
ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΓΩ

ψίστη άπεσβέσθη κατά τό οίχόμενον έτος διά
νοια έν Γαλλία, μεγάλη προσωπικότης, σπανία 
έν τοΐς χρονικοϊς της ιστορίας, έκτακτον φαινό- 
μενον έν τω βίφ της άνθρωπότητος, οία δέν 
παρουσιάζονται καθ’ έκάστην, καί άτινα προο
ρίζονται εις τον χαρακτηρισμόν ιστορικής τίνος 
περιόδου η αΐώνος. 'Η δημιουργία καί ή γέννη

σες τοιούτων άνδρών δέν εϊνέ τι ευχερές καί σύνηθες. ’Απαιτούνται 
πρός τοΰτο έκτακτοι φυσιολογικά! καί κοινωνικά! συνθήκαι, ιστορική 
περίοδος πρόσφορος, λαός έν πάση αύτοϋ τη δημιουργική έντάσει καί 
έξελίξει, φύσις ατομική έπί τέλους, δυναμ.ένη νά έκπροσωπήση και νά 
συντέλεση διά της ιδίας άτομικότητος είς την εξωτερικήν παράστασιν 
τών συνθηκών τούτων. ’Αληθώς, ή γέννησις μεγάλου άνδρός δέν είνε 
τι τυχαϊον καί έξ αδιαφορών αιτίων προερχόμενον γεγονός. Έκδηλών 
ούτος τον α’ιώνά του, την πατρίδα του, την προηγηθεΐσαν ιστορικήν 
κατάστασιν της κοινωνίας, τάς συγχρόνους αυτής τάσεις και τά ιδεώδη, 
ϊσταται πράγματι έπί κεφαλής τοϋ πολιτισμού, περιφανής αυτού τύπος 
καί αντιπρόσωπος. Ή σύγχρονος άνθρωπότης αισθάνεται παρά τω άν- 
θρώπω τούτω τό πνεϋμά της, βλέπει έν αύτώ την εικόνα της· είνε μυ
στηριώδης σύνθεσις, κατορθούσα νά περιλάβη έν έν! προσώπω ολόκληρον 
αιώνα, πλήρη κοινωνίαν, ίν’ άποτυπώση αύτην φωτεινήν καί άνεξίτη- 
λον έν τω Πανθέω τής ιστορίας.

Ό Βίκτωρ Ούγγώ άνήκεν είς την τάξιν τών προνομιούχων τούτων 
οντων, ισχυρών ενώπιον κυρίου, τών άποκαλυπτομένων έν εκτάκτοις 
περιόδοις τής ιστορίας, ϊνα μαρτυρήσωσι την θεϊκήν δύναμιν καί ένέρ- 
γειαν τού ανθρωπίνου πνεύματος. Ό μέγας ποιητής τού δεκάτου ένάτου 
αΐώνος κατήγετο έκ τής γενεάς τών γιγάντων έκείνων τής ιστορίας, ούς 
έ'ψαλεν έν τοΐς «Θρύλοις τών Αιώνων», έ'ξοχος ώς αυτοί, αδάμα
στος, μηδέποτε όπισθοχωρήσας πρό τών προσκομμάτων, νικητής, έχων 
έν έαυτω τήν πίστιν τής ιδέας, ώς μεγάλης ιστορικής δυνάμεως, αλλά 
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καί τήν πεποίθησιν τού θριάμβου αυτής έν όνόματι τών δικαίων τής 
άνθρωπότητος. Όλίγιστοι είσέδυσαν ώς αυτός είς τά έσώτατα βάθη 
τής φύσεως, τής ιστορίας, τής κοινωνίας, πρός έρευναν καί άνακάλυψιν 
τών έν αύταϊς μυστηρίων. Καί έξήλθε νικητής από πάσης έρεύνης, 
διότι έκέκτητο τήν δύναμιν τής πίστεως, διότι έν τη συνειδήσει αυτού 
είργάζετο άνευ διακοπής τό ήφαίστειον έξοχου δημιουργίας. Νικητής, 
καθ’ δν χρόνον, δεκαπενταετής έτι νεανίας, έθριάμβευεν έν ποιητικώ 
άγώνι· νικητής έπί τού σταδίου τής πνευματικής έργασίας, καθ’ δν 
χρόνον κατεβίβαζεν από πεπαλαιωμένου βωμού τά είδωλα κ.Ιασικού 
καλουμένου παρελθόντος· νικητής έν όνόματι τών πολιτικών έλευθεριών 
τής πατρίδος του· νικητής εν τω αγώνι αυτού και τη αμυνη υπέρ τών 
κοινωνικών καί εθνικών δικαίων τής άνθρωπότητος· νικητης έπι τέ
λους κατά τού χρόνου, ό διελθών τρεις γενεάς μερόπων, χωρίς ν’άπο- 
λέση έξ έαυτοϋ τήν έλαχίστην ικμάδα φυσικής καί πνευματικής ζωής, 
τΰ έλάχιστον ίχνος τής δημιουργικής έκείνης δυνάμεως, ήτις είνε ιδία 
τοΐς μεγάλοις ποιηταϊς, ώς ένθέοις ύποφήταις καί έρευνηταΐς τών μυ
στηρίων τής φύσεως καί τής ιστορίας.

Πρό τοϋ θανάτου έτι είχεν είσέλθει είς το πάνθεον τής αθανασίας. 
Αυτός, ζών ημίθεος τού δεκάτου ένάτου αΐώνος, ταχθείς είς τήν χορείαν 
τών άποθανόντων πνευματικών ηρώων τής άνθρωπότητος ύπό τού έν- 
θουσιασμού τών λαών, είχε τούς λάτρεις αυτού καί τούς θαυμαστάς, 
άλλ’ ώς πας προφήτης, τούς σκεπτικούς έπίσης καί τούς απίστους, τούς 
εχθρούς καί τούς κατηγόρους Οί θαυμασταί αύτοϋ ήσαν τοιούτοι άνευ 
δισταγμού· οί κατήγοροι άνευ έλέους· άλλ’άμφότεροι ώμολόγουν, οί τε 
θαυμάζοντες, καί οί άρνούμενοι, διά τού θαυμασμού αύτών καί τής 
άρνήσεως, δτι ήτο μέγας. Μόνον μεγάλοι άνδρες δύνανται νά έ'χωσι 
συγχρόνως τοσοϋτον θερμούς έπαινέτας καί τοσούτον αμείλικτους κα
τηγόρους. Ώς ό Μωϋσής, δείξας είς τό γαλλικόν έ'θνος τήν γήν τής 
έπαγγελίας, ήσθάνθη τήν άποκάλυψιν τοϋ νέου ιστορικού βίου τής άν
θρωπότητος, ούχί διά τών άστραπών καί βροντών τού όρους Σινά, 
άλλά διά τών άστραπών καί βροντών τής Έπαναστάσεως· άλλ’ 
ευτυχέστερος αυτού, δέν έμελλε ν’ άποθάνη έν γη ξένη, πριν ή 
ίδη τήν άπολύτρωσιν. Ήτο συγχρόνως δ έξιχνιαστής τών μυστηρίων 
τοϋ παρελθόντος, άλλά καί δ προφήτης τού μέλλοντος. "Εγραφε καί 
έλάλει ύπό τό κράτος ένθέου οπτασίας· έ'βλεπε διά τών οφθαλμών τής 
ψυχής. Οί κοινοί τών άνθρώπων δέν έννοούσιν, ή έκεϊνο μόνον, ού άν-
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τιλαμβάνονται διά τών σαρκικών οφθαλμών. Άλλ’ ύπάρχουσι προνο
μιούχοι, έχοντες ύπό της φύσεως τό δώρον της δίΛ.έί/ζ1 όράσεως, βλέποντες 
όσα οί πολλοί <ϊέν βλέπουσιν, ένωτιζόμενοι τάς μ-υστικάς απηχήσεις 
θαυμάσιου κοσμου, τον δποϊον άποκαλύπτουσι τοϊς θνητοϊς, τοϊς έστε- 
ρημένοις τών εξαίσιων τούτων πνευματικών προτερημάτων.

Μονον οι αγωνιζομενοι ζώσιν, ελ.γεν ό Βίκτωρ Ούγγώ· μ,όνον εκείνοι 
ζώσι, τών οποίων την ψυχήν καί την κεφαλήν απασχολεί διηνεκές 
οχέδιον οί βαδίζοντες σκεπτικοί, οί κατειλημμένοι ύπό σκοπού ύψηλού, 
οί άκαταπαύστως, νυχθημερόν, έ'χοντες πρό αύτών είτε ίεράν τινα ερ
γασίαν, είτε μέγαν τινά έρωτα. Καί έζησεν, έζησε κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον ό ψάλτης τών « Ανατολικών ’Ασμάτων», ό δραματικός μεταρ
ρυθμιστής τού «Κρομβέλλου» καί τού «Έρνάνη», ό κοινωνικός επα
ναστάτης τών «’Αθλίων», ό έποποιός τών «Θρύλων τών Αιώνων», 
όσον όλίγιστοι πρό αυτού, καί μετ’ αύτόν άναμφιβόλως. Άτή τών 
πρώτων ήμερων τού βίου του, άφ’δτου έκλήθη ύψϊνουν παιόίον ύπό 
τού Σατωβριάνδου, άφ’δτου ήσθάνθη τόν πρώτον παιδικόν προς την 
ερωμένην του πόθον, μέχρι τών τελευταίων αυτού ημερών, οπότε κα- 
τείχετο άκαταπαύστως ύπό τού έρωτος τής άνθρωπότητος, μία ήτο 
αείποτε ή έπίκλησις τής ψυχής του — ή έργασία, ή πάλη. ’Αείποτε 
έπηκολούθησε την εργασίαν ταύτην ή νίκη. Καί σήμερον, παρά τόν 
θερμόν έτι αύτού τάφον, ούδεΐς δύναται νά διαμφισβητήση τόν έπαινον, 
τόν θαυμασμόν, οίον έξεδήλωσαν παρά τό φέρετρον αύτού, πρό τινων 
μηνών έτι, ή Γαλλία, ή άνθρωπότης. Ή κηδεία αύτού ύπήρξεν αλη
θώς παγκόσμιος, συμμετασχόντων έν αυτή αντιπροσώπων πασών τών 
ηπείρων. Οί έπί τού τάφου του, κατά τήν ήμέραν τής κηδείας, κατα- 
τεθέντες στέφανοι τής ευγνωμοσύνης τών λαών, διατηρούνται νωποί 
έτι, διότι δέν προήρχοντο από ευσεβούς επιείκειας έπί τή άποβιώσει 
θνητού, από τών αίσθημ.άτων συμπαθούς φιλίας, ή προσωπικής έκτι- 
μήσεως. Δέν έξεδήλουν μόνον τό πένθος τών έρημουμένων οικείων, τών 
φίλων, τών συναγωνιστών, ούτε καν τήν προσποίησιν τής κολακείας, ή 
τήν θεραπείαν τής ισχύος. Ούδέποτε τό γαλλικόν έθνος παρέστη έν 
τοιαύτη τελετή· ούδέ δτε κατά τά τέλη τού παρελθόντος αίώνος έκήδευε 
τόν Βολταϊρον, ούδέ δτε κατά τήν τετάρτην δεκαετηρίδα τού αίώνος 
τούτου παρίστατο εις τήν ανακομιδήν τών λειψάνων τού δεσμώτου 
τής Αγίας Ελένης. Άλλ’ ούδέποτε επίσης ή άνθρωπότης μετέσχε 
τοιαύτης κηδείας, διότι ούδέποτε ίσως άνήρ ήγωνίσθη ώς αύτός μετά
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τοσαύτης πίστεως και άφοσιοίσεω: ύπέρ τών παγκοσμίων δικαίων. Διότι 
τού Βίκτωρος Ούγγώ ή έργασία δέν άνήκεν εις τήν Γαλλίαν μ,όνον, 
άλλ’ εις άπασαν τήν άνθρωπότητα.I.

Ό δέκατος ένατος αιών ήγε τό δεύτερον αύτού έτος. ΤΗτο έτος 
θυέλλης, πληρούμενον ύπό τής παγκοσμίου φήμης καί δόξης τού Να- 
πολέοντος, έπιβάλλον κατ’ άνάγκην τήν σφραγίδα τής άνησυχίας καί 
τής δημιουργικότητας έν τή κεφαλή παντός δντος, τό όποιον ήρχετο 
εις τόν κόσμον κατά τούς χρόνους τής άκαταπαύστου εκείνης έργασίας, 
ήν έκληροδότησεν εις τόν νικητήν αύτής καί αύτόκλητον άντιπρόσω- 
πον ή Έπανάστασις. Ό Βίκτωρ Ούγγώ έγεννήθη κατά τό έτος τούτο. 
Υιός άξιωματικού τού Ναπολέοντος καί μ.ητρός, έκ Βανδέας καταγό
μενης, διήλθε τά παιδικά τής ήλικίας του έτη 'εν θυέ.Μη καί πά.Ιη, 
συμμέτοχος τών περιπετειών τής οικογένειας του έν τκϊς στρατιωτικαϊς 
αύτής πλάναις άνά τήν 'Ισπανίαν καί τήν Γαλλίαν, διαρκουσών έτι 
τών εκστρατειών τού Ναπολέοντος. Αί πρώται, αί άμεσοι τού βίου του 
εντυπώσεις, δέν ήσαν ξέναι τής επιρροής τής μητρός του, ήτις, ώς έκ 
τής βρεττανικής αύτής καταγωγής, ητο άφοσιωμένη εις τήν ’Λρχαίαν 
Γα.Ι.Ιίαν καί εις τά ιδεώδη τού βωμού και τού θρόνου. Ταύτα δε τά 
ιδεώδη έψαλε κατά πρώτον δ Βίκτωρ Ούγγώ, πριν ή κηρυχθή έπανα- 
στάτης καί έν τή τέχνη καί έν τή πολιτική κατά τού παρελθόντος. 
Ήσαν τά ιδεώδη τής Γαλλίας τού 'Αγίου Λουδοβίκου καί τού άσπι
λου ιππότου Βαγιάρδου, τά όποια έμελλε μετά ταύτα δ άνδρωθεις 
ποιητής νά λησμονήση ενώπιον τών νέων ειδώλων τής Έπαναστάσεως 
καί τής Αύτοκρατορίας, τού Μιραβώ, τού Ροβεσπιέρρου, τού Ναπολέ
οντος. Ό πατήο αύτού, θετικός άνήρ, άνήκων έκ τής ανατροφής εις την 
σχολήν τών σιδηρών έκείνων χαρακτήρων τής Έπαναστάσεως, τών 
κατακτητών τής Εύρώπης, έζήτησε νά παράσχη εις τον υιόν του τήν 
αύτήν άνατροφήν, οΰτω δ’ εΐσήγαγεν αύτόν εις πολυτεχνικόν Σχολεΐον. 
Άλλ*  δ νεαρός έμπνευσμένος διεμαρτυρήθη μετ’ ολίγον κατά τών θε
τικών τάσεων τού πατρός του, προύτίμησε δέ τών μαθηματικών γραμ
μών τάς αιθέριας εικόνας τής ποιήσεως καί τής τέχνης. Καί έζήλθε 
τού σχολείου, διεστηκώς πρός τήν οικογένειαν του, άλλα φέρων έν έαυτώ 
τήν έυιπνευσιν καί τούς πόθους τού μέλλοντος.

Ό λίακώλαιϋ διηγείται, ότι κατήλθε ποτέ προς αύτον, έν τινι κρι- 
σίμω στιγμή τού βίου του, ή Μούσα τής ιστορίας, ϊνα τώ επίδειξη
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τούς άγνωστους έκείνους κόσμους, προς την παράστασιν τών όποιων 
ήτο προωρισμένος. Τις ποιητής, έν τφ μυστικό σπηλαίφ τών ρεμβα
σμών αυτού, δέν ήσθάν9η τήν μαγικήν δύναμιν της φαντασίας, τήν Μού
σαν τής ποιήσεως, λαμβάνουσαν αυτόν άπό τής χειρός, ύψούσαν αυτόν 
επί ορούς, κεκαλυμμένου ύπό νεφελών, γειτονεύοντος πρός τούς ουρανούς, 
άπό τίνος τού όποιου εξώστου φαίνονται έκτεινόμενκι γή καί θάλασσα, 
καί άνωθεν αυτών τό ούράνιον στερέωμα; καί δέν άντελήφθη έν μέσω 
τού πανοράματος τούτου δ,τι έσκέφθη, δ,τι έζήτησεν, δ,τι έπεθύμησε 
κατά τήν στιγμήν έκείνην; Ό νεαρός φυγάς τού πολυτεχνικού Σχο
λείου έσχεν έπίσης τήν Πάτμον τής ποιητικής του άποκαλύψεως, ήσθάνθη 
τήν δύναμιν τής ποιήσεως, ώς δ Δάντης τήν ψυχήν τής Βεατρίκης, 
άποκαλύπτουσαν αύτφ τά μυστήρια τού φυσικού κόσμου καί τά άπό- 
κρυφα τών άνθρωπίνων γενεών· έν κολοσσιαίφ πανοράματι δεικνύουσαν 
τφ ποιητή τό άθώον μειδίαμα τού βρέφους, ύπνώττοντος έπΐ τών γο
νάτων έγρηγορούσης φιλοστόργου μητρός· τούς ρεμβασμούς τής παρθέ
νου, άναμενούσης τήν έμφάνισιν τού ήγαπημένου τής καρδίας της· τάς 
συγκινήσεις καί τάς άνησυχίας τής μητρός καί τής συζύγου έπΐ τή 
άσθενείο: ή τή άπουσίγ πεφιλημένων ό'ντων' τόν έργάτην τής έπιστή- 
μης καί τής προόδου, τόν προγεγραμμένον τού ένεστώτος, τόν μέγαν 
άνδρα τού μέλλοντος, έγρηγορούντα παννύχιον παρά λυχνίαν, άμυ- 
δρώς καίουσαν, ϊν’άνακαλύψη φωτεινήν τινα άκτϊνα άληθείας· τόν νο- 
μοθέτην, μελετώντα τούς νόμους τών κοινωνιών καί έργαζόμενον πρός 
δημιουργίαν εύκοσμου κοινωνικού καθεστώτος· τόν μέγαν στρατηγόν, 
σημειούντα έπΐ πίνακος τό σχέδιον κρισίυιου μάχης, έ' ής θέλει δη- 
μιουργηθή ίσως νέα τής ιστορίας περίοδος· τόν πολιτικόν έγκληματίαν, 
έν τφ γραφείω αυτού προπκρασκευάζοντα τά δεσμά τών λαών καί 
κωλύοντα τήν άνάπτυξιν καί τήν πρόοδον τής κοινωνίας· τόν ιερέα, 
τόν μυσταγωγόν τούτον τών βουλευμάτων τής θεότητος, ένώπιον μεν 
τών άνθρώπων ύποκρινόμενον, άλλ’ έν τοϊς ίδιαιτέροις αύτού άδύτοις 
άποκαλυπτόμενον έν πάση τή έγκληματική ειλικρινείς, ό'ργανον καί 
έκτελεστήν καταχθονίων βουλευμάτων τόν μάρτυρα τής άρετής, πει- 
ραζόμενον ύπό τού δαίμονος τής διαφθοράς, ύποσχομένου εις αυτόν τρυ- 
φάς καί άπολαύσεις, άλλ*  άνθιστάμενον ύπό τήν έπενέργειαν τής άδυ- 
σωπήτου φωνής τού καθήκοντος· καί τοσαύτας άλλας εικόνας, τοσαύτα 
επεισόδια τού ανθρωπίνου βίου, υψηλά ή ταπεινά, μεγάλα ή μικρά, 
προκαλούντα τόν θαυμασμόν ή τήν πεοιφρόνησιν, τήν άγάπην ή τό
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μίσος, άπαντα χρησιμεύοντα ώς διδάγματα εις τους άνθρώπους- Καί 
έν τω πανδαιμονίφ τούτφ τών ποικίλων παθών καί αισθημάτων, ύπό 
τήν μέθην τών ές αύτού άρρήτων έντυπώσεων, ήκροάσθη τής φωνής 
τής Μούσης, γλυκυτέρας τού άσματος τής Άηδόνος, ψιθυριζούσης αύτφ 
εύοίωνον πρόσκλησιν. Ποιητά, πάντα ταύτα σύ θέλεις διηγηθή καί 
άποκαλύψει ποτέ τοϊς άνθρώποις, άν πιστώς μέ θεραπεύσης· ούδείς ικα
νότερος σου νά ύμνήση τό μεγαλείου τής φύσεως, νά κατανοήση καί νά 
διηγηθή τά μυστήρια τής ιστορίας! Ποιητα, Λάβε τήκ Λύρα*  σου, 
καί δός ροε εκ φίΛηρα\

Διά τόν Βίκτωρα Ούγγώ ύπήρξεν ή Μούσα ή μυστική έκείνη Μαία 
τής ινδικής μυθολογίας, ήτις έμελλε ν’άποκαλύψη εις αυτόν τοσαύτα 
μυστήρια, νά ύπαγορεύση τοσαύτας νέας ιδέας. Έν ετει 1817, άγων 
τό δέκατον πέμπτον έτος τής ηλικίας παρουσιάσθη έν τφ άπό παλαιού 
χρόνου ύφισταμένφ ποιητικό άγώνι τής Τουλούζης. Άλλ*  είχε τήν 
ειλικρίνειαν έν έπικεφαλίδι τών στίχων του νά όμολογήση τήν ηλικίαν 
του. Καί δέν έστέφθη, διότι οί κριταί ένόμισαν δτι ήπατώντο ύπό τού 
ποιητού, άποκρύψαντος τήν πραγματικήν ηλικίαν του, ί'να έλκύση ύπέρ 
εαυτού τήν συμπάθειαν καί τό ένδιαφέρον.

Ή Γαλλία περί τούς χρόνους έκείνους διετέλει έν πλήρει πραγμα
τική ιστορική ΠαΛικορθώσει, καταλαβόντων αύθις τό βασίλειο; αυτής 
στέμμα τών άπογόνων τών άρχαίων αυτής ηγεμόνων. Έφαίνετο έπΐ 
τινας στιγμάς, δτι αί θεωρίαι τού δεκάτου ογδόου αίώνος, άπασα ή 
έργασία τής ΉγκικΛοπαιδείας, τά δόγματα τού Βολταίρου καί τού 
Ρουσσώ κατετροπώθ/ισαν ύπό τών άναβιωσασών ιδεών τής παλαιάς 
Γαλλίας, δτι αί ύπό τής Έπαναστάσεως άνακηρυχθεϊσαι άρχαί πρού- 
κάλουν καθ’ έαυτών τήν δυσπιστίαν καί τήν λήθην, καί δτι έπΐ τών 
ερειπίων αύτών έμελλε νά κατισχύση καί πάλιν ή θεοκρατική Μοναρ
χία τού Μέσου αίώνος, ή παμβασιλεία τού Δεκάτου Τετάρτου Λουδο
βίκου, κατά τάς θεωρίας τού σκοτεινού όπτασιαστού τού «ΙΙάπα» -·**ί  
τών «Έφεσπερίδων τής ΙΙετρουπόλεως», ή τού συγγρα?»"? τής «Φυ
σικής Νομοθεσίας». 'Τπήρχον έν -α,ϊς βουλαΐς, ταις κατά,
τύπον μόνον έκπροσωπούσαις την νεωτεραν πολιτικήν θεωρίαν τής 
έθνικής αντιπροσωπείας, άλλά πράγματι ύφισταμέναις άπασαν την αύ- 
θεντείαν τής μοναρχίας, ύπήρχον αντιπρόσωποι, βασιλικότεροι τού 
βασιλέως, έν δέ τή κυβερνήσει ήτο άπολύτως άνεγνωρισμένον τό δόγμα 
τού θείου δικαίου' καί έφαίνετο δτι τό δόγμα τούτο εϊχεν είσδύσει
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έκ νέου μέχρι τών εγκάτων της εθνικής συνειδήσεως. Σπανίως διέκοπτε 
την μ,ονότονον σιγήν της βασιλευουσης θεοκρατίας ζωηρά τις διαμαρ- 
τύρησις, δυναμένη νά συγκίνηση καί νά θερμάνη την μ.έχρι της χθες το- 
σοϋτον ευφλεκτον κεφαλήν τοϋ γαλλικού λαού. Μετά τάς μακροχρονίους 
συγκινήσεις τής Έπανασσάσεως καί τής Αυτοκρατορίας είχε κατάληφθή 
ούτος έξ ατονίας, τέλεον καταβαλούσης έπί τινα χρόνον τον φυσικόν 
καί ηθικόν αυτού οργανισμόν. Ή ποίησις καί ή φιλοσοφία, τά δύο 
ταύτα εΰγενέστατα προϊόντα τού ελευθέρου πνεύματος τών λαών, είχον 
καταστή ύπηρετικά όργανα τών τάσεων τής θρησκείας καί τού κρα- 
τοϋντος δεσποτικοϋ καθεστώτος, τού οποίου ύμ.νωδοί επίσημοι καί ζη- 
λωταί ήσαν οί ευφυέστεροι τών ποιητών καί τών συγγραφέων τοϋ 
καιρού εκείνου: ό Σατωβριάνδος, ό Λαμενναί, ό Ααμαρτϊνος.

'Υπό τοιαύτην κοινωνικήν ατμόσφαιραν έγαλουχήθη κατά πρώτον 
ό Βίκτωρ Ούγγώ. Δεν ήτο μόνον τό τέκνον τής βανδεανής μητρός του, 
αλλά συγχρόνως καί τό τέκνον τής νομέΐιό^ρονος καί μοναρχικής 
Γαλλίας. Τί είνε ο ποιητής; ό άμεσος καρπός του κοινωνικού έδάφους, 
θερμού ή πεπηγότος, τό πόρισμα τής συγχρόνου διανοητικής εργασίας, 
έν τή άληθείγή έν τω ψεύδει διατελούσης. Κατά τόν μακρόν ποιητικόν 
βίον τού Βίκτωρος Ούγγώ θέλομεν παρατηρήσει το φαινόμενον τούτο 
έπανειλημμένως πιστούμενον, άπό τών πρώτων εκδηλώσεων συντηρη- 
τικωτάτης νομιμοφροσύνης, μέχρι τών τελευταίων λαμπηδόνων άγε- 
ρώχου επαναστατικού πνεύματος, τολμώντος νά προσβάλη μετ’ ένθεου 
προφητικού ο’ίστρου τάς παλαιοτάτας καί σεβαστοσάτας τών δοξασιών 
τής άνθρωπότητος.

Έν έτει 1820, καθ’ ήν εποχήν δημοσιεύονται αί πρώται αύτού 
« Ώδαί», ό Βίκτωο Ούγγώ είνε Νοαιαοοοων. 'Ο βωαός έν Γαλλία 
καπνίζει, είνε πυκνόν τό άπ’ αύτοΰ άνερχόμενον θυμίαμα, πυκνόν δε 
καί τό πεοί αυτόν πλήθος. Ό θοόνος περιβάλλεται ύπό περιφανούς καί 
μυσ..->-7; λαμπηδόνος, χζίχς τών χργχίων ήμερων τής μοναρχικής Γαλ
λίας, τής πρωτυ.-ΐκηυ ταύτης θυγατρός τής καθολικής εκκλησίας. 'Ο 
ποιητης τών « Οδών ο σπεύδει νχ ποοσ·νέγκη έπίση- καί ούτο' ά • Ιέ.11- . ι ”
τού πλήθους τόν φορον τής άφοσιώσεώς του. 'Ήκιστα σκοπεί ν’ άπο- 
κρύύη το αίσθημά του’ εινε ό βάρδος τής θρησκείας καί τής νομ.ιαοφρο- 
συνης, άντλών άπό τού ούρανοΰ τάς εμπνεύσεις του, άποκαλύπτων 
εις τον κοσμον τάς τύχας αύτοΰ έν τω μέλλοντι. 'Ομολογεί υιετά παο- 
ρησίας. ότι δημοσιεύουν τό βιβλίον του. «διττόν προτίθεται σκοπόν: 
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φιλολογικόν καί πολιτικόν άλλ’ ότι έν τή σκέψει αύτοΰ ό δεύτερος είνε 
συνέπεια του πρώτου, διότι έν τή ιστορία ή ποίησις παρίσταται κρινο- 
μένη άπό του ύψους τών μοναρχικών ιδεών καί τών θρησκευτικών πε
ποιθήσεων. » Καί ύπό τό πνεύμα τοΰτο αύστηρών θρησκευτικών 
εμπνεύσεων εξυμνεί καί ψάλλει άπαντα τά ιδεώδη τής τότε μοναρχι
κής καί θεοκρατικής Γαλλίας. Κλίνει τό μέτωπον προ του βωμοϋ καί 
του θρόνου, καί σήμερον μέν ύμ.νεΐ τήν’ Ιεράν Στέγην Καρόλου τού 
Δεκάτου, αΰριον δέ τήν Γενν^/σιν του Δουκός τών Βορδιγάλλων, ή 
τό Βάπτισρα αύτοΰ. Ή ’Επανόρθωσες τοΰ αγάλματος ’Ερρίκου τού 
Τετάρτου, ό Θάνατος τοΰ δουκός τοΰ Βερρύ, ή Κηόεια Λουδοβίκου 
τοΰ Δεκάτου Όγδοου άποσπώσι στροφάς περιπαθείς άπό τής εύσε- 
βοΰς λύρας τοΰ ποιητοΰ. Άλλ’ ή 'Ιερά Στέψις Καρόλου τοΰ Δεκάτου 
προκαλεΐ τήν είλικρινεστέραν τής πολιτικής ομολογίας τοΰ βάρδου έκ- 
δήλωσιν. 'Ικετεύει τόν Θεόν νά σκέπη ές αεί τόν βασιλέα τούτον, τόν 
ύπό τοΰ λαοΰ λατρευόμενον. Ό βασιλεύς ορκίζεται έπί τοΰ ίεροΰ 
βωμοΰ. Μοναδική στιγμή. ’Εγείρεται άπό τοΰ τάφου του ό παλαιός 
Κλόβις διά νά τόν άκούση,ξκαί οΐ δύο ιεροί πολεμισταί, ό Καρολομάγνος 
•'αΐ ό Λουδοβίκος, αντί διαδήματος φέροντες ιερόν έκ δαφνών στέφανον 
καί ο έβδ-.ΐ(.Ος Κάρολος, οδηγούμενος ύπό τής εκστατικής είσέτι ’Ιωάν
νας, και Φραγκϊσκ^ ό πρώτος, τοΰ όποιου εύρεν άμ.ώμ.ητον τήν -,τσ.νο- 
πλιαν η Παβια’ και το ηρωίοΑν φάσυια τοΰ ύστάτου μάρτυρος, τοΰ βα- 
σιλέως έκείνου, δστις δίς έχρίσθη δια δ-.-),υύν βασιλέων παρά τόν βω

μόν καί έπί τοΰ ικριώματος.
'Η μοναρχική μερίς έν Γαλλία ήλπισεν άναμφιβολως νά ίύρη έν τω 

θερμω τούτφ της παλινορθώσεως τοΰ βωμοΰ καί τοΰ θρόνου άοιδ’ω τόν 
διάδοχον τοΰ ποιητοΰγτών-« Μαρτύρων », οστις καί άπεκάλεσε τον νεον 
ποιητήν «ύψίνουν παιδίον.» Άλλ’ή .οπτασία τού παρελθόντος βραχυν 
διήρκεσε χρόνον έν τω πνεύμ.ατι τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ. Ως ό Λαμαρ- 
τϊνος, έ’μελλε νά ύποκύψη καί ούτος εις τά νέα ιδεώδη, τά ιδεώδη τής 
Έπαναστάσεως, τά παραγκωνισθέντα μέν έπί τινα χρόνον ύπο τής αντι- 
δράσεως^τής Πα.Ιινορθώσεως·, άλλ’ χνχ'λχ£όντχ καί πάλιν τά. σκήπτρα 
τής ισχύος έν τή συνειδήσει τοΰ γαλλικοΰ λαού. Κατά τούς πρώτους 
τής μοναρχίας τών Βουρβώνων χρόνους, ύπό τό κράτος τών μ.ισαλλοδοζων 
δογμάτων ενός Δεμαίτρου, ένός^Βονάλδου καί τών τούτοις προσήλυτων, 
έλλείψει έπαρκούς^φωτός καί έλευθέρας ατμόσφαιρας, πνευματική επε- 
κράτησε καχεξία καί άτονία έν Γαλλία. Άλλ’ έπήλθεν, άρχομένης τής
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τρίτης δεκαετηρίδας τού αίώνος, ισχυρά έξέγερσις καθ’ δλας τάς σχέ

σεις του πνευματικού, κοινωνικού καί πολιτικού βίου. Μετά τον άπό 
της Έπαναστάσεως κρατησαντα χειμώνα, κατά την μακράν τοϋ όποιου 
νύκτα παροδικός τις, μονήρης άστήρ, έφωτοβόλει ενίοτε έπί του γαλλι
κού στερεώματος, ηρχετο το εα,ρ μ'ε τά εύώδη αύτού άνθη καί τούς 
εύρωστους καρπούς, ύπό νέους οιωνούς καί προσδοκίας. Λαμπρά πνεύ
ματα έν τοϊς γράμμασι καί έν ταΐς έπιστήμαις, έξοχοι πολιτικοί χα
ρακτήρες, ΰψουν την σημαίαν του νέου καθεστώτος, όποιον ένεκαινίσθη 
διά της Έπαναστάσεως. Ή πνευματική αύτη περίοδος εΐνε έφάμιλλος 
τών δύο προηγηθεισών τοΰ δεκάτου έβδομου καί δεκάτου όγδοου αίώνος. 
Ο Βίκτωρ Ούγγώ έμελλε νά ύποκύψη έκ τών πρώτων εις την έπίδρα- 

σιν ταύτην καί κατηλθεν αμέσως έν τω σταδίω τοΰ άγώνος ύπέρ τών 
νέων ιδεών, άγώνος γονιμωτάτου, εις ον εμελλε νά έπιβάλη τό ύπέρο- 
χον αύτοΰ κύρος καί τήν σφραγίδα. Τό πνεύμα τής Έπαναστάσεως κα- 
τίσχυεν έν τοϊς γράμμασι καί έν ταΐς έπιστήμ.αις. Ούδεΐς δ’ ίσως ύπέστη 
μάλλον τήν έπίδρασιν ταύτην, όσον ό Βίκτωρ Ούγγώ, κατά τήν νέαν 
ταύτην τής’μεταμορφώσεώς του περίοδον.

Ό πρώτος καρπός τής μεταμορφώσεως ταύτης ήσαν τά « ’Ανατο
λικά "Ασματα.» Ό ποιητής τής θεοκρατικής μοναρχίας καθισ™1·* 1 
ό ραψψδόςτής έλευθερίας: τής έλευθερίας έν τή τέ·<'··ι> έν τή κοινωνία, 
έν τή πολιτεία. Έν τω προλόγω τής πο·«ι «κής ταύτης συλλογής του 
κηρύττει έν πρώτοις τόν πόλεμέ'· κ-ατά τής κριτικής, άμφισβητών αύτή 
τό δικαίωμα νά έξετάζγ, τόν ποιητήν περί τής φαντασίας του, νά έρωτά 
αύτόν διατί «ξελέξατο τούτο τό άντικείμενον, διατί μετεχειρίσθη τοιούτον 
χρώμα, έδρεψεν άπό τοιούτου δένδρου, ήντλησεν άπό τοιαύτης πηγής. 
Καί έχει δίκαιον. Τί εΐνε ή τέχνη, ή ποίησις ; τέκνα τής φαντασίας. 
Άλλ’ ή φαντασία δυσχερώς δύναται νά φέργ τά δεσμά ώρισμένου κα
νόνας, καθεστηκότος τύπου' έν τοιαύτη περιπτώσει άσφυκτιά, μαραίνε
ται. κόπτει μόνη τάς πτέρυγάς της. Ή φαντασία εισδύει πανταχοΰ, 
έκλέγουσα ο,τι άριστον, 6,τι άξιον τού σκοπού, ον έπιδιώκει. Μή ζητή- 
σητε παρά τού ποιητού πίστιν εις τά κρατούντα κείμενα' οί κανόνες τής 
τέχνης δέν εΐνε απόλυτα θέσφατα, εις ούδεμίαν ύποκείμενα διαμφισβή- 
τησιν. Έχει καί ή τέχνη τά μυστηριώδη αύτής Avatar, τάς θελκτι
κά; μεταμ-ορφώσεις, ώς έχει τοιαύτας ό άνθρωπος καί ή κοινωνία. 
’Απαιτήσατε μόνον παρά τού ποιητού τόν σεβασμόν τής αλήθειας, τήν 
ειλικρινή παρζστασιν τού καλού, άδιαφορούντες αν έν τή έργασία του 

ήκολούθησε νέας τρίβους, αγνώστους τέως, άρκεϊ ότι αύται όδηγούσι 
πρός τό αληθές, τό άγαθόν, τό καλόν.

'Η ποίησις τών «Ανατολικών Ασμάτων » εινε ή ποίησις τής έλευ
θερίας. Ύπό τό πνεύμα αύτής, ώς έπί αιθέριου δίφρου έλαυνόμενος ό 
ποιητής, μεταβαίνει πανταχοΰ, όπου ή φαντασία αποκαλύπτει αύτω 
νέους κόσμους, όπου δεικνύει αγνώστους ορίζοντας. 'Η στιχουργία του 
εινε αρμονική, εύκαμπτος, αιθέρια' ακτινοβολεί έπ’ αύτής ό αιθήρ τής 
’Ανατολής, παρ’ ής κατ’ εξοχήν ζητεί τάς εμπνεύσεις του. Ό ποιητής 
μεταδίδει πιστότατα δι’ άπαραμίλλων, μαγευτικών εικόνων, τό πνεύμα 
τών τόπων έκείνων, ούς κατά πρώτον φωτίζει ό ήλιος έν τή μεγαλό
πρεπε! αύτού περιφορά, καί τό φώς τούτο εΐνε τό σύμ.βολον τής ποιή- 
σεως τών «’Ανατολικών ’Ασμάτων.» Έν τή χώρα εκείνη, έν ή ή 
ποίησις εΐνε έξίσου αρμονική, όσον τό άσμα τών πτηνών, περιπαθής καί 
θερμή, ώς τό πύρ, τό άπό τών οφθαλμών έκπεμπόμενον τής παρθένου, 
φερομένης έν μέσω τών ροδωνιών άρωματώδους Γκίουλιστάν, ζητεί 
εμπνεύσεις παρά ποιητών, επίσης αρμονικών, ώς ή αρμονία τού τόπου. 
Έκάθησε παρά τούς πόδας τού Χαφίζ, τοΰ Σααδή, τοΰ Φιρδούση, καί 
άπεκόμισεν άφθονον συγκομιδήν μελωδίας, αρμονίας, αβρότητας, ρεμ
βασμών, ώσεί διετέλεσε μετ’ αύτών ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ μυστικού 
οπίου τής άνατολικής ποιήσεως, τοΰ λύοντας τοσοΰτον έπαφροδίτως τά 
δεσμά τής γηίνης ύπάρζεως, άναβιβάζοντος δέ διά κολοσσιαίας κλίμακος 
τό πνεύμα άπότήςγής εις τόν ούρανόν. Έκ περιτροπής ψάλλει τό Ού- 
ράνιον πύρ, τό κατακαϊον τούς άσεβεϊς, τούς κεραυνούς τής Τελευ
ταίας Κρίσεως, καί τούς ηδυπαθείς ρεμβασμούς έν τή Σάρα τή Λουσ
μένη. Αί ήμέραι αύτού παρέρχονται διά τών ονείρων τής φαντασίας 
καί τών εμπνεύσεων. Τά πάντα καθιστώσιν αύτόν ονειροπόλον ! ή 
άτμόσφαιρα, οί λειμώνες, τά όρη, τά δάση' όταν ύποφώσκη τό λυκαυ
γές, έν τω βάθει μελαίνης μικράς κοιλάδας, άρέσκεται νά θεωρή μεγάλην 
κατάργυρον λίμνην, βαθύ καί διαυγές κάτοπτρου, έφ’ ού κατοπτρίζον
ται τά νέφη. Τοιουτοτρόπως πλανάται πανταχοΰ, όπου δύναται νά 
θέλξη αύτόν τό φώς τώκ ^>ώτωχ: άπό τής πόρρω ’Ανατολής μέχρι 
τών μαγικών οχθών τοΰ Βοσπόρου, καί άπό τών τεμενών τής μαυ- 
ριτανικής 'Ισπανίας μέχρι τών άκτών, τών δασών καί τών όρέων τής 

κλασικής Ελλάδας.
Είπαν ότι ή ποίησις τών « ’Ανατολικών ’Ασμάτων » εΐνε ή ποίησις 

τής έλευθερίας. Καθ’ όν χρόνον ένεπνέοντο τά ασματα ταύτα, ή έλευ-
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ής έφιλοτιμεϊτο νά ύμνηση τά επεισόδια 
ο'ιανδήποτε καί άν ώμολόγει 

Γκαίτην

θερία δέν ήδύνατο νά επίδειξη την ίσχύν αύτης καθαρώτερον, ή διά της 
ύπό τό πνεύμα αύτης άναστάσεως του λαού της 'Ελλάδος. Άπό τών 
κορυφών του μυστηριώδους Όλυμπου εξέρχεται ή ομολογία της άνα- 
γεννησεως του έ'θνους εκείνου, του όποιου κατ’ εξοχήν ή ιστορία είνε ή 
ιστορία της ελευθερίας. Ήτο η πρώτη ένοπλος διαμαρτύρησις κατά τών 
έν Βιέννη άνακηρυχθέντων πολιτικών δογμάτων ύπό της κληθείσης /ε
μάς- συμμαχίας' τ, πρώτη έξέγερσις της ελευθερίας, έπικαλουμένης έπΐ 
τών ορέων καί τών θαλασσών της Ελλάδος τάς ύπό της Έπαναστάσεως 
άνακηρυχθείσας άρχάς. Τά νέα ανδραγαθήματα άπαραμίλλων αγωνι
στών της ελληνικής παλιγγενεσίας ύπομιμνήσκουσιν εις την έκπληκτον 
Ευρώπην τάς μεγάλας ημέρας τών περσικών πολέμων. Ήτο ολόκληρος 
εποποιία, μέ τούς Άχιλλεΐς αύτης καί τούς Όδυσσεΐς, μέ τούς Μιλ- 
τιάδας καί τούς Κυναιγείρους,
καί τάς περιπετείας ή ευρωπαϊκή ποίησις, 
πολιτικήν πίστιν. Ό έν Μεσολογγίω θάνατος του μετά τόν 
μεγίστου τών ποιητών της περιόδου έκείνης Βύρωνος δέν ήτο μοναδι
κόν φαινόμενον τού καταλαβόντος ένθουσιασμοΰ τήν Εύρώπην ύπέρ του 
ελληνικού άγώνος. ’Ενθουσιώδεις ποιηταί καί ύπολογισταί πολιτικοί 
παρεσύρθησαν έκ περιτροπής ύπό τοΰ φλογερού έκείνου πρός τήν 'Ελ
λάδα αισθήματος, τό όποιον άπεκλήθη yi.A.Wz/ricyidc. Ό Βίκτωρ 
Ούγγώ, καθ’ ήν στιγμήν διά τών « ’Ανατολικών Ασμάτων » έθυε τή 
έλευθερία ύπό πάσας αύτης τάς σχέσεις, ήτο αδύνατον νά μή συγκινηθή 
ύπέρ τής έλληνικής έλευθερίας. Οΐ ήρωες αύτής, τούς όποιους άναμένουσι, 
θνήσκοντας έπΐ τού πεδίου τής μάχης ό "ΟΛυμπος καί ό Ουρανός, πλα
νιόνται έπΐ τών χορδών τής λύρας του’ απαράμιλλα άσματα έξέρχοντα1 
άπό τής μαγικής λύρας, ήν μέχρι τής χθές έγοήτευον τά ρόδα τού 
ΓχίουΛισταν καί τής Μπου.Ιρ,πούΙ τό αίθέριον μέλος· είνε τό ένά-Ιιον 
ν-τρ.χ τής έλληνικής έλευθερίας. Ήρως 
έχει νά έπιδείξη άλλον ή ιστορία, 
μυριόνεκρους έκατόμβας εις τήν θεότητα 
τών πρώτων λαών θεότητες, '.r-T___
αϋτη, όσον καί άν λαλώσιν οί πολιτικοί 
λάστων θρόνων, είτε άπό τού βήματο 
φου περί δικαιοσύνης, περί ίσότητος, π 
φέοει 
τχς ημέρα; εκείνα.

, -5
προσφέρει, 

ης 
τρέφεται δΓ

αραπλήσιον του όποιου δέν 
διά της χειρός του 
ελευθερίας’ ώς αί 
ανθρωπίνου αίματος 

ύποκριταί, είτε άπό ά· 
, τών Κοινοβουλίων, μετΐ 

ρί δικαιοσύνης, περί ίσότητος, περί ελευθερίας. 'Η Ελλάς πρ- 
εην θυσίαν ταύτην, θυσιάζουσα καί θυσιαζομένη· δέν ύπάρχει κατά 
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της, άδυσωπητότερος τού Ναύτου τών Ψαρρών. ’Επί τω μελωδικω 
όνόματί του ό κόσμος σύμπας καταλαμβάνεται ύπό καταπλήξεως, άλλ’ 
άμα καί ύπό δέους καί ένθουσιασμού. 'Η σύγχρονος ποίησις προσπαθεί 
νά πλέξη τον ώραιότατον τών στεφάνων, ΐνα προσενέγκη αύτόν εις 
τόν νικητήν τής Χίου καί τής Μυκάλης, εις τόν άποτυχόντα ναυβάτην 
τής ’Αλεξάνδρειάς, άλλ’ αείποτε άπαράμιλλον ήρωα- καί δέν έχει χεϊρα 
νά πλέξη τον στέφανον τούτον καταλληλοτέραν τής χειρός τού ψάλτου 
τών « ’Ανατολικών ’Ασμάτων. » Ό Κανάρης είνε ό λυρικός ήρως τής 
άνδρικής ταύτης ποιήσεως, ήτις ένέπνευσε νέους ορίζοντας εις τήν φαν
τασίαν τού γαλλικού έ'θνους, ήτις έπανέφερεν έμπράκτως είς τήν μνήμην 
τάς εύκλεεστέρας ημέρας τής κλασικής Ελλάδος. Ή Ελλάς, ήτις είνε 
τόσον ώραία, γεννημένη διά τήν ζωήν, ή διά τόν θάνατον, είνε τό άν- 
τικείμενον πλείστων σελίδων τής μαγικής ταύτης ποιήσεως, ήτις έλευ- 
θέρα ώς ή φαντασία, τίθησι τά θεμ,έλια νέας ποιητικής έν Γαλλία δη
μιουργίας, ής αίρεσιάρχης άνεγνωρίσθη άναντιρρήτως ό ποιητής τών 
« ’Ανατολικών ’Ασμάτων. »

Ή θερμή αύτη, γοργή καί ισχυρά έμπνευσις διαπνέει καί τά μετά 
ταϋτα δημοσιευθέντα λυρικά έ'ργα του ποιητοϋ. «Τά φύλλα τοΰ Φθι
νοπώρου», τά «“Ασματα τοΰ Λυκαυγούς», αί «'Ενδόμυχοι Φωναί», 
αί «Σκιαί καί αί ’Ακτίνες», καί ή έξοχωτάτη ’ίσως πασών τούτων λυ
ρική συλλογή κατά τήν μετά τό 1830 ιστορικήν περίοδον τής Γαλ
λίας, νέαν δέ περίοδον τού βίου τούποιητού, προφανώς διάφορον, νεω- 
τερίζουσαν ήδη έν πολλοϊς, ή συλλογή τών «Μελετών», φέρουσι τον 
αύτόν τύπον τής δημιουργικής έμπνεύσεως, τής πρωτοτυπίας, άλλα 
καί μελαγχολίας, σκεπτικού τίνος δισταγμού, έλλείποντος πάντη άπο 
τής πρώτης περιόδου, ής τό κατακόρυφον σημεΐον άπό τής ποιητικής 
άπόψεως πρέπει νά Θεωρηθώσι τά «’Ανατολικά “Ασμ.ατα». Μειούται 
ό ενθουσιασμός άπό τών νέων τούτων ποιήσεων, άλλ’ ουχί καί ή περι- 
πάθεια, ή πίστις, ή στοργή πρός παν τό καλόν καί ιδεώδες. Ή στι
χουργία είνε άπαράμιλλος, ενεργητική, άκατάσχετος. Αί ίδέαι εύγενεις 
ώς τά θέματα, ύπέρ ών άπολογεϊτατ καί δέν περιορίζει τό πνεύμα 
αύτού, άληθώς παγκόσμιον, ό ποιητής, είς έν μόνον άντικείμενον, είς 
τήν παράστασιν μιας μόνον ιδέας. Άναβαίνει είς τάς ύψηλάς κορυφάς 
τών όρέων, έπΐ παρουσία τών ούρανών, ενώπιον άπεράντου παραλίας, 
καί ε’κεϊ κλινών επί τού κύματος καί επί τού απείρου, άφ’ ένός μέν 
θεωρεί τήν γήν καί άφ’ έτέρου τήν θάλασσαν άκροάζεται τον εύρυν
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καί συγκεχυμένον ψίθυρον του παντός, πλήρη λαχ.πράς μελωδίας, ακούει 
τό παγκόσμιον άσμα τής γης καί τής θαλάσσης, το μέν ψζλλον την 
δόξαν, άσμα ευτυχίας· τό δέ θλιβερόν- είνε δ ψίθυρος των ανθρώπων. 
Ή χαλίνωτος αυτού φαντασία πλανάται άπο του κολοσσιαίου “Ατλαν- 
τος μέχρι των χαρωπών ακτών ήρεμου παραλίας, διά σκέψεως άετείου 
τάχους μεταβαίνουσα εις τά μάλλον αντίθετα αντικείμενα. Είνε Πρω- 
τεύς δ ποιητής, άλλα Πρωτεύς, εχων ύπ’ δψει τό αγαθόν καί τό αλη
θές· καί δ Βίκτωρ Ούγγώ, ύπό ΙΙρωτέως μεταμορφώσεις, μεταφέρεται 
ακατάσχετος εις τάς ποικίλας χώρας τοΰ καλού, δσον αύται καί άν 
είνε απ’ άλλήλων διάφοροι καί μεμακρυσμέναι.

Καί ένώ ψάλλει κατά την στιγμήν ταύτην άτρόμητον μυθικόν 
ήρωα, άκατάβλητον προ των κινδύνων, εκδικητήν τής αρετής, φιλάν
θρωπον ποός τούς πάσχοντας, άμείλικτον κατά των κακοποιών, ένα 
Νεβρώδ, ένα Κυναίγειρον, ένα 'Ρολάνδον, ένα Κανάρην, καί νομίζει 
τις ότι είνε αύτός ούτος δ ήρως, έν τώ ποιητή ύποστάς μυστηριώδη 
τινά μεταμόρφωσιν, αίφνης αύτός, δ αδυσώπητος ώς τά πάθη, τά δποϊα 
απεικονίζει, δ άγοιος, καθίσταται τρυφερώτατος πρό τής μορφής κοι- 
μωμένου βρέφους, ενώπιον τού δποίου έκχέεται εις περιπαθεστάτας 
στροφας, διεκδικητής παραγνωριζομ-ένης έν τώ βίω τούτφ αρετής καί 
ί'ίχς μεγάλου άνδρός, εις δν ανήκει τό μέλλον. Καί τίς αγνοεί ότι δ 
ποιητής είνε δ ύποφήτης τού μέλλοντος; Σήμερον καλεί τό άθώον 
παιδίον νά ρίψη επ’ αυτού όλίγας χρυσής ακτίνας, καί διά τής φω
νής του νά θέλξη τάς λύρας του. Αύριον δ άλλοτε μοναρχικός άοιδός 
διέρχεται έν τελετή ενώπιον βασιλέως. Βασιλέως! guarda e passa. 
Αυτός είδε τοσούτους βασιλείς ύπό τον αΰτοκράτορα! δεν ένδιαφέρεται 
πλέον ή καρδία του έπί ταΐς γεννήσεσι των βασιλέων· στρέφει τό βλέμμα 
του αλλαχού, πρός τον Θεόν μόνον. Λάμπουσι τά στέμ.ματα καί αί 
χρυσαί μίτραι, άλλά διαρκούσιν ολίγον καί ούτε έχουσι τήν αξίαν 
τού δένδρου, τό δποιον δημιουργεί δ Θεός διά τήν φωλεάν τής χελιδό
νας! Είνε ανώτερος των ανθρωπίνων παθών, οπτασιαστής τού μέλ
λοντος, άποτυπών τάς οπτασίας του επί τού χάρτου, ώσεί ήσαν 
πραγματικαί παραστάσεις τού παρόντος, εις ούδεμίαν ύποκείμεναι αμ
φιβολίαν.

Ή περίοδος αυτή τού ποιητικού βίου τού Βίκτωρος Ούγγώ είνε 
αληθώς ιδεώδης. Διατελεί εις ρήζίν μετά τού παρόντος, άλλ’ ή ρήξις 
αΰτη δεν οέρει ετι τον χαρακτήρα τής ενεργού πολιτικής, ήν λαμβάνει
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βρα^ύτερον, μετά τό πολιτικόν τόλμημα τοϋ Δεκεμβρίου. Παλαίει, άλλ’ 
ουχί καθ’ ώρισμένων κοινωνικών ή πολιτικών εχθρών, μάλλον ίέ κατά 
τών αμφιβολιών της περί αύτόν κοινωνίας. Καί έν ταϊς λυρικαϊς αύτοΰ 
ποιήσεσι καί εν τοϊς ^ράμασι 5εν παρίσταται ετι ό αμείλικτος εχθρός 
τοϋ Βοναπαρτισμού, τού ίερέως, τού κεφαλαιούχου, τού ξένου ε’πι<ϊρομέως, 
ό οργίλος καί αύστηρός άναθεματιστης τού πολιτικού τολμήματος ή 
της ξένης κατακτήσεως. ’Αποκλίνει πάντοτε, ί^ίως έν ταΐς λυρικαϊς 
ποιήσεσι, προ; την Αεωρία/τ, πρό; την μελαγχολικήν μελέτην τών αν
θρωπίνων πραγμάτων, τα όποια λυπεϊται βλέπων άνελισσόμενα παρά 
τό δίκαιον, τό αγαθόν, τό ποοσήκο;. Έν ταΐς κατά την περίοδον 
ταύτην ί^ίως γραφείσαις, βραίύτερον ^έ ^ημοσιευθείσαις «Μελέταις» 
(Contemplations), επικρατεί ΐ^ίως ό χαρακτήρ ούτος. Ό ποιητής πα
λαίει καί ονειροπολεί. Όποια όνειροπολία! Κεφάλαιον τής συλλογής φέ
ρει την επιγραφήν: Άγώ/'ες καί "Οrf ipot. Μία Ίε τών έν αυτή, ποιήσεων 
λέγεται Με.Ιαγγο.Ιία. Ένθυμεϊσθε τήν άλληγορικήν εκείνην παραστα- 
σιν τών αγώνων τής Μεταρρυθμίσεως, τήν γραφεϊσαν ύπό τού ζωγράφου 
τών χρόνων τούτων, τού έκ Νυρεμβέργης ’Αλβέρτου Δύρερ; Νομίζει τις, 
ότι ύπό τάς πτέρυγας κολοσσιαίου πτηνού, αυτό τό κακόν παριστώντος, 
περιφέρεται ή άνθρωπότης παλαίουσα, ύποφέρουσα, βασανιζομένη, ονει
ροπολούσα, σήμερον λιπόθυμος, αύριον έξεγειρομένη, άλλα στρέφουσκ 
πάντοτε τούς πόθους της πρός τήν ευτυχίαν, ήτις διαφεύγει αυτή; 
έκάστοτε. Τοιοϋτόν τι αίσθημα, αύστηρόν καί παθητικόν, ίιαπνέει τάς 
στοοφάς τής ποιήσεω; ταύτης. ’Αντιγράφω όλίγας στροφάς. Είνε ή έκ- 
^ίκησις τής μεγαλοφυίας, παραγνωριζομένης, άποτινούσης τόν φόρον 
τής οδύνης καί τής αγρυπνίας, ιϊιότι ήγαπησε πολύ, ι5ίότι έτίμησεν 
ύπέρ τά συμφέροντα αύτής τά συμφέροντα τής άνθρωπότητος.

«Μεγαλοφυής άνήο έπιφαίνεται. Είνε γλυκύς, είνε ισχυρός, είνε μέ · 
γας· είνε ώφέλιμος εις όλον τόν κόσμον. Ώς τό λυκόφως, το κυλιόμενον 
επάνω τού ωκεανού, χρυσίζει ίι’άκτϊνος άπαντα τού πλήθους τά μέ
τωπα· ακτινοβολεί καί είνε λαμποόν τό ύπ’ αύτού έκπεμπομενον φώς 
φέοει ίίέαν εΐ; τόν αιώνα, όστις αναμένει αυτήν εκτελεϊ το έ'ργον του· 
ζητεί πραγματα αναγκαία, νά καταστήση τά πνεύματα μεγαλήτερα, 
νά ελάττωση τήν αθλιότητα... Έρχεται... Βεβαίως θελουσι τόν 
στεφανώσει! Γιουχαίζουσιν αύτόν! γραφίσκοι, σοφοί, λογοποιοί, αί α’ι- 
θ'.υσαι, ό όχλος, οί μηίέν άγνοούντες, οί περί πάντων άμφιβάλλοντες, οι 
κόλακες τού βασιλέως, οί κόλακες τού βορβόρου, απαντες ταύτοχρόνως 
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ωρύονται, άπαισίως θορυβούντες. Συρίζεται, είτε ρήτωρ είνε, είτε 
ύπουργός. ’Άν είνε ποιητής, ακούει έν χορω : «Άνόητον! ψευδές! τερα
τώδες, κινεί είς άγανάκτησιν». Άλλ’ εκείνος, ένω στολίζουσι τον στέ
φανόν του, όρθιος, εσταυρωμένους έ'χων τούς βραχίονας, ύπερήφανον τό 
μέτωπον, γαλήνιον τόν οφθαλμόν, μελετά ήρεμος τό ιδεώδες καί τό 
καλόν. ’Ονειροπολεί, σείων ένίοτε λαμπάδα, ήτις ύπό τούς πόδας του, 
έν τή σκιά, έκθαμβούσα τό μ.ίσος, φωτίζει αίφνης τά ενδότατα τής 
ανθρώπινης ψυχής. ’Ή, ύπουργός, καταναλίσκει τάς ημέρας αύτού καί 
τάς νύκτας· ρήτωρ, επισωρεύει αγώνας, εργασίαν, αγορεύσεις· βαδίζει, 
παλαίει! Φεϋ! ή σφοδρά καί θλιβερά ΰβρις, είς έκαστον αύτού βήμα, 
μεταμορφούται καί καρτερεί... Θνήσκει. Τότε ό φθόνος, ό άγρυπνος 
ούτος δαίμ.ων, σπεύδει, τόν αναγνωρίζει, κλείει τά βλέφαρα αύτού· 
φροντίζει νά τόν καθήλωσή διά τών χειοών του έν τω φερέτρφ· κλίνει, 
άκροάται, κατασκοπεύει έν τή σκοτεινή ταύτη νυκτί, άν όντως άπέ- 
θανεν, άν δεν προξενή θόρυβον, άν δέν δύναται πλέον νά γινώσκη διά 
τίνος προσφωνείται ονόματος, καί τότε σφογγίζων τούς οφθαλμούς, έπι- 
φωνεΐ : Μέγας άνήρ ! »

Ούτως ύψούται καθ’ όλην ταύτην τήν μακράν, τήν ανδρικήν ήδη, 
περίοδον τού βίου του πρός τά τολμηρότατα όνειρα, πρός τάς ύψίστας 
τών έμπνεύσεων. Μυσταγωγός νέων ιδεών, αίρεσιαρχης, άρχεται ρίπτων 
ήδη τό χειρόκτιον κατά τής κοινωνίας, ήτις θέλει ύποταχθή ημέραν 
τινά, ΐνα τον αναγνώριση καί τόν προσκυνήση, άγωνιζόμενον καί θριαμ- 
βεύοντα έπΐ εΰρυτέρου καί γενναιότερου σταδίου, ήτις θέλει τω εϊπει 
μετά τού Δάντου :

«tu duca, lu signore, e tu maestro».
II.

Ή έπανάστασις έν τω βίω τού ποιητού τών «’Ανατολικών ’Ασμά
των» προβαίνει κατά διαλεκτικήν έξέλιξιν άπο τών άπλουστέοων είς 
τά σύνθετα. Διά τών λυρικών συλλογών τής περιόδου ταύτης, ήτις κυ
ρίως είπείν άρχεται άπό τής τελευταίας περιόδου τής Παλινορθώσεως 
καί λήνει είς τήν έπανάστασιν τού 1848, άνέτοεψε τούς παραδεδεγ
μένους τεχνικούς τύπους και κανόνας, άναπτύςας νέους ορίζοντας, οΐους 
δέν έφαντάσθη μέχρι τών χρόνων εκείνων το γαλλικόν πνεύμα. Ί1 λυ
ρική ποίησις τού Βίκτωρος Ούγγώ δέν ήτο ή νωχελής, τρυφερά, μα- 
λακη ποίησις τού ζοιδοΰ τών «Ποιητικών Μελετών», τού οποίου ή 
Μούσα, ώς αίθεοία τις νύμφη τών ακτών τής μεσημβρινής ’Ιταλίας, ιός 
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τις Πυθώνισσα τού έπαφροδίτου κόλπου τής Νεαπολεως, ηδύνατο επι 
μίαν στιγμήν νά συγκινήση ονειροπολούσαν παρθένον, άλλα χωρίς να 
καταλίπη όπίσω ίχνος. Δέν ήτο ή μέχρι μισανθρωπίας έξικνουμένη 
ποίησις τού ποιητού.τού 'Ρόλλα, τών Νυκτών καί τής Ναμουνάς· ποίησις 
λαμβάνουσα πλέον ή άπαξ τούς άκκισμούς καί τά θέλγητρα παρισινής 
ύββαλίδος· δέν ήτο ή ποίησις τού μεγάλου τής Γαλλίας ασματογράφου, 
έπιπόλαιος, χαριεντιζόμενη, κατερχομένη πολλάκις εις την θεραπείαν 
κοινωνικών παθών καί ένστικτων. Ήτο ποίησις αληθώς πρωτότυπός, 
ά,νδρική, διαπνεομένη ύπό τού πνεύματος τής ανακαινίσεως, επαναστα
τική άμα καί δημιουργική κατά τε τούς έξωτερικούς τύπους καί τήν 
εσωτερικήν ουσίαν. Άπετύπου πράγματι τό πνεύμα τής ιστορικής έκει- 
νης περιόδου έν Γαλλία, ήτις χθες έ'τι έξελθούσα άπό τών κλονήσεων 
τής μεγάλης έπαναστάσεως, ήσθάνετο έπιβαλλόμενον έαυτή το καθή
κον τής δημιουργίας, συμφώνως πρός τούς νέους τύπους τής ύφισταμένης 
και λειτουργούσης κοινωνικής έζελίξεως.

Άλλ’ ή έπανάστασις αύτη, ή έν τή λυρική ποιήσει κατά πρώτον 
τού Βίκτωρος Ούγγώ έκδηλουμένη, δέν παριστα ή τήν πρώτην μό
νον αυτής πράξιν έν τω βίω τού ποιητού- διά νά ηνε αϋτη πλήρηρ, 
πρέπει νά έκδηλωθή καθ’ όλας τάς βαθμίδας τής άναπτύζως τού 
πνεύματός του. Ή λύρα έκπροσωπεί βαθυτατην μέν, άλλ’ ύποκειμε- 
νικήν μόνον καί άφηρημένην διάθεσιν τής ψυχής. Πρέπει ή έπανάστα- 
σις νά είσδύση είς τά ενδότατα τού ποιητού, τοιουτοτρόπως δε να 
άποκαλύψη αύτφ τήν εΰρυτάτην άποστολήν. ήν κέκληται νά πραγ
μάτωση καθ’ όλας τάς σχέσεις τού πνευματικού καί κοινωνικού βίου. 
Ούτως ό Βίκτωρ Ούγγώ, καθ’ ήν στιγμήν άνεκήρυττεν έν Γαλλία 
νέους τής λυρικής ποιήσεως κανόνας, διετύπου συγχρόνως καί νέαν 
θεωρίαν έν τή δραματική τέχνη. Τό δράμα είνε ήκαθαρωτάτη ποιητι
κή έκδήλωσις κοινωνίας ώριμου ήδη καί πεπολιτισμένης, κεκτημένης 
πολυσύνθετον βίον, έν ω παλαίουσι διάφορα στοιχεία, αντίθετα κατά 
τό μάλλον καί ήττον, άλλ’ άπαντα τείνοντα προς τόν σκοπόν τής 
κοινωνικής '/.αθά^σεως. Έν τω δράματι κατ’ εξοχήν δείκνυται ή δη- 
μιουονική τού ποιητού δύναμις, συνδυάζουσα έν αρμονία τόν ές ύπο- 
κειμένου καί έξ αντικειμένου κόσμον, άποκαλύπτουσα, οίονεί έντος περι
φανούς πλαισίου, τά ποικίλα αισθήματα καί πάθη, τά συγκινούντα 
καί άπασχολούντα τόν βίον τής κοινωνίας. Συνήθως οί μεγάλοι λυρι
κοί ποιηταί, οί κεκλεισυ-ένοι άποκλειστικώς έν τω κοσμώ τής ύποκειμενι- 
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κότητος αύτών, ήκιστα είνε προσφυείς προς την δραματουργίαν, απαι
τούσαν κατ’ έξοχήν τά χαρίσματα της αντικειμενικής μελέτης της 
κοινωνίας. Όλίγαι ύπάρχουσιν εξαιρέσεις· και αύται λέγονται Σχίλλερος, 
Γκαίτης, καί εί τις άλλος. Ό λυρικός ποιητής συγκεντροϊ άπαντα τον 
κόσμον έν έαυτω, αγνοεί η προσποιείται ότι αγνοεί πάντα τά μη έν 
τώ κόσμ.ω τούτω, ώθών τό αίσθημα τούτο μέχρι φιλαυτίας, μέχρις 
ελαττωματικότητας. Ένω οϊ περί αύτόν διεξάγουσι καθ’ έκάστην τον 
περί του βίου αγώνα, εκστατικός ούτος θεωρεί μόνον τό άργυροϋν φως 
της Σελήνής, τήν μελαγχολικήν δύσιν τού Ήλιου, τούς γλαυκούς η τούς 
μέλανας οφθαλμούς της παρθένου, τό μειδίαμα τού βρέφους, ένωτίζεται 
τό άσμα αιολικής κινύρας, η ερημικής άηδόνος, τόν ψίθυρον πολυ- 
φλοίσβου παραλίας, χαίνων πρό του στίλβοντας φωτός τών αστέρων, η 
πρό τών μεμακρυσμένων νυκτερινών στόνων έρωτικης κιθάρας. Τουναν
τίον ό δραματικός ποιητης είνε ό αγωνιστής της κοινωνικής δημιουρ
γίας. Αύτός είνε κεκλημένος έκ της αποστολής του νά άνασκάψη όλα 
τά κοινωνικά στρώματα, νά έρευνήση άπαντα τά πάθη, νά μελετήση 
πάσας τάς άρετάς καί τάς αδυναμίας τών ανθρώπων. Καί δεν είνε 
μόνον ψυχολόγος ζωγράφος, άδιαφόρως άποτυπών δ,τι είδε καί έμελέ- 
τησεν έπί του χάρτου, αναβιβάζουν πάντα ταϋτα έπί της σκηνής δί
κην νευροσπάστων αψύχων, οφείλει καί αύτός νά συμμετάσχη του 
άγώνος τούτου, άλλ’ ύπό τόν όρον πλήρους άμεροληψίας. Έν τώ κόσμω 
τούτω διεξάγουσι καταστρεπτικόν αγώνα ζωής καί θανάτου, τον 
περί ύπάρξεως της κοινωνίας, δύο αντίθετοι άρχαί, άλληλαναιρούμε- 
ναι, τό αγαθόν καί τό κακόν, δ Άριμάνης καί ό Όρομάσδης, ή δέ 
πάλη αΰτη πληροί την άνθρουπίνην ιστορίαν. Την πάλην ταύτην καθ’ 
δλας τάς σχέσεις του βίου είνε κεκλημένος νά παραστήση δ δραματικός 
ποιητης. Εάν ή ιστορία είνε τό πανόραμα του βίου, έν τώ δποίω αί 
δύο αύται άνακυκλοϋνται αντίθετοι δυνάμεις, άλλ’ ήτις πληρούταε έπί 
τέλους διά τοϋ θριάμβου τού αγαθού πνεύματος, δ ποιητης οφείλει νά 
παραστήση τήν νίκην ταύτην. Οίίτω καθίσταται ού μόνον πιστός ζω
γράφος τών κοινωνικών φαινομένων, αλλά κατ’ έξοχήν δ διδάσκαλος 
τής κοινωνίας, δ οδηγός αυτής, δ κεκλημένος ν’ ανύψωση τό αγαθόν 
καί νά παραστή δ ύπέρμαχος αύτού καί έκδικητής έν τώ θυελλώδει 
άγώνι τού βίου.

Τούτου ού'τω τεθέντος, ή δραματική ποίησις πρέπει ν’ άπορρέη άπό 
τών ενδοτάτων αισθημάτων τής κοινωνίας, νά παριστκνη ακριβώς τόν 

αγώνα αύτής, τάς καταβαλλόμενα; προς άνόρθωσιν αυτής προσπάθειας. 
Τό δράμα, διά νά ήνε αληθές, πρέπει νά ήνε ή έκάστοτε έκδήλωσις 
τής κοινωνικής καταστάσεως, τότε δέ καί μόνον πληροί τον σκοπον 
αύτού. Καθώς δέ ή κοινωνία μεταβάλλεται δσημέραι καί κατ’ ουσίαν 
καί κατά τύπον έν τή ροή τής ιστορίας, ούτω κατ’ ανάγκην πρέπει 
νά παρακολούθηση τή> ιστορικήν ταύτην μεταμόρφωσιν καί τό δράμα, 
κατά τε τόν έξωτερικόν τύπον καί τήν εσωτερικήν ούσίαν. Ή γενομένη 
έπανάστασις έν τώ βίω τής κοινών ας πρέπει νά έπέλθη καί έν τώ 
δοααατι, διά νά ήνε τούτο αληθές. Ή άνθρωπότης δέν δύναται ν’ 
άποκουσταλλωθή έντος ώοισυ.ένου σηαείου, είτε ηθικού, είτε πνευμα
τικού, είτε κοινωνικού, είτε πολιτικού· ή μεταμόρφωσις πρέπει νά είσ- 
δύση έν αύταϊς ταϊς όίζαις τού βίου της, ΐνα τελεσθή ή μεταβολή 
πλήρης καί καθ’δλοκληρίαν.

Ή αρχαία ελληνική κοινωνία έμόρφωσεν ώρισμένον τύπον δράματος, 
συυ.φωνον πρός τήν πνευματικήν καί ηθικήν αύτής καταστασιν. Έν τή 
έκπροσωπούση τόν πολιτισμόν τής άρχαιότητος ίοστεφανω τών ’Αθηνών 
πόλει τό δράμα τού Αισχύλου, τό δράμα τού Σοφοκλέους, τό δράμα 
τού Άριστοφανους είνε αύτό τό δράμα τής πόλεως. Ό ποιητής, είτε 
αναβιβάζει έπί τής σκηνής τήν ίσόθεον φυσιογνωμίαν τού Προμ.ηθέως, 
παλαίοντος κατά τής ειμαομένης, άναζητούντος τό πρόβλημα τού βίου, 
τήν γνώσιν τής αλήθειας, είτε έκτραγωδεΐ τά. πάθη τού Οίδίποδος, 
τήν άφοσίωσιν τής ’Αντιγόνης, τάς περιπετείας τού Φιλοκτήτου, την 
ατυχίαν τής Άλκήστιδος, είτε έπί τέλους διακωμ.ωδεϊ έπισήμως τον 
Σωκοατη, εξευτελίζει τούς νεωτερίζοντας έν τή έπιστήμ.η, έν τή θρη
σκεία καί έν τή πολιτεία, παρίστησιν αύτό τό δράμα τής πόλεως, τ7,ς 
Έλλαδος, αύτάς τάς περιπέτειας τής εθνικής συνειδήσεως έν τή άνε- 
λίξει αύτής καθ’ άπασας τάς σχέσεις τού βίου, τάς θρησκευτικάς, τάς 
πνευματικός, τάς κοινοννικας. ’Εντεύθεν τό θέατρου εν τή αρχαία Έλ- 
λάδι ήτο τό διδακτικώτατον τών παιδευτηρίων ύπό πάσαν εποψιν. 
Τις αγνοεί τήν αποστολήν τού χορού έν τή αρχαία τραγωδία; Ή δη
μοσία γνιόμ,η δέν ήδύνατο νά τύχη κρείττονος αντιπροσώπου, έκδη- 
λούντο; έκάστοτε τό ύ'οισταμενον φρ νημ.α, έμμ.εσω: δέ καί δι’ΰπαινιγυ.ών 
προσπαθούντος διά τής δυναμ.εως καί τών χαρίτων τής ποιήσεως νά 
διατυπώση αύτό, νά. τό έπιβαλη, νά το καταστήση κτήσιν τής εθνι
κής συνειοησεως.

Ή αρχαία τραγωδία συνεχίζει κατά τά: λαμπρά: τού ελληνικού 
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πολιτισμού ημέρας την θρησκευτικήν λατρείαν. "Ο,τι έν τοΐς πρώτοις 
χρόνοις ή θρησκεία, τούτο έν άκμάζοντι ήδη ίστορικω βίω ή ποίησις, 
καί κατ’εξοχήν ό τελειότατος τών τύπων αυτής, τό Οραμα. Έξηλθε 
τούτο άπό της εορτής τών Διονυσίων, της δημοτελεστάτης τών εορτών 
τού ελληνικού λαού, της ύψίστης παραστάσεως τού θρησκευτικού βίου 
του, καθ’ όσον δ’ ό κοινωνικός ούτος βίο; άνεπτύσσετο, κατά τοσούτον 
καί τό δράμα έλάμβανε πληρέστερους τύπους, συμφώνους πρός τό 
πνεύμα καί την όσημέραι άναπτυσσομένην εθνικήν συνείδησιν. Έν 
άκμάζοντι πολιτισμω αί θρησκευτικαί τάσεις άντικαθίστανται έπί 
τέλους ^ι’ ετέρων πνευματικών τάσεων, εξίσου ψυχαγωγικών, έξίσου 
αγαθοποιών, όσον αί πρώται. Τον κύκλον τών θεών καί τών ύπερκοσμίων 
οντων, συλλήψεων άχαλινώτου φαντασίας, διαδέχεται ό κύκλος τών 
ηρώων καί τών άνθρώπων, οίος κατά τό μάλλον καί ήττον παρίσταται 
έν τή κοινωνία. Τά θρησκευτικά σύμβολα της πρώτης περιόδου διαδέ
χονται αί ίδέαι, τά αισθήματα, τά πάθη, ώς αί κατ’ εξοχήν ίδέαι της 
ύφισταμένης ήδη καί λειτουργούσης κοινωνικής κινησεως. Τοιουτοτρό
πως τό δράμα εσται τό άκρον άωτον της παραστάσεως τού άνθρωπίνου 
δράματος, τού όποιου απαντες οί ποικίλοι παράγοντες άναβιβάζονται 
έπί της σκηνής ύπό της άοράτου χειρός τού δραματογραφου, έν μικρο- 
σκοπικω, άλλά πιστω πανοράματί, διατυπούντος τό κοινωνικόν σύνολον.

Είπον άνωτέρω, ότι ή άρχαία έλληνικη κοινωνία έμόρφωσε κατ’ 
άνάγκην ώρισμένον τύπον δράματος, σύμφωνον πρός τάς τάσεις αύτής, 
τάς ιδέας, τά κοινωνικά καί ηθικά αισθήματα καί πάθη. Τό τοιούτο 
δράμα βεβαίως ούτ’ ήδύνατο, ούτε ώφελε νά έπιζήση τού λαού, 
υφ’ού έδημιουργήθη. Ό έλληνικός κόσμος, καθ’ όλον τόν ιστορικόν 
αύτού βίον, έ'φερε τόν τύπον τής νεότητος, δν τηρεί κατά τό μάλλον 
καί ήττον καί έν ταΐς τελευταίαις τής πτώσεώς του ήμέραις. ΙΊροήρ- 
χετο τούτο βεβαίως, τό μεν έκ τής επιρροής τής έλληνικής φύσεως, 
άείποτε θαλεράς καί νεαζούσης, τό δέ έκ τής έλλείψεως έ'τι μακράς 
ιστορικής πείρας καί γνώσεως, άρα περιπετειών καί δοκιμασίας. Νομί
ζει τις, ότι ή άνθρωπότης διατελεί έ'τι έν ταΐς ήμέραις τής πρώτης αυτής 
νεότητος, περιβαλλόμενη ύπό τίνος άοράτου, ύπερφυούς άτμοσφαίρας 
έλπίδων, πόθων, άθανασίας. Άλλ’ άντίθετόν τι κατά τό μάλλον καί 
ήττον έπήλθεν έν τω νεωτέρω κόσμω. Ότε κατά τόν δέκατον έ'κτον 
αιώνα, μετά μάκρους αιώνας άναστατώσεων καί άγώνων, το άνθρώ- 
πινον πνεύμα διετύπωσε τάς νέας αυτού τάσεις καί τά ιδεώδη, 
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κατενόησεν άλλως τόν βίον, ή όπως ή κλασική άρχαιότης, μεθ όλην 
τήν έξαισίαν αύτής έπίδρασιν. Ή παρελθούσα ιστορική πείρα έ'ρριψε 
μελαγχολικήν σκιάν έπί τού κοινωνικού βίου. Ή νέα θρησκεία δεν 
ήτο πλέον ή εΰχαρις έκείνη θρησκεία, ή δημιουργηθεϊσα έπί τινων ει
δυλλιακών κοιλάδων τού Όλύμπου, τού Παρνασσού καί τής “Ιδης, ή 
έμπνεομένη καί ζωογονουμένη ύπό τών καλλονών καί τών χαρίτων τής 
φύσεως. Αΰτη έδίδασκεν, ότι ή έπί τού κόσμου τούτου διαμονή είνε 
προπαρασκευή διά τό μέλλον, τό άγνωστον. Varaiorz/c, μαται,ότης τά 
πάντα ματαιότης! Πανταχού αισθάνεται τις τό θλιβερόν πρόβλημα 
τού Άμλέτου, τάς σκοτεινάς άπορίας τού πνεύματος περί τής έν τω 
κόσμω τούτωΰπάρξεως. Πανταχού έννοεί τις πόσον άληθής, πόσον άνθρώ- 
πινος είνε όΦαύστος εκείνος τής παραδόσεως, δικαίως μέλλων νά καταστή 
έπί τέλους ό Φαύστος τής επιστήμης, τά μυστήρια τής όποιας ζητεί ν’ 
άνεύρη καί νά διατυπώση. Ό φρονών έαυτόν ίσόθεον άνθρωπος, ό τολμών 
νά διατυπώση, νά μεταμόρφωσα) τούς νόμους τής φύσεως, είνε μηδέν άπέ- 
ναντι τής καταστροφής. Τί νέον άνεκάλυψε διά νά ματαιώση αυτήν, 
τού/άχιστον νά όλιγοστεύση τήν φθοροποιόν αύτής δυναμιν ; Ούδέν. 
Καί ή μέχρι τούδε έπιτελεσθεϊσα έν διαστήματι τοσούτων αιώνων 
πρόοδος τί είνε άλλο, ή ή πίστωσις τής άνθρωπίνης μηδαμινότητος ; 
Υπάρχει βεβαίως πρόοδος έν τή ιστορία: πρόοδος, καταφαινομένη 
προχείρως έν τοΐς γράμμασιν, έν ταΐς έπιστήμαις, έν τή κοινωνική καί 
πολιτική οργανώσει τών άνθρώπων. Άλλ’ ή πρόοδος αύτη κατέστησεν 
εύτυχέστερον τόν άνθρωπον ; ήλάττωσε καί κατ’ έλάχιστον τας άπο
ρίας του; Έξ εναντίας· έπηύξησεν ίσως αύτας. Καθ’όσον καθίσταται 
ισχυρότερος, κατά τοσούτον αίσθανεται έαυτόν καί δυστυχέστερον. 
«Γη εί καί εις γήν άπελεύσει»! είπεν ή θρησκεία προ δέκα καί εννέα 
αιώνων. «Alles was entsteht, ist anch werth, dass es zu Grunde 
gellt» διδασκουσιν ήδη ή επιστήμη καί ή ποίησις. Μάτην είσαι I αλι- 
λαίος, Κοπέονικος, Νεύτων μάτην άνεκάλυψας νέον τινα νόμον παγκό
σμιον μάτην είσαι Βοερχάβιος, Φούλτων, Ουμβόλδος, Δαρβΐνος· μάτην 
λέγεσαι Βακων, Λεϊβνίτιος, Κάντιο;, Γκαίτης- μάτην είσαι Φρειδερίκος 
μέγας, Ναπολέων. Γή εί, καί εις γήν άπελεύσει. Οί άρχαϊοι ήγνόουν 
τά αίσθήυατα ταύτα· εζων έπί τής πλατείας, ύπό τάς στοάς, εν τοΐς 
συαποσίοις, ύπό έλεύθερον Ουρανόν, .■'.έεΐ'άέρω;· άναζητούντε; καί ερμη
νεύοντας τά μυστήρια τού βίου- σπανίως έςέρχεταί τις μελαγχολικη 
κραυγή άπό τού έλευθέοου στήθους ελεύθερων αληθώς ανθρώπων σπα-
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νίως θέ>^ει εύρεθή Πίνδαρός τις, ϊν' άνακράζη έν τη ύψίστη στιγμή 
μακαρίας πτήσεως : Σκι.ής όναρ άνθρωπο'·!

Τοιαύτης ούσης τήςνεωτέρας κοινωνικέ, έμελλε καί τό δράμα αύτής 
νά προσλάβη διάφορον τύπον, παντη άνζλογον πρός τό πνεύμα αύτής, 
τά αισθήματα, τά πάθη, τάς περιπέτειας. Τό νεώτερον δράμα έςήλ- 
θεν επίσης άπό της θρησκείας, όπως καί τό άρχαιον δράμα- έξήλθε, 
δύναμαι να ειπω, άπό τοϋ τάφου τοϋ Σωτήρος, και ύπό την επιρ
ροήν των έντυπώσεων της ε’κ του γεγονότος τούτου μελαγχολίας άνε- 
πτύχθη κατά πρώτον έν τοΐς θρησκευτικούς δραμασι τοϋ καθολικού 
Καλδερώνος, ϊνα εΰρη επί τέλους την ύπατην αύτοϋ έζέλιςιν διά τοϋ 
Σαιςπείρου κατά πρώτον, μέχρι τ ύν δύο μεγάλων δραματικών της Γερ
μανίας, τοϋ Σχιλλέρου καί τοϋ Ι 'καίτου. Πόση άπόστασις άπό τοϋ Αρι- 
στον πάσχοντος, τοϋ άτεχνου τούτου, πλήρους προλήψεων καί σκοτει
νής θαυματοποιίας δραματικού έργου τοϋ μέσου αίώνος, μέχρι τοϋ 
ελευθέρου δράματος τοϋ Φαύστου τοϋ δέκατου ένατου αίώνος, οίον 
παρεστησεν αυτό ή μεγαλοφυία τοϋ Ι'καίτου ! Καί έν τούτοις τό νεώ
τερον δράμα, οίον πληροί σηυ.ερον τον προορισμόν του, εινε μεταμορφω- 
μένον τό μ.υστήριον τοϋ μέσου αίώνος, καθά διδάσκεται μέχρι τής σή
μερον εις τους χωρικούς τής βαυαρικής Oberammergau έν άκατα- 
νοήτω άναμίςει. καί άνευ διακρίσεων χρόνου καί τόπου, τής Κοσμογο 
νιας καί τών Παθών τοϋ Σωτήρος, τής καταστροφής τών Σοδόμων καί 
τής έν Θαβώρ μεταμ.ορφώσεως, πλήρες καγχασμών, γέλωτος, παρω
δίας, δακρύων, συγκινήσεων, αίσθηματικωτατης περιπαθείας. Τοιοϋτον 
εινε τό νεώτερον δράμα, αληθώς ακριβής παραστασις τής κοινωνίας, 
κεκορεσμένης, σκεπτικής, αρνητικής, άλλ’ άμα καί βεβακχευμενης, 
αισθηματικής, μικοόκοσμος έπί τής σκηνής τής κοινωνικής όλομελείνς. 
'Ο Βρετεανός Σαιξπεϊρος ύπήρςεν ό μεταρρυθμιστής τής δραματικής 
σκηνής, ό ύποδείςας τούς νέους ορίζοντας, πρός οϋς ώφελε νά βαδίσμ 
έν τώ μέλλοντι ή δραματική τέχνη, άν αληθώς ιόφελε νά πληρώση 
τόν προορισμόν της, έπί τά ίχνη δ’ αύτοϋ έβαδισαν κατ’ άναγκην 
άπαντες σχεδόν οί δραματουργοί τών νεωτέρων χρόνων, όσοι κατόρ
θωσαν νά όημιουργήσωσι ζωντανούς έπί τής σκηνής τύπους, αντί 
τών νεκρών καί ασωματων ειδώλων, άτινα ύπό τήν έπίδοασιν τής κλα
σικής τέχνης είχον παραχθή καθ’ άπασαν μεν ,ήν νεωτέραν Εύοώπην, 
άλλ’ ιδίως εν Γαλλία δια τών τριών μεγάλων τραγικών τοϋ δέκατου 
εβδο /.ου και οΆοου αίώνος, του Κορνηλιου. τοϋ Ρακίνα καί τοϋ Βολταιεευ.

ί Ό τελευταίος ούτος, ό πρώτος άποκαλύψας εις τήν Γαλλίαν, εις 
αύτήν τήν ηπειρωτικήν Εύρώπην τόν ποιητήν τοϋ Άμλέτου, άπεκά- 
λεσεν αυτόν βάρβαρον, άλλ’ό βάρβαρος έμελλε μετ’ολίγον νά κατά
χτηση πάντα τά πνεύματα, διότι ήτο φυσικός, άπαραμιλλος ζωγρά
φος τών ποικίλων αίσθην.ατων καί παθών τής άνθρωπότητος. Ζωντα
νοί, αιώνιοι, διατηρούνται ήδη οί δραματικοί τύποι, ενός Ίάγου, Φα- 
λσταφφ, Μακβεθ, Όθέλλου, ή οί τής Ίουλιέττης, τής Όφηλίας καί τής 
Κορδηλίας, διότι έλήφθησαν άπ’αύτής τής κοινωνικής ζωής καί 'ρύ
σεως- άλλ οι δραματικοί τύπο-, οϋς παρέστησαν οί νεώτεροι κλασικοί, 
μένουσιν ήδη λησμονημένοι, έςαιρουμένων πάντοτε δύο ή τριών κωμι
κών χαρακτήρων, οϋς άπηθκνάτισεν ή μεγαλοφυία τοϋ Μολιέρου.

Μεθ*  όλα ταϋτα, ή κλασική παραδοσις ουδέποτε εϊχεν άπολεσει έν 
Γαλλία τούς πιστούς αυτής καί τούς προσηλύτους. Έν Γερμανία, ύπό 
τούς δημιουργικούς κανόνας τής κριτικής τοϋ Λέσσιγκ, όΣχίλλερος καί 
ό Γκαίτης εβάδισαν έπί τά ίχνη τοϋ Σαι'πείρου, καί έπλαστούργησαν 
τόσα, πρόσωπα δραματικά, άποτυποϋντα τό πνεύμα, τών καιρών, άπό 
τοϋ άκαταδαμαστου τελευταίου ιππότου τοϋ μέσου αίώνος GOtz ΥΟΠ Her 
lichingen καί άπό τοϋ σκοτεινού αποστάτου τών κοινωνικών καθεστώ
των λΐούρ, μέχρι τοϋ Βαλλενστάίν καί τοϋ Φαύστου ’Ενώ δέ αμίμητος 
γερμανική μεταφρασις τοϋ Σαιζπείρου, ύπόδύο τών κορυφαίων ρωμαντι- 
κών γενομένη, τοϋ Σχλεγέλου καί τοϋ Τείκ, έπολιτογραφεί Γερμανόν τόν 
ποιητήν τοϋ Άμλέτου, ή Γαλλία άνεγίνωσκε τά άριστουργήματα 
ταϋτα τής νεω 
μεταφραστικού μικροσκοπίου τοϋ Ducis. 
βάρβαρος, ώς τοιοϋτος κατά τό 
ύπό τής κριτικής καί ύπό τής Άκαδημείας.

Έν έ'τει 1827 ό λυρικός ποιητής Βίκτωρ Ούγγώ έ'έδιδε τό πρώτον 
αύτοϋ δραματικόν δοκίμιον : τόν Κρόμβελλον. Το τεράστιον τάς δια- 
στάσεως τούτο δράμα δέν εϊχεν ιδιαιτέραν άςίαν, ή δέ ύπερκριτική 
ήδύνατο νά μεμφθή αύτό καί έπί τινι όλιγωρ·α τής άκριβούς ιστορικής 
γνώσεως τών προσώπων του. Άλλ’ ό προταχθείς τού όραμ.ατ'.ς πρόλο
γος ένεποίησε ''ενικήν αίσθησιν, διότι περιελαμβανε τό πρόγραμμα 
καί την όν.ολογίαν νέας Σχολής, τής όποιας ή εμφάνισες, μεθ’ όλας τάς 
αείποτε νεωτεριστικής διαθέσεις τοϋ γαλλικού πνευμα.-οε. έμελλε να 
έγειρα, υ.έγ.στον άντιδρασεως θόρυβόν, ν’ αναγραφή δ’ ά.ληθ ίς 
ρίοδος έν τή ιστορία τών γ/7λικών γραμμάτων.

πέρας δραματικής ποιήσεω: διά τοϋ κλασικού φακού τοϋ 
'Ο Σαι'πεΐρος έθεωρεϊτο έ'τι 

μάλλον καί ή στον αναγνωριζόμενος καί

νέα πε-
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τού ιδεώδους κόσμου μεταβαίνει 
ς, άναπτύσσει έν αύτώ άνεξαντλή- 

τής άνθρωπότητος. Ένα μόνον έχει τύπον τό ώραΐον, 
έχει μυρίους. Τό ώραΐον είνε τό είδος, έξεταζόμενον

τής 
δ α, 
τά

, διαφαίνονται δέ

Ό ποιητής διαγράφει τόν νέον τύπον του δράματος κατά τάς αξιώ
σεις, τάς ιδέας καί τήν ηθικήν κατάστασιν τής κοινωνίας. Αί νέαι ίδέαι 
ζητούσι νέους τύπους, ΐνα λάβωσι τήν προσήκουσαν ένσάρκωσιν, αΰτη 
δέ ή μεταμόρφωσις τελείται μέν πανταχοϋ τών δημιουργημάτων τού 
πνεύματος, άλλ’ ιδίως έν τώ δράματι. Κατά τούς πρώτους χρόνους τής 
ιστορίας, έξεγειρομένου τού πνεύματος τού ανθρώπου έν άρτιτόκω κόσμω, 
έςεγείρεται μετ’ αύτού καί ή ποίησις· αΰτη είνε τότε θρησκεία, ή δέ 
θρησκεία νόμος. Ή έκδήλωσις τοιούτου πολιτισμού είνε ή έποποιία, ώς 
είνε έπίσης έπική καί ή ιστορία τών τοιούτων καιρών

επικής ταύτης έπιδράσεως προφανή ίχνη καί έν αύτή τή τραγω- 
εί καί έν άκμάζοντι ήδη πολιτισμω άναπτυσσομένη. Τούτου ένεκα 

πρόσωπα τής τραγωδίας είνε θεοί, ημίθεοι, ήρωες. Τό θέατρον τών 
αρχαίων είνε, ώς τό δράμα αύτών, μεγαλοπρεπές, έπικόν. Ή άοχαιό- 
της δέν έχει νά επίδειξη τι μεγαλοπρεπέστερον τού δράματος. Οί ήρωες 
τής άρχαιότητος είνε μεγάλοι ώς οί θεοί της, τραγικοί ώς αύτοί. Αλλά 
διά τού Χριστιανισμού έπιφυσάται νέον πνεύμα, νέον αίσθημα. Κατά 

ιστορικής έμφανείας τού Χριστιανισμού δ άνθρωπος 
. Έν ταΐς μεγαλαις καταστροφαΐς τών χρό- 

νέα θρησκεία, μετ’ αύτής δέ καί νέα ποίησις. 
:, ή νεωτέρα μούσα θέλει κα- 

ύψηλοτέρας, εύρυτέρας. Θέλει 
έν τή δημιουργία άνθρωπίνως κα.ία, 

:, ή δυσμορφία παρά τήν 
τό κακόν παρά τό αγαθόν, 

Η άρχαία τέχνη είνε σήμερον νεκρά, άλλ’ ή νέα 
πρώτην καλεΐ δ ποιητής χ.Ιασιχην, τήν δέ 

πρωταγωνιστεί έν τή 
,ητούν πάντοτε νά. ύπο- 

διότι δέν εύρίσκεται 
δύναται. Τούναντίον 
πρωταγωνιστεί. Εύ- 
πκν δ,τι δύσμορφου 

ί τρομερόν· άφ’ ετέρου δέ πάν δ,τι κωμικόν καί γελοΐον. Τό γελοΐον 
σπείρει πανταχού έλευθέρζ τή χειρί έν τή άτμοσφαίρα, έν τώ 
έπί τής γής, έν τώ πυρί, τάς μυριάδας έκείνας άτελευτήτων 

δντων, άτινα έπανευρίσκομεν άπαντα ζώντα έν ταΐς δημοτικαϊς πα-

τήν εποχήν της 
ησθάνθη εαυτόν πεσόντα. 
νων εκείνων έγεννήθη 
Αύ'τη έσται αληθής. Ώς δ χριστιανισμό; 
τοπτεύσει τά πράγματα άπό σκοπιά: 
αίσθανθή, ότι δέν είνε τά πάντα έν 
καί ότι παρά τό καλόν ύφίσταται τό δυσειδέ; 
χαριν, το γελοΐον άντιθέτως πρός τό ύψηλόν, 
ή σκιά παρά το φώ 
ζωντανή. Καί τήν μεν 
Δευτέραν ρωμαντικήν. Ή κωμωδία ούδαμώς 
αρχαιότητν τό άρχαϊον γελοΐον είνε δειλόν, ζη. 
κρύπτηται. Στερείται τού προσήκοντος έδάφους, 
έν τή φυσική αύτού θέσει, άποκρύ· 
δέ έν τή σκέψει τι

τού προσήκοντος έδάφο 
πτεται δέ όσον 

τό γελοΐον έξόχως•ών νεωτέρων
ρίσκεται πανταχού· καί άφ’ ενός μέν δημιουργεί 
καί τρομερόν· άφ’ ετέρου δέ πάν δ,τι κωμικόν 
τούτο 
ϋδατι,

ραδόσεσι τού μέσου αίώνος. "Αν δέ άπό 
εις τον κόσμον τής πραγματικότητος., 
τους παρωδίας · 
ένω τό δυσειδές 
άπό τής άπλουστάτης αύτού μορφής, άπό τή: 
τρίας, άπό τής έσωτάτης 
νιας· τούναντίον τό δυσειδές είνε 
φεύγοντος ημάς, 
άνθρώπου, 
ένεκα

Ό πρόλογος τού Κρομβέλλου είνε πλήρες πρόγραμμα νέων περί π· 
σεως θεωριών καί σκέψεων, αϊτινες έλαβον πραγμάτωσιν έν δλοις τοίς 
ποιητικοΐς έργοις τού Βίζ,τωρος Ούγγώ, έπέδρασαν δέ ύπο το όνομα τής 
ρωμαντιχής σχολής έν Γ’αλλίιγ καί έν τή λυρική ποιήσει, καί έν τώ 
δράματι καί έν τή μυθιστοριογραφία καί έν τή κριτική τέχνη διά προ- 
σηλύτων, ών ούδείς προσήγγισε τά ’ίχνη τού διδασκάλου, δστις διατελεΐ 
άληθώς μέχρι τούδε μοναδικόν, άλλά λαμπρόν φαινόμενον έν τή γραμ
ματολογική ιστορία τής Γαλλίας.

Ό λενόαενος ρωιεαντισιζος τού Βίκτωοοε Ούγγώ, ώ. ... 
τκδείκνυται έκ τών ανωτέρω αναγραφόμενων κανόνων, δέν 
εκείνη, άτονος, καχεκτική καί μεταφυσική μάλλον τέχνη τή 
μανία πολυθρύλητου καί έν τή ποιήσει, καί έν τή έπιστήμη, 
πολιτεία ρωμαντικής σχολή 
«τό αυστικόν άνθος, τό όποιον όοθαλυ.όςk - · k k
ακόμη, καί του οποίου τό άρωμα πληροί όλον 
πρά·'αατι ασθενές τήν γοοιάν καί έστερημένον k I k - /-k I Ί
ή έπάνοδος εις 
τα αισθήματα, 
έαυτού, ότι έψαλε το 
μαντισαού. παοέβαλε
UXV’Z ό 
αυστικη 
ταρχξχν 
τη τέχνη, κα 
το jzxaaov καί 
τχ:χπλχνησ·ι.

άπολυτωτάτης συμμε- 
αύτού μετά τού ήμετέρου οργανισμού άρμο- 

λεπτομέρεια μεγάλου συνόλου, δια- 
καί τό δποΐον έρχεται εις αρμονίαν, ούχί μετά τού 

άλλα μεθ’άπάσης τής δημιουργίας. Τούτου δέ τού λόγου 
παρουσιάζει ήμΐν άκαταπαύστως νέας άλλ’ άτελεΐς άπόψεις. 

πλήρες πρόγραμ,μα νέων περί ποιή-

ροχείρως κα- 
ιίνε ή ώχρα 

; έν Γερ- 
καί έν τή 

του Χοβάλη, 
άνθοώπου δεν είδεν 
τόν κόσμον, » άλλά 

παντός ζωτικού χυμού, 
,κούς αύτού 

ης τού Λττα Τρόλλ, ό εΐπών περί 
κύκνειον άσμα έν τοϊς έρημωθεϊσιν άλσεσι τού ρω- 
υ.έ το οοενοκοαεΐον τής Charenton. Έν Γεο- k k k k - I
έξήλθεν όλως άπό αντιθέτου συλλήψεως· ήτο ή 

αέσου αίώνοε, άσαεκον εϊδωλον τού παοελθόντος. 
στιγαχς τχ όνειρα ανήσυχων τινών πνευαάτων καί έν 

ιστήμη, καί έν τή πολιτική, έπηρεασθέντων κατά 
ύπό τής ίσχυσάσης άντιδράσεως. ’Αληθώς είχε 

ίξιώσει ή εωααντική Σχολή, οτι έμελλε νά δια-

ή ποιήσει, καί έν
. το xvarovr εκείνο άνθος

άνθος,
■οΰ όποιου

ς τά
ον μέσον αιώνα, εις τους μυσ· 

τήν οποίαν ο ποιητής του
. .Όϊς

ό φρενοκομεϊον ο
ρωμαντισμος 
οπτασία του 
έπί τινα;

έν τή έ;
■ονη

ίίχεν χ

ύπους καί
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τυπώσγ καί πάλιν τόν κυριαρχικόν λόγον τη; έν ττ, ιστορία, ζί/ι ψά
λει τόν θρίαμβον αυτής έπί τή; μ.υστική; λύρα; του Νοβάλη, είχε δια
τυπώσει τά; αξιώσει; τη; διά των φανταστικών πλασμάτων του Φρει
δερίκου Σχλεγέλου, του Τείκ καί του Βρεντάνου, είχε φιλοσοφήσει έπί 
τινα στιγμ.ήν μ,ετά του Σχελιγγίου, άνήλθε δέ μέχρι των βαθμιδών τού 
πρωσσικού θρόνου διά τού Ρωυ.αντικού εκείνου έπί τού θρόνου των Και- 
σάρων ή πολιτική αϋτη θεωρία τού Γκέντζ καί τού Άδάμ Μυλλέρου, 
άλλά τούτο παρήλθεν ώ; μάταιον ιστορικόν ον-ιρον. καταβληθεν έν τάχει 
ύπό τή; αδυσώπητου διαλεκτική; των περί τόν Έγελον. ή τή; αγνή: καί 
ασπίλου -i/'rr.c Γκαίτου καί τού Σχιλ.λέρου. 'II ρωμαντική Σχολή 
τή; Γερμανία; ήτο ολω; αντίθετο; τήςέν Γαλλ,ία ύπό τού Βίκτωρο;*  Ιύγγώ 
μ.ορφωθείση;. II πρώτη ήτο ή άντίδρασι; κατά των ιδεών καί τών 
τάσεων τή; νέα; κοινωνία;, όποια έξήλθεν από τού λ.έβητο; τή; έπανα- 
στάσεως. Τουναντίον ή ρων.αντική τέχνη τού Βίκτωρο; Ούγγώ είνε αυτή 
ή έπανάστασι;, ή έλευθερία. καί έν τή συλλ.ήύει καί έν τή έκτελέσει. 
Καί ύπό το πνεύυ.α τούτο έ·πάοησαν άπαντα τού ποιητού τά αριστουρ
γήματα καθ’ όλα τά είδη τή; ποιήσεω;. λυρικά, έπικά. δραματικα, 
μυθιστορικά. άπαντα διαπνεόμενα ύπό τή; ζωηφόρου πνοή; τών νέων 
ιδεών καί τών νέων τάσεων, άκολουθούντα τήν αύτήν πορείαν, ήτι; 
έπεβάλλετο εΐ; τήν νέαν τέχνην ύπο τών πραγμάτων καί ύπό τών αναγ
κών τή; άνακαινισθείση; κοινωνία;, έπέδρασαν δέ ούκ όλί·'θν έπί τών 
συγχρόνων συγγραφέων, παρ’ οΐ; ή Μούσα τού Βίκτωρο; Ούγγώ κατ
έστη άληθή; αποκαλυπτική Σίβυλλα. II ποίησι; αϋτη θέτει άκειβώς 
είπειν τον τύπον τή; ύποκειμενικότητο; αυτού, ζλ.λ’ ή ύποκειμενικότη; 
αύτη δεν είνε μ.ονομερής, ώ; ή τού Βύρωνος. τού Λαμαρτίνου, τού 
Χάίνε, τού Μυσσέ. τού Λεοπάρδη, τών πλείστων ποιητών τή; συγχρό
νου Ευρώπη;, οϊτινε; έν όλοι; αυτών τοϊ; ποιητικοί; δημιουο·'ήμκσιν 
άναπαριστώσι κατά τό μάλλον καί ήττον τά προσωπικά αυτών αισθή
ματα και πάθη. Είνε ή γνησιωτάτη άναπζρζστζσι; καί έκδήλωσις αυτή; 
τή; κοινωνία;, τά αισθήματα τή; όποια; καί τά; τάσεις ό ποιητή; έπι- 
διώκει και έκφρά,ει. Εντεύθεν καί ή εϋρυτέρα τού ζνδρό; δησ-οτικότη;, 
ή καθολική αυτού έπίδρασι;. οΰχί έπι ώρισμένης μόνον Σχολή;. ζλ.λ’ 
επί τή; ολη; γραμματολογική; κινήσ-ως, έπ αύτή; τή; ευρωπαϊκή; 
κοινωνία;. Άλ.ηθώ;· δεν ητο ο Βίκτωρ Ού* '·'<■> ποιητικό; ΐα.ύωδό; '/.ό
νον. ητο κοινωνικό; προφήτη;. Έν τουτω δε κεΐται κατ’ έξοχήν 
ζπασζ αυτού / σην.ζσιζ. δι’η; κζτέκτησ· αίαν τών έπΐΌζνεστζτων 

κορυφών έν τή πνευματική ιστορία τού δεκάτου έννάτου αΐώνος.
Είπον ότι ό Κρόμ.βελλος, τό πρώτον δραματικόν έ'ργον τού Βίκτωρο; 

Ούγγώ, δεν δικαιούται νά διεκδίκηση ύπέρ έαυτού πλήρη τή; κριτική; 
τήν ευμένειαν. 'Ο ποιητή; ήγε τότε τό εικοστόν πέμ.πτον έ'το; τή; ηλι
κία;, ή δέ ύπόθεσι; τού δράματα;, πλήρου; περιπετειών, άπεικονίζοντος 
μίαν τών μάλλον ένδιαφερουσών πράξεων τή; νεωτέρα; ιστορία;, ήτο 
δυσχερεστάτη πρό; δραματοποίησιν. Ό Κρόμβελλο; ήτο γνωστότατον 
ιστορικόν πρόσωπον, καί πρόσωπον, ίστάμενον έπί έπιφανεστάτη; πε
ριωπή;, τού βίου καί τού χαρακτήρα; τού όποιου ήσαν γνωσταί άπασαι 
αί λεπτομέρειαι, έπομένω; ό ποιητή; έστερεΐτο τή; έλευθερία; έκείνη;, 
έλλειπούση; τή; όποιας ή δραματική τέχνη αστοχεί τού σκοπού της. 
Μεθ’ όλα ταΰτα, ή έκτέλεσι; είνε αρκούντως έπιτυχής. Ή χαρακτηρί- 
ζουσα τούς χρόνους τού μεγάλου Προστάτου πάλη μεταφέρεται διά τού 
δραματικού ποιήματος τού Βίκτωρο; Ούγγώ ένπλήρειτή ζωή αυτή; καί 
μεγαλοπρεπείς. Μεθ’ ολην δέ τήν ατελή καί πλημμελή κατά τό μάλλον 
καί ήττον παράστασιν δευτερευόντων τινών χαρακτήρων τού δράματος, 
οίον τού ποιητού Μίλτωνο;, έν συνόλω τό δράμα εύμοιρεΐ πλείστων αρε
τών. Ή έν τή πέμπτη ιδίως πράξει άγόρευσι; τού Κρομβέλλου εχειτι 
τό καταπληκτικόν, άξιον τή; ποιήσεω; τού Ούγγώ, άξιον τού χαρα- 
κτήρο; τού Προστάτου. Τό δοάμα ουδέποτε κατέστη δημοτικόν έν 
Γαλλία, καί τούτο άποδοτέον άναμ,φιβόλω; εί; τό μ.ήκο; αυτού, εί καί 
ό ποιητή; ίσχυρίζετο, ότι συνέγραψεν αυτό πρό; παράστασιν έν συνόλω. 
Άλλ*  έπί θεμάτων τοιούτων καταλληλότερο; κριτής είνε βεβαίως το 
δημόσιον, τό όποιον ένω παρέσχεν έπανειλημμένω; τήν ύποστήριξιν αυ
τού καί τά; έπευφημία; εί; τά άλλα δραματικά έργα τού Βίκτωρο; 
Ούγγώ, ήρνήθη ταύτα εί; τόν Κρόμ.βελλον, μ.εθ’ ολην την αποδοχήν 
τών έν τω πολ.υθρυλ.ήτω Προλόγω άναγραφέντων νέων κανόνων περί 
δραματικής τέχνης.

Λί θεωρίαι τού Προλόγου έμελλον νά έφαρμοσθώσι καθ’ ολην αυτών 
τήν έκτασιν δι’ έτέρου τού ποιητού δράματος, τού Έρνάνη. Τό ετο; 
1830 δεν είνε μόνον αξιοσημείωτο'/ έν τή πολιτική Ιστορία τή; Γαλ
λία; έπί τω θριάμβω τών λεγομένων συνταγματικών αρχών κατά τά; 
τελευταία; ήυ.έεα; τού ’Ιουλίου. ’Ολίγου; μήνα; προτερον σφοδρό; διε- 
ξήχθη άγων έν ΙΊαρισίοι; έντό; καί έκτο; τών παρασκηνίων τού γαλλι
κού θεάτρου, έν ταϊ; αίθούσαι; τής Άκαδημεία;, ή διά τού παρισιανού 
τύπου, ού συμμετέσχε καί τό εύρύ τή; γαλλική; πρωτευούση; δημ.οσιον.
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Έμελλε νά διδαχθή άπό της σκηνής ό Έρνάνης, « ό πρώτος λίθος 
οικοδομήματος, ύπάρχοντος έτι έν τή κεφαλή του ποιητοϋ.» Ή τέως 
κρατούσα σχολή διεμαρτυρήθη φυσικώ τω λόγω κατά της επαναστα
τικής ταύτης καινοτομίας. Φοβερόν σκάνταλον 1 Έν τω κλασικω τε- 
μένει της ποιητικής Έστιάδος του Κορνηλίου καί τοϋ Ρακίνα έμελλε νά 
έπιτραπή ή είσοδος εις ενα βάρβαρον, εις τον ίσχυριζόμενον, ότι έν τή 
δραματική τέχνη τό δυσειδές έχει όσα καί τό ώραϊον τούλάχιστον δι
καιώματα ! Ή θεματοφύλαξ των κλασικών παραδόσεων τοϋ παρελ
θόντος γαλλική ακαδημία άνηνέχθη εις τον τελευταϊον βασιλέα τής 
Γαλλίας καί τής Ναβάρας, τόν θεματοφύλακα του θείου δικαίου, έπι- 
καλουμένη την ύποστήριξιν αϋτοΰ κατά των επιδρομέων τής ρωμαντι- 
κήςτέχνης. ’Απάτη. Κάρολος ό δέκατος ύπετάσσετο εις τό τετελεσμένον 
γεγονός τής γραμματολογικής έπαναστάσεως, ώς έμελλε μετ’ ολίγον νά 
ύποκύψη εις έτερον τετελεσμένον γεγονός, τής απώλειας του Θρόνου του. 
Έπι ζητημάτων της τέχνης, ίτ.ζν.ζ'ώ-η εις τούς ακαδημαϊκούς, έν μό
νον ίχω όικαίωμα, την έν τω θεωρείω θέσιν μου. De profuntis- οϊ- 
χονται οΐ παλαιοί Θεοί- καί ή νέα ρωμαντική τέχνη έθριάμβευεν ήδη 
έν Γαλλία ύπό τούς οιωνούς τής κοινωνικής καί πολιτικής μεταβολής 
των πνευμάτων, ήτις έμελλε μετ’ ολίγον νά έκδηλωθή έπισηυ.ως διά 
τής δυναστικής μεταβολής του ’Ιουλίου.

Ό Έρνάνης έδιδάχθη άπό τής σκηνής του « Γαλλικού Θεάτρου » 
έν ΙΙαρισίοις την 26 Φεβρουάριου 1830. Τό γεγονός τούτο κέκτηται 
τοιαύτην σημασίαν έν τή γραμματολογική ιστορία τής Γαλλίας, ώστε 
ή άμφιετηρίς τής πεντηκονταετίας τής πρώτης παραστάσεως δημοτε- 
λέστατα έπανηγυρίσθη προ τινων έτών έν ΙΙαρισίοις. Τό δεάαα είνε 
άξιον τής κατά τήν έποχήν έκείνην διεγερθείσης συγκινήσεως, άξιον τοϋ 
ποιητοϋ. Ζωηρά πάλη αισθημάτων, παθών εινε ό χαρακτήρ αυτού, 
καί ή πάλη αύτη είνε ισπανική ν.ζΛ’ ολοκληρίαν. 'Ο Έρνάνης είνε 
ζωηρά άπεικόνισις τοϋ ισπανικού βίου' ό άγνοών τήν ’Ισπανίαν, δυσχε- 
ρώς Θέλει έννοήσει τό δράμα- άλλ’ έπίσης ήκιστα Θέλει συγκινηθή έκ 
τής πλοκής αυτού ό μή συγκατατιΘέμενος νά κατανόηση τόν ίπποτικόν 
βίον τής έποχής, ήτις έξελίσσεται έν τω δράματι. Ή μεγάλη κοσμο- 
ιστορική πάλη μεταξύ εκκλησίας καί πολιτείας έκπροσωπεϊται διά τού 
Καρόλου πέμπτου, τού οποίου ο Θαυμάσιος μονόλογος έν τω τάφω τού 
Καρολομάγνου είνε ύπό πολλάς έπόψεις άξιος τού πολυθρύλητου μονο
λόγου τού Αμλέτου. Ο φλογερός έρως, ή ίπποτική άφοσίωσις. ή ζη-
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ζηλοτυπία, αντίθετα αισθήματα καί πάθη , διαγράφονται μετ’ 
άπαραμίλλου τέχνης , ήτις δικαίως κατέστησε τον Έρνάνην έν 
τών τελειότατων δοαματικών προϊόντων τής γαλλικής γραμμα
τολογίας.

Κατά τήν περίοδον ταύτην μετά τόν Έρνάνην έδη μοσιεύθησαν καί 
άλλα δραματικά έργα τού ποιητοϋ, άπαντα τυχόντα τής αύτής καθο
λικής άναγνωρίσεως οϋ μόνον τού γαλλικού, άλλα καί τοϋ ευρωπαϊκού 
δημοσίου. Έν τοϊς δράμασιν αυτού ό Βίκτωρ Ούγγώ δεν αποβλέπει 
μόνον εις τήν παράστασιν τών ανθρωπίνων παθών καί αισθημάτων, εις 
τήν άνέλιξιν ιστορικής τίνος ή κοινωνικής περιόδου. 'Υπάρχει κατ έςο- 
χήν καί τις σκοπός. Ό ποιητής ζητεί ούχί μόνον νά τέρψη, νά έςεγείρη 
πρόσκαιρόν τι αίσθημα καί ενδιαφέρον ύπερ τών ήρώων του δράματος 
του, άλλ’ ιδίως νά διδάξη, νά προκαλέση συμπεράσματα παρά τω λαω, 
τόν όποιον έχει ύπ’ όψει. Ούτως ή κάθαρσις έσται καθολική, καί έν τω 
δράματι καί έν τή κοινωνία. Αί άρχαί αύται κρατοΰσιν εν άπασι τοις 
δραματικοϊς έργοις τού ποιητοϋ, τούτου δ’ ένεκα ή λογοκρισία πλέον ή 
άπαξ παρεκώλυσε τήν άπό σκηνής παράστασιν αύτών καί διδασκαλίαν. 
Τοιουτοτρόπως παρημποδίσθη έπίτιναχρόνον ή παράστασιςτής «Marion 
Delorme,» τού άρίστου τών δραματικών έργων τού Βίκτωρος Ούγγώ, 
κατά τήν γνώμην τοϋ ’Αλεξάνδρου Δουμά, ή παράστασις τού δράμα
τος « Ό βασιλεύς ευθυμεί, » ού ένεκα ό ποιητής έζήτησε νά έκβιάση 
τήν διεύθυνσιν τοϋ γαλλικού θεάτρου ν’ άναβιβάση αυτό επί τής σκη
νής, τήν δε γαλλικήν κυβέρνησιν νά έπιτρέψη τήν παράστασιν. Ή τέχνη, 
έλεγε, πρέπει νά ήνε έλευθέρα, εις αύτήν δ’ άπόκειται νά καταστή άξια 
τής έλευθερίας. Τό θέμα δε τούτο ύπεστήριξε τήν 19 Δεκεμβρίου 1832 
ενώπιον τού Έμποροδικείου δι’ άγορεύσεως, άξίας τού ποιητοϋ καί τής 
ύποθέσεως, ύπέρ ής άπελογεϊτο. Μετά δυνάμεως λόγου προμαχεί ύπερ 
τής έλευθερίας τής σκέψεως καθ’ όλους τούς τρόπους τής δημοσιότητος 
αύτής, διά τοϋ θεάτρου, όπως καί διά τοϋ τύπου, άπό τής έδρας, όπως 
καί άπό τού βήματος. Καί είχε δίκαιον ό ποιητής. Μή δεν ήτο ή 
έλευθερία, ήτις έδημιούργησε τά κλασικά άριστουργήματα τοϋ αθηναϊκού 
θεάτρου; Όταν περιορισθή αύτη, ο ποιητής θέλει αίσθανθή ψαλιδιζο- 
μένας τάς πτέρυγάς του, καί θέλει προσπαθεί νά άρέσκη εις τήν αισθη
τικήν τής λογοκρισίας μάλλον, ή εις τήν αισθητικήν τής τέχνης καί τής 
αλήθειας. ”Ανευ τής έλευθερίας ταύτης τί θά ήτο ό ’Αριστοφάνης : Το 
θέατοον άνεπτύχθη πάντοτε έν έλευθέρα κοινωνική ατμόσφαιρα, άνευ 



272 ΠΟΙΚΙΛΗ

δέ τής ζωογόνου πνοής αυτής ή τέχνη άπόλλυσι πασαν δημιουργικήν 
δύνααιν, έκπίπτουσα άμα του προορισμού της.

Μετά τχ δράματα τχΰτχ ό Βίκτωρ Ούγγώ έδημοσίευσε την « Λου
κρητίαν Βοργίαν, » « Μαρίαν Τυδορίδα,» τον « Άγγελον, τύραννον 
ΙΊαταυΐου, » τον «Ρύϊ Βλχς» καί άλλα κατά τούς χύτούς κχνόνχς, 
τούς άναπτυχθέντας έν τώ προλόγω του «Κρομοέλλου. » Δεν επιτρέ
πεται εις τούς μεγάλους δημιουργούς ή κχΐ κατ’ έλάχιστον παρέκκλισις 
των ύπ’ αυτών τεθειμένων κανόνων. Διατυπώσαντες άπαξ ώρισμένον 
σύστημα, όπερ θέλει καταστή ιστορικός της τέχνης σταθμός, καθήκον 
έ'χουσι ν’ άποδείξωσι την αλήθειαν τοΰ συστήματος αυτών καθ’ όλην 
αύτοϋ την εκτασιν καί ύπό πάσας τάς εκδηλώσεις. Τούτο ιδίως χαρα
κτηρίζει την ποιητικήν τέχνην τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ, ητις αείποτε, έν 
διαστήματι έξ δεκαετηρίδων, παρέστη ή αυτή, μεθ’ όλην την μακράν 
δοάσιν τοΰ ποιητοΰ, την ποικιλίαν της εργασίας του, την διηνεκή με- 
ταμόρφωσιν των καιρών, τάς περιπέτειας, άτομικάς τε καί έθνικάς, ύφ’ 
ών έπανειλημμένως συνεκινήθη.

Ή «Λουκρητία Βοργία» είνε ή άποθέωσις της μητρικής στοργής. 
Τό τρυφερώτατον τοΰτο αίσθημα, φυσικόν ού μ,όνον εις τόν άνθρωπον, 
αλλά καί εις τό θηρίον, παρέστησεν ό ποιητής έν άπάση αύτοΰ τή δυ
νάμει, γοητεΰον την μάλλον άτίθασσον καί σκληράν καρδίαν. Ή θηριω
δία τών Βοργιών ύπήρξε πολυθρύλητος καθ’όλον τόν μέσον αιώνα μέχρι 
τών τελευταίων χρόνων, ιδίως δέ ή του έκ της οικογένειας ταύτης 
γυναικείου τέρατος, της Λουκρητίας. Έν τή ψυχή τοιούτου όντος ό 
ποιητής ένεστάλαξεν ίσχυ ότατον τό αίσθημα τής μητρικής στοργής, 
έτι ισχυρότερου άναδεικνύμενον έν μέσω τών άλλων παθών, τών πλη- 
ρούντων την καρδίαν του. Ή αιμοχαρής, ασελγής, ασυνείδητος Λου
κρητία καθίσταται ή περιπαθεστάτη, ή τρυφερωτάτη τών μητέρων, άμα 
άνακαλύψασα τόν υιόν αύτής. Έγένετο τοΰτο ύπό τοΰ ποιητοΰ, ϊνα 
άποκαθαρθώσι διά τοΰ πυράς τής μητρικής στοργής αί λοιπαί τής γυ- 
ναικός κακίαι: Ούχί, παρατηρεί ό Saint-MarC-Girardin, άλλα πρός 
άντίθεσιν. Καί έν τούτοις ό θεατής αισθάνεται έ'λεον πρός τήν κακοποιόν 
γυναίκα, πρός τήν άτυχή φιλόστοργου μητέρα, έ'λεον, τόν όποιον ζητεί 
πολλάκις τό έγκλημα παρά τής κοινωνίας, όσον καί άν ήνε άνάξιον. 
Είνε πάντοτε αληθές τό τοΰ ’Ιησού: Γίται, συγγνωσθήσονταί σοι αί 
Αμαρτία/., ότι ήγάπησας πο.Ιύ.

Υπο τό αύτό πνεύμα έγράφησαν καί
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λος, τύραννος Παταβίου » έγράφη, λέγει ό Βίκτωρ Ούγγώ, έν έποχή, 
καθ’ ήν βαθύτατα ζητήματα θίγουσιν αύτάς τάς βάσεις της κοινωνίας. 
Ό ποιητής ζητεί νά θέση την γυναίκα έντός καί έκτος της κοινωνίας- 
τουτέστιν έν δυσί ζωντανοϊς τύποις δλας τάς γυναίκας, την γυναίκα 
συλλήβδην- νά κατάδειξη τάς δύο ταύτας γυναίκας, αϊτινες συνοψίζου- 
σιν έν έαυταϊς τά πάντα, αϊτινες είνε γενναιόφρονες συνήθως, δυστυχείς 
πάντοτε’ νά διδάξη κατά ποιων δοκιμασιών άνθίσταται ή αρετή της 
πρώτης, εις ποια δάκρυα άπολούεται ή κηλΐς της δευτέρας, νά άπο- 
λογηθή ύπέρ τής μιας κατά του δεσποτισμοΰ καί ύπέρ τής έτέρας κατά 
τής περιφρονήσεως. Ό «Ρύϊ Βλάς» διαπνέεται ύπό του αύτοΰ σατα
νικού πνεύματος τών αντιθέσεων, τό όποιον χαρακτηρίζει άπαντα του 
Βίκτωρος Ούγγώ τά δραματικά έ'ργα. Άγγλος κριτικός, ό Swinburne, 
λέγει ότι μετά τόν Σαιξπεϊρον ούδείς ποιητής κατόρθωσε νά συνένωση έν 
ένί καί τω αύτω δράματι την ύψίστην κωμωδίαν καί τήν ζοφερωτάτην 
τραγωδίαν, όσον ό Βίκτωρ Ούγγώ έν τω «Ρύϊ Βλάς.» Ή ένατης δ’ 
αΰτη έπιτείνει τήν άπαράμιλλον καλλονήν καί αξίαν του δράματος, 
αληθώς πιστής άπεικονίσεως του πνεύματος καί τών τάσεων τών νεω- 
τέρων χρόνων. Έτερον δράμα, οί « Βυργράβοι, » έλήφθη έκτών αναρ
χικών παραδόσεων τής μεσαιωνικής Γερμανίας. Ό πολυθρύλητος Βαρ- 
βαρόσσας, ό μέλλων ερημίτης του Κυφχάουζερ, ό παράκλητος του 
γερμανικού λαού αντιπρόσωπος τής έθνικής ένότητος, ό ένδοξος Χο- 
χενστάουφφεν , ό λαμπρός ιππότης καί πρώτος καταστροφεύς τών 
προνομιούχων, έμφανίζεται έν τω δράματι δΓ όλης αυτού τής έπικής 
μεγαλειότητας καί δόξης. Έν έτει 1838 ό ποιητής έπεσκέφθη τόν 
Ρήνον. ΓΙόσα διηγείται ό έπικός ποταμός, άπό τών μυθικών παραδό
σεων τής Lurley, άπό τών αμφιβόλου ιστορικής γνησιότητας πολυ- 
Θρυλήτων γεγονότων τών Νειβελούγγων καί τής Gudrun, μέχρι τών 
ήρωϊκών διηγήσεων τού Βαρβαρόσσα, τού Γκαίτζ von Berlichingen, 
καί αλών τών θαυμάσιων παραδόσεων, τών περιπλανωμένων περί τάς 
όχθας τού ποταμού, τάς οποίας τοσοΰτον έπωφελήθη έκάστοτε καί 
έξύμνησεν ή ποίησις! Αί έντυπώσεις αΰται παρήγαγον τό αληθώς έπι- 
κον δράμα, τούς «Βυργράβους,» φέρον πάντας τούς τύπους αίσχυλείου 
δράματος, τραγωδίας άμα καί έπους, μετ’ άπαραμίλλου τέχνης απει
κονίζοντας τούς ήρωϊκούς έκείνους χρόνους τής παλαιάς Γερμανίας, ών 
ύψίστη έκπροσώπησις έπί ολόκληρον ιστορικήν περίοδον είνε ό Βαρβα- 
ρόσσας.

Τότε έπίσης έγράφη ή «Παναγία τών ΙΙαρισίων.» Ό Βίκτωρ 
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Ούγγώ, νεότατος έτι, πριν ή είσέτι συμπληρώση τό εικοστόν έτος τής 
•ηλικίας, είχε γράψει « Χάν τόν Ίσλανδόν,» καί τόν «Βύγκ Ίαργά- 
λιον, » έν έτει δέ 1830 έδημοσίευσεν ύπό τύπον μυθιστορικής διηγήσεως 
τήν «Τελευταίαν ημέραν Καταδίκου» κατά της ποινής τοϋ θανάτου. 
Όσον ταΰτα καί άν ήσαν άξια τοϋ ποιητοϋ έργα, ήσαν δοκίμια μόνον, 
παραβαλλόμενα προς τήν έν έτει 1833 δημοσιευθεΐσαν μεγάλην μυθι
στορίαν. 'Η «ΙΙαναγία τών ΙΙαρισίων » είνε ή άναβίωσις τοϋ γαλλικού 
μέσου αίώνος, έξαίσιος ζωγραφία, πλήρης ζωηρών χρωματισμών τής 
έποχής, ήν έχει ύπόθεσιν. Έν τω μυθιστορήματι τούτω διαφαίνονται 
κατά τό μάλλον καί ήττον άπαντες οί τύποι τών δραματικών έργων 
τοϋ ποιητοϋ. Τό ώραϊον μετά τοϋ δυσειδούς συγκρούονται άμειλίκτως, 
πολλάκις διά νά κατισχύση τό δεύτερον. Έχει καί τό δυσειδές τά κάλλη 
του, άρα τάς αξιώσεις του. Οί αρχαίοι έλεγαν: οϊα ή μορφή, τοιάόε 
και ή ψυ^'ή· Άλλ’ ό Βίκτωρ Ούγγώ ζητεί ν’ άνατρέψη τοΰτο διά 
πάντων τών μέσων, τών παρεχόμενων ύπό τής τέχνης’ καί δημιουργεί 
τόν Κουασιμόδον, τόν κωδονοκρούστην τής Μητροπόλεως τών ΙΙαρισίων, 
ύπό μορφήν τέρατος έγκλείοντα τά εύγενέστατα τών παθών, τήν φι
λανθρωπίαν, τήν άφοσίωσιν πρός τήν δυστυχίαν. Τό πρόσωπον τοϋτο 
είνε σχεδόν μοναδικόν έν τή ιστορία τής τέχνης. Ουδέποτε ίσως ποιη
τής έθηκεν αισθήματα τοσοϋτον γενναία, τοσοϋτον σφοδρά εντός τοϋ 
στήθους ανθρώπου αποκλήρου τής κοινωνικής μοίρας, φέροντας έπ’ αύτοϋ 
τοϋ προσώπου καί τοϋ σώματος τήν άποκήρυξιν τής φύσεως καί τήν 
κατάραν τής κοινωνίας. Καί έν τούτοι; ό Κουασιμόδος είνε δ,τι εύγενές 
καί γενναϊον έδημιούργησεν ή νεωτέρα τέχνη. Βεβαίως τό ένδιαφέρον 
αύτοϋ, τό πάθος, άς μοί έπιτραπή νά εϊπω, πρός τήν πτωχήν Έσμε- 
ράλδαν, δύναται νά μή θεωρηθή ποιητικόν, κατά τά κρατούντα τέως 
περί τν/μηζ θεωρήματα. Ούχ ήτταν ούδείς έχει τό δικαίωμα νά διαι- 
ρέστ, τήν άνθρωπίνην φύσιν, νά παράσχη εις τούτους τούς ανθρώπους 
αισθήματα ανώτερα καί ύψηλότερα τών άλλων ύπό τήν καταδίκην τοϋ 
Παρίου δύνανται νά έμφιλοχωρώσιν αισθήματα, εύγενέστερα πολλάκις 
τών έν τή φιλαύτω ψυχή προνομιούχου Βραχμάνος.

ΤΙ «ΙΙαναγία τών ΙΙαιισίων» είνε έίαίσιον υ.υθιστό;ηυ.α κατά τήν
i I 1 ι I ‘

πλοκήν, τραγικώτατον έν τή πάλη τών αναπτυσσόμενων παθών καί 
αισθημάτων. I πομιμνήσκει τήν περιφανή γοτθικήν μητρόπολιν, ήςτό 
όνομα φέρει. Καί άν δεν ήτο ό Βίκτωρ Ούγγώ ό ποιητής τοϋ Έρνάνη 
καί τών Ανατολικών ’Ασμάτων, ήρκει ή ΙΙαναγία τών ΙΙαρισίων νά
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κατατάξγ αύτόν εις περιωπήν, άνταξίαν τής τοϋ Βάλτερ Σκώτου. 
"Οπως ό Βίκτωρ Ούγγώ έξεβίασε, κατά τής άντιδράσεως τών θια

σωτών τοϋ παρελθόντος, τήν είσοδόν του εις τό πάνθεον τής φήμης, 
ούτως έξεβίασε τήν είσοδον αύτοϋ καί τήν κατάταξιν, τό πρώτον μέν 
μεταξύ τών Τεσσαράκοντα αθανάτων, ακολούθως δέ έν τή Βουλή τών 
'Ομότιμων. ’Αλλά τοϋτο είνε άδιάφορον ύπάρχουσι τίτλοι, ανώτεροι 
τών τίτλων τών έφημέρων, διαρκέστεροι έκείνων, ούς παρέχει τό επί
σημον καθεστώς πολιτικής κοινωνίας. Είνε οί τίτλοι τοϋ πνεύματος, οί 
έπιβαλλόμενοι ύπό τοϋ κύρους αύτοϋ, οί αναγνωριζόμενοι, θάττον ή 
βράδιον, ού μόνον ύπό τίνος μερίδος τής κοινωνίας, ού μόνον ύπό τής 
πατρίδος, ού μόνον ύπό τών συγχρόνων, αλλά καί έπικυρούμενοι άμε- 

τακλήτως ύπό τής ίστορίας.
II.

Καθ’ όλην τήν δεκαοκταετή περίοδον τής ίουλιανής Μοναρχίας ό 
Βίκτωρ Ούγγώ ύπήρξεν εις τών δραστηριωτάτων έργατών τής ύπό τούς 
οιωνούς τών διά τής νέας μεταβολής έγκαινισθεισών ιδεών τελουμένης 
κοινωνικής καί πολιτικής προόδου. ’Αλλά τό πνεΰμα αύτοϋ δέν ηύχα- 
ριστεΐτο μετά τοϋ ένεστώτος. 'Υπάρχουσι χαρακτήρες προωρισμένοι διά 
τήν πάλην, διά τήν διαμαρτύρησιν. Ή δέ τέχνη τότε αληθώς έκπλη- 
ροϊ τήν θείαν αύτής αποστολήν, διά τής άναζητήσεως τοϋ ιδεώδους, διά 
τής έργασίας πρός κτήσιν ύπερόχου καταστάσεως καθ’δλας τάς σχέσεις 
τοϋ βίου. 'Η τέχνη, διά νά ήνε άξια έαυτής, πρέπει νά ήνε ανήσυχος, 
μηδ’ έπί στιγμήν άποκνοϋσα, διαρκώς έργαζομένη έν τω έγκεφάλω τοϋ 
τεχνίτου, μέχρις ότου παραγάγη τό αριστούργημα.

'Υπό τήν συνταγματικήν Μοναρχίαν τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου ή 
Γαλλία κατ’ έλάχιστον ηύχαριστήθη. Υπό το καθεστώς έκεϊνο νοθογε
νούς συστήματος, ούκ ολίγον ύποστηρίζοντος τήν πολιτικήν διαφθοράν, 
ή Γαλλία εύρε πρός στιγμήν μόνον τό ζητηθέν καθεστώς διά τοσούτων 
κοινωνικών καί πολιτικών επαναστάσεων. Είχε κατισχύσει κατά τήν 
έποχην ταύτην τέλεον ή τρίτη τάζις, τής οποίας τά πρώτα ση
μεία άπαντώσιν ήδη κατά τόν μέσον αιώνα έν τή ήμιαυτονομία 
κοινοτήτων τινών, αλλά καταβληθείσα ύπό τής μοναρχίας καί τής 
προνομιακής αριστοκρατίας, μόλις κατόρθωσε νά είπη τήν διαμαρτύ- 
ρησιν τής πολιτικής καί κοινωνικής αύτής σημασίας έν τή περιωνύμω 
ύπερ αύτής συγγραφή τοϋ άββα Sieyes κατά τήν γαλλικήν έπα- 
νάστασιν. Έκτοτε άρχεται τό κράτος αύτής έν Γαλλία, άνελθόν ήδη 
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διά τής νέας μεταβολής εις τόν κολοφώνα της δυνάμεώς του. Ό βα
σιλεύς τών Γάλλων, δ βασιλεύς τών 'Οδοφραγμάτων, δ πολίτης βα
σιλεύς, καθίσταται δ κατ’ εξοχήν βασιλεύς τών αστών, τών κεφαλαιού
χων, τών μάλλον φορολογούμενων. Ούτοι μόνοι έψηφοφόρουν, ούτοι άν- 
τεπροσωπεύοντο ιδίως έν ταϊς άκαδημείαις, έν τφ Κοινοβουλίω, ούτοι 
ήσαν ή έπικρατούσα τάξις έν τή κοινωνία έκείνη. Καί ή αριστοκρατία, 
καί δ κλήρος, οί πάλαι ποτέ παράγοντες της κοινωνικής δυνάμεώς ύπό 
τήν άρχαίαν βασιλείαν ; Παρήλθον άπό της σκηνής μετά της λευκής 
σημαίας καί τών λευκών κρίνων. Μετά τών συμβόλων έξέλιπον ήδη 
καί τά πράγματα. Αντί τού Διός τοϋ θείου δικαίου, Λίνος νυν'ι βα
σιλεύει. »

Ή τρίτη τάξις ένόμισεν, δτι έδικαιοϋτο νά καταστή ούχί κάτι, ώς 
ήξίουδ Sieyes, άλλάτό παν έν Γαλλία. Δυστυχής πρόληψις, ητις έμελλε 
νά προκαλέση κοινωνικήν θύελλαν, νά κατάληξη εις την έπανάστασιν 
τοϋ 1848 καί εις τά μετά ταϋτα ολέθρια αποτελέσματα. "Απασα ή 
πολίτικη δύναμις καί υπέροχη έν τω τόπω άπέρρεον άπό τοϋ τιμήματος 
της ψήφου. Ούτως άνεπτύχθησαν τάσεις προς ανισότητα μεταξύ φορο
λογούμενων, ψηφιζόντων, καί μη τοιούτων, τοϋ λαού, αποκλήρου πάσης 
έν τή πολιτεία δυνάμεώς. Αύται έμελλον παραχρήμα νά τύχωσιν απο
στόλων, θεωρητικών, ποικίλως μελετηθεΐσαι καί διατυπωθεϊσαι. Άρ- 
χομένου έτι τοϋ αίώνος, δ τελευταίος τών πολυθρύλητων έν Γαλ- 
λία δουκών Σαίν Σιμώνων διά πολυαρίθμων συγγραμμάτων, έν οίς 
συγκρούεται κατά παράδοξον τρόπον ή μεγαλοφυία μετά τής μωρίας, 
έκήρυξε νέαν κοινωνικήν παλιγγενεσίαν, ής αί πρώται αποκαλύψεις 
έξήλθον, έν μέσω αστραπών καί βροντών, άπό τοϋ καιομένου Χωρήβ τής 
έπαναστάσεως, καί τής δποίας αυτός ήτο ήδη δ προορισμένος Μωϋσής. 
Ή κοινωνική αύτη παλιγγενεσία έμελλε νά βασισθή έπί τής ίσό- 
τητος, οΐα άνεπτύχθη διά τής Κοινωνιχης Συνθήχης, έγένετο δ' 
άπόπειρα πραγματώσεως κατά τούς χρόνους τής έπαναστάσεως ύπό 
τών περί τον ttaboeuf φίλων τής ΐσότητος. Ό Σαίν Σιμών κατά τάς 
άρχάς ταύτας διετύπου τό νέον αύτοϋ κοινωνικόν σύστηυα, έκηρύττετο 
δέ μετ’ολίγον ύπ’ένθουσιώντων προσηλύτων νέας θρησκείας προφήτης. 
Άπετελέσθη έκκλησία, ητις μεθ’δλας τάς καταδιώξεις, ας ύπέστη παρά 
τής πολιτικής αρχής έν Γαλλία, υεθ’ δλας αυτής τάς άτοπους καί 
παραδοξολόγους θεωρίας, κατόρθωσε νά ρίψη έν τή συνειδήσει τών έρ- 
γατικών τάξεων τοϋ γαλλικού λαού τό μίσος κατά τοϋ ύφισταμένου 
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κοινωνικού καθεστώτος, νά αναρρίπιση τό πϋρ τής έθνικής διαιρεσεως, 
νά προκαλέση άνέφικτα ιδεώδη καί νά δημιουργήση πόθους, οϊτινες 
δσω ήσαν τολμηροί, τοσοϋτον έθεωροϋντο εύχερέστερον δυνάμενοι νά 
πραγματωθώσιν. Ό Σαίν-Σίμων κατέλιπεν όπισθεν αύτοϋ οπαδούς καί 
προσηλύτους, ζητοϋντας νά συνεχίσωσι τήν μεγάλην παράδοσιν τοϋ 
νέου άποστόλου τής κοινωνικής παλιγγενεσίας. Δεν ήσαν ούτοι μεμο
νωμένοι φανατικοί ύπέρ δοξασίας, τυχαίως δημιουργηθέίσης ύπό τήν 
ιδιοσυγκρασίαν άτόμου τινός, άσχέτως προς τό ιστορικόν ένεστώς. Ή
σαν τά δημιουργήματα τής έποχής έκείνης, άντλοϋντα τήν δύναμιν 
αυτών καί τήν έργασιαν άπ’ αυτής τής καταστάσεως τής κοινιονίας 
τήν ανησυχίαν τής δποίας καί τούς δημιουργικούς πόθους έξεδήλουν 
διά τών καινοτόμων ιδεών, αϊτινες ήρξαντο ήδη συζητούμεναι καιάνα- 
λυόμεναι καθ’ άπάσας τάς κοινωνικάς έν Γαλλία βαθμίδας.

Ό Σαίν Σίι/.ων δεν ήτο δ μόνος προφήτης τής άνησύχου έκείνης 
περιόδου. Συγχρόνως σχεδόν ή μετ αυτόν έτερα πνεύματα έξήγγελλον 
τόν λόγον αυτών έν Γαλλία. Έν ταϊς ήμέραις τών μεγάλων κοινωνι
κών κλονισμών πας δυσηρεστημένος, πας τολμηρός, πας ιδιόρρυθμος, 
πιστεύει εαυτόν άπεσταλμένον. Τοιουτοτρόπως έξύφαινον άπαντες οί 
τοιοϋτοι νέα σχέδια κοινωνικής δημιουργίας, μεταρρυθμίσεως, ή άνα- 
τροπής, ποιηταί, φιλόσοφοι, οικονομολόγοι, πολιτικοί, μυθιστοριογράφοι. 
Ή ιστορία έκηρύσσετο ύπ’ αύτών χάρτης άγραφος, έφ’ ού έκαστος έδι- 
καιοϋτο νά άποτυπώση τήν σφραγίδα τής δημιουργίας του. Ό πρώτος 
έκήρυττε τήν ιδιοκτησίαν χλοπην, ιστορικόν όνειδος τής άνθρωπότη- 
τος· δ δεύτερος ήρνεϊτο τήν οικογένειαν, δ τρίτος ήμφισβήτει τά δίκαια 
τοϋ άτόυ.ου, τό δποϊον ήθελε νά ύποτάξη, άνευ τής έλαχίστης αύτονο- 
μίας, ύπό τήν άφηοημένην, άλλά τυραννικήν αύθεντείαν τής κοινωνίας 
ή τής πολιτείας. Πόσα έ’τερα έθίγοντο ιδεώδη άρνητικά, καταστρε
πτικά τοϋ καθεστώτος! Ήσαν δ Φουριέ. δ Πέτρος Λερού, δ Λαμενναί, 
δ Λουδοβίκος Βλάγκ, δ Καβέ, δ ΙΙρουδών, καί τοσοϋτοι άλλοι, οί ζητοϋν- 
τες αύθημερόν εί δυνατόν τήν καταλυσιν, προτείνοντες δέ νέα σχέδια, 
δι’ ών έν τάχει ήθελεν έπέλθει ή κοινωνική παλιγγενεσία τής άνθρωπό- 
τητος. Ή Γαλλία διετέλει ύπό τήν έ'κστασιν απαίσιου πυρετού, ταράτ- 
τοντος αύτήν καί έγρηγοροϋσαν καί ύπνώττουσαν. Τί ήδύνατο νά συντε- 
λέση προς άποσόβησιν τής εργασίας ταύτης τό πολιτικόν έκεϊνο καθε
στώς τής δυναστείας τοϋ ’Ιουλίου, νοθογενές σύστημα έλευθερίας καί 
δογματικότητος, ού αύτοί οί έν τή πολιτική άντιπρόσωποι ήλληλομά- 
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χουν έπί της κοινοβουλευτικής σκηνής, χωρίς νά πείσωσι τον γαλλι
κόν λαόν, τόν απόκληρον πάσης πολιτικής δράσεως, ότι τό ύφιστάμενον 
σύστημα ήτο κρεϊττον τοΰ ύπό τών μεταρρυθμιστικών γοήτων προαγ
γελλόμενου; Ή τρίτη τάζις, έφ’ής έβασίζετο τό καθεστώς τοΰτο, άπε- 
στερεϊτο όσημέραι της δυνάμεως αύτής καί της γοητείας, μόλις ένέ- 
σκηψεν ό τυφών της έπαναστάσεως τοΰ 1848, καί κατεδείχθη ότι ήτο 
ανίκανος να ύποστηρίξη πολιτικόν σύστημα, μετά τοΰ όποιου συνεδέετο 
διά τοΰ συμφέροντος μ-άλλον, ή διά τής πίστεως καί τής άναγνω- 
ρίσεως.

Έν τη πάλη ταύτη τοσούτων, ποικίλων καί άνομοίων, κοινωνικών 
στοιχείων, ό Βίκτωρ Ούγγώ δέν άπελείφθη έξω τοΰ σταδίου τής δρά- 
σεως. Είχε συναθλητάς τόν παλαιόν αΰτοΰ φίλον Λαμαρτϊνον, τον 
Βεραγγέρον, τόν Λαμενναί, τήν Γεωργίαν Σάνδην, τόν Ευγένιον Σύην, 
τήν ξυνωρίδα Κυινέ καί Μισελέ, τοσαύτας άλλας κορυφάς έν τή ποιήσει, 
έν τή φιλοσοφίγ, έν τή ιστορία, έν τή πολιτική, έν τή μυθιστοριογραφία. 
Ή έργασία αυτή δέν εμεινεν έπί τέλους άνευ αποτελέσματος. Έν μέσω 
βαθύτατου κοινωνικού σεισμού έπήλθεν ή έπανάστασις τού Φεβρουάριου, 
μεταδοθεϊσα έν άκαρεί έκ Γαλλίας εις άπασαν σχεδόν τήν Ευρώπην, 
"να άπ οδειχθή καί πάλιν διά μυριοστήν φοράν, όπόσον άσημα καί βρα
χύβια είνε τά έργα τών ανθρώπων, όσον καί άν έθεωρήθησαν ταϋτα, 
καθ’ήν στιγμήν έδημιουργοΰντο, αποκυήματα άναμφισβςτήτου ιστορι
κής λογικής καί άληθείας. Ίδεολόγοι, ούτοπισταί, φαντασιοκόποι άνέ- 
λαβον τήν διεύθυνσιν καί τήν διοργάνωσιν τής νέας πολιτείας. Πρώτη 
απόπειρα τής νέας διοργανώσεως ήτο ή διοργάνωσις τής έργασίας καί 
τής ιδιοκτησίας, κατά τό πρόγραμμα τού ύπουργού Λουδοβίκου 
Βλάγκ. Άλλ’ άπεδείκνυτο παραχρήμα, έν μέσω τών απογοητεύσεων 
τής αποτυχίας καί τών έκ ταύτης έπελθουσών καταστροφών, ότι έπι- 
τρέπεται μέν ή έπί τοΰ χάρτου καί διά τού οργάνου μόνον τής σκέψεως 
δημιουργία νέων κόσμων, δύναται ίσως αύ'τη νά τέρψη πρός στιγμήν 
καί νά γοητεύση ένθουσιώδεις φύσεις, άλλ’ έν τή πραγματικότητι ή 
δημιουργία αύ’τη άποδείκνυται όνειρον σκιάς. Ή Γαλλία έμελλε ν’από
τιση άδυσωπήτως τήν εύπιστίαν αύτής καί τόν ένθουσιασμόν ύπέρ 
κοινωνικών καί πολιτικών χιμαιρών, άντιφασκουσών τέλεον πρός αύτήν 
τήν άνθρωπίνην φύσιν. Τί δ’έπήλθεν έντός βραχυτάτου χρόνου; Άπο- 
τυχουσών τών κοινωνιστικών αποπειρών τής έπαναστάσεως, έπελθόντος 
μετ’ ολίγον τού χάους έν ταϊς κοινωνικαίς καί πολιτικαϊς σχέσεσι τού 
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τόπου, μυκωμένης τής αναρχία:, παρέστη αίφνης ένώπιον τού γαλλικού 
έθνους ό παράκλητος της κοι,τής σωτηρίας. Έν μέσω τής πίστεως καί 
τοΰ ένθουσιασμοΰ τοΰ λαού δ Λουδοβίκος Ναπολέων άνηγορεύθη πρόε
δρος τής δημοκρατίας — σωτήρ τής γαλλικής κοινωνίας. Ό Βίκτωρ 
Ούγγώ έπίστευσεν έπίσης, ώς τόσοι άλλοι, εις τήν ειλικρίνειαν τού ανε
ψιού τού ανθρώπου τού 'Ομιχλώδους. Άλλ’ όταν έπήλθε τό πολιτικόν 
τόλμημα τού Δεκεμβρίου, κατενόησεν όπόσον είνε έπικίνδυνον διά τά έ'θνη 
νά προβαίνωσιν άνευ μέτρου έν τή αναζητήσει πόθων απραγματοποίη
των, ί'ν’ άναγκάζωνται ακολούθως, έκόντα άκοντα, νά παραδίδωσι 
τήν διεύθυνσιν τής τύχης των εις τόν πρώτον κωμωδόν καί τυχοδιώ
κτην. *11  Γαλλία, ήτις άπέτισεν ύπερβαλλόντως τάς αμαρτίας της 
έν έτει 1797, εϊμαρτο καί πάλιν, μή διδαχθεϊσα έκ τών ατυχημάτων 
τοΰ παρελθόντος, νά έυ.πιστευθή τήν σωτηρίαν της εις άνθρωπον, βα- 
δίσαντα έπί τά ’ίχνη εκείνου, τοΰ όποιου τό ονομα έ'φερε καί έξε- 
μεταλλεύθη. Ό Βίκτωρ Ούγγώ άντέστη ε’ς τό πολιτικόν τόλμημα 
τού Λουδοβίκου Ναπολέοντος. Αλλά συλληφθείς, έξώσθη τού γαλλικού 
έδάφους, καταφυγών τό πρώτον μέν εις Βελγικήν, βραδύτερον δέ εις 
τήν μεταξύ Γαλλίας καί Αγγλίας κειμένην νορμαννικήν νήσον Γκερ- 
νεσσέην. ένθα καί όριστικώς άπεκατέστη μέχρι τής έν έ'τει 1870 πτώ

σεως τοΰ Ναπολέοντος.
’Από τής έςορίας τού Βίκτωρος Ούγγώ άρχεται νέα, άλλ’ ή μάλλον 

περιφανής περίοδος τού βίου του. Είκοσι περίπου έτη διήρκεσεν ή έξορία 
αύτη, ή έπί τών έρημων άκτών τής Μάγχης διατριβή τοΰ προγεγραμ- 
μέν ου ποιητοΰ. Ή στέρησις τής πατρίδας δέν κατέβαλε τήν ηθικήν 
ρώμην. τό πνευματικόν αυτού σθένος. Ένώπιον τών δοκιμασιών καί 
τών περιπετειών τής τύχης οί δειλοί μόνον χαρακτήρες κάμπτονται ή 
ύπο'χωρούσιν. Άλλ’ οί μεγάλοι, οί άπεσταλμένοι, λαμβάνουσι νέας δυ
νάμεις καί άντλοϋσι νέον θάρρος καί πεποίθησιν.

Ό Βίκτωρ Ούγγώ έν Γκερνεσσέη κατέστη ισχυρότερος ήδη, έν τή 
πλήρει έννοια τής άποστολής έκδικητοΰ τών έθνικών καί κοινωνικών 
δικαίων, τών τοσοΰτον ασεβώς παραβιασθέντων ύπό τοΰ πολιτικού τολ
μήματος τού Δεκεμβρίου. "Οταν ό Δάντης έζήτησε νά στιγματίση 
κατά τόνόέκατον τρίτον αιώνα τού: έχθρού: αύτοΰ, τούςέχθρούς τή: πα
τρίδας του, τής ιδέας, ύπέρ ής ήγωνίζετο καί ύπέρ ής ύφίστατο τό μαρ
τύριαν καί τήν οδύνην τής έςορίας, κατήλθεν εις τόν Άδην καί έν τοϊς 
ζοφεροΐς αύτοΰ κύκλοις, άπαισίοις ώς ή έξόντωσις, άπελπιστικοΐς ώς ή 
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αίωνιότης, άπηθανάτισε, διά πεπυρακτωμένου σιδήρου άποτυπώσας ίνε- 
ξίτηλα στίγματα άτιμίας, τούς ολετήρας της ιστορίας, τούς συγχρόνους 
ολετήρας, καθ’ ών ήγωνίσθη. Ό Βίκτωρ Ούγγώ, μεσοϋντος τοϋ δεκά 
του ενάτου αίώνος, δέν ήτο ήναγκασμένος να κατέλθη εις τόν μυθικόν 
"Αδην τής ανθρώπινης φαντασίας, διά ν’ άναζητήση τούς εχθρούς τής 
κοινωνίας καί τής πατρικός του. Έτάνυσε τά βέλη του ευθύ πρός τόν 
σκοπόν αύτός προγεγραμμ-ένος, δέν έδίστασε νά προγράψη τούς διά 
προγραφών καί βίας καταλαβόντας τήν εξουσίαν. Ούτω διηγήθη έν 
βιβλίοις, άφ’ ών κατά πάσαν σελίδα εξέρχεται φοβερά αγανάκτησες, 
τήν ιστορίαν τοϋ έγχΛήρατος τοϋ Δεκεμβρίου. Κατά τοϋ εγκλήματος 
τούτου είχεν άντιταχθή έν Παρισίοις, μ-αχόμενος επί τών 'Οδοφραγμά
των άλλ’ ύπεχώρησε μετά τών συναγωνιστών του ενώπιον τής βίας. 
“Ηδη δέ, έν Γκερνεσσέη, άνέλαβε τόν αγώνα, μετ’ίσχυροτέρας πίστεως, 
μετά μείζονος εύσταθείας περί τοϋ δικαίου του, περί τής εύτυχοϋς αύ
τοϋ έκβάσεως, περί τής νίκης, ήτις θκττον ή βράδιον έμελλε νά έπέλθη. 
’Αλλεπάλληλα έξήρχοντο άπό τής φαρέτρας τής τιμωρίας τά βέλη 
κατά τοϋ επιόρκου, τοϋ έπιβουλεύσαντος τούς θεσμούς καί τάς έλευθε
ρίας τής πατρίδος. Ούτως έγράφη «Ναπολέων ό Μικρός», διήγησις 
καυστική, αδυσώπητος, τής έπιορκίας, δι’ ής έπετεύχθη τό πολιτικόν 
τόλμημα τοϋ Δεκεμβρίου. "Οτε & Ναπολέων έκλήθη διά τής ψήφου τοϋ 
γαλλικού λαού επί τήν έδραν τοϋ προέδρου τής Δημοκρατίας, έν μέσω 
κοινωνικών θυελλών καί κινδύνων, έπισήμως, ενόρκως, ύπεσχέθη «νά 
έπαναγάγη τήν κοινωνίαν έπί τών αρχικών αύτής θεμελίων, νά στε
ρέωση τούς δημοκρατικούς θεσμούς, καί ν’άναζητήση δλα τά μέσα, 
τά κατάλληλα πρός άνακούφισιν τών δεινών τοϋ γαλλικού λαού, γεν
ναίου καί νοήμονος, τοϋ παρασχόντος αύτω τοσοϋτον περιφανές γνώρι
σμα τής εμπιστοσύνης του.» Καί έν τούτοις ή μεν γ.Ιωττ ωμόμωχεν, 
άΛΛ' ή ιρρήν άνώμοτος' ίπχσα, αύτοϋ ή σκέψις καί ή έργασία ήτο τίνι 
τρόπω νά παραβιάση τούς θεσμούς, ών τήν άλώβητον τήρησιν διεβε- 
βαίωσεν ένώπιον τοϋ γαλλικού λαού. Τό πολιτικόν τοϋτο τόλμημα 
έστιγμ-άτισεν άδυσωπήτως ό Βίκτωρ Ούγγώ, οσάκις έδόθη αύτω εύ- 
καιρία, άλλ’ ιδίως έν ταϊς «Τιμωρίαις», συλλογή λυρικών ποιήσεων, 
πικραϊς σατύραις κατά τού άρπαγος, καί βραδύτερον, έν έτει 1877, 
διά τής «'Ιστορίας ενός έγκλήματος». «Καί τί έπράξαμεν λοιπόν κατά 
τού κυρίου τούτου Ούγγώ», είπεν ημέραν τινά ή αύτοκράτειρα Ευγε
νία μετ’ άνάγνωσιν τών «Τιμωριών.» Καί δ Ούγγώ, μαθών τοϋτο,
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άπεκρίθη. «τί κατ’έμοϋ έπραξαν; . . . Τήν δευτέραν Δεκεμβρίου.» 
Ή έν Γκερνεσσέη διαμονή είνε ύπότινα έποψιν ή εις Μεδινάν φυγή 

τοϋ Βίκτωρος Ούγγώ. Ό ποιητής λαμβάνει έκτοτε πλήρη τον κυρίαρ
χον αύτοϋ λόγον, κατανοεί τέλεον τήν αποστολήν αύτοϋ, ήν μέλλει 
νά καταστήση περιφανή εις τήν ανθρωπότητα. ’Εν έκάστη συγγραφή, 
ήν αποστέλλει άπό τής έξορίας, έχει τό ύφος όπτασιαστοϋ, αγανα
κτεί μέν, έξοργίζεται, βλασφημεΐ πολλάκις κατά τοϋ παρόντος, άλλ’ 
ανέκφραστος γαλήνη περιβάλλει αύτόν παραχρήμα, εύθύς ώς στρέψη 
τό βλέμ.ματου πρός τάς μεμακρυσμένας χώρας τοϋ μέλλοντος, τάςάπο- 
κρύφους διά τούς άλλους, άλλά δε’ αύτόν καθαράς καί φωτοβόλους. 
Είνε άφελής ώς παιδίον, ώς οί άλιεϊς έκεϊνοι τής Γκερνεσσέης, ώς τά 
τέκνα αύτών, τά όποια τοσοϋτον άγαπα, άλλά συγχρόνως εινε αύστη- 
ρός καί άδυσώπητος, δταν έκδικει παλαιόν ή νέον τι έγκλημα, δταν 
ζητεί νά έπανορθώση μεγάλην τινα άδικίαν τής ιστορίας. Δέν οπισθο
δρομεί· δέν κλίνει- θά συντριβή μάλλον, ή θ’ άνεχθή αύτός, δ προ- 
γεγραμμένος, ν’ άρνηθή την ύπεράσπισίν του ύπέρ τούτου ή έκείνου 
τοϋ άδικουμένου έθνους, ύπέρ τούτου ή έκείνου τοϋ καταδιωκο- 
μένου άνδρός, άδιάφορον ποιον φέρει όνομα, τίτλον, έθνικόν χα
ρακτήρα, ίστορικάς περγαμηνάς. Ονχ Un όον^ος ή ελεύθερος, 
d.Ua πάντες εσμεν άόείφοί· Ό Βίκτωρ Ούγγώ, ώς δ έστεμμένος 
Στωϊκός, μ,ίαν είχε πατρίδα, τόν κόσμον. Μεθ’ δλα τά έπισυμβάντα 
αύτφ οικογενειακά δυστυχήματα, μεθ’δλας τάς πολιτικάς καταδρο- 
μάς καί άτυχίας, έτήρει έν έαυτώ άμείωτον τήν πίστιν καί τό φρόνημα, 
τόν ένθουσιασμόν ύπέρ αίσιωτέρου μέλλοντος τής άνθρωπότητος. Πλέον 
ή άπαξ προήδρευσε διεθνών συνεδρίων της ειρήνης χαι τής ελευθε
ρίας. Τις άρμοδιώτερος αύτοϋ; Είνε έξόριστος, άρα έστερημένος δι
καίου, άρα άσθενής. ’Αλλά τις ισχυρότερος τοϋ έξορίστου τούτου; τίνος 
ή φωνή ηχεί έντονώτερον έν μέσω τών ανθρώπων; τίνος δ λόγος άπο- 
τελεϊ νόμον, είνε γεγονός; Εξεγείρει τήν εύγλωττου αύτοϋ φωνήν ύπέρ 
τών λαών· δέν ικετεύει, άξιοι, έν όνόματι τών δικαίων, τών μάλλον 
άναμ.φηρίστων, ύπέρ τής άπελευθερώσεως αύτών. Οί λαοί ούτοι κέ- 
κτηνται τούς εύγενεστάτους τών ιστορικών τίτλων. Λέγονται "Ελλη
νες, ’Ιταλοί, ΙΙολωνοί, Ούγγροι. Μακάριοι οί όεόιωγμένοι, μακάριοι 
οί πεινωντες χαι γυμνητεΰοντες, ότι αντοι ε.Ιεηθήσονται. 'Ο ποιη
τής ζητεί τήν άρωγήν τών ελευθέρων λαών, τών εστεμμένων μοναρ
χών ύπέρ τής άπελευθερώσεως τών λαών τούτων- καί ή φωνή αύτοϋ

|

d.Ua


ΠΟΙΚΙΛΗ

ευρίσκει άπήχησιν παρά τε τοΐς άοχουσι καί παρά τοΐς άρχομένοις. 
"Αλλοτε πάλιν τηλεγραφεί αύτος, δ έστερημένος πολιτικών δικαίων έν 
τή πάτριοι του, δ κατάδικος, προς βασιλείς καί αύτοκράτορας, έξαι- 
τούμενος χάριν δπέρ καταδίκου. Ουρείς άρνεϊται εις αυτόν, διότι ή 
φωνή αύτοϋ δέν είνε φωνή ατόμου, κόμματος, ή φυλής· είνε φωνή έζερ- 
χορεένη άπ’αυτών τών εγκάτων της ανθρώπινης συνειδήσεως. Τοιοϋ- 
τος είνε δ Βίκτωρ Ούγγώ έν Γκερνεσσέη: έστερηρεένος κατά τύπους 
θετικών δικαίων, άλλά πράγματι εκπρόσωπων την συνείδησιν τοϋ αιω
νίου δικαίου.

άνεστραμμένα· ούδεμία κα- 
Μόνον τό καθήκον ί'σταται 

καταστραφείσης, τό

«Ή εξορία, λέγει που, είνε ή άπογύμ.νωσις άπό τοϋ δικαίου. Ούδέν 
τούτου τρομερώτερον. ’Αλλά διά τίνα; διά τόν έξόρεστον ; Ούχί. διά 
έξορίζοντα. Ή τιμωρία έπιστρέφει, δάκνουσα τόν δήμιον. Ή έξορία εινε 
σοβαρός τόπος. Ένταϋθα τά πάντα είνε 
τοικία, καταστροφή δέ μόνον καί πτώσις. 
ένταϋθα όρθόν, ώς κωδωνοστάσιον έντός πόλεως 
δποϊον φαίνεται ύψηλότερον έν τή περί αυτό καθολική ταύτη πτώσει. » 
Ύπό τάς εντυπώσεις ταύτας καί τά έξ αύτών αισθήματα δ ποιητηί 
άνεπτύχθη κατά την περίοδον ταύτην τοϋ βίου του. Είπον δτι πολλά- 
κις έκοικών κοινωνικόν τι σύγχρονον έγκλημα, άγωνιζόμ.ενος ύπέρ τοϋ 
δικαίου, καθίσταται τραχύς, άδυσώπητος, ούτω δέ δυνατόν νά έλατ- 
τωθή ή πρός αυτόν έμπιστοσύνη τών αναγνωστών, όσον ούτοι καί άν είνε 
προκατειλημμένοι. ’Αλλά τί είνε δ ποιητής πολλάκις; τιρεωρός, αντι
πρόσωπος, συνήγορος της αιώνιας δικαιοσύνης. "Οσον δέ καί άν άπαι- 
τώρεεν παρ’ αύτοϋ νά διατελή άρεερόληπτος, πρός τό συμφέρον μόνον 
της τέχνης άποβλέπων, ψυχρός καί αδιάφορος έν ταϊς αΐθερίαις χώραις 
τοϋ άληθοϋς, τοϋ άγαθοϋ, τοϋ καλοϋ, δέν δυνάμεθα ν’ άρνηθώιεεν εις 
αύτόν τό δίκαιον καί το καθήκον της συμ.μ.ετοχής έν τω άγώνι τοϋ 
βίου, συρερεετοχης, τραχείας πολλάκις καί επικινδύνου, πρός τό συμφέ
ρον αυτών τών ύπερτάτων αγαθών της άνθρωπότητος, ύπέρ ών έτάχθη 
δ ποιητης, αδιαφορών, άν θά προσκρούση πρός τάς προλήψεις τοϋ πα
ρόντος, ένα δέ μόνον έχων σκοπόν—την ίκανοποίησιν τοϋ δικαίου.

«Τί θέλεις πράξει ήδη;» ήρώτησε, την έπαύριον της έν Γκερνεσσέη 
άποκαταστάσεώς των ό Βίκτωρ Ούγγώ τον υιόν του Φραγκίσκον.»Θέλω 
μεταφράσει τόν Σαιξπεϊρον», άπεκρίθη δ νεανίας. «Καί έγώ θά θεωρώ 
την θάλασσαν», είπεν δ Βίκτωρ Ούγγιό. Ή θάλασσα είνε τό σύμβολου 
τοϋ άπειρου, τής αίωνιότητος, μεταφορική σύλληψις τής ιστορίας, τής 
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δποίας αί περιπέτειαι καί αί με-αμορφώσεις δρεοιάζουσι πρός τά κύρεατα. 
Άλλ’ ένω ταϋτα παρέρχονται χωρίς νά καταλίπωσιν ϊχνη διαβάσεως, 
αί ρεεταρεορφώσεις τής ιστορίας, αί περιπέτειαι τής κοινωνίας είνε πε- 
πρωρεέναι νά άποτυπώσωσι τήν σφραγίδά των έπί τοϋ πνεύματος τοϋ 
ποιητοϋ. Ό Βίκτωρ Ούγγώ, εξόριστος έν Γκερνεσέη, άπεφάσισε νά 
θεωρή τήν θάλασσαν. Καί έν τή θεωρία ταύτη έβύθισε τό πνεϋρεα αύ
τοϋ εις τά άδυτα τοϋ ρεέλλοντος, εις τούς φωτεινούς έκείνους τής αιώ
νιας ρεακαριότητος κόσμους, ύπό τήν εμπνευσιν τών δποίων συνέθηκε 
τά έργα, δι*  ών κατέστη, λόγω πρωτοτυπίας καί δυνάρεεως συλλήψεως, 
έν τών μοναδικωτκτων πνευρεάτων τής παγκοσμίου Γραρερεατολογίας. 
Καθ’ ήν στιγμήν δ υιός μετέφραζε τόν Σαιξπεϊρον, δ πατήρ ήρμ,ήνευε 
τόν θαυμάσιου Βρεττανόν, άπεκάλυπτε τήν δύναμιν καί τήν άξίαν τοϋ 
μεγίστου τών νεωτέοων δραματοποιών, άνέλυε τά πάθη, τά αισθήματα 
άτινα χαρακτηρίζουσι τά δραματικά προϊόντα τοϋ Σαιξπείρου, ούχί 
σχολιάζων, ούχί έρμ.ηνεύων, άλλά συμπληρών αύτόν. Ή περί Σαιξπεί- 
ρΟυ μελέτη τοϋ Βίζ.τωρος Ούγγώ δέν είνε άνάλνσις, άλλ’ αυτό τοϋτο> 
άποθέωσις τοϋ δραματικού πνεύματος τών νεωτέοων χρόνων, τό δποϊον 
τοσοϋτον πεοιφανώς έξεπροσωπήθη διά τοϋ ποιητού τοϋ Μάκβεθ, τοϋ 
βασιλέως Αήρ, τοϋ Άμλέτου, τοϋ Όθέλλου. Ούδείς ήδύνατο νά είσ- 
δύση βαθύτερου εις τά ένδότατα τής ψυχής αύτοϋ, διότι ούδείς είχεν 
ίσον πρός αύτόν τό άνάστημα, τήν καρδίαν, τόν νοϋν, ώς δ ποιητής τοϋ 

Κρομβέλλου καί τοϋ Έρνάνη.
Ή έπιχείρησις τοϋ Βίκτωρο: Ούγγώ κατά τήν περίοδον ταύτην ύπήοξε 

κολοσσιαία. Είνε δ επανόρθωσής τής κοινωνίας, δ εκδικητής τοϋ άδικου 
πανταχοϋ όπου συναντά αύτό, εϊτε έν τή φύσει, είτε έν τή ιστορία. 
Παρά τφ ποιητή ευρίσκει δ αδικούμενος τόν άπολογησήν, τόν συνήγο
ρον, τον συμ.παθή προστάτην ένώπιον θεού καί ένώπιον ανθρώπων. Αύ- 
τός~« άποκατέστησε τόν γελωτοποιόν καί τόν μ.ϊμ.ον, άπαντας τούς 
καταδίκους τής άνθρωπότητος, τον Τοιβουλέτον καί τήν Μάρκον, τον 
ΰπηοέτην, τόν δεσμώτην καί τήν έταίραν τρυφερός αύτος, έπεκαλέσθη 
τήν παγκόσμιον χάριν, πάντοτε έπιφωνών : «’Επιστήμη! γραφή! λό
γος! έπιθυμών νά εξαφάνιση τήν ειρκτήν διά τοΰ σχολείου». Πρός 
τούτο άφιέρωσε τόν βίου του, τοιοϋτον δέ είνε καί τό άντικείμενον τών 
κατά τήν περίοδον ταύτην τής εξορίας δημοσιευθέντων έργων του, καί 

ιδίως τών « ’Αθλίων. »
Τί: δ σκοπός, τίς δ χαρακτήρ, ποια ή άφορμ,η τής μεγάλης ταύ-
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της γης άμά-
είναι

της κοινωνικής έποποιΐας, οι’ ής έπεζήτησε τήν ιστορικήν ταύτην έπα- 
νόρθωσιν;

«’Ενόσω θά ύπάρχη, συνεπεία τών νόμων καί συνεπείς τών ηθών, 
κοινωνική καταδίκη, έν πλήρει πολιτισμό τεχνητώς δημιουργούσα 
"Άδην, καί περιπλέκουσα δι’ ανθρώπινης μ.οίρας τό θειον πεπρωμένου, 
ενόσω τά τρία μεγάλα τοΰ α’ιώνος προβλήματα, δ έξευτελισμός τοΰ 
ανθρώπου διά τής πενίας, ή έ'κπτωσις τής γυναικός έκ τής πείνης, ή 
ατροφία τοΰ παιδιού διά τοΰ σκότους, δέν θίλουσιν έπιλυθή· ένόσω έν 
τισι κοινωνικαϊς σφαίραις ή ασφυξία έσται δυνατή· έν άλλοις δέ λόγοις 
καί άπό εύρυτέρας έ'τι άπόψεως, ένόσφ θά ύπάρχη έπί τ; 
θεία καί άθλιότης, βιβλία παρόμοια πρός τοΰτο δέν θέλουσιν 
ανωφελή.»

Τό βιβλίον τοΰτο είνε οί «Άθλιοι.» Ή κριτική δέν δικαιούται νά 
ε’ισέλθη εις τάς λεπτομέρειας τής τραγικής ταύτης έποποιΐας, νά άνα- 
λύση αύτάς διά τής έπιμονής έκείνης, μεθ’ ής οφείλει νά πράξη τοΰτο 
έν άλλοις ποιητικοί; έ'ργοις. Άναμ.φιβόλως δύναται νά εύ'ρη σφάλματα, 
νά ψέξη, νά εΐρωνευθρ, νά καταδικάση τούτον ή έκεϊνον τόν χαρα
κτήρα, ταύτην ή έκείνην τήν έ'λλειψιν καί εικόνα. Στενοκέφαλος κρι
τικός δύναται νά θριαμβεύση έπί τινα 
τοΰ, ύπέρ 
μικρολόγων. Τό τηλεσκόπιον εύρίσκει κηλιδα 
σκου τοΰ ήλιου· καί το τηλεσκόπι 
δύναται νά κατάδειξη έλλείψεις 
άσπιλου έργου τοΰ πνεύμ.ατος καί 
έπεδίωξε πάντοτε διά τών έργων 
καθ’ όλας τάς σχέσεί; 
συλλαμβάνων καί κατανοών 
αύτοΰ πολλάκις τά δεδομένα, 
■ύπάρχουσιν έν τή ανθρώπινη φύσει, 
ίερεύς τοΰ ιδεώδους- άλλα τό ιδεώδες 
όρια τινα τοΰ χρόνου καί τοΰ

νά καταδικάση

στιγμήν, νά έλκύση ύπέρ εαυ
τώντών τεχνικών παρατηρήσεων του, τάς έπιδοκιμασίας 

ς έπί τοΰ παμφαοΰς δί- 
:ιον δέ τοΰ κριτικού άνευ δυσχερείας 

καί πλάνας καί έπί τοΰ μάλλον 
ί της τέχνης. Άλλ’ ό Βίκτωρ Ούγγώ 
' αύτοΰτήν παράστασή τοΰ ιδεώδους 

,ς καί έκδηλώσεις τού βίου. Τπό τοιοϋτον πνεύμα 
τον κόσμον, έκβιάζει διά της τέχνης 
όπως ύφίστανται έν τη κοινωνία, όπως 

Ό ποιητης είναι αναντίρρητους δ 
.ς τοΰτο δέν δύναται νά ύπερβή 

>ΰ τόπου, δέν δικαιούται άρα καί δ ποιητης 
νά παραστήση τό ιδεώδες αύτοΰ, της Μούσης τό αΐθέριον τέκνον, ξένον 
πρός την φύσιν, τάς άνάγκας καί την δυνατότητα τοΰ κόσμου τούτου. 
Τοιαύτας παρατηρήσεις ύφίστανται τά προϊόντα τοΰ πνεύματος τοΰ 
Βίκτορος Ούγγώ, ιδίως δέ τά τής περιόδου ταύτης. ’Εντός τοΰ 
άσπιλου αίθέρος ιδεώδους κόσμου ζών και διανοούμενος απεικονίζει

πολλάκις τά πράγματα ούχί όποια είνε, άλλ’ όποια αυτός ποθεί, 
όποια πρέπει νά ήνε, όπως άντελήφθη αυτά έν ταϊς όπτασίαις του. Τοι- 

ιαΰτα μόνον δύναται δ κριτικός νά παρατηρήση έν τοϊς «Άθλίοις,» ότι 
πολλαχοΰ δ ποιητής, έκ προθεσεως βεβαίως, καταφρονεί τούς κοινωνι
κούς νόμους, τά δικαιώματα τής ιστορίας, ένώπιον τοΰ απολύτου αλη
θούς, τοΰ όποιου ζητεί τόν θρίαμβον έν τω κόσμω, έστω καί προ τής 
ώρας, έστω καί παρά τάς δυνάμεις τών ανθρώπων. Άλλ’ έάν ή δη
μιουργία τοΰ ποιητοΰ παρουσιάζει τοιαύτας έλλείψεις κατά τάς λε
πτομέρειας, άναντίρρητον είνε ότι θεϊκή τις, άχραντος πνοή ιδεώδους 
έμπνεύσεως διήκει διά τής μεγαλοπρεπούς παραστάσεως τών«Αθλίων.» 
’Εντεύθεν ή μυθιστορία αύτη ύπήρξεν άποκάλυψις διά τήν απόκληρον 
έκείνην κοινωνικήν τάξιν, ής τήν ιστορικήν άποκατάστασιν άνέλαβεν ό 
ποιητής. Ή αύστηρά, ή αμίαντος τέχνη δύναται νά συνοφρυωθή ίσως 
πλέον ή άπαξ έπί ταύτη ή έκείνη τή κοινωνική είκόνι· δύναται δ 
κριτικός νά μεμφθή τούς «Άθλιους,» ώς έπιδιώκοντας τήν πραγμάτω- 
σιν ώρισμένων τάσεων, ώς χρησιμεύοντας όπλον κατά τών θεσμών τοΰ 
καθεστώτος. Άλλ’ δ Βίκτωρ Ούγγώ δικαιούται ν’ άπολογηθή ύπέρ εαυ
τού, δτε άν ήμάρτησεν, έπραξε τούτο, ώς δ Προμηθεύς τοΰ Αισχύλου, 
εκουσίων, εχων υπ οψει ουχι τους πεπερασμένους νομούς της τέχνης, 
άλλα τού; αιωνίου; νόμου; τής παγκοσμίου δικαιοσύνης, τήν πραγ
μάτωσήν τών δποίων έπεδίωξε διά τών «Αθλίων.»

Μετά τούς «Αθλίους» έδημοσίευσεν έκ Γκερνεσσέης δύο άλλας 
μυθιστορίας, τούς «Θαλασσοπόνους » καί τόν « Γελώντα Άνθρωπον ». 
Ή πρώτη παρίστησι τόν φυσικόν άνθρωπον έν όλη αύτοΰ τή ρώμη 
καί ένεργεία, άκμαϊον, άκατάβλητον προ τών παρεντιθεμένων προσ
κομμάτων, θριαμβεύοντα έπί τέλους. ’Ιδίως αί έν αύτή θαλάσσιαι 
περιγραφαί καί εικόνες είνε απαράμιλλοι, μόλον ότι έψέχθη δ ποιητής, 
ώς μή γινώσκων ακριβώς τά τής Γεωγραφίας καί τής Φυσικής 'Ιστο
ρίας. Άλλ’ δ Βίκτωρ Ούγγώ δέν έπεδίωξε δόξαν φυσιοδίφου. Έγρα- 
ψεν έ'ργον τέχνης· τοΰτο δ’ είνε έ'ξοχον, όπως είνε έπίσης έ'ξοχον καί τό 
έτερον αύτοΰ, σύγχρονον σχεδόν, μυθιστόρημα, δ «Γελών Άνθρωπος», 
τολμηρά σύλληψις ακάθεκτου πνεύματος, γινώσκοντος νά έκμεταλλεύη- 
ται ύπέρ τοΰ σκοπού του τά μάλλον άδιεςίτητα μυστήρια τής φύσεως 

καί τής ιστορίας.
I ■ Δέν είνε δυνατόν να έπιμείνη τις, άναλύων τά έργα τοΰ ποιητοΰ έν 

τή ποικίλη αυτών παραστάσει καί δημιουργία Τά θέματα, άτινα ζη
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τεί νά πραγματευθή, είνε ώρισμένα, μεμετρημ.ένα · άλλ’ δπόσον ποικίλ
λει ή διατύπωσις αυτών! Ζητεί την κοινωνικήν έπανόρθωσιν καί άπο- 
κατάστασιν τοϋ ανθρώπου, τόν θρίαμβον της δικαιοσύνης, την νίκην 
της αλήθειας· τοϋτο δ’ επιτυγχάνει διά μυρίων χορδών καί τρόπων, 
εί καί μια καί ή αυτή είνε ή αργούσα ιδέα, είς και ό αύτός τελικός 
σκοπός. Γόης τής τέχνης, παρέχει είς αυτήν ποικίλας μ.ορφάς καί από
ψεις, εί καί έν τή αρχική αναζητήσει τών παραστάσεων έν μόνον θέλει 
εύρεθή τό παριστάμενον θέμ.α.

Κατά τήν περίοδον ταύτην τής έξορίας έδημ οσίευσεν έκτος τών 
«Μελετών,» περί ών προηγουμένως ό λόγος, τά «"Ασματα τών 
'Οδών καί τών Δασών,» ποιήματα, πλήρη χάριτος, φυσικής ζωη- 
ρότητος καί άφελείας, άτινα άρκοϋσι βεβαίως νά θεμελιώσωσι τήν φή
μην ποιητοϋ, άλλά τά όποια δέν δύνανται νά διαγωνισθώσι πρός τό 
ύπέρτατον ποιητικόν έργον τής περιόδου ταύτης, καί έν τών άριστων 
τής παγκοσμίου γραμματολογίας: τούς «Θρύλους τών Αιώνων.» Ό 
φιλόσοφος τοϋ «’Ασυνειδήτου », άν δέν άπατώμαι, είπεν ότι ό μ,υ- 
στικισμός, ούχί βεβαίως δ άπόλυτος, όποιον ύφίστανται οί όπιοφάγοι 
τοϋ πνεύματος, ή οί παραπαίοντες εκστατικοί τής ’Ινδικής καί τοϋ 
καθολικού Μέσου αίώνος κατ’έξοχήν, άλλ’δ εντός τών όρων τοϋ δυνα
τού, είνε θεΐόν τι δώρον, χαρακτηρίζει τά πρωτότυπα καί δημιουρ
γικά πνεύματα, τά γινώσκοντα νά έρχωνται είς επικοινωνίαν μετά 
κόσμ.ων άοράτων ή έκλελιπότων , μεγαλας δέ προσήνεγκεν ύπηρε- 
σίας έν τή διανοητική άναπτύξει τής άνθρωπότητος. Βλέπουσιν οί 
ύπ’ αύτοϋ κατειλημμένοι οπτασίας, άπροσπελάστους τοϊς κοινοις τών 
άνθρώπων έχουσι τό δώ ρον τής θιπΛής όράσεως, τήν άντίληψιν 
τών δεδομένων καί τήν θεωρίαν τοϋ μή προσιτού είς τάς αισθή
σεις, τοϋ άπολύτου όντος, τοϋ γενομένου, τού γενησομένου. Οί «Θρύ
λοι τών «Αιώνων» διαπνέονται ύπό τής πνοής ταύτης. Διά τών ζο
φερών άτραπών τής ιστορίας, άπ’ άρχής μέχρι τέλους, πρωταγωνιστεί 
τό άνθρώπινον γένος, μοχθούν, άγωνιζόμενον, πίπτον ή άναβαϊνον, ευ
τυχούν ή δυσπραγοϋν τό άνθρώπινον γένος «ώς μέγα άθροιστικόν άτο- 
μον, πληρούν άπό εποχής εις εποχήν σειράν πράξεων έπί τής γής· δί- 
μ,ορφον άτομον : ιστορικόν καί μυθικόν. Είνε ούχ ήττον άληθές τό δεύ
τερον, όσον καί τό πρώτον, είνε ούχ ήττον υποθετικόν τό πρώτον, όσον 
καί τό δεύτερον.» Είνε σοβαρά ή παράδοξος αϋτη έποποιία, ώς είνε 
σοβαραΐ καί άγέλαστοι συνήθως αί σελίδες τής ιστορίας, τούτου δ’ ένεκα 

αί χαρίεσσαι εικόνες έλάχισται είνε καί έν μειονότητι έγκατεσπαρμέ— 
ναι. Άλλ’ όταν δ ποιητής εύρίσκει έν τω μέσω τού κευθμ-ώνος τών 
άνθρωπίνων γενεών μεμονωμένον άναθάλλον χάρεέν τι άνθος, είνε άμί- 
μητος, τρυφερώτατος, άληθώς ειδυλλιακός, δ τέως άποτυπών έπί τοϋ 
πίνακος τής ιστορίας ζοφερά καί μελαγχολικά χρώματα. Κατά τήν 
περίοδον τής έξορίας έδημοσιεύθησαν τά δύο πρώτα βιβλία τών 
«Θρύλων,» βραδύτερον δέ, μετά τήν επάνοδον τοϋ ποιητοϋ άπό τής 
έξορίας, έδημοσιεύθησαν τέσσαρα άλλα βιβλία· έμελλον δένά ήνε ταϋτα 
τό πρώτον μέρος πλήρους ποιήματος, ών τά μετά ταϋτα θά ήσαν, 
κατά τήν δμολογίαν τοϋ ποιητοϋ, τό«Τέλος τοϋ Σατανά» καί δ«Θεός,» 
τουτέστιν ή παράστασις τοϋ μοναδικού προβλήματος τοϋ βίου, τοϋ ”(?r- 
τοΐ, ύπό τήν τριπλήν αύτοϋ μορφήν, τής Άνθρωπότητος, τοϋ Κακού,

1 !

II

τοϋ Άπειρου.
Τοιοϋτον είνε τό άντικείμενον τοϋ ποιήματος τών «Θρύλων τών 

Αιώνων» καί τών παρακολουθημάτων αύτοϋ, άτινα δυστυχώς δέν 
έμελλον νά δημοσιευθώσιν : ή ανάπτυξες τοϋ άνθρωπίνου γένους διά 
τών αιώνων, δ άνθρωπος άνερχόμενος άπό τής σκοτίας είς τά ιδεώδη, 
ή παραδεισιακή μεταμόρφωσες τοϋ έπιγείου "Αδου, ή βραδεία καί ύψί- 
στη τής έλευθερίας άκμή, δίκαιον διά τόν βίον τούτον, εύθύνη διά τόν 
άλλον- είδος τι θρησκευτικού ύμνου μυριοστρόφου, έχοντος έν τοϊς 
έγκάτοις αύτοϋ βαθεΐαν πίστιν, έν δέ τή κορυφή ύψηλήν δέησιν· τό 
δράμα τής δημιουργίας φωτιζόμενου ύπό τοϋ προσοίπου τοϋ δη
μιουργού».

Οί «Θρύλοι τών Αιώνων» είνε έποποιία άμα καί ύ’μνος. Άπει
ρος ποικιλία άντικειμένων, σκοπών, ρυθμού, χάριτος, άρμονίας. Ό 
ουρανός καί ή γή, δ Παράδεισος καί δ "Αδης, οί "Αγγελοι καί οί Δαί
μονες, άπασα ή φύσις έν γένει, μυθική καί πραγματική, ύπό τάς δύο 
αύτής όψεις έν τή ίστορίιγ άποκαλυπτομένη καί τελειουμένη, τοιοϋτον 
τό θέμα τών «Θρύλων τών Αιώνων.» Άρχεται δ ποιητης διη
γούμενος άπό τής πρώτης αύγής τής κοσμογονίας, άπό τών πρώτων 
στιγμών τής γηίνης σφαίρας. "Ασπιλος είνε είσέτι ή φύσις, τηρούσα 
τούς τόνους τοϋ αιωνίου λόγου· τά πάντα έκπέμπουσιν άρρητον προς 
τόν δημιουργόν ΰμνον· θεία έκστασις εμπνέει τόν νεανικόν έτι κόσμον· 
συγκινειται το χόρτου, καί τό νέφος, καί τό κύμα· καί αύτος δ βρά
χος, όνειροπολών καί σιγών κατάφωτον ψάλλει τό δένδρου· έκαστου 
άνθος, άνταλλάσσον τήν πνοήν αύτοϋ καί τήν σκέψιν μετά τοϋ γαλή -
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νίου ουρανού, άφ’ ού πίπτει ή δρόσος, λαμβάνει ένα μαργαρίτην καί 
ανταποδίδει έν άρωμα. Διαλάμπει τό Όν, Έν έν τω Παντί, Παν έν 
τω Ένί· τά πάντα είνε φλόξ, υμέναιος, ευδαιμονία, γλυκύτης, επιεί
κεια. Έν τοιαύτη στιγμή τελείται ή ιερά στεψις της πρώτης γυναί
κας, της Εύας, περιβαλλόμενης ύπό άκτϊνος έρωτος, ερχόμενης άπό των 
αβύσσων, της σκιάς, τού κυανού ουρανού, τού άνθους, τού ψάλλοντος 
πτηνού, τού σιγώντος βράχου. Καί ώχρα ή Εύα, αισθάνεται ήδη τούς 
κόλπους αύτης κλονουμένους. Τί θέλει προελθεί έκ της στιγμής ταύ- 
της ; Φεύ! ή μέλλουσα άνθρωπότης: ό Κάϊν, διαπράττων μετ’ολίγον 
τό πρώτον έγκλημα, φεύγων τόν οφθαλμόν τού Θεού, άλλά πανταχού 
τιμωρούμενος ύπό τών έλέγχων της συνειδήσεως καί της αίωνίας δι
καιοσύνης.

Τό άγαθόν καί τό Ζακόν, συγκρουόμενα, μαχόμενα, έζ ύπαμοιβής 
νικώντα η νικώμενα, τό φώς και τό σκότος, ό άνέσπερος ουρανός καί 
τό χάος, προσωποποιούμενα διά τών μεγάλων σκηνών καί παραστά
σεων της ιστορίας, τοιούτον τό θέμ.α τών κολοσσιαίων εικόνων, ας ό ποιη
τής άπεκάλεσε «Θρύλους τών Αιώνων.» Ή γλώσσα είνε ισχυρά, με
γαλοπρεπής, ώς αί εικόνες. Όπτασίαι καί ονειροι, άποκαλύψεις καί 
πόθον τό άσμα της πρωίας καί ο στεναγμός της νυκτός- τό έρωτικόν 
φώς τού διαυγάζοντος έπί τού απείρου πίνακος τού ουρανού άστρου, 
καί. ή οδύνη τού προγεγραμμένου· τό άσμα τού έζορίστου έν καιρώ 
της άνοίξεως, γλυκύ ώς τό άνθος καί πικρόν ώς τό δάκρυ· τά από
κρυφα τού παρελθόντος, τά προβλήματα τού παρόντος, αί άποκαλύ- 
ψεις τού μέλλοντος. Αί σκέψεις καί οί πόθοι περί τού θριάμβου τού δι
καίου καί της άλληλεγγύης τών λαών έν τω μ.έλλοντι χρόνω· δ ύ’μ.νος, 
δν δ έξόριστος ψάλλει, φυτεύων έν τω κήπω του τό δένδρον τών 
Ήνωμένωτ ΠοΛι,τείΜν της Ευρώπης· έν συνάψει τοιούτο τό θέμα τών 
«Θρύλων τών Αιώνων.»

Διηγείται δ ποιητης την συνάντησιν τού ’Ιησού μετά τού τάφου· κραυ
γάζει ούτος: Λάζαρε, δεύρο έξω· καί έξεγείρεται δ νεκρός· άλλ’ οί θεώ- 
μενοι, έπιφωνούσιν : είνε καιρός νά άποκτείνωμεν τόν άνθρωπον τούτον. 
Έν τω πανοράματι τών αιώνων παρέρχεται μετ’ολίγον πρό τού ποιητού 
ή Ρώμη. Όποια πτώσις της αίωνίας πόλεως '. Πίνει ή Ρώμ.η εύθυμος, με
θυσμένη, έρυθράν έχουσα την οψιν οσμή τάφου έςέρχεται άπό τών οργίων 
τούτων· τά πάντα προκαλούσι την φρίκην, καί αυτός δ έρως, καί αυτή ή 
ευτυχία. Τό ένατον έτος της Έγείρας θνήσκει δ προφήτης τής’Αραβίας·
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δ ποιητής προσέρχεται εγγύς αύτοΰ κατά τάς στιγμάς τοΰ θανάτου, 
μεταδίδων τά τελευταία ρήματα τοΰ απεσταλμένου: «Λαέ, τδ φως 
σβέννυται, δ άνθρωπος παρέρχεται καί ρέει· ημείς είμεθα κόνις καί σκο- 
τία. Μόνος δ Θεός είνε μέγας.» Ό πατροκτόνος βασιλεύς της Δανίας 
Κανοΰτος εμπνέει τραγικήν εικόνα τών ελέγχων της συνειδήσεως. Ή 
μονομαχία τών δύο μυθικών ηρώων τοΰ μέσου αΐώνος, τοΰ Όλλιβιέρου 
καί τοΰ Ρολάνδου, περιγράφεται μετ’ αμίμητου ζωής· ώσαύτως αί 
περιπέτειαι τοΰ Εύϊράδνου, όλα τά μεγάλα πάθη και αισθήματα της 
ιστορίας, άποσπώσιν άπό της λύρας τοΰ ποιητοΰ περιπαθείς καί θαυ
μάσιους τόνους. Ή τραγωδία καί ή κωμωδία, τό άσμα καί τό έπος, 
τά πάντα συμφύρονται εναλλάξ έν τη μεγάλη ταύτη είκόνι της άνθρω- 
πότητος. Ό ποιητης θέλει έξέλθει καί έκτος τοΰ χρόνου, τοΰ μηδέποτε 
θνήσκοντος, τοΰ μηδέποτε μεταβαλλομένου, ϊνα ψάλη την σάλπιγγα 
της τελευταίας κρίσεως. 'Οποία φοβέρα στιγμή, καθ’ ην θέλει ηχήσει 
αυτή! «Όταν δ κόσμος φθάση εις τόν σκοπόν του, δταν αί στιγμαί, 
αί ήμέραι, οί μήνες, τά έτη, θέλουσι πληρώσει τον χρόνον, τότε, έν 
τη φρικώδει σιγή, λευκή άκτίς, μακρά, ωχρά, θελεε είσδύσες φοβερά 
καί τρέμουσα, έπί των σκοτίων εκείνων σταθμών, τών καλουμένων κοι
μητηρίων, αί δέ σκηναί θέλουσι ταραχθη, εΐ καί είνε λίθιναι, έπί 
πάντων εκείνων τών ύπνωττόντων πεδίων· άλλ’ αίφνης, ή τελευταία 
σάλπιγξ, έξερχομένη άπό της ομίχλης, ένθα τό σόμπαν την άνα 
μένει, ύπεράνω τών οντων καί τών πραγμάτων, ύπεράνω τών εγ
κλημάτων καί τών αποθεώσεων, τών σκιών καί τών οστών, τών 
πνευμάτων καί τών σωμάτων, θά τονίση τό φρικώδες έξεγερτηριον 
τοΰ θανάτου.»

Διά τοιούτων εικόνων, διά τοιούτων αποκαλύψεων, διηγείται δ 
ποιητης τά σκοτεινά μ.υστήρια της δημιουργίας, τάς περιπετείας της 
ιστορίας. Είνε δ Δάντης τοΰ δεκάτου ενάτου αΐώνος, άλλ’ εύρυτέραν 
έχων καί ύψηλοτέραν τήν πτήσιν. Ή τέχνη δύναται καί πάλιν έν τώ 
ποιήματι τούτω νά σχολιάση, νά παρατήρηση, νά ψέςη. Άλλ’ δ 
ποιητής, δ άποτολμήσας νά έξέλθη τών πεπερασμένων ορίων τοΰ τόπου 
καί τοΰ χρόνου, έχει δικαιώματα τινα, άτινα δέν δικαιούνται νά έπι- 
καλεσθώσιν οί πολλοί τών συναδέλφων του. Ούτως οί «Θρύλοι τών 
Αιώνων» πρέπει νά κριθώσιν ούχί μέ τό κριτήριον τών άποδεδεγμένων 
κανόνων τής τέχνης, αλλά μέ τήν ελευθερίαν, ήν διεκδικοΰσιν ύπέρ εαυ
τών τά μεγάλα πνεύματα, τά μή έ'χοντα ανάγκην θεσμών καί κανό- 
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νων, καί ών αυτό τό έ'ργον άποτελεϊ ίδιους κανόνας, ενώπιον τών οποίων 
επιβάλλεται ή άποδοχή, η σιγή, ή άναγνώρισις.

'Η ποιητική σύλληψις τοϋ Βίκτωρος Ούγγώ άνήλθεν είς τό κατα- 
κόρυφον αύτής σημεΐον διά τής συνθέσεως τών «Θρύλων τών Αιώ
νων.» "Ισως ήθελε σταματήσει έν τή μυστική ταύτη, τή μή περαι
τέρω πτήσει διά τών αιώνων καί τής ιστορίας, άν δέν έξήγειρον αύτόν 
πρός ένεργότερον βίον αί περιπέτειαι τοϋ παρόντος, αί τύχαι τής πα- 
τρίόοςτου. Έν ε”τει 1870 έπήλθεν δ πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και 
Γερμανίας, άδελφοκτόνος αγών μεταξύ τών δύο μάλλον πεπολιτισμέ- 
νων λαών τής ευρωπαϊκής ηπείρου. Είνε γνωστή ή αρχή αύτοϋ καί 
ή έκβασις. Δεν εξετάζω τις τών δύο λαών ύπέχει έπί τώ τραγικω τούτω 
γεγονότι μείζονα ευθύνην πρό τοϋ δικαστηρίου τής ιστορίας· άλλ’ ό,τι 
είνε βέβαιον, έξήγειρεν άσπονδα μίση μεταξύ άμ-ιροτέρων· ταϋτα δ’ 
ούκ ολίγον έμελλον νά έπιδράσωσιν έπί τής Μούσης τοϋ Βίκτωρος 
Ούγγώ. Τήν τετάρτην Σεπτεμβρίου 1870 ό έπίορκος αίτιος τοϋ πο
λιτικού τολμήματος τοϋ Δεκεμβρίου 1851, αιχμάλωτος ήδη τών Γερ
μανών μετά τήν πανωλεθρίαν τοϋ Σεδάν, καθηρεΐτο άπό τοϋ θρόνου 
τής Γαλλίας ύπό τοϋ λαού τών ΙΙαρισίων, ή δέ καθαίρεσις αύτη έγί- 
νετο άσπαστη ύπό σύμπαντος τοϋ γαλλικού έθνους διά τής άνακηρύ- 
ξεως τού δημοκρατικού πολιτεύματος. Άλλ'οι οιωνοί, ύφ’ούς τό γε
γονός τούτο έτελεΐτο, ήσαν άπαίσιοι διά την Γαλλίαν. Ό εχθρός κα- 
τεϊχεν ήδη τά κυριώτατα μέρη τού τόπου, κατόπιν τής πανωλεθρίας, 
ήν εϊχεν ύποστή δ κάκιστα συντεταγμένος στρατός ενώπιον τοϋ ύπε- 
ρόχως τελειοτέρου γερμανικού. 'Η δέ Γαλλία ήγωνίζετο άπηλπισμένον 
περί ύπάρξεως αγώνα, όστις έξήγειρεν άπασαν τήν φιλοπατρίαν τού 
έ’θνους, τό αίσθημα τής τιμής αύτοϋ, τής συντηρησεως.

Μετά τό γεγονός τής τέταρτης Σεπτεμβρίου, δ Βίκτωρ Ούγγώ μετά 
τών λοιπών προγεγραμμένων τοϋ Δεκεμβρίου επανήλθεν εις την Γαλ
λίαν. Εϊχεν άλλοτε έν ταϊς «Τιμωρίαις» καί «Ναπολέοντι τω Μι- 
κρώ», ύπό τήν έπήρειαν βιαίας νευροπάθειάς, προείπει καταστροφήν 
διά τήν πατρίδα του, άλλ’ούδέποτε έπίστευσεν ότι ή καταστροφή αύτη 
μελλε νά ύπάρξη τοσοϋτον φοβερά, τοσοϋτον τραγική. Οι κυριώτατοι 

τών προμαχώνων τής Γαλλίας ήσαν έντός βραχυτάτου χρόνου είς 
τήν διάθεσιν τοϋ έ/θροϋ, αύτοί δέ οί ΙΊαρίσιοι, ή «πρωτεύουσα τοϋ 
πολιτισμού,» ή «κεφαλή, ή καρδία τής άνθρωπότητος,» ήσφύκτουν 
ύπό σιδηράν πολιορκίαν. Τοιαύτη ήτο ή είκών τής Γαλλίας, όταν ° 

ποιητής είσήλθεν είς αύτήν εϊχεν δρκισθή άλλοτε νά μή έπανέλθη, 
άν δεν ηλευθερούτο απο τοϋ έπιόρκου τής πρώτης Δεκεμβρίου, καί 
σήμερον έβλεπεν αύτήν σραδάζουσαν καί άγωνιώσαν ύπό τόν στιβαρόν 
πόδα τού εχθρού. Υπό τοιαύτας εντυπώσεις καί συγκινήσεις ή ψυχή 
αύτοϋ έξηγέρθη, πνέουσα άπασαν τήν οδύνην τών ημερών εκείνων, 
άς άπέστελλεν είς τήν Γαλλίαν τής ιστορίας ή Νέμεσις. Έν τοϊς 
παλαιο'.ς βασιλείοις τής Βερσαλλίας, ένθα ακόμη έπλανάτο ή σκιά 
Λουδοβίκου τού δεκάτου τετάρτου, έπί τών ερειπίων τής άκεραιότη- 
τος τής Γαλλίας, ίδρύετο ή νέα γερμανική αύτοκρατορία, σκληραί 
δ’έπεβάλλοντο ύποχρεώσεις είς τόν ήττηθέντα. Ό Βίκτωρ Ούγγώ 
έλαβεν έπίσης μετά τών άλλων τό όπλον τού έθνοφύλακος έπί τή 
ματαία έλπίδι τής ύπερασπίσεως βωμών καί εστιών. Άλλά τό γεγο
νός ήτο ήδη τετελεσμένον. Ή δέ Γερμανία έπέβαλε τόν νόμον τής 
νίκης είς τόν άτυχήσαντα εχθρόν. Ό Βίκτωρ Ούγγώ έσπευσε τότε νά 
έκδικήση τήν πατρίδα διά τής ίερας κραυγής τής Μούσης, ήτις είνε 
αείποτε ανωτέρα τών παθών τής ημέρας, τών πρόσκαιρων συμφερόν
των. Ή ψυχή αύτοϋ, ύπ’ εθνικής καταληφθεϊσα άγανακτήσεως καί 
οργής, έξέχυσε κατά τού έχθροϋ τάς φοβεράς έκείνας στροφάς, αϊτινες 
άπεκλήθησαν τό «Τρομερόν ’Έτος.» Ούδέποτε εχθρική επιδρομή έστιγ- 
ματίσύη μετά τοσαύτης δυνάμεως, όσον ή έπί τοϋ γαλλικού έδάφους 
έπιδρομή αύτη τών Γερμανών, τών όποιων αί σφαϊραι κατέστρεφον τήν 
ιστορικήν Μητρόπολιν .τού Στρασβούργου, έπυρπόλουν τάς βιβλιοθή- 
κας τής άρχαίας πόλεως, ήπείλουν δέ καί αύτά τά περιφανή μουσεία 
τής τέχνης καί τής έπιστήμης έν ΓΙαρισίοις. Υψηλή φιλοπατρίας έμ- 
πνευσις, οργή, άξια Ίσαΐου καπαρωμένου, έπιπνέουσιν έπί τών σελίδων 
τοϋ «Τρομερού ’Έτους,» άληθώς φοβερών, άληθώς σπαραξικάρδιων. 
Αδικεί βεβαίως ένιαχοϋ δ ποιητής, ή χολή αύτοϋ ύπερβαίνει πολλάκις 

τό μέτρον τής δικαιοσύνης, τό καί προς τον έχθρον έπιβαλλόμενον, άλλ’ 
είνε συγγνωστή ή άδικία ύπό τοιαύτας περιστάσεις. ΔΓ αύτοϋ έλάλει 
ή Γαλλία, άκρωτηριασθεϊσα καί προπηλακισθεϊσα, οδύνη αύτής ήτο ή 
οδύνη τής Μούσηςτου. καταγγελλούσης διά τοσούτου ύψους καί το
σαύτης δυνάμεως λόγου ενώπιον τού δικαστηρίου τής ιστορίας τάς ίε- 
ροσύλους πράξεις τού νικητού, πράξεις παρακολουθούσας ώς μή ώφελεν 
έκάστοτε τον πόλεμον, όσον ούτος καί άν διεξάγηται ύπό τό πνεύμα 
επιείκειας καί φιλανθρωπίας.

Τό «Τρομερόν έτος» έσται διαρκές έν τή ιστορία τών γραμμάτων
19*  
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ύπόδειγμα ύψους λόγου καί δυνάμεως έμπνε·'.σεως, εις ήν δύναται νά 
προβή, ή άγανάχτησις, διά νά ύπαγορεύση έπη τοσούτον φοβερά, το
σούτον έπώδυνα, οσον αί στροφαί, αιτινες έξήλθον άπό της άδυσωπήτου 
Μούσης τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ. Δέν ύπάρχει έπεισόδιον τοΰ απαίσιου 
εκείνου έτους, τοΰ κατασπαράξαντος την κεντρικήν Ευρώπην, τοΰ άτι- 
μάσαντος δύο τών μάλλον πεπολιτισμένων λαών της ιστορίας, καί τόν 
νικητήν καί τόν νικηθέντα, τό οποίον νά μη συνεκίνησε τον ποιητήν. 
Άλλ’ ό τέως οπτασιαστής νέας τάξεως πραγμάτων έν τω μ.έλλοντι 
βίω της άνθρωπότητος, βασιζόμενης έπί της έλευθερίας, της ισότητας 
καί της αλληλεγγύης τών ανθρώπων, τοΰ οποίου τό παγκόσμιον πνεύμα 
κατώρθωσε νά ύπερβή τά όρια τού έ'θνους καί της πατρίδας, έν ταΐς 
τραγικαϊς καί κρισίμοις έκείναις ήμέραις τής Γαλλίας, δέν λησμονεί 
ότι έχει ιδιαίτερα πρός την πατρίδα καθήκοντα. "Άλλοτε, κατά τούς 
χρόνους τής εις τήν γερμανικήν πατγίδα έπιδρομής τοΰ πρώτου Να
πολέοντος, κορυφαία πνεύματα, είς Γκαίτης, εις Έγελος, δέν έδίστα- 
σαν νά προσκυνήσωσι τήν έμφάνειαν τοΰ ιστορικού έκείνου ειδώλου, ώς 
φυσικόν γεγονός έν ταΐς άδιεξιτήτοις βουλαϊς τής παγκοσμίου πρό
νοιας, ώς τήν ύπερτάτην έκπροσώπησιν τού ανθρωπίνου πνεύματος, τού 
πολιτισμού. Ό Βίκτωρ Ούγγώ τουναντίον, ό τέως αρωγός καί πρόεδρος 
τών Συνεδρίων τής Ειρήνης χαι τής Έ.Ιευθερίας, έν τη κρίσιμου 
εκείνη στιγμή τής κινδυνευούσης Γαλλίας, έ'λαβε τό τόξον τής σατύ- 
ρας, ϊνα τανύση αυτό κατά τού έπιδρομέως. Δέν έξετάζω οπότερος τών 
δύο λαών, τών άλληλοσφαγέντων κατά τό τρομερόν έτος, ύπέχει μεί- 
ζονας εύθύνας έπί τω πολεμώ έκείνω, τω κηλιδούντι τά χρονικά τής 
νεωτέρας Εύριόπης. Άλλ’ δ,τι είνε βέβαιον, δ Βίκτωρ Ούγγώ δέν ώφε- 
λε νά λάβη άλλο σημεϊον έν τω έμφυλίω έκείνω μεταξύ Γάλλων 
καί Γερμανών άγώνι, ή έκεϊνο, τό όποιον έ'λαβε. Δέν ήτο καιρός νά 
ύψώση τήν ισχυράν αύτού φωνήν ύπέρ άφηρημένων θεωριών παγκο
σμίου ειρήνης και άδελφότητος. ’Έπρεπε νά έργασθή, νά άγωνισθή, 
καί έ'πραςε τούτο μεθ’όλης τής δυνάμεως, ήν έπιβάλλει ή συνείδησις 
τού καθήκοντος. Ούτως άνέλαβε νά διζ/ρ/δ/ή, ώς αυτός λέγει, τό Τρο
μερήν 'έτος, αλλά πράγματι νά έκδικήση τήν οδύνην τής πατρί- 
δοςτου, σφαγιαζόμενης ύπό τών Γερμανών, ένω αδιαφορεί ή δικαιο
λογεί τα συμβαΐνοντα κατά τό μάλλον καί ήττον ή δημοσία γνώμη 
τής Ευρώπης.

Ό τραγικός άνθρωπος τού Δεκεμβρίου παρέδωκε τό ξίφος του, τό 

ΣΤΟΑ 293

ξίφος τής Γαλλίας, έν Σεδάν, ή Γερμανία δέν ηύχαριστήθη, αλλά 
προέβ/j. Τά έθνικά ένστικτα είχον προβή είς τό μη περαιτέρω. Ό 
έχθρός δεσπόζει τής Γαλλίας, άδυσωπήτως έπιβάλλων τραχείς ορούς 
έξευτελισμού καί άκρωτηριάσεως. Ό Βίκτωρ Ούγγώ οίκτείρει τήν Γερ
μανίαν, ήτις άλλοτε έθεωρεΐτο μεταξύ τών ισχυρών λαών ό δίκαιος, 
καί σήμερον πυρπολεί ανηλεώς τήν Γαλλίαν. Χαιρετίζει τους Παρι- 
σίους πολιορκουμένους, τήν πόλιν, πρό τής οποίας Θέ-Ιει γονυπετήσει ή 
ιστορία. Προσβάλλει τούς κατά τής Γαλλίας έπιδραμόντας ηγεμόνας, 
αναξίους τών πατέρων των, οίτινες είνε μικροί, μολονότι ή νίκη είνε με
γάλη. Επιτίθεται κατά τού έν Βερολίνου πρεσβευτού τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τής αμερικανικής Συμπολιτεία:, τού ιστοριογράφου Bancroft, 
έκδηλώσαντος έ'ν τινι περιστάσει τό αίσθημα αύτού ύπέρ τών Γερμανών. 
Δικαιολογεί έαυτόν θαυμασίως, διότι ήδη κηρύττει τον πόλεμον, ό άλ
λοτε κήρυξ τής ειρήνης. Ανταποδίδει τά ίσα είς έπίσκοπον, καταγγεί- 
λαντα αυτόν ώς άθεον χύνει πικρά δάκρυα ύψηλής άγανακτησεως, διότι 
είς λαός δολοφονεί έτερον. ΙΙαραπονεϊται, δτι ούδεί; συνηγορεί ύπέρ τής 
Γαλλίας. Ό μ.έν Γλάδστων ευχαριστεί τούς δημίους της, δ Γράντ τήν 
πτύει καί ο Μπανκρόφτ τήν ύβρίζει. « Ώ Γαλλία, έπιφωνει, τί έπρα- 
ξας είς τά έθνη; Ήλθες πρός αυτά κλαίοντα, προσφωνούσα τά θεία 
ταύτα έπη: Χαρά καί Ειρήνη! “Εκραζες:—’Ελπίς! Άγαλλίασις ! 
“Εσο ισχυρά, Αμερική, καί σύ έσο έλευθέρα, 'Ελλάς! Ήτο μεγάλη ή 
’Ιταλία' πρέπει νά καταστή τοιαύτη καί πάλιν. Το θέλω! Και παρέ- 
σχες είς ταύτην τό χρυσίον σου, είς έκείνην το αίμά σου, εις άπάσας 
τό φώς.» Άλλ’ ένω έκχέεται είς φλογερόν ύμνον ύπέρ τού πολέμου, 
ένω ύποδαυλίζει τά πάθη μεταξύ Γάλλων καί Γερμανών, θυμάτων 
καί δοΛοςρόνων, βλέπει εν τω μ.έλλοντι υποφώσκον το λυκαυγές τής 
ειρήνης καί τής αδελφότητος τών λαών. Σημ.ερον αλληλομαχούσιν ο 
Πολυνείκης καί ό Ετεοκλής, ό “Αβελ και ο Κάιν τής ιστορίας. Αλλ 
άπό τού κόσμου τούτου τού σκότους, τού μίσους, τού κλαυθμώνος θέλει 
έξέλθει ημέραν τινά ή φωτεινή λαμπάς τής προόδου καί τής αδελφό
τητος. Άπό τού τελεσθέντος ισχυρού σεισμού θέλει έξέλθει νέα ιστορική 
νένεσις. Ούδέν άπεθανεν έκ τής ίεράς πόλεως τών ΙΙαρισίων ή αγωνία 
αύτής τίκτει, ή δέ ήττα δημιουργεί- οί ΓΙαρίσιοι ύβρίζονται ύπό τών 
έχθρών σήμερον, άλλ’ έν ταΐς άρτηρίαις αύτων, έν αίς άκαταπαύστως 
ρέει τό αίν.α τής άνθρωπότητος, αισθάνεται τις κτυπώντα τον σφυγμόν 
τού μέλλοντος. Έν τοΐς κόλποις αύτών συγκινεϊται ήδη τό έ'μβρυον 
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τοϋ ερχομένου νέου κόσμου. Ακούεται τό συγκεχυμένου άσμα απείρου 
ψυχής. Είνε δ νέος αιών, έξερχόμενος άπό της ομίχλης.

Διά τοιαύτη; οπτασίας δ ποιητης περατοΐ τάς τελευταίας σελίδας 
τοϋ τρομερού έτους. Εκπέμπει κραυγάς απελπισίας, άλλά συγχρόνως 
μεταρσιοϋται εις τάς άπωτάτας σφαίρας τοϋ ιδεώδους καί της ελπί
δας, ΐνα δημιουργήση άπό τών συντριμμάτων καί τών ε’ρειπίων τοϋ 
ένεστώτος τό μέγα οικοδόμημα τοϋ μέλλοντος, έρειδόμενον έπί τών 
αρχών της ελευθερίας καί της αδελφότητος τών λαών, άς έν τω βίω 
του π.στώς έθεράπευσε καί ύπέρ ών ήγωνίσθη μεθ’ όλης της πίστεως 
τοϋ προφήτου, μεθ’ όλης της δυνάμεώς τοϋ λόγου καί της γραφίδος.

Μετά την άποκατάστασιν της νέας έν Γαλλία πολίτικης τάςεως, δ 
Βίκτωρ Ούγγώ, εβδομηκοντούτης ήδη, δέν άπεσύρθη εις τό άσυλον της 
οικογένειας του. Άνεμίχθη εν τή ένεργω πολίτικη, μηδέποτε άποκνη- 
σας νά προσενέγκη τά; ύπηρεσίας του ύψηλοϋ αύτοϋ κύρους εις την 
δημοκρατικήν Γαλλίαν. Έτιμηθη διά τοϋ άξιώματος τοϋ Γερουσια- 
στοϋ- άλλά τό άξίωμα τοϋτο ήτο μηδέν απέναντι τοϋ ύπάτου εκείνου 
άξιώματος, τό δποϊον δέν δημιουργοϋσιν αί πολιτικαί θέσεις καί οί κοι
νωνικοί τίτλοι, καί τό δποϊον άπέρρεεν άπ’ αύτής τής πανδήμου άνα- 
γνωρίσεως καί τιμής τοϋ γαλλικού έθνους. Ο Βίκτωρ Ούγγώ ήτο δ 
άνήρ τής Γαλλίας, άνευ διακρίσεως κομμάτων καί ιδεών, ήτο δ αντι
πρόσωπος τοϋ Γαλλικού λαού, δ πιστότατος τών πόθων αύτοϋ καί τών 
αισθημάτων διεομηνεύς. Κατά τό τελευταϊον τοϋτο στάδιον τοϋ βίου 
του, εί καί συμμετέχων τών πολιτικών έν Γαλλία άγώνων, έξηκολού- 
θησεν ούχ ήττον τήν παγκόσμιον αύτοϋ άλλην εργασίαν, άποστέλλων 
έκ διαλειμμάτων εις τό άνθρώπινον γένος τάς άποκαλύψεις τοϋ πνεύ
ματός του. Ούτως έδημ.οσιεύθησαν ε’ν τω χρονικώ τούτω διαστήματι, 
μεταξύ άλλων συνέχεια τών «Θρύλιον τών Αιώνων», κατ’ ούδέν ύστε- 
ροϋσα τής πρώτη; σειρά;. ’Επίσης « Ή τέχνη τοϋ καταστήναι τινά 
πάππον», δ «Πάπας», τό « Υπέρτατου έ'λεος », «Θρησκεία καί Θρη- 
σκεϊαι», δ « “Ονος », καί τό δραματικόν αύτοϋ άριστούργημα, δ «Τορ- 
κουεμάδας », κολοσσιαία παράστασις, άξια τής γραφίδος τοϋ ποιητού 
τοϋ Έρνάνη, τών κατά τον μέσον αιώνα χρόνων τής ’Ισπανίας. Ή φυ
σιογνωμία τοϋ ήρωος τής τραγωδίας ταύτης είνε ο,τι σατανικόν δύνα- 
ται νά συλλάβη ποιητική φαντασία. Ί1 Ιερά Έξέτασις καί ή ισπανική 
μισαλλοδοξία περιγράφονται μετά φοβέρας αλήθειας, μετά τρομερών 
γρωμ.άτων, άξιων τοϋ άντικειαένου. Δήμιοι καί θύαατα, καίοντες καί 

καιόμενοι, άπαντες έκ περιτροπής άποσπώντες τον οίκτον καί τον ελεον, 
κρατούντες διαρκώς άπησχολημένην τήν διάνοιαν, τήν ψυχήν τοϋ θεα
τού, τοιαύται αί ποικίλαι σκηναί τής άληθώς ισπανικής ταύτης τρα
γωδίας. Ό ποιητής δέν ήρκέσθη εις τό πρόσωπον μόνον τού Τορκουε- 
μάδα καί τών συνενόχων του, δέν ήρκέσθη εις τάς βασάνους και την 
πυράν τών θυμάτων, ΐνα καταστήση οσον τό δυνατόν τραγικήν τήν 
τραγωδίαν του. Πρέπει ή είκών τής άποτροπαίου έκείνης εποχής νά άνα- 
παρασταθή πλήρης, έν όλη αύτής τή τραγική καταπλήξει. Καί πρός 
τοϋτο δ ποιητής ώσεί διά γοητείας παρουσιάζει έν τω μ.έσω τοϋ φόβου, 
τής καταπλήξεων, τής καταστροφής, τής τραγωδίας, έν τών τραγικω- 
τάτων ιστορικών προσώπων τής εποχής έκείνης τού μέσου αίώνος — 
τήν Λουκρητίαν Βοργίαν. Καί τελείται ή άνέλιξις τοϋ δράματος εν 
τω μέσω τοϋ ιερού ενθουσιασμού τών φονέων, έν τω μέσω τής καταστρο
φής τών θυυ.άτων. μέχρι τής τελευταίας σκηνής κρατοϋντος μετεώρου 
τόν άναγνιόστην, σοβαρόν τόν κριτικόν, δστις δέν δύναται ή ν’ άνακη- 
ρύξη τόν « Τορκουεμάδαν » έν τών τραγικωτάτων δραμάτων τών νεω- 

τέρων χρόνοιν.
III.

Ό Βίκτωρ Ούγγώ ανήκει ήδη εις τήν ιστορίαν. Δέν δύναμαι νά 
εϊπω τις ή δριστική αύτής κοίσις, άλλ’ όποιαδήποτε καί άν ήνε αϋτη, 
δ έπί επτά περίπου δεκαετηρίδας άνθρώπων έρμ.ηνεύσας τά μυστήρια 
τής ανθρώπινης ψυχής, δ άποκαλύψας τοσαύτας μεγάλας παραστάσεις 
τοϋ βίου, δ καταθέλξας καί συγκινήσας τρεις γενεάς, θέλει διεκδικήσει 
άναμφιβόλως τάς ύψηλοτάτας κορυφάς τής ποιήσεως καί τής τέχνης. 
Παρά τόν Όμηρον, τόν αντιπρόσωπον τών πρώτων ήμ.ερών τής έλλη- 
νικής ιστορίας, τής περιόδου έκείνης, καθ’ ήν κατά πρώτον έθριάμβευ- 
σεν δ ελληνικός κόσμος, δ πολιτισμός, κατά τής άσιατικής βαρβαρότη
τας ύπό τά τείχη τής Τροία;- παρά τούς μεγάλους ποιητάς τοϋ αίώνος 
τοϋ Περικλεούς, τούς άντιπροσωπεύοντας έτέραν νίκην τοϋ πολιτισμού 
κατά τών βαρβαρών παρά τόν Δάντην, τόν άντιπρόσωπον τής έπιστή- 
μης τοϋ Μέσου Αίώνος, άλλ’ άμα καί τον προάγγελον τής ’Αναγεννή
σεως· παρά τον Καλδερώνα, τόν συνοψίζοντα έν τή τεραστίζ αύτοϋ 
δραματική δημιουργία τό κατακυρυφον σημείου τής καθολικής συνει- 
δήσεως· παρά τόν Σαιξπεϊρον, τόν σκεπτικόν, άλλ’ άπαράμιλλον ή;ωα 
τή; Μεταρρυθμισεως· παρά, τήν λαμπράν ξυνωρίδα τοϋ Γκαίτου. τοϋ 
ειπόντος τό τελευταϊον έπος τής σκεπτικής, άλλ’ ενθουσιώδους άμα φι-
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λοσοφίας τοϋ δέκατου ογδόου αίώνος, καί τοϋ Σχιλλέρου, τοϋ Ιδεώδους 
ποιητοϋ της Έπαναστάσεως καί της νέας κοινωνίας, δ Βίκτωρ Ούγγό> 
θέλει αντιπροσωπεύσει κατ’ εξοχήν τόν δέκατον ένατον αιώνα, τόν 
αιώνα της άρνήσεως, της έπαναστάσεως, τής κριτικής, άλλά συγχρόνως 
καί τόν αιώνα τών δικαίων τοϋ ανθρώπου, της άρχής τών εθνικοτή
των, της κοινωνικής ίσότητος, της έλευθερίας καί αδελφότητος τών 
λαών. Μόνος αύτός συνοψίζει, ύπέρ πάντα σύγχρονον, την μεγάλην φυ
σιογνωμίαν τοϋ ένεστώτος αίώνος, τοϋ οποίου συνεμερίσθη πάντας τούς 
πόθους, τά αισθήματα, τάς περιπετείας, τάς θλίψει; καί τάς ευτυχίας, 
τοϋ όποιου είδε την ανατολήν, καί τόν όποιον έγκατέλιπεν ήδη βαίνοντα 
πρός την δύσιν, μηδέν ίσως έ'χοντα πλέον άςιον λόγου νά έκτελέση. 
Παρέρχονται οί αιώνες, Ονήσκουσιν οί άνθρωποι, άλλ’ έπί τών έρειπίων 
αύτών ούδέποτε εκλείπει ή έλπίς, νέα ιδεώδη άποκαλύπτουσα καί 
νέους άναπτύσσουσα ορίζοντας έν τη εργασία τοϋ πνεύματος. Τί μαν
τεύει ήμϊν σήμερον ή έλπίς αύτη; Πλέον η άπαξ διετυπώθη τοϋτο διά 
τών σελίδων τοϋ Βίκτωρος Ούγγώ, αΐτινες άν τοσάκις ύπηοξαν ή πα
ρηγοριά τοϋ παρόντος, έγένοντο άμα ή άποκάλυψις καί ή μυστική προαί- 
σθησις τοϋ μέλλοντος.

"Οταν άπέθνησκεν έν τοϊς πρωτογόνοις χρόνοις της ιστορίας έ'ξοχος 
άνηρ, μεγάλας προσενεγκών ύπηρεσίας τοϊς συγχρόνοις αύτοϋ, εύγνω- 
μονών ό περί αύτόν κόσμος δέν έπεθύμει νά πιστεύση, ότι κατέλιπεν ό 
Οανών το γηϊνον αύτοϋ σκηνος ώς τις τών άλλων θνητών, ήρέσκετο δέ 
νά κατατάσση αύτόν μεταξύ τών ύπερφυσ.κών δντων, τών στιγμιαίως 
κατελθόντων έπί τοϋ κόσμου τούτου, ί’να παράσχωσι μεγάλην τινά τοϊς 
άνθρώποις εύεργεσίαν, μετά πρόσκαιρον δέ διαμονήν άπερχομένων καί 
πάλιν είς την θείαν αύτών κατοικίαν. Ούτως ό θνητός άνθρωπος έδη- 
μιούργησε κατά πάσαν πιθανότητα τό πρώτον την άθανασίαν. Ματαία 
φρεναπάτη! Τό άνθρώπινον πνεύμα, όσον καί άν έκδηλωθή έ'ξοχον> 
θειον, προνομιούχου έν τή, προσκαίρω αύτοϋ ένσαρκώσει παρά τινι άτόμω, 
εκλείπει μετά τοϋ θνητού σκηνους, τού σώματος, μερικός μικρόκοσμος, 
άπολλύμενος έν τω μακροκόσμω τοϋ σύμπαντος. Άλλ’ άν άπέρχηται 
ούτως ό άνθρωπος, ό διαβάς τά όρια, τά τεθειμένα τοϊς κοινοϊς τών 
όμοιων του, δέν συναπέρχεται καί ή μνήμη’αύτοϋ, πλησιφαης άκτι- 
νοβολοϋσα διά τής ιστορίας, έν τώ ζωντανώ τούτοι σταδίω της πόαν- 
ματικότητος, της αληθούς δράσεως. μη καταλείποντος τόν κόσυ.ον τού
τον χάριν έτέρου, άλλά πράγματι ζώντος, πράγματι άγωνιζομένου τόν 

αγώνα της πρ οόδου, καί ενεργού παρισταμένου άείποτε κατά τάς με
γάλας εκδηλώσεις της ιστορικής εργασίας τοϋ πνεύματος. ’Ενώπιον της 
άθανασίας θά έκλίπωσι τά πάθη, θ’ άποσβεσθώσι τά μίση, αλλά Θ 
άναστηλωθή έξοχος, πασιφανής, αιώνιος ό άνδριάς της αρετής, της 
διανοίας, της μεγαλοφυΐας.

Τοιοϋτος ύπηρξεν ό Βίκτωρ Ούγγώ. Όλίγιστοι μεταςύ τών ύπο- 
φητών της Μούσης κατά τάς μεγάλας περιόδους της ιστορίας κατε- 
νόησαν τοσοϋτον πιστώς καί έξεπροσώπησαν όσον αύτός το πνεύμα 
της εποχής των, της οποίας ύπήρξαν αποστολοι, προφηται, και ευερ- 
γέται. Άπό τών πρώτων άοιδών της άνθρωπότητος, τών ύμνησάν- 
των τά ιδεώδη τοϋ βίου, τάς τάσεις τοϋ πνεύματος, επι τών ιερών 
κοουφών τοϋ’Ιράν, η έπί τώνμαγευτικών οχθών τοϋ Ινδού, τοϋ Γάγγου 
καί τοϋ Ίορδάνου, άπό τών ρα Ιωδών τήςκλασι'.ής Ελλάδος, τώνύμνη- 

σάντων τόν θεόν ’Απόλλωνα καί τόνΐσόθεον Προμηθέα, μέχρι τών μουσοπό- 
λωντών τελευταίων αιώνων, έν ίστορικαϊς περιόδοις διαφόροις, άντιθετοις, 
παοαλλασσούσαιςκαθ’ολοκληρίαν, ή ποίησις, ή τέχνη, ή λατρεία του- 
τέστι της ιδέας τοϋ άληθοϋς, του άγαθοϋ καί τοϋ καλού, εσονται 
αιώνια κειμήλια τοϋ άνθρωπίνου γένους, παρηγορος μοίρα τών περιπε
τειών αύτοϋ καί πάσης δοκιμασίας. Γινώσκω ότι άπό τίνος χρόνου, ύπο 
τόν θρίαμβον τών φυσικών έπιστημών καί της εμπειρικής μεθόδου, ώς 
μόνου οργάνου της επιστήμης καί της έρεύνηςέν τή άναλύσει τών ποικί
λων προβλημάτων τοϋ.βίου, επικήδειοι ήκούσθησαν κραυγαί; «Κομίσατε 
τά σάβανα τοϋ έπιθανάτου· ή τέχνη, ή ποίησις εκπεμπουσιν οσημέραι 
τοϋ λόγου αύτών τον ύστατον στεναγμόν». Καί χειροκροτοϋσι την έμφά- 
νειαν τοϋ cidj/pov αΐωτος οί αιρετικοί τών εμπειρικών δογμάτων ρ,ετχ 
τοϋ αύτοϋ ένθουσιασμοϋ, μεθ’ όσης άγανακτήσεως ό αγαθός Ησίοδος 
προ τριάκοντα αιώνων κατηράτο την έπί της γης έμφάνειαν τοϋ σί
δηρου γέγονς τών άνθρώπων. Έξ ονόματος της έπιστήμης, της θετι
κής γνώσεως καί έκτιμησεως τών πραγμάτων, πλέον η απαζ κατεδι- 
κάσθη έσχάτως ή τέχνη, ώς άνωφελης, άνευ σκοπού τίνος θετικού, ως 
γόησσα, παραπλανώσα μόνον το άνθρώπινον πνεύμα, ήκιστα δε συν
τελούσα είς τήν άληθη αύτοϋ πρόοδον καί εύδαιμονίαν. Ό παλαιός 
Πλάτων ευρίσκει νέους συναδέλφους, μάλλον αδυσώπητους κατα τής 
ποιήσεως, άγανακτοϋντας ότι ή ποίησις άξιοι έν τω αίώνι τούτω, τω 
αίώνι τοϋ Φούλτωνος καί τοϋ Δαρβίνου, τοϋ Κυβιέρου καί τοϋ Εδισ- 
σώνος, τοϋ ηλεκτρισμού καί τοϋ άτμοϋ, υπέροχα δικαιώματα εν τω συγ-
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χ?όνω βίω. Καθ’ άπάσας τάς σχέσεις αύτοΰ πρωταγωνιστούσα αί θε- 
τικαί έργασίαι τοΰ ’Ηφαίστου. Ή εμπειρική έπιστήμη ζητεί ν’ άντι- 
καταστηση τά πάντα· ή έρευνα άποκηρύττει την έμπνευσιν, ώς μη
δέν κοινόν μετ’ αύτης εχουσαν, ή δέ μηχανική έργασία προσπαθεί 
ν’ απόδειξη άνωφελή τών καλών τεχνών την εργασίαν.

"Οσον καί άν άναπτυχθώσιν έν τω μέλλοντι αί έμπειρικαί έπιστη- 
μαι, όσον καί άν παραγάγωσι κολοσσιαίας ανακαλύψεις, ούδέποτε ό 

άποψις,
πανθέου της άνθρωπότητος τά.

’Εν τω συνχρόνφ άνταγωνισυ.ω τών δύο τούτων μ.ε- 
γένους, προ τ 

τοΰ οποίου όρρωόοΰσιν οί άπιστοι καί οί 
τήν 

ή ροή
έκπτωσιν της τέχνης άπο της 
τών αιώνων, ούδεμία βεβαιότης 

ή εμπειρική έπιστήμη θέλει καταστρέψει 
,ς. "Ηθελεν άληθώς έν τοιαύτη περιστάσει ή 

καταστη χωλή καί έτερόζυξ. 
ε ή τέχνη, καθ’ δλας αύτης

κστήμης.

ιόν άγνώ- 
σκεπτι- 
μακρας 
έκ τοΰ 
τέλεον 
άνθρω- 

δτι

κγάγωσι κολοσσιαία 
εμπειρισμός, ή θετική δλως τών οντων άποψις, ούδέποτε θά άπελάση 
άπο τοΰ πανθέου τής άνθρωπότητος τά ιδεώδη είδωλα της ποιησεως 
καί της τέχνης.
γάλων παραγόντων της προόδου τοΰ ανθρωπίνου 
στων άποτελεσμάτων 
κο'ι, προαγγέλλοντες 
αύτής βασιλείας έν - 
παρελθόντος, δτι 
τό κϋρος της τέχνης 
πότης καταστή χωλή καί έτερόζυξ. Άλλ’ ή ιστορία άποδεικνύει, 
ούδέποτε ή τέχνη, καθ’ δλας αύτης τάς ίστορικάς έμφανείας, ήλθεν είς 
πλήρη διάστασιν μετά της επιστήμης. Τουναντίον καθ’ έκάστην περίοδον 
τοΰ πολιτισμού έν αμοιβαία εμπιστοσύνη συνειργάσθησαν, ή δέ ποίη- 
σις έςεδήλωσεν έκάστοτε έν τή έμφανείκ αύτης τό πόρισμα της έρ- 
γασίας καί τών ανακαλύψεων της επιστήμης. Οί πρώτοι έρευνηταί 
τών προβλημάτων τοΰ ανθρωπίνου βίου ύπήρξαν άμα καί οί πρώτοι 
ποιηταί της άνθρωπότητος. Δέν έψαλαν έν τοϊς ποιήμασιν αύτών οί άοι- 
δοί της Μαχαβαράτας καί της Βίβλου, είς ’Εμπεδοκλής έν τή αρχαία 
Ελλάδι, είς Λουκρητιος έν Ρώμη, "είς Δάντης κατά τόν υ.έσον αιώνα, 
είς Γκαίτης έν τή συγχρόνω Γερμανία, δέν έ'ψκλον τά κάλλη της σελήνής 
μόνον καί τάς τέρψεις τοΰ έ'αρος, τά χρώματα της δύσεως, η την 
φωταύγειαν της νυκτός, άλλ’ αύτό τοΰτο τό πνεύμα της έποχής των, 
έξίσου έπιστημονικόν, έξίσου δεδομένου, όσον καί τά έπιστηυ.ονικά δε
δομένα της συγχρόνου αύτών αναλυτικής μεθόδου, έξ όνόυ.ατος της 
όποιας ατόπως προγράφεται σήμερον ήποίησις ύπό τών απαισιόδοξων. Ό 
άληθής ποιητης, έ'λεγέ που αύτός ό Βίκτωρ Ούγγώ, πρέπει ν’ αντιπρο
σωπεύει αύτο το σύνολον τών ιδεών τοΰ καιρού του, άρα πάσαν γνώσιν 
καί κτησιν τοΰ άνθρώπου, είτε έκ τοΰ προτέρου, είτε έκ τών ύστέεων. 
Τοιουτοτρόπως ουδέποτε θέλει έκλίπει ό ποιητης άπό τοΰ βίου τών άν-
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θρώπων, μεθ’ δλας τάς προόδους καί τά αποτελέσματα τών έμπειρικών 
επιστημών, ώς δέν θέλουσιν έκλίπει τά'ιδεώδη αύτών, ή πίστις, ό ένθου- 
σιασμος, πάσα τάσις πρός τινα ύπέρτερον τοΰ αισθητού κόσμον, τον 
όποιον νά τείνη έκάστοτε νά καταλάβη καί νά πραγματοποίηση τό 
ανθρώπινον πνεύμα διά τών ποικίλων αύτού ιστορικών έπί τά κρείττω 
μεταμορφώσεων.

Ό Βίκτωρ Ούγγώ εινε μία τών πραγματικών αποδείξεων τής θεω
ρίας ταύτης. Έν ταΐς τελευταίαις πεζαϊς ήμέραις τοΰ δέκατου ένατου 
αΐώνος, μεθ’ δλον τό έμπειρικόν αύτού πνεύμα, έκράτησεν αγέρωχος τήν 
σημαίαν τής ποιησεως, τής τέχνης, τοΰ ιδεώδους. Εις αύτόν ανήκει 
κατά πνεύμα καί κατά σάρκα, αύτού τά αισθήματα καί τάς τάσεις 
έκφοάζει, δσον καί οί μεγάλοι τών ημερών ημών φυσιοδίφαι καί εμπειρι
κοί, οί καυχώμενοι, δτι κατώρθωσαν νά καταρρίψωσι τά σκήπτρα τής 
ποιησεως διά τής έμπειρικής αύτών σκαπάνης. Ό ποιητής τών «Θρύ
λων τών Αιώνων» είνε έξίσου σύγχρονος μεθ’ ημών, δσον καί ό φυσιο
δίφης τής «’Αρχής τών ειδών,» ό θεωρητικός τής έξελίςεως, ή ό διά τής 
έμπειοικής ρεθόδου άνακαλύψας τήν φύσιν, τήν αρχήν καί τ’ αποτε
λέσματα τών μικροβίων. Ό Βίκτωρ Ούγγώ υπήρξε μέγας ποιητής 
κατά τήν σημερινήν εποχήν, δσον θά ήτο καί καθ’ οίανδήποτε άλλην 
περίοδον τής ιστορίας. Άλλα δέν είνε ό τελευταίος τών ραψωδών, δέν 
συναπέρχεται μετ’αύτοΰ, ένώπιον τοΰ θριαμβευτικού άρματος τής έμ- 
πειρικής έπιστήμης, ή ποίησις, ήτις αείποτε θέλει άκμάζει, έφ’ δσον ό 
άνθοωπος θ’ άναζητή έν τω βίω αύτοΰ τό άληθές, τό καλόν, τό τέλειον, 
παν δ,τι υ.έχοι τοΰδε έξήγειρε τό πνεύμα, άνεπτέρου τήν ψυχήν, έκρά- 
τυνε τό φρόνησα, καί συνετέλει διά τής γοητευτικής αύτοΰ έπιδράσεως 
είς τήν εύδαιμονίαν τών λαών, είς τήν έλευθερίαν αύτών καί τήν αλ
ληλεγγύην.

Παντα ταΰτα έθεράπευσε καί υμνησεν ό Βίκτωρ Ούγγώ. Τό άνθρώ- 
πινον γένος δέν δύναται, ή νά κατατάξη αύτόν μεταξύ τών πρωτί
στων, τών άθανάτων αύτοΰ ηρώων.

ΝΕΟΚΑΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ



T«> φ'.'λτάτφ μοι Γ. Μ'“

«Είσυι παιδίσν»— μ’ έλεγες—«άν άληθώς πιστεύης, 
’Εάν γυναίκα μ’ έρωτα θεσπέσιον λατρεύης.» 
Ώ ! πόσον είχες δίκαιον καί πόσον ήπατήθην! 
Μίαν στιγμήν μ*  έν δνειρον γλυκύ άπεκοιμήθην·

Βαθεΐα ή συγκίνησις ύπήρίε καί μεγάλη, 
Ενώ δέν ήτο ή γυνή, γυνή ώς πάσα άλλη.

£
Τί πταίει; τήν άνύψωσεν δ έρως μου εις σφαίραν, 

Άλλου αγνώστου (δανικού πολύ εύγενεστέραν· 
Τήν έπλασα, ώς Προυηθεύς, μέ πϋρ άθανασίας, 
Τήν έφαντάσθην Ινδαλμα Έδέμ έπουρανίας,

”Ω ! τής ψυχής της—πίστευσον — μ’ έθάμοωσαν τά κάλλη, 
Άλλ’ ο’ίμοι ! ήτο καί αύτή γυνή, ώς πάσα άλλη.

Ή λαλιά της συμπαθής ώς ασμα Δαμαρτίνου 
Μ’ έφάνη ώς έκχείλισις μυστηριώδους θρήνου- 
Μ’ έφάνη πάσχων άγγελος, τοϋ βίου ύπνοβάτις, 
Κ’ εις δάκρυα μ’ έκί/ησε μέ τδ μειδίαμά της,

Κ’ ήσθάνθην τήν καρδίαν μου πόνου παλμούς νά πά/λη, 
Ένω δέν ήτο ή γυνή, γυνή ώς πάσα άλλη.

Και σήμερον ; τήν λησμονώ ώσεί σκιάν ονείρου· 
Μέ πΰρ καί ψώ- ήθέλησα άγάπης διαπύρου 
Τήν έρημον τοϋ βίου νά θάλψω, νά φωτίσω, 
Νά μοιρασϋώ τδν πόνον της, νά τήν παραμυθήσω,

Το συννεφώδες έαρ της νά στέψω δι’ άνθέων, 
Άλλ’ ofuoi! ήτο καί αύτή γυνή καί ούδέν πλέον.

Αθήνας ’ϋχ τώορι,ος. 1083

Κ. Φ. ΣΚΟΚΟΣ

Σόφια τη 20η Ιουλίου 1883.

'Αξιότιμε φίΛε,

’'Εχω άνά χεΓρας τήν ευγενή υμών επιστολήν. ’Εγκαίρως ελαβον και τήν προτέραν, 
ανέβαλλαν δέ πάντοτε τήν άπάντησίν μου, έπ'ι τή'έλπίδι δτι ήθελον δυνηθή νά διαβιβά
σω ύμ~ν συνάμα και τήν διά τδ προσεχές έτος συμβολήν μου.
Έσωκλείστως εύρίσκεται πλήρες τδ κείμενον τοϋ ήμετέρου άρθρου, « Εις ’ Απόγονος 
του ϋυασιγκτ&νος κατά την *ΕΛ,.Ιηνικην ’Επανάστασιν ·. Τοϋ ποιήματος μου 
τό « Χρυσοΰν Μυστικόν » ούδέν χορηγηθήσεται άντίγραφον εις έτερον σύγγραμμα, 
καθόσον τοϋτο επεμψα ύμ~ν, όπως μόνον διά τής « Ποικίΐης Στοάς » δημοσιευθή.

Και ήδη δέν μένει, Φίλτατε Κύριε, ή νά συγχαρώ ύμίν έκ καρδίας δια τάς πράγματι 
καταπληκτικάς προόδους, ας ποιείται κατ’ έτος ή « ίΊοικί.Ιη Στοά ». "Υλη λαμπρά 
και έκλεκτή, όφειλομέ^η εις τούς δεξιωτέρους έν παντι τω Έλληνικώ καλάμους, εικόνες 
ώραίαι και ενδιαφέρουσας κομψή έκτύπωσις και έν πασι αξιόλογος ταξινόμησις, ουδέν 
ελλείπει, και κατατάσσεται ήδη ή « ΠοικίΛη Στοά » μεταξύ ιών αρίστων Ευρωπαϊκών 
δημοσιεύσεων τής αύτής φύσεως, καταλαβοϋσα παρ’ ήμίν θέσιν ολως εξαιρετικήν.

Μετά τών είλικρινεοτέρω·/ πρδς ύμάς αισθημάτων 
02ος υμε'τερος,

ΚΛΕΩΝ Α. ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΕΙΣ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΪ ΟΪΑΣΙΓΚΤΩΝΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΑΟΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

^^ολλούς έγνώρισα περιφανείς και περιέργους ανθρώπους 
^|»·<|^ κατά τό διάστημα τής πενταετίας, ήν διήνυσα έν τω με- 

γάλω κόσμω τών αντιπόδων, άλλ’ εις τών τερπνοτέρων 
ύπήρίεν άναμφηρίστως ό Συνταγματάρχης Ούαοιγκτών, απόγονος 
τοΰ περικλεούς ΐδρυτοϋ τής αμερικανικής ελευθερίας, ού φέρει τό 
όνομα. Μετ’ έμοϋ συνδιαλλεγόμενος εσπέραν τινά ό φιλέλλην ούτος 
άνήρ, έν ω σφοδρά Θύελλα έμάστιζε τάς άναδενδράδος τοΰ πρό 
τής οικίας μου δημοσίου κήπου, μο'ι διηγήθη, μετά καθύγρων εις 
τήν άνάιινησιν οφθαλμών, ότι εΤχεν άλλοτε άδελφόν, νεαν’αν, ού
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λαμπρόν προοιωνίζετο τό μέλλον, καί ότι μεταβάς ουτος είς τήν 
'Ελλάδα έπί τής μεγάλης ημών έπαναστάσεως, έπεσεν έν Ναυπλίω 
μάρτυς τοϋ ηρωισμού καί τής μεγαλοψυχίας αύτοϋ. Ή άνακοίνωσις 
αότη έξήγειρεν, ώς είκός, ζωηρόν τό ένδιαφέρον μου, καί ζητήσας 
πλείονας πληροφορίας, έμαθον ότι μεταξύ τών έγγράφων τοϋ Συν
ταγματάρχου έσώξοντο έτι σημειώσεις τινές τοϋ άτυχούς νεανίου, 
γραφεϊσαι κατά τήν έν Έλλάδι διαμονήν αύτοϋ, μεταξύ δύο συμ
πλοκών ή έπί τοϋ καταστρώματος νησιωτικού τίνος πλοιαρίου, καί ύπό 
τοϋ άδελφοϋ αύτοϋ έκτοτε μετ’ εύλαοείας διατηρηθεϊσαι. Τήν 
επαύριον αί σημειώσεις αύται εύρίσκοντο είς χεΤράς μου. Άπετε- 
λοΰντο έξ ολίγων άσυνδέτων φύλλων, έψ’ ών μόλις άνεγινώσκοντο 
ασυνάρτητοι τινές φράσεις· άλλ’ αί φράσεις αύται έγράφησαν έν τή 
οικία τοϋ Κουντουριώτου, καί ύπό τά τείχη τοϋ Μεσολογγίου, παρ’ 
ανθρώπου, όμιλοϋντος περί τή; παραδόξου καί περικλεούς έκείνης 
έποχής τοϋ εθνικού ημών βίου, ώς όμιλεΐ τις περί τών συγχρόνων 
συμοαμάτων, καί άναφέροντος τούς ήρωας, ών τά ονόματα είσίν έγ- 
κεχαραγμένα είς πάντων ημών τάς καρδίας, ώς εί προ μικροϋ είχε 
τείνει αύτοΐς τήν χεΐρα, καί άνεμένετο παρ’ αύτοΐς τό εσπέρας είς 
τό δεΐπνον. Ή έπ’ έμοΰ έντύπωσις ύπήρξε μαγική. Άσύγκλωστοι 
ήσαν αί σημειώσεις έκεΤναι, άλλά μοί έφάνησαν άνασύρουσαι τόν πέ
πλον τοϋ παρελθόντος κάλλιον πάσης ιστορίας, καί διατρέχων αύτάς, 
έοίωσα πρός στιγμήν έν τή τρομερά έκείνη καί θεσπεσία ώρα, 
καθ’ ήν ή γηραιά Ελλάς έπότιζε διά τών τελευταίων ρανίδων τοϋ 
αϊματος αύτής τό κλασικόν έδαφος, άφ’ ού τό δεύτερον άνεολάστα- 
νεν ή έλευθερία, καθ’ήν ή δάς τού Κανάρη έφώτιζε πλοιάρια κα- 
ταδιώκοντα στόλους, καί τοϋ Μεσολογγίου αί γυναίκες προέταττον 
γυμνά τά στήθη είς τών βαρβάρων τήν μάχαιραν, όπως μή θρέψωσι 
τά βρέφη αύτών διά τοϋ γάλακτος τής δουλείας. Ούδόλως επομέ
νως άπορον άτι, άμ’ άναγνούς, κατελήφθην ύπό τοϋ πόθου τής 
μεταφράσεως, είς ήν εύχερώς έπέτυχον τήν συναίνεσιν τοϋ Συν
ταγματάρχου. ’Αγνοώ έάν αί δυστυχώς τοσοϋτον άτελεΤς ίστορίαι 
τής γιγαντομαχίας έκείνης μνημονεύουσι τοϋ εύγενοϋς νεανίου, ός- 
τιο, έλθών, άπέθανεν ύπέρ τής άνεξαρτησίας ημών, άλλ’ άρκοΰσα 
έσται ή άμοιοή μου, έάν αί κατωτέρω γραμμαί, γνωσταί καθιστώ- 
σαι τάς τύχας αύτοϋ έν Έλλάδι, παροτρύνουσι τούς αρμοοιους 
είς άνεύρεσιν τοϋ αώρου αύτοϋ τάφου, έφ’ ού κατατίθημι άπο

τούτον τής συμπάθειας καί τής εύγνωμοσύνης. 
Tawnshend Ούασιγκτών έγεννήθη έν τή όμω- 
τής Δημοκρατίας κατά τό ι8οο, καί είσήλθε 
τό έν West Point έθνικόν στρατιωτικόν σχο- 

ώστε ήδη

τοϋδε τόν φόρον 
Ό Γουλιέλ μος

νύμω πρωτευούση 
δεκαοκταετής είς 
λεΤον, τοσοϋτον δέ θαυμασία ύπήρξεν ή πρόοδος αύτοϋ, 
μετά έξ μήνας διωρίζετο έν τή αύτή σχολή έπίτιμος καθηγητής τών 
μαθηματικών. ’Αλλά μετά διετή έπίμονον σπουδήν προσεβλήθη 
ύπό σφοδράς στηθικής παθήσεως, καί άπήλθε, κατά συμβουλήν τών 
ιατρών είς Παρισίους, όπου πράγματι όλοσχερώς άνέρρωσεν. Έν 
τή γαλλική μητροπόλει έσχετίσθη στενότατα μετά τής οικογένειας 
τού Lagrange, καί εις ’Αμερικήν έπανέκαμψεν έπί τού πλοίου τού 
φέροντος έκεΐσε τόν Lafayette κατά τό 182η. Τοσοϋτον δέ κατέ
θελξε τόν μέγαν έκεϊνον άνδρα, ώστε, κατ’ αίτησιν αύτοϋ συνώδευ- 
οεν αύτόν άνά πασαν σχεδόν τήν περιώνυμον είς τάς διαφόρους 
’Αμερικανικός Πολιτείας περιοδείαν. Ληξάσης δέ τότε περίπου τής 
τετραετούς έν West Point φοιτήσεως, προήχθη, άφ’ ου μεγάλως 
οιεκρίθη κατάτάς άπολυτηρίους έξετάσεις,είς τόν βαθμόν τοϋ άξιω- 
ματικοϋ. ’Ολίγον άργότερον ή Κυόέρνησις, άφορώσα είς τά σπάνια 
αύτοϋ προτερήματα, καί όπως παράσχη αύτω τήν εύκαιρίαν έντελοΰς 
άναρρώσεως, διώρισεν αύτόν άκόλουθον τής εν Μαδρίτη πρεσβείας 
ύπό τόν πρεσβευτήν κ. Hugh Νέλσωνα. Ότε δ’ έπανήλθεν είς Άμε-

Στρατιωτικών κ. L. Calhoun, ίδρύσας 
άνωτέραν στρατιωτικήν σχολήν 

νέους άξιωματικούς, διώρισεν 
αύτόν καθηγητήν τών μαθηματικών έν τώ καθιδρύματι έκείνω. 

τόν βαθμόν καί τήν μισθο- 
1 εις νεανίαν είκοσι 

ιίεπόνησε καί συνεταξε τόν

ρικήν, ό τότε ύπουργός τών Σ· 
προσφάτως έν τώ φρουρίω Μονρόε ά 
διά τούς έκ West Point έξερχομένου·

Ήν δέ ή θέσις αύτη, προσεπιφέρουσα 
ίλαρχου, ή ύψίστη ‘ίσως άπονεμηθεΐσα ποτέ ε 

Ό νεαρός καθηγητής
δοσίαν
καί δύο έτών. 
κανονισμόν τής σχολής, άλλ’ ή Βουλή ήρνήθη τήν άναγκαίαν δαπά- 

απέμεινεν άνεκτέλεστον.
τότε τών άγαθών βαθείας ειρήνης. Μι- 
άνδρών άποτελούμενος, καί ή άπλή τυ- 

σία, ήσαν όλως άνεπαρκή δι’σνδρα ώς τον Γουλιέλμον 
Ούασιγκτώνα, καί διά τοϋτο μόλις έσχηματί 
τροπή ύπέρ τών έπαν 
ή φήυη τών πρώτων αύτών

ι .
νην, και ουτω τό σ/έοιον

Ή ’Αμερική άπήλαυε 
κρός στρατός έκ μυρίων 
πική υπηρεσία, ήσαν όλωι 

ΰτο μόλις έσχηματίσθη έν Βοστώνι έπι— 
τατησάντων Ελλήνων, μόλις άντήχησεν 

τοοπαίων, καί προσέτρεϊεν αύθόρμητος, 
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όπως άπέλθη και συμμετάσχη τής τύχης τοΰ ύπέρ έλευθερίας άγω- 
νιξομένου ήρωϊκοΰ λαού.

Εύγνωμόνως άπεδέχθη τήν προσφοράν ή έπιτροπή, καί Ούασιγ- 
κτών, καταπλεύσας εις τήν 'Ελλάδα, διέμεινεν έπί δύο όλα έτη 
διαρκώς μεταξύ των προμάχων άγωνιξόμενος. Ότε δέ ή ’Εθνική 
Συνέλευσις έπεκαλέσθη ύπέρ τής 'Ελλάδος τήν αγγλικήν προστα
σίαν, διαμαρτυρήσεις έκ συμφώνου μετά τοΰ Στρατηγού Roche, 
(καί τής διαμαρτυρήσεως ταύτης τό κείμενον περιήλθεν είς χεϊρας 
ημών) άπήλθεν είς Σμύρνην, όπου πρός μέγα τών Τούρκων σκάν 
δαλον, διέμεινεν όλον μήνα, τήν 'Ελληνικήν φέρων στολήν. Μαθών δέ 
τέλος ότι έπήκειτο ή σύλληψις αύτοΰ, άπήλθε λάθρα είς Γαλλίαν. 
Άλλα τήν καρδίαν αύτοΰ άφήκεν έν Έλλάδι, καί κατά τό προσε
χές έαρ δ Ούασιγκτών, έπανακάμψας είς τό πεδίον τών πρώτων» 
αύτοΰ άγώνων, έτιμήθη δεόντως, διορισθείς λοχαγός έν τώ έλληνικώ 
στρατώ. Τά πάντα ήδη έφαίνοντο κατ’εύχήν βαδίξοντα, ότε έξερ- 
ράγη έν Ναυπλίω στρατιωτική στάσις. Ο Ούασιγκτών έσπευσε μετά 
τριακοσίων μόνον άνδρών, όπως καταστείλη αυτήν, καί βληθείς ύπό 
σφαίρας έν τή συμπλοκή, έξέπνευσε μετ’ όλίγας ώρας Τοιοΰτο τό 
τραγικόν αύτοΰ τέλος. ’Αρχαίοι τινές γνώριμοι, οΰς έσχετίσθην έν 
’Αμερική, ένθυμοΰνται είσέτι τήν σπανίαν αύτοΰ ανδρικήν καλλο
νήν, καί τών οφθαλμών τήν παράδοξον έκφρασιν.

★

♦ *

’Ιδού τά διασωθέντα τοΰ Ημερολογίου άποσπάσματα:
«Κατά τάς μσκράς μου περιηγήσεις τέσσαρα ιδίως αντικείμενα 

κατέλιπον έν έμοί άνεξιτήλους έντυπώσεις.—Καί πρώτον μέν τό 
West Point, μετά τής θαυμασίας αύτοΰ τοποθεσίας έπί άπορρώ- 
γος πρωνός παρά τόν Ούδσωνα ποταμόν, δεύτερον ό έν Παρισίοις 
ιππόδρομος, τρίτον αί ταυρομαχίαι τής Μαδρίτης, καί τέταρτον 
ή νήσος Ύδρα. Καίτοι μεταξύ αύτών βιών, άπλήστως πάντοτε ήτέ- 
νιξον τούς 'Υδραίους έκείνους, τοσοΰτον εύγενεΐς καί γλυκείς τήν 
όφιν. Αί πλούσιαι αύτών ένδυμασίαι, ή θηλυπρεπής τοΰ άτόμου 
περιποίησις, τό σοβαρόν τοΰ ύφους, καί ιδίως ή άγνότης τών έθνών, 
παραδόεως άντιφάσκουσι πρός τό άνήμερον τοΰ χαρακτήρος καί 
τήν άγρίαν αύτών υπαρξιν.

’Επέβην τοΰ πλοίου τοΰ Μιαούλη, συνοδευόμενος ύπό τοΰ πλοιάρ
χου Γεωργίου. Ή «Σκύλλα» άπέπλευσεν άμέσως, καθόσον άνέμενε 

μόνον τήν έπιστροφήν ημών, έμάθομεν δέ τότε τά κατά τήν κατα
στροφήν τοΰ Ύδραϊκοΰ Πάρωνος. 'Ο Γεώργιος καί οί ναΰται 
ημών ήκουσαν τήν διήγησιν ταύτην άνευ καταφανούς συγκινήσεως. 
Πρός στιγμήν ένόμισα ότι εΓδον άστράπτοντας τούς οφθαλμούς 
αύτών, άλλά μόνον πρός στιγμήν, καί άμέσως έπειτα τά ήλιοκαή 
έκεϊνα πρόσωπα έπανέλαβον τήν συνήθη αύτών μειλιχίαν έκφρασιν. 
Ουδέ θρήνοι ήκούσθησαν διά τό έπισυμβάν δυστύχημα, ούδέ άραί 
κατά τών Τούρκων, ούδ’ έκδικήσεως άπειλαί, καί όμως σιωπηλώς 
άπεφασίσθη κατά τήν ώραν έκείνην ή φρικώδης σφαγή, ή έπισυμ- 
βάσα τήν έπιοΰσαν έν 'Ύδρα. .. .

Κατά τάς έπανειλημμένας είς τήν νήσον έπισκέψεις μου, όπροΰ- 
χων αύτής Λάξαρος Κουντουριώτης, μοί άπένειμε φιλοφρονεστά- 
την φιλοξενίαν έν τώ οϊκω αύτοΰ. Είς τήν αίθουσαν αύτοΰ είσ- 
ήλθον, άμα καταλιπών τήν «Σκύλλαν», καί διά τοΰτο, προ παν
τός έτέρου, μοί έπιόάλλεται τής αιθούσης ταύτης ή περιγραφή. 
Ήν δέ αυτή τετράγωνος, καί είχε θύραν άνοιγομένην έν μια τών 
γωνιών. Τό πρώτον ήμισυ άφεθέν άνευ τάπητας, περιεϊχεν έδρας, 
παρατεταγμένας έπί τό εύρωπαϊκώτερον παρά τούς τοίχους· τό δ’ · 
έτερον μέρος έκάλυπτε τάπης, καί είς τό βάθος έξετείνετο εύρύ 
διβάνιον Δεξιώς τώ είσερχομένω έκάθητο ό Κουντουριώτης, παρά 
τό διβάνιον τοΰτο, έπί έδρας σκεπούσης τήν έστίαν. Έγώ δ’έκα- 
Θέσθην έπί τής γωνίας τοΰ διβανίου, απέναντι αύτοΰ, καί ή θέσις 
έκείνη μοί άπέμεινεν έκτοτε.

Είκών πράγματι άαχαϊκή, ήτις βαθέως ένεχαράχθη έν τή καρδία 
μου. Προ έμοΰ ό περιώνυμος πατριώτης, εκατέρωθεν οί καθ’ ομί
λους προσερχόμενοι πρόκριτοι 'Υδραίοι, καί δεξιώς ή Ούρα, ή μη
δέποτε κλεισμένη. ΙΙόσας διήλθον ούτω εύαρέστους ώρας συνομι- 
λών πεοί τών πολιτικών καί πολεμικών πραγμάτων μετά τοΰ σκυ
θρωπό ΰκαί άξιοπρεποϋς ήρωος, έν ω κρυφίως έστρέφοντο τά όμ- 
ματά μου πρός τήν θύραν, άναξητοΰντα τήν άτμώδη μορφήν, τήν 
άπαύοτως περιφερομένην είς τόν διάδρομόν. Οϊμοι! Έσκεπτόμην 
ότι, έάν εΤχον έτι τόν όλβον τών πατέρων μου, ή νεαρά έκείνη Υ
δραία, τό θελκτικόν καί άδολον πλάσμα τό καθ’ ύπνους έπιφαινόμε- 
νόνμοι, καθιστάμενον όριστικώς έμόν... ΙΙλήν λησμονοΰμαι· ή Ελ
λάς μάχεται καί είς αύτήν ανήκει έκαστη τοΰ αίματός μου ρανίς. 
Τό γραφικώτερον έν τή αιθούση σύμπλεγμα, άπετέλουν οί τρεις 
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τοΰ Κουντουριώτου υιοί, εύγενεϊς τήν μορφήν νεανίαι, ίστάμενοι 
παρά τήν Θύραν, καί τούς βραχίονας έχοντες έπί τοΰ στήθουε 
έσταυρωμένους. 'Ο Βύρων λέγει,

Ίδέ, παρόντος τοΰ πατρόε, έκάθησεν έκεϊνος ή 
Δράόε ρομφαίαν κοπτεράν και φύνευσον τό κτήνος.

Άλλ’ οί 'Υδραίοι διαφέρουσι τών Μωαμεθανών, καί τοΰ προύχον- 
τοε οί υιοί καίτοι ουδέποτε καθήμενοι αύτοϋ παρόντοε κατά τδ λοι
πόν τής ημέρας διάστημα, συντρώγουσιν ούχ ήττον εις τήν αύτήν 
μετά τοΰ πατρδς τράπεζαν. Καί·τών προκρίτων δέ τά συμπλέγ
ματα, οϊτινες έκάθηντο σταυροποδητί έπί τοΰ άνακλίντρου, τάς μα· 
κράς αυτών καπνοσύριγγας κρατούντες, τάς άφικνουμένας άχρι τοΰ 
μέσου τής αιθούσης, ένεποίουν έπίσης, ώςεϊκδς, βαθεϊαν έντύπωσιν 
εις άνθρωπον, μόλις πρό μικροΰ πατήσαντα τό έδαφος τής 'Ελ
λάδος, καί μήποτε κατά τήν ’Ανατολήν περιηγηθέντα.

Τήν έπαύριον έγνώρισα τόν Τσαμαδόν, άδελφόν τοΰ έν Πύλω 
θανόντοε, τόν Κανάρην, καί τούς Τομπάζας, κατέχοντας έν "Υδρα 
καθ’ όσον αφορά τήν έπιρροήν καί τά πλούτη, τήν δευτέραν μετά 
τούς Κουντουριώτας θέσιν. Ό Έμμανοήλ καί ό ’Ιάκωβος Τομ- 
πάζης διεξήγον πρό τής έπαναστάσεως εύρύ έμπόριον μετά τοΰ 
ΙΙασσά τής Αίγύπτου, κατά τήν στιγμήν δέ τής ένάρξεως τών έχθρο- 
πραξιών εύρέθησαν κατέχοντεε έξ μυριάδας γροσίων άνηκόντων 
εις τον Μεχμέτ Άλήν. Άλλά πρώτιστη αυτών φροντίς ύπήρξεν ή 
άποστολή τής ξένης ταύτης περιουσίας εις τον έκπληκτον Σατρά
πην. Τδ γεγονός τοϋτο έπαρκώς χαρακτηρίζει τούς άνδρας.

ΕΤδον πρός τοΐς άλλοις έν "Υδρα καί τόν I ρίβαν, τδν γαμβρόν 
τής Βουβουλίνας. Ό Γρίβας, νεανίας τολμηρός καί άκάθεκτος, 
έγεννήθη έν 'Ρούμελη καί κέκτηται tin beau physique, ώς λέ- 
γουσιν οί Γάλλοι. Ή ήρωίς Βουβουλίνα, γυνή λίαν φιλόδοξος, 
όρώσα ότι έξήσκει απεριόριστον έπιρροήν έπί τών νησιωτών, ήρ- 
χισεν δνειρευομένη ούδέν ήττον ή τήν έπί πάσης τής 'Ελλάδος κυ
ριαρχίαν. Άλλ’άγνωστος εις τούς στρατιώταε, καί ιδίως εις τούς 
ορεινούς, έπεζήτησεν, όπως έδραιώση τήν έπιρροήν αύτής καί ύπό 
τήν έποψιν ταύτην, τήν έκλογήν γαμβρού, κεκτημένου τ’ άναγκαϊα 
προσόντα όπως καταλάβη τήν γενικήν τοΰ στρατού άρχηγίαν. Καί

(’) Μέχρι τούδε, έαν μη άπατώμαι ήσαν ολως άγνωστα τα περίεργα ταύτα όνειρα 
~ής περιφανούς ήρώίδος.

ΣΤΟΑ 3οφ 

πρώτον μέν ύπέδειξεν ώς τοιοΰτον τόν Πάνον Κολοκοτρώνην, περί 
ού τοσάκις εύφημον ποιείται μνείαν δ λοχαγ δς Σταγχόπ. Μετά 
δέ τδν Θάνατον τοΰ εύγενοΰς έκείνου γόνου τοΰ μεγάλου όπλαρ- 
χηγοΰ, έστρεψε τά βλέμματα πρός τόν Γρίβαν. Ούδέ δεΐται ού- 
τος ετέρου τινδς έπαίνου καθ’όσον άρκούντως χαρακτηρίζει αύτόν 
τδ γεγονός ότι έξελέγη ώς γαμβρός ύπό γυναικδς, οϊα ή Βουβου
λίνα, ένώ ένεφορεΐτο έτι ύπό τών φιλοδοξών έκείνων σχεδίων, άτινα 
έξηκολούθησεν άνακυκώσα άχρι τής τελευταίας αύτής πνοής.

Κατά, τάς τέσσαρας ήμέρας τής πρώτης έν Ύδρα διαμονής μου, 
άς διήνυσα έν τή οικία τοΰ Λαζάρου Κουντουριώτου,ούδέποτε είοον 
τήν σύζυγον αύτοϋ καί τήν πρεσβυτέραν Θυγατέρα. Άλλ’ ύπήρξα 
εύτυχέστερος κατά τάς άκολούθους έπισκέψεις μου, έπανειλημμένως 
συναντήσας αύτάς, καίτοι ούδέποτε έν τή αιθούση ή τώ έστιατορίω. 
’Ενίοτε δέ, κατά τάς ώραίας έσπέρας, οτε ό προύχων έδέχετο τούς 
ξένους αύτοϋ έπί τοΰ έξώστου, ή οικοκυρά έκάθητο έν τώ μέσω αύ- 
τών. Άπό τοΰ άνδηρου έκείνου ή Θέα ήν πραγματικώς Θαυμασία, 
καί ιδίως τό έσπέρας, ότε κατεστίζετο ή πόλις, δίκην λαμπυρίδων, 
ύπό πολυαρίθμων λυχνιών, καθόσον τότε, ώς έκ τής άμφιθεατρικής 
αύτής τοποθεσίας, πάντα έκεΤνα τά φώτα, άπό τής έπιφανείας τής 
θαλάσσης άχρι τών κορυφών τών πέριξ λόφων, προσέβαλον συγχρό
νως τά όμματα.

Μόλις κλείσω τούς οφθαλμούς, ζωηρώς βλέπω είσέτι πρό έμοΰ 
τήν θεσπεσίαν εικόνα. Άριστερώς διακρίνονται τά έν τώ λιμένι 
προσωρμισμένα πλοία, καί τής σελήνης αί άργυραϊ άκιΤνες παίζου- 
σιν έπί τής έλαφρώς ρυτιδουμένης ελληνικής θαλάσσης· πρός τό 
άντίθετον δέ μέρος, δίκην έπισεσωρευμένων νεφών, προκύπτει ή 
μεμακρυσμένη τής Πελοπόννησου παραλία, άποόρωξ καί τραχεία, 
ώς έκείνη έφ’ ής εύρισκόμεθα. Άλλ’ιδίως έθελγόμην θαυμάζων τάς 
φιλαρέσκως κυματιζομένας όλκάδας, τά έλαφρά έκεϊνα καί ταχύπλοα 
κελύφη, τά τοσάκις όδηγήσαντα τούς τραχείς τής "Υδρας ναύτας 
εις τό ύγρόν τής τιμής πεδίον, καί ήδη μετενεγκόντα αύτούς εις 
τάς έρημους αύτών έστίας, όπως άπολαυσωσι στιγμών τινων άνέ- 
σεως, καί παρασκευασθώσιν εις άγώναο έτι μάλλον άνίσους καί 
άπέλπιδας.

’Εν τούτοις, έάν κατέθελγε τούς οφθαλμούς μου ή μεμακρυσμένη 
έκείνη είκών, έτι μάλλον ένδομύχως μέ συνεκίνει ή θέα τών έν 
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αύτώ τω έζώστη ευρισκομένων. ’Εγγύς μου έκάθητο ή οικοκυρά, 
δέσποινα άίία των άριστων χρόνων τής αρχαίας Έλλάδ:ς. Οί ά£ιο— 
πρεπεΐς αύτής χαρακτήρες, τό μεγαλοπρεπές τής μορφής, ή εις 
τόν σύζυγον καί τά τέκνα άφοσίωσιο, καί ή ύπό των αύοτηρών 
Ύδραϊκών ηθών έπιόαλλομένη αύτή συστολή, απέναντι τοϋ οικοδε
σπότου και τών έένων αύτοϋ, ταϋτα πάντα βαθέως με συνετόρατ— 
τον. Ή μήτηρ μου · άπεόίωσε προ πολλοϋ, καί έάν μοί έπετρέπετο 
ή έκλογή έτέρας.............. άλλά καί πάλιν λησμονοϋμαι. Οί υιοί τοϋ
Κουντουριώτου 'ίσταντο μεταέύ αύτοϋ καί τής μητρός αύτών, έ- 
Θαύμαζον δέ τήν έλληνικήν αύτών κατατομήν καί τάς παμμελαίνας 
κόμας, καταπιπτούσας φιλαρέσκως έπί τοϋ τραχήλου. Έθαύμαζον 
προσέτι τά εύρωστα αύτών μέλη καί τήν λεπτότητα των μεταέίνων 
αύτών περιστηθίων, περισκελίων καί ζωνών. Αί κνήμαι αύτών ήσαν 
γυμνοί μέχρι τοϋ γενάτος, αλλά τοϋτο προσέθετεν είς τε τό άλ- 
λόκοτον καί τό γραφικόν τής όλης ο.ύτών παραστάσεως. Ό νεώτε- 
τερος προσηνέχθη αύτοπροαιρέτως ώς διδάσκαλός μου έν τή νεο
ελληνική γλωσση. Ήγγισε τήν έδραν μου καί μοί είπε «σ*α/ο·ί»!  
ν,ΣχαμτΙα έπανέλαοον· έδειίε τήν σελήνην καί μοί είπε ».
Καί όντως φέγγει θαυμοσίωο. άφεγγά) ι» είπαν καί έγώ. Άλλ’ ήν 
πλήρης ή καρδία μου καί ή προφορά μου έλλειπής, ό δέ διδάσκαλος 
ήρχισεν έπιπλήττων. Έσφιγέα δ’ εγώ τότε τήν χεΐρα τοϋ άγαθοΰ 
παιδός, καί μετεστράφην προς τούς 'Υδραίους προκρίτους, οΐτινες 
ύπό τό φως τής σελήνης έκείνης συνεζήτουν τάς υποθέσεις, καί άπε- 
φάσιζον τάς τύχας τοϋ "Εθνους αύτών. Μετ’ άπορίας ιδίως παρετή- 
ρουν τήν γαλήνιον έκφρασιν τής μορφής αύτών, καί ήκουον τούς 
σιγαλούς καί μεμετρημένους τόνους τής φωνής αύτών. Πόσον 3ο- 
ρυοώδης θά ήτο τοιαύτη τις όμήγυρις έν πάση έτέρα χώρα!

Ήτένιζον δέ ιδίως τόν Κουντουριώτην, τόν Ύδραΐον έκεΐνον άρ- 
χηγον, τόν ηγέτην φιλελευθέρου, ήρωϊκοϋ καί τίμιου λαοϋ. 'Υπό 
τής εύγενείας τών χαρακτήρων αύτοϋ καί τής ηγεμονικής αύτοϋ μορ
φής, βαθέως επηρεαζόμενος έψιθύρισσ,—«Θεέ μου, ούδέποτε είδον 
άνδρα τοιοϋτον, έν πάση αύτοϋ τή μεγαλοπρεπεία». —Ή καρδία 
μου κατεταράχθη τότε, καί άπαίσ οι με κατέλαόον λογισμοί. . .·. . 
Άνεπώλουν τήν πεοίδοέον αύτοϋ αποστολήν έν τώ κόσμω τούτω 
καί τήν οικογενειακήν εύτυχίαν, παραβάλλων αύτάς πρός τήν έμήν 
άπομονωσιν καί ουτιδανότητα. Ώ, έάν ένα μόνον είχαν δεσμόν, 
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ένοΰντά με πρός τήν ζωήν καί τήν εύτυχίαν! Άλλ’οίμοι! Φρούδοι 
καί μάταιοι πόθοι!

Τήν πρεσόυτέραν τοϋ Κουντουριωτου Θυγατέρα είδον τό πρώτον 
κατά τήν δευτέραν εις τήν νήσον έπίσκεψίν μου, προ τής εις 
Σμύρνην ά.τοδημίας μου. 'Ο ήλιος κατήρχετο βραδέως πρός τόν 
ορίζοντα, έπανακσμπτων δ’ έκ τοϋ περιπάτου εις τήν πόλιν, έκρου— 
σα τήν θύραν τοϋ προύχοντος. "Ω, εύτύχημα! Μοί ήνοιέεν .... 
έκείνη. Εύρίσκετο πιθανώς έν τή αύλή, και προσεγμζούσης τής 
ώρας, καΥ ήν συνήθως έπέστρεφεν ό πατήρ αύτής, ένόμισεν ότι 
ήν έκεΤνος.

Νομίσματα ίχά.Ιυπτον γρινεα o/r .hiar κόμην. Ωραία καί τε— 
ταραγμένη ϊστατο πρό έμοϋ. Εύκόλως ένόησα τίς ήν, καίτοι ουδέ
ποτε ίδών αύτήν. Έθηκα τήν χεΐρα έπί τοϋ στήθους, καί προφέρων 
τάς τυπικός λέζεις—«Καλησπέρα σας»—προύχώρησα.

Αί έπισκέψεις έν Ύδρα άποδίδονται ή μετά τά έζη μερώματα, ή 
περί λύχνων άφάς. Δύο δέ ώρας μετά τήν δύσιν τοϋ ήλιου παρα
τίθεται τό δεΐπνον, καί οί ζένοι τότε άποσύρονται. Άμα είσέλθη 
τις είς Ύδραϊκό/ οΓκον προσάγεται αύτώ καφές καί τσιμπούκιον, 
κατά δέ τήν πρωίαν συνοδεύονται ταϋτα καί ύπό γλυκοϋ μετά πο
τηριού ύδατος. 'Ο καρές καί τό γλυκόν μέ ύπερήρεσαν.

Άλλά πλήν τοϋ Κουντουριωτου καί είς πλείστους άλλους 'Υ
δραίους οφείλω εύγνωμοσύνην έπί τή φιλοξενία καί άγαθότητι 
αύτών. Κατά Δεκέμβριον τοϋ ι82φ ήμην έγγύς τοϋ Μεσολογγίου 
έντός Ύδραϊκοϋ πλοιαρίου, φέροντος πολεμοφόδια είς τό φρού- 
ριον. Έκαραδοκουν τήν κατάλληλον στιγμήν, όπως εΐσδύσω έν 
αύτώ, άλλά δυστυχώς ή έλπίς μου έματαιώθη. Κατεκείμην άσθενής, 
καίτοι δέ τό ψύχος ήν δριμύτατον, άδύνατος άπέόαινεν ή διατήοη- 
σις πυρές έν τώ πλοιαρίω ημών, όπερ διετέλει κατά μέγα μέρος 
πλήρες πυρίτιδος. Άνευ ίατρι,.ών, άνευ ολίγης θερμής τροφής, 
ένόμιζον επιστάσαν τήν έσ/άτην μου ώραν, ότε, κατ’ εύτυχή δι*  έμέ 
συγκυρίαν, ουνηντήσαμεν τόν μέγαν καί ώραΐον ΙΙάρωνα τοϋ ύπο— 
ναυάρχου Σαχτούρη. Γνωστοί είσίν αί ίσχυραί προλήψεις τών 'Ελ
λήνων κατά των άσθενών, ένεκα τών μεταδοτικών νοσημάτων, είς ά 
είσίν είθισμένοι- καί όμως ό Σαχτούρης, άμα μαθών τήν έν τώ 
πλοιαρίω παρουσίαν μου, διέταζε τήν είς τόν Πάρωνα μεταφοράν 
μου, καί μοί έπεδαψίλευσεν έκεΐ παντοίας περιποιήσεις, αϊτινες 
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έσωσαν τήν ζωήν μου. Έπί πολύν έτι καιρόν έέηκολούθησα πασχών 
έν Ναυπλίω, άλλα τέλος άνέλαβον. Έζησα όπως καταλίπω τήν 
’Ελλάδα, καί ίσως έπιζήσω όπως έπανίδω αυτήν.

Έν τούτοις ή λαμπρά ύποδοχή, ής μέ ήζίωσαν οί 'Υδραίοι κατά 
τήν πρώτην είς 'Ελλάδα άποδημίαν μου όλιγώτερον μέ συνεκίνησεν 
εκείνης, ήτις μοί έγένετο κατά τό 1826 μετά τήν έκ Σμύρνης 
επάνοδόν μου. Έζ εβδομάδας διέμεινα έν τή πόλει έκείνη, κατά 
τόν Αύγουστον καί Σεπτέμβριον. Καί άποφεύγω μέν ένταϋθα παν 
σχόλιον περί τών κατά τό διάστημα τοΰτο έρίδων μου μετά τών έν 
τή πρωτευούση τής ’Ιωνίας συμπατριωτών μου, άρκοϋμαι δέ λέγων, 
ότι πάντα ταϋτα έγένοντο γνωστά έν ‘Ελλάδι, άλλοιώσαντα τήν 
θέσιν μου άπέναντι τών ύπέρ τής έλευθερίας μαχομένων, καί μειώ- 
σαντα τήν σημασίαν μου. Είχον πλέον ούτοι λόγους όπως μή μέ 
Θεωρώσιν ώς άνδρα έζασκοΰντα σπουδαιαν έπιρροήν έν Ευρώπη καί 
μάλιστα έν ’Αμερική. Έγνώριζον πρός τούτοις, ότι ό ’Αντιναύαρ
χος Roders, μεταβάς είς τήν Ελλάδα μετά πάσης τής έκ τοΰ 
ογκώδους αύτοΰ τρικρότου άπορρεούσης έπιρροής, πολλά περί 
έμοΰ άφηγήθη, παραλείπων μόνον τά καλά.

Τήν Σμύρνην κατέλιπον έπί Γαλλικού τίνος πλοίου, οπερ μέ 
άπεβίβασεν είς Κέαν. Έκεϊδεν δ’ έναύλωσα καΐκιον, όπως μέ δια- 
πορθμεύση είς Ναύπλιον, καθ’ όσον έδίσταζον πλέον περί τών πρός 
με αισθημάτων τών 'Υδραίων, καί άπέφευγον τήν νήσον έκείνην. 
Άλλ’ άλλαι μέν βουλαί άνθοώπων, άλλα δέ Ποσειδών κελεύει. 
Κατά τήν δειλήν τής τρίτης ημέρας εύρέθην άπέναντι τής 'Ύδρας. 
'Ο άνεμος έπνεεν άντίπρωρος καί σφοδρός, οί δέ ναΰται, μή πει- 
Θόμενοι είς τάς παραστάσεις μου, κατέφυγον είς τόν λιμένα. 'Ο 
όρίζων ήν σκοτεινός καί νέφος ομίχλης, περικαλύπτον τήν πόλιν, 
παρεΐχεν αύτή μορφήν σκυθρωπήν, όλως άσυνήθη, καί ώσεί έπικυ- 
ροΰσαν τούς φόβους μου.

Έπορεύθην τότε διά τών έρήμων οδών είς τοΰ Μάσσωνος, όπως 
βιανυκτερεύσω έπί τοΰ κλιντήρος αύτοΰ, άλλά καί ό Μάσσων καί ό 
κύριος Χάου εύρίσκοντο είς ’Αθήνας, έν τώ οίκω δέ παρέμενε μό
νον ό κύριος Μίλαρ. Ύπό τής ανάγκης δέ τότε πιεζόμενος, άπήλ- 
θον πρός τόν ’Εμμανουήλ Τομπόζην, ένδοιάέων λίαν περί τής άνα- 
μενούσης με ύποδοχής. 'Ο Ναύαρχος εύρίσκετο έν τή πόλει, καί 
μόνη μέ ύπεδέχθη ή ωραία αύτοΰ θυγάτηρ· μοί προσήνεγκε δέ

I αυτή καπνοσύριγγα, καί έκαθέσθην όπως άναμείνω τον οικοδεσπο 
’ την, άλλά πλήρης άνησυχίας καί όδυνηρών αναλογισμών. Αίφνης 

είσήλθε δρομαίος ό Τομπάζης καί έναγκαλιζο μένος με·—«Τωρα 
έφθάσατε», μέ ήρώτησε,«κ’ έρχεσθε όπως καταλύσητε είς τον οικον 

_ « Ναι », άπήντησα δειλώς - « Oh je suis bien aise; vous 

I etes le bien venu». „ , . -z
Τήν έπαυριον άπήλθον είς τό συμοουλιον όπως ιδω τον Λάζα

ρον Κουντουριώτην, εύρον δέ αύτόν έκεΤ μετά του Γριβα, όσης 
ίέοως uoi Ιτε,νε τάε t. ύ ί Κο»»το»ρ.ωτηα, οοτ.ε_οΛε»«
ποτέ άοπά&τα·, μοί ίδω«ε τή» χεΤρα, καί μέ ήρωτηαε που ο,ήλθον 
τήν νύκτα καί διατί παρημέλησα τήν οικίαν αύτου.—Κατελυσατε 
πάντοτε παρ’ έμοί, μοί είπεν, οσάκις έπεσκέφθητε την Υδραν, και 
ούδείς υπάρχει λόγος, όπως μεταβληθώσι σήμερον, τα πραγματα.» 
-Ένευμάτισα μετά τοΰ Τομπάζη καί περί τήν 3 μετά μεσημβρίαν 
άπήλθον είς τοΰ Κουντουριώτου. Ό υιός αύτοΰ μοι ειπεν, on ο 
Προύχων μεγάλως έθλίβη έπί τή μή προσελευσει μου εις το πρό
γευμα, καί ότι μέ άνέμεινεν ύπέρ τήν ώραν....

Ό ’Ιανουάριος τοΰ 1826 μέ εύρεν έν Ναυπλίω, υπο σοβαρας 
νόσου κατατρυχόμενον, έζησθένημένον, καί άναμένοντα άπό ημέ
ρας είς ήμέραν αδοέον θάνατον. Ένα πρός τούτοις μήνα απεπειρα- 
θην καί αύθις, όπως είσδύσω είς τό Μεσολόγγιον, άλλ’ευρον το 
φρούριον άσφαλώς άποκεκλεισμένον καί κατά ζηράν και κατα θά
λασσαν. ’Ενώ δ’ έκρυπτόμην είς τά πέριζ, ήσθενησα και καταβ. 
βλημένον ούτω έκ τε τών παθημάτων καί τής άποτυχίας, με μετη- 
νεγκον πιστοί μου τινές είς τό Ναύπλιον.

Ούδένα ειχον κατά τό διάστημα τής άσθενείας μου νοσοκομον, 
καί έμενο» μόνοε έψ’ δλαε ήμέραε καί ννκτοο. Εν,οτε μ

ό Δόκτωρ Χάου, ή ό κύρ(ος Μ,λαρ· δις δε της ημε- 
I ρας ό ύπηρέτης τοΰ στρατηγού Roclie μοί έκόμιζεν ολίγον ζωμόν.

Ταΰτα ήσαν τά μόνα τής ύπάρέεώς μου συμβάντα, και, μονή μου 
διασκέδασές ή μονότονος ψαλμωδία τών ύπό τά παραθυρα μου δια- 

| βαινόντων ιερέων, ο'ίτινες άνά πασαν ώραν μετεφερον νεκρόν τινα 
είς τήν τελευταίαν αύτοΰ κατοικίαν. Τό δωμάτιόν μου ήν παρεμ 
φερές πρός τά τών προκρίτων τοΰ Ναυπλίου, ήτοι τρισάθλιον 
εύρεΐαι ρωγμαί, διέσχιζον τήν οροφήν, τούς τοίχους και το σα
νίδωμα, ένώ τά παράθυρα έστερουντο ύέλων

έπεσκέπτοντο

, και οί ψυχροί χει-
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μερινοί άνεμοι τών Άργολικών όρέων, φυσώντες έλευθέρως έπ’ 
έμοΰ, ηύίανον τούς απαίσιους σωματικούς πόνους, ύφ’ ών κατε- 
τρυχόμην. Φεϋ, πόσον ήν μακράν ή φαιδρά μου νεότης παρά τάς 
άνθηράς όχθας τοϋ Ποτόμακος ! Ποϋ νϋν οί φίλοι μου, οί συγγενείς 
μου, πάντες έκεΐνοι, ούς ήγάπησα; Ποϋ τά χρυσά όνειρα περιδό- 
ζου μέλλοντος; Άπό τών πρώτων μ’έχώριζον ό βαθύρρους ωκεα
νός καί τά ταχέως άποπτάντα έτη, άπό τών δευτέρων πιθανώς ό 
πρόωρος τάφος.

Άγγλος τις, ό κ. Μάσσων, μοί έπεμψεν έν στρώμα, έφ’ ού έκεί— 
μην, κεκαλυμμένος ύπό μόνου τοΰ μανδύου μου. Καί κατ’ άρχάς 
μεν άπεδύθην τήν φουστανέλλαν μου, καί μετεχειρίσθην αύτήν ώς 
προσκεφάλαιον, άλλ’ ότε μέ προσέβαλε τό ψϋχος, περιεκάλυψα δι’ 
αύτής τούς ωμούς μου. Ώ ! εάν κατευωδοϋτο μόνον, έσκεπτόμην, 
ή προσπάθεια μου, όπως εΐσέλθω εϊς τό Μεσολόγγιον, έάν έκεϊ άπ- 
έθνησκον, ύπομονή. Άλλ’ ένταϋθα, τοσοΰτον άθλίως, τοσοϋτον 
άοόέως, ούδένα ίσως έχων παρ’έμοί όπως παρατηρήση ότι έΐέπνευσα, 
ή το χείριστον δυσμενή τινα, διηγούμενον εΐτα τας έσχάτας μου 
στιγμάς κατά τρόπον άμαυροϋντα τήν μνήμην μου! Τοϋτο μοί 
φαίνεται άπαίσιον. ...»

Αύται αί τελευταΐαι λέζεις τών περιέργων τούτων σημειώσεων. 
Ό άτυχης νεανίας φαίνεται προαισθανόμενος τό θλιβερόν αύτοϋ 
τέλος. Καί πράγματι ολίγους μήνας άργότερον, ό γόνος τοϋ με
γίστου άνδρός τοϋ νέου κόσμου, προστρέέας όπως θυσιασθή ύπέρ 
τής ήμετέρας έλευθερίαε, κατέπιπτεν άδοζον θϋμα τυχαίας συγ- 
κρούσεως, καί μετεφέρετο ύπ’ ολίγων συστρατιωτών εις τόν άγνω
στον αύτοϋ τάφον. Άλλ’ οί μεταγενέστεροι έσονται δικαιότεροι, οί 
δέ πρό αύτοϋ καί μετ’ αύτόν εις τό πεδίον τής τιμής πεσόντες φι
λέλληνες, άναγνωρίζουσιν αύτόν ήδη ώς άδελφόν.

Άν τις τών ήμετέρων άναγνωστών, έκ τών άνωτέρω συγκινηθείς, 
θεώρηση ίκανώ; ένδιαφέρουσαν τήν έέέτασιν τοϋ πρωτοτύπου χει
ρογράφου, άπελθέτω εις τήν βιβλιοθήκην τής Βουλής, εις ήν έδω- 
ρήσαμεν αύτό, καί διατρεζάτω έπί τών φύλλων τών ύπό τοϋ χρόνου 
παρεφθαρμένων τάς γραμμές, άς έχάραέεν αύτή ή πυρέσσουσα 
χειρ τοΰ άτυχούς θύματος.

Σόφια, ΊούΜος 1885.
ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΕΝ ΝΥΚΤΙ

ΛέδυΧε μέ*  Σελάνα χαϊ Πλειάδες, 
μέσει δέ νύχιες, ~αφά δ’ εφχεΟ' ώ?α· ·

...Μούρην έμέ οΰχ εχει νήδυμος ύπνος 
πολλά χατά φρένα όρμεινουσαν·

Σαπφώ.

jggivc νύΐ· καί γαλήνη διίπει τήν γην
καί τδ παν ήρεμε! και υπνώττει. . .

μόνον τ’ άστρα μαρμαίρουν μέ θείαν σιγήν

Ή σελήνη ύψούται λαμπρά, σιγηλή· 
τήν σιγήν ούδείς κρότος ταράττει.. . 

μέλαν φάσμα, ή νΰ£, ως αχλυς παχυλή, 
τάς σκιάς της προτάττει.

υψηλά, έν τώ σκότει.

Φεϋ! οϊ πάντες ύπνώττουν αύτή τή στιγμή, 
δ Μορφεύς τούς κρατεί έν αγκάλη, 

έμέ μόνον μέ δάκνουν τό στήθος λυγμοί, 
κ’ ή καροΐα μου πάλλει.

Συ σελήνη λαμπρά! ώ φωστηρ τηλαυγή!... 
σύ τόν πόνον μου μόνη γνωρίζεις·

σύ, ώ νύκτιε λύχν’, ος με σέλας τή γή, 
ιιελιχρώδες ψωτίέεις.

Σείς αστέρες χρυσοί τών γλαυκών ουρανών, 
θεατα'ι τών μύχιων μου πόνων,

έστέ μάρτυρες, σείε, τών ρρικτών μου δεινών 
τών TTUoivjJV uou στόνων.

'Ενώ κλίνω τό μέτωπον σύννουν έν γή, 
Έριννϋς μοϋ σπαράττουν τά στήθη, 

κ’ έν έέώστη θρηνούσα, όρώ έν σιγή 
τών αστέρων τά πλήθη.
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Βλέφαρά uou κλεισθήτε μικρόν, φλογερά 
αγρυπνία τά χείλη μου καίει- 

δέν έκτείνει ’c έμέ ό Μορφεΰς τά πτερά, 
καί τό δμμα μου κλαίει.

Τάλαν στέρνον, όγκοΰσαι έγκλεΤον λυγμούς 
καί ετοίμους έκρήέεις πυρώδεις!...

'Ώ ήφαίστειον σίγαΙ.. . ποσώς στεναγμούς 
μή έκφέρης λυγμώδεις.

Κοιμηθήτε βαθύ, ώ καρδίαι αγνοί, 
καί άν έτι λυγμοί σάς ταράττουν. . .

Φεϋ ! όδύναι ώς έχιδν’ εντός μου στυγναΐ, 
τόν ίόν μοί προτάττουν.

1885 ΒΙΡΓΙΝΙΑ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ.

Μ’ ΑΓΑΠΑΣ

ί
λείοάδι ανθισμένο 

"Ενα λούλουδο εύρηκα 
‘Όλο δρόσο ραντισμένο, 

Δέν τ’ άφήχα.

Τοκοψα’ μα ήτον ένα ! 
’Άσπρο μέ καρδία γαλάζια,
"Ολο χάρε, ολο νάζια,

Σαν και ’σένα

Μύρο είχε τήν πνοή σου, 
Δρόσο δυό σου δάκρυα θεία, 
Κα: αγνότη τήν ψυχή σου,

Τήν άγια.

Μ’ άγαπας, τό έρωτούσα
Νά μου ειπή.

Ναί... εκείνο μ*  απαντούσε 
’Σέ κάθε διφύλλισμά μου, 
’Άχ ! Τόν πόνο μου νοούσε,

Τά δεινά μου.

Τότε ’σύναξα τά φύλλα
"Ενα ένα άπό τό χώμα,
Και τά κάνω φυλαχτάρι

Τής καρδιάς.
ι Τώρα ’κείνη τά ρωτάει
| Kat ’σέ κάθε χτύπο ακόμα

Φύλλο—φύλλο μ’ απαντάει :
Μ’ άγαπας.Τοκοψα και τού μαδούσα 

Φύλλο φύλλο του ’στή γή.

ΔΗΜ. ΜΠΕΝΗ ΨΑΛΤΗΣ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ίς έξ ύμών δέν άναγινώσκει μίαν τουλάχιστον εφημε
ρίδα καθ’ έκάστην- τις δ’ έκ τών αναγνωστών τών έφη- 
μερίδων γινώσκει τό ποσόν τών περιοδικών φύλλων, 
άτινα καθ’ έκάστην παραδίδονται ώς βορά τοϊς κα- 
τοίκοις τών δύο ημισφαιρίων. Έάν εχετε τήν περιέρ
γειαν νά σχηματίσητε ιδέαν τινά -περί τούτου άκολου- 
θήσατέμας έπί τινα λεπτά έν τώ πεφωτισμένα» τής

δημοσιογραφίας άντρω. Λέγοντες πεφωτισμένοι ποιούμεθα βεβαίως χρήσιν 
ύπερβολής- διότι ύπάρχουσι πλεΐσται δσαι έφημερίδες χρησιμεύουσαι αποκλει- 
στικώς ώς όργανα έκπέμποντα σκότος, ώς εί ίδρύθησαν απλώς καί μόνον όπως επι- 
χέωσι τήν σκιάν καί τό χάος είς τόν άνθρώπινον νοϋν.

'Οπωσδήποτε δ αριθμός τών καθ’ άπασαν τήν ύφήλιον έκδιδομένων περιοδικών 
φύλλων ύπερβαίνει τάς 35,000 καί αναλογεί σχετικώς πρός τόν πληθυσμόν τής 
γής άνά έν περιοδικόν έπί 28,000 ατόμων.

Τήν πρώτην θέσιν κατέχει έν τή δημοσιογραφία ή γηοαιά Ευρώπη αριθμούσα 
περί τάς 20,000 έφημερίδων τών μεγάλων δ’ευρωπαϊκών κρατών προεξαρχει 
ή Γερμανία.

Έν Γερμανία έκδίδονται ύπέρ τάς 5,500 περιοδικών φύλλων, ών τα 800 είναι 
ημερήσια. Έκ τών περιοδικών τούτων, ών πλεΐστα είσίν εφημερίδες θρησκευτι
κών δογμάτων, σχολών διαφόρων, έπιστημονικών θεωριών, ταξειδίων, Θήρας καί 
έφημερίδες πρός χρήσιν τών έπαγγελματιών καί τών χωρικών, τά πλείονος συ- 
στάσεως άξια είσίν άναντιορήτως τά περιέχοντα έπιστημονικάς καί φιλολογικας 
συλλογάς. Έν αύτοΐς σταδιοδρομεί πλησίστιον τό βαθύ καί φιλοσοφικόν πνεύμα 
τής Γερμανίας, έν αύτοΐς γεννώνται αί παραδοξώτεραι έπιστημονικαί καί θρη
σκευτικά! ίδέαι, αί μάλλον απρόοπτοι θεωρίαι, τά παραδοξώτερα συστήματα καί 
τά σπουδαιότερα θέματα έν άπασι τοϊς κλάδοις τών ανθρωπίνων έπιστημών.

Ή αρχαιότερα έφημερίς έν Γερμανία είναι ή έν Φραγκφούρτη εκδιδομένη 
«Έιοημερίς τών Ταχυδοομείων»,ίδρυθεΐσα τώ 1616- ή δέ μάλλον διαδεδομένη είνε 
ή «Βερολίνειος Έυημερίς» έκδίδουσα 55,000 αντιτύπων καθ’έκάστην. Σημειω- 
τέον δέ ότι έν Γερμανία δ τύπος δέν είναι συγκεκεντρωμένος ώς έν αλλοις κράτεσι, 
φέρ’ είπεΐν έν Γαλλία- διότι έν έκαστη πόλει κατά τό μάλλον ή ήττον σπουδαία 
έκδίδονται έφημερίδες μεγάλης άπολαύουσαι ύπολήώεως.

Δευτέρα έρχεται ή ’Αγγλία μετά 4000 περιοδικών φύλλων, ών 800 ημερήσια- 
τά σπουδαιότερα τούτων είναι δ «Τηλέγραφος» έκδίδων καθ’ έκάστην 250,000 
αντιτύπων, ή «Σημαία» 242,000, τά «Ημερήσια Νέα» 160, ΟΟΟκαϊ οί «Και
ροί» 100,000.
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Ή Γαλλίχ επεται μετ’ΐσχρίθμων σχεδόν εφημερίδων, ών αί 1586 έκδίδοντχι έν 
Παρισίο'.ς καί αί 2506 έν ταΐς έπαρχίαις- έξ αυτών 360 μόνον είναι ημερήσια!.

Ή ’Ιταλία κατέχει τήν τετάρτην θέσιν αριθμούσα 1400 έφημερίδας, έξ ών 200 
έκδίδονται έν 'Ρώμη, 140 έν Μιλάνο), 120 έν Νεαπόλ.ει, 94 έν Τουρίνω καί 79 
έν Φλωρεντία. Έκτων ’Ιταλικών έφημερίδων 160 είναι ήμερήσιαι*  αρχαιότερα 
δέ πασών είναι ή «Έφημερ'ις τής Γενούης» ϊδρυθεΓσα τώ 1797.

Έν Αύστρο-Ούγγχρίχ έκδίδονται 1200 έφημερίδες, ών 150 ημερήσια!- μία δ’ 
έκ τών περιεργοτέρων είναι ή «Acta comparationis litterarum universarum», 
Έπιθεώρησις τής συγκριτικής φιλολογίας. Αΰτη έχει σ-ντάκτας καθ’ άπαντα τόν 
κόσμον καί άπασαι αί γλώσσαι τής γής αντιπροσωπεύονται έν αυτή· είναι ούτως 
ειπεΐν έφημε -ίς παγκόσμιος.

Ή ’Ισπανία αριθμεί περί τά 850 περιοδικά φύλλα, ών τό έν τέταρτον είναι 
έφημερίδες πολιτικαί. Αί ίσπανικαί έφημερίδες είσίν έν γένει καλλιτεχνικώς 
εκτετυπωμέναι καί δέν ε/ουσι συνδρομητάς, άλλά πωλοϋνται έν ταΐς όδοΐς. Γε
γονός περίεργον έν τή ιστορία τοΰ ισπανικού τύπου είναι ότι ο! πρώτοι ίδρύσαν- 
τες έφημερίδας ήσαν τυφλοί. Αί εφημερίδες αί καλούμεναι τότε «llelationes» 
έξεδίδοντο κατ’αορίστους έποχάς καί περιεΐχον συνήθως άσματα, άτινα εψαλλον 
ανά τάς οδούς οί πωλοϋντες αϋτάς τυφλοί.

Ή 'Ρωσσία μόλις ά'-ιθμεΐ 800 έφημερίδας, έξ ών 200 έκδίδονται έν Πετρου- 
πόλει καί 75 έν Μόσχα. Πλεΐσται τούτων έκδίδονται είς δύο καί τρεις γλώσσας. 
Υπάρχει μία εκδιδομένη ρωσσιστΐ, γερμανιστί καί γαλλιστί, ούο γερμανιστί καί 
ρωσσιστί. Έν τώ ρωσσικώ τύπο) αντιπροσωπεύονται πολλαί γλώσσαι. Γινώσκο- 
μεν 9 έφημερίδας γερμανικάς, 4 γαλλικάς, 2 λατινικάς, 2 έβραϊκάς, I άγγλι- 
κήν, 1 πολωνικήν, 1 φινλανοικήν, I ά-μενικήν, 7 έσθονικάς, 4 ταρταρικάς, 3 
γεωργιανάς κτλ. Ή μάλλον διαδεδομένη έφημερίς έν 'Ρωσσία εκδίδει 71,000 
αντιτύπων καθ’ έκάστην.

Έν Έλλάδι ύπάρχουσι σχετικώς πολλαί έφημερίδες. Ί ν έκαστη πόλει καί 
κωμοπόλει έκδίδονται μία ή πλείονες· έν Άθήναις δέ πλεΐσται. Ό αριθμός τών 
εν Έλλάδι έκδι'ομένων εφημερίδων είναι αδύνατον να όρισθή διότι αί πλεΐσται 
αυτών φαίνονται ώς κομήται επί τοΰ δημοσιογραφικού στερεώματος.

Έν'Ελβετία έκδίδονται 4 50 έφημερίδες, ών τινες είσί σπουδαιότατα!. Μία πε
ρίεργος λεπτομέρεια είναι ότι δύναται τις να έγγραφή ώς συνδρομητής είς άπαντα 
ταϋτα τά φύλλα αντί 3000 φράγκων περίπου κατ’έτος.

Τό Βέλγιον καί ή 'Ολλανδία έχουσιν ισάριθμα σχεδόν περιοδικά ς,ύλλα, άνά 
300 περίπου έκαστη.

Έν Σουηδία, Νορβηγία καί ΙΙορτογαλλία, ό τύπο: δέν κατέχει σπουδα’αν 0έ- 
σιν- είναι έν τούτοις ελεύθερος έν τή πρώτη καί δε-τέρα.

Ή κίνησι; το) τουικικοϋ τύπου είναι αρκούντως ζωηρά. Μόνη ή πρωτεύ
ουσα τής τουρκικής αυτοκρατορίας αριθμεί περί τάς 50 έιοηαερίδας έκδιδομέ- 
νας τουρκιστί, έλληνιστί, γαλλιστί, αγγλιστί καί άρμενιστί.

Έξ Ευρώπης μεταβώμεν είς ’Ασίαν, έν ή θέλομεν εΰρει περί τάς 3000
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ριοοικών, ών τά πλεϊστα έκδίδονται έν Ιαπωνία καί έν ταΐς άγγλικαΐς Ίνδίαις, 
αΐτινες θεωροϋσι τιμήν αύτών τό νά συναγων’ζωνται κατά τοΰτο πρός τήν μη- 

τρόπολιν.
Ή Κίνα είναι ήκιστα γόνιμος είς έφημερίδας. Έν αυτή γινώσκομεν μόνον την 

King-Pau, επίσημον εφημερίδα, έκδιδομένην έν Ιΐεκ νω είς τρεις έκδόσεις καθ’ 
έκάστην έπί χάρτου διαβόρων χ ωμάτων, τάς δύο εφημερίδας Chen-Pao καί 
Ilu-Pao έκδιδομένας έν Σαγγάη καί τήν έφημεαίδα τής κυβερνήσεως έν Κορέα, 
ής ή ϊδρυσις τώ 1884 έγένετο άντικε’μενον σπουδαίας συζητήσεως. Πρού'κε'.το 
νά όρισθή ή γλώσσα είς ήν θά έξεδίδετο. Κατ’ άρχάς έξεδόθη έν τή σινική 
γλώσση, άλλ’ επειδή πολλαί έγένοντο παραστάσεις, άπεφασίσθη άπό τοΰ τετάρ
του φύλλου νά έκδ δηται είς τρεις γλώσσας, τήν σινικήν, τήν κορεατικήν καί 
μίαν ευρωπαϊκήν.

’Ιαπωνία! ’Ιδού χώρα βαδίζουσα γιγανιιαίοις βήμασι πρός τήν πρόοδον. 
’Αριθμεί 2000 έφημερίδων φερουσών μελωοικωτάτους τίτλους, οίον «Χοτσι- 
σχιμπούν», «Νιτσινιταισχιμπούν», «Τσοΰασχιμπούν», «Μαϊνιτσισχιμποΰν» κτλ. 
Ή τελευταία είναι οργανον τού ριζοσπαστικού ιαπωνικού κόμματος. ”Αν ποτέ 
τυχόν περιέλΟη εις χεϊρας σας σχιμπούντις (έφημερις) μη λησμονείτε ότι 
οφείλετε ν’ άναγνώσητε αύτήν έκ τών κάτω πρός τά άνω.

Χαιρετίσωμεν έν παρόδω τάς τρεις γαλλικά; έφημερίδας τής Κοχιγγίνης και 
τάς τών ’Ινδιών και εύχηΟώμεν τό «ώς εύ παρέστης» τή πρώτη εφημερίδι τής 
Τογκίνης «Τό μέλλον τής Τογκίνης», ήτις έκδίδεται είς μικρόν σχήμα και ής 
ή τετάρτη σελίς άφιερούται ολόκληρος πρός δημοσίευσιν άγγελιών έμπορων 
Γάλλων έν τή '/ώρα ταύτη υποκατεστημένων.

’ΐ’θέλομεν τ»ανή ελλείπεις άν δέν παρεΟέτομεν τινάς τών ποιητικών τίτλων, 
ους φέρουσιν αί έφημερίδες τών Ινδιών και έξ ών οί ΙδρυταΙ νέων εφημερίδων, οΐ 
πάντοτε έν αμηχανία ευρισκόμενοι προκειμένου περί εκλογής τίτλου, δύνανται νά 
έμπνευσΟώσιν όπως βαπτίσωσι τάς εαυτών. Και πράγματι εύρίσκομεν έν τή 
χώρα ταύτη έφημερίδας τιτλοφορούμενος ώς έπεται; «Ό Άντανακλάστης τού 
Φωτός», « Γά Φωτεινά ’Όρη», «Ό λαμπών "Ηλιος », «Ή ’Ανατολή τής 
Πανσέληνου», «Τό Φώς τής ΉΟικότητος», «Τό Θαυμάσιον Δ^νδρον», «Ό Ωκεα
νός τής Σοφίας», «Ή θάλασσα τών ιατρικών Επιστημών» κτλ.

Έν Βελουχιστάν και ’Αφγανιστάν δεν ύπαρχουσιν έφημερίδες. ’Αλλά δέν συμ
βαίνει τό αύτό και έν Περσία, ένθα έκδίδονται εξ περιοδικά, ήτοι ή «’Ιράν» έφη- 
μερις επίσημος, ή «Ίτιλά», ή «Ρουζ», ή «Ναμέϊ-Έλμι», ή «Μιρρΐς», ή 
σΤεμπρίζ» καί ή «Φαράγκ». *Η  πρώτη ώθησις ή δοΟεΐσα εις τόν περσικόν τύπον 

οφείλεται είς τον Σάχην.
* A

♦
'Η ’Αφρική σχεδόν δέν έχει τύπον. Έν αυτή μόλις έκδίδονται 200 έφημερίδες 

έξ ών 30 έν Αιγύπτω και αί λοιπαι έν ταΐς διαφόροις εύρωπαίκαις άποικίαις.
★ ★

'Η ’Αμερική κατέχει σπουδαίαν Οέσ.ν έν τή δημοσιογραφία. Έν ταΐς Ήνωμέ- 
ναις Πολιτείαις μόνον έκδίδονται I 2,300 έφημερίδες, ών αί 1000 ε’.σΐν ήμερή-
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σιαι. Ή πρώτη αμερικανική έφημερΐς έξεοόθη έν Βοστόνη τώ 1704 ύπό τόν τί
τλον «Νέα τής Βοστόνης». Ό αμερικανικός τύπος ολίγον αναπτυχθείς μέχρι τοϋ 
1800 δτε ήρίθμει μόλις 200 εφημερίδας, έποιήσατο γιγαντια’ας προόδους άπό 
τής αρχής τοϋ παρόντος αίώνος. Τω 1840 ϋπήρχον έν ’Αμερική I 630 εφημερίδες, 
τω 1860 ό αριθμός αυτών έφθασεν εις 4000 καί εκτοτε ϋπερετριπλασιάοθη, 'Έν 
εκ τών σπουοαίων φιλολογικών γεγονότων είναι καί ή έν Νέα 'Γόρκη κατά τό 
1883 εκδοσις λατινιστί μηνιαίας έπιθεωρήσεως τιτλοφορούμενης ή «Λατινική», 
ής ό ιδρυτής προτίθεται νά διαδώση ώς κοινήν γλώσσαν τήν φίλην ταύτην τής 
σπουδαζούσης νεολαίας. Μνημονεύσωμεν προς τούτοις περιέργειας γάριν οτι 
υπ5*ΡΧ ουσιν έν ταις Ήνωμέναις Πολιτείαις 120 εφημερίδες, άς συντάσσουσιν, 
εκδίδουσι και διαχειρίζονται μαύροι. 'II αρχαιότερα τούτων εϊνε ή «Elevator» 
ιδριθεισα προ δεκαοκταετίας έν *Αγίω  Φραγγίσκω.

Έν Καναδά έκδίδονται πέρι τά 700 περιοδικά φύλλα, έξ ών πλεϊστα γαλλιστί· 
έν Κεμπέκ λ. χ. ένθα έκδίδονται 20 έφημερίδες και επιθεωρήσεις, τέσσαρες μόνον 
είναι άγγλικαί αί δέ λοιπαι γαλλικαί.

’Εκτος του Μεξικού καί τής Βρασιλίας, ένθα ούκ ολίγαι έκδίδονται έφημερίδες 
ύπολείπεται ήμιν ν’ άναφέρωμεν τήν’Αργεντινήν Δημοκρατίαν, ής ό τύπος αν
τιπροσωπεύεται ύπδ εξήκοντα περιοδικών φύλλων.

* ★
¥

Τέλος έχομεν καί τήν ’Ωκεανίαν, ένθα δλίγισται έκδίδονται έφημερίδες, συντασ- 
σόμεναι και έκδιδόμεναι κατά τδ πλειστον ύπδ τών Εύρωπαίων αποίκων. Όφείλο- 
μεν πρδς τούτοις νά μή παραλείψωμεν καί τήν Αύστραλίαν, ής αί 700 έφημερί
δες είναι απασαι σχεδόν άγγλικαί καί τάς Σανδβίχας νήσους, ίον ή πρωτεύουσα 
Χονολουλού έχει οκτώ εφημερίδας, πέντε εις αγγλικήν γλώσσαν καί τρεις εις 
X ιουαϊενικήν.

* *
¥

"Οπως συμπληρώσωμεν τήν σχετικώς βραχυτάτην ταύτην μελέτην περί τοϋ 
Παγκοσμίου Τύπου παραθέτομεν τά ποσά τών εις έκάστην τών κυρεωτέρων εύρω- 
παϊκών γλωσσών έκοιδομένων Εφημερίδων. Πρώτη είναι ή αγγλική γλώσσα αν
τιπροσωπευόμενη ϋπό 1 6,500 φύλλων· ταύτη έπονται ή γερμανική αντιπροσω
πευόμενη ύπό 7800 φύλλων καί ή γαλλική ϋπό 6850· τήν δέ τετάρτην θεσιν 
κατέχει ή ισπανική γλώσσα μετά 1600 Εφημερίδων.

Μ.·..·.

Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Φί.Ιε Κύρι,ε I. 'Λρσένη!

ίχατε καί εφέτος την άπειρον καλωσύνην νά μοί ζητήσητε 
έπανειλημμένως θέμα τι διά την πολλοΰ λόγου αξίαν Ύμε- 
τέραν «Ποικίλην Στοάν»· τό τοιοϋτον καί μέ κολακεύει, το 

ομολογώ, καί μ.έ λυπεί. Μέ κολακεύει, διότι διά τής εΰγενοϋς αύτής 
επιμονής σας θέλετε νά μοι έκδηλώσητε ότι αί κατά τά δύο τελευταία 
έτη μικραι έν τω σπουδαίω 'Υμών Έθνικω Ήμερολογίω καταχωρη- 
θείσαι διατριβαί μου ούχί μετά δυσμενείας ή απογοητεύσεως έγένοντο 
δεκταί· μέ λυπεί δ’ έξ άλλου, διότι ποικίλαι περιπέτειαι καί δυστυ
χήματα οικογενειακά, πρός δέά σχολίαι απειροπληθείς καί επίμοχθοι ούτε 
χρόνον άρκοϋντα ούτε ηρεμίαν ψυχής μοι παρέσχον, όπως, το έπ’ έμοί, 
συντάξω τι αντάξιον τοΰ ύψηλοϋ σκοπού, δν ή Ποικί.Ιη Στοά, μ.ή φειδο - 
μενη ούτε κόπων ούτε εξόδων επιδιώκει καί σκοπεί. Νϋν δέ, φίλε, προ- 
κεχωρημένης ούσης άτυχώς τής ώρας (είναι ’Οκτώβριος) δέν δύναμαι 
ούτε καιρόν έχω νά έπιληφθώ θέματος σπουδαίου έχων έν νω τό τοΰ 
Κικέρωνος «SCI'ipta manent»· όμως δέν αποθαρρύνομαι, καί, έάν μοι 
έπιτρέψητε, θέλω σας πέμψει ολίγα τινα πρός καταχώρησιν επιτρο- 
γάόιΐν συναρμολογηθέντα περί τής ΠόΛεως Χανιών.

'Η έκλογή αΰτη καί προτίμησις τής πόλεως τοΰ πατρίου Εδάφους, 
έν η κατοικώ δέν είνε ούτε εγωιστική ούτε αδιάφορος. Τά Χανία είναι 
ή πρώτη ύπό τών ’Οθωμανών κατακτηθεϊσα έν τή νήσω πόλις, καί 
νϋν ώς έδρα καί πρωτεύουσα τής όλης νήσου χρησιμεύουσα, καί τά 
πρώτα διεδραμάτισαν καί διαδραματίζουσι πάντοτε εις τήν καθ’όλου 
ιστορίαν τοΰ τόπου, καί ή ψήφος καί γνώμη αύτών ούκ. ολίγον την 
πλάστιγγα έπί τών σκέψεων καί αποφάσεων τοΰ τόπου Επιβαρύνει, καί 
ώς κέντρον, καίτοι έν τω δυτικω σχεδόν άκρω εύρισκόμενα, πάσης 
ένεργείας καί παντός κινήματος χρησιμεύουσιν.

’Εδώ κατ’ έτος έν Συνελεύσει οί βουληφόροι τής Κρήτης άνέρες συν
ερχόμενοι περί τών ύποθέσεων καί πραγμάτων τοΰ τόπου συσκέπτονται 
καί άποφασίζουσιν.
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Έδώ κατώκει μεθ’ ετέρων Ένεταρχόντων δ πολύς καταστάς Δαμο- 
λίν, δ ώς ό'ργανον διά τής άγαθής καί άθώα; κόρη; του της ευθαλούς 
καί ορθοδόξου Σοφίας χρησιμεύσας εις την έκτύλιζίν καί τέλεσιν τού 
έν Άλικιανώ κατά τού τότε της Κρήτης Πρυτανεύοντος Καντανολέον- 
τος καί τών περί αυτόν ηρώων τραγικωτάτου δράματος, τής διά δόλου 
πρωτοφανούς καί άπατη; δηλητηριάσεως καί κατακρεουργήσεως τό
σων ηρώων, τού στυγερού δηλ. καί άποτροπαίου έκείνου εγκλήματος, 
δμοίω τού οποίου όλίγιστα έχει ν’άναφέρη ή ιστορία τού κόσμου, καί 
δπεο μίαν έτι έπιπροσθέτει άμαυράν σελίδα είς τά εν Κρήτη τελε- 
σθέντα οργιά τής Ένετικής Δημοκρατίας.

'Εδώ έγένετο ή πρώτη μετά τήν κατάληψιν τών Αγίων Θεοδώρων 
άδικος άνευ αιτίας καί μόνον προ; κατακτητικόν σκοπόν τών ’Οθωμα
νών έπίθεσις, ήν μετά πεντήκοντα τεσσάρων ημερών γενναίαν άντίστασιν, 
καθ’ήν 44 χιλιάδες έκ τών ’Οθωμανών έφονεύθησαν, έπηκολούθησεν ώς 
φυσική συνέπεια ή άλωσις τής όλη; πόλεω; τήν 22 Σεπτεμβρίου τού 
16 45 έτους.

Έδώ οί διαβόητοι ζεχουχοΰ.Ιοτοι (ή κοινώς Γενίτσαροι= ακόλαστοι 
ακράτητοι) Σομαρας καί Τσίτσος μεθ’ετέρων ανθρωπόμορφων θηοίων 
οπαδών των διεδραμάτισαν τά φρικωδέστερα κατά αθώων χριστιανών 
κακουργήματα—διότι είχον έπί τής ράχεώς των τό έγκλημα νά ώσιν 
’Ορθόδοξοι ! — είς ών τήν άνάμνησιν πας άναλογιζόμενος φρικιά, καί 
άτινα έπί τέλους τήν Νίκαιαν άγανάκτησιν φιλανθρωποτέρων δμοθρή- 
σκων των καί αυτού τού τότε έπί τού θρόνου τού Ίσλάμ βασιλεύοντος 
Σουλτάν Μαχμούτ κινήσαντα συνετέλεσαν νά σταλή είς Κρήτην τό 
1812 δ Χατζή Όσμάν Πασάς, άνήρ έμφρων καί ρέκτης, δραστήριος 
δ’ άλλως περί τό καθήκον του καί τολμηρός, κατόρθωσα; νά κατα- 
στραφή καί έζολοθρευθή τό έπονείδιστον αυτό τών ςεκουκούλοτων τάγυ.α, 
ή μάστιγξ τή; άνθρωπότητος καί τού Χριστιανισμού έν Κρήτη.

’Εδώ τήν ημέραν τής Άναλήψεως τού Σωτήρος τό 1821 άπηγχο- 
νίσθη δ τής Κισσάμου άείμνηστος Μελχισεδέκ μετά τού ελληνοδιδα
σκάλου Καλλινίκου Βερροιαίού, διότι ύποπτεύοντο αυτούς οί Τούρκοι 
ώς μεμυημένους τά. τή; έπαναστάσεως, δοθέντος τοιουτοτοόπως τού 
πρώτου σημείου τής κατά τών Χριστιανών έπιθεσεως καί έκδικήσεως. 
Τήν δέ 15 Ιουνίου τού ίδιου έτους κλεισθεισών τών πυλών τού οοου- ι I 
ρίου συνετελέσθη ή εντός αύτού σφαγή τριακοσίων περίπου θυμάτων 
καί μαρτύρων ύπερ τού βωμού τής θρησκείας καί τής ελευθερίας· διχ-

υ βασίλευε the εερβιλε ΜΙΛΑΝΟ! ΟΒΡΕΝΟΒΓΓ! ο Δ'

Έγεν.ήθη τή 22 Αϋγούστου ι8ό4. άνςγορεύθζ, ήγειιώ. 
ίνετει iS82. Τώ ι8τ5 ίνυιιφεύθη τήν ήγειιονίδα 

απέκτησε υΙόν.

τώ 1868 και βασιλεύ
Ναταλίσν ιιεΤήε
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σωθεισών δεκάδων τινών χριστιανών έν τη οικία τοϋ Κασημ ’Αγά 
πατρός τοϋ έπιζώντος νϋν άξιου γόνου του Χαμητ Βέη. Έδώ μεσοϋντος 
δεκάτου έννάτου αίώνος τό 1858 παραδοθείς ύπό της ’Αρχής ζών 
Χριστιανός τις, ύποτιθέμενος ώς φονεύς ενός όθωμανοϋ εις τόν άχαλί- 
νωτον όχλον, μένέα πνέοντα κα'ι διψώντα αίματος, έστραγγαλίσθη ύπ’ 
αύτοϋ έμπροσθεν τοϋ Διοικητηρίου, και ώς άνδράποδον έσύρθη έκ τών 
ποδών διά βρόχου σχοινιού άνά τάς δδούς της πόλεως έπί παοουσία 
τών Πρ οξένων τών Μεγάλων Δυνάμεων καί τών έν τω λιμένι πολεμι
κών πλοίων, διατρυπηθείσης της έπί της θύρας της Δυτικής ’Εκκλησίας 
Γαλλικής σημαίας ύπό τοϋ συρφετού όχλου. Έκεϊ εις τό τμήμα 
Χανίου έγεννηθησαν οί Κουμίδες, οί Χάλιδες, οί Σίφανοι, οί Μελιδόνι- 
δες, οί Μανουσογιάνναι, οί Κριάριδες καί τόσοι καί τόσοι άλλοι (χωρίς 
νά ύπομνησωμεν τούς έπιζώντας), αληθείς ήρωες καί μάρτυρες αγνοί 
καί ύπερασπισταί της έλευθερίας καί τών δικαιωμάτων τοϋ ανθρώπου.

Έκεΐ εις άπόστασιν τριών μόλις τετάρτων της ώρας εύρίσκονται τά 
ιστορικά Μπουτσουνάρια καί έτι προσωτέρω ό ’Ομαλός, άτινά είσι τά 
εντευκτήρια τών κατά καιρούς έπαναστάσεων.

’Εκεί μόλις ώραν άπέχον ύπάρχει τό Άλικιανόν, όπου σώζονται 
έτι ή τε έκκλησία, ένθα έτελέσθη ό γάμος τοϋ Πέτρου μετά της Σο
φίας, καί τά εις μνημεϊον αιώνιον έρείπια της έπαύλεως τοϋ περιβόη
του Δαμολίν, έν η την 14 8βρίου 1570 έτελέσθη τό δραματικώτε- 
ρον τών δραμάτων, περί ού ανωτέρω.

Έκεϊ εύρίσκονται τά Λευκά *Όρη,  ήτοι τό προπύργιον της έλευθερίας 
καί κρυσφύγετον τών Άρματωλών της Κρήτης.

Έκεϊ πλησίον μόλις τέταρτον της ώρας άπέχουσα ύπάρχει ή κωμόπο- 
λις Χαλέπα, ένθα το 1878 οί αντιπρόσωποι τοϋ Σουλτάνου Μουκτάρ 
πασάς καί Κωστης Άδοσίδης διεπραγματεύθησαν μετά τών πληρεξου
σίων Χριστιανών καί ύπέγραψαν την γνωστήν της Χαλέπας σύμβασιν.

Τέλος τά Χανία κατά τινας περί τά αρχαιολογικά άσχολουμένους 
είναι ή ’Αρχαία πόλις Κυδωνιά· την γνώμην ταύτην ιδία ύποστηρίζει 
δ Syratt, ό Sovary, ό Pochley, ό Onorio Relli, ο Falcener, ό 
Louis Lacroix- ένω ό Daper, ό Βερνάρδος, δ Γεώργιος Φραντζής, δ 
Pockoc καί έτεροι καταπολεμοϋσι. Καί οί μέν καί οί δέ φέρουσιν έπι- 
χειρηματα ύπέρ της γνώμης του έκαστος δεξιώτατα.

Έν μέσω λοιπόν τοιούτων καί τοσούτων αντιφατικών πληροφοριών 
περί της τοποθετησεως τών Χανιών έπί της αρχαίας πόλεως Κυδωνιάς, 
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ήτις ούδεμία άμφιβολία έναπολείπεται ή άμ.φισβήτησις, δτι ήτο πόλις 
παράλιος, Στράβων «Κυδωνιά S’ έπί θαλάττη ϊδρυται» Ηρόδοτος 
«αυτοί (ίί (οί Σάμιοι) Κυδωνίην τε την έν Κρήτη έκτισαν ούκ έπί 
τούτω πλώοντες....................έκτω 3’ έτει Αίγινήται αυτούς ναυμαχίη
νικήσαντες ήνδραποδίσαντο-» ότι ήτο έπιφανεστάτη καί ισχυρότατη, 
Στράβων «πόλεις δ’ είσίν έν τή Κρήτη πλείους μ.έν μέγισται δέ καί 
έπιφανέσταται τρεις Κνυσσός, Γορτύνη, Κυδωνιά», ότι ήτο περιτε- 
τειχισμένη, Rolin, άναφέρων ότι δ κατά 1204 έπισυμβάς ισχυρός 
σεισαός κατεκρήμνισε τό έναπολειπόμενον ιαέρος τοϋ τείχους τής Κυ
δωνιάς, Pachlev, προσεπιβεβαιών τά έπί τοϋ αντικειμένου τούτου ύπό 
’Ενετών ιστορικών γεγραμμένα· ότι είχε θέατρα καί ναούς. Ηρόδοτος 
«ώστε καί τά ιερά τά έν Κυδωνιά έόντα νϋν αυτοί (Σάμιοι) είσίν οί 
ποιήσαντες καί τόν τής Δικτύνος νηόν» Faliener λέγων ότι τό ύλικόν 
θέατρου τίνος (α) καταδαφισθέντος τό 1585 έχρησίμευσεν ότέ ώκοδο- 
μεϊτο τό τείχος Χανιών καί δ Onorio Relli δμιλών περί θεάτρων 
Κρήτης προσεπιβεβαιοϊ τήν γνώμην ταύτην ότι είχε λιμένα, ένθα αί 
νήες τών Σαμίων προσήραξαν, οίτινες καταναυμαχηθέντες ύπό τών Αί- 
γινητών μετά εξαετή διαμονήν έξεδιώχθησαν έκεϊθεν· ούδενός δ’ ετέρου 
όρμου εύρισκομένου κατά τήν παραλίαν ταύτην εύρυτέρου καί ασφαλέ
στερου, άναγκαίως παραδέχεται τις τόν νϋν λιμένα τών Χανιών ώς 
τόν όρμον τής Κυδωνιάς· ότι πλησίον έρρεεν δ Ίάρδανος (νϋν Κλοδισός, 
καί νϋν μέν άπλους χείμαρρος άλλά χθές έτι καί πρώην επιφανής πο
ταμός.) ’Ομήρου ’Οδύσσεια «ήχι Κύδωνες έναιον Ίαρδάνου άμφί 
ρέεθρα·» έν μέσω, λέγω, τοιούτου κυκεώνος αντιφάσεων εύρισκόμενος 
περί τής ’Αρχαίας Κυδωνιάς καί τών νϋν Χανιών, καί τοιαύτης άχλύος 
διά τοσοϋτον πυκνού αδιαφανούς πέπλου καλυπτούσης τά τήν άρχαίαν 
έποχην τής Κρήτης άφορώντα, έγώ, καίτοι μή ύπό σκαπάνης, αναγ
καίας πρός άποκάλυψιν τών ύπό γήν κεχωσμένων, βοηθούμενος, ουδέ 
δόξαν έτέραν αντιποιούμενος, ούδέ δαφνας αρχαιοδίφου θηρεύων, άλλ’ 
έξ αναλογίας κρίνων, καί συγκρίνων τάς άνωτέρω πληροφορίας άλλή- 
λαις, καί έχων ύπ’ ό'ψει τον όρμον Χανίων, τό εύάερον καί εΰάρεστον 
τής τοποθεσίας, τό εύκραές τοϋ κλίματος, τόν πλησίον ρέοντα Κλαδισόν 
(Ίαρδανον), τούς απειροπληθείς πέριξ καί πλησίον άνακαλυφθέντας καί

(α) 'Έτι και νύν παρατηρούνται έπι τού τείχους τού Καστελλίου λίθοι λαξευτοί 
στρογγύλοι και άλλων σχημάτων προερχόμενοι ανευ ελάχιστης αμφιβολίας έκ στηλών 
θέατρου αρχαίου η άλλης οικοδομής. 

δλονέν άνακαλυπτομένους τάφους, ίχνη ύδραγωγείου, καί πλείσταςδσας 
άλλας ένδείξεις, τό ένδόσιμον τών σκέψεων βεβαιούσας, άγομαι νά φρονώ 
καί άποφανθώ, ότι τά σημερινά Χανία ar ονχί τον oJ.or, τουλάχιστον 
μέγα μέρος τον χώρου τής αρχαίας Κυδωνιάς κα.Ιύπτουσιν εαν 
μάλιστα άληθεύη ή μαρτυρία συγγραφέων τινών, καί οΰδεμίαν δύνα- 
ταί τις νά έχη περί τούτου αφορμήν δυσπιστίας ή δισταγμού, ότι κατά 
τήν οίκοδόμησιν τοϋ τείχους τών Χανίων καί τήν άνόρυξιν τής περι- 
βαλλούσης αυτό μεγάλης τάφρου άνεκαλύφθησαν πολλά έρείπια τήν 
τοποθεσίαν τής Κυδωνιάς προδίδοντα, τότε, ώ τότε, άγνοώ τή άληθεία 
διατί πρέπει νά ήναί τις τόσον έπίμονος καί νά διστάζη έπί τοσοϋτον 
νά παραδεχθή τήν γνώμην ταύτην. Άλλ’ ώς έφην είπών καί σήμερον 
έτι φαίνονται έν τω φρουρίω Καστελλίω λίθοι λαξευτοί, χρησιμεύσαντες 
ώς δήλον είς προγενεστέραν οικοδομήν. Οί εύμεγέθεις δέ τετράγωνοι 
άνισομεγέθεις λίθοι τοϋ φρουρίου τούτου, τό σχήμα καί έν γένει δ ρυθμός 
αύτοϋ άρκούντως έπιμαρτυροϋσι περί τε τής παλαιότητος αύτοϋ καί 
τής μή πιθανής ύπό ’Ενετών οίκοδοαήσεως· ότι δ’ έν αύτω κατώκουν 
οί Άρχοντες ’Ενετοί καί οί ανώτεροι υπάλληλοι στρατιωτικοί τε και 
πολιτικοί, ώς κατάδηλον έκ τών έπί τών θυρών οικιών έμβλημάτων καί 
οικοσήμων γίγνεται, ούδέν έτερον δηλοϊ, ή ότι ούτοι έξελέξαντο τό 
εύαερώτερον, ύψηλότερον, καί, όπερ σπουδαιότερον, τό άσφαλέστερον μέ
ρος πρός κατοικίαν, όπερ ίσως καί έν τή άρχαιότητι ώς Άκρόπολις τής 
Κυδωνιάς έχρησίμευεν; ή ήτο απλώς φρούριον οχυρόν ώς έκ τής ονομα
σίας του Καστέλλι = φρούριον, καταφαίνεται. Δέν απαιτείται ούτε 
οξυδέρκεια ούτε πολυπειρία, ούτε σκέψις μεγάλη είς τόν έξωθεν τό πρώ
τον έρχόμενον ή παρατηροϋντα μακρόθεν τά Χανία, ϊν’ αναγνώριση ότι 
έχει ενώπιον του πόλιν ’Ενετοτουρκικήν. Ό ρυθμός τών επάλξεων, οί 
έπ’ αύτών λέοντες τοϋ Άγ. Μάρκου, αί έπιγραφαί, οί κατά τόν λιμένα 
έπί γραμμή θολοταί στέγαι μετ’ έδάφους κατωφερούς πρός τήν θάλασ
σαν άποκλίνοντος, χρησιμεύουσαι πρός ναυπήγησιν καί προφύλαξιν έν 
καιρω χειμώνος καί τρικυμιών τών ’Ενετικών Γαλερών, τά έπί πολλών 
εισόδων μεγαλοπρεπών οικιών έμβλήματα καί οικόσημα καί τόσα άλλα 
ούδεμίαν, ούδέ τήν έλαχίστην, άμφιβολίαν δύνανται νά έπιτρέπωσιν, 
ότι οί πρώτοι οίκήτορες τών Χανίων ήσαν οί ’Ενετοί· ένω έξ άντιθέτου 
οί μακρόθεν ύψικάρηνοι μηναρέδες, οί ώς πεϋκαι ύψιτενεϊς έν μέσω πυ- 
κνώς δενδροφύτου κήπου θεώμενοι προδίδουσι τήν ύπό τών τής φυλής 
τοϋ Ίσλάμ οπαδών κατάκτησιν καί έποίκησιν.

Καί ή μέν ονομασία Χανία δέν είνε ώρισμένως έξηκριβωμένον πόθεν 
21*  
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καί διατί έδόθη· καί τινες μέν παράγουσιν αυτήν έκ τοΰ Χθονία, έξ ου 
καί ή όλη νήσος έκαλεΐτο, τινές δέ εκ τίνος Σαρακηνοΰ Χάν ή Χάνη, 
καί έτεροι έκ τοΰ ’Ιταλικού Canea (ίσως έκ τοΰ cane = κύων)· άλλα 
την περί τούτου συζήτησιν άφίεμεν άλλοις.

Ή δλη δέ πόλις διαιρείται εις δύο άνισα μέρη, εις τό παλαιόν έσω- 
τερικόν φρούριον όνομαζόμενον Καστέλλι καί την λοιπήν πόλιν. Καί τό 
μ.έν Καστέλλι τό καί ύψηλότερον καί όχυρότερον μ.έρος, έπίμηκες τε
τράγωνον ολίγον άκανόνιστον τό σχήμα, περιβαλλόμενον ύπό τείχους 
ύψηλοΰ έκ τετραγώνων καί άλλων εύμεγέθων λίθων, έφ*  ού πολλαί νΰν 
οίκίαι είσίν έκτισμέναι, έχει δύο εισόδους κυρίως θολοτάς, καί έτέρας 
δύο μικράς, μίαν έκ θαλάσσης παρά τό Χριστιανικόν σχολεϊον καίέτέ- 
ραν κλιμακωτήν—Σκαλάκια λεγομένην, καί μίαν εύθύγραμμον οδόν 
άρχομένην καί λήγουσαν ακριβώς έξ ανατολών πρός δυσμάς εις τάς 
δύο εισόδους, εις ταύτην δέ καταλήγουσιν έτεραι πέντε παραλληλό
γραμμοι έκ νότων πρός βορράν οδοί, καί αύται μεθ’ ετέρων καί τινων 
αδιεξόδων άποτελοΰσι τό δλον σύμπλεγμα τών οδών τοΰ Καστελλίου. 
Έπί τών εισόδων τινών οικιών σώζονται έτι καί διατηρούνται τά οι
κόσημα καί έμβλήματα τών πρώτων ιδιοκτητών ’Ενετών.1) Μία μόνη, 
της έτέρας κατερειπωμένης, διατηρείται έν τφ κέντρω έκκλησία εύρύ- 
χωρος, ήν οί κατακτηταί μετεποίησαν εις Τέμενος ’Οθωμανικόν (Τζα- 
μίον).

Τό Καστέλλιον ήτο, ώς προεϊπον, ή κατοικία τών Ένεταρχόντων 
και τών άνωτέρων ύπαλλήλων, έν αύτω ύπήρχε καί τό Μέγαρον τοΰ 
Μεγάλου Δουκός, κτίριον λαμ.πρόν καί εύρύχωρον, πεποικιλμένον διά 
λίθων λαξευτών, δπερ δμως δυστυχώς οί Τούρκοι προ τεσσαρακοντα
ετίας, δταν έπρόκειτο νά μεταφέρωσιν έξ 'Ηρακλείου ένταΰθα τήν 
"Εδραν τής Διοικήσεως, κατεκρήμνισαν καί έπί τής τοποθεσίας του 
ώκοδόμησαν τό σημερινόν Σεράγιο, χρησιμεΰον ώς διαμονή τών κατά 
καιοόν Γενικών Διοικητών καί διά γραφεία δλων σχεδόν τών κλάδων 
τής ύπηρεσίας καί τοΰ Έφετείου. Έν τω προαυλίω έκτίσθη τό 1868 
έτέρα οικοδομή αρκετά εύμεγέθης λίθινη, χρησιμεύουσα ώς φυλακή, έδώ

<) Έπί τοΰ ανωφλιού οικίας τιν'ος σώζεται ή έξης επιγραφή'
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έδρεύει τό Εΐρηνοδικεϊον, τό ΙΙρωτοδικεϊον, τό Άνακριτήριον καί ή 
Εισαγγελία. Ή τεκτονική τοΰ Σεραγίου, έκτος τής πληθύος τών πα
ραθύρων καί τής όντως λαμπράς τοποθετήσεώς του ούδέν έτερον τό 
έλκύον τήν προσοχήν παρουσιάζει.

Έπί ώραίας τοποθεσίας πρός τήν δυτικήν πλευράν τοΰ Καστελλίου 
έκτίσθη προ δεκαετίας τό ώραίον καί εύάερον ’Οθωμανικόν Σχολεϊον, έν 
ω περί τά 500 φοιτώσιν Όθωμανόπαιδα, διδασκόμενα έκτος τής Τουρ
κικής, τήν Ελληνικήν καί Γαλλικήν.

Έν τω Καστελλίφ ύπάρχουσιν ύπόγειοι στέγαι, ύπόνομοι καί γενι- 
καί άποθήκαι καί όπλοθήκαι Ένετικαί, έν αίς εύρέθησαν βέλη καί 
τόξα καί άλλα τοΰ πολέμου χρειώδη.

Ή λοιπή πόλις δύο περίπου μιλιών περιφέρειαν έχουσα, περιβάλλει 
έξ ίσης άποστάσεως έκ δυσμών μεσημβρίας καί ανατολών τό Κα- 
στέλλιον. έχει σχήμα συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ λιμ.ένος τετραγώ
νου ορθογωνίου, καί περιβάλλεται ύπό παχέως τείχους ύψους περί τά 
20 μέτρα καί πάχους περί τά 25 μετά πέντε στρατηγικών προεςοχών, 
τεσσάρων τό σχήμα τριγωνοειδών έπί τών 4 γωνιών καί μιας πεντα
γώνου έπί τής μεσότητος τής μεσημβρινής πλευράς. Έπί τών έπάλξεων 
τοΰ φρουρίου ύπάρχουσι προχώματα πού μέν χθαμαλώτερα, πού δ’ υψη
λότερα, ιδίως δέ δύο εΐσί τά έξέχοντα τά έπί τής μεσημβριοδυτικής 
καί μεσημβριοανατολικής γωνίας' έπί δέ τής βορειοδυτικής γωνίας πρός 
τήν θάλασσαν τέσσαρες αλλεπάλληλοι κανονοστοιχίαι προασπίζουσι 
τήν πόλιν καί τόν λιμένα. Άπαντα δέ ταΰτα μετά 4 άπεσπασμένων 
τριγώνων προχωμάτων, μετά ύπονόμων καί ύπογείων διαδρόμων καί 
εύρυχώρων ύπό τάς έπάλξεις αποθηκών διά ζωοτροφάς καί ύλικά πο
λέμου, άποτελοΰσι τό ολον τοΰ συμπλέγματος τοΰ φρουρίου, ούτινος τά 
τείχη έκ τετραγώνων κανονικών λίθων έκτισμένα, περιβάλλονται ύπό 
βαθείας καί εύρείας τάφρου, πληρουμένης έν ώρα ανάγκης ύπό θαλάσ
σης. Τό φρούριον τοΰτο άποπερατωθέν τό 1590 κατά τό πλεϊστον μέ 
αγγαρείας τών δυστυχών Κρητών, έθεωρεϊτο ΐσχυρότατον· κατά δέ 
τήν ύπό τών Τούρκων άλωσιν, εύρέθησαν έν αύτω περί τά 500 τηλε
βόλα, ών πολλά μετεφέρθησαν είς Κωνσταντινούπολή έπί Κριμαϊκού

ύψώματος, παριστα σωρόν πυκνών
πολέυ.ου.

I

Ή πόλις θεωμένη έ'ξωθεν ή άπό
οικιών άνευ ρυθμού καί τάξεως, ώσεί σωρός ογκολίθων φύρδην μίγδην 
έρριμένων καί έπικαθημένων τών μέν έπί τών δέ, πεπαλαιωμένων δέ 
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καί που καί που χρωματισμένων διαφόροις χρώμασι, δέν ευαρεστεί την 
δρασιν, τών στεγών άλλων μέν ύπό κεράμων καί άλλων ύπό άργυλώ- 
δους γης κεκαλυμμένων.

Διά δύο εισόδων, της τρίτης πρός δυσμάς έρμ.ητικώς κεκλεισμένης 
και άχρηστου μενούσης πρό πολλοϋ, εισέρχεται τις έν τγ πόλει. Ή 
μέν πρός άνατολάς μικρά είσοδος Κούν Καπί = Πύλη άμμου ονομαζό
μενη, έχρησίμευε μάλλον διά στρατηγικούς σκοπούς- ή δέ έπί της με
σημβρινής πλευράς κυρία είσοδος Καλέ Καπισί = Είσοδος φρουρίου προα
σπίζεται ύπό άπεσπασμένου ισχυρού τριγώνου οχυρώματος, ένθα νϋν 
εύρίσκεταί τό κρεοπωλεϊον, πληρωθέντος τοϋ μεταξύ τούτου καί της 
Πύλης χώρου ύπο καταστημάτων.

“Ανωθεν της μεγάλης θολοτής εισόδου ύπέρ τόν Τουράν προσετέθη 
μαρμαρίνη πλάξ, έφ’ής έστι γεγραμμένον τουρκιστί τό έξης τοϋ Κορα
νίου ρητόν «Ούτχουλούχα μπισελάμιν άμινιν», ήτοι «εΐσέλθετε έν άσφα- 
λεία καί έμπιστοσύνη»· λέγεται δτι τοϋτο άπέτεινον οί έπήλυδες κα- 
τακτηταί εις τούς πεφοβισμένους Χριστιανούς- άλλ*  έτήρησαν την 
ύπόσχεσίν των ταύτην ; πολλοϋ γε καί δει. Αί μετέπειτα κακώσεις, 
δηώσεις, διαρπαγαί, φυλακίσεις, άγγαρεϊαι, άπαγχονίσεις, καί παν
τοειδείς καταδυναστεύσεις δέν συνηγοροϋσιν ευνοϊκώς ύπέρ της ευλαβούς 
τηρησεως της αναγγελίας ταύτης.

Δύο έπιμ.ήκεις οδοί, έκ δυσμών πρός άνατολάς, διασχίζουσι τήν πά
λιν· ή μέν έπιμηκεστέρα μηνοειδής τό σχήμα άρχεται άπό τοϋ Τοπχανά 
καί λήγει μετά τινων ελιγμών εις τό Κάν-Καπί, ή δέ εύθεΐα άρχομένη 
άπό τήν Ξυλόπορταν καταλήγει εις τόν στρατώνα, έτεραι δέ παραλ
ληλόγραμμοι ένοϋσι ταύτας. Σύμπλεγμα ετέρων κατά τά Βενέτικα- 
Στενά—συνοικίας καθαρώς Ένετικής,έξ ού καί ή ονομασία—εύθυγράμμου 
οδού, φανερώνει OTt ή άρχική τής πόλεως ρυμοτόμησις δέν ήτον όσον 
έκ πρώτης όψεως δύναταί τις νά νομίζη τόσον έλαττωματική, τουναν
τίον δ*  είχε τηρηθή σχέδιόν τι κανονικόν ούχί εύκαταφρόνητον μετ’ 
εύθυγράμμων καίτοι στενών άγυιών, αϊτινες άποτελοϋσιν έκτος τοϋ 
Καστελλίου τρία μεγάλα συμπλέγματα, τό τοϋ Τοπχανά, τό έκεϊθεν 
μέχρι Σπλάντζιας, καί τό έτερον περιλαμβάνον τά Βενέτικα-Στενά 
μέχρι τοϋ Κάν-Καπί, άλλ’ οί έπήλυδες κατακτηταί άπαρεσκόυιενοι 
εις τά ευθέα καί ομαλά, προύτίμησαν, ώς έ'θος αύτοΐς, τά άνισα καί 
άνευθύγραμμα, καί έπιπροσθέσαντες ποϋ μέν καπνοδόχους, ποϋ δέ δέυ.ατα 
χρειώδη, παντού δέ έξώ.',τας (κιόσκια) μετά, ύποστηριγμάτων προέχον- 
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τας, άλλοϋ δέ ένώσαντες δι’ έπιπροσθέτων δωματίων δύο δδούς, τοσοϋτον 
ήλλοίωσαν, παρεμόρφωσαν καί κατέστρεψαν τό άρχικόν τής πόλεως 
σχέδιον, ώστε κατέστησαν αύτό δυσδιάγνωστον μονονού καί δύσμορφον. 
Άλλ’ ούδέν τό έκτακτον η τό περίεργον έπι τοιούτοις φαινθ[χένοις· αη- 
πως έσεβάσθησαν έ’τερα κειμήλια; πρό έτους μόλις δέν κατέστρεψαν 
τά Πελασγικά τείχη τών Άπτέρων διά νά οίκοδομήσωσι τόν έκεϊ Πύρ
γον ; καί ήθελον έντελώς έξαλείψει πάνϊχνος αυτών, έάν αυστηρά άπα- 
γόρευσις τοϋ πρώην Γεν. Διοικητοϋ κ. Φωτιάδου πασά δέν προελάμβανε 

τήν ιεροσυλίαν ταύτην.
Τρεις καί μόναι άνευ ρυθμού καί χάριτος ύπάρχουσι πλατεϊαι, εις 

έκάστην τών οποίων άνά πέντε είσβάλλουσιν, ώς εις κέντρον, οδοί· εΐσί 
δ’ αύται τό Σαντριβάνιον, έκ τοϋ δμωνύμ.ου ογκώδους άλλ’ άκομψου 
άναβρυτηρίου όνομασθεϊσα· δ Κάτολας, εις δν εύρίσκεταί ώς χαρακτη
ριστικόν ή οπή τής μεγάλης έκειθεν διερχομένης ύπονόμου, καί ή 
Σπλάντζια, ένθα τά ύπόγεια άναβρυτήρια καί τό έπ’ αυτών ύπό τοϋ 
Άλή Πασά κτισθέν κατά τό 1867 τζαμίον εύρίσκεταί- έν τούτω ύπάρ- 
χεε δ μέγας τοϋ Άγ. Νικολάου ναός μεταποιηθείς εις Τζαμίον, ένθα, 
λέγεται, κατά τήν άλωσιν έκλείσθησαν όλοι οί έν τή πόλει ιερείς, πα- 
ραδοθέντες τελευταίοι εις τούς κατακτητάς καί δεινοπαθήσαντες· έν 
αύτω προσέτι, λέγεται, κατώκει δ Δαμολίν, εις δέ τά έκεϊ καφεψεϊα 
δ Πέτρος Καντανολέων συχνάζων, έτροόθη τήν καρδίαν δ δύσμοιρος 
έκ τής έξαισίας καί θελκτικής τής Σοφίας θέας. "Απασαι γενικώς αί 
δδοί τής πόλεως εΐσί λιθόστρωτοι καί ούδέν τό άξιοσημείωτον παρου- 
σιάζουσιν ή ότι εΐσί τόσον άτέχνως έκ λίθων λείων άνισομεγέθων κα- 
τεσκευασμέναι, ποϋ μέν άνυψουμένων ύπέρ τό έ'δαφος ποϋ δέ χθαμα- 
λοτέρων τών λίθων, ώστε οί πεζοδρόμοι ούκ ολίγον ύποφέρουσι, τοϋ 
πέλματος τοϋ ποδός μη εύρίσκοντος ίσον καί δμαλόν έδαφος πρός ύπο- 
στήριξιν, άλλ’ όντος ήναγκασμένου νά κάμπτηται, να έλίσσηται καί 
νά πεοιστρέφηται έφαπτόμενον τοϋ έδάφους.

Αί οΐκίαι τό πλεϊστον δυόροφοι ή μονόροφοι καί σπανιώτερον τρίροφοι 
έκτος τών δύσμορφων προεξεχόντων έξωστών (κιόσκια) καί τών μετά 
καφασίων παραθύρων καί τής παντελούς έλλείψεως πάσης τεκτονικής 
φιλοκαλίας, ούδέν τό έπαγωγόν παρουσιάζουσι, μή ούσαι ούτε ευρύχωροι 
ούτε εύήλιοι ούτε ευπρεπείς, ούτε ούδένα τών άπαιτουμένων κανόνω 
τής ύγιεινής καί τής άναπαύσεως παρουσιάζουσαι, πώς δέ οί άτυχεΐς 
ev αύταϊς βιοϋντες ά.πολαύουσι σχετικώς μεγάλης ύγείας, τοϋτο άπο- 
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$0 τέον είς τό εύκραές καί ύγιεινόν τοΰ κλίματος και είς Θείαν Πρόνοιαν.
Είς 9 διαιρείται ή όλη πόλις συνοικίας, ών αί κυριώτεραί εΐσιν δ 

Τοπχανάς, τό Καστέλλιον, τό Κρύο-Βρυσόλι ή Γιουσούφ ΙΙασά, έν ω 
εύρίσκεται τό φερώνυμον Τζαμίον είς τιμήν καί μνήμην τοΰ κατακτη- 
τού στρατηγού Γιουσούφ Πασά, καί ή Σπλάντζια· περιέχει δε περί τάς 
12 χιλιάδας κατοίκους, άλλ’ δ πληθυσμός ούτός έστι λίαν πυκνός καί 
δυσανάλογος της μικράς έκτάσεως της πόλεως.

Δύο μόναι, έπί πληθυσμού τεσσάρων περίπου χιλιάδων Χριστιανών 
Έκκλησίαι ’Ορθόδοξοι ύπάρχουσιν, ή μέν άρχαιοτέρα επ’ όνόματι τών 
*Αγ. ’Αναργύρων (πόσον έπιτυχής έκλογή!), ή δέ τών Είσοδίων της 
Θεομήτορος, άνακαινισθεϊσα πρό 25ετίας μόλις· καί μία τών Δυτικών 
μετ’Έπισκόπου, οΐτινες διατηρούσα ίδιον σχολεϊον καί Παρθεναγωγεΐον 
διευθυνόμενον ύπό αδελφών τού ’Ελέους.

’Εκ τών 10 Τζαμιών έςαιρέσει δύο η τριών τά λοιπά ησαν Έκκλη- 
σίαι μεταποιηθεϊσαι είς Τεμένη ’Οθωμανικά, έφ’ ών προσέθεντο τούς 
μηναρέδες· δποία άντίφασις! έπί ιερών τόπων πρός δόξαν καί λατρείαν 
τού Σωτήρος Χριστού, ύψικάρηνοι ίστανται οί μηναρέδες, σύμβολα αλ
λόθρησκα πρός προσκύνησα τού Μωάμεθ!! Βρύσεις πέντε δημόσιοι 
ύπάρχουσιν, έξ ών άφθονον διαρκώς ρέει τό ύδωρ, άλλ’ ύπάρχουσι καί 
ετεραι πλησίον έκαστου Τζαμίου, είς ών τά νάματα οί πιστοί πλύνον- 
ται πεντάκις τού ημερονυκτίου πριν η είσέλθωσιν είς προσκύνησα τού 
Άλάχ (Θεού).

Υπάρχει έν Δημοτικόν καί έτερον ευπρεπές καί καλώς ώργανωμέ- 
νον στρατιωτικόν Νοσοκομεϊον, έπί ωραίας καί εύαέρου θέσεως έπί της 
βορειοανατολικής γωνίας της πόλεως. Έτερα φιλάνθρωπα καταστή
ματα ούτε ύπηρξάν ποτέ ούτε ύπάρχουσιν, έκτος ζωοφίλου τίνος έταιρίας 
πρό έτους συσταθείσης.

'Ο στρατών δ έπί Ενετών διατηρείται, ώς είχε, μέχρι σήμερον, προσ- 
τεθείσης μόνον έπί της εισόδου μακροσκελούς τουρκιστί έπιγραφης μετά 
τού Τουρά.

Ό λιυ.ην είς δύο λεκάνας διαιρούμενος ούτε άρκούντως βαθύς ούτε 
άσφαλης είνε, προσβαλλόμενος σπουδαίως ύπό τών βορείων καί βορειο
δυτικών άνέαων είς την άριστεράν πλευράν άνατολικώς καί βορειοδυτι- 
κώς σώζονται έτι καί νυν πολλαί θολοταί στέγαι διά τάς ώς είρηται 
Ένετικάς Γαλέρας· έπί μιας τών θολοτών αύτού έκτίσθη πρό δεκαετίας 
τό Χριστιανικόν Ελληνικόν Σχολεϊον, εύρεϊα καί ευάερος οικοδομή, ήτις 

άτυχώς μετά τίνος πεπαλαιωμένης έπισκευής είνε ή μόνη τής χριστι
ανικής κοινότητος ιδιοκτησία.

Τοιαύτα, φίλε, έν περιλήψες τά Χανία, άτινα έκτος τού πεπυκνωμέ- 
νου πληθυσμού, τής έλλείψεως κανονικής καθαριότητος, τής στερή- 
σεως πλατειών καί δενδροφυτειών, καί τής μ.ή τηρήσεως τών άναγ- 
καίων κανόνων τής ύγιεινής είς τάς οικοδομάς, καί τών ύψηλών επάλ
ξεων, έχουσι τό άτύχημα, νά έχωσιν άμέσως έξωθεν τού πυλών τό 
ευρύ καί άκανόνιστον τουρκικόν Νεκροταφεϊον, δπερ έκτος τού άκαταλ- 
λήλου τής θέσεως, άναδίδει καί άναθυμιάσεις ούχί εύαρέστους είς την 
οσφρησιν ούτε ύγιεινάς· ευτυχώς δτι δ ούχί μακράν δημόσιος κήπος καί 
αί εξαίσιοι έξοχαί μας άναπληρούσι τάς έλλείψεις.

"Ισως έν άπωτέρω ή προσεχεϊ μέλλοντι τά Χανία γίνωσι πόλις καλ- 

λητέρα καί έπισημοτέρα· είθε!

Xaria 18 'Οκτωβρίου 1885
Γ. Π. ΚΑΛΑΙΣΑΚΗΣ

ΑΘΩΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ

ο Έρμα μου, νά τό αίμά μου! ’ς τό βλέμμα μου άποκρίσου· 
Νά τής ψυχής μου τά κλειδιά, — 
’Εδώ γονάτισε, καρδιά, 
Καί ’πές τήν προσευχή σου ! »

Τοΰτο τό γράμμα έδιάδασε ’ς τό βλέμμα μου ή ψυχή της
Κα! μώγραψε ’ς τό βλέμμα της : 
’Εγώ νά πιώ τό αίμά της 
Κα! ναμ’ έγώ ζωή της.

·$·
Κ’ εϊν’ ό έρωτάς μας ουρανός όλόμαυρος κι’ ωραίος· 

ΕΙν’ άγια 'μέρα σκοτεινή, — 
Δέν είναι ή "Εμμα χριστιανή, 
ΕΤν’ άγγελος εδραίος!
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Κόλασι καί παράδεισο ή άγάπη μας ταιριάζει- 
Τής είμαι φλόγα καί δροσιά, 
Μοϋ είναι κομμένη ή έκκλησιά, 
Θεδς 'πού μέ κολάζει 1

Φ
Δύο Θεοί παλεύουνε ’ς τά στήθεια τ’ αναμμένα· 

Ό ένας τάχει ταιριαστά, 
Τά θέλει δ άλλος χωριστά, 
Καί ζοϋνε ’πεθαμμένα

Φ
Κ’ είμαστε μάρτυρες άγνοΙ, άθώοι κολασμένοι· 

Ζούμε κ’ ot δυδ ’ςέ μιά πνοή, 
Μάς εΤν’ άχώριστ’ ή ζωή, 
Καί ζοϋμε χωρισμένοι.

Φ
Γιά μέ, γιά τήν άγάπη μας, δέ θέλω νά ’ζωμόση, 

"Οχι! τή θέλω σταθερή· 
Άστατη, αύριο ’μπορεί 
Κι’ έμέ νά θανατώση.

"Αν άρνηθή τήν πίστι της γιά μέ καί χριστιανέψη, 
Θέ ν’ άρνηθή καί τδ Χριστδ, 
'Σάν άφ*  τδ στήθός της σδυστώ- 
Μπορεί καί νά τουρκέψη.

Φ
Όχι, τή θέλω σταθερή· καί μόνος ΣΥ 'πού ένόνεις 

Τ’ άλλόθρησκά μας βλέμματα, 
’Σ τά σκοτεινά πλανέματα 
Μπορείς νά ’έημερόνης!

Κρ· ΐμα, Χριστέ, τέτοιος Χριστδς χωρίς Χριστό ! Τδ φώε Σου 
Καταίδασ’ της γιά προσευχή· 
Μέσ’ ’ς τήν ωραία της ψυχή 
Άς φέέη δ Σταυρός ΣΟΥ!

Νοέμβριος, 1883.

Ι· Γ. ΤΣΑΚΑΣΙΑΝΟΣ

Η ΑΠΟΔΗΜΙΑ TOT K°u ΣΤΕΝΟΠΟΤΛΟΥ

I.
κ διηγήσεων μόνον έγίνωσκε τά περί θαλασσίων εκδρομών ό 
κ. Στενόπουλος, καθ’ όσον ουδέποτε έξήλθε τής επαρχίας 
του. ’Ίσως ουδέ του χωρίου του θά έξήρχετο, εάν, μετ’ 

αλλεπαλλήλους εκδουλεύσεις εις τδ κόμμα, δεν κατώρθου νά διορισθή
πάλαι ποτέ οικονομικός Έφορος, εις τδ πεϊσμ.α του έκ γενετής άντι- 
πάλου του Εύθυμίου Καλοκαιρινού.

Είνε αληθές ότι τδ άξίωμ.α τούτο διετήρησεν έπί 13 μήνας καί ισα
ρίθμους ήμέρας. Άλλ’ ούχ ήττον έφ’ όσον διετέλει οικονομικός Έφο
ρος ήναγκάσθη πολλάκις νά περιέλθη τήν επαρχίαν του επί ήμιόνου, 
καθ’ ού είχε πάντοτε παράπονα διά τδ πείσμα του. Έγίνωσκεν έξ 
ιδίας πείρας πόσον έπικίνδυνοι είνε οί ολισθηροί βράχοι καί αΐ απότο
μοι άφηνιάσεις τού μόνου τούτου έκ των τετραπόδων μή προσβαλλόμε
νου έκ τού έρωτικοΰ πάθους. Τά ύπομνήματα των ορεινών έκδρομών 
του σώζονται έ'τι έπί τής ωμοπλάτης του καί τής αριστερά? κνήμης. 
’Αλλά τί έστι τρικυμία έν θαλάσση ουδέ τήν έλαχίστην είχεν ιδέαν. 
Έφαντάζετο ότι θά ήνέ τι φοβερόν έξ όσων ήκουε. Δέν έφαντάζετο 
όμως ότι ήτο πεπρωμένον καί έξ ίδιας πείρας νά πεισθή περί αυτού. 
Άνάγκα—είπεν ό έκτης Άλκαρνασοΰ ιστορικός—καί θεοί πείθονται, 
πόσω μάλλον δ κ. Στενόπουλος, όστις οσάκις άπεπειράτο νά καταρτίση 
τδ γενεαλογικόν του δένδρον, ουδέποτε έφαντάσθη νά άναμίξη καί 
τούς θεούς εις τά συνοικέσια των προγόνων του.

Ό κ. Στενόπουλος ποώην ποτέ οικονομικός ’Έφορος καί έπί δεκαετίαν 
ύποψήφιος δήμαρχος, άποτυγχάνων — συνέπεια των ραδιουργιών τού 
έκ γενετής πολεμίου του Καλοκαιρινού—δέν άπεφάσισεν εϊκή καί ώς 
έ'τυχε τήν έν λόγω έκδρομ.ήν. Διά νά έγκαταλίπη τήν Κωμόπολιν, ώς 
άπεκάλει τδ χωρίον του, καί κατελθών μετά πολύωρον οδοιπορίαν εις 
τδν έγγύτ^ρον λιμένα νά έπιβιβασθή έπί άτμοπλοΐου τής ελληνικής 
εταιρίας καί νά ριψοκινδυνεύση έρχόμενος εις ’Αθήνας, είχε λόγον σπου- 
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δαϊον, ον έμελλε νά άνακοινώση εις μόνον τόν βουλευτήν του κόμματος.
Καί εντός της λέμβου είνε αληθές ότι συνεκινήθη ολίγον ό κ. Στε

νόπουλος. Άλλ’ ή συγκίνησις αύτοϋ έδιπλασιάσθη έπί τοΰ άτμοπλοίου. 
Προσεπάθει νά φανή ατάραχος- ύπεκρίνετο ότι ούδέ την έλαχίστην προ
ξενεί εις αύτόν αί'σθησιν ή έν θαλάσση διαμονή" άλλ’ έν τούτοις είχε 
τινα αόριστον φόβον, εις όν προσετέθη καί μικρά τις ζάλη, συνέπεια 
τής βαρείας οσμής τών καιομένων γαιανθράκων καί τοΰ κρότου τής άνα- 
συρομένης άγκυρας, καθ’ όσον ή ώρα τοΰ απόπλου προσήγγιζε καί ό 
πλοίαρχος έπέσπευδε τήν άναχώρησιν, θέλων νά διέλθη έν ήμέρα τόν 
φοβερόν Μαλέαν.

Ό κ. Στενόπουλος έσταυροκοπήθη όταν είδε μετ’ ολίγον τούς τρο
χούς τοΰ άτμοπλοίου θορυβωδώς τύπτοντας τήν θάλασσαν. Δέν είπεν 
— Έρρίφθη ό κύβος!—·ώς ό Καΐσαρ διαβαίνων τόν Ρουβίκωνα, ίσως 
διότι δεν είχε τοσοΰτον πρόχειρον τήν ρωμαϊκήν Ιστορίαν, άν καί ένο- 
μίζετο ό λογιότερος έν τω χωρίω του, διατελέσας μάλιστα έπί τριετίαν 
δημοδιδάσκαλος, έννοεϊται πρό τής εισαγωγής τής νέας παιδαγωγικής 
μεθόδου, καί δημοσιογράφος έπί μήνας τρεις- έν τούτοις είπέ τι ισοδύ
ναμον πρός τό τοΰ Καίσαρος- — ’Εμπρός Στενόπουλε! Έτσι κ’έτσι 
έμπήκες στό χορό !

Καί ήτο λογικωτάτη ή σκέψις. Δέν ήτο πλέον έπί τοΰ ήμιόνου, ώστε 
νά δύναται νά παραιτηθή τής περαιτέρω οδοιπορίας καί νά έπιστρέψη 
εις τά ίδια. Μεταξύ αύτοϋ καί τής Κωμοπόλεως παρενέπιπτον ούρεα 
σκιόεντα καί έπί πλέον ήδη ή θάλασσα, ήν μόνος ό πρώτος νομοθέ- 
της τής ύφηλίου ήξιώθη νά διέλθη πεζός καί άβρόχοις ποσίν. Ό ήμέ- 
τερος άποδημητής έν τη συνέσει του είς ούδένα ένεπιστεύθη τούς φόβους 
του. Έκάθησεν έπί τίνος τών κύκλω θρονιών τής πρύμνης, έφόρεσε τον 
κεντητόν πράσινον σκούφον του, δώρον τής ήδη έγγάμου θυγατρός του, 
καί έξαγαγών τών θυλακίων του ογκώδη καπνοσακκοΰλαν, περιέχουσαν 
τούλάχιστον άπό 130 μέχρις 150 δραμίων καπνόν, έκ τοΰ άφορολο- 
γήτου, διότι οί καπνοφάνται ήσαν προϊόν άγνωστον έν τη Κωμοπόλει, 
καί τοΰ Νόμου περί φορολογίας τοΰ καπνού ή ισχύς δέν έξετείνετο μέ- 
χρις αύτής, έδίπλωσεν έν σιγάρον τής παλαιάς σχολής, άμιλλώμενον 
κατά τό πάχος πρός τά έξ Άβάνης καί έβυθίσθη εις σκέψεις, καπνίζων 
καί άναμετρών τά σφαιρίδια τοΰ κομβολογίου του.

Έσκέπτετο! Δηλαδή ώνειροπόλει ύπό τήν ελαφρώς μεθυστικήν επή
ρειαν τοΰ καπνού. Έβλεπεν ώς έν όράματι τάς ελπίδας αύτοϋ πραγμα- 
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τοποιηθείσας. Ήτο τήν στιγμήν έκείνην ό μετά ένα μήνα Στενόπουλος, 
διότι τό πολύ έντός δέκα ήμερών έπίστευεν ότι θά έπερατοΰτο αισίως ή 
ύπόθεσις, δι’ ήν ήρχετο είς Αθήνας, διασχίζων ξηράν καί θάλασσαν. 
Ήδύνατο τις νά είπη περί αύτοϋ ότι προεξοφλεί τήν χαράν ένδεχομένης 

έπιτυχίας.
Άπό τών ήδονικών τούτων σκέψεων έπανήγαγον αύτόν είς τήν πραγ

ματικότητα τοΰ παρόντος οί παρακαθήσαντες συνεπιβάται.
— 'Ωραίο ταξεϊδι! έ'λεγεν ό εις. ’Άν περάσουμε έτσι τόν κάβο θά 

είπώ ότι είμεθα οι πιό τυχεροί άνθρωποι τοΰ κόσμου !
—· Μηδένα προ τοΰ τέλους μακάριζε ! άπήντησεν ό άλλος. Δυο 

φοραϊς έκινδύνευσα είς τόν Μαλέαν καί τόν φοβούμαι πάντοτε.
Ή παρατήρησις αΰτη άφύπνισε τούς φόβους τοΰ κ. Στενοπούλου. 

Δι’ αύτομάτου κινήσεως άνύψωσε τόν σκούφον του έκ τής μιας πλευράς, 
ούτως ώστε ό έπί τοΰ ζενίθ θύσανος αύτοϋ έπανέπεσεν έπί τής αντιθέτου 
πλευράς καί έκυμαίνετο δίκην έκκρεμοΰς πρό τοΰ ώτός. Καί όμως έτή- 
ρησε καί πάλιν σιγήν, ούχί ό πράσινος σκούφος έννοεϊται μετά τοΰ έκ
κρεμοΰς θυσάνου, άλλ’ ό ιδιοκτήτης αύτοϋ κ. Στενόπουλος, καί διότι 
δέν ήθελε νά προδοθή καί διότι έφοβεϊτο μή ό απαισιόδοξος έκεϊνος 
συμπλωτήρ έπιληφθή τραγικής τίνος διηγήσεως σχετιζομένης πρός θα
λάσσια δυστυχήματα. Εύτυχώς ετέρου πολυπραγμονοΰντος ή έρώτησις 
διέκοψε ΤΎ)ν ττε ρί Μαλέα συζήτησιν.

— Καί διά ποΰ κ. Στενόπουλε, άν θέλη ό Θεός ;
— Άπεφάσισα καί έγώ νά ίδώ τάς Αθήνας σας πριν άποθάνω. 

Έπειτα έχω καί μιά μικρή ύπόθεσι έκεϊ κάτω . . .
Άπό τής λακωνικής ταύτης άπαντήσεως έκ τής όμηγύρεως πολλοί 

γινώσκοντες τόν κ. Στενόπουλον ένόησαν ότι απλώς καί ώς έτυχε δέν 
προσετέθη τό κονδύλιον αύτό τών οδοιπορικών είς τήν μερίδα τών έξό- 
δων καθ’ ύπέρβασιν τοΰ προϋπολογισμού του, καί μάλιστα έν ήμέραις 

πονηραϊς.
— Τίς οιδε τί σκέπτεται ό πρώην ’Έφορός μ.ας! είπον κατ’ ιδίαν 

έκαστος. Καί έαάντευον τήν άλήθειαν σκεπτόμενοι ούτω, διότι ό κ. 
Στενόπουλος ήλπιζε νά καλύψη τά οδοιπορικά έξοδα διά τοΰ πρώτου 
χρηματικού έντάλματος, όπερ θά περιήρχετο είς χεΐράς του μετά τήν 
έγκαθίδρυσίν του είς τήν νέαν αρχήν δι’ ήν προηλείφετο.

Έννοεϊται ότι ή συνδιάλεξις έγένετο ζωηροτέρα μετ’ ολίγον, διότι 
ήρχισε καθαρώς πολιτική συζήτησις, είς ήν προσηλώθη όλος ό κ. Στε- 
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νοπουλος, οστις ώς άνθρωπος έν μ,έοει τοΰ παλαιού συστήματος εύρί— 
σκετο πάντοτε έχων αντιθέτους ιδέας, ενίοτε καί λίαν παραδόξους. 
Επειτα άπο τών γενικών περιωρίσθησαν είς τά της επαρχίας των καί 

τά τής τελευταίας εκλογής. Καί έδώ πρό πάντων ό κ. Στενόπουλος 
άνέπτυξεν δλην αύτοΰ τήν ρητορείαν είς ύπεράσπισιν τοΰ κόμματος, 
παλαιών είς αύτός έναντίον τριών τής έναντίας μερίδος. Ήγέρθη όρθιος, 
έχειρονόμει καί μετά τής χειρός του καί τοΰ κομβολογίου συνεκι- 
νεϊτο ενίοτε κατά τήν ρύμην τοΰ λόγου καί ό θύσανος του πρασίνου 
σκούφου του, ιδίως οσάκις άνεμιμνήσκετο τών ραδιουργιών τοΰ έκ γε
νετής αντιπάλου του Εύθυμίου Καλοκαιρινού.

II.
Μέχρι τοΰ κατηραμένου ακρωτηρίου περί ού καί οί νεότεροι πλοίαρ

χοι παρά τάς γιγαντιαίας προόδους τής ναυτικής τέχνης, έπάνω κάτω 
εχουσι τήν αυτήν ιδέαν μετά τών πρό είκοσι καί τριάκοντα αιώνων 
κυβερνητών, οΐτινες είπον τό « Μαλέαν κάμψας έπιλάθου τής σαύτοΰ », 
τά πάντα έ'βαινον καλώς. Καθ’ όσον όμως έπλησίαζον ή τέως γαλή- 
νιαία θάλασσα ήρχισε νά συνταράσσηται. Πρώτος δέ πάντων συνεκι- 
νήθη ό έκ γενετής χερσαίος κ. Στενόπουλος, οστις μή άποτολμών καν 
νά αντιμετώπιση τό άναβράζον κΰμα, κατεκλιθη έπί τοΰ έπιστέγου, καί 
έκών άκων, έβυθίσθη είς φιλοσοφικάς σκέψεις περί ματαιότητος τών 
επιγείων. Διέκοψεν όμως αύτάς άποτόμως απροσδόκητος πνοή ανέμου, 
ήτις ήνάγκασε τό πλοϊον νά κλίνη έπί τής μιας πλευράς του καί δευ- 
τέρα επίσης βίαια κίνησις, δι’ ής τοΰτο έπανήλθεν είς τήν άρχαίαν κά
θετον.

— Ήρχισεν ό χορός! είπον οί άλλοι.
— Μή βλέπετε τήν θάλασσαν κ. Στενόπουλε ! θά ζαλισθήτε !
Άλλ’ ό κ. Στενόπουλος άνεμνήσθη ότι έκτος τοΰ σάκκου του, τοΰ 

κιβωτίου καί δύο κοφινίων, ών ήτο άγνωστον τό περιεχόμενον, ένεκα 
τής συνερραμένης άνωθεν οθόνης, είχε καί άλλην μετ’ αύτοΰ κινητήν 
περιουσίαν, βυτίδιον πλήρες οίνου, πολυτιμώτατον, καθ’ όσον έμελλε 
νά παραδοθή είς τόν προστάτην βουλευτήν, είς ύποστήριξιν τών κατα- 
πατηθέντων δικαιωμάτων τοΰ πρώην οικονομικού ’Εφόρου. Ηγέρθη 
επομένως καί έσπευσε καραβηρών ήδη καί παραπαίων νά ϊδη τί γίνε
ται τό βαρελάκι, οπερ τή φροντίδι τοΰ σκευαγωγού έναπετέθη είς γω
νίαν τινά τοΰ καταστρώματος τής πρώρας. Τό βυτίδιον ήτο έκεϊ" άλλ’ 
ένω ό κ. Στενόπουλος έπλησίαζε θέλων νά εξασφάλιση τήν ακινησίαν 

του, έτερον κΰμα φοβερώτερον συνετρίβη έπί τοΰ πλοίου. Τό βυτίδιον 
έκυλίσθη έπί τοΰ καταστρώματος καί ένω ό κ. Στενόπουλος κύψας 
προσεπάθει δι’ άμφοτέρων τών χειρών νά άνακόψη τήν φοράν του, 
όλισθήσας έξηπλώθη πρηνής έπί τοΰ ξυλίνου δαπέδου καί έθεάτο έν 
άπογνώσει τό έτι κυλιόμενον βυτίδιον. Παρατυχόντες ναΰται έσπευσαν 
νά άνεγείρωσι τόν ολισθήσαντα. —’Όχι έμενα" τό βαρελάκι πιάσε νά 
μήν πχη στή θάλασσα ! έφώναζεν ό κ. Στενόπουλος. Εύτυχώς έτερος 
ναύτης κυλίων έπανήγαγε συγχρόνως τό λειποτακτήσαν βυτίδιον.

Καί άφοΰ ό κ. Στενόπουλος έβεβαιώθη ότι έξησφαλίσθη τό πραμμα, 
παρατάς συμβουλάς τών άλλων ήρνεϊτο νά κατέλθη είς τήν Β'. θέσιν, 
φοβούμενος νά κατακλιθή είς τούς αιγυπτιακούς τάφους, οΐτινες έν τή 
ναυτική διαλέκτω ονομάζονται κλϊναι καί θάλαμοι. Έπείσθη όμως νά 
έπανέλθη είς τήν προτέραν θέσιν καί νά κατακλιθή έκεϊ, έξασφαλίζων 
διά τών χειρών τήν μονιμότητα αύτοΰ, έχων ύπ’ όψει τό προηγηθέν 
κύλημα, δι’ ού άνεμνήσθη τών νεανικών άτακτημάτων τοΰ ήδη έν απο

στρατεία ήμιόνου του.
Έν τούτοις ή θάλασσα ενπαυσε ταρασσομένη, καθ’ όσον άντιπαρήλ- 

θον τόν Μαλέαν. Ό κ. Στενόπουλος ανέκτησε τό άπολεσθέν θάρρος. 
Ήγέρθη μάλιστα, περιεπάτει, συνδιελέγετο, έκάπνιζεν, έχων τήν πε- 
ποίθησιν ότι συνωκοιιόθη τοσοϋτον μετά τοΰ τρομερού στοιχείου, μετά 
τοιαύτην δοκιμασίαν, ώστε ήδύνατο πλέον ακριβώς νά άποφασίση έν 
ανάγκη καί αυτήν τήν Μαύρην θάλασσαν νά διαπλεύση. Είς στερέω- 
σιν τής πεποιθήσεώς του ταύτης συνέτεενον καί οί άλλοι συνεπιβάται, 
μάρτυρες αύτόπται τών συμβάντων, οΐτινες συνεφώνουν ότι ό κ. Στε
νόπουλος αντέχει είς τήν θάλασσαν καί ότι τό κύλημα έκεϊνο ήτο όλως 

τυχαϊον.
Τό κομίζον τόν πρώην οικονομικόν "Εφορον άτμόπλοιον προσωρμίσθη 

έν ώρα νυκτός είς Πειραιά. Οί άποδημοϋντες συχνάκις γινώσκουσι μό
νον τί σημαίνει τούτο. Πριν ή ετι άγκυροβολήση τό άτμόπλοιον οί δε
ξιοί αληθώς λεμβούχοι άναρριχώνται έπ*  αύτού προσδέσαντες τήν λέμ
βον των καί άμιλλώνται τίς προλαβών νά έξασφαλίση πλειοτέρους διά 
τήν άποβίβασιν. Ό τό πρώτον είς ελληνικόν λιμένα καταφθάνων ξένος 
έκ τών φωνών καί τού άπεριγράπτου ορυμαγδού έξορμα τού θαλάμου 
του έντρομος, νομίζων ότι έπίκειται ναυάγιον.

Ό ήμέτερος άποδημητής φίλος τού οικονομικού συστήματος έν αρχή 
συγκατένευσε νά πλήρωσή 40 λεπτά δια τήν άποβίβασιν αύτού και
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των κινητών του μετά τοϋ βυτίου. ’Επί τέλους μετά μακράν άντιλογίαν 
έπείσθη νά πρόσθεση και άλλα 20 λεπτά. Αλλά μόλις έδόθη ή άδεια 
της άποβιβάσεως καί έτερος λεμβούχος προσελθών άπεδέχετο νά μετα- 
γάγη τον κ. Στενόπουλον εις το σταθερόν έδαφος της ξηράς αντί 50 
λεπτών. Ό κ. Στενόπουλος εύρε συμφέρον νά προτίμηση τον δεύτερον 
λεμβούχον. Άλλ’ δ πρώτος, εις δν υπέδειξε πρωτίστως τό βυτίον, είχεν 
ήδη παραλάβει αυτό καί μη δυνάμενος νά άνεύρη τον κύριόν του άνε- 
χώρησε μετ’ άλλων έπιβατών. Ό κ. Στενόπουλος κατελθών εις την 
λέμβον παρετήρησε κατά την άπαρίθμησιν τών κινητών του οτι έλειπε 
τδ σπουδαιότερου.

Μικρού δεϊν έν τφ άπελπισμω του νά ρίψη έαυτδν η τον λεμβούχον 
εις την θάλασσαν — διότι ακριβώς δέν ήτο καθαρισμένου έν τη διανοία 
του τις έπρεπε μάλλον νά ριφθή — αλλά, πεισθείς δτι θά άνεύρη τον 
άπαγωγέα τού βυτίου, δέν προέβη εις απονενοημένου τι κίνημα. Καί 
ιδού πώς δι’ άλλης λέμβου άπεκομίζετο τδ βυτίδιον καί δι’ άλλης δ κ. 
Στενόπουλος.

Ό δεύτερος άπεβιβάσθη εις την ξηράν ούχί όμως καί τδ βυτίδιον, 
περί ού αί τελευταΐαι ειδήσεις ησαν ότι έθεάθη έπανακομιζόμενον μέχρι 
τού άτμοπλοίου εις άναζήτησιν τού κυρίου του.

— Θά σέ πάω στην ’Αστυνομία άν δέν εύρεθή τδ βαρελάκι! Έλε- 
γεν εις τον λεμβούχον. Είσαι ύπεύθυνος· δέν έπρεπε νά άφήσης τδν άλ
λον νά τδ πάρη! Σέ πληρόνω ένα δρόμο ακόμη· αλλά θά μέ πας εις 
τδ ατμόπλοιο νά εύ’ρωμε τδν άνθρωπον αύτόν.

Καί δ λεμβούχος ήναγκάσθη νά διάσχιση έκ νέου μετά τής λέμβου 
του τά νερά τής ’Αμφιτρίτης. Ό συνάδελφος αυτού ήτο παρά τήν κλί
μακα τού άτμοπλοίου· άλλά τδ βυτίδιον διετείνετο ότι μετεβίβασεν 
εις άλλην λέμβον άπελπισθείς καί δτι ή λέμβος αυτή έπλεε πρός τήν 
αποβάθραν. Ό κ. Στενόπουλος είπε καί εις αύτον τά ά.τό Λέμβου καί 
έσπευσεν εις δίωξιν τής φευγούσης, ήτις έθεαθη χωρούσα κατ’ ευθείαν 
πρδς τδ τελωνείου καί, ώς έγνώσθη μετ’ ολίγον, κατ’ έπίμονον άπαίτη- 
σιν τού εις αύτήν είσπηδήσαντος τελωνοφύλακας, έκλαβόντος τό άπο- 
πλανηθέν βυτίδιον ώς λαθρεμπόρευμα !

Πόσαι περιπέτειαι έντδς ολίγων ώρών! Ό κ. Στενόπουλος άνακρού- 
σας πρύμναν παρουσιάσθη ένώπιον τού τελώνου έν δλη τή έπισημότητι 
καί διά τής ευγλωττίας του άπελογήθη έν όνόματι τού συκοφαντουμένου 
βυτιδίου, δπερ έλεύθερον άπέστειλε μετ’ ολίγον εις τδν σταθμόν τού
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σιδηροδρόμου, ακολουθών καί οΰτοςέγγύθεν διά παν ένδεχόμενον. Παρη- 
κολούθει όμως καί δ τελευταίος διακάτοχος τού βυτιδίου άπαιτών έν 
όνοματι τού πρώτου λεμβούχου τδν ναύλον του. Ό κ. Στενόπουλος 
ήναγκάσθη νά λύση καί πάλιν τδ κομβόδεμα.

’Επί τέλους τδ βυτίδιον σώον καί αβλαβές έναπετέθη εις τήν αποθή
κην καί δ κ. Στενόπουλος εις τδ παρακείμενον βαγονιού καί εις ένίσχυ- 
σιν τού οικονομικού συστήματος καί διά νά ήνε έγγύτερον τού βυτιδίου. 
Μετά τον δεύτερον συριγμόν ή αμαξοστοιχία, ή κατ’ άλλους δ συρμός, 
ή συνολκή, τδ τραίνου, έξήρχετο τού ΙΙειραιώς διευθυνόμενον κατά τά 
είθισμένα διά Φαλήρου εις ’Αθήνας.

— Έδώ τούλάχιστον αδελφέ ξέρεις ότι εύρίσκεσαι εις τήν ξηράν! 
Είπε καθ’ έαυτδν δ κ. Στενόπουλος, άν καί ήδύνατο νά σκεφθή καί 
γεγωνυίιγ τή φωνή, διότι παραδόξως συνέπεσε νά ήνε μ.όνος. — Μωρέ 
σιδηρόδρομος καί πάλι σιδηρόδρομος! Σέ δέκα λεπτά είσαι στήν 

’Αθήνα!
Αίφνης όμως έξεπλάγη, έννοήσας ότι ή αμαξοστοιχία έπεβράδυνε 

τδν δρόμον της.— Μωρέ έφθάσαμε κιόλα ;
Τωόντι ή μηχανή έπαυσε νά κινήται. Όκ. Στενόπουλος βλέπων τά 

•ηλεκτρικά καί μή ήλεκτρικά φώτα καί πολλούς έξερχομένους έπείσθη 
ότι έπατει τό έδαφος τής πόλεως τών ’Αθηνών. Έπήδησεν εύθύς έκ 
τής άμάξης καί άπηυθύνθη πρός τινα αστυνομικόν κλητήρα ζητών 
πληροφορίας περί τού ξενοδοχείου εις δ έμελλε νά καταλύση καί τής 
οικίας τού βουλευτού. Άλλ’ ένω έπη ρώτα ήκουσεν αίφνης τον συριγμόν 
τής ατμομηχανής καί έκ τινων λέξεων τοϋ κλητήρος ένόησεν — ολίγον 
αργά—ότι έκεΐ είνε τδ Φάληρον καί ούχί αί Άθήναι. "Ωρμησεν έπο- 
μένως νά προφθάση τήν φεύγουσαν αμαξοστοιχίαν, άλλ’ ή φωνή ένδς 
τών υπαλλήλων— Μή, μή.. θά πέσης ! άνέκοψε τδν δρόμον του.

Καί ιδού πώς δ κ. Στενόπουλος έμενεν έν Φαλήρω καί τδ βυτίδιον 

μετεκομίζετο εις ’Αθήνας !
Νέαι πάλιν περιπέτεια·, τού δράματος! ’Απαρηγόρητος ήτο δ κ. Στε

νόπουλος. Έφώναζε, διεμαρτύρετο. Έκ δέ τών φωνών του συνήχθησαν 
κύκλω άθρόοι οί πωληταί τών λεπτοκαρύων, οί ύπάλληλοι τού σιδη
ροδρόμου, ή αστυνομική έξουσία έκπροσωπουμένη δι’ ενός καί μόνου 
κλητήρος, καί τινες άλλοι. Έν τούτοις δ κ. Στενόπουλος έβεβαιώθη 
ότι τδ βυτίδιον καί τά άλλα κινητά θά παραδοθώσιν εις αύτον εν τω 
σταθαω ’Αθηνών, μετά τήν προσαγωγήν τής εις χεΐράς του άποδείξεως· 
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Άλλά φοβούμενος μή έγκαταλεεφθή και ύπό τοϋ αναμενομένου συρμού 
ούτε ήθέλησε καν νά κατέλθη μέχρι της παραλίας τοϋ Φάληρου ένθα 
περιεπλανώντο οί ολίγοι θαμισταί του· άλλ’ εμεινεν έκεϊ ύπό την ξυλί- 
νην γέφυραν προσκεκολλημένος έπί τίνος στύλου, έχων παρά πόδας τόν 
σάκκον του και σπασμωδικώς περιστρόφων διά της '/ειρός τό κομβο- 
λόγιον.

Κατά τήν αύτήν νύκτα της 13 Ίανουαοίου 1885 δ κ. Στενόπουλος, 
τό βυτίον καί τά λοιπά κινητά έριλοξενοϋντο έν Άθήναις, έ'ν τινι ξε- 
νοδοχείω παρά τόν σταθμόν τοϋ σιδηροδρόμου.

III
ΓΙερι της τιμιότητας τοϋ ξενοδόχου ούδεαίαν εϊχεν αμφιβολίαν δ κ. 

Στενόπουλος μετά τοσαύτας συστάσεις τοϋ κουμπάρου του συαβολαιο- 
γράφου Κωμοπόλεως. Έφοβεϊτο όμως τούς ύπηρέτας καί έζητει εί δυ
νατόν νά προστεθώσιν είς συμπληρωσιν τών έπίπλων τοϋ δωματίου καί 
το ιστορικόν βυτίον καί οί δύο κόφινοι, ών δ αναγνώστης θά μ.αθη) μετ’ 
ολίγον το περιεχόμενον. "Ενεκα όμως της στενότητας τοϋ δωματίου 
έπείσθη νά άφήση το μέρος τοϋτο τής αποσκευής του είς τόν διάδρομον 
παρά τό είς αργίαν καταδεδικασμένον μαγειρεϊον.

Άπηυδημένος κατεκλίθη λίαν ενωρίς μετά δεϊπνον έκ τοϋ προχείρου 
παρασκευασθέν. Αλλά δέν έκοιμήθη· δέν ήδύνατο νά κοιμηθή. ’Έχων 
την πεποίθησιν ότι βουλευτής συυ.πολιτευόυ.ενος δύναται τά πάντα καί 
αυτά τά αδύνατα, έφρόνεε πλέον ώς τετελεσμένον γεγονός, ώς factum, 
τον διορισμόν του καί έφαντάζετο πώς υποδέχονται, ούχί πώς θά ύπο- 
δεχθώσιν, αύτόν είς τήν Κωμόπολιν κατά τήν έπάνοδόν του καί προσε- 
πάθει νά διακρίνη μεταςύ τοϋ άπειρου πλήθους τούς μορφασμούς τοϋ 
έκεϊ που ιεροκρυφίως παρισταμένου έκ γενετής πολιτικού αντιπάλου του 
Εύθυμίου Καλοκαιρινού .. .

Έλησμονήσαμεν έντούτοις νά άποκαλύψωμεν είς τον άναγνώστην 
ότι δ κ. Στενόπουλος, άγνοών τον περί προσόντων τών ύπαλλήλων 
Νόυ.ον, έζήτει... νά διορισθή “Επαρχος καί είς τήν ιδίαν έπαρχίαν 
του . . . ! Ταύτην τήν αικοάν άπαίτησιν εϊχεν δ κ Στενόπουλος μετά 
τοσαύτας ύπηρεσίας πρός τό κόμμα! Έφανταζετο λοιπόν τήν θριαμ
βευτικήν είσοδόν του, δτε άνεξήγητος θόρυβος έν τω διαδρόμω συνετα- 
ραξε τάς σκέψεις του. — Κλέφταις! λωποδύταις 1 Έκραύγασεν δ κ. 
Στενόπουλος άναπηδήσας έντρομος τής κλίνης του, έχων πρόσφατα 
έν τή μνήυ.γ όσα περί τών έν Άθηναις, διαβόητων καί μή, λωποδυτών
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άνεγίνωσκεν έν τω τύπω καί δράττων ... τό κηροπήγιον, ήνοιξεν 
άποτόμως τήν θύραν τοϋ δωματίου του άναβοών.

— Κλέφταις, κύρ Γιάννη !
Τωόντι συμμορία τετραπόδων λωποδυτών έκ τοϋ γένους τών 

κατοικίδιων αίλούρων έλυμαίνετο τά πέριξ καί μόλις ήνοιξεν ή θύ- 
ρα μετά κρότου δύο ή τρεις αίλουροι έξώρμησαν τοϋ μαγειριού, έτε
ρος έκ τών πλευρών τοϋ βυτίου καί δ τέταρτος έκ τοϋ βάθους 
τοϋ ένός κοφίνου, κρατών είς τούς όδόντας τήν λείαν του, παχύτα- 
τον λαγωόν, έκ τής Κωμοπόλεως δρμώμενον καί προωρισμένον διά τόν 

κ. βουλευτήν.
— Πάει δ λαγώς ! Πιάστέ τον! έφώναζεν ό κ. Στενόπουλος είς 

έπήκοον πάντων τών πελατών τοϋ κύρ Γιάννη, οίτινες έξήλθον έκαστος 
άπό τής θύρας τοϋ δωματίου του, άγνοοϋντες τί μέγα κακόν συμβαίνει. 
Καί ήσαν πάντες έν λευκή νυκτερινή στολή, καθώς καί δ κ. Στενό

πουλος καί λαμπαδηφόροι ώς αυτός.
Ό κύρ Γιάννης, πρόθυμος πάντοτε, έσπευσεν είς δίωξιν τοϋ ενόχου 

τής διά ρήξεως κλοπής, καθ’ όσον δ αίλουρος διέρρηξε τον καλύπτοντα 
τόν ένα κοφινίσκον ιστόν, ού έκ τών πόρων όσφράνθη τό κεκρυμμ,ένον 
κυνήγιον. Καί δ υπηρέτης συνηκολούθει κρατών τό μακρύ σάρωθρον, 
καί ολον τό ξενοδοχεϊον ήτο άνάστατον έκ τών φωνών καί τής ταρα
χής. Ώς νά μή ήρκει δέ ό θόρυβος ούτος προσετέθη καί ή συναυλία τών 
έν τω έτέρω κοφίνω κεκλεισμένων άλεκτρυόνων, οίτινες έκ τής φωτα
ψίας άπατηθέντες καί νομίζοντες ότι έφθασεν ήδη τό λυκαυγές άρχι

σαν τό σύνηθες αύτών έωθινον άσμα.
Ευτυχώς δ κλέπτης συνελήφθη καί δ λαγωός άνηρτήθη έν τω δωμά

τιο» σώος καί άκέραιος, δτε αίφνης γυναικεία τις φωνή ήκούσθη έκ τοϋ 
συνοοεύοντος δωματίου.—Τήν μαμμή κ.υρ Γιάννη! είπεν έτερος έπαρ- 
χιώτης έξελθών έκεΐθεν, γιατί ή άρχόντισσά μας έτρόμαξε καί τήν 

έπιασαν οί πόνοι.
Άλλά ή μαία έφθασε κατόπιν έορτής σχεδόν, διότι τό βρέφος σπεύ- 

δον νά έξέλθη είς τό φώς καί νά συγκαταλεχθή είς τάς τάζεις τής 
άνθρωπότητος δέν άνέμεινε τήν επάνοδον τοϋ κυρ Γιάννη. Καί ιδού πώς 
έκ τής αρπαγής τοϋ λαγωοϋ καί κατά συνέπειαν έκ τής έλεύσεως τοϋ 
κ. Στενοπούλου είς Αθήνας έγεννήθη παιδίον άρρεν, ούτινος ύπεσχέθη 
κατ’ εκείνην τήν στιγμήν νά γείνη δ άνάδοχος—έάν ήνε αίσιο: οιω
νός τής μελλούσης αύτοϋ επιτυχίας.

22 ’
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IV.
Ήτο ήδη λυκαυγές ότε ό κ. Στενόπουλος έπανήλθεν είς τήν κλί

νην του, άφοΰ άποκατέστη ή τάζις καί ησυχία έν τώ ζενοδοχείω μετά, 
τοσαϋτα σπουδαία γεγονότα. Έμεινεν ικανήν ώραν άποθαυμάζων είς 
τό λυκόφως, τό διά τών ύαλων τού παραθύρου είσορμήσαν, τόν έν τω 
δωματίω του άνηρτηυένον λαγωόν. Καί πόσα δέν έσκέφθη έχων έκεϊ 
προσηλωμένον το βλέμμα! Έπί τέλους δμως ή έκ της αϋπνίας κάρω- 
σις ύπερίσχυσε τών συγκινήσεων καί ό κ. Στενόπουλος παρεδόθη άνευ 
όρων είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως.

Ήγέρθη περί την έννάτην ώραν· ένεδύθη καινουργή τινα μέλαιναν 
στολήν, εργον τοΰ πρώτου ράπτου τής Κωμοπόλεως, ηύτρεπίσθη δσον 
ήδύνατο κάλλιον, έφόρεσε τόν ύψηλόν 
λαττεν άπό δεκαετίας καί έπορεύθη 
ακολουθούμενος ύπό δύο αχθοφόρων, ώ 
λαλητόν βυτίδιον καί δ έτερος 
καί τόν παχύτατον καί έκ τών αιχμηρών όδόντων τοΰ αίλούρου δια- 
σωθέντα λαγωόν.

Ό κ. Άλυπίοης ύπεδέχθη ένθουσιωδώς τόν πρώτιστον κομματάρ
χην του καί τά «ϊώρά. του. Ή κυρία Άλυπίδου δέν ήςευρε πώς νά 
έκδηλώση τήν χαράν της διά τήν άπροσδόκητον έλευσιν τοΰ πρώην 
ποτέ οικονομικού Εφόρου. Ή οικία όλη ήτο ανάστατος.

Ό κ. Άλυπίδης ένόησεν ευθύς δτι ή έπίσκεψις τού κ. Στενοπούλου 
ύπέκρυπτεν άςίωσίν τινα. Άλλ’ουδέποτε έφαντάζετο δτι δ πρώτος τών 
κομματαρχών του θά ήζίου τήν θέσιν Έπαρχου! Ύπέδειζεν είς τόν κ. 
Στενόπουλον τό άδύνατον τοιοϋτου διορισμού, άλλ’έχων τήν αρχήν 
είς τούς έκλογεϊς του νά μή άρνήταί τι, έστω καί τήν μάλλον παράλο
γον άζίωσιν άν ήκουεν, ύπεσχέθη εις τον κ. Στενόπουλον δτι 0ά χα- 
.Ιάση τον κόσμον όιά νά τον ευχαρίστηση. Προσκάλεσε μάλιστα αύ
τόν καί είς τόν δεϊπνόν του.

Ό κ. Στενόπουλος προγευθείς έν τινι τών ο’.κονομικωτέρων έστιατο- 
ρίων άπεφάσισε νά περιέλθη καί αυτός τήν φημιζομένην όιά τάς 
δοούς της καί τά μέγαρα πόλιν τών ’Αθηνών. Έφθασε μέχρι τών 
’Ανακτόρων, τών Στύλων τοΰ Όλυμπεί^?’, είδε τήν Άκαδήμειαν καί 
τό ΓΙανεπιστήμιον, κατώρθωσε νά άνέλθη καί μέχρι τής Άκροπόλεως 
καί έμεινεν ικανήν ώραν θεώμενος τήν κάτωθεν αύτοΰ έκτεινομένην 
πόλιν καί τάς κεράμους τών στεγών καί έπανήλθε κεκοπιακώς είς το 

ζενοδοχεϊον τοΰ κύρ Γιάννη, δστις είχε τό εύτύχημα νά άκούση πρώ
τος τάς περί τών ’Αθηνών έντυπώσεις του.

Παρετηρήθη δμως χαλάρωσις τοΰ θάρρους καί τής εύθυμίας τοΰ κ. 
Στενοπούλου δστις, πονηρός ολίγον, έκ τών δισταγμών τοΰ κ. Άλυπί- 
5 ου ήρχισε νά έννοή δτι είνε λίαν ένδεχόμενον νά έπανέλθη άπρακτος 
είς τήν Κωμόπολιν.

Τήν έσπέραν παρεκάθητο είς τό δεϊπνον τοΰ βουλευτοϋ του, κατέ- 
•χων τήν τιμητικήν θέσιν τής τραπέζης. Ήτο είς τό ζενίθ τής δόζης 
του, άκούων τάς πρός τιμήν αύτοΰ προπόσεις καί δσα περί τής εύφυΐας 
καί ικανότητάς του διηγούντο είς τούς άλλους συνδαιτυμόνας των δ 
κύριος καί ή κυρία Άλυπίδου.

— Σάν νερωμένο μοΰ φαίνεται το κρασί αύτό, είπεν δ κ. Στενόπου
λος. "Λ ! δταν ανθίζετε αύτό πού σάς έφερα θά ίδήτε κρασί μιά φορά !

— Μά είνε άπό τό κρασί σας, είπεν δ βουλευτής, καί μάλιστα κα| 
εγώ τό παρετήρησα, άλλά δέν ήθέλησα νά σοΰ είπώ τίποτε κουμπάρε 
διά νά μή σε δυσαρεστήσω ...

— Δικό μου κρασί αύτό ! Διαμαρτύρομαι 1
— Μήπως έγεινε τίποτε λαθροχειρία ... καί άφοΰ έκλεψαν τό μισό 

έβαλαν νερό διά νά συμ.πληρωθή τό έ'λλειμ.μα;
— Τί νά σοΰ είπώ. . . τό φοβούμαι καί αύτό! Έπέρασε άπό πολλά 

χέρια αύτό τό βαρέλι δσο νά έ'λθη άπό τό άτμόπλοιο έδώ! Αύτή ή 
δουλειά έγεινε άπό τόν λεμβούχον, έως τόν τελωνοφύλακα, διότι δέν 
πιστεύω νά έγεινε είς τό σταθμό τοΰ σιδηροδρόμου!

Ό κ. Άλυπίδης ήθέλησε νά διασκεδάση τήν θλίψιν τοΰ κουμπάρου 
του διά τό έπεισόδιον αύτό καί άντήλλαξεν έπανειλημμένας προπό
σεις υ.ετ’ αύτοΰ, πληρών τά ποτήρια έζ άλλου ούσιαστικωτέρου έλλη- 
νικοΰ οίνου. Έπί τέλους δέ ήνοιζε καί δύο φιάλας άφρίζοντος καμπανί
του, ον δ κ. Στενόπουλος έπιεν άπνευστί, άγνοών δτι δ οδτω ευκόλως 
διολισθαίνων είς τόν φάρυγγα ζανθός οίνος τής Καμπανίας άναβαίνει 
μετά τής αύτής εύκολίας καί εις τά. άνω άκρα. Οί οφθαλμοί του μετ’ 
ολίγον έσπινθηροβόλουν, ή κεφαλή του έσκοτίζετο καί ήρχισε νά βλέπη 
τά πράγματα διπλά ένω δέν είχε φάγει βλήττα.

Μετά τό πέρας τοΰ δείπνου και τών συζητήσεων κατά τό σύνηθες 
παραταθεισών μέχρι βαθείας νυκτός, άπεφάσισε νά έπανέλθη είς τό ζε- 
νοδοχεϊόν του. Ήσθάνετο άλλως τε τήν άνάγκην νά άναπνεύση καθα- 
ρώτερον άέρα. Έζελθών διηυθύνθη πρός τήν πλατείαν τής Όμονοίας,
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ής εϊχεν έν τή διανοία του άκριβώς καθαρίση τά σημεία, καί έκεϊθεν 
ηκολουθησε την γραμμήν τοϋ τροχιοδρόμου βέβαιος ών ότι θά εύρεθή 
προ τοϋ σταθμού τοϋ σιδηροδρόμου Πειραιώς.

Έβάδιζε πρός τά πρόσω ανύποπτος, δτε έν όλη αύτοϋ τή παραζάλη 
παρετήρησεν ότι τά κατά μήκος της όδοϋ κτίρια ήσαν έντελώς νέα 
δι αύτον. “Επειτα αί ο’ικίαι ηρχισαν νά άραιώνται, νά παρεμπίπτωσι 
γέφυραι καί ποταμ.οί, έν αργία εννοείται, καί μάνδραι.... Ταϋτα 
πάντα ένέβαλον αύτον εις ύποψίας καί φόβους. Καί όμως ήκολούθει την 
γραμμήν τοϋ τροχιοδρόμου! Ητο αδύνατον δ κ. Στενόπουλος νά έννο- 
ηση τί συμβαίνει. Ό αναγνώστης όμως έννόησεν ήδη ότι ό κ. Στενό
πουλος δέν κατήρχετο, ώς ένόμιζε, την οδόν Πειραιώς, άλλ’ ήτο επ'ζ 
τής όδοϋ Πατησίων ! Έβάδιζε δηλαδή πρός βορράν άντί νά. διευθυνθή 
πρός δυσμάς!

— Φοβούμαι ότι έχασα τούς δρόμους! — είπε καθ’ έαυτόν.— ’Αλλά 
νά δυο χριστιανοί πού έρχονται άπό πέρα... Έπί τέλους έρωτώντας 
πάει κανείς καί εις τήν Πόλι.

Άλλ’ οί δύο έρχόμενοι μακρόθεν ηρχισαν έξαίφνης πρός μεγίστην 
εκπληξιν τοϋ κ. Στενοπούλου νά διαπληκτίζωνται. Αφού δέ έπλησία- 
σαν έμαθεν ότι αιτία ήτο έν πορτοφό2ιον εΰρεθέν τυχαίως έπί τής 
όδοϋ, όπερ δ μεν διϊσχυρίζετο ότι εύρεν αύτό, καί έποαένως έδικαιοϋτο 
νά λαβή μόνος το περιεχόμενον, ό δέ ήξίου νά διανεμ.ηθή τό έν λόγω 
χρηματικόν ποσόν. Άμ-φότεροι δ’ έκρατοϋντο ύβριζόμενοι άπό τοϋ πε
ριλαίμιου. Ό κ. Στενόπουλος ένόμισε καθήκον του νά διαχωρίση τούς 
δύο έκείνους άγνωστους, οΐτινες τότε μετά νέας φοράς έπετέθησαν κατ’ 
άλλήλων καί κατ’ αύτοϋ τοϋ μεσολαβοϋντος αυτοκλήτου διαιτητοϋ, 
ούτινος έκ τής κεφαλής έζέπεσε καί δ ύψηλός πίλος. Ένφ δέ δ κ. Στε
νόπουλος προσεπάθει νά άποτινάξη τήν έπ’ αύτοϋ προσκολληθεΐσαν κό- 
νιν, οί δυο άγνωστοι διώκοντες ό εις τον άλλον έγένοντο άφαντοι.

Ό κ. Στενόπουλος, εύρεθείς πάλιν μόνος, ένόμισε ορόνιυ.ον νά. έπι- 
στρέψη καί καθ’ οδόν συναντήσας άγυιόπαιδα ύπεσχέθη εις αυτόν άντα- 
μοιβήν πεντάλεπτον έάν θέλη νά γείνη δδηγός του μέχρι τοϋ ξενοδοχείου.

— Καί πού καθεσαι Μπάρμπα; ήρώτησεν δ παϊς.
— Κοντά στό σιδηρόδρομο παιδί μου. Έδώ παρά. κάτω. . .
— Στο σιδηρόδρομο! Νά! Άπό τήν πλατεία τράβα κατου καί θά 

εύρεθής έκεΐ πού θέλεις. Άπ’ έδώ πηγαίνουν στά. Πατήσια. Τί γυρεύεις 
άπ’ έδώ;
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— Στά Πατήσια ! Καί αυτός δ Άλυπίδης νά με άφήση να φύγω 
μεσάνυχτα μόνος !

Έν τοσούτω ακολουθών τον παΐδα έΐρθασε πάλιν εις την πλατείαν 
τής Όμονοίας. — Ό δρόμος πού πηγαίνει δ ίπποσιδηρόδρομος είνε αυ
τός, είπεν δ δδηγός — άλλα άμα φθάσης έκεΐ κάτω νά μ.η στρέψης 
δεξιά, διότι θά ξημερωθής στήν Κολοκυνθοϋ, αλλά, άριστερα εαν θέλης 
νά. εύρεθής στό σταθμό τοϋ σιδηροδρόμου.

Ή συμ.βουλή συνετάραξε τον κ. Στενόπουλον. — Θα πάθω πάλιν 
καμ.μιά. συμ.φορά! Είπε καθ’ έαυτόν. Καί διά. νά είνε ασφαλής παρε- 
καλεσε τον οδηγόν νά συμπληρώση τό εργον του και παραπαιων και 
μονολογών εφθασεν έπί τέλους εις τον προς ον όρον.

Έκεΐ άνεζήτει ε’ις τά θυλάκια του το κομβόδεμα, αλλ αι ερευναι 
του άπέβησαν μάταιαι. Τότε άνεμ.νήσθη όσα ανέγνωσε ποτέ περί λωπο
δυτών καί μεθόδου τοϋ πορτοφο.Ιίου και ενοησεν οτι οι δύο εκείνοι 
δήθεν έρίζοντες καί συμπλεκόμενοι ήσαν διαβόητοι λωποδύται, και οτι 
κατά τόν Ναστραδίν δ καυγάς ήτο διά το κομβόδεμα! Καί ήρχισε 
νά. καταράται τήν ώραν, καθ’ ήν έγκατέλιπε την Κωμοπολιν, ινα ελθη 
εις Αθήνας, προνοών ότι δ κ. Άλυπίδης δέν είχε σκοπόν να διορίση 
αυτόν ’Έπαρχον καί ότι μ.αταίως ύπεβλήθη εις τόσας δαπανας και 

πεοιπετείας. V.
Τήν έπιοϋσαν λίαν πρωί έπεσκέφθη τον προστάτην βουλευτήν και 

ένοήσας έκ τών λόγων του οτι ουόεμια υπάρχει ελπίς, μετεοη κατ 
εύθεϊαν εις τό Γίρακτορεΐον τής Ελληνικής Ατμοπλοιιας, απόφασιν 
έχων μόλις φθάση εις Κωμόπολιν νά κηρύςη έπισήμως τον πόλεμον 
κατά, τοϋ κ. Άλυπίδου καί τοϋ κόμματός του.

Ό κ. Στενόπουλος ύπέμεινεν έν τούτοις στωϊκώς την αποτυχίαν, 
έλπίζων νά ίκανοπο’.ηθή έκ τής άντιπάλου μερίδος.

— Τουλάχιστον — έ'λεγε καθ’ έαυτδν άπερχόμενος τών Αθηνών _ 
δέν θά μάθη τίποτε δ κύρ Εύθύμιος!

’£/ Λθήναις τη 18»; 'Οκτώβριον 1885
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΞΕΝΟΣ
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voc tic φέρων άλγεινώς άδρομερές φορτίον, 
έβλεπεν έμπροσθεν αύτοΰ ιπτάμενον χαρτίον 

έπί τής αύρας τής φαιδράς 
καί έπασχε: « Τί ευτυχές πού είσαι σύ, τώ είπε· 
έν ώ έμέ συν~ρ(βουσι τών νώτων ιιου αί λϋπαι, 

σύ ί'πτασαι έκ τής χαράς! »

Έγέλασεν είρωνικώς τό έντυπον χαρτίον, 
καί είπε πρός τόν φέροντα τό αλγεινόν φορτίον: 

« Σιώπα· οστις άγνοεϊ 
τοΰ κόσμου τήν αλήθειαν, πολλάκις μακαρίζει 
τά όντα, ών τήν ΰπαρζιν ώς "Αδης βασανίζει 

ψευδής, έπίχρυσος ζωή!

«Νομίζεις δτι, έπειδή μ’ ώθοϋσι τοΰ ανέμου 
τά φιλοπαίγμονα πτερά, είμ’ εύτυχές; Θεέ μου, 

όπόσον, φίλε, μ’ άδικείς!
Πλειστάκις φέρω καί τοΰ σοΰ δεινότερον φορτίον,— 
τούς λήρους τής κουφότητας, τούς στίχους τών παιδιών, 

μεθ’ ύλης τυπογραφικής ! ι>

Β .

«Φεύγετε, τέκνα, πάντοτε έκ τοϋ πηλού- μή είσθε 
ακάθαρτα καί ρυπαρά.

Περίεργον, μά τόν Θεόν! Τήν χλεύην δέν φοοεΐσθε 
τοσούτων άλλων ζώων;

"Η άοάγε νομίζετε τών βόθρων τά νερά 
ώς παίγνιον άθώον;» 
Τοιαϋτα έλεγε ποτέ 
πρός τά χοιρίδια ή υς,— 
καί ήσαν συμοουλαί σεπταί 
καί ήσαν λόγοι ευφυείς 

345

διδάγματα τοιαϋτα, 
άλλ’ δμως έννοεϊται,

(Καί τούτο πρέπει, ώ γονείς, σπουδαίως νά σκεφθήτε) 
τά πονηρά χοιρίδια ευθύς τή είπον ταΰτα:
« Δός, μήτερ, τό παράδειγμα μετά τής συμβουλής, 
καί τότε βλέπεις άν ήμας θά ίδη ή ιλύς! »

(1888.)
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δ. ΒΑΛΒΗΣ

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ
Μυρόεσσα, ώς ΐασμος· γλυκεία, ώς τό ϊον, 

είς τούς λειμώνας τής ζωής, άνέθαλλες φαιδρά- 
κ’ ένέπνευσας, κ’ ένέπνευσας τοσοϋτον μεγαλείου, 
δσον έμπνέ’ είς ουρανούς ή Φοίβη ή ώχρά.

"Αν έγεννήθης είς τήν γήν, μή λυπηθής, Μαρία- 
σοί έδωκεν ό 'Ύψιστος τήν δρόσον τοϋ Μαΐου, 
άστέρας δύω τ’ ούρανοϋ, καί κάλλη τόσα Θεία! 
κ’ είς τούς άστέρας τάς χρυσάς άκτϊνας τού Ήλιου.

’Ροδόπνουν χείλος καί άγνόν, ώς έαρος πρωίαν, 
καί μαργαρίτας ύπ’ αύτό άστράπτοντας, ώραίους ! 
’Αγγελικόν μειδίαμα, κι’ έρατεινήν καρδίαν, 
καί τόσας άλλας χάριτας τών ούρανών ένθέους!.. .

Ίόχρους δταν στρώννυται έν μέσω τών λειμώνων 
ό τάπης τής άνοίέεως μεστός μειδιαμάτων, 
καί χαιρέτα τήν ύπαρίιν έπ’ ανθισμένων κλώνων 
ή άηδών περιχαρίς μέ τ’ άσμα τών ασμάτων.

Άναγεννάται ή έλπίς, έν μέσω θείου μέλους, 
άναγεννάται ή χαρά τοϋ βίου ή χρυσή· 
καί πέμπει τότε είς τήν γήν ό Πλάστης μας άγγέλους, 
καί είσαι Σύ τών ούρανών ό άγγελος· ώ 1 Σύ!

ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΗΣ
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ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΕΛΑΚΡΟΑ
( Εκ τών τής Γεωργίας Σίνδης)

Τ'1’ » _ 1 t -j 5*  F , * ΜTyjrpv'i Ευγένιος Δελακροα υπηρξεν εις τών πρωτων εν τω καλλι- 
κόσμω φίλων μου καί έχω την ευτυχίαν νά άριθμώ 

τούτον πάντοτε μεταξύ τών παλαιοτέρων. Παλαιόν 8ε λέγω 
I

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΕΛΑΚΡΟΑ

τούτον ώς προς την αρχαιότητα τών σχέσεων ούχί 8ε ποός την τού 
προσώπου ηλικίαν. Ό Δελακροά οΰο*  είναι οΰΤ έσεται γέρων. Έν αύτω
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εΐσί συνειρμένα μεγαλοφυία καί νεότης. Εί ίε καί $ια πρωτοτύπου 
καί δηκτικής άντιθέσεως τό πνεύμα αύτού επικρίνει άεί τό παοόν καί 
χλευάζει τό μέλλον, εί καί άρέσκεται νά γνωρίζη, νά αίσθάνηται, νά 
μαντεύη, νά αγαπά ί$ία τά έργα καί πολλάκις τάς ίοέας τού παρελ
θόντος, είναι έν τη τέχνη ό κατ’ έςοχην νεωτεριστης καί τολμητίας.

Κατ’ε’ν.έ είναι ό πρώτος αριστοτέχνης τών χρόνων τούτων, σχετικώς 
ιϊέ ποός τούς τού παρελθόντος έσεται είς τών ποώτων έν τη ιστορία 
της γραφικής. Της τέχνης ταύτης μη προοίευσάσης έν γίνει άπό της 
Αναγεννήσεως ήττον αρεστής καί ήττον αντιληπτής ύπό τού πλή

θους, ουσικόν έστιν ότι τύπος καλλιτέχνου οίος ό Δελακροά έπί πολύ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΣΑΝΔΗ

1
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ύπο τής καταπτώσεως τής τέχνης καί ύπό της διαστοοφής της κοινής 
αίσθήσεως καταπιεσθείς η καταβληθείς, άντέδρασε πάση δυνάμει τών 
ένστικτων αύτοϋ κατά τοϋ νεωτέρου κόσμου. Έζήτησε νά ύπερπη- 
δήση πάντα τά περί αύτον κωλύματα καί ένόαισεν οτι εύρίσκει αύτά 
ενίοτε εις τάς προοοευτικάς ιδέας ών δέν ήσθάνθη η δέν ήθέλησε νά 
αίσθανθή είμή τό ατελές η ύπερβολικόν μέρος. Θέλησις λίαν εξαιρε
τική καί λίαν σφοδρά ώς ή εαυτού ήδυνάτει νά έπαρκεσθή έν τή άφη- 
ρημένη καταστάσει τών αντικειμένων.

Ό μ.έγας αριστοτέχνης έχει μέν την οψιν μελαγχολικήν καί κατηφή 
άλλ’όμως έν ταΐς σχέσεσιν αύτοϋ δείκνυται εύθυμος, χαρίεις καί ώς 
οίόν τε αγαθός. Καταστρέφει άνευ μίσους καί χλευάζει άνευ χολής, 
ευτυχώς διά τούς έπικρινομένους· διότι κέκτηται πνεύμα ίσον τή 
μεγαλοφυΐκ, δπερ δέν προσδοκη τις θεώμενος τάς εικόνας αύτοϋ, έν αίς 
ή χάρις ύποχωρεϊ εις τό μεγαλείου τό δέ κύρος της τέχνης αποκλείει το 
κομψόν καί τό έπιτετηδευμένον. Οί χαρακτήρες είσίν αύστηροί· εύχα- 
ριστεΐταί τις θεωρών αυτούς ατενώς· άνυψοϋσι τον θεώμενον εις σφαί
ρας ύψηλοτέρας της συνήθους ζωής. Θεοί, πολεμισταί, ποιηταί η σο
φοί, αί μεγάλαι αύται παραστάσεις της άλληγορίας η της ιστορίας άς 
έξεπόνησε, κατακτώσι διά θάμβους καί έπαγωγοϋ γοητείας η δι’ού- 
ρανίου γαλήνης. ’Αδύνατον νά σκεφθή τις έπί τή θέα τών εικόνων εις 
τό ταπεινόν πρότυπον τοϋ σπουδαστηρίου, δπερ συμβαίνει εις πάσας 
σχεδόν τάς νεωτέρας εικόνας έν αίς ύπό δάνειον περιβολήν μάτην άπε- 
πειράθησαν ϊνα μεταλλοιώσωσιν αύτό. Φαίνεται δτι έάν ό Δελακροά 
παρέστησεν άνδρας καί γυναίκας, έκλεισε τά όμματα ϊνα μη ϊδη αύ- 
τούς έν ύπερβαλλούση πραγματικότητι.

Καί δμως οί τύποι αύτοϋ είσίν αληθείς, εί καί ιδανικοί έν τη έν
νοια της δραματικής κινησεως η τοϋ ρεμβώδους μεγαλείου. Είσίν αλη
θείς ώς αί εικόνες, άς φέρομεν έν ήμΐν αύτοϊς δταν άναπαριστώμεν τούς 
θεούς της ποιήσεως η τούς ήρωας της αρχαιότητας. Είσί βεβαίως άν
θρωποι, άλλ’ ούχί άνθρωποι κοινοί, ώς άρέσκεται να βλέπη τό κοινόν 
ϊνα έννοη αύτούς. Είσίν αληθώς ζώντες, άλλ’ έν τη μεγαλόπρεποι ύψηλή 
η τρομερά έκείνη ζωή, ης ή μεγαλοφυία μόνη δύναται νά άνεύρη 
την πνοήν.

Δέν ομιλώ περί τοϋ χρωστήρος τοϋ Δελακροά. Ούτος μόνος ίσως 
κατείχε τήν δύναμιν καί τό δικαίωμα νά έπιδεικνύη τό μέρος τούτο
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τής τέχνης, δπερ οί φανατικώτεροι τών άντιπάλων αύτοϋ δέν ήδυνή- 
θησαν ν’ άυ.φισβητήσωσιν· άλλα τό άποπειράσθαι τήν διά λέξεων πα- 
ράστασιν τής περί τό χρώμα δυνάμεως έν τή γραφική, ταύτόν έστιν 
ιός άν ήξίου τις νά αίσθανθή καί μαντεύση διά τοϋ λόγου τό ύψος τής 
μουσικής. ΙΙεριγράφεται ποτέ τό Μνημόσυνον (Requiem) τοϋ Μόζαρτ; 
Δύναται τις βεβαίως άκροώμενος αύτό νά έμπνευσθή εις ποίησιν, άλλ’ 
έσται άπλοϋν ποίημα ούχί δέ άναπαράστασις αύτοϋ. Αί καλαί τέχναι 
δέν άναπαριστώνται αί μέν διά τών δέ. Ή σχέσις αύτών ένυπάρχει 
στενότατα συνδεδεμένη έν τω βάθει τής άνθρωπίνης ψυχής· διατόρως 
δέ έκδηλούμεναι, άδύνατον νά διαμειφθώσι πρός άλλήλας άλλως ή 
διά μυστηριωδών έν τή ψυχή άναλογιών. Άναζητοϋσιν άλλήλας, συ~ 
ζεύγνυνται καί μεγεθύνονται έν στιγμαϊς έκστάσεως, καθ’ άς έκαστη 
έαυτην μόνην άναπαρίστησιν.

« "Ο,τι άποτελεΐ τό ώραιον τής τέχνης ταύτης, έλεγέ μοι εύθύμως 
αύτός ο Δελακροά, έν τινι τών έπιστολών του, έγκειται εις δ,τι ό λόγος 
άμοιρεΐ νά έκφράση. — “Αλλως έννοεΐτε, προσέθετο, καί φράσις τις 
επιστολής ύμών άρκούντως ύποδεικνύει μοι όπόσον αίσθάνεσθε τά άναγ- 
καϊα δρια έκάστης τών τεχνών, δρια ά οί Κύριοι συνάδελφοί σας ύπερ- 

πηδώσιν ενίοτε υ.ετά θαυααστής εύκολίας.»

Δύναται τις βεβαίως νά πιστεύση δτι θανασίμως ύπέφερεν ή ένθου- 
σιώσα αύτη ψυχή τών μεγάλων ιδεών έκ τής στειρώσεως τοϋ αίώνος. 
Εύτυχώς ή θελκτική φαιδρότης τοϋ πνεύματός του έπροφύλαξεν αύτόν 
έκ τοϋ κατατήκοντος καί παροξύνοντος άλγους. Ό δέ έκνευρίζων πόνος 
δέν ήδύνατο νά πλήξη τόν γίγαντα τούτον πολλω έκείνου κρείττονα. 
“Ελυσε τό πρόβλημα δι' άσφαλοϋς καί γιγαντιαίου άλματος καταλι- 
πο>ν όπισθεν αύτοϋ τό άδόλεσχον καί παράδοξον, ώς ή διαυγάζουσα 
εκείνη μορφή τοϋ ’Απόλλωνος, ήν ύπό τούς θόλους τοϋ Λούβρου έρριψεν, 
έπιλανθάνεται έν τή ούρανία αύτής λάμψει τών ύπο τούτου κατασυν- 
τοιβεισών χιμαιρών. “Ελυσε δέ τό πρόβλημα διασώσας τήν νεότητα 
τής ψυχής, τήν γενναιότητα καί εύθύτητα τών ένστικτων, το θέλγητρου 
τοϋ χαρακτήρος, τό μετριόφρον καί τήν καλαισθησίαν αύτοϋ.

Ό Δελακροά διήλθε πασας τάς φάσεις τής άναπτύξεως αύτοϋ άπο- 
τυπών εις έκάστην σειοάν τών έργων του τήν προσιδιάζουσαν αύτω βα- 
θεΐαν α’ίσθησιν. Ένεπνέετο έκ τοϋ Δάντου, τοϋ Σαίςπειρ καί τοϋ Γκαϊτε, 
καί οί έωμαντικοί, διϊδόντες έν τοΐς εργοις αύτοϋ τήν ύψίστην τοϋ ρω-
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μαντισμοϋ έκφρασιν, ύπέλαβον ότι ό Δελακροά άνήκει δλοσχερώς εις 
τήν εαυτών ayokrf). Άλλά τοιαύτη δημιουργική σφοδρότης δέν ήδύ- 
νατο νά περιορισθή είς ούτωσί στενόν κύκλον. Έζήτησεν έκ τοϋ ιδανι
κού καί πραγματικού κόσμου χώρον, φως, φατνώματα αρκούντως εύρέα 
όπως περιλάβωσι τάς συνθέσεις αύτοΰ καί μεταρσιούμενος τότε είς τόν 
πλήρη τοϋ ίδεώοους του κόσμον άνέσυρεν έκ τής λήθης όπου εμελλον 
νά ριφθώσι, τάς αλληγορίας τοϋ αρχαίου Όλύμπου, άς ήνωσεν, ώς μέγας 
ίετορικός τής ποιήσεως, πρός τάς ένδοξους μεγαλοφυΐας όλων τών αιώ
νων. Ό Δελακροά άνεκαίνισε τόν έκ ψυχρών παραδόσεων σβεννύμενον 
ή μεταλλοιούμενον τούτον κόσμον διά τού πυρός τής φλογέρας αύτοΰ 
ερμηνείας. ΙΊερί τάς ύπερανθρώπους ταύτας προσωποποιήσεις έδημιούρ- 
γησε κόσμον φωτός καί εντυπώσεων, ον ή λεςις χρώμα δέν έπκρκεϊ 
ίσως πρός κοινήν κατάληψιν, άλλ*  ον άκων τις κατανοεί καί αισθάνεται 
έν τή φρίκη καί έκστάσει ή τω θάμβει ύφ’ ών καταλαμβάνεται άπό 
τοιούτου θεάματος. Έκεϊ καταφαίνεται ή άτομικότης τοϋ αισθήματος 
τοϋ αριστοτέχνου τούτου έ'μπλεως τοϋ καθολικού αισθήματος τών νεω- 
τέρων χρόνων, ών ή πηγή κεκρυμμένη έν τω βάθει τών ύψηλών πνευ- 
μ.άτων μεγεθύνεται άεί διά τών αιώνων.

Έσεται ούχ ήττον άεί τάξις συστηματικών πνευμάτων μεμφθησο- 
μένη τοϋ Δελακροά ώς μή αίσθητοποιήσαντος τό κομψόν, τό χαρίεν, 
τό ηδυπαθές, τήν θωπευτικήν έκφρασιν, ώς αύτοί τήν έννοούσιν. 'Υπο
λείπεται νά μάθωμεν έάν καλώς έννοοϋσι καί άν, έν τή χώρα ταύτη 
τής φαντασίας, είσίν αρμόδιοι νά διακρίνωσι τό ψευδές άπό τοϋ άλη- 
θοϋί. τό άπλοϋν άπό τοϋ έπιτετηδευυ-ένου. Άαοιβάλλω. Οί πςάνυ.ατι 
έννοοϋντες τόν Correge, τόν Raphael, τόν Watteau, τόν Prudlion, 
έννοούσιν έπίσης καλώς τόν Δελακροα. Η χάρις έχει τόν ίδιον αύτής 
θρόνον καί ή δύναμις τόν έαυτής. ’Άλλως αί Χάριτες είσί θεότητες ύπό 
μ.υρίας μορφας. Είσίν άσεμνοι καί σεμναί κατά τό ομμα όπερ τάς βλέ
πει, κατά τήν ψυχήν ήτις τάς διαμορφόνει. 'Η μεγαλοφυΐα τοϋ Δελα
κροά είναι σοβαρά καί ό άυ.οιρών ύψηλοϋ αΐσθήαατο; άδύνατον νά 
κατανοήση αύτόν εντελώς. Νου.ίζω οτι άπετύπωσεν όλως έαυτόν έν 
τοϊς εργοις αύτοΰ.

Άλλ’ οίαδήποτ’ άν ή ή κριτική, ό Δελακοοά καταλείψει αέγα ονουα 
καί μεγάλα έργα. Βλέπων τις αύτόν ωχρόν, ισχνόν, νευροπαθή καί 
μεμψιμοιροϋντα διά πολλά μικρά άλγη ανακόπτοντα τήν πνοήν αύτού, 
έκπλήττεται ότι ό λεπτός ούτος διοργανισμός ήδυνήθη νά. παραγαγη
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μετά καταπληκτικής ταχύτητος ύπό άντιδράσεις καί κοπώσεις ύπερ· 
βαλούσας έργα κολοσσαϊα. Καί όμως τά έργα ταύτα ύφίστανται καί 
άλλα δέ πολλά, σύν Θεω, προστεθήσονται αύτοϊς, διότι ό καλλιτέχνης 
είναι έξ έκείνων ών ή τελειότης προάγεται μέχρις έσχάτων καί περί 
ών ματην νομίζει τις ότι κατέχει τήν τελευταίαν λέξιν είς παν νέον 
αύτών έ'ξοχον έ’ργον.

Ό Δελακροά δέν ύπήρςε μόνον μέγας έν τή τέχνη του, ύπήρξε μέ
γας κα; έν τή καλλιτεχνική ζωή. Δέν ομιλώ περί τών προσωπικών 
αύτού άρετών, τής πρός τήν οικογένειαν στοργής, τής προς τους δυστυ- 
χούντας φίλους συμπάθειας, τοϋ άείποτε θελκτικού χαρακτήρος αύτου 
έν γένει. Ταύτά είσιν άτομικά πλεονεκτήματα άτινα ή φιλία δέν κη
ρύττει έν ήχω σάλπιγγας. 'Η έν ταΐς θαυμασταϊς αύτοΰ έπιστολαΐς δια- 
χυσις τής καρδίας θά άπετέλει ενταύθα ώραιον κεφάλαιον, δυνάμενον 
καλλιον έμού καί έναργέστερον νά έξεικονίση αύτόν. Άλλ’ οί ζώντες φί
λοι ποέπει νά ώσι τοσοϋτον άποκεκαλυμμένοι καί όταν άκόμη ή άπο- 
κάλυψις αϋτη δέν δύναται νά ήναι ή ή άποθέωσις τοϋ ένδομύχως θαυ- 
μαζομένου δντος; Ούχί, δέν τό πιστεύω. Ή φιλία ώς καί ό έρως έχουσι 
τήν έαυτών αιδώ. Άλλ’ όπερ έν τώ Δελακροά άξιον τής κοινής έκτι- 
μήσεως διά τήν έξ εύγενών παραδειγμάτων άποκομιζομένην ωφέλειαν 
έστίν ή άκεραιότης τοϋ βίου του· τό μικρόν κέρδος είς ο ήρκεϊτο, ή 
λιτή καί έπί μακρόν πεπονημένη ζωή ήν προείλετο άντί τών πολυτε
λών άπολαύσεων καί τών τάσεων τοΰ αΐώνος, ών χάριν ήρνήθη νά θυ- 
σιάση τήν τέχνην, ώς εϊθισται παρά τοϊς κοινωνικήν τινα περιωπήν 
κατέχουσιν ή ήρωϊκή καρτερία μεθ’ ής πάσχων, φιλάσθενος, έξηντλη- 
μένος τό σώμα, έξηκολούθησε τό έαυτού στάοιον γελών έπί ταΐς μικραϊς 
περιφρονήσεσι, μηδέποτε άποδίδων κακόν άντί κακού, παρά τήν θελ
κτικήν τοϋ πνεύματος αύτού ευστροφίαν καί τήν πλήρη γνώσιν τοΰ 
ζήν, δι’ ών ήδύνατο νά καταστή έπίφοβος κατά τών ύποκώφων καί 
επικινδύνων τής φιλαυτίας άγώνων σεβόμενος έαυτόν έν τοϊς έλαχίστοις, 
μή όργιζόμενος πώποτε κατά τού κοινού, έκτιθέμενος έκάστοτε είς τά 
διασταυρούμενα βέλη τών λοιδοριών, αϊτινες πάντα άλλον ήθελον κα
ταβάλει ή άποθαρρύνει· μηδέποτε άναπαυόμενος, θυσιάζων τάς άγνο- 
τέρας αύτού άπολαύσεις, διότι άγαπά καί θαυμασίως έννοεϊ τάς άλλα: 
τέχνας, είς τόν έπιβάλοντα νόμ.ον έργασίας έπί πολύ άκάρπου διά τήν 
ευημερίαν καί επιτυχίαν αύτού· ζών έν μια λέξει τόν έφήμερον βίον, 
χωρίς νά φθονή τήν γελοίαν έπίδειξιν, ύφ’ ής περιβάλλονται οί πρώτο-
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πείροι καλλιτέχναι, αύτος ού ή λεπτότης τών οργάνων καί τών αισθή
σεων συνεβιβάζετο τόσον καλώς προς μικράν τινα εύμ,άρειαν καί άνά- 
παυσιν.

Καθ’ όλους τούς χρόνους, πανταχοϋ άναφέρονται μεγάλοι καλλιτέ- 
χναι, ανώτεροι τής συνήθους ματαιότητας ή φιλοχρηματίας, μηδαμώς 
ήττηθέντες ύπό τής κενοδοξίας, μηδέν θυσιάσαντες εις το πάθος τής 
έκδικήσεως. Τό όνομα τοϋ Δελακροά έστιν ώς τά τών τελείων εκείνων 
άνδρών, οϋς δ κόσμος επαρκές θεωρεί άποκαλών έντιμους, άγνοών όπό- 
σον τό εργον είναι τραχύ είς τον ύπο τών μόχθων έςαντλ. υμενον εργά
την καί είς τήν παλαίουσαν μεγαλοφυΐαν.

Ούδόλως προτίθεμαι νά αφηγηθώ τάς σχέσεις ημών, υγκεφαλαιου- 
ν.ένας είς τάς λέξεις: «Φιλία ανέφελος.» Τοϋτο είναι πολύ σπάνιον και 
πολύ γλυκύ, μεταξύ 8ε ημών τοϋτο είναι απολύτως άλη' ές. Δέν ήξεύρω 
έάν ύπολανθάνη έλάττωμά τι έν τώ χαρακτήρι τοϋ Δελακροά. Έζησα 
παρ’ αύτω έν τή οίκειότητι τής εξοχής καί έν τή συχ -.ητι τών έπο- 
υ.ένων αύτή σχέσεων, ουδόλως ποτέ διαγνοϋσα έν αυτώ τι πλημμελές 
έστω καί μικρόν. Καί όμως ούδείς πλέον αύτοϋ οίκειότερος, άπλούστε- 
ρος καί μάλλον ειλικρινής έν τή φιλίγ. Ή μετ’ αύτοϋ? σχέσις είναι τό
σον θελκτική, ώστε παρ’ αύτω νομίζει τις έαυτόν άν£υ ελαττωμάτων, 
τοσουτον ευχερως αφοσιουται τις προς φίλον χζιον /καυτής αφοσιω- 
σεως. Τώ οφείλω έτι βεβαίως τάς καλλίστας ώραα'^ον αθώων καλ
λιτεχνικών τέρψεων ας άπήλαυσα. Έάν άλλαι μεγάλά'ι διάνοιαι έμύη- 
σάν υ.ε είς τάς έαυτών εκστάσεις καί αποκαλύψεις έν τή σφαίρα συνή
θους ί^εώιϊους, τολμώ είπεϊν ότι ούδεμία καλλιτεχνική άτομικότης ήτό 
μοι συμπαθεστέρα καί ώς είπεϊν καταληπτοτέρα έν τή ζωοποιώ δια
χύσει αύτής. Τά άναγινωσκόμενα, βλεπόμενα ή άκουόμενα άριστουρ- 
γήματα, δέν είσχωροϋσι κάλλιον ή μεγεθυνόμενα τρόπον τινά έν τή ίσχύϊ 
αύτών διά τής έκτιμήσεως ίσχυράς μεγαλοφυίας. Είτε περί μουσικής 
είτε περί ποιήσεω; ή τής γραφικής λαλών ή ένδιατρίβων δ Δελακροά 
έστιν ίσος έαυτοϋ καί ώς τοιοϋτος έν πάσι χαρίεις ή μεγαλοπρεπής 
άνευ έπιτηδεύσεως.

Ο ΗΓΕΜΜΧ ΓΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΔΡΙΑΝΗ I. ΜΑΖΑΡΑΚΗ

Τριτότοκος υιός τοΰ πρίγκηπος Άλεέάνορου Βάττεμόεργ, θείου τοϋ μεγάλου 
οουκό_ τής Έσσης, έγεννήθη τή 5 ’Απριλίου ι85χ, άνηγορεύοη ήγεμων 

έν Τυονάόω τή 29 ’Απριλίου 1879 υπό τής ’Εθνικής Συνελεύσεις.

(1885)
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ΜΑΚΡΑΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
^Kti’ έδώ άνθίζ’ ή άκακιά κ’ έδώ λαλούν τ’ άηδόνια 
Κ’ ή αύρα μέ τά κύματα κρυφομιλεΐ κ’ έκείνη· 
Έκτίσανε κ' έδώ φωλιά τά μαύρα χελιδόνια, 
Κ’ έδώ τδ φώς του Ιλαρό τ’ αχνό φεγγάρι χύνει.

Καί όμως δέν μέ θέλγουνε τά κύματα κ’ αί αύραι 
Τ’ αηδόνια δέν μ’ εύχαριστοϋν, δέν μοΰ μυρίζουν τ’ άνθη 
Παρέρχοντ’ αί ήμέραι μου σιωπηλά! καί μαϋραι 
Μοιάζω μέ κρίνο τρυφερό π’ άκαίρως έμαράνθη.

”Ω I ναΐ κ’ έδώ είναι χάραγμα κ’ έδώ δ ήλιος βγαίνει 
'Υγρός μέσ’ άπ’ το’ αγάπης του τά δροσοόόλα στήθη, 
Κ’ έκείνη άπό τήν αίδώ τρέμει καί πορφυραίνει 
Ωσάν παρθένα ποϋ κρυφά έφίλησ’ έφιλήθη.

Τά πάντα, ναι, είναι κ’ έδώ όπως κ’ έκεΐ έπίσης
’Αλλά Θεέ μου! διατί είπέτε δέν μέ θέλγουν ;
Μακρύ’ ’πό τήν πατρίδα μου νομίζω φθίν’ ή φύσις
Κ’ αί αύραι ’ς τά φυλλώματα γιά μέ θαρρώ πώς κλαίγουν.

Θεέ μου! θά έαναϊδώ τους προσφιλείς μου τόπους; 
Τών συγγενών μου θ’ άσπασθώ καί πάλιν τά μνημεία; 
Θά έπανίδω τούς καλούς αγροτικούς άνυρώπους
Καί θά θωρώ ταΐς λυγεραΐς νά τρέχουν 'ς τά πεδία;

Ή θά σόυσθώ ώς σόύνεται ό λυπημένος ήχος 
Π’ άφίνουν τά έρημικά σήμαντρα ’σάν θρηνούνε, 
Καί έένος τότε κ’ έρημος θά έεψυχήσω δίχως
Νά κλαύση ένας οφθαλμός, .... καί όταν έρωτοϋνε

Ό τάφος ’κείνου ποϋ είναι πού έκλαιε γμά όλους: 
Μόν’ ή ήχώ τής έρημιάς έκείνη θ’ άποκριέται
Καί θά τούς δείχνη μάζα μιά ’πό βάτους καί τριόόλους 
"Οπου τ’ αηδόνι πάντοτε θέ νά παραπονιέται...

Έν Όδηασω

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΧΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ

ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑΣ23
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ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ

ί γυναίκες τής Δύσεως όπως κάλλιον έννοήσωσι τούς αρ
χαίους συγγραφείς έρχονται πολλάκις έπιτοπίως νά σπου- 
δάσωσι τά μέρη, περί ών εκείνοι δμιλοϋσιν άμφιβάλλω δε 

άν άνευ τής συνδρομής τυχαίας τίνος περιστάσεως μία καί μόνη Έλ- 
ληνίς άπεφάσισε ποτέ νά επιχείρηση εκδρομήν τινα εντός της Ελλά
δος πρός τοιοϋτον σκοπόν. ’Εγώ πρώτη Μεσσηνία ήγνόουν την ιδίαν 
πατρίδα. Τό βέβαιον είνε ότι δ διακαέστατος πόθος δ δυνάμενος νά εισ
χώρηση εις καρδίαν Ελληνικός δέν είνε τό περιηγεϊσθαι, ούδέ δύνα- 
ται τούτο νά άποβή συνήθεια έκ τών κοινωνικών τάσεων άπορρέουσα 
ώς έν τη Δύσει, ιδία δέ έν ’Αγγλία, ένθα αί γυναίκες μετέχουσαι τοϋ 
εθνικού χαρακτήρος, φέρουσινέν έαυταις το πάθος τοϋ περιηγητοϋ, ύπεί- 
κουσαι εις το κοσμοπολίτικου πνεύμα της εαυτών φυλής. Δι’ δ, άπό της ευ
φυούς έκείνης .Ιαιόης Montagy, ήτις έπεσκέπτετο καί περιέγραφε 
την Τουρκίαν περί τάς άρχάς τής ΙΗ’. έκατονταετηρίδος βλέπει τις 
στρατιάν ολόκληρον εύτολμων περιηγητριών, αϊτινες ύπερνικώσαι πάντα 
κόπον καί καταφρονούσα.', παντός κινδύνου έπεχείρησαν υπερωκεανίους 
θαλασσοπορίας άφιχθείσαι πολλάκις μέχρι τής Αυστραλίας καί τών 
άγνωστων ’Αρχιπελαγών, καί αϊτινες έοχόμεναι είς Ελλάδα πεειτρέ- 
•χουσιν αυτήν άπό τοϋ ενός άκρου μ-έχρι τοϋ έτέρου, χωρίς ποτέ αί δυ- 
σκολίαι τών μέσων τής συγκοινωνίας, άτινα ημείς πάντοτε προβάλλομεν 
νά έμποοίζωσιν αύτάς, άπό τού νά άνέρχωνται έπί τάς ύψηλάς κορυ- 
φάς τών ελληνικών όρέων, καί έπισκέπτωνται τάς ρωμαντικάς κοιλάδας 
τής Στερεάς καί τής ΙΙελοποννήσου. ’Αλλά τέλος είμαι ευτυχής διότι 
εγνοϊρισα την πατρίδα του 'Αριστοδήμου καί τοϋ Άριστομέτοις, 
τά ονόματα συνεκίνουν τήν καρδίαν μου παιδός έτι ούσης, καί έπεσκέ- 
φθην τάς Καλάμας, ών άπό γενετής ήδη είχον άπομακρυνθή, εύτυ- 
χεστέρα δέ ακόμη ότι μοί παρέχεται άφορμή όπως έκθέσω μέρος τών 
έντυπώσεών μου.

Αί Καλάμαι κατά τόν Λήκιον δέν είναι αί άρχαίαι Καλάμαι, έπί 

τής θέσεως τών οποίων ύπάρχει τό χωρίον Καλάμι, παρά τήν δεξιάν 
όχθην τοϋ Παμίσου. Ή νϋν Μεσσηνιακη πρωτεύουσα φαίνεται μάλλον 
ότι κεϊται επί τών παλαιών Φαρών, περί ών δ Παυσανίας ποιείται μι- 
κράν μνείαν, καί ών οικιστής έλέγετο ότι ήτο Φάρις υιός 'Ερμου καί 
ΦιΛοδαμείας τής Δαναού. Ούδέν δμως λείψανου ένυπάοχει τοϋ πρός τι
μήν τών άπογόνων αύτών Νικομάχου καί Γαργάΐου ναού, όν “Ισθμιος 
ό Γ.Ιαύκου ώκοδόμησεν ούδέ τοϋ ναού τής λατρευομένης Τύχης. Αί 
πόλεις τής Πελοπόννησου καταστραφείσαι ύπο τών 'Ρωμαϊκών στρα
τών καί ύστερον πάλιν λεηλατηθεΐσαι ύπό τών βαρβαρικών στιφών 
καί άλλων ούχί όλιγώτερον βαρβάρων έπιδρομέων, περιήλθον είς παν
τελή λήθην, ύπό τάς πτέρεις-δέ . τών χέρσων γαιών, έν μέσω τών δα- 
σών, είς τά βάθη τών τάφων και πολλάκις έν μέσω λιμναζόντων ύδάτων 
ζητούνται τά ίχνη τής παλαιάς αύτών εύκλειας. Καθόλου ή Πελοπόν
νησος προσφέρει άπο τών άρχαιοτάτων χρόνων περίεργον άμα καί θλι
βερά·/ εικόνα. Καί ποτέ μέν βλέπει τις βεβυθισμένην αύτήν εις βαθείαν 
άγροικίαν καί βαρβαρότητα, ποτέ δέ πάλιν προβαίνουσαν έπί μεγάλην 
άκμην καί λαμπρότητα καί άφικνουμένην είς τό ΰψιστον σημείου τοϋ πο
λιτισμού, ποτέ δε πάλιν κλίνουσαν πρός πτώσιν έκ τών διηνεκών τα
ραχών τών εμφυλίων πολέμων καί τέλος ύποδεδουλωμένην είς τήν παν
τοκράτορα Ρώμην, χώραν άφανή καί άσημον. Είτα πάλιν κατά παρά
δοξον μεταβολήν άφοϋ άπέβαλε καί αύτό τό όνομά της, μετονομα- 
σθείσα Μωρέας έπί τών τελευταίων αύτοκρατόρων τοϋ Βυζαντίου, άπο- 
βαίνει έδρα πολιτισμού κατά τόν ΙΓ*.  αιώνα ότε εις αύτήν είσήλασεν 
ή φραγγική δυναστεία καί δ φεουδαλισμός, ότε έπί τής άκροπόλεως τών 
’Αθηνών, τοϋ ΙΙαλαμηδίου τοϋ Ναυπλίου, τώνφ ρουρίων τής Λαρίσσης 
καί τών ΙΙατρών άνηρτήθησαν γαλλικά οικόσημα, όπως ύστερον έπί 
τών έπάλξεων τοϋ Ναυαρίνου είς Κορώνην καί Μεθώνη·/ έκυμάτιζεν 
ή σημαία του άγιου Μάρκου. ’Εξακολουθούσα δέ νά ήνε τής τύχης 
παίγνιον μετ’ ού πολύ άφοϋ έξέλιπον τά φραγγικά δουκάτα, μαρκεζάτα, 
κομητάτα καί αί βαρωνίαι, ή πατρίς αυτή τών Μουσών, άποβαίνει 
μία μόνη βαρβαρική σατραπεία κατά τό διάστημα τής όποιας πο- 
λυειδεΐς συμφοραί ού μόνον ήρήμωσαν καί παντοιοτρόπως κατέθλιφαν 
αύτήν άλλά καί μέγα μέρος τής προτέρας αύτής εύκρασίας άφήρεσαν.

Αί Καλάααι κατά τήν έποχήν τών Σταυροφόρων ολίγον κατωκη- 
μέναι, είχον τήν οψιν μοναστηριού, κυριευθεϊσαι δέ ύπό Γου.Ιιέ.Ιμου τοΰ 
Καμπανίτου ήρηθμίθησαν μεταξύ τών φρουρίων τοϋ Μωρέως. Ούδα- 

23*
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μ.ώς δέ παράδοξον καί αύται νά ύπήρξαν πρός στιγμήν μικρά εστία πο
λιτισμού, έπειδή ό Βι,.ίαρόονί'κος έν τοΐς Χροηχοϊς τοϋ Μωρέως λέγει 
δτι έπί τοσοϋτον εϊχεν έςαπλωθή δ πολιτισμός έν ΙΙελοποννήσω, ώστε 
αί νέαι damoiselles καί οί VarlelS ήρ-χοντο έκεϊ να έκπαιδευθώσιν 
αντί νά μένωσιν είς Πικαρδίαν καί Τουραίνην, καί οί συγγραφείς της 
εποχής άναφέρουσιν δτι ή κατάκτησις τοϋ Μωρέως ύπο Fov.hfdpov 
τοϋ Σαμπ.Ιίτου έπί τοσοϋτον έπεξέτεινε την έπίδρασιν ταύτην, ιοστε 
ή καλώς δμιλουμένη γαλλική, le parler delitable ήτο έν χρήσει έν 
Μωρέα δπως καί έν ΙΙαρισίοις. 'Ο Κοροκέ.ΐηρ-, λέγει δτι οί ’Ενετοί, οϊ- 
τινες είχον αυξήσει τό φρούριον έδοκίμασαν κατά τώ 1659 νά κυριεύ- 
σωσι τών Καλαμών κατεχομένων ύπό τών ’Οθωμανών, άλλ’ άπέτυ- 
χον.1 Τώ 1685 δ άρχιναύαρχος ΜοροζΙνης ύπήρξεν εύτυχέστερος 
άλλ’ ή συνθήκη τοΰ ΠασαροβΙτΐ. κατά τώ 1718, ή άναγκά- 
σασα τούς ’Ενετούς νά παραδόσωσιν είς τούς Όθωμ,ανούς, πάντας 
τούς τόπους, οΰς τέως κατεϊχον έν τή χερσονήσω ταύτ/), μεταβί
βασε τάς άτυχεϊς Καλάμας είς τάς χεϊρας τοϋ Βαϊαζήτου. Κατά τήν 
άκαιρον ανταρσίαν τοϋ 1770, το έπαναστατικόν πϋρ ήναψεν έν Κα- 
λάμαις, άπεινώς δέ έτιμωρήθησαν αύται διά τοϋτο δι’ έμποησμοϋ 
καί έρημ.ώσεως, τοϋτο δμως δέν έκώλυσεν ώστε ?ά ύστερήσωσι τών 
άλλων ήρωΐδων ελληνικών πόλεων, δτε κατά τώ 18'21 ήχησεν ή 
σάλπιγξ τής Έλευθερίας. Ούδέ ή δευτέρα δι’ αυτών άποτέφρωσις 
ύπό τοϋ Ίβραήμ κατά τήν πρώτην αύτοϋ είς Ιίελοπόννησον άπόβα- 
σιν ένέβαλε δειλίαν τό παράπαν είς τήν λοιπήν Μεσσηνίαν, ητις με- 
τασχοϋσα πασών τών φοβερών κακουχιών καί τών συμφορών τοϋ άγώ- 
νος ένεκαρτέρησεν ήρωϊκώς μέχρι τέλους. "Οτε δέ δ 'Ιβραήμ 
θών καί πάλιν είς Ιίελοπόννησον έζήτησε νά έφελκύση τούς Μεσση- 
νίους, δπως έφείλκυσε τους Αχαιούς, εκείνοι τφ άπεκρίθησαν δι’ έγγρα
φου, έν ώ παρρησία έκφράζεται ή γενναία αυτών άπόφασις νά άπο- 
θάνωσιν ελεύθεροι. ’Αποτέλεσμα δέ τής άγερώχου ταύτης άπαντήσεως 
πρός τάς άπειλάς του, ύπήρξεν δτι τά αιμοχαρή στίφη τοϋ άνηλεοϋς 
μουσουλμάνου κατέστρεψαν διά πυρός καί σιδήρου σύμ.πασαν τήν χώ
ραν, καπνοί δέ καί φλόγες έπί πολλάς ημέρας έσκότιζον τόν δρίζοντα. 
Άλλ’ή βαρύνουσα έπ’αύτήν ειμαρμένη καί έν αύτή τή ΙΙαλιγγενεσία 
τήν ήδίκησεν, μικροσκοπικήν θέσιν καταλιποϋσα αύτή έν τή ιστορία 

1 Κοιονίλης Καλαμάτα.

τοϋ μεγάλου άγώνος. Μόνη ή φύσις ώς φιλόστοργος μήτηρ καλλύνει 
αύτήν πάντοτε. Οί χλοεροί λειμ.ώνές της δέν έπαυσαν ούδέποτε νά οήν 
κοσμώσι, οί δέ έκτενεϊς πορτοκαλεώνές της, ύφ’ ών καλύπτεται κατά 
παν έαρ τήν ραντίζουσι δι’ εύοσμων ανθέων καί αρωμάτων, τερπνοί δέ 
ζέφυροι προσπνέουσι πάντοτε άπό τοϋ πόντου.

Εν Καλάμαις άρχαϊα μ.νημεϊα δέν σώζονται, διασώζονται δμως 
τοιαϋτα τών νεωτέρων χρόνων. Τά φραγγικά τείχη τής Άκροπόλεως, 
άτινα καθεϊλε τή διαταγή τοϋ Μοροζίνη δ στρατηγός ΛεγριμοκβΙ.Ι 
δτε άνετέθη αύτω ή διοίκησις τής Καλαμάτας, είνε δλως ήρειπωμένα, 
λείψανα δμ.ως τινά τοϋ πύργου καί τών θολών αύτοϋ φέρουσι τούςχαρα- 

ών σταυροφορικών καί τών ένετικών έ'ργων· πρός δέ κα δύο 
ύς πόλεως φαίνεται βυζαντιακής 

έπί τής έξωτερικής πύλης γεγλυμ- 
ε’ις τούς χρόνου: τοΰ Γoudte.l ρον Βι- 
Καίαράτιρ:^ γεννηθέντος καί απο

τού στρατάρχου Γοόορρίβον Βι.ίαρ- 
:ΐς δν κατά τήν διανομ.ην τών τιμαρίων έ'λαχον ώς τιμάριον 

ΙΙαρά τά άρχαϊα ταυτα λείψανα ύπομιμ-νήσκοντα τήν 
ίαν, άνυψοϋνται τά 
καί μεγαλοπρεπείς

κτήρας 
ναοί, ών δ μέν πρός τό κάτω ρέρος τής 
έποχής , δ δέ πρός τά άνω έχων 
μένα κρίνα, δύναται νά άναχθή 
.Ιαρόουί'κου τοϋ έπονομασθέντος 
θανόντος έν αύταϊε, απογόνου δέ 
dovi'rov, είς 
καί αί Καλάμαι. 
παροδικήν τών φράγγων έν τή ’Ανατολή δυναστ 
κτίρια τής νεωτέρας βιομηχανίας, οίκίαι δέ νέαι 

πόλιν άπέχουσαν τοϋ έπινείου αύτής 1 —5 
τάδια. Αί Καλαμαι εχουσιν άξιοθαύμαστον θέαν άπ: τών έρειπίων τοϋ 

το μέρος των όρέων τό ό’μμα σταματά προ 
ού κατακρημνίζεται δ χείμαρρος Νέδων, 
έπί τούς άπεράντους άργυροφύλλους έλαιώ- 
κυανή ταινία,

ναοί φιλοκαλως κοσμοϋσι την 
στ 
φρουρίου· καί ένθεν μέν άπό 
τοϋ φοβεροϋ -χάσματος έξ 
ένθεν δέ έλεύθερον εκτείνεται 
νας αύτής, οϋς περιζωννύε-ι ήν σχηματίζει δ κολπος τής

Λακωνίας.
Ημέρας τινάς μετά τήν είς Καλάμας άφιςίν μου, έξήλθον είς τά 

περιξ έν συνοδία προσφιλών συγγενών. ΊI Μεσσηνία είνε πλήρης άνα- 
μνήσεων, έκάστη αύτή; γωνία, έκαστος λίθος συνδέεται μετά τίνος σε- 
λί-'ος τής άρ/α'ας ή τής νεωτέρας ιστορίας. Ό Νέδων πάλαι μέν πο
ταμός νϋν δέ δαφνοστόλιστος -χείμαρρος διαχωρίζων τήν πόλιν κατά 
μεσημβρίαν άπό τών αειθαλών αύτής παραδείσων, συνδέεται μετά τών 
αναμνήσεων τής ’Ελληνικής άνεξαρτησίας. ΙΙαρά τόν παραρρέοντα 
τούτον χείμαρρον τή 23 Μαρτίου τοϋ 1821 έψάλη ύπό τών Καλα
ματιανών ιερέων δοξολογία πάνδημος καί έγένετο δέησις τφ Ύψίστφ 
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Κυρίω ύπέρ ένισχύσεως τών ύπέρ πατρίδος καί πίστεως άγωνιζομένων. 
Έκειθεν διεσπάρησαν είς τά διάφορα μέρη τής Πελοπόννησου οί διά
φοροι οπλαρχηγοί πρός διάδοσιν της Έπαναστάσεως, έχει άπεφασίσθη 
ή σύστασις της τοπικής διοικήσεως (γερουσίας), ήτις συνεδριάσασα τό 
πρώτον τή 28 Μαρτίου, έξέδωκε τό αξιοπρεπές εκείνο πρός τάς Εύρω- 
παϊκάς Δυνάμεις κήρυγμα, έν ω εκτίθενται τά αίτια τής έπαναστά
σεως καί αιτεϊται ή συνδρομή αυτών. Εις τόν πρώτον ήδη βλέποντα μέρη 
καθαγιασθέντα διά μεγάλης τίνος άναμνήσεως, είνε άνεξήγητον τό 
αίσθημα, δπερ τόν καταλαμβάνει καί τοιαύτην ήσθανόμην συγκίνησιν 
διερχομένη τήν μακράν καλλιτεχνικήν γέφυραν τοϋ ιστορικού Δαφνώ- 
νος. Διελθών τις τόν χείμαρρον παραχρήμα καταλαμβάνεται ύπό θέλ
γητρου, διότι ήδη εύρίσκεται προ τών άπειρων καλλονών τής μαγικής 
φύσεως τής Μεσσηνίας. ’Απέναντι τής πόλεως έν γηλόφω τινί κατα- 
φύτω, προβάλλει συνοικία έκ λευκών οίκίσκων σποράδην άναφαινομένων 
έν μέσω συνηρεφών δένδρων, Καλύβια καλουμένη. Εις ταύτην φέρει 
δρομίσκος ή μάλλον θόλος καλαμώνων, ών δ ποιητικός ψίθυρος άρμονι- 
κώς ένοϋται μετά τού φλοίσβου του ρυακίου καί τού κελαδήματος τών 
πτηνών. Έχωροϋμεν φαιδροί, καί ευτυχείς ε’ισεπνέομεν τής πρωίας τήν 
δρόσον. Πάντες ήσθανόμεθα μύχιον χαράν καί εχαιρετίζομεν τήν φύσιν 
έν τή εωθινή αυτής καλλονή δι’ δσων ύμνων έγνωρίζομεν, χάριν αυτής 
ποιηθέντων. Μάτην τά έτη παρέρχονται καί μέριμναι καί σκέψεις ρυ- 
τιδούσι πολλάκις προώρως τά μέτωπα ημών, φυλάττει τις πάντοτε 
έν γωνία τινί τής καρδίας τούς χαρωπούς τής πρώτης ηλικίας χρόνους 
καί μακράν τού θορύβου τής πόλεως εις τούς κόλπους τής φύσεως ανευ
ρίσκει τάς χρυσάς πτέρυγάς των.

Μετά ήμίσειαν ώραν περίπου άφίχθημεν εις τόν πρώτον σταθμόν τού 
δρομολογίου ημών, εις τό μονύδριον τοϋ προφήτου Ήλία, έν γραφικω- 
τάτω ύψώματι κειμένω. Ούοέν ποιητικώτερον άλλα καί ούδέν μελαγ- 
χολικώτερον τής θέας καταρρεόντων τειχών Μονής έγκαταλελειμμένης. 
Αντιστρόφων τις τόν στίχον τού ποιητοϋ, δύναται επίσης καλώς νά 
είπα,:

« Σάν μίά καρδιά ποϋ άγαπα καί δέν τήν αγαπούνε,
Ειν’ εκκλησία στήν έρηιιιά ποϋ δέν τήν λειτουργούνε.»

Δύτη δέν ήτο έντελώς έρημος, άλλ’ άπεριποίητος καί γυμνή έπρο- 
ςένει θλϊψιν. ’Εν τούτοις λίαν ευάρεστος ύπήρξεν ή διημέρευσις ημών 
έν τω ποιητικό έκείνω έρημητηρίω άναλαβοντωντό θεάρεστου εργον τής 

συμφιλιώσεως τών δύο καί μοναδικών κατοίκων τής Μονής, οϊτινες οί- 
μοι! δέν είχον δυνηθή μ.ετά τών ένδυμάτων τού κόσμου νά συναπο- 
βάλωσι καί τά πάθη αύτού. Τήν εσπέραν καί τό πλεΐστον τής νυκτός 
διήλθομεν έπί τοϋ δώματος ύπό τόν άστερόεντα ουρανόν έ'καστος εις 
ιδίας βεβυθισμένος σκέψεις. Δέν δύναμαι δέ νά λησμονήσω τόν ορθοον, 
ούτινος ήκουσα έν βαθείγ νυκτί τήν πρωίαν τής έπιούσης εν τω σκο
τεινό ετι ναίσκω έκείνω έ'κ τίνος σχισμάδος τού όποιου άπό τής στέγης 
εΐσήρχετο άκτίς ήδέος λυκόφωτος, σιγηλή δέ τή φωνή εψάλλετο ύπο 
καλλιφώνου μοναχού ή δοξολογία τοϋ ΙΙροφητάνακτος. Τό μεγαλεϊον 
τοϋ ύ’μ.νου έν τή έπιβαλλούση σιγή τής ερήμου έκείνης είχε πολύ τό 
συγκινοϋν. Ό ήλιος άκόμη δέν είχε χρυσώσει τόν ορίζοντα, ότε ημείς 
εόρισκόμεθα μακράν τή; φωλεάς έκείνης, διευθυνόμενοι πρός τήν Μοτήν 
Βε.Ιαηόιβ,, εις τά πέριξ τής όποιας ήκούσαμεν οτι ύπήρχον λείψανά 
τινα άρχαίων οικοδομών. Άνηρχόμεθα τό όρος δι’ έλικοειδοϋς οδού 
ποϋ μέν τραχείας, ποϋ δέ ομαλής, άλλα, πάντοτε τερπνήν θέαν έχού- 
σης · μετά μιας ώρας πορείαν έφθάσαμεν εις την Μονήν. Τερπνοτάτη 
είνε ή διαμονή τής Βελανιδιάς διά φιλερήμους ψυχας. Μία τών ωραίων 
αναμνήσεων τής έκεΐ διημέρου διαμονής ημών είνε τό μικρόν έζ ελα
τών δάσος τό πρός άνατολάς τής Μονής κείμενον καί ή κατάβασις 
ημών εις βαθεΐάν τινα χαράδραν μικρόν αυτής άπέχουσαν. Μετά κόπου 
κατελθόντες την απότομον φάραγγα, έμείναμεν έκπληκτοι προ τή; ποι
κιλίας, ήν ή σχισμάς έκείνη τής γής περιείχε. Και άλλαχοϋ μέν κυρ
τοί είσηρχόμεθα εις γραφικόν άντρον καί άπεσπώμεν προ; άνάμνησιν 
σταλακτίτην τινά, άλλαχοϋ δέ άνερχόμενοι έπί τά ύψώματα άπεδρε- 
πόμεθα άνθύλλιόν τι έτοιμον νά φυλλορροήση ύπό τοϋ καταπίπτοντος 
ΰδατος. Άνθοδέσμαι μύρτων καί δατνών άνέθαλλον έπί τών παρειών 
τού βαράθρου, άειθαλεϊς δέ περικοκλάδες έπιχαρίτως έκρέμαντο άπό 
τού χείλους αύτού. Χρυσαλίδες ήδίστων χρωμάτων ίπτάμεναι άπό 
φύλλου εις φύλλον καί βομβοϋντα στίφη χρυσών μελισσών παρεϊχον 
ζωήν εις τήν έρημίαν εκείνην, έν ω ό κρότος τοϋ πόρρω παταγοϋντος 
Νέδωνος συνέβαλλεν εις τήν έκτακτον καλλονήν τοϋ όλου. Παρασυρ- 
θέντες έκ τοϋ θελγήτρου άφίχθημεν ώραν περίπου μακράν τής Μονής, 
έως ού τό έπερχόμ.ενον σκότος μάς ήναγκασε νά έπιστρεψωυ.εν. Ό κύ
ριος όμ.ως σκοπός τής έκεΐ διαμονής ημών έματαιιόθη ένεκα έλλείψεως 

οδηγού.
Κατελθόντες εις Καλάμας, πεζή, όπως καί άνήλθομεν εις τήν Μο
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νήν, άνεχωρήσαμεν πάλιν έκεϊθεν την έπαύριον προς έπίσκεψιν της Μεσσή
νης. Διελθόντες καί πάλιν τόν Νέδωνα, έφθασαμεν μετά τριών ώρών 
οδοιπορίαν διά μέσου καλλιεργημένων γαιών και διαφόρων χωρίων, 
είς την κώμην Φιουνζζλα. Ή πρωτεύουσα αΰτη τοϋ δήμου Θούριας, 
ύψοϋται έπί τών δύο οχθών χείμαρρου διαρρέοντος διά μέσου δάσους 
έλαιών. Έν αυτή έςενίσθημεν παρά τω σεβασμίου ίεοεϊ ΙΊολυχοονοπούλω, 
ούτινος ό πατριαρχικός οίκος καί ή πατριαρχική δεξίωσις είνε μία τών 
ζωηρών αναμνήσεων μου. Τά σκότη τής νυκτό; δέν είχον ακόμη έντε- 
λώς διαλυθή ότε ήχοι κωδωνίσκων μέ αφύπνισαν, ήσαν οί ίπποι, οΐτινες 
έμελλαν νά φέρωσιν ήμάς είς Βουλκάνον, τό τέρμα τής ήμετέρας περιη- 
γήσεως. Μαγευτική όντως ύπήρξεν ή όδοιπορία έκείνη. Ή συνοδία ημών 
έχώρει βραδέως θέλουσα νά παρατείνη τό γόητρον. Έν τω λυκόφωτί 
τής ύποφωσκούσης αύγής, ή Μεσσηνία ώς ύπό διαφανούς πέπλου καλυ- 
πτομένη είχε μυστηριώδη καλλονήν. Μυριάδες πτηνών έχαιρέτιζον τήν 
πρωίαν, έφ' όσον δέ ή ήμερα έχώρει, ή ζωή πανταχοϋ δεε/εϊτο καί αί 
καλλοναί τής φύσεως έπληθύνοντο. Τά ύ'δατα τοϋ Παμίσου διακλαδι- 
ζόμενα ή συσσωρευόμενα είς μικράς λίμνας, άς περιεκύκλουν βοσκαί 
προβάτων ύπό παίδων οδηγούμενων, παρεϊχον ώραϊον θέαμα. Τά παι
δί» ταϋτα μέ τόν αύλόν αύτών καί τάς μακράς των ράβδους, μέ τήν 
γραφικήν ένδυμασίαν τοϋ βοσκού καί τήν έτι γραφικωτέιαν καλλονήν 
τών μικρών αύτών προσώπων, αί καλλιπάρειοι νεάνιδες, αί άμελώς φέρου- 
σαι τήν ποικιλόχρουν αύτών ένδυμασίαν, καί τάς υδρίας των μετά θαυ
μαστής δεξιότητας έπί τής κεφαλής κρατοϋσαι, ένφ έδείκνυον ήμΐν 
τούς λευκούς αύτών όδόντας χαιρεκάκως μειδιώσαι πρό; τούς οδοιπορι
κούς ημών πετάσσους. οί εύσταλεϊς άγρόται, οί σπεύδοντες είς τάς εργασίας 
των, άφοϋ φιλοφρόνως μάς έ'λεγοντό γλυκύ έκεϊνο«ώρα καλή σας», παντα 
ταϋτα ήσαν κάλλιστα αντικείμενα διά ζωγράφον. Καί άλλοτε μέν 
οί ΐπποι ήαών είσήρχοντο φαιδρώς χρεμετιζοντες είς τά διαυγή ρυάκια, 
άλλοτε ώδευον παρά άπεξηραμμίνον τινά χείμαρρον, ούτινος τήν κοίτην 
έπλήρουν ή άνά παν βήμα είς Μεσσηνίαν άπαντώσα χλοερά ροδοδά
φνη και ή ληγιά. ής το εύοσμον και χινοώδες άνθος φέρει πάντοτε είς 
τά χείλη τό γνωστόν δημώδες δ.στιχόν της Οί οδηγοί ήμών είθισμέ- 
νοι εις τοιαϋτα θεάματα, ούδαμώς προσεϊχον εις τήν ποιητικήν ταύτην 
εικόνα, άλλ*  άσυνειδήτως ηύξανον τό θέλγητρον τής πορείας ήμών 
άδοντες σιγηλή τή σ.ωνή έν τών μακρών έκείνων βουκολικών ασμάτων 
τών έχόντων πολλάκις γλυκύ μέλος κσί ούχί εύκαταφρόνητον ποίησιν.

Ού'τως έχωροϋμεν ποτέ μέν διά μέσου θάμνων καί ήνθισμένων σπάρ
των, ποτέ δέ διά πυκνού δάσους έλαιών καί συκομωοεών καί πάντοτε 
συναντώντες δροσεράν πηγήν ή ρυάκιον. Καί τοι δέ ούδέν άρχαϊον βλέ-

> , ·ι > χ \ » . & \ ' - r > ~ .πουσα, ήρωτων όμως εμαυτην μη αρα ποτέ οεν υπηρζεν εκεί ιερόν τι 
άφιερωμένον εις νύμφην τινά τών ύδάτων ή τών αλσών υπό τίνος λα
τρευτού Ναίδος ή Άμαρυλλίδος, τοοοϋτον τό μέρος είνε κατάφυτον καί 
δροσερόν. Ένω δέ ταϋτα διενοούμην έφθάσαμεν είς τούς πρόποδας τής 
Ίθώμης καί Εύας έπί τίνος κλιτύος τής οποίας κεϊται ή Μονή· μετ’ ού 
πολύ δέ εύρισκόμεθα ύπό τήν σκιάν τών μελαγχολ ικών αύτής κυπαρί- 

σων, αϊτινες τήν περιβάλλουσι.
II.

Μεγίστην βεβαίους καλαισθησίαν είχον οί ίδρυταί τής μονής Βουλ- 
κάνου έκλέξαντες τό μέρος έκεΐνο ώς άναχωρητήριον αύτών. Παρά 
τους πόδας μεγαλοπρεπούς όρους πεφυλαγμένου άπό τοϋ βορρά καί έπί 
θέσεως άφ’ής δύναται τις νά έπισκοπή πάντα τόν πέριξ τόπον κεϊται 
ή Μονή γραφικωτάτη έν τω συνόλφ αύτής. Πλησίον τής εισόδου αρι
στερόθεν έπί τοΰ τείχου βλέπει τις δύο αρχαίους πόδας μαρμάρινους, 
κάλλιστον γλυπτικής εργον. Τετράπλευρον διίροφον οικοδόμημα εχον 
εν μέσω εύρέος προαυλίου ναόν θολωτόν μεσαιωνικόν πρότερον, κοσμού
μενου έσωθεν εξ ύδρογραφιών άπεικονιζουσών αντικείμενα τής Παλαιάς, 
αποτελεί ταύτην, είνε δέ μετόχιον τοϋ έπί τοϋ όρους Ίθώμης καθολι
κού μοναστηριού προς ευκολίαν τών μοναχών οίκοδομηθέν περί τά 
1700, ώς φαίνεται έκ τής έπιγραφής έπί τοϋ άρχαιοτέρου κελλίου. 
Οί πατέρες 30 περίπου τον αριθμόν διακρίνονται έπί εύγενεία καί φι- 
λοςενίγ.· ώς έκ τίνος θέσεως αύτής ή Μονή Βουλκάνου δεχομένη άνά 
πάσαν ώραν τοϋ έ'τους περιηγητάς έξ άπωτατων μερών καί πάσης τά- 
ξεως, έπισύρει πάντοτε τάς εύχαριστίας τούτων ώς βλέπει τις έν τινι 
ύπερμεγέθει λευκώματι εύρισκομένω έν τώ ήγουμενείω.

Εΐ καί ό ήγούμενος κ. Μιχαλόπουλος εύγενώς έσπευσε νά ύποδεχθή ήμάς, 
προετιμήθη ή ξενία τοϋ προηγουμένου Σαμουη.Ι αρχαίου γνωρίμου τής 
οικογένειας ήμών. Ή χαρά αύτού υπήρξε μεγάλη ότε μέ είδε, μεγα- 
λειτέρα όμως ύπήρξεν ή ίδική μου, διότι πολλά είχον περί αύτού 
άκούσει παρά τοϋ πατρός μου. Ό πατήρ Σα/ιονή.Ι είνε λίαν ευάρε
στος έν τή συναναστροφή αύτού- άς φαντασθή τις βραχύν καί ευτραφή 
ρασοφόρον ε'χοντα τό γένειον καί τήν κόμ.ην μεσαιπολιον, πρόσωπον 
στρογγυλόν, γελαστόν καί έρυθρόν, οφθαλμούς σπινθηροβολοϋντας, 
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άγοντα καί φέροντα την Μονήν είς πκσαν νέαν εκλογήν συμβούλων ή 
ηγουμένων πρό; δέ ιατρόν τών τε ψυχών καί τών σωμάτων πάντων 
τών κατοίκων τής Μονής καί τών πέριξ χωρικών, διότι έπιτελεϊ τό 
καθήκον έςομολογητοϋ, έν ω συγχρόνως είνε ιατρός τής ομοιοπαθητι
κής σχολής, έχων πρό; τοϋτο ίδιον θεραπευτήριον καί φαρμακεϊον· 
ευκίνητον, ζωηρόν, πρόθυμον, εργατικόν, αγαθόν καί αυστηρόν άμα· 
εχοντα έν σωμάτων πλειότερον τών άλλων, ένα 'υποτακτικόν πλειό- 
τερον τών άλλων, τήν πρόνοιαν τέλος τών χωρικών καί τόν φόβον τών 
ύποδεεστέρων μοναχών.

Ό πατήρ ΣαμουηΛ δεξιωθείς ημάς, παρεχώρησε τά δύο αύτοϋ 
άνώγαια δωμάτια, έξ ών τό μέν χρησιμεύον ώς αίθουσα, καθαρίως καί 
σεμνοπρεπούς διασκευασμένον, έχει θαυμασίαν θέαν άπό τοϋ έξώστου 
όπου δέν ε’λειπον ούδέ δοχεία άνθέων, τό δέ ώς κοιτών, έχει αποθήκην 
στρωμνών καί καλυμμάτων διά τούς ξένους πάντων καινουργών.

Περί τήν δείλην έξήλθομεν είς περίπατον πρός τόν λόφον σκιερά 
ατραπός φέρει πρός μικράν δροσεράν πηγήν σκιαζομένην ύπό δρυός 
παρ’ ήν άφθονον βρύει τό πολυτρίχιον πληθυς θάμνων άγριων ρόδων 
έκαλυπτον τά πέριξ, μαγευτική δέ ήτο ή άποψις άπό τοϋ λόφου. Τό 
Μεσσηνιακόν πεδίον, όπερ αρδεύει δ παρά τούς πόδας τής Ίθώμης 
καταρρέουν άργυροδίνης Πάμισος, έξαπλοϋται ώς μεγαλοπρεπής πεποι- 
κιλμένος τάπης. Καί αριστερόθεν μέν φαίνονται τά όρη τής ’Αρκαδίας, 
δεξιόθεν δέ ή νεφελοσκεπής σειρά τοϋ Ταϋγέτου ύπομιανήσκοντος τήν 
φυγήν τοϋ Λυκίσκου, έν <·ό τό ώς ήφαίστειον έν μέσω τής Μεσσηνίας όρος 
τής Ίθώμης αναπολεί τό τραγικόν τοϋ Αριστοδήμου έπεισόδιον. Πεδιάδες 
διακοπτόμενα', ύπό ποικιλοχρόων λόφων καί διαβρεχόμέναι ύπόχειμάρ- 
ρων καί ρυακίων πάντων περιστεφομένων ύπό χλοερών μ.ύρτων καί 
βούων κατέθελγον τήν ορασιν, έν ω τά έν μέσω τών πρασίνων τούτων 
ταπήτων διάφορα χωρία τή; Μεσσηνίας μετά τών λευκών αύτών οι
κιών έφαίνο^το ώς έσπαρμενοι μαργαρίται έν μέσω χλοερού λειμώνος. 
Είς τό βάθος αί Καλάυ.αι ποιητικότατα έσκιαγραφοϋντο εν μέσω τών 
πυκνών αύτής έλαιώνων, αί δέ έπί τά όρη πίπτουσαι ακτίνες τοϋ 
ήλιου παρεΐχον μυρίας αποχρώσεις· πέραν τούτων μεταξύ τής δύ- 
σεως καί τής μεσημβρίας, δ γλαυκό; τοϋ μεσσηνιακοϋ κόλπου πόντος 
άπετέλει τό λαμπρόν τή; είκόνος άκρον. Ή ώρα παρήρχετο ανεπαί
σθητους, ή ημέρα άπέκλινεν ήδη καί τό φώς τοϋ δυομένου ήλιου έπέ- 
χεεν έπί τήν μαγευτικήν ταύτην εικόνα θελκτικωτάτας σκιάς. Δέν είνε

αποτε- 
έςαί- 
έντε- 

έν τώ 
αρομοίους χρω- 
τή πλήρει θελ- 

έπί τών βράχων παρατηρών

πάντοτε οί λειμώνες καί τά πράσινα φύλλα τών δένδρων, τά < 
λοϋντα ώραϊα τοπεϊα, τά ποικίλα χρώματα τοϋ φωτός είνε τά 
ροντα τό κάλλος καί τήν μαγείαν αύτών. Όποϊαι πλούσιαι καί 
χνοι αποχρώσεις! δποία καθαρότης γραμμών, δποϊον κάλλος 
συνόλω ! Ούδέποτε ίσως καλλιτέχνου πυξίς συνήρμοσε π 
ματισμούς. Πόσον εύτυχεϊς εύρισκον τούς οίκοϋντα,ς έν · 
γήτρων έρημία έκείνη. Τό νά. κάθηταί τις 
τό άχανές τών βαράθρων καί τάς έκτάσεις τών θαλασσών, ή ακολουθών 
διά τοϋ δμματο; τήν πτώσιν πτηνού έλευθέρου δέν είνε έρημία, είνε συν- 
διάλεξις μετά τής φύσεως. Έρημία είνε νά πλανάταίτις έν μέσω κοινω
νίας άδιαφόρου καί ψύχρας, καί νά αίσθάνηται ότι άν δ θάνατος τόν 
πλήξη ούδείς θά άπολέση τό μειδίαμά του.

Ό ήλιος έξηκολούθει χωρών πρός τάς δυσμάς αύτοϋ, άποχαιρετίζων 
διά πύρινων γλωσσών τό έν μέρος τοϋ κόσμου όπως φωτίση τό έτερον. 
Ή νύξ κατά μικρόν προέβαινεν έπιχέουσα τά μυστηριώδηαύτής σκότη, 
ροδόχροοι δέ έφαίνοντο αί κορυφαί τών όρέων καί χρυσή ή ύγρά τής 
θαλάσσης επιφάνεια έκ τής τελευταίας λάμψεως τοϋ άστρου τής ημέ
ρας. Καί έν ω ούτω διετελοϋμεν ώς έν έκστάσει άπλήστως είσπνέοντες 
τά απανταχού διεσπαρμένα άγρια αρώματα, αίφνης έν μέσω τής βα
θύτατη; σιγής μελαγχολικοί κωδώνων ήχοι ήκούσθησαν καλοϋντες τούς 
πατέρας εί; δέησιν τής βασιλίσσης τών Ούρανών.

Ό πλούσιος ναός τής Θεοτόκου κέκτηται ώς πολύτιμον κειμήλιον 
μικράν εικόνα τής Θεομήτορος μίαν τών ύπό Λουκά, κατά τούς μονα
χούς, κηρόπλαστον ή εικών αϋτη ώφθη κατά τήν παράδοσιν ύπό έρη- 
μιτών κατοικούντων έπί τοϋ ορούς Εύας έπί δένδρου είς τήν απέναντι 
κορυφήν τής Ίθώμης κατόπιν μεγάλης θυέλλης έπί τοϋ αύτοκράτρος 

αύτοκράτειρα μαθοϋσα τό γεγονός, διέταξε τήν 
έπί τής θέσεω; έκείνης, ώς άνώφλιον δέ τής 

κορμός τοϋ δένδρου έφ’ ού εύρέθη ή εικών τε- 
κόπτονται ήδη ύπό τών χριστιανών ώς ία- 

τοϋ πυρετού, τελείται δέ έπέτειος τελετή τήν 
εϊχεν άναγνωρισθή ώ; Πατριαρχικόν 

πήγιον ύπό τής Μεγάλης ’Εκκλησίας. Έν τή άλλοτε πλου- 
χειρόγραφα βιβλιοθήκη αύτής εύρίσκοντο τέσσαρα συγγελιακά 

γράμματα έν μεμβράνη, έξ ών τά δύο μετά προτομών μολυβδίνων, 
χρυσοβούλων λεγομένων πατριαρχικών, δι ών κηρύσσεται ή Μονή έλευ- 

,Άγάροτίκου. Η ευσεβής 
έγερσιν τοϋ μοναστηριού 
πύλης τοϋ ναοϋ έτέθη δ 
μάχια τοϋ φύλου τούτου 
ματικά φάρμακα κατά 
15’···' Αύγούστου. ΤΙ Μονή αΰτη 
Σταύρο· 
σία είς
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θέρα, άσίδωτος, άκαταπάτητος καί μ.ηδενί ύποκειμένη. Καί τό μ.έν 
πρώτον γράμμα φέρει την ύπογραφήν τού Πατριάρχου 'Ιερεμίαν καί 
χρονολογίαν ξπα, τό β'. την τού Κυρί.Ι.Ιου κατά τω 1630, το γ’. 
την τού Θεοδοσίου έν έ'τει αψξθ, τό δε δ'. την τού πατριάρχου Γρη- 
γορίου, τού έκ Σμύρνης κατά τφ 1793. Ύπάρχουσι δε έντός καί έκτος 
της κυρίας Μονής ύδρογραφίαι, ών [αία παριστα τόν πατριάρχην 
Νεόφυτον κατά τό 1602 άκμάσαντα. Ή Μονή αΰτη τό καθολικόν 
λεγόμενον, μένει έν τή παλαια αύτού καταστάσει ήρειπωμένον καί [χά
νον ύπό έρημίτου τίνος περιποιείται δ ναός, κατά την πανηγυριν δέ 
αναβιβάζουν έκ τού μετοχιού την αγίαν εικόνα της Παρθένου.

’Επειδή συνέπεσε νά έπισκεφθώμεν την μονήν όλίγας ημέρας πρό της 
15η Αύγούστου άπεφασίσαμεν νά μείνωμεν καί κατά την πανηγυριν, 
άλλως δ πατήρ Σαμουη.Ι δέν έ'διδεν ήμΐν άδειαν άναχωρήσεως. Οί πα
τέρες μετά μεγίστης φροντίδος άπό ήμερων περιεποιούντο ού μόνον τήν 
Μονήν καί τόν ναόν, αλλά καί τά πέριξ εχοντες εις ένέργειαν πλείστους 
χωρικούς, οϊτινες χάριν εύλαβείας είργάζοντο δωρεάν. Άλλ’ ούδ' ημείς 
έμείναμεν αργοί, άνεμίχθημεν εις τήνστίλβωσιν τών ιερών σκευών καί τήν 
έπανόρθωσιν αντικειμένων τινών, είς ά άπητεϊτο γυναικεία χειρ. Έν ω δέ 
έν τοϊς μαγειρείοις ύπερμεγέθεις χύτραιήτοίμαζοννηστεύσιμα φαγητά διά 
τούς προσκυνητάς, άγέλαι αμνών καί δελφάκων ε”μενον έξωθεν τής Μονής 
πρός άνηλεή σφαγήν. Οί ταματαρέοε δύο ημέρας πρότερον ήρξαντο άθρόοι 
έρχόμενοι οί δέ παϊδες καί ύπηρέται τής Μονής έσπευδον άπό τού ένός 
κελλίου είς το άλλο περιποιούμενοι αύτούς. Είς 3,000 περίπου άνήλθεν 
δ αριθμός τών εύσεβών προσκυνητών, κατά τό έτος 1884. Τό έπίθετον 
εύσεβής είνε απαραίτητον, καθότι ή πανήγυρις αΰτη είνε καθαρώς θρη
σκευτική. Ό ζωηρός Μεσσήνιος έρχεται έκεΐ τεταπεινωμένην έχων τήν 
καρδίαν καί έν συγκινήσει προσφέρει τήν εύχήν του, εύχαριστών τήν 
δέσποιναν τών ούρανών διά τήν έκπλήρωσιν τής δεήσεώς του. Βλέπων 
τις αύτον κομψοπρεπώς φέροντα τήν εθνικήν στολήν, ύπερήφανον καί 
ήλιοκαές εχοντα το μέτωπον, άνεστριμμένον δέ τό άκρον τού μέλανος 
μύστ,.κος. καί διά μέν τής δεξιάς μετ’ άφελούς χάριτος θωπεύοντα τήν 
λάμπουσαν λαβήν τού άχωρίστου αύτ ύ συντρόφου, τού πιστολιού του, 
διά δέ τής άριστερας δδηγούντα αμνόν, ή κρατούντα κηρόν καί λίβα- 
νον, θέλγεται έκ τής άντιθέσεως ταύτης τής ισχύος καί τής άδυνα- 
μίας, τής ύπερηφανείας καί τής ταπεινοφροσύνης.

Οί ταματαρέοε άνδρες γυναίκες καί παιδία μετά τόν πρώτον σταθ 

μόν έν τφ μετοχίω, άνέρχονται τήν παραμονήν τής έορτής είς τό χα- 
θοΛεχόν ένθα οί ήμίσεις τών πατέρων άναμένουσιν αύτούς. Έκεΐ ώς 
έπί τό πλεϊστον γίνονται τά άναθήματα, τά βαπτίσματα τών βρεφών 
καί τά ζυγίσματα τών παίδων. Έγερθέντες λίαν πρωί ήκολουθήσαμεν 
τούς προσκυνητάς. Μυρμηκιά γυναικοπαιδών έκάλυπτε τό όρος, πολ
λών άνερχομένων άνυποδήτων. Έπί τής κορυφής είχον ήδη έγερθή ζα
χαροπλαστεία καί οπωροπωλεία ώς καί διάφορα στεγάσματα. Εΰρομεν 
τον ηγούμενον έν μεγάλη στολή ίερουργούντα. Κατά τήν λειτουργίαν 
αί γυναίκες έρριπτον τά βρέφη των προ τής είκόνος τής Παρθένου, δ 
πρώτος δέ χεΐρα βάλλων έπ’ αύτά έθεωρεϊτο άνάδοχος· μετά μεγίστης 
δέ δυσκολίας κατωρθώσαμεν ήχαρίεσσα έξαδέλφη μου Μπενή καί έγώ νά 
τύχωμεν τής εύτυχίας ταύτης, τοσαύτη προθυμία έδείκνυτο παρά πάντων. 
Καί μετά τό πέρας δέ τής λειτουργίας έξηκολούθει τό ζύγισμα τών 
παίδων προσφερομένου άντί τού βάρους αύτών κηρού καί λιβάνου, ώς 
καί ή κατάθεσις τών άναθηυ.άτων παντός είδους, ήτοι πλουσίων 
χρυσοϋφάντων ένδυμάτων, πολυτίμων κοσμημάτων καί χρημάτων. Έν 
μεγαλόπρεπες είκονοστασίω είχε κατατεθή ή άγια είκών, πλησίον δέ 
αύτής μέγα κιβώτιον έδέχετο τά πολύτιμα άναθήματα. ΙΙλεϊστα τών 
κοσμημάτων καί τών ένδυμάτων τών άνατεθέντων ύπό μ.ητρός ή συ
ζύγου έξηγοράζοντο ύπό τών άνδρών αύτών άντί μεγάλης ποσότητος 
χρηματικής, ήν ώριζεν έπί τούτω συστάσα έπιτροπή έκτιμητών. Ό 
ηγούμενος ήθέλησε νά συμπεριλάβη καί ημάς είς ταύτην, ήπόρησα δέ 
διά τήν προθυμίαν ήν έδείκνυον οί άνδρες είς τήν πληρωμήν, άδιαφι- 
λονεικήτως παραδεχόμενοι πάσαν έκτίμησιν ούχί βεβαίως πάντοτε 
ακριβή. ’Απερίγραπτος δέ χαρά έζωγραφεΐτο είς τό πρόσωπον νεονύμ- 
φου τινός άνακτωμένης τό νυφεχό της διά τής γενναιότητος τού συζύ
γου της, δστις πάλιν έθεώρει έαυτόν εύτυχή ώς τοσούτον άγαπώμενον 
άφοϋ χάριν αύτού ή προσφιλής του συμβία είχε θυσιάσει τήν πολυτι- 
μοτάτην αύτής έσθήτα.

Έξελθόντες τού ναού έζητήσαμεν νά ίδωμεν τόν πατέρα Σαμουήλ, 
δν ούδαν.ού έβλέπομεν. Ό ηγούμενος γελών μάς είπε νά τόν άκολου- 
θήσωμεν, ώδήγησεν δέ ημάς είς τρώγλην τινά, είς ήν ή μοναδική θυ- 

ρίς έχρησίμευε καί ώς παράθυρον.
— Τί είνε έδώ; έρωτώμεν—Ζητήσατε τήν άδειαν καί είσέλθετε, 

μάς λέγει δ ηγούμενος, θά εΰρετε ο,τι έπιθυμεϊτε.
. — ΓΙάτερ. Σαμουήλ είσθε αυτού; έρωτώμεν δειλώς.
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Ασθενής φωνή ώς από βαράθρου έξερχομένη μάς άπαντά έν αμφίβολον 
rat. Ορμώμεν εντός κύπτοντες την κεφαλήν καί βλέπομεν είς την ειρ
κτήν εκείνην σεσαθρωμένην καί σκοτεινήν χαμαί κεκλιμένον τον πάτερ 
Σαμουήλ ερυθρόν ώ; αστακόν, περίρρυτον ύπό ίδρώτος, φέροντα τό πε- 
τραχηλιον, και εχοντα εκ δεξιών μέν την άχώριστον ταρζ-βακοθηκην 
του, έξ εύωνύμων δέ λαγήνην ύπατος.

— Γί καμνετε έδώ ; προς Θεού, έρωτώμεν μετά κόπου κρατούντες 
τον γέλωτα.

— Εςομολογώ, μάς αποκρίνεται, έχω 3,000 μέχρι τοϋδε έξομολο 
γήσει, άπό προχθές δέν έσάλευσα καθόλου.

— Καί άκόρεη έξακολουθεϊτε ;
— Βεβαίως· διότι έξακολουθοϋν τά σαραντάρη.
— Τά σαραντάρια !
— Ναι, δηλαδή όσοι δέν κρίνονται άξιοι τελείας άφέσεως αμαρτιών 

ύποχρεούνται είς τεσσαράκοντα λειτουργίας, τό άντίτιμον τών οποίων 
πληρόνουσιν ήδη.

— Ένάλλαις λέξεσι, Πάτερ, δίδετε καί πλήρη άφεσιν άρεαρτιών;
•—Ούχί δά πάντοτε, ρέας άπεκρίθη διά τοϋ πονηροϋτου μειδιάματος 

Σαμουήλ δ πρώτος, δίδω συγχωρογάρη μόνον είς ελαφρά παραπτώματα.
— Καί . . . ώφελεϊσθε τουλάχιστον τίποτε;
— ’Ώ τίποτε! σχεδόν τίποτε! ύπέλαβεν δ άγαθός ρεοναχος σείων 

ρεελαγχολικώς την μαρτυρικήν κεφαλήν του. Θϋρεα δέ τοϋ άξιώρεατός 
του, έξηκολούθει μενών έκεϊ, μετά πολλών δέ παρακλήσεων ήόυνήθημεν 
κατά τήν εύραν τοϋ προγεύρεατος νά τόν άποσπάσωμεν τής θέσεως του.

Κατελθόντες είς τό μετόχιον εΰρομεν τήν πανήγυριν έν φαιδρότερα 
όύει. 'II κατάθεσις τών άναθηυ,άτων έξηκολούθει πάντοτε, οί δέ τα- 
ματαριοι 8't't επαυον έρχόρεενοι. 'Εκατέρωθεν τής θύρας τοϋ ναού ύπήρ- 
χον δύο σωροί έκ κηρού καί λιβάνου, πρόβατα δέ καί βόες έπλήρουν 
τό προαύλιον βληχώμενα καί μυκώμενα. Έν τή περιστάσει ταύτη δέν 
δύναρεαι νά λησμονήσω έπεισόδιόν τι σπάνιον άδελφικοϋ φίλτρου πα
ράδειγμα. Έκαθήμεθα έπί τοϋ έξώστου τοϋ ηγουμενείου κατασκοποϋντες 
διά τών διόπτρων τήν καταβασιν τών έκ τοϋ καθολικού πατέρων, ήν 
ρέας έΤεγον άξιοθέατον, ότε είδομεν άνδρα μεσήλικα άγοντα άπό τών 
κέρατων βουν. Το ήλιοκαές αύτού πρόσωπον καί τά πλήρη κόνεως έν- 
δύρεατα άνήγγελλον τόν άπό ρεακράν έρχόμενον προσκυνητήν. Έκ πε- 
ριεργίας έξήλθορεεν είς τήν πρός τό προαύλιον μεγαλην. στοάν, όπως
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κάλλιον περιεργασθώμεν αύτόν. Είσελθών είς τόν περίβολον τής Μονής 
δ προσκυνητής έκεϊνος προσέδεσεν εις τινα στύλον τής στοάς τόν βουν 
αύτού, άσκεπής δέ καί κρατών ύπερμεγέθη λαμπάδα είσήλθεν είς τόν 
ναόν. Έξελθών έφαίνετο άκόρεη άσθρεαίνων. Ένεύσαρεεν πρός αύτόν νά 
άνέλθη είς τό Ήγουμενεϊον, όπως καί επραξε· διερχόρεενος δέ πλησίον 
τοϋ ύποζυγίου αύτού έθώπευσε τήν κεφαλήν του στενάξας, είτα ποιή- 
σας κίνησιν τινά διά τής χειρός ώς νά ελεγεν «έχει δ Θεός» άνήλθε 
πρός ήρεάς. Ό έπιτετραμμένος τήν καταγραφήν τών άναθηρεάτων 
ήρώτησεν αύτόν πόθεν ήρχετο ώς καί τό όνορεά του. Άπεκρίθη ότι ώνο- 
ρεάζετο ’Αντώνιος Λιρεπερόπουλος, ότι ήρχετο έκ τοϋ χωρίου Σουλιμά 
τοϋ δήρεου Δωρίδος έκ Τριφυλίας. Ήρωτήσαμεν ήμεϊς τότε αύτόν διατί 
είχε τάξει τόν βοϋν αύτοΰ. Κατ’ άρχάς δέν ήθελε νά μάς εϊπη, άλλά 
τή παρακλήσει όλων δρεολόγησεν ότι κινδυνεύοντας τοϋ άδελφού του τον 
είχε τάξει καθώς καί ρείαν όκάν κηροϋ καί 15 τάληρα· ότι ίαθέντος 
τοϋ άδελφοϋ του είπεν αύτός είς τήν σύζυγόν του νά φέρη τόν κηρόν 
καί τά χρήρεατα, νά κρατήσουν δέ τόν βοϋν διότι άλλον δέν είχον, 
ήτο δέ πατήρ πολυρεελοϋς οικογένειας, άλλ’ ότι ή σύζυγός του τώ είπεν 
ότι άν πρέπη νά φυλάττη τις τάς ύποσχέσεις του άπέναντι τών άνθρώ- 
πων, πολλώ μάλλον οφείλει νά τάς φυλάττη άπέναντι τοϋ θεοϋ, καί 
οτι τοιουτοτρόπως έξεπλήρωσεν ολόκληρον τήν εύχήν του. Τώρα είμαι 
πτωχός ώς δ ’Ιώβ, ρεάς είπεν έγειρόμενος, άλλ’ είρεαι εύχαριστηρεένος 
ότι ένίκησα τόν πειρασρεόν.

Όποιον ύψηλον αίσθημα! άδελφικής στοργής έν τή καρδία τοϋ 
άγρότου προσφέροντος είς τόν Θεόν χάριν τοϋ άδελφού του πάν δ,τι 
έκέκτητο άγαθόν. Είς πάντας ήμάς έπήλθε τότε δ αύτός στοχασρεός 
νά τώ δώσωμεν πάν δ,τι είχομ.εν είς τά βαλάντιά μας, άλλά πριν 
κινηθώμεν πρός τούτο δ άνήρ έκεϊνος δ τόσον πλούσιο; τήν καρδίαν ήτο 
μακράν, άφοϋ έρριψεν ήρεϊν, ώς μαντεύσας τήν άκαιρον εύσπλαγχνίαν 
μας, ύπερήφανον βλέμμα.

Άλλ’ έν τούτοις έδόθη τό σημεϊον διά τών κωδώνων περί τής καθόδου 
τών προσκυνητών, πολλοί δέ έξήλθον είς προϋπάντησιν. Τό θέαμα ήτο 
όντως ώραϊον. Έν μέσω τοϋ πλήθους δ ηγούμενος περικυκλούμενος ύπο 
τών λοιπών πατέρων, άδόντων τόν παρακλητικόν κανόνα, έφερεν έντός 
χρυσοϋφάντου θήκης τήν αγίαν εικόνα. Ή λαμπαδηφόρος συνοδία 
αυτή, άκολουθοϋσα τήν έλικοειοή τοϋ όρους οδόν, έφαίνετο ώς έρπουσα 
ταινία χρυσού. Άφοϋ εφθασαν πρό τής πύλης τής Μονής ένθα οί λοιποί
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τών πατέρων άνέμενον έγένετο δέησις, είτα κατέθεσαν τό ιερόν κειμ.ή- 
λιον έν τή οικεία αύτοϋ έν τω ναω θέσει. Οντως έ'ληξεν ή θρησκευτική 
τελετή.

πανηγύρει συνέβαινον άλλοτε πολλαί ταραχαί μεταξύ τών 
άπό τίνος όμως 
τών συμβούλων

εινον λάβει τά

ρίσκοι έσταμάτων ημάς άνά παν βήμα. Άλλ’ δ,τι μάλλον 
τό πλήθος όπτών χοιριδίων πρός πώλησιν έμπεπερα- 

Πλήν 8ε πάντων τούτων άλλη τις ποικιλία άνεμι-

αΐτινες άποβαλοΰσαι τά καθημερινά των ήσαν ένδεδυμέναι 
αύτών έσθήτας, τά gros, τά μιτ.Ι'ε και τά .Ιιΐά των, 

ά ολόχρυσα 
ίπταμένας

έκεϊνα παθητικά της Μεσσηνίας μέλη,

Έν τη 
προσκυνητών έριζόντων διά την κατοχήν τών κελλίων 
χρόνου άκρα βασιλεύει τάξις, χάρις εις την καλήν 
διεύθυνσιν καί τών κατά καιρούς ηγουμένων.

Έςελθόντες της Μονής ήπορήσζμεν διά την δψιν, ήν 
πέριξ. Παντοειδή στεγάσματα, οπωροπωλεία, μαγειρεία, ζαχαροπλα
στεία καί οινοπωλεία, ώς διά μαγείας εϊχον μεταβάλλει την πριν έ'ρη 
μον εις κατοικουμένην χώραν, οί δέ άπό πάσης πανηγύρεως μη έλλεί- 
ποντες έμπο, 
περίεργον, ήτο 
σμένων είς οβελού 
γνύετο. Αί διάφοροι ένδυμασίαι τών κορασίδων καί τών καλών γυ
ναικών, 
τάς έορτασίμους αύτών έσθήτας, 
δμοιάζουσαι μέ τά πράσινα αύτών ή ερυθρά ηαρυσό.Ιια, μέ τ 
χο·τά των καί ταΐς μαργαριταρένιες φούντες των πρός 
χρυσαλίδας. Τό θέαμα ήτο θελκτικόν άπό τοϋ λόφου άφ’ ου έθεώμεθα. 
’Ολίγον μακράν τής Μονής όργανα τινά έτόνιζον ήσύχως τά έγχώρια 

πέριξ δέ αύτών έν ρυθμω ώρ- 
χοϋντο οί εύτυχεϊς συμπόται. ΙΙροχωρούσης τής ημέρας, οί προσκυνη- 
ταί ήραιοϋντο, τήν εσπέραν ήκούοντο έ'τι χοροί καί άσματα, άλλά τήν 
έπαύριον ησυχία καί τάξις έπεκράτει πανταχοϋ. Την πανηγυριν ταύ- 
την διαδέχεται μεθ’ ημέρας έννέα άλλη έμπορική τελούμενη ύπό τής 
αύτής Μονής έν τώ κατά τό Νησίον τής Μεσσήνης μετοχίω αύτής, έν 
ω πωλοϋνται τά άχρηστα άφιερώματα, ό κηρός καί ό λίβανος.

Ή Μονή Βουλκάνου είνε μία τών πλουσιωτάτων μονών τής Πελο
πόννησου, ό άρχιερεύς Τριφυλίας, είνε τέκνον τής Μονής ταύτης σπου- 
δάσας ώς καί τινες άλλοι δι’ εξόδων αύτής έν τω Έθνικω ΙΙανεπι- 
στημίω.

Μετά τό τέλος τής πανηγύρεως έτερος ιερός πόθος κατεϊχεν ημάς, 
δ τής έπισκέψεως τών άρχαίων μνημείων. Τό μετόχιον τοϋ Βουλκάνου 
κεΐται ύπό τάς Β. Α. ύπωρείας τοϋ όρους Εύας χωριζομένου άπό τοϋ 
τής Ίθώμης διά λαιμού 400 πήχεων περίπου. Τό όρος τούτο ελαβεν 
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ώς φαίνεται τό όνομα άπό τού βακχικού Εύοϊ, διότι δ Διόνυσος καί 
μετ’ αύτού γυναίκες πρώτον ένταϋθα προέφερον τήν λέζιν ταύτην·1 καί 
περ δέ ύποδεέστερον τής Ίθώμης κατά τό ύψος, είνε όμως ρωμαντικώ- 
τερον κατά τήν θέαν. Έπί τής κορυφής αύτοϋ μέγα έπίπεδον κυκλοει- 
δές γέμει άρχαίων καί μεσαιωνικών ερειπίων. Έπί τής θέσεως τής νύν 
Μονής λέγεται ότι ύπήρχεν ιερόν τού Διονύσου, μεταποιηθέντος ύπό τών 
Βυζαντινών είς ναόν χριστιανικόν, άπό τούτου 8έ οί Έρημΐται είδον 
έπί τής άντικρύ κορυφής τής Ίθώμης τήν εύρεθεισαν εικόνα.

Τήν τετάρτην πρωινήν ώραν έ'χοντες οδηγόν παϊδα τής Μονής έξήλ- 
θοαεν ταύτης, όπως καί πάλιν άνέλθωμεν είς τήν άπότομον κορυφήν 
τής Ίθώμης, ενός τών ύψηλοτάτων όρέων τής ΓΙελοποννήσου, ήν ό 
”Ου.ηοος ονομάζει κλωμακόεσαν. ΊΙ οδός όμως χαριτι είς τάς φροντίδας 
τών πατέρων δέν είνε τόσον δυσχερής· διελθόντες πλησίον έρειπίων αρ
χαίων οικοδομών, έφθάσαμεν είς τό έπίπεδον τής κορυφής καθ’ ήν ιόραν 
δ δίσκος τού ήλιου μεγαλοπρεπής άνήρχετο άπό τού Ταϋγέτου. Όποιον 
μαγευτικόν καί λαμπρόν πανόραμα παριστα κατά τήν ώραν έκείνην το 
μέχρι Μάνης διήκον ύπερήφανον τούτο όρος καί σύμπασα ή Μεσσηνία, 
άλλά καί πόσας συγκινήσεις, πόσας αναμνήσεις δέν προεκάλει ή κο
ρυφή έφ’ής ίσταμεθα. Δέν είνε νομίζω ύπερβολή νά εϊπη τις ότι ολίγα 
ονόματα ελληνικών πόλεων προξενούσε ζωηροτέρας έντυπώσεις. Καί 
δι’ολίγον άν θέλητις νά δμιλήση περί τών μερών εκείνων το πνεύμα 
παρασύρεται ύπό τής ζωηρας συμπάθειας, ήν αί αναμνήσεις τού ηρωι
σμού καί τής σταθερότητος τοϋ Μεσσηνιακού λαού διεγείρουσι, λαού, 
ούτινος ή διήγησις τών τριών έκ διαδοχής πολέμ-ων είνε εν τών συγ- 
κινηκοτάτων επεισοδίων τής ελληνικής ιστορίας.

Ή καλλίκαρπος αύτη χώρα, ή παρά πάντων ώς ή άρίστη θεωρου- 
μένη, ώς καί δ Εύρυπίδης λέγει αύτήν

Κατάρρυτόν τε μυρίοισι νάμασι 
Καί βουσί καί ποιιιέσιν εύβοτωτατων 
Ούτ’ εϋ πνοιαϊσι χείματοε δυσχείμερον, 
Οϋτ' αύ τεθρίπποιε ήλιου θερμήν άγαν

ύπήεχεν αείποτε άτυχής. Καί έν ω ή γείτων αυτής ρωμ.αντικη Αρκα
δία, ήτο κατά τό έ’αρ τό ένδιαίτημα, πολλών ελλ. πόλεων, ή δε Ηλεία, 
ήτο άδυτον τεχνών, ειρήνης καί γεωργίας, αί δέ πλούσιαι αυτής πεδια-

* Πιν-ανίας Μεσυην.
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δες καί αί ποιητικαί τοϋ ’Αλφειού οχθαι δέν έβλεπον ή φίλους, ή Μεσ
σηνία ύπεμίμνησκεν έν ταϊς έλεγείαις αύτής τήν δραπέτιδα Ευτυχίαν 
λαού ειρηνικού καταπιεζομένου ύπό τής άγριας Σπάρτης, ητις ώ; φθο
νερά γείτων έβλεπε πάντοτε μέ όμμα ζηλότυπον τά εύφορα αύτής 
πεδία.

’Επί τής βασιλεία; Φίντα τού Συβότου, συνέβη κατά πρώτον ή 
μεταξύ Λακεδαιμονίων και Μεσσηνίων διαφορά, κατά τήν μετέπειτα 
δέ γενεάν έξήφθη τό πρός άλλήλους μίσος αύτών. Οί Μεσσήνιοι κατά 
τόν συρραγέντα πόλεμον έπολέμησαν άνδρείως, άλλ’έξαντληθέντες έξέ- 
λιπον κατά τό δωδέκατον έτος τού πολέμου πάντα τά κατά τήν μεσο- 
γαίαν πολίσματα, άντιστάντες δ’έπί οκτώ έ'τη μετ’ άπέλπιδος θάρρους 
είς τάς προσβολάς τού εχθρού, ήναγκάσθησαν κατά τό εικοστόν έτος 
τού πολέαου νά παραδοθώσιν είς τούς αδυσώπητους αύτών πολεαίους 
καί άπό ελευθέρων άνδρών νά γίνωσιν είλωτες καί φυγαδες.

Έπί τής κορυφής ταύτης, όπου καί έκ δευτέρου είχον ζητήσει άσυλον 
καί κατά τόν τρίτον Μεσσηνιακον πόλεμον είδον έκπνέουσαν καί παλιν 
τήν έλευθερίαν των μετά ματαίαν κατά τοϋ έχθρού τετραετή άντίστα- 
σιν. Έπί τίνος ύύώυατος έδειξαν ήμϊν τά ερείπια τής άρχαίας Άνδα- 
νίας τής πατρίδος τών άριστων Μεσσηνίων καί τοϋ Άριστομένους, ύπό 
τήν άρχηγίαν τού οποίου μετά μίαν γενεάν ύστερον τοϋ θανατου τοϋ 
’Αριστοδήμου, οί Μεσσήνιοι άναλαβόντες καί πάλιν τά όπλα διέποα- 
ξαν θαυμάσια, έν τω Στενοκλαρίφ πεδίω, όπου ό ’Αριστομένη; ύπερ- 
ανθριόπως τρις ήρίστευσεν καί όπου ό Τυρταίος εψαλλε τά έλεγεϊα 
καί τά άνέπαστα έπη του.

Αί περιπέτειαι τοϋ Μεσσηνίου ήρωος εχουσι πολύ τό ποιητικόν. Ή 
θαυμασία αύτοϋ διάσωσις άπό τή; Καιάδος, ή άπολύτρωσίς του άπό 
τών Κρητών, ή μετά τοσούτου; θριάμβους ήττα αυτού κατά τήν Με- 
γάλην Τάφρον, ή άνανκάσασα αύτον καί τούς άτυχείς Μεσσην.ου; νά 
άνοικισθώσιν έπί τής Ε’ίρα; ένθα έπί ένδεκα συνεχή έτη διέμενον πο- 
λιορκούμενοι, ή έξ έφόδου άλωσις αύτή; έν καιρω άσελήνου καί ύοατώ- 
δου; νυκτος, ή διά μέσου τών εχθρικών στρατευμάτων ύπερήφανο; αύτοϋ 
έξοδο;, ή ύπό τών ’Αρκάδων εί; το Λύκαιον όρος ζενία αύτοϋ καί ή το 
δεύτερον ήδη προδοσία αύτοϋ ύπό τού βασιλέως ’Αριστοκράτου;, ή έν 
Δελφοί; συνάντησές του μετά τοϋ Δαμαγήτου καί τέλο; ό έν 'Ρόδω 
ξένν; γή, θάνατό; του είνε σειρά όωααντικών έπεισοδίων. Καί έν ώ

~ „ d ' d > / » \ ttwzv. ^ωζοιυς εν προ; εν επανχοχοντο εις ττ,ν αντ/ΑΤ,υ υ-ου,

οί ήρειπωμένοι πύργοι 
στρατηγόν, οστις όπως 
άπειλητικούς πρό τής

Έπί τής θέσεως έφ’ 
γάλων θεών, ΔήμητρΟ; 
ώς έλεγον οί Μεσσήνιοι έτράφη

τής Μεσσήνης μέ ύπεμίμνησκον τόν Θηβαίον 
έκδικήση τον Μεσσήνιον ήρωα άνήγειρεν αύτούς 

ύπ’αύτοϋ ταπεινωθείσης Σπάοτης.
ής ίστάμεθα ύπήρχε ναός πρός τιυ.ήν τών με

ς καί Περσεφόνης καί τού Ίθωαάτα Διός, όστις 
παρ’ αύται; ύπό τής Νέδας καί τής 

Ιθώμης, εξ ής έ'λαβε τό δνομ.ά του τό όρος. Ύπήρχε δέ καί άγαλμα 
αύτοϋ άφιερωθέν ύπο τών έν Ναυπάκτω καταφυγόντων Μεσσηνίων, ότε 
μετά τόν τρίτον Μεσσηνιακον πόλεμον κατέλιπον διά παντός τήν Μεσ
σηνίαν. Ήγον δέ πρότερον καί έορτήν έπέτειον τά ’Ιθωμ,αϊα, καθ’ ήν 
έτελεϊτο καί άγων μουσικός έπί τών άρχαιοτάτων χρόνων ισω; έπί 
τή; αύτής θέσεως, έν ή τελείται ήδη ή χριστιανική τελετή, διότι έκ 
πολλών τεκμηρίων πιστεύεται ότι δ ναό; τή; Παρθένου ώκοδομήθη έπί 
τών βάσεων τοϋ άρχαίου ναού τοϋ Διό;, ούτινο; διασώζονται λίθοι καί 
έπιγραφαί καί έντό; καί έκτο; τής έκκλησίας εύρισκόμεναι. ’Ασήμαντα 
δέ λείψανα διασώζονται καί έκ τής παλαιας άκροπόλεως, 

οί Μεσσήνιοι είχον ζητήσει άσυλον άγωνισθέντε; έπί 
τοϋ έχθρού, ότε δύο’ αιώνας ΰσ· 
κατά τήν 79’·’

σεισυ.οϋ τοϋ κατεδαοίσαντος τήν 
όπλα καί πάλιν έναντίον τών παλαιών 

ίπει τις τετράγωνον κτίριον 
άρχαϊα οικοδομήματα. Έτε 
εύρίσκονται παρά τον ναόν, 
τού όρου; ύπάρχουσι φάρκγγες 

όρθητον.
κορυφής, άφ’ής ε’ίδομεν 

σε την λύραν 
εις τον λαιαον τον 

καί δι’ αύτοϋ είσήλθομ 
ής Σπά

έφ ζ; ζχί 

τετραετίαν 

τού Άριστο-
πάλιν

.ν τοϋ θανάτου
Ολυμπιάδα, ώφεληθέντες έκ τού 

Σπάρτην, είχον 
αύτών πολεμίων.

,ξ δέ 
αι δύο δεξαμεναί έ 
Έφ’ όλης δέ τής 

άπότομα

τουζχτα
ζαταστρεπτι- 
αναλαοει τα
Άνατολικώς 

πέριξ δέ αύτοϋ δεξαμενήν 
πέτρα 
ιπλής 

βάραθρα

zυ.ενους
ζού

εν

Ζχί

τής Μονής βλ 
καί άλλα τινά 
λελαξευμέναι, 
διακλαδώσεως 
καθιστώντα την θεσιν όχυράν καί ά

Κατελθόντες άπό τή:
τά ρείθρα ό Θαμαρι; άπώλε 
διά τραχυτάτη; οδού 

άπό τοϋ τής Ίθώμη
Μεσσήνην διά τής πύλη;
έν μέρος μόνον διασώζεται, τοϋ έτέρου κατακρημνισθέν 
δα; τοϋ βράχου, μετά τινων δέ λεπτών πορείαν περί τό ορο; άφίχθημεν 
είς τό χωρίον Μαυρομιιάτι. Έν τούτω λαβόντες οδηγόν τον άγαθον δι
δάσκαλον τοϋ χωρίου κ. Οίκονομάκον, κατευθύνθημεν πρός τήν άρχαίαν 
πόλιν, κειαένην παοά τάς νοτείους ύπωοείας τής Ίθώμης και περικυκλου- 
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το ρεύμα Βαλυρα, 
τυφλωθεί:, έφθα- 

διαχωρίζοντα τό όρος 
ν εις την άρχαίαν

ρτης κοινώς διάσε./ο καλουμένης, ης 
ου κατακρημνισθέντος παρά τούς πό· 
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μένην ύπό τε τοϋ όρους Εύας καί αύτής. Δεόντως βεβαίως δ μέγας στρα
τηγός είχεν έκτιμήσει την τοποθεσίαν της πόλεως ταύτης, ήν υ.ετά 
την εν Λεύκτροις νίκην έκτισε (375 π. X.) χάριν τών περιπλανομένων 
Μεσσηνίων, οΐτινες έκ πόθου πρός την πατρίδα καί τοϋ άεί διαμένοντος 
μίσους προς τούς πάλαι γείτονας των συνήλθον άμα προσκληθέντες, 
έπανευρόντες μετά 287 έτη άπό της άλώσεως της Εΐρας την άνεξαε- 
τησίαν των, διατηρήσαντες καθ’ ά λέγει δ Παυσανίας τα τε ήθη καί 
το ακραιφνές της Δωρίδος διιλέκτου. Τή έπιριελεία καί δραστηριότητι 
τοϋ Έπαμ.εινώνδου έντος μικρού χρόνου ναοί καί οίκίαι ήγέρθησαν 
έρυνίκτατα δέ τείχη περιέβαλον την νέαν πόλιν, ην έκαλεσε Μεσσή
νην, θέλων ούτως ώς είς ένα πυρήνα νά περισυναγαγη πάσας τάς έν
δοξους άναμ.νήσεις τής άτυχούς άλλ’ ηρωικής Μεσσηνίας.

Ή άρχαία πόλις περιείχε πλείστα όσα μ.νημεΐα· τήν άκρόπολιν, τήν 
άγοράν, θέατρον, ναού:, ών ό περικαλλέστατος ήτο ό τής Άργείας Μεσ
σήνης τής Τριόπα, συζύγου του Πολυκάονος, ήτις καί ε'δωσε τό ονομα 
της είς τήν άρχαίαν Μεσσηνίαν *)  ύπήρχε δέ αύτής καί χρυσοϋν 
άγαλμα έν τφ ναώ. Πρός όέ περιεΐχεν καί ιερά, άγαλματα,άνάγλυφα, 
τάφους καί έπιγραφάς, έτι δέ καί κρήνην καί πηγήν θαυμαστας. Τό 
τείχος αύτής έχον πύργους καί έπάλξεις καί κατά τόν Παυσανίαν όχυ- 
ρώτερον τών τειχών τής Φωκικής Άαβύσου, τοϋ Βυζαντίου καί τής 
'Ρόδου, περιβάλλει τήν Ίθώμην, πλείστους λοφίσκους καί μεναλην 
έκτασιν καλλιεργούμενης γης, έ» ή κεϊνται διεσπαρμένα τά άρχαϊα 
μνημεία. Τά οστά τοϋ Άριστομένους μετακομισθέντα έκ τής Ρόδου 
άνεπαύοντο έν τω Ίεροθυσίω, όπερ περιείχε τά άγάλματα πάντων τών 
λατοευου.ένων θεών, έν δέ τώ Σταδίω ύπήρχε χαλκούς αυτού άνδριας. 
Ή κρήνη ’Αρσινόη εύρίσκετο έν τή άγορζ έρρεε δέ είς αύτήν ύδωρ 
έκ τής Κλεψύδρας.

Έκ τών λαυ.πρών έκείνων υ.νηιιείων ικανά λείψανα διασώζονται, με
ταξύ τούτων πολλά υ.έοη τοϋ τείχους κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν. 
Ό άββάς Fourmont περιοδειών τήν Ελλάδα τώ 1729 λέγει ότι τό 
τείχος τότε είχε 38 πύρνους, σήμερον τινές τούτων διασώζονται ακόμη, 
τών δε καταστραφέντων ύπάρχουσιν ίχνη ίκανώς διαφωτίζοντα τους 
άρχαιολόγους περί τοϋ σχεδίου τού τειχίσματος. Καί ύπάρχουσι μέν 
πολλά λείψανα, ών ά· νοείται δ σκοπος. πολλών όυ.ως εϋκοινώς έςηγεΐ- 
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ται, μεταξύ τούτων είνε τό στάδιον πρός τό κάτω μέρος τής πόλεως 
κείμενον. Έπί τών βαθμιδών αύτού ύπάρχουσι διάφορα στοιχεία καί 
λέξεις, φαίνεται δέ ότι περιεκυκλοϋτο ύπό περιστυλίων. Έν τώ κέντρω 
τής πόλεως σώζονται τά λείψανα τοϋ θέατρου, ώς ή Β. αύτοΰ πλευρά 
έχουσα δύο θύρας πυραμιδοειδείς, καί βάθρα πολλά, διακρίνονται δέ 
καθαρώς τά ημικύκλια καί ή ορχήστρα, άτινα είνε σχεδόν κεχωρι- 
σμένα. Έκ πάντων τών μνημείων"τούτων τό διεγεϊρον μάλιστα το δια- 
φέρον, είνε αί κατά τον Παυσανίαν Πύλαι, τό 'Αρκαδικόν δίπυλον. Ί ο 
δίπυλον, ούτινος δικαίως φημίζεται τότε κολοσιαΐον τοϋ έργου καί ή 
έντεχνος κατασκευή έχει κυκλικόν σχήμα 62 ποδών. Ό λίθινος ούτος 
περίβολος περιεχει έν ταΐς έσωθεν γωνίαις τής πρώτης πύλης δύο θυ
ρίδας έν αίς κατά τόν Παυσανίαν, ύπήρχον άγάλματα, έξ ών αναφέρει 
έν τό τοϋ Έρμοϋ. *)  "Ανωθεν δέ τής πρός τά άριστερά θυρίδος άναγι- 
νώσκεται ή έξης έπιγραφή 'Ρωμαϊκών χρόνων :

Λ'οώ-roc Π.Ιώτιοζ Εύφημίων έ-τισχεύασεν· 
έπί τοϋ ούδοϋ δέ τής θυρίδος ταύτη; καί τετράγωνον βάθρον. Έπί 
τοϋ έτέοου μέοους τοϋ κυκλικού περιβόλου εύρίσκεται δευτέρα πύλη, 
δ έν μέσω δέ αύτής ύπερμεγέθης στύλος εις δύο κατεαγώς θά ήτο βε
βαίως τό άνώφλιον αύτής. Έκ τοϋ ύλικοϋ αύτών αί Πύλαι αύται μαί
νεται ότι ήδύνατο νά διαιωνισθώσι καί όμως ισχυροί κορμοί δαφνών καί 
σχοίνων έν μέσω τών λίθων άναφυέντες κατώρθωσαν σύν τώ χρόνω νά 
διασπάσωσιν αύτούς καί παρά τό έκτακτον μέγεθος των νά τούς άνα- 
τρέψωσι. Τό δίπυλον όχυροϋτο έξωθεν διά δύο πύργων άνελθοϋσα είς 
ένα τούτων έχαραξα έσωτερικώς έντός τού παραθύρου τό όνομά μου διά 
μαχαιριδίου, όσον κάλλιον ή τραχύτης τού λίθου έπέτρεπε, μετ’ εύ- 
λαβείας άληθούς προσκυνητοϋ τών άρχαίων έκείνων ιερών τών έν τή 
εύγλώττω αύτών σιωπή μαρτυρούντων τάς ποικίλας τύχας τής πολυ- 
τλήμονος Μεσσηνίας.

’Ολόκληρόν σχεδόν τήν ημέραν διήλθομεν έντός τών άρχαίων έκεί
νων μνημείων, άδιαφορουντες προς τά; φλογέράς τοϋ ήλιου άκτίνας, 
τάς κατά τής κεφαλής ήμών έςακοντιζομένας, μόνον δέ ότε έκλινεν ή 
ημέρα άπεχαιρετίσαμεν τά ένδοξα έκεΐνα λείψανα ύφ’ ών έιοαίνοντο 
ώσεί πλανώμεναι αί σκιαί τού ’Αριστου.ένους καί τοϋ Έπαυ.εινώνδου. 
Κεκαηκότες έζητήσαυ.εν άναπαυσιν τινά παρά τήν πηγήν τής Κλεψυ-

I) Παυσαν. Μεσ. 1, I. <) Πανσιν. Μεσ. 33, 4.
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δρας έν τω κέντρω τοϋ χωρίου Μαυρομμάτι εύρισκομένη;. Ή πηγη 
κύτη έχρησίμευεν είς τά; νύμ.φας Νέΰαν καί Ίθώμην όπως λούσωσι 
τον Δία κλαπέντα ύπό τών Κουρητών έκ της ώμότητος τοϋ πατρός1. 
Άπό της κλοπής δέ έκείνης έ'λαβε τό ονομα Κλεψύδρα. ’Ισχυρόν τεί
χος αποτελεί την κρήνην ταύτην νϋν καλουμένην ΚαΛΛιρρόην, r,c, οί 
λίθοι διασπασθέντες έκ τής αφθονίας τοϋ ΰδατος καλύπτονται σήμερον 
ύπό πλουσιωτάτης βλαστήσεως. Υπερμεγέθης λεκάνη δέχεται έκ τών 
κρουνών αύτής τά κρυσταλώδη νάματά της, αί δέ Μαυρομματουσαι 
•γμμ τοϋ χωρίου άντικαταστήσασαι τήν Νέδαν καί Ίθώμην πλύ- 
νουσι τάς όθόνας των. "Εχουσα τό πνεύμα έξημ.μένον έκ τών αναμνή
σεων τής ιστορίας καί τής μυθολογίας, εύρισκον τούτο φοβεράν βεβήλω- 
σιν.... Έν τούτοις παρά τήν πολυθρύλητον πηγήν ταύτην ό ίερεύς τοϋ 
χωρίου είχεν ετοιμάσει ήμϊν λιτόν δεΐπνον,έθεώρουν δέ έμαυτήν εύτυχε- 
στάτην, δυναμ,ένη νά άντλώ έξ αύτής διά τών χειρών τοσοϋτον δρο
σερόν καί ίστορικώτατον ύδωρ. Ό διδάσκαλος τοϋ χωρίου παρεκάλε- 
σεν ήμάς νά μή άναχωρήσωμεν χιορίς νά έπισκεφθώμεν τό μουσεϊόν του, 
έν ω διέσωσεν έκ τής αρπαγής τών άρχαιοκαπήλων όσα λείψανα ήδύ- 
νατο νά μετακόμιση έκεΐ. Τά ερείπια, έκεΐνα, άτινα άπεχαιρετίσαμεν 
καί τά έν τφ πενιχρω τούτω στεγάσματι ούχί μεγάλης αξίας λείψανα 
είναι τά μόνα έναπολειφθέντα έκ τής πόλεως τοϋ Έπαμεινώνδου, ήτις 
κατά τόν μέγαν αγώνα τής 'Ρωμαϊκή; Αυτοκρατορίας λαβοϋσα μέρος 
ύπέρ τοϋ Αντωνίου κατά τοϋ Αύγούστου, έτιμωρήθη ύπό τοϋ νικητοϋ 
διά τής άφαιρέσεως τής Θουρείας, δοθείση; εις τούς Λακεδαιμονίους· 
ολίγον δέ εκτοτε μνημονεύεται μόνον κατά τρίτον καί έκτον αιώνα μ. 
Χρ. Οϋδείς τών σταυροφόρων ιπποτών έγκατέστη έκεΐ, εΐ καί ύπάρχου- 
σιν ϊ-χνη Βυζαντιακής έποχής, ούδεμία αύτής γίνεται μνεία έντοΐς χρο
νικοί; τοϋ Μωρέως.

1) Πχυσχν. Μεν. 38, I χΔ 2.

Ή νύξ ήτο αίθρια, ώς είναι συνήθως αί νύκτες τοϋ Αύγούστου έν 
Έλλάδι, ύπό τό γλυκύ τή; σελήνη; φέγγος έπανελάβομεν τήν πορείαν 
μας καί βαίνοντες σχεδόν έν σιγή έκ τών διαφόρων έντυποίσεων εφθά- 
σαμεν εΐ; τήν Μονήν περί την δεκάτην τή; έσπέρας.

Τή έπαύριον μετά συγκινήσεω; άποχαιρετίσαντε; του; εύγενεΐ; καί 
φιλόφρονα; πατέρα; καί τά διττώ; ιερά έκεΐνα μέρη άπήλθομεν. Έν ω 
κατηρχόμεθα ό δύων ήλιο; καί ό ήχο; τών κωδώνων τοϋ εσπερινού

3?5 

άνήγγελλε τό τέρμα τής ήμερα; καί έκάλει τού; πατέρα; εΐ; τήν προ
σευχήν. Καί εκείνοι μέν μένοντες μακράν τοϋ θορύβου, έξηκολούθουν τόν 
ήρεμον καί γαλήνιον αυτόν βίον, ήμεϊ; δέ ώδεύομεν πρό; τήν τύρβην. 
Έφ’ όσον προεχωροϋμεν τά γραφικά τοπεΐα έν πρό; έν έξηφανίζοντο· 
πρό τής εισόδου δέ τής πόλεως τά πάντα διελύθησαν, ώ; θελκτική 
οπτασία, ή; μόνη ύπελήφθη τό γλυκυ εκείνο αίσθημα όπεο καλοϋσιν 

άνάμνησιν.

Νοέμβριος 1883 αικατερινα ζαρκοϊ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΟΛΩΜΟΝ

όσω σέ νιώθω ιιέσα ’ςτήν καρδιά μου,
Ποϋ τάρα τρέμω μήπως καί σέ χάσω, 
'Σ τούς κρύους μου τούς στίχους, ποιητά μου, 
Άπ’ τά ζεστά φιλιά σου άν σ’ άνεδάσω.

Βαθειά κι’ έσύ μέσα ’ς τό νοϋ κλεισμένη, 
Ένιωθες τήν ιδέα, λάμψι θεία,
Καί κύτταζες μέ στίχους καμωμένη,
Γ1ά νά τής εύρης άέια κατοικία.

Μά μέσα σου έέύπνα ΐαφνικά 
'Η φαντασία, δύναμι γεμάτη, 
Κι’ δ,τ’ έχτιζες έσύ πονετικά, 
Τό γκρέμιζε ’σά χάρτινο παλάτι.

Γιατί γιά τήν ιδέα, λάμψι θεία,
Δέν έφταναν τών στίχων Σου τά κάλλη, 
Καί ήτον ή ’δική σου φαντασία 
Παράεενη. άνυπάταχτη, μεγάλη.
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1838.

Γιξ αυτό ’ς τών τραγουδιών σου τό βιόλίο, 
Άτέλιωτους, σέ καταχνιά κρυμμένους, 
’Εδώ κι’ έκεϊ, ένα ένα, δύο δύο, 
Άφισες τόσους στίχους ζηλευμένους.

Στίχους, σάν περιστέρια δίχως ταίρι,
Στίχους, τσιράκια μά χωρίς φωλιά, 
Στίχους, ’σά [όόδου φύλλα ποϋ τά γέοι 
Τά σκόρπισεν άπ’ τήν τριανταφυλλιά.

.... Στής θάλασσας άπάνου τά νερά 
"Ενας τεχνίτης μέ μυαλό καί γνώσι 
Βαρύν άγώνα είχε μχά φορά 
Παλάτι έακουστό νά θεμελχώση

Τό Ξακουστό παλάτι τήν ήμερα 
’Σ τό πέλαγος χτιστό θαμποοολοΰσε· 
Άλλ’ άγρια, γοργή σάν τόν άγέρα 
Τή νύχτα μι’ άνεράϊδα τό χαλούσε.

Όυως νικά ώς τό τέλος ό τεχνίτης, 
Τό θαϋμά του ριζώνει μέσ’ τό κύμα- 
— ’Εσύ, πριν νά νικήσης τήν όρμή της, 
Ή άνεράϊδα ς’ έόαλε ’ς τό μνήμα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ.

- - : ·■·· _

i's—rc.'. ,ίπ'.

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΓΙΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ιάννης Καποδίστριας, έμ.ποδισθείς εν. τών εναντίων άνέ- 
, άφίχθη είς Ναύπλιον διά τής πολεμ.ικής αγγλικής φρε- 
ας «Πολεμ.οπείσμ.ων» (Warspite) τήν 6/18 ’Ιανουάριου 

1828’ παραλαβών δέ τό Παλαμ.ήδιον παρά τοϋ Θεοδώρου Γρίβα καί 
δούς τήν διοίκησίν του πρός τόν συνταγματάρχην Χέίδεκ, μ,ετέβη είς 
Αίγιναν, οπού ήδοευεν ή καλουμ,ένη κυβέρνησις.

Ό ύπουργός τών ’Εσωτερικών έγνωστοποίησε τότε πρός τήν εξοχό
τητά του, ότι τό δλον Κράτος συνεκροτεϊτο έκ της Αίγίνης, τοϋ Πό
σου, της Σαλαμ.ϊνος, τής Έλευσϊνος, τών Μεγάρων καί τινων νήσων τοϋ 
’Αρχιπελάγους, είς τάς δποίας έδεσποζον ή αναρχία -ζαί οί πειραταί.

Ό ύπουργός τών Οικονομικών ’Ιωάννης Μιλαίτης άνέφερεν, ότι ού 
μ.όνον το ταμ.εϊον δέν εϊχεν οβολόν, άλλ’ότι δέν ύπήρχε καί ταμείον. 
ότι τά οικονομικά τοϋ Κράτους συνίσταντο έκ τινων συναλλαγμάτων, 
καί ότι ή έξοχότης του οφείλει νά μήν άπορήση έάν είς τά βιβλία του 
δέν έγκαταστοιχοϋνται άπασαι αί δαπάναι καί εισπράξεις, διότε τά 
πλεΐστα έγίνοντο καλή τή πίστει. Ότι δέ ήναγκάσθησαν νά συλλέ- 
ξωσι καί δαπανήσωσιν άπό τούδε τοϋ ’Αρχιπελάγους τήν δεκάτην τοϋ 
1828, όπως πληρωθώσι τά μέλη τοϋ Εκτελεστικού, τά όποια άπή- 
τουν τούς μισθούς των.

ΙΙροσέθηκε δέ ότι οί έργάται οί έπιδιορθόνοντε; έν Αίγίνη τόν οικον 
έν ω έν.ελλε νά κατοίκηση ή έξοχότης του δέν έπληρώθησαν έτι τά 
ήμεοομίσθιά των, ότι δέ είχον τήν ύπομ.ονήν καί ευγένειαν νά περιμ.έ- 
νωσι τήν άτιςίντης, όπως παρ’αυτής πληρωθώσι.

Ό υπουργός τοϋ πολέμιου άνέφερεν εΰσεβάστως ότι δέν είχε ούτε 
στρατόν ούτε ύλικόν, διότι τό Ναύπλιον καί τό όπλοστάσιον εύρίσκοντο 
είς χεΐρας τοϋ Θεοδώρου Γρίβα, διό δέν έχει τί πέριπλέον ν’ άναφέρη 
περί τοϋ στρατού τής Έλλάδο;.

Ό ύπουργός τών Ναυτικών ήτο λακωνικώτερος, είπών ότι ή φρεγά; 
Ελλάς και ή κοοβέττα "Υδρα εύρίσκονται άφωπλισμέναι είς τον Πόρον.
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Ό ύπουργός τής Δικαιοσύνης είπεν δτι δέν έχει τίποτε νά άναφέρη, 
διότι δέν ύπήρχον ούτε δικασταί ούτε δικαστήρια.

Ή κατάστασι; αϋτη ώμοίαζε το χάος, έν τή ομίχλη ούτινος ώφελέ 
τις νά ζητήση ψηλαφητώς ν’άνακαλύψη τήν Ελλάδα καί φέρη αύτήν 
είς φως.

Άλλά δέν ήτο τούτο μόνον.
"Οσον προεχώρει τις είς το χάος, τοσούτον ή ομίχλη έγίνετο πυ

κνότερα. Εύρε πλήθος αγραμμάτων καί ακαταλλήλων ύπαλλήλων, 
τσιράκια καλούμενων. Οί εύνοούμενοι ούτοι τών οπλαρχηγών καί κομ.- 
ματαρχών, μισούμενοι παρά τού λαού, ού μόνον ήσαν άχρηστοι προς 
τον Κυβερνήτην, άλλά καί τάρακτρα καί κωλύρ.ατα προς ενα οργα
νωτήν, οστις έκ τού χάους άνεδέχετο νά κτίση πολιτείαν, τούς όποιους 
δέ δυστυχώς δέν ήδύνατο ραδίως νά άποπέμψη.

Ή ομίχλη έγίνετο πυκνότερα, διότι ύπήρχον οπλαρχηγοί καί κο- 
τζαμπάσιδες, είθισρ.ένοι εις τήν αρπαγήν, προς τούς οποίους ή λιρ.οδο- 
ξία καί ή έξουσία ήσαν δύο δίψαι άσβεστοι, οΐτινες δέν θά ύπετάσσοντο 
εύκόλως είς ένα οργανωτήν. Ούτοι ήσαν ακόλουθοι τού γαλλικού αγγλι
κού και ρωσσικού κόμμ.ατος, καί μετ’ αύτούςήρχοντο οί ίππόται τού άγιου 
Ίωάννου τής Ιερουσαλήμ, ούς άντεπροσώπευεν ό Καπ-τάν Ζουρδάν.

Παντες ούτοι άρ.α τή άφίξει τού Καποδιστρίου ήρξαντο έκαστος 
δραστήριον καί ειδικήν πλεκτάνην ραδιουργίας, κατά τής οποίας μό
νον άνηρ έχουν τήν διπλωματικήν ψυχραιμίαν, βαθύνοιαν, πολυετή πεί
ραν, ύπομονήν καί έ’ξοχον ικανότητα λειτουργού μεγάλης δυνάμεως 
και τήν καρδίαν αποκλειστικός έλληνικωτάτην, ώς τήν τού Καποδι- 
στρίου, ήδύνατο ν’ άντιαετωπίση.

Άλλά διά νά έννοήσουν καλλίτερον οί άναγνώσται ήυ.ών τήν θέσιν 
του Ίωάννου Καποδιστρίου, δέν έχουσιν ή νά έρευνήσωσι μικρόν τά 
τήο εκλογής του.

Ό λαός τής 'Ελλάδος καί οί στρατιωτικοί έπεθύμουν νά θέσωσιν έπί 
κεφαλής των τόν ίδιωτεύοντα περιφανή "Ελληνα είς Γενεύην, τόν περι- 
ελθόντα είς τήν δυσμένειαν τού αύτοκράτοοος Αλέξανδρου, διότι έπι- 
σταμενος τά τής Φιλικής Έταιοείας, ένεθάοουνε τόν Έυ.αανουηλ Ξάν
θον νά προτείνη, καί τόν ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην νά δεχθή, τήν ποοε- 
δρείαν τών Φιλικών καί τήν άρχηγιαν τού Έθνους.

Οί Φαναριώται, έπί κεφαλής τών όποιων ήτο δ Α. Μαυροκορδάτος 
καί δ Λάζαρος Κουντουοιώτης, δέν έπεθύμουν τόν Ίωάννην Καποδίστριαν.

Μία Συνέλευσις ώφελεν άρα ν’ άποφασίση, διό συνεκροτήθη ή τής 

Τροιζήνος.
Άλλ’ οποίος ήτο τότε δ 'Ελληνισμός όπως πέμψη άντιπροσώπους έν 

μια τοιαύτη Συνελεύσει διά τοιούτον σπουδαιότατο·; ζήτημα ;
Ό Ελληνισμός ήτο σχεδόν δλόκληοος ύποτεταγμένος είς τόν Σουλ

τάνο·;, διότι οί καταφυγόντες έν Αίγίνη, Πόρω καί Σαλαμϊνι "Ελλη
νες δέν ήσαν βέβαια ό 'Ελληνισμός. Τό Ναύπλιον εύρίσκετο είς τάς 
χεΐρας τού Θεόδωρου Γρίβα, τού Στράτου καί Φωταμάρα, μή άναγνω- 
ριζόντων Κυβέρνησιν. Ή Κορινθία είς χεΐρας Τριανδρίας νεμομένης αύ
τήν. Ή "Υδρα καί αί Σπέτσαι εύρίσκοντο είς άναρχίαν ή Σύρος ήτο 
ούδετέρα ύπό τήν προστασίαν τής Γαλλίας. Ή Σάμος άνήκεν είς τήν 
Σάμον, ή Τραβούσα ήτο φωλεά πειρατών, δ Ίβραήμης κατείχε τήν 
Πελοπόννησον, οί Τούρκοι είχον σαρώσει τήν 'Ρούμελη·;, ή Αττική κα- 
τείχετο άπό τής πτώσεως τής Άκροπόλεως κατά τό 1827, ύπό Τούρ
κων, έκτος τής Έλευσΐνος καί Μεγάρων, δ δέ Καραΐσκάκης δέν έζη 
θύμα τών άνοησιών τού Κόχραν καί Τζούρτζ.

Καί δμως ή φωνή τού πιεζομένου έθνους ύπό τών τοσούτων τυράν
νων δμοφοόνως έκραύγαζε· Συνέλευσιν ! ϊνα εκλέξη τον Καποδίστριαν 

καί άπαλλαχθή αύτών.
Ό Λάζαρος Κουντουριώτης, δ Μπότασης καί δ Μαυροκορδάτος, κη- 

ρυχθέντες έναντίοι τής έκλογής τού Καποδιστρίου, διά νά ματαιώσωσι 
τόν σκοπόν τής Συνελεύσεως, ή όπως έπηρεάσωσιν αύτήν, έζήτουν έκ 
συμφώνου νά λάβη χώραν ή Συνέλευσις εν Έρμιόνη, έγγύς τής "1’δρας. 
Άλλ’ οί λαβόντες τήν πρωτοβουλίαν τής Συνελεύσεως προέτειναν την
Αίγιναν.

Αί συγκρουόμεναι γνώμαι συνεβιβάσθησαν διά τής παραδοχής τής

■Γ <
Τ ροιζήνος.

Ή εκλογή-, τού κόμ.ητος Καποδιστρίου έγένετο δι’ δλοψηφίας, εκτός 
δωδεκάδας πληρεξουσίων Υδραίων καί Σπετσιωτών, οΐτινες κατά τήν 
ώοαν τής ψηφοφορίας έγκατέλειψαν τήν Συνέλευσιν όπως μή ψηφίσωσι 
τήν έκλονήν.

κχ

Άρα δ ’Ιωάννης Καποδίστριας είσήρχετο έντός τού χάους τούτου 
όπως κτίση πολιτείαν, έχων τάς δύο κυριωτέρας νήσους τού Ελληνικού 
άγώνος κατ’ αύτού, καθώς καί τόν Φαναριωτισμσν, οστις άντεπροσώ- 
πευε τότε τήν εύπαίδευτον τάφιν τού ’Έθνους.

Διωρίσθη τριμελής εκτελεστική ’Επιτροπή πρός διεύθυνσιν τών δη-
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μοσίων μέχρι τής άφίςεώς του, έκ τού Μχυρομιχάλη, τού Ίωάννου Νά- 
κου και τοϋ Ίωάννου Μιλαίτου.

Έπεθύυ.ουν νά έρωτήσω τον Πλούταρχον, εάν ήμ.ην σύγχρονο; αυτού, 
τίνα των μεγάλων άντρων των παραλλήλων του ήθελεν έκλέςει όπως 
έξαγάγη την 'Ελλάδα έκ τοιούτου χάους καί όργανίση αύτήν : Καί 
έπεθύμουν νά έρωτήσω τούς μεγάλους άνδρας του, τις αυτών άνεδέχετο 
τό εργον τούτο. Ού μόνον ό Πλούταρχος ήθελε δυσκολευθή ν απάν
τηση, άλλα καί οί ϊδιοι έϋδοξοι άνδρες ήθελον οπισθοδρομήσει ενώπιον 
τοιούτου χάους, καί τοϋ δρκου τον όποιον τό Σύνταγμα τής Τροιζήνος 
επέβαλε πρός τον οργανωτήν.

Ό δέ όρκος ήτο νά προφυλάξη καί διατηρήση δι’ όλων τών δυνά
μεων του την ανεξαρτησίαν τοϋ Ελληνικού “Εθνους, την όποιαν τούτο 
ετι δέν είχε, διότι οί Τούρκοι κατεϊχον ολόκληρον σχεδόν τό έ'δαφος του.

Ό ’Ιωάννη; Καποδίστριας ήρξατο τών χρεών τής πολυπόνου απο
στολής του έκ τής σπουδής πρώτον τού λαού καί είτα εκείνων, ο'ίτινες 
ήσαν έπί κεφαλής του. Έσυνείθιζε νά λέγη· «Οί έπί κεφαλής αυτού 
δεν είνε το έθνος· πρέπει λοιπόν νά σπουδάσωμεν τον λαόν καί ν’άνα- 
καλύψωιεεν τίνας άρετάς έχει.»

Συντόμως μετά, λύπης κατενόησεν ότι ό χαρακτήρ τοϋ Ελληνικού 
λαού τοϋ 1828 ήτο δυσανάγνωστος, διότι μετεβάλλετο έκ τής ισχύος 
καί έπιρροής τριών τάξεων ανθρώπων. Τοϋ Κλήρου, τών Κοντζαπαοί- 
δων καί τών ’Οπλαρχηγών.

“Αρα διά νά ποίηση ορθήν διαγνωσιν καί χρήσιν τοϋ λαού, ι’όφελε 
νά τον απόσπαση έκ τών τάξεων τούτων. Τούτο ήτο τό δυσχερέστερον 
τών έργων. Ήτο, ώς δικαίως παρετήρησεν ό στρατηγός Μαιζών, ν’ 
άποσπάση τήν περιστεράν άπό τών ονύχων τριών όρνεων.

Καί όμως ό πολιτικός νους τοϋ Καποδιστρίου κατώρθωσε τούτο διά 
τοϋ επομένου τρόπου.

Διήοεσε τό έλεύθερον Τούρκων έδαφος εις έπαρχίας, έξαποστείλας 
εις έκάστην έκ τακτόν απεσταλμένου πληρεξούσιον μέ οδηγίας. Αί 
όδηγίαι του ήσαν, τά χωρία τών έκατόν οικογενειών νά έκλέγωσιν έ·.α 
Δημογέροντα· έκείνα τών διακοσίων δύο, τών τριακοσίων τρεις, καί οϋτω 
καθ’ εςής. Ή ηλικία τών Δημογερόντων προσόιωρίσθη τριάκοντα πέντε 
ετών καί ά-ω. ’Εκλογείς τών χωρίων καί τών πόλεων ένεγράφοντο ~:ώ- 
τον εις τά μητρώα οί έχοντες ηλικίαν ούχί κατωτέραν τών είκοσιπίντε 
ετών, είτα προσήρχοντο διά. τήν εκλογήν εις συνέλευσιν. Πρόεδρος τής
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Συνελεύσεως ήτο ό πληρεξούσιος αντιπρόσωπος. Δημογέροντες τών πό
λεων απετέλουν μετά ταϋτα τό Διοικητικόν Συμβούλων τοϋ έκτάκτου 
απεσταλμένου διά τάς ύποθέσεις τής Έπαρχίας, προσεκαλοϋντο δέ 
έγγοάφως διά τούτο. Οί Δημογέροντες τών προαστείων καί χωρίων 
ήσαν τά όργανα δι’ ών έξετελοϋντο αί οικονομολογικά! διατάξεις ύπό 
τήν διεύθυνσιν έπαγρύπνησιν καί ευθύνην τών Δημογερόντων τών ’Επαρ
χιών, προς τούς οποίους ό πληρεξούσιος άνέθετεν αύτάς.

Ι\ατ αυτόν τόν τρόπον ό λαός άπεσπάσθη βαθμηδόν έκ τών άνωθι 
τριών Άρπυιών, γενόμενος κυριάρχης τών δικαιωμάτων του, γενόμενο; 

ό φρουρος αύτών.
Τινές έκ τών άνωθι τριών τάξεων έςήσκησαν κατ’ άρχάς τήν έπιρροήν 

των έκλεχθέντες Δημογέροντες- άλλ’ εις δευτέραν έκλογήν ό λαός μετε- 
χειρίσθη τάς ίδιας δυνάμεις του, άνεγνώρισε τό σφάλμα του, άπέοριψε 
τόν φοβον τοϋ κοτζαμπασισμοϋ, ύποστηριζόμενος δέ ύπο τής στρατιωτι
κής πειθαρχίας, ύψωσε κατά πρώτον τήν κεφαλήν έλευθέρου ανθρώπου.

Συντόμως ή Κυβέρνησες έπλημύορησεν αιτήσεων τού λαού όπως άλ- 
λάξωσι τούς τοιούτους Δημογέροντας, τό όποιον διεβεβαίωσε τόν σοφόν 
νομοθέτην "Ελληνα, ότι ό χαρακτήρ τού Κοτζάμπαση δέν ήτο εκείνος 

του Έλληνος.
Ό κλήρος άπεπέμφθη παντός πολιτικού ή κοινωνικού έπαγγέλματος, 

περιορισθείς μόνον εις τά έκκλησιαστικά καθήκοντα του. Τό αύτό καί 

οί στοατιωτικοί.
Ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος άπ’ αρχής διετράνωσε σιδηράν θέλη- 

σιν προς πραγματοποίησιν καί έκτέλεσιν τών άνωθι νόμων. Διό, δέν 
παοήλθον έξ μήνες άπό τής έλεύσεώς του εις Αίγιναν, ότε άνεκαλυψεν 
ότι ό χαρακτήρ τού ’Ελληνικού λαού ήτο μεταλλείον άρετών, άλλ’ 
ότι ειχεν άναγκην τρισμέγιστης ύποστηρίζεως, ϊνα τον αναπτύςη προ; 
το αεναλεϊόν του, ΰπωςούτος όιενοεϊτο, άπέναντι τής τυφλής καί βάρ
βαρου άντιδρασεως τών μαχαιράδων καί άτιθασσων οπλαρχηγών καί 
κοτσαυιπασίδων. έκαστος τών όποιων ένυπνιαζετο νά ύποσκελίση τους 

άλλους όπως γίνη ούτος Κυβερνήτης.
’Απέναντι τών τοιούτων ό ’Ιωάννης Καποδίστριας άντέταςεν ώς μόνον 

μέσον τής ταπεινώσεως καί ύποταγής αυτών τήν παιδείαν.
Συγχρόνως ήρξατο πανταχού τής συστάσεως σχολείων άλληλοδακτι- 

κών καί προκαταρκτικών. Ό λαός τά ήσπάσθη μετ’ ένθουσιασμού· οί 
γονείς, πτωχοί τε καί πλούσιοι, έφιλοτιμοϋντο νά πέμψωσιν .εις αύτά τα
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τέκνα των, καλοΰντες τόν Καποδιστριαν πατέρα αύτών. Τό το'.οϋτο 
διεβεβαίωσε τόν ένδοξον άνδρα, ότι δ εύφυή; ούτος λαός εϊχεν άρετάς 
σπάνιάς, διά τών όποιων ήδύνατο να δημ.ιουργήση συντόμως μίαν μ.ε- 
γάλην Ελλάδα.

Άλλα δέν ήτο μό/ον τοϋτο· αναπολώ-/ τού; λόγου; τοϋ ύπουργοϋ τής 
Δικαιοσύνης κατά τήν άφιςίν του, ότι δέν είχε μήτε δικαστάς μήτε 
δικαιοσύνην, 'ίδρυσε δικαστήρια. Δια τοϋ μέτρου τούτου δ λαός εγεινεν 
εντελώς ανεξάρτητο;, άποσπασΟείς έκ τής πιέσεω; τών τριών δεσποτών 
αύτοϋ, περί ών άνωΟι άναφέραμεν.

Τίποτε χαρακτηριστικώτερον τής εποχής έκείνης ή οί λόγοι ένος τών 
ισχυρότερων κοτζαμπασίδων τής Πελοποννήσου, οϋς είπε πρός φιλέλληνα 
τινά, όστις καί τού; αναφέρει είς τα Απομνημονεύματά του.

«Σφετερισθεί; οικίαν έργάτου γείτονός του, έμοϋ μεσολαβούν τος νά τήν 
έπιστρέψη, έζήτει νά με καταπείση ότι εδικαιούτο νά τήν σφετερισθή. 
Τότε έγώ είπον πρό; αύτόν· «Έάν ήτο άδική σας, διατί διά τοϋ δικα
στηρίου δέν τό άποδεικνϋετε καί απαιτείτε αύτήν : »

— «Έγώ νά ύπάγω εί; τό δικαστήριο/: άπεκρίΟη ο κοτσάμπασης, 
είς άνήρ τή; θέσεώ; μου νά. γίνη ένώπιον τοϋ δικαστηρίου ϊσο; μ’ ένα 
τοιοϋτον παλιάνθρωπον;»

Τοιαϋται ήσαν αϊ ίδέαι τινων τών ψευδοηοώων καί ψευδοπατριωτών 
τής εποχής έκείνη; περί δικαιοσύνης· καί τοιαύτη ή θέσις ενός λαοϋ, 
οστι; οια των ηρωικων του έργων ε ποίησε την ανοίκειον φηαην τινων 
τούτων, όστι; δέ έξερχόμενος τή; δουλεία; τοϋ Σουλτάνου, είχε πρό 
τή; ά.φίςεω; τοϋ Καποδιστρίου εκατόν όμοιους χριστιανού; τυράννους.

Άλλ’δ ’Ιωάννη; Καποδίστριας όπως άφανώς καί άνεπαισθήτως αοη 
το αύΟχίρετον καί τήν καταχρηστικήν ίσχύν έκ τών χειοών τών τοιού- 
των, είσαγάγη δέ τήν ίσο/ομίαν, συγχρόνως μετά τών άνωθι υ.έτοων 
έπάταςε καί την πειρατείαν καί τήν κιβδηλείαν, δύο έπιτηδεύαατα, 
ά/.φότερα προστατευόμενα παρ’ αύτών.

Διέταξε καταγραφήν τών πλοίων, τώ/ ονομάτων τών πλοιοκτητών, 
τών πλοιάρχων καί τών πληρωμάτων, τιμωριών διά τών αύστηροτέεων 
ποινών τού; μη ύποτασσομένους πλοίαρχου: καί πλοιοκτήτας.

’Ολίγα παραδείγματα έφαρμογής τοϋ Νόμου αδιακρίτως έν βραχύ
τατο χρόνω κατέπαυσαν τήν πειρατείαν καί κιβδηλείαν, δύο τρομεοάς 
πληγάς τοϋ Ελληνισμού, άμφοτέρας δέ καταστροφήν καί φόβητρο·/ τοϋ 
έμπορίου.

r
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Ό λαός τής Ελλάδος ήσΟάνΟη πρώτην φοράν διά. τών παραδειγ- 

μ.ατων τούτων τι εστι σεδασμος προς τους νομούς, τι εστι ταςις και 
ι προσωπική ασφάλεια.

Αί δυσχέρειαι τοϋ Καποδιστρίου περιωρίσΟησαν μόνον είς τόν μικρόν 
κύκλον τών άνωθι τριών τάξεων, αϊτινες έφώναζον ένώπιον τών δικά· 
στηοίων «Οί Νόν.οι δέν είνε δι’ήμάς, άλλά διά τόν λαόν δέν γνωρί- 
ζομεν γραμματα, άλλ’έχομεν γραμματικούς· τις Οά σκάύη την γήν 

άν όλοι μάθωσι γράμματα.»
ί Τά χρονικά τών δικαστηρίων τής εποχής ταύτης γέμουσι ποινικών

αποφάσεων, δι’ ών καί μόνων άποδεικνύεται ότι δ ’Ιωάννης Καποδί- 
στριας ήρίατο τοϋ έργου του ώς πατήρ τοϋ λαοϋ καί ούχί ιός εθνάρ
χης. “Ηρξατο τοϋ έργου του διά. δικαστηρίων καί δικαιοσύνης ώς 

επομένως.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

Διά. νά. καταπαύση τάς τε απαιτήσεις, τά.ς ραδιουργίας καί τάς 
βιαιοπραγίας τών μνησθεισών τριών τάζεων, τών καΟημένων βαρεως έπί 
τών νιότων τοϋ λαοϋ, 'ίδρυσε Συμβούλιου έξ είκοσι έπτά μελών, καλού- 
μ.ενον Πανελλήνιον, οϋτινος πρόεδρος ήτο δ ίδιος.

[ ’Ενώπιον τοϋ Συμβουλίου τουτου εΐσήγαγε πλήθος σπουδαιότατων
νομοσχεδίων αγνώστων μέχρι τοϋδε είς τους καλαμαράδες τούς διοι- 
κοϋντας τήν χώραν, έμπεριεκτικών δέ μέτρων στρατιωτικών, οΐκονομο-

■ λογικών καί νομοθετικών ένος πεπειραμένου οργανώσου πολιτείας, δί-
δων συγχρόνως πρός τό συμβούλιου τοϋτο αποστολήν ύπερτάτης κυ
βερνητικής καί συνταγματικής έπισημότητος καί ισχύος.

Είπον τούς καλαμαράδες τούς διοικοϋντας τήν χώραν.
Ή συνέλευσις τής Έπιδαύρου έδωκεν άλλοτε πρός τους δυο υ.άλλον 

εύπαιδεύτους άνδρας τής έποχής ύπερτατην εξουσίαν. Τόν μέν Α. 
Μαυροκορδάτον ώνόμασε πρόεδρον τής εκτελεστικής έξουσίας, τον δέ 
πολυμήχανου έννομολέσχην καί αποσυνάγωγον τών Φιλικών Θεόδωοον 
Νέγρην ώνόμασεν άρχικανγελάριον τοϋ μή ύπαρχοντος ετι Κράτους.

Οί δύο ούτοι κύριοι έπλημμύρρουν μέ έπιστολάς γαλλικάς τήν Εύ- 
ρώπην ολην έπί τών πραγμάτων τού ά.γώνος μάλλον όπως γίνωνται 
τά όνόν.ατά των γνωστά είς την Εύοώπην ή δπως ίστοοικώς παοι- 
στανωσι τά. συυ.βάντα. Έάν ποτέ ή έπισκώπτις ιστορία, είσήρχετο είς
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ολιόν τών δυο τούτων άνδρών, τάς όποια; 
καί ’Ιταλοί φιλέλληνες έδημοσίευσαν έν 

ο ύτε κατά στιγμήν ήθελε διστάσει, εγκα- 
καί άναλαμ.βανουσα τό σπουδαίου καί 
αύτούς πκν ετερον ή πολιτικούς άνδρας. 
νά ίδη ότι ούτοι ύπήοξαν αί δάδες τών 

κναστάσεως.
διά τοιούτων 

γκατέλειΦαν• >
ου

τίτλων καί έςου- 
οπισθέν των, 

“Αστρου; έζήτησε νά 
τις δύναται νά λαβή 

τό έν προεδρευό-
ιον το αποφασι,ον

τάς λεπτομέρειας τών 
οί Γάλλοι, “Αγγλοι, Γερμανοί 
τοΐί συγγςάυ.υ.ασιν αύτών, 
τχΛΓχπχνουσχ το έζίχζωπτον 
δικαιοπραγές, νά χαρακτηρίση

Διαρρήδην τί; δέν βραδύνει
εμφυλίων πολέμων τής ελληνικής έ-

Οί δύο ούτοι άνδρες οί έπενδυθέν 
σίας. ούτε ίχνος έργου πολιτικού όργανωτού 
διό καί ή δεύτερα συντακτική συνέλευσις 
βελτίωση τά δικαστικά, άλλ’ είς υ.άτην. Ούτε
ύπ’όψει τά πρό τού Καποδιστρίο > δύο δικαστήρια, 
μενον παρά τού κ. Ζαιμη, ούτε καν τό ναυτοδικείο 
διά τάς Λείας τής θαλασσής.

Άρα δικαιοσύνη δέν ύπήρχεν έν Έλλάδι πρό τής άφίςεως τού Κα- 
ποδιστρίου. Ού μόνον τούτο, άλλ’ όταν ό Κυβερνήτης τόν Μάρτιον τού 
1828 άφίχθη, άρχόυ.ενος τού οργανισμού τού Κοάτου; έκ τών δικα
στηρίων, άνέθεσεν είς τα έπόυ.ενα μέλη τού Πανελληνίου τήν μελέτην 
αύτών πρός τόν Δεληγιάννην, Κουντουριώτην, Ζαίμην, Μαυροζορδά- 
τον, Μαγγίναν, Μαυρομιχάλην, Ζωγράφον και άλλους.

Ό άναγνώσας ποτέ τό ύπ*  άριθ. 7116 καί ημερομηνίαν 24 ’Οκτω
βρίου 1828 έγγραφον τού Καποδιττρίου πρός την επιτροπήν, δι’ ού 
έζητεϊτο παρ’αύτής σχεδίου οργανισμού δικαστηρίων καταλλήλων είς 

ε τότε Έλλάδο; και τών 'Ελλήνων, όπως διά 
είς την ισονομίαν ή είς τήν ά 

κύτη διήλθεν επτά 
διότι οί ιαέν ζ-,-ραν.- 
νόμους δι’ εαυτούς

κ

της
,αζ,ν 
μακοού

γραφον του Καποδ'ι ττριου πρ 
αυτή; σχεδίου οργανισμού δικά 

κατάστασιν τής τε τότε 'Ελλάδος 
συντομωτέρας οδού άφιχθώσιν 
τής δικαιοσύνης καί ό άκούων οτι η επιτροπή 

ιχηνεύουσα καί ούχί συζητούσα, 
ς έζήτουν νά κατασκευάσωσι

OVO-

μήνας λεσ· 
ματοι κοτζαμπασίδε 
καί όχι διά τόν λαόν, αί δέ οψιμαθείς καλαμαράδες ούδεμίαν π

Οπως οια των σκυτών των, 
των έπιβληθώσι π:ο; τους 
τά; απαντήσει; τής Έπι- 

κατανοήσει ότι οί

κτικήν γνώσιν είχον πολιτικού όργανωτού, 
τής αληθούς παιδεία; των καί τής πείρα; 
άλλους, ό διελθών ποτέ τα έγγραφα καί 
τροπή; αυτής πρό; τόν Καποδίστριαν, θέλει όαδίω: 
κύριοι ούτοι δέν έπεθύμουν δικαστήρια, άλλ’ έπεθύυ.ουν δύο ειδών δι
καιοσύνην μίαν διά τόν λαόν καί έτέραν δι’ εαυτούς· δύο ειδών ζύγια· 
έν δεκαπλούν δι’ έαυτους και αίαν μονάδα διά τον λαόν.

των

Ο Ίοιάννης Καποδίστριας δέν έβράδυνε νά έννοήση τούτ ο ό ’Αλέ
ξανδρος Μαυροκορδάτος, όστις έν όμοιος περιπτώσει κατά τήν φήμην 
τής πολυμαθείας του και τήν φήμην πρώτου πολιτικού άνδρό; τής 
εποχής του, ώφειλε νά ήνε ή δεξιά χειρ τού Καποδιστρίου, ύπήοξεν ού 
μόνον ό αχρηστότερος πάντων άλλα καί πολέμιος τών έργων του καί 
έπιλήσμων τών προς τήν πατρίδα όφειλομένων καθηκόντων του.

Ό ’Ιωάννης Καποδίστριας τότε έπέβαλε τόν επόμενον οργανισμόν. 
Έκάστη επαρχία νά εχη έν δικαστηρίου πρώτη; τάξεως- έκάστη πόλι; 
έν ειρηνοδικείου καί δι’όλην τήν ’Επικράτειαν έν καί μόνον Έφετεΐον.

Τό τοιούτου έσυμφώνει καί μέ τάς δοξασίας τής Συνελεύσεως τής 
Τροιζήνος.

πέντε δικα- 
ού καταλόγου δέκα 

αρουσίαζε προς τήν Κυβίρνησιν, 
ί πρόεδρον τού δικαστηρίου έξέλεγεν ό Κυβερνήτης, 

αΰτη τών δικαστή- 
συνταγματικωτάτη, διότι άνέθετεν είς τόν λαόν τήν 

ής έποχής, καθ’ ήν ή έκπαίδευσις 
; καί νομοδιδάσκαλους.

Ό είς χεϊρας τών έντί- 
πολιτών, έχόντων κοινον νούν, όρώντων 

καί τό άπ’ εύθείας δίκαιον ή άδι-

Τά δικαστήρια τής πρώτης τάξεως συνεκροτούντο έκ 
στών τού; τέσσαρα; έξέλεγεν ή Κυβέρνησις έκ 

ά όποια έκάστη επαρχία έπαρο,ιπί-/''-ονομάτων,
τόν δέ πέμπτου καί

’Ατελής, ώς δύναται νά φαίνηται, ή σύστασις 
ρί-.ν, ήτο όμως συνταγμ —.....
εκλογήν τών δικαστών του μέχρι ο 
τής χώρας ήθελε χορηγήσει νομικού.

Κατ’ αύτον τόν τρόπον ή δικαιοσύνη έτίθετι 
μων, δικαίων καί φιλοθρήσκων 
δέ μόνον τήν ούσίαν τής ύποθέσεως
κον τού πολίτου.

Διά τή; Έθνοσυνελεύσεως τού “Αργού; έπολλαπλασιάσθησαν οί Εί- 
ρηνοδϊκαι· έγένοντο δέ παραδεκταί πολλαί βελτιώσεις, μεταρρυθμίσει; 
καί τελειοποιήσει; είς τόν άνωθι οργανισμόν τών δικαστηρίων. Έσυ- 
στήθησαν οί συμβολαιογράφοι καί τό σύστημα τών συμβούλων.

Ή έποχή εκείνη άνέδειζε ώς διακεκριμμένους δικαστάς, τόν Κλο- 
νάοην, Πάϊκον, ΙΙαππαδόπουλον καί άλλους. Οί νόμοι οϋς ή Έθνοσυ- 
νέλευσις τής ’Επιδαύοου είχε παραδεχθή ήσαν οί τών αύτοκρατόρων 
τού Βυζαντίου, ιδίως ή συλλογή τού Λέοντες. ’Επειδή είς δλην τήν 
Εύλαδα δέν ύπήρχον ή δύο άντίτυπα, ό ’Ιωάννης Καποδίστριας μή 
δυναμενος νά κάμη νέαν έκδοσιν καί μεταφρασιν, ήτις άπήτει μεγαλας 
δαπάνας, διέταξε συλλογήν τών άναγκαιοτέοων αύτών.

Τά οικονομικά, ό στεατό: καί τό ναυτικόν ήσαν συγνοόνως ή αέρι- ι ’ ι i Λ.ι - 1 ι I
μ,να τού Κυβερνήτου.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 2·>
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’Επέτυχε νά θέση όμοιας στερεά; βάσεις μεταρρυθμίσεως εις ταϋτα 
οίας είς τον δικαστικόν κλάδου.

Δέν είμαι δ βιογράφος του· επειδή δμως το τέλος τοϋ μεγάλου 'Έλ
ληνας παρακολουθεί δραμα φοβερόν καί ή ανεπανόρθωτος δυστυχία τή; 
Ελλάδος, οφείλω νά προσθέσω δτι σπανίως έθνη ήξιώθησαν έν τή ιστο
ριγ αυτών κυβερνητών τοιαύτη; πειρχς, ικανοτητος και πατριωτισμού 
καί σπανιώτερον έ'πεσον έκ τή; μαχχίρας ούχί άπλώ; δολοφόνων, άλλ’ 
ένος ολοκλήρου κόμματος συγκροτουμένου έκ τών ένδοξοτέρων οικογε
νειών τής χώρας.

Αναγκάζομαι λοιπόν, πριν διαπραγματευθώ τά τοϋ θανατου του 
λακωνικώς νά οιατρέςω τινά τών έργων του.

"Οταν δ ’Ιωάννης Καποδϊστριας παρέλαβε τήν Ελλάδα, αυτή ήτο 
πεπληρωμένη ορφανών. Εκατόν φοράς τριακόσιοι άγνωστοι ήρωες, ώ; 
τούς τριακοσίους τών Θερμοπυλών, είχον πέσει κατά τόν έπταετή 
αγώνα, ούτε τά ονόματα αύτών έγκαταλείύαντες πρό; ήμάς παρά 
μόνον τά ορφανά των.

Τά ορφανά αυτά ήσαν ή χρυσή νεολαία τή; Έλλαδος είς τά ου. - 
ματα τοϋ Καποδιστρίου.

’Αλλά ποΰ εύρίσκονται ταϋτα; Φεϋ! ήσαν τών Κοτζαμπχσίδων. 
τών Καπατανέων καί 'Οπλαρχηγών οί ύυχογυιοί, άλλα δέ είς έάκη 
διέτρεχον τάς οδούς έπαιτοϋντα καί κοιμώμενα είς τάς τρώγλα: τών 
πόλεων καί τά άντρα τών όρέων.

Ό ’Ιωάννης Καποδϊστριας πάραυτα ίδρυσε τό ’Ορφανοτροφείου 
άπαντήσας μεγάλας καί ανυπέρβατους δυσκολίας όπως άποσπάση τού; 
μείρακας αυτούς εκ τών κτηνωοών πατρώνων των.

Όποιον θειον βήμα τοΰτο πρός τήν ήθικοποίησιν λαοϋ άντινρα- 
ψαντος έκ τοϋ Τούρκου οτι ούτος είχεν ώς δευτέραν φύσιν!

Ό ’Ιωάννης Καποδϊστριας συνήθροισε έξακοσίους παϊδας καί έδί- 
δαξε πρός αύτούς τήν γραμματικήν αριθμητικήν καί γεωγραφίαν.

Καθόσον έξεκενοϋτο τό έδαφος τής 'Ελλάδος έκ τών Αράβων καί 
Τούρκων, ιδρύονται άλληλοδακτικα Σχολεία, πριν δέ παρέλθη έτος ό 
αριθμός τών φοιτώντων μαθητών άνήρχετο είς επτά χιλιάδας όκτακο- 
κοσίους είκοσιτέσσαρας.

Τώ 1829 ίδρυσε τό Γυμνάσιου τής Αίγίνης.
Το Ορφανοτροφείου ύπήρςε το μεγάλου ανθρώπινον φυτώριου τών 

διαφόρων κλάδων τών τεχνών. Έκ τών μειράκιων αύτών μετά εν έτος

ΣΤΟΑ

έσύστησε τό δπλοποιεΐον τοϋ Ναυπλίου, τον Ναύσταθμον τοϋ ΙΙόρου, το 
’Εθνικόν Τυπογραφείου, τήν αγροτικήν Σχολήν τής Τίρυνθος καί την 
πολεμικήν Σχολήν τοϋ Ναυπλίου.

Οΰτω τά τέκνα τών αγνώστων πεσόντων ηρώων ευρον τόν άρτον 
τής πατρίδος έν βίω όργανικώ καί έντίμω.

Άλλ’δ Κυβερνήτης έδωκε πρό πάντων τήν προσοχήν του εις τον 
οργανισμόν τής πολεμικής Σχολής. Περιεϊχεν αυτή τεσσαράκοντα μα- 
θητάς μ,εγάλους καί δώδεκα μικρούς, σπουδάζοντας όπως έξελθωσιν 
αξιωματικοί είς τόν συντεταγμένον Στρατόν.

ήτο δ Στρατός τής Ελλάδος όταν δ Ιωάννης Καποδί- 
η

έκατοστύες είς Μέθαινα ύπό τόν Συνταγματάρχην Φαβιέ- 
τινές έκατοστύες άτακτων ύπό τόν οπλαρχηγόν Κατσικο- 
έστρατοπεδευμένων είς Μέγαρα καί Σαλαμίνα, συνεκροτουν

Άλλα τις ι
στριας άφίχθη είς Αίγιναν; 

Τινές
ρον, καί 
γιάννην, 
τό όλου.

Είς τό Δραγομέστρι εύρίσκετο δ Στρατηγός Τσούρτς μέ τον Στρα
τόν του, συγκροτούμενου άπό στρατηγούς καί καπετανέους καί ολίγους 
στρατιώτας. Όσον διά πυροβόλα καί ύλικόν, κάλλιστον νά σιγησω.

Ό Καποδϊστριας διωργάνωσε τέσσαρα τάγματα τού πεζικού, μίαν 
πυροβολαρχίαν, δύο ίλας τοϋ έλαφροϋ ιππικού, έν πρωτότυπον ταγμα 
συγκροτούμενου έκ τετρακοσίωυ άυδρών, καί είκοσι τάγματα έλα ρροϋ 
πεζικού ήτοι φουστανελλοφόρωυ.

Ή είσαχθεΐσα αύστηρά πειθαρχία είς άπαυτα ταϋτα τά σώματα 
άυεςαιρέτως καί ή εύκολία μεθ’ ής έξέμαθου τά γυμυάσιά τωυ ύπήρςαν 
αί ποώτισται τώυ άρετώυ αύτών. Οί έπισκεπτόμενοι τότε την Ελλάδα 
ξένοι έιεενον έκθαμβοι- διό καί δ Στρατός ούτος διεκαίετο εζ. τής φι
λοδοξίας νά δδηγηθή κατά τών Τούρκων πρός άπέλευθερωσιν τών δού
λων άδελφών του.

"Ιδρυσε τόν στρατώνα τοϋ Ναυπλίου, περιεκτικόν χιλίων άνδρών, 
καίέχοντα δπλοστάσιον μέ δέκα χιλιάδάς τουφέκια. Διωργάνωσεν οπλο
ποιείου έν Ναυπλίω, όπως κατασκευάζωνται διαφόρων ειδών όπλα. 
Έπεσκεύασε τά φρούρια καί οχυρώματα καί διωργάνωσε σύστημα μη
τρώων τών άξιωματικών καί στρατιωτών καί βιβλίων έγκαταστιχώ- 
σεων τοϋ ύλ'.κοϋ, πάντη άγνώστων μέχρι τής έποχής εκείνης εν Ελλάδι, 
διό καί τόσαι διεποάχθησαν γιγαντιαϊαι κλοπαί τής έθνικής ιδιοκτησίας 
παρά τινων τών πρώτων ονομάτων τής Ελληνικής έπαναστάσεως.

25*
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Άλλ’ είς τίνα κατάστασιν εύρε τό Ναυτικόν;
Ή Ελλάς είχε δύο μόνον άφωπλισμένα πλοία εις Πόρον, εντός ολι

γοετούς Si διαστήματος κατόρθωσε νά συγκρότηση στόλον έκ πεντή- 
κοντα δύο πλοίων μεγάλων καί μικρών, έξ ών τέσσαρες κορβέτται, 
πέντε βρίκια καί εξ γολέται ήσαν άεί είς κίνησιν πρός καταδίωξιν τών 
πειρατών καί προφύλαξιν τού εμπορίου. Έν αΰτοΐς έγύμναζεν ενδελε
χώς τούς ναύτας, έφ’ ών έστήριζε τό μέλλον μεγαλεϊον τής Ελλάδος.

Ό Καποδίστριας έ'διδεν έν ταυτώ σπουδαίαν σημ.ασίαν είς τήν ίδρυ- 
σιν μεγάλου ναυστάθμου. "Ηρξατο λοιπόν ειδικών μελετών καί έποιή- 
σατο έναρςιν έ'ργων έπισυράντων τήν προσοχήν τών Ναυάρχων τών 
ξένων σημαιών.

Άλλ’ ενταύθα ό Κυβερνήτης τής Ελλάδος άπήντησεν ούχί πλέον 
σκοπέλους δυσβάτους, άλλ’ όρη ανυπέρβατα διά τό άνοικονόμητον τών 
νησιωτών.

Άφικνούμενος έν Έλλάδι εύρεν έννέα ναυάρχους καί εκατόν πλοιάρ
χους, οίτινες έπιλήσμονες τού χυθέντος αίματος χιλιάδων ηρώων τής 
ξηρά; άπό τής άρματωλικής εποχής τού Χρήστου Μιλλιώνη μέχρι τού 
θανάτου τού Καραίσκάκη, αίματος σχηματίσαντος τήν λίμνην έν ή αί 
μεγάλαι Δυνάμεις έβάπτισαν τήν ελευθερίαν τού Ελληνικού γένους, 
συνεορτάσασαι αύτήν διά τών έκλάμπρων καί βομβοφώνων Ναυαρι- 
νείων πυροτεχνημάτων, όταν δ Αίγυπτιακο-τουρκικός στρατός καί στό
λος είχον άποσβέσει τήν έπανάστασιν, κατέχοντες ολόκληρον τήν Πε
λοπόννησον καί τήν Στερεάν, έπιλήσμονες, λέγω, ιστορικών πασιφανών 
γεγονότων, ώς μανιακοί φαντασιοπλήκται, άναιδέστατοι πρός περιφρό- 
νησιν ολοκλήρου τής Ελληνικής φυλής, έκόμπαζον ότι ούτοι μόνοι 
ήλευθερωσαν τήν Ελλάδα άπό τών Τούρκων, ώς άυ.οτοι λύκοι άπαι- 
τούντες παρά τού Καποδιστρίου ούχί όλιγώτερον ή νά μή ποιή βήυ.α 
άνευ τής συμβουλής των, ή νά τούς δώση νά ροφήσωσιν ολόκληρον τήν 
Ελλάδα.

’Ενταύθα ήνεώχθη τό βάραθρον έν τώ δποίω ή άλάστωο τής Ελλά
δος Μοίρα άπεφάσισε νά ρίψη τον Κυβερνήτην, διότι διαφωνήσασαι αί 
τρεις κυριώτεραι νήσοι, τά μέν Ψαρρά φανατικώς έκηρύχθησαν ύπέο 
τού Καποδιστρίου, ή δέ "Υδρα καί αί Σπέτσαι φανατικώς συνώυ.ωσαν 
τον όλεθρον αυτού.

Οί 'Υδραίοι καί Σπετσιώται, πλοιοκτήται μεγάλων πλοίων τά όποια 
συνεισέφερον ήρωϊκώς καί λυσιτελώς είς τον άγώνα, δέν έπεθύαουν ή 

κορ-
Ίω- 
στό-

περίς να σχηματίση τον στόλον 
τούτο άφ’ εαυτού, ουτω δε ιζα- 

Άλλ’ή "Υδρα καί αί 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, 
τής Αγγλίας καί διασαλπί- 
έπιθυυ.εϊ ν’ άποδιωχθή δ Κα- 
αύται αί πρωταθλήτειραι τού 

στερεωθείσης έν τώ Κράτει

'Ελλά; ν’ άπολαύση στρατιωτικόν εύρωπαϊκον ναυτικόν, διότι έναύλο- 
ναν τάπλοίά των επωφελώς πρό; τήν Κυβ-ρνησιν. Δέν έπεθυμουν ορ
γανισμόν ευρωπαϊκόν καί ναυτικήν γλώσσαν σύμφωνον μέ τα προστάγ
ματα, τάς κινήσεις καί τάς διεθνείς διατάξεις, άλλ’ άπήτουν τήν άρ- 
βανίτικην γλώσσαν των καί ναύτας μόνον έκ τής νήσου εξ ης κατήγετο 
δ κυβερνήτης τού πλοίου Τό πλήρωμα τής Ελλάδος, ήν έκυβέρνα δ 
Μιαούλης, συνεκροτεϊτο δλόκληρον έξ Υδραίων. Οί ναύται τής 
βέττας "Υδρας, ήν έκυβέρνα δ Σαχίνης, ήσαν όλοι Υδραίοι. Ό 
άννης Καποδίστριας εγκαίρως κατενόησεν ότι τοιουτοτρόπως ό 
λος τού Κράτους εύρίσκετο εις χεϊρας τών Υδραίων.

Ή δυσαρέσκεια τών έπιλοίπων νησιωτών τής έλευθέρας και δο-λης 
Ελλάδος τότε όρια δέν είχε.

Τού Καποδιστρίου κατορθώσανε 
ού άνέφερον, κατηργήθη το σύστημα 
νοποιήθη ή έτέρα μερίς τού ελληνικού ναυτικόν. 
Σπέτσαι, ύποδαυλιζόμεναι παρά τού 
ποιούντο; άφθονον χρήσιν του ονόματο; 
ζοντος τήν ψευδή φήμην δτι ή Αγγλία 
ποδίστριας έκ τή; Ελλάδος, άντέταξαν 
επταετούς άγώνος τήν άναρχίαν κατά τή< 
πειθαρχίας.

Έν τή ένάρξει τού άγώνος δ Λ. Μαυροκορδάτος εϊχεν άντιπάλους 
ισχυρότατους τόν Δημήτριον Υψηλάντην, τον Θεόδωρον Νεγρην, τον 
Καρατζά καί τόν Καντακουζηνόν Κατά τόν άγώνα ήσαν πάμπτω- 
χοι έκτος τού Καρατζά, ούδέν έτερον έχοντες κεφάλαιον έκ-ος τού 
γραψίματος, τό δποϊον έν μέσω τών άγραρμάτων παλληκαριων τή; 
εποχής έκείνη; ύπήρξε συχνότατα χείρον τής πυρίτιδος τών Τούρκων. 
Ό Καρατζάς καί δ Καντακουζηνος ήσαν ειλικρινέστεροι και ικανότε
ροι άνδρε;· άλλ’ απαυδησαντε; έκ των ραδιουργιών του Νεγρη και 
Μαυροκορδάτου έγκατέλειψαν πρόωρα τόν άγώνα. ΌΎψηλάντης καί δ 
Νέγρη; άπεβίωσαν, έμεινε λοιπον δ Αλεζανόρος Μαυροκορόάτος, ουτ·.- 
νος αί ν.ενάλαι καί άναμφισβήτητοι εκδουλεύσεις και το σταθερόν, φλεγ
ματικόν καί άνδρεϊον ύφος δι’ ού προσεφέρθη απέναντι τών φοβερών 
κινδύνων τού Μεσολογγίου καί τής Σφακτηρίας έπί τού Άρεως. ε”δι- 
δον δικαιώματα πρωθυπουργού τού προέδρου τή; ύπο τον Ι\α..οδ 
στοιαν Δημοκρατίας.
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'0 έγωϊσμος καί τά πάθη έτύφλωσαν έν τή κρισιμωτέρα έποχή της 
πατρίδος τον πατριωτισμόν τού Α. Μαυροκορδάτου καί τοϋ Λαζάρου 
Κουντουριώτου συνομωσάντων τήν καταστροφήν τοϋ Κυβερνήτου.

Θέλει έρωτήσει τίς, διά τίνων οικονομικών μέτρων ήδυνήθη νά προ- 
μηθευθή δ Καποδϊστριας τοσαϋτα κεφάλαια όπως ναυπηγήση Στόλον, 
οργάνωση στρατόν καί πραγματοποίηση έντός βραχέος διαστήματος 
τόσα έργα;

Τό φορολογικόν καί τελωνειακόν σύστημα της Ελλάδος ήτο τοιοϋτον 
όταν δ Καποδϊστριας άφίχθη είς Αίγιναν, όπως ού μόνον τό ταμεϊον μή 
έχη ποτέ οβολόν, άλλά δπως χορηγεί καί τά μέσα πρός τους Κοτσαμ- 
πασίδες, τούς οπλαρχηγούς καί ισχυρούς νά διαρπάζωσι χρήματα, κτή
ματα, φόρους, προσόδους, γαίας καί παντός είδους εθνικήν ιδιοκτησίαν, 
είτε διά τοϋ τρόπου τών δανεικών καί αγύριστων, είτε διά ψευδών 
άγοροπωλησιών ή ένοικιάσεων, ποτέ μή πληρονομένου τοϋ ενοικίου, είτε 
δι’ ευφυών προφάσεων, τών δποίων αί λεπτομέρειαι σχημ,ατίζουσιν οί- 
κτράν βίβλον ανεκδότων μιας ψευδούς ελευθερίας λαού έζερχομένου 
πτωχότερου καί δυστυχεστέρου έκ της δουλείας το>ν Τούρκων, καθότι 
δ πόλεμος είχε μεταβάλει τάς καλλιεργησίμους γαίας είς χέρσους, πυρ
πολήσει τά δένδρα καί τά δάση, κατερειπώσει τάς πόλεις καί κατα
στρέψει τάς αμπέλους, πρό πάντων τόν σταφιδόκαρπόν.

Πρώτον οικονομολογικόν μέτρον τοϋ Καποδιστρίου συγχρόνως τή 
άφίζει του, ήτο ή ίδρυσις τής ’Εθνικής Τραπέζης. ’Έθεσεν έν αύτή οτι 
άπέμενεν έκ τής περιουσίας του, μέχρι τοϋ εσχάτου αύτοΰ οβολού, δ δέ 
φιλέλλην βασιλεύς τής Βαβαρίας Λουδοβίκος, οστις τότε ήτο μακράν 
άπό τοϋ νά φαντάζηται ότι δ υιός του έμελλε μετά πέντε έτη νά. άναβή 
τον θρόνον τής 'Ελλάδος, έθεσε καί ούτος, πρός χάριν τοϋ φίλου του 
Καποδιστρίου πεντήκοντα χιλιάδας φράγκα.

Δεύτερον οικονομικόν μέτρον του ήτο ή έπωφελής ένοικίασις τών αλυ
κών, αϊτινες έκμεταλλευόμεναι έως τότε φοβερά δαπάνη τής Κυβερ- 
νήσεως, έχορήγουν πολύ άλας καί ολίγα χρήματα. Ένοικίασεν έπίσης 
τά ιχθυοτροφεία, έπίσης ένοικίασε τάς έθνικάς άμπέλους καί τούς κή
πους διά δέκα έτη, πολλά τών δποίων άπέσπασεν έκ τών ονύχων τινών 
ισχυρών άγοραστών, οΐτινες τάς είχον άγοράσει, καί ού μόνον δέν είχον 
πληρώσει, άλλ’ ούδέ είχον σκοπόν νά πληοώσωσι ποτέ.

Αί έθνικαί ίδιοκτησίαι, διαιρούμενα! ύπό τής Κυβερνήσεως εις φθαο- 
τά.ς καί άφθαρτους, εύρέθησαν σχεδόν όλαι έκποιημέναι κατά τάς άο- 

χάς τοϋ 1828, άλλ’ ήσαν σχεδόν άπασαι άπλήρωτοι. Διώρισεν επιτρο
πείαν όπως έ'ετάση τούς τίτλους καί κανονίση τήν πληρωμήν των, καί 
διώοισεν έτέοαν έπιτροπείαν δπως έζελέγζη τάς έργασίας τής πρώτης, 
καί έπικυρώση τούς παρ’ αύτής άναγνωρισθέντας τίτλους.

Άνεκάλυψεν δτι ώφείλοντο εκατομμύρια είς τό Ταμεϊον παρά τών 
ίσχυροτέρων τής χώρας. "Ωφελε λοιπόν διά τής μεγαλειτέρας φρονή- 
σεως, σταθερωτέρας άποφάσεως καί ίσης διανομής καί έφαρμογής τής 
δικαιοσύνης, νά προβή είς τά τοιαϋτα οικονομολογικά μέτρα, όπως η 
συλλέςη τά. όφειλόμενα ή άναγκάση τούς κατόχους νά έπιστρέψωσι τά 
κτήματα. Τό άποτέλεσμα ήτο δπως προσεδόκα καί έπεθύμει τούτο.

Διά τής ένικοιάσεως τών άμπελώνων, κήπων καί καλλιεργήσιμων 
γαιών, τό Ταμεϊον συντόμως έπληρώθη χρημάτων, έπίσης συμφώνως 
ταΐς προσδοκίαις του.

Έκανόνισε τόν ύπέρογκον τελωνειακόν φόρον 12 τοϊς εκατόν διά νέου 
Δ. σμολογίου είς μόνον ές τοϊς εκατόν τής τε εισαγωγής καί τής έξα- 
γωγής τά έμπορεύματα, θέσας μικρόν τινα φόρον περιπλέον μόνον είς 
τά τής πολυτελείας.

Έσύστησε νου.ισυ.ατοκοπεϊον, έν τώ δποίω κατεσκευάζοντο χάλκινα 
νου.ίσυ.ατα καί άργυροί φοίνικες, καί έθεσε φόρον είς τά ζώα και τάς 
Υοσκας των έπί τών έθνικών γαιών.

Τοιαϋτα ήσαν τινά. τών έργων δι’ ών δ ’Ιωάννης Καποδϊστριας κα- 
τώρθωσεν, ώς άληθής άναμορφωτής, νά διαλύση την πέριζ τής 'Ελλά
δος πυκνήν ομίχλην, ποιήση αύτήν καί αύθις ορατήν είς τον κόσμον, 
έςαγάγη δέ έκ τοϋ χάους, έν τώ δποίω ή τε δουλεία τών Τούρκων καί 
αί άθλιότητες καί περιπέτεια·, τοϋ επταετούς άγώνος είχον βυθίσει 
αύτήν.

Δέν άναφέρω τήν άνάπτι 
κοϋ είς τάς ημέρας του. Άπό τοϋ 1828 μέχρι 
τοεϊς χιλιάδες διπλώματα εμποροπλοιάρχων. 
Κωνσταντινούπολή οκτακόσια πλοία φέροντα 
Τω 1830 είσήλθον 1027 πασών τών χωρητικοτήτων. Ο Κυβερνήτης 
έδάνεισε 50 χιλιάδάς τάλληρα πρός τούς έχοντας νά λαμβάνωσιν άπο- 
ζηυ.ιώσει: νησιώτας. ποός διευκολυνσιν τής ναυπηγήσεως τών πλοίων των.

υζιν τοϋ έμποοίου καί τοϋ έυ.ποοικοϋ ναυτι- 
τοϋ 1831 έχορηγήθησαν 
Τώ 1829 
τήν ελληνικήν σημαίαν.

,κοτήτων. 'Ο Κυβερνή·
> - „ χ - p ,ος τους έχοντας να λαμοανωσιν α·

,σήλθον είς

ΟΙ ΣΥΝΏΜΟΤΑΪ.
Εν τώ πενθίαω έτει 1831 ή κατά τοϋ Καποδι ου συνων.οσία
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άφίχθη είς τό σημ.εϊον τών εσχάτων ενεργειών της· ή "Τάρα ήτο ή 
εστία χύτης, ή ίέ φωνή της ό «Άπόλλοον», έφημερίς τοϋ κ. Πολυζωι 
ίου.

Τον κ. ΙΙολυζωίίην ύπεστήριζον πρό πολλοϋ ό τε Κουντουριώτης κχί 
ό Όρλάνίος. Λέγω ίέ τοϋτο κρίνων έκ μιας επιστολής τοϋ Όρλάνίου 
κχί Λουριώτη γεγραμ,μένης έκ Λονίίνου πρό; τήν Εκτελεστικήν Κυ- 
βέρνησιν τήν Γ·’ ’Οκτωβρίου 1824, άναφέρουσαν ότι έκ τοϋ ίανείου του 
1824 ό Όρλάνίος έμ.έτρησε 500 τάλληοα πρός τόν Πολυζωιίην ίιά 
τήν έφην.ερίία του.

Ό Καποίίστριας άπό τής άφίςεως του ένεθάρρυνε πολύ τήν έλευθε- 
ροτυπίαν, ίίρυσε ίέ ίιά τόν σκοπόν τούτον έν Ναυπλίω καί είς Αίγιναν 
μεγάλα τυπογραφεία, έν οις έπετρέποντο ίαπάνη τής Κυβερνήσεως ή 
πληρωμή τοϋ έκίότου έκίόσει; συγγραμμάτων οίωνίήποτε ελευθέρων 
ίίεών.

Ό κ. Άντωνιάίης είχεν έπίσης συστήσει τυπογραφείου έν ω έίημο- 
σιεύετο ή α’Ηώς.»

Τής συνωμ-οσίας προβαινούση'ς, ή « Ήώς » καί ό « ’Απόλλων » ήρ- 
ξαντο νά έπιτίθηνται κχτχ τοϋ Ίωάννου Καποίιστρίου μετ’απρεπών 
ύβρεων.

Ό Ιωάννης Καποίίστριας έτύγχανε νχ ύπηρετήση πολυετώς τήν 
’Ρωσσίαν. Τοϋτο ήτο τό ίυστύχημά του, τό έγκλημά του· ίιά τοϋτο 
μόνον παρεγνωρίζοντο τά μεγάλα έ'ργχ του, ό πατριωτισμός του, ή έν- 
τιμότης του καί τά καθ’ έκάστην ίιατρανούμενα ίιά χιλίων άποίεί- 

. ’Εκαλείτο δ προίό- 
ίύο τούτων οργάνων.

τά τοϋ Τύπου 
μάλλον φιλε- 

Τ5

ρεών φιλάνθρωπχ καί φιλελεύθερα αίσθήματά του. 
τη; της Έλλάίος καί ό τύραννος παρά τών

Ήναγκάσθη τότε ίιά Διατάγματος νά ίιαρρυθμ'ση 
οι’ ένώα άρθρων σύμφωνα τών περί Τύπου Νόμων τών 
λευθέρων κχί πεπολιτισμένων Κρατών τής Εύοώπης.

Τό ίεύτερον άρθρον τοϋ ίιχτάγματος τούτου άπήτει 
φος νχ παρακαταθέτη τέσσαρας χιλιχίας φοίνικας είς 
Τράπεζαν, ώς έγγύησιν ότι ίέν θά τύπωση τι κατά τής χ 
θρησκείας, ή τών αρχών τής ίημ.οσίου ηθικής, ούτε ίην.οσιεύση 
πικότητας ή συκοφαντίας. (χ)

πχς τυπογρά- 
την Εθνικήν 

ριστιανική: 
ο θ υ

(α) Τίποτ= φιλελευθερώτερον, συνετωτερον και ασφαλέστερον ο:α την τίμήν ·/.■/·. 
ριουσίαν ένδς πολίτου οσον ό ύπ’ άρ.θ. 2085 κα·. ημερομηνίαν 2G ’Απριλίου ! 83 1 νόμο; 
περ'ι τύπου τού Ίωάννου Καποδιστρίου.
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Ό Κυβερνήτης τής Έλλάίος έκαμε τοϋτο, όπως άναχαιτήση τήν 
σύστχσιν μικρών άφχνών κχί κρύφιων τυπογραφείων έν οίς έστοιχειοθε 
τοϋντο σάτυραι καί λίβελλοι, έμπλεοι σατανικών συκοφαντιών και αη- 
ίεσ τάτων κοπρολογιών.

Οί συντάκται τών τοιούτων έπηγγελλοντο τους φιλελευθέρους, έπω- 
νομάζοντο συνταγματικοί, έςεγείροντες τόν λαόν κατά τοϋ 'Ρώσσου 
τυράννου τής χώρας.

’Εν τω πυθμένι τής τοιαύτης άντιπολιτεύσεως εύρίσκοντο οί έν Ύίρα 
συνωμόται, έπί κεφαλής τών όποιων ήσαν τινές τών έπισημοτέρων οι
κογενειών τής "Γίρας, τών Σπετσών καί άλλων μερών τής Έλλάίος, 
ο'ίτινες πρός ένίσχυσίν των ίιεσάλπιζον οτι ώίηγοϋντο, ούχί έκ προσω
πικών συμφερόντων, άλλ’ ύπό τών ΙΙρέσβεων τής Γαλλίας κχί ’Αγγλίας, 
ή μάλλον ύπό τής Γαλλικής καί ’Αγγλικής Κυβερνήσεως.

Ευτυχώς ίέν ύπαρχε·. ούτε ράκος γραπτής άποίείζεως, όπως ή ιστο
ρία ίωση έλαχίστην πίστην είς τοϋτο.

“Αλλως ίέ, πώς ήίύναντο ή τε Γαλλική καί ’Αγγλική Κυβέρνησις 
να ύποσκάπτωσι κατά τό 1831 τόν Ίωχννην Καποόίστριαν καί τήν 
Ρωσσίαν, όταν τήν 3’'·’' Φεβρουάριου 1830 αί τρεις αύται μεγαλαι 
ίυνάμεις δμοϋ συνείριάσασχι έν Λονίίνω, άπεφάσισαν ίιά Πρωτοκόλ
λου τήν ϊίρυσιν τής Έλλάίος είς Βασίλειον ύπό τήν προστασίαν τών 
τριών ;

Τό Βασίλειον τής Έλλάίος ήθελεν έγερθή από τοϋ 1830 καί 
προληφθή ή ίολοφονίχ τοϋ Ίωάννου Καποίιστρίου, άν ή έπανάστασις 
τής Γαλλία; τοϋ ’Ιουλίου τοϋ 1830 ίέν ίιέκοπτε τοϋ Συνείρίου τοϋ 
Λονίίνου τάς τετελεσμένχς έργασίας.

Ό ίυστυχή; λαός τής Έλλάίος, πώς ήίύνχτο νά φαντασθή ότι οί 
θεωρούμενοι μεγάλοι πατριώται ύπηρέτουν πάθη, συμφέροντα, κόμματα 
καί βχι πατρίία, ότι ίέ ήσαν ή κεφαλή συνωμοσίας, ής τάς καταστρε
πτικά; συνέπειας αί μέλλουσαι γενεαί έζ ένιαυτοϋ είς ενιαυτόν άνιχρώ- 
τερα θά αίσθάνωνται. αυστηρότερα θχ κχτχκρίνωσι καί πικρότερα θά 
κχταίικάζωσι.

Δύο τών Μαυρομιχαλχίων έπέπρωτο νά γίνωσιν οί ίυο έκτελεστικοί 
βραχίονες τής συνωμοσίας αυτής.

Ή Μάνη εύρίσκετο, ώς κχί ή Ί'ίρα, είς φχνεράν αποστασίαν κατά 
τοϋ Κυβερνήτου τής Έλλάίος.

Ή Μάνη πρό τής έπχνχστχχεως παρουσιάζει ιστορίαν ίιαφορον τής
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έπιλοίπου έλληνικής φυλής, διότι έχαιρεν είδος ανεξαρτησίας εις χεϊρας 
τών Μουρζινακων, Ζαννετάκηδων, Καπετανάκηδων, Δευτεράκων, Κου- 
μουνδουράκηδων, Διαβολάκων, Μαυρομιχ αλαίων, ΙΙατριαρχέων, Κου- 
κουβαλαίων και άλλων, παρουσιάζουσα λαόν μάχιμον, έχοντα πολλάς 
αρετάς τών αρχαίων Σπαρτιατών ανάμικτους μετ’ άγριων παθών καί 
μεγάλης δεισιδαιμονίας.

Ό λαός ούτος όμιλεϊ ύπέρ πάντα άλλον γλώσσαν Ελληνικήν, άπηλ- 
λαγμένην τουρκικών καί λατινικών λέξεων, άποδεικνύων ότι οί διά
φοροι κατακτηταί της Ελλάδος δεν έξετάθησαν μέχρι τοϋ μέρους 
τούτου, ή δέν ήδυνήθησαν χρόνον πολυν νά διαμείνωσι.

Έπί της έπαναστάσεως τοϋ 1769 ώς καί έν έκείνη τοϋ 1821, ή 
οικογένεια Μαυρομιχάλη διεκρίθη καί έθυσίασεν ούχί χρήματα, διότι 
τοιαϋτα δέν είχε, άλλ’ άνδρας ο'ϊτινες προσέφερον μεγάλας καί ανεκτί
μητους εκδουλεύσεις εις τον ιερόν της Ελλάδος άγώνα. Ό διατρέχων 
τά άπομνημονεύματα ταϋτα ενθυμείται καλώς είς τάς σκηνάς της 
Κωνσταντινουπόλεως τους όμηρους Μαυρομιχάλη καθώς καί την δρα- 
πέτευσίν των.

Έκ της εποχής αύτής το αίμα τών Μαυρομιχαλαίων άφθόνως έπό- 
τισε τό δένδρον της Ελληνικής έλευθερίας. Άλλ’ όταν ό Κυβερνήτης 
ήρςατο τής χρησιμοποιήσεως τών έθνικών γαιών δπως προσπορισθή τά 
μέσα τής άναπτύξεως τής χώρας, ή Μάνη παρουσιάσθη ώς πρόβλημα 
ένώπιον του.

Έποίουν άρα τά άγρια καί άδέσποτα όρη αί βοσκαΐ καί οί βάτοι 
τής Μάνης μέρος των έθνικών γαιών ή όχι: Είς ποιους άνήκον ; Καί 
διά τίνων τίτλων ή Μάνη έπρεπε νά μένη έζαιρετική είς τά γενικά 
μέτρα τών άλλων μερών τής Ελλάδος, σχηματίση δέ βασίλειον εντός 
βασιλείου, Κράτος έν Κρατεί; Ό βραχίων τών Νόμων τής χώρας δέν 
έπρεπε νά έκταθή μέχρι τής Μάνης ; Δέν έ'ποεπε νά ληφθώσι μέτρα 
όπως μή ή Μάνη γίνη καταφύγιον τών κατά τών νόμων καί γενικών 
ν.εταρουθμίσεων άντιστρατευου.ένων;

Τής Μάνης παρουσίαζαν ένης ώς τό δυσχερέστερον κατά τήν λύσιν 
πρόβλημα είς τόν Ίωάννην Καποδίστριαν, δ Πετρόμ.πεης καί ό Ζαν- 
νετάκης άπεφάσισαν έκ συμφώνου ίδιαν αύτών λύσιν.

Ό ΙΙετοομπεης καί ό Ζαννετάκης έύήφισαν ή Μάνη νά διαιοεθή 
είς δύο, ανατολικήν καί δυτικήν, καί την μέν κυοιαοχίαν τής άνατο- 
ζ ικής ν’ άναλάβη ό Ζαννετάκης, τήν δέ τής δυτικής ο Μαυρομι/αλης.

ΣΤΟΑ 39S

"Εκαστος δέ αύτών, δπως ύποστηριχθή παρά τών Μανιατών, ύπε- 
σχέθη πρός αυτούς θέσεις, στρατιωτικούς βαθμούς, αποζημιώσεις, συν
τάξεις, καί τόν σχηματισμόν ταγμάτων Μανιατών τά όποια θά κυβερ

νώντας έξ ενός μ.έλους τών δύο οικογενειών.
Τοιουτοτρόπως έκυμάτισαν είς τό Λιμάνι τήν σημαίαν τοϋ Λυκούρ

γου, φωνάζοντες Ζητώ τό Σύνταγμα ! Έμπιστευθέντες τήν άρχηστρα- 
τηγίαν πρός τόν στρατηγόν Κατσάκον, δστις διά πρώτον συνταγμα
τικόν κατώρθωμα έπεσκέφθη, <5>ς άλλος Ίμ.πραίμ. πασάς, τάς Καλά
μας, καί μολονότι αύται έφρουροϋντο ύπό τών Γάλλων, έλεηλάτησεν 

αυτας.
’Απέναντι τοιαύτης καταστάσεως πραγμάτων τής τε Ύδρας καί 

τής Μάνης, τί ώτελε νά πράξη ό ’Ιωάννης Καποδίστριας; Παοουσιά- 
ζοντο ένώπιον του δύο μέτρα. Τό έν, αμέσως νά. παραιτηθή καί έπι- 
στρέψη είς Γενεύην, τό έτερον ή ύφισταμένη Κυβέρνησές του εντός τών 
δικαιωμάτων της νά άντιτάξη δραστηρίως βίαν κατά τής Ύδρας 
καί Μάνης, κατακρατούσα την κατ’ αύτής ανταρσίαν τοϋ νά γενικευθή.

Ata τό πρώτον, ώφελε νά δώση τήν παραίτησίν του πρός τάς τρεις 
δυνάμεις, καί νά εγκατάλειψη, χάριν τώνΜανιατών καί Υδραίων, τήν 
πατρίδα του καί ένα λαόν, δστις εύρών πόρους ζωής, έμπόριον, ναυτι
λίαν, κατάπαυσιν τής πειρατείας καί κιβδηλείας καί εύτυχίαν έν τή 
απελπισία του, ηυλόγει καί ήγάπα αύτόν.

Διαρκεία τής Έθνοσυνελεύσεως τοϋ Άργους, τόν ’Ιούνιον τοϋ 1829, 
ό Καποδίστριας έλαβεν ενεργητικόν υ.έρος έν αύτή, δπως διαφώτιση τά 
μ.έλη τά διάφορα νομοσχέδιά των. Ό καλούμενος πέμπτος Νόμος 
άφορκ είς τάς αποζημιώσεις τών τριών νήσων Ύδρας Σπετσών καί 
Ψαρρών, τόν στρατόν τοϋ Καραϊσκάκη, τά σώματα τοϋ Μεσολογγίου 
καί τήν φρουράν τής Άκοοπόλεως.

Αί νήσοι έζήτουν δυο έκατομμύρια καί έννεακοσίας χιλιάδας τάλ- 
ληοα τής Ισπανίας ώς αποζημιώσεις, καί οί τής ξηράς στρατιωτικοί 
πενήντα τέσσαρα έκατομμύρια τουρκικά γρόσια.

ΙΙαντες ούτοι έζήτουν αύτά. άνευ τίτλων, άποδείςεων δαπάνης καί 
βασίυ.ων υ.αοτυειών. Τεσσαράκοντα πλοιοκτήται ήσαν Υδραίοι ζητοΰν- 
τες 1,200,000 ταλληρα, τριάκοντα Σπετσιώται έζήτουν 1,000,000 

ταλληρα καί οί Ψαειανοί 700,000 τάλληρα.
Ή Έθνοσυνέλευσις, καθώς καί ό Καποδίστριας, άπεφάσισαν νά πλη- 

ρώσωσιν 1,000,000 τάλληρα είς τάς νήσους, είς γαίας, χρήματα καί 
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γραμμάτια, ή τό δλον τών 2,900,000 ταλλήρων εις μόνον γαίας. Αλλ’ 
δ μέγας πατριώτης Κουντουριώτης εύρε την εύκαιρίαν νά θέση τήν μά- 
χαιοαν είς τόν τράχηλον της 'Ελλάδος ζητών τό δλον ποσόν 2,900, 
000 τάλληρα είς τάλληρα, καί δέκα τοϊς εκατόν τόκον μέχρις ού απο
πληρωθώ τό ποσόν τοΰτο.

Ούτε ή Κυβέρνησις ούτε ή Γερουσία παρεδέχθη τήν τοκογλυφικην 
ταύτην αίτησιν, ήτις δέν έβασίζετο είς αποδείξεις, άλλ’ είς τάς παρα
λόγους φωνασκίας τών πλοιοκτητών, τινές τών δποίων έλαχίστας ύπέ- 
στησαν ζημίας.

Τά μεγαλείτερα πλοία τής εποχής εκείνης τών νησιωτών δέν ήσαν 
μεγαλείτεοα τών τριακοσίων τόνων, έν δέ πλοϊον τών 300 τόνων 
κατά τάς ύψηλοτέρας διατιμήσεις τών τότε ναυπηγών τής Γαλλίας, 
δέν ήδύνατο νά στοιχίση έν τή ναυπηγία του περισσότερον τών 25 χι
λιάδων φράγκων. Άρα δλα τά πλοία, τά όποια δέν ήσαν δλα τών 
300 τόνων, τά όποια δέν άπωλέσθησαν όλα είς τόν επταετή άγώνα, 
δέν ήδυναντο νά ζητήσωσιν άποζημίωσιν ούτε έν εκατομμύριου ταλλή ■ 
ρων.

Ό άγγλος Έδγάρδος Γκάρστων (Edgar Garston) έν τω συγγεάμ- 
ματι αύτοΰ τό έπιγραφόμενον Greece Revisited (Δευτέρα έπίσκεώις 
έν Έλλάδι) σελ 273 δμιλών περί "Υδρας καί περιγραφών τάς διαφό
ρους οικογένειας καί τά πλοία τών 'Υδραίων, διότι διέμεινεν αρκετόν 
χρόνον τώ 1825 καί τώ 181-0 έν "Υδρα, φιλοξενηθείς πρό πάντων παρά 
τών Κριεζήδων, οΐτινες καί έχορήγησαν τάς πλεΐστας τών λεπτομε
ρειών του, λέγει- «Τά πλοία τών Υδραίων είς τάς άρχάς τοΰ αΐώνος 
»δέν ήσαν πολύ κατώτερα άφ’ ότι ήσαν τώ 1821, ένω πρό τή: Γαλ
υλικής έπαναστάσεως τοΰ 1789, είχον ολίγα πλοία μεγαλείτερα τών 
»130 τόνων. 'Η Υδρα κατά τήν έπανάστασιν, είχεν έννενήκοντα 
«πλοία, έκ διακοσίων μέχρι πεντακοσίων τόνων χωρητικότητος έκα- 
»στον, έξ ών τά περισσότερα ήσαν τριακοσίων τόνων. Τά πλεϊστα έναυ- 
«πηνήθησαν είς "Υδραν, καί τινα είς Βενετίαν ή Λιβόονον, μετασνη- 
«ματισθέντα έν καιρώ πολέμου είς πολεμικά- έ'φερον έκαστον δέκα μέχρι 
«δεκατεσσάρων πυροβόλων καί πεντήκοντα μέχρι όγδοήκοντα να.>τών. 
«’Ολίγα. αύτών είχον δέκα οκτώ μέχρις είκοσι τηλεβόλων, καί πλείονας 
«ναύτας. Τά παλαιό, καί άχρηστα πλοία μετεβαλλοντο εις πυρπολικά.»

Εκ τών λόγων τούτων του κ. Γκάρστων, οστις είνε άκοος των Υ
δραίων φίλος, καί έκ τών συγγραφών άλλων φιλελλήνων τοΰ άγώνος
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μαθηματικώς καί δι’ άριθμών τής ναυπηγικής ύπολογισάντων την άξίαν 
τών είρημένων πλοίων, εύρίσκομεν κατά μέσον δρον τήν άξίαν έκά- 
στου τριακοσίων τόνων πλοίου μή ύπερβαίνουσαν τά πεντακισχίλια 
τάλληρα καί έκείνων τών πεντακοσίων μή ύπερβαίνουσαν τά δεκα- 

κισχίλια τάλληρα.
Επειδή δέ έκ τών πλοίων αύτών δέν έχάθησαν ούτε τά ήμίση κατά 

τον άγώνα, οί δέ μισθοί τών ναυτών έδίδοντο παρά τής Κυβερνή- 
σεως εκ, τών εισπράξεων, ή έκ τών έθνικών δανείων, καθο>ς φαίνεται έκ 
τών είς χεΐράς μου πρωτοτύπων πολυαρίθμων εγγράφων, έπιστολών καί 
αποδείξεων πληρωμ.ής τών Κουντουοιώτιδων, Τομπάζιδων, τού Άνδρέα 
Μιαούλη καί τών προκρίτων τής "Υδρας πρός τόν πατέρα μου Θεόδω
ρον ροένον καί τόν θειον μου ’Εμμανουήλ Ξένον, αί άπαιτήσεις αύται 
του Κουντουριώτη ήσαν παράλογοι.

Άλλα, δέν είνε μόνον τούτο- κρίνων έκ τών είς χεΐράς μου πολυαρίθ
μων πρωτοτύπων έπιστολών πρός τόν κ. ’Εμμανουήλ καί Θεόδωρον 
Ξένον τοΰ Α. Μαυροκορδάτου, ΙΙανούτσου Νωταρά, Ίωάννου Κωλέττη, 
Θεοδώρου Νέγρη, Άνδρέα Ζαίμη, Διονυσίου 'Ρώμα, Γεωργίου Σισίνη, 
Κωνσταντίνου Ζωγράφου, Ζαφειροπούλου, Παππαηλιοπούλου, Αναγνώ
στου Σπηλιωτάκη, τών Μαυρομιχαλαίων, τοΰ Καραϊσκάκη, Ίωάννου 
Παπαδιαμαντοπούλου καί Θέμελη, δέν δύναμαι ή νά φθάσω είς το 

άνωθι εΐρημένον συμπέρασμα.
Οί είρημένοι κ. κ. Ξένοι, οί τροφοδοτοϋντες τώ 1825 τό Μεσολογγίου 

καί τούς στόλους δια λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως, έχορήγουν είς τά 
πλοία πυρίτιδα, μ.υδράλια, πυρόβολα, καί ζωοτροφίας καί παντοειδή 
πολεμεφόδια μέ δανεικά χρήματα πρός τήν Κυβέρνησιν, τά πλεϊστα 
δυστυχώς άγύοιστα, ώς άποδεικνύεται έκ τών κάτωθι έγγραφων. Αι 
άπαιτήσεις τών κ. κ. Υδραίων άρα έν τοιαύτη οδυνηρά έποχή τής 
Ελλάδος ού μόνον ήσαν άντιπατριωτικαΐ καί παράλογοι, άλλά καί 
άδικαιο/.ογήτως ασύγγνωστοι παρά τής ιστορίας, καθότι έζ αύτών -κυ
ρίως πηγάζουν οί έμφύλιοι πόλεμοι καί ή κατά τοΰ Καποδιστρίου συ
νωμοσία, τά δεινά τής όποιας σήμερον εινε τοΰ Ελληνισμού τά τρο- 
μεοά καί φοβερά δεινά. Αί μεταγενέστεραι γενεαί θά ήνε έτι αυστη- 
ρότιοοι έπικοιταί τών Μαυοοκορδάτων, Κουντουριώτηδων, Μαυρομ,ιχα- 
λαίων, Ξένων καί λοιπών συνωμοτών, μέχρι τής έποχής, καθ’ ήν θά εζέλθη 
έκ τοΰ σκότους τών αιώνων ή αγνή, άσπιλος, άκράδαντος καί άληθής 
ιστορία τής έποχής αύτής, ήτις ούτε σκιάν χάριτος ή εύσπλαγχνίας
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θά χαρίση προς τούς αιτίους
,μέλλοντος της Έλλάίος. (Α)

Αί απαιτήσεις τών της ξηράς ήσαν ίίζαιαι καί συγκαταβατικό, ί. 
Ό στρατηγός "Ράγκος, λέγει φιλέλλην ιστοριογράφος τής εποχής, έ'ίειξε 
πρώτος το παράίειγμ,α, τοιουτοτρόπως ίέ έξώφλησαν οί πλείστοι.

Οί ‘Γίραϊοι άπορρίψαντες τάς προτάσεις τοϋ Ίωάννου Καποίιστρίου 
έξέφραζον άγανάκτησιν κατ’ αύτοϋ, έπιλήσμονες ότι κατέστρεφον ού 
μόνον τήν πατρίδα, άλλα τά ΐίιχ αύτών άνίραγαθήματα, τάς ίίίας 
αυτών θυσίας.

'Τπάρχουσι χιλιάίες Ελλήνων τοϋ έξωτερικοϋ ζαΐ έσωτεριζοΰ ζαΐ 
έζατοστύες φιλελλήνων, τινές έζ τών εύγενεστέρων τής Ευρώπης οι
κογενειών, ίουκών, λόρδων καί κοαήτων, χύσαντες 
σιάσαντες τήν ζατάστασίν των ύπέρ τής Ελλάδος, 
ούτε οβολόν

Τοιαύτην
συλληφθεΐ:
’Ιωάννης ε

Ή αποστασία τής 
λαίων, ή πυρπόλησις -

αυτου;

το χιιχI
ών τά εκνχ ποτέ.

δτζν ο 
ένω δ

Μαυρομιχ χ-τών
Αύγούστου 1831 

ρειαι τής Κυ- 
ίαπάνας αύ 
τήν θέσιν τοϋ Κυβ

•ού συνταγματικού, 
ερπετό εις την φωνήν, 
οϋτο εΰρισζε ζαθ’έζάστην όπχίούς.

Πόσου:

ης ενεζεν
?νη-

το οποίον 
ζατω ο Τύοαννο:

'I

έζήτησαν.
εικόνα πχρίστχ ή Ελλάς τω 1830, 

έποοσωποζρατήθη είς τόν “Ιτς Καλέ, 
ροσωποκρατήθη είς Πχλαυ.ήίιον.

Μάνης αί προσωποζρατήσεις 
τών πλοίων είς Πόρον την 13'·' 

παρά τοϋ Ναυάρχου Μιαούλη ζαΐ αί οίκονοαιζαΐ ίυσχ 
βερνήσεως, μή ίυναυ.ένης ν’ αντιμετώπιση τάς 
τών παρεμποίίων τών εισπράξεων, έίείνωσαν 
τιζοϋ ζόίΛυ.ατος, έξήπλωσαν ίέ τήν 
αγνοούν τί έστι Σύνταγμα, 
ζήτω τό Σύνταγμα, ζαΐ εί

’Αλλά πόσοι λαοί ίέν εζηπ: 
ίέν άπέίειξαν 

τοιούτους οί λαοί ίέν έθρήνησαν 
πλέον. Ό Ιωάννης Καποίί 
είς την θύραν τής εκκλησία 
ζαΐ Κωνσταντίνου Μαυρουιχάλη.

Ό ’Ιωάννης Καποίίστριας μετ 
πνεύσε μετ’ ολίγας στιγρ.άς.

Ό Κωνσταντίνος Μαυρον.ιχάλης φεύγων έπυροβολήθη ζαΐ θανατη
φόρος έτραυυ.ατίσθη παρά τών φυλάζων τοϋ Κυβερνήτου.

'Ο Γεώργιος Μαυροαιχάλης καταφυγών είς τήν πςεσβείαν τήν Γαλ-

ατήθησαν τοιουτο
πατέρας τοϋ Έ6
έζ γενεάς είς γενεάν; Δέν λ.

ς έόολοφονήθη την 9Τ·'' ’Οκτωβρίου 1831 
ί άγιου Σπυςίδωνος παοά τοϋ Γεωί-ιου < » I ιι

Όσοι

ρχννου; οί αιώνες
υ-

γω περ.
ιχ

ακοαισθεΐς εντός
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λικήν, πχρείόθη είς τήν εξουσίαν, έίιζάτθη ζαΐ έτουφεζίσθη εις τήν 
Πρόνοιαν τήν 20*·''  ’Οκτωβρίου ενώπιον πλήθους λαού, ζαλύπτοντος αυ
τόν ρ.ετ’άρών, θρηνοϋ/τος ίέ τόν εξοχον πολιτικόν "Ελληνα, τόν πα
τέρα τών τόσων ορφανών Ίωάννην Καποίίστριαν.

Τόν ’Απρίλιον τοϋ 1832 ό άίελφύς του Αυγουστίνος μετέφερε το 
λείψανόν του είς Πετρούπολιν.

Ή ίολοφονία τοϋ Ίωάννου Καποίιστρίου παρουσιάζει θευ.α πολιτι- 
ζής ζαΐ συγχρόνως ψυχολογικής σπουίής.

Είνε άντικείν.ενον έζ τών σπανιωτατων τής ιστορίας νά ιίη τις πολ
λά; τών ένίοξοτέρων οικογενειών τού έλληνικοϋ άγώνος, αϊτινες μαλα 
γε συνέτεινον είς τήν παλιγγενεσίαν τοϋ έ'θνους, έζ προμελέτης και ίιά 

συνωμοσίας ίολοφόνους.
Αλλά πρός τί ή ρ,ιαιφόνος αύτη ίολοφονία; "Οπως άπαλλάξωσι την 

■χώραν έξ ένός τυράννου; Πλάνη! Ήτο ή ίέν ήτο ό Ιωάννης Καποίί- 
στριας τύραννος, ή χώρα προ ένος έτους ήτο άπηλλαγρ.ένη αύτοϋ παρά 
τοϋ Λονίινείου Συνείρίου τών τριών Δυνάμεων, τό όποιον ίιά τοϋ πρω- 
τοζόλλου τής τρίτης Φεβρουάριου τοϋ 1830 είχεν ίίρύσει τήν Έλλαία 
Βασίλειον ύπό τόν Λεοπόλίον ή άλλον ήγεριονόπαιία τής Εύρώπης.

Ή ίολοφονία. άρα ήτο μόνον, όπως έκίικηθώσι τά προσωπικά συν.· 
φέροντα ζαΐ ίυσαρεσζείας των, ή όπως ζατορθώσωσι τους φιλοίόξου; 

σκοπούς των.
Ό Κωνσταντίνος ζαΐ Γεώργιος Μαυρον.ιχάλης ίέν είνε οί ίολοφόνοι 

τοϋ Καποίιστρίου. Ό βυθίζων τόν άζιναζην βραχίων είς τό σώρ.α τοϋ 
θύματος ίέν είνε ο αληθής ίολοφόνος· ίολοφόνος είναι ό δίηγών τον 
βραχίονα τόν ζρατοϋντα τόν άκινάζην πρός τήν ίολοφονίαν. Ή ίολο
φονία ήτο συνέπεια μιας έζφανώς όν.ολογουυ.ένης συνωμοσίας. Ό Κων
σταντίνος ζαΐ Γεώργιος Μαυρορ-ιχάλαι ίέν είναι ό Άρμόίιος ζαΐ ό 
Αριστογείτων, ίέν είνε ό Βρούτος Κάσσιος, Κάσκας, ή ό Μέτουλλος 
Κίριπερ, οί ίολοφόνοι τοϋ Ιουλίου Καίσαρος. Δέν είνε ούτε ό φανατικός 
Φραγκίσκος 'Ραβαλλιάκ τοϋ αγαθού Ερρίκου τετάρτου τής Γαλλίας, 
ούτε ό Λουβέλ, ό ίολοφόνος τοϋ Δουκός ίέ Βερρύ, ίιαίόχου τοϋ θρόνου 
τών Βουρβώνων, ούτε δ ατρόμητος Μούζιος, δ ζητήσας νά. ίολοφονήση 
τόν Ποοσέννα, ούτε ό ζαλόγηρος Ιάζωβος Κλεμάν, ίολοφόνος του Έρ
ρίζου τρίτου, βασιλέως τής Ναβάρρας.

Μηίενός αύτών δ βραχέων ώίηγήθη εις τήν ίολοφονίαν παρ άλλων, 
πολύ μάλλον πα:’ ανίρών τοϋ ύψηλοτατου βαθμού, ώς συνέβη εί; τ. ν
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δολοφονίαν τοϋ Καποδιστρίου. Ούτε ή δολοφονία αύτη προσεγγίζει τή 
τοϋ Αυτοκράτορος ΙΙέτρου, δολοφονηθέντος έν τή φυλακή παρά τοϋ 
πρίγκηπος ’Αλεξίου Όρλώφ, τοϋ πρίγκηπος Μπαραντίνσης καί Τέπ- 
λωφ, κατά διαταγήν τής Αικατερίνης συζύγου του. Ούτε δύναμαι νά 
παραβάλω τήν δολοφονίαν τοϋ Καποδιστρίου μετ’ έκείνης τοϋ Αύτο- 
κράτορος Φιλίππου τής Σουαβίας παρά τοϋ Όθωνος τής Ούϊτελσβάχ, 
διότι δέν τω εδωκεν είς γάμον τήν ύποσχεθεϊσαν θυγατέρα του.

Είς τάς σελίδας τής γενικής ιστορίας δολοφονίαν παράλληλον τή 
τοϋ Ίωάννου Καποδιστρίου δέν εύρίσκω. Μεγάλοι καί αγαθοί ηγεμό
νες, ' .
βών. ή άνδρών $0 ξασιών πεπλανημ.ένων, ώς 
τον Ραβαλλιάκ, άλλ’ ούδέποτε άνήρ πατήρ 
ειλικρινής πατριώτης, έμπειρος οργανωτής, 
τον Καποδίστριαν έκ τών ε”ργων του καί 
έπεσε νεκρός εκ μιας συνωμοσίας, ής πρώτισται κεφαλαί ήσαν 
ώς τόν Α. Μαυροκορδάτον, · 
άλλους, άνακριβώς διαδιδόντων ότι ύπεσ· 
όων μεγάλων Δυνάμεων έν άγνοια τής 
ένεπνέοντο είς τήν καταχθόνιον ταύ·

AlulA./W17M (,'J UlrftUW MCV CJUl'JAUJ. 111. C y ΙΑ, A U t Λ.ΙΛΛ lA.yiXVUt rjy&IXU — 
πατέρες τών λαών, έδολοφονήθησαν παρά φανατικών ή φρενοβλα- 

δ 'Ερρίκος τέταρτος άπό 
τοϋ έθνους, θερμός καί 

έάν όφείλωμεν νά κιίνωμεν 
τής επιστολογραφίας του, 

τίας, ής πρώτισται κεφαλαί ήσαν άνδρες 
τον Λάζαρον Κουντουριώτην καί εκατόν 

ηρίζοντο ύπό δύο προστατί- 
ιρίτης, καί δτι ώδηγοϋντο ή 

ην πράςιν παρά τών πρέσβεων καί 
ναυάρχων τών δύο αύτών Δυνάμεων.

Ό πάνσοφος χρόνος σήμερον καθαρίζει τήν παλίμψηστο·? μεμβράνην, 
έφ’ ής ήτο γεγραμμένη ή μυστηριώδης αύτή συνωμοσία, έπιτρέπων εις 
έκαστον καθαρώς ν’ άναγινώσκη τήν αληθή ιστορίαν τοϋ 1828-1832.

Ή δέ άληθής ιστορία είνε δτι σήμερον έζ ούδενος έγγραφου τών 
πρέσβεων είς χεϊρας τών συνωμοτών, έζ ούδεμιάς έπιστολής τών πρέ
σβεων πρός τάς Κυβερνήσεις των, έζ ούδεμιάς έπιστολής ή άλλης 
αποδείξεως τών τόσων διαφόρων έθνών φιλελλήνων έν Ναυπλίω κατα
φαίνεται, ότι είς τήν 
σκιάν

ρ

ούδεμιάς

δολοφονίαν τοϋ Καποδιστοίου έστω καί κατά 
Γαλλία καί ’Αγγλία. Άπόδειζις δε ότι δ πρέ- 
ληροφορηθείς αύτή·?, εγκαίρως την άπεκάλυψεν

ύ.λη.ική, τά δέ δύο κέντρα της ή "Υδρα

εύρίσκετο ο πχτοιω- 
'ό ζήτημα μεταβάλλεται

ής Άγγλ
τον Ίωάννην
Η συνωμ.οσία 

καί ή Σύρος.
Άλλ’έν τοιαύττ, περιπτώσει, είς ποιον σημεϊον 

τισμός τών συνωαοτών αύτών; ’Ιδού διατί τό Ζ·: 
είς ψυχολογικόν.

Τό νά κτίζιρ τις πατρίδα συμ-πράττων μ.εθ ολοκλήρου του έθνους 
του, κρημ.νίζγ) δέ αύτήν μόνος διά μιας ύπονόμου έν στιγμή οργής 
ή έκδικήσεως, όπως ίκανοποιήση τά πάθη του, τήν άλαζονίαν του, τήν 
λιμοδοξίαν του καί τά άτομικά αύτου συμφέροντα, τοϋτο δεν καλείται 
πατριωτισμός. Πρός χάριν τοϋ πατριωτισμού δ Δεκιος εθυσιασε την 
ζωήν του, δ Φάοιος τήν τιμήν του, δ Καμίλλος τήν άγανάκτησίν του, 
καί δ Βρούτος τά τέκνα του· άλλ’δ καυχώμενος είς τήν σύνεσίν του 
καί είς τάς στέρνας τών ταλλήρωντου Λάζαρος Κουντουριώτης, και δ 
καυχώμενος είς τήν εύρωπαϊκήν φήμην του Α. Μαυροκορδάτος έπραξαν 
τό άνάπαλιν έθυσίασαν τόν πατριωτισμόν προς τά πάθη των. Ο δέ 
Πετρόμπεης, δ τόσα μέλη τής οικογένειας του θυσιάσας, δ επαναστά
της, άλλ’ ούχί συνομώτης κατά τής ζωής τοϋ Καποδιστρίου, δεν εν. 
θυμήθη καν τήν Σπαρτιάτιδα καί τούς πέντε πεσοντάς υίους της. 
«Δέν σ’ ερωτώ έάν έφονεύθησαν, άλλ’ έάν ενικησαμεν» άπηντησεν ή 
Σπαρτιάτις πρός τόν είλωτα καί εδραμεν είς τόν ναόν νά ευχαρι
στήσει τούς Θεούς διά τήν νίκην, όταν έπληροφορήθη αυτήν.

Ό Κουντουριώτης, ώς δ Καϊσαο, δέν ήδύνατο νά ύποφέρη ένα άνώ- 
τερόντου. Ό Μαυροκορδάτος, ώς δ Πομπήϊος, δμοιόν του δεν υπέφερε, 
καί δ ΙΙετρόμπεης έφήρμοζε τούς λόγους τοϋ κυνικοϋ Διογένους, λέγον- 
τος διά τούς Λακεδαιμονίους ότι μέ τά ράκη των είς την ύπεροψίαν 
δέν ήσαν κατώτεροι τών Ροδίων, τών φορουντων χρυσοϋφαντα ίμ.άτια.

’Εκ τών ψυχολογικών παρατηρήσεων τής άκραδάντου ιστορίας έπί 
των διεπόντων άνδρών τής έλληνικής έπαναστάσεως, τών λαβοντων 
μέρος είς τήν συνομωσίαν, άρυόμεθα ότι ή κατά τοϋ Καποδιστρίου 
συνου.ωσία δέν ήτο πάλη ύπέρ ιδεών ή αρχών, δεν ήτο ούτε απόρροια 
πεποιθήσεων ύπέρ τής βελτιώσεως τοϋ είμαρμένου τής πατρίδας, κατά 
συνέπειαν οέ δέν ήτο ούτε έκτακτος πατριωτισμός, ώς τόν τοϋ Μ=σ- 
σαλά Βαλέριου, δστις είπε πρός τόν Τιβέριον «’Ηκολούθησα τάς ίδιας 
εμπνεύσεις μου, καί είς τά πράγματα τάφορώντα τήν δημοκρατίαν 
δεν συμβουλεύομαι ή μόνον τήν συνειδησίν μου, με κίνδυνον μά
λιστα νά μεταβάλω είς εχθρούς μου τους ισχυρότερους τής Ρώμης.»

Διά τόν θάνατον τοϋ Καποδιστρίου, οί δύο επισημότατοι τής Ελ
λάδος πολϊται, Μαυροκορδάτος καί Κοντουριώτης, δέν ήκολούθησαν 
ούτε τήν συνείδησίν των. Ή ιστορία σήμερον τετραγωνικώς μάς απο
δεικνύει ότι αύτη επασ/εν έκ δεινής οφθαλμίας, τυφλωττουσα ού μ.όνον 
είς τό εσωτερικόν τοϋ ελληνικού ζητήματος, αλλα και εις τό εζωτε- 
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ptaov, διότι ή λύσσα τών τριών κομμάτων τήν οποίαν ή δολοφονία αύ'τη 
έξήγειρε, μικρόν έλειψε νά χαλαρώση την καλήν αρμονίαν τών τριών 
προστατίδων Δυνάμεων ύπέρ της Ελλάδος όπως την έγκαταλείψωσι.

Ό Λάζαρος Κουντουριώτης άπό τοϋ 1825 έδίωκε τόν θρόνον της 
Ελλάδος, όταν έτι ήτο άγνωστον εάν ή 'Ελλάς ήθελεν έλευθερωθή, 
έζήτει δέ νά εξασφάλιση τό στέμμα αύτής διά τής ’Αγγλίας. ’Ιδού τί 
έγραφαν έκ Λονδίνου δ Όρλάνδος καί δ Λουριώτης τήν 4'·ν ’Οκτωβρίου 
1825, προς τήν εκτελεστικήν επιτροπήν, τής όποιας πρόεδοος και δι- 
κτάτωρ ήτο δ Κουντουριώτης. Τήν επιστολήν αύτήν γαλλιστί κατεχώ- 
ρησαν διάφοροι φιλέλληνες είς τά πονήματά των.

lirtrjit de lettred' MM. Orlando et Lurioli au pouvoir executif.
Lomlres, le 4 Oetol>i-e IStiii

Nous avons expose ίι M. Canning le contenu des vos ordres. Nous lui avons 
mis sous les yeux, avec le plus de force cjui il nous a ete possible, la neeessite 
dans Iaquclle se trouve la Grice, de faire cesser le Gouvernemeiit dcmocratique, 
et de lui substituer le Gouvernemeiit monarchique, le seul convenable aux 
circonstances du pays et le seul capable d’ametier le resultat heureux de la re
generation et de l’independance.'.

(’ Λπύσπασρα επιστολής των KK. Όρλάνάου καί Λουριώτη π pin; 
την εκτελεστικήν εξουσίαν.

Λονδϊνον, τή 4 Όκτωδρίον 1823

Έξεθήκαμεν τω Κ. Κάνιγγ τό περιεχόμενον τών ύμετέρων διαταγών. ΈΒέσαμεν πρό 
τών οφθαλμών του, μεθ’ όσης ήδυνήθημεν μείζονος δυνάμεως, τήν ανάγκην έν ή ή Ελλάς 
εΰρηται νά κχταπαύση τό δημοκρατικόν της πολίτευμα, άντικαθιστώσα τοΰτο διά τοϋ μο
ναρχικού, τοΰ μόνου καταλλήλου διά τάς περιστάσεις τής χώρας και τοΰ μόνου ικανού 
νά φέρη τό ευτυχές αποτέλεσμα τής άναγεννήσεω: και τής ανεξαρτησίας αυτής.)

Έάν δ Λάζαρος Κουντουριώτης είχε τοιαύτας αξιώσεις, διότι συνέ
δραμε χρηματικώς τόν άγώνα, διά τό όποιον πριν άναπνεύση ή Ελ
λάς τάς πρώτας άναπνοάς τής άνεξαρτησίας, έζήτησε τοκογλυφικώς 
νά πληρωθή, καί επειδή τοΰτο δέν έγένετο, έμαίνετο κατά τοΰ Καπο- 
διστρίου, έάν δ Α. Μαυροκορδάτος, διότι έπλημμ.ύρει τήν Εύρώπην μέ 
έπιστολάς γνωστοποιούσας έαυτόν, καί διότι ήτο δ πεοιωνυμ.ότερος τής 
έποχής κατασκευαστής ύπονόμων εμφυλίων πολέμων, έζήτει ν’ άντικα- 
ταστήση τόν Ίωαννην Καποδίστριαν, δ Πετρόμπεης εδικαιούτο διπλα- 
σίως πρό αύτών ν’ άποβλέπη είς τόν αύτόν σκοπόν. Διότι ήτο ήδη ήγε- 
μών ένός σπουδαίου μέρους τής Πελοπόννησου, καί διότι αί θυσίαι τής 
οικογένειας ταύτης πρός τόν Ελληνισμόν, άπό τής πρώτης έπαναστά- 

σεως τοΰ 1769 ήσαν ύπεράνω πάσης άλλης. Ή ιστορία ποτέ δέν δύ
ναται νά λησμονήση τοΰ Μαυρομιχάλη τοΰ 1769 καί τοΰ 1770 τάς 
έπιστολάς, τάς άφορώσας τήν Αΐκατερίναν πρός τόν ’Αλέξιον Όρλώφ, 
άξίας τής έποχής τών “Αγιδων καί Άγησιλάων.

Ό θάνατος άρα τοΰ Καποδιστρίου, ήτο καταφανές, ήθελε φέρει, 
ώς καί έφερε, τρομερούς νέους έμ.φυλίους πολέμους, έάν τό στέμμα τής 
Ελλάδος ήτο τό μ.ήλον τής έριδος τών τριών τούτων πατριωτών.

Ταϋτα ορών δ ’Ιωάννης Καποδϊστριας,έλεγεν είς τό πρώτον τών τριών 
θεμάτων ( these) τά όποια παρουσίασεν είς τούς πρέσβεις τών τριών 
δυνάμεων, σχετικώς πρός τήν τοΰ “Αργους έθνοσυνέλευσιν·

« ΙΊώς δ λαός πάραυτα έγένετο καλός καί τίμιος; ’Όχι ! δ λαός έ- 
» μεινεν έκεϊνος όπου ήτο. Τά ύποκείμενα έπίσης έμειναν εκείνα όποΰ 
» ήσαν. Μόνον διεχωρίσθησαν αύτά έκ τοΰ πλήθους τοΰ λαού. Άπώ- 
» λεσαν τήν επιρροήν των, καί δ λαός μ.ή παραλαμβάνων πλέον τάς 
» έντυπώσεις του παρ’ αύτών διετράνωσε τόν άληθή χαρακτήρα του. 
» Παραχωρήσατε τινά έ'τη είς αύτόν τόν λαόν. ΙΙεριμενετε οί φοιτών- 
» τες παϊδες είς τά σχολεία νά λάβωσιν ένεργητικόν μέρος είς τό έ'θνος 
» καί θά ιδητε νά έξαφανισθή ού μόνον ή άμάθεια άλλά καί τά όλε— 
» θρια άποτελέσματα ών αύ'τη είνε ή μοναδική αιτία. ’Εντός διετίας 
» βεβαίως δέν ήλθε νέα γενεά έν Έλλάδι, καί δμ.ως τους ίδιους άνθρώ- 
» πους οΐτινες ένησχολοΰντο πρό μικρού είς τήν πειρατείαν καί τήν 
» κιβδηλοποιίαν, καί παρηκολούθουν τούς άρχηγούς των είς τούς έμ. 
» φυλίους πολέμους, τους δρά,τε ήδη ύποτεταγμένους είς τήν πειθαρ- 
» χίαν τής κυβερνήσεως, ποιοΰντας μέρος τοΰ ώργανωμένου στρατού, 
» σχηματίζοντας τά τακτικά πληρώματα τών πολεμικών πλοίων τοΰ 
» Εθνικού Στόλου, ή τούς βλέπετε διεσπαρμένους εις τάς γαίας καί 
» κερδίζοντας τόν άρτον των διά τών ιδίων χειρών των. Είς τους καλ
ή λιτέρους τοΰ κόσμου λαούς θέσατε τήν εξουσίαν είς τάς χεΐράς άν- 
» θρώπων δυστροπών (pervers) καί θέλετε ΐδει αυτούς νά δια- 
» πράττωσι τρομερά εγκλήματα. Θέσατε είς ένα διεφθαρμένον λαόν 
» (deprave) τήν έξουσίαν είς χειρας τίμιων άνδρών, τί θά άκολου- 
» θήση; Θά ποιήσωσι πολλάς δοκιμάς, άλλά πάντοτε θ’ άποτύχωσι 
» και θά άπολήξωσιν είς τό νά έγκαλείψωσι τήν έξουσίαν όπως διασώ- 
» σωσι τήν συνείδησίν των. »

Έρωτώμεν, είνε οί λόγοι ούτοι τοΰ Κυβερνήτου προς τούς πρέσβεις 
τών τριών Δυνάμεων, λόγοι πατρός τοΰ έθνους ή τυράννου, τόν όποιον 
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Sio τών πρέσβεων τούτων ήθελον ποτέ νουθετήσει τούς έν Έδρα καί 
Σύρω συνομότας νά δολοφονήσωσιν έν άγνοια τής τρίτης, όπως πα- 
ραδώσωσι τον 'Ελληνικόν λαόν καί αύθις είς έμφύλιον πόλεμον ;

Οί συνομόται βαθμηδόν έγένοντο πολυάριθμοι. Ή έξηντλημένη 
Έδρα μόνη δέν ήδύνατο νά διεζαγάγη τοιοϋτον άγώνα πριν εξασφά
λιση τά χρηματικά μέσα διά τών όποιων τοιοϋτος πόλεμος ήδύνατο 
μέχρι τέλους λυσιτελώς νά διατηρηθή.

Τά μέσα ταϋτα, φεϋ ! έπέπρωτο νά εύρεθώσι διά τοϋ Εμμανουήλ 
Ξένου, Θεοδώρου Ξένου καί τινων άλλων, τών οποίων τά όνόαατα έκ 
τοϋ παρακατιόντος έγγραφου φαίνονται. Προ πάντων ό κ. Εμμανουήλ 
Ξένος εισέρχεται είς τήν κεφαλήν τής συνομωσίας, διότι ώς έκ τών έπο 
μένων εγγράφων τών δημογερόντων τοϋ κοινού τής Έδρας φαίνεται, 
ήτο ό προκαταβάλλων τάς τοιαύτας δαπάνας. Έάν δέν ήτο ή Σύρος, ή 
συνομ.ωσία αύτη πώποτε δέν ήθελεν άιριχθή είς τό σημεϊον έφ’ ού άφί- 
,χθη. Είμαι δέ ήναγκασμένος νά γυμνώσω τήν ολην αλήθειαν, άν και 
•πικράν πρός έμέ, έκθέτοντα τούς ίδιους γονείς μου· άλλά θεωρών ότι ή 
?τύχη τοϋ 'Ελληνισμού έ'λαβε τροπήν διαφορετικήν έκ τής αποφράδος 
ημέρας τής μ.υσαρας ταύτης δολοφονίας, δέν δύναμαι νά άποφύγω 
?ίοϋτο.
-ΐ Ή 'Ελλάς άποσπωμένη παρά τοϋ Καποδιστρίου έκ τοϋ χάους τό 

‘δποϊον προανέφερον, εϊχεν ανάγκην άνεγνωρισμένου όργανωτοϋ όπως τη 
•θέρη είς τόν άληθή δρόμον τοϋ προορισμού της. Ούτε δ "Οθων, ούτε ή 
-’Λντιβασιλεία του, ούτε δ 'ίδιος Λεοπόλδος ήδύνατο νά κατορθοίση τοϋτο 
.άνευ αύτοϋ. Ό Καποδίστριας έν πρώτοι: τω 1S00 ύπό τάς δυσχερε- 
ήρ?έρας περιστάσεις, ότε αί Ίόνιοι Νήσοι έτέθησαν ύπό τήν προστασίαν 
■-¥ής Ρωσσίας καί τής ’Αγγλίας, ώργάνισε τήν διοίκησιν τών νήσων 
-Κεφαλληνίας, Ιθάκης καί Αγίας Μαύρας μετά τοιαύτης έπιτυχίας, 
όίβτε προσείλκυσε τήν προσοχήν τοϋ Αύτοκράτορος τής Ρωσσίας. 

-Έ&ήοξε συγχρόνως μέλος τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας, χρημα- 
'■'ήί'^ά.ς άπό τοϋ 180'2 μέχρι τοϋ 1807 ύπουργός τών έξωτερικών, τών 
-ναό^ϊκών καί τοϋ έμπορίου. Ή ίκανότης τοϋ Καποδιστρίου δέν διέφυ- 
ιγ^νςίώς είπον, τό όμμα τής 'Ρωσσικής Κυβερνήσεως, διό μετά τήν συν- 
-θήκνχί τοϋ Τίλσίτ δ Αύτοκράτωρ πασών τών 'Ρωσσιών έποιήσατο 
αύτω λίαν τιμ.ητικάς προτάσεις όπως λαβή ύπηρεσίαν έν τω γραφείω 

?¥δν Εξωτερικών ύποθέσεων τοϋ ανακτοβουλίου τής Πετρουπόλειυς. Τό 
ν4ί»®?τόβούλιον τής ΙΙετρουπόλεως είνε ή μεγαλειτέρα βγΰτ, έν τή όποια 

δύναται λειτουργός τις νά διδαχ^θή δύο πράγματα· τήν έςωτερικήν πο
λιτικήν καί τόν οργανισμόν νέων Κρατών. Ή 'Ρωσσία συγκροτείται 
άπό 120 κατακτηθείσας φυλάς, δμιλούσας 44 γλώσσας. Έν τω Άνα- 
κτοβουλίω τούτω ύπηρέτησε κατ’ άρχάς τρία έτη· μετά ταϋτα έπέμ- 
φθη τω 1811 είς τήν ‘Ρωσσικήν πρεσβείαν τής Βιέννης, τφ δέ 1813 
έπέσΐρεψεν έπί κεφαλής τοϋ διπλωματικού τμήματος τοϋ έπιβλέποντος 
τόν ’Ρωσσικόν στρατόν τοϋ Δουνάβεως. Τω δέ 1815 έμενε παρά τω 
Αύτοκράτορι διεξαγων τάς διαπραγματεύσεις καί τάς συνθήκας τάς 
άφορώσας τήν είρήνευσιν τής Εύρώπης. ’Από τοϋ 1816 μέχρι τοϋ 1822 
ήτο ύπουργός τών Εξωτερικών τής 'Ρωσσίας. Κατά συνέπειαν έγνώ- 
ριζεν όσον ούδείς άλλος άνήρ έν Ευρώπη τίνα συστήματα οργανισμού 
άναλόγως τοΰ έθνισμοϋ, τών έθίμων, τών ιδιοσυγκρασιών, τής γλώσσης, 
τοϋ κλίματος καί τής θρησκείας μετεχειρίσθη ή 'Ρωσσική Κυβέρνησις 
δι’ έκάστην τών ανωθι 120 φυλών όπως την συγχωνεύση έντος τής 
πελώριας αυτοκρατορίας. ΙΙοϊον άλλον άνδρα καταλληλότερον ήδύνατο 
νά εύρη ή Ελλάς ί'να όργανισθή άναλόγως τών στοιχείων καί τής πα- 
τροπαοαδότου ιστορίας αύτής : Ούτος ώς Έλλην έποιήσατο τήν διά- 
γνωσιν έκ τής έποχής καθ' ήν ώργάνωσε τάς Ίονίους Νήσους, τά δέ 
έργα του, τινά τών δποίων προανέφερον, αποδεικνύουσι τούτο τρανιότατα 
καί ύπεράνω παντός δισταγμού.

Είς τήν Έδραν είχον καταφύγει διάφοροι άλλοι συνωμοται, τών 
όποιων τά ονόματα διεξέφυγον μέχρι τοϋδε τήν ιστορίαν. Άλλά μετά 
τών Μαυροζ.ορδάτων, Κουντουοιωτών, Μπουτούρηδων, Όρλάνδων, Βουλ- 
γαρεων, Ξένων, Πολυζωϊδών καί άλλων. έρχονται εκείνα τών έν Σύρω 
Λουκά 'Ράλλη, Ταρμποξίδων, 'Ραλληδων, Λαδόπούλων, Ζυγομαλά, 
Γλαοακη, Πετρίτση καί άλλων, ώς φαίνονται είς το έπόμενον έγγραφον 
διά τοϋ οποίου ζητούν τή μεσολαβήσει τοϋ θείου μου Έμμ. Ξένου παρά 
τοϋ βασιλίως Όθωνος, τά χρήματα τά όποια έδανεισαν πρός τούς 
συνωμότης τής Έδρας.

’Εν Έρμου-.όλε: Χϋρκς την 21 Αύγουστου 11155.

Κύοιε Έιιιι —όνε.
Etc λ’αϋ-ϊ.ιο··.

Γνωρίζετε ότι οί πολΐται τής Έρμουπόλεως έοάνεισαν δίς είς τήν ’Ελληνική/ 
Κυβέρνησιν. σημαντικά; ποσότητας χρημάτων διά κατεπειγούσας αναγκας, επί 
ύποδήκη τής εΐσπράξεως τοϋ Τελωνείου τούτου.
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Πεοί τα δύο πεμπτημόρια της όλης ποσότητος έλάβομεν ήδη οί δανεισταΐ, 
μέχρι τών πρώτων ήμερων τής είς την 'Ελλάδα ευτυχούς ελεύσεως τής αύτοΰ 
Μεγαλειότητος.

Κατά συνέπειαν βασιλικού διατάγματος, άναβάλλοντος πάσαν πληρωμήν χρεών 
τής Κυβερνήσεως, συμφωνηθίντων προ τής ελεύσεως τής Α. Μεγαλειότητας, διε- 
κόπη ή συνέχεια τής αποσβέσεως τών ρηθέντων δανείων.

Ή περίπτωσις α"τη κατελύπησε τους δανειστάς, ώς άναξίως συγκαταταχθέν- 
τος είς τ'ο γενικόν τούτο μέτρον, οπότε τά δάνεια ταϋτα έδόθησαν είς δείνας πε
ριστάσεις τού τόπου τούτου καί τής πατρίδας, καί έχοησίμευσαν εις αποφυγήν 
διωγμών καί πολυειδών δεινών καί είς. ασφάλειαν τών νήσων καί τής θαλασσο ■ 
πλο'ιας τοΰ Αιγαίου. Άλλά πολύ περισσότερον έθεωρήθη άδικον δι’ ήμάς τό με
τράν τούτο, καθότι έγεινε μέ άφαίρεσιν ρητής ύποθήκης, τών ρηθεισών εισπράξεων 
τού Τελωνείου, παοαμεληθέντος ούτως ενός αποκτημένου δικαιώματος (droit 
acquis', σεβόμενους θρησκευτικώς άπό πάσαν εύνομουμένην Κυβέρνησιν. Ή δια
κοπή τής αποσβέσεως ταύτης άποκαθίσταται τόσον πλέον δυσάρεστος, δσον προσ
βάλλει τά συμφέροντα τών ασφαλιστικών τούτων Καταστημάτων, στερουμένων 
τήν δοθεϊσαν άπό αυτά ποσότητα περίπου δραχμών έπτά χιλιάδων αριθ. Δρ. 
7,000 είς συμπληρωσιν τών τότε αναγκών.

Καί πολύ περισσότερον, καθότι στερεί καί τήν πόλιν άπό τά χρήματα, τά όποια 
μέ ιδρώτας έναποταμίευσεν διά τήν μελετωμένην ανέγερσιν κτιρίου δια 'Ελλη
νικόν Γυμνάσιου τής πόλεως, διότι εκ τών εναποταμιεύσεων τούτων εδανείσθησαν 
είς δύο φοραΓς περίπου δραχμάς δεκαεννέα χιλιάδας αριθ. Δραχ. 19,000 καί 
σχηματίζουν τό συμπλήρωμα τών δ'ς δανεισθεισών ώς ανωτέρω ποσοτήτων.

ΔΓ όλους αυτούς τούς λόγους ένομίσαμεν πρέπον να αναφέρωμεν τα δίκαιά μας 
ταύτα είς την Α. Μεγαλειότητα, καί έπ' αύτώ τούτω έγεινεν ανάλογος αναφορα, 
την όποιαν οί δανεισταΐ είς συνέλευσιν συνηγμένοι, προεδρευούσης τής Δημογε
ροντίας μας, ενέκριναν ν’ άποπέμώωσιν εις Υμάς διά νά τήν θέσητε ύπ’ δψιν 
τής Ύ. Άντιβασιλείας, συνοδεύοντες αύτην καί μέ προφορικάς σας παραστάσεις 
είς ύποστηριξιν τοΰ τόσον ποοφανοϋς τούτου δικαίου.

Θαρροΰντες λοιπόν είς την ικανότητα και είς τόν ζήλου Σας καί είς τα όποΓα 
έδείξατε πάντοτε εΰγενή αισθήματα ύπέρ τών συμφερόντων τού τόπου καί τών 
έμπορων τούτων, Σάς έπισυνάπτομεν τήν περί ής ό λόγος αναφοράν, παρακαλο-ν- 
τες Σας νά τήν ύποβάλητε καί ύποστηρίξητε μέ τόν διακρίνοντά Σας ζήλον καί 
πεϊοαν τών αύτοΰ πραγμάτων, και επικαλούμενος τόν κύριον Γραμματέα τής 
έπί τών Οικονομικών Βασιλικής Γραμματείας, άρκετα γνωρίζοντα καί πάντοτε 
ύπεομαχήσαντα διά τήν άπόσβεσιν τού δανείου τούτου, διά να συνδραμη καί 
υποστήριξή τάς προσπάθειας Σας, καί νά φέρετε οΰτω εις εύτυχές πέρας την δι- 
καίαν αΐτησιν τών αναφερομένων.

Εί'μεθα βέβαιοι ότι ή Α. Μεγαλειόΐης, έμβλέπουσα είς τά προφανή δίκαιά 
μας, είς τό ανιδιοτελές καί το δανείου καί τής αίτήσεως, καί έτι μάλλον είς τό 
καταπατούμενον ιερόν δίκαιον ενός αποκτηθέντος δικαιώματος, πρός δέ καί είς τόν 
έκ τής έλλείψεως τών χρημάτων τούτων κίνδυνον τής στερησεως τού τόσον αναγ

καίου Ελληνικού Γυμνασίου τής πόλεως, θέλει εύδοκήσει νά διατάξη, σύμφωνα 
μέ τά αισθήματα τής καρδίας του, μέ την δικαιοσύνην, μέ τό συμφέρον τής πό

λεως καί μέ τήν κοινήν ήμών προσδοκίαν.
Ύποσημειούμεθα μέ τήν προσήκουσαν ύπόληψιν

Λουκάς: Ράλλης
δι’ έαυτόν καί ώς διευθυντής τής Φιλεμπ. ’Ασφαλείας.

Αργυρος Δ. 'Γαρπαχτζης,
II. Γεραλοπουλος

Π. ΡοΓΚΩΤΗΣ,
Γεώργιος Γιούρδης,
Ν. Μεταξας,
Θ. Αμιρος,
Νικολ. Μαγςελος,
Γ. Ψυχας,
Θεοχλρης ΙΊαλαιολογος,
Μιχαήλ Νικοααϊδης,
Γ. Γαϊτανου,
Γρηγ. Δαντανογλους, 
Ιωάννης Καλουτας, 
Α. Ξ. ΙΙετροκοκκινος,

Θ. Ξένος,
Αδ. X. Κυριάκο ι καί Βουτζινα,
Α®. Ααδοπουλος,
Ξ. Α. Ραλλης,
Δημητριος Μαξιμος,
Γεωργ. Καραγιαννακος, 
Γεωγ. ΙΙετριτςης,
Αδελφοί Ζυγομαλα,
Αντ. Τςιτςεκλης,
Ηλιας Περδικιδης, 
Γεωρ..................
Κωνςτ. Γλλρακης,
Παύλος Νεγρεποντης.

ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΤΑΙ, ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ·

Ό Κάρολος Μένδελσων Βαρθόλδης άφιεροϊ σπουδαίου μέρος τής 
ιστορίας του είς τα τοϋ Ίωάννου Καποδιστρίου· άλλ’ έκ ταύτης εξά
γεται έκφανώς δτι είνε παν έτερον ή αμερόληπτος ιστοριογράφος ώς 
δυστυχώς μέχρι τοϋδε ύπήρξαν καί οί πλεΐστοι τών γραψάντων τον 

βίον τοϋ Καποδιστρίου
Αί κατά τοϋ Καποδιστρίου άπαγγελλόμεναε κρίσεις τοϋ Μένδελσων 

είνε επιπόλαιας έπί τών βαθυτάτων ζητηυ.άτων, άμοιροι δέ ψηλαφητών 
αποδείξεων ιαί αναμφισβήτητων επιχειρημάτων πρός τόν έλληνα ανα

γνώστην.
Λέγω Έλληνα αναγνώστην, διότι διά τήν νέαν ήμών ιστορίαν ύπάρ- 

χουσι δύο διαφορετικοί άναγνώσται, ό Έλλην καί ό Εύρωπαϊος.
Ό Έλλην, εμφορούμενος έκ τών παραδόσεών του, αϊτινες ούσαι 

είτε περιαδόμεναι, είτε αυθικαί, είτε αληθείς, έσχημάτισαν ένδοξα ονό
ματα καί οίκογενειακάς διηγήσεις τάς οποίας μόνον αύτόγραφοι απο
δείξει.:, άναχρνισμο'. καί τά alibi (άλλαχοϋ παρουσία) δύνανται νά 

διαψεύσωσι.
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Μόνον έναργέσταται άπ όίξεις δύνανται ν’ άνατρέψωσι, λέγω, δι
καιώματα και άξιώσεις, τάς οποίας οί φέροντες τά ένδοξα όνόματά των 
απόγονοι έκ γενεάς εις γενεάν μέχρι τούίε έκαρπώθησαν.

Τοιοϋτον τι κατώρθωσαν σήμερον οί μεγάλοι ιστοριογράφοι της 
’Αγγλίας Μακώλεϋ, Φρούδ, Γίββων και ή κυρία Στρίκλανδ, ή τόν 
βίον τών Βασιλισσών της ’Αγγλίας συγγράψασα.

Παραδόντος τοϋ αίώνος πρός αυτούς τά έγγραφα τών αιώνων καί 
τάς μέχρι τών ημερών των δημοσιευθείσας ιστορίας, άπομνημονεύματα 
χειρόγραφα, αύτόγραφα, έπιστολάς, περιηγήσεις καί ημερολόγια, προι
κισμένοι δέ διά κλίσεως έμ,παθούς πρός τήν ιστορίαν, άνεδέχθησαν τήν 
συγγραφήν αυτής. ’Αλλ’ οί τοιοϋτοι μεγάλοι ιστοριογράφοι, ίέν ήσαν 
μόνον προικισμένοι οΰτω, άλλ’ είχον καί θέλησιν άκατάβλητον, εργα
τικότητα ύπεράνθρωπον, έμβριθέστατον διαγνωστικόν, άλάνθαστον άν- 
τίληψιν, θετικήν κρίσιν, δικαιοσύνην άκράδαντον καί ασπλαχνον, φαν
τασίαν κατοπτρικωτάτην, καί τα/εϊαν καί πεπειραμένην τέχνην είς 
τήν εκπληκτικήν ύλην τής άναγνώσεως τών διαφόρων συγγραφέων δπως 
κατορθώσωσι τά κολοσσιαία έργα των. Οί τοιοϋτοι διέτρεξαν τάς πλεί- 
στας βιβλιοθήκας τής Εύρώπης, τά άρχεϊκ τών Κυβερνήσεων, τά μ.ου- 
σεϊα καί τάς συλλογής τών χειρογράφων τών επικρατειών καί τήν επί
σημον ή μή επίσημον διασωζομένην αλληλογραφίαν τών Οικογενειών, 
διαγνωσταί δέ ούτοι τών γνησίων ή μή γνησίων χειρογράφων, κατώρ
θωσαν έ'κδοσιν συγγραμμάτων ενώπιον τών οποίων ολόκληρος ή κοινή 
γνώμη ήνάγκασε καί τά ίδια τέκνα τών δι’ αιώνας φερόντων ψευδώς 
μεγαλα ονόματα, εύλαβώς νά γονυπετήσωσιν ενώπιον τής άληθείας.

Άναγνώσατε τήν άνάλυσιν τοϋ δαιμόνιου Βάκωνος παρά τοϋ Μα
κώλεϋ καί θέλετε εννοήσει καλλίτερου τον προορισμόν τοϋ τοιούτου ίστο- 
ριογράφου. Άναγνώσατε τόν βίον τής Έλισσάβετ τής κυρίας Στρίκλανδ, 
ή τόν βίον ενός τών Βυζαντινών Αΰτοκρατόρων παρά τού Γίββωνος, 
όπως βεβαιωθήτε περί τούτου. Άλλ’ ό κύριος Μένδελσων τοιαύτην 
ιστορίαν τής Νέας Έλλαόος δέν έγραψε, ούτε είχε τάς δυνάμεις νά 
γράψη, καθώς ούτε ούδείς έτερος τών μέχρι τοϋδε γραψάντων.

Τοιαύτην ιστορίαν θά γρκψκ, μόνον κριτικός Έλλην μετά διακόσια 
έτη, ή καί περισσότερον, οστις θά γεννηθή ιστοριογράφος, θχ. έκπαιδευθή 
δι’ ιστοριογράφον καί θά άποθάνη μόνον ιστοριογράφος. "Οστις θά γνω- 
ρίζη συγχρόνως καλώς καί τάς άνατολικάς γλώσσας καί εκτός τών εύ- 
ρωπαίκών συγγ.αμμάτων0? συμβουλευθή καί τά άρχεϊκ τών 1 ούρκων
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καί παν έγγραφον είς τήν τουρκικήν καί αραβικήν ρίπτον φώς είς τάς 
σκοτίας έν αις κρύπτεται ή αλήθεια ή μερίς τής άληθείας.

’Ολόκληρος ή περιγραφή τοϋ κ. Μένδελσων περί Καποίιστρίου καί 
είς τάς πολιτικά; κατ’ αύτοϋ κρίσεις καί είς τον πεπιεσμένον πανη
γυρικόν τών άναγνωριζομένων παρ’αύτοϋ προτερημάτων του, περιορί
ζεται είς τά ίύο ταϋτα. "Οτι ό ’Ιωάννης Καποδίστριας έπλασθη 
παρά τής φύσεως δεσποτικοϋ χαρακτήρος άν οχι τύραννος, καί ότι ήτο 
τυφλόν δργανον τής 'Ρωσσίας, άφ’ής έπάτησεν είς τήν 'Ελλάδα, ύπό 
τάς εμπνεύσεις τοϋ Τσάρου όργανίσας καί διοικήσας αυτήν.

Ό κ. Μένδελσων είνε ού μόνον άνακριβής είς τοϋτο, άλλά καί έκ 
προμελέτης μεροληπτικός. Διαστροφεύς δέ πολλών οράσεων τών αυθεν
τικών έγγράοων πρός τά όποια καταφεύγει όπως ύποστηρίξη τάς κρί
σεις του, έκτος έάν ή κριτική αύτοϋ ήτο έλαφροτάτη καί μή δυναμένη 
νά καταβυθισθή ρεχρ1 τ°ύ έπικρατοϋντος πηλού έν τώ πυθμένι τών 
τότε συμβάντων καί παθών, δπως άναζητήση καί άνεύρη τήν άά.ήθειαν.

’Ιδού διά τίνα λόγον είπον ότι ή ιστορία τής νέας ’Ελλάδος θά 
γραφή μετά δύο αιώνας παρ’ "Ελληνος ιστοριογράφου. Ούδόλως δέ 
παράδοξον νά γραφή, ώς συχνά, συμβαίνει, έκ τίνος άπογόνου τών οικο
γενειών έκείνων, τών πολεμησασών άνταρτικώς, τυραννικός καί άλό- 
γως τόν Καποίίστριαν.

Τίποτε παράδοξον ή ιστορία τής νέας Ελλάδος νά γραφή ύπό τίνος 
ενσυνειδήτου άπογόνου τών οικογενειών έκείνων. οστις πεπροικισμένος μέ 
τάς είρημένας άρετάς τοϋ ιστοριογράφου, ρίπτων μακράν του τάς φανα
τικής δοξασίας τών προγόνων του, καί πάσαν πατραγαθίαν, οδηγούμε
νος μόνον έκ τής άσπλάγχνου άληθείας, κρίνων έπίσης έκ τών τρομε
ρών άποτελεσμάτων καί φθοροποιών συνεπειών τής έσταλμ.ένης καί 
έγκληματικής πολιτικής τών προγόνων του, πρώτος καταδικάση αύ- 
τούς, πρώτος άποδείξη τήν πλάνην των, πρώτος διδάξη τήν αλήθειαν 
ζωνοα'οίζων πιστώς καί άνευ σκιών τήν εικόνα τοϋ 1828—1831.

Ό κ. Μένδελσων έκ τοϋ όλου συγγράμματος του καταφαίνεται ού 
μόνον ότι είχε προσωπικής συμπάθειας καί άντιπαθείας έν Έλλάδι, 
άλλ’ ότι άπετέλει υέρος κόμματος, πρό πάντων δέ ότι παρακολουθεί 
τάς συγγραφής τών γραψάντων προηγουμένως 'Ελλήνων καί φιλελλή
νων κατά τοϋ Καποίιστρίου, οϊ'τινες καί χρωματισθέντες διά τό κομ
ματικόν των μένουσιν έν τή ιστορία άναξιόπιστοι.

Λυπούμαι ότι ούτε ό χώρος ούτ: ή συγγραφή ημών πιτρέπουσιν :ν
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ταϋθα νά προβώ είς την άνάλυσιν ολοκλήρου τοϋ μέρους εκείνου της 
ιστορίας τοϋ κ. Μένδελσων τοϋ άφορώντος τόν κόμ.ητα Καποδίστριαν. 
’Οφείλω δμως, νά προσπαθήσω νά διαλύσω τήν δμίχλην δι ής δ Γερ
μανός ιστοριογράφος περιβάλλει τινά σπουδαιότατα χωρία τοϋ βίου τοϋ 
Καποδιστρίου, δπως δ αναγνώστης ήμών καταπεισθή, δτι σκοπόν άλ
λον δέν έχω ή νά παραδώσω πρός αύτόν τάς κλεϊς τών Ουρών τής 
ιστορίας, δι’ ών μετά ταϋτα ούτος εισερχόμενος ποιήσει τάς ιδίας αύ- 
τοϋ έρεύνας μελέτα; καί διαγνώσεις.

Ό κ. Μένδελσων έλησμόνησε βαπτίζων τόν Κυβερνήτην τύραννον 
καί δργανον τής 'Ρωσσίας, νά προσθέση δτι οί πλεΐστοι τών συγχρό - 
νων τοϋ Καποδιστρίου οπλαρχηγοί καί Κοτζαμπάσηδες ήσαν ού μόνον 
τυραννόφρο-ες καί δεσπόται, άλλά καί άααθεϊς ή οψιμαθείς καί άν
θρωποι άνευ λεπτότητος, έχοντες ώς άρμα τοϋ μεγαλείου των ούδέν 
έτερον ή τήν ατομικήν των άνδρίαν, τήν οικογενειακήν επιρροήν, τινές 
δέ τούτων τό άτίθασσον καί τό αίμοβόρον, καθώς καί πολλάς κτηνώ
δεις δρμας.

Καί δέν ήτο δυνατόν νά είνε άλλως άνθρωποι έξελθόντε; τής δου
λείας άφοϋ ύπηρέτησαν τούς τούρκους, οΐτινες είχον είς άνώτερον βαθμόν 
τά άνωθι συστατικά.

Ουδείς διαφιλονεικεϊ είς τούς πρωταγωνιστής ήμών τό ύψηλότερον 
αίσθημα τής τιμής, φιλοτιμίας, άνδρίας καί πατριωτισμού, έστω καί 
τής φυσικής ευφυΐας ή άγχινοίας, άλλά δυστυχώς άπαντα ταϋτα έμη- 
δενίζοντο ή μετεβάλλοντο είς ολέθρια ελαττώματα, άμα οί έπιτήδειοι 
πολύγλωττοι καλαμαράδες εκμεταλλευόμενοι αύτά, τά έστρεφον ώς 
δπλα κατά τών κατόχων των.

Ό ’Ιωάννης Καποδϊστριας, καί έάν ήτο δ τυραννόφρων τόν δποΐον 
ζωγραφίζει άνηλεώς δ κ. Μένδελσων, περιεβάλλετο δμως δταν ήλθεν 
έν Έλλάδι, δι’ άνεγνωρισμένης ευρωπαϊκής λεπτότητος καί άβροτάτης 
συμπεριφοράς. Ήτο άνήρ βαθύτατων γνώσεων, πείρα; μεγάλης καί 
διπλωματικής γλώσσης, οϊαν ολίγοι έν Ευρώπη είχον. Ό πατριωτι
σμός αύτοΰ ύπήρξεν άδιαφιλονεικητο; καί αγνότατος, διότι τοιοϋτον 
μάς τον περιέγραψαν οί μεγάλοι διδάσκαλοι τοϋ έθνους άπό τοϋ 181’2 
πρό τής έπαναστάσεως καί πρό τών εμφυλίων ήμών πολέμων. Οί πε
παιδευμένοι Έλληνες τή; Βιέννης, οί πρωταθληταί τοϋ έθνους Φιλικοί 
καί δ ’Αλέξανδρο; Γψηλάντης έξεθείασαν τόν πατριωτισμόν τοϋ Ίω- 
άννου Καποδιστρίου καί τάς μεριμ.νας του ύπέρ τοϋ Γένους πολύ πριν 

τόϋ 1821. Άλλως δέ αί θυσίαι αύτοΰ ύπήρξαν πολύ μεγαλείτεραι 
οίουδήποτε ψευδοαπατηλοϋ τινών πλουσίων τοϋ 1821, διότι ούτος έθυ- 
σίασεν είς τον βωμόν τής ελευθερίας τής έλληνικής φυλής τήν ύψίστην 
θέσιν του, ήτις ήτο έκείνη ενός προσωπικού φίλου καί ύπουργοϋ τοϋ αύ- 
τοκράτορος τής 'Ρωσσία;, θέσιν ήτις πλέον ή άπαξ τόν έθεσεν εί; ίσην 
μ.οίραν μέ τούς αύτοκράτορας βασιλείς καί πρωθυπουργούς τής δλης 

Ευρώπης.
Ελησμόνησεν δ κ. Μένδελσων δποίαν υπεροχήν είχεν δ ’Ιωάννης Κα- 

ποδίστριας τώ 1815 ένώπιον τοϋ Bozzo de Borgo, τοϋ Σταδίων, τοϋ 
Ταλεϋράν, τοϋ λόρδου Κάλστερόου, τών πρέσβεων τής ’Αγγλίας, τοϋ 
Μετερνίχου καί τοϋ αύτοκράτορος τής Αύστρίας; Έκ τοϋ ’Αλεξάνδρου 
Α'. έξηρτατο ή τύχη τοϋ Βοναπάρτου καί τής Εύρώπης, ή δέ 'Αγγλία 
παν άλλο ήδύνατο νά έςακολουθή πραττουσα ή νά μισθοδοτή τούς 
στρατούς τής Γερμανίας δπως μάχωνται κατά τοϋ Βοναπάρτου. Ό 
’Ιωάννης Καπαδίστριας έκτοτε ύπήρξε τό πηδάλιου τοϋ ’Αλεξάνδρου 
Α'. μέχρι τοϋ 1821, δταν ή θέσις του ενεκεν τής πατρίδος του άκα- 
ριαίως έδεινώθη. Νά δεχθή τήν προεδρείαν τής Φιλικής εταιρία; 
ένώπιον τής ΐεράς Συμμαχίας, άνευ τής γνώσεως καί τής άδειας τοϋ 
αύτοκράτορος; "ΙΙτο έπιβλαβέστατον πρός τούς "Ελληνας. Τό τοιοϋτο 
ούτε έντιμον ούτε άποτελεσματικόν ήτο. Τις άνήρ εύρέθη ποτέ είς θέσιν 
δυσκολωτέραν; Διά νά τό έννοήσητε καλλίτερου θεωρήσατε τούς επι
φανείς ίσχυροτάτους πασσάδε; καί διπλωμάτας Έλληνας σήμερον έν 
τή ύπηρεσία τών Σουλτάνων, δποίαν διαγωγήν έδειξαν καί δποίαν πο
λιτικήν έπαιξαν όψέποτε διεγερθη σπουδαίου ελληνικόν ζήτημα. Άνε - 
δείχθησαν φανατικότεροι τών Τούρκων έκτελεσταί μετά μεγαλειτέρου 
ζήλου τών καθηκόντων των γιγνόμενοι, δπως διατρανώσωσι τήν πρός 
τούς Σουλτάνους πίστιν, αφοσίωσιν καί ειλικρίνειαν των. Έάν δ ’Ιωάν
νης Καποδϊστριας έμιμεϊτο κατά τό ήμισυ ένα αύτών, ήθελεν άπο- 
βιώσει είς ΙΙετρούπολιν δεδοξασμένος άρχικαγγελάριο; υ.εγάλης αυτο
κρατορίας καί ούχί πέσει ώς κυων κατασπαραγμένο; εί; τά πρόθυρα 
τοϋ ναού τοϋ άγιου Σπυρίδωνος.

Άλλ δ κ. Μένδελσων καί οί όμοιοι βιογράφοι τοϋ Καποδιστρίου 
μιμούνται τον Κουάκερον τής ’Αγγλίας, δστις μ.ή δυνηθείς νά. φίμωση 
τόν άεί ύλακτίζοντα αύτόν κύνα τοϋ ισχυρού γείτονό; του, ημέραν τινά 
στα; άντικρυ τοϋ κυνός λέγει πρός αύτόν. Φίλε, θά σε δώσω έπίθετον 
διά τοϋ δποίου θά σιγήσης διά παντός· προχωρήσα, δέ πρός τινα; παϊ-
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ftc/.ζ παίζοντας ούχί μακράν, είπε πρός αυτούς δτι δ κύων είνε 'λυσσα
λέος. Το έπίθετον λυσσαλέο: την επαύριον έγέννησεν εις την πόλιν τούς 
λυσσοδήκτους καί ύύ'ροφόβους. Μετά τινας ημέρας ό κύων έλιθοβολήθη 
ύπό τοϋ όχλου προς ασφάλειαν της πόλεως. Οΰτω καί δ κ. Μένδελσων 
σύμφωνα μετά τών συνωμοτών της εποχής έβάπτισαν τόν Καποδί- 
στριαν τύραννον πωλούντα τήν 'Ελλάδα πρός τόν Τσάρον, ένω οί αλη
θείς τότε τύραννοι ήσαν αί έν "Υδρα συσσωρευθεϊσαι κεφαλαί τών κα
λούμενων συνταγματικών. Ούτοι έν τή αγραμματοσύνη των ήγνόουν 
όποιοι θησαυροί, όποιοι διάβολοι, όποιοι άγγελοι, δποΐαι κακίαι καί 
δποϊαι ανεπανόρθωτοι δυστυχίαι καί συιζφοοαί ένεκλείοντο είς τήν λέ- 
ξιν Σύνταγμα, ούτοι ήγνόουν όσα δ πολυετώς διοικήσας, διευθύνας ή 
διαγνούς τά έκατόν είκοσι έ'θνη ές ών συγκροτείται ή 'Ρωσσία, τά μέν 
έκ βαρβάρων λαών, τά δέ έκ πεπολιτισιεένων εθνών Ιωάννης Καποδί- 
στριας δέν ήγνόει· καί δέν ήγνόει ότι άν διέσπειρε φύρδην μίγδην πάντα 
τά έν τή λέςει σύνταγμα έγκλειόμενα αγαθά καί κακά έν τω έναρε- 
τωτέρω λαω τοϋ κόσμου πρό τής ήθκοποιήσεώς του, πρό τής πολιτικής 
ανατροφής του, πρό τής έκπαιδεύσεώς του καί τίνος προετοιμασίας δι’ 
ής αναφαίνονται, αναγνωρίζονται καί γίνονται παραδεκταί αί συνταγ
ματικά! ή δημοκρατικά! τοϋ πολίτου άρεταί διά τήν λειτουργίαν τοϋ 
τοιούτου πολιτεύματος, δπως συνταχθή τό πολίτευμα τοϋτο άναλόγως 
τής ιδιοσυγκρασίας του, ούδέν έτερον ήθελε κατορθωθή είμή δτι αντί 
νά μόρφωση χαρακτήρας ήθελε διαφθείρη αυτούς καί προσενέγκη ανυ
πέρβατου χάος.

Άλλά ποϋ ήκούσθη αμερόληπτος ιστορικός, ένω το όλέθριον 1831 
παρουσιάζει δύο Κυβερνήσεις, τήν μίαν τοϋ Κράτους άνεγνωρισμένην 
καί παραδεδεγμένη/ παρά τών έντός καί έκτος Ελλήνων, παρά τής 
Ευρώπης καί αύτοϋ τοϋ Σουλ.τάνου, στερεωθεισαν προ ένος έτους ύπό 
τών προστατίδων Δυνάμεων διά τής μετατροπής τής κινδυνευούσης 
σμικράς χώρας είς αύτόνομον βασίλειον, έκ του όποιου ό ’Ιωάννης Κα- 
ποδίστριας, κρίνοντεςέκ τών επιστολών του πρός τον Λεοπολδον, έμελλε 
σύν τή αφίςει του ν’ αναχώρηση, τήν δέ έτέραν συγκροτούμε νην ές αν
ταρτών έγωϊστικών φρονημάτων αισθημάτων καί αρχών, συναγελαζό
μενων υπό τήν καλουμένην ύέλινον συνταγματικήν στέγην, έκαστου 
καυχωμένου δτι ήλευθέρωσε τήν Ελλάδα, ποϋ ήκούσθη,. λέγομεν, 
ιστορικός ώς τόν κ. Μενδελσων, έπαγγελλόμ.ενος νά διδάςη πρός τάς 
μελλούσας γενεάς των Ελλήνων τήν ιστορίαν των στρατοπεδιύων καί 
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ούτος κομ-ματικώς έν "Υδρα; ζητών νά δικαίωση τούς άντάρτας καί 
ρίψη τό δλον βάρος είς τόν Καποδίστριαν.

Κατηγορεί αύτόν άνευ ούδεμιάς άλλης άποδείξεως, έκτος τών κα- 
τασοφισμών του, δτι ήτο δργανον τοϋ Τσάρου. "Οτι δέ αί βάσεις ας δ 
Καποδίστριας έθεσε τών Σχολείων, ορφανοτροφείων, τοϋ Στρατού, τοϋ 
Ναυτικού, τών Δικαστηρίων, καί έν γένει δλων τών έργων τοϋ αθανά
του όργανωτοϋ "Ελληνος, ήσαν σύμφωνα μετ’ έκείνων τής 'Ρωσσίας 
όπως ή Ελληνική νεολαία καί δ 'Ελληνικός λαός άνατραφώσι ρωσσό- 
φρονες.

Όποια ιστορικά κεφάλαια δέν αγωνίζεται νά σχηματίση ές ελάχι
στων αφορμών; Δέν είνε ό μόνος ιστορικός δ περιελθών έν τοιαύτη 
πλάνη, άγνοών δτι ή γλώσσα τοϋ μέλλοντος, ητις φέρει όσημέραι τά 
σκοτεινά γεγονότα έν τή έπιφανεία, ώς ή νηνεμοϋσα θάλασσα μετά τήν 
τρικυμίαν τά λείψανα ένος ναυαγίου, διαψεύδει τούς τοιούτους σαθρό- 
δόςους ιστοριογράφους.

Ό ’Ιωάννης Καποδίστριας έγραφε πρός τόν κόμητα Λοβέρδον « "Ηρ- 
ςαντο οί πρόκριτοι λαλοϋντες περί Εθνικής Συνελεύσεως, συντάγματος, 
Νομοθετικού Σώματος καί έλευθεροτυπίας, καίτοι ούδείς τών ανθρώπων 
έκείνων εννοεί τήν σημασίαν τών λέξεων αύτών ή τήν έφαρμογήν των. »

Έρωτώμεν, πόσοι σήμερον, τω 1883, τήν έννοοϋσι;
Άλλ’ δπως σαφέστερον κρίνη δ αναγνώστης τόν ιστοριογράφον τού

τον, άς άναγνώση τάς κρίσεις του έπί τών έπομένων ειλικρινέστατων 
καί πατριωτικωτάτων φράσεων τοϋ Καποδιστρίου. (α)

Ό Καποδίστριας έλεγε πρός τόν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην « Έδέ- 
χθην τό αξίωμα τό όποιον μ.οί ένεπιστεύθη το έθνος, ουχι χάριν τοϋ 
αξιώματος, άλλ’ ΐνα έργασθώ ύπέρ τής άποκαταστασεως καί τής ανε
ξαρτησίας τής Ελλάδος. »

Διατί νά δυσπιστήσωμεν είς την ειλικρίνειαν τών λόγων τούτων ; 
Ό έλλην ύπουργός τής μεγάλης 'Ρωσσίας δέν έθυσίασε τήν ύψηλοτά- 
την θέσιν του χάριν τής πατρίδας του; 'Υπάρχει σήμερον είς Κουντου
ριώτης, είς Μαυροκορδάτος, είς Μιαούλης, είς Μαυρομιχάλης, δστις 
ήθελε πιστευθή έάν έλεγε, δτι ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, ό έκουσίως 
έγκαταλείψας ύπέρ τής πατρίδας του τάς τιμάς τού ανακτοβουλίου 
τής 'Ρωσσίας καί έκουσίως έξορισθείς είς Γενεύην έν τή καλύβη τοϋ

(α Ιστορία Καρόλου Μενϊελσώως Βτρδόλδη, μέρος Β'. σελ':ς ‘2ι4.
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Fleur d’Eau, έδέχθη τό αξίωμα τού Κυβερνήτου τής ’Ελλάδος μόνον 
ζαΐ μόνον δπως προσφέρη την πατρίδα του ώς άλλος Γκιράϋ χάν την 
Κριμαίαν προς τόν Τσάρον.

Καί δμως ό ζ. Μένδελσων ούδέν έτερον εξάγει έκ τών άνω λόγων 
καί ούδέν έτερον έπαναλαμβάνει εις τό δεύτερον μέρος τού συγγράμ
ματος του η τούτο.

Ό ’Ιωάννης Καποδίστριας έ'λεγε πρός τόν φρούραρχον 'Ράϊκον « 8εν 
•ηλθον είς την Έλλαία δπως ζητήσω θέσιν, μηδέ αυτήν τήν πρώτην, 
άκουσας δέ τόν κλήσιν τού έ'θνους τούτου, σκοπόν εΐ/ον μόνον νά συν- 
τελέσω πάση δυνάμει εις τήν πολιτικήν αύτού άποκατάστασιν. Ό 
σκοπός μου ούτος είνε αμετάβλητος καί μένει πάντοτε δ αύτός. "Αν δ 
εκλεχθείς ήγεμών (δ Λεοπόλδος) είνε τό μέσον πρός οριστικήν έπίτευξιν 
τού σκοπού τούτου, έγώ πρώτος θέλω ύποδεχθή αύτόν καί χαρή έπί 
τούτω. »

Καί οί λόγοι εύτοι είνε πλήρεις ειλικρίνειας. Ό μολυνοπράγμων δμως 
ιστορικός Μένδελσων ζητεί νά έξάξη έκ τούτων δτι έντός αύτών ύπο- 
κρύπτεται ή κρύφια δυσαρέσκεια τού Καποίιστρίου, διότι ένφ έτεινε 
τήν χεϊρα πρός τό βασιλικόν διάδημα, τούτο άφηρπάσθη έπ’ αύτού. 
’Επιφέρει δέ κρίσεις άναξίας ιστορικού. Ού μόνον τούτο’ ένω δέν αγνοεί 
δ κ. Μένδελσων δτι δταν οί πρέσβεις ήρώτησαν τόν Καποδίστριαν τίνα 
προτείνει τής 'Ελλάδος κληρονόμον ηγεμόνα, ούτος ύστέδειςε τόν Λεο- 
πόλδον τοϋ Καβούρ-Γόθα, τόν όποιον προσωπικός έγνώριζε καί μεθ’ ού 
συνειργάσθη, κατηγορεί τόν Κυβερνήτην δτι πανουργότατα τόν έξέλεξε, 
διότι ώσφραίνετο εύνοϊκάς διαθέσεις τού πρίγκηπος ύπέρ αύτού, ύπαι- 
νίττεται δέ δτι διά τών επιστολών του δ Καποδίστριας προέτρεψε τόν 
Λεοπόλδον νά παραιτηθή τού θρόνου τον όποιον κατ’ άρχάς άπεδέξατο.

'Η κατηγορία αυτή, ήτις εύρε καί έτι εύρίσκει ού μικράν ήχώ καί 
πίστιν έν 'Ελλάδι, είνε ανακριβέστατη καί ανυπόστατος.

’Οφείλει τις νά διέλθη μετ’ έπιστασίας τάς έπιστολάς τού Λεοπόλ- 
δου πρός τόν Καποδίστριαν, έκείνας τού Καποίιστρίου πρός τόν Λ,εο- 
πόλίον, τάς έπιστολάς τού Λεοπόλδον πρός τούς ύπουργούς καί πρέσβεις 
τών προστατίδων Δυνάμεων καί πρός άλλους διαπραγματευομένας τά 
τού έλληνικού θρόνου καί τών έλληνικών ορίων, καθώς καί τάς έπιστο
λάς τού Καποίιστρίου πρός τάς Δυνάμεις, δπως σνηματίση ορθήν κρίσιν.

Αί έπιστολαί τού Κόμητος Καποίιστρίου πρός τόν Αεοπόλίον είνε 
επιστολαί γέμουσαι όρθοτάτων, έντιμων καί ειλικρινών απαντήσεων εις 
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τάς έρωτήσεις τού Πρίγκηπος περί τών 'Ελληνικών πραγμάτων, είς 
τά όποια ή Υψηλότης του έζήτει άποκλειστικώς νά διαφωτισθή παρά 
τού Καποίιστρίου.

Τολμώ νά ειπω δτι δ Καποδίστριας εις τάς έπιστολάς αύτάς έγκα- 
ταλείπει τό διπλωματικόν ύφος καί γράφει ώς απλούς άνθρωπος πρός 
φίλον, τόν όποιον ούτος ύπέδειξεν είς τάς Δυνάμεις, τόν όποιον οφείλει 
νά διαφώτιση καί περί τού όποιου, μακράν τού νά εχη τήν έλαχίστην 
ύποψίαν δτι έμελλε νά παραιτηθη έκ τού θρόνου, άνυπομόνως περιμ-ένων, 
παροτρύνει ένίελεχώς νά έπισπεύση τήν είς τήν 'Ελλάδα άφιξίν του.

"Η μήπως ώφελεν δ ’Ιωάννης Καποίίστριας νά έξαπατήση τόν Αεο
πόλίον καί δώση ψευδείς πρός αύτόν απαντήσεις είς δσας έζήτει παρ’ 
αύτού πληροφορίας; καί ψευδείς περιγραφής τών ά/θρώπων καί πραγ
μάτων τής τότε καταστάσεως;

Όποια σαθρά συμπεράσματα, όποια έπιπόλαια έπιχειρήματα, όποια 
φανταστικά εξαγόμενα, καί όποιους κατασοφισμούς ό κ. Μένδελσων δέν 
έξάγει έκ τινων φράσεων τών έπιστολών τού Καποίιστρίου έξ ών ό ακέ
ραιος ιστοριογράφος ώφειλε τουναντίον σήμερον, δτε τά μεταγενέστερα 
συμβάντα διεφώτισαν πανταχόθεν τήν αλήθειαν τών έπιστολών αύτών, 
νά πλέξη στεφάνους πρό; τόν Κυβερνήτην.

Ό κ. Μένδελσων θεωρεί δτι δ Καποδίστριας ύπέσκαψε δύο ύπονό- 
μους πρός τόν Λεοπόλδον, διότι θέτει τάς δύο ακολούθους έρωτήσεις 
πρός τήν Ύψηλότητά του.

Α'1' Είνε διατεθειμένη ή Ύμετέρα Υψηλότης νά άσπασθή το ’Ορ
θόδοξον ’Ανατολικόν δόγμα καί νά σύνδεση ουτω έαυτόν καί το γένος 
του δι’ ιερού δεσμού μετά τού "Εθνους ;

Β'" Θέλει ή Ύμετέρα Υψηλότης νά έκτελέση τάς λοιπάς αποφά
σεις τής έν "Αργεί Συνελεύσεως, αϊτινες άσφαλίζουσι τά συμφέροντα 
πάσης τάςεως τού λαού, καί άποζημιούσι τάς εν τω πολεμώ θυσίας του;

Ό κ. Μένδελσων έπιλήσμο>ν δτι ή άπόφασις τής Εθνοσυνελεύσεως 
ήτο δ βασιλεύς νά ήνε ορθόδοξος, θεωρεί δτι διά τών έρωτήσεων αύτών 
δ Καποίίστριας δέν έτόλμα νά έγγυηθή προσήκουσαν παρά τού 'Ελλη
νικού "Εθνους ύποδοχήν πρός τόν Λεοπόλδον, κατά συνέπειαν, άπέτρε- 
πεν αύτόν νά ελθη είς τήν 'Ελλάδα.

"Ας ίδωμεν έάν τά τοιαύτα πορίσματα είνε άξια τής κριτικής ίστο-

Γράφων τήν 28 Φεβρουάριου 1830 δ Λεοπόλδος έκ Λονδίνου πρός
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τόν Καποδίστριαν τα περί τής παραδοχής τοΰ Ελληνικού θρόνου, ελε- 
γεν ώς επομένως·

«'Ως πρός τούς όρους, ή παράκλησίς μου νά έπιτραπή τοϊς Έλλησι 
«τό δικαίωμα της άντιρρήσεως κατά τού προσώπου μου <^έν είσηκούσθη, 
«ώστε αναγκάζομαι νά παραστώ αύτοϊς ώς ήγεμών προσφερόμενος ύπο 
«τών Δυνάμεων. “Αν άνελογιζόμην την προσωπικήν μου μ-όνον θέσιν, 
«ηθελον έπιαείνη είς εύνοίκωτέρους όρους η δέν ηθελον άποδεχθή· δ φό- 
«βος δυ.ως μη ρίψω πάλιν τό Ελληνικόν ζήτημα είς τό χάος εκείνο 
«όθεν μόλις εξέρχεται, παροτρύνει με νά θυσιάσω οίονδήποτε σκοπόν 
«προσωπικόν. Γνωρίζετε, αγαπητέ μοι κόμ.η, όποια διατρέφω πρό πολ- 
«λού χρόνου αισθήματα υμάς· οφείλω δέ νά σας έκφράσω ότι εύελ- 
«πίζομαι τήν ύποστήριξίν ύμών διά τε τών συμβουλών καί τής φρονή- 
«σεώς σας έν τω σκολιω σταδίω ένω εισέρχομαι. Διά τούτο παρακαλώ 
«ύμά; νά έςακολουθήσητε κυβερνώντες τό σκάφος τής πολιτείας, όπερ 
«τοσάκις όιεσώσατε άπό τού ναυαγίου, μέχρι τής άφίςεώς μου. 'Η 
«άφιζίς μου δέν δύναται να γίνη έντός βραχέος χρόνου, καθότι έχω 
«πολλάς έτι νά τακτοποιήσω ιδιαιτέρας μου ύποθέσεις. Έκθέσατέ μοι, 
«σάς παρακαλώ, σαφώς, άμα ώς δυνηθήτε, τήν καταστασιν τών πρα- 
«γματων. Σπουδαϊον έσται νά μοι στείλετε όσον τάχιον γραμματέα 
«τινά τών απορρήτων, κομιστήν τών ύμετέρων ανακοινώσεων, δυνάμενον 
«δέ νά μοι χρησιμεύση διά τά 'Ελληνικά έγγραφα.»

Ό κ. Μένδελσων άρύεται έκ τής επιστολής αύτής ότι δ Καποδί- 
στριας συνέλαβε τήν ιδέαν νά κυβέρνα τήν 'Ελλάδα έπ’ άορίστω, κα- 
τακρατών τόν Αεοπόλδον έν Ευρώπη διά τής παραστάσεως τών ελλη
νικών ύποθέσεων αεί σκοτεινών έπικινδύνων καί άδιορθοίτων.

'Οποία κουφότης! Ιίαραγνωρίζει καί λησμονεί τήν θέλησιν τού Ελ
ληνικού έ'θνους, τό προνοητικόν καί τήν αγχίνοιαν τοϋ Καποδιστρίου 
καί τήν άπόφασιν τών τριών Δυνάμεων, αϊτινες κατά τούς ίδιους λό
γους τού Λεοπόλδου έπεμπαν αύτόν, άνευ τής άντιρρήσεως τών Ελ
λήνων, βασιλέα των.

’Αλλά τί άπαντα πρός τόν Αεοπόλδον δ Καποδϊστριας είς τά άνωθι 
διά τής άπό 6 ’Απριλίου επιστολής του;

«’Άν έ'σχον έγώ έπιτυχίαν τινά παρά τω πνεύματι τού λαού αύτού, 
«άν έςακολουθή νά μοι παρέχη δείγματα ειλικρινούς καί απεριορίστου 
«έμπιστοσύνης, αφορμή τούτου είνε ότι βλέπει πώς διαρκώς συμμερί- 
«ζομαι αύτοπροσώπως τάς στερήσεις αύτού καί τούς πόνους έπί μόνω 
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»τώ σκοπώ νά. πραΰνω αυτού;. Έν μέσω τοϋ στρατοπέδου, ύπό την 
«πενιχράν στέγην καλύβης, όπου διαμένω άψηφών την κακοκαιρίαν 
«καί λησμονών τήν ηλικίαν καί την αδυναμίαν μου, μ.οί έλάλησαν συ- 
«χνότατα ό λαός καί οί στρατιώται περί τών συμφερόντων αύτών. 
«Εκεί με έγνώρισαν, έκεϊ ήδυνήθην νά έμπνεύσω πρός αύτούς τό αϊσ- 
«θημα τοϋ καθήκοντος πρός εαυτούς, πρός την Κυβέρνησίν των καί τόν 
«πεπολιτισμένον κόσμον. Ναι, πρίγκηψ μου, συγχωρήσατε την τόλμην 
«μου, οί "Ελληνες προσδοκώσιν άφ’ ύμών την δοκιμασίαν ταύτην. "Αν 
«παρουσιασθήτε πρός αύτούς ώς μεγιστάν, μη δυνάμενος νά ύποστή 
«πτωχείαν καί στερήσεις, τότε αντί νά έπιβληθήτε θέλετε στερηθή 
«άκουσίως τό πρώτιστον μέσον δι’ ού επωφελώς ήδύνασθε νά έπιδρά- 
«σητε έπί τών διαθέσεων τοϋ έθνους. Χορηγείται ύμΐν ή ευκαιρία νά 
«προσφέρητε τήν πρώτην ταύτην θυσίαν. “Ελθετε νά παρευρεθήτε 
«αυτοπροσώπως εις τάς δυσχερείς καί επιπόνους εργασίας τοϋ κανονι- 
«σμοϋ τών ορίων, καί μή έπιτρέψητε νά σάς άντιπροσωπεύσωσιν άλλοι 
«έν τή έργασίιγ ταύτη.»

Ή κριτική τοϋ κ. Μένδελσων είνε ότι διά τής έπιστολής ταύτης 
ό Καποδίστριας έθετε τόν Λεοπόλδον είς δεινήν θέσιν, επειδή κάλλιστα 
έγνώριζεν οτι οικογενειακοί λόγοι ήνάγκαζον τόν πρίγκηπα νά διαμείνη 
έτι μακράν τής Ελλάδος, ώς καί αυτός ο ίδιος δεν είχε σπεύσει τώ 
1827 νά καταβή είς τήν 'Ελλάδα, δπως άποφύγη τάς δύσκολους πε
ριστάσεις τοϋ έτους τούτου.

Ένταϋθα ού μόνον ύπάρχει ΰφεσις κρίσεως τοϋ Γερμανού ιστοριογρά
φου, αλλά καί ορατή φατριαστική κακεντρέχεια, τήν οποίαν εύτυχώς 
τά έκ τών ύστέρων και τά παρόντα καθιστώσιν δρατωτέραν καί πρός 
τούς ήλιθιωτέρους τών ανθρώπων.

Έν πρώτοις, δ ’Ιωάννης Καποδίστριας έβράδυνε τήν έλευσίν του έν 
Έλλάδι, ούχί δι’ οικιακούς λόγους, αλλά τούναντίον δι’ εθνικούς. Διότι 
έδραμεν είς τάς διαφόρους Κυβερνήσεις, δπως παράσχη τώ έθνει δύ
σκολους θυσία; καί όπως συνηγορήση ύπέρ τής πατρίδος του ένώπων 
τών ισχυρών, μεθ’ ών προσωπικώς έγνωρίζετο καί μεθ’ ών άλλοτε συν
ειργάσθη ώς ύπουργός τών εξωτερικών τής 'Ρωσσίας, ώς σύμβουλώς καί 
ακόλουθος τοϋ αύτοκράτορος.

Δεύτερον δέν ήλθεν αμέσως είς τήν Ελλάδα τώ 1827, οχι όπως 
άποτύγη, ώς λέγει δ κ. Μένδελσων, τούς κινδύνους, άλλα διότι ήτο 
καθήκον αύτοϋ, άφοϋ ώς έκ τής μακράς υπηρεσίας του εν Ρωσσία ήδύ- 
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νατό νά θεωρηθή /Αίνων προς την 'Ρωσσίαν, να προσέγγιση τάς άλλας 
Δυνάμεις πρό τής καθόδου του εις Ναύπλιον και παραστήση πρός αύ- 
τάς τάς ιδέας του καί διά τίνος τρόπου έσκόπει νά κυβέρνηση αυτήν.

Ούδείς ιστοριογράφος Έλλην, όσον άντικυβερνητικός καί άν ήνε, 
ήθελε ποτέ άποδώση πρός τόν Ίωάννην Καποδίστριαν ανανδρίαν καί 
έ’λλειψιν πατριωτισμού διά τό ότι δέν κατήλθεν αμέσως μετά τήν εκ
λογήν του εις 'Ελλάδα τω 1827.

Άλλ’ ό κ. Μένδελσων, σχολιάζων έτέραν επιστολήν τοϋ Καποδι- 
στρίου πρός τόν Λεοπόλδον, σχετικήν τών ενστάσεων τής Γερουσίας 
κατά τών όρων τοϋ Πρωτοκόλλου, λέγει·

«Ύποκρινόμενος ό Καποδίστριας τήν συκοφαντηθεϊσαν αθωότητα, 
έκτίθησι μετ’ επιφανούς ειλικρίνειας, ήν έγνώριζε νά ΰποδύηται έν κρι- 
σίμοις στιγμαϊς.............»

Λοιπόν κατά τόν κριτικόν Γερμανόν, ό ’Ιωάννης Καποδίστριας δέν 
ήδύνατο νά ήνε ειλικρινής ούτε είς τά ζητήματα τά ανεπίδεκτα δι
πλωματικής, ούτε είς όσα δέν έζηρτώντο παρ’ αύτοϋ, άλλά παρά τοϋ 
Ελληνικού έθνους, πρός τά όποια δέ δέν ήδύνατο νά βαδίση άνω πο
ταμών καί εις τά όποια έκών άκων είχε καθήκον νά ήνε είλικοινής.

Καί τοιαύτη είνε ή επομένη επιστολή τοϋ Καποδιστρίου πρός τόν 
Λεοπόλδον, διά τήν όποιαν κατηγορεϊται παρά τοϋ Γερμανού κριτικού 
ότι δέν είνε ειλικρινή; καί ότι ύποκρίνεται τήν συκοφαντηθεϊσαν αθωό
τητα.

«Τπάρχουσι, πρίγκηψ, κακόβουλοι καί δολοπλόκοι έν Έλλάδι, ώς 
«αλλαχού, πλείονες μαλιστα ή αλλαχού. Ξένοι άπό μικρού ήδη άπαύ- 
»στως διχόνοιαν σπείροντες, έξακολουθούσι μετά μείζονος ζήλου τάς 
«έγκληματικάς αύτών σκευωρίας. Διά θράσους κομπουμένου μέχρες αΰ- 
«θεντίας έπαναλαμβάνουσι καί πρός έκείνους έτι οϊτινες δέν τούς 
«άκούουσι, ότι άν ή ’Ελλάς περιορισθή μέχρι τών ορίων τού Άσπροπο- 
»τάμου, άν ή Κρήτη καί ή Σάμος έγένοντο τουρκικά!, άν αί λοιπαί 
«τού Πρωτοκόλλου διατάξεις ήκιστα άντεπεκρίθησαν είς τάς έθνικάς 
»τών Ελλήνων έπιθυμίας, ταϋτα πάντα έγένοντο διότι ή Εύοώπη 
»ώφελε νά λάβη άσφαλιστικά μέτρα κατά τών τερατωδών καί φιλο- 
»δόξων σχεδίων τής σημερινής προσωρινής Κυβερνήσεως. Ή προσωρινή 
»αύτη Κυβέρνησις είμί έγώ, τά δέ τερατώδη καί φιλόδοξα σχέδια 
«είσΐν αί μυστικαί μου δήθεν σχέσεις πρός τήν 'Ρωσσίαν.

Εί; τί ή έπιστολή αύτη όέν είνε ειλικρινής ; Μήπως αί κατηγορίαι

δέν έγράφησαν τότε είς διαφόρους έφη-
• i>. _

δέν συνεβουλεύθη αύτά δ κ. Μένδελσων,

αύται κατά τού Καποδιστρίου δέν έγράφησαν τό
μερίδας τής Ευρώπης, μήπως δέν ύπάρχουσιν είς διάφορα πρό τοϋ ίδι- 

κού του συγγράμματα; Διατί 
ή άγνοεϊ τήν ΰπαρξίν των;

Ούδέποτε άνήρ διά τών άνωθι λόγων 
δίαν του ειλικρινέστερου πρός άλλον, όσον δ Καποδίστ, 
πόλδον, διότι άν σήμερον ύπάρχουσιν άνδρες ώς

»
»
»
»

ήδύνατο ν’ άνοιξη τήν καρ- 
Χ!_τριας πρός τόν Λεο- 
τόν κ. Μένδελσων, ά- 

ποδίδοντες πρός τόν Καποδίστριαν τοιαύτας μομφάς, όποια τερατωδέ- 
στερα δέν έκυκλοφόρουν τότε παρά τών έχθρών του.

Καί δμως δ Καποδίστριας ήτο άπηυδημένος, άνυπομόνως προσδοκών 
τόν Λεοπόλδον όπως έγκαταλείψη τήν Ελλάδα καί έπιστρέψη είς τήν 
μικράν έν 'Ελβετία επαυλίν του Fleur d’ Eau· Δι’ δ έγραφε πρός 
τόν Έύνάρδον « “Ας προσπαθήσωμεν νά καταλύσωμεν τόν βίον έγγύς 

άλλήλων καί ν’ άναπαυθώμεν πάλιν άπας παρά τάς άκτάς τής λί- 
ι μνης τής Γενεύης. Θέλω κατοικήσει κατά τάς ημέρας τού γήρατος 
ι μου τήν μικράν επαυλιν τοϋ Fleur d’ Eau, έάν έννοεϊται δέν με έκ- 
ι βάλη αύτής δ άπό βορρά άνεμος.» Έννοών διά τών τελευταίων λέ- 
,εων, έάν δ Αΰτοκράτωρ τής'Ρωσσίας δέν προσκαλέση αύτόν εί; Πε- 
τρούπολιν.

Ό πραγματοδίφης κριτικός Γερμανός, σχολιάζει τι 
ώς έπομένως· «Ή άνάπαυσις αύτη είνε καθ ύ 
θρώπου βαθεϊαν συναισθανόμενου ηθικήν π|

Έκ
στολής 
δου άς 
ήτο προωρισμένος ύπο

«Τά μέσα, λέγει 
στριας όπως πείση ι 
τά παλαιά έκεϊνα ■

'Αφού δ Καποδίστριας έπρότεινε έν άγνοια τοϋ Λεοπόλδου πρός τάς 
δυνάμεις τον Λεοπόλδον, πώς νϋν έζήτει ν’ άποτρέψη αύτόν νά μήν 
ίλθη; Τό τοιούτον είνε άντίφασις, έκτος έάν δ ιστορικός δύναται νά 
παρουσιάση έγγραφα τοϋ Καποδιστρίου πρός τόν πρίγκηπα Λεοπόλδον, 
ή άλλον τινά, ή καί μαρτυρίας παραδεκτά; έμμέσως ή άμέσως, άπο- 
δεικνυούσας ότι μετημελήθη διά τοϋτο.

Ό κ. Μένδελσων κάν δέν είνε ούτε επιτήδειος διαστροφεύς φράσεων 
27*  

■ούς άνωθι λόγους 
όκρισιν άνάπαυσις άν- 

ιροσβολήν. »
τών σκέψεων αύτών, καί άλλων τοϋ κ. Μένδελσων έπί τής έπι- 
ταύτης τοϋ Καποδιστρίου πρός τόν Έϋνάρδον περί τοϋ Λεοπόλ- 
κρίνει ό αναγνώστης έάν δ έγκέφαλος τοϋ ιστοριογράφου τούτου 

ό τής φύσεως διά κριτικήν ιστορίαν.
. δ κ. Μένδελσων, άτινα μετεχειρίζετο δ Καποδί- 
τόν πρίγκηπα νά μή κατέλθη είς τήν Ελλάδα ήσαν 
πάντοτε, τά λοξά καί ύπουλα. »

έπρότεινε έν α1 
πώς νϋν έζή-όν Λεοπόλδον.
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έπί τοϋ σπουδαίου τούτου θέματος, τοϋ άφορώντος την τιμήν /.αί την 
φιλογένειαν τοϋ Καποίιστρίου.

Ύπό τόν τίτλον τού κριτικού παρίσταται δ κ. Μένδελσων μάντις τών 
κρύφιων στοχασμών τοϋ Κυβερνήτου, έπαγγελλόμενος τόν Τειρεσίαν, 
τόν όποιον άφού έτύφλωσεν ή Άθηνά, επειδή τήν είδε γυμνήν, έκαθά- 
θάρισε τά ώτα του ίιά νά καταλαμβάνη τάς φωνάς όλων τών πτηνών.

Έξετάζοντες τόν γαλλικόν τύπον τόν πρό τής Ίουλιανής έπανα- 
στάσεως τοϋ 4830, εύρίσκομεν αύτόν μνημονεύοντα τών αίτιων τής 
παραιτήσεως τού Λεοπόλίου. ’Εφημερίδες τής εποχής εκείνης έγραφον 
ότι « Ό πρίγκηψ Λεοπόλίος ήρξατο νά σκέπτεται νά παραιτηθή τού 
» θρόνου τής Έλλάίος, σχείόν πάραυτα άφού έίέχθη αύτόν. Καί τούτο 
» ίιότι αί Δυνάμεις ίέν ήγγυώντο πρός τήν Έλλάία ίάνειον καί ίιότι 
» διαπραγματευομένου αύτού συνοικεσίου γάμου μετά πριγκηπέσσης 
» τού οίκου τού Όρλεάν, οί είς τόν θρόνον τής Γαλλίας Βουρβώνοι 
» άπείοκίρεαζον αύτό. »

Τά αληθή ταύτα αίτια, τά όποια ό ευρωπαϊκός τύπος άνέφερε πρό 
τών έπιστολών τού Καποίιστρίου, οφείλω εκτενέστερου νά αναπτύξω 
μετ’ άλλων, έξ ών οί άναγνώσται ρεου θέλουσι πληροφορηθή ότι ούτε 
κατά σκιάν έχουσιν ύπόστασιν αί κατά τοϋ Καποίιστρίου συκοφαντίαι 
περί τής παραιτήσεως τοϋ Λεοπόλίου.

Ό πρίγκηψ Λεοπόλίος ίέν ήίύνατο νά ελθη είς τήν Έλλάία άνευ 
χρημάτων, ό'πως πληρωθή τουλάχιστον δ τακτικός στρατός πρός ον ώ- 
φείλετο πολλών ρεηνών μισθός, τό όποιον ή Ευρώπη καλώς έγνώριζεν. 
Ή πρός τόν βαρώνον Στάϊν άπό 10 ’Απριλίου επιστολή τού Λεοπόλ
ίου τί λέγει περί τού δανείου ; « ’Ανάγκη αί Δυνάμεις νά έγγυηθώσι 
» ίάνειον. Έπροσίιώρισα ίέ εν ποσόν έξ ού ή άθλια τής Έλλάίος κα- 
» τάστασις έχει άνάγκην άν πρόκειται νά γίνη τί άξιον σηιεασίας. Αί 
» Δυνάμεις ζητούσι νά έγγυηθώσιν όλιγώτερον τοϋ ήμίσεως τοϋ ποσού 
» όπερ εγώ απαιτώ. ’Αλλά τοιοΰτον τί ποτέ ίέν θέλω παραδεχθή καί 
» ώς έκ τούτου πιθανόν νά. έπέλθη όήξις. Είνε άίύνατον νά ένίώσω είς 
» τούτο, έχω ίέ τήν άπόυασιν άκράίαντον. »

Επίσης έγραφεν ό Λεοπόλίος τήν 22 ’Απριλίου πρός τόν Κυβερνή
την περί τής αυτής ύποθέσεως τού ίανείου’ « Δυνατόν είνε νά έπέλθη 
» ρήξις, καί ίσως έπί τέλους σάς έ'λθη άλλος ήγεμών. »

Τά αίτια ταύτα ίέν είνε άγνωστα ούτε πρός τόν κ. Μένδελσων, 
ούτε πρός τούς λοιπούς ιστοριογράφους τής Έλλάίος τούς γράψαντας 
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κατά τοϋ Καποίιστρίου. Φρονώ ίέ οτι ήρκουν δπως έξαλείψωσι πάσαν 
ίίέαν ένοχής τοϋ Κυβερνήτου ώς πρός τήν παραίτησιν τοϋ Λεοπόλίου.

Καί δμως προβαίνω είς τήν έκθεσιν καί άλλων αιτίων, άγνωστων 
πρός τό πλείστον μέρος τών Ελλήνων, άτινα παρότρυναν τόν Λεοπόλ- 
ίον νά παραιτηθή τοϋ Ελληνικού θρόνου, αϊροντα ίέ τήν έλαχίστην 
κατά τοϋ Καποίιστρίου υπόνοιαν.

Ό Λεοπόλίος ήτο υιός τοϋ ίουκός Φραγκίσκου Σάξ-Κομπούργκ.
Ή οικογένεια Κομπούργκ έσυγγένευε τότε μ.έ τούς 'Ρωμανώφ τής 

'Ρωσσίας έ’νεκεν τοϋ γάμου τής άίελφής του Ίουλιάνας μετά τοϋ με
γάλου Δουκός Κωνσταντίνου. Ό Λεοπόλίος κατέτάχθη είς τόν στρα
τόν τής 'Ρωσσίας μέ τόν βαθμόν τοϋ στρατηγού καί συνώδευσε μετά 
ταύτα τόν αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον είς το συνέδριου τής Έρφούρτ. 
Ό Καποίίστριας έγνωρίσθη λοιπόν μετά τού Λεοπόλίου άρκούντως, 
ίιότι υ.ετά ταύτα συνυπηρέτησε μετ’ αύτού έν 'Ρωσσία καί ήτο έν γνώ- 
σει όλων τών άρετών του όπως εύσυνειίότως προτείυη αύτόν είς τούς 
πρέσβεις τών τριών Δυνάμεων, ύποδείξη ίέ τοϊ; Έλλησι δπως τόν 

έκλέξωσι.
’Εάν δ Καποίίστριας ήτο 'Ρωσσόφρων καί όργιυυν τής 'Ρωσσίας, 

ίιατί ν’ άποτρέψη ένα συγγενή τής αύτοκρατορικής οικογένειας,πρώην 
στοατηγόν αυτής, νά έ’λθη έν Έλλάδι, άφού ούτος ίέν ήίύνατο ν’ άυα- 
βή τόν θρόνον καί θέση Στέμμα έπί τής κεφαλής αύτοϋ; Διατί άντ’ 
αύτοϋ νά έπιθυμή νά έ'λθη άλλο: βασιλεύς άγνωστου ίκανότητος, ά
γνωστων ιδεών, άγνωστων δοξασιών καί πρός αύτόν άγνωστου συμ
πάθειας; Τόσον ολίγον έμερίμνει ύπέρ έαυτού. άν ό'χι περί τής πατοί- 
ίος του;

Το κυριώτερον αίτιον τής παραιτήσεως τού Λεοπόλίου ήτο ή σο- 
βαοά άσθένεια τοϋ βασιλέως τής ’Αγγλίας, πάραυτα μετά τήν εκλογήν 
του είς τόν θρόνον τής Έλλάίος. Διότι ό Λεοπόλίος ήτο ώρισμ-ένος έν 
περιπτώσει θανατου τοϋ βασιλέως νά γίνη άντιβασιλεύς τής ’Αγγλίας.

Ό πρίγκηψ Λεοπόλίος είχε νυμφευθή είς πρώτον γάμον τήν 2 Μαίου 
1816 τήν πρινκήπισσαν Αύγούσταν Σχιαρλότταν, διάδοχον τοϋ θρό
νου τής Μεγάλης Βρεττανίας. Ό γάμος ούτος έψηφίσθη τήν 27 Μαρ
τίου 1816 παρά τού Κοινοβουλίου τής ’Αγγλίας, ίόντος πρός αύτόν 
τόν τίτλον τού ’Άγγλου Δουκός Κένίαλ (Kendal) καί τό προνόμιον 
τού νά παρίσταται είς δλας τάς τελετάς ή συναθροίσεις τών Δουκών 
τού Στέμματος τής ’Αγγλίας. Έίοθη προς αύτόν επίσης δ τίτλος τού 
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Στρατάρχου της Μεγάλης Βρεττανίας (Feld-Marchal) καί έδρα έν 
τώ μυστικώ συμβουλίω (Privy-Council). Δυστυχώς ή δημοφιλής 
ΙΙριγκήπισσα Αύγούστα Σχιαρλόττα άπεβίωσεν είς τον τοκετόν, την 
5 Νοεμβρίου 1817, άφεϊσα απαρηγόρητου λύπην είς τό αγγλικόν έθνος 
καί γενικήν συμπάθειαν καί ύπόληψιν προς τον Αεοπόλδον, ό'στις έςη- 
κολούθει νά κατοική την ’Αγγλίαν καί λαμβάνη παρά της Βρεττανι- 
κής Κυβερνήσεως χορήγησιν έτησίαν πεντήκοντα χιλιάδων λιρών.

Δέν παρήλθε χρόνος πολύς μετά την παραδοχήν τοϋ ’Ελληνικού 
Στέμματος, τόν Μάϊον τοϋ 1830, καί ασθενεί βαρέως ο βασιλεύς της 
’Αγγλίας Γεώργιος ό Δ'. Ή ανεψιά τοϋ Λεοπόλδου Άλεςανδρίνα Βικ
τωρία, ένδεκαέτις κόρη, ήτο επίδοξος κληρονόμ.ος τοϋ θρόνου, καθό θυ 
γάτηρ μονογενής τοϋ Δουκός τής Κέντ, τετάρτου υιού τοϋ Γεωργίου Γ'. 
καί τής Πριγκηπέσσης Λουΐζης Βικτωρίας τοϋ Σαξ-Κομπούργκ.

Άλλ’ ό θρόνος τής ’Αγγλίας ήμφισβητεϊτο τότε καί παρά τοϋ Κού
κος τής Κλάρενς, άρχιναυάρχου τών στόλων τής Μεγάλης Βρεττανίας, 
τρίτου υίοϋ τοϋ Γεωργίου Γ'. οστις ούδεμίαν ένέπνεεν εμπιστοσύνην πρός 
τάς Άγγλικάς βουλάς όπως δώσωσι τάς ήνίας τοϋ Κράτους εις χεΐράς του·

Άφ’ ενός ό ιδιωτικός βίος του, μετά τής δεσποινίδος Ζουρδαίν, άφ’ 
ετέρου ό ναυτικός βίος του, απέδειξαν τρανήν άναξιότητα αύτοϋ. "Ητο 
δέ πασίγνωστου οτι ό βαθμός τοϋ Ναυάρχου, ό τόσον δυσαρεστήσας τό 
ναυτικόν, ώφείλετο άποκλειστικώς προς τόν Γεώργιον Κάνιγγα.

Ό Δούξ τοϋ Κλάρενς έ'ζη κυρίως είς Άννόβερ, ό δέ θάνατος τοϋ 
Δουκός τής Ύορκ τφ 1827 έποίει αύτόν έπίσης έπίδοξον κληρονόμον 
τοϋ Στέμματος καί τής ’Αγγλίας καί τοϋ Άννόβερ.

Οί φίλοι τοϋ Λεοπόλδου ένουθέτουν αύτόν τότε νά παραιτηθη τοϋ θρό
νου τής 'Ελλάδος, διότι έθεωρεϊτο βεβαιότατον ότι ήθελεν έκλεχθή άντ’ 
αύτοϋ ή ένδεκαέτις ανεψιά του Βικτωρία είς τόν θςόνον τής Αγγλίας, 
ούτος δέ ήτο ο ώρισμένος Άντιβασιλεύς μέχρι τής ενηλικιότητάς της.

Ό ’Ιούλιος τοϋ αύτοϋ έτους έφερε τήν έπανάστασιν τής Γαλλίας, ό 
δέ Αύγουστος τοϋ 1830 τον έςόριστον Δοϋκα τής ’Ορλεάνης διάδοχον 
τοϋ Καρόλου X’. ύπό τό όνομα Φίλιππος.

Ό Αεοπόλδος ήτο θαυμαστής τής Πριγκηπέσσης Λουΐζης τής ’Ορ
λεάνης, πρωτοτόκου θυγατρός τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου, ήτο δέ έν 
Αγγλία είς τών μάλλον φοιτώντων τήν εις Τουΐκναμ (Twickenham) 
τοϋ Ταμέσεως έπαυλιν τοϋ Δουκος τής Όρλεάν. Οί έπί τοϋ θρόνου τής 
Γαλλίας Βουρβώνες δέν έπέτρεπον νά νυμφευθή, αύτήν καί φέρη είς τήν 
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Ελλάδα. ΙΊερί τούτου έγράφησαν αρκετά τότε είς τόν Ευρωπαϊκόν τύ
πον, δταν ό Αεοπόλδος έδέχθη τόν Ελληνικόν θρόνον.

Ό Λουδοβίκος Φίλιππος έ'ζη έν Αγγλία πρό πολλών έτών, ούδεμίαν 
έχων ελπίδα ν’ άναβή τόν θρόνον τής Γαλλίας, ούτε περί τούτου πλέον 
φοοντίζων, έχων δέ τήν είς Τουΐκναμ έ'παυλίν του κέντρον τών επισή
μων Γάλλων καί Άγγλων έπιστημόνων, καλλιτεχνών, συγγραφέων, 
βουλευτών καί πατρικίων τής βουλής, έραστών τών γραμμάτων καί ει
καστικών τεχνών, πάντων Φιλελευθέρων καί οπαδών τοϋ Συνταγματι
κού πολιτεύματος τής Αγγλίας, έξ ού τών Βουρβόνων αί ίδέαι άπεΐχον 
πολύ μακράν. Διό καί ό Στρατηγός Foy έ'λεγε διά τά έν Τουΐκναμ 
σα-Ιώηα τοϋ Δουκός τοϋ Όρλεάν : « La charte, toute la Charte, 
rien que la Charte.» Ή Γαλλική Αυλή διεκοίνωσε τόν Μάϊον τοϋ 
1830 έπισήν.ως πρός τόν πρίγκηπα Αεοπόλδον τήν αποδοκιμασίαν αύ
τής είς τό νά νυαφευθη τήν πριγκηπέσσαν τής Όρλεάν. Άφ’ ετέρου 
κατά τήν έποχήν αύτήν έστενοχωρεϊτο πανταχόθεν δ Αεοπόλδος νά 
έ'λθη εις Ελλάδα δπως προληφθή δ έμφύλιος πόλεμος. Ό δέ τύπος τής 
Εύρώπης, πρό πάντων τής Γαλλίας, έποίει πρός αύτον πικράς ερωτή
σεις. Διατί, ήρώτα άκαταπαύστως, δέν κατέρχεται είς Ελλάδα! 
Άπεδίδετο έν Εύρώπη φανερά μομφή καί εύθύνη τής τρομεράς κατα- 
στάσεως τής δυστυχούς Ελλάδος πρός αύτόν. Είς τάς Αύλάς τής Εύ
ρώπης καί τάς αίθούσας τών Παρισίων καί Λονδίνου δ Αεοπόλδος έθεω- 
ρεϊτο δτι έπαιζε μέ τήν τύχην τοϋ "Έθνους ήμών, ένεκεν τών ιδιαι
τέρων συμφερόντων του καί τής άπαθείας του. ’Άλλοι έλεγον δτι 'κερ
δοσκοπεί έπί τής άσθενείας τοϋ βασιλέως τής Αγγλίας καί τής μεγά
λης θυέλλης τής συσσωρευμένης είς τόν ούρανόν τής Γαλλίας. « Έάν 
» έ'λθη είς τόν θρόνον, έλεγον, δ Δούξ τής Όρλεάνς, θά τόν κάμη γαμ- 
» βρόν του έν άποτυχί^ τής Άντιβασιλείας τής Αγγλίας. » ΤΙ αιτία 
τοϋ δανείου καί τών Ελληνικών δρίων ύπήρξεν ίσως μόνον πρόιοασις 
τής παραιτήσεως τοϋ Λεοπόλδου· ώς δέ φαίνεται έκ τής επιστολής 
τής 10 Απριλίου πρός τόν Βαρώνον Στεϊν, έ'θετε τήν πρόφασιν αύτήν 
έκ τών ούκ άνευ πρός τάς Προστάτιδας διά τήν κάθοδόν του.

Άνήρ έμβριθής, έντιμότατος καί είς άκρον φιλότιμος καί εύσυνείδη- 
τος, δέν ήδύνατο νά διατηρήση περισσότερον μετέωρον ούτε τήν θέσιν 
του ούτε έκείνην τής Ελλάδος. Τήν 21 Μαΐου 1830 έδωκεν δριστικώς 
τήν παραίτησίν του, δύο μήνας έάν έπερίμενεν έτι δέν ήθελε δώσει 
αύτήν καί τούτο είπε είς τόν λόρδον Παλμεστρώνα μετά έν έτος. Ό 



ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ

I

I

l2i
λόρδος Πάλμεστρον μοί διεβεβαίωσε τοϋτο δίς, καί διεβεβαίωσεν επί
σης τό αύτό εις την ’Επιτροπήν τών Ελλήνων τήν σταλεϊσαν πρός 
αυτόν όπως τόν ευχαρίστηση διά τήν εκλογήν τοϋ Γεωργίου εις τόν 
θρόνον ημών, μέλος τής οποίας ήμην κάγώ. Τούς λόγους του έδημο- 
σίευσα τω 1863 είς την «Ημέραν» τής Τεργέστης, οϊτινες καί έπέφε- 
ρον τήν μεταξύ έμοϋ καί τών λοιπών μελών τής Επιτροπής ρήξιν. Τά 
καθέκαστα τής ’Επιτροπής ταύτης καί τά τής έκθρονίσεως τοΰ βασι- 
λέως Όθωνος, καθώς καί τάς συνέπειας τής δημοσιεύσεως τής άπαν- 
τήσεως τοϋ λόρδου Παλμεστρώνος, τό Ελληνικόν κοινόν θέλει εύ’ρει είς 
τάς ίστορικάς σημειώσεις τοϋ έτέρου ανεκδότου έγκυκλοπαιδικοϋ μυθι
στορήματος μου. « Ό Πάτροκ.Ιος Σ κοπε.Ιίόης, ήτοι, ή ' Λγγ.Ιία, οί 
’Ομογενείς και οί Χρυσοκάνθαροι, μετά τινων παρεμσιπτόντων α
πομνημονευμάτων τοΰ συγγραφέως σχετικών της εκθρονίσεως τοϋ 
“Οθωνος. »

Αινιγματώδεις αμφιταλαντεύσεις, ώς λέγει δ κ. Μένδελσων, δένύπήρ- 
χον λοιπόν. Τά αίτια καί τότε καί νϋν μάλλον, είνε γνωστά, ούδεμία 
δέ περίπτωσις θέλει με πείσει ότι δέν ήσαν γνωστά καί είς τόν Γερμα- 
νόν ιστοριογράφον έκτος άν τό πνεϋμα τής μεροληψίας κατά τοϋ Κα- 
ποδιστρίου προέβη μέ/pt μυωπίας.

’Ιδού διατί μετά δύο μήνας μετεμελήθη δ Λεοπόλδος διά τήν πα- 
ραίτησίν του.

Ό Γεοίργιος Δ', άπεβίωσε τήν 26 Ιουνίου 1830. Ό Δούξ- τής Κλά- 
ρενς αυθημερόν άνελπίστως άνεγνωρίσθη παρά τών βουλών τής ’Αγ
γλίας Γουλιέλμος Δ'. Αί ελπίδες τοϋ Λεοπόλδον λοιπόν διά τόν θρόνον 
τής ’Αγγλίας έματαιώθησαν. Ή έπανάστασις τής Γαλλίας έλαβε χώ
ραν τόν ’Ιούλιον τοϋ 1830, τόν δέ Αύγουστον τοϋ 1830 δ Δούξ τοϋ 
Όρλεάν έγένετο Λουδοβίκος Φίλιππος Βασιλεύς τών Γάλλων. Ό Λεο
πόλδος, έάν δεν είχε παραιτηθή τοϋ θρόνου τής ’Ελλάδος, τον Μάίον 
ήδύνατο μετά τήν άποτυ/ίαν τοϋ θρόνου τής ’Αγγλίας τόν ’Ιούνιον νά 
νυμφευθή τήν θυγατέρα τοϋ Λουδοβίκου Φιλίππου άδεια τής Γαλλικής 
Αυλής καί έλθη έν Έλλάδι.

Ό Λεοπόλδος μετά έν έτος ακριβώς άνέβη είς τόν θρόνον τοϋ Βελ
γίου, έγκαταλιμπάνων τά έν Αγγλία δικαιώματα του, καθώς καί τήν 
χορήγησιν τών πεντήκοντα χιλιάδων λιρών, νυμφευθείς μετά ταϋτα 
τήν πριγκηπέσσαν Λουΐζαν τοϋ Όρλεάν, θυγατέρα τοϋ Λουδοβίκου 
Φιλίππου.

Έτέρα αίτια τής παραιτήσεώς του έκ τοϋ θρόνου τής Ελλάδος ήτο 
ή εκλογή τής θρησκείας αύτοϋ καί τής μελλονύμφου του, τήν δποίαν 
δέν ήδύνατο νά συμβιβάση μετά τών αρχών του. Ού μόνον ή Γερουσία 
άλλά και ή μεγαλειτέρα μερίς τοϋ τότε φανατικώς φιλοθρήσκου 'Ελλη
νικού λαοϋ, έπέμενον είς τοϋτο.

Φρονώ, τά ολίγα ταϋτα αίρουσι μακράν τής πεποιθήσεως τών ανα
γνωστών μου τήν μομφήν τήν δποίαν έζήτησαν νά έπιρρίψωσι κατά τοϋ 
Καποδιστρίου δ κ. Μένδελσων καί άλλοι ιστορικοί ότι ούτος έκώλυσε 
τόν Λεοπόλδον τοϋ νά έλθη είς τήν Ελλάδα.

Τινά καί περί τής κρίσεως τοϋ ίδιου ιστορικού έπί τοϋ θανάτου τοϋ 
Καποδιστρίου.

Είς τό μέρος τοϋτο ή κρίσις του όξυρροπει, άμηχανει, περιπλέκεται 
καί προδίδεται, ούτως ώστε φαίνεται ανάξιος πίστεως ιστοριογράφος.

Ό συγγραφεύς ούτος εύρίσκεταί είς τήν ανάγκην ν’ άπομακρυνθή 
πάσης άμεροληψίας καί συνταχθή μετά τών έπαναστατών τής "Ύδρας, 
πράγμα άσύγγνωστον είς τόν άμερόληπτον κριτικόν. Πρός τούτο τόν 
ώθησεν άνεπαισθήτως, χωρίς δ ίδιος νά τό έννοήση, τό πεπλανημένον σκε
πτικόν του, έπί τών προηγουμένων κεφαλαίων καί σελίδων τοϋ συγ
γράμματος του, καθώς και μία σειρά συλλογισμών καί υποθέσεων, βα
σιζόμενων είς τό έαυτοϋ ψυχολογικόν προφητικόν καί ούχί είς ένδείξε'.ς, 

πράγματα ή έγγραφα.
Ώδηγήθη έπίσης είς τοϋτο καί έκ τής στροφουργικής διερμηνείας, ήν 

δίδει εις τινα έγγραφα. Εύρέθη λοιπόν δ συγγραφεύς είς τά τοϋ Κα- 
ποδιστρίου έμπροσθεν έχων αδιάβατου ρεύμα, όπισθεν δέ βάραθρον. 
’Οφείλει ή νά κατηγορήση μετά στήθους τόν Καποδίστριαν, δτι διά 
τοϋ δολίου προδοτικού καί τυραννικού χαρακτήρας του, δ ίδιος προεκά- 
λεσε, μιαράν μέν, άλλα δικαίαν δολοφονίαν, συμβάλλουσαν πρός άπε- 
λευθέοωσιν πιεζοαενου έθνους, ή μετά τοϋ αύτοϋ στήθους καί θάρρους 
έκφραση δτι οί έπανασταται ένήργησαν δι’ έμπνεύσεως έμμέσου ή αμέ
σου τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας, ή δμολογήση μετά μείζονος έτι τόλμης 
καί στήθους δτι τον έφόνευσε δμας συνωμοτών πεντήκοντα ή έκατόν 
τό πολύ, έν άγνοια καί αποδοκιμασία τοϋ Ελληνικού έθνους καί τής 
Εύρώπης, δπως έκδικηθώσι τά ίδια πάθη των ή πραγματοποιήσωσι 

τά ιδιαίτερα συμφέροντά των.
Τίποτε. Δέν παρακολουθεί ούδεμίαν τών τριών τούτων δδών. Άλλ’ 

εισερχόμενος έκ τής μιας καί έξερχόμενο; έκ τής άλλη; καί εισδύων είς
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την τρίτην περιπλέκεται, άναμιγνύων τά θέματα, απομακρυνόμενος, 
ώς είπον, πάσης άμεροληψίας, έξ ανάγκης συμφατριάζων μετά τών 
επαναστατών.

Γνωρίζομεν οποίαν λύπην ίιήγειρεν έν Έλλάίι ή παραίτησις τοϋ 
Λεοπόλίου τον Μάϊον τοϋ 1830, καί γνωρίζομεν όποιας εμπνεύσεις 
ίιήγειρε μεταξύ τών 'Ελλήνων ή έπανάστασις τοϋ ’Ιουλίου της Γαλλίας. 
Τό μεγαλείτερον ίυστύχημα τών νεωτέρων Ελλήνων είνε οτι εΐμεθα 
μιμητικοί καί ούχί εφευρετικοί, ίιό ή Ελλάς είνε σήμερον κυκεών αν
τιγραφών. Έγένετο μία έπανάστασις έν Γαλλίγ τόν Ιούλιον κατά τών 
Βουρβ ώνων ; Οί κκ. Τίραϊοι καί τινες άλλοι καλούμενοι συνταγματικοί 
ένόμισαν ότι έπρεπε πάραυτα νά την παρακολουθήσωσι. Είς την άγρίαν 
καί βάρβαρον κατάστασιν εις ην εύρίσκετο μέγα μέρος τών τότε έπί της 
σκηνής ίρώντων, έπρεπε νά μιμηθώσι τούς Γάλλους, έμφορούμενοι πολ
λοί ημών έκ τών αύτών της τρομοκρατίας ίίεών, ζηλωταί τών 'Ρο- 
βεσπιέρρων, Μαρά καί Δαντώνων της Γαλλίας, μέ την ίιαφοράν ότι έν 
Έλλάίι ίέν ύπήρχε λαιμοτόμος, ούτε ίικαστηριον ί’να ίικάση καί 
πέμψη είς την λαιμοτόμον, άλλ’ ή γυμνή μόνον σπάθη τοϋ βιαιοπρα 
γοϋς οπλαρχηγού, η ή καταχθόνιος πονηριά τοϋ ύπούλου Φαναριώτου, 
προεστού, η Κοτσάαπαση.

Ό Άλέξανίρος Μαυροκορίάτος άνεπαύετο μετά πολυετείς φιλοίό- 
ξους μόχθους είς Τήνον, παρά τώ θείω μου ’Εμμανουήλ Ξένω, ύποσκά- 
πτοντες όμοϋ έκεϊθεν τόν Καποίίστριαν. Άρχισυνωμόται άμφότεροι κατά 
Καποίιστρίου, ενθυμούμαι παϊς ών, ότι κατεπληρουν την νήσον ίιά τών 
ίίεών ότι ό Κυβερνήτης ήτο μεγαλείτερον θηρίον τοϋ Ταμερλάνου ή 
Άλαρίχου. Μέ τάς ίίέας ίέ αΰτάς κάγώ εύρισκόμην μέχρι τής τρια
κονταετούς ηλικίας μου, όταν ό ϊίιος ήρχισα νά έρευνώ τά περί Κα- 
ποίιστρίου συγγράμματα καί έγγραφα.

Είς Τήνον ήτο τότε έκτος τών Τηνίων σπουίαιότατον κέντρον άλ
λων συνωμοτών, οί Άργυρόπουλοι, οί Βλαχοϋτσαι, καί έτεροι Φαναριώ- 
ται. Ό κ. Μένίελσων έν τη ιστορία του έπικυροϊ τοϋτο, λέγων τούς 
λόγους τοϋ Καποίοστρίου σκεπτομένου τίνα ίικαστήν νά πέμψη εις 
Τήνον. « Ό ύποψήφιός μας ίιά Τήνον, γράφει ό Καποίίστριας, θά εύρη 
έκεΐ τόν Ξένον καί πολλούς άλλους, (α) »

Η Σύρος ήτο έπίσης συνταγματική, ίιευθυνομένη παρά τοϋ πατρός 

μου, τοϋ ’Αργυρού Ταρμποξή, Λουκά Ράλλη καί τών άλλων, όσων τά 
ονόματα φαίνονται εις τό άνωθι έγγραφον, κατακρατούσα τούς τελω
νειακούς ίασμούς καί άλλους φόρους, τούς όποιους ώφειλεν είς τήν Κυ- 
βέρνησιν τού Καποίιστρίου, ταύτης μή ίυναμένης ένεκεν τών Τίραϊ- 
κών πλοίων τών περιφερομένων πέριξ τής Σύρου, νά έφαρμώση ένταϋθα 

τόν Νόμον.
Όμιλών ό κ. Μένίελσων περί Μαυροκορίάτου λέγει (α) « Ό Μαυ

ροκορίάτος, οστις είχε τέως ίιαμείνη έν τώ βάθει τής σκηνής καί συν- 
είαύλιζε μόνον έκ Τήνου τήν φλόγα, ήλθε εις "Τίραν.

Ήλθε πραγμ-ατικώς είς Τίραν, παρηκολούθησε ί’ αυτόν μετ’ όλί- 
γας ήμέρας καί ό ’Εμμανουήλ Ξένος, οστις καί έθεσε το ταμεΐον του 
είς τήν ίιαταγήν τών έπαναστατών, ώς φαίνεται έκ τών άποίείξεων 
τάς οποίας έπισυνάπτω ένταϋθα, τής συνταγματικής έπιτροπής τών 
Τίραίων, λαβών μετά τοϋ Α. Μαυροκορίάτου καί τών λοιπών αξιο
κατάκριτον μέρος είς τήν κατά τοϋ Καποίιστρίου συνωμοσίαν.

Ή συνταγματική έπιτροπή συνεκροτεϊτο έκ τοϋ Λαζάρου Κουντου- 
ρκότου, Άνίρέα Μιαούλη, Β. Βουίούρη, Μ. Τομπάζη, Δ. Βούλγαρη 

Α. Κριεζή καί Ν. Οικονόμου.
Ό κ. Μένίελσων λέγει ότι ή Κοινότης τής Τίρας προέβη είς αξιο

μνημόνευτου άπόφασιν. Έπεφόρτισε τόν Μιαούλην ίιά πραξικοπήματος 
νά μεταβή είς Πόρον καί καταλάβη τόν Ναύσταθμον καί έθνικόν 
στόλον. Ό Μιαούλης τήν νύκτα τής 26-27 ’Ιουλίου, προίοσίγ τινών 
κατοίκων κατέλαβε τόν Ναύσταθμ,ον καί τόν στόλον συγκροτούμενον 
έκ τής φρεγάίας Έλλάίος, ίύο κορβεττών, ίύο άτμοπλοίων καί πολ
λών μικροτέρων πλοίων, μέχρι γολεττών καί κοτέρων, καθώς καί τινων 
πυρπολικών, τό δλον 25, καί κατά τινας φιλέλληνας συγγραφείς 27 

σκαφών.
Αί οιαταγαί τοϋ Μιαούλη ήσαν ν’ άπαγάγη τον στόλον τούτον είς 

Τίραν.
Ό κ. Μένίελσων προσθέτει ότι « ό Μιαούλης είς μάτην προσεπά- 

θησε νά προσηλυτίση τόν Κανάρην, οστις έκυβέρνα τήν κορβέτταν 
Σπέτσαι, ίιότι ό Κανάρης ήτο φανατικός όπαίός τοϋ Καποίιστρίου, 
έντιμου ψυχής καί περιορισμένου νοϋ, ίιό καί τον έφυλάκισε. »

’Εάν ό κ. Μένίελσων ήτο αμερόληπτος ιστορικός, ή τουλάχιστον έμ- 

(α) Μέρος δεύτερον, σελις 80. (α) Μίρος δεύτερον, σελις 328.
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βριθής κριτικός, έχων ενώπιον του καί τά μεταγενέστερα συμβάντα 
όταν έγραφε τήν ιστορίαν του, ώφειλε νά ειπη ότι ό Κανάρης δέν είνε 
περιωρισμένον νοΰν, άλλά τουναντίον, μεγάλην κρίσιν όπως κάλλιον 
προτιμήση της φυλακής το μαρτύρων, ή νά γίνη δργανον τοΰ Λ Μαυ- 
ροκορδάτου, Λαζάρου Κουντουριώτου καί τών άλλων συνωμοτών περισ
σότερον δέ πατριωτισμόν όπως μή ένθαρρύνη τόν εμφύλιον πόλεμον άλλά 
τόν κατάσβεση.

Λέγω δε ταϋτα κρίνων έκ τής είς χεΐράς μου αλληλογραφίας τοϋ 
Α. Μαυροκορδάτου μετά τοΰ πατρός μου Θεοδαίρου Ξένου είς Σύρον· 
"Ας κρίνη δ αναγνώστης έκ της επομένης επιστολής τοΰ Α. Μαυρο
κορδάτου πρός τόν κ. Θεόδωρον Ξένον γραφείσης είκοσι ημέρας πρό 
τοΰ πραξικοπήματος τοΰ Μιαούλη, έάν ό κύριος μοχλός τοΰ όλου δρά
ματος δέν ήτο αύτός δ 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.

Έν "Τ3ρα, S ’Απριλίου 1851.
ΦΜτατε άδε.Ιρε,

Άπο το προς τούς Δημογέροντας σας διεξοδικόν πληοοφορεΐσαι δλας τάς ειδή
σεις τας όποιας τήν νύκτα έλάβομεν άπό Ναύπλιον. ’Ιδίως με γράφουν έκεϊθεν 
φίλοι ότι επρόκειτο λόγος να ληφθώσιν είς Τήνον μέτρα κατα τοϋ αδελφού σου, 
τοϋ πενθεροϋ μου καί τοϋ κ. Βλα/ούτση. Δέν ήξεύοω άν μετεμελήθησαν ύστερον 
ή διαταγή όμως εγράφετο είς τό γραφεόον τοΰ Γραμματέως τών Ναυτικών, τοΰτο 
είνε β-βα'.ότατον. Βλέπω ότι τό αυθαίρετον θά νά φθάσηέπί τήν 
ακμήν του νάφέργ τήν διά τής βίας κρίσιν τοϋ πράγματος. 
Ό ναύαρχος (α), μέ τον όποιον ώμίλησα, μένει έδώ διότι θέλει χρειασθή εις 
μίαν τοιαύτην περίστασιν. Όλοι μας βεβαιοϋσιν ότι ό Κυβερνήτης είνε τόσον 
παραζαλισμένος, ώστε αποφασίζει καί μεταμελείται δέκα φοράς τήν ώραν. Επι
ταχύνετε όσον ούνασθε τάς αναφοράς, διότι μέ αύτάς άποώυχραίνεται καί ή Κυ
βερνητική ζέσις τής Γερουσίας, τό όποιον χρησιμεύει πολύ. Οί ξένοι (β) δέν θέ
λουν ανακατωθή, ώς μας πληροφορούν, είς κανέν εσωτερικόν μέτρον, τοΰτο πα
ραζαλίζει ’έτι μάλλον τόν Κυβερνήτην. ΙΊέμψατε, παρακαλώ, τό εσώκλειστον α
σφαλέστατα είς Τήνον. ”Λν δέν είσΟε βέβαιος διά τήν άσυ λείαν τής αποστολής 
προτιμώ νά μη πεμιοθή. Πάντοτε όμως, νομίζω, ότι θέλετε κάμει τρόπον διά νά 
είδοποιησητε τόν αύτάδελιοόν σας (γ).

Ό ειλικρινής αδελφός σας 
Α. ΑΙΑϊΡΟΚΟΡώΑΊΌΣ

(ζ ’Εννοεί τόν Άνδρ. Μιαοΰλην. ‘Ητο ό μόνος φέρων τότε τόν τίτλον Χζνζρχοζ.
(«) ’Εννοεί*  τους ναυάρχους της Γαλλίας κα: Αγγλίας, καί τόν γαλλικόν στρατόν.
(γ *0  κ. ’Εμμανουήλ Ξένος ειχεν ήδη αναχώρησε: δ:’ Έδραν πρό τής παραλαβής 

τής επιστολής αυτής εκ Τήνου, π)ηροοορηδείς τα .κατ’ αύτοϋ ληφόέ-.τα μέτρα πιρα του 
Κυβερνήτου. Είχε δέ φθάσει έκεϊ' τήν 6 ’Ιουλίου, τήν επαύριον δηλαδή τής ανωό: έπι-
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Υστερόγραφου. 'Η Γερουσία κλον'ζεται είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε ό Κυ
βερνήτης έμπόδισε τήν άναχώρησιν τών τοιών γερουσιαστών, Αίνιάνος. Δημη- 
τρακοπούλου καί Άν. Χαραλάμπου, διωρισμένων είς την έπικύρωσιν τών πωλη- 
τηρίων έγγραφων, καί έτοιμων όντων νά μεταβώσιν είς τάς ’Αθήνας, διότι είς 
απουσίαν καί αύτών τών δποσοϋν πιστών θεραπόντων, έοοβήθη μή καί αυτή ή 
Γερουσία κάμη κανένα έγγραφον, ζητοΰσα τήν συγκρότησιν τής Έθνοσυνελεύσεως. 
"Οτι δέ έπάγωσε τήν Γερουσίαν είνε, ότι ένώ εχει νά λαβή πέντε μηνών μισθούς, 
ήδη ζητήσασα εσχάτως μικράν έςοικονόμησιν διά τούς γραμματείς, κλητήρας καί 

ύπηρέτας της έλαβεν αρνητικήν άπάντησιν.
Ο Ιδιος

Λυπηρόν νά έχη τις νά έπικρίνη τάς πράξεις τών ίδιων γονέων του, 
άλλά τό καθήκον τοΰ ιστοριογράφου είνε άχάριστον, διότι είνε άνευ 
καρδίας καί άόμματον. Ούτε γονείς, αδελφούς, τέκνα, συγγενείς ή φί
λους όύναται τοΰτο νά βλέπη ενώπιον του. Εύρίσκομαι έν τή αυτή 
ανάγκη σήμερον, τοΰ καθήκοντος.

Έκ τών είς χεΐράς μου εγγράφων κρίνων, ευρίσκω ότι καί δ πατήρ 
μου καί δ θείος μου είργάζοντο ώς συνωμόται μετά τοΰ Α. Μαυροκορ
δάτου, Λαζάρου Κουντουριώτου, Άνδρ. Μιαούλη, Μ. Τομπάζη, Στα- 
μάτη Βουδούρη, Λ. Κριεζή, Δ. Βούλγαρη καί άλλων κατά τοΰ Κα- 
ποδιστρίου. Όταν δέ συλλογισθώ ότι, τής "Υδρας ούσης έξηντλημέ- 
νης χρημάτων, γονείς μου συνέδραμαν χρηματικός τήν άποτρόπαιον 
αύτήν συνωμοσίαν, τοσοΰτον ή λύπη μου είναι βαθύτατη.

Ή Σΰοος, είπον, δέν έπλήρονε τάς όφειλομένας προσόδους είς τόν 
Κυβερνήτην. Τοΰτο*  αναφέρει καί δ κ. Μένδελσων λέγων ία) «Ό σκλη
ρότερος όμως κατά τοΰ Καποδιστρίου κτύπος ήν ή αποστασία τής 
Σύρου, ής ή δυσαρέσκεια αύξάνουσα δσημέραι άπο τών τελευταίων 
ταραχών, έκορυφώθη νΰν, μετά τό δοθέν παράδειγμα, είς έκφανή στά
σιν. Τά τελωνεία Σύρου είχον τέως άποτελέσει τόν κυριώτερον οικο
νομικόν πόρον τής Κυβερνήσεως. »

Ό Εμμανουήλ Ξένος έδάνειζε τά χρήματα τής έπαναστάσεως πρός 
τούς Ύδοαίους, οΐτινες έδιδον επιταγήν πρός αύτόν, όπως διά τοΰ έν 
Σύρω πατρός μου Θεοδώρου Ξένου πληρόνωνται έκ τών τελωνειακών 
εισπράξεων τής Σύρου, καί έκ τών δανείων τά όποια συνωμόται τή: 
Σύρου έχορήγουν πρός τήν Επαναστατικήν Κυβέρνησιν τής "Υδρας.

στολής, ώς φαίνεται έξ επιστολής του πρός τό**  πατέρα μου, χρονολογούμενης 
Ιουλίου, δι’ ής τω γνωστοποιεί*  τήν εν "Υδρα αφιξίν του.

(α) Μέρος Β. σελις 328.
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Τοιαϋτα έντάλματα ύπάρχουσιν πλεΐστα εις χείραες μου. Καταθέτω 
ένταϋθα δύο, πρός βεβαίωσιν της αλήθειας.

Άριθ. 100

Πρός τούς έπιστιίτας τον Τε.Ιωνείον Σύρον·

Πληρώσατε άπό τά τελωνειακά χρήματα εις τήν διαταγήν τοΰ κ. ’Εμμανουήλ 
Ξένου δωδεκάρια χρυσά τής Τουρκίας έκατδν εξήκοντα άριθ. 160, δι’ άλλα τόσα 
έλαβεν ένταϋθα παρά τής έντιμότητός του τδ κοινόν τής "Υδρας δι’ ανάγκην 
εθνικήν.

Έν "1 δρα, τή 2 'Οκτωβρίου 1831

Οί Δημογέροντες του Κοινού της "7'όρας 
Ααζαρος Κουντουριώτης, Σταματιος Ν. Βουδουρης, 

(Τ. Σ.) I. Ορλανδος, Δημ. Γ. Βουλγαρης

Άριθ. 103

Πρός τούς έπιστάτας τοΰ Τελωνείου Σύρου

Πληρώσατε άπό τά τελωνειακά χοήματα είς τήν διαταγήν τοΰ κ. ’Εμμανουήλ 
Ξένου εικοσαριά χρυσά τής Τουρκίας είκοσιέξ καί έξ δέκατα έννατα, αριθ. 26 ·/,, 
δΤ άλλα τόσα έλαβε παρά τής έντιμότητός του τό Κοινόν τής "Υδρας δι’ ανάγ
κην έθνικήν.

’Εν "Υδρα τή 6 ’Οκτωβρίου 1831

Οί Δημογέροντες τοϋ Κοινού "Υδρας 
(τ. ς.) Λαζαροϊ Κουντουριώτης 

Σταματιος Ν. Μπουτουρης 
I. Ορλανδος

Δημητριος Γ. Βουλγαρης

Έκτος τούτου οί έμποροι τής Σύρου, είπον, έδάνειζον διά τοϋ πα- 
τρός μου καί τοϋ κ. Ταρμποζή δάνεια πρός τήν επαναστατικήν Κυ- 
βέρνησιν τής "Γδρας, έκ τών οποίων τινά, μετά τόν φόνον τοϋ Ίωάννου 
Καποδιστρίου καί τήν άφιξιν τοϋ "Οθωνος έςωφλήθησαν ένεργεία τοϋ 
Α. Μαυροκορδάτου, καί άλλα έςωφλήθησαν έπί "Οθωνος μεσιτεία τοϋ 
θείου μου Γερουσιαστοϋ καί Συμβούλου τής ’Επικράτειας ’Εμμανουήλ 
Ξένου, σύμφωνα μέ τό άνωθι δημοσιευθέν ε”γγραφον.

ΣΤ’ΟΑ

Μετά τήν άφιξιν τοϋ "Οθωνος οί έν Σύρω δανεισταί τής έπαναστα- 
τικής Κυβερνήσεως, διήγειραν τρομερά παράπονα κατά τοϋ Α. Μαυ
ροκορδάτου ότι έσυμ,βίβασε μέρος τών δανείων αύτών, έπί πληρωμή 
προμήθειας τίνος, έγκαταλείψας τά επίλοιπα είς τό γενικόν μέτρον περί 
αναβολής πληρωμής χρεών συμφωνηθέντων πρό τής έλεύσεως τής Α. 
Μεγαλειότητος. Οί κύριοι Έρμουπολΐται είχον άδικον νά καταφέρων- 
ται κατά τοϋ Μαυροκορδάτου, διότι οίαδήποτε είνε τά πολιτικά αμαρ
τήματα τοϋ έξοχου τούτου ανδρός τής έπαναστάσεως, ή αλήθεια είνε 
ότι ού μόνον δέν ώφελήθη οβολόν έκ τών διελθόντων διά τών χειρών 
του πολλών κυβερνητικών χρημάτων, άλλ’ύπέφερε τάς μεγαλειτέρας 
στερήσεις, μεγάλην πενίαν καί έ'δειςεν άπαράμιλλον τιμιότητα, ουδέ 
δύο σπιθαμάς έθνικής γή; σφετερισθείς, ένω άλλοι, κατά τέσσαρας βαθ
μούς ύποδεέστεροι, έγένοντο κύριοι εκτενών γαιών καί πολυταλάντων 
κτημάτων, έφ’ ών σήμερον αναπαύονται. Ή ακόλουθο; έπιστολή τοϋ 
Α. Μαυροκορδάτου πρός τόν πατέρα μου αρκούντως έκφράζει τήν άγα- 
νάκτησιν τοϋ άνδρός κατά τών κ. κ. Συριανών.

'Αγαπητέ άδε-Ιφε,
Μέ λύπην μου μανθάνω δτι διάφοροι αύτοϋ, καί τό περιεργότερον δ κύριος Ά

μοιρος, διαδίδουν ότι διά νά τελειώσω τήν ΰπόθεσιν τοϋ παλαιοϋ δανείου τών έμ
πορων τής Σύρας έδωροδοκήθην πεντακόσια δίστηλα. Επειδή ή εΰγενεία σου 
καί δ κοινός φίλος κ. Ταρποχτζής είσθε οί μεσάζοντες δι’ α ύτήν τήν δπόθεσιν, 
ήμπορειτε νά ήξεύρητε καλλίτερον παντός άλλου τί μ’έδώσατε. Είνε άπορον τή 
αλήθεια νά εύρίσκη τις κακόν δσάκις κάμνει καλόν, και τοιαύτη ’έπρεπε νά ήνε 
ή αμοιβή τής ποοσπαθείας μου διά νζ τελειώσω τήν ύπόθ εσιν, τήν δποίαν, καί- 
τοι δικαίαν, εϊχεν έμπερδεύσει αρκετά ή προλαβοϋσα έξουσία καί τήν εφερ εν είς 
στάσιν ώστε νά φαίνεται έξωφλημένη είς τά κατάστιχα χωρίς νά ηνε................
(ή έπιστολή έκτείνεται είς άλλα άφορώντα τήν Έθνοσυνέλευσιν καί τήν έλευσιν 

τής άντιβασιλείας, άσχετα πρός τά τής Σύρου).
Ό αδελφός Σας

Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Τό πραξικόπημα τοϋ ναυάρχου Μιαούλη είς Πόρον, κατά τό πνεϋμα 
τής άνωθι έπιστολής τοϋ Μαυροκορδάτου έν τή περικοπή «Ό ναύαρ
χος με τόν όποιον ώμίΛησα μένει εδώ, διότι θέΛει χρειασθη είς 
μίαν τοιαντην πιρίστασιν,» ύποδεικνύει ότι ήτο επίνοια τοϋ Α. Μαυ
ροκορδάτου. Ούτος πρώτος έ'ρριψε τήν ιδέαν τής αρπαγής τοϋ Στόλου, 
ητις σχηματίζει τήν πρώτην πράξιν τοϋ τραγικοϋ δράματος τοϋ 
Καποδιστρίου. ο.Οΐ ζένοι ό'εν θέ.ίουσιν άναχατωδ^» γράφει έν τή



432 ΠΟΙΚΙΛΗ

αύτή επιστολή· -ή φρασις αύ'τη άποίεικνύει οτι ό Μαυροκορίάτος, ό 
γνωρίζων καλώς τήν γαλλικήν καί ιταλικήν και άναγινώσκων τάς έφη- 
μερίίας της Ευρώπης, έχων ίέ αλληλογραφίαν μ,ετά τών φιλελλήνων 
καί επιστάμενος τά Συνταγματικά πολιτεύματα της Αγγλίας και Γαλ
λίας, έγνώριζεν οτι οί στόλοι καί οί πρέσβεις της Γαλλίας καί ’Αγγλίας 
ίέν ήίύναντο νά άναμιχθώσιν άνευ τής ρητής ίιαταγής τών Κυβερ
νήσεων των, προ πάντων τής ’Αγγλίας, βασιλεύοντος έν Μεγάλη Βρετ- 
τανίγ τοϋ Γουλιέλμου Δ’ οστις, ίούς άλλοτε ώς ναύαρχος δίηγίας πρός 
τόν Κοίριγκτώνα ίιά rry ναυμαχίαν τοϋ Ναυαρίνου, άπείοκιμάσθη 
παρά τοϋ Γεωργίου Δ’ καί τοϋ άγγλικοϋ Κοινοβουλίου.

Ή μή άνάμιςις λοιπόν τών ξένων, έίιίεν ευκαιρίαν πρός τόν φω
στήρα τής εποχής νά πείση τούς απλούς ’Γί ραίου:, ότι ή Γαλλία καί 
’Αγγλία, μή άναμιγνυόμεναι, έπείοκίμαζον τήν ανταρσίαν.

Δέν έμενε νϋν ή ό ναύαρχος ό 'Ρώσσος καί δ πρεσβυς ό 'Ρώσσος. 
Είς τό πνεύμα τοϋ Α. Μαυροκορίάτου, ώ; καί παντός ετέρου πολιτι
κού, έτεκμαίρετο οτι καί ούτοι ώφελον νά ήνε οΰίετεροι. Διότι άπό τής 
ναυμαχίας τών Ναυαρίνων μέχρι νϋν οί ναύαρχοι, οί πρέσβεις καί οί 
βασιλείς τών τριών μεγάλων Δυνάμεων συνειργάζοντο έν Ανατολή καί 
Εσπερία έκ συμφώνου ίΓ ένα. πολιτικόν σκοπόν, τήν ΐίρυσιν τοϋ Βα
σιλείου τής Έλλάίος.

ΓΙώς ήτο λοιπόν ίυνατον ούτοι, άντιστρατευόμενοι άλλήλους καί 
αναμιγνυόμενοι είς τά ίύο κόμματα ημών, τό Κυβερνητικόν καί Συν
ταγματικόν, κατέλθωσιν είς άλληλοσυγκρούσεις, συγχρόνως ένθαρρύνον- 
τες τήν άίελφοκτονίαν έν Έλλάίι.

’Ερωτώ τόν κ. Μένίελσων, ποϋ εύρίσκετο ή κριτική του, όταν έγραφε 
τάς περί ’Άγγλου καί Γάλλου ναυάρχου νύξεις του, ότι δήθεν έγίγνω- 
σκον οί πρέσβεις καί στόλαρχοι τής Εσπερίας Ευρώπης τά ίιαίραμα- 
τισθησόμενα είς Πόρον καί ό Λαλάνί, Ααίωνς καί ό βαρώνος 'Ρουάν 
άνεχώρησαν έπίτηίες έκ Ναυπλίου, ίιό δ Κυβερνήτης, έννοών τήν κατ’ 
αύτοϋ συνωυιοσ’αν τών Υδραίων καί τών ίύο προστατίίων Δυνάμεων, 
παρεκάλεσε τόν πρέσουν τής 'Ρωσσίας νά πέμψη τον ναύαρχον Ρι- 
κόο εις ΓΙόοον, ή μάλλον αύθεντικώς ίιέταςε τόν πρέσουν καί ναύαρ
χον τής 'Ρωσσίας, ώς πρώην ύπουργός τοϋ αύτοκράτορΟς, ούτοι ίέ ύπή- 
κουσαν ώς νά έλάμβανον τάς ίιαταγάς των εκ τοϋ ίίίου Τσάρου.

Είνε ούτοι συλλογισμοί; Είνε σκεπτικόν και κρίσεις εύρωπαίου ιστο
ριογράφου ; Άλλ’ δ κ. Μένίελσων παρακαταθέτει ίιάφορα, αληθώς

δημητριος ςαρλβα:

............... ....................... . ..........................................~
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πολύτιμα εγγρχφα. έν ταΐς σημειώσεσί ταυ. Έξ ούδενός τούτων δένάπο- 
δεικνύεται οτι ό Καποδϊστριας ένήργει ύπό τάς εμπνεύσεις τής 'Ρωσ- 
σίας, ούτε ότι δ πρεσβευτής καί δ ναύαρχος τής 'Ρωσσίας είχον οδη
γίας παρά τοϋ Νέσσελρωο ή τοϋ αύτοκράτορος των, νά συνδράμωσι 
παντοιοτρόπως τόν Καποδίστριαν, άντιπαρατασσόμενοι μάλιστα κατά 
τών "Αγγλων και Γάλλων. Εις τά έγγραφα ταϋτα υποδεικνύεται έν 
μόνον πράγμα έκφανώς, ότι δ 'Ρώσσος πρέσβυς 'Ροϋκμαν, καθώς καί δ 
'Ρώσσος ναύαρχος 'Ρικόρ, εχοντες μείζονα ευθύνην καί εύρυτέρας οδη
γίας τοϋ ένεργεΐν, ώς μη άνήκοντες είς συνταγματικά Κράτη, δρώντες 
δέ τούς έπαναστάτας παίζοντας την τύχην της 'Ελλάδος, tout pour 
tout, άνέλαβον άφ εαυτών ευθύνην τινά, χαριν φιλανθρωπίας, όπως 
προλάβωσι την άδελφοκτονίαν.

Τοΰτο γίνεται καταφανέστερον έν τή έπιστολη τοϋ κ. 'Ροϋκμαν πρός 
τόν κ. 'Ρικόρ, άπό 28 ’Ιουλίου 9 Αύγούστου 1831.

«ΙΙρό τοϋ έντεϋθεν ύυ.ετέρου απόπλου έξέθηκα ύμϊν την γνώμην μου 
«περί τών έν Πόρω γιγνομένων. Άπόντων τών κυβερνητών τοϋ γαλ- 
«λικοϋ καί αγγλικού στόλου, οφείλετε σείς νά έμποδίσητε την ύπό τών 
«έπαναστατών συλληφθεϊσαν φρεγάδα «Ελλάδα» άπό τοϋ νά οιαδώση 
«την έπανάστασιν καί ένκαταστήση πάλιν έν 'Ελλάδι την ληστείαν.» 

Έν τη έπιστολη ταύτη γράφει δ κ. 'Ροϋκμαν παρακατιόν.
«Μη δυνηθείς νά λαλήσω προσωπικώς μετά τοϋ κ. Λαϊώνς καί Λα- 

«λάνδ δέν ήδυνήθην νά υ.αθω κατά πόσον είσίν ούτοι διατεθειμένοι νά 
«ένερνησωσιν άπο κοινού μεθ’ύμ.ών. Σείς δύνασθε νά τό μάθετε.»

Ό κ. Μαυροκορδάτος έπηγγέλλετο οτι τό έγνώριζε, λέγων, οί ξένοι 
δέν θ’ άναμιχθώσι. Καί τούτο έδίδασκεν ή έζοχότης του είς τούς αθώους 
καί απλούς 'Υδραίους, ύποδαυλίζων την συνωμοσίαν καί ώθήσας διά 
ποωτοβουλίας ούτος τόν Μιαούλην είς τό πραξικόπημα του.

Έάν δ άθανατο; Μιαούλης, έάν δ ένδοξος Υδραίος είχεν ολίγον έκ 
τοϋ περιωρισαένου νού τόν όποιον δ κ. Μένδελσων άποδίδει πρός τόν 
Κανάρην, ίσως δέν έγίνετο όργανον τοϋ Μαυροκορδάτου, ώς έγένοντο καί 
άλλοι, Εύρωπαϊοι καί Έλληνες, μάλλον νοερώς άνεπτυγμένοι τών 
Υδραίων.

Τό έγκλημα είνε πάντοτε έγκλημα, είτε ύπό ηρωος διαπραχθή είτε 
ύπό τοϋ έσχατου άφανοϋς πολίτου. Ό Μιαούλη: έπυρπόλησε τόν έθνι- 
κόν στόλον καί έζημίωσε την Ελλάδα μεγάλως, διότι ή Ελλάς ήτο 
έτι έμπόλεαος καί ούδείς ήδύνατο νά ειπη έάν αύριον δέν ήθελε χρεια- 
σθή τόν στόλον αύτόν. Ούδέποτε ή άμερόληπτος ιστορία θέλει συγ
χωρήσει το πραςικόπημα τούτο.

Ή ίστοοία θά καταθέτη εις ένα δίσκον τής πλάστιγγος τά ανδρα
γαθήματα του, είς τόν έτερον τήν τοιαύτην αυθαίρετον διαγωγήν καί 
έθνικήν ζημίαν, ποίηση δέ την άπαιτουμένην άφαίρεσιν.

Αλλ’ ή έπιστολη αυτή τοϋ κ. 'Ροϋκμεν απολήγει διά τής επομένης
28IDAXNOY ΛΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΕΤΟΛ
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φράσεως, την δποίαν έάν όρθώς ένόει δ κ. Μένδελσων, ή έάν έν τή εαυ
τού κοίσει άλλως δέν διέστρεφεν, (.οφείλε Si’ ετέρων χρωμάτων νά ζω
γραφίση την εικόνα τών θλιβερών συμβάντων τού 1831.

«'Όταν ίδήτε ότι δέν δύνασθε πλέον νά έλπίζητε την συνδρομήν 
τών ναυάρχων, έναπολείπεται προς ύμάς εν μόνον μέσον δπως διατη- 
ρήσητε τήν προσήκουσαν είς τά ήμέτερα συμφέροντα θέσιν. ’Οφείλετε 
ή νά έπιστρέψητε μετά τών ναυάρχων, ή έάν άποφασίσητε νά μείνητε 
έν Πάρω, ν’άποφύγητε πάσαν σύγκρουσιν μετά τών ανταρτών. Φαντα- 
σθήτε νύν τήν έκπλη'ίν μου, όταν ήκουσα την μεταςύ τού Τηλέμαχου 
καί τών Υδραίων μάχην.»

Διά της έπιστολής τού κ. Ροϋκμεν τό ζήτημα λύεται άφ’ εαυτού· 
δ Κυβερνήτης ή έπρεπε νά καταδικασθή ώς άνανδρος, άποφεύγων νά 
καταπνίξη τήν αδικαιολόγητον συνωμοσίαν καί έπανάστασιν τών νή
σων, καθ’ ήν στιγμήν δι’ άνωτέρας ισχύος αί τρεις μεγάλαι Δυνάμεις 
ϊδρυον τήν Ελλάδα Βασίλειον καί ένησχολούντο νά εΰρουν βασιλέα, 
έπρόκειτο δέ ν’ άποφασισθή δποϊον έ'πρεπε νά δοθή πρός αύτην πολί
τευμα, ή νά έγκαταλείψη εις αναρχίαν τήν Ελλάδα αφού έ'θεσε τάς 
βάσεις οργανισμού μέχρι σήμερον θαυμαζομ.ένου. “Ανανδρος δέν ήτο. 
Το πολιτικόν του θάύρο; ήτο ού μόνον μεγαλείτερον τού Μαυροκορδα- 
του, Κουντουριώτου καί Μιαούλη, άλλά κολοσσαιον· δώτι εύρίσκομεν 
αύτόν είς μεγάλας τρικυμίας τής Ευρώπη; καί ούδέποτε πτοηθέντα. 
Ούτε ποτέ έπίστευεν δτι ύπήρχον πατοοκτόνοι "Ελληνες, ώ; καί δ κ. 
Μένδελσων δμολογει τούτο. Διότι όταν είδοποιήθη δ Κυβερνήτης παρά 
τού κ. Δώκενς, πρέσβεως τής ’Αγγλίας, ότι θά τόν δολοφονήσουν, είπε· 
«θά σεβασθούν τάς λεύκάς μου τρίχας.»

Το χάος έν τώ δποίω έ'μ-λλε νά πέση ή ’Ελλάς, άφ’ετέρου, έάν την 
έγκατέλιπ-ν, ύπηγόρευεν αύτω ώς καί παντί τιμίω άνδοί νά διαμείνη 
μέχρις έσχάτης αναπνοή; έπί τή; θέσεω; τού καθήκοντος. Ό έντιμος 
καί ανδρείο; πλοίαρχο; καταποντιζεται, διαμένων δ τελευταίος έπί του 
καταστοώματο; τού πλοίου του, δπως σώση καί τό/ έσχατον έπιβάτην 
ή ναύτην.

Ό θάνατός του έναργώς άπέδειςε τούτο· άπό τή; ήμερα; τή; δολο
φονία; του μέχρι τή; άφίςεως τού Όθωνο; ή Ελλάς ύπήρζε τοιουτον 
μακελλεϊον. ώστε πλεϊστοι τών άρχισυνωμοτών μετεμελήθησαν καί 
έ'κλαιον τόν ένδοςον άνδοα, τόν δποϊον έφόνευσαν.

Τίνι τοόπω έπυρπολήθη δ στόλος καί έδολοφονήθη δ Καποδίστριας 
είνε δύο αντικείμενα τή; ίστοοίας, αί λεπτου.έρειαι τών δποίων δεν 
είνε δυνατόν νά έμφιλοχωρήσωσιν ένταϋθα. Τό μόνον πράγμα το όποιον 
οφείλει δ αναγνώστη; νά έςετάση είνε, έάν ή κριτική τοϋ Γερμανού 
ιστορικού επί τών λεπτομερειών τούτων ήνε ορθή καί αί λεπτομέρεια', 
δ'.’ών έκτισε τά κατά, τοϋ Καποδιστοίου κανονοστάσιά του δέν έδόθη- 
σαν πρός αύτόν παρά φατριαστού Έλληνος, ή φανατικού μισέλληνος

ΣΤΟΑ 43ο
κατά τοϋ Καποδιστρίου. Ό κ. Μένδελσιυν δέν 
έπιστολάς, εναργείς άποδείζεις, ονόματα ή άμ,ερολή 
στους μάρτυρας, όπως έμπνεύση εμπιστοσύνην προ; 
γνώστην, ότι όσα έγραψε 
εκ · 
βρχδύνη 
Αισώπου 
ρωσε με 
μομφάς,
σεις, εις όε το όπισθεν έ'θεσε τινά
έστίβαζεν άνωθι αύτών τά αύτά έμ.ποΓ-.Γ.................. ..
τό έμπροσθεν δισάκκιον. Έάν έκφανώς δέν έπιδοκιμαζ-; 
ούχ ήττον δέν τήν άποδοκιμχζει, ;.
ξάνδρου Σούτσου. τών άρθρων τοϋ 
χαρά

αρεισαγει έγγραφα 
;ους καί άζιοπί- 

τον κριτικόν άνα- 
κατα τού Καποδιστρίου δέν τά παρέλαβεν 

τών πηγών τής μεροληψίας. Ούδείς διατρέχων τάς σελίδα; του θα 
νά έννοήση δτι δ Γερμανό, ιστορικός έθεσε τό όισακκιον τοϋ 
έπί τών ώμων τού Κυβερνήτου, καί τό μέν εμπρός κατεπλή- 
δσας ήδύνατο νά συλλέζη έκ τού σώματος τών συνωμοτών 
κατηγορίας, ελλείψεις συκοφαντίας καί παντοειδείς προφά- 
δέ το όπισθεν έ'θεσε τινάς τών αρετών τού Καποδιστρίου. άλλά 

ορεύματα τά δποϊα έ'θηκε καί εί; 
ιζη τήν δολοφον’αν, 

μ.νημονεύων τών ποιήσεων τοϋ Άλε- 
τών άρθρων τοϋ φιλελευθέρου κ. Πολυζωίδου καί τής 

τών γηρών τοϋ Μεσολογγίου, αϊτινες άπέβαλον τά υιαύοα έπί 
τώ άκούσματι τής δολεφονίας, ώς παρελθόντος τού πένθους τής ι 
τρίδος των.

Άλλ’δ κ. Μένδελσων δέν έπέζησε νά ϊδη εις τίνα κωμωδίαν, εις 
τίνα παοωδίαν κατέληζε σήμερον τό Σύνταγμα, τό δποϊον δ ένθουσιώ- 
δη; πατοιώτης, δ θερμόνου; Άλέςανδρος Σούτσος, έψαλλε πρός τούς 
τρισ αμαθέστατους ανθρώπου; τού 1831. Δέν έπέζησε νά. ϊδη τόν μυ- 
δοοβόλον συντάκτην τοϋ «’Απόλλωνος» τού 1831, τόν διά φιλελευ- 
θέοωι ιδεών ποτίζοντα τότε τούς έπαναστάτας κ. ΓΙολυζωΐδην, πώς. 
άυοϋ ένένετο ύπουργος έπί ’Όθωνο;, ύπέγραψε πρώτος τον περί στηλι- 
τεύσεως Τύπου Νόμον. Δέν έπέζησε νά ϊδη τους μετά τόν θάνατον τού 
Καποδιστοίου πολυαρίθμους ύπουργού; τή; Ελλάδος, τού; μέν συνω- 
μόσαντας κατά τοϋ Όθωνο;, του; δέ τίνι τρέπω έχ ρησιμοποίησαν ύπέρ 
εαυτών το άνεύθυνον τού Γεωργίου.

Οί μαθηταί τοϋ έν Αίγίνη Γ.μνασίου, λέγει δ Γερμανό; ιστορικός, 
έώοτασαν τόν ποάζιν τών Μανιατών καί έψαλλον τό άρχαϊον άσμα 
τοϋ Άομοδίου καί Άριστογείτονο;. Φεύ! έλησμόνησεν ότι ολόκληρο; ή 
Έλλη ική φυλή, έλευθέρα καί δούλη, ότι ολόκληρο; ή Ευρώπη έφρύχ- 
ξεν εί; τό κακούργημα καί άπεδοκίμα

Οί Σοϋτσοι, λέγει, καί οί ποιητχί 
δ κριτικό; ήγνόει ότι έκ των εκατόν 
οκτώ είσί δάδες πυρκχϊχς καί δύο

Ό ίστοοικο; {λησμόνησε ταϋτα 
δέν διεπράχθη ώ; λέγει, « ϊνεκεν 

δαδ

ουτο.
έ'ύαλλον τήν δολοφονίαν του· άλλ’ 
έπχνχστχτών ποιητών έννενήκοντα 
μόνον φωστήρες.
καί έλησμόνησεν ότι ή δολοφονία 
αιματηρής Μανιάτικης έκόικη-

σεως, εν Μάνη στενότατα σννδεομένης .τοόε την φίσιν της χωράς 
και των ανθρώπων. »

Τοϋτο είνε ανακριβές, όσον καί άνυ 
οικογένειαν τών Μαυοομιχ αλαίων, έ·.

υορο; ϋβρις πρό; δλόκληρον την 
ής ούδε σκιά μομφή; δύναται

28*
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νά πέση, ώς κχί είς πάσαν έτέραν οικογένειαν, εάν εις ·η ίύο τών με
λών της ίιαπράξωσιν έν έγκλημα.

Ό κ. Μένίελσων σύν τοΐς άλλοις λέγει, « τό μέτρον τοϋ ευρωπαϊ
κού πολιτισμού ίέν εφαρμόζεται έν τή Μάνη· ό Γεώργιος καί Κων
σταντίνος Μαυρομιχάλης άπεΐόον εις τό ονειόος κιιί την ΐκπτωσιν 
τής οικογένειας αύτών, είς τα όεσμά τοϋ γενάρχου των και άπηλ- 
λάγησαν τύϋ οικογενειακού των έχθροϋ, χοιρίς πολύ νά σκερρθώσι, 
όιά τολμήματος οντινος τό νόμιμον ήκιστα πρότερον άνε.Ιογίσαντο 
ό>ς γνήοια τής φνσεως τέκνα. »

’Οποία σαθρά καί αντιφατική κριτική!
Ό Πετρόμπεης, ό άίελφός του Κωνσταντίνος, δ Γεώργιος Μαυρομι- 

χάλης, καθώς καί οί επίλοιποι Μαυρομιχάλαι, ήσαν πρό πολλού συν
τεταγμένοι μετά τής καλούμενης μερίίος τών συνταγματικών, ήτις 
υ.ερίς ήτο νϋν σώμα συνωμοτών κατά τών καθεστώτων, δσημέραι έπαυ- 
ξανον καί πολλαπλασιαζόμενον.

"Αρα, ύπηρέτουν τό σώμα τοϋτο, καί όχι τό φιλέκίικον, όπως απαλ- 
λαγώσι τοϋ οικιακού εχθρού των, οστις, τής Έλλάίος ήίη ίίρυθείσης 
είς βασιλείου, έμελλεν δ ϊίιος νά τούς άπαλλάξη, άυαχωρών συντόμως 
έξ αυτής.

Τό σώμα τούτο, έπί κεφαλής ούτινος ήσαν δ Μαυροκορίάτος, δ Κουν- 
τουριιότης, δ Μιαούλης, δ Βούλγαρης, δ Σ. Ν. Μπουτούρης, δ Όρ- 
λαυίος, καί φεύ οί γονείς μου καί πλεΐστοι άλλοι τής Σύρου καί 
Τήνου μεγαλέμποροι καί ΐίιώται, προέβη είς πραξικοπήματα τολμη
ρότατα, ώς καί τήν πυρπόλησιυ τοϋ έθνικοϋ στόλου, τήν πυρπόλησιν 
τοϋ ναυστάθμ,ου τοϋ Πόρου καί τήν αρπαγήν όσων ήίυνήθη τελωνείων 
τοϋ Κράτους, τό Σώμα τούτο είχε τήν έίραν του είς "Τίραν, έκεΐθεν 
ίέ έκράτει είς χεΐράς του τό σύρμα τών νευροσπάστων του, δ πεφω- 
τισυ.ένος Μαυροκορίάτος, ποιων τούς αμαθείς καί απλούς ανθρώπους 
τής έπ χής αυτής κατά βούλησίυ του νά κινώνται καί όρχώυται.

Ή αληθής ίστοοία σήυ.ερον καθολικώς πιστεύει ότι δ πεφυλακισμέ- 
νος Πετρόμπεης ήγνόει τήν μελετωμένην ίολοφονίαν παρά τοϋ άίελ- 
φοϋ καί υιού του καί οΰίεμίαν έυοχήυ έχει έν αυτή, ίιότι είχε ίιακοπή 
πάσα οικογενειακή συγκοινωνία μεταςυ αύτοϋ καί αύτών, κυρίως όμως 
ώς έπικηρύττει ό κ. Μένίελσων, μεσολαβήσει τοϋ ναυάρχου ‘Ρικάρ, 
δ Πετρόμπεης έπρόκειτο ν’άποφυλακισθή τάς ήμέρας έκείνας, το όποιον 
δ άκριτος κριτικός Μένίελσων χαρακτηρίζει ίιά τών επομένων λέξεων, 
«Ή αδικούμενη ιιθωότης ήλπιζεν επ'·, τήν 'Ρωσσικήν προστασίαν.η

Ένω λοιπόν έπρόκειτο ν’ άποφυλακισθή δ Πετρόμπεης, δ ίέ Καπο- 
ίίστριας ν’ άναχωρήση άμα ώς ήρχετο δ βασιλεύς, ίιά τίνα λόγον ή
θελε στιγματίση τό έθνος καί τήν οίκογένειάυ του προεπιίοκιμάζων τήν 
ίολοφονίαν. Τουναντίον οί συνωμόται άπέκρυφαν αυτήν άπ’αΰτών, ίιότι 
άναντιροήτως ήθελε τήν έμποίίσει. "Αρα, δ φόνος ητο έτερον πραξι-
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κόπημα τής μεγάλης Ύίραϊκής συνωμοσίας, καί ούχί μανιατική μνη- 
σικακία, ώς μέχρι τοϋίε πολλοί τών βιογράφων τοϋ Καποίιστρίου 
έχαρακτήρισαν αύτήν. Ή μανιατική μ.νησικακία ίέν παραφυλάττει 
πρό ενός υ-ηνός είς τάς δίούς τοϋ Ναυπλίου τόν Καποίίστριαν, ώς ο 
Μένίελσων αναφέρει, καί ίέν θορυβεί τόσον, δπως ή αστυνομία καί δ 
ποέσβυς τής ’Αγγλίας πληροφορηθώσιν ϊνα είίοποιήσωσι τόν Κυβερ
νήτην. Δύο μνησίκακοι Μανιάται, έάν ήσαν δπως δ είρημένος κριτικός 
τους περιγράφει, ήθελον ίιατηρεΐ τό μυστικόν έντός τοϋ στήθους των, 
ώς συνήθως ποιοϋσιν οί Μανιάται, μέχρι τής ώρας τής ίιαπράξεως τοϋ 
φόνου, πρός χάριν καί τής έπιτυχίας, καί τής ατομικής των ασφαλείας. 
"Αρα, ύπήρχον καί άλλοι συνωμόται, έξ ών οί πρέσβεις έπληροφορή- 
θησαν τό σχέίιον.

ΤΙ υ.υσαρά αυτή δολοφονία ήτο το έσχατον πραζικόπημα τών σπου- 
ίαρχιίών τής "Υίρας, όπως άναγκάσωσι πάντα Έλληνα νά τούς πα- 
οακολο ,θήση, όπως καταστρέύωσι τήν νόμιμον κυβέρνησιν καί στερεώ- 
σωσι τήν επαναστατικήν, καί δπως ένοχοποιήσωσιν ολόκληρον τον Ελ
ληνισμόν, παριστάνοντες είς τήν Εύρώπην, ότι δ Καποίίστριας ήτο 
μισητός τών 'Ελλήνων τύραννος καί οργανον τής ’Ρωσσίας. "Ας ένθυ- 
υ.ηθή δ άναγνοόστης τήν φράσιν τής άπό 5 ’Ιουλίου 1831 επιστολής τοϋ 
Μαυροκορίάτου πρός τον πατέρα μου. « Βλέπω ότι τό αυθαίρετον 
θά νά φθάση έως είς τήν άκμήν τοϋ νά ιρέρη τήν διά τής βίας κρί- 
σιν τον πράγαατος. » Χρειάζεται πολύ ίιά νά έννοήση τις δτι ίι’ 
αύτής τής φρασεως ίιενοοϋντο έν "Υίρα παν αθέμιτον μέτρον;

Ί ο πραξικόπημα λοιπόν ήτο αιρετικόν καί ούχί προσωπικόν, ούχί α
ποτέλεσμα μανιατιζής έκίικήσεως. Ήτο τής φοβέρας σχολής τιον ’Ισ
μαηλιτών, ήτις έξηπλώθη είς Περσίαν, Συρίαν καί δλην τήν ’Ανατολήν 
ίίρυθεΐσα παρά τού Χασάν-βέν-Σαμπάχ-ελ-χομαϊρί, ής οί μαθηταί 
φέρουσι το όνομα. Χασασσΐνοι, ή μάλλον ιός οί Εύρωπαϊοι τούς καλοϋσι 
Άσσασϊνοι.

Ή σχολή αυτή έπρέσβευεν ότι άντί νά ζητή τις νά κυριεύση τά 
κοάτη ίιά τών μαχών, ήτο καλλίτερου νά αίματοκυλίση τούς βασιλείς 
των. τούς στρατάοχας των, τους πολίτικους ήγέτας των, τους Κυβερ- 
νήτας των, καί τούς επισήμους άνίρας των, ίι’ ών έίιοικοϋντο καί συν- 
ετηρούντο, βυθίζοντες τό έγχειρίίιον ασφαλώς έν τή καρίία των. δπως 
κατορθώσουν τοϋτο, λέγει δ ιστοριογράφος Χάμμερ. « είχαν ανάγκην 
ασφαλών καί φανατικών βραχιόνων. »

Ναι, τή άληθεία, ίιά τοϋ τρόπου τούτου έπεσον τόσοι τών άνίρειο- 
τέρων ιπποτών καί σταυροφόρων, τόσοι Σουλτάνοι, τόσοι Καλίφαι. τόσοι 
Βεζύραι, καί τά μαθήματα τής Σχολής αύτής ήκολούθησε Ριχαρίος 
δ λεοντόκαρίος, οονεύσας τόν αντίπαλόν του Κονραίον, μαρκήσιον τού 
Μοαφεοοάτου Καί τήν σχολήν αύτην ήκολούθησαν τοσοι άλλοι τών ιπ- 
ποτικωτέρων καί γενναιοτέρων χριστιανών τής ΙΙαλαιστήνης.
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Τήν αύτήν παρηκολούθησαν καί αί έν Ύδρα σπουδαρχίδαι, εύρόντες 
τούς ασφαλείς βραχίονας δύο απλών άλλ’ έντιμων ήρώων της δυστυ
χούς εκείνης έποχής, άγνοούντων την βαρύτητα τοϋ εγκλήματος καί 
τάς αίματηράς πολιτικάς συνέπειας του.

Χϋν είνε πασίγνωστον έν Έλλάδι οτι όταν ό ΙΙετρόμπεης εν τή φυ
λακή ήκουσε τήν δολοφονίαν τοϋ Καποδιστρίου, άπεδοκίμασε καί έθρή- 
νησεν αύτήν.

Ή μετάφρασις τής ιστορίας τοϋ Μένδελσων ήτο αναγκαιότατη έν 
Έλλάδι, καί ώς πρός τούτο είνε αξιέπαινο; ό “Αγγελος Βλάχο:. Διότι 
δπως έν τή Γεωμετρία εν γεωμετρικόν σχήμα δέν έχει μίαν μόνην 
πλευράν, οΰτω καί τά ιστορικά συμβάντα παρουσιαζουσι διαφόρους 
ποοσόψεις, τάς όποιας πρέπει τις λεπτομερώς νά έρευνήση όπως ά.φιχθή 
εις τήν ορθήν διάγνωσιν τής πραγματικότητας. ’Αλλά, δέν είνε σύγ
γραμμα. ή ιστορία αυτή τοϋ κ. Μένδελσων, έξ ού ή νεολαία τής Ελ
λάδος οφείλει νά διδαχθή τήν ιστορίαν τής πατρίδος της, καί διά τό 
έπιπόλαιον τή; κοιτικής του καί τό ά.βάσιμον καί κομματικόν τών πλη- 
ροφοριών του, ού μόνον είς δσα άφορώσι τόν Καποδίστριαν, άλλά καί 
είς πολλά άλλα σπουδαιότατα, συμβάντα τοϋ ιερού ήμών άγώνος. 
Εινε δέ κυρίως άτυχέστατος είς τάς προσωπογραφίας τών κορυφαιο- 
τέρων άνδρών τής έποχής αύτής.

Είς τήν έξεικόνισιν αύτών διαρρήδην τις βλέπει ότι οί δάκτυλοί του 
μόλις κρατοϋσι τόν κάλαμον. Ούδέν ανδρικόν φαίνεται εί; αύτόν, ούτε 
τό έλάχιστον πολιτικόν θάρρος, ώς τούτο δλοτελώς νά τόν έγκατέλει- 
ψεν. 'Ραίνει μέ ρόδα τούς έχοντας ισχυρούς άπογόνους, κρύπτει έντός 
πολύχρωμων πέπλων τούς άμαρτήσαντας, άλλ’ έχοντας έ'τι φωνήν ν’ 
άκουσθώσι, καλύπτει μέ δάφνας τούς προσωπικούς φίλους καί γνωρί
μους του τών ’Αθηνών, καί ρίπτει είς τό σκότος καί την άφανειαν τους 
θυσιασθέντας έν τή έπαναστάσει πατριωτικώς, πλην προτιμήσαντας νά. 
μένωσιν άγνωστοι, ώς οί Τριακόσιοι, ούδεμιάς δέ άπολαυσαντας προ
σωπικής δόξης.

Καί τοιαύτη ύπήρζεν ή μεγαλείτερα μερίς τοϋ Ελληνικού έθνους, 
ήτι: ήλευθέρωσε την Ελλάδα διά ποταμών αιμάτων καί Πακτωλού 
χρυσού καί όχι ύωρομυριάδων ταλ,λήρων, ώς τών Κουντουριωτών, Έϋ- 
νάρδων, Ξένων κλπ. Ή μεγάλη μερίς, λέγω, ή άπολέσασα εκτάσεις 
γαιών καί κτημάτων καί συνοικίας πόλεων μείζονας ή τήν περιφέρειαν 
τών νήσων "Υδρας, Σπετσών καί Τ'αρών δμοϋ.

Περί τής μεγάλης αύτής μερίδος ούδέν αναφέρει ό ιστορικός ούτος, 
ώς αύτη νά. ήτο μηδέν, ώς νά έπολέμησε, έθυσιασθη καί έξήλθε τοϋ 
Τουρκικού ζυγού, όπως μεταβή ύπό τήν φοβερωτέραν δουλείαν καί τάς 
γνωστάς κακοηθείας έκατόν σπουδαρχιδών, αίμοβόρων ή ραδιούργων, 
άλλεπαλλήλω; αίματοκυλισάντων την άνωνιώσαν νά. έζέλθη έκ τοϋ τά
φου της Ελλάδα. Χίλιοι Υδραίοι, χίλιοι Σπετσώται, χίλιοι Ψαρρια- 
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νοί, ίσως καί δεκαπλάσιοι είς τόν αριθμόν, άπέθανον, έφονεύθησαν είς 
τάς μάχας ήρωϊκώς, καί δι’ άκραιφνοϋς. πατριωτισμού όπως σήμερον 
μένωσιν άγνωστοι, τά δέ τέκνα των πεινώντα είνε δούλοι σήμερον τών 
αίματοκυλισάντων τό βασίλειον τούτο. Καί όμως, ούδέν τών τέκνων 
αύτών λέγει, έγώ έκαμα τήν Ελλάδα. Δέκα χιλιάδες Έλληνες έσφά- 
γησαν είς Κωνσταντινούπολή κατά τάς ημέρας τής άπαγχονίσεως τοϋ 
Πατριάρχου καί τών αρχιερέων, κτήματα δέ καί έπαύλεις ίσαι πρός 
τάς τών λόρδων τής ’Αγγλίας, διηρπάγησαν καί έδημεύθησαν ύπό τών 
Τούρκων, φοβεράν σχηματίσαντα καί κολοσσιαίαν εκατόμβην έπί τοϋ 
βωμ.οϋ τής πατρίδος, καί ούδείς σήμερον γνωρίζει τί περί αύτών, πολλω 
δ’ όλιγωτερον έζήτησαν ποτέ τήν έλαχίστην άποζημίωσιν. Ύπέρ τάς 
έκατόν χιλιάδας Έλληνας έσφαζε τό τουρκικόν χαντζάριον είς Χίον, 
Σμύρνην καί Κασσάνδραν καί αλλαχού, καί τά τέκνα των έπωλήθη- 
σαν ώς ανδράποδα όπως σχηματισθή ό ποταμός τοϋ αίματος δ διεγεί- 
ρας τήν συμπάθειαν τής Εύριόπης όλης, νά. πέμ.ψν] έκατοστυας φιλέλ
ληνας μεγάλων οικογενειών καί κηρυχθή ύπέρ τής άνεςαρτησίας τής 
Ελλάδος. Γνωρίζομεν σήμερον ήμεϊ; πόσαι χριστιανικαί οίκογένειαι έ- 
σφάγησαν παρά, τών Ζεημπέκηδων, Γιουρούκηδων καί Ταγκαλάκηδων 
διαρκούντως τοϋ έπταετοϋς άγώνος, είς τά ένδότερα τής Μικράς ’Ασίας; 
Ήδυνήθη τίς ποτέ ν’ άριθμήση ή ύπολογίση τους ήρωας τους πεσόντας 
έν Πελοποννήσω πρό τοϋ Ίμ,πραήμ πασσα καί έπ’ αύτοϋ: Ήδυνήθη ποτέ 
νά. ύπολογίση τάς ζημίας αύτών, όταν ή τίγρις τής Λυβύης μέ τήν 
σπάθην καί δάδα διέτρεχεν άπ’ άκρου έως άκρου τόν Μωρέα ; Υπολό
γισε τις τής 'Ρούμελης τάς ζημίας καί τόν αριθμόν τών άρματωλικών 
ήρώων καί κλεπτών, είς τόν ηρωικόν τών δποίων βραχίονα κατά, μέγα 
μέρος οφείλονται των τριών πρώτων έτών τής έπαναστάσεως αί ώς 
μυθώθεις μάχαι καί άψιμαχίαι; 'Υπάρχει νήσο; τοϋ αρχιπελάγους, 
ήτις δέν έθυσίασε χρήματα καί ανθρώπους διά τήν ανεξαρτησίαν αύτην 
τήν δποίαν οίκειοποιήθη είς περιωρισμ.ένος αριθμός οικογενειών: Ή κρι
τική τοΰ κ. Μένοελσων απέναντι τής μερίδος αύτής καί τοϋ διδακτι- 
κωτατου μαθήματος όπερ παρουσιάζει πρός τάς μελλούσας γενεάς τών 
Ελλήνων, ήτις μερίς ονομάζεται έλληνικόν έ'θνος, καί ήτις ώφειλε νά 
είνε τοϋ συγγράμματος του ή ήλιακή χαίτη, ή δέ περιγραφή της τού- 
λάχιστόν ένός τόμου όγκος, έν τή ιστορία του δλοτελώς έλησμονήθη. 
Ευτυχώς διά. τήν Ελλάδα, δέν έλησμονήθη είς τά αθάνατα συγγράμ
ματα πολλών φιλελλήνων, πολεμησάντων έν Έλλάδι ύπέρ ήμών, τά 
οποία ούδείς δύναται νά γράψη λεπτομερώς ιστορίαν τής επαναστα- 
σεως, χωοίς πρώτον νά τα συμ,οουάευθή.

Ή κριτική τοϋ κ. Μένδενλσων απέναντι τοϋ τοιούτου θέματος έστεί- 
ρευσε μ.έχρι σταγώνος, Ό κ. Μένδελσων είνε ενταύθα έπιλήσμων καί 
αύτών τών λόγων τοϋ Κικέρωνος·

Τίς δέν γνωρίζει οτι δ πρώτος νόμος τής ιστορίας είνε νά μ.ή έ'χη, τις 
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την τόλμην νά προτάζη εν ψεϋίος, μήτε νά κρύώη μίαν αλήθειαν, νά 
άποφεύγη ίέ νά γίνεται ύποπτος δτι ευνοεί ή δτι μισεί.'

Κατ’ έμην γνώμην, ό ζ. Μένίελσων ομοιάζει μικρόν τον ήμέτερον 
ιστοριογράφον Προκόπιον εις τά τοϋ Κυβερνήτου. Ό Προκόπιος άφ’ ενός 
έκάλυψε μετ’ επαίνων τόν Αΰτοζράτορα Ιουστινιανόν καί τήν Αύτο- 
κράτειραν Θεοίώραν, καθώς καί τόν Βελισσάριον καί τήν σύζυγόν του 
Άντωνίναν, μετά ταύτα ίέ ίιά τών άνεκίότων του περί αύτών τούς 
έθεατρισε καί άναιίέστατα τούς έςέθηκεν.

Νοέμβριος JXR5

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ

Έπειίή πρόκειται περί μιας σπουίαιοτάτης εποχής τής Νέας Έλ
λάίος έν τή οποία έζτρο/ιασθέν τό νεκρόν ήμ.ών Κράτος ίιά τοϋ θα
νάτου τοϋ Ίωάννου Καποίιστρίου πρό τής πολιτικής ανατροφής του. 
οστις τόσον έπιτυχώς ήρξατο αύτής, έκτοτε ίέ έβυθίσθη εντός χάους, 
ένώ οίαιίήποτε καί άν ώσιν αί πολιτικαί του μεταπολιτεύσεις αί άλ- 
λαγαί τών ίυναστειών του, ή ή αύςησις τών γαιών του ίέν ίύναται 
παρά, νά μεταβαίνη πρός τά πυκνότερα τούτου, μ-έχρις δτου, τά φο
βερά ίεινά τής γενικής παραλυσίας συνοίευόμενα ύπό καταστρεπτικών 
κίνδυνων, προσενέγζουσι ίιά πολυχρονίων παθημάτων τήν είρημένην 
πολιτικήν ανατροφήν, καταχωρώ ένταϋθα όλίγιστα τών είς χεϊρας μου 
έγγραφων, δπως άποίεί'ω ίύο τινά, πρώτον, δτι αί χρηματικαί απαι
τήσεις τών κυρίων συνωμοτών, πρώτιστη αίτια τής ανταρσίας, καθ’ ήν 
έποχην ό χριστός τών οργανωτών έθετε τά θεμέλια τής πολιτικής ημών 
ανατροφής, ήσαν καί παράλογοι καί άίικαιολόγητοι, ίιότι καθ’ δλον τό 
ίιάστημα τοϋ άγώνος τό εθνικόν Ταμεΐον, είτε έκ τών προσθίων του, 
είτε έζ εθνικών ζένων δανείων, είτε ίιά τών προκαταβολών τών ίίιω- 
τών, έζ ών είμεθα καί ημείς, ποτέ ίέν καθυστέρησεν ούτε τούς στόλους 
ούτε τής ζηρας τον στρατόν πολεμεφοίίων καί ζωοτροφιών, δπως έ'χωσι 
τοιαυτας μ.υθώίεις απαιτήσεις, ίεύτερον, ίιά νά καταπεισθή ο ανα
γνώστης δτι ύπερασπιζόμενος τον έζοχον πολιτικόν "Ελληνα, μή έζαι- 
ρών τούς ίδιους γονείς μου έκ τής μομφής, έκπληρώ καθήκον ιστορικής 
δικαιοσύνης, άποδεικνύων διά τών έγγραφων αύτών τήν άνωθι αλήθειαν 
τής χορηγήσεως παρά τής Κυβερνήσεως τών τε τροφίμων καί πολεμε- 
φοδίων είς τάς δει-οτέρας περιστάσεις τού έθνους, διό έπαναλαυ.βάνω 
ουδεν ετερον αίσθημα επικρατεί έν τή καρδία μου ή έκεΐνο τής άκοα- 
δάντου δικαιοσύνης καί τοϋ ποοσήκοντος θαυ’ν.ασν.οϋ ποό τό άοίδιυιον 
καί αείμνηστον θύμα, τόν Ίωάννην Καποίίστοιαν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ
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Ευγετέστατε Λ’ιίριε θεοάωρε Sft-ε,
Σέ άσπαςόμεθα αδελφικώς!

’Ερωτώμεν διά τήν ύγείαν σου. Προ πολλοϋ μάς εγραψεν ή επιτροπή διά νά 
προσμένωμεν γέννημα πεντακόσια βατζέλια απο την ευγενειαν σας. Εως ώρας 
δέν άπολαύσαμεν τίποτε καί έβιασθημεν μεγάλως απο πείναν, ώστε εζησαμεν 
δέκα ήμέρας μέ λάχανα. Τώρα πάλιν έλάβομεν και τήν παρούσαν δευτέραν 
περικλεωμένην προς τήν εύγενείαν σας, όπου αμέσως να μάς οικονομήσετε. 
’Αδελφέ f παρακαλεΐσαι, διά τό όνομα τοϋ θεοϋ νά μάς προφθάσης όσον τό όγλι- 
γορώτερον μέ τροφάς κατά τήν διαταγήν τής επιτροπής καί μαλιστα οί στρ. 
Τζόγκας καί 'Ράγκος άνεχώρησαν διά τό επάνω μέρος. Ια στρατεύματα τους, 
μέ τό νά μήν τούς ήκολούθησαν έπλακώθησαν όλα εδώ εις ημάς και εγιναμεν 
διπλό? κατά τήν ποσότητα άπό όσοι είμεθα προτού, καί πρεπει όπου να σταλθή 
καί εκείνο όπου ήθελε σταλθή διά τούς είρημένους στρ. Τζόγκ. καί 'Ράγκ. νά 
μάς ελθη έδώ, ή καί περισσότερο ακόμη, διότι έσυνάχθησαν στρατεύματα πε
ριττά, καί δι’ όνομα τοϋ Θεοϋ, πάλιν ξαναλέγομεν καί δι’ αγάπην τής πατρίδος 
ώς πατοιώτης καί φιλογενής νά μάς προφθάσης άπό τροφας όσον ταχισται ξαν- 
ασπαζόμενοί σας αδελφικώς μένομεν.

Οί πατριώται καί αδελφοί Σου
Καραϊςχακης. Ευαγγελης Μ. Κοντογιλχνης. Δήμο Βελιος

Τή 2 Αεκεμβρίου 1825
Έκ ιού έν Ακαρνανία ’Ελληνικού Στρατοπέδου.

Διά τό όνομα τοϋ Θεοϋ, μια ώρα άρχίτερα να μας έλθουν τροφαι, στείλε και 
τό δεύτερον εσώκλειστον γράμμα πρός τόν ναύαρχον Κ. Α. Μιαουλην, οθεν εινε 
είς αυτά τά παράλια.

Οί ίδιοι.
Εΰγετεστατε Κύριε Ι-Ιεήδωρε — ε>ε,

άσπόύσμαί σε αδελφικώς.

Λαβών τό γοάμμα σου έχάρην άκρως διά τήν άξιέραστόν μοι ύγείαν σου· 
κάγώ δέ Θεοϋ βοήθεια υγιαίνω μέχρι τής σήμερον. ’Ελήφθη και το σιτάρι, 
όμως ακόμη δέν έξεμπαρκαρίσθη· καί άφοϋ ξεμπαρκαρισθή. σοϋ ’έρχεται μέ τόν 
ίδιο καραβοκύρη ή τακτική άπόδειςις σοϋ κυρίου ’Αθανασίου ύποφροντιστοϋ οια 
τήν καθαοάν παραλαβήν τής ποσότητος τοϋ σιταρροΰ. Μοΰ λέγεις πώς δεν σου 
έγραφα προτήτερα νά μου στείλης. Αυτό, αδελαε, δεν εινε ιδικον μουμ.ντερεσιον, 
αυτή ή οροντίς στέκεται είς τήν έν Μεσολογγίω γενικήν επιτροπήν να μας εςοι- 
κονομήση, τοϋτο μόνον είνε έδικόν μου χρέος. τό νά ειδοποιώ την γενικήν επι
τροπήν καί τούς Έπιστάτας της, ότι ’έχει το στρατόπεοον ελλειώιν μεγάλην απο 
ώωμί. Ή εύγενεία σας κατά τάς διαταγάς τής επιτροπής θέλετε μάς έξοικονομή 
είς τήν ανάγκην μας. Τά λοιπά πεντακόσια βατζίλια όποϋ διατάττεσθε δια τό 
Σώμα τοϋ Στρ. Τζόγκα. νά στείλετε, επειδή ό Τζόγκας άνεχώρησε διά τό επάνω 
μέρος καί οί στρατιώται του έμειναν έδώ. καθώς σε προειδοποιήσαμεν. Θελετε 
τό στείλει έδώ, είς τόν Κ” ’Αθανάσιον Χατζόπουλον φροντιστήν, καί αύτός θέλει 
τό δώσει όθεν είνε διωρισμένος άπό τήν γενικήν ’Επιτροπήν. Διά τό ατι όποϋ 
μου γράοεις οπού εχω άγορασμένον διά τον Κ. Θέμελην και να το στειλω της 
εύγενείας σου, ότι τό εχει ό Κ. Θέμελης δια ιδικον σου. εγω. αδελφε. αυτό εχει 
γρόσια χίλια διακόσια πενήντα καί είνε αξιώτατον, καί το εχω αγορασμένου δ: 
αυτόν. Χαίρομαι άν ήνε καί τής εύγενείας σου’ όμως εγώ χωρίς νά λάβω εΐδη- 
σιν άπό τόν Κ. Θέμελην δέν είμποοώ νά τό στε'/.ω καί αμέσως όποϋ με διόρισα, 
θέλει σοϋ τό στειλω. "Αν εχης νέα περί τής ώφελείας τοϋ ’έθνους, ή κάθε άλλο.



ΠΟΙΚΙΛΗ442

γρχώε μου, και 8ιχ τήν ύγείαν σου προς χαράν μου. Μένω ξχνασπαζόμενός σε 
αδελφικώς

Ό πατριώτης και αδελφός 
Καραιςκακηκ

*Εκ τού εν ’Δκαρ/ανία Ελληνικού Στρατοπέδου. 8 ’Οκτωβρίου 1825.

Εύγενέστχτε Κύριε Θεόδωρε £ένε
Σε άσπάζομαι άόε./^κώς,

’Ερωτώ διά τήν έοετήν μοι υγείαν σου, κάγό) δέ υγιαίνω. Και ποοχθές σας 
έγραψα και τώρα πάλιν δέν λείπω νά σας γράψω. ΕΓξευρε δτι έλάβομεν διατα
γήν τήν όποιαν επιθυμούσε ή ψυχή μας, διά νά ύπάγωμεν νά πέσωμεν πανστρα
τιά έπάνω εις τδν κοινόν εχθρόν μας Κιουταχήν. Ή άπόφασίς μας είνε αύτή, ή 
νά πάρωμεν ή νά δώσωμεν μέ τδν εχθρόν, δτι περισσότερον πλέον δ ν ύποιοέρεται 
νά τδν βαστώμεν έξω τού Μεσολογγίου. Τώρα έχομεν νά μιμηΟώμεν τούς προγό
νους μας ήρωας, ωσάν Λεωνίδα και λοιπούς και νά δείξωμεν εκείνην τήν προγο
νικήν μας τιμήν και δύναμιν εις τούς απίστους και πολεμούντας μας εχθρούς και ό 
θεός ό έφορων τά πάντα νά μάς βοηθήση, ξανασπαζόμενός σε αδελφικώς, μένω.

Ό πατριώτης καί άόε.ίφος
Καραιςκακης

Έζ τού έν Ακαρνανία Ελληνικού Στρατοπέδου 10 Δεκεμβρίου 1S25

Προσωρινή Λιοίκησις τής Ελλάδος 
Ή προσωρινή Διεύθυνσις τής Δυτικής X Έλλοδος 

Πρός τον εύγενέστατον κ. Θεόο. Ξένον
Δέν έλάβομεν προ πολλού γράμματά σας, ούτε τδ λαντσόνι τδ όποιον σάς 

έστείλαμεν έπί τούτου επέστρεψεν έως τής όίρας, και άπορου,μεν διά τήν όχι μι
κρά ν άργητάν του.

Άπδ τά άλεπάλληλα γράμματά μας. τά όποια σάς έστείλαμεν διά διαφόρων 
όοών, έπληροφορήθητε βέβαια, καθώς και άπδ τδν κύριον Λεβίδην, άναχωρή- 
σαντα πρδ ημερών δ·.’ αύτού, τήν παντελή έλλειψίν μας άπδ τροιοάς καί τήν 
ανάγκην τού νά μάς προφθάσητε δσον τάχος μέ ικανήν ποσότητα έξ αύτών. 
Πρέπει νά εφθασεν ήδη αύτού ή είοησις του δτι τέσσαρες χιλιάδες ’Άραβες ήλ- 
θον είς βοήθειαν τού Κιουταχή. Χθες ήλθεν εις τδ αύτδ στρατόπεδον καί αύτος 
ό Ίμπραήμης μέ συμαντικήν δύναμιν, και κατά τάς οποίας έχομεν πληροφο
ρίας, έχει σκοπόν νά κάμη έφοδον κατά τού Μεσολογγίου. Ο5, έν αύτω δέν δει- 
λιώσιν ούτε τάς δυνάμεις ούτε τά μελετώμενα επιχειρήματα τών εχθρών, άλλ’ 
εκείνο πού τούς καταστενοχωρεί είνε ή έλλειψις τών τροφών. Διά τήν αγάπην 
λοιπόν τής πατρίδος. προσπαθήσατε κάμνοντες τά αδύνατα δυνατά νά μάς προ- 
βθάσητε δσον τάχος μέ τροοάς, δσον περισσοτέρας καί άν ήμπορήτε διά νά έξ- 
οικονομούνται καί τά έσω καί τά έξω τού Μεσολογγίου στρατεύματα, τά οποία 
δέν εϊνε ολίγα, και είνε κίνδυνος νά μή λειποτακτήσουν διά τήν έλλειψίν τού 
ψωμιού. ’Έχομεν έλλειψίν από πολεμεφόδ-.α καί γράφομεν προς τούς αύτού 
κυρίους Σεβαστόν καί Λαδόπουλον νά στ·ίλουν άνθρωπον πρός τδν στόλον διά νά 
επιταχύνη τδν ερχομόν του όμού μέ τήν γολέτταν ητις εστάλη άπδ Ναύπλιον 
μέ πολεμοφόδια καί επέστρεψεν όπ.'σω, ώς δέν αγνοείτε, διά τδν αποκλεισμόν. 
’Εξακολουθείτε, αδελφέ, μέ τήν έγνωσμένην δραστηριότητά σας νά στέλλετε τρο-

ΣΤΟΑ

φας είς Πέταλα/ έως ού υπάρχει ό άποκλεισμδς καί άπδ εκεί φροντίζομεν νά τάς 
μεταφέρομεν, μολονότι είς τήν μετακόμισή των δοκιμάζομεν μύρια βάσανα καί 
πονοκεφαλισμνύς όχι ολίγους. Σάς άσπαζόμεθα αδελφικώς και μένομεν.

Μεσολόγγιον τή 19 Δεκεμβρίου 1825
Οί άόε.Ιφοί σας

Ιω. Παππαδιαμαντοποϊλος Δημ. Θεμελης

1. Γ. ’Επειδή είς Σκρόφαις έχομεν άρκετήν στρατιωτικήν δύναμιν, ή όποια 
εμποοίζει τούς εχθρούς άπδ τού νά κινηθούν έ'νεκεν τού μέρους τούτου μέ τά λαν- 
τζονίά των, διά τούτο, προσπαθείτε νά καταπείθητε τούς πλοιάρχους τών καϊκίων 
τα οποία στέλλετε δι’ έδώ μέ τροφάς νά πηγαίνουν άν δυνατόν εκεί κατ’ εύ- 
θΐΓαν νά ξεφορτώνουν τδ πράγμα, όντες βέβαιοι δτι δέν τρέχουν κανένα κίν
δυνον άπδ τούς εχθρούς.

(Τ. Σ.) Οι Ιδιοι

Προς τόν τ&μΛώτατον zupcov Θεόδωρον Χένον
Πρδ ολίγου έλαβον τήν τιμίαν σου τής 18 τού παρόντος, γεγραμμένην άπδ 

Λαζαοέτον Ζακύνθου είς άπάντησιν τού πρώτου γράμματός μου τής 15 τυυ αύ
τού, μέ τδ οποίον σ’ εφανέρωσα τήν χρείαν τού Μεσολογγίου άπδ τροοάς και σ’ 
έπαρακίνησα νά τά προμηθεύσης όσον τάχιον, ώς έχων επάνω σου αύτδ τδ βά
ρος· Επαινώ τήν πατριωτικήν σου προθυμίαν εις τδ νά ές ό
δευσης π ε ρ ι σ σ ό τε ρ ο ν 3200 τάλληρα, ώς λέγεις, άπδ τήν συμφωνίαν όπου 
έχετε μέ τήν Σ. Διοίκησιν, διά νά προφθάσης πάλιν τδ κινδυνεύον προπύργιον 
τής πατρίδος, άτ-ού εςαπέστειλες έως τώρα όσην ποσότητα σιτοκαλαμποκιού ή
σουν ύπόχρεως νά εμβάσης τδ οποίον έγώ δέν ημπορούσα νά είςεύρω άκοιβώς, 
καθιος ούδέ δσας φροντίδας καταβάλλεις είς αύτδ τδ χρέος. Δέν αμφιβάλλω 
λοιπόν ότι καί ή Σ. Διοίκησις όχι μόνον θέλει πληρώσει έν καιρώ τής ζητήσ-ώς 
σου όσα έςοδευσης περιπλέον άπδ τά συμπεφωνημένα, διά νά μή χαθή τδ Μεσο
λόγγι ταιρα, άλλά θέλει άποδώσει τδν δίκαιον έπαινον είς τήν άπότασίν σου· 
ούδέ είνε δυνατόν ποτέ νά μή δεχθ/j καί έςορλήση τοιούτους λογαριασμούς. ’Άν 
Γσως όμως παρ’ ελπίδα ήθελες άπαντήσει είς τούτο καμμίαν δυσκολίαν έκ μέ
ρους αύτής, τότε δέν θέλω λείψει νά παραστήσω κατά τδ δίκαιον ολην τήν ύπό- 
θεσιν καί έγό) διά νά γνώρίση καθαρώτεοον τήν δούλευσίν σας ή Σ. Διοίκησις.

*0 αόε.ΐφος σας
Ανδρεας Μιαοϊλης

Σκρόραις έκ τού πλοίου Θεμιστοκλέους τή 19 Νοεμβρίου 1825 ώρα 2 τής νυκτός.
‘Ηιαείς οί πρόκριτοι τής νήσου "Ιδρας, δηΛοποιούμεν πρός οποίον άνήκει ότι 

ό εύγενέστατος κύριος ’Εμμανουήλ Ξένος, Πάτμιος, πατριωτική ζήλω κινούμε
νος προσέφερε καί παρέδωκεν είς τδ ήμετερον Κοινόν διά χρήσιν τού στόλου μας 
άγωνιζοαένου κατά τών τυράννων μας βαρέλια Ιβδομήκοντα ες πυρίτιδας, ζυγί- 
ζοντα ζύ^ιον καθαρόν όκκάδας χιλίας πεντακοσίας ένενήκοντα έξ, λέγομεν βαρέ
λια 76 όκκάδας 1596. Είς ένδε.ξιν δέ τής προαιρετικής ταύτης συνεισφοράς του 
και ΐνα γνωρίζηται όπου ανήκει ό ενάρετος αύτού πατριωτισμός τώ δίδεται τδ 
παρόν έπεσφραγισμένον μέ τήν σφραγίδα τού ήμετέρου Κοινού καί ύποφαινέμεθα 
σήμερον τή δευτέρα Μαίου 1823 έν "1 δρα.

(Τ. Σ.) Οί Πρόκριτοι τής νήσου "Γδρας.

’Έ ν δ ε & ξ & ς.
Γνωρίσασα ή ΙΙατρίς καί έκ πείρας τήν ακρα? φιλογένειαν καί τά Ελληνικά 

ρινήματα τού έντιμοτάτου κ·. ρίου Ηεοδώρου Ξένου, εκ πατρίδος Πάτμου,δστις 
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ένθουσιών διά τήν απολύτρωσιν τής φιλτάτης Ελλάδος έκ τών τυράννων, έσπευσε 
νά δείξη τήν φιλελεύθερον του ψυχήν, βοηθών λόγω και έργω γενικώς καί ιδίως 
διάφορα μέρη, εν εκ τών όποιων έστάθη καί ή πατρ'.ς ήμών Κρήτη, δπου μέ 
Ελληνικήν όντως ελευθεριότητα φανείς, διεμοίρασε δωρεάν εξακόσια τουφέκια είς 
διαφόρους πατριώτας πολεμιστάς. Ευγνωμοσύνης ένεκα δίδει τώ ρηθέντι άγαθώ 
πατριώτη τό παρόν ίσχυρωμένον μέ τήν έπ’ αύτής σφαγΐδα.

’Εν Κισσάμω 29 -Μαρτίου 1823
Έν απουσία τοΰ Γενικού Έπαρχου ό Γενικός Γραμματευς τής Κρήτης

( Γ. Σ.) Ν. Οικονομος

Εύγενέστατε κύριε Έμ.μ.ανουήλ Ξένε,
J ά παράπονά σας διά τής ευγενικής έπιστολής σας τής 26 τού ενεστώτας 

είνε δικαιότατα. ’Ελπίζω όμως, φίλε, νά μέ δικαιώσετε καί εμέ, διότι μόνον καί 
μοναν α' μεγάλαι κατ’ αύτάς φροντίδες μέ εμπόδισαν άπό νά σάς άποκριθιο έν 
καιρώ εις τα προλαβόντα γράμματά σας, και έπληρώθησαν πρός τό παρόν είς 
XE‘Pai το’^ '·· γαμβρού σας ή ομολογία τοϋ Κοινού μας άπό τάλληοα πεντακόσια, 
καθώς και ή τιμή τής πυρίτιδος. Διά δέ τά λοιπά, πρέπει νά κάμετε υπομονήν 
εως νά εκπλεύση ή δεύτερα μοίρα τοϋ στόλου μας, καί τότε κατά τό περίσσευμα 
Λαμβάνετε και άλλα. Έφρόντισα ομοίως και έδόθη ή άδεια νά σάς σταλούν τά 
σιρόπια, τά όποια καί έφορτώθησαν. "Ολα δέ ταϋτα, δέν άμφιβάλλω, νά σάς 
ειδοποίησεν ό κ. Γαμβρός σας.

Έλυπήθην, φίλε, εις άκρον διά τήν άσθένειάν σας, έξ όλης δέ ψυχής εύχομαι 
τήν άναρρωσίν σας έν τάχει, διά νά σάς άπολαύσωμεν έντός ολίγων ημερών 
ένταϋθα, κατά τάς ελπίδας σας καί μέ τήν προτέραν σας καλήν ύγείαν. Έν το- 
σούτω δέ έξ όλης καρδίας άσπαζόμενός σας, μένω.

'Ύδρα. τή 29 ’Ιουλίου 1824
Ό ει.Ιικρίτηε ιρί.Ιος xy) ιιόεΛφες

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚοιΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΕύγενέστΆτε κύριε ’Εμ.μ.ανουήλ Ξένε,
Έλαβον τήν άπό 3 τοϋ αύτοϋ μηνός εύγενικήν έπιστολήν σας καί τά έν αύτή 

έγνων. Γνωρίζων τό εύγενές τοΰ χαρακτήιος σας, τόν ύπέρ πατρίδος ζήλον σας 
και τά λοιπά ενάρετα προτερήματα σας, καί χαριζόμενος είς αυτά μετά πάσης 
μου χαράς ηθελον εκπληρώσει τά είς τήν αύτήν έπιστολήν διαλαμβανόμενα αι
τήματα σας. έάν εκρέματο μόνον άπό έμέ. Τά μέν σμιδράλια, κύριε, έγεινεκοινή 
τών προκρίτων άπόφασις νά πληρωθώσι πρός 53 παράδες τήν όκκά καί εις διο
ρίαν τριών μηνών, τά δε καταναλωθέντα είς τό πλοΐον τοϋ κ. Φόνου τετρακόσια 
τάλληρα θέλουν πληρωθή όταν άποζημιωθώσι καί όσοι άλλοι κατέβαλον είς ετοι
μασίαν καραβιών εις τήν αύτήν εποχήν καθ’ ήν κατεβάζετε καί ή εύγενεία σας 
κατά τό είς χεΐράς σας άποδεικτικόν τής ενταύθα κοινότητος. Σάς άσπάζομαι 
αδελφικώς καί μένω.

'Ύδρα, τήν 7 Σεπτεμβρίου 1821
Φί.Ιοε εί.ίικηινης καί .-ταΐριίύΐής 

Λαζλρος Κουντουριώτης

1 μεΐς οι πρόκριτοι τής νήσου ’έδρας δηλοποιουμεν, ότι λαμβάνομεν από τόν 
κύριον ’Εμμανουήλ Ξένον διά χρήσιν τοϋ Στόλου μας και διά λογαριασμόν τής 
υπέρτατης Προσωρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος καντάρια 127 καί 9 όκκάδες, 
λέγω καντάρια έκατόν είκοσι επτά καί όκκάδες εννέα ιαυδράλια. έκ τών όποιων, 
τά μέν καντάρια έζήκοντα εννέα καί όκκάδες πέντε παρελάβοαεν είς δύο ιςοοαΐς. 

ΣΤΟΑ 44 s

τά δέ καντάρια πεντήκοντα οκτώ καί όκκάδες τέσσαρες εζυγίσθησαν μέν, έμειναν 
όμως άποτεθειμένα εις τό μαγαζεΐον. Είς ένδειξιν δέ τώ δίδεται τό παρόν έσ- 
Φραγισμένον μέ τήν κοινήν ήμών σφραγίδα σήμερον τή 26 Σεπτεμβρίου 1823 
έν 'Ύδρα.

(Τ. Σ.) Οί Πρόκριτοι τής νήσου "Ύδρας.

Εύγενέστατε κύριε Έμ,μ,χνουήλ Ξένε,
Μέ άκρα*  μου εύχαρίστησιν έλαβον τήν έντιμον έπιστολήν σας τής 26 ένε- 

στώτος, έλυπήθην δμως διά τόν προσταγμένον άναχωρισμόν άπό Ζακύνθου τής 
Επιτροπής τής Διοικήσεως καί τοϋ έπιτρόπου μου, διότι έκ τούτου γίνεται με- 
γαλειτέρα άργοπορία καί δυσκολία είς τήν παραλαβήν τών δανείων, οιοτι με τον 
καπετάν Σπυρίδωνα Πόποβικ αύστριακόν, έγραψα πρό ήμερων τοϊς κυρίοις Λο- 
γοθέτη καί Βάριο, κλείσας τά γράμματα δλα εις τήν έπιστολήν μου πρός τόν 
έπίτροπόν μου.

Χαίρομαι δμως μαθών ότι ό κύριος Γόρδων έφθασεν εις Μασσαλίαν, οθεν έ
μελλε ν’ άναχωρήση τήν 30 τοΰ παρελθόντος Μαίου. Εί'θε νά μήν ανέβαλε τόν 
κα’.οόν καί ή θεία Πρόνοια νά τόν εύοδώση έν συντόμω διά νά προφθάσωσιν έν 
καιρώ αί μεγάλαι άνάγκαι τοϋ 'Ελληνικού έθνους.

Μέ ειλικρινή αίσθαντικότητα άναγινώσκω, κύριε, τάς πατριωτικός παρακινή
σεις είς τό νά κάμω καί νέας συνεισφοράς διά νά διασώσωμεν τήν πατρίδα απο 
τόν έπαπειλούμενον κίνδυνον καί νά μή χάσωμεν τήν ανεξαρτησίαν μας είς την 
ώραν καθ’ ήν ετοιμάζεται ή Εύρώπη κα' όλος ό πεπολιτισμένος κόσμος να τήν 
αναγνώριση. Δέν αμφιβάλλω ότι ό αύτάδελφός μου θέλει σάς «πληροφόρησε οτι 
καί έγώ καί οί λοιποί συμπατρκϋται μου έκάμαμε τέλος πάντων οτι ήδυνηθημεν 
καί ούτως ή ποώτη μερίς τοϋ στόλου μας έξέπλευσε πρό ημερών. ή δε άλλη εκ
πλέει σϋν Θεώ αύριον ή τήν τρίτην άφεύκτως.

Κύοιε, ή πατρίς έχει κατά τό παρόν ανάγκην άπό τάς έκδουλεύσεις σας, εγω 
δέ καί άπ’ ρχής πεπεισμένος καί τοιρα μάλλον βεβαιούμενος διά τόν ειλικρινή 
πατριωτισμόν σας δέν άμιοιβάλλω ότι θέλετε έπιμείνει άχρι τέλους μέ τόν αύτόν 
ένάρετον ζήλον, πράττων ότι καί μεταβών δπου ή περίστασις καλέση, εως οτου 
νά ληυθώσι τά εις τήν σωτηρίαν μας αναγκαιότατα χρήματα. Έν τοσούτω εκ 
καρδίας άσπαζόμενός σας, μένω,

'Ύδρα, τή 22 ’Ιουνίου 1824
Ό εί.Ιικρινη·: φί.Ι'ΐ αί! .τατριώτ ίγ 

Λαζαρος Κουντουριώτης

Αδελφέ κύριε Έ μ. μ. αν <»υ ή λ Ξένε,
Άπ’ άρχής έδείχθης ό μόνος βοηθός καί σωτήρ έν λόγω τε καί έργω τής Δι- 

οικήσεως. ... ,
Έχομεν άνάγκην καί ανάγκην μεγάλην διά εκατό τάλληρα. καθώς εςοικονο— 

υ,ησας καί τόσας άλλας άνάγκας μας, λάβε τήν καλοσύνην νά μάς έςοικονομη- 
σες καί ταύτην. άνευ τής όποιας δέν δυνάμεθα νά μετατοπίσωμεν. Κύριε, μή 
μάς άονηθήτε τήν αΐτησίν μας καί πολλά μάς υποχρεοΐτε. Τά αούνατα, παρα- 
καλοϋμεν κάμετε δυνατά, καί μενομεν.

Τή 13 ’Ιουνίου 1827 έκ ΓΙώρ^ου
Οί άδε-όφοι σαι?

Γεώργιος Μλυρομιχαλης Ιω. Μιλαητης

"Ελαβα τά άνωθεν έκατόν τάλληρα, άριθ. 100 διά λ)σμόν τής Κυβερνήσεως.
Τή αϋτή Ιωάννης Βιζο λας



ΠΟΙΚΙΛΗ

Άριθ. 5 80'ι

Ή Λςοςκητεχή Επιτροπή τής Ελλάδος
Προς τηκ ' Επιτροπή r του ’Eflrcxov Ταμείου.

Ό κύριος ’Εμμανουήλ Ξένος είχε μετά τής Διοικήσεως συμφωνητικό'/ περί 
προβλέψεως γενηυ,άτων, έκδοθιν τήν 7 ’Οκτωβρίου τού έτους 1825, το όποιον 
επομένως έμεινεν άκυρον, διότι αί δοθείσαι παρά τής Διοικήσεως εις αυτόν συναλ
λαγματικά». δέν επληρώθησαν.

'Η Διοίκησις επειδή δι’ αύτό τούτο είνε είς χρέος κατά τό άνω ειοημένον 
συμτ.ωνητικόν νά αποζημίωση τον κ. ’Εμμανουήλ Ξένον, τόσον διά τήν ύπόθεσιν 
τών γεννημάτων καθώς και δι’ άλλα διάφορα αντικείμενα, έδ.ώρισε τριμελή επι
τροπήν, συγκειμένην άπό τούς κυρίου; Δ. Κανελλόπουλον, Γεώργιον Λέλην καί 
Τω. Βεζούλαν, διά νά έπεςεργασθή τούς λογαριασμούς τούς όποιους πρός αύτήν 
έπαρουσίασεν ό κύριο; ’Εμμανουήλ Ξένος περί τής είρημένης ύποθέσεως.

Ή τριμελής αύτη έπιτροπή έπεςεργάσθη, έκρινε καί άπεφάσισε κατά τήν μετά 
τών λοιπών έγγραφων έδώ έπισυναπτομέυην άπόφασιν, έκδοθείσαν τήν 9 τού πα- 
ρόντος. Τήν άπόφασιν ταύτην εγκρίνει καί έπικυροΐ ή Διοίκησις καθ’ δλςν τήν 
εκτασιν.

Κατά τήν άπόιοασιν ταύτην έχει νά λαμβάνη ό κύριος Εμμανουήλ Ξένος 
τάλληρα δίστηλα πεντήκοντα δύο χιλιάδας έπτακόσια τριάκοντα δύο καί έβδο- 
μήκοντα τρία εκατοστά, άριθ. 52732 καί 73)Iftll πρός δέ τάλληρα δίστηλα δύο χι
λιάδας εξήκοντα άριθ. 2060, καί έτι τάλληρα χίλια έβδομήκοντα οκτώ καί έβδο- 
μηκοντα τρία εκατοστά άριθ. 1078 καί 73)4Λ0.

Διατάττεται λοιπόν ή Έπιτροπή αύτη νά έκδώση επ’ όνόματί του διά τάς 
ρηθείσας ποσότητας ταλλήρων τά άνήκοντα αποδεικτικά τού εθνικού Ταμείου.

Διευθύνονται δέ συνωδευαένα μέ τήν παρούσαν δλα τά έγγραφα τά άφορώντα 
τήν ύπόθεσιν ταύτην κατά τόν εν αύτοίς ευρισκόμενον κατάλογον, ένυπόγραοον 
παρά τού κ. Έμμανονήλ Ξένου. ’Εκτός τών έν τώ καταλόγω άναφερομένων επι
συνάπτονται καί δύο πρωτότυπα διαταγών τής Διοικήσεως ύπ’ άριθ. 5253 πρός 
τήν άνω είρημένην ’Επιτροπήν, καί τό πρωτότυπον τής άποφάσ·ως τής Έπιτοο- 
πής ταύτης. 'Όλα δέ είνε συρραμμένα, εσφραγισμένα μέ δύο σφραγίδας τής ρη- 
θε’σης ’Επιτροπής καί έ σφραγισμένα μέ τήν σφραγίδα τής Διοικήσεως, διά νά 
μένουν έναποτεθ·ιμένα είς τά άρ/εία τού ’Εθνικού Ταμείου, περί τής παραλα
βής τών όποιων θέλει άποστείλει είς τήν Γεν. Γρααματείαν τήν άνήκουσαν πα
ραλαβής ένδειξιν.

Έν Αίγίνη, τή 21 Φεβρουάριου IS27
Ό ΙΙζιόεδξιος 

Α. ΖΛΗΜΗΣ

Ιω. Βλάχος. Κ. Ζωτος, Δ. Τςαμαδος, Π. Μλυρομιχλλης,
Α. Μονάρχιδης, A. X. Ανάργυρου, Π. Δ. Δημητρακοπουλος.

Ό Γενικός Ιραμματενς 
Γ. Γλαρακης

’Ίσον απαράλλακτου τώ ποωτοτύπω.
Τή 25 Φεβρουάριου 1827.

Ό Γενικός Γραμματέας
( Τ. Σ.) Γ. Γλαρακης

ΤίΞ
ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

ΤΗΣ

«ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ»
ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΕΙ ΑΕΣΠΟΙΝΗ1

Ε 3ΧΖΕ- -Α_·
’ Λθήταζε-

I.

Η πτέρυξ τοϋ σκότους ήπλώθη τελεία: 
Μορφεΰς έπιψαύει τά βλέφαρα πάντων, 
Κοιμίζων τήν θλίψιν. πλανών τήν χαράν των 

Έν πλήρ’ ήρεμία.

Ή Φύσις, ποδΙ έλαφρώ, άνευ φρίκης.
Έν μέσω τον κόσμου, σιγής βαθύτατης, 
Τής κλίνης δραπέτις, χωρεΐ ύπνοόάτις. 

Είς πρόθυρα λύκης.

Ωραία παρθένος, ποΰ βαίνεις τόν πόοα; 
Πνιγμοί θαλασσών ή στοιχεία όργίλα 
Δέν είναι τοϋ Έαρος δρόσοι καί φίλα 

Τοϋ δρόμου σου ρόοα !

II.
Άντίληψιν τοίαν φωνής άηδόνος

Καθ’ ύπνους βαθεϊς ή ψυχή μου προήγε- 
Πλήν τδμμα, στιημαί ώς παρήλόον όλίγαι, 

Άφύπνισ’ ό χρόνος.

Παράδοξον, εΐπον, τό ψαύειν καθ’ ύπνον
Καί χρόνου και τόπου γυρνάς άληυείας 1. . . 
Ενίοτε φ/.εγει το πϋρ ,ης καροιας 

Αίθέριον δεϊπνον.

Καί έοην ταχύς πρός κηπαίαν θυρίδα, 
Παρ’ ή έκελάδει άόρά Φιλομήλα, 
Ελαίας χλωράς τιθεμένη τά φόλ/.α, 

Ώς μόνην αιγίδα.



ΠΟΙΚΙ AH

Πτεοοΰ θροΰς τοϋ μέλους άνεΤλε τό νήμα· 
Αύτή έπετάσθη είς άγνωστον κλώνο 
Καί πόλις τά ώτα διέσωσαν μόνα 

Τών φθόγγων της θρύμμα.

'Υπάρχει που Γής αισθητή ευτυχία, 
Έν ή άηδόνων μολπών σίωνίως 
Άκούων, κορέννυται μέθης δ βίος 

Καί φεύγ’ ή πικρία;

III.
’Ενώ άνηρώτων, ή "Εως έφάνη, 

Έπί τής τραπέζης μου χέουσα φάος.. . 
Εκεί τής «Ποικίλης Στοάς» φιλολάως 

Τό δένδρον βλαστόνει.

’Εσχάτως πυκνόκαρπον εύρον έκεϊνο,
Τούς κλάδους έκτεϊνον κομόωντας φύλλοις- 
Πλήν τίνος ειρμόν μελωδίας αίμύλης 

Έντός διακρίνω;

Ώ Σύ, Φιλομήλα, μολπής ύπερτέρας 
Καί θάλπους, δ ψύχουσι κρϊνα καί δρόσοι, 
Έάν άηδόνες νυκτδς ψάλται ώσι, 

Σύ εί καί ήμέρας.

Καί όντως «τοΰ Έαρος καί τοΰ Χειμώνος 
« Ήμέραι παρήλθον έν τάχει πνοής 
<ι Καί νέος άνέτειλεν αΰθις ό χρόνος, 

« Κλωστήρ πτυχών νέων έν βίβλω ζωής.

« Τό δήλον συγκρύπτει έν τοϊς ένδομύχοις 
« Καί είθε Όρίζων πρό Σοϋ ζωηρός 
Αύγάζοι μειδίαμα εΰνουν τής τύχης 

Ύπό Ουρανόν, λειτουργοϋντα φαιδρώς. » (*)

Τοιαύτην ευχήν, αντηχώ τής άόύσσου, 
Κρατήρες προτάσσουσι τρεις ζωροϋ οίνου, 
Έπί ευκαιρία λειόής χαριιοσύνου 

ΕΝ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΣΟΥ.
’Έπραφοτ er Αί ν.τ.ίιω, rij 21 Matov ISSii. 

Σ. Ν. ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ.
I’) ”Ιδε Π. Στοάς, έτος 1885 έν σελ. 478.
Σ. Π. Σ. Είς τον έξαίρετον φίλον X. Σ. Ν. Ζαέιτσάνον, άνδρα πολυτίμων αίσβημά 

των καί αξίας, άπονέμομεν τάς ειλικρινείς ήμών ευχαριστίας.



ΑΕΓΟΠ ΠΩΣ ΔΕΝ ΑΠΕθΑΝΕΝ’’’
Α/ Άθήναι έκλαυσαν έγκαρδίως τήν πρόωρον δύσιν τοϋ βίου 

τζ1ς· Έν '■? αίφνης έν καιρώ βαρύτατου χειμώνος άπεχαι- 
ρέτησεν αύτάς μίαν πρωίαν, άποχωρισθεϊσα τής κοινω

νικής άθλιότητος, καί οΐονε'ι προδιαγράψασα θλιδερώς τό δλον 
οτάδιον τής ρωμαντικής αυτής περιπέτειας, ούδείς δέ προεγνώ- 
ρισε τό άμοιρον τέλος της, ό Τηλέγραφος μίαν έσπέραν άπαισίως 
μετέδωκε τό δεινόν άγγελμα: Άπέθανεν:

Τήν έφαντάζοντο δλοι τόσον αθάνατον, ώστε ούδείς ήδυνήθη νά 
πιστεύση άμέσως δτι έκλεισε διά παντός τούς ωραίους οφθαλμούς 
της εις τό φώς τοϋ ήλιου εις ξένην γήν. ’Ακόμη τώρα οί θαυμα- 
σταί τής αρετής της, ό κόσμος δλος, οί άγαπήσαντες τήν ώραίαν 
ψυχήν της, οί ύπολογίσαντες τό αδύνατον τοϋ άπό τοϋ κόσμου απο
χωρισμού της, δέν τό πιστεύωσιν.

Τίς δέν τήν έκλαυσεν, όταν άνεγράφη δτι άπέθανε πλέον; 
Ή ποίησις τή άφιέρωσεν ωραία άνθη, πάσα καρδία έθρήνησε τό 
άχαρι και μαϋρον τέλος της, και πάσα αγαθή ψυχή διέχυσε τό βαθύ 
αύτής άλγος.

Ποτέ δέν έθρηνήθη ύπαρξις τόσον πικρώς, τόσον βαθέως. Ήτο 
πολύ αγαθή! Παιδίσκη έτι, λέγουν, δτι κατεγοήτευε τόν κόσμον δλον. 
Τήν άνάπτυξίν της έώρταζεν ή φύσις πάσα, περιδαλλομένη καλλί- 
στην στολήν έξ άνθέων καί άρωμάτων, έν ή διέλαμπον ρόδα περι- 
πόρφυρα, ώς ήγεμονικής έσθήτος άδάμαντες. Τό πάν πέριζ της ήτο 
εορτή, χαρά καί ζωή.... Πάντες έτρεχον πλησίον της καί άπελάμ- 
όανον τής γοητείας της. Παρ’έκείνη, ή νεότης, σχεδόν πάντοτε εύ- 
τυχής, ύπήρξεν αμέριμνος καϊ είχε καρδίαν πάλλουσαν, πιστεύουσαν, 
καί άγαπώσαν. Τίς δέν τήν ένθυμήται;

Ένηορύνετο, τρυφώσα έν τή καθολική χαρά καί οί στεναγμοί 
της πάντοτε ύπήρχον γλυκύτατοι, ως τά τρέφοντα α^τήν όνειρα 
καί ό ποώτος τοϋ έρωτος ασπασμός. Ηύφραίνετο πάσα ηλικία πλη
σίον της καί αύτό τό γήρας, τό έγκλεϊον έν αύτω τόν χειμώνα τής 
ζωής, μή δυνάμενον ν’ άναγεννηθή, πλησίον ΕΚΕΙΝΗΣ, έν τή 
καρδία αύτοϋ ήσθάνετο άλγος μύχιον ζηλοτυπίας, έν τή μετ’ έκεί
νης άναστροφή έστέναζε, άνε κ ουφ ίζετο, ήλπιζεν...............

*
Άνετράφη ύπό τάς λαμπροτέρας έλπίδας... . Ό οίκέςτης ύπήρ- 
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δεν ένδοξος εις όνομα, πολύς είς εκδουλεύσεις προς τήν πατρίδα, 
μέγας είς φιλοξενίαν... Άπειρους ένίσχυσεν, πολλούς ύπεστήριξε, 
άπειράκις άπέβη το κέντρον μοναδικής στοργής και εύχαριστήσεως... 
καί δμως δταν έπεσε, λέγουν, δταν παρήκμασεν, ούδείς φέρων ζωηρόν 
τδν τδ αίσθημα τής ευγνωμοσύνης, έστρεψε πρδς αύτόν γλυκύ τδ 
βλέμμα καί πρόθυμον τήν καρδίαν. Τί άδικος δ κόσμος !!!!!! Φιλεϊ 
τδν άλλον έφ’δσον εύδαιμονεΤ, παρακολουθή τήν εύτυχίαντου μετά 
πόνου ψευδούς, δταν δμως έννοήση δτι άπ’έκείνου έφυγαδευθη διά 
παντδς ή ηδονή καί έπεσκίασεν αύτόν ή πικρά μελαγχολία, τδν άπο- 
στρέφεται, προσποιείται δτι δέν τδν γνωρίζει, τδν λησμονεί, θάπτει 
είς τά ψυχρά στήθη του τδ όνομά του, καί ούδέ καν σπεύδει πα
ρηγοράς, απλούς φίλος καί συμμέτοχος τών θλίψεων καί περιπετειών 
τού άλλου........

Πρός τήν άγαθήν κόρην δλων ύπήρξεν τυφλή ή στοργή, ώστε 
ούδέποτε άφήκαν νά έπισκιάση τήν ιλαράν καί περικαλλή μορφήν 
τής σεμνής κορασίδας καί τδ έλάχιστον νέφος λύπης καί όχλήσεως. 
Ούτως άνατραφεΐσα, δέν έγνώρισέ ποτέ θυέλλας καί θλίψεις. Ή 
ζωή της, έρρεε πάντοτε Ποιητικωτάτη, έν μέσω άνθέων, μύρων καί 
άσμάτων αγάπης καί τρυφής.

Τήν αύγήν έμεθύσκετο είς τάς μελωδίας τών πτηνών, καί τάς 
πνοάς γλυκείας αύρας, τήν νύκτα άνεβίου περιπαθώς, μέ ανοικτήν 
τήν καρδίαν πρδς τάς άργυράς τής Σελήνης ακτίνας. Κατηρτίσθπ 
νέα συμπαθέστατη καί ώραιοτάτη. Μοναδικήν είχε συμπάθειαν, λα
τρευτή ήτο ή μεγαλοπρεπής κόμη της, καί πλήρεις πυρδς καί μαγείας 
οί μεγάλοι μέλανες οφθαλμοί της, έσαγήνευον καί έζωογόνουν. Έμει- 
δία πάντοτε καί τδ άρρητον αύτής μειδίαμα, διεσκόρπιζεν αγάπην 
καί εύδαιμονίαν..........Πλησίον της ή νεότης έσφρίγα. καί τήν ήγάπα
τις καί άν απλώς μίαν φοράν τήν έχαιρέτα............

Δέν είναι ύπερόολή.............. Είς τήν μετ’ ΕΚΕΙΝΗΣ διαμονήν ό
Μουσικός ήδύνατο νά έμπνευσθή τάς τρυφερωτέρας συνθέσεις, ό 
Ζωγράφος ήδύνατο νά καταθελχθή, άνευρίσκων έν αύτή καλλιτεχνικω- 
τάτους καί καλαισθήτους τύπους καλλονής, ό Ποιητής ήδύνατο νά έν- 
θουσιασθή,διακρίνων τήν ώραιοτέρανκαί περιπαθεστέραν ΜΟΥΣΑΝ..

♦ *
Έν άκμαία καί σφριγωση έτι ζωή, ωραία άκόμη, εύθυμος και χα- 

ρίεσσα άπέθανεν. 'Υπήρξεν ίσως εύτυχήςέν τοιαύτη τελευτή, πριν 
ή τδ γήρας κυρτωση τδ εύθυτενές ώς κυπάρισσος σώμα της, καί 
παγώση τήν θερμήν καί πάλλουσαν καρδίαν της. Λέγουν, ότι πρό 
τοΰ άποχαιρετήση τήν άγαπημένην αύτής έδώ γην, συνεχώς είς 
τό ΝεκροταφεΤον έθεάθη κλαίουσα περιλύπως έπί τού τάφου τού 
ενδόξου πατρός της, λέγουν, ότι ημέρας τινας πρδ τού τήν άπωλέ- 
σομεν, παρετηρήθη κατηφής καί δακρύουσα...............

1

’Ακόμη δέ άληθέστερον είναι, ότι ή ζωή τής ωραίας έ κείνες ύπάρ- 
ξεως, διήλθε πολλάκις ύπδ τάς μάλλον παραδόξους συμπτώσεις, αί 
τινες νϋν ένιοχύουσι τήν μυστηριώδη περί αύτής φήμην.

¥ ¥
Άπέθανεν είς ξένην Γήν. Έκεϊ τήν έκλαυσεν δ φιλόξενος ούρα- 

νδς τής ’Ιταλίας, έδώ όλος δ κόσμος. Διά τδν θάνατόν της μυρίαι 
καρδίαι έστέναξαν καί ή νεότης έχυσε πικρά δάκρυα. Άπέθανεν 
ΕΚΕΙΧΗ, ητις έπλήρου τήν γήν κάλλους, χαράς καί ζωής.......

¥ ¥
Λέγουν πώς δέν ΑΓΙΕΘΑΝΕ.. .. Δέν λέγεται, άλλά πιστεύεται, 

έπισημοποιεϊται, παρά πολλών μάλλον ειλικρινών τήςεύλαόοΰς αύτής 
μνήμης λατρευτών άναφέρεται ώς γεγονός, ότι ή ωραία έκείνη 
κόρη τών ’Αθηνών, ή θρηνηθεϊσα τόσον παρ’ ημών καί θρηνου- 
μένη άκόμη, σήμερον ζή, δέν άπέθανεν. Ζή λέγουν, πχραμέ- 
νουσα ώς Καλογραία είς Μοναστήριον τής ’Ιταλίας.

Νοέμβριος 1885 Ιωάννης Α. Αρςενης

— Εσχάτως εύγενής φίλος, βαρέως φέρων τδν θάνατον τής 
πολυδάκρυτου περικαλλούς έκείνης παρθένου, ίκανοποιών τδν βαρύ- 
τατον πόνον τής καρδίας του καί τήν δεινήν άγωνίαν, ητις κατείχε 
τδ στήθος αύτοϋ έπί τή ενθαρρυντική καί παρηγορώ είδήσει, ότι 
ύπάρχει ΕΚΕΙΝΗ είς τήν ζωήν, διαμένουοα είς Μο
ναστήριον, άνέθετεν εις οικογένειαν, άπελθούσαν τελευταϊον είς 
τά έκεϊ μέρη νά έρευνήση καί μάθη, άν αύτη άπέθανεν, καί διά 
νά πεισθή άκόμη περί πλέον, νά πορευθή νά ίδη ποϋ έτάφη. Τήν 
έντολήν ταύτην, έξ ής έμελλε νά μένη άλυτον καί αιώνιον τδ πένθος, 
ή νά σόύση ή πικρά εϊδησις, ώς έν φρικτδν όνειρον, ή άγαθή οικο
γένεια έξεπλήρωσε μετά θρησκευτικού πόνου.

—Ώ. Ναι άπήντησεν! Άπέθανεν! Είδον τδξενοδοχεϊον είς ο 
ένοσηλεύθη καί περί πλέον τδν τάφον, οστις άπόνως φιλοξενεί εις 
τούς κρύους αύτοϋ μυχούς τδ ώραϊον σώμάτης. Έπ’αύτοϋ πτω
χός σταυρός δεικνύει τδ προσφιλές όνομά της καί πιστοποιεί τό 
πραγματικόν τοϋ σκληρού θανάτου της.. ..

Καί όμως καί άπαντα ταϋτα διαψεύδονται. Επιμένουν ότι ΖΗ. 
Πολλοί θά προοώσι νϋν περαιτέρω, ιν’ άνακαλύψωσι τδ μυστήοιον. 
ΖΗ λέγ ουν, μόνη δέ παρεσκεύασε ταϋτα πάντα, ϊνα πιστευθή ό άδι
κος θάνατός της....

ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΙΛΟΥ
Έν φαύλη πολιτεία, τούς άχρηστους ώς χρηστούς έχουσιν.

Δεκέμβριος 1885 Νικόλαός Σαριπολος
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Σ. II. Σ. Το παρόν ώραΓον και περιπαθέστατον ποίημα τοϋ έΟνικοϋ ήμών ποιητοΰ 
κα'ι διακεκριμένου συνεργάτου κ. Άχιλλέως Παράσχου δημοσιευομεν ωδε, καθόσον 
ακριβώς εστάλη ήμΐν κατά τάς τελευταίας στιγμάς τής έκδόσεως τοΰ 1886 τής «Ποι
κίλης Στοάς».

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΟΥ
(ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ)

Α’.

"Αγιε Δημήτρη, τοΰ Χριστού ανίκητο κοντάρι, 
Αδέλφι τοϋ άγιοϋ-Γιωργιοΰ, τοΰ κονεμένου χάρι, 
Πώχεις φτερά τό έλεος, καρδιά την εύσπλαγχνία 
Κ’ ή μνήμη Σου Πρωτομαγιά μοσχοβολά ή άγια, 
Κράτησε ’λίγο, κράτησε το φτερωτό άλογό Σου 
Και χαίδεψέ μου τό μικρό, τό συνωνόματό Σου 1

Είς τήν Γιορτή Σου έφερα κερί, άνθους, λιβάνι- 
Τριαντάφυλλα γιά τ’ άργυρό, μαρτυρικό στεφάνι, 
Γιατί τά ρόδα μιά φορά καί Σύ θά τ’ άγαποΰσες . . . 
Σούφερ’ άκόμη τόν άνθό ’πού θενά μού ζητούσες 
Καρδιά γεμάτη άπό Θεό, γεμάτη κι’ άπό Σένα, 
Σπλάγχν’ άπ’ άγάπη κ’ έλεος καί πόνο ζυμωμένα.

Άχ! τήν γλυκειάν αυτή αύγή, τή μυρωμένη ώρα 
’Πού φέρνω τά εγκάρδια καί ταπεινά μου δώρα, 
Τή δέησί μου ακούσε καί δώσε στά παιδιά μου,
Χρόνους πολλούς, αμέτρητους, άλλά καί τήν καρδιά μου ... 
Μέ φώς άγάπης ράνε τα καί μύρωσ’τα ένα, ένα,
Κάν’τα παιδάκια τοϋ Θεού καί χάρισ’τα σ’ έμένα . ..

'Αγία θέλω τράπεζα νά ήνε ή καρδιά τους-
Νά κρυώνουν, όμως τόν έχθρό γυμνό νά μήν άφήσουν 
Θέλω νά ήναι ή χαρά τοΰ έένου ή χαρά τους 
Κι’ άπ’ ολα περισσότερο, πολύ, πολύ νά ζήσουν. . . 
Συγχώρεσε τόν πατρικό αύτό έγωϊσμό μου· 
Μά. τί νά κάμω; τ’ άγαπώ κατόπ’ άπ’ τό Θεό μου.

Θέλω... καί άλλα ήθελα- γι’ αύτά τί θέλω άκόμα 
Δέν βρίσκ’ ή άσωτεία μου, ούτε τό ζέσει στόμα ...
Θέλω νά ζούν πάντα μαζύ σέ μιά καρδιά σμιγμένα, 
Νά ποοσκυνούνε τό Θεό και ν’ άγαπούν έμένα, 
Νά μή μέ λησμονήσουνε κι’ όταν τά μάτια κλείσω- 
Ναμαι νεκρός, πλήν μέσα τους, αιώνια νά ζήσω.
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Καί ποιος πεθαίνει όταν ζή στά σπλάγχνα, στά παιδιά του; 
Στή ζωντανή τους τήν καρδιά νεκρή κτυπα ή καρδιά του. 
Ζή στή ματιά, στο βάδισμα, είς τή φωνή, στό στόμα, 
"Οποιος δέν άφησε παιδί αύτός θά γίνη χώμα.
Κ’ έγώ, άν θέλη ό Θεός κ’ ή έδική Σου χάρι, 
Θ’ άφήσ’ όπίσω μου αητό, αηδόνι καί λιοντάρι!

Καί καβαλλάριδες τά δυώ θά γείνουν- φτερωμένα 
’Απάνω σ’ άσπρο άλογο καί κόκκινο θά τρέχουν· 
Γιατ’ έχουν συνωνόματους τόν Άΐ-Γιωργη καί Σένα- 
Τό άλλο . . . τόν Αΐμύλιο, αύτά θά τόν προσέχουν. 
’Εκείνος στό χεράκι του ποτέ του δέν θά πάρη 
Καθώς κα! τ’ άδελφάκια του ασπίδα καί κοντάρι. . .

Ναί· τ’ όνομά του τό γλυκό καί ή καρδιά του τώχει 
Καί Καβαλλάρης ’σάν κι’ αύτά δέν θά μού γείνη· όχι.
Μέ άλλα τόν έπροίκισεν ή μοίρα σάν γεννήθη, 
Τή λύρα τοϋ πατέρα του θά πάρη άπό τή λήθη
Καί θά τή δώση είς τό φώς ... κ’είς μιά χορδή θά ψάλλη 
Γυιός καί πατέρας, ζωντανός καί πεθαμμένος πάλι!

Πλήν δάφνης κι’ ό Γιωργάκης μου είν’ άνθηρό κλωνάρι· 
Στό ένα χέρι θά κράτη τό φτερωτό κοντάρι
Καί στ’ άλλο λύρα- ό Πήγασσος θά ήναι τ’ άλογό του, 
Δοζάρι, τό κοντάρι του καί τό σπαθί δικό του... 
Τραγούδι θέν’ άκολουθή στή μάχη τήν ορμή του 
Καί θένά σμίγ’ ή κονταριά μέ τή γλυκειά φωνή του .

Β’.

Πού, Καβαλλάρη τ’ ουρανού, πού τού Σταυρού λιοντάρι, 
Μέ παρασέρνει τής στοργής ό πόθος κ’ ή καρδιά μου; 
"Οχι- δέν θέλω τά παιδιά νά πιάσουνε κοντάρι· 
Δέν θέλω μ’ αίμα νά βάφουν άνθρώπου τά μικρά μου. 
Μήτε φειδιού... καί τοϋ Χριστού άν τούς τό είπή τό στόμα, 
Άς παρακούσουν· ποιο πολύ θά τ’ άγαπήσ’ άκόμα...

Έχυσε αίμα κι’ ό Χριστός πλήν μόνο τό δικό του, 
Μήτε γιά τό αμάραντο τοϋ Παραδείσου στέμμα 
Μήτε γιά τήν Πατρίδα του, τή Μάνα, τό Θεό του, 
Δέν πρέπει μιά σταλαγματιά κανείς νά χύση αΐμα ! 

’Εκείνη τή σταλαγματιά καί δάκρυ δέν τήν βγαίνει· 
Κάνει τόν άνθρωπο οχιά, τό βάπτισμα ζεπλένει. . .



ΠΟΙΚΙΛΗ£1
Δος στά παιδιά μου, Μάρτυρα Μεγάλε, τήν καρδιά Σου· 
Τήν πίστι Σου τή δυνατή, τή σπλαγχνική ψυχή Σου, 

Όμως μή δύσης εις αυτά ποτέ και τ’ άρματά Σου· 
Δος τήν ασπίδα μοναχά καί κράτα το σπαθί Σου . . .
Κι’ ακόμη, άν τά πατρικά λυπάσαι δάκρυά μου, 
Τό ματωμένο Στέμμα σου μή δύσης στά μικρά μου!

Δυνάμωσέ τα μ’ αρετή, άγάπη κ’ εύοπλαγχνία· 
Μ’ έλεημοσύνη μύρωσε τ’ αγαπητά τους χέρια, 
Τ’ άρματα τοϋτα, δύναμι δέν τά νίκα καμμία- 
’Σ αύτά βαστιέται ό Θεός και κρέμονται τ’ αστέρια ! 
Κι’ ακόμη παρακάλεσε, πολλά νά ζήσευν χρόνια 
Καί τά χρυσά τους τά μαλλιά ν’ ασπρίσουν σάν τά χιόνια.

Σ’ ακούει ’Εσένα όΘεός· τό αίμα σου ποτάμι 
Γιά τ’όνομά του έτρεξε σέ χρόνια περασμένα· 
Καλά παιδάκια, στο Θεό δεήσου, νά τά κάμη. 

Άχ· έξω άπό τή μοίρα μου, άς μοιάσουνε μ’έμένα.
Μέ τής καρδιάς μου τόν παλμό, μέ τή ψυχή μου άν ζούνε, 
Τή νύχτα θά νικήσουνε κ’ είς φως θά περπατούνε!

Γ'.
Άχ· τή γλυκεία αύτή αύγή γιορτάζει τό μικρό μου, 
Τό πολυαγαπημένο μου παιδί στο φτωχικό μου, 
Κ’ έγύ γυρίζω έδώ κ’ έκεΐ, μέσα στους ξένους ξένος, 
Άπό τήν ανθισμένη μου φωληά έξωρισμένος, 
Σέ κλίμα κρύο, αλύπητο, στά έρημα τά ξένα, 

’Ποΰ ζή ό χάρος μοναχά κι’ είν’ όλα πεθαμμένα . ..

Ναί· ’ίσως τή στιγμή αύτή, τά μαϋρά σου ματάκια 
’Σάν νά θυμούνται στρέφωνται, ’σάν κάτι νά ζητούνε 
Κι’ απλώνεις τά κατάλευκα, τά παχουλά χεράκια· 
Τήν πατρική αγκάλη μου, έμένα θά ποθούνε!
Μπροστά σου είμ’ αγάπη μου, καί νά ή αγκαλιά μου· 
Σάν φεύγω πέρνω τό κορμί κι’άφίνω τήν καρδιά μου...

Σκύψε—δέν είμαστε μακρυά—νά σέ φιλήσω σκύψε, 
«Χρόνια πολλά» νά σ’ εύχηθούν τά. χείλη κ’ ή ψυχή μου· 
Τ’ αγαπημένα χέρια σου είς τό λαιμό μου ρίψε 
Κι’ αγκάλιασε τον σκυθρωπό πατέρα σου, παιδί μου. 
Σκύψε μέ τ’ άδελφάκια σου καί τ’ άλλα εις έμένα· 

’Ολίγο θάρρος δόστε μου—μ’ έρήμαξαν τά ξένα.
Έν Ο . . . . Κατά τον ’Οκτώβριον τοΰ 1883.

Α.ΧΙΑΑΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΕΣΣΙΟΣ
Ό αείμνηστοί άνήρ Ν. Κορέσσιοί ούδέν άτυχώς κατέλιπεν άξιον 

λόγου φωτογράφημα, έπί τή βάσει τοΰ οποίου ήδύνατο νά χαραχθή κα
τάλληλοί είκών. Ή «Ποικίλη Στοά» προσφέρουσα σμικρόν δείγμα 
τιμήί καί εύλαόοϋς μνήμης πρός τό όνομα άνδρόο, άδίκως λησμονηθέντος, 
άείποτε δέ πολυειδώς ΰπηρετήσαντοί τά Ελληνικά Γράμματα καί μετά 
μοναδικού ένθουσιασμοϋ άφιερώσαντος τά γλυκύτερα τής πολυπόνου καί 
άτυχούς αύτού ζωής έτη, δημοσιεύει το ανωτέρω ίκανώς καλλιτεχνικόν α
ποτύπωμα τού αειμνήστου άνδρός, δπερ εύγενώς έχάραξεν ή διακεκριμένη 
γραφίς τού κ. Θεμ. Άννίνου, έλλείψει καταλλήλου φωτογραφίας.

“Ετερος λόγιος φίλος τής «Ποικίλης Στοάς», δ κ. ’Ροοοκανάκης, 
άπέστειλεν ήμϊν τάς κατωτέρω όλίγας, άλλ’ αρκούντως εύγλωττους γραμ- 
μάς, άς άσμέ/ως δημοσιεύομε·/, είς συμπαθή μνήμην τού άειμνήστβυ άνδρός.

Ό Ν. Κορέσσιος διεκρίδη ώς άληθής λόγιος άνήρ καί πολυμαθής δημο
σιογράφος. Γεννηθείς έν Χίω καί τυχών έξοχου παιδεύσεως ύπό τόν άεί- 
ιινηστον έπιφανή διδάσκαλον τόν Νεόφυτον Βόμβαν, έπεδόθη έν τή άρχή 
είς το έμπόριον, διατελέσας έπί έτη μακρά είς Κωνσταντινούπολή, υπο
διευθυντής τού μεγάλου εμπορικού οίκου τών άδε/.φών 'Ράλλη. δν διηύθυ- 
νεν ώς άρχηγδς δ έξάδελφός του Τωμαζής ’Ράλλης. Πλουτίσας τότε με- 
τέοη είς ’Οδησσόν, δπου έντδς ολίγου χρόνου πρδ τού Κριμαϊκού πολέμου 
άπώλεσεν άπασαν τήν περιουσίαν αύτοϋ. Έν τή έποχή έκείνη έδημοσίευσε 
τήν περί ’Αλεξάνδρου Στούρζα λαμπρόν εκείνην βιογραφίαν, ήτις 
παρήγαγεν ύΰίστην έντύπωσιν είς τόν φιλολογικόν έν γένει κόσμον. Τώ 
ι 868 έπανελθών ένταύθα, καί άποσυρθε'ις τών έμπόρικών αύτού μεγάλων
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εργασιών, έν άίς αείποτε συνεχεΐε συμφορά! καί άτυχίαι κατέθζ.ιψαν τδν 
άνδρα, έϊέδωκε τήν «Έ κ λ ε κ τ ι κ ή ν». Πρδ τής έκδόσεως ταύτης, έν ’Αγ
γλία προτροπή τού κ. Γλάδστωνος, έξέδωκε τδν «’’Αγγελον τοϋ Β υ- 
ζαντινοϋ Λαού» καί σύγγραμμα περί «Άμπελίτιδος», βραδευδέν ύπδ 
τής ’Ακαδημίας τής Γαλλίας. Άπεβίωσεν έν Άθηναις τή 6 ’Ιανουάριου ι8S5.

Άν παραδάλλη τις, έστω καί πρδς στιγμήν, τήν ανωτέρω εικόνα τοϋ 
άρτι άποδιώσαντος Νικολάου Θεοδώρου Κορεσσίου, ήν τοσοΰτον έπιτυχώς 
ίχνογράφησεν δ διαπρεπής αύτοϋ φίλος κ. Άννινος, μέ τήν είκόνα τοΰ κατά 
τήν δεκάτην έβδόμην εκατονταετηρίδα άκμάσαντος περιωνύμου θεολόγου 
Γεωργίου Νικολάου Κορεσσίου τήν προταθεΐσαν είς τδ παρ’έμοΰ πρδ δεκα- 
τριετίας ένταϋθα δημοσιευθέν δοκίμιον περί τοϋ βίου καί τών συγγραμμά
των αύτοϋ, θέλει μεγάλως έκπλαγεϊ διά τήν όντως έκτακτον δμοιότητα τήν 
ύπάρχουσαν μεταςϋ τών προσώπων τών δύο τούτων έξόχων γόνων ένδς 
καί τοϋ αύτοϋ Οίκου. Τδ αύτδ εύρύ κα'ι μεγαλοφυές μέτωπον, αΐ αύτα'ι ύπερ- 
οπτικοί άφρεϊς, τδ αύτδ καλοκάγαθον βόδινον μικρόν στόμα, οί αύτο'ι κασα- 
νοί, θυμηδεϊς καί ζωηροί οφθαλμοί, ή αύτή μεγαλοπρεπής πυρόθριί γενειάς 
καί κόμη, ή αύτή τέλος αρρενωπή, λεπτοφυής, έλληνικωτάτη ρίς καί ή γενική 
τοϋ ωοειδούς έρυθρολεύκου προσώπου άετώδης έκφρασις. Καί ή σύμπτωσις 
δέ τής γεννήσεως άμφοτέρων κατά τήν αύτήν ώραν, ήμέραν καί μήνα, καί 
έν τώ αύτω θαλάμω τοϋ προπατορικού έν Χίω πύργου, καί ή περίεργος 
ταυτότης τών περιπετειών του πολυκύμαντου αύτών βίου, ώς καί τδ παρα- 
πλήσιον τών ψυχικών διαθέσεων άμφοτέρων, έμπνέει ήμΐν τδ γλυκύ δνειρον 
τής πιθανότητοε τής άναόιώσεως τοϋ Γεωργίου έν τώ Νικολάω. "Ισως δμως 
ήθελε παρατηρήση τις δτι δ ιατροφιλόσοφος θεολόγος διήλθεν άπαντα τδν 
μακρδν βίον συγγραφών άεννάως, καί δτι άπέθανε δηλητηριασθείς ΰπδ τών 
αντιπάλων του φράγκων καλογήρων, ένώ δ Νικόλαος ούδέν βιβλίου έξέ- 
δωκε, καί δτι έλαδε τδν γλυκύτερου τών θανάτων, άποόιώσας έκ συγκοπής 
τής καρδίας μετά λουκούλειον απόδειπνου. Ό θέλων ας άναγνώση τδν 
’Άγγελον τών Βυζαντινών Ααών, δν δ Νικόλαος προτροπή τοϋ 
φίλου Γουλιέλμου Γλάδστωνος έξέδιδεν είς Λονδϊνον, και τήν μισόσλαυον 
Έκλεκτικήν, τήν ιδιόρρυθμον έκείνην έφημερίδα, τήν έπί οκτώ δλα μα- 
κρά έτη καταμαγεύσασαν άπαντας, καί άς άρνηθή άν δύναται, δτι τδ περιε- 
χόμενον τών ολίγων αύτών τόμων δέν ήτον αντάξιον τοϋ κειμένου εκα
τοντάδας θεολογικών τευχών. Όλιγοσέλιδον δέ τοϋ Νικολάου φυλλάδιον 
περί τοϋ καταλληλοτέρου μέσου πρδς θεραπείαν τής κατά τδν Κριμαϊκόν 
πόλεμον, καταμαστισάσης τάς αμπέλους φοόεράς νόσου, Άμπελίτιδος, 
— σύντομος βιογραφία τοϋ ’Αλεξάνδρου Στούρζα έν τώ Αίώνι καταχω- 
ρηθεϊσα, — καί ολιγόστιχος έπιστολή δημοσιευθεϊσα έν τή Morning Gliro- 
n icle τοϋ Λονδίνου, ύπέρ τών έν Μάντσεστερ δμογενών, ών τήν έ£ ’Αγ
γλίας δίωξιν άπήτει δ έκεϊ όχλος ώς φίλα τοΐς 'Ρώσσοις φρονούντων, δέν 
μαρτυροϋσι τρανώτατα περί τής φιλανθρωπίας καί τοϋ πατριωτισμού τοϋ 
έκ τής άχαριστίας τών ύπ’ αύτοϋ εύεργετηθέντων δηλητηριασθέντος Νικο
λάου; Οί γνωρίσαντες καί άγαπήσαντες τδν μακαρίτην άς εύχηθώμεν δπως 
οί άγγελοι οί κρατούντες τά οίκόσημα τών Κορεσσίων, έκτείνουσι τάς προ- 
στάτιδας πτέρυγας καί έπί τών τέκνων τοϋ Νικολάου, ούτινος τά οστά κα
λύπτει ούχί λαμπρόν μαρμάρινου μνήμα ώς τά τών Μαονέων προγόνων 
του, άλλά ξύλινος πτωχός ιιελανόχρους σταυρός έν άφανεϊ τοϋ ένταϋθα 
νεκροταφείου γωνία.

(1888) ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ!

ΣουλταΝΙΤΣΑ Ν Κωστη· Άκρέβώς τδ μεσονύκτιον της 16 Απριλίου ε. ε., παρεδι- 
δε τδ πνεύμα, πλήρης ήμερων, ή έξοχος γυνή Σουλτανίτσα, Ν. Κωστη, χήρα έκ δευ
τέρου γάμου τού αειμνήστου Xtxa.hiov Κωστη, διακεκριμένου έπιστήμονος και αρ
χιάτρου τών Βασιλέων ’Όθωνος κα'ι Αμαλίας, ού τδ όνομα θά μνημονεύηται αείποτε ώς 
ένδς τών πρώτων επιστημόνων τής άναγεννηθείσης Ελλάδος και έπ'ι φιλανθρωπικωτάτοις 
αίσθήμασι διακριθέντος άνδρός. Ή «ΙΙοικίλη Στοά», ώς εργον καθαρώς φιλολογικόν, 
εκπροσωπούν έφ*  δσον τά μέσα τής παρ*  ήμΐν καρκινοβατούσης προόδου επιτρέπουσι, 
συμπάσης τής κοινωνίας τά αισθήματα, ιδίαν δλως οφείλει τιμήν πρδς τδ ονομα τής 
γυναικδς ταύτης. Ουτω δημοσιεύουσα καλλίστην τής αειμνήστου Σ. Ν. Κωστη εικόνα, 
χαραχθεϊσαν έπ'ι τή βάσει διασωθέντος μόνου αντιτύπου νεωτέρας ηλικίας,κα'ι παραθέτουσα 
τάς γραμμάς ταύτας, αποδίδει όφειλόμενον σεβασμόν πρδς τήν μεταστάσαν εκ τής ζωής 
ταύτης έγκριτον Δέσποιναν, κα'ι καταλιπούσαν μνήμην προσφιλή πασι τοΐς περί αυτήν, 
και πασι τοΐς είς τά φιλανθρωπικά έργα πολυτίμως συνεργασθείσιν αυτή.

Θυγάτηρ έγκριτου έν τή πολιτεία και έν τοΐς γράμμασιν άνδρός, τού πολλού ’Ιακώ
βου ’Ρίζου του Νερουλού, διεκρίθη δι’ όλης τής άξιοζήλου κα'ι άνυποκρίτου 
εύγενείας τών γυναικών τής παρελθούσης γενεάς, διά τής σώφρονος κα'ι βασίμου παι
δείας, έν ή άνετρέφοντο αί θυγατέρες τών πάππων ήμών. Κεκτημένη πνεύμα και αίσθη
μα σπανίως, άν μή μοναδικώς συναντώμενον είς τδν βίον τών νεωτέρων παρ’ ήμΐν χρό
νων, άπέβη χρησιμωτάτη είς τήν έξόχως τιμώσαν τδ ό'νομα αυτής Κοινωνίαν. *Γπδ  
τήν έποψιν τής κοινωνικής αύτής χρησιμότητος έν τώ έπιπόνω φιλανθρωπικοί και φιλεκ
παιδευτικοί εργω τής άναγεννωμένης πατρίδος, αξία ιδίας μνήμης είνε ή έργασία τής 
αειμνήστου Σουλτανότσας Ν. Κωστή έν τώ παρ*  ήμΐν λαμπρώ καθιδρύματι, τώ 
Άμα.Ιιείω ’Ορφανοτροφείω τών Κορασίων. Μετά τον θάνατον τής αοιδίμου 
Σοντσον, όμοφώνως έκλήθη είς τήν προεδρείαν τού διοικητικού συμβουλίου τού Άμα- 
λιείου ’Ορφανοτροφείου, είς τήν προαγωγήν δ’ αυτού και είς τήν πεφωτισμένην κα'ι 
έξαίρετον διεύθυνσιν, αφιέρωσε κα'ι τας τελευταίας τού βίου αύτής ήμέρας. Έν τώ έπιφα- 
νεστάτω τούτω κα'ι ευεργετικωτάτω καταστήματι, ή Σ. Ν. Κωστη έπι είκοσιπενταε- 
τίαν ολόκληρον, διετέλεσε μέλος τής προϊσταμένης έπιτροπής, κληθεΐσα τδν Νοέμβριον 
τού 1860 ύπδ τής Βασιλίσσης Αμαλίας, προεδρεύσασα προσωρινώς έπ'ι τρία έτη, κα'ι 
είτα έπ'ι έπταετίαν ολόκληρον έξόχως έργασθεΐσα ώς πρόεδρος αύτού. Αείποτε θά εύλο- 
γήται τδ όνομα τής αειμνήστου γυναικδς ταύτης, τδ άρρήκτως συνδεθέν μετά τής 
άναβιώσεως κα'ι προόδου τού διακεκριμένου τούτου τής έλληνικής Κοινωνίας κέντρου, 
έν ω έπ'ι τέταρτον ολόκληρον αίώνος ή Σ. Ν. Κωστη περιέθαλψε τά άμοιρα πάσης 
στοργής πλάσματα και ήγάπησεν, ώς αληθής μήτηρ.

Έν τώ Άμαλιείω θέλει παραμείνει ανεξάλειπτος ή άνάμνησις τού έγκαρδίου ένδια- 
φέροντος, τού ενθέρμου ένθουσιασμού, τής παραδειγματικής νοημοσύνης κα'ι τής μονα
δικής άφοσιώσεως, ής τά ευεργετικά φίλτρα, μετά ίεράς μανίας, διέσωσαν εκατοντάδας 
ορφανών έν τώ ίερώ τούτω άσύλω, και διεφύλαξαν άχρι τέλους έν υψηλή περιωπή τάς 
άρετάς τής αειμνήστου Σ. Ν. Κωστη, καθ’ δλα αξίας τής ένδοξου καταγωγής της και 
τού ούδέποτε λησμονουμένου έξοχου άνδρός και έπιστήμονος, ού ύπήρξε σύζυγος.

*Η έργασία και αί πράξεις έν γένει τής Σουλτανίτσκς Ν’. Κωστη, θέλουσιν άνα- 
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γραφή έν τή ιστορία τών ύπέρ τής άναγεννήσεως τού πολιτισμού αγωνων εν τή νεωτερα 
Έλλάδι, εν δέ τή ψυχή τών ορφανών τού Άμαλιείου θέλει παραμείνη ασοεστον το 
αίσθημα τής ευγνωμοσύνης προς τήν αληθή αυτών μητέρα.

Έπί τώ θανάτω τής £. Ν. Κωστη ή Ελληνική Κοινωνία εξεδήλωσε βαθυτατην 
θλίψιν κα'ι εχυσεν ειλικρινές δάκρυ πολλής συμπάθειας κα'ι αγάπης.

Ευφρόσυνη ΡαΪνεκ, Προς τό ονομα χα'ι τήν μνήμην τής επιφανούς ταύτης Ελ- 
ληνίδος ιδίαν ολως οφείλει τιμήν τδ Ελληνικόν Δημόσιον. Έν τω προσωπω τής Ευ
φροσύνης Ραίνε*  μετά τής αειμνήστου Γουλτανίτσας Ν. Κωστη, ή ελληνική 
κοινωνία άπεστερήθη τδ έτος τούτο δύο διακεκριμένων γυναικών, ών ό βίος δεν παρήλ- 
θεν άνευ πολυτίμου εργασίας, άλλά συνεδέθη μετά μεγίστης στοργής πρδς πάν ώραϊον 
εργον κα'ι πασαν κοινωφελή πράξιν ’Άν ήνε αληθές δτι ή ιστορία τών εθνών δεν περιο
ρίζεται μόνον είς τά πολιτικά γεγονότα, άλλ’ έπεκτείνεται και είς τα γεγονότα εκείνα, 
δι*  ών έκδηλούται ή εργασία έν τω σταδίω τού πολιτισμού, είς τδ κοπιώδες τούτο εργον 
τής προόδου τής νέας έλληνικής κοινωνίας, ή φιλότιμος και διαπρεπής εργασία τής Ευ
φροσύνης Ράϊνεκ κατέλιπεν εύγενή ύποδείγματα αρετών πολυτίμων, δια τε τού χα- 
ρακτήρος αύτής κα'ι τής αληθούς εύσπλαγχνίας, άνταξίας τών παραδόσεων τών μεγάλων 
και εύγενεστάτων γενών, είς ά περιβλέπτως άνήκεν. Ύπήρξεν αληθής τύπος χριστιανής, 
έναρέτου, έλεήμονος κα'ι εκτάκτως γενναίας καρδίας, εν τε αυτή κα'ι τή μορφή αύτής 
μέχρι τής ύστάτης πνοής διασώσασα πλήρη τήν έκφρασιν έλληνίδος γνήσιας, άναλόγου 
πάντοτε πρδς τάς ίστορικάς περιπετείας, αϊτινες παρακολουθούσι τδ επιφανές όνομα 
τού οι'κου της. Χήρα τού αειμνήστου φιλέλληνος στρατηγού 'Ράΐνεκ και τελευταία 
επιζήσασα έκ τών τριών αδελφών τού ένδοξου ' Αίε^,άνδ ρου Μαυροκορδάτου μετέ
λαβε τών δραματικών περιπετειών τού μεγάλου άγώνος, ώς πάντες οί ανήκοντες είς τήν 
άθάνατον εκείνην γενεάν. Καθ’ ήν ημέραν έξερράγη ή ελληνική έπανάστασις, ή οικο
γένεια τής άειμνήστου Ευφροσύνης 'Ραϊνεκ διέτριβεν έν Κωνσταντινουπόλει, ώς ήτο 
δ’ επόμενον οί διωγμοί τής Τουρκικής εξουσίας εμελλον νά στραφώσι κατ’ εκείνων, 
οΐτινες tv τοις πρώτοις παρέστησαν ώς έργάται τής Εθνικής έξεγέρσεως. 'Η οικογένεια, 
ήτις ώς υίδν κα'ι επιφανή άντιπρόσωπον έλογίζετο τδν Ά,Ιέζανδρον Μαυροκορδάτοτ, 
ήδη άγωνιζόμενον τδν εύκλεά άγώνα έν τή έπαναστατησάση Έλλάδι, πεπρωμένως ώρί- 
ζετο έν ταις πρώταις πρδς διωγμόν. Παρά τής έξηγριωμένης Τουρκικής εξουσίας άπε- 
φασίσθη και διετάχθη ή έξολόθρευσις αυτής, άλλ’ ευτυχώς ή έπι βολή τής έξωργισμένης 
κατακτήσεως δέν συνετελέσθη πλήρης. Ή οικογένεια τού Μαυροκορδάτου, έγκαίρως 
παρά φίλων είδοποιηθεΓσα έφυγε τής πατρικής οικίας, ήτις μετ’ ολίγον διηρπάγη. Kat 
έσωσαν μέν τήν ζωήν αύτών ή μήτηρ και αί δύο θυγατέρες αύτής Ευφρόσυνη και Δι- 
κατερίνα, άλλ’ έπι έτη έκρύπτοντο είς τά πέριξ τής Κωνσταντινουπόλεως χωρία, φεύ- 
γουσαι τήν άναζήτησιν τών Τούρκων, μέχρι τής ευτυχούς στιγμής, καθ’ ήν τή φροντίδι 
τού ’Άγγλου ίερέως Λίβις, μυρ'.ους διελθούσαι κινδύνους και δραματικότατα ύπο- 
στασαι μαρτύρια, κατόρθωσαν αί δύο άδελφαι νά μεταβώσιν εις τήν Ελλάδα παρα τω 
άδελφώ αύτών ' ΑΧεξάνδρω Λίαυροκορ^άτω. Έν Έλλάδι μετέσχον άμφότεραι αί άδελ- 
φαί τών δεινών και τών περιπετειών τού εθνικού πολέμου. Μετ’ ολίγον ή μεν μία τών 
δύο άδελφών .lixareptra, συνεζεύγνυτο έπιφανεί άγωνιστή τω αοιδίμω
Τρικού:ττι, ή δ’ έτέρα Ευφροσύνη συνεζεύγνυτο βραδυτερον, εν έτει 1831, τω αρί- 
στω φιλέλληνι κα'ι άπ*  άρχής τού ύπέρ τής έλληνικής ανεξαρτησίας άγώνος μετασχόν- 
τος τών πολέμων τού άγωνιζομένου έθνους κα'ι άνέκαθεν στενή φιλία συνδεθέντος τω

Μαυροκορδάτω1 τώ άειμνήστω έκ Γερμανίας φιλέλληνι, στρατηγό δε 
άποβιώσαντι Ραϊνεκ.

Τοιούτον στολισμόν και πλήρη κόσμον άρετών συγκεντρούσα ή Ευφροσύνη Ρά’&- 

νεκ έξέθρεψε τά έν τή ελληνική κοινωνία σήμερον διαπρεπείς κατέχοντα θέσεις τέκνα 
αυτής, έν αίσθήμασιν ολως έλληνοπρεπέσι, μεταδώσασα άκριβώς άπαντα νά χαρίσματα 
τής ψυχής αύτής, και τάς γνησίας έλληνικάς άρετάς της, αίτινες διετήρησαν αύτη πρω
τεύουσαν μεταξύ τών συγχρόνων γυναικών θέσιν.

Άπεβίωσεν έν Κωνσταντινουπόλει τή 4 ’Ιανουάριου, οπού παρέμενε προ έτών μα
κρών, παρα τή διάπρεπε? αύτής θυγατρ'ι κυρία Μίνα Άριστείδου ΒαΛτατζη, κυρία 
αείποτε διακριθείση έπ*  άρεταίς φιλανθρωπίας κα'ι άγαθότητος, θαυμαζομένη δέ έπ'ι 
ευφυΐα και ποικίλη παιδεία. ΈκεΓ ή κηδεία τού λειψάνου αύτής έτελέσθη μεγαλοπρε
πέστατα και έν μέσω τού ειλικρινούς πένθους τής έλληνικής κοινωνίας τής Κωνσταντι
νουπόλεως.

Ειη αγήρως ή μνήμη τής διαπρεπούς όντως και χριστιανικωτάτης γυναικός ! Εύλο- 
γημένη ή μνήμη τοιούτων έλλην ίδων μητέρων. Εύδαίμων ή γυνή έκείνη, ήτις είς τδ 
τέρμα τού βίου αφικομένη, άφίνει τών άρετών αύτής άνεξίτηλα ίχνη και τήν μνήμην 
αυτής προσφιλή τούς έπιζώσιν, ώς ή άείμνηστος Ευφροσύνη Ράϊνεκ.

Anna Iq- ΜΑΥΡΟΥ- ό βίος τής άειμνήστου ’'Jrrrjc Β Μαύρου, έπληρώθη πάσης 
ασκησεως τών χριστιανικών αρετών κα'ι πάσης ευγενείας περ'ι τούς τρόπους πρδς τους 
οικείους και πρδς τους διακεκριμένους φίλους, ους παρ’ αυτή συνήγαγεν ή ευπροσηγο- 
ρία κα'ι ευεργετική παροχή τού εγκρίτου αύτής οίκου. Ηύτύχησεν ίνα άπολαύση παντός 
εφικτού επ'ι γής αγαθού, και ή ευτυχία αύτη ύπήρξεν άνταξία άμοιβή είς τδν ένάρετον 
βίον τής ’Άννης I. Μαύρου. Έν τή παρ’ ήμίν κοινωνία ικανά ετη βιώσασα, διε· 
κρίθη έπι έξόχω άρετή, μοναδική φιλοστοργία και σπανία άγαθότητι καρδίας. τΗτο τδ 
άντικείμενον τού γενικού σεβασμού και τής έγκαρδίου αγάπης ου μόνον τών πολλών 
διακεκριμένων αύτής συγγενών, αλλά κα'ι πάντων τών οικογενειακών αυτής φίλων, 
οΐτινες έξετίμων μεγάλως τάς περικοσμούσας τήν σεβασμίαν και ένάρετον πολίτιδα άρε
τάς κα'ι τήν ευγένειαν τού χαρακτήρος. Έλέχθη, και έλέχθη λίαν εύλόγως, οτι « at 
μητέρες πρδ πάντων παρασκευάζουσι τους χρηστούς άνδρας· » πρδς άπόδειξιν κα'ι ενί- 
σχυσιν τής τοιαυτης αλήθειας και γνώμης, ήδύνατο τις ν*  άπαριθμήση μέγιστον αρι
θμόν άνδρών, οΐτινες ύπήρξαν τδ καύχημα τής εαυτών πατρίδος και τών οποίων ή άνα- 
τρο.φή ύπήρξεν εργον άποκλειστικώς τών μητέρων. Μεταξύ τών μητέρων, αίτινες ηύτύ- 
χησαν νά θεωρησωσι τά εαυτών τέκνα, ώς κόσμον τού βίου των, ή ‘Άννα Ίω. Μαύ
ρου έξαίρετον ολως καί έπίζηλον κατέχει θέσιν. Σπανίως 7υνή» <*>€  ή άείμνηστος αύτη 
δέσποινα, ένέπνευσε διά τών παραδειγμάτων τού σεμνού αύτής βίου, διά τής εγκαρτε- 
ρήσεώς της εν ταΐς δοκιμασίαις τού βίου κα'ι διά τών απαρέγκλιτων εντολών της, τήν 
πίοτιν καί τήν αγάπην πρός την αρετήν. Ώς οικοδέσποινα και γυνή χρηστή διέπρεψεν, 
παραμείνασα μέχρι τέλους εν θρησκευτική αφοσιώσει εις τά πάτρια ήθη κα'ι έθιμα, ώς 
ό'ασις έν μέσω τού τής πολιτείας κατακλεισμού, ούσα ό ύπογραμμός τής άγαθότητος 
κα'ι πεφωτισμένης διαβιώσεως, τών απαραιτήτων τούτων θεμελίων, εφ’ ων ασφαλώς 
δύναται νά έρεισθή ή πλήρης ευδαιμονία του οίκου.

Θυγάτηρ τού έν Όδυσσώ βαθυπλούτου μεγαλεμπόρου Δημητρίου 'Ιγγ.Ιε'ση, ούτι
νος ό άρχαιδς και περιφανής εμπορικός οίκος έξυπηρέτησεν έπί μακρά έτη, εΐ'περ τις καί 
άλλος, τήν ελληνικήν ναυτιλίαν, ανέδειξε δε πλείστους διαπρεπείς οίκους, οίτινες σήμε
ρον είσί τδ καύχημα τού ελληνικού εμπορίου, εί καί έγεννήθη καί άνετράφη έν 'Ρωσ
σία, τυχουσα ίδιαζούσης άγωγής, όμως τό γεγονός τούτο ουδόλως ίσχυσε νά μεταβάλλη 
καί τήν έλληνικωτάτην αύτής καρδίαν. Πάντοτε εξεδήλωσεν ιδίαν αγάπην πρδς τήν πα
τρίδα ήμών, καί είς τά χώματα αυτής επί μακρόν ζήσασα, ύπήρξε πολύτιμος είς πάσαν 
εύγενή ιδέαν καί διαρκής αρωγός είς πάντα φιλότιμον σκοπόν. ΝυμφευθεΓσα μετά διακε- 
κριμμένου συζύγου, τού άειμνήστου Ίωάννου Μαύρου, καί καταστάσα μήτηρ άριστων 
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τέκνων, έ'ν είχεν ονειρον, Γν’ άναθρέψη ταύτα ελληνιστί καί άποκαταστήση έν Έλλάδι, 
εν τη μικρά μέν άλλα μεγαλονύμω ταύτη γωνία, τη έχούση την μαγείαν ν’ άγαπάτα: 
και νά έπιθυμήται έγκαρδίως ύπό τών έν τη αλλοδαπή τέκνων αυτής. Ούτως αγαπητή 
έν τή ελληνική κοινωνία, χριστιανικώτατον διελθούσα βίον, είδε τον ύποκάρδιον αύτής 
πόθον τελείως έκπληρωθέντα.

Άφ*  δτου άπό τήν αρχήν τού αίώνος κατέλιπεν ό ευπατρίδης και γενναιόδωρος οίκος 
τής αειμνήστου ’Άννης I. Μαύρου τήν γεννέθλιον γήν, τόν έμπολαίον Έρμήν έν 
Όδυσσω θεραπεύων, ουδέποτε έπελάθετο τής Ελλάδος καθόλου και μάλιστα τής ιδίας 
πατρίδος Πάρου. Ανέκαθεν και άδιαλείπτως έξεδήλωσε τούτο διά τών παντοίων και 
γενναίων εισφορών του, ποικίλως ευεργετήσας παν φιλανθρωπικόν Γδρυμα και πάντα 
έθνωφελη σκοπον. Έν παση εποχή, έν ή έπεκαλειτο ή πατρ'ις τήν προστασίαν τών απαν
ταχού τέκνων αύτής, ή οικογένεια τής αειμνήστου ’Άντης Ι· Μαύρου, ουδέποτε παοεΓδε 
την ανάμνησιν και τήν αγάπην πρός τε τήν γενέτειραν χώραν και πρός τήν δλην Έλ- 
λαδα. Αείποτε αί πράξεις τού φιλάνθρωπου οίκου τής 'Άννης I. Μαύρου, έξεδήλω- 
σαν επαρκώς τας ειλικρινείς τής καρδίας έκαστου τών μελών αύτής ύπαγορεύσεις. Ό 
οίκος Μαυρου πάντοτε άνεδείχθη άντάξιος τής πατρικής παραδόσεως, πρωτηγονίστησε 
δε εν παση εθνική επιβολή και πάση πατριωτική ένεργεία, γενόμενος συν άλλοις εν 
τών λυσιτελών και ενεργών κέντρων τής ελληνικής δράσεως έν τώ εξω κόσμω.

Ό βίος τής ευγενούς ταυτης γυναικός δύναται νά χρησιμεύση ώς άξιομίμητον πα
ράδειγμα ήμΓν τε και τοΐς έπιγιγνομένοις. Ευτυχής ό τυγχάνων οΓας ή ένάρετος αύτη 
γυνή τελευτής· τοιαύτη τελευτή είναι άληθής πανήγυρις και άληθής επιστροφή τής 
ψυχής ε·’ί τήν άληθή αυτής άνάπαυσιν.

Άπέθανεν έν Άθήναις τή 22?· Φεβρουάριου 1885 έν ηλικία έξήκοντα εξ έτών.
Ελένη Ν· ΠαππαΔΟΙΙΟΥΛΟΥ- ’Ημέρα τή ημέρα έξαφανίζεται έπι μάλλον άπό τής 

ελληνικής κοινωνίας, δ εξαίρετος τύπος τών άρχαίκών οίκοδεσποινών, αίτινες έδημιουρ- 
γησαν είς τήν ελληνικήν οικογένειαν τήν πρώτην και άδιαμφισβήτητον φήμην μεταξύ 
πάντων τών έθνών.

Έν τή τάξει τών ευγενών τούτων γυναικών, άνήχει ή Ε. Ν. Παππαδοπουλου, μή- 
τηρ τού παρ' ήμΓν άξιοτίμου έφέτου κ. Β. Παππαδοπούλου και τού ευγενούς και δια
κεκριμένου δημάρχου Μεσολογγίου κ. Ήλ. Παππαδοπουλου. Έν τώ κοινωνικώ κόσμω ή 
ένάρετος αύτη κα'ι πολύτιμος δέσποινα παρέσχεν ευγενή ύποδείγματα, σπάνιάς μητρικής 
αφοσιώσεως, έπι πάσι δέ τύπον άληθή συζυγου και μητρός. Άτυχώς παρ’ ήμΓν έννοεΓ- 
ται τοσούτον περιορισμένος ό σκοπός τού έν γένει βίου τής γυναικός, ώστε ή ύπαρξις 
άξιαγάστων τύπων, είναί τι σπάνιον, άν μή δλως άγνωστον. Ό μητρικός έκεΓνος ενθου
σιασμός, ό συντελών είς διαμόρφωσιν τού σεμνού ήθους κα'ι εις ευγενή διάπλασιν, τό 
μέγα εκείνο αίσθημα τής αγάπης και τής θετικής και έναρέτου εργασίας, όλονέν εξαφα
νίζεται πρό τών άπαιτήσεων τών έποχών και τών κατά καιρούς ηθικοδιδασκάλων. Έν 
τή εποχή άλλων χρόνων, ή διδασκαλία τής ηθικής, εφερε άλλας βάσεις, άς βλέπομεν 
δυστυχώς παρορωμένας ή όλιγωρουμένας σήμερον. 7Ητο πλήρης και άληθής διδασκαλία 
ευσεβείας, αδιασπάστως συνδεδεμένης μετά τού καβόλου εθνικού ήμών βίου. Έν τή έν 
γένει πλήρει ατυχιών και δεινών περιπετειών ζωή αύτής, ή 'Ελένη Ν. Παππαδοπούλου. 
διεκρίθη δια τού φιλανθρωποτάτου αύτής ζήλου περί τήν εξάσκησιν τών μάλλον υψηλών 
και χριστιανικών άρετών.

Έγεννηθη εν Στεμνώ πρωτευούση τού δήμου Ώλενείας τής έπαρχίας Μεσολογγίου 
ολίγα έτη πρό τής ελληνικής έπαναστάσεως’ δ πατήρ αύτής Δημήτριος Τσιμπουράκη^ 
κατήγετο εκ Στεμνής και άνήκεν είς τήν έπιφανή και τότε κα'ι νυν οικογένειαν Τσιμ- 
πουρακη, ερονευθη δ’^ουτος κατά τήν επανάστασιν κατά τινα άψιμαχίαν μεταξύ Τούρ

ΣΤΟΑ 461

κων καί Ελλήνων παρά τό Δίτωλικόν. Ή μήτηρ αύτής Αγγελική κατήγετο έκ Μεσο
λογγίου καί άνήκεν είς τήν κάλλιστον μέρος διαδραματίσασαν κατά τήν έπανάστασιν 
οικογένειαν Σιδέρη, διότι εις μέν τών άδελφών αύτής δ Δημητριος Σιόερης φρού
ραρχος ών τού Μεσολογγίου, έφονεύθη κατά τήν πολιορκίαν, έτερος δ ΚωνσταντΓνος 
κατεσφάγη είς τήν κατά τό Πέτα μάχην, και τρίτος δ Παύλος ιατρός, εκλεχθείς ώς 
πληρεξούσιος Μεσολογγίου τότε, άπεβίωσεν δύο έτεροι άδελφοί αύτής, απεβίωσαν κατό
πιν. Χηρεύσασα ή ’Αγγελική λίαν πρωίμως, ολην τήν προσοχήν αυτής έδωκε περί τήν 
άνατροφήν τής μόνης θυγατρός της Ελένης, ήτις ύπανδρευθεϊσα μετά του αείμνηστου 
και διακεκριμένου τότε ενταύθα καθηγητού Νικολάου Παππαδοπουλου περί τό 1843, 
διέπρεψεν, ιός γυνή πολυτίμων αισθημάτων κα'ι εξαίρετων αρετών.

Πλήρης χριστιανικών άρετών, παρέσχεν άείποτε έαυτήν άκάματον προστάτην και αρω· 
γόν τών βοήθειας δεόμενων και συμπαθή παρήγορον τών θλιβομένων εν δεινοις. Έφιε- 
μένη πάντοτε, ώς γυνή άρχαϊκών άρετών κα'ι αύστηρας ηθικής, νά έλέγχη και νά νου- 
θετή τούς έλέγχων και παραινέσεως άξιους, ουδέποτε έλέγχουσα έπίκραινεν, ουδέ παραι
νούσα ηνία, διότι είχεν έν τή έκφράσει αύτής τήν δύναμιν, νά συγκερνα τό τραχύ μετά 
τού ήδέος και τό ωφέλιμον μετά τού άρεστού. Γυνή άληθούς άξίας, κατεδείχθη πρότυπον 
έναρέτου δεσποίνης κα'ι τύπος άξιόλογος ευγενούς έλληνίδος. ’Δπεθανεν εν Μεσολογγίω 
ταφεΓσα μεγαλοπρεπέστατα τή 27γι Μαρτίου τού 1885.

Ελένη Π· ΚαλαϊΣΑΚΗ· ή μεγάλη εποχή τού 1821 άείποτε δημιουργεί νέας άνα- 
μνήσεις και άνακαλύπτει έξοχα διδάγματα πατριωτισμού κα'ι μεγάλων αρχών. Ό ελλην 
πάντοτε θ’ άποκαλύπτηται ένώπιον τής μεγάλης εκείνης άναμνήσεως, ήτις συνδέει τα 
διεσπαρμένα μέλη τού ελληνισμού ύπό έν σύνθημα και μίαν σημαίαν. Έαν ή σημαία 
αύτη έκυμάτιζεν έπί τής κορυφής τού Όλύμπου, θά έπαρηγόρει και θα ηλέκτριζε τους 
πέριξ αύτού δούλ.ους· άλλ’ είναι κάτωθεν αύτού, ίνα έπι τών μυστηριωδών πτυχών της 
μελετώσιν οί άνθρωποι τό Εθνικόν καθήκον, τό δποΓον έπι τής καρδίας έκαστου έλληνος 
είναι γεγραμμένον μέ τιμήν και μέ δόξαν.

Και λόγω οικογενειακών ύπηρεσιών και ιδίων άτομικών εκδουλεύσεων ανήκει είς την 
εποχήν εκείνην ή’Ελένη Π. Καλκϊσάχη. Μήτηρ τού έν Χανίοις άξιοτίμου φίλου 
ιατρού κα'ι άρίστου ήμών συνεργάτου κ. Γεωργίου Καλαϊσάκη, εγεννηθη τώ 180G. Ει· 
δεν ίδίο’.ς ό'μμασι τήν έπανάστασιν τού 1821 και ύπεστη τας κακουχίας καί ταλαιπω
ρίας αύτής. *0  πατήρ και θεΓος αύτής κατεσφάγησαν ύπό τών Τούρκων άμα τή ενάρξει 
τής έπαναστάσεως. Έν καιρω τού άγώνος μετά τής έπιζώσης έτι μικροτέρας αυτής αδελ
φής παρηκολούθει είς τά ορη τους άλλους άδελφούς της, πολλάκις δε συνεπεσε καταδιω- 
κόμεναι ύπό τών Τούρκων νά μείνωσι μόναι άκροστάτευτοι και έρημοι πασης αρωγής.

ΊΙ Ε. Π. ΚαλκΙ'σάχη ύπήρξε τύπος άληθούς γυναικός χριστιανής, εύγενής είς τήν 
οψιν, εύγενής είς τήν ψυχήν, έμπνέουσα μέχρις έσχάτων διά τού επιβάλλοντος αυτής 
ήθους, τ’ όποΓον και μόνον επιδεικνύει διαμορφήν, και διαπλάττει. Διεκρίθη δια την 
χρηστότητα τού βίου αύτής, τήν ευγένειαν τών τρόπων και τήν έμφυτον οξύτητα τής διά
νοιας της. ?Ητο καθαρώτατος τύπος εύγενούς και φιλοπάτριδος γυναικός, διατηρήσασα 
μέχρι τέλους τήν απλοϊκήν χάριν τών πατρώων ηθών, τό είς άκρον φιλόξενον και φιλάν- 

I θρωπον αίσθημα, τάς άρχαϊκάς εν τώ οικω αρετάς και τήν άσβεστον στοργήν πρός την
τιμαλφή ήμΓν και πολυπαθή Κρήτην, ής ό πόθος και ή μνήμη έγέννων έν τή άκμαία 
αύτής καρδία θερμόν ένθουσιασμόν και τερπνοτάτας ελπίδας. Πίστη και αφωσιωμένη 
σύζυγος παραμείνασα μέχρι τού 1846, μετέσχε μετά παραδειγματικής φιλοτιμίας και 
μετά θάρρους φιλόστοργου, πάντων τών ευγενων κίνδυνων και περιπετειών του αγαθού 
αύτής οίκου, ούτινος ύπήρξε πάντοτε πολύτιμος αρωγός καί έπίκουρος έν συμβουλαΓς καί 
κατά τούς έν τώ σταδίω αύτού αγώνας. Έγκαταλείψασα τόν βίον έν Χανίοις τής Κρήτης
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την 19ν ’Ιουλίου τοΰ 1875, έν θαλερω καί σεμνω γήρατι, άφήκε σεπτόν ονομα έλληνί- 
δος, αξίας μνήμης καί πόθου δια τα χρηστά κα'ι σπανιώτατα αυτής πλεονεκτή
ματα.

Ευφρόσυνη Κ· ΣουτςοΥ· Θυγατηρ τοΰ μεγάλου διερμηνέως τής Πύλης Ίωάννου 
Καλλιμάχη και έγγονή τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαβίας Ίωάννου Καλλιμάχη ή Ευφροσύνη 
Σούζσου, ύπήρξεν εις τών ευγενεστερων καί τών μάλλον καλλιεργημένων τύπων τοΰ 
δια την χάριν και την εξοχότητα τών γυναικών αυτοΰ όνομαστοΰ κύκλου τών μεγάλων 
φαναριωτικών οικογενειών. Εις τών πρδς πατρδς θείων τής Ευφροσύνης Κ. Σούζσου, 
ό Σκαρλάτος Καλλιμάχης ηγεμόνευσεν ένταυτώ, ή δέ μήτηρ αύτής ήτο άδελφή τοΰ 
ήγεμόνος τής Μολδαβίας Αλεξάνδρου Μουρούζη. Λόγω καταγωγής ή επιφανής αύτη 
δέσποινα ανήκεν εις εξοχον οικογένειαν, εν δέ τώ ίστορικώ ούτως ειπειν πλαισίω αυτής 
φέρει κόσμον ευκλεούς ονόματος και δόξης διακεκριμένης.

*'Εν έπεισόδιον τοΰ βίου τής Ευφροσύνης Σούζσου, απομένει ίκανώς εύγλωττον 
χαρακτηριστικόν τής ενδόξου εποχής, καθ’ ήν αύτη εζησεν έν τή νεότητι αυτής. Σύζυ
γος πλέον ούσα τοΰ λογίου Χατμάνου τής Βλαχίας Κωνσταντίνου Σουτσου, συνεμερίσθη 
μετ’ αύτοϋ και μετ’ άλλων συγγενών της τήν έν Προύσαν) τής Μικρας ’Ασίας έξορίαν, 
καθ’ ήν ό μέν θεΓος αύτής δ ήγεμών Σκαρλάτος Καλλιμάχης έθανατώθη ύπδ τών Τούρ
κων, ώς ολίγον πρότερον είχε Οανατωθή και ό πατήρ της, δ δέ πάππος αύτής ήγεμών 
Ιωάννης Καλλιμάχης, άπέθανεν ύπδ λύπης ευθυς μετά τδν θάνατον τοΰ υίοΰ αύτοϋ, 
άπειρα δ*  ετερα γεγονότα διήλθον τότε πρδ τών οφθαλμών αυτής. ’Εν τω βίω τής έξοχου 
ταύτης γυναικδς αναγνωρίζεται κρίκος, διαρκής κα'ι άλληλένδετος εύγενών και μεγάλο- 
πραγμόνων καθηκόντων. Τήν τύχην αύτής αείποτε συνεταύτισε μετά τών μεγάλων πρά
ξεων και περιπετειών τοΰ περιδόξου οίκου της, έν ή εποχή τδ παν άπέβλεπε τήν άνοι- 
κοδόμησιν τών έθνικών έλευθεριών.

Ή έν Έλληνίσι σεβαστή αύτη γυνή, έκ ιών ολιγίστων άπομεινάντων τελευταίων 
λείψανων τής ιστορικής τοΰ παρελθόντος γενεάς και κατά τήν νεότητα αύτής και τήν 
ακμήν τής ηλικίας κα'ι μέχρι τής τελευταίας ημέρας τοΰ μακροΰ αύτής βίου, διετήρησεν 
ακμαία τά δόγματα τής χριστιανικής αρετής και τής αληθούς έλληνικής αρετής, ητις 
διέκρινε τήν διαπρεπή έκείνην γενεάν τής φαναριωτικής αριστοκρατίας έν τώ Γένει, έν 
δέ τώ προσώπω αυτής διεφύλαξεν άπαραβάτως τάς πατρόθεν και έκ τοΰ διαπρεπούς οΐ- 
κου τοΰ συζυγου αυτής ευγενεστάτας παραδόσεις, πολυτίμως κα'ι καρτερικώς καλλιεργή- 
σασα αυτάς και έν πάσι παραδειγματικός άνταξία αύτών άναδειχθεισα. Ταύτας τάς 
αληθείς εμπνεύσεις παρέδωκε και τοις άπογόνοις αυτής προσώποις διακεκριμένοις έν τή 
έλληνική κοινωνία επί αίσθήμασι εξαίρετοι; και αγωγή διακεκριμένη.

Έπι μακρδν είτα βιώσασα έν 'Ρωσσία, έν τή Εσπερία και τελευταϊον έν Άθηναις, 
διηνυσε βίον πανευδαίμονα, απανταχού διαπρέψασα έπ'ι ευφυΐα και σπανία χάριτι όμι- 
λίας και συμπεριφοράς, άξιοπρεπεΓ κα'ι εύεργετικωτάτη ζωή. Ουτω άπέθανε τήν 19ν 
Δεκεμβρίου τοΰ 188 ι εν Άθηναις μέ πλήρη τήν αληθή συνείδησιν, οτι έπι τής γής δέν 
«καλλιέργησε στεϊραν και άγονον γήν.

Ευθύμιος Κεχαγιάς. Έν ώρα επίφοβου οικονομικής κρίσεως ώς κεραυνός έ- 
πέσκηψεν ό θάνατος τοΰ Εύθυμιου Κεχαγιά.

’Αληθή ήσθάνθη κλονισμόν ό εμπορευόμενος και χρηματιζόαενος κόσιχος τήν 
πρωίαν τής 24 Μαρτίου 1885, δτε διεδόθη ή απαίσια είοησις έκ τοΰ καταστή
ματος τής Εθνικής Τραπέζης, δπου, ώς στρατηγός έν τώ πεδίω τής μάχης, 
την υστατην άφήκε πνοήν ό ακάματος τής προόδου αύτής δημιουργός. Τδ χαρ- 
μόσυνον τής ημέρας κατ’ ούδέν έμείωσε τήν βαθεΐαν έντύπωσιν τοΰ θλιβερού άγ-
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γέλματος, τού έθνους συνειδότος τδ δυσπλήρωτον κενόν, οπερ κατέλιπεν ήμιν ή 
απώλεια τοιούτου άνδρός.

*0 θάνατος τού Εύθυμιου Κεχαγιά ήν όμολογουμένως έθνική απώλεια. Ή 
Ελλάς άπώλεσεν ού μόνον τδν έξοχώτατον αυτής τραπεζίτην έν τή καθόλου έν
νοια τής λέξεως, άλλά καί επιφανή οικονομολόγον και πολιτευτήν, διαπρέψαντα 
έν τώ σταδίω τής πολιτικής, καί έκτος αύτού παρασχόντα περιφανείς υπηρεσίας 
είς τήν πολιτείαν διά τών έαυτοΰ γνώσεων και συμβουλών.

Ό Εύθύμιος Κεχαγιάς έγεννήθη κατά τάς άρχάς τοΰ ύπέρ ανεξαρτησίας α- 
γώνος έν Άμφίσση, δπου διακεκριμένην κατεϊχον κοινωνικήν πεοιωπήν ό πατήρ 
αύτού ’Ιωάννης και ιδίως ό θείος αύτού Αναγνώστης Κεχαγιάς. ’Ορφανός δέ πα
τρδς άπομείνας κατά τήν παιδικήν ηλικίαν έμαθήτευσεν έπι Καποδιστρίου εις 
τήν έν Αίγίνη σχολήν, και έπειτα είς τδ έν Άθηναις γυμνάσιον, τδ διευθυνόμε- 
νον ύπδ τοΰ Γενναδίου, ένθα διεκρίθη έν τοΐς μαθηματικούς. ’Έκτοτε δε έτρά- 
πετο είς τδ έμπόριον και έγένετο ύπάλληλος τοΰ συγγενούς του εμπόρου Λαζαρή, 
τού ιδρύσαντοί τδ πρώτον εμπορικόν κατάστημα έν τή πρωτευούση· έκεϊ οε 
έγνώρισεν αύτόν ό αοίδιμος Γεώργιος Σταύρου, ό Ιδρύσας τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν, και έκτιμήσας έπαξίως τήν χρηστότητα και τήν εξοχον νοημοσύνην του 
Κεχαγιά κατά τήν διαχείρισιν τών χρημάτων τού φιλέλληνας Εύνάρ, προσε- 
λαβεν αύτόν είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, ώς ένα τών τριών πρώτων υπάλληλων, 
άμα τή ιδρύσει αύτής έν έτει 1842.

Κοινή δέ συνεργασία έθεντο τάς βάσεις αύτής, καί ύπο τδν επί τούτω προσ- 
κληθέντα οργανωτήν Λεμαιτρ, τμηματάρχην τού επι τών Οικονομικών *1  πουρ- 
γείου τής Γαλλίας, ό Κεχαγιάς έκτήσατο ταχέως έζιδιασμένην και απαράμιλ- 
λον τού οργανισμού τής Τραπέζης έμπειρίαν, ύπδ τάς οδηγίας δέ τοΰ άλλοδαπου 
όργανωτοϋ έπεδόθη μετά ζήλου πυρετώδους εις τήν τραπεζιτικήν λογιστικήν και 
τού Λεμαιτρ άπελθόντος, ύπεδείχθη ό Κεχαγιάς ώς ό μόνος κάτοχος τού τρα
πεζιτικού οργανισμού, συνενών άμα προσόντα αρετής, νοημοσύνης καί φυσεως, 
προαγγέλλοντα μέλλον εύρύτατον. Οΰτω δέ ό Κεχαγιάς κατέστη έκτοτε ό κράτι- 
στος τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης καί ό δεξιός βραχίων τοΰ πρώτου αυτής 
διοικητού.

Άιοοΰ τδ ’Εθνικόν ίδρυμα διήλθεν άκινδύνως τάς πρώτας σπουδαίας περιπέ
τειας, ιδία οέ τήν έκ τής έπαναστάσεως τοΰ 1848 προελθοΰσαν, ό Εύθύμιος Κε
χαγιάς παρακολουθών τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον τών έν Ευρώπη Τραπεζών καί 
«λεγόμενος έκ τής έπιθυμίας νά μή μείνη τόσω περιωρισμένον τδ στάδιον τών 
εργασιών τής ήμετέρας Εθνικής Τραπέζης, ύπέδειξεν είς τδν διοικητήν Γεώρ
γιον Σταύρου τήν ανάγκην τής έκ τοΰ σύνεγγυς μελέτης τών έν Εύρώπη Τρα
πεζών, ιδία δέ τής Γαλλικής, ής τδ σύστημα εϊχεν άποδεχθή ή ήμετέρα.

Οΰτω κατά τδ 1851 μετέβη είς Εύρώπην. και παρέμεινε πλέον τού έτους έν 
Γαλλία πρδς μελέτην τών νέων μεθόδων, δι’ ών έδίδετο μείζων ανάπτυξις είς 
τήν έκ τής Τραπεζιτικής πίστεως συνδρομήν τοΰ έμπορίου καί τών διαφόρων 
κλάδων τής ’Εθνικής Βιομηχανίας.

Έπανελθύ)ν δέ ές Εύρώπης κύριον αύτού μέλημα έσχε νά πείση καί τδν δι
οικητήν τής ’Εθνικής Τοαπέζης καί τήν ελληνικήν κυβέρνησιν, ότι διά μόνου
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τοΰ μετοχικού κεφαλαίου δέν ήδύνατο’ή ’Εθνική Τράπεζα νά επαρκέση είς τάς όση- 
μέραι άναπτυσσομένας οικονομικός άνάγκας, ώφειλε δ’ έπομένως νά χρησιμο
ποίηση τήν έαυτής πίστιν, αποδεχόμενη το σύστημα τοΰ δανείζεσθαι και δα- 
νείζειν.

Ό Εύθύμιος Κεχαγιάς ήν συνάμα ό ένθερμος θιασώτης τής ιδέας δτι, δπως 
προσέλκυση ή Ελλάς χρηματικά κεφάλαια, συντελοΰντα εις τήν πρόοδον και εύ- 
ημερίαν αύτής, ώφειλε νά παρέχη είς αύτά πάσαν εφικτήν ασφάλειαν, καθ όσον 
τό χρήμα πατρίδα αΰτοΰ έχει τήν χώραν, έν ή τάς μείζονας ευρίσκει όσφαλείας.

Άλλ’ δπως α! ίδέαι αύτοϋ αί άτορώσαι είς τήν άνάπτυςιν τής Τραπεζιτικής 
πίστεως και είς τήν έπικράτησιν γενικωτέρων καί ύγιεστέρων οικονομικών αρχών 
επί τών οικονομικών τής ’Ελλάδος έπικρατήσωσιν, εθεωρήθη έπάνεγκες καί ύπό 
τοΰ Γεωργίου Σταύρου κα'ι ύπό τοϋ μακαρίτου βασιλέως ’Όθωνος νά εισέλθη δ 
Εύθύμιος Κεχαγιάς εις τό 'Ελληνικόν κοινοβούλιον· πρός τούτο δέ δέν άπητεΐτο 
ή μόνη ή έκδήλωσις τής επιθυμίας του, καθ’ όσον ή γενέτειρα αύτοϋ έπαρχία 
Παρνασσός έτίμα και ΰπελήπτετο ιδιαζόντως τήν οικογένειαν Κεχαγιά, Οϋτω 
κατά τό 1853 τό πρώτον έξελέχθη βουλευτής Παρνασσίοος. Μία δέ τών σπου- 
δαιοτέρων αύτοϋ ύπηρεσιών έν τώ Έλληνικω κοινοβουλιω ϋπήρζεν ή ένθερμος 
αύτοϋ προσπάθεια πρός κατάργησιν τής έπι τών σιτηρών τελωνιακής κλίμακος, 
ήτις ύπό τόν τύπον προστατευτικού συστήματος ύπέρ τής έν Έλλάδι γεωργίας, 
έπίεζε τάς κατωτέρας τοΰ λαοϋ τάζεις. Καίτοι ή έν τή εποχή εκείνη πρωτοβου
λία τής Ελληνικής βουλής ήν λίαν περιωρισμένη, ούχ ήττον ό Εύθύμιος Κεχα
γιάς ήσχολεΐτο μετά ζήλου εις πάν δ,τι άπέβλεπε τά οικονομικά τής χο’ ρας, άν. 
τιτιθέμενος πολλάκις είς τούς κατά καιρούς ύπουργούς τών οικονομικών.

ΑΙ ίδέαι τοΰ Εύθυμίου Κεχαγιά περί έπεκτάσεως τών έργασιών τής ’Εθνι
κής Τραπέζης έπ’ ώφελεία τοΰ τόπου έπραγματοποιήθησαν διά τοϋ νέου Νόμου 
τής 11 ’Απριλίου 1859. *0  Νόμος ούτος ύπήρξεν ή αφετηρία τής μεγάλης προ
όδου και έπιδόσίως τοΰ Ιδρύματος τής ’Εθνικής Τραπέζης, ήτις μεγίστας και 
πολυτίμους προσήνεγκεν υπηρεσίας εις τήν ύλικήν πρόοδον και άνάπτυςιν τοϋ 
τόπου.

Ό Εύθύμιος Κεχαγιάς είχεν δλως άφοσιωθή είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν, τά 
δέ συμφέροντα και τήν πρόοδον αύτής εθέώρει ώς τό κυριώτατον αύτοϋ μέλημα 
καί έογον· ή πρός τήν Τράπεζαν όμως άφοσίωσίς του ύπηγορεύετο ύπό γενικωτέ- 
ρου λόγου καί αισθήματος. Έκρινε καί εύλόγως τήν πρόοδον αύτής ώς βαδίζου- 
σαν άναποσπάστως μέ τήν ποόοδον τοΰ "Εθνους· ώς έκ τούτου δέ έν ταΐς ποά- 
ζεσι καί σκέψεσιν αύτοϋ, ώς πολιτευομένου, ούδεμ’α ούδέποτε διέλαθεν ιδέα 
ταπεινή ή περιωρισμένη. Ήν ειλικρινής οπαδός τών συνταγματικών θεσμών 
καί τοΰ κοινοβουλευτικού συστήματος· κρίνων δέ ώς παραβλάπτοντας τό "Εθνος 
τούς έπιβαλλομένους ύπό τής πρώτης βασιλείας περιορισμούς είς τήν κανονικήν 
λειτουργίαν τοϋ συνταγματικού πολιτεύματος, κατετάχθη μεταξύ τών έπιθυμούν- 
των τήν κατάργησιν τής κηδεμονίας τοϋ κοινοβουλίου βουλευτών, οΐτινες κατά 
τό 1860 άντετάχθησαν κατά τής επιβαλλόμενης είς τήν βουλήν ύποχρεώσεως 
πρός εκλογήν τοΰ έαυτής Προέδρου.

’Εκλεχθείς μετά τήν μεταπολίτευσιν πληρεξούσιος, έγένετο τό πρώτον κατά 
τό 1863 υπουργός τών Οικονομικών διά ψηφίσματος τής ’Εθνικής Συνελεύσεως, 
έκτάκτως συνελθούσης έν τώ Βαοβακείω. Καίτοι τό ανώμαλον τής εποχής δέν 
επετρεπε τήν εισαγωγήν σπουδαίων οικονομικών βελτιοισεων, ούχ ήττον έπε- 
δείξατο καί κατά τήν βραχυχρόνιον έκείνην ύπουργείαν του, τήν διακρίνουσαν 
αύτόν περί τά οικονομικά δεξιότητα καί πρωτοβουλίαν τοσοϋτον καταφανή, 
ώστε καί αύτοί οι πολιτικοί αύτοϋ άντίπαλοι νά άνακηρύττωσιν αύτόν ώς ενα 
τών πρωτίστων παρ’ ήμΐν οικονομολόγων.

Τό δεύτερον έγένετο υπουργός τών Οικονομικών κατά τό 1867. Αί άπό τοϋ 
1862 πολιτικαί άνωμαλίαι συνεπήγαγον κατάστασιν οικονομικήν δυσάρεστον, 
καθ’ όσον αί χρήσεις τών πέντε παρελθόντων ετών άνέδειζαν ελλείμματα έν τώ 
δημοσίω προϋπολογισμό ούχί εύκαταορόνητα. Άλλ’ ό Εύθύμιος Κεχαγιάς κνα- 
λαβών τήν διεύθυνσιν τών οικονομικών διπλοϋν είχε δυσχερές καθήκον, νά επι- 
τύχη τό ίσοζύγιον τοΰ προϋπολογισμού, συνάμα δέ νά έπαρκέση είς τάς άνάγ
κας τής Κρητικής έπαναστάσεως, ήν τό ΰπουργεΐον τοϋτο είχε κληρονομήσει παρά 
τοϋ προκατόχου του καί ήν ώφειλε νά έξακολουθήση ώς έπιδιώκουσαν τήν ανε
ξαρτησίαν τής πολύπαθους νήσου.

Οί έπινοηθέντες ύπ’ αύτοϋ έπί τών οικονομικών νόμοι καί 
κατά τόν χρόνον τής ϋπουργείας του αποτελέσματα

.χον τοΰ Εύθυμίου Κεχαγιά ικανότητα, τήν άπαράμιλλον αύτοϋ πρωτο- 
τάς μεθόδους τής βελτιώσεω; καί

τά επ'.τευχΗέντα 
κατέδε'.ξαυ ήλιου φαεινότερου

την
βουλίαν ώς προς - 
της χώρας, τήν 
τού χρησιμότητα 
Είς αύτόν δέ όφεΙ 
μέτρου τής ύ

προαγωγής τών οικονομικών 
άνύψωσιν τής δημοσίας αύτής πίστεως καί τήν πολιτικήν αύ- 

καί χρηστότητα έν συνδυασμω πρός Ισχυρόν σθένος ύυχτς. 
(λεται ή κατάργησις τού μέχρι τής εποχής εκείνης ισχύοντος 

ό τών υπουργών παροχής αναστολών καί προθεσμιών είς τούς οφει- 
λέτας τού Δημοσίου· είς τούς είσαχθέντας ύπ’ αύτού Νόμους, οιτινες άπετέλουν 
πλήρες οικονομικόν σύστημα, οφείλεται τό έπιτευχθέν κατά τό έτος εκείνο ισο
ζυγίαν τού προϋπολογισμού.

Ό Εύθύμιος Κεχαγιάς έσχε τήν πρωτοβουλίαν 
τού νέου νομισματικού συστήματος, διά τού κατά 
είς τούς παρατηρήσαντας δέ είς αύτόν δτι διά τού 
πτοντο τά συμφέροντα τής Εθνικής Τραπέζης, 
παρ’ ήμί- ----
τώ συμφέροντα 
ζης, *

Κατά
Εθνικς Τραπέζη, καί ό Εύθύμιος Κεχα 

Μάρκου ’Ρενιέοη καί Γεωργίου 
ή εκλογή αύτού άνενεούτο ύπό τής 
καίας τήν ικανότητα καί

Ή έκ τής ενεργού 
δύο λόγων λίαν ισχυρών. Π

,1

είς τήν παρ’ ήμίν εισαγωγήν 
τό 1867 ψηφισθέντος Νόμου· 
συστήματος τούτου παρεολά- 

συμφέροντα τής Εθνικής Τραπέζης, άτινα σπουδαίως εξυπηρετεί ή 
κυκλοφορία απάντων τών τής ύφηλίου νομισμάτων, άπήντησεν δτι έν 

ής -χώρας ένέκειντο τά ύπατα συμφέροντα τής ’Εθνικής Τραπέ- 
-οτιμώυ,ενα παρ’ αύτής παντός άλλου ιδιαιτέρου συμφέροντος.

:ό 1861 τό πρώτον έδημιουργήθησαν τρεις θέσεις υποδιοικητών έ 
έζτ, καί ό Εύθύμιος Κεχαγιάς έξελέχθη ώς τοιούτος μετά τώ 
οη καί Γεωργίου Α. Βασιλείου· έκτοτε δε άνά πάσαν έπταετίαν 

υνελεύσεως τών μετόχων έκτιμούσης αναγ- 
:ήν υπεροχήν.

Σιτικής άποχώρησις τού Εύθ. Κεχαγιά ύπηγορεύθη 
οοικισαένος διά πολιτικού θάρρους είς ούδέν έλογίζ 
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την θέσιν αύτού παρά τή Εθνική Τραπέζη οσάκις ύπερήσπιζε τά; πολιτικά; αύ
τού πεποιθήσεις. Έκρινε, και εύλόγω;, ανεξάρτητον τήν αποστολήν αύτού ώς 
πολιτευτοΰ άπο τής παρά τή Τραπέζη θέσεως του. Άλλ’ οί πολίτικοι αύτου αν
τίπαλοι ήτιώντο πάντοτε τής Τραπέζης έπι τή πορεία αύτού ώς πολιτικού.‘Όθεν 
ποό; άποφυγήν πάσης ώς έκ τών παρεξηγήσεων τούτων βλάβης τών συμφερόν
των τής Τραπέζης άφ’ ενός, και άφ’ ετέρου ώ; εκ τή; συναισθησεω; ότι α: ερ- 
γασίαι τής Τραπέζης εϊχον καταπληκτικώς άναπτυχθή και άπήτουν τήν ει; αύ
τά; άτ-ιέρωσιν άπαντος τού χρόνου του, άπέσχε τή; ένεργού πολιτικής. Πολλάκις 
και μετ’ επιμονή; προσεκλήθη νά έπανέλθη είς αύτήν, ιδία δέ νά αναλάβη τήν 
δ.ίύθυνσιν τού υπουργείου τών Οικονομικών, πάντοτε δμως ηρ,ηθη. Σπανίως 
ούχί παρ’ ήμΐν, άλλά και παρ’ άλλο'ς έθνεσιν εύρίσκεται άνήρ ένόνων εν έαυτώ 
όσα; ό Ευθύμιος Κεχαγιάς ήνου άρετος και προτερήματα. Συνεπλήρου τδ 43 
έτος τή; ύπηρεσία; του παρά τή Εθνική Τραπέζη, υπήρξε δέ είς τών πρώτων 
παραγόντων τής εύδοκιμήσεως και προκοπής τού ’Εθνικού τούτου ιδρύματος, 
λ’υκτό; τε καί ημέρας ή διάνοια αύτού πρδς τήν Τράπεζαν ην έστραμμένη. Καί 
ή ελάχιστη δέ περιπέτεια ή ζημία αύτής έστενοχώρει καί έλύπει αύτόν περισσό
τερον ή όσον ατομική του ύπόθεσις. *Η  διάνοια αύτού ενδελεχώς ασχολούμενη 
είς δ,τι άφεώρα τήν Τράπεζαν, διεκοίνετο έπί πρωτοβουλία καί έπί πραγματι- 
κότητι συνδυασμών καί σχεδίων τραπεζιτικών.

Δ.ά τής έπινοίας τής συνομολογήσεως τού έκ δραχμών 60,000,000 δανείου 
τής ’Εθνικής Τραπέζης προέλαβε τάς περιπετείας, είς άς ήθελεν εύρεθή αύτη 
έκ τής έπελθούσης προόδου καί άναπτύςεως τών αναγκών τού τόπου.

Ούτως ό Εύθύμιο; Κεχαγιάς ώς πολιτικός άνήρ διεκρίθη επί χρηστότητι και 
εύσταθεία αρχών καί πεποιθήσεων, ώς οικονομολόγος δέ κατείχε τήν πρωτεύουσαν 
παρ’ ήμΐν θέσιν καί πολυτίμους προσήνεγκε τω Έθνει υπηρεσίας.

Βασίλειος Μελας· Έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τω 1810. Ό πατήρ αύ
τού Γεώργιο; Μελάς, εξ Ίωαννίνων, διαφυγών τδν περί τών όλων κίνδυνον, εί; 
τόν όποιον ήτο εκτεθειμένος καθδ μέλος τής 'Εταιρίας, κατέλιπε κρυφίως τήν 
Κωνσταντινούπολή κατά τδ 1821, συνενωθεί; δέ μετά ποικίλας περιπετείας 
μετά τής οικογένειας του, έφερεν αύτήν είς τήν άγωνιζομέν-ην είσέτι Ελλάδα. 
Οί πρεσβύτεροι του υιοί ένηγκαλίσθησαν τδ δικαστικόν στάν.ον, ό τριτότοκος 
Βασίλειος έπεδόθη μικρόθεν είς τό έμπόριον. ’Εκ Σύρου ένθα ήρχισε τήν έ-απο 
ρικήν μαθητείαν του, μετέβη εί; Ταγανρόκ τής ‘Ρωσσία;. Μετά τινων έτών έκεϊ 
διατριβήν, μετέβη κατά τό I8V.) εί; Λονδίνον, ένθα μετά δύο έτη ένυαοεύθη τήν 
πρωτότοκον έγκριτον θυγατέρα τοϋ Κωνσταντίνου Γεοαλοπούλου, ενός τών αρ
χαιότερων μελών τή; ’Ελληνικής έν τή μεγαλουπόλει έκείνη κοινότητας.

Ό ιδιωτικός βίος τού Βασιλείου Με.Ια παρέχει εικόνα άξιολογωτάτην καί 
θελκτικήν. ’Εν τώ προσώπω αύτού ή 'Ελληνική κοινωνία έοτερήθη ενός εγκρί
του καί διακεκριμένου αύτής μέλους. Διεκρίθη ώς ανήρ αύσττρά; μεθοδικό τητος 
καί ίδιου εύφυούς πρακτικού πνεύματος. Παρ’ αύτω αί μεγάλαι παραδόσεις αί 
ύύίστως διακρίνασαι τήν έπιφανή αύτοΰ οικογένειαν φιλοπατρία; αληθούς, διετη- 
ρήθησαν όντως αμείωτοι, αείποτε δέ ό Βασίλειος συνετέλεσεν είς τήν
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πρόοδον τοϋ Έθνους, ύπέρ τής πνευματικής άναπτύξεως τοΰ όποιου πολυτίμως 
ήργάσθη ό άείμνηστος έπιφανής αύτοΰ άδελφος Λεωγ MeJac. Μετά τής έπιζώ- 
σης διαπρεπούς αύτοϋ συζύγου, αείποτε παρέσχε θετικήν καί φιλάνθρωπον προ
στασίαν είς πάντα αγαθόν σκοπόν. Εχθρός έξ άληθοΰς πεποιθήσεων τής ματαίας 
έπιδείξεως, άθοούβως εϋηργέτησε μετά πολλής συμπάθειας πολλά παρ’ ήμΐν έ
ξοχα ιδρύματα, και πάντοτε άπεδείχθη αρωγός πρόθυμος, έν έποχαΐς τα μάλα 
άνωμάλοις, συντελέσας είς τήν έπέκτασιν τής άπό τινων έτών άρξαμένης ζωηρας 
Εμπορικής και οικονομικής κινήσεως τοϋ τοπου.

Ό εύγλωττότερος πανηγυρικός τοΰ χριστιανικού καί μεστού αγαθοεργιών βίου 
τοΰ άνδρός, αποτελεί σειράν Ικανώς αληθή ζωής εύγενοΰς και διακεκριμένης, ζωής, 
αείποτε έπιφανείσης εύεργετικής, γενναίως συμπληρωσάσης διά τής αγαθής αυ
τής δυνάμεως καί δραστηριότητος πολυαριθμοτάτους φιλομουσίας, φιλανθρωπίας 
καί πάσης άλλης αρετής κύκλους, τόν ένα εύρύτερον πάντοτε τοϋ άλλου, άδιαλεί- 
πτως δέ παραγαγούσης ήχους γλυκείς δόξης άληθοΰς καί φιλελευθέρου. Εΰγενώς 
βιώσας ούχ ήττον άνταξίως τόν ώραϊον αύτοϋ καί ενάρετον βίον επέρανε. Καί τό 
ατομικόν τοΰτο τεκμήριου παρέχει ήμΐν τήν πεποίθησιν, οτι ό αοίδιμος βασ. ΜεΜϊς 
έγένετο αντάξιος τής προσωνυμίας τοΰ ευεργετικού άνδρός, διά τών εξαίρετων 
δέ άληθοΰς καρδίας προτερημάτων τό όνομα αύτοΰ αφήκε άφθάρτους τίτλους εύ- 
γνωμοσύνης καί αγάπης ε’γκαρδίου.

Κατά τό 1876 άποσυρθείς τοΰ εμπορίου έπανήλθεν εις τήν Ελλάδα, έγκατα- 
σταθείς είς ’Αθήνας. Άσθενήσας πρό ένός περίπου έτους καί ύποστάς δεινήν έγ- 
χείρησιν, άπήλθεν έπί τή ματαία έλπίδι νοσηλεύσεις καί θεραπείας εις Παρισίους, 
ένθα άπεβίωσε τήν ο ’Οκτωβρίου 1884.

Ευστράτιος Πίσσας. Τό έτος τοΰτο αναγράφει πρό παντός τόν θάνατον τού έπι- 
ιιανοΰς τούτου στρατιώτου τής πατρίδος, ού δ βίος ολόκληρος συμπίπτει πρός 
τάς λαμπροτέρας σελίδας τής ιστορίας τοΰ ’Έθνους ήμών. Κατόπιν τής ύπό τοΰ 
ήμετέοου εθνικού ήμερολογίου καθιερωθείσης αρχής, τής δι’ ιδίων καταλλήλων 
εικόνων καί βιογραφιών αναγραφής τών ονομάτων τών πολλαχώς ύπηρετησάν- 
των καί εύεργετησάντων τήν πατρίδα ήμών, ή « Ποικίλη Στοά » ιδίαν 'οφείλε 
ένδειξιν τιμής εις τήν μνήμην τοΰ στρατηγού Ευστρατίου Πίσσα. Διά τής δη- 
μοσιεύσεως καταλλήλου ε’ικόνος τοϋ διαπρεπούς άνδρός, καί τής παραθέσεως τών 
γραμμών τούτων, εύγλώττως έκφράζει τήν εις τά λείψανα τών εργατών τής έλ
ληνικής ελευθερίας δφειλομένην ευγνωμοσύνην τών διαδόχων γενεών τοϋ ελλη
νικού έθνους.

"Οταν στερουμεθα τών έπιζώντων αγωνιστών, καί κηδεύομεν τά λείψανα τής 
άθανάτου ήμών δόξης, άγομεν τής έλευθερίας ήμών τά τελεστήρια, είπε τής 
νεωτίρας 'Ελλάδος διακεκριμένος ιστορικός. Άπονέμομεν τοϊς ύπέρ ταύτης πο- 
λιτικώς ή στρατιωτικώς άγωνισθεΐσι τόν δίκαιον έπαινον, καί λέγομεν τά εγκώ
μια τών οργάνων αύτών τής θείας Πρόνοιας, δι’ ών αύτη ’χαιρέτισε τόν άκρο- 
γωνιαΐον τούτον λίθον τής πανελλήνιου χωράς.

Έν τώ προσώπω τού στρατηγού Ευστρατίου Πίσσα, Ελληνικόν Εθνος 
άπεστερήθη ένός τών άνδοών τούτων. Έν τώ βίω αύτοΰ διακρίνεται ή απαραμιλ- 
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λος ανδρεία και άφοσίωσις είς τήν έκπλήρωσιν τοϋ προς τήν πατρίδα καθήκον
τος, τό δέ θάρρος και ή εύτολμ'α έπιστέφουσι τάς μεγάλας αύτοϋ πρός αύτήν 
πράξεις καί υπηρεσίας, έν έποχαΐς ριψοκινδύνοις, καθ’ ας ανάλογος ηρωισμός, 
ενέπνεε εις τά στήθη τών άλλων διά γλυκείας καί πεφωτισμένης υπηρεσίας τήν 
αληθή πειθαρχίαν, αληθής καί πιστός τηοητής τών καθηκόντων αύτοϋ, ώς στρα
τιώτου, πολίτου καί οικογενειάρχου. Έν τω ήμετέρφ έργο) αδύνατον ν’άπαριθ- 
μηθώσιν έν πάση δυνατή συντομία αί ύπηρεσίαι, ας άλεπαλλήλως προσήνεγκεν ό 
άνήρ, καί ας ή ιστορία μίαν ημέραν θέλει συμπληρώσει. Ή εις τάς υψηλός 
θέσεις άνέλευσις δέν αποτελεί μόνον δίπλωμα αληθούς τιμής καί δόξης, διότι 
πλειστάκις, καί μάλιστα έν τή έποχή ταύτη, τά διαπρεπή τής πολιτείας υπουρ
γήματα, καταλαμβάνουσιν οί εύτελέστατοι, οί άνικανώτεροι, καί οι μάλλον ανά
ξιοι. "Ο,τι εικονογραφεί τόν ένδοξον βίον τοϋ στρατηγού Ευστρατίου Πίσσα, 
είναι ή λαμπρά αύτοϋ έργασία, ή μακρά καί διαπρεπής περί τήν εςασκησιν τών 
άνατεθέντων αύτφ καθηκόντων. Έξεπλήρωσεν αείποτε ύπερηφάνως, ώς αληθής 
στρατιώτης, τό καθήκον αύτοϋ, ή δέ συνείδησις αύτοϋ έκράτει πάντοτε την σο
βαρόν καί στρατιωτικήν θέσιν της, ούδέποτε οεχθείσα συμπάρεδρον ούδεμίαν α
ποτρεπτικήν τής εύθυπορίας της δύναμιν.

Ύπήρξεν αληθής άνήρ, τών μεγάλων εκείνων εποχών, αϊτινες έσβυσαν πλέον, 
αν μή παντελώς έλησμονήθησαν.

Ό Ευστράτιος Πίσσας, έγεννήθη περί τά τέλη τής παρελθούσης εκατονταε- 
τηρίδος έξ οίκου διαπρέψαντος έπί πλούτω καί Φιλοπατρία, Ές καί εκατοντάδες 
Κυδωνιέων είχε μυηθή τά τής Φιλικής Εταιρίας παρά τοϋ έπιφανούς καθηγητοΰ 
τής Φιλοσοφίας Βενιαμίν τοΰ Λεσβίου. "Αμα δ’ έκραγέντος τοϋ ιερού άγώνος, 
έσπευσαν Ικανοί, έν οίς καί ό δεδοξασμένος στρατηγός Ευστράτιος Πίσσας, συν 
τή καταστροφή τών Κυδωνιών. Μετά πάντων τών άδελφών, ών δύο έφονεύθησαν 
μαχόμενοι, κατετάχθη είς τον συγκροτηθέντα τότε τακτικόν στρατόν καί τα
χέως έπέδειξε τήν στρατιωτικήν αύτού αρετήν, άνακηρυχθείς εν λίαν ανθήρα η
λικία, άρχηγός τού έν Κρήτη στρατού, μετασχών ένδόςως πασών τών μαχών, 
δίς δέ πληγωθείς σοβαρώς. Βεβαίως ό Ευστράτιος Πίσσας θ’ άναφέρηται πάν
τοτε, ώς είς τών διαπρεπέστερων άνδρών τής νέας Ελλάδος, διότι καθ’ όλον τόν 
άγώνα έπί έπταετίαν ολόκληρον έλαβε μέρος έξοχον, άπαραμίλλως πολεμήσας έν 
τή ήρωϊκή Κρήτη, έν Χίω, έν Καρύστω, έν Χαϊδαρίω, έν Τριπόλει, κατά τήν 
έφοδον τού Παλαμηδίου, δτε πάλιν έπληγώθη κατά τήν κεταλήν έν τή έςόχιρ 
εΐσόδω τού τακτικού στρατού είς τήν Άκρόπολιν.

Οι αγώνες τοϋ άνδρός έν ειρήνη δέν είναι ήσσονος θαυμασμού καί αξίας. 
Φρουραρχούντος αύτοϋ έγένετο ή πολιτική μεταβολή τοΰ 1843. Καίτοι δέ έναν- 
τίον τής θελ.ήσεως αύτού ή μεταβολή έκείνη τοϋ καθεστώτος, ούχ ήττον παρέ- 
μεινε φρούραρχος, τή ιδία καί έπιμόνω απαιτήσει αύτού τοϋ Καλλέργη. Η έπί 
ολόκληρον εικοσαετίαν υπηρεσία τοϋ Ευστρατίου Πίσσα τότε ώς φρουράρχου, 
θά εέοητε άείποτε ώς πρότυπον καί μοναδικόν παράδειγμα άνδρός αύστηροϋ,πάν
τοτε άονηθέντος παν 3!αιον μέτρον, εναντίον πρός τήν αύστηράν καί αληθή πει
θαρχίαν. Τώ 1864 ύπό τής Κυβερνήσεως άπεστάλη εϊς τήν Επτάνησον, δπως 
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παραλαβή αύτήν καί άντικαταστήση δι*  ελληνικού στρατού τόν απερχόμενον άγ- 
γλικόν. Καί τότε έθαυμάσθη τοΰ Ευστρατίου Πίσσα ή διοίκησις καί ό τρόπος 
έν γένει τής αύστηρας αύτού διαγωγής. Διωρισθείς έπανειλημμένως πρόεδρος 
τοϋ Αναθεωρητικού Στρατοδικείου, δτε ή νέα πολιτεία τής Ελλάδος μετά τήν 
μεταπολίτευσιν, διήνοιγεν πλήρες τό στάδιον τής συμμετοχής τοΰ στρατού εις τά 
τής πολιτείας καί ταύτης είς τά τοϋ στρατού, έν πλήρει άπογοητεύσει άπεχώ- 
ρησεν ό άνήρ τοϋ ένίργοϋ βίου, άπελπις περί τοϋ τόπου καί τοϋ στρατού, άπό 
τού 1856 φέρων τόν βαθμόν τοΰ άντιστρατήγου.

Ό στρατηγός Ευστράτιος Πίσσας, υπήρξε χαρακτήρ. Ύπηρετήσας τήν πα
τρίδα προσωπικώς, προαχθείς άπό βαθμού είς βαθμόν, στρατιώτης απλούς εις τόν 
άγώνα εϊσελθίον καί άπό τών έπωμίδων τού λοχαγού, έν τω σταδίιρ τής τάξεως 
καί τής πειθαρχίας προαχθείς μέχρι τών έπωμίδων τοΰ στρατηγού, κατήλθεν 
είς τον τάφον, άνήρ τέλειοί, άνήρ μ’έξοχα άνατείλας όνειρα, μεσουρανησας και 
δύσας έν μέσω ^οδοδέσμων γαλήνης, άρετής, ήρεμου συνειδήσεως, άκριβώς με 
τήν δύσιν τοϋ έτους 1884, τή I ’Ιανουάριου 1885.

Ξαυεριος Λανδερερ· Έν τώ προσώπω τοΰ έπιφανούς τούτου ανδρος το ήμε" 
τερον Εθνικόν 'Ημερολόγιου άπεστερήθη έξοχου συνεργάτου καί διαπρεπούς συμ
βούλου. Ή ΠοικίΛη Στοά γεραίρουσα τήν μνήμην τοϋ αοιδίμου —. Λαυδερερ, 
καί σμικρόν άποδίδουσα φόρον Εθνικής τιμής είς τό ονομα τοϋ άνδρός. δημοσιεύει 
τήν εικόνα αύτοϋ, έπεξεργασθεΐσαν έπί τή βάσει μιας καί μόνης διασωζομενης 
φωτογραφίας παλαιός εποχής.

Ό Ξ. Λάτδερερ γεννηθείς έν Βαυαρία τω 1809, έπεράτωσεν έκεϊ- τά γυμνα
σιακά μαθήματα και συνεπλήρωσε τάς σπουδάς αύτοϋ, άναγορευθείς διδάκτωρ 
τής τε Φιλοσοφίας και τής ’Ιατρικής, κατά πρόσκλησιν δι’ειτα τοΰ βασιλέως Λου
δοβίκου, άκολουθήσας τόν αείμνηστον βασιλέα "Οθωνα είς τήν Ελλάδα, χαριν τής 
διδασκαλίας τής Φαρμακευτικής. Μετά τάς λαμπρός αύτοϋ σπουδας εν τή πρω- 
τευούση τής Βαυαρίας, έγκαταλείψας ύλικά καί πνευματικά αγαθά έν πολιτεία 
άοιστα έρρυθμισμένη καί άκμαζούση, κατήλθεν είς τήν Ελλάδα, άναλαβών την 
διδασκαλίαν τής Φαρμακευτικής, ής τήν σπουδήν πλέον είχε κυρίως έναγκαλισθή. 
Είς τόν Ξ. Λανδερερ οφείλεται ή άνάδειξις μετέπειτα πλείστων φαρμακοποιών, 
διασπαρέντων άνά πάσαν τήν Ελλάδα. Κατά τώ 1834 —1835 έκλήθη είς την 
έπιτροπήν πρός εκδοσιν Έλληνικής Φαρμακολογίας, ητις εξεδόθη τό πρώτον μεν 
τώ 1837, καί ής δευτέρα έκδοσις έγένετο τώ 1808. Κατά τό 1837, ΐδρυθέντος 
τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου, διωρίσθη τακτικός Καθηγητής τής Φυσικής Χη
μείας καί Φαρμακευτικής, διατελέσας τοιοϋτος μέχρι τήε άποχωρήσεώς του πρό 
τινων έτών, έογασθείς δέ μετ’αξιοσημείωτου και μοναδικής αφοσιωσεως. Ένταυτω 
ό διαπρεπής έπιστήμων καϊ πολύτιμος άνήρ Ξ. .Ιάνόερερ έπι 25 έτη ειργάσθη 
αμισθί ώς καθηγητής τής Χημικής Τεχνολογίας έν τή Πολυτεχνική Σχολή. Την 
Ελλάδα, ήν έξέλεξε θετήν πατρίδα, ό άνήρ πολυειδώς ύπηρέτησε, κατά δε το 
1837 έκραγείσης τής πανόλης έν τή νήσω Πόρω, δ φιλάνθρωπος Γερμανός εςό- 
χως συνέτεινε πρός περιορισμόν τής έξαπλώσεως τής νόσου. Πρώτος ό αείμνηστος 
S. .kirJff ερ, άνέλυσεν άπαντα τά ιαματικά υδατα έν Ελλάδι καί δια διαφόρων οια- 



ΣΤΟΑ47ο ΠΟΙΚΙΛΗ

κεκριμένων μονογραφιών κατέστησεν αυτά γνωστά καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην. 
'1 πήρξεν εις έκ τών τά μάλα έργασαμένων, δ πρώτος ίσως καί ύπέρ τή; ίδρύ- 
σεως τοϋ Όφθαλμοϊατρείου ’Αθηνών, οι’ ο κα’ι έπί μακρά ετη διετέλεσε μέλος 
τής διοικούσης αυτό έπιτροπής. Είς οίανδήποτε περίστασιν και οίονδήποτε ζήτημα 
ό Αάνόερερ προσήνεγκε προθύμως καί αφιλοκερδώς τάς ποικίλας αύτοϋ γνώ
σεις, έπ’ ώφελεία τοΰ ’Έθνους. Έγένετο μέλος έπίτιμον πεντήκοντα καί πλέον Φαρ
μακευτικών καί Φυσικοεπιστημονικών Σωματείων, μέλος άντεπιστέλλον πολλών 
Ακαδημιών, τιμηθείς διά τοϋ έλληνικοΰ Ταξιάρχου καί πολλών άλλωνξένων παρα
σήμων. Έν ένί λόγφ ό αείμνηστος Ξ. Λάτδερερ ύπήρξεν εύεργέτης τής Ελλά
δος, διά τοΰ έπιστημονικοΰ αύτοϋ πνεύματος φιλοστόργως έπί μακρά έτη έργα- 
σθείς καί είς αυτήν άφιερώσας μέχρι βαθέως γήρατος τήν έξαίρετον αύτοϋ ικανό
τητα καί αξίαν.

Ή ιστορία τών ημερών τοΰ ·Ξ. Λάνόερερ άποτελει” δλόκληρον εποχήν, άρρή- 
κτως συνδεδεμένην μετά τής άναγεννήσεως τής 'Ελλάδος καί τής διαμορφώσεως 
τοΰ πνευματικοϋ αύτής βίου. 'Η βιογραφία τοΰ Ξ. Λάνδερερ είναι ένταυτώ καί 
ή ιστορία τών Φυσικών έν Έλλάδι ’Επιστημών, δ δέ μέλλων να συγγράψη την 
ιστορίαν τών Επιστημών, έξοχους θ’ αφιέρωση σελίδας εις την εργασίαν τοΰ 
προσφιλούς καί διακεκριμένου άνδρός, οστις έφάνη άληθής πατήρ τής ’Επιστή
μης καί δημοφιλής ποοστάτης παντός έργου σπουδαίου, απείρως συντελέσας καί 
μετ’ άπαραμίλλου ζήλου είς τε τήν προαγωγήν τής έγχωρ·'ου έπιστήμης κατά 
τάς δυνάμεις αύτοϋ καί είς τήν τής παγκοσμίου.

Είς τόν ,1άι·όερερ ελαχεν δ κλήρος νά γείνη δ φορεύς τών Φυσικών ’Επι
στημών, αί δέ ύπέρ αύτών μακραί καί σοφαί αύτοϋ ύπηρεσίαι θα διατηρώσι το 
όνομα τοϋ άνδοός, ευλογητόν έν τή κοινή άγάπη καί ευγνωμοσύνη τών Ελλήνων.

Άπεβίωσεν αί'ονης έν’Αθήναις τή 7ι> ’Ιουλίου 1885. Ό έκδοτης τοϋ παρόντος 
’Εθνικού 'Ημερολογίου, άποτίων σμικρόν δείγμα τιμής καί ίδιου σεβασμού πρός 
τό όνομα τοϋ Ξ. Αάτόερερ, δι’ είδικωτέρας μελέτης, έν ίδίω τεύχει έκδοθησομένω 
έντός τοΰ έτους, θέλει πεοιλάβει τά τοϋ βίου αύτοϋ, οστις άλ.ηθώς έν πάσι άπο- 
βαίνει ύπόδειγμα άρετής καί θετικών εκδουλεύσεων πρός τά γράμματα καί τήν 
έν γένει άνάπτυξιν τοϋ Ελληνικού Έθνους.

Κωνσταντίνος Μπαλαφας· Εις τών αρίστων αξιωματικών τοΰ Έλληνικοΰ 
στρατοΰ δ Κωνσταττϊνοε ΜπαΛάφαε, διεκρίθη ταχέως καί κατέλαβεν έξαίρετον 
θέσιν μεταξύ τών συναδέλφων αύτοϋ. Σπανίως είς ένα άνθρωπον, είχε συγκεν- 
τρωθή τόση ζωή. τόση ψυχή, τοσοϋτον γενναΐον φρόνημα. Σθένος ψυχής, χα
ρακτήρ εύαγγελικός. φρόνημα έν γένει άνεξάρτητον. γνώσις βαθεΐα τοϋ στρα
τιωτικού καθαρώς βίου, καί αύστηρα έκπροσώπησις τών ύγιεστέρων ηθικών άρ- 
χών, ταΰτα πάντα συνεκέντρου δ γλυκύς εκείνο; καί πολύτιμος στρατιώτης, οστις 
εμελλε νά καταστή πολυτίμητον άγλάίσμα μεταξύ τών σεμνωτάτων τοΰ Ελλη
νικού στρατοΰ. Έάν ήνε άληθής ή ιδέα, οτι δ ωραιότερος στέφανος καί ή μάλλον 
εύγλωττος άνάμνησις, είναι τό άνυπόκριτον πένθος καί τά ειλικρινή καί θερμά 
δακρυα, δι’ ών ή κοινωνία προπέμπει τούς θνήσκοντας είς τόν μοιραϊον, άλλά πάν. 
τότε πικρόν τάφον, είνε ή έντιμος καί προσφιλής μνήμη, ήν ούτοι καταλείπου- 
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σιν εις τούς επιζώντας, δ βίος τοϋ πολυκλαύστου Α'. Λί.τα.Ιαφα, περιεβλήθη όν
τως ύπο τοΰ ώραιετέρου, τοΰ συγκινητικωτέρου, τοΰ εύγλωττοτέρου καί τοΰ με. 
γαλοπρεπεστέρου έπαίνου, διότι σπανιώτατα έθρηνήθη ή νεότης καί τό μέλλον 
παρα τό φέρετρον ενός νεκρού, οσον έν τώ ποοσώπω τοΰ φιλότιμου καί γενναίου 
στρατιώτου Κ· ΜηαΛάφα·

Ό νόμος τής μεταβολής, είς ον ύπείκει ή κτίσις άπασα, άσκεΐ τό άπαραίτη- 
τον αύτοϋ κράτος καί έπί τών εύγενεστέρων χαρισμάτων τής ηθικής τοϋ ανθρώ
που φύσεως. Ή άπό τής χαράς εις τήν λύπην οξεία μετάβασις, είνε τό πεπρω- 
μένον τής ανθρώπινης καρδίας πάθημα, έκ πολλών μέν άναθρώσκον άφορμών, 
ιδίως όμως έκδηλούμενον έπί τής στερήσεως άνδρός. ούτινίς ή ύπαρξις καί ή έν 
τώ β’ω ένέργεια καί δράσις ήτο χάρμα μέν εν τοΐς συγγενέσι καί φίλο'.ς, τή δε 
πατρίδι κόσμος όλος έλπίδων καί ονείρων.

Ό Α'. ΜπαΛάφαε έξ Εύρυτανίας καταγόμενος καί έν Λαμία γεννηθείς κατά 
τό 1845, έξεπαιδεύθη έν τή Σχολή τών Εύελπίδων, έξ ής άπεφοίτησε κατά τό 
1866 διαπρέψας κατά τάς σπουδάς αύτοϋ. Ύπήρξεν είς εκ τών μάλλον εύπαι- 
δεύτων ήμών άξιωματικών τοϋ Πυροβολικού. Είς ηλικίαν 21 έτους, πλήρης σφρί
γους καί ιερού ένθουσιασμοΰ. δτε ήκμαζεν ή έν Κρήτη έπανάστασις. έδραμε είς 
Κρήτην μετ’ άλλων έθελοντών και έπολέμησεν άνδρείως. Ίοτε φέρων τόν ώραΐον 
καί πλήρη ονείρων τοΰ άνθυπολοχαγοΰ βαθμόν, μετά πολλής δρμής καί πεποιθή- 
σεως ήγωνίσθη, καθ’ ήν έποχήν ή Ελλάς τοϋ 1821 δέν είχε παύσει ακόμη να 
ζή, έν μέσω τοΰ στοοβίλου έκείνου τής ατυχοΰς Κρητικής επαναστασεως, ’.να 
εύρη καί δόξαν καί θάνατον. Τότε είς τούς άγώνας τής Κρήτης δ 'Ελληνικός 
στοατός προσήνεγκε τούς γενναιότερους αξιωματικούς του καί ή Ελληνική κοι
νωνία τά έκλεκτότερα τέκνα της. Ή άρχή αυτή ύπήρχε πάντοτε έν γλυκύτα- 
τον δνειρον είς τόν ιοιλομειδή καί άριστον στρατιώτην Α’. ΜπαΛαφαν, καί παρέ- 
μενεν ώς τρυιοερά τις διαρκής μέριμνα, τής διά τών οπλών συμπληρώσεως τοϋ 
έργου τής πανελληνίου άναστάσεως. ένω ώνειρεύετο καί αύθις ν’αγωνισθή. Έρ- 
οέαβαζεν είς τάς έποχάς έκείνας, τό δε ώοαϊον του σώμα ενεκλειε πάντοτε νεον σθέ
νος καί νεότητα, καί έπεζήτει έν τή διακριτική αύτοϋ γενναιότητι νά έπανεύρη 
τούς παλμούς νέων συγκινήσεων, είς νέους άγώνας. Έν τώ πολυδακρύτω Λων- 
στα»·τή·<.ι Μ~α2αφα, τό στρατιωτικόν στοιχείου ύπήρξεν όντως ύπεροχον, ολιγι- 
στοι δ’ ίσως έκ τών συγχρόνων άξιωματικών εχουσι βίον στρατιωτικόν τοσω 
πλήοη, όσον δ πολύκλαυστος ούτος άνήρ. 'Έκαστο; είς τόν προορισμόν του. Είχε 
πλασθή ώς στρατιώτης, ίυα μίαν ήμέραν δοξάση τό όνομα αύτοϋ, καί ικανοποίηση 
τά πρώτα τής ζωής του όνειρα. "Οταν ή φύσις δημιουργή τά επαγγέλματα, τοι- 
αϋτα πολύτιμα καί εύοίωνα εινε τά πλάσματά της.

Έν τώ ποοσώπω τοϋ Κ. Μπαλάφα, δ Ελληνικός Στρατός άπώλεσε μίαν 
διακεκριμέυηυ στρατιωτικήν άρετήν καί έγγύησιν καί συνέθαψε εν τή ώραιοτέρα 
τοΰ βίου ήλικία, άληθή στρατιώτην καί έξαίρετον ύπαρξιν. Άπεβίωσεν εν Άθή- 
ναις τή 11ο Αύγούστου 1885.

Ιωάννης Γιανναγοτ. ’Ανήκει είς τήν γενεάν τοΰ 1821, πρό τών θεσπεσιων 
εογωυ τής όποιας έκθαμβοι τής ελευθερίας καί τοϋ ήρωϊσμοϋ οί λατρεις. και της
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σεμνής αύτής επιβολής εύλαβεΐς ίστανται. Εις τούς μέλλοντας χρόνους θά ευλο
γητοί'. το μέγα τοΰτο εργον, τον ύμνον τοϋ όποιου έτόνισεν ό Βύρων καί ό Βίκτωο 
Ούγγώ, καί έδημιούργησε τήν Ελληνικήν ’Ιδέαν έκ τοϋ μηδενός, συνέπηξε τό 
κράτος τοΰτο, ώς την πρώτην αύγήν τοΰ έθνικοΰ μέλλοντος καί έδόξασε τήν ελ
ληνικήν εντολήν. ’Άν ή 'Ελληνική Άρχαιότης άφήρπασε άπό τούρανοΰ τό πύο 
διά τοΰ ΙΊρομηθέως, και ή αθάνατος γενεά τοΰ 1821, ήρπασεν άπό τοΰ δυσπρό
σιτου Όλύμπου τής ίεράς συμμαχίας την ελευθερίαν, καί πρώτην ένώπιον τοΰ 
εκπεπληγμένου κόσμου ανεκήρυξε τήν άκαταγώνιστον αρχήν τών ’Εθνικοτήτων.

Ιό όνομα τοΰ εγκρίτου άγωνιστοΰ καί διακεκριμένου στρατιώτου Ίωάννου 
/ ιαννάρον} ανήκει περιφανώς εις τήν ζωηφόρον καί φαεινήν χορείαν τών άνδρών 
εκείνων, ών ατυχώς τήν πρώτην άΆηθή καί γενναίαν εμπνευσιν, μετέβαλε δ 
μαρασμός τών εποχών τών μετέπειτα νεκρών χρόνων καί ή μικροιοροσύνη τών 
νεωτέρων.

Ήτο δια τόν Ελληνισμόν έποχή σκοτεινή καί δούλη, δτε αντήχησαν φλογε
ροί τοΰ ’Ρήγα οί φθόγγοι καί πασα καρδία Ελληνική άνέπαλλε, σφοδρώς θερμαι- 
νομένη ύπό κρύφιων πόθων καί ελπίδων. Τότε ό */.  Γιάνναροε έλκων τό γένος 
έκ Σμύρνης κατήλθεν είς τήν 'Ελλάδα τώ 1821, καταλιπών τάς αναπαύσεις εύ
πορου οίκου, όπως μετάσχν} τοΰ άγώνος. Μόλις διηνοίγετο αύτω λαμπρόν στάδιον 
καί προσέβλεπεν εύελπι μέλλον, μόλις προσηρμόζετο πρός τόν νέον εύδαίμονα 
βίον, καί έξησφαλίζετο τώ άνδρί ήρεμαία ζωή, καί τό αίσθημα τής έλευθερίας, 
καί οί νυγμοί τής φιλοπατρίας, παρώρμουν καί έπέβαλλον είς τόν γενναΐον στρα
τιώτην την αφοσίωσιν προς τόν μέγαν άγώνα. Πρό^τής άληθοΰς δόξης καί τοΰ 
άναγενισμοΰ τής πατρίδος. πρό τής έφέσεως άγώνων καί θυσιών, ή άτομική εύτυ- 
χία καί έξησφαλισμένη ζωή έθυσιάσθησαν. "Οταν ύπό καταυγάζουσαν περιβολήν 
άναλάμπη ή αύτοθυσία καί ώς φωνή άρχαγγέλου ήχή ό παιάν τής έλευθερίας, 
τότε δ βίος τών ’Εθνών ανυψοΰται είς κοσμοϊστορικήν περιωπήν, δ άνθρωπος κοα- 
τεΐ τόν κεραυνόν τής Δικαιοσύνης καί οί λαοί άνασύρωσι τάς καλύπτρας τοΰ 
μέλλοντος. Ό ’Ιωάννης Γιανναρος ύπήρξεν είς τών άντιπροσώπων τής έπιφα- 
νοΰς εκείνης έποχής, τών δέ περιδόξων διακυμάνσεων καί περιπλοκών τοΰ όλου 
άγώνος μετέσχε λαμπρώς, καθα μαρτυροΰβι έπίσημα ’έγγραφα καί εύχαριστήρια.

Πολεμήσας εν Πελοποννησω ύπό διαφόρους αύτής διαπρεπείς δπλαρχηγούς, 
είτα έν Μακεδονία ύπό τόν Τσαμην Καρατάσον, προσελήφθη είς τόν ύπό τοΰ Φα- 
βιέρου συνταχθέντα τότε τακτικόν στρατόν. ’Εν τή περί τήν Ναύπακτον μάχη 
έπληγώθη καιρίως, μετά δέ τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων, παρέμεινεν έν 
τώ τακτικώ στρατώ, απείρους παρασχών τή πατρίδι έκδουλεύσεις. Διακοιθείς διά 
τήν ορθότητα τοΰ φρονήματος, τήν βαθύτητα καί διαύγειαν τών στρατιωτικών 
αύτοΰ γνώσεων, τήν μετριότητα τοΰ ήθους καί τήν άληθή άγαθότητα τών αισθη
μάτων αύτοΰ, εν τώ έλληνικώ στρατώ παρέσχε πολλάς ύπηρεσίας, έν τή διευ- 
θύνσει δέ άνωτάτων έντολών, έκρίθη πάντοτε ώς πολύτιμος παοάγων, καί έξετι- 
αάτο μέν ύπό τών συγχρόνων του, ηγαπάτο δέ καί έσέβετο ύπό τών νεωτέοων του.

Έν τή ήσύχω τελευταίου ζωή αύτοΰ, δ άνήρ ήσχολήθη είς τήν διαμόροω- 
σιν τών άριστων αύτοΰ τέκνων, άτινα ευδοκίμως σήμεοον ύπηρετοΰντα είς 

τάς τάξεις τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ, τιμώσι τό όνομα τοΰ γεραροΰ πατρός αύτών.
Ή νεωτέρα γενεά έσαε’ι θά όφείλη εύλαβή καί αιδιον εύγνωμοσύνην εις τούς 

έργάτας τών έλευθεριών της. Άπέθανεν έν Άθήναις τή Ίτ. Φεβρουάριου 1885.
Λύσανδρος ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΟΥΣ. Είς τιμήν όφειλομένην πρός τήν μνήμην άνδρος 

διακριθέντος καί πολυτίμως συντελέσαντος εις τήν άνάπτυξιν τής καλής τέχνης 
παρ’ ήμΐν, μετ’ ιδιαιτέρας θλίψεως χαράσσομεν τάς γραμμας ταυτας. Έν τω 
προσώπω τοΰ Λυσάνδρου ΚαυτανζόγΛον, ή Ελλάς έστερήθη ένός τών εξοχω- 
τέρων αντιπροσώπων τής νεωτέρας τέχνης. Ό Λ. Καυτανζογλους όντως υπήρςε 
καλλιτέχνης τήν καρδίαν καί τό πνεύμα. Έν ταΐς μακραΐς τοΰ βίου αύτοΰ έπο- 
χαΐς, τά έργα τοΰ άνδρός, δέν συνετέλεσαν μόνον είς άνάπτυςιν τοΰ καλλιτεχνικού 
αισθήματος, άλλ’ ύπήρξαν αναγκαιότατα εις παίδευσιν, έν τή ευγνωμοσύνη κα. έν 
τή άναμνήσει τών μεγάλων καί ιερών. Πρός τάς προοδους και τελειοποιήσεις 
τής νεωτέρας παρ’ ήμΐν αρχιτεκτονικής, τό όνομα τοΰ αειμνήστου Λυσάνδρου 
Καντανζο'γ^ου, συνδέεται πολυτίμως, άρ’ής δ’ έποχής ησπασθη το σταοιον 
τούτο έξ έρωτος καί λατρείας άληθοΰς, άνεφάνη ύστερον ό ποιητής τών αρίστων 
καλλιτεχνημάτων τής Νέας Ελλάδος.

Γεννηθείς έν Θεσσαλονίκη τώ 1811, έξ οικογένειας αείποτε διαπρεψασης επι 
γενναίοις α’.σθήμασι, κατόπιν ανυπερβλήτων δυσχερειών, καί ενεκεν τής έπανα
στάσεως κατέουγε μετά τής μητρός καί τών αδελφών του, ινα οιασωθή εις Μασ
σαλίαν, ένθα τά εγκύκλια μαθήματα μετά πολλής φιλομαθείας και ιδιάζοντας 
πόθου διήλθεν. Ή έπιφανής αύτοΰ οικογένεια παρέσχε σειράν έκδουλεύσεων κατα 
τόν ελληνικόν άγώνα, καί πολλαχώς ύπηρέτησε τάς γενναίας τότε τού έθνους Ορ- 
μάς, ύποστασα μαρτυρικόν διωγμόν. Τά εύεργετικά παραδείγματα καί χανομενα 
έν τή λήθη τών εποχών, πάντοτε άποβαίνουσι χρησιμώτατα είς τούς άπομενον- 
τας. Γόνος άντάξιος τής εύκλειας τής οικογένειας αύτοΰ καί πράγματι κληρονό
μος τής πατρώας αρετής καί μεγαλοφροσύνης, δ νέος Καυτανζογλους, ερριπτετο 
είς τό πρό έαυτοΰ εύρύ στάδιον τής γονιμοποιήσεως τών αγαθών σπερμάτων, απερ 
ένεστάλαςεν έν τή ψυχή αύτοΰ δ ενάρετος τής εγκρίτου αύτοΰ οικογένειας βιος. 
Μεταβάς είς Ρώμην, καί σπουδάσας έπί σειράν μακρών ετών τήν αρχιτεκτονι
κήν έν τή ’Ακαδημία τοΰ 'Αγίου Λουκά, διέπρεψεν έν πολλοΐς διαγωνίσμασι και 
ήξιώθη τών έξοχωτέρων βραβείων. ’Ανακηρυχθείς άρχιτέκτων δ Λ. Καντόνι.' ■ 
χΛους, έβραβεύθη ειτα αϋθις έν γενικώ διαγωνισμοί τής Ακαοημιας του Μι
λάνου έν ’Ιταλία πεοί κατασκευής Πανεπιστημίου, μόνος μεταξύ πολλών οιαπρε- 
πών συναδέλφων, καί τό διακριθέν καί θαυμασθέν σχέδιον τοΰ άνδρός οαπάναις 
τής ’Ακαδημίας έτυπώθη. Τό βραβεΐον. ού έτυχε κατά τόν διαγωνισμόν τούτον, 
ήν μετάλλιον χρυσοΰν αξίας έκατόν εξήκοντα δυστήλων. Τώ 1844 ο J. Κανταν- 
ζόγ.Ιονς κληθείς ιδία ύπό τής Κυβερνήσεως έκ Κωνσταντινουπόλεως άνέλαβε 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Πολυτεχνίου, μέχρι τοΰ 1862 ύψίστως συντελέσας είς πρόο
δον καί εύδοκίμησιν τοΰ έξοχου τούτου καθιδρύματος. Ή διεύθυνσις του άνδρός 
έν τή θέσει ταύτη, πάντοτε θά άναιοέρηται πολυτίμως καί εύγνωμώνως, διότι 
ύπήρξε ούχί δ Διευθυντής, άλλ’ ή ψυχή τού Πολυτεχνείου, καί ό δημιουργός 
αρίστων διοργανισμών, έισ’ ών έκτοτε έβάδισε λυσιτελέστερον τό παο’ ήμΐν ΙΙολυ- 
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τεχνεΐον Αρχιτεκτονικά έργα τοΰ αείμνηστου Λ. ΚαυτατΙ,ογΛου, έν τή πόλε; 
τών ’Αθηνών, πλήν άλλων πολλών ιδιωτικών οικοδομών, παραμένουσι τό Αρ
σάκειου, τό Πολυτεχνείου, ό Ναοί τής αγίας Ειρήνης, ή Δυτική εκκλησία, καϊ 
ό ήδη άνεγειρόμενος ναός τοΰ αγίου Κωνσταντίνου.

Ό Λ. KavravCdr-lovc, έν σχέδίω, οΰ ή πραγματοποίησις ύπήρξεν έν το>ν ιδα
νικών τής μακρας αύτού ζωής, είχε δώσει τήν ιδέαν καί μεγαλοπρεπούς μνη
μείου, εΐ’δους μικρού Πανθέου, περιλαμβάνοντος έν όμοιώμασι πάσας τάς έξοχω- 
τέρα; τοΰ άγώνος προσωπικότητας, συμιοώνως πρός τό πρόγραμμα τοΰ φίλέλλη- 
νος Έϋνάρδου, είς ον εϊχεν αποστείλει τούτο ό αείμνηστος Κυβερνήτης, πρώτος 
διανοηΟεις την ϊδρυσιν ένος τοιούτου ζώντος μνημείου τής δόξης μας. Τήν έπιτέλε- 
σιν τής εθνικής ταύτης ιδέας, ό άνήρ δι’ αγώνων και συνεχών μερίμνων επεδίωξεν, 
άλλ’ άτυχώς ενταύθα, ένθα πάσαν ιδέαν έξοχον άποπνίγει ό θόρυβος τού αμοιβαίου 
θαυμασμού, ούδέν έπέτυχε, έως ού και θάνατος άφήκε νεκρόν όλοτελώς τδ ώραΓον 
αυτού ονειρον. Έν τή εσπερία δ Λ. Καντανζόγ-Ιονς καταρτ'.σθεις τελείως καί 
πάντοτε εϊτα ασχοληθείς είς μελετάς, ανεδεί/θη όντως άνήρ σοφός, μετά βαθείας 
δε πάντοτε μαθήσεως ήσχολήθη καί δι’ ασβέστου αισθήματος πρδς τήν καλλιτε
χνίαν καί αγάπης πρός δ,τι ώραιον, πρδς δ,τι ελληνικόν. Κάτοχος μεγάλης 
παιδείας και λάτρις ένθερμος τής αρχαιότητας, έξόχως εΐργάσθη ύπέρ τής Επι
τυχίας τού σκοπού τής ’Αρχαιολογικής ’Εταιρίας, ής ύπήρΕεν εις τών πρώτων 
διαπρεπών συμβούλων μέ/ρις εσχάτων. Τήν αξίαν τού άνδρός άνεγνώριζον α! 
πλεϊσται τών έν Ευρώπη Ακαδημιών τής ’Αρχιτεκτονικής και τών Καλών Τε- 
χν^ν, υπήρξε ο’ αυτών προσφιλής εταίρος καί μέλος άντεπιστέλλον.

Έντή μοιραία κακοδαιμονία, ήν διέρχεται ή άλλοτε ήρεμος, αισθηματική, υπέ
ροχος τό φρόνημα καί έρώσα τού ήθ.κού πλούτου κοινωνία ημών, ένταύθα,—εν 
τή μοναδική πόλει τής τελείας τέχνης καί τών προτύπων μνημείων,— τά έργα τού 
αειμνήστου Λνσάνόρου Καντανί,όγΛον, θά διασώσωσιν έν τοίς 'Έλλησι τό ονο
μα αύτού, ανεξαρτήτως τής κριτικής, ητις δύναται νά βασανίση πολλαχώς τά 
έργα του, αείποτε προσφιλές καί σεβαστόν. Άπέθανεν έν Άθηναις τή 5η Οκ
τωβρίου 188 δ.

Αθανάσιος Γ. Πετιμεζας. Έν τώ προσώπω τού άνδρός τούτου, έξέλιπε μία 
ισχ υρά*φυσιογνωμία  έκ τού πολιτικού τής Ελλάδος όρίζοντος. Αί ίσχυραι φυσιο- 
γνωμίαι εν Έλλάδι είσί τόσω σπάνιαι, ώστε ό θάνατος τού’Αθανασίου Γ. Ιίετιμεζά 
κατά τό έτυς 1885 δικαίως έθεωρήθη γεγονός άξιον ιδίας θλίψεωςκαι σημειώσεως·

Έγεννήθη τώ 1826. Αί οίκογενειακαι αύτού παραδόσεις ένέπνευσαν κατά τήν 
νεανικήν αύτού ηλικίαν κλίσιν πρός τόν στρατιωτικόν βίον καί διά τούτο είσήλ- 
θεν εις τήν Στρατιωτικήν τών Ευελπίδων Σχολήν. Μετά διετίαν όμως ήναγκάσθη 
εξ οικονομικών λόγων νά παραιτήση τάς στρατιωτικάς αύτού σπουδάς. ’Ανδρωθείς 
ήρξατο νά πολιτεύηται έν άρχή μέν έν τώ έπαρχιακώ κύκλω, δτε γόνος ών τής 
τιλελευθεοωτέρας καί έπιχειοηματικωτέρας επαρχίας τής Ελλάδος, ένεκαινίασε 
το πολιτικόν αύτού στάδιον, γενόμενος πληρεξούσιος Καλαβρύτων (α) τού 1862. 
Ειτα διορισθείς Υπουργός τών ’Εσωτερικών άποφάσει τής συνελεύσεως κατά τάς

(α) Κατά τήν μεταπολίτευσιν.
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ανωμάλους περιστάσεις του 1863, συνεκράτησε την παραλύσασαν οιοικησιν κχι 
έπανήγαγε τήν διασαλευθεΐσαν τάξιν μετά τά Ίονιακά. Κατά τώ 1865 εγενετο 
Νομάρχης Ναυπλίας, κατά δ·: τώ 1867 Νομάρχης ’Αττικής καί Βοιωτίας. Μετά 
δέ τήν κατά τό έτος τοϋτο γενομένην διάλυσιν τής βουλής, έξελέγη βουλευτής 
Καλαβρύτων καϊ έκτοτε διαρκώς έδρα έν τή πολιτική σκηνή. Έκλήθη ώς 'I πουρ- 
γός τής Παιδείας κατά τό 1871 ύπό τόν αείμνηστον Κουμουνδοΰρον, *1  πουργος 
τών Οικονομικών τώ 1875, καϊ Ύπουργός τής Δικαιοσύνης είς άμφοτερας τας 
εποχάς πρωθυπουργοΰντος τοΰ κ. Τρικούπη.

Ό Άθ. Γ. Πετιμ-ζάς διεκρίθη ώς χαρακτήρ, πατριώτης ένθερμος, πλήρης 
άφοσιώσεως, αύταπαρνήσεως καί ένθουσιασμοΰ. Υπήρξε πλήρης ζωής καϊ δρα- 
σεως, αξιομίμητου παρέχων εαυτόν παράδειγμα άοκνου καϊ αδιάλειπτου ένερ- 
γε'ας έν τοΐς πολιτικοΐς άγώσι. Έν τή πολιτική κονίστρα ή συμμετοχή τοΰ 
’Αθανασίου Πετιμεζά υπήρξε πάντοτε περισπούδαστος. Πάντοτε —καϊ τούτο απο
μένει ό ώραιότερος στέφανος τοΰ έπιφανούς βίου του — ένομίζετο δτι ό αείμνη
στος άνήρ, έβλεπε τά πράγματα καθαρώτερον, καϊ έκρινε ταϋτα άνευ προκαταλή
ψεων, άφίστατο δέ άείποτε πρό τών πολιτικών άντιπονηρευμάτων τών άγ'ωνιζο- 
μένων, διά λογικής ακτινοβολίας, άποσυρόμενος έντέχνως τοΰ φατριαστικού 
σκότους. Πάντοτε αΐ αγορεύσεις αύτού έπέχυνον οώς, έπί τών πολιτικών πραγ
μάτων. Άείποτε ό Άθ. Πετιμεζάς έφάνη έραστής τοΰ ίδίου πνεύματος. Άν τό 
ύφος του έστερεϊτο λεκτικού κάλλους περιττού, έπιδεικτικότητος φρασεολογίας επ- 
ηνθισμένης διά ποιητικών άνθέων, καϊ φιλαρέσκων εικόνων καϊ μεταφορών, ήτο 
δμως δλος πεποίθησις εις τήν λογικήν τών έπιχειρημάτων αύτού ισχύν. Τά έπι- 
χειρήματά του ήντλει πάντοτε μετά θάρρους άπό τών σπλάγχνων τών ζητημά
των, κρατών τήν λογικήν δαδα, πρό τής οποίας καϊ τά ελάχιστα σημεία παντός 
ζητήματος καθιστώνται ευδιάκριτα. Ούτως ένεπνέετο ύπό έξοχου φιλοπατρίας 
εις τήν έκφρασιν τής όποιας έδιδεν ό'λως έθνικόν καϊ διακεκριμένου τύπον

Έν τώ προσώπω τοΰ Άθ. Γ. Πετιμεζά, τό Ελληνικόν Κοινοβούλιο1/ καϊ ή Πο
λιτ-ία άπεστερήθη έξοχου καϊ τά μάλα σημαίνοντος πολιτευτοΰ.

Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 6 Σεπτεμβρίου 1885.
Ιωαννηε Βουγος. Ή «Ποικίλη Στοά» πρώτη έκ τών Ελληνικών Περιο

δικών καϊ 'Ημερολογίων δημοσ'.εύουσα επιτυχή Εικόνα τοΰ άειμνήστου Ί. 
Βούρου, προσφέρει σμικρόν δείγμα όφειλομένης έξοχου τιμής έκ μέρους τού Παν
ελληνίου, είς τόν Πατριάρχην τών έν Έλλάδι ιατρών. *0  Ί ω άννης Βοΰρος 
δύναται δικαίως νά θεωρηθή, ώς ό θεμελιωτής τής νεωτέρας παρ’ήμΐν ιατρικής, 
διότι πρώτος έδίδαξεν αύτήν άπό τε τής έδρας τοΰ Πανεπιστημίου, ευθύς από 
τής συστάσεως τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου τώ 1837, διορισθείς τακτικός καθηγη
τής δύο τών ούσιωδεστάτων τής ιατρικής κλάδων, τής ειδικής νοσολογίας καϊ 
τής κλινικής. Πρώτος έλυσε τό δυσχερέστατου πρόβλημα, διδασκάλου έν άλλη 
μέν γλώσση διδαχθέντος καί παιδευθέντος, έν άλλη δε διδάξαντος, καϊ έν γλωσση 
έτι άμόρτω τότε, ήν ώφειλε κατεσπευσμένως νά μορφώση αύτος, άναδιφών τούς 
αρχαίους "Ελληνας ιατρούς, οπούς άπ’ αύτών άρύηται τούς αναγκαίους εις τή» 
διδασκαλίαν τοΰ μαθήματος αύτού ορούς.
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'0 I. Β ο ϋ ρ ο ς έγένετο τό κύρος και ή δόξα τής ’Επιστήμης. Γεννηθείς έν 
Χίω τώ 1808, έσπούδασεν έν Βιέννη, διαμένων παρά τω Κωνσταντίνο) Οικο
νομώ, ακολούθως δ’έν Χάλλη καί έν Παρισίοις, ένθα έγνώρισε τόν Κορκήν, μετα- 
βας είτα εις τήν 'Ελλάδα τω 1832, δτε κατέλαβεν αμέσως θέσιν διαπρεπή έν 
τή χορεία των επιστημόνων τής αρτισύστατου τότε Σχολής τού Πανεπιστημίου, 
έν ή έδίδαξε μέχρι τού 1848, δτε λόγω ύγείας παραιτηθείς, διετήρησε τόν τίτλον R
έπιτίμου Καθηγητοϋ. Συνέγραψε πολλάς άξιολόγους μονογραφίας, έν αίς μίαν 
περί χολέρας, διετέλεσε Πρόεδρος του Ίατροσυνεδρίου, διά δε τήν έν τή επι
στήμη ικανότητά του, προσελήφθη άρχίατρος τού Βασιλέως Οθωνος και έγε- 
νετο εις των ιδιαιτέρων καί έπιοανών αύτοΰ Συμβούλων. Μετά τήν έξωσιν τού 
αοιδίμου έκείνου Βασιλέως, ό ’Ιωάννης Βοΰρος άπήλθεν εις Κωνσταντίνου· 
πολιν καί έξήσκει τό έπάγγελμάτου εκεί, δτε κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τοϋ 
Σταυροδρομιού, άπώλεσε μέγα μέρος τής περιουσίας αΰτοΰ, έπανήλθεν δ’ αυθις εις 
τήν'Ελλάδα μετ’έκτάκτου ένθουσιασμοΰ καί παρέμεινεν εν τή λατρεία καί τω θαυ- 
μασμώ των Ελλήνων, αληθής ΙΙρύτανις των έπιζώντων ιατρών τοϋ Γένους.

'() ’Ιωάννης Βοΰρος διεχρίθη ώς άνήρ ισχυράς διανοίας καί κατέχων 
πλούτον σοφίας καί πολυμαθείας. 'Ως μέλος καί είτα έπι πολλά έτη πρόεδρος 
του Ίατροσυνεδρίου έπεδείςατο θαυμασίαν Ικανότητα καί σειράν εςόχων αρετών. 
"Απασα ή υγειονομική νομοθεσία είναι έργον αύτοΰ. Έν τή πολιτεία απεβη εθνι
κής ωφέλειας πρόξενος καί ήργάσθη μετά ζήλου εις τήν σύνταξιν καί ετέρου σπου
δαιότατου νομοθετήματος. Ή έκδοσις τής μέχρι τοΰδε ΐσχυούσης φαρμακοποιίας 
είναι έργον τοϋ αειμνήστου Ίωάννου Βούρου, συμπράξει τοϋ καθηγητοϋ τής 
χημείας έν τω έθνικω Πανεπιστήμια) αειμνήστου διαπρεπούς άνδρδς Ξαυερίου 
Λάνδερερ καί τοϋ διευθυντοΰ τοϋ Βασιλικού φαρμακείου ’Ιωσήφ Σαρτορίου.

Τό όνομα τοϋ επιφανούς άνδρδς θά μένη έσαεΐ αθάνατον έν τή ευγνωμοσύνη 
ημών, ή δέ έπιστήμη αείποτε θά γεραίρη τήν μνήμην τοϋ δοξάσαντος αυτήν έξο
χου έπιστήμονος, Εΰχόμεθα έγκαρδίως, ί’να έν καταλληλοτέρω τόπω καί έν άλλω 
καιρώ έκτεθή προσηκόντως ό βίος τοϋ Ίωάννου Βούρου, καί ή 'ιστορία όμι- 
λήση εύγλώττως ώς προσήκει, περί των ιατρικών έργων καί των έπιστημονικών 
αρετών τοϋ έξοχου άνδρδς, δν ή πόλις των Αθηνών έν γενικό) πένθει έκήδευσε 
τήν 28 Ίανουαοίου 1885.

Μάρκος Γ. Καρατζας. Τό λήξαν έτος τοΰ 1885 άφήρεσεν έκ των κόλπων 
τοΰ ελληνικού στρατού τους έκλεκτοτέρους έν αύτω άνδρας, καί άπεστέρησε το 
’Έθνος έγκριτων άνωτέρων αξιωματικών, έν τώ προσώπω των όποιων πολλά ανέ
μενε καί πάντοτε άνεγνώριζε ικανότητας πεφωτισμένα; καί στρατιώτας αληθείς. 
’Ακριβώς εις τήν έποχήν νέων αισθημάτων, δτε εμελλον νέα έργα να καταδεί- 
ξωσιν, ότι δεν έσβέσθη ύπό τής δηλητηριώδους πνοής τής έποχής ημών τό πϋρ 1
τής ελληνικής τοΰ εΐκοσιένα εστίας, ή άπ'ο τοΰ κόσμου κατά δυστυχή σύμπτω- 
σιν στέρησις τόσων διαπρεπών αξιωματικών, αληθών έγκαλλωπισμάτων τοΰ 
στρατού, ύπήρξε μέγα δυστύχημα.

Εις τον κύκλον τών αρίστων τούτων ανδρών ανήκει ό τελευταίου αποβιώσας 
.Μάρκος Γ. Κχρκτΐας. Υιός τοΰ αειμνήστου έκείνου στρατηγού Γ. Καρατζα,

ηρον, ως εν των προσφιλέστερων τη Μ,λλαδι. Ψερων πληρη 
ένδοξου αΰτοΰ καί μεγάλης οικογένειας, όμολογουμένως, 

ακμαία ηλικία τελευτήσας, κατέλιπε έν τή ιστορία τών νεωτέρων στρατιι 
χρόνων τής καθ’ ήμας Ελλάδος, άξιολόγους σελίδας. Γεννηθείς τή 7< Σι 
βρίου τοΰ 1845, έζήλωσε έξ απαλών όνύχ ' ----------

ιή σχολή τών Εΰελπίδων, βραδύτερου έτελειο- 
λία. Πολλάκις έθαυμάσθη έν ταΐς διαπρεπε- 

Σχολαις τής Εΰρώπης τοΰ Έλληνος νεαρού άξιωματικοΰ

τοΰ ύπηρετήσαντος ύπό τόν Φαβιέρον καί άνήκοντος εί; τήν αθάνατον χορείαν τών 
μεγαλουργησάντων ηρώων, τών άναλαβόντων τό έπικίνδυνον τής εισόδου εις τήν 
πολιορκουμένην Άκρόπολιν μετά σάκκου πυρίτιδος έπ’ ώμων, άνεφάνη τύπος 
αληθούς στρατιώτου, περιοριζομένου έν τή σφαίρα τών καθαρώς στρατιωτικών 
καθηκόντων καί εις τά τοΰ διαπρεπούς αύτοΰ οίκου, ου τ'ο όνομα συνδεδεμένον 
ταΐς άρίσταις σελίσι τής νεωτέρας στρατιωτικής καί πολιτικής ιστορίας, θά πα- 
ραμένη ζωηρόν, ώς έν τών προσφιλέστερων τή Έλλάδι. Φέρων πλήρη τά διδάγ
ματα τής ένδοξου αΰτοΰ καί μεγάλης οικογένειας, όμολογουμένως, εί καί έν 
ακμαία ηλικία τελευτήσας, κατέλιπε έν τή ιστορία τών νεωτέρων στρατιωτικών 

ΧΟζθ*  1€'Χ0γθ'-!ζ Ι^ΞννΎ'ίθΞίζ Τ/" Τ'f- Setcteu.-
ου τοΰ 1845, έζήλωσε έξ απαλών ονύχων τό στρατιωτικόν στάδιον, σπουδά- 

σας δέπολυτίμως έν τή στρατιωτική 
ποίησε τήν μόρφωσιν αύτοΰ έν Γαλλία. Γ 
στέραις Στρατιωτικαΐς y··-^ 
ή μοναδική καί αυστηρά παίδευσις καί εφεσις εις τελειοτέραν μόρφωσιν.

Ταχέως διά τής στρατιωτικής παιδείας αύτοΰ δ Μάρκος Καρα^ζίς καί τής 
διαρκούς άφοσιώσεώς του άπέβη αξιωματικός τοΰ πυροβολικού έςαίρετος. Έν τή 
τελευταία έξόχω πολιτεία τοΰ κ. X. Τρικούπη, ό αείμνηστος 4/. Καηατ Cac, έν 
τώ Υπουργείο) τών Στρατιωτικών, ώς διευθυντής τοΰ Τμήματος τοΰ προσωπικού, 
ύπήρξεν ό διαποεπης είσηγητης πάσης πεφωτισμένης στρατιωτικής πρωτοβουλίας. 
’Αείποτε ή ύπηρεσία τοΰ άνδοός κατά τήν έποχήν ταύτην καί ή στρατιωτική 
άξια, ή πάντοτε ύπό τών κατά καιρούς ύπουργών τών Στρατιωτικών χρησιμο
ποιηθείς καταλλήλως, θ’ άναφέρηται εύγνωμόνως, καί θά μνημονεύηται ίδια ή 
καρποφόρος τριετής έργασία τής έποχής έκείνης, έξ ής έτέθησαν αί βάσεις τής 
συντάξεως τών στρατιωτικών δυνάμεων τής Ελλάδος. ΙΙλεϊστα στρατιωτικά 
νομοσχέδια, συντελέσαντα εις τήν έπιδιωκομένην βελτίωσιν τοϋ στρατού, οφεί
λονται εις τήν έπινοητικότητα καί την ακαταπόνητον κατεργασίαν τοΰ ανδρός. 
’Ιδιαζόντως ό κ X. Τρικούπης, ό έπιφανέστατος ούτος πολιτικός ανηρ, έτίμα καί 
αείποτε προσφιλώς έχρησιμοποίησε τήν αξίαν τοΰ 47. Κα^ατ/,α. Ή άφιέρωσις 
τοΰ άνδρός εις τά καθαρώς στρατιωτικά, άνέδειξεν αυτόν άνδρα έκτάκτου ζήλου 
καί σπάνιάς έπιμελείας, ταχέως δέ διεκρίθη ή ευρεΐα τοΰ 47. Α'αρατζα παιδεία, 
ό αληθής αύτοΰ στρατιωτικός χαρακτήρ καί ή φλόξ τοΰ αισθήματος τής φιλοπα- 

Εϊχε συζευχθή τήν θυγατέρα τοΰ έγκριτου κυρίου Σού- 
■'νην, εύγενή καί διακεκριμένην τά αισθήματα, κυρίαν 

ήμΐν έλληνίδων. Τιμηθείς διά διαφόρων ξένων παρα- 
διακριθείς ώς ύποδιοικητης τοΰ Α' τάγματος τοΰ ΙΙυρο- 
’7< ’Οκτωβρίου 1885 έν τή ανθηρότερα στρατιωτική του 

ακμή τής δράσεως αύτοΰ.
Η.\ Ψαθης. Έγεννήθη τώ 1814 έν Σμύρνη έκ γονέων εύπορων καί 

φερόντων έν τή εμπορική τής πόλεως ταύτης κοινωνία. Ό 
, συνέπραττε αύτή παντοιο- 

έως ου καταδιωχθείς διά τούτο ύπό τών ’Οθωμανικών αρχών, διεξέ- 
δημίων άπώλεσε όμως τήν σηααντικήν αύτοΰ περιου- 
τυράννων. Άλλ’οι άνθρωποι τών χρόνων εκείνων προς 

τών χρημάτων απώλειαν οσάκις άπέμενεν αύτοις τό πο- 
καί μετ' αυτής ή αρετή προς εξυπηρέτησή πάντοτε 

'Ο Ε. Ψάθης μηδέν άλλο πλήν τούτων

τρίας εις τά στήθη τού. 1 
τσου Μιχάλβοδα κ. 'Ρωξάνην 
μεταξύ τών νεωτέρων παρ’ ν 
σήμων καί τελευταίου Γ 
βολικού, άπέθαυε τή 27' θ 
ζωή καί τή ι’

Εμμανουη.. - 
έκ τώυ τά πρώτα 
πατήρ αύτοΰ μεμυημένος τά τής Φιλικής Εταιρίας, 
τρόπο) 
ουγέ μ'ευ τάς χεΐρας τών 
σίαν, δημευθεΐσαν ύπό τουν 
ούδέν έλογίζοντο τήν 
λυτιμότατον κτήμα ή ζωή 
τής τιλτάτης πατρίδας. 'Ο Ε. Ψάθης μηδέν άλλο πλήν τούτων κληρονομήσας, 
κατετάχθη νεότατος έ’τι, εις τό ναυτικόν τής Ελλάδος καί συμμετέσχε τοϋ άγώ- 
νος κατά τήν πρότής Σάμου ναυμαχίαν, έν ή καί έπληγώθη. Έπι τούτω έφε- 
ρεν ό αείμνηστος Ψάθης τον Σταυρόν τοϋ άγωνιστοϋ, άλλ’ ούχί ώς απλήν άνά· 
μνησιν αρετής παρελθούσης ή αργής πλέον, διότι τήν γενναιότητα τής ψυχής
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έτήρησεν άμείωτον χαί διά τον ειρηνικόν αυτού βίον, έπανειλημμένως έκθέσας 
τήν ιδίαν αύτού ζωήν είς προφανή ύπέρ τών άλλων κίνδυνον, ούχί δ’ άπας έν 
ποικίλαις πεοιστάσισι γενόμενος θύμα τής άξιοζήλου αύτού αύταπαονήσεως καί 
τοΰ πολυτίμου πατριωτισμού. Προαχθείς έν τώ πρακτικω βίω διά τής έργασίας 
καί τής τιμιότητος αύτού ό αοίδιμος Ε. Ψαθηα, ήγαπήθη παρά πάντων τών γνω- 
ρισάντων αύτόν, χαί ήγάπησε μετά τών οίχείων αύτού καί τήν κοινήν τών 'Ελ
λήνων πατρίδα. *1 ’πέρ ταύτης μέν προσήλΟε πάντοτε αρωγός τών εθνικών αναγ
κών, τούς δέ αδελφούς αύτού ύπεστήριξεν καί άνέδειξεν, έκπαιδεύσας καί άποχα- 
ταστήσας καί έκ τών τέκνων αύτών ούχ ολίγα. Άπεβίωσεν έν Άθήναις τή 27 
’Ιανουάριου 1885·

Ιωάννης Καρπουνης. Άγήρως παραμένει ή μνήμη τών έξοχων ανδρών. 
*11 ιστορία παραδίδει τά πρότυπα αύτών τοις μεταγενεστέροις πρός διδασκαλίαν, 
χαί ό λόγος έξαίρει πρός μίμησιν τόν βίον «ανδρών αγαθών, έργω γινομένων,υ 
κατάδηλον τοις πασι ποιών τάς πράξεις καί τάς άρετάς.

Ή έποχή έν ή είδε τό φώς ό ’Ιωάννης Καρπού νης ύπήρξεν εποχή 
μεγαλουργού γενεάς. Ύπό τήν "γονιμοποιόν αύραν πόθων εύγενών καί ιδεών παν
ελληνίων, άνεβλάστανον γενναία σπέρματα προσωπικιον άρετών έν τοϊς κόλποις 
τού έθνους, καί τό φρόνημα τών νέων 'Ελλήνων ώθη είς μεγαλοπράγμονα βίον 
ό ένθουσιασμός καί ό αληθής έρως πρός τήν πατρίδα καί τό καθήκον.

Τής έποχής ταύτης, τής παραγαγούσης άςίας καί ά'νδρας έςόχως εϊτα διακρι- 
θέντας, υπήρξε προϊόν καί δημιούργημα ό αείμνηστος ’Ιωάννης Καρπού- 
νης. Νεώτατος έγαλουχήθη είς τήν έκτέλεσιν τού καθήκοντος καί έδιδάχθη τό 
ύπηρετεϊν τήν πατρίδα αφιλοκερδώς. Διά τούτο είς τον μετέπειτα ένεργόν αυ
τού βίον ό Ί. Καρπού νης, άνεδείχθη εις τών ανδρών έχείνων, οΐτινες άν δεν 
εχωσι τό προσόν τού επιτηδείου, στολίζοντζι όμως ύπό προτερημάτων αςιοζή- 
λων, καί διαβιώσιν έλληνοπρεπώς, μίαν μόνον σκέψιν εχοντες τό «Μεγαλείον τής 
ίίατρίδος».

Διατελέσας μετά τού Δ η μ η τ ρ. Β ό τ σ α ρ η πρώτος διαγγελεύς τού αειμνή
στου ’Όθωνος, ήν ό τελευταίος έπιζήσας έκ τών συνοδευσάντων Ελλήνων τόν 
άείανηστον Βασιλέα κατά τήν είς τήν 'Ελλάδα έλευσίν του, διακριθείς πάντοτε 
έπί εύθύτητι χαρακτήρας, καί ύπερετήσας μέχρι τού 1871 είς διαφόρους υπηρε
σίας. ότε άπεστρατεύθη, φέρων τόν βαθμόν τού Συνταγματάρχου τού πυροβολικού. 
Τόν βαθμόν τούτον έλαβε, άφ’ού έπετέλεσε τό πρδς τήν πατρίδα καθήκον, έκτή- 
σατο δ'ε τά στρατιωτικά αξιώματα, κατόπιν προσωπικών υπηρεσιών, άτ’ ού 
έξηκολούθησεν ύπηρετών έν τώ τακτικώ Στρατώ, καί παρέσχεν είς τήν κρείσσονα 
σύνταξιν αύτού τάς γνώσεις τής πείρας, άς έν τώ βίω μακράς έργασίας περι- 
συνελέξατο· αί στρατιωτικά', υπηρεσία·, τού Ίω. Καρπού νη μέχρι τού βαθμού 
τού Συνταγματάρχου,ύπήρξαν Οετικαί καί καθαρώς στρατιωτικά’·, ούχί δέύπηρεσίαι 
είς αμοιβήν άλλοτρίων έκδουλεύσεων.

Μεγαλοπράγμονα κεκτημένος καρδίαν, χριστιανικήν μετριοφροσύνην, φέρων 
έν τοίς μυχοΐς τής συνειδήσεως αύτού άπαράμιλλον τό αίσθημα τής πρδς τό έ
θνος αγάπης, παρέμενε μεταξύ τών γνωοίμων αύτω άληθής στρατιώτης, πιστός 
είς το καθήκον καί τήν τάξιν. Υπήρξε μεγαλοπρεπές πρότυπον ειλικρίνειας, ά
δολου χαοακτήρος, αρετής καί γνησίου πατριωτισμού. Ύπήρξεν άνήρ συντηρη
τικών καί καθαρώς φιλοβασιλικών φρονημάτων, λάτρις δέ τού βασιλέως ’Όθωνος 
καί αντίθετος τής άκρας έλευθερίας. Ύπεστήριζε τάς ίδέαο αύτού λίαν καθαρώς, 
καί έν τή μετριότητι, τή έμπυεπούση είς πεφωτισμένοι καί αληθή στρατιώτην, 
συζητών καί μή έπιμένων νά προσηλυτίση τινά. Έν ηλικία 73 έτών άπεβίωσεν 
έν Άθήναις τή 2 Σεπτεμβρίου 1885.

Νικόλαός I. Σουτςος. Α Γυνής τήν 10 Δεκεμβρίου 1884άπέθανεν ό Νικό
λαος I. Σούτσος, άνήρ διακρ θείς έν τε τώ στρατιωτικό) καί πολιτικώ στα- 
δίω. Έν τώ έλληνικώ στρατώ ό θάνανος τού Νικολάου Σούτσου παρη-
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γαγε βαθυτάτην θλίψιν καί άμέρ’.στον λύπην, διότι ό βίος καί ή πολιτεία τοϋ 
άνδρος παρείχαν πολυαρίθμους άφορμάς, δπως έντονωτέραν καταστήσωσι την 
λύπην έπί τή προώρω αύτοϋ τελευτή. "Οσον και αν ή βέβαιος καί αναπόφευ
κτος ό θάνατος, δταν δμως απροσίοκήτως έπέρχεται και κατασυντρίβει ΰπαρξιν 
διακεκριαενην, ΰπαρζ'.ν πλήρη ζωής καιδυνάμεως, ϋπαρξιν έξυπηρ-τοΰσαν πολύτιμα 
έν τή κοινωνία συμφέροντα, ή είκών τής καταστροφής αύτοϋ εμποιεί θλίψιν βα- 
θ:ΐαν συνέ/ει τοϋ λογισμού τήν δύναμιν, και εις πένθος καταβυθίζει βαθύ.

'Ο Νικόλαος I. ϊοϋτσος. ύπήρξεν έκ τών εύαρίθιιων έκε’νων και έπιζήλων 
παραδειγμάτων άνδρός διαμορφωθέντος έν τώ βίω άςιοπρεπώς καί δημιουργή- 
σαντος στάδιον εύρείας και κοινωφελούς ένεργείας. Έν τώ πολιτικώ σταδίω, έν ω 
όχι ολίγον άνεγνωρίσθη ή άξια τοΰ άνδρός, πάντοτε έξυπηρετήθη ύπ’αύτοΰ πάσα 
άγαθή καί προοδευτική ιδέα, ή δέ εργασία αύτοΰ άπέβη τελεσφόρος, διότι τών 
πράξεων οδηγός υπήρξε πλήρης καί άμέριστος είς τό αληθές καθήκον άφοσίωσις, 
διαύγεια διανοίας καί πείρας περίσσεια. Δέν ύπήρξε πολιτικός ψυχρός ούδέ 
κατά θεωρίαν συνήθως πολιτευτης. Ήπίστατο όπως ώιοελήται τών αξιωμάτων 
τής μακράς πείρας καί τών γνώσεων αύτοϋ καί τελεσφόρως έπελαμβάνετο δπως 
χρησιμοποιή ταϋτα.

Έξ επιιαανοϋς οικογένειας καταγόμενος, παιδευθείς μετά πολλής έπιμελείας 
καί πολύτ.μος έπί χρηστότητι έν τή καθόλου πολιτεία αύτοΰ άναδειχθείς άπό 
τής πρώτης άρχής τοϋ σταδίου αύτοϋ, έτιμήθη καί ώς στρατιώτης διά τήν μο 
να'ικήν αύτοϋ Ικανότητα καί σπανίαν εύστάθειαν, γνώσιν καί αφοσίωσιν, καί ώς 
πολίτης, κατ’ ίπανάληψιν κληθείς ώς βουλευτής Σΰοου, διά τάς γνώσεις αύτοΰ, 
τον άληθή καί άνεξάρτητον χαρακτήρά του, έπί πάσι δέ τό έλεόθερον τής συνει- 
δήσεως αύτοΰ καί τό αγαθόν τοϋ ήθους του. Μέλος έγκριτον τής διακεκριμένης 
οικογένειας τών Σούτσων, μετείχε σπάνιάς ηθικής, εμφορούμενος δέ ύπό τής συν- 
αισθήσεως τοΰ πρός τήν πατρίδα καθήκοντος, τής πρός τόν βασιλέα πίστεως 
καί τοϋ πρός έαυτόν σεβασμού, έξεζήτει τάς περιστάσεις, ΐνα προστέρη τή πα- 
τρίδι τάς πολυτίμους αύτοΰ υπηρεσίας, έν τή συναοεία μετ’ άνδρών, ών ή ΐκανό- 
της, ό ηθικός χαρακτήρ, τών ιδεών καί τής προαιρέσεως ή κοινωνία παρείχαν 
αύτω τήν άσφαλεστέραν έγγύησιν ύπέρ τής εύοδώσεως τών θερμότερων τής ψυχής 
αύτοϋ επιθυμιών. Έν τή συναισθήσει τής ηθικής αύτοΰ ταύτης δυνάμεως εϊχεν ά
πτωτου τό ύπέρ τοϋ δικαίου καίτής άληθείας φρόνημα, ούδέποτε δέ ούτε τά φίλτρα 
τής έν τή ελληνική κοινωνία διακεκριμένης αύτοϋ θέσεως απέναντι τών πολιτών 
ή συστρατιωτών του παρεμπόδιζον τήν εις τό καθήκον ειλικρινή άφιέρωσιν καί άμε- 
τάβλη τον σταθερότητα, ούτε απέναντι ούδενός μετέβαλλον τήν ανεξαρτησίαν τής 
κρίσεοκ καί τήν παρρησίαν τής γνώμης καί π-ποιθήσεως τοΰ άνδρός.

Ώς Στρατιώτης έν τώ Μηχανιχώ Σώματι, έν τή άναπτύξει τών άπειρων αυ
τού φυσικών αρετών καί τών έκ τής άρίστης στρατιωτικής έκπαιοεύσεώς του 
προσόντων, έν οίαδήποτε στρατιωτική περιστάσει έφάνη όντως εν τών έγκαλλωπι- 
σμάτωναΰτοΰ. Μετά τάς έν τή Στρατ. Σχολή τών Εύελπίοων έπιμ-λεϊς αύτοΰ σπου- 
δας, τελειοποιηθείς έν Παρισίοις, κατηρτίσθη εις τών μάλλον επιφανέστερων ανώ
τερων άςιωματικών τού ήμετέρου Στρατού, χρηματίσας καθηγητής τής 'Οδο
ποιίας εν τώ Στρατιωτικώ Σχολείω, έκδούς δ’εΐτα καί άξιόλογον σύγγραμμα 
τού μαθήματος αύτού. Τελευταϊον ώς Διοικητής τών τριών ταγμάτων τού Μηχα
νικού άφήκεν εξαίρετους άναμνήσεις διακεκριμένου καί πεφωτισμένου στρατιώτου.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αθ ΥΝΙ ΤΖΙΙΣ. Έκτη; διαπρεπούς Ζακυνθίου οίκογενείαε, 
θείος τού διακεκριμένου άνδρός καί Βουλευτοϋ κ. Άναστ. Λούντζη, 
διεκρίθη ώς αληθής πατριώτης, καί αληθής ευπατρίδης τούς τε τί
τλους καί τήν καρδίαν. Ούχί μόνον θέσει και καταγωγή, άλλά καί 
φύσει ο Ν. Λούντζης, έπεδείξατο εύγενή χαρακτήρα, άντάξιον πρός 
τήν έξοχον έκ τοΰ παρελθόντος αίώνος γενεάν τών επισήμων τής νήσου 
Ζακύνθου, είς ήν περιβλέπτως άνήκεν.

’Ανατραφείς έν εύσεβεία καί χρηστότητι ύπό τοϋ ευκλεούς άειμνή- 
στου πατρός αυτού, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΝΤΖΙΙ, διά σειράς εΐτα 
σπουδαίων μελετών καί σπουδών έν τοΐς έκπαιδευτηρίοις τής Γερμα
νίας καί Δανίας κατήρτισεν έαυτόν τέλειον, διά οέ πολλή; ευφυΐας, 
διακριθείσης καί άναγνωρισθείσης ύπό σοφών καθηγητών, άνεφάνη 
είς τών μάλλον ευδόκιμων καί άληθών λογίων. Ό ΙΙοιητής Σολωμός 
εύηρεστεΐτο είς ποιήσεις αύτού νά έχ·η τόν άείμνηστον Λ. y/oiirrQp·, 
έρμηνευτήν άςιολόγων γερμανιστί πραγματειών, αϊτινες έςηρεύνων 
καλλονάς ΙΙοιήσεως.

Διαδεχθείς τόν πατέρα αύτού είς τό ΙΙροςενείον τής Δανίας, διε
κρίθη έν τή έποχή έκείνη έπί τή άφιλοκερδεστάτη αύτού πολιτεία 
καί προστατεύσει τών συμφερόντων τών άποδημούντων είς Ζάκυνθον 
χάριν έμπορίας Δανών, τό άνεγερθέν δέ Μνημεΐον Δάνειον έν τώ 
Ναώ τών 'Αγίων ΙΙάντων παραμένει μέχρι σήμερον σεμνόν ενθύμημα 
τής περί αύτών φιλόστοργου προνοίας τοϋ άνδρός.

Έν τώ προσώπω τοϋ άειμνήστου .V. Οοζϋτζ// ή χρήσις τοϋ πλού
του ήτο δλως ευεργετική καί ή διαχείρησις έν γένει φιλάνθρωπος Εν 
τοΐς μεγαλοπρεπεστάτοις αύτοϋ μεγάροις έφιλοξενήθησαν σοφοί πε- 
ριηγηταί, έπιφανεΐς άνδρες τής Ευρώπης,'Ηγεμόνες, Βασιλείς καί 
Αύτοκράτορες.Άείποτε γενναίος, εύάρεστος, φιλόφρων, έξετιμήθη ύπό 
περιφανών προσώπων, καί ηύλογήθη τόνομα αύτοϋ υπό τών πενήτων. 
Ώς άνήρ βιώσας έν τή πράξει καί έν τή έμπειρία τών ανθρωπίνων, 
άπέστεργε καί έβδελύσσετο πάσαν ματαίαν έπίδειξιν καί κομπορρή- 
νειαν, άσπαζόμενος τό ώραΐον δόγμα βΛάχθαπ /3i&r)), δια. τούτο 
άπειράκις ποοσενεχθείσας αύτώ τιμάς, άπέρριύεν. Ούδέν έπεζήτησεν. 
έν ώ ήδύνατο νά έξαργυριόστ, δικαιότατα τάς περγαμηνής του. Ούτως 
έτίαησε τό ύύηλόν άξίωυ.α τή: ένδοξου οίκογ-ενεία: του καί τού υ.ε- 
γάλου ιστορικού οίκου του, άναδειχθείς πάντοτε άνήρ φιλελεύθερος 
καί έν πασι χοήσιμος διά τε τών ύυχικών άρετών του καί τής πε
φωτισμένης διανοίας του. Κρίσις βαθεΐα καί διαύγεια πνεύυατος, 
ταχεία άντίληύις καί προορατικότης, θέλησις ισχυρά καί άδιάσειστος 
πεποίθησις, διέκρινον αύτόν έν τώ ένεργώ σταδίιο τοϋ βίου του. Σπά
νιοι είναι οί άνδοες, οϊτινες, έκ τής πείρας δρμώμενοι, επιδίδονται 
έπειτα εις τήν βάσιν.ον υ.ελέτην καί ταύτης έπιζητοϋσι τήν μύησιν.
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ΠΟΙΚΙΛΗ Σ TO A
Ή στέρησις άνδρών τοιούτων άφίνει έγκάρδιον πικρίαν, έν τή αρχή 
ίσως παραβλεπομένην, άλλ’ έπειτα έπαισθητήν καθισταμένην, έν ή 
στιγμή άναζητεϊται ή σβεσθεΐσα λαμπάς διακεκριμένης τίνος διά
νοιας, φωτεινοτέρας έν πάση κρισίμω ώρα.

Ό Ν. Λούττζης ~ka£i<>v είτα δημοσίας ύπηρεσίας έν ύψηλοϊς 
έπαγγέλμασι καί 'Υπουργείοις, έξεδήλωσε διακεκριμένον καί φιλο- 
δίκαιον χαρακτήρα. Τω 1851 έκ της Αυλής τοΰ Ούίνδσωρ καί τών 
’Ανακτόρων τών 'Αγίων Μιχαήλ καί Γεωργίου, έκηρύσσετο ή διά- 
λυσις τής έννάτης Ίονίου Βουλής. Κατά τήν έποχήν εκείνην ό Λ. 
Λούντζης κατείχε τό άνώτατον τοπικόν αξίωμα τών τοις Ίονίοις ύπό 
τής προστασίας παρε/ορ-ένων τοϋ Έπαρχου, ιδία δέ μνημονεύηται, ή 
έξοχος πολιτεία τοΰ άνδρός καί ή σθεναρά αύτοΰ άντίστασις εις τάς 
καταδιώξεις τών 'Ριζοσπαστών ύπό τής Κυβερνήσεως κατά τήν δε- 
κάτην σύνοδον τή; Ίονικής Βουλής.

Τελευταΐον άποσυρθείς τών Δημοσίων πραγμάτων, άφωσιώθη 
δλως εις τόν ιδιωτικόν βίον, 8ν διήγαγεν άμέριμνον καί εύφρόσυνον 
έν τοις κόλποι; τής διακεκριμένη; αύτοΰ οικογένειας. Τετιμημένος 
διά πολλών ξένων παρασήμων, άπέθανεν όγδοηκοντούτης τήν ηλικίαν 
έν Ζακύνθω τή 15 Ίανουαρίου, καταλιπι’υν άριστα ύποόείγματα 
αρετής καί λαμπρά; παραδόσεις, βίου έξοχου, εί; τόν έγκριτον αύτοΰ 
υιόν καί κατά πάντα άξιον διάδοχον τού αειμνήστου πατρό; αύτοΰ κ. 
Δημήτριον Ν. Λούντζην.

ΔΐΙΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ^. Έν τώ προσώπω τοΰ άνδρός 
τούτου δ τόπος καί δ στρατό; άπεστερήθη διακεκριμένου, νοημο- 
νεστάτου, εντιμοτάτου αξιωματικού. 'Η μαζ.ροτάτη στρατιωτική 
τοΰ Λημ,ητρίον ' Arrtoronov.lov έργασία, άπετέλεσεν έν δλω στρα 
τιωτικήν ίδιάζουσαν προσωπικότητα άνδρός, ή δέ ανένδοτος, έντι
μος, ακατάβλητος, φανατική αύτοΰ ύπέρ τοΰ καθήκοντος καί τής 
θέσεως, ήν κατεΐχεν αποτελεσματική ύπηρεσία, παρουσιάζουσιν έπι- 
φανή βίον, καταναλωθέντα πραγματικοί; καί δχι μεταφορικώ; ύπέρ 
τοΰ ’Έθνους καί τοΰ Στρατού, έν τω δποίω διεκρίθη, ώς πρότυπον 
φιλεργίας, φιλοπονίας καί έξοχου νοημοσύνης. ’Αείποτε δ Α. Άντω- 
νύπον.Ιος, μή διώκων έφήμερον δημοκοπίαν, κατανοών δέ, δτι ή Ελ
λάς, σωφρονοΰσα καί σοβαρώς περί τών στρατιωτικών δυνάμεων αύτής 
μεριμνώσα, οφείλει νά μή ύποτάσση εί; καιρικά; κομματικά; άνάγ- 
κα; τά; περί Στρατού σκέψεις αύτής, ύπεστήριξε θαρραλέως θετικά; 
ιδέα; καί άνεφάνη άνήρ άξιο; καί άληθή; ανώτερο; αξιωματικό;, έν 
πολλαΐς περιστάσεσι κρατήσα; τήν διοίκησιν τοΰ Στρατού, άπηλλαγ- 
μένην τών παρεμβάσεων τή; κομματική; έπιδοάσεως.'Ο βίο; του πλή
ρης, ανεξαρτήτως πάσης άλλης σκέψεως, παρέσχεν έγγυήσεις ασφαλείς 
ύπέο τών συμφερόντων τοΰ Στρατού, τό δέ ονομα αύτοΰ συνεδέθη δι’ 
έπιφανών καί ίστορικωτάτων ύπέρ τής έλληνικής ιδέας οίκογενεια- 

κών αναμνήσεων. Κληθεί; πολλάκις, έν ήμέραις άνωμάλοις εις άνώ- 
τατα αξιώματα, έπετέλεσε πολυτίμω; τά σπουδαία καθήκοντα αύτοΰ, 
κρατύνων τήν περί αύτοΰ άγαθωτάτην πάντοτε καί άμέριστον ύπόληψιν 
τοΰ Ελληνικού Στρατού. Άτυχώς, έν τή Έλλάδι, τά στρατιωτικά, 
πολιτικά καί κοινωνικά ήθη, δέν προώδευσαν μέχρι τοΰ σημείου τού
του τή; αφιλοκερδούς έκτιμήσεως τών πρό; τήν Πολιτείαν υπηρεσιών 
καί τήν ικανότητα τών στρατιωτικών προσώπων, δπως διακρίνωνται 
καθαρώς αί έκδουλεύσεις ατόμων, ών ή ζωή έν γένει ένέκλεισε άρε- 
τάς, άξίας ίδιας τιμής καί άναγνωρίσεως.

'Ο πολύτιμο; έν τώ στρατω καί έν ταΐς έπιστήμαις άνήρ ύπήρξεν 
έκ τών χαρακτήρων εκείνων τών αληθώς διακεκριμένων, έν οίς πάσα 
σπουδαία έποχή ευρίσκει πλήρεις παράγοντας, έν οίαδήποτε σπουδαία 
έργασία.

Μοχθήσας έν τή στρατιωτική Σχολή τής Ελλάδος καί έν τή τής 
Γαλλίας, δπως ανέλθη εις τό έπιστημονικόν ύψος, δπερ τόν διέκρινεν, 
αφιέρωσε τήν μακράν αύτοΰ ζωήν έν τή στρατιωτική ύπηρεσία, έν ή 
ώς Γόνος ευκλεούς οικογένειας, διετήοησεν αμείωταν τήν έντιμον καί 
εύπρεπή οικογενειακήν περιωπήν, καθέξας έν τώ στρατω καί τή κοι
νωνία θέσιν περιφανή καί έξαίρετον. “Εν τε τή μακρα στρατιωτική αύ 
τοΰ ύπηρεσία, τή μακρα διδασκαλία αύτοΰ έν τή Στρατιωτική Σχολή 
καί τή εύδοκίμω Διευθύνσει ύπ*  αύτοΰ τής ένταΰθα Πολυτεχνειακής 
Σχολής, διεκρίθη, ώς άνήο εύσυνειδήτων αρχών καί πεποιθήσεων, 
κατέχων πλήρη τά έπίζηλα στοιχεία τής ψυχής καί τοΰ χαρακτήρας, 
διά τό καλώς έννοούμενον συμφέρον στρατιωτικόν καί έθνικόν. Άπέ
θανεν έν Άθήναις τή δΣεπτεμβρίου 1885.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ. Έγεννήθη τώ 18“28 έν 
Ναυπλίω έξ οικογένειας έντιμου άλλ’ άφανούς. Ενωρίς έμελλεν δ 
άνήρ, ΐνα διαδραματίση λαμπρόν καί περιφανές ποόσωπον έν τή πολι
τική τοΰ τόπου ιστορία. Οι καιροί ύπήρξαν τότε θυελλώδεις, έν δέ 
τώ Ναυπλίω συνεκεντροΰτο δλον τό πολιτικόν καί κοινωνικόν τής 
Ελλάδος μεγαλείου. “Ηταν ή πρωτεύουσα τοΰ νεαροΰ “Εθνους, άνα- 
βιοΰντος, ώς δ φοίνιξ, έκ τής τέφρας του, καί ή έστία τοΰ πυρός, τών 
παλμών, τών ιδεών καί τών ονείρων τοΰ Άγώνος καί τής ’Ελευθε
ρίας. Έν τοιαύτη άτμοσφαίρα δ Κ. Ενθυμ,ιόπου.Ιος έν στερήσεσι καί 
μόχθοις, έθεμελίωσεν ίδίαις χερσί τό άξιόλονον αύτοΰ στάδιον. Κλίσιν 
καί άφοσίωσιν ίδιάζουσαν έχων πρός τά γράμματα, ήσχολήθη λίαν 
εύδοκίμως, μετ’δλίγον καταδείξας πλεονεκτήματα έμβριθοΰς κρίσεως, 
ισχυρού καί φιλελευθέρου νοό;. Κατά τό 1856 μετά λαμπράς έν τώ 
ΙΊανεπιστημίω έξετάσεις άνηγορεύθη Διδάκτωρ καί διωρίσθη δικη
γόρος έν Ναυπλίω. Πρωΐμως έν Ναυπλίω κατέστη δημοτικώτατος 
παρά τώ Λαώ, εις ού τά αισθήματα καί τάς ίδιας άνάγκα; μετά σπά
νιάς στοργής ένέκυπτε.
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
'll Ναυπλιαζή Έπανάστασις τοΰ 1862 ύπήρξεν ή άνατολή τοΰ 

εξαίρετου πολιτικού σταδίου τοΰ Λ. Ενθιψιοπού.Ιον. "Αμα τή έκ- 
ρήξει αύτής έξετιμήθησαν τά προτερήματα αύτοΰ κατά συνέχειαν 
δ’ άνετέθησαν αύτω ίδιάζοντα άξιώματα, έν οίς διεκρίθη, παρασχίον 
πολυτίμους υπηρεσίας έν τή κρίσιμοι και άνωμάλω έκείνη έπαναστα- 
τική έποχή. Καί πρό τού 1862 κα'ι μετέπειτα ύπήρξεν έν τών μάλλον j
ένεργόν μέρος λαβόντων προσώπων.

’Έκτοτε άρχεται κυρίως τό πολιτικόν τοΰ άνδρός στάδιον, όπερ 
τυγχάνει έπίσης, ώς καί τό δικαστικόν, άξιον μεγάλων έπαίνων καί 
μνείας εύφημου. ’Ήρξατο τού πολιτικού αύτοΰ σταδίου άπό τού 
αξιώματος του Δημοτικού Συμβούλου, έκλεχθεΐς τοιοϋτος πρό της 
Μεταπολιτεύσεως διά καταπληκτικής πλειοψηφίας. Άνεδείχθη εΐτα 
λαοπρόβλητος Δήμαρχος Ναυπλίου, Πληρεξούσιος της ’Επαρχίας έν 
τη Έθνοσυνελεύσει καί Γενικός Γραμ.μ.ατεϋς τού 'Υπουργείου τών 
’Εσωτερικών έπί της 'Υπουργίας τοϋ αείμνηστου πολυτίμου αύτού 
συνεπαναστάτου Γεωργίου ΙΙετιμεζά.Ώ; Δήμαρχος δ Κ. Εύθυμιόχου- 
.Ιος, παρέσχε τώ Δημω μεγάλας υπηρεσίας, έντίμως έργασθείς καί 
διά πάσης θυσία: διαφυλάξας άπό μυρίους κινδύνους τό Ναύπλιον. 
Είς άπαντα τά δεινά προσκόμματα έποχών έκρρύθμων, άντετάχθη καί 
έπάλαισεν έπ’ άγαθώ. 'Η ιστορία περιφανώς μίαν ημέραν θά μνημο- 
νεύση τών έξοχων έν τοϊς καιροϊς έκείνοις έκδουλεύσεων τού άνδρός.

Άπό τού 1864 καί έντεϋθεν επτάκις άνεδείχθη Βουλευτής, άπέ 
τυχε δέ άπαξ κατά τάς έκλογάς τού 1874 καί τάς δύο προηγουμέ- 
νας. Τήν πολιτικήν αύτοϋ άκμήν καί δύναμιν δ Κ. Ευθυμιόπον.1ος όέν 
έστήοιζεν εις ύψηλόν οικογενειακόν όνομα, άλλ’ είς τό ειλικρινές τής 
αείποτε εύσταθοϋς αύτοΰ πολιτείας, άπεριόριστον έμπνέοντος τήν 
πεποίθησιν. Ώς πολιτευόμενος, άνέπτυξε μεγάλας άρετάς, διεβίωσεν 
δέ ούχί ώς απλούς πολιτευτής.

Άπεβίωσεν έν Ναυπλίω τη 4 ’Ιουνίου 1885 έν τή ακμή έτι τής 
ηλικίας αύτοϋ καί τή δράσει τοϋ πολιτικού αύτού σταδίου.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΙΐΑΑΑΠΣ. Άνήκων είς έπιφανή τής ’Ηπείρου καί δια
κεκριμένου οίκον, ύπήρξεν είς τών διαπρεψάντων ιατρών έν 'Ελλάδι 
μετά τήν ϊδρυσιν τού Ελληνικού Κράτους, καί είς τών έξοχωτέρων 
μυστών τής ίερας έπιστήμη: τής ιατρικής. Γεννηθείς τώ 1809 έν 
Ίωαννίνοι: έκ πατρός Μπαλάνου Πάλλη, έμπορευομένου έν Κων- 
σταντινουπόλει, έκ νεότητας άφωσιώθη είς τά γράμματα, καί κατε- 
κτήσατο έπίζηλον όνομα, κληθείς είς διδαχήν έν τώ Έθνικώ Πανε- 
πιστι.υ.ίω, εύθυς άπό τής ίδρύσεως αύτοΰ. έν έτει 1837, έκλεχθεΐς δΐς 
κοσμήτωρ καί Πρύτανις. Παιδίον έτι κατέφυγε μετά τής Πατρικής 
Οικογένειας είς Κέρκυραν, φεύγων τήν θηριωδίαν τοΰ Άλή Πασά, 
ένθα καί έσπούδασεν έν τή έκεϊ Ίονίω Άκαδηαία. Συμπληοώσας 
έπειτα τά; έν τή ιατρική σπουδάς τού έν Βονωνία καί Φλωρεντία, 

κατήλθεν είς Ελλάδα τώ 1834 καί διωρίσθη έν ΧαλκίδιΝομοίατρός.
Τώ 1847 άπεστάλη ώς άντιπρόσωπος τής Ελλάδος είς τό έν 

Τουρίνω ιατρικόν συνέδριον, έκλεχθεΐς άντιπρόεδρος αύτοΰ, υποβα- 
λιον καί ύπόμ.νημα περί τών έν Έλλάδι πυρετών. Συνέγραψε κατά 
καιρούς διαφόρους διατριβάς, ίατρικάς. φιλοσοφικάς καί πολιτικάς, 
θιασώτης ών τοϋ άρχαίου κόμματος τών λεγομένων Ναπαίων, έτιμήθη 
δέ διά πολλών ξένων παρασήμων, εις άμοιβήν τής ’Επιστημονικής 
αύτοΰ ικανότητος καί άξίας.

Έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω δ ΆΛέζιος ΠάΛΑης έδίδαξε διαρ
κώς, έπιμελώς, καί ανελλιπώς έπί έτη τεσσαράκοντα τέσσαρα, δια- 
κριθείς έν τή διδασκαλία διαφόρων κλάδων τής ιατρική: καί δημιούρ
γησα: τήν ελληνιστί διδασκαλίαν πολλών έκ τούτων. Έν τή ιατρική 
πράξει, έπεδείξατο διαγνωστικήν ικανότητα σπανίαν, έπιτυχή δέ 
χρήσιν τών διδαγμάτων τής θεραπευτικής.

Διά τοΰ θανάτου τού Α. ΠάΑ.Ιη, I. Βούρον καί τοΰ άειμνήστου 
Ξ. Αάνύερερ, άπωλέσθησαν οί πρώτοι έτι καθηγηταί τοϋ Ελληνικού 
Πανεπιστημίου. Μόνο: έτι έπιζή δ γηραιός τής Ποικί.Ιιμ; Στοάς συ
νεργάτης καί σοφός άνήρ κ. ’Ιωάννης Σούτσος. Άπέθανεν έν Άθή- 
ναις τή 4 Φεβρουάριου 1885.

ΔΓΙΜΗΤΡΙΟΣ Σ ΑΡΑΒΑΣ. Έν μέσω τής σήψεως καί τής διαφθο
ράς τών χαρακτήρων, ήτις κυρίως μετά τήν Μεταπολίτευσιν ανε- 
πτύχθη, δ Α. Σαράβας, ού τόν άωρο; τάφον έστεφάνωσεν ή κοινή τιμή 
καί έκτίμησις συμπάσης τής Έλληνικής Κοινωνίας, αποτελεί φυσικήν 
έξαίρεσιν. ΎΗτο χαραχτήρ. Τοΰτο άπέδειξε καί ώς άνθρωπος καί ώς 
δικαστής καί ώ; πολιτευόμενος. Εις οιονδήποτε κόμμα καί άν άνή- 
κεν δ Α. Σαράβας, ry.wbi—.OTz ύπουργείου καί άν απετέλει μέρος, 
ύπήρξε μία ηθική έγγύησις. Διά τοΰτο διέπρεψεν ή μάλλον έθαυμά- 
σθη καί έν τώ δικαστικό» καί έν τώ πολιτικώ σταδίω καί ώς 'Υπουρ
γός. Ώς ρήτωρ, ήτο θερμός, ένθουσιαστής δίκαιος καί φλογερός ύπέρ 
τοϋ δικαίου καί πρό πάντων ύπέρ τή: ηθικής. Ό πανδαμάτωρ χρό
νο; βαθμηδόν έξαλείφει τήν δσω εύάριθμον τόσω καί μεγαλόψυχον 
ταύτην φάλαγγα ανδρών έξοχου χαρακτήρο:, άλλά τά τυπωθέντα έν 
τή διαβάσει της ’ίχνη, συγχρόνως καί κατόπιν γίγαντιαίων διαβη
μάτων καί μεγάλων κατορθωμάτων. μένουσιν έσαεί άναξίτηλα.

Έν τή καρδία τοΰ Α. Σαράβα, άπό τρυφεράς ηλικίας εΐχεν ένθρονι- 
σθή δ έρως έπί τά μεγάλα έργα. Ό βίος του, παρουσιάζει πλήρη καί 
διηνεκή άγώνα, ηθικά διδάγματα κατά πάσης έκ διαλειμμάτων άνα- 
φυείσης σαθρά: καί λαοφθόρου ιδέας περιορισμού, κα*  κατά πάσης έν 
γένει στρεβλώσεως τών δημοσίων ελευθεριών, καταδεικνύει δέ πολύ
τιμον σειράν έργασίας, ής διά φωνή: σθεναράς καί πατριωτικωτάτης 
πολιτείας δ Α. Σαράβας, δ εύγλωττος άντιπρόσωπος καί κήρυξ ύπήρ
ξεν, ύπέρ τής καλής τών δικαιωμάτων, τού ελευθέρου πολίτου χ ρήσεως.
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δικαιώματος πλήρους καί άληθούς, έξαλείφοντος τάς πολιτικάς ανι
σότητας καί δπλίζοντος τόν πολίτην είς ύπεράσπ.σιν τών καθόλου 
πολιτικών καί κοινωνικών αύτοϋ δικαίων. Ό Σ. Σαράβας πάντοτε 
άνεδείχθη ένθερμος πάσης ωραίας και φιλελευθέρου ιδέας κα'ι σκέψεως 
ΰπέρμαχος καί σταθερός ύποστηρικτής. Έν τφ πολιτικώ βίφ τοϋ επι
φανούς άνδρός, δέν διακρίνει τις τόν δεινόν τΰφον, ό'στις ώς έπί τό 
πολύ διακρίνει τούς όμοιους παρ’ ήμΐν σήμερον.

Γεννηθείς έν Δολοΐς τοΰ δήμου Άβίας τής επαρχίας Οίτύλου τω 
1819, έποιήσατο τάς εγκυκλίους αύτοϋ σπουδάς μετά πλήρους καί 
αξιοσημείωτου ζήλου. Τότε αμέσως διηνοίγετο αύτω στάδιον μεγα- 
λείτερον καί όρίζων ευρύτερος, διά πνευματικού βίου- ή συνείδησις τώ 
έπέβαλλεν ώς απαραίτητον αύτω καί τή πολιτεία καθήκον, ΐνα κα
τάρτιση έαυτόν τελειότερον διά τής θεωρίας. Έλθών είς ’Αθήνας, 
ήσγολήθη πολυτίμως καί έπεράτωσε τάς διδακτορικής αύτοϋ σπου- 
δά , ό'τε έπανήλθεν είς Καλάμας, δπου έξήσκησε τό δικηγορικόν 
επάγγελμα. ’Ενωρίς δμως, κεκτημένος φύσιν ένθουσιώδη, άπέλιπε τό 
δικηγορικόν στάδιον, έν φ λαμπρώς ηύδοκίμει, ΐνα έργασθή πρός 
πραγματοποίησιν τών έθνικών εκείνων ιδεών, αϊτινες έπήνεγκον τής 
πρώτης βασιλείας τήν ανατροπήν, καί τής ανατροπής ταύτης ύπήρ
ξεν είς τών είλικρινεστέρων έργατών, έξόχως μετά τοϋτο άφοσιωθείς 
πρό; διαρρύθμισιν τών πραγμάτων τής νέας τάξεως.

Τέκνον τοϋ λαόϋ άνυψώθη είς τά ύπατα αξιώματα, διότι είς τό 
σταδιοδρόμιον τών αγώνων ώδήγει αύτόν ήάρετή καί τά φώτα. Γε- 
νόμενος διαδοχικώς γενικός γραμματεύς τοϋ 'Υπουργείου τής Δι
καιοσύνης, πληρεξούσιος έν τή Έθνοσυλεύσει τής επαρχίας Οίτύλου 
καί μετέπειτα κατ’ έπανάληψιν Βουλευτής, έν τώ μεταξύ δ’ έφέτης 
καί αρεοπαγίτης καί ειτα αύθις 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης καί τής 
Παιδείας ύπό τόν αείμνηστον Θ. Ζαίμην (1869), διεκρίθη έν πασι 
τούτοις έπί νοημοσύνη καί άκεραιότητι χαρακτήρα;, δικαιοσύνη καί 
πολιτικώ θάρρει, πρός δ’ έπί περιφανεΐ κοινοβουλευτική ευγλωττία. 
'Ως ανώτατος δικαστής, διατελέσας έφέτης, είσαγγελεύς έφετών καί 
άρεοτ.αγίτης, άνεδείχθη άληθής ιεροφάντης, σέμνωμα τοϋ Ναού τής 
Θέμιδος.

Τελευταϊον εϊχεν άνατεθή τώ άειμνήστω άνδρί, ΐνα διευθύνη ώς 
Πρόεδρος τάς εργασίας τής Επιτροπής τής έκτελούσης τό 9 άρθρον 
τή; άπό 20 ’Ιουνίου 1881 συμβάσεως τής Έλλάδο; καί τής Τουρ
κίας. 'Η πολιτεία αύτοϋ έν τή τελευταία ταύτη άνωτάτη καί ύπε- 
ρόχω θέσει θά μνημονεύηται αιωνίως, καί θά φέρηται ώς μοναδικόν 
παράδειγμα άνδρός σπανίας χρηστότητος είς παν γενναϊον έργον.

Άπέθανεν έν Άθήναις τή 28 ’Ιουνίου 1 885.
'Η ΠοιχΙΛη Στοά δημοσιεύουσα επιτυχή τοϋ άνδρός Εικόνα, άπο- 

δίδει όφειλομένην άπαραμείωτον τιμήν είς τήν άρετήν καί άληθή 
άξίαν τοϋ διαπρεπούς άνδρός.

ΤΟ Ε.\ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΑΑΙΙΜΚΟλ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ*
Π. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

«Τών σοφών εκείνους μάλιστα έγωγε φημί δειν έπαινεϊν, όπόσοι 
«μή λόγους μόνον δεξιούς παρέχονται ύπέρ τών πραγμάτων έκάσ-.ων, 
«άλλά καί έργοις όμοίοις τάς τών λόγων ύποσχέσεις πιστούνται», 
εϊπέ τις τών άρχαίων.Τήν γνώμην ταύτην άλλως ύπ’ άλλων έξενηνεγ 
μένην τών άμιμήτων καί έν παντί κλάδω τού έπιστητοΰ ανυπερβλή
των Ελλήνων συγγραφέων έν τή ήμετέρα μνήμη τεταμιευμένην έχον- 
τες, ταύτην προτάσσομεν έν τώ άρθρω τούτω τής (ίΙΙοικΙ.Ιης Στοάς)) 
ώς διδακτικήν καί σωστικής άληθείας περιεκτικήν έν συνδυασμφ 
μάλιστα πρός τήν άλλην έκείνην,

«Μέμνασ’ άπιστεϊν άρθρα ταϋτα τών φρένων.»

ΙΙόσοι τώ δντι είς πόσα κακά περιπίπτουσι πιστεύοντες είς λό
γους μόνον δεξιούς. Τό δέ κακόν είνε καθ’ ημάς έτι δεινότερον, ώς 
ανεπανόρθωτον καί θεραπείας άνεπίδεκτον, όταν γονείς είς ύποσχέσεις 
λόγων καί πομπώδεις προκηρύξεις προγραμμάτων ’Εκπαιδευτηρίων 
πιστεύοντες καί είς μεμελετημένους λόγους επιτηδείων μεσιτικών 
οργάνων έπί τούτω μισθουμένων τά ώτα άνοίγοντες καί ύπό ώραίων 
έπιγραφών καί εξωτερικών καλλωπισμών δελεαζόμενοι καί ούτως ευ
άλωτοι γινόμενοι, πριν συνεξετάσωσι καί έπιμελώς έπισκέψωνται τά 
καθ’ έκαστον, άναθέτουσι τό χαλεπώτατον έργον τής τών τέκνων 
αύτών διανοητικής καϊ ηθικής παιδεύσεως ένθα τά πράγματα δλως 
άσύμφωνα πρός τούς λόγους ύπάρχουσιν.

Άς ποοσέχωσι λοιπόν οι γονείς οι τής ύγιοϋς έκπαιδεύσεως τών 
έαυτών τέκνων φροντίζοντες, μή άντί τής "Ηρα: τήν Νεφέλην λάβω- 
σιν. Άς φεύγωσι τούς πολλά λαλοΰντας καί άς πιστεύωσι μάλλον είς 
τούς ούδέν ή ολίγα ύπέρ έαυτών λέγοντας. Οι συνειδότε; έαυτοϊς 
ποιάν τινα άξίαν δέν κολακεύουσιν ούδέ έρπουσιν ούδέ άγυρτάζουσιν, 
άλλ’ εύκαίρως περί τών προσηκόντων αύτοΐς λέγοντες, μετριοφρονώ; 
άμα δέ καί άξιοπρεπώς άναφέρουσι τό τοϋ Διδασκάλου τής ηθικής· 
«Ού δοκεΐ σοι άξιοτεκμαρτότερον τού λόγου τό έργον είναι ;»*.  Είς 
δέ τήν τάξιν τών ολίγα λεγόντων καί μή έπαίνου; ύπέρ έαυτών όρ- 
μαθιζόντων καί δημοσιευόντων μηδέ άγυρταζόντων άνήκει, καθ’ άς 
έχομεν άκριβεΐς πληροφορίας, ό κ. Π. Α. Οικονόμος ιδρυτής καί Διευ
θυντής τού έν Κερκύρα άπό έπτακαίδεκα ετών δμαλώς καί άπροσ- 
κόπτω; καί μετά έπιδόσεως ού τής τυχούσης λειτουργούντο; «Ά’.Ζ.ώ/- 
r/χοΰ Εκπαιδευτηρίου)).

'Ο κ. Οικονόμος άνήρ εύπαίδευτο; καί πείραν πλείστην κεκτημέ-

1 Ξενοφ. Άπομν. Δζ, gz. ΊΟ.
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νος, ατε αξιόλογων παιοευτηριων και εν τω εςωτεριζω προστας πανυ 
δεξιώς καί εύδοκίμως, έν Ήπείρω, Θεσσαλία, Μακεδονία καί έν 
Σάμφ, έλθών εις Κέρκυραν διωρίσθη έν τοις πρώτοις Καθηγητής τοΰ 
αυτόθι ένεργεία τών ΚΚ. Ν. Μαύρο κορδάτου και Ν. Ζαμπέλη καί 
άλλων διακεκριμένων επί φιλογενεία καί φιλομαθεία άνδρών ιδρυθέν- 
τος τώ 1868 ανώτερου Παρθεναγωγείου υπό τής Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρίας όμοιου τω έν Άθήναις Άρσακείω, καί τοιούτος έτι διατελεΐ 
διδάσκων μετά ζήλου άξιου επαίνων καί ευγνωμοσύνης. Προτροπή 
δέ αυτών τούτων καί υποστηρίξει, πρός εϋρυτέραν καί τελεσφορωτέ- 
ραν διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων καί άλλαχόσε μέν, ίδια δέ 
εις τήν άπέναντι ’Ήπειρον, έ'γνω τήν ίδρυσιν καί τοΰ έν λόγω ’Εκ
παιδευτηρίου, όπερ από του 1869 δεχόμενου μετά πατρικής στοργής 
καί μεοίμνης έκ πολλών καί διαφόρων μερών παϊδας ομογενών συμ
φωνώ; πρός έκδεδομένον Κανονισμόν, ωφελιμότατου όσημέραι άπο- 
δεικνύεται τοΐς έν αύτώ μαθητεύουσι καί τάς προσδοκίας τών γονέων 
καί οικείων ούδέν διαψεύδει. Οι άπό τούτου παραγόμενοι καρποί εΐνε 
άναυιφίλογα έπακολουθήματα τής ευσυνειδησίας τοΰ Διευθυντοΰ, άνευ 
πατάγων καί κροταλισμών ασχολούμενου όλη ψυχή ζαί διανοία εις 
τό έργον, δ προειλετο έν τή κοινωνία, ότρηρούς έχοντος συμβοηθούς 
τόν κατά πάντα άοιστον άδελφόν αΰτοΰ, δν άπ’ αρχής τής συστά- 
σεως έπι τούτο» μετεκαλέσατο, καί άλλου; πολλούς έγκριτους Καθη- 
γητάς. Τούτων δέ έ'νεκα καί ή Κυβέρνησις έκτιμώσα τήν πολυετή 
καί ευδόκιμου τούτου υπέρ τών Ελληνικών γραμμάτων ΰπηρεσίαυ 
άπέυειμευ αύτώ πρό ετών τό παράσημου τοϋ Ι>. τάγματος τοΰ Σω- 
τήοος.

Σκιαγραοήσαυτες άτελώς καί έφ’ όσον τά όρια τοΰ ήμετέρου Ήμε 
ρολογιού συγχωροΰσι τήν εικόνα τοϋ άρχαίου καί γνωστού εις τό Πα
νελλήνιον ’Εκπαιδευτηρίου τούτου, επιφυλασσόμενοι δέ νά γράψωμεν 
άλλοτε πλειότερα, συνιστώμεν ειλικρινής έκ καθήκοντος δημοσιογρα
φικού καί ένπεποιθήσει τό έν Κέρκυρα «'Ε.Ι.Ιηνικόν'Εκπαιδευτήριο»·» 
πάσι τοΐς βουλου.ένοις αληθινήν καί ελληνοπρεπή τών παίδων αΰτιον 
έκπα'δευσιν ώς κάλλιστον καί χρησιμότατου καί δι’ έργων όμοιων τάς 
υποσχέσεις τών λόγων πιστούμενον.

.Αν Ε^αιτιας} Ϊ,'ου lijyAjiowAy^

δι εςεΓ
Ποιηςις * » Μουσική Σπ Μπεκ.υτπρου 

(Κ.αδ·ηγ-·ητον τοϋ iicitov)
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1) 289. )) 25. » θανάτου )) ν ε z ρ ώ ν
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(1·> Άν; ίξα'.τΐΊσ σου Οί·· άποίανο 
αν ή ι|<νχή σου or» τυραννεί 
αν η χαρίιά σου εμε λατρεύει 
ε?.α -/ά ζήσωιιεν. γιλη [χαζυ.

(2) Ρίπτω τήν τΰ^ην ριου όπισο'εν σου 
τον χόσι'ον ολο ··I
όεν ε\ω άλλο να 
η Σϊ, ήν πάντοτε'

τον -υησαονω
MCt?.Vp.T|ffW 

αποξητω.

ν ' ■ -
ιλ u. ενσαροννης

ιι ε χ ρ α τ ε ι ς
" »· υτ.αρζιν |χου,

Lv οοηγει<.
ζ μοι, την 
Η-ούς ιιον

<40 ΪΛ.’ναι! σιωπά τον ερωτά ριας 
ιναι χαχός

ειν
Γ~

η Aaf*  τ5ν 
ησαυρσς.

(·) ) Αλλα σιωπά τον έρωτα ριας
ίου το ααγιχόν 

οι αβτερες
Ουρανόν.

( 6 ) Και αν η ·· υξη σου τα όνειοα της 
ιχει επάνω τ’ αναζητεί 
βοόονα. οι Αγγελοι ιιη τήν χρατησουν 
ριη την σφα/./.ισουν οι Ουρανοί .

\ 1 ·) j λ ΑΧ Α|<>1 I- . ·· U ·« Ν Α Μ
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