιν, δτι ό ό’φις έτέλει 
είς μυστηριώδεις σχέσεις πρός τινα δράκοντα κατοικοϋντα έν τφ δάσει 
τοϋ Άγιου Λεονάρδου, διηγούνται πολλά περίεργα ανέκδοτα. Άλλά δυ- 
νάμεθα εύκόλως νά φαντασθώμεν το μέγεθος τής λύπης του, γνωρί- 
ζοντες πόσφ πραγματικαί είνε αί συμφοραί τής παιδικής ηλικίας. Τούτο 
θά μ.άς βοηθήση ν’ άναμετρήσωμεν τήν δοκιμασίαν τοΰ μικρού Σέλλεϋ 
έν τφ σχολείφ, κατά τής τυραννίας τοΰ οποίου τό νεαρόν πνεϋμά του 
έξηγέρθη, ώς δεικνύουν οί εξής στίχοι :

.Τήν ώρα ποϋ τδ πνεϋμά μου έξύπνησ’ ενθυμούμαι 
Ήτο, Μαρία μου, αυγή τοϋ δροσερού Μαίδυ, 
"Οτε τδ βήμα έφερα μέσφ ήλιοφώτου χλόης 
Καί έκλαιον, άλλά διατί δέν ήξευρα. Έν τούτοις 

Ήκουσα έσωθεν κραυγάς, κραυγάς έκ τοϋ σχολείου, 
Αΐτινες φεΰ ! ησαν ήχώ τών οδυνών τοΰ κόσμου—■ 

’Ηχώ τής πάλης τής, σκληράς τυράννων καί εχθρών. 
Τότε τάς χείρας έσφιγξα, κ’ έκύτταξα τριγύρω · 
ΙΙλήν νά μέ σκώψη κλαίοντα δέν ήτο τις παρών. 
Κ’ ένφ είς τδ ήλιόφωτον τδ έδαφος θερμά 
Τά δάκρυά μου έρρεον, ώς φλέγουσαι σταγόνες, 
Μόνος μου τότε ώμίλησα χωρίς νά αίσχυνθώ 
Ιίαΐ εΐπον : «"Αν ’ς τά ■ στήθη μου ή δύναμις ύπάρχη, 
Θά γίνω δίκαιος, σοφός, έλεύθερος γλυκύς. 
Διότι ή καρδία μου άπηύδησε νά βλέπη 
Τούς ισχυρούς κ’ έγωϊστάς νά τυραννοΰν, νά τυραννοΰν 
Χωρίς τις νά τούς μέμφεται, χωρίς νά τούς έλέγχη».
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Τότ’ έπαυσα νά χλαίω κ’ ήσύχασ’ ή ψυχή μου. 
ΚΓ ήσθάνθην οτι ήμην καί τολμηρός καί πράος. 
Άπο εκείνην τήν στιγμήν με ζήλον άδιακόπως 
Γνώσεις έσώρευον άπο πηγάς έμποδισμένας, 

Όμως ούδέν άφ’ δσα έδίδασκον όΐ τύραννοι 
Ούδέν αφ’ δσα έγνώριζαν μέ έμελλε νά μάθω· 

Άλλάί άπ'ο τ’ απόκρυφα τής γνώσεως ταμεία 
"Ηντλουν, καί κατεσκεύασα εντός μου πανοπλίαν 
"ha ή ψυχή μου φέρουσα αυτήν εις τδ εξής 
Με καρτερίαν πολεμοί έν μέσω τών ανθρώπων 1

Τά επιβαλλόμενα μαθήματα παρημέλει καί ένφ τάς στιχουργικάς 
ασκήσεις έν τή έλληνική κα'ι τή λατινική, έμ.ίσει ώς άφόρητον ζυγόν καί 
διέφευγε, έστιχούργει ιδιαιτέρως μεταφράζων τδν Λουκρήτιον, ,τδν Αι
σχύλον και τδν Πλίνιον, οί δέ λοιποί συμμαθηταί του, οί επιμελείς, 
έπεκαλοΰντο τήν αρωγήν του, ήν άσμενος παρείχε, χωρίς δμως τοΰτο 
νά τούς έμποδίζη νά τδν καταφρονώσιν άποκαλοΰντες αύτδν αντάρτην 
καί «άθεον», καθδ κεκηρυγμένον εχθρόν τής διδασκαλικής αυθεντίας. 
Έμμανώς άγαπών τήν ελευθερίαν, έπεπόθει νά καταρρίψη παν είδος δε- 
σποτισμ.ού και είχε τδ πνεύμα πλήρες τόσφ μεγάλων σχεδίων τόσιρ 
μ,ίκρδς έτι ών. Τδν ύπδ τών συμμ.αθητών του δόθέντα αύτφ τίτλον τοϋ 
αθέου άπεδέχθη καί άδιστάκτως έφερε δι’ δλου τοΰ βίου, λέγων, δτι τδν 
έρριπτεν ώς χειρδκτιον είς τούς φαρισαίους καί ύποκριτάς τής κοινω
νίας. "Οπως τδ πνεύμα του έπεζήτει έναγωνίως τήν ελευθερίαν, ή ψυχή 
του ήτο έν διηνεκει τύρβη έπιζητούσα τδ ιδεώδες τού καλού. Ούδέν έν 
τφ χαρακτήρι τού Σέλλεϋ είνε άδρότερον διαγεγραμμένον, δσφ ό σφο
δρές αύτού έρως πρδς τήν γυναικείαν φύσιν, έν τή ίδεώδει αύτής έννοίμ. 
Δεκαεξαετής ήδη ών, κατόρθωσε νά έρασθή τής Έρριέτας Γκρώβ, μεθ’ 
ής καί συνειργάζετο γράφων μυθιστορήματα. Θά ένυμφεύετο δέ αύτήν, 
αν μη οι γονείς τής Έρριέτης έκώλυον, πτοούμενοι ύπδ τού χαρακτήρος 
του. ’Οκταετή εύρίσκομεν τδν Σέλλεϋ γράφοντα «’Ωδήν είς Γαλήν», έν 
άμίλλη πρδς τδν ποιητήν Γρέϋ. Τφ 1810 ένεγράφη είς τδ πανεπιστή- 
μιον τής ’Οξφόρδης. Τήν ελληνικήν καί τήν λατινικήν, εΐχεν ήδη έκμά- 
θει άκόπως, καί, ώς λέγεται, ώσεί έξ έμπνεύσεως. Ήτο ήδη υψηλός τό 
ανάστημα, λεπτοφυής. Εΐχεν οφθαλμούς εξέχοντας, πολύ ανοικτούς, 
άπλανώς βλέποντας καί πλήρεις «ύπερφυούς νοήσεώς» .Ή κόμη του ήτο 
καστανή καί αγρίως διατεθειμένη. Έχειρονόμει άποτόμως άλλά μετά 
χάριτος, καί έφερε πάντοτε ένδύματα πλούσια άλλ’ άκατάστατα. Τήν 
φωνήν του είς τών βιογράφων του, χαρακτηρίζει ώς φωνήν «άγριου άνθ-

4 Revolt of Islam έν τή άρχή.

υψιφώνου»., Εΐχεν άκόρεστον τήν δίψαν τής άναγνώσεως. Άνεγίνωσκεν 
έπί δεκαέξ ώρας καί έν πάση θέσει.Ή τροφή του ήτο λεπτότατη, κλί- 
νουσα είς τήν φυτοφαγίαν, ήν άκολούθως ήσπάσθη καθ’ ολοκληρίαν. Έ- 
πίστευ.εν άκραδάντως, δτι ούτε ή άνθρωπίνη φύσις προώριστο είς σαρ
κοφαγίαν, ούτε τά ζώα, ώς τροφή τού άνθρώπου. Έπί τούτφ μετέφρασε 
καί τάς δύο πραγματείας τού Πλουτάρχου «Περί τής σαρκοφαγίας» 1 
Άπό τού πανεπιστημίου ό Σέλλεϋ άπεβλήθη «λόγφ άθείας», συνεπείς 
δέ τής άποβολής ταύτης ό πατήρ του άπεστέρησεν αύτόν καί τής πατρι
κής στέγης καί πάσης χρηματικής παροχής. Ό ποιητής ήδη έξηρτάτό 
άπδ τάς ,μικράς οικονομίας τών άδελφών του, αΐτινες κατώρθουν κρύφα 
νά μετριάζουν-τήν ένδειάν του. Τά βοηθήματα ταΰτα έκόμιζε τφ Σέλ
λεϋ ή. συμμαθήτρία τών άδελφών του Έρριέτα Βέστβρουκ. Ή Έρριέτα 
ήτο θελκτική δεκαεξαέτις κόρη, χαίρουσα τήν επωνυμίαν τής «’Αφρο
δίτης» έν τφ σχολείφ. Ό πατήρ της ήτο διευθυντής ξενοδοχείου, καί 
εΐχεν άπό τινων έτών άποσυρθή τών εργασιών εύπορήσας. "Ενεκα τού 
ήθους καί τού χαρακτήρος του έθεωρεΐτο ’Εβραίος. Ή μις Βέστπρουκ 
ήτο έπιμεμελημένης άνατροφής, καί πεπροικισμένη διά πολλής καλαι
σθησίας. Περιέγραφε τφ ποιητή τά οικογενειακά της' μετά πολλού πά
θους, παριστώσα έαυτήν μάρτυρα τού τυράννου πατρός της. Άπητεΐτο 
άλλο τι ι'να έξεγείρη τήν καρδίαν τού Σέλλεϋ ; ’Εν τφ μεταξύ ό ποιη
τής έγένετο αύθις δεκτός είς τήν πατρικήν οικίαν. Ό πατήρ του καίπερ 
μηδέποτε συγχωρήσας αύτφ τήν έλευθεροφροσύνην του, τφ παρεχώρησεν 
έξακισχιλίας δραχμάς έτησίως. Ό Πέρσυς ήδη έθεώρησε καθήκον του

4 Έξετίμα ΐδίςι τήν έξης περικοπήν : «'Ότι γάρ ούκ έστιν άνθρώπω κατά φύ- 
σίν το σαρκοφαγεΓν, πρώτον μέν άπο τών σωμάτων δηλοΰται τής κατασκευής. 
Ούδενί γάρ εοικε το άνθρώπου σώμα τών έπί σαρκοφαγία γεγονότων, ού χρϋπότης 
χείλους, οΰκ όξύτης ό'νυχος, ού -ραχύτης όδόντων πρόσεστιν, ού κοιλίας εύτονία 
καί πνεύματος θερμότης, τρέψαι καί κατεργάσασθαι δυνατή το βαρύ καί κρεώδες- 
αλλ’ αύτοθεν ή φύσις τή λειότητι τών όδόντων, χαί τή σμικρότητι τοϋ στόματος, 
καί τή μαλακότητι τής γλώσσης, καί τή προς πέψιν άμβλύτητι τοϋ πνεύματος, 
εξόμνυται τήν σαρκοφαγίαν. Ε’ι δέ λέγεις πεφυκέναι σεαυτόν έπί τοιαύτην έδωδήν, 
δ βούλει φαγεΓν πρώτος αύτός άπόκτεινον· άλλ’ αύτος διά σεαυτοϋ, μή χρησάμενος 
κοπίδι, μηδέ τυσαίω τινί, μηδέ πελέκει, άλλα ώς λύκοι καί άρκτοι καί λέοντες 
αύτοί ώς έσθίουσι φονεύουσιν, άνελε δήγματι βουν ή στόματι ούν άρνα ή λαγωόν 
διάρρηξον, καί φάγε προσπεσών ετι ζώντος ώς έκεϊνα.... Δράκοντας, άγριους.κα- 
λεϊτε, καί παρδάλεις, καί λέοντας, . αύτοί δέ μιαιφονεΐτε εις ωμότητα, καταλι- 
πόντες έκεΐνοις ούδέν· έκείνοις μέν γάρ ό φόνος τροφή, ήμΐν δέ όψον.. Ούτως έν 
τω μιαιφόνφ τρυφώμεν, ώστε ό'ψον το κρέας προσαγορεύομεν, είτα ό'ψων προς 
αύτο το κρέας δεόμεθα, άναμιγνύντες έλαιον, οίνον, μέλι, γάρον, άξος, ήδύσμασι 
συριακοΐς. άραβικοΐς, ώσπερ άντώς νεκρόν ένταφιάζοντες». 
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νά θέση ύπο-τάς πτέρυγάς του τήν Έρριέτάν, έξομρλογήσάσαν ήδη- αύτφ 
διακαή έρωτα, καί παραστήσασαν δτι ό έρως της ούτος ήν ή αιτία τών 
δεινοπαθημάτων της έν τη οικογένεια. Διά τοΰτο καί-τοΰ γάμου προ- 
ηγήθη άπάγωγή, ώσεί ό πατήρ άπεδοκίμαζε τον -Σέλλεϋ. “Οπως καί αν 
έχη τό -πράγμα, ή απαγωγή ήτο έργον τής Έρριέτης, δχ-ι τοΰ Σέλλεϋ. 
Τό συμβάν τοΰτο συνεπηγάγετο. τήν παΰσιν τής χρηματικής χορηγίας 
καί ό απόμαχός ξενοδόχος είδεν εαυτόν είς τήν ανάγκην ν’ άναλάβη αυ
τός τήν έτησίαν καταβολήν τών έξακισχιλίων δραχμών έπί έντόκφ δα- 
νείφ. Μεσολαβήσει συγγενών ό πατήρ τού Σέλλεϋ άπεφάσισε νά κατ.α- 
θέσή είς τήν Τράπεζαν, έπί τφ όνόματι τοΰ υίοΰ του, τρία εκατομμύρια 
δραχμών, ύπό τόν δρον "να ό ποιητής παραχωρήση αυτά είς τον πρω
τότοκον υιόν του, ή έν ελλείψει τέκνων; είς τον νεώτερον αδελφόν του 
Ίωάννην. Ό Πέρσυς άπέρριψε τήν πρότασιν ταύτην κάταφρονητικώς, έν 
αγανακτήσει άπαντήσας: «Απορώ πώς τολμώσι νά μέ πιστεύωσιν ίκα- 
»νόν νά έγγράψω ώς ιδιοκτησίαν ένδεχομένου βλακός ή αγύρτου ποσόν 
»δπερ αντιπροσωπεύει μόχθους χιλιάδων εργατών.» Έν Έδιμβόύργφ, 
δπου ήδη μετέβησαν οί νεόνυμφοι, ό Σέλλεϋ ,έσχετίσθη μέ τόν κατόπιν 
δαφνοστεφή Σάουδυ. Τούτον βραδύτερου ό Σέλλεϋ, εί καί μεγάλως έξε · 
τίμα πρότερον, άπεστράφη ένεκα τοΰ -κολακευτικού πρός τόν βασιλέα 
τόνου τών ποιημάτων του. Έπέπρωτο ήδη ό Σέλλεϋ νά συναντηθή πρός 
πρόσωπον άσκήσαν μεγάλην έπιρροήν έπί τών τυχών αυτού —προς τον 
φιλόσοφον Γκόδβιν, τόν έπικληθέντα 'Ρουσώ τής Αγγλίας, ιβιφ δέ πα- 
σίγνωστον σήμερον ώς συγγραφέα τής «Πολιτικής Δικαιοσύνης». Ανα- 
γνούς το έργον τούτο ό Σέλλεϋ κατεγοητεύθη καί,προήλθεν είς προσω- 
πικάς σχέσεις πρός τόν κλεινόν συγγραφέα, Έκτοτε άπό ρωμαντικοΰ 
καί μυστηριώδους έξεδηλώθη ώς κοινωνιολόγος καί αναμορφωτής. Επε- 
λήφθη ήδη τής συγγραφής «Έρεύνης περί τών αιτίων, ών ένεκα ή Γαλ
λική Έπανάστασις δέν εύηργέτησε τό ανθρώπινον γένος.» Ταύτοχρόνως 
σχεδόν άνέλαβε νά κινήση είς έπανάστασιν τήν ’Ιρλανδίαν, φρονών δτΐ 
μία ιρλανδική έπανάστασις θά προΰκάλει δ,τι δέν ήδυνήθη νά συντελέση 
ή Γαλλική. Άπό τοΰ έγχειρήματος τούτου έπί τέλους ό Γκόδβιν τόν 
άπέτρεψεν. Έν τούτοις μετέβη είς ’Ιρλανδίαν, έγραψε προκηρύξεις καί 
έμηχανάτο ιδιορρύθμους μεθόδους κυκλοφορίας αύτών, «προκαλούσας τόν 
άσβεστον γέλωΤα τής Έρριέτης». Άπήχησιν τών κατά τήν εποχήν 
ταύτην ίοέών καί αισθημάτων του άκούομέν άναγινώσκοντες τήν «Βα
σίλισσαν Μάβ», δπερ εινε τό πρώτον τέλειον ποίημα αύτοΰ. Τό έργον 
τοΰτο αποτελεί άφ’ ενός ίσχυροτάτην καί νευρώδη διαμαρτυρίαν κατά 
τών κοινωνικών άθλιοτήτων καί άφ’'ετέρου προαγγέλλει έποχήν κοινω

νικής άναγεννήσεώς. Περί τής «Βασιλίσσης Μάβ» αί γνώμαι διχάζον* 
ται είς έκ διαμέτρου άντιθέτους. Οί μέν, έν οίς καί αύτός ό’Σέλλεϋ, 
τήν καταδικάζουσιν ώς άωρον προϊόν παραφόρου εφήβου, οί δέ θαυμά- 
ζουσιν αυτήν ώς θησαυρόν μεγαλοφυίας καί άνεξάντλητον ταμεϊον φιλο
σοφικών διδαγμάτων. Έν αύτφ όντως εύρίσκομεν τά πρώτα ιδεώδη τού 
Σελλεϋ, περί τών. κοινωνικών θεσμών, περί διαγωγής, καί περί τής 
προσηκούσης τφ άνθρώπφ διαίτης. «Είμαι πεπεισμένος — γράφει έν τφ 
προλόγφ—οτι η υλική καί ηθική έξαχρείωσις τής άνθρωπίνης φύσεως 
έπήγασεν έκ τών παρά φύσιν έξεων τοΰ βίου». Ή «Βασίλισσα Μάβ» 
εξηγεί ήμΐν τό περί γάμου φρόνημα τοΰ Σέλλεϋ. Τόν γάμον έθεώρει 
ουχι ως ζυγαν, ήτοι συμβόλαιον βασιζόμενον έπί κοσμικών υπολογι
σμών, αλλ ως μυστήριον βασιζόμενον αύστηρώς έπί τοΰ αιωνίου νό
μου τοΰ άειθαλοΰς έρωτος. Άνευ τούτου ό γάμος εινε ειδεχθής τύπος 
δεσποτισμόΰ, καί γνωρίζομεν τήν έχθρότήτα τοΰ Σέλλεϋ κατά παντός 
ειοους τυραννίας. Υπολογιζόμενου τοΰ ύψηλοΰ ιδεώδους τοΰ Σέλλεϋ περί 
γυναικείας εντελείας, ουδεν άπορον δτι βαθμ,ηδόν τό πρός τήν- Έρριέτάν 
ενδιαφέρον του επεσε κατωτέρω τοΰ ορίου τοΰ δικαιοΰντος συζυγικήν 
συμβίωσιν. Τό πρώτον σύμπτωμα τής καταπτώσεως ταύτης ήτο, δτι 
επαυσε οιοάσκων αύτήν τήν ελληνικήν γλώσσαν. Έν μ.ι$ τών πρός φί
λον επιστολών του λεγει: « Οστις μέ γνωρίζει, θά γνωρίζη άναμφιβό- 
λως οτι σύντροφος τοΰ βίου μου δέον νά εινε γυνή δυναμένη νά αισθά
νεται ποίησιν και νά έννοή φιλοσοφίαν». Έπί τέλους έχωρίσθη τής Έρ- 
ριετης, ώρισε οέ αύτή ισόβιον χορηγίαν έξακισχιλίων δραχμών έτησίως. 
Ειχεν ήδη ερασθή τής θυγατρός τοΰ Γκόδβιν, Μαρίας, νεωτέρας αύτοΰ 
κατα πέντε έτη, πολύ πνεύμα κεκτημένης καί ένθουσιωδώς θαυμαζούσης 
τα ιοεώδη τοΰ Σέλλεϋ. Ή μήτηρ αύτής, Μαρία Βόλστονκραφτ, ήτο 
διάσημος γυνή, συγγράψασα πολλά φιλοσοφικά καί παιδαγωγικά έργα. 
Χηρεύσασα είχε νυμφευθή τόν Γκόδβιν, έξ ού έτεκε τήν Μαρίαν, ήτις, 
θυγάτηρ φιλοσόφου πατρός και φιλοσόφου μητρός, εϊμαρτο νά γίνη σύ
ζυγος ποιητοΰ καί φιλοσόφου, ούδέν ήττον καί αύτή αυτή μέλλουσα νά 
διακριθή έν τοΐς γράμμασι. Τόν έρωτά του ό Σέλλεϋ έξέφρασεν αύτή 
εσπέραν τινα έν τφ κοιμητηρίφ. τοΰ Αγίου Παγκρατίου, έπί τού τά
φου τής μητρός της. «Έάν μέ βοηθήσης διά τού έρωτός σου—τή είπε 
— θά κατορθώσω νά συναριθμήσω το όνομά μου μετά , τών γενναίων 
ύπερμάχων τής άνθρφπότητος». Ή Μαρία ύπό παρομοίου ένθουσια 
σμού ύπέρ τής άνθρωπότητος διακαιομένη, έθηκεν άδιστάκτως τήν χεΐρα 
αυτής είς τήν χεΐρα τοΰ ποιητοΰ, καί άπό τής, στιγμής έκείνης άφιέρω- 
σεν έςιυτήν είς τόν μέγαν άγώ.νά τοΰ Σέλλεϋ. Εινε δυνατόν νά εΰρη τις
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παρόμοιον δρκον έν τοΐς χρονικοΐς τοϋ Έρωτος ; Μόνον εις τά· δώματα 
τού Όλύμπου θά: έφαν.τ.άζετο τις τοίοϋτον. συμβόλαιον περί τοΰ μέλλον
τος τών θνητών. 'Ο ποιητής δέν άπεξενώθη τής Έρριέτης. Είνε δέ χα
ρακτηριστικόν τοΰ . άνδρός, δτι .κα,ί άγάπην τής Μαρίας πρός τήν Έρ- 
ριέταν προσεδόκα καί ταύτην ήθελε νά καταστήση μέλος τής νέας οι
κογένειας, άπητήθη δέ . έπιχείρημα έκ μέρους φίλων, ϊνα πείση αυτόν, 
οτι τοίοϋτον σχέδιον δέν · ήτο ύφ’ δλας τάς επόψεις ορθόν. Κατά τήν 
έποχήν ταύτην.έγραψε τόνΆΧάσταρα, ποίημα τασσόμενο» μεταξύ 
τών κυριωτέρων τοϋ Σέλλεϋ καί αποτελούν άναμφιβόλως πρόοδον έν 
παραβολή πρός τήν «Βασίλισσαν Μάβ». Ό «Άλάστωρ» εκπροσωπεί 
τό πνεύμα τής μονώσεως καί ένφ κατοπτρίζει. τά αισθήματα τοϋ ποίη- 
τού κατά τήν εποχήν ταύτην, παρασκευάζει ημάς νά τόν θαυμάσωμεν 
έτι μάλλον έν τοΐς μεταγενεστέροις έργοις του, ιδίως έν τφ «Προμηθεϊ 
Λυομένφ». ό'στις είνε το αριστούργημα αύτοϋ. ,

Έ^έγερβίς Ίσλάμ.. Ούδέν έξηρέθιζε τόν Σέλλεϋ πλειότερον τής 
τυφλής ορθοδοξίας, κα'ι τών κατά συνθήκην έπικρατουσών ιδεών. Έν Γε
νεύη, δπου μετέβη μετά τής Μαρίας, συζύγου του ήδη, έπεσκέφθησαν ελβε
τικήν τιναμονήν. Έν τφλευκώματι, τφ προσενεχθέντι αύτφ δπφςέγγρά- 
ψη τι ώς έπισκέπτης, άνέγνω τάς συνήθεις κοινοτοπίας. Λαβών νευρικώς 
τόν κάλαμον έγραψε τό όνομά του μέ τάς ακολούθους ελληνικός λέξεις :

«Έίμί φιλάνθρωπος, δημοκρατικός τ’ άθεος τε».

Έν Γενεύη έγνωρίσθη μέ τόν Βύρωνα, καταλύσατά είς τό αύτό ξε
νοδοχείων. Τήν περί Βύρωνός γνώμην τοΰ Σέλλεϋ εύρίσκομεν έν τφ ποιή- 
ματι αύτοϋ «Ίουλιανός καί Μάδδαλος», ένθα τό μέν πρώτον όνομα 
κρύπτει τό πρόσωπον τού Σέλλεϋ, τό δέ δεύτερον, τό τοΰ Βύρωνός. Ό. 
Βύρων, ό · τόσον δυσκόλως αναγνωρίζω» αξίαν παρά τοΐς άλλοις καί νο- 
μίζων εαυτόν άνώτερον παντός άλλου θνητού, ήσθάνετο βαθύτατον σε
βασμόν πρός τόν Σέλλεϋ. Έθαύμαζε καί έξετίμα τήν κρίσιν του, καί 
έπιμελώς έλάμβανε σημείώσιν τών παρατηρήσεών του. Ό Σέλλεϋ συ- 
νείθίζε νά δεικνύη τφ Βύρωνι τά ποιήματά του, χειρόγραφά έτι, καί 
πιστοϋται, οτι πολλά τών έργων τοϋ Βύρωνος οφείλονται εις τήν επί
δρασή» τοΰ πνεύματος τοϋ Σέλλεϋ. Καί ή άπό τής κρεωφαγίας αποχή 
τοΰ Βύρωνος δέον ν’ άποδοθή είς τό παράδειγμα έκείνου. Άλλ’ ό Σέλ
λεϋ ήλαύνετο έκ στοργής πρός τά ζώα, ένφ ό Βύρων τήν κρεωφαγίαν 
έθεώρει-ώς πρόσκομμα τής πνευματικής άναπτύξεως 1 ’Επίσης ήκιστα 
δύνάται ν’ άμφισβήτηθη, δτι ό Βύρων άποφασίσας ν’ άγωνισθή υπέρ

1 "Ιδε The Ethies of Diet By Howard Williams. M. A. 

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΕΛΛΕΤ 507

τής Ελλάδος, ένήργει ύπό τήν μαγγανείαν τών αναμνήσεων τοϋ Σέλ
λεϋ. Οί δύο ποιηταί ημέραν τινα, έν ’Ελβετίφ έπέβαι9ον λέμβου, άνα- 
τραπείσης δέ ταύτης, ό Σέλλεϋ κινδυνεύων κα'ι μή δυνάμενος νά κολυμ- 
βήση, ήρνήθη πάσαν βοήθειαν, γράφων δέ βραδύτερο» λέγει: «Κατελή
φθην ύπό ταπε.ινώσεως σκεφθείς, δτι ή ζωή του ήδύνατο νά διακυβευθή 
πρός διάσωσιν τής έμής». Οιον κάλλος άλτροϋίσμοϋ ! Ποία τών ούτωσί 
καλόυμένων χριστιανικών αρετών δύναται νά παραβληθή πρός τό αίσθημα 
τοΰτο ; Τφ Σέλλεϋ έπεφυλάσσετο ήδη δεινή δοκιμασία. Ή Έρριέτα 
άπεκρούσθη τοΰ. πατρικού, οίκου, καί εύροΰσα τήν θύραν αύτοϋ κλειστήν, 
ηύτοκτόνησε πνιγεΐσα είς τήν έν τφ Χάϋδ Πάρω λίμνην Σέρπεντίναν. 
Είς πάσας τάς αυθεντικός πηγάς ευρίσκω, δτι τό σύμβαμα τοΰτο έπληξε 
καιρίως τόν ποιητήν, καί δτι.ή.έξ αύτοϋ έντύπωσις έμεινεν οδυνηρά μέ
χρι τέλους τής ζωής του. Άλλ’ ή κοινωνία, ώς συνήθως, σκληρότατα 
καί άδικώτατα έρριψε μομφήν είς τόν μεγαλόφρονα ποιητήν μας. Ή 
σκληρότης τής κοινωνικής ταύτης κρίσεως, καί ή πικρία μεθ’ ής οί κρι
τικοί. έγραφον. κατά τών ποιημάτων του, θά έστείρευον τήν πηγήν παν
τός πνεύματος, μή τόσφ μεγάλου. Έδέησε νά παρέλθωσι δεκαετηρίδες, 
δπως ή Αγγλία αναγνωρίσει τόν Τιτάνα τούτον. Ή κοινωνική προκα- 
τάληψις καί ή κτταδρομή τών κριτικών τής ποιήσεώς του δέν ήσαν οί 
μόνοι πολέμιοι τοϋ ,άνδρός, Τό δικαστήριον έπί τή αγωγή τοϋ Βέστ- 
βρουκ, έκήρυξε τόν μετ’ ολίγον ποιητήν τοΰ «Προμήθέως» ακατάλλη
λον νά χρησιμευση ώς πατήρ τών τέκνων, ατινα έσχεν έκ τής Έρριέτης! 
Ή «Βασίλισσα Μάβ» προσήχθη ώς άπόδειξις τοϋ ισχυρισμού τοΰ άπο- 
στράτου ξενοδόχου, δτι ό .Σέλλεϋ ήτο άθεος. Ό Σέλλεϋ. ήδη ήτο τό άν- 
τικείμενον τής γενικής κατακραυγής. Κατεκρίνετο έν τφ τύπφ, έν τή 
κοινωνίφ, ύπό ,τών δικαστηρίων είχεν άποβληθή τού Πανεπιστημίου. 
Έν τφ μυχφ τής καρδίας του, ό άνήρ έγίνωσκεν εαυτόν δημιουργόν καί 
προφήτην. Έν τφ συνειρμφ τούτφ έπίκαιρον είνε νά σημειώσω, δτι ό 
Σέλλεϋ, καίπερ τελών έν μέσφ τόσης δοκιμασίας, έγραψε καί έδημο- 
σίευσεν ύπό ψευδώνυμον, φυλλάδιό» τι άφορών είς πολιτειακός μεταρ
ρυθμίσεις, ύποστηρίζων, δτι ψήφον δέον νά έχωσι μόνον οί οίκονομικώς 
ανεξάρτητοι, προέτεινεν.ϊνα ώς έκλογεύς έγγράφεται ό πληρόνων ποσόν 
τι είς έμέσους φόρους. Τφ 1867, ήτοι μετά 50 έτη, ή αγγλική Βουλή, 
περιήλθεν είς τήν άνάγκην νά καταστήση νόμον αύτήν άκριβώς τήν έν
νοιαν τής προτάσεως τοΰ Σέλλεϋ, γράψαντος ύπό. το ψευδώνυμον «ό 
έρημίτης τού Μάρλω», Είς τάς δεινοτέρας δοκιμασίας τοϋ Σέλλεϋ δφεί- 
λομεν τά λαμπρότερα ποιήματά του. Έκαστη τών περιπετειών του 
κατέληγε πάντοτε είς έν αριστοτέχνημα. Ανωτέρω παρέθηκα στίχους 
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τινας έκ τοΰ εξαίσιου ποιήματος «Έξέγερσις Ίσλάμ». Ώς ό ποιητής 
λέγει έν τφ προλογφ, το έργον τούτο αποτελεί διαδοχήν εικόνων παρι- 
στωσών τήν πνευματικήν έξέλιξιν και σταδιοδρομίαν τοϋ ποθοΰντος έν- 
τέλειαν, και βαθμηδόν έξικνουμένου εις τό σφοδρόν αίσθημα τοΰ πρός 
τήν άνθροιπότητα έρωτος. «Έπειράθην—λέγει—νά συνδαυλίσω έν τφ 
στήθει τοΰ αναγνώστου χρηστόν τινα ένθουσιασμόν πρός τάς άρχάς τής 
ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης, έτι δέ προς πίστιν καί προσδοκίαν μελ
λόντων αγαθών ... Το ανθρώπινον γένος μοΐ φαίνεται άνανήφον έκ 
τής ληθαργικής καταστάσεως αύτοϋ. Διορώ, σύνοιδα, βραδείαν, βαθμιαίαν 
σιγηλήν μεταμόρφωσιν. Έν τή πίστει ταύτη έγραψα τό προκείμενον 
ποίημά». Εις το χάρισμα αύτοϋ ώς ποιητοϋ, δπερ ούδαμώς ήγνόει, 
απέδιδε ήσσονα σημασίαν ή είς τήν μυστηριώδη έκείνην δύναμιν τοϋ 
άφυπνίζειν έν τοΐς άλλοις λανθάνοντα συναισθήματα. Ταύτην τήν δύνα- 
μιν έπόθει νά έξακριβώση εάν έκέκτητο. Ή σημερινή έτυμηγορία εινε 
οτι έκέκτητο αύτήν είς τόν ύψιστον βαθμόν. Δέν ήγνόει δτι ή δύναμις 
αύτη εινε ή χαρακτηρίζουσα τόν αληθή ποιητήν, δν ό Σέλλεϋ πρού- 
τίμα ν’ άποκαλή δημιουργόν. Άλλ’ έπρέσβευεν έτερόν τι ούχ ήττον 
αξιοσημείωτον, δτι οί ύπό τοΰ ποιητοΰ άφυπνιζόμενοι δέν έπεται δτι κα
θίστανται και αυτοί ποιηταί. Καθίστανται μόνον Ικανοί ν’ άκούωσι τοΰ 
ποιητοΰ καί νά ποτίζωσι τό πνεΰμα καί τήν ψυχήν είς τά νάματα, τής 
ποιήσεως αύτοϋ. Σπουδάζομεν τούς ποιητάς ούχί ίνα γίνωμεν ποιηταί, 
άλλ’ ινα φωτισθώμεν. Ό Σέλλεϋ τέλεον αδιάφορος ών πρός τους έπαί- 
νους ή ψόγους τών συγχρόνων, κατεφρόνει τών κριτικών. «Ή κριτική 
τής ποιήσεως—λέγει—άναθρώσκει έν τφ ναρκώδει διαλείμματι καθ’ δ 
ποίησις δέν υπάρχει. Ή ποίησις καί ή άξίωσις τοΰ κανονίζειν καί πε- 
ριορίζεΐν τάς δυνάμεις της δέν δύνανται νά συνυπάρξωσι.»— Έν Βενε- 
τίφ ό Σέλλεϋ έξενίζετο έν τή έπαύλει τοΰ Βύρωνος, ένθα καί έγραψε το 
προσημειωθέν άθάνατον ποίημα ’IovJiaroq και ΜάόδαΛος, καθ’δν χρό
νον ό Βύρων έγραφε τον «Δον Ζουάν». Ό «Ίουλεανός καί Μάδδαλος» 
σημειοΐ νέαν άφετηρίαν έν τφ ποιητικφ δρόμφ τοΰ Σέλλεϋ, οστις εφε
ξής περιβάλλεται δι’ ίδίου χαρακτηρισμού, άποτινάσσων τούς περιορι
σμούς χρόνου καί χώρου.—Ό συζυγικός βίος του καθ’ δλον τόν χρόνον 
τούτον ήτο γαλήνιος, άλλά δέν δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι ή Μαρία, εί 
καί τόσφ άνωτέρα τής Έρριέτης καί τόσφ πολύ άγαπωμένη ύπό τοΰ 
ποιητοΰ, έπλήρου τό άληθές ίδεώδές του. Διά τοϋ πνεύματος καί τοΰ 
έρωτός της, κατώρθωσε νά συγκρατήση τόν χείμαρρον τής φαντασίας 
του εντός ώρισμένων αύλάκων, καί έπί τούτφ κέκτηται τίτλον είς τήν 
εύγνωμοσύνην ημών, άλλά τόν Σέλλεϋ ούδεμία ένσαρκος γυνή ήδύνατο 

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΣΕΛΛΕΫ

νά καταστήση εύδαίμονα. Ή Μαρία ήτο καί αύτή ποιήτρια, παρήγαγε 
μέχρι πρό τινων έτών άξιόλογα έργα, καί συνέγραψε τήν βιογραφίαν 
τοΰ συζύγου της. Άλλά τήν φήμην αύτής, ή προσέγγισις τηλικούτου 
φωστήρος δέν ήδύνατο, ώς είκός, νά προαγάγη. Είς τό άνάστημα όρέων 
κειμένων ύπό τόν ’Άθω δέν δύναται ν’ άποδοθή πλήρης δικαιοσύνη.

Λ,ν0μ.ενος. Ή έν Ιταλία διαμονή τοϋ ποιητοΰ, 
διεκέντησε καί άνέδειξε τάς περί τών Καλών Τεχνών θεωρίας του, άς 
ιδίως διετύπωσεν είς τήν θαυμασίαν μελέτην του «Ποιήσεως Απολογία». 

«Ούδεμία φαντασία—λέγει—δύναται νά συλλάβη τίς θά ήτο ή μορφή 
«τοΰ κόσμου έάν μήτε Δάντης μήτε Πετράρχης μήτε Βοκάκκιος μήτε 
«Σώσερ μήτε Σαΐξπηρ μήτε Καλδερών μήτε Βάκων μήτε Μίλτων ύπήρ- 
«χεν. Έάν ό Ραφαήλ καί ό Μιχαήλ Άγγελος μή έγεννώντο- έάν ή έβραϊ- 
»κή ποίησις μηδέποτε μετεφράζετο, έάν ή άναβίωσις τής σπουδής τών 
«ελληνικών γραμμάτων μηδέποτε συνέβαΐνεν, έάν μηδέν μνημεΐον τής 
«άρχαίας γλυπτικής περιήρχετο είς ήμάς, καί έάν ή ποίησις τών Ορη- 
«σκειών τοΰ άρχαίου κόσμου συνεσβέννυτο μετά, τής πίστεως αύτών.»

Έπισκεφθείς τήν Πομπηίαν γράφει:
«Εννοώ ήδη διατί οί Έλληνες (ή Πομπηία, ώς γνωρίζεις, ήτο έλλη- 

»νική πόλις) εινε τόσφ μεγάλοι ποιηταί, καί πρό πάντων εύεξήγητος 
«μοί φαίνεται ή αρμονία, ή ένότης, ή έντέλεια, ή ομοιόμορφος άρετή πάν- 
«των τών καλλιτεχνικών έργων των. Έζων έν διηνεκεΐ συναφείφ προς 
»φύσιν καί έτρέφοντο μέ τό πνεΰμα τών μορφών της. Τά θέατρά των 
«ήσανδλα ανοικτά ενώπιον τών όρέων καί τοΰ ούρανοϋ. Τό άρωμα κα 
ή δρόσος τής έξοχής είσέδυεν είς τάς πόλεις».

Ή άρχιτεκτονική ήσκει ίδιάζουσαν μαγγανείαν έπί τό πνεΰμα τοΰ 
Σέλλεϋ. Πρός τά θέατρα τών καθ’ ήμάς χρόνων δέν ήσθάνετο έξαιρετι- 
κήν στοργήν. Τήν κωμωδίαν μάλιστα σχεδόν έμυσάττετο.

«Ιδού Κφμωδία έντελής άν άγαπάτε—γράφει πρός τινα φίλον του— 
«συντρίβει τά άτομα μέχρις άθλιότητος καί έλεείνής πτωχείας, καί άφοΰ 
«καταστήση αύτά τοιαΰτα ώστε μόλις δύναται τις νά τ’ άναγνωρίση ώς 
«άνθρώπινα όντα, φέρει αύτά άπανθρώπως είς τό μέσον ώς έκτρώματα 
»"να γελάσωμεν.»

Άρθρον πίστεως τοΰ Σέλλεϋ δσον άφορφ τάς Καλάς Τέχνας ήτο δτι 
ή πηγή παντός καλλιτεχνικού σθένους είνε ή στοργή καί ή ειλικρίνεια 
στοργή καθολική καί είκικρίνεια απόλυτος. Ό Αισχύλος έσαγήνευε τό 
πνεΰμα τοΰ Σέλλϋ ίσχυρώς άπό παιδικής ηλικίας ένεκα τοΰ ύψους καί 
τής άπλότητος αύτοϋ, άλλλά καί διότι έν αύτφ εδρισκεν άνταπόκρισίν 
τινα πνευμάτικής όμογενείας, Τά δύο ταΰτα πνεύματα φαίνονται μοι
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χαίρετίζοντα άλληλα διά μέσου τών αιώνων ώσεί αδελφοί μάγοι διακρί- 
ναντες άλλήλους κα'ι άγρυπνοΰντες άμφότεροι έπί τών τυχών τής άν- 
θρωπότητος, άπό τών υψηλών καί τόσφ άπεχόυσών άπ’ άλλήλων 
άκροπόλεών των. Ό μύθος τοΰ Προμηθέως εινε άμφοτέρων τό ιδιαί
τατα προσφιλές θέμα. Ό θέλων νά κατανόηση τόν «Προμηθΐα Λνό- 
fisrori) τοΰ Σέλλεϋ, πρέπει νά κατανοήση τόν «Προμηθέα Δεσμώτην» 
τοΰ Αισχύλου- οχι δτι ό μέν άποτελεΐ συνέχειαν τοΰ δέ ή άπόπειραν 
άναβιώσεως τής άπολεσθείσης τραγωδίας τοΰ Αισχύλου. Τουναντίον ό 
«Προμηθεύς Λυόμενος» τοΰ Αισχύλου, γνωρίζομεν, ήγαγεν είς λύσιν 
δλως άντίθετον τής λύσεως είς ήν άγει ό Προμηθεύς Λυόμενος» τοΰ 
Σέλλεϋ, είς λύσιν ήν πιθανότατα θά προύτίμα καί ό Αισχύλος, έάν 
έγεννάτο κατά τόν αίώνα ήμών. Ό Προμηθεύς κατά τήν λύσιν τοΰ 
Αισχύλου, έρχεται είς συνδιαλλαγήν πρός τόν Δία,.άπαλλάσσεται τών 
δεινών του συνεπείς τής συμφιλιώσεως. Τό πνεύμα τοΰ Σέλλεϋ άπο- 
κρούει τήν συνθηκολογίαν ταύτην. Ό Ζεύς εινε ό θεός τής Βίας, έν 
τφ μύθφ τοΰ Προμηθέως. Ό Προμηθεύς εινε ή προσωποποίησις τής 
Άνθρωπότητος. Τό νεώτερον πνεύμα αποκρούει πάσαν διαπραγμάτευ- 
σιν μεταξύ τυράννου καί δούλου. Ούδεμία δύναται νά ύπαρξη ποτέ διαλ- 
λαγή μεταξύ φύσει εχθρών. Ό Σέλλεϋ θέλει τόν Προμηθέα έχθρόν τοΰ 
Διός ρ·έχρις έσχατων. Τόν θέλει άπορρίπτοντα τήν ελευθερίαν, όταν 
αύτη δίδεται ώς δώρον. Γνωρίζει δτι τό άγαθόν θά θριαμβεύση έπι τέ
λους νικών τό κακόν. Ό Προμηθεύς εινε Τιτάν, εινε θεός ώς ό Ζεύς καί 
πέπρωται νά νικήση, πέπρωται νά καταρρίψη τό κράτος τής αυθαιρε
σίας καί εν αύτφ έτι τφ προσώπφ τοΰ θεοΰ των θεών, δστις άρχει 
παρανόμως, άτε σφετερισθείς τήν αρχήν τοΰ Κρόνου έκπροσωποΰντος τήν 
έννοιαν τής γλυκύτητος κα’ι μακροθυμίας-—δημοκρατικών ιδιοτήτων άΐ- 
τινες ρ.όναι γνησίως θά διεΐπον τόν κόσμον, καί αίτινες. ένεκα τής φύ- 
σεως αύτών προώρισται νά έπικρατήσωσιν. Ή σύλληψις αΰτη εινε προϊόν 
τής θεωρίας τοΰ Σέλλεϋ πρεσβεύοντος δτι κατ’ ούσίαν δέν υπάρχει έν τή 
φύσει κακόν. Ό,τι κακόν εινε, έΐνε παρεμπίπτον έπεισοδιακώς έπελθόν, 
άμοιρον δέ πραγματικής ύποστάσεως. Τό άγαθόν, εινε πραγματικόν κα’ι 
άνεπίδεκτον έξοντώσεως. Άλλ’ άρκεΐ νά θελήση ή άνθρωπότης δπως έκ- 
ριζώση διά παντός -τό κακόν έκ τού μέσου αύτής, διότι εινε έκριζώσιμον. 
Ή θεωρία αύτη εινε ή χαρακτηοίζουσα τήν έποχήν μας· έντεΰθεν τό με- 
γαλεΐον τού «Προμηθέως Λυομένου» διπλασιάζεται, έκ τού γεγονότος 
δηλαδή δτι ένφ ή βάσις του εινε τόσφ άρχαία, ή έννοιά του χωρεΐ είς 
τήν ρίζαν τών συγχρόνων ήμΐν προβλημάτων. Περί τοΰ ποιήματος ύπό 
τεχνικήν έποψιν άφίνω τόν Ρωσσέτην νά λαλήση.
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ΑΜΥΜΩΝΗ
«Φρονώ δτι δέν ύπάρχει ποίηαα — λέγει — δυνάμενον νά έγερθή προς τόν 

«Προμηθέα Λυόμενου». Ή παμμεγέθης κλϊμαξ καί τό άπέραντόν στάδιον τής 
συλλήψεως, το μαρμάρινου μεγαλεϊον καί τά υπερκόσμια πάθη τών προσώπων, 
τό δψος τής ηθικής άναβλέψεως, ή ακτινοβολία τόϋ ιδεώδους, καί ή ποιητική 
καλλονή ή κορεννϋσα πάσας τάς φάσεις τοΰ θέματος καΐ.μονονουχι (ούτως έίπεΐν) 
περιτυλίσσουσα καί άρπάζουσα καί αΐρουσα αυτό από τών οφθαλμών ήμών ενίο
τε, καί μεταμορίροϋσα .αυτό άπό αισθητού δντος, είς καθαρόν πνεύμα, ό κυλινδού- 
μενος ποταμός τοΰ μεγάλου ήχου καί τής λυρικής γηθοσύνης, άποτελοϋσι συν
δυασμόν, ού όμοιος δέν δύναται νά εύρεθή, καϊ άποκλείουσι σχεδόν πάντα συν

αγωνισμόν 4«.

(Έπεται συνέχεια)
Ιίλάτων Ε. Λρακούλης.

ΑΜΥΜΩΝΗ

Πολυφήμους παραδόσεις τών παναρχαίων προϊστορικών χρόνων άφή- 
κεν ό βίος δύο διδύμων άδελφών Αιγυπτίων, μεγάλων καί διασημοτάτων 
τής εποχής εκείνης άνδρών τοΰ Αίγύπτου καί τοΰ Δαναοΰ.

Ήσαν υιοί τοΰ Βήλου καί τής Άγχιρρόης καί άμφότεροι· βασιλείς, ό. 
μέν Αίγυπτος τής χώρας τών Μελαμπόδων, είς ήν έδωκε καί τ’ όνομά 
του, ό δέ Δαναός τής Λιβύας. Υπήρξαν δέ γονιμότατοι πατέρες, έκά- 
τερος πεντήκοντα τέκνα άποκτήσαντες, κατά παράδοξον δέ σύμπτωσιν 
ό μέν πρώτος υιούς, ό δέ δεύτερος θυγατέρας.

Δέν έζησαν δμως καί έν άδελφική σύμπνοια, ούδέ διέρρευσεν ό βίος 
αύτών γαλήνιος καί εύτυχής. Ό Αίγυπτος καί οί υιοί αύτοΰ, έποφθαλ- 
μιώντες τό σκήπτρον τοΰ Δαναοΰ καί στασιάζοντες, έπεβουλεύοντο τήν 
ζωήν του, ήν κατέστησαν έπώδυνον καί τοσοΰτον ένέπνευσαν αύτφ φό
βον καί άπογοήτευσίν, ώστε τόν ήνάγκασαν νά έγκαταλίπη τήν χώραν 
του, γνωρίσαντα.τάς επιβουλάς έκ τίνος χρησμού,

Ούτως ό Δαναός έπέβη μετά τών θυγατέρων τοΰ πεντηκοντόρου νηός, 
ήν έναυπηγήσατο συμβουλή τής ’Αθήνας καί ήλθεν είς τήν Έλλάία, κατά 
πρώτον είς Λίνδον τής 'Ρόδου καί έκεΐθεν είς Άργος, τού όποιου καί 
τήν βασιλείαν παρέλαβε παρά τοΰ τέως άνακτος τοΰ τόπου, Γελάνορος.

Ό Δαναός ήτον έξοχος καί μεγαλόνους άνήρ καί έγένετο όσκαπα*. 
νεύς καί θεμελιωτής τοΰ πολιτισμού είς τήν ’Αργολίδα. Συν αλλοις φκισε

1 .Shelley’s Poelical Works Ily W. M. llossotti. 3 Volumes. 1873.
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-τήν Άκρόπολιν, έκτισεν έν "Αργεί περίβλεπτον ναόν τοΰ Λυκίου' ’Απόλ
λωνος και έπλούτισε μετά τών θυγατέρων του φρεάτων τήν χώραν, ανυ- 
δρον ούσαν, έξ ού και τό άρχαΐον έπος «"Αργος άνυδρον έόν,. Δαναα'ι θέ- 
σαν ’Άργος ένυδρον». Έξ αύτοϋ δέ οί Άργεΐοι, τέως Πελασγιώται κα
λούμενοι, έπωνόμάσθησαν Δαναοί.

Τά φρέατα, δσα ό Δαναός άνώρυξεν, ήσαν ή μεγαλειτέρα προς τδν 
τόπον ευεργεσία. Δύο μεγάλοι θεοί, ή 'Ήρα και ό Ποσειδών, ειχον ερί
σει περί τής χώρας ταύτης, ής ή φυσική καλλονή ήτο έκτακτος· κριταί 
δέ τών θεών έγένοντο δυστυχώς τρεις ποταμοί, δ "Ιναχος, ό Κηφισσός 
καί σ ’Αστερίων, οΐτινες έπεδίκασαν τήν χώραν είς τήν Ήραν, ’Εντεύθεν 
δμως, χολωθείς, ό Ποσειδών απεξήρανε τούς ποταμούς, τάς πηγάς καί 
τά γεύματα τής Άργολίδος, πλήν τών έν Λέρνη.

Ώς έκ τούτου ό Δαναός, άφικόμενος είς ’Άργος, εύρε τήν πόλυν ανυ
δρον καί άπέστειλε τάς θυγατέρας του, ας έσκληραγώγει διά νά διατηρή 
άοκνους, είς τά πέριξ πρός ευρεσιν υδατος.

Β’

Γνωρίζετε ήδη έπαρκώς τήν καταγωγήν τών Δαναΐδων καί τούς λό
γους καί τάς περιστάσεις, ών ένεκα αί περιλάλητοι Αίγύπτιαι κόραε με- 
τηνάστευσαν είς Άργος. Μετά τήν άναγκαίαν δέ αύτήν εισαγωγήν, ιδού 
τής Άμυμώνης τό χάριεν είδύλλιον.

Ή Άμυμώνη ήτο μία τών Δαναΐδων, νεαρά, εύμορφος πολύ, ^οδοδά- 
κτυλος, σφριγώσα καί γόητας οφθαλμούς έχουσα κόρη, ήν ό Δαναός είχε 
γεννήσει έκ τής συζύγου του Εύρώπης.

Κατά τήν προσταγήν τοΰ πατρός καί άνακτος, περιεπλανήθη μακράν 
τής πόλεως πρός τήν άργολικήν παραλίαν, άναζητοΰσα ύδωρ παρά το 
άλσος τής Δήμητρος. Έν φ δέ περιεπλανάτο ήδέως καί άμερίμνως, ζωηρά 
έλαφος άνεπήδησε πλησίον της έκ τού άλσους καί ή Άμυμώνη, .περι
χαρής διά τό συνάντημα, ήθέλησε νά τήν συλλάβη καί έρριψε κατ’ αύτής 
βέλος.

Αίφνης δμως φοβερός αγριάνθρωπος, τήν κεφαλήν φαλακράν, τό πρό- 
σωπον κατέρυθρΟν, ούράν δέ καί πόδας αίγός καί τό σώμα τριχωτόν έχων 
τραχυπώγων, ώσεί μεθύων, δυσειδής δέ καθ’ δλα, λάγνος καί αποτρό
παιος έγείρεται έκ τίνων θάμνων, βλέπει, έξάπτεται ό βδελυρός καί 
καταδιώκει τήν περικαλλή Δαναΐδα, απειλών τόν έσχατον κατά τής 
άγνότητος αύτής κίνδυνον. Ήτον εις Σάτυρος, κοιμώμενος έκεΐ καί τόν 
όποιον τό βέλος, άποτυχόν τής έλάφου καί πεσόν έπ’ αύτοϋ, άφύπνισεν, 

ακατάσχετος καί άσελγέστατος διώκτης τών περιπλανωμένων νυμφών.
Ή Άμυμώνη έπί τή θέα τοϋ τέρατος αύτοϋ καί τφ κινδύνω, δν οιέ- 

τρεχεν, ήσθάνθη ρίγος τρόμου καί φρίκης, παρέλυσαν δέ αί χεΐρες αυ
τής και άπώλεσε το τόξον. Συγκεντρώσασα έν τούτοις πάίτας τάς δυνά
μεις, έτράπη είς φυγήν, δρομαία καί έντρομος, ώς ύπό. ίέρακος διωκο- 
μένη περιστερά. Ό Σάτυρος ετρεχε κατόπιν αύτής, ώς μαίνόμενος.

Άσθμάίνουσα καί περιδεής,, ώχροτάτη δέ καί λυσίκομος, ή δυστυχής 
Άμυμώνη έφθασεν είς τήν παραλίαν. Έξελύθησαν τά γόνατά της καί 
δέν ήδύνατο νά τρέξη πλέον, ή δέ καρδία της τοσοϋτον έπαλλεν έκ τοϋ 
τρόμου, ώστε παρ’ ολίγον νά πέση νεκρά. "Εφερε τρομώδες βλέμμα πέ
ριξ καί είοεν, δτι ούδεμία ούδαμόθεν ήτον αύτή βοήθεια κατά τοϋ α
γρίου καί άκατασχέτου διώκτου της, οστις ήτο εγγύς ήδη.

Έν τή φοβερφ έκείνη θέσει και στιγμή έσκέφθη τότε νά έπικαλεσθή 
τήν βοήθειαν τών θεών καί, άνατείνασα τάς χεΐρας, κλαίουσα δέ κα'ψ.όλο- 
λύζουσα, παρεκάλει τόν Ποσειδώνα νά σώση τήν αγνότητά της καί τήν ,, 
ζωήν άπό τής παραφοράς τοϋ μανιώδους Σατύρου, έπιλέγουσα, δτι θά 
έπνίγετο είς τήν άβυσσον τής θαλάσσης, άναζητοΰσα τό τελευταΐον 
άσυλον.

Γ’

Ή θάλασσα συνεταράχθη καί λάμψις έξαισία έχρύσωσε τάς ερήμους 
άκτάς, αΐτινες μετέβαλον δψιν καί παρίστων πολυάνθεμον καί θελκ-ίικώ- 
τάτον τοπεϊον παραδείσου, έν φ έπνεον χλιαροί καί άρωματώδεις οί 
ζέφυροι, περιπαθώς δ’ έκελάδουν τά πτηνά καί έναρμόνιος άλλη μελφ- 
δία έπλήρου τήν φύσιε.

Τής θαλάσσης ό μέγας καί πολύς θεός, είσακούσας τών δεήσεων καί 
θρήνων τής Δαναΐδος, έπεφάνη τότε έν πάση τή έκλάμπρφ αύτοϋ με- 
γαλειότητι, περιστοιχιζόμενος ύφ’ δλης τής ύπερηφάνου καί έξαισίας 
ακολουθίας του. Ό Ποσειδών, μέ τό έπιβλητίκώτατον αύτοϋ παράστημα, 
τήν ξανθόλευκον, ή κατ’ άλλους κυανήν, μακράν κόμην, τούς γλαυκούς, 
ώς ή γαληνιώσα θάλασσα, οφθαλμούς καί τήν ήρεμον καί σοβαράν δψιν, 
κρατών διά τής δεξιάς ζώηρότατον δελφΐνα καί διά τής άριστ.εράς τήν 
περίφημον αύτοϋ τρίαιναν, προχωρεί αγέρωχος καί μεγαλοπρεπέστατος, 
έφ* άρματος έκ κογχύλης, συρομένου ύπό τεσσάρων θαλασσίων ίππων, 
χρυσοτρίχων, καί τό πρόσθεν ήμισυ ίππων, τό δέ λοιπόν ιχθύων. Π,ερί 
αύτόν δέ εΐποντο ό Γλαύκος, ό Παλαίμων, ή Θέτις, ή Δωρίς, οί Τρί
τωνες, αί Νηρηΐδες καί άλλαι θαλάσσιαι θεότητες καί δυνάμεις.

Ποία δύναμις ήτο ίκανή ά’ άντιστή είς τόν φοβερόν άνακτα καί θεόγ
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τών θαλασσών, τον καταφθείραντα άλλοτε καί αυτούς τούς Τιτάνας ; . 
Ουδέ εις έν βλοσυρόν βλέμμα αύτοϋ ήδυνήθη ν’άνθέξη ό άθλιος σζώ- 
ληξ τής γής, ό ποταπός καί βδελυρός Σάτυρος.καί,.έπί τη θέ^ι τού Πο- 
σειδώνος, έκτάκτφ καί άλλοκότφ τρόμφ κατασχεθείς, άφίνει πάραυτα 
τήν Δαναΐδα, τρέπεται εις φυγήν κακός κάκιστα καί χάνεται εις τούς 
δρυμούς καί τά τέλματα.

Ή Άμυμώνη ούτως έσώθη ! Ίδοϋσα έαυτήν., λυτρωθεΐσαν τοϋ δαιμο- 
νιώντος εφιάλτου της, άνέπνευσε καί συνήλθεν. Άνέθαλον τών παρειών 
αύτής τά δροσερά ^όδα, έπήνθησε τό ερατεινόν μειδίαμα εις τά γραφι- 
κωτατα χείλη και οι υγροί οφθαλμ.οι ήκτινοβόλουν έξ εύγνωμοσύνης καί 
χαράς, ένφ ήθρία τό μαρμαΐρον μέτωπον καί οί έβένινοι τής πλούσιας 
κόμης αύτής πλόκαμοι άνεπάλλοντο άνετοι εις τάς γλυκείας τών ζεφύρων 
πνοας. Εκ βαθεων δε τής τρυφεράς καί αθώας αύτής ψυχής καί έκτά- 
κτως συγκεκινημενη έπί τή ουσελπίστφ σωτηρίφ καί τή θεία λαμπη- 
δονι τοϋ θεοΰ τών θαλασσών, ψάλλει ύμνον εύχαριστίας τφ Ποσειδώνι 
ή γλυκεία μελφδικωτάτη φωνή της ηχεί, ώς ριολπή άηδόνος, ύμνούσης 
τον θεόν τοϋ έαρος. Ο Ποσειδών ακούει καί θεάται αύτήν ήδέως καί 
άπλήστως, έν φ αί Νηρηΐδες ζηλοτυποϋσι τό έπαγωγότατον κάλλος καί 
τήν κατακηλοϋσαν μελφδίαν. .

Κρΐμα δμως καί βαβαί τοϋ έγωισμού καί τής ΐδιωφελείας τών θεών ! I
Ή Άμυμώνη, αν έσώθη έκ τοΰ άπό τοϋ Σατύρου κινδύνου, άφελώς 
έθεώρησε τήν αγνότητά της έξασφαλισθεϊσαν καί ή παιδική ψυχή της 
δέν ήδυνήθη νά ύποπτευθή τήν άλλην ακατανίκητου παγίδα, εις ήν, ώς 
άπό Σκύλλης εις Χάρυβδιν—καί οΐαν Χάρυβδιν I — περίέπεσε.

Le ρέι-ϊΐ le plus έ ci-aindre 
Est celui qu’ on ne cvaint pas

Ό ΙΙοσειδών έγοητεύθη έκ τοϋ θείου καί συναρπάζοντος κάλλους τής 
Άμυμώνης, θεώμενος δέ καί άκούων αύτήν ήσθάνθη σφοδρώς πάλλουσαν 
τήν καρδίαν, καίουσαν δέ τήν κεφαλήν καί τά στήθη. Προσφέρει αύτή. 
τόν δελφϊνα, άφίνει τήν τρίαιναν, λησμονεί τήν αγνότητα καί εύγένειαν 
τής εύποιΐας κα'ι τής θεότητος- λησμονεί άκόμη, δτι είνε πρόππάπος τής 
κόρης, άφοΰ υιός αύτοϋ καί τής Λυδίας^., θυγατρός τοϋ Έπάφου, .ήτο ό 
πάππος "αύτής Βήλος· οΐστρηλατεΐται, καί περιπτύσσεται μακαρίως τήν 
χαριτόβρυτον Δαναΐδα, διά φλογερών δέ. βλεμμάτων, περιπαθών φρά
σεων καί θωπειών γλυκυτάτων τήν παρασύρει εις τόν έρωτα αύτοϋ.

Ήστο Άμυμώνη ροδοδάκτυλος·’ είσοπίσω μέν 
Βόστρυχον ακρήδεμνον έής συνέεργεν έβείρης 

. Γυμνόν δ’είχε μέτωπον." άναστέλλουσα δ’όπωπάς

bib

Είνάλιον σκοπίαζε μελαγχαίτην πάρακοίτην 
Έγγύθι δ’ εύρύστερνος έφαίνετο κυανοχαίτης 
Γυμνός έών, πλόκαμον δέ καθειμένον είχεν έθείρης 
Καί διερόν δελφϊνα προ’ίσχετο, χειρί κομίζων 
Δώρα πολυζήλοιο γάμων μνηστήρια κούρης . . .

Ήτο ό.νθρωπίνως άδύνατον ν’ άνθέξη ή θνητή κόρη έν τή αγκάλη τού 
ούτως έρωτολήπτου θεοϋ^ μετά τήν εύεργεσίαν μάλιστα, ής έτυχε παρ’ 
αύτοϋ καί έν μέσφ τής αίγλης καί τής γοητείας τής έμφανίσεως τοϋ Πο- 
σειδώνος καί τής άθανάτου άκολουθίας του. Τό έπιτελεΐον δέ τούτο τοϋ 
Ένοσίχθονος ήδιαφόρεί έξυπηρετοϋν τάς ορέξεις τοϋ κυρίου του καί μό
νον λέγουσιν,. δτι ή Θέτίς έρυθριώσα άπέστρεψε τά βλέμματά της, ή δέ 
Δωρίς έβυθίσθη εις τά υγρά της σπήλαια, διδάσκουσα ουτω τάς Νηρηΐδας 
νά. φεύγωσι τοιούτους κινδύνους.

Ό έρως έσβεσεν ύστερόν τάς δάδας αυτού καί ό -ΙΙοσειδών, εγερθείς 
ιλαρός καί εύφρόσυνος, έφερεν είς τήν Λέρνην τήν Άμυμώνην καί έοει- 
ξεν αύτή τάς έκεΐ πηγάς. Έκεΐθεν ή Δανά’ίς έλαβεν ύδωρ, έγνώρισε δέ 
αύτάς εις τόν πατέρα της, δστις τάς έχρησιμοποίησεν ύπέρ τάς χώρας.

Ούτως έκ τοΰ έρώτος αύτοϋ τοϋ Πόσειδώνος καί τής·Αμυμώνής, έξ 
ού έγεννήθη περιφανές τέκνον, ό Ναύπλιος, ό κατόπιν θεμελιωτής καί 
βασιλεύς τής Ναυπλίας, άνεΰρεν ύδωρ ή αύχμηρά Άργολίς.

■ IV

Όπώς δλοι σχεδόν οί άρχαΐόι μύθοι, ούτω καί αυτός παρεδοθη εις 
τούς μεταγενεστέρους έν παραλλαγαΐς.

Ό ερως ούτος τοϋ Ποσειδώνος καί τής Άμυμώνης· υπήρξε προσφι
λής ένασχόλησις ού μόνον τής μυθολογίας, άλλά καί τής τέχνης. Οί Έλ
ληνες καλλιτέχναι έξεικόνίσαν έπί άγγείων, πολυτίμων λίθων καί νομι
σμάτων τήν έρωτίκήν ταύτην κατάκτησιν τοϋ Ποσειδώνος, παραστή- 
σαντες ότέ μέν αύτόν τείνοντα τάς χεΓρίκς πρός τήν Δαναΐδα ένώπιον 
τού ’Έρωτος καί τής ’Αφροδίτης, ότέ δέ τήν Άμυμώνην, φέρουσαν υδρίαν 
διά τής χειρός καί ίσταμένην όρθίαν, ήττηθεΐσαν δμως καί τήν κεφαλήν 
κεκλιμένην έχουσαν, παρ’ αύτή δέ τον Ποσειδώνα, ώπλισμένον διά τής 
τριαίνης του καί τόν πόδα στηρίζοντα έπί τίνος βράχου. 1

Έξ δσων δ’ άνέγνων, ήρεσέ μοι πολύ τρυφερόν ,ποιημάτιον τοΰ Ίωάν- 
νου Β. ’Ρουσσώ καί τή υποθέσει αύτοϋ έν πολλοΐς ήκολούθησα, ιδίως ώς 
πρός τήν παρέμβασιν τοϋ Ποσειδώνος πρός σωτηρίαν τής Άμυμώνης. 
Είνε'πλήρεις χάριτος αί στροφαί τοϋ Γάλλου ποιητοϋ, πρό πάντων δ’
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έκεϊναι, δι’ ών ό θεός τής θαλάσσης θωπεύει καί σαγηνεύει τήν άπόνη- 
ρον Δαναΐδα, μετά τήν άπό τοΰ Σατύρου σωτηρίαν της λέγων :

, Triumpher, belle princesse, 
Des amants audacieux; 
Ne cedez qu’ a la tendresse 
De qui sait aimer le mieux. 
Heureux le coeur qui vous aime, 
S’il etait aime de vous ! 
Dans les bras de Venus mime 
Mars en deviendrait jaloux.

Έν τούτοις ό ήρίέτερος Λουκιανός έγραψεν ύπό βάσιν άλλην ώραΐον 
ένάλιον διάλογον. Ό Τρίτων αναφέρει τφ Ποσειδώνι, δτι καθ’ έκάστην 
έρχεται είς τήν Λέρνην, δπως λαμβάνη ύδωρ, παρθένο^ περικαλλεστάτη, 
η Άμυμώνη, θυγάτηρ τοΰ Αιγυπτίου Δαναοΰ. Διαταράττεται ή καρ- 
δία τοΰ Ποσείδώνος έκ τών παραστάσεων τοΰ Τρίτωνος καί έπιβάς τοΰ 
ώκυτάτόυ τών Δελφίνων, εξέρχεται είς άναζήτησιν τής ωραίας Δαναΐ
δας. Άποκρυβείς είς τήν ακτήν πάρα τήν Λέρνην, βλέπει αυτήν, κατα
θέλγεται καί αποστέλλει τόν Τρίτωνα νά τήν συλλάβη. Ό Τρίτων έκτε- 
λεΐ τήν διαταγήν τοΰ θεοΰ, άρπάζει τήν Άμυμώνην καί καθέλκει αυτήν 
είς τήν θάλασσαν. Έν φ δέ ή κόρη τότε τρομάζει, ολολύζει καί θέλει 
νά φωνάξη τόν πατέρα της φοβουριένη μάλιστα, δτι θ’ άποπνιγή εντός 
τής θαλάσσης, έπιφαίνεται ό Ποσειδών και τήν παρηγορεΐ καί ενθαρρύνει 
λέγων, «Θάρρει, ούδέν δεινόν μή πάθης· άλλά και πηγήν έπώνυμόν σοι 
άναδοθήναι έάσω ένταΰθα, πατάξας τή τριαίνη τήν πέτραν πλησίον τοΰ 
κλύσματος καί συ ευδαίμων έση κα'ι μόνη τών άδελφών ούχ ύδροφορή- 
σεις άποθανοΰσα».

Καί τφόντι ό Ποσειδών έκτύπησε διά τής τριαίνης του πέτραν και 
άνεπήδησεν έξ αύτής δροσερόν, διαυγές καί γλυκύ δδωρ, ή δέ πηγή, ήτις 
έγένετο τρίκρουνος έκ τών τριών άκωκών τής τριαίνης, έσκιάζετο δέ 
ύπό ωραίας καί μεγάλης πλατάνου, έπωνομάσθη εκτοτε Άμυμώνη. Λέ
γεται μάλιστα, δτι καί ποτάμιον, έκεΐ πλησίον ρέον, τό αύτό έλαβεν 
όνομα. ■ , ■

"Αδηλον δμώς άν ή Άμυμώνη μετά θάνατον άπηλλάγη τής έν τφ 
"Αδη ύδροφορίας. Κατά τήν πολύκροτον μυθολογικήν παράδοσιν, αί Δα
ναΐδες τολμηρότατον διέπραξαν έγκλημα. Άφ’ ού ό Δαναός καί αί θυ
γατέρες του έγκατέλιπον τήν Αίγυπτον, μετ’ ού πολύ, άκολουθοΰντες 
τά ίχνη αύτών, ήλθον είς Άργος καί οί πεντήκοντα υίο'ι τοΰ Αίγύπτου 
παρεκάλεσαν δέ τόν θεϊόν των νά συμφιλιωθώσι καί δώση άύτοΐς τάς θυ

ΑΜΥΜΩΝΗ

γατέρας του ώς γυναίκας. Άλλ’ ό Δαναός άπιστών καί μνησικακών κατα 
τών άνεψιών του, οΐτινες έγένοντο οί αίτιοι τής έξ Αίγύπτου φυγής τόυ, 
διενοήθη φρικτήν κατ’ αύτών έκδίκησιν. Προσεποιήθη δτι πείθεται, 
συγκατετέθη είς τούς γάμ.ους καί έδωκεν έκάστφ τών άνεψιών του άνά 
μίαν τών θυγατέρων του, κατά κλήρον, παρέθετο δέ λαμπρά γαμήλια 
δείπνα τοΐς γαμβροΐς. Άφ’ ετέρου δμως συνενοήθη κρύφα μετά τών θυ
γατέρων του καί έδωκεν αύταϊς ξιφίδια, διατάξας μεθ’ δρκου νά φονεύ- 
σωσι τούς νυμφίους δλους κοιμωμένους, τήν αύτήν νύκτα τών γάμων ! 
Αί Δαναΐδες οδτω πασαι έφόνευσαν δλους τούς υιούς τοΰ Αίγύπτου.

Μία έν τούτοις έξ αύτών καί μόνη, ή πρεσβυτέρα πασών Ύπερμνή- 
στρα διέσωσε τόν σύζυγόν της Λυγκέα· αί δέ λοιπαί τάς μέν κεφαλάς 
τών νυμφίων έρριψαν είς τήν λίμ.νην Λέρνην 4, τά δε σώματα εκήοευ- 
σαν πρό τής πόλεως. Και έκάθηραν μέν αύτάς από τοΰ μιαιφονου εγκλή
ματος ή Άθηνά καί ό Ερμής, άλλ’ οί θεοί άποθανούσας έτιμώρησαν 
σκληρώς τάς άνδροφόνους Δαναΐδας, καταδικάσαντες αύτάς ν’ άγωνιώ · 
σιν έν τφ Ταρτάρφ αιωνίως ύδροφοροΰσαι, δπως πληρώσωσιν ύοατος 
πίθον ανευ πυθμένος I Εντεύθεν δέ καί ή παροιμία «είς τόν τών Δα
ναΐδων πίθον ύδροφορεΐν», άντί τοΰ ματαιοπονεΐν. Άπό ταύτης λοιπόν 
τής κολάσεως άπαλλαγήν ύπεσχέθη ό Ποσειόών τή Αμυμώνη, ήτις 
έφόνευσε τόν σύζυγόν της Εγκέλαδον, κατά τήν νύκτα τών απαίσιων 
γάμων τών Δαναΐδων.

V

Τοιοΰτον ύπήρξε τής Άμυμώνης τό περίεργον είδύλλιον, δπερ ή άρ- 
χαιότης ζωηρώς διελάλησε καί κατέστησε τήν Δαναΐδα αύτήν άξιομνη- 
μόνευτον διά τόν προς αύτήν έρω^α τοΰ Ποσείδώνος, δστις ένεκα τού
του έξηυμενίσθη μετά τήν παλαιάν μήνίν του καί παρέσχεν ΰδατα, 
τά Ποσειδώνια καί Άμυμώνια υδατα είς τό ώραΐον μέν άλλά τέως ανυ- 
δρον καί πολυδίψιον Αχαϊκόν Άργος.

Λ. Κ. Βαρδουνεώτης.

1 Ή λίμνη αύτή, είς το νότιον τοϋ Άργολικοΰ πεδίου κειμένη καί δέκα χι
λιόμετρα άπο τοΰ Άργους άπέχουσα, εινε διάσημος έν τή μυθολογίγ. καί διά τήν 
έν αύτή έμφωλεύουσαν, περιβόητου πολυκέφαλον "Υδραν, ήν έφόνευσεν δ Ηρα
κλής βοηθούμενος ύπδ τοΰ ήνιόχου αύτοϋ Ίολάου.
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Συμφώνως τοΐς προκηρυχθεΐσιν αί έπί τη είκοσιπεντ.αετηρίδι τοΰ συλ
λόγου έορταί έτελέσθησαν μετά πάσης τής λαμπρότητος τής ήμέρας 10, 
11 καί 12 ’Απριλίου. Μετέσχον δέ τών εορτών τά πλεΐστα τών "έν
ταΰθα, ταΐς έπαρχίαις καί τή αλλοδαπή ελληνικά σωματεία, έν τοΐς 
πρώτοις. δέ τό. 'Ελληνικόν Πανεπιστήμιου καί έκ τών ξένων πάσαι αί 
ένταΰθα ξέναι σχολαί καί οί έν Παρισίοις καί Λονδίνφ πρός διάδοσιν τών 
ελληνικών σπουδών σύλλογοι.

Τήν πρώτην ημέραν τών εορτών έτελέσθη τήν πρωίαν περί ώραν 
10 -/s δοξολογία έν τφ . ίερφ ναώ τοΰ άγιου Γεωργίου ίερουργοΰντος τοΰ 
Σ· Μητροπολίτου ’Αθηνών κ. Γερμανού. .Μεθ’ δ έν τφ καταστήματιτοΰ 
Συλλόγου έξεφωνήθη ό πανηγυρικός λόγος ύπό τοΰ κ, Σπυρίδωνος Π; 
Λάμπρου δημοσιευόμενος έν τφ παρόντι τεύχει... Κατά τε τήν δοξολο
γίαν καί τήν έν τφ συλλόγφ συνεδρίαν παρήσαν αί άρχαί πασαι καί .τά 
μέλη τοΰ συλλόγου καί έν τφ συλλόγφ καί ή A. Β. Υ. ό Διάδοχος 
Κωνσταντίνος. ~ ·.·.■

Τήν εσπέραν παρισταμένων έν τφ συλλόγφ τών μελών καί τών οι
κογενειών αύτών έτι δέ τών ΑΑ. ΒΒ. ΥΥ. τοΰ Διαδόχου μετά τής 
πρικηπίσσης Σοφίας καί τών βασιλοπαίδων Γεωργίου καί Νικολάου έγέ
νετο ποιητική καί μουσική έσπερίς, ής μετέσχον διάφοροι καλλιτέχναι 
καί έκ τών μελών, τοΰ Συλλόγου. άι>αγγείλαντες διάφορα ποιήματα, οί 
κκ. Κ. Παλαμάς, Ίω. Πολέμης, Κ. Θρ. Μάνος, Κ. Γ. Ξένος καί Γ. 
Σουρής. Μεθ’ δ έκ τοΰ προχείρου/ διωργανώθη χορός μεταξύ τών παρι- 
σταμένων. ■

Τήν 6 ημέραν τών εορτών τά μέλη καί οί διάφοροι άντιπρόσωποι 
συνήλθον έν σώματι έν τφ καταστήματι τοΰ Συλλόγου καί κατόπιν έν 
σώματι άνήλθον είς τήν Άκρόπολιν. Έκεΐ εξήγησαν τά τώ,ν αρχαίων 
μνημείων οί κκ, Ν. Γ. Πολίτης καί Θ. Σοφόύλης. Τά δέ μέλη καί οί 
διάφοροι αντιπρόσωποι έφωτογραφήθησαν έν σώματι.

Τήν έσπέραν περί ώραν 8 έγένετο συμπόσιον έν τή μεγάλη αιθούση 
τοΰ καταστήματος τού Συλλόγου. Παρήσαν έν συνόλφ περί τά 200 
άτομα. Αί ΑΑ. ΒΒ.■ ΥΥ; ό Διάδοχος ίΐάί’ οί βασιλόπαιδος Γεώργιος 
καί Νικόλαος, δντες μέλη τοΰ Συλλόγου, κατεΐχον τάς θέσεις τής τι- .
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μής. Παρήσαν δ’ έιτ ό πρωθυπουργός καί έκ τών υπουργών οί τών -εξω
τερικών, τής παιδείας καί τών στρατιωτικών. Είς τήν ύπέρ τών ΑΑ. 
ΜΜ. πρόποσιν τοΰ προέδρου τοΰ Συλλόγου κ. Σ. Μπαλάνού ή A. Β. Υ. 
ό διάδοχος άπήντησε-διά τών εξής·

Κύριον!

Σάς ευχαριστώ έν όνόματι τής Α. Μ. τοΰ Βασίλέως διά τόν ένθου- ; 
σιασμόν, μεθ’ού ύπεδέχθητε τήν ύπέρ Αύτοΰ πρόποσιν... τοΰ κ. προέδρου 
τοΰ Συλλόγου.

Η Α. Μ. μ’έπεφόρτισεν έπίσης νά σάς έκφράσω τήν πλήρη έπιδο- 
κιμασίαν Αύτοΰ διά τήν πορείαν, ήν ακολουθεί ό σύλλογος «Παρνασσός» 
καί τάς εύχάς Του, δπως έξακολουθήσ,ή εύοδούμενος πρός τό συμφέρον 
τής κοινωνίας.

Ήκούσαμεν χθές παρά τοΰ κ. Λάμπρου πώς συνεστήθη, ηΰξησε καί 
άνεπτύχθη ό σύλλογος, τήν είκοσιπενταετηρίδα τοΰ όποιου έορτάζομεν. 
Ή ιστορία του αΰτη περιποιεΐ τιμήν είς αύτόν και αποτελεί αξιομίμη
του παράδειγμα. Διά τής Επιμονής καί τής Εργασίας τών ίδρύτών τόυ, 
του, ύπό τήν προέδρείαν καί' τήν ύδηγίαν άνδρών σοφών καί πεπειρα
μένων, κατώρθωσέν, έκ σκοτεινής δλως αρχής νά φθάση είς τήν περιω- 
πήν τήν όποιαν κατέχει σήμερον έν αύτφ συγκετροΰνται δ,τι Εκλεκτόν 
εμπεριέχει ή Ελλάς ύπό έποψιν επιστημονικήν. ’Αλλά δέν δίδει τήν 
ώθησιν μόνον είς τήν μελέτην καί τήν έφαρμογήν πολλών επιστημονικών 
ζητημάτων- δέν ζητεί ν’ άναπτύξη μόνον διανοητικώς τήν κοινωνίαν πα- 
ραχωρών έλευθέρως τό βήμά του είς πάσαν Επισημότητα,άλλ’ ασκεί 
καί τήν πρώτην τών χριστιανικών αρετών, τήν φιλανθρωπίαν. Τούς από
ρους παΐδας περισυλλέγει άπό τάς οδούς’καί τάς.πλατείας, τούς, ενδύει, 
καί διά τής σχολής του τούς καθιστφ ωφελίμους πολίτας τής Πατρίδος, 
άποσύρων αύτούς τοΰ βορβόρου καί σώζων έκ τής άμαθείας καί τής φαυ- 
λότητος, είς άς θά έπιπτον. βέβαια θύματα.

Σάς παρακαλώ λοιπόν, κύριοι, νά πίητε μετ’ έμοΰ ύπέρ τής προόδου 
καί τής εύημερίας τοΰ Φιλολογικού-Συλλόγου .«Παρνασοΰ» ,

"Άλλας προπόσεις έποιήσαντο ό πρίγκηψ Γεώργιος, ό πρωθυπουργός 
καί ό ύπουργός τών Εξωτερικών, ό πρεσβευτής τής Σερβίας, ό πρύτανίς 
τοΰ Πανεπιστημίου, ό διευθυντής τής ’Αγγλικής σχολής κ. Γάρδνερ 

καί άλλοι.
Τήν έπαμένην ημέραν, ή τις ήν Κυριακή, τά μέλη τοΰ Συλλόγου καί
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οί διάφοροι αντιπρόσωποι, έξέδραμον είς Λαύρειον ένθα έπεσκέφθησαν 
τάς διαφόρους μεταλλευτικός κα'ι μεταλλουργικός εργασίας τής Έλλη- . 
νϊκής καί τής -Γαλλικής εταιρίας τών μεταλλείων τοΰ Λαυρείου. Ή πότ

ράς τούς διερχομένους. Ό διευθυντής τών έργων τής Ελληνικής Εται
ρίας ν.. Α. Κορδέλλας καί ό τής Γαλλικής κ. Φ. Σερπιέρης ύπεδέξαντο 
αδρότατα τούς έηδραμόντας, παραθέντες αναψυκτικά καί ορεκτικά, ό μέν 
έν θέσει Καλλιθέα τοΰ Δασκαλειοΰ, ό δ’ έν θέσει Κυπριανφ-τοΰ Θορι- 
κοΰ. Τήν ο’8 </ί μ. μ. οί έκδραμόντες έπέστρεψαν είς τήν πόλιν.

Ήδη δέ άπό τής πρωίας ειχον έκδράμει είς θέσιν Γέρακα διά τοΰ 
σιδηροδρόμου οί μαθηταί τής' σχολής των απόρων παίδων δπου δαπά- 
ναις τοΰ Συλλόγου συνεποσίασαν μετά τών διδασκάλων αύτών, συμπο- 
σούμενοι είς τετρακοσίους περίπου. ΓΙροηγηθέντες δέ κατά τήν έπάνοδον 
άνέμενον είς τον σταθμόν Αθηνών τά μέλη, κρατούντες ένετικούς φα
νούς, οΰτω δ* έγένετο λαμπηδοφορία συμμετεχόντων και πολλών τών τής 
πόλεως. Τά δέ μέλη οΰτω βαδίζοντα μετέβησαν είς τά ανάκτορα δπου 
έζητωκραύγασαν υπέρ τών ΛΑ. ΜΜ. τοϋ Διαδόχου καί τής Β. Οικογέ
νειας. Ό δέ διάδοχος καί οί βασιλόπαιδες Γεώργιος καί Νικόλαος κα- 
τελθόντες ε,ίς τά προπύλαια τών ανακτόρων ηύχαρίστησαν τά ρ,έλη 
τοϋ Συλλόγου. Μεθ’ δ ή λαμπαδηφορία έστράφη πρός τό Κατάστημα 
τοΰ Συλλόγου, δπου καί διελύθησαν οί πάντες, κηρυχθείσης τής λήξεως 
τών εορτών.

Έν γένει δ’αί έορταϊ έτελέσθησαν μετά μοναδικής τάξεως καί ησυ
χίας, τά δέ μέλη άδελφωθέντα έν κοινή έτι μάλλον άγάπτ{) άπεκομί- 
σαντο μετά τών έξωθεν έλθόννων συναδέλφων καί αντιπροσώπων τάς 
ώραιοτέρας τών αναμνήσεων.


