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Τό ελληνικόν έΟν.ος έδίκασεχκαί κατεδίκασε τόν πρώτον τής νέας Ελ
λάδος βασιλέα, έξώσαν αυτόν. Άλλ’ ή Κλείω-δέν εξήνεγκενάκόμη, τήν 
τελευταίαναυτής κρίσιν. περί τού. ήγε μόνος; δςτις, θνήσκων έν,τή π,ατρίφ 
γ$, έθεώρει εαυτόν εξόριστο? και. άπέθανε μέ τό όνομα τής Ελλάδος έπί 
τών χειλέων. Ή ιστορία τής-βασιλείας, τοΰ 'Όθωνος. δέν έχει άκόμη 
γραφή, ούδ’ επέστη ίσως . άκόμη:ό .καιρός νά. γραφή. Δέν-λέγω δέ-τρΰτό 
άναφερόμενος εις τό πρόσφατον τών χρόνων, εί καί .εινε αληθές, δτι έν 
έθνει μικρφ ώς τό ήμέτερον καί παρά λαφ εύερέθίστφ, οιος ό ελληνικός, 
ή.ιστορική αλήθεια, περί .γεγονότων άκόριη σχέτϊκώς-νέων ήδύνατο εις 
πολλάς νά πρόςκρούση δυσχερείας.. Ύπό άλ.λην κυρίως έποψιν-εινέ πρόω
ρος ή ιστορική έξέτασις τών κατά τήν βασιλείαν τοΰ Όθωνος, λέγω 
ένεκα τής άνεπαρκείας τών μέχρι τοΰδε- γνωστών πηγών.·

Δέν πρέπει δήλα δή νά λησμονώμεν, δτι ή ιστορία τής Ελλάδος κατά 
τάς πρώτας άπό τής άπελευθερώσεως δεκαετηρίδας εινε προϊόν τριών 
παραγόντων, τής εσωτερικής άναπτύξεως τής ■ χώρας καθ’ έαυτήν συν τή 
άποκτήσέΓ-τής. ελευθερίας, τής'-δράσεως τής βασιλείας , και ,τών επιδρά
σεων τών ξένων δυνάμεων. Κατά ταΰτα. δέ τριπλαϊ πρέπει νά εινε κατ’ ά- 
νάγκην καί αί πηγαΐ πρός διεξερεύνήσιν ιών κατά τήν πρώτην βασιλείαν, 
α') ή μελέτη τής νομοθεσίας, τής διοικήσεως, τής πολιτικής ένεργείάς, 
τής κοινωνικής καί πνευματικής ,κινήσεως-αυτής τής 'Ελλάδος, β·) ή 
έξέτασις τοΰ προγράμματος καί τών πράξεων τής.· βασιλείας·' κα'ι γ ) ή 
έρευνα-τών εξωτερικών σχέσεων τής-'Ελλάδος .και τής'είς -τόν πολιτικό?, 
αυτής βίον άναμίξεώς άλλοτρίφν· -συμφερόντων καί τής είς, τάς' έθνικάς 
σκέψεις καί ενέργειας άντεπιδράσεως τών ευρωπαϊκών δυνάμεων. Άλλα 
καί ,τών τριών τούτων ειδών τών πηγών ή έξέτασις δέν έχει προχωρήσει 
μέχρι τοΰδε - έπαρκώς^ ώςτε νά ; εινε ‘δυνατή .ή συντέλεσις ; πλήρους καί 
ενιαίας είκόνός τοΰ πολιτικού καί κοινωνικού, βίου τής 'Ελλάδος έπί τής 
βασιλείας τοΰ Όθωνος κατά τάς άνάγκας και συμφώνως πρός τήν μέθο
δον- τής ιστορικής κριτικής. ■ . , -

Τής μέν ένεργείάς τών μεγάλων δυνάμι 
μη ώς τό πλεΐστον έν τφ λαβυρίνθφ τών ευρωπαϊκών άρχείων, ούδ’ 
εινε ή έν αύτοΐς μελέτη τών οικείων διπλωματικών εγγράφων εΰκο-

.εων οί αϊτοί κρύπτονται άκό

λος· διότι δέν πρόκειται περί μνημείων άπωτέρου παρελθόντος, ών προς- 
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ιτή είνε εις πάντα φιλίστορα ή έξέτασ.ις,.άλλά περί εγγράφων άτιν’ άν- 
ήκουσιν άκόμη μάλλον είς τήν πολιτικήν ή είς τήν ιστορίαν. Τοϋ δ’ έν 
ήμΐν έπί τής πρώτης βασιλείας πολίτικου καί κοινωνικού βίου ή τελεία 
έρευνα παρέχει ούχ ήττον πολλάς τάς δυσχερείας. Τό άρτίσύστα^ον 
κράτος καί ή νεοπαγής ημών κοινωνία έζησαν έφ’ ικανάς δεκαετηρίδας, 
έν μέρει δέ ζώσι και σήμερον έτι, οίονεί διά τόν καθ’ ημέραν βίον, λη- 
σμονουμένης τής χθες καί ανευ φρο.ντίδος περί τής\αυριον ή άναβαλ- 
λομένης τής περί αυτής σκέψεως είς τήν μεθαύριον. ’Επί μακράν ούϊεμία 
κατεβάλλετο συστηματική φροντίς, δπως τό έθνος φυλάττη τοΰ πρός τό 
μέλλον έπιτροχάζοντος εθνικού βίου τά φεύγοντα τεκμήρια κάί περισυλ
λέγω εύλαβώς τά λείψανα τού μόλις πρό ολίγου παρελθόντος. Τό νεάζον; 
έθνος ώμ-οίαζεν αληθώς έν πολλοΐς πρός άφρονα νεανίσκον μή κηδόμενον 
τοϋ παρόντος καί τήν'αυτήν άμεριμνησίαν δεικνύοντα περί τοϋ κατά 
τήν αΰριον πάλιν παρόντος, έως λεληθότως συν τφ χρόνφ προϊόντι, δτε 
τό χθες και πρώιζα παρόν έγεινε παρελθόν, εύρέθη ούδέν έχον έκ τοϋ 
παρελθόντος έκείνου έν ταΐς χερσίν αποταμίευμα πλήν ένθυμήσεων αο
ρίστων καί απομνημονευμάτων άκαταστάτων καί άνευ συναφείας.,’Ολίγα 
παραδείγματα άρκοϋάι πρός πίστωσιν τών είρημένων. Μόλις πρό οκτώ 
έτών ίδρύθη εταιρία, ή Ιστορική καί ’Εθνολογική, προτιθεΐσα σκοπόν αυ
τής τήν άποθησαύρισιν τών είς τόν νεώτέρον ημών έθνικόν βίον άνα- 
φερόμένων έγγράφων, λειψάνων, κειμηλίων. Μόλις πρό δεκαπέντε ετών 
έγεινεν αρχή νάπαρτισθή έν τή βιβλιοθήκη τής Βουλής πλήρης συλ
λογή τών ελληνικών έφημερίδων. Τά δ’ έπίσημα τοΰ κράτους αρχεία, 
είς & θά καταφύγω άναγκαίως ό θέλων νάσχοληθή σοβαρώς περί τήν με
λέτην τών κατά τήν διοίκησιν τοΰ κράτους έπί τοΰ7 "Οθωνος, εινε διά 
τήν αμέλειαν δεκαετηρίδων δλων ατελή, άταξινόμητα τό πλεΐστον, κατά 
μέγα μέρος ίστορικώς δύςχρηστα, ει μή παντελώς ανεπαρκής σπαρά
γματα τοΰ μεγάλου έθνικοΰ αρχείου, δπερ έπρεπε νά θεωρήσωμεν ώς ά- 
ναγκαΐον-παρακολούθημα καί βεβαίαν μαρτυρίαν σώφρονος καί έλευθέρου 
βίου. ’Ιδού δέ αποδείξεις τούτου τραναί. Ότε, διευθύνων έν τφ ύπουργείφ 
τής παιδείας τό τμήμα τής δημοτικής έκπαΐδεύσεως, ήθέλησα νά κα
ταρτίσω έν έτει 1883 συγκριτικόν πίνακα τών άπό τοϋ 4833 ύπό τών 
δήμων τοϋ κράτους ύπέρ τής έκπαιδεύσεως δαπανηθέντων ποσών καί 
έζήτησα παρά τών νομαρχών τά οικεία στοιχεία, εις μόνον νομάρχης^ 
ό τής ’Αρκαδίας, ήδυνήθη νά στείλη είς τό ύπουργεΐον τόν ζητούμενου 
πίνακα, καί τούτον ατελή. Ό δέ νομάρχης Αιτωλίας καί ’Ακαρνανίας, 
εύπαρρησιαστότερος τών άλλων αύτοΰ συναδέλφων, δσοι προέκρίναν νά 
σιγήσωσιν, έξέφρασε πρός τό ύπουργεΐον τήν έκπληξίν του έπί. ταΐς ζη-
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τουμ.έναις είδήσεσι, λέγων, δτι'τα? έγγραφατών δήμων έξ· ώνι θά :ήδύ-/ 
ναντο νά ληφθώσι τοιαΰτα ; σημεώματα έχουσιν . άπό μακροΰ έκλίπει, 
χρησιμεύσαντα είς περιτύλιξιν καπνού καί άφύων. Ότε δέ πρό τινων 
ετών ή .Ιστορική καί .’Εθνολογική Εταιρία ήθέλησε νά καταρτίση έν τφ 
μουσείο» αύτής πλήρη συλλογήν: των άπό. τής συστάσεως τοΰ βασιλείου 
στολών, τών παρ’ ήμΐν στρατιωτικών σωμάτων, είτε ,τοιαύτας περισωζο- 
μένας πράγματι παραλαμβάνουσα είτ’ έξ εικόνων κατασκευάζουσα, καί 
άπετάθη . πρός τούτο είς τό; ύπουργεΐον τών στρατιωτικών, τό.ύπουρ- 
γεΐον τούτο ήναγκάσθη νά όμρλογήση, δτι έκ τών αρχείων καί τών συλ
λογών αύτοΰ δέν ήδυνάμεθα νά πορισθώμεν τάναγκαΐα . στοιχεία. Ταΰτα 
καί τά. τοιαΰτα άποδεικνύουσιν, δτι έπί μακράν έλειπεν άπό . τοΰ νεωτέ- 
ρου Έλληνος ή ιστορική, έννοια. Σήμερον δ’ εύρισκόμεθα διά τήν ολι
γωρίαν τών πατέρων έν πολλοΐς είς παντελή αδυναμίαν νάναπλάσωμεν 
τήν πλήρη εικόνα τοΰ κοινωνικού βίου, έν μέρει δέ καί αύτοΰ τού πολι
τικού έπί. τής πρώτης βασιλείας.

'Ομοίως δέ καί ή ερεύνα τών κατ’αυτόν τόν βασιλικόν ρικον ολίγον · 
προώδευσεν. Είς ,'άσταθεΐς τό πλεΐστον μαρτυρίας, είς αναμνήσεις αστη-; 
ρίκτους δέν δυνάμεθα νά βασίσωμεν ιστορίαν άληθή.Είνε άνάγκη νά γνω- 
σθώσιν έπακριβώς τά. κατά τόν βίον τοϋ .βασιλέως καί τής βασιλίσσης, 
νά μελετηθώσιν αί πρός τούς οικείους σχέσεις αύτών, ή έπί τούς περι
στοιχίζοντας, τόν βασίλειον οίκον επίδρασις, τό πολιτικόν. πρόγραμμα τοϋ 
Όθωνος καί αί .περί αύτοΰ.ενέργειας ό ιδιωτικός; καί οικογενειακός; βίος 
τοΰ βασιλέως. Περί τούτων δέ πάντων δέον νάνοιγώσι δέλτοι καί απο- 
καλυφθώσι . μυστήρια, έν πολλοΐς άκόμη κεκρυμμένα. Είς τούτο δέ είπερ 
τι καί άλλο δύναται. .νά.συντ.ελέση ή γνώσις τής αλληλογραφίας τού’Όθω
νος, ής δύναται καί πρέπει νά γείνη ήδη συνετή, χρήσις. Όποιον δέ τό 
φώς τό διά τής μελέτης τών πρός τόν "Οθωνα έπιστολών καί τών ύπ’ 
αύτοΰ έπιστελλομένων γραμμάτων έπιχυθησόμενον εις τήν ιστορίαν τής 
πρώτης, έν Έλλάδι βασιλείας άποδεικνύει. ή μεγάλη, σημασία, ήν έχει 
ή επ’ έσχάτων γενομένη δημ-.οσίεύσις. τών πορισμάτων τής έν τοΐς, οίκο^ 
γενειακοΐς άρχείοις τών Βιττελσβάχων άλληλογραφίας τοϋ βασιλέως 
τής Βαυαρίας Λουδοβίκου, πρός τόγ υίόν Όθωνα 1. Διά τών έν τφ βι- 
βλίφ τού έν Βαμβέργη άρχειοφύλακος Trost δημοσιευόμενων άνακοινώ- 
σεων έκ τών έπιστολών τού φιλέλληνας Λουδοβίκου καί ένίων αύτοΰ τού 
’Όθωνος ού μόνον ή υίική στοργή τοΰ πρώτου τών Ελλήνων βασιλέως 
διατρανούται, άλλά καί ή προς τόν ελληνικόν λαόν συμπαθής άγάπη τοΰ

1 Ludwig Trost, Konig Ludwig I. von Bayern in seinen Briefen an sei- 
nen Sohn, den Konig Otto von Griechenland. Bamberg. 1891. '
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βαυαρικοί οικου διαπιστοΰται καί ή περί τής φιλοκάλου διακοσμήσεως 
τών ’Αθηνών μέριμνα καθίσταται καταφανής, ώς έν λαμπρφ δέ κατό- 
πτρφ έξεικόνίζονται αί περικοσμούσαι τόν "Οθωνα ίδιώτϊκάί άρέταί. |
Άλλά πλήν τούτων έπιχέεται φώς πολύ καί έπί τήν πολιτικήν τής βα
σιλείας τοϋ Οθωνος ιστορίαν, ιδίως δέ γίνονται γνωστα’ι αί περί τοΰ 
προςήκοντος τή νεαρφ Έλλάδι πολιτεύματος συνεταί γνώμαί τοϋ Λου
δοβίκου κα'ι πολλά αποκαλύπτονται περ'ι τής πολιτικής μεταβολής τόΰ 
1843, τών προς τάς μεγάλας δυνάμεις σχέσεων τής Ελλάδος καί τών 
προς επέκτασιν τοΰ κράτους ενεργειών τοΰ έθνους καί τής βασιλείας. 
Σπουοαιοταται δέ εινε κα'ι αί παρά τοΰ Trost δημοσιευόμενα! έπιστο
λαί αύτοΰ τού "Οθωνος πρός τόν Μεττερνΐχον τφ 1841*; πρός τόν Λου
δοβίκον απο 17/29 Ίανουαρίου 1842 2, αί προς "τόν αύτοκράτορα τής 
Αυστρίας Φραγκίσκον Ιωσήφ υπό ημερομηνίαν 18 Φεβρούάρίου 1853 5, 
20 Αύγούστου 1854 4 καί 17 Φεβρουάριου 1858 6 καί ή πρός τήν βα
σίλισσαν τής Βαυαρίας Μαρίαν β. Έν τοΐς βασιλικοΐς τούτοϊς γράμμασι 
καταφαίνεται ή πρός τούς οικείους στοργή τοΰ "Οθωνος, ή πρός τήν Ελ
λάδα αγάπη, ή περί τών συμφερόντων τής έμπεπιστευμένης αύτφ χώ
ρας μέριμνα, ή καί έν αύτή τή υποχωρήσει πρός τάς αξιώσεις τής πο
λιτικής τών μεγάλων δυνάμεων έπίδείξις τών πόθων καί τών συμπα
θειών τών Ελλήνων καί του βασιλέως αυτών πρός τούς υποδούλους α
δελφούς. Έπιφανώς δέ διαλάμπει έν ταΐς έπιστολαΐς έκείναις καί ή έν 
ταΐς ημεραις εσωτερικών θυελλών πεποίθησις τοΰ ανακτος έπ'ι τήν έκ- 
πλήρωσιν τού ίδίου καθήκοντος, ή κατά τήν τέλεσιν τών έπ'ι τή είκοσι- 
πενταετηρίδι τφ 1858 εορτών αύτόχρημα παιδική άγαλλίασις τοΰ ήδη 
μεσοκόπου ήγεμόνος καί τρυφερά αύτοΰ συγκίνησις, δτι έβλεπε τόν λαόν 
του έν εύφημίαις περιστοιχίζοντα τον βασιλικόν του θρόνον.

Η δημόσίευσις τοΰ βιβλίου τοΰ Trost, καίπερ κατά τήν ιδίαν αύτοΰ 
ομολογίαν μετ επιφυλαξεως αιροντος τόν πέπλον τόν καλύπτοντα τά 
οικογενειακά μυστήρια τήν Βιττελσβάχων, δεικνύει όποιον φώς άπλετον 
έμελλε νά έπιχυθή έπί τήν ιστορίαν τοΰ τε ιδιωτικού βίου καί τής βασιλι
κής δρασεως τοΰ Οθωνος, αν ήθελε μελετηθή έν έκτάσει ή σωζομένη αύ
τοΰ αλληλογραφία, μέλλουσα νά χρησιμεύσω ώς έπιφανής πηγή τών κατά 
τήν γνώσιν τής καθόλου ιστορίας τού έθνους έπί τής πρώτης βασιλείας.

- 1 Σ. 160 χ. ε. - . . ■ . ··.
5 Σ. 162 κ. έ.
s Σ. 168 κ. έ.
1 Σ. 176 κ. έ.
* Σ. 182 κ. έ.
* Σ. 185 κ. έ.
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Άριδήλως λοιπόν καταφαίνεται έκ τών ανωτέρω βραχέων σημειωμά
των, δτι όπως γραφή τελεία κριτική ιστορία τής βασιλείας τοΰ "Οθωνος 
εΐνε ανάγκη νά προαχθή ή έρευνα καί τών τριών ειδών τών πηγών, περί 
ών εγέινέν ήδη λόγος. Είς τούτο δ’δφείλουσι νά συντελέσωσι κατά τό 
ένόν πάντες οί περί τήν νεωτέραν ημών ιστορίαν διατρίβοντες.

Ώς δέ μικράν συμβολήν είς τήν τοιαύτην μελέτην δημοσιεύω ενταύθα 
οκτώ έπίστολάς τοΰ "Οθωνος, άπευθυνομένας πάσας είς τόν ύπουργόν τών 
στρατιωτικών Σμάλτς. Ούτος, πρώτος έπ'ι τής άντιβασιλείας ύπουργός 
τών στρατιωτικών γενόμενος, ύπηρέτησε καί κατόπιν έπί τής βασιλείας 
έπί μακρόν, ουτ.ω δέ διηύθυνε τά στρατιωτικά πράγματα τοΰ αρτισυ- 
στάτου βασιλείου σχεδόν διαρκώς άπό τής 1 ’Ιουνίου 1833 μέχρι τής 2 
’Ιουλίου 1841 μετά μικρών μόνον διακοπών έν τφ μεταξύ, καθ’ άς άντ’ 
αύτοΰ ύπουργοί τών στρατιωτικών έχρημάτισαν ό Λεσουΐρος, ό Χές καί 
ό Σμόλεντς.

Άνήκουσι δ’ αί ένταΰθα δημοσιευόμενα1, έπιστολαί τοΰ "Οθωνος είς τό 
άρχεϊον τής Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρίας τής Ελλάδος, είς ήν 
αύτοπροαιρέτως έδώρησεν αύτάς επ’ έσχάτων τοΰ Σμάλτς ό έν Μονάχφ 
διαμένων φιλέλλην υιός μετά καί είκοσι καί μιας έπιστολών τοΰ πατρός 
πρός τούς οικείους, γεγραμμένων κατά τά έτη 1833—.1840 καί περι- 
εχουσών πλείστας αξίας λόγου καί περιέργους ειδήσεις περί τών κατ’ έκεί- 
νους τούς χρόνους ελληνικών πραγμάτων, περί. τών κατά τόν στρατόν 
καί τόν βασιλικόν οίκον. -

Τά δέ γράμματα τού "Οθωνος, άτινα δημοσιεύω έν πρωτοτύπφ κατά 
•τόν λεγόμενον διπλωματικόν τρόπον, ήτοι δίατηρών ακριβώς έν πάσι τήν 
γραφήν τοΰ πρωτοτύπου, αλλά καί έν μεταφράσει, εΐνε γεγραμμένα κατά 
τά έτη 1838 καί 1839, καί άναφέρονται είς τήν καταδίωξιν τής λη
στείας, είς στρατιωτικούς προβιβασμούς καί μετακινήσεις, είς τά στα
σιαστικά κινήματα έν Μεσσηνίφ καί ’Ακαρνανία, καί είς τήν έναρξιν τής 
καταδιώξεως τής πρός ανατροπήν τοΰ θρόνου τφ 1840 κατά τάς κατα
θέσειςτών άφωσιωμένων συστάσης μυστικής εταιρίας, ής μετεΐχον ό 
Νίκηταρας, ό Γ. Καποδίστριας, ό μετά ταΰτα αρεοπαγίτης Δημήτριος 
’Ράζής, οΐτινες καί έπί μακρόν έτιμωρήθησαν διά φυλακίσεως. Άλλά 
περί τών γεγονότων αύτών, είς δ άναφέρονται αί παρ’ έμοΰ δημοσιευό- 
μεναΐ έπιστολαί τοΰ "Οθωνος δέν κρίνω εύθετον νά γράψω πλείονα έπί 
τοΰ παρόντος, έπιφυλασσόμενος νά έκθέσω άλλοτε τά κατ’αύτά διά μα- 
κροτέρων, έν συσχετισμφ πρός τε τάς έπίστολάς τοΰ Σμάλτς καί άλλας 
έρεύνας. Περιορίζομαι δ’ένταΰθα είς τήν δημοσίευσιν τών έπιστολών 
καθ’ εαυτός, μεθ’ άς έπισννάπτω γενικάς τινας περί αύτών παρατηρήσεις.



78 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΈΚ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΦΥΛΑΚ1ΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ 79

? ■ ■ Λ - 1

Herr General ν. Schmalz·

Mit Beziehung auf die bereits an- 
befohlenen Maszregeln zur Unterdrfi- 
ckung der bevorstehenden Unruhen 
Messeniens halte ich es noch ffir 
zweckm3.S7.ig, Sie Zu beauftragen, in 
der dem Oberst Hadji Christo zu er- 
theilenden Weisung auszudrficken, 
dasz es sich verstehe, dasz er unter 
dem Generalcommando bleibe, was 
auch in der dem General Gordon zu 
machenden Mittheilung zu bemerken 
isl.

Athen, den 6/18 Aug. 38.

Otto

Κύριε ατρατηγε ΣμαΛτς, .

Έν σχέσει πρδς τά ήδη διαταχθέντα 
μέτρα προς καταστολήν τών επικειμέ
νων ταραχών τής Μεσσηνίας, θεωρώ 
προςέτι λυσιτελές νά δώσω είς ύμας τήν 
εντολήν, όπως έν ταΐς είς τδν συν
ταγματάρχην Χατζηχρήστον δοθησο- 
μέναις 'δδηγίαις; δηλώσητε, δτι μένει 
ύπδ τδ γενικδν αρχηγείου, τοΰθ’. δπε'ρ 
παρατηρητέον και έν τή πρδς τδν 
στρατηγδν Γόρδωνα γενησομένη ανα

κοινώσει.

Έν Άθήναις, τή 6/18 Λύγ. 1838

“Οθων -

A then,, d. 8/20 S^ept. 1838.

Herr General v. Schmalz,

So sehr mich auch anliegend ■ zu- 
rfickfolgender Brief in der WfirdigUng 
Tsino’s Verdienste einerseits bestarkt, 
so halte ich es. doch far zweckmaszig, 
dasz derselbe. bey m. bevorstehenden 
Reise nicht mehr in Phtiotis sey, 
damit die Uebelgesinnten nicht sageh 
kfinnen, der Konig versperre seinen 
Unterthanen indirekt den Weg zu ihm. 
Sie worden also den genannten Mi- 
rarcben auf schonende Weise, unge- 
saumt abrufen, . oder vielmehr nach , 
Gortyna versetzen, worin er ebenfalls 
eine ehrenvolle Sendung sehen mfige, 
urn so mehr, als in Phtiotis fur die
sesJahr das Weik vollendet ist.. An 
s. Stelle ist sodann Petmesas zu be- 
fehligen, uber d.essen Unpartheylich- / 
keit u. Pflichtgeffihl ich seither be- 
ruhigende Erkundigungeh eingezogen 
habe. Morandi ist nach Achaja U. 
Elis zu versetzen. ,

Έν Άθήναις, τή 8/20 Σεπτ. 1838.

Κύριε στρατηγέ ΣμαΛτη,

Εΐνε μέν αληθές, ότι ή ένταΰθα συνα- 
. πτομένη καί έπιστρέφομενή επιστολή 

ένισχύει τήν περί τών αγαθών υπηρε
σιών τοϋ Τξινου πεποίθησιν μου, άλλ’ 
δμως θεωρώ λυσιτελές νά,μή μεΐνη.ώυ.- 
τος έν.Φθιώτιδι κατά τδ έπικείμενόν 
μου ταξείδιον, δπως μή δύνανται νά λέ- 
γωσιν οί δυςηρεστημενοι,._οτι δ βασι
λεύς αποκλείει εμμέσως τήν πρδς έαυ- 
τδν προςέλευσιν τών υπηκόων τουΑνα
καλέσατε λοιπδν τδν είρημένον μο,ίραρ,*· 

.. χον αμελλητί διά τρόπου έπιφυλακτικοΰ 
ή μάλλον μεταθέσατε αύτδν εις Γόο- 
τυνα, τοϋθ’. δπερ θα εθεώρει ώς δμοίως 
έντιμον αποστολήν τόσω μάλλον καθ’ 
δσον έν Φθιώτιδι το εργον εΐνε συντετε- 
λεσμένον» διά τδ ένεστώς· έτος. Είς δέ 
.τήν θέσιν αύτοΰ διορισθήτω πάραυτα δ 
Πετμεζάς,-περί ού ώς αφατρίαστου καί 
πιστού είς τδ καθήκον έχω έκπαλαι 
καθησυχαστικάς ειδήσεις.Ό δέ Μοράν- · 
δης μεταθετέος είς Άχαίαν καί ΛΗλιν.

Was das Kommando der mobile.n 
Kollonne von Gortyna betrifft, so bin 
ich vor der Hand nicht Willens das- 
selbe dem Oberst Hadschi Christos zu · 
entziehen, s. Adjutant hingegen ist 
sogleich zu entfernen, u. dem Ritt- 
meister Soutzo aufzutragen, dahin zu 
wirken, dasz die Rauber eingefangen 
u. den Gerichten fiber! iefertu. nicht 
nur f. den Augenblick die Rauber- 
eye.it verscheucht werden u. dafur 
zu sorgen, dasz sowohl die Officiere 
als Unterofficiere die direkten u. in- 
direkten Beweismittel sogleich, be- 
vor man die Spur verliert, sammeln 
u. den Gerichten fibermachen.

Baldige Besserttng wiihscht Ihneh

Ihr wohlgeneigter
Otto

Herr General v. Schmalz !

Ich wfinsche schlennigst zu vviszen, 
ob der Hauptmann Nik. Ghatiriades 
der in L. J. B. od. Gporg. Zechos im 
Range vorgeht, wobey ich bemerke, 
die Angabe der Conduite-Listejletzte- 
rer sey im April 1838 unrichtig 
scheiut. .

Athen d 17/29 Nov. 38.
Otto

P. S. Als Prasideriten wahlte ich 
Caradja, da Scaravelli von der Par- 
they frfiher war, zu welcher die im 
fragl. Faile Verdachtigen zuhfiren, 
u. frfiher partheylich sich zeigte.

Ot

Ή δέ αρχηγία τοϋ έν Γόρτυνι μετα
βατικού δέν έπιθυμώ έπί τοΰ παρόντος 
νάφαιρεθή άπδ τοΰ συνταγματάρχου 
Χάτζηχρήστου- άλλ’ δ ύπασπιστής αύ
τοΰ δμως πρέπει νάπομακρυνθή πάρ- 
αυτα καί νάνατεθή είς τδν ίλαρχον 
Σοϋτσον ή ενέργεια, όπως οί λησταί 
συλληφθώσι καί παραδοθώσιν είς τά 
δικαστήρια καί δπως μή αί ληστεΐαι 
άποσοβώνται μόνον πρδς στιγμήν, 
φροντίση δέ δπως οι τε αξιωματικοί 
καί ύπαξιωματικοί συλλέγωσι τάς άμέ- 
,σους καί έμμέσούς ενδείξεις πάραυτα. 
καί διαβιβάζωσιν αύτάς είς τά δικα
στήρια, ’

Ταχεϊαν άνάρρωσιν εύχεται ύμΐν

1 Ό εΰνους ύμΐν
“Οθων

Κύριε στρατηγέ Σμάίτε,

Έπιθυμώ νά μάθω τάχιστα, άν εΐνε 
άρχαιότερος δ λοχαγδς Νικόλαος Χα- 
τηριάδης τοΰ πρώτου ακροβολιστικοΰ 
τάγματος ή δ Γεώργιος Σέχος, παρα
τηρώ δ’ εν τούτοις, δτι ή σημείωσις του 
βιβλίου ποιότητος, καθ’ήν ουτος (προ- 
ήχθη είς λοχαγδν) τδν ’Απρίλιον τοΰ 
1838 φαίνεται ανακριβής.

Έν Άθήναις, τή 17/29 Νοεμβρ. 1838. 
“Οθων

Υ. Γ. 'Ως πρόεδρον έξέλεξα τδν Κα- 
ρατζάν, επειδή δ Σκαρβέλλης ήτο 
πρότερον έκ τοΰ κόμματος, είς ο άνή- 
κουσιν οί ύποπτοι ώς άναμεμιγμένοι είς 
τήν προκειμένην ύπόθεσιν, έν προτέοφ 
δέ χρόνιρ έφάνη κομματικός.

ΌΟ
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Athen d. 19/31 Marz 1839.

Herr Staatssekretar v. Schmalz.

Anliegend sende ich Ihnen das 
. mil’ heute vorgelegte Schreiben des 

Major Deligiorgi zuriick mit dem Be- 
nierken, dasz ich es fiir das zweck- 
maszigste halte, Oberst Andreas Iskos
u. Oberstlieutenant Stratos an Ort 
und Stelle zu laszen, sie aber zugleich 
aufmerksam zu macheri, dasz die 
Regierung ein Auge auf sie geri'ch- 
tet hat; denn, wenn sie in Athen wa- 
ren, konnten sie noch viel uhgenir- 
ter durch ihre dortigen Verwandte 
und Freunde intriguiren, wahrend 
sie sich von jedem 'Verdacht sicher 
glauben -wurden. Daher beauftrage 
ich Sie, H. General, ungesaumt zu 
sorgen,dasz durch Staatssekretar Kla- 
rakis die drey mit der Kolonisation
v. Valtos beauftragten Officiere auf- 
gefodert werden, «wegen der umlau- 
fenden Geriichte mit der gehflrigen 
Umsicht die Kolonisation zu betrei- 
ben, indem es ihre Pflicht sey und 
ich von ihnen erwarte, dasz sie ihren 
Anfenthalt in der Grenze uberha upt 
auch dazu behutzen, mit alien Kraf- 
ten zur'Aufrech'terhalfung der Rtihe 
und Ordnung zii sorgen;»

Auf diese Weise werden auch jene 
unter den fraglichen Manner,die nicht 
Gutes im Schilde fuhren sollten, 
an ihre Pflicht gemahnt, ohne dasz 
sie auf den Gedanken gebracht wer
den, dasz die Regierung sie fiir be- 
sonders wichtige, unentbehrliche Per- 
soneu halte.

Jhr wohlgeneigter
Otto

Έν Άθήναις, τή 19/31 Μαρτίου 1839.

Κ.γραμμαιευ της επικράτειας Σμα^τς,

Συνημμένου επιστρέφω ύμΐν τδ ύπο- 
βληθέν μοτ σήμερον έγγραφον τοϋ μοι
ράρχου Δεληγέώργη μετά της παρα- 
τηρήσεως, δτι θεωρώ λυσιτελέστα- 
τον, δπως δ συνταγματάρχης Άνδρέας 
’Ίσκος καί δ αντισυνταγματάρχης 
Στράτος μείνωσιν δπου εύρίσκοντάι, 
άλλά συγχρόνως έπιστηθή ή προςοχή 
αυτών εις' τούτο,' ' δτι ή κυβέρνησή 
’έχει «στραμμένου έπ’αυτούς τδ όμμα- 
ταϋτα δ’ επειδή, άν ήρχοντο είς ’Α
θήνας, θά ήδύναντο νά σκευωρώσι 
πολύ μάλλον απαρενόχλητοι διά τών 
αυτόθι συγγενών καί φίλων αυτών, άτε 
μέλλοντες νά θεωρώσιν εαυτούς ασφα
λείς άπδ πάσης υπόνοιας. Διά ταϋτα 
δίδω είς υμάς τήν εντολήν, κ. στρατη
γέ, δπως φροντΐσητε αμελλητί νά κλη- 
θώσι διά τοϋ γραμματέως τής έπικρα- 
τείαςΓλαράκη οί τρεις τήν έποΐκισιν τοϋ 
Βάλτου επιτετραμμένοι αξιωματικοί «νά 
ένεργώσι τά τής έποικίσεως .μετά ' τής 
προςηκούσης περισκέψεως ένεκα τών 
κυκλοφορουσών διαδόσεων, καθότι εινε 
καθήκον αυτών καί έγώ αναμένω παρ’ 
αυτών νά χρησιμοποιήσωσι τήν κατάτά 
σύνορα διαμονήν των καθόλου καί είς τδ 
να φροντίσωσί πάση δυνάμει περί άπο- 
καταστάσεως τής ησυχίας1 κάί τάξέώς.»

Κατά τοϋτον τδν τρόπον υπενθυμί
ζεται τδ καθήκον καί είς εκείνους τών 
περί ών δ λόγος άνδρών, δσοι δέν εχουσι 
κατά νοΰν αγαθά, χωρίς νά γεννήθή έν 
αύτοΐς· ή σκέψις, δτι ή κυβέρνησις θεω
ρεί αυτούς ώς ιδιαζόντως σπουδαία'καί 
απολύτως άναγκαϊαΐπρόσωπά.

Ό εϋνους ύμΐν 
’Όθ<ον

Η. Staatssekretar υ. Schmalz.

Da die Hitze bereits begonnen hat, 
so ist es nothig, die Garnison von Vo- 
nitza soglcich zu vermindem U. fiir 
den hafifigen Wechsel der Besatzung 
zu sorgen. Indem Sie hiezu die ge- 
eigneten Befehle geben werden, wer
den Sie jedoch eine gehorige An-
zahl Truppen in der Nahe der Fe- 
stung belaszen,so dasz sie stets schnell 
derselben zu Hulfe eilen konnen.

Athen d.
112^· 39.
1 July

Otto

Herr General υ. Schmalz.

Vorgestern gab ich rneinem Adju- 
tanten Oberst' Kolokotroni Urlaub 
nach Tripolitza, um dort zur Ent- 
deckung von Raubern odern Helfern 
besonders dadur ch zu wirken, dasz 
erseine VerWand ten u. Bekannte zu 
gerichtlichen Depositionen bewege. 
Seinem Ansuchen gemasz beauftrage 
ich Sie daher, den Mirarchen Tsinos 
durch einen Kolokotroni mitzugeben- 
den Privatschreiben hievon in Kennt- 
nisz zu setzen, u. ihn aufzufodern, 
dem genannten Obersten wegen sei
ner Verbind ungen in dortiger Ge- 
gend, u. Ergebenheit gegen mich zu 
vertrauen,u. moglichst behiilflich zu 
seyn.
/■. ·■·'·■ ///yT'■·■··-■· o·· 

Athen d.——- Aug. 39.
19

Otto

Herr General.

jch benSthige die Nampn der zur 
Beforderung in den Grenzcorps voi>

Κ. γραμματευ της ίπικρα,τειας ΣμαΛτς,

’Επειδή ήρχισεν -ήδη δ άαύσων, είνε 
άνάγκη δπως έλαττωθή άμέσως ή φρου
ρά τής Βονίτζης καί ληφθή φροντίς περί 
τής συχνής αλλαγής τών έν αυτή φρου- 
ρούντων. Παρέχοντες δέ προς τοΰτο τάς 
αναγκαίας διαταγάς, πρέπει έν τούτοις 
νάφήσητε έν τοΐς πέριξ τοϋ φρουρίου 
ίκανδν άριθμδν στρατιωτών ούτως, ωςτε 

’ νά δύνανται πάντοτε νά σπεύσωσι τα
χέως είς βοήθειαν αύτοϋ.

. 19’Ιουνίου' .
Έν Άθήναις, τη —-— 1839.

“ 1 Ιουλίου
"Οθων

Κύριε στρατηγέ ΣμαΛτς,

Προχθές παρέσχον είς τον ύπασπι- 
στήν μου συνταγματάρχην Κολοκοτρώ- 
νην άδειαν απουσίας είς Τριπολττσάν, δ
πως ένεργήση αυτόθι προς άνακάλυψιν 
ληστών ή λησταποδόχων, ιδίως πείθων 
τούς έν τή πόλει έκείνη συγγενείς του 
καί φίλους είς καταθέσεις ένώπιον.τών 
δικαστηρίων. Διδ δίοώ είς ύμας συμ.φώ- 
νως πρδς τήν αΐτησίν του τήν έντολήν 
νά. καταστήσητε. ταϋτα γκαςτί είς τδν 
μοίραρχον Τζΐνον δι’ιδιωτικής υμών.επι
στολής δοθησομένης είς τδν Κολοκότρώ- 
νήν καί νά παρακελεύσητε αΰτδν, δπως 
είς τδν ρηθέντα συνταγματάρχην παρέ- 
χη πασαν εμπιστοσύνην ένεκα τών σχέ
σεων του έν τή χώρμ έκείνη καί τής 
πρδς έμέ άφοσιώσεώς του κα'ι φανή είς 
αΰτδν επίκουρος πάση δυνάμει.

Έν Άθήναις, τή 7/19 Αύγ. 1’839.

"Οθων
7.· ; ■ f'

Κύριε στρατηγέ,
“Εχω ανάγκην τών ονομάτων τών 

πρδς προβιβασμόν έν τοΐς κατά τά συν^
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geschlagenen Offiziere u. Junker ; 
bis morgen fruh um 6 Uhr wollen 
Sie also dieselben mir abschrifiich 
senden. Auch wunsche ich, dasz Sie 
mir bey der morgigen Gonferenz dar- 
tiber Aufschlusz geben, ob der jun- 
ge Georg Lappas aus Lewadien ist.

Athen d.-^- Sp. 39.
29.

- ■ ■ Otto

ορα σώμασι προτεταμένων αξιωματι
κών κα'ι ανθυπασπιστών ευαρεστήθητε 
λοιπδν νά μοι στείλητε αντίγραφον αυ
τών μέχρι της έκτης πρωινής,ώρας τής 
αυριον. Έπ’ ίσης δ’ επιθυμώ, όπως' κατά 
τήν αύρινήν υμών παρουσίασιν μο'ι γνω- 
ρίσητε, άν δ. νέος Γεώργιος Λάππας είνε 
έκ Λεβαδείας.

Έν Άθήναις, τή 17/29 Σεπτ. 1839.
· ΌΟων

8.

Athen d
22 Dez. 39

3 Jan. 40
Έν Άθήναις, τή

22 Δεκεμ. 1839
3 Ίαν-1840

H. General.

Ich setze Sie in Kenntnisz dasz 
heute bey Oberst Nikitas Hausun- 
tersuchdng angestellt wurde, und 

-man auch beim Begriffe ist, dasselbe 
-bey Graf G. Capodistria zu ttiun. 
Der Zweck ist, sich der Papiere zu 
bemachtigen, die sich auf eine gehei- 
me Gesellschaft beziehen. Yor der 
Hand beauftrage ich Sie nur zu sor- 
gen, dasz den Zusammenrottungen 

■11. einem etwaigen Versuche den 
Schlag der Verzweiflung zu wagen 
vorgebeiigt werde ; jedoch auf eine 
alles Aufsehen mdglichst vermei- 
dende Art. ■ ■ ’

Auch wind es zweckmaszig seyn, 
den genannten Obersten nach einge- 
brochener Dunkelheit zu arretiren, -

Otto

Paicos wird Ilmen nahere A’uf- 
schlOsze geben konnen. Jedenfalls ist 
es nothig uber den Zweck der Gesell
schaft Stilischweigen zu bewahren. 
Ich erwarte sie um 7 Uhr um Ihnen 
weg. Nikitas Vefhaftung eineil be- 
Sjjmmten Auftrag zu geben.

Κ. στρατηγέ,

Γνωρίζω ΰμΐν, δτι σήμερον ένηρ-
γήθη κατ’ οίκον ερευνά παρά τώ συν
ταγματάρχη Νικήτα κα'ι δτι παρα-
σκευάζεται τοίαύτή καί διά τδν κόμιτα 
Γ. Καποδίστριαν. Σκοπός δέ τής έρεύ- 
νης ταύτης είνε ή κατάσχεσις τών εις 
μυστικήν τινα εταιρίαν αναφερομένών 
εγγράφων. Έπί δέ τοϋ πάρόνΐός έντέλ- 
λομ’άι ΰμΐν νά φροντίσητε, δπως πρό- 
ληφθώσι συναθροίσεις καί τυχόν άπό3
πειρα τις πρδς διενέργησιν άπελπιστι*
κοϋ τίνος τολμήματος, άλλά διά τρό
που κατά τδ δυνατόν άποφεύγοντος παν
σκάνδαλον.

©ά εινε δέ λυσιτελής κα'ι ή μετά τήν 
επίσκηψιν τοϋ σκότους άυλληψις τοΰ-εΐ- 
.-.ημένου συνταγματάρχου.

ΌΟων

Ό Πάΐκος θά δυνηθή νά παράσχη 
ΰμΐν. πλειοτέρας εξηγήσεις. Πάντως δ* 
είνε ανάγκη νά τηρηθή σιγή περί τοΰ 
σκοποϋ τής εταιρίας. Περιμένω ύμάς 
τήν 7 ώραν, δπως δώσω είς ύμας ώ- 
ρισμένην εντολήν περί τής φυλακίσεως 
τοΰ Νικήτα,

Qt ■ · · , : -Όθ
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; * Ή άνάγνωσις τών ανωτέρω παρατεθειμένων έπιστολών εινε πολλα- 
διδακτική,·’ εΐ κάί μέχρι τίνός ιδιωτικός καί άνεπίσημος είνε αύτών 

ό χαρακτήρ. ’Αληθώς αύται είνε απλώς επιστολικά δελτάρια πρός-τόν 
έμπιστον υπουργόν τών στρατιωτικών περί πραγμάτων υπηρεσιακών ή 
ενίοτε έμ.πιστευτικών υποθέσεων. Τούτο καταφαίνεται έξ αύτοΰ αύτών 
τού σχήματος. Είνε επιστύλια μικρά εις σχήμα δέκατον••έκτον, πλήν 
τοϋ ύπ’ άρ. 6 γεγραμμένου έν σχήματΤ μεγάλου δγδόου, καί'ούδέν φέ- 
ρουσιν επίσημον τής βασιλικής αρχής, κατά τούτο δέ μόνον ή χάρ¥ή^ 
αύτών -διαφέρει τού συνήθους επιστολικού τών “Αγγλων, δτι ή κόψις αύτοΰ 
•έχει χρυσήν παρυφήν.Ή συντηρικότης αΰτη τού βασιλέως περί τήν χρή3 
σιν δμοιόμεγέθοϋς πάντοτε -χάρτου ενθυμίζει τήν τού πατρός Λουδοβίκου, 
περί ού ρητώς παρατηρεί ό Trost, δτι συνήθως μετεχειρίζετο έπιστέλ- 
λων'τό ;αύτό'σχήμα χάρτου *. Άλλά πλήν τούτου δέν’έχει ό “Οθών έν 
τφ^έπίστέλλειν τήν,τάξιν- καί καθαρότητα καί περί αύτά τάμικράπρος- 
οχήν τού Λουδοβίκου, δςτις έ'ν τινι τών έπιστολών του, γράφων προς τόν 
υίόν, έζήτει’ συγγνώμην, δτι έστελλε πρός αύτόν έπιστολήν κηλιδωθεΐσαν 
ύπό τού μελανός 2. Άπ* έναντίας δ’ αί πλεΐσται τών έπιστολών τού Ό- 
Οώνος αι ανωτέρω έκ τοΰ γραμματοφυλακίου τού Σμάλτς έκδοθεΐσαι δει- 
κνύουσιν άταξίαν καί απροβουλίαν, σπουδήν καί έξαπίνης ύπό έπιγινομ-έ- 
νων’ένδοίασμών καί έπιφερομένων νέων σκέψεων έπερχομένην άμφιγνοί- 
μοσύνην. Διασβέσματα καί έπανορθώσεις τών ήδηγεγραμμέν'ωνΐ·προς·- 
Οήκαι καί ύστερόγραφα δεικνύουσι τήν ψυχικήν σύγχυσιν, τήν βαθμιαίαν 
έν τώ γράφειν άνέλιξιν λογισμών άλλήλους συμπληρούντων ή άνάϊρούν- 
των. Ποίά τίς περί τό σκέπτεσθαι αταξία, προφανής τις περί τδ άποφα- 
σίζειν ,άστάσία καί έφεκτικότης γίνεται κατάφωρος lie’ αύτή τή άναγνώ- 
σειτών έπιστολίων, πολύ δέ μάλλον έπί τή θέφ τών πρωτοτύπων.

"Ολη ή πολυθρύλητος τού ’Όθωνος αστάθεια έν τφ χαρακτήρι καί' έκ 
τής δειλής καχυποψίας ταχεία μεταβολή γνωμών καταφαίνεται έκ τού 
ύφους, έξ αύτοΰ τού έξωτερικοΰ τών έπιστολών.- Ούδέ γίνονται ταΰτα 
μόνα δήλα έκ τής έξετάσεως τού μικρότατου τούτου τμ.ήματος τού 
γραμματοφυλακίου τού βασιλέως, άλλ’ έπ’ίσης καί άλλα έξάγονται περί 
αύτοΰ διδάγματα ούκ ανάξια λόγου. Σαφέστατα φανεροΰται έκ τών γραμ
μάτων αύτοΰ ή προσωπική γνώσις τών προσώπων καί πραγμάτων, ή 
έξ έαΰτοΰ'έξάρτησις καί. ύπό τάς έμπνεύσέις αύτοΰ διενέργησις καί'τών 
κατά’.τό’φαίνόμενονάσήμοτάτων λεπτομερειών έν τή διοικήσει τών'τοΰ 
κράτους. ·Μετά, δέ τής έμφοβου μερίμύης περί τοΰ τί. θά πράξη ό μέν

’Trost Ινθ’ άν. σ. V. ' -·-
’ Trost ’ίνθ’ άν- :. '
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καϊ τί θά είπη ό δέ, μετά τής λεπτεπίλεπτου. άνησυχίας καί φροντίδος
περί τής καταστολής παντός στασιαστικού κινήματος καί τής είς -άν- 
δοας παντελώς είς τόν θρόνον άφωσιωμένους άναθέσεωςπάσης υπηρεσίας 
διαλάμπει ή έμφυτος τοϋ βασιλέως άγαθότης καϊ ή άκρα, αύτοΰ/δικαιο
σύνη, Επιθυμεί τήν διάσωσιν εαυτού καί -τήν ησυχίαν τοϋ βασιλείου, 
άλλ’ άπεχθάνεται παν σκάνδαλον, πτοεΐται πρός πάσαν έσπευσμένην 
τυχόν αυστηρότητα, γεραίρει τήν είς εαυτόν πίστιν και θεωρεί άξίαν πά
σης τιμής καί προστασίας τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος, μυσάττεται 
τήν αδικίαν καϊ θέλει τήν έκάστφ άπόδοσιν τοϋ προςήκοντος, εκλέγει 
τήν οδόν τής μετριοπάθειας καϊ έξοικονομήσεως τών πραγμάτων καί τής 
αναβολής μάλλον τών δυσχ.ερείών ή τής οριστικής διά γενναίων μέτρων 
λύσεως αύτών. Τέλος δ’ εγείρει αληθώς τόν θαυμασμόν τοϋ αναγνώστου 
ή φιλεργία τοΰ ■ βασιλέως,--ής και /ή πάράδοσις τών γνωρισάντων αύτόν

Β

καϊ μετ’αύτοΰ έργασθέντων έτήρησεν εύλαβή άνάμνησιν καί αί έπιστολαί 
αυται νέα παρέχορσι τεκμήρια. Δικαίως έγραφε περί αύτοΰ ό υπασπιστής

λέση είς εύημερίαν των υπηκόων του,

καϊ ούδεμίαν παρεϊχεν έαυτφ διασκέδασιν,

του Γενναίος Κολοκοτρώνης έν ύπομνήματι άπευθυνθέντί τή 22 ’Οκτω
βρίου 1843 πρός τόν βασιλέα τής Βαυαρίας Μάξιμϊλιάνόν τδν Β’- «Με- 
γαλειότατε. έσχον τήν τιμήν νά υπηρετήσω παρ’ αύτφ έπι έπτά-έτηώς 
υπασπιστής, καϊ γνωρίζω εντεύθεν ακριβώς τούς μόχθους,'είς ούς υπέ- 
βαλλεν εαυτόν ό βασιλεύς, δπως μετά δικαιοσύνης κυβερνήση τδν λαόν 
του κα'ι διοικήση τά,τής τάξεως, πράξη δέ πάν δτι ήδύνατονά συντε- 

ι. Είργάζετο δέ ού μόνον τήν ημέ
ράν δλην, αλλά πολλάκις κα'ι μ.έρος τής νυκτός. Δέν έζη ώς βασιλεύς 

διό καί προςεβλήθη ένεκα: τής 
μεγάλης κοπώσεως ή ύγίεια αύτοΰ- άλλά χάριν τής ευτυχίας τής χώ
ρας'. περ.ιεφρόνει © βασιλεύς πάντα κάματον' καί αύτήν τήν περί τής ύγι- 

’ ,εία’ς αύτοΰ φροντίδα1». ■
Αύτός δέ ό ’Όθων, περιγράφων έν έπιστολή πρός τήν βασίλισσαν τής 

Βαυαρίας Μαρίαν τήν κόπωσιν καϊ τάς συγκινήσεις τών έπί. τή είκοσι- 
πενταετηρίδι τής είς τόν θρόνον άναβάσεως εορτών έν ήμέραίςκαθ’ ας 
ήτο αύτόχρημα-ασθενής, προςθέτει, δτι παρά πάντα ταΰτα/τήν νύκτα 
τής παραμονής τής είκοσιπενταετηρίδος διήλθεν εργαζόμενος' μέχρι τής 
μιας μετά τό μεσονύκτιον ®. ; -

Τοιαΰται διά βραχέων αί έντυπώσεις, άς έμποιεΐ ή μελέτη ■ 
ταΰθα δημοσιευομένων έπιστολών τοΰ πρώτου τής 'Ελλάδος .βασιλέως, 

, iJJ μικρά αυτή συλλογή χρησιμεύει άριστα είς χαρακτηρισμόν-τού Όθω ·

ΊΙ

τών εν*·

Β

ί Trpsf ένβ’ άν σ. 142 κ έ.
I j'fost άν. σ. 187,
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νος, κάιύπδ τοίαύτηνίέποψίν^τά' ολιγόστιχα, ταΰτα έπιστόλια, άτινα και 
άλλως διαφωτίζουσιν άξιά γνώσεως- έπεισόδια τής· ιστορίας τών τότε χρό- 

. νώνν εΐνε περισπούδαστα·. Καί έκ τούτων άπάξ έτι, δύναται ,νά κάταδεί- 
χθή, δτι άν δι’άλλους λόγους ή 'Ελλάς δέν έτυχεν έπ'ι τοΰ ’’Οθωνος τής 
ποθουμένης εύημερίας, .άλλ’ ό βασιλεύς ήτο πάντως ώς πρός τήν άγάπήν 
τής 'Ελλάδος γνήσιος υιός έκείνου, δςτις έγραφε τφ-184 Γ «καϊ αν 
έμελλεν ό οΐκός μου νάποβάλη ποτέ τόν ελληνικόν θρόνον, ρύδεϊς 
ήθελέ με καταλάβει μετάμελος :δι' δσα έπραξα υπέρ τής Ελλάδος.» . · .

ΣΚπυρ. H, Λάμπρος.
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. ΙΙρό τινων ακόμη έτών έκεΐνος, δστις ήθελε τολμήσει νά δημοσιεύση 
είς φύλλον ελληνικόν, έστω και .μίαν σελίδα περί σιδηροδρόμων, θά κα- 
τετάσσετο πιθανώς είς τήν μ,ακαρίαν τών σχολαστικών χορείαν, ή δέ 
πτωχή αύτή σελίς του θά έθάπτετο είς τήν αιωνιότητα άκοπος, άψαυ- 

στος, αόρατος. ■
, . Κα'ι τί μάς ένδιέφερον. οί σιδηρόδρομοι, άφοΰ τοιούτους δέν εΐχομεν, 
όύδέ έσκεπτόμεθα ν.ά έχωμεν..’Αληθές εΐνε, δτι άπό τής πρώτης έτι βα
σιλείας. τό σιδηροδρομικού- ζήτημα είχε τεθή έπ'ι. τοΰ' τάπητος, άλλ* ά- 
πέμενεν εκεί έρριμμένον έν απελπιστική, άδρανείφ, μεταξύ ζωής και τά
φου, κατά τόν ποιητήν, μ.ή έχον τήν τόλμην νά ζήση, άλλ’ ουδέ καί νά 
έκπνεύση. Σχέδια έπΐ σχεδίών κατεστρώννυντο, συμβάσεις έπι συμβάσεων 
ΰπεγράφοντο καί έκυροΰντο καί έδημοσιεύοντο καί . . . έως έκεί. Μέχρι 
τοΰ 1884 τό σιδηροδρομικόν σύμπλεγμα τής 'Ελλάδος έξειλίσσετο είς 
τήν καταπληκτικήν έκτασίν τών 10 χιλιομέτρων.

Σήμερον δμως τό πράγμα άλλάζει- πάς πρακτικός και φιλοπρόοδος 
Έλλην δύναταΐ|» θωπεύων έν άγαλλιάσει τό στήθός του, ν’ άναφωνήση : 
Ζωμέν, ζωμεν κα'ι θά ζήσωμεν- έχομεν άρτηρίας σιδηροδρομικές, αΐτινες 
όσημέραι ένδυναμοΰνται κα'ι τρέφονται καϊ έπεκτείνονται.

Οί σιδηρόδρομοι ένδιαφέρουσι πλέον καϊ άπασχολοΰσίν δλην τήν- ελλη
νικήν κοινωνίαν, πάν οέ δ,τι περ'ι αυτών γραφή, δέν διατρέχει τδν κίν
δυνον νάμή ε.δρη άναγνώστας.. Τόσον πολύ μάλιστα τώρα μάς έ’πήρε. τδ 
σιδηροδρομικόν ρεύμα, ώστε κα'ι χάριν μικράς τίνος προεκτάσεως σιδη
ροδρόμου μόνον, δέν τό έχομεν τίποτε νά άποφασίσωμεν ολόκληρον καϊ 
σωστήν κοσμοχαλασιά. ·.,

ί

r
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Ό σιδηρόδρομος, έν τή πραγματική τής λέξε.ως έν,ν.οίφ, . δέν. .είνε,-τβτ.· 
σο'ν νέα. έπινόησις. Προ πολλών ήδη αιώνων έχρησίμευ.ε πρός ευχερή 
τάκίνησιν μεγάλων βαρών. Δι’ αύτοϋ οί Αιγύπτιοι μετέφερον,έν τοΐς ώριΓ , 
σμένοις πρός τοποθέτησιν σημείοις τούς θαυμάσιους οβελίσκους των,-δι’ 
αύτοϋ οί 'Ρωμαίοι μετεκίνονν τάς πολεμικάς μηχανάς των καί τους 
κόλοσσαίους λίθους πρός άνέγερσιν των αθανάτων μνημείων των*  :

• ■'

ϊ Πρώτος ό γάλλος Gugnot έν έτει 1770 συνέλαβε τήν ιδέαν τής χρή- 
σεως τοϋ ατμού έν τφ σιδηροδρόμφ καί κατεσκεύασε φορτηγόν άμαξαν 
διά τοιούτου κινουμένην.

■■ ■• Άλλ' ή φορτήγός αύτη, ούσα έν πλείστοις ατελής, δέν έπέπρωτο νά 
δράση.’ίδίφ έπαΐσθητή έν αύτή καθίστατο ή τής εστίας έλλειψις, ώς έκ 
τής όποιας έδει νά ΐσταται άνά βραχέα διαστήματα, ί'να άνανεοΐ τόν έν 
τφ λέβητι έξαντλούμενον ατμόν. ,

'Οπωσδήποτε δμως τό έργον τοΰ Gugnot, καίτοι ανάπηρον και άσθε-

Περί τά μέσα τοϋ 17®ν αίώνος άπαντώμεν τόν σιδηρόδρομον λείτουρ- 
γοϋντα έν. τοΐς άγγλικοΐς' άνθρακωρυχείοις ώς μέσον μεταφοράς μεταξύ ■ 
αυτών καί τών σημείων τής φορτώσεως. ’Επεκτείνεται δέ βαθμηδόν ή 
χρήσις αύτοϋ ώς μέσου μετακομιδής καί τφ 1825 παραδίδεται ει’ς κοι
νήν χρήσιν έν Αγγλία ό πρώτος ίπποσιδηρόδρομος, συνδέων τό Dar
lington μέ τό Stockton. .

Ό σιδηρόδρομος λοιπόν δέν εΐνέ τι νέον. Τό ένδοξον έφεύρημα τοϋ ίδι- 
κοϋ μας αίώνος εινε ή ατμομηχανή. ’Αλλά, παραδόξως πως, αυτή, καί- 
τοί έκ βάθρων μεταβαλοϋσα τάς συνθήκας τής λειτουργίας τοΰ σιδηρο
δρόμου, καίτοι μεταβαλοϋσα αύτήν τήν άνθρωπίνην κοινωνίαν ολόκληρον, 
κατ’ούδέν ΐόχυσε νά μεταβάλη τήν κρατήσασαν έπωνυμίαν σιάηρδάμό- 
ρός, ήτις, μή έμφαίνουσα πλέον είμή τό ήττον ούσιώδες ήμισυ τοΰ ολου/ 
έπέζησε κατά συνθήκην καί έκυριάρχησε.

Καί δέν εινε μέγα αδίκημα διά τήν καϋμένην τήν ατμομηχανήν, εις 
τήν οποίαν τόσα καί τόσα όφείλομεν, νά μή τήν λαμβάνωμεν ποσώς ύπ*  
όψει έν τή έπωνυμία τοϋ ένδοξου έργου της ; Διατί, αντί σιδηρόόροιιος, 
νά μή τή κάμνωμεν τήν μικράν’ καί δικαιοτάτην χάριν νά λέγωμεν άτ,αοΆ 
όρομος ή έπι τέλους άζρ,οσιδηρόδρορ,ος ;

■ Άλλ1’ είς ποιον νά ύποβάλη τις τήν πρότασιν έν Έλλάδι τουλάχι
στον; άφοΰ οί πρώτοι, καί τελευταίοι ίσως, έλληνες ακαδημαϊκοί, ήλθον 
εις τόν κόσμον ύπό μορφήν φθοροποιών έντόμων καί κατεδικάσθησαν ήδη 
είς, θάνατον υψηλή διαταγή τοΰ κ. ΧρηστομάνΟύ ! " ,

ι
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νές, έθηκε τάς βάσεις τοΰ προβλήματος πρό τοϋ ανθρωπίνου, πνεύματός,> 
τό όποιον έπεδόθη άκαταπόνητον είς τήν μελέτην κα.1 βάσανόν αύτοϋ., 

Άπό τής Γαλλίας μετεδόθη είς Αγγλίαν καί Αμερικήν ό πυρετός 
τών/πρός τέλειοποίησίν τής άτμαμάξης προσπαθειών, άπό β,ελτιώσεώς δέ'- 
είς βελτίωσιν άγομένη αυτή, συνεπληρώθη έν έτει 1828 διά-τής έφευρέ- 
σεως τοϋ γάλλοϋ-Seguin. Ούτος, ΐνα αύξήση τήν επιφάνειαν τής-θερ-· 
μάντεως είς άνωτέρας αναλογίας, έθεσε τήν εστίαν είς άμεσοτέραν προς 
τό ύδωρ κοινωνίαν, διά σειράς σωλήνων διερχαμένων αύτοϋ από .τοϋ-ενός: 

είς τό έτερον άκρον.
Το επόμενον, δέ έτος ό.Στέφενσον,. έφαρμόζων άπάσας τάς νεωτέρας 

συνθήκας,. κατεσκεύασε τόν Πύραυλόν του, άτμομηχανήν, έν τή άπολύτφ·. 
επιτυχία τής οποίας, έθεωρήθη λελυμένον τό σιδηροδρομικόν πρόβλημα.?

Έκτοτε δέν παρήλθε , χρόνος μακρύς, δτε κατάπεπληγμένοι οί αγώγι- 
άται είδον το άσπλαγχνον αύτό τέρας, τήν άτμομηχανήν, κατάδικάζον 
είς αχρηστίαν, τά λεωφορεία καί τάς"άμάξαξ των. ’Εντός δεκαετίας τό- 
σιδηροδρομικόν σύμπλεγμα τής Γαλλίας έξειλίσσετο είς 573 χιλιόμετρά,· 
τό τής Αγγλίας είς 1000, τό τής Άμερικής«είς 5000, ένφ έξ ίσου μετά 
θέρμης καί σπουδής ήκολούθουν των χωρών τούτων τό παράδειγμα ή 
'Ρωσσία, τό Βέλγιον, ή Αύστρία καί τά πλεΐστα τών γερμανικών κρατών. 
ΙΙεντήκοντα δέ καί §ξ έτη άπό τής έμφανίσεώς τοϋ. «Πυραύλου» Λοϋ 
Στέφενσον, ήτοι τφ 1886, ή έκτασις τών έν Εύρώπη σιδηροδρόμων άν-, 
ήρχετο είς 195.158 χιλιόμετρα, .,·..■’.

Καί είς τί ,τάχα καί πόσον οί σιδηρόδρομοι ήδυνήθησαν νά έπιδράσω- 
σιν, ώστε τόσον νά ένθουσίάσωσι τόν κόσμον καί έλκύσώσι μυθώδη κε
φάλαια είς τήν κατασκευήν καί έκμετάλλευσιν αυτών ; Είς πολλά ή 
μάλλον είς δλα,-:γενόμεν.οι αφορμή άληθοϋς έπαναστάσεως έν τε τφ κοι- 
νωνικφ καί πολιτικφ βίφ τών λαών.

Είς το έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν έδωκαν νέαν ζωήν, νέαν δψΐν, 
ισχυρότερα νεΰρα, τήν εύζωίαν κατέστησαν κοινότερον κτήμα, ΐσχυ- 
σαν νά συντελέσωσιν είς αύτήν τήν άνάπτυξιν τοΰ πνεύματος, είς .αύτήν 
τήν άναμόρφωσιν τών ηθών, είς αύτήν τήν έξάπλωσιν καί έδραίωσιν τής 
πολιτικής ελευθερίας.

Μετά, τήν τυπογραφίαν, οί σιδηρόδρομοι είνε τό ίσχυφότερον τοϋ .πο
λιτισμού δογανον, τό όποιον ο ανθρώπινος νοϋς ήδυνήθη νά δημιουργήσή, 
έλεγεν ενώπιον τής Γαλλικής Βουλής έν έτει 1838 ό μέγας μηχανικός 
Legrand.; Κ,αί: όντως , έν διαστήμαπιφλίγών δεκάδων έτών ώθησαν τόσον
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πολύ εμπρός.τόν κόσμον Ey τή. όδφ τοΰ πολιτισμού, δσον ολόκληροι αι
ώνες πρό αύτών δεν ήδυνήθησαν νά κατορθώσωσι.

Η μαγική τών σιδηροδρόμων δύναμις είνε ή ταχύτης. Δι’ αύτής ή- 
νωσαν άπ’ άκρου εις άκρον καί κατά πάσαν διεύθυνσιν το έδαφος έκάστης 
χώρας, ενφ συγχρόνως , καταρρΐψαντες τούς έν τοΐς συνόροις φραγμούς, 
κατέστησαν ευχερή τήν επικοινωνίαν καί τόν. συγχρωτισμόν τών διά
φορων λαών, εις τρόπον ώστε αί ανθρώπινοι κοινωνίαι άπετέλεσαν μίαν 
και μόνην, οσον άφορφ. τήν άνάπτυξιν καί κυκλοφορίαν τών ηθικών κα'ι 
υλικών κεφαλαίων.

: Εκ τοΰ. μεγάλου δέ τούτου .αποτελέσματος άπορρέουσιν άπαντα τά 
ωφελήματα, τών οποίων οί σιδηρόδρομοι έγένοντο πρόξενοε είς τόν καθό
λου βίον τών εθνών.

. Ο γεωργός ή ό βιομήχανος, έχων είς τήν διάθεσίν τού το μέσον τα
χείας και ουχι υπερβαλλόντως δαπανηράς συγκοινωνίας, δέν διστάζει νά 
αποφασίση όπως, έπισκεπτόμενος έστω καί τάς μάλλον μεμακρυσμ-ένας 
χωράς, εν ταΐς οποιαις τυχόν τό. είδος-τής καλλιέργειας ή βιομηχανίας 
του εφθασεν εις ανώτερου τινα βαθμόν προόδου, καταστήση ίδιον κτήμα 
την γνώσιν τών νεωτερων συστημάτων καί έφαρμόση αύτά έν τη πα- 
τρίδι του, είς τήν γην του ή τό έργοστάσιόν του.

Ο γεωργός ή ό βιομήχανος,, άφ’ ής ή ατμομηχανή ένίκησε τάς απο
στάσεις,, δέν εργάζεται έχων ΰπ’ δψει μόνον τάς περιωρισμένας άνάγκας 
τοΰ τοπου του, αλλά βλέπων τό άτμόπνουν τέρας κόμιζαν άστραπιαίω,ς 
τά προϊόντα του είς παν ζητήσεως σημεΐον, εντείνει τήν φιλοπονίαν του 
καί άσφαλίζει τήν εύημερίαν του.

Ο έμπορος απηλλάγη σχεδόν έντελώς τοΰ δαπανηρού ζυγού τών με
σαζόντων προσώπων. Δύναται νά έλθη είς άμεσον συνάφειαν πρός τούς 
έργοστασιάρχας, πρός τούς καταναλωτάς. Ηύρυνε τόν κύκλον : τών εργα
σιών του καί ύ.πετίμησε τά είδη τοΰ εμπορίου: του, είς κατωτέρας τιμάς 
προμηθευόμενος καί ούτος αύτά.
■ ' 'Όπου διέρχεται ό σιδηρόδρομος εξημερόνει τά -ήθη,: διότι καί ό.μάλ- 
λον πτωχός καί αγροίκος άνθρωπος, βλέπων καθ’ έκάστην πολιτισμένους 
όμοιους του καί άναστρεφόμενος πρός · τοιούτους;,, έξυπνφ βαθμηδόν καί 
πολιτίζεται. Η σιδηροδρομική συγκοινωνία ήνέιρξεν εύρύν ορίζοντα πρό 
τοΰ έπιστήμονος, τοΰ καλλιτέχνου, τοΰ φιλομαθούς έπιτρέπουσα είς αύ
τούς νά συμπληρώ.σι τάς γνώσεις των ή άντλώσι τήν έμπνευσίν των καί 
έν ταΐς μάλλον άπεχούσαϊς. χώραις, ένθα ακμάζει ή Επιστήμη'ή τέχνη, 
ό πολιτισμός. . · -.·:

Διά τοΰ σιδηροδρόμου οί διάφοροι λαοί- είς διηνεκή Ερχόμενοι συνά
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φειαν άνένηψαν έκ τοΰ ληθάργου, άντελήφθησάν τής> ισχύος των κάΐ άνε- 
κήρυξαν άκλόνητον τήν πολιτικήν ελευθερίαν των, καταλύσαντες τό 
απόλυτόν καί ειδεχθές τών. αρχόντων: κράτος;
:. Αύτός ό δημόσιος θησαυρός άκόμη, πολλά -Έκ τών σιδηροδρόμων προσ- 
πορίζε,ται ύπό διαφόρους τύπους, οπερ δέ το.σπουδαιότερου, μετά τινων 
δεκάδων ετών ■ παρέλευσιν πρόκειται νά περιέλθωσιν άυεξόδως είς τήν 
κατοχήν αύτοΰ: μία πρός: μίαν άπασαι αί σίδηροδρομικαί γραμμαί.

Άλλά δέν θά μοι ήρκουν ολόκληροι τοϋ Παρνασσού τόμοι αν έπεχεί- 
ρουν νά καταστρώσω καί , αναπτύξω άπαντα τά ευεργετικά τής σιδηρο
δρομικής συγκοινωνίας· αποτελέσματα, τά όποια έν συντόμω σημειώσει 
περιέλαβον ανωτέρω,
.. Δέν ' πρέπει; έν τούτοις νά μή ύπομνήσω πρός υμάς, ώ απειροπληθείς 
ομόιοί' μου έν τή ίδιοτροπίφ τοΰ στομάχου, δτι οφείλετε ιδιαιτέρως με- 
γάλας; είς: τόν .σιδηρόδρομον χάριτας' καί δι’ έτερον σπουδαίότατόν λό·? 
γον, δτι δύνασθε δι’ αύτοΰ νά διανύητέ τάς μακροτέρας τών αποστάσεων, 
χωρίς ούδ’ έπί στιγμήν νά αίσθανθήτε τήν αγωνίαν εκείνην τήν απερί
γραπτο·/, ήτις:.σάς καταλαμβάνει έντός κλυδωνιζομένου ' άτμοπλοίου.

- Δέν έχομεν ανάγκην πλέον νά έξετάζωμεν τήν έκτασιν τόΰ ούρανοΰ 
καίιμελετώμεν καί τό αραιότερου έπ’ αυτής νέφος, δπως όρίσωμεν τήν 
ημέραν τοΰ: ταξειδίου μας,-ούδέ νά τρέμωμεν καθ’ οδόν ,είς τό έλάχι- 
στον ανέμου -φύσημα. Όσω θέλουν ας μαίνωνται τά πέλαγη, ό σιδηρό
δρομος έχει ■ αίωνίαν γαλήνην. Δεν θά μεταβληθώμεν ποτέ έπ; αύτοΰ 
είς πτώματα έμοΰντα- άν πάθωμέν τι, ή πάθησίς μας θά είνε ακατανί
κητος δρ έξις ήτο πολύ πολύ ολίγον μούδιασμα.·

Έν τή σιδηροδρομική άμάξη:: πόση; ποικιλία 1 Καί τέρπεταί τις καί 
πλήττει.- -Τούτο: έξαρτάται άπό τήν τύχην; του, ? Βλέπει πολλά, - ακούει 
περισσότερα, Είς τόσον μικρόν χώρον ,θέλετε δέν θέλετε λαμβάνετε Ενδι
αφέρον διά τούς αγνώστους- συντρόφους. σας’. Τους μελετάτε περϊέργωςδιά 
τών οφθαλμών,, προσπαθείτε νά μαντεύσητέ τίνος εθνικότητες, τίνος ποι
ότητας είνε, διατ'ι καί διά πού ταξειδεύουν, είνε 'άνθρωποι τής κουβέντας 
ή πρόκειται νά σάς καταδικάσουν εις άλυτον αφασίαν, Άλλοτε ανατέλ
λουν απέναντι σας, ώς φωτεινοί αστέρες, φυσιογνωμίαι γλυκεΐαι, συμ
παθείς, γελασταί, άλλοτε προβάλλουν, τύποι περίεργοι ή πρόσωπα κάτ
ισχνα, ειδεχθή, μέ μορφασμούς -γκρίνιας καί κακίας. Είς τήν πρώτην 
περίμταάνί δέν ·, σάς. κατμλαμ,βάνει ποτέ;, ύπνος.,-είς 
τοΐτε^^ήθώί'.,διά πα'ντό,ς-μέσΟυ...·.-,·. -.·-.■ -■ ’

τομος ιδ'. ’Οκτώβριος 7
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Ακούετε , πολλάκις πράγματα ευχάριστα, Ενδιαφέροντα, άγνωστα είς 
σας καί τείνετε προσεκτικόν τό ούς, ένφ μέ τρόπον . βάζετε καί σεις 
κάνέν λογάκι. Έστιν δτε δμως εΰρίσκεσθε είς αμηχανίαν, διότι εννοείτε 
συνδιαλέξεις, τάς οποίας θά έπεθυμεϊτε νά μή εννοείτε. Συνέπεσεν είς 
φίλον μου ταξειδεύσαντα είς Ευρώπην νά παρακολούθηση δλως άκουσίως 
λίαν πρωτότυπον καυγάν ελληνικού ανδρογύνου, τό όποιον ούδολως ύπώ- 
πτευεν, δτι συνεταξείδευε μετά Έλληνος. Ή κυρία είχεν απόλυτον 
ανάγκην διά μίαν ά,νάγχηκ κα'ι άπήτει. παρά τοΰ μακαρίου συζύγου νά 
τη εύρη τό μέσον της άπελευθερώσεως. Τό πράγμα ήτο αδύνατον, άλλ’ 
ή κυρία δέν-τό έθεώρει τοιοΰτον και ήρξατο ya. απειλή τόν συζυγικόν 
πίλον, έν ή περιπτώσει δέν θά τή έπήρχετο βοηθός ή συζυγική έτοιμότης.

Είς εμέ δέ συνέπεσε νά συνταξειδεύσω άπο Π,αρισίων είς Ιταλίαν μετά 
δύο Άγγλων, οΐτινες δταν δέν έκοιμώντο, ανέπτυσσαν χυδαΐον ύβρεολό- 
γιον κατά τών έν Αγγλία Ελλήνων, ώς κλεπτών και παληανθρώπων. 
Εννοείται, δτι. έπΐ τέλους έσκασα καί τούς έλουσα πλουσιότατα.

Καί μία αδιακρισία συνήθης, δσον τυραννική καί απάνθρωπος. Ένφ κατ- * · ·, ■» ,
έχεσθε άπό λυσσώδη πείναν και μετράτε μέ αγωνίαν τά λεπτά τής ώρας, 
δέν τό έχουν τίποτε οί απέναντι σας νά ξεδιπλώσουν, μέ δλην τήν αφέ
λειαν τά'όρεκτικώτερα τών έδεσμάτων καί νά τά τελειώσουν χωρίς νά 
β.αστάξή ή ψυχή των νά σάς εΐπωσιν:. Δέν πέρνετε κάτι τι ; -

Άλλ’ έάν ήσθε μέ ένα μόνον συνεπιβάτην έν τώ διαμεοίσματι, ή σύμ- 
πτωσις αύτη απαιτεί όλίγην προσοχήν. Τίς οίδε τούς σκοπούς του. Τότε 
αποφεύγετε δσον δύνασθε τήν αγκάλην τοϋ Μορφέως, δστις εΐνε ό κυ- 
ριώτερος συνένοχος τών κλεπτών, τών άσκούντων τό 'έντιμον επάγγελμά 
των έπί τών σιδηροδρομικών συρμών. ’Ανέρχονται έπ’ αυτών είς οίόνδή-
ποτε σταθμόν μέ λίαν άνύποπτον ήθος καί περιβολήν, δταν δέ σάς ΐδουν 
έταραδιδόμενον είς , τόν ύπνον, σάς κτυποϋν, σάς κλέπτουν καί είς τήν 
πρώτην έπιβράδυνσιν τής ταχύτητες τοϋ συρμού, πηδώσιν άφίνοντες είς 
άλλους τήν φροντίδα νά σάς θάψουν.

Σπανιότατα βεβαίως είσί τά- παραδείγματα τοιούτων έπιθέσεων, όση- 
(*έραΐ δέ τά τής ασφαλείας μέτρα συμπληρούνται, ούχ ήττον ολίγη προ- 
φύλαξις δεν ήθελε παρεξηγηθήώς άλογος.

' Έν-τοΐς γαλλικοϊς σιδηροδρόμοις άπό τού i860 μέχρι τού 1883, 
ίλαβον χώραν δολοφονία! καί άπόπειραι φόνου περί τάς είκοσι καί πέντε, 
σκοπόν πάσαι έχουσαι τήν κλοπήν.

Ούδέν καλόν έν τφ κόσμφκακού αμιγές. Διά τών σιδηροδρόμων, διά 
τοΰ θαυμ,ατουργού αύτοΰ μέσου συγκοινωνίας, ούκ ολίγοι μεταβάλλοντες
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άκουσίως διεύθυνσιν, απέρχονται κατ’ εύθεΐαν' είς τάς άνερευνήτους τού 
'ύλδου χώρας. ' ; '

Ή Ελλάς δέν ύπέστή έτι σιδηροδρομ,ικάς συμφοράς αξίας λόγου. Αί 
γραμμαί ημών δέν έχουσι τήν πυκνότητα έκείνην, προ τής όποιας έν άλ- 
λαις χώραις καταπλήσσεται ό θεατής, ούδέ κινούνται έπ’ αύτών οί συρ
μοί μεθ’ δσης άλλαχοΰ ταχύτητος. Ούτω δέ πολλοί τών άπειλούντων 
τούς σιδηροδρόμους κινδύνων έκλείπουσι. Είς άλλα κράτη όμως τυγχάνει 
όπωσοϋν επαισθητός ό είς τούς σιδηροδρόμους αποτινόμενος φόρος τού αί
ματος. Έν Γαλλίρι π. χ. έντός πενταετίας, άπο τού 1880—■ 1884, ό 
μέσος δρος τών θυμάτων ανέρχεται έτησίως είς 6,000, ήτοι είς 16 πε
ρίπου'καθ’ έκάστην ήμέραν. Έκ τούτων, οί φονευμένοι άναλογοΰσιν είς 
10 τοΐς εκατόν πρός τούς τραυματίας.

. Τήν μεγαλείτέραν φθοράν ύφίστανται συνήθως οί σιδηροδρομικοί υπάλ
ληλοι και διότι ώς έκ τής υπηρεσίας των ύπόκεινται πλειότερον παντός 
άλλου είς τόν-κίνδυνον καί διότι βαθμηδόν έξόικειούμενοι πρός αύτόν άμε- 
λούσι νά λαμβάνωσι τάς δεούσας προφυλάξεις.

Ούτως έν Γαλλία μεταξύ τοΰ ετησίου άριθμοΰ τών 6,000 θυμάτων, 
έχομεν 92 τοΐς εκατόν υπαλλήλους τού σιδηροδρόμου.

Τά πλεΐστα έν τούτοις τών άτύχημάτων δέν προέρχονται αμέσως έκ 
τής έκμεταλλεύσεως; άλλ’ έκ σφάλματος ή.άπερισκεψίας αύτών τών θυ
μάτων. ΈνΓαλλί οι οί έξ ίδίου - σφάλματος ή άφροσύνης παθαίνοντες 
άναλογοΰσι κατά μέσον δρον είς 94 τοΐς έκατόν.
- Έν Άγγλίγ. καί ’Αμερική τά σιδηροδρομικά άτυχήματά είσί πλείονα 
ή.έν .πάση άλλη χώρηι, διότι πλήν τής Εκτάκτως πυκνής κίνήσεως, αί 
έταιρίαι, έλευθέρως συναγωνιζόμεναι, πλειοδοτούσιν ούτως είπεΐν είς τήν 
ταχύτητα, διά τού. μέσου τούτου, ζητοϋσαι νά έλκύώσν τού κοινού τήν προ- 
τίμησιν. .......

Αύτά τά πράγματα δμως δέν τρομάζουν καί πολύ τόν κόσμον, ούτε 
αξίζει τον κόπον νά τόν τρομάζουν. Είς πάν. βήμά του ο άνθρωπος απει
λείται ύπό κινδύνων· δέν εΐνε μόνον ό σιδηρόδρομος ό θέτων κάπως έί'ς 
αμφιβολίαν τήν άσφάλειαν τής ζωής του. Μήπως ή δι’ άτμοπλοίων ή 
ιστιοφόρων, ή δι’ άμαξών ή ζφων συγκοινωνία δέν παρακολουθεΐται έπί— 
σης ύπό μεγάλων κα'ι δυσαποφεύκτων κινδύνων. ’Άν μάλιστα λάβή τις 
ύπ’όψει τήν τεραστίαν άνάπτυξιν τής διά τού σιδηροδρόμου μεταφοράς, 
θέλει ευρει έλάχιστον τόν αριθμόν.τών θυμάτων, αυτού, έν συγκρίσει πρός 
τά θαλάσσια ατυχήματα.

A. Ε. Ήλοόπουλος.



h V ' —II EX ΑΡΓΕΙ ΣΦΑΓΗ KATA TO 1833
Δ' '

Ή 4 Ίάνουαρίόυ 1833 άνετε ιλε χρυσήλιος, αίθριος καί γλυκυτάτη 
ημέρα τοΰ χείμώνος έξ εκείνων, &ζ μόνον ό Άργολικός όρίζων γνωρίζει- 
έμελλε δέ νά γίνη μάρτυς’ παγεράς και άποτροπαίου διά τήν φρίκην αυ
τής' σκηνής.·

Ό τρόπος τής καταλήψεως τής οίκίας-Καλλέργη καί ό απαίσιος του
φεκισμός τοϋ ανδρείου Καλλισγούρου καί τών συνθανατώθέυτων πολιτών 
κατασυνεκίνησαν τήν πόλιν τοΰ ’Άργους κα'ι πάντες έντρομοι έφαντά- 
ζοντο, οϊα ήπείλουν αυτούς δεινά καί- έπίστευον, δτι οί Γάλλοι κατέλα- 
βον .τήν πόλιν ώς κατακτηταί και δυνάσταΐ. Άφίκετο δέ άπό τής προ
τεραίας έκ Σολυγείας καί ό οπλαρχηγός Κριεζώτής μετά τόΰ στρατεύ
ματος του καί ή άφιξις αύτοϋ κάκιστα διέθετο τούς Γάλλους, σύνδυα- 
σ,αντας αυτήν μετά τής προκαταλήψεως αυτών, δτι οί έν Αργεί οπλαρ
χηγοί έξύφαινον δήθεν κατ’ αύτών συνωμοσίαν. Οί ρηθέντες-οπλαρχηγοί 
έν τούτοις, δσφ καί άν έδυσφόρουν διά τήν άφΐξιν τού Γαλλικού στρα
τού, ώς καταλύοντος τήν έξουσίαν καί έπίρροήν αύτών, ουδέποτε έσκέ- 
φθησαν; όύδέ ήσαν άλλως ίκανοί νά έγείρωσιν δπλα κατά τών Γάλλων, 
τό μέν διότι δέν είχον έκδεδηλωμένας παρ’ έκείνων σοβαρας αφορμας, 
ήσαν δέ απέναντι συμμάχων καί εύεργετών τής· πατρίοος, τό δέ δώτι 
έτύγχανρν ασθενέστεροι τών Γάλλων, άποτελούντων στρατόν τακτικόν, 
δίωργανωμένον άριστά καί μάχιμώτατον, ένισχύόμενον δε και υπο πυ
ροβολικού. Άλλ’ έν ω τόσοι καλώς έστάθμιζον τήν πέρίστασιν αυτοί, 
δεινώς οί Γάλλοι έπλανώντο καί περί τά πρόσωπα κάι περί τα αρά
γματα ·καί έπίστευον, δτι ήπείλει αύτούς άμεσος κίνδυνος- έκ τοιαύτης δε 
έλαυνόμενοί σκέψεως καί λίαν δυσμενώς προδιατεθειμένοι, παρεξήγόυν 
'ΐά πάντα καί άπό τής αφίξέως αύτών έκτακτον μετήλθον βιαιοπραγίαν 
καί σκληρότητα., Ούτως ή υπόνομος ήτο πλήρης καί σπινθηρ απητεΐτο 
διά τήν έκρηξιν καί πυρκαϊάν.
r Τά συνετά καί συνδιαλλακτικά μέτρα δέν έλειψαν μολαταύτα έν τή 
κρισίμφ: έκείνή περιστάσει. Οί οπλαρχηγοί τής StpazcatixijQ Rjiizgo— 
πής, κατ’άλλους δέ μόνον οί Τσόκρης καί Κριεζώτής, άμα τώ τουφε
κισμέ τοΰ Καλλισγούρου έσπευσαν. ως ειρηται. εις επισκεψιν τής κυρίας 
Καλλέρ^ήί'-'Έκέΐ'^^ίλαβίό^ σίύνέντευξιν καί μετά τού Γάλλου συντα
γματάρχου Στοφέλ καί συνωμίλη,σαν μετ’ αυτού περί τών ληπτέων μέ-
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τρων πρός καθησύχασιν τής πόλεως- έκτιμώντες δέ' βαθύτερου'τήν περί- 
στάσιν, άπεφάσισαν κα’ι οιεβεβαίωσανλτόν Στοφέλ, οτι τήν έπιοΰσαν 
ήθελον αναχωρήσει μετά τών στρατευμάτων είς Κορινθίαν διά νά κενωθή. 
ή. πόλις έκ τών ΛερσσωΓ στρατιωτικών σωμάτων.' Ό Στοφέλ έφάνη 
αποδεχθείς φιλοφρόνως τήν άπόφασιν τών οπλαρχηγών καί ύπεσχέθή 
αύτοΐς πάσαν συνδρομήν του. ■

Είς μάτην δμως τό αγαθόν διάβημα. ’Άλλα ό κακός δαίμων τής δυσ
τυχούς πόλεως έβυσσοδόμει φρικαλέα- συνέτρεξε δέ αύτφ ή έλλέιψις* εμ
πιστοσύνης μεταξύ τών συνδιαλλαγέντων. · ν· ' '

Ένεκα τών προηγουμένων διαδόσεων, άς ή αθυρόστομος φήμη έμε— 
γέθυνε καί έποίκιλλε τερατωδώς καί τών συμβάντων τής ημέρας, οί ά
τακτοι στρατιώται μετ’ άπροκαλύπτου αποστροφής ύπέβλεπον τούς Γάλ
λους, ούτοι δέ περιεφρόνουν έκείνους έπιδεικτικώτατα. Έπί πλέον οί ύπό
τόν Κριεζώτην καί Στράτον 'Ρουμελιώται βαρύτερου έφερον τήν νέαν 
κατάστασιν, .διότι πολλοί έξ αύτών, έπωφελούμενοι τών ανωμαλιών τής 
έποχής καί ώς ξένοι καί μή συνδεόμενβι μετά τοΰ τόπου, ήνοΰντο· πόλ- 
λάκις μετά τών συμπατριωτών των οπαδών τοΰ Γρίβα καί έφορολόγουν 
καί. έμάστιζον τόν φιλήσυχου λαόν.άνευθύνώς, . · , - ■ ■ '

Έκ τών ανθρώπων τούτων προήλθεν αφορμή ρήξεως. Θρασύς στρα
τιώτης, τοΰ Κριεζώτη, δνόματι Σπάρος ή Πάφιλάς, ύπήρξεν ή επάρατος 
τού. σκανδάλου πέτρα. Ήτον ούτος εις τών μάλλον παραφορών καί άτι- 
θάσσων άταχτων μικρός τό δέμας, άλλα σφριγών καί τολμηρόταΐής·, 
θεότρι.ΛΛος, ώς τόν χαρακτηρίζουσιν έκφράστικώτατα έν τή δημώδέί 
γλώσσηοί γνωρίσαντες αύτόν *. . - *

Κατά τήν άπαισίαν έκείνην ημέραν ό· Σπάρος μετά τίνων συστρα
τιωτών του, οίνοβαρεϊς_ πάντες, έπινον έν τινι οίνοπωλείφ τής αγοράς 
Γούβας, έθεώντο δέ μετά δυσφορίας ’πολλής τούς άγερώχώς διέρχομένους 
Γάλλους.. Τρεις τέσσαρες έκ τούτων έστησαν έξωθι διά νά πίωσιν. Έπί 
τή θέφ δέ καί άγερωχίφ αύτών έξάπτεται ό Σπάρος καί φωνάζει:

— Όρέ, ποιος βάνει μιά οκά κρασί νά τοΰ πάρω αύτοϋ τοΰ Φραν 
τζέζου έκειό τό κολοκύθι πώχει στο κεφάλι ,. ?

Έγώ ! μ,όλις άπεκρίθη εις τών συντρόφων, καί δ Σπάρος‘ έκσφεν-

1 Αιηγήδησάν μοι π-ερί αύτοϋ νόστιμου ανέκδοτου. Τήν νύκτα τής προτεραίας 
κατέλυσεν είς οικίαν πτωχής Άργείας. Άφοΰ δ’ έτοποθετήΟη', έρωτά·’; περιστρό
φων τον μύστακα—Όρε γρηά, πόσων χρόνων:είσαι ; Ή δυστυχής γυνή, ή'τις δέν 
ητο καί πολύ γραία, φοβηθεΐσά.... αποκρίνεται—.’Ογδόντα, καπετάνιε μου !— 
Και 6 Σπάρο; τότε έντόνως—Νά μου κάνης, ορέ, απόψε .μιά' πήτα ‘μέ ογδόντα 
φύλλα καί μέ κόταις! . ■·; :·'■ ■··’’»' ■•’’·?; ··=
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Οονίζει τό ποτήριόν του κατά τοϋ θυσανοφόρου πίλου Γάλλου στρατιώτου,
Ό Γάλλος, αν καί τόποτήριον ήστόχησεν αύτοϋ, ήρεθίσθη καί άν- 

τέβαλε κατά τής κεφαλής τού Σπάρου πορτοκαλιάν, δπερ έφερεν είς. χεΐ- 
ράς του, άνακράζων λέξιν, άκατάληπτον είς τούς "Ελληνας στρατιώτας 
«Μπαροϋφο !»

·— Νά, μπαροϋφο ! άπαντ^ ό Σπάρος καί πυροβολεί κατά τοϋ-Γάλ
λου διά τοϋ πιστολιού του, άνεπιτυχώς δμως ώς εκ τής κραιπάλης του, 
κατά τινας δέ καί έρράπισεν αυτόν καί έρριψε τον πίλον του είς τον πη
λόν τής όδοϋ *.

Έπήλθεν αμέσως συμπλοκή μεταξύ Ελλήνων καί Γάλλων- ούτοι δέ, 
άοπλοι δντες και πειθαρχικώτεροι, έσπευσάν είς τον στρατώνα, λιθοβο- 
λούμενοι και διωκόμενοι υπό των άτάκτων καί άνήνεγκον τφ διοικητή 
αυτών την σκηνήν. Ό διοικητής έταράχθη σφόδρα διά τήν έπίθεσιν καί 
άποδούς αυτήν ΐσως είς γενικώτερον σχέδιον κατά τοϋ Γαλλικού στρα
τού, προήλθεν είς σοβαρωτάτας σκέψεις καί μέτρα και διέταξε γενικήν 
συνάΟροισιν. ■ -

Δυστυχώς, είς έπίμετρον των άλλοκότων συμπτώσεων καί παρανοή
σεων, τή fopif εκείνη ήκούσθη βαρέως άντηχών ό μέγας κώδων τοϋ τότε 
μητροπολιτικοϋ ναού τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου.

Ή έκτακτος αυτή κωδωνοκρουσία ούδεμίαν είχε σχέσιν προς τά συμ
βάντα τής-ήμέρας, .ούτε καν τον Γαλλικόν στρατόν. Έκάλει απλώς τούς 
πολίτας είς τον ναόν αυτόν προς εκλογήν δημογερόντων ή ίσως επιτρο
πείας τής . πόλεως προς υποδοχήν τού βασιλέως, οπερ υποθέτω εκ τίνος 
από Τριπόλεως επιστολής τοϋ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη προς τον στρατη
γόν Τσόκρην 2. Οί Γάλλοι δμως, άγνοοΰντες τον σκοπού τής κωδώνοκρου-

ή ’Εξ.όσων, εξήτασα έμπεριστατωμένως περί τής σκηνής αυτής είςμόνον βέ
βαιοί, ότι εφονεύθη. δ ύπδ τοϋ Σπάρου πυροβοληθείς Γάλλος. Διά τοϋτο έστήρίτ 
χβην εις την μαρτυρίαν των λοιπών, συνάδουσαν μάλιστα ώς προς τοϋτο και 
προς τήν εκθεσιν τοϋ Διοικητικού Τοποτηρητοΰ Δ. Καράτζά, γαλλόφρονος κλπ. 
ώς Οά ίδωμεν.

* Ή επιστολή αυτή έχει ώς έξης- - '
«ίίαιόί μον· Τσοκρη !

Πολύν καιρόν έχω νά λάβω γράμμα σου καί διά τοϋτο δεν έχω ΰλην διά νά 
σοδ γράψω είς πλάτος. Τά περί, τοϋ Βασιλέως μας καί-τής Άντιβασιλείας τά 
γνωρίζεις, εύρισκόμενος πλησίον τοϋ Ναυπλίου. Ή λαμπρά ημέρα τοϋ~ φθασίματός 
των εινε εγγύς κα'ι ήμεΐς χρεωστοΰμεν νά είμεθα προετοιμασμένοι διά την ύπο- 
δοχήν και διά νά προσφέρωμεν την ύπόκλισίν μας. Αΐ έπαρχίαι έδώθεν κάμνουν 
έκλογάς επιτροπών, αΐτινες νά γίνωσι τά όργανα των αισθημάτων των καί τής 
εύπειβείας Των. Δεν αμφιβάλλω, οτι αύτο τοϋτο γίνεται κα'ι είς τάς έδυιάς άας.
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σίας καί, μηδόλως συνεννοούμενοι μετά των Άργείων διά νά ζητήσωσΐν 
εξηγήσεις, εξέλαβον, δτι ό κρουομενος κώδων έσήμα'.νε μήνυμα μεγά
λου καί εκτάκτου κινδύνου καί πρόκλησιν τής πόλεως είς έξέγερσιν 
εναντίον αύτών. Αί προκαταλήψεις αυτών φ.αίνο.νταιάπαισίως'.πραγμα- 
τούμεναι ήδη καί άνευ αναβολής πλέον δ Γαλλικός στρατός λαμβάνει 
τά δπλα κα'ι παρατάσσεται μετά τού πυροβολικού του είς την εύρυτάτην 

πλατείαν τού στρατώνος.
; Ε'

’Ητο 1 μ. μ. περίπου ώρα- αμέσως δ’ έδόθη ύπό τού διοικητοΰ ή 
διαταγή-τής προσβολής· .τής πόλεως. : ...........

. Πολυάριθμα και φοβερά τύμπανα καί σάλπιγγες ήχηρόταται έσήμα- 
ναν τό απαίσιου σύνθημα. Ό Γαλλικός στρατός πάραυτα, διαιρεθείς είς 
τρεις στήλας, έκάστη των οποίων συνωδεύετο και ύπό κανονιών, δΐεχύθη 

άνά τήν πόλιν μετ’άκρατήτου μανίας, πάνοπλος. . .. ,

’ «Τρώες δέ προυτυψαν άολλέες ...
Ώς δ’ δτ’έπΐ προχοήσι Δυπετέος ποταμοϊδ 
βέβρυχεν μέγα κΰμα ποτί βόον, άμφι δέ τ’άκραι Ί
ήϊόνες βοόωσιν, έρευγομένης άλδς έξω, 
τόσση άρα Τρώες ιαχή ισαν. . . .»

Τούς ενθυμούνται άκόμ.η οί Άργεΐοι τούς Γάλλους εκείνους ! ΤΗσαν 
άνδρες τρομεροί·καί ακαταμάχητοι. Πελώριοι, εύσωμοι, ανδρείοι, σκόπέυ- 
ταί άρ.ιστοι, μαχιμώτατοι, έπέπεσον ακάθεκτοι κατά τής δύσμοιρου πό~ 
λεως, <ύς εξολοθρευταί . δαίμονες, και ένέσπειραν έν άκαρεί τον πανικόν.

Κατέλαβον πάσας ανεξαιρέτως τάς πλατείας καί οδούς καί συνέσφι· 
ξαν τήν πόλιν έν παμμεγέθει άρπάγη. "Ηρξαντο δέ αμέσως φρικώδους 
ολέθρου, μίαν δλοι προφέροντες άπαισίαν λέξιν από τάφρίζοντα χείλη 
των, «Μπαροϋφο !» Διέχυσάν πανταχοΰ τον θάνατόν καί τήν φρίκην. 

Σου περικλείω σχέδιον,. τδ δποΐδν έκαμε μία επαρχία. Κατά τήν . έννοιαν τούτου 
καί διαφορετικά τής μιας άπδ τήν άλλην, νά γίνη άπδ τδ "Αργος, Κόρινθον, Ναύ- 
πλιον κμί Κάτω Ναχαγιέ διά νά τάς έχωσιν αί έπιτροπαί, αί δποΐαί θά πάρόυ- 
σιασθώσι, Κάμε δέ όσον άπδ τδ μέρος σου, ώστε αί. έπιτροπαί-αυταϊ νά έκλεχθώίι 
τόρα άπδ τάς ανωτέρω επαρχίας καί τήν α' ’Ιανοαυρίου 'νά εύρ'εθώσιν: αύτοϋ, βπόυ 
θέλει είναι και τών λοιπών επαρχιών, διότι έως τότε σρν Θεω φθάνε ι:ό; Βασιλεύς 
μας. Αί έπιτροπαΐ νά γναι άπδ τρία, πέντε'έως έπτά μέλη, κατά τήν έκτασιν 
τής επαρχίας' κρίνω περιττόν:νά σοΰ γράψω περισσότερα, διό μένω : . . .

.. .. i ώς πατήρ σου
.... ' ., /' Η. Κολοκοτρώνης.

Τή 16 Δεκεμβρίου 1832, έν Τριπολιτζή. .·. -'·-' -
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Έκανονίοβόλουν, έτουφέκιζον, έλόγχευον μετ’ άνηκούστου θηριωδίας. Καί 
φαίνεται μέν οτι ή έπίθεσις διηυθύνετο,κυρίως κατά τών «r««ro)r ίΕλ- 
λήνων στρατιωτών, άλλα δυστυχώς, επειδή καί οί πολΐται τότε έν γέ- 
νει έφουστανελλοφόρουν, ώς εκείνοι, έφόνευον πάντας όσους συνήντων 
αδιακρίτως, στρατιώτας τε και πολίτας. Έθραυον έπ'ι πλέον τάς θύράς 
τών οικιών και.είσήρχοντο εις αύτάς διά: νά φονεύωσιν άπανθρώπως αό
πλους και αθώους. Κατήντησαν νά σφάζωσιν οί γενναίοι Γάλλοι καί γέ
ροντας και παιδία και νά έκκοιλιάσωάι κα'ι γυναίκας· οί δέ ριανιακώτεροι 
καί κΰνας και γαλάς άκόμη διελόγχευσαν ! . . . .

"Ας φαντασθή εκάστός τήν ταρτάρειον εκείνην σκηνήν, ήτις διεδρα- 
ματίσθη ύπό τοιούτους ορούς, διά νά συμπληρώση τήν εικόνα, καί αί- 
σθανθή τόν παγετόν τής φρίκης καί τήν σκοτίαν τοϋ "Αδου, αΐτινές έσα- 
βάνωσαν τήν κακοδαίμονα πόλιν κατά τήν αποφράδα- εκείνην; ημέραν; 
Δραματικώταται είνε αί ,λεπτομέρειαι τής φονικωτάτης σφαγής ’,-ής ή 
άνάμνησις καί σήμερον άκόμη έκνευρίζει τούς δυστυχείς . μάρτυρας αύ- 
τής καί τήν οποίαν χαρακτηρίζουσιν ώς φοβέραν οργήν·; τοΰ Θεοΰ κατά 
τοϋ πολύπαθους "Αργους. ·

Κατά τήν ημέραν εκείνην . έσφάγη καί εις επιφανής τοϋ καιροΰ εκεί
νου λόγιος, ό ποιητής Θεόδωρος Μυτιληναίος ή 'Αλκαίος. Ό άνήρ ούτος 
ήν πεντηκοντούτης περίπου, ύψηλός, εύτραφής, μελάγχρους καί έπ.ιβλη- 
τικώτατος το παράστημα μέ τήν πολύπτυχον φούστανέλλαν ταυ. Σπου- 
δάσας έν ΙΙάτμφ, ήτο γνωστός είς δλον τόν τότε λόγιάν κόσμον ώς ποιη
τής, καί λέγεται μάλιστα, ότι είχε γράψει καί δραματικόν έργον; διδα- 
χθέν έν Σύρω είς τό πρώτον, έκεΐ άπό . τής έπαναστάσεως ίδρυθέν ελλη
νικόν θέατρον, πρώτον τό δράμα έκεΐνο., Ήτο. δέ τότε οπλαρχηγός καί 
αύτό.ς, διαικώ,ν ίδιον σώμ.α άτάκτων, άλλ’ ύπό τήν στρατηγίαν τοΰ Κρίε- 
ζώτη, Μίαν, ώραν πριν ή αρχίση ή σφαγή, ό ’Αλκαίος μετά τοΰ άδελ- 
φοΰ (ή. κατ’ αλλο.υς, γυναικαδέλφου;), του Κωνσταντίνου, λογίού καί αύ- 
τοΰ, καί δέκα περίπου άλλων έκ τών φιλτέρων οπαδών του έγευμάτιζον 
έν τίνί πυργίσκω, έγγύς τοΰ μέρους, ένθα έδόθη ή άφορμ,ή τοΰ δράματος.

* Μεταξύ τών άλλων διηγούνται και τά έξης: Τρεις δυστυχείς έκρύβησαν έν- 
τοί μεγάλων οίνοδοχείών, άλλά κα'ι έκεΐ εύρον αύτούς αί γαλλικία'ΐ σφαΐραι.— 
"Αλλος εύρέθη έντός καλαμώνος. Ό άνακάλύψας αυτόν Γάλλος, ήττον άγριος, 
τον οικτειρει, τρέμοντά’και όλολύζοντα καί τον έρωτά «Μπαροϋφο;» «Μπαροϋφο», 
αποκρίνεται δ άθλιος, μή νοών τ! λέγει καί ελπίζων νά σωθή. Ό Γάλλος τότε 
έξάπτεται καί τον σφάζει θηριωδώς.—Έσώθησαν δέ τινες, προσποιηθέντες παρα
φροσύνην. Οΰτως εις .έξ αύτών, εύρεθείς ένοπλος, άνέουρε τήν σπάθην του καί με- 
ταχειριζόμενος αύτήν· ώς σκηπάνιον κήρυκος δημοπρασιών, άνεφώνει στεντορείως 
«(’Αλα οΰνα ί .. . άλα ντούε !., . άλα . .άλα . . . άλα . . . τρέ!! !»
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,Οτε έστρώθη ή τράπεζα καί παρετέθη άμνός οβελίας, ό Αλκαίος έξα- 
γαγών τήν ωμοπλάτην καί έξετάσας αύτήν, έσκυθρώπασε καί έφώνησε 
σύννους·— «Παιδιά, ή πλάτη έχει ένα μεγάλον μνήμα; Κακός, πολύ 
κακός ό οιωνός !» "Ολοι συνωφρυώθησαν. ’Αλλά μετ’ ολίγον έτράπησαν 
είς τό γεΰμα κα'ι πίνοντες, έλησμόνησαν τόν οιωνόν καί ηύθύμουν. Άμα 
δέ ήρξατο ή σφαγή, είς τών συνδαιτυμόνων, άγνοών τά συμβαίνοντα, 
έ.πυροβόλησεν έκ τοΰ παραθύρου. ’Απόσπασμα, δμως Γάλλων στρατιω
τών, διερχόμενον, άνήλθε παράφορον καί έπιπεσόν έξαπίνης, δϊελόγχευσε 
τόν ’Αλκαίον καί τούς σύν αύτφ πάντας. Ούτως ό ποιητής άπέθανεν έν 
συμπασίφ καί εύθυμών, ώς τό πτηνόν τοΰ δάσους, δπερ άγριος καί ά- 
προσδόκητος σπαράττει κυνηγός.

Ούδεμία συστηματική άντίστασις ή άμυνα κατά τής τοιαύτης καί το- 
σαύτης έπιθέσεως ήτο δυνατή. Ό Τσόκρης έκρύβη, ό δέ Κριεζώτής, 
ίδών,. δτι έστήθη κανόνιον άντικρύ τοΰ οίκήμ,ατος αύτοϋ, πρόέλαβε κα'ι 
έφυγε μακράν τής πόλεως, ώς καί ό Στράτός. ’Επίσης έφυγε καί δλος 
σχεδόν ό περί αύτούς άτακτος στρατός, περί τούς 800 άνδρας, είς τά 
χωρία τοϋ Άργολικοΰ πεδίου, χάριν' σωτηρίας, δτε μάλιστα σώμα Γάλ
λων κατέλαβε τόν λόφον τής Άσπίδος καί εστησεν επ' αύτοϋ πυροβόλα1. 
’Εκτός δέ μεμονωμένων τινών άντεπιθέσεων, καθ’ άς έφονέύθησαν καί 

,έτραυματίσθησαν δλίγιστοι Γάλλοι καί αιτινες προήλθον έξ έσχάτης 
άπογνώσεως τών καταδιωκομένων, μία καί μόνη όπωσοΰν άξια λόγου 
έγένετο άντίστασις. Έν τή παρά τούς πρόποδας τής Λαρίσης οικία: τοϋ 
’Αργείου Παναγ. Ψάλτη ήσαν περί τούς είκοσιν άτακτοι ξένος·, άνδρείσι 
καί μέ πλούσια, βαλάντια. Ούτοι άντέστησαν καί έπυροβόλησαν κατά τών 
διελθόντων καί έφορμησάντων Γάλλων, έξ ών έφόνευσαν δύο καί τινα'ς 
έτραυμάτισαν. Οί Γάλλοι τότε ένισχύθησαν, έκανονιοβόλήσαν καί κατ- 
έστρέψαν τήν οικίαν κάί κατεκρεούργησαν δλους τούς άντιστάντας.
r. Ή λοιπή πόλις έμεινεν αδρανής καί. έντρομος έκ τής ένσκηψάσης κε- 
ραυνοβόλου συμφοράς, καί ώς ή 'Ραχήλ έκλαιε τά τέκνα αυτής. Οί α
θώοι κάτοικοι έκλείσθησαν είς τάς οικίας των, άφεθέντες είς τόΰ. Θεοΰ 
τό έλεος, έν φ ή χώρα ολόκληρος είχε τήν δψιν φοβερού καί εύρυΐάτου 
μακελειού, «μηδενος ίσχύσαντος νά χαλινώση τήν μανίαν τών Γάλλων», · 
ώς λέγει ό στρατηγός Πελλιόν.

Τέσσαρας δέ δλας ώρας διήρκεσεν ή. άπάνθρωπος καί άγριωτάτη σφα
γή, καθ’ήν, κατά τούς θετικωτέρουςΑπολογισμούς, πλήν τών τραυμα- 
τισθέντών, έφονέύθησαν έκ τών ήμετέρων πλέον τών διακοσίων. πεντή-

* Χάριν. περιέργειας σημειώ, ότι μεταξύ τών άποδράντων καί διασωθέντων ήν 
καί δ πολυθρύλητος Σπάρος. ’



98 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

κοντά, εξών δλίγιστοι Άταχτοι στρατιώται, οί δέ λοιποί άθώόι πολΐται, 
... . . «πολύς δ’ όρυυ.αγδός όρώρει.

■ “Ενθα δ’άμ.’ οιιζωγή τε καί εύχωλή πέλεν άνδρών, 
Όλλύ'ντων τε και ολλυρ,ένων ρέε. δ’ αΐματι γαϊα Γ. . ■.» -

Ό ήλιος έξέπεμπε τάς ύστάτας αύτοΰ ακτίνας εις τήν αίματόφυρτον 
γήν καί αί φρικαλεότητες των Γάλλων έξηκολούθουν ετι.

Τή ώρα δ’-έκείνη μόλις άνεφάνη σωτήρ τής πόλεως ό άρχιερεύς πρώην 
Ηλιουπόλεως ’Άνθιμος, μεγαλοπρεπεστάτου έξωτερικοϋ, νοήμων και 
πλήρης θάρρους άνήρ. Ό φιλάνθρωπος και φιλόπατρις ιεράρχης, βλέπων 
παρατεινόμένον το ανήκουστου κακόν, περιεβλήθη την μεγάλην αρχιε
ρατικήν του στολήν, έλαβε- μεθ’ εαυτού τον διάκονόν του, φέροντα λευ
κόν μανδήλιον επί τής ράβδου του καί έξελθών τής οικίας του, μετέβη 
εύθέως εις τον στρατώνα, έν μέσω τών άνά τάς οδούς πυροβολισμών, 
άλλαλαγμών καί θρήνων. ; Έγένετο δ’ αμέσως δεκτός παρά'τφ Γάλλφ 
διοικητή; εις δν μετά παρρησίας εξήγησε τήν αθωότητα τής σφαζομένης 
πόλεως, τόν σκοπόν τής παρανοηθείσης κωδωνοκρουσίας καί τάς θηριω
δίας, τών Γάλλων στρατιωτών καί έπεκαλέσθη τήν δικαιοσύνην καί τήν 
φιλανθρωπίαν του.

Ό Γάλλος διοικητής τόσον έξεπλάγη καί έλυπήθη έξ δσων έμαθεν έκ 
τού στόματος τού σεβασμίου ποιμενάρχου, ώστε ευθύς διέταξε να σημά- 
νωσιν αυστηρόν ύποχώρησιν. Αί σάλπιγγες αντήχησαν πάλιν και πάράυτα 
ολοι ανεξαιρέτως οί γάλλοι στρατιώται έπανήλθον εις τόν στρατώνα 
καί άπηλλάγη τοΰ άνιλεοΰς εφιάλτου ή σφαγιαζομένη πόλις. Έπήλθέ δέ 
ή νύξ καί έκάλυύεν αυτήν σιγή καί πένθος.

Ή επαύριον άνέτέιλε μετά συγκινήσεων ούχ ήττον οδυνηρών. Ήρ- 
ξατο ή ένθεν κάκεΐθεν περισυναγωγή τών νεκρών εις τήν νοτίαν πλευράν 
τής πλατείας τοϋ Άγ. Νικολάου 1 καί τόν περίβολον τοϋ Άγ. Ίωάννου.

Πενθιμωτέραν σκηνήν ούδείς είδέ ποτέ, μοί ειπεν επιζών έτι μάρτυς 
αύτόπτης- ■ -

• ! «Νάσουν ν’ άκούσζς κλάματα
κι’ανδρίκια ριοιρολόγια , -

Βαρυάλγεΐς- ·καί. περίτρομοι -συνέρρεον' δνπολΐται εις τούς ^ηθέντας 
ναούς πρός άνεύρεσιν τών άπωλολότων συγγενών καί φίλων καί τά δάκρυα

1 Ή πλατεία αυτή εινε ή νϋν καλούμενη πλατεία τοϋ Άγ. Πέτρου. ΙΙρΐν ή 
άνεγερΟή δ μέγας αύτοΰ νοίός, ΰπήρχεν έν αυτή αρχαίος ναΐσκος τοϋ Άγιου Νι
κολάου, κατεδαφισθεις εις τά εγκαίνια τοΰ Άγιου Πέτρου. ' 
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δλων έρρεον ποταμηδόν καί εις έκαστον κομιζόμενον πτώμα λυγμοί; καί 
στόνοι άκράτητοι έτάραττον τήν σιγήν τοΰ θανάτου. Άλλ’ άπηγορεύθή 
καί αυτή ή συνάθροισις τών τεθλιμμένων, ληφθέντος τοιούτουμέτρου 
ύπό τής Γαλλικής , φρουράς, καί τά πτώματα, έτάφήσαν ακήδευτα καί 
κυνών δίκην, οί δέ πολΐται άπήλθον εις τάς εστίας των, δπου γυναίκες καί 
ανδρες πολυημέρους έστησαν σπαρακτικούς θρήνους,

«Κώκυτω τ’ εΐχοντ.ο καί ο’ιμωγή κατά άστυ»

καί εις μακροχρόνιον έβυθίσθησαν πένθος επί τή φρΐκώδεί τής πόλεως συμ
φορά, καί τή οϊκτρα άπωλεία τόσων φιλτάτων, «από τούς τάφους τών 
οποίων εγεωργηθη ή γή τών δύό ναών τής πόλεως», ως έγραφον όί έν 
Άργει οπλαρχηγοί πρός τούς άντιπρέσβεις τών Συμμάχων Δυνάμεων.

Ό Γαλλικός στρατός ουδόλως έώρτασε τήν άδοξον καί ηθικώς Καδ- 
μείαν νίκην. Τόση ήτο τής πόλεως ή κατήφεια, ώστε ή εύφρων χώρα 
ώμοίαζε προς ευρύ νεκροταφεϊον, σιγηλή καί πενθούσα. ,

Ένέκα- τούτου μετά τινας ημέρας οί Γάλλοι άνεχώρησαν είς Ναύ- 
πλιον. Έκεΐθεν δέ μετά τήν άφίξιν καί άποβίβασιν τοϋ βχσιλέως ’Όθώ- 
νος, παραδόντες τά φρούρια τφ Βαυαρικφ στρατφ, άπήλθον εις Γαλλίαν. 
' Ή θλιβερά αυτή ιστορία ήδύνατο νά λήξη ενταύθα, διότι ή αυλαία 
τής σκηνής ήδη καταπίπτει. Άλλ’ εινε ανάγκη νά προστέθώσί καί τινα 
άλλα, συναφή καί αξιοπερίεργα, έξ ών κάταδειχθήσεται πώς έκριναν καί 
έχαρακτήρισαν τά γεγονότα ή κοινή γνώμ.η τοϋ Έθνους, ό σύγχρονος 
τύπος, η έν Ναυπλίω κυβέρνησις, οί έν ’Αργεί οπλαρχηγοί καί οί ξένοι. 
Εινε χρησιμώτατα διά τήν κατανόησιν τών έλάΐήρίων, τοΰ χαρακτήρος 
καί τής σοβαρότητος τόϋ έπαράτου συμβάντος καί τήν μελέτην τών πο
λιτικών ηθών τοϋ καιρού εκείνου.

Jk. Ι£. ΙΙαρΠουνοώτης.

■ —— I III ♦ nr ----------- -

ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΣΗΜΩΝ
Ή περιγραφή τών οικοσήμων καί ή άπεικόνισις αυτών έν τε τοΐς έπί* 

πλοις τοΐς σκεύεσιν καί τοΐς μεγάροις τών εύγενών οικογενειών, είχε 
καταστήσει κατά τόν μεσαίωνα τήν περί τά; τοιαύτα γύώσίν ού μόνον 
απαραίτητον παρά τοΐς τεχνίταις καί γλύπταις, αλλά καί στοιχεΐον 
άναπόσπαστον τελείας μορφώσεως διά πάντα καλώς άνατεθραμμένον νέον.

Ή ερμηνεία τών διαφόρων συμβόλων, τά διάφορά Στέμματα ποικί··· 
λοντα άναλόγως τοΰ βαθμού τών τίτλων, τά έμβλήματα τά έν ταΐς



ιοο γιλρνλςςος
άσπίσι τών εύγενών, καί ή έννοια τών διαφόρων χρωμάτων καί τών συν
δυασμών αυτών, ειχέ'καταστή τέχνη, τήν οποίαν ολόκληρος σειρά συγ
γραμμάτων έπραγματεύθη κατά το διάστημα τών τελευταίων αιώνων.

Καί εινε ρ.έν αληθές δτι ή μεγάλη Γαλλική έπανάστασις, καθιερώ- 
σασσ. τήν ισότητα καί ελευθερίαν, κατήργησε κατά τό πλεΐστον τήν απο
νομήν νέων τίτλων καί έξώστράκισε τά παρακολουθήματα ταϋτα του 
Φεουδαλισμού, άλλ’ ούχ ήττον αί παραδόσεις, ή ιστορία τών οικογε
νειών, καί ή δικαία ύπερηφάνεια τών απογόνων μεγάλων αρχόντων κα
ταχτητών καί ηρώων, τιμηθέντων διά τοιούτων παρασήμων καί προνο
μίων, δεν άπέσβεσαν καθ’. ολοκληρίαν καί εκ τών νέων κοινωνιών της 
Ευρώπης τά ίχνη τοΰ παρελθόντος.
; Ό μεσαίων άφήκεν ώς γνωστόν προλήψεις καί δεισιδαιμονίας κοίνω- 

νικάς ούκ ρλίγας, δέν δυνάμεθα όμως ,ν’άρνηθώμεν οτι-άφήκε καί πλεί- 
στας άρετάς, οίον τήν καλλιέργειαν τών καλών τεχνών, τήν καλαισθη
σίαν, τήν λεπτότητα τών ηθών, τούς τύπους τής καλής αγωγής καί συμ
περιφοράς, καί έν γένει. τον Ίπποτισμόν, άναπτυχθέντα μέχρι τής υπερ
βολής εκείνης, ήτις προεκάλεσε καί τήν γελοιογράφησίν του.

Καί ή Ελλάς αυτή τής οποίας ή ύπαρξις άπεπνίγη επί τέσσαρας όλους 
αιώνας ένεκα τής φοβέρας δουλείας, είς ήν ύπέκυψε, δέν έλαβεν άσήμαντον 
μ,ερος είς τήν περίοδον τής γεννήσεως και άναπτύξεως τοϋ φεουδαλισμού 
καί τής μεσαιωνικής εύγενείας,καθ’ ήν διάφοροι καί τών ήμετέρων οικογε
νειών σπουδαίαν έπεδείξαντο δρασιν. Μή προτιθέμεν.οΐδιά τής παρούσης 
.διατριβής νά περιγράψωμεν τήν ιστορίαν τών έν λόγω οικογενειών, άλλ’ 
απλώς σκοποϋντες νά συνοψίσωμεν τήν ιστορίαν τών Οικοσήμων καί 
Στεμμάτων, θέλομεν κάμει σύντομον μνείαν εν τιρ οίκείω τόπφ καί 
τών Ελληνικών οικογενειών δσαι έτιμήθησαν διά τίτλων καί οικοσή
μων,' έφ' όσον ’συνδυάζονται* τ'αΰτα - μέ τόν σκοπόν τοϋ προκειμένου 
θέματο,. .......

Ή έξερεύνησις αυτή καί μελέτη επί τών οικοσήμων εμβλημάτων 
κτλ., ώνομάσθη παρά μέν τοΐς Ίταλοΐς arte Araldica εκ τοϋ Araldo 
τίτλου αποδιδόμενου έν αρχή είς τούς πρεσβυτέρους Ίππότας καί πε
πειραμένους, - τούς άριστεύσαντας έν ταΐς μάχαις καί διακριθέντας έπΐ 
γενναιότητι καί' αρετή, οϊτινες έχρησίμευον-*; ώς -διαιτηταί καί πραγμα- 
τογνώμονες· επί άναφυομένων μεταξύ Ιπποτών δαφορών καί, ερίδων-; 
παρίσταντο δέ καί ώς τελετάρχαΐ κατά τάς διαφόρους εΟρτάς και συνα
θροίσεις- παρά δέ τοΐς -Γάλλοις Art Heraldqiue ή Art du Blason, 
όπε.ρ σημαίνει τήν διακόσμησιν ,τής άσπίδος καί άπαντα- τά εξαρτήματα 
»ύτής,. - - ί ; ■ "' ’

(
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Παρά τοΐς 'Ρωμαίοις οί Aral di ύπό τον τίτλον τών Εΐοϊηΐββέχρη- 
σίμευον καί ώς αγγελιοφόροι καί απεσταλμένοι.

Ότι δέ τά Blasuns ήσαν καθιερωμένα από άρχαιοτάτων έποχών, 
άποοεικνύεται καί εκ τοϋ Βιργιλίου,; δστις^ ποιούμενες μνείαν -περί: πο- 
λεμιστοϋ φέροντος ασπίδα μή κεκοσμημένην δί; εμβλήματος μαρτυροϋν- 

' τος έκτάκτον ήρωΐσμόνγ λέγει. . . Parma que inglorius alba, έξ ού
έμφαίνεταΐ; 051 Αής.-δόξης. ούσης ά.διασπάστου τής ανδρείας;;ίοί,·πρήότοΐ 
πολεμισταί οί μεταχειρισθέντες: τήν ασπίδα έκόσμουν αυτήν οΐκοθεν διά 
σημείων είτε έμπνεόντων τόν τρόμον, είτε μαρτυρούντων τό θάρρος, είτε 
τεκμήριούντων τήν άποκτηθεΐσαν τοΰ πολεμιστοϋ δόξαν.

ί Οί πρώτοι λοιπόν οί χρησάμένοι εμβλημάτων καί επιγραφών υπήρξαν
• άντοί ούτοι οί άνδραγαθήσαντες καί τοιαύτη εμφανίζεται ήμΐν ή αρχή

τής. χρήσεως τών κ’εκοσμημένων ασπίδων, μεχρισοϋ τό δικαίωμα τής 
απονομής τών οικοσήμων καί τοϋ τίτλου τής Εύγενείας έγένετο άπο- 
κλειστίκόν οικαίωμα’τών ηγεμόνων.

’Από τής εποχής ταύτης ή διαρρύθμισις τών χρωμάτων και τών συμ
βόλων έν ταΐς άσπίσιν ύπέκυψαν είς κανόνας άπαραβάτους, ή δέ διάγνω- 
σις αύτή®ί8άπε,τ,έλεσε τήν λεγομένην μίρα^άικήτ τέχνην. Ούδεμίαν οθέν 

ί ήδ^νατό τις έκτ’δτε νά κάμη παραλλαγήν είς τά έαυτοϋ σύμβολα ή είς
► τά άπονεμηθέντα άύτφ χρώματα, χωρίς νά γεννήση σύγχυσιν ή νά υπο-

πέσφ είς τό γελοΐον. ' : . ί
To Ecu λοιπόν «Άσπίς» ύπήρξεν ή βάσις τών συμβόλων τής ευγε- 

νείας έκ τοϋ λατινικού Scutum καί ελληνικού Σκύτος (άσπίς έκ δέρ
ματος), ήτις εινε άπαραίτητον στοιχεΐον παντός , οίκοσήμου^ξ α& καί 
καταφαίνεται; δτε ή απονομή τής Εύγενείας καί τών τίτλων βάσιν είχε 

ί κατά τούς πρώτους ιδίως χρόνους, τήν προσωπικήν ανδρείάν καί τάς πο-
λεμικάς εκδουλεύσεις. ,,
: Τό λεγόμενον Ecusson, τό άναφερόμενον ενίοτε ύπό τήν-έννοιαν τής 
άσπίδος τ.ών Ιπποτών, δέν εινε ή κυρίως άσπίς τής Εύγενείας, Αλλά άσπίλ 
διόν τι τιθέμενου ..εντός;-τής άσπίοος,καί, περΐ.ού κατωτέρω θά άναφέρωμεν.

Τό σχήμα τής άσπίδος ύπ,έστη διαφόρους παραλλαγάς παρά τοΐς-;διά- 
φόροις έθνεσιν, ένθα ήτο καθιερωμένος ό θεσμός τής Εύγενείας, ούχ ήτ- 
τον δέν παρεξέκλινε τοϋ< ρυθμού- των αρχαίων ασπίδων,

ΐ Και παρά μέν τοΐς Γάλλοις τό παλαιόν σχήμα άριθ.1 μετερρυθμίσθη
βραδύτερον. είς τό τού άριθ· 2. ΙΙαρά τρις Έλβετοΐς έν χρήσει ήτο ώς 
επί .τό -πολύ το ύπ’άριθ.. 3 σχήμα. Τό άρχαΐαν παρά τοΐς Γερμανοΐς 
ήτο τό ύπ’άριθ. 4, τό παρά τοΐς "Αγγλοις το ύπ’άριθ. 5 καί. τό( παρά 
τοΐς Ίταλοΐς τό .ύπ’■ άριθ. 6. .
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Τό ecu τών αγάμων νεανίδων ήτο ρομβοειδές ώς το ύπ’άριθ. 7 όχημα. 
Οί δέ έρευνηταί τής Άραλδικής τέχνης, οί θέλοντες νά. δώσωσι τήν ερ
μηνείαν τοϋ τοιούτου σχήματος, άνατρέξαντες εις τούς αρχαίους heral- 
distes δέν ευρον άλλον λόγον 'ερμηνευτικόν τούτου εΐμή δτί -ή άσπίς τής 
τιμήςντής νεάνιδος ώφειλε νά προσλάβη σχήμα άρμόζον εις τδ φϋλόν 
της. Τοιοϋτον σχήμα παρατηρέΐται καί εις τήν ασπίδα τοϋ οικοσήμου 
τής Jeanne d’Arc κεκοσμημένην διά δύο κρίνων καί ενός ξίφους.

Εΐπομεν ανωτέρω δτι οί πρώτοι'οί κοσμήσαντες τάς εαυτών ασπίδας 
διά συμβόλων ήσαν ήρωες πολεμϊσται ή κάτακτηταί, γενόμενοι σεβαστοί 
ώς έκ τών αρετών των, καί υπέρ ών καθιερώθησαν τά σύμβολα: ταϋτα υπό 
τών κατόπιν ηγεμόνων. Πλήν όμως τούτων πολλοί έτυχον τοιούτων εμ
βλημάτων κατά τούς διαφόρους Ιππικούς αγώνας(Joutes, Giost.re), ένθα 
είς τόν νικητήν, άγνωστον διατελοϋντα υπό τήν προσωπίδα τής περικε
φαλαίας, προσεφέρετο, ύπο κυριών ιδίως, τίτλος συνεπαγόμενος καί τό 
σχετικόν σύμβολου, οιον: ρ, 'Ιππότης τοΰπυρίνου ξίφους ή ό Ιππότης 
τοΰ ’Όρους δείνα, ό τής Έρυθρας άσπίδος κτλ. “Οτε βραδύτερου ή 'άπο- 
νομή τών συμβόλων καί τίτλων έλαβε χαρακτήρα επισήμου βραβεύσεως 
έκ μέρους τών Ηγεμόνων καί Κυβερνήσεων, ήρξάτο ή ταξινόμησις καί 
κωδικοποίησις αυτών, δίαιρεθέντων είς τάξεις καί κατηγορίας καί συνο-
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δευομέυωυ ύπό τών σχετικών διπλωμάτων Εύγενείας,.έν otc περιελαμβά- 
νετο ο τίτλος .οσάκις άπενέμετο τοιοϋτος, τά χρώματα, άτινα εδικαιούτο,' 
νά φέρη ό Εύγενής ώς χρώματα τής οικογένειας, καί τά σχετικά σύμβολα 
μετά τής λεγομένης-Djevise, ήτοι έπιγ-ραφής/{ρητοΰ)Ίή;<άξιώματος; '

Καί ώς πρώτον μέν διακριτικόν τών ασπίδων ύπήρξαν τά χρώματα 
παρ’ άλλων μέν ζωγραφιζομένης τής άσπίδος οι’ ένός μόνου χρώματος, 
παρ’άλλων δέ διά δύο ή περισσοτέρων, άναλόγως. τών άπονεμηθέντων 
διά τοϋ διπλώματος χρωμάτων. ’Επειδή δε διά τών χρωμάτων δέν ήδύ
νατο νά γίνη ή άπεικόνισις τών. .ασπίδων, έν. τοΐς μάρμάροις, έπίπλοις, 
κτλ., ήναγκάσθησαν από τοϋ Ιζ' αίώνος νά καταφύγωσιν είς γραμμάς 
καί σημεία άντιστοιχοϋντα πρός τά διάφορα χρώματα. Ουτω τό μέν 
χρυσοΰν αντικαθίσταται διά στιγμάτων', ώς έν τφ ύποδείγματι ά· τό άρ-' 
γυροϋν διά τοϋ κενού (ύποδ.β)' τό κυανοϋν διά γραμμών όριζοντίων (ίιποδ. 
γ)· τό ερυθρόν διά γραμμών καθέτων (ύποδ. δ)! τό. πράσινόν διά γραμ
μών διαγώνιων έκ δεξιών πρός τά. αριστερά’(ύποδ. έ)· τό ιώδες διά 
γραμμών δίαγωνίων έξ αριστερών πρός τά δεξιά (ύποδ. ζ), καί τό με
λανόν διά γραμμών οριζοντίων διασταυρουμένων υπό καθέτων (ύποδ. η.)

Παρά τοΐς "Αγγλοις είσίν έν χρήσει καί έτερα δύο χρώματα: το Tenny 
χρώματος πορτοκαλιού, σημειούμενον διά γραμμών δίαγωνίων έξ αρι
στερών πρός τά δεξιά, διασταυρουμένων ύπό οριζοντίων, καί τό Blood 
-Colour (αίματόχρουν), σημειούμενον διά γραμμών δίαγωνίων αντι

στρόφου διευθύνσεως. .....
Τά χρώματα ταϋτα ώνομάζοντο άρχικώς.Μέταλλα ύπό'τήν'.ειδικήν, 

ονομασίαν EmailX, καί. εΐχον έκαστον ειδικήν τεχνικήν ονομασίαν. Ού-



1-04 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

όεποτε όμως ετίθετο σύμβολον χρυσοΰν έπί άργυροΰ ή τάνάπαλιν, ούτ.έ. 
χρώμα επί χρώματος. Δι’ δ επί άσπίδος έχούσης χρώμα ερυθρόν ή κυα- 
νοϋν κτλ. το επ αυτής τιθεμενον σύμβολον.ώφέιλε νά είνε είτε άργυροΰν 
είτε χρυσοΰν, έκπροσωπούντων τών δύο τούτων χρωμάτων τό λευκόν καί 
το κίτρινον. j. ' j
. Μετά τά χρώματα έρχονται αί διαιρέσεις καί υποδιαιρέσεις τών 
ασπιοων και τα διάφορά σύμβολα, τών οποίων ή πληθύς, τά σχέδια καί 
αι θεσεις εινε τοσαύτα, ώστε τό δνομ,ατολόγιον αυτών άπότελεί πλήρες 
λεξικόν τής λεγομένης Άραλδικής τέχνης.
' ,Η παρούσα συνοπτική διατριβή, σκοπούσα μόνον τήν σύντομον έξι- 
στορησιν τών οικοσήμων καί στεμμάτων, δέν έπιτρέπει ήμΐν νά έπεκ- 
ταθώμεν επι λεπτομερειών άναγομένων καθαρώς είς τό τεχνικόν μέρος 
τών οικοσήμων. Οπως δώσωμεν δμως άμυδράν τινα ιδέαν θέλομεν ανα
φέρει έν συνόψει ολίγα τινά καί περί αυτού.
.·,■ Αι ασπίδες διαιρούνται είτε όριζοντίως είς δύο ή τρία τμήματα, 
καθετως εις δύο,ή τέσσαρα, άποτελούσαι τέταρτα, είτε ύπόκεινται είς 
χωρισμόν ένός μόνον τετάρτου, είτε τέμνοντάι λοξώς έκ δεξιών πρός τά 
αριστερά, είτε έξ αριστερών πρός τά δεξιά.
• Τά σύμβολά είσι πλεΐστα οσα- διαιρούνται όμως καί ταύτα είς τέσ- 
σαρας μεγάλας κατηγορίας, ήτοι: είς, τά καθαρώς Άραλδιζά σημεία, 
ϊΐς εικόνας φυσικών σωμάτων, είς εικόνας τεχνητάς καί είς εικόνας 
φανταστικάς. ·

V

' Τήν πρώτην έκ τούτων θέσιν έχουσι τά καθαρώς Άραλδικά σημεία 
τά καί άπλούστερα ώς αρχαιότερα’ τοιαϋτα δέ είσιν αι ζώναι, αί. ταινία ι 
οί σταυροί, οί ρόμβοι καί τά παραπλήσιας.έξ ού καί ώνομάσθ,ησαν ΟΠΟ- 
revoli. Κατόπιν έρχονται τά τών φυσικών σωμάτων καί τά λοιπά ανω
τέρω άναφερόμενα. Καί τό πλεΐστον μέν τών συμβόλων τούτων ήτο δλως 
άσχετον πρός τά ονόματα ή τάς είδικάς ανδραγαθίας τών ιπποτών· τινά 
είχον άμεσον σχέσιν μέ τάς συγκεκριμένας περιστάσεις, δι’ άς άπενε- 
μήθη τό οίκόσημον, καί παρ’άλλων πάλιν έλήφθη αυτό τούτο τό σύμ
βολον ώς όνομα τής οικογένειας. Άλλά περί τούτων θέλομεν κάμει 
■Ιδιαιτέραν μνείαν έν τφοίκείφ κεφαλαίφ. ■ / . ,·

Τά λεγόμενα EctlSSOn (άσπίδία) ήσαν μικραί ασπίδες, έχουσαι τόν 
αυτόν ρυθμόν καί' υποκείμενα είς τάς αύτάς διατυπώσεις, είς άς καί αί 
κυρίως ασπίδες, τοποθετούμενα δέ έν τώ κέντρφ αύτών. Έγίνετο δέ. κυ
ρίως χρήσις τών άσπιδίων πρός ένωσιν δύο τίτλων ή-δύο διαφόρων οι
κοσήμων είτε λόγφ κληρονομικού δικαιώματος, είτε ένεκα ένώσεως έκ 
γάμου.. .
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ΊΙ προσθήκη έν τφ οίκοσήμφ τού τετάρτου Qiiaftier έγίνετό οσά
κις άπενέμετο είς ώρισμένον κλάδον οικογένειας- έχούσης ήδη προπατορι
κόν οίκόσημον ειδικόν σύμβολον. ένεκα ώρισμένης έκδουλεύσε'ως προσενε- 
χθείσης ύπό τού ώρισμένου τούτου κλάδου.

Μετά τήν ασπίδα καί τά σχετικά αυτής έμβλήματα άνάγκη νά εί- 
πωμεν όλίγα: τινά καί περί τών εξωτερικών στολισμών αύτήςί 
? Οί παρατηρήααντες είτε πραγματικά είτε φανταστικά' οικόσημα, εί
δον βεβαίως δτι πλήν τής άσπίδος καί τών σχετικών εμβλημάτων, ύπάρ- 
χουσι καί άλλα κοσμήματα, έν όΐς κυρίως πρωτεύει τό έπί τής κεφαλί- 
δος Στέμμα. Καί μέχρι μέν τού ΙΓ' αίώνος έτίθετο έπί τής κεφαλίδος 
τής'άσπίδος ή περικεφαλαία κατά διάφορα συστήματα καί ρυθμούς, καί 
έκ διαφόρων μετάλλων άναλόγως τού βαθμού καί τής κλάσεως έκάστου 
εύγενούς. Άπό δέ τού Κϊ' αίώνος τό Σ'ζέμμα αντικατέστησε τήν πε
ρικεφαλαίαν έν γένεί κατά‘τούς έξης κανόνας : ,
. Τό μέν Στέμμα τού απλού Εύγενούς άνευ τίτλου, άπετελεΐτο έκ πέντε 
κέντρων, ώς έν τφ ύποδείγματι άριθ. 1, τό όποιον ήτο καθιερωμένον καί 
διά τούς Μαρκησίους· τό τού ΚόμητΟς έξ έννέα κέντρων, ώς έν τφ ύπο- 
δείγματι άριθ. 2· το τού Ύποκόμητος έκ πέντε κέντρων μεγάλων καί 
τεσσάρων μικρών, ώς έν τφ ύποδείγματι άριθ. 3’ τό δέ τού Βαρόνου 
έκ κύκλου χρυσού κεκοσμημένου διά πολυτίμων λίθων καί τελευταίως 
έξ έπτά κέντρων, ώς έν τφ ύποδείγματι άριθ. 4.

Ή καθίέρωσις τών Στεμμάτων έπί τής άσπίδος ήρξατο άπό Καρόλου 
τοΰ Φαλακρού, άπονείμαντος τό δικαίωμα τοΰτο κατ’άρχάς, ήτοι περί τό 

τομοϊ !δ'. ’Οκτώβριος ®
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840, εις τούς Δούκας, έξ ού καί ολίγον κατ’ ολίγον έπεξετώθη καί είς 
τούς λοιπούς τιτλοφόροος, είτα δέ καί είς τούς λοιπούς εύγενεΐς.
_. Τά Βασιλικά Στεμμ-ατά είσι τοΐς πάσι γνωστά, δι’ δ περιττός πάς 
περί αυτών λόγος' τά Βασιλικά δμως .οικόσημα ύπόκεινται <καί ταϋτα 
είς τούς γενικούς περί Άραλδικής τέχνης κανόνας. ..

Ό Μανδύας, χρησιμεύων ώς εξωτερικός στολισμός τοϋ οικοσήμου, 
ανήκε μόνον είς τούς Βασιλείς καί Βασιλικούς Πρίγγιπας, ένούμενος 
επί τής κορυφής μετά τοϋ Στέμματος ύπό τήν ονομασίαν Padiglione,

Οι κατέχοντες διάφορα αξιώματα καί ιδιαιτέρως τά διά Στρατ.ιωτι- 
κάς εκδουλεύσεις άπονεμόμενα ,εΐχον τό δικαίωμα τοϋ κοσμεϊν, έξωτερι- 
κώς τά εαυτών οικόσημα διά διαφόρων ειδικών συμβόλων, έν οις. καθ
ιερωμένα κυρίως ήσαν διά τόν Ιερατικόν κλάδον (Καρδιναλίους, ’Επισκό
πους κτλ.) ό Πίλος αντί τοϋ ^ϋτέμματος, καί οί Κροσσοί.

Αί έν χηρείιρ διατελοϋσαι έ'φερον περί τήν ασπίδα πλεκτόν ιμάντα, 
αί. δέ Καλογραΐαι ύπό τήν ασπίδα ποιμενικήν ράβδον, περιβαλλομένης 
τής άσπίδος έξωτερικώς διά κομβολογίου· οί Ίππόται διαφόρων ταγμάτ 
των ήδύναντο νά κοσμήσωσι τάς εαυτών άσπίδας διά περιλαίμιου μετά 
τοϋ παρασήμου τοϋ τάγματος, είς δ άνήκον.

Ταϋτα καί πλειστα αλλα ειδικά σύμβολα έτίθεντο έξωθι τής άσπι
λος, τών όποιων καί ή περιγραφή καί ή άπαρίθμησις ήδύναντο νά άποτε- 
λεσωσιν ολόκληρον πραγματείαν, διαφεύγουσαν ολως τόν, σκοπόν τής πα
ρούσης διατριβής.

Φρονοϋντες δτι, καίτοι άτελώς, κατωρθώσαμεν οπωσδήποτε νά δώσω- 
μεν άμυδράν τινα ιδέαν περί τών αρχών τής Άραλδικής τέχνης, έπιφυ- 
λασσόμεθα έν προσέχει φυλλαδίφ νά ένδιατρίψωμεν καί έπΐ τών ειδικών 
οικοσήμων τών Ελληνικών Οικογενειών καί έπΐ τής ερμηνείας αυτών.

W. Κουράς.

ΚΛΑΔΕΡΩΝ
(EL SECRETO A VOCES)

ΚΩΜΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ1

(Μετίφράσις έκ τοΰ ισπανικού ύπό ία. Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛθΥ)

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΦΛΩΡΙΔΑ, δούκισσα ΙΙάρμας

ΛΑΟΥΡΑ ί
ΦΛΟΡΑ I κυΡίαι

ΛΙΒΙΑ 1
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ | . ,
ΛΙΖΑΡΔΟΣ ( ‘ππ°ταζ

ΕΡΡΙΚΟΣ, δούξ τής Μαντούης

ΑΡΝΕΣΤΟΣ, γέρων

ΦΑΒΙΟΣ, υπηρέτης Φρειδερίκου

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

ΗΜΕΡΑ ΠΡΠΤΗ
ΣΚΗΝΗ Α' ■

........  (Κήπος)

Εισέρχονται οΐ μουσικοί, είτα. αΐ Κυρίαι, φέρουσαι πλατυγύρούς πίλους καί κρα
τούσα,ι μακρά βαβδία είτα ή Δούκισσα δίδουσα τήν χεϊρα.εΐς τδν,’Αρνέστρν. 
Είτα, εις τδ τέλος, τέλος, καί μετά τινα χρόνον, ό ’Ερρίκος, b Φρειδερίκος καί 
δ Φάβιος.

Οί μουσικοί .(όλοι αδοντες)
Καρδιά μου ξεύρεις π’ αγαπάς κι’ δλα τά ύποφέρεις· 
κόψε καί τά τραγούδια σου κα'ι κάλλιο νά σιωπάς· 
γιατί σάν αγαποίς κι’αυτά δέν σ’ωφελούν πού ξέρεις, 
τί ωφελεί, καρδούλά μου, νά ξέρεις π’άγαπμς ;

Φλόρα. (άδουσα)
“Αχ δέ βαρέθηκες, καρδιά; καρδιά μου πικραμένη, 
τόσον καιρόν μέ τούς καϋμούς ανώφελα να ελπίζης ; 
Σώπα, νά κάμουνε φτερά, νά φύγουν πια, καϋμένη !

■ Μέ τά τραγούδια σου φωλ'ηά για νά γεννούν τούς χτίζεις

4 Οί Ισπανοί διαιρούσι τά δράματά των εις δμ/ρας, αντί πράξεων;
* Gon muletillas y sombreros.... κτλ.
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Οχ μονσΊΚΟΙ (έπαναλαμβάνοντες το άσμα) |

Γιατί σάν άγαπας, κΓ αυτά δέν σ’ώφελοΰν ποϋ ξέρεις,
τι ωφελεί", καρδούλα μου, νά ξέρεις π’ άγαπας ; * ι

(Ή δούκισσα, ό Άρνέστος, αί Κυρίαι κα'ι ή μουσική διασχίζουσι τήν σκηνήν
, ; κα'ι απομακρύνονται)

Φρειδερίκος. Άφοΰ ένεπιστεύθητε δλα είς έμέ, διά νά έλθετε καί l

νά κατορθώσετε νά ίδήτε κρυφά τήν ώραίαν Φλορίδαν, πρέπει νά μεί- ξ
νετε εις αυτά τό· (Λερός, τό απόκεντραν καί άπ’ εδώ θά τήν ίδήτε πολύ ί
καλά.

Ερρίκος. ."Αχ,.Φρειδερίκε, τί .δέν φοι οφείλω ! ,.Με καθυπεχρέωσες.
Φρειδερίκος. Έγώ σάς οφείλω περισσότερα, διότι μ’ έτιμ,ήσατε, 

θεωρήσαντές με άξιον τής τόσης σα,ς έμπιστοσύνης.
Ερρίκος.. Εινε αληθές, δτι είς κανένα άλλον δέν θά έδείκνυα το- 

σαύτην.
Φρειδερίκος.; ”Ω, σάς ευχαριστώ· άς έλθωμενδμως είς τό προκεί- 

μενον. Καλόν εινε νά μή μάθη ό ύπηρέτης αυτός ποιος εισθε.
Φάβιος (’ώί?). Σπάνω τό κεφάλι μου νά καταλάβω ποιος νά ήνε αυ

τός ποΰ μάς ξεφύτρωσε κι’ δλφ φυλάγεται νά μή τόν καταλάβουν, καί 
θαρρείς ’μπαίνει ’ς τά κρυφά, χωρ'ις νά ήνε ούτε διάκος, ούτε παππάς*. 
’Έσπασα τό κεφάλι μου, τοϋ κάκου !

Φρειδερίκος. Πώς σάς φαίνεται ό κήπος αυτός ; σάς αρέσει ; t
’Ερρίκος. Δέν διστάζω νά είπω, δτι είς δλας τάς μυθοπλαστίας, τάς 

όποίας άνέγνών πρός τέρψιν μου έν ώραις σχολής, δτε έκαλλιέργουν 
άκόμη τό πνεϋμά μ.ου, δέν εύρον, δέν άπήντησα περιγραφόμενόν τι τό
σον ώραίον, τόσον μεγαλοπρεπές, τόσον λαμπρόν, δσον παρίσταται προ 
τών δμμάτων μου ό κήπος ούΐος 0 εξαίσιος. Νομίζω, δτι βλέπω τά άλση 
τής Άρτέμιδος καί τούς ανθώνας τής Αφροδίτης.

Φρειδερίκος. Ή ωραία Φλορίδα εδρίσκέται βυθισμένη είς τόσην με
λαγχολίαν—δ Θεός βεβαίως τή έξαπέστειλε τήν μελαγχολίαν ταύτην, 
ινα τήν τιμωρήση διά τήν τελειότητά της είς δλα—ώστε επιζητεί καί 
έπιζητοΰμεν άδιακόπως υπέρ αυτής νέας διασκεδάσεις, καί πρός τόν 
σκοπόν τούτον, τήν ώραίαν ταύτην πρωίαν τού Μαίου, κατελθοΰσα είς 
τά γαλήνια καί μαγευτικά ταϋτα μέρη, εύρε διωργανωμένην φωνητι- t
κήν καί οργανικήν συναυλίαν.

’Ερρίκος. Εκπλήττομαι, τή άληθείφ, δτι τόσον νέα, ώς εινε τήν 
ήλικίαν, τόσον ώραίά κάΐ'ευφυής, έπέτρεψε νά τήν κυριεύση έπί τοσοΰτον

4 ’Εδώ λέγει : «κάμνει τόσα μυστήρια χωρ'ις νά ήνε παππάς κτλώ παίζων μέ 
τήν λέξιν mystera. ί
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ή θλΐψις. Έλ γενετής δέ μάλιστα δούκισσα τής Πάρμας καί πεπρόικι- 
σμένη έξ Ούρανοΰ διά τόσφ θαυμαστών προσόντων, δέν ήδυνήθη ν’άπο- 
φύγη.τάς δυσμενείας τής τύχης"1 Δέν είμπορώ νά έννοήσω τ0: πώς’είνε 
δυνατόν ούδείς που νά' γνωρίζη τό αϊτών, τής λύπης της ! :

Φρειδερίκος. Κάνεις δέν τό γνωρίζει.
. Φάβιος. Πώς κάνεις ; τό γνωρίζω έγώ !

. Φρειδερίκος. Έσύ ;
Φάβιος. Βέβηος ! ,
Φρειδερίκος. Λέγε το λοιπόν ! τί περιμένεις ;
Ερρίκος. Έλα, ν’άκούσωμεν· γρήγορα! ~ ;■
Φάβιος. Δέν θά τό ’πήτε πώς σάς τό είπα ;
Φρειδ. και Ερρίκος. Καλά, δέν τό λέμε.
Φάβιος. Λοιπόν ακούστε : εινε λυπημένη έξ αιτίας. ..
Φρειδερίκος. Λέγε ντε !
Φάβιος. Μάλιστα λοιπόν, εινε λυπημένη έξ αιτίας, δτι έρωτεύθηκε 

μ’έμενα ! Φοβάται τήν άδιαφορίαν ποΰ τής δείχνω καί δέν τΟλμφ νά μέ 
το ’πή καθαρά.

Φρειδερίκος. Ά, νά χαθής ! Ρ
’Ερρίκος. Πήγαιν’ άπ’ έδώ, άνόητε.
Φάβιος. Καλέ μήν κάνετ’έτσι· άν δέν ήνε αυτή ή αιτίά, θά ήνε 

κάμμιά άλλη ...
’Ερρίκος. ’Ιδού, έπανέρχονται πρός τό μέρος μας. .
Φρειδερίκος. Σάς παρακαλώ άποσυρθήτε ολίγον. Έγώ λέγω νά εισ

χωρήσω πάλιν έντέχνως πλησίον των, διά νά μή παρατηρηθώ ή απου
σία μου- άλλως τε καί χάνω τήν ζωήν μου, άν χάσω τήν ευκαιρίαν να 
ομιλήσω πρός μίαν άπό τάς κυρίας αύτάς,

Ερρίκος. Δέν εννοώ νά σ’ ένοχλήσω καθόλου. Σέ άφίνω, καί μετ’ 
ολίγον θά έλθω νά ομιλήσω μαζί της. Άφοΰ είδα τήν σπάνιάν καλλο
νήν της, είμαι περίεργος πολύ νά χαρώ και τά κάλλη τού πνεύματός 
τής. Τό στρατήγημα, τό όποιον έπενοήσαμεν χθές τήν νύκτα, δηλαδή νά 
τής γράψω τήν έπιστολήν αύτήν, γενόμενος έγώ γραμματέύς τού. εαύτοΰ 
μου, αύτό θά γίνη τό μέσον, διά τού οποίου θά τή αποτείνω τόν λόγον. 
Τέλος πάντων, τώρα όποΰ εύρίσκομαι τόσον πλησίον της, θέλω νά ίδώ 
άν εινε άληθές, δτι ή τύχη εύνοεΐ τήν τόλμην.

/(’Εξέρχεται) .. .

Φρειδερίκος. Εύρίσκομαι είς μεγάλην στενοχώριαν. Έάν άποκαλ,ύψω 
ποιος εινε ό δούξ, προδίδω τό μυστικόν, τό όποιον μοΰ ένεπιστέύθήΐ Άν 
τό άποσιωπήσω, πάλιν προδίδω 'τήν πίστιν, τήν όπόίαν χρεωήτδΓέίς1 τήν
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δούκισσαν, τής οποίας είμαι θεράπων, υπήκοος καί συγγενής *.  Πώς νά 
κάμω'; . . . ’Αλλά τί διστάζω ; Δεν προτιμάται τό καθήκόν μου τής 
έμπιστοσύνης, τήν οποίαν μοΰ έδειξε ;- Καί δμως, αν χάσω τήν προστα
σίαν τοΰ δουκός, χάνω ταύτοχρόνως καί πάσαν ελπίδα, δτι ό οίκός του 
είμπορεΐ ποτέ νά γίνη τ.ό άσυλον τοϋ έρωτός μου, άμα ή Λάούρα . . . 
Τί λέγω ; τί λέγω ; ”Ας έπανεισδύση είς τά βάθη τοΰ στήθους μου ή λέ- 
ξις α'ύτη, διότι μοί φαίνεται, δτι Τήν προσβάλλω καί μόνον άν προφέρω 
τό όνομά της !

* Κατά τον ΙΖ' αιώνα έν Γαλλία ώς καί έν Ίσπανίοι οί μεγιστάνες είχον πολ- 
λάκις έν τή θεραπείςι των συγγενείς των τινάς.

2 Έδώ υπάρχει, φαίνεται, αισχρός τις υπαινιγμός «Le puviste doncel», 5ηλ. 
τόν είχατε παιδί σας (page).’Αλλά doncel σημαίνει πιθανώς και άλλο.

Φάβιος. Κύριέ μου, σάς παρακαλώ, δέ με λέτε, ποιος εινε αυτός ό 
ξένος που μάς ήλθε χθες νύκτα, νύκτα, μέ άλλα ροΰχα, καί τώρα δεν θέ
λει νά τόν ίδή κανείς καί μάλιστα καί κρύβεται ;

Φρειδερίκος, Εινε ένας φίλος μου, είς τόν όποιον εχω πλήθος υπο
χρεώσεις.

Φάβιος. Τόν ’γνωρίσατε από μικρό ;2... Έπ'ι τέλους τί θέλω κ’ άνα- " 
κατόνουμε ; τί μέ μέλει ποιος εινε ! όποιος κ’ αν εινε, καλώς ώρισε- τό 
κάΐω-κάτω, θάχωμε νά τρώμε καί καλλίτερο φαγί τής ’μέραις πού θά 

A V » , -τον εχου[Λ εοω.
Φρειδερίκος. ’Έλα τώρα, σιώπαινε, Φάβιε,^κ’ έρχονται ή κυρίαις. 

(Είσοδος πάλιν τής Δουκίσσης καί τής ακολουθίας της).

ΔοϊίκίΟ'σ'α (ρ-ετά τήν έπανάληψιν τοϋ ασιν.ατος). Τίνος εινε οί στίχοι 
αυτοί :

Φρειδερίκος, ’ίδικοί μου, κυρία.
Δούκίσσα, Παρετήρησα, δτι είς δλα σας τά ποιήματα, τά όποια 

μοΰ τραγφδοΰν, παραπονεΐσθε πάντοτε κατά τοΰ έρωτος.
Φρειδερίκος. Διότι δεν εχω περιουσίαν μεγάλην, κυρία. . . .
Δοΰκισσα. Άδιάφορον τούτο, όταν άγαπγ. κανείς. . .
Φρειδερίκος. ’Ενδιαφέρει δμως πολύ’, δταν Οέλη νά ήνε άξιος τής 

αγάπης. Βλέπετε, κυρία, παραπονοΰμαι, όχι οτι αγαπώ, αλλά διότι δεν 
είμαι ‘άξιος νά αγαπώ !

Δοΰκίσσα. Καί λοιπόν, αγαπάτε πρόσωπον τόσον ανάξιόν, ώστε είς 
τό συμφέρον του νά άποβλέπη μόνον ;

. Φρειδερίκος. Όχι, δεν λέγω δτι εκείνη τήν οποίαν αγαπώ προσέ
χει-είς-τήν πενίαν μου. . .

Δούκισσα. Ποιος προσέχει λοιπόν ;

Φρειδερίκος. ’Εγώ, κυρία.
ΔονκισΟα. Καί διατί ;
Φρειδερίκος. Διότι μ’εμποδίζει νά εκδηλώσω τόν έρωτά μού, όχι 

είς εκείνην, όχι είς τούς γονείς της, άλλ’ ούτε καν είς τήν ταπεινοτέράν 
δούλην της.'Διότι,'τό ’ξεύρω αυτό πλέον: ’Εραστής, δστις ζητεί νά είσ- 

χωρίς νά δίδη, δεν είμπορεΐ τίποτε νά. ζητήση όπόταν είσ-

Δοιίκιο'σ'α. ’Εγώ νομίζω, δτι εραστής, δστις ούτε τοΰτο ακόμη δέν 
άπήλαυσε, δικαιούται νά εξομολογηθώ είς τό άντικείμενον τής λατρείας 
του.’Δέν παραβαίνει τόν κανόνα τού σεβασμού, τόν όποιον τφ οφείλει, 
δταν όμολογή δτι τόσον ολίγον- επρόσεξεν' είς αυτόν καί απορώ πολύ, 
Φρειδερίκε, πώς τόσον καιρόν νά αγαπάς καί μή δυνάμενος νά συνεννοη- 
θήτε, ώς λέγετε, δέν έξεμυστηρεύθητε τούλάχιστον είς άλλον κανένα 
ποιον εινε τό άντικείμενον αύτό τού έρωτός σάς.

Φρειδερίκος. :Μοί φαίνεται, κυρία, δτι οφείλω νά κρατήσω τό.μυ
στικόν αυτό τοσούτφ μυστικόν, ώστε χιλιάκις άπεφάσισα νά μήν όμιλώ 
πλέον, έκ φόβου μήπως μέ τάς λέξεις μου έκφύγη τών χειλέων μου 
κάνέν τών αισθημάτων μου. Καί τόσον Ιερόν μοί φαίνεται ό έρως μου, 
ώστε επιτηρώ ακόμη καί τόν άέρα αυτόν, δν αναπνέω, καί μετά πολλής 
δυσκολίας τόν άφίνω νά είσβάλη είς τό στήθος μου. Διότι καί ό άήρ αυτός 
μοί εινε ύποπτος, καί δέν θέλω ούτε ό άήρ αύτός νά μάθη ποια εινε έκέίνη, 
τής όποιας φέρω έν τή καρδίι? μου τήν εικόνα μέ τόσην μυστικότητα.

ΔοϊίκίΟ'σ'α. ’Αρκεί, άρκεΐ! αυτά εινε προσποιήσεις καί πολλή άφέ- 
λεια. ’Απορώ πώς ενώπιον μου τολμάτε νά- όμιλήτε οΰτω περί τοΰ έ
ρωτός σας. Λησμονείτε, παρακαλώ, ποία είμαι;

Φρειδερίκος. Δέν πταίω έγώ, κυρία- μέ έρωτήσατε καί άπήντησα.
Δούκισσα. Άπηντήσατε είς πράγματα, τά όποια δέν σάς ήρώ,τησα... 

(φωνάζει) Άρνέστε...
Άρνέστος. ‘Κυρία !
Δοΰκισσα. Φροντίσατε νά δοθή τό ταχύτερον είς τόν Φρειδερίκον...
Φρειδερίκος ('8‘ά). Τετέλεσται!.
Δούκισσα ... τό πόσον δύο χιλιάδων δουκάτων, ώς δώρον, διά νά δυ- 

νηθή ούτω νά έξαγοράση τάς υπηρέτριας τής έρωμένης του. Δέν έπιθυμώ 
πλέον ή άτολμία του νά τόν ’ έξωθήση είς λόγους τοιούτους πρός εμέ, ο
ποίους πρό μικρού έπρόφερέ, καί, ένφ εινε τόσον δειλός πρός έκείνην του, 
νά παρουσιάζεται τόσον θρασύς πρός εμέ.

Φλόρα (χα[χηλοφώνως πρός τήν Λιβίαν)· Ή μελαγχολία του τον πα- 
ραφέρει άπό τοΰ ενός είς τό άλλο άκρον. :
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Αιβία (χαμηλοφώνως τή Φλόρα)· Δέν φόν εΐχον ίδή τόσον ζωηρόν 
ποτέ !

Λάουρα (ι0!?)’ Δυστυχώς’δι’εμέ, εγώ διαβλέπω τήν αιτίαν τήςτοι- 
αύτης του καταστάσεως, τήν οποίαν δλοι αγνοούν.: .

Φρειδερίκος. Κύπτω καί φιλώ χιλιάκις ταπεινώς τήν γην, έφ’ ής 
ή ψαΰσις μόνη τών χαριτωμένων σας πο.δών παράγει τόσα άνθη έν μια 
στιγμή όσα δέν φέρει δλος ό άπρίλιος.

Φάβιος. ’Εγώ, γαληνότατη μου κυρία, δέν τολμώ νά ’πώ, δτι φιλώ 
τήν γήν °που πατούν τά βήματά σας, επειδή δέν. εινε πλέον γή αυτή, 
εινε ουρανός- άλλ’ άρκοΰμαι νά φιλήσω εκείνην, τήν οποίαν θά πατήσουν 
τά βήματά μας. Σάς. παρακαλώ λοιπόν, προς ποιον τώρα μέρος: λέγετε 
νά πάτε ; διά νά τρέξω εγώ εμπρός καί νά φιλώ τόν δρόμον πού θά 
πάρετε!. . ' ·; · :

Λιζάρδος. Κυρία, ιππότης έξω λαμπρός, λέγων δτι εινε συγγενής 
τού δουκός τής Μαντούης, ζητεί τήν άδειαν νά σάς εγχειρίσω μίαν επι
στολήν έκ μέρους, τοϋ δουκός.

Δούκισσα. Ώχ, αυτός ό δούξ τής Μαντούης, πόσον μ’ ένοχλεΐ μέ 
τάς έπιστολάς του κα'ι τούς ταχυδρόμους του !

Άρνέστος. Πλήν διατί, κυρία μου, άφού ό δούξ, ώς έκ τής τάξεως 
εις ήν ανήκει, εινε ό μόνος δστις : σάς αρμόζει ώς συμβίες ; .■<

Δούκισσα. Διά τόν άπλούστατον λόγον, ότι δέν θέλω νά ύτανδρευθώ. 
Είπέτε του νά .ελθη, Λιζάρ.δε. ■ . ,Α . .

Φρειδερίκος (ιδίοι)· Δέν θά τόν προδώσω, δχι* πρέπει άπαράιτήτως 
νά τηρήσω την φιλίαν του. . ■

,. (Εισέρχεται ό ’Ερρίκος)
’Ερρίκος (τή δουκίσση)· Τρέμων, κυρία, πίπτω είς τούς- πόδας σας, 

δπου ή .ατυχία μου εύρίσκει καταφύγιου.
Δούκισσα. Έγερθήτε.
’Ερρίκος. Ό δούξ ό κύριός μου μέ αποστέλλει, κομιστήν πρός ύμάς 

τής έπιστολής του ταύτης,
Δούκισσα, Πώς εινε έίς τήν υγείαν του ό δούξ ;
Ερρίκος. Ηθελον να σάς απαντήσω, δτι θά άπέθνησκεν έξ έρωτος, 

αν ή ελπίς δέν συνεκράτει τήν ζωήν..του.
Δούκισσα. Μή μένετε γονυπετής, παρακαλώ, ένφ θά άναγινώσκω 

τήν έπιστολήν.
’Ερρίκος (εγειρόμενος,Ιδί?)· Ό: ζωγράφος,.δστις ήπεπειράθη ν’ άπο- 

τυπωση τους χσρακτήράς της, δέν . τήν έκόλάκευσε ποσώς- εινε πολύ 
ώραιοτέρα καί τής ωραιότατης εικόνες της..

Λιζάρδος (χαμηλρφώνφς τώΆρνέστω)· Κύριε Άρύέστε, ό πατήρ μου 
έστειλε προ μικρού :τά πληρεξούσια .·όποΰ έπεριμέναμεν.

Άρνέστος (.δμοίως)· Ά, χαίρω πολύ, δτι έφθασαν τέλος πάντων. '
Φλόρα. Κύτταξε τί ωραίος πού εινε; Λάουρα, ό ιππότης δστις έφερε 

τήν .επιστολήν.
Λάουρα. Δέν έπρόσέξα νά τόν ίδώ.
Φλάρα. Αΐ βέβαια, διότι εινε έδώ, ό έξάδελφός σου; καί ό πατήρ 

σου Άρνέστος ένδιαφέρεται τόσον πολύ νά γίνς ό γάμος σας, ώστε θά
ήτο έκ μέρους σου μεγάλη περιφρόνησίς αν έπρόσεχες είς κανένα άλλον,
έκτος αύτοϋ.

Λάουρα. Ούτε.ό’έξάδελφός μου, σάς βεβαιώ, έπισύρει τήν προσο- 
χήν μου, ούτε μέ μέλει καθόλου.

Φρειδερίκος (ίδίςι, ένω ή δούκισσα άναγινώσκει τήν έπιστολήν καί δ Άρ
νέστος μετά τοϋ Λιζάρδου συνομιλούν)· Άς μοΐ έμπνεύσή θάρρος ό έρως· μου
(τή Λάουρα)· Μού έχεις έτοιμον γράμμα;

Λάουρα .(δμοίως τω Φρειδερίκω)· Ό,τι τό έγραψα.
Φρειδερίκος. Πώς είμπορεΐς νά μού τό δώσης ;
Λάουρα. Δέν έχεις ένα χειρόκτι ;
Φρειδερίκος, Τό έχω βέβαια.
Λάουρα (δμοίως)· .Λοιπόν μέ τό χειρόκτι προσποιούμαι ..ι 
Φρειδερίκος·. ’Εννόησα, αρκεί.
Άρνέστος (πρδς τον Λιζάρδον)· Πολύ καλά, πολύ καλά.
Λιζάρδος, Ωραία Λάουρα, έλπίς μου· ό έρως μου αρχίζει νά μετρά 

πάσαν στιγμήν ωσάν ολόκληρον αιώνα.
Δούκισσα (τω Έρρίκφ)· Μοί λέγει ό δούξ είς τήν έπιστολήν του 

αυτήν, δτι εΐσθε στενός συγγενής, του καί δτι ένδιαφέρεται ί πολύ νά μεί
νετε: δλίγας ημέρας, μακράν της Μαντούης, ΐνα λάβή κάιρόν ν’άνάοτείλη 
Φήν καταδίωξιν, ήτις γίνεται καθ’ ύμών, ένεκεν μιάς μονομαχίαςέίς τήν 
όποιαν σάς έξώθησεν ό έρως.

’Ερρίκος. Εινε αληθής, δτι ό έρως μόνος εινε. ή αιτία τού άμαρτή- 
ματός μου κ’ ένεκ’ αυτού καί μόνου εΐμ’ εδώ κ’εύρίσκομαί ένώπίόν σας.

Δούκισσα. Τόσον προς χάριν σας, δσον προς χάριν τοϋ δουκός, σάς 
παρέχω τήν προστασίαν μου έν Πάρμςι καί ούτως από τής σήμερον σάς 
έπιτρέπω νά μένετε εις τήν αύλήν μου/ Μετ’\δλίγόν θά γράψω είς τόν 
δούκα καί θά τού στείλω τό γράμμα μου.

’Ερρίκος. Ό Θεός δίασώζοι ύμάς, κυρία; είς άτελέύτήτον σειράν 
αιώνων, καί είθε οί εύγενεΐς υπήκοοι τού δουκός τής Μαντούης νά εύτυ- 
χήσωσι ταχέως νά .. .
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Δούκισσα. "Εως εδώ σταθήτε... Καί σάς ειδοποιώ, προσέχετε, έφ’ 
δσον θά φιλοξενήσθε παρ’ έμοί, νά μή μέ όμίλήτε έπί· τοΰ' άντικειμένου 
τούτου, έκτος έάν έγώ σάς ομιλήσω πρώτη.

Ερρίκος. Οί λόγοι σας διαταγαί.
Δούκισσα. Καί διά νά δυνηθήτε νά ειπήτε εις τόν δοΰκα, δταν θά 

τοΰ γράψητε, πώς διέρχομαι τάς ώρας τής σχολής μας, έπειδή ύποθέτω 
θά έχετε οδηγίας καί περίτούτου... (πρδς τούς ίππότας)· Κύριοι, καθήσατε 
δλοι, καθήσατε καί σείς, κυρίαι/καθήσατε άπ’αυτό τό μέρος. Σείς, Άρ- 
νέστε, τώρα προτείνατε μίαν έρώτησιν1.

Άρνέστος. Ή κόμη μου ή λευκή ίσως ήδύνατο νά ήνε δι’ έ[χέ λόγ
γος έξαιρέσεως άπό τοιούτου : παιγνιδιού- άλλ’ δμως δέν έπικαλοϋμαι 
τήν τοιαύτην πρόφασιν, ευτυχής δτι συντελώ είς τάς'τέρψεις σας. ’Ιδού 
λοιπόν έρωτώ- «ποιον είνε τό μεγαλήτερον έκ τών δεινών τοΰ έρωτος ;»

Δούκισσα (τφ ’Ερρίκω)- Σείς, κύριε, άπαντήσατε πρώτος.
’Ερρίκος. ’Εγώ, κυρία ;
Δούκισσα. Ώς ξένος όποΰ εισθε, έχετε καί τά πρωτεία.· ' γ ;
Ερρίκος. Μεγάλη·· μου τιμή ό τίτλος ούτος καί ίνα μή φανώ άνά- 

ξιος αυτής, σπεύδω νά άπαντήσω λέγων, δτι τό μεγαλήτερον δεινόν, 
έκεΐνο, δπερ ύποφέρω, είνε τό νά μή άγαπάταί τις.

Φλόρα. Έγώ σάς λέγω δτι είνε τό ν’ άγαπάταί καί νά μή άγαπφ.
Λιζάρδος. Έγώ λέγω είνε ή ζηλοτυπία.
Λιβία. Κ’ έγώ ή άπουσία.
Φρειδερίκος. Κ’εγώ τό ν’άγαπφ τις δίχως νά έλπίζη.
Δούκισσα. Κ’ έγώ τό ν’ άγαπα τις καί νά μή έκφράζητήν οδύνην 

του, άδυνατών νά έκμυστηρευθή.
Λάονρα. Κ’έγώ το ν’ άγαπα τις δταν άγαπάταί αληθώς.
Δούκισσα. Άρκετά: πρωτοφανές θά ήνε πρός ύπόστήριξιν τό θέμα 

σου, Αάουρα, δτι είνε δεινόν πράγμα τό νά άγαπά τις δταν καί άνταγα- 
πατ εζ ίσου I

Λάονρα. Ελπίζω νά τό άποδείξω άλήθές έντός μικρού.
ΆρνεΟτος. Τώρα λοιπόν καθένας άς ύποστηρίξη τό άξίωμά του.
Ερρίκος. Επειδή πρώτος είπα περ'ι τών δεινών τοϋ μή άγαπωμέ- 

νου, πρώτος-, καί άρχίζω.
Φάβιος (iSiqc)-. Προσοχή ! έδώ είνε ποΰ καί .ό' πλέον έξυπνος λέγει 

άνοησίαις.
’Ερρίκος. Ό έρως-; είνε ό άστήρ τής ευτυχίας ή τής δυστυχίας τών

1 Το παιγνίδων σών Pfegundas (ερωτημάτων,, ζητημάτων) ήτο πολύ τοϋ συρ
μόν τότε. Ή έπομένη σκηνή δεικνύει πώς έξετελεΐτο. · ✓
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θνητών. Τό μεγαλήτερον λοιπόν απάντων τών δεινών τοΰ έρωτος είνε 
νά άγαπα τις ύπό δυσμενή άστέρα. Ό ζών ύπό τήν. άδιαφορίαν τής λα»· 
τρευόμένης του, έκεΐνος άγαπήί παρά τήν. μοίραν τοΰ άστέρος του,·/άρα 
μεγαλητέρα’ λύπη δέν υπάρχει·· άγαπα παρά τό θέλημα τού ουρανού,· ό 
δυστυχής! ■ ·. ■ ■■■ ■ . ■

Φλόρα. Τό ν’ άγαπά τις καί νά μή άνταγαπάτάι είνε καν άξια τις, 
τουλάχιστον διά τό, μέλλον, έπειδή θά ύπολογισθή αύτφ ποτέ δτ’-ύπο*· 
φέρει χάριν : τού άντικειμένου τής αγάπής του. Άλλ’ δστις άδιαφορεΐ 
έάν τόν άγαποΰν, διότι φευ! αύτος δέν, άγαπά, αυτός σάς λέγω υποφέ
ρει, καί χωρίς αυτό πού υποφέρει νά τοϋ τό ύπολογίζη τις καί ώς αξίαν 
του. Συμπέρασμα λοιπόν,. δτι ό μή άνταγαπώμενος δέν είνε. τόσον δά 
άξιολύπητος, δσον εκείνος πού δέν άγαπα όπόταν άγαπάταί.

Λιζάρδος. Έγώ λέγω, δτι καί ό μή άνταγαπώμενος καί ό μή δυνά- 
μενος νά άγαπήση,είμπορούν άμφότεροι νά ύποφέρωσι τήν λύπην των·, ήτις 
άνωθεν τοΐς έδόθη- άλλά ό αισθανόμενος ζηλοτυπίαν, δέν είμπόρεΐ1 διότι 
δχι .μοίρα έκ Θεού, άλλ’ άλλος, δλβιώτερος αυτού θνητός είνε αιτία τών 
δεινών του- καί φθονεί αύτόν. Λοιπόν ή λύπη του θά ήνε καί πολύ με
γαλητέρα, έπειδή όπόση είνε ή διαφορά άνθρώπων καίΘεοΰ, τοσαύτη καί 
ή μεταξύ τών δύο άτυχούντων άφ’ ενός, όποΰ μάς είπατε, καί τοΰ ζη- 
λοτυποΰντος άφ’ ετέρου.

Λίβια. Ό κόσμος είδε μυριάκις τήν άγάπην τρεφομένην κ’ ύποκαιο- 
μένην ύπό τής ζηλοτυπίας- άλλά ποτέ καί ύπό τής λίαν παρατεινομένης 
άπουσίας. Ή άπουσία ώνομάσθη θάνατος τού έρωτος, λοιπόν είνε ή δει- 
νοτέρα του πληγή. Άφοΰ ή μέν ζηλοτυπία τοΰ ζωογονεί τήν φλόγα του, 
τήν σβύνει δέη άπουσία, ή πρώτη άρα είνε ή ζωή του καί ή άλλη είν’ό 
θάνατός του. ...... 5 ■'

Φρειδερίκος. Ό αγαπών καί μή άνταγαπώμενος, ή άγαπώσα καί 
μή δυναμένη νά άνταγαπα, ό πάσχων έκ ζηλοτυπίας κ’; ή θρηνούσα δι’’ 
άπόντα έραστήν, άπαντες ούτοι δύνανται νά ύποφέρουν τά δεινά των 
ταϋτα, έπί τήέλπίδι, δτ* ή θέσις των αυτή θέλει, ταχέως· ή αργά, με- 
ταβληθή- άρα τί δλα ταύτ’ άποδεικνύουσιν, ειμή δτι ή δεινοτέρα- τών 
βασάνων είνε τό νά άγάπφ τις δίχως νά έλπίζη τι ; · ■<.■". .·.':,-

Δούκισσα. Ό άγαπών χωρίς καί νά έλπίζη δύναται τουλάχιστον νά 
τό έκφράση, δτι δέν έλπίζει- κι’ ούτως, έκφραζόμενος, τουλάχιστον μι
κρόν άνακουφίζεται. Άλλ’δστις είνε ύποχρεωμένος νά σιγά, νά τρέφη 
καί νά διασώζη τήν άγάπην του έν σιωπή, ούτος θά ύποφέρη τόσον μάλ
λον λύπην καί δεινά, καθόσον καί ελπίδα ούδεμίαν .έχει καί.νά τό- έίπή 
δτι δέν έχει· είν’ άδύνατον. , ,· >.· - ,:1.·.;· ...
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Λάουρα. Ό αγαπών, συγχρόνως δέ κι’άνταγαπώμεν’ος, ζή ύπο κρά

τος διαρκούς ανησυχίας. Ένίοτ’ εν τή εύτυχίσ. του προδιαβλέπει και 
στιγμήν, καθ’ήν θά ήνε ίσως δυστυχής, καί βλέπων, δτι πιθανώς τώ άφαι- 
ρεΐται το καλόν δπέρ κρατεί, άδημονεΐ καί τό μισεί. Λοιπόν ό αγαπισ
μένος ύφίσταται συνάμα καί τοϋ μή άγαπωμένου τόν καϋμόν καί τήν 
αδημονίαν τού μή δυναμένου νά άντάγαπήση. ’'Αν λέγετε διά ζηλοτυ
πίαν, μάρτυς ό. Θεός, όπόσόν τήν αισθάνεται κι’ ό αγαπών κι’ άνταγα- 
πώμενος, διότι ούτος καί τόν ίδιον ακέριη εαυτόν του τόν ζηλεύει· και 
αν στιγμήν καί μόνην άποχωρισθή τοΰ προσφιλούς τοΰ Όντός; αιώνα 
τήν νορ.ίζει τήν στιγριήν αυτήν. Λοιπόν τί δυστυχέστερος ; αισθάνεται 
συγχρόνως τάς όρμάς τοΰ πάθους τής ζηλοτυπίας καί τούς πόνους έκ 
τής απουσίας και τοΰ χωρισμού. Καί μ.ήπως έχει υπέρ εαυτού, θά ’πήτε, 
τήν ελπίδά ; ή ευτυχία του αύτή σάς αποκρίνεται’ διότι τί ζητείτε νά 
έλπίση ό μή έχων τι τό περιπλέον νά έλπίση ; Συνάμα δμως πάσχει, 
επειδή δέν είμπορεΐ νά τό είπή,δέν είμπορεΐ νά έκμυστηρευθή τήν ού- 
ρανίαν, άρρητον ευδαιμονίαν, ής απολαμβάνει άπληστος. Κατά συνέπειαν, 
ό άγαπώμενος ύφίσταται καί τά δεινά τοΰ μή έλπίζοντος μηδέν καί τάς 
πικρίας, ναί, τοΰ άποσιωπώντος τά δεινά αύτοΰ. Θά μέ είπήτε πώς δέν 
εινε δυστυχής, διότι βλέπει δτι άγαπάται. Ναί, αλλά καί βλέπει δτι 
απειλείται αδιάκοπα νά χάση τήν αγάπην του αύτήν. ’Ιδού λοιπόν τό 
τί καί πώς ό αγαπών καί άγαπώμενος έξ ίσΟυ ύποφέρει μόνος του αυ
τός τόσα δεινά δσα συγχρόνως πάσχουσιν όμοΰ καί ό μή άγαπώμενος 
κι’ ό μή δυνάμενος νά άγαπρί κι’ ό αποχωρισμένος έκ τού προσφιλούς 
αντικειμένου τής λατρείας του, κι’ό μή έλπίζων κι’ό ζηλυτυπών κι’ό 
μή δυνάμενος νά έκστομίση τήν αγάπην του ! (αί κυρία! εγείρονται).

Δοάκιο'σ’α. "Ολα αυτά, Λάουρα, εινε λεπτότητες διανοημάτων, μέ 
τάς οποίας ήθέλησες νά μάς■ ανάπτυξης τό πνεΰμά σου· αλλά κατά, βά
θος είς δλα .αύτά δέν υπάρχει τίποτε λογικόν. ■ .

Λάουρα. Εντούτοις εινε σαφέστατον, δτι αφού ό κυριώτερος σκο
πός-τοΰ έρωτος εινε νά άνταγαπήθη τις (άφίνέι καί πίπτει τα χειρόκτι της).

Δοιίκισαά. Τό χειρόκτι σου.
Φρειδερίκος. Κύπτω καί τό λαμβάνω. έ
Άρνέστος. Σταθήτε. - ■ .
Λιζάρδος. Έμόύ καθήκον εινε νά τό λάβω.

· · Φρειδερίκος. Εαν είχα σκοπόν νά τό κρατήσω αφού τώλαβα, καί 
τούτο ίσως θά έδικαιούμην. Όμως επειδή σκοπός μου δέν εινε αυτός, 
δέν θά έρίσωμεν, Λιζάρδε, προς άλλήλους. Δέν εινε ποσώς άξια τό νά 
εύρεθή τις πρώτος είς περίστασίν τοιαύτην. Εινε... δέν έίν’· άλλο; είμ’ή 
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τύχη αγαθή. ’Ιδού καί αποδίδω τό χειρόκτιόν ’ς τήν δεσποινίδα Λάουραν 
(δίδει τή Λάουρα άλλο χειρόκτιόν δμοιότατον προς εκείνο δπέρι τής'επεσε); ‘Δέ- 
ξασθε, κυρία- τό κατ’έμέ, άρκούντ·ως; άντημείφθην πρόθυμος φανείς, διότι 
εύρον αφορμήν νά. σάς υπηρετήσω καί χοιρίς ποσώς νά σάς προσβάλω.

Λιζάρδος. Μέ έξηγάγετε πολύ εύφυώς, κύριε Φρειδερίκε, έκ δυσκό- 
λου θέσεως. > ■■■'AAv '

*Δοιίκΐσσα. ’Εγώ δμως, σάς λέγω, δέν είμαι καθόλου εύχαριστήμένη; 
ούτε από έκεΐνον, ούτε από σάς. ΐϊάρά·πθλύ τό θράσος νά τολμ.ά τις 
έπί παρουσία μου νά λαμβάνη από χαμαί πράγμα έκ τού στολισμού 
μιάς τών κυριών μου. Νά ήσθε κ’· ευχαριστημένοι, βτι-δέν άποδεικνύω 
περισσότερον-τον θυμόν μου, άρκούμαι δέ διά τήν φοράν αυτήν έκφρά- 
ζουσα είς 'Υμάς τήν δυσαρέσκειάν μου (κατ’ ιδίαν)· Ώ θεέ μου, βοήθεί 
μοι, είμαι ή πρώτη γυνή, τήν οποίαν ή σιωπή θά φονεύση. . - · - --

; Άρνέστος. ΤΙ Αυτής 'Υψηλότής απέρχεται δύσθυμος καί βεβαίως 
δέν έχει κανένα λόγον ν’ άγανακτή. Μή τήν άκολουθήσής λοιπόν είς τά 
δώματά της τοιαύτην στιγμήν, Λάουρα. ΙΙηγαίνωμεν καλλίτερα πρός 
τά ίδικά μας. Έγώ έγνώριζα τόν χαρακτήρά της καί πολύ καλά είχα 
προίδη τά δυσάρεστα αυτά καί δι’ αύτό, αποδεχόμενος τά τής διοική- 
σεως τού κράτους της καί κατοικίαν έντός τού παλαάίου,’δέν συγκατε- 
τέθήν νά τήν ύπηρεΐής άλλως, ή ώς επίτιμος μόνον κυρία καί αμισθί.

Λάουρα. ’Οφείλω- νά σάς υπακούσω είς δλα (’ώία). Λί παραφοραί τής 
δουκίσσης αυτάί φανερόνουν καθαρά, τί τρέχει. Είθε εύδοκήσαι ό έρως νά 
μήν ήνε εκείνο, τό δποΐον ύποπτεύομαι (απερχομένων τόϋ Άρνέστου καί 
τής Λάουρας, οί ίππόται όλοι τούς ακολουΟοϋσι).

Άρνέστος. ΙΙοΰ πηγαίνετε,· ίππόται ;
Φρειδερίκος. Σάς άκολουθοΰμεν, πρόθυμοι είς τάς διαταγάς σας.
Άρνέστος. Εινε περιττόν' σάς 'ευχαριστώ (προς τον Αιζάρδον)· καί 

σύ, ανεψιέ μου, δές τό παράδειγμα. - ■ · ’ ·
Λιζάρδος. Καίτοι μέ μεγάλην μου λύπην, δμως σάς ύπακούω. !
Ερρίκος. Κ’ έγώ έξ όλης μου καρδίας, έπιφυλαττόμενος νά διάμέίνω 

ώς τό ήλιοτρόπιον έστραμμένος πρός τόν ώραιότατον ήλιον (ό Άρνέστος 
καί ή Λάουρα έξέρχονται). Φρειδερίκε, έπανέρχομαι έγκαίρως (έξέρχεται),

Λιζάρδος. "Εως ου δέν ίδω άποσβέννυμ.ένην καί τήν άπωτ’άτην 'α
κτίνα έκ τοΰ φωτός, δπερ έκ σού προβάλλει, Λάουρα, δέν-δύναμαι νά 
σ’αποχωριίίθώ, διότι ή-καλλονή σου είν’ ό πολικός, άστήρ τών σκέψεών 
μου (εξέρχεται). - ··'■
- Φρειδερίκος. ΤΩ τί-χαρά μου,’ είμαι μόνος έπί τέλους κ- έιμπόρώ 
νάτάναγνώσω τήν επιστολήν αύττήν.

4»
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Φάβιος. ’Άν δέν χάσω καί τώρα πια τόν νούν μου, θά ’πή δίχως 
άλλο δτι δέν εχω τίποτε νά χάσω.

Φρειδερίκος. Τί έπαθες καί απορείς ;
Φάβιος. Τά χάνω μέ τήν άπάθειάν σας, διότι άπδ χθές τήν νύκτα 

εινε πού έχετε αύτό τό γράμμα κι’ ακόμη δέν τό ανοίξατε νά ίδήτε.
Φρειδερίκος. Ξεύρεις τί εινε αύτό τό γράμμα ; τί γράμμα εινε αυτό 

τό γράμμα : *
Φάβιος. Άς εινε δ,τι θέλει· εγώ ξεύρω κ’ εινε βεβαιότατον, δτι τό 

φυλάγετε, από χθες, χωρίς νά τό ανοίξετε.
Φρειδερίκος. Καθόλου, αυτήν τήν στιγμήν τδ ’πήρα.

; Φάβιος. Θά μέκάμετε νά χάσω τόν νούν μου- μά δέν ξεύρω τάχατε 
εγώ, δτι άπδ τδ πρωί κανένας δέν σάς έπλησίασε · τί λοιπόν ; ό αέρας 
σάς τδ έφερε ; .

Φρειδερίκος. Όχι ό αέρας, αλλά τό πΰρ μού.τδ έφερε- τό πυρ, εις 
τδ όποιον καίω κι’ αναλύομαι.

• Φάβιος. Δηλαδή ή φωτιά ; \
. Φρειδερίκος. Μάλιστα, φωτιά! >

Φάβιος. ’Αρχίζω νά πιστεύω τώρα δτι εΐν’ αλήθεια. . .
Φρειδερίκος. Τί αλήθεια, τί;
Φάβιος. Πώς εΐσθε, αφέντη μου, τρελλός καί φαντασμένος καθώς 

εΐσθε. Βάλοιτε μέ νοϋ σας και μιά ερωμένη, φάντασμα, πού κατοικεί μέσ’ 
τό μυαλό σας, καί τήν αγαπάτε μέ τήν φαντασίαν σας. Έχω λοιπόν: νά 
σάς παρακαλέσω νά μέ κάμετε μιά χάρι . .

Φρειδερίκος. Τί χάρι;
Φάβιος. ’Αφού γυρίζει μιά κυρία ’ς τό κεφάλι σας καί ούτε σώμα 

έχει, ούτε ψυχή, τούλάχιστον τά γράμματά της τά θέλουμε ολφ μέ 
λόγια αγάπης καί μέ τρυφερότηταις, γιατί θά ήνε ανυπόφορο επί τέλους, 
ενώ μπορεί νά μάς φέρεται μέ τδ καλό, νά μάς κάνη τδ βαρύ.

Φρειδερίκος, Τραβήξου τώρα, πήγαινε.
Φάβιος. Νά μή μέ ίδή τδ γράμμα, ή εγώ νά μην τό ίδώ;
Φρειδερίκος. Δεν έχει φόβον, άφοϋ καί τά γράμματα εινε παραμε- 

μορφωμένα' άλλ’οπωσδήποτε τραβήξου.
- Φάβιος. Έτσι μ’έρχεται νά σκάσω, γιατί εύρίσκομ’ έτσι, . . μεταξύ 

ζωής και τάφου.
Φρειδερίκος (άναγινώσκων)· « Αγαπητέ μου φ{λε' ή δυστυχία 

»μου έκορυφώθη. Ό πατήρ μου εκβιάζει τήν θέλησίν μου. Καί ένφ τό- 
μσον ανθίσταμαι, πραγματεύεται τά τοϋ γάμου μου, καί αύριον μέλ- 
»λει νά ύπογράψη τά συμβόλαια ...» (κατ’ιδίαν) Ά ! δυστυχία, δυστυ-
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χία μου ! δέν μ’ άπομένουν πλέον άπδ τοΰδε έως αύριον, είμή στιγμαί, 
στιγμαί ζωής.! (φωνάζων) φάβιε ! ■ :

Φάβιος. Όρίστε ! .·· '
Φρειδερίκος. Μετ’ ού πολύ άποθνήσκω. ,
Φάβιος. ’Άδικο θάχετε, αν μπορείτε νά τ’άποφύγετε. Σάς βεβαιόνω, 

δέν εινε ευχάριστο πράγμα ό θάνατος. - .
Φρειδερίκος. Πώς νά τόν άποφύγω, πώς, δταν αύτό τδ γράμμα όπου 

βλέπεις εινε καί ή καταδίκη μου είς· θάνατον ; ■
Φάβιος. Εύκολώτατον. Άφου τήν έχετε ’ς τδ χέρι σας τήν άπόφα- 

σι,,δέν εινε 'ς τδ χέρι ,σας ·, Βάλετ’ εκεί δύο λέξεις λίγο πιδ άνθρώπι- 
ναίς κ’ άλλάξτε την καί κάμετέ την . . . είς ισόβια δεσμά.

Φρειδερίκος. Καίτοι χωρίς ζωήν, χωρίς ψυχήν, δμως ας έξακολου- 
θήσω (αναγινώσκει)· «Ούτω λοιπόν, μολονότι πρόκειται νά εκθέσω τό μυ
ριστικόν τοΰ δυστυχούς έρωτός μας, πρέπει χωρίς άλλο νά εδρωμεν τρό- 
«πον νά συνομιλήσωμεν απόψε τήν νύκτα περί τής διαγωγής, τήν όποιαν 
«οφείλομεν νά τηρήσωμεν. Λοιπόν ή θύρα τού κήπου ή κιγκλιδωτή θά 
»ήνε μισοανοιγμένη, τδ άπεφάσισα, προτιμώ, αντί νά σέ χάσω, νά χάσω 
.«μάλλον τήν ζωήν μου. Είς ένδειξιν τής πίστεώς μου, σοί άποστέλλω 
«συγχρόνως τήν εικόνά μου, διά τήν όποιαν θά μ’ εύχαριστήσης τήν ώ- 
«ραν εκείνην.» (κατ’ ιδίαν) 'Υπάρχει ευτυχέστερος εμού θνητός ; (φωνάζει) 
Φάβιε, Φάβιε !

Φάβιος. Τί εινε, τί τρέχει ; ’Αρχίσατε νά πεθαίνετε ;
Φρειδερίκος. Άπ’εναντίας ζώ καί ζώ μεστός χαράς.
Φάβιος. Αέ, τά βλέπετε ; δέν ήταν καλή ή συμβουλή μου ; Δέν εινε 

άλλο γιά τόν άνθρωπο, παρά νά αγαπά τον εαυτό του.
Φρειδερίκος. Όλβιος, τρισόλβιος, μεμαγευμένος καί καταχαρούμε

νος, θά δυνηθώ τήν νύκτα ταύτην νά λαλήσω προς τήν θείαν καλλονήν 
όπου λατρεύω . . . Ώ "ΙΙλιε ! συ δστις, ώς αν ήσο νικητής λαμπρός τού 
ουρανού, τον διατρέχεις άταράχως καί σιγά έν τή. ύπερηφάνφ θριαμβευ
τική πορείφ σου, εύδόκησον νά συντομεύσης σήμερον τον δρόμον σου, , ά- 
κούων πόσον ειν’ όλέθριον είς ένα άνθρωπον τό φώς σου τδ γλυκύ! Καί 
σείς, άστέρες μάγοι, οΐτινες τόσαύτην έξασκεΐτ’ έπιρροήν έπΐ τοϋ έρωτος, 
ώ.έγερ.θή.τε κατά μοναρχίας άρπαγος τού θρόνου, σχηματίσατε δημοκρα
τίας τόσας είς τόν ουρανόν, διότι παρεγνώρισεν ό ήλιος τά δικαιώματά 
σας, διότι ήρπασεν ό ήλιος τήν .εξουσίαν, ήτις είς ·. εσάς ανήκει!

(’Εξέρχεται). . ■

Φάβιος. Εινε τρελλ,ός, ως ολοι οί .τρελλοί μαζί. ’Αλλά- έκέϊνο, ποΰ μέ 
κάμνει ν’ απορώt δέν'. εινε τόσον πού τόν βλέπω νά ήνε.,τρελλός, οσον 
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φουρκίζομαι μ’ έμενα, νά σοϋ είμαι τόσο ζφο, τόσο κτήνος, μπέστιας, 
κοΰκκος, ποϋ νά μήν ’μπορώ . . . (Εισέρχεται ή Φλόρα)·

Φλόρα. Φάβιε I
Φάβιος. Τί αγαπάτε, κυρία;
Φλόρα. Άκολούθει με.
Φάβιος. ”Αν ήνε γιά μονομαχία, δός τε με καιρόν νά τρέξω ναυρω 

δέκα φίλους μου.
Φλόρα. Άκολούθει με, σέ λέγω.
Φάβιος. Μά γιατί, γιατί ; . . . Τί εισθε και νά σάς ακολουθήσω ; 

Ειίθε ερωμένη μου, ποϋ μέ κάνετε νά ζηλεύω, ή είμαι εραστής σας 
ποΰ σάς κάνω . . . τίποτε ;

Φλόρα. Ή Λύτης 'Υψηλότης ή δούκισσα θέλει νά σ’ όμιλήση. Αύ
τήν τήν στιγμήν, έκεΐ ποΰ έγραφε, μέ διέταξε νά έλθω νά σ’ εύρω.

Φάβιος.'Η Αυτής Υψηλότης θέλει νά μέ ’μιλήση, εμένα ! Βρέ γιά τό 
Θεό, καί τί έχει νά γενή, άν τής έλθη νά μ’ εξομολογηθώ τον έρωτά της ! 

- ; (Εισέρχεται ή δούκισσα κρατούσα επιστολήν).
Δούκισσα.; Φλόρα, έφώναξες τον ύπηρέτην ;
Φλόρα. Έδώ εΐνε, κυρία.
Δούκισσα (τή Φλάροι)· ’Ά, καλά· πήγαινε νά μέ περιμένης έκεΐ πέ

ραν σύ, πήγαινε (ή Φλόρα εξέρχεται. Προς τδν Φάβιον)· Τώρα εΐμεθα μόνοι.
Φάβιος. Μάλιστα, κυρία, καί δέν θά μέ εΰρετε άχάριστον. ’Επιθυμώ 

νά μάθω εις τι είμ,πορώ νά σάς χρησιμεύσω καί νά μ’ ομιλήσετε έλεύ- 
θερα, ελεύθερα . . . Έγώ είμαι ό πλέαν συγκαταβατικός άνθρωπος τοΰ 
κόσμου, θά ίδήτε. Δέν θά κοπιάσετε πολύ, διά ν’ απολαύσετε άπο ’μένα 
δ,τι όρέγεσθε.

Δούκισσα. Πρέπει, Φάβιε, νά μέ είπής έσύ κάτι τι, τδ όποιον έν- 
διαφέρομαι νά μάθω. ’Αφορά τήν υψηλήν θέσιν μου καί πρέπει νά φω- 
τισθώ έπί μιας αμφιβολίας, ήτις μοΰ έγεννήθή.

Φάβιος. Άν δύναμαι νά σάς ευχαριστήσω, δέν ύπάρχει κάμμία δυ
σκολία· διότι δσω επιθυμείτε σεις νά τδ μάθετε, άλλο τόσο επιθυμώ 

> y XX X Ίκ εγω να το ιδω.
Δούκισσα. Πάρε αύτήν τήν άλυσσίδα.
Φάβιος. Μέτά χαράς, μπά ! τί λόγος ! άφοΰ μάλιστα δι’ εμένα εινε 

πολυτίμοτάτη, επειδή εινε άπδ τδ χέρι σας κα'ι εινε καί χρυσή. Έρω- 
τήσατέ με λοιπόν, κυρία, λέγετε- πιθανόν νά είπώ δ,τϊ καί άν ’ξεύρω.

Δούκισσα. Ποιαν αγαπά ό Φρειδερίκος ;
Φάβιος. Ά ! τί δυστυχής φλύαρος ποΰ είμαι, κυρία ! Ένα πράγμα 

μόνον δέν γνωρίζω, και ’βρέθηκε αύτδ νά μ’έρωτήσετε ;
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Δούκισσα. Θά σκάσω ! (μεγαλοφώνως) Πώς εινε δυνατόν νά μή γνω- 
ριζή?, αφοΰ δεν άφίνεϊς ουδέ στιγμήν τδν κύριόν σου άπδ κοντά ;

Φάβιος. Μά καί πώς θέλετε νά τδ γνωρίζω, άφοΰ Ούτε αύτδς ό ίδιος 
δέν τό ξεύοει;

Δούκισσα.. Δέν εινε δυνατόν νά ήνε τόσον μυστικός ό έρως του.
Φάβιος. Καλά .λοιπόν, ελάτε, πέτε μού το σεις, κυρία, κα’ι σάς έπι- 

στρέφω τήν άλυσσίδα. .Έγώ σάς λέγω, καί άν θέλετε πιστεύατε με, , σέ 
κάνένα δέν έχει ’πή λέξι, και γέλα μονάχος του καί μονάχος του κλαίει. 
’Άν'.παίρνη κα'ι κάνένα γράμμα, κανε'ις δέν βλέπει ποίός τοΰ τφδώκε, 
κι’ άν στέλνη και άπάντησι, κάνένας δέν ξεύρει ποΰ πηγαίνει. ’Απ’ δσα 
όποΰ:’ξεύρω, πάλι σήμερα έμαθα τά περισσότερα περί τοΰ έρωτά του" 
διότι σήμερα, άφοΰ έδιάβασε ένα γράμμα, τδ όποιον χωρίς άλλο βέβαια 
ό Βαραβάς δλος κι’δλος θά ήλθε καί τοΰ τώφερε, είπε δτι. μιά θεία καλ
λονή— ’ξεύρω ’γώ μήν εινε καί θειά τού τδν περιμένει άπόψε νά τά 
’ποΰν κα'ι νά τά γλυκοκοκουβεντιάσουν.

Δούκισσα. Τί ; Τί; ’Απόψε πρόκειται νά όμιλήση μέ τήν ερωμέ
νην του ;

Φάβιος. Μάλιστα, άπόψε- εκτός άν ό έρωτας τά φέρη άγάποδα καί 
τούς άναγκάση νά μή κρατήσουν τδ λόγο τους. ,

Δούκισσα (’ώίμ). "Ω βάσανα! άποθνήσκω ! (μεγαλοφώνως) Θά γνω- 
ρίζης τούλάχιστόν ποϋ κατοικεί, είς ποιον δρόμον, ή κυρία αύτή ;

Φάβιος. Αύτό, μάλιστα· κατοικεί είς τδ παλάτι.
Δούκισσα. Πώς τδ ’ξεύρεις ;
Φάβιος. Τό ’ξεύρω κατά συμπερασμόν. Άγαπφ χωρίς άπίστίαν, λα

τρεύει χωρ'ις ελπίδά, άπολάμβάνει χωρίς δουλειά, τέλος πάντων νύκτα 
’μέρα γράφει ’σ ένα τρανό βιβλίο μέσα- συλλογίζομαι λοιπόν κα’ι λέγω: 
δλαις αύταίς ή τρέλλαις θά ήνε τρέλλαις, ποΰ δέν Μνής βλέπεις άλλοΰ, 
παρά μέσα ’ς τδ παλάτι.

Δούκισσα. Λοιπόν, άκουσέ με. Νά προσπαθήσης παντοιοτρόπως νά 
μάθης ποία είνε ή ερωμένη του- άπδ σήμερον, νά παρατηρής καί νά κα- 
τοπτεύτ(ΐς δσον- είμπορεΐς καλλίτερα τήν. διαγωγήν του· καί άμα - ιδης 
τίποτε νέον, είς πάσαν περίστασιν, νάρχεσαι άμέσως νά μ’ εύρίσκης. 
Άπδ τής στιγμής αύτής. σοί επιτρέπω νά παρουσιάζησαι ενώπιον μου 
όπόταν. θέλης.

Φάβιος. Δηλαδή, χάρις είς τήν εύνοιάν σας αύτήν, γίνομαι έίΐεΐνο<οΰ 
λένε, άν δέν άπατώμαι, ρεφερενδάριος ; 1 ’'*·

Δούκισσα. Κι’ άν θέλης νά γνωρίζης άπδ ποΰ δύνασαι καί νά ώφε-
1 Gentil-hombre de placer, se llama, etc, sK i

tomos ιδ'. ’Οκτώβριος 9
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ληθής καί νάβλαφθής μέγάλως, άκουσέ με καλά. ’Από μέρους μου να 
περιμένης, Φάβιε, πάσαν ωφέλειαν, αν μέ ύπηρετήσης καλώς, αλλά καί 
πάσαν βλάβην συγχρόνως, αν τολμήσης ποτέ νά είπής εις όποιονδήποτε 

τήν ομιλίαν μας αυτήν.
Φάβιος. Πιστεύσατέ με, κυρία, θά ήμαι <5 πλέον βωβός από δλους 

τούς περιέργους, αν υπάρχουν περίεργοι, νά ήνε καί βωβοί.
Δοΰκισοα. Πήγαινε τώρα.
Φάβιος. Δοϋλός σας, κυρία, χαίρετε ! (εξέρχεται).
ΔοιίκισΌΌ. (μόνη). 7Ω , τρελλή ριου ιδέα ! όποιον τυραννικόν κράτος 

έξασκεΐς έπ’ έμοΰ και ήδυνήθης νά μοΰ άφαιρέσης καί τήν θέλησίν μου 
καί τήν έλευθέραν κρίσιν μου ; Τί λοιπόν ; τόσην όλίγην εις έμέ αυ
τήν εμπιστοσύνην εχω, ώστε ν’ άφήσω νά μέ καταβάλη κ* ή ελάχιστη 
υποψία ; Ά, όχι! Θά προσενεχθώ δπως αρμόζει εις το θάρρος μου, και 
δπως είς τήν θέσιν.μου άρμόζει. Άλλ’ οίμοι, οίμοι !.δέν έίμπορώ. νά σιω
πώ ζηλοτυποΰσα, ήδη δέ άπέκαμ.α σχεδόν νά σιωπώ έρώσα !... ’Οποία 
άβεβαιότης ! όποία βάσανος ! Αύτήν τήν νύκτα, αυτήν, ένφ έγώ μαρτύρια 
μυρία θά ύφίσταμαί, εκείνοι θά μεθύωσιν υπό χαράς κ’ ευδαιμονίας. *Οχΐ, 
ποτέ, δέν γίνεται! Νά βλέπωσιν άλλήλους, ένόσφ δέν γνωρίζω τίποτε 
έγώ, τό παραδέχομαι· αλλά -έκ τών προτέρων γνώσιν έχουσα τών συνεν- 
τεύξεών των, νά μή τάς εμποδίσω ; Δεν τό συγχωρώ είς έμαυτήν. ”Ω, 
έλεος, έλεος ! ώ ουρανέ ! διότι, οίμοι, δέν ήμπορώ νά σιωπώ ζηλοτυποΰ
σα, ήδη δέ άπέκαμα σχεδόν νά σιωπώ έρώσα I... Διά τής έπίατολής αυ
τής, τήν οποίαν έγραψα πρός άλλον σκοπόν. . . Έρχεται ,. Άφ προσ
παθήσω’ ν’ άποκρύψω δσα πάσχω.

(Εισέρχεται δ Φρειδερίκος φέρων δλα τά χρειώδη πρδς γραφήν) ■

Φρειδερίκος’ Φέρω έπιστολάς, εύγενεστάτη μοι κυρία, τάς οποίας 
ίιποβάλλω πρός υπογραφήν τή Ύμετέρα Ύψηλότητι. .

ΔούκίΟΟα. (ίδια). Θάρρος, πνεύμα, μεγαλοψυχία, δλα τήν στιγμήν αύ
τήν μοί εινε χρήσιμα (μεγαλοφώνως)· ’Αφήσατε τας κατά μέρος,:.Φρειδε
ρίκε,: τάς έπιστολάς αύτάς,. θά τάς υπογράψω αργότερα. Τώρα θά έπε- 
θύμουν νά μέ. χρησιμεύσετε είς άλλο τι, δπερ θά ήνε δι’ έμέ -πολύ έν- 
διαφέρονμάλλον.

- Φρειδερίκος. Λέγετε, κυρία. .. ~
Δοΰκίσσα. Θά έπεθύμουν απόψε, εί δυνατόν, απόψε χωρίς άλλο, νά 

«κάρατέ: ένα, μικρό ,ταξεΐδι. ■ ·
Φρειδερίκος. ’Απόψε ; . . ·
Δοϊίκίσο'ίΐ. Μάλιστα. ■ < - -
Φρειδερίκος (Ιδία)- Ώ μαρτύριαν.

ΔουκιΟΟα. ’Ιδού καί ή έπιστολή, τήν οποίαν πρέπει νά κομίσητε. 
Φρειδερίκος. Γνωρίζετε,· κυρία, μέ πόσην προθυμίαν καί μέ ποιον 

ζήλον είμαι πάντοτ’ έτοιμος, προκειμένου νά σάς υπηρετήσω. Πιστεύω 
λοιπόν, δτι διά σήμερον έξαιρετικώς ή κατάστασις τής υγείας μου μ’ επι
τρέπει νά ζητήσω συγγνώμην καί...

Δούκισσα. Δέν δίδω κάμμίαν συγγνώμην. Ή απουσία σάς δέν θά 
ήνε μακρά. Αύριον θά ήσθε πάλιν έδώ. Λάβετε ύπ’ δψιν σας, παρακαλώ, 
δτι ούδέν πλέον ούδέν ήττον σάς έμπιστεύομαι τήν φροντίδα περί'τής 
τιμής μου αυτής. Μή μέ είπήτε όχι. Λάβετε τήν έπιστολήν αυτήν κ’ 
έτοιμασθήτέ νά αναχωρήσετε αμέσως. Έκ τής έπιγραφής της θά ίδήτέ 
είς ποιον, πρέπει νά τήν έγχειρίσετε κα'ι ποϋ οφείλετε νά μεταβήτε. Θά 
μέ. φέρετε .κι’ άπάντησιν. Χαίρετε ! . (’Εξέρχεται)

Φρειδερίκος (μόνος)· Καί πώς λοιπόν, Θεέ μου! Αύτήν τήν νύκτα, 
ταύτην τήν πολύαστρον, καθ’ ήν ή λατρευτή μου Λάουρα μ’ επέτρέψε 
νά τή συνομιλήσω, δέν θά εύρεθή και δΓ έμέ έν μόνον άστρόν ευμενές ; 

^ζΔ ! Τί νά πράξω ; τί ; Και πως νά συμβιβάσω τήν αγάπην μου μέ τό 
καθήκον καί τήν τιμιότητα ς (Εισέρχεται δ Φάβιος)

Φάβιος. Δέν σάς φαίνεται, κύριε, δτι ή ημέρα σήμερα εινε πολύ
μεγάλη ; ■ · ■

Φρειδερίκος. Ό διάβολος σ’ έστειλε και ’σένα μπροστά-μου μίσ* 
’ς τήν ώρα ! Έλα λοιπόν, τρέχα, πήγαινε νά σελώσης δύο άλογα.
- Φάβιος. Τί τρέχει; μάς ήλθε κι’ άλλο γράμμα'; μέ τήν φωτιά, ή

μέ τόν αέρα ; ■ ■ · ’ ■ ' ' ' '
Φρειδερίκος. Μάλιστα' μοΰ ήλθε άλλή γράμμα.

- Φάβιος. Κ’ εινε δυσάρεστον, I; τή μέθοδο τήν ’ξέύρομε; Διορθώστε 
το λιγάκι καί θά ένθουσιασθήτε πάλι, δπως τό πρωΐ. Γιά ξαναδιαβάστε 
το μιά φορά 'μήπως καί παύση ή δυσαρέσκείά σας; ■’ '

Φρειδερίκος. Δέν διάβασα ακόμη ούτε τήν επιγραφήν του'.
Φάβιος. Διαβάστε το λοιπόν νά ίδοϋμε· μπορεί άλλα νά λέγη καί 

άλλα νά έβάλατε μέ νοϋ σας.
Φρειδερίκος. ’Άς ίδώ τέλος πάντων ποϋ μέ στέλλουν . . . (παράτη- 

τηρεϊ τήν έπιγραφήν) Είς τόν δοϋκα τής Μαντούης.. . ! Έδώ τήν επάθα 
χειρότερα. . . Φαίνεται χωρίς άλλο, θ’ άνεγνώρισε τόν δοϋκα καί δι’αύ- 
τοϋ τοΰ τρόπου ’θέλησε νά μέ είδοποιήση, δτι ειν’ έν γνώσει τοϋ προδο
τικού μου τρόπου, δι’ ου τόν έδέχθην είς τόν οΐκόν μου. Καί τφόντι, δέν 
μέ είπε μ.έ-ύφας πειρακτικόν, δτι .πρόκειται περί τής τιμής της αυτής;... 
’Ω άνόητός-μου κεφαλή!. .... Έξέφυγα τόν έ'να κίνδυνον, ίν’α^ς,ί,,άλ- 
λον .πέσω. ....
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Φάβιος. Δέν μέ λέτε λοιπόν, διωρθώθηζε ’λίγο τό γράμμα;
Φρειδερίκος. "Οσω μά/.λ.ον σκέπτομαι, τοσον ολιγωτερρν καταλαμ

βάνω τί τρέχει.
Φάβιος. Μήπως εινε γραμμένο.μέ αριθμούς;
Φρειδερίκος. Μ’ έσκότισες !
Φάβιος. Λέγω δηλαδή, γιατί ’μπορεί νά ήνε σαν κ’εκείνο όποΰ έγρα- 

ψ’ένας μια φορά .. .
Φρειδερίκος. ’Ξεύρω κ’εγώ ;
Φάβιος. Σαν δεν ξεύρετε, ακούστε την ιστορίαν νά ΐδήτε. “Ενας μια 

φορά έμπορος ύαλοπώλης εις τό Τλεμεσέν ήγάπα μιά μεγάλη κυρία. 
Είχε κ’ ένα, τόν καλλίτερό του φίλο, ό όποιας έμενε εις το Τετουάν. Ή 
κυρία μιά ’μέρα παρεκάλεσε τον εραστή της νά γράψη εις τον φίλον του 
νά τού στείλη έναν πίθηκο. Καί επειδή, καθώς θά το ξεύρετε, οι έρασταί 
εινε πάντοτε έτοιμοι νά κάμουν δλα τά θελήματα τής κυρίας των, εγρα- 
ψεν ό καλός σας νά τού στείλουν τρεις ή τέσσαρας πιθήκους, ώστε νά έκ- 
λέξη ή φιλενάδα του τον καλλίτερο πού. θά τής άρέση; Τό λοιπόν — 
έδώ εινε τδ νόστιμο — ό δυστυχής έγραψε τό τρεις η τεσσαρες μέ 
Αριθμούς· καί έπειδή έκεϊ ’ς τήν ’Αραβία τό η μοιάζει σαν έννηά, ό φίλος 
εις τό Τετουάν έδιάβασε τό γράμμα έτσι: «αγαπητέ μου φίλε- επιθυμώ 
»νά εύχαριστήσω πρόσωπόν τι προσφιλές ριοι, σε παρακαλώ στεΐλέ ριου 
»τό ταχύτερον τριακοσίους ένενήκοντα τέσσαρας πιθήκους»’. Τό κατ’ 
άρχ.άς ό κακομοίρης έστενοχωρήθη αρκετά, πού διάβολο νά εύρη τό ζη- 
τούμενον ποσόν I άλλα κι’ό έμπορός μας εις τό Τλεμεσέν τά· έχασε σαν 
είδε ύστερα από κάμποσαις ήμέραις καί φθάνουν ’μπρος ’ς τό μαγαζί του 
μέ βοή καί ριέ κακό τριακόσιοι ενενήντα τέσσαρες πίθηκοι, οπού κάνανε 
τρίακόσιαις ενενήντα τέσσαραις χιλιάδες μαϊμουδίστικα καμώματα. "Αν 
σάς συμβαίνη τό ίδιο, διαβάστε τώρα χωρίς η·· διότι, τό βλέπετε, τό 
λέγει καί τό παραμύθι πού σάς είπα, ό ένας πίθηκος ριέ αριθμούς γραρλ- 
μένος-γΘεται .εκατόν, τριάντα...

Φρειδερίκος. Νά μού δώση τό γράμμα αύτό εις αυτήν τήν περίστασινί 
Φάβιος. Τέλος, πάντων, γιά πιθήκους θά πρόκηται και ’μπορούμε νά 

τούς οικονομήσουμε.
Φρειδερίκος. Ποιος, ώ ποιος επί τού κόσμου εύρέθη εις τοιαύτας 

φοβεράς - αμφιβολίας ; (Εισέρχεται δ’Ερρίκος)

1 Τσπανιστί τό’ η λέγεται ο, ώστε δ ζητών τρεις ή τέσίάόάς πιθήκους, ύπστίΟε- 
ται δτι έγραψε 304, έξ οΰ τδ λάθος. Ελληνιστί δέν ευρομεν άλλο ινα άποδώσωμεν 
Οπωσδήποτε, έστω και άτελως, τήν χάριν τοΰ πρωτοτύπου, ή δτι τδ ήμέτερον χειρό
γραφον η είμπορεί νά δριοιάσγ πρδς τδ τουρκικόν 9 καί νά γίνουν οί ζητούμενοι 394.

Ερρίκος. Τι έχεις καί ε.ισάι τόσω τεταραγμενός';·· . λ;.'·

Φρειδερίκος (ώια)· Δεν ε-ΐξεύρω τί' ν’ Αποφασίσω -(μεγαλοφώνως)·;·'ΤΑ, 
καλα και, ήλθατε. Σάς παρακαλώ νά σάς ομιλήσω κατά μέρος.”:·’·7

Φάβιος (ι0'α). Αύτό. πια δεν τό υποφέρω'! Νά προσέχουν κι’ από 
μένα μήν τούς ακούσω ! .Ποιος είδε ξένο νά σού ξεφυτρόνη Χα'ί- νά σου 

μιλή , τόσον σιγά; ·. ’ '
. Φρειδερίκος. Λοιπόν τί λέγετε νά κάμωμεν ;

.’Ερρίκος. Πηγαΐν.ομεν εις τό οίκημά σου καί έκεΐ τά συμφωνόύμεν 
ή επιστολή αύτή ή ιδία πιθανώς θά μας διαφώτιση'τί νά πράξωμέν’. "Αν 
ίδούμεν, δτι έμαθε τον μεταμφιεσμόν ριου,· τότε πια ή άπάντησίς υ.ου 
θά ήνε νά παραιτηθώ τού παιγνιδιού καί νά παρουσιασθώ ριέ τδνομά μου. 
’Εάν δ’ απ’ εναντίας τίποτε δεν ύπωπτεύθη^ τόπε . πάλιν απαντώ απόψε 
εις τό γράμμα της καί αϋρίον τής εγχειρίζεις τήν άπάντήσίν μου. ”

Φρειδερίκος. Πολύ ορθά καθώς τά λέτε. Τό κατ’ εμέ, κι’ αν μόνον 
έξ αυτού-ωφεληθώ, νά μήν Αναχωρήσω σήμερον, νά μήν άπόυσιάσω, λη
σμονώ οσα καί αν ύπέφερα ως τώρα. Καί ούτω πράττων, . δέν παραβαίνω 
τούς ορούς τής τιμιότητος,' διότι τό γράμμα εινε δι’ύρ.ά.ς, αρκεί δτ.ι θά 
σάς τό εγχειρίσω, άδιάφορον εις ποιον μέρος είσθε και σάς ηύρα, άδιά- 
φορον αύτό !

’Ερρίκος. Θά ιδούμε καθαρά, άμα τό άναγνώσωμε, τούς σκοπούς 
τής δουκίσσης. Πηγαίνωμε σπίτι μου. (’Απομακρύνονται πώς)

Φάβιος. Εινε ανάγκη, κύριε, ακόμη νά έχω έτοιμα σελωμένα τά δύο 
αλόγα ;

Φρειδερίκος. Βέβαια, βέβαια· διότι καί αν δέν φύγω, εινε απαραί
τητον νά μέ νομίσουν οτι έφυγα.

Φάβιος. Κάτι σάς βλέπω πάλι χαρούμενο . . . τί τρέχει;
Φρειδερίκος. Ό έρως εινε. μυστικώτερος άφ’ δ,τι θά τον ήθελες.
Φάβιος. Φαίνεσθε πολύ εύχαριστημένος. -
Φρειδερίκος. Καί απορείς, έ ; . , '
Φάβιος. ’Εγώ ; καθόλου. . ξεύρω τό γιατί. νυ-νο ,νΰχ

< Φρειδερίκος. Γιατί λοιπόν; για ’πέ μου. jiyuoxu.
Φάβίος. Γιατί θά καταλάβατε τον αριθμό ?καίί'δέν''θάν·σ'ά^'^ή¥ουν,'νάΚ' 

εδρετε εκατοστα'ις πιθήκους.. . ■ νοπιολ ·,.’Α .-οοο.χνοχ-
■ ...eu ωΧ,τνω' jT.o ,ωγεΑ ...

ΣΚΗΝΗ Β' . »ν
-πμΜτ£<ρ)..·.-ύ0ΑΙί> ύ'7ί οθθί·<(ύ'θΔ
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Λάρνρα,.’4· Mgffi ιΐώθη*^. 



ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΚΤΑ
126 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

δος, πόσον αργεί νά δύση ! Άλλά ιδού τέλος τδ φώς τοΰ Ήλιου- υπο
χωρεί προ τής νυκτός, ήτις σιγά σιγά, ανοίγει τά πτερά της είς τά 
σκότη καί τά άναταννύει ώς πέπλον μελανόν είς τάς εκτάσεις . . . Ά, 
Φρειδερίκε, αν ήτο τώρα ή στιγμή τής συνεντεύξεώς μας, όπόσον ή θα
νάσιμος ανία μου θά εΰρισκεν εγγύς σου άναζούφισιν,έγγύς σου καί παρη
γοριάν ! . . . Άλλά τί νά σημαίνουν οί παράδοξοι έκέΐνοι τρόποι τής 
δουκίσσης, διά τών οποίων προσπαθεί νά συγκαλύψη άποκρύπτουσα'τίς 
οίδε ποιον πεΐσμά της κρυφόν !.. . Άς μεταβώ προηγουμένως είς’τά 
δώματα αυτής, πριν ή κατέλθω είς τδν κήπον, δπου μέ καλεΐ ή λύπη 
μου, συνάμα κ’ ή αγάπη μου ! Διττήν ωφέλειαν θά έχω ουτω : πρώτον 
μέν ή δούκισσα δέν θέλει μέ ζητήσει πλέον, έπειτα θά περισπάσω όλί- 
γον και τάς σκέψεις μου συνομιλούσα κάτι. Ή συντροφιά,' καί άν δέν 
συντομεύη αληθώς τάς"ώρας, οπωσδήποτε τάς κάμνει νά μας φαίνώντάι 
πώς εινε όλιγώτερον μακραί".

(Εισέρχονται ή Δούκισσα καί ή Φλόρα, ήτις κρατεί- κηροπήγια).

Δούκισσα. Λάουρα, έξαδέλφη μου, πώς δέν. σέ είδα' δλην τήν ημέ
ραν σήμερον ; πώς ούτως ανταμείβεις τήν φιλίαν μου ;

Λάουρα. Σας ευχαριστώ, δούκισσά μου, δτι εύηρεστήθητε νά παρα- 
τηρήσητε τήν απουσίαν μου. ’Ελαφρά τις αδιαθεσία μέ ήνάγκασε νά μή 
έξέλθω καί, μολονότι δέν άνέλαβα άκόμη εντελώς, είπα, προτού νά κοι
μηθώ, νά έλθω ν’ άσπασθώ τήν χεΐρά σας. Και τώρα θά ήρχόμην νά 
σας έρωτήσω πώς ’περάσατε.

Δούκισσα. Λυπούμαι, δτι ύπέφερες καί διά τοΰτο δέν σέ είδον σή
μερον άλλά καί χαίρω, Λάουρα, πολύ, δτι ήλθες νά μέ ίδης έστω και 
άργά. Σ’έχωάνάγκην δι’ άπόψε, Λάουρα, σέ ήθελα καί επιθυμώ νά 
έμενες μαζί μου. ■'

Λάουρα. Άλλά, καλή μου δούκισσα . . .
Δούκισσα. Τί άλλά Δέν έμεινες τόσαις φοραίς μαζί μου έκ φι

λίας ; μείνε και μίαν έτι νά μέ ύποχρεώσης, φίλη μου.. Είν’ ένα μυστι
κόν, οπού είς άλλον, εκτός σού, δέν είμπορώ νά τδ είπώ. .' '

Λάουρα ('δίςι). Άλλο πρόσκομμα ! Άν είπω τώρίά όχι, θά παράσχω 
ύπονοίας. Θεέ μου, φώτισέ,με’1 ■

Δούκισσα. Αί, λοιπόν τί λέγεις ;
Λάουρα. Λέγω, δτι άνήκω είς ύμάς κ’ είμαι προθυμοτάτη πάντοτε 

νά σάς ύπηρετήσω. ■
Δούκισσα (τή Φλόρςι). Άφησέ μας μόνας.(Ή Φλόρα εξέρχεται). Ά- 

κουσέ με τώρα, Λάουρα. Έμαθα —- δέν είξεύρω πώς νά σ’ τό είπώ__
έμαθα δτι είς τών ιπποτών έκ τής αύλής μου έλαβεν επιστολήν, διά 
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τής οποίας μία άπδ τάς κυρίας τδν προσκαλεΐ είς συνέντευξιν άπόψ’εί
Λάουρα (ίδίςι). Τί λέγεις ;
Δούκισσα. Τδν ιππότην τόν γνωρίζω' δέν γνωρίζω όμως ποία εινέ 

ή κυρία. ' <
Λάουρα (’ώί?). Ά δόξα σοι ό Θεός !
Δούκισσα. Λοιπόν επιθυμώ πολύ νά μάθω ποίά έκ τών κυριών μου 

θά τολμήση νά όμιλήση νύκτα πρδς ιππότην έκ τών παραθύρων, όπόύ 
βλέπουν πρδς τδ δώμα, παραβαίνουσα τοιουτοτρόπως τδ καθήκον τής καί 
ασεβούσα πρδς έμέ καί πρδς τήν ήθικήν τού παλατιού μου.

Αάουρα. ’Έχετε πολύ δίκαιον, διότι πραγματικώς τοιούτο σχέδιον 
εινε πολύ .θρασύ και άπρεπές. /

Δούκισσα. Δέν αρμόζει δμως, ούτε εινε φρόνιμον έγώ ή ιδία νά 
ύπάγω καί νά παραμονεύσω έξω είς τδ δώμα. Δι’ αυτό, καλή μου Λά
ουρα, έπειδή, καθώς έβαλα μέ τόν νούν μου δλας. τάς κυρίας, μίαν πρδς' 
μίαν, ποία νά εινε αρά γε ,αύτή ή πονηρά, μόνον δι’ εσέ ούτε πρδς στι
γμήν ήδυνήθην νά ύποθέσω τοιούτό τι, δι’ αύτδ ■ λέγω σέ - εξέλεξα καί 
σοί εκμυστηρεύομαι τήν ύπόθεσιν. ■· .

Λάουρα. Καί τί θέλετε νά κάμω ; ·.·■ · . -·
Δούκισσα. ’Ήθελα άπόψε κάθε ώρα, κάθε στιγμή; νά καταβαίνης είς 

τον κήπον, ώς .άγρυπνος φρουρός καί νά προσπαθήσης ν’'αναγνώρισης ποία 
ειν’έκείνη, ήτις θέλει νά προσβάλη άπόψε τήν τιμήν μου ! Καί μή νομί-, 
ζης, Λάουρα, δτι τδ κάμνω μόνον, έπειδή επιθυμώ νά μή συμβαίνουν 
άτοπα τοιαύτα, άλλά θέλω, και προ πάντων τούτο, θέλω, νά μάθω-ποία 
είνε όπου αγαπητόν Φρειδερίκον. . - Απερίσκεπτος! είπα-καί τ’δ-;
νομό του,.» , άδιάφορον I —’Ιδού λοιπόν, καλή μου έξαδέλφη, αυτήν τήν. 
χάριν σού ζητώ. , * ;

Λάουρα. Αρκεί νά διατάξετε· απέναντι τής επιθυμίας, τήν όποιαν 
έχω .νά σάς δείξω τδν ζήλόν μου είς δλα καί νά πράττω δ.τι δυνατόν 
νά σάς εύχαριστήση, τί εινε νά κατέλθω χιλιάχις είς τόν κήπον καί τήν 
νύκτα δλην έξω νά διέλθω.! Πάλιν καλά θά ήμαι, άμα σκέπτομαι, πώς 
άγρυπνώ. πρδς χάριν σας. - .

Δούκισσα. Είσαι έξαδέλφη μου καί φίλη μου συγχρόνως, Λάουρα' 
καί φρόνησίν καί πνεύμα έχεις αρκετόν- σοί έμπιστέύομαι, ώς βλέπεις,? 
τήν τιμήν μου καί τά.κρύφια: αισθήματα μου. Κάμε πλέον δπως εννοείς. 
Έγώ. δέ θά φροντίσω ή ευγνωμοσύνη μου νά ήνε ίση πρδς · τήν άφοσίω- 
σίν σου πάντοτε. .

(Έξερχομένης τής Δουκίσσης, μόνη ή) - -■ > - " ’

Λάουρα..Θεέ μου, σώσέ με ! Πόσοι συνάμα σκέψεις είς τδν-νοάν μου
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έρχονται καί συνενοϋνται σωρηδόν καί άναμίζ, έις τρόπον . ώστε Αγνοώ 
ποίαν νά βασανίσω πρώτην! Πλήν διατί κα'ι τόσον νά· ταράττωμαί ■; Καλ- 
λίτερον νά παύσω μεριμνώσα καί άφήσω κατά μέρος πάσαν σκέψιν, εως 
ού ΐδώ τόν Φρειδερίκον κι’ ομιλήσω ριετ’ αύτοϋ. Έκ τής φωνής τού, έκ 
τών λόγων του, ευθύς θά εννοήσω άν μέ άπατγ, ή άν πιστός, μοι μένη. 
ΤΩ κήπε μυρωμένε, χλοερά πατρίς τοϋ άπριλίου, δν, μόνον, αυτόν μόνον 
τής άνοίξεώς σου βασιλέα κα'ι Θεόν αναγνωρίζεις! ,ίδέ με, εγώ, εγώ ποϋ 
ΰπελόγιζα.νά έλθω εις τά δροσερά καί μαλακά σου χόρτα νά έμπιστευθώ 
τό μυστικόν τής νέας μου καρδίας, εις τάς βρύσεις και τά άνθη σου, ϊδέ 
με, έρχομ’ ακόυσα, καταβεβαρημένη ύπό θλίψεως, ν’ άνακαλύψω ποία εινε 
ή προδότις, ή παραίτιος τοσαύτης τή καρδίφ μου ζηλοτυπίας γεννηθείσης, 
ής αισθάνομαι νά καίουν αί πληγαί άκοίμητοι! (’Ακούεταικρότος προς τδ μέ
ρος τών κιγκλίδων). Αύτό είνε τό σύνθημα άπδ τήν θύραν. Ποίαν αισθάνο
μαι συγκίνησιν και τρέμω δλη. ’Αλλά καί τί φοβούμαι ; όπόταν ή ζηλο
τυπία μου προστατεύει τόν έρωτά μου; Ποιος είνε ; · · ■

(Φαίνεται ό Φρειδερίκος ερχόμενος έκ τοϋ παραθύρου) \ ,; -

Φρειδερίκος. Διατί έρωτγς ποιος είνε, ωραία μου Λάουρα ; Μήπως 
θέλης τήν άκραν εμπιστοσύνην μου νά διαδεχθή ή άνησυχία ; Καί ποιος 
άλλος θά ήτο δυνανόν νά ήνε, πλήν εμού;

Λάονρα. Μήν εκπλήττεσαι καί μή παραπονήσαι, ,δτι δέν-σέ· άνεγνώ- 
ρι'σα, άφοϋ σύ τόσον έγινες διάφορος άφ’ δ,τι σέ έφανταζόμην. , 

Φρειδερίκος. Τί λέγεις, Λάουρα ;
Λάονρα. Ή δούκισσα μέ παρήγγειλέ νά περιμένω, εδώ εις αυτό τό 

παράθυρον, διά νά ΐδώ μέ ποίαν θά έλθης νά όμιλήσης· έκ τούτου υποθέτω 
φυσικώτατα, δτι δέν έτήρησες πολλήν έχεμυθίαν και θά. είνε δυσηρεστη- 
μένη βέβαια. ‘

Φρειδερίκος. Δι’ δνομα Θεοΰ, ώ. Λάουρα, αγαπητή μου Λάουρα, μή 
μ’ύποπτεύησαι καθόλου. Νά μ’ άφανίση ό Θεός, νά μέ φονεύση κεραυνός, 
έάν τήν έλαχίστην λέξιν άφηκα νά διαφύγη τών χειλέων μου, .ύποδεικνύων 
άμυδρώς τό μυστικόν μου. . . . Κ’ϊνα μεταπεισθής. άμέσως, δέν σ’ άρκεϊ 
κα'ι μόνον νά σκεφθής, δτι είς σέ άνέθηκεν ή δούκισσα τήν, εντολήν της 
ταύτην; Κα’ι πώς θά ήτο δυνατόν νά σέ είπη νά. παραμείνης δι’έμέ εδώ, 
άφοϋ έμέ μέ θεωρεί άπόντά άπόψε ; .

Λάονρα. ’Άς είνε, δικαιολογείσαι ώς πρός αύτό. Τί θά είπης δμως 
άν άκούσης, δτι ή δούκισσα άνησυχεϊ νά μάθη ποία είν’ ή ,άγαπώσά σε ;

Φρειδερίκος. Κ’ άν ύποθέσωμεν άκόμη δτι μεριμνά κα'ι δι’· αυτό, 
. όποΰ δέν τό πιστεύω, .τό κάμνει, επειδή αύτή ενδιαφέρεται δι’ έαυτήν, 

καί δχι δι’ έμέ. .Καί έπί τέλους, τί μ’, αύτό ; ;ή νίκη σόυ θά ήν’ ένδοξο- 
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τέρα ! καί βέβαια, διότι δέν ύπάρχεί νίκη δπου δέν ύπάρχέϊκαί εχθρός 
νικώμενος. Ποϋ τά άφίνείς δμως τά ’δικά μ.ου-τά παράπονά,' τά πδλύ 
πλέον βάσιμα;. ’Εδώ δέν πρόκειται περί υποψιών απλών, άλλ’είν’ αλήθεια 
πικρά. Δέν είν’άλήθεια λοιπόν πώς ύπανδρεύεσαι ;

Λάονρα. Δέν υπανδρεύομαι έγώ, ή δυστυχία μόυ !
Φρειδερίκος. Ά ! δταν άγαπφ τις άληθώς, τά πάντα τά ύπερνικφ.
Λάονρα. Είν’άληθές· άλλ’ δταν άγαπα τις άληθώς κι’ δ,τι νά κάμη 

τρέμει. ...
Φρειδερίκος. Λοιπόν διατί μ’έγραψες πώς προτιμφς νά άποθάνης, 

ή νά μ’άρνηθής· καί μ’είπες, νά,σέ φέρω τήν εικόνα μου, άντί τής ίδι- 
κής σου·;

Λάονρα. Δέν είχε παρουσιασθή άκόμη τότε, Φρειδερΐκέ μου, τό-άτο- 
πον αύτό, ποΰ τώρα μάς παρουσιάζεται.

.Φρειδερίκος. Τί δικαιολογίαι είν’ αύταί; Άχ, Λάουρα, έάν έλήφθη 
πλέον ή άπόφασις, τί χάνεις ουτω μετ’έμοΰ τούς λόγους καί τόν χρόνον 
σου ; Νά, πάρε, τήν εικόνα μου, πάρε την, ποΰ τήν έφερα επάνω μου, τό 
βλέπω, , διά νά ήνε μάρτυς τής ζηλοτυπίας μου. Είνε τό δέσιμόν της 
άπαράλλακτον πρός τό τής ίδικής σου, ήν μοί έστειλες, δταν ή τύχη μ’έ- 
μειδία κάπως. Μή δυνάμενος νά σ’άποδώσω τήν αύτήν χαράν, δσην έγώ 
ήσθάνθην, έπεζήτησα τούλάχιστον νά είνε όμοιότατόν το πλαίσιόν της. 
Λάβε την,.σέ λέγω· μόνον δέ, έάν τυχόν ύπανδρευθής, νά μή τήν βλέπης, 
διότι, άν και ήνε ζωγραφιά άψυχος, άρκεϊ νά σ’ άναφέρη αύστηρά τήν 
προδοσίαν σου.

Λάονρα. Είς έμέ τοιαϋτα λέγεις, Φρειδερίκε Ά., κύτταξε, θαρρώ 
άκούω βήματα ’ς τόν δρόμον.

Φρειδερίκος. *Α, Λάουρα, θά είχες χωρ'ις άλλο νά μέ ειπης τι εύ- 
χάριστον,.διότι διεκόπης.

Λάονρα. Ναί, ήθελα νά σέ είπώ, δτι θά σέ λατρεύω πάντοτε. Είς 
σέ θ’άνήκω έσαεί καί σοί τό λέγω, νά! . . ...

Φρειδερίκος, ’Ώ,.αςέλθη τώρα δστις θέλει. .. . (βλέπει έξω) Όχι., 
έστρεψαν άλλοϋ... . . . πηγαίνουν. : . - . ..

Λάονρα. Έν τούτοις, Φρειδερΐκέ μου, πρέπει νά κλείσω τό παράθυ
ρον αύτό καί μ.όνον σέ ειδοποιώ, δτι κατοπτευόμεθα άπό πολλούς.

Φρειδερίκος. Ευκόλως, μή σέ μέλη, ματαιώνομεν δλας των τάς 
επιτηρήσεις. - . . ..

Λάονρα. Πώς ; τίνι τρόπω ; , ,
· Φρειδερίκος.' Λύριον. θά , σέ. γράψω. .μίαν μέθοδον . συμβολικήν, >, μέ 

τήν όποιαν θά. δυνάμεθα νά. όμιλοϋμεν . φωνακτά) ενώπιον απάντων ’καί
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χωρίς κανείς νά εΐμπ»ρη νά καταλάβη πώς συνεννοούμ.εθα , .. ..
Λάονρα. Λοιπόν θά. είνε μυστικά καί φωνακτά ; ;
Φρειδερίκος. Κύτταξε μόνον σύ νά ήσάι μόνη και κατάμονη, δτάν 

θά άναγνώσης τήν επιστολήν μου,
Λάούρα. Μείνε ήσυχος. Καί τώρα, χαΐρε I - 
Φρειδερίκος. Φίλη μου, ύγίαινε ! .
Λάοι/ρα. τΩ έρως ! τί σοι αποτίνω ακριβά.
Φρειδερίκος. Ώ Λάουρα, ώ μή λησμονεί τί μοι χρεωστεΐς.

. [Τέίος τής πρώτης «Ύΐμέρας»\

ΤΟ ΑΝΟΣΙΟΥΡΓΗΜΑ TOY IIA1IA-NIKA
ΔΙΗΓΗΜΑ . . .. .

Γενικός αναβρασμός έπεκράτει εις. τήν κωμόπόλιν Α. . . επί ταΐς 
έπικειμέναις δημοτικαΐς; έκλογαϊς. .. Είξεύρ.ετε. δε τί- σημαίνουν διά-τήν 
Ελλάδα έκλργαί εν γένει J .Ούχ'ι. άπλή.καί τυπική .προχείρισις αρχόντων, 
ή κοινοβουλευτικών .^αντιπροσώπων, αλλά . λυσσώδης αγών -φιλοπρωτίας, 
μικροσυμφερόντων καί .παντοίων ύπολογισμών. Έκάστη διακήρυξες εκ
λογών εν Έλλάδι είναι ασφαλές προμήνυμα εκατόμβης θυμάτων.

. Πολλαί ήμέραι ύπελείποντο .μέχρι τών εκλογών καί όμως ή αγαθή 
κωμόπολις Α..; ώμοίαζε πρός. κοχλ,άζον ήφα-ίστει-ον είςτάς- παραμονάς 
τής έκρήξεώς του, πρός· ύπερμεγέθη. ό'γκον εύφλεκτου υλικού άναμένσν- 
τος τον σπινθήρα. "Επρεπε νά ήναί τις τυφλός, ϊνα μή άντιληφθή δτι 
ό σπινθήρ απο .ώρας εις .ώραν έμελλε-να λάμψη.;. ;.■/·

λ..;. ’ Λ - - Β'

Ό αγαθός Παπα-Νίκας, ό από τριακονταετίας- έφημέριος-'τής-κωμο·Κ 
πόλεως. .έ,νόει.-τά άκροσφαλές τής θέσεως τών πραγμάτων. ’Εφρικία ό 
ενάρετος γέρων, άναλογιζόμενος τάς συνεπείας έ’νδεχΟμένης μεταξύ τών·' 
δ.ύο μερίδων συγκρούσεως. Ήγάπα :τούςι συγχωρίους του,', ώς· ιδία' τέκνα 
του, ως ό ποιμήν τό ποίμνιόν του. Καί πώς νάμή.τούς άγαπφ,-αφού· ολό
κληρος, ά βίος του σχεδόν, διέρρευσε- μεταξύ- αυτών, αφού έβάπτισε τούς 
πλείστούς .·..αυτών μέ. τάς' Ιδίας του χεΐρας, ■ηύλόγησε'· τούς γόμους-των, , 
έψαλε ,.τάς τελευταίας. νεκρικός δεήσεις , πρό^ τού- τάφου τών, γεννητό
ρων των; ’

"Ω ! ποσάκις κατά τάς τελευταίας ταύτας- ημέρας έπεχείρησε νά. μα- 
λάξη διά χριστιανικών παραινέσεων -τάς- έκτραχυνθείσας. καρδίας των ! 
Αλλά πού ήκουον έκεΐνοι, . τυφλοί έκ τού εκλογικού . αναβρασμού ! Άμ- 
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φότεραι αί μερίδες ένόμιζον έν τη παραλόγφ έμπαθεία των, δτι ώμίλεί 
μερόληπτικώς ύπέρ τής ετέράς, «Τί θέλεις, Δέσποτά μου, πού ανακατώ
νεσαι ’σ τής έκλογαΐς ;» έλεγον καί τού έστρεφον τά νώτα. Πανταχό- 
θεν άπεπέμπετο σκαιώς καί έποτίζετο ποτήρια πικρίας καί άπογοητεύ- 
σεως. «Θέλεις λοιπόν νά σταυρώσουμε τά χέρια νά μάς βαρούνε οί άλ
λοι, παπούλη», άπήντων οί,κάπως ανεπτυγμένοι καί συντηρητικοί.

Άλλ’ ό Παπα-Νίκας δεν έδυσανασχέτει τόσον διά τήν απότομον συμ
περιφοράν των, όσον διότι έβλεπε μάταίουμένας τάς πρός ειρήν'ευσιντού 
ποιμνίου του προσπάθειας τΟυ. Τά άποΛωΛότα πρόβατα ούκ εβονΛοττο 
συνιέναι. Καί αυτό ήτο τό λυπηρότερου-κάί ούχί άί σκαιαί εκφράσεις 
των s^ixAirar κα.1 ήχρειώθησαν, είχοχ ώτα και όεν ήκουογ. Τί 
λοιπόν νά γένη προς αποτροπήν τής επαπειλουμένης συμφοράς Διότι 
βεβαίως, δπως έβαινον τά πράγματα, ή κωμόπολις Α... θά ήρίθμει θύ
ματα εντός ολίγου.

ρΖ

Τήν δείλην τής. Κυριακής, οκτώ προ τών εκλογών, ή κωμόπολις ήτο 
ανάστατος.

Ό. από τοσούτου χρόνου κοχλάζων εκλογικός ερεθισμός έύρεν ήδη;δι- 
έξοδον. Ή ρήξις έπήλθε δεινή, ακατάσχετος, ώς ύετός έν άτμοβαρεΐ 
ατμόσφαιρα.

Αί δύο πολιτικαί μερίδες συνεπλάκησαν έξωθεν τοΰ επί τής μικρός 
πλατείας καφενείου. ’Αφορμή υπήρξε φανατικού άντιθέτου σύριγμα, καθ' 
ήν στιγμήν διήρχετο μικρά διαδήλωσις τής έτέρας μερίδος.

Τά εμβατήρια τής πάληςήσαν αί οίμωγαί τών γυναικών καί αί άγριαι 
κραυγαί καί βλασφημίαι τών μαχητών. Ώς δπλα δέ οί επί τού εδάφους 
λίθοι, αί άνά χεϊρας βαρεΐαι ράβδοι καί τά εις τά θυλάκια καί τήν οσφύν 
έγχε’ιρίδια καί πιστόλια παντός είδους καί μεγέθους. ; ' . .

Τό αιμα ήρχισε νά ρέη ....
Κεφάλαί ίήνεώγησαν υπό τούς άνταλλασσομένους ραβδισμόύς καί λι

θοβολισμούς. Σάρκες ανθρώπινοι έσχάσθησαν διά τών εγχειριδίων καί’ 
μολυβδίνων σφαιρών. : λ .

Ήτο-.πλέον αληθής·, μάχη; ί"
Καί τό κακόν έπετείνετο. Διότι νέοι μαχηταί, όλονέν προσερχόμενοι 

επίκουροι εις έκατέρας τάς μερίδας, έρριπτον έλαιον, εις τήν πυράν.
Ή κωμόπολις εΐχεν ερημώσει.
Οί μή λαβόντες μέρος είς τήν συμπλοκήν έκ τών κατοίκων είχον έγ- 

κλεισθή, εις τούς οίκους, τών, οί δέ εντεταλμένοι τήν τήρησιν τής τάξέως 
χωροφύλακες'έξηφανίσθησαν ώς .διά μαγείας. · ·.· , -
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Τα γυναικόπαιδα τώνμαχομένων σπεύδον.τα :έκτων π.έριξ· .οδών- έπί 
■" ,.το.ϋ πεδίου,της μάχης, έκόπτοντο, κραϋγάζοντ'α άπελπιστικώς καί θρή- 

. νοΰντα. ·''
Όποιον όντως αλγεινόν θέαμα ! -

. ■; .·.■ -Δ' . .. ■
’Επί τοΰ Νάρθηκος τοΰ παρακειμένου Ναοΰ ΐσταται γέρων ίερεύς πο- 

λιός καί σεβάσμιος, θεώμενος μετ’ οδύνης και απελπισίας τήν αίματηράν 
σκηνήν. Είναι ό Παπα-Νίκας. Εύρίσκετο εντός τοϋ Ναοΰ, ψά-λλωντάς 

- εύχάς τοϋ εσπερινού, βτε ήκουσε τάς κραυγάς και τούς, πυροβολισμούς 
καί. έξήλθεν όπως ΐδη τί τό άπαίσιον συνέβαινε., Φέρει έφ’ έαΰτοΰ ετι 
τά ιερά άμφια τής τελεστίας. ’Ωχρός καί τρέμων γονυπετεϊ κα'ι συνε- 
νών. τάς χεΐρας ίκετευτικώς πρός τόν ούρανόν, προφέρει λόγους χριστία- 
νικούς, λόγους άγιους ! Εύρίσκεται σχεδόν έν μεταρσιώσει. . .

Καί ή συμπλοκή εξακολουθεί άγρια, αιματηρά. -
Αίφνης τό πρόσωπόν του καταυγάζει αγγελική αίγλη. ’Εγείρεται άπο- 

τόμως, κάμνει τό σημεΐον τοΰ σταυρού, ψιθυρίζων - «Ό Θεός βοηθός» 
καί εισέρχεται δρομαίος εντός τοΰ Ναοΰ. ............................... .. . . . . .

Ό Παπα-Νίκας έξήλθεν ήδη. εις τήν οδόν ασκεπής, κρατών δι’ άμφοτέ- 
ρων τών χειρών το χρυσοϋν όνσκοπότηρον με τήν άγίαν μετάΛηψιν, 
λαμπυρίζον ύπό τάς ακτίνας τοΰ κάτω μακράν δύοντος Ήλίου.Τό πρόσω
πόν του: είναιλευκότερον τής έπι τών.ώμων του λευκής φελώνης. Μέ βή
μα βραδύάλλ’άκμαΐον διευθύνεται εμπρός -πρός τό κέντρον τής συμπλοκής.

Τόν διέκριναν ήδη τίνές καί έστησαν άναυδοι.
....' τ- «Ή άγια κοινωνία, * μωρέ παιδιά» , κάποιος φωνάζει καί ρίγος 

. διατρέχει απάντων τά σώματα.
. Αποκαλύπτονται, κλίνουσι τήν κεφαλήν, καί μετ’ εύλαβείας φωνοΰν- 

τες «Μνήσθητί μου Κύριε», ποιοΰσι τό σημεΐον τοΰ στ'αυροΰ, καί ύπο- 
χωροΰσι περιδεείς .. .

. Ένφ ό ΙΙαπα^Νίκας εξακολουθεί νά βαδίζη εμπρός, ψιθυρίζων μέ 
διακεκόμμένην φωνήν : «Συγχώρησόν με, Θεέ μου, διά τό ανοσιούρ
γημά μου».

Λεωνίδας Κ α νελλόπουλος.

' ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚήΙ

Τό αμερικανικόν περιοδικόν -Forum άφιεροΐ τδ ήμισυ τοΰ τελευταίου 
αριθμοΰ ταυ,-τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου, εις συζήτησίν περί «τών σημερι
νών προβλημάτων τής έκπαιδεύσεως», Έκ τών περί τήν συζήτησίν ταύ-
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την -περιστρεφομένων άρθρων-τά μάλιστα ένδιαφέροντα' έινε' τά «περί 
άνωτέρας παίδεύσεως τών γυναικών» ύπο τής δεσποινίδος ’Αλίκης Πάλ- 
μερ, καί τό περί «υλικών προσκομμάτων εις τήν διδασκαλίαν τών νέα- 
νίδων», ύπό τής δεσποινίδος Καρλόττας ΙΙόρτερ. Ή μις ΙΙάλμερ λέγει 
δτι έν τή Δύσει, άρρενα καί θήλεα ήδη-εκπαιδεύονται όμου, ένφ ή ’Ανα
τολή εμμένει είς τόν διαχωρισμόν τών δύο φύλων. Τρία είσί συστήματα, 
καθ’α αί'γυναίκες εκπαιδεύονται έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις: πρώτον 
έκπαίδευσις όμοΰ τών δύο φύλων δεύτερον λύκεια θηλέων, καί τρίτον 
τό κατά προσκόλλησιν σύστημα (annex). Ύπάρχουσι τανΰν 50,000 γυ
ναίκες έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις τυγχάνουσάι πανεπιστημιακής 
παίδεύσεως. Περί τής ο'μοΰ τών δύο φύλων έκπαιδεύσεως λέγει:

«Ότε άπαξ άφυπνίσθη ό ίπποτικός πόθος όπως δίδωται είς τάς νέας εξίσου 
καλή έκπαίδευσις ώς είς τους αδελφούς των, ο'ι λαοί τής Εσπερίας ’Αμερικής έφ· 
ήρμοσαν την αρχήν ταύτην άπαρεγκλίτώς.Άπδ τών κήπων τοϋ Φρέβελ μέχρι τής 
έπί διδακτορία τής φιλοσοφίας παρασκευής, αΐ προς παίδευσιν εΰκολίαι είναι ήδη 
πράγματι αί αύταΐ διά τε τούς άνδρας καί διά τάς γυναίκας. Ό όλικος αριθμός 
τών λυκείων, έν οις διδάσκονται τέχνάι καί έπιστήμαι και άτινα εχουσι το προνό- 
μιον νά άναγορεύωσι διδάκτορας, ανέρχεται είς 389 κατά τάς έν Βασιγκτώνι έκ- 
θέσεις τοϋ 1888. Έκ τούτων τά 237, ήτοι σχεδόν τά δύο τρίτα, είναι μικτά άρ- 
ρένων καί θηλέων δμοϋ σπουδαζόντων».

Έκ τών λυκείων τέσσαρα έκπαιδεύουσι δισχιλίας μαθήτριας, καί προι
κίζονται ύπό-Τόΰ κράτους έτησίως διά 60,000,000 φράγκων. Άλλ’είναι 
καί έτερα 207 λύκεια θηλέων, έν οίς φοιτώσιν 25,000 μαθήτριαι. Είς 
τά μικτά εκπαιδευτήρια ή μαθήτρια διάιτάται κατά τό δοκοΰν, καί ακο
λουθεί τάς σπουδάς.της κατά μέθοδον ολως ιδίαν, μεταβαίνει δπου θέλει,, 
φοιτφ έφ’ όσον ευαρεστείται καί μόνον είς εξετάσεις είναι υπόχρεως όπως 
τύχη διδακτορικού διπλώματος. Αί ποικΌίαι αυται τοΰ εκπαιδευτικού 
συστήματος τοΰ νέου κόσμου άποτελοΰσι το διδακτικώτατον πείραμα, 
δπερ ο κόσμος άχρι τοΰδε είδε, μεχρισοΰ άποφασισθώσι τίνες αί άρισται 
μέθοδοι τής γυναικείας παίδεύσεως. Τό πείραμα δέν συνεπληρώθή είσέτί, 
καί ή ένεστώσα στιγμή είναι είσέτι χρόνος προσδοκίας. Τής μις ΙΙόρτερ 
τό άρθρον είναι λίαν διαφόρου χα'ράκτήρος. 'Υποστηρίζει. δτι ό πλούσια 
άμερικανίς κόρη είναι άθλίως ασθενική. Τραχύ τι μάθημα ρίπτει αυτήν 
κάτω μέ κεφαλαλγίαν ή αναλύει αυτήν είς πλήμμυραν δακρύων. Κατα
λαμβάνεται ύπό -ύστερικών έπί τή· θέφ ένός ποντικού καί πάντοτε άπο- 
φεύγει βαρείας μελέτας έπί τώ λόγω ατελούς ύγείας. Τό άξιοθρήνητόν 
τοΰτο προϊόν τού αμερικανικού πολιτισμ.οΰ μεγάλως οφείλεται, διατείνε
ται ή μις ΙΙόρτερ, είς τόν βλακώδη τρόπον, καθ’ δν αί νέαι ένδύονται.Έάν 
παΐς τις περιεβάλλετο σφιγκτον καί σκληρόν στηθόδεσμον, βαρείας έσθή-
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τας έπικαθημένας έπ'ι. τής γαστέρος καί έπί τών νώτων, έάν εξήρχέτο 
μέ ψυχρόν χειμΟνώδη καιρόν φέρων λεπτά σανδάλια, φλανέλλας' μέ βρα
χείας χειρίδας, καί τεμάχίον έριούχου κλεΐόν ερμητικώς τδν λαιμόν καί 
άφίνον έκτεθειμένον τδ μέγιστον μέρος τών βραχιόνων καί τοϋ λοιπού 
σώματος, ειτα έπιστρέφων οίκοι έκάθητο παρά θερμάστραν καί κατεβρό- 
χθιζε σακχαρωτά, ισχυρόν καφφέν καί πλακούντας, θά ήτο δν επίσης α
σθενικόν καί άθλιον ώς ή αδελφή του. Αί κόραι ζώσιν έν τύρβη διεγέρ- 
σεως, έν μέσφ εσπερίδων, χορών κλπ. Έτέρα πηγή ολέθρου τών πλου
σίων νεανίδων τής ’Αμερικής, κατά τήν άρθρογράφον, είναι ή ύπερβάλ- 
λουσα ,τρυφερότης καί θωπεία αύτών έκ μέρους τών γονέων των, οιτινες 
κολακεύόυσι πάσαν ιδιοτροπίαν αυτών, ένφ άπδ τών υιών των μόνον άπ- 
εκδέχονται συναίσθησιν ευθύνης και καθήκοντος.

Πλάτων Ε. Λρακούλης

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Μέ τδν ’Οκτώβριον απέρχονται μέν αί χελιδόνες, επανέρχονται δμως 
οί φοίτηταί και ανοίγει τδ Πανεπιστήμίον. Ή κίνησις έκ τούτου εινε 
πάντοτε ζωηρά, άλλ’έφέτος αυτή ήν ζωηρότερα είς τούς επιστημονικούς 
κύκλους, διότι άνεκινήθη τδ ζήτημα τδ αιωνίως άνανεούμενον τοΰ όρι- 
στικοΰ οργανισμού τοΰ Έθνικαΰ Πανεπιστημίου και τοΰ προσδιορισμού 
τών εδρών κατ’ έρώτησιν τοΰ 'Υπουργείου τής Παιδείας. Καί συνήλθον 
μέν αί σχολαί καί έπανειλημμένως συνεζήτησαν τδ θέμα, άλλ’ είς ούδέν 
όριστικώς μέχρι τοΰδε κατέληξαν. Κατά τό έκδοθέν πρόγραμμα τοΰ 
Έθνικοΰ Πανεπιστημίου σήμερον έν αύτφ διδάσκουσΐ 52 καθηγηταί καί 
72 ΰφηγηταί. Έκ τούτων δ* ή μέν θεολογική σχολή άριθμεΐ τέσσαρας 
καθηγητάς καί έξ ύφηγητάς, ή νομική δέκα καθηγητάς κα'ι δεκαεπτά 
υφηγητές, ή ιατρική δεκαέξ καθηγητάς και τριακοντατρεϊς ύφηγητάς και 
ή φιλοσοφική είκοσι δύο καθηγητάς καί δεκαέξ ύφηγητάς· άλλά πολλα'ι 
τών εδρών είσι κεναί καί πολλά μαθήματα Ουδόλως διδάσκονται.

; ★ ★

Κατά τόν ’Οκτώβριον ομοίως συνιστώνται καί άναχωροϋσιν δπου 
γής ελληνικής, οί ελληνικοί θίασοι. Φαίνεται πλέον ληφθεΐσα οριστική 
πεποίθησις παρ’άπάσαις ταΐς τάξεσι τής ήμετέρας κοινωνίας, δτι ή ύπο- 
στήριξις τοΰ Ελληνικού θεάτρου είνε έργον έκ τών ών ούκ άνευ. Καί 
ένφ ήδη υψηλή διαταγή προετοιμάζεται ό παρά τδν "Αγιον Κωνσταν-
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τΐνον χώρος, έν φ θά κτισθή θέατρού άποκλειστίκώς πρδς χρήσιν ελλη
νικών παραστάσεων, δπερ θά συνδέηται καί μετά σχολής δραματικής, 
άνηγέρθη ήδη έν Άθήναις θέατρον νέον, ώς διά μαγικής ράβδου άναφανέν 
έν κεντρικφ τής πόλεως μέρει, έν φ θά δυνηθή μέχρι τής άποπερατώ- 
σεως τοΰ άλλου νά εύρη στέγην ή ’Ελληνική σκηνή. Άλλά καί τοΰ 
μεγάλου δημοτικού θεάτρου ή σκηνή συνεφωνήθη δπως δίς καθ’ εβδομά
δα φιλόξενή θίασον ελληνικόν, δστις έξ ηθοποιών γνωστών καταρτι.σθε'ις 
υπεβλήθη είς κανονισμόν έπιτροπής ειδικών προσώπων. Ούτως άγαθδς 
οίωνδς βελτίονος μέλλοντος έστάι δτι έν. χειμώνι δύο θίασοι ελληνικοί 
θά διδάσκωσιν άπδ δύο θεάτρων. Θίασοι δέ άλλοι ελληνικοί καταλλή
λως καταρτισθέντες άνεχώρησαν καί θά διδάξωσιν άπδ τής σκηνής τών 
έν Κωνσταντινουπόλει, Άλεξανδρείφ, Σμύρνη καί Άδριανουπόλει θεά
τρων. Καί αύτδς δέ ό συμπαγείς μετά κόπου Ελληνικός μελοδραματι
κός θίασος θά ψάλη έν Άλεξανδρείφ.

*

Καί έπειδή περί θεάτρου ό λόγος άς άναγραφή ή είδησις τής διδα
σκαλίας ελληνικού άρχαίου δράματος, τοΰ Οίδίποδος τυράννου, άπό τής 
σκηνής τοΰ έν Παρισίοις πρωτεύοντος θεάτρου τής Γαλλικής κωμφδίας. 
Τάς τελευταίας ταύτας ημέρας έγένετο ή άπόπειρα καί έπέτυχεν έντε- 
λώς. Ή μετάφρασις τού Σοφοκλείου αριστουργήματος έγένετο ύπό τοΰ 
’Ιουλίου Λακροά, τδν δέ πρωταγωνιστήν καί ηρώα τοΰ. δράματος ύπέ- 
δύθη ό πολύς ήθοποιός Μουνέ-Σουλλύ μετά δυνάμεως καί τέχνης μεγί
στης. Τά χορικά έψάλησαν έπί μουσικής ειδικής γραφείσης ΰπδ τοΰ μ.ε- 
λ,οποιοΰ Μαμβρέ καί ή δλη παράστασις. διεξήχθη μετά τής μεγαλοπρέ
πειας .εκείνης, ήτις χαρακτηρίζει τάς παραστάσεις έν; τφ πρώτφ τών 
Γαλλικών θεάτρων,

* * *• ¥ ■ /

Τδ έξοχικόν άνάκτορον, δπερ ή ποιητική αύτοκράτειρα τής Αύστρίας 
άνήγειρεν έν τή μαγευτική έξοχή Γαστούρι τής Κερκύρας έπερατώθη, 
καί αύτή προσελθοΰσα έτέλεσε τά εγκαίνια αύτοϋ. Μέ τήν άγάπην 
δ’ αύτής πρδς τήν άρχαίαν καί νέαν Ελλάδα περΐέβαλε καί τδ δνομα τοΰ 
μεγάρου, δνομάσάσα αύτδ Άχίλλειον, έστησε δέ καί άγαλμα τού Άχιλ- 
λέως θνήσκοντος, καί έγραψεν εικόνας έν πάσαις ταις αίθούσαις, άναφερο- 
μένας'είς τδν μύθον τοΰ ήρωος. Καί ήδη το Άχίλλειον νέος προστίθεται 
κόσμος , τή ωραίο: νήσω καί νέους θά προσελκύη έν αύτή έπισκέπτας.

¥
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Ό άνδριάς τοΰ , ου τήν κατασκευήν εΐχεν αναθέσει ό παρ’ ή-
μΐν ομογενής κ. Στεφάνοβικ Σκυλίτσης είς τον γάλλον γλύπτην Σάπύ, 
θέλων δι’αύτοϋ νά κόσμηση τήν ήμετέραν πόλιν, είχε- μείνει ημιτελής 
ώς εκ τοΰ θανάτου τοΰ καλλιτέχνου., Τήν αποπεράτωσήν του άνέλαβεν 
ήδη ό κ. Φαλγκιέρ, δστις τάς τεσσαράκοντα χιλ. φράγκων, άς είχε νά 
λαμβάνη ό Σαπύ έκ τών συμφωνηθεισών πεντήκοντα, διέθεσενυπέρ τής 
χήρας τοΰ συναδέλφου του, μόνην δι’ έα'υτόν< αμοιβήν τηρών τό δικαίω
μα τής αναπαραγωγής. Ουτω δ’ έν τή πτωχή ανδριάντων πρωτευούση 
τοΰ Ελληνισμού προστίθεται έργον άξιον μέν λόγου ύπό έποψίν τέχνης, 
αιώνιον δε μαρτύριον ευγνωμοσύνης προς τό ένθουσιώδες· τέκνόν τής 
’Αλβιώνος.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1891. Λήξαντος τού επί τφ θανάτφ τής Μεγάλης Δου- 
κίσσής ’Αλεξάνδρας ψηφισθέντος ύπό τοΰ Συλλόγου πένθους, . ήρξαντό 
αί έργασίαι αυτού.

Δύο δέ συνεκροτήθησαν συνεδρίαι. Καί έν μέν τή πρώτη τούτων ή 
έξελεγκτική έπιτροπή, συγκειμένη έκ τών μελών κκ. Άλεξ. Καμπά, 
Κωνστ. Πέταλά καί Νικ. Κουρή, υπέβαλε διά τού τελευταίου ώς είση- 
γητού τήν έκθεσιν αυτής, έν ή άνομολογεΐ τήν πλήρη τάξιν, ήν άνεϋρεν 
έν τφ ταμείφ, τοΐς γραφείοις τού Συλλόγου καί τή Σχολή τών ’Από
ρων παίδών Αθηνών και προέτεινεν ϊνα ψηφισθώσιν ευχαριστήρια τοΐς 
διοιλήσασι τό λήξαν έτος, δπερ καί έγένετο. δεκτόν :ύπό τού Συλλόγου.

Κατά δέ τήν δευτέραν συνεδρίαν έψηφίσθη ό προϋπολογισμός τόΰ τρέί 
χοντος έτους. Κατά τούτον τά μέν έσοδα προϋπελογίσθησαν είς δραχ. 
30605.62, τ:ά δ’ έξοδα είς δραχ. 26050.

Τήν 30 ’Οκτωβρίου έγένοντο τά έγκαίνια τού νέου καταστήματος 
τοΰ Συλλόγου. Παρήσαν πλήν τών μελών ό πρωθυπουργός, οί υπουργοί 
τής παιδείας καί τών ναυτικών, οί διευθυντα'ι τής Γερμανικής καί ’Αμε
ρικανικής οχολής, ό Δήμαρχος καί ό. πρόεδρος τού δημοτικού συμβου
λίου καί αί άνώτεραι κληθεΐσαι άρχαί. Ό Σ. Μητροπολίτης έτέλεσε 
τον άγιασμ.όν, ,μεθ’ δ ό πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Σ. Μπαλάνος εΐπεν 
δλίγας λέξεις παραδίδων τό νέον κατάστημα. «


