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ΠΟΙΚΙΛΗ
Άλλ’ ίσως πάσ τις δύναται νά σοί παρατηρήση
τήν έλλειψιν ανθρώπων αρκετών
και κρίνει εύλογον ό Ζευς θερμώς νά σοί συστήση
τήν αύέησιν αύτών.
»Πλήν βλέπω ότι δυστυχώς ή ύλη έξηντλήθη . ..
Άλλα μη σε λυπή
τό πράγμα τούτο, Προμηθεϋ· ύπάρχουσιν οί λίθοι
εύπλαστοι έτι καί νωποί :
Ή τέχνη σου έπίσταται νά μετασχηματίση
καί εις άνθοώπους πλήθος έξ αύτών,—
καί πλεΤστα έτι δύναται νά άνθρωποποιήση
τών ζώων καί φυτών.

«’Εμπρός λοιπόν—καί πλήθυνον τό γένος τών άνθρώπων,
καί τότε, ποιητά,
έλθέ καί λάόε παρ’ έμοΰ τό έπαθλον τών κόπων,
τά δώρα μου τά ζηλωτά.»
Εΐπεν ό Ζεύς καί μεθ’ όρμής άνήλθε παραχρήμα
εις τών θεών τό δώμα τό λαμπρόν,
καί έπεδόθη έκτελών ό Προμηθεύς τό ρήμα
εις έργον οχληρόν :
Έν πρώτοις έδωκε μορφήν άνθρώπου εις άπειρους
καί λίθους καί πηλούς,
καί έπειτα κατέστησεν άνθρώπος πλείστους χοίρους
καί πλείστους όνους παχυλούς
καί λύκους έτι παμπληθείς καί άπειρα θηρία
καί άλωπέκων μέγαν άριθμόν,—
καί ούτως ή σημερινή ύπάρχει κοινωνία
καί πλεϊστοι έξ ημών !
Έν Άθήναις τη 29. ’Οκτωβρίου 1884.

(Τοποθεσία.. Φυτουργία. Πυριτοποιέϊον. "Ονομα Έρασίνου. Προσωποποίησες. Πη-

γαί. Χάον. Λυκώνη. Ιερόν άλσος. Ουσίαι καί Έορταί. Διόνυσος. Παν. Πο
λυανδρία Άργείων. Φρύζος. Κλεομένης. Τελέσιλλα. Παναγία ή Κεφαλαριώτισσα. Χρησιμοποίησις του υδατος).

κατεοχόμενος την άπ’ ’Άργους εις Μύλους νέαν δημοσίαν όδόν,
....... μετά πορείαν εϋάρεστον πέντε σταδίων, βλέπει προς τά δεξιά,
πλησίον εκεί, μικρόν συνηρεφές άλσος, όλοπράσινον καί ώραιότατον.
Δένδρα άμφιλαφη, ύψηλά καί πυκνότατα, θάμνοι παντοειδείς και
λόφοι χλοάζοντες κοσμοΰσι τό χαριτόβρυτον εκείνο τοπεΐον, κυκλούμενον ύπό εκτεταμένων φυτειών καί της πρός δυσμάς αΰτοϋ έκτεινομένης ένόφρυος όρεοσειράς, ύπό τον γόητα καί πάντοτε μειδιώντα, ένα δέ τών ωραιότατων του κόσμου, Άργολικον ορίζοντα.
Έκεΐθεν έκπηγάζει καί διαρρέει τό νότιον Άργολικον πεδίον ό άογυροδίνης ποταμός Έρασΐνος.
* *
*
Γραφικώτατον πανόραμα εΐνε ή τοποθεσία τών πηγών του ’Πρα
σίνου, αϊτινες άπέχουσιν ακριβώς πέντε χιλιόμετρα από της πόλεως
του ’Άργους.
Ύπό τούς νοτίους πρόποδας όρους, ύψηλοϋ, αποτόμου καί κρη
μνώδους, οπερ καλείται Χάον, κάτωθι βράχου, ον άπαοτίζει υ.άζα
ογκωδέστατων έρυθροειδών πετρών άπορρώγων, χαίνει κοιλότης εδά
φους, σχηματίζουσα λεκανίδα τραπεζοειδή. Ύπ’ αύτην, δυσμόθεν,
από τών εγκάτων τοϋ Χάου καί ύπό μεγίστους ογκολίθους, έν μέσω
βρύων καί χλόης, έκπηγάζει τό ύδωρ τοϋ Έρασίνου, ηρεμον καί
διαυγές.

ΣΤΛΧΛΤ1Ο3 Λ. ΒΑΛΒΙΙΣ.

(1) Π η γ α ί.—Παυσανίας, Στράβων, Ηρόδοτος, Πλούταρχος, Αισχύλος, Αίλ'.ανός, ’Οβίδιος, Λουκιανός, ΙΙολΰαινος, Άντήνωρ, linmberl, Βαρθελεμης, Μελέτιος, Κοραής, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Δ. Πανταζης, Ώγυγ'α, Λεξικά, Παρα
δόσεις.
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Προς δυσμάς εκτείνεται ένθεν καί ένθεν ή γραφικωτάτη δυτική
όρεοσειρά του Άργολικοΰ πεδίου, ής ή άρθρωσις είνε ποιητικωτάτη
καί πως αμφιθεατρική, άπό των πηγών του Έρασίνου θεωμένη. Βορείως τοΰ Χάου, την ακρώρειαν του όποιου στέφει γηραιά τις όγχνη, παράκειται ή Λυκώνη, περίφημον τό πάλαι ορος, κατάφυτον
έκ κυπαρίσσων, άλλ’ επί των έρημων κλιτύων τής όποιας σήμερον
δύο μόνον φαίνονται κυπάρισσοι, κατηφεΐς μάρτυρες του έκλιπόντος
αρχαίου κάλλους καί κόσμου. Πέραν έτι εκτείνεται ή γηραιά καί
πλήρης ιερών καί κατείδωλος τό πάλαι, τοΰ ’Άργους Λάρισσα καί
ή άλυσις τών βορειονατολικών όρέων τοΰ Άργολικοΰ πεδίου, ή εις
τό Ναύπλιον άπολήγουσα. Μετ’ αυτό μαρμαίρει κυανόλευκος ή ιστο
ρική θάλασσα τοΰ Άργολικοΰ, εις ήν ό Νότος λουόμενος τό θέρος
προσπνέει εις τό πεδίον γλυκύτατος καί ζωογόνος.

ρυφαί καί κλάδοι, έφαπτόμενοι, σχηματίζουσι παμμεγέθη μακράν
χλοεράν στοάν, μαγικόν καί πολυδαίδαλον τής ωραίας όδοΰ όροφον.
‘Ο περιδιαβάζων είς τό γραφικώτατον καί ρωμαντικώτατον έκεϊνο
τοπεΐον, έν μέσω τόσων θελγήτρων τής φύσεως, άναπνέων σύσσωμος
δρόσον αγνήν καί ζωογόνον καί καταθελγόμενος έκ τών τετερισμάτων
τών έξαλλων πτηνών, εύρίσκει άμύθητον ψυχαγωγίαν καί τέρψιν,
ροφα φαιδρότητα, ύγιείαν καί ζωήν, αισθάνεται εαυτόν άνηβώντα
καί άναγεννώμενον καί λησμονεί καί άφαιρεΐται καί θαυμάζει καί
τρυφα άπλήστως είς τά κάλλη τής φύσεως, τά τόσον πλούσια καί
τόσον πολυθέλγητρα, έν ω ένθεν καί ένθεν τής γοήτιδος όδοΰ, ύπό
τά περικαλλή καί θάλλοντα δένδρα
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Παρά τάς πηγάς τοΰ Έρασίνου, εγγύτατα, ύψοΰται αρχαία, με
γαλοπρεπής καί δασύσκιος πλάτανος, ύπό τήν σκιάν τής όποιας
αισθάνεται ό επισκέπτης ηδονήν τής ψυχής άπερίγραπτον έν μέσω
ποικίλων φυσικών σκηνογραφιών καί θέλγητρων. ‘Υπό τούς πόδας
τής γηραιάς αυτής πλατάνου, επί τών κλάδων τής όποιας άεννάως
σίζουσι φιλοπαίγμονες οί ζέφυροι, φλοισβίζει ήδέως τό άργυροΰν ρεϊθρον τοΰ Έρασίνου, έφ’ ού παίζουσι χαριέντως έπιπλέουσαι νήσσαι,
καί χιόνος λευκότεραι, περικαλλή καί έρασμιώτατα πτηνά. Ή φύσις,
ή γεωπονία καί ή φιλοκαλία έξημέρωσαν καί έκάλλυναν θαυμασίως
τήν πέριξ χώραν. Πλήθη πτηνών παντοίων τονίζουσι χλιδώσας
μολπάς έκεϊ εις μάκρους καί πυκνούς χλοερούς καλαμώνας καί δέν
δρα, πάμπολλα καί ποικίλα, σχηματίζοντα ποιητικώτατον άλσος
πλατάνων, κυπαρίσσων, λευκών, περικαλλεστάτων όοδοδαφνών, ι
τεών, πευκών, βάτων, καρυών, άχράδων, αμυγδαλών, πορτοκαλεών
καί λεμονεών, καλλιτεχνικώτατα συναομολογουμένων. Άνατολικώτερον έτι κεϊνται τά καταστήματα τοΰ Πυριτοποιείου μέ τούς εύανθεϊς αυτών άνθώνας καί αειθαλείς κήπους, ών ό είς εινε εύρύτατος
καί λαμπρότατος, καί τούς οποίους διατρέχει τις ήδέως δι’ ωραίων
δενδροστοιχιών, διόδων καί γεφυρών, ύφ’ άς φλοισβίζουσι χαριέστατοι καί, ώσεί κρύσταλλοι, διαυγείς ρύακες. Μεσημβρινώς τών
καταστημάτων καί έν μέσω δύο ωραίων ανθώνων ύπό κολοσσιαίας
πλατάνους, παρά τήν είς τάς πηγάς τοΰ Έρασίνου άγουσαν, παοάκειται περίφημον, ιστορικόν καί μηδέποτε έξαντληθέν φρέαρ, όπου
πίνει τις ύδωρ, ψυχρότατον καί τοΰ κρυστάλλου διαυγέστερον, υπέρ
κόρον δέ γλυκύτατον, δπερ ήθελε φθονήσει καί ό άθάνατος Πίν
δαρος. Άπό δέ τοΰ φρέατος τούτου μέχρι τών πηγών τοΰ Έρασίνου
έκτείνεται ένθεν και ένθεν τής όδοΰ μεγαλοπρεπεστάτη, μακρά καί
θαυμασία δενδοοστοιχία ύπερυψήλων λευκών, πλατάνων, ών αί κο-

«Διπλοΰν, έκεΐ, ρυάκιον ώραϊον,
ρέον,
Φιλεϊ καί τήν εγγύς χλωρών καλάμων
άμμον,
Τό νεΰμά του, τό δροσερόν, κυλϊον
λεΐον
Φλοισβίζει δέ δ μυστικός ήσύχως
^Χο«>
Ώσεί προς κρύφιον ασμα δρυάδων
άδων! . . . . » (1)
Ή ύπό τούς πρόποδας τοΰ όρους Χάου ρηθεΐσα λεκανίς, ύφ’ ήν
έκπηγάζει τό ύδωρ τοΰ Έρασίνου, περικλείεται προς άνατολάς ύπό
τειχίου, στηριζομένου έπί πέντε τόξων, αρχαίων, χρησίμων προς
κανονισμόν τής ροής τών ύδάτων. Τό ύδωρ, πληρούν τήν λεκανίδα,
έκρέει διά τών τόξων καί σχηματίζει Ιξ ρεύματα. Έκ τούτων έν,
άποχωριζόμενον τών λοιπών, διευθύνεται μετά τινα άπόστασιν πρός
μεσημβρίαν καί άποξενοΰται τής γενικής κοίτης τοΰ ποταμού. Τά
δέ άλλα πέντε έν ποικίλοις έλιγμοϊς σχηματίζουσι δαίδαλον διαφό
ρων ρυακίων καί άλλων τριών μεγάλων ρευμάτων, γραφικώτατα μετ’
έκείνων διασταυρούμενα καί ρέοντα έν μέσω τών βαθύσκιων δένδρων,
κήπων καί άνθέων. Έκ τοΰ άλσους αύτοΰ ό Έρασΐνος προχωρεί
οφιοειδώς έν κοίτη, περιστεφομένγ ύπό άειδρόσου πράσινης χλόης
καί τής όποιας αί κλίσεις χαριέντως ποικίλλουσι, καί, διευθυνόμενος
πρός άνατολάς, δέχεται έν μια κοίτγ τά περιπλανώμενα είς τό άλσος
ρεύματα καί όυάκια αύτοΰ, διαρρέει μεγάλην έκτασιν τοΰ νοτίου
Άργολικοΰ πεδίου, έν μέσω πάντοτε δένδρων, θάμνων καί φυτειών καί
(1) Στίχοι Αγγέλου Βλάχου.
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έκβάλλει εις τόν Άργολικόν κόλπον παρά το άρχαΐον Τημένιον (I).
Εις τήν περιγραφήν αυτήν πρέπει νά προστεθή καί ότι άνωθι των
πηγών τού Έρασίνου επί τού έρυθρολίθου βράχου κεΐται ναίδιον τής
Ζωοδόχου Πηγής, πανάρχαιον. 'Η θέα καί Οέσις αυτού προστίθησιν
εις την καλλονήν τής τοποθεσίας, νέον, άρρητόν τι, θέλγητρον,
συγκινούν τήν ψυχήν.
Τό ναίδιον τούτο κατέχει μέρος μεγάλου καί ύψηλού σπηλαίου,
έκτεινομένου επί βάθος 65 όργυιών εντός τού όρους Χάου. Τό σπήλαιον, ζοφώδες νυκτερίδων ενδιαίτημα, εκτείνει κλάδον προς τό
εσωτερικόν αυτού πέρας, έχοντα στόμιον επί τής έπ’ αυτού επιφά
νειας τού όρους. Ετερος κλάδος, άπέχων 15 όργυιάς τής εισόδου,
διευθύνεται σζρός άριστεράν καί τρίτος κλάδος προς δεξιάν κοινωνεϊ
μετ’ άλλου σπηλαίου, οΰ τό στόμιον κεΐται παρά τήν μεγάλην είσο
δον. ’Από τών ορόφων δέ τούτων σταλάζει ύδωρ καί ή γή έξερεύγει
νίτρον.
Τό έν λόγφ ναίδιον έχει μήκος εσωτερικόν 16 μέτρων, ών τά 9
εϊνε εντός τού ρηθέντος μεγάλου σπηλαίου, πλάτος δέ 6 μέτρων.
Είνε δέ αρχαιότατου, άδηλον κατά τίνα εποχήν καί διά τίνα λόγον
ίδρυθέν εκεί. "Ισως, διότι είνε εκεί πηγή ύδάτων, ίδρύθη ναός τής
Ζωοδόχου Πηγής, όπως τάς τού Προφήτου Ήλιού, έγείρουσιν επί
τών άκρωρειών ίσως δέ καί διότι ήν εκεί κρύπτη έν σπηλαίω, ώς
ίδρύοντο παλαιότερον οί χριστιανικοί βωμοί. 'Οπωσδήποτε, τό’άπλοϊκον εκείνο έκκλησίδιον εϊνε γνωστόν άπό άμνημονεύτων χρόνων εις
τήν πόλιν τού ’Άργους, εις ήν άνήκεν, ΰπό τό όνομα «Παναγία ή
Κεψαλαριωτισα,» ής εύρίσκεται έκεϊ καί μικρά τις άοχαιοτάτη άγια
εΐκών, μεγάλως τιμώμενη.

II
ΤΙ παρά τόν Έρασινον χώρα ήν άδενδρος καί έρημος μέχρι τής εις
τήν Ελλάδα έλεύσεως τού βασιλέως “Οθωνος.
Τήν 9J21 ’Ιουλίου 1833, δτε συνεστήθη διεύθυνσις τού κεντρικού
'Οπλοστασίου ύπό τον διοικητήν τού πυροβολικού, περιλαμβάνουσα
τόν λόχον τών τεχνιτών, τό τεχνουργικόν Όπλοστάσιον, τά κατα
στήματα τών εργοστασίων τού πυροβολικού, οίον νιτοοποιεϊα, πυριτοποιεϊα, τεχνουργεΐα, χωνευτήοιον, τρυπητήριον τών πυροβόλων,
τά οπλοποιεία καί τάς διευθύνσεις τών οπλοστασίων διά Διατάγ
ματος τού αειμνήστου εκείνου καί θεμελιωτού τού νεαρού^βασιλείου
(1) Τό Άργολικόν πεδίον είνε μέγα καί ωραίου, έχον 4—5 λευγών μήκος, έπί
2 περίπου πλάτους καί τριχοθεν μέν περιφράσσεται ΰπό ΰψηλών όρέων, πρός δέ
τή» θάλασσαν είνε ανοικτόν. (
’ί .ιπ.-.-κ^ηγυπυ ύϊ.υυ. Ιστορία Έλλην. ’Έθνους.
Α. 167),
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ήγεμόνος διετάχθη ή σύστασις τών παρά τον Έρασινον δημοσίων
καταστημάτων Πυριτοποιείου, ών ή οικοδομή έπερατώθη κατά τό
έτος 1837. (1)
Επτά ήσαν έν όλω (έκτόζ ενός κομψού καί αξιοπρεπούς άνω
γαίου οικήματος τών κατά καιρούς ’Εφόρων αυτών καί τεσσάρων
αποθηκών) τά καταστήματα αυτά, κατά τό μάλλον καί ήττον άλλήλων άπέχοντα καί έργαζόμενα διά μηχανών, κινουμένων δι’ υδραυ
λικών τροχών ύπό του ύδατος του Έρασίνου· ήτοι τό Νιτροκαθαρτήριον, Άνθρακεϊον, Άναμιγνυτήριον, Ζυμωτήριον, Κοκκοτεϊον,
Στιλβωτήρεον καί Ξηραντήριον.
Τά καταστήματα αυτά είργάζοντο τακτικώς καί καλώς μέχρι
τού έτους 1862. Κατά δέ τήν Ναυπλιακήν έπανάστασιν τής 1 Φε
βρουάριου 1862, οί έπαναστάται κατέστρεψαν τάς μηχανάς αυτών,
ΐνα μή ή πολέμια αΰτοϊς Κυβέρνησις δυνηθή νά κατασκευάση έν
αΰτοΐς πυρίτιδα, προβλέποντες ίσως μακράν τόν άοξάμενον άγώνά
των. Έκτοτε αί πρός κατασκευήν πυρίτιδος καί κάθαρσιν νίτρου
έργασίαι τών έν λόγω καταστημάτων έπαυσαν. Μετά τινα έτη αί
μηχαναί έπεσκευάσθησαν, άλλ’ αί έργασίαι τών καταστημάτων δέν
έπανελήφθησαν, ώς αί πρό τού 1862, άκυαϊαι καί τακτικαί. 'Η κατάστασις δέ αυτή διήρκεσε μέχρι τής 4 ’Ιουνίου 1868, δτε φοβερά
έκρηξις πυράς οΰ μόνον κατέστρεψεν άρδην αυτά καί τό οίκημα τού
Εφόρου, πλήν τού Νιτρουργείου, Ζυμωτηρίου, Άνθρακείου καί τής
Πυριταποθήκης, καί μεγάλως έβλαψε τά πέριξ δένδρα, άλλά καί
τήν πέριξ χώραν κατεδόνησε καί ύάλους τών οικοδομών τού Ναυ
πλίου έκ τής μεγάλης δονήσεως συνέτριψε. (2)
(1) ’Επί τής Οΰρας ένός τών καταστημάτων αυτών, τοϋ παρά τάς πηγάς τοϋ
Έρασίνου κειμένου, σώζεται πινακίς, έφ’ ής άναγινώσκεται ή επιγραφή ■ Β. Χιτρ υργ ΐ'.·ν. 1:5."-. Σημειωτέου δέ, 'ότι τό κατάστημα τοϋ Νιτρουργείου φκοδο-

μήθη τελευταίου πάντων.
(2) ’Ιδού, πώς διηγείται τά τοϋ συμβάντος τούτου ή έν Ναυπλίω έκδιδομένη
έφημερίς «Άργολίς» εις τό ΰπ’ άριΟ. 88 τής 11 ’Ιουλίου 1868 φύλλου αυτής.
«Μετά λεπτομερεστάτην ερευνάν (ένεργηθεισών ανακρίσεων ΰπό τοϋ άντισυνταγματάρχου τοϋ πυροβολικού κ. Δ. Βότσαρη) άπεδείχθη τό όλως τυχαίου τής

έκρήξεως ....
«Τό πϋρ διεδόθη έκ τοϋ Άναμιγνυτηρίου, όπερ άνετινάχθη έξ όλως έσωτερικής
αιτίας, είτε ένεκεν μετατοπίσεως τής μηχανής καί έπομένως τής άναφλέξεως, όπερ
συμβαίνει έν!·τε κατά τήν ένέργειαν τών τοιούτων μηχανών, είτε ένεκεν ξένης ου
σίας, ήτις ίσως επεσεν έν τώ μίγματι τής άναμιγνυομένης πυρίτιδος. "Αλλως ή
έκρηξις τοιούτου ε’ίδους καταστημάτων τοσοϋτο συνεχώς συμβαίνει καί τόσον είνε
εύκολος ή διάοοσις τοϋ πυρός, ώστε τό τοιοϋτον οΰδέν έκτακτον παρουσιάζει.
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Και άνφκοδομ.ήθησκν μέν κατόπιν τά καταστήματα, άλλ’ αί έργασίαι αύτών έκτοτε ούδόλως έπανελήφθησαν δυστυχώς και αί μηχαναί έγκατελείφθησαν έκεΐ, άχρηστοι καί σκωριώσαι έκτοτε. Τήν
αύτήν τύχην έσχον καί αί νέαι μηχαναΐ, άς έν έ'τει 1876 ή Κυβέρνησις έπρομηθεύθη έκ Βελγίου. Άπέμειναν δέ τά καταστήματα ύπό
τήν διεύθυνσιν τού έν Ναυπλίω 'Οπλοστασίου, ώς παράρτημα χύ
του, ύφ’ ήν καί άοχήθεν άπό τής συστάσεως αύτών διετέλουν. Άλλ
*
άπέμειναν δυστυχώς άρχαιότητες νεκρα'ι, άπόμαχοι έκπολιτιστικής
και έθνωφελούς έργασίας, σεπτά λείψανα άλλης, πατριωτικής καί
φιλοτιμοτέρας έποχής, διεγείροντα έν τή ψυχή του θεατού αναμνή
σεις καί συγκινήσεις,, ώς τής φαλακράς ήδη, τό πάλαι δέ κυπαρισσοφύτου, Λυκώνης ή μελαγχολική τών κυπαρίσσων δυάς.
Τά έν λόγω καταστήματα άπό
τής συστάσεως αύτών διηυθύνοντο
ύπό ’Εφόρων, αξιωματικών τού πυροβολικού,
άνηκόντων εις τήν
διοίκησιν τού 'Οπλοστασίου καί
.έχόντων ύπό τάς διαταγάς των
«'II εκρηξις τοϋ Άναμιγνυτήριον έπέφερε και έκεΐνας
τοϋ Στιλβωτηρίου και
Κοχκοτείου, ων αί αποστάσεις έκ τοϋ πρώτου ήσαν πολύ
μιχραί. Τό Ζυμωτήριον, μακρότερον κείμενον, διεσώθη, χάρις εις διάχωμα, εΰρισκόμε·
,ενον έν τώ με"
μεταξύ, έπί τοϋ όποιου ’έλαβε χώραν ή μεγαλειτέρα ένέργεια τ<
ιών άερίων και έπεσωρεύθησαν τό πλεΐστον τών ανατιναχθεισών καί
άνεφλεγμένων υλών.
«Μετά τάς τρεις αΰτάς εκρήξεις έπήλθεν ,ή τοϋ Γ
Ξηραντηρίου. Δυστυχώς ό
πνέων βόρειος άνεμος παρέσυρε τάς σφαίρας τής έκρήξεως προς τό Ξηραντήριονι
οπερ, καίπερ αρκετά μεμακρυσμένον τών λοιπών καταστημάτων, δέν διεσώθη.
«Οϋτω τό Κοκκοτεϊον, Άναμιγνυτήριον, Στιλβωτήριον καί Ξηραντήριον κατεστράφησαν, τό δέ κατάστημα τοϋ Έφορου ΰπέστη σπουδαίας ζημίας. Τό ποσόν

τής καταστραφείσης πυρίτιδος φθάνει τάς 10 χιλ. όκάδας περίπου. Ευτυχώς άναλόγως τοϋ μεγέθους τοϋ δυστυχήματος δύο μόνον έιοονεύθησαν" ή δέ προξενηθεϊσα
ζημία τοϋ Δημοσίου αναβαίνει εις 30—40 χιλ. δραχμών.
«Τά καταστήματα ταϋτα, τ ιαραπήγματα οντα έκ ξυλείας,
είχον κατασχευαΛ'.. *
'-·’ ώς
- πρός τάς άπ’ άλλήλων
σθή πρό 32 περίπου ετών .... Δεν
ησαν 'όμως οΰδ
> ■ - - —■ Τ'’
αποστάσεις, Ουό
*ουδ’ rae
r«nr «r-z
-Μ κατασκευήν
.. τών --ώς *rπρός
τήν
παραπηγμάτων
σύμφωνα μέ τούς
Ιδιαιτέρους κανόνας, καθ οϋς τά τοιούτου είδους καταστήματα
πρέπει ν’ άνεγείρωνται" οϋδέ τ’ άναγκάϊα δ'.αχώματα ΰπήρχον. Ένί δέ λόγω πι
αρουσίαζον άδιορΟώτους ελλείψεις».
Ό δέ «Αιών», εις τό φύλλον τής 4 ’Ιουλίου 1868, ’έγραψε σύν άλλο'ς καί τά
έξης’ «Πιθανώτερον φαίνεται, ότι ή άφορμή τής έκρήξεως έδόθη έκ τής μηχανής
καί έντός αυτής. Ή εκρηξις μαρτυρεί αρκούντως, ότι ή στιγμιαία τις φθορά μέ

ρους τής μηχανής προΰκάλεσε β'.αίαν τριβήν, προξενήσασαν άνάφλεξιν, ή σπιν
θήρα τινα ή, ότι αϋτη προήλθεν έκ τής υπερβολικής ταχΰτητος ή τής υπερβο
λικής διάρκειας τής κινήσεως τής μηχανής. Ό κ. Βότσαρης άνέφερε" «....Φαί-
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άναλόγους ύπαξιωματικούς καί έργάτας έκ τών άνδρών τού 'Οπλο
στασίου. ΙΙοώτος "Εφορος διετέλεσεν έπί τινα έτη ό Φώη, Βαυαρός
άνθυπολοχαγός τού ύλικού πυροβολικού- μετ’ αύτόν δέ οί άξιωματικοί τού πυροβολικού Φρ. Δκμεσίνας, Γ. Κακαναράκης, Σπ. ΙΙαναγιωτόπουλος, Κριτσούτας, Πικέρνης, Συνοδινος, Σωτήοχος, Θεοχάρης, Κ. Κριεμάδης, Ν. Χατζηπέτρος καί Εύθυμ. Χατζηπέτρος,
έπί τής έφορείας τού οποίου κατεστράφησαν τά καταστήματα, ώς
εϊρηται. Μετά τήν άνέ.ερσιν δέ αύτών, τά καταστήματα, παρακμάσαντα, μετά δύο-τοεΐς νέους ’Εφόρους, έτέθησαν ύπό τήν έπιστασίαν
άνθυπασπιστού τού ύλικού πυροβολικού καί ύστερον λοχίου τού
'Οπλοστασίου, ύφ’ ήν καί μέχρι τούδε διατελούσι.
Τήν, φύσει ώραίαν, άλλ’ άδενδρον πρότερον, έκείνην χώραν έπεχείρησαν νά καλλιεργήσωσι πρώτοι οί Βαυαροί, άμα τή συστάσει
τών καταστημάτων τού ΙΙυριτοποιείου. ’Αλλά κατέλιπον τό εργον
αύτών άτελές, περιστάντες ταχέως εις τήν άνάγκην μ,εγάλων οικονο
μιών καί θεωρήσαντες έκτοτε προσωρινήν τήν έν Έλλάδι διαμονήν
των, ώς λέγεται. Κατά τό έτος όμως 1844 άνέλαβε τήν διεύθυνσιν
τού 'Οπλοστασίου ό τότε λοχαγός καί νύν ύποστράτηγος, κ. Πάνος
Κορωναϊος, άνήρ φιλόκαλος, άνεπτυγμένος καί δραστηριότατος καί
άμέσως έτελειοποίησε τό ημιτελές έργον, ένεργήσας πλήρη καί κα
νονικήν καλλιέργειαν τών άγρών, έμφύτευσιν φιλόκαλον καί εύρεϊαν
παμπόλλων δένδοων καί σύστασιν κήπων καί άνθώνων, ώς άληθής
σκαπανεύς τού πολιτισμού, έξημερώσας καί έξωραίσας τήν πέριξ

νεται δέ, ότι ούκ ολίγον συνετέλεσεν ή πρό έτών έφαρμοζομένη μέθοδος τής έρ

γασίας, ήτις ήτο ν’ αύξήση τό ποσόν τής πυρίτιδος καί οϋτω σύν τοϊς άλλοις νά
έπιτευχθή τιμή δαπάνης μικροτέρας. Ή μέθοδος αϋτη επήνεγκε συσσώρευσιν τοϋ
έν έκάστω τών έργαστηρίων ποσοϋ έμπρηστικής ύλης" έσχάτως δέ πολλή είχε
συσσωρευθή εις τό Ξηραντήριον .... διότι δέν ϋπήχον ειδικαί αποθήκαι πρός

άπόθεσιν τής πυρίτιδος».
Ταϋτα εγραψε τότε ή «Άργολίς» καί ό «Αιών» ’Αξιόπιστος δέ φίλος παρέσχε μοι καί τάς εξής πληροφορίας. Κατά τό έτος 1866 περίπου ή Κυβέρνησις
είχε προμηθευθή έξ Ευρώπης μεγάλας ποσότητας πυρίτιδος. ’Επειδή δέ αί έν
Ναυπλίω πυριταποθήκαι έπληρώθησαν, είχον μεταφέρει 15 περίπου χιλ. όκάδας
πυρίτιδος εις τά παρά τόν Έρασΐνον καταστήματα καί είχον άποθέσει αυτήν εις
τό Ξηραντήριον. Έκ κακής επιτηρήσεως τοϋ διευθύνοντος τό Άναμιγνυτήριον
εργάτου καί υπέρ τό δέον έντάσεως τής έργασίας του επήλθεν ή ανάφλεξις εν
αϋτω πρώτον. Τό πϋρ μετεδόθη άστραπηδόν εις τό Στιλβωτήριον, Κοκκοτείον
καί Ξηραντήριον καί άνέφλεξε πάσαν τήν εν αύτώ πυρίτιδα. Τότε δέ συνετελέσθη
ή καταστροφή.
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γην. (1) Χάρις είς τον κ Κορωναΐον κατακοσμεϊ σήμερον την παοά
τον Έρασϊνον χώραν πλουσιωτάτη καί θαυμασία φυτουργία, πολυθέλγητρον καί ψυχαγωγικώτατον αποτελούσα άλσος. Λέγεται έν τού
τοι; καί δτι καί οί λοιποί κατά καιρούς διευθυνταί τού 'Οπλοστα
σίου καί "Εφοροι τών έν λόγω καταστημάτων έν φιλοτιμώ άμίλλη
κατά τό μάλλον καί ηττον εΐργάσθησαν προς συντήρησιν καί άνάπτυξιν της φυτουργία; τή; χώρας ταύτης.
Τό Όπλοστάσιον έποιήσατο καί μίαν έτι κατάκτησιν. Τό άνωθι
τών πηγών τού Έρασίνου ναίδιον τή; Ζωοδόχου Πηγάς άνηκεν έκ
παλαι είς τό ’Άργος, ώς παράρτημα τού ναού τού Τιμίου Προδρό
μου· άλλ’ άπό τεσσαράκοντα περίπου ήδη έτών κατέλαβεν αυτό τό
Όπλοστάσιον. Ή κατάληψις χρονολογείται άπό τάς έποχη; τού
Φρ. Δαμεσίνα, δστις, ώς "Εφορος τών καταστημάτων τού ΙΙυριτο—
ποιείου, προσηρτισεν εις αυτά καί τό έν λόγω ναίδιον έκτοτε. Οί
όπλοστασϊται έμερίμνησαν έκτοτε εΰσεβώς καί φιλοτιμώ; περί βελτιώσεως αυτού. Κατά δέ τό έτος 1866 ό κ. (-). Κυδωνάκης, ώς διευ
θυντής τού ‘Οπλοστασίου, διά συνεισφοράς τών Όπλοστασιτών, έποι
ήσατο μεγάλας καί σπουδαίας έπισκευάς, πρυσθείς 7 μέτρων μήκος
οικοδομάς πρός άνατολάς έξω τού σπηλαίου καί έξωραΐσας τό ναίδιον πολυειδώς καί φιλοκάλως, οίον φαίνεται σήμερον.

III
‘Ωραϊον όνομα έχει ό Έρασϊνος. ΙΙαράγουσιν αυτό έκ τού ΈρανΈράσω-Έρασις-Έρασϊνος, ή κατάληξι; τού όποιου σημαίνει ό',τι
καί ή ριζική τάς λέξεως έννοια. (2) "Ισως όμως έχει τήν ρίζαν του
καί έκ τού σπανίας χρήσεως ρήματος Έράσω, σημ. χύνω, συγγ.
τώ ρέω.
Το όνομα τού Έρασίνου άπαντά έν τή άρχαιολογία, ώς όνομα
’Αργείου τίνος (3) καί ένός υιού τού Ήρακλέους. Ποταμοί δέ έφερον αυτό τέσσαρες, είς έν ’Αρκαδία, είσβάλλων εις τήν θάλασσαν
πλησίον τάς ’Αχαϊκής πόλεως Βούοας, έτερος ό Έοετοικός, έτεοος
δ’ έν Αττική καί τέταρτος ό ήμέτερος, ό έν τή Άργολίδι. (4)
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Περίεργον εΐνε, δτι ό Έρασϊνος, έκτός τού άρχανόθεν έπικρατήσαντος ονόματος αυτού τούτου, έσχε κατά καιρούς καί άλλα. Στύμφαλος εΐνε τό πρώτον αυτού όνομα, εϊτα Έρασϊνος καί Άρσϊνος ή
Άρεσϊνος. (1) Κατά τον Κοραήν, ό Έρασϊνος ίσως εΐνε ό Χάρης
ποταμός, ου μνημονεύει ό Πλούταρχος, καί περί τόν όποιον ό Άρκ
τος συνηψεν ίσχυράν μάχην πρός τόν Αρίστιππον. (2) Εις δέ τούς
νεωτέρους χρόνους ό Έρασϊνος έκλήθη κοινώς Κεφαλάρι. (3) Τό
όνομα τούτα εύρεν ύπάρχον καί ό γεωγράφος Μελέτιος, ό έξ Ίωαννίνων, κατά τάς άρχάς τάς 18 εκατονταετηρίδας. Άπό τού ποτα
μού δέ έλαβε τό όνομα Κεφαλάρι καί πάσα ή περιφέρεια τάς παρά
τόν Έρασϊνον χώρας καί μέχρι τούδε τό διατηρεί, ώς καί ό ποτα
μός, πλέον ήδη τών δύο εκατονταετηρίδων.
Ό ιστορικός ούτος ποταμός είς τούς παλαιοτάτους χρόνους, καθ’
οΰς οί άνθρωποι έτίμων καί έλάτρευον καί τούς ποταμούς, έγείροντες
είς αυτούς αγάλματα, έτυχε καί αυτός όμοιων τιμών, προσωποποιηθείς. Κατά τήν μαρτυρίαν τού Αίλιανού, οί Στυμφαλιοι άπείκαζον
είς άγαλμα τόν Έρασϊνον, <!>ς βόα, ώς οί Λακεδαιμόνιοι τόν Εύρώταν, οί Σικυώνιοι καί Φλιάσιοι τόν Ασωπόν καί οί Άργεϊοι τόν

Κηφισσόν. (4)
Τούς Στυμφαλίους ένδιέφερεν ό Έρασϊνος διά λόγον σπουδαιότατον. Κατ’ άρχαίαν δόξαν, έκπαλαι έπικρατήσασαν, αί ύπό τάς νο
τιάς ύπωοείας τού Χάου πηγαί τού Έρασίνου θεωρούνται δεύτεραι
πηγαί αύτοΰ. Αί δέ πρώται πηγαί αύτοΰ εΐνε έν τή λίμνη Στυμφαλίδι, τάς Κορινθίας ήδη, πάλαι δέ τής Αρκαδίας, πλησίον τής
πόλεως Στυμφάλου, έν ή έτρέφοντο αί διαβόητοι καί άνδροφάγοι
Στυμφαλίδες όρνιθες, άς έφόνευσε, κατατοξεύσας ό Ηρακλής, βοή
θεια της Αθήνας, καί ή όποια λίμνη καλείται κοινώς ήδη λίμνη
Ζαοακά. Έκεϊθεν πηγάζει ό ποταμός, Στύμφαλος καλούμενος, κα
τέρχεται είς χάσμα γης καί χάνεται, διαορέων δέ διακοσίους στα
δίου; ύπό τήν γην κατά τον Στράβωνα, αναφαίνεται αύθι; είς τήν
Αργολίδα, ύπό τό όρο; Χάον, ένθα, μεταβάλλει όνομα καί άντί Στυμ.φάλου καλείται Έοα.σϊνο;. Λέγεται δέ, δτι ό στρατήγό; Ίφικοάτη;
πολιορκών τήν πόλιν Στύμφαλον, έπεχείρησε ν’ άποφράξη τήν κατάδυσιν τοΰ ποταυ.ού, προμηθευθεί; πολλού; σπόγγους, έπαυσε δέ τό

(1) Τούτ αυτό έποιήσατο ό κ. Π. Κορωναϊος καί έν Μύλοις, όπου ΰπήοχεν
έργοστάσιον σιδηρουργικόν (Σφυρηλατεΐον καί Πλυντήριον έρίων) καί 'όπου ή άτα
κτος ροή τών ύοάτων, σχηματίζουσα τέλματα, καθίστα τό μέρος νοσώδες.
(2) Erasinus., . esl eliau cogn. Rom, vidclur esse ab
amalio, el significare ainalorem (Aegidii Forcellini etc. Lipsiai 1839—1844 Tom. II.
pag. 182..—M i Ί
E t ·, z s 71 z i . zzt.. 369

(3) Άθ. Σταγειρίτου, Ώγυγία. B. 118.
(4) Στράβων. Γεωγραφικά. VII’, ς·., § 8.

(1) Στράβων, Αυτόθι.
(2) Πλούταρχος. "Αρατος. 28.
(3) Κεφαλάρι (=μάννα νερού, κεφαλόβρυσον, κρουνίά), κοινώς λέγεται
πάσα μεγάλη πηγή, άφθονον ύδωρ έκπέμπουσα. ’Εντεύθεν φυσικώς αί πηγαί τού
Έρασίνου έλαβον τό όνομα τούτο καί ειτα ολόκληρος ό ποταμός.

(4) Αίλιανός. Ποικίλη Ιστορία. Β, 33.
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έργον του έ'νεκα διοσημίας. Τήν περί τών πηγών του Έρασίνου παράδοσιν αύτήν άναφέρουσιν ό Παυσανίας, Στράβων, Ηρόδοτος, ’Οβί
διος καί άλλοι. (1)
Φαίνεται, ότι ή αρχαία αυτή παράδοσις μεταβιβάσθη καί εις τούς
νεωτέρους. Διηγούνται δέ οί γέρονιες, ώς λεγόμενον, πάλαι επί Τουρ
κοκρατίας καί βεβαιούν την άρχαίαν δόξαν, ότι Πασάς τις της
Στυμφαλίας είχε ποτέ ποιμένα, του οποίου ό πατήρ ήτον έν τώ
Κεφαλαρίφ του ’Άργους. ‘Ο υιός, άπιστος ποιμήν τού Πασά, άπεκεφάλιζεν έκάστοτε έν πρόβατον καί τό έ'ρριπτεν εις την λίμνην,
τό δέ ρεύμα έφερεν αυτό εις τόν έν Άργολίδι Έρασινον, όπου ο πα
τήρ τό έλάμβανε. Μετά τινα καιρόν ό Πασάς, βλέπων τό ποίμνιόν
του έλαττούμενον, ένήργησεν άνάκρισιν καί άνεκάλυψε τά γενόμενα· ώς άντίποινον δέ της απιστίας τού ποιμένος του, άπέκοψε τήν
κεφαλήν του καί έρριψεν αύτήν εις την λίμνην· ή δέ κεφαλή, παρασυρθεϊσα ΰπό τού ρεύματος, έξεβράσθη εις τάς παρά τό Χάον δευτέρας πηγάς τού Έρασίνου καί περιήλθεν εις χεΐρας τού δυστυχούς
πατρός τού ποιμένος τού Πασά.
Έν τούτοις την περί τών πηγών τού Έρασίνου άρ, αίαν αύτην
δόξαν άμφισβητούσιν οί νεότεροι, διατεινόμενοι, ότι ούτος έκπηγάζει έκ τών έγκάτων τού όρους Χάου η σχηματίζεται, άγνωστον
πού, έκ χείμαρρων μεταξύ Άργολίδος καί ’Αρκαδίας. Τούτο συνάγουσι καί έκ τού, ότι ό Έρασϊνος, έκτος τών κατ’ έτος συνήθων
άναβάσεων (κατά τόν χειμώνα) καί έλαττώσεων (κατά τό θέρος) τών
ύδάτων αυτού, κατά περιόδους μακράς 10—15 έτών έξαντλεϊται
έντελώς καί ή κοίτη του ξηραίνεται έπί τρεις καί ένίοτε τέσσαρας
μήνας, ένώ ούδέποτε πάσχει τούτο ή Στυμφαλίς λίμνη καί έκ τού
ότι κατά τάς πρώτας τού φθινοπώρου βροχάς τό ύδωρ έκρέει ύπό
τό Χάον θολερόν, όπερ δέν θά συνέβαινε, λέγουν, έάν ρέη έκ Στυμφαλίδος.

IV
Ό Έρασϊνος έγκλείει πολλάς μυθολογικάς καί ίστορικάς αναμνή
σεις, έκτος τών περί τών πηγών αυτού, περί ών εΐρηται. Καθόσον,
ού μόνον διά τήν Στυμφαλίδα, άλλά καί διά τό ’Άργος ήτον έκπα
λαι ποταμός άρχαιότατος, ώς μαρτυρεί καί ό πατήρ τής τραγωδίας
Αισχύλος εις τάς Ίκέτιδας. Αί πεντήκοντα θυγατέρες τού Δαναού,
φυγούσαι’τήν Αίγυπτον, ήλθον είς τήν «εύφρονα» χώραν τού ’Άρ
γους, ένθα ήτήσαντο τήν εύμένειαν τών Θεών καί τήν προστασίαν
(1) Παυσαν. Π. κδ, 7. VII', κβ, 3-9.— Στράβων ν’, β, 9, VIII
λ, 8, η. 4.—'Ηρόδοτος νι 76.—’Οβίδιος. Μεταμορφώσεις Βιβλ. ΙΕ. στ.
275.— Ώγυγία. Γ. 195, Δ. 219.

τού βασιλέως Πελασγού. Ότε δέ άγαθός άναξ, μή ένδούς το πρώ
τον είς τάς ικεσίας αύτών, συγκατένευσεν έπί τέλους, συναινούντος
καί τού λαού του, ό χορός τών Δαναΐδων άναφωνεϊ,

«”Ιτε μάν άστυάνακτας μάκαρας
Θεούς γανάεντες πολιούχους
τε, καί ο'ϊ χεύμ
*
Έρασίνου
περιναίετε παλαιόν
Ύποδέξασθ’ οπαδοί μένος.
Αίνος δέ πόλιν τήν δε Πελασγών

έχέτω, μηδ’ έτι Νείλου
προχοάς σέβωμεν ύμνοις.» (1)
Πρός βορράν τού όρους Χάου έκτείνεται ή Λυκώνηι όρος, τό
πάλαι κυπαρισσόφυτον, ώς εί’ρηται, έπί τής κορυφής τού όποιου
έκειντο ιερόν τής Όρθιας Άρτέμιδος καί άγάλματα τού ’Απόλ
λωνος, τής Λητούς καί τής Άρτέμιδος, έκ λευκού λίθου, περίφημα
έργα τού άθανάτου Πολυκλείτου. Παρά δέ τήν ύπό τήν Λυκώνην
λεωφόρον υπήρχε ναός τής Άρτέμιδος. (2) Μεσημβρινός δέ, ολί
γον άπωτέρω, ύπήρχε τότε ιερόν άλσος πλατάνων, άρχόμενον άπό
τού όσους Ποντίνου καί λήγον παρά τήν κατά τήν Λέρνην θάλασ
σαν καί έντος τού όποιου άλσους ήσαν άγάλματα, τής Προσύμνης
Δήυ,ητρος, τού Διονύσου καί τής Αφροδίτης, ανάθημα τών θυγατέοων τού Δαναού, όστις έπί τής άκρωρείας τού Ποντίνου είχεν
ιδρύσει ίεοον τής Αθήνας Σαίτιδος Έτελεϊτο δέ κατά τήν Λέρνην
ύπό τών Άργείων εορτή τη Λερναία Δήμητρι, συστηθεΐσα ύπό τού

Ύπό το Χάον έφύοντο καί τό παλαι δένδρα ήμερα. Έκεϊ δέ,
Φιλάμωνος. (3)
παρά τάς πηγάς τού Έρασίνου, έτέλουν οί άρχαϊοι Άργεϊοι, κισσοϊς στεφανούμενοι, θυσίας είς τον Διόνυσον καί τον Πάνα καί εορ
τήν είς τόν Διόνυσον, καλουμένην Τύρδην. (4) Τού Διός καί τής
Σεμέλης ό εύχαρις υιός, ό καί Βάκχος καί ’Ίακχος έπιλεγόμενος,
οστις άλληγορεΐτο καί είς τον Ήλιον καί τόν ’Έρωτα, κατά τόν
Όρφέα, έμυθολογεϊτο, ώς γεννηθείς, έξ έρωτος τό έαρ έν μέσοι
αστραπών καί βροντών καί κατά τό ζώδιον τού Ταύρου καί άνατραφείς ύπό τών Ύάδων, τών έπισημοτέρων άστέρων τού κατα(1) Αισχύλου Ίκέτιδες. 1015—1022.

(3) Παυσανίας
Παυσαν. II λς·.
(2)
II, 6-8,
κδ. 6λζ.
—7.1-3.—Ώγυγία Γ. 194, Δ. 216—218.

(4) Παυσαν. II κδ. 7.—Ώγυγ. Γ. 434.
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στερισμοΰ τούτου εις το ό'ρος Νόσαν, οπού εύρέθη πρώτον τό κλήαα
χχι ή σταφυλή. 'Ο Διόνυσος ήν ό χαριέστερος των αρχαίων Θεών,
λατρευόμενος εις πολλάς πόλεις καί έ'θνη. Ή αρχή τής λατρείας
αύτοΰ ήτο συμβολική, άλληγορουμένη εις την γεννητικήν δύναμιν
της φύσεως- διό καί οί ’Ορφανοί έκάλουν αύτόν ΙΙρωτόγονον, καί
πατέρα καί υιόν, γεννώντα καί γεννώμενον. Μετά ταΰτα ή λατρεία
αύτοΰ έτελεϊτο εις πολλάς μυστικάς έοοτάς καί τελετάς καθ’ δλην
την Ελλάδα καί έζέπεσεν εις βακχεύματα. ‘Η λατρεία του Διονύ
σου ήλθεν εις την Ελλάδα επί Κάδμου Ό αρχαίος ούτος θεός έφε
ρε 415 επίθετα, μεταξύ τών όποιων άναφέρονται καί τα Άνθεύς,
Άμπελοφύτωρ, Άγλαόδωρος, Άγλαόμορφος, Βοτρυόεις, Βασιλεύς,
Γηθόσυνος, Ζωογόνος, Ήδύς, "ΙΙπιος, Κωμαστής, Μαινόμενος, Πο
θεινός, 'Ραδινός, 'Υπναλέος, Φιλοπαίγμων, Χρυσοκόμης, Χορευτής
καί Ψυχοπλανής. (1) Ό δέ ΙΙάν φαίνεται έ'χων άδέσποτον την
γέννησιν, πολλών καί διαφόρων άνκφερομένων, ώς γονέων αύτοΰ.
Έγεννήθη δμως εις την ’Αρκαδίαν εις τό Λύκαιον δρος. Ήτο κα
κόμορφος, κατά μέν τό άνω ημισυ τού σώματος άνθρωπος, τό δέ
λοιπόν τράγος. Άνετράφη δμως ύπό τών Νυμφών. (2) ‘Υπήρξε
κυνηγός, δούς τη Άρτέμιδι τούς θηρευτικούς κΰνας, ποιμήν έμπει
ρος καί μάντις, διδάξας τόν ’Απόλλωνα την μαντικήν. Φιλέρημος
φύσει, διέτριβεν εις τά όρη, δάση, πεδία καί σπήλαια μετά τών
Νυμφών, όρχουμένων περί αύτόν, παίζοντα την έπτάφωνον Σύριγγα
επί χόρτων χλωρών. Ένομίζετο ό ΙΙαν θεός μέγας καί προστάτης
τών όρέων, σπηλαίων, άτινα ήσαν 'Ιερά αύτοΰ, σκοπέλων, ποιμένων
καί κυνηγών καί αρχηγός τών Νυμφών, εχθρός δέ τών υλοτόμων.
Έθυσίαζον αύτώ θυμίαμα καί αρώματα ποικίλα. 'Ο Παν έφερεν 86
επίθετα, μεταξύ τών όπο.ίων άναφέρονται καί τά ’Αγρότης, Άντροχαρής, Βακχευτής, Εύκέλαδος, Ήδύγελως, Μουσοπόλος, Οίστρομανής, ’Ορειβάτης, Φιλόδενδρος καί Φιλοπαίγμων. ^3)
'II μικρά αύτη παρέκβασις περί τοΰ Διονύσου καί τοΰ Πανος χρη
σιμεύει διά νά νοήσγ τις κάλλιον τόν λόγον, τον χαρακτήρα καί την
χάριν τών αρχαίων εκείνων παρά τάς πηγάς τοΰ Έρασίνου θυσιών
καί εορτών, έν αίς, ύπό τάς ποιητικωτέοας καί θελκτικωτέοας θρησκευτικάς πεποιθήσεις καί εμπνεύσεις, οί αρχαίοι Άργεΐοι, φύσει
φαιδρού χαρακτήρος καί μουσικώτατοι, άπήλαυον τών θείων δώ
ρων τής εξοχής, εις διαχύσεις ψυχαγωγικωτάτας εύθυμοΰντες. Αλλά,

ΣΤΟΑ
«Τότε ή έκτασις τοΰ πάλ’ εύκοσμου
κόσμου
διαίτημα εύθύμων θεοτήτων
ήτον,
καί έλαμπ’ εις παν δάσος άλσηίδος
είδος
καί εις παν ρεϊθρον νύμφη ποταμία
μίακαί εκρυπτον όρεστιάδων πλήθη
λίθοι
κ’ είς πάσαν δρΰν δρυάς ένεσαρκοΰτο
ούτω ! . . .» (1)

Έπί μακοοΰ παρά τό Χάον βραχώδους ύψους κεϊνται ερείπια πυραμίδος, ής ή κατασκευή δείκνυσι τέχνην μεταξύ Κυκλώπειας καί
Πελασγικής. Σύγκειται έκ μεγάλων πετρών, σχηματιζουσών σειράς
δριζοντείους· εις μίαν δέ τών γωνιών αύτής παρατηρεϊται βάθος
μετά μιας πύλης. 'II πυραμίς αϋτη είνε, κατά τόν J^mile IsaiTlbert, (2) άναμφιβόλως τά πολυανδρία, άτινα έγένοντο πρός τιμήν
τών Άργείων, τών πεσόντων έν 'Υσιαΐς, έν μάχη, καθ’ ήν, κατά
τόν Παυσανίαν, ένίκησαν τούς Λακεδαιμονίους, καθ’ ήν έποχήν ήρχε
τών ’Αθηναίων ό ΙΙεισίστρατος, τήν έκτην προ Χριστού έκατονταετηρίδα.
(3) τόν Έρασΐνον χώρα ήν τό πάλαι διάρρυτος έκ ποτα
Ή παρά

μίων
πηγών. ό(4)
'Ωςκαί
μαρτυοεϊ
Παυσανίας, ό Έρασϊνος είσέβαλλεν είς τόν ποτα
μόν Φρύζον (ή Φοίζον), ό δέ Φρύζος είς τήν θάλασσαν, τήν μεταξύ
Λέρνης καί Τημενίου, έν τώ όποίω ήσαν ιερά τοΰ Ποσειδώνος καί
τής ’Αφροδίτης καί μνήμα τοΰ Τημένου (5). Τίς ούτος ό Φρύζος,
είνε σήμερον άδηλον. Βεβαιοΰται δέ, ότι οί έπιζώντες ούδέποτε
ένεθυμήθησαν, ούτε ήκουσαν παράδοσιν, καθ’ ήν ό Έρασϊνος είσέ
βαλλεν είς άλλον ποταμόν άλλ’ ώς έκπαλαι γνωστόν, γινώσκουσιν,
οτι απευθείας εκβάλλει είς τόν Άργολικόν κόλπον καί μόνον κατά
τάς έκβολάς αύτοΰ, έγγύτατα τή θαλάσσγ, ένοΰται μετά τοΰ χει
μάρρου Χαράδρου. Επειδή δέ πιθανώς δέν πλανάται ό Παυσανίας,
ούτε συγχέει τόν φρύζον μετά τοΰ Χαράδρου, ού ’ιδιαιτέρως μνημο(1) Itinerairo
Στίχοι Άγγ.
Βλάχου.
Dcsciiplil,
Hislorique el Arclieologique de Γ Orient.

(1) Ώγυγ. Γ. 159—175.
(2) Παυσαν, VIII λ. 2.

(3) Ώγυγ. Λ. 457—465. Γ. 303—307.
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(3) Παυσαν. I κδ. 8.
i.4) 11 αυσαν. II λς·—λη
^5) Παυσαν. II λς- 6 καί λ-η 1.
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νεύει αλλαχού, (1) δέον νά παραδεχΟή τις έζ ανάγκης, δτι ένεκα
εδαφικών καί ύδρολογικών άλλοιώσεων, ό Φρύζος έξηφανίσΟη ή έπέζησε παρηκριακώς, ώς μικρόν τι ποτάμιον, έκβάλλον εις τον Έρασϊνον. (2) Τοιοΰτοι έξχφανισμοί, καί αλλαχού άπαντώντες, κυροΰσι τό ώραϊον εκείνο του χαριεστάτου Λουκιανού, «Άποθνήσκουσιν, ώ πορθμεϋ, καί πόλεις, ώσπερ άνθρωποι· και τόπαραδοζότατον και ποταμοί όλοι!» (3)
ΙΙερί τού Έρασίνου άναφέρετζι, δτι ήριπόδισέ ποτέ την διάβασιν των ύπό τον Κλεομένην Σπαρτιατών, βαδιζόντων κατά τού "Αρ
γους, καί έπροστάτευσεν ούτω τούς συμπατριώτας του καί την
πόλιν. (4)
Τις οίδε πόσων καί πόσων άλλων σκηνών καί συμβάντων μάρτυς
έγένετο ό προαιώνιος Ερασϊνος καί μετά την ύποδούλωσιν της Ελ
λάδος εις τούς πολυπληθείς επιδρομείς καί κατακτητάς αύτης άπό

(1) Π α υ σ α ν. II κε, 2.—Θουκιδίδης Ε. 60.
(2) Υπάρχει σήμερον τοιοϋτο, καλούμενου κοινώς Ποταμάκι.
(3) Λουκιανός. Χάρων ή Έπισκοπούντες. 23.
(4) Ώραϊον και αξιομνημόνευτου είνε τό ιστορικόν. Ό βασιλεύς τής Σπάρτης
Κλεομένης έλαβέ ποτέ παρά τοϋ μαντείου των Δελφών χρησμόν «“Αργος α ίρήσει ν», έν ω ή Πυθία είχε δώσει εις τούς Άργείους άλλον, τόνδε"
«Άλλ’ όταν ή θήλεια τόν άρρενα νικήσασα
«Έξελάση καί κΰδος έν Άργείοισιν άρηται,
«Πολλάς Άργείωυ άμφιδρυφέας τότε θήσει».
Ό Κλεομένης, άγων τούς Σπαρτιάτας, άφίκετο εις τόν ποταμόν Έρασϊυου.
’Εκεί έτέλεσε θυσίας. Άλλ’ ό Ερασϊνος ήτο την εποχήν εκείνην αδιάβατος έξ
ΰπερεκχειλίσεως των ύδάτων. Ό Κλεομένης τότε ήσθάνθη θαυμασμόν καί σέβας
πρός τόν Έρασϊνον, «ού προδιδόντα τούς πολιήτας» καί άπήλθεν εις Θυρέαν.
Έκ τής Θυρέας μετέβη εις Ναυπλίαυ καί Τίρυνθα παρά τήν Σήπειαν." Έκεϊ
δέ διά δολου στρατηγικού (διότι τήν έκ τού φανερού μάχην δέν έφοβοΰντο οί Άργεϊοι, ων τήν πόλιν κατά τόν Πλούταρχον (Κλεομ. 28), ούδ’ αυτός ό δεινότατος
τών στρατηγών Πύρρος ήδυνήθη νά κατάσχη), κατέστρεψε τούς Άργείους, ών οί
μέν επεσον έν τή μάχη, ο'ι δέ κατεσφάγησαυ ή συγκατεκάησαν μέ τό άλσος τού
“Αργού, τού υιού τής Νιόβης, οπού κατέφυγον καί τό όποϊον ό Κλεομένης ένέπρησε. Κατά τήν μάχην ταύτην έφουεύθησαυ 7,777 Άργεϊοι κατά τόν Πολύαινον, δν όμως αριθμόν άρνεϊται ό Πλούταρχος, όμολογών έν τούτοις μεγάλην
τήν καταστροφήν. Ό Παυσανίας αναφέρει, ότι πευτακισχίλιοι Άργεϊοι συγκατε
κάησαν μετά τού άλσους, έκτος τών εις τήν μάχην φονευθέντων. Κατά δέ τόν
Βαρθελεμήυ καί τόν κ. Κ. Παππαρηγόπουλον έφονεύθησαν έξακισχίλιοι πολεμισταί, οί άριστοι καί κράτιστοι τών πολιτών, έν οις καί τής νεολαίας τό άνθος.
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τών Μακεδόνων καί 'Ρωμαίων μέχρι τών Τούρκων, και πόσα είδε,
τελούμενα, παρά τά αργυρά αυτού ρείθρα! (1)
Διηγούνται δέ, δτι, δτε ό Δράμαλης είσέβαλεν είς την ’Αργολίδα,
συνέβη αύτώ παρά τόν Έρασινον άνάλογόν τι άντιστρόφως τώ τού
Κλεομένους. Πολλά ύπέστη ό Τουρκικός στρατός διότι ό Έρασϊνος
Ούτως ό Κλεομένης έβάδισεν έπί τό "Αργος, έρημον πλέον άνδρών μετά τήν
πανολεθρίαν.
Είς τήν ώραν δέ εκείνην τοϋ εσχάτου κινδύνου μία γυνή Άργεία, αθάνατος, ή
περιώνυμος λυρική ποιήτρια, ή, ένδοξου κακαγωγής καί άνδρεία, Τελέσιλλα,
έσωσε τήν πόλιν. Τούς μέν οικέτας καί τούς μή δυναμένους νά φέρωσιν όπλα διά
νεότητα ή γήρας άνεβίβασεν είς τό τείχος, σνήθροισε δέ αμέσως τάς ακμαίας
γυναίκας τοϋ "Αργους καί, ίπλίσασα αύτάς δι’ οπλών έκ τών ιερών καί τών έν
ταίς οίκίαις ύπολειπομένων άντεπεξήλθε κατά τοϋ έχθροϋ μεθ’ ορμής καί τόλμης
δαιμόνιου.
’Εθαύμασαν οι Λακεδαιμόνιοι τήν παράταξιν, τό παράστημα, τήν ανδρείαν
καί φιλοπατρίαν τών γυναικών εκείνων, αίτινες ήρωϊκώς εμαχοντο και άπέκρουον
αυτούς, έξέβαλον δέ τής πόλεως τόν, είσβαλόντα καί κατασχόντα τό Παμφυλικόν,
έτερον βασιλέα Δημάρατον, καί σκεφθέντες, ότι, άν νικήσωσι γυναίκας, ούδεμία
δόξα δι’ αυτούς, άν δέ νικηθώσιν, ή ήττα θά ήνε αύτοίς συμφορά καί όνειδος,
ΰπεχώρησαν καί τό "Αργος έσώθη.
Οί χρησμοί έξηγήθησαν, ό μέν πρός τόν Κλεομένη, ότι διά τοϋ «’Άργος
α> I ρ ή σ ε ι ν» έδήλου, ότι θά. κ υριεύση τό άλσος τοΰ "Αργού, ό δέ πρός
τούς Άργείους διά τής ρηθείσης άριστείας τών γυναικών, είς τιμήν καί άνάμνη.
σιν τής όποιας ίδρύθη ταίς έπιζησάσαις γυναιξίν άγαλμα Θεοϋ γυναικών τοϋ
Ένναλίου ("Λρεως), τάς δέ πεσούσας έν τή μάχη έθαψαν έπί τής Άργείας όδοϋ,
καί οί Άργεΐοι έτέλουν κατ’ έτος, κατά τήν επέτειον τής μάχης, εορτήν, καλού "
μένην Υβριστικά, καθ’ ήν αί γυναίκες έφερον ανδρικούς χιτώνας καί χλα
μύδας, οί δέ άνδρες πέπλους καί καλύπτοας γυναικών. 'II μάχη δ’ αύτη έγένετο
κατ’ άλλους μέν τή 7 ίσταμένου, κατ’ άλλους δέ τή νουμηνία τοϋ κατ’ Άρ
γείους ’Ερμαίου μηνός, περί τά τέλη τής ς'. π. X. έκατονταετηρίδος.
(Ή ρόδοτος VI. 76—83.—II α υ σ α ν. II, κ. 7—10, III. δ. 1.—Πλού
ταρχο ς· Γυναικών άρεταί. 4.—Άντήνορος Περιήγησις Γ. 162.—
Λ ο υ κ ι α ν ο ς. "Ερωτες 30—Β α ρ 0 ε λ ε μ ή ς. Περιήγησις τοϋ Νέου Άναχάρσιδος Δ. κεφ. 53.—Δ. Π α ν τ α ζ ή ς. Λέσχη περί Μυκηνών, σελ 14—
Κ. Παπαρρηγόπουλος. Ιστορία Έλλην" ’Έθνους" Λ. 217, 358.—
Ώ γ υ γ· ί α Γ 434—436.)
(1) ’Ολίγον μακράν τών πηγών τοϋ Έρασίνου ανατολικώς, είς τήν αμαξιτήν
οδόν "Αργους—Μύλων, είς τό πέμπτον άπ’ "Αργους στάδι ον, θέσις γραφικιυτάτη,
διαρρεομένη ύπό τοϋ Έρασίνου καί φυτοστόλιστος, καλείται από άμνημονεύτων
έτών κοινώς Μπαρμπαρούσα. "Αγνωστόν μοι πότε καί διά τίνα λόγον
ή θέσις αύτη έλαβε τό όνομα τοϋτο. Πάντως όμως θά έχη τήν ιστορίαν της.
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■ήτον έντελώς άνυδρος καί κατάξηρος. Ήτο τότε φοβερά άνυδρία έν
τή Άογολίδι καί είχον έξαντληθή καί όλα τά φρέατα τής πόλεως.
’Αλλ’ ό λαός τότε εξήγησε τό γεγονός, ώς θαύμα τής παρά τάς πη
γάς τοΰ Έρασίνου Παναγίας τής Κεψαλαριωτισσας ύπέρ τών χριστι
ανικών όπλων. ’Αγαθή ήτον ή πρόληψις καί ή Κεψαλαριώτισαα
έθαυματούργησεν ύπέρ τής ελευθερίας τών συμπατριωτών της. "Αλλα
δέ θαύυ.ατα αυτής δέν άναφέοονται, ούτε θρυλεϊται,
«"Ωσάν τή Δραπανίρτισα ποΰ ριχτεί
Τά. σμπάρα καί ’ξαφνίζει τσού πλακιότες·
Καί σαν τήν Παλαιόντιστη, ποΰ ίδρονει
'Ίδροτα κρύον, γΐατ είναι μαρμαρένιαΚαί τήν Κεχριονίότισα, ποΰ φεύγει
Καί πάει στήν Μπαρμπαρΐά καί φέρνει σκλάβους !» (1)

Τουναντίον, ή Κεφαλαριώτισσα είνε άθόρυβος, ιλαρά καί χαρμό
συνος Παναγία, ιερόν αγνών εξοχικών διαχύσεων καί θρησκευτικής
λατρείας.
Τοΰτο μαρτυρεί καί ή κατ’ έτος τήν Παρασκευήν τής Διακαινησίμου τελούμενη, έπιμελεία τοΰ 'Οπλοστασίου, περίφημος αυτής πανήγυρις, ή τήν άρχαίαν Τύρβην άντικαταστήσασα, είς ήν συρρέουν
εκτός τών παρά τόν Έρασινον χωρίων, πολλοί Ναυπλιεΐς καί πολυ
πληθείς Άργεϊοι καί, ύπό τούς βαθύσκιους καί χλοερούς εκεί δενδρώνας, παρά τά κελαρύζοντα ρείθρα τοΰ Έρασίνου, έν μέσφ τών
δροσερών πνοών τών ζεφύρων καί τών άπείοων εκείνων καλλονών
τής φύσεως, διαχύνονται είς Πασχαλίους ψυχαγωγικωτάτας ευθυ
μίας, ψήνοντες ωραίους καί εύβρώτους άμνούς καί όρχούμενοι τούς
ελληνικούς χορούς πρός τους ήχους παντοίων μουσικών οργάνων καί
ασμάτων, μεταξύ τών οποίων άντήχει άλλοτε τό τοΰ εύτραπέλου καί
διογενίζοντος γέροντος Σεβαστού, έπιστάτου τοΰ Πυριτοποιείου,
όστις, ήδεν ένθουσιών,
«Τέρψ’.ς είνε ή ευφροσύνη
Πάντοτε ή έξοχή ! . . .

V
Τό ύδωο τοΰ Έρασίνου ύπήρξεν ανέκαθεν χρησιαώτατον τοϊς
Άργείοις.
Δι’ αύτοΰ κινούνται οκτώ ύδρόμυλοι, άρχαϊοι, ώκοδομημένοι είς
τήν περιφέρειαν Κεφαλαρίου. 'Τπήρχον άλλοτε έννέα τοιοΰτοι, άλλά
τοΰ ένός έξ αυτών μόνον τά ερείπια άπό πολλών έτών φαίνονται.
Εί’ρηται δέ, ότι άπό τοΰ έτους 1837 μέχρι τοΰ 1868 διά τοΰ
(1) Στίχοι Άνδρ. Αασκαράτου.

ΣΤΟΑ

4’9

ύδατος αύτοΰ είργάζοντο καί τά παρά τόν Έρασινον δημόσια κατα

στήματα τοΰ Πυριτοποιείου.
Δι’ αυτού έπίσης κατά κύριον λόγον κατωρθώθη ή θαυμασία φυτουργία τής φύσει ωραίας καί πολυθελγήτρου χώρας έκείνης.
Ή γή είνε ήμερος, καλλιεργημένη καί εύφορωτάτη. Οί άγροί δίδουσι πλούσια καί πολυειδή προϊόντα. ’Από τοΰ έτους 1838 ήρξατο
ή έμφύτευσις τών σταφιδώνων, άναπτυσσομένων έκτοτε καί νΰν έτι
όσημέραι. Περί τάς τέσσαρας χιλιάδας στρεμμάτων τοΰ νοτίου
Άργολικοΰ πεδίου, ών αί τρεις περίπου είνε σταφιδοφυτεϊαι, αρδεύει
ό εύεργετικώτατος Έρασϊνος. Αΐ φυτεϊαι δέ καί γαϊαι αύται άνήκουσιν είς 467 ίδιοκτήμονας.
Ό Έρασϊνος άνήκει είς τον Δήμον Άργείων, παρ’ οΰ καί διευ
θύνεται ή διανομή τών ύδάτων αύτοΰ δι’ έπιστατών, ύπ’ αύτοΰ
διοριζομένων. 'Ένεκα τούτου ή πόλις τοΰ "Αργους έχει κατά προτίμησιν έπί τοΰ ύδατος αύτοΰ δικαίωμα. Φαίνονται έτι τά ί'χνη αρ
χαίου ύδραγωγείου, δι’ οΰ τό ύδωρ τοΰ Έρασίνου διωχετεύετο είς
τήν πόλιν, άλλά τό όποιον προ άμνημονεύτων έτών κατεστοάφη.
Κατά τό 1858 πρώτον έπεχείρησεν ό τότε δήμαρχος νά διοχετεύση
πάλιν είς την πόλιν τό ύδωρ· έδαπανήθησαν όμως είς μάτην 24 χιλ.
δραχμών, διότι τό έργον άπέτυχεν, έξ ανικανότητας, ώς λέγεται,
τοΰ ύδραυλικοΰ. Έγένετο μετά τινα έτη καί άλλη απόπειρα, ομοίως
ναυαγήσασα. Κατά δέ τό έτος 1876, Γάλλος ύδραυλικός έποιήσατο
νέας μελετάς καί έργασίας, όπως, έπί προϋπολογισμού δαπάνης δρ.
135,000 διοχετευθή τό ύδωρ είς τήν πόλιν διά σωλήνων σιδηρών
διαμέτρου 12]θθ καί ύδραγωγείου διαμέτρου IOJ Q. Κατά τόν
ύδραυλικόν τούτον, τό ύδωρ, ύψούμενον 25 μέτρα άνω τής έπιφανείας αύτοΰ, θά διοχετεύηται είς τήν πόλιν έν ποσότητι 7 λιτρών
κατά δευτεοόλεπτον, 420 λιτρών κατά έν λεπτόν τής ώρας, 25 χιλ.
καί 20]
κατά πάσαν ώραν καί 604 χιλ. λιτρών κατά παν ήμερονύκτιον πρός χρήσιν όλων τών κατοίκων τής πόλεως "Αργους. Καί
έπί τέλους σήμερον γίνονται νέαι σκέψεις τελειότεραι καί έμβριθέστεραι έργασίαι πρός διοχέτευσιν είς τήν πόλιν τοΰ ύδατος τοΰ Έρασί
νου, αίτινες πάντες εύχονται νά τελεσφορήσωσιν έπ’ άγαθώ τής
q

qq

ώραίας καί ιστορικής αύτής πόλεως.

* *
♦
Τοιοΰτος ό Έρασϊνος καί ή παρ’ αύτόν ώραία χώρα.
Πλήρης μυθολογικών καί ιστορικών παραδόσεων άπό τής άπωτά-

της άρχαιότητος μέχρι τών ημερών ημών.
Μέ τάς πολυπληθείς αύτής καλ.λονάς, άς ή φύσις καί ή φιλόκα
λος τέχνη άφειδώς τή έπεδαψίλευσαν, ήτο τό πάλαι καί νΰν έτι έστίν

ΠΟΙΚΙΛΗ
ή παρά τόν Έρασϊνον χώρα πολυθέλγητρου καί άνθοβτεφές τοπεϊον
καί ή ώραιοτέρα καί τρυφηλοτέρα του ’Άργους έξοχη. Ουδεμιάς κοι
νωνικές χαράς καί εύθυμίας είνε ξένη, ύιότι εκεί συρρέουσι πάντοτε
οικογενειακοί καί φιλικοί όμιλοι, δπως άναπνεύσωσι δρόσον καί ζωήν
εις τούς ανθώνας της καί υπό τάς δοοσερωτάτας τών δενδροστοιχιών σκιάς έν ώραις χαράς καί εύθυμίας η καί όταν ό απεχθής της
μελαγχολίας έφιάλτης βαρύντ) την άλγοΰσαν ψυχήν.
Είνε ούτως ό προσφιλής ’Ερασϊνος αληθές της ψυχής ίατρεϊον έν
ω άφ’ ετέρου, άρδεύων τό Άργολικόν πεδίον, αποβαίνει τοσοΰτον
ευεργετικός καί μ.εγαλόδωρος.
’Αγνοώ, άν ήνε είμ,αρμένον νά φωνησν) καί αύτοΰ τό έπιτάφιον
νέος έν τώ μ.έλλοντι Λουκιανός. ’Αλλά θά κυλίτ) ήδυπαθώς καί γρα
φικότατα τά άργυρά καί ευεργετικά ρείθρα αύτοΰ, έως ού, όργισθείς
εις νέαν προς την "Ηραν κρισολογίαν, άποξηράν·/) αύτόν, ώς άπεξηρανέ ποτέ, κατά τά μυθολογούμενα, καί τάς πηγάς της ’Αργολίδας,
ό Ένοσίχθων ΙΙοσειδών. (1)
"Αργος, Αύγουστος 1884.

ΔΗΜΗΤΡΙ02 &· ΞΛΣΔΟΤΧΙΟΤΞΣΣ
(ΐ)Παυσαν. II ιε. 5.·—■ Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη II 1,4,7.
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Γθισται νά μη διέρχηταί τις άδιαφόρως τάς πράξεις τών με’’cera γάλων άνδρών, τών διαδραυ.ατισάντων σπουδαϊον έν ττ) πο
λιτεία πρόσωπον. Εΐθισται αί έξεις του ιδιωτικού αυτών βίου, τά
πάθη των, αύταί αί άδυναμίαι των νά χρησιμεύωσι πολλάκις τφ
άμεροληπτφ χρονογράφφ η τώ ίστορικώ, ώς πορίσματα, του δημο
σίου αύτών βίου. Ένί λόγω ούδέν τών άφορόντων τούς διαπρεπείς
άνδρας, είτε πολιτικοί είναι ούτοι, είτε συγγραφείς, εί'τε στρατιωτι„ κοί, παρατηρεϊται μέ ομμα άδιάφορον τουναντίον παν αύτών διά
βημα πάσα κατ’ οίκον αύτών συμπεριφορά, πάσα μετά ισοτίμου
έστιν δ’ ότι καί υποδεεστέρου προσώπου συνομιλία η συνδιάλεξις,
παν τέλος αύτών κίνημα, γίνεται άντικείμενον μυρίων σχολίων
τεχνιέντώς η άτέχνως έξυφαινομένων υπό τών έκάστοτε άδεκάστων
η μη έπικριτών. Ούτως δέν ηθελεν είσθαι άνωφελές τφ ίστορικώ—
έπιτραπητω δ’ ήμΐν ένταυθα νά λάβωμεν σύγχρονα της έποχης
έκείνης παραδείγματα — νά γνωρίζτ) ότι τό έλευθέριον τών ηθών
του Φώξ δέν τόν ύπεβίβασεν έν τώ πνεύματι Γεωργίου του Γ\ ηττον η αί φιλελεύθεροι αύτοΰ ΐδέαι, καί ότι ή ύπερβολικη μανία
του Βενιαμίν Κωνστάν πρός το παιγνίδιον ύπηοξεν ϊσως τό μόνον
0περ τόν έμπόδισε νά άναδειχθΤΪ ό μέγιστος πολιτικός άνηρ της
έποχης του, ώς άνεδείχθη ό μέγιστος αύτης πολιτικός συγγοαφεύς.

II
ΙΙαοομοίας αδυναμίας ουδέποτε έλαβεν αφορμήν νά προσάψη τις
τώ Γουλιέλμω II ί τ τ, τούναντίον μάλιστα οί έχθροί του τώ άπηύθυναν έκ διαμέτρου αντιθέτους μομφάς. Ό μελετησας τόν βίον
του μεγάλου έκείνου άνδρός, δέν θά άγνον; βεβαίως όπόσον ούτος
ύπηρξεν αυστηρός. Όχι μόνον δέν ένυμφεύθη ποτέ, άλλ’ οί πλεϊστοι τών ιστορικών διϊσχυρίσθησαν ότι ούδεμία γυνή ένεποίησέ ποτέ
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αύτώ τοσαύτην έντύπωσιν, ώστε νά τον άναγκάση νά λησμονήση
καί έπί στιγμήν τάς φιλόδοξους αύτοΰ όρμ.οές, ή τήν μέριμναν των
δημοσίων συμφερόντων. Δέν θά διέλαθεν βεβαίως την προσοχήν πολ
λών αναγνωστών μας, το λαμπρόν εκείνο χωρίον ενώ ό λόρδος Μακώλεϋ ένεχάραξε την μεγάλην μορφήν του Πίττ, δι
* ανεξάλειπτων
χαρακτήρων καίτοι πως ύπερβολικών. Έν τή εξαίσια ταύτη είκόνι
τώ αποδίδει άπασαν την αύστηρότητα τού στωϊκοΰ ό «ΙΙίττ λέγει
ήτον ανώτερος του πάθους όπερ έπ'ι της νεότητας ενασκεί συνήθως
τό τυραννικώτατον κράτος.» Οί σύγχρονοι αύτοΰ ώμίλουν μετ’ έλάσσονος σοβαρότηνος περί τή; άπόψεως ταύτης του χαρακτήρος
του, καί τά εύφυά λογοπαίγνια της άντιπολιτεύσεως ήσαν πλήρη
κατά τό μάλλον καί ήττον δριμέων υπαινιγμών πρός την αναι
σθησίαν εκείνου δν άπεκάλου νεαρόν άσπιλον ‘Υπουργόν (the young
immaculate minister).

Ill
Ό ανεψιός έν τούτοις, του Φώξ, ό λόρδος Χόκλαντ έν τοϊς περιέργοις αύτοΰ Ά π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α σ ι τοΰ κόμματος τών
Ούίγλων, άφηγειται δτι ό Πίττ άπεδείξατο κατά δύο διαφόρους
περιόδους ποιαν τινα κλίσιν διά την δεσποινίδα Ε cl e Π, βραδύτερον λαίδυν Βουκυγκαμσάϊρ, καί διά την δεσπονίδα Duncan, βραδύτερον λαίδυν Χάμιλτων. Πλήν, ό εύγενής ιστορικός σπεύδει νά
πρόσθεση δτι ούδετέρα τών συμπαθειών τούτων προέβη επί τοσοΰτον ώστε νά παράσχη τό ένδόσιμον εις πιθανόν τινά γάμον. Κατ’
άλλας πληροφορίας τό αίσθημα δ ένεπνεύσθη ό Πίττ διά την
M1SS Eden, ύπήρξε βαθύτεοον καί διαρκέστερον ή δσον έπίστευεν
αυτό ό Χόκλαντ. Αί πρώται πρός τό περίεργον τοΰτο έπεισόδιον
σχετικά! πληροφορία', έδόθησαν υπό τοΰ λόρδου Stanhope έν
τώ άξιομνημονεύτω αύτοΰ βίω τοΰ Πίττ, ή άφήγησις τοΰ όποιου
συνεπληρώθη έν μέρει, έν μέρει δέ άντεκρούσθη ύπό τοΰ λόρδου Χό
κλαντ. Ό Stanhope ό έξ αγχιστείας ανεψιός τοΰ ΙΙίττ, παρέχει
προφανώς, έπί τοΰ επεισοδίου τούτου την γνώμην τής οικογένειας
τοΰ μεγάλου 'Υπουργού, καί τάς πληροφορίας α; αϋτη κατεϊχεν,
ένώ ό Χόκλαντ συνέγραψε βασισθείς εις τάς διαδόσεις τής οικογέ
νειας Eden. Αί δύο τέλος αφηγήσεις συνεκρίθησαν καί έσυζητήθησαν ύπό τής Έπιθεωρήσεως τοΰ Εδιμβούργου
μετά τής λεπτομερούς μερίμνης, ήν οί ’Άγγλοι έπιδείκνυνται εις
τοιούτου είδους έρεύνας. Έκ τής αποφατικής δέ ταύτης μαρτυρίας
τά πράγματα ώς άκολούθως προκύπτουσι.

ΙΙΙΙ
Τό έτος 1796 προσήγγιζεν εις τό τέρμα του καί αρκεί νά άνα-

μνησθη τις, την κατάστασιν τής ’Αγγλίας καί τής Εύρώπης ολο
κλήρου κατά την έποχήν ταύτην, δπως συλλάβη ιδέαν τινά τών
κόπων καί ένασχολήσεων ύφ’ ών ό Πίττ περιεστοιχεΐτο. Κατά την
εναρξιν τοΰ αύτοΰ έτους, νεαρός στρατηγός μόλις γνωστός μέχρι τότε
διά την δραστηριότητα μεθ’ ής κατέβαλε, πρός όφελος τής έπανα
στατική; κυβερνήσεως ανταρσίαν τινά τής συντηρητικώς διακειμένης
μεσαίας κοινωνικής τάξεως τών ΙΙαρισίων, είχεν άναλάβει την αρ
χηγίαν τοΰ στρατού τής ’Ιταλίας καί έν διαστήματι ολίγων μηνών
ανατρέψει τά σοφά στρατηγικά σχέδια τοΰ Αύστριακοΰ επιτελείου.
Πανταχοΰ ή συμμαχία ύπεχώρει, ή 'Ισπανία είχεν άποσυρθεΐ έκ τοΰ
πολέμου, ή ’Ιρλανδία ήπειλεΐτο έξ έπιδρομής, καί ή Αύτοκοάτειρα
τής 'Ρωσσίας, άπέθνησκεν καθ’ ήν στιγμήν ύπέσχετο την ύποστήρι-

ξίν της τη ’Αγγλία καί τη Λύστρία.
Έν τώ έσωτερικώ ό Πίττ είχε νά παλαίση εναντίον τών σαρκα
σμών τοΰ Σχεριδάν, κατά τής νεανικής θέρμης τοΰ Γρέΰ, κατά τής
ορμητικής εύγλωττίας τοΰ Φώξ. Είχεν άναγκασθή νά ύποστηρίξη
διά θαυμάτων τόλμης, ψυχραιμίας, καί έπιτηδειότητος, την άπειλουμένην δημοσίαν πίστιν, νά έκδώση δάνειον έκ 450 εκατομμυρίων
φράγκων, ποσόν σημαντικόν διά την έποχήν εκείνην καί τό όποιον έν
τοσούτω έκαλύφθη έντός έκκαίδεκα ωρών ύπό τοΰ ’Αγγλικού πα
τριωτισμού παρά τούς καταστρεπτικούς διά τούς δανειστάς όρους.

V
Κατά τό διάστημα τοΰ φοβερού τούτου έτους, ό Πίττ μετέβη
άλληλοδιαδόχως όπως άπολαύση στιγμών τινών άναπαύσεως εις εξο
χικήν τινά οικίαν, ήν είχεν αγοράσει έν τη κομητεία τής Κέντ. Η.
Χαλβούδ, ώς ώνομάζετο ή διάσημος αύτη μείνασα διαμονή έν ’Αγ
γλία, έκειτο εις άπόστασιν ενός ή δύο μιλλίων άπό τής οικίας,
όπου ό μέγας 'Υπουργός έγεννήθη τό 1759, καί ή περίστασις αυτή,
άν λά.βωμεν ύπ’ δψιν καί τήν έγγύς θέσιν τοΰ Λονδίνου, έπηρέασε
κατά πάσαν πιθανότητα έπί τής εκλογής τοΰ Πίττ. Οπως δήποτε
ή τοποθεσία έν ή ένεκατεστάθη ήτο λίαν εύάρεστος. Ή θέα εκτείνε
ται έπί μειδιώντος πεδίου, διακοσμούμενου ύπό ποικιλιών τοΰ εδά
φους, καί περιστοιχουμένου ύπό μικρών ύψωμάτων. Έν τώ τόπω
τούτω, έν ώ άφ’ ένός έρρόχθει το κρυστάλλινόν νάμα, άφ’ ετέρου δέ
ύψουμένη ή καλλίφυλλος λεύκη καί ή ύψικάρηνος κυπάρισσος, έξετήλισσον έν αρμονική άλληλουχίη πάσας τάς αποχρώσεις τής πρά
σινης θαλεοότητος, έκ μέσου παχυτάτου φυλλώματος ύπερήφανος
ήγείρετο ή οικία τοΰ Πίττ, ήτις καταρριφθεϊσα άνωκοδομήθη βραδύτετρον ύπό λόρδου τίνος περισυλλέξαντος πάν τό σχετικόν πρός τήν
μνήμην τοΰ ΙΙίττ άντικείμενον. Μία δέ έκ τών περιέργων λεπτό-
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μιρειών, βεβαιαυμένη ύπό του έξηγοράσαντος τό κτήμα τούτο λόρδου
είναι ότι ό Πίττ ουδέποτε ήδυνήθη νά έξοφλήση την ύλχήν τού
κτήματος αξίαν, μή αξιωθείς οΰτω νά έξουσιάσγ καί αύτήν ακόμη
την στέγην ! ύφ’ ην άνεπαύετο βυθιζόμενος εις τάς βαθείας αυτού
μελέτας, ού μην άλλα καί βαθυτάτας σκέψεις .... Καί όμως ήτο
αυτός ό επί έτη μακρά τό πλουσιώτερον των Κρατών κυβεονήσας,
ήτο αυτός ό εις χρυσίον βυθισθείς, καί άσπιλος καί ακηλίδωτος
αυτού έξελθών ήτο ό μέγας πολιτικός άνήρ ό αμέτρητα εκατομμύ
ρια διαχειρισθείς, καί οΰδ’ οβολόν δι’ εαυτόν προσπορισάμενος.

τόσον, όσον ή μαγνητική δύναμις τών διαπεραστικών βλεμμάτων
τής θυγατρός αυτού ’Ελεονόρας, δεκαεννεαετούς νεάνιδος, ώραίας καί
συμπαθεστάτης μεθ’ ής συνδιελέγετο έπί μακράν, άν ούχΐ μετά πλείονος έλευθερίας ή όσον έπέτρεπον τά ’Αγγλικά ήθη, άλλά βεβαίως
μετά πλείονος ένδιαφέροντος, παρ’ όσον συνήθως προσήπτε εις συνδιάλεξ ιν νεάνιδος δέκα καί έννέα άριθμούσης Μαίους.
Οί τυχόντες ευκαιρίας, όπως μελετήσωσι τόν χαρακτήρα τού Πίττ
εύκόλως ήθελον συμπεράνει, ότι τά έξωτεοικά θέλγητρα τής MiSS
Eden δέν θά ήρκουν νά γεννήσωσιν έν αύτώ, τόσω νέον αίσθημα,
καί ότι υπήρξε τι σπουδαιότερον όπερ έθριάμβευσε κατ’ έκείνου, οστις
μέχρι τότε ύπήρξεν απρόσιτος προς δλα τά θέλγητρα έκτός τών τής
έξουσίας. Ή γνώμη αύτη έπικυρούται εμμέσως ύπό τίνος περιέργου
έπιστολής τού λόρδου Χόκλαντ έν ή λέγει όμιλών περί τής θυγα
τρός του «Είναι αληθές ότι έχει κάλλος καί πνεύμα ασυνήθες έν

VI
Κατά το διάστημα τής διαμονής τού Πίττ έν Χολβούδ ό πλησιέστερος αυτού γείτων ήτο ό λόρδος Χόκλαντ οστις κατώκει τότε
έν Βέκενχαμ. Ό λόρδος Χόκλαντ γνωστός κατά την έναρξιν τού
σταδίου του ύπό τό όνομα τού κ. Eden, ήτο πολιτικός έκ των επι
τηδείων μάλλον, ή ευσυνείδητων, έξ ών ή ’Αγγλία ήρίθμει πολλούς
κατά τόν 18 αιώνα. Είχε καθ’ δλα τά φαινόμενα έμφυτόν τινα κλίσιν εις τάς κοινοβουλευτικής ραδιουργίας καί μηχανορραφίας. Αυτός
συνέλαβε λέγουσι την πρώτην ιδέαν τού περιωνύμου εκείνου συνδυα
σμού δν τοσάκις προσήψαν εις τόν Φώξ καί εις τόν λόρδον Νόρθ.
Αύτος επίσης πρώτος έγκατέλειψε τό σχέδιόν του, ότε παοετήρησεν
ότι άπέτυχεν οίκτρώς. Ιίροσεγγίσας εις τό Ί’π ουργεϊον, καίτοι κατά
τό φαινόμενον ούδέν έθήρευσεν ύπέρ ιών ιδεών του, ούχ' ήττον πλεϊστα έπέτυχεν υπέρ τών συμφερόντων του. ’Άλλως τά αναμφισβή
τητα αυτού προτερήματα τόν κατέστησαν ώφέλιμεν τώ Πίττ. Έπεφορτίσθη νά διαπραγματευθή μετά τής Γαλλίας την εμπορικήν εκεί
νην σύμβα.σιν τού 1786 ήτις κατόπιν έχρησίμευσεν ώς ύπόδειγμα
τής τού 1860. Αί αξιοσημείωτοι ύπηρεσίαι ας παρέσχε κατά την
πεοίστασιν ταύτην τή χώρα του άντεμείφθησαν λίαν πλουσιοπαρόχως. Ό κ. Eden έγένετο εναλλάξ γερουσιαστής τής ’Ιρλανδίας καί
τής ’Αγγλίας ύπό τό όνομα τού λόρδου Χόκλαντ προσεκλήθη εις
την σπουδαίαν καί επικερδή θέσιν τού γενικού διευθυντού τών τα
χυδρομείων καί μολονότι δεν άπετέλεσε ποσώς μέρος τού Υπουργείου
ούχ ήττον άπήλαυεν έκτοτε μεγάλης επιρροής, πρό πάντων έν τοΐς
έμπορικοϊς ζητήμασι καί έν τοΐς πράγμασι τής ’Ιρλανδίας.
Κατά την έποχήν περί ής όμιλούμεν μεγάλη οΐκειότης ύπήρχε
μεταξύ Πίττ καί λόρδου Χόκλαντ. Ό Πρωθυπουργός μετέβαινε
συνεχώς όπως διέλθγι μίαν ή δύο ημέρας παρά τώ ιδιοκτήτη τής Βέ
κενχαμ· ούτος δ’ άφ’ ετέρου ανταπέδιδε συνεχώς έπισκέψεις τώ έπιφανεϊ αυτού έξοχικώ γείτονι. Φήμη διεδόθη αμέσως ότι δεν εϊλκυον
τον Πίττ παρά τώ λόρδφ Χόκλαντ λόγοι πολιτικής μόνον φιλίας

τώ κσσμω τούτω.»
Ό Πίττ ήτο νέος ακόμη, μολονότι ήρίθμει ήδη μακρά ύπουργείας έτη. Δέν ήτο άνω τών τριάκοντα επτά έτών, καί ίσως είχε
φθάσει εις τό σημεϊον έκεϊνο, καθ’ δ καί ή σκληροτέρα φύσις αισθά
νεται την ανάγκην νά γνωρίση, νέας έτέρας συγκινήσεις παρά τάς
τής φιλοδοξίας, καί έτέρους δεσμούς ή τούς τής φιλίας. Όπως ποτ’
άν έχη, φήμη διέτοεξε πάραυτα ότι έπρόκειτο νά λαβή χώραν γά
μος, καί πλεϊστοι φίλοι τού λόρδου Χόκλαντ έσπευσαν έκ τών προτέοων νά συγχαρώσιν αύτώ, έπί τή λαμπρά ταύτγ τύχη τής θυ
γατρός του.

VII
Ό αείποτε προβλεπτικός Πίττ ήσθάνθη οτι ή κατάστασις αύτη,
δέν ήδύνατο νά παραταθή έπί μακρόν, χωρίς νά καταστή οδυνηρά
δι’αύτόν, καί ίσως ένοχοποιητική διά την δεσποινίδα Eden. Έπί
τού αντικειμένου τούτου είχε μετά τού λόρδου Χόκλαντ αλληλο
γραφίαν, ής περίληψις μόνον άτυχώς δημοσιευθεϊσα ούχ ήτον αρκε
τόν έπί τού ρωμαντικού τούτου έπεισοδίου διέχυσε φως. Φαίνεται
οτι ό Πίττ ώμολόγει έν αυτή, δι’ έκφράσεων αξιοπρεπών δσω καί
ειλικρινών την βαθεϊαν αυτού άφοσίωσιν διά την δεσποινίδα Eden
άλλά λαμβάνων ύπ’ όψιν τά προσκόμματα άτινα παρενετίθεντο καθ’
ένώσεως ής ήσθάνετο άπασαν την αξίαν, έκρινε καλόν οτι ώφειλεν
έπί στιγμήν νά διακόψγ έπισκέψεις αϊτινες συνετέλουν μόνον εις τό
νά αύξήσωσι την θλίψιν του. Τά προσκόμματα περί ών ώμίλει ό Πίττ
έν τή αλληλογραφία ταύτη, άναφέροντο εις οικονομικήν κατάστασιν ήτις δέν πεοιεποίει μέν μεγάλην τιμήν εις την πρόνοιάν του, άλλ’
άναμφιβολως πεοιεποίει μεγίστην εις την αφιλοκέρδειαν αυτού. Ό
άνήρ ό από τριών καί δέκα έτών κυβερνών μετ’ απεριορίστου σχε-
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δον δυνάμεως τό πλουσιώτατον τής γής βασίλειον ήτο λίαν πτωχός
δπως δυνηθή νά νυμφευθή κατ’ αρέσκειάν του.
Ό λόρδος Χόκλαντ, δστις δέν ειχεν ακριβώς την αυτήν αφιλο
κέρδειαν του Πίττ, εύρε φυσικώτατον δτι ό πρώτος πολίτικος τής
’Αγγλίας, μή σχών ικανόν πνεύμα όπως δημιουργήση περιουσίαν,
έθεώρησεν εαυτόν ανάξιον νά άποβλέψη εις την χεϊρα της θυγατρός
του. Άπήντησεν δτι έγνώριζε γενικώς πως τάς οΐκονομικάς δυσχέ
ρειας του Πίττ καί δτι, ώς αυτός, επίσης έσκέπτετο δτι δέν θά ήτο
φρόνιμον νά εγκατάλειψη εις τάς περιπέτειας της πολίτικης καί ε’ις
τάς διακυμάνσεις του βίου την τύχην της θυγατρός του, ητις άπετέλει μέρος πολυαρίθμου οικογένειας, καί ητις κατά συνέπειαν δέν έσκέ
πτετο ούδ’ αΰτη μεγάλην περιουσίαν.
Φαίνεται δτι ό λόρδος Χόκλαντ δέν έδέχθη διαρκώς την λύσιν
ταύτην μετά της αύτης φιλοσοφικής άπαθείας. Δέν ήδύνατο νά μένη
άναίσθητος εις την τιμήν καί εις τά πλεονεκτήματα τής μετά του
πρωθυπουργού συγγένειας, χωρίον δέ τι τού ημερολογίου του δίδει τό
ένδόσιμον νά πιστεύση τις δτι προέτεινε σχέδιά τινα ικανά, κατ’αύτόν, νά άρωσι τά κατά τής ένώσεως ταύτης παρεντιθέμενα προσ
κόμματα.

«Φίλτατέ μοι λόρδε, έμαθον διά τού προέδρου τό συμβάν δ τώ
έπεφορτίσατε νά μοί άναγγείλν)- σάς ευχαριστώ έπί τε τή σκέψει ήν
έσχετε νά μοί τό κοινοποιήσητε, καί έπί τώ προσώπω, δπερ πρός
τούτο έξελέξατε. Ούδέν έκ τών ένδιαφερόντων την οΐκογένειάν σας
γεγονότων δύναται νά μοί ήναι άδιάφορον. Ούχ ήττον δέ ζωηρώς
κατά τήν περίστασιν ταύτην αισθάνομαι το αίσθημα τούτο. Σάς
εύχαριστώ καί παρακαλώ νά δεχθήτε διά τε υμάς καί δι’ άπαντας
τούς ύμετέρους τάς καλλιτέρας μου εύχάς. Ό άφοσιωμένος ΰμΐν...... »
Ό γάμος τής δεσποινίδος Eden έωρτάσθη διά μεγάλου χορού.
Ό Πίττ δέν παρευρέθη, άλλ’ έφρόντισε νά γράψη έτι τώ λόρδω

VIII
Φαίνεται δτι ή θεραπεία ήν ύπηγόρευσεν ό λόρδος Χόκλαντ, δέν
ήτο φύσεως τοιαύτης ώστε νά ίκανοποιήστ) την λεπτότητα τού ΙΙΙττ
δηλώσαντος τούτου, δτι μεθ’ δλην την βίαν ήν ήναγκάζετο έν τή
περιστάσει ταύτη νά καταβάλη δπως καταπνίξη τά βαθύτατα αυτού
αισθήματα, καί τάς γλυκυτέρας αυτού ελπίδας, δέν έπεθύμει νά
παρατείνη την διαπραγμάτευσιν, καί τότε άναμφιβόλως έλαβε την
άπόφασιν, ής έμνήσθηυ,εν άνωτέρω.
Μετά τρία έτη ή ’Ελεονόρα Ellen συνεζεύχθη συμφώνως προς
τάς απαιτήσεις τής θέσεώς της, καί τούς πόθους τής οικογένειας της.
Ήνώθη μετ’ άνδρος ήττονος μέν άξίας άλλά προορισμένου νά κληρονομήση σπουδαίαν περιουσίαν, καί τόν τίτλον τού κόμητος τής
Βουκιγκαμσάϊρ. Δέν πρέπει νά άμφιβάλτ) τις ότι τά αισθήματα τού
ΙΊίττ κατά την εποχήν ταύτην διετηρήθησαν οία έν τώ παρελθόντι,
καθό σαφέστατα διαφαινόμενα διά τής συγχαρητηρίου έπιστολής
ήν άπηύθυνε τώ λόρδω Χόκλαντ έπ’ ευκαιρία τών γάμων τής θυ
γατρός του.
Ό λόρδος Χόκλαντ άβρώς φερόμενος ανήγγειλε την εί'δησιν ταύ
την τώ Πίττ διά τού ’Άδδιγκτων τού προέδρου τής βουλής τών
κοινοτήτων, δστις κατά την έποχήν ταύτην, διέκειτο στενότατα
μετά τού πρωθυπουργού- ό ΙΙίττ έγραψε αμέσως τώ λόρδω Χόκλαντ
τάς όλίγας ταύτας λέξεις.

Χόκλαντ.
«Προσφιλή μου λόρδε, δειπνώ ενταύθα μετά τινων έκ τών προ
σκεκλημένων ύμών, κατόπιν θά έξακολουθήσω τό ταξείδιόν μου μέ
χρι Χολβούδ, ένώ οΐ συνδαιτυμόνες μου θά μεταβώσιν ϊνα συμμετάσχωσι τής φαιδρότητος καί της χαράς τής οικογενειακής σας έορτής.
’Ελπίζω νά λάβω άμέσως καιρόν νά έλθω νά σάς ί'δω οτε θά εύρί—
σκεσθε έν μάλλον περιωρισμένω κύκλω.
Βεβαίως διά τον γνωρίζοντα οίον κράτος ό Πίττ έξήσκει έφ’ εαυ
τού, καί τήν γαλήνην ήν διετήρει άείποτε έν ταΐς σοβαρωτέραις περιστάσεσι τού βίου, αΐ όλίγαι αύται γραμμαί έκφράζουσι πολύ, καί
δτι ύπό τάς στωϊκότητι περιβεβλημένας ταύτας φράσεις ύποκρύπτεται αίσθημα τοσούτφ βαθύτερον δσω ή έκδήλωσις αύτού ήτο λεπτο-

τέρα καί έπιφυλακτικωτέρα.

IX
Τά γεγονότα έν τούτοις ταύτα ούδεμίαν έπήνεγκον ψυχρότητα
έν ταΐς πολιτικαϊς καί ίδιωτικαϊς σχέσεσιν, αΐτινες ΰφίσταντο μεταξύ
Πίττ καί λόρδου Χόκλαντ. Πλήν μετά τινα έτη έπήλθον περιστά
σεις ύψίστης συβαρότητος διά τον Πίττ καί τήν ’Αγγλίαν. Ό πρω
θυπουργός ύπερπηδών κατά πολύ τήν έποχήν του διά τής σοφίας καί
τής εύρύτητος τών βλέψεων του, συνέλαβε τό σχέδιον νά έξαφανίση
τάς θρησκευτικάς άνισότητας α'ίτινες ύφίσταντο έν τή νομοθεσία τής
’Ιρλανδίας. —’Από τών πρώτων ήδη ημερών τού 19 αΐώνος, ήθελε
νά πραγματοποιήσω τήν χειραφέτησιν τών καθολικών, ητις συνεπληρώθη μόλις τριάκοντα έτη βραδύτερου μετά άγώνας ών δέν έξηλείφθη έτι ή μνήμη. Τοιαύτη τις μεταρρύθμισις ήτον έν τώ πνεύματι τού Πίττ, τό αναπόφευκτου συμπλήρωμα τού μέτρου δπερ άρτίως ειχεν ενώσει άδιαλύτως τήν ’Ιρλανδίαν μετά τής Μεγάλης
Βρεττανίας, καί είνε πιθανόν δτι πλεϊστα μέλη τού ’Ιρλανδικού Κοι
νοβουλίου δέν ήθελον ψηφίση ύπέρ τής ένώσεως, εάν δέν ύπολόγιζον
επί τή άμοιβή ήν ό Πίττ έπεφύλαττε τή χώρα των. Πάντες γνωρίζουσιν δτι ή έπιμονή τού βασιλέως Γεωργίου Γ’. έπέφερε τό ναυά-
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γιον του σχεδίου του ύπουργού αύτού- πάντες ωσαύτως γνωρίζουσιν
ότι ό Πίττ ύποστηριζόμενος έν τή άποφάσει του ύπό τής ανδρικής
σταθερότητος του λόρδου Γρανβίλλ καί ύπό τής ζέσεως του νέου
καί εύγλωττου Κάνιγκ έθυσίασε την εξουσίαν εις ήν τοσαύτην
προσήπτεν άζίαν καί ήν έξήσκει άπό έπτακαίδεκα ετών εις την μεγάλην ιδέαν τής θρησκευτικής ελευθερίας. Ό λόρδος Χόκλαντ έν τη
περιστάσει ταύτη έπαιξε τό έλεεινότερον πρόσωπον, καί τό μάλλον
ανάξιον τής εμπιστοσύνης ην ό Πίττ ουδέποτε έπαύσατο νά τω έπιδαψιλεύη. ’Επί τω σκοπώ του να προκαλέση τό ναυάγιον νομο
σχεδίου καταρτισθέντος ύπό του αρχηγού τής κυβερνήσεως ής άπετέλει μέρος, καί έπιδοκιμασθέντος ύπό τής πλειονότητος τού 'Υ
πουργείου εις ού την έξάρτησιν ύπήγετο, συνεταιρίσθη τω καγκελλαρίω Λαφμπορούφ, όστις δεν ήτο μόνον ό πρώτος δικαστής τής
’Αγγλίας, άλλ’ ήτο συγχρόνως καί ό φαυλότερος αυτής άνήο, εάν
πρέπη να πιστεύσωμεν εις λέξιν τινά τού Γεωργίου Γ'. καί τω λόρδφ
Κλαίο ένί τών κυριωτέρων πρακτόρων τής καταδιωκτικής καί καταθλιπτικής εκείνης πολιτικής τής τοσαύτας ταραχάς προκαλεσάσης έν ’Ιρλανδία. Οί τρεις ούτοι έντιμοι καί ευσυνείδητοι πολιτικοί
έξήγειρον έν τω πνεύματι τού βασιλέως Γεωργίου Γ’. θρησκευτικούς
ένδοιασμούς κατά τών νομοσχεδίων τού Πίττ ένδοιασμούς βασιζομένους ιδίως έπί τού όρκου ον ό βασιλεύς απήγγειλε κατά τήν στέψιν του, καί δι’ ού ύπεχρεώθη νά υποστήριξή τήν τών διαμαρτυοουμένων θρησκείαν.
Μολονότι ό λόρδος Χόκλαντ έν ταϊς προσπαθείαις άς προς έπιτυχίαν τού σκοπουμένου του κατέβαλεν έσχε τήν φρόνησιν νά κρυβή
έν τοΐς παρακηνίοις έπιτυχέστερον τών δύο έτέρων συναδέλφων του,
είνε έν τούτοις αναμφίβολον ότι τό κύρος ούτινος άπήλαυεν έν τοϊς
πράγματι τής ’Ιρλανδίας έξήσκησεν άξιοσημείωτον έπιρροήν έπί τής
άποφάσεως τού βασιλέως.
Ό Πίττ δεν ήγάπα παντάπασι τό μέρος ούτινος ό λόρδος Χό
κλαντ μετέσχεν έν τή μηχανορραφία ταύτη' καί ό άνηρ ούτος παρ’
ω λεπτή τις καί ύπερήφανος ευαισθησία έκρύπτετο ύπό τήν έπιφάνειαν τής άπαθείας, έπληγη όδυνηρώς έκ τής διαγωγής τού αρχαίου
φίλου του. Όπόταν ούτος άπεφάσισε νά καταμεμφθή φανερώς τού
νομοσχεδίου όπερ έπί τόσον μακράν χρόνον είχε κρυφίως πολεμήσει,
ό Πίττ τω άπήντησε διά βραχείας έπιστολής έν ή διαφαίνεται ολό
κληρος ή μεγάλη του ψυχή.
«’Αγαπητέ μοι λόρδε· πληθύς λόγων μοί έπιβάλλει νά μήν απαν
τήσω διά ιζακεών εις τήν έπιστολήν σας τής πρωίας ταύτης. 'Οσον
βαθέως καί άν διαφωνώμεν έπί τού αντικειμένου εις δ άναφέρεσθε
έν τή έπιστολή ταύτη λυπούμαι μήπως εΐ'μεθα περισσότερον έτι διη_
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ρημένοι έπί τού ζητήματος τις έξ ημών έν τή ύποθέσει ταύτη έλλειψε προς τάς ύπαγορεύσεις τής φιλίας, τής έμπιστοσύνης καί τής
Το φοβούμαι τοσούτον, ώστε δέν θέλω νά έπιμείνω έπί τού σημεί
διαιοέσεως.
ου τούτου. Άλλ’ όσον όδυνηραί καί άν ώσιν αί παρούσαι περιστάσεις,
διά τά προσωπικά μου αισθήματα, δέν θά ήδύναντο ποτέ νά μέ
άναγκάσωσι νά λησμονήσω έπί πόσον χρόνον καί μετά πόσης ειλι

κρίνειας ύπήρξα άφοσιωαένος ύμϊν.

Γ. ΠΙΤΤ»

X.

Ούτω διελύθη ή πολιτική αϋτη φιλία, άρζαμένη άπό μέοους τού
λόρδου Χόκλαντ διά προδοσίας, καί περατωθεΐσα όμοιοτρόπως.
Ό Πίττ δούς τήν παραίτησίν του άπεσύρθη εις τόν ιδιωτικόν
βίον. Μετά πάροδον ολίγων ετών προσεκλήθη εις τήν έζουσίαν ύπό
τής κοινής γνώμης, έν μέσω δυσχερέστατων περιστάσεων, καί άφού
κατέβαλε γενναίας προσπάθειας προς άνύψωσιν τού γοήτρου τής ’Αγ
γλίας, καί έπίτευξιν τής Ευρωπαϊκής συμμαχίας, ύπέκυψε πληγείς

θανασίμως έκ τής εΐδήσεως τής μάχης τής Άουστερλίτς.
'Όσον αφορά εκείνην, ήτις κατόρθωσε νά έμπνεύση τω μεγάλω
'Υπουργώ αίσθημα μοναδικόν καθ’ όλον τόν βίον του, αύτή έπέζησεν αύτώ κατά ήμισυ σχεδόν αιώνα άποβιώσασα μόλις τω 1851.
’Αθήνα
*.

ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ· ΛΡΤΣΜΗΣ

6 ’Ιουλίου 1884.

Λεν μ’ άγαπα!
Τ'. μ.’ ώφελέϊ άν ποιηταϊ τό ’έαρ έξυμνώσιν,
άν ψάλλω®', περιπαθώς εις δάση χαρωπά ;
Τί μ’ ωφελεί μέ άσματα άν τό κενόν πληρώσιν,
εάν συλλέγη έκαστος ανθύλλια νωπά : . . .

Λυτός δέν μ’ άγαπα !
Τι μ’ ωφελεί άν χάριτες τό ’έαρ μου κοσμώσι,
εάν τό κάλλος πέριξ μου τό μύρον του σκορπά ;
Εάν ΐδέαι ύψηλαί ’στην κεφαλήν άργώσι,
τί μ’ ωφελούν : βαρυπενθές τό στόμα σιωπά . . .
Λυτός δέν μ’ άγαπα !
"Αν ρέη βίος όλβιος, άν τραγωδώσι πέριξ,
άν έρασταϊ ηδυπαθείς συμπαίζουν χαρωπά,
τί μ' ωφελεί ; εμέ κύκλοι ή τού άγώνος πτέρυς,
ή χειρ ωχρά καί άπελπις τό στήθος μου κτυπα ,

Δέν μ’ άγαπα.
ί SS i .
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ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ
ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ Α. ΑΡΣΕΝΗ
ϊΑεΓΕΙΣ, δτί τά είκοσι τρυφερά έτη της έπλάσΟηοον διά τήν
γλυκυτέραν έπί της γης ευτυχίαν ! Τό κάλλος, ή χάρις καί ή δρό
σος τού ’Απριλίου έδώρησαν εις τό έράσμιον αυτό σώμα τά τόσα
και τόσα θέλγητρα καί νομίζεις, οτι έχεις ένώπιόν σου άγγελον
άπτερον. Τρισευδαίμονα τής θαλλούσης νεότητος έτη, πόσον είσθε
ερατεινά καί πολυθέλγητρα 1
’Επί τοϋ ωραίου καί συμπαθούς προσώπου της έκλάμπουσιν ακτί
νες άγαθότητος καί αγγελικής εύαισθησίας. Ή γλυκεία όψις χρω
ματίζεται έξ ένδομύχων εύγενοϋς καρδίας ονείρων καί πόθων,
αγνών, ώς τής έαρινής αυγής ή πνοή, καί τρυφερών, ώς τό άνθύλλιον τής ίάσμης. Έπί τών αδρών χειλέων έπανθεϊ τό μάγον τής
άθωότητος μειδίαμα- έντός δε τών έπαγωγών οφθαλμών σπινθη
ροβολεί τό πϋρ τής νεότητος καί ή αιθρία τής ψυχής έπιλάμπει
εις την έρασμίαν μορφήν γλυκυτάτη.
Καί, έάν ή είκών στερήται φωνής καί ζωής, μαντεύεις όμως
όποια εύγενής ψυχή ένοικε! εις τό χαριτόβρυτον σώμα καί ποια
τρυφερά καρδία πάλλει ύπό τά γραφικά στήθη.
Είσαι φιλόσοφος καί ένώπιον τής ζώσης βίβλου τής άρετής καί
τοϋ κάλλους κλείεις τάς νεκράς βίβλους σου καί φιλοσοφείς έπί
τής ρεμβώδους μορφής εις ίδανικωτέρας μελέτας καί ύψη.
Είσαι ποιητής καί αισθάνεσαι άρρητόν τι καί έμπνέεσαι καί ψάλ
λεις θυμήρης καί ένθους-

Que Dieu montre ou voile
les astres des cieux !
la plus pure etoile
brille dans tes yeux.

Qu’ Avril renouvelle
le jardin en fleur !
la fleur la plus belle
fleurit dans Ion coeur !

Φαντασίαι καί χίμαιραι ! Παλμοί πλάνοι 1 Όνειρα, έπιτερπή,
άλλά ψευδή καί απατηλά, σβεννύμενα, ώς τής “Ίριδος τά πολυ
θέλγητρα χρώματα ! Λέξεις, λέξεις, λέξεις! ώς έλεγεν ό Άμλέτος.
Τδετε τήν ειμαρμένην τοϋ ρόδου καί μή πιστεύετε, ποτέ μή πι
στεύετε, εις τήν έπί τής γής εύδαιμονίαν. “Αν ύπάρχη πέραν αύτής άλλη τις αληθής καί άί'διος, παρηγορήθητε, ότι δέν είργάσθη
εις μάτην ό Δημιουργός, άλλ’ έν προνοία καί σοφία τά πάντα έποίησεν. Έάν όμως δέν ύπάρχη, τότε οίκτείρατε τήν άνθρωπίνην μοίραν.
’Ιδίως δ,τι εΤνε ώραΤον, συμπαθές καί εύγενές έχει τήν ειμαρμέ
νην τοϋ ρόδου. Διανέμεται ό κάλυξ αυτού έν μέσω πνοών ζεφύρων, μύρων καί μηλολονθών. Θάλλει τών άνθέων ό άναξ εύώδης
και πάγκαλος καί κοσμεί τήν άβράν τής κόρης κεφαλήν, έμπνέει
τήν λύραν τού ποιητοϋ, καλλύνει τήν εύθυμίαν καί τήν εορτήν
καί μεθύσκει τήν καρδίαν. Άλλά πόσον βραχύβιον εΤνε τό κάλλος
του! Μαραίνεται μοιραίως τάχιστα καί τά ευώδη του πέταλα σαρόνει ό άνεμος καί μένει άχαρις καί κατηφής ή τέως θάλλουσα
ροδωνιά. Ουτω συνήθως καί τήν χαρίεσσαν καί άνθηράν νεότητα
άπομαραίνει άπροσδοκήτως ειμαρμένη εϊρων, χαιρέκακος καί άνίλεως καί ώχριώσιν έν μεσοΰντι Μαϊ'ω αί ροδινότεραι τής ζωής έλπίδες, πλησίστια τά όνειρα οίκτρώς ναυαγοΰσιν εις άδιοράτους
σκληρούς ύφάλους καί οί τρυφερώτεροι πόθοι θάπτονται μοιραίως
εις πρόωρον καί πολύδακρυν τάφον.
Οϊμοι, οϊα ειμαρμένη !
Ούδέποτε ανθρώπινη εύτυχία έτελεσφόρησεν έπί τής πολυπόνου
ταύτης γής, ήν κατοικοϋμεν. Ούδεμία φιλοδοξία ποτέ έκορέσθη,
ούδέν όνειρον εύρε τό άκρον άωτον αύτοϋ, ούδείς πόθος, ούδείς
παλμός, ούδεμία έλπίς εύρον τό μή περαιτέρω των. Τις
Θεός ή δαίμων συντρίβει τόσον άμειλίκτως τήν ευτυχίαν τών θνη
τών ; ΙΙρός τί ούτος ό πικρός καί απάνθρωπος κλήρος τών πόνων
καί τών δακρύων ;.. . .
Λέγουν, ότι εις τοϋ Γάγγου τάς οχθας φύεται τής λήθης τό
φυτόν. Μακαρία ή χώρα έκείνη τοϋ λωτοϋ ! Λησμονεί τις τούλάχιστον καί άν λείπουν αί γλυκεϊαι άναμνήσεις, όμως ή καρδία δέν
τήκεται έν στόνοις καί συμφοραΐς, ούδ’ άπομαραίνεται ποθούσα
τής έκλιπούσης ευδαιμονίας τήν νεκρανάστασιν.
III
Τλήμων κόρη, ήτο πεπρωμένον.
Ή χρυσή νεότης Σου, ή τόσας έλπίδας εύτυχοϋς ζωής έγκλείουσα, εϊμαρτο νά έκλειψη, ώς τό άσμα έπί τής λύρας, νά καταρ-

^32

ΠΟΙΚΙΛΗ

ρεύση έν τή ακμή της και τάφος πολύδακρυς και σκληρός νά καταφάγη τά ανθηρά έτη και συμπαθή κάλλη Σου. Έπιπτον ωχρά τοϋ
φθινοπώρου τά φύλλα, οτε έκλινες τήν έρασμίαν Σου κεφαλήν έπί
το προσκεφάλαιον τοϋ θανάτου. Διατί ό θάνατος νά μή έχη σπλάγ
χνα νά Σε λυπηθή, ψελλίζουσαν·
je pars : il le faut et je cede ;
Mais le coeur me saigne, en partant !
Και λοιπόν διά τό χώμα έπλασεν ή φύσις τό εύγενέστερον και
συμπαθέστερον τών τέκνων της ; Δέν έχει πλέον τό πρωτότυπόν
της ή προσφιλής είκων Σου. Θλίόομαι, ότι δέν τό έγνώρισα, ούτε
έλπίζω πλέον νά τό γνωρίσω ποτέ. Μόνον ή σκιά αύτοϋ άπέμεινεν,
άλλ’ άνευ ζωής και ψυχής. Οί γόητες αύτοί καί παρθενικώτατοι
οφθαλμοί έσβέσθησαν πλέον κα! ώχετο ή λάμψις αύτών καί τό πυρ.
Άπεμαράνθησαν αΐ ρόδιναι παρεια'ι καί τά χαρίεντα χείλη ουδέ
ποτε πλέον θά μειδιάσωσιν, αγαπητή Ελένη.
’Αναπαύεται ήδη τό σώμα Σου τούτο εις τούς κόλπους τής μητρός γής
« Κ’ ειν’ αλαφρό τό χώμα Σου
« Σάν τής έληάς τό φύλλο,
« Σάν τής δροσιάς τό στάλαμμα !»

IV
’Οδυνηρά ιδέα ή ιδέα τοϋ αιωνίου έέαφανισμοΰ. Καταραται τις
τήν ημέραν, καθ’ ήν έγεννήθη, άν πρέπη ν’ άποθνήσκη εικοσαε
τής ! Νά κλίνη ύπό τό βάρος τών έτών, ρικνός, κεκυρτωμένος,
άπελπις, κορεσθε'ις τής ζωής ή άπογοητευθείς, μέ χιονώδη τήν κό
μην κα'ι κοιμηθεΤσαν τήν καρδίαν, εΤνε φυσικόν, εϊνε αναπαυτικόν.
Άλλ’ έν μέσω τών γλυκυτέρων κα! ίδανικώτέρων ημερών τοϋ βίου
του, έν ω τρυφά εις τό μέλι τής ζωής, έν ώ λάμπει εις τούς οφθαλ
μούς του πολυθέλγητρος ό κόσμος, έν ώ πάλλει εις τά φλογερά
στήθη του καρδία περιπαθής κα! σκιρτώσα, έν ώ βαυκαλώσιν αύτόν
τά άγγελικώτερα όνειρα κα! αϊ χαριέστεραι έλπίδες, τότε ό θάνα
τος εϊνε ή μάλλον αποτρόπαιος κα! ή πικροτέρα τών συμφορών.
V
Elie est morte, a quinze ans, belle, heureuse, acloree !
Ωραία, εύτυχής, λατρευομένη, διότι ήτο τό
σέμνωμα τοϋ οίκου της κα! έπ’αύτής συνεκεντροϋτο θερμοτάτη τών
καλών γονέων της ή στοργή κα! άπειρος τών προσφιλεστάτων αδελ
φών ή λατρεία. Ήτο αύτή ή πηγή κα! τό κέντρον πάσης των χαράς
κα! πάσης έλπίδος. ’Εκείνοι ήσαν ή μαγνητική βελόνη κα! ή Ελένη
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των ό πολικός άστήρ. ΤΗτο ακόμη ό λιμην πάσης βιωτικής τρικυ
μίας των καί ’’Ίρις παρηγοριάς καί έλπίδος έν πάση θλίψει των.
Ήτον ή εύτυχία των, ό κόσμος όλος δι’ αύτούς, ήτο τι πλειότερον....
Καί ό θάνατος αύτής ήμαύρωσεν άσπλάγχνως τήν γλυκυτέραν τής
ζωής αύτων λαμπηδόνα καί συνέθαψεν έν τω τάφω τήν εύτυχίαν όλων
αυτών τών προσφιλών ύπάρέεων.
Ταλαίπωροι γονείς, τις ό παραμυθήσων τό άφατον άλγος Σας ;
Δύστηνοι αδελφοί, πόσα δάκρυα θά χύσητε πικρά !
Δέν υπάρχει φάρμακον διά τοιαΰτα τραύματα. Δέν ύπάρχει ιατρός,
ό θεραπεύσων. Μόνον ό χόνος αμβλύνει τά άλγη τής ψυχής, άλλ’ ή
άνάμνησις άναζέει άσπλάγχνως τήν έπουλωμένην πληγήν καί έπαναφέρει τά δάκρυα εις τούς οφθαλμούς καί τούς στόνους εις τήν
καρδίαν.
Καί ή άνάμνησις έκείνης θά Σας παρακολουθή ζωηρά καί ποθεινή
εις παν βήμα, ώς ή σκιά Σας, άχώριστος.
VI
Λάλει, φιλτάτη είκών.
Πού μετέστη ή ωραία Σου ψυχή ; Έν μέσω τοϋ άπειρου σύμπαν
τος, όπου συστρέφονται μύριοι καί μύριοι κόσμοι, ύπάρχει που τής
άχανοϋς δημιουργίας άρα γε τόπος, εύανθής παράδεισος, διά τούς
έκ τής γής μας άφιπταμένους αγγέλους, όπου τά ρόδα νά μή μαραίνωνται ποτέ, όπου τά πτηνά νά κελαδώσιν αιωνίως, όπου τά
μΰρα τών άνθέων νά μή έζαντλώνται καί τό άστρον τής ημέρας μη
δέποτε νά δύη καί νά βασιλεύη αιώνια γαλήνη, αρμονία καί μακα
ριστής; Ή μήπως τά πάντα λήγουσιν έν τή σποδώ τοϋ τάφου εις
αιώνιον έζαφανισμόν ;
Οίμοι, σιωπάς και ή σιγή Σου εΤνε, ώς ό θάνατος παγερά. Αί πύλαι τοϋ νΑδου δέν διαρρήγνυνται καί σκοτεινόν μυστήριον περιβάλ
λει τά πέραν τοϋ τάφου. Αλλά προτιμώ τήν πρώτην ιδέαν, διότι
με παρηγορεΤ καί άποστρέφομαι τήν δευτέραν, διότι με θλίβει καί
μοί έμπνέει φρίκην καί άπόγνωσιν.
"Υπαγε λοιπόν ψυχή, νά συνέχισης τήν έπί τής γής εύδαιμονίαν
Σου. ΈκεΤ εις τήν αίωνίαν μακαριότητα θά έπανευρης διά νά μή χά
σης ποτέ πλέον τά ώραΤα καί τρυφερά είκοσιν έτη Σου έν άθανάτω
καί αιώνια νεότητι καί τήν εύγενή καί συμπαθή Σου καρδίαν. Γενοϋ
τών άγγέλων άδελφή καί εύτύχει εις τούς κόλπους τής θείας μακαριότητος παρά τόνθρόνον τοϋ Πλάστου.
Adieu done, jenne amie, qui ie n’ai pas connue !
Νοέμβριος 1884.

Δ. K. ΒΛΡΑΟΥ.νΐΏΤΗΧ
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Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑήΟΣ
Συμβαίνει ενίοτε τό παράδοξον τοΰτο φαινόμενου. Μεγάλων άνδρών ονόματα νά ήναι κοινότατα, καί όμως, οσον μεγαλήτεροι είναι
οΐ άνδρες, τοσούτο περισσότερον τό κοινόν άγνοεϊ τά μερικώτερα του
βίου καί τών πράξεων αυτών. Τά ονόματα τοϋ Μωϋσέως, τοϋ Με
γάλου ’Αλεξάνδρου, τοϋ Ναπολέοντος, τοϋ Πλάτωνος, τοϋ Άοιστοτέλους, τοϋ Μακιαβέλλου, τοϋ Νεύτωνος, τοϋ Περικλεούς, τοϋ Βασιγκτώνος, καί άλλα τούτων, άν όχι ίσα, παραπλήσια όμως, είναι
κοινά εις τά στόματα όλου σχεδόν τοϋ καλοϋ λεγομένου κόσμου,
ευάριθμοι πλήν είναι οί τά καθέκαστα τοϋ βίου αυτών γνωρίζοντες.
”Ως άν σύμπασα ή αίγλη αυτών ν’ άποστράπτη έκ μόνου τοϋ ονό
ματος των, ή άνθρωπότης ευχαριστείται εις μ.όνον αυτό, χωρίς νά
μεριμνήση περαιτέρω, χωρίς νά έρευνήστ) τον λόγον διατί άναμιυ.νησκόμεθα τών μεγάλων εκείνων άνδρών, συνεχώς, έν ταΐς συνδιαλέξεσιν ημών, ώς παραδειγμάτων άξιων μιμήσεως.
Τούτ’ αυτό συμβαίνει, παρ’ ήμΐν ιδίως, μέ τό όνομα τοϋ Κυβερ
νήτου τής Ελλάδος. Τίνος έλληνος στόμα δέν άνέφεοεν, ή δέν άναφέοει, μυριάκις, μετά σεβασμού βαθύτατου, τό σεμνότατου καί προ
σφιλέστατου όνομα τοϋ Κυβερνήτου τής Ελλάδος ! Καί όμως, ούτε
τόν βίου αύτοϋ, ούτε τά καθέκαστα τών έργων αύτοϋ, θέντος τά
θεμέλια τής ελληνικής επικράτειας καί τής ελληνικής πολιτείας,
πολλοί είσιν οί γνωρίζοντες.
Ευχάριστος είναι ή εί’δησις ότι, ώ; ήμεϊς γνωρίζομεν, καί ώς έλπίζομεν, οΰχί βραδέως, ή προς τόν Κυβερνήτην δικαία τοϋ κοινού
καί ευλαβής άνάυ.νησις θά ίκανοποιηθή, διά τής δηυιοσιεύσεως πο
νήματος, έξετάζοντος τήν έπί μόνους τεσσαράκοντα καί πέντε μή
νας διαρκέσασαν προεδρείαν αύτοϋ, ώς ανώτατου άρχοντας τή:
Ελληνικής Πολιτείας.
Οί άνθρωποι άγαπώμεν, προκειμένου περί τοϋ βίου μεγάλων άν
δρών, νά μάθωμεν καί τάς έλαχίστας λεπτομέρειας, κυρίως δέ τήν
καταγωγήν, τήν γέννησιν, τήν αγωγήν, τήν τύχην, καί, τέλος πάν
των, παν δ,τι συνετέλεσεν ε’.ς τήν δημιουργίαν αύτών, ώς τοιούτων,
καί παν δ,τι ανάγεται εις την πεπρωμένην ώραν τοϋ ανθρωπίνου
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βίου. Περιεργάζονται προσέτι νά γνωρίσωσι καί αύτά τά έλαττώματά των καί αύτάς τάς βιωτικάς άσχημίας των. Ό φιλοπερίεργος
καί φιλαλήθης Πλούταρχος ικανοποίησε περισσώς τήν τ ιαύτην επι
θυμίαν τοσούτων γενεών, μέχρι τοϋδε, καί ό Θεός μόνος ήξεύρει
πόσων άλλων θά ίκανοποιήσγ, εις τό μέλλον, διά τής λεπτομερεστάτης έξιστορήσεως τών ένδοξων άνδρών τής άρχαιότητος. ’Αληθώς,
έκ μόνης τής άναγνώσεως τού Πλουτάρχου, δυνάμεθα νά εύχαριστηθώμεν, διεξερχόμενοι καί τά έλάχιστα, πολλάκις, τού βίου τών
άνδρών έκείνων. Άλλ’ ό Πλούταρχος ήτο σοφό.ς, καί ήξευρε νά παραγάγγ καί έκ τών έλαχίστων συμπεράσματα ωφέλιμα. Τό βήμα
δυ.ως τών τάφων, ώς οί γάλλοι ώνόμασαν την ρητορείαν τών έπι,Λείων ή έπιταφίων, έν χρήσει νύν ύπερμέτρφ λόγων, μάς παρέχει
άηδή παοαδείγματα, έν ταΐς βιογραφίαις τών κηδευομένων. Άς μάς
συγχωρηθή ή ιδιοτροπία αύτη, ή παρεκβαίνουσα τοϋ συρμού.
Ό Κυβερνήτης λοιπόν έγεννήθη εις Κέρκυραν, τό 1/76, έκ γονέων λίαν εύσεβών, άνηκόντων εις οικογένειας τιμ,ωμένας άνέκαθεν
έπί χριστιανικαΐς άοεταϊς. Γίνεται δέ μνεία ένταύθα τών περιστατικών τούτων τή γεννήσεως καί τών γονέων αύτού, διά μόνον τόν
λόγον ότι ή μέν έποχή τής γεννήσεώς του μεγάλως έπέδρα έπί τού
μέλλοντος τοϋ άνδρός, ή δέ άοετή τών γονέων άνέπτυζεν εις αύτόν
τήν θεοσέβει ,αν εκείνην ήν έχρεώστει καί ό Βασιγκτών προς τήν μητέρα αύτοϋ
Οτε ό Κυβερνήτης έγεννήθη, ή Επτάνησος ήριθμεΐτο μεταξύ
τώ>ν ένετικών κτήσεων, Αί νήσοι έκεΐναι, καθώς όλη ή Ελλάς, έλα
βον τήν άτυχίαν νά ξενοκρατηθώσιν, έπί χρόνον μακοόν, καί ύπό
διαφόρων φυλών, πολιτισμένων τε καί βαρβάρων.
βαρβάρ
Τί δέ ήτον ό τότε
πολιτισμός, περιττόν
ένταϋθα νά γίνγ λόγος. Οσον όμως καί άν
περί
έπέδρων αί τοσαϋται
οσαϋξενοκρατία', καί έκεϊ, ό λαός έμεινε πάντοτε
λαός έλληνικός, διατηρών άνεξιτήλους τούς άοχικούς χαρακτήρας
τής ποογονικής αύτοϋ καταγωγής, ώς παντού τής ύφηλίου, οπού
καί άν άποκατεστάθησαν έλληνες, διωχθέντες, ή φυγόντες, έκ τοϋ
πατρίου έδάφους, διετήςησαν, έπί αιώνας, καί τά ήθη καί τά έθιμα,
πολλαχοϋ δέ καί αύτήν τήν γλώσσαν, καθόλου ή έν μέρει, καί αύτήν έτι τήν γλυκεϊαν τής πατρίδας άνάμνησιν. Μέχρι καί αύτών
τών ημερών μας, οί έν Κύρνω, κατά τόν ΙΕ’ αιώνα, άθρόοι μεταναστάντες Κορωναΐοι, δπως άποφύγωσι τήν δουλείαν, καί συνθρηνοϋντες καί συμπαρηγορούμενοι,—ώς ό Μουστοξύδης, διά τής περιπα
θούς ταύτης φοάσεώς του, έξεικόνισε τήν ψυχικήν των κατάστασιν—
διηγούντο, έκ παραδόσεως τών γονέων, τάς φοβεράς περιπετείας
των, μετά τήν έκ τής κοινής πατρίδας φυγήν αύτών. Καί ή έκ τού
Δαυίδ τοϋ Β'. τής Τραπεζοϋντος καταγομένη μητρόθεν σύζυγος τού
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γάλλου στρατηγού Ζουνώ, δουκός της Άβραντές, έπαιρομένη έπί
τϊ| έλληνικτ; και βασιλική καταγωγή της, άνέφερε, πρός τοΐς άλλοις, δτι ή μήτηρ αύτής, έν τη ιδία νήσω, όταν, μικράν ούσαν,
ήθελε νά την θωπεύστ), την άπεκάλει «μάτια της και φώς της»,
και τούτο μετά παρέλευσιν τριών καί επέκεινα αιώνων.
Ή γειτνίασις τινών μέν έκ των επτά νήσων πρός την Πελοπόν
νησον, άλλων δέ προς την Στερεάν Ελλάδα, έδιδεν άφορμάς σχέ
σεων καθημερινών καί αμοιβαίων. Καί ναι μέν ήμεΐς έξενοκρατούμεθα ύπό Οθωμανών, εκείνοι δέ ύπό φραγκικών, ώσεπιτοπολύ, Φυ
λών, άλλ’ ή καταγωγή, ή γλώσσα, ή θρησκεία, τά έθιμα, ήσαν
κοινά, επομένως καί το συμφέρον τής κοινής άπελευθερώσεως κοινόν.
Ή Κέρκυρα, ιδίως, είχε τότε απέναντι αύτής τούς ατρόμητους άρματωλούς, καί ό Άληπασάς έτυράννει εις τά Ίώάννινα. Οίκογένειαι
τινες τής νήσου ταύτης, έκ τών έγκριτοτέρων, έθεώρουν αληθινήν
ευγένειαν το λαλεΐν καθαρώς την ελληνικήν, παρά την γενικήν τών
κατοίκων τής πόλεως συνήθειαν τοΰ λαλεΐν το ένετικόν ιδίωμα τής
ιταλικής. Προσέτι δέ μέγιστον πλεονέκτημα δια τάς οικογένειας
αύτάς ήτον το διατηρεΐν σχέσεις μέ τούς άρματωλούς τής Στερεάς,
καί υποθάλπει εις αύτούς τήν ελπίδα τής άπελευθερώσεως άπό τής
οθωμανικής τυραννίας. Μεταξύ τών ευαρίθμων αυτών οικογενειών,
διεκοίνετο, επί τοιούτοις αΐσθήμασι, ή καποδιστριακή.
Περί το δέκατον έτος τής μεγάλης γαλλικής έπαναστάσεως, ό
’Ιωάννης Καποδίστοιας, νεώτατος έτι, άπεστάλη ύπό τού πατρός
εις Παταύϊον όπως έκπαιδευθή. Τό έν ΙΙαταυΐω πανεπιστήμιον διεκρίνετο τότε ώς έν τών σοφωτέρων μεταςύ τών πανεπιστημίων όλης
τής εσπερίας Ευρώπης. 'Ο πατήρ είχε τήν δικαίαν άξίωσιν νά μάθωσι τά τέκνα του επιστήμην τινα ώς έφόδιον του βίου αύτών. 'Ο
’Ιωάννης ήσπάσθη τήν ιατρικήν, άλλά συγχρόνως έπεμελήθη νά γίντ)
καί εγκυκλοπαιδικός ’Εντεύθεν ή ποικιλία τών γνώσεων τάς όποιας
ανέπτυξε κατά τε τό διπλωματικόν αύτού στάδιον καί κατά τήν
κυβέρνησιν σής πατρίδος του.

Ό κ. Σάθας μάς έλυσε τό ζήτημα τό συνταράξαν τήν κατά τού
Κυβερνήτου άντιπολίτευσιν, τήν κατά τό πλεΐστον έκ λογιών συγκειμένην. Ό Κυβερνήτης, αντί τής ’Αθήνας, παρεδέχθη ώς σύμβολον τού κράτους καί έν ταϊς σφραγΐσι καί έν τοΐς νομίσμασι, τον
Φοίνικα. Έλεγε δέ ή άντιπολίτευσις έκείνη ότι ό Κυβερνήτης θέλει
νά χαρακτηρίσγ) τήν άνάστασιν τής ‘Ελλάδος ώς πλάσμα μυθολογι
κόν, ώς άν ή ’ Αθήνα μή ήτο μυθοπλαστία. Άλλ’ αί αντιπολιτεύ
σεις, όταν μαίνωνται, φυσικώ τώ λόγω, δέν ήξεύρουν τί λέγουν,
καθώς καί αί έξουσίαι, όταν μεθύσωσιν έκ τής αυταρχίας των, όμοιάζουσι τούς έκ τής ζάλης τού οίνου μεθύοντας, ή μέθη δέ μικρά
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μανία έστί Τούτο δέ γνωστόν ήμϊν έξ άπαλών ονύχων. Λέγει λοι
πόν ό κ. Σάθας ότι, δτε ό Κυβερνήτης έμαθήτευεν εις τό Παταύϊον,
οί έκεΐσε σπουδασταί έλληνες συνεννοήθησαν περί συστάσεως εται
ρίας τίνος, σκοπούσης τον φωτισμόν καί τήν άπελευθέρωσιν τού
’Έθνους, ώς σύμβολον δέ αύτής παρεδέχθησαν τόν φοίνικα έκ τής
τέφρας του αναζωογονούμενου, είτε χάριν τής ιδέας, έχούσης άρμόζουσαν τήν ομοιότητα πρός τήν Ελλάδα, έκ τών έρειπίων της μέλλουσαν νά άναγεννηθή, είτε κατά μίμησιν τής αμερικανικής ομο
σπονδίας, τον φοίνικα καί αύτή, ώς σύμβολον τού κράτους, άναστηλώσασα. Ό κ. Σάθας, άν καλώς ενθυμούμαι, αποδίδει τήν τής
τοιαύτης εταιρίας σύστασιν εις τόν νέον Καποδίστριαν, καί βέβαιοί,
νομίζω, οτι οί νέοι εταίροι έφερον δακτύλιον, άνάγλυπτον φέροντα
τόν φοίνικα. Ούδόλως λοιπόν άπίθανον ή άνάμνησις αύτη τού βίου
του νά ήτο τοσούτο ισχυρά εις αύτόν ώστε έθεώρησε καταλληλοτέραν τήν έκφρασιν τού φοίνικος, ή τήν έκφρασιν τής Άθηνάς, ώς

συμβόλου τού κράτους.
Οί περί Κυβερνήτου γράφοντες ισχυρίζονται οτι ήτον έκ νεότητος
πλατωνικός, πυθαγόρειος, προσέτι δέ λάτρις τής φιλοσοφίας τού
περιλαλήτου φιλοσόφου Κονδιλλιάκ, καί ότι, άν καί ιατρός, άπεστρέφετο τον υλισμόν, καί τόν πνευματισμόν άπεθαύμαζεν.
'Όλα ταύτα είναι ξένα τής δ ιατριβής ταύτης, έν δέ καί μόνον
παραδέχομαι ώς αληθές. Ό άνήρ έγεννήθη μεγαλοφυής, ηύτύχησε
δέ νά έχτ) καρδίαν αγαθήν, καί λαβών αγωγήν χριστιανικήν, καί
μάθησιν ποικίλην καί βάσιμου, ήδυνήθη νά μελετήση τά σύγχρονα
μεγάλα συμβάντα μέ κρίσιν ασφαλή, καί νά μήν άπατηθή περί τών
οριστικών αύτών αποτελεσμάτων. Εις τούτο, κυρίως, οφείλει τό
ποοσεχές εύρύτατον στάδιόν του εις κράτος οπού ή θέλησις τού μο
νάρχου ήτον ό ύπέρτατος νόμος. Πείρα, δέ αλάνθαστος, άποκτηθεϊσα
κατά τήν τέλεσιν σοβαρωτάτων συμβάντων, έπιδράντων έπί τής
μελλούσης τύχης όλων τών ευρωπαϊκών έπικοατειών, έσχημάτισεν,
έν αύτώ, τόν δημιουργόν έκεϊυον χαρακτήρα, ούτινος ή έκτίμησις
δέν έγένετο είσέτι, ώς πρέπει, καί ή 'Ελλάς θά φάγη πολύν άρτον
καί πολύ άλας ακόμη διά ν’ άποκτήσν) άνδρα δυυάμευου νά βαδίσγ),
έν τή διοικήσει' αύτής, έπί τά ίχνη έκείνου, τόν όποιον είθε ή θεία
Πρόνοια νά εΰδοκήση όπως άποτυπώσν), έν ταϊς μελλούσαις έλληνικαϊς γενεαΐς, όμοιον καθ’ όλα, καί άπαράλλακτον.
Ή έπτάνησος, κατά τά τέλη τού παρελθόντος αΐώνος, είχε καταληφθή ύπό τής γαλλικής δημοκρατίας, καί οί άριστοκράται αύ
τής ήναγκάσθησαν νά χορεύσωσι, περί τό δένδρον τής ελευθερίας,
τήν μασσαλιώτιδα καί τήν καρμανιώλαν. "Ο,τι συνέβη όπου ή γαλ
λική έπανάστασις έπάτησε τόν πόδα της, συνέβη και έκεϊ. ’Αλλά,
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δέν παρήλθε καιρός πολύς, και οί γάλλοι ήναγκάσθησαν ν’ άποχω
ρήσωσι. Αί ήνωμέναι δυνάμεις τής ‘Ρωσσι'ας καί τής Τουρκίας κα
τέλαβαν τάς νήσους έκείνας, καί ή ‘Ρωσσία, κυοίως, ήτις διέθετε
τήν πολιτικήν αύτών τύχην, άφήκεν αύτάς έλευθέρας νά κυβερνηθώσιν όπως άν ένόμιζαν συμφερώτερόν των. Τότε ό νέος Καποδίστριας
έπέστοεψεν εις τήν πατρίδα έκ τών σπουδών αύτού. Ύπό τάς εμ
πνεύσεις του, άνεκηρύχθη τό δημοκρατικόν πολίτευμα, καί πρώτην
τότε φοράν, μετά τήν άλωσιν του Βυζαντίου καί τήν καταστροφήν
του τελευταίου ελληνικού βασιλείου τής Τραπεζοΰντος, ήκούσθη, καθ’ δλον τόν κόσμον, οτι άνεφάνη άπροσδοκήτως κράτος ελ
ληνικόν ύπό τό ό'νομα Ίόνιος Πολιτεία.
Μέγιστον ήτο τό έργον τούτο του νέου σπουδαστοΰ τού ΓΙαταυίου, ίσως δέ, κατά τήν γνώμην μου, τό πολιτικώτερον πάντων
τών πολιτικών αύτού έ'ργον. Εις ήν εύρίσκετο τότε κατάστασιν, ό
έλληνισμός ήσθάνετο τήν ανάγκην ενός κέντρου ελληνικού, ελευθέ
ρου καί ανεξαρτήτου, τό όποιον κατά τάς περιστάσεις, νά χρησιμεύσγ, κατ’ άρχάς, ώς ελληνικόν συνεντευκτήριον καί παρασκευαστήριον, έν προσήκοντι δέ χρόνω, ή αφετηρία πάσης ένεργείας προς
τόν σκοπόν τής παλιγγενεσίας τού έθνους. Αληθώς, ιδέα μεγίστη
καί πανελλήνιος, άξια τής μεγαλοφυΐας καί τής φιλοπατρίας τού
νέου έλληνος πολιτικού. Δικαίως δέ, διά τούτο, καί έκλήθη νά
ύπηρετήσν) την νέαν πολιτείαν ώς υπουργός τής έπικρατείας, μόνος
ύπουργός τόν όποιον ή πολιτεία έκείνη είχε, κατά τό πολίτευμα,
καί εις τόν όποιον συνεκεντρούτο άπασα ή έσωτερική διοίκησις.
Ή Ρωσσία διώρισεν αντιπρόσωπόν της παοά τή νέα πολιτεία τόν
Μοσενϊγον, έπτανήσιον καί τούτον. Ό αντιπρόσωπος ούτος ήτον
είδος άρμοστού.
Εις τά πρώτα δοκίμια τής διοικητικής αύτού δεξιότητας, ό νεαρός
ύπουργός άπέδειξεν ότι έγνώριζε κάλλιστα πώς έπρεπε νά διοργανώσγ πολιτείαν, διγρημένην εις νήσους επτά, έκαστη τών όποιων
είχε τήν άξίωσιν νά πρωτεύσωσι τά ίδικά της συμφέροντα, έν τω
συνόλω τών πολυειδών συμφερόντων σύυ.παντος τού Ίονίου λαού. Καί
κατηύνασε μέν, κατ’ άρχάς, τά πάθη τών φατριών καί τού όχλου,
τά έξαφθέντα, κατά τήν κατοχήν τών νήσων ύπό τής γαλλικής έπαναστάσεως, ουχ ήττον όμως ύπεκαίοντο καί έζαγριούντο, ήμέρα
τή ήμερα, συνδαυλιζόμενα ύπό τής φιλοταράχου εκείνης έποχής,
καθ’ ήν τά πάντα ύπέκειντο εις κλονισμούς, ένεκα τού άκαταπαύστου πολέμου καί τής άβεβαιότητος τής τύχης τών όπλων. Οί άριστοκρατικοί έθρήνουν έπί τή καταστροφή τής ένετικής δημοκρα
τίας, αί τοπικαί άρχοντικαί φατρίαι, αί άπηρχαιομέναι ήδη, έκαραδόκουν ποτέ νά ύπερισχύση ή μία κατά τής άλλης, οί έργατικοί καί
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άπασα ή μεσαία τάξις είχαν διαιρεθή εις φιλογάλλους καί φιλορώσσους, καί ό όχλος (όχλος πολύς ! ) διεκύβευε τήν τύχην τής νέας
πολιτείας, διά άνοσιουργημάτων, παραλυόντων τήν νόμιμον τάξιν.
Οί φόροι δέν εΐσεπράττοντο, καί ό πρόεδρος τής νέας δημοκρατίας,
άνήρ ένάρετος, ήναγκάσθη ν’ άπαντά εις τούς δημοσίους ύπαλλήλους
παραπονουμένους διά τήν καθυστέρησιν τών μισθών των, οτι, άφού
δέν πληρόνωνται, κάμνουν καλά καί αυτοί νά μήν έργάζωνται. Τήν
τοιαύτην έλεεινήν καί άθεράπευτον κατάστασιν ύπεστήριζεν ή έν γένει άνάστατος σχεδόν κατάστασις όλης τής στερεής Ευρώπης. Ούτε
οί λαοί αυτής, ούτε αί κυβερνήσεις αύτών, ούτε οί ηγεμόνες, έγνώριζαν τί έζήτουν, λέγει αυστηρός τις τών ιστοριογράφων τής μεγαλοπράγμονος, άλλά φοβέρας, έκείνης έποχής. Ύπό σκοτοδινιάσεως
πάντες έκυριεύθησαν όταν είδαν τόν δαιμόνιον άνδρα τών δύω τελευ

ταίων αιώνων αύτοκράτορα τής νικηφόρου Γαλλίας.
’Εκτός τών είοηυ.ένων προσκομμάτων, καταπολεμούντων την έμπέδωσιν τής έλευθεοίας καί τής τάξεως, ύπέρ ών συνεκεφαλαιούντο
οί σπουδαιότεροι όροι τού προγράμ.ματος τού ύπουργού τής ’Επικρά
τειας, ή Γερουσία, δύναμις ισχυρά, διότι περιέκλειε έν έαυτή πάσαν
τοπικήν έπιρροήν, άλλά καί πάσαν κοινωνικήν καί πολιτικήν μοχθηρίαν, ύποσκάπτουσαν τό κύρος τής έκτελεστικής έξουσίας, κατήντησε νά έλθή άντιυ.έτωπος πρός αύτήν, καί, διά σοφισμάτων καί
απηρχαιωμένων ποοληπτικών έξεων, νά φιλονεική καί άμφισβητή
καί αυτά τά ίερώτεοα καί αυτά τά σοφώτερα καί συνετώτερα τών μέ
τρων τά όποια ύπηγόρευεν ή κοινή σωτηρία καί τό μέλλον τού ελ
ληνισμού, τό όποιον ό ύπουργός έκεϊνος έθετο έν τή συνειδήσει του
ώς τόν κυριο'ιτερον λόγον τής έγκάθιδρύσεως τής μικρής έκείνης ελ
ληνικής καί δημοκρατικής πολιτείας. Τό δυστύχημα ήτον ότι οί
λοιποί τών έπτανησίων δέν ήσαν ε’.σέτι ώριαοι όπως εννοήσωσι τόν
μεγαλεπήβολον συμπατριώτην των, ένώ, άν ήθελον τόν έννοήσει, ή
Επτάνησος, μετ’ ολίγον ήθελε λάβει τήν άγήρατον δόξαν τού ν’ άναδειχθή ό πρώτιστος προμάχων τής ελληνικής έλευθερίας.
Ό Άληπασάς άφ’ ετέρου ύπέβλεπε τήν νέαν πολιτείαν Υπο
πτευόμενος δέ τούς άρματωλούς, έξεδίωκεν αυτούς έκ τής ’Ηπείρου,
έκεΐνοι δέ κατέφευγον εις τήν Κέρκυραν. Πώς δέ νά οίκονομηθώσιν
οί άνόρες έκεΐνοι ! Ό άντιποόσωπος τής Ρωσσι'ας ήκουσε τήν συμ
βουλήν τού ύπουργού, όπως μήν άφήση τούς άνδρας έκείνους νά
διασπαρώσι τή δε κάκεϊσε πρός εύρεσιν τύχης καί πόρου ζωής, άλλά
νά τούς χρισιμοποιήση, ύπέρ τής ελληνικής ιδέας. Τότε έσχηματίσθησαν, πρώτην φοράν, τά ελληνικά τάγκατζ έν Έπτζνήσω, τά
όποια καί ή ’Αγγλία κατόπι έπεριποιήθη, διά άλλους λόγους.
Τής πολιτείας εύρισκομένης εις κατάστασιν παραλυτικήν, ό ύ-
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πουργός, προβλέπων ότι, εντός ολίγου, τά πράγματα της Ευρώπης
ήθελον ύποστή μεταβολήν αΐφνιδίαν, δυναμένην νά έπιδράση όλεθρίως καί έπί της τύχης τής έπτανήσου, έσυμβούλευσε τούς συμπατριώτας του ν’ άποστείλωσι πρεσβείαν πρός τάς μεγάλας Δυνάμεις
τής Ευρώπης, όπως συνηγορήσν) ύπέρ της νέας πολιτείας, καί ζητήσ·/) παν δ,τι ήδύνατο νά τακτοποίηση την εσωτερικήν αύτής διοίκησιν. Δυστυχώς, δέν είσηκούσθη. Τά ατομικά πάθη έβραζαν, καί
τά φατριαστικά συμφέροντα, καθώς παντού, έν τοιαύταις περιστάσεσι, ούτω καί εκεί, έςηγριώθησαν εις βαθμόν ώστε οΰδεμία συνεννόησις ήτο δυνατή πλέον. Ή δίψα τής εξουσίας έτύφλονε τόν νούν
τών πολιτευομένων, καί άπαντες έζήτουν διέξοδον, ούχί πρός σω
τηρίαν τής πολιτείας, άλλά πρός ίκανοποίησιν τών παραλόγων ά
ξιώσεών των. Οΐ μέν ήθελον την έπανάστασιν μεθ’ όλων τών συνε
πειών αύτής, οΐ δέ ήσαν ποοσκεκολλημένοι εις τά άριστοκρατικά δό
γματα τής μακαρίτιδος ένετικής δημοκρατίας. Άλλά ούτε ή έπανάστασις ύπήρχε πλέον έν Γαλλία καί Ίταλίιη, ούτε ή ένετική δη
μοκρατία ήδύνατο πλέον ν’ άναγεννηθή. Καί ή μέν καί ή δέ είχον
ήδη άποθάνει, καί ή κηδεία των ύπήρξεν πάνδημος.

χρήσιμος καί τοσούτο ωφέλιμος εις έαυτόν καί εις τήν πατρίδα.
Δέν παρήλθε λοιπόν χρόνος πολύς ότε ό άρχικαγγελάριος τής
ρωσσικής αύτοκρατορίας κόμης Ρωμανώφ έκάλεσεν αύτόν, έζ ονό
ματος τού αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, νά μεταβή εις τήν Ρωσσίαν.
Ό μεγαλοφυής Κερκυραϊος, εις τήν πρόσκΧησιν ταύτην, είδεν τον
δάκτυλον τής θείας Προνοίας. Έδέχθη τήν πρότασιν, καί, άνευ ανα

Ό νέος ύπουργός καλώς προεΐδε. Ή συνθήκη τού Τιλσίτ, τό 1807,
άπέδωκε τήν Επτάνησον εις τήν Γαλλίαν. Οί φιλελεύθεροι έπίστευ
σαν οτι θά χορεύσωσι πάλιν τήν μασαλιώτιδα καί τήν καρμανιώλαν,
περί τό δένδρον τής έλευθερίας λησμονήσαντες ότι ή Γαλλία είχεν
ήδη αύτοκράτορα καί, ποιον αύτοκράτορα ! τόν Ναπολέοντα. Οί
Γάλλοι έπανελθόντες έσωφρόνισαν αύτούς. Τό ρωσσικόν κνούτο ύπήρξε γλυκύτερον τών γαλλικών τιμωριών. Ή Ίόνιος άνεξάρτητος
καί δημοκρατική πολιτεία έξέπνευσε, καί ή ξενοκρατία έπανέλαβε
τό άπαίσιον αύτής έργον.
Ό νέος Καποδίστριας, μετά τό ναυάγιον τούτο τών γλυκυτέρων
του έλπίδων, είσήλθε πάλιν εις τόν ιδιωτικόν βίον. Ό Καΐσαρ Βερτιέ καί ό στρατηγός Δονζελώ, οΐτινες έκυβέρνων τάς νήσους έν όνόματι τού Ναπολέοντος, έπροσπάθησαν, άλλά ματαίως, νά πείσωσιν αυτόν όπως δεχθή γαλλικήν ύπηρεσίαν, καί τού προσέφερον
θέσιν τινα παρά τω συμβουλίω τής έπικρατείας. Ό ποοσεκτικώς
παρακολουθών τά μεγάλα τής Εύρώπης συμβάντα πρώην ύπουργός
έλαβε τήν ικανότητα νά προΐδη οτι ή Ελλάς ούδέν ήδύνατο νά έλπίση έκ τής Γαλλίας, μή συνδεόμενης μετ’ αύτής δι’ ούδενός τών
δεσμών έκείνων τών δυναμένων νά συνδέσωσι τά έθνη εις κοινοπρα
ξίαν τινα προς κοινήν ωφέλειαν. Τό μέλλον τούτο έβλεπεν εις μόνην την Ρωσσίαν, κατά την έποχήν έκείνην, καί ή σοβαρά αύτη
σκέψις του καί ή άκράδαντος αύτη πεποίθησίς του, έχρησίμευσαν ό
πως άρνηθή την γαλλικήν ύπηρεσίαν, καί ούτω νά γίνη τοσούτο

βολής, μετέβη εις τήν ΙΙετρούπολιν.
Ό άρχικαγγελάριος έδέχθη αύτόν μετ’ άκρας φιλοφροσύνης. Άλλ’
άντί νά χρησιμοποίηση] αμέσως τήν ικανότητά του, άφησεν αυτόν
εις πλήρη αεργίαν, καί σχεδόν εις πλήρη απελπισίαν, έν μέσω τής
ΙΙαλμύρας έκείνης τής "Αρκτου, ήτις, κατά τήν ώραίαν τού Σιατωβριάν έκφρασιν, δέν ήτον άλλο παρά απέραντος έρημος ανθρώ
πων. Ή καταστροφή τής Ίονίου πολιτείας ύπήρξεν εις αύτόν πληγή
θανάσιμος, καί ήσθάνετο τήν ανάγκην ένασχολήσεως ένεργού. Διά
τού μειλιχίου χαρακτήρος αύτού καί τής εύγενούς φυσιογνωμίας του,
κατώρθωσε νά έλκύση τήν προσοχήν έξαιρέτων τινων άνδρών,
παρ’ οίς άπήλαυσεν ό,τι έπεθύμει, ήγουν συναναστροφήν σο βαράν καί
ικανήν νά στήριξή αύτόν εις τάς πεποιθήσεις του.
Καί ή πρώτη αύτού ένασχόλησις ύπήρξεν ή μελέτη τού ρωσσικού
λαού. Τούτο δέ άποδεικνύει ότι ήςευρε πόθεν έπρεπε ν’ άρχίσή τό
νέον στάδιόν του, ώς ήξευρε, καί προτού άναλάβή τήν κυβέρνησιν
τής Ελλάδος, νά γνωρίση, ύπό πάσαν έποψιν, άν καί μακράν, τόν
ελληνικόν λαόν. Τινές τών περί αύτού γραφόντων λέγουν οτι ήτον
οπαδός τού Λαβάτερ, ώς έπίσης άλλοι ισχυρίζονται ότι προσκεφάλαιόν του είχε τόν Πλάτωνα, ώς περί τούτου καί ανωτέρω έγένετο
λόγος. Οπως καί άν έχή τό πράγμα τούτο, βεβαίως δέν ήθέλησε
νά μελετήση μόνον τάς οωσσικάς φυσιογνωμίας, άλλ’ ήθέλησε νά
σπουδάση σπουδαιότεοόν τι, ήτοι νά σπουδάση τόν τόπον έκεΐνον
ον ή Θεία Πρόνοια ύπέδειξεν εις αύτόν ώς δευτέοαν πατρίδα του,
τήν όποιαν ήτον ένδεχόμενον νά κληθή νά ύπηοετήσή. Κατά τήν
αρετήν όμως καί τούς τρόπους, μεγάλως πιθανολογείται εις τούς
γνωρίσαντας αύτόν έκ τού σύνεγγυς, οτι είχε πολλήν τήν ομοιότητα
πρός τον Λαβάτερ.
Κατά τήν διετή αεργίαν του, θέλων νά δώστ) εις τούς ρώσσους
ύπουργούς δείγματα τής εαυτού πολιτικής δεξιότητος, έγνωστοποίησεν εις αύτούς ύπομνήματά τινα, τών όποιων ή άνάγνωσις έκί—
νησε τήν περιέργειαν τού μυστικοσυμβουλίου τής ΙΊετρουπόλεως,
καί τότε ό άρχικαγγελάριος άπεφάσισε νά τόν προσλάβή εις το
διπλωματικόν σώμα. Τού έποότεινε λοιπόν τήν θέσιν τού συμβούλου
παρά τή ρωσσική πρεσβεία τής Βρασιλίας. Άλλ’ ή θέσις αύτη έφάνη
εις αύτόν έξορία φοβερά. Ν’ άπομακρυνθή τόσον πολύ τής πατρί
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δες του καί των γονέων του, νά έξορισθη εις τό άλλο ήμισφαίριον,
νά παύση από του νά σκέπτεται καί νά πράττη ύπέο τής δούλης
πατρίδος, νά λησμονηθή, τέλος πάντων, εις τά πέρατα του κόσμου,
οπού ούδέν ιδανικόν ήδύνκτο νά τόν θέλξη διά νά καταστήση εαυ
τόν χρήσιμον εις τάς λνάγκας του βζσανιζομένου έθνους του, όλαι
αΰεαί αί άπελπιστικαί προκαταλήψεις τόν έτυράννησαν έπί πολλάς
ήμέρκς- ουδόλως όμως άναλογισθείς την διετή αργίαν του καί την
άνι’ j-κην εις ήν, αποποιούμενος, ήθελεν εύρεθή νά περιμένη, εις τό
ψνγρότατον εκείνο κλίμα, την εύνοιαν τής τύχης, άπεφάσισε ν’ άρνηθ'/j, καί ήρνήθη, έζήτησε δέ, άν δυνατόν, νά του δοθη ή θέσις
ύπεραρίθμου τίνος -υπαλλήλου παρά τη έν Βιέννη ποεσβεία, ήτις
ήτο τότε κενή.
Ή εκλογή του αυτή είχε τόν σκοπόν της. ‘Η Βιέννη τότε ήτον
ό τόπος ένθα έμελλον ν’ άναπτυχθώσιν όλα τά κατά του Ναπο
λέοντος αντιδραστικά μέτρα. Ήτον ή απόκρυφος καί πανούργος
έστίκ, οπού συνεκεντρούντο σιωπηλώς άπασαι αί δυσαρέσκειαι καί
αί ψυχρότητες των άπειλουμένων ευρωπαϊκών κρατών, κατά τής
απεριορίστου ύπεροχής τού τροπαιούχου πολεμιστού, οστις ήτο φα
νερόν πλέον ότι έσχεδίασε ν’ άνακηρυχθη διαιτητής όλης τής Εύρώπης. Ό έλλην ακόλουθος τής έν Βιέννη ρωσσικής πρεσβείας ήθέλησε, δεχόμενος την ταπεινήν ταύτην θέσιν, νά δυνηθη έζ αυτής νά
έπισκοπήση καί μελετήση άπαντα τά προδρομικά σημεία τής μεγά
λης έκείνης άντιδράσεως, τής οποίας προεϊδεν ότι κύριος μοχλός θά
ήτο τό ρωσσικόν άνακτοβούλιον.
Ύ,.’ήρχε τότε έν Βιέννη ρώσσος πρεσβευτής ό Στακελβέργ· ούτος
έδέχθ /) τόν έλλ ηνα ακόλουθον, μετά τίνος δυσπιστίας. ’Αλλά, μετ’ού
πολύ, αυτός ό ίδιος δέν έδίστασε ν’ άναθέση εις αυτόν εργασίαν τινα,
λίαν περίεργον. Τόν έπεφόρτισε νά συντάςη υπόμνημα περί Τουρ
κίας ιαί περί τού ήπειρωτικού συστήματος, σχετικώς όμως πρός
μόνους τούς Χριστιανούς τής ’Ανατολής.
Τή! ύπόθεσιν ταύτην έπραγματεύθη ό νέος έλλην διά διαφόρων
αλληλοδιαδόχων ύπομνημάτων, εις ά διέλαμπον κρίσεις φωτεινό
τατα-. καί σχέδια άξια μεγίστης προσοχής. 'Ένεκα τούτου, καί
άπεστέλλοντο τά ύπομνήματα αυτά, τακτικώς, πρός τήν ρωσσικήν
κυβέρ;ησιν ύπό τού πρεσβευτού. μή άποκρύπτοντος τον συγγραφέα.
Έν τοσούτω, τά πάντα ωρίμαζαν, καί τό πλήρωμα τού χρόνου
έπλη ,ίαζε. Κατά τό 1811, έποομηνύετο γενική άναστάτωσις· ή
Γαλλία καί ή Ρωσσία, Ναπολέων καί ’Αλέξανδρος, άντεφιλοτιμούντο
τίς νά καταβάλη τόν άλλον. Ή ’Αγγλία ανησυχεί καί έστενοχωεϊτο ώς έκ τής μ.ακρας άπομονώσεώς της.
καί πάσαν κατέβαλλε
τ·
προσπάθειαν όπως συνένωση όλας τάς λοιπάς μεγάλας Δυνάμεις καί
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τούς λαούς εις τον σκοπόν τής άπό τής ναπολεόντειου ύπε
απαλλαγής αυτών, ένώ ή 'Ισπανία, περιορισθεϊσα εις τά Γάκαί δεσμευθεϊσα εις τάς ήρακλεωτικάς στήλας, ώς ό Προμηέπάλαιεν είσέτι γενναίως κατά τού γίγαντας αντιπάλου

αύτής.
’Επί εξαετίαν ή Ρωσσία έπολέμει κατά τής Τουρκίας καί τής
Περσίας. Καί όμως, συνήθροισε πάσαν διαθέσιμον δύναμιν αύτής ό
πως δυνηθ-7) ν’ άντιταχθγ κατά έχθρού, θεωρούντος αυτήν ώς τό μό
νον καί τελευταϊον πρόσκομμα εις τούς σκοπούς του. ‘Υπό νέων τότε
ανησυχιών συνεταράχθη όλη ή Ευρώπη. Δυστυχές διά τήν ανθρω
πότητα υπήρξε τό έτος 1811. Πανταχόθεν έπρομηνύετο καταιγίς.
Κομήτης δέ, έχων σχήμα ρομφαίας, έπεφάνη έν τώ ούρανώ. Ήτον
ό μέγας κομήτης τού 1811, ό ανακαλυφθείς ύπό τού Φλωζέργου
κατά μάρτιον τού αυτού έτους, ό κατόπιν έπικληθείς τού' 1812, διά
τήν σύγχρονον σχεδόν καταστροφήν τής ναπολεόντειου στρατιάς έν
Ρωσσία, καί διότι άνεφάνη πάλιν κατά Ιανουάριον καί κατά το θέ
ρος τού 1812.
Ό Ναπολέων ήτοιμάζετο εις πόλεμον, καί ό ’Αλέξανδρος έκλειεν
ειρήνην μετά τής Τουρκίας, καί συνεμάχει μετά τής Σουηδίας, πλησιάζων συγχρόνως, όσον ήδύνατο, καί τό βρεταννικόν ύπουργεΐον.
Μόνος ό τής Ρωσσίας άρχικαγγελάριος Ρωμανζώφ ήλπιζεν ακόμη
ότι ήθελε κατορθώσει νά διατηρηθώσιν αί είρηνικαί σχέσεις μετά τού
Ναπολέοντος. ’Αλλά τά πράγματα έπετάχυναν τήν ρήξιν. Ό Αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας διώρισε τόν ναύαρχον Τσιτσαγώφ, εις άντικατάστασιν τού στρατηγού Κουτουζώφ, έν τώ στρατώ τού Δουνάβεως, ένταλθέντα συγχρόνως νά έςακολουθήση τάς έν Βουκορεστίω
άρξαμένας περί ειρήνης διαπραγματεύσεις. Άλλ’ ό Κουτουζώφ, δυνά
μει τής πληρεξουσιότητος ήν είχε, έσπευσε καί ύπέγραψε, κατά τήν 2
μαίου 1812, τά προκαταρκτικά τής ειρήνης. Τούτο δέ, ώς ήτον
επόμενον, παρόργισε τόν Ναπολέοντα. καί έπετάχυνε τήν πορείαν τής
εκστρατείας τών πεντακοσίων χιλιάδων πρός τον ποταμόν Ν-.έμεν,
όπερ έσήμαινεν ότι άπεφάσισε νά είσέλθη εις τό ρωσσικόν έδαφος.
'Ο Τσιτσαγώφ είχε οδηγίας μυστικής, καί έςουσίαν σχεδόν απε
ριόριστον. Τό πολιτικόν καί στρατιωτικόν αύτού σχέδιον είχεν έγκριθή έν I Ιετρουπολει, και τού σχεδίου αυτού οί οροί προέβλεπον
μέγιστα συμφέροντα Ό τού Δουνάβεως στρατός, μετά τήν ειρήνην,
άπέβαινεν έκεϊ περιττός. Αΐ όδηγίαι δέ τού είρημένου ναυάρχου άπέβλεπον, κυριωτερον, εις τό νά πεισθή ή Τουρκία νά όπλισθή, ό
πως οϋτω διευκολυνθώσιν αί έργασίαι τής μεγάλης στρατιάς ήτις
έμελλε ν’ άντιταχθη κατά τού Ναπολέοντος.
'Όπως έκτελέση ό Τσιτσαγώφ τό μέγα τούτο σχέδιον, είχεν ά-
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νάγκην άνδρών ικανών καί γενναίων. Ένθυμήθη τότε τον έλληνχ
Καποδίστριαν, καί έζήτησεν αύτόν παρά τού Αύτοκράτορος. Παραχρήμα έδόθ'/j ή περί τούτου διαταγή προς τόν πρεσβευτήν Στακελβέργ, ούτος δέ έκάλεσεν εύθύς τον έλληνχ συνεργάτην του νά
μεταβή, ά'νευ αναβολής, εις τό γενικόν στρχτόπεδον τής Βλαχίας.
Ό Καποδίστριας άνεχώρησεν αμέσως, εύχαριστήσας την Θείαν Πρό
νοιαν διά τό νέον προς αυτόν τούτο σημεϊον εύνοιας, ε’ι καί ήγνόει όλοτελώς διατί έζητεϊτο, καί υπό τίνος τάς διαταγάς έμελλε νά διατελή εις τό μέλλον.
Ό ναύαρχος Τσιτσαγώφ ένεπιστεύθη εις τον Καποδίστριαν την
διεύθυνσιν τού γραφείου του, καί ιδίως την πολιτικήν αύτού αλλη
λογραφίαν μετά τής Βιέννης καί της Κωνσταντινουπόλεως, μετά
τού σεοβικού έθνους καί των άνωτάτων συμβουλίων της Βλαχίας
καί τής Μολδαυίας. Περιπλέον τού παρήγγηλε νά συντάξη σχέοιον
διοργανώσεως όλων των χωρών, των κειμένων μεταξύ των ποταμών
Τύρα καί Δουνάβεως, τού Εύξείνου καί τού 'Ιεράσου (Προύτου), χωρών
τάς οποίας ή Τουρκία τότε έμελλε νά παραχώρηση εις την Ρωσσίαν,
κατά την έν Βουκορεστίω συνθήκην. 'Ο Καπό ίστριας άφιερώθη άμέ—
σως εις τάς πολύπονα καθήκοντα ατινα άνέλαβε, καί ηύχαριστεΐτο,
εύρών εις τον Τσιτσαγώφ τον άνθρωπον τον δυνάμενον νά έκτιμήση
την αξίαν αυτού. Ένόησε δέ εύχερώς οποίαν αί περιστάσεις άπήτουν άπό αύτόν δεξιότητα πολιτικήν, καί ένέκυψεν εις το γιγάντειον
έργον, μέ σκοπόν νά παραγάγη ώφελείας ύπέρ τής Ρωσσίας έξ όλων
τών περιστάσεων θέσεως ήτις άναγκαίως έμελλε νά ήναι προσωρινή.
Έπενήργησε δέ άφανώς επί τού κοινού φρονήματος τών ηγεμονιών,
συνέδεσε νέας σχέσεις, δυναμένας νά γίνωσι πρός τον σκοπόν του χρή
σιμοι, καί οϋτω έβοήθησεν ίσχυρώς τον αρχηγόν τού στρατού, άφήσας συγχρόνως διαρκείς εις τον τόπον εκείνον αναμνήσεις, άν καί
ό σώφρων αύτού βίος καί ή συμπαθής άξιοπρέπειά του άντέκειντο
προφανώς εις τάς ώς έκ τού πολέμου εΐσαχθείσας έν αύτώ ούχί α
νεπίληπτους έξεις.
Έν τω μεταξύ, ή φοβερά τού Ναπολέοντος στρατιά έπροχώρει
πρός τά πρόσω, καί αΐφνιδίως σχεδόν εύρέθη επί τού Βορυσθένους.
Ό μέγας στρατηλάτης ήλπισε, διά τής καταπληκτικής ταχύτητας,
νά έαποδίση την ένωσιν τών δύω ρωσσικών στρατών, άποτελούντων
δύναμιν 180 χιλιάδων άνδρών. Τούτου μή κατορθωθέντος, προέβη
ποός την Σαολένσκην καί την Μόσχαν, όπως ούτω τελείωση διαμιάς
τούς λογαριασμούς του μετά τής Ρωσσίας.
Έκ τής ιστορίας είναι γνωστά τά μετά ταύτα. Κατά τάς φοβεράς έκείνας στιγμάς τής εισβολής τής ναπολεόντειου στρατιάς εις
την Σμολένσκην καί την Μόσχαν, ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος, ίδών
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τόν μέγαν κίνδυνον, μετεκαλέσατο 35 χιλιάδας έκ τού στρατού
τού Δουνάβεως. Τό σώμα τούτο παρηκολούθησεν εις τόν αγώνα καί
ό Καποδίστριας, τεταγμένος ών ύπο τού αρχιστρατήγου Τσιτσιγώφ
όπως συντάσση τάς προκηρύξεις τού πολέμου, καί έκδίδη τά δελτία
τού πολέμου, τά άποστελλόμενα εις την Βιένναν καί εις την Κωνσταντινόπολιν
Εις την θέσιν ταύτην έμεινεν ό Καποδίστριας θεατής όλης εκεί
νης τής φοβεράς καταστροφής τής κατά τής 'Ρωσσίας γαλλικής
εκστρατείας, ήτοι καθ’ δλην την περιλάλητον εκστρατείαν τού
1813. Τόν ναύαρχον Τσιτσαγώφ διεδέχθη ό στρατηγός Βαρκλέϋ,
οστις έπίσης, ώς έκεϊνος, έξετίμησε την μεγαλοφυΐαν τού έλληνος
ακολούθου τού ρωσσικού στρατού, παρευοεθέντος εις τάς μάχας τού
Λούτσεν τού Βώτσεν καί τής Λειψίας, καί μελετήσαντος ολας τάς
διδακτικά: περιπετείας τής πολεμικής καί τής πολιτικής, κατά τάς
εΐρημένας μάχας καί κατά την ανακωχήν τών όπλων, καί άντιληφθέντος ίδίοις ομμασι τήν πραγματικήν πτώσιν τού γίγαντος. Εις
τήν Φραγφούρτην δέ ό αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος έθεσε τέρμα εις τήν
επίπονον μαθητείαν του καί εις τήν άσημότητά του. Τούτο συνέβη
κατά νοέμβριον τού 1813.
Μετά τήν καταστρεπτικήν μάχην τής Λειψίας, οί νικηταί συνήλθον εις τήν Φαγκφούρτην, καί έδημοσίευσαν τήν περίφημον προκήρυξιν τής 30 τού μηνός εκείνου, δι’ ής έκαλεΐτο τό γαλλικόν έθνος
όπως άπομόση τον Ναπολέοντα. Οί νικηταί είχον ανάγκην προσέτι
νά άποσπάσωσιν άπό αύτόν καί τήν Ελβετίαν, καί νά άνοίξωσι
τήν διά τών ’Άλπεων διάβασιν, άφού ήδη ειχον έξασφαλισθή έκ
τού 'Ρήνου. Ό αύτοκράτωρ ερριψε τότε τά βλέμματά του επί τον
Καποδίστριχν, τόν όποιον έθεώρησεν ώς τόν κχταλληλότερον διά
τήν εις Ελβετίαν αποστολήν. Μετά μακράν συνδιάλεξιν, ό αύτο
κράτωρ άνέθεσεν εις αύτόν τόν ίδιον τήν σύνταξιν τών οδηγιών του,
τάς όποιας ένέκρινε, καί διέταξε τήν παραχρήμα άναχώρησιν αύτού.
Μεταβάς εις τήν Ελβετίαν, πρώτιστον καθήκον του έθεώρησε
νά αελετήση τά ελβετικά πράγματα καί τόν ελβετικόν λαόν, έσυμπέρανε δέ έκ τής μελέτης αυτής ότι δέν ήτο δύσκολον νά μηδενισθη
ή ναπολεόντειος έπιρροή, άν έδείκνυεν άδιαφορίαν ώς πρός τά αντί
θετα συμφέροντα, τά μεταξύ τών παλαιών καί νεωτέρων καντωνίων
ύπάρχοντα. Γεννηθείς ΰπό δημοκρατίαν, ασθενή, καί καταδιηρημένην τότε ούσαν, συνηθισμένος δε εις τήν εμπαθή γλώσσαν τών
φατριαζόντων λαών, είχεν όλην τήν εύχέρειαν νά πραγματευθή έπιτυχώς καί άσκανδαλίστως όλα τά δυσχερή ζητήματα, έκ τής λύσεως τών όποιων έξαρτατο ή έπίτευξις αποτελέσματος, συμφώνου
πρός τόν σκοπόν τής αποστολής του. Οθεν κατόρθωσε ν’ απόκτηση
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την ύπόληψιν δλων των έλβετών, βαδίσας την μέσην όδόν, καί συμβιβάσας, διά της ειλικρίνειας και της παρρησίας αύτοϋ, τά πολιτικά
συμφέροντα δλων των τοπικών φατριών, έξ ών άλλοι μεν ώνειρεύοντο, άλλοι δέ έφοβοΰντο, την επάνοδον του παρελθόντος.
Είχε δοθή σύντροφος, εις την αποστολήν ταύτην, προς τον
Καποδίστριαν ό ιππότης Λεβζέλτεον, αυστριακός αντιπρόσωπος,
Ένώ
δέ, κατ’ άρχάς, αί σύμμαχοι δυνάμεις δέένr wyljVUV»
Hl Λ”
έζήτουν παρά 'V'/ji
τής Έλβετίας άλλο τι παρά μόνον την ουδετερότητα, αδύνατον καί άκατόρθωτον ύπό την επιρροήν τοσούτων φατριών, έπιτευχθεΐσαν δμως
διά της πολίτικης δεξιότητος του Καποδιστρίου, αίφνης άποστέλλονται πρός τον εΐρημένον Λιβζέλτερν, διαρκουσών έτι των περί
οΰδετερότητος διαπραγματεύσεων, νεώτεραι διαταγαί, δι’ ών παρηγγέλλοντο οί απεσταλμένοι δπως ζητήσωσι την έλευθέραν διάβασιν
στρατού διά της έλβετικης επικράτειας. Το συμβάν τούτο έλογίσδη
ύπό του Καποδιστρίου ώς κεραυνός κατά της κεφαλής του. Πώς
νά ψευσθή άπέναντι της 'Ομοσπονδίας ! Πώς νά δικαιολογηθώ απέ
ναντι της κοινής γνώμης ! Πώς αυτή ή ομοσπονδιακή κυβέρνησις ν’
άναιρέση τάς διαβεβαιώσεις τάς οποίας έλαβεν άπό αυτόν καί κατέστησεν αύτάς γνωστάς εις δλον τόν λαόν ; Πώς ν’ άρνηθή άφ’ έτέρου
την σύμπραξίν του εις τόν αυστριακόν συνάδελφόν του, άφού ούτος
διετάσσετο νά επιχείρηση τό εΐρημένον διάβημα, τή συμπράξει τού
ρώσσου άπεσταλμένου ! Ολα ταύτα έθορύβησαν εις άκρον τόν έ'λληνα διπλωμάτην, βλέποντα τόν κίνδυνον τού ναυαγίου τών ειλι
κρινών προσπαθειών του, τών όποιων ή επιτυχία έμελλε ν’ άποτελέση τό πρώτον κατόρθωμα τού μόλις άρςκμένου διπλωματικού
του σταδίου. Άλλ’ ό άνήρ δεν έσκέπτετο μόνον περί εαυτού, έσκέπτετο κυρίως περί της ευδοκιμήσεως τού κοινού σκοπού τών συαμάχων. Όθεν ύπέγραψε μέν την πρός την ελβετικήν όυ,οσπονδίαν
διακοίνωσιν, συνταχθεΐσαν ύπό τού Λεβζέλτεον, άλλ’ άνεχώρησεν
αμέσως πρός τό γενικόν στρατόπεδον τού ’Αλεξάνδρου.
Έν τοσούτω, ένω ό αυστριακός στρατός, οδηγούμενος ύπό τού
πρίγκιπος Σβαρτσεμπέργ, διέβαινε τόν 'Ρήνον, παρά την Βασιλείαν,
ό Καποδίστριας ένεφανίζετο ενώπιον τού ηγεμόνας αυτού ώς ό ένο
χος, ό παραβιάσας τό γράμμα της εντολής του, έκ φόβου μή παρα
γνώριση τήν έννοιαν αυτής.
Άλλ’ άπροσδοκήτως, ή επιδέξιος καί εΰγενής διαγωγή του ένεκρίθη, καθ’ δλην αύτής τήν έκτκσιν, καί ό αύτοκράτωρ διώρισεν έζ.
νέου αυτόν πρεσβευτήν του παρά τή ελβετική ομοσπονδία.
Καθ’ δλην τήν εκστρατείαν τού 1814, ό Καποδίστριας εΐργάσθη,
δλαις δυνάμεσιν, δπως συμβιβάση τήν νέκν τάξιν τών πραγμάτων
πρός τήν ευημερίαν τής Ελβετίας καί πρός τούς σκοπούς τών συμ

ΣΤΟΑ

447

μάχων Δυνάμεων. Τ.·,ν 30 μαίου τού Ιδιου έτους ύπεγράφετο ή ει
ρήνη τών Παρισίων, καί συγχρόνως εκαλείτο ό Καποδίστριας εις
την πόλιν ταύτην, δπου δλα τά βουλεύματα τών συμμάχων είχον
ήδη όριστικώς άποφασισθη. Ό Ναπολέων έπορεύετο ήδη πρός τήν
Έλβαν, καί ή μεγάλη Βρεταννία προέβλεψε φοονίμως περί δλων τών
εαυτής συμφερόντων. Οί Βουρβώνοι άνέβαινον ήδη τόν θρόνον τής
Γαλλίας, καί δλοι or αυτουργοί τού μεγάλου εκείνου δράματος διεχέοντο έν τη εύφροσύνω άναμνήσει τής νίκης, χωρίς δμως νά προνοήσωσι τί τέξεται ή αυριον.
Έν μέσω τής μέθης ταύτης, ήν ή νίκη έπροξένησεν, ώς συνήθως
τούτο συμβαίνει, ό Καποδίστριας έτόλμησε νά ύψώση φωνήν δπως
κατάδειξη τάς άναφυομένας περιπλοκάς. Έαελέτησε τήν σύμβασιν
τού Φοντενεμπλώ, καί μετά παρρησίας προεϊπεν δτι θά μεταμεληθώσιν οΐ ύπονράψαντες αυτήν, διότι ή περί τών συμφερόντων τής
Γερμανίας καί τής 'Ρωσσίας συζήτησις παοεπέμφθη εις τήν μέλλουσαν συνδιάσκεψιν. Ό ’Αλέξανδρος, άντί νά όργισθή επί τή άπροκαλύπτω παρρησία του, απεναντίας έχορήγησεν αύτω τό παράσημον
τού άγιου Βλαδαμήρου, καί άπέστειλεν αυτόν πάλιν εις τήν Ελβε
τίαν, διαταχθέντα νά τελειοποίηση τό έργον τής ε’ιρηνοποιήσεως τής
χώρας εκείνης, καί μετά ταύτα νά μεταβη εις τήν Βιέννην, έν καιρώ
τής ένάρξεως τών έργασιών τής νέας συνδιασκέψεως.
Κατά τό λοιπόν μέρος τού έαοος τού έτους έκείνου, ό Καποδίστριας ένησχολήθη εις ακανθώδεις διαπραγματεύσεις μετά τών δια
φόρων καντωνίων, ή μάλλον, μετά τού κόμματος τών αριστοκρατι
κών καί μετά τού κόμματος τών δημοκρατικών. Οί ήγέται τών
κομμάτων τούτων έποοσπάθησαν νά κλονήσωσι τήν πρός τήν άμεροληψίαν του εμπιστοσύνην τού αύτοκράτορος. Ό άναδεχόμενος νά
συμβιβάση τά διεστώτα διατρέχει πάντοτε τόν κίνδυνον τής αχα

ριστίας.
Καί δμως, μετά τό πέρας τών πολυμόχθων έργασιών του, καί
άφού τά άποτελέσμ.ατα τόν έδικαίωσαν, ή Ελβετία δλη καί τόν
ήγάπησε καί τόν έθκύμασε, καί πολίτην αύτών τον άνεκήρυςαν
αί Πολιτεΐαι τής Γενεύης καί τού Βώδ, καί ή πόλις τής Λυζάνης.
Τοσαύτην δέ σημασίαν άπέδιδεν ό Καποδίστριας εις τά δείγματα
ταύτα τής εύνοιας καί τής ύπολήψεως τών Ελβετών, ώστε ποτέ
δέν έλησμόνησε νά κάμνη μνείαν τών τίτλων τούτων εις τάς ευρωπαϊκάς συνθήκας, εις ας φαίνεται ή ύπογραφή αύτοϋ.
Κατά τά τέλη Οκτωβρίου τού ’814, ήρζατο τών έργασιών της
ή έν Βιέννη συνδιάσκεψις. Ποτέ άλλοτε ή Εύρώπη δέν είχεν ίδεϊ
τοσαύτας έστεν.μένα: κεφαλάς συνελθούσας εν είρηνικω συνεδριω διε
θνές, μετά πόλεμον δστις κατώρθωσε ν’ άδελφοποιήση αύτάς.
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Άλλ’ εντός τής συνδιασκέψεως ταύτης, κληθείσης όπως θέση νέα
θεμέλια εις τό κοινωνικόν της Ευρώπης οικοδόμημα, η σκηνή μετεβλήθη, καί παρ’ ολίγον να διαλυθή ή μέχρι τής στιγμής εκείνης
έπικρατήσασα σύμπνοια. Καί, ενώ ή εργασία διενέμετο εις διαφό
ρους έπιτροπάς, καί έγίνετο γνωστή ή σύμπραξις εις ήν έκαστος
εκαλείτο πρός συντέλεσιν του όλου έργου, ό λόρδος Καστελερη ήρξατο έγγράφως προκαταρκτικής τίνος συζητησεως μετά του αΰτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, σκοπούσης νά προλάβγ την αύξησιν της ρωσσικης δυνάμεως, καί ιδίως την ιδρυσιν του βασιλείου της Πολωνίας,
περί του όποιου ό ’Αλέξανδρος είχεν ήδη έκφρασθή. Σημειωτέου ότι
ό αΰτοκράτωρ ούτος έλογίζετο τότε ώς ό ’Αγαμέμνων της ευρωπαϊ
κής συμμαχίας, ώς ό γενναιόψυχος ελευθερωτής της Ευρώπης. Τό
τόλμημα λοιπόν του Καστελερη έκρίθη ώς λίαν ριψοκίνδυνου, καί
πάντες άνέμενον έξ αυτού, ώς βεβαίαν, την ρηξιν. ’Εκτός τούτου,
ηρξαντο συγχρόνως άλλαι συζητήσεις, σκοποΰσαι νά έγείρωσι προ
σκόμματα άλλης φύσεως. Μεταξύ τών πολλών νέων ζητημάτων,
ήγέρθη καί τό ζήτημα τών ύποσχεθεισών εις την Προυσσίαν αποζη
μιώσεων, έναντιουμένων τινων εις τόν διαυ.ελισμόν της Σαξωνίας.
Μετά πολλά αγγλικά υπομνήματα, ό αΰτοκράτωρ ’Αλέξανδρος, προϊδών τά άτοπα άγώνος άνίσου, μεταξύ αυτού καί τού Καστελερη,
άνέθετο την πρός τούτον άπάντησιν εις τόν Καποδίστοιαν, καί οϋτω
η συζήτησις είσηλθεν εις τό τμήμα της συνδιασκέψεως, εις δ παρεκάθητο. ό πρίγαιψ Άνδρέας 'Ρασουμόβσκης, βοηθούς αύτού έχων τόν
Καποδίστριαν καί τόν καγκελάριον ‘Αρδενβέργ, εύρισκομένους απέ
ναντι τού πρίγκιπος Μετερνίχου καί τού πρίγκιπας Ταλεϋράν, άμφοτέρους προμάχους κεκηρυγμένους ύπέρ της Σαξωνίας καί κατά της
παλινορθώσεως της Πολωνίας. Της συζητησεως ταύτης, γενομένης
μετά πείσματος, κύριος μοχλός ύπηρξεν ό Καποδίστριας, ή νίκη δέ
έ'στεψε τάς προσπάθειας του. Ουδέ μίαν στιγμήν δεν ησύχασε, κατά
τάς ημέρας έκείνας, όπως δυνηθή νά δικαίωση την άκραν πρός
αυτόν εμπιστοσύνην τού αύτοκράτορος. Ώφελήθη δέ μεγάλως έκ τε
της ακριβούς γνώσεως τών πολύπλοκων ελβετικών πραγμάτων, καί
έκ τών συντελεστικωτάτων σχέσεών του μετά τού βαοώνος Στάην,
άλλου επίσης ενάρετου διπλωμάτου, καί μ.εθ’ όλων τών άντιποοσώπων τών γερμανικών κρατών. Ποικίλαι ύπηοξαν αί κατά τήν περίστασιν ταύτην ένέργειαί του, καί οΰδείς διπλωυ.άτης, διατρέχων τό
στάδιον της ύψηλης πολίτικης, άνεδείχθη ποτέ άξιος, όσον αυτός,
εις τό ν’ αντιμετώπισή) μετά θάρρους, άλλα συγχρόνως καί μετά
συνεσεως σπανίας, όλας τάς εναντίας περιστάσεις, καί νά τρέψτ),
προς οφελος της ύποθέσεως, ήν υπεράσπιζε, παν επιχείρημα τών αν
τίπαλων του, οδηγον του εχων πάντοτε αυτά τά πράγμ.ατα, τά
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όποια έφρόντιζε νά μελετρί κατά βάθος, καί έξ αυτών καί μόνων ν’
άντλή ττ)ν αρρενωπόν καί πειστικωτάτην εκείνην στωμυλίαν του, της
οποίας τά ταχύτερα πτερά ήσαν ή όρθοφροσύνη του, καί ή αξία θαυ
μασμού καί αγάπης συγχρόνως, γαλήνιος αύτού αξιοπρέπεια.
'Ό,τι έσωσε τά βουλεύματα τής έν Βιέννη συνδιασκέψεως είναι τό
μέτρον δπερ αυτός έπρότεινεν εις τούς συμμάχους. Είπε πρός αυ
τούς ότι απαραίτητος ανάγκη υπαγορεύει τό σωτήριον μέτρον όπως
τά διάφορα πρωτόκολλα τελειοποιώνται καί ύπογράφωνται, άμα έκα
στον αυτών ψηφίζεται, κατ’ αρχήν, νά μην άναβάλλωνται δέ αί καθ’
έκαστον αποφάσεις καί πράξεις τής συνδιασκέψεως, επί τώ σκοπώ
τού νά συμπεριληφθώσι τά πάντα εις μίαν γενικήν σύμβασιν, συνταχθησομένην εις τό τέλος. 'Ότε τούτο τό μέτρον έπροτάθη, ή συνδιάσκεψις εύρίσκετο, ένεκα τών έγερθεισών διαφωνιών, εις τό χείλος
νέας αβύσσου. Ό Καποδίστριας, προϊδών τόν μέγαν τούτον κίνδυνον,
έπέμεινεν απέναντι άντιορήσεων ίσχυροτάτων άλλ’ ή άπόρθητος λο
γική του κατέπεισε τούς πλείστους, καί, μετά μακράς συζητήσεις, τό
προταθέν μέτρον έγένετο παραδεκτόν. Ή πρόνοια αύτη τού Καποδιστρίου, μετ’ ού πολύ, έξέπληξε σύμπασαν τήν διπλωματίαν, διότι,
χάρις εις αυτήν, ή έκ τής ’Έλβας έπάνοδος τού Ναπολέοντος εΰρε
τάς κυριωτέοας αποφάσεις τών συμμάχων έψηφισμένας ήδη, καί έγγράφως βεβαιωμένας, καί ύπογεγραμμένας’ άλλως, Κύριος οίδε τί
ήθελε συμβή, κατόπι μάλιστα τών άναφυεισών έρίδων, έν τή συνδιασκέψει έκείντ).
Ό Ναπολέων ειχεν ήδη είσέλθει εις τούς Παρισίους. Έκ τής ιστο
ρίας γνωστή είναι ή μεταξύ ’Αγγλίας Αυστρίας καί Βουρβώνων μυ
στική συνθήκη, έν άγνοια τής 'Ρωσσίας καί τών λοιπών συμμάχων.
Ό Ναπολέων ήλπισεν ότι, κάμνων γνωστήν πρός τόν ’Αλέξανδρον
τήν συνθήκην έκείνην, ήθελε τόν μαλάξει ύπέρ εαυτού, καί ήθελε τόν
παροργίσει κατά τής ’Αγγλίας ιδίως, αποτέλεσμα δέ θά ήτον ή έκ
τής συμμαχίας άποχώρησις τής 'Ρωσσίας. Τούτο όμως δέν συνέβη.
Ό ’Αλέξανδρος, άρκεσθείς μόνον νά θέσγ) ύπ’ οψιν τών πληρεξουσίων
τήν μυστικήν συνθήκην, άπεφάνθη πρός αυτούς ότι, καί απέναντι
τοσαύτης απιστίας, αυτός θά μείνν) πιστός εις τούς συμμάχους του,
καί έτοιμος είναι νά έκστρατεύσφ καί πάλιν, μετ’ αυτών, κατά τού
κοινού έχθρού.
Τότε έδημοσιεύθη ή περιλάλητος έκείνη προκήρυξις τών συμμάχων
ήτις παρέδιδε τόν Ναπολέοντα εις τό άνάθεμα τής άνθρωπότητος.
Ή προκήρυξις αύτη έφερεν ημερομηνίαν 25 μαρτίου 1815. Έπεοαιώθησαν δέ καί δλαι αί λοιπαΐ έργασίαι τής συνδιασκέψεως, καί έκηρύχθη ή λήξις τών έργασιών της τήν 9 Ιουνίου τού ίδιου έτους. Τό
μέγα δουκάτον τής Βαρσοβίας άνεκηρύχθη βασιλείαν άδιάσπαστον εις
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τήν ρωσσικήν αυτοκρατορίαν. Τότε επίσης ό Καποδίστριας κατόρθωσε
νά συμπεριληφθή εις τά πρακτικά της συνδιασκέψεως ή επίσημος άναγνώρισις, ώς κράτους ανεξαρτήτου, ύπό την αγγλικήν προστασίαν,
της έπτανήσου.
Ό πόλεμος έπανελήφθη κατά του Ναπολέοντος. Οί στρατοί έτέθησαν εις κίνησιν πανταχόθεν. Ή οριστική κρίσις έπρομηνύετο τα
χεία. Οί τρεις αύτοκράτορες έστρατοπαίδευσαν εις την Έϊδελβέργην,
δτε έμαθον την έν Βατεολώ μάχην. Οί ρωσσικοί καί αυστριακοί στρα
τοί είσηλθον εις την Γαλλίαν. Ή προσωρινή κυβέρνησις αύτής έσπευσε
ν’ άποστείλη επιτροπήν εις άπάντησίν των, ένώ ό Ναπολέων, αιχμά
λωτος, όδευε προς τό άλλο ήμισφαίριον, καί οί Βουρβώνοι έβάδιζον
προς την αγαπητήν αυτών μητρόπολιν.
Μετά την εις Παρισίους είσοδον τών αύτοκρατόρων, έγένετο εναρξις τών διαπραγματεύσεων. Ό Καποδίστριας διωρίσθη πληρεξούσιος
της 'Ρωσσίας. Το έργον ήτο δυσχερέστατον, διότι τά πάθη μεταξύ
εθνών, άναζωπυρούμενα καθεκάστην, είχον την άξίωσιν νά ταπεινόσωσι, προ πάντων, την ύψηλοφροσύνην της Γαλλίας, αιτίου θεωρουμένης όλων τών κακών, ένεκα της αδυναμίας καί της άνικανότητος
τών ηγεμόνων αύτης. Ματαίως οί της 'Ρωσσίας αντιπρόσωποι ίσχυρίσθησαν, ενώπιον τών λοιπών αντιπροσώπων, ότι ό θέλων νά έπιτύχη σκοπόν τινα, πρέπει άναγκαίως νά θέλη καί τά μέσα, δι’ ών θά
δυνηθή νά έπιτύχη αυτόν, καί επειδή είχεν ήδη ληφθή ύπ’ δψιν η
τών Βουρβώνων εις τον θρόνον άποκατάστασις, ώς έγγύησις σπου
δαία ύπέρ της ειρήνης της Ευρώπης, θά ήτον οΰχί λογικόν τό μέτοον
του νά ύποβάλωσιν αυτούς οί σύμμαχοι εις θυσίας ασυμβιβάστους προς
την τιμήν του γαλλικού έθνους, καί νά προετοιμάσωσιν ούτως εις
αύτούς την ενώπιον της κοινής γνώμης βεβαίαν πτώσίν των. Άλλ’ η
ΙΙρουσσία, μνησικακούσα μεγάλως, καί ή Αύστρία, σύμφωνοι ούσαι
υ.ετά της ’Αγγλίας, έπέμενον εις την εναντίαν γνώμην.
Τότε ό δούξ τού 'Ρισελιέ, εμβρόντητος γενόμενος έκ τών ύπερβο
λικών αξιώσεων, ένεκα τών οποίων έκινδύνευον νά διακοπώσιν αί μετά
της Γαλλίας, ή μάλλον, μετά τών Βουρβώνων αί διαπραγματεύσεις
κατέφυγεν εις τον Καποδίστριαν καί τοΰ έζήτησε συμβουλήν. Τον
Καποδίστοιαν έγνώριζεν ό 'Ρισελιέ πρό καιρού, καί έτίμα αυτόν με
γάλως. Ό γόνιμος τού άνδρός εκείνου νούς αμέσως εύρε την λύσιν
τής μεγάλης δυσχερείας εις μέτρον τό όποιον ούδείς άλλος ήθελε λά
βει το θάρρος νά επινόηση. Έδωκε λοιπόν εις τόν δούκα 'Ρισελιέ
την συμβουλήν όπως ό Λουδοβίκος ΙΗ' γράψη παραχρήμα αύτόγραφον επιστολήν πρός τόν ’Αλέξανδρον, διαλαμβάνουσαν τά παράπονά
του. καί ρητώς εξηγούσαν τήν δυσχερή θέσιν του, ύπαγορεύουσαν εις
αύτόν μάλλον τήν από τού θρόνου παραίτησιν, ή νά δεχθη τήν κα-

ταστροφήν τής Γαλλίας καί τήν ΐδικήν του άτίμωσιν, Τήν επιούσαν
ό Καποδίστριας παρηγγέλθη νά ύποβάλη εις τήν συνδιάσκεψή τήν
επιστολήν τού Λουδοβίκου ΙΗ" έξηγών αυτήν. Τούτο καί έπραξε μετά
έζαιρέτου διπλωματικής δεξιότητας, καί οί μετριοφρονούντες ύπεοίσχυσαν τών έπιδιωκόντων τάς επικινδύνους αντιδράσεις.
Έκτοτε πλέον αί διαπραγματεύσεις προέβησαν άπροσκόπτως, βαδίσασαι έπί τής αρχής τής μετριοπάθειας. Έκανονίσθησαν τά τών
ορίων τής Γαλλίας καί άλλων χωρών, ώρίσθη ή πολεμική άποζημίωσις εις τό ποσόν τών 700 έκατομμυρίων φράγκων, έπεβλήθη εις τήν
Γαλλίαν ή ύποχρέωσις νά εκκαθάριση τάς ΐδιωτικάς καί κοινωτικάς
αποζημιώσεις, καί ύπεβλήθη αυτή εις τήν ξένην κατοχήν, μέλλουσαν
νά διαρκέση άπό τρία έ'τη μέχρι πέντε, καί, έπί τέλους, άπεφασίσθη
ή άπόδοσις όλων τών αριστοτεχνημάτων τών έκ τής ’Ιταλίας, τής
Γερμανίας καί τής 'Ολλανδίας άφαιρεθέντων, καί άποκειμένων τότε
εις τό Λούβρον. ’Ιδιαιτέρα δέ συνθήκη παρεχώρει τήν έπτάνησον εις
τήν προστασίαν τής Μεγάλης Βρεττανίας, κατεχομένην ήδη παρ’ αυ
τής στρατιωτικώς. Τό δώρον τούτο έφιλονεικείθη, έν κρύπτω καί παραβύστω, μεταξύ ’Αγγλίας καί Αύστρίας. Έπροτιμήθη όμως ή πρώ
τη ύπό τού Καποδιστρίου, διά πλείστους όσους λόγους, ίσχυροτάτους, καί τό μέλλον, άν καί ολίγον βραδέως, έδικαίωσε πληρέστατα
τήν λελογισμένην προτίμησιν αύτού.
Τό πλεϊστον τής συνθήκης τής 20 Νοεμβρίου 1815 ήτον έργον τού
Καποδιστρίου. ’Εκεί άνέπτυξεν δλην τήν λάμψιν τής φωτεινής αύτού
διανοίας, καί έκεϊ ή Ευρώπη ολη άπεθαύμασε τήν διπλωματικήν
ύπεροχήν τού άνδρός, εύρεθέντος έτοιμου πάντοτε εις όλα τά δυσχερή
έκεϊνα ζητήματα, εις τών όποιων τήν λύσιν ένδιεφέοοντο όλαι αί κυ
βερνήσεις καί όλοι οί λαοί σύμπ^κντος τού πολιτισμένου κόσμου. ‘Ο
έλλην διπλωμάτης είχε τότε ώς έφόδιόν του μόλις τετραετή διπλω
ματικήν πείραν, καί όμως, όταν έξήλθε τής τελευταίας τών Παρισίων συνδιασκέψεως, κατέστη περίβλεπτος καθ’ δλην τήν Ευρώπην,
τιμήσας ούτω τήν πατρίδα του καί τό έθνος του, ό δέ αύτοκράτωρ
’Αλέξανδρος άνεβίβαζ εν αύτόν, διά τάς έξοχους ύπηρεσίας του, καί
τήν άδιαφιλονείκειτον ικανότητά του, εις τό ΰψιστον αξίωμα τού
ύπουργού τού άπεράντου καί ισχυρότατου ρωσσικού κράτους.
Άλλ’ ό ’Αλέξανδρος οΰδεμίαν είχεν έμπιστοσύνην εις τάς άνθρωπίνους συνθήκας. Προς τόν Θεόν δλως άφοσιωθείς, άσταθές κα
έφήμερον έβλεπεν παν τό μή στηριζόμενον εις τάς θρησκευτικάς
άρχάς. ’Εντεύθεν έγεννήθη εις αύτόν ή ιδέα τής Τέρας συμμαχίας,
τήν συνθήκην τής όποιας εσχεδίασεν αύτός ό ίδιος, καί παρέδωκε
τό σχέδιον εις τον Καποδίστριαν όπως τό μελετήση. Έπεθύμει ό
’Αλέξανδρος νά συνδεθώσιν άπαντες οί ηγεμόνες Θρησκευτικώς, τρό
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πον τινα, εις έμπρακτον αλληλοβοήθειαν κατά τών λαών, των ζητούντων άνατροπάς, καί οΰτω έπίστευεν ότι συνθήκη τοιαύτη θά
ήτον απαράβατος, καί θά έχρησίμευεν εις τήρησιν της παγκοσμίου
ειρήνης. Διά τούτο καί 'Ιεράν την ύπ’ αύτού έπινοηθεϊσαν συμμαχίαν ώνόριασε.
Οΐ ιστοριογράφοι λέγουσιν δτι ή παράδοξος αύτη ιδέα ήτο προϊόν
τής σχεδόν συνεχούς συναναστροφής αύτού μετά τής βαρωνίδος
’Ιουλίας Κνύδνερ, περίφημου καταστάσης κατά την εποχήν εκείνην.
Ή γυνή αύτη ήτο θυγάτηρ του διοικητού τής 'Ρίγας, έγεννήθη
δέ τό 1964, καί, δεκατετραέτις μόλις, ένυμφεύθη τον έν Βερολίνω
πρεσβευτήν τής 'Ρωσσίας βαρώνον Κνύδνερ. Κατά τά μέσα τού βίου
αυτής, ένόμισεν ότι ένεπνεύσθη ύπό τής θείας χάριτος όπως έργασθγ ύπέρ τής άναγεννήσεως του αληθούς χριστιανισμού. 'Υπό εξάλ
λου δέ εύσεβείας κατεχομένη, καί θεομανής καταντήσασα, πεοιήλθεν άπασαν τήν Γερμανίαν, κηρύττουσα δημοσία, έπισκεπτομένη τάς
φυλακάς, καί διανέμουσα βοηθήματα γενναία εις τούς πένητας.
Ένεκα τού τοιούτου βίου αυτής, μυριάδες ανθρώπων τήν ήκολούθουν παντού, καί κατά τό 1814 έξήσκησε μεγίστην επιρροήν επί
των διαθέσεων των εις τούς Παρισίους τότε είσβαλόντων ηγεμόνων,
προ πάντων δέ επί των διαθέσεων τού αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου.
Λέγεται δέ ότι τού έπροφήτευσε τήν έκ τής Έλβας επάνοδον τού
Ναπολέοντος εις Παρισίους, άν τό συμβάν τούτο, τοσούτο φανερόν,
δύναται νά όνομασθή προφητεία, καί προσέτι τήν έκ δευτέρου ταχεϊαν αύτού πτώσιν. Έκ ΙΙαρισίων μετέβη εις τήν Ελβετίαν, καί
κατόπι πάλιν εις τήν Γερμανίαν, όπου έπανέλαβε τά δημόσια κη
ρύγματα αύτής. 'Υποπτος όμως καταστάσα, ένεκα τής δυνάμεως
ήν άπέκτησε παρά τοΐς λαοΐς, έξεδιώχθη πανταχόθεν, καί κατέφυγεν,
επί τέλους, εις τήν Κριμαίαν. Κατά τό 1802, καταγινομένη εις
τήν ϊδρυσιν ασύλου διά τούς αμαρτωλούς καί τούς εγκληματίας,
άπεβίωσε, μετ’ ολίγον, εκεί. Τό 1803, έδημοσίευσεν έν Παρισίοις,
μυθιστόρημα έπιγραφόμενον Ούαλερία, όπερ δέν είναι άλλο τι ε’.μή
ή είκών τού βίου της. Ό γνωστότατος ήμϊν Έύνάρδος συνέγραψε
τήν βιογραφίαν αυτής.
Ό Καποδίστριας, λαβών, έκ τής χειρός τού αύτοκράτορος, τό διά
μολιβδοκονδύλου γεγραμμένον παρ’ αύτού σχέδιον τής συνθήκης τής
'Ιεράς συμμαχίας, ένησχολήθη μέ μόνην τήν πρόθεσιν νά εύχαριστήση τον εύεογέτην αύτού, χωρίς όμως νά έχν; κάμμίαν πεποίθησιν εις τό έργον. Συνέταξε λοιπόν τήν συνθήκην έπί των διαχαραχθεισών ύπό τού αύτοκράτορος βάσεων, καί ούδεμίαν έφερεν εις
αύτάς μεταβολήν. Ό αύτοκράτωρ ήθέλησε μόνος του νά ένεργήσγ
τάς περί τής συνθήκης αύτής διαπραγματεύσεις μετά τού αύτοκρά-
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τοοος τής Αύστρίας καί τού βασιλέως τής Προυσσίας, οΐτινες προσωπικώς άπεδέχθησαν αυτήν, ώς καί δλαι αί λοιπαί Δυνάμεις, έκτος
τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τού Πάπα. Ή παραδοχή όμως αύτη
ήτον έργον συναρεσκείας μάλλον, ή ανάγκης άνεγνωρισμένης. Αί
άποδεχθεΐσαι τήν συνθήκην Δυνάμεις, ήθέλησαν, διά τής παραδοχής
των, κυρίως νά εύχαριστήσωσι τόν αύτοκράτορα. Ή συνθήκη δέν
έδημοσιεύθη εις κανέν άλλο μέρος, παρά εις μόνην τήν 'Ρωσσίαν,
άνεγνώσθη δέ έπ’ εκκλησίας, καί άπεστάλη προς άπαντας τούς δι
πλωματικούς ρώσσους πράκτορας, μετά έρμηνειών καί σχολίων.
’Αλλά, καθ’ ολην τήν Ευρώπην, ή συνθήκη αύτή έχρησίμευσεν ώς
όπλον εις τούς έπαναστάτας, οΐ δέ κυβερνώντες έδέχθησαν αυτήν
ώς έργον άξιον καταγελασμού.
Μετά τήν έν II αρισίοις δευτέραν συνδιάσκεψιν. περί ής ανωτέρω
έγένετο λόγος, ό Καποδίστριας διετάχθη νά μεταβ^ εις Πετρούπολιν. Εις μάτην έπροσπάθησε νά πείση τόν αύτοκράτορα όπως ύπηρετήση τήν 'Ρωσσίαν έξωτερικώς, μεταχειρισθείς τόν ισχυρότατου
λόγον ότι, ξένος ών, ήθελεν απαντήσει, εις τό έσωτερικόν στάδιόν
του, δυσκολίας ίσως ανυπερβλήτους. Ό αύτοκράτωρ έμεινεν αμε
τάπειστος. 'Όθεν ήναγκάσθη νά ύποταχθή εις τήν θέλησιν αύτού,
μετά τής λυπηρής εκείνης προαισθήσεως, ήτις αποκαλύπτει, εις τάς
μεγάλας ψυχάς, μέλλον πλήρες δοκιμασιών καί θλίψεων.
Άναλαβών ό Καποδίστριας τά ύψηλά αύτού καθήκοντα, καί
συμμεριζόμενος μετά τού Νεσελρώδ τήν εύνοιαν καί τήν έμπιστοσύνην τού αύτοκράτορος, ένησχολήθη, μετά ζέσεως λελογισμένης,
εις τήν διατήρησιν τής νέας τάξεως τών πραγμάτων. Ό αύτοκράτωρ
έτίμα καί τον Νεσελρώδ, ώς άνδοα πεπειραμένου καί έχοντα χαρα
κτήρα πράου. Έπεθύμει δέ ώστε άμφότεροι οί εΐρημένοοι υπουργοί
του νά διατελώσιν έν αρμονία καί νά συνεργάζονται- ούτω, έπί
επτά όλα έτη, διετηρήθη άκρα σύμπνοια μεταζυ αυτών, συνεργαζομένων τούτο δέ τιμά άμφοτέρους μεγάλως.
’Ανεξαρτήτως τής πολιτικής αλληλογραφίας μετά τών δύο ημι
σφαιρίων, τήν όποιαν οΐ υπουργοί έκεϊνοι έσυζήτουν, δίς τής έβδομάδος, παρόντος τού αύτοκράτορος, ένεπιστεύθη ούτος εις τόν Καποδίστριαν καί τήν ύπουργείαν τών ύποθέσεων τής Βεσσαραβίας,
νέας κτήσεως, έχούσης άνάγκας ειδικής διοικήσεως. Βαρύτατα προ
σέτι ήσαν καί τά καθήκοντα, τά άφορώντα τάς σχέσεις τού νέου
βασιλείου τής Πολωνίας μετά τής αύτοκρατορίας, καί τόν κλάδου
τούτον διεξήγαγεν έπίσης, έπί τών σπουδαιοτέρων περιστάσεων, ό
Καποδίστριας, διά τού συμβιβαστικού χαρακτήρας του, έχων έντολήν νά συνεργάζηται μετά τού ύπουργείου τών Πολωνικών πραγμά
των. Καί μέχρι σήμερον μνημονεύονται εύγνωμόνως εις τήν ΓΙολω-
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νίαν οί αγαθοποιοί διοικητικοί οργανισμοί του Καποδιστρίου, έξ ών
πολλαί είσέτι σώζονται διατάξεις εις πλήρη ενέργειαν. Προ πάντων
δέ εΐργάσθη λυσιτελώς υπέρ τής διανομής τών άπεράντων καί πλουσιωτάτων χέρσων γαιών, τών κειμένων μεταξύ τών ποταμών Τύρα
και Δουνάβεως, εις
έγκατεστάθησαν παντοίων φυλών άνθρωποι,
καί σήμερον άκμάζουσιν εκεί, εύημεοοϋντες, άποικισμοί, όφειλόμενοι
εις τήν κοσμοπολίτικων αυτού διάνοιαν, τής όποιας έργα αθάνατα
ύπήρξαν άπαντα τά νομοθετήματα, τα χρησιμεύσαντα προς ϊδρυσιν
αυτών, καί προς διοίκησιν αυτών, έκτοτε καί μέχρι τών ήμερών μας
θαυμαζόμενα. Οί ίστοοοΰντες αυτόν εκστατικοί άπομένουσιν απέ
ναντι τής σπανίας, κατά τούς χρόνους μάλιστα εκείνους, αύταπαονήσεώς του, μή καταδεχθέντος ούδέ ενός στρέμματος, έκ τών δη
μοσίων αυτών γαιών, ιδιοκτήτης νά γίνγ, άφοϋ άλλοι, καί πολιτι
κοί καί διπλωμάται απέκτησαν μεγάλας καί λίαν προσοδοφόρους
εκτάσεις.
’Από του 1816 μέχρι τοϋ 182?, ή 'Ρωσσία διετέλεσεν εις τό κατακόρυφον τής ισχύος αυτής. Ό αύτοκράτωρ, κατά τήν εποχήν αυ
τήν, ύψώθη εις τήν περιωπήν του συμβιβαστοϋ πάσης ευρωπαϊκής
εριδος, καί τοϋ διαιτητοϋ μεταξύ ’Αγγλίας καί ’Αμερικής, εις δια
φοράν τινα, περί ής είχε καταντήσει αδύνατος ή μεταξύ των συνεννόησις. Τότε ό Καποδίστριας διεπραγματεύθη, προς μέγα όφελος
τής Γαλλίας, τό ακανθώδες ζήτημα περί έλαττώσεως τοϋ συμμα
χικού στρατού, τοϋ κατέχοντας είσέτι αύτήν. ’Επίσης αύτός έσυνηγόοησεν, κατά τό 1817, υπέρ τών παραπόνων τοϋ δουκός Ρισελιέ
κατά τών ύπερμέτρων αξιώσεων τής μικτής επιτροπής τής συσταθείσης προς έκκαθάρισιν τών ιδιωτικών αποζημιώσεων, καί ή έπινόησίς του τοϋ w ζητήσν) τήν μεσολάβησή τοϋ δουκός Βελιγκτώνος έσωσε τό σπουδαιότατον εκείνο ζήτημα ύπέρ τής Γαλλίας.
Καθεαάστην όμως νέαι δυσχέρειαι έπαρουσιάζοντο. Ή Σουηδία
έπροσπάθησε ν’ άποφύγη ύποχρέωσίν τινα πρός τήν Δανίαν, άφορώσαν τό εθνικόν δάνειον τής Νορβηγίας. Τό ζήτημα τούτο είχεν άποφασισθή διά τής έν Κιέλω γενομένης συνθήκης, μεταξύ Σουηδίας,
καί Δανίας. Ή Σουηδία ήλπιζεν εις τήν βοήθειαν τής 'Ρωσσίας. Ό
Καποδίστριας όμως έκηρύχθη κατά πάσης προσπάθειας, σκοπούσης
τήν διάρρηξιν τών συνθηκών, ύποδείξας τά ολέθρια αποτελέσματα
τής άθετήσεως αυτών, έστω καί άν περιορίζετο τό άτοπον τούτο
εις εν καί μόνον παράδειγμα, τό όποιον ήθελε, μετά ταϋτα, χρησι
μεύσει ώς προηγούμενον ολέθριον. Συγχρόνως καί άλλη δυσχέρεια,
σπουδαιότερα ίσως, άνεφάνη, ή εξής. Αί κυβερνήσαις τής Βιέννης
καί τού Μονάχου ήθέλησαν νά όιφεληθώσι έκ τής έν Φραγκφούρτγ
συνθήκης όπως έπιβάλωσιν εις τον μέγαν δούκα τοϋ Βάδεν θυσίας

τινας έδαφικάς. Ό ’Αλέξανδρος ήσθάνετο τύψιν συνειδήσεως ν’ άναμιχθή εις τήν ύπόθεσιν αύτήν ύπέρ τού δουκός δστις ήτο γαμβρός
αύτοϋ έπί αδελφή. Τετραετίαν όλην, δ Καποδίστριας έπάλαισε κατά
πασών τών δυσχερειών όσας ή διπλωματία κατώρθωσε νά έγείρ·/)
κατά προφανούς δικαίου, καί, έπί τέλους, ή γνώμη του ύπερίσχυσε,
καί τό δουκάτον τοΰ Βάδεν έσώθη έκ τού άπειλουμένου διαμελι-
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σμού αυτού.
Άλλ’ ή προσήλωσις τής ‘Ρωσσίας πρός τά κατά τήν ’Ανατολήν,
έν γένει, συμφέροντα αυτής, καί ιδίως πρός τά έν τώ όθωμανικω
κράτει, ήρχισε νά έξεγείρτ) τάς ύποψίας καί τάς αντιζηλίας τής δυ
τικής Ευρώπης, ήτις, ολόκληρος σχεδόν, έπίστευσεν ότι ό ’Αλέξαν
δρος προτίθεται νά πραγματοποιήσγ τά φιλόδοξα σχέδια τής Αικα
τερίνης. Τότε ό Καποδίστριας, ίδών ότι εύρίσκετο μεταξύ τού κα
θήκοντος τό όποιον, ώς έκ τής δημοσίας θέσεώς του, ώφειλε πρός τήν
'Ρωσσίαν, καί τών έθνικών αυτού αισθημάτων, άτινα ήσαν ίεοώτερα,
έσκέφθη ότι ή θέσις αύτοΰ ήρχισε νά γίνεται δυσχερής. Καί κατώρ
θωσε μέν νά διορισθή πρέσβυς έν Κωνσταντινουπόλει δ Στρογανώφ,
άνήρ δούς, εις τό διπλωματικόν του στάδιον, δείγματα ίκανότητος
καί γενναιοψυχίας μεγίστης, έπί τή έλπίδι ότι ήθελεν ούτος δυνηθή
νά έξομαλίστ) δλας τάς άναφυείσας φοβεράς διπλωματικής ανωμαλίας
μετά τήν αποτυχίαν τοϋ πρεσβευτοϋ Ίταλίνσκς, άλλα τά πράγματα
προέλαβον πάσαν άνθοωπίνην πρόνοιαν, διότι, έν διαστήματι τεσ
σάρων έτών, μετά τήν έν Βουκορεστίφ συνομολογηθεΐσαν συνθήκην,
τά αμοιβαία παράπονα μεταξύ \ ωσσίας καί Τουρκίας δέν έπαυσαν
ούδέ μίαν στιγμήν, καί ό σουλτάνος ήρχισε τάς κατά τών χριστια
νών κακοπραγίας του, μετά πείσματος καί άγριότητος, παροργιζοόσης τήν άνθρωπίνην συνείδησιν. Περιπλέον, παρεβίασε τήν περί άσυδοσίας τών παραδουνάβιων ηγεμονιών συμφωνίαν, καί έτιμώρησε
τήν Σερβίαν, διά φρικαλέων άπανθρωπιών, διότι δέν έπείθετο νά άφοπλισθή. Καί μεταξύ όλων τούτων τών κακοπραγιών, ήρνεΐτο νά
δώση τάς όφειλομένας άποζημιώσεις εις ρώσσους έμπορους, παθόντας τά πάνδεινα. Έξ άλλου δέ μέρους, ή ‘Ρωσσία άπεποιήθη τήν
εις τούς τούρκους παράδοσιν τών φρουρίων τής άσιατικής παραλίας
πρός τόν Καύκασον, καί άμφισβητήσιμον κατέστησε τήν κατοχήν
τών έν τοϊς στομίοις τοϋ Δουνάβεως νήσων. Έν τώ μέσω όλων αύτών τών άνωμαλιών καί τών διενέξεων, ό Καποδίστριας έφρόνει ότι
ή Τουρκία, άνευ άπειλής, αδύνατον ήτο να σωφρονισθή διά μόνου τοϋ
λόγου, ίσχυριζόμενος ότι τοιοϋτο ύπήρξε πάντοτε τό πνεύμα τής ο
θωμανικής κυβερνήσεως, καί ότι, εύλαβουμένη ή ρωσσική κυβέρνησις
τήν εύαισθησίαν τής τουοκικής ύπέρ το δέον, δέν θά φέρη άλλο άποτέλεσμα παρά νά καταστήσ·/) αύτήν θρασυτέραν καί νά προκαλέσν)
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τόν πόλεμον. Άλλ’ ό αύτοκράτωρ δεν άπεδέχθη τάς όρθάς μΛ έπί
τών πραγμάτων αυτών στηριζομένας ταύτας άληθείας του Καποδιστρίου, καί διέταξε τόν Στρογανώφ νά φερθή πρός τήν Πύλην ήπίως καί ήμέρως. Έκ μόνου τούτου του σπουδαιότατου σφάλματος
προέκυψαν όλαι αί μεταγενέστεραι πριπλοκαί.
Ό όρίζων έν γένει της Ευρώπης ήρχισε νά θολούται, τά δέ τής
’Ανατολής πράγματα, ημέρα, τή ήμερα, έχειοοτέρευαν. Ή Τουρκία,
καταστρέψασα τούς ισχυρούς του κράτους αύτής, άπώλεσεν όλην τήν
δύναμίν της. ‘Ο Χαλέτ-Έφέντης, πρωθυπουργός, άφού, γενόμενος
κύριος τής θελήσεως του σουλτάνου, κατόρθωσε τήν καταστροφήν
τών πλείστων έκ τών έν τή ευρωπαϊκή Τουρκία καί τη ’Ασία δυ
νατών, έστράφη άμέσως κατά του ισχυρότερου έξ αύτών, του Άληπασά τών Ίωννίνων, καί τό σπουδαιότατον τούτο περιστατικόν
έπετάχυνε τήν έκρηξιν τής έλληνικής έπαναστάσεως.
Ό ’Αλέξανδρος ένόησε πλέον ότι όσα καί άν ένήργησε, πρός ΐδρυσιν τάξεως ασφαλούς καί μονίμου, άπέβησαν άνωφελή, καί έπείσθη ότι διά τής ‘Ιεοάς συμμαχίας, έφευρέσεως ΐδικής του, άντί νά
βελτιώση, έβλαψε μάλλον τήν κοινήν ύπόθεσιν τής εύρωπαϊκής ειρήνης.
Τότε ό Καποδίστριας προσεπάθησε νά σύνδεση όλας τάς έπικρατείας
μεγάλας τε καί μικράς, εις κοινήν τινα σύμπραξιν καί άλληλοβοήθειαν,
όπως ούτω καί τά άσθενή κράτη εύρωσι τήν άσφάλειαν τής ύπάρξεως
καί τών δικαιωμάτων αύτών, καί καταστή ούτω ή κοινή αύτη συνεννόησις άδιάσπαστος, δι’ αμοιβαίων έγγυήσεων. Άλλ’ ή Αυστρία
καί ή Αγγλία, καί αύτή ή Προυσσία, άπέναντι καί αύτού τού άξιολόγου ύπομνήματος τού Άνσιλιών, ύπουργού τής τελευταίας Δυνάμεως, περί τών άμοιβαίων έγγυήσεων, έσκέπτοντο πώς νά περιορίσωσιν εις τάς εαυτών χεΐρας άπασαν τήν δύναμιν τής τετραπλής
συμμαχίας, διά τής συνθήκης τού Σατιλλιών συσταθείσης, φοβούμε
να'. μή ή 'Ρωσσία έξέλθη τών ορίων τής μετριότητος καί τής άφιλοκερδείας, άπήτουν δέ τήν διατήρησιν τής άκεραιότητος τής Τουρ
κίας, καί έδυσπίστουν πρός τήν Γαλλίαν, διά τό άσυμβίβαστον αύ
τής πρός τήν παλινόρθωσιν τών Βουρβώνων, μή ύποσχομένην πλέον
ούδεμίαν έγγύησιν ησυχίας καί ειρήνης πρός τήν λοιπήν Εύρώπην.
Ένεκα τών λόγων τούτων, έλογίσθη κατεπείγουσα ή άνάγαη τής
κοινής τών ηγεμόνων συνεννοήσεως, καί έντεύθεν προέκυψεν ή συγκρότησις νέας συνδιασκέψεως, έν Αΐζ-λά-Σαπέλλ, ήτις καί έκαμεν
έναρξιν τών έργασιών αύτής κατά ’Οκτώβριον τού 1818.
’Εκεί διετάχθη καί ό Καποδίστριας νά μεταβή, καί μετέβη μέ
τήν πεποίθησιν ότι θά αατορθώση νά άπαλλάξη τήν Γαλλίαν άπό
τής ξένης κατοχής, καί νά συνδέση άπάσας τάς εύρωπαϊκάς δυνά
μεις, διά κοινής τίνος συμβάσεως, άπαγορευομένης τού λοιπού πά-
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σης μερικής καί ιδιαιτέρας συνθήκης. Έν τή άρχαίιη πρωτευούση τού
Μεγάλου Καρόλου, τής οποίας αί αναμνήσεις κατήντησαν διαρκείς καί
ανεξάλειπτοι, συνήλθον οί δύω αύτοκράτορες, ό βασιλεύς τής Προυσσίας, οί αντιπρόσωποι όλων τών λοιπών μεγάλων Δυνάμεων, ό δούξ
Βελιγκτών, ό δούξ Ρισελιέ, καί πληθύς πρακτόρων, άνεγνωρισμένων
καί μυστικών, τών μικρών κρατών. Τό ζήτημα τής Γαλλίας έτέθη
πρώτον, ούτω πως : «Μετά τριετή στρατιωτικήν κατοχήν έξεπλήρωσεν αύτη τάς διά τής συνθήκης τών Παρισίων έπιβληθείσας αύτή
ύποχρεώσεις ; Ή έσωτερική αύτής κατάστασις παρέχει τή Ευρώπη
άποχρώσαν έγγύησιν ησυχίας διαρκούς ; Πρέπει νά παραταθή έπί
δύω άκόμη έτη ή διαμονή έν αύτή 120 χιλιάδων ξένου στρατού,
ή πρέπει ν’ άπαλλαχθή αύτού κατά τήν λήξιν τής τριετίας, τής
τεθείσης, διά τής συνθήκης τών Παρισίων, ώς όρου δοκιμαστικού
τών άποτελεσμάτων τής παλινορθώσεως τών Βουρβύνων ; »
Ό Καποδίστριας έξήλθε καί τού άγώνος τούτου νικητής, ωφε
ληθείς έκ τών παρατηρήσεων άφ
*
ενός μέν τού δουκός Ρισελιέ, καί
έξ έτέρου έκ τής μαρτυρίας τού δουκός Βελιγκτώνος καί τού Πότσο
δέ Βόργο. Παοαχρήμα έψηφίσθη ή απαλλαγή τού γαλλικού έδάφους άπό τού ξένου στρατού. Άλλ’ έμενεν έκκρεμές τό ζήτημα τής
τετραπλής συμμαχίας, άποφασισθέν μέν εις Σαντιλλιών, άνανεωθέν
δέ έν Παρισίοις. Ή τετραπλή συμμαχία έθεωρεΐτο ώς άγκυρα σωτη
ρίας παρά τινων, παρ’ άλλων δέ ώς έφήμερον καί έτοιμόρροπον κα
τασκεύασμα, μεταξύ δέ τών πρεσβευόντων τήν τελευταίαν ταύτην
ιδέαν, έτάσσετο καί ό Καποδίστριας, φρονών όμως ότι ή συμμαχία
αύτη δέν ήδύνατο νά έχη άξίαν τινα, άν δέν ώρίζετο άκριβώς ό
σκοπός αύτής.
Τής συζητήσεως ταύτης τάς διαφόρους φάσεις ώδήγει ή ιδιοτέ
λεια. Τότε ό αύτοκράτωρ έκηρύχθη ύπέρ τής διατηρήσεως τής τε
τραπλής συμμαχίας, ώς είχε καί εύρίσκετο, καί ή Γαλλία, ώφεληθεΐσα έκ τού περιστατικού τούτου, ήξίωσε νά γίνη παραδεκτή εις
τήν συμ,μαχίαν, όλων δέ τών ένεργειών τούτων άποτέλεσμα ύπήρζεν
ή έκδοσις διακηρύξεως έκ μέρους τής συνδιασκέψεως, γνωστής γενομένης άμέσως εις όλα τά Ευρωπαϊκά κράτη.
Ό δούξ Ρισελιέ, πρό τής έπανόδου του εις Παρισίους, έθεώρησε
χρέος του νά έκφράση πρός τόν Καποδίστριαν τήν ευγνωμοσύνην τού
βασιλέως του, ένεκα σπουδαιοτάτης βοήθειας ήν έδωκεν εις τήν
Γαλλίαν έν κοισίαοις πεοιστάσεσι. Έμπιστευτίκώς δέ πολλάκις τού
έπανέλαβεν ότι ό βασιλεύς, γνωρίζων τήν μετριότητα τής ιδίας του
περιουσίας, έπεθύμει νά βελτιώση τήν κατάστασίν του διά τής χορηγήσεως
ικανής
χρηματικής
ποσότητος. Ό Καποδίστριας
ηύχαρίστησε τόν δούκα, άλλ’ άπεποιήθη τήν προσφοράν, έζήτησεν
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όμως παρά του βασιλέως εκείνου άλλην τινα χάριν «"Αν δ ήμέτερος βασιλεύς έπιθυμή νά μέ εύεργετήση, τον παρακαλώ νά εύαρεστηθ‘71 νά έπιτρέψη δπως συγκροτηθώ συλλογή τις βιβλίων, έκ τών
εις τάς βασιλικάς βιβλιοθήκας υπαρχόντων διπλών συγγραμμάτων,
καί ή συλλογή αύτη ν’ άποσταλϊί εις την πατρίδα μου, δπως χρησιμεύση ώς πυρην δημοσίας τίνος βιβλιοθήκης, έν Έπτανήσω.»
«Ή χάρις τήν όποιαν ζητείτε τού άπήντησεν δ Ρισελιέ, δύναται νά
θεωρηθή τετελεσμένη άπό τούδε». Καί τωόντι, μετά τινας μήνας,
δ Καποδίστριας ήρωτήθη παρά τού Ρισελιέ, κατά διαταγήν τού
βασιλέως, εις τίνα έπιθυμεϊ ν’ άνατεθή ή τών βιβλίων έκλογή.
Άλλ’ δ Καποδίστριας, άλλας σοβαρωτέρας καί μάλλον κατεπειγούσας φροντίδας έχων, ανέβαλε το πράγμα, εύελπιζόμενος εις περι
στάσεις καλητέρας. Πλήν, ό καιρός παρήλθε, καί μετ’ αυτού συμ
παρέσυρε καί τόν Λουδοβίκον ΙΗ' καί τόν Ρισελιέ, καί έκεϊνον προ
σέτι ό’στις έπεθύμησε νά έξασφαλίση εις τήν πατρίδα του τήν δια
νοητικήν άπόλαυσιν τών καρπών τής εργασίας του.
Ό Καποδίστριας άνεχώρησεν έκ τής Αιξ-λά-σαπέλ, στενοχωρη
μένος, διότι δέν κατόρθωσε νά δρίση τόν σκοπόν τής τετραπλής
συμμαχίας, καί ν’άπαλλάξγι τήν 'Ρωσσίαν άπό πολλά βάρη καί άπό
πολλάς ένοχλήσεις. Προεϊδε δέ δτι προσεχώς νέαι περιπλοκαΐ έμελλον ν’ άναφανώσι. Καί τωόντι, ή μέν Ισπανία συνεταράχθη, ριψοκινδυνεύσασα τά πάντα, ή δέ Πολωνία έβραζεν έν έαυτή. Περιπλέον
τά μεταξύ 'Ρωσσίας καί Περσίας πράγματα δέν ήτον έλπίς νά φθάί;
σωσιν εις έν πέρας, ή δέ 'Επτάνησος,
— —.,ν,νς, στενάζουσα
στενάζουσα ύπό
ύπό τόν
τόν ζυγόν
ζυγόν
τού Μαιτλάνδου, έφαίνετο
το ώς
ώς παραπονουυ,ένη
παραπονουαένη κατά
κατά τού
του ΚαποδιΚαποδιστρίου, ύπογράψαντος δήθεν τήν δουλείαν της. Τότε έλαβε τό μέΤότε έλαβε τό μέτρον νά μεταβή εις τήν Κέοκυοαν, δπως εΐδή, διά τελευταίαν φοράν,
τόν πατέρα του. Τό μέτρον τούτο ήτον
επόμενον νά δώσγι άφοομήν
εις μυρίας παρεξηγήσεις έκ μέρους τών άγγλων.
Εις τήν Βιέννην έλαβε τήν άδειιαν παρά
ού Αλεξάνδρου, καί
άνεχώρησε κατ’ ευθείαν διά τήν Κέρκυραν, Εκεί έμελ'
έτησεν έπισταμένως τήν κατάστασιν τής Έπτανήσου, καί έκεϊ ε
ίδε τούς κορυφαίους τών άρματωλών έλλήνων, ήπειρωτών καί ·πελοποννησίων,
τών πολλάκις στρατολογηθέντων καί άποστρα· ευθέντων άλληλοδιαδόχως ύπό τών ρώσσων, τών γάλλων καί τών άγγλων, οϊτινες
έθρήνουν ένώπιόν του διά τήν ύπό τήν τουρκικήν τυραννίαν κατάστασιν
τής πατρίδος, καί έζήτουν νά εύρωσιν άσυλον εις τήν 'Ρωσσίαν. Καί
αυτός δ Σατράπης τών Ίωανν νων ήλθεν εις σχέσεις αλληλογραφίας
υ.ετ’ αύτού, περίεργος νά μάθη τόν σκοπόν τής εις Κέρκυραν έλεύσεώς του. Ή φιλύποπτος αγγλική κυβέρνησις, καθ’ δλην τήν έκεΐσε
διαμονήν του, κατεσκόπευε τά διαβήματά του καί τούς λόγους του,
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καί μυριοτρόπως έπροσπάθησε νά τού προξενήση ένοχλήσεις, διότι
ή παρουσία του εις τήν πρωτεύουσαν τού ΐονίου κράτους καί αί σχέ
σεις του μετά τών έλλήνων άμαρτωλών, τήν άνησύχουν μεγάλως.
Ωφεληθείς δέ έκ τής σχέσεως ήν έλαβε μετά τού Άλή πασά, κα
τόρθωσε τήν άπελευθέρωσιν τής οικογένειας Μόστρα, ήτις προ πολλού έκρατερΐΤο ύπό τού τυράννου ώς αιχμάλωτος.
Άναχωήσας έκ Κερκύρας, καί διελθών τήν ’Ιταλίαν, μετέβη εις
Παρισίους καί εις Λονδϊνον. Εις τήν πρωτεύουσαν ταύτην έλαβε
διαφόρους συνεντεύξεις μετά πολλών έκ τών τά πρώτα φερόντων,
καί μετ’ αυτών τών ύπουργών, άλλ’ δλαι του αί προσπάθειαι πρός
βελτίωσιν τής επτανησιακής διοικήσεως άπέβησαν άνωφελεΐς. Πο
λεμικόν ρωσσικόν πλοϊον άνέμενεν αυτόν εις τόν Τάμεσιν. Δι’ αυτού
άνεχώρησεν εις Κοπενάγην, καί έκεΐθεν κατευθύνθη εις Βαρσοβίαν,
δπου δ ’Αλέξανδρος είδεν αυτόν, μετ’ άκρας εύχαριστήσεως, έπανελθόντα. Τούτο έγένετο τόν Αύγουστον τού 1819.
‘Ο αύτοκράτωρ έλαβεν άμέσως συνδιαλέξεις άλλεπαλλήλους μετά
τού Καποδιστρίου, πληροφορήσαντος αυτόν περί τής καταστάσεως
εις ήν εύρε τήν ’Ανατολήν, τήν ’Ιταλίαν, τήν Γαλλίαν καί τήν
’Αγγλίαν. Αί πληροφορίαι του ήσαν άκριβεΐς καί ρητ'αί, τά δέ
συμπεράσματά του λυπηρά ώς πρός τήν διατήρησιν τής εύρωπαϊκής
ειρήνης. Άλλ’ ό αύτοκράτωρ ήλπιζεν άκόμη εις τήν τετραπλήν συμμαχίαν, καί ένόμιζεν δτι, δι’ αύτής, θά ήδύνατο νά κατορθώση o',Tt
οί καιροί ήτον άδύνατον νά δεχθώσι πλέον. Έστενοχωρεΐτο δέ με
γάλως, βλέπων τήν Πολωνίαν άφηνιάζουσαν, καί μή θέλουσαν νά
δεχθή καί αύτάς άκόμη τάς εύεργεσίας του. ’Έβλεπε λοιπόν, ήμέρα
τή ήμέρρι, άποτυγχανούσας τάς εύγενεΐς προσπάθειας του, καί, άπογοητευόμενος, ήρχισε ν’ άποκλίνγ εις τό άντίθετον σημεΐον, ήτοι
εις τήν άκραν άπολυτοφοοσύνην καί εις τήν ά'κραν αύταρχίαν, κατά
τό σύστημα τών παλαιών μοναρχιών. Άλλ’ ό Καποδίστριας δέν
ήτον δ άνθρωπος τού παρελθόντος. Ήγάπα μέν τήν ειρήνην, άλλ’
ήγάπα έπίσης καί τήν δικαιοσύνην καί τήν πρόοδον, καί ές αύτών
προσεδόκα τήν σωτηρίαν τής πατρίδος. Μ’ ολην δμως τήν διάστασιν, εις ήν εύρέθη πρός τάς γνώμας τού αύτοκράτορος, κατά την
έποχήν, περί ής ήδη γράφομεν, ό αύτοκράτωρ ούδέ στιγμήν έπαυσε
νά τιμά αύτόν, ώς καί πρότερον, άλλά δέν είσηκούετο, ώς άλλοτε,

παρ’ αύτού.
Τό 1820 έλαβε χώραν ή γνωστή στρατιωτική έπανάστασις τής
Μαδρίτης, ής άποτελέσματα ύπήρξαν ή αιχμαλωσία τού άδυνάτου
βασιλέως Φερδινάνδου, άναγνωρίσαντος βιαίως τήν νέαν έγκαθίδρυσιν τού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Αί άποτελούσαι τήν τε
τραπλήν συμμαχίαν Δυνάμεις, έκτος τής 'Ρωσσίας, άντί νά οργι-
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σθώσιν έπί τώ άκούσματι, ώς ή 'Ρωσσία ήλπιζε, χαριεντιζόμενα'.,
συνεχάρησαν τον Φερδινάνδον, έπί τή σωτήρια του.
Συγχρόνως σχεδόν άνεκηούχθη τό συνταγματικόν πολίτευμα καί
εις τήν Νεάπολιν τής ’Ιταλίας. Ή Αυστρία τότε έταράχθη μεγάλως, καί ήθέλησε νά τρέξη εις βοήθειαν τής βασιλικής οικογένειας
τής Νεαπόλεως, άναθεματίζουσα ό,τι την προτεραίαν είχεν έγκρίνει. Ή διπλωματία τότε κατέφυγεν εις τον συνήθη ιατρόν. Καί
πάλιν συνδιάσκεψις. Ή Ευρώπη έκηρύχθη νοσούσα βαρέως, καί
τόσον περισσότερον βαρέως, όσον, ώς ό άββας δέ ΙΊράδ έλεγε, τά
ιατρικά συμβούλια έπολλαπλασιάζοντο.
Εις τάς δυσχερείας ταύτας, προσετίθετο, ιδίως έν 'Ρωσσία, καί
άλλη τις, ανησυχούσα αύτήν μεγάλως. ’Από πολλού 'ήδη χρόνου, ό
Πάπας είχεν επιτείνει τάς περί προσηλυτισμού προσπάθειας του, έν
τή έπικρατεία εκείνη, διά τών Ιησουιτών, οϊτινες είχον καταντήσει
ακάθεκτοι. Έπί Πέτρου τού Μεγάλου, ειχον έκδιωχθή, αλλά πάλιν
έπανηλθον τολμηρότεροι έπί Παύλου τού Α\ Ήναγκάσθη λοιπόν καί
ό ’Αλέξανδρος νά διατάξγ την έκ τής χώρας άπέλασιν αυτών. 'Ο
Καποδίστριας, δστις είχε μείνει πάντη ξένος τών θρησκευτικών τού
των έρίδων, διετάχθη ΰπό τού αύτοκοάτορος νά δικαιολογήστ] πρός
την παπικήν κυβέρνησιν τό αύστηρόν αυτό μέτρον. Αυτός ό ίδιος
μάλιστα, άπό τού 1816, είχεν έπιφορτισθή τήν διεξαγωγήν τών
διαπραγματεύσεων περί τής έξομαλίσεως τών έν 'Ρωσσία σχέσεων
τής 'Ρωμαϊκής έκκλησίας, καί ιδίως μάλιστα περί τών σχέσεων αύτής μετά τής έκκλησίας τής Πολωνίας. Τά άναπτυχθέντα εις τάς
διαπραγματεύσεις αΰτάς ζητήματα ήσαν ακανθώδη, καί όμως ό
περινούστατος διπλωμ.άτης δικαίως έθαυμάσθη διά τήν άκραν δε
ξιότητα μέ τήν οποίαν έφερεν εις πέοας τήν δυσχερεστάτην αυτήν
ύπόθεσιν κατορθώσας νά έπιτευχθή πλήρης συνεννόησις μεταξύ τής
ρωσσικής κυβερνήσεως καί τής παπικής.
Μετ’ ολίγον, πάλιν άνανεούται ή έπιθυμία τής κοινής συνεννοήσεως μεταξύ τών μεγάλων Δυνάμεων. Ή πόλις τής αυστριακής Σιλεσίας Τροππώ ώρίσθη ώς τόπος συνεντεύξεως, καί έκεΐ συνήλθον έκ
νέου ηγεμόνες καί διπλώματα1.. Ό Καποδίστριας δέν ήσύχαζεν όπως
προκαλέσν) τάς ΰπό τού ’Αλεξάνδρου έλπιζομένας συνέπειας τής Τέ
ρας συμμαχίας, άλλ’ εις μάτην 'Ό,τι άπ’ άρχής έφρόνει περί αυ
τής, τούτο καί συνέβη. Τελοσπάντων, ή νέα συνδιάσκεψις ήρχισε
τάς έργασίας της, καί ό Μοτεονϊχος, ΰποστηριζόμενός ΰπό τών λοι
πών διπλωματών, παοέστησεν ώς απειλητικήν κατά τής εύρωπαϊκής ειρήνης τήν έπανάστασιν τής Νεαπόλεως. Τότε δέ ένθυμήθη
καί αυτός τήν συνθήκην τής 12 Μαίου 1815, καί τάς ΰποχρεώσεις
άς άνεδέχθη, όΐ’ αύτής, ό βασιλεύς τών Δύω Σικελιών. Καί ή μέν
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Αυστρία είχε δίκαιον, άλλα, προκειμένου νά έπέμβωσιν δλαι αΐ Δυ
νάμεις, άπό κοινού, εις τήν ύπόθεσιν τής Νεαπόλεως, ό Καποδίστριας άντέτεινε, λέγων ό'τι ή 'Ρωσσία δέν έπρεπε νά περιπλεχθή εις
ύπόθεσιν δλως ξένην τών συμφερόντων της. Έποότεινε δέ νά προκληθή ή μεσολάβησις τού Πάπα, καί ή πρότασις έγένετο παραδεκτή.
Άλλ’ ό Πάπας, έμβρόντητος γενόμενος έκ τού έπαναστατικού πνεύ
ματος, άπεποιήθη. 'Ο αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος, φοβούμενος μή
συντέλεση εις τήν έξασθένησιν τής 'Ιεράς συμμαχίας, διά τής ήθικής άποχωρήσεώς του, ύπεσχέθη τήν σύμπραξίν του πρός τόν αύτοκράτορα τής Αυστρίας. Ό γέρων βασιλεύς τής Νεαπόλεως προσεκλήθη εις Λαύβάχ, καί έκεΐ μετέβησαν έπίσης καί οΐ σύμμαχοι ηγε
μόνες.
Ή έπανάστασις τής Νεαπόλεως κατεστάλη τάχιστα. Άλλ’ ένώ
αύτη κατεστέλλετο, άλλη έξερράγη, ή έν Τουρίνω. Πλήν καί αυτή
ολίγον διήρκεσε. Καί όμως οΐ σύμμαχοι δέν ήτο πεποωμένον νά εΰρωσιν ησυχίαν τινα κατά τό περίδοξον καί γόνιμον έκεϊνο έτος
1821, δυστυχές δέ μόνον διά τήν άποβίωσιν τού Μεγάλου Ναπολέοντος.
Ένώ οί σύμμαχοι καί οί διπλωμάται, προσηλωμένους είχον τούς
οφθαλμούς εις τήν ’Ιταλίαν, καί ή συνδιάσκεψις ένησχολεΐτο πώς νά
εύρη τρόπους αατευνάσεως τού έπαναστατικού πνεύματος τού λαού,
τού άναπτυχθέντος εις τάς ίταλικάς ιδίως χώρας, ταχυδρόμος άπροσδόκητος φέρει τήν είδησιν τής έπαναστάσεως τού Αλεξάνδρου
'Υψηλάντου εις τήν Δακίαν. Ό αύτοκράτωρ Αλέξανδρος έταράχθη
σφόδρα. Ό ευεργετηθείς παρ’ αυτού, ό άναδειχθείς καί διατελών
ύπασπιστής του, νά τραπή εις πράξιν τοιαύτην, ώ ! τούτο ένοχοποίει τήν ρωσσικήν πολιτικήν ενώπιον όλου τού εύρωπαϊκοΰ κόσμου.
Καί ό μ.έν αύτοκράτωρ άπεδοκίμασε τήν διαγωγήν του, χωρίς πο
σώς νά γίνη λόγος περί τού ελληνικού έθνους, ό δέ Καποδίστριας
έγένετο άντικείμενον ύπονοιών, κακολογίας καί μίσους, έπιμελώς δέ
ένησχολήθη ούτος, όπως μή ό αύτοκράτωρ συμπεριλάβη εις τήν ορ
γήν του καί τό τυραννούμενον έθνος, καί όπως άναβάλη πάσαν ορι
στικήν άπόφασίν του, μέχρι τής εις τήν 'Ρωσσίαν έπανόδου του, οπού
θά ήτον έλεύθερος τών ξένων έπιρροών. Όταν δέ ή Πελοπόννησος
έπανέστη, ή μανία τών άντιπάλων τού Καποδιστρίου ύπερέβη παν
όριον, καί αί κατ’ αυτού πανουργίαι έφθασαν μέχρις έχθρότητος. Τό
στάδιον τής κακεντρεχείας ύπήρξεν όμαλώτατον. Συγχρόνως σχεδόν
υ.έ τήν έπανάστασιν τής Ισπανίας, τής Νεαπόλεως, τού Τουρίνου, τήν
έξαψιν τών πνευμάτων καθ’ όλην τήν Ιταλίαν, τήν δολοφονίαν τού
δουκός τούΒερού,συγχρόνως μέ τάς άντιρρήσειςτού Καποδιστρίου κατά
τής ποοτάσεως πεοί κοινών άναγκαστικών μέτρων κατά τής Νεαπό-
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λεως, νά συμβώσιν, άφ’ ενός jxiv ή έπανάστασις τού Ύψηλάντου έν
Μολδαυία, άφ’ έτέρου δέ καί ή έπανάστασις τής Πελοπόννησου, δλαι
αύταί αί άπροσδόκητοι συμπτώσεις έπιθανολόγουν την ενοχήν του
έλληνος ύπουργού της 'Ρωσσίας, καί μάλιστα εις τά δμματα διπλω
ματών τινων, φθονούντων αυτόν, έμπαθώς, διά τε την φημιζομένην
ικανότητά του καί διά τόν βαυμαζόμενον έντιμότατον χαρακτήρά
του, ύπώπτευον δέ δτι, ενόσω ό έλλην ούτος άπηλάμβανε την εύ
νοιαν του αύτοκράτορος της 'Ρωσσίας, ή λοιπή Ευρώπη δέν θά ήδύνατο νά διάθεση, δπως άν ηύδόκει, τά της Τουρκίας πράγματα.
Γνωστός δέ είναι ό κατά την εποχήν εκείνην μισορρωσισμός άπάσης
της εσπερίας Ευρώπης, έχων κυρίως την πηγήν του εις τά σχέδια
τής Αικατερίνης και εις τήν, ημέρα τη ημέρα, παρακμάζουσαν δύναμιν του οθωμανικού κράτους. Πολλάκις ή διπλωματία έπίστευσεν δτι
ή Θράκη όλη ήτον εγγύς νά καταντήση λεία τής ρωσσικής λαιμαρ
γίας, κατά τήν τότε επικρατούσαν άθυροστομίαν τών διπλωματών.
Ημείς νομίζομεν δτι οί διπλωμάται είναι κρυψίνοες, καί προσεκτικοί
επομένως εις τάς εκφράσεις των, καί δμως τό εναντίον συμβαίνει,
εκτός ευαρίθμων εξαιρέσεων. Άς ήναι! Τό ζήτημα τοϋτο διαφεύγει,
νυν, τήν ιδικήν μας άρμοδιότητα.
Μετά τήν έπανάστασιν τής Ελλάδος, ό Καποδίστριας είδε τήν
ανάγκην ήτις ύπηγόρευεν εις αύτόν ν’ απομακρυνθώ τής ρωσσικής
ύπηρεσίας. Διέκρινε, μέ τήν συνήθη του οξυδέρκειαν, δτι άλλα ώφειλεν ώς έλλην, καί άλλα ώς υπουργός τής 'Ρωσσίας. Τά δύω ταΰτα
καθήκοντα άπέβαινον άσυμβίβαστα εις ψυχήν, ώς τήν ιδικήν του,
καί ή εκλογή δέν ήδύνατο νά ήναι εις αύτόν αμφίβολος. ‘Η θέσις
του, βεβαίως, ήτο κρίσιμος· ώφειήεν, άνευ δισταγμού, νά θυσιάση
τήν δόξαν του καί τό μέλλον του εις τήν φωνήν τής συνειδήσεώς
του, καί νά ύποταχθή εις τήν θυσίαν παντός προσωπικού συμφέρον
τος διά νά σώση δ,τι έθεώρει άνώτερον πάσης άλλης επιθυμίας, καί
πάσης άναπαύσεως.
Τόν ’Οκτώβριον τού 1822 , συνήλθεν ή έν Βεοώνη συνδιάσκεψις τών
ήγεμόνων καί τών διπλωματών. Όλίγας ημέρας, προ τής εις τήν
πόλιν έκείνην μ,εταβάσεως τού αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου, ό Καποδίστριας έζήτησεν άδειαν απουσίας απεριόριστον, καί μετέβη εις τήν
Γενεύην, τής όποιας ήτον ήδη πολίτης, καί δπου περιεστοιχίζετο
ύπό πολλών φίλων, καί πολλών συγχρόνως θαυμαστών.
Δύω μήνας, προτού λάβη τήν άπεριόριστον άδειαν, άφού έπείσθη
όριστικώς περί τής μεταβολής τών πολιτικών φρονημάτων τού Άλεξάνδοου, εύοέθη εις ύπουργικον συυ.βούλιον ένθα ό αύτοκράτωο
έγνωστοποίησε την μέλλουσαν πορείαν, ήν τώ ύπηγόρευον αί περι
στάσεις. Μετά τήν έξήγησιν ταύτην, στραφείς πρός τόν Καποδίστριαν
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άνέθετο αύτώ τήν σύνταξιν ύπομνήματος περί τής νέας πολιτικής
τής αύτοκοατορικής κυβερνήσεως. Τήν στιγμήν έκείνην ό Καποδίστριας ούδεμίαν έφερεν άντίρρησιν, άλλ’ έξερχομένων τών υπουργών
έκ τού συμβουλίου, άπηυθύνθη πρός ένα έξ αύτών, λέγων ; Ή Ύμετέρα έξοχότης θά εύαοεστηθή νά μέ άναπληρώση εις τήν έργασίαν,
περί ής μ’ έκαμε λόγον ό αύτοκράτωρ. Ό ύπουργός έκεινος άκούσας
ταύτα έξεπλάγη, ό δέ Καποδίστριας έξήκολούθησε λέγων : Θέλω έξηγήσει πρός τήν Αύτού Μεγαλειότητα τούς λόγους τούς ύπαγορεύσαντάς με τήν άποποίησιν ταύτην καί παραχρήμα έζήτησεν άπό
τόν αύτοκράτορα άκρόασιν ιδιαιτέραν. Ούτος ήκροάσθη αύτόν έπί
μίαν ώραν λαλούντα, χωρίς νά τόν διακόψη. Ώμίλησε δέ μετά τοσαύτης παρρησίας ώστε ό αύτοκράτωρ έμεινεν έκθαμβος, καί, έγερ—
θείς, είπεν αύτώ. «"Αν ήμην Καποδίστριας, ήθελα ίσως άπαφασίσει,
ώς σύ άπεφάσισες περί σεαυτού, άλλ’ ώς αύτοκράτωρ, καί σύ θά άπεφάσιζες νά βαδίσης τήν οδόν τήν όποιαν έγώ οφείλω νά προτι
μήσω.· Έντοσούτω, μ.η παύσης νά παρευρίσκεσαι εις τά ύπουργικά
συμβούλια, ένασχολήθητι δέ εις τάς ήδη άρξαμένας ύποθέσεις, καί
έσο βέβαιος δτι δέν θά ζητήσω άπό σέ πράγματα άπάδοντα εις τάς
πεποιθήσεις σου. Καί πράγματι, έξηκολούθησεν έπί δύω μήνας παρευοισκόμενος εις τά ύπουργικά συμβούλια, μετά τήν περαίωσιν
δέ τών ήδη άρξαμένων έργασιών, χωρίς ν’ άναμιχθή εις τήν διεξα
γωγήν νέων, έπανέλαβε τήν αΐτησιν αύτού περί τής άπό τής ρωσ
σικής ύπηρεσίας οριστικής παραιτήσεώς του, καί τόν σκοπόν αύτού
περί τής εις Γενεύην μεταβάσεώς του. Ό ’Αλέξανδρος συνήνεσε, καί
έναγκαλιζόμενος αύτόν, τού είπε : ’Αγαπητέ μου κόμη, ή ύπόληψίς
μου θά σέ συνοδεύση καί μακράν τής ρωσσικής ύπηρεσίας, άλλά δέν
δύναμαι νά δεχθώ τήν παραίτησίν σου. "Ενεκα τής θελήσεως ταύτης
τού αύτοκράτορος, ό Καποδίστριας, κατά τά τέσσαρα έτη τής εις
Γενεύην διημερεύσεώς του, έτήρησεν, έν Πετρουπόλει, τό παλάτιον, εις
δ κατώκει, ύπουργός ών. Καθ’ δλον τό τετραετές αύτό διάστημα,
δέν ένησχολήθη εις άλλο τι παρά εις παν δ,τι συντελεστικόν εις την
ελληνικήν άνεξαρτησίαν, εις τήν περίθαλψιν τών έν Εύρώπη καταφυγουσών ελληνικών οικογενειών καί εις τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων
αύτών. Πώποτε δέ δέν έπειράθη, έν τώ διαστήματι αύτώ, νά προ
σέγγιση καί πάλιν τόν αύτοκράτορα, καί, μ’ δλην τήν πρός αύτόν
ειλικρινή άφοσίωσίν του, δέν τού έγραψεν ούδεμίαν άλλην έπιστολήν,
παοά μόνον τάς συνήθεις συγχαρητηρίους έπιστολάς, έν καιρώ τών
έορτών τής αύτοκρατορικής οικογένειας. "Ητο δέ άδύνατον ρώσσος
ύπάλληλος νά διαβή τής Γενεύης, χωρίς νά τον έπισκεφθή, ώς άν ήτο
άκόμη έν ένεργείγ ύπουργός. ’Ολίγον πρό τού θανάτου του, ό ’Αλέ
ξανδρος, ένώ είσήρχετο εις τήν άμαξαν, διά νά μεταβη εις τήν Κρι-
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μαίαν, παρήγγειλε στενόν τινα φίλον του Καποδιστρίου νά του γρά—
ψν) ότι, παρά ποτέ άλλοτε, έτίμα αυτόν, τότε, διά τάς μεγάλας
αύτού άρετάς.
Έν Γενεύγι ένησχολήθη εις την περίθαλψιν τών καθ’ δλην την Ευ
ρώπην προσφύγων έλλήνων, και εις την έκπαίδευσιν πολλών έκ τών
τέκνων αυτών, συστήσας και σχολήν ελληνικήν, ύπό τήν διεύθυνσιν
του γνως-οΰ ήμϊν μακαρίτου ‘Ργδινού, γυμνασιάρχου χρηματίσαντος.
Η περιουσία του δέν' ήτο μεγάλη, καί όμως ικανόν μέρος αυτής έδαπάνησε εις τά θεοφιλή ταύτα έργα. Ούτω διήνυσε τον βίαν έν Έλβετίρι, άπό του 1823 μέχρι του 1826, δτε ό αύτοκράτωρ ’Αλέξαν
δρος προώρως καί άπροσδοκήτως άπεβίωσε.
Άλλ’ ή έλληνική έπανάστασις είχεν ήδη διαπράξει θαύματα,
κατά τά τρία μάλιστα πρώτα αύτής έτη, καί ό Καποδίστριας, βλέπων ετι μάλλον παροξυνομένην τήν κατά τής ‘Ρωσσίας δυσπιστίαν
τών λοιπών ευρωπαϊκών μυστικοσυμβουλίων, τά δέ πράγματα προβαίνοντα εις τήν κατά τής Τουρκίας ρήξιν, άπεφάσισε, μονάζων έν
τνί Ελβετία νά διακόψν) πάσαν σχέσιν, ιδιωτικήν τε καί δημοσίαν,
δυναμένην νά δώσγ οπωσδήποτε, άφορμήν, εις νέας παρεξηγήσεις.
Έκεΐ λοιπόν έπερίμενε νά τόν όδηγήσωσιν αΐ περιστάσεις πότε έ
πρεπε νά θέση τέρμα εις τήν εκούσιον έξορίαν του.
Γνωστή είναι ή ιστορία τών μεγάλων δυστυχημάτων και τών με
τεώρων έλπίδων τής ήμετέρας πατρίδος άπό τά τέλη του 1824 μέ
χρι του 1828. Ή περί τής αγγλικής προστασίας έπινοηθεΐσα αΐτησις,
επινόημα ύψίστης πολιτικής συνέσεως, τά δύο αγγλικά δάνεια, ή άποβίβασις του αιγυπτιακού στρατού εις τήν Πελοπόννησον, ή ύπό
τήν οδηγίαν αύτής τής ιδίας ελληνικής κυβερνήσεως απελπιστική
πανστρατιά κατά τού Ίβραίμη, ή τού Κιουταλή εισβολή, ή ύποταγη άπάσης τής Στερεάς Ελλάδος εις τούς Οθωμανούς, ή ήρωϊκή έξο
δος τών έν Μεσολογγίφ πολιοοκουμένων, καί ή πτώσις τού ένδοξου
τούτου προμαχώνος τής ελληνικής έλευθερίας, ή πολιορκία τής Άκροπόλεως, ή τού Κολοκοτρώνη καί τού Καραϊσκάκη αύταπάρνησις
καί στρατηγική ίκανότης, άρεται σώσασαι τήν ελληνικήν έλευθε
ρίαν, ή άνάρρησις εις τόν ρωσσικόν θρόνον τού αύτοκράτορος Νικο
λάου, ή κοσμοπολιτική φιλανθρωπία τού Κάνιγκος, αί ζηλοτυπίαι
τής ’Αγγλίας, ό ένθουσιασμός ύπέρ τής Ελλάδος σύμπαντος τού
χριστιανικού κόσμου, ή συνθήκη τής 6 ΐουλίου, ή έν Τροιζήνι έθνική
συνέλευσις καί ή έν αύτγ πραγματωθεϊσα έθνική σύμπνοια, ή έκλογή
τού Καποδιστρίου, ώς Κυβερνήτου, ή πεισμονή τής Τουρκίας νά μήν
ένδώσγ εις ούδένα συμβιβασμόν πρός καθησύχασιν τής ’Ανατολής,
καί κυρίως τής έπαναστατημένης Ελλάδος, ή έν Ναυαρίνω κατα
στροφή τού οθωμανικού καί αιγυπτιακού στόλου, έκτελεσθεϊσα ύπ’
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αυτής τής ιδίας Ευρώπης, καί επί τέλους, ή συνθήκη της Άδριανουπόλεως, δλα ταΰτα, τά μεγαλοποεπέστατα θαύματα της Θείας Πρό
νοιας, συνετέλεσαν όπως έλθγ το πλήρωμα του χρόνου, καθ’ ο το πολύδακρυ καί πολυστένακτου εκείνο δράμα, το καλούμενου ελληνική
έπανάστασις, διέψευσε το περιλάλητου ιστορικού τίνος απόφθεγμα,
το άποφαινόμενον οτι, έθνος, δούλαν διατελέσαν πέραν τού αΐώνος,
δεν δύναται ν’άναγεννηθνί, απόφθεγμα απάνθρωπου καί αποτρόπαιου,
τού οποίου καί σήμερον γίνεται υβριστική κατά τού έθνους χρήσις
άπο τά αχρεία στόματα πολιτικών τινων κοθόρνων, θελόντων, μέ την
καταδίκην τού έθνους, νά δικαιολογήσωσι τάς εαυτών άμαρτίας.
Καί όταν λέγωμεν οτι ή 'Ελλάς έχει άμαρτίας, σφάλλομεν, αντί νά
τι αί άν.αρτίαι τών τοιούτων πολιτικών κοθόρνων παιδεύουσιν άδίκως την ταλαίπωρου Ελλάδα !
Ούτω συνετελέσθη δ,τι ούδείς, προς τού 1821, ήτο δυνατόν νά
πιστευσν) ! «1ολμ.ησον και καρτέρησον», ιόου το μεγα μυστήριον
τών μεγάλων αγώνων. Ένικήσαμεν, καί εΰλογούμεν, διά τούτο, το
πανάγιον δνομα τού Ύψίστου Θεού ! ’Αλλά, καί άν ήθέλαμεν ήττηθή, ή άνθρωπότης δέν θά μάς έλησμόνει πώποτε, ημείς δέ θά έχαίραμεν πάντοτε, άποθαυμ.άζοντες την ωραιότητα τού αίματος τών
τυράννων μας επί τού ξίφους τής ελευθερίας, άλλοι δέ λαοί, δούλοι,
θά έφθόνουν, διά παντός,τό ένδοξον καί αθάνατον ημών μαρτυρολόγιον!
Μετά την άνάρρησιν τού αύτοκράτορος Νικολάου, ό Καποδίστριας
μετέβη εις ΓΙετρούπολιν όπως πενθήσγ) επί τού τάφου τού Άλεςάνκαί δπως συγχαρή τον Νικόλαον, διά. την εις τον θρόνον άνάρρησιν
του. Άμφότερα τά καθήκοντα ταύτα έςεπλήρωσεν, άμα άφιχθείς, έ
λαβε. δέ περιποιήσεις έξαιρέτους ύπό τε τού αύτοκράτορος καί τής
αΰτοκοατορικής οικογένειας. Καθ’ όδόν, μεταβαίνων εις ΓΙετρούπολιν,
έμαθε την ύπό τής έν Τροιζήνι συνελεύσεως εκλογήν του, ώς Κυβερ
νήτου τής Ελλάδος, έζήτησε καί έλαβε την οριστικήν παραίτησίν
του άπό τής ρωσσικής υπηρεσίας, δικαιολογηθείς οτι οφείλει νά προςφέργ εαυτόν ολοκαύτωμα εις τήν πατρίδα του, έσυνηγόρησε παρά
τώ Νικολάω ύπέρ αυτής, έπικαλεσθείς Οερμοϊς δακρύοις, τήν φιλαν
θρωπίαν του, ήρνήθη τήν προσφερθεΐσαν αύτώ έτησίαν σύνταξιν έκ
φράγκων έξήκοντα χιλιάδων, διά τάς μεγάλας υπηρεσίας του πρός τε
τό κοάτος καί τήν αύτοκρατορικήν οικογένειαν, ευχαριστήσας τόν
αύτοκράτορα διά τήν ύπέρ αυτού πρόνοιαν, καί δικαιολογήσας τήν
άποποίησίν του. Ή μέλλουσα θέσις του, είπε, μέ ύποχρεοΐ νά τη
ρήσω, απέναντι τού κόσμου, πλήρη την άνεςαρτησίαν του.
Τον ’Ιούλιον τού 1827 άνεχώρησεν έκ τής ρωσσικής πρωτευούσης
καί κατευθύνθη εις Βερολϊνον, δπου έγραψε πρός τόν έν τή έπαύλει του
30
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διαμένοντα ς-ενώτατον αύτού φίλονΣτάϊν τήν εφεξής ώραίαν έπις-ολήν.
«Έ μέσφ ένδειας φοβέρας καί συμφορών άναριθμήτων, έν μέσω
> λαού πεινώντας καί ύπό της κακοδαιμονίας μαστιζόμενου, ύπό της
«οθωμανικής δέ ρομφαίας άπειλουμένου, μέχρι τελείας καταστροφής,
«καί άπηλπισμένου να εύρη την δέουσαν βοήθειαν όπως όδηγηθή εις
«τό πέρας των αγώνων του, υπέρ του όποιου όμως πάσα γενναία ψυχή
»θά αισθάνεται αιωνίως συμπάθειαν βαθυτάτην, ώς μή παύσαντος
«πώποτε νά έμπνέη ζωηρότατον συμφέρον εις όλους τούς ανθρώπους,
'τούς συγκινουμένους έκτων ιερών ονομάτων τής θρησκείας, τής πα«τρίδος και τής ανθρωπότητας, τό έ'ργον μου, βεβαίως, θα ήναι δυ«σχερέστατον. "Αν δέ τολμώ ν’ αποπειραθώ τήν έκτέλεσίν του, τούτο
«προέρχεται έκ τής συνειδήσεως τών έμών καθηκόντων, έκ τής στα«θεράς θελήσεως τού νά εκπληρώσω αυτά, καί έκ τής έλπίδος προ«σέτι ότι ό Θεός, έν τή δικαιοσύνη καί έν τη εύσπλαγχνία του, καί
«οι δυνατοί τής γής, έν τή χριστιανική αύτών καλοκαγαθίρι, δέν
«θά μέ άφήσωσιν έγκατεαλελειμμ,ένον.
Ό εις τον Καποδίστριαν άφωσιωμένος καί ευγνώμων Στούρζας, ό
τήν βιογραφίαν αυτού προτάςας εις τήν δημοσιευθεΐσαν, τό 1839,
αλληλογραφίαν του, βέβαιοι πράγμα άγνωστον εις ημάς τούς έλληνας. Βέβαιοί ότι ή περί προσκλήσεως τού Καποδιστρίου, ώς Κυβερ
νήτου τής Ελλάδος, ιδέα ήλθε, αατά πρώτον, εις τήν διάνοιαν τού
Καραϊσκάκη, καί ότι τού έγραψεν, ίκετεύων αυτόν νά έλθη, τό ταχύτερον, εις τήν κοινήν πατρίδα, χωρίς δέ νά .τεριμείνη άπάντησιν,
συνεννοήθη μετά τού Κολοκοτρώνη περί τούτου, καί ούτω κατορθώθη
ή ύπό τής έν Τροιζήνι συνελεύσεως έκλογή αύτού. Διά νά γράψη τούτο
ό Στούρζας, τοσούτο βεβκιωτικώς, θά είπή ότι είχεν ύπ’ όψει τήν
έπις-ολήν τού Καραϊσκάκη καί Κύριος οίδε πόσας άλλας επισήμους έπις-ολάς, άγνώς-ους εις ημάς. Λυπηρότατον είναι ότι, μ’όλας τάς γενομένας παρ’ εμού έρευνας, δέν ήδυνήθην είσέτι νά πληροφορηθώ τήν
τύχην ήν έλαβε τό άρχεϊον τού Κυβερνήτου, μετά τόν θάνατον αύτού.
Άλλ’ αφού περιεσώθησαν αί δημοσιευθεϊσαι έπιστολαί, βεβαίως θά
περιεσώθησαν καί όλα τά λοιπά έγγραφα. ’Αλλά πού εύρίσκονται !
Έκ τού Βερολίνου μετέβη εις τό Λονδΐνον, εις τούς Πζρισίους
καί έκεϊθεν εις τήν Γενεύην καί τόν ’Αγκώνα. Ή εις τό Λονδΐνον
καί τούς ΙΙαρισίους μετάβασίς του έσκόπει νά είδη τούς δυναμένους
νά γίνωσιν ωφέλιμοι εις τά τόσα περί Ελλάδος εκκρεμή τότε ζητή
ματα καί εις τάς μάλλον κατεπειγούσζς αύτής άνάγκας. Έν τοσούτω, είχε λάβει τό ψήφισμα τής έν Τροιζήνι συνελεύσεως, δι’ ού
έξελέχθη Κυβερνήτης, καί έκ Λονδίνου έγρζψεν εις άπάντησιν τά
εφεξής δύω έγγραφα, τό μεν προς τήν Εθνικήν συνέλευσιν, τό δέ
προς τήν άντικυβερνητικήν Επιτροπήν.
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Έν Λονδίνω, τήν 11]2β Αύγουστου 1827.

Κ,ύρεε J
»Ένώ ήτοιμαζόμην ν’ αναχωρήσω έκ τής ρωσσικής πρωτευούσης,
έλαβον, διά τού αδελφού μου, τήν διακοίνωσιν τής Ύμετέρζς έςοχότητος καί τών πληρεξουσίων τού έθνους, δι’ ής μ’ έγνωστοποιήθησαν δύω ψηφίσματα, το μέν περί τής έκλογής έμού, ώς προέδρου
τής ελληνικής κυβερνήσεως, τό δέ περί τής διδομένης εις έμέ πληρε
ξουσιότητας όπως διαπραγματευθώ έθνικόν δάνειον.
«’Από τού Μαίου, άμα άφίχθην εις Πετρούπολιν, εφημερίδες καί
ίδιωτικαί έπιστολαί μ’ έκαμαν γνωστήν τήν τοσούτο κολακευτικήν
καί τοσούτο επίσημον διαβεβαίωσιν τής έθνικής πρός έμέ έμπιστοσύνης.
«Δέν θέλω κάμει λόγον πρός τήν Ύμετέοαν Εξοχότητα καί πρός
τούς συναδέλφους υμών, ούτε περί τών αισθημάτων έξ ών έμπνέομαι,
ύπ’ όψει έχων τά περί ών ό λόγος ψηφίσματα, ούτε περί τών εύχών
άς απευθύνω πρός τόν "Υψιστον όπως έπιδαψιλεύση καί πρός Υμάς,
καί πρός έμέ έπίσης, τήν δύναμιν, ΐνα φθάσωμεν εις τόν σκοπόν τών
μακρών καί αιματοφύρτων θυσιών, εις άς τό ελληνικόν έθνος ύπεβλήθη, καί υποβάλλεται ήδη, έπί τή έλπίδι τής άπολυτρώσεώς του.
«Θέλω λοιπόν περιορισθή, σήμερον, νά Σας δώσω λόγον τών μέχρι
τοΰδε μικρών μου προσπαθειών, συγχρόνως δέ καί τό μέτρον τής
εις τό μέλλον πλήρους άφοσιώσεώς μου.
«Πληροφοοηθείς τήν καταστροφήν τών ’Αθηνών, τάς χρηματικάς
δυσχερείας τής προσωρινής κυβερνήσεως, καί τήν θλιβεράν ανάγκην
εις τήν οποίαν εύρέθη αύτη όπως ζητήση τήν συνομολόγησιν δα
νείου, έν Έπτανήσω, ικανού μόνον διά τινας ημέρας, έσπευσα, αντί
πάσης άπαντήσεως, ν’ άποστείλω πρός τόν άδελφόν μου μέρος τής
μετριωτάτης περιουσίας μου, καί τόν παρήγγειλα νά λάβη μετοχήν
εις τό δάνειον αύτό, άν τώ δντι έγένετο, άλλως,„νά κζταθέση, εις
τάς χεΐρζς τής προσωρινής κυβερνήσεως, δύω χιλιάδας λίρας στερ
λίνας." Συγχρόνως κατέφυγα πρός τούς έν τή αλλοδαπή πλουσίους
ομογενείς παρακαλέσας αύτούς ν’ άκολουθησωσι τό παράδειγμα
τούτο, καί συντρέξωσι καί αύτοί τό κατά δύναμιν.
«Ή προσπάθεια μου αύτη έπέτυχε, καί ή προσωρινή κυβέρνησις
θά εύκολυνθή ούτω, έπί τού παρόντος, πρός θεραπείαν τών μάλλον
κατεπειγουσών αναγκών. Ειπον επί τού παρόντος, διότι ελπίζω, τή
βοήθεια- τού Θεού καί τής συνέσεως υμών, τό ήμέτερον έθνος νά
λάβη ταχέως άλλην τινα ισχυροτέραν βοήθειαν.
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, «Κατά την ένεστώσαν των πραγμάτων κατάστασιν, ή βοήθεια
αυτή, διά νά κατασταθή ζωτική, δέον νά ε"χη διπλοϋν σκοπόν'
Δέον νά εςάςη την Ελλάδα έκ της όλεθρίας άπομονώσεώς τη;, καί
προσέτι νά θέση αύτήν εις συνάφειαν μετά των κυριωτέοων εύοωπαϊκων Δυνάμεων. Δέον ή ίσχυροτέρα αύτή βοήθεια νά προμηθεύση είς
αυτήν τά μέσα τής ύπάρξεως καί τής ύπερασπίσεως, μέχρις ό'του ή
κυοερνησις δυνηθή νά άποκαταστήση τάξιν τινα έν τή διοικήσει
του έθνους, και ευρεθή τούτο είς κατάστασιν νά επαρκή άφ’ εαυ
τού είς τά; άνάγκας του.
'
'
«Δια τούτο, έςαιρετικώς έπεμελήθην τά μέγιστα ταυτα συμφέ
ροντα, καί θά,έζακολουθήσω, επιμελούμενος αύτά. Ένεκα δέ τού
του, προτού άφιχθώ αυτόθι, θεωρώ αναγκαίου νά διέλθω καί έκ
Παρισίων.
. "Αν ή Θεία Πρόνοια εύλογήση, καί είς τό μέλλον, τάς ποοσπαθείας μου, τολμώ νά ελπίσω οτι θά δυνηθώ νά Σάς παρέξω ' παοηγοριαν τινα, τό δε έθνος πιστεύω, δέν θά μού άρνηθή τήν έξοοσίαν
εκείνην τήν όποιαν θά τού ζητήσω, όπως κανονισθώσιν, έν τή νομίμω ένασκήσει τών προταθέντων μοι σπουδαιότατων καθηκόντων
ό'λα τά άναγκαΐα συνδιαλλακτικά μέτρα μετά τών εύρωπαϊκών αύλών, αϊτινε; θά παρέμβωσι ύπέρ τή; εθνικής σωτηρία;.
«Ουδέ στιγμή μία θ’ άφήσω νά παρέλθγ άπρακτος. ’Από τήν
τ·
μίαν εις την άλλην ήμεραν, ήμπορεϊ ν’ άποφασισθή περί τή; Ελ
λάδος τό μέγα ζήτημα τής ζωή; ή τού θανάτου. Τί θά γίνη
μόνος ό. Θεός τό γνωρίζει. Άλλ’ ά; μήν άποκρύψωμεν, κύριοι, ότι
α,.ο υμάς εςαρτάται νά ελθωσιν αί περιστάσεις εύνοϊκαί ύπέο του
έθνους· καί θά ελθωσιν (έστέ βεβαιότατοι περί τούτου), άν, ακλόνη
τοι μένοντες έπί τών αμεταβλήτων αρχών τή; άγια; ημών Θρησκείας
εργασθήτε, έν συμπνοί?, καί έν αγαθοπιστία, είς τό έργον τής κοι
νής σωτήριας, οι μεν ες υμών φεροντε; τά όπλα, όχι μόνον υ.ετ’ άΦοσιώσεως καί άνδρίας, άλλά. καί μετά αύστηράς πείθαοχίας‘είς τάς
διαταγάς τών άνωτέρων σας, οί δέ διοικούντες τον τόπον ύπέρ τού
τόπου, καί όχι ύ^έρ ή κατά τών δείνα προσώπων ή ύπέρ ή κατά
τών δείνα συμφερόντων.
» Ενταύθα, κύριοι, παύω τον λ.ογον, αφίνων είς ην ύμετέραν σύνεσιν καί είς τήν φιλοπατρίαν σας τήν φροντίδα ~Γού νά καταμετρήσετε την μεγίστην ευθύνην τήν βάούνουσαν ~7. ; ύμετέρας κεφαλάς.
Θεωρώ δέ τιμήν τό νά συμμερισθώ μαζί σα, ·,<ι>
ην ευθύνην ταύτην,
αλλά δέν διστάζω παντάπασι νά έπαναλάβω καί ενταύθα οτι
άδύνατον μού είναι νά συμμερισθώ αυτήν προτού υιέ ακούσετε, καί προτού συγκατατεθήτε νά μέ δώσετε όλην σα την εμπιστοσύνην, τήν
όποιαν αισθάνομαι τήν ανάγκην νά έμπνεύσω είς τ κ; καρδία.ς σας.
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Μετά τών διαπύρων ευχών μου,
έςαιρέτου μου ύπολήψεως.»
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δέχθητε τήν διαβεβαίωσιν τής

Πρός τον Πρόεδρον της προσωρινής κυβερνήσεως

τής ΈλλάδοςΈν Λονοΐνω, τήν 14]26 Αΰγ. 1827.
Κύριε!

«Δέν ήδυνάμην ν’ απαντήσω πληρέστερον είς τήν επιστολήν ήν ή
Ύμ. έξοχότης μ’ έκαμε τήν τιμήν νά μέ διευθύνη, παρά μεταβιβάζων πρό; ύμάς ανοικτήν, τήν προς τον Πρόεδρον τής εθνικής συνελέύσεως σημερινήν επιστολήν μου.
«Μακρύτερα.ς εξηγήσεις δέν θά προήγαγον έπί τά πρόσω τό έργον
ύπέρ τής τελέσεως τού οποίου οφείλομεν νά μεταχειρισθώμεν καί όλον τον χρόνον μας καί όλα; τά; προσπάθειας μας.
«"Ας έργασθώμεν ύπέρ τού ένδοξου αυτού έργου. "Ας έργασθώμεν
έν αγαθή πίστει, μετ' άφιλοκερδείας, σύμπνοιας καί συνέσεως. 'Η κοινή
αυτή ύποχρέωσις είναι ή πρώτιστη τών ίδικών μας ύποχρεώσεων,
καί άν ό Θεός μεθ’ ημών, ή πατρίς θά σωθή.
«Μετά τήν είς τήν Ελλάδα άφιξίν μου, διαφυλάττομαι νά κάμω
τή 'Υμετέρα Έζοχότητι γνωστοποιήσεις ύψίστου συμφέροντος, συνοψιζούσας τό μέλλον, καί, κατά τά; έλπίδας μου, τήν σωτηρίαν τής
ήμετέρας πατρίδος.»
Ό Κυβερνήτης έφθασεν είς τό Ναύπλιον, έπί αγγλικού δικρότου,
τήν 8 Ιανουάριου 1828, καί άφού έκεΐ έλάλησε τά δέοντα πρό;
τον Γρίβαν καί τον Στράτον κατέχοντας τά φρούρια τής πόλεως έκείνης, άφίχθη είς Αίγιναν τήν 1 ί . Τήν 20 δέ, άφού συνεννοήθη
μετά τής άντικυβερνητικής έπιτρόπής, μετά τής βουλής καί τών
προκριτοτέρων έκ τών πολιτικών καί στρατιωτικών άγωνιστών, περί
τών κυριωτέοων ζητημάτων τής έποχής, καί ιδίως περί τής έσωτερικής διοικήσεως, άνέλαβε τήν κυβέρνησιν, διαρκέσασαν, ώς έν αρ
χή εΐρηται, μόλις 44 μήνας εντός τών όποιων άπεφασίσθη ή ορι
στική τύχη τής Ελλάδος, καί έτέθησαν τά πρώτα θεμέλια τού έσωτερικού αύτής οργανισμού καί τών εξωτερικών αύτής σχέσεων. Ό
Κυβερνήτης άπεβίωσεν εί; ηλικίαν 54 έτών.
Έν Άθήναις τή 11η Νοεμβρίου 1884.
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X
Τοιούτου έξοχου πατρό; υιό; ό Σ π υ ρ ί δ ω ν Τ ρ ι κ ο ύ π η ς,
έμελλε νά διαδραματίσρ περιφανέστατο? πρόσωπο? έν τή συγχρόνω
έθνική ιστορία.
’Ανετράφη ύπό τάς μεγάλας έμπνεύσει; καί άοετας τού μεγάλου
πατρό; του.
'Ο φιλόμουσο; πατήρ νηπιόθεν παρέδωκε τόν υιόν εί; τήν λατρείαν
τών Μουσών. Εί; τών διαπρεπεστέοων τότε λογιών, ό Παναγιώτης
Παλαμάς, οστι; ήτο καί τού πατρό; του ό διδάσκαλο;, έδίδαξε τόν
παΐδα τά πρώτα γράμματα.
”Εκτοτε διέλαμπεν ό μέγα; νού; τού Σπυρίδωνος καί κατέστησεν αύτόν άντικείμενον έζό/ου τιμής καί θαυμασμού παρά τοϊς συμπολίται; καί συνομήλιξιν αύτού. Παιδίον έτι ήγάπα έμμανώς τήν
ρητορικήν κ.αί πολλάκι; ένεφανίζετο καί έξεφώνει λόγους δημοσία,
ρήτωρ αύτοσχέδιος καί εύγλωττος. Τά μικρά τής παιδική; ηλικίας
όητοςικά δοκίμια, προοιώνιζον τόν κατόπιν έξοχο? καί μεγάλος
νουν τού “Εθνους ρήτορα, 8ν έθαύμ.ασαν δύο περίπου παραδραμούσα-

ν έποχή μεγάλων ιδεών καί αισθημάτων, καθ’ ήν έκυοφορεΐτο ή μεγάλη τής Γαλλία; έπκνάστασις, ή διαχύσασα
εις τόν κόσμον τό πνεύμα τής ελευθερίας καί τής αδελ
φότητος, ή συντρίψασα τού; τυράννους τής γή; ΰπό τό
φοβερόν αύτής καί καθημαγμένον άρμα, δτε οί άρματωλοί έλίκνιξον εις τής 'Ελλάδος τά βουνά τήν παλιγγενε
σίαν αυτής, τόν ’Απρίλιον του 1788, εις τό τότε άσημον,
ύστερον 3ε τοισένδοξον καί ιστορικόν Μεσολόγγιον, έγεννήθη παιδίον, ό'περ έμελλε νά δοξάση μίαν ήμέραν τήν πατρίδα του
καί νά πληρώστ, τήν ιστορίαν τη; 3'.’ έξοχου λάμψεως.
7Ητον όΣπυρίδων Τ ρ ι κ ο ύ π η ς, υιό; πρωτότοκος περι
φανούς τοϋ Μεσολογγίου οικογένειας. Ό πατήρ αύτού ’I ω ά ν ν η ς
Τ ρ ι κ ο ύ π η ς. ήν εί; τών έξοχωτέοων προεστών τή; πατρίδος του,
μουσοτραφής, μέλος τής Φιλικής ’Εταιρίας, πρόεδρο; τών δημογερόν
των έπί τή; ’Επαναστάσεω; καί μετ’ αύτήν γερουσιαστής τή; Δυτι
κής Ελλάδος, καί μέλος τού πολιτικού τμήματος τού συμβουλίου
τή; Γενικής Διευθύνσεω; τή; Δυτική; 'Ελλάδος, καί ώ; έγραψαν τά
‘Ελληνικά X ρ ο ν ι κ ά, άγγέλλοντα τόν θάνατόν του κατά τό
έτος 1824: «Πατήρ λαμπράς οικογένειας, ένθερμος πατριώτης, α
φιερωμένο; ό'λω; εί; τά κοινά πράγματα τής πατρίδας, άοκνο; εί;
τού; κόπου; του, αγαπών πάντοτε τά καλά καί τιμώμενος παρά

πάντων.»

γενεαί.
Τόση δέ ήτο ή φιλομουσία αύτοϋ καί ό ποό; τά γράμ.ματα οργα
σμός, ώστε νεώτατο; έτι έξέμαθεν έν Μεσολογγίω καί έν Πάτραις
άριστα τήν 'Ελληνικήν, ’Ιταλικήν, Γαλλικήν καί ’Αγγλικήν γλώσσαν.
’Από τών νεαρών του χρόνων άνέπτυσσεν ήδη ό Σπυρίδων

Τ ρ ι κ ο ύ π η ς καί πολιτικόν νοϋν.
Σπουδάζω? έν Πάτραις έσχετίσθη μετά τού ’Αγγλικού προξενείου
καί εϊσήλθεν εί; τήν ύπηοεσίαν του. Εκεί έλαβε τό βάπτισμα τού δη
μοσίου βίου καί τής έξόχω; ’Αγγλικής αύτού πολιτικής άνατροφής.
’Εγνωοίσθη βαθμηδόν μετά πολλών πολιτικών άνδρών ξένων καί άνέπτυζε πολυτίμους σχέσεις μετά τών προκρίτου? τή; Πελοπόννησου.
'Η λαμ.πρά σπουδή τή; 'Ελληνικής ιδίως 'Ιστορία; καί τών γραμ
μάτων, ή νέα αύτού πολιτική ζωή, ή κατάστασι; τή; πατρίδος τότε,
ό πρός τήν ελευθερίαν θερμό; καί ακάθεκτο; έρως του. ή έμπνευσμένη αυτού φαντασία, άνεόόίπησαν έν αύτώ ποιητικόν λαμπρόν πύρ καί
πλήρη; ιερού ένθουσιασμού, κρούουν τήν φιλοπάτριδα λύραν του, συνέ
θεσε θούρειον άσμα, ©λογερόν καί ένθουσιώόες, τό γνωστόν έκεΐνο
«Ό καιρός, αδελφοί, τής ελευθερίας φθάνει 1»

όπερ ηλέκτριζε τότε καί ένεθουσίαζε τόν 'Ελληνικόν λαόν.
Τά; άρετάς τοϋ νεαρού Σπυρίδωνος Τ ρ ι κ ο ύ π η, θαυμασίως διέγνωσε καί έζετιμησεν ό λόρδο; Γκίλφορδ, γνώρισα; αύτόν
έν Μεσολογγίω καί τίμησα; αύτόν διά τή; υψηλής εύνοια; καί φι
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λίας του. Προσκλήσει τού περιωνύμου εκείνου άνδρό; ό Σπυρί δ ων
Τ ρ ι κο ύ π η ; μ.ετέ£·η εις 'Ρώμην καί έσπούδασεν εις διάφορα Παν
επιστήμια τή; Εύρώπη; τήν φιλολογίαν καί φιλοσοφίαν. Ένώ δέ έν
αύταΐς έκρατύνετο, απέκτησε «ϊιά τοΰ Γκίλφορδ ύψνλάς γνωριμίας
παρά τή ’Αγγλική αριστοκρατία καί πολλούς επισήμου; άνδρα; τή;
’Αγγλίας, έν οί; καί τόν αείμνηστον φιλέλληνα Γεώργιον Κάνιγκ,
φίλους άπέκτησεν. Ούτω δέ έτελειοποιεΐτο συνάμα έν τοΐς γράμμασι
καί τή πολιτική, ήτις βραδύτερον άνεβίβασεν αύτόν εί; κολοφώνα
περιωπή; καί δόξης.

Συνετέλεσεν εί; τόν καταρτισμόν τή; έν έτει 1822 εκστρατείας
ύπό τόν Μαυροκορδάτον, 8ν καί παρηκολούθησε. Διέτρεξε δέ πολλάς
πόλεις τής 'Ελλάδος καί'Επτάνησου, έυιπνέων πανταχοΰ ένθουσιασμόν
κ θάρρος, ώς άγγελος άπολυτρώσεως.’Τπήρζεν ό Τυρταίο; τοΰ ’Αγώνο;
διά τής ρητορείας του καί ό Νέστωρ διά τή; έξοχου αύτοΰ συνέσεω;
καί έμβριθείας. Δέν παρήλθε μέγα συμβάν χωρίς νά τό ύμνήσ-ρ διά
τής φλογέράς του εύγλωττία;, διαχύνων πανταχοΰ ζωήν, όμ.όνοιαν
καί αγάπην καί άκραν άφοσίωσιν εί; τά συμφέροντα τή; πατρίδος.
Έζεφώνησε τόν έπικήδειον τοΰ μεγάλου φιλέλληνο; καί ποιητοΰ τοΰ
φιλτάτου αύτοΰ Βύοωνος, ΰυ.νησε τήν ένδοξον ναυμαχίαν τοΰ Καφηρέω; καί τήν νίκην τή; ’Αραχώβης, λαμπρόν εύγλωττία; στέφανον
έπλεξεν έπί τώ θανάτω τοΰ Καοαϊσκάκη καί τοΰ Αστιγγο;. 'Η
ναυμαχία τοΰ Ναυαοίνου καί ή άνάκτησι; τοΰ Μεσολογγίου τώ ένέπνευσαν περίφημους πανηγυρικού:. Πολύτιμον θησαυρόν εύγλωττία;
καί πατριωτισμού αποτελούν ένί λόγω οί ρητορικοί τοΰ Σ π υ ρ ίο ω ν ο ; Τ ρ ι κ ο ύ π η λόγοι.
Κατά τό 1824 έξελέ/Θη βουλευτή; τή; πατρίδος του καί διέπρεψεν έπί έξοχοι; πολίτικα!; άρεταΐ; εί; τήν έν Αίτωλικώ γενι
κήν συνέλευσιν τής Δυτική; 'Ελλάδος καί άντεπροσώπευσεν έκτοτε,
ώς βουλευτής καί πληρεξούσιος τό Μεσολογγίου εί; τάς ’Εθνικά; Βουλά; καί Συνελεύσεις έν αί; άνεδείχθη έπιφανή; πολιτικό; ρήτωρ καί
μεγάλω; έπέδρασεν εί; τήν τών πραγμάτων τή; πολιτείας διεύθυνσιν.
Όσάκι; κρίσιαο; πολιτική πεοίστασι; άνεφαίνετο, ό Σ π υ ρ Τρικούπη;
έκ τών ποώτων άνδρών εί; τά φώτα, τήν πείραν καί
τόν πατριωτισμόν τών όποιων ποοσέφευγε τό νεαρόν "Εθνος καί εί;
πάσα; σχεδόν τάς εξωτερικά; υποθέσεις αύτό; πάλιν ήτον ό απαραί
τητο; μοχλός πρός διεξαγωγήν πάσης δυσχεοείας έθνικής. Υπήρξε
δε μέλος έπίσημον καί τή; κατά τό έτος 1826 συστηθείσης δικτατορική; κυβερνήσεως πρό; διοίκησιν τοΰ τότε ανωμάλου "Εθνους, ήτις
καίπερ απορούσα χρημάτων καί άλλων μέσων προπαοεσκεύασε τήν
έν ’Αθήναις έκστρατείαν τοΰ Καραϊσκάκη καί έδόξασε τήν χώραν.

X
’Αλλ’ άνέτειλε διά τήν πατρίδα, ό άστήρ τής άπολυτρώσεως αυ
τή; από τοΰ ζυγού τής δουλεία; καί τής Ελλάδος τά ό'ρη καί αί
φάραγγε;-άντήχουν τού; ιερού; τή; ελευθερία; παιάνα; καί τά αθά
νατα καρυοφύλλια έβροντοφώνουν άπό τοΰ Ταινάρου μέχρι τοΰ Ιστρου.
Πνεύμα ελευθερία; άνήγειρε τού; τέω; δούλου; άπό τού τετρααιωνίου
ληθάργου καί έπιπτον οί ή'οωες καί οί μάρτυρες τή; Πατρίδος καί
τή; Πίστεως, ΐνα έκ τοΰ άγιου αυτών αϊματο; άναγεννηθή ή 'Ελλά;.
'Η Εύρώπη ολη συνεκινεΐτο εί; τό μεγαλόπρεπε;. δράμα τοΰ ’Αγώνός μας καί οί εύγενεϊς φίλοι τή; άνθρωπότητο; ηύλόγουν τήν κυα
νόλευκου σημαίαν τών Ελληνικών οπλών.
Ό πλήρης πυρός, ζωή; καί φιλοπατρία; Σπυρίδων Τρι
κ ο ύ π η ς ,ένεπνεύσθη τότε υψηλόν καί ένθουσιώδε; ποίημα, ό Δ ήμ ο ς, έκδοθέν έν Παρισιού καί μεγάλω; συγκινήσαν τά; καρδία;
τών φιλελλήνων. Πόση φιλοπατρία διαλάμπει εί; τούς φλογερού; καί
υψηλούς τούτους στίχους του.
«Κλεφτόπουλα ! ποϋ ζώνεσΘε τ’ αδούλωτο κοντάρι !
Πόσον γλυκός ό Θάνατος, όποι·ν γέννα τό βόλι !
Τόν Θάνατον στον πόλεμον τιμή τόν έχουν 8λοι.
Γίνονται τών αγώνων του σάλπιγγες ή πληγαΓς του,
Στολίζουν τά πολεμικά χείλ’ ή παλληκαριαύς του"
Προσκυνητάρια γίνονται οί λόγοι του κ’ οί τράφοΓ
Στό αίμα τό μανδύλι του τό παλληκάρι βάφει !»

Καί έν ώ ό μέγας φιλέλλην Γκίλφορδ τόν προώριζεν, ώ; διευθυν
τήν τή; Ίονίου ’Ακαδημία;, κατίσχυσεν ό πρό; τήν πατοίδα θείο;
έρως καί κατήλθεν εί; τόν αγώνα.
Ό Σπυρίδων Τρικούπ η; δέν ήτο άνθρωπο; τών όπλων,
διό καί υπηρέτησε τόν Ιερόν ’Αγώνα διά τής μεγαλονοίας του, ή;
είχεν έπίση; ανάγκην ή Πατρίς.
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Ό κατόπιν πολιτικό; βίο; τή; ’Ελλάδος γνέωξε περιφανεστέρα;
δόξη; σελίδας εί; τόν Σπυρίδωνα Τ ρ ι κ ο ύ π η ν.
Γνωστή πασίγνωστο; πλέον ήτον ή άξια καί όόςα τοΰ μεγάλου
άνδρός, άπαν τό έθνος πληρούσα. Ό Κυβερνήτη; Καποδίστρια; με
ταξύ πάντων τών ’Ελλήνων αύτόν μόνον εύρε τόν επιφανέστατου καί
ίκανώτατον, ΐνα διορίση πρώτον πρωθυπουργόν αύτοΰ
καί ύστερον πρώτον υπουργόν τών έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν πρό-
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άνάπτυξιν των μετά τών άλλων εθνών φιλικών πολιτικών σχέσεων
τή; άναγεννηθείσης 'Ελλάδος.
Καί μετά τόν θάνατον δέ τοΰ Καποδιστρίου ό Σ π υ ρ. Τ ρ ι κ ο ύπ η ς έκυβέρνησε τήν χώραν, ώ; υπουργό: κα' αυτό; διηύθυνε τελε
σφορώ; τά; περί εκλογή; τοΰ Βασιλέω; "Οθωνος διαπραγματεύσεις
μετά τών τριών προστατίδων δυνάμεων καί τή; Βαυαρίας.
'ΟΣπυρ. Τρικούπης υπήρξε ό πρώτο; πρωθυπουρ
γός καί υπουργός τών εξωτερικών καί τή; βασιλείας τοΰ "Οθωνος.
Τόσον ήτο πολύτιμος καί απαραίτητος ό επιφανή; άνήρ εί; τά ύπατα
αξιώματα τής χώρας.
’Αλλ’ ητον άνήρ πολιτικός καί ’Αγγλικού χαρακτήρος. Φύσει φι
λελεύθερο; καί συνταγματικών αρχών, δημόσιος άνήρ δέν ήτο δυνα
τόν νά συμβιβασθή διαρκώ; πρός τήν άπολιτόφρονα Βαυαροκρατίαν.
Διό καί ύποπεσών εί; τήν δυσμένειαν αύτής άπεστάλη ποέσβυ; εί;
Λονδϊνον καί έστερήθη ή χώρα τοΰ μεγάλου αύτού νοό; καί πείρας
μέχρι τού 1843 δτε έπανήλθεν εις Αθήνας.
Εί; τών πρωτίστων εργατών τοΰ Συνταγματικού ημών πολιτεύ
ματος άνεδείχθη ό Σ π υ ρ ί δ ω ν Τ ρ ι κ ο ύ π η ς, πολλά μέν καί
πρότερον έργασθείς, μεγάλω; δέ συντελέσα; έν τή συνελεύσει τού
1814 πρός μόρφωσιν αύτού διά τή; έκτακτου ρητορική; αύτού δει
νότητας, τών μεγάλων αυτού γνώσεων, συνεσεως καί πείρας καί τού
ό'γκου τή; πολιτική; αύτού επιρροή:.
Μετά τήν ψήφισιν τοΰ συντάγματος διωρίσθη υπουργό; τών εξω
τερικών, γερουσιαστής καί αντιπρόεδρος τή; Γερουσίας.
Εί; πάσας τά; μεγάλα; περιστάσεις καί μετά τό 1848 καί κατά
τά Παρκερικά ό βασιλεύ; "Οθων μεγαλως έξετίμησε τήν μεγάλην
προσωπικήν καί πολιτικήν αξίαν τού άνδρό; καί τάς ιδέας αύτού
αενάλως έξετίμα.
Μετά δέ τό 1850, δτε συ-.εστήθησαν καί αύθις αί πρεσβεΐαι, ό
Σ π υ ρ. Τρικ ο ύ πη ; διωρίσθη πρέσβυ; τή; 'Ελλάδο: έν Λονδίνω,
ένθα διετέλεσεν, ώ; τοιούτος, μέχρι τέλους τοΰ έτους 1861. Κατά
τό πολυχρόνιον τούτο διάστημα πολυτίμου; παρέσχεν εί; τό "Εθνος
ύπζαεσίας, και διά τήν άρσιν τή; ξενική; κατοχή; καί δι’ αύτήν τήν
μ,ετά τή; μητρό; 'Ελλάδο; ε'νωσιν τή; Επτάνησου έξόχω; έργασθεις. Μία δέ τών πολυτιμοτέρων αύτού έργασιών ήν καί ή συγγρα
φή Ί σ τ ο ρ ί α ; τ ή ς 'Ε λ λ η ν ι κ ή ς ’Επαναστάσεω ς,
έςγον περισπούδαστον, έξοχον κατασχόν θέσιν εί; τήν νεωτέραν φι
λολογίαν καί εξύμνησαν εύγλώττω; τόν Ιερόν ’Αγώνα μας.
Μετά δέ τό 1861 έπανελθών εί; τήν πατρίδα, προείλετο τήν
γαλήνην τού ιδιωτικού βίου, έπί τόσα μακρά έτη ύπέρ τών κοινών
έργασθείς. Κατά τού; πολιτικούς σάλου; τή; έποχή; εκείνης άπέ-
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κρουσε τήν προσενεχθεΐσαν αύτώ πρωθυπουργίαν, συνεβούλευε δε πάν
τοτε τόν "Οθωνα νά παραχωρήση εί; τό "Εθνος πολιτικά; έλευθερίας
καί καθαρώ; κοινοβουλευτικόν σύστημα πρό; άποσόβησιν τή; άπειλουμένη; πολιτική; καταιγίδος. "Αν αί γνώμαι τού μεγάλου πολιτι
κού καί πατριώτου είσηκούοντο, βεβαίως άλλη θά ήτο σήμερον ή πο
λιτική τού τόπου κατάστασι;.
"Αμα τή μεταπολιτεύσει τού 1862 έλαβεν έξοχον μερο; εί; τήν
Β'. έν Αθήναις ’Εθνικήν Συνέλευσιν. Μετά δέ τά; ύπέρ τής έκλογή;
τού ’Αλφρέδου, ώς βασιλέω; τή; 'Ελλάδος, εργασία; του, ά; έθεώρει
ώ; τό πατριωτικώτερον έργον διά τό μεγαλεϊον τή; ‘Ελλάδος, άπεσύρθη εί; τόν ιδιωτικόν βίον καί έζησεν οΰτω μέχρι τοΰ Φεβρουάριου
τοϋ 1873, δτε έξέλιπεν έκ τοΰ κόσμου τούτου, μετά πεντήκοντα έτών
πολιτικόν βίον, τό 85®ν έτος τής ηλικία; αύτού άγων.

X
Τοιούτος ύπήρξεν έν σκιαγραφία ό μέγα; πολιτικός άνήρ, ό ύπηρετήσας εύκλεώς τήν Πατρίδα έπί δύο σχεδόν γενεάς πατριωτικώτατα καί τά ύπατα τής πολιτείας άξιώυ.ατα κατασχών.
Ό Σ π υ ρ ί δ ω ν Τ ρ ι κ ο ύ π η ς ήτον έκτακτο; φύσις, άστήρ
τηλαυγή; εις τόν πολιτικόν ούρανόν τή; Πατρίδος. Νοΰς στερεός,
χαρακτήρ βράχος, καρδία εύγενής καί πλήρης μεγάλων ονείρων καί
ιδεών, πνεύμα φιλόμουσον καί έμπνευσμένον, ανατροφή καί πολι
τική μόοφωσις ’Αγγλική, άνήρ πλήρης φιλελευθέρων καί υψηλών φρο
νημάτων, πατριώτης έξοχος, ρήτωρ διάσημος, ιστορικός επιφανής, πολιτευτής μεγαλόνους μέγας άνήρ, τοΰ όποιου τό δν μα κοσμεί πάσαν
επίσημον σελίδα τοΰ πολιτικού βίου καί τής άναγεννήσεως τή; "Ελ
λάδος, ιδού όΣπυρίδων Τρικούπης.
Θέλετε νά τόν γνωρίσητε καλλίτερου ; Τδού κατά τήν μαρτυ
ρίαν επισήμου άνδρό; τινά τών πολιτικών αύτού δογμάτων έκφραστικώτατα τών έξοχων αύτοΰ αρετών.
— 'Η ίερότης τή; ύποθέσεως, έλεγεν, ή ειλικρίνεια τή; συνειδήσεως, τό άδολον τής έκφράσεω;, ιδού τ’ άποκαθιστώντα τόν μέγαν

ρήτορα.

— 'Η υπηρεσία πρός τήν Πατρίδα επιβάλλει καθήκοντα καί ούχί

δικαιώματα.
— 'Η εξουσία δίδοται χάριν τής υπηρεσίας τή; Πατρίδος καί
ούχί χάριν τή; ώφελεία; τοΰ άτόμου.
Καί έφαίνετο «νέο; Βρούτο;, κρατών τόν πέλεκυν τή: ηθική;, ίνα
τόν καταφέρφ άμειλίκτω; κατά τοΰ παραβάτου τοΰ ηθικού καθή

κοντος.»
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"Ενθερμο; τών γραμμάτων εραστή;, άνεδείχθη έξοχο; φιλολόγος,
ιστορικό; καί ρήτωρ. ‘Αγνό; πατριώτη;, άνεδείχθη μέγα; τού ’Εθνους
πολιτικό; καί δημόσιο; άνήρ επιφανέστατο;.
Τόση δέ ήτον ή προσωπική αϋτοΰ άξια ώστε τόν έτίμησαν διά
τής φιλία; των ό Γκίλφορδ, ό Βύρων, ό Κάνιγγ, ό Πάλμεοστων,
πολλοί άλλοι μεγάλοι άνύρες τής Εύρώπης, καί ό'λοι τής ‘Ελλάδος
οί επιφανέστατοι, ό Κυβερνήτης, ό "Οθων καί ό Γεώργιος.
Καί τό όνομα αύτοΰ μέγα καί λαμπρόν πληροί όλην τήν πολι
τικήν ιστορίαν τοϋ άναγεννηθέντος ‘Ελληνικού Έθνους.
‘Η δέ μνήμη αυτού ζή καί &ά ζήση· αίωνία, τετιμημένη καί έν
δοξος εΐ; τό Πάνθεον τή; αθανασία;.

'Ο ιστορικός, δστις 5ά συγγράψη τήν πολιτικήν ιστορίαν τής νέας
‘Ελλάδος, χρυσά;
άφιερώση σελίδας διά τήν βιογραφίαν τού άοιδίμου Σπυρίδωνος Τρικούπη, ού ήμεϊς σήμερον άμυδράν

X

‘Ο Σπυρίδων Τρικούπης κατέλιπε δύο τέκνα, κληρο
νόμου; τού ένδοξου όνόματο; καί τών αρετών αυτού τόν Χαρί
λαον καί τήν Σοφίαν.
Καί ό μέν κ. Χαρίλαος Τρικούπης (σκιαγραφίαν τού
όποιου έγράψαμεν είς τό παρελθόν έτο;) άντικατέστησεν ήδη τόν
ένδοξον αύτού πατέρα εί; τήν πολιτικήν περιωπήν καί δόξαν. "Εξο
χο; καί ούτο; καί μεγαλουργό; νους, άνήλθεν επανειλημμένων είς
τό άξίωμα τού πρωθυπουργού, είς δ καί νύν διατελεΐ, διά μεγί
στης κοινοβουλευτικής ϊσχύο; καί πολιτική; επιρροή;. Είνε ομοίως
ώ; ό πατήρ του έζοχο; πολιτικός ρήτωρ, πολυμαθή; καί σταθερών
αρχών καί φρονημάτων υψηλών. ’Ανεμόρφωσε διά νομοθετικών με
ταρρυθμίσεων καί μεγάλων κοινωφελών έργων τόν τόπον καί τά;
έλπίδα; του μέλλοντος αύτού έστερέωσεν. "Αγγλο; καί αύτό; είς
τά; άρχάς του, απολαύει μεγάλη; τιμή; καί παρά τή; ξένοι; έ'θνεσι,
καί είνε ό μόνος πολιτικό; άνήο, είς δν μετά πεποιθήσεω; δύναται
τό Έθνο; ν’ άτενίση καί στηριχθή. "Οντω; ό υίό; Τρικούπης έβάδισεν
έφαμίλλω; έπί τά ίχνη τού μεγάλου πατρό; του.
‘Η δέ Κυρία Σοφία Τρικούπη είνε αία τών περιφανεστέρων δε
σποινίδων τής 'Ελλάδος, διακρινομένη έν τοΐς υψηλοί; κύκλοι; τή;
κοινωνία; ού μόνον έπί άβροτάτη καί εύγενεστάτη ανατροφή καί
συμπεριφορά, αλλά καί έπί έξόχω πνεύματι καί μορφώσει σπανία,
καί άπειροι; άρεταϊς, δι’ ών διαλάμπει πανταχού καί πάντοτε καί
έπιβάλλει εί; πάντα; τού; γνωρίζοντας αύτήν τήν ΰπόληψιν καί
τόν θαυμασμόν απεριόριστον.
"Αριστα τέκνα άρίστου πατρό; συνεχίζουσι τήν υψηλήν εκείνου
φήμην καί δόξαν έν τή συγχρόνω γενεά.
X

έπεχειρίσαμεν σκιαγραφίαν.
'Ο βίο; τού Σπυρίδωνα; Τρικούπη συνδεόμενο; άναποσπάστως μετά τού πολιτικού βίου τή; νέα; 'Ελλάδος, ογκώδη 5’
άπαρτίση καί λαμπράν ιστορίαν πρό; διδασκαλίαν καί παραδειγμα
τισμών τών μεταγενεστέρων.
Περαίνομεν δέ τήν σκιαγραφίαν ταύτην μέ τό προοίμιον τού με
γαλοπρεπούς λόγου, 8ν έξεφώνησεν έπί τού τάφου τοϋ μεγάλου άνδοός, κηδευθέντος, ό αοίδιμο; ’Αλέξανδρος Κουμουνδοϋοος.
«'Αποκαλύψατε τήν κεφαλήν ενώπιον τοϋ μεγάλου νεκρού! Εινε
ό νεκρό; ένό; τών ιερών λειψάνων τή; μεγάλη; γενεά; τοϋ άγώνο;.
Εύλογήσατε τήν οδόν, ή οποία τόν φέρει σήμερον πρό; τήν χορείαν
τών μεγάλων συναδέλφων του. 'Οποία άντίθεσι; ! Έδώ, πλησίον τών
’Αθηνών, τή; νϋν μικρολόγου ταύτη; πόλεω; τών ζώντων, έγείρεται
ή νεκρόπολι; τών μεγάλων νεκρών. Έδώ αναμνήσεις μεγάλαΓ έκει
υπολογισμοί έγωϊστικοί. Είρωνία οϊκτρά ! ’Αλλ’ οί μεγάλοι άνδρες,
οί έκτακτοι καιροί, είτε οί μέν γεννώσι τού; δέ, είτε ούτοι πλάττουσιν εκείνους, είνε φαινόμενα σπάνια, μετέωρα, τά όποια κατά
διαστήματα άναφαίνονται εί; τόν ορίζοντα.
Τοιαύτη είνε ή τύχη τής άνθρωπότητο;!»
Νοέμβριος 1884
ΙΑΛΧΧΧΊΙΧ Λ. ΛΡΧΕΆΊΙ1.

ΤΗ: ΚΥΡΙΑι ΖΓΗΕΕ Ε. ΒΑΛΤΑΤΖΗ:
Πλειάδος αϊθερίης καλό; μέσος ίσταται άστήρ,
Άτλαγενών τεκέων έπταφαοΰς όμάδος.
Πλειάδος άνδρομέης Ζωή μέση ί'στατ’ αδελφών,
'Επταχόρου γενέΟλης εΰγενέων τοκεών.
Πληϊας αίθερίη κοσμεί πόλον άστερόεντα,
Βύζαντος δέ πόλιζ καί γένος ή χΟονίη’
Ζωήν δ’ άμφίς έ'χοντες όμαίμονες αμφαγαπώσι'

Μοΰσαι δ' αινοΰσιν. πασιν αγαλλόμεναι.
Χαϊρε φίλη κούρη. καλόν ού'νομα' τω δέ κεκληση
καί μήτηρ ζώντων' γράμμα τό &εϊον έ’φη.
Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

(’Ανέκδοτον).

Ό ές Οικονόμων.
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Πώς παρήλθον αιφνιδίως αί ήμέραι τοΰ χειμώνος

Καί τοΰ "Εαρος ωσαύτως με ταχύτητα πνοής.
’Ιδού πάλιν προσετέθη σήμερον καί νέος χρόνος
Καί προσθέτει πτυχάς νέας εις τήν βίβλον τής ζωής.
’Άδηλον δέ τό τί κρύπτει δι
* ήμας έν ένδομύχοις"
Θέλει αύθις άνατείλει ό όρίζων ζωηρδς,
"Ωστε νά δεχθώμεν πάλιν έν μειδίαμα τής τύχης,
Καί ό ουρανός νά μείνη δι’ ημάς πάντη φαιδρός ;
Θέλει άρά γε πληρώσει τάς χρηστάς μας προσδοκίας ;
”Οτ
*
ή φύσις μετ' άνθέων θέλει πάλιν στολισθή
Καί τά δάση θ’ άντηχώσι μέ ασμάτων μελωδίας,
Τότε θέλω, ώ Ζωή μου, καί εγώ σέ άσπασθή ;
Θέλεις επιστρέφει πάλιν εύ'θυμος, αγαλλομένη,
Εις τούς κόλπους τών γονέων καί φιλτάτων αδελφών ;
Ώ έλπΐς πλήρης θέλγητρων. ώ χαρά προσδοκωμένη
"Ητις τώρα ειν’ ή μόνη ηδονή δλων ημών !
ΕΛΕΝΗ Μ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΪΛΟΥ.

ΖΧΉΖΠΧΖΓΊΊΤΖΡΤΟΣΖ ΤΊ^ΖΊτΙΣ
'Η 24η Μαρτίου 1884 ύπήρ'εν ήμέρα λυπηρά διά τήν 'Ελληνικήν
φιλολογίαν. Μία έζοχότη; τών γραμ.μάτων, εις τών διαπρεπεστέρων
συνεργατών τή; «Π ο ι κ ί λ η ς Σ τ ο ά ς», ό Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Παντ α ζ ή ; έςεμέτρησέ τήν ημέραν εκείνην τήν ζωήν, τό 71 ον έτος τής
ήλικία; αύτοΰ άγων,
Ό Ελληνικό; κόσμος, καί ίδιοι; ό λόγιο;, έπένθησεν άνυποκρίτως
έπ'ι τώ θανάτω τοΰ άζιοσεβάστου τών Μουσών ιεροφάντου καί αί κόραι τή; Μνημοσύνη; έχυσαν δάκρυα έπί τοΰ τάφου του.
Ή δέ «Ποικίλη Στοά», ήν κατέθλιύεν ή απώλεια τόσον επι
φανούς συνεργάτου, τελεί ελάχιστου φόρου τιυ.ή; εις τήν μεγάτιμον
μνήμην -ου. κοσμούσα τά; σελίδα; αυτής διά τής είκόνΟ; του καί
χαράσσουσα τά; ολίγα; ταύτα; γραμμάς.

X
'Ο βίο; τοΰ Δ η μ η τ ρ ί ο υ Π α ν τ α ζ ή είνε σχεδόν άποκλει-
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στικώς πνευματικό: βίος. Συνδέεται μετά τή; ιστορίας τών γραμυ.άτων τή; αναγεννηθείσης Ελλάδος. ’Επί πεντήκοντα όλα έτη
είργάσθη τόν αγώνα τόν καλόν τών γραμμάτων καί χάριν τής έθνική; παιδεύσει»; τό έκτακτον καί ακαταπόνητου πνεύμα του.
Πολύγραφο; εκ
έκ τών σπανίων συν ίγραψε καί έξέδωκε πάμπολλα
συγγράμματα, έπί 28 όλόκληt
διδακτικά καί φιλολογικά έέν γένει
έζέδιδε
τό
έςαισιον
εί.; τό είδος του φιλολογιρα έτη συνέγραφε καί
έζεφώνηκόν περιοδικόν ’Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ ώΛν Α Φιλομαθών,
_ .
,Λ
/
,
; πεοι
ού;
εκατόν
ωραίους
καί
εμβριθείς
λογους,
έδημοσίευσε
I
σεν υπέρ τι
..... Λς διατριβάς
ε- τήν νεολαίαν
'
έπί
■ —
18« έτη
τά; 150 φιλολογικά;
διατριβάς, έδίδαςε
καί έπί 32 άλλα υπηρέτησε τήν πατρίδα, ώ; δημόσιο; υπάλληλος
καί ίδιους, ώς τμηαατάοχης τή; μέση; καί άνωτέρα; εκπαιδεύσει»;
έν τώ οίκείω Ί'πουργείω.
Πόσοι άρα γε έκ τών νεωτε;οων Ελλήνων δύνανται νά καυχυθώ·
ή νέα; αύτής οι
σιν, ότι ύπηςέτησαν ούτω τήν πατρίδα καί υπέρ τή;
λολογίας τοσοΰτον ήνουνίσθησαν καί πολλούς κλάδους αύτής έςαιοέ
τω; έκαλλιέογησαν ;
'Ο Δ η μητριός Π α ν τ α ζ ή ς ήτο διακεκριμένο; λόγιο;, δι
δάσκαλο;, λογογράφο; αμίμητος, αρχαιολόγος, θεολόγος, δημοσιο
γράφος. ρήτωρ καί ανώτερος τοΰ Κράτους λειτουργό;.
Τό αγλαόν, πλούσιον και χαριέστατον πνεύμα αύτοΰ ακτινο
βολεί εί; όλα τά έογα του, ώ; ήκτινοβόλει τή; εύφυ’ία; ή λαμπηδών
εί; τούς όοθαλμού; του μέχρι; έσχάτη; πνοή;. ’Ερασμιωτάτα ίδιοορυθαία έκάλλυνε θαυμασίως όλα τά προϊόντα τού καλάμου του, τά
άπληστου; πανταχοΰ καί πάντοτε άναγινωσκόμενα. Το πνεύαα αύ
τοΰ ούδέποτε ένήρασε καί έν ω τό σώμα κατεβάλλετο ύπό τό υ.οιραϊον γήρα;, το πνεύμα του είχε τήν χάριν, τήν γοργότατα, τήν
φαιδρότητα καί το πύρ τών δεκαοκτώ ετών. Σπάνιά άντιθεσι; τοΰ
έςω πρό; τόν έσω άνθοωπον, τή; όποια; μοναδικού σχεδόν παρά
δειγμα ήτο παρ’ ήμΐν ό Δ η μ ή τ ρ ι ο ; Π α ν τ α ζ ή ς. Τό πολύΟηαον Αττικόν άλας άοθονον έκέκτητο ή γραφί; του. Ήτο είδος
Λουκιανού. Άνάγνουτε τήν μετά θάνατον αύτοΰ έκδοθεΐσαν «Συλλο γ ήν Π α ο έ ρ γ ουν» του διά νά συμπληρώσητε τάς εντυπώσει;
καί κρίσεις σας.
’Εξαίρετο; δέ καλαισθησία δ.έκρινε πάντοτε τά. έμπνεύσεις καί
έκλογά; τών θεμάτων τή; πνευματική; του εργασία;. Άλλ
*
ήτα
θαυμάσιο; καλλιτέχνης τοΰ λόγου καί εί: παν δ,τι έγραφεν, είχε
τήν ικανότητα νά διδη έκτακτον κάλλος ύφους, ποικιλία; γνώσεων

καί ένδιαφέροντος.
Διά τούτο ό κάλαμό; του ήτο έπιζήτητος καί πολύτιμο; εις πά
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σαν φιλολογικήν κίνησιν, ιδίως δέ εί; τά περιοδικά
ημερολόγια καί τά; εφημερίδα;.

συγγράμματα,

X
’Απέθανεν ή ’Αττική μέλισσα, ό γόη; τή; γραφίδο;,
«τοΰ καί από στόματος μέλιτος γλυκίεν ρέως αύδή»,

καί άφήκε έν τή 'Ελληνική φιλολογία κενόν, όπερ άδηλον πότε ά’■απληρωθήσεται.
Οί φίλοι τών γραμμάτων εί; μάτην S’ άναζητήσωσι πλέον τήν
γραφίδα του.
Μόνον τά πολυάριθμα αύτή; καί χαριτόβρυτα έργα 5ά κήνται εν
θύμιου ιερόν καί προσφιλέ; τή; αγαπητή; μνήμη; του καί ταμειον
πλούσιον πολυτίμων καί παντοίων γνώσεων διά τοϋ; μεταγενε
στέρους.
Καί αΐ Μοϋσαι περίλυποι καί κατηφεΐ; &ά ραίνωσι μέ δάκρυα α
γάπη; καί τιμή; τόν σεμνόν τάφον τοϋ Δ η μ η τ ρ ί ο υ Π α ν τ αζ ή, ό’στι; έπί πεντήκοντα όλα έτη διαπύοω; καί μετ’ άτ,οσιώσεω;
ήγάπησεν αυτά;.
Όπόταν δέ ό ιστορικό; γράψη τήν ιστορίαν τή; νεωτέρα; 'Ελλη
νική; φιλολογία;, μεταζύ τών ονομάτων εκείνων, 8ιΐι τά όποια 3ά
διαθέση τά; ωραιότερα; σελίδας, έσται άναντιρρήτω; καί τό διαπρε
πές όνομα τοϋ αοιδίμου Δ η μ η τ ρ ί ο υ II α ν τ α ζ ή.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΔΡΔΟΣ

( θενσαλός )

1 *

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟ
*

*
ΓΑΜΒΡΟ

.V.
δού ή χρονολογία άφ' ή; άρχεται ή ύποψηφιότη; τοϋ κ. Ίωάννου Κ. Δελφίδου. Προ
ολίγου είσελθών εί; τό 32 έτος τή; ηλικία;
του, ούδέν άλλο συλλογίζεται είμή πώ; Sa
έπιτύχτ) κάλλιαν ώ; υποψήφιο; γαμβρό;.
"Εχει δίκαιον. Διότι, ώ; βλέπετε, είναι εί;
τήν ώριμοτέραν ηλικίαν, εί; εποχήν καθήν
εκλέγει τι; τάν σύμοιόν του, έκπληρών ούτω τόν κοινόν τή; φύσεω; νόμον. ‘Η χαρά
του είναι άνέκοοαπο; καί ανυπομονώ; προσ-

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΚΟΐΤΟΤΒΑΑΗΣ
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&κά τήν εύλογημένην στιγμήν, δτε θά κράτη ύπό τον βραχίονά του
τήν πολύτιμον σύντροφον τής καρδίας του. ‘Ομοιάζει μέ τόν πολιτι
κόν εκείνον τόν έν άκρα ανυπομονησία άναμένοντα τήν εκλογήν του
καί έν ευφροσύνη άρρήτω όνειρευόμενον τό βαρύτιμον χαρτοφυλάκων
ύπουργείου τινός.
‘Οποίας δυσκολία; παρουσιάζει ή αρχή όποιασδήποτε έπιχειρήσεω;!
Πρόκειται νά γείνη τις ίερεύς ; ’Οφείλει εύθύ; έξ άρχής ν&· άπαρνηθή
άπάσα; τάς κοσμικάς διασκεδάσεις, όλα τά θέλγητρα τής έπιγείου
ζωής. ’Επιχειρεί τό δικηγορικόν έπάγγελμα ; ’Ανάγκη είς τά πρώτα
τής σπουδή; του βήματα νά μάθη ό'λας τάς στρεψοδ ικίας.
Θέλει νά γείνη έμπορος ; Θά σπουδάση πρώτον έν τη κοινωνία ολους
τούς θεμιτούς και αθεμίτους τρόπους τοϋ κερδοσκοπ εΐν. ’Απεφάσισε τέλος νά νυμφευθή ; Είναι ή δυσκολοτέρα πασών τών έπιχειρήσεων.
Έν πρώτοι; θά σκεφθή πόσην προίκα πρέπει νά ζητήση άναλόγω;
ή και δυσαναλόγω; (δπερ και συνειθέστεοον) τή; ατομική; του αξία;.
Κα-όπιν θά σπουδάση μετά προσοχή; καί πλείστη; όσης ακρίβειας τήν
μορφήν,τό βλέμμα, τήν καρδίαν, τήν συμπεριφοράν, τό βάδισμα, τάς
πτυχάς τών ενδυμάτων τή; γυναικό; έκείνη;,ήν πρόκειται νά λάβη ώ;
σύζυγον. "Ισως φανώ λεπτολόγος καί ώ; έπί τό πολύ περιττολογών,
ώ;άξιών καί έν αύτή έτι τή ύποδέσει τοΰ ύποδήματος νά δεικνύη ό
γαμβρό; φιλοσοφικήν έξέτασιν. ’Αλλ’ ύπάρχουσι περιπέτειαι τόσω αλ
λόκοτοι και παράδοξει έν τώ μακρώ βίω τοΰ ωραίου φύλου,
ώστε δικαιούμεθα ήμεΐ; οί νεώτεροι τά πάντα νά άκριβολογώμεν καί
τά πάντα διά τοΰ μικροσκοπίου νά όρώμεν.
Β'.

‘Ο κ. Δελφίδου υποψήφιο; γαμβρός!
Τί ωραία ιδέα ! Τί χαριτωμένος σύζυγο; ποΰ θά ήναι ! Πολύ όρθά
έσκέφθη, άφοΰ σήμερον οί περισσότεροι είναι ύπέρ τοΰ γάμου.— «Μή
άγε βίον αγάμου, λέγει ό Φωκυλίδη;, ίνα μή άποθάνης ανώνυμο;.
’Απόδο; τι τή φύσει, παραγαγών ό'ντα ώς καί σύ παρήχθη;».
'Αλλω; τε μήπω; είναι κανένα; τοΰ δ ρ ό μ ο υ ; Θεό; φυλάξοι !
Είναι νέο; τή; έποχής, κομψό;, χαριτολόγος, φιλοπαίγμων καί ....
έχει τέλο; παν δ,τι δύναται νά άρέση εί; μίαν νέαν.
Τό μόνον του έλάττωμα είναι: δτι δέν έχει πολλά χρήματα. Αλλ’
είναι ανάγκη πάντοτε ό γαμβρό; νά έχη μεγάλην περιουσίαν ; Όταν
ή νύμφη φέρη καλήν προίκα, δέν αρκεί τοΰτο ; Βεβαίως ! ’Αναφωνεί,
λογαριάζων,—ώ; βλέπετε, «τό φαγητόν χωρί; τόν ξενοδόχον».—
“Ων νέο;, ώ; είπομεν, τή; έποχής, συνάμα δέ πεπροικισμένο; έκ
φύσεω; καί διά πολλής ευφυΐας, έπισταμένω; αναλαμβάνει τό περί
31
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τής ύπανδρείας αύτού ζήτημα. "Αλλως τε δα, δέν βιάζεται καί τόσω
πολύ. Ναι μέν ταχέως ποθεί νά ιδη εις τό πλευράν του χαριεστάτην
σύζυγον, άλλα καί ές άλλου γιγνώσκει ότι: ή ταχύτης έν παντ'ι
πράγριατι δέν άποφέρει πάντοτε αγλαούς καρπούς». — China pia
no, να sano; el chi να sano, να lonlano—λέγει ’Ιταλική τις πα
ροιμία.
—30,000 ! ! ιδού ή άμοιβή, ήν σκοπεύει νά ζητήση, λαμβάνων ΰπό
τόν βραχιονά του τήν κόρην τοΰ δεΐνος ή δεΐνος. Τίποτε περισσότερον
τίποτε όλιγώτερον. ”Αν είχε περιουσίαν δέν θά έζήτει ούτε λ ε π τ ό ν.
’Αλλά προκειμένου αύτός, μή ών εύπορος, νά άνοιξη, κατά τό κοινώς
λεγόμενον, σ π ή τ ι, οπερ απαιτεί ούχί σμικράς δαπάνας, έχει από
λυτον ανάγκην χρημάτων καί χρημάτων ούχί ολίγων.
Τήν επαύριον, ήτις ήτο ή 12 ’Ιουλίου άνηγγέλθη διά πλείστων με
σιτών εις πολλάς οικογένειας τής πόλεως Πατρών ή ύποψηφιότης του
ώς γαμβρού.
Μόλις ή είδησις διεδόθη καί άκρα ίλαρότης διεχύθηίείς^ πολλούς
οικογενειακούς ομίλους.
Πατήρ καί μήτηρ έλεεινολογοΰσι τόν καϋμένον τόν Γιάννη, νεάνιδες λιγώσι διά τήν υποψηφιότητά του, καί οί μεσΐται διατρέχουσιν
ολην τήν ημέραν τό άπό τής οικίας τοΰ γαμβρού μέχρι τής μελλούσης νύμφης διάστημα.
Κατά παράδοξον σύμπτωσιν, ή οικογένεια Μ
*,
άγνοοϋσα, ώς φαί
νεται, τήν ποιότητα τοϋ ύποψηφίου, δίδει ιδιαιτέραν προσοχήν εις
τήν ρέουσαν μέλι καί γάλα έπιδεξίαν δ’ άλλως γλώσσαν
τοϋ μεσίτου καί δέχεται νά δώση οριστικήν άπάντησιν, άφοϋ προη
γουμένως ί'δει αύτόν ή δεσποινίς Ειρήνη.
Συμφόνως πρός τήν άπόφασιν ταότην ό ’Ιωάννης ειδοποιείται παρά
τοϋ φίλου του μεσίτου Ρ . . νά παρατήρηση έξαιρετικώς σήμερον έν
τώ περιπάτω τήν δεσποσύνην Ειρήνην Μ
*.
'Η συνάντησις θά γείνη έν τή πλατεία τών «Υψηλών 'Α λ ω
νίων ».
'Οποία συγκίνησις έξ άμφοτέρων τών μερών !
’Αμφότεροι πρόκειται νά έξασκήσωσι τό ΰψιστον τών δικαιωμάτων
των τοϋ έ κλ έ γ ε ι ν καί έκλέγεσθαι.
Ή νεάνις περιβάλλεται τό ώραιότερον καί σεμνότερον αύτής έν
δυμα ! Ό νέος τό κομψότερον καί πολυτελέστερον μαϋρον ένδυμα !
Ό άλληλοθαυμασμός πρέπει νά έπέλθη άκαριαίως καί διά τής αύ
τής έντάσεως, δπως η πλήρης ή έπιτυχία ■ !
Ώς πρός τήν δεσποσύνην Ειρήνην ή έπιτυχία έκ τών προτέρων
προμηνύεται θριαμβευτικωτάτη. Δεν είναι μέν ώοαία, άλλ’ έχει πρόσωπον σεμνόν καί συμπαθητικόν. Τό δλον της παράστημα είναι πρό-

τύπον κανονικότητος καί συμμετρίας. 'Η καοδία της (διότι έσχον
τήν εύτυχίαν νά τήν γνωρίσω έκ τοϋ σύνεγγυς) άγαθοτάτη ώς μικράς παιδίσκης. Συνελόντι είπεΐν, είναι μία έκ τών καλλιτέρων δε
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σποινίδων τών Πατρών.
Διά τόν ’Ιωάννην δμως προβλέπει τις δλως τό έναντίον, 8 έστί,
οίκτροτάτην άποτυχίαν ! Τό βραχύ του άνάστημα εύκόλως δύναται
νά παραβληθή πρό τό τοϋ ’Αμερικανοΰ στρατηγού Τόμ-Θόμ τοϋ γνω
στού περιφήμου νάνου. Συνεπώς μηδόλως παράδοξον νά άπαρέση είς
τήν εΰζωνον καί άρρενωπήν Ειρήνην. 'Η μορφή ούχ ήττον τοϋ
σώματός του ’ανάλογος καί οί οφθαλμοί του δμοιοι πρός δύο μικράς
ύαλίνους σφαίρας προκαλοΰσι, συστρεφόμενοι άνω-κάτω, τόν γέλωτα.
'Η καρδία του (διότι έσχον τήν εύτυχίαν νά γνωρίσω καί αύτόν)
ήτον, πράγμα παράδοξον (!) αγαθή πρός τάς γυναίκας καί κακή
πρός τούς άνδρας.
Συμπιπτούσης Κυριακής, μεγάλη έστΐν ή συρροή τού πλήθους έν
τή πλατείς τών «Υψηλών 'Α λ ω ν ί ω ν», ένθα παιανίζει ή φι
λαρμονική μουσική καί έν ή μέλλουσι νά συναντηθώσιν, ώς ειπομεν,
οι δύο υποψήφιοι.
Ό ’Ιωάννης ήν έκ τών πρώτων, συνοδευόμενος ύπό τοΰ φίλου του
Κ . . . είς 8ν έμπιστευτικώς είχεν είπεϊ τό μέλλον συνοικέσιόν του.
θά τοϋ έχρησίμευε άλλωστε καί ώς οδηγός, διότι δέν έγνώριζε τήν
δεσποσύνην Ειρήνην Μ
* είμή μόνον έξ άκοής.
Μία ολόκληρος ώρα παρήϋθε χωρίς νά φανή ή μέλλουσα έκλεκτήτής καρδίας του ! 'Οποία άνυπομονησία ! 'Οποία συγκίνησις ! Μάτην
προσήλου έπί έκάστης νεάνιδος τούς μικροσκοπικούς οφθαλμούς του !
Μάτην έπανειλλημένως ήρώτα τόν φίλον του ! ’Αλλ’έν ώ άφηρημένος
παρετήρει εύηδή νεάνιδα έγκαρσίως αύτού διερχομένην, αίφνης ό
φίλος του λαμβάνων τήν χεϊρα του καί πιέζων αύτήν σφοδρώς τώ
λέγει: Προσοχή ! . . . "Ερχεται ... Ή πρός τά δεξιά μας μέ τό
κυανοΰν ένδυμα. Είναι μέ τήν φίλην της Καλλιρρόην. . .
’Ακούσας τούς λόγους τού φίλου του, έστράφη, ώς μαγνητική βε
λόνη, πρός τήν ύποδειχθεΐσαν διεύθυνσιν.
Τό αύτό έπραξε καί ή Ειρήνη είδοποιηθεΐσα παρά τής φίλης της.
Οί δύο υποψήφιοι τοϋ γάμου εύρέθησαν αντιμέτωποι.
Τά βλέμματά των συνηντήθησαν, ώς δύο κύματα έν τοικυμιώδει
θαλάσση, συνεκρούσθησαν, διεσπάσθησαν, άνεμίχθησαν, καί τό άσθενέστερον ένέδωκε πρός τής ορμής τοϋ ίσχυροτέρου. Τό ό'μμα τής
νεάνιδος ύπεχώρησεν έκλελυμένον καί τό πεοίον τής έ π ι θ ε ω ρ ήσ ε ω ς άφέθη έλεύθερον είς τόν ’Ιωάννην.
’Αρίστας έντυπώσεις θά άπεκόμιζε έκ τής πρώτης συναντήσεως
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έάν μή ό απροσδόκητος γέλως της Ειρήνης δέν προύξένει αύτφ βαθεΐαν αίσθησιν.
Διατί έγέλασεν δταν τόν είδεν ; Προς τί ό παταγώδης καί άχαρις γέλως είς τήν κρίσιμου εκείνην στιγμήν, δτε μάλλον γλυκύ μει
δίαμα, χάριν άβρότητο; τούλάχιστον, έπρεπε νά φανή έν τώ συμ
παθητικά) αύτής προσώπω ;
Οί πικροί ούτοι συλλογισμοί δσω μάλλον έβασάνιζον τόν νουν του,
έπί τοσούτφ άκρα μελαγχολία διεχέετο έπί τοΰ προσώπου του. Καί
μετά μικράν κατάλληλον σκέψιν :
— ΙΙηγαίνομεν, λέγει, είς τόν φίλον του. ’Αρκεί έπί τοϋ πα
ρόντος. “Ες αυριον !

Τί ώραία νέα, πόσον ήτο κομψά ένδεδυμένη 1 'Οποία απαρά
μιλλος χάρις εις τό βάδισμά της ! Τί ώραία προίκα 40,000 (;).
Πλέον τοϋ δ,τι έπεθύμει. Ευτυχής δθεν θά έλογίζετο, έάν κατώρθει
νά νυμφευθή αύτήν τήν πεπροικισμένην διά τοιοΰτων λαμπρών προ
τερημάτων.
Γλυκεία αύτής άνάμνησις άπαυστως έπήρχετο έν τω νώ του, καί
ή συμπαθητική της μορφή έπεφαίνετο έν τή φαντασία του, ώς ούράνιος άστήρ, καταυγάζων τά ένδον τής καρδίας του.
’Αλλ’ αίφνης, μέσω τών τερψιθύμων αύτού λογισμών, μέλαν, άποτρόπαιον νέφος έπεσκίαζε τό φωτεινόν ίνδαλμα τής φαντασίας του
καί πικρά μελαγχολία έπίεζε τήν καρδίαν του.
Τό γέλασμα τής Ειρήνης κατεβίβρωσκε τά σπλάγχνα του καί
μάτην προσεπάθη νά τό λησμονήση !
Πρός τί, καί πάλιν έπανελάμβανεν ό ακατάλληλος εκείνος χα
ριεντισμός; Δυστυχώς δέν ήτο δύσκολον νά έννοήση τήν αιτίαν.
"Αμα τήν είδε νά γέλα, παρευθύς ήννόησε τό αντικείμενου τό ποοκαλέσαν τόν γέλωτα. ’Αλλά χάριν τής ατομικής του φιλοτιμίας
προσεποιεΐτο άγνοιαν πρός δέ καί μεγίστην αδιαφορίαν.
Καί ενώ άφ ενός ούτο; κατήχετο ύπό τοιούτων γλυκόπικρων
αναμνήσεων, άφ’ ετέρου ή Ειρήνη κατελαμβάνετο ύπό σπασμωδικοϋ
γέλωτος οσάκις ένεΟυμεΐτο τά ματάκια του, ώς έλεγεν, καί τούς
γελοίους χαριεντισμούς του.
Έπιστρέψασα δέ οικαδε έδήλωσε, φανερά, ο α ν ε ρ ά εις τούς
γονείς της : δτι δέν τής άρέσει ό γαμβρός, έπιχαρίτως προσθέτουσα
— δέν ήμπορώ νά κρατήσω τά γ έ λ ο ι α δταν τόν ένθυμοϋμαι. —
Ώς έκ τούτου, ή άπάντησις δέν έβράδυνεν, εννοείται, νά έλθη
άρνητική έκ μέρους τής οικογένειας Μ
*.
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'Η ύποψηφιάτης του λοιπόν άπετύγχανε καί τό γλυκύ δνειρον τοϋ
γάμου του ώς καπνός διελύετο!
Ή πρώτη αϋτη αποτυχία ήτον άντικρυς προσβολή κατ’ αύτής τής
προσωπικότητάς του καί τόν καθίστα φοβερόν εχθρόν τής φύσεως,
ή'τις τόσον φειδωλή ύπήρςε πρός αύτόν.
Παρήλθεν έκτοτε αρκετός καιρός, χωρίς νά γίνηται πλέον λόγος
περί αύτού. Ούδέ κάν έφαίνετο πλέον έν τω περιπάτω αύτός δστις
άλλοτε ήτον ό προσφιλέστερος θαμών.
Εύεξήγητον τό φαινόμενον. 'II άποτυχία έν οίαδήποτε επιχειρή
σει συνεπάγεται πάντοτε τήν ψυχολογικήν διατάραζιν.
’Από πρωίας κεκλεισμένος έν τω δωματίω του, άνεγίνωσκε διά
φορα βιβλία καί μόνον πρός τό εσπέρας έζήρχετο εί; μακρυνούς πε
ριπάτους μετά τοϋ φίλου του Κ
*.
ότέ μέν πρός τό νεκροταφείου τής
πόλεως, ότέ δέ πρός τήν ώραίαν παράλιον οδόν τοϋ «'Αγίου ’Ανδρέου.»
Πόσον ήτον ανόητος επαναπαυόμενος έπί τής γυναικείας ιδιοτρο
πίας ! ’Ενόμιζεν, ή μάλλον έπίστευεν δτι ήδύνατο μεθ’ δλα τά φυ
σικά ελαττώματα τοϋ σώματός του, μεθ' δλην τήν μή άνθηράν χρη
ματικήν πρόσοδον τών μικρών κτημάτων του, νά νυμφευθή ν έ α ν,
π λ ο υ σ ί α ν καί ώραίαν! Ειχον λάβει χώραν, έν ή έζη κοινωνία,
πολλά ανάρμοστα καί ανέλπιστα συνοικέσια, τά όποια έπερώννυον τάς
ιδέας του καί άνεπτέοουν τάς ελπίδας του ! Καί μεθ’δλα ταϋτα έπειράτο νά εύρη διέξοδον εί; τόν φοβερόν λαβύρινθον τοϋ ώ ρ α ί ου
φύλου. Αύτό τό πρώτον βήμα έν τή πράξει κατέδειξεν άριδήλω;
δτι: άν, ό άνήρ εύμοιρών άνωτέρας διανοητικής άναπτύξεως, κρίνη
εύλογον έπισταμένως νά σπουδάση τήν μέλλουσαν σύμβιόν του, έκλέγων συνάμα τήν ώραιοτέραν, τήν εύειόεστέραν καί τήν πλουσιωτέραν, πολύ περισσότερον ή γυνή, ώς δν κατώτερον τοϋ άνδοός, καί
ασθενέστερου, δικαιούται έμβριθώς νά μελετήση τόν μέλλοντα σύ
ζυγόν της καί κατάλληλον νά ποιήσηται αύτού εκλογήν.
Μετά ενα μήνα ούδέν πλέον ενθυμείτο. Είχε λησμονήσει τά
πάντα. ’Εσκέφθη δτι δέν είναι καλόν πράγμα νά άπογοητεύηταί
τις έκ τής πρώτης αποτυχίας διαβήματος τινο;. Προκειμένου μά
λιστα νά έκλέξη τις σύζυγον, ή άποθάρρυνσις, έν πρώτη άποτυχία,

είναι ολέθρια.
"Εχων δέ, έλπίδας δτι πιθανόν έν τή δευτέρα του ύποψηφιότητι
νά έπιτύχη τό ποθούμενον, μετά πλειοτέρΐ; γενναιότητας καί προ
θυμίας έρρίφθη είς νέου έκλογικόν αγώνα.
Πρώτιστον καί κύριον αύτού μέλημα ήτο νά άλλάζη παρευθύς
τόν ανεπιτήδειου φούστα νελλοφορον μεσίτην διά τοϋ
πτερωτού καί ξανθοκόμου........... έρωτος!
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Τίς οιδεν μήπως τό ά'τακτον παιδίον της ’Αφροδίτης, σαγήνευσή
την καρδίαν νεάνιδός τίνος δια τών απείρων αύτοΰ θέλγητρων ; "Η
μετατρέψη την διάνοιαν αύτής εις τοιοΰτον σημεΐον, ώστε : καλλο
νήν νά θεωρηστ) την άσχημίαν ; Άν μάλιστα άληθεύϊ) καί τό τοΰ
διάσημου Μολλιέρου δτι :
La tate d’une femme est comme la girouette
Au haut d’une maison, qui tourne au premier vent.

A'.
Νέον οθεν στάδιον ανοίγεται πρό αύτοΰ καί εις νέους άποδύεται
αγώνας. Αύτός ό μήποτε άγαπήσας, ό μη αισθανθείς έτι την τρυφεράν ασθένειαν, ρίπτεται εύελπις έπί τών χρυσών πτερύγων τοΰ
Έρωτος. Ποΰ θά τόν φέργ ; ’Αγνοεί. Ποιον έσται τό αποτέλεσμα,
αδύνατον νά προίδη ! Έν μόνον γνωρίζει : δτι είναι άστατον παι
δίον καί καλόν είναι νά προφυλάττηται καί νά μη έπαναπαύηται
αμέριμνος έπί τών ηδυπαθών αύτοΰ πτερύγων.
Ή ύποψηφιότης του νΰν αναφαίνεται μετά μείζονος ζωηρότητος
έν τώ κύκλω τών έπιδόξων γαμβρών οί πόθοι του αναρριπίζονται
ύπό της πνοής τοΰ "Ερωτος καί τό σπιθαμιαϊον αύτοΰ ανάστημα
άνορθοΰται καθ’ έκάστην έν τη πλατεία τών «Υψηλών Αλώ
ν ίων» μέσω τοΰ πλήθους, ώς μηκών έν καταφύτω άγρφ.
Οί περιπατηταί τών «Υψηλών Ά λ ω ν ί ω ν» δέν παύουσι
σχολιάζοντες διαφοροτρόπως την νέαν αύτοΰ έμφάνισιν καί οΐ πλεΐστοι έναγωνίως παοακολουθοΰσι τούς ποικίλους αύτοΰ άκκισμούς
καί τά ριπτόμενα έρωτύλα βλέμματα έπί τών διερχομένων νεανίδων,
δίκην άνδρός ζητοΰντος την νύμφην μέ τό φ α ν ά ρ ι.
Ώς άχώριστον σύντροφον έχει πάντοτε τόν φίλον του Κ
* μεθ’ ου
άδιαλείπτως συνδιαλέγεται περί τών νεανίδων, περί τοΰ προσώπου
των, περί της ένδυμασίας των, πεοΐ τοΰ βαδίσματος των περί ....
περί . . . έκφέρων έκάστοτε περί αύτών την γνώμην του.
Έπί πολλάς ’ημέρας ούδεμία νέα προσείλκνεν ιδιαιτέρως την προ
σοχήν του. Όλαι τοΰ ήρεσκον καί δλας, εΐ δυνατόν, έπεθύμει νά
έλάμβανε συζύγους. Τέλος, ημέράν τινα διακρίνει κατά τύχην εις
όμιλον νεανίδων, χαρίεσσαν τινά νέαν, αναστήματος παρεμφερούς
τοΰ ίδικοΰ του μέ πρόσωπον πλήρες χάριτος, (διότι αύτά χαριέντως έβλεπεν). ’Επωφελούμενος της καταλλήλου περιστάσεως δέν
χάνει καιρόν, άλλ’ αυτοστιγμεί προσηλώνει τούς μικρούς του οφθαλ
μούς έπ’ αύτης καί .... έπειδη εύρεν «ό Φίλιππος τόν Ναθαναήλ»
εγελασαν άμφότεροι, ψιθυρίζοντες μέ τρέμουσαν φωνήν : τ ί νό
στιμο ς ; — τ ί νόστιμη;
Λίαν εύχαριστημένος έκ της συναντήσεως ταύτης της έπελθού-
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σης άνευ προμεμελετημένης συμφωνίας, τόσφ άποοσδοκήτως δσω
καί έπιτυχώς, δέν παοέλιπεν έ'κτοτε έν τώ πεοιπάτω νά την παρα
τηρώ προσεκτικώς καί μετά μείζονος ένδιαφέροντος.
Ό γέλως της ούδεμίαν προύξένει αύτώ αΐ'σθησιν διότι καί αύ
τός έγέλασεν. Εύρέθησαν δμοιοι κατά τε την μορφήν καί τό ανά
στημα· συνεπώς ... η έντύπωσίς των ύπήοξεν άμοιβαία.
"Εκτοτε τά βλέμματά των έκ της διηνεκούς συναντήσεως, έγνωρίσθησαν, συνεφιλιώθησαν καί ή καρδία των ήρχισε βαθμηδόν νά
πάλλγ!
Πόσον ταχέως αγαπά τις ! Έν μόνον λεπτόν, μία καί μόνη
στιγμή, παράδοξός τις σύμπτωσις είναι ικανή νά δημιουργήση τόν

μάλλον παράδοξον έρωτα.
Ή Ελένη (ούτω έκαλεϊτο ή νέα έπίδοξος σύζυγος) άμα τον είδεν, ήοάσθη αύτοΰ έμμανώς. Όσω δέ μάλλον συνεχώς τόν έβλεπεν,
έπί τοσούτω καί ή συμπάθεια, της έπηύξανε καταπληκτικώς. ’Ακα
τάσχετος ορμή, ισχυρά έλξις έφερεν αύτήν πρός τόν Ίωάννην.
Ή αύτή μυστική δύναμις εΐ'λκυε μετά πλειοτέρας δυνάμεως καί
αύτόν τόν δοκιαάσαντα έν τη πρώτη του ύποψηφιότητι ούχί όλίγας
πικρίας.
Μέχρι τινός ή κατάκτησις έξ άμφοτέρων τών μερών έβαινε καλώς,
καί ή ύποψηφιότης του παμψηφεί θά έγίγνετο δεκτή ύπό τής νύμ
φης, έάν μή άπρόοπτον συμβάν δέν άνεχαίτιζε τά έρωτικά του δια
βήματα καί διαρρήδην πάλιν διέψευδε τά ώραΐα του όνειρα.
Οί γονείς τής Ελένης πληροφορηθέντες, ότι ώς σύζυγον αϋτη
έξέλεξε τόν Ίωάννην, δν μάλιστα καί πεοιπαθώς ήγάπα, συνεκάλεσαν οικογενειακόν συμβούλιον δηλ. τήν νόνα, τόν θειό, τήν θενά,
τόν ’ξάδρεφο κ.τ.λ. καί μετά πολλάς διαμειφθείσας σκέψεις άπεφάσισαν νά άντιτάξωσιν πάσαν δυνατήν άρνησιν. Διότι, ώς διϊσχυοίζοντο—Ή ’Ελένη δέν είναι γ ι ά τόν Δελφίδου.
Καί ένώ άφ’ ενός έπετύγχανεν ό ύποψήφιος βουλευτής — διότι
ούτω πρέπει νά παρομοιάσωμεν αύτόν—άφ’ έτέρου ή Βουλή συνερχομένη είς συνεδρίαν ήρνεΐτο νά έπικυρώση τήν έκλογήν του καί
κατά συνέπειαν ή άποτυχία έπήρχετο πλήρης μή έπιδεχομένη πλέον

ούδεμίαν θεραπείαν.
Μάτην τό έπαγωγόν παιδίον τής ’Αφροδίτης έτρωσε διά τών
χρυσών του βελών τήν καρδίαν τής Ελένης. Έπί ματαίω αύτη
ήπείλει οτι θά ριφθή εις τήν θάλασσαν, έάν δέν νυμφευθή τόν
Ίωάννην. Ή άπόφασις τών γονέων της ήν άμετάτρεπτος. Οπως
δέ μάλιστα πατήρ καί μήτηρ προλάβωσιν άπευκταϊόν τι, παρέλαβον αύτήν μετ’ όλίγας ήμέρας καί άπήλθον εις Κέρκυραν.
Έκεϊ ύπό νέον ορίζοντα, μακράν τοΰ φιλτάτου της προσεπάθει
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νά λησμονήσγ τον έρωτά της, την αγάπην της ! ’Ανωφελής προ
σπάθεια ! ανίσχυρος αγών ! Τό άνθος της αγάπης είχε
ριζοβολήσει έν τή καρδίιη της καί άνεπτύσσετο μετά ΰπερβαλούσης
ταχύτητας.
Ή αιφνίδια αύτής άναχώρησις άφ’ ετέρου κατέθλιψε τόν πτωχόν
’Ιωάννην δστις τό δεύτευρον ήδη, έπέπρωτο ν’ άποτύχη έν τώ περί ύ
πανδρείας ζητήματι. Καί δμως έν τή παρούση περιστάσει δέν άπηλπίζετο. Ό Έρως, έλεγεν καθ’ εαυτόν, είναι παντοδύναμος πρός της
έπιμονής πατρός ή μητρός, ένώ ό μεσίτης είναι ανίσχυρος. Πρός τί
λοιπόν νά λυπήται ; Μετά ένα τό πολύ μήνα ή Ελένη θά έπανέλθη. ... ό έρως των θά άναλάμψη μετά πλειοτέρας δυνάμεως καί
τίς οιδεν έπί τέλους, μήπως καί αύτή ή ΐσχυρογνωμοσύνη τών γονέων
της καμφθή προ τών έκλιπαρησεων της μόνης των θυγατρός !

Ε’.
Παρελθόν έκτοτε δύο μήνες. Ούδεμία περί της Ελένης εΐδησις.
Τό φωτοβόλον άστρον, οπερ μετά τόσης χαράς ειδεν άνατέλλον έν
τώ γλαυκώ ούρανώ, νυν έβλεπε μετά συντριβής καρδίας κατερχόμενον ΰπό τόν ορίζοντα.
Θλιβερά εΐδησις ήν τυχαίως κατόπιν έμαθεν παρά τίνος φίλου του,
άρτι άφικομένου έκ Κερκύρας, τφ άφήρεσε πλέον πάσαν έλπίδα περί
τής Ελένης.
Μετά δίμηνον αΰτη έν Κερκύρα διαμονήν, άνεχώρησεν εις τό έξωτερικόν μετά τών γονέων της, μεταβάσα είς τόν έν Παρισίοις
ένδιατρίβοντα θειον της κ. Γεώργιον Λοιόπουλον.
Πότε θά έπανέλθη ; ’’Αδηλον πλέον. Όποια έλπίς υπάρχει μετά
πέντε η ές μήνας νά διατηρήση τόν έρωτά της ; Ούδεμία. Είναι
τόσφ θορυβώδης ή ζωή έν Παρισίοις ! ύπάρχουσι τόσα θέλγητρα,
τόσαι διασκεδάσεις, τόσοι τρυφεροί έοωτες ! Είναι τόσφ ευαίσθητοι,
εΰαπάτητοι, εύστροφοι αί νεάνιδες !
Dans la premiere passion, la femme aime l’amant; dans
la seconde elle aime l’amour.
Ή συνεχής αΰτη αποτυχία τόν ηνάγκασε νά παραιτηθ'7) όριστικώς
πλέον της υποψηφιότητάς του.
Έσκέφθη, δτι είναι περιττόν νά αίτή τις την μεσολάβησιν, είτε
τοΰ φουστανελλοφόρου μεσίτου, είτε τοΰ πτερωτού καί
ξανθοκόμου έρωτος, άπαξ ή φύσις δέν τοΰ έδώρησε καλλονήν
καί ή τύχη πλούτον.
Έν τφ νΰν αΐώνι πάντες ζητοΰσιν—ώραίαν καί πλουσίαν (chic)
—πάσαι—εύμορφον καί βαθύπλουτον (bis chio).
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Ό καϋμένος ό ’Ιωάννης ητον άσχημος καί δέν είχεν καί πολλά
χρήματα. Έζήτησε την εύμορφον, αΰτη είς άπάντησιν έ γ έ λ ά
σε ν ! Ήγάπησε την «κατ’ εικόνα αύτοΰ καί όμοίωσιν», οί γονείς
εΐπον όχι.
Άλλ’ δλα πηγαίνουσι κατ’ ευχήν, άοκεϊ μόνον ό χρυσός νά στίλβν)
είς τό θυλάκιον τοΰ ύποψηφίου γαμβρού. Είναι, ώς βλέπετε, δρος α
παραίτητος έν τώ βίω τής ανθρωπότητας, «δ χρυσός» νά ήναι ώς
λέγει ό Ευριπίδης, «κρείσσων μυρίων λόγων βροτοΐς».
Μέχρι τίνος ό ’Ιωάννης έγίνωσκεν δτι οΐ γαμβροί ένδιαφέρονται
τά μάλιστα διά τήν προίκα καί αυτοί άπαιτοΰσι κατά τό μάλλον
καί ήττον μεγαλειτέραν ! Νΰν έβλεπε διαστρεφόμενον, ώς πρός αυ
τόν, οίκτρώς τόν συνήθη δρον καί άντί νά έρωτφ πόσα; τοΰ έ
λεγαν, τί έχεις;
Τί άλλόκοτον πράγμα αυτή ή γυνή !
Έχεις, ώς εΐπομεν έν αρχή τήν άξίωσιν νά ζητήσγς καλήν προίκα,
νά μελετήσης κατά βάθος τήν μορφήν της, τούς τρόπους της, τό
βάδισμά της κ.τ.λ. πριν έτι τήν νυμφευθής, καί αύτή έξ άλλου ου
δόλως παραμελεί τό τοιοΰτον καί μετά μείζονος άκριβείας έπιλαμβάνεται τής έξετάσεως. Συμβαίνει νά μήν έχγς πολλά χρήματα καί
ώς έκ τούτου αδυνατείς νά παρακολουθήσεις τάς δαπάνας τάς άπαιτουμένας διά πάν νέον φόρεμα τής μόδας τής Madam ; . . Ό
πίλος σου είναι πλατύς καί κατέρχεται μέχρι τών ώτίων σου, άτινα,
έάν τυχόν είναι ολίγον μεγάλα, πιέζονται άνωθεν καί κλίνουσιν έπιχαρίτως ώς τοΰ ; . . . . σέ περιγελά, σέ χλευάζει καί μετά τρεις η
μέρας . . . σέ μνηστεύεται. Έχεις άπ’ έναντίας άρκετόν χρυσίον, δπερ δύνασαι άφειδώς νά σπαταλήσης διά τήν μέλλουσαν σύζυγόν
σου, τό περιλαίμιόν σου είναι τοΰ τελευταίου συρμού, φορείς
κομψά χειρόκτια, έχεις, ούτως είπεϊν, έπάνω σου δλην τήν καλαι
σθησίαν ήν άπαιτεϊ ό νεώτερος πολιτισμός, δταν σέ βλέπει υποκρί
νεται αδιαφορίαν, μειδιά άπλώς καί ώς έτυχε, καί μετά τρεις μή
νας . . . σέ υπανδρεύεται. Καί έάν τό χρονικόν διάστημα τών ανω
τέρω δύο προτάσεων μετάθεσης άλληλοδιαδόχως είσαι πάντοτε έντός.
Ό λόγος διά τόν όποιον λέγομεν τά ανωτέρω, είναι νά καταδείξωμεν «δτι οσάκις τις θελήσγ νά θέση κανόνα τινά μεταξύ τοΰ γυ
ναικείου φύλου, θά έχη πάντοτε χιλιάδας έπ
* αύτοΰ έξαιρέσεις».
Ό ’Ιωάννης δίς άποτυχών έν τώ περί γάμου ζητήματι, έμελλε
νά νυμφευθή μετά Sv έτος βαθύπλουτον τινα χήραν, ώραίαν καί
πλουσίαν καί έπισύρη οΰτω τον γενικόν θαυμασμόν συμπάσης τής

κοινωνίας Πατρών.
Κατά τό επόμενον έτος τής υποψηφιότητάς του ήτοι τή 5 Αύγούστου 1881 ταξειδεύων χάριν διασκεδάσεως μέχρι Ζακύνθου έγνω-
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ρίσθη κατά τύχην έν τω άτμοπλοίω μετά της χήρας Δ
,
*
μεθ’ ής καί
συνήψε στενήν φιλίαν.
Εΐπομεν έν άρχή περιγράφοντες τόν Ίωάννην, ό’τι ήν λίαν ευφυής,
φιλοφρονέστατος καί αγαθότατος πρός τάς γυναίκας !
Ή χήρα Δ. κατά πρώτον έγέλα ένδομύχως, άκούουσα τάς φιλο
φρονήσεις του καί βλέπουσα τούς ποικίλους αύτυΰ χαριεντισμούς.
Μετέπειτα έγένετο σοβαρά καί ηρζατο μετ’ αυτού συνδιαλεγομένη
περί διαφόρων αντικειμένων σπουδαίων τε καί μή.
Άλλ’ είς τό μέσον τού ταξειδίου των ή ναυτίασις κατέλαβεν αύ
τήν καί ή θελκτική των συνδιάλεξις διεκόπη λίαν άποτόμως.
Κατά παράδοζον δέ σύμπτωσιν καί ή συνοδεύουσα αύτήν γοαΐα
μήτηρ της ζαλισθεϊσα ύπό τής θαλάσσης, δέν ήδύνατο νά περιποιηθή
τήν κόρην της είς τήν κρίσιμον έκείνην στιγμήν.
Μόνος ό ’Ιωάννης έλεύθερος εύτυχώς τής ναυτιάσεως, ήδυνήθη
νά παράσχγ αυτή καί τή γραία μητρί της πάσας τάς δυνατάς πε
ριποιήσεις καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής κακοδιαθεσίας των.
Καί ώ τού θαύματος ! (έάν άληθεύη ότι γίνονται ακόμη έν τώ
κόσμφ θαύματα), οτι δέν ήδυνήθη νά κατοοθώση ό φουστανελλοφόρος μεσίτης, οτι δέν ήδυνήθη νά φέργ είς πέρας ό πτε
ρωτός έρως, τό άνεπλήοωσεν ή.... ναυτίασις!
Ούτω έπαλήθευσε μίαν έτι φοράν οτι ό γάμος είναι τ υ χ η ρ ό ν
παιγνίδιον.—Έν τώ παιγνιδίω δσω ζητεϊ τις έπιμόνως νά κεοδίση
τήν εύνοιαν τής τύχης, τόσω περισσότερον χάνει! Έν τώ γάμφ,
έφ’ δσον ζητεί τις τήν νύμφην έπιμόνως καί έν ανυπομονησία, έπί
τοσούτφ αποτυγχάνει ! Πρέπει νά άφίητε είς τήν τύχην. Είναι
συμπέρασμα έξαχθέν έκ τής ύποψηφιότητος τού Ίωάννου, δπερ πι
θανόν νά έφαρμόζηται καί είς πολλούς άλλους ύποψηφίους. . .
Μετά δέκα οκτώ ημέρας ο'ί τε συγγενείς καί φίλοι τού Ίωάννου έλάμβανον τό προσκλητήριον τού γάμου του, μέσω δέ τών εύχών
αύτών έτέλεσε πανηγυρικότατα τούς μετά τής χήρας Δ. γάμους
του καί έν άρρήτω χαρά καί αγαλλιάσει είδεν έκπληρούμενον τό δνειρον τού γάμου του, δπερ τόσφ έπαγωγόν τώ έφαίνετο έκάστην
εσπέραν, οσάκις παρεδίδετο είς τάς άναπαυτικάς τού Μορφέως άγκάλας!
Καθ’ έκάστην έζερχόμενοι νύν είς τόν περίπατον παρουσιάζουσι
πρότυπον άρμονικού ζεύγους—αύτός κοντός, μικρός, ώς είπομεν,—αυτή δέ π ρ ώ τ ο υ αναστήματος, ώραία καί ε ύ τ ρ αφ ή ς. Κακεντρεχείς δέ τινες ή μάλλον ζηλότυποι διαβάται γλυκοεποφθαλμιώντες τότε τήν κ. Δελφίδου άνακράζουσιν.
—Βρέ τόν κοντούτσικο είδες τί γυναίκα ’πήρε ; ;
Πάτραι, ’Ιούλιος 884.

Κ. Δ. ΚΑΠΡΑΛΟΧ

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΜΑΡΙΑ. ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗι
(TO ΓΕΝΟΣ

Σ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.)

Λ”.
Ταλαίπωρος μου αδελφή, γλυκεία μου Μαρία·
Τδ έμαθα, τδ έμαθα ! άλλ’ έτι δέν πιστεύω,
Άλλ’ έτι δυσπιστεΐ δ νους κ’ ή φρίττουσα καρδία
Και εις τδ μέλαν άκουσμα είσέτι άνανεύω.
Όχι· ποτέ δέν δίδεται, ποτέ τοιοΰτος πόνος
Και είναι ψεύδος μοχθηρόν κ’ έπάρατον συγχρόνως !
Εΐπέ, δέν είναι αληθές ; έκεϊνος ζή είσέτι·
Έψεύσθη κ’ ή αλήθεια, τδ παν, ή φήμη, ολα,
Καί δέν καλύπτει φέρετρον τά εύοσμα του έτη,
Ούδ’ έκλεισαν τά όμματα ποτέ τ’ άκτινοβόλα·
Και ίσως τήν στιγμήν αύτήν άβρος έγγύς σου νεύει
Καί τάς ροδίνους παρειάς τών τέκνων του θωπεύει ....

Και πώς ! Νά ήναι σύζυγος, Σοϋ, φίλη, τής Μαρίας·
Ν’ άποκαλήται όλβιος πατήρ μικρών άγγέλων,
Εις τήν άκμήν τής άνδρικής νά ήναι ήλικίας,
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Νά έχη έμπροσθεν αύτοΰ εύρύ ακόμα μέλλον,
Καί όλα ταΰτα, τόσον φως, φιλήματα, θωπείας,
Νά ρίψη κατά τοΰ καλοΰ Θεοΰ μετ’ άσεβείας I
Ποτέ, ποτέ· έγκαρτεροΰν εις πείσμονα οδύνην
’Ακόμη κ’ οί άπέλπιδες· ούδ’ ή αχαριστία
Νά έχη τόσην δύναται ποτέ αγνωμοσύνην. . . .
Καί δέν ήτον άχάριστος έκείνου ή καρδία !
Είχεν άκόμη άσπασμούς νά λάβη καί νά δύση
Καί ή ζωή του νεοσσούς ψιλτάτους νά πτερώση.
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Έγω τά δύω δένδρα μου καί τ’ άνθος μου ποτίζω,
Άλλ’ όχι μ’ ύδωρ· ω, αύτό τάς ρίζας των δέν φθάνειΜ’ αίμα καρδίας τρέψωνται καί μ’ αίμα τά δροσίζω,
Μέ δάκρυον αύζάνουσι καί δάκρυον τ’ αύζάνει.
Γνωρίζεις σύ τά δένδρα μου καί τ’ άνθος μου είζεύρεις. . .
Έκεΐ, ωχρά μου αδελφή, θά σ’ ίδω καί θά μ’ εύρης.
Είμεθα γείτονες ήμεΐς· οϊμοι· έκεΐ Μαρία,
Οικιακόν καί κηπάριον έχεις καί σύ ακόμα
Όν χθες άκόμα ηύζησε σκαπάνη άπαισία
Κ’ έψύτεψαν τήν νέαν σου Έλάτην είς τό χώμα . . .
Πλήν, ό,τι σπείρεις είς τήν γήν αύτήν δέν πρασινίζει·
Τής ρίπτεις σπόρον Χερουβείμ καί σκελετούς ανθίζει !

Ναι, ούτως, ούτως· ψεύδονται . . . Ό νοΰς μου αποκρούει
Πεισματωδώς όπόσα Γλαύέ μηνύει άπαισία·
Ώ! φήμην άδιάψορον εύκόλως τις ακούει·
Πλήν εις άλήθειαν πικράν κωψεύει ή καρδία
Όπόταν αύτη θάνατον ψιλτάτου άναγγέλει·
Φεΰ, άν πιστεύση καί αύτή νά τελευτήση μέλλει. . .

Είναι ή γη έπάρατος, άγνώμον χώμα, στεΐρον·
Φυτεύεις κρίνα δροσερά, δρΰς, δάφνας· τό ποτίζεις
Μ’ αίμα καρδίας καί ψυχής καί μέ δακρύων μΰρον,
Δεήσεις καί φιλήματα έπάνω του σκορπίζεις
Κ’ εκείνο εΐρον, άκαμπτον, τόσων άνθέων κάλλη,
Τοσαύτας δάφνας, τόσας δρΰς, είς τέφραν μεταβάλλει !

Ναί· όταν έλθω θά ίδώ τον φίλον μου καί πάλιν·
Τήν όψιν του τήν ψαεινήν, το διαυγές του όμμα·
Θά θλίψω ψίλον παλαιόν είς τήν θερμήν άγκάλην
Καί δέν θά ϊδω άντ’ αύτοΰ Σταυρόν είς τάψου χώμαΜέ μαύοην δέν θά σέ ίδοΰν στολήν οί οφθαλμοί μου
Καί τά μικρά σου Σεραφείμ μέ πένθιμ’ άδελφή μου !

Άλλ’ όχ’ είς τέφραν, σκελετούς, άλλ’ όχ’ είς όζον χώμα
Άκομ’ είς ειδεχθέστερα έάν τά μεταβάλλη,
Ήμεΐς θά τά λατρεύωμεν πλειότερον άκόμα·
Ώ, τήν άγάπην τίποτε ποτέ δέν καταβάλλει,
Καί δέν νίκα τήν μνήμην της ποτέ χαρά ή πόνος·
Τήν ύποσκάπτει μόνον εις, λάθρα, αργά· ό χρόνος!

IS'.

Σύ χήρα! ορφανά αύτά· χωρίς, χωρίς πατέρα ;
Νά μή τό δύση ό Θεός. . . Ο’ίμοι· τό έχει δώσει·
Ή Γλαύζ δέν ψεύδεται ποτέ· καί εΐν’ άληθεστέρα
Τής άηδόνος, τής χαρας . . . αύταί μας άπατώσι!
Έπανελθών, τόν φίλον μου δέν θά ίδώ· κ’ ήζεύρω
Είς ποιαν γην μέ πένθιμον έσθήτα θά σέ εύρω. . . .

Έκεΐ ... ω. βέβαια έκεΐ· τόν χώρον τόν γνωρίζω·
’Ιδιοκτήτης είς αύτό τό μέρος είμαι μόνον ....
Οίκ ϊσκον ύψωσα λευκόν, κηπάριον ποτίζω·
Κρίνον, Μηλέαν, Πλάτανον έφύτευσα προ χρόνων
Άλλ’ άκων, άκων ... — ψεύδομαι —ούχί έγύ—ό χάρων,
Ό ψρικαλέος κηπουρός καί κτήτωρ τών μαρμάρων,

Ό κατηψής παρήγορος αύτός. . . Καί σοΰ, Μαρία,
Τήν θλίψιν τήν άκοίμητον άκόμη θά πραϋνη·
Αύτός καί—μή άγανακτής—αύτός καί ή θρησκεία,
Τό βάρος τό δυσβάστακτον τοΰ άλγους έλαφρύνει·
Πλήν άνανεύεις· άνυψοΐς τήν κεφαλήν οργίλη·
Καί ψιθυρίζουσι «ποτέ» τά κάτωχρά σου χείλη !
Καί όμως δέν σοί όμιλεΐ καρδία παγωμένη·
Σύ μέ γνωρίζεις· τί έγω ύπέστην, ένθυμήσου ....
Ότι σέ γράψω σήμερον, ποτέ συγκινημένη
Μοί έλεγεν περίλυπος ή φιλική φωνή σου.
Καί δέν σ’ έπίστευα· άλλά, αλλά πιστεύω ήδη·
Καί τ’ άλγος έτι, καί αύτό μέ τόν καιρόν ένδίδει.
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Τήν ηρεμούσαν θάλασσαν βορρά πνοή άγρια,
Σπαράττει και τό κύμα της τό γαλανόν μαυρίζει·
Άλλ’ ή γαλήνη έρχεται καί φεύγ’ ή τρικυμία,
Καί ή άποφυλλήσασα καρδία πρασινίζει·
Ναί, πρασινίζει—σύγγνωθι—άλλα ούχ'ι ταχέως·
Ώ, κατ’ ολίγον, βαθμηδόν βραδύτατα, βεβαίως....

Ναί· αύτ’ ή θλίψις ή στιγνή, ό δάκνων ούτος πόνος,
Ή μνήμη ή σπαράττουσα, ή φρίττουσα οδύνη,
Τό αιματώδες δάκρυ σου και ό άτέρμων στόνος
“Εν όνειρον ήδύπικρον μετά καιρόν θά γίνη,
Κ’ εκείνος εις τούς ύπνους σου θά έρχεται ήρεμα,
Ν’ άναζητή τήν ύπαρξιν εις τό πιστόν σου βλέμμα.
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σκιασμένα έφεύγαν τά πουλιά . . . μία σπίθ’ άπό τό φώζ σου"
ένα σου δάκρυ πώσταξε προχθές ’ς τό πρόσωπό σου,
κύτταζε, τώρριξαν ’σ τή γή. Δειλό φωτοκαμμένο
δέ τό λυπάσαι τό φτωχό ; ’Σ. τά πόδια σου άπλωμένο
δέ βλέπεις άπαρνήθηκε γιά σέ τή λευθεριά του,
λησμόνησε τά νύχια του, έσβύστηκ’ ή άνδρειά του.

Ώ ! δρόσισέ το, κρύψε το βαθειά ’ς τή τραχηλιά σου
δός του προσκέφαλο γλυκό τά ξέπλεγα μαλλιά σου
κ’ άφες το ’κεΤ νά τρέφεται μέ τό χρυσό όνειρό του
κα'ι ταπεινό νά λησμονή τό πρώτον ούρανό του.

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΟΙΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΑΥΣΤΟΥ
Άλλ’ όχι μέ αύτόχειρος πληγήν εις τούς κροτάφους·
Ούχ'ι μέ σάβανον λευκόν καί στέμμα διά τάφους.
Θά έρχεται πλησίον σου φαιδρός και λευκοχίτων,
Ώραϊος καί γαλήνιος, Μαρία, καθώς ήτον . . .
Μέ τήν πλουσίαν κόμην του, τήν όψιν τήν ροδίνην,
Ώς φώς, ώς άνθος, ώς άκτϊς άφεϊσα τήν σελήνην.

ΦΩΤΕΙΝΗΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Τό

μ.έλεε ;

τ ω ποιητή 1'2. 2.
Και εις τάς συνεντεύξεις σας τάς πλήρης μυστηρίου
Θανάτου και ύπάρξεως, ζωής και ένυπνίου,
Πνέουσα τάφου άρωμα, θά ζής εις τούς αιθέρας
Κ’ εις μνήμα προσκεφάλαιον θά έχης τούς άστέρας.
Έχει καί ή κυπάρισσος τό άρωμά της έχει
Κα'ι μέ τόν χρόνον μειδιά τό δάκρυ, όπερ τρέχει.
"Εγραφον έν Ταίγανίω κατά τό 1883.
ΑΧΙΑΑΕΥΣ 1ΙΑΡΑΣΧ0Σ
---- —-----

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΠΟΙΗΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ.
Και τώρα εύρέθηκες έσύ δροσοϋλα, λουλουδάκι
νά σκιάζης τό γεράκι !
Κ’ ένώ ψηλά ’ς τά σύγνεφα μέ τ’ άγρια τά φτερά του
έσχιζε τ’ άστραπόβροντα, ένώ ’ς τό πέρασμά του

Άς μέ νομίζωσι σκληράν, άναίσθητον οι άλλοι
έγωϊσμοΰ ταμεΐον
Άς λέγουν εις τό στήθος μου καρδία πώς δέν πάλλει,
ότι άμέριμνος φαιδρόν διέρχομαι τόν βίον,
τό ους μου δέν ταράττουσι τοιαΰται φλυαρίαι,
εΐνε καθείς έλεύθερος νά κρίνη όπως θέλη.
Αρκεί όλίγαι εύγενεΤς νά μ’ έννοοϋν καρδίαι
δι’ άλλους τί μο'ι μέλει ;

Αφού πλαστόν μειδίαμα, προσποιητή φαιδρότης
τί είναι δέν γνωρίζουν
Άφοΰ έξ όψεως ζητούν νά κρίνωσι τής πρώτης
και τήν προσποίησιν μωρώς άλήθειαν νομίζουν·
άφοΰ εις ό,τι βλέπουσιν ώς νήπια πιστεύουν
καί τό πλαστόν τό όμμά των ούδόλως διαστέλλει,
Άμεριμνώ τί δι’ έμέ φρονούσι καί πρεσβεύουν
τί λέγουν δέν μοί μέλλει.
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"Ας μας ύβρίζουν, άφες τους άφοϋ δέν έννοοϋσι . . .
εϊς λήρους Θ’ άπαντήσης ;
Μή ταπεινοϋσαι άπαντών, τδ ους των δέν θ’ άκούση
και μάτην μέ τούς στίχους σου παράπονον θ’ άφήσης.
’Αδιαφορεί, οί πολλοί έάν κακώς μας κρίνουν
τά χείλη των μειδίαμα άν εΐρον διαστέλλει,
άφες τον φθόνον, τήν χολήν είς ύβρεις νά έκχύνουν
διόλου μή σοί μέλει.

ΟΛΙΓΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΗ' ΑΩΡΩΣ ΘΑΝΟΥΣΗι

ΕΛΕΝΗ A. APSENH
ΈκεΤ ποϋ τδ λιγερόφωνο πουλάκι τής άνοιξης, άπάνω ’ςτήν
αγαπημένη του λεύκα, αρχίζει τά γλυκά κελαδήματα μέσα ’στά
χαράμματα τής ήμέρας, μιά σκληρή σφαίρα τδ κόβει άπάνω ’ςτδ
τραγούδι του καί τδ ρίχνει ’ςτδ χώμα νεκρό : καί ή γλυκειά του
μανούλα πετάει τρομασμένη άπδ τδ κλαδί καί κρύβεται μέσα ’ςτή
φωληά της μέ κλάμματα καί άναστεναγμούς. ΤΗταν γραφτό τσυ
νά πάη τδ πουλί καί ήταν γραφτό της νά κλαίη ή μανοϋλα τον
έτσι λέει ό κόσμος. ’Αλλά ξέρει ολόκληρος ό κόσμος πόσο πικρά
είνε τά δάκρυα έκεΤνα, πού χύνουν τά μάτια μιας μητέρας ; Ξέρει
ό κόσμος ολόκληρος πουά λαύρα καί ποιοι καϋμοί, άφού ξεχειλί
σουν μέσα ’ςτήν καρδιά, χύνονται σαν ποτάμια, καί όπου πέσουν
καί όπου χυθούν μαραίνουν τδ χορτάρι, καθώς μαραίνουν καί τά
μάγουλα, άπδ τά δποΤα διαβαίνουν ; Έρχεται τότε ένας φιλόσοφος
μέ τήν πένα ’ςτδ χέρι καί μέ πρόσωπο σοβαρό, κάθεται άνάμεσα
’ςτούς λυπημένους καί μέ βαρεία φωνή : «Μήν κλαίετε, λέει, τδ
πουλί είνε νεκρό, ή κόρη είνε πεθαμένη, καί τά δάκρυα σας δέν
’μπορούν νά τήν άναστήσουν». Καί ποώς σοΰ είπε, φτωχέ φιλό
σοφε, ότι τά δάκρυα κυλούν γιά ν’ άναστήσουν τούς πεθαμένους ;
Ή καρδγά έχει ’δική της φιλοσοφία, καί τά λόγια σου είνε λόγια....
Μέσα ’ςτής ζωής τά χαράμματα, έκεΤ πού τρεμοσβύνουν τάστρα
τής παιδικής νύκτας καί ξυπνάει άπδ τδν ύπνο της ή αύγή τής
νηότης ροδοστολισμένη καί περιχυμένη μέ τδ γλυκύτερο φως τού
κόσμου- έκεΤ πού τδ τραγούδι είνε άγγελόφωνο καί τδ χαμόγελο
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γλυκό σάν φιλί καί γοργόφτερο σάν πουλάκι άνάβει καί σβύνεται
’ςτής νηότης τά χείλη· έκεΤ ποϋ ή καρδγά είνε γεμάτη άπδ άγάπαις καί χαραΤς, όπου καί αυτή άκόμη ή λύπη είνε ’ντυμένη μέ
τά ώμορφότερα στολίδια, σάν συννεφάκι ’ςτοΰ ήλγου τό βασίλεμμα·
έκεΤ όπου τδ δάκρυο είνε δροσούλα κγ’ ό άναστεναγμδς δροσίζει
τά χείλη όπως τδ ζεφυράκι δροσίζει τδ ρόδο, έκεΤ καί ή ΕΛΕΝΗ
έρριξε μγά ματιά ’ςτή μανοϋλα της, ένα θλιβερό χαμόγελο ’ςτδν
πατέρα της καί ’ςτούς άδελφούς της καί ή κατάλευκη ψυχή της
έπέταξε ’ςτά ούράνια. Τδ τελευταίο της χαμόγελο άπεκρυσταλλώθηκε ’ςτά χείλη της καί ή τελευταία της ματιά έπήρε φωνή
καί ζωή μέσα ’ςτήν καρδιά τής μητέρας της. Δύστυχη μητέρα,
δέν Θά ’μπορέσης ποτέ νά λησμονήσης τή ματιά έκείνη ποϋ τά
μισοσβυσμένα μάτγα τής κόρης σου σοΰ έστειλαν γγά τελευταία

φορά
! ή άτυχη κόρη λευκοντυμένη σάν νυφούλα, μέ κλεισμένα
Τώρα
τά μάτ^α καί μέ τά χέρια σταυρωμένα, ξαπλωμένη ’ςτδ φέρετρό
της, τδ περιχυμένο άπδ δροσομυρωμένα λουλούδια ούτε ’μπορεΤ
καν νά γυρίση τή χλωμή της όψι καί νά ’δή τήν παραπονεμένη καί
Θλιβερή καρδιά ποϋ κάθεται δίπλα της καί τήν πνίγει ή άγόρταγη
λύπη. Ή καρδιά έκείνη ποϋ τόσον καιρό έπερίμενε νά ένωθή μαζή
της σέ όλη της τή ζωή τήν χάνει διά παντός κι/ ούτε τά τόσα
της δάκρυα άνακουφίζουν τδν πόνο της. "Ολα τά γλυκά τής νηό
της όνειρα καί όλαις ή φθερωταίς ελπίδες έπέταξαν καί έσβυσαν
σάν σκιαίς έμπρδς ’ςτοϋ χάρου τήν άγρια όψι : καί άπδ σήμερα
άφίνει ό,τι ’ςτδν κόσμον άγάπησε ή ψυχή τής 'Ελένης καί αύτή
κλείνετε ’ςτδν άραχνιασμένο καί σκοτεινό τάφο, όπου τόσα νηάτα
τδ Κοιμήσου
μαΰρο χώμα
κατέφαγε.
Ελένη,
τδ κυπαρίσσι φυλάει τδν ύπνο σου καί τδ
πουλάκι τής αύγούλας νανουρίζει τά όνειρά σου, άν ’μπορούν
νάλθουν όνειρα ’ςτήν παντοτεινή έκείνη νύκτα τοϋ τάφου σου !
[18841 *

ΙβΑΧΧΠΣ Κ. Ι10ΛΕΜΙΙΣ

Μ V Ο Ο X.
Ήτανε ό Ζεΰς μιά μέρα στήν καλή του
Κ’ έμοίραζε χαρίσματα τοΰ κόσμου.
"Ολα τάδινε μ’ όλην τήν ψυχή του
Χωρίς ν’ άφίνη νά τοϋ λένε δ ώ σ’ μ ο υ.
Κ’ είχε δώσει μέ τ’ άλλα του καλά
* Έγ,οάρη τήν γιρ.ίρχν τοΰ Θκνάτον τηζ ΤΓολυχλκύστου χό^$ 'Ε λ έ y η $ Α. ’Apssvij, το
πρώτον

Οξ

νΰν όημοοιεύετχι.
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Καλό κεφάλι κα'ι καλήν καρδιά.
Τό 'Ριζικό πού ακούει τήν άσωτεία
Πόκανε ό Ζεΰς εις τά χαρίσματά του,
Τρέχει; πάει στο θεόσπητο τοΰ Δία
«Έδοσες, λέει, τοϋ Κόσμου σου τοΰ κάτου
«Μέ μίας καλή καρδιά, καλό κεφάλι !
«Μά γίνεται άλαλιά πουλιό μεγάλη;
«Μά τώρα τών άνθρώπων τί τους μένει
«Γιά νά ’μοιάσουν κ’ έκεϊνοι τούς Θεούς ;
«Νοήμονες όμοΰ κι/ άγαπημένοι,
«Δέν θέ νάχουνε χρεία τούς Ούρανούς.
«Κα'ι γι’ αύτή σου τήν τόση άνοησία
«Θά κάνωμε οί Θεοί τώρα νηστεία !
«Δέ Θέ νά ζέρης βέβαια πόσο άζίζουνε
«Τά δύω έκειά δοσμένα όμοΰ μέ μία.
«Εκείνα τούς Θνητούς ισοθεί'ζουνε ....
«Άλλ’ έγώ τσού σικόνω άπ’ τήν άέία
Διορίζοντας άπό ένα στον καθένα,
Και σπανίως, άν ποτέ, ζευγαρωμένα.
1884.

Σηκόνεται σάν το βουνό
τό κϋμα τό άγριωμένο
και σπάζει, λυόνει σέ άχνό
στο βράχο τό σιδερωμένο.
Καί άποσύρεται μέ βιά
και ώς στής ρίζαις φανερόνει
τή φυκιασμένη άκρογιαλιά,
και χύνεται, τήν ζαναχόνει.

Σφυρίγματα, ρουχαλητά
άκούονται μές στά ρουκούνια,

Μέσα στού βράχου τήν άγκάλη,
Στέκουν θεόρατα γκρεμνό,
όπου άμέτρητη ζαπλόνει,
μυριότρυπα, καί ζαρωμένα,
φαίνετ’ εκείνος σάν μεγάλη
καί τά στολίζουνε σπανά
κλαδιά χλωμά κι’ άρρωστημένα. άράχνη μαύρη ποΰ τσιγκρόνει.

Σέ τόσο ύψος δέν δειλιάέει·
Τά μάγουλά των τά πλατειά,
πέτρινη έχει τήν καρδιά,
τραχηά, άγριοκοκκινίζουν,
καί τή ζωή του θυσιάζει
καί ρίπτουν φλογερή ματιά
στά κύματα πού τά ραντίζουν. γιά ένα πάθος—μιά φωληά !
Στής γλίστραις, όπου συνειθίζουν
κατσίκια μόνον νά πατούν,
καί ορνεια άγρια πετοΰν
καί τής φωληαΤς των έκεΐ κτίζουν,

Νά 1 φθάνει- βαρειοανασαίνει,
κρυφοκυττάζει στή φωληά·
πετιέτ’ ή μάννα τρομασμένη,
όποΰ ζεσταίνει τά πουλιά !

Στά ύψη ’κεΐ τά κρεμαστά
άνθρωπος έζαφνα προβάλλει
καί καταιβαίνει άγάλι ’γάλι,
κα'ι προχωρεί συρτά συρτά.

Καί τριγυρνα, γυρνά, Θρηνεί,
τρομάζει νάλθη στά μικρά,
νά φύγη μακρυά πονεΐ,
γυρνά, Θρηνεί λυπητερά.

Άγριωμέν’ είν’ ή ματιά του,
κίτρινη σάν τοΰ γερακιού,
σαλεύει άγέρας τά μαλλιά του,
σάν πλοκαμούς τοΰ κταποδιού.

Μέ τώνα χέρι του φουκτόνει
μιά ρίζα· δυνατά κρατεί·
άλλά έκεΐ οπού πατεΐ,
είναι ό βράχος σάν άκόνι.

ANAPEAS AAXKAPATOS

ΘΗΡΕΥΤΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ.
Πέρα ώς πέρα στ’ άκρογιάλι,
πέρα ώς πέρα στή βραχιά,
τήν άγρια καί τήν τραχειά,
άκούεται βοή μεγάλη.
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ποΰ ζεφυσοϋνε δυνατά,
σάν δράκου φλογερά ρουθούνια.

Ίί μουσική 1 τί μυρολόγι!
Θαροεϊς διαβόλων σκυλολόγι
μέσ στά κουφώματα κτυποΰνε,·
καί όργαν’ άγρια φυσοΰνε.
Σ’ αύτό τό φοβερό άγώνα,
ποΰ γίνεται στήν έρημιά,
ψυχή δέν παραστέκει μιά !
τά σύννεφα.περνούνε μόνα

Καί μέ κατάμαυρο φτερό
τόν ίσκιο βιαστικό ζαπλόνουν,
καί στού πελάγου τόν άψρό
τά ορνεια κράζουν καί μαλόνουν.

Σύρνεται, μόλις άνασαίνει·
τώρα τό πόδι τό γυμνό,
χονδρόδερμος κολλά, βυζαίνει
■ στο άφιλόζενο γκρεμνό.

Καθώς πετάχτηκ’ ή μητέρα,
I ζιππάσθηκε καί ζεγλυστρα,
| καί κοπιάζει, σπαρταρά
καί κρέμεται εις τόν άγέρα.

Τώρα τό χέρι του ζαπλόνει
κΓ άδράχνεται τρεμουλιαστό
ρίζα άπ’ άγριο φυτό,
πού ’κεΐ σάν φίδι ζετρυπόνει.

Χάνει τό Θάρρος ! τρεμουλιάζει,
τό πόδι τρέμει, προσπαθεί
νά βρή άρμό, νά στηριχθήή ρίζα τρίζει, άργά σπάζει !

Είνε παιδί ! μέ καταφρόνια
’μπιστεύεται και απονιά
τά τρυφερά δεκάζη χρόνια
έκεΐ στό βράχο τό φονηα.

-■·
Σάν τό σουδάρ’ είναι χλωμός,
κούος ίδρώς τόν περινεΐ,
ειν ή καρύια του νας παλμός,
κρατεί στά δόντια τή ψυχή.
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Ή μάννα των πουλιών φωνάζει,
φωνή, όπου παγόνει στήθη !
τά χάλαρα αντιλαλούν,
ή άβυσσος άντικτυπα.
ψηλά τά σύννεφα κυλούν,
τό περιγιάλι κάτω βράζει.
Στής πέτραις σωροβολιαστός,
αΐματωμένος
και κομμάτια,
Έξαφνα κράκ 1 ή ρίζα σπα !
αγνώριστος
καί
εϊς τά μάτια
ώ, τί φρικτή φωνή έχύθη,
[τής μάννας, κοίτεται αύτός.
Έν Σίφνω. Αύγουστος τοϋ 1884.

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΙΙΡΟΒΕΑΕΓΓΙΟΣ

Φίλτατέ μοι κ. I. Άρσένη,

Μέσα ’ς τήν τόση ποικιλία
Τής λατρευμένης μου Στοάς σου
'Ρίξε κι
* αύτή τήν ασχήμια
Ή φύλαχτη γιά άλλη δουλιά σου.
Μ’ εκείνη μ.αθημ.ένο !

Ό πρώτος μου καϊμός, ή Άνιώ, μέ κλαίει,
Πώς συχναλάζω εΐκώνες τοΰ έρωτά μου,
Φαρμάκι άφ’ τό γλυκό της στόμμα ρέει
Γιά έκείναις 'πού έσπλαχνιοΰνται τήν ματιά μου.
Συχνά μ’ έν άγριο χαμογέλοιο λέει
Πώς ’μοιάζει μέ ανεμόμυλο ή καρδιά μου,
Λέει πουναι Album, πίνακας, τραπέζι,
Κι’ όποιας τής κάνει, κάθεται καί παίζει.

Καί έχει άδικο ή ζηλιάρα πού μέ βρίζει·
"Αν τής καρδίας μου ή θέρμη τή θυυόνει,—
Τό αίτιο μόνη έκείνη τό γνωρίζει
"Οπου έστριψε τού νοΰμου τό τιμόνι.
Παράξενο ζουρλός άν παιδιαρίζη ;
"Αν θέλω αγάπη έγω κι’ ό τύφος χιόνι ;
Παράξενο άν, μ’ έκείνη μαθημένο
Κυττάζω χίλιαις—δυο καί δέν χορταίνω ;
Ζάχυνίο;.

1884.

Ι· Γ. ΤΣΑΚΑΣΙΑΧΟΣ
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Λ".
Νεκρέ ! δύναμις άγνωστος πλησίον σου μέ φέρει,
ή δέ ψυχή μου ρίπτεται είς κλύδωνας δακρύων,
κ’ ή τεθλιμμένη Μούσα μου τό κάλυμμά της αίρει,
και εύσεβάστως προχωρεί τοΰ τάφου σου πλησίον,
Τί άρα θέλει νά σού ’πή ή μήπως νά συγχίση
μ’ άπελπισίας δάκρυα τούς τάφους ήλθε πάλιν,
όχι άλλ’ έν τις δάκρυον σιωπηλόν νά χύση·
φόρον θερμόν, ’ς τού τάφου σου τήν κρυεράν αγκάλην.

Καί όμως δέν σ’ έγνώρισα καί φίλος μου δέν ήσο,
μόνον μέ τ’ όμμα τής ψυχής είς τάς ύστάτας σ’ είδον
στιγμάς σου, πού είς άβυσσον έκατακυλινδεΐσο
ανάγκης καί καθήκοντος καί πόθων καί ελπίδων.

"Αν έρωτες ή συμφοραί ψευδοφιλοτιμίας
σ’ έκίνουν είς τού βίου σου τό ύστατόν σου βήμα,
δέν θά σ’ έθρήνουν ένδακρυς, υιέ τής δυστυχίας,
καί γόνυ δέν θά έκλινον ’ς τό έρημόν σου μνήμα...

Πλήν βλέπω ’ς τ’ άλλα μνήματα σταυρόν ή λίθον ένα,
είς άλλα ή κυπάρισσος καί ή ιτέα θάλλει,
είς τό δικό σου διατί δέν φαίνεται κανένα,
σήμα θανάτου, πλήν φρικτή καί μαύρη ανεμοζάλη,
Νά σέ χωρίζη τών λοιπών καί βροντερώς νά κράζη
«είναι αύτόχειρος έδώ τό μνήμα πού χωρεΐτε ;»
καί μέ φωνήν κεραύνειον τόν άνανδρον τρομάζει
καί ό εύήθης χωρικός δίς—τρις σταυροκοπεΤται.

Α ! τί λυσσώδης ύαινα, πού είσαι κοινωνία
αφού σφάζεις τό θύμα σου τό αΤμά του ροφώσα,
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δέν δίδεις ούτ’ άνάπαυσιν ’ς τά μέλη του τά κρύα
πλήν κ’ είς αύτδ το μνήμα του «ό άθλιος» βοώσα.

Τδ έαρ πάντοτ’ εις φρικτδν χειμώνα λησμονεϊται
καί κλίνει άνθος ’ς τήν ψυχράν πνοήν τής τρικυμίας.

Άλλ’ άρα είναι άθλιος, όστις αΰτδν φονεύει ;
Ώ ! τίς μισεί τά Θέλγητρα έαρινής πρωίας ;
καί τίνα νύζ μαγευτική δέν θέλγει, δέν μαγεύει ;
ώστε νά πνίζη τής ζωής τόσας όρμάς άγιας ;

Τότε τά πάντα Θεωρεί θολά, άπηλπισμένα,
καί πλάττει μέλλον σκοτεινόν μέ δακρυσμένον όμμα,
φέρει τά βήματ’ άσκοπα, νωθρά καί κουρασμένα
καί κύπτει ύπό τδ βαρύ φορτίον πρδς τδ χώμα.

Ποιος το άτελεύτητον τής φύσεως βιβλίον
δέν είδε, δέν άνέγνωσε, μέ πάλλουσαν καρδίαν,
καί τίς δέν έπεθύμησε άτέρμονα τον βίον,
νά αίρεται ’ς τών ούρανών τήν πλάσιν τήν άγίαν.

Κύπτει . . . άλλά δέν έπεσε, άνθίσταται άκόμα . . .
Συνδράμετέ τον, άδελφοί ! ώ φαΰλος κοινωνία,
διδάσκεις μόνον άρετήν μέ τδ φρικτόν σου στόμα
κ’ είναι λειμών σου προσφιλής τδ ψεΰδος, ή κακία.

Νά τάζει δεύη ’ς τοΰ κενοϋ τάς άχανεϊς έκτάσεις,
νά λούηται ς’ το φωτεινόν τοΰ γαλαζίου νάμα,
καί πλέον γρίφος δΓ αΰτδν νά μήν ήναι ή πλάσις,
καί ναΰρη τδν δραματουργόν, άφοΰ κλείση τδ δράμα.

Γ'.
Περ.ϊ τδ λυκαυγές ποτέ έαρινής πρωίας
τά βήματά μου έφερον πρδς έν νεκροταφεϊον
ήτο στιγμή τής νεκρικής ΐεροελεγείας,
έστάθην, ένητένισα τδν θάνατον, τδν βίον.

Πλήν τις καρδία δέν σκιρτά καί εις τής γής τήν θέαν,
τίνα δέν θέλγει ό ήδύς μόρμορος τών ρυάκων ;
Πρδς τί λοιπόν τήν υπαρζιν νά σβέση τήν ώραίαν ;
Ώ ! κλαύσατε τδν δυστυχή άπέθαν’ ίσως άκων :
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Είς άχανή και σκοτεινά πλανώμεθα πελάγη,
κ’ ύψούμεθα καί πίπτομεν ’ς τοΰ κλύδωνος τδν σάλον,
καί καταιγίς τρομακτική μάς φέρει καί μάς άγει,
ό δέ τυφών μάς όδηγεΤ έπί φρικτών ύφάλων.

Ναι άπηρνήθη φεϋ ! τδ πάν χάριν τής κοινωνίας,
κ’ έθυσιάσθη, όπως μή προσκρούση εις έκείνην.
Ήθελ’ άγέρωχος νά ζή δ ήρως τολμητίας,
κ’ ήθελεν ή συνείδησις νά πλέη είς γαλήνην.

Μετά άρών καί ο’ιμωγών όλοι έμπρδς χωροΰμεν,
καί έκαστος στενάζοντα βλέπει τδν γείτονά του,
καί μάς μαστίζει δ τυφών, καί τέλος ναυαγοΰμεν
είς χώραν μαύρην, άγνωστον, ’ς τήν χώραν τοΰ θανάτου.

Δέν ήθελε τοϋ πένητος τδν άρτον νά άρπάση,
μέ τοΰ δρφανοΰ δέν ήθελε νά ζήση τό ψυχίον,
κ’ έπαίνους διθυραμβικούς δέν ήζευρε νά άση
ή εύγενής καρδία του ’ς τά σμήνη τών πλουσίων.

Τοιούτους εΐχον λογισμούς, δπόταν μέγα φάσμα
μέ πλησιάζει μέ λεπτήν ομίχλην τυλιγμένον
καί ήρχισε περιπαθώς ήδύ νά ψάλλη ασμα
χωρίς τά χείλη νά κινή καί σκυθρωπόν έμμένον.

Πλήν άς είργάζετο λαλοΰν τά χείλη τινών λάλων.
Τίς ρίπτει ’ς έτοιμόσβεστον λύχνον ΐνα μή’σβύση
έλαιον καί δέν δέχεται ευγνώμων φώς έκβάλλων; . . .
"Άθλιος μόνον λέγεται, όστις τδ πάν μισήση.

ΕΤν’ ή φωνή του έλαφρά καί φοβερά συνάμα,
ψαύει ώς ήχος μακρυνοΰ σημάντρου τήν καρδίαν.
Είναι τι τρόμου και χαράς μυστηριώδες κράμα,
άκούσατέ το πώς Θρηνεί μ’ άγρίαν μελωδίαν.

Όχι ! δέν είναι άθλιος, όστις αύτοκτονεϊται.
Αύτδς δέν φεύγ’ έκ τής ζωής άλλ’ έκ τής κοινωνίας.

Κ’ έγώ έπέρασα τήν γήν, όπως περνούν τά νέφη
τούς διαυγείς ορίζοντας, τάς κυανάς έκτάσεις,
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ώς δυστυχές μετέωρον ποΰ ό τύφων, το τρέφει,
κ’ έβλεπον άστρα άνωθεν και κάτωθεν οάσεις.
Ναι ! εΐδον πέριζ μου χαρά τό παν νά περιβάλλη
καί μόνος δυστυχής έγω τόν βίον μου έπέρων
περιπαθώς ήτένιζον τοϋ έαρος τά κάλλη,
καί μ’ έσπρωχνε δεινός βορράς έν μέσω τών αιθέρων.

’Αλλά έπήλθε θύελλα καί καταιγ'ις φρικώδης,
τά νέφη συνεκρούσθησαν, ή λαΐλαψ διεχύθη,
κ’ έκ τής συγκρούσεως αύτής έζήλθε μανιώδης
ό κεραυνός καί ή βροντή, τό νέφος διελύθη. . . .
Ηύτοκτονήθη έκραζεν ή κοινωνία τότε.
Ή τάλαινα θά άγνοή ό άνθρωπος τί είναι !
Πλήν, σεϊς καρδίαι εύγενεϊς δικαιοσύνην δότε,
υμείς ύφ’ ών έγνώσθησαν τοΰ βίου αΐ όδύναι.
Τί πταίω, άν τό δάκρυ μου βρέχει τάς παρειάς μου,
άν έκουράσθην προχωρών κ’ ίσταμαι ν’ άνασάνω,
ήτε άν ύπνος νήδυμος κλείη τά βλέφαρά μου,
άν έπεθύμησα νά ζώ ή θέλω ν’ άποθάνω ;
Τί πταίω ; Τίς μ οι έδωσε τήν δύναμιν, τήν κρίσιν ;
"Αν έγεννήθην άτελής, Θεέ μου, πταίω άρα ;»
Είπε και μ’ όμμα άγριον είδε τήν πέριζ φύσιν,
και πολλοί τότε στεναγμοί ωσάν δειλή κατάρα.

(Κχτζ τόν HUGO).

"Ας ψάλλουν όλα τά πουλιά
άς τραγουδή τ’ αηδόνι·
ή έδική σου ή λαλιά
όλα τ’ άποστομώνει.
"Ας λάμπη είς τόν ούρανό
τό πειό λαμπρό άστέρι·
τό μάτι σου τό γαλανό
εΐν’ άστρο χωρίς ταίρι.

"Ας έχ’ ή άνοιζι στολή
τά λούλουδα τ’ ’Απρίλη·
κανένα δέν μοσκοβολεΐ
’σάν τό δικό σου χείλι.
Τ’ άστρο έκεΐνο τό λαμπρό
τ’ άηδόνι τής λαλιας σου,
τό χείλι σου τό δροσερό,
εΐνε . . . ό έρωτας σου.
Νοέμβριος 1884.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

------------------------------------Έζήλθον άπ’ τά μνήματα τών άτυχών έκείνων·
τύφων τότε άνήρπασε τό νεφελώδες φάσμα.
Ό Φοίβος δέ έζήρχετο χρυσίνους διαχύνων
άκτΤνας ’ς τούς ορίζοντας μέ πορφυρόχρουν άρμα.
Ώ ! άφες, Μοϋσα, τούς νεκρούς κα'ι τά νεκροταφεία
κ’ εις τάς οάσεις φέρε με τών άνθηρών λειμώνων.
Πέτα μακράν τών συμφορών, φύγε μακράν τών πόνων,
άνάβηθι ’ς τών ούρανών τά έναστρα πεδία.

Μετά καδμ,είαν νίκην.

Μετά τόν πρώτον έρωτα, γεννήσαντα πικρίαν,
είς νίκην άπολήζαντα, δακρύουσαν, καδμείαν,
έν ω ήσύχως έβαινον άπογοητευμένος,
ώς έζ έφόδου χθες δειλή μ’ άφώπλισε παρθένος.
Είχε δειλίαν λαγωοΰ τό άσταθές της βήμα·
τήν σιωπήν τοϋ χείλους της έφθόνει καί τό μνήμα

Έν Γαλαζίω 1870.
XII. Φ. ΑΧΤΥΠΑΣ.
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κα'ι αγνοώ τι άρρητον έλάλ’ εις τήν καρδίαν
ή κόρη μετά τήν πολλήν των συμφορών πικρίαν.
’Ελάλουν μυστηριωδών ώς ή μικρά κογχύλη
άγνωστων πόθων ψελλισμούς τά εύμορφα της χείλη.
Κ’ έγώ ζητών άναψυχήν άπό τής τρικυμίας
ώς ίριδα τήν έβλεπον προάγγελον εύδίας.

— Πλήν, κόρη, έφθασες άργά, μετά τήν τρικυμίαν.
"Αν ψαύσης εις τό στήθος μου θά εύρης μή καρδίαν,
άλλά ναυάγιον . . . παλμούς δέν σπαταλά άφθόνως·
ήδη τήν άπεσκλήρυνεν ό έρως καί ό χρόνος.
Ώς σέ ήτο ποτέ άγνή κ’ ή πρώτη έρωμένη·
έρυθριώσα μ’ έβλεπε, δειλή συνεσταλμένη
καί έρωτα ούράνιον ύπέσχετο κ’ έπόθει
κ’ αίφνης πρό λέχους έσβυσαν συζύγου τόσοι πόθοι 1

Τις οΤδε, κόρη, και αύτά τά χείλη τά μικρά σου
τά νϋν βωβώς προδίδοντα τήν άθωότητά σου
εις πόσους περί έρωτος ένόρκως θά λαλήσουν
καί πόσους θά φιλήσωσιν ΐνα τούς άπατήσουν!

Παίζε πλαγγώνας κάλλιον, μαθήτρια ακόμη·
λυτή, άνεπιτήδευτος άς πίπτ’ ή νέα κόμη.
ΕΓνε τερπνή ή έποχή τής νέας μαθήτριας
μή σπεύδης καί τής .νέας σου ποοτρέχης ηλικίας.
Φοβοΰ τά πρώτα παίγνια τών έλαφρών έρώτων.
Πολλάκις τό άστείευμα, to naqviov τό πρώτον,
τά πρώτα, κόρη, βλέμματα, όσα γελώσα ρίπτεις,
άνοίγουν βάραθρον γλυκύ καί πίπτεις, πίπτεις, πίπτεις.

Τά έπη ταϋτα πρόσθεσε εϊς τά μαθήματα σου,
καί πλήρωσόν μοι δίδακτρον έν μόνον φίλημά σου.
Άλλ’ όχι, κόρη· έν άρκεΤ τό χείλος νά άνοίέη,
τό έν θά γίνη έκατόν κ’ είέεύρεις ποϋ θά λήέη ;

31έ μχά ψαροπούλα.

Εις τοΰ γιαλού τήν αμμουδιά ποϋ σπαν τά κυματάκια,
κα'ι χίλια δίνουν χρώματα λαμπρά ’στά χαλικάκια,
μιά ψαροπούλα κάθεται τής νύχταις καί ψαρεύει
ώς, θαλασσένια μάγισσα, κι’ έμένα μέ μαγεύει :
«Βασίλισσα τής θάλασσας, τής θάλασσας νεράιδα
τά κάλλη σου τ’ άμέτρητα άλλού ποτέ δέν τά είδα.
Νυχτιάτικη βασίλισσα, τής θάλασσας γοργώνα
καράβια, σαποκάραβα σύ δέ μαγεύεις μόνα·
μαγεύεις κάθε άνθρωπο καί κάθε παληκάρι
σάν νάχης εις τό χέρι σου τό μαγικό χορτάρι·
μέ τά πολλά τά κάλλη σου σάν ήρθα άπό τά ζένα
μ’ έμάγεψες κι’ έμένα.
«Τά κουρασμένα κύματα πού έρχονται σιμά σου,
σάν σπάνουνε, σκορπίζουνε άφρό ώς τήν ποδιά σου·
κι’ έγώ μιά νύχτα, μάγισσα, άς είχα τέτοια χάρι,
κι’ άς έρχουνταν ό θάνατος άμέσως νά μέ πάρη
«Τά ψάρια πού τά ’ζάλισε ’στή θάλασσα ή πείνα
τριγύρω άπό τά γκΰστρί σου ’μαζεύθηκαν κι’ έκεΐνα
κι’ άρπάζουνε τσιμπήματα κρυφά τής πετονιάς σου·
νά είχα κι’έγώ τήν τύχη τους ’στ’ άγκΰστρι τσ’ εύμορφιάς σου!
«Τό γλάρο, ποΰ άκούραστα πετά άπάνωθέ σου
ν’ άρπάζη άπομεινάριά σου, έκοίταζες ποτέ σου ;
σάν κουρασθή έλπίζοντας τήν πεινά του νά σβύση,
μαζεύει τά φτερούγια του καί πά ’νά κολύμβηση
’στής θάλασσας τήν άβυσσον τοΰ κόρφου του τ’ άέρι
’σ εύτυχισμέναις θάλασσαις μήν τύχη καί τόν φέρει·
κι’ έγώ όταν άνέλπιστα ίδώ πώς περιμένω
νάρπάζω άπό τά χείλη σου φιλί λαχταρισμένο,
θά σβήσω τής έλπίδαις μου, θά σβύσω τήν καρδιά μου,
καί θά ριχθώ ’στήν άβυσσο μή σβύση κι’ ή φωτιά μου».

(Έκ τών Μυρσινών ’Ανεκδότου ΣυΛλογ-φς).
Έν Πάτραις’Ιούνιος 1884.
ΤΙΜΟΑΕΩΝ ΑΜΓΙΕΑΑΣ

ΠΕΡ. Γ ΡΑΥΤΟΠΟΥΑΟΣ
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II ΦΙϊΥΟΛΙΕΛΤΙΙ
’Ασμα έ κ τ ή ς ΚυκεωνιΛ5ο5.

Πώς κοιμάσαι Φιλομένη
Στο κρεβάτι μοναχή ;
Τ’ εΐν’ αύτό ποϋ σε μαραίνει,
Δέν διψάς φιλιά και Σύ ;

"Αν προσμένης νά γηράσης
Δέν θά ’δής ποτέ χαρά,
Σπεϋσε τ’ άνθη σου νά μάσσης
Άγγελόπλαστη εύμορφιά.

Ό καθείς εδώ σε θέλει
’Αλλά Σύ μάς άπωθεΐς,
Καί κρυφό το γλυκύ μέλι
Σάν τή μέλισσα κρατείς.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ

’Αλλά τή έκοψαν σκληρώς τοϋ βίου της τδ νήμα,
Και κόπτεται μου ή ζωή μέ δάκρυα κα! θρήνους,
Και μέ ώθοΰσι στεναγμοί βιαίως πρδς τδ μνήμα·
Πώς στίχους λοιπόν δύναμαι νά γράψω χαρμόσυνους !

'Οπότε ήν έν τή ζωή πλήρης χαράς καί σθένους,
Ή Μοΰσά μου, τήν έβλεπον άρωματώδες κρίνον,
Καί πέριζ αύτής κάλυκας εύώδεις τάς παρθένους
Κ’ έμέθυον έζ ήδονής τά άσματά μου χύνων.
Ώ τότε άν μοΐ έλεγες· «δλίγους στίχους δός μοι»
Θά ήσαν ουτοι άρρητος άγγέλων μελωδία,
Και παραδείσου μουσική, καί τοϋ ’Απείρου κόσμοι,
Και τοϋ Παντδς έτι αύτοΰ ή άκρα άρμονία.

Πλήν σ’ αύτά τά πυκνά δάση
Κάποιο χέρι θά εύρεθή,
Ποϋ τδ μέλι σου θά μάσση
Μέλισσα μου ζηλευτή.
1884

Άς νά θαυμάση ώφειλε και έκθειάση πάς τις
Άφού μ οι τάς ένέπνεεν ή φωτεινή της φύσις.

ΛΟΥΖΗΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΔΕΣ1Γ0ΙΝΙ40Σ
ATVTVHX ν. ΚΛϋΑΒΙ.ΤΙΙ

'Οπότε έζ’ ή Μοΰσά μου άν στίχους μοϋ έζήτεις
Θά έπνεον άρώματα οί στίχοι μου έκεΤνοι,
Διότι μέ ένέπνεεν ή θεία καλλονή της,
Πλήν τώρα τήν γραφίδα μου ή θλίψις της άμβλύνει.
Ήτένιζον τδ βλέμμα της κ’ ή φωτεινή λαμπάς της
Ώδήγει τήν γραφίδα μου είς ύψηλάς ποιήσεις,

’Αλλά θά γράψω πρδς στιγμήν, κρατών τά δάκρυά μου·
Καί δύναμαι νά άρνηθώ τήν πρωτην αίτησίν σου,
Τήν αΐτησιν κόρης άβοάς, δι’ έν στιχούργημά μου ;
"Ας γράψω· ουτω θέλω ζή είς τήν άνάμνησίν σου.

Πλήν τί νά γράψω ! κάλλιον εύχήν μου μόνον μίαν :
"Οπως εγώ ήγάπησα καί σέ νά σ’ άγαπήση,
Ό έκλεκτός σου, μ’ έρωτα καί μέ στοργήν όμοίαν
Νά εύτυχήσης σύ αύτόν, καί νά σέ εύτυχήση.
Τί άλλο θέλεις κάλλιον διά τδ λεύκωμά σου
Νά μένη είς άνάμνησίν, πλήν ταύτης τής εύχής μου
Ήν έγραψα κ’ ύπέγραψα καί δίδω χάρισμά σου,
Καί εινε δλως άκραιφνής κ’ έκ βάθους τής ψυχής μου ;
Έν ΆΟήναις 17 Αύγουστου 1883.

ΑΑΕΖΑλΑΡΟΣ I. ΣΑΑΒΑΤΩΡ

6ιο

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΣΥΝΗΣ Α....

Όλ’ ή φύσις αύτόν αναμένει,
Τά πτηνά τόν ύμνοΰν μέ χαράν
Ή λυχνίς κεκρυμένη έν χλαίνη
Τής ζοφώδους νυκτός, πορφυρόν
Φέρει ήδη στολήν γηθομένη.

ςΟ άληθης ερως εϊνχι φαεινός
ώς ή ήώς xoct σιωπηλός ώς ό τάγος.

5ι ι

ΟΤΓΚΩ.

ΤΩ ανέκφραστος χάρις καί κάλλη
Τής αύγής, τών γλαυκών ούρανών !
Ό εύώδης λειμών πόσον θάλλει,
Πόσον είναι τό Σύμπαν τερπνόν,
Κ’ ή σοφία τοΰ Πλάστου μεγάλη !

Χείλη ποΰ λέγουν σ’ άγαπώ τελειώνουν είς τήν ύλη ! ..
Έρως ποΰ καίει στα σωστά δέν φθάνει είς τά χείλη . . .
Είναι φωτιά ποΰ έπεσε άπ’ τούρανοΰ τό δώμα,
καί σάν μιλή μέ τήν ψυχή, δέν όμιλε? τό στόμα ....
Τήν δυνατή τήν φύσι του τίποτε δέν φοβίζει.
Ξυπνώντας μόνε σ’ όνειρα πελάγου αρμενίζει,
καί σάν τόν ναύτη π’ άγρυπνος τήν νύχτα πελαγόνει,
καί σ’ έν άστέρι λαμπερό τό μάτι του καρφόνει,
Έτσι κ’ έκείνη ή ψυχή, ποΰ έρως τήν φλογίζει,
στήν ζωγραφιά τής λάτρας της μονάχα φτερουγίζει. ...
Σ’ αύτή θαρρεί άνοίγεται ό Ουρανός έμπρός της,
κΓ άκούει Χερουβείμ φωνάς, αύτ’ είναι ό θεός της !
Καί σάν ό ύπνος ήσυχα τά βλέφαρά του κλείση,
τόν ποθητό τόν ήλ]ο του κ’ έκεΐ θεν’ άντικρύση
νά τοΰ φωτάη τ’ όνειρο . . . στον ύπνο του άκόμα
Έρως ποΰ καίει τήν ψυχή, μά δέν μιλεΤ τό στόμα . . .
Χείλη ποΰ λέγουν σ’ άγαπώ τελειώνουν είς τήν ύλη . ..
έρως ποΰ καίει στά σωστά δέν φθάνει είς τά χείλη,
είναι φωτιά ποΰ έπεσε άπ’ τούρανοΰ τό δώμα,
καί σάν μιλή μέ τήν ψυχή, δέν όμιλεΐ τό στόμα . . .

Νέα, άφες Θεέ, ηλικία
Νά φαιδρύνη ημών τήν ζωήν
Έν πορεία αύτής τή βραχεία,
Καί όμοια μέ αύρας πνοήν
Ναρά άς σβεσθή καί γλυκεία.
Άφες, Πλάστα, πτηνών μελωδία
Νά εύφραίνη άπαύστως τήν γήν·
Τηρεί νέαν αύτή ηλικία,
Κ’ είς νυκτός καί θανάτου σιγήν
Τό παν ρίψε χωρίς γηρατεΐα.
Άς χαθή έλευθέρα χειμώνων,
Καταιγίδων ή γή καί σεισμών,
Ή ψυχή μας χωρίς άλγηδόνων
Καί δακρύων σκληρών μαρασμόν
Έν τώ τέλει έτών εύδαιμόνων.

Α. Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ
188 ί

ΚΑΑΑΟΧΗ ΤΠΣ ΦΪΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΪΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

MIX. ΓΡΙΜΑΝΙΙΣ

ΜΕΤΑφΡΑΧΙΪ
ΤΟΥ ΣΑΚΕΣΠΗΡΙΑΝΟΥ ΑΣΜΑΤΟΣ.

Take oh ! take those lips anay.
Μέ άθάνατα ρόδα στρωννυει
Τοΰ φωτός τήν οδόν ή αύγή,
Καί τήν έλευσιν τούτου μηνύει·
‘Ο φωστήρ προχωρών έν σιγή
Τόν αιθέρα φαιδρώς διανύει

1.
Πάρε ώ ! πάρε αύτά τά χείλη
Ποΰ μ’ άπάτησαν γλυκά,
Καί τό χάραγμα — τά μάτια
Φώς ’ποΰ τήν αύγή πλανα.
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Πλήν άχ ! δόσμου τά φιλιά μου
’Πίσω, κειά τά έρωτικά
Τά σφραγίσματα, π’ εις μάτην
Έσφραγίσθησαν Θεά !

>
Κρύψε ά ! κρύψε αύτούς τούς λόφους
’Σάν το χιόνι, όπου κρατεί
Κολπος σου ό παγωμένος
Πού σ τα ΰψη άνθοϋν έκεΐ
Τά γαρούφαλα ’π’ ό Άπρίλις
Τήν άνΘάνοιίι φορεΐ.
Πλήν τή μαύρη τή καρδυά μου
Άφ’ στην νά έλευθερωθή.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ. Μήτηρ τοΰ έν Παρισίοις έγκριτου
πολιτευτοϋ καί νΰν πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος κ. Νικολάου Μαυροκορδάτου, χήρα
τοΰ άειμνήστου ’επιφανέστατου πολίτικου άνδρός τής νεωτέρας Ελλάδος, θυγάτηρ δέ τοΰ μεγάλου διερμηνέως ’Ιακώβου ’Αργυροπούλου, έβίωσεν έν μεγίστη κοι
νωνική τιμή καί ΰπολήψει, άξια άναφανεϊσα τοΰ εΰκλεοΰς ονόματος, δπερ ’*έφερε
καί δπερ έν τή ιστορία τής άναγεννηθείσης Έλλ άδος πολλάς έξοχους κατέχει σε
λίδας, τιμώμενον έν το“ς πρωτίστοις έργάταις, ’επισήμων, μεγάλων γεγονότων καί
έργων. Ή Χαρίκλεια Α. Μαυροκορδάτου διά τοΰ μακροΰ καί επιφανούς βίου

Έν Λονδίνω 1884.

ΙΟΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Ζακύνθιος

αυτής διεκρίθη, ώς γυνή έκ τών ολίγων έκείνων, α'ίτινες συγκεντροΰσιν έν έαυταΐς,
έν έπαγωγω αρμονία, έξοχον άνάπτυξιν τοΰ νοΰ πρός τήν ευγένειαν καί τήν αρε
τήν τής καρδίας, πολλαχώς παρασχοϋσα υποδείγματα Έλληνίδος άγνοτάτης.
'Η Χαρίκλεια Μαυροκορδάτου. άνεφάνη άξια γυνή τοΰ μεγαλοφυούς άοιδί“
μου συζύγου αυτής, ή δέ φωνή αύτής άπειράκις δι’ αγαθοεργίας έμεσίτευσε και
εις οικογένειας ολοκλήρους πλείστας τ’ όνομά της καί ή μεσολάβησίς της υπήρ
ξαν θεία πρόνοια. Ήτο τύπος στοργής καί περινοίας, πάντοτε έκδηλώσασα δείγ
ματα ζωηρών ’εντυπώσεων τοΰ μειλιχίου, καί φύσει εύγενοΰς παραστήματος αυ
τής καί τών ώραίων καί σωφρονεστάτων λόγων της.
Τ’ όνομα τής οικογένειας τής άοιδίμου έγκριτου ταύτης Έλληνίδος, συνδεδεμένο τόσ ον τή αληθινή Ιστορία τών αγώνων τής γνήσιας φιλοπατρίας, δσον καί τή
εύγενε” μετέπειτα καί έν πεφωτισμένη χρήσει, σοφω δέ κανόνι καλλιεργήσει τοΰ
έναρέτου καί αληθούς πολιτισμού, όντως ΰπερλαμπρύνει, ό κυρίως ατομικός βίος
τής αειμνήστου Χαρικλείας Μαυροκορδάτου, διότι ή μελέτη αυτού θά προσφερη τώ κύκλω τών γυναικών, έρίτιμα διδάγματα περιβλέπτου καί θαυμαστής μερίμνης, αρετής, έκπροσωπούσης δ,τι ώράϊον καί έξοχον.
Έκ τοΰ ’επιδόξου βίου τής επιφανέστατης γυναικός ταύτης, ’εξάγονται πορί

ΡΕΜΒΗΣ ΣΤΙΓΜΑΙ . . .
. Εν μεσω τής άτέρμονος εκείνης παραλίας
έν η Σειρήνες ψάλλουσι περιπαθώς τό θέρος
καί μας ύψοΰν εις τό Ζενίθ τής θείας αρμονίας
ήν μας εμπνέει ή ’Ελπίς, τό ασμα, καί ό “Ερως,
εςηπλωμένος νοχελώς εις φίλος νεανίας
εδεχετο τάς τρυφεράς τής φίλης του θωπείας.
Το κύμα λειον προ αυτών εφλοισβιζεν ήρέμα
δίδον τή φίλη του ακτή φιλήματα αφρώδη
έν ω εκείνης τό λαμπρόν καί άπαστράπτον βλέμμα
υπό τοξοειδείς όφρΰς καί κόμην έβενώδη,
V χαριέντως έσειεν ό Φαληρίτης πνέων
τό πάθος εξηκοντιζεν, τόν έρωτα έμπνέων.

Τι ώραι !, τί οΰράνιαι στιγμαί ήδυπαθείας !
Καθ άς από τοΰ σώματος ελεύθερον τό πνεύμα
μεταρσιουται ενθεον δια της φαντασίας
υπό άπειρων σκέψεων, χρυσών ελπίδων ρεύμα
ώς, κόκκον ά'σημον χοός τό σόμπαν θεωρόΰμεν
καί τήν πηλώδη ΰπαρξιν ημών άποθεοϋμεν.
“Ω | έσω πάντοτ’ εραστής καί πώποτε νυμφίος
ως ειπεν φίλος ποιητής, ερωτευμένε φίλε,'
ας εντρυφώμεν εις θερμάς άγκάλας αιωνίως
διότι, ολαι φοβερα'ι τοΰ Πλάτωνος αί πύλαι
θά άνοιχθώσι πρό ήμών ώ ! τότε, τότε οί'μοι I . . .
Οέν θά παρηγορή ήμάς φεΰ ! . . . ούδ’ αυτή ή μνήμη.

1882·

Δ· Κ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ

♦

σματα σπάνιάς ήθικής καί αρετής, αξίας θαυμασμού. Διέπρεψε πάντοτε έπί πολλαϊς πνευματικαΐς καί ήθικαϊς άρεταϊς, ών τρανότατον δείγμα καί διά μητέραν
τιμαλφέστατος ’έπαινος δύναται νά ύπαρξη ή διαπρεπής έν τή Ελληνική κοινω
νία θέσις τών τέκνων αυτής, ών τό άλγοί συνησθάνθη μέγας φιλικός κύκλος, τι
μών τήν εύκλειαν καί τό όνομα τής έξοχου οικογένειας της, ή δέ ’Αθηναϊκή
κοινωνία διά πασών τών τάξεών της έξεδήλωσε τήν θλίψιν αυτής, ιδία έν τώ προσώπω τής X. Α. Μαυροκορδάτου, τιμήσασα πάντοτε, έν μέλος έκ τών διαπρε33

6ι^

ΠΟΙΚΙΛΗ

ΣΤΟΑ

πεστάτων και ώφελιμωτάτων τή διαπλάσει αύτής. Άπέθανεν έν Παρισίοις τόν
Μάϊον τοϋ 1884, ταφεΐσα εν Άθήναις.
ΣΜΑΡΑΓΔΑ A. ΜΟΥΡΟΥΖΗ. Ή Σμαράγδα Α. Μουρούζη, μήτηρ τής εγκρί
του κα'ι διακεκριμμένης έπί γένει καί αρετή κυρίας Ελένης Ν. Μαυροκορδάτου
καί τής αειμνήστου Σοφίας Δημητρίου Μαυροκορδάτου, άνεφάνη έπιφανής δέσποι

σόντα τοιαϋτα, οΐα άνέδειξε ό βίος τής Σεβαστής ταύτης Δεσποίνης, ής τόν θάνα

τον άναγράφει τό έτος τοϋτο. Θυγάτηρ τοϋ άειμνήστου Γεωργίου Περρωτοΰ, διετέλεσε σύντροφος έπί πάσι διαπρεπής γτοϋ’άοιδίμου έξοχου πολιτικού άνδρός, ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ. Άφ’ ής έποχής, ό τάφος έκάλυψε τόν δια

να τής πδλεως τών ’Αθηνών διά τάς προσωπικάς άρετάς αύτής, δνομαστή έν τή
νεδτητι αυτής διά τήν έλληνικωτάτην καί σπάνιάν μόρφωσίν της. Άνήκουσα είς
τδν ηγεμονικόν Μολδαυικόν οίκον τοϋ Στούρζα, έγεννήθη έν Ίασίω τώ 1806, δτε
έτυχεν έν Βιέννη τής Αυστρίας τών πρώτων εξαίρετων αύτής σπουδών, συμπληρώσασα ειτα ταύτας καί έν άλλαις τής Εσπερίας πδλεσι. Έν τή έποχή έκείνη, ή
παιδεία τής Σ. Μουρούζη, έθαυμάζετο, αναγνωριζόμενης έκτων εύφυεστάτων Έλληνίδων, παράδειγμα σπάνιάς αγωγής καί αξιομνημόνευτου αρετής. Συζευχθεϊσα
τδ πρώτον τόν έπί εΰγενεία καί παιδεία διαπρέψαντα Μολδαυδν ’Αλέξανδρον
Βάλσαν, γενδμενον καί Υπουργόν τών ’Εκκλησιαστικών έν Μολδαυία έπ'ι τής ήγεμονείας τοϋ Μιχαήλ Στούρζα, απέκτησε τάς ανωτέρω μνημονευθείσας επιφανείς
δύο θυγατέρας. Μετά τόν θάνατον δέ τούτου, νεωτάτη έτι, ένυμφεύθη τδν ’Αλέξαν
δρον Μουρούζην, άνδρα διακριθέντα έν το“ς άνωτάτοις πολιτικούς άξιώμασι τών
ηγεμονιών, υιόν δέ τοϋ ύπό τών Τούρκων άπαγχονισθέντος τώ 1821 εν Κωνσταντινουπόλει αειμνήστου διερμηνέωςτής Πύλης Κωνσταντίνου Μουρούζη. Έπανελθοϋσα ολίγον είτα είς ’Αθήνας κατά τδ 1851, καίτοι τδ γένος Μολδαυΐς, άνεφάνη
ούχ ήττον ένθερμος Έλληνίς, έπί πάσιν έξοχος τά αισθήματα καί τήν φιλανθρωπίαν
διακεκριμμένη. Τοϋτο οφείλεται εις τήν κατά τήν παιδικήν αύτής ήλικίαν έπικράτησιν τοΰ Ελληνισμού έν ταΐς παριστρίαις χώραις, ου τά πεφιλημένα καί αλη
θή νάματα ένησπάσθη ή αοίδιμος ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΜΟΥΡΟΥΖΗ. Εντεύθεν καί ή
?λληνική αγωγή καί πεφωτισμένη μδρφωσις, ήν παρέσχε τάϊς έκ τοϋ πρώτου
αύτής γάμου θυγατράσιν, έκδούσα μάλιστα αύτάς άμφοτέρας εις γάμον'πρός "Ελ
ληνας, τήν μέν Σοφίαν πρδς τόν αείμνηστον σοφόν άνδρα Α. Στ. Μαυροκορδάτου,
τήν δ’ Ελένην πρός τδν έν Παρισίοις έγκριτον Πρεσβευτήν ήμών καί πολυμαθή άν
δρα κ. Νικόλαον Α. Μαυροκορδάτον. Ή Σ. Μουρούζη παραμείνασα ένταύθα
καιρόν τινα άπδ τού 1851, άπήλθεν είς Γαλλίαν, δτε πάλιν έπανήλθεν, διαμείνασα ενταύθα μέχρι τοΰ θανάτου της. "Εκτοτε ή άείμνηστος έπιφανής γυνή, διεκρίθη έπί πλείσταις καί άνεπιδείκτοις άγαθοεργίαις. Έν το”ς Ελληνικούς άγαθοεργούς ίδρύμασι τδ όνομα αύτής παραμένει ευλογητόν καί αιώνιον, ή δέ άκραιφνής αυτής πρός τδ Ελληνικόν "Εθνος αγάπη, θέλει άείποτε καθιστά τήν μνή
μην αύτής προσφιλή καί εγκάρδιον.
Σπανίως γυνή κατέλιπε τόσην λατρείαν είς τήν μνήμην αύτής, δσον ή ΣΜΑΡΑΓΔΑ Α. ΜΟΥΡΟΥΖΗ. Καί ή σψις αύτής αϋτη, έν τή προκεχωρημένη άκόμη ηλικία θά μείνη έν τή φαντασία όλων, όσοι έτυχε νά τήν ΐδωσιν άξιοπρεπεστάτη καί γλυκεία, ώς ήτο εύγενές καί φιλάνθρωπον τό στάδιον τοϋ άγαθοεργοϋ
αύτής βίου. Έτελεύτησεν έν Άθήναις τή 13η Σεπτεμβρίου 1884.
ΕΥΘΥΜΙΑ Α. ΚΟΥΜΟΥΝ ΌΥΡΟΥ. Σπανίως βίος γυναικός συγκεντροϊ προ
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πρεπή έκεϊνον άνδρα, ή Ευθυμία Κουμουνδοΰρου, δέν κατελέγετο έν το"ς ζώσιν.
Καί ή Ιστορία τοϋ πατρικού αυτής οϊκου, ύπήρξεν άληθές κέντρον, έξ έκείνων, 'όσα
μόνον έν τή ιστορία τών διαφόρων τοϋ Έθνους γεγονότων δύναται τις νά εύρη,
τών οικογενειακών δέ παραδόσεων καί αρχών τήν έξακολούθησιν έξεδήλωσεν,
απροσποιήτως πάντοτε επιδείξασα απλούς καί ελληνικούς τούς τρόπους, έν οΐς άνεγνώριζε οίοςδήποτε έπικεχυμένην τήν θελκτικήν χάριν τής άγαθότητος, έν πάσαις ταξς ό'ψεσι τοϋ άρίστου βίου αύτής. Έν τώ μεγάλω ο’ίκω αύτής, ή έγκριτος
αϋτη Έλληνίς, ύπήρξε παρήγορος έν τή Ελληνική κοινωνία καί άνακουφιστική
έπενέργεια, εις πάσαν φιλάνθρωπον εργασίαν καί τήν έν γένει είς τό καλόν έπίδρασιν, τύπος άληθοϋς άρετής, έκπροσωπούσης τάς έποχάς, τής μετά τήν άνεξαρτησίαν, κοινωνικής διαμορφώσεως, παράδειγμα σπάνιον φιλανθρωπίας καί φιλοπα
τρίας. Έν πολλούς καί πολλαχώς άνεφάνη εύεργέτις,, αφανής καί έλεήμων χορηγός.
Ή Ευθυμία Κουμουνδοΰρου. φέρουσα πλήρες τδ σθένος τής ψυχής καί τών
άριστων παραδόσεων τής οικογένειας αύτής, άφ’ ής έποχής συνεδέθη διά γάμου
μετά τοϋ άειμνήστου έπιφανοϋς πολιτικού άνδρός, άνεφάνη γυνή έξαιρέτων αισθη
μάτων, έκ δέ τών συγχρόνων γυναικών έπί πάσι άρίστη, γυνή Σεβαστή τοΰ ορθού
λόγου καί/τών αγνών καί ωφελίμων πράξεων έν τώ βίω. Έν τή αγαθή καρδία
αύτής διατρέφουσα ,τάς άγλαάς παραδόσεις τής άληθοϋς ελληνικής πίστεως καί
άρετής, ών ήτο μέχρι τελευταίας στιγμής ή άληθεστέρα ένσάρκωσις, πάντοτε
σπουδαίως συνετέλεσε είς έμψύχωσιν παντός ωραίου έργου, άποβλέποντος τήν
έθνικήν πρόοδον, διά δέ τής άκραιφνοϋς αύτής άγάπης, ήτις ύπήρξεν αίσθημα
έμφυτευθέν είς τήν ψυχήν της έξ απαλών ονύχων, άνεδείχθη πρότυπον, άπερίττου
καί εύεργετικής Έλληνίδος, καί πάντοτε καί είς τάς άνωτάτας στιγμάς τής μονα
δικής δόξης αύτής ιδίως, τωόντι παράδειγμα γυναικός έξοχου, πλήρη φερούσης
τόν στολισμόν τής άληθοϋς άρετής καί τοϋ ζήλου, εις τήν άκριβεστάτην ένάσκησιν
τών κοινωνικών καθηκόντων.
Τοιοϋτον παρελθόν άνεκτιμήτων άναμνήσεων περιλαμβάνων ό βίος τής αειμνή
στου Ευθυμίας Α. Κουμουνδοΰρου. κατέλιπε έν τα”ς τάξεσι τής νεωτέρας ελλη
νικής κοινωνίας, μνήμην σεβαστήν καί άρίστην, περιεστεμμένην διά τών καλλιτέρων άνθέων τής φιλανθρωπίας καί σπανίας εκλεκτής προθυμίας, τής άπαραμίλλου άρετής, άτινα άπαντα ευρον θάλπος καί φιλοξενίαν έν τώ οΐκφ της, γενναίω
καί προθύμω είς πάσαν καλήν ιδέαν καί πάντα εύγενή σκοπόν. — Άπέθανεν έν
Άθήναις τή 30 η Μα’ίου 1884.
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΒΗΣ. Ή έργασία τών άνδρών τής έπαναστάσεως δέν είχε
βάσιν τήν ιδιοτέλειαν καί σκοπόν τήν έπίδειξιν, άλλα κυρίως καί κατ’ ούσίαν ητο
ιερού καθήκοντος άγνοτάτη έκπλήρωσις. Τοσοϋτον δέ μάλιστα παρά τισι -.τών
άνδρών τούτων ή έκπλήρωσις τοϋ καθήκοντος ύπήρχε τελεία, ώστε ούδενΛάλλο
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επεδίωξαν καί έθήρευσαν ή αύτήν τήν μετριόφρονα τής συνειδήσεως ήδονήν έπί τή
εκπληρώσει αύτοΰ. Εις την χορείαν τών τοιούτων άνδρών ανήκε και ό κατά τάς
αΡχάς τοΰ παρελθόντος έτους αποβιώσας έν Μεσολογγίω σεβαστός γέρων ’Ιωάν
νης Βάλβης.

λιτικόν στάδιον, γενόμενος πολλάκις έπί Κούζα βουλευτής, ΰπουργός τών Οικο
νομικών, είτα ΰπουργός τών ’Εξωτερικών, καί τελευταίου μέλος τοΰ ανωτάτου συμ
βουλίου τής Δικαιοσύνης έν Βουκουρεστίω. ’Εν πάσιν ό ανήρ διετήρησε τάς πα
ραδόσεις τοΰ μεγάλου πατρός αύτού, τό ΰψηλόν αύτοΰ αξίωμα, τό επιφανές όνομα
τοΰ ιστορικού οίκου του, τήν άπαράμιλλον έθελοθυσίαν καί αύταπάρνησιν, τά τρό

‘Ο Ιωάννης, υιός τοΰ Γεωργίου Βάλβη, άνδρός έκ τών τά πρώτα φερόντων έν
Κατοχή τής ’Ακαρνανίας έπί Άλή πασά καί άνήκοντος εις τήν άρχαίαν καί μεγάλην οικογένειαν τήν φέρουσαν τό έπώνυμον τοΰτο, έγεννήθη κατά τό έτος 1798
έν μέσω μεγάλου οικογενειακού όλβου. Ύποστάς δέ τά έπακόλουθα τής ΰπό Άλή
πασά καταοιωξεως τοΰ πατρός αΰτοΰ, γενομένης έπί σκοπώ ΐδιοποιήσεως τής με
γάλης εκείνου περιουσίας και ενεκα συγγενικών διάβολων, ήναγκάσθη νά καταλιπγι τήν γενεθλιον γήν μετά τοΰ αδελφού αΰτοΰ Δημητρίου καί νά περιπλα-

νηθή εφ’ ικανόν χρόνον εις ’Ιταλίαν καί 'Ισπανίαν. Καί ό μέν Δημήτριος, έπανελθών ύστερον εκ τής αλλοδαπής είς Κατοχήν, άπεβίωσεν έν ανθηρά ηλικία' ό
δε Ιωάννης, εκραγείσης ήδη τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, έσπευσε νά έπανελθη εις τήν Ελλάδα καί άποβάς είς Μεσολογγίου μετέσχε τών^πολυθρυλήτων
εκείνων πολεμικών ’έργων κατ’ άμφοτέρας τάς πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου, αείπο
τε τιμώμενος έπί γενναιότητι καί συνέσει. Προκειμένου δέ νά καταπλεύση ό Βύ
ρων έξ Επτάνησου εις Μεσολογγίου, ό Ιωάννης εξελέγη έκ τών πρώτων πρόςΆποδοχήν τοΰ έπισήμου ξένου έν αύτή τή Έπτανήσω. Περατωθέντος δέ τοΰ άγώνος,
η Κυβερνησις τοΰ Καποδιστρίου έτίμησε τόν ’Ιωάννην, προσενεγκοϋσα είς αύτόν

παια καί τά μαρτύρια, τήν άρετήν καί μεγαλοπραγμοσύνην, άπαντα τηλαυγή
παραδείγματα το"ς βουλομένοις, νά διδαχθώσι όπόσον καί οπότε έκ μικρών μεγάλοι,
έκ δούλων έλεύθεροι, καί έκ θυμάτων έκδικηταί καί τιμωροι άναφαίνωνται. Πεπροικισμένος διά σπάνιάς διανοίας άνεδείχθη πάντοτε άνήρ φιλελευθέρων άρχών, πάντοτε
αναφανείς μεταξύ τών θερμότατων φιλελλήνων, και αείποτε προς εξυπηρετησιν
τών ελληνικών συμφερόντων ποιησάμενος χρήσιν πεφωτισμένην τών ΰψηλών αύ
τοΰ άξιωμάτων. "Εφερε πλειστα παράσημα διαφόρων κρατών, έν οΐς τόν Μεγαλό
σταυρον τής Ρωσσίας καί τους ανώτερους ταξιαρχας της Ελλάδος κα
*
Ρουμα
νίας. Ποθήσας νά ταφή εις τήν φιλόξενου Ελληνιδα γήν, ετελευτησεν αίφνης, εν
ω ένταύθα παρέμενε παρά τώ επ αδελφή γαμβρω αυτού αντιστρατηγω κ. Σ.
Σούτσω, έν ήλικίμ προκεχωρημένη τή 8η Μαρτίου 1884.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ. Έάν έν τή μελέτη τών χρόνων τοΰ Ελληνικού άγώ

r

τόν αρμόδιον στρατιωτικόν βαθμόν καί τρία κατά σειράν αριστεία τοΰ άγώνος. Καί
τόν μέν βαθμόν διετήρησεν, έφ’ 'όσον ένόμιζεν εαυτόν ικανόν ν’ άποβή ωφέλιμος
τή πάτριοι, ύστερον δε, παραιτηθείς απ’ αυτού, ούδέποτε, καίτοι δικαιούμενος,
ηξιωσε να λαβή σύνταξιν. Ιδιωτεύων δέ επεδείξατο πάντοτε τάς οίκογενειακάς

νος καί τών εποχών τοΰ εθνικού εκείνου βίου, αποθαυμαζει τις τον αληθη χαρακτήρα, τόν άποπνέοντα τήν δροσον της παρελθούσης εποποιίας και περιβαλλομενον τό ζωογόνον φώς τής μελλουσης δημιουργίας, υπέρ πάσαν άλλην εποχήν,
νΰν ομολογεί τις 'ότι ή ΰπαρξις ενός άνδρός τών χρόνων εκείνων, άπομένει οασις έν
μέσω τής αύχμηράς έρημου τοΰ ΰπολογισμοΰ τών συμφερόντων καί τής άριθμή-

σεως τών κεφαλαίων. Εις τών άνδρών έκείνων, πλήρης άπλότητος, καρδίας, καί
πίστεως είς τήν έθνικήν ιδέαν, πα7ς μέχρι γήρατος έν τούτω διαμείνας, έβίωσεν ό
Α. Στάϊκος, υιός τοΰ άντιστρατήγου Αθανασίου Σταϊκοπούλου. Έγεννήθη έν
Ζατούνη τής Γορτυνίας τώ 1808, καί δεκατετραετής ών ήκολούθησε τόν πατέρα
αΰτοΰ καί τόν πορθητήν τον Παλαμηύιου θειον του στρατηγόν Σ. Σταίκοπουλον,
κατά τήν έξ εφόδου αλωσιν αυτου τη 30η Νοεμβρίου 1823, και εις απασας τας
κατά τών Τούρκων έκστρατείας αύτών ώς και εις την έφοδον κατά τοΰ φρουρίου
τοΰ Άκροκορίνθου. Τώ 1828 είσήλθεν είς τήν πολεμικήν σχολήν, άφ’ής έξελθών

καί κοινωνικάς έκείνας άρετάς, α'ίτινες ήσαν τό προνομιούχου κόσμημα τών γεραρών εκείνων άνδρών καί συνετάφησαν μετ’ αύτών. Έπ’ εσχάτων δέ τιμηθείς καί
δια του Σταυρού τοΰ Σωτηρος απεβιωσε την 27 ’Ιανουάριου π. ε. έν Μεσολογγίω
καταλιπών τέσσαρα τέκνα, δύο θυγατέρας καί δύο υιούς, έξ <5ν ό έτερος εινε ό βου
λευτής Βονίτζης κ. ’Αντώνιος I. Βάλβης.

ΛΛΕξΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ. ’Ανήκει είς έπιφανέστατον οίκον, ό
Πριγκηψ Α. ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ, τελευταίου τεκνον ενός τών έπιδόξων αγωνι
στών τοΰ 1821, τοΰ άλωτοΰ τής Μονεμβασίας Αλεξάνδρου Καντακουζηνοΰ. Ή
μελετη τών πράξεων του έπισήμου οίκου τοΰ άνδρός διδάσκει ήμϊν, ίπο'σον έξέλειψαν καθ ολοκληρίαν οι αδαμάντινοι εκείνοι κρίκοι, οί συνδέοντες τήν παρούσα
*
αχρωμάτιστου γενεάν πρός τήν ζωηφόρον καί φαεινήν τοΰ άγώνος εποχήν.
Είκοσιτριετής ων μόλις τώ 1836, ό Α. Καντακουζηνός είσήλθεν είς τήν ελλη
νικήν διπλωματικήν υπηρεσίαν και παρεμεινεν εις τό ΰπουργεϊον τών ’Εξωτερικών
μέχρι τοΰ 1839, δτε σπουδαία1, οικογενειακά! ΰποθέσεις μετεκαλέσαντο αύτόν εί-

5ι?

κατετάχθη είς τόν στρατόν, έν ω διεκρίθη, ώς ανηρ τοΰ καθήκοντος, επι δεκατετραετίαν ολόκληρον ΰπηρετήσας τήν πατρίδα, άπό τής ήλικίας τών 14 έτών

ί>

Ρουμανιαν. Ο οικος τών Καντακουζηνων, δστις μέχρι σήμερον ετήρησεν άκμαίαν
την παραοοσιν τής ηγεμονικής βυζαντινής καταγωγής του, δευτέραν πατρίδα
απ αιωνων εσχε τήν Ρουμανίαν. Έκε“ διέτρεξεν ό Καντακουζηνός έπιφανές πος
*

μέχρι τοΰ 1861, "ότε άπεσύρθη ό ’έντιμος αγωνιστής μέ τόν βαθμόν τοΰ ταγμα
τάρχου, ενεκεν λόγων φιλοτιμίας. ’Ανήκει είς τόν κύκλον τών άνδρών έκείνων,
οδς άτυχώς ή πολιτεία ήμών μετέπειτα οίκτρώς παρέϊδε’ καί τοι δ’ άνήκων είς
οικογένειαν, προσενεγκοΰσαν δΓ έθελοθυσίας μεγάλας έκδουλεύσεις, υιός τοΰ στρα
τηγού ϊταίκου, έν τούτοις ’έκλεισε τούς οφθαλμούς αύτοΰ, σχεδόν λησμονημένος
έκ τής μνήμης τών νβωτεοων ήμών. έν Άθήναις τή 22α Φεβρουάριου 1884.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ. Έγεννήθη έν Λεωνιδίω ΰπό γονέων εύϋπολήπτων, πεπροικισμένος δέ ΰπό τής φύσεως οια πολλής νοημοσύνης και πολλών
ετέρων πλεονεκτημάτων, άνέδειξεν εν τώ προσωπω του επι μάλλον τήν οίκογέ-
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νειάν του. Άρξαμένης τής υπέρ τής άναστάσεως τοΰ έθνους έπαναστάσεως έδράξατο τά 'όπλα, και συγκεντρόνων ύπό τήν οδηγίαν του έκ τών συνεπαρχιωτών του

αληθές δτι οΰδέν έτερον κυρίως χαρακτηρίζει τάς μεγάλας έποχάς καί τούς αλη
θείς έξοχους άνδρας κόσμημα, ή ή ούχί κατά τήν συνήθη άντίληψιν συναίσθησις
καί εκπλήρωσις ϋψίστων υποχρεώσεων κατά καιρούς διαφόρους, 'υπό τής πατρίδος

και άλλων ποτέ μέν έκατόν, ποτέ δέ όλιγωτέρους καί άλλοτε περισσοτέρους, ’έλα
βε μέρος εις πολλάς κατά τήν Πελοπόννησον γενομένας [χάχας, ιδίως δέ διεκρίθη

έπιβαλλομένων.
Καταγόμενος έκ τών τά μάλα διακρινομένων οικογενειών τής Καρυστίας, νεώ-

εις τήν πολιορκίαν και άλωσιν τής Μονεμβασίας καί Τριπόλεως έπί γενναιότητι,
άγαπώμενος καί ύποληπτόμενος διά τήν φρόνησιν καί άνδρείαν του ύπό τε τοΰ

τατος έπεράτωσε έν Σύρω τάς σπουδάς αύτοΰ, συμπληρώσας είτα έν τώ Έθνικώ
Πανεπιστημίω ταύτας λίαν επιτυχώς. Ταχιστα ό ανήρ άνήλθε εις τά υψιστα
διοικητικά άξιώματα, ή δέ έκτιμηθείσα αείποτε φιλοπατρία αύτοΰ ένωρίτατα
τόν έφερεν έν τώ πολιτικώ σταδίω, δπου πάραυτα έξελέγη βουλευτής Καρυστίας
έπί πολλάς περιόδους, κατά τάς ήμέρας τής'δυναστείας τοΰ ’Όθωνος. Έν ταίς έπο-

Γενικού τής Πελοπόννησου στρατηγού Θ. Κολοκοτρώνη, καί τοΰ στρατηγού τής
Σπάρτης Γ. Ιήατράκου, ουδέποτε δέ κατά τήν διάρκειαν τής έπαναστάσεως
έζήτησε παρά τών κατά καιρούς Κυβερνήσεων βαθμόν στρατιωτικόν. Περαιωθείσης

τής έπαναστάσεως, αντί νά ζητήση στρατιωτικόν βαθμόν, άπεφάσισε ν’ άπέλθη
εις τήν αλλοδαπήν χάριν εμπορίου, καί πρός τούτο ήτήσατο έξωτερικόν διαβα

χαίς τών πολιτικών έκείνων ήμερών, ό Κ. Δημητριάδης. άνεδείχθη εις τών σπουδαιοτάτων έητόρων τής τότε Βουλής, άνήρ χαρακτήρος καί πεποιθήσεων, άξιων

τηρίου παρά τού Κυβερνήτου Καποδιστρίου, όστις λαβών έκ τούτου αφορμήν
εμαθε κατά πόσον μετέσχε τοΰ Ίεροϋ Άγώνος κατά τήν διάρκειαν τής έπανα
στάσεως, καί τόν ήρώτησεν, έάν δήθεν ζητή νά βαθμολογηθή διά τάς υπέρ πα

μνημονεύσεως ίδιας. Ή Βασιλεία τού "Οθωνος, ή τάς άρετάς τοΰ Δημητριάδου
εξαιρέτως άναγνωρίσασα, έκάλεσε πάραυτα εις τήν διεύθυνσιν τής Διοικητικής ’Α
στυνομίας Αθηνών καί Πειραιώς. Τότε ή άνάθεσις τοιαύτης θέσεως έβάρυνε πολύ,
αί δέ άνώμαλοι έποχαί άπήτουν χαρακτήρας, ώς τόν τοΰ Κ. Δημητριάδου. Χαρακτηριστικώτατον δείγμα τής άπεριορίστου εύλαβείας πρός τήν πολιτείαν τοΰ ί.
Δημητριάδου, ύπό τής Βασιλείας τοΰ άειμνήστου ’Όθωνος, άναφέρεται τό εξής,
δπερ θά παραμείνη μνημεΐον αθάνατον καί παράδειγμα σπάνιον άρετής καί έρ-

τρίδος στρατιωτικάς του έκδουλεύσεις’ εις τήν έρώτησιν ταύτην άπεκρίθη τώ
Κυβερνήτη 8τι, «ΰπηρετήσας τήν πατρίδα έξεπλήρωσα τό ιερόν μου καθήκον,

»καί ούδεμίαν άμοιβήν ζητώ διά τούτο’ ήδη δέ απέρχομαι εις τήν άλλοδαπήν,
»’όπως φροντίσω περί τών άπαιτουμένων εις τήν κατ’άνθρωπον ύπαρξίν μου».
Μεταβάς δέ εις τήν Ίμβραΐλαν έπεδόθη εις τό έμπορικόν στάδιον, έν ω μετά
σειράν έτών κατέστη εις τών πρώτων έλλήνων βιομηχάνων, παράδειγμα πάντοτε
πίστεως, τιμιότητος, αγνού δέ πατριωτισμού έν ποικίλαις έθνικαίς άνάγκαις.
Έπί πάσι ό Ν. Σταματόπουλος άνεφάνη, ού μόνον ώς στρατιώτης, εύορκος,

γασίας πεφωτισμένης. Έν ω άπενέμετο τό έλλην. παράσημον τώ Κ. Δημητριάδη, διευθυντή τότε τής ’Αστυνομίας, τό δέ διάταγμα ύπεβάλλετο τή Βα
σιλεία πρός ύπογραφήν μέ τάς συνήθεις προσαγορεύσεις, ό Βασιλεύς ’Όθων διά
τής Ιδίας αύτοΰ χειρός έσημείωσε «διά τάς έν ετει 1847 κατά τής έν Εύβοια,

σταθερός καί μεγαλόφρων, άλλά καί ώς άτομον έγκριτον έν τή έλληνική κοινωνία
αείποτε παρέσχε δείγματα ισχυρού χαρακτήρος, υψηλής άφοσιώσεως, καί αρχαϊ
κής άρετής τών γιγάντων τής έθνεγερσίας. Ούχί άπαξ ή ήρεμαία ζωή αύτοΰ
ύπεχώρησε πρό τής φιλοκινδύνου ψυχικής ορμής, ή δέ άτομική ευημερία καί
άσφάλεια έθυσιάσθησαν πρό τοΰ γενικού αγαθού τής πατρίδος. Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 14ην Ίουλίου1884.

άνταρσίας έκδουλεύσεις του, καί διά τήν μετ’ άκρου ζήλου έντιμον υπηρε

σίαν αύτοΰ έν τή Διευθύνσει τής Δ. ’Αστυνομίας».
Μετά τήν πτώσιν τής πρώτης εκείνης δυναστείας, έπί πολλάς κατόπιν περιό
δους έξελέγη ό Κ. Δημητριάδης, βουλευτής Καρυστίας. Έκ τών είλικρινεστάτων φίλων τοΰ άειμνήστου Έπ. Δεληγεώργη, διεκρίθη καί εις τό δεύτερον τούτο
στάδιον τοΰ πολιτικού αύτοΰ βίου διά τάς πεποιθήσεις καί τάς ακλονήτους αύτού
άρχάς. Χάριν δέ τών άρχών αυτού τούτων αποσυρθείς τοΰ βουλευτηρίου, εισήλθεν
εις τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος αύτοΰ, εντός δέ δωδεκαετίας διωρίσθη άνώτατος
διοικητικός υπάλληλος, διαπρέψας ώς Νομάρχης έν τοίς πλείστοις καί μεγαλειτέροις νομοίς τοΰ Κράτους. "Ως Νομάρχης Κεφαλληνίας καί Κερκύρας διέσωσε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ. Έν ταίς γραμμαίς ταύταις αδύνατον

νά εικονισθή προσηκόντως ό βίος καί τό πρόσωπον, δπερ παρέστησεν ό άνήρ έν
τή Έλληνική Πολιτεία. Οίανδήποτε 'όμως σελίδα καί αν διέλθη τις, μετ’ένθουσιώδους υπερηφάνειας διαβλέπει τά έπιφανή έκεϊνα στοιχεία τής άρετής, άτινα εν
ολω άπήρτισαν άπαράμιλλον τον βίον τού Κ. Δημητριάδου, καί έπέθεσαν έπί

τού μετώπου αύτοΰ τήν άμάραντον τής τιμής δάφνην. Έν ή έποχή, δ,τι σμικρόν
καί άθλιον προσφέρεται νϋν υπέρ πατρίδος, πλήν ολίγων ευκλεών έξαιρέσεων,
προσφέρεται δυστυχώς ή πρός καινή ν καί πρόωρον έπίδειξιν καί άναγραφήν ύπό
ύμνογράφων ή πρός πλήρωσιν ταπεινών αισθηματικών έφέσεων καί σκοπών, εις
βίος, ώς τοΰ Κ. Δημητριάδου, είναι άξιος ίδιας μελέτης καί προσοχής. Ό Κ.

τήν έγχώοιον περιουσίαν, ώς άνομολογοΰσιν οι κάτοικοι τών νήσων τούτων. Έν Κεφαληνία, τή άόκνω προσπάθεια του εσυστήθη νοσοκομείου, κατεσκευάσθησαν οδοί
καί πλεΐστα δσα άλλα κοινωφελή έ'ργα. Έν Κερκύρα κατεσκευάσθη νέα πτέρυξ

Δημητριάδης, ανήκει εις τούς χαρακτήρας έκείνους, οίτινες περιέχουσιν έν έαυτόΐς τά πρώτα έκεϊνα στοιχεία, τά όποϊα υπαγόμενα υπό τήν έπίδρασιν εύνουστέρων χρόνων, παράγουσι τούς πολυτίμους τής μεγαλοψυχίας καρπούς. Καί είναι

♦

φρενοκομείου, έρβίφθησαν τά ένετικά τείχη τής παραλίας καί ούτως έκαλλωπίσθη
ό λιμήν. Έν τέλει οπουδήποτε καί αν υπηρέτησε ώς Νομάρχης, τροφήν του
έθεώρει τήν πρός τά δημόσια έργα μοναδικήν άφοσίωσίν του. Ό έπί δωδεκαετίαν
ολόκληρον δημόσιος βίος τοΰ άνδρός, θά παραμείνη άείποτε πρότυπον, ώς άνωτέρω διοικητικού υπαλλήλου, τιμιότητος, άρετής, πατριωτισμού καί ευθυδικίας. Έπί
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πάσι ό βίος αύτοϋ ουτος ύπήρξεν ευεργετικός, -παράδειγμα διαπρεπές υπηρεσιών
άνεκτιμήτων. Τόν άπαράμιλλον όντως χαρακτήρα τοϋ άνδρός, αδύνατον τό ήμέτερον εργον έν τώ στενώ αύτοϋ χώρω, ν’απεικονήση προσηκόντως. Διά τής δημοσιεύσεως δέ τής εικόνος αυτοϋ καί τής παραθέσεως τών γραμμών τούτων, κολακεύ”
εται νά πιστεύη, οτι διερμηνεύη τήν ευγνωμοσύνην τοϋ έθνους, υπέρ ου ό Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, εϊπερ τις καί άλλος, μακράς καί άξιοζήλους προσέφερεν εκδου
λεύσεις. Α'ι έποχαί καθ’ ας έξετιμήθη ή αξία τοϋ άνδρός, υπήρξαν ούχί συνήθεις
άν μή καθ’ ολοκληρίαν ήφανίσθησαν έκ τών νεωτέρων παρ’ ήμϊν χρόνων. Έάν δέ,
“σως ή κοινή έξαχρείωσις καλύπτει σήμερον πάντα γενναϊον χαρακτήρα, έν τούτοις

τ όνομα τοϋ Κ. Δημητριάδου θά παραμείνη ευλογητόν, ή δ’έντιμος μνήμη του
θά προβάλληται, ώς τό προσφιλέστερου παράδειγμα καί εύγενές-ερον υπόδειγμα βίου
άξιου μιμήσεως. Έτελεύτησεν έν Λαμία αίφνης Νομάρχης ών Φθιώτιδος καί Φω-

κίδος τήν 20ην ’Ιουνίου 1884.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΡΑΖΙΚΟΤΣΙΚΑΣ. Έν τώ προσώπφ τοϋ άνδρός τούτου,
ανευρίσκει ό άληθής παρατηρητής σειράν ολόκληρον τριακονταετούς άκαταπόνου
έργασίας άπό τών κατωτάτων σταδίων μέχρι τοϋ άνωτέρου. Καταγόμενος έξέπιφανοϋς έπί πολεμική άρετή καί πολιτική συνέσει οικογένειας έν τόπω, δν ού
μόνον τοϋ Ελληνισμού, άλλ’ ή παγκόσμιος συνείδησις άπεκάλεσεν ένδοξον καί
ήρωϊκόν, διότι ου μόνον τήν ποίησιν ενέπνευσεν ή λαμπρότης τών άγώνων τοϋ
Μεσολογγίου, άλλά καί τή κριτική ιστορία ένέβαλον ουτοι τόν σεβασμόν κατήν έκτίμησιν διά τά μεγάλα ύπέρ τής όλης ελληνικής έλευθερίας άποτελέσματα,
ό ’Αριστείδης 'Ραζικότσικας, συμφώνως πρός τάς μεγάλας αύτής παραδόσεις,
ΰπήρξεν απαράμιλλος τύπος άρετής καί λατρείας πρός τό καθήκον. Έν τόϊς πρώτοις τών έξοχων σκαπανέων τών εθνικών κινημάτων, τών μεγάλως έπιδρασάντων
έπί τής γενικής ευημερίας, διεκρίθησαν μέλη τής οικογένειας τοϋ Α. 'Ραζικό-

τσικα, ό ’Αθανάσιος καί ’Ιωάννης 'Ραζικότσικας, άδιασπάστως τό όνομα αυτών
συνδέσαντες προς τήν δόξαν τοϋ Μεσολογγίου. Περατώσας λίαν συνετώς καί
άξιολόγως τάς σπουδάς αύτοϋ, έπεδόθη είς τό στάδιον τής υπαλληλίας, άπό τοϋ

1849 συνεχώς σχεδόν διατελέσας δημόσιος υπάλληλος, διελθών δέ πάσας τάς
βαθμίδας αύτής, μέχρι τής άνωτάτης διοικητικής θέσεως τοϋ τμηματάρχου,
ήν λίαν έπαξίως κατεϊχεν. Έν τή δημοσία ύπηρεσίοι ό Α. 'Ραζικότσικα?
παρέσχεν πολύτιμον καί άνεκτίμητον συνεισφοράν, διά διαρκούς βίου τριάκοντα
πέντε έτών πολιτικής άρετής καί χρηστότητος, κληθείς πολλάκις είς τήν διαχείρησιν σπουδαιοτάτων δημοσίων συμφερόντων καί καθέξας έπί μακράν ύψίστην
έν τή πολιτεία θέσιν. Άπεβίωσεν έν Άθήναις τή 11η Φεβρουάριου 1884.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΚΑΛΗΣ. Γέννημα τής ήρώίδος νήσου Κρήτης, έδιδάχθη
κεϊ ύπό τόν έγκριτον οπλαρχηγόν Δεληγιαννάκην νά καταφρονή τοϋ θανάτου
καί τών κινδύνων, καί παϊς έτι ’έλαβε τό βάπτισμα τοϋ πυρές. Άπό τής έποχήί
ταύτης τοϋ 1821—24 παρευρέθη είς τάς ένδοξοτέρας τής Κρήτης μάχας, είς τό
Θ έ ρ ι σ ο ν καί τόν Άποκόρωνα, τόν Κ ρ ο υ σ ώ ν α, τόν Ά γ ι α ν τ ι ό ν,
τά ά λ α ρ α, τήν ’Άμπελον τών Σφακίων καί τό Φράγκο κήστελλον.
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Παρήρχετο ■ ήδη ή σειρά τών έξοχων τούτων έποχών καί εδυεν έκαστον χρονικόν
διάστημα ύπό τό κράτος γενικού θορύβου, δτε άπό τοϋ 1824 μετά τήν άθλητικήν έκεΐνην πτώσιν τής Κρήτης, μόνης καί τότε έγκαταλιφθείσης είς τάς ίδιας
δυνάμεις, ό Ίωάνν ης Βουκάλης μετ’ άλλων γενναίων μαχητών, μή άνεχθείς τήν τυραννίαν, καί άναδεικνύμενος άξιος καί άτρόμητος στρατιώτης, παρηκολούθει έπί δεκαετίαν δλην τάς φάσεις τών πολεμικών άγώνων καί τότε μετασχών σθεναρώς, μεταξύ τών πρώτων. Μετέσχε τής έκστρατείας τής Τριπόλεως,
είς τάς μάχας τών Μύλων καί τοϋ Ναυπλίου, είς τήν πολιορκίαν τοϋ Νεοκάστρου,
είς τήν τών Ναυαρίνων, είς τήν εκστρατείαν κατά τοϋ φρουρίου τής Χαλκίδος
καί τήν παράδοσιν τής'Καρύστου, είς τήν Άράχωβα καί τό Πέττα, είς τό Φάληρον. Τόν Μάρτιον τοϋ 1825 άπενεμήθη είς αύτόν ό πρώτος κατά βαθμολογικήν
τάξιν στρατιωτικός βαθμός, εφεξής δέ μέχρι τοϋ 1830, δτε προήχθη είς άνθυπολοχαγόν. Ή κυβέρνησις μετά τινα ’έτη άπένειμεν είς τόν στρατιώτην τοϋ Φαβιέρου τό άργυροϋν παράσημον τοϋ άγώνος. “Εκτοτε άφοσιωθείς είς τόν τακτικόν
στρατόν, υπηρέτησε καί προήχθη μέχρι τής καταλύσεως τής πρώτης βασιλείας,
εύόρκως καί μετά τοΰ θρησκευτικοϋ εκείνου ζήλου καί τής αύταπαρνήσεως,
μεθ’ ής υπηρέτησε καί τήν άγωνιζομένην πατρίδα κατά τόν περί τών δλων
έσχατον αύτής κίνδυνον. Άπέθανε καί ό Ίωάν. Βουκάλης, ξένος καί ούτος τής

τιμής καί εύγνωμοσύνης τμών έν Άθήναις τή 21η Ιανουάριου 1884.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΛΑΖΔΡΕΤΟΣ. Τ’ όνομά του ανήκει είς τήν έποχήν
τοϋ μεγάλου Έλληνικοϋ Άγώνος, ό δέ βίος του άποτελεϊ περισπούδαστου σειράν
ένδοξων σελίδων. Βίος, ώς ό τοϋ στρατηγού Τ. Λαζαρέτου, -πρέπει νά χρησιμεύη είς μελέτην, καί ν’ άπομένη κέντρου καί υπόδειγμα μιμήσεως, διότι ολόκλη
ρος ή ιστορία αύτοϋ φέρει τόν θαυμάσιου έκεϊνον ένθουσιασμόν, όστις ένέπνεε τά
στήθη τών μεγάλων ήμών πατέρων. Έν ή έποχή τά πάντα τελούνται κατά

συνθήκην, καί ή άτερπής μίμησις άναπτύσσει αίσθημα άνιαράς περιέργειας, ή
μελέτη τών έξοχων βίων, καί πρωταθλητών τοϋ ένδοξου ήμών άγώνος, είναι ίσως
ή άπαραίτητος διδασκαλία, καί ό μέγιστος οδηγός τοϋ μέλλοντος τών νεωτέρων. Ό
Εθνικός Αγών, είς τοϋ όποιου τήν έπίσημον ιστορίαν συγκαταριθμεϊται τ’ όνομα
τοϋ Τ. Λαζαρέτου, έπιβάλλει ήμϊν ύποχρειόσεις καί καθήκοντα, δπως μιμηθώμεν τούς ήρωϊκούς πατέρας, καταστώμεν δέ άξιοι ής άπολαύομεν διά τά κατορ
θώματα αύτών έλευθερίας.
Έγεννήθη τώ 1800 έν Κέα. Άφ’ ου έπί τετραετίαν νεαρώτατος, ύτηρέτησε
μετά τών άτάκτων στρατευμάτων, κατετάχθη είς τόν στρατόν, οπού από τών
κατωτάτων βαθμών άνήλθε μέχρι τοϋ βαθμού τοϋ υποστρατήγου κατά τό 1865.
Μετέσχε είς τήν έκστρατείαν τής νήσου Χίου τώ 1822 (6 Μαρτίου), τών Πατρών
μέ τήν Ίονικήν Φάλαγγα τώ 1823 (3 Μαίδυ), είς τήν έν Κρεμύδη τής Πελοποννήσου μάχην κατ’ ’Αράβων ύπό τον Καρατασσον τώ 1824 (Αύγουστος), εις
έκστρατείαν "Υδρας ύπό τόν Καρατάσσον καί Χριστόδουλον Ποριώτην (1824 Σε
πτέμβριος), εις τήν τής Καρύστου τώ 1826 (1 Μαρτίου), τών Θηβών μέ τόν
Φαβιέ (1826 ’Ιούνιος), είς τήν μάχην τοϋ Χαϊδαρίου μετά τοϋ τακτικού στρατού
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(1826 Αύγουστος). Εΐσήλθε μετά μάχην εις τήν πολιορκουμένην Άχρόπολιν τών
’Αθηνών (1826—30 Αύγουστου), δτε καί έπληγώθη εις τό μέτωπον, και άπέ-

νήσεως ετιμήθη διά τοϋ χρυσού σταυρού τοϋ Σωτήρος. 9Απίθανεν έν Άθήναις αίγνης πλήρης έτι
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αιχμής τή 8ρ Ιανουάριου 1884.
ΧΑΡΜΟΛΑΟΣ ΖΗΝΟΒΙΟΣ. Θαυμάξομεν και τιμώμεν τούς σχαπανεϊς τής ΈΘνιχής ιδέας, καί,
άν μή προαιροΰμεθα τά παραδείγματα έχείνων νά μιμώμεθα, τουλάχιστον έχομεν τό προτέρη
μα νά γεραίρωμεν καί σίβωμεν τάς πράξεις καί τήν μνήμην αύτών, άνθ' ών τήν πατρίδα
εΰηργίτησαν. *Εν τών πολυτίμων λειψάνων τοϋ ιερού άγώνος, ήτο ό X. ΖΗΝΟΒΙΟΣ, πρός τόν
βίον καί τά έργα τοϋ οποίου ολίγοι τή άληθεία έ'χωσι νά έπιδείξωσιν όμοίαν σειράν υπηρεσιών
καί πράξεων αξιομνημόνευτων. Είναι έκ τών άνδρών έχείνων, ών έχάστη σελίς τού βίου αύτών,
άναγράγει χαί μίαν ιστορίαν, καί έν Θαυμάσιον έργον. Π ί στις Π α τ μ ί ς, υπήρξε τό ούρανόπεμπτον λά&χρον τοϋ X. ΖΗΝΟΒΙΟΥ, χαί ύπέρ αυτού προσήνεγχε τά πάντα Ολοκαύτωμα
άπό τού πρώτου σταθμού τής ΈΘνιχής σταδιοδρομίας. Έγεννήθη έν Τεμεσβάμρ τής Ουγγαρίας
τώ 1805 εκ γονέων έχ Μακεδονίας, τούτο όμως τό όνομα αυτού χυρίως δ·ν είναι τό γνήσιον. Κατετάχθη εις τόν στρατόν τώ 1824, έν ω άλληλοδιαδόχως προαχθείς μέχρι τού βαθμού τού ύπολοχαγού παρητήθη τώ 1826. Μετέσχε πολυτίμως τών Μαχών τού Δραγατσανίου τώ 1821, τής
Γερμανιχής Λεγεώνος είς Γμαβιάν, τής πολιορχίας Άχροχορίνθου τώ 1823, τής έχστρατείας Εύ
βοιας, πολιορχίας Καρύστου τώ 1825, τής διά θαλάσσης πολιορχίας τής Μεθώνης καί Κορώ
νης τώ 1826, τής τού Πειραιώς τώ 1827 καί τού Μεσολογγίου καί Αίτωλικοΰ τώ 1828. Μετά
τήν παραίτησίν του τώ 1826, κατά τό 1827, προσελήγθη είς τό έπιτελεϊον τού Στρατηγού
Ύζούοζ έπί τού πλοίου ό «Τηλέμαχος», τώ δέ 1828 ΰπήρξεν υπασπιστής τών ταγμάτων τού άτα
κτου στρατού. Τό αύτό έτος είσήλθεν είς τό Στρατιωτιχόν Σχολεΐον, έξ οϋ χατετάχθη είς τό Πυ
ροβολικόν, προαχθείς μέχρι τού βαθμού τού υποστρατήγου τώ 1865. Μετά τήν ελληνικήν έπανάστασιν χυρίως ό στρατιωτικός βίος τοΰ X. Ζ η ν ο β ί ο υ περιεστράγη είς τό δικαστικόν μέρος,
ένώ διεχρίθη, ύπηρετήσας έπί μαχρά έτη ώς εισηγητής χαί πρόεδρος τού Στρατοδιχείου. (18431853-1853-1860.) Άνήμ πολλής παιδείας, ήσχολήθη χαί είς συγγρα^άς, έν έποχαΐς διαγόροις,
έχδοϋς ίχανώς σπουδαία στρατιωτικά έμγα, τά μάλα ύπηρετήσαντα χαί ώγελήσαντα σπουδαίως τόν στρατόν. Διά τού θανάτου τού εΰχλεούς τούτου στρατιώτου έξέλιπε καί τό τελευταιον
λείψανον τού Περού Δ. όχου. 'Κπέθανεν έν * Αθήναις τόν Όχτώβριον του 1884, έν άποστρατεία
προ πολλών χρόνων, γέρων τόν βαθμόν τού υποστρατήγου χαί τά παράσημα τού Άγώνος (άμγυμοΰν) χαί τού Σωτήρος, (τό χρυσούν).

κρουσε την έφοδον τοΰ εχθροΰ εντός τής Άκροπόλ^ως, έκ δευτέρου πληγωθείς
εις την κεφαλήν 1826 (6η Δεκεμβρίου). Ε’ιτα ελαβε σπουδαιότατον μέρος είς τήν

έκστρατείαν τής Χίου μετά τοΰ τακτικού στρατοΰ (1826 16η ’Οκτωβρίου), και
εις τήν τής Σπάρτης (1834 1η ’Ιουνίου) ώς διοικητής τής διλοχίας. Πολλάκις
έκλεχθεϊς αντιπρόσωπος Κέας, άνήλθεν εις τό αξίωμα τοΰ 'Υπουργού τών Στρα
τιωτικών ίκανάς φοράς, και έγένετο πρόεδρος τής Βουλής τώ 1860 έπϊ Βούλγαρη.
Κατά τήν έν Χίω έκστρατείαν προύβιβάσθη κατ’έκλογήν ύπό τοΰ ίδιου τοΰ Φαβιέρου. Έν τώ στρατώ, έν τώ όποίω ώς αληθής στρατιώτης διέπρεψεν, ύπηρέτησεν
ώς διοικητής προσωρινός καϊ είτα οριστικός τοΰ σώματος τών ’Ακροβολιστών, ώς
Φρούραρχος ’Αθηνών, ώς ’Αρχηγός.
Ό Τ. Λαζαρέτος έπί πάσιν ανεφάνη άνήρ διαπρεπής εντε τώ άγώνι καί τή
νεωτέρςι ιστορία τής Ελλάδος, γνήσιος στρατιώτης, μέ γενναίαν καρδίαν καί φρό
νημα ύπερήφανον, παρέσχε δ’ εαυτόν άξιομίμητον παράδειγμα αύταπαρνησίας
καί πατριωτισμού μοναδικού, μέχρι πάθους καί μανίας, έάν έπιτρέπεται νά χαρακτηρισθώσι διά τοιαύτης λέξεως τά εύγενέστατα τών αισθημάτων. *Η ιστορία
δέν θά λησμονήση ν’ άφιερώση ίκανάς σελίδας εις τόν ποικίλον καί έξοχον βίον
άνδρός, οΐος ό Τ. Λαζαρέτος. Άπεβίωσεν έν Άθήναις τή 1η ’Ιανουάριου 1884.
Έκ τής «Ποικίλης Στοάς» τοΰ ’έτους τούτου παρελείφθη ή ε’ικών τοΰ άειμνήστου
άνδρός, καίτοι έζητήθη, διότι ούδέν επιτυχές άντίτυπον φωτογραφίας, διεσώθη.
ΠΑΝΟΣ Ε. ΠΙΣΣΑΣ. Τίός νεώτατος του έπιξώντος έπιδόξου άντιστρατήγου καί διαπρεπούς
άγωνιστού Εύ στρατιού Πίσσα, υπήρξε τύπος άνδρός εύγενοΰς, έπιστήμονος έξαιρέτου,
πατριώτου δέ έκ τών σπανίων καί άξιων ιδίας τιμής. Έν τώ βίω τού άνδρός παραμένει εύγλωττος
ή έξυπηοέτησις πάσης χρατίστης ιδίας, ή ένσάρχωσις τών περί τοϋ εθνισμού ιδεών παντός
Έλϊηνος, και τάς ιδέας ταύτας έν ποιχίλαις έποχαΐς ό αίσθηματιχώτατος Π. ΠΙΣΣΑΣ διά με
γάλης Θυσίας επεδείξατο. Τοιαύτη δέ έν πάση άληθεία έχδηλουμένη άναγνώρισις τής πάντοτε
αισθήματα γενναία έπιδειξάσης χαρδίας τοϋ πολυχλαύστου άνδρός^ χαί τά μάλα γιλα^Θρώπου
προσωπιχότητος, είναι άληθώς όγειλομένης διχαιοσύνης άπόδοσις. Τοιαϋτα εύγενή, υπέρτερα αι
σθήματα, έλάμπρυναν τόν βίον τοϋ Π. Πίσσα, άγ’ής στιγμής περισπουδάστως χαί γιλίως
ήσπάζετο τήν ώραίαν τοϋ ’Ασκληπιού επιστήμην.
Γεννηθείς έν Κυδωνίαις, νεώτατος έπεράτωσε τάς σπουδάς αυτού εν τώ Έ0ν. Πανεπιστημίω,
μεταβάς είτα είς Γερμανίαν, ένθα έπί πενταετίαν χατήρτισε εαυτόν διαχεχριμμένον έπιστήμοναι
ποιχίλην άποχομίσας παιδείαν χαί έπί πάσι τελειότητα έπιστημονιχήν. Έν Αίγύπτω μετά
ταϋτα έξασχήσας τό επάγγελμα αυτού, διεπρεψε, χαί ώς επιστήμων χαί ώς πολίτης, διαχριθείς
ώς εν τών έγχριτοτέρων μελών τής έχει Έλληνιχής χοινότητος. Έν ταις Έθνιχαϊς άνάγχαις έγάνη
πάντοτε πρόθυμος, έν η δ' έποχή νέον αίσθημα έπλήρου πάσαν ελληνιχήν ψυχήν, ό γενναίος
άνήρ Π. ΠΙΣΣΑΣ, άποχωρισθείς τοϋ γιλανθρώπου αύτού έργου, χατήρχετο έπί τών πολεμιχών
εν Θεσσαλία έμγασιών, σπεύδων όπως άγωνισθή τόν νέον καλόν αγώνα. Άτυχώς ενωρίς άπεσ€έοθη
τό Θνειρον αυτού διά τής αποτυχίας χαί ναυαγήσεως τού χινήματος. Ό βίος τοϋ άρίστου τού
του άνδρός, είναι βίος πλήρης τωόντι λαμπρών πατριωτιχών παραδειγμάτων, μαρτυοούντων
ανεξαρτησίαν φρονήματος, Θησαυρόν αισθημάτων γενναίων, άξιοσημείωτον πνευματιχήν οξύτητα,
ιδία δέ Θερμήν φιλανθρωπίαν, έξ υγιούς χριτηρίου άπαυγάζουσαν. Ύπό τής Ελληνικής Κυ€ερ-

ΠΕΤΡΟΣ Α. ΖΑΝΟΣ. Ιδιαίτερον ολως έκδηλοΐ ή «Ποικίλη Στοά» δείγμα σεβασμού πρός τήν
μνήμην σπουδαίου άνδρός, οίος άνεγάνη ό ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΝΟΣ, τόν Θάνατον τοΰ όποιου περιχλείει
ή Νεχοολογία τού έτους τούτου. Έν τώ προσώπω αύτού τό ελληνιχόν έθνος, δύναταί τις νά
όμολογήση μετά πεποιθήσεως, άπώλεσεν έπιγανή άνδρα, έγχριτον λόγιον καί έξοχον όλως χα~
ραχτήρα, πολλής πολιτικής καί κοινωνικής αξίας. Έν τή γενιχή δέ άγορία γενναίων χαραχτήρων
χαί έξαιρέτων πολιτών, δίκαιον είναι νά υνημονεύωνται κατ’ εξοχήν οί ολίγοι άναδειχθέντες

τοιούτοι κατά τόν βίον αυτών.
Ό Π. Ζάνος τυχών πεφωτισμένης σπουδής έν τώ έν Σύρω ΰπό τόν σογόν Νεόρυτον Βάμβαν
γυμνασίω, καί έν τή περιγήμω ΰπό τόν διαπρεπή θεόκλητον Καίρην Σχολή, καί ύπείκων είτα
£>ζ τήν tqv ιύπατριδών γονέων του Θερμήν έγεσιν άπήλθεν είς τήν εσπερίαν, ένθα έχει έπί
μαχρά ξτη χατηρτίσθη ΰπό πάσαν έποψιν τέλειος. Έν Παρισίοις μετ' έπιδόσεως αξίας ίδ^ας
μνήμης, διήκουσε πλήρη τήν σειράν τών γιλοσογιχών μαθημάτων παρά τών διαπρεπέστατων τού
αίώνός μας καθηγητών, χαί είτα έπελάβετο τής σπουδής τού δικαίου έν τή Άκκδημία τής Νο
μικής. Μετά τό εύδόχιμον πέρας τών έν ταις πολιτικαίς έπιστήμαις σπουδών αυτού, προσελήγθη άχόλουθος παρά τώ ΰπουργείω τών έσωτεριχών τής Γαλλίας. Άπό τής εποχής τής μετά
ίτος όλόχληρον επανόδου αυτού, ή ιδιαιτέρα πατρίς αύτού θήμα νύμπασα περιέβαλε μέ τό άξί·
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ω/ζα τοΰ αντιπροσώπου αυτής κατ’ έπανάληψιν. Τό αξίωμα τοϋτο δντως ό Π. Ζάνος έτίμησε,
ένωρίτατα άναδειχθείς εις τών κρατίστωυ πολιτικών ρητόρων τοΰ ’Ελληνικού Κοινοβουλίου. Έν τή
πολιτική σταδιοδρομία, θερμός οπαδός τών αρχών τοΰ αοιδίμου Μαυροκορδάτου, διεκρίθη έν τοϊς
τότε φιλελευθέροις, ώς αριστος χαί θερμουργός πατριώτης, ώς πολιτευτής ευδόκιμος, χαί ώς πα
λαιστής έν τώ λέγειν δεινός. Μετά μιχρόν έκλήθη είς Κωνσταντινούπολή παρά τγ Ελληνική
Πρεσβεία, ώς γραμματεύς χαί σύμβουλος αυτής, ειτα δέ καί ώς επιτετραμμένος, έπί μαχρόν
διευθΰνας αύτήν είς ανωμάλους χαί τά μάλα δυσχερείς έποχάς. 3Από τοΰ χρόνου έχείνου ό Π.
Ζάνος, άπέδειξεν έκτακτον περίνοιανΛ χαί ώμολογημένην διπλωματικήν δεξιότητα. Έν τή θέσει
ταύτη ή δυναστικό μεταβολή της 10ης ’Οκτωβρίου εύρεν αυτόν, ή δέ επαρχία αύτοϋ καί άπόντα
έξελέξατο πληρεξούσιον αύτής έν τή τελευταία Έθνοσυνελεύσει. Αί κατά καιρούς κυβερνήσεις πάν
τότε άνεξήτουν καί ανέθεταν αύτώ έν χρισιμωτάτοις χαιροις τής πατρίδας εκτάκτους διπλωματιχάς άποστολάς. Ειτα διωρίσθη πολιτικός έν Αίγύπτω πράχτωρ, εν η θέσει τώ ό'ντι έθαυμάσθη
η φιλοπατρία αύτοϋ χαί ή ύψίστη σύνεσις. Ές Αίγυπτου έχάλεσεν αυτόν έχ νέου μετά μακράν
αποδημίαν ή εμπιστοσύνη τών συμπολιτών αύτοϋ έπί τό βουλευτικόν άξίωμα, δπερ αποδεχθείς,
ετήρησε καί τότε αξιοπρεπή καί ευσταθή πολιτικήν. 'Ύπέρ τής ιδίας αύτοϋ πατρίδας Θήρας
χαί τών γενικωτέρων αύτής αναγκών, ό Π. Ζ ά ν ο ς, ήργάσθη πάντοτε μετ' εκτάκτου άφοσιώσεως καί επιζήλου πατριωτισμού. Έν εποχή, τά μέγιστα σοβαρά, καθ' ήν έποθεϊτο ή συνερ
γασία έξοχων άνδρών, είς τόν Π. Ζάνον προσεφέρθη τό αξίωμα τοΰ 'Υπουργού, αλλά τούτο
δέν άπεδέχθη, μή θεωρήσας έπαρχώς ίνδεδειγμένην καί εύκαιρον τότε τήν χρησιμότητα του.
Εΐθε το παράδειγμα τούτο τής μετριοφροσύνης τοΰ αειμνήστου Π. Ζ άν ου, παραμείνει
υπόδειγμα άρετής είς τούς παρ' ήμϊν πολλάκις, κατόπιν άναξίων απαιτήσεων, παραβλέποντας
τό Εθνικόν καλόν. Τελευταίου υπηρέτησε ώς νομάρχης Κερκύρας, χαί είτα προήχθη είς βαθμόν
πρέσβεως, ονομασθείς έπΐτροπος παρά τή έπί τών βαχουφίων ελληνοτουρκική επιτροπή. Ή τε
λευταία αΰτη πολιτεία τού Π. Ζ ά ν ο υ, άποτελεϊ τό περίβλεπτον μέρος καί τό μάλλον
επίσημον κεφάλαων τοΰ πολυζήλου αύτού βίου. Έν τή θέσει ταύτη αίφνης έτελεύτησεν έν
Ααρίσση τόν ’Ιούνιον τού 1884, έν ηλικία είσέτι ακμαία.
Ό Π. Ζάνος, ολχ’ήττον διέπρεψεν ώς ά.νήρ λόγιος, καί συγγραφεύς δόκιμος, ώς έπίχαρις
καί γλαφυρός κάλαμος. Έν Αίγύπτω, έν τή μυστηριώδει ταύτη τού θαυμασμού καί τής περιέρ
γειας χώρα, ό Π. Ζάνος κατέχτησε τήν φιλολογικήν δάφνην, διά τής λαμπράς συγγραφής εκτε
νούς ιστορικής μελέτης έν τώ άνεχδότω έτι περί τής νεωτέρας Αίγύπτου περισπουδάστω πονήματι
αυτού. Έχ τής ύπό πολλών άναγνώσεως τοΰ έργου τούτου, ό Π. Ζάνος θεωρείται ώς δόκιμος
καί πολυμαθής παρατηρητής, αναγνωρίζεται δέ άξιος ερευνητής τής χώρας, εμβριθή καί βαθύνους κριτικός, διακεκριμμένος επί πλέον τής γραφίδας διαχειριστής. 'Ο Π. Ζάνος πλεϊστα
έτερα έγραψε καί κατέλιπε ανέκδοτα έξοχα έργα, ών εύγόμεθα άπό καρδίας νά ίδωμεν ταχέως
τήν έκδοσιν, εις τιμήν τών ‘Ελληνικών γραμμάτων, καί τοΰ διαπρεπούς ονόματος τοΰ επιφα
νούς άνδρός.

Mullis ille bonnis flebilis occidil.
(Oralii).
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΒΟΤΡΓΕΡ. 'Ο χρόνος ούτος περικλείει καί τόν θάνατον έγκριτου ύπάρξεως. Ό
θάνατος έξοχου άνδρός,ή έκλειψις μεγαλοφυίας τίνος προκαλεί ούτως θλίψιν καί άπογοήτευσιν, διότι
είς τήν σκέψιν τού προορισμού τής επιγείου βιώσεως, άναλογίζεταί τις έν ψυχική ταραχή, τίς ό
κλήρος τής ανθρώπινης ζωής. Θρηνούμεν πολυτίμους υπάρξεις, πενθοΰμεν προσφιλή όντα άνεπιστρεπτεί έγκαταλείψαντα ημάς, κοπτόμεθα είς τό άλγος, είς τούς θρήνους. Ούδέν τούτου ματαιό
τερου ! Προσπκθούμευ νά έμφυσήσωμευ ζωήν είς τήν παγερών τού μνημείου πλάκα !
Άλλ’ άν διά τών άπηλπισμέυωυ ήμών στάνών δεν κατορθούμευ τήν επάνοδον τής ζωής, άν μέ
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ολα τά θερμά δάκρυα τά διαβρέχοντα τήν πλάκα τού μνημείου, άδυνατοΰμεν νά θερμάνωμεν
αύτήν, ή μεγαλοφυία όμως, ή δόξα, ή αρετή τοΰ τεθνεώτος, άναθρώσκουσαι έκ τοΰ τάφου έτι μάλλον,
έν τε τή πολιτεία καί κοινωνία, άπειχονίζουσι πιστώς τόν βίον τοΰ άπερχομένου άνδρός, καί μετάδίδουσι τοϊς έπιγιγνομένοις ζώσαν καί πλήρη τήν εικόνα έχείνου, δν τόσω πιχρώς έθρήνησαν.
Τήν 7ηυ 'Οκτωβρίου 1883 εξαίρετος πολίτης, μεγαλό δωρος καρδία, προστάτης τής δυστυχίας, δ
μεγάθυμος άρωγός πάσης άδελφότητος, Θεόδωρος “Αμβουργερ, έξέλιπε τοΰ κύκλου
τών ζώντων. Πρωτίστως δ3 at Πάτραι, ών άνεφάνη ό έχ τών πρώτων οικιστών έπίζηλος χαί κοινός
πατήρ, έθρήνησαν τόν θάνατόν του. Τό γένος Γερμανός, ώς καταγόμενος έχ τοΰ μεγάλου δουκάτου
τοΰ Βάδεν, τήν καρδίαν όμως Έλλην, χατήλθεν είς τήν Ελλάδα, 'καταλιπών τήν πατρώαν
εστίαν, τώ 1847, Μ έποχή τό Ελληνικόν “Εθνος άπηλάσσετο τής δουλείας χαί άνεβίου έχ τοΰ
πολυετούς βαρβάρου ζυγού.
Μία κινητήριος δύναμις, εις μέγας παράγων, θερμουργός διάνοια, ό Θεόδωρος “Α μβ ου ργ ε ρ, έχ τών πρώτων συνέδραμεν είς τήν εθνικήν πρόοδον. 'Η πόλις τών Πατ^οών ηύτύχησε νά δεχθή
είς τούς έξησθευημένους αύτής κόλπους, τόν έχ παλμών έλληνικωτάτων μεστόν, νεαρόν Γερμανόν
Θ. “Αμβουργερ, έχ ξένης γής κατερχόμενον, καί ύπό μόνης τής προόδου καί τών φιλελληνιχών του αισθημάτων εμφορούμενου, άνυψώθη καί προήχθη είς τό μεγαλείου τοΰ πολιτισμού
άφ3 ού έξαρτάται ή δόξα χαί ή ευημερία τής άνθρωπότητος. Έποχή εργασίας.
Αέυ ά.πεθαρρύυθη, ευρών είς νηπιώδη κατάστασιν τό έμπορων χαί τάς άλλας τέχυας έν Πάτραις.
3Αλλά διά τού στιβαροΰ καί γενναίου αύτού βραχίουος άναλαβών τώ 1848 τήν διεύθυνσιν τοΰ με
γάλου εμπορικού οΐκου Φέλς, προήγαγε τήν ηθικήν καί υλικήν ευημερίαν τοΰ τόπου, άνεζωπύρησε
τό έμπορων, άνυψώσας αυτό είς περιωπήν ελευθερίου επαγγέλματος καί ύπετύπωσεν έν δεδομέναις
περιστάσεσιν, άκραιφυή φιλελληνισμόν καί άπεριόριστου πατριωτισμόν. Πολλά ολίγοι οί θυσιάζοντες τό άτομικόν των συμφέρον ύπέρ τοΰ άλλου καί πολλω μάλλον χάριν μιας πόλεως. *Ο
Θεόδωρος “Αμβουργερ έπλούτει διά τάς Πάτρας, διά τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα άπο-

ταμιεύωυ τά πλούτη του. «Άλλήλων τά βάρη βαστάζεται»' ιδού τό ώραϊου λόγων, είς τήν πιστήν
τοΰ οποίου εφαρμογήν, συυεγκέντρου πάν τό άγαθόν του. Ό άστατος χρυσός δέν διωλίσθαινε
πλέον άπ'αύτοΰ, αλλά μάλλον συνήγετο έχει, ένθα ειχεν εύρει του άληθή διαχειριστήν τού έπιγείου
πλούτου.
Έγευνήθη έκ χρηστότατων καί εύπαιδεύτων γονέων έν Βάάεν τής Γερμανίας τώ 1822. Νεώτατος τήν ηλικίαν, μόλις είκοσιπευταετής, άυεχώρησε τής γευεθλώυ του χώρας καί ήλθευ είς τήν
Έλλάάα, έν ή εποχή, δυσπραγία καί στασιμότης ύπήρχε παυταχού τής σμικράς άπελευθερωθείσης
Ελληνικής γής. Έρρωμέυως ήγωυίσθη ύπέρ τής προόδου καί τοΰ πολιτισμού, καί μετά σθένους ούχί
κοινού, ύπερεπήδησεν τά παντοϊα χαί επικίνδυνα προσκόμματα, τά όλως αναπόσπαστα έχ τής ά(οχής

οίουδηποτε έργου.
‘Ολόκληρος ή πόλις τών Πατ^ών, είπερ τις καί άλλη, δύναται νά μαρτυρήσν], τίς ό “Αμβουρ
γερ έν τώ παρελθόυτι αυτής, ποιος έν τί] πα,-ούση έποχή, καί τί άπώλεσεν έν τώ μέλλοντι,
έκλείψαυτος ές αεί τοΰ φαεινού έκείωυ άστρου ! "Ω ! έπρεπε τοϊς άγαθοϊς άυδράσιν ή ζωή νά μή
άφίπταται τοΰ κόσμου ποτέ, ποτέ ! . . Διότι είσίν ή θαλπωρή καί ή παρηγοριά τού πεπερασμένου
κόσμου, ού πάυτες αλληλοδιαδόχων γευόμεθα τάς πικρίας.
'Η άγαθη του καρδία δέ-υ έξεδηλώθη μόνον έν ή κατώκει πόλει, άλλ3 είς σύμπασαυ τήν Έλλάάα.
ΤΗτο φιλέλληυ ! Έν τή αγάπη τής Έλ/άάος έπελάθετο καί αύτής τής πατρίδας του. *Ων πρό
ξενος τής Γερμανίας χαί διατηρώυ πολλάς ύψηλάς σχέσεις μετά διαχεχριμμένων πολιτικών άνδρών,
δ·ν έπαυε πάντοτε συνηγόρων ύπερ τής άτυχούς Έλλάίος, ούχί δέ άπαξ τώ έν 3Αθήναις τότε πρε
σβευτή τής Γερμανίας κ. Ράόόβιτς έγραψε καί διά τών ζωηροτάτων χρωμάτων παρέστησε τήν
φιλοπουίαν, ευνομίαν καί έν γένει τήν πρόοδον του Ελληνικού λαού, άποφαινόμενος ότι ή Ελλάς
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ήξιζε χχλλιτίρχς τύχης! Ώ(οαΐον χαί αψευδές παράδειγμα τού γιλελληνισμου του είναι καί τό
εξής : Ότι τό εν Βερολίνω συνέδριον έπελχμ&άνετο τών διχαίων της Ελλάδος, καί πάσα έλληνική
χχρδίχ έναγωνίως άνέμενε τό άποτέλεσμχ της διπλωμχτιχής σχέψεως, ό Θεόδωρος "Α/ζΙουργερ έν πυρετώδει άνυπομονησια, τριβών τάς χεΐρχς, έλεγε πρός γιλον του έλληνχ «νά
ίδωμεν τώρα, τί θά δώσωσι χαί εις ή μας». 'Υπάρχει χχταγχνεστέρα άπόδειξις ότι διχχαώς
έπόθει τό μεγαλεϊον τού ελληνικού έθνους, ώς δ περιχλεής Βύρων τήν άπελευθέρωσιν χυτού ; Τίς
εν Εάτρχις γενναιότερο
*
χυτού χχι χίσθημχτιχότερον διέθεσε τό χρήμα του εις τούς τότε
ένεργουμένους έράνους τού Ερυθρού Σταυρού, υπέρ τής έπαναστάσεως τής τε πολυπαθούς Κρήτης ως χχί τής άτυχούς Ηπείρου χχί Θεσσαλίας; Γεραίροντες τήν μνήμην τού αγαθού
άνδρός, άποδίδομεν δγειλομένην ευγνωμοσύνην έχ μ.έρους τού Ελληνικού Έ0νους.
Άλλ’ έν ταίς ποιχίλαις έχγάνσεσι του βίου τού Θεοδώρου "Δμβουργερ, τίς θά έλησμόνει εύγενείς ίδιωτιχάς πράξεις περιχοσμούοας τό μέτωπον χυτού;
*Ο εμπορικός σύλλογος «Έργζής», ό τόσας έχδουλεύσεις παρέχων τώ έν Πάτρχις έμπορίω, ώς
ιδρυτήν άναγράγει τόν Θεόδωρον "Αμβουργερ. Ή 'Εμπορική Λέσχη καί τό Θέχτρον
ωσαύτως. Τοΰ ά: ΪΙτωχοχομείου τήν ίδρυσιν, έν ω εύρίσχουσιν άσυλον τόσχι δυστυχείς υπάρξεις,
πρώτος χυτός τήν ιδέαν συνέλαβε χχι πρώτος πάντων γενναιοτάτας παρέσχε χοηματιχάς χορηγίας,
μέχρι τέλους μόχθων, όι’ άπαραδειγμχτίστου άγοσιώσεως υπέρ εύοδόσεως τού γιλανθρωπιχού τού
του έργου. Οί έν χυτώ οιχούντες πτωχοί τόν έχάλουν πατέρα, χχί άμα τή είδήσει τού θανάτου
του, μεταβάντες έν όμοιομόργω στολή οΐχχδε, παρηχολούθησαν την κηδείαν τού άγαθου άνδρός,
χύνοντες πικρά δάχρυχ έπίτή στερήσει έχείνου, ού τό γλυκύ μειδίαμα έθέρμχνε τοσάχις τήν παγεοχν
καρδίαν των χχί ή αγαθή του ψυχή έχυσε βάλσαμ.ον παρηγοριάς εις τά έγχχταλελειμμένα έκεϊνα
δντχ. Ούδέν γιλανθρωπιχόν χχτάστημχ έμεινε άμέτοχον τής γενναιοδωρίας του, ούόείς σύλλογος,
ούδέν σωματείον, ούδείς φιλανθρωπικός έρανος. Τό όνομα τού Θεοδώρου Ά μβ ο υ ρ γ ε ρ
χρυσοίς άνεγράγη γράμμασιν έν ταϊς στήλαις τών εύεργετών, χχί δι9 άνεξιτήλων σημείων έχαράχθη εις τάς καρδίας τής ενδεούς τάξεως ή φιλανθρωπία του, ή μήποτε άρνηθείσα χείρα άρωγής εις πάσχουσαν χχρδίχν.

Τοιχύτχι άρεταί σπανίζουσι τή άληθεία έν τώ ύλιχω κόσμω, έν ω τά πλούτη, ιδιορελή μάλ
λον η χοινωγελή θεωρούνται I . . Εϊύε οί τά άγαθά χχτέχοντες νά μιμηθώσι τόν βίον τού αγαστού
άνδρός χχί προλειάνωσιν, άνυποκρίτως έργαζόμενοι, τήν οδόν τής προόδου, τού πολιτισμού, τής
άνορθώσεως τής χχτχπεπτωχυίχς χοινωνιχής τάξεως, έν τή ανυψώσει τής όποίχς έγκειται ό άύληθής
προορισμός τής άνθρωπότητος ! . . .
Ή «Ποικίλη Στοά», δημοσιεύουσα εις τό παρόν έτος τού 1885 τήν εικόνα τού άειμνήστου
άνδρός Θ. "Α μ β ο υ ρ γ ε ρ, διερμηνεύει τάς εις τό όνομα χχί τήν σεβαστήν χυτού μνήμην όγει~
λομένας 9Εθνικάς εύγνωμοσύνας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΕΤ1ΜΕΖΑΣ. Ό βίος τού Γ. Π ε τ ι μ ε ζ ά, ύπήρξεν άδιάχοπος σειρά γενναιότητος, φιλοπατρίας, χχί χχρχχτήρος ύπό τήν άληθή χυτού σημασίαν. "Εγγονος τού πρωτοτόχου τών οχτώ υιών τού 9Αντωνίου Πετιμεζχ, τού έν έ’τει 1750 θανόντος, χχί αρχηγού τής μετ' δ λίγον έν τώ υπέρ άνεξαρτησίας άγώνι διαπρεψάσης οιχογενείχς τών ΪΙετιμεζαίων, χατήγετο έχ
τής εύάνδρου έπαρχίας τών Καλαβρύτων. Ό πατήρ χυτού Αναγνώστης καί ό πρωτότοχος υιός του
Σωτήριος, έπεσαν έν τοΐς Βασιλιχοίς τής Κορίνθου, έν ετει 1823, μετά τριών άλλων έξχδέλγων
χυτών, άνχνεούντες τάς ποιητιχωτέρχς αναμνήσεις τής άρχχίας "Ελλάδος. Όπόταν δ9 ή Έλλά$
ανέκυπτε έχ τού άγώνος, ό Γ. Π ε τ ι μ ε ζ ά ς, τή ιδία μερίμνη του Κυβερνήτου άπεπεράτωσε
τάς σπουδάς χυτού, σταλείς κατόπιν υπό τής Άντιβασιλείας μετ' άλλων ‘Ελληνοπαίόων εις Μο
νάχον, ενθχ έξόχως έξεπχιδεύθη τά νομιχά. ’Εν ετει 1836, έπισηοέ^ας έχείθεν, είσήλθεν εις τήν
διχχστιχήν ύπηρεσίχν, έν διεχρίθη έπί πχιδείχ χχί τή χληθείχ πχροιμιχχή τιμιότητι εις τή«

ένάσχησιν τού ύψίστου χχθήχοντος χυτού. “Απειρχ είσί τά άπομνημόνευτχ τού διχχστιχού στχδίου
τού Γ ΠΕΤΙΜΕΖΑ, τά μχρτυρούντχ υπέρ τής έξοχου άξίχς χχί τού άνεξχρτήτου χχρχχτήρος
χΰτού. Ούχί μχχράν τών χρόνων τής έν τή διχχστιχή ύπηρεσίχ τού άνδρός υπεροχή: χχί έχτιμήσεως, έπήλθεν ό έν τή πολιτιχή ίστορίχ τής τελευτχίχς ειχοσιπεντχετηρίδος θρίχμβος χυτού,
χχί τό άληθές χχί μέγχ στάδιον τού άνδρός, άρχετχι άπό τού Φεβρουάριου τού 1862, ότε όϊετέλει τυγχάνων έν Ναυπλιω. Ήτο ή εποχή, χχθ' ήν έν άλλο 1821 ήνοιγε στάδιον άθχνχτου δόξης
εις τά τέκνα τής Έλλάάος, τό δέ γενιχόν πνεύμχ άνεχηρύσσετο σύσσωμον χχί με ίεράν άπόγχσιν
νά συντρίψη τάς νέχς τής δουλείχς χλύσεις, άς έπέθετον αί κατά τά έτη 1861 καί 1862 άσύστολοι χχτχπχτήσεις τών ελευθεριών τού "Εθνους. ’Εν τοΐς χρόνοις έχείνοις ό Γ. Π ε τ ι μ. ε ζ άς
έγάνη έν τοΐς ποώτοις, δημιουργός ίσως τής ίδΐχς τής Ναυπλιαχής έπαναστάσεως, καί μέλος τής
έχει ίδρυθείσης προσωρινής Κυβερνήσεως, έν πάσι δέ διεδρχμάτισε κατά πάσης έπί τά πρόσω χωρούσης άπολυτχρχίχς πρόσωπον διχυγές χχί είλιχρινές. *Η μετά τήν καταστολήν τής έπαναστά
σεως εκείνης τχλχντευομένη πολιτιχή τής πρώτης Δυνχστείχς, ώδήγησε πεπρωμένως εις τήν τελείαν
έξόυτωσίν της, τήν νύκτα δ: τής 11ης ’Οκτωβρίου 1862, έπιπτε τό πρό τριχχοντχετίχς ίδρυθέν
οίχοδόμημχ. Καί έν τή τελευταία έπχνχστάσει τχύτη, ό Γ. Πετιμεζάς πχρέστη, ώς εις έχ
τών θερμών ένεργών. Εις αυτόν όρειλετχι κατά τό πλεΐστον ή συντήρησις τού στρχτού καί έν
γένει ότι διεσώθη έκ τής γενικής λεηλασίας. Άπό τής εποχής έχείνης ό άνήρ, μετά τήν έπχνάστχσιν τού 1862 κατέστη δύνν.μις άληθής, χχί δύνχτχί τις νά όμολογήση, ότι ύπήρξχν στιγμχί,
κχθ' άς ό Γ. Π ε τ ι μ ε ζ ά ς, ήδύνχτο νά δ.εχδικήση τήν υπάτην τής Πολιτείας άρχήν. ’Αποσταλεις
ώς μέλος εις τήν ^Εθνοσυνέλευσιν, πολλάχις ά.πέρριψε τόν θρόνον τού προέδρου τής 'Εθνοσυνελεύσεως,
τό χχρτογυλχχιον τού υπουργού, χπχξ δέ μόνον έξελέχθη υπουργός έν άγνοίχ χύτου. Ούτω ό Γ.
Π ε τ ι μ ε ζ ά ς, χν μή ηνχι ό πρώτος, τουλάχιστον έχ τών πρώτων άνχγχίνετχι, τών προχχλεσάντων τήν νέαν τάξιν τών πρχγμάτων άπό τού 1862 καί έντεύθεν. Ειτα διετέλεσεν άρχηγός
τής Εθνοφυλακής καί Είσαγγελεύς τών ’Ερετών Έν τώ προσώπω τού Γεωργίου Π ε τ ι μ ε ζ ά
ή Ελληνική Πολιτεία άπώλεσε μέγχν χχί άληθή πολίτην, άνδρχ ίσως μονχδιχής άγιλοχερδείχς,
μίχν έξοχον εγγυησιν πάσης έχτελέσεως πχτριωτιχού έργου. 'Η «Ποικίλη Στοά» διχθέτουσχ μιχρόν
χώρον δέν δΰνχτχι νά διχγρχψη έν δυνχτή λεπτομερείχ τά τού έπιγχνούς βίου τού μεγχτίμου
άνδρός. Απλώς πχρχθέτει τάς γρχμμάς ταύτας, χάριν τής δημοσιευόμενης ε ί χ ό ν ο ς χυτού,
εις ένδειξιν όγειλομένης ύψίστης καί έγχχρδίου τιμής. Έτελεύτησεν έν Άόήναις τρ 4·η Φεβρουά
ριου 1884.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΚΟΥΖΕΣ. Δέν έχει ίσως δ βίος τού άνδρός πολεμιχά χθλχ ώς ετέρων,
έχει νά έπιδείξη χθλχ, άτι να προσεχτήσχτο έχπληρών ό,τι χί περιστάσεις τής πχτρίδος
καό’ δν χρόνον έβίωσεν, έπέβαλλον αύτώ. Διότι έν έχάστη εποχή ίδιχίτερχ έπιβάλλουσιν οί
νοι χχθήχοντχ, χχί δ πολίτης έχτιμάτχι χχτά τόν λόγον τής πιστής έχπληρώσεως τών
χχιρούς υποχρεώσεων.

άλλ’
του^
χρό
κατά

Όπως γεννώνται οί ποιητχί, οί χχλλιτέχνχι, οί γενυχίοι καί άληθείς στρχτιώτχι, ούτω γεννώνται καί άναραίνονται έν τη χοινωνιχή άνχστρογη χχί οί χνδρες τού έμποριχού πνεΰμχτος,
τής εχτχκτου τρχπεζιτιχής χχί έν γένει έπιχειρημχτιχής διορχτιχότητος. Έάν δέ, έκτακτα πλεο·
νεχτήμχτχ, ιδιογυίχ μονχδιχή, απαιτούνται διά τόν πολιτευτήν, νούς ούχί συνήθης, διά τόν έπιστήμονχ, γεννχϊχ κεράλαια ρύσεως Λά τόν καλλιτέχνην, δμολογουμένως, επίσης ίδιχ προσόντχ
χχί άρετχί άληθεΐς χπχιτούντχι διά τόν γρημχτιστήν, εις ήν εποχήν ή χρημχτιστιχή άνεγνονρίσθη, δύνχτχί τις νά είπη ώς μίχ τών μεγάλων έπιστημών, περιλχμ&χνουσχ τόσχ χοινωνικά,
πολιτειακά, οικονομικά χχί χχθχρώς έπιστημονιχά είσέτι προ&λήμχτχ.
Ό ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΚΟΥΖΕΣ, ανήκει εις μίαν τών πλουσίων καί ά.ρχχιοτάτων οικογενειών τών
Άόηνών, έπί τε όνόμχτι, άξίχ, χχί πχτριωτισμώ τά μάλχ διχπρέψχσχν. Έγεννήθη τώ 1811
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έχ 9Αθήναις. Ό πατήρ του άναγέρεται είς τον κύκλον των εργατών του μεγάλου Έλληνιχού Ά-

γώνος χαί μετέλχοε τής εποχής έχείνης, έν η έχαστος πολίτης ητο στρατιώτης, αί ίέ βαθμίδες της
ιεραρχίας έξηγανίζοντο έν τώ χαπνώ του πολέμου, χαί δ ηρωισμός ισοπέδου άπαντας, μιχροϋς χαι
μεγάλους. ’Εν τοίς χρόνοις έχείνοις δ πατήρ του Παναγιώτης Σχουζές έλαβεν ενεργόν μέρος εις
τάς duo πολιορκίας της Άχροπόλεως, ην d” εις έχ τών τριών Έγόρων της πόλεως *Αθηνών, πρό
χαί μετά τήν έπανάστασιν του 1821. χαθ' ήν, κατά επίσημον μαρτυρίαν έχ των μάλλον διαχεχριμμένων συμπολιτών του, συνεισέγερεν υπέρ τών άναγχών του ιερού άγώνο. περισσότερον παρά
πάντα άλλον 9Αθηναίον.
Τώ 1823 δ Γ. Σχουζές εστάλη είς Τεργέστην όπως έχγυμνασθγ εις τά του εμπορίου, έχει δέ
παρέμείνε μέχρι του 1829. *Επανβλ0ών έχείθεν, έπεδόθη ένθουσιωδέστερον εις τό έμποριχδν
στάδιον, εν ω ταχύτατα διεχρίθη, χαταστάς εις τών μεγαλειτέρων έν Έλλάώ χεγαλαιούχων. ’Από
της συστάσεως της 9Εθνικής 1 ραπέζης, έχρημάτισε Σύμβουλος αυτής έχ τών ευθύτερων, πάν
τοτε (?έ παρέμεινεν εις τών είλιχρινεστέρων χχί μάλλον εγκρίτων γίλων της έμψυχώσεως καί
προαγωγής το> ύψίστου τούτου 'Εθνικού καί Πιστωτικού χαταστήματος. 9 Εν ταύτώ δμοίως υπήρξε
Σύμβουλος τής Ίονιχής χχί ιδρυτής τής Βιομηχανικής Τραπέζης, καί τής 'Εταιρίας τής οΐώρυγος τής Κόρινθου. Άλλ’ άν ήσχολείτο υπέρ τών Πιστωτικών Καταστημάτων, εις ά ειχεν
άμεσον ατομικόν συμγέρον, δεν άπέγευγε νά προσγέρη τάς αφιλοκερδείς Υπηρεσίας του καί
υπέρ φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, τών οποίων ή πρόοδος χρήζει ούχ ήττον πεφωτισμένης διευθύνσεως. Είς αυτόν καί τών Λ μεταστάντων Κοζάχη Τυπάλδου χαΐ 'Αλεξάνδρου Σκαρλάτου
άνέθεσεν ή Βασίλισσα 'Αμαλία την συλλογήν συνεισφορών χαί οίκοίο/χήν τοϋ Άμαλιείου Όργανοτρογείου, εις τήν ΐδρυσιν τού οποίου ειργάσαντο ώς χχί περί ίδιου έπρόχειτο χτήματος.
Καί τής τού Όγθαλμιατρείου Διοιχούσης 'Επιτροπής διετέλεσεν ανέκαθεν μέλος, χατορθώσας διά
τής διαχρινούσης αύτόν οιχονομίας την άνόρθωσιν τής οίχονομιχής τού ιδρύματος τουτου χατατάσεως έν χαιροίς χαλεποϊς.
Άγ9 ής εποχής κατά τό 1866, εκτεθείς Δήμαρχος τής Πρωτευούσης, κατ’ ιδίαν θερμήν προ
τροπήν, ιδίως τού Διοικητού τής 'Εθνικής Τραπέζης, Γ. Σταύρου, άπέτυχε δι' όλίγων ψήγων,
έκτοτε άπεμακούνθη όλοτελώς τής εις τά πολιτικά συμμετοχής. Έπανειλημμένως όμως έχρημάτισε Δημοτιχος Σύμβουλος, έν η εποχή τό Δημοτικόν Συμβούλων συνεκρότουν
οι αείμνηστοι : Γ. Ψύλλας, Γ. Σταύρου, Π. Άργυρόπουλος, Κ. λ ον ά ρης χαί άλλοι
τοιοϋτοι, επί μαχράς δ9 εΐτα περιόδους αντιπρόεδρος του Εμπορικού ’Επιμελητηρίου, χάρις
εις την γενικήν γήμην χαί τιμήν, ήν άπελάμβανε παρά τώ Έμποριχώ χόσμω εντε τώ έσωτεριχώ χαί έξωτεριχω.
"Εκτοτε 0 Γ. Π. Σχουζ έ ς, έν ποιχίλαις δυσχερεστάταις έμποριχαίς περιστάσεσι, έν αΐς
έπέκειτο κίνδυνος γενικής στάσεως τής αγοράς, άνεγάνη πολυτιμότατος σύμβουλος, ή δέ με
τριοπάθεια χαί ειλικρινής εργασία τοϋ άνδρός, πολλάχις παρήγαγεν επωφελέστατα άποτελέ ·
σματα, χαί αγήχεν ίχνη συνετής χαί αξιολόγου υπηρεσίας. Τύπος, δλον:.ν έχλείποντος στοιχείου,
αληθής αντιπρόσωπος παλαιάς τάξεως πραγμάτων χαί εποχών, χρόνων, ζωής ωραίας, ευτάκτου
καί εύοαί/χονος, διετήρήσε τον ήρεμον έχείνον, καί ξένον τοϋ πατάγου χαί τών εχδηλώσεων ^ιον,
παραμείνας άμετάπτωτος μέχρι τελευταίας στιγμής, έχπροσωποίησις υγιούς στοιχείου τής κοινωνίας.
Αείποτε, άποστάς τών πολιτιχών πραγμάτων, παρέσχεν δ Γ. Π. ΣΚ.ΟΥΖΕΣ, πρόθυμον τήν συν
δρομήν αυτού χαί πεγωτισμένην τή ελληνική πολιτεία, μηδόλως πειραθείς νά έκμεταλλευθή αυ
τήν. Άλλ’ δμιλοϋντες περί άνδρός έν τώ ίδιωτιχώ περιορισθέντι βίω, δέν πρέπει νά λησμονή·
σωμεν χαρακτηρισμόν, όστις όσημέραι μεγαλειτέραν χέχτηται σημασίαν. Ό Γ. Σχουζές εργαζόμε
νος, όπως χερδίση χρήματα, ειχεν οδηγόν εις πάσας αυτού τάς συναλλαγάς τήν ευθύτητα καί τήν
τιμιότητα, εις τρόπον ώστε ή περί τάς δοσοληψίας ακρίοειά του ητο παροιμιώδης. 'Ο λόγος του
ητο συμΖόλαιον, και είναι μνείας ά.ξιον ότι εις εποχήν, κ.αθ' ήν ως έχ τής ατόπως άναπτυχθείσης
καί παρ9 ήμϊν κ.υοείας πολλοί κατά πολλών παρεπονέθησα-f, ούδείς ποτέ ήχούσθη μεμ^όμενος τον
Γ. Σχουζέ ώς :πί ζημία τοϋ ώυεληθέντος.
Ή Ελληνική Ιώυ^έρνησις άπένειαεν αύτώ τιμάς τάς άνηχούσας εις τούς γέροντας τον Σταυρόν
τοϋ Σωτήοος, όν πολλάχις προσγερθέντα, δέν ήθέλησε ν’ άποδεχθή. Άπεοίωσεν έν Άθήναις τη 6η
Φεβρουάριου 1884, πλήρης ημερών.
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Κ.«ΛίΧΊΓΛ.Τν'ΤΙΛίΟΧ ΚΙ‘Ι ΑΡΙΪΪ.1, ταϊς σελίσι’τοϋ
ήμετέρου ημερολογίου καθίσταται όντως αδύνατον νά περιγράψωμεν, ώς
πρέπει, τον βίον τοΰ άνίρδς, ού αί πράξεις άπαρτίζουσιν ολόκληρον
ιστορίαν τής πατρικός αύτοΰ, ιστορίαν ονόματος, οπερ πάντοτε θά ψάλλν) ή ποίησης καί θά περισώζη ένίοξον κα'ι αθάνατον ή καθολική ιστο
ρία τοΰ 'Ελληνισμού, μεταξύ τών πρώτων μαρτύρων ύπέρ τής ελευθε
ρίας. Γόνος τής ιστορικής οικογένειας τών καλούμενων «Μπενί^ων»,
έγεννήθη κατά Μάρτιον τοΰ 1797 έν τω ήρωϊκω /ωρίω Κουστογεράκω τής επαρχίας Σελήνου Κρήτης. 'Ο πατήρ αύτοΰ πρότερον Μπενής
καλούμενος, μετωνομάσθη Κριάρης κατά τό 1769 έπΐ Δασκαλογιάννη,
5ιά τήν άκατάσχετον ορμήν και 5ιά τήν ανδρείαν, ήν ειχεν εις τον πό
λεμον, ώς οπλαρχηγός τών Σεληνιωτών Ήατά τήν έπανάστασιν εκείνην.
’Ανειϊείχθη
τοιοΰτος καί κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821, απ’άρχής μέχρι τέλους αύτής. 'Η οικογένεια αΰτη τών| Μπενίίων κατωκει
τό ορεινόν χωρίον Κουστογέρακον τό άποθανατισθέν έν τοΐς Κρητικοΐς
γάμοις τοΰ Ζαμπελίου, ένθα έγεννήθη ό έπί 'Ενετών ήοως Καντανολέων.
"Ο Κων. Κριάρης μέχρι τοΰ 1821 ήτο ποιμήν τοΰ πλουσίου πατρός του’
αλλά κατά τήν έπανάστασιν ταύτην μετά τών 5 ετέρων άίελφών του
έδράξαντο τών όπλων ταχθέντες ύπό τήν σημαίαν τοΰ πατρός των.
Μετά τόν θάνατον όμως τών τριών άνίρείων μεγαλειτέρων αύτοΰ αδελ
φών έν μια μάχη τής «Μονής» πλησίον τοΰ Κουστογεράκου, τών καί
κατακρεουργηθέντοιν, ό Κων. Κριάρης, παραιτηθέντος τοΰ πατρός του,
ώς έκ τής προβεβηκυίας ήλικίας του, άνεόείχθη «Καπετάνιος τοΰ Κου
στογεράκου», άκολουθών έκτβτε τόν έκλεχθέντα γενικόν άρχηγόν Σε
λήνου, ήρωα Κουμήν, ώς ύπαρχηγός αύτοΰ. Σημειωτέον ότι έκ τής οι
κογένειας ταύτης τών «Μπενίίων» οΰσης κατά τήν έπανάστασιν ταύ
την τοΰ 1821 έν τή ακμή της, έφονεύθησαν καθ’ όλον τό διάστημα τοΰ
άγώνος 28 μέλη αύτής. Μετά τό πέρας τής έπαναστάσεως εκείνης έν
Κρήτη, ό ήρως Κουμής μετά τοΰ πρωτοπαλληκάριου του, ώς ώνόμαζεν
αύτόν, Κων. Κριάρη, άνεχώρησαν μεταβαντε; είς Ναύπλιον μετά τών
έπιζώντων άδελφών του Θεόδωρου καί Βαρδή Κριάρη. ’Εκεΐσε έγκαταστάντες ήμείφθησαν παρά τοΰ Καποδιστρίου, λαβόντες έθνικάς γαίας
εις τόν Δήμον Μηνωας, ό δέ Κων. Κριάρης καί τόν βαθμόν άνθυπασπιστοΰ τής φάλαγγος τών αγωνιστών. ’Αλλ’ ό προς τήν δούλην πατρίδα
έρως τοΰ Κριάρη δέν άφηνεν αύτόν ή'συχον’
ίδού κατά τό 1829 — 30
εισέρχεται εϊς πλοιάριον μετά του ή'ρωος Κουμή, καί ετέρων οπλαρχη
γών τής Κρήτης καί άποβιβάζονται οϊ μέν ά'λλοι οπλαρχηγοί είς Σούγιαν τοΰ Σελήνου, ό δέ Κουμής μετά τοΰ Κριάρη καί 7 άλλων είς τό
νησίδιον, Γραμβοΰσα» καλούμενον, φρούριον λίαν ισχυρόν τότε, δπερ
δι’ εύφυεστάτου καί τολμηρότατου στρατηγήματος, τοΰ Κουμή, κυ·
ριεύουσι καί ίδού άρχεταΐ ή εποχή ή κληθεΐσα «τών Γραμβουσιανών». Τώ 1833, έν τώ χωρίω Μουρνιές τής Κυδωνιάς συνάθροισις έξ
όλων τών προκρίτων τής Κρήτης άποτελεσθεΐσα, έν μια φωνή έζήτει
31
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τήν ένωσιν μετά τής 'Ελλάδος. ’Επειδή όμως οί τρεις Πρόξενοι Γαλ
λίας ’Αγγλίας καί 'Ρωσσίας προέτρεπον τούς συναθροισθέντκς νά ζητήσωσι την προστασίαν μιας έκ τών τριών δυνάμεων, καί ούχί τήν ένωσιν μετά τής 'Ελλάδος, οί δέ συναθροισθέντες ήρνοϋντο, οί πρόέενοι
δυσαρεστηθέντες προέτρεψαν τόν Μουσταφά Πασσά, ΐνα αμέσως συλλάβϊΐ τούς προκρίτους τούτου; καί τούς τιμωρήση παραδειγματικώς. Ό
δέ Πασσάς άπροσδοκήτως πολιορκήσας τό είρημένον χωρίον, συνέλαβεν
έξ αύτών έννενήκοντα καί τρεις, ους καί αμέσως έκρέμασεν είς τάς έν
τώ χωρίω Μωρέας. ‘Η έποχή αϋτη άφήκε λυπηρότατα; αναμνήσεις
ύπό τό όνομα «τόν καιρόν τών Μουρνιδών». Ό Κριάρης τότε,ών είς τών
προκρίτων, κατώρθωσε να δραπέτευση καί διαφύγη τών χειρών τοϋ
Πασσά μετ’ άλλων. Μετέβη δέ μετά τούτων έπί τών Λευκών όρέων,
ένθα κατεδιώκετο, οπότε μετά παρέλευσιν μηνών ϊς, κατώρθωσεν ό γη
ραιός πατήρ του, άφού έδαπάνησε μέγα μέρος τής περιουσίας του δωροδωκών τούς Τούρκους νά τώ δοθή άμνηστεία, καί ούτω ήδυνήθη νά
έπανέλθη είς τό χωρίον του. *
Εκτοτε έπί 8 έτη διήγεν βίον ήσυχον.
"Οτε όμως κατά τό 1841 ή Κρήτη έλαβε τό όπλα, ό Κ. Κριάρης
άφείς τό άροτρον καί τήν ποιμενικήν ράβδον, αναφαίνεται πρωταγωνι.
στών έν τή σκηνή τών Κρητικών δραμάτων. Συνενοηθείς μετά τοϋ
ύποκινητοϋ τής έπαναστάσεως έκείνη; αρχηγού Χαιρέτη, καί μετ’ άλ
λων έν Ναυπλίω διαμενόντων οπλαρχηγών, πρώτο; ύψωσε τήν σημαίαν
τής έπαναστάσεως έκείνη;. Υποδεχθείς δέ εί; Σούγιαν τού; έξ 'Ελλάδο; άφιχθέντας αρχηγού;, Χαιρέτην, Κουμήν, Χάλην καί Νιώτην,
μετέβη μετ’ αύτών, καί τών στρατιωτών του Σεληνιωτών, ώ; ’Αρχηγός
πλέον Σελήνου, είς ’Αποκόρωνα, ένθα έκεΐ συνήφθη ή πρώτη μάχη «είς
τό χωρίον Πρόβαομα.» ’Εν τή μάχη ταύτη περιώνυμο; κατέστη ή αν
δρεία τοϋ Κ. Κοιάρη, τό δ’ όνομά του πλέον διεφημίσθη καθ’ άπασαν
τήν Νήσον. Μετά τό πέρα; καί ταύτη; τής άτυχούς έπαναστάσεως, ό
Κ. Κριάρης, καταδιωκόμενο; ύπό τή; Τουρκικής άρχής, άπήλθεν είς
'Ελλάδα πάλιν, ένθα τιμηθεί; διά τού; άγώνάς του παρά τοϋ βασιλέως
Όθωνος, έλαβε παρ’ αύτοϋ τό τε άργυροϋν καί χαλκοϋν παράσημον τοϋ
’Αγώνος τοϋ Σωτήρος καί τόν βαθμόν λοχαγού τής Φάλαγγος. "Εμενεν
έκτοτε έν Αθήναις, οπότε μετά τήν μεταπολίτευσιν κατά τό 1843, ό
Κριάρης ών είς έκ τών γενναίων ύπερασπιστών τοϋ Καλλέργη μετ’άλλων Κρητών, ίδών έξορισθέντα τόν Καλλέργην, παρήτησε τόν βαθ
μόν τοϋ λοχαγού καί άνεχώρησεν έξ ’Αθηνών έπανελθών εί; Κρήτην.
Πλέον έμενεν έν τώ χωρίω του μέχρι τοϋ 1858. Κατά τό έτος τοϋτο,
νέον πάλιν κίνημα τών Κρητών έγένετο, εύτυχώς δμω; άναίμακτον.
Συναθροισθέντες ές όλων σχεδόν τών έπαρχιών τή; Κρήτη; εί; θέσιν
«Μπουτσουνάρια», πάντες οί άρχηγοί καί πρόκριτοι τών, έπαρχιών, καί
πλήθος λαού είς πολλά; χιλιάδας άνερχόμενον, έζήτουν τήν κατάργησιν τοϋ κεφαλικοΰ φόρου καί πολλά άλλα προνόμια. Έκεΐ ό Κριά
ρης πρωταγωνιστών καί πάλιν ώς ’Αρχηγός τής επαρχίας του, εξε-
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λέγη ΰφ’ άπάση; τή; συναθροίσεω; Γενικός Φρούραρχο; αύτής. *0 ένδοξότερος βίος τοϋ Κωνσταντίνου Κριάρη, ύπήρξε κατά τήν έπανάστασιν
τοϋ 1866. Γενικός άρχηγός καί κατά ταύτην, συνεκρότησε κατά τήν
17 καί 28 Αύγούστου τάς δύο πρώτα; μεγάλα; μάχας έν Σταυρω τής
Κανδάνου, καθ’άς αύτός μέν έπληγώθη έπί τοϋ δεξιού κροτάφου,τέταρτος
δέ αδελφό; του, ό Θεόδωρο;, έφονεύθη καί κατεκρεουργήθη ύπό τών
Τούρκων. Κατά τό 1866 ό Κριάρης, κατά τό τριετές διάστημα τής
έπαναστάσεως, συνεκρότησε καί παοευρέθη είς 84 συστηματικά; μάχας.
Αί σπουδαιότερα! μά/at έν αίς άνεδείχθη καί ώ; άριστος στρατηγός,
καί ώ; άνδρεϊο; πολεμιστής, ήσαν έν μέν τώ Σελήνω, αί δύο μάχαι τοϋ
Σταυρού τή; Κανδάνου, ή τή; Παλαιοχώρας, ή τοϋ Κουστογεράκου, ή
τής ’Αχλάδα, ή τοϋ 'Ομαλού καί ή τών Ποροσελιών, έν Κισσάμω, ή τών
Σταυρακιών, ή τοϋ Κακοπέτρου, ή τοϋ Καστελιού καί ή τής ’Αγριμοκεφάλας, έν Κυδωνιά, ή τών Φωκιών, ή τοϋ Θερίσσου, ή τών Μπουτσουναρίων καί ή τών Καμπών, έν ’Αποκορώνω ή τοϋ Βαφέ, ή τής Κάϊνας,
ή τών Μπεμονίων καί ή τοϋ Μελιδονίου, καί έν Σφακίοις, ή τής *Αράδενας, ή τής 'Αγίας 'Ρουμέλη;, ή τοϋ Καλλικράτη $ ή τοϋ Μπρόσνερου.
Κατά τήν αΐματηράν τοϋ 1866 έπανάστασιν, ό Κριάρη; άπώλεσεν
είς τά; μάχας έκ μέν τών στενοτάτων συγγενών του, ήτοι έκ τής οι
κογένειας τών Μπενίδων 21 άνδρα;, έν οίς καί δύο άδελφούς του, έκ
δέ τών έτέρων στρατιωτών του 117, έπληγώθησαν δέ ύπέρ τούς 100.
Κατά τό τέλος τή; έπαναστάσεως ταύτη; καί άφού πάντες οί ’Αρχη
γοί τή; Κρήτης διά συνθηκών, είτ’ άλλως, παρέδωκαν έαυτού; είς τούς
Τούρκους, ό Κριάρης διαλύσας τό είς Σαμαριά τών Σφακίων στρατόπεδόν του, παρέλαβε οκτώ έκ τών στρατιωτών του καί τόν υιόν του Γεώρ
γιον ή έτράπη τήν πρός ’Εννέα χωρία τής Κισσάμου οδόν, όπως έκεΐθεν
εύρη πλοιάριόν τι, δι’ ού νά διαπεράση είς τήν Ελλάδα. Έκρύπτετο δέ
εις τι σπήλαιον έν Πελεκάνω, άναμένων πλοιάριόν τι έπί τούτω. ’Αλλ’οί
Τούρκοι μή ίδόντες τόν Κριάρην νά ύποταχθή αύτοΐς, έξήλθον έκ Χα
νιών καί κατεδίωξαν αύτόν. Φθάντες είς Πελεκάνον έμαθον τό κρησφύ
γετου τοΰ Κριάρη’ όντες δέ 300 μέν έκ τών έντοπίων Τούρκων, 1200
δέ περίπου έκ τών τοϋ τακτικού στρατού, περιεκύκλωσαν έξ άπροόπτου
τό σπήλαιον νύκτωρ. Καί τοι δέ άπροσδοκήτως καί έξαίφνης έπετέθησαν έν νυκτί, καί τοι ό αριθμό; αύτών ήτο εκατονταπλάσιος, καί τοι ή
θέσις ήτο λίαν στενόχωρος καί απελπιστική, καθότι μίαν καί μόνην έ
ξοδον είχε τό Σπήλαιον, όμως ό Κριάρη; έξώρμησεν έξω μετά τών ύπ’
αύτόν ανδρείων σωματοφυλάκων του,ήτοι τών 8 καί τοϋ υίοϋ του, ύπακούων εί; μίαν καί μόνην φωνήν «Καλλίτερα ό θάνατος παρά ή άτιμος
ζωή». Αί λόγχαι τών όπλων των κατά τήν έξοδον συνεκρούσθησαν πρός
τά; τών Τούρκων, τά πυρά διεσταυρώθησαν καί εί; τού; πρώτου; άνταλλαχθέντα; τουφεκισμού;, πίπτουσιν δύο μέν τών Τούρκων πρώτον,
εΐτα δέ καί οί φονεύσαντε; τού; δύο τούτου; Τούρκου;, έκ τών σωματο
φυλάκων δέ ό Γεώο. Λιατάκη;, σημαιοφόρο; καί ό Μιχαήλ ’Αντωνομανο-
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λακιίί, πρωτοπαλλήχαρα τοΰ Κριάρη, πλειστάχις καθ’ δλον τό διάστη
μα της έπαναστασεως άριστευσαντα κα'ι πληγωθέντα.
Τότε ό Κριάρης μετά τοΰ υίοΰ του ίδών πεσόντας τους δύο τούτους
σωματοφύλακας του, όρμα, πυροβολεί καί άντιπυροβολεΐται. ’Οπότε
φεΰ^! απαίσια σφαίρα διαπερά διαμπάξ τό ίερούν όστοΰν αύτοΰ, καταθραυσαν αυτό, καί φωνών γοερώς πίπτει. ’Εκ τής φωνής του γνωρίζε
ται και εις τών Τούρκων τρέχει, ίνα τώ άποκόψη τήν πολυτίμητον καταστασαν κεφαλήν του, άλλ’ ό Κριάρης εγειρόμενος πυροβολεί κατ’ αύ
τοΰ διά τής πιστόλας του καί τόν πληγώνει κατά τό στήθος, καί ό
Ίουρκος^ οπισθοδρομεί. Μετά τινας πυροβολισμούς παρακινούμενος ύπό
του υιου του βαδίζει, έν ω έτι ήτο θερμός έκ τής πληγής, ακολουθών
τόν ροΰν μικρού ρύακος κρύφα ύπό τάς πικροδάφνας, άφήνων τό «καπότο του» έν ή δέσει εύρίσκετο, δπερ έξηκολούθησαν καταπυροβολοΰντες οί Τούρκοι, νομιζοντες αύτό σώμα. Όρςατο ν’άναφαίνηται ή αύγή,
δτε διερχόμενοι έμπροσθεν τακτικών στρατιωτών, μή διακρινάντων αυ
τούς οτι ησαν Χριστιανοί ώς έκ τής ενδυμασίας, τής αύτής οΰσης πρός
τούς εντοπίους Τούρκους, έφθασαν άνωθεν τής κορυφής λόφου τίνος, εις
άπόστασιν δύο σχεδόν ώρών άπό τοΰ σπηλαίου κειμένου. Τό αίμα έρρεε καθ ολον τόν δρόμον. Ο Κριάρης έστη Οπισθεν βράχου μετά τοΰ
υίοΰ του, ΐνα ήσυχάση ολίγον έκ τοΰ κόπου. Οί Τούρκοι βλέποντες τό
αίμα, ήκολούθησαν τά ίχνη αύτοΰ καί έφθανον πλέον κάτωθεν τοΰ βρά
χου. Τότε βοηθούμενος ύπό τοΰ υίοΰ του ό Κριάρης, έζώσθη καί έξεκίνησεν άναβαίνων τόν λόφον ΐνα κάμψη όπισθεν αύτοΰ.
Δέν παρήλθεν τέταρτον ώρας, οπότε πυκνοτάτη ομίχλη έκάλυψεν τόν
λοφον. Ούδεις έβλεπε πλέον ούτε τούς πλησιέστατα κειμένους του.
Συγχρόνως και λεπτή βροχή, οί δέΤοΰρκοι άπώύεσαν τά ίχνη του. ’Ο δέ
Κριάρης ετι άντέχων,είσδυσας εις τι νεοσχηματισθέν ρυάκιον έκ τής βρο
χής, ΐνα άπολεσθώσι τά ίχνη, έβάδιζεν, οπότε μετά δύο ώρας έφθασε
μόνος εις τι χωρίον Μουστάκα καλούμενου, καί έπεσεν ήμιτεθνεώς πλέον,
έκεΐσε εις τι έρημοκκλησιον. ΐδών δέ αύτόν τις έκ τών κατοίκων, τόν
παρελαοεν εις τι ελαιοτριβείου, όπου έπεσεν έπί τής πύρινης λεγομένης τών έλαιών. Τότε ήκούσθη ότι οί Τούρκοι έρχονται είς τό χωρίον,
ΐνα ποιήσωσιν έρεύνας. Οί κάτοικοι λοιπόν φοβηθέντες, ήρώτησαν τόν
Κριάρη, τί θά τόν καμωσιν. Ουτος είπεν αύτοϊς νά πορευθώσι πρός τόν
τών εντοπίων Τούρκων, Φούσκην Σελήμ-άγάν καλούμενου καί
νά τώ άναγγείλωσιν οτι ήτο πληγωμένος καί νά ύπάγη νά τόν πα
ραλαβή. Ουτοι πορευθέντες ειπον αύτώ ταΰτα. Ούτος δέ ών είς τών άνδρειοτέρων Τούρκων, καί φίλος άλλοτε τοΰ Κριάρη, δέν ήθέλησε νά
προσλάοη τους σωματοφύλακάς του, ούτε νά τοΐς τό άναγγείλη, καθότι
τότε αύθωοεί ήθελε κατακερματισθή ό Κριάρης, άλλ’ έπορεύθη μετά
τίνος έτέρου άγνοοΰντος, καί ευρών τόν Κριάρην κατακείμενον καί άναισθητοΰντα εκ τής πληγής, καθότι ούδεμία έτι περιποίησις τώ είχε γείνει,
τώ είπε «Γιάντα μωρέ καύμένε Κριγιάρη, δέν «προσκύνησες κι’ έσύ σάν
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καί τσ’ άλλους, ένα Σουλτάνο μωρέ ήθελες νά πολεμίσης ;» ό δε Κρι
άρης τώ άπήντησ». α’ιίτσά μοΰ ήτονε γραφτό να τό παθω, τση τιμής
μου ήτονε γιατί έπολέμουνα μέ ενα αύτοκρατορα Σουλτάνο, καί τση τι
μής μου γιατί δέν έπροσκύνησα στον αλλόθρησκό μου». Τότε ό έτερος
Τούρκος, δν έφερεν ό Φούσκης, ίδών αίφνης δτι ό όμιλών ήτο ό Κριάρης,
8ν ήγνόει, έστρεψεν πάραυτα κατ αύτοΰ τό οπλον, είπων «Καί πο;ός
μ’ άπαντα μωρέ σκατόπιστε να σοΰ κεντήσω τό τουφέκι καί ποσά παλληκάρια σκύλλε, έχεις φαγωμένα»; Ό δέ Κριάρης τώ άπαντα ('^αΡι
σου ’χα ’γώ μωρέ νά μοΰ τό κεντήσης δταν ήμουνε ζωντανός, μά έδά
πού είμαι άποθαμμενος θέλεις κέντησέ το θελεις μή τό κέντησες». Τότε
ό Φούσκης άπομακρύνας τό τού Τούρκου οπλον είπε συνάμα αύτώ, «Όξω
μουρτάτη (υβρις Τουρκική), άποθαμμένο άνθρωπο μωρέ φοβερίζεις ;» Τότε
παραλαβών έφ’ ήμιόνου τόν κριαρη επορευθη δι άλλης οδού προς τόν
Πασσάν, πρός δν παρέδωκεν αύτόν. Εΐτα ήρξαντο κανονοβολισμοί καί πυ
ροβολισμοί χιλιάδων στρατιωτών, έπί τή συλληψει τοΰ Κριάρη. Ο Πασσάς τόν έίηκεν εντός τετραγώνου στρατιωτών, ΐνα μή φονευθή ύπό τών
εντοπίων καί τόν ώδήγησεν έν παρατάξει είς Χανιά. Ή είδησις άφίκετο
αστραπηδόν καί χιλιάδες Τούρκοι έξελθόντες 4 ώρας μακράν τών Χα
νιών άνέμενον καί ήλάλαζον ζητωκραυγάζοντες έπί τή συλληψει τοΰ
Κριάρη. Είσήλθεν είς Χανιά παιανιζούσης τής μουσικής, καί έτέθη είς
τάς φύλακας. Ιίάντες οί πρόξενοι τών δυνάμεων άπήτησαν νά μη πάθη
τίποτε, καθότι ίσκόπουν νά τόν δηλητηριάσωσιν. Αλλά τούτο δέν ίγίνετο, καθότι παραλαβών αύτόν ό διάσημος ιατρός Βωμ υπό την προ
στασίαν του, τόν έθεράπευσε μετά έννεάμηνον έν τώ νοσοκομεία» τών
φυλακών κάθειρξίν του. Είτα τή παρεμβάσει τών Προξένων ήλευθερώθη ή
έξήλθεν είς τό χωρίον του’Αζωγηραί, ένθα κατωκησε μετά τής εζ Αθη
νών κατελθούσης οικογένειας του. ’Εκείθεν μετά εν έτος λαθρα άνεχωρησε μετά τής οικογένειας του διά πλοιαρίου, καί μετά 36 ημερών πλούν
έφθασεν είς’Αθήνας, ένθα έμενε μισθοδοτούμενος ύπό τής Ελλ. Κυβερνησεως μέχρι τού1878.Κατά τό έτος τούτο έξερράγη έπανάςασις εν Κρήτη.
Καίτοι δέ προβεβηκώς τήν ηλικίαν κατήλθεν είς Κρήτην μετά τών τριών
ύιών του Γεωργίου, ’ΐωάννου, καί Αριστειόου, ένθα έξελεγη καί παλιν
’Αρχηγός τών Σεληνιωτών. Μετά τό πέρας τής έπαναστασεως ταυτ^ς,
έπανήλθεν είς */Αινας,
θ
ένθα παρέρ-εινε jxtypt ττίς τελευτάς αυτού·

Μετά τού αειμνήστου Δ.
Πανταζή, ό Α. Μ ά μ ο υ κ α ς, άπετέλεσε τήν δυάδα τών άρχαιοτάτων ύπαλλήλων τοΰ ύπουργείου τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημο
σίας Έκπαιδεύσεως, ου ήσαν τά ζώντα εύρετήρια καί οίονεί οί άνάδοχοι.’Τπήρξεν ό αρχαιότερος τού Κράτους υπάλληλος και εκτελεστής τής
Διαθήκης τών αειμνήστων Ριζαρών, άνωτερος δε Ταξιάρχης. Αμφοτέρων,
περιβλέπτως τιμώσα τήν μνήμην ή «Ποικίλη Στοά», δημοσιεύει
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τή άληθεία μόνη έκ τών Έλλ. Περιοδικών καί 'Ημερολογίων, ωραίας ει
κόνας αύτών, πρός όέ τάς μάλλον ακριβείς περί τού επιφανούς βίου
των βιογραφικάς σημειώσεις.
Ό Α. Μάμουκας διεκρίθη έν τή δημοσία υπηρεσία τής Πατρίδος
άπό νεότητος, τύπος άξιου πολίτου καί "Ελληνος λογίου. Τ’ όνομά του
είναι άναποσπάστω; συνδεδεμένον τή ιστορία καϊ μάλιστα πρός τά μέ
γιστα καί έξοχα αύτής έπισόδεια. Έγεννήθη τώ 1801. Κατά τήν πο
λιορκίαν τής Χίου τώ 1822 έκρατεΐτο έν τω φρουρίω ώς όμηρος. Διελθών τούς χρόνους τού ’Εθνικού ’Αγώνος, έν πολλοϊς κύριος μοχλός, κατήλθεν είς τήν 'Ελλάδα,διωρισθείς πάραυτα παρά τώ Ναυάρχω Μιαούλη,
παρ’ω διαμένων, συνηγωνίζετο άλλους διατρέχων πάλιν κινδύνους, καθ’
ολον τό διάστημα τής έπαναστάσεως. Μετά τήν έλευσιν τού αειμνήστου
Κυβερνήτου, είς τό πρόσωπον τού όποιου ό Α. Μ ά μ ο υ κ α ς άπελάμβανεν έκτάκτου έκτιμήσεως, έγένετο Σύμβουλος τή; ’Επικράτειας. Έπελθούσης τής δευτέρας έν Χίω εκστρατείας, ό Α. Μάμουκας καταλιπών τήν θέσιν του, μετέβη έκεΐ, όπως μετάσχη, αλλά ταύτης ματαιωθείσης, έπανέκαμύεν εϊ; τά ίδια. ’Εν ώ δέ μετά τόν θάνατον τού
Κυβερνήτου,απειράριθμοι περιστάσεις έκάλεσαν τόν άνδρα, όπως έπιδοθή
είς γενναιότερα ύπό υλικήν έποψιν στάδια, ό Α. Μάμ ο υκ α ς, προύτίμησε τήν ύπηοεσίαν τής πατρίδος του. Κατά τό 1834 μετά τήν άποκατάστασιν τής πρώτης έν Έλλάδι δυναστείας, διωρίσθη έν τώ ΰπουργείω τών ’Εκκλησιαστικών τμηματάρχης, τω δέ 1859 γενικός
γραμματεύς, διατελέσας τοιούτο; μέχρι τού θανάτου του.
Τού Α. Μ ά μ ο υ κ α, ό βίος αδύνατον νά συμπεριληφθή έν όλίγαις
σελίσι, διότι βίος ένεργο; άνδρός άγωνιστού, έν τώ Σπετσιώτικη στόλω ΰπηρετ/σαντος ώς γραμματέως, είτα δέ έπί έξηκονταετίαν ώς δη
μοσίου ύπαλλήλου, δύσκολου νά διατυπωθή έν πάση δυνατή λεπτομέ
ρεια. ’Αρκεί ότι καί ώς δημόσιος λειτουργός ήτο ή ένσάρκωσις τού κα
θήκοντος, καί ώς ιδιώτης, τύπος φιλοπάτριδος πολίτου, φιλόσοφος άληθης, φιλόπονος καί ακούραστος ερευνητής τών γραμμάτων, συγγραφεύς
έζηκριβωμένων τά αάλα πραγματειών, ύψιστης ιστορικής σημασίας. Τά
δέ περί έθνικής ήμών άναγεννήσεως έργα, άτινα έξέδωκε, καί ή τών
μετά θάνατον εΰρεθέντων συγγραφών τού διαπρεπούς συμπατριώτου του
Κ ο ρ α ή άρξαμένη έκδοσις, ήτις άτυχώς διεκόπη διά τού θανάτου τού
έπισήμου άνδρός, παραμένουσιν επιφανή μαρτύρια καί αιώνια μνημεία
τής σεβαστής αύτού μνήμης,έπί πάσι δέ γενναία δείγματα τή; εύσυνειδήτου έργασίας τού άνδρός, όστις κατέλιπε κενόν δυσαναπλήρωτου καί έυ
τή δημοσία υπηρεσία καί έν τή έθνική φιλολογία. ’Εν τή έκδόσει ταύτη
ό Α. Μάμουκας προτάσσει περίβλεπτα ύπό ιστορικήν έποψιν προ,λεγόμενα,σειράν θησαυρών, δύναται τι; νά όμολογήση τή; άναγεννήσεως
τών'Ελληνικών γραμμάτων, δι’ αύτού έξελθόντας είς φώ;. 'Η αΠ ο ■·κ ί λ η Στο ά», άπο καρδία; εύχεται, διερμηνεύουσα τά αισθήματα α
πάντων τών συνεργατών αυτής, ΐνα έξακολουθήση ή έκδοσις τού έξοχου
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τούτου έργου, ώς καί πλείστων ετέρων ανεκδότων χειρογράφων, εις μνημεΐον επιφανές τής έζόχου μνήμης τού άειμνήστου Α. Μ ά μ ο υ κ α.
’Απέθανεν έν ’Αθήναις έν βαθυτάτω γήρατι τή 13 η Μαρτίου 1884..
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΛΙΟΣ. Έγεννήθη έν τώ ίστορικω Σουλίω τόν 1 Οβριόν τοΰ
1817, έκ πατρός μέν Λιόλιου (Γεωργίου δηλ.), Ξηρολειβαδίτου άρματωλοΰ έκ
Ξηρολειβαδίου τοΰ Όλυμπου, φοβέσου 8’ έχθροΰ τοΰ ’ Αλή-Πασσά, ύφ’ ού βρα
δύτερου έκλήθη Στρατιωτικός Διοικητής εν τή επαρχία του Βερρούα καί Βωδενοϊς, έκ μητοός δέ Δέσπως. θυγατρός Κίτσου Βότσαρη καί αδελφής τοΰ Μάρκου.
Έν τή πολιορκία τοΰ Σουλίου δ Σπυρίδων ήτο διετές νηπιον, ό δέ πατήρ αυ
τού Φρούραρχος τοΰ Σουλίου. Έν τοϊς πρώτοις τής Έθνικής Παλιγγενεσίας χρόνοις, ή οικογένεια αϋτοΰ κατέφυγεν εις Κέρκυραν, είτα εις Ζάκυνθον, έκείθεν δ’
άμα έλθόντος τοΰ Κυβερνήτου εις Ναύπλιον. κατά τό 1830 ό Σπυρίδων έστάλη
έν τή σχολή Αίγίνης. ώς υπότροφος τής κυβερνήσεως. τό δέ 1832 μετέβη είς
Μεσολόγγιον καί έκείθεν κατά τό 1834 είς Μονάχον μετά καί άλλων τέκνων
έπιΦανών οικογενειών καί ιδίως ένδόςων αγωνιστών, μετακληθέντων ύπό
τοΰ αειμνήστου καί άγαν φιλέλληνος βχσιλέως τής Βαυαρίας Λουδοβίκου. Έν
Μονάχω τό πρώτον είσήχθη είς τήν τότε εκεΐσε ϊδρυμένην Ελληνικήν σχολήν
τοΰ Παρρισιάδου, όπόθεν τά νομικά προελόμενος, άντί τών στρατιωτικών δι’ ά
είχε προαλειφθή, διότι ή πατρίς είχεν ανάγκην μείζονα διοικήσεως αγαθής καί
δικαιοσύνης πεφωτισμένης ή στρατιωτική; συντάςεως. μετ’ αγάπης ετράπη
είς τήν σπουδήν αυτών. Κατά τό 1837, παθών σπουδαίως τούς οφθαλμούς,
μετά πολλής θλίψεως ήναγκάσθη νά διακόψη τάς περί τό δίκαιον μελετάς καί
σπουδάς καί έπιστρέψη είς Ελλάδα, έ'νθα ολίγον βραδύ ιερόν συνεπλήρωσε καί
έπεραίωσεν αύτάς. δτε καί είσήχθη είς τήν δικαστικήν ύπηρεσίαν (184θ), έν ή
διακρινόμενος έπί άπτώτφ ζήλω καί πιστή τοΰ καθήκοντος εκπληρώσει, προή
χθη εις άντεισαγγελέα πρωτοδικών, καί τώ 1866 μόλις εις εισαγγελέα πρωτο
δικών έν Ζακύνθω. Τώ 1874 απεμακρύνθη τής ύπηρεσίας είσαγγελεύς, ών έτι.
Κατά τό 1854 έν άκμή τής ληστείας ύπήρξεν Άντεισαγγελεύς έν Λαμία τε
λεσφορώ; έργασθεΐς είς καταδίωξιν καί περιστολήν τοΰ κακού τούτου μετά
τοΰ τότε άπεσταλμένου τής ίΐύλης Ρουστεμ-Βεη (εσχάτως Διοικητοϋ τοΰ
Λιβάνου). Άπέθανεν έν Άθήναις τή 8 ’Ιουλίου 1884.

Σ. Π. Σ Ευάριθμα τυπογραφικά σφάλματα παρεισέφρησαν εντώ συνόλω τοΰ
1885. Έκρίθη δμως περιττόν να σημειωθώσι ταϋτα ιδιαιτέρως, καθόσον δέν
διαστρέφουσι ποσώς τήν έννοιαν τού κειμένου. Απλώς μόνον επικαλούμεθα τήν
εύμένειαν τών φίλων άναγνωστών ήμών.
Περί τών έξοχων άνδρών Ί. Έ ρ X ίλ λ. Ί. II α ξ ι μ ά δ η καί Ά ν. Γ εω ρ γα ν τ ά. ών ό βίος ό'ντως ποικίλος και άξιος ίδιας μνείας, άπεφυγαμεν τοΰ
νά παοαθέσωμεν βιογραφικάς σημειώσεις, καίτοι δημοσιεύομεν επιτυχείς εικό
νας αύτών. σκοπούντες ίνα δι’ έκτενεστάτων ΒΙΟΓΡ .Φ1Ω.Χ. αναλύσωμ,εν τούς
επιφανείς Βίους αύτών είς τό επόμενον έτος. Περί τού αείμνηστου μάλιστα υπο
στρατήγου Αντωνίου Γ ε ω ρ γ α ν τ α, θά γράψωμενεις το επόμενον έτος ιδίαν
μελέτην, δτε πεποιθαμεν δτι θά δημοσιεύσωμεν περίφημα, ύπό ιστορικήν έποψιν
χειρόγραφα αύτού. ύποσχεθέντα ήμϊν έκ τής εύγενούς καί διακεκριμμένης οικο
γένειας τού άνδοός.
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Εβγα ν άκούσης το πουλί,
ΙΙοΰ μέσ στον κήπο κλαίγει,
Την απιστία σου λαλεϊ,
Τήν συμφορά μου λέγει.
Καί το άκο'ϋνε τά κλαδιά,
Τά λούλουοα τ’ άκοϋνε,
Καί τούς μαραίνετ’ ή καρδιά,
Καί πλέον δέν ανθούνε.
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