
'Υπέρ παν άλλο έτος ή «.Ποικίλη Στοά» τοΰ 1889 κοσμείται διά τής νέας 
διακεκριμένης συνεργασίας έγκριτων λογιών. Ή έν αυτή συνεργασία διά λαμπρού 
καί σπουδαιότατου άρθρου τοΰ διαπρεπούς παρ’ ήμϊν ανδρδς κ. Λ. ΜεΛιτοπονΛον 
αποτελεί όντως φιλοφρονητικώτατον δείγμα εκτιμήσεως προς έπιτυχίαν τής προ
όδου τοΰ ήμετέρου έργου.

ΑΙ ΔΥΩ ΝΑΥΜΑΧΙΑΙ

Λ

ΤΕ οί Έλληνες μετά τήν μακράν και δραστη- 
ρίαν εργασίαν τής Φιλικής Εταιρίας, συστα- 
θείσης τό πρώτον έν Όδησσώ κατά τό έτος 1812, 
άπεφάσισαν νά λάβωσι τό 1821 τά όπλα κατά 
τοΰ Σουλτάνου πρός άνάκτησιν τής έλευθερίας 
των, εϊχον τήν πεποίθησιν ότι ή 'Ρωσσία έκ τών 
πρώτων θά έσπευδεν είς βοήθειαν αυτών. Είς 
τοΰτο μεγάλως συνετέλεσαν τά έξής δύο γεγο
νότα α') ότι ή Φιλική Εταιρία είχε τήν έαυ- 

τής έδραν έν Όδησσώ, όπου εΐργάζετο άκωλύτως καί ούχί έν άγνοίορ 
τής ρωσσικής αστυνομίας· β') ότι οί απόστολοι αυτής, κατηχοΰντες 
καί προσηλυτίζοντες, ώμίλουν περί Άκωτάτης ’Αρχής, ΰπενδεικνύον- 
τες ότέ μέν, ότι ή άνωτάτη αΰτη άρχή ή τον ό κόμης Ιωάννης Κα- 
ποδίστριας, όστις διετέλει τότε έν τή πολιτική τής 'Ρωσσίας υπη
ρεσία έ'χων τόν βαθμόν'Υπουργού καί πρός τούτοις άπολαύων τής ιδι
αιτέρας εΰνοίας τοΰ αΰτοκράτορος ’Αλεξάνδρου τοΰ Α", ότέ δέ, ότι 
ήτον αυτός ούτος ό αΰτοκράτωρ.

"Ενεκα τής πεποιθήσεως ταύτης είχον λησμονήσει τό πάθημα τοΰ 
1769, οτε οί Πελοποννήσιοι πεισθέντες είς τάς προτροπάς τοΰ Όρ- 
λόφ έπανέστησαν κατά τοΰ Σουλτάνου, ειτα δέ έγκατελείφθησαν παρ’ 
αύτοΰ, ή μάλλον παρά τής κυριάρχου του, τής περιωνύμου αύτοκρα- 
τείρας Αικατερίνης τής ΒΖ καί έπαθον τά πάνδεινα παρά τών Τούρ
κων, ιδίως δέ παρά τών ’Αλβανών, οΰς ή τουρκική κυβέρνησις μετε- 
χειρίσθη στρατολογήσασα έν Αλβανία πρός καταστολήν τής έπανα- 
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στάσεως, καί οΐτινες άφ’ ού έσφαξαν έπυρπόλησαν, έλεηλάτησαν, κα
τέστησαν τοσοϋτον επίφοβοι είς αύτήν ταύτην την τουρκικήν κυβέρ- 
νησιν ώστε αυτή διέταξε τόν Πασσάν της Τριπόλεως νά τούς έξολο- 
θρεύσν), δπερ κα'ι έπραξε συνεννοηθείς μετ’ αυτών τών χριστιανών Μω- 

ρ αϊτών.
Ή γενεά, άλλως τε, ή παθοΰσα κατά τό 1769 είχε σχεδόν έκλί- 

πει κατά τό 1821, οί δέ Πελοποννήσιοι έχοντες, έ'νθεν μέν, στρατιω
τικούς ώς τόν Ζαχαρίαν, τόν Κολοκοτρώνην, τούς κατά καιρόν ηγε
μόνας της Μάνης, ένθεν δέ, προύχοντας πολιτικούς ώς τόν Ζαίμη, τόν 
Χαραλάμπη, τον Δελιγιάννην, τον Λόντον καί κληρικούς, ώς τόν 
Παλαιών ΙΙατρών Γερμανόν καί τοσούτους άλλους, είχον αρχίσει 
προκόπτοντες καί έν τώ φοονήματι καί έν τοϊς γράμμασι καί έν τή 
εύπορία. Είχεν έπέλθει δ’ έν τώ μεταξύ τό μέγα γεγονός της γαλ
λικής έπαναστάσεως καί τό ούχ ήττον μέγα τών κατά την ’Ανατο
λήν θριάμβων τοΰ Βοναπάρτου οστις πρός στιγμήν συνέλαβε την ιδέαν 
της άπελευθερώσεως της Ελλάδος, έλθών δι’ αποστόλων εις έπικοι- 
νωνίαν μετά τοΰ Άλή Πασσά και τοΰ Ήγεμόνος τής Μάνης. Τά με
γάλα ταΰτα γεγονότα ε'ίπετο νά ήλεκτρίσωσι τούς λαούς άπ’ άκρου 
είς άκρον της Εύρώπης καί είναι γνωστόν ότι ό μέγας άπόστολος καί 
μάρτυς της έλληνικής παλιγγενεσίας 'Ρήγας ό Φεραϊος έκ τών ιδεών 
τής γαλλικής έπαναστάσεως ένθουσιασθείς ώρμηθη είς τό περί άνα- 
στάσεως της έλληνικής φυλής μεγαλόφρον αύτοΰ σχέδιον. Άλλ’ ό 
ηρωικός άνηρ διέτριβεν έν τή Αυστρία τοΰ Μέττερνιχ καί αύτη δέν 
περιωρίσθη μόνον είς τό νά τόν άπελάσφ, ώς έπικίνδυνον ταραξίαν έκ 
τοΰ ίδιου έδάφους, άλλά καί αίσχρώς τόν παρέδωκε σφάγιον είς τούς 
Τούρκους. Καί ήτον τό πρώτον μέγα θΰμα είς τόν βωμόν της έθνικης 
παλιγγενεσίας!

Οί Έλληνες άπο τοΰ 1812 καί έφεξής βλέποντες, τοΰτο μέν, πώς 
οί Αυστριακοί μετεχειρίσθησαν τόν ‘Ρήγαν και πώς οί "Αγγλοι έν τή 
γείτονι Έπτανήσφ θά μετεχειρίζοντο αύτόν τε καί οίονδήποτε άλ
λον τάς αύτάς έχοντα ιδέας καί προθέσεις—δέν θά τόν παρέδιδον 
ίσως πρός τούς Τούρκους ώς οί Αύστριακοί, άλλά θά τόν έφυλάκιζον 
βεβαίως η θά τόν άπηλαυνον—τοΰτο δέ, την άνοχην καί, τό παρά- 
παν, την περιποίησιν ών έτύγχανον οί Φιλικοί έν ‘Ρωσσία εύλόγως 
έσχημάτισαν την πεποίθησιν ότι ή μεγάλη ομόδοξος δύναμις εύμε- 
νώς διέκειτο πρός τό σχέδιόν των.

Καί πράγματι εύμενεϊς ησαν κατ’ άρχάς αί προσωπικαί διαθέσεις 

τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου τοΰ Α’ έχοντος παρ’ έαυτώ εύνοούμε- 
νον’ύπουργόν, ώς είρηται, τόν κλεινόν Ίωάννην Καποδίστριαν, οστις 
έπέπρωτο καί αύτός νά πέσφ κατ’ άλλον τρόπον άλλο μέγα θΰμα της 
πρός την 'Ελλάδα άφοσιώσεώς του, ό δέ ρωσσικός λαός κατελήφθη 
ύπό τής έφέσεως τοΰ δραμεϊν είς σωτηρίαν καί άπελευθέρωσιν τών Ελ
λήνων, ώς όμοδόξων καί άδελφών. Άλλά δυστυχώς δι’ αύτούς συνέ
πεσε κατ’ έκεϊνον τόν χρόνον νά έπαναστώσιν οί φιλελεύθεροι καί έν 
’Ιταλία καί έν 'Ισπανί^, οί δέ μονάρχαι τής Εύρώπης, οί άποτελοΰν- 
τες τότε τήν κληθεϊσαν ίεράν συμμαχίαν, καί πρόσφατον έχοντες τόν 
φόβον τόν έκ τών ιδεών τής γαλλικής έπαναστάσεως καί τών νικών 
Ναπολέοντος τοΰ Α’ καταλαβόντα αύτούς, συνησπίσθησαν, τή είση- 
γήσει τοΰ Μέττερνιχ, οστις ήτον ό νοΰς καί ή ψυχή τής ίεράς συμ- 
μαχίας, όπως καταπνίξωσι πάσαν οπουδήποτε άναφαινομένην λαϊκήν 
έξέγερσιν.

"Ενεκα τούτου ούτε παρά τοΰ έν Βερώνφ Συνεδρίου ούτε παρά τοΰ 
Πάπα έγένοντο δεκτοί οί παρά τής ίΛακαστατιζής· κυβερνήσεως τής 
Ελλάδος άποσταλέντες πρέσβεις δπως έπικαλεσθώσι τόν έλεον καί 
τήν συνδρομήν τής χριστιανικής Εύρώπης.

"Ενεκα τούτου δ Καποδίστριας, δν ό Μέττερνιχ κατήντησε νά θεωρή 
άντικρυς πολέμιον, ήναγκάσθη νά άποχωρήσφ τότε τής ρωσσικής υπη
ρεσίας λαβών άπεριόριστον άδειαν καί μεταβάς είς Ελβετίαν.

"Ενεκα τούτου παρουσιάσθη τότε τό παράδοξον φαινόμενον δτι έν φ 
φιλέλληνες έκ πάντων τών έθνών τής Δύσεως καί τοΰ κέντρου τής 
Εύρώπης έδραμον νά συμπολεμήσωσι καί συναποθάνωσι μετά τών υπέρ 
έλευθερίας μαχομένων Ελλήνων, Άγγλοι, Γάλλοι, ’Ιταλοί, Γερμανοί, 
Πολωνοί, Ελβετοί κλπ. πρός τούτοις δέ καί Αμερικανοί έκ τών ύπε- 
ρωκεανείων Ηνωμένων Πολιτειών, έν ω έπιτροπαΐ φιλανθρωπικά! συγ- 
κείμεναι έκ καθολικών καί διαμαρτυρομένων συνεκροτήθησαν καί δρα- 
στηρίως είργάζοντο πρός συλλογήν καί αποστολήν συνδρομών παντός 
είδους πρός τούς σχισματικούς "Ελληνας, έκ τής ορθοδόξου 'Ρωσσίας 
ουδέ είς ήλθε φιλέλλην ούδ’ έν αύτή επετράπη, ώς δέν έπετράπη καί 
έν Αύστρία, ή συγκρότησις φιλελληνικών έπιτροπών, διότι έν άμφο- 
τέραις ταϊς αύτοκρατορίαις τό κίνημα τών Ελλήνων, καθό έπαναστα- 
τικόν, έθεωρήθη ώς άντιβαϊνον εις τάς άρχάς τής ίεράς συμμαχίας, ή 
δέ κεντρική έξουσία έδέσποζεν ίσχυρώς τών λαών.

'Ο Μέττερνιχ είχε κατορθώσει νά σαγηνεύσφ είς τάς ιδέας του 
τόν άλλως νοήμονα καί γενναιόφρονα Αλέξανδρον τής 'Ρωσσίας πα- 
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ριστών αύτώ οτι, ώς έσωσε την Ευρώπην δια τής κρατεράς αύτοΰ άν- 
τιστάσεως κατά τοΰ φοβερού δορικτήτορος Ναπολέοντος, ούτως έσω- 
ζεν αύτήν ώς κατ’ έξοχήν έκπροσωπών τάς άρχάς της ίεράς συμμα- 
χίας διά τής άντιστάσεως κατά παντός έπαναστατικοΰ κινήματος. 
Οί "Ελληνες, ελεγεν ό άπαίσιος άρχιγραμματεύς, πιθανόν νά ήσαν 
άξιοι συμπάθειας ώς χριστιανοί, άλλ’ ήσαν άποστάται ... κατά τοΰ 
νομίμου κυριάρχου των, τοΰ Σουλτάνου.

Και ό γενναιόφρων και φιλάνθρωπος ’Αλέξανδρος περιεπλάκη εν
τελώς εις τά δίκτυα τοΰ πολυμηχάνου καί άτεγκτου Αυστριακού, καί 
ό Σουλτάνος άφέθη έλεύθερος νά έξολοθρεύσγι έν ολόκληρον έθνος, 
χριστιανικόν καί ιστορικόν.

Άλλά φαίνεται ότι οί λόγοι τοΰ καθολικού άρχιγραμματέως δέν 
έ'πειθον έντελώς τόν ορθόδοξον αΰτοκράτορα, ότι ή συνείδησις τού
του έπανίστατο έ'σωθεν κατά τής πολιτικής ήν είχε παραπεισθή νά 
ένστερνισθή ή ότι, κατά τινας συγγραφείς τής Δύσεως, ών μεταξύ 
καί ό γνωστός παρ’ήμΐν Φίνλαΰ, έν ω έθεάτο άπαθώς τά δεινοπαθή- 
ματα τών Ελλήνων έκαραδόκει τήν στιγμήν καθ’ ήν ήθελε παρεμβή 
πολιτικώς ύπέρ αύτών, πρός όφελος τής επιρροής τής 'Ρωσσίας.

Όπωςδήποτε καί άν έχ·/) τό πράγμα, ό Μέττερνιχ έξεπλάγη οτε 
τώ 1823 ό Νέσσελροδ, κατά διαταγήν τοΰ αύτοκράτορος ’Αλεξάν
δρου, διεβίβασεν ύπόμνημα πρός τάς λοιπάς μεγάλας δυνάμεις, δι’ού 
πρός είρήνευσιν τής Ελλάδος προετείνετο, κατά τό πρότυπον τής 
Βλαχίας καί τής Μολδαβίας, ή σύστασις τριών αυτονόμων άλλά φό
ρου ύποτελών τώ Σουλτάνω ηγεμονιών έν αύτή, ήτοι τής Πελοπόν
νησου μετά τής Κρήτης, τής ανατολικής Ελλάδος μετά τής Θεσ
σαλίας καί τής δυτικής μετά τής ’Ηπείρου.

Ό ε’ιρημενος άγγλος συγγραφεύς Φίνλαΰ, πραγματευόμενος τά περί 
τούτου, θεωρεί τό σχέδιον τούτο ώς έμφαΐνον τήν όπισθόβουλον καί 
φίλαυτον πολιτικήν τής "Ρωσσίας καί άποκαλεϊ αυτό διαμελισμόν 
τής Ελλάδος.

Πιθανόν οί ύπολογισμοί τοΰ Νέσσελροδ καί τοΰ κυρίου αύτοΰ νά 
ήσαν τοιοΰτοι. Έν τούτοις, τίς δύναται έκ τών ύστέρων, σήμερον 
κρίνων ύπ’ αύτήν τήν έποψιν τοΰ τή Έλλάδι συμφέροντος νά ειπγι τό 
αυτό; Έάν ή πρότασις αύτη έγίνετο δεκτή καί παρά τών άλλων 
δυνάμεων καί έπεβάλλετο παρ’ αύτών εις τόν Σουλτάνον ή πραγμά- 
τωσις αύτής, έάν δηλ. συνιστώντο άπό τοΰ 1823 τρεις ήγεμονίαι έλ- 
ληνικαί, περιλαμβάνουσαι τήν Πελοπόννησον, τήν Κρήτην, τήν στε- 

ρεάν Ελλάδα ολόκληρον μετά τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας, τίς 
θά ήδύνατο νά έμποδίσ·/) μετά τινα έτη τήν έ'νωσιν πασών τών έλλη- 
νικών τούτων χωρών εις έν κράτος ώς ήνώθησαν έπί τών ημερών μας 
ή Βλαχία καί ή Μολδαβία ; Καί πόσων καταστροφών καί δεινοπα- 
θημάτων θά άπηλλάττετο τό ταλαίπωρον έλληνικόν έθνος, διότι κυ
ρίως τά δεινοπαθήματα αύτοΰ κατά τόν άγώνα καί ένεκα τής ύπε- 
ροπλίας τοΰ έχθροΰ καί ένεκα τών έμφυλίων σπαραγμών ήρξαντο άπό 
τοΰ έτους έκείνου !

Άλλ’ ή ρωσσική πρότασις καίτοι έγένετο ύποκείμενον συνδιασκέ- 
ψεώς τίνος έν Πετρουπόλει μεταξύ τοΰ Νέσσελροδ καί τών πρέσβεων 
τών λοιπών μεγάλων δυνάμεων ούτε παρά τούτων, κυρίως δέ παρά 
τής Αυστρίας καί τής ’Αγγλίας, διότι Γαλλία καί Πρωσσία τότε 
εΐποντο τή Αύστρί^ι έν τοΐς εύρωπαΐκοΐς ζητήμασιν, ούτε παρά τής 
τότε έλληνικής κυβερνήσεως έγένετο δεκτή, πολύ δέ όλιγώτερον παρά 
τής Τουρκίας.

Β

Έν τούτοις έν ώ ή "Ρωσσία είχεν ούτως άδιαφόρως πρός τόν έλλη
νικόν άγώνα, δυσμενεστάτη ήν πρός αυτόν, πλήν τής Αυστρίας, καί 
αύτή ή ’Αγγλία έν άρχή.Τούτο όμολογεΐται καί παρ’αύτοΰ τοΰ ’Άγ
γλου Φίνλαΰ δστις ώς λόγον αύτοΰ έπάγεται τό ότι ή άγγλική κυ- 
βέρνησις, ένεκα τών διαδόσεων τών Φιλικών καί τής εισβολής τοΰ 
Αλεξάνδρου "Υψηλάντου εις τάς "Ηγεμονίας, όπου κατήρξε τοΰ κατά 
τών Τούρκων άγώνος, έθεώρησε τήν έπανάστασιν τών "Ελλήνων ώς 
ύποκίνησιν ρωσσικήν!

Ούτως ή ταλαίπωρος Ελλάς έμελλεν ένεκα τής τών ισχυρών πρός 
άλλήλους αντιζηλίας νά διέλθγ διά τοσούτων δοκιμασιών 1 Καί μή
πως μέχρις έσχάτων δέν έθεωρεϊτο έν τή Δύσει ώς τυφλώς ύπείκουσα 
καί άφωσιωμένη τή "Ρωσσία ;

"Ό,τι Ναπολέων ό Α" έν τή νήσω τής "Αγίας "Ελένης, έκ τής έν 
τή Δύσει προκαταλήψεως καί άγνοιας καί αυτός πλανώμενος, έδογ— 
μάτισεν έν άρχή τοΰ αίώνος περί "Ελλήνων, ότι ήσαν νευρόσπαστα εις 
χεΐρας τών "Ρώσσων, τούτο έπανελαμβάνετο ούχί μόνον παρά τών 
φιλοτούρκων άλλά καί παρά τών μή τοιούτων ιδίως άπό τοΰ. 1854 
καί έφεξής.

Έποεπε νά έλθγι ή συνθήκη τοΰ "Αγίου Στεφάνου "ίνα πεισθώσι 
περί τής μεγάλης πλάνης των οί τυφλώττοντες Δυτικοί.
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"Αλλως δμως έκριναν τά πράγματα κατά τούς χρόνους έκείνους 
του ήμετέρου άγώνος οι δύο κράτιστοι τών φιλελλήνων Γεώργιος ό 
Κάνιγγ, ό τής ’Αγγλίας πρωθυπουργός, καί Κάρολος ό I' δ τής Γαλ
λίας Βασιλεύς.

Δυστυχώς διά τήν Ελλάδα ό βίος αυτών ύπήρξε βραχύς, βραχύ
τατος, τούτου μέν πολιτικώς, έκείνου δέ φυσικώς. Όπωςδήποτε δμως 
ό φιλελληνισμός άμφοτέρων, τοϋ μέν έξ υπολογισμού, τοϋ δέ έξ αισθή
ματος ίπποτικοϋ, έπηλθεν ώς έξ ύψους βοήθεια εις τούς άπειρηκό- 
τας και άπηλπισμένους τώ 1827 Έλληνας.

"Επρεπε νά άποθάνγ αύτόχειρ έκ μελαγχολίας (spleen) ό "Αγγλος 
πρωθυπουργός Λόρδος Κάστελρηγ Λονδονδερρύ καί νά τόν διαδεχθή 
ό Γεώργιος Κάνιγγ, ΐνα σωθή ή Ελλάς. Δέν τολμώμεν νά είπωμεν 
αύτό καί περί τοϋ αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου τοϋ Α’, άποθανόντος τώ 
1825, διότι ήδη ζώντος αύτοϋ έγενετο παρά τοϋ Νέσσελροδ ή περί 
ής ό λόγος άνωτέρω πρότασις, καί διότι ό χαρακτήρ αύτοϋ ήν πολ
λάκις έπαμφοτερίζων καί άσταθής έν τή έξωτερική πολιτική. Καί ου- 
δέν παράδοξον δ,τι έ'πραξε κατά ’Απρίλιον τοϋ 1826 ό δλως ανό
μοιος αύτώ τόν χαρακτήρα άδελφός καί διάδοχος αύτοϋ Νικόλαος 
νά έ'πραττε καί αύτός.

Ή πρωτοβουλία δμως τοϋ έ'ργου τής υπέρ τής Ελλάδος παρεμβά
σεως οφείλεται ολόκληρος πρός τόν Γεώργιον Κάνιγγ, ού ή έλευσις είς 
τήν πρωθυπουργίαν τής ’Αγγλίας ήτον καίριον τραϋμα εις τόν Μέτ- 
τερνιχ, διότι δχι μόνον ή ’Αγγλία άπεχώρησε τής ιερής συμμαχίας 
άλλά καί άντετάχθη έρρωμένως πρός τήν διπλωματικήν παντοδυνα
μίαν τοϋ Αύστριακοϋ άρχιγραμματέως καί κατέρριψεν αύτήν, ιδίως 
ώς πρός τά πράγματα τής ’Ανατολής. Δύναταί τις μάλιστα εΐπεϊν δτι 
ό Γεώργιος Κάνιγγ μόνος διέσπασεν έντελώς τήν ίεράν συμμαχίαν 
άπομονώσας τόν Μέττερνιχ, διότι καί αύτός ό βασιλεύς τής Πρωσ- 
σίας, ού τέως έδέσποζε, φαίνεται τότε μάλλον εύμενέστερον ή δυσμε- 
νώς διατεθειμένος πρός τούς "Ελληνας, ό δέ φιλελληνισμός αναφανείς 
τό πρώτον έν ’Αγγλία καί ’Ιταλία, αναπτυχθείς δέ θερμότερος έν 
Γαλλία καί Ελβετία ώς ρεύμα σφοδρόν καί άκάθεκτον συμπαρέσυρε 
καί αύτούς τούς Γερμανούς, ίδιώτας τε καί βασιλείς. ’Αληθώς τις 
φιλέλλην ένθουσιωδέστερος υπήρξε Λουδοβίκου τοϋ Α' βασιλέως τής 
Βαυαρίας, ού έπέπρωτο δμως τόν έπίσης μέγαν φιλέλληνα υιόν του 
"Οθωνα τον Α νά έκδιώξωμεν άβούλως καί παραφόρως τοϋ ελληνι
κού. θρόνου ! Καί δμως ούτε αύτός ό ούτως έκδιωχθείς, ούτε ή β»σι~ 

λική τής Βαυαρίας οικογένεια, ούτε ό βαυαρικός λαός έμνησικάκησαν 
κατά τών Ελλήνων, ώς άπέδειξαν οΐ τε δύο μνημονευθέντες ηγεμό
νες μέχρι τής τελευτής των καί αί πρό τινων μηνών τελεσθεϊσαι έν 
Μονάχφ πάνδημοι έορταί !

Βεβαίως ό "Οθων ήμαρτε περί πολλά καί πρό πάντων περί τήν κα- 
ταδολίευσιν τών έκλογών, άλλ’ ό φιλελληνισμός δν άπέδειξε μετά 
τήν έκθρόνισίν του έκάλυψε πάντα αύτοϋ τά άμαρτήματα καί ήγα- 
γεν είς τό φώς μόνας τάς άρετάς του. Ό δέ άναπολών τόν φιλελλη
νισμόν τοϋ πατρός του δέν δύναται νά μή μνημονεύσή έν παρεκβά- 
σει καί τόν φιλελληνισμ.όν έκείνου δστις διέκρινεν αύτόν.

Νικόλαος ό Α' άναβάς τώ 1825 είς τον αύτοκρατορικόν τής 'Ρωσ- 
σίας θρόνον, άφ’ ού έδέησε νά καταστείλη δεινήν στρατιωτικήν στά
σιν, δέν έσαγηνεύθη μέν, ώς ό άδελφός του, ύπό τών μηχανορραφιών 
τοϋ Μέττερνιχ ', άλλά φύσει δεσποτικός καί άγέοωχος ών δέν ήτον 
δυνατόν νά συμπαθήσγ πρός τόν ύπερήφανον καί φιλελεύθερον Βρεταν- 
νόν δστις έ'ταμε νέαν οδόν είς τάς μετά τής ’Ηπείρου πολιτικάς 
σχέσεις τής ’Αγγλίας, μετά μικρόν δέ έπρωθυπούργησεν έν αύτή, καί 
έν τούτοις, διαφωνών ώς πρός πάντα τά λοιπά, συνεφώνησε μετ’ αύ
τοϋ ώς πρός τό ζήτημα τής σωτηρίας τών Ελλήνων.

Εΐπομεν άνωτέρω δτι το ύπόμνημα τοϋ Νέσσελροδ παρ’ ούδεμιής 
τών μεγάλων Δυνάμεων έγένετο δεκτόν, άλλ’ είχε πρός τούτοις τό 
άποτέλεσμα νά έξαγριώση μέν τόν Σουλτάναν νά δυσαρεστήσγ δέ τούς 
Έλληνας. Ό μέν Σουλτάνος έθεώρησεν αύτό ώς άντικρυς προσβολήν 
τής κυριαρχίας καί άξιοπρεπείας του, μ.ή έννοών πώς ξένη κυβέρνη- 
σις είχε τό δικαίωμα νά άναμιγνύηται είς τάς έσωτερικάς τής έπι- 
κρατείας του ύποθέσεις καί νά ύποβάλγ είς άλλας Δυνάμεις ώς ύπο- 
κείμενον συζητήσεως τόν διαμελισμόν τών κτήσεών του καί έρωτών 
πώς ό Αύτοκράτωρ ’Αλέξανδρος θά έθεώρει τήν παρέμβασιν καθολι
κού τίνος ήγεμόνος ύπέρ τών Πολωνών ή καί τοϋ Σουλτάνου αυτού 
ύπέρ τών έν Κριμαία μωαμεθανών Ταρτάρων.

Οί δέ Έλληνες έθεώρουν πάλιν τό σχέδιον τοϋ Νέσσελροδ ώς άντι- 
βαΐνον είς τήν έθνικήν των ένότητα καί άνεξαρτησίαν καί ήπόρουν 
πώς ήγεμών ορθόδοξος δν ένόμιζον τόν μόνον ειλικρινή προστάτην των 
ήδύνατο νά προτείνη τοιοϋτον σχέδιον.

Τά μετέπειτα συμβάντα άπέδειξαν δτι καί ούτος καί έκεϊνος έπλα-

1 Ό ’Αλέξανδρος χίμαιραν άπεκάλει τήν άνεξαρτησίαν τής Ελλάδος, κατά 
Σπυρίδωνα Τρικούπην,
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νώντο περί την έκτίμησιν τοΰ τε δικαίου των και τής δυνάμεός των.
Άλλ’ άφ’ ου ό Σουλτάνος ουδέ μετά την πυρπόλησιν τοΰ στόλου 

του, περί ής ό λόγος κατωτέρω, ήθελε νά παραδεχθή τήν αυτονομίαν 
τής Πελοπόννησου μετά τών νήσων καί πάλιν ώς υποτελούς ηγεμο
νίας, πώς ήτον δυνατόν νά παραδεχθώ τοσοΰτον μέγαν μεγαλωστί 
άκρωτηριασμόν τής έπικρατείας του ;

Προφανώς τό σχέδιον τοΰ Νέσσελροδ δέν ήτον πρακτικόν, κα'ι ά- 
πόδειξις ότι άπερρίφθη παρά πάντων, θαυμάζει δέ τις πώς ό Αλέξαν
δρος ώρμήθη νά τό διατυπόσγ, πάρεξ έάν ύποτεθή ότι ένόμιζε πιθα
νήν τήν παραδοχήν του παρά τής ’Αγγλίας, ότι αί δύο Δυνάμεις θά 
ήρκουν εις τό νά τό έπιβάλωσιν, άλλά διά τών οπλών.

Τό σχέδιον τοΰτο καί ή σύμ.πτωσις ότι έλληνικαί τινες οΐκογέ- 
νειαι έξώσθησαν τής 'Ρωσσίας κατ’ εκείνον τόν χρόνον καί κατέφυγον 
είς τήν 'Ελβετίαν, όθεν διά τής συνδρομής τών φιλελληνικών επι
τροπών κατόρθωσαν νά μεταβώσιν είς τήν Ελλάδα, πρός δέ τούτοις 
ή έγκατάλειψις τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου, τοΰ τέως ύπασπιστοΰ 
τοΰ Αΰτοκράτορος ’Αλεξάνδρου καί στρατηγού του, οστις μετά την 
έν τή Δακία οίκτράν άποτυχίαν του καταφυγών είς τήν Αυστρίαν συν
ελήφθη παρά τών Αυστριακών καί έκρατεϊτο ύπ’ αυτών έν τή φυ
λακή, έμείωσαν τό γόητρον τής 'Ρωσσίας παρά τοϊς Έλλησιν. Άπ 
έναντίας δέ ήρχισεν αΰξάνον παρ’ αΰτοϊς τό γόητρον τής Αγγλίας, 
ιδίως άφ’ ού ό Γεώργιος Κάνιγγ ώς ύπουργός τών έξωτερικών απην- 
τησεν είς τό έ'γγραφον τής έλληνικής κυβερνήσεως τής 24 Αύγου
στου 1824 δι’ ού αΰτη έπεκαλεϊτο τήν βοήθειαν τής Μεγάλης Βρε- 
ταννίας.

*Η άπάντησις αύτη, καίτοι δέν ήτον ένθαρρυντική, ίσοδυνάμει όμως 
πρός άναγνώρισιν τής έπαναστάσεως Ελλάδος ώς Κράτους. Συγχρόνως 
δέ ό μέν Λόρδος δήμαρχος τοΰ Λονδίνου έπιδεικτικώς κατήρχε τοΰ 
καταλόγου τών ύπέρ τών 'Ελλήνων συνδρομών, έγγραφόμενος διά 
σπουδαΐον ποσόν, ό δέ Λόρδος Βύρων, μέλος τής άνω Βουλής, ό Λόρδος 
Χάρριγκτων (συνταγματάρχης Στανχόπ) έν τή υπηρεσία τοΰ βασιλέως 
τής ’Αγγλίας, καί άλλοι ’Άγγλοι μετέβησαν είς τήν Ελλάδα καί 
ΐνα συναγωνισθώσι μετά τών Ελλήνων κατά τών Τούρκων, ’Άγγλοι 
δέ τραπεζϊται παρείχαν χρήματα διά δανείου είς αύτούς.

Ταΰτα δέ πάντα έξηρέθισαν τόν Σουλτάνον, οστις διά τοΰ Ρεϊζ 
Έφέντη (τοΰ έπί τών έξωτερικών υπουργού) καί πρός τόν έν Κων- 
σταντινουπόλει πρεσβευτήν τής Αγγλίας Λόρδον Στράγγφορδ έξέ- 

φρασε πικρά παράπονα καί τήν συμπεριφοράν τής Αγγλίας κατήγ- 
γειλεν είς τάς άλλας μεγάλας Δυνάμεις ώς άντιβαίνουσαν είς τά διε
θνή νόμιμα, είς τρόπον ώστε ή θέσις τοΰ πρεσβευτοΰ τούτου καθί
στατο λίαν δυσχερής έν Κωνσταντινουπόλει.

Κρισιμωτάτη δμως ήτον ή θέσις τής Ελλάδος μετά τήν εισβολήν 
τοΰ Ίβραήμ Πασσά καί τάς ήττας τών έλληνικών στρατευμάτων παρά 
τών τακτικών Αιγυπτίων, οχι μόνον διά τάς ήττας ταύτας άλλά καί 
διά τόν μεταξύ τών κομμάτων άνταγωνισμόν, οστις παρ’ ολίγον νά 
άποβή ολέθριος είς τήν Ελλάδα, διότι ό άνταγωνισμός ούτος είχε 
φθάσει άπό τοΰ 1824 μέχρις έμφυλίου πολέμου. "Ηδη ήρχισαν νά 
άναφαίνωνται τά σπέρματα τών τριών κομμάτων, τοΰ άγγλικοΰ, τοΰ 
γαλλικού καί τοΰ ρωσσικοΰ. Καί τοΰ μέν άγγλικοΰ ήγεϊτο ό Αλέ
ξανδρος Μαυροκορδάτος, οστις άπό τής Αγγλίας άπεξεδέχετο τήν 
σωτηρίαν τής Ελλάδος ώς θαλασσοκρατείρας, τοΰ δέ γαλλικού ό 
’Ιωάννης Κωλέττης, οστις τούναντίον ήλπιζε τήν σωτηρίαν άπό τής 
Γαλλίας, έχούσης ισχυρόν στρατόν καί άφιλοκερδεστέρας έν τή Ανα
τολή καί είχε συλλάβει, φαίνεται, τό σχέδιον νά προκαλέση τήν παρά 
τής ’Εθνικής Συνελεύσεως έκλογήν ώς βασιλέως τής Ελλάδος ένός 
τών υίών τοΰ δουκός τής Αύρηλίας (Due d’Orleans) τοΰ μετέ- 
πειτα βασιλέως Λουδοβίκου Φιλίππου, τοΰ δέ ρωσσικοΰ ό έκ Κεφαλ
ληνίας Άνδρέας Μεταξάς, έ'χων συμπαρέδρους τούς στρατιωτικούς 
άρχηγούς Θεόδωρον Κολοκοτρώνην καί Δημήτριον Ύψηλάντην. 'Υπό 
τήν έ'ποψιν ταύτην τά διάφορα ταΰτα κόμματα δέν εϊχόν τι άξιόμεμ— 
πτον, διότι έκαστος είχε τό δικαίωμα τοΰ έ'χειν ιδίαν γνώμην περί 
τοΰ τρόπου καθ’ δν έδύνατο άριστα νά σωθή ή 'Ελλάς. Άλλά τό 
άξιόμεμ.πτον καί τό άπαίσιον είχεν ό ήδη προ τής εισβολής τοΰ Ί- 
βραήμ. Πασσά άρξάμενος έμφύλιος πόλεμος πρός κατάληψιν τής άρ- 
χής μεταξύ κομμάτων, δπερ δέν είχε χαρακτήρά τινα πολιτικόν καί 
ώς πρός τοΰτο μεγάλας ύπέχουσιν εύθύνας έν τή ίστορίι»: δ,τε Μαυρο- 
κορδάτος καί ό Κωλέττης.

Ό Μαυροκορδάτος μετά τών οπαδών του κατόρθωσε κατά Αύγου
στον τοΰ 1825 νά υπογραφή παρά πολλών προύχόντων 'Ελλήνων, 
πολιτικών, στρατιωτικών καί κληρικών εν έ'γγραφον είς είδος άναφο- 
ράς πρός τήν άγγλικήν κυβέρνησιν, δι’ ής έζητεϊτο νά τεθή ή Ελ
λάς ύπό τήν άγγλικήν προστασίαν. Άλλ’ οί λοιποί προύχοντες, οί 
είς τά άλλα κόμματα άνήκοντες, διεμαρτυρήθησαν κατά τής τοιαύ
της αίτήσεως λέγοντες ότι οί 'Έλληνες λαβόντες τά όπλα κατά τοΰ 
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Σουλτάνου καί έπί τοσαΰτα έτη μαχόμενοι κατ’ αύτοΰ καί τοσαΰτα 
<5εινά πάσχοντες ένόουν νά τύχωσιν ανεξαρτησίας καί ούχί νά προστε- 
θώσιν εις την Επτάνησον.

Δέν έξηκριβώθη ίστορικώς έάν τό έγγραφον τοϋτο ύπηγορεύθη εις 
τόν Μαυροκορδάτον ύπό τής αγγλικής κυβερνήσεως, ή έάν ούτος έκ 
πρωτοβουλίας προέβη εις τό διάβημα τοϋτο έξ άπελπισμοΰ η όπως 
γείνν) άρεστός αύτή. Τό βέβαιον είναι ό'τι ριετ’ ού πολύ ό Γεώργιος 
Κάνιγγ άπέστειλε τόν ίδιον έξάδελφον Στράτφορδ Κάνιγγ, (τόν με- 
τέπειτα Λόρδον 'Ρεδκλίφ) ένα τών ίκανωτέρων "Αγγλων πολιτικών 
ώς πρεσβευτήν εις Κωνσταντινούπολή κατά την άρχήν τοΰ 1826 
μετά διττής έντολής νά πείση μέν τόν Σουλτάνον νά παύσγ τόν πό
λεμον έν Έλλάδι, νά προλάβγ δέ την έκρηξιν τοΰ μ.εταξυ Ρωσσίας 
καί Τουρκίας πολέμου δστις έφαίνετο έπικείμενος. Ούτος πριν η φθάσν) 
εις 'Ελλήσποντον έλαβεν έν Πάρω συνέντευξιν μετά τοΰ Μαυροκορδά- 
του δπως κανονισθή ή βάσις τής μεταξύ τών έμπολέμων ανακωχής. 
'Η Ελλάς άνεγνωρίζετο πλέον έπισήμως ώς έμπόλεμον Κράτος παρά 
τής ’Αγγλίας. ’Αποτέλεσμα τής συνεντεύξεως ταύτης ήν ότι ή έν Ε- 
πιδαύριρ συνεδριάζουσα ’Εθνική Συνέλευσις έψηφίσατο ψήφισμα δι ου 
έδίδετο ή πληρεξουσιότης εις τόν έν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτήν 
τής Μεγάλης Βρεταννίας νά διαπραγματευθγ μετά τής Τουρκίας τήν 
συνομολόγησιν τής ειρήνης ,έπί τή βάσει τής αυτονομίας τής Ελλά
δος, τελούσης δμως φόρον ύποτελείας εις τόν Σουλτάνον.

Γ

*0 Γεώργιος Κάνιγγ έπεθύμει νά πειθαναγκάση τον Σουλτάνον εις 
τό νά καταπαύσγ τόν πόλεμον καί άναγνωρίσγ την συστασιν τής νέας 
αύτονόμου έλληνικής πολιτείας ύπό τήν μορφήν ύποτελοΰς ηγεμονίας. 
Άριστον μέσον πρός τοϋτο θά ήτον τό φόβητρον τοΰ συνασπισμού 
τών χριστιανικών τής Εύρώπης Δυνάμεων, αλλα τοΰ φόβητρου τού
του δέν ήτον δυνατόν νά γείνν) χρήσις προς ειρηνικήν και αναίμακτον 
τοΰ ζητήματος λύσιν, διότι, ένθεν μέν, αί σχέσεις τής αγγλικής κυ
βερνήσεως μετά τών μελών τής ίεράς συμμαχίας πόρρω άπεΐχον τοΰ 
είναι φίλιαι, ένθεν δέ, ή Λύστρία ήτις ήτον ή ψυχή τής ίεράς συμ
μαχίας ύπό τόν Μέττερνιχ ούδέ ήθελε νά άκουσγ περί καταναγκασμ.οΰ 
τοΰ Σουλτάνου χάριν τών επαναστατών Ελλήνων καί τούτο εγίνω- 
σκε καλώς ό Σουλτάνος.

Άλλ’ ό Γεώργιος Κάνιγγ, έν ώ είχε τήν μέριμ.ναν ταύτην περί τής 
άπελευθερώσεως τής μαχομένης ήδη δέ άπέλπιδος Ελλάδος, είχε καί 
έτέραν τινά, πώς νά προλάβγ, τόν μεταξύ 'Ρωσσίας καί Τουρκίας πό
λεμον, δστις έφαίνετο έπικείμενος, ένεκα τοΰ ορμητικού χαρακτήρος 
τοΰ νέου αύτοκράτορος Νικολάου τοΰ Α', μεθ’ό*λην τήν έν Άκκερμαν 
γενομένην άρτίως σύμβασιν μεταξύ 'Ρωσσίας καί Τουρκίας πρός έξι- 
σασμόν τών μ,εταξύ τών δύο χωρών έκκρεμ.ών διαφορών Διά τούτο 
άπέστειλε κατά Μάρτιον τοΰ 1826 τόν έπισημότατον τών "Αγγλων, 
τόν Δούκα Ούελλιγκτώνα, ώς έκτακτον πρεσβευτήν εις Πετρούπολιν 
ΐνα διαπραγματευθή μετά τοΰ αύτοκράτορος περί τοΰ πρακτέου πρός 
παΰσιν τοΰ πολέμου έν Έλλάδι.

Ό Κάνιγγ ώς οξυδερκής πολιτικός είχε προαισθανθή δτι αί περί 
Ελλάδος προτάσεις του θά ήσαν άπρόσδεκτοι παρά τώ Νικολάω, 
δπως δέ έτι μάλλον έξασφαλίσγι τήν έπιτυχίαν τοΰ σχεδίου του έξε- 
λέξατο ούχί ένα τών πολιτικών άνδρών ή πρεσβευτών τής Μεγάλης 
Βρεταννίας άλλά τόν έπισημότατον τών στρατιωτικών, ώς εΐρηται, 
διαθρύπτων ούτω τήν φιλαυτίαν τοΰ αύτοκράτορος. Καί τό σχέδιον 
τούτο επέτυχε πληρέστατα, διότι τή 4 ’Απριλίου (ήτοι 23 Μαρτίου 
κατά τό ιουλιανόν ήμερολόγιον) 1826 ύπεγράφη μεταξύ τοΰ Ού- 
ελλιγκτώνος καί τοΰ Νέσσελροδ πρωτόκολλου δι’ ού έδηλοΰτο δτι 
οί 'Έλληνες είχον τό δικαίωμα νά άπαιτήσωσι τήν παρά τής Τουρ
κίας άναγνώρισιν τής αύτονόμου πολιτικής των ύπάρξεως, αί δέ δύο 
δυνάμεις, ή ’Αγγλία καί ή 'Ρωσσία, άνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν τοΰ 
έπιβαλεΐν τήν άναγνώρισιν ταύτην.

Τό πρωτόκολλου τούτο ήτον ή πρώτη έκδήλωσις τής ύπέρ τής 
σωτηρίας τών Ελλήνων συμμαχίας καί τό πρώτον βήμα πρός έξα- 
σφάλισιν τής έθνικής αύτών άνεξαρτησίας. Άλλά πόσα έπρεπε νά 
μεσολαβήσωσι μέχρις ού ή άνεξαρτησία αΰτη γείνν) πράγμα ήτοι 
μέχρις ού άναγνωρισθή ύπό τοΰ Σουλτάνου !

Έν Γαλλία κατ’ έκεϊνον τόν χρόνον ή μέν κυβέρνησις έξηκολούθει 
τελούσα ύπό τήν επιρροήν τών άρχών τής ίεράς συμμαχίας, ύπό τήν 
έπίδρασιν δηλαδή τοΰ Μέττερνιχ, καί διά τούτο βλέπομεν καί τούς 
κυβερνήτας τών έν τώ Αίγαίω πολεμικών αύτής πλοίων μάλλον δυσ- 
μενεστέρους ή εύμενεϊς πρός τόν άγώνα τών Ελλήνων, άλλά τό έθνος 
κατελαμβάνετο έπί μάλλον καί μάλλον ύπό τοΰ φιλελληνικοΰ ένθου- 
σιασμοΰ, ό δέ ένθουσιασμός ούτος έφθασεν εις τό κατακόρυφον αύτοΰ 
σημείου μετά τήν πτώσιν τοΰ Μεσολογγίου καί τήν διά τών έφημε-
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ρίδων διάδοσιν τών περιπετειών της τε μοναδικές έν τή ΐστορίη τών 
πολέμιων άμύνης αύτοϋ ύπό τής φρουρό?; του καί της έξόδου αύτής.

Ύπό την εποψιν τής πρακτικότητος ή ήρωική άλλ’ απονενοημένη 
έξοδος εκείνη ήτον σφάλμα στρατιωτικόν καί πολιτικόν, ώς έν τοϊς 
καθ’ ημάς χρόνοις ήτον σφάλμα αντίθετον ή παρά τοϋ Παζαϊν παρά- 
δοσις τοϋ Μέτς. Ό ένθουσιασμός μεθ’ ού οχι μόνον οί "Ελληνες 
άλλά καί οί αλλοδαποί συνείθισαν νά όμιλώσι περί τοϋ έκτάκτου 
έκείνου ήρωισμοΰ, καί τά πολιτικά έπακολουθήματα άπερ έσχεν ή 
απαράμιλλος έκείνη έθελοθυσία τών Ελλήνων παρεκώλυσαν καί αυ
τούς τούς έμβριθεστάτους τών ιστορικών νά χαρακτηρίσωσι τήν πρά- 
ξιν έκείνην ώς έπρεπεν, ώς άπόνοιαν δηλαδή ηθικήν και ώς σφάλμα 
πολιτικόν και στρατιωτικόν. Άλλά σήμερον μετά παρέλευσιν έξή- 
κοντα καί πλέον έτών ή κριτική τής ιστορίας όχι μόνον δύναται άλλά 
καί οφείλει νά άναλάβη άπαντα τά δικαιώματά της.Έάν δ Κιουταχής 
καί ό Ίβραήμ άπήτουν τήν παράδοσιν τής φρουράς καί τών κατοί
κων άνευ ορών, ή άπόφασις τοϋ νά τολμηθή απελπιστική έξοδος θά 
ήτον δεδικαιολογημένη πως, διότι παρά νά πέσωσι θύματα τής βαρ- 
βαρότητος τών Τούρκων ώς αιχμάλωτοι άνδρες τε καί γυναίκες, προ- 
τιμότερον ήτον νά πέσωσι μαχόμενοι. Άλλ’ είναι γνωστόν ότι μικρόν 
τι πρό τής έξόδου ό Κιουταχής διά τοϋ άρμοστοϋ τών Ίονίων Νήσων 
Άδαμς είχε διαβιβάσει πρός τούς μαχομένους "Ελληνας προτάσεις 
περί παραδόσεως ή μάλλον έξόδου λίαν έντιμους δι’αύτούς. Καί ταϋτα 
δτε είχεν άποτύχει καί ή τελευταία άπόπειρα τοϋ Μιαούλη περί εΐσ- 
κομίσεως τροφών είς αυτούς καί διαρρήξεως τής στενής άλύσεως τοϋ 
τουρκικού στόλου. Κατά τάς προτάσεις ταύτας ή μέν φρουρά ήτον 
έλευθέρα νά έξέλθη μετά τών όπλων αυτής καί νά ύπάγγ όπου άν 
έβούλετο τής Ελλάδος, οί δέ κάτοικοι έπίσης, όσοι ήθελον (καί θά 
ήθελον βεβαίως άπαντες) ήσαν έλεύθεροι νά παρακολουθήσωσι τή 
φρουρά, φέροντες δ,τι έκαστος έδύνατο νά βαστάση.

Eivat πρόδηλον ότι, έάν οί όροι ούτοι έγίνοντο δεκτοί παρά τής 
φρουράς, θά άπεφεύγετο μέν τοσαύτη καί τηλικαύτη άνθρωποθυσία 
καί αιχμαλωσία, μάλιστα γυναικών καί παιδιών, θά διεφυλάττετο 
δέ είς τήν μαχομένην Ελλάδα σώμα στρατιωτικόν πολυάριθμον καί 
μαχιμώτατον, όπερ θά ήδύνατο άλλαχοϋ αυτής έν τή Αττική δη
λαδή καί έν τή Πελοποννήσω νά σώση τόν κινδυνεύοντα ελληνικόν 
άγώνα. 'Ο πολιορκητής δέν άπήτει ούδέ τόν συνήθη παρά τοϊς νεω- 
τέροις στρατοϊς όρον, τοϋ νά μή πολεμήσωσιν οί συνθηκοποιοϋντες 

έφ’ ώρισμένου χρόνου διάστημα κατά τοϋ έχθροϋ. Έάν ή φρουρά 
έκείνη, ούτως έξερχομένη, μετέβαινεν είς Πειραιά ύπό τόν Καραϊσκά- 
κην, δέν θά συνέβαινε πιθανότατα έστω καί μετά τόν θάνατον αύ
τοϋ ή συμβάσα κατά τό Φάληρον πανωλεθρία τών Ελλήνων, άλλ’ ό 
Κιουταχής θά ήναγκάζετο νά λύση τήν πολιορκίαν τών Αθηνών, 
ή άν μετέβαινεν είς Πελοπόννησον καί ένίσχυε τόν Κολοκοτρώνην καί 
λοιπούς Πελοποννησίους στρατηγούς, θά άνεκτάτο μέν ή Τρίπολις, ό 
δέ Ίβραήμ Πασσάς θά άπωθεϊτο ένθεν μέν πρός τά μεσσηνιακά φρού
ρια, ένθεν δέ πρός τάς Πάτρας, καί θά έσώζετο τοσοϋτος γεωργικός 
πληθυσμός τής ταλαίπωρου χερσονήσου.

Έάν σήμερον άρχηγός πολιορκουμένης φρουράς άπέρριπτε τοιούτους 
όρους βεβαίως θάείσήγετο είς στρατοδικείου, ή θά έθεωρεΐτο παράφρων.

Άλλ τις τότε ή μετέπειτα έν Έλλάδι έσκέφθη νά καταδικάση τήν 
ηρωικήν άπόφασιν τών τολμησάντων τήν έξοδον ; ’Έπειτα τίς ήτον ό 
άρχηγός τής φρουράς ή ό στρατιωτικός διοικητής πρός δν οί λοιποί 
ώφειλον εύπείθειαν καί ύποταγήν ; Ήσαν μέν πολλοί άρχηγοί στρα
τιωτών, άλλ’ άρχηγός τής φρουράς κυρίως ούδείς.

’Άλλως τε τό ηθικόν αποτέλεσμα τοϋ ήρωισμοΰ έκείνου έν τή Δύ
σει ήν τοσοϋτον ώστε ή άπόνοια ή ή έθελοθυσία έκείνη τών πολιορ- 
κουμένων Ελλήνων άπέβη είς σωτηρίαν τής Ελλάδος διά τής συγ- 
κινήσεως ήτις κατέλαβε τότε τούς λαούς τής Δύσεως, ιδίως δέ τούς 
Γάλλους, είς τό άκουσμα τοϋ άπιστεύτου έκείνου τολμήματος.

Τότε έδιπλασιάσθη ή ένέργεια τών φιλελληνικών έπιτροπών έν 
Γαλλία καί ό φιλελληνισμός μετεδόθη καί είς αυτήν τήν άριστοκρα- 
τίαν καί εις αυτήν τήν αυλήν κατέλαβε δέ ευκόλως καί αύτόν τόν 
βασιλέα Κάρολον τόν Γ φύσει δεσποτικόν όντα καί κατέστησεν αύτόν 
τόν ένθερμότατον τών φιλελλήνων. Αλλα τι λεγομεν ! μετεδόθη καί 
πέραν τοϋ Ατλαντικού είς τόν φιλελεύθερον λαόν τών Ηνωμένων 
Πολιτειών τής Αμερικής, όπου αί δέσποιναι τής Καρλιστώνος καί 
άλλων πόλεων τής Συμπολιτείας κύριον έργον είχον τήν συλλογήν 
συνεισφορών ύπέρ τών άτυχών Ελλήνων και οθεν φορτία ολόκληρα 
τροφών έτοιμων έστέλλοντο είς τήν Ελλάδα !

Λ

Συνέβη τότε τό έξής έπεισόδιον έν Παρισίοις ;
Είχε φθάσει πρό τινων ημερών ή θλιβερά αγγελία τής πτώσεως 

τοϋ Μεσολογγίου καί τών σπαραξικάρδιων παθών τής φρουράς. Ή 
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Λατινική συνοικία διετέλει είς έξαψιν ένεκα τής άναστατώσεως τών 
φοιτητών. Έν τώ μεγάλω θεάτρω τοΰ 'Ωδείου παριστάνετο φιλελλη- 
νικόν τι δράμα, νομίζομεν, ό Λεωνίδας kv Θερμοπύ.Ιαις, τοΰ Sichat. 
Τοΰτο έκορύφωσε την έξαψιν τών πνευμάτων. Μετά τό πέρας τής 
παραστάσεως τό πλήθος, προεξαρχόντων τών φοιτητών, άπεφάσισε νά 
προβή είς διαδήλωσιν ύπέρ τών Ελλήνων. Ή διαδήλωσις ευθύς έξ 
άρχής ήτον σπουδαία απαρτιζόμενη έκ τινων χιλιάδων, δτε τινές τών 
διαδηλωτών έκραύγασαν. Εμπρός ! είς τά Ανάκτορα τοΰ Κεραμει- 
κοΰ I οπού διέτριβε τότε Κάρολος ό Γ μετά τής οικογένειας του. ‘Ως 
σπινθήρ ηλεκτρικός, ή κραυγή διέδραμε τό πλήθος καί τοΰτο έκινήθη 
όμοθυμαδόν πρός τόν Κεραμεικόν, όσον δέ προέβαινε, τοσοΰτον καί 
έξηπλοΰτο ώστε ήρίθμει πολλάς χιλιάδας δτε ύπερέβη τόν ποταμόν 
καί έφθασε προ τοΰ Λούβρου. Ή αστυνομία ήρχισε νά άνησυχή και 
έσπευσε νά άναγγείλη τά γινόμενα εις τε τήν αυλήν καί τήν στρατιω
τικήν αρχήν ϊνα ληφθώσι τά δέοντα μέτρα πρός τήρησιν τής τάξεως 
καί φρούρησιν τών ανακτόρων.

Είχε παρέλθει τό μεσονύκτιον, άλλ’ ό βασιλεύς Κάρολος ήγρύπνει 
είσέτι. Τό πλήθος ήτον έξαλλον έκ τοΰ ένθουσιασμοΰ κραυγάζον, ιΖή- 
τωσαν οί 'ΈΛ.Ιηνες, Κάτω τό 'Τπουργεΐον, ώς φιλότουρκον» .Ή δια- 
δήλωσις έφαίνετο πλέον ούχΐ έκδήλωσις αισθημάτων άλλά μάλλον 
σοβαρά τις στάσις. "Ηδη οί ύπουργοί καί οΐ αύλικοί έσκέπτοντο 
περί άποκρούσεως καί διαλύσεως αύτής διά τής βίας, δτε πρός έκπλη- 
ξιν άπάντων ό βασιλεύς διέταξε νά άφεθη τό πλήθος έλεύθερον νά 
προβή είς τά ανάκτορα. Έμφανισθείς δέ ένώπιον αύτών ό βασιλεύς 
έδήλωσεν αύτοΐς δτι συνεμερίζετο καί αύτός τά αισθήματα τοΰ λαοΰ 
τών Παρισίων καί έμελλε νά δώση τάς άπαιτουμένας διαταγάς πρός 
τούς υπουργούς του. Τό πλήθος τότε έξερράγη είς ένθουσιώδεις ζήτω 
κραυγάς ύπέρ τοΰ βασιλέως δστις κατ’ έκείνην τήν στιγμήν κατέστη 
δημοτικώτατος.

Μετά τινας ημέρας ή γαλλική κυβέρνησις έδήλωσε πρός τε τήν 
άγγλικήν καί τήν ρωσσικήν ότι προσεχώρει εις τήν έν Πετρουπόλει 
συνομολογηθεϊσαν μεταξύ τών δύο τούτων συμμαχίαν πρός είρήνευσιν 
τής Ελλάδος καί ύπεγράφη τότε έν Λονδίνω ή μεταξύ τών τριών 
αύλών συνθήκη τής 6 ’Ιουλίου (24 ’Ιουνίου κατά τό ίουλιανόν ήμε- 
ρολόγιον) 1827.

Ήδη κατά τήν 5 Φεβρουάριου τοΰ αύτοΰ έτους ή Αγγλία καί ή 
‘Ρωσσία είχον προτείνει διά τών έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεών των 

είς τήν Τουρκίαν τήν μεσολάβησιν εαυτών πρός κατάπαυσιν τών έχ- 
θροπραξιών. Άλλ’ ό ‘Ρείζ-Έφέντης μετά τινας ματαίας συνεντεύξεις 
έδήλωσεν έγγράφως πρός τούς δύο πρέσβεις κατά ρητήν διαταγήν τοΰ 
Σουλτάν Μαχμούτη δτι δέν έδύνατο νά παραδεχθή μεσολάβησιν ξέ
νων έν ζητήματι άναγομένφ είς τήν έσωτερικήν διοίκησιν τοΰ κράτους 
του. Τούτου ένεκα έν τή συνθήκη τής 6 ’Ιουλίου 1827 περιελήφθη 
καί μυστικόν άρθρον λέγον τάδε ·'

«Έάν, παρά πάσαν προσδοκίαν, τά είρημένα μέτρα δέν άρκέσωσιν 
» είς τό νά καταστήσωσι τήν ‘Υψηλήν Πύλην εύδιάθετον νά δεχθή 
»τάς προτάσεις τών ‘Υψηλών συμβαλλομένων δυνάμεων, ή έάν πάλιν 
»οΐ "Ελληνες άπορρίψωσι τάς περί αύτών συμφωνίας τάς γενομένας
• έντή σημερινή συνθήκη, αί Ύψηλαί δυνάμεις θά έξακολουθήσωσιν 
»ούχ ήττον τό έργον τής είρηνοποιήσεως, κατά τάς μεταξύ αύτών
• συμφωνηθείσας βάσεις καί κατ' ακολουθίαν δίδουσιν άπό τοΰδε τήν 
«πληρεξουσιότητα πρός τούς έν Λονδίνω αντιπροσώπους αύτών νά 
»συζητήσωσι καί προσδιορίσωσι τά μετά ταΰτα μέτρα είς & δυνατόν 
»νά γείνη χρεία νά προσφύγωσιν».

Άνευ τοΰ μυστικού τούτου άρθρου ή συνθήκη θά έμενε γράμμα νε
κρόν, ένώπιον τής έπιμονής τοΰ Σουλτάνου, ένισχυομένου κρύφά ύπό 
τοΰ Μέττερνιχ, αί δέ τρεις σύμμαχοι δυνάμεις θά έμυκτηρίζοντο ύπό 
τε τούτου καί τών Τούρκων.

Οί "Ελληνες, μετά τήν άνακοίνωσιν τής συνθήκης έδέχθησαν, ώς 
εϊπετο, τήν ανακωχήν έτοίμως, άλλ’ ό Σουλτάνος άπέρριψεν ύπερη- 
φάνως πάσαν παρέμβασιν καί παρέπεμψε τούς συμμάχους είς τήν άρτι 
μνημονευθεϊσαν δήλωσιν τοΰ ‘Ρείζ-Έφέντη.

‘Υπό τινα έποψιν ό Σουλτάνος δέν είχεν άδικον, άλλ’έλησμόνει δτι 
ή άρχή τής δεσποτείας αύτοΰ έν Εύρώπη δέν ώμοίαζε πρός τήν τών 
Εύρωπαίων ηγεμόνων καί δτι αύτός μέν ήτον Μωαμεθανός δεσπόζων 
χριστιανών έκεϊνοι δέ άπαντες χριστιανοί.

Ή θέσις τών Ελλήνων ήν δεινή καί τό παράπαν άπελπις. Ό Ί- 
βραήμ ΙΊασσάς έδήου τήν Πελοπόννησον άπ’ άκρου είς άκοον πλήν 
τής Μάνης, ό δέ 'Ρεσσίτ Πασσάς Κιουταχής τήν Στερεάν. Μετά τήν 
πτώσιν τών Αθηνών, τά μόνα φρούρια τά κατεχόμενα παρά τών Ελ
λήνων ήσαν τό Ναύπλιον, ό Άκροκόρινθος, ή Μονεμβασία έν ΓΙελο- 
ποννήσφ καί ή Γραμβοΰσα έν Κρήτη. Ή έλληνική έπικράτεια περι- 
ωρίζετο κυρίως είς τά φρούρια ταΰτα καί τήν πέριξ γήν, είς τήν 
Μάνην, τήν χερσόνησον τών Μεθάνων οπού έστρατοπεδεύετο ό Φαβιέ 
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μετά τού ύπ’ αυτόν ολιγάριθμου τακτικού στρατού, καί τάς νήσους, 
άλλ’ ήδη ό Ίβραήμ έμελέτα νά έπέλθϊ) μεθ’ δλου τού στόλου του καί 
πολυαρίθμου άποβατικού στρατού κατά τής "Υδρας καί τών Σπετσών 
κα'ι χειρωσάμενος αύτάς νά δουλώση καί πάσας τάς λοιπάς,νά κατα- 
στρέψν) δέ τήν ναυτικήν τών Ελλήνων δύναμιν.

7Ησαν μέν "Ελληνες μαχηταί ύπό τά όπλα περί τάς 20,000 άλλά 
δέν έδύναντο πλέον νά άντιμετωπίσωσιν έκ τού συστάδην ούτε τόν 
Ίβραήμ, ούτε τόν Κιουταχήν καί περιωρίζοντο άναγκαίως εις τόν 
άκροβολιστικόν πόλεμον (guerilles). ’Άλλως τε μή μισθοδοτούμενοι 
μηδέ τροφοδοτούμενοι παρά τής κυβερνήσεως, έπρεπεν αυτοί οί στρα- 
τιώται ή οί αρχηγοί των νά μεριμνώσιν έκ τών ιδίων περί τής ιδίας 
συντηρήσεως, δπερ καθίστατο έπί μάλλον καί μάλλον προβληματικόν, 
ενεκα τής δγώσεως τής χώρας παρά τού έχθρού. Έν τή πλείστγ χώρα 
τής Πελοποννήσου οί γεωργοί, δσοι δέν ήσαν στρατιώται, δέν έτόλ- 
μων νά καταβώσιν έκ τών ορεινών αύτών κρησφύγετων καί νά καλ- 
λιεργήσωσι τήν γήν, πολλάκις δέ προσεβάλλοντο ύπό τών μετα
βατικών άποσπασμάτων τού Ίβραήμ ΙΊασά καί έν αΰτοϊς τούτοις τοΐς 
κρησφυγέτοις.

Κατά θάλασσαν ό Μιαούλης, ό Κανάρης καί άλλοι έκ τών πρω
τευόντων ναυτικών έξηκολούθουν άγωνιζόμενοι μετ’ άμεταπτώτου 
καρτερίας καί φιλοπατρίας, άλλά πολλοί έκ τών πλοιάρχων, τών έχόν— 
των μάλιστα άριστα πλοία, ήσχολούντο περί τήν πειρατείαν. Ό 
άνακηρυχθείς άρχιναύαρχος τής Ελλάδος ύπό τής έν Τροιζήνι συνε- 
λεύσεως Λόρδος Κόχραν, έχων τήν σημαίαν του έπί τής φρεγάτας 
ΈΛΛάύος, ηγείτο μικράς θαλασσίας δυνάμεως, δι ής άπεπειράθη άνω- 
φελώς νά καταστρέψν) τόν αιγυπτιακόν στόλον έν Άλεξανδρείρρ, ώς 
ειχεν άποπειραθή πρότερον καί ό Κανάρης. Μόνον του κατόρθωμα ήτον 
ή άλωσις αιγυπτιακής τίνος κορβέτας 30 πυροβόλων μετά βραχύν 
κανονοβολισμόν, ήτις μετά ταύτα ώνομάσθη "Tipa, άλλ’ έπυρπολήθη 
έγκληματικώς μετά τής ΈΛ.ΙάΛος ύπό τού Μιαούλη κατά τό 1831 
έν Πόρφ. Συνέλαβε δέ καί μίαν Τυνησίαν ήμιολίαν 10 πυροβόλων καί 
ήγαγεν άσφαλώς καί έν πομπή άμφοτέρας τάς λείας του εις Πόρον, 
καίπερ καταδιωκόμενος παρ’ ολοκλήρου τού τουρκικού στόλου.

Κατά τήν 6/18 Σεπτεμβρίου 1827 ό Λόρδος Κόχραν κατώρθω- 
σεν έν τούτοις νά καταρτίση ναυτικήν δύναμιν έξ 28 πολεμικών σκα
φών, μεθ’ ών έμφανισθεΐς έξωθεν τού Μεσολογγίου άπεπειράθη νά κυ
ριεύσει τό Βασιλάδιον άλλ’ άποτυχών άπέπλευσε, κατέλιπε δέ τόν
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Άστιγγα μετά μικράς τίνος μοίρας, παραγγείλας αύτώ νά είσπλεύση 
εις τόν Κορινθιακόν κόλπον.

Ε

Ό πλοίαρχος "Αστιγξ Captain Frank Abney Hastings είναι 
έξεχον πρόσωπον έν τή ιστορία του ύπέρ ανεξαρτησίας άγώνος, διά 
τε την ικανότητα, την ανδρείαν καί τόν φιλελληνισμόν αύτοϋ. Είναι 
περίεργον δτι δ ιστορικός Φίνλαϋ σχεδόν περί μόνου αυτού έκ πάντων 
τών φιλελλήνων λέγει αγαθά άπ’ άρχής μέχρι τέλους. ’Ήδη άπό τού 
1824 είχεν ύποβάλει εις τήν έλληνικήν κυβέρνησιν μικρόν ύπόμνημα 
δι’ ού κατεδείκνυε τήν ανάγκην τής κατασκευής πολεμικών ατμό
πλοιων πρός άμυναν έπιτυχή κατά τού τουρκικού στόλου, μεγάλως 
ένισχυθέντος διά τού ύπό τού Μεχμέτ Άλή καί τού Ίβραήμ Πασσά 
άναμορφωθέντος καί αύξηθέντος αιγυπτιακού στόλου. 'Ό,τι έμποιεϊ 
μεγάλην έντύπωσιν έν τή άναγνώσει τού ύπομνήματος τούτου είναι ή 
ισχυρά διάνοια τού "Αστιγγος καί αί περί τε τήν ναυτικήν έπιστήμην 
καί τήν πυροβολικήν γνώσεις αύτού άλλά καί ό μέγας αύτού φιλελ
ληνισμός, διότι ύποπτεύων μήπως ή ελληνική κυβέρνησις, ένεκα τών 
άξιώσεων καί τών άντιζηλιών τών έγχωρίων ναυτικών καί τών άλλων 
ά^αγκών, δέν άποφασίση νά διάθεση τινα εκατομμύρια έκ τού έν ’Αγ
γλία συνομολογηθέντος δανείου πρός ναυπηγίαν τών πολεμικών άτ
μοπλοίων, φθάνει μέχρι τής προσφοράς 1000 άγγλικών λιρών έξ ιδίων 
δπως ναυπηγηθή εν τούλάχιστον τοιούτον άτμόπλοιον δι’ έράνου τών 
φιλελληνικών έπιτροπών.

Ή έλληνική κυβέρνησις άπέδειξε τότε, καίπερ σφοδρώς κλυδω- 
νιζομένη ύπό τών έλεεινών άντιζηλιών, τών τε κομματικών καί τών 
ιδιωτικών, αΐτινες άναφυεΐσαι μεταξύ τών άλλως ηρωικών προμάχων 
τής Ελλάδος ολίγου δεϊν κατεπόντισαν αύτήν, δτι είχε καί τήν διά
νοιαν καί τήν θέλησιν άρκούσαν πρός τούτο, διότι παρήγγειλεν άμέ- 
σως τήν ναυπηγίαν τριών τοιούτων άτμοπλοίων έν ’Αγγλία, άλλ’ οΐ 
μέν άπεσταλμένοι αύτής έδείχθησαν κατώτεροι τού έ'ργου δπερ είχεν 
άνατεθή αύτοΐς, ΐνα μή είπωμέν τι άλλο χείρον, ό δέ έργολάβος μη
χανικός τις όνόματι Galloway δστις είχεν άναλάβει τήν κατασκευήν 
τών άτμοπλοίων άπεδείχθη αίσχροκερδέστατος καί άπιστότατος, ίσως 
διαφθαρείς, ώς έρρήθη, καί διά χρημάτων τού Μεχμέτ Άλή ώς άπε- 
δείχθησαν τοιούτοι καί οί άναμιχθέντες είς τήν πραγμάτωσιν τών 
δανείων τού 1824 καί 1825 Άγγλοι τραπεζΐται καί πολιτικοί. Αυτή 
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ήτον ή διαφορά μεταξύ τών έν ’Αγγλία καί Γαλλία φιλελληνικών 
έπιτροπών κατ’ έκεΐνον τον χρόνον’ ότι τινές τών έμφανισθέντων ώς 
φιλελλήνων έν ’Αγγλία δέν έδίστασαν νά αίσχροκερδήσωσιν, εις ζη
μίαν τής πτωχής καί μαχομένης Ελλάδος, ώς έπραξαν καί τινες τών 
έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις τής ’Αμερικής έπί τής ναυπηγίας τών 
δύο περιωνύμων φρεγατών δι’ ήν είχεν άποσταλή ό Κοντόσταυλος, 
μεγάλως έπειτα κατακριθείς διά τήν διεξαγωγήν τής αποστολής ταύ- 
της, έν φ έν Γαλλία καί έν Ελβετία τοιοϋτον στίγμα δέν έκηλίδωσε 
τούς φιλέλληνας. Όμολογητέον δμως καί τούτο : δ'τι Άγγλος μέν 
οΰδείς έτάχθη τότε είς τήν υπηρεσίαν τών Τούρκων, Γάλλοι όμως 
ικανοί, οϊτινες διωργάνισαν καί τόν νέον τακτικόν στρατόν του Μεχ
μέτ Άλή καί τό ναυτικόν του, μεγάλης ούτω ζημίας γενόμενοι πρό
ξενοι τή Έλλάδι, άλλά τό γαλλικόν έθνος τούς άπεδοκίμασεν δμο- 
θυμαδόν καί σχεδόν ώς προδότας τούς έθεώρησεν.

Ένώ ό εΐρημένος μηχανικός Γαλλοουαίης είχεν άναλάβει τήν ύπο- 
χρέωσιν νά έχγ έτοιμον πρός πλοϋν τό διά τόν πλοίαρχον 'Άστιγγα 
προωρισμένον άτμόπλοιον, όπερ καί ώνομάσθη Καρτερία, χ,χτα. τόν 
Αύγουστον τοϋ 1825, μόλις μετά έτος σχεδόν, τόν Μάϊον τοϋ 1826 
παρεδόθη είς τήν έπιτροπήν καί ήλθεν είς τήν Ελλάδα.

Τό άτμόπλοιον τοϋτο είχε μέγεθος μέν ικανόν, άλλά μ.ηχανήν μό- 
νον 120 'ίππων, έπομένως άσθενεστέραν ή οτι έπρεπεν, έξ έναντίας δέ 
οπλισμόν δυσανάλογον πρός τε τό μέγεθος καί τήν δύναμιν τής μη
χανής του διότι έφερεν 8 πυροβόλα, ών 2 έκ τών μεγίστων, τών βαλ- 
λόντων 28 λιτρών σφαίραν. Άλλ’ ό Αστιγξ μεθ’ δλας τάς άτελείας 
του ταύτας μετεχειρίσθη αυτό έπιτυχέστατα, άριστον πλήρωμα κα- 
ταρτίσας έν βραχεί χρόνου διαστήματι καί άσκήσας αύτό καθ’ όλους 
τούς κανόνας τής ναυτικής πειθαρχίας. Καί οί μέν ύπ’ αύτόν άξιω- 
ματικοί ήσαν κατά τό πλεϊστον Άγγλοι, οί δέ λοιποί "Ελληνες έθε- 
λονταί, ών τινες έπειτα προήχθησαν είς άνωτάτους βαθμούς έν τώ πο
λεμική ναυτικω τής Ελλάδος. Τοιοϋτος ήν ό έξ Αίγιου ’Ιωάννης Σω- 
τηριάδης, προαχθείς είς τόν βαθμόν τοϋ υποναυάρχου.

Τά λοιπά δύο άτμόπλοια, ή Έπιχείρησις καί ό Έρμης, άφίκοντο 
είς τήν Ελλάδα μετά τό πέρας τοϋ άγώνος έπί Καποδιστρίου.

Ό "Αστιγξ δέν ήτον μόνον γενναίος καί ικανός ναυτικός, ώς εΐρη- 
ται, άλλ’ είχε καί πνεϋμα έξόχως διοργανιστικόν καί προορατικόν. 
Τοϋτο δέ είναι τοσούτον μάλλον άξιοσημείωτον καθ’ όσον δέν ήτον 
αξιωματικός τοϋ βρεταννικοϋ ναυτικού.’Εάν δέν έφονεύετο προώρως έμ
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προσθεν τοϋ Αίτωλικοϋ ύπό σφαίρας τουρκικής, καί έμενεν έν Έλλάδι 
ώς ό στρατηγός Τσόρτς, βεβαίως θά παρείχε μεγαλειτέρας ύπηρεσίας 
είς αυτήν ή ούτος δ άλλως άξιότιμος καί άξιοσέβαστος Φιλέλλην. 
Βεβαίως θά έχρησίμευε καί έπί Καποδιστρίου καί έπί Άντιβασιλείας 
είς καταρτισμόν τοϋ νέου πολεμικού ναυτικού τής Ελλάδος έπί καλ- 
λιτέρων βάσεων. Άλλά βάσκανος Μοϊρα έφθόνησε κατά τό δή λεγό
μενον και τό ναυτικόν τοϋτο καί τήν Ελλάδα.

Γινώσκων ότι δέν ήτον εύκολον, ή μάλλον οτι ήτον αδύνατον, νά 
άνανεοϊ έν Έλλάδι τήν προμήθειαν τών άναποφεύκτων γαιανθράκων, 
είχε προσδιορίσει τήν χρήσιν αύτών είς μόνην τήν μάχην ή είς κατε- 
πείγοντας πλόας, είς δέ τούς συνήθεις κατέφευγεν είς τά ιστία καί 
έπειδή ταϋτα ήσαν ανεπαρκή, καίτοι τό σκάφος είχε τέσσαρας ιστούς 
είχε τήν πρόνοιαν νά συνοδεύηται ύπό ιστιοφόρου πολεμικού πάρωνος 
(βρικίου) δστις είχε ναυπηγηθή έν Γαλλί^ καί ού ή κυβέρνησις είχεν 
άνατεθή, κατά τήν άπαίτησιν τοϋ "Αστιγγος,εΐς έτερον γενναΐον καί 
πεπειραμένον "Αγγλον ναυτικόν, τόν πλοίαρχον Τόμαν έχοντα ύπ’ αύ
τόν Άγγλους καί Έλληνας άξιωματικούς. Μεταξύ τούτων ήν καί ό 
Δημήτριος Καβάκος, άδελφός τοϋ πρό έτών έν Άθήναις τελευτήσαν- 
τος γνωστού φαρμακοποιού Καβάκου, μακαρίτης ήδη καί αύτός πρό 
πολλοϋ, δστις έχρησίμευε καί ώς διερμηνεύς τοϋ Κυβερνήτου.

"Ηδη ό "Αστιγξ άπό τοϋ έαρος τοϋ 1827 είχε διακριθή άμα άνα- 
λαβών τήν κυβέρνησιν τής Καρτερίας διά τών πολεμικών αύτοϋ έρ
γων. ’Ασχοληθείς ιδίως περί τήν πυροβολικήν έπιστήμην καί έξασκή- 
σας είς αύτήν τό πλήρωμα μετεχειρίζετο έπιτυχέστατα τάς πεπυρα- 
κτωμενας σφαίρας, είς δ παρεϊχεν αύτώ ευκολίαν ή έστία τής μηχανής.

Ό πολιορκών τάς ’Αθήνας στρατός τοϋ Κιουταχή έποοίζετο τάς 
άναγκαίας τροφάς έκ Βώλου. Τά μεταγωγικά πλοία παραλαμβάνον- 
τα αύτάς έκεϊθεν έκόμιζον διά τοϋ Εύβοϊκοϋ κόλπου είς Ώρωπόν, 
όπου άπεβιβάζοντο. Όρθώς λοιπόν έκρίθη άπαραίτητον νά κωλυθή ή 
μεταφορά αύτη. Έάν κατωρθοϋτο μέχρι τέλους, καθώς ήτον καί ή 
ιδέα τοϋ άειμνήστου Καραϊσκάκη, δ Κιουταχής θά ήναγκάζετο νά 
λύση τήν πολιορκίαν τών ’Αθηνών, διότι παραδόξως οί "Ελληνες καί 
μετά τήν πτώσιν τοϋ Μεσολογγίου ήσαν κύριοι τής θαλάσσης άπό τοϋ 
Σαρωνικοϋ κόλπου μέχρι τοϋ ΙΙαγασητικοϋ. Οί Τούρκοι, πλήν μικρών 
τινων σκαφών, δέν ειχον σπουδαίαν ναυτικήν δύναμιν πρός βοήθειαν 
τοϋ στρατού τοϋ Κιουταχή κατά ξηράν. Ό τουρκοαιγυπτιακός στό
λος έμάχετο έν τψ Αίγκίω κατά τοϋ ελληνικού και απεκρουεν αυτόν 
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έν Μεσολογγίφ, δπερ καί έπήνεγκε την πτώσιν της φρουράς, ώς ήδη 
εΐρηται, άλλά δέν ένεφανίζετο κατά τά παράλια της άνατολικής 
‘Ελλάδος, κύριον έργον εχων την, ύποστήριξιν τοΰ Ίβραήμ Πασσά καί 
ύπό τάς άποκλειστικάς αύτοΰ διαταγάς, ώς έφαίνετο, διατελών.

Κατηρτίσθη λοιπόν μοϊοά τις ναυτική και έτέθη ύπό τάς διατα- 
γάς τοΰ "Αστιγγος. Ή ριοϊρα αΰτη συνέκειτο, πλην της Καρτερίας 
κυβερνωμένης ύπ’ αύτοΰ, έκ της κορβέττας Θεμιστοκλέους ύπό τόν 
πλοίαρχον 'Ραφαήλ, έκ τοΰ βρικίου “Λρεως ύπό τόν πλοίαρχον Κριε- 
ζήν καί τών ημιολιών Πακαγίας καί Ασπασίας.

Αυτή περί την δείλην της 8/20 Απριλίου 1827 ένεφανίσθη έν τφ 
Παγασητικώ κόλπφ.

Οί Τοΰρκοι είχον άνεγείρει έπί της δυτικής άκρας τοΰ μυχού παρά 
τάς Παγασάς πυροβολεϊον ώπλισμένον διά πέντε πυροβόλων, τά πυρά 
τοΰ οποίου διεσταυροΰντο μετά τών τοΰ φρουρίου καί ύπερησπιζον τόν 
μυχόν. Έν αύτω έγγύτατα τφ φρουρίφ ήσαν ήγκυροβολημένα 8 με- 
ταγωγικά τουρκικά, έ'χοντα πλήρες τό φορτίον αύτών καί έ'τοιμα 
πρός άπόπλουν. ‘Η Καρτερία άγκυροβολήσασα προ τοΰ φρουρίου περί 
την δη1* ώραν μ. μ. κατήρξε σφοδροΰ κανονοβολισμοΰ, η δέ κυρβέττα 
καί τό βρίκιον άγκυροβολήσαντα προ τοΰ πυροβολείου έ'πραξαν δμοίως. 
Μετά μίαν μόλις ώραν οί Τοΰρκοι άπεχώρησαν μέν τοΰ πυροβολείου, 
έγκατέλιπον δέ τά φορτηγά, ών πάντα ήλώθησαν άμέσως παρά τών 
Ελλήνων καί έρρυμουλκήθησαν έκτος τοΰ λιμένος. Έκ τών λοιπών 3, 
τά μ-έν δύο μή έχοντα τά ιστία των παρεδόθησαν εις τάς φλόγας ύπό 
τών Ελλήνων, τό δέ τρίτον, έπειδή οί Τοΰρκοι κατώρθωσαν νά τό 
σύρωσι πρός τήν άκτήν έντος βολής τουφεκιού άπό τών τειχών τοΰ 
φρουρίου, κατεστράφη ύπό τής Καρτερίας δι’ όβουζίου. Περί τήν 9 
εσπερινήν ώραν ή ελληνική μοίρα βοηθουμένη και ύπό πνεύσαντος 
άπογείου άνέμου άπήρε, φέρουσα νικηφόρως τάς λείας αύτής.

Άφ’ού ήρεύνησεν έπιμελώς πάντα δρμον καί ριυχόν ό "Αστιγξ άπέ- 
πλευσε τοΰ ΙΙαγασητικοΰ κόλπου, άλλά παραπλέων τά άρκτικά τής 
Εύβοιας παράλια άνεκάλυψε 4 πολεμικά σκάφη τουρκικά, ών εν μέγα 
βρίκιον φέρον 14 πυροβόλα τών 24 λιτρών μετά δύο όλμων, καί τρεις 
ήμιολίας. Οί Τοΰρκοι είχον σύρει τό βρίκιον πλησιέστατα τή άπο- 
κρήμνφ άκτή, τόσον μάλιστα ώστε διά σανίδος έκοινώνουν οί έν αύτώ 
μετά τής ξηράς, όπου είχον άνεγείρει έπί διαφόρων σημείων πρός ύπε- 
ράσπισιν αύτοΰ 3 ή 4 πυροβολεία έ'χοντα έν συνόλφ 12 πυροβόλα’ 
είχον δέ καί σώμα ’Αλβανών, καλών σκοπευτών περί τούς 400. Ό 

"Αστιγξ άπεπειράθη νά κυριεύση αύτό δι’έφόδου νυκτερινής άλλ’ άπέ- 
τυχεν, άφ’ ού έκινδύνευσε μεγάλως έπί τής λέμβου, τής Καρτερίας, 
ήτις ηγείτο τών λοιπών, καί μόλις έδυνήθη νά έπανέλθγ εις τό άτμό- 
πλοιόν του, διότι δ άνήρ ήρέσκετο, ώς καί ό περιώνυμος Νέλσωτ, 
νά προκινδυνεύγ μαχόμενος, δπερ καί έπήνεγκε τόν πρόωρον αύτοΰ 
θάνατον παρά τό Αίτωλικόν, καί ούχί νά διευθύντ] μεγάλην μάχην 
τής ξηράς άπό τής θαλαμηγού, ώς έ'πραζαν ό Τσόρτς καί δ Κόχραν 
μετά τινας ημέρας έν Φαλήρφ, πρός όλεθρόν τών Ελλήνων.

Τή έπιούσγ ή μάχη έπανελήφθη τακτική διά κανονοβολισμοΰ, έπυ- 
ροβόλουν σφοδρώς τά τε τουρκικά πυροβολεία καί τό βρίκιον καί οί 
πεζοί ’Αλβανοί, ούτω δ’ έπυροβόλει καί ή Καρτερία έκσφενδονίζουσα 
όβούζια μετά πυροβόλων, άλλ’ό οξυδερκής καί πεπειραμένος "Αστιγξ 
παρετήρησεν δτι ταΰτα δέν έ'βλαπτον πολύ τούς Τούρκους, ώχυρωμέ- 
νους όπισθεν τών βράχων. "Οθεν ούτος διέταξε νά παρασκευασθώσι 
πεπυρακτωμέναι σφαϊραι τών 68 λιτρών καί πλησιάσας διά τής Καρ
τερίας έ'ρριψεν αύτάς κατά τοΰ βρικίου, εύθέως δέ μετά τήν έβδόμην 
σφαίραν άπεχώρησεν έκτος τής βολής τών Τούρκων, ϊνα παρατηρήση 
τό άποτέλεσμα. Καπνός πυκνός άνέθορεν έκ τοΰ βρικίου καί μεγάλη 
κίνησις παρετηρήθη μεταξύ τών Τούρκων έπί τής ξηράς. Τότε έπλη- 
σίασε πάλιν πρός τήν παραλίαν καί ήρξατο σφαιροβολεΐν αύτούς διά 
πολυβόλων, δπως τούς έμποδίση νά σβέσωσι τήν έν τώ βρικίφ άρξα- 
μένην πυρκα’ίάν. Όβούζιον πεσόν έπί τοΰ βρικίου ήνάγκασε τό πλή
ρωμα αύτοΰ νά τό έγκαταλείψη, έπί τέλους δέ τό πΰρ άνεφάνη έπί 
τοΰ καταστρώματος καί τό σκάφος έκαίετο βαθμηδόν μέχρι τών ύφά- 
λων. Τότε τά πρός τήν άκτήν πυροβόλα αύτοΰ έκπυρσοκροτήσαντα ού 
σμικράν σύγχυσιν καί βλάβην προύξένησαν είς τούς Τούρκους έπί τής 
ξηράς καθώς καί αί βόμβαι διασχίσασαι τόν άέρα πρός τά άνω, έπί 
τέλους δέ δτε τό πΰρ έ'φθασεν είς τήν πυριτιδαποθήκην, αύτη έξερ- 
ράγη μετά φοβερού πατάγου καί τό τουρκικόν βρίκιον διελύθη είς 
τρίμματα.

Έπί τής Καρτερίας εις ’Άγγλος άξιωματικός έφονεύθη, ό λογι
στής Τζέϊμς Χόλλ, καί δύο ναΰται έπληγώθησαν.

ΕΓπομεν άνωτέρω δτι δ άρχιναύαρχος Κόχραν μετά τήν άποτυχίαν 
τής κατά τοΰ Βασιλαδίου απόπειρας του άποπλέων παρήγγειλε τώ 
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"Αστιγγι νχ εΐσπλεύσν) εις τον Κορινθιακόν κόλπον. 'Ο λόγος τής εκ
στρατείας ταύτης ήτον δτι οί Τούρκοι έχοντες ίσχυράν ναυτικήν μοΐ- 
ραν έν τώ κόλπω ήσαν κύριοι αύτοΰ δγοΰντες τά παράλια, ένσπείρον- 
τες τόν τρόμον εις τούς κατοίκους αύτών καί διακόπτοντες πάσαν 
συγκοινωνίαν τών Ελλήνων μεταξύ τής Πελοποννήσου καί τής απέ
ναντι Στερεάς, οπού έν τή Δωρίδι οί "Ελληνες, μεθ’ δλον τόν έκ τής 
πτώσεως τοΰ Μεσολογγίου άπελπισμόν, είχον συγκεντρωθή εις σώμα 
στρατιωτικόν ύπό τόν στρατηγόν Δυοβουνιώτην καί Σαφάκαν.

Τέσσαρα πλοία άπήρτιζον τήν μικράν μοίραν τοΰ άτρομήτου Ά- 
στιγγος, ή Καρτερία, τό βρίκιον ό Σωτήρ καί δύο λιβυρνίδες (κανο- 
νιέραι). "Αλλος τις, πλήν αύτοΰ ή τοΰ Μιαούλη (δστις έπίσης κατά 
τήν έναρξή τοΰ άγώνος είχε διέλθει τόν πορθμόν σφοδρώς σφαιροβο- 
λούμενος ύπό τών δύο φρουρίων τοΰ 'Ρίου καί τοΰ Άντιρρίου, καί 
προσέβαλεν, άνευ αποτελέσματος δμως, τό φρούριον τής Ναύπακτού 
καί τά ύπ’ αύτό καταφυγόντα δύο πολεμικά τουρκικά σκάφη), θά 
έδίσταζε νά προβή εις τό μελετηθέν έγχείρημα, δπερ διττόν είχε τόν 
κίνδυνον τής άποτυχίας, ένθεν μέν, ένεκα τών φρουρίων, ένθεν δέ ένεκα 
τής ίσχυράς ναυτικής μοίρας, ήτις έναυλόχει τότε έν τή Ίτέιγ, τώ 
έπινείφ τής Άμφίσσης.

Άλλ’ ό Άστιγξ είχε τήν καρδίαν τοΰ Κανάρη καί τόν νοΰν τοΰ 
Νέλσωνος καί τοΰ Μιαούλη μετά τής εύτολμίας αύτών.

"Αμα πνεύσαντος ούριου άνέμου δυτικοΰ είσέπλευσεν εις τόν κόλ
πον διελθών άνευ βλάβης τίνος τόν πορθμόν. Είχε διατάζει τούς κυ- 
βερνήτας τών πλοίων νά κρατήσωσιν έπί τοΰ καταστρώματος, ώς έ- 
πραζε καί αύτός έπί τοΰ ίδιου πλοίου, μόνον τούς αναγκαίους ναύτας 
διά τά άρμενα, νά στείλωσι δέ τούς λοιπούς εις τό υπόστρωμα. 'Ο 
"Αστιγζ έγίνωσκεν δτι οί Τοΰρκοι ήσαν μ.έν γενναίοι άλλ’ ούχί καί 
έμπειροι πυροβοληταί. Κατ’ άρχάς οί ναΰται, ιδίως δέ έπί τοΰ Σωτή- 
ρος έφάνησαν κατεχόμενοι ύπό όρρωδίας τίνος καί άποκλίνοντες εις 
στάσιν, άτε κατεχόμενοι ύπό τής ιδέας δτι άγονται εις βεβαίαν κα
ταστροφήν. Άλλ’ ούχ ήττον δέν ήπείθησαν πρός τούς ’Άγγλους άζιω- 
ματικούς των, δτε ούτος διά τών Ελλήνων έπανέλαβεν έντόνως τό 
πρόσταγμα. Ότε δέ είδαν τό άποτέλεσμα τής προνοίας τοΰ Άστιγ- 
γος, έτι μάλλον έτίμησαν αύτόν. Άληθώς αί σφαϊραι τών Τούρκων 
έκοψαν σχοινιά τινά, έσχισαν ιστία, άλλ’ έλαχίστην έπήγαγον ζη
μίαν έπί τών σκαφών, ούδέ εις δ’ έκ τοΰ πληρώματος έφονεύθη ή 
έτοαυματίσθη. Ήν δ’ άλλως τε νύξ. Τοϋτο ήρκεσεν δπως μετ’ ένθου- 

σιασμοΰ καί πεποιθήσεως χωρήσωσι πρός τήν ναυμαχίαν τής έπαύριον.
Δυστυχώς έπήλθε περιστατικόν τι δπερ παρ’ ολίγον νά άποβή ολέ

θριο·* καί είς τόν Άστιγγα καί εις τήν μοίραν. 'Ο Σωτηρ ώς ταχύ
πλοον είχε προηγηθή τής Καρτερίας} κατά τάς διαταγάς τοΰ 
Άστιγγος, ΐνα παραλάβη πλοηγόν (πιλώτον) έξ Αίγιου καί ή Καρτε
ρία διελθοΰσα άβλαβώς τόν πορθμόν έπλεε διά τών ιδίων ιστίων καί 
τοΰ άτμοΰ, δτε αίφνης προσώχθησεν είς τεναγώδη τινά παραλίαν παρά 
τήν άκραν Δρέπανον. Ή διάβασις έγίνετο νύκτωρ, ώς είρηται. Άλλ’ 
δτε έπήλθεν ή "Εως, οί Τοΰρκοι είδον έκ τοΰ Ρίου τό συμβάν καί 
έσπευσαν πολυπληθείς μετά πυροβόλων πεδινών πρός άλωσιν τοΰ 
άτμοπλοίου. Άλλ’ ό "Αστιγξ, καίπερ έν προφανεϊ κινδύνφ εύρεθείς 
δέν άπέβαλε παντάπασιν ούτε τήν κρίσιν ούτε τήν γενναιότητα αύ
τοΰ, καί έν ω έξηκολούθει τάς ποός άνέλκυσιν τοΰ άτμοπλοίου έκ 
τών άβαθών ύδάτων έργασίας, διέταξε νά σφαιροβολώσι τούς Τούρκους 
διά πολυβόλων. Τοϋτο ήρκεσε πρός σωτηρίαν. Μετά τινας ώρας ή 
Καρτερία έπλεεν ύπερήφανος έν τφ Κορινθιακώ κόλπφ.

Τινές τών συγγραφέων καί έκ τών σπουδαιοτέρων μάλιστα ώς ό 
Γερμανός Γερβϊνος άφηγούμενοι τά κατά τήν ναυτικήν ταύτην τοΰ 
"Αστιγγος έκστρατείαν δέν έξηγοΰσι πώς, έν ω ή Καοτερία ήτον 
άτμόπλοιον, έκρατήθη άπέναντι τών Πατρών ύπό νηνεμίας. Τοϋτο 
έμβάλλει δικαίως εις τινα άπορίαν τόν άναγνώστην, ώς ένέβαλεν 
άλλοτε καί τόν γράφοντα, πριν ή μάθϊ) έκ τε τών έπιζησάντων καί 
έξ άλλων ιστορικών πηγών τόν άληθή λόγον, δστις είναι έκεϊνος δν 
άνωτέρω εΐπομεν, δτι δηλαδή ό Άστιγξ προσεπάθει νά διαφυλάττη 
τούς γαιάνθρακας διά τήν στιγμήν τής μάχης, είχε δέ πρός τή Καρ
τερία καί ιστιοφόρα σκάφη.

Ό Σόίτήρ καταπλεύσας είς Αΐγιον, Βοστίτσαν τότε καλούμενον, 
εύρεν αύτό ήρειπκυμένον καί σχεδόν έρημον κατοίκων. Πρό τινων ήμε- 
ρών έξελθόντες τοΰ 'Ρίου οί Τοΰρκοι πολυπληθείς έπέδραμον αύτό 
άπό ξηράς τε καί θαλάσσης, έπυρπόλησαν τάς οικίας (ήτον ή δευτέρα 
φορά καθ’ ήν ύφίστατο τήν καταστροφήν ταύτην άπό τής ένάρξεως 
τοΰ άγώνος), έσφαξαν δσους τών κατοίκων εύρον μή προφθάσαντας νά 
διαφύγωσιν είς τά ύπερκείμενα έρυμνά χωρία, έτρύγησαν τήν ώριμον 
σταφίδα, καί έπειτα ζηρανθεϊσαν τήν έπεβίβασαν έπί τριών αύστρια- 
κών έμπορικών πλοίων ΐνα τήν μεταφέρωσι καί τήν πωλήσωσιν έν 
Πάτραις ή έν Ζακύνθω. Οί κάτοικοι έκτοτε πλήν όλιγίστων, καί τού
των μή μενόντων διαρκώς, διέμενον είς τά όρη.
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Ούχ -ήττον ό πλοίαρχος Τόμας παρέλαβεν έκεϊθεν πλοηγόν τινα 
καί άπέπλευσεν εις ’Ιτέαν οπού έφθασε μετά τινας ώρας ούριοδρομών. 
Μόλις φθάς ύψωσε τήν αγγλικήν σημαίαν και κατ’ άρχάς οί Τούρκο1 
έπλανήθησαν ύπολαβόντες αύτό πράγματι πολεμικόν αγγλικόν, καθ’ 
όσον καί ή κατασκευή τοϋ πλοίου έφαίνετο ξενικωτέρα τις.

Έν τώ λιμ.ένι παρά τόν βορειοδυτικόν μ.υχόν έναυλόχει ή τουρκική 
μοίρα συγκειμένη έξ επτά πολεμικών καί δύο φορτηγών. Τά φορτηγά 
έ'φερον αυστριακήν σημαίαν, είχον δέ φορτίον την σταφίδα του Αίγιου. 
Τά πολεμικά ήσαν ρ.ίχ μεγάλη τρίιστος Άλγερίνη ημιολία, κορβέττα 
τις μάλλον ή ημιολία, φέρουσα 20 όρειχάλκινα μακρά πυροβόλα καί 
έξ πάρωνες (βρίκια) καί ήμιολίαι. Έπί τοϋ μεγαλειτέρου αύτών (βρι— 
κίου 20 πυροβόλων) είχεν δ Τούρκος μοίραρχος τήν σημαίαν του.

Κατά τό έθος τουρκική πολεμική λέμβος διηυθύνθη πρός τόν Σω- 
τήρα ΐνα λάβγ πληροφορίας περί αύτοϋ. Καί έδόθησαν μέν πληρο- 
φορίαι παρά τίνος τών έν αύτώ ’Άγγλων αξιωματικών οτι τό σκάφος 
ήν αγγλικόν, άλλ’ οί Τούρκοι έφάνησαν δυσπιστούντες. Καί δέν είχον 
άδικον.

Κατ’ έκείνην όμως ακριβώς τήν στιγμήν έπήλθε σφοδρός άπόγειος 
άνεμος όπερ ένίοτε συμβαίνει ένεκα τής γειτνιάσεως τοϋ Παρνασσού 
καί τών ετέρων ύπερκειμένων υψηλών όρέων.'Ο πλοίαρχος Τόμας, είτε 
διότι ή Καρτερία δέν έφαίνετο καταπλέουσα μετά τών δύο έτέρων 
μικρών σκαφών, είτε διότι ό Σωτηρ δέν έσάλευεν άσφαλώς έπί τής 
άγκύρας του, κόψας αύτήν άνεπέτασε τά ιστία καί πλέων κατά τήν 
διεύθυνσιν τοϋ άνέμου μετά τινας ώρας εύρέθη έν τώ μυχώ τοϋ Κο
ρινθιακού κόλπου, κατά τά παράλια τής Θίσβης (Δομπραίνης.)

Έκεϊ κατά τό 1821 διεσώθησαν καί δύο μόνον πλοία έκ τών γα- 
λαξειδιωτικών, ότε ό Καπετάν Πασσάς έλθών μετά τοϋ βυζαντινού 
στόλου'του, διότι οί Γαλαξειδιώται έπολέμησαν μέν γενναίως, ώς οί 
Ψαριανοί μετά τινα έτη, δέν είχον όμως υπολογίσει καλώς, ώς ούδ’ 
έκεϊνοι, τάς άμυντικάς δυνάμεις των, έστεροϋντο δέ καί πυρπολικών 
καί ούτως έξέλιπεν εύθύς έξ άρχής τοϋ άγώνος ναυτική μοίρα ήτις 
μ.εγάλως θά έχρησίμευεν είς αύτόν πάντοτε μέν φυλάττουσα τόν Κο
ρινθιακόν κόλπον, συχνά δέ ένουμένη μετά τής ύδραϊκής ύπό τον Μια- 
ούλην και προσβάλλουσα άποτελεσματικώτερον τόν έχθρόν είτε έν τή 
Στερεά είτε έν τή Πελοποννήσω. Ή καταστροφή τοϋ ναυτικού τών 
Γαλαξειδιωτών ώς καί ή τοϋ τών Ψαρρών είχον έπιζημιώτατα έπα- 
κολουθήματα πρός τούς Έλληνας καί διά παντός μέσου ή Κυβέρνη- 

σις, ή μάλλον οί κατά ξηράν καί θάλασσαν άρχηγοί ώφειλον συνεν
νοούμενοι νά προλάβωσιν αύτήν. Έάν τό γαλαξειδιωτικόν ναυτικόν 
δέν κατεστρέφετο ένωρίς, ή παρακειμένη τώ Γαλαξειδίω ’Ιτέα θά 
ήτον όρμ.ητήριον όχι τών Τούρκων άλλά τών Ελλήνων, ή Ναύπακτος 
θά έκυριεύετο έπί τέλους ύπό τούτων, ϊσως δέ καί τά φρούρια τών 
ΙΊατρών καί τοϋ Έίου καί Άντιρρίου δι’ ισχυρού άποκλεισμοϋ, τά 
λείψανα τοϋ στρατού τοϋ Δράμαλη, τά άποκλεισθέντα κατά ξηράν έν 
Άκράτα, δέν θά έσώζοντο διά πλοίων τουρκικών, θά έματαιοϋντο δέ 
τοσαϋται έπιδρομαί τών Τούρκων εις τήν παραλίαν τής Αίγιαλείας 
έκ τών φρουρίων τούτων.

Άλλα πού κυβερνητική πρόνοια καί πού συνεννόησις μεταξύ τών 
άρχηγών!

Τήν πρόνοιαν ταύτην περί άνακτήσεως τοϋ Κορινθιακού κόλπου 
είχεν δ "Αστιγξ καί έξετέλεσε θαυμασίως τό έργον του.

Κοπάσαντος τοϋ άνέμου καί μεταστραφέντος,δ Σωτηρ έπανήλθε τή 
έπιούση έμπροσθεν τής Κέας. Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν είσέπλεε καί 
ή Καρτερία μετά τών δύο λιβυρνίδων αΐτινες ήσαν ώπλισμέναι, έκα- 
τέρα δι’ ένός πυροβόλου τών 32 λιτρών.

Ή Καρτερία άνεπέτασεν άμέσως τήν ελληνικήν σημαίαν. Τό αύτό 
δέ έπραξαν καί τά λοιπά 3 σκάφη όπισθεν αύτής εις τινα άπόστασιν 
άγκυροβολήσαντα. Οί Τούρκοι έν τή κούφω έπάρσει καί τή άμαθία 
αύτών τοσούτον ήσαν βέβαιοι περί τής νίκης, ώςτε δέν κατήρξαν τοϋ 
κανονοβολισμοϋ, πριν ή ή Καρτερία άγκυροβολήσν), φοβούμενοι μή
πως αύτη μετά τήν έναρξη» τοϋ καταστρεπτικού πυοός των έγκατα- 
λίπη τόν άγώνα καί τραπή είς φυγήν μετά τών λοιπών πλοίων τής 
μοίρας. Πλήν τών πολεμικών σκαφών των, άπερ βοηθούμενοι έκ τοϋ 
βάθους τών ύδάτων τοϋ λιμένος είχον τοποθετήσει πλησιέστατα τής 
ξηράς, ειχον έπ’ αύτής καί δύο πυροβολεία καί σώμα στρατιωτών 
έκ τριών περίπου χιλιάδων άτάκτων Αλβανών. Ό Αστιγξ άγκυρο- 
βολήσας είς άπόστασιν 450 περίπου μέτρων άπό τών έχθρικών πλοίων 
κατήρξε τοϋ κανονοβολισμοϋ διά κοινών σφαιρών, όπως έξακριβώσγ 
τό ρίμμα. Οί Τούρκοι άνταπήντησαν έρρωμένως έκ τε τών πλοίων καί 
τών πυροβολείων. Άλλ’ ότε ή Καρτερία ήρχισε βάλλουσα πεπυρα- 
κτωμ.ένας σφαίρας καί όβούζια μετά καταπληκτικής ευθυβολίας, τό 
άποτέλεσμα ήτον φοβερόν. Έν έκ τών οβουζίων εισδϋσαν εις την πυ
ριτιδαποθήκην τής τουρκικής μοιραρχίδος άνετίναξεν αύτήν είς τόν 
άέρα. "Ετερον όβούζιον εισδϋσαν είς τό κύτος τοϋ όπι«θ=χ αυτής ήγ- 
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κυροβολημένου βρικίου έπήγαγεν έν τφ άμα την καταβύθισιν αύτοΰ 
έκ τής πρώρας. Έτέρου όβουζίου διαρραγέντος έν τώ ύποστρώματι τής 
Άλγερίνης ήμιολίας, τό πλήρωμά της άμέσως έγκατέλιπεν αύτήν. 
Έτέρα ημιολία ένταύτώ έγενετο παρανάλωμα τών φλογών ένεκα πε- 
πυρακτωμένης σφαίρας, έτέρα δέ τοιαύτη σφαίρα είσδύσασα είς τήν 
πρύμνην τοΰ βρικίου, ό'περ ώς ανωτέρω είχε βυθισθή έκ τής πρφρας, 
άπετελείωσε διά τής πυρκαϊάς τήν καταστροφήν αύτοΰ. Ούτω πριν ή 
τά πυροβόλα τών έπί τής ξηράς πυροβολείων δυνηθώσι νά προξενή- 
σωσι σπουδαίαν τινά βλάβην είς τήν Καρτερίαν } αυτή κατέστρεψε 
τά τέσσαρα μεγαλείτερα πλοία τοΰ έχθροΰ. *0 πλοίαρχος Τόμας διά 
τοΰ Σωτηρος κα'ι αί δύο κανονιέραι κατεσίγασαν τό πΰρ τών έπί τής 
ξηράς πυροβολείων, κατέλαβον δέ τήν Άλγερίνην ημιολίαν, άλλά δέν 
ήδυνήθησαν νά τήν σύρωσιν αιχμάλωτον, διότι παρετηρήθη ό’τι εί
χεν έζοκείλει είς τά άβαθή, τό δέ κατάστρωμά της ήτον έκτεθειμέ- 
νον εις τάς βολάς τών έπί τής ξηράς Αλβανών. Και άπεπειράθη μέν 
ό 'Αστιγξ διά τοΰ άτμοΰ νά τήν άνελκύσγ πρός τήν θάλασσαν, άλλ’ 
οί κάλοι αύτοΰ έθραύσθησαν. Κατώρθωσαν ό’μως τά πληρώματα τοΰ 
Σωτηρος και τών δύο λιβυρνίδων μετά ΰπερανθρωπείους προσπάθειας 
νά άποκομίσωσι τά όρειχάλκινα αύτής τηλεβόλα, είτα δέ παρέδωκαν 
αύτήν τε καί τό ύπολειπόμενον βρίκιον είς τάς φλόγας. Τότε άπέθανε 
καιρίως βληθείς εις τών τοΰ Σωτηρος Άγγλων άξιωματικών γενναίως 
οδηγών τούς τόν έπίπλουν (abordage) ποιησαμένους ελληνικούς λέμ
βους, έφονεύθησαν δέ καί έτραυματίσθησαν καί τινες άλλοι, ολίγοι 
δμως, έκ τών πληρωμάτων αύτών. Τά δέ ύπολειπόμενα σκάφη,έπειδή 
είχον έξοκείλει παρά τήν άπόκρημνον άκτήν, οθεν έπυροβόλουν οί 
(οχυρωμένοι ’Αλβανοί, καί δέν ήτον δυνατόν νά κυριευθώσιν, έπυρπο- 
λήθησαν ύπό τών ελληνικών πλοίων διά όβουζίων. Τά δύο φορτηγά 
αύστριακά μόνα συνελήφθησαν.

Τοιαύτη έγένετο ή περιφανής αύτη νίκη τοΰ έλληνικοΰ άποστόλου 
ύπό τόν Άστιγγα, κατά τήν ημέραν τής 16/28 Σεπτεμβρίου 1827. 
Ή νίκη αύτη έξέπληξε τότε καί φίλους καί έχθρούς, έκλέϊσε δ’ έτι 
μάλλον τόν τε γενναϊον Φιλέλληνα καί τούς Έλληνας ναύτας άλλ’ 
έξώργισεν είς τό επακρον τόν Ίβραήμ Πασσάν καί ούτω κατέστη 
άμεσος αιτία τής έν Πύλω ναυμαχίας. Καί δμως είναι ήκιστα γνω
στή καί μεταξύ αύτών τών Ελλήνων, τών ναυτικών τε καί λογιών 
τής νεωτέρας γενεάς, ώς άντελήφθη ποτέ αύτός ό γράφων πλέων διά 

τίνος τών άτμοπλοίων τής «Έλληνικής άτμοπλοίας» δτε προσωρμί- 
σθη είς ’Ιτέαν!

Οί Τοΰρκοι όμολογουμένως έπολέμ.ησαν μετά μεγάλης γενναιότη- 
τος καί έπιμονής, προτιμ,ήσαντες νά καώσι καί νά καταποντισθώ- 
σιν έπί τών πλοίων των μάλλον ή νά παραδοθώσιν, άλλ’ ή άνδρεία καί 
ή.ορμή τών Ελλήνων ήσαν άκατάσχετοι, ή δέ τόλμη καί ή ναυτική 
έπιστήμη τοΰ Άγγλου αύτών στολάρχου καί τών ύπ’ αύτόν άξιω
ματικών ήσαν άπαράμιλλοι. Βεβαιοΰται δτι ό κρότος τοΰ σφοδρού 
κανονοβολισμοΰ καί ό πάταγος τών άνατιναχθέντων είς τόν άέρα 
τουρκικών σκαφών ήκούσθη ώςμακρυνή βροντή έπί τής άπέναντι άκτής 
τής Πελοποννήσου, δπου έστρατοπεδεύοντο ούχί μακράν άλλήλων 
οί Πελοποννήσιοι στρατηγοί Άνδρέας Λόντος καί Δημήτριος Μελε- 
τόπουλος, καί δπου τό άποτέλεσμα τής ναυμαχίας ταχέως γνωσθέν 
έχαιρετίσθη, ώς εΐπετο, μετ’ έξάλλου ένθουσιασμοΰ παρά τών ύπ’αύ
τούς στρατιωτών, ώς έμελλε μετ’ όλίγας ήμέρας νά χαιρετισθγ καί 
τό τής έν Πύλφ.

Είναι δέ περίεργον δτι έλαχίστην ή ούδεμίαν σχεδόν βλάβην ύπέ- 
στησαν τά ελληνικά σκάφη.

Έτι δέ περίεργον είναι δτι ό ' Αστιγξ μετά τήν νίκην του προσ- 
ώρμισε τήν Καρτερίαν είς τινα δρμον καλούμενον Στραβά όπισθεν 
τής ΙΙεραχώρας έν τώ βορειανατολικώ μυχφ τοΰ Κορινθιακού κόλπου 
καί διέμεινεν έκεϊ έφ’ ικανόν χρόνον, δπου καί έξυλεύσατο, είσεκό- 
μισε δηλ. προμήθειαν πρέμνων διά τήν μηχανήν τοΰ άτμοπλοίου, 
διότι, φαίνεται, δέν έθεώρει έπαρκές τό έν αύτώ ποσόν τών γαιανθρά
κων. Έπισκεψάμενοι τό μέρος έκεϊνο συνηντήσαμεν γέροντά τινα έγ- 
χώριον δστις ένθυμεϊται καί τήν προσόρμισιν τοΰ άτμοπλοίου καί 
τήν τοιαύτην ξύλευσιν. Τής προσορμ.ίσεως έκείνης δέν έδόθη άπο- 
χρώσα έξήγησις ούτε παρά τών ιστορικών ούτε παρ’ άλλου τινός, 
διότι ό Αστιγξ έδύνατο άριστα νά διαπλεύσγι πάλιν τόν πορθμόν τοΰ 
'Ρίου καί Άντιρρίου, άφ’ ού διέπλευσαν αύτόν άσφαλώς τά έν ’Ιτέα 
συλληφθέντα δύο αύστριακά φορτηγά ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έπί τής 
Καρτερίας Έλληνος αξιωματικού Δημητρίου Καβάκου καί ώδηγή- 
θησαν είς Αίγιναν, δπου ήδρευε τό δικαστήριον τών λειών (tribu
nal des prises).

‘Ο "Αστιγξ ένόει καλώς δτι ό Ίβραήμ Πασσάς θά έξωργίζετο έκ 
τής καταστροφής τής έν Ιτέα μοίρας καί θά άπεπειράτο νά τόν τι- 
μωρήσγι και τόν συλλάβη, είσπλέων τόν Κορινθιακόν μετά τοΰ στό
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λου του. Έν τοιαύτη υποθέσει, δέν ήτο προτιμότερον νά έκπλεύσή 
ταχέως και νά ύπάγγ) νά συνενωθώ μετά της μοίρας τοΰ άρχιναυάρ- 
χου Κόχραν ή της μοίρας τοΰ ναυάρχου Μιαούλη ; Ή ώς "Αγγλος 
εΐχέ τινα γνώσιν τών μυστικών όδηγιών και τών προθέσεων τοΰ "Αγ
γλου ναυάρχου Κοδριγκτώνος ; Αί άπορίαι αύται, άς μόνος ό ' Αστιγξ 
επιζών ήδύνατο νά λύσή, έμειναν άλυτοι ένεκα τοΰ ταχέως έπελθόν- 
τος θανάτου του.

Ζ

Άληθώς ό Ίβραήμ Πασσάς σφόδρα ώργίσθη διά την καταστροφήν 
της έν Ίτέιγ τουρκικής μοίρας, ήν έμαθε διατριβών έν Πύλφ. Έθεώ- 
ρησεν αύτήν ώς παραβίασιν της παρά τών συμμάχων προταθείσης καί 
παρά τών Ελλήνων γενομένης δεκτής ανακωχής καί έξαπέστειλεν 
έκ Πύλου ίσχυράν μοίραν τοΰ στόλου του είς τον Κορινθιακόν κόλ
πον όπως τιμωρήση καί τόν Άστιγγα καί τόν Τόμαν διά τήν αυθά- 
δειάν των.

Ό ιστορικός Φίνλαΰ θεωρεί εύλογά πως τά αίτιάματα τοΰ Ί
βραήμ Πασσά, ύπό τήν έποψιν τοΰ άπολύτου δικαίου, οτε ό ’Άγγλος 
ναύαρχος Κόδριγκτων εύρεθείς τότε έν Ζακύνθω έβίασε τήν τουρκι
κήν ταύτην μοίραν νά έπανέλθη εις Πύλον, κατηγορήσας τοΰ Ίβραήμ 
παραβίασιν τής ανακωχής, εις ήν κατηγορίαν ούτος άντέταξεν ότι 
αϋτη παρά τών Ελλήνων παρεβιάσθη.

Δέν νομίζομεν, τό καθ’ ημάς, ότι τά αίτιάματα τοΰ Αιγυπτίου 
στρατηγού ήσαν δίκαια καί ότι ό Κόδριγκτων κατέστη έ'νοχο; διε
θνούς αδικίας καί μεροληψίας.

Έν πρώτοις, οί Έλληνες είχον στέρξει άδιαιρέτως τήν ανακωχήν 
κατά ξηράν τε καί θάλασσαν. Ότε τά έν τφ Κορινθιακφ κόλπφ πα
ράλιά των καί ιδίως τά πελοποννησιακά έδήοΰντο ύπό τών έπιδρο- 
μών τών Τούρκων, έδικαιοΰντο νά άμυνθώσι.

Δεύτερον, ό Κόδριγκτων είχε ρητάς οδηγίας νά έπιβάλή τήν κα- 
τάπαυσιν τοΰ πολέμου διά παντός μέσου, έστω καί διά τής βίας, νά 
προστατεύση δηλ. τούς 'Έλληνας, όπερ καί έπραξε. Τούτο άπέρρεε 
καί έκ τοΰ μυστικού άρθρου τής συνθήκης τής 6 Ιουλίου 1827. Βε- 
βαιοΰται δέ ότι ό άρχιναύαρχος τοΰ άγγλικοΰ στόλου, όστις ήν τότε 
ό Δούξ τής Ύόρκης, αδελφός τοΰ βασιλεύοντος Γεωργίου τοΰ Δ', μετά 
τόν θάνατον δέ τούτου βασιλεύς τής Αγγλίας ύπό τό όνομα Ουϊλ- 
λιέλμος Δ' έγραψεν αύτφ ιδιαιτέρως καί ιδία χειρί τήν φράσιν α 

heud, ίσοδυναμοΰσαν πρός τό : Λ/ή όιστάσγ; rd προβής είς χροσ6ο- 
Λητ tur ΤούρχωΓ, έν περιπτώσει άντιστάσεως αύτών, καί τούτο έδι- 
καιολόγησεν αύτόν καί ηθικώς καί νομικώς, ότε έπειτα ύπό τών φι- 
λοτούρκων Τόρεων άπεδοκιμάσθη ή έν Πύλω ναυτική νίκη του, μέ
χρι τοΰ σημείου τοΰ νά τεθώσιν έν τώ βασιλικφ λόγφ κατά τήν έναρ- 
ξιν τών Βουλών αί γνωσταί λέξεις: untoward event=wjtaioior σνρ.- 
όεδηχός, περί αύτής.

Αί πρός τούς τρεις ναυάρχους άδηγίαι τών οικείων κυβερνήσεων 
έπέβαλλον αύτοϊς τό καθήκον νά βιάσωσι τούς Τούρκους είς ανακω
χήν έστω καί δι’ αποκλεισμού τοΰ στόλου των. Ούτω τούλάχιστον 
ένόησαν αύτάς καί ό Άγγλος Κόδριγκτων καί ό 'Ρώσσος Έίδην ό 
Γάλλος Δερινύ είχέ τινας δισταγμούς, άλλά δέν έπέμενεν είς αύτούς.

Άλλ’ ό συνήθης είρηηχός αποκλεισμός δέν ήτον δυνατόν νά έκτε- 
λεσθή, διότι ή μέν ώρα τοΰ έτους (’Οκτώβριος μήν) ήτον τρικυμιώ
δης, παρά τήν Πύλον δέ δέν ύπήρχεν έ'τερος λιμήν ασφαλής δυνάμε- 
νος νά περιλάβν) μοίραν ικανήν πρός έπιτήρησιν τοΰ τουρκοαιγυπτια- 
κοΰ στόλου καί έκτέλεσιν τοΰ αποκλεισμού αύτοΰ. Έξ ανάγκης λοι
πόν οί ναύαρχοι έπρεπε νά είσπλεύσωσιν εις Πύλον, δέν είχον όμως 
καί τήν πρόθεσιν νά έπιτεθώσι πρώτοι. Βεβαίως ότε κατά ξηράν ύπάρ- 
χουσιν αντιμέτωποι δύο στρατοί ή κατά θάλασσαν δύο στόλοι, μή 
φιλικώς διατεθειμένοι πρός άλλήλους, δύσκολον είναι νά άποφευχθή ή 
σύγκρουσις, ήτις δύναται νά έπέλθή έκ τυχαίου τίνος περιστατικού, 
άλλ’ έάν οί Τούρκοι είχον τήν ύπομονήν νά μή·πυροβολήσωσι πρώ
τοι, ώς έπυροβόλησαν, καί νά κατάρξωνται αναβλητικών διαπραγμα
τεύσεων, έν αίς έξέχουσιν, ώς πάντες οί Ασιανοί, πιθανόν νά μή έγί— 
νετο ή ναυμαχία καί ή καταστροφή τοΰ στόλου των. Έπαιρόμενοι 
δμως ούτοι είς το πολυάριθμον τοΰ στόλου των (82 σκάφη κατά 
27) είς τήν στρατιωτικήν αύτοΰ παράταξιν έν τώ λιμένι, είς τήν 
άσκησιν τών πληρωμάτων τής αιγυπτιακής μοίρας παρ’ Εύρωπαίων, 
ιδίως παρά Γάλλων, είς τά φρούρια καί πυροβολεία τά ύπερασπίζοντα 
αύτόν έκ τής ξηράς, είχον τήν μωράν πεποίθησιν ότι θά κατέστρε- 
φον τόν συμμαχικόν στόλον.

Συνέβη νά ήναι άπών τής Πύλου καί ό Ίβραήμ Πασσάς δστις ώς 
άνήρ νοήμων καί πεπειραμένος δέν θά συνεμερίζετο ίσως τήν πεποί- 
θησιν ταύτην καί θά προετίμα νά δώσή τόπον τή οργή προσπαθών νά 
άποφύγή τήν άμεσον μετά τών Εύρωπαίων σύγκρουσιν, ώς έπραξε καί 
δτε πρό τινων ημερών ή εις τόν Κορινθιακόν κόλπον ετοιμαζομένη νά 
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εΐσπλεύση μοίρα τοϋ στόλου του, έπί τής ναυαρχίδος τής όποιας έρ- 
ρέθη οτι έπέβαινε καί αυτός οΰτος, ύπεχώρησε πρό τής απειλής τοϋ 
Κοδριγκτώνος, καίτοι ούτος δύο μόνον πολεμικά σκάφη είχε πρόχειρα 
τότε έν Ζακύνθω, τό δίκροτον ’Ασίαν, τήν ναυαρχίδα του καί τήν 
φρεγάταν Το.Ιμποτ.

’Αληθώς ήρίθμει μέν ό τουρκοαιγυπτιακός στόλος τριπλάσια και 
πλέον σκάφη τοϋ ευρωπαϊκού, άλλ’ έκ τούτων 3 μόνα ήσαν nJota 
της γραμμής, ήτοι δίκροτα, έν ω ό ευρωπαϊκός είχε 10 τοιαϋτα. 
Παραλείπομεν τήν μεταξύ τής άσκήσεως τών πληρωμάτων τών δύο 
στόλων μεγάλην διαφοράν.

Ό λιμήν τής Πύλου είναι έκ τών μεγίστων καί άριστων τοϋ κό
σμου Έχει έ'κτασιν 3 μιλλίων κατά μήκος καί 2 κατά πλάτος. Ή 
νήσος Σφακτηρία φαίνεται ώσανεΐ έτέθη έπίτηδες ένώπιον αύτοϋ ΐνα 
άπαρτίσν) τόν σχηματισμόν του καί τόν έξασφαλίσγ άπό τών δυτι
κών άνεμων. "Ενεκα τής θέσεως τής Σφακτηρίας έ'χει δύο στόμια, 
έν μέγα νοτιοδυτικώς έ'χον εύρος περί τά τοϋ μιλλίου, καί δι’ού 
κατ’ άκολουθίαν ούχί τό μέγιστον τών πλοίων, άλλά πλείονα τοϋ 
ένός τοιαϋτα δύνανται νά είσέλθωσι συγχρόνως, καί εν μικρόν βόρειό— 
δυτικώς, δι’ ού μόνον μικρά σκάφη δύνανται νά πλεύσωσι. Περί τό 
μέσον δέ τοϋ λιμένος υπάρχει και νησύδριον καλούμενον Χελωνάκι 
εις άπόστασιν ένός περίπου μιλλίου άπό τής άκτής.

Έν τοϊς μεταγενεστέροις χρόνοις ή Πύλος έκλήθη Νεόκαστρον καί 
Ναυαρϊνος. Τό δεύτερον τοϋτο όνομα προέρχεται έκ τοϋ Άβαρϊνος, 
καί οπερ κατά τήν παράδοσιν έδόθη αύτη παρά τών Άβάρων δτε 
ούτοι έδέσποσαν τών Σλάβων, οϊτινες είχον εισβάλει εις τήν Πελο
πόννησον καί έπί τινα χρόνον διέμειναν ένταϋθα κατά τούς σκοτίους 
χρόνους τής έπιδρομής τών βαρβάρων φυλών.

Μικρόν πρό τής έμφανίσεως τοϋ συμμαχικού στόλου είχεν είσπλεύ- 
σει ε’ις τήν Πύλον και ό οθωμανικός στόλος έκ Κωνσταντινουπόλεως 
έλέγετο δέ ότι ό Ίβραήμ Πασσάς είχε κατά νοϋν νά έπέλθη ώς είρη- 
ται έν τοϊς πρόσθεν μετά τών δύο στόλων κατά τής "Υδρας καί τών 
Σπετσών καί νά καταστρέψγ αύτάς καί τό ναυτικόν των, ώς πρό τι- 
νων έτών ό τουρκικός στόλος είχε καταστρέψει τό Γαλαξείδιον, τήν 
Κάσσον καί τά Ψαρά, έπειτα δέ νά κυριεύσγ τήν Αίγιναν, όπου 
ήτον ή καθέδρα τής κυβερνήσεως, καί τό Ναύπλιον καί ούτω νά κα- 
ταστρέψνι τόν έλληνικόν άγώνα.

Σημειωτέον πρός τούτοις ότι ό Ίβραήμ Πασσάς όπως καταστήση 

ε’ις τό μέλλον άδύνατον πάσαν έπανάστασιν τών Ελλήνων είχε συλ- 
λάβει τό σχέδιον νά μετοικίσν) τούς κατοίκους τής Πελοπόννησου ή 
τούλάχιστον τό πλεϊστον αύτών εις Αίγυπτον καί έκεϊθεν νά συνοι- 
κίστι Αιγυπτίους έν Πελοποννήσω καί τό σχέδιον τοϋτο ήρχισε νά 
έπιτελή διά τής μεταφοράς πολυαρίθμων αιχμαλώτων Πελοποννη- 
σίων είς Αίγυπτον.

Καί ταϋτα πάντα είχον περιέλθει εις γνώσιν τών ναυάρχων.
Καί έπειτα έρχονται Εύρωπαϊοι συγγραφείς λέγοντες δτι διά τής 

ναυμαχίας τής Πύλου οί ναύαρχοι παρεβίασαν το δίκαιον τών 
έθνών, διότι αί τρεις δυνάμεις δέν είχον κηρύξει προηγουμένως τόν 
πόλεμον κατά τής Τουρκίας, ώς έάν οί Τούρκοι ισχυροί όντες έγίνω- 
σκον ή άνεγνώριζόν ποτέ Δίκαιον τών Έθνών ή ώς έάν τό Δίκαιον 
τής Άνθρωπότητος, τό Φυσικόν Δίκαιον, δέν ήτον άνώτερον έξ έθί- 
μου Δικαίου τών Έθνών !

Ό τουρκοαιγυπτιακός στόλος ήν παρατεταγμένος έν τώ μυχώ τοϋ 
λιμένος άπέναντι τής κυρίας αύτοϋ εισόδου, είς τρεις στοίχους οϊτινες 
άπήρτιζον ήμικύκλιον ή μάλλον σχήμα πετάλου. Καί ό μέν πρώτος 
στοίχος συνέκειτο έξ 22 τών βαρυτέρων πλοίων δικρότων καί μεγάλων 
φρεγατών, ό δέ δεύτερος έξ 26 φρεγατών μικροτέρων και κορβεττών, 
βρικίων καί ημιολιών.

Κατ’ειδος καί άριθμόν ό στόλος ούτος συνέκειτο έκ τών εξής πλοίων:

Έζ 3 δικρότων, ών το έν τών 80 πυροβόλων
5 μεγάλων φρεγατών τών 50 καί 60 πυροβόλων

22 μικρότερων φρεγατών
33 κορβεττών
13 βρικίων καί ημιολιών
6 πυρπολικών

Έν βλω 82 πολεμικών σκαφών φερόντων περί τάς 2000 πυροβόλα καί 
ύπέρ τάς 45,000 άνδρας.

Σημειωτέον δτι έπί τοϋ αιγυπτιακού στόλου ΰπηρέτει ώς προγυ
μναστής τών πληρωμάτων ή μάλλον ώς άρχηγός τοϋ έπιτελείου ό 
τοϋ γαλλικού πολεμικού ναυτικού πλοίαρχος Λεττελιέ (Lettelier). 
Ούτος δμως, δστις λέγεται καί δούς τό σχέδιον τής παρατάξεως τοϋ 
τουρκοαιγυπτιακοϋ στόλου, δτε ό Γάλλος ναύαρχος Δερινύ, έδήλωσε 
πρό τής ναυμαχίας δτι έάν αύτός ή άλλοι άξιωματικοί Γάλλοι πο~ 
λεμήσωσι κατά τής γαλλικής σημαίας θά θεωρηθώσιν ώς προδόται 
καί θά τουφεκισθώσι, μετέβη πρό πής μάχης έπί τίνος τών έν τινς
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άκρα του λιριένος ήγκυροβολημ-ένων φορτηγών 
νεν έκεϊ θεατής του άγώνος. Δέν είναι 
των ΰπηρετούντων έν τώ αίγυπτιακφ ναυτικώ 
έξομ.οσάντων ήσαν έπί των αιγυπτιακών πλοίων.

'Υπήρχε καί Τυνησία μοίρα έκ 3 φρεγατών
κυροβολημένη όπισθεν του Χελωνακίου, άλλ’ αυτή, άδηλον 
μετέσχε τοΰ άγώνος, ώς δεν μετέσχον 
τοΰ τουρκικού στόλου ·'

Ό συμμαχικός στόλος έξ 27 πλοίων ήν ώ

Αγγλική

αυστριακών καί εμε- 
γνωστόν εάν άλλοι Γάλλοι έκ 

καί μάλιστα έκ τών 
, άλλ’ ήσαν πιθανώς', 
καί ενός βρικίου ήγ- 

διατί, δέν
καί τά πολεμικά ριεταγωγικά

ς έξης συγκεκροτημένος.

μ.οϊρ%

"Ητοι 12 πλοία φέροντα 456 πυροβόλα.

Δίχροτα Φρεγάται
Άσία πυροβόλ. 84 ΓΛασχόβη πυρ
Γένουα » 74 Καμβρία »
ΆΔ,βιών » 74 Δαρτμονθ » 

Τ ο'Λμποτ »

50 'Ρο'ζα (βρίκιον) πυρ. 18
48 Ζωηρά (ημιολία) » 10

’Ελαφρά πλοία

44 ΦιΛομή.Ια V » 10
28 Κώνωψ » » 10

*Ε2αφοι; » » 6

Γαλλική μ.οιρα

"Ητοι 7 πλοία φέροντα πυροβόλα 362.

Δίχροτα Φρεγάται Ελαφρά πλοία
Σχιπίων πυροβ. 74 Σειρην πυρ. 60 ’Λάχνων
Βρεσ.Ιανία » 74
Τρίαινα » 74

Άρμίς » 44 (βρίκιον) 
Δάφνη

πυρ. 18
» 18

'Γωσσική μ.οερα.
Δίχροτα Φρεγάται

’Λζ’οφ πυροβ. 74 Κωνσταντίνος πυρ. 48
Χανχουτ » 74 Προβονάϊ » 44
’Ιεζεκιήλ » 74 "E.levri » 33
ΆΛεξ. Νεύσκης » 74 Καστωρ * » 32

Ήτοι 8 πλοία φέροντα 453 πυροβόλα.
’Εν όλω 27 πλοία φέροντα 1271 πυροβόλα.

II

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ A
Β'ζσΓ/.-ύ; τής Β-ζυν.&ιάς

Περί την 2αν ώραν μ. μ. 
Σίο Έδουάρδος Κόδριγκτων

της 8/20 ’Οκτωβρίου 1827 ό ναύαρχος 
είσηλθεν επί της ναυαρχίδος Ασίας έν

1 Έν τώ στρατώ τής ξηράς ησαν ικανοί, επισημότατος δέ πάντων ό συν
ταγματάρχης Sayve όστις έξομόσας έκλήθη Σουλεϊμάν βέης, έπειτα δέ έγένετο 
και Πασσάς.

E-.t τη ευκαιρ'7 της κατα το έτος τούτο πανηγ υρισΟείση: εορτής 

τής έκατονταετηρίδος.
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τώ λιμένι ηγούμενος τών λοιπών πλοίων. Ό Γάλλος ναύαρχος ήκο- 
λούθει αυτώ κατά πόδας τελευταίος δέ ήρχετο ό 'Ρώσος.

Ό τουρκοαιγυπτιακός στόλος έτέλει υπό τάς διαταγάς ενός ναυάρ
χου, Ταχίρ τοΰ Καπετάν Πασσά, δύο αντιναυάρχων, του Καπετάμ- 
πεη (’Οθωμανού) καί τοΰ Μουχαρρέμ (Αιγυπτίου). Ούτοι έσήμηναν 
είς άπαντας τούς κυβερνήτας τών πλοίων νά έτοιμασθώσιν είς μάχην.

Ό Κόδριγκτων δστις αγκυροβόλησε μεταξύ της τουρκικής άντι- 
ναυαρχίδος καί της αιγυπτιακής δέν κατηρξε της προσβολής άλλ’ 
έπεμψε πρότερον διά λέμβου πρός τόν Καπετάν Πασσάν έγγραφον διά 
τόν Ίβραήμ Πασσάν δι’ ού άνεκοινοΰτο πάλιν αύτώ έντονώτερον η 
άπόφασις τών τριών Δυνάμεων τοΰ νά καταπαύσωσι τάς έχθροπρα- 
ξίας και τό καθήκον δπερ εϊχεν δ "Αγγλος ναύαρχος πρός έκτέλεσιν 
της άποφάσεως ταύτης, τοΰ νά έμποδίση έκπλουν τοΰ στόλου έκ τοΰ 
λιμένος, νά άποκλείσγ δηλαδή αύτόν.

'Ως άπάντησις έλέχθη ψυχρώς ύπό τίνος Τούρκου αξιωματικού 
πρός τόν κομιστήν "Αγγλον δόκιμον δτι ό Ίβραήμ Πασσάς δέν εύ- 
ρίσκετο έν Πύλω, διεβιβάζετο δέ έκ μέρους τοΰ ’Οθωμανού ναυάρ
χου πρός τόν Άγγλον η παράκλησις νά άλλάξγ θέσιν. 'Ο Κόδριγκτων 
άπήντησεν αμέσως διά τοΰ αύτοΰ αξιωματικού δτι δέν ήλθε νά λάβη 
άλλά νά δώσγ διαταγάς, συνάμα δέ άπήτει νά άλλάξωσι θέσιν τά 
πλησίον αύτοΰ ήγκυροβολημένα πυρπολικά.

Οί Τούρκοι ούδεμίαν έδωκαν είς τούτο άπάντησιν, άλλ’ έν ω άπε- 
μακρύνετο της ναυαρχίδος ό άγγλικός λέμβος, έπυροβόλησαν κατ’ αύ
τοΰ διά τουφεκίων ένδοθεν καί έφόνευσαν μέν τόν ’Άγγλον άξιω- 
ματικόν καί τόν Μήλιον πρωρέα της ναυαρχίδος δστις ήν μετ’ αύτοΰ 
χρησιμεύων καί ώς διερμηνεύς, έπλήγωσαν δέ τινας έκ τών ναυτών 
συνάμα δέ ή άντιναυαρχίς τοΰ Καπετάμπεη πλησίον εύρισκομένη έπυ- 
ροβόλησε κατά της άγγλικης ναυαρχίδος. 'Η Άσία έξεκένωσε τότε 
παραυτίκα τά πυροβόλα της μιάς πλευράς της κατ’ αύτής καί ό 
άγων ήρξατο. Άλλά μόλις τούτου γενομένου οί έν κύτη Τούρκοι 
δέν έξηκολούθησαν τον κανονοβολισμόν, διά δέ της ναυτικής σάλπιγ
γας έδήλωσαν δτι ή προσβολή τοΰ άγγλικοΰ λέμβου και ό έπακολου- 
θήσας αύτή κανονοβολισμός προηλθον έκ κακής συνεννοήσεως καί 
ήσαν έτοιμοι νά έλθωσιν είς νέας έξηγήσεις. 'Ο Κόδριγκτων διέταξε 
τότε νά παύση δ κανονοβολισμός, άλλά, μόλις έπαυσεν, ή αιγυπτιακή 
άντιναυαρχίς έξεκένωσε κατ’ αύτοΰ δλα τά πυροβόλα τής πλευράς 
της. Τότε πλέον ή ναυμαχία ήρξατο έκ τοΰ συστάδην. Ή Άσία 
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εύρέθη πρός στιγμήν έν δεινή θέσει μαχομένη κατά δύο τουρκικών 
δικρότων. Άλλ’ έ'σπευσαν εις επικουρίαν αύτής, ένθεν μέν, ή πλη
σίον αύτής εύρεθεϊσα αγγλική φρεγάτα Αάρτμ.ουθ, ένθεν δέ ό Γάλ
λος ναύαρχος έπί τής φρεγάτας ΣειρηΓος, παρακολουθούμενος ύπό 
γαλλικού δικρότου. Οΐ Τούρκοι άπεπειράθησαν τότε νά καύσωσι 
την τε αγγλικήν ναυαρχίδα, καί την φρεγάταν Αάρτμουθ διά τών 
πυρπολικών των άλλ’ άπέτυχον. Πρός στιγμήν αΐ φλόγες άνήφθησαν 
έπί τού πρφραίου μέρους της φρεγάτας άλλ’ οί έν αυτή κατόρθωσαν 
νά τάς σβέσωσι ταχέως. Έκ τών πυρπολικών τότε άλλα μέν έπυρ- 
πολήθησαν άλλα δέ έβυθίσθησαν ύπό τε της φρεγάτας ταύτης και 
τών προσδραμόντων αγγλικών έλαφρών πλοίων. Δέν ήσαν Κανάραι, 
ούδέ Πιπϊνοι, ούδέ Παπανικολήδες οί έν αύτοϊς άλλά δέν ήσαν καί 
οί Τούρκοι έκεϊνοι καθ’ ών διηυθύνοντο. Άλλ’ ή μάχη γενικευθεϊσα 
έξηκολούθει κρατερά. Έπί δύο ώρας ό Καπετάμπεης καί ό Μουχαρ- 
ρέμπεης ύφίσταντο έν τή άγκυροβολίγ των τό φοβερόν πύρ τής ’Α
σίας καί τής Σείρήτος, άλλ’ έπί τέλους κόψαντες τάς άγκύρας των 
έτράπησαν είς φυγήν φερόμενοι είκή καί τυχαίως έν τώ λιμένι. Τήν 
αύτήν τύχην ύπέστησαν πολλαί τών τουρκικών φρεγατώ >, άλλαι μέν 
βυθισθεϊσαι έκ τού κανονοβολισμοϋ, άλλαι δέ πυρποληθεΐσαι ύπό τών 
ιδίων πληρωμάτων καί έγκαταλειφθεϊσαι.

Ό ‘Ρώσσος ναύαρχος, κόμης "Εϊδην, έβράδυνε νά μετάσχη τής 
μάχης, διότι έν ώ είσήρχετο έκόπασεν ό πνέων δυτικός άνεμος. Τούτο 
κατέστησε τήν θέσιν του όπωσούν κρίσιμον, διότι εύρέθη έπί πολλήν 
ώραν έκτεθειμ.ένος είς τό σφοδρόν πύρ τού φρουρίου καί τών έπί τής 
εισόδου πυροβολείων, άλλά* καί τό πύρ τούτο κατεσίγασε καί είσελ- 
θών είς τόν λιμένα μεθ’ ολοκλήρου τής μοίρας του κατεπυροβόλησε 
τόν Καπετάν Πασσάν καί τά περί αύτόν πλοία καί καταστήσας αύτά 

άπόλεμα έξησφάλισε τήν νίκην.
Ή ναυμαχία διήρκεσεν έπί τρεις περίπου ώρας. Κυρίως είπεϊν, 

ήτο μάχη διά τού πυροβολικού. Καί τά πλοία τού τουρκοαιγυπτια- 
κού στόλου ήσαν ήγκυροβολημένα καί τά πλεϊστα τών τού συμμα
χικού έπολέμησαν άφ’ού ήγκυροβόλησαν, ιδίως τά άγγλικά καί τά 
γαλλικά. Ναυτικοί ελιγμοί δέν έγειναν, άλλά τούτο βεβαίως δέν ήτον 
πλεονέκτημα τού συμμαχικού στόλου, διότι δέν θά ήσαν έπικρατέ- 
στεροι οί Τούρκοι έάν έναυμάχουν έν άνοικτώ πελάγει πλέοντες διά 
τών ιστίων καί ποιοΰντες ελιγμούς. ’Απ’ εναντίας ή θέσις ήν είχον 
έν τφ λιμένι καί τό πύρ τών παρακτίων φρουρίων έξησφάλιζον αύτοϊς 

πολλά πλεονεκτήματα. Έπολέμησαν ούχ ήττον γενναίως διαμφισβη- 
τήσαντες τήν νίκην έπί δύο ώρας, άλλά τό πύρ αύτών ήτον ώς έπί 
τό πλεϊστον άστοχον καί άτακτον, έν ώ τό τών Εύρωπαίων διεκρίθη 
διά τήν κανονικότητα καί τήν εύθυβολίαν αύτού. Τούτο έγίνωσκεν 
δ Κόδριγκτων καί διά τούτο δέν έδίστασε νά τούς προσβάλγ κρατε- 
ρώς καίπερ μή έ'χων κατά τό φαινόμενον μεγάλην ναυτικήν δύναμιν 
ύπό τάς διαταγάς του.

Διέπραξαν δέ οί Τούρκοι έν τή παραφορά των καί τό σφάλμα νά 
πυρπολήσωσι πολλά έκ τών ιδίων πλοίων, δτε είδον δτι ένικώντο.Βε
βαίως έπιβάλλεται είς τόν διοικητήν στόλου τίνος νά πυρπολήση 
μάλλον τά πλοΐά του ή νά ιδγ) αύτά περιερχόμενα είς τήν έξουσίαν 
τού νικητού. Άλλ’ οί Εύρωπαΐοι ναύαρχοι, μή δντος πολέμ,ου κεκη- 
ρυγμένου μεταζύ τών Κυβερνήσεών των καί τής Τουρκίας, δέν είχον 
σκοπόν νά αίχμαλωτίσωσι τόν τουρκικόν στόλον. Ουτω πολλά πλοία 
οί Τούρκοι άπώλεσαν έκ τής έαυτών πραζικοπίας. Καί δμως τή έπιούση 
ήρίθμουν έτι 29, ών μεταζύ 2 δίκροτα, μία μεγάλη φρεγάτα καί 5 
μικρότεραι. Μετά τινα δέ χρόνον 24 τών πλοίων τούτων μικρόν έπι- 
σκευασθέντα έπλευσαν άκωλύτως είς Άλεζάνδρειαν, μεταφέροντα μετ’ 
άλλων φορτηγών ού μόνον άρρώστους καί τραυματίας έκ τού αιγυ
πτιακού στρατού άλλά καί δισχιλίους Έλληνας αιχμαλώτους, ιδίως 
γυναίκας καί παιδία, έφ’ ώ κατεκρίθη ό Κόδριγκτων. Καί έδικαιο- 
λογήθη μέν ούτος είπών, δτι δέν είχεν έντολήν νά παρακωλύσγ τόν 
έκπλουν τών αιγυπτιακών πλοίων είς Αλεξάνδρειαν καί δτι τά πλεϊ
στα τών πλοίων του χρήζοντα έπισκευής έ'νεκα τού άγώνος έπρεπε 
νά πλεύσωσιν είς Μελίτην. Άλλ’ ή δικαιολογία δέν ήτον άποχρώσα, 
διότι έδύνατο δι’ ολίγων πλοίων τών ήττον βλαβέντων νά έπιτηρήσν) 
έν Πύλω τά λείψανα τού τουρκοαιγυπτιακού στόλου δπως μή άπα- 
χθώσιν αιχμάλωτοι 'Έλληνες. Άλλ’ έτερόν τι συνέβαινε πάντως έν 
τώ λογισμώ αύτού. Συνγσθάνθη δτι ή νίκη του θά άπήρεσκεν είς τους 
τότε ίσχύοντας Τόρεις έν Αγγλία καί δέν ήθελε νά έπισύργι είς εαυ
τόν έτι μάλλον τήν δυσμένειάν των.

Καίτοι ή ναυμαχία είχε τελειώσει περί την 6ην ώραν μ. μ. ό κίν
δυνος έζηκολούθησε καθ’ δλην τήν νύκτα διά τόν συμμαχικόν στόλον, 
ένεκα τής παρά τών Τούρκων πυρπολήσεως τών ιδίων πλοίων, πολλά 
τών οποίων έφέροντο τήδε κάκεϊσε καιόμενα έν τή πόλει. Έδεησε 
λοιπόν τά πληρώματα τών ευρωπαϊκών πλοίων νά άγρυπνήσωσιν έφ’ 



ΣΤΟΑ 261
260 ΠΟΙΚΪΛΗ

δλην τήν νύκτα, δπως προφυλάξωσιν άπό τοΰ κινδύνου τής τυχαίας 
πυρπολήσεως τά ίδια πλοία.

Τό πεισματώδες τοΰ άγώνος μαρτυρεί ό άριθμός τών έπί τοΰ συμ
μαχικού στόλου νεκρών καί τραυματιών, δστις συνεποσώθη εις 650 
περίπου, ήτοι 172 νεκρούς καί 470 τραυματίας.'Ο τών Τούρκων καί 
τών Αιγυπτίων είναι άγνωστος, άλλά κατά τούς μετριωτέρους ύπο - 
λογισμούς συνεποσώθη είς τρισχιδούς νεκρούς καί τραυματίας. Καί 
τούτο δέν είναι παράδοξον διότι πολλά τών πλοίων τούτων κατεβυ- 
Οίσθησαν καί έπυρπολήθησαν, είναι δέ γνωστόν δτι τά πληρώματα 
αύτών ήσαν πολυάριθμα.

Μετά τήν ναυμαχίαν, τά μέν άγγλικά καί ρωσσικά δίκροτα έπλευ- 
σαν εις Μελίτην χάριν έπισκευής, τά δέ γαλλικά είς Τουλώνα. Μόνον 
έκ τών ρωσσικών άφέθη έν Πόρω τό δίκροτον ΊεζεκιηΛ ώς άνεπίδε- 
κτον έπισκευής καί έπί τινα έτη έφαίνετο έκεϊ ό σκελετός αύτοΰ, 
ώστε δύναταί τις είπεϊν δτι ό συμμαχικός στόλος άπώλεσεν έν δίκροτον.

Έν ταϊς έλληνικαΐς θαλάσσαις έμεινάν τινα έκ τών μικρότερων 
πλοίων έπιτηροΰντα τάς κινήσεις τοΰ Ίβραήμ Πασσά, άλλά ποία ήτον 
ή έπιτήρησις αύτη εΐδομεν άμέσως άνωτέρω.

Καί τοιαύτη μέν έγένετο ή έν Πύλω ναυμαχία, μεγίστη τών κατά 
τών Τούρκων νικών τής χριστιανικής Εύρώπης άπό τής έν Ναυπά- 
κτω. Άλλά τά άποτελέσματα αύτής θά ήσαν άνεπαρκή ώς πρός τήν 
άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος, έάν δέν έπήρχετο ή εις τήν Πελοπόν
νησον γαλλική έκστρατεία τοΰ στρατηγού Μαιζώνος καί ό νικηφόρος 
πόλεμος τών 'Ρώσσων κατά τών Τούρκων τφ 1829.

’Αληθώς ούτε ό Ίβραήμ Πασσάς ούτε ό Σουλτάν Μαχμούτης έπτοή- 
θησαν έκ τής έν Πύλω καταστροφής δσον ήδύνατό τις νά φαντασθή. 
Καί έκεϊνος μέν ήτοιμάζετο νά διαχειμάσγ έν Πελοποννήσω καί νά 
έξακολουθήστ) τάς πολεμικάς αύτοΰ κατά τών Ελλήνων εργασίας, 
ούτος δέ, ένθαρρυνόμενος πάντοτε κρύφα ύπό τοΰ Μέττερνιχ, διέκο- 
πτε τάς διπλωματικάς σχέσεις μετά τής ’Αγγλίας, τής Γαλλίας καί 
τής 'Ρωσσίας, ών οί πρέσβεις έγκατελίμπανον τήν Κωνσταντινούπο
λή κατά Δεκέμβριον τοΰ 1827.

Άλλ’ ενταύθα δή χωρεϊ τό ρητόν: «Άλλαι μέν βουλαί άνθρώπων 
άλλα δέ Θεός κελεύει», διότι ή τοιαύτη τοΰ Σουλτάνου επιμονή ωφέ
λησε μάλλον, ώς είρηται άνωτέρω, ή έβλαψε τήν Ελλάδα.

Ί1 έν Πύλω ναυμαχία έχαιρετίσθη, ώς ήτον επόμενον, μετ’ένθου- 
οιασυ.οΰ έν Γαλλία, ‘Ρωσσία, Ελβετία καί έν αύτή τή Γερμανία. Ό 

βασιλεύς Κάρολος ό Γ καί ό αύτοκράτωρ Νικόλαος άπένειμαν πά- 
ραυτα τούς μεγαλοσταύρους των πρός τούς τρεις ναυάρχους. Άλλ’ 
έν Αγγλία μόνον μεταξύ τών Φιλελλήνων — καί τοιοΰτοι ήσαν ώς 
έπί τό πολύ τότε οί Ουίγγοι — έχαιρετίσθη ομοίως.

Μετά τήν ιστορικήν ταύτην έκθεσιν τών κατά τήν ναυμαχίαν τής 
Πύλου, δέν κρίνομεν περιττόν νά παραθέσωμεν, έν είδει έπιλόγου, 
καί τήν γραφικήν αύτής άφήγησιν τήν γενομένην παρά μάρτυρος αύ- 
τόπτου, ό δέ μάρτυς ούτος ήν ό περιώνυμος Εύγένιος Σιού (Eugene 
Slie) ό συγγραφεύς τοΰ Περιπδινωρ,ένου ’Ιουδαίου καί τών Άπο- 
κρΰ<ρο>ν των ΙΤαρισϊων. 'Η άφήγησις αύτη έχει ωδέ πως :

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ

7119 ’Οκτωβρίου 1 8 2 7.

Έπνεεν έλαφρός νοτιοδυτικός άνεμος, οί δέ συμμαχικοί στόλόι έλο- 
ξοδρόμουν έμπροσθεν τοΰ λιμένας τής Πύλου. Έκ τών πλοίων διεκρί- 
νοντο έπί τής ξηράς άλλοτε μέν λευκαΐ οΐκίαι, φοίνικες (δένδρα) καί 
δώματα, άλλοτε δέ αί άπόκρημνοι κλιτύες τής νήσου Σφακτηρίας 
α'ίτινες άπέκρυπτον έντελώς άπό τών βλεμμάτων μας τήν είσοδον τής 
λεκάνης δπου ό τουρκοαιγυπτιακός στόλος ήν ήγκυροβολημένος' διε— 
φαίνοντο δμως άπό καιρού εις καιρόν οί άπειροι αύτών ιστοί άνωθεν 
τών βράχων τούτων μετά τών έρυθρών σημαιών καί τών ποικιλοχρόων 
αύτών σημάτων. Καί οί μέν "Αγγλοι κατεΐχον τό δεξιόν τής γραμ
μής, οί δέ Γάλλοι τό κέντρον καί οί Έώσσοι τό άριστερόν. ΤΗν ή 
δευτέρα ώρα μετά μεσημβρίαν, ό δέ άξιωματικός τής φυλακής έπί 
τοΰ δικρότου Βρεσ-Ιαυιας διέκοπτεν έκάστοτε τόν μονότονον περίπα
τόν του μόνον ϊνα προσηλώσγ τό τηλεσκόπιόν του έπί τής στενής διό
δου τοΰ λιμένος. Έβλεπεν άκόμη μετά προσοχής πρός τό μέρος εκείνο 
δτε παρετήρησεν δτι τά ιστία έπλατάγιζον έπί τών Ιστών καί δτι τό 
πλοΐον έμελλε νά στραφή.

— Γραμμή ! άνεφώνησεν άμέσως, γραμμμή !
Καί δραμών πρός τόν πρυμναϊον ιστόν έκυψεν άπό τοΰ έπιστέγου 

πρός τό μέρος τοΰ οΐα.κος καί είπε μετ’ οργής, εύθύς ώς έξετελέσθη ή 
διαταγή του:

— Ποιος είναι ό άνόητος, δστις κρατεί τό πηδάλιον ; Πώς ! σύ 
ήσο, Μιουλό, εις τών καλλιτέρων πηδαλιούχων μας ; Άλλά πού ήτον 
ό νοΰς σου ;
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— Συμπάθειο, κύριε υποπλοίαρχε, άλλα είναι ή τρίτη φορά οπού 
άνοίγει μοναχός του ό σουγιάς ριου.

— ΑΓ! Καί έ'πειτα τί;
— Τό τί είναι δτι είναι κακό σημάδι, καί αυτό έσυλλογιζόμουν, 

άπεκρίθη ό γέρων ναύτης μετά τίνος έντροπής.
— Γέρο-Μιουλό, είσαι άνόητος. Πώς εις τήν ηλικίαν σου καί μέ 

την πείράν σου, νά πιστεύγς εις τοιαΰτα παραμύθια !
— Παραμύθια, ίσως, κύριε υποπλοίαρχε . . . ’Αλλά ένθυμοΰμ,αι 

οτι την παραμονήν της ναυμαχίας τοΰ Τράφαλγαρ τό σιδερομάχαιρόν 
μου διά τά σχοινιά έπεσε δύο φοραίς έπάνω εις την μύτην.

— Αϊ! Καί λοιπόν ; ήρώτησεν ό άξιωματικός, μειδιών διά την 
σοβαρότητα, μεθ’ ής ώμίλει ό πηδαλιούχος.

— Λοιπόν, κύριε υποπλοίαρχε, αυτό δέν ήτον καθόλου καλό ση
μάδι. Κύτταξε ! καί διά τοΰ δακτύλου του έδειξε μακράν καί βαθεϊαν 
ουλήν άρχομένην άπό τοΰ άριστεροΰ οφθαλμού διερχομένην διά της 
ρινός καί τελευτώσαν εις τό πυκνόν καί πολιόν ήμιγένειόν του.

— Σιώπα, γεροτρελέ, καί κυβέρνα γραμμήν, είπεν ό αξιωματικός 
έπιστρέφων εις την θέσιν του.

— Αί λοιπόν, θά ίδής, κύριε υποπλοίαρχε, είπε μετά κατήφειας ό 
Μιουλό, στρέφων τόν οΓακα τοΰ πηδαλίου εις τρόπον ώστε τά ιστία 
έπληρώθησαν έκ νέου, τό δέ μεγαλοπρεπές πλοΐον, άναλαμβάνον την 
πορείαν του, έκλινεν άποτόμως προς τά δεξιά.

— Τέλος πάντων, είπεν δ άξιωματικός, παρακολουθών διά τοΰ 
τηλεσκοπίου του τη πορεία λέμβου τίνος δστις έξελθών τοΰ λιμένος 
της Πύλου διηυθύνετο προς την ναυαρχίδα .... τέλος πάντων θά 
μάθωμεν νέα.

Καί τώ όντι μετά εν τέταρτον, τρία σήματα διαφόρων χρωμάτων 
ΰψοΰντο εις τόν άρτέμονα της μεγάλης καί κομψής φρεγάτας, ήτις 
τοσοΰτον ύπερηφάνως έφερε την ναυαρχικήν σημαίαν τοΰ ιππότου 
Δερινΰ.

— Κελευστά, έφώνησεν δ κυβερνήτης, κάλεσον τόν έπί των ση
μάτων άξιωματικόν.

Ό κελευστής, ποιήσας τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν, κατέβη δρο- 
μαίως καί άνέβη πάλιν παρακολουθούμενος παρά τίνος άνθυποπλοι- 
άρχου.

— Διάβολε! ... μεγάλα νέα, είπεν ούτος πρός τινα παρατυχόντα 
συνάδελφόν του, άφ’ού παρετήρησε τά σήματα. Βλέπεις, φίλτατέ μου, 

οί κυβερνήται καλούνται εις την ναυαρχίδα. Ό Θεός νά δώσγ ώστε 
νά είναι ή διαταγή τής μάχης διότι έπί τέλους θά σαπήσωμεν έδώ. 
Πηγαίνω'νά τό άναγγείλω εις τόν κυβερνήτην.

Μετ’ ολίγον τό πλοΐον άνεκώχευσεν, ό δέ λέμβος τοΰ κυβερνήτου 
έταλαντεύετο έτοιμος παρά την δεξιάν κλίμακα, οί δέ ναΰται ΐσταντο 
περιμένοντες εΰλαβώς άσκεπεΐς, καί τάς κώπας έχοντες ύψωμένας. 
Τρεις συριγμοί τής ναυτικής σφυρίκτρας ήκούσθησαν, ό πηδαλιούχος 
τοΰ λέμβου έκράτησε τό σχοινίον τής άναβάθρας,δ κυβερνήτης, πλοί
αρχος, κατέβη καί καθεσθείς έπί τοΰ πλουσίου τάπητος, τοΰ κο- 
σμοΰντος τό πρυμναΐον τοΰ λέμβου έδώλιον καί έχοντος ένυφασμένον 
τά κρίνα 1 έδωκε την διαταγήν νά πλεύσωσι πρός τήν Σειρήνα. Μό
λις τό γεγονός τούτο έγένετο γνωστόν έπί τοΰ δικρότου, καί οί μέν 
ναΰται συνεσωρεύθησαν έπί τοΰ πρωραίου έπιστέγου, οί δέ άξιωματι- 
κοί συνεσωρεύθησαν έπί τοΰ πρυμναίυυ καί οί πάντες συνδιαλεγόμε- 
νοι πρός άλλήλους πάντοτε έξέφερον συμπεράσματα περί τοΰ άποτε- 
λέσματος τής συνεντεύξεως τοΰ κυβερνήτου μετά τοΰ ναυάρχου.

— Τί λέγεις περί αυτών τών πραγμάτων γέρο 'Ρενάρ ; ήρώτα νέος 
τις ύπαξιωματικός μεσοπόλιόν τινα άνδρα, υψηλόν, ξηρόν καί ήλιο- 
καή, δστις καθήμενος έπί τίνος διευθέτου παρά τήν θυρίδα καί κα- 
πνίζων έξέβαλλεν άλληλοδιαδόχως τόν καπνόν δτέ μέν έκτώνμυκτή- 
ρων, δτέ δέ έκ τοΰ στόματος.

— Δηλαδή, παιδί μου, άπεκρίνατο μετά σοβαρότητος τό υποκεί
μενον τούτο, νομίζω οτι ό κυβερνήτης διευθύνεται πρός τήν Σειρήνα, 
εις τήν δποίαν θά. φθάσφεΐς μίαν στιγμήν, δηλαδή ! Αυτό τό Δηλαδή 
ήν λέξις προτασσομένη ή ύποτασσομένη παρενθετικώς ώς άρτυμα πά- 
σης φράσεως τοΰ άρχιπυροβολητοΰ.

— Μά τήν άλήθειαν, άρχιπυροβολητά, είπεν δ νέος ύπαξιωματι- 
κός, δέν είναι μεγάλη σου ή έφεύρεσις. Είναι σάν νά σοΰ έλεγα έγώ 
δτι ή έπάνω άντέννα (κεραία) είναι μικρότερη άπό τήν κάτω. Έγώ 
σέ έρωτώ έάν πιστεύγς δτι θά γαργαλισθή ή αβιζώτη (έστία) τών κα
νονιών σου διά νά βήξουν.

— Δηλαδή, παιδί μου, έάν πιστεύτ) κάνένας έκεΐνο δπου έπιθυμεΐ, 
τό πιστεύω, διότι, μ.ά τήν άλήθειαν, είναι κρίμα νά μένουν έτσι άκί- 
νητα αυτά τά σεβαστά υποκείμενα καί σιωπηλά ωσάν μία γραία γυ
ναίκα, δηλαδή εις τον εσπερινόν!

1 Τά κρίνα ήσαν, ώς γνωστόν, τά σύμβολα τοΰ βασιλικού οίκου τών Βουρβώ- 
νων τής Γαλλίας.
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Καί σχεδόν έκλαιεν έκ συγκινήσεως ό πολιός άρχιπυροβολητής δει— 
κνύων τήν γραμμήν τών έπί του καταστρώματος άφωνων πυροβόλων.

— ’Αλήθεια, γερο-'Ρενάρ, είναι κρίμα, διότι φαίνεται δτι αυτοί 
οί διαβολότουρκοι έκαμαν άνω κάτω τά πάντα είς τόν τόπον τών 
Ελλήνων, άν καί αυτοί οί 'Έλληνες είναι μία άλλη λέπρα της ορ
γής του Θεού ... Άλλά θά μου είπής εις αυτό, έδώ είναι άλλο ζή
τημα, ή έλευθερία. Λοιπόν ή κυβέρνησις έχει άδικον ... Καί είναι εν
τροπή διά ένα Γάλλον δστις έγεννήθη ελεύθερος νά βλέπη δτι ή έ
λευθερία...

•— Δηλαδή, παιδί μου, δταν ήμουν ύπαξιωματικός του αύτοκρα- 
τορικοϋ άγηματος, τόν καιρόν έκεϊνον δπου ό γενναίος μας ναύαρχος 
ήτον πλοίαρχος, είμπορούσαν νά μ’ έγδάρουν παρά νά μέ κάμουν νά 
μιλήσω πολιτικά ... Καί σύ τώρα, δηλαδη, όμιλεΐς πολιτικά ... Λοι
πόν σιώπα ... κάμε ώσάν τά κανόνια ... 'Όταν είποΰν : πυρ, κάμε 
πυρ ... καί άφ’ ού κάμνης πυρ, σιωπή !

-— Άλλά γέρο—'Ρενάρ, έχομεν αίμα εις τάς φλέβας καί είμεθα 
Γάλλοι ... καί γεννημένοι έλεύθεροι καί είμπορούμεν νά είποϋμεν δτι 
ή έλευθερία ! ...

-— Δηλαδη, δάγκωσε την γλώσσά σου, διάβολε! Σύ δέν είσαι παρά 
ναυτόπαιδον καί θέλεις νά όμιλής ... ’Εγώ, δπου μέ βλέπεις, δέν ώ- 
μιλούσα ποτέ. Καί ήμουν είς τόν Εκδικητήν 1 καί ήμουν είς τά πυρ
πολικά του 'Ροσσεφόρ, καί ήμουν είς την έκστρατείαν τής 'Ρωσσίας. 
Λοιπόν, ύστερα άπό δλα αύτά, μέ έστειλαν εις μίαν φρεγάταν, την 
όποιαν έκυβερνοϋσεν έ'νας κυβερνήτης ... ό όποιος, δταν τόν έρώτησαν 
έάν έπρεπε νά λασκάρουν τά πανιά... λοιπόν, δηλαδή, τοϊς άπεκρίθη 
δτι θά έπήγαινε νά ΐδή είς της όδηγίαις του, έάν τό έσυγχωροΰσεν ό 
‘Υπουργός!

— Τί κωμωδία ! Καί ή άδερφούλα μου ή μικρή θά έκαμνε τό 
ίδιον !

1 Σ. Μ. Ό ’Εκδικητής (Vengeur) έχει φήμην πατριωτικήν παρά Γάλλοις 
διότι έλέχθη ότι δτε το γαλλικόν τοϋτο τρίκροτον εν τή πρώτη μεγάλη ναυμα
χία τή συγκροτηθείση πρός τούς "Αγγλους μετά τήν γαλλικήν έπανάστασιν, 
άπολέσαν καί τούς τρεϊς αύτοϋ ιστούς καί κατατρυπηθέν ύπό τών σφαιρών,εμελλε 
νά καταβυθισδή, τό πλήρωμα δέν παρεδόδη, αλλ’έν ω κατεποντίζετο έκανονοβό- 
λει ακόμη έχον αναπεπταμένης τήν τρίχρουν σημαίαν και ζήτω κραυγάζον ύπέρ 
τής έλευθερίας. Οί "Αγγλοι δμως ισχυρίζονται δτι ή φήμη αϋτη ήν δημοκοπική 
έφεύρεσις τοϋ ’Ιακωβίνου Barrere καί δτι τό πλήρωμα άμα ίδόν δτι τό πλοϊον 
εμελλε νά καταποντισθή παρεδόδη αύτοϊς.

— Λοιπόν, δηλαδή, αύτός ό περίφημος θαλασσινός είμποροϋσε 
νά μέ στείλη νά κυριεύσω έ'να τρίκροτον μέ μίαν βάρκαν, καί έγώ 
θά ύπήκουα. Θά έπήγαινα είς τόν πάτον άπό τής κανονιαίς, χωρίς 
νά γελάσω καί χωρίς νά έρωτήσω διά τί. Λοιπόν, σου τό έπανα- 
λαμβάνω, παιδί μου, καί άκουέ το αύτό διότι είναι άξίωμα γνωστόν ! 
Μή φροντίζης διά τήν ρηξιάν, παρά δταν πρόκηται νά βάλης φωτιάν. 
Δηλαδή, έκατάλαβες;

— Αξιόλογα, γεροκαπετάνιο, άλλά δταν πάλιν κάνεις συλλογί
ζεται τήν έλευθερίαν ...

— Πάλιν, δηλαδή, πολιτικά. Άλλά, διάβολε, παιδί μου, διά τί 
δέν κάμνεις ώσάν έμένα ; Διά τί δέν ένασχολεϊσαι είς... Έχω τόν 
καιρόν νά ομιλώ πολιτικά, έγώ ; Έγώ συλλογίζομαι τήν οίκογέ- 
νειάν μου.

— Άλλά δέν είσαι υπανδρεμένος, γέρο-'Ρενάρ ! Δέν έχεις οικογέ
νειαν. Έχεις ;

— Δηλαδή, δταν δέν έχη κάνένας οικογένειαν, κάμνει δηλαδή 
έγώ σου ομιλώ διά τά κανόνια. Νά! τά μεγάλα μου κανόνια τών 
36 λιτρών τά ονομάζω πατέρας ... τά μικρά μου τών 18 παιδιά, καί 
τάς ώραίας μου χαρωνίδας, μητέρας. Κύτταξε πώς είναι φρόνιμα, 
τακτικά, σοβαρά, καθαρά. Αύτά δέν όμιλοϋν πολιτικά. Έάν ό πα
νάγαθος Θεός ήτον δίκαιος, θά τοϊς έδιδεν έογασίαν.Άλλα θά τά ίδής 
παιδί μου, θά τά ίδής έντός ολίγου, πιστεύω, ειπεν ό άρχιπυροβολη- 
τής ένθουσιαζόμενος είς τρόπον ώστε οί οφθαλμοί του ήστραπτον ώς 
άστέρες. Άλλ’ ιδού δ κυβερνήτης δστις μάς έπανέρχεται. Θά ίδοΰμεν 
τί άνεμος φυσάει.

'Ο κυβερνήτης ήτον ήδη έπί τοϋ καταστρώμ,ατος. Ή φυσιογνωμία 
του ήτον φαιδροτάτη, έκοάτει δέ έγγραφά τινα είς τήν χεΐροε.

— Κύριε, ειπεν είς τόν ύπαρχον, άντιπλοίαρχον, εισερχόμενος είς 
τό δωμάτιόν του. Κάλεσον τό έπιτελέϊον τών αξιωματικών εις την 
αίθουσαν τοϋ συμβουλίου.

— Πολύ καλά. Καθώς φαίνεται θά γελάσωμεν, ειπεν ό πηδαλι
ούχος Μιου.Ιό, φέρων τά βλέμματά του άπό τής πυξίδος είς τά ιστία, 
καί άπό τών ιστίων είς τήν πυξίδα.

Ούδέν θετικόν είχε διαδοθή περί τών άποφάσεων τοϋ ναυάρχου καί 
δμως μετά μίαν ώραν άπό τής έξόδου τοϋ έπιτελείου έκ τής αιθού
σης τά πνεύματα ήσαν άνω κάτω έπί τής Βρεσ.Ιανίας. Τήν ησυ
χίαν καί τήν σιωπήν διεδέξατο είδος τι χαράς παράφορου. Έσφιγγον 
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τάς χεΐρας άλλήλων οί τοΰ πληρώματος, έγέλων, έβλασφήμουν φαι
δρών, ιδίως δέ παρεφέροντο έκ τής χαράς ο'1 νεοσύλλεκτοι ναΰται.

— Λοιπόν, έλεγε νεανίας τις έχωντό βλέμμα ζωηρόν καί τό δέρμα 
ήλιοκαές, πλησιάζων τόν άρχιπυροβολητήν 'Ρενάρ. Λοιπόν, auptov 
θά χορεύσωμε. Έγώ θά έδιδα δύο μισθούς ν’ άρχιζε άπό τώρα- ό χο
ρός. Καί σύ ;

— Έγώ, είπε σοβαρώς ό άρχιπυροβολητής, λοιπόν, δηλαδή. Καλ
λίτερα έχω αύτό παρά μίαν τρικυμίαν, καί ήρχιζε πάλιν μασσών τόν 
καπνόν του. Διότι ή ψυχρότης καί ή σοβαρότης τών παλαιών ναυ
τών ήτον είς παράδοξον άντίθεσιν πρός τόν άρειμάνιον ενθουσιασμόν 
τών νέων. Ούχί δμως άνευ ένδομύχου εύχαριστήσεως προσεμειδίων 
πρός τόν ενθουσιασμόν τών νέων τόν γεννώμενον έκ τής ιδέας τής πρώ
της μάχης, άλλ’ είθισμένοι πρό πολλοΰ είς τούς τοιούτους αγώνας 
έγίγνωσκον δτι τήν έξαψιν τής στιγμής ήθελον διαδεχθή διαλογισμοί 
σοβαρώτεροι.

“Ηρχισεν έπί του πλοίου ή πρός τήν μάχην παρασκευή- ήρθησαν έκ 
τών πυροβολείων πάντα τά έπιπροσθοΰντα, ήτοι προσωρινά χωρίσματα 
μ.αγειρεΐα, δωμάτια κλπ. Έν τοΐς θωρακίοις έτέθησαν πυροβοληταί 
καί μικρά πυροβόλα. Ταΰτα πάντα έξήπτον τόν ενθουσιασμόν τών 
νεοσυλλέκτων ναυτών, άλλ’ δτε μετά τινα ανάπαυλαν κατηυνάσθη ή 
έξαψις αϋτη, περίεργος μεταβολή έφάνη έν τή ψυχική καταστάσει 
μέρους τίνος τοΰ πληρώματος. Οί μεν παλαιοί ναϋται διετήρησαν τήν 
έκφρασιν έκείνην τής άκηδείας και τής εύσταθείας ήτις τοΐς είναι 
συνήθης, οί δέ νέοι έγένοντο σιωπηλοί καί σύννοες. Άπεμονώθησαν, 
έπιζητοϋντες τήν απομόνωσή έκείνην ήν ευρίσκει τις καί έπί αύτοΰ 
τοΰ πλοίου. Τότε οί διαλογισμοί των έστράφησαν πρός τήν πατρίδα, 
πρός τούς οικείους των, πρός τά σχέδιά των. Τότε μόνον ήδυνήθησαν 
νά άναλογισθώσι τάς περιπετείας τής μάχης, είς ήν εμ,ελλον γενναίως 
νά έκτεθώσιν. Ούχί δμως έκ φόβου έξέλιπεν ή φαιδρότης των έκείνη 
άλλ’ έκ τοΰ θλιβερού καί εύσεβοΰς συναισθήματος τοΰ καταλαμβά
νοντας τήν ψυχήν έκείνων οιτινες μέλλουσι κατά πρώτον νά μετά- 
σχωσι μάχης σπουδαίας.

Ό κυβερνήτης, δν μακράν καί ένδοξον στάδιον είχε καταστήσει 
ικανόν νά γιγνώσκη κατά βάθος τήν θαυμασίαν ταύτην κατηγορίαν 
τών ναυτών, άφ’ ού προσεφώνησεν αύτοϊς καταλλήλως διά βραχέων, 
τοΐς είπε :

— Καί λοιπόν, παιδιά μου, δέν χορεύομεν άπόψε ! Καί δμως ει- 

vat ή ώρα. Εμπρός, ένα γύρον. Κύριοι άξιωματικοί ! Δότε τό παρά
δειγμα.

Καί άμέσως ή χαρά έπανήλθεν είς δλα αύτά τά κατηφή πρόσωπα. 
Φανοί έκομίσθησαν έπί τοΰ καταστρώματος, διότι είχεν έπέλθει ήδη ή 
νύξ, λαμβάνονται άπό τών χειρών καί οί πάντες, ναΰται, ΰπαξιωμα- 
τικοί, άξιωματικοί, άνευ διακρίσεως βαθμοΰ άρχίζουσι τόν χορόν έπί 
τοΰ πρυμναίου έπιστέγου. 'Αδουσιν άσματα τής Γαλλίας, άσμάτια, 
έπωδάς γαλλικάς καί ήτον περίεργον πράγμα νά βλέπγ τις χιλίους 
διακοσίους άνθρώπους, οί'τινες τή έπαύριον εμελλον νά κινδυνεύσωσι 
τον έσχατον τών κινδύνων, χορεύοντας μ.ετά φαιδρότητος έπί μιάς 
σανίδος ήτις μόλις τούς έχώριζεν άπό τής αβύσσου καί προοιμιαζο- 
μένους τόν φοβερόν ναυτικόν άγώνα διά φαιδροΰ καί παράφορου στρο
βίλου (valse). Έν τοΐς έθνικοΐς έκείνοις άσμασιν ΰπήρχεν οΐονεί τις 
ζώσα άνάμνησις τής πατρίδος ήτις διεσκεδάζετο είς τό άπειρον καί 
εφθανεν άπηχοΰσα καί θνήσκουσα βαθμηδόν μέχρι τής άκοής τών 
ναυάρχων τοΰ Ίβραίμ.

Μετά δύο ώρας ό κυβερνήτης, μή θέλων νά γείνωσι κατάκοποι οί 
άνδρες ούτοι οιτινες είχον άνάγκην όλων τών δυνάμεών των διά τήν 
έπιοΰσαν, έδωκε τό σημεΐον τής άποχωρήσεως. Άνεγνώσθη ό κατά
λογος, καί έκαστος λαβών τήν κρεμαστήν κλίνην του κατέβη είς τά 
πυροβολεία καί άναρτήσας αύτήν είς τήν συνήθη θέσιν κατεκλίνθη. 
Έπί τινα χρόνον ετι ήκούοντο γέλωτες σιγαλοί, σκώμματα, χαριεν
τισμοί στρατιωτικοί,μακρα'ι συζητήσεις περί τής άνδρείας τών Αιγυ
πτίων, περί τοΰ τρόπου τοΰ άποφεύγειν τά πυρπολικά “Επειτα 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον αί φωναί αύται έπαυσαν καί βαθεΐα σιγή 
έπεκράτησεν έπί τοΰ δικρότου οπερ έπλεε τά ιστία έχον συνεσταλμένα, 
άτε περιμένον τήν ημέραν.

Τόν ζωηρόν έκεϊνον θόρυβον διεδέχθη άκρα ησυχία. 'Έκαστος άξιω
ματικός κατέβη εις τό μικρόν καί σκοτεινόν δωμάτιόν του. Έκεϊ 
έπήλθον οί λυπηροί διαλογισμοί. Τότε έκαστος προσβλέπει μετ’ άγά- 
πης πρός τό σκήνωμα έκεΐνο δπου διήλθον τοσαΰται ώραι ήδέος ρεμ
βασμού καί μαλθακής ραστώνης καί οπού έγεννήθησαν έν τώ νώ το
σαΰτα λαμπρά καί φαντασιώδη σχέδια.

Καί ούτος μέν άνοίγει τό γραφεϊόν του καί άναγινώσκει τό γράμμα 
τοΰ γέροντος πατρός, ή τής έρωμένης, ή τής άδελφής. Εκείνος δέ 
άναλογίζεται έπί πολύ τό παρελθόν, έπ’ ολίγον τό παρόν, καί ούδα- 
μώς τό μέλλον άποπνίγει μύχιον στεναγμόν, άποδιώκει κακόν προ
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αίσθημα καί γράφει μετά σπουδής γραμμάς τινας. Eivat αύται αί τε- 
λευταϊαι βουλήσεις, οί τελευταίοι πόθοι ενός θνήσκοντος στρατιώτου. 
Είναι προσευχή ... μία λέξις αποχαιρετισμού ή άναμνήσεως εις μίαν 
γυναίκα, εις μίαν μητέρα, ήτις μέλλει νά έγχειρισθή εις φίλον συνά
δελφον διά τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ό γράψας ήθελε φονευθή.

Καί μετά τοΰτο οί πάντες κοιμώνται κα'ι κοιμώνται καλώς, διότι 
είναι άνθρωποι φιλότιμοι καί γενναίοι, καί άφ’οΰ άπέτισαν τόν φόρον 
των εις τήν φύσιν, εις εν αληθές αίσθημα, τή έπιούσ·/] έ'σονται ψυχροί 
καί άτεγκτοι, διότι έν τώ μέσω τών πολυβόλων, τού συρίγματος τών 
σφαιρών, τού τρισμού τών καταπιπτόντων ιστών καί τών φωνών τών 
θνησκόντων, μικρά θέσις μένει έν τή καρδίγ πρός αίσθημα τρυφερόν, 
πρός άνάμνησιν έρωτικήν.

Αλλά τουλάχιστον έκεΐνοι δύνανται, κατά τάς μακράς ταύτας 
ώρας, τάς προηγουμένας τής μάχης, νά άναπολήσωσι φαιδράς εικόνας 
εις τήν μνήμην των καί νά ζήσωσιν έπί τινας έτι ώρας τήν ζωήν τής 
γλυκείας ταύτης φαντασιοκοπίας. Άλλ’ έκεΐνος όστις ύπέχει πάσαν 
τήν άπειρον ταύτην ευθύνην ; Ό ναύαρχος; Ώ!, έκεΐνος είναι δυσ
τυχής λίαν δυστυχής ! διότι ουδέ μίαν στιγμήν έχει νά δώσγ εις τήν 
έσωτερίκήν του ζωήν, ουδέ ένα παλυ,όν τής καρδίας του εις τάς άνθρω- 
πίνους συγκινήσεις του. Έν τή σιωπή καί τή μελέτη οφείλει νά 
ύπολογίσγ τάς απείρους περιπετείας αιματηρής μάχης, τήν κίνησιν 
τού στόλου δν διοικεί.

Πρέπει νά έχη τόλμην, ΐνα συλλάβγ έν τώ νώ, καί ψυχραιμίαν ΐνα 
έκτελέση. Έκεΐνος δέν κοιμάται. ’Αγρυπνεί υπέρ δλων, οΐτινες κοι
μώνται ήσυχοι υπό τήν αιγίδα τού ονόματος του. Τούτου ένεκεν, διά 
τών δύο πρυμναίων θυρίδων τής Σειρηνος, ήδύνατό τις νά ί'δγ, εις τό 
φώς τού λαμπτήρος, άνδρα τινά νέον έτι, τούς οφθαλμούς έχοντα 
προσηλωμένους μετ’ άδιασπάστου προσοχής έπί χάρτου τίνος τής ναυ
μαχίας, μειδιώντα καί σημειούντα μετά φιλαυτίας τήν θέσιν τής φρε
γάτας αυτού έν τώ μέσφ τού κινδύνου.

Άλλ’ άλλη τις σκηνή συνέβαινεν έπί τής πρώρας τής Βρεσ.Ιαυιας. 
'Ο πηδαλιούχος Μιουλό καί ό πυροβολητής 'Ρενάρ έκαθέζοντο έπ’· 
τών άκρων κλίνης τίνος έντός τού κοιτωνίσκου των, μεταξύ δέ αύτών 
υπήρχε μία φιάλη καί δύο ποτήρια έκ λευκοσιδήρου.

— Λοιπόν, εΐμεθα σύμφωνοι, 'Ρενάρ, είπεν ό Μιουλό, εις τήν πε- 
ρίστασιν όπου τήν πάθω, δηλαδή σκοτωθώ...

Λοιπόν δηλαδή, φίλε, έγώ παίρνω τόν Γεώργη μαζί μου,

— Θά σού είναι ίσως ένοχλητικόν αυτό ;
— Ναί, άλλά τί θέλεις νά γείνγ χωρίς έσένα αυτός ό καϋμένος ό 

μικρός. Βλέπεις, Μιουλό,δέν είναι άλλο άπό τό μάτι τού πατέρα, διά 
νά ίδή έάν τό παιδί στέκη καλά ε’ις τήν έπάνω άντέννα (κεραίαν) ή 
έάν δένη καλά τό πανί έπάνω εις τήν ώραν τής τρικυμίας.

— Ώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, 'Ρενάρ. Γιατί, τί νά σού εΐπώ ! 
Δέν είμπορεϊ νά έ'βγγ άπό τόν νούν μου. Νομίζω δτι αΰριον θά κοκ- 
καλώσω ! ... Δύο φοραίς ό σουγιάς μου άνοιξε μοναχός του.

■— Λοιπόν δηλαδή, δέν θέλω νά σέ τρομάξω, άλλ’ αυτό δέν είναι 

καλό σημάδι...
— Τέλος πάντων, δ,τι θέλη ό Θεός. Άλλά λυπούμαι διά τόν 

Γεώργη.
— Θά φροντίσω έγώ ... Δηλαδή, σού τό υπόσχομαι.
— Τόν καύμένον τόν μικρόν ! Κύτταξε πώς κοιμάται!
Καί οί δύο παλαιοί ναυτικοί έπλησίασαν πρός μίαν κλίνην κρεμα- 

μένην, εις μίαν γωνίαν τού κοιτωνίσκου. Πώς, παιδίον δεκαετές έκοι- 
μάτο ήσύχως, ή δέ μορφή του είχεν έν τώ ύπνω του έκφρασιν φαι- 
δρότητος καί νοημοσύνης παράδοξον διά μίαν τόσον τρυφεράν ηλικίαν. 
Ο Μιουλό τό παρετήρησεν έπί στιγμάς τινας έν σιωπή. ’Έπειτα οί 
οφθαλμοί του ΰγράνθησαν καί έν δάκρυ έρρευσεν έπί τής παρειάς τού 

κοιμωμένου υιού του.
— Νά πάργ ή οργή τού Θεού, είπε, σπογγίζων τούς οφθαλμούς 

του διά τού νώτου τής χονδροειδούς καί πεπισσωμένης παλάμης του... 
δέν είμαι δειλός καί δμως, 'Ρενάρ... άκουσε. Θά έπεθύμουν νά μή 

έγίνετο ή κατηραμένη ναυμαχία.
— Αί λοιπόν δηλαδή ! Δέν είμαι έγώ έδώ, αδελφέ ; είπε γεγωνυία 

τή φωνή ό 'Ρενάρ ριπτόμενος εις τάς άγκάλας τού Μιουλό,καί κλείων 
τούς οφθαλμούς του, ΐνα μή ϊδη δτι καί αυτός έδάκρυε.

— Άς είναι, 'Ρενάρ, καλέ μου άδελφέ, άς είναι. Δέν είμαι ήσυ
χος ... Σύ έ'χεις δίκαιον νά μιλής καθώς μιλεΐς, διότι είσαι βέβαιος 
διά τό πετσί σου, δτι δέν θά τό άφήσης εις αύτόν τόν διαβολοχορόν.

— Αυτό είναι αλήθεια. Τρεις φοραίς έφύσησα εις τό φανάρι μου 
καί τοεϊς φοραίς τό άναψα πάλιν άμα τό έσήκωσα ε’ις τόν αέρα.Έγώ 
έ'χω βεβαιότητα δτι θά τήν γλυτώσω. Καί τότε, τί φοβείσαι;

— Τόν καϋμένον τόν Γεώργη ! είπεν ό Μιουλό. Αύτός δπου είναι 
τόσον έξυπνος καί τόσον ζωηρός ! Προχθές, δσον τό συλλογίζομαι τό
σον γελώ, δέν τα έκατάφερα τόσον καλά ώστε, έν ω τόν έκυνηγούσαν
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νά τον πιάσουν τρεις ναϋται νεοσύλλεκτοι, αύτός έπήδησεν έπάνω άπό 
τόν φεγγίτην τοϋ θαλάμου, έν ω έκεϊνοι έκατρακύλησαν είς τό ύπό- 
στρωρεα καί ό ένας ρεάλιστα έχτύπησε τόσον δυνατά τό πόδι του,ώστε 
ό ιατρός έλεγεν οτι έπρεπε νά του τό κόψουν 1

— Τό βέβαιον είναι, δ Μιουλό, είπε σοβαρώς ό ‘Ρενάρ δτι δ Γεώρ- 
γης υπόσχεται νά γένη ένας αξιόλογος ναύτης καί έγώ θά έπιρεε- 
ληθώ τήν προκοπή του, έάν σύ ρεάς άφήσης χρόνους, νά ήσαι βέβαιος.

— Τέλος πάντων, καλέ ρεου γέρο-'Ρενάρ, έχε υγείαν καί σε εύχα- 
ριστώ, έάν δέν σε έξαναϊδώ ύστερα άπό τόν χορόν.

Καί οί δύο ούτοι άνθρωποι ένηγκαλίσαντο άλλήλους έγκαρδίως, 
ρεεθ’δ κατεκλίνθησαν περιρεένοντες την αύγην διότι διά της βίας έρεελ- 
λον νά είσέλθωσιν είς τόν λιρεένα άρεα τη ήρεέρικ.

Η ΜΑΧΗ

8/20 ’Οκτωβρίου 1 8 2 7.

’Ιδού ή ήρεέρα άνέτειλεν’ δ ήλιος ηρχισε νά χρυσίζη διά τών ακτι
νών του τά τόσον κυανά, τόσον δροσερά, τόσον διαφανή έκεϊνα ύδατα 
της Μεσογείου, έλαφρά δέ τις όρείχλη έπικάθηται έπί τών υψηλών της 
Σφακτηρίας βράχων. Έγέρθητι ταλαίπωρε ναϋτα, έκτίναξον τά αίρεω- 
διώντα ρεέλη σου, δίπλωσον την κλίνην σου την κρερεαστην καί δράρεε 
είς τόν ήχον του τυρεπάνου. Πόσος έγεινε καί γίνεται λόγος περί τών 
ηρώων έκείνων οϊτινες βαθέως έκοιρεώντο κατά τήν νύκτα τήν πρό 
τής ρεάχης!... Άλλά πόσοι ήρωες άγνωστοι κοιρεώνται όρεοίως κατά 
ρεήκος τών ρεακρών έκείνων πυροβολείων τών πολερεικών πλοίων ! διότι 
όγι ρεόνον κοιρεώνται βαθέως, άλλά καί ρέγχουσι καί οί ρόγχοι των, 
τή άληθεία, είναι άνώτεροι τοϋ ήχου τοϋ τυρεπάνου !

Οί ναϋται άνέρχονται,δ κατάλογος άναγινώσκεται καί είναι τώ όντι 
εύχάριστον νά άκούη τις τάς άνδρικάς καί ήχηοάς έκείνας φωνάς ά- 
ποκρινορεένας είς έκαστον δνορεα. Μόνον έκαστος αύτών λέγει καθ’έαυ- 
τόν βεβαίως, θεωρών ρεετά συρεπαθείας τούς πλησίον του : «Αύτήν 
τήν εσπέραν, ίσως, αύταΐ αί πυκναί γραρερεαί θά είναι άραιωρεέναι,άντ’ 
αύτών τών φωνών, τών τόσων ήχηρών, θά άκούσω ρόγχους ΰποκώ- 
φους καί άποπνιγορεένους καί αύτά τά πρόσωπα τά ήλιοκαή θά είναι 
ώχρά καί αίρεατόφυρτα. Άλλ* έπί τέλους, άφ* ού χρειάζεται νά πέ- 
σωσι νεκροί καί τραυρεατίαι, άς είναι καλλίτερα αύτοί παρά έγώ !» 
Είναι τόσον φυσικόν τό τοιοϋτον!
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Κατά τήν δεκάτην ώραν τής πρωίας έκαστος έκ τοϋ πληρώρεατος 
έλαβε τήν διαταγήν νά ρεεταβή είς τήν τής ρεάχης θέσιν του. Τά όπλα 
έκορείσθησαν έπί τοϋ καταστρώρεατος, ήνεωχθη δέ ή πυριτιδαποθήκη. 
Κατέβην τότε είς τό πυροβολείον δπου ήσαν τά πυροβόλα τών 36 
λιτρών (σφαίρας). Ήτον λαρεπρόν θέαρεα. Τό φώς τής ήρεέρας, είσερ- 
χόρεενον διά τών θυρίδων τών πυροβόλων, άντανεκλάτο έπί τε τών ναυ
τών καί τών ρεελάνων καί λείων πυροβόλων, κατά τό είδος τής ζω
γραφικής τοϋ 'Ρέρεπραντ, έν ω τό ρεέσον καί τό πρόσθεν τοϋ πυροβολείου 
έρεενον έν τή σκιά. Μόνον ένεκα ιδιοτροπίας τοϋ φωτός δ σίδηρος τών 
λογχών καίτών ξιφών τά όποια ήσαν τεθειρεένα πέριξ τοϋ ίστοϋ έλαρεπε 
κατά διαστήρεατα, ώς σελάγισρεα άστραπής’ οί δέ ναϋται πάντες, 
φέροντες έπί τής κεφαλής ρεικρόν ψιάθινον πίλον, ώς ένδυρεα δέ άνα- 
ξυρίδα καί χιτώνα δεδερεένον περί τήν ρεέσην διά ζώνης έρυθράς, πε- 
ριεκύκλουν σιωπηλώς τά πυροβόλα των.

Αί θρυαλλίδες έκαιον, έκαστος δέ σκοπευτής στηριζόρεενος έπί τοϋ 
νώτου τοϋ πυροβόλου έκράτει τό σχοινίον τοϋ έναύσρεατος διότι έπί 
τών πλοίων ή έκπυρσοκρότησις τών πυροβόλων διενεργεϊται ώς καί 
ή τών τουφεκίων. Έπί τής πρύρενης δ άρχαιότερος τών υποπλοιάρχων 
έδιδε διαταγάς είς ένα άνθυποπλοίαρχον καί εις τινας δοκίρεους, οϊ
τινες ήσαν τεταγρεένοι έπί τών άρρεένων. 'Ο δέ ‘Ρενάρ, δ άρχεπυροβο- 
λητής, έβάδιζεν άνω καί κάτω, έστρέφετο, ώρείλει χειρονορεών πρός 
έκαστον ναύτην καί έκαστον πυροβόλον, δτέ ρεέν έκφέρων άπειλάς, δτέ 
δέ κολακεύων καί έρεψυχών.Φθάς είς τό πέρεπτον πυροβολείον τής δε
ξιάς έστάθη καί ρίψάς βλέρερεα έταστικόν έπί τοϋ διευθέτου.—Λοιπόν, 
δηλαδή, σύ είσαι έδώ δ σκοπευτής, Γκιλρεπό, είπε πρός τινα υψηλόν 
νέον ναύτην δστις έπαιζε ρεετά τοϋ κέρατος τοϋ περιέχοντος τήν 

πυρίτιδα.
— Ναί, άρχιπυροβολητά.
— Λοιπόν, γνωρίζεις τον χαρακτήρά του. Αύτό είναι τό .Ιυσσα- 

σρ,ίνοτ είξεύρεις, τό όποιον τραβα δέκα οργυιαίς περισσότερον άπό 
τά άλλα, άλλά έχει καί φοβερόν τιναγρεόν πρός τά οπίσω, ώστε πρό

σεχε πόδια και χέρια.
— Εύχαριστώ, γεροκαπετάνιο.
— Λοιπόν, παιδιά αου, δσοι είσθε καινούργιοι θά έχετε τήν τύ

χην νά εΰρεθήτε είς περίφηρεον χορόν. Άλλά ρεή ταραχθήτε καθόλου 
καί ρεή τρορεάζητε άπό τό αίρεα. Ξέρετε, δταν ρεία πληγή ρεατώνει, 

είναι καλό σηρεάδι.
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Κατ’ έκείνην Try στιγμήν ό Μιουλό έςήρχετο έκ τοΰ υποστρώματος 
καί ήν λίαν φαιδρός, κρατών τον Γεώργιον έκ τής χειρός.

— Καλημέρα, αδελφέ, είπε πρός τόν Ρενάρ,πλήττων αυτόν οίκείως 
κατά τής κεφαλής διά τοΰ τηλεσκοπίου του.

— Λοιπόν δηλαδή, γέρο μου, είμεθα χαρούμενοι σάν νά εΐποΰμε, 
σήμερα... διατϊ μυρίζει μπαροΰτι, Αί !

— Βέβαια, έπειτα είναι καί άλλο : Την έγλύτωσα, είς τρόπον 
ώστε δέν θά έχης τό βάρος νά φροντίζης διά τον Γιώργη, διότι έλ- 
πίζω νά ζήσω καί νά τόν ίδώ νά μεγαλώση.

— Λοιπόν δηλαδή ; Ποιος σοΰ τό είπε;
— Νά, 'Ρενάρ, αύτό τό πρωί, δέν εΐμποροΰσα πλέον νά υποφέρω 

έπήγα καί ηύρα τόν 'Ύπαρχον, ό όποιος είναι ένας κάλλιστος άνθρωπος 
άπό τούς παλαιούς καί τοΰ είπα: Κύριε άντιπλοίαρχε, μέ γνωρίζεις 
οτι δέν είμαι άπό τούς δειλούς. Λοιπόν άντί νά είμαι εις τό πηδά- 
λιον έπάνω ε’ις τό κατάστρωμα, άς είμαι εις τό άλλο τό άναπλη- 
ρωτικόν.

— Μιουλό, μοΰ είπε, άς γένη τό θέλημά σου. Ποιος μπορεί νά άρ- 
νηθή τίποτε είς έναν παλαών καθώς έσένα; πήγαινε έκεϊ είς τήν θέσιν 
σου καί πρόσεχε τό πετσί σου. — Λοιπόν, άδελφέ, ή ιστορία τοΰ 
σουγιά μου μοΰ έλεγε οτι δέν έπρεπε νά μείνω ’ς έκείνη τή θέσι, ή 
σφαίρα θά έρθή έκεϊ νά μέ ζητήση, άλλά δέ θ’ αύρη τίποτε! Τάκοΰς 
τίποτα! Καί θά θά τήν πάθη ή σφαϊρα καλά! άνεφώνησε φαιδρώς ό 
γέρων ναύτης έναγκαλιζόμενος τόν υιόν του.

— Τώρα είσαι άσφαλισμένος ! είπεν ό 'Ρενάρ καθ’ έαυτόν ωσάν 
έκεϊνος δστις διευθύνει της σφαίραις, ή όποίαις πολλάκις μάς έρχονται 
δθεν δέν ταις περιμένομεν, άπατήθηκε ποτέ! Σέ ειδοποιεί διά ση
μείων καί αύτό σοΰ φθάνει !

— Γειά σου, άδελφέ μου, είπε φαιδρώς ό Μιουλό, θά ίδωθοΰμεν 
ύστερα, άλλά τώρα σοΰ άφίνω τόν Γιώργη, δστις θά είναι ένας άπό 
τούς κομιστάς τών πολεμεφοδίων διά τό ενδέκατον πυροβόλον.

— 'Ύστερα, μάλιστα, άλλ’ ας φιληθοΰμε τώρα, διά τό καλόν.
— Ά, τώ δντι, καθώς είμαστε καί στολισμένοι, δέν έχει λόγο ! 

“Επειτα, έπειτα, καλλίτερα.
— “Επειτα ! έψιθύρισε μετά κατήφειας ό 'Ρενάρ. Καί τείνων τήν 

χεΐρά του πρός τόν πηδαλιοΰχον τώ είπεν : Άς είναι, γέρο μου, μια 
ιδέα μοΰ ήλθε δι’ αύτό, δέν πειράζει.

— ’Άλλος ό λόγος! "Ας είναι διά τό καλόν, είπεν ό Μιουλό, ρι-
λ. θ. Κ. Νέγρης
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πτόμενος εις τάς άγκάλας τοΰ φίλου του όστις τόν έθλιψεν εις τό στή
θος περισσότερον ή άλλοτε.

Άπεχωρίσθησαν τότε, ό δέ 'Ρενάρ, βλέπων αυτόν άναβαίνοντα ε’ις 
τό πυροβολεϊον τών 18 λίτρων, άνεφώνεσε μετ’ άλγους ψυχής :

— Θά έχω ένα φίλον όλιγώτερον καί ένα υιόν περισσότερον. Νά 
παρ’ ή οργή ! "Ας ζήση ό γέρο-ναύτες μου καί υιοθετώ όλους τούς 
ναυτόπαιδας τοΰ ένδεκάτου πλερώματος, έάν χρειασθη !

Κρότος τυμπάνου παρατεταριένος άνήγγειλεν OTt δ κυβερνήτες 
έπεθεώρει τά πυροβολεία. Κατέβε, άφ ’ού δέ ταχέως καί έπιμελώς 
έπεθεώρεσεν άνδρας καί πυροβόλα είπε δέ λέξεις τινάς ένθουσιαστι- 
κάς πρός τό πλήρωμα άνέβε ε’ις τό κατάστρωμα. Ήν τότε μεσημ
βρία’ ήλλαξε πορείαν όπως παραπλεύση τήν πελοποννησιακήν ακτήν 
καί κάμψη τήν άκραν ήτις άπέκρυπτε τά οχυρώματα τής Πύλου καί 
έσχεμάτιζε τήν είσοδον τοΰ λιμένος. Ή κίνησις κύτη είχε πρόδελον 
σημασίαν, άλλ’ δτε ή Άσία, φέρουσα τήν σημαίαν τοΰ ’Άγγλου 
ναυάρχου, παρακολουθουμένε δέ ύπό τών αγγλικών δικοότων Γεγούης 
καί ’ΑΛβίώγος εΐσήλθεν εις τόν πορθμόν, δέν υπήρξε πλέον ή έλα- 
χίστη αμφιβολία περί τής έκβάσεως τής ύποθέσεως. Μετά τά πλοία 
ταΰτα ήρχετο αμέσως ή Σειρήγ. Εϊδομεν δέ αυτήν πρός στιγμήν 
έκ τής Βρεσ.ίαυΐας πλέουσαν πλησίστιον μετά χάριτος καί ύπερε- 
φανείας. Ή θέα αύτε ηλέκτρισε τούς ναύτας οΐτινες έσωρεύθησαν ε’ις 
τάς θυρίδας.

— Δέν σου πηγαίνει μέ υπερηφάνειαν ; ειπέ τις έξ αυτών.
— Ήγουν δελαδή, αύτό συμβαίνει διότι είξεύρει ποιον έχει 

μέσα, παιδιά μου, είπεν δ 'Ρενάρ. Είναι καθώς τό άλογον τό ό
ποιον γνωρίζει τόν άφέντην του. "Ας είναι καί ένα έμπορικόν μία 
μαγόνα, μία βάρκα μέ ένα ναύαρχον καί θά τό καταλάβγς άμέσως.

— Άλλά διατί, γεροκαπετάνιο, είπεν άλλος, διά τί οΐ ’Άγγλοι 
περνούν έμπροστά άπό έμάς ;

— Αύτό είναι διά νά δοκιμάσουν τά κανόνια τοΰ Μπραίμε άλλ’ 
όταν έρθ-η ή στιγμή νά δαγκώσουν, θά ήμεθα εις τήν ίδια γραμμή. 
Μείνετε ήσυχοι, δ ναύαρχός μας δέν είναι άπό έκείνους όπου άφίνουν 
κάνένα νά τούς περάση έμπροστά ’ς τή μύτη. Κάνένας δέν μπορεί 
νά καταλάβη τί έχει μέσα του Τούς έβαλε όλους κάτω μέ τήν .. 
πώς τήν λένε-π.?<φματία. Τώρα θ’ άρχίσγι καί μέ τά κανόνια καί 
μείνετε ήσυχοι, παιδιά ... Τόν είδα πώς τά παίζει ... Τά παίζει 
περίφημα.

ΙίΙΑΝΝΟΤ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 18
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Κατ’ έκείνην την στιγμήν ή ναυτική σάλπιγζ, δι’ ής συνεκοινώ- 
νουν οί έκ τοϋ καταστρώματος μετά τοϋ πυροβολείου, άντηχήσασα 
είπε τάς λέζεις ταύτας. ΙΊυροβοληταί, εις τάς θέσεις σας, προσοχή 
εις τά πυροβόλα σας, νά μη πυροβόληση κάνεις πρό της διαταγής!

‘Ο υποπλοίαρχος, ό ανθυποπλοίαρχος καί οί δόκιμοι έπανέλαβον 
τό πρόσταγμα τοϋτο. Παρέκαμπτε τότε τό πλοϊον την άκραν καί 
έδυνάμεθα νά ίδωμεν τήν τε πόλιν καί τό φρούριον, άνεγηγερμένα 
έν είδει αμφιθεάτρου, πρός δέ τό βάθος τοϋ λιμένος, τόν τουρκοαι- 
γυπτιακόν στόλον παρατεταγμένον έν είδει πετάλου, έ'χοντα πρός 
τήν δεζιάν τρία δίκροτα, έν τφ μέσω 20 φρεγάτας τών 60 πυροβό
λων, πρός δέ τά αριστερά άλλας φρεγάτας μικροτέρας, έπειτα κορ- 
βέττας καί βρίκια, τά όποια άποτελοϋντα δευτέραν καί τρίτην γραμ
μήν έμελλαν νά ύπερασπίσωσι, διά τών διεσταυρωμένων αυτών πυ
ρών, τά πλοία τής πρώτης γραμμής.

Ποτέ οί ναυτικοί, καθ’ όσον φθάνει ή μνήμη των, δέν είχον ΐδει 
τοσαϋτα πολεμικά σκάφη συσσεσωρευμένα έν τοσοϋτον μικρφ χώρφ, 
έν μυχώ μή έχοντι μιας λεύγας βάθος.

Βαθυτάτη σιγή έπεκράτει μεταζύ τών ναυτών τής ΒρεσΛανίας 
οϊτινες έβλεπον μετά προσοχής τά αγγλικά δίκροτα άγκυροβολοϋντα 
πλησιέστατα τών αιγυπτιακών εις άπόστασιν βολής πιστολιού.

Πάει καλά, είπε χαμηλή τή φωνή ό 'Ρενάρ, ιδού ό ναύαρχός μας 
όστις δέν τάκούει αύτά. Παίρνει τήν καλλίτερη θέσι ... πλευρό μέ 
πλευρό μέ τόν Τοϋρκο ναύαρχον, έπειτα μία φρεγάτα τών 60 άρι- 
στερά, μία άλλη δεζιά, χωρίς νά λογαριάσωμεν τής κορβέτταις. Διά-' 
βολέ! τί ωραία άγκυροβόλησε. Μά άφησε καί γιά κάνέναν άλλον, 
Κυρία Σειρήνα !... Μέ τρεις διά μιας θέλεις νά πολεμήσγς ; Αύτό θά 
ε’ιπή νά έχγς μέσα σου ναύαρχον ... ό όποιος θέλει νά μαυρίσν) τήν 
σημαίαν του εις αύτόν τόν καπνόν ! ... ’Αλλά υπομονή καί ό κυβερ
νήτης μας είναι λειχούδης είς αύτό τό είδος καί θά φάγγ καί αύτός 
καί θά μάς δώσγι καί είς έμάς.

Εις τήν είσοδον τοϋ λιμένος, πρός τά άριστερά ήσαν ήγκυροβολη- 
μέναι δύο ήμιολίαι καί τρεις σακολέβαι'. Ό κυβερνήτης τής άγγλι- 
κής κορβέττας Δάρτμουθ άπέστειλε δύο λέμβους ΐνα καταλάβωσι τά 
πλοία ταϋτα άπερ ύπέθεσεν όντα πυρπολικά... Οί “Αγγλοι έγένοντο

1 ΊΙ naxo.le'Ca είναι, ώς ίσως τυγχάνει γνωστόν τοϊς άναγνώσταις, είδος η
μιολίας ή γολέττας εμπορικής σύνηΟες άλλοτε πολύ πλέον ή νΰν κατά τό Λίγαϊον 
πέλαγος.

275 

δεκτοί διά τουφεκισμού ύπό τών Αιγυπτίων καί σχεδόν κατά τήν αύ
τήν στιγμήν βολή πυροβόλου ριφθεϊσα έκ τίνος τουρκικού πλοίου 
κατά τής Σεερήκος έφόνευσεν έπ’ αύτής ένα έκ τοϋ πληρώματος. ’Α
μέσως τότε ό ναύαρχος Δερινύ ήρχισε τό πύρ, οί δύο έτεροι ναύαρχοι 
δ Άγγλος καί δ 'Ρώσσος έμιμήθησαν τό παράδειγμά του καί ή μάχη 
κατέστη γενική *.

Μετά δέκα λεπτά, ή πνέουσα αύρα κατέπαυσεν έντελώς ε’ις δ συνε- 
τέλεσαν καί αί έκπυρσοκροτήσεις έκατόν πολεμικών πλοίων, άντη- 
χοϋσαι καί άντιβοώσαι είς τά περικυκλοϋντα τόν μυχόν όρη· ουρανός 
καπνού έσχηματίσθη έπί τής λεκάνης ής τά ΰδατα διαυλακούμενα 
ύπό τοσούτων χιλιάδων βλημάτων έστίζοντο, ώσανεί έταράττοντο 
ύπό ρανίδων βροχής. Ή Βρεσ.Ιαυία, ήτις έπλεεν ώφελουμένη έκ τής 
τελευταίας πνοής τοϋ άνέμου, έφαίνετο περιβεβλημένη νέφος μέλα- 
νος καπνού, όπερ άπό καιρού είς καιρόν διεσχίζετο ύπό άστραπών. 
Τέλος τό ώραΐον τοϋτο πλοϊον έφθασεν είς τό βάθος τής παρατάζεως 
καί ήγκυροβόλησε παραπλεύρως δικρότω τινΐ τουρκικώ, όπερ προσ- 
βάλλον τόν 'Ρώσσον ναύαρχον έκ τής πρύμνης μεγάλην φθοράν πρού- 
ζένει έπί τοϋ πλοίου του διά τών βολών του.

‘Ο φοβερός ούτος κανονοβολισμός έχρωμάτισεν αίφνης τό πυοοβο- 
λεΐον τής Βρεσ.ίαυίας, οί ναϋται έμειναν σιωπηλοί καί άτάραχοι.... 
έκ τών νέων μόνον τινές ώχρίασαν, ότε, ήχησάσης έκ νέου τής ναυ
τικής σάλπιγγας, ήκούσθησαν αί λέζεις:—·Πϋρ, πΰρ ... είς τά δεζιά. 
Μόλις τό πρόσταγμα τοϋτο έπανελήφθη παρά τών άζιωματικών καί 
φοβερά έκπυοσοκρότησις ήκούσθη μετά τών κραυγών, Ζήτω ό Βα
σιλεύς ! Ζήτω ό Βασιλεύς !

"Ηγουν δηλαδή ! Εύγε, παιδιά μου, άνεκραύγασεν ό 'Ρενάρ οστις 
κύψας άπό τίνος θυρίδος είχε παρακολουθήσει διά τοϋ βλέμματος τό 
άποτέλεσμα τής έκπυρσοκροτήσεως, άκόμη άλλη μία τέτοια καί ή 
κόκκινη σημαία μας θά ίδή ότι είναι καλή ή μπαρούτη μας.

— Προσοχή, προσοχή ! ήκούσθη τότε φωνή έπί τοϋ καταστρώ
ματος είς τήν άρχήν τοϋ μεγάλου φεγγίτου. Ένας παγωμένος! Κα
θαρίσατε τήν είσοδον τοϋ κύτους! Τώ όντι είδος τι καθίσματος α’ιωρου- 
μένου διά σχοινιών έφάνη καταβαΐνον βαθμηδόν καί ότε, ό αίμό- 
φυρτος άνήρ δν κατεβίβαζον προσδεδεμένον είς τό έργαλεϊον τοϋτο,

1 Κατά τάς αξιωματικά? πληροφορίας, ή έναρξις τσϋ πυρός έγένετο παρά τής 
αγγλικής ναυαρχίδ.ς, ώς καί ημείς διελάβομεν άνωτέρω έν τή ιστορική άφηγή- 
oet, καί αύτη φαίνεται ούσα ή ιστορική αλήθεια.
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διήλθεν ένώπιον μικρού ναυτόπαιδο; δστις έτρεχε κορείζων ρείαν σφαί
ραν είς τό ένδέκατον πυροβόλον, ήκούσθη φοινή θνήσκοντος λέγουσα 
θρηνωδώς: Γιώργη!... ΤΗτον ό γέρων Μιουλό δστις έκάλει τόν υιόν 
του διά τελευταίαν φοράν. Δευτέρα τότε έκπυρσοκρότησις έπήλθε.Τό 
πυροβολεϊον έπληρώθη καπνού, αί δέ διάτοροι φωναΐ τών ναυτόπαι
δων, οιτινες κύπτοντες εις την είσοδον της πυριτιδαποθήκες έζήτουν 
γορεώσεις τών πυροβόλων,άνερειγνύοντο είς τά προστάγρεατα τών άξιω- 
ρεατικών κα'ι τόν κρότον τοΰ κανονοβολισρεοΰ.

Ή ρεάχη ήν τότε έν δλη της τή άκρεή, έν δλη τή ρεανίφ καί τό 
κάθισρεα ρεόλις έπήρκεν εις την καταβίβασιν τών τραυρεατιών, ών οί 
στεναγρεοί άπεπνίγοντο έν τφ βάθει τοΰ κύτους. Αίφνης συριγρεός οξύς 
καί ταχύς ήκούσθη έν τφ πυροβολείφ, κα'ι δύο κρότοι βαρείς καί 
ταυτόχρονοι άντήχησαν άπαισίως. Ήσαν δύο σφαϊραι άλυσίδετοι 
αΐτινες εΐσελθοΰσαι διά τίνος θυρίδος άνεπηδησαν έπί δύο πυροβόλων, 
έφόνευσαν ένα έκ τοΰ πληρώρεατος, έφόνευσαν έτέρους δύο καί είσέ- 
δυσαν εις τό φάτνωρεα τοΰ πυροβολείου.

*— Πάρετε αύτό, είπεν ό 'Ρενάρ δεικνύων τό αίρεόφυρτον πτώρεα. 
Κάρενέι κακόν είς την όψιν.

Συγχρόνως όξεϊα κραυγή ήκούσθη παρά τό όγδοον πυροβόλον.
— Τί είναι πάλιν; 'Ρενάρ, ήρώτησεν ό άξιωρεατικός δοτές, ψυχρός 

καί άτάραχος, διέταττε τό πΰρ διά κινήσεως τοΰ ξίφους του. Τών 
ύπαξιωρεατικών τις δραρεών είδε γορεωτήν τινα ού ό καρπός τής χειρός 
συνεθλάσθη ύπό σφαίρας είς τό στόρειον τοΰ πυροβόλου.

— Λοιπόν, δηλαδή! είπεν ό 'Ρενάρ, ποιος είναι αυτός δ φωνακλάς, 
ό όποιος φωνάζει σάν γλάρος.

— Άρχιπυροβολητά, είπεν δ σκοπευτής, είναι δ Μελόν, δ δποϊος 
έλησρεόνησε τό χέρι του έπάνω εις τό πυροβόλον καί άφήκε νά τοΰ 
πέση τό γορεωτήριον.

— Παναγία ρεου, Παναγία ρεου ! άνεφώνει ό ταλαίπωρος Βρετανός 
νεοσύλλεκτος, δστις είχεν ούτω άκρωτηριασθή. Είναι κακή θέσις αύτή 
τοΰ γορεωτοΰ.

— Ήγουν δηλαδή, παιδί ρεου, είπεν δ 'Ρενάρ, ώθών αύτόν πρός 
τό βάθος τοΰ κύτους, πήγαινε νά σοΰ τυλίξουν τώρα τό κουλοχέρι σου. 
Μά, διάβολε, σιώπα! Έάν δέν σου άρέση αύτό τό φαγητόν, ρεήν κά
νης καί τούς άλλους νά άηδιάζουν.

— Αί, παιδιά ρεου, ρεήν άκούετε αύτόν τόν άπειρον νέον- έξ έναν-
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τίας ή θέσις τήν όποιαν άφίνει είναι λαρεπρά, διότι ποτέ δέν συρεβαί- 
νει είς τήν ίδιαν θέσιν τό ίδιον κτύπηρεα.

— Αύτό είναι βέβαιον καί διά τοϋτο έγώ πηγαίνω, είπεν δ πυρο
βολητής τοΰ δεξιοΰ ρεέρους, δός ρεου τό γορεωτήριον. ’Αλλά ρεόλις 
έπλησίαζεν δπως έκτελέση τήν γόρεωσιν βόλιον τουφεκιού συνέτριψε 
τήν δεξιάν αύτοΰ ώρεοπλάτην.

— Ήγουν δηλαδή. Αύτό είναι περίεργον σήρεερον. Φύγε άπό έκεϊ 
παιδί ρεου, πήγαινε είς τό θεραπευτήριον νά σοΰ περιποιηθοΰν τήν 
πληγήν σου, καί άς ίδοΰρεε ποιος θά νικήση άπό έρεάς τούς δύο, είπεν 
δ 'Ρενάρ λαρεβάνων τήν θέσιν τοΰ τραυιεατίου.

Κατ’ έκείνην τήν στιγρεήν ρεία τών τουρκικών φρεγατών, άς ή Βρε- 
σ.ίαυία κατεπυροβόλει, κόψασα τάς άγκύρας της άφέθη νά προσπε- 
λάση είς τό δίκροτον δπως άποπειραθή τής έφόδου. Μοί φαίνεται δτι 
τήν βλέπω άκόρεη. Είς τήν πρώράν της είχε γλυφήν τινα χιρεαίρας 
κολοσσιαίας έρυθροβαφοΰς ρεέ όφθαλρεούς πρασίνους. Έν τώ ρεέσφ τοΰ 
ύποκυάνου καπνοΰ έπροχώρει, έπροχώρει, καί έβλέπορεεν ήδη τά έπί- 
στεγά της κεκαλυρερεένα ύπό πλήθους ρεελαγχρόων Αίθιόπων καί άλ
λων ’Αράβων, σχεδόν γυρενών, ώπλισρεένων διά ρεαχαιρών καί πελέ- 
κεων έπειτα έπί τίνος έδωλίου πρός τόν πρφραΐον ιστόν δρθιον άξιω- 
ρεατικόν τινα Α’ιγύπτιον, ρεικρόν τό άνάστηρεα, νέον έτι, φέροντα 
κυανήν στολήν καί σαρίκιον έπί τής κεφαλής, ού αί πτυχαί έπιπτον 
άτάκτως έπί τοΰ τραχήλου. Διά τής δεξιάς χειρός έφαίνετο δεικνύων 
τόν ρεέγαν τοΰ δικρότου ιστόν.

Αίφνης έκρότησαν τά ήρεέτερα πυροβόλα, ευθύς ώς δ άκάτιος ιστός 
τής Αιγύπτιας φρεγάτας έρεελλε νά περιπλακη είς τά σχοινιά τοΰ 
ήρεετέρου πρυρεναίου ίστοΰ. Ήκούσθη τότε κραυγή φοβερά, άπειρος, 
ήτις πρός στιγρεήν έπεκράτησε τοΰ πατάγου τής ρεάχης. "Οτε δ κα
πνός διεσκεδάσθη, δέν είδορεεν ή τό έρεπροσθεν τής Αιγύπτιας φρεγά
τας δπερ έπί τινα δευτερόλεπτα έρεεινεν είς τήν έπιφάνειαν τής θαλάσ
σης, είτα δέ έξηφανίσθη καταποντισθέν καί καταλιπόν σειράν ρεακράν 
ναυτών οιτινες έπροσπάθουν νά σωθώσι πλέοντες πρός τήν άκτήν ή 
άναρτώρεενοι είς τά άπό τοΰ δικρότου κρερεάρεενα σχοινιά.

Άρεα τοϋτο ίδόν τό πλήρωρεα έρρηξε κραυγήν ρεανιώδους χαράς ήτις 
ηύξάνετο έκ τοΰ είδους τής ρεέθης τής προκαλουρεένης παρά τής ζέ- 
σεως τής ρεάχης καί τής πυρίτιδος. Άλλ’ ευθύς φήρεη ύπόκωφος έκυ- 
κλοφόρησεν έπί τοΰ καταστρώρεατος, είτα δέ διεδόθη εις τά πυροβο
λεία καί έπί τέλους έγένετο γνωστόν δτι δ κυβερνήτης, πλοίαρχος
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Λαβρετοννιέρ, έπληγώθη έπί τοΰ πλοιαρχικοΰ εδωλίου του. Τώ οντι, 
μετά τινας στιγμάς έφάνη καταβαΐνον το άπαίσιον θρονίον καί φέρον 
τόν άνδρεΐον πλοίαρχον, δστις διατάξας νά σταθή ή καταβίβασις 
καί λησμονών τάς άλγηδόνας του είπε :

-— Εύγε, φίλοι μου, τό ενδέκατον πλήρωμα τοΰ στόλου καλύ
πτεται ύπό δόξης. ’Εκ πέντε φρεγατών καθ’ ών έμαχόμεθα, δύο μόνον 
μένουν, τό πΰρ τοΰ τουρκικού δικρότου κατεσιγάσθη καί έσώσαμεν 
τόν ‘Ρώσσον ναύαρχον. ’Εξακολουθείτε, φίλοι μου, εξακολουθείτε.

Αί λέξεις αύται, ώς εΐπετο, ηλέκτρισαν τό πλήρωμα.
— Άς έκδικήσωμεν τόν κυβερνήτην μας, άνεβόησαν οί πάντες, καί 

μεθ’ δλας τάς κραυγάς τών τραυματιών καί τών θνησκόντων, μεθ’ δ- 
λον τό έπελθόν κενόν πέριξ τών πυροβόλων ό κανονοβολισμός ήν εΐπερ 
ποτέ ζωηρός.

— Σκοπεύετε είς τά βρεχούμενα (ύφαλα), παιδιά μου, έβόα ό 
‘Ρενάρ. Ιδού πάει τό μεγάλο κατάρτι αυτής τής Τουρχίας. ’Ακόμη 
είκοσι σφαΐραι είς τό σκάφος της καί πάει καί αυτή είς τό καλό !

Μόλις είπε τάς λέξεις ταύτας καί φοβερά ήκούσθη έκπυρσοκρότη- 
σις’ ύπερμεγέθης, άπειρος, στήλη καπνοΰ λευκοΰ καί πυκνοΰ στενοΰ 
μέν εις τήν βάσιν άλλά πλατυνομένου καθ’ δσον έξειλίσσετο καί άπο- 
τελοΰντος είς τήν κορυφήν είδος άλεξηλίου περιεκάλυψε τήν φρεγά
ταν, ήν έμέλλομεν νά καταπυροβολήσωμεν, δτε δέ τό νέφος τοΰτο 
ύψώθη ολίγον άνωθεν τής επιφάνειας τοΰ ύδατος, εΐδομεν μόνον τό 
πρυμναΐον μέρος τοΰ τουρκικού σκάφους δπερ έκαίετο έν τώ μέσω 
'τής θαλάσσης. Ό κυβερνήτης του είχε βάλει πΰρ είς τήν πυριτιδα
ποθήκην καί άνετινάχθη είς τόν αέρα.

— ‘Ο σκύλος, είπεν ό ‘Ρενάρ, είναι φόβος μή μάς δαγκώσφ πριν 
ξεψυχήση. Προσέχετε είς τά συντρίμματα. Καλλίτερα είχα μια έκ- 
πυρσοκρότησι τών 36...

Τώ δντι, αί έπανειλημμέναι τοΰ θρονιού καταβάσεις άνήγγειλαν 
δτι αί προρρήσεις τοΰ ‘Ρενάρ έπραγματώθησαν καί δτι ή έ'κρηξις τής 
φρεγάτας μάς έκάλυψε διά καιομένων συντριμμάτων έξ ών πολλοί έκ 
τοΰ πληρώματος έφονεύθησαν ή έπληγώθησαν. Είς πάσαν στιγμήν αί 
σφαΐραι διεσταυροΰντο έντός τών πυροβολείων, ή διετρύπων τά τοι
χώματα τοΰ πλοίου, οί δέ ναΰται μετά παραδόξου άπαθείας τάς 
έβλεπον άναπηδώσας έ'νθεν κάκεϊθεν.

ΤΗν τότε ώρα πέμπτη καί ήμίσεια μετά μεσημβρίαν' ό κρότος τών 
πυροβόλων έγίνετο άσθενέστερος έπί μάλλον καί μάλλον, ό καπνός ήτ-
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τον πυκνός καί ό άγων έφαίνετο τείνων είς τό τέλος. Κατά τήν έ'κτην, 
δ,τι δύναταί τις σχετικώς ν’ άποκαλέση ήσυχίαν διεδέξατο τήν αί- 
ματηράν ταύτην μάχην. ‘Η νύξ έπλησίαζεν, ό Αιγύπτιος στόλος ήτον 
έντελώς κατεστραμμένος, οί δέ Τούρκοι έπυρπόλουν τά ίδια αύτών 
έμπορικά πλοία.

Έδόθη τότε διαταγή νά άναπαυθώσιν έπί μικρόν τά πληρώματα 
καί διενεμήθησαν αΰτοΐς ποτά αναψυκτικά. Τότε μόνον οί αξιωματι
κοί ο’ύς ή θέσις των είχε κρατήσει έν τοϊς πυροβολείοις άνέβησαν έπί 
τοΰ καταστρώματος. ’Αδύνατον νά περιγράψφ τις τήν συγκίνησιν, 
ύφ’ ής πάντες κατείχοντο. Δέν δύναται νά τήν έννοήσν] είμή έκεΐνος 
δστις τήν έδοκίμασεν. Εί'δομεν άλλήλους καί πρέπει νά ήσθάνθη τις 
ΐνα έννοήσ·/] μεθ’ οποίας χαράς έσφίγγομεν άλλήλων τάς χεΐρας άφ’ού 
πέντε ώρας έπαλαίσαμεν κατά φοβερού κινδύνου. Έκ βάθους καρ
διάς έκαστος συνεχάρη τώ συναδέλφφ του διά τήν ευτυχίαν ταύτην. 
Άλλ’ άφ’ ού παρήλθεν ή πρώτη αυτή στιγμή τής έξάλλου χαράς, 
έστρέψαμεν τά βλέμματά μας πρός τε τό πλοΐον καί τόν λιμένα.

‘Οποία διαφορά!... Τήν πρωίαν έβλέπομεν αυτά τά άρμενα, αυτά 
τά σχοινιά, τόσον έπιμελώς τακτοποιημένα, αύτό τό κατάστρωμα τό 
τόσον λευκόν, αυτά τά πυροβόλα, τά άστράπτοντα έκ τής λειότητος ! 
Τήν έσπέραν πάντα ταΰτα ήσαν συντετριμμένα, αίμόφυρτα, τά άρ
μενα διεσκορπισμένα έπί τοΰ καταστρώματος, αί κεραΐαι συντεθλα- 
σμέναι έκρέμαντο άπό τών σχοινιών, τά ιστία ήσαν διατετρημένα κο- 
σκινηδόν τό δέ κατάστρωμα ήν έρυθροβαφές έξ αΐματος εύγενοΰς. Καί 
όποια νύξ ! Καθ’ έκάστην στιγμήν ήκούοντο έκρήξεις, καθ’ έκάστην 
στιγμήν πλοία καιόμενα διεσταυροΰντο είς παντοίας διευθύνσεις καί 
ήπείλουν νά μάς πυρπολήσωσιν. Ναι μέν έγινώσκομεν δτι ένικήσαμεν, 
άλλ’ ήγνοοΰμεν τάς ήμετέρας άπωλείας. Μόνον λέμβος τοΰ ‘Ρώσσου 
ναυάρχου ήλθε νά εύχαριστήσνι τήν BpeaJaviar διά τήν συνδρομήν 
ήν τό πλοΐον τοΰτο παρέσχεν αύτώ. Έφωταγωγήθησαν τά πυροβο
λεία, οί δέ πυροβοληταί διέμειναν κατακεκλιμένοι μέχρι τής αυγής 
παρά τά πυροβόλα των, διότι έλέγετο δτι οί Τούρκοι τή έπιούσν) έμε- 
λέτων νά τολμήσωσιν έσχάτην άπόπειραν, άνανεοΰντες τόν αγώνα διά 
τής έφεδρείας ήτις δέν μετέσχε τοΰ άγώνος Ρ

Άφ’ ού έπεθεώρησε τό πυροβολεϊον του ό ‘Ρενάρ άνέβη είς τό

1 Ό αναγνώστης ενθυμείται πάντως ό,τι εΓπομεν περί τούτου έν τή ιστορική 
άφηγήσει, ότι δηλ. ή Τυνησία μοίρα καί τα πολεμικά φορτηγά τοΰ τουρκικού στό
λου δέν μετέσχον τοΰ άγώνος.
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κατάστρωμα καί έβη προς τον τροχόν τοϋ πηδαλίου, παρ’ ώ ΐστατο 
πηδαλιούχος τις. Παρετήρησε τότε φρίττων ένδομύχως, δτι τό έμβο- 
λον τοϋ πηδαλίου ήν αίμόφυρτον.

— Είπε μοι, παιδί μου, σύ ήσουν εις τό τιμόνι, δταν έγίνετο δ 
πόλεμος;

Ναί, κύρ ΰπαξιωματικέ, άπήντησε, διότι έγώ αντικατέστησα τόν 
πηδαλιούχον Μιουλό.

Ό 'Ρενάρ άνέφριξεν.
— Άλλ’ έγώ ένόμιζα, είπε, μετά στιγμάς τινας σιωπής δτι ήτον 

είς τό άναπληρωτικόν πηδάλιον, ε’ις τό πυροβολείον τών 18.
— Ναί, κύρ ΰπαξιωματικέ, άλλ’ έν ω ήτον νά καταιβή, ένας έπί 

τών αρμένων άρχισε νά γελ^ καθώς έπερνοϋσε καί έ'λεγε : Νά ένας 
άπό τούς παλαιούς, δστις πάει νά χωθγ κάτου, διότι μυρίζει μπα- 
ρούτη. Μήπως τά δόντιά του πηγαίνουν κ’ έ'ρχονται άπό τήν τρο
μάρα ; Νά σοϋ εΐπώ, γεροκαπετάνιο, μέ δλον τό σέβας. Όσο γιά μένα 
νομίζω οτι αύτό ήτον άνοησία δπου είπε, διότι ό άρχιπηδαλιοϋχος 
ήτον άπό τούς άνδρείους καί τό είχε δείξει πολλαίς φοραίς εις τόν 
καιρόν τοϋ aJJovrov Γ

— Αΐ λοιπόν... τελείωσε...
— Τότε κύρ ΰπαξιωματικέ, δ γέρος άνέβηκε πάλι έπάνω, έπήρε 

είς τό χέρι τόν τροχόν καί λέγει εις τόν έπί τών άρμένων : ’Εάν τήν 
γλυτώσω, θά σοϋ δείξω έγώ τίνος τά δόντια πηγαίνουν κ’ έρχονται. 
Τέλος πάντων, είς τής πρώταις κανονιαίς δπου μάς έτράβηξε τό τουρ
κικό δίκροτο, ήμουν έκεϊ πλησίον, έκλεισα τά ’μάτια, καί δταν τά 
ξανάνοιξα είδα τό γέρο-Μιουλό ξαπλωμένον κατά γης καί τό κεφάλι 
του ήταν πλησίον είς τό κουτί τής μπούσουλας... ή σφαίρα τόν ηύρεν 
έδώ ... ειπεν δ νέος ναύτης ώχριών είς τήν άνάμνησιν ταύτην ... έδώ! 
Καί έδειξε τό στήθος του.

— Έγώ, κύρ ΰπαξιωματικέ, τόν έτοποθέτησα έπάνου εις τό κά
θισμα καί τόν ακόυσα νά λέη σιγαλά: Τό εΐξευρα... Καϋμένε Γεώργη! 
Αύτό είναι δπου είδα, κύρ 'Ρενάρ.

Έν ω έγίνετο δ διάλογος ούτος ήκούσθησαν αίφνης φωναί.
— Τί τρέχει ; ήρώτησεν δ 'Ρενάρ.
— Δέν είναι τίποτα, κύρ ΰπαξιωματικέ. Είναι αύτοί οί διαβολο- 

μοϋτσοι (ναυτόπαιδες) οί όποιοι παίζουν μέ τόν Γεώργη τόν μικρό.

1 Διά τής λέξεως ταύτης ύπονδείται ό Ναπολέων.
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Διακρίνω τήν φωνήν του. Νά, είναι έκεϊ, είς τό έπίστεγον τής πλφ- 
ρης, κοντά ’ς τή φιγούρα.

Ό 'Ρενάρ διευθυνθείς πρός τό έπίστεγον, είδε δωδεκάδα τινά ναυ
τόπαιδων, άπησβολωμένων έκ πυρίτιδας καί καπνού, οϊτινες ήσαν 
πέριξ τοϋ Γεωργίου.

— Μά πήγαινε λοιπόν νά σοϋ δέσουν τήν πληγήν, τοϋ έλεγεν είς 
έξ αύτών.

•— Δέν πηγαίνω, δέν θέλω, δέν είναι τίποτα.
— Δέν είναι τίποτα, διαβολόπαιδον ! έλεγέ τις τών πυροβολητών 

μετ’ οργής, τίποτα ! Τίποτα είναι δύο δάκτυλα κομμένα. Αύτός ό 
μάγκας ό μικρός είναι άκρωτηριασμένος καί λέει δτι δέν είναι τίποτε. 
Ξαναπές το πάλι καί θά ίδής ! Ειπεν δ φιλάνθρωπος ΰψών τήν χεϊρά 
του κατά τοϋ Γεωργίου.

— Καί έγώ σοϋ λέγω, ειπεν ΰπερηφάνως τό παιδίον, δ'τι τώρα 
δέν πηγαίνω ’ς τό γιατρό ... Ό πατέρας μου θά τό μάθη καί θά 
λυπηθή. Άφ’ ού αύτός δ ίδιος είναι πληγωμένος, δέν πρέπει νά άνη- 
συχήση γιά τό τιποτένιο πράγμα τό δικό μου.

•— Ά ! ναί, δ πατέρας σου ! έπανέλαβεν δ πυροβολητής... δ πα
τέρας σου... ώραϊα... είναι...

Ή φράσις διεκόπη ύπό τής ένδοξοτάτης πυγμής ήν άνθρωπος 
έλαβέ ποτέ.

— Θά σιωπήσης, παλγόσκυλο; ειπεν ό γερο-'Ρενάρ άπειλών 
άκόμη τόν άκριτόμυθον έπειτα στραφείς πρός τόν Γεώργιον, τώ είπε--

— ’Έλα κάτου, παιδί μου.
— Νά ίδώ τόν πατέρα μου, κύρ 'Ρενάρ, ήρώτησε τό παιδίον κρύ- 

πτον τήν αίμόφυρτον χεΐροε του.
— Όχι, μικρέ μου, ... όχι ... αΰριον ... ύστερα... Έν τοσουτω, 

πλάγιασε έκεϊ... πλησίον είς αύτόν τόν διευθέτην.
Έγώ θά ήμαι δ πατέρας σου, έν τοσούτφ. Τάκοϋς ; θά σέ άγαπώ 

σαν παιδί μου. Μά, νά πάρ’ ή οργή τοϋ Θεού, μή φοβάσαι.
— Ναί, κύρ 'Ρενάρ, ειπεν δ Γεώργιος τρέμων ... καί μή τολμών 

νά κλαύστι ένθυμούμενος τόν άσπασμόν δν τώ έδιδε καθ’ έκάστην 
έσπέραν δ πατήρ του.

— Νά πάρ’ή οργή τοϋ Θεού... είπε καθ’ εαυτόν ό'Ρενάρ περιτυλισ- 
σόμενος τόν ναυτικόν έπενδύτην του.Τέτοια ωρα δ γεροναύτης μου ήτο 
κοντά μου., καί τώρα... Ά ! καϋμένε Μιουλό, αίωνία σου ή μνήμη!

Καί έκαθέσθη παρά τούς πόδας τοϋ Γεωργίου, περιμένων τήν αύγήν.
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Η ΕΠΑΥΡΙΟΝ

9/21 'Οκτωβρίου 182 7.

Τό θέαμα δπερ δ ήλιος έφώτισε διά τών πρώτων του ακτινών έν 
τφ λιμένι ήν μεγαλοπρεπές άμα καί φοβερόν. Ό ουρανός ήν καθα
ρός κα'ι διαυγής, αί κορυφαί τών όρέων έχρωματίζοντο διά λαμπρού 
χρώματος πορφύρας, και, καθ’ δσον ό ήλιος έγίνετο ζωηρότερος, διε- 
φαίνετο καθαρώτερον καί ό λιμήν. Είχομεν αλλάζει θέσιν διαρκουσης 
τής νυκτός, καί ηΰρισκόμεθα παρά τήν είσοδον τοΰ λιμένος. Τά πρώτα 
μας βλέμματα έζήτησαν άπλήστως τά γαλλικά πλοία. Ή Τρίαινα 
δέν είχε πάθει πολύ- ό Σκιπίων είχεν άσβολωθή ύπό τοΰ πυρος ένος 
πυρπολικού’ ή Σειρην είχεν άποβάλει τόν πρυμναΐον ιστόν.

Άλλά πέριξ ήαών οποία σκηνή έρημώσεως ;
Θάλασσα πλήρης συντριμμάτων και νεκρών! Πλοία κατεστραμ

μένα, διατετρημένα ύπό σφαιρών, ήμικεκαυμένα, λέμβοι πλήρεις τραυ
ματιών καί θνησκόντων ζητούντων βοήθειαν, κα'ι απώτερον άπειρος 
πυρκαϊά καταβιβρώσκουσα τόν εμπορικόν στόλον κα'ι σχεδόν έπι- 
σκιάζουσα καί αυτόν τόν ήλιον!

’Αριστερόθεν, πρός τούς βράχους τοΰ παλαιοΰ Ναυαρίνου, δυο 
ώραΐαι αίγυπτιακαί φοεγάται ήσαν προσηραγμέναι είς τήν άκτην καί 
φλεγόμεναι. Έπί τής παραλίας έφαίνοντο ομάδες Τούρκων, οιτινες 
δαυλούς εχοντες άνά χεϊρας, εκαιον τά προσηραγμένα πλοΐά των, ΐνα 
μή άλωθώσι παρά τών ήμετέρων στόλων. Δύναταί τις νά συλλάβγ 
ιδέαν τινά τής φοβεράς ταύτης εΐκόνος μανθάνων δτι μόλις είκοσι 
πλοία έμενον έκ στόλου διακοσίων πολεμικών τε καί έμπορικών.

Άνεπαισθήτως έπανελήφθη ή μεταζύ τών στόλων συγκοινωνία. 
Τότε έμάθομεν τόν λαμπρόν άγώνα τής Άρρ,ίόος, κυβερνωμένης παρά 
τοΰ πλοιάρχου Ούγκώ, καί τάς φοβεράς απώλειας άς ύπέστη ή Σει
ράν. Πλέον τών δύο τρίτων τοΰ πληρώματος αύτής ήσαν νεκροί καί 
τραυματίαι καί δ πρυμναϊος αύτής ιστός είχε καταπέσει. Τότε έμά
θομεν τήν ήρωικήν ψυχραιμίαν τοΰ κ. Δερινΰ καί την καταπληζιν 
τοΰ πληρώματος δτε είδαν αύτόν πίπτοντα έκ τοΰ ναυαρχικού εδω
λίου του, άλλά καί τήν έξαλλον χαράν δτε είδαν αύτόν άνεγειρόμε- 
νον καί άναλαμβάνοντα τήν διοίκησιν. Έμάθομεν τέλος την ευγενή 
έκείνην καί ύπερήφανον αντιζηλίαν ήτις έφλεγε τούς συμμαχικούς 
στόλους, καί τήν ήμετέραν δόξαν έξαιρομένην παρά τε τών Αγγλων 
καί τών Έώσσων, οιτινες δμοίως μετέσχον τών κινδύνων.

Τήν παροδικήν δραστηριότητα ήν οί Αιγύπτιοι έδειξαν πυρπο- 
λοΰντες τά πλοΐά των διεδέζατο άμέσως. απερίγραπτος καταπτόησις’ 
άπεσύρθησαν είς τά όρη πρός συνάντησιν τοΰ Ίβραίμ καί μάς άφήκαν 
κυρίους τών φρουρίων, άπερ ήσαν σχεδόν κατεστραμμένα. Μετά τρεις 
ήμέρας έκ στόλου δστις είχε στοιχίσει απείρους νοερούς τε καί ύλι- 
κούς κόπους, άπειρα δέ χρήματα, δέν έμενον είμή διεσκορπισμένα 
τινά σκάφη καί νεκροί.

Βοηθούμενοι ύπό άνέμου ούριου κα'ι ισχυρού έξήλθομεν έπί τέλους 
έκ τού λιμένος τούτου, μεθ’ ήμέρας δέ οκτώ κατεπλέομεν είς Μελί- 
την, δπου, καθώς καί έν ’Αγγλία, καθώς καί έν 'Ρωσσία, ήκούσθη 
μελοποιΐα θαυμασμού διά τόν ήμέτερον ναύαρχον δστις έπί τρία έτη 
ήδυνήθη νά κρατήστ) τήν ύπεροχήν μας καί τήν έπιρροήν μας έν τή 
Μεσογείω.

Άφ’ ού έν Μελίττ) έτύχομεν λαμπράς καί έγκαρδίου ύποδοχής παρά 
τώ διοικητή, λόρδφ Κονσόμβυ, άπεπλεύσαμεν είς Τουλώνα, οπού ή 
Βρεσ.Ιαυία έφθασε περί τό τέλος τοΰ Νοεμβρίου. Έκεϊ, μετά κά- 
θαρσιν τεσσαρακονθήμερον, είσήλθομεν είς τόν λιμένα, καί τό δίκρο
τον άφωπλίσθη.

‘Η δραματική αύτη περιγραφή συμφωνεί, ώς δύναται νά παρατη- 
ρήστι ό άναγνώστης, σχεδόν ακριβώς πρός τήν ιστορικήν άλήθειαν 
καί διά τούτο ένομίσαμεν χρήσιμον νά παραθέσωμεν αύτήν ώς συμ
πλήρωμα ψυχαγωγικόν τής ήμετέρας άφηγήσεως.

'Ως πεζογραφική είκών ένθυμίζει ήμάς τήν ώραίαν έλαιογραφικήν 
εικόνα, ήν πρότριτα είδομεν, τής περιωνύμου ναυμαχίας έν τώ ύπουρ- 
γείω τών Ναυτικών, άλλ’ δσον καί άν αύτη είναι ωραία, νομίζομεν 
έκείνην άνωτέραν ώς καλλιτέχνημα.

Πόσα άρά γε έπεισόδια δμοια πρός τά μετά τοσαύτης χάριτος πε- 
ριγραφόμενα παρά τοΰ διαπρεπούς Γάλλου λογογράφου δέν διεδρα- 
ματίσθησαν και έπί άμφοτέρων τών αντιπάλων στόλων ;

Μεταξύ αύτών, αγνώστων ώς έπί τό πολύ, ένθυμούμεθα δ,τι διη- 
γήθησαν ήμΐν δύο μάρτυρες αύτόπται τής ναυμαχίας καί μάρτυρες 
μετασχόντες πάντων τών κινδύνων αύτής ! Καί ό μέν τούτων ήν Εμ
μανουήλ Μοδινός, ανώτερος αξιωματικός τοΰ ήμετέρου πολεμικού ναυ
τικού, δ δέ, δ Σισίνης, δ έκ τής γνωστής έν Ήλείιγ άρχαίας οικο
γένειας ανώτερος αξιωματικός τής χωροφυλακής, άμφότεροι πρό έτών 
τελευτήσαντες.
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Ό Μοδινός, Μήλιος τήν καταγωγήν, έτύγχανεν υπηρετών ώς πρω- 
ρεύς (πιλώτος) έπί της γαλλικής ναυαρχίδος εύρεθείς παρά τώ κυβερ
νήτη τοΰ πλοίου, δτε ήρχισεν ό κανονοβολισμός είδε προσερχόμενον 
έπί τοΰ έπιστέγου νεαρόν τινα αξιωματικόν δστις χαιρετίσας αυτόν 
τώ είπε μετά χαερόίς Qa chauffe (ήρχισεν ό χορός) ! Μόλις είπε τάς 
λέξεις ταύτας καί σφαίρα πυροβόλου άφεϊλε την κεφαλήν αΰτοΰ.

Ό δέ Σισίνης, αιχμάλωτος ών έπί τίνος αιγυπτιακού πλοίου, δι- 
ετάχθη νά μεταφέρη τραυματίαν τινά, άλλ’ έν ω μετέφερεν αυτόν 
ήσθάνθη βίαιον κλονισμόν καί είδεν δτι σφαίρα πυροβόλου άφήρπασε 
τόν δυστυχή τραυματίαν, δστις ίσως ούτω άπηλλάγη περαιτέρω 
βασάνων.

’Οκτωβρίου 1888.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

Τδ επόμενον γράμμα τοΰ διαπρεπούς άνδρδς κ. Λιωτίία ΜεΛετοπου,Ιου τιμών- 
τος διά τής συνεργασίας του τήν ΠοικίΛητ Στοάν,-ώς αποβλέπον τήν εκτίμησιν 
ής απολαύει τδ ήμέτερον εργον έν τή κρίσει σεβαστών ανδρών, δημοσιευομεν 
ιδιαιτέρως. Άτυχώς ένεκα απροσεξίας απροσδόκητου παρελείφθη ΐνα δημοσιευθή 
πρδ τοΰ ανωτέρω δημοσιευομένου άρθρου τοΰ κ. Μελετοπούλου.

Έν ΚορίνΟω τή 20 ’Οκτωβρίου 1888.

Φίλτατέ μοι κύριε Ίω. Άρσένη,

Έπεμείνατε εις τδ νά μετάσχω τής συντάξεως τοΰ νέου όγδοου τόμου τής 

ωραίας Ποικίλης Στοάς.
’Ενώπιον τής φιλόφρονος ταύτης επιμονής σας δέν ήδυνάμην νά πραξω άλ

λως ή νά προσπαθήσω ν’ άνταποκριθώ είς τήν ήμετέραν έφεσιν.
Πέμπω λοιπδν ύμιν ωδε άρθρον τι ιστορικόν ύπδ τήν επιγραφήν «Αί δυο Ν αν- 

μαχίαι», όπερ ελπίζω νά σάς ευχαρίστηση. Τδ κατ’ έμε ειργασθην ευσυνειδη- 
τως ε’ις τήν σύνταξιν αΰτοΰ, έάν δέ εύχαριστήση ύμάς και τους αναγνωστας τής 
ΠοικίΛης Στοάς, τοΰτο έσται αρκετή αμοιβή τοΰ κόπου μου.

Τδ ύμέτερον φιλολογικόν έργον εύρίσκω τή άληθείςι άξιον πάσης εμψυχώσεως, 
διότι ή Ποικίλη Στοά διεκρίθη μεταξύ τών έτησίων εν Άθηναις περιοδικών οια 
τε τήν φιλοκαλίαν καί τήν ποικιλίαν αυτής, περιλαβοΰσα πάντοτε εν ταις κομ- 
ψαΐς αύτής σελίσι πολλάς διατριβάς αξίας λόγου.

Συγχαίρων ύμΓν διά τόν άξιέπαινον ζήλον σας παρακαλώ να οεχθήτε τας εγ

καρδίους προσρήσεις μου και είμ'ι
Ύμέτερος

Λεωνίδας Λ. Μεθιετόπουλος

ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑ

Τά χρόνια σάν τά κύματα, περνοΰνε καί διαβαίνουν 
Κη όπίσω τους αφίνουνε μονάχα τον αφρό τους, 
Μά καί άφροί δέν μένουνε, μά χάνονται καί σβένουν. 
Μέσ’ ’στών ανέμων τή βοή, ’στής θάλασσας τούς κρότους.

Έτσι καί ή ένθύμησις τών χρόνων πού περνοΰνε, 
Σιγά, σιγά μαραίνεται καί χάνεται καί σβήνει 
’ Απ' ταις φροντίδες τής ζωής πού ’στήν καρδιά γυρνούνε 
Καί τίποτε, καί τίποτε όπίσω δέν άφίνει.

Μά τών κυμάτων τούς άφρούς κάμμιά φορά συνάζει 
Ό ήλιος καί *στά σύννεφα τά κάτασπρα τούς βάζει.

Έτσι συνάζομε κή έμεΓς τής νειότης τά λουλούδια 
Καί μέσα *στά λευκώματα τά γράφομε τραγούδια.

Μ...

Η ΜΗΤΗΡ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

V

ΤΑΝ νεάνίς τις νυμφεύηται, σπανίως άναλογίζε- 
ται τήν σπουδαιότητα τών φροντίδων, αΐτινες 
επιβάλλονται αυτή.

Έν τούτοις μεταξύ τών φροντίδων τούτων 
υπάρχει μία προ πάντων, ήν ή γυνή οφείλει νά 
έξετάση πολύ σοβαρώς, ή τής μηζρόζηΐος.

Πάσαι αΐ μητέρες άγαπώσς τά τέκνα των. Δέν 
άμφιβάλλομεν περί τούτου- άλλά γνωρίζουσι νά 
τά άγαπώσιν όπως πρέπει ; ‘Υπάρχουσι τοσοΰτοι 

τρόποι τοΰ αγαπάν τά τρυφερά ταΰτα πλάσματα ! ...
Ό καλλίτερος βεβαίως είνε έκεΐνος, καθ’ δν ή μήτηρ δέν εχει ύπ’ 

όψει ή τήν δόξαν καί τήν ευτυχίαν τοΰ τέκνου, ουχί δέ την ιδίαν 
ευτυχίαν.

Ή μήτηρ, έμψυχουμένη έκ τής άφιλοκερδοΰς ταύτης αγάπης, Οά 
προφυλαχθή άπό πάσης έκδηλώσεως τής άγάπης της δυναμένης νά 
παρανοηθή καί νά έπενεγκη ούτω κακόν άποτέλεσμα.
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«Δέν ύπάρχουσιν άσθενέστεραι μητέρες, λέγει δ Έρνέστος Λεγουβέ, 
έκείνων αϊτινες θεωρούσιν ώς τέρψιν καί δχι ώς καθήκον τήν μητρό
τητα» .

Ή μητρότης δέν εϊνε μία τών μεγαλειτέρων αποστολών, άς δύνα- 
ται ν’ άναθέση δ Θεός εις τά ανθρώπινα πλάσματα ;

Άλλ’ άφ’ ού τήν θεωρούμεν τοσούτον ύψηλήν τήν αποστολήν ταύ
την, δέον έκεϊναι αϊτινες θά τήν έκπληρώσωσι νά τήν έξετάσωσι μετ’ 
άετείου βλέμματος καί νά τήν έννοήσωσι μετ’ άνοικτής καί ούχί αδυ
νάτου καρδίας.

Τότε θά ϊδη ή μήτηρ ότι τδ τέκνον της εϊνε παν άλλο ή άθυρμα 
τέρπον τήν οικιακήν έστίαν, ή πλαγγών ήν δέον νά στολίση, ή ψιττα
κός δν πρέπει νά ρχοόθγι νά φλυαρή. Θ’ άνεύρη έν αύτφ ψυχήν έμπε- 
πιστευμένην ε’ις τάς φροντίδας της καί δεομένην διαπλάσεως. Θά 
αΐσθανθή δτι άναπτύσσουσα τό τρυφερόν τούτο δν, τό άπειρον καί 
εύπλαστον τούτο πνεύμα, οφείλει νά σκεφθή μάλλον περί τού μέλλον- 
τος ή περί τού παρόντος, έξακολουθούσα δέ [χετ’ άνθρωπίνου καί μη- 
τρικού έρωτος τό έ'ργον της, δέον νά έχη ύπ’ δψει ού μόνον «τήν δό
ξαν καί τήν εύτυχίαν» τού τόσον αγαπητού τέκνου, άλλά καί τόν 
θειον έκεϊνον νόμον τόν ποιούντα πάντας τούς άνθρώπους αδελφούς.

Ή άγωγή δέν πρέπει νά έχη σκοπόν τήν άποκλειστικήν διδασκα
λίαν τών κοινωνικών τού άνθρώπου καθηκόντων, άλλά μάλλον την 
καλλιέργειαν τού πνεύριατος καί τής καρδίας, είς τόν τού τέκνου έγ- 
κεντρισμόν μετά τών αισθημάτων τών κοσρχούντων τόν έ'ντιρχον άν- 
δρα, έν τή άληθεϊ τής λέξεως έκδοχή.

Ή ρχήτηρ τέλος οφείλει νά μυήση τό τέκνον της τά καθήκοντα, 
άτινα παν άνθρώπινον δν έχει νά έκπληρώση πρός έαυτό, πρός τούς 
φίλους του, πρός τήν οικογένειαν του, πρός τήν κοινωνίαν καί τόν 
Θεόν, τά καθήκοντα λέγω έκεϊνα, άτινα αί εύγενεΐς ψυχαί έκπληρούσι 
μετ’ άξιοπρεπείας καί άκόπως, καί πρός βλάβην ένίοτε τών ιδίων αύ
τών συρχφερόντων.

Θά ρχο'ι άντιτείνωσι, πιστεύω, δτι έν ρχέσω πολιτισρχού έν ω πλεϊ- 
σται προλήψεις περιβάλλουσι τήν κρίσιν δι’ άτμοσφαίρας νοσώδους, 
εινε δύσκολον νά ρχή άποπλανηθή τις τής οδού τού καθήκοντος.

"Οχι, Κυρίαι ρχου, όχι’ δι’ έκεϊνον δστις άγαπά καί έγκολπούται 
τό καθήκον, ή έκπλήρωσις αύτού δέν εϊνε τοσούτον δύσκολος, δσον 
ύποθέτει τις ίσως.

ΐνα φωτίση δέ τήν οδόν τού καθήκοντος ό Πανάγαθος Θεός τί- 

θησιν έν ήρχΐν φωτεινόν οδηγόν, αύστηράν άλλ’ ειλικρινή φωνήν τήν 
συηίόησι,τ. Καί ΐνα συνειθίση ήρχάς είς τό ύπακούειν αύτή τή φιλική 
φωνή, έθηκεν έγγύς τού λίκνου ρχας τήν ρχητέρα ... Σκεφθήτε καλώς, 
άγαπηταί άναγνώστριαι, δτι ή κατανόησις τής συνειδήσεως εϊνε tv 
τών σπουδαιοτέρων βαρών τής ρχητρότητος.

Β

Ή οδός τού καθήκοντος ούδέποτε εϊνε σκαλιά’ εινε ή εύθεϊα γραρχρχή 
τού δικαίου. Πάσα σκέψις έρχπνεορχένη ύπό τής πανουργίας, τής φι
λαυτίας, τής φιλοδοξίας ή τής υπεροψίας, τέλος ύπό τού πολυαρίθ- 
ρχου λεγεώνος τών αισχρών παθών, άτινα δέν παύουσι νά προσβάλ- 
λωσι τήν ψυχήν ήρχών, άποτρέπει ήρχάς άπό τού καθήκοντος. Πρέπει 
ρχεθ’ ύπορχονής καί θάρρους νά παλαίη τις άπαύστως κατά τών έχ- 
θρών τούτων. Άλλ’ έν τή πάλη ταύτη ή ψυχή ένδυναρχούται, έξα- 
γνίζεται, άνυψούται καί βαίνει πρός τήν τελειότητα. Έκεϊ έγκειται 
ή δόξα αύτής.

Τό τέκνον, τό γλυκύ τούτο βάρος, τό ρχικκύλον καί έλαφρόν, δπερ 
φαίνεται ώς ζών άθυρρχα, άθυρρχα προσφιλές, δπερ ή ρχήτηρ ρχεθ’ ηδο
νής καί ρχετά χαράς στολίζει, ρχετά τινα έτη, τοσούτον ταχέως διαρ- 
ρεύσοντα ώστε ρχόλις θά λάβη καιρόν νά τά άριθμήση, τό τόσον μι
κρόν τούτο δν θά λάβη θέσιν έν τή κοινωνία.

Άλλά τό τέκνον εϊνε μόνον άπλούς σπόρος πλήρης έλπίδων’ τά 
πάντα άναμένει έκ τής μητρός του. ’Οφείλει μέν αύτή τήν ύπαρξίν 
του, άλλά δέον νά τή όφείλη πολλά έτι’ διότι τήν ύπαρξιν ταύτην 
τήν έλαβε παρά τού Θεού πριν ή τήν λάβη παρά τής μητρός του. 
Αύτη λοιπόν πρέπει ν’ απόκτηση άλλα δικαιώματα έπί τής εύγνω- 
μοσύνης τού τέκνου της.

"Ο,τι αύτη μόνη δύναται νά δώση αύτφ εϊνε πρώτον μέν ή φιλό
στοργος μέριμνα περί τής ύγιείας του, εϊτα δέ αΐ προσεκτικαί καί 
συνεταί φροντίδες περί τής φυσικής του άναπτυξεως. Άλλά δέν πε
ριορίζονται έως έδώ μόνον τά καθήκοντα τής μητρός. Ή φυσική ά
γωγή εϊνε τό έλάχιστον μέρος τών δσα τό τέκνον περιμένει έξ αύτής. 
Τής φύσεως τής ψυχής ούσης άνωτέρας τής τού σώματος, ή ήθική 
άγωγή δέον νά θεωρήται σπουδαιοτέρα τής φυσικής.

’Ιδού πώς ό Αίΐϊΐθ Martin, είς τών μάλλον μελετησάντων τήν 
αποστολήν τής γυναικός, εκφράζεται έπί τού αντικειμένου τούτου·’
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«Βεβαίως ό σκοπός ήμ.ών δέν είνε νά ύποβιβάσωμεν την αξίαν τών 
μητρικών φροντίδων, τών καταβαλλόμενων κατά την νηπιακην τοΰ 
τέκνου ήλικίαν’ άλλά πρέπει αί γυναίκες νά μζθωσι, και πώς θά τό 
έμάνθανον άν οΰδείς έτόλμα νά ταϊς τό εΐπν), ότι δέν θά είνε μητέ
ρες κατά τόν ηθικόν νόμον της φύσεως, η δταν έργασθώσι πρός άνά- 
πτυξιν της ψυχής τών τέκνων των ... Πάσα μήτηρ πλην της ζωής 
ήν δίδει είς τό τέκνον οφείλει νά έμπνεύση αύτφ καί την πρός τόν 
Θεόν καί τούς ανθρώπους αγάπην, άν θέλη ν’ άπολαύση άλλης τινός 
ευτυχίας ή τής τοΰ νά βλέπη αύτό άναπνέον τε καί κινούμενον, της 
ευτυχίας έκείνης, -?)ν ό Σαίζπηρ τοσοΰτον καλώς εκφράζει, θέτων είς 
τό στόμα τής μητρός τοΰ Κοριολανοΰ τούς έξής λόγους:—«’Ησθάν- 
θην όλιγωτέραν χαράν κατά την γέννησίν του ή καθ’ ην ημέραν τόν 
είδα νά διαπράξν) άνδρικήν τινα πράξιν.»

Ή μήτηρ λοιπόν οφείλει είς τό τέκνον της πρό παντός άλλου την 
αγωγήν έκείνην, ήτις άναπτύσσει τάς ήθικάς καί πνευματικάς αυ- 
τοΰ άρετάς, την άγωγην έκείνην ήτις φωτίζει τό πνεΰμα, διαπλάσσει 
την κρίσιν, ευρύνει την καρδίαν καί ένισχύει την ψυχήν.

Έάν αύτη άμεληση νά έκπληρώση τό καθήκον της τοϋτο, είτε έκ 
συμφέροντος, είτε έκ κουφότητος, θά έλθ·/) νιμέροε, δτε θά όφείλη λό
γον είς τό τέκνον της, δπερ αύτήν μόνον είχεν δπως τό όδηγη είς τό 
άγαθόν, είς την κοινωνίαν καί είς τόν Θεόν.

Δέν γνωρίζω ηδονήν έπαγωγοτέραν, σπουδαιοτέραν καί ύψηλοτέραν 
έκείνης, ήν αισθάνεται τις έπαγρυπνών καί διευθύνων την άνάπτυξιν 
μιάς ψυχής. Δέν φαίνεται δτι ό Πλάστης άναθέτων την αποστολήν 
ταύτην είς τάς γυναίκας, τάς έκάλεσεν δπως συνεργασθώσιν είς την 
τελειοποίησιν τοΰ έργου του ; Δέον λοιπόν πάσαι αί μητέρες νά έν- 
νοήσωσι καλώς τό ύψος καί την εύθύνην τοιαύτης αποστολής.

4888
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ Μ. ΛΑΜΝΗ

ΟΙ ΨΑΡΑΔΕΣ

Μέ μι* άφρόπλαστη Νεράιδα, μιά ώμορφονηά, 
Τό παιδί τής ’Αφροδίτης ψάρευε αντάμα,

Μέ καλάμι, μέ απόχη καί μέ πετονιά
Καί καρδιά νά μήν άφήσουν τώχαν κάνει τάμα.

Καί γιά δόλωμά ’χαν βάλει χίλια δυο καλά:
Γέλια, τρέλλαις, εύτυχία και γλυκά φιλάκια

Κή ο τι πράμμα τήν καρδιά μας τήνε ξεγελμ 
Καί τήν πιάνει καθώς πιάνουν τά τρελλά ψαράκια.

Πέφτουνε καρδια'ις σιμά τους άμετροι σωροί 
Καί μαλώνουνε ποιά νάρθη νά πρωτοτσιμπήση...

Τί ψαράδες ξακουσμένοι, αχ, τί τυχεροί !
Τδ κοφίνι τους μέ δαυταις θέ νά ξεχειλίση.

Μιά καρδιά — στραβή θά νάταν ! — πέφτει σάν τρελλή 
Καί τσιμπάει μέ λαχτάρα πρώτη... Μά κυττάτε,

Πώς σπαράζει σάν τ'ο ψάρι, πώς παραμιλεΐ ...
At, μαζί της σείς ή άλλαις τί κρυφογελάτε !

— «Σώσέ με, γλυκεία Νεράιδα !.. Μή με τυραννής !» 
Κλαίει, παρακαλεϊ-, μά ’κείνη δέν της απαντάει.

Μόν’ δ έρωτας τής λέει — «Αί, φτωχή, πονεις ; 
«Δέν πειράζ’ είνε και τοϋτο πράμμα πού περνάει !...

«Σάν τδ δόλωμα ’τσιμπούσες ποΰχες τδ μυαλό ; 
«Βάστα τώρα καί τής πίκραις... έτσ’ είνε γραμμένο !

«Πάψε πειά ! μή μας σκοτίζης... Σύρε στδ καλό, 
«Κή ό,τι πιάνει ή πετονιά μας ειν’ καλά πιασμένο !»

Μάιος, 4888. Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Ε tu m’amavi per le mie Sventure 
Ed io t’amavo per la tua pieta. (Otello)

Δέν σ’ αγαπώ καθώς τδ λές, καί δπως τδ νομίζεις, 
Μόνον πώς σ’ αγαπώ πολύ, μόνον αΰτδ γνωρίζεις.
Μά τδ γιατί σέ αγαπώ, δσον ποτέ καμμία
Καί ή καρδιά μου είνε φωτιά, πού ήταν ’ς άλλαις κρύα,
Καί καίεται και φρύγεται, κή αιώνια στενάζει,
Καί μέσ’ στής φλόγαις γιά δροσιά, μόνον έσέ φωνάζει. 
Τώρα σοΰ λέγω τδ γιατί, αγάπη μου, κυρά μου, 
Γιατί πονώ, μέ αγαπάς, καί γιά τή συμφορά μου.
Κή έγώ γι’ αΰτδ σέ αγαπώ πλειότερον ακόμα
ΓΓ αύτή σου τήν εΰσπλαγχνισιά καί τδ γλυκό σου στόμα
Πού μοΰ γιατρεύεις τήν πληγή μέ τα χρυσόλογα σου 
Καί λησμονώ τήν πίκρα μου, δ δυστυχής σιμά σου.
Δέν σ’ αγαπώ, ώς αγαπούν οί ακλοι . . . για αγάπη 
Μαράθηκ’ ή τριανταφυλλιά κή ή ρίζα της εσαπη.
Σέ αγαπώ, γιατί πονεις καί θλίβεσαι μαζί μου, 
Καί τή ζωή σου έδεσες μέ τή πικρή ζωη μου.
Σύ μ’ αγαπάς γιατί πονώ, καί γιά τή συμφορά μου, _
Κή έγώ γιά την εύσπλαγχνισια, πουχεις για με κυρα μου.

’Er ffecpairt 1888'. ' Δ.’ Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ό έν Έρμουπόλει αξιόλογος ιατρός καί προσφιλής συνεργάτης τής Ποικίλης 
Στοάς κ. I. Φουστάνος καί αύθις κοσμεί τάς σελίδας τοΰ παρόντος τόμου διά 
νεωτέρων, εντελώς ανεκδότων κεφαλαίων τών περ'ι «Μουσικής» εξαίρετων αΰτοΰ 

επιστημονικών Μελετών.

Πως η μουσική έδημιουργήθη υπό τοΰ ανθρώπου.

bal. οί ’Ινδοί εις

ΟΙΑ είνε ή πρώτη άρχή της μουσικής ; Τίνι 
τρόπφ δ άνθρωπος έγνώρισε και έδημιούργησε 
τήν μουσικήν ;

Ή πρώτη άρχή τής μουσικής, ώς γνωρίζομεν, 
ΰπδ τών Έλλήνών άπεδόθη εις τούς θεούς, τον 
’Απόλλωνα και τάς Μούσας' τήν αυτήν θείαν 
αρχήν άπέδιδον καί οί άλλοι λαοί, όσοι έγνώρι— 
σαν τήν μουσικήν καί έκαλλιέργησαν αυτήν ιδια
ζόντως, οΐον οί Αιγύπτιοι άπέδιδον αυτήν εις 
τόν Έρμήν ή “Οσιριν, οί 'Εβραίοι εις τόν Ju- 

τόν Βράχμαν, οί Σΐναι εις τόν Fo-hi, καί άλλοι 
άλλως. "Αν οί λαοί ούτοι έφθανον μέχρι τής θεότητος προς άνεύρεσιν 
τής πρώτης άρχή; τής μουσικής, τοΰτο δεικνύει ότι έτίμων μεγά- 
λως τήν αξίαν τής μουσικής καί ότι ή πρώτη άρχή αυτής συγχύζεται 
μετά τής άρχής τών πρώτων έπί τής γής άνθρώπων.

*
» »

Καί όντως πανταχοΰ, όπου όμιλοΰσιν, άδουσι, διότι, ώς λέγει 
καί ό Κικέρων, «est in dicendo etiam quidam cantus», ήτοι 
«υπάρχει έν τή ομιλία είδος τι μελωδίας.» Ώς ειπομεν δέ καί έν 
άρχή τής παρούσης μελέτης ημών δέν υπάρχει λαός μή έχων τήν ιδίαν 
αύτοΰ μουσικήν.

Βεβαίως δ πρώτος άνθρωπος προφέρων τήν πρώτην λέξιν παρετή- 
ρησεν, ότι ή φωνή αύτοΰ ήδύνατο νά λάβνι διάφορον έντασιν, διάφο
ρον τόνον, διάφορον ύψος' καθοδηγούμενος δ’ έτι κατ’ άπομίμησιν 
καί υπό τών πέριξ αΰτοΰ παραγομένων έν τή φύσει ήχων καί ασμά
των τών πτηνών ταχέως έξέμαθε'νά τροποποιή τήν εύστροφον καί με
λωδικήν αύτοΰ φωνήν κατά τό ύψος, τήν έντασιν καί τήν έκφρασιν.

Άλλ’ ό άνθρωπος βαθμηδόν κάτοχος γενόμενος τής γλώσσης, δι’ 
ής άνεκοίνου εις τόν δμοιόν του τάς ιδέας του, τά αίσθήματά του, 
έδιδεν έκάστοτε είς τήν φωννν αύτοΰ δμιλών διαφόρους κυμάνσεις 
άναλόγως τών παριστανομένων ιδεών, τών έκφραζομενων αισθημάτων.
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Ήδύνατο νά τροποποιή τήν φωνήν αύτοΰ, νά τονίζν) τόν λόγον, νά 
προφέρν) αυτόν άναλόγως τών ψυχικών διαθέσεων κατά τό μάλλον καί 
ήττον μετά χάοιτος, γλυκύτητος, αύστηρότητος, τραχύτητος, σφο- 
δρότητος, θερμότητος ή χαλαρότητος, κλπ.

Αί διάφοροι δέ αύται κυμάνσεις καί ποικιλίαι τής φωνής έν τή δ- 
μιλία παρουσιάζουσιν άμυδρόν καί λίαν στοιχειώδες πρόπλασμα τής 
μελωδίας, τοΰ γσματος. 'Επομένως δ διάφορος τόνος τής φωνής, αί 
κυμάνσεις καί μεταβολαί περί τό ύψος τής φωνής έγένοντο τά πρώτα 
σπέρματα τής μουσικής, διότι, ώς γνωστόν, ή πρώτη μουσική τοΰ 
ανθρώπου ήν μόνον ή <ρω>·ητική μουσική ήτις συνώδευε πάντοτε τήν 
ποίησιν.

Ό τόνος τής φωνής τοΰ ανθρώπου καί τό ύψος τοΰ ήχου αυτής 
εις τινας γλώσσας μάλιστα δίδωσι τήν σημασίαν εις τάς λέξεις. Τό 
μουσικόν στοιχεϊον τρόπον τινα είνε άναγκαϊον είς τάς διαλέκτους 
ταύτας, όπως έκφράσν) ταύτην ή έκείνην τήν έννοιαν, τήν ιδέαν. Ή 
διάλεκτος μάλιστα τοΰ Σιάμ έχει τόσον στενώς συνδεδεμένην τήν έν
νοιαν τών λέξεων πρός τήν μουσικήν έξαγγελίαν, ώστε πάσα μετα
βολή τής τελευταίας φέρει καί τήν άλλοίωσιν καί διαστροφήν τής 
έννοιας τών λέξεων αυτών. "Ενεκα δέ τούτου οΐ Σιαμικοί μουσουργοί 
ε’ισΐν ύποχρεωμένοι τονίζοντες τά άσματά των ν’ άκολουθώσι πιστώς 
τάς παραλλαγάς ταύτας τής άπαγγελίας των, όπως μή μεταβάλλωσι 
τήν έννοιαν τοΰ ποιήματος.

Τό μελωδικόν καί μουσικόν τοΰτο έχουσι κατά τό μάλλον καί ήτ
τον καί πολλαί άλλαι διάλεκτοι, ιδίως τών θερμότερων κλιμάτων' 
μία δέ τών τά μάλα μουσικών γλωσσών είνε καί ή ελληνική.

*
* *

Κατά τήν ειδυλλιακήν έκείνην εποχήν τής Ελλάδος, δτε τά πάντα 
έξεφράζοντο καί έγράφοντο έν ποιητικοϊς στίχοις, ή άπαγγελία τών 
στίχων έγίνετο έν ρυθμικώ μέτρφ διά τόνου μουσικού καί άρμονικοΰ. 
Ή προφορά αύτη συνίστα τότε μετά τής ποικιλίας τών τόνων της 
είδος μουσικής, μουσικής άχαγγεΛτικής. "Ενεκα δέ τούτου, ooot 
άπήγγελλον στίχους, έλέγετο ότι ijdor· οί δέ ποιηταί δέν έλεγον, 
ότι έποίουν στίχους,· άλλ’ αοιδήΐ.

Ούτω δέ ή πρώτη μουσική τών άρχαίων, δύναταί τις είπεϊν, ότι 
προήλθεν έκ τών διαφόρων τόνων τής λαλούσης φωνής. Έφ’ δσον δέ 
βαθμηδόν ή ποικιλία καί ό πλούτος τών τόνων αυτών τής άπαγγε
λίας άνεπτύσσετο καί δ κύκλος αυτός τής έκφράσεως ηυρυνετο πλειο- 
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τερον, άπηρτίζετο βαθμηδόν κάτι, τι περιπΛέον τής άπλής απαγγε
λίας· αύτό δέ τό κάτι τι περιπ.ϊέοτ ήσαν τά πρώτα σπέρματα τής 
μουσικής, τής μελωδίας.

Οί ραψωδοί, οιτινες κατά τούς πρώτους χρόνους περιήρχοντο την 
Ελλάδα, ήσαν μουσικοί τοΰ είδους αύτοΰ, -ήτοι άπήγγελλον οσον 
οϊόν τε μελφδικώτερον στίχους, διάφορα ηρωικά κατορθώματα η άλ- 
λας πράξεις έξυμνοΰντας. Μετ’ ολίγον δέ, δτε κατά πρώτον έφευρέ- 
θησαν καί τά μουσικά όργανα, την εύρυθμον καί έ'μμουσον αυτήν 
απαγγελίαν τών στίχων συνώδευον, ώς έπί τό πλεΐστον, καί διά τοΰ 
αύλοΰ. ’Επίσης κατόπιν, άναπτυχθείσης τής ιδέας τοΰ θεάτρου, τά 
έν αύτοϊς παριστανόμενα δράματα άπηγγελλον διά παθητικών τόνων 
μετά ^υθμικοΰ μέτρου έν συνωδίορ μουσικών οργάνων. Έκτοτε ίσως 
δύναταί τις νά χρονολογήσγ καί την πρώτην ιδέαν τών σήμερον με
λοδραμάτων.

♦ *
¥

Ή μουσική έπομένως καί ή ποίησις κατά τήν έποχήν έκείνην ήσαν 
δύο άδελφαί αχώριστοι- άλλά κατόπιν, καθ’ δσον ή μουσική άνε- 
«τύσσετο καί έτελειοποιεϊτο κατά - τήν μελωδίαν, ήρξατο ν’ άποχω- 
ρίζηται τής ποιήσεως. Ή πρώτη δέ αύτη σχετική ανεξαρτησία τής 
μουσικής άναδείξασα έτι μάλλον τάς καλλονάς καί τά θέλγητρα αύ
τής έδωκε μεγαλειτέραν ώθησιν εις τήν περαιτέρω άνάπτυξιν αύτής.

Μέχρι τής έποχής ταύτης ή μουσική άνευ τοΰ λόγου, άνευ τής 
ποιήσεως ούδέν έξέφραζεν- άλλ’ άποχωρισθεΐσα τής ποιήσεως βαθμη
δόν έξεΰοε τόν τρόπον ού μόνον νά άρέσκη εις τό ούς, άλλά καί νά 
φθάνγ μέχρι τής καρδίας, τής οποίας τάς συγκινήσεις προσεπάθει νά 
παριστα καί έκφράζγ. Ούτω δέ ή μουσική κατήρτισεν ιδίαν γλώσ
σαν μέ τάς ΐδιαζούσας έκφράσεις της, μέ τάς ΐδιαζούσας εικόνας της. 
’Έμαθε νά όμιλή καί άνευ τής βοήθειας τοΰ λόγου, νά συγκινγ τήν 
καρδίαν, νά παθαίνγ τό πνεΰμα, νά έκφράζγ τά διάφορα πάθη καί 
αισθήματα τοΰ άνθρώπου καί νά ζωγραφίζγ καί παριστα δλας τάς 
σκηνάς τών φαινομένων τής φύσεως," περί ών πάντων κατωτέρω 
γενήσεται ό προσήκων λόγος.

Φυσεολογεκή έπί τοΰ ζώντος όργανισμ,οΰ ένέργεεα 
τίϊς μ-ουσεκ^ς.

‘Η ιατρική—ήτις, εΐρήσθω έν παρόδω, έτάχθη ύπό τινων μεταξύ 
τών σχολαστικών έπιστημών ώς είς τά πάντα εισχωρούσα, καί είς 

αυτά τά ιδεώδη έ'τι άντικείμενα, καί τά πάντα έρευνώσα, διϋλί- 
ζουσα καί σταθμίζουσα διά τοΰ χωνευτηρίου καί τής τρυτάνης τοΰ 
σπουδαστηρίου, καί ήτις ουχ ήττον δέν παύει νά έξάγγ πολύτιμα 
συμπεράσματα έκ τών σχολαστικών αύτής έρευνών—ή ιατρικά δέν ήτο 
δυνατόν νά παοίδη καί τήν μουσικήν καί τά έπί τοΰ άνθρώπου καί 
παντός ζώντος οργανισμού άποτελέσματα αύτής.

Ή Ιατρική έπομένως έξετάζει άφ’ ένός μέν τήν φυσιολογικήν ένέρ- 
γειαν τής μουσικής έπί τοΰ οργανισμού ημών καί τοΰ τών ζώων, άφ’ 
έτέρου δέ τήν ψυχολογικήν αύτής ένέργειαν, ήτις διαθέτουσα οΰτω 
ή άλλως τό πνεΰμα έπιφέρει φυσικήν έπί τοΰ σώματος άντίδρασιν.

*
¥ ¥

Οί ήχοι τής μουσικής, πλήττοντες εύαρέστως ή δυσαρέστως τό 
νευρικόν σύστημα διά τής άκοής, έπιδρώσι καί έπί τοΰ σώματος καί 
έπί τών διαφόρων λειτουργιών αύτοΰ και διαθέτουσι καί τούτο είς 
ζωηρότητα ή χαλάρωσιν, άναλόγως τής έπί τοΰ νευρικού συστήμα
τος έντυπώσεως. Οί ήχοι τουτέστιν έμβάλλοντες εις δονώδη κραδα
σμόν τά άκροτελεύτια νηματίδια τοΰ άκουστικοΰ νεύρου μεταδίδου- 
σιν, ούτως ε’ιπεΐν, έκεϊθεν είς ολόκληρον τό νευρικόν σύστημα, καί 
έπομένως είς ολόκληρον τόν οργανισμόν, τόν δονώδη τούτον κραδα
σμόν, δστις έκ τούτου διεγείρει τήν ζωτικότητα ή φέρει τήν χαλά- 
ρωσιν αύτοΰ, άναλόγως τής ποιότητος, τής έντάσεως, τοΰ ύψους, τής 
ρυθμικής άλληλουχίας τών ήχων καί τοΰ συνδυασμού αύτών προς άλ- 
λήλους.

Οί ήχοι τής μουσικής δέν έπιδρώσιν ούτω μόνον άπ’ εύθείας έπί 
τοΰ οργανισμού ημών διά τοΰ φυσικού κραδασμού τών νεύρων, άλλ’ ή 
κυριωτέρα καί έξέχουσα αύτών ένέργεια τελείται διά τοΰ έγκεφάλου. 
Έν τώ έγκεφάλφ συνέρχονται αί έκ τής άκουστικής άντιλήψεως τών 
ήχων τής μουσικής έντυπώσεις, έ'νθα τάς έντυπώσεις ταύτας άκολου- 
θεΐ άμεσος ψυχολογική έπεξεργασία, έξ ής έκπηγάζουσι τά διάφορα 
έκ τής μουσικής διεγειρόμενα αισθήματα, αί διάφοροι ψυχικαί παθή
σεις καί διαθέσεις, αιτινες έκ περιτροπής έπιδρώσαι καί έπί τοΰ φυ
σικού οργανισμού διαθέτουσιν αύτόν κατά τοιόνδε ή τοιόνδε τινά 
τρόπον.

*
¥ ¥

Ή φυσιολογική δέ ένέργεια τής μουσικής δέν περιορίζεται μόνον 
είς τόν άνθρωπον, άλλά καί έπεκτείνεται έφ’ όλων τών ζώντων οργα
νισμών, καί πλεισται δσαι περίεργοι παρατηρήσεις μάλιστα διαφόρων 
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φυσιοδιφών η παρατηρητών άναφέρονται. Ή ένέργεια βεβαίως αύτη 
τής μουσικής έπί τών ζφων εϊνε καθαρώς φυσιολογική γινομένη έπί 
του νευρικού συστήματος καί έκεϊθεν μεταδιδομένη έφ’ ολοκλήρου τού 
σώματος αυτών.

Τά ποίμνια βόσκουσι μετ’ όρέξεως καί δραστηριότητος ύπό τούς 
μελφδικούς ήχους της ποιμενικής φλογέρας’ οί ’Άραβες μάλιστα καί 
έν παροιμίφ λέγουσιν, ότι >τά ποίμνια παχΰνονται περισσότερον 
άπό την μουσικήν παρά άπό τό χόρτον*.

Εϊνε γνωστόν, οτι πολλαχού έν Έλλάδι οί 'ίπποι καί τά άλλα 
φορτηγά ζώα εύχαριστότερον πίνουσιν ύδωρ, όταν συνοδεύωσι ταύτα 
δι’ ίδιάζοντος μουσικού συριγμού. Μάλιστα έάν πιστεύσωμεν τόν Ά- 
ριστοτέλην (κατ’ Άθήναιον) οί 'ίπποι τών άρχαίων έν Ίταλίοι Συβα- 
ριτών τοσούτον περιπαθώς ήγάπων την μουσικήν, ώστε οί έγθροί αυ
τών Κροτωνιάται γινώσκοντες τό έξαιρετικόν τούτο προτέρημα τών 
ζώων αύτών εις τινα μάχην κατά τών Συβαριτών ήγαγον μεθ’ εαυ
τών μέγαν άριθμόν αυλητών. Καθ’ ήν δέ ώραν έμελλε νά γείνη ή 
μάχη, είς τόν ήχον τών αίφνης άντηχησάντων αύλών τών ΚοΟτω- 
νιατών ευθύς οί 'ίπποι τών Συβαριτών παραφερόμ.ενοι έκ τού μουσικού 
οίστρου των ήνωρθώθησαν έπί τών οπισθίων ποδών, ώσεί έχόρευον, 
έρριψαν χαμαί τούς κυρίους των καί έ'τρεξαν πρός τό μέρος τών Κρο- 
τωνιατών, όπόθεν προήρχετο ή πολυθέλγητρος μουσική άρμονία τών 
αυλών. ’Εννοείται, οτι μετά τούτο οί πονηροί Κροτωνιάται ούδεμίαν 
δυσκολίαν εύρον νά έπιπέσωσι κατά τών ατυχών Συβαριτών καί νά 
νικήσωσιν αυτούς κατά κράτος !

Αί κάμηλοι, ώς λέγει ό Γάλλος Thevenot καί άλλοι περιηγηταί, 
πολλαχού έν ’Ασία βαδίζουσιν ύπό τόν ήχον μουσικών οργάνων, μετά 
τοσαυτης μάλιστα πολλάκις έξεως καί εύχαριστήσεως, ώστε παύουσι 
βαδίζουσαι, άμα παύση καί ή μουσική. ’Ίσως πρός τόν αύτόν σκοπόν 
καί οί άγωγιάται παρ’ ήμϊν άναρτώσιν άπό τού τραχήλου τών άχθο- 
φορων ζώων κώδωνα, όπως ή έκ τού μουσικού καί λιγυρού ήχου τού 
κώδωνος ψυχαγωγία άνακουφίζη τήν έκ τού καμάτου σωματικήν άχθη- 
δόνα τών πτωχών ζφων.

*
* *

Οί έλέφαντες έπίσης δέν μένουσιν απαθείς εις την δύναμιν της 
μουσικής, κα'ι πολλά ανέκδοτα περί αυτών άναφέρονται. Τά πλεϊστα 
τών ζφων καί τών άγριων θηρίων τιθασσεύονται καί θηρεύονται πολ
λαχού τή γοητείγ της μουσικής’ πρό πάντων δέ ή έλαφος, ήτις ΐστα-

ται προσεκτική, ΐνα άκούση τούς ήχους τού αυλού ή τής μελφδίας 
φωνής άνθρωπίνης. Καί αύτός ό όνος,—τόν όποιον άγνοώ πόθεν κρί- 
νοντες τινές έσυκοφάντησαν, χαρακτηοίσαντες αύτόν ώς άμουσον καί 
άναίσθητον—έν τούτοις δέν άπαξιοϊ, τό πτωχόν ζώον, ώς άπέδειξαν 
διάφοροι παρατηρήσεις, νά παρέχη άτενές καί προσεκτικόν τό ούς αύ
τού. Μάλιστα ό ’Ιταλός Aldobrandini αναφέρει όνον, ό όποιος τόσον 
ένεθουσία, ώστε καί έχόρευεν εις τόν ήχον τών μουσικών οργάνων.

Οί δφεις έπίσης καταγοητεύονται είς τόν ήχον τής μουσικής καί 
άναφέρεται μάλιστα, οτι προβάλλουσιν έκ τής οπής τής φωλεάς των 
κατά τήν άκρόασιν μουσικής τίνος άρμονίας. Ό ίδιος δέ Chateau
briand άναφέρει, ότι κατά τήν έν τώ Άνω Καναδά περιήγησίν του 
κοοταλίας τις δφις φοβερός τήν δψιν είσελθών ποτέ αίφνιδίως ύπό 
τήν σκηνήν του κατεγοητεύθη καί έσύρθη έκεϊθεν διά τών μουσικών 
ήχων τού αύλού ένός τών άκολούθων του. Οί μύς αύτοί δέν μένουσιν 
απαθείς καί άναίσθητοι είς τήν μουσικήν δύναμιν, έχουσι δέ, ώς λέ
γεται, λίαν εύαίσθητον καί άνεπτυγμένον τό μουσικόν αίσθημα, τό
σον μάλιστα, ώστε ύπάρχει κοινή ιδέα, ότι κακός καί αδέξιος μουσι
κός διώκει αύτούς έκ τής οικίας άσφαλέστερον καί έπιτυχέστερον ένός 
καλού γάτου. Ό Salgues δέ διηγείται, ότι κατά τό 1824 έν Δρέσδη 
τής Βϋεμίας έπιδέξιός τις μουσικός κατέθελγεν είς τοιούτον βαθμόν 
τούς μύς διά τών μελφδικών ήχων τού πλαγιαύλου του, ώστε ύπό τό 
κράτος τής έκστατικής ταύτης γοητείας ώδήγει αύτούς άνεπαισθή- 
τως διά τών μουσικών ήχων μέχρι τής όχθης τού πλησίον ποταμού, 
ένθα ... τούς έπνιγε ! Πανουργίαν παρεμφερή περίπου μεταχειρίζεται 
συνήθως πονηρόν τι πτηνόν, ό αγρευς, είδος κοσσυφου, όστις δια τού 
μελφδικού αύτού κελαδήματος ελκυων περί αυτόν διάφορά πτηνά, 
αίφνης άρπάζει έν έξ αύτών καί κατεσθίει— είς ανταμοιβήν βεβαίως 
τού κόπου του ! * *

*
Άλλ’ ή φιλομουσία τών αραχνών εινε πλέον παροιμιώδης’ καθημε

ρινή δέ άπόδειξις τούτου εινε τά θέατρα, άτινα μεγάλως ύποφέρου- 
σιν (ή κατ’ άλλους σεμνύνονται) έκ τής άθρόας έπιδρομής αύτών. Ό 
διάσημος μουσουργός Gretry διηγείται, ότι έν τή έξοχική του έπαύ- 
λει, οσάκις συνέθετε καί έσπούδαζε μουσικήν έπί τού κλειδοκυμβάλου 
του, αράχνη τις έκ τής οροφής κατήρχετο τακτικώτατα διά τού νη- 
ματιδίου της έπί τού κλειδοκυμβάλου καί ίσταμένη έπ άκρων ποδών 
άπελάμβανεν ήδύτατα τήν μουσικήν άρμονίαν.
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Οΰδέν τό παράδοξον καί άπίστευτον ενέχει ή διήγησις αυτή- αί 
ρυθμικά! καί κανονικαί δονήσεις τοΰ άέρος αί παραγόμεναι έκ τών 
ήχων μουσικού οργάνου φθάνουσαι μέχρι τής αράχνης κραδαίνουσιν ο
λόκληρον τό κοΰφον και εΰαίσθητον σώμά της- οί κραδασμοί δέ ούτοι 
φαίνεται δτι εινε λίαν ευχάριστοι, διότι βλέπομεν τάς άράχνας ύψου- 
μένας έπί τών ποδών των καί παλλομένας έν μακαρία όντως ήδύτητι.

Περίεργος δμως είνε ή ένέργεια τής μουσικής έπί τών κυνών" ΰπό 
τόν ήχον αυτής τό νευρικόν σύστημα παθαίνεται καί συνταράσσεται 
είς τρόπον, ώστε προκαλεΐ σπασμωδικάς ώρυγάς. Τοιαΰται έπί τοΰ 
νευρικοΰ συστήματος ένέργειαι ήχων τινών ή μουσικών τινων οργάνων 
άναφέρονται γινόμεναι καί έπί πολλών ανθρώπων. Ούτως ό Jean-Jac- 
ques Rousseau αναφέρει, δτι έγνώρισε μεγάλην τινά κυρίαν, ήτις, 
άμα ήκουεν οίανδήποτε μουσικήν, κατελαμβάνετο άκουσίως ΰπό 
σπασμωδικοΰ γέλωτος- έν ω πάλιν ύπάρχουσιν άλλαι κυρίαι, α'ίτινες 
άκουσίως των καταλαμβάνονται ΰπό σπασμωδικών λυγμών, άμα ώς 
προσβάλλωσι τήν ακοήν αυτών καί τά μάλλον εύθυμα πολλάκις μου
σικά μέλη.

Καί αυτός δ μέγας Γερμανός μουσουργός Mozart λέγεται, δτι 
παϊς έτι ών κατελαμβάνετο υπό τρόμου καί φρίκης, δταν ήκουε τόν 
ήχον σάλπιγγος- κατελήφθη μάλιστα ΰπό σπασμών, δταν ποτέ δ 
πατήρ του, θελήσας νά συνειθίσνι αυτόν είς τόν ήχον, ΰπεχρέωσεν έπί 
μακρόν ν’ άκούσγ τής σάλπιγγος. Παρόμοιόν τι συμβαίνει πολλάκις 
καί διά τόν ήχον τής βροντής, ό όποιος είς πολλά άτομα διεγείρει 
άνεξήγητον ισχυρόν φόβον καί τρόμον καί δταν μάλιστα γνωρίζωσιν 
δτι οΰδένα διατρέχουσι κίνδυνον. Έγνωρίσαμεν δέ κυρίαν, ήτις έ- 
φραττε τά ώτα αυτής ασφαλώς δπως άποφεύγγ τό άκατανίκητον άλ
λως αί'σθημα τοΰ έκ τοΰ ήχου τής βροντής τρόμου !

★
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Ή μουσική είς τόν άνθρωπον πλήττουσα τήν ακοήν αΰτοΰ έπιδρά 
έπί πάντων τών άλλων οργάνων τοΰ σώματος καί πασών έτι τών ορ
γανικών λειτουργιών αΰτοΰ,δυνάμει τοΰ λεγομένου φυσιολογικοΰ νόμου 
της ovjutaOsicu;, οστις διεπει ολοκληρον το δν ημών καί κατά τόν 
όποιον, δταν εν οίονδήποτε δργανον τοΰ σώματος πάσχγ), συμπάσχου- 
σιν αυτω έτι καί πάντα τά άλλα ή διατίθενται εΰαρέστως ή καί έξ- 
ουδετεροΰνται. Έπιδρώσα δ’ έτι ή μουσική έπί τής φαντασίας τοΰ 
ανθρώπου και διαθετουσα ουτω ή άλλως τό πνεΰμα αΰτοΰ περισπά 
αΰτό έκ διαφόρων άλλων άσχολιών καί οχληρών φροντίδων ή μελαγ

χολικών σκέψεων καί διατίθησιν ούτω εΰαρέστως, άναλόγως τών έκ 
τής μουσικής έντυπώσεων, δλόκληρον τόν οργανισμόν.

Άρα κάλλιστα έπραττον οί άρχαΐοι "Ελληνες, οΐτινες, σπουδά- 
σαντες προσεκτικώς πάν δ,τι ήδύνει τάς απολαύσεις τοΰ βίου, μετε- 
χειρίζοντο καί συνίστων τήν μουσικήν κατά τήν διάρκειαν καί μετά 
τό τέλος τοΰ φαγητού, ώς τό άριστον μέσον τής πέψεως. Καί δέν 
ωφελεί τόσον ή άκρόασις τής μουσικής, δσον τό νά ιέδωσιν αΰτοί οί 
συμποσιάζοντες- τό ασμα προσέτι, έκτος τής έπί τοΰ πνεύματος 
ένεργείας αΰτοΰ, αποτελεί γυμναστικήν τών πνευμόνων, ώς έκ τής 
δποίας καί ή κυκλοφορία γίνεται δραστηριωτέρα καί πάσαι αί άλλαι 
ζωικαί λειτουργίαν τελούνται έπίσης ζωηρότεραι- διά τοΰτο δέ πα- 
ρετηρήθη, δτι καλός τραγουδιστής έχει καί στόμαχον καλόν είς τήν 
γυμναστικήν δέ ταύτην ίσως οφείλεται καί ή συνήθως ρωμαλέα όρεξις 
τών φλυάρων.

¥ *

Σπουδαία έπίσης καί εΰεργετική ένέργεια τής μουσικής έπί τοΰ 
ανθρώπου έπιτυγχάνεται διά τοΰ ρνθμοϋ άμα καί τοΰ μέΛονς, διότι 
ταΰτα ρυθμίζοντα καί κανονίζοντα διά τοΰ ρυθμού τάς διαφόρους κι
νήσεις τοΰ σώματος καί περισπώντα διά τοΰ μέλους τήν προσοχήν 
τοΰ πνεύματος άνακουφίζουσι τό σώμα έκ τοΰ πόνου καί τοΰ καμά
του τής έργασίας, ήτις τότε τελείται ζωηρότερον καί δραστηριώτερον.

Αΐ χορεύτριαι καί οί χορευταί έκ πείρας γνωρίζουσι βεβαίως πόσον 
κουφότεροι καί άκράτητοι γίνονται οί πόδες των ΰπό τόν ρυθμικόν 
ήχον ζωηρού τίνος χορευτικού μέλους" αί στρατιωτικαί μουσικαί διά 
τών ρυθμικών έμβατηρίων των καθιστώσιν όλιγώτερον έπαχθεΐς καί 
έπιπόνους καί μάλλον προθυμοτέρας τάς μακράς πορείας τών στρα
τιωτών.

Έξ αΰτής τής άρχαιότητος ήν γνωστή ή εΰεργετική αύτη δύνα- 
μις τής αρμονικής καί εΰρύθμου μουσικής. Οί άρχαΐοι Ελληνες διά 
τοΰ αΰλού παρώρμων καί άνεκούφιζον τόν κάματον τών έρετών- διά 
τοΰ αΰλού άνεκούφιζον τους κτίζοντας τά τείχη φρουρίων. Εις πά
σας δέ τάς έργασίας, είς πάσας τάς βιωτικάς ασχολίας καί τά επαγ
γέλματα ειχον ίδια $σματα, έκ τής εΰεργετικής έπιρροής τών όποιων 
έλάμβανον τήν πρός τήν εργασίαν δύναμιν. Ούτω οί μυλωθροί ηδον 
τήν ίπιμύ.ΐιον ωδήν- οί ζυμοΰντες τόν άρτον τά πτιστιχα μέλη- οί 
περί τήν υφαντικήν άσχολούμενοι ήδον τήν tJrror ωδήν, οί δέ εργα
ζόμενοι τά έρια τήν ϊου.Ιοτ, οί θερισταί έψαλλον τόν αγροτικόν 
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^ιτυέρσην} οί δέ έν τοΐς ληνοΐς πατοΰντες καί έκπιέζοντες τάς στα- 
φυλάς τάς επιΛηνίονς ώδάς καί άλλοι άλλας.

*
* *

Γνωρίζομεν οτι ή μουσική δύναται νά προκαλέσγ καί τόν ύπνον 
διά τών ήχων αύτής. Έν Παρισίοις δέ έν τώ νοσοκομείω Salpetriere 
ήμεΐς εΐδομεν νά προκαλήται διά τών ήχων τής μουσικής καί αναι
σθησία ή καταληψία είς νευροπαθεΐς γυναίκας. Έν τή πραγματεία 
ημών *'Τπνωτισμός ή ζωικός μαγνητισμός» τή πρό ένός έτους έκδο- 
θείσγι άναφέρομεν, οτι ό Γερμανός καθηγητής Heidenhain προύκά- 
λει ύπνωτισμόν εις τρεις σπουδαστάς καί διά τών ήχων τίκ-τάκ τοΰ 
ώρολογίου. Ό ιατρός Richer, βοηθός τοΰ νευρολόγου Charcot, α
ναφέρει, δτι έν τή Salpetriere τελουμένης ποτέ έπισήμου ιερουρ
γίας, έν ή είχε προσκληθή καί ή στρατιωτική μουσική, διάφοροι υστε
ρικά! πάσχουσαι γυναίκες έπεσαν εις καταληψίαν ευθύς άπό τοΰ πρώ
του άνακρούσματος. 'Ο δέ ιατρός Regnard άναφέρει οτι συνοδεύων 
ποτέ έκ τοΰ αύτοΰ νοσοκομείου Salp0triere κυρίαν νευροπαθή είς τό 
θέατρον τοΰ Chatelet είδεν αύτήν τοΐς πεσοΰσαν εις καταληψίαν ύπό 
τήν έπήρειαν τής έν τφ θεάτρω τελουμένης μουσικής συναυλίας.“Αλλη 
δέ τις ΰπνωτιζομένη υστερική γυνή, έν τώ αύτώ νοσοκομείφ νοση- 
λευομένη, άναφέρεται έπίσης δτι έπιπτεν είς καταληψίαν καί άπλώς 
δταν ήκουε κύνα ώρυόμενον.

Οεραπευτεχαέ εδεότητες τ^ς μ.ουσεκήίς.

Αί θεραπευτικαί ιδιότητες τής μουσικής ε’ισι λίαν σπουδαία^
Ό άνθρωπος ύπόκειται μεγάλως είς τήν δύναμιν τής μουσικής καί 

παθαίνεται διαφοροτρόπως έκ τής έπιρροής, ήν ή μουσική έξασκεϊ 
ού μόνον έπί τοΰ πνεύματος καί τής φαντασίας αύτοΰ, άλλά καί έπί 
τών οργάνων τοΰ σώματός του. Ώς έκ τούτου δέ άείποτε οί ιατροί 
προσεπάθησαν νά έπωφεληθώσιν έκ τής ίδιότητος ταύτης τής μουσι
κής καί νά χρησιμοποιήσωσιν αύτήν διά θεραπευτικούς σκοπούς εις 
ιασιν διαφόρων νοσημάτων.

Έκ τών άρχαιοτάτων χρόνων μετεγ ειρίσθησαν τήν μουσικήν ώς θε
ραπευτικόν μέσον, είς δ δμως κατά μέγα μέρος είσεχώρησεν ή άγυρ- 
τεία καί αί δεισιδαιμονίαι άποδώσασαι είς τήν μουσικήν μαγικήν 
τινα καί θείαν ιαματικήν δύναμιν.

Ούτω ό Όμηρος άναφέρει, δτι οί υιοί τοΰ Αύτολύκου έθεράπευον 
τήν αιμορραγίαν πληγής τοΰ Όδυσσέως διά τής μουσικής:

«έπαοιδή αίμα κελαινδν εσχεδον.»
Άλλά καί έν μεταγενεστέργ έποχή ή μουσική έφημίζετο ώς φάρ— 

μακον άποτελεσματικόν κατά τών αιμορραγιών καί πληγών καί τραυ
μάτων, ίσως διότι έπράϋνε τούς πόνους παρέχουσα είς τούς πάσχον- 
τας εύχάριστον άντιπερισπασμόν καί άσχολίαν. Ό Γαληνός συμβου
λεύει τήν μουσικήν καί κατά τοΰ δάγματος τών ιοβόλων έντόμων καί 
δφεων’ ό Κάτων συνίστα αύτήν κατά τών έξαρθρημάτων, ό δέ Θεό- 
φραστος κατά τής ίσχιάδος καί τής έπιληψίας. Έπίσης κατά διαφό
ρους καιρούς ή μουσική συνιστάτο καί κατά διαφόρων άλλων νοση
μάτων, οιον τής ποδάγρας, τής φθίσεως, τών δαγμάτων τών λυσσών- 
των κυνών, κλπ.

Άπό τής άρχαιοτάτης δ’ έποχής ή μουσική έθεωρεΐτο ώς δραστή- 
ριον φάρμακον κατά τών έπιδημιών τοΰ λοιμοΰ. Ό 'Όμηρος άναφέ- 
ρει δτι διά τής μουσικής κατέπαυσαν τόν κατασχόντα τούς "Ελλη
νας έν Τροίγ λοιμόν ό δέ Πλούταρχος έν τφ περί Μουσικής βιβλίω 
αύτοΰ λέγει δτι ό Κρής Θαλήτας μεταβάς εις Λακεδαίμονα άπήλ- 
λαξε τήν Σπάρτην τοΰ κατασχόντος λοιμοΰ καί διά τής μουσικής ίά- 
σατο τούς πάσχοντας. Τήν μουσικήν κατά τοΰ λοιμοΰ δέν έλειψαν καί 
πολλά! μεταγενέστεραι ίατρικαί έξοχότητες νά συνιστώσιν έσχάτως 
μάλιστα έν Μασσαλίφ έτέθη ή μουσική είς ένέργειαν καί κατά τής 
χολέρας, κατά τήν τελευταίαν έπιδημίαν, ώς ηθικόν μέσον κατεύνα
ζαν τήν άνησυχίαν τοΰ πλήθους καί άποδιώκον τήν κατήφειαν καί 
τάς λυπηράς ιδέας, α'ίτινες προδιαθέτουσιν είς τήν προσβολήν τής 
νόσου ή έπιβαρύνουσι τήν κατάστασιν καί δεινοΰσι τήν θέσιν τών 
άσθενών. *

» *
Ή θεραπευτική ένέργεια τής μουσικής κατά τών πλείστων άνω

τέρω μνημονευθέντων νοσημάτων ήτο καθαρώς φαντασιώδης, καί μό
νην ίσως ένέργειαν είς τά νοσήματα ταΰτα ή μουσική έχει νά περι- 
σπα καί εύφραίν·/) τό πνεΰμα διά τής άρμονίας καί νά πραύνγ τούς 
πόνους καί τήν έκ τών νόσων δυσφορίαν καί κακουχίαν τοΰ σώματος.

Έν τούτοις ή μουσική συνεβουλεύετο κατά πλείστων νοσημάτων 
μέχρις έσχάτων έτι. Μάλιστα δέ περί τά μέσα τοΰ δεκάτου έ'κτου 
αίώνος ή μουσομανία τινών ιατρών είχεν άνέλθει είς τοιοΰτον βαθ
μόν, ώστε ό Αμερικανός φυσικός Porta ένόμισεν, έν άμερικανική όν
τως πεποιθήσει, τήν μουσικήν ώς πανάκειαν κατά πάσης νόσου καί 
ήθέλησε νά μεταβάλγ τούς ιατρούς είς άληθεΐς μουσικούς. Ούτος 
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τότε συνεβούλευσεν, άντί νά δίδωνται εις τούς ασθενείς έσωτερικώς 
τά φάρμακα, νά κατασκευάζονται μουσικά όργανα έκ τού ξύλου 
τών διαφόρων βότανών. Ή έκ τών οργάνων τούτων έκπεμπομένη μου
σικά), έλεγεν, έχει τάς αΰτάς θεραπευτικάς ιδιότητας του φαρμακευ
τικού ξύλου, έξ ού θά ήσαν κατεσκευασμένα. — Αληθής αμερικα
νική μεγαλοφυία, ή οποία άτυχώς δέν έτελεσφόρησε, καί τής όποιας 
ττ,ν αίγλήεσσαν δόξαν μεταγενέστερον καί μέχρις εσχάτων έ'τι προσε- 
πάθησαν νά ύποκλέψωσιν οί θεραπευτήρες τοϋ ζωικού μαγνητισμού 
οί ίώμενοι πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν διά της έπιρροίας τού 
αΐθεριώδους ζωικού η συμπαθητικού ρευστού !

Άλλως τε καί τήν θεραπευτικήν ιδιότητα δέν κέκτηνται μόνον οί 
άρμονικοί καί μελωδικοί ήχοι τής μουσικής. Νεαρά τις κόρη πά- 
σχουσα συχνάκις ύπΰ νευρικών κρίσεων έθεραπεύθη αίφνιδίως ύπό τί
νος παιδιού, το όποιον κατά τύχην έξεπυρσοκρότησε πιστόλιον κατά 
τό διάστημα τής νευρικής κρίσεως. ’Ιατρός δέ τις τών Παρισίων, 
δστις συχνάκις κατελαμβάνετο ύπό ληθαργικού ύπνου, έθεραπεύθη 
αίφνης ποτέ έκ τού βαθέος ληθάργου του παρ’άλλου συναδέλφου του, 
οστις γνωρίζων τήν εις τό παιγνίδιον τής πρέφας αδυναμίαν του έφώ- 
ναξεν εις τό ούς του: δέχα. χούπαις !

*
* ·

Έν τούτοις, μεθ’ δλας τάς περιέργους καί πολλάκις λίαν παρα
δόξους καί παραλόγους ταύτας ιστορίας, ούδείς δύναται ν’ άρνηθή 
σήμερον τήν σπουδαίαν άνυσιμότητα τής μουσικής πρός πολλάς νευ- 
ρικάς παθήσεις, νευρώσεις, υποχονδρίας, μελαγχολίας, βαρυθυμίας, 
νωθρείας καί αποναρκώσεις παθολογικάς τού τε πνεύματος καί σώ
ματος’ καθ’ δσον ή μουσική διά τε τού ρυθμού καί τής μελωδίας 
ρυθμίζει τήν κανονικήν λειτουργίαν τού νευρικού συστήματος έπανα- 
φέρουσα τήν γαλήνην καί φαιδρότητα τού πνεύματος.

Έξ αύτής τής άρχαιότητος ό Άρεταϊος, ό Άσκληπιάδης, καί με
ταγενέστερον ό Βουρδελώτης, ό Άλβρεάτης καί άλλοι ιατροί συνέ
στησαν τήν μουσικήν πρός τάς μελαγχολίας, τούς φρενιτιασμούς καί 
πρό πάντων τάς υστερικάς προσβολάς, αναισθησίας καί εκστάσεις 
φρενών. Πλεϊστα δέ τοιαϋτα παραδείγματα ίάσεως άναφέρονται.

Ό Desessart μνημονεύει πάσχοντος ίαθέντος έκ παροξυσμού έπι- 
ληψίας τή έπενεργεία τής μουσικής επίτηδες πρός .θεραπευτικόν σκο
πόν έφαρμοσθείσης. Ό Pomme έπίσης διά τής χρήσεως τής μουσι
κής αναφέρει δτι έθεράπευσεν άσθενή έξ υστερικής προσβολής, έν ή
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είχεν άπολεσθή καθ’ ολοκληρίαν ή χρήσις τών αισθήσεων. Ό Saint- 
Marie αναφέρει όμοίονς δύο άτομα ίαθέντα έκ βαθείας ύστερικής κα
ταβολής τή ένεργεία τής μουσικής. Όμοίαν περίπτωσιν ίάσεως άνέ- 
φερεν έ'τι καί έδημοσίευσεν έν Άθήναις κατά τό έτος 1880 έν τώ 
ΐατρικώ περιοδικώ «Γαληνώ» καί ό έκ Δομβραίνης Θηβών ιατρός κ. 
Τίτος ΙΊαπαδόπουλος. Ή άρρωστος αύτοϋ γυνή νεαρά νευρικής κρά- 
σεως προσβληθεϊσα ύπό βαρέος ύστερικοϋ παροξυσμού μετ’ απώλειας 
τών αισθήσεων καί μεγάλης καταβολής τών δυνάμεων, μετά ματαίαν 
φαρμακευτικήν θεραπείαν, έθεραπεύθη αίφνιδίως, ώς έκ θαύματος καί 
έξύπνησε τής νευρικής καταβολής καί άνεκάθισεν, άμα τή αντηχή
σει έκ τής οδού έγχωρίων μουσικών οργάνων (αυλού καί τυμπάνου), 
άτινα έκ τύχης διήρχοντο κάτωθεν τής οικίας.

*
* *

Άλλ’ ή ευεργετική δύναμις' τής μουσικής καθίσταται έτι κατα
φανής έπί τών διαφόρων φρενικών νοσημάτων.

Βεβαίως ή μουσική μόνη δέν θεραπεύει έντελώς τάς φρενοβλαβείας, 
άλλ’ δμως ύποβοηθεϊ μεγάλως είς τήν διά τών φαρμάκων θεραπείαν’ 
διότι διά τής μουσικής δυνάμεθα τουλάχιστον νά διασκεδάζωμεν 
τούς φρενοβλαβείς καί ούτω έξασκώμεν σωτηριώδη έπιρροήν έπί τής 
διατεταραγμένης άρμονίας τού νευρικού συστήματος, τών νευρικών 
κυττάρων τοϋ έγκεφάλου αύτών.

Εις πλείστας φρενοβλαβείας οί ασθενείς έχουσι πολλάκις στιγμάς 
διαύγειας τού πνεύματος, καθ’ ας κέκτηνται πλήρη συνείδησιν τού 
έαυτού των, τής άτομικότητός των, καί έντελή συναίσθησιν τού έξω- 
τερικού κόσμου’ διά τής έπιρροίας δέ τής μουσικής δυνάμεθα συνή
θως ν’ αύξήσωμεν καί νά παρατείνωμεν τόν χρόνον τών διαυγών αύ
τών στιγμών τής διανοίας των, τούθ’ δπερ έπαναλαμβανόμενον συ
χνάκις δυνατόν ποτέ νά γείνη πρόξενον καί τελείάς θεραπείας τής 
φρενοβλαβείας’ ούχ ήττον έν πάσγ περιπτώσει ή μουσική πραΰνει 
τούς μανιώδεις παροξυσμούς, τάς σφοδράς διεγέρσεις καί τάς βιαίας 
παραφοράς, βελτιοΐ τήν ανώμαλον κατάστασιν τοϋ δυστυχούς πά
σχοντος καί προπαρασκευάζει αύτόν είς τήν λοιπήν ηθικήν καί φαρ
μακευτικήν θεραπείαν. Ούτω καί ό Δαυίδ κατώρθου διά τών λιγυ- 
ρών ήχων τής κιθάρας (ψαλτηρίου) αύτού νά καταπραύνη τούς παρο
ξυσμούς τής μανίας, ύφ’ ών συχνάκις προσεβάλλετο ό βασιλεύς τών 

’Ιουδαίων Σαούλ.
» ♦
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Είς πλεϊστα φρενοκομεία σήμερον έν Ευρώπη είσήχθη ή χρήσις τής 
μουσικής καί εις πλεϊστα αυτών τελούνται συχνάκις εις έπήκοον τών 
φρενοβλαβών μουσικαί συναυλίαι, τών όποιων ή έπί τών ασθενών ευερ
γετική έπίδρασις παρά πάντων σήμερον όμολογεϊται.

Ή μουσικωτάτη ’Ιταλία προηγήθη τών άλλων έθνών ίδρύσασα πρό 
πολλών έτών δύο τοιαΰτα φρενοκομεία έν Aversa καί Senavra. 'Ο 
σύγχρονος έπιφανής έν Παρισίοις χειρουργός Trelat έπισκεφθείς τό 
παρά την Νεάπολιν φρενοκομεϊον της Aversa έν έκθέσει του έπισήμφ 
λέγει δτι έν τώ καταστηματι τούτφ έκαστος τρελλός, άμα εισερχό
μενος, έκλέγει τό μουσικόν δργανόν του καί διδάσκεται μουσικήν ύπό 
ειδικών καθηγητών’ πολλάκις δέ έν συναυλίαις καί ορχήστρα άνα- 
κρούουσι τά ώραιότατα καί δυσκολότατα μουσικά τεμάχια.

'Ο Briere de Beaumont έπεσκέφθη τό έτερον φρενοκομεϊον της 
Senavra, παρά τά Μεδιόλανα, ένθα έπίσης οί τρελλοί γίνονται άρι- 
στοι μουσικοί.

Έν τώ φρενοκομείο) δέ του MOnt-de-Vergues έν Vaucluse της 
Γαλλίας διδάσκεται καί ή φωνητική μουσική, καί καταρτίζονται 
χορφδίαι έκ τρελλών. Εις άλλο δέ φρενοκομεϊον ό ίδιος Briere de 
Beaumont αναφέρει δτι ηκουσεν ορχήστραν έκ τριάκοντα μουσικών, 
συνισταμένην άπασαν έκ φρενοβλαβών, έπιληπτικών, βλακών, ηλιθίων, 
ο'ίτινες, παρά τό ποικίλον μουσεκοτόν τών πνευματικών αυτών δυ
νάμεων, ούχ ήττον έπαιζον έν άρμονία μετά σπανίας έπιτυχίας’ οί 
ασθενείς δέ ούτοι έμάνθανον τήν μουσικήν μετά τήν είς τό άσυλον 
είσοδόν των.

Έν τοϊς φρενοκομείοις δέ τών Παρισίων κατ’ έτος τελοΰσι πλείστας 
συναυλίας, δπως τέρπωσι καί διαθέτωσιν εΰαρέστως διά τής μουσικής 
τους ασθενείς, τά άτυχή ταΰτα πλάσματα. Ή δεισιδαιμονία τών πα- 
λαιοτέρων χρόνων έθεώρει τους παράφρονας ώς τους παρίας τής κοι
νωνίας καί έπέβαλλεν είς αυτούς σκληρώς καί άπανθρώπως παντοϊα 
είδη περιορισμών καί βασάνων. Ή άνάπτυξις ευτυχώς τής έπιστήμης 
καί τά φιλάνθρωπα αισθήματα κατά τούς νεωτέρους χρόνους περι- 
συλλέγουσι τά άτυχή ταΰτα δντα καί περιθάλπουσιν έν εύεργετικοϊς 
καί φιλανθρωπικούς άσύλοις καί διά παντοίων μέσων προσπαθοΰσι νά 
παρέξωσιν αύτοΐς τάς άπολαύσεις, άς τοϊς ήρνήθη ή φύσις.

Τά φρενοκομεία σήμερον ή έπιστήμη κατέστησεν άσυλα προστα
σίας καί καταφυγής, πλήρη τέρψεως καί ψυχαγωγίας καί κατήογη- 
σβν άνεπιστρεπτεί τά πριν έρημα, ανήλια καί ζοφερά δεσμωτήρια τών 

δαιμονιώντων. ‘Η μουσική δέ συμβάλλει σπουδαίως είς τήν ευτυχή 
ταύτην άνάπλασιν καί άναμόρφωσιν καί κατέχει τό κυριώτερον μέρος 
είς τά έν τοϊς φρενοκομείοις ψυχαγωγικά αύτά ευεργετικά μέσα.

Έν Σύρω τή 28η Νοεμβρίου 1888. I. ΦΟΤΣΤΑΝΟΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΖΩΗΣ ΠΑΛΤΑΤΖΗ
Νά είχα άρπα ήθελα προφήτου έμπνευσμένου, 
Τήν φλόγα τής καρδίας Σου νά είχα τήν άγίαν, 
"Η κάν ό φλοίσβος τοΰ στιλπνού νά ήμην Καταστένου, 
Νά ψάλω τήν δραπέτιδα τής Θργ.κης οπτασίαν. 
Πλήν άντανάκλασις ωχρά τής πριν νεότητάς μου, 
Δέν έχω πλέον άσματα, δέν έχω πΰρ έντός μου.

Έσίγησε κ’ ή Μοΰσά μου κ’ ή ασθενής καρδία. 
Τί νά Σέ γράψω ; χύνει φώς ό έρπων εις τά σκότη, 
Κ’ υπάρχει ποίησις ψυχής, υπάρχει άρμονία, 
"Ην πρώτη δέν ένέπνευσες καί δέν ήσθάνθης πρώτη ; 
Σέ στέλλω κάν τής Κρήτης μας Ιν άσμα τεθλιμμένου, 
Καί δέξαι το άνέστιον, περίθαλψέ το ξένον.

Ή Κρήτη, τοΰ Ελληνισμού σημαία ραγισμένη, 
Τοΰ Μαραθώνος δρθιος ακόμη στρατιώτης, 
Καί νάρθηξ, δπου γενεών ή διαθήκη μένει, 
«Κρανίου τόπος, έγερσις, θεός, αίωνιότης.» 
”Ω, άς ανοίξουν οί καιροί, άς έγερθή ωραία,
Κ’ έκείνη έστω, ουρανέ, στιγμή μου τελευταία !

Άθήναι τή 22 ’Απριλίου 1869.

Το ανωτέρω ανέκδοτον ώραΐον ποίημα τοΰ πολυκλαύστου Γ. Παράσχου 
εύγ-νώς έπεμψεν ήμϊν δ αδελφός αύτοΰ προσφιλής τής Ποιχί.Ιης Στοάς συνερ

γάτης κ. Άχιλλεύς Παράσχος.
—————
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ιστορία αύτη εΐνε παλαιά, αλλ’ ΰτιόαγϋ^Μ οτι 
ναται να τέρψη όχι ολίγον πάντα δστις δεν 
παρατρέξϊ], πτοούμενος εκ τοΰ προοιμίου της. 
συνετίση δεν πιστεύω, διότι καθ’ δν αιώνα 
αρετή επαινείται μεν ύπέρ ποτέ άλλοτε, πράττεται 

δμως σπανιότατα, ύπερτερεΐ δε και δαμάζει αυτήν ανηλεέστατα, 
έστι δ’ δτε και αναιδέστατα, το ίδιον έκάστου συμφέρον.

Εβασίλευε κατά τον έβδομον αιώνα προ Χριστού εις την Περσίαν ό 
υίός του Αχαιμένους, απογόνου τοΰ Περσέως. — 'Ως βλέπετε, ανα- 
βαίνομεν υψηλά- αλλ’ έως πότε εις τα χαμηλά !

Ούτος ό Αχαιμενίδης ύπήρξε πατήρ μεν τοΰ Καμβύσου, πάππος 
δε Κύρου τοΰ παλαιού" και, ώς λέγει ή ιστορία, η μάλλον δ κόμης 
de Segur, εκ τών Ηθικών τοΰ οποίου αρύομαι, ήδη έκτοτε είχον 
αναφανή εν τή χώρα έκείνη, ώς άλλα μικρόβια, τα φθοροποιά σπέρ
ματα άτινα αναπτυσσόμενα όσημέραι επέφεραν επί τών χρόνων τοΰ 
Μεγάλου Αλεξάνδρου τον τέλειον τοΰ βασιλείου εκείνου όλεθρον.

Πάλαι ποτέ ή Περσία, ύπό τα φώτα τοΰ σοφού νομοθέτου και 
θεμελιωτοΰ της θρησκείας τών κατοίκων αυτής, τοΰ Ζερδούστ, αυ
τού εκείνου δν ή έλληνικη ευφωνία προέφερε Ζωροάστρην, — ύπηρχε 
διά τών ηθών της κραταιά, ώς και διά τών αρετών είχεν αποκτήσει 
κλέος ευρύτατον. Οΐ μάγοι λεγόμενοι, ήτοι οί ιερείς, οί και σοφό
τατοι πάντων (τοιοΰτος δε ήτο και ό Ζωροάστρης) απηλλαγμένοι 
πάσης δεισιδαιμονίας και ουδόλως αποβλέποντες εις χρήματα, αλλ’ 
εις σέβας προς έαυτούς, ηγάπων να διαδίδωσι τας γνώσεις αντί να 
τας κρύπτωσιν, εφώτιζον αντί να καίωσι, προσέφερον θυμίαμα εις την 
θεότητα και όχι εις την ισχύν, παρηγκώνιζον την κολακείαν από τών 
ανακτόρων και εισήγον μόνην την αλήθειαν. Ή βασιλική εξουσία, 
απεριόριστος οΰσα εν τφ ευποιεΐν και ουδαμινή έν τώ κακοποιεΐν, 
συνείχετο ύπο θεσμών ισχυρών και νόμων φρονίμων.- ή δε νεότης, 
ανατρεφομένη έν σκληραγωγία, εις αυστηρούς παραδιδομένη διδα
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σκάλους, εις επιμόχθους εκγυμ,ναζομένη εργασίας, τρεφομένη δι’ άρ
του, γάλακτος και καρδάμων, ώς λέγει ό Ξενοφών, προφυλαττομένη 
απο τών δηλητηρίων τής ήδυπαθείας δι’ αδιάκοπων ενασχολήσεων, 
κατέβαλλε τών ανθηρών χρόνων το σθένος εις πάσαν σπουδήν τείνου- 
σαν εις το να καταστήση αυτήν επιτηδείαν πρός άμυναν και ύπη- 
ρεσίαν και κυβέρνησιν τής πατρίδος.

Αλλ* εν παντι χρόνω και τόπφ οΐ άνθρωποι, προς τους καρπούς 
τής γής όμοιοι, αφού ώριμάσωσιν εν βραδύτητι, βραχείας απολαύ
ουν ακμής, επέρχεται δε ή παρακμή και ή φθορά των. Και οί λάοι 
δε ούτως ύπόκεινται ε’ις γήρας και εις τέλος, καθώς είς έκαστος τών 
ανθρώπων, κατα τούτο μόνον διαφέροντες, δτι οί μεν άνθρωποι κατ’ 
ουδένα τρόπον δύνανται νά διασωθώσιν απο τοΰ χειμώνος και να 
επανέλθωσιν εις έαρ, τα δε Κράτη κατορθοΰν, καίτοι δυσκόλως, δια 
σθεναράς τίνος δμως νομοθεσίας, να παρατείνωσι την έαυτών ύπαρ- 
ξιν, ίσως δε και ν’ ανακτήσωσι την προτέραν ρώμην.

'Η Περσία, χρόνου προϊόντος είχε κατακυλισθή εις τας ασιατι- 
κας τρυφάς, ώς ήμεΐς εις τας ευρωπαϊκας σήμερον, είχεν απολέσει 
την χρηστότητα τών ηθών, την φιλοπατρίαν, εκινδύνευε δε ν’ άπο- 
λέση και αυτήν την ελευθερίαν της, ώς και την απώλεσεν ακολού- 
θως. Και πρώτον, εις τό ιερόν αυτό της θρησκείας εισέδυσεν ή αλα
ζονεία και ή δοξομανία" οί άρχοντες και οΐ μεγιστάνες απήτουν 'ίνα 
τα τέκνα των, καλά, κακά, ανάξια η ανεπιτήδεια, κληρονομώσι τα 
αξιώματα των έκ διαδοχής- ή κολακεία επειράτο και κατόρθωνε ν’ 
απατά τους βασιλείς- ό φθόνος να τους καθιστά δυσμενείς προς την 
αρετήν και την ικανότητα, η ν’ αποσιωπφ εις αυτους πού ταΰτα εκρύ- 
πτοντο. Ή νεότης ηγάπα μεν εισέτι φιλοτίμως την εύκλειαν καί 
τοΰ πολέμου τας δάφνας, αλλ’ ήδη ώκνει προς τους εν τούτφ κόπους 
και εδειλία προς τους κινδύνους- δυσανασχετούσα εις την αυστηραν 
φωνήν τών ανωτέρων, άσμενος ήκουε τας δολίας εισηγήσεις θηλυ- 
δριωδών τινων Ασσυριών κομψευομένων. Την έχανες, την εύρισκες 
εις τα μαζοποιεΐα (patisseries), εις τα ζαχαροπλαστεία (OOnfiseries) 
και εις τα ζυθοπωλεία (brasseries) δεν επεμελεΐτο να διδαχθή- 
έπαιζεν αείποτε, και έπειτα παρουσιάζετο ως δήθεν συγκεκροτημένη 
δεόντως καί ραθυμοΰσα προς τα γυμνάσια, μετά πόθου άνελογίζετο 
τας τότε θρυλουμένας τής Βαβυλώνος απολαύσεις και ήδονάς.

’Ολίγον κατ’ ολίγον εχαλαροΰντο οί δεσμοί τοΰ καθήκοντος. Οί 
δικασταί εδεκάζοντο- οί μισθοί τών ύπαλλήλων και τών λειτουργών 
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του Κράτους δεν επαρκούν εις τας ανάγκας του πολυτελούς βίου των, 
ιδίως δε εις τας γυναικείας απαιτήσεις’ έπομένως ηναγκάζοντο να 
νοσφίζωνται το δημόσιον χρήμα. Αί λέζεις αρετή, πατρίς, εφαίνοντο 
ώς παραγεγηρακυϊαι’ εις ταύτας αντικαθίσταντο αί τηλαυγείς εκεϊ- 
ναι, δόξα και τιμή’ και τούτο [Λεν επι της γλώσσης, ή δε ψυχή ενόει 
χρήματα και τρυφήν.

Μόνος ό βασιλεύς, εμμένων εις την τηρησιν τών παλαιών θεσμών 
και πιστός εις τα αρχαιότερα ήθη, καθίστατο εις τους λαούς αύτού 
υπογραμμός τών αρετών, άς επεθύμει να βλέπγ ασκούντας τους υπη
κόους του. Μόνον σκοπον έχων την ευημερίαν των, ύπηρχεν αυστη
ρός άνευ σκληρότητας, επιεικής άνευ αδυναμίας, ελευθέριος άνευ επι- 
δείζεως, οικονόμος άνευ φιλαργυρίας, μαχητης άνευ δοξομανίας. Την 
ισχύν του εστήριζεν επι της δικαιοσύνης αυτής και μόνης. Μικρόν 
φροντίζων περί τών τιμών και τών χυδαϊκών απολαύσεων τού θρόνου, 
εθεώρει την βασιλείαν ώς φορτίον βαρύτατον, και έβλεπεν οτι δεν 
ηδύνατο να ύποβαστάζ-ρ αυτό άλλως, η τή συνάρσει της αρετής.

"Εκαστος τών πολιτών, έλεγε μίαν τών ημερών εις τον μάγον Σα- 
δώκ, οφείλει νά πράττ-ρ μόνον το έαυτού καθήκον, ενώ εγω εϊμ.αι δια 
τα καθήκοντα όλων ύπόχρεως. 'Ως επιτετραμμένος τα πράγματα τού 
Κράτους, ώς υπηρέτης τού Έθνους, εγω ανήκω εις τον λαόν, όχι ό 
λαός εις εμέ. Εις αυτόν οφείλω την πάσαν φροντίδα μου, τον πάντα 
καιρόν μου. Είμαι υπεύθυνος δια παν αγαθόν ούτινος στερείται, διά 
παν κακόν συμβαϊνον εις αυτόν. Μία ώρα αν δαπανηθ·ρ ώς εξ εμού 
επι ματαίφ εϊνε κλοπή προς την πατρίδα μου. Οφείλω νά δώσω λό
γον εις τον αιώνά μου και εις τους επερχομένους περί πάσης στιγ
μής, διο και ουδέποτε λησμονώ ότι έκάστη ημέρα μου εϊνε μία σε- 
λις τής ιστορίας τής Περσίας.

Καταλαμβάνεις εκ τούτου πόσον θλίβομαι, και δικαίως, βλέπων 
εις την πατρίδα μου παντοϊα τεκμ.ήρια εζασθενήσεως και παρακμής1. 
Μεθ’ ολα όσα λαμβάνω μέτρα προς την τού κακού θεραπείαν, το ευ- 
γενες τούτο οικοδόμημα υποσκάπτεται, καίτοι βραδέως, ύπο δια
φθοράς, εξ ής καί προβλέπω την πτώσίν του.

Καλώς μεν εδιδάχθην εκ τών υποθηκών τού Ζωροάστρου, ότι ή 
αρετή εις τα Κράτη εϊνε δ,τι ό πηλός εις τα κτίρια, καταλύει δε 
αυτα ή διαφθορά’ αλλα συ ό εν μάγοις σοφώτατος, συ ό μελετών και 
κρίνων τα πράγματα μάλλον ελευθέρως και ανέτως, δυνάμενος δ’ ώς 
εκ τούτου και να πλησιάσγς εις την αλήθειαν μάλλον εμού, συ δστις 

γινώσκεις τά τε καταστρεπτικά όπλα, άτινα μεταχειρίζεται προς όλε
θρον ήμών το πονηρον πνεύμα, δ Αριμάνης, και τα σωτήρια τού Ο- 
ρομάσδου, τού αγαθού πνεύματος, τού παρέχοντος αυτα εις τον άν
θρωπον δπως καταπολεμή εκείνον, φώτισόν με, σε παρακαλώ, εις 
τας μεταρρυθμίσεις άς την ώραν ταύτην έχω κατα νούν και μελετώ. 
Ειπέ μ.οι, ποϊον απο τα κακα εϊνε το γενικώτερον και ολεθριώτερον, 
ώς φθορωδέστερον τού σθένους, τής ζωής και τής ευημερίας παντός 
λαού. Να μάθω, τέλος πάντων, τί το εξ ού απορρέουν όλα τ’ άλλα, 
και καθ’ ού εϊνε ανάγκη να κατευθύνωμεν την πάσαν αντίστασιν.

— Μεγαλειότατε, απεκρίθη ό Σαδώκ. Ό Θεός ό παντοδύναμος, 
δ Ορομάσδης, βάλλει σύνεσιν εις την ψυχήν σου, ώς δ Θεός τής ήμέ- 
ρας, δ Μίθρας, προχέει εις τον κόσμον το φώς. Αν και οί διαδεξόμε- 
νοί σε βασιλείς σοι ώμοίαζον, παντάπασιν ανώφελες θ’ απέβαινε το 
παρ’ ήμϊν πανάρχαιον έθος, τού να έρχεται καθεκάστην πρωίαν αξιω
ματικός τής αυλής, και νά τους έξυπνη λέγων «Εγείρου και ίδε νά 
πράξγς καλώς άτινα δ Ορομάσδης, αναβιβάσας σε εις τον θρόνον, 
σοι ανέθεσεν έργα aat καθήκοντα.»

Ουδέν, βασιλεύ, τών μεγάλων τής φύσεως μυστηρίων σ’ εϊνε άγνω
στον. Οΐδας, δτι δ κόσμος ούτος εϊνε θέατρον, οπού αιωνίως παλαίει 
ή σκιά μετά τού φωτός, το πονηρον μετά τού αγαθού, ή κακία μετά 
τής αρετής. Ό βίος παντός αγαθού βασιλέως εϊνε πάλη αέναος κατα 
τών κακιών’ ματαίως δμως πατάσσει αυτας δ βασιλεύς, ενόσω δεν 
διευθύνει παν βέλος- κατ’ εκείνης ήτις εϊνε πασών τούτων ή γενέτειρα.

Τά πλεϊστα τών φθοροποιών στοιχείων ύπό τών όποιων διαβιβρώ- 
σκονται τών ανθρώπων αί κοινωνίαι, τοσούτον εϊνε αναμεμιγμένα 
μετά τών συντηρούντων αυτάς, ώστε άκρα απαιτείται σύνεσις και 
τέχνη δπως εκεϊνα μεν τρωθώσι, ταύτα δε μη παραβλαβώσι. Εν παντί 
πράγματι χρεία προσοχής, ώστε να κολάζεται μόνη ή ύπερβολή, 
μόνη ή ύπερέλασις’ διότι και τών αρετών αυτών ολίγα-t δεν μετα
βάλλονται εις κακίας, δταν προβώσιν εις υπερβολήν, καθώς τών κα
κιών, δταν και τούτων εζαφαιρεθή ή υπερβολή, ολίγαι δεν περιέχουν 
στοιχεϊόν τι αρετής η ωφελείας. 'Υπερακοντιζομένων τών ευγενών αι
σθημάτων, ή δύναμις καθίσταται βία, ή άμιλλα φθόνος, ή αγαθότης 
αδυναμία, το θάρσος θράσος, και αυτή δε ή δικαιοσύνη εις αδικίαν 
τρέπεται. 'Ωσαύτως, αν επεχείρεις να εξαλείψγς αντί να μετριάσγς 
τα πάθη, αποσβύνων μεν τον προς το πλουτήσαι πόθον δια τού κατά 
τής φιλαργυρίας μίσους, θα κατέπνιγες πάσαν βιομηχανίαν’ κατα- 
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γινώσκων δε την δοξομανίαν, εξ ολοκλήρου θα εξήλειφες την ευγενή 
εκείνην φιλοδοξίαν, εξ ής τά μεγάλα κατορθώματα, αί μεγάλαι επι
δόσεις και οί μεγάλοι άνδρες.

Αν ήτο ποτέ δυνατόν να εξοστρακισθώσιν αί ήδοναι και απολαύ
σεις, αντί τού να μετριασθή ή προς αυτας ορμή, άπαντες οί γλυκείς 
δεσμοί δι’ ών δ άνθρωπος προσκολλάται εις την ζωήν θα εθραύοντο- 
τέλος δε και αυτή ή ύπεροψία, αν αφειδώς κατεπολεμεΐτο, θα ετι- 
τρώσκετο θανασίμως ή ευγενης και τα μάλιστα λυσιτελής μεγαλο- 
φροσύνη, εξ ής έκαστος αισθάνεται την έαυτού αξιοπρέπειαν, aat ή- 
τις αποκρούουσα την δουλοφροσύνην αμύνεται ύπερ τής ελευθερίας 
και ανεξαρτησίας.

"Ωστε ανάγκη πάσα ΐνα ό νομοθέτης, ό φιλόσοφος και ό ήγεμών, 
έπιδιώκοντες «εείποτε, ώς ό περιώνυμος εκείνος τής Κίνας σοφός, ό 
Κομφύκιος, τον μέσον όρον ένθα έγκειται ή αληθής φρόνησις, απο- 
βάλλωσι μεν τού κράματος τών ανθρωπίνων παθών μόνα τα κατα
στρεπτικά, αναπτύσσωσι δ’ επιμελώς δ,τι αυτά ενέχουν χρήσιμον η 
ωφέλιμον είς τε την ιδίαν έκάστου ανθρώπου ευδαιμονίαν και εις την 
ευημερίαν πάντων εν γένει.

Αλλ’ αν τφόντι πάσα ημών ιδιότης μετέχει καλού και κακού, ουχ 
ήττον αληθές εϊνε, δτι υπάρχει καί τις κακία, γέννημα ολέθριον τού 
Αριμάνου, εξ ής παράγεται πάσα άλλη, και ήτις λυμαίνεται πάσαν 
αρετήν. Αύτη ή φθοροποιος κακία εΐνε το αληθές περίαμμα τού πο
νηρού πνεύματος, ασκούντος την αποτρόπαιον επήρειάν του δι’ αυ
τής- λέγω την μυσαραν φί.Ιαυτίατ. Ναί, ή φιλαυτία εϊνε ή κυοφο
ρούσα το σπέρμα τής διαφθοράς τών ανθρώπων και τού θανάτου 
τών λαών

Λος προσοχήν, άναξ.
Το μέγα μυστήριον τού Ορομάσδου εΐνε το νά συναπτή, νά συναρ

μόζει και να διοργανοΐ, δπως παρέχγι ζωήν" ενώ το τού ’Αριμάνου 
εΐνε το να διαιρή και να διαλύγ, δπως επιφέρη θάνατον.

Το δαιμόνιον τού καλού τείνει δπως γείνωσι τα πάντα κοινά- ενώ 
το τού κακού θέλει τα πάντα μερικά και ίδια εις ένα έκαστον.

Αλλα δος προσοχήν, ώ άναξ- τόση εϊνε ή μοχθηρία τού πονηρού 
■πνεύματος, ώστε και αν οί άνθρωποι, ύπο τού αγαθού πνεύματος 
παραινούμενοι, επειρώντο ποτέ, προ τής ηθικοποιήσεως και συνετί- 
σεως δλου τού λαού, απο τών ανωτάτων μέχρι τών κατωτάτων τά
ξεων, να γενικεύσωσι τα πάντα, το πνεύμα το πονηρόν, επι τή προ- 

φάσει ταύτη θα ενήργει και θα ήλαυνεν δπως έπέλθγι άρπαγη και 
νέα διαίρεσις, και μερικευθώσι πάλιν τα πάντα, — επι το χείρον δε 
μάλιστα τότε και αδικώτερον και καταστρεπτικώτερον.

Διότι τού μεν Ορομάσδου σκοπος εΐνε ή τάξις, τού δε Αριμάνου 
ή αταξία.

Το σύμπαν συντηρείται, ό κόσμος συγκροτείται, τα οργανικά όντα 
ζούν δυνάμει μιάς και μόνης αρχής- δια τής αρμονίας ήν ό μέγας 
Ορομάσδης εγκατέστησε μεταξύ τών μερών εξ ών απαρτίζονται- τούτο 
δε δπως δλα τείνωσιν εις έν κοινον κέντρον, και όλα λειτουργώσι 
προς ένα και τον αυτόν σκοπόν.

Ουδεν τών όντων φθείρεται, ειμη αφ’ ής στιγμής τα μέρη εξ ων 
αυτό συντίθεται παύσουν να λειτουργώσι προς ένα και τον αυτόν σκο
πόν, μηκέτι δυνάμενα νά συντρέξωσι προς το κοινον όφελος, προς την 
παράτασιν τής ύπάρξεως εκείνου τού όντος.

Και ούτως ή διαίρεσις εκμηδενίζει τα πάντα- είς έκαστος εξαλεί
φεται δια τής προσωπικής, οί δε λαοί διά τής πολιτικής φιλαυτίας 
τής πολιτικής.

Παν δ,τι συνγδει, πάν δ,τι συντείνει προς την γενικήν ταξιν εϊνε 
αρετή- πάν δε δ,τι εκτρέπεται απο τής γενικής τάξεως, πάν δ,τι 
πειράται να την χαλάση, να την βλάψγι, εΐνε κακία.

"Ωστε κάλλιστα ήδύνατο να χαραχθή ηθική τις κλΐμαξ διγρημενη 
εις βαθμίδας απο τής υπάτης τών αρετών μέχρι τής εσχάτης τών 
κακιών και αύται δε κ’ εκεϊναι θα παρίσταντο πλησιεστεραι η απώ- 
τεραι τού δημιουργικού νοός, τής πηγής παντός αγαθού, τής καθό
λου τάξεως, ένι δε λόγφ τού πανσόφου Ορομάσδου.

Το αγαθόν τούτο πνεύμα κατέχει εις άπειρον τελειότητα την υψί- 
στην τών αρετών, την προς το σύμπαν αγάπην- αύτη εϊνε ή ουσία 
του, καθώς ουσία τού Αριμάνου εϊνε ή φιλαυτία.

Και το μεν δημιουργεί, οργανοϊ, ζωπυροΐ τους κόσμους και τα 
ζώντα εν αυτοΐς- θέλει δλων το καλόν- η θεία στοργή του εκτείνε
ται απο τού λαμπροτάτου τών αστέρων μέχρι τού εσχάτου τών εν
τόμων. Τα πάντα περιλαμβάνει εν τή αγάπη του, ώς ό Αριμάνης 
περικαλύπτει αυτα ύπο τού μίσους του.

"Οσον και αν απέχη απο τών ουρανών ή γή και οί ασθενείς ημείς 
■ θνητοί απο τοιούτου απείρου όντος, δυνάμεθα αυτό μιμούμενοι και 
ύπο τών αρετών χειραγωγούμενοι, να διατρεξωμεν τας βαθμϊοας αι- 
τινες ύψούσι μέχρις εκείνου. Πρώτιστη δε τών αρετών τούτων, ίκανη 
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να ύψώσγ το πνεΰμα και να ζωπυρήσγ την ψυχήν ήμών, είνε ό γενι
κός έρως προς την τάξιν και την ανθρωπότητα’ ολίγοι δμως άνθρω
ποι καθίστανται ικανοί ν’ αναβώσι μ-έχρι ταύτης της βαθμΐδος τής 
θείας τελειότητος, και δια τούτο αί ευάριθμοι ψυχαι δσαι το κατόρ
θωσαν άπήλαυσαν δικαίων τιμών παρα της ευγνωμοσύνης τών αιώνων.

ΓΙανταχού τής γης ούτοι οί εν ήρωσιν ηρωες εθεωρήθησαν ώς ημί
θεοι, διότι οί μεν εξέθεσαν εις πάντα κίνδυνον την ιδίαν των ζωήν, 
δπως καθάρωσι τον κόσμον απο τών τεράτων η τών ληστών, οί δε 
δια τής σοφίας των εξιχνίαζον τα τής φύσεως μυστήρια, δπως οί άν
θρωποι τρέφωνται, πολιτίζωνται, εκπαιδεύονται, μανθάνουν ν’ αγα- 
•πωαι τους όμοιους των, ένώνται και αντικαθιστώσι την δικαιοσύνην 
εις τόπον τής βίας.

Μακάριοι ήμεΐς εάν, πιστοί εις τας αρχαίας παραδόσεις, αντί να 
εκθειάζωμεν την τύχην η την νίκην, εγεραίρομεν την αγάπην και 
την αρετήν, αυτας και μόνας ! Και πάλιν μακάριοι, αν εφειδόμεθα 
τών θυμιαμάτων, καίοντες αυτα προς μόνους τους σοφούς και μετριό- 
φρονας άνδρας, οιτινες περιέρχονται την ύφήλιον προς ανακάλυψιν 
και διάδοσιν πραγμάτων και γνώσεων ωφελίμων, προς βελτίωσιν τής 
τών ανθρώπων τύχης, προς καθυγίασιν τών ασύλων δπου ή φιλαν
θρωπία συνάγει τους νοσούντας, η και τών καταγωγίων έκείνων, δ
που οί νόμοι περιορίζουν την εκ πλάνης παρεκτροπήν και το έγκλημα, 
κακα άτινα πολλάκις συγχέονται, δυστυχώς.

Αν οί άνθρωποι δεν ήσαν ώς εΐνε ατελείς, αλλ’ ικανοί ν’ αγαπή- 
σωσι και να πράξωσι την φιλανθρωπίαν, ή καθόλου αγάπη θα καθί- 
στα το ανθρώπινον γένος εις ένα και μόνον λαόν, κυβερνώμενον ύφ’ 
ενός και μόνου νόμου’ τότε δε ή γή δεν θα καθγμάσσετο ύπο τής 
έριδος και τοΰ πολέμου, τών βροτολοιγών τούτων μαστίγων, αϊτινες 
παρακολουθούν γείποτε την φιλαυτίαν.

Αλλα κατ’ επήρειαν τού Αριμάνου διηρέθημεν, ώς αυτός ήθελεν, 
εις έθνη διάφορα, ών έκαστον κατέστη χωριστόν τι σώμα διωργανω- 
μένον, σώμα πολιτικόν. Και οϋτω συμφέρει τού λοιπού εις αυτό δεύ
τερα τις αρετή, αναγκαιούσα ανυπερθέτως δπως συνδέη δλα τα μέρη 
του, βάλλγ αυτα να εργάζωνται προς συντήρησίν του, και δπως τί- 
θηται εν ασφαλεία ή δύναμις, ή ευημερία του και ή ζωή. Ή δευτέρα 
αύτη αρετή είνε ή φιλοπατρία.

Τούτο το αίσθημα, το σχετικώς προς τους άλλους λαούς αυτόχρη
μα φιλαυτία, προς ένα έκαστον αυτών καθίσταται πρώτιστη αρετή.

Ενόσω το ίερον τούτο πύρ διατρέφεται, παν έθνος διατελεϊ ελεύθε
ρον, ανεξάρτητον, ενεργόν, κραταιόν’ το συμφέρον ένος έκάστου συγχω
νεύεται μετά τού γενικού’ ό νόμος υποστηρίζεται παρ’ έκάστου πο
λίτου ώς θέλησις όλων’ ή γενική συναίνεσις χορηγεί μέσα δυνάμεως 
απεριόριστα εις την κυβέρνησιν ήν ιθύνει ή γνώμη ή κοινή, και ούτε 
τους ηγεμόνας τότε δύναται νά παραπλανήσει, ούτε τους λαούς να 
καταπιέσει ή αδικία, δταν το προς ένα πολίτην γινόμενον άδικον 
αισθάνωνται καιρίως άπαξάπαντες.

Τότε ή γενική ελευθερία τυγχάνει ηγγυημένη απαραβιάστως" τίς 
δε ξένη δύναμις θα ετόλμα να προσβάλει αυτήν, άν, εις το ελάχιστον 
σημεΐον, εξηγείρετο ύπερ αυτής αμυνόμενος, όχι είς στρατός, αλλ’ 
είς δλος λαός ;

Δια τής γονίμου ταύτης αρχής, δια τής δημοσίας ταύτης αρετής, 
δια τής φιλοπατρίας, οί μέχρι τούδε ευδαίμονες, κραταιοί, και σεβα
στοί δια τούτο Πέρσαι διετήρησαν εσωτερικώς μεν την ελευθερίαν, 
εξωτερικώς δε την ασφάλειαν αυτών. Δια τού κοινού δεσμού τούτου 
ετύχομεν ίκανώς ισχυροί, ώστε ν’ αποκρούσωμεν τους Σκύθας, ν’ αν- 
τιταχθώμεν προς τους Ασσυρίους και να νικήσωμεν τους Μήδους.

Αλλ’ ύπο τού αυτού τούτου αισθήματος εγκαρδιούμενοι και οί 
Εβραίοι έθραυσαν μεν τον ζυγόν τών τυράννων των, επολιτίσθησαν δε 
εν μέσω τών ερήμων, και τέλος κατέκτησαν την Παλαιστίνην και θα 
διατηρήσωσι δ’ επι μακρον την δόξαν και την ανεξαρτησίαν των, αν 
οι νόμοι αυτών, ώς ύπερ το δέον αποκλειστικοί, δεν διεγείρωσιν εναν
τίον των μίαν ημέραν το μ.ΐσος δλων τών άλλων λαών εξ αμοιβής

Αληθώς έθνη τινά, ώς οί Αιγύπτιοι και οι Ινδοί, καίτοι επηρεα
ζόμενα ύπο τού πονηρού πνεύματος, και ούτε ύπο τής φιλοπατρίας 
εμπνεόμενα, σώζονται, μάλιστα δε και εκλάμπουν έστιν δτε επι 
βραχύ’ αλλ’ ή ύπαρξίς των είνε άδοξος, αθλία και αβέβαιος, επειδή 
τούτων την ψυχήν ζωπυροΐ, όχι το δημόσιον πνεΰμα, αλλα το φυλε
τικόν, διαιρούν αυτα εις διαφόρους τάξεις, η εις παντοϊα σώματα μη 
συγκοινωνούντα αλλήλοις. Τούτων αί προνομιούχοι τάξεις διατείνον
ται δτι εΐνε στήριγμα τής κυβερνήσεως, επειδή την ύποστηρίζουν, 
αλλα πράγματι την διαχωρίζουν απο τού λαού’ ούτος δε ό λαός, 
δστις έδει νά περιφιλή την ισχυν τού θρόνου ώς προστάτιδά του, αντί 
προστασίας αισθάνεται μόνον τού θρόνου το καταθλιπτικώτατον βάρος.

Τοιούτον ον έν έθνος δέν εΐνε έθνος, αλλα σώμα πολιτικόν, κακώς 
ωργανωμένον, σώμα ασθενικόν, άτονον, ούτινος τινα τών μελών φαί-
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νονται μόνα διασώζοντά τι σθένος κεκτημένον έκ τής γενικής δυνά
μεως' και έπομένως, αφού δεν μετέχουν τής κοινής ζωής δλα τα 
μέλη, το Κράτος ούτως έχον νοσεί μεν ενόσφ διατηρείται, άμα δ’ ώς 
ενσκήψγ εις αυτό θύελλα τις, πίπτει θύμα τής τε ενεργητικής φιλαυ
τίας του κομματικού πνεύματος, και τής παθητικής τοϋ δυστυ- 
χοϋντος και δυσφορούντος λαοϋ.

Όταν ή παρακμή τοϋ δημοσίου πνεύματος παρά τινι λαφ βαθμη
δόν προϊοϋσα προσβάλγι την φιλοπατρίαν, ενδέχεται μεν ό λαός εκεί
νος να παρατείντ) την αθλίαν αύτοϋ ύπαρξιν ενόσω το πνεϋμα τής οι
κογένειας διατηρήται, αλλ’ δταν το πράγμα καταντήσγ εις τοσοϋτον, 
δύσκολον εινε να μη επέλθη ή απόλυτος φιλαυτία, ήτις επι τέλους 
καταπνίγει και τα ασθενή ταϋτα τών γενναίων αισθημάτων υπόλοιπα. 
Άμα ώς φθαρή έν τώ κράτει ό πηλός δι’ ού κρατούνται αί πέτραι τοϋ 
κτιρίου συγκεκολλημέναι, το Κράτος δεν δύναται πλέον να στηριχθή. 
Μεμονωμένα! αί οικογένειαι αδυνατούν ν’ αντιτάξωσιν άμυναν, και 
ούτως ύποκύπτουν εις την τα πάντα εξουδενούσαν δουλείαν δπου δε 
απέπτη ή δημοσία αρετή, και αί ιδιωτικαι εξαλείφονται πάραυτα.

Και πλέον, αφού έθνος τι καταντήσγι εις τον έσχατον τούτον βαθ
μόν τής διαφθοράς, ούτε προς το ανθρώπινον καθόλου γένος διασώζε
ται ζήλος, ούτε προς την πατρίδα ιδίως, ούτε ύπερ τοϋ οικογενεια
κού αυτού' ό θρίαμβος τοϋ κακού δαίμονος κατέστη τέλειος· ή πο
λίτικη φιλαυτία διήρεσε πάν δ,τι είχεν ένώσει ό δαίμων ό αγαθός.

Έκδοτος εις την τρυφήν ό ήγεμών, και περίπλεκτος εις τα παρα- 
σύροντα αυτόν φαύλα πάθη, αμοιρεϊ αρετών δυναμένων να τον κρα- 
τήσωσι και προασπίσωσιν. Ουδεμίαν απαντά αντίστασιν, αλλα και 
ουδεν έχει στήριγμα. Εμ.ποιεϊ και διαδίδει φόβον' το ανάκτορον ένθα 
κλείεται, μεταβάλλεται εις οχύρωμα κατα τού λαού, εις φυλακήν 
αυτού τού ήγεμόνος. Οί ύπουργοι τον απατούν ΐνα πλουτώσι' θυσιά
ζουν τα καθήκοντα εις τας θέσεις των' οί δικασται απεμπολούν τας 
αποφάσεις των, οί μάντεις τούς χρησμούς των' ό στρατιώτης εκδί- 
δεται εις την λεηλασίαν και φεύγει τον κίνδυνον' ό έμπορος, δπως 
σπεύσν) εις απόκτησιν μεγάλης περιουσίας καθίσταται αναξιόχρεως' 
ό καταπιεζόμενος λαός περιφρονεϊ τους νόμους ώς μήπω προστατεύον
τας αύτόν' αδιάφορος περί πατρίδος μηδέν εις αυτόν εγγυωμένης δι
καίωμα, στασιάζει προθύμως, πιστεύων εις την φωνήν ψευδών σωτή- 
ρων και ακολουθών αυτους ώς ήγέτας του' προς δε την επιδρομήν αλ- 
λοτρίων διάκειται ψυχρώς, δτε ανάγκη πάσα να επεξέλθγι κατ’ αυ-
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τής' ολίγον τον μέλει αν αλλάξγ ζυγόν' εις έκαστος, θεωρών πάντα 
ηθικόν δεσμόν ώς άλυσιν, διαβιοΐ σχεδόν μεμονωμένος εντός τού στε
νού κύκλου του' προς αυτόν το τγω εϊνε το πάν' ούτε ύπερ τού γεί
τονας του κινείται, ούτε ύπερ τού συγγενούς, καθώς και ουδεις θα 
εκινεϊτο ύπερ αυτού' ή ψυχή του εϊνε έρημος, ύπ’ ουδεμιάς κατοικου- 
μένη αρετής' αφού δε αποπεράνγ το οικτρον στάδιόν του, ουδέ τις 
γλυκεία ανάμνησις τον παραμυθεϊ, και ουδέ τις ελπίς αναθαρρύνει την 
καρδίαν του' τέλος, ουδεμία φίλη χειρ κλείει τό βλέφαρόν του.

Τοιούτος τών φλαΰτων ό βίος και τοιούτος ό θάνατος' ό δε αξιο
δάκρυτος λαός, ό εκ τοιούτων μελών συγκείμενος, αφού μαρανθή εν 
τή αισχρά δουλείιγ, πάσχει δυοϊν θάτερον η αποσυντίθεται δια τής 
αναρχίας, η πίπτει ύπο τον ζυγόν αλλοτρίου δεσπότου ανυπερά
σπιστος.

Τοιαϋτα, βασιλεύ, τα τρομερά τής φλαυτίας αποτελέσματα! 
Βλέπεις δτι το πάντων φοβερώτατον κακόν τούτο εϊνε το πτολίπορ- 
θον τέρας, καθ’ ού οφείλεις να καταβάλ-ρς την πάσάν σου δύναμιν.

Αγαθή τύχη,, ήμεϊς εισέτι πόρρω απέχομεν τού φόβου μη αυτό κα
τίσχυση. Μεταξύ ήμών, τα σπέρματα τής φιλαυτίας φύονται σπάνια, 
και ταϋτα ασθενή εν τή βλαστήσει, αλλ’ δμως χρείοε σπουδής προς 
εξαφανισμόν των. Ό Αριμάνης μεταχειρίζεται καθ’ ήμών το ίδιον 
έκάστου συμφέρον' αυτό τούτο λοιπον το δπλον και ήμεϊς ας λάβωμεν 
ώς σωστικόν.

Στρέψε το κατ’ αυτού συνενών εις έν τα έκάστου συμφέροντα, και 
ούτως αναγκάζων αυτα να συμπράττωσι προς το γενικόν. Έχεις προς 
τούτο πάν μέσον' αί εύνοιαι, αί αυστηρότητες, αί τιμαι και αί επι
τιμήσεις εκπορεύονται εκ τού θρόνου" ό επιτήδειος άρχων λαού δ,τι 
αν θέλ'ρ δύναται' οφείλει δμως να προχέ'ρ το φώς, αντί τού να το 
φοβήται, και να θεωρή το δημόσιον πνεύμα, όχι ώς σκόπελον, αλλ’ 
ώς έρεισμα.

Μιμήθητι τους σοφούς εκείνους τής Δύσεως, εκείνον τον Λυκούρ
γον, ούτινος οί μόνιμοι θεσμοί παρέχουν εις τον έρωτα προς την ελευ
θερίαν τόσην δύναμιν, ώστε να ύπερισχύ·ρ παντός φυσικού αισθήμα
τος' και τον Νουμάν, δστις, εν Ιταλία ούτος, ύπο τας εμπνεύσεις 
Νύμφης τινός, εθεμελίωσεν επι τής φιλοπατρίας, τής δικαιοσύνης 
και τής δόξης το νέον κράτος λαού, μέλλοντος μίαν ήμέραν να κατα- 
κυριεύση τού κόσμου ίσως.

Βασιλεύ ! σε λέγω εν ονόματι τού Ορομάσδου, έχεις ένα στρατόν
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πανίσχυρον, την κοιν-ην γνώμην' τούτον διεύθυνε προς ένδοξον σκο
πόν, ενισχύων το δημόσιον πνεύμα δια τοΰ παραδείγματος σου, προ- 
στατεύων την ελευθερίαν, τιμών πάντα διαφλεγόμενον όμολογουμέ- 
νως ύπο της φιλοπατρίας, και στιγμάτιζαν την φιλαυτίαν. Σπεύδε 
όμως εις ταΰτα, μη λησμονών την εντολήν τού Ζωροάστρου λέγοντος' 

"Ο,τι καλόν πράττε, ό γαρ βίος βραχύς.
Ό Αχαιμενίδης έβαλεν εις πράξιν τας συμβουλας τού Σαδώκ' 

αναθαρρήσασα δ’ ή κοινή γνώμη ανεκαίνισε τα ήθη, εστερέωσε την 
ελευθερίαν, ενίσχυσε τον θρόνον και εστιγμάτισε την φι.Ιαυτίαν. Οΐ 
ΙΙέρσαι έβλεπον την δύναμίν των όσημέραι αύξουσαν, και δ μέγας 
Κύρος, ηγέτης λαού ελευθέρου, κατέστη ούτω τής Ασίας νομοθέτης 
και κύριος.

Ό νούς ιδρύει Κράτη, το δημόσιον πνεύμα τα συντηρεί, ή φι.Ιαυ- 
τΐα τα καταστρέφει.

Αί αλήθειαι αύται εφαρμόζονται εν παντι καιρώ και τόπφ' εϊνε 
δ’ αί μόναι ίκαναι να προλάβωσι τον αφανισμον τών τε πεπαλαιω
μένων, και τών αρτισυστάτων Κρατών, οίον το ήμέτερον.

Νοέμβριος, 1888.
I. ΙΣΙΔ. ΣΚΤΛΙΣΣΗΣ

0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

νά

ιστορία ούτε δύναται, ώς είκός, ούτ’ επι
χειρεί νά περιλάβ-ρ τήν γνώσιν τού βίου παν
τός άτόμου. Τό τοιοϋτο δέν είνε δυνατόν 
διά τό δλως δυςπερίληπτον πλήθος τής ύ
λης' άλλ’ ούτε έ'ργον αυτής είνε τούτο. Καί 
αυτή ή βιογραφία δέν επιλαμβάνεται τού 
βίου παντός άνδρός ή πάσης γυναικός. Τό 
έγζ=ίρημκ ^εν θ’"· είχε σημασίαν. Μόνον έπι- 
φανοΰς τίνος δι’ οΐονδήποτε λόγον ύποκειμέ" 

μάθωμεν τάς πράξεις καί τάς περιπετείας, και 
ών κατ’ αύτόν δέν 

τού βίου αυτού. Οί δέ λοιποί 

νου ένδιαφερόμεθα
πάλιν δέ πρός χαρακτηρισμόν αυτού καί γνώσιν τ 
εϊνε αναγκαία άπαντα τά φαινόμενα 
άνθρωποι δέν εϊνε μεν βεβαίως παντελώς αδιάφοροι εις τόν έρευνητήν,

άλλά δέν έλκύουσι τήν ήμετέραν προςοχήν ώς άτομα, άλλ’ έν τώ 
συνόλω καθ’ δσον άποτελούσιν ομάδας τινάς, ών ό βίος εΐνε άντικεί- 
μενον τής ιστορίας' ύπάρχουσι δέ καί τοιαύται ομάδες μή άνερχόμε- 
vat εις Ιστορικήν σημασίαν πλήν ή δταν Ιρχωνται εις συνάφειαν πρός 
λαούς ιστορικούς.

Γίνεται δέ ό άνθρωπος άντικείμενον τής ιστορίας ούχ’ι καθ’ έαυτόν, 
άλλ’ ώς μέρος κοινωνικής τίνος ή πολιτικής όλομελείας, άτε ών φύ
σει, ποΜτιχδν ζώον κατά τήν έ'κφρασιν τού Άριστοτέλους. Καί όμως 
ό άνθρωπος δέν άπετέλεσεν άμέσως καί έξ άρχής τοιαύτας κοινωνικάς 
καί πολιτικάς ομάδας. 'Η δέ τοιαύτη κατάστασις τού άνθρώπου δέν 
άνήκει είς τήν έξέτασιν τής ιστορίας, άλλ’ είνε άντικείμενον τής άν- 
θρωπολογίας. ’Αλλά καί ομάδες ολόκληροι ύπάρχουσι μή έχουσαι 
ιστορικόν βίον, ήτοι μή συμμετασχούσαι ή μή συμμετέχουσαι τής 
άναπτύξεως τής άνθρωπότητος, α'ίτινες διά ταΰτα δέν είνε θέμα τής 
ιστορίας, άλλ’ άντικείμενον τής έθνολογίας.

Άλλά πολύ πριν μορφωθώσι λαοί ιστορικοί, οϊτινες νάποτελώσι τό 
άντικείμενον τής μελέτης τών φιλιστόρων, πολύ δήλα δή πριν άρ- 
χίσγι τό έ'ργον τής ιστορίας, ήτοι ή έξέτασις τής έν τή κοινωνία καί 
πολιτεία προόδου τού άνθρώπου, παρουσιάζεται εις ημάς ό άνθρωπος 
έκ τής πρώτης αύτοΰ καταστάσεως βαίνων πρός τάς άρχάς ταύτης 
τής άναπτύξεως. Ως έν τή ιστορία παρουσιάζεται καθ’ ομάδας μετ’ 
άλλων όμοιων έργαζόμενος έν ταϊς τέχναις, παλαιών έν άγώσιν ύπέρ 
έπικρατήσεως ισχύος ύλικής ή ιδεών, ούτω και τότε έν τφ πρώτφ 
έκείνφ σταδίφ βλέπομεν αύτόν άγωνιζόμενον, άλλ’ ό άγών του είνε 
κυρίως κατά τής φύσεως καί τών θηρίων, αί τέχναι του εινε τέχναι 
βασιζόμεναι ούτως είπεΐν είς τό ένστικτον καί σκοπούσαι τήν συντή- 
ρησιν εαυτού καί τών περί έαυτόν, ταπεινήν άρα έ'χουσαι τήν γένεσιν 
καί περιωρισμένον τόν σκοπόν.

Ό τοιούτος άνθρωπος δέν εινε ό άνθρωπος τής ιστορίας, άλλ’ ό 
τής άνθρωπολογίας καί τής έθνολογίας. Ή δέ διάκρισις τών δύο τού
των άνθρώπων, δπως έκφρασθώ ούτω, δέν εινέ τις χρονική, άλλ’ είνε 
διάκρισις έ'χουσα άλλην βάσιν, τόν βαθμόν τής άναπτύξεως τών άν- 
θρωπίνων δυνάμεων έν χρόνοις καί τόποις διαφόροις. Δέν δυνάμεθα 
δήλα δή νά εΐπωμεν, δτι μέχρι τής τοιαύτης ή τοιαύτης έποχής ό 
άνθρωπος άνήκει εις τήν άνθρωπολογίαν ή έθνολογίαν, έ'πειτα δ’ άρ- 
χεται ό ιστορικός άνθρωπος. Ακόμη καί τήν σήμερον έχομεν λαούς 
μή άνήκοντας είς τήν ιστορίαν, άλλ’ οϊτινες είνε τό άντικείμενον τής 
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έξετάσεως τών άνθρωπολόγων κα'ι εθνολόγων καί οιτινες κινοΰσι τό 
διάφορον τοΰ ιστορικού μόνον καθ’ δσον έρχονται εις συνάφειαν ή σχέ- 
σιν πρός τούς λαούς τούς δρώντας έν πνεύριατι ίστορικφ, πρός τούς 
λαούς τούς δεσπόζοντας πνευματικώς, πρός τούς λαούς ών ή πορεία 
καϊ ό βίος έχει σημασίαν διά την καθ’ δλου ανθρωπότητα.

Οί λαοί, ών τόν βίον καθ’ έκαστους ή την άμοιβαίαν σύγκρουσιν 
καί σχέσιν παρακολουθοϋμεν έν τή ίστορίικ, δέν έχουσι μέν πάντες τόν 
αυτόν βαθμόν προόδου, ούτε τάς αύτάς τάσεις, ούδέ τά αύτά ιδεώδη, 
άλλ’ έ'χουσιν δμως δλοι άνάπτυξίν τινα ην παρουσιάζουσι προοδοποι- 
οϋντες βαθμηδόν τό τάλαντον τών προγενεστέρων. Καί οΐ κατώτατοι 
αύτών ποιούνται χρήσιν εύχερή τής ιδίας έαυτών όπωςδήποτε ανε
πτυγμένης γλώσσης, έ'χουσι γραφήν, μεταχειρίζονται τά μέταλλα, 
έ'χουσι τέλος τούλάχιστον τά στοιχεία έκεΐνα, έπί τών οποίων βα
σίζεται η πρόοδος τοΰ άνθρώπου. Ήμεΐς σήμερον δέν δυνάμεθα νά 
φαντασθώμεν τόν άνθρωπον άνευ αύτών, τά θεωροΰμεν φυσικά καί 
ούτως είπεϊν άχώριστα άπό τής ιδέας τοΰ άνθρώπου. Καί εΐνε άλη
θώς τοιαΰτα δταν έχωμεν κατά νοΰν τόν άνθρωπον τής ιστορίας. 
Άλλά δέν εΐνε τοιαΰτα δταν πρόκειται περί τοΰ άνθρώπου τοΰ έκτος 
τής ιστορίας. Καί σημειωθήτω καλώς, δτι δέν λέγω τοΰ προ τής 
ιστορίας, άλλά τοΰ έκτος τής ιστορίας, καθότι, ώς προεΐπον, καί τήν 
σήμερον άκόμη πλήν λαών ίστορικωτάτων ύπάρχουσι λαοί μή ιστο
ρικοί ύπό τοιαύτην έννοιαν, άτε στερούμενοι καί αύτών τών στοι
χείων, άτινα εΐνε ό βατήρ πάσης έν τή ιστορία προόδου, στερούμενοι 
καί αύτών τών άρχών, άφ’ ών άπελύθη καί προεχώρησεν ό πολιτι
σμός, ού τάς διαφόρους άνελίξεις, τάς ποικίλας φάσεις παρακολουθοΰ- 
μεν έν τή ίστορίιγ.

Ύπάρχουσι καί τήν σήμερον άγριοι, ών ή γλώσσα εΐνε ούτως 
άτελής, ώςτε εύρέθησαν έρευνηταί διισχυρισθέντες, δτι οί τοιοΰτοι 
λαοί ούδεμίαν έ'χουσι γλώσσαν. Άλλ’ οί προςεκτικώτεροι τών άνθρω- 
πολόγων θεωροΰσι τάς τοιαύτας διηγήσεις τών περιηγητών ύπερβο- 
λικάς καί κατέληξαν είς τό συμπέρασμα, δτι καί αί κατώταται τών 
γνωστών φυλών κέκτηνται γλώσσάν τινα, άτελή μέν καί πολλαχώς 
ύποβοηθουμένην ύπό νευμάτων καί σημείων, άλλ’ δμως έναρθρον. 
Καί αύτή δέ ή άτέλεια ή έκδηλουμένη ύπό τής χρήσεως τών πολ
λαπλών νευμάτων δέν έξηγεΐται έκ τής άδυναμίας περί τήν άρθρωσιν 
λέξεων πρός έκφρασιν τών ένδιαθέτων έννοιών, άλλ’ άποδίδεται έν 
μέρει είς τήν πληθύν τών λαών τών κατοικούντων τάς χώρας τών
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άγριων καί εις τήν ώς έκ τούτου χάριν ευκολίας τής συνεννοήσεως 
τών πολυφθόγγων έκείνων λαών πρός άλλήλους έπικρατήσασαν συνή
θειαν τής χρήσεως σημείων ή νευμάτων, ήτις κατέστη δευτέρα φύσις. 
Καί ήμεΐς γνωρίζομεν άριστα τάς λέξεις τάς σημαινούσας τήν κατά- 
φασιν ή τήν άπόφασιν, αΐτινες εινε συνηθέσταται έν τή γλώσσγ, εΐνε 
μάλιστα έκ τών πρώτων άς μανθάνει νάρθρόνή τό παιδίον, καί δμως 
καθ’ έξιν ποιούμεθα χρήσιν, άντί τοΰ ναι καί τοΰ ογι, άνακλίσεων 
ή κατακλίσεων τής κεφαλής ή κινήσεων τής χειρός ή ιδιορρύθμων 
τινών πλαταγημάτων τών χειλέων. Ή δέ γλώσσα αύτη τών σημείων 
καί τών νευμάτων, ής μικράν τινα χρήσιν ποιούνται καί οί μάλι
στα πεπολιτισμένοι τών λαών, είνε πολύ συνηθεστέρα παρά λαοΐς 
στερουμένοις άναπτύξεως μεγάλης, οιτινες δέν έχουσι νά έκφράσωσι 
πολλάς καί ποικίλας ιδέας. Άν ήθελεν ό Περικλής νάπαγγείλή τόν 
’Επιτάφιον αύτοΰ εις τινα τών άγριων φυλών τής Αύστραλίας διά ση
μείων καί νευμάτων, βεβαίως δέν θά ήθελε κατορθώσει νά έκφράσγ διά 
μέσων ούτως άπλών καί έξωτερικών τά πυκνά καί ύψηλά νοήματα 
άτινα διετύπωσεν ό Θουκυδίδης. Άλλ’ οί ’Ινδοί συνεννοούνται, καί 
είς φυλάς διαφόρους άν άνήκωσι, πολύ καλώς άναμεταξύ των διά 
νευμάτων καί σημείων, διότι έχουσι νά έκφράσωσι πράγματα άπλά 
καί τοΰ καθ’ ημέραν βίου, άνάλογα πρός τήν μικράν άνάπτυξίν τοΰ 
πνεύματός των. "Οσφ δέ μικροτέρα εΐνε ή άνάπτυξις αύτη, τόσφ πτω- 
χοτέρα ή γλώσσα τών ένάρθρων ’φωνών καί τόσφ περισσότερα τά νεύ
ματα καί τά σημεία. Υπάρχει φυλή τις τής βόρειας Αμερικής, οί 
λεγόμενοι Άραπάχος, οϊτινες ούτω μεγάλην ποιούνται χρήσιν νευ
μάτων έν τώ λέγειν ή μάλλον τω μή λέγειν, ώςτε δέν δύνανται νά 
συνεννοηθώσι πρός άλλήλους έν τώ σκότει, καί άναγκάζονται, δπως 
συνδιαλεχθώσι μετά τίνος ξένου ή, διά νά εΐπω όρθότερον, δπως έκ- 
φράσωσιν είς αύτόν τά διανοήματά των, νά προςέλθωσι μετ’ αύτοΰ 
πλησίον τοΰ πυρός τής έστίας, ΐνα γείνωσι καταφανείς αί κινήσεις 
τών χειρών καί οί μορφασμοί τοΰ προςώπου των.

Άλλ’ ό κατώτερος βαθμός τής νοημοσύνης οΐα έκδηλοΰται έν τή 
γλώσση, ήτις είνε tv τών ιστορικών δημιουργημάτων τοΰ άνθρώπου, 
ούδαμοΰ καταδεικνύεται σαφέστερον ή έν τή έκφράσει τών άριθμών. 
Ύπάρχουσι λαοί μή δυνάμενοι νάριθμήσωσι πέρα τοΰ άριθμοΰ άύο. 
Ύπάρχουσιν άλλοι παρ’ οίς ό άριθμός πέντε σημαίνει ήδη τό πο.Ιύ. 
"Αλλοι δέ πάλιν έχουσι λέξεις μόνον διά τό έν καί τό ifvo, είτα δ’ έκ- 
φράζουσι τό πέντε διά τών λέξεων α'ίτινες σημαίνουσι μία χειρ καί 
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τό δέκα διά τής περιφράσεως δύο χεϊρες. "Αλλοι τέλος, ώς οί Έσκι- 
μώοι τής Γροιλλανδίας, δπως έκφράσωσι τό είκοσι λέγουσιν είς ar- 
θρωπος, καθότι ό μέν άνθρωπος έχει είκοσιν έν δλφ δακτύλους, οί δέ 
δάκτυλοι εϊνε σημαντικοί έν τή άριθμήσει παρά πάσι τοϊς λαοϊς, 
οΰδ' αύτών τών πεπολιτισμένων έξαιρουμένων, ώς γνωστόν. Περιερ- 
γότατον δέ εϊνε τό μέτρημα τών φυλών τής ’Ινδικής αϊτινες καλούν
ται Ζαμούκα και Μουύσκα. Παρ’ αύτοϊς τό μέν πέκτε καλείται χειρ 
τε-έειωρένη^ τό δ’ «£ ονομάζεται $r της α,.ΙΑης χειρός, τούθ’ δπερ 
δηλοϊ τήν παραλαβήν ένός δακτύλου έκ τής έτέρας χειρός μετά τήν 
τελείαν άπαρίθμησιν τών τής πρώτης. Μετά δέ τήν τελείωσιν και τών 
τής δευτέρας χειρός δακτύλων άρχεται τό μέτρημα τών δακτύλων του 
ποδός. Οΰτω τό έκδεκα καλείται πούς-εκ, ήτοι πρώτη μονάς έκ τών 
δακτύλων του ποδός μετά τήν συμπλήρωσιν τής δεζάδος τών χει— 
ρών. Τέλος δέ τό είκοσι, καλείται παρ’ αύτοϊς πόδες τεΛειωμέκοι ή 
άνθρωπος.

*'Ο τι συμβαίνει περί τό λέγειν συμβαίνει κατά μείζονα λόγον περί 
τό γράφειν. Γραφήν δέν έχουσι πάσαι αί φυλα’ι, άλλά μόνον οί ιστο
ρικοί λαοί. Ή άνάπτυξις τής γραφής εϊνε ιστορικόν έργον τοϋ ανθρώ
που, έχρειάσθησαν δ’ αιώνες πολλοί όπως φθάσωσιν οί ιστορικοί λαοί 
είς τά βραχέα και συνθηματικά σημεία, τά όποια μεταχειριζόμεθα 
σήμερον οί πολλοί τών ανθρώπων καί τά όποια βάσιν έχουσι τήν 
έκφρασιν τών καθ’ έκαστον φθόγγων, τών φωνών. Ό άγων τής άν- 
θρωπότητος υπήρξε μάκρος καί μέγας μέχρις ού καταλήξν) αύτη ε’ις 
τήν φωνογραφικήν μετάδοσιν τών ένδιαθέτων νοημάτων, και μάλι
στα είς τήν τελειοτάτην τοϋ συστήματος τούτου άνάπτυξιν, τήν 
γραφήν τήν άλφαβητικήν, δι’ ής δηλοϋται έκαστος φθόγγος χωριστά 
καί ούχί συλλαβαί όλόκληροι δι’ ένός σημείου. Έπί μακρόν δέ, μα- 
κρότατον χρόνον οί άνθρωποι, αίσθανθέντες ποτέ τήν άνάγκην τής 
μεταδόσεως ή τής μονιμοποιήσεως τών έγνωσμένων ή διανενοημένων 
διά σημείων ύποπιπτόντων ε’ις τάς αισθήσεις, περιωρίζοντο είς τήν 
ζωγράφησιν, είς τήν παράστασιν αύτών τών πραγμάτων τά όποια 
ήθελον νά έκφράσωσιν ή είς τήν συμβολικήν αύτών έξεικόνισιν, ήτοι 
είς τήν κληθεϊσαν ιδεογραφίαν. Παράδειγμα τών πρώτων τούτων 
άποπειρών τοϋ άνθρώπου καταφανέστατον δυνάμεθα νά λάβωμεν έκ 
τών συγχρόνων ήμϊν ’ιθαγενών τής ’Αμερικής, έπειδή τόν άνθρωπον 
έν ταϊς πρώταις αύτοϋ καταστάσεσι δυνάμεθα νάναπαραστήσωμεν 
καί μελετήσωμεν κατ’ άναλογίαν έν τώ σημερινώ άγρίω, δςτις, μ.έ- 

νων έκτος τής προόδου τοϋ πολιτισμού, διαφυλάσσει τάς παραδόσεις 
τοϋ προϊστορικού άνθρώπου καί παρουσιάζει τήν κατωτέραν πνευμα
τικήν βαθμίδα τοϋ έκτος τής ιστορίας άνθρώπου ούχ ήττον ή ό ποό 
τής ιστορίας. Οί ’Ινδοί ιθαγενείς τής ’Αμερικής, περί ών δ λόγος έν- 
ταϋθα, δέν εϊνε μέν παντελώς έστερημένοι γραφής, άλλ’ ή γραφή αύ
τών ούτε άλφαβητική εϊνε ώς ή ήμετέρα ούτε συλλαβική ώς ή τών 
Φοινίκων καί τών 'Εβραίων, άλλά ιδεογραφική, καί δή έκ τών στοι- 
χειωδεστάτων. Θέλοντές ποτέ νά δηλώσωσιν είς τόν πρόεδρον τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής τήν έπιθυμίαν αύτών περί κτή- 
σεώς τινων λιμνών, έστειλαν είς αύτόν άναφοράν, δι’ ής άνευ γραφής 
τό αίτημα αύτών έξεφράσθη, ώς παρ’ αύτοϊς είθισται, δι’ είκόνος.

Ή εικών αύτη παρίστανε διάφορα ζώα, κατά μέν τάλλα άπλώς 
έσχεδιασμένα, έχοντα δέ σαφώς δεδηλωμένην τήν καρδίαν καί τούς 
οφθαλμούς. Αί δέ καρδίαι πάσαι καί οί οφθαλμοί ήσαν συνδεδεμένοι 
διά γραμμής πρός τήν καρδίαν καί τόν οφθαλμόν τοϋ πρώτου ζφου 
τοϋ έπί τής είκόνος έσχεδιασμένου, οπερ ήτο γέρανος. Άπό τής καρ
δίας δέ τούτου τοϋ γεράνου άλλη γραμμή, διήκουσα διά τοϋ οφθαλ
μού του, προεξείχε, διευθυνομένη πρός τά άνω- έτέρα δέ πάλιν γραμμή 
συνήνονε στοιχειώδη τινά έξεικόνισιν τών λιμνών, ών έζητεϊτο ή έκ- 
χώρησις, πρός τόν οφθαλμόν τοϋ γεράνου.

Τοιαύτη άναφορά θά ήτο δι’ ημάς ούδέν άλλο ή γρίφος. Καί δμως 
οί ’Ινδοί έκεϊνοι σαφώς τό καθ’ έαυτούς έδήλουν δ τι έζήτουν. Τά ζώα 
έκεϊνα άντεπροσώπευον τούς υποβάλλοντας τήν αίτησιν, έπειδή έδή
λουν τό τοτέρ, ήτοι τό οικογενειακόν έμβλημα τών ’Ινδών άρχη- 
γών. Ό δέ γέρανος ήτο τό σύμβολον τοϋ άρχηγοϋ τών αίτούντων. Ή 
δέ διά γραμμ-ής σύνδεσις τών οφθαλμών τών άλλων ζφων πρός τόν τοϋ 
γεράνου έσήμαινεν, δτι πάντες άποβλέπουσιν είς τό αύτό αίτημα, ώς 
ήσαν συνηνωμέναι διά γραμμής καί αί καρδίαι πρός δήλωσιν τής τών 
άναφερομένων σύμπνοιας πρός τε έαυτούς καί πρός τόν άρχηγόν. Πού 
δέ τείνουσι πάντες ; Είς τάς λίμνας, άς είδομεν συνενουμένας έπ’ ίσης 
μετά τοϋ οφθαλμού τοϋ άρχηγοϋ. Καί πρός τινα άναφέρονται; Προς 
τόν πρόεδρον τών Ηνωμένων Πολιτειών, πρός δν άπευθύνεται ου μ.ό- 
νον ή σταλεϊσα άναφορά, άλλά καί ή γραμμή ή πρός τάνω άνερχο- 
μένη έκ τοϋ τάς βλέψεις άπάντων τών ζώων συγκεντροϋντος οφθαλ
μού τοϋ γεράνου, δςτις δηλοϊ τόν άρχηγόν τών άγριων.

Άφ’ ού δέ οί άπολίτιστοι τής Αμερικής ούτω περίπλοκου; σχέ
σεις κατοοθόνουσι νά έκφράζωσι διά τής γριφοειδοϋς αύτών ζωγραφι-
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κής άνευ γραμμάτων, εύνόητον εϊνε οτι ό συμβολικός έκεΐνος και ιδεο
γραφικός τρόπος τής παραστάσεως ήρκεσεν έπί μάκρους αιώνας κα'ι 
άρκεΐ σήμερον έν πολλαϊς χώραις εις έκφρασιν έννοιών άπλουστέρων 
είς λαούς μή άξιούντας νά έ'χωσι φιλολογίαν, άλλ’ άρκουμένους είς 
τήν έξοικονόμ,ησιν τών πρακτικών άναγκών τού καθ’ ήμέραν άνιστο- 
ρήτου αυτών βίου.

Ώς δέ ή γλώσσα καί ή γραφή, ούτω καί ή τέχνη καί ή διακόσμη- 
σις τού σώματος τών άνθρώπων έ'χει στάδια πολλά άναπτύξεως άπό 
τού πρώτου άνθρώπου τού έκτος τής ιστορίας, δν άναπαριστάνει ό 
σημερινός άνθρωπος τών έθνογραφικών έρευνών, μέχρι τού άνθρώπου 
τού άνήκοντος εις λαούς ιστορικούς.

Έπ’ ίσης δέ ή μεταλλουργία δέν παρουσιάζεται ευθύς έν ταις πρώ- 
ταις άρχαΐς τής έμφανίσεως τού άνθρώπου έπί τής γής, άλλ’ εϊνε 
ιστορικόν προϊόν άναπτύξεως βαθμιαίας. ΙΙολύ δέ πριν ή ό άνθρωπος 
μεταχειρισθή τόν χαλκόν καί τόν σίδηρον, έ'χει άνά χεϊρας ώς όργα- 
νον πρός τάς διαφόρους αυτού χρείας τόν λίθον, οίον ευρίσκει έν τή 
φύσει ή οιον κατεργάζεται αύτόν δι’ άλλων λίθων προςφυέστερον πρός 
τάς ποικίλας εαυτού άνάγκας.

Έκ τών στοιχειωδεστάτων τούτων, τής γλώσσης, τής γραφής, 
τών πρώτων τεχνών, τής μεταλλουργίας, καταφαίνεται, οποίαν κλη
ρονομιάν δυςυπολόγιστον παρέλαβεν ό άνθρωπος έκ τών αιώνων, όπό- 
σον μακρά καί βαθμιαία ύπήρξεν ή άνάπτυξις αυτών τών άπλουστά- 
των στοιχείων, άτινα ένδεικνύουσι τόν άνθρωπον τής ιστορίας τόν 
δράσαντα έν άγώσι καί μεγαλουργήσαντα, τόν διακριθέντα έν τοϊς 
γράμμασι καί ταϊς τέχναις, τώ έμπορίω καί τή πολιτική έπιδόσει.Ή 
οδός ύπήρξεν ούτω δυςχερής καί μακραίων, ώςτε άκόμη καί τήν σή
μερον πλεϊστοι λαοί ύπάρχουσιν οί σταματήσαντες έν τή κατωτάτη 
πρώτη βαθμίδι.

Ή ιστορία παραλαμβάνει τόν άνθρωπον μακράν άπέχοντα τής νη
πιώδους έκείνης καταστάσεως, άλλά δέν δύναται καθ’ ολοκληρίαν 
νάφροντιστήσνι περί τών πρώτων σταδίων τής άναπτύξεως αυτού, καί 
διά τούτο πολλάκις άναγκαζόμεθα πριν ή έξετάσωμεν τόν άνθρωπον 
τής ιστορίας νά μελετήσωμεν τήν ιστορίαν τού άνθρώπου.

ΣΠΥΡ. Π. ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΠΠΑΣ
ΜΕΓΑΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Άξιον ιδίας αναγραφής γεγονός είναι ή έν τή πόλει των Άθη- 
νών'έπι τή εύκαιρία τής εορτής τών έγκαινιων τής Ολυμπιακής 
Έκθέσεως κατ’ ιδίαν Θερμοτάτην παράκλησιν τής Α. Μ. τοΰ Βα- 
σιλέως άφιξις τοΰ μεγαλοφρονεστάτου τών Ελλήνων Ευεργετών, 
έξοχου προστάτου τών γραμμάτων, και έν παση ύποθεοει φιλότιμου 
άρωγοΰ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΠΙΙΑ. Πρός τόν έπιφανή "Αν-

Γ 91
Iqannoy Α. Αρςεκη Ποικίλη Στοά

Έχτύχωσις U τών Καταστημάτων ΑΝ’ΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ1ΔΟΓ 
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δρα σόμπαν τό Ελληνικόν Έθνος έξεδήλωσε μετ’ άδολου ύπερη- 
φανείας καί άγαλλιάσεως τό αίσθημα τής τιμής κα'ι τοΰ άμερίστου 
αύτοΰ Σεβασμού.

Ό Κ. Ζ άππας έγεννήθη έν Λαμποβω τής ’Ηπείρου κατά τό 
ι 81 3. Ένωρίτατα άπορφανισθείς πατρός, τά πρώτα δέ γράμματα 
διδαχθείς έν τΰ ένοριακΰ τής πατρίδος του Σχολείω, δεκαεξαε- 
τής μετέβη είς 'Ρουμανίαν παρά τΰ άοιδίμω έξαδέλφω Αύτοΰ 
Εύαγγέλη Ζάππα, αύτόθι ήδη εγκατεστημένη. Ή παραδειγ
ματική τΰν δύο έξαδέλφων σύμπνοια και ισχυρά θέλησις ηύλογήθη 
ύπό τής Προνοίας, ταχέως δ’ ούτοι άνεφάνησαν πλουσιώτατοι άν- 
δρες, ϊνα προσέλθωσιν έπίκουροι τοΰ άναγεννωμένου Έθνους κα’ι 
πάντα τόν πλούτον αύτων διαθέσωσιν ύπέρ τής ήμερώσεως αύτοΰ. 
Μ ετά τόν θάνατον τοΰ Εύαγγέλη, ό Κωνσταντίνος άνέλαβε μόνος 
νά συνέχιση τό μεγαλεπήβολον πρόγραμμα, παρέχων μέν έπί ει
κοσαετίαν ήδη τά έν τΰ έκείνου άναγεγραμμένα κληροδοτήματα 
ύπέρ έκπαιδευτικών κυρίως έργων, άνεγείρας δέ περιφανές τό έν 
Άθήναις Μέγαρον τΰν ’Ολυμπίων. Είς έαυτόν ίδιον προδια- 
γράψας πρόγραμμα τΰν έθνικών εύεργετηματων, ήτοι « τήν άνά- 
πτυξιν καί διάδοσιν τής Έλληνικής παιδείας, τήν ύγια και Ελληνο
πρεπή τοΰ Έθνους μόρφωσιν καί τήν πρακτικήν αύτοΰ παίδευσιν,» 
ίδρυσε τά Ζάππεια έκπαιδευτήρια, τά έν Λαμπόβω καί Λέκλη 
άρρένων καί θηλέων, τό έν Άδριανουπόλει παρθεναγωγεΐον, τό έν 
Φέρραις τής Θράκης, τό έν Πρεμετΰ, τό έν Δροβιάνη, καί τά έν 
Δελβίνω, Φιλιάταις, Νιβάνη άρρεναγωγεΤα, πρός δέ τό έν Κων- 
σταντινουπόλει περίβλεπτον παρθεναγωγεΐον.

Είς τήν Θεσσαλίαν, εις τήν κατ’ εξοχήν γεωργικήν ταύτην χώ
ραν, έξελθοΰσαν μόλις τής μακραίωνος δουλείας, έπεφύλασσεν ή 
μοίρα, έκτος τοΰ θείου δώρου τής έλευθερ^ας, καί τό έτερον έπίσης 
μέγα καί άνεκτίμητον εύτύχημα, νά περίκλειση είς τούς κόλπους 
αύτής άνδρας φιλογενεΐς, καρδίας γενναίας καί μεγαλόφρονας. Έν 
τΰ κύκλω τούτω τΰν μεγάλων πολιτών, τήν πρωτίστην καί όλως ίδιά- 
ξουσαν θέσιν κατέχει ό πρό τίνος έπισκεφθείς τήν πρωτεύουσαν τοΰ 
ελληνικού Βασιλείου μεγάτιμος άνήρ Κ. Ζ άππας, έν τή διανοία 
τοΰ όποιου τό πρΰτον άντικείμενον ύγιεστέρων σκέψεων καί άνω- 
τέρας μερίμνης ύπήρξεν ή βελτίωσις τής καταστάσεως τής Θεσ
σαλίας. Πλεΐστοι ομογενείς, άντί τΰν αμφιβόλων κερδΰν είς τρα_ 

πεξιτικάς έργασίας καί έπιχειρήσεις προέκριναν τά Θεσσαλικά 
έδάφη, έν οϊς έσπευσαν νά διασπείρωσι τά χρηματικά αύτΰν κεφά
λαια καί οΰτω μικρόν καί κατ’ ολίγον τό πλεΤστον σχεδόν τής Θεσ
σαλίας περιήλθεν είς τήν ιδιοκτησίαν άνδρΰν, πολλά δυναμένων 
ώς έκ τής θέσεώς των νά πράξωσι καί πολλαχΰς νά ώφελήσωσι 
τόν τόπον, μεταξύ δέ τούτων τήν περιφανεστέραν άναμφισβητή- 
τως κατέχει τάξιν ό Κ. Ζ άππας.

Ό διαπρεπής άνήρ γενόμενος κύριος τΰν κτημάτων τούτων άπε- 
τέλεσε μοναδικήν καί άξιόλογον άληθΰς έξαίρεσιν πάντων τΰν έν 
Θεσσαλία λοιπΰν γαιοκτημόνων, παρακολουθήσας έκ τοΰ σύνεγγυς 
τήν βαθμιαίαν πρόοδον τής γεωργίας καί πολλάς είσαγαγών είς 
ταύτην μεταρρυθμίσεις, μετέδωκε τοΐς χωρικοΐς τάς περί καλ
λιέργειας τΰν άγρΰν νέας ιδέας πολύ πρότερον τής συστάσεως 
τοΰ έν Άϊδινίω Κασσαβετειου Γεωργικού Σχολείου. Εντεύθεν ό 
Κ. Ζάππας καί έν Άθήναις συνέστησεν «Έπί τής Έμψυχώσεως 
τής ’Εθνικής Βιομηχανίας ’Επιτροπής» δύο γεωργικά διαγωνίσμα
τα, τό μέν πρός έκπαίδευσιν ύποτρόφων έν γεωργικαΐς σχολαΐς τής 
Εύρώπης, τό δέ πρός έκδοσιν γεωργικών βιβλίων, έφ’ ω κατεθεσεν 
άναποσπάστως έντή Εθνική Τραπέξη τής Ελλάδος 2θο,οοο φρ. 
έκ τοΰ προϊόντος των όποιων τελούνται τά διαγωνίσματα ταΰτα. 
Ή ιδρυτική των διαγωνισμάτων τούτων έπιστολή, προτεταγμένη 
καί αύτη έν τοΐς άχρι τοΰδε έκδοθεΐσι δύο πονήμασι «Περί 
’Ελαίας» καί περί «Σταφιδαμπέλου» εινε λαμπρόν άπαύ- 
γασμα τής πρακτικής τοΰ άγωνοθέτου διανοίας, μετά σπάνιάς 
έμβριθείας καί γνώσεως πραγματευομένου ξωτικώτατα τής έθνικής 
προόδου ζητήματα.

Ή έπί μικρόν διαμονή τοΰ Κ. Ζάππα έν Άθήναις άληθώς 
έγένετο άφορμή μεγάλου άγαθοΰ, τής άνυψώσεως τής άληθοΰς 
εύεργεσίας καί διαπράξεως τοΰ καλού έν τή άληθεΐ συνειδήσει τοΰ 
τόπου.

Οί Ζάππαι άνήκουσιν είς τήν παλαιόν, τήν γνησίαν καί μεγα- 
λόδοξον χορείαν των άληθων τοΰ Έθνους εύεργετΰν.

Τόν έπιξΰντα Κωνσταντίνον Ζάππανέκ νεαρών χρόνων 
ένθεος κατέχει μανία, ή μανία τής εύποΐίας τοΰ πλησίον, ή μα
νία τής άνακουφίσεως πάσης ηθικής καί ύλικής οδύνης, ή μανία 
τής δαψιλούς παροχής είς ό,τι έθνικόν καί φιλάνθρωπον. Ή μανία 
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αυτή έν τή ψυχή τοϋ γεραροϋ εύεργέτου τοϋ Ελληνικού Έθνους 
διαμένει ζηλότυπος, ακάματος, ακόρεστος. Έκ μικρών όρμηθε'ις 
και έργάτης τής ίδιας αύτοϋ τύχης, θεωρεί εαυτόν Θεματοψύ- 
λακα ύπό τής Προνοίας ταχθέντα τοϋ πλούτου, όν διά πολλής 
νοημοσύνης και δι’ανενδότου φιλοπονίας έκτήσατο, ταμίαν άπλοϋν 
των αναγκών τοϋ Έθνους και τής πασχούσης άνθρωπότητος. Έν 
τή χρυσή καρδία τοϋ άγαθοϋ άρωγοϋ τών γραμμάτων έόευρίσκε- 
ται πλειστάκις ή λύσις πολύπλοκων έθνικών ζητημάτων, ήτις δια- 
λανθάνει τούς σοψωτέρους, οΐ δέ λόγοι αύτοϋ, ούς έμπνέει νοϋς 
καθαρός, έν εύγενεΤ καρδία βαπτιζόμενος, δικαίως άποβαίνουσιν 
αύθεντία.

Έπ'ι τή σμικρα διαμονή έν ταΤς ’Αθηναίε τοϋ Κ. Ζάππα, δύ- 
ναταί τις αληθώς νά όμολογήση, ότι πυρετός εύγνωμοσύνης, ώς 
εΐπεΐν, κατέλαβε την Ελληνικήν Κοινωνίαν, καταδεικνύων, ότι 
πάντοτε έπιζή έν τώ Έλληνι ή καρδία, ή πάλλουσα προς παν εύ- 
γενές αίσθημα και γεραίρουσα ταϋτα έπαζίως. Ή τιμή αύτη, ή 
παρά τοϋ Ήμετέρου “Έθνους αείποτε δαψιλευθεΐσα τοϊς μεγάλοις 
εύεργέταις τής Άνθρωπότητος, συνετέλεσεν ου σμικρόν εις τήν 
παρ’ αύτοϋ γέννησιν τών ’Ανδρών, οϊτινες άπαρτίζουσι τήν χρυ
σήν καϊ διά πάντων τών αιώνων τής έθνικής ήμών ιστορίας διή- 
κουσαν διηνεκή άλυσιν τών μεγάλων πολιτών, δι’ ών πεσόντες 
άνωρθώθημεν και άνωρθωθέντες προήχθημεν και προαγόμεθα.

Τοιοϋτος δι’ ολίγων ό άνήρ, όν ή Πρόνοια έχάρισεν εις τό 
Έθνος.

I. Aplenhe

Α-Λ-ΈίΘΕΙΑ-Ι
— Δια νά έκτελέση τις μεγάλας πράξεις, πρέπει νά ζή, ωσάν νά μή έπρόκειτο 

ν’ αποθάνη.
— Δυσκολώτερον είναι ν’ απόκτηση τις εξ φράγκα με είκοσι λεπτά, παρα με δέκα 

χιλιάδας έν έκατομμύριον.
— Τδ παρελθόν καϊ τδ μέλλον καλύπτονται έμπροσθεν ημών—αλλά τδ μεν φέρει τδν 

τών χηρών πέπλον, το δε τον τών παρθένων.
— Ύπάρχουσι τριών ειδών άνθρωποι. Οί ΓΙαΛίνδρομοι, οί Στασί/ίΟί, καϊ οί 

ΓΙροο δευτιχοί.
— Πρέπει νά προσπαθή τις νά ύπερβαίνη εαυτόν, ή δ’ ασχολία αύτη να διαρκή 

οσον καϊ ό ανθρώπινος βίος.
— Αί σκληραϊ παρατηρήσεις ουδέν αποτέλεσμα εύχάριστον άποφέρουσιν, άπ’ εναν

τίας όμως πολλαϊ αί φοβεραϊ συνέπειαι αυτών. Ό δημοσία έπιπλήττων τήν σύζυγον, 
τδν νί'ον, τήν θυγατέρα ή τδν υπηρέτην του, κατήγορε? αυτός εαυτόν.

Ό έν ΙΙαρισίοις "Ελλην λόγιος χα'ι Γλωσσολόγος Σνγγραφεύς τοϋ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ

Τήν άποστολήν τής φωτογραφίας αΰτου, ό τόσον ήίη γνωστός ααταστάς ε?ς το Ελληνικόν Δημόσιον. κα\ τιμών 
τήν <( ΠοικΟην Στοάν », <5ιά τής εγκρίτου αύτου συνεργασίας Λόγιος Καθηγητής έν Γαλλία, γαμόρός επ'. Ου- 
γατρ> του περιωνύμου Ρενάν άςιότιμος κ. I. Ί'υχάρης συνώίευσε Πιάτου εξής γράμματος:

’Αξιότιμε Κύριε I. Άρσένη,
’Άργησα νά σας άποκριθώ ! Σάς παρακαλώ πολύ πολύ νά με συχωρέσετε· κάθουμα» 

στήν έξοχή μέ τδν πεθερόμου καϊ δεν είχαμε έδώ καμιά φωτογραφία δίκη μου. "Επρεπε 
να γράψη ή πεθερά μου στδ Παρίσι, νά στείλη τδ κλειδϊ τού σερταριού της, να βρεθή ένας 
φίλος μας έκεΓκάτω κτλ. κτλ. Γιά τούτο πρόσμενα καϊ γώ τόσο καιρό κι’ ανυπομονοΰσα.

"Οπως μέ βλέπετε στή φωτογραφία μου, έτσι εΐμουν όταν έκαμα κι’ όταν έγραψα το 
Ταξίδι μου—στά 1886—Μετά 1888 ήρθαν όμως καί.... τά γεράματα.

Καϊ τώρα τι λόγια νά βρώ γιά νά Σάς πώ καλά καλά πόσο μέ κολάκεψε, πόσο μέ 
τίμησε ή φιλοφροσύνη Σας; Είναι καιρός πού ξέρω τδ ώραΐον Σας έ'ργον.

Είμαι πρόθυμος νά Σάς γράψω ένα μικρούτσικο άρθρο για τήν «Ποικίλη Στοά», 
γιατί έχω δουλειά μέ τδ παραπάνω, θέλω όμως νά Σάς δώσω τίποτις άνέγδοτο. Μεγά
λη μου τιμή θά είναι νά τυπωθή στάξιόλογο τδ περιοδικό Σας.

Θά Σάς έτοιμάσω έν διήγημα, μέ τδν τίτλο Τά παιδία παίζει. Θα είναι ένα είδος 
γραμματικό παραμύθι, γιατί είναι δύσκολο γιά τήν ώρα νά κάμνουμε γραμματική, 
χωρϊς νά βάλουμε μέσα κ’ ένα παραμυθάκι. Χωνέβεται ή γραμματική καλήτερα.

Μέ τδ διήγημα θά σάς γράψω ένα δημόσιο γράμμα—δέκα αράδες—γιατϊ χρειάζεται 
κ’ ένας πρόλογος. Στον πρόλογο θέλω νά πώ δύο λόγια γιά τήν «Ποικίλη Στοά».

'0 πρόθυμος Σας
ΨΤΧΑΡΜΣ
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Φλωρεντία 23η ββρίου 1888

^ύρχε

Έλαβον ευχαρίστως τόν τόμον 
του ωραίου φχλοΛογχκοϋ έργου ύμΰ 
λίαν δ ’ Ασμένως μετέχω της συν
τάξεως τοϋ νέου έτους τοϋ 1889, άπο- 
στέλλουσα ΰμτν σύντομον άρθρον χάριν 
της «-Ποικίλης Στοάς» γραφέν.

Ταΰτοχρόνως παρακαλώ, χνα δεχθϊχτε τίχν 
έκφρασχν της πολλής ϋπολήψεως κα'χ άκρας 
έκτχμήσεώς μου πρός τό ΰμέτερον έργον.

Πριγγιπιςςλ Κολτςοφ-Μαςςλλςκη .·.

ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΙΑ τών καλλίστων καταχτήσεων τής νεωτέρας επιστήμης, 
ή βοτανική γεωγραφία οφείλεται εις γυναίκα· ή Κυρία 
Ζιρώ-Σουλαρί ζώσα παρά τούς πρόποδας τών Σεβέννων 

όρέων είχε τέκνον ύγείας επισφαλούς, τοϋ οποίου ή ασθενής κράσις 
ένέπνεε σοβαρωτάτας ανησυχίας. Θέλουσα δέ ν’ αναζωογόνηση την 
κλονισθεϊσαν τοϋ παιδός ύγείαν διά τοϋ καθαρού άέρος τών όρέων, 
εφερεν αυτόν έπί τούς βραχίονας και τφ έπεδείκνυε την διαδοχήν τών 
φυτικών χωρών, τάς οποίας διήρχοντο. Ή μητρική αΰτη διδασκαλία 
δέν άπέβη ματαία διά τόν συγγραφέα της φυσικής ιστορίας τής ro-

Σ. Π. Σ. Ώ; χαί κάτωθι τής έν τώ παρόντι τόριω δημοσιευόμενης ε’ιχόνος 
άνχφέρεται ύπό τό ψευδώνυμον τοϋτο είναι ή επιφανέστατη συγγραφευς Πριγγί- 
πισσα ΔΩΡΑΔΙΣΤΡΙΑ. Ύπερηφανευόμενοι διά τήν έξο/ον αύτής συνεργασίαν χαί 
δημοσία δμολογοΰμεν εγκαρδίους χάριτας τή περιδλέπτω Κυρίςε. Τήν μετάφρασιν 
εΰγενώς έποιήσατο ό παρ’ήμΓν Άριστοβάθμιος διδάχτωρ τών φυσικών επιστημών 
καί εξαίρετος ήμών φίλος κ. ’Ιωάννης Γ. Γεράχης. 

τίου Γα./.ίίας, άλλ’ άπετέλεσεν έν τών μάλλον πρωτοτύπων μερών τοϋ 
ωραίου βιβλίου του. βεβαιοιθείς δηλ. ότι τό κλίμα καθίσταται κατά 
τοσοϋτον τραχύτερον, καθόσον άνερχόμεθα τάς κλιτύας τών όρέων, ό 
Ζιρώ-Σουλαρΐ διακρίνει πέντε ζώνας βλαστήσεως κλιμακηδόν διατε- 
ταγμένας και χαρακτηριζομένας ύπό τής ελαίας, τής αμπέλου, τής 
καστανέας, τής έλάτης καί τών άλπικών φυτών.

’Από τών προπόδων τών ’Άλπεων άναβαίνων τις έπί μιας τών 
κορυφών επισκέπτεται τοσαϋτα διάφορα κλίματα, όσα καί ό μετα- 
βαίνων άπό τών θαλερών όχθών τοϋ Εύρώτα πρός τάς χιονοσκεπείς 
τής Σιβηρίας έρημους. ’Ολίγοι δέ τών περιηγητών αντιλαμβάνονται, 
ότι έν όλίγαις ώραις διασχίζουσι ζώνας, αϊτινες έν πεδιάδι άπέχουσιν 
άπ’ άλλήλων διαστήματα μέγιστα, καί ότι κόσμος ολόκληρος έν μι
κρογραφία, μακρόκοσμος τις, ΐνα μεταχειρισθώ τήν έκφρασιν τών αρ
χαίων, άνελίσσεται πρό τών οφθαλμών αύτών. Καί όντως, άν τό έδα
φος, τά γήινα στρώματα ή οί βράχοι ήναι πανταχοϋ τά αύτά, ή 
βλάστησις όμως, στολισμός εύμετάβολος τής ήμετέρας γής παρέχει 
είς τάς διαφόρους χώρας όψεις ποικιλοτάτας. «Ή δυναστεία τών 
φοινίκων, έλεγεν δ Λινναϊος έν γλώσση ποιητική άμα καί βραχείφ, 
βασιλεύει έν ταϊς θερμοτάταις τής υδρογείου χώρας, αί περί τούς 
τροπικούς ζώναι κατοικοϋνται ύπό φυλών δενδρυλίων καί θάμνων, 
πλούσιος δ’ έκ φυτών στέφανος περιβάλλει τάς μεσημβρινάς τής Εύ- 
ρώπης άκτάς, τήν ’Ολλανδίαν καί τήν Δανίαν κατέχουσι πλήθη 
πρασίνων άγροστεοειδών, πολυάριθμοι δέ βρύων φυλαί έπισταθμεύου- 
σιν έν Σουηδία- άλλά τά ώχρά φύκη καί οί λευκοί λειχήνες βλαστά- 
νουσι μόνον έν τή ψυχρή Λαπωνία, τή μάλλον άπομεμακρυσμενη τών 
κατοικήσιμων χωρών. Τά έσχατα φυτά καλύπτουσι τήν έσχάτην 
τών χωρών *.»

Τά ήμέτερα όρη τής Εύρώπης δέν παρουσιάζουσι τοσαύτας άντι- 
θέσεις, όσας αί μεγάλαι σειραί τών όρέων τής Αμερικής καί τής Ασίας. 
Έκεϊ τά αύτοφυή φυτά, καθώς καί τά καλλιεργούμενα παρέχουσιν είς 
τά όμματα τάς θαυμασίας έκείνας εικόνας, τάς οποίας φυσιοδίφης διά
σημος δ Αλέξανδρος Ούμβόλδος μετά τοσαύτης έπιτυχίας άνεπαρέ- 
στησε. Πριν άναβή τις τάς "Ανδεις εύρίσκει παρά τήν θάλασσαν το 
καλαμοσάκχ άρον, τό ινδικόν, τόν καφέ, τάς βανανέας, ύψηλότερα τον 
βάμβακα, ύπεράνω αύτοϋ τόν άραβόσιτον, τάς βατάτας, τον ευρωπαϊ-

Λινναίου Λαπωι ική χ.Ιωςάς. Προ/.εγέμενα.
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*·όν σίτον είς ϋψος 3300 [λίτρων άπαντώσιν είσέτι τά κάρυα, τάμηλα, 
ό σίτος καί ή κριθη,τά δέ γεώμηλα ανέρχονται καί μεχρις ύψους 4000 
μέτρων ετι υψηλότερα βοσκαί απέραντοι παρέχουσιν άφθονον τροφήν 
είς τάς λάμας, τά πρόβατα, τούς βόας καί τάς αίγας. Τό δ’ όριον της 
αιώνιας χιόνος εύρίσκεται είς ύψος 4800 [λίτρων.

Τοιοϋτοι άριθμοί έκπλήττουσι την φαντασίαν. ΤΙ δέ είνε αί κολοσ
σιαίας δι’ήμάς "Αλπεις έν συγκρίσει πρός τάς κορυφάς τών Ίμαλαΐων, 
τών Ανδεων και τών Κορδιλιερών; Άλλ’ αύτη ή υδρόγειος σφαίρα 
δέν φαίνεται ήμϊν ώς σημεϊον δυσδιάκριτον, όταν έν τη γαληνη αι
θρίας νυκτός φέρωμεν τά βλέμματα επί τών πελωρίων πλανητών, οϊ- 
τινες διατρέχουσι το διάστημα μετά θαυμασίας κανονικότητος; Έάν 
τις ήδύνατο άπό τοϋ υψους τών μεταρσίων τούτων κόσμων νά θεώ
ρηση αυτόν τον λεπτεπίλεπτου κόκκον άνάστατον ύπό της άφρονος 
άλαζονείας καί τών απάνθρωπων παθών τών επί της επιφάνειας αύτού 
συνταρασσομενων λογικών ατόμων, δπόσον οίκτον ηθελεν αίσθανθη 
διά τά θορυβώδη καί κενόδοξα ταϋτα όντα, τά θεωροϋντα έαυτά κυ
ρίους της δημιουργίας καί τά όποια τό άπειρον περιβάλλει διά τών 
ακαταμέτρητων αύτού κυμάτων, όπως ό ωκεανός συμπαρασύρει είς 
τούς βαθεϊς αύτού κόλπους τά φύκη της άκτης. Έάν έν τούτοις μάς 
είναι άδύνατον ν’ άπολαύσωμεν τοιούτου θεάματος, ή διάνοια δμως 
δύναται νά μάς άνυψώση ύπεράνω της μικράς ταύτης σφαίρας, ένθα 
ρέει ή εύθραστος καί οδυνηρά ημών ΰπαρξις, διδάσκουσα ήμϊν νά περι- 
φρονώμεν μέν τά μάταια μεγαλεϊά της, νά έκτιμώμεν δέ μόνον τά αιώ
νια, τα επιξησοντα και αυτου του συμπαντος, ήτοι την αγαθοεργίαν, 
την δικαιοσύνην καί την άληθειαν.

£Dora d’Jstria

ΰΩΡA aΙΣΤΡIA
Ka9' ήν στιγμήν ακριβώς δημοσιεύεται ανωτέρω τδ άρ- 

Q-ρον τής ’Επιφανούς Συγγραφέως, άναγγελεται άπροσδο- 
κήτως δ αιφνίδιος θάνατος τής περιβλέπτου Γνναικός.

Ή «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» τδ πρώτον τιμώμενη διά τής 
διαπρεπούς Συνεργασίας τής έξοχου Συγγραφέως, σπένδει 
δάκρυ εγκάρδιον τιμής καί υπέρτατης ευγνωμοσύνης έπί 
τοϋ τάφου αυτής, στεφανοϋσα αυτόν διά τών Ελληνικών 
άν&έων, ατινα τόσον ήγάπησεν ή έλληνικωτατη καρδία τής 
διάσημου Γνναικός.

Κατ’ άτυχή σύμπτωσιν ή δημοσίευσις εν τώ παρόντι τό- 
μω επιτυχέστατης ε ίκόν ο ς τής περιφανούς Συγγραφέως, 
χαραχ&είσης έπι τή βάσει τελευταίου αντιτύπου φωτογρα
φίας, ήν εύγενεστατα έφιλοδώρησεν ήμϊν, αποδίδει υπέρ
τατου δείγμα διακεκριμένου Σεβασμού, προς τδ όνομα τής 
μετά τόσης στοργής καλλιεργησάσης τά γράμματα ΑίΙΡΑ- 
ΑΙΣΤΡΙΑΣ.

Ή περιφανής δέσποιναίκαί λογογράφος είλκε τδ γένος 
έξ οίκου ήγεμονικοΰ, ούσα ϋνγάτηρ τοϋ Μ. Γκίκα και 
ανεψιά τοϋ ήγεμόνος ’Αλέξανδρου Γκικα. Εκ νεαράς ηλι
κίας ε’πιδείξασα μοναδικήν κλίσιν φιλομα&είας, έξέμα&ε 
πλείστας Εύρωπαϊκάς γλώσσας, ας έγνώριζε κατά βά&ος, 
τελευταίου δέ παρά τώ άειμνήστω Γρ. Παπαδοπούλα) ησχο- 
λή&η είς τήν’Ελληνικήν Γλώσσαν, μετά πολυτίμου ζήλου 
μελετήσασα τούς "Ελληνας συγγραφείς, εν νεαρωτατη 
ηλικία γράψασα μελέτας τινας γαλλιστί, πολύ έκτιμη&εί- 
σας κατά τήν εποχήν εκείνην. Αεκαπενταέτης μόλις επεχεί- 
ρησε τήν είς τδ Γερμανικόν έμμετρον μετάφρασιν τής 
αίλιάδος» και έγραψεν ικανά δραματικά έργα. Τώ 1849 ή 
ΔΩΡΑΔΙΣΤΡΙΑ, ής ή φήμη εϊχεν ήδη διαδοχή αρκούντως, 
ϋπανδρεύ&η τον ΙΙρίγγιπα' Ρώσσον ΚΟΛΤΣΩΦ ΜΑΣΣΑΛ- 
ΣΚΗ, άπεκατέστη δ’ έν ' Ρωσσία, προσληφ&εϊσα και είς την 
υπηρεσίαν τής Αυλής. Τώ 1855 άπήλ&εν εις Ελβετίαν, οπού 
πρώτη έπεχείρησε και τήν άνάβασιν τοϋ όρους Μοναχού, 
έκεΐ&εν δ’ είς Βελγίου, έν Όστένδή, έν&α έπεράτωσε το 
έργον αυτής «'Ο Μοναστικός Βίος έν τή ’Ανατολική ’Εκ
κλησία» δημοσιευ&έν έν Βρυξέλλαις υπό τδ ψευδώνυμον
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« ζ/ώρ« δ’Ίστρια,η οπερ ή συγγραφεύς έδανείσθη εκ τον 
ποταμού τής πατρίδος της, τού "Ιστρου. Έπανελθούσα εις 
'Ελβετίαν, έγκατεστάθη έν Φλωρεντία, συνεργαζομένη 
έξόχως εις επιφανή περιοδικά και εφημερίδας, κατ' έξοχίγν 
τήν «Έπιθεώρηβιν τών ζ/ΰο Κόσμων» Τδ «'Ρωμαϊκόν 
Λίκαιον » τδν’Αθηναϊκόν » « Θεατήν η και τήν’Αθηναϊκήν 
επίσης «’Ελπίδα», γράφουσα πάντοτε μετά θερμότατης 
αγάπης υπέρ τής Ελλάδος, προ ήν συνεδέετο πολυτίμως 
διά πνενματικής επικοινωνίας. Τω 1867 ή 'Ελληνική Βονλή 
τιμώσα τήν αξίαν και τήν προς τήν Ελλάδα άφοσίωσιν 
τής Συγγραφέως, άνηγόρευσεν αυτήν πανηγυρικώς 'Ελλη- 
νίδα Πολίτιδα.

’Εν Φλωρεντία ή Λωραδίστρια συνέγραψεν ικανά 
έξοχα βιβλία, εν ώραιοτάταις δ’ έπιστολαΐς τδ λαμπρόν 
αυτής σύγγραμμα «Αί Γυναίκες έν τή Ανατολή.» Έν τω 
έργω τούτω, οντινος τήν μετάφρασιν έν τή 'Ελληνική 
γλώσση έποιήβατο ή παρ’ ήμΐν κυρία Αίμυλία Παχύ θυ- 
γάτηρ Σκούζε, μετά πολλής κρίσεως, γνώσεως τών ηθών 
και έθίμων, απεικονίζεται έξαιρέτως δ βίος και δ χαρακτήρ 
τών Γυναικών και τόπων τής Ανατολής.

Τήν 'Ελλάδα ήΛωραδίστρια έπεσκέφθη πολλάκις, 
συγγράψασα και μελετάς περί τοϋ «Μέλλοντος τών Πελα
σγικών Εθνών,» τών « Ιον ίων Νήσων» και τής «Συγχρό
νου Ελληνικής Ποιήσεως.»

Έν Έλλάδι είναι γνωστοτάτη, άνήκουσα εις τδν κύ
κλον τών ούκ ολίγου άγωνισθεισών, όπως καταστήσωσι 
γνωστήν τήν κίνησιν τού κοινωνικού και φιλολογικού 
ημών βίου. Χειριζομένη μετά σπανίας εύχερείας και κομ- 
ψότητος τήν Γαλλικήν, ’Ιταλικήν και Γερμανικήν, ώμίλει 
και τήν νεωτέραν Ελληνικήν, ήν όμως δεν έγραφεν.

Οί έν Έλλάδι ουδέποτε θ·« ληβμονήβωβι τ’ όνομα τής 
εύγενοϋς Γυναικός, ής ή αγάπη και ή ένθερμος και εν
θουσιώδης λατρεία προς τήν Ελλάδα, ώς κοιτίδα ένδοξον 
τού πολιτισμού έν τή άρχαιότητι και 'Έθνος, ευρύ έχον 
στάδιον έν τω παρόντι, παρέμειναν μέχρι τής τελευταίας 
αυτής πνοής.

Τδ έν τή ΠΟΙΚΙΛΗι ΣΤΟΑι,» ανωτέρω δημοσιευόμενου 
άρθρον τής ΔΩΡΑΔΙΣΤΡΙΑΣ, παραμένει τδ τελευ
ταίου έργον τής διαπρεπούς συγγραφέως.

Κα'ι αυθις δ φίλος λόγιος Γάλλος κ. Λέων Ολιβιερος 
παοεχώρησε προς στολισμόν τοϋ παρόντος τομου τ«ς εν 
τώ έξόχω αύτοϋ τή άληθεία «Λευκώματι» αναγραφεισας 
νεωτέράς γνώμας και σκέψεις διακεκριμένων λογιών. Πς 
γνωστόν εις τδν τόμον τού 1887 έδημοσιεύθησαν πανομοιό
τυπα τής υπογραφής μετά λαμπρότατων γνωμων και ικα- 
νώς ώοαιοτάτων σκέψεων, 'όλως ανέκδοτων, των διατελε- 
σάντω'ν Πρωθυπουργών τής Ελλάδος, Κ. Καναρη, Λ. Γ. 
Βούλγαρη, Α. Κουμουνδούρου, Θ. Ζαΐμη, Θ. Ληληγιαννη 
Λ. Βάλβη και τών Π. Βραΐλα ' Αρμένη, I. -^υτσου, Α. 
Ραγκαβή, Μ. Ρενιέρη, Β. Οίκονομίδου, Π. Καλλιγα, Ε. 
Κοκκίνου, Κ. Παπαρρηγοπούλου, Π. Παπαρρηγοπουλου, 
Κ. Φρεαρίτου, & Ψαρρα, Λημ. Ν. Καλλιφρονα Α. Πα
ράσχου, Κ. Κόντου, Α. Βλάχου, Α. Συγγρου, E-PoiSov’ 
I Σκυλίσση, Α. Βυζαντίου, Λ. Αάτα. Λια των ηδη ημο- 
σιευομένων νεωτέρων έν ολω πρωτοτύπων ιδεών μετά 
τών πανομοιοτύπων τών ύπογραφών άπαντων, συμπλη- 
ρούται μοναδικόν όντως AETKSIMA, άξιον ίδιας μελέ
της και προσοχής.

’Ανεπάγγελτα πράττε.
1888
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«Ζηνα, τόν φρονεϊν βροτοϋς 
όδώσαντα, τόν πάθει μάθον 
θέντα κυρίως έχειν.».

Έν Άθήναις τή 26 Νοεμβρίου 1887.

Στέφανος Κουμανού^ης.

Μ

'II πολίτικη ισχύς είναι ώς έπί τό πολύ μαρτύ- 
ριον φαυλότατος καί ούγ\ διανοητικής ύπεροχης.

A.
Θεόδωρος Ν. Φλογαίτης.

Άνδρος χαρακτηρ έκ λόγου γνιορίζεται.
Άθήναι τή 5 Νοεμβρίου 1887.

Άλαθας πατριωτισμός, είναι ή άσφαλης οδός 
πρός Πρόοδον, Δόξαν, Ίσχύν ένός "Εθνους.

Έν Άθήναις τήν 7 Μαίου 1888.

Μ. Κ. Κ«ν4;η; (’Αντιναύαρχο;)

Έκ τών πόνων τοι τάγάθ ’ αϋξεται βροτοΐς- 
ό δ’ίιδϋς αιών ή κακή τ ’ άνανδρία 
οϋτ’ οίκον ούτε βίοτον οϋδέν ωφελεί

Άθήνησιν 16 Δεχειαβρίου αωπψ'.

’Ερρίκος Σ/λιε'μανν

Τό δίκαιόν έστιν ό Βασιλεύς τοϋ κοσμου

Ζ

Ν. Δαμασκηνές

Έργασθωμεν, καί πάλιν έργασθωμεν. Άν ή προσωπική έλευθερία σκοπός της πολι
τείας, ή πολίτικη έλευθερία λόγον ϋπάρξεως έχει 
ύπηρετοϋσα ώς μέσον τόν σκοπόν.

Στε’φανος Στρείτ

Πάνος Κορωναΐος (’Αντιστράτηγος)
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Ελπίς, έσχατη τών Θεών, σύ μόνη άπομένεις 
έντός καρδίας, λέγουστ, προώρως τεθραυσμένης. 
Άλλ ’άπατώνται- σύντροφος άκμάζει της έλπίδος, 

καί, ώς αύτη άθάνατος, ό έρως της πατρίδος!
Σοφία, ’Οκτώβριος 1888.

Κλεών Α. Ραγ«αβής

Έάν έκ τών πολλών περιπετειών τρικυμιώδους 
βίου κατορθώσης νά γίνης ό ηρως της λύπης καί 
τών πικριών, τότε μόνον γίνεσαι άληθής φιλόσο
φος όρθώς δυνάμενος νά διάγνωσης'καί κρίνιις 
τους άλλους.

Άθήναι 21 Φεβρουάριου 1888.

/

Στέφανος θ. Ξένος

Τό δι’ ολίγον γενόμενον έτήρησα έν τώ βίω ώς 
όρον, καί έν πολλοϊς έπέτυχα.

Σ. Α· Σπηλιωτάχη-

• Αΐ εύγενέσταται τών πνευματικών δυνάμεων τοϋ 
άνθρώπου έκμηδενίζονται έν τη κοινωνική ένερ- 
γεία, έλλείποντος ηθικού παρ’ αύτώ χαρακτηρος. 

Έν Άθήναις, κατ’ Αύγουστον 1888.

ΝιοΛΙΙ; Καζάζηϊ

'II ευτυχία τοϋ άνθρώπου έφήμερος, βάσις δ’ 
αϋτϊίς κυρία ή άγνοια τοϋ μέλλοντος.

Άθήναι 1888.

Δτ,ιιιήτφιος ΙΗχελας

Οΰδέν εύκολώτερον τοϋ άντιπολιτεύεσθαι, καί 
μάλιστα διά τοϋ Τύπου- άλλά δυσκολώτατον τό εύ- 
συνειδήτως δ’ έπωφελώς πολιτεύεσθαι. ’Ατελής δέ 
ό περί τών κοινών κρίνων καί τών διοικούντων τι
μητής προβαίνων ό μη έπί καιρόν τινά πρότερον 
διαχειρισάμενος δημοσίαν ’Αρχήν.

Έν Άθήναις κατα ’Ιούλιον τοΰ 1888.

Τιμολέων I. Φιλήμων
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Πολιτισμό ς=Κουρ.οπολιτι<7μός.
Ελληνισμός ; Κοσμοπολιτισμός έν τη άποκατα- 

στάσει τοΰ 'Ελληνικού γένους.
Έν Άθήναις τή 17 ’Ιουνίου 1888.

Ύπάρχουσι πολλα,ι εύχαριστήσεις έν τώ κόσμω, 
πολλαι ήδοναί, άλλ’ ή μεγαλητέρα πασών είναι ή 
ήθικη ήδονη. ην μόνον ό καλός χριστιανός, ό κα
λός πολίτης, ό καλός οικογενειάρχης αισθάνεται, 
δταν έκπληροϊ άνελλιπώς τό καθήκον του ούδενί 
χαριζόμενος. Έν τη τού καθήκοντος λέξει ένυπάρ- 
χει η πρόοδος τού άνθρώπου καί κατ’ άκολουθίαν 
ή πρόοδος της άνθρωπότητος· τά λοιπά εΐσί κα- 
ρικεύματα.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΑΣΚΑΡΑΤΟΝ
(’Λφιεροϋται τφ χυρίω Ψυχάρ·»].)

Δέν είναι γλώσσα τοϋ Λαού ή γλώσσα ή δική σου- 
—Ποτέ του δέν ώμίλησε μέ τή γραμματική σου !
Τδ πνεΰμα ποΰχες μιά φορά μέσα σ’αύτή τδ χάνεις· 
Κοντεύεις σάν τδν άγγελο τόν κάλαμο νά πιάνης.

Δέν εϊν’ αύτή δημοτική, άλλ’ είναι πριόνι, δπου, 
Μονότονα κι’άλύπητα σχίζει τ’αύτιά τ’άνθρώπου.
Τοϋ κάκου είς τούς στίχους σου πολλαΐς φοραίς κτυπάται 
Γλώσσα και πνεΰμα' πάντοτε τδ πνεϋμά σου νικάται.
Τδ πνίγουν φράσεις βάναυσοι καί αηδείς πολλάκις 
Καί γράφεις σάν νά δμιλή κανείς Δημητρακάκης.

Κρίμα, στήν έδυπνάδα σου τήν περασμένη, κρίμα· 
Ό Δηλιγιάννης, σάν μιλή, στδ δύστυχο τδ Βήμα, 
Χωρίς σουμάδαν ή μ’αύτήν, πεθαί/ωμε, αλήθεια, 
Πλήν καν δέν γράφει ποίησιν μάς λέγει παραμύθια.... 
Έπειτα καί τή σκοτεινή διαδάζωμε Πρωία· 
Καί κάπως έσυνείθησε τ’αύτί στήν άηδία.

Πλήν τοϋ ποτέ Πρωθυπουργού, θαρρώ, ή μοΰσ’ άπέχει 
Καί οέν σέ συγχωρεϊ τ’αύτί... καί τδ αυτί προσέχει· 
Έχει καρδιά· καί θά είπή καρδιά φιλοκαλία· 
”Αι είχες πνεύμα έπρεπε νά έχης κι’ αρμονία. 
’Αλήθεια, είς τούς στίχους σου πολλάκις άλας βίπτεις· 
Πλήν τρέχοντας σκοντάδουνε στή γλώσσά σου καί.... πίπτεις!

Κι’ δ “Ομηρος άν έγραφεν είς γλώσσαν Έσκιμώων,
Θά ήτον ποιητίδιον τής νέας σχολής ζώον.
Τδ παν είναι ή έμπνευσις· δμως δ γράφων στίχους, 
Πρέπει ν’ έχη εκλεκτούς καί άνθρωπίνους ήχους· 
Νά φαίνεται καί άνθρωπος, νά φαίνεται κι’ αηδόνι· 
’Αλλ’ δμως είς τούς στίχους σου σχεδδν κάνεις θυμόνει.....

Τδ πνεύμα καί τδ άλας σου στή γλώσσά σου πεθαίνει 
Καί μοναχά τδ γαύγισμα άπδ τά δύω μένει·

IQANHOY I. ΛΡΣΒΚΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣτΟΛ 22
■Ε«τύκωσ>; lx τδ» Κατχσχηχάτων ΛΧΕΣΤΗ KQASTANTISUOr
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Προπάντων όταν μέ αυτήν πεζά κάνεις μιλάει... . 
”Αν εϊν’ αύτή Ελληνική στο διάβολο νά πάη !
Πάρε τά Κλέφτικα νά ίδής τής Γλώσσης μας τή χάρι- 
Ό κάθε στίχος της δροσιά πού λάμπει στό θυμάρι!

Είναι ή γλώσσα τοϋ Λαού τωόντι μεταλλεϊον- 
"Εχει λαμπρούς άδάμαντας, έχει πολύ χρυσίον, 
Πλήν μέ σκωρίαν παχυλήν σκεπάζεται συγχρόνως 
Καί πρέπ’ εις τήν έζαγωγήν καί προσοχή καί πόνος.... 
Πλήν σύ, τήν χεϊρα εις αύτό θεότυψλα βυθίζεις 
Καί ότι εϋρης....ή χρυσόν ή λάσπην μάς σκορπίζεις!

Έγραψε κι' ό Χριστόπουλος πριν γεννηθής Ακόμα, 
Πλήν τόνομά του ό Λαός τό έχει εις τό στόμα'
Καθώς μιλούσε έγραψε, καθώς μιλεΐ τό Γένος- 
ΚΓ ό Ζαλακώστας έγραψε- Αλλ’ ήτον έμπνευσμένος, 
’Από τή γλώσσα τού Λαού, τήν άληθή καί μόνη- 
Άλλο τής λίμνης βάτραχος κι’ άλλο βουνού Αηδόνι!

Μή σοΰ ψανή παράέενο πλήν μέ τόν Κόντο μοιάζεις- 
Είκών του είσ Ανάποδη- μ’ αυτόν δέν παραλλάζεις. 
Άλλη μεριά πέρνεις έσύ κ’ έκεϊνος πέρνει άλλη, 
Πλήν μ’ άπορία σμίγεται εις ένα δρόμο πάλι- 
Κ’ ένώ, ένώ σάς έρχεται νά ζυλοκοπηθήτε, 
Τό ίδιο σπήτι κτίζετα.- ένα σκοπό κρατείται.....

Σύ στά ύπόγεια κι’ αύτός στά κεραμίδι’ άπλώνει- 
Σύ, λάσπη ψέρνεις καί αύτός τοϋ ρίπτει σκόνη.
Τοϋ "Οχλου Κόντος είσαι σύ άναποδιά γεμάτος 
Καί τής Ακαδημία; μας ό Κόντος Λασκαράτος.... 
Εκείνος Απ’ τήν έδρα του καί σύ άτ' τό π α ζ ά ρ ι, 
Συνεννοεϊσθε μιά χαρά, παράζενο ζευγάρι.

Δέν σ’ αγαπώ, δέν σέ μισώ- τήν γλώσσαν κρίνω μόνον- 
Μάλιστα έχω διά σέ κρυμμένον τινά πόνον.
Αλλά εις άγανάκτησιν ή γλώσσά σου μέ ψέρει- 
Δέν έχει δργανον καλόν τό μουσικόν σου χέρι.
Είναι άπό γαυγίσματα τής αγοράς γεμάτον
Τόν Κόντον τόν συχένομαι, πονώ τόν Λασκαράτον!

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ I ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

... -ημοσιευομεν την εικόνα της
Άργυροπούλου, τήν όποιαν έν τή άκμή 
το; κατά τόν ’Ιανουάριον τοϋ ι88γ.

Θυγάτηρ τού εύπατρίδου ’Αθηναίου
ήλικίας έλαόεν έν αύτή τή Αρχοντική οικογένεια της τά βάσιμα στοιχεία τής
Αληθούς πνευματικής μορψώσεως, ήτις διαπλαττει τήν καλήν μητέρα καί τήν 
Αέίαν οικοδέσποιναν. Εύψυής καί γλυκεία, γεΛόεσσα πάντοτε και προσηνής, 
έγεννήθη ϊνα άγαπάται, αλλ εζησε και οια να αγαπά.

πολυκλαύστου ’Ασπασίας ’Ιακώβου 
τής ζωής άνήρπασεν άδικος θάνα-

’Αναργύρου Πετράκη, έ£ άπαλής
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Άκολουθήσασα έν τώ γάμω της ού μόνον τής πατρικής οικογένειας τή / 
έκλογήν, άλλά καί τής Ιδίας καρδίας τάς ύπαγορεύσεις, άπετέλεσεν έπίζηλον 
πρότυπον συζύγου και μητρός. Τήν οικίαν Άργυροποόλου έπλήρου όλόκλη- 
ρον τής ’Ασπασίας ή δπαρέις· πάσα χαρά, πάσα χρυσή μέλλοντος έλπίς, 
πάσα συλλήβδην εύτυχία έί. έκείνης άπέβρεεν. Ένόμιζέ τις δτι ήτο τής οι
κογένειας αύτής τό άγαθόν πνεύμα, τό άποδιώκον πάσαν σκιάν, καί έκπέμ— 
πον φως καί δρόσον. Ή αλήθεια αΰτη έγένετο καταφανής διά τού Θανά
του της· εύθύς ώς έκλεισεν είς αιώνιον ύπνον τά έκφραστικά όμματα καί είς 
παγερόν σιγήν τά φιλομειδή χείλη, πένθος καί έρήμωσις περιέβαλε τόν αγα
πητόν σύντροφον, τά τρυφερά τέκνα, τάς άδελφάς, τόν αδελφόν. Παρήλθε 
χρόνος ήδη Ικανός άπό τοϋ σκληρού Θανάτου της, καί δμως καί σήμερον έτι 
ή αύτή κατήφεια περικαλύπτει τόν άλλοτε εύτυχή οίκον !

Ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας ύπήρέεν έκ τών οίκειοτάτων τού οίκου 
Αργυροποόλου. Ηύτύχησε νά γνωρίση τήν ’Ασπασίαν έν τή τελέσει τών 
καθηκόντων τής οίκοδεσποίνης, καί τή έκπληρώσει τών κοινωνικών της υπο
χρεώσεων. Εινε αδύνατον νά έέαλειψη έκ τής μνήμης του ό χρόνος, όσος 
δήποτε καί άν παρέλθη, τήν έκτακτον ταύτην εικόνα. Ήτο έκ τών σπανίων 
γυναικών, αϊτινες παράγουσι ζωηρόν καί άνεέάλειπτον έντύπωσιν. Άφωσιω- 
μένη σύζυγος, τρυφερά μήτηρ, δέν περιέκλειεν έαυτήν έν τή οίκογενείοι μό
νον. Έν τή κινήσει τής κοινωνικής ζωής, είς ήν ή θέσις τών γονέων καί τού 
συζύγου τήν έταδεν έκ νεαρωτάτης ήλικίας, κατώρθου νά συντηρή τόοω προ- 
σφυώς τής οίκοδεσποίνης τόν αύστηρόν τύπον. Έπέτυχεν έν τή ανατροφή 
αύτής νά συνδυάση τού άγνού ελληνικού βίου τάς παραδόσεις πρός τάς α
παιτήσεις τής καθ’ ήμάς έποχής. Τύπος αληθώς μεμορφωμένης έλληνίδος, 
δστις έπρεπε ν’ άποτελή παράδειγμα κατά τούς καιρούς τούτους τής ακα
ταστασίας ήμών τής κοινωνικής.

’Ιδού διατί σόμπαν τό ’Αθηναϊκόν κοινόν τήν έκλαυσε μέ τά αληθέστερα 
τού πόνου δάκρυα. Κυριολεκτικώς δάκρυα έρρεον κατά τήν διάρκειαν τής κη
δείας αύτής άπό τών οφθαλμών πάντων. Καί δταν τήν έκάλυψε τό χώμα, 
κ’ έέηλείφθησαν διά παντός οί εύγενεϊς τής ’Ασπασίας Άργυροποόλου χα
ρακτήρες, και δταν παρήρχοντο ο! μήνες, οί άπομακρύνοντες συνήθως άπό 
τής μνήμης τών άνθρώπων τάς έκλιπούσας εικόνας τής ζωής, ή άγάπη τήν 
όποίαν Έκείνη ένέπνευσεν, ή κατήφεια καί τό άλγος, άτινα ή άπώλειά της 
παρήγαγε, παρέμειναν άνεέάλειπτα άπό τής καρδίας τών συγγενών καί τών 
οίκείων της.

Η ελληνική Μούσα έπί τή άπωλεία ταότη έτονισε περιπαθές έλεγεϊον. 
Τό άσμα τούτο, όφειλόμενον είς τήν έμπνευσιν τού ποιητοϋ μας Άχιλλέως 
Παράσχου, παραθέτομεν ώόε ώς εύγλωττου έπίλογον τής άσθενοϋς ήμών 
σκιαγραφίας.

11 Αύγουστον 1SS8. Ζ.

ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ
Ε yv Ε Ε Ε I Ο 1ST*

ΕΠΙ ΤΗι ΜΝΗΜΗιΑΣΠΑΣΙΑΣ I. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Α'.

ΕΧΕΙ κ η μαύρη γή χαρά κϊ ό Χάρος τη γιορτή τον 
Γιορτάζουν και τά μνήματα, γιορτάζουν κ οί νεκροί του. 

’ Εχ&ές τήν νύκτα ήτανε Στο κοιμητήρι πέρα, 
Πανηγυράκι τών ψυχών, γιορτή, μεγάλη Σχόλη’ 
Βημέροναν μεΣάνυχτα, ή νεκρική ήμερα- 
Κι άπό τούς τάφους βγαίνανε οί πε&αμμένοι ολοι! 
Τά μνήματα έταράζουνταν, ξεΣχίζαν γέννας πόνοι’ 
' Απούαμμένους ζωντανούς γεννοΰβαν στο Σκοτάδι 
Κι όρνί&ι, άφαντο, κρυφ'ο—του Χάρου χελιδόνι,— 
Ψυχαΐς άπό τον ουρανό καλοΰΣε κι άπ τον Αδη’ 
Κι άκουγες φτερουγίβματα Στον ουρανό, κι ακόμα 
Πνοαΐς πνιγμέναις, Στεναγμούς βα&εΐς μέΰα στο χώμα’ 

” Αχ ! άλλαις κατεβαίνανε ψυχαϊς άπό τ’ άΣτέρια 
Και άλλαις ανεβαίνανε άπό τό μνήμα πάλι’ 
Κανδήλια ταϊς έφώτιζαν &αμπά και νεκροκέρια’ 
Αύτός εινε ό ήλιος τους’ δέν έχουν λάμψι άλλη !

Β'.
Τά κυπαρίΣΣια έμαύριζαν κι άβπρίζανε χιονάτα 

τά μάρμαρα τά κρύα.
— Τραπέζια χάρου &λιβερά—μέ κόλλυβα γεμάτα’ 
"Ομως νεκρός δέν φαίνουνταν, ούτε ψυχή καμμία. 
Περίμεναν τό δεύτερο ορνί&ι νά λαληΣη,
Γιά νάλ&η Συντροφιά νεκρών Στο δείπνο νά κα&ήΣη.

* ΆπηγγέλΟη είς τό Μνημόσυνου τής πολυδάκρυτου ’Ασπ. I. Αργυροπουλου.
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Γιατί πεινούνε κ’ οι νεκροί και βγαίνουν τυλιγμένοι.... 
Μέβ’ βτά πλατεία τους βάβανα νά φάνε πειναβμένοι.... 
Τά κόλλυβα έχουν τροφή και γιά νερό τό δάκρυ, 
Και τό λιβάνι μυρωδιά ποϋ καίει βέ μιά άκρη. 
Πλήν... θέλουν τύχη και αυτά τά μνήματα ακόμα' 
Πόβα δεν έχουν κόλλυβα ούτε κερ'ι κανένα, 
Ούτ ένα νεκρολούλουδο βτό έρημό τους χώμα' 
Κάνεις δέν βρίβκεται γι’ αυτά τά παραπονεμένα 
Και οί νεκροί τους βγαίνουνε μέβ’ άπ τά χώματά τους, 
Όμως τοϋ κάκου ψάχνουνε νά βρουν τά κόλλυβά τους. 
Καί μένουνε άδείπνητοι και καταφρονεμένοι, 
Χωρίς λιβάνι και κερί και βτή γιορτή τους ξένοι. 
Γι αύτούς δέν βρίβκεται καρδιά, δέν βρίβκετ ένα χέρι, 
Λυό κόλλυβα και ένα μικρό κεράκι νά τούς φέρη.

Γ'.

Βουβή αντάρα έξαφνα βτό κοιμητήρι έχύ&η' 
’Από μακρυά τό δεύτερο άκούβτηκε όρνί&ι. 
Τά μνήματ ανοιχτήκανε, άνοιγαν’ ολο ένα' 

’ Ακολου&οϋβ’ ή μυβτική τοϋ κάτου κόβμου γέννα.... 
Γέμιβ’ δ τόπος, γέμιβε από νεκρούς χιλιάδες 
Μέβ’ βτά κανδήλια έβλεπες, και μέβα βταίς λαμπάδες 
Και από μαϋρο έγινε μέ μιας τό κοιμητήρι 
Χιονάτο από τά βάβανα ποϋ οί νεκροί έφοροϋβαν 
Και βτολιβμένοι βτό πικρό έβγαιναν πανηγύρι: 
Τήν όμμορφιά ποϋ είχανε ακόμη τήν πο&οΰβαν! 

’Ή&ελαν ν’ ανε ομμορφοι βάν όταν ζοϋβαν πάλι' 
Μέ τή δροβοϋλα τής νυχτιάς βγουραΐναν τά μαλλιά τους, 
Τριαντάφυλλα έβάζανε βτά βτήδεια, βτό κεφάλι 
Κ’ έπλένανε μέ δάκρυα τά κρύα βάβανά τους. 
"Αχ, ο,τι έβλεπαν, μυρτιά ?} λοόΛουδο πεβμένο, 
Μέ πόύο τό βτολίζουνταν κ εις μνήμα άραχνιαβμένο 
Ίά κάλλη τους ζητούβανε νά βρούνε τά λυωμένα, 
Τά χρόνια τους τά ε’ίκοβι, τά νειάτα τά δαμμένα.... 
Μάζον ό νειός τή λεβεντιά και τήν παλληκαριά του, 
' Η κόρη τά χρυβα μαλλιά βτόν κήπο τοϋ &ανάτου,

Τά κόκκαλά του δ γέροντας βτόν τάφο βκορπιβμένα, 
Και τδ παιδάκι ε’ζήταε τά κάλλη τά χαμένα. 
Έβμιγε γή και ουρανός' τά μνήματα ε’βογκοϋβαν, 
Και μέ φτερά μεταξωτά τά βρέφη άναπετοϋβαν.

Δ'.

"Ομως βέ τάφο άν&όβτρωτο καί νειόβκαφο ακόμα, 
Μπρος βτ ανοικτό του βτόμα,

Τί ήταν, τί τό φωτεινό, τό άβπρο έκεΐνο βχήμα, 
Ποϋ έβτεκε ακίνητο κ’ έκύτταζε τδ μνήμα; 
Κυπαριββάκι, αν τώλεγες, δέν ήταν κυπαρίββι' 
Αέν ήταν μήτε λυγαριά ή κρίνο άν&ιβμένο, 
Ούτε άστε'ρι ποϋ ζητεί τή λάμψι του νά χύβη, 

Σέ τάφο άγαπημένο.
' Ωβάν Νεράιδα έφαίνουνταν, μηλίτβα χιονιβμένη, 
Κάταβπρη κύκνου φτερωβιά μέ φως ζευγαρωμένη.... 
"Αχ, όχι, οχι' ήταν Νειάς κορμί άφροπλαβμενο' 
Τριανταφυλλιά πού πέ&ανε, λουλούδι μαραμένο' 
'Η ποίηβις τών γυναικών εις τής καρδιάς τή χάρι, 
’Αγάπης χαμογέλαβμα, άκτίν άπ’ τό φεγγάρι. 
Ήταν αηδόνι πώψαλλε μιά ’μέρα ευτυχία, 
’Κείνη ποϋ κλαΐμε όλοι μας έδώ' ή Άβπαβία! 
Αιπλό φοροϋβε φόρεμα' τ’ άβπρα τά βάβανα της, 
Σκεπάζαν άλλα, ολόμαυρα χυμένα’ τά μαλλιά της. 
Οαρροϋβες μαύρα βύννεφα έπέφτανε βέ χιόνι... 
Κ’ έβτέκετο ακίνητη, μακρυά άπ’ όλους, μόνη' 
Τά κυπαρίββια έκύτταζε πού βάλευαν αγνάντια 
Και λάμπανε τά μάτιά της, τά μαύρα της διαμάντια, 
Σάν μέβ’ βέ μαϋρο φύλλωμα κατάχλωμη ακτίνα' 
Είχε βτήν οψι τήν αυγή, τήν^νύκτα βτά μαλλιά της, 
Κύμα κι αγέρι βτό κορμί, βτό μέτωπό της κρίνα 
Κι όλη τήν χάρι τών'πουλιών βέ κάδε κίνημά της. 
Αχ, ήταν τόβο εύμορφη ! βάιΓόταν ζοϋβε πάλι' 
Πλήν όχι, ομμορφότερη και μ’ άλλου κόβμου κάλλη. 
Γιατί έπήρε τ’ ούρανοϋ αγέρι τδ κορμί της' 
Τδ βώμα έγεινε ψυχή καί άνδος ή μορφή της....
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Μέ απορία έβλεπε τούς τάφους φωτισμένους,

Ι
Τό κοιμητήρι, τούς Σταυρούς και τούς άπο&αμμένους. 
Στο μέτωπό της έβαλε τό ακριβό της χέρι 
Κ’ έπάσχιζε νά &υμη&ή’ τη μνήμη της νά φέρη.

Αέν ήξευρε πού ’βρίσκουνταν.... στο μνήμα της έστά&η, 
’Έσκυψε και έκύτταξε τά σκοτεινά του βά&η 
Καϊ είδε ρόδα και μυρτιαΐς επάνω στο Σταυρό της, 
Πού μυρωδιά έχύνανε αγία στο πλευρό της" 
Έπήρ’ ένα τριαντάφυλλο, τό έβαλε στά στή&η, 
Τό μύρισε και ή νεκρή αμέσως ε’&υμή&η.... 

"Αχ, μύρισε ’Ιάκωβο στο ρόδο τ’ άν&ισμένο’ 
Αυτός άπό τό δειλινό κι άλλους άνθους άκόμα, 

Αυτός τώχε σταλμένο.
Μέ πόνο τδ έφίλησε τό πε&αμμένο στόμα 
Κ’ έσμιξε ρόδο τής ζωής μέ ρόδο Χάρου άλλο .... 
«Θά έλ&η, είπε’ φόρεμα νυφιάτικο θά βάλω’ 
»Θυμούμαι πόσο τ’ άρεσε τοϋ γάμου τδ στεφάνι’ 
»Βασίλισσα τής λεμονιάς τδ άν&ος θά μέ κάνη!» 
Και μέ χαρά στολίζετο ή Νειά ή πε&αμμένη’ 

’ Εντύ&ηκε τοϋ ουρανού νεφέλη χιονισμένη, 
Και μέ τά δάκτυλά της 

Τά μυρισμένα έχώριζε κ έχτένιζε μαλλιά της! 
Έπειτα έπήρε άπ’ τδ Σταυρό είς τή γλυκειά της πλάνη 
Τριαντάφυλλα και τάκαμε νυφιάτικο στεφάνι. 
Και νύφη, μπρος σέ ανοικτό, τό έβαλε μνημείο 
Και πε&αμμένη, ζωντανό έπρόσμενε Νυμφίο!

"Αχ! πρόσμενε όλόχαρη ή δύστυχη Έκείνη’ 
Μάζονε δροσερά φυτά καί νειόκοπη γαζία 
Κ’ έσυλλογίζουνταν αυτή θά δώσω τή μυρσίνη 
Στ αγαπημένο ταίρι μου’ στον αδελφόν μου ί'α’ 
Είς τήν Μαρία μενεξέ ’λευκό και στή Φανή μου, 
Ααφνοϋλα γιά τόν Κίμωνα και γιά τόν Περικλή μου ! 
Καί τούς άν&ούς της έφερνε στα πικραμένα χείλη’ 
Κά&ε όνομα και φίλημα’ κάθε φιλί και δάκρυ, 
Κ’ έφώτιζε τήν όψι της τοϋ τάφου τό κανδήλι, 
'Όπου ακτίνα έχυνε θλιμμένη σέ μιαν άκρη.

Τ’ ορνίθι πάλι έκραξε απ’ τά χωράφια πέρα' 
Έτελείωσεν ό μυστικός τών πε&αμμένων δεΐπνος.... 
Σβύναν κανδήλια και κεριά’ έσίμον ή ημέρα 
Κ’ ήρχουνταν δ άξύπνητος, δ σιδερένιος ύπνος.
Οί πεθ-αμμένοι έμπαιναν στο μνήμά τους και πάλι’ 
’Αργά, αργά οί δύστυχοι και δίχως βιά μεγάλη.... 
"Αχ, άφιναν τόν ουρανόν, τ’ αγέρι και τ’ αστέρια 
Και μέσ’ στο λάκκο έπεφταν και σταύροναν τά χέρια. ...
Τοϋ χάρου ύπνος μονομιάς στο κοιμητήρι έχύ&η’

"Ολα κοιμή&ηκαν μαζύ μέ τήν ά&ανασία, 
Σέ πήχεις τρεις ό &άνατος άντάμ’ άποκοιμή&η. 
Χωρίς νά θε'Ζ// έγειρε στή γή κ’ ή ’Ασπασία, 
Πλήν πριν τά ματιά της κλεισ&οϋν, τδ χώμα πριν τήν κρύψη, 
’Έξω τοϋ τάφου τ’ άν&η της έπρόφάασε νά ρίψη!
Τό πικραμένο δώρο της πού άπ’ τό μνήμα δίνει....
Και σήμερα στήν Έκκλησιά μάς κάλεσεν Έκείνη. 
Τραπέζι ετοίμασε πικρό μπρος στον ’Εσταυρωμένο, 

Μέ μαύρα σκεπασμένο.
Και δίσκο βλέπει επάνω του ή φιλική ματιά μας’ 
Θέ νά μάς δώση κόλλυβα κι εμείς τά δάκρυα μας. 
Γιατί είνε τά σαράντα της και τών ψυχών ημέρα, 
Σχόλη διπλή’ γιορτάζουνε στή γή και στον αιθέρα. 
"Αχ, νά πιστέψω δέν μπορώ, δέν ήμπορώ άκόμα, 
Μοϋ φαίνεται αδύνατο, έξω άπ’ τή φύσι, ψέμμα, 
Πώς μέ τό Χάρο αγκαλιαστά, κοιμάται μέσ’ στο χώμα, 
Και πώς γιά πάντα έκλεισε τδ φιλικό της βλέμμα.
Ζωή και μνήμα, &άνατος και ’Ασπασία μοιάζει;
Τέτοιος γαμπρός πώς ήμπορεΐ μ’ έκείνην νά ταιριάζη ·,.... 
'Η τρυφερή της ή ψυχή πώς ήμπορεΐ ν’ άφήση, 
Σκοτάδι στον ’Ιάκωβο, σκοτάδι στα μικρά της ;
Μπορούσε καί τδ θάνατο ακόμη νά νικήση,
Γιά νά μήν χύσουν δάκρυα όρφάνιας τά παιδιά της.
Σέ μνήμα μάνας δύσκολα κτυπα πικρή καμπάνα, 
Γιατ έχει δύναμ’ Ηρακλή μέσ’ στήν καρδιά ή Μάνα 
"Αχ, ναι’ ή ’Ασπασία μας δέν είν άπο&αμμένη’ 
Μέν πέ&ανε, έχει ζωή ακόμη μέσ’ στά στή&εια’ 

’Αλή&εια τόσο φοβερή δέν ήμπορεΐ νά γένη’



1Ι0ΙΚΙΛΗ

Το ψεμμα είν άλη&ινό και όχι ή άλή&εια!
Ποιος είπε πώς άπέ&ανε και για νεκρή την κλαίγει-, 
Τον λογο τούτον τον τρελλό ποιο Οτόμα τόνε λέγει; 
Οχι' δεν έκλειβ ή γλνκειά, ή φιλική ματιά της' 
Ο Χάρος δεν ήμπόρειίε την λάμψι της νά κλέψιγ 

Κι αυτα εδώ πού βλεπομε δεν εΐνε κόλλυβά της" 
Εΐνε γλυκίιΐματα γιορτής' μ’ αυτά μας φιλέψη.... 
Οπου κι αν εΐνε Οτι φανή' ΐλώ έλ&η οτή γιορτή της' 

Θαρρώ πώς βήμ αγαπητό ακούω φτερωμένο, 
"Οτι ή αβημένιά της ακούεται φωνή της 
Και τό αγνό της μέτωπο πώς βλέπω ανυψωμένο ! 
Ναι, είν Αυτή' δεν κοιτεται μέθα ϋτή γή την κρύα' 
Τ αΟτερι δεν οκεπάζ' ή γή κι’ δ τάφος ' ΑΰπαβίαΙ

Ε'.

Αχ ! τηνέ βλέπει ή καρδιά και ή αγάπη μόνο' 
Τά μάτια γίνονται τυφλά εις τό μεγάλο πόνο 
Και βλέπει βαλευμένος νους ανύπαρκτα μπροβτά του .... 
Κάνεις ποτέ δεν άφηβε τον ύπνο τοϋ &ανάτου !
Καμμιά φορά τό όνειρο φίλο νεκρό μάς φέρνει, 

’Αλλά ζηλεύει δ θάνατος, ξυπνούμε και τον παίρνει .... 
Γελάΰτηκα' δεν έρχεται, εΐνε βα&ειά βτο μνήμα' 
Το βήμα όπου άκουβα δεν ήτανε δικό της' 
Ήταν τό βήμα τοϋ Παπά εκεί μέβ’ Οτ’ άγιο Βήμα, 
Και Χερουβείμ εικόνισμα μοϋ έφάνη πρόσωπό της.... 
Πλήν μή λυπάΰ&ε, τούς νεκρούς νά βλέπωμε μπορούμε' 
Τ' αγαπητά τους πρόσωπα θερμή αγάπη κλεφτεί' 
Κάθε στιγμή κυττάζομε εκείνους πού θρηνούμε' 
Τον πόνο μάτι έχομε και την καρδιά καθρέφτη.... 
Ναι' βλέπομε την όψίτους κι’ αυτοί τά δάκρυα μας' 
'Εκείνοι από τον ουρανό κι εμείς απ' την καρδιά μας!

ΆΧΙΛΛΕΤΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ ΓΚΙΖΑΣ

Qi έλληνες καλλι- 
τέχναι εΐνε έκθετα τέ
κνα. 'Η μήτηρ των ή 
Ελλάς μόλις γεννη- 
θέντα καί δεχθέντα εις 
τό στήθος την άρωμα- 
τικήν αύραν των τερ
πνών τοπείων της γεν- 
νεθλίου γης, τά ρίπτει 
μακράν της μέ δλην της 
την σκληρότητα μ.η άρ- 
νουμένη καί αυτα τα 
έξοδα της απαγωγής!.. 
'Έν τούτων εΐνε καί ο 
Γκίζας' διπλοΰν ορφα
νόν. Άπό τοϋ Χατζη
κώστα μετετέθη εις την

Εσπερίαν. Καί εις άμφότερα έκθετον. Άλλ ή Μούσα, ητις έχει τον 
πόνον εις τά στήθη τον περιεπτύχθη καί τον ένεκολπώθη, σήμερον δο 
ό νεαρός Γκίζας εινε τό τεκνον τής Εύτυχίας. Έγεννήθη έν Αθήναις 
τω 1863. Ό πατήρ του ήτο Διευθυντής τοϋ ’Ορφανοτροφείου, όπου 
μετά θάνατον περιελήφθη ό υιός του ώς ορφανόν ! . . . 1ί φυσικώ 
τερον ! . . . — Δέν είχεν εϊσελάσει εις τούς εφήβους καί ήδη ή ανταύ
γεια τής τοϋ εντός του κεκρυμμένου πυρσού ήρχιζε νά φωτίζη τό ευρύ 
μέτωπον τοϋ παιδός. Καί είχε πράγματι ευρύ μέτωπον, πάλλευκον, ώς 
αλάβαστρος λεϊον, έφ’ ου οϊ τονοι ευκόλως νά συμπλέκωνται καί νά 
όρχώνται. Δύο μελάνες ζωηροί οφθαλμοί κάτωθεν, ποοεμηνυον εύφυά 
φύσιν. 'Ρίς ευθεία, χείλη πλατέα, όπως συλλαμβάνωσι τόν αυλόν καί 
τον χειοίζωνται ώς στρατιώτης τό όπλον του. Ο νΰν Διευθυντής τοϋ 
’Ορφανοτροφείου τόν είσήγαγεν εις τό ’Ωδεΐον. Εντεύθεν άρχεται τό
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στάδιον. Δι’ αλμάτων ύπερεπήδα τάς τάζεις, πάντοτε επαινούμενος καί 
θαυμαζόμενος ύπό τών καθηγητών του καί όλα αύτά μέ έν μικρόν τε- 
μάχιον ζύλου, μέ ένα αύλόν, έζ ών ύπάρχουσιν εκατομμύρια εις τόν 
κόσμον ! . . .

Λ
Έμεινε τέσσαρα έτη έν τω παρ’ ήμϊν Ώδείω, δτε μια ήμέοη ό κ. 

'Ρενιε'ρης διαγνούς την εύφυίαν τοϋ νεανίου, συνίστησι τω μεταστάντι 
Λομβάρδω, ύπουργω, την αποστολήν αύτοϋ εις την Εσπερίαν. Τω 
1883 αποβιβάζεται ό Εύρυσθένης Γκίζας εις τάς ψύχρας άκτάς τοϋ 
Βορρά καί έκεΐθεν εντός 32 ωρών σιδηροδρομικής πορείας εις τήν θερ- 
μαινομένην μέ τό πυρ τής Τέχνης Βιέννην. Ώς άπεψηγμ.ένος καί πε- 
πηγώς έδραμε νά θερμ.ανθή, προσεκολλήθη εις τήν ζωογόνον εκείνην 
πυράν. Είσήλθεν εις τό Ώδεϊον τής πρωτευούσης τής Αυστρίας. Εν
ταύθα διατρέχει τό δεύτερον τμ.ήμα τοϋ ένδόζου του σταδίου. Οί κα- 
θηγηταί τής σχολής ταύτης άρχήθεν συνεπάθησαν καί ήγάπησαν τόν 
“Ελληνα πλαγιαυλητήν. Είνε άλλως ό κ. Ilellmesberger σφοδρά τής 
Ελλάδος φίλος καί τω έκεϊ σπουδάζοντι κ. Άλκ. Άνεμογιάννη διά 
τήν εύφυίαν καϊ ελληνικήν ιδιότητα τά αύτά συμπαθ-ίας δείγματα δει— 
κνύων. *Η μουσική σχολή τής Βιέννης, είνε εκ τών άριστων έν Βιέννη’ 
ίσως μόνον τό Conservatoire τών ΙΊαρισίων φθάνει τάς ύψηλάς έπάλζεις 
τοϋ θαυμάσιου τούτου τών Μουσών διδασκαλείου. Ή άπό τοιαύτης 
σχολής άνάδειζις καί έκτίμησις, είνε τό άσφαλέστατον τεκμήριου, τό 
μάλλον έπίζηλον πιστοποιητικόν διά πάντα νεαρόν μουσικόν. Ό κ. 
Γκίζας τίποτε περιπλέον δέν ήθελεν, όταν δέ τω ένεχείρισαν τό άργυ- 
ροΰν μετάλλιον καί παμψηφεί έν έπευφημίαις, άνεκηρύχθη ό πρώτος 
τυχών τοϋ αριστείου κατά τάς έζετάσεις, ήτο ήδη ικανοποιημένος καί 
δέν ήδύνατο νά ποθήση λαμπροτέραν μαρτυρίαν.

***

Ή παρέλασίς του διά Τεργέστης, Όδησσοΰ, ’Αθηνών καί Κερκύρας 
είνε είς θρίαμβος διηνεκής. Πανταχόθεν έσύναζε δάφνας καί έπλήρου 
τό χρυσότευκτον άρμα του. Νέος συμπαθής,μέ παράστημα εύσταλές, κομ
ψός, λευκός ώς χιών καί αβρός ώς νεάνις, ήρκει ν’άναβή έπί τής σκη
νής, διά ν’ άντηχήση ή αίθουσα'είς παταγώδη χειροκροτήματα. Έν 
Τεργέστη καί έν Όδησσω δύο άργυροί μέ χρυσόν πεποικιλμένοι στέφανοι 
κατετέθησαν εις τούς πόδαςτου. Οί έν τή ζένη “Ελληνες διέβλεπαν έν 

τω πόνω τής καρδίας των είς τήν σγοσρήκ του έκείνην ύπερήφανον 
κόμην τήν νεκρανάστασιν τοϋ Απόλλωνος. Έν Άθήναις ήλθε κατά 
τόν χειμώνα καί οί κάτοικοι κατεγίνοντο φαίνεται είς τάς έσπερίδάς των 
καί δέν ηύκαίρουν κατ’ άρχάς ν’ άκροασθώσι τών μ.ελών τοϋ αύλοΰ του, 
άλλά ταχέως τά πάγη διελύθησαν, ή άζία του διεσαλπίσθη δεά τοϋ 
τύπου καί άθρόον τό κοινόν κατεπλήρου τήν μικράν αίθουσαν τοϋ έγ- 
χωρίου Ωδείου. “Οταν κατά τήν τελευταίαν του συναυλίαν έζετέλεσε 
τό «Gute Nacht mein Herzliches Kind», όλων οί οφθαλμοί έζέπεμ,πον 
ψεκάδας, δρόσον άναπεμπομένην άπό οφθαλμούς συγκεκινημένους, άπό 
ψυχάς μαγευμένας.

Ήτο ή Κίρκη έπί τής σκηνής ;
Ήτο είς Έλλην, έν εύγενές τέκνον τής γής ταύτης, ήτις καθ’ έκά- 

στην μάς συντρίβει μ.έ τήν άπογοήτευσιν.
Άλλ’ αί ψεκάδες προμηνύουσι βροχήν !

* *

Ό Γκίζας έχει πνεύμονας ισχυρούς, διά τούτο οί τόνοι οΰς έκπέμπει 
είνε ούχί μόνον γλυκείς, άλλά καί παρατεταμμέ>'θΐ. Πολλάκις έπί δευ
τερόλεπτα συνεκράτει τόν ήχον, προζενών μίαν ήδυπαθή άγωνίαν είς 
τό άκροατήριον. Πολλοί τόνοι άνεδίδοντο καί μάλλον έζεσφενδονίζοντο 
ώς έάν έντός τοϋ αύλοΰ ένετί.θετο πυρΐτις, δυναμίτες ή άλλη τις έκρη- 
κτική ύλη. Ήσαν σπινθήρες καί όχι μέλη.

Έν μια ενταύθα συναυλία τοσοϋτον κατενθουσιάσθη ό χρυσίου άφθο- 
νών κ. Στεφάνοβικ, ώστε ένηγκαλίσθη αύτόν καί τφ άνεκοίνωσεν, ότι 
τω χορηγεί τά μέσα, όπως έπί δύο έτη τελειοποιηθή έν ΙΙαρισίοις.

’Ιδού καί πάλιν ή Τύχη άκτινοβόλος !
Τόν έναγκαλίζεται καί μάς τον αρπάζει!
Ώ, εύκλεές τέκνον. ’Ιδού σοί άνοίγεται καί τό τρίτον τμήμα τοϋ 

σταδίου τής άναπτύζεώς σου, ή ΓΙατρίς σου θά σέ ένθυμήται καί όταν 
ποτέ άλλοτε έπιστρέψης, ίσως φιλοτιμ.ηθή καί σοΰ πλέζη κανένα στέ
φανον καλλίτερον άπό τον έν Κερκύρα, όπου τά φύλλα τής δάφνης 
συνεκρατοϋντο μέ ολίγον σύρμα 10 λεπτών !

5Α· Θ- ΦίΛΑΔΕΑΦΕΤΣ
1888
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TO ΜΕΙΡΑΚΙΟΝ

Ό διαποεπή; συγγοαφ-ύ; xif; « θ=ο$ώ?α;», χαϊ του « Ήοαχλίίου » χ. Κλίω·/ ’ Ραγχαβή; χα\ τιμ&

τον παρόντα τόμον του ήμετεοου έργου ίια τη; έχλεχτή; αύτοΰ συνεργασία;. Το εςοχον αΰτου ποίημα τ’ 

« Μειράκιου » άληθω; στολίζει τα; σελίδα; τϊ£; « Ποιχίλη; Στοά; ».

~ΩΖευ, τί όητα τούς ταλαίπωρους βροτούς 
φθονεϊν λεγουσι ; Σου γάρ εξαρτ ημεθα, 
όρωμεν τε τοιαυθ' α εσύ τυγγάτης θέλων.

(Ευριπίδη; Ίχετ. 736).

Τδ δύστηνον, τδ άκακον, ώ πάτερ, τοϋτο πλάσμα 
πώς τής δργής σου άζιον τής κραταιάς έκρίθη; 
Άνθύλλιον μή έθραυσε; ’Ανθών πλήν έχεις πλήθη 
Ή μή τι άκαιρον αύτοΰ άφύπνισέ σε ασμα ;

Τά δμματα διήνοιζε τά κυανά χθες μόλις, 
θερμόν πληροί τδ μητρικόν τάς φλέβας έτι γάλα, 
οί καταδόται σου αύτοΰ έγκλήματα τί άλλα 
έμήνυσάν σοι χρήζοντα τής μήνιδός σου δλης ;

Τδ παν συνθλίβεις, έν χαλκαϊς άγκάλαις περιοάλλων, 
καί πελιδνά σέ τρέμουσι τά πλήθη τών αστέρων, 
πώς έβλαψε τδν πανσθενή δυνάστην τών αιθέρων 
τδ τρυφερόν μειράκιον, τό μόλις διαθάλλον ;

ΠοικίΛοπτέρους έτι χθές διώκον χρυσαλίδας, 
μετ αλΛων παίδων εΰθυμον είς τούς άγρούς έσκίρτα, 
καί είς θυσάνους έπλεκε τόν θύμον καί τά μύρτα, 
προσμειοιώσας πανταχοϋ φαιδράς όρών έλπίδας.

Καί ήδη κάτωχρον, ισχνόν, μεμαραμένον στένει 
έν τή κοιτίδι τή μικρά, τά νεκρωθέντα μέλη 
τής νόσου δ σκληρός όδούς πρδ χρόνου κατασκέλλει, 
κα'ι τής φθοράς έγγύς διψών δ δαίμων αναμένει.

Πρδς τι πλήν τότε εις την γήν τών όδυρμών έστάλη, 
καί τών γονέων έθραυσε τδν βίον τών δυσυόρων · 
Πρός τί, πολύτιμον αύτδ τής ειμαρμένης δώρον, 
ή μητρική έβάσταέε βαρύποτμος άγκάλη;

Τδ φάσμα βλέπεις τδ βωβόν, τδ άνωθεν τής κλίνης ;
Ή μήτηρ αύτη, δύστηνος είκοσαέτις κόρη.
Τδ βλέμμα τέως εύσεβές πρδς ούρανδν ήώρει, 
άλλ’ ήδη παίζουσιν έκεϊ άρχαί παραφροσύνης.

Αύτήν γνωρίζεις- ήνθισαν πεντάκις α! κοιλάδες 
άφ’ δτου νύμφη άλαζών καί μειοιώσα εστη 
παρά τδν φίλον τής ψυχής. Εκεϊνος πλην πού εστι ;
Αί δύο τί νεκρώσιμοι δηλοϋσιν αύται δάδες ;

Ναι, οϊμοι, θύμα πρόωρον σπαρακτικών ώδίνων, 
έντδς ΰγράς κατέρριψαν οπής προχθές άκόμη 
έκ τών έσχάτων όόολών έκμισθωθέντες ώμοι 
τδν τιμαλφή, τδν ιερόν, παμπόθητον έκεϊνον.

Καί ήδη τί άπέμεινεν, είπέ, τή τρισταλαίνη ;
"Εν μόνον- σύμβολον ήδύ τών νεαρών έρώτων, 
ένσάρκωσις γλαυκόμματος τών άσπασμών τών πρώτων, 
τδ βρέφος, δπερ άπηνής ήπίαλος μαραίνει.

Ίδέ τδ δείλαιον μικρόν ήμιθανές στηρίζει 
είς τής μητρδς τδ πρόσωπον παραμυθίας βλέμμα, 
καί μετά πόνου μειοιών τδ έσχατον ήρέμα, 
παραμυθίας καί στοργής έκφράσεις ψιθυρίζει.

Ή θέα, ω πανάγαθε, ουδόλως σέ ταράττει, 
ή άποφράς; 'Ανάλγητος δ κραταιδς θυμός σου;
Πλήν πώς έν ω τοϋ ταπεινού έμοΰ, τοΰ πλάσματός σου, 
έζ οίκτου άπας καί οργής, άσπαίρει καί φρυάττει;

Είς ποιαν σπήλυγγα λοχα τών ούρανών τδ τέρας 
τδ έντρυφών εις τήν οσμήν τού σήποντος Ιχώρος;
Ό Φάλαρις πού κρύπτεται, είπέ, δ αίμοβόρος 
δ τής δειλαίας διασπών τά σπλάγχνα ταύτης σφαίρας ;

Τίς δ τά μέλη τρυφερών μιστύλλων βρεφυλλίων, 
δ τών σκελέθρων χορηγοί, καί άναΕ τής πανωλους ;
Tic δ τών κόσμων τούς σωρούς τυφλώς τους φωτοοολους 
Είς αδην τρέπων είδεχθή δεινών άποφωλίων ;

Τίς δ μισών καί απατών, δ διαιρών καί σφαττων, 
δ τούς θαλλούς καταπατών και κάλυκας θερίύων ;
Ζύ, σύ, δ πάντα προειδώς καί τού παντδς δρίίων, 
σύ μόνος δ πανίσχυρος καί πάντα οιατάττων !
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Πλήν διατί, ώ δψιστε ; Πρός τί κατεπροδόθη, 
τί έπταισέ σοι τών Θνητών ή δύστηνος αγέλη ;
Είσέτι καί λατρεύει σε καί ϊλεών σε θέλει· 
ή ψύσις εύγενής αύτής, υψιπετείς oi πόθοι.

Ώ, λέγεις, δοκιμή άπλή είσί τά ώδε πάντα, 
καί άσημος προθάλαμος ή γή τοϋ παραδείσου· 
έκεϊ άμείόει δαψιλώς ή φαεινή μορφή σου 
τόν πάσας τάς θελήσεις σου έκθύμως ΰποστάντα.

’Εάν ή κόρη ταπεινώς ή δυστυχής εκείνη 
είς τό σεπτόν σου θέλημα τήν κάραν ΰποκύψη, 
έάν τό πτώμα τό μικρόν έπΐ τοϋ στήθους θλίψη, 
καί όμως άόροχον αυτής τό καΐον δμμα μείνη·

έάν τόν μόνον τής ψυχής αΰτΖίς καρπόν προδώση, 
καί βύση είς τόν έσχατον αύτοϋ λυγμόν τά ώτα, 
τόν δόντα εύλογοΰσα πρίν καί νΰν τόν είληφότα, 
αί κλείδες Τσως τής Έδέμ καί δι’ αΰτήν λυθώσι.

’Ιδού ή φαύλη πρόφασις. Ώ τύφλωσις καί φρίκη ! 
Πλήν πώς ούδέ κατανοείς τόν άνθρωπον ό πλάσας, 
έν ώ, άπερικάλυπτον έκείνός σε φωράσας, 
είς βίαν μόνον πρό πολλοϋ άμείλικτον ύπείκει;

Ή κόρη αυτή ή άόρά, ίδέ, τήν άπαισίαν 
περιφ^ονοϋσα πρότασιν, παράφορος σφαδάζει, 
καί χάριν τού μικρού αυτής προθύμως θυσιάζει 
καί τήν (δίαν ΰπαρέιν καί τήν άθανασίαν.

Πρός ώραν άφες, "Υψιστε, τάς λιγυράς βαρόίτους, 
τά ώσανά παυσάτωσαν καί ή χρυσή ραστώνη, 
έν τώ πικρώ κατάδηθι τών όδυρμών κευθμώνι, 
καί τάς βασάνους έν αύτώ ίδέ τάς άφορήτους.

Τί έστιν άφοσίωσις διδάχθητι, τοϋ μίσους 
δοκίμασον τό κώνειον, έράσθητι και κλαϋσον, 
τάς φαγεδαίνας τής σαρκός καί τής καρδίας ψαϋσον, 
τά έλη πανταχοϋ ίδέ καί τάς στυγνάς άόύσσους.

’Εν τή φιάλη άντλησον τοϋ άλγους τή βαθεία, 
καί ζύγισον τήν άλυσιν τής έπί γής δουλείας, 
καί τότε ίσως δάκρυα πικρός μεταμελείας 
καί σοϋ μικρόν ΰγράνωσι τά δμματα τά θεία !

ΚΛΕΩΝ Λ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ

ΔΩΡΑ ΔΙΣΤΡΙΑ

*11 υπό τϊ> ψευδώνυμον τούτο γνωστή εις τό 'Ελληνικόν Δημόσιον Κυρία. Κή.Ι- 
τσηφ— Μασσά.Ισχη τό γένος Ε. Γκίκα εγεννήΟη τω 18?4 είς Βουκουρέοτιον. Έξοχος 
διά τήν πολυμ,άΟειαν αυτής συνέταξε πάμπολλα έργα, ών διαπρέπουσι: Ό Μη>α· 
στηριαχΐχ Λ’όις t'r ’AratnJixij ' ΕχχΛησία, At Γννι’ϊχις er rrj ’JrarnJij, 

'// ΐτ'ΕΛ.Ιάίι πτριήγησις.
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Άφ’ ού έπλάσθη ό Άδάμ, πριν ή σχεφθή δ Πλάστης 
3τε χαλά δεν ήρχετο να μένη ούτος μόνος, 
ήγάπα δ απόλυτος έπί τής γης δυνάστης 
νά χατακλίνηται συχνά εντός τερπνού ανθώνος, 
καί νά διάγη τήν ζωήν τήν άπειρον άγώνος.

Καί ό/t μόνον δ Άδάμ συχνάκις εκοιμάτο, 
άλλά καί ύπνον νήδυμον- καί δφις τις (εκείνος, 
ύφ’ ού ή Ευα ύστερον ή άφρων ήπατάτο) 
είς τον Άδάμ προσήρχετο καθ’ ύπνον άκινδύνως, 
καί τήν πλευράν του έλειχε τήν μίαν εύφροσύνως.

Καί λείχων τήν γυμνήν πλευράν άφήρει άπ’ εκείνης 
παν μόριον ανθρώπινον, καί άντ’ εκείνου πάλιν 
ένέβαλλεν είς τήν πλευράν μετά δικαιοσύνης 
τά μόρια τών όφεων — καί ηδονήν μεγάλην, 
ήτις τοϋ ύπνου τοϋ Άδάμ έπέτεινε τήν ζάλην.

Καί εκοιμάτο δ Άδάμ, ώς είρηται, συχνάκις, 
χωρίς τό πράγμα δ πτωχός ποτέ νά έννοήση, 
ότε δ ό'φις, έκτελών τό έργον του πολλάκις, 
κατώρθωσεν έκ τής πλευράς τό πάν νά έκμυζήση 
καί είς αυτήν — τών δφεων τήν ύλην νά εγχύση.

Άλλ’ άν καί η το αβλαβής τών δφεων ή ύλη, 
δέν ήτο όμως βέβαια καί ώς ή ανθρώπινη, 
καί μετ’ ολίγον γάγγραινα κακόχυμος ήπείλει 
τό σώμα δλον τοϋ Άδάμ τό θειον νά μολύνη, 
καί τόν προπάτορα ημών έδέξατο ή κλίνη.

Καλεϊ τόν Πλάστην δ Άδάμ και δ Θεός προστρέχει:
— «Τί έχεις, τέκνον μου Άδάμ;»— «Θεέ μου, τήν πλευράν μου 
πόνος δριμΰς κατέλαβε καί αγνοώ τί έχει...
5Ω πάτερ, άποδίωξον τά βοσκνκ μακραν μου.»
— «Αρκεί”, παιίίον’ έλπιζε έπί τήν δεξιάν μου.»

Καί τείνας ήδη δ Θεός τήν χεΐρα τήν αγίαν, 
τήν τοϋ προπάτορος πλευράν εκβάλλει άνευ πόνων, 
καί, έπουλώσας τήν πληγήν αμέσως τήν άθλίαν, 
δημιουργεί έκ τής πλευράς χωρίς πολλών αγώνων 
λαμπρόν τι καλλιτέχνημα — κατά τήν δψιν μόνον.

LOANNOY ΑΡΧΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 23
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Τότε . . . νεφέλη έκρυψε τον δίσκον τοϋ ήλιου, 
έσίγησεν ή αηδών, το ρόδον έμαράνθη,— 
κα'ι μετ’ ολίγον ή φωνή ηκούσθη τοϋ Κυρίου 
(άφ’ ού καί πάλιν τοϋ Άδάμ δ ύπνος έπεράνθη, 
καί είδεν ούτος άνθος ζών παρά τά κύκλω άνθη) :

«Σύ, κύριε, δ αγαπών και νύκτα καί ή μέραν 
εις τον Μορφέα νά δωρής άβρώς τά βλέφαρά σου, 
λαβέ προς τιμωρίαν σου, τών πόνων σκληροτέραν, 
λαβε τήν Ευαν παρ’ έμοϋ, τδ πλάσμα τής πλευράς σου, 
καί μάθε ήδη ν’ άγρυπνης, Άδάμ, μέ τά σωστά σου !»

1888. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Δ. ΒΑΛΒΗΣ

Μετά ιδίας εύχαριστήσεως ή «Ποικίλη Στοά» συγκαταλέγει μεταξύ τών εκ
λεκτών συνεργατών τοϋ 1889 και τόν συμπαθή διηγηματογράφον, τον συγγραφέα 
τής «'Ροζίνας ’ Ανθοπώλιδος» κ. Λάμπρον ’ ΕννάΛην. Καί μακρόθεν τιμά το ήμέ- 
τερον εργον δι’ ώραιοτάτου διηγήματος δ φίλος κ. Ένυάλης.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

ή έλλειψις δωματίων

ΙΜΑΙ έκ τών φρονούντων οτι έκαστος έν τώ 
κόσμφ τούτφ είναι δημιουργός τής τύχης του- 
ουχ ήττον γεγονότα τινά ένίοτε κλονοΰσιν έκ 
θεμελίων τήν πεποίθησίν μου ταύτην, καί τοι- 
οΰτό τι μικρόν θά αφηγηθώ.

Τό πολυδάπανον του έν Άθήναις βίου κατά 
τά τελευταία έτη, ή ύπερτίμησις τών ένοικίων, 
μετ’ έπίπλων διά τούς σπουδαστάς, τούς άγα

μους υπαλλήλους καί άλλους ξένους, άτινα αλλαχού έν αφθονία ΰ- 
πάρχουσι, καί εις πόλεις πολλώ μικροτέρας τής ελληνικής πρωτευού- 
σης, μεθ’ όλων τών παρομαρτουσών ευκολιών, άναγκάζουσι τάς ανω
τέρω τάξεις τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας νά καταφεύγωσιν εις τά άκρα 
τής πόλεως, έπί τή έλπίδι ότι θά εύρωσι κατοικίαν καί στέγην αντί 
μικρού σχετικώς ένοικίου.

Εκεί λοιπόν παρά τό Κολωνάκι έν μικρά οικία εύρίσκομεν κατέ- 
χοντα μικρόν δωμάτιον τον ήρωα τής μικράς ταύτης ιστορίας. Ή έπί- 
πλωσις τοϋ οικήματος του είναι άπλουστάτη καί αφελής, ανάλογος 

τοϋ όγκου τοϋ βαλλαντίου του. Κλίνη σιδηρά μετά καθαράς στρωμνής 
καί σινδόνων λευκοτάτων, τράπεζα ξυλίνη χρώματος πρασίνου μετά 
βιβλιοθήκης τοϋ αύτοϋ χρώματος, κάθισμα παρέχον πάσαν άνεσιν 
είς άνθρωπον καταγινόμενον είς μελετάς, δύο καρύϊναι έδραι, μικρόν 
παρά τόν τοίχον άνάκλιντρον, ιματιοθήκη πενιχρά καί νιπτήρ ταϋτά 
είσιν άπαντα τά έπιπλα τοϋ δωματίου.

Παρά τήν τράπεζαν κάθηται νέος, τριακονταετής περίπου, ωραίος 
καί σοβαρός τήν όψιν άνήρ. Η μορφή του ολη εκδηλοϊ τον παρελ
θόντα βίον αύτοϋ, βίον διελθόντα έν στενοχωρίαις καί ήθικαΐς παθή- 
σεσιν, ών ίχνη ευδιάκριτα κατέλιπον έπί τοϋ προσώπου του δια τών 
έπ’ αύτοϋ χαραγθεισών προώρων ρυτίδων. Αί τρίχες τών κροτάφων 
του είσί λευκαί, ή δε ύπερ τό μέτωπον.φαλακροτης τής κεφαλής του 
έπιτείνει τήν φυσικήν σοβαρότητα τής μορφής αυτοϋ. Η κατα τον 
συρμόν τοϋ Ερρίκου Δ' κεκαρμένη κομψή καστανή γενειάς του πού 
καί πού κοσμείται δι’ αργυρών τινων τριχών, και ο παχύς μυστα, 
αύτοϋ δέν έπαρκεΐ νά καλύψν) τό συνεχώς διαγραφομενον έπί τών 
χειλέων του πικρόν μειδίαμα.

’Επί τής τραπέζης κεϊται ήνεωγμένη ή εικονογραφημένη έκδοσις 
τών έργων τοϋ Άλφρέδου Μυσσέ, προσφιλούς αύτώ άναγνώσματος, 
ένώ κρατεί είς χεϊρας άναγινώσκων τον ^ιόηρονργοκ τοϋ Γεωργίου 
Όνε. Αί έκ τοϋ δράματος έντυπώσεις άποτυποϋνται έν τή μορφή 
του καί τά έκ τής πάλης τών δυο σιδηρών χαρακτήρων τοϋ ωραίου 
δραματικού έργου γεννώμενα αισθήματα νομίζεις ότι ένσαρκοϋνται έν 
τφ προσώπω αύτοϋ. Έφ’ όσον πλησιάζει πρός τό τέλος τής δευτε- 
ρας πράξεως έπί τοσοϋτον ζωογονείται, καθ’ ήν δέ στιγμήν ή Κλάρα 
άποχωρεΐ είς τό δωμάτιον αύτής, σύζυγος τοϋ Φίλιππου Δερβλάϋ 
άπό τής αύριον ένώπιον τοϋ κόσμου μόνον, ο νέος εγείρεται, και ωσει 
έγει προ αύτοϋ τήν ΰπερήφανον γυναίκα, βλέπει ατενώς προς την θυ- 
οαν, έκ τής όποιας νομίζει αύτήν έξερχου-ενην, και Ah 1 CFCaturS 
orgueilleuse, qui ne veux pas plier, je t’adore, mais je te bri- 
serai !... άναφωνεϊ μεθ’ όλης τής δυνάμεως τής ψυχής του καί διά 
τόνου, δν θά έζήλευεν ό το πρώτον τον Φίλιππον υποκριθεις διακε
κριμένος καλλιτέχνης συμπολίτης ημών κ. Αριστείδης Δαμαλάς.

Καί ώς νά ειχεν έξαντλήση τάς δυνάμεις του ή μέχρι τής στιγμής 
έκείνης άνάγνωσις τοϋ δράματος, πίπτει έπι τής έδρας του, ενφ το 
βιβλίον κυλιέται προ τών ποδών του.

— Ώ, Δερβλάϋ, Δερβλάϋ ! ψιθυρίζει, ή πάλη σου υπήρξε φοβερά
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άληθώς ... άλλά κατασυνέτριψας το λατρευόμενον ύπερήφανον πλά
σμα, ένφ έγώ ... κα'ι λυγμοί καταπνίγουσι την φωνήν του και κρύ
πτει τό πρόσωπον έντός τών χειρών του, ένφ σταγόνες πύρινοι έκφεύ- 
γουσιν άραιαί τών οφθαλμών του.

Ο

‘Ο Περικλής Όρφανούδης είναι έκ τών άνθρώπων έκείνων περί τών 
οποίων δύναταί τις νά εΐπη ότι, πριν ή ή μαία θέση την χεϊρα πρός 
απαλλαγήν αυτών έκ τής μητρικής γαστρός, τούς ψαύει ή δυστυχία, 
έπιθέτουσα την άπαίσιον αύτής σφραγίδα, ήν φέρουσι καθ’ άπαντα 
τόν βίον.

Γεννηθείς έν μέσφ ικανής ευπορίας είδε, μόλις έννοήσας τόν κόσμον, 
τον πατέρα αύτοΰ χάνοντα τήν έαυτοΰ περιουσίαν εις άτυχεϊς έπι- 
χειρήσεις, μετά πολλής δέ δυσκολίας δυνάμενον νά τόν διατηρή, 
όπως περατώση τάς έν τφ έπαρχιακφ του Γυμνασίω σπουδάς. Σκ,έψις 
έγένετο μετά ταΰτα περί μέλλοντος, δπως δέ συνηθέστατα συμβαί
νει έν Έλλάδι, άπεφασίσθη ή σπουδή τής Νομικής έν τώ Έθνικφ 
Πανεπιστημίφ. Περί τοΰ πώς καί διά τίνων μέσων μικρός έγένετο λό
γος, διότι πατήρ καί υιός ήλπιζον, άφοΰ δ υιός τοΰ γείτονος Μαρούλη 
εμελλέ νά γείνη Ιατρός χωρίς νά έ'χη χρηματικά μέσα πλείονα τών 
τοΰ Πέρικλέους καί δ είσαγγελεύς τοΰ Πρωτοδικείου τοΰ νομοΰ των 
έιχε σπουδάση τά νομικά, υπηρετών παρά τινι ’Αθηναϊκή οικογένεια, 
άλλοι δέ νέοι γνώριμοι αύτών κατώρθουν νά έξακολουθώσι τά μαθή- 
ματά των έ'χοντες 25 μόνον δραχμάς τόν μήνα έπιχορήγησιν παρά 
τών οικογενειών των. Έν τφ οίκογενειακφ, ούτως ε’ιπεϊν, αύτών συμ- 
βουλίφ ούδόλως έλήφθη ύπ’ δψιν ότι δ πατήρ δέν ήτο πλέον νέος 
καί ότι αί δλίγαι σταφίδες, άς έκέκτηντο άκόμη, είχον άνάγκην καλ- 
λιεργίας καί έπιτηρήσεως, είς ήν δέν θά έπήρκει πλέον μόνος, παρ’ 
ού άνέμενον περίθαλψιν σύζυγος και δύο θυγατέρες. Έν πεποιθήσει 
έφρόνουν ότι ήρκει μόνον νά λάβη τό δίπλωμα δ υιός, καί ή ύλική 
έύπορία θά είσέρρεεν είς τόν οίκον αύτών.

Καί Ιδού δ νεαρός έπαρχιώτης τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1865 άνήρ- 
χετο έκ Πειραιώς είς ’Αθήνας, φέρων μόνον τά βιβλία του καί τινα 
πενιχρά ένδύματα. “Εν χαρτονόμισμα τών 100 δραχμών, έν τών 25, 
τρία τών 10 καί τινα άργυρά κερμάτια άπετέλουν άπασαν τήν περι
ουσίαν του, κεφάλαιά του δέ ήσαν μόνον ή πλήρης εύφυίας καί νοη-
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μοσύνης μορφή του καί σωρός ελπίδων, προϊόντων τής ηλικίας.
Υπάρχει άρά γε καί εις μεταξύ τών άνερχομένων τάς μαρμάρινους 

βαθμίδας τοΰ Πανεπιστημίου, όστις νά μή κατακλύζηται ύπό μάγων 
ονείρων, έλπίδων καί πόθων; Τίς δέν ώνειροπόλησεν ότι ημέραν τινά 
θά καταστή δεινός νομομαθής, εύγλωττος συνήγορος, αίρων θριάμ
βους έν τφ κακουργιοδικείφ, τούλάχιστον βουλευτής καί νομάρχης, 
άν ούχί καί ύπουργός ; Καρδίας πλήρεις οί πλεϊστοι καί βαλλάντια 
κενά έχοντες είσορμώσιν είς τήν θύελλαν τής ζωής, βλέποντες τά 
πάντα ρόδινα καί άτενίζοντες μετά θάρρους είς τό μέλλον.

Δέν θά καταγείνω αφηγούμενος λεπτομερώς τόν πλήρη στερήσεων 
βίον τοΰ Πέρικλέους Όρφανούδη. Έπάλαισεν ώς ήρως. Προσκολλη- 
θείς κατ’ άρχάς παρά τινι άγαθφ δικηγόρφ έκ τών άριστων τής πρω- 
τευούσης είργάζετο παρ’ αύτφ, αντί μικρής αντιμισθίας' είτα προσε- 
λήφθη είς έφημεοίδας κατ’ άρχάς ώς διορθωτής καί συντάκτης τών 
μικρών ειδήσεων, μετά ταΰτα δέ ώς συντάκτης τών πρακτικών τής 
Βουλής, ένφ συγχρόνως έ'γραφε διάφορα άρθρα, ποιήσεις καί μελέ- 
τας έν περιοδικοϊς' άλλά μή κεκτημένος έ'τι φιλολογικόν όνομα έκό- 
μιζεν αύτά μετά δειλίας είς τούς διευθυντάς αύτών, παρκκαλών σχε
δόν νά δημοσιευθώσι.

Νέας καθ’ έκάστην συνάπτων σχέσεις μετά συσπουδαστών καί άλ
λων κατέκτησεν έν όλίγφ διαστήματι χρόνου επίζηλον θέσιν έν τή 
Αθηναϊκή κοινωνίικ, ούχί πλέον άγαπώμενος, άλλά λατρευόμενος ύπό 
τών φίλων του, διότι ή άγαθότης καί ή γλυκύτης τοΰ χαρακτήρος 
αύτοΰ ήτο μοναδική, μαγνητίζουσα καί παρασύρουσα τούς γνωρί
ζοντας αύτόν.

Έπί τέλους προσληφθείς ώς τακτικός συνεργάτης έν τή Στοά ηύ- 
ξησε τόν κύκλον τών σχέσεών του, έκτιμηθεΐς ύπό διαπρεπέστατων 
άνδρών πολιτευόμενων. Καθ’ δν δέ χρόνον έδημοσιεύετο τό πρώτον 
τομίδιον έκλεκτών λυρικών ποιήσεών του, ύφίστατο τάς διδακτορι- 
κάς έζετάσεις, λαμβάνων τό δίπλωμ-ά του τής νομικής μέ τόν βαθ
μόν Mar χα.Ιΰς. Ούτω μετά κόπους καί άγώνας, ταλαιπωρίας καί 
ύλικάς στερήσεις άφικνεϊτο είς τό τέρμα τοΰ θεωρητικού, ούτως εί- 
πεΐν, μέρους τοΰ σταδίου του. Πιθανώς έν άλλη χ,ώρα νέος, κάτο
χος τών προσόντων τοΰ Πέρικλέους Όρφανούδη, άπό τής στιγμής 
ταύτης θά έ'βλεπε διανοιγόμενον ένώπιόν του εύρύ στάδιον είτε έν τή 
λογοτεχνία είτε έν τή έξασκήσει τής έπιστήμης τοΰ δικαίου.

Άλλ’ έν 'Ελλάδι, ύφ’ άς βιοΰμεν συνθήκας, κηί μάλιστα κατά;



358 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 359

τήν έποχήν έκείνην, άπό τής στιγμής ταύτης άκριβώς άρχονται τά 
μεγαλείτερα μαρτύρια. Νά κατέχης δίπλωμα με έκλεκτόν βαθμόν, 
νά αίσθάνησαι ότι δύνασαι νά διακριθ^ς, καί δμως οΰδείς νά πλη- 
σιάζγ είς τό γραφεϊόν σου. Νά κατέχης κάλαμον διακεκριμένον, δ,τι 
γράφεις νά έκτιμάται καί ίσως νά θαυμάζηται, και δμως νά μη άπο- 
λαμβάνης πλέον τών 200—250 δραχμών τόν μήνα ώς συντάκτης 
έφημερίδος, διότι ό διευθυντής δέν δύναται νά σοί πλήρωσή περισσό
τερα, νά έχης δέ καί την συχνήν ένόχλησιν τών έκδοτών περιοδικών 
αίτούντων σε κάτι ώραιον τού λαμπρού καλάμου σου, άλλά δωρεάν, 
διότι και ούτοι μόλις άποζώσιν έκ του έργου των, έάν δ’ άποφασί- 
σωσι νά ίκανοποιώσι τούς συνεργάτας αυτών, θ’ άναγκασθώσι μετ’ 
ολίγον νά διακόψωσι την έκδοσιν τού ίδιου περιοδικού. Ώς έκ πε
ρισσού δέ νά συλλογίζησαι δτι γέρων πατήρ, άγαπητη μήτηρ καί 
δύο άδελφαί άναμένουσιν άπό σού οϊ μέν περίθαλψιν έν τω γηρατι 
αυτών, αί δέ άποκατάστασιν. Καί νά μη δύνασαι τίποτε, τίποτε υπέρ 
αυτών. Πού τά σχέδια, πού οί πόθοι, πού τά όνειρα ! Ποσάκις, κα- 
ταρώμενος καί λογοτεχνικήν εύφυίαν καί επιστημονικήν μόρφωσιν, 
δέν άνεμιμνήσκετο της έπαρχιακής του πόλεως, δπου, έάν έ'μενεν, 
ίσως θά ήδύνατο, καλλιεργών την σταφίδα τού πατρός του, ν’ αύξηση 
την κτηματικήν αύτού — 
ρος, τουλάχιστον ωφελιμότερος είς την οίκογένειάν 
νά μεταβη είς την πατρίδα του ήδύνατο, ποιητής αυτό 
φεύς καί έ'γκριτος δημοσιογράφος, 
άλλά ποιους άγώνας έπρεπε νά 
τούς τεσσαράκοντα καί πλέον συναδέλφου 
δικεϊον τού νομού του ; ’Έπειτα μετά 
δυνατόν, διδάκτωρ αύτός, τού οποίου 
δες τών ’Αθηνών άνέφεραν μετ’ έτ 
του, χωρίς νά κομίση δώρόν τι έκ τής πρωτευούσης πρός 
καί τάς άδελφάς του; Ν’ άγοράση δώρα, άφού ό ίδιος 
οΐκαδε, έν μόνον κεκτημένος φόρεμα ! έ'μενε λοιπόν έν 
άπολέσας, μεθ’ ολα ταύτα πάσαν έλπίδα.

"Απαξ διωρίσθη συνήγορος έν τω κακουργιοδικείω, 
σπισθη άπορον κατηγορούμενον έπί φόνω. Καίτοι τό κακούργημα εί- 
χεν άποδειχθη υπό τών μαρτύρων τής κατηγορίας, ώς γενόμενον σχε
δόν έπ’ αύτοφωρφ, καίτοι αί μαρτυρίαι τών μαρτύρων τής ύπερα- 
σπίσεως ήσαν άσθενέσταται καί άόριστοι, ό Περικλής συνηγόρησε

περιουσίαν καί νά ζήση, άν ούχί εύτυχέστε- 
του. ’Ήδη ούδέ 

ου ήδύνατο, ποιητής αύτός καί συγγρα- 
Έμενε τό δικηγορικόν έπάγγελμα’ 
καταβάλη, δπως διαγωνισθη πρός 

ς του, ούς είχε τό ΓΙρωτο- 
■όσων ετών άπουσίαν, πώς ήτο 
τό όνομα τοσάκις αί έφημεοί- 

■αίνων, νά κατέλθη είς τήν πατρίδα 
τής πρωτευούσης πρός τήν μητέρα 

θά μετέβαινεν 
Άθήναις, μη

δπως ύπερα-

θαυμασίως, άναδειχθείς ρήτωρ εύγλωττότατος καί ψυχολόγος δεινός, 
κινήσας είς δάκρυα τό δικαστήριον τών ένορκων’ καί δέν έπέτυχε μέν 
τήν άθωωσιν τού πελάτου του, άλλ’ έμετρίασε διά τής συνηγορίας 
του τήν ποινήν είς ισόβια δεσμά. Έξήλθε τού δικαστηρίου δεχθείς 
τά συγχαρητήρια πάντων τών παρισταμένων. Τήν έπιούσαν αί έφη- 
μερίδες άνήγγελλον τήν έμφάνισιν νέου άστέρος έν τω ποινικώ στερεώ- 
ματι. Τούτο άλλαχού θά διήνοιγε τό δικηγορικόν μέλλον τού νεαρού 
έπιστήμονος, έπί τινα χρόνον μάλιστα καί ό Περικλής έβαυκαλίσθη 
ύπό τοιούτων έλπίδων, έν τούτοις ούδείς πελάτης έπεσκέφθη τό γρα- 
φεϊον—δωμάτιόν του—ζητών τήν συνηγορίαν του. Αγνός τά αισθή
ματα ών, κατ’ άρχάς έξήσκει τό δημοσιογραφεΐν έν μεγίστη άνεξαρ- 
τησία, άλλά ταλαιπωρηθείς υπερβαλλόντως προσεκολλήθη είς κόμμα, 
μετά τίνος δέ ύπερηφανίας κατήρχετο τό θέρος είς Φάληρον συνο- 
___ . . ■ Κολακευθείς έκ τούτων κατέστη φανατικό
τερος υπερασπιστής τής πολιτικής μερίδας, είς ήν έτάχθη, δτε δέ 
έχρωματίσθη άρκούντως ή κάλλιον ΐμουΓτζουρωθη, καταστήσας δύσ- 

' ’ άμοιβήν

δεύων τόν άρχηγόν του

προσχώρησίν του, έλαβεν ώ
Υδρας. Κατόπιν τόσων φιλοδοξών 

ς. Άπέστειλε τόν διορι— 
. Κατα-

κολον τήν είς άλλην μερίδα 
τόν διορισμόν του ώς είρηνοδίκου 
ονείρων είρηνοδίκης ! Νέα αύτη άπογοήτευσι 
σμόν πρός τόν διορίσαντα αυτόν υπουργόν μετ’ άγανακτήσεως. Κατα- 
λιπών τήν κομματικήν εφημερίδα, έζήτησε θέσιν είς μίαν τών τριών 
καθημερινών τής έποχής έκείνης, αϊτινες έθεωρούντο ώς μάλλον άνε- 
ξάρτητοι. Κατά τόν χρόνον δέ αυτόν περίπου άρχεται καί ή παρούσα 

ιστορία.
Γ

'Υπό τοιούτους ορούς βιών ό Περικλής Όρφανούδης, πλήν τινων 
έλαφρών αίσθηματιδίων, ούδέποτε έστρεψε τό βλέμμα σοβαρώς πρός 

γυναίκα.
Ή Στοά, ής προσελήφθη έκ νέου συνεργάτης, έξεδίδετο τότε έν 

τω παρά τούς πρόποδας τού Λυκαβηττού τυπογραφείω Έ.Άντωνιάδου. 
Πρωίαν τινά, καθήμενος έν τω γραφείφ, καί άναγινωσκων 
μερίδας Κωνσταντινουπόλεως, έλθούσας διά τού ταχυδρομείου 
ημέρας έκείνης, ήκουσε τήν μουσικήν συνοδεύουσαν τήν φρουράν ■ 
άνακτόρων. Μη έχων κατεπείγουσαν έργασίαν έλαβε τόν πϊλόν 
καί διηυθύνθη πρός τήν πλατείαν τών άνακτόρων, δπως άκούση 
έκτελούμενα τρία συνήθως μουσικά τεμάχια. ΙΊεριεπάτει σύ 

τάς έφη- 
τής 
τών 
του 
τά 

σύννους καί

j*
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σχεδόν κεκυφώς την κεφαλήν, δτε σχεδόν συνεκρούσθη πρός όμιλον 
άποτελούμενον έκ τριών, άνδρός, γυναικός καί νεάνιδος. Έζήτησεν 
εύγενέστατα συγγνώμην, φέρων την χεϊρα εις τόν πίλον, ένώ τά βλέμ
ματά του διεσταυρούντο πρός τά της νεάνιδος. Ό,τι ήσθάνθη την 
στιγαην εκείνην ήτο καθ’ ολοκληρίαν νέον δι’ αυτόν. ΤΗτον ώς ηλε
κτρικός τιναγμός. Ούχ ηττον έζηκολούθησε τόν περίπατόν του, βέ
βαιος ών δτι μέχρι του τέλους της μουσικής πολλάκις θά συνηντάτο 
μετά τής τοσαύτην έντύπωσιν έμποιησάσης αύτφ νεάνιδος.

Καί άληθώς έν τή δευτέοα στροφή μακρόθεν ετι ηρξατο παρατη- 
ρών την νεάνιδα. Δέν θά πεοιγράψω αύτήν, άρκούμενος μόνον νά ση
μειώσω δτι ήτον έκτακτος ξανθή καλλονή. Οϊ συνοδεύοντες αυτήν 
άνήρ και γυνή ήσαν μεσαίας ηλικίας μετά γελοίας κομψοπρεπείας έν- 
δεδυμένοι, και φέροντες δ μέν χονδροτάτην χρυσήν άλυσιν του ώρο- 
λογίου και στιλπνότατου ευμεγέθη άδάμαντα παρά τόν χρυσοΰν γα- 
μικόν δακτύλιον, ή δέ ήτο κατάφορτος έξ άδαμάντων είς τε τά ώτα 
καί τούς δακτύλους άμφοτέρων τών χειρών. ’Από δέκα μιλλίων άπο- 
στάσεως διεκρίνοντο ώς όψίπλουτοι, έκ τής τάξεως τών κατερχομέ- 
νων εις ’Αθήνας, ούς πάνυ προσφυώς ώνόμασεν άλλοτε δ κ. Ειρηναίος 
Άσώπιος παλιμψήστους. Ό νέος, ουδέποτε συναντήσας αυτούς άλ
λοτε, ένόησεν δτι ήσαν ξένοι, άρτι άφικόμενοι. Διαρκούσης τής μου
σικής δ Περικλής κατώρθου, δπερ δέν ήτο καί δύσκολον, νά συναν- 
τάται πρός τήν νεάνιδα, ή περιεργία δέ αυτού καί τό ένδιαφέρον έκί- 
νησε καί τό τής κόρης, άτενιζούσης αυτόν άνά πάσαν συνάντησιν.

Μετά τό πέρας τής μουσικής οΐ τρεις περιπατηταί κατήλθον πρός 
τήν Π.Ιατεΐαν τοϋ Συντάγματος διά τής παρά τό Ξενοάοχεΐον τών 
Ξένων δδού, ένώ δ νέος παρηκολούθει αύτούς είς βημάτων τινών άπό- 
στασιν. Κατόπιν δύο τριών γύρων έν τή πλατείς, διηυθύνθησαν πρός 
τό Ξενοδοχείου τής Μεγά.Ιης Βμεττανίας, ό’που καί είσήλθου, καθ’ 
δυ χρόυου ή υεάυις έ'στρεφε τά βλέμματα, δπως ίδη έάυ καί μέχρις 
έκεϊ τήυ παρηκολούθησεν δ έπίμουος διώκτης αύτής.

Είναι άρά γε άυάγκη υά προσθέσω έυταύθα δτι άπδ τής στιγμής 
έκείυης έυτελώς μετεβλήθη δ Περικλής Όρφαυούδης ; δτι μόυη μέρι- 
μυα καί σκοπός τού βίου του έγέυετο ή υεάυις έκείυη, ήυ παυταχού 
καί άδιαλείπτως παρηκολούθει ; ’Αμέσως έγέυετο κομψότερος, έυ- 
εδύετο μετά πολλής έπιμελείας, τούθ’ δπερ μέχρι τούδε έυτελώς 
παρημέλει, στίχοι δέ Προς ’Εκείνην περιπαθέστατοι καί φλογεροί 
έκόσμουυ τακτικώς τάς σελίδας τών περιοδικώυ. Ζητήσας δέ πληρο

φορίας περί τού ξέυου έκείνου, τού ευτυχούς πατρός τής ώραίας 
υεάυιδος, έ'μαθεν δτι ώυομάζετο Άββακούμ. Ψάλτογλους, δτι κερδή- 
σας πάυ.πολλα έυ Λίγύπτφ ήρχετο υά άποκατασταθή είς Αθήνας. 
Προσθέσωμευ ήμεϊς δτι δ όμογευής κύριος Άββακούμ Ψάλτογλους 
κατήγετο έκ Φερτεκίου τής Μικράς Ασίας, δπόθεν έκκιυήσας πτω
χότατος κατώρθωσε διά τής χαρακτηριζούσης τούς Μικρασιάτας ευ
φυΐας υά πλουτήση, συγκομίσας πολύυ χρυσόν εις τά χρηματοκιβώ
τιά χου’ πλήυ τούτο μόνον. Κατά τά άλλα έμενεν άξεστος, άπολίτι- 
στος, βάναυσος, διότι δυστυχώς τό χρυσίον μόνον δέν δύναται ν’ ά- 
ναπληρώση δ,τι παρέχει οικογενειακή άνατροφή καί βίος έν μέσφ 
άνεπτυγμένου κόσμου.

Μεθ’ δλας δμως τάς καθημερινάς έκπολιορκήσεις,τάς έπιδιώξεις κατά 
τούς περιπάτους, τούς λαμπρούς στίχους, οϋς ίσως δέν άνεγίνωσκεν ή 
νέα ή καί έάν άνεγίνωσκε δέν ήτο δυνατόν νά έννοήση δτι άπηυθύ- 
νοντο πρός αύτήν, δ ήρως ημών ούδέν κατώρθου. 'Άπαξ ή δίς, συν
αντήσας αύτήν, τή προσεμειδίασεν έλαφρώς, χωρίς ή νέα ν’ άντα- 
ποδόση τό μειδίαμα, τούναντίον άπέστρεψε τό πρόσωπον μετ’ άδια- 
φορίας, τούθ’ δπερ ό νέος έξελάμβανεν ώς περιφρόνησιν. "Ηρξατο τότε 
συχνάζων είς διαφόρους φιλικάς καί γνωρίμους οικίας, έλπίζων νά τήν 
ίδη που, άλλ’ ούδ’ έν τούτφ έπέτυχεν. Ό Άββακούμ Ψάλτογλους 
ούδαμού μετέβαινε, διότι ήθελε πρώτον ν’ άνοίξν) τόν οικόν του, ώστε 
νά δύναται ν’ άποδόση τάς τιμάς, α'ίτινες θά τώ έγίνοντο, έπαξίως 
εαυτού, τούτο δέ δέν ήδύνατο νά πράξη, έφ’ δσον κατφκει έν τφ 
ξενοδοχείω.

Αί άποτυχίαι αύται καθίστων τόν νέον οίονεί παράφοονα έξ απελ
πισίας, ής ιδέαν τινά έ'λαβον οΐ ήμέτεροι άναγνώσται έκ τού πρώτου 
κεφαλαίου τής παρούσης ιστορίας.

Λ

Τήν παραμονήν τής πρώτης Μαίου 187... δμιλος φίλων, έν οίς καί 
δ ήμέτερος ήρως, άπεφάσισε νά έορτάση τήν έναρξιν τού μηνός τών 
άνθέων καί τών έρώτων έν Κηφισσιά, δπου έπίσης θά μετέβαινεν είς 
στρατιωτικήν έκδρομήν καί ή Φάλαγξ τού Πανεπιστημίου. Είς τών 
έταίρων έξ Άργους άνέλαβε τήν μίσθωσιν υπομονητικών κατοίκων 
τής Πλάκας, οϊτινες θά μετέφερον τούς φίλους είς τό ρωμαντικόν 
χωρίον τής Αττικής, δρίσας τόπον συναντήσεως τούς Στύλους τού
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’Ολυμπίου Διός, καί ώραν την Ιην μετά, τό μεσονύκτιον. Άπό τής 
10ης ήδ η οί φίλοι συνηθροίζοντο έν τώ Γραφείω της Στοάς, ώς συν- 
εφωνήθη, άναμένοντες τόν Περικλή νά κλείση τό φύλλον. Μετά την 
12ην δέ έν φωναΐς καί άλλαλαγμοϊς έζεκίνησαν διά τούς Στύλους, 
όπου άποτελέσαντες την ζωηράν αύτών γαίόουροχαββα^αρίαν — 
συγγνώμην διά την λέζιν, άλλ’ είναι ή έν χρήσει, καί τόσον έκφρα- 
στική, — έζεκίνησαν διά της παρά την Ριζάρειον Σχολήν οδού διευ- 
θυνόμενοι είς Κηφισσιάν. Σπεύδων πρός τό τέλος τής παρούσης ιστο
ρίας, διότι ό παρασχεθείς μοι χώρος έν τή Ποιχί,Λ^ Στοά είναι λίαν 
στενός, δέν θά παρασυρθώ είς περιγραφάς τοΰ τε ωραίου χωρίου καί 
τής εύθύμου ήμέρας, ήν διήγαγεν ή Πανεπιστημιακή Φάλαγξ, περιο- 
ριζόμενος είς τά στενότατα συνδεόμενα πρός τά πρόσωπα τοΰ έκτυ- 
λισσομένου άπλουστάτου δράματος.

'Ο όμιλος τών εταίρων κατ’ άρχάς άπεσύρθη είς κήπον τινα, έ’νθα 
έπιμελεία τινός έζ αύτών ήτοιμάσθη ό οβελίας αμνός, τά διάφορα 
σαλατικά, ό τυρός καί ό αναπόσπαστος έν τοιαύταις περιστάσεσι ρη- 
τινήτης οίνος. Άφοΰ δέ: «πόσιος καί έδητύος έζ έ'ρον έντο», οί ήμέ- 
τεροι φίλοι έζήλθον τοΰ κήπου, προσελθόντες είς τήν όνομαστήν πλά
τανον, ύπό τής όποιας τήν σκιάν οί φοιτηταί, περατώσαντες τό γεΰμά 
των, είχον στήσγ τόν συρτόν ύπό τούς ήχους τής μουσικής.

Ή έκδρομή τής Φάλαγγος είχε γείνη γνωστή άπό τής προτεραίας, 
ούκ ολίγοι δέ μετέβησαν είς Κηφισσιάν οί μέν έφ* άμάζης οίκογε- 
νειακώς, οί δέ έφ’ 'ίππων. Ό χορός, ή εύθυμία καί ή ζωηρότης ήσαν 
έν τή άκμή των, μετείχε δέ αύτών καί ό Περικλής, λησμονήσας έπί 
στιγμήν τήν κατατρύχουσαν αύτόν μελαγχολίαν, ότε ή θέα τών 
τριών γνωρίμων προσώπων πλησιαζόντων μετέβαλεν αύτόν είς στή
λην άλός.

Ό κ. Άββακούμ Ψάλτογλους, γευματίσας μετά τής οικογένειας 
του έν τώ ζενοδοχείω, έπλησίασε τούς διασκεδάζοντας νέους’ είτε δέ 
διότι είχε πίη πλέον τοΰ δέοντος, είτε έζ άληθοΰς καί ειλικρινούς έν- 
θουσιασμοΰ, άποσπασθείς τής συζύγου καί τής κόρης του, άνεμίχθη 
μεταζύ τών εύθυμούντων, τούς όποιους παρεκάλεσε νά τώ έπιτρέψωσι 
νά τούς κεράση. Οί φοιτηταί, καθυποχρεωθέντες έκ τοΰ τρόπου τής 
προσοοοάς, έδέχθησαν, ό δέ κ. Ψάλτογλους, ένθουσιασθείς έπί μάλ
λον, διότι πρώτην ταύτην φοράν έπαιζε ρόλον ομογενούς', έλαβε μέρος 
είς τόν χορόν, έπιζητών αΰζησιν τής δημοτικότητας του. Ταύτοχρό- 
νως ό Περικλής άπεσπάτο τών φίλων του, καραδοκών εύκαιρίαν νά 

πλησιάση τήν νεάνιδα. Ή Τύχη τήν ήμέραν έκείνην είχε κηρυχθή 
όριστικώς ύπέρ αύτοΰ. Ή νεάνις, βλέπουσα αύτόν άπομακρυνόμενον 
τών λοιπών, δέν παρηκολούθησε τήν μητέρα της, χωρήσασαν έγγύ- 
τερον πρός τόν χορεύοντα κύκλον, ό δέ νεανίας, άναρρίπτων τόν περί 
τών όλων κύβον, έσπευσε πρός αύτήν. Ούτως εύρέθησαν τό πρώτον 
τόσον πλησίον.

— Τέλος πάντων ! έψιθύρισεν ό Περικλής μετά τίνος δειλίας — θά 
μοί έπιτρέψητε άρά γε νά σάς είπω, δεσποινίς, πόσον σάς αγαπώ !... 
Τόσον καιρόν μέ έβάουνεν ή έζομολόγησις αύτη, ώστε θά μέ έπνιγεν 
έπί τέλους !

— ’Απρόσεκτε ! έψέλλισεν ή νέα έρυθριώσα ώς μήκων. "Ο,τι έχεις 
νά μοί εί'πης, δόσε το αΰριον είς τήν ύπηρέτριάν μας, ήτις θά σέ άνα- 
μένη είς τόν κήπον τής Π.ίατείας τον Συντάγματος τήν 3ην Μ. Μ. 
Καί τώρα, φύγε άπό κοντά μου, διότι έ'οχεται ό πατήρ μου.

Καί τώ δντι ό κ. Ψάλτογλους,διακόπτων άποτόμως τόν χορόν του, 
διηυθύνετο πρός τήν θυγατέρα του μόλις κατορθών ν’ άποκρύψη τήν 
οργήν του. Άλλ’έως ού τήν πλησιάσγ, ό Περικλής είχεν έζαφανισθή. 
Τήν θύελλαν τής οργής αύτοΰ ύπέστη ή σύζυγός του, ώς θά ήδύνατό 
τις νά συμπεράνη έκ τού τρόπου μεθ’ ού τήν έκάλεσε καί τή ώμίλησεν.

Εύνόητος ή χαρά τού εύτυχοΰς νεανίου. Έπανήλθεν είς τόν κύκλον 
τών εύθυμούντων, έχόρευσεν, άπήγγειλε στίχους, έ'καμε προπόσεις έμ
μετρους. Κατεχόμενος ύπό νευρικής άνυπομονησίας άνέμενε τήν στιγ
μήν, καθ’ήν θά εύρίσκετο έν τώ δωματίω του. Ότε δέ περί τήν εσπέ
ραν άπεφασίσθη νά έπανέλθωσιν, ούτος μόνος σιωπών μεταζύ τών 
λοιπών φίλων, έσυλλογίζετο τί έ'μελλε νά γράψγ πρός τήν χαριτό- 
βρυ τον νέαν, έζομολογούμενος αύτή τό καταβιβρώσκον αύτόν φλογε
ρόν πάθος, είς τούτο δέ καί άφιερώθη, άμα έπανελθών οΓκαδε.

Ή έπιστολή έγράφη περιπαθής, θερμή, πλήρης αισθήματος, λα
τρείας καί άφοσιώσεως, τήν όρισθεϊσαν δέ ώραν έπεδόθη τή ύπηοετρία, 
ήτις διεβίβασεν αύτήν άσφαλώς τή νεαρά κυρία της. Τήν επιούσαν 
περί τήν αύτήν ώραν καί διά τής αύτής οδού έστάλη ή άπάντησις. 
Ή ώραία νεάνις έν παιδική άφελεία έζωγράφει τάς έκ τής πρώτης 
συναντήσεων έντυπώσεις αύτής, αϊτινες ήσαν δλως διάφοροι τών τού 
πατρός της, λίαν δυσαρεστηθέντος έκ τής έπιμόνου καταδιώζεως τού 
Περικλεούς. Ή έπιθυμία της, δπως γνωρίση τόν νέον έκ τού πλησίον 
καί άνταλλάζν) μετ’ αύτοΰ λέζεις τινάς, ήτο μεγίστη, άλλά καί ή 
έπιτήρησις τοΰ πατρός δέν ήτο μικροτέρα, αί δέ διαταγαί αύτοΰ περί 
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τ·ης έν τφ μέλλοντι έκ παντός τρόπου άποφυγής πάσης πρός τόν Πε
ρικλή συναντήσεως ήσαν ρηταΐ καϊ κατηγορηματικώταται, έκ τούτου 
δέ καί ή άκρα αυτής απάθεια καί αδιαφορία, ήν ΰπεκρίνετο μετά 
δυσκολίας, δτε τόν συνήντα, διότι τό βλέμμα τοϋ πατρός τήν έπε- 
τήρει άγρυπνον καί απειλούν. ’Αληθώς δέ μεγάλας ώφειλε χάριτας 
είς τόν αγαθόν της δαίριονκ έπί τφ έν Κηφισσιά έπεισοδίω. Εννοείται 
δτι ή ανταλλαγή αΰτη τών έπιστολών έζηκολούθησε, καίπερ άοαιά, 
έπειδή δέ δ κ. Άββακούμ Ψάλτογλους ειχεν ήδη άποκατασταθή έν 
ιδία μεγαλοπρεπεϊ οικία καί αΐ σχέσεις του καθ’ έκάστην ηύρύνοντο, 
ήρζατο συχνάζων είς οίκογενειακάς έσπερίδας, δπου πάντοτε μετά 
δυσαρέσκειας συνήντα τόν «Γαβριώνην» του, τόν όποιον οΰχ'ι μόνον 
δέν ήδύνατο πλέον ν’ άποφύγν), άλλά καί ήναγκάσθη νά γνωρίσγ, 
συστηθέντα αΰτφ ώς ένα τών μάλλον διακεκριμένων ποιητών καί 
συγγραφέων τών ’Αθηνών. Τφ έτεινε τήν χεΐρα, ένφ ήσθάνετο τήν 
δρεζιν νά τόν πνίξγ. Έμάντευε τούς σκοπούς τοϋ νέου, ένφ αύτός άλ
λα άνέπλαττε σχέδια περί τής θυγατρός του.

Ούχ ήττον αί σχέσεις τών νέων καθίσταντο όσημέραι στενώτεραι, 
καί ό έρως αυτών έπετείνετο άναλόγως. Ό Περικλής έδωκε τή νεά- 
νιδι ν’ άναγνώσγ συγγραφάς του τινάς καί ποιήσεις, άς χάριν αύτής 
έγραψεν. Ή κόρη, δλως άντίθετος τοϋ πατρός της, άληθώς «άπ’ άγ- 
κάθι ρόδο» περικοσμουμένη ύπό λεπτότητος αισθήματος, εύφυίας καϊ 
διανοητικής άναπτύξεως, έζετίμησε τά προσόντα τοϋ Όρφανούδη, 
μακαρίζουσα αυτήν έπ'ι τή έκλογή τής καρδίας της καί λησμονούσα 
τήν φοβεράν άντιπάθειαν τοϋ πατρός της. *Ηλπιζε τό ταλαίπωρον 
παιδίον δτι θά ήδύνατο νά τήν κατανικήσν).

Έν χορφ τινι τών άπόκρεων οΐ δύο νέοι κατόρθωσαν νά συναντη- 
θώσι μετημφιεσμένοι. Ουδέποτε μέχρι τής στιγμής έκείνης έμειναν 
τόσην ώραν όμοϋ, συμφωνήσαντες τ'ι τό δέον γενέσθαι, δπως τύχωσιν 
δ,τι άμφότεροι τοσοϋτον έπόθουν. Ή νεάνις ΰπέσχετο νά γράψη τφ 
Περικλεϊ τό άποτέλεσμα τών ένεργειών της, παρέχουσα αύτφ πλεί- 
στας ελπίδας, ώς βασιζομένη είς τήν άγάπην τοϋ πατρός πρός μο
νογενή κόρην.

Ό Περικλής, καίπερ άνήρ πλέον, ζήσας δμως μέχρι τής έποχής 
έκείνης είς σφαίρας ιδεώδεις καϊ όνειροπόλος ών, δέν είχε πείραν τών 
τοϋ κόσμου πραγμάτων. Άκούων δέ τήν κόρην οΰτω λαλοϋσαν, μα- 
γευόμενος ύπό τής μελφδικής λαλιάς καί τών μαγνητιζόντων οφθαλ
μών της, ένόμιζεν δτι έδρεψεν έπϊ τέλους τήν ευτυχίαν. ΤΗτο κατεν- 

θουσιασμένος! . . . . Άπεχωρίσθησαν τήν νύκτα έκείνην άμφότεροι 
πλήρεις έλπίδων, εΰδαίμονες, νομίζοντες δτι αί κεφαλαί των, κατά 
τόν Λατίνον ποιητήν, ήγγιζον τό στερέωμα.

Τήν έπιοϋσαν ή νεάνις, άποφασίσασα νά προβή μετά θάρρους είς 
τό σχέδιόν της, έσυλλογίσθη έπϊ πολύ πώς ώφειλε νάρχίσγ. Ό πα
τήρ της, ύποπτευθεΐς μάλιστα έκ τής μακράς όπωσδήποτε συνδια- 
λέζεως τής θυγατρός του μετά τοϋ προσωπιδοφόρου έν τφ χορφ, ουδέ 
νά άκούσ-/) θά ήθελε νά γείνγ λόγος περί τοϋ άντικειμένου τούτου. 
Άπέμεινεν ή μήτηρ, γυνή άπλοϊκή καϊ άγαθή, ταύτης δέ τήν μεσο- 
λάβησιν ή κόρη ένόμισε καλόν νά ζητήσγι κατά πρώτον. Περιγράψασα 
τή μητρί τά κατέχοντα αυτήν αισθήματα, τά μεγάλα καί πολλά 
προσόντα τοϋ νέου, τό ευτυχές μέλλον, δπερ τήν άναμένει, τήν καθι- 
κέτευσε μετά δακρύων νά όμιλήσγ πρός τόν πατέρα της, πείθουσα 
αυτόν νά παράσχγ τήν συναίνεσίν του είς τόν μετά τοϋ Περικλέους 
Όρφανούδη γάμον της. Ή Κυρία Ψάλτογλου, καίπερ άναγνωρί- 
ζουσα άποτυχίαν, βλέπουσα δμως τήν κατάστασιν τής θυγατρός της, 
άκουσα σχεδόν ύπεσχέθη νά μεσολαβήσγ παρά τφ συζύγφ της τήν 

ιδίαν μάλιστα ημέραν.
Κατόπιν τοϋ γεύματος άπομακρύνασα τήν κόρην της έμεινε μόνη 

μετά τοϋ κ. Άββακούμ· μετά προοίμιον δτι ή θυγάτηρ αυτών είναι 
ώριμος γάμου, δτι δέον νά σκεφθώσι περί τής καλής άποκαταστά- 
σεώς της καϊ τά παρόμοια, ή κυρία Ψάλτογλου προσέθηκεν δτι πρέ
πει νά συμβουλευθώσι καϊ τάς κλίσεις τής νεάνιδος, ήτις μέλλει νά 
συμβιώσ·/) μετά τοϋ άνδρός, δν θά συζευχθή. Ό κ. Άββακούμ ά
κούων ταϋτα ήτένιζε τό κατ’ άρχάς άπορών τήν γυναϊκά του- δτε 
δμως αυτή κατέληξεν είς τήν τελευταίαν πρότασίν της, συνωφρυώθη 

καϊ μετά δυσκόλως άποκρυπτομένης οργής :
— Είναι ’δική μου δουλειά ό γάμος τής Μαρίας, είπε, καί είς κά- 

νένα δέν έπιτρέπω ν’ άνακατώνεται.
— Σωστά, Άββακούμ, έψέλλισεν ή Κυρία Ψάλτογλου, άλλά πά

λιν δέν έμπορεϊ κάνεις νά θυσιάση έτσι τό σπλάγχνον του.
— Μωρέ, σύ μοϋ ’μιλεϊς μέ ένα τρόπον, ’σαν νά έχετε τόν γαμ

βρό έτοιμο κή δλας ! άνέκραξεν ό Άββακούμ. Καϊ δέν μου λέτε, 
παρακαλώ, ποιος είναι αύτός ό περίφημος γαμβρός ;

Ή Κυοία Ψάλτογλου, φύσει άτολμος ούσα, τά έχασε κυριολεκτι
κός· άλλά μή θέλουσα νά καταλίπν) τό πεδίον, πρϊν έξαντλήσνι πά

σαν άπόπειραν :
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— Μάλιστα, ΰπέλαβε δειλώς, ή κόρη μας άγαπά έ'να νέον ...
— Ποιόν ; εκείνον τόν άπένταρον κρεμανταλάν ;
— Τί λόγος, Άββακούμ ; "Ενας νέος μέ γράμματα, μέ γνώσεις, 

οπού γράφει τόσον ωραία πράγματα εις τάς έφημερίδας, δικηγόρος...
— Καί που τά ξέρεις σύ αυτά, κοκκώνα μου ; σύ μόλις μπορείς νά 

διαβάζγς ’σάν κ’ έμενα. Βέβαια αύτη ή χαριτωμένη ή κόρη σου σε 
έβαλε νά μου τά πγς.

— Ήμπορεϊ νά μη ξέρω έγώ άπό αυτά, εΐξεύρω μόνον ότι ή κόρη 
μας τόν θέλει, καί άν δέν πάρη ...

— Θά σκάση, θά τρελλαθγ ! άνέκραξεν έπ'ι μάλλον όργιζόμενος 
ό Άββακούμ. Σιωπή, δέν θέλω ν’ άκούσω πλέον τίποτε. Γι’ αυτό 
έγώ έλυωσα στά πόδια δουλεύοντας ’σάν χαμάλης, νά κερδήσω ολί
γον παράν, γιά νά τόν δόσω ’ς αυτόν τόν χάχα πού κυνηγά τά 
άστρα καί ύστερα γράφει κουταμάραις ’σάν τό μπόι του. Συγγραφέας, 
μαρούλια ! Δικηγόρος χωρίς δουλειά και πεντάρα στην τσέπη του ! 
Ανόητη πού είσαι. 'Η κόρη μας θά πάρη όποιον θέλω έγώ. Θέλω 
κ’ έγώ στά γεράματά μου κάτι νά γείνω. Έχω παράδες. Θά πάρη 
άνδρα μέ μεγάλο όνομα, γιά νά μπορέσωμε νά εΐσχωρήσωμε παντού. 
’Από τώρα άρχισαν νά μέ λέγουν ό δμογενης κύρ Άββακούμ όπου 
βρεθώ καί όπου σταθώ. Είδες στην Κηφισσιάν —· ανάθεμα την ώρα 
πού έπηγαμε—μέ ποιον τρόπον έδέχθηκαν οί φοιτηταί, — άκοϋς οΐ 
φοιτηταί.— νά τούς κεράσω. Αύριον θά στείλω εκατό δραχμαίς στον 
Παρνασσό γιά ν’αγοράσουν τούς "Απορους παϊδας αρνιά γιά τηςάπο- 
κρηαίς. Θά τό γράψουν αί εφημερίδες μέ νέους έπαίνους γιά τό σε
βαστό μου όνομα. Θά κάμω καί άλλας άγαθοεργίας' θ’ άκουσθώ- θά 
βάλω στο χέρι κανένα γαμβρό άπό μεγάλο τζάκι, κ’ ύστερα ξέρω 
έγώ πιά’ μέ ολίγα έξοδα ακόμα καί μέ τό μέσο του θά μου δόσουν 
τό Σταυρό, θά μάς προσκαλοΰν στο Παλάτι, στούς χορούς, καί σύ, 
κερά-’Αββακούμαινα θά καμαρώνης. Τέτοια πράγματα πού τά ώνει- 
ρεύθηκες σύ στο Φερτέκι ! Κατάλαβες τά σχέδιά μου, κοκκώνα μου ;

Ή κυρία Ψάλτογλου, τό μέν βλέπουσα τό μάταιον τών αγώνων 
της, τό δέ κολακευθεΐσα έκ της ζωηράς είκόνος τού συζύγου, μη εί- 
θισμένη δ’ άλλως ν’ άντιλέγη αύτώ :

— "Οπως ξέρεις, άνδρα μου, έψιθύρισε κύπτουσα την κεφαλήν- 
αλλά τό παιδί...

— Τό παιδί θά λησμονήση, η μά τόν Θεόν ! έφώνησεν ό Άβ
βακούμ.

— Δέν θά λησμονήση, πατέρα μου καλέ ! άνέκραξεν ή νεάνις είσ- 
ορμώσα είς τό δωμάτιον καί γονυπετοϋσα προ τού πατρός της.

— "Ακόυες έξω άπό την πόρτα, προκομμένη μου ! τόσω τό καλ

λίτερου.
— Πατέρα μου!
— Σηκω άπ’ έκεϊ, σέ λέγω !
— Μέ θυσιάζεις ! ...
— Ναί, σέ θυσιάζω, διότι δέν σε άφίνω νά πάρης έ’να πετεινόμυα- 

λον, πού νά τόν πάρ’ ό Σατανάς. Θαρρείς πώς ό Θεός μ’ έφώτισε, καί 
δέν είχα ’μμάτια νά τόν διώ. Καλά λέν πώς αί γυναίκες είναι πρώ- 
ταις κη άπό τό διάβολο. Πότε τά έψήσατε, κ’ έγώ άνοιγα τά ’μμά
τια μου τέσσαρα, Νά μέ γελάσης έτσι, παληοκόριτζο ! "Ελα, σηκω 
άπ’ έκεϊ, καί μη με φέρης είς θέσιν νά κάμω δ,τι δέν θέλω νά κάμω 

καί δέν πρέπει είς την ηλικίαν σου.
— Πατέρα μου, λυπήσου με.
— Σηκω, σου λέγω, άπ’ έκεϊ, μωρη ! άνέκραξεν ό Άββακούμ, καί 

άνύψωσε την χεϊρα.— Καλά λοιπόν ! έφώνησεν η κόρη, έγειρομένη. Δέν με άγαπάς!... 
δέν με λυπεΐσαι ! ... δέν θέλεις την ευτυχίαν μου ! ...

— Δέν έχεις κόρην πλέον, προσέθηκεν ή νεάνις καταληφθεϊσα ύπό 
λυγμών καί έξηλθε τοϋ δωματίου όλολύζουσα.

— "Ανδρα μου, Άββακούμ, έτόλμησε νά εϊπη έντρομος ή σύζυγός 
του, τό δυστυχισμένο τό παιδί θά κάμη κάμμίαν τρέλλαν...

— Είσαι κουτή ! αυτά είναι τερτίπια ... μη σε μέλη ...

— Σέ παρακαλώ...
— Σκάσε τό λοιπόν καί σύ ! Τί διάβολο δέν θά μέ άφήστε ησυ- 

χον ’. άνέκραξεν δ Άββακούμ, δι’ όσης είχε βαναυσότητος.
Καί ή δυστυχής γυνή έξήλθε τοϋ δωματίου κατηφης καί περίλυ

πος, όπως μεταβη παρά τη έχούση άνάγκην παραμυθίας θυγατρί 

αύτής.
Ε

Ηύρεν αύτήν έν τώ ίδιαιτέρφ της δωματίω έχουσαν τούς οφθαλ
μούς έρυθρούς έκ τών δακρύων. Τη άπηύθυνε λόγους τινάς παραμυ
θητικούς, προσεπάθησε νέ την καθησυχάση, άλλ’ ή νεάνις ούδέν άπε- 
κρίθη- έφαίνετο μάλιστα ότι ή παρουσία τής μητρός της την ήνώ- 
χλει. Περιωρίζετο βλέπουσα αύτην άτενώς καί διά βλέμματος ούδέν
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έκφράζοντος. Η μήτηρ, έξαντλήσασα πάσαν παρηγοριάν, νομίσασα 
δέ την σιγήν τής θυγατρός ώς συναίνεσιν, έξήλθεν, ή δέ κόρη έξέ- 
περιψε στεναγμόν άνακουφίσεως. Λαβοΰσα χάρτην κα'ι μελάνην έγρα- 
ψεν, ειτα δε, καλεσασα την υπηρέτριαν, έπεμψεν αυτήν, δπως έγ- 
χειρίσγ την επιστολήν τω ΙΙερικλεΐ έν αυτή τή οίκίικ του.

Ο νέος τω οντι ευρισκετο ofaot, κατά παράδοξον δέ της τύχης ει
ρωνείαν ήτον εύθυμος,πεποιθώς δτι αί υποσχέσεις της κόρης περί τής 
έπιτυχίας τών ελπίδων αυτών θά έπραγματοποιούντο. Ίδών την υπη
ρέτριαν, ής ή μορφή ούδέν εξέφραζε, διότι διετέλει έν πλήρει άγνοια 
της προ ολίγου οικογενειακής σκηνής, εισερχομένην καί κρατούσαν 
την έπιστολήν, έφαιδρύνθη έπί μάλλον, νομίζων αύτήν άγγελον κα
λών ειδήσεων. Άλλ’ δτε άποσφραγίσας άνέγνω τό γράμμα κατέπε- 
σεν ώς κεραυνόπληκτος μή δυνάμενος νά έναρθρώση λέξιν. Ή υπηρέ
τρια ηγνοει τι να πράξγ, συνεσταλμένη δέ κα'ι περίφοβος πλησιάσασα 
ήρώτησε τόν νέον έάν ίχγ ανάγκην βοήθειας.

Δέν έχω τίποτε, ύπέλαβεν ούτος μετά προσποιητής αταραξίας, 
μόνον σέ παρακαλώ νά εΰρεθής είς τήν ώρισμένην θέσιν διά νά σέ 
δόσω τήν άπάντησιν’ έάν δέν το κατορθώσγς, νά προσέχης ώστε νά 
σέ έπιτύχω είς τήν θύραν τής οικίας σας. Τώρα πήγαινε.

Μετά τήν άναχώρησιν τής υπηρέτριας, ό Περικλής άφέθη είς τήν 
ορμήν τοΰ απελπισμοΰ του. Εκλαυσεν, έβλασφήμησεν, έστέναξεν. 
ΙΊεριεπατησεν έν τώ δωματίφ του, τίλλων τήν κόμην καί πλήρης 
απελπισίας. Επι τέλους, οτε ή πρώτη παραζάλη του παρήλθεν, έκά- 
θισεν είς τό γραφεΐόν του καί έ'γραψε :

• Λατρεία μοο Μαίρη,

• Εαν ο Θεός απεφασιζε να μέ κεραυνοβολήστε, ό κεραυνός του θά 
μοί έπροξένει όλιγώτερον κακόν παρ’ δσον ή έπιστολή σου. ’Εκ τής 
απελπισίας σου δυνασαι νά έννοήσγς τήν ίδικήν μου. Τάλας έγώ ! 
Ολιγας στιγμας πριν ή λάβω το πεφιλημένον, έστω καί φρικαλέον, 

γραμμα σου, ημην τοσον ευτυχής, τόσον ευδαίμων, τόσον τερπνά 
άνέπλασσον όνειρα.Ήμην μωρός τή άληθεία καί ήλίθιος ! Σέ ευχαρι
στώ, Μαίρη μου, διά την τόσην σου άγάπην, σοί ευγνωμονώ, έσο 
ευλογημένη, ώ κόρη, τήν όποιαν καί έγώ τό πρώτον έλάτρευσα, άφοΰ 
σύ πρώτη μοΰ ήνοιξας τούς ουρανούς, σύ πρώτη μέ είσήγαγες είς τήν 
Εδεμ τής ευδαιμονίας, συ πρώτη μέ ώδήγησας άνά τάς άνθοέσσας 

ατραπούς τής ευτυχίας καί τοΰ άληθοΰς έρωτος.

«Τί νά σοί είπω ακόμη ; Νά σοί περιγράφω τόν έρωτά μου, τήν 
άφοσίωσιν, τήν λατρείαν μου ; ... Νά σε βεβαιώσω δτι ή ζωη ανευ 
σοΰ είναι μηδέν ; Τί τό όφελος άφοΰ ή σκληρά τοΰ πατρός σου άρνη- 
σις, έγειρομένη μεταξύ ημών, ώς φάντασμα απαίσιον και φοβερον, 
έκμηδενίζει τήν όνειροποληθεϊσαν ευτυχίαν μας !

«Μαίρη μου χρυσή ! ΰποτάχθητι είς τήν άπαισίαν προσταγήν ! Εί
ναι πατήρ σου. Σύγγνωθί μοι, άλλά τήν πρότασίν σου δέν δύναμαι 
νά άποδεχθώ. 'Ο έρως μου, καίτοι φλογερός, δεν με σκοτίζει επι το- 
σοΰτον τήν διάνοιαν, ακριβώς διότι τοσον σε αγαπώ. Να σε απαγά- 
γω ! Σοί ευγνωμονώ, ώ κόρη, άγγελέ μου, διά την τόσην άφοσίωσιν, 
τήν τόσην πίστιν πρός έμέ!... Ή πράξις εύκολος, άναμένεις είς τήν 
θύραν, διέρχομαι, σοί τείνω τόν βραχίονα, καί φεύγομεν. Άλλά έσκέ- 
φθης τί μέλλει νά συμβή ; Έάν έκ τούτου ό πατήρ σου άναγκασθείς 
ύποχωρήστι, γίνεσαι ίδική μου, καιτοι κατόπιν σκανδαλ.ου πάντοτε 
έπιβλαβοΰς, άλλ’έάν ή οργή του έπιταθή καί καταστησγ αυτόν μάλ
λον άμετάπειστον, τότε τί μένει ; ... Μένει ή κηλίς έπί τοΰ άγνοΰ 
μετώπου σου ... ’Ώ, όχι, Μαίρη μου χρυσή, οχι, κόρη λατρευτή ! ... 
Κάλλιον ό θάνατος, χίλιοι θάνατοι !

«’Έπειτα γάμος μέ κατάραν τοΰ πατρός! Είναι αποτροπαιον ! Θα 
τόν έχωμεν πάντοτε έχθρόν, πάντοτε ΰποβλέποντα ημάς. Καί έγώ, 
Μαίρη μου, ήθελον νά σέ βλέπω ευτυχή, ούδέ νεφύδριον νά θολών/) 
τό αγνόν σου μέτωπον ... Λατρεία μου, ύποτάχθητι’ είναι ή τελευ
ταία προτροπή τής θερμής άγάπης μου. Ύποτάχθητι, ώς έγώ υπο
τάσσομαι είς τό δυσδαΐμον πεπρωμένον μου, παρέχων το υπερτατον 
δείγμα τής πρός σέ άγάπης μου. Σέ καταφιλώ ... μυρίους ασπασμούς, 
Μαίρη μου χρυσή, λατρεία μου, άγάπη μου ... πάλιν σέ καταφιλω.

Περιχ^ης*.

Σφραγίσας τήν έπιστολήν ό νέος έξήλθε τής οικίας, ηύρε δέ την 
ύπηρέτριάν, παραγγελία τής νεαράς δεσποίνης της, άναμένουσαν έν 
τω Χ'ήτζω τ/ίς ΠΊατε^ας too Σόϋ τάγματος.

Μι

Καί τώρα τί θά πράξω ; έψιθύρισεν, δτε είδεν αύτήν άπομακρυνο- 
μένην. Πάσα έλπ’ις εύτυχίας έν τώ κόσμω τούτω άπεπτη πλέον 

χάριν έμοΰ.
ΙίΙΑΠΝΟΥ ΑΡ2ΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ 1ΤΟΑ 2η
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Περιεπάτησεν άσκόπως άνά μέσον τών δενδροφυτειών του κήπου, 
είτα δέ άνεπαισθήτως διά τής όδοϋ φι,Αε22ήν<ύν έτράπη έκτος τής 
πόλεως. Ή ήμερα ήτο λαμπρά, έξ έκείνων άς ό χειμών ό ’Αττι
κός δανείζεται έκ τής άνοίξεως. Έβάδιζεν ήρεμα, μονολογών, ώραν 
πολλήν, καί ό ίδιος δ’ ήπόρησεν, δτε ήκουσε τόν θόρυβον τών κυλιο
μένων κυμάτων έπϊ τής ακτής. Εΰρίσκετο παρά τήν παραλίαν του 
παλαιού Φαλήρου. Ό ήλιος έλαμπεν αντανακλώμενος εις τά κυανά 
τής θαλάσσης ύδατα. Έκάθισε παρά τράπεζάν τινα του παραπήγ
ματος τοϋ Ξηροτάγαρου καϊ έζήτησε καφέν. Μετ’ ολίγον τω τον έφεραν 
άφοΰ δέ τόν κατέπιεν έν θυελλώδει ήρεμία, έάν έπιτρέπηται ή 
έκφρασις, ήγέρθη πληρώσας τό άντίτιμον. 'Ο καφεπώλης, περί 
άλλα ασχολούμενος, οΰδεμίαν παρέσχεν είς τόν νέον προσοχήν. Ό 
Περικλής έχώρησε πορρωτέρω τοϋ παραπήγματος βήματά τινα. Φθάς 
δέ έπϊ τοϋ βράχου έστη, ένώ κάτωθεν αύτοϋ έβραζεν ή θάλασσα. 
Στενάξας έστράφη πρός τήν πόλιν. Έφαίνετο μακρόθεν ή Άκρόπολις 
δ Λυκαβηττός και τά ’Ανάκτορα τά παριλίσσια. Νέος στεναγμός έξέ- 
φυγε τοϋ στήθους του, και έβύθισε τό βλέμμα του καϊ πάλιν πρός τό 
στίλβον πέλαγος. Δάκρυ ήρεμον έξωλίσθησε τών οφθαλμών του, ένώ 
τρίτος στεναγμός έλάφρυνε τό όγκούμενον στήθος του. Έστράφη έκ 
νέου πρός τήν πόλιν, καί, «Μαίρη, Μαίρη μου», είπών έπεσεν ύπτιος 
είς τήν θάλασσαν. Τό κϋμα τόν κατέπιε !

Κύριος καϊ υπηρέτης ούδ’ ΰπώπτευσαν δτι είκοσι βήματα μακράν 
αυτών έτελέσθη τό άνωτέρω δράμα. Μόνον ή άπομείνασα παρά τήν 
τράπεζαν τοϋ καφεψείου ράβδος τοϋ νεανίου άφήκεν αύτοΐς διαβατι
κήν έντύπωσιν.

— Μπά! ό κύριος πού ήτον έδώ, εϊπεν ό ύπηρέτης, έλησμόνησε τό 
μπαστούνι του. ’Ίσως γυρίσν] νά τό πάρτ).

Καϊ έθηκεν αύτό ε’ις μέρος ασφαλές.
Ή έξαφάνισις τοϋ Περικλέους Όρφανούδη τήν έπιοϋσαν παρετη- 

ρήθη. Οΐ στενότατοι τών φίλων του ήθέλησαν νά μάθωσι τϊ άπέγεινεν, 
άποτυχόντες δέ άπηυθύνθησαν εις τήν αστυνομίαν, τεθεϊσαν πάραυτα 
πρός άναζήτησίν του. Τήν έπομένην τό γεγονός άνήγγελλον καϊ αί 
εφημερίδες, ένώ ή θάλασσα, άπαλλάττουσα τήν ’Αστυνομίαν τών κό
πων τής έρεύνης, έξέβραζε τόν νεκρόν τοϋ άτυχούς μεταξύ τοϋ Νέου 
καϊ Παλαιού Φαλήρου.

'Ότε τήν πρωίαν άνέγνω τήν είδησιν έν τή Έρημερίδι ή νεάνις, 
ρήξασα κραυγήν, έλιποθύμησεν. Ή μήτηρ αύτής έδραμεν έντρομος,
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καϊ άπέστειλε πρός άναζήτησίν ’ιατρού. Μόλις δέ ή κόρη δυνάμει 
τών ’ιατρικών περιποιήσεων ήρξατο άναλαμβάνουσα καϊ ήνοιγε τούς 
οφθαλμούς, ή θύρα τοϋ δωματίου ήνεωγη καϊ ένεφανίσθη ό πατήρ. 
Ή νεάνις, έκτείνασα τάς χεΐρας άμφοτέρας, μετά κινήματος άπωθή- 
σεως, κατέπεσεν ύπτια, ένώ τό σώμα αύτής συνεταράσσετο σπασμω- 
δικώτατα. Πατήρ καϊ μήτηρ ήρώτων τόν ’ιατρόν μετ’εύνοήτου ένδια- 
φέροντος πόθεν ή αίφνιδία αύτη προσβολή, ό δέ έπιστήμων σιωπών 
έβυθίζετο είς συλλογισμούς. Αίφνης τό βλέμμα του διηυθύνθη είς τό 
παρά τήν νεάνιδα φύλλον τής 'Εφημερίδας, ής τό μέλαν περί τήν όλε- 
θρίαν είδησιν πλαίσιον έκίνησε τήν περιεργίαν αύτοϋ. Κύψας λοιπόν 
άνέλαβε τό φύλλον, άναγνούς δέ τάς πρώτας γραμμάς τής Νεκρολο
γίας, ήν ήδη έγνώριζεν, έψιθύρισεν :

— Άρά γε τούτο έπήνεγκε τήν όλεθρίαν ταύτην προσβολήν ;... 
Είναι ύπεοβολικόν... ό θάνατος άγνώστου, δσον τραγικός καϊ άν είναι, 
δέν δύναται νά έχτ) ώς συνέπειαν τοιαύτην προσβολήν... ’Ίσως υπάρχει

έψέλλισαν άσθενώς :χείλη τής νεάνιόος

προσέθηκεν δ ’ιατρός, συμπληρών τήν σκέψιν του, 
Εφημερίδος είς τόν πατέρα.

τοϋ έρωμένου της,Ή νεάνις, με

άλλο αίτιον...
Ταύτοχρόνως τά ωχρά 

«Περικλή μου ... Περικλή !»
— Τούτο είναι, 

καί έδωκε τό φύλλον τής
ά τήν άπαγγελίαν τοϋ ονόματος 

έβυθίσθη έκ νέου είς παντελή άναισθησίαν. Μετά τινας στιγμάς προσ- 
ήρχοντο δύο άλλοι ιατροί, διότι ό υπηρέτης, φοβούμενος μή δέν προ- 
φθάση έγκαίρως ό πρώτος κληθείς, έδραμεν είς τάς οικίας καϊ τών 
άλλων δύο. 'Γπό τάς φροντίδας καί τάς περιποιήσεις τών τριών τής 
πρωτευούσης Άσκληπιαδών, ή Μαρία συνήλθε μετά πολύωρον λιπο
θυμίαν.Ήνέωξε τούς οφθαλμούς, άνέζησεν, άλλά μέ έσβεσμένον πνεύμα!

Τό κοινωνικόν ζήτημα, καίπερ έσχάτως άνακινηθέν ύπό τής ’Λκρι- 
χό.Ιεως, ύφίσταται άπό πολλοϋ, έάν μή πάντοτε, θύματα δέ αύτοϋ 
έγένοντο ό Περικλής καί ή Μαρία, ό μέν πνιγείς, ή δέ έξακολουθοΰσ κ 
νά ζή έν μελαγχολική παραφροσύν·/)...

Καϊ ϊνα καταλήξωμεν δθεν ήρχίσαμεν: Άρά γε δ Περικλής ήτο 
μόνον άτυχης καϊ έρμαιον τής ολέθριας τύχης του ή καί αύτός ούτος 
συνετέλεσεν είς τήν οίκτράν καταστροφήν τοϋ βίου του ;...

Έ·> Φιλιππουπόλει 1888.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΝΤΛΛΗΣ
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ΤΩς ΚΥΡΙΩι ΓΟΥΣΤΑΥΩι ΛΑΦΦΟΝ<

Λαφφόν ! ναι ! έχει ή μάννα μας πολλή στοργή στά στήθη, 
χη όποιος πιστά τήν αγαπά δέν τον σκεπάζει ληθη ! 
Είν’ ή γλυκεία της αγκαλιά, Λαφφόν, πολύ μεγάλη, 
κή ολόκληρον τον ουρανόν ’μπορεί νά περιβάλη· 
μά πόσο μάλλον λούλουδο ’σάν τήν γλυκειά σου λύρα, 
πού πάντα χύνει μελωδίά, ποτέ δέν μνήσκει στείρα.
Λαφφόν ! πατρίδος μου παιδί, αηδόνι τοϋ αιθέρα, 
δπου γιά ’μένα ή 'Ελλάς, είν’ καί γιά σέ μητέρα !...

Δέν ειν’ άγνωμων ή 'Ελλάς, καί ή αχαριστία 
είναι τοϋ Σλάβου αρετή καί μόνη του θρησκεία !...
Γιά ’κείνον πού τήν άγαπα αιώνιο στυλοβάτη 
στήνει, κ’ έπάν’ αθάνατη τήν μνήμη του χαράττει...
Ναι ! μόνο κάμπου λούλουδα καί δάκρυα δέν σκορπίζει, 
σέ μνήμ’ αγαπημένου γυιοΰ' μέ δόξα τό στολίζει, 
μέ δόξα πού δέν σβήνεται άπ’ τό χαρτί τής Μοίρας.
Γνωρίζει πώς πληρών’ αυτή ένα παιδί τής λύρας, 
μέ πόνον πού τής έψαλλε μέ γλώσσα ιδικη της, 
τής δροσεραίς της εύμορφιαίς, καί ’πήρε τήν ευχή της.

’Άν ήσαι άγνωστος γιά μέ, Λαφφόν, όχι καί ξένος, 
αφ’ ού είσαι τής μάννας μου υιός άγαπημένος.
ΕΓμαστ’ άδέλφια, είμαστε παιδιά ίδιας μητέρας·
Ιδιος Θεός μας ευλογεί, ό ίδιος αιθέρας 
μας στέλνει μόσχους τής ζωής άπό τόν Παρθενώνα...
’Ώ ! θά σέ δώση πρώτ’ αυτή τήν δάφνινη κορώνα !...
Είναι αδέλφι’ αγαπητά Ελλάδα καί Γαλλία' 
τό ίδιο γάλα πίνουνε, μιά έχουνε λατρεία,

’Ελευθερία !
Έν Διδυμοτείχω. Β1ΡΓΙΝΙΑ II. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

1 Άνταπάνττ,σις τοϋ εις τόν κ Μαραγγέλτ,ν ποιτ.ματος τοϋ κ, Γουσταύου Λαφφόν.

ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΙΩΝ

ΣΥΡΕ χαμηλήν τινα καθέδραν προτού υψηλού 
καί πλουσίου ένετικού καθρέπτου, δστις άπιν- 
δαλμάτιζε τδ κομψόν ανάστημά της καί έπε- 
σεν έπ’ αυτής μετά μαλθακότητος κλείσασα 
τούς οφθαλμούς.

Ήτον δ μην τού Μαίου. Τό γαλήνιον τού
ουρανού καί ή θερμότης τού ήλιου άνέπτυσσον τήν πολυτέλειαν τού
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νέου χόρτου, αί φωλεαί άνέδιδον κελαδήματα καί έκ τού ήνεωγμένου 
παραθύρου ε’ισήρχετο μετά τής οσμής τής νεωστί ανεσκαμμένης γης 
τό γλυκύ άρωμα τών ήνθισμένων ροδαριών.

Ή εσπέρα ήρχετο. Πανταχού έβασίλευεν άκρα γαλήνη, αυτή δ’ 
έγκατελείπετο είς τούς πολύπλοκους αύτής λογισμούς, οΐτινες τήν 
περιέβαλλον γλυκεΐάν τινα άτονίαν. Τό έκ κυαναυγούς χρώματος 
μετάζινον φόρεμά της, συνεσφιγμένον περί τήν όσφύν καί κατερχόμενον 
είς εύρείας πτυχάς μέχρι τών ποδών, καθίστα φανερωτέραν τήν ωχρό
τητα τής έπιδερμίδος της' ρόδον δέ εχον φύλλα έρυθρού προκλητικού 
χρώματος ύπερεΐχεν ώς μία ιδιοτροπία έπί τού τριχοδέσμου της.

Άλλ’ ένώ αύτη ήκολούθει συλλογιζομένη τις οίδε όποιον γοητευ
τικόν ό'νειρον, έκρουσαν ήπίως τήν θύραν.

— ’Εμπρός, είπε χωρίς νά κινηθγ.
'Όταν δέ ένόησεν ήχούν τό έλατήριον, άνήγειρε τήν κεφαλήν θεω- 

ρήσασα έν τώ κατόπτρφ όπως ΐδ·/) τίς ήρχετο.
— Ά, είσαι σύ Σύριε ; είπεν άναγνωρίζουσα τόν σύζυγόν της.
— ’Ακόμα ’ς τά σκοτεινά ; άπεκρίθη ούτος προχωρών.
— Άνεπαυόμην καί δέν το ένόησα. Κάμνεις τδ καλόν νά άνάψγς ;
Ό Σύριος σύρας τήν άλυσιν κατεβίβασε τόν λαμ-πτήρα, οστις έκρέ- 

ματο έκ τού φατνώματος έν μέσω τής αιθούσης καί τόν ήναψεν.
Ή νεαρά γυνή παρηκολούθει τάς κινήσεις του, οτε δέ ούτος έτε- 

λείωσε καί ήλθε νά στηριχθή είς τό έρεισίνωτον τής καθέδρας της 
αύτη άνέστρεψε τήν κεφαλήν πρός τά όπίσω τείνασα γλυκέως τάς 
χεΐρας υψηλά και συνδέσασα αύτάς ΰπεράνω τού λαιμού του είς τρό
πον ώστε νά τόν βιάση νά καταβιβάση ούτος τήν κεφαλήν του έπί 
τής ίδικής της.

Τό δέ τρίχαπτον τής βραχείας χειρίδος της, πίπτον έπί τού άγκώ- 
νός της, άφινεν άποκεκαλυμμένον τό άντιβράχιον αύτής, θαυμασίως 
πεπλασμένον.

— Πώς αισθάνεσαι Άνδριανή μου απόψε ;
— Πολύ καλλίτερα. Είχα μίαν καλήν ημέραν σήμερον.
— Θά κατακλινθής ένωρίς ;
— ’Όχι θά μείνω ολίγον άκόμ.η τοιουτοτρόπως.
— ’Εγώ πηγαίνω νά γράψω κάμμίαν έπιστολήν.
— Τότε χικΐρε, και έτεινεν αύτώ άμ.φοτέρας τάς χεϊράς της.
— Χαϊρε Άνδριανή μου.
Άλλ’ ένώ έκεΐνος άπεμακρύνετο τώ έφώναξεν δπισθέν του.
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— ’Ενθυμούμαι.
— ’Ώ πάντοτε ! πάντοτε, άπεκρίθη εκείνος μετά φωνής ήτις εις 

αύτήν έφάνη παράδοξος.
Έστράφη έν τούτοις έκπληκτος δπως τδν έρωτήσν) άλλ’ αυτός τήν 

στιγμήν έκείνην έπανέκλειε τήν θύραν.
Μείνασα μόνη δέν έσκέφθη πλέον καί έβυθίσθη περισσότερον εις 

τάς ονειροπολήσεις της. Εις τδ δωμάτιον έκεϊνο ήρχετο πάντοτε νά 
όνειροπολή· δπερ ήτο τόσον έξαιρέτως κεκοσμημένον πέριξ ύπό τής 
φυσικής της καλλαισθησίας καί τής λεπτότητος έρωτευμένης γυναικός 
ήτις έπιδιώκει νά άναπαύηται παντού γλυκέως ό οφθαλμός, ώστε 
έκαστον άντικείμενον μετ’ αληθούς έρωτικής τέχνης ήτον έπεξειργα- 
σμ,ένον καί έκτεθειυ.ένον.

Ήγάπα πολύ τά άνθη, άτινα είχε θέσει έκεϊ αφειδώς. "Εν έκ τών 
μεγαλειτέρων παθών της ήτο νά έ'ρχηται κατά τήν άνοιξιν έν τή 
έξοχή διά νά τρέξγ εις τδν αγρόν ασκεπής ύπό τδν ήλιον ώς χωρική 
καί συλλέξγ μακράν τά εις τάς φράκτας φυόμενα ί'α.

Άλλ’ ήδη είναι διάφορος ή αιτία δι’ ήν αύτη προτιμά τήν έξοχήν.
"Ισα ίσα τδ προηγούμενον έτος ακριβώς κατ’ έκείνην τήν έποχήν 

εύρίσκετο έν τώ περιβολίω θέτουσα εις τάξιν γύρφ τού πρό τής οι
κίας της άλωνίσκου τάς φυτείας τών κιτριών άς έξήγαγον έκ τού θερ
μοκηπίου, δτε ήκουσε τήν φωνήν τού Συρίου, δστις όνομαστί τήν 
έκραζε μετά χαροποιού ύφους. Ήτον έτοιμη νά τρέξη οπότε ό σύζυ
γός της έφθασε μέχρι τής θύρας τού έστιατορίου κρατών ΰπΰ τδν βρα- 
χίονά του νέον τινά δν ουδέποτε αύτη είδε.

Τίς δέν πιστεύει εις τό πεπρωμένον, είς τήν ειμαρμένην, εις τδν 
μαγνητισμόν ;

Μόλις είδον άλλήλους καί κατεκτήθησαν. Πλαγίως τής πρώτης 
όφθαλμοβολίας αύτών διήλθε ταχύ ώς ό στοχασμός εν ρεύμα ηλεκτρι
σμού δπερ τδν κατέστησεν ωχρόν.Ή Άνδριανή δέν ήδυνήθη πλέον νά 
λησμονήσν) τήν στιγμήν έκείνην, είς μάτην ό σύζυγός της τή έλεγε.

— Μικρά μου Άνδριανή σού παρουσιάζω τδν έξάδελφον Παύλον... 
καί γελών άπδ καρδίας τής προσέθετε, τδν άγαπητόν, τδν ώραϊον, 
τδν κομψόν Παύλον Δ... τό φόβητρον τών δυστυχών συζύγων, τό εϊ- 
δωλον τών ώρα.ίων γυναικών, τδ ονειρον τών παρθένων.

Οί λόγοι τού Συρίου έβόμβουν είς τά ώτά της, άργότερα μάλι
στα προσπαθήσασα νά τόν ένθυμηθή δέν ήδυνήθη νά τδ κατορθώστ). 
Παράδοξον ! δ άνθρωπος έκεϊνος, δστις τή έπαρουσιάσθη κατά πρώ- 

την φοράν τή έφαίνετο δτι τόν έπανεΐδεν, δτι τδν έγνώριζε. Δέν ήδύ- 
νατο νά έννοήσγ πόθεν τούτο, άλλά τδ πρόσωπον έκεϊνο δέν ήτον 
αυτή δλως νέον, ή μορφή του ήτον έντετυπωμένη εις τήν μνήμην 
της, οί οφθαλμοί έκεϊνοι τής είχον καί άλλοτε συνταράξει τδ αίμα.

"Οταν ό Παύλος άπεμακρύνθη μετά τού Συρίου, δστις τόν συνώ- 
δευσεν είς τά δωμάτιά του, καί αύτή άνήλθεν είς τά ίδικά της, ή 
πρώτη σκέψις της υπήρξε, νά τρέξγ πρό τού κατόπτρου της δπως έγ- 

κατοπτρισθή.
Γυναικεία ματαιότης !
Κατόπιν έξανέστη κατά τής πράξεώςτης ταύτης. Διατί τδ έπραξεν; 

έσκέπτετο. Έπί τέλους ό Παύλος δέν ώφειλε νά είνε δι’αύτήν, έσκέ- 
πτετο. Έπί τέλους ό Παύλος δέν έπρεπε νά είνε δι’ αύτήν ώς δλοε 
οί λοιποί άνθρωποι ; Αύτδς έπέστρεφε τότε έκ μεγάλου ταξειδίου. 
Τίς ήξεύρει πόσαι περιπέτειας πόσα άτυχή θύματα έν τή οδοιπορία 
του, έλεγε. ΙΙοίαν έντύπωσιν τού έπροξένησεν αύτη ; έπίστευσεν άράγε 
δτι θά τήν δέση ύπό τό θριαμβευτικόν άρμα του ; Ή άμφιβολία 
αύτη έξεγείρασα τήν ΰπερηφάνειάν της τής άφήρεσε τήν νάρκην 
έκείνην έκ τής οποίας δέν έγνώριζε νά έξέλθγ άφ’ δτου ό Παύλος εύ

ρίσκετο ύπό τήν στέγην της.
• ♦

Ό ώραΐος έξάδελφος δστις ήλθεν έν τή έπαύλει Α ... δι’ όλίγας 
μόνον ήμέρας έμεινεν άπεναντίας πλέον τού μηνός.

Κατά τήν έποχήν τών γάμων τού Συρίου εύρίσκετο ούτος έν τώ 
έξωτερικώ, δταν δέ τού ανήγγειλαν αύτούς καί μετ’ ολίγον έλαβε καί 
τήν έντυπον άγγελίαν μετά τών ονομάτων τών μελλονύμφων περιω- 

ρίσθη νά εί'πγ μόνον.
— Δυστυχής, καί άναγινώσκων τό δνομα τής Άνδριανής είπε,
— Τίς οίδε όποια άνόητος !
Έκτοτε ούδέ καν τόν ένεθυμήθη πλέον. "Οταν έπέστρεψεν είς τήν 

οικίαν του τώ έδόθη περίστασις νά όμιλήση περί αύτών έκ νέου, ή 
μήτηρ του ήγάπα τδν Σύριον ώς τέκνον της, διότι ορφανός μείνας ού
τος ηύξήθη καί έγεινεν άνήρ ύπδ τούς οφθαλμούς της. Καί ό Παύ
λος ήγάπα τόν Σύριον, ούχ ήττον ούδέ θά τδ έσκέπτετο κάν νά 
διανύση άρκετά μίλλια δι’ άμάξης δπως ύπάγη νά τόν ϊδ·/]. Άλλ’ ή 
καλή έκείνη μήτηρ του έπέμεινε τόσον ώστε ύπεχρεώθη νά τόν έπι- 
σκεφθή, δπως τδν εύχαριστήσγι. Έν τή έπαύλει Α... ό Σύριος τόν 
έδέχθη μετ’ έγκαρδίου καί άδελφικής άγάπης, φύσει άγαθός, χα- 
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ρακτήρος έλευθερίου καί αισθηματικού, δεν έλησμόνησε ποτέ δτι έν 
τή οΐκίφ τοϋ Παύλου άνετράφη καί έξεπαιδεύθη ούχί ώς συγγενής 
άλλ’ ώς τέκνον.

‘Ο Παύλος ύπερησμενίζετο εις τάς α’ισθηματικάς έκείνας έπιδείξεις 
δι’ άς κατά βάθος ήσθάνετο δτι δέν ήξιζε, καθότι μόλις πατήσας 
τδν ουδόν τής οικίας έκείνης της τοσοϋτον φιλοξένου ειχεν αποφασί
σει νά αναχώρηση την έπαύριον, άλλ’ άφ’ δτου είδε την Άνδριανην 
δέν έσκέφθη πλέον περί άναχωρήσεως ε’ιμη μόνον δσον έσκέφθη. ”Ω 
πόσον ώραίαν την ήύρεν ! άλλο παρά άνόητον ! όποιον τεμάχιον κα
λόν διά τούς ορεκτικούς όδόντας του.

Μετ’ έπιτηδειότητος χωρίς ποσώς νά έκτεθή προσεπάθησεν αύθω- 
ρεΐ νά καταστή αγαπητός καί νά κίνηση τό ένδιαφέρον υπέρ αύτοϋ. 
Εύρισκε πάντοτε εύχάριστόν τι άνέκδοτον νά διηγηθη καί μετά ζέ- 
σεως έζήτει νά καταστηση εύτράπελον καί χαρίεσσαν την ομιλίαν 
του.Έγίνωσκεν έντέχνως νά κράτη μετέωρον την περιέργειαν της Άν- 
δριανής, νά της κινη τό ένδιαφέρον, νά την συγκινή καί νά την κα- 
ταβάλλη.

★
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Τόν Παύλον έσκέπτετο ή Άνδριανή, δταν νωχελώς έκάθητο έπί 
της καθέδρας μέ ημίκλειστους οφθαλμούς. Την έπαύριον συνεπλη- 
ρούτο έτος ακριβώς άφ’ δτου είδον άλλήλους. Αύτός βεβαίως θά ήρ- 
χετο νά την ΐδη. Άνεπόλει άπάσας τάς εύφροσύνας τού ένοχου έκεί- 
νου έρωτος, δτε αίφνης ήσθάνθη έαυτην καταλαμβανομένην ύπό τών 
συνήθων οξέων σπασμών έν τώ στομάχω καί μόλις έσχε δύναμιν νά 
φθάση μέχρι της άλύσεως τού κωδωνίσκου ΐνα προσκαλέση τούς έν 
τη οικία.

★
¥ ¥

Μετά μίαν ημέραν τά πάντα έλησμονήθησαν καί αύτη έτι ή άνά- 
μνησις της εσπερινής ταραχής. ’Από τίνος καιρού αί κρίσεις έκεϊναι 
ήσαν τόσον συχναί ώστε σχεδόν ούδείς περί αύτών πλέον έμερίμνα.

’Εξ άλλου ό ιατρός έλεγεν δτι δέν ήτο τίποτε.
Ό Παύλος είχε φθάσει τήν πρωίαν έγκαίρως. Ή Άνδριανη καίπερ 

πάσχουσα ήτο περιχαρής τήν ημέραν έκείνην.
Ό Σύριος χάριν τών υποθέσεων του ήναγκάσθη νά άπομακρυνθή 

μ,ετά μ.εσημβρίαν, ώστε οί δύο έρασταί μ.είναντες ελεύθεροι έσχον 
τήν εύ'/.αιρίαν νά έγκαταλειφθώσιν είς άπάσας τάς τρέλας τού πά- 
θρυς των. Κατέφυγον είς τό βάθος τού δάσους, περιεπάτουν κρατού

μενοι συνεσφιγμένως έκ τών χειρών ώς δύο συμμαθηταί. Ή Άνδριανή 
ητον υψηλή δσον καί αύτός καί τού ώμίλει σχεδόν είς τό πρόσωπον, 
μεταδίδουσα τήν χλιαρότητα τού ώραίου στόματός της, ήτις τώ 
έπροξένει σκοτοδίνην.

Πόσαι αναμνήσεις έν μέσω τών φυτών έκείνων !
Έπί παλαιού τίνος κορμού πίτυος γεγλυμμένου διά κονδυλομαχαί- 

ρου έπανεύρον μίαν Ημερομηνίαν τού πρώτου έκείνου φιλήματος τό 
όποιον τής είχε δώσει έπί τού αύχένος ένφ αύτη κεκλιμένη έθεώρει 
έν άνθος. Αύτή τού έξέφυγε χωρίς νά τόν θεωρήση, κατά δέ τό λοιπόν 
τής ημέρας έλαβεν ύφος προσβεβλημένης γυναικός. Άλλ’ έδοκίμασε 
πάλιν διά τινας στιγμάς τό ρίγος τού φιλήματος έκείνου δπερ έπα- 
φηκεν έπί τού δέρματός της τήν δροσεοότητα τών χειλέων. Τάς άκο- 
λούθους ημέρας άπέφυγε νά εύρεθή μόνη μετά τού Παύλου καί τόν 
άπέφυγε μάλιστα φανερότατα.

ΤΗτον αιδώς ή έρωτοτροπία ; Άλλ’ ή έ'νεδρα δέν ήτο μακράν.
Μετά μεσημβρίαν ημέρας τινός καθ’ ήν έπέστρεφε μόνη έκ μιας έπι- 

σκέψεως πρός πτωχήν τινα γυναίκα, τής οποίας ό σύζυγος είχε πέσει 
είς κρημνόν τινα, λαβούσα συντομωτέραν τινά οδόν έν μέσω τών αγρών 
συνήντησε τον Παύλον, δστις έφάνη τυχαίως έκεϊ έξ ούρανού ριφθείς 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ή Άνδριανή δμως έσκοτίσθη καί τώ έδειξε 
δτι ήτον ώργισμένη. Ό Παύλος προσεποιήθη δτι δέν την ένόησε, 
έφάνη μάλιστα εύγενέστερος καί προθυμότερος πρός αύτήν παρά ποτέ, 
άποφεύγων πάσαν πράξιν ή λόγον έχοντα σχέσιν μέ έκεϊνο τό όποιον 
διενοεϊτο είς τρόπον ώστε αύτη πεισθεΐσα πλέον έδέχθη τόν βρα- 
χίονά του. Έπί τή προφάσει δτι ή οδός έκείνη ήτο δύσβατος τήν 
έκαμε νά λάβη άλλην τινά, ήτις τήν άπεμάκρυνεν έκ τής οικίας.

’Ήρχισαν νά όμιλώσι περί τόσων μηδαμινών πραγμάτων, περί τής 
έξοχής δι’ έκείνην τήν έποχήν, περί τής προσεχούς έποχής τών λου
τρών, καί περιεπάτουν τόσον ήσύχως συνδιαλεγόμενοι ώστε δέν ένό- 
ησαν τά μεγάλα νέφη άτινκ συνεσωρεύθησαν έπί τής κεφαλής των. 
Έταράχθησαν μόνον είς τήν πρώτην βοήν τής βροχής. Τί νά πρά- 
ξωσι ; νά τρέξωσι μέχρι τής οικίας ουδέ τό έσκέφθησαν κάν, διότι 
ήσαν άρκετά μακράν. Έθεώρησαν άλλήλους έρωτώμενοι μόνον. Αί
φνης ή Άνδριανή άνεμνήσθη δτι είς τό άλλο μέρος τής οδού ούχί 
μακράν ύπήρχον τά λείψανα παλαιού τίνος πύργου έγκαταλελειμμέ- 
νου. Έκεϊ μόνον ήδύναντο νά καταφύγωσιν, δπου καί διευθύνθησαν 
γελώντες διά τό άπροσδόκητον δπερ τούς κατέστησεν εύθύμους.
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Ή δύσπνοια ήτις τούς έπίεζεν, ή πρόσψαυσις τών χειρών ήτις τούς 
έθέρμαινεν, ή μόνωσίς των έν τοϊς έρειπίοις έκείνοις όπόταν ή καται- 
γίς έξω έμυκάτο, τούς ένίκησεν. . . .

Ένηγκαλίσθησαν... ένώ ό βύας ώλόλυζεν έπί τής κεφαλής των.
*

* *

Τοιουτοτρόπως έμυήθη τάς κρυφίους ευτυχίας τής ζωής, τάς άγω- 
νίας καί τούς φόβους τούς μή έστερημένους οξειών ήδυπαθειών, τά έν 
τή φυγή φιλήματα, τάς ίσχυράς συνθλίψεις της χειρός, τά παρατε- 
ταμένα βλέμματα κατά πρόσωπον όλων καί εις όλους άδιάφορα, και 
τούς μυστηριώδεις περιπάτους. . . .

Μίαν ήμέραν όμως παρ’ ολίγον νά άποθάνν) έκ. της έντυπώσεως ισχυ
ρού φόβου. Εύρίσκετο στενότατα ένηγκαλισμένη μετά τού Παύλου 
οτε ό Σύριος είσήλθεν άπροσδοκήτως έν τή αιθούση, έπί τή έμφανίσει 
δέ αύτού άμφότεροι έμειναν έκπληκτοι, ή Άνδριανή μάλιστα ήτις 
ώχρίασε φρικωδώς έφάνη σβεσθεΐσα, καθότι ό Σύριος δέν ήτο σύζυ
γος χυδαίος, ουδέ εύπιστος. Ούχ ήττον όμως βιάσασα έαυτήν 
προσεπάθησε νά δείξγ, §ν μειδίαμα, δπερ όμως άπέβη πικρός μορφα
σμός, καί νά ειπνι κάτι τι.'Ο Παύλος ελαβεν έφημερίδα τινά τυχαίως 
εύρεθεϊσαν πλησίον του καί έσκέπτετο χωρίς νά έκθέσγ το παράπαν, 
τίνι τρόπω ήδύνατο νά βοηθήσγ, τήν Άνδριανήν, δτε ό Σύριος όμι— 
λών άδιαφόρως καί μετά τής συνήθους φυσικής του φωνής ήρώτησεν 
αυτούς, τί έσκέπτοντο περί μιας οδοιπορίας έπί τίνος πλησίον ορούς 
καί ήν αύτός διενοεΐτο νά κάμη τήν πρωίαν ένωρίς όπως ί'δωσι τήν 
ανατολήν τού ήλιου.

Οΐ δύο έρασταί άνέπνευσαν άνακουφισθέντες. Άναμφιβόλως άγιός 
τις παρεκάλεσε δι’ αύτούς, ό Σύριος βεβαίως δέν θά ένόησε τίποτε. 
Παρελθόντος τού ποώτου έκείνου κινδύνου ταχέως τόν έλησμόνησαν, 
έγενοντο μάλιστα άπερισκεπτότεροι παρά ποτέ. Ή Άνδριανή παρε- 
δίδετο είς τόν έρωτα έκεΐνον, μή βλέπουσα δέ έαυτήν κατοπτευο- 
μένην ύπό τού Συρίου έπίστευσε τό έ'γκλημά της μυστήριον δι’ όλους 
καί μετ’ αναιδούς τόλμης έ'λεγε μετά τού Αιμίλιου Ζολα'

<ίΈχεΐνο όπερ άγκοεϊται όεκ υπάρχει·»
*

* *
Ό Παύλος έμεινε καί τόν Μαϊον έκεΐνον ήμέρας τινάς έν τή έπαύ- 

λει, άλλ’ ή Άνδριανή άπό ήμέρας εις ήμέραν ήσθένει περισσότερον? 
έπάλαισεν έπί τινα καιρόν, κατόπιν όμως ύπεχρεώθη νά πέση έπί τής 
κλίνης. Έπί άρκετούς μήνας κρυφία τις άσθένεια ήν δέν ήδύνατο νά 

καταβάλλη κατηνάλισκε τήν ζωήν αύτής βραδέως, πολλοί ιατροί τήν 
έπεσκέφθησαν, άλλ’ ούδείς ένόησε τί είχεν, αυτή ή ιδία δέν ήδύνατο 
νά τό έξηγηθΤ), έχανε τάς δυνάμεις, ιδού τό παν, ήσθάνετο έκλείπου- 
σαν τήν ζωήν- ένίοτε οί φρικώδεις σπασμοί τού στομάχου τήν καθί- 
στων λιπόθυμον.

Αίφνης μετά τής σβεννυμένης ζωής άφυπνίσθη ό πρός τόν σύζυγόν 
της έρως, διότι δέν ήθελε νά τήν έγκαταλείπϊ) μόνην ό Σύριος, δέν 
ένόμιζεν ότι ήτο πολύ ένοχος προς αυτόν, τόν ήγάπα πάντοτε, βε
βαίως τόν ήγάπα κατ’ ίδιον τρόπον άλλά τόν ήγάπα πάντοτε. Συσ- 
φίγγουσα τάς χεΐράς του καί θεωρούσα αύτόν είς τούς οφθαλμούς, 
έσκέπτετο, ώρκίζετο μάλιστα καθ’ έαυτήν, δτι έάν έθεραπεύετο θά 
άφωσιούτο καθ’ ολοκληρίαν πρός αύτόν.

Ό φόβος τού θανάτου τή έπροξένει όξυτέραν τήν αιχμήν τού έλέγ— 
χου προ τού ώραίου καί νέου έκείνου άνθρώπου, (διότι καί ό σύζυ
γός της ήτον ωραίος καί νέος) δν αύτή έπρόδωσε.

Πόσον έφαίνετο ταπεινή ! Αύτός τόσον καλός, έλεύθερος, εύγενής. 
Πόσον θά έπεθύμει νά ζήση άκόμη, όπως δυνηθή νά έξιλεωθή. Αύτή 
τό παν θά τού έκμυστηρεύετο βεβαίως καί αύτός τότε θά τήν άπέ- 
πεμπεν, άλλ’ αύτή θά έκλαιε τόσον, θά τόν ικέτευε γονυκλινής, θά 
μετενόει τόσον εΐλικρινώς, ώστε αύτός θά τήν έσυγχώρει. Τά δάκρυα 
δέν έξαγοράζουσιν ;

Άλλ’ αύτή ή βραδεία έπιστροφή είς τά καθήκοντά της δέν την 
έπανέφερεν είς τήν ζωήν, ήτις άπό ήμέρας είς ήμέραν έσβέννυτο.

Βλέπων τις αύτήν έπί τής κλίνης τού πόνου, ώχράν, βαρύθυμον 
καί όμως τόσον ώραίαν, σκεπτόμενος δτι αύτη μέλλει νά άποθάνρ 
άνεμιμνήσκετο τούς ωραίους έκείνους στίχους τού ποιητού.

Σείς δέν πιστεύετε πώς θ’ αποθάνουν 
At ώραιαι γυναίκες πτωχά παιδία, 
Πλήν τών αγγέλων αύτή είν’ ή τύχη 
Νά έςαφανίζωνται καθώς τα νέφη. 
Ώς πεπρωμένου εΐνε νά Θραύωνται 
Τά ώραιότατα τών παιγνιδίων ! ...

Θλιβεράν τινα ήμέραν, καθ’ ήν ή φωνή της έγένετο άσθενεστέρα 
καί ή άναπνοή της κατέστη βραχύτερα καί άσθμαίνουσα, καθ’ ήν 
διεΐδεν είς τούς οφθαλμούς τού ιατρού δτι τό παν τετέλεσται, ένευσε 
πρός τόν Σύριον νά τήν πλησιάσγ.

Βιάζουσα τότε έαυτήν μετά παρατεταμένου καί άσθενούς ήχου 
φωνής έψιθύρισεν είς τό ούς αύτού,
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— Σύριε μέ συγχωρεϊς ;
Κα'ι αυτός ύπολαβών είπεν
— Διατί άγγελέ μου ;
Αύτη δέ μετ’ άσθενεστέρας φωνής πάντοτε, ώστε σχεδόν δέν 

ήκούετο, άπήντησεν
— Σέ έπρόδωσα...
Κατόπιν την ήρώτησεν ό Σύριος,
— Καί σύ συγχωρεϊς έμέ;
Ή Άνδριανή δέν ήδύνατο πλέον νά όμιλήστ), ένευσε μόνον ναι, διά 

τοΰ τελευταίου βλέμματός της. Καί αυτός έτοιμος, ΐνα μή της δια- 
φύγγ ή έξομολόγησίς του, μετ’ άγριας χαράς ύπετονθόρυσεν,

— Έγνώριζα οτι μέ επρόδιδες καί σέ έδηλητηρίασα ! ! ...

Έν Ζικύνθω 1888,(«Έκ τών συναναστροφών τής Κυριακής»)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Η ΣΜΥΡΝΗΑ

Τη δεσποιν-ίδι Θ. 4. είς Σ/ivprar.

Άφράτη, πεταχτή, ώμορφονηά
Μέ μαϋρα ματια, ώς Οα/ουν οί άγγελο ,
Γλυκεία ’σάν άπό ζάχαρ’ είτε μέλι, 

— Νά ή Σμυρνγ,ά !

Καρδιά μέ δίχως κακία κή απονιά,
Μά σάν γαλάζια ’μέρα π’ άνατέλλει,
Λάμψαις χαράς κή άγάπης παντού στελλει,

— Νά το στολίδι πώχει τέτοια νηά !

Κή άν ξάφνου ’σ τήν χρυσή της τήν θωριά
Καί ’σ τής καρδιάς της τήν καλοκαιριά

’μισοχαράξ’ ή θλΐψι ή τό νάζι,

Είνε σκιά σύννεφού μακρινού,
π’ ασπρίζει στο γαλάζιο τούρανοϋ

Καί πειοτερ’ ώμορφάδα τοϋ μοιράζει. . .

Νοέμβριος 1888.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΓΥΡΟΠΟΤΛΟΣ

Ο ΛΟΜΒΑΡΔΟΣ
ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΡΗΤΩΡ

Άνέφικτον Θεωροΰντες τήν έν τή βαρυτίμφ ΙΙοικΜη Στοά άκριβή 
έξιστόρησιν τοΰ βίου Άνδρος μεγαλουργοΰ, καί έπί τριάκοντα έξ 
ολα έ'τη έν τή πολιτική πρωταγωνιστήσαντος, περιοριζόμεθα, ΐνα 
τάς γενικωτέρας αύτοΰ ιδιότητας, καί τάς σπουδαιοτέρας τών ένερ— 
γειών αύτοΰ ΰπομνήσωμεν.

Ό Λομβάρδος έγεννήθη τήν τετάρτην Σεπτεμβρίου 1820, έκ γο
νέων αφανών, άλλ’ έντιμων, ό πατήρ του ήτο κουρεύς, είχεν όμως 
καί μικράν κτηματικήν περιουσίαν, είς ήν άφωσιώθη, καταλιπών 
βραδύτερον τήν τέχνην του' ή μήτηρ του εκαλείτο Ελένη Ντελή, 
κατήγετο δέ έξ Ίωαννίνων. Ό πατήρ του έπίεζε τά τέκνα του, ΐνα 
φοοντίζωσι μόνον διά τήν καλλιέργειαν τοΰ κτήματός των, άπέστεογε 
δέ ν’ άποστείλη αύτά είς τό Σχολεϊον. 'Ο Λομβάρδος δμως, έμφυτον 
έχων οργασμόν είς τήν μάθησιν, παρήκουσε τοΰ Θελήματος τοΰ πα
τρός, μετέβη είς τό τότε δευτερεΰον Σχολεϊον καλούμενον, καί νυ- 
κτός έτι είς σπουδάς κατεγίνετο. 'Οταν δμως έπεράτωσε τάς έν τώ 
τόπω σπουδάς του, ό πατήρ του ώς στερούμενος τών χρηματικών 
μέσων, δέν άπέστελλεν αύτόν πρός έπιστημονικήν έκπαίδευσιν. Ό 
Λομβάρδος δμως έξεΰρε τό μέσον πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοποΰ του’ 
κρύφα τών γονέων, του, παρεκάλεσε τόν τότε πνευματικόν πατέρα 
τοΰ πατρός του, καί μεγίστην έπ’ αύτοΰ έπιρροήν έχοντα ιερέα Διο
νύσιον Χαρακόπουλον, ΐνα πείσγ τόν πατέρα του, νά τόν άποστείλη 
έκτος τοΰ Κράτους’ τό σχέδιόν του έπέτυχεν ό μνησθείς ίερεύς κα
τόρθωσε καί έπεισε τόν πατέρα του, καί ύπεθήκευσε τό κτήμά του, 
καί ούτως ήδυνήθη ό Λομβάρδος νά μεταβή είς ’Αθήνας, καί μετά 
ταΰτα είς Μονάχον, ένθα έσπούδασε τήν ιατρικήν. Έπιστρέψας εις 
Ζάκυνθον έξήσκησε τό ιατρικόν έπάγγελμα, μετά πολλής έπιτυχίας 
καί φιλανθρωπίας έτι μάλλον, καί αύτη ύπήρξεν ή βάσις τής πολιτι
κής έπιοροής του.

Παραβαλλομένης τής καταγωγής τοΰ Λομβάρδου πρός τό μεγα- 
λεΐον είς δ άνήλθε, δύναταί τις νά έφαρμόσγ έπ’ αύτοΰ τό αγγλικόν 
απόφθεγμα, δτι άνεδείχθη «Architect of his own fortune».

Αί πρωτεύουσαι τοΰ Λομβάρδου ιδιότητες ήσαν, ή προορατικότης, 
φιλοδοξία, τιμιότης, τόλμη, φιλοπατρία, αεικίνητος ένεργητικότης, 
καί ακατάσχετος κλίσις πρός τό πολιτικόν στάδιον. Τάς σπανίας 
ταύτας αύτοΰ ιδιότητας προήγαγεν ό Λομβάρδος διά τής μελέτης, 
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καί της δι* αυτής ακριβούς γνώσεως τοϋ πολιτικού εδάφους, έφ’ ού 
ποοέκειτο νά πολιτευθή.

Άλλ’ έκτος τών ανωτέρω προσόντων, δι’ ών έπροικίσθη ύπό τής 
φύσεως, ό Λομβαρδός έτυχε καί λαμπρών ευκαιριών, αΐτινες, ρύχ 
ήττον τών προτερημάτων του, είς τήν άνύψωσιν καί δόξαν αυτού 
συνετέλεσαν. Ό Λομβάρδος ετυχεν έν πληρότητι τών περιστάσεων 
έκείνων, ών ή έλλειψις ματαιοϊ συνήθως, καί αύτά έ'τι, τών μεγαλο- 
φυεστάτων άνδρών τά έθνικά σχέδια. Ώς ορθότατα δ Ιστορικός Mi
nier άποφαίνεται, δέν αρκεί νά ήναι τις μέγας Άνήρ, άλλά νά γεν
νηθεί καί είς καταλλήλους περιστάσεις· ό Λομβάρδος άμφοτέρων αυ
τών ένέτυχε, διότι ήνδρώθη καί άπεδύθη είς τό πολιτικόν στάδιον 
τό έτος 1852" έποχή καταλληλοτάτη, δι’ εύτολμον καί δεξιόν τού 
λόγου καί τής γραφίδος χειριστήν, μέλλοντα νά πολιτευθή έν Έπτα- 
νήσφ. Κατά τήν έποχήν έκείνην, ή ’Αγγλική προστασία έςαναγκα- 
σθεϊσα έκ τής, έν τώ κέντρω τής Ευρώπης, τών λαών έξεγέρσεως, 
είχε χορηγήσει τοϊς Έπτανησίοις τήν έλευθερίαν τού τύπου, κατε- 
δείχθη όμως φειδομένη τής έλευθερίας τού λόγου έν τώ Κοινοβου- 
λίω, ήρξατο δέ τέλος παρέχουσα τά μέσα τής έλευθέρας έκδηλώσεως 
τού φρονήματος τών έκλογέων. Άν ό Λομβάρδος ήνδρούτο καί άπε- 
δύετο είς τήν πολιτικήν, κατά τά πρώτα έτη τής ’Αγγλικής προ
στασίας, έπί τής άρμοστείας τού Μάϊτλανδ, εις οΰδέν ήθελον χρη
σιμεύσει τά σπάνια αυτού πολιτικά προτερήματα, ίσως δ’ ήθελεν 
ύποστή τήν σκληράν τύχην τού ’Αντωνίου Μαρτινέγκου, τού πρώτου 
Ζακυνθίου, όστις μετ’ άτρομ-ήτου τόλμης άντετάχθη κατά τών πα
ρανομιών τής προστασίας.

Μόλις ό Λομβάρδος είσήλθεν είς τήν Ίόνιον Βουλήν, καί ευθύς άπ’ 
άρχής, μετά συνετής, πλήν άνδρικής τόλμης παρέσχε δείγματα τών 
φιλελευθέρων αύτού φρονημάτων, καί τού έθνικού χαρακτήρός του. 
Έν αύτή τή ορκοδοσία του άνηνέχθη είς τάς δηλώσεις τών ριζοσπα
στών Βουλευτών τής έννάτης Ίονίου Βουλής, αΐτινες περιεΐχον τήν 
έννοιαν, οτι δ όρκος αυτών, ώς Βουλευτών, καί ή υπαγωγή των είς τήν 
Βασίλισσαν τής ’Αγγλίας, ούδαμώς έδέσμευον τάς ένεργείας αύτών, 
πρός έπιδίωξιν τής μετά τής Ελλάδος ένώσεως. Κατά πρώτον διε- 
κρίθη ό Λομβάρδος ώς ρήτωρ, έν τή κατά τών εξόριστων Έπτανησίων 
άγορεύσει του. Ώς γνωστόν, τοϊς περί τά πολιτικά άσχολουμένοις, 
ή ’Αγγλία, ήτις καί τότε έκαυχάτο έπί φιλελευθέροις φρονήμασιν, 
άσυστόλως αύτά παρεβίαζεν έν Έπτανήσω, ώς έξορίσασα είς τούς 
ξηροσκοπέλους τών ’Αντικυθήρων τούς πρωτεύοντας τών τότε ριζο
σπαστών, έπί μόνω τώ λόγω, ότι έξέφρασαν δημοσίικ τήν γνώμην 
αύτών, υπέρ τής ένώσεως τής Έπτανήσου μετά τής Ελλάδος. Κατά 
τού παρανόμου καί άπηνούς αύτού μέτρου σφοδρώς κατηνέχθη δ 
Λομβάρδος ζητήσας λόγον παρά τού Άρμοστοΰ, διά τών έπομένων 
έπιθετικών έκφράσεων. «... Τό δικαίωμα τούτο συνίσταται είς τήν 

έξουσίαν τού Άρμοστού, νά άρπάζγ, άνευ λόγου τούς άνδρας άπό 
τήν κλίνην τών γυναικών των, τούς πατέρας άπό τάς άγκάλας τών 
τέκνων των, τούς υιούς άπό τό πλευρόν τών γηραιών γονέων, νά 
έξορίζ·/), νά ρίπτγι έπί ξηροσκοπέλων έπαρχιακούς συμβούλους, δημο
σιογράφους καί βουλευτάς, έν ένί λόγω νά θύσγ) καί άπολέσγ) χωρίς 
νά ήναι ύπόχρεος νά δώση λόγον είς ούδένα '» ; Διά τού συμπαθούς 
καί νευρώδους έκείνου λόγου του, εύθύς άπ’ άρχής προεκάλεσε τήν 
έντονον προσοχήν τών συναδέλφων του, καί τήν έν τω μέλλοντι μεγί- 
στην αύτού έπίδοσιν οΐ προέχοντες αύτών άσφαλώς διέγνωσαν. Βάσιν 
τής πολιτικής αύτού δ Λομβάρδος προ τής ένώσεως έθηκε τήν διάρ
ρηξήν παντός δεσμού μετά τής ’Αγγλίας άποδεξάμενος τό πρόγραμμα 
τών ριζοσπαστών, «ένωσις μετά τής Ελλάδος». Πιστοί τής άληθείας 
λάτρεις, όφείλομεν νά δμολογήσωμεν, ότι ή σημαία τού ριζοσπαστι
σμού άνεπετάσθη είς τήν Ίόνιον Βουλήν, προ τής είς αύτήν εισόδου 
τού Λομβάρδου' όθεν δέν άνήκει είς τόν Λομβάρδον ή πρωτοβουλία 
τής διακηρύξεως τής μετά τής Ελλάδος ένώσεως, άλλ’ είς τούς 
Κεφαλλήνας Λιβαδάν, Ζερβόν, Μομφερράτον, καί είς τούς Ζακυνθίους 
Φραγκίσκον, καί Ναθαναήλ Δομενεγίνας, Ιερέα Κλάδην, Ίωάννην 
Λισγαράν, Καλλίνικον καί λοιπούς, μαρτυρικώς υπέρ τής ένώσεως 
προμαχήσαντας. Ό Λομβάρδος δμως διεπράξατο πλειότερον, καθ’ 
ημάς, τής άπλής ταύτης πρωτοβουλίας. Ό Λομβάρδος άνεδείχθη δ 
οργανωτής τών ριζοσπαστών, αυτός συνήρμοσεν αύτους καί είς κόμμα 
συνέταξεν’ ώς όρθώς δέ παρατηρεί δ Mill, τά κόμματα, ώς έκ πολ
λών συγκείμενα, ούδέν άξιον λόγου δύνανται νά κατορθώσωσιν, άνευ 
συναρμογής αύτών, καί άρχηγού. Οί τότε άσύντακτοι ετι ριζοσπάσται 
ήσαν όμολογουμένως πάντες, άνδρες έθνικοί, άλλ’ ουχί καί πολιτικοί' 
οί λόγοι αύτών καταδεικνύουσι πόσον ή καρδία των σφοδρώς έπαλλεν 
ύπέρ τού ελληνισμού, άλλ’ ή διάνοια αύτών ύστερει, ώς πρός τήν 
χρήσιν τών μέσων, δι’ ών ήδύναντο νά έπιδιώξωσι την πραγμάτωσιν 
τών έθνικών αύτών πόθων, καί ώς πρός τήν έκλογην τών ευκαιριών, 
καθ’ άς ήδύναντο πρός τον αυτόν έθνικόν σκοπόν νά ένεργήσωσιν. Ο 
Λομβάρδος όμως, ώς άνήρ πολιτικός κατά την ευρεΐαν τής λέξεως 
έννοιαν, καί τάς πολιτικάς ευκαιρίας, καθ’ άς ήδύνατο τελεσφόρως 
νά ένεργήση διεγίνωσκε καί τά προσφορώτερα διά την τότε πολιτικήν 
κατάστασιν μέσα πρός έπιδίωξιν τής ένώσεως έφήρμοσε. Μελετήσας 
κατά βάθος τήν τότε πολιτικήν κατάστασιν τής Εύρώπης, καί ιδία 
τάς άντιζηλίας καί βλέψεις τών πρωτευουσών Δυνάμεων, σπουδάσας 
τόν άγγλικον χαρακτήρα, καί τό έν ’Αγγλία κύρος, δπερ κατά τών 
κυβερνήσεων αύτής άσκεϊ ή κοινή γνώμη τού ’Έθνους, έπί τοιουτων 
βάσεων προέβη είς τάς ύπέρ τής ένώσεως ενεργείας του. Προ παντός 
άπέβλεψεν είς τό νά έξεγείργ τήν κοινήν γνώμην τού Ιονίου λαού, 
τού άγγλικού έθνους, καί αυτών τών λαών τής Ευρώπης, υπέρ της

1 "Ιδε Πρακτικά Ίονίου Βουλής V Περιόδου, σελ. 876.
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ένώσεως. Τά μέσα, άτινα πρός τούτο μετεχειοίσθη, ύπήρξαν αί έν τή 
Βουλή αγορεύσεις του, δι’ ών συστηματικώς άπέκρουε πάσαν μετά 
τής ’Αγγλίας σύμπραξιν, ή δημοσιογραφία καί ή συμμέτοχη αύτοϋ 
εις τά ’Ιταλικά κομιτάτα, ών προίσταντο ό Βασιλεύς Βίκτωρ ’Εμ
μανουήλ καί ό στρατηγός Ιωσήφ Γαριβάλδης.

Είς τόν Λομβαρδόν όμως ανήκει τό ένδοξον έργον, ού μόνον τής ε’ις 
κομμοί συντάξεως τών ριζοσπαστών, άλλά.καί ή κατά πρώτον διά 
ψηφίσματος άνακήρυξις τής ένώσεως ΰπό τής Ίονίου Βουλής. 'Ο 
πρός τήν άλήθειαν άπόλυτος ημών σεβασμός έπιβάλλει ήμϊν νά 
όμολογήσωμεν, δτι ή κατά πρώτον υποβολή ψηφίσματος περί ένώ
σεως είς τήν Ίόνιον Βουλήν έγένετο κατά τήν συνεδρίασιν τής 26ης 
Νοεμβρίου 1850 ύπό τοϋ Κεφαλλήνος βουλευτοϋ Ίωάννου Τυπάλδου 
Καπελέτου, δπερ είχον ύπογράψει δώδεκα μόνον βουλευταί, έν οίς 
τρεις Ζακύνθιοι’ άλλ’ ό τότε 'Αρμοστής Ούάρδος, πληροφορηθείς τά 
γενόμενα, διέταξε τόν τότε ύποκλινέστατον τή προστασία πρόεδρον τής 
Θ' Βουλής Κανδιάνον 'Ρώμαν, καί διέλυσεν άποτόμως, καί άντισυν- 
ταγματικώς, τήν συνεδρίασιν’ ούτως ή υποβολή τοϋ ψηφίσματος τής 
ένώσεως έν τή τότε Βουλή περιωρίσθη είς τό τής άποπείρας μόνον 
στάδιον. Έκτοτε τό έθνικόν ζήτημα, έπί οκτώ σχεδόν έτη, άπό τής 
26ης Νοεμβρίου 1850 μέχρι τής 19 ης ’Ιουνίου 1858 έγκατελείφθη είς 
τήν άναίσθητον τοϋ Μορφέως άγκάλην, άφ’ ής, ώς δι’ έγερτηρίου σαλ
πίσματος ό Λομβαρδός τό άφύπνισεν’ ωφεληθείς ό Λομβαρδός έκ τής 
δια^όσεως έγγραφου τίνος τοϋ 'Αρμοστοΰ Youilg, δι’ού συνιστάεο ό 
άποικισμός τής Κερκύρας, άνήλθεν αίφνης έπί τό βήμα, κατά τήν 
συνεδρίασιν τής εικοστής ’Ιουνίου 1858, άπέκρουσεν ώς άντεθνικον τόν 
άποικισμόν, καί ύπέβαλεν έν τέλει τό υπέρ τής ένώσεως ψήφισμα.

'Η πρός έπιψήφισιν τής ένώσεως ένθουσιώδης καί μελίρρυτος έκείνη 
τοϋ Λομβαρδού άγόρευσις, ώς πυρφόρος άστραπή διαλάμψασα, ηλέκ
τρισε τάς καρδίας δλων τών βουλευτών, καί αύτοϋ έτι τοϋ τότε προέ
δρου, τοϋ μάλλον τή προστασία ΰποκλινοϋς, καί δι’ αύτοϋ τοϋ μεγα- 
λοσταύρου τής ’Αγγλίας έξαιρετικώς τετιμημένου. "Αν καί είς δλων 
τών ’Εθνών τά κοινοβουλευτικά πρακτικά άνατρέξωμεν, άδύνατον 
νά συναντήσωμεν παραπλήσιον ρήτορα, διά μόνου τοϋ λόγου, καί 
έν μια καί μόνη συνεδριάσει κατορθώσαντα νά προσέλκυση υπέρ τών 
ιδεών αύτοϋ καί τούς συστηματικούς αύτώ πολεμίους, καί διά ποι
κίλων συμφερόντων τοϊς άντιθέτοις αύτώ συνδεομένους. Ούτως ό Λομ- 
βάοδος, διά τε τής πολιτικής αύτοϋ ίκανότητος καί τών έθνικών 
αισθημάτων τών Ίονίων βουλευτών, κατώρθωσε παμψηφεί νά έπι- 
τύχτ) τήν άνακήρυξιν τής ένώσεως’ δι’ αύτής κατώρθωσε ν’ άποδείξη 
εις τε τήν ’Αγγλίαν καί τάς Δυνάμεις, δτι ή ιδέα τής ένώσεως δέν 
ήτο φιλοκερδής ιδέα πειναλέων τινών δημοκόπων, ή τών άργυρωνή- 
των τής 'Ρωσσίας, ώς οί 'Αρμοσταί διετυμπάνιζον, άλλ’ ’ιδέα καί 
πόθος ολοκλήρου τοϋ Ίονίου λαοϋ, διά τοϋ έπισημοτάτου τρόπου, 

καί πανδήμου έκφράσεως αύτόν έκδηλώσαντος. "Εκτοτε ό Λομβάρ- 
δος άνεδείχθη δ άναμφισβήτητος ήγέτης καί οδηγός τοϋ ριζοσπα
στικού κόμματος.

'Ο Λομβαρδός δέν περιωρίσθη είς τήν έν τή Βουλή ένέργειαν άλλ’ 
έπεζήτησεν εύρύτερα μέσα, τήν δημοσιογραφίαν. Μετά μήνας μόλις 
άπό τής έκδόσεως τοϋ άνωτέρω ψηφίσματος, ΐδρυσεν έν Ζακύνθω ιδίαν 
έφημερίδα ύπό τόν εύστοχον τίτλον «Φωνή τοϋ Ίονίου», είς ήν ένυ- 
πογράφως έδημοσίευε σπουδαιότατα πολιτικά άρθρα, τείνοντα νά 
έξεγείοωσι τήν κοινήν γνώμην τοϋ ’Αγγλικού ’Έθνους υπέρ τής 
ένώσεως, καί νά έκθέσωσι τήν ’Αγγλίαν είς τήν κοινήν τής Εύρώ- 
πης γνώμην, ώς μετερχομένην έν Έπτανήσφ πολιτικήν, δλως άντί- 
θετον ταΐς άρχαϊς, άς ύπέρ άλλων Λαών τής Εύρώπης, καί πρός 
άντιπολίτευσιν τής Αύστρίας καί τής ‘Ρωσσίας μετήρχετο’ ΰφ’ δλας 
τάς σπουδαιοτάτας έπόψεις δ Λομβάρδος έπραγματεύθη μετά μεγί
στου ζήλου τό ζήτημα τής ένώσεως.

'Τπό τήν έ'ποψιν τών πολιτικών συμφερόντων τής ’Αγγλίας απέ
ναντι τής Εύρώπης καί τής ’Ανατολής ιδία’ ύπό τήν έ'ποψιν τών 
ύλικών καί έμπορικών αύτής συμφερόντων, καί τέλος, ύπό τήν έ'πο- 
ψιν τής μή χρησιμότητος τής Κερκύρας, ώς σταθμού στρατιωτικού, 
χρησιμωτάτου τή ’Αγγλία, δι’ άπροσμαχήτων έπιχειρημάτων, καί 
έπί γεγονότων στηριζομένων, δ Λομβάρδος κατεδείκνυε, πόσον έπι- 
βλαβής τή πολιτική τής ’Αγγλίας άπέβαινεν ή διατήρησις τών Ίο
νίων παρά τήν θέλησίν των, καί παρά τήν άρχήν τών ’Εθνικοτήτων, 
ήν ή ’Αγγλία πομπωδώς ύπέρ άλλων Λαών, καί t4ipc τών Ιταλών, 
Ούγγρων καί Πολωνών διεκήρυσσε. Πρός μείζονα διάδοσιν τών άνω
τέρω, προσέλαβεν έν τή συντάξει τής έφημερίδος του καί ειδήμονα 
τής διεθνούς γλώσσης, μεταφράζοντα γαλλιστί τά σπουδαιότατα τών 
άρθρων του, καί ούτως άπανταχοϋ διεκοινοϋτο ή παρά τήν άρχήν 
τών ’Εθνικοτήτων ώς πρός τούς Ίονίους άσυνεπής πολιτική τής ’Αγ
γλίας, ώς καί αΐ παράνομοι, κατά τήν διοίκησιν τής Επτάνησου, 
ένέργειαι τών άρμοστών καί τής Κυβερνήσεως’ ούδ’ είς ταϋτα δ 
Λομβάρδος ήρκέσθη’ συνδεθείς διά τών έπιφανεστάτων τότε ξένων 
δημοσιογράφων καί ίδίη τοϋ Lenorman, τοϋ Girardin, τοϋ Du- 
noyer καί άλλων, έξετύλισσε τήν έ'κρυθμον πορείαν τής ’Αγγλίας έν 
Έπτανήσω είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε αύτός δ «Χρόνος» τοϋ Λον
δίνου, καί διαπρεπείς πολιτικοί τής ’Αγγλίας, έν αύταϊς ταϊς Βου- 
λαΐς διεκήρυσσον, ότι ή διά τής βίας τής Έπτανήσου διατήρησις 
ούδεμίαν περ,ιεποίει τιμήν είς τό φιλελεύθερον αύτών ’Έθνος.

Ή τοιαύτη τής ’Αγγλίας έκθεσις, καί ή παμψηφεί τή προτάσει 
τοϋ Λομβάρδου άνακήρυξις τής ένώσεως ύπό τής Ίονίου Βουλής 
έξηνάγκασαν τήν ’Αγγλίαν, 'ίνα άποστείλη ώς έκτακτον άρμοστήν 
είς Επτάνησον τόν εύκλεώς ήδη τής έν ’Αγγλία άντιπολιτεύσεως 
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης ήγούμενον Γλάδστωνα.
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Ή αποστολή τοΰ Γλάδστωνος, καίτοι έκ πρώτης δψεως έφαίνετο 
ευμενής προς τό έθνικόν ζήτημα, εις σπουδαιότατου δμως καθ’ ημάς 
κίνδυνον τό ένέβαλλε' καί τόν κίνδυνον αύτόν πρωτίστως απώθησε 
διά της τόλμης αύτοΰ καί της ίκανότητος ό Λομβάρδος' αύτός διέ
γραψε την πορείαν, ην ώφειλεν ό Λαός τής Επτάνησου νά τηρήση 
κατά την άφιξιν του έκτακτου απεσταλμένου' πίστην δ’ έ'χων σύμ
μαχον την κοινήν γνώμην, ήν έν διηνεκεϊ ύπέρ της ένώσεως άναβρα- 
σμώ καί έξάρσει διετήρει, έπίεσε δι’ αύτής κα'ι τούς μη της ένώ
σεως οπαδούς, ΐνα ύπέρ αύτης παρά τώ Γλάδστωνι συνηγορήσωσιν. 
Έν Ζακύνθω ιδία, έν ή τότε ένυπηρχεν ή έστία τοΰ ριζοσπαστισμού, 
ώς έκ τοΰ Λομβάρδου, έξεδηλώθη ό της ένώσεως πόθος διά τοΰ πα- 
νηγυρικωτάτου τρόπου. Εις τάς λέσχας, εις τά καταστήματα, είς 
πάσαν οδόν καί γωνίαν της πόλεως, άνηρτήθησαν έπιγραφαί «Ζητώ 
ή ενωσις, Ζήτω δ Γλάδστων».

Οΐ έπαρχιακοί Σύμβουλοι, οΐ Βουλευτα'ι άπαντες, έκτος δύο απάν
των τοΰ τόπου, αύτός δ Άρχιερεύς έντολή σύμπαντος τοΰ κλήρου, 
έπέδωκαν τω Γλάδστωνι ύπομνηματα, δι’ ών ρητώς διεκήρυσσον, OTt 
ή μόνη καί άμετάκλητος έπιθυμία τοΰ λαοΰ ήτον ή ένωσίς του μετά 
της Ελλάδος' άπαντα τά ύπομνηματα ταΰτα συνετάχθησαν ύπ’αύτοΰ 
τοΰ Λομβάρδου. Έκ τών οκτώ παρόντων Βουλευτών Ζακύνθου, τρεις 
μόνον ήσαν ριζοσπάσται, καί δμως δ Λομβάρδος τινάς μέν διά της 
πειθοΰς, άλλους δέ διά της έπισείσεως τοΰ φοβήτρου της κοινής γνώ
μης κατώρθωσε νά συνυπογράψωσι τό ύπόμνημα, καί ώς δμόφρονες 
νά παραστώσιν ένώπιον τοΰ Γλάδστωνος. Εις πάσαν σπουδαίαν πολι
τικήν ένέργειαν, πρό παντός δμως εις τήν περίστασιν ήν ίστοροΰμεν, 
κατεδείχθη, πόσον άληθές είνε τό ύπό τοΰ Λαμαρτίνου λεχθέν, δτι 
οί λαοί μόνον ύπό τήν κηδεμονίαν μεγάλων άνδρών δύνανται νά 
μεγαλουργήσωσιν. Άν δ Λομβάρδος δέν έξεμεταλλεύετο ύπέρ τοΰ 
έθνικοΰ ζητήματος τόν έθνικόν οργασμόν τοΰ λαοΰ, είς ούδέν ίσως 
ούτος τελεσφόρον άποτέλεσμα προέβαινεν, ίσως δ’ ήθελεν έκραγή είς 
άπλοΰν στεναγμόν άγανακτήσεως κατά τών τυράννων του. 'Ότι δ’ δ 
Λομβάρδος διά τής έξεγέρσεως τής κοινής γνώμης πάντα ταΰτα 
κατώρθωσεν άποδεικνύεται καί έκ τής άφελοΰς έξομολογήσεως τοΰ 
τότε άρχιερέως Ζακύνθου, άγαθωτάτου άλλως τε καί εύλαβοΰς άνδρός 
Νικολάου Κόκκινη, ήν αύτός δ Γλάδστων βέβαιοί έν τώ άπό 10 Φε
βρουάριου 1859 έγγράφω του προς τόν ύπουργόν του Sir Ε. Β. 
Lytton. Έν τή μνησθείση διακοινώσει του, φερούση τόν δέκατον 
άριθμον τών διπλωματικών έγγράφων, άτινα κατετέθησαν εις τάς 
Βουλάς τής ’Αγγλίας τό 1861, καταδεικνύεται τρανότατα όποιαν 
τότε ένήσκησεν έπιρροήν έν τώ έθνικώ ζητήματι ή πίεσις τής κοινής 
γνώμηςΕ

1 Βλέπε Papers relative to the mission of the right hon. W. E. Glad
stone to the Ionian Islands p. 73.

’Αξιοσημείωτος διά τήν τόλμην, τήν έμβρίθειαν, και τήν πολι
τικήν προορατικότητα τοΰ Άνδρος είναι ή τοΰ Λομβάρδου εύκρινής 
έκθεσις τών σπουδαίων λόγων δ^ ούς ή ’Αγγλία ώφειλε νά παρα- 
δώση τήν Επτάνησον, καί ούς ύπέβαλλεν έν ταϊς κατά τήν τρίτην 
καί τετάρτην Δεκεμβρίου 1858 συνεντεύξεσιν αύτοΰ μετά τοΰ Γλάδ
στωνος. Ένώ δ Γλάδστων έλεγε τώ Λομβάρδω, ότι αΐ συνθήκαι 
άπαγορεύουσι τήν ένωσιν, δ Λομβάρδος άπήντα έτοίμως, ότι αί συν- 
θήκαι ούδέν κΰρος έχουσιν, ώς συνομολογούμεναι συνήθως έναντίον 
τοΰ απολύτου δικαίου' άλλως τε καί ή συνθήκη τοΰ 1815 δι’ ής ή 
Επτάνησος έτέθη ύπό τήν ’Αγγλικήν προστασίαν συνωμολογήθη άνευ 
τής συμμετοχής τοΰ Ίονίου λαοΰ, καί συνεπώς ούδαμώς δύναται νά 
δεσμεύση τήν ύπέρ τής ένώσεώς του μετά τών δμοθρήσκων καί δμο- 
φύλων του ένέργειαν. Ένώ δ Γλάδστων έλεγε τώ Λομβάρδφ, ότι δέν 
είχεν έντολήν ύπό τής τότε χαριτοβρύτου Άνάσσης του, ΐνα έρω- 
τήση τούς Έπτανησίους άν στέργωσι τήν ένωσιν, δ Λομβάρδος άν- 
τέτασσεν αύτώ, ότι καί κατ’ αύτό έτι τό τυραννικόν σύνταγμα τοΰ 
1817, δπερ διεΐπε τήν Επτάνησον, καί κατ’ αύτό ήδύνατο δ Λαός 
τής Επτάνησου νά ύποβάλλη αναφοράς πρός τήν Κυβέρνησιν τής 
’Αγγλίας διά τών Αρμοστών αύτής, καί συνεπώς νομιμωτάτη άπέ- 
βαινεν ή παρά τών βουλευτών καί άλλων Σωματείων ύποβολη ύπο- 
μνημάτων ύπέρ τής ένώσεως, καί κατ’ ούδέν τήν ύψηλήν αυτού 
έντολήν παρεβίαζεν. Ό Λομβάρδος μελετήσας κατά βάθος τό μεγα- 
λόφρον καί ύπερήφανον τοΰ ’Αγγλικού χαρακτήρος,ένώπιον τοΰ Γλάδ
στωνος έποιήσατο λεπτοτάτην, άμα δέ καί πολιτικωτάτην διάκρισιν, 
μεταξύ τής Προστασίας καί τοΰ ’Αγγλικού ’Έθνους. «Ό Ίόνιος Λαός, 
είπεν δ Λομβάρδος τώ Γλάδστωνι, διέκρινε πάντοτε καί έθεώρησεν 
ώς δύο κεχωρισμένα πράγματα, τήν Προστασίαν άφ’ ένός καί την 
Μεγάλην Βρεττανίαν άφ’ έτέρου' ότι τήν μέν Προστασίαν άπεστράφη 
πάντοτε καί άποστρέφεται, καί μετ’ αύτής ουδέποτε δυναται νά 
συμβιβασθή, τήν δέ Μεγάλην Βρεττανίαν έθεώρησε καί θεωρεί ώς 
αληθή φίλην του καί ώς τήν πρωτίστην σύμμαχόν του, πρός τήν 
όποιαν άπετάθη καί άποτείνεται έπικαλούμενος τήν βοήθειαν της, 
δπως τή συμπράξει αύτής έπιτύχη τήν κατάργησιν τής Προστασίας, 
ήτις ύφίσταται μόνον πρός βλάβην καί τής Μεγάλης Βρεττανιας καί 
τοΰ Ίονίου Λαοΰ». Ό Γλάδστων προσεπάθησεν έν τούτοις νά πείση 
τόν Λομβάρδον, δτι ή ενωσις είναι έκτος τών δρίων πάσης πιθανό- 
τητος, καί πάσης ύποθέσεως τοΰ πραγματικού παρόντος, και δι άλ
λους μέν λόγους, καί διότι άν άποδοθώσιν οί Επτανήσιοι τή Ελ- 
λάδι διότι είναι "Ελληνες, τόν αύτόν λόνον θέλουσι προτείνει καί οί 
Κρήτες καί οί Θεσσαλοΐ καί οί Μακεοόνες καί οί Ηπειρώται' ο 
Λομβάρδος προσφυώς καί τά άνωτέρω άντέκρουσε, διακρίνας τους 
Έπτανησίους άπό τών λοιπών ύποτελών τή Τουρκία Λαών' έπι τέ
λους δ Γλάδστων άντέταξε τό σπουδαιότατον έπιχείρημα ΐνα πείση
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τον Λομβάρδον προς παραδοχήν τών μεταρρυθμίσεων ύποβαλών αύτώ 
τά επόμενα.—Δεχθήτε σήμερον τάς προτεινομένας βελτιώσεις, χωρίς 
ούδαμώς νά παραιτηθήτε την ιδέαν τής ένώσεως- τί Σάς έμποδίζει, 
ΐνα μετ’ ολίγον ζητήσητε την ένωσιν μετά της Ελλάδος ;

Είς ταύτα ό Λομβάρδος άπήντησεν, δτι ή παραδοχή τών προτεινο- 
μένων μεταρρυθμίσεων άπετέλει νέαν συνθηκοποιίαν του Ίονίου Λαοϋ 
μετά της Προστασίας, καί ναι μέν ήδύναντο νομίμως τήν επιούσαν 
τής παραδοχής τών μεταρρυθμίσεων νά ζητήσωσι τήν παύσιν τής 
Προστασίας, άλλ’ δτι ήβιχώς δέν ήδύναντο τοιαύτην πρότασιν νά 
ύποβάλλωσι" «πας τίμιος, ειπεν ό Λομβάρδος, πολύ κακήν ιδέαν, καί 
δικαίως, ήθελε σχηματίσει περί ήμών, άν σήμερον έπαρουσιαζόμεθα 
ΐνα συνθηκοποιήσωμεν μετά τής Προστασίας νέας μεταρρυθμίσεις, 
καί αυριον παρουσιασθώμεν ζητούντες τήν παύσιν αύτής έκείνης τής 
Προστασίας, μετά τής οποίας χθές έσυνθηκοποιήσαμεν». ’Επί τέ
λους προσέθηκεν ό Λομβάρδος μετά παρρησίας, καί κατά πρόσωπον 
τού Γλάδστωνος, δτι ή Κυβέρνησίς του, ευκόλως παρέχει έλευθερίας 
καί μεταρρυθμίσεις, άλλά κατόπιν τάς παραβιάζει,· -τις μάς έγγυά- 
ται, δτι καί τάς ήδη παρεχομένας θά σεβασθή; «Ή Προστασία δέν 
σέβεται, ουδέ αύτάς τάς καθιερωθείσας μικράς έλευθερίας, ώς τόν 
περί τύπου νόμον, τάς έλευθέρας έκλογάς κτλ. καί δτι άφού δέν σέ
βεται τάς τωρινάς μικράς έλευθερίας, πολύ όλιγώτερον θέλει σεβασθή 
άλλας μεγαλητέρας, οΐ δέ πολΐται θέλουσιν είσθαι έκτεθειμένοι είς 
συχνοτέρας καί μεγαλητέρας καταδρομάς.» Διά τοιούτων καί άλλων 
παραπλήσιων έπιχειρημάτων άντέκρουσεν ό Λομβάρδος τάς μεταρ
ρυθμίσεις τού Γλάδστωνος. Τοσούτφ δ’ ευνοϊκήν γνώμην ό Γλάδστων 
περί τού Λομβάρδου ώς εθνικού καί πολιτικού Άνδρος έμόρφωσεν, 
ώστε έν ταϊς πρός τον τότε 'Υπουργόν τών ’Εξωτερικών τής Αγγλίας 
Lutton έπισήμοις αύτού έκθέσεσιν άποκαλεΐ τόν Λομβάρδον ό 
Γλάδστων ώς τόν άρχηγόν καί τό πρωτεύον πρόσωπον τού έθνικού 
κόμματος. «The principal person of the party, of the Rizo- 
spasts or Unionist· the leader of the Unionist party1». Εκ
τός τού Γλάδστωνος, καί έτερος έγκριτος πολιτευτής καί 'Υπουργός 
Άγγλος, ό Layard, είς τήν συνεδρίασιν τής Αγγλικής Βουλής, 
τής 4/16 Φεβρουάριου 1867 άπεκάλεσε τόν Λομβάρδον «μέγαν υπο
κινητήν τής ένώσεως».

Παρά τήν έκδηλωθεΐσαν άπανταχού τής Επτάνησου έπιθυμίαν 
τού Λαού αύτής ύπέρ τής ένώσεως, ή ’Αγγλία δέν έπήκουσεν αύτής, 
άλλά καί νέας μετά τήν είς ’Αγγλίαν έπιστροφήν τού Γλάδστωνος 
μεταρρυθμίσεις, ύπο τήν έκφρασιν βελτιώσεις, προέτεινε. Σπουδαΐον 
καί τότε κίνδυνον τό έθνικόν ζήτημα τής ένώσεως διέτρεξε.

Παρά πάσαν τήν γενικήν τού Ίονίου Λαού έκδήλωσιν ύπέρ τής 
1 Βλ. Papers Relative to the Mission of the Right Hon. W. E. Gladstone 

to the Ionian Islands P. 60 καί 62.

ένώσεως, ό Γλάδστων συνεπής πρός τήν έντολήν ήν έ’σχε παρά τής 
Κυβερνήσεώς του προσεκάλεσεν έκτάκτως τήν Βουλήν τήν 13/25 
’Ιανουάριου 1859, καί ύπεσχέθη τήν ύποβολήν τών Μεταρρυθμίσεων. 
Κατά τήν συνεδρίασιν έκείνην ό βουλευτής Κερκύρας κ. Δάνδολος 
ύπέβαλε πρότασιν περί τής ένώσεως, ής ή έ'κβασις ήτον άδηλος, καί 
ούδεμιάς προηγηθείσης μεταξύ τών ριζοσπαστών βουλευτών συνεν- 
νοήσεως. 'Ο Λομβάρδος τότε άπεσόβησε τόν κίνδυνον τής διαφωνίας 
ύποβαλών πρότασιν περί συστάσεως ’Επιτροπής δπως διασκεφθή περί 
έξευρέσεως τού καταλλήλου τρόπου, δΓ ού ήδύνατο νά αίτηθή ή 
ένωσις- δπως μή ριψοκινδυνεύσω ή περί ένώσεως πρότασις, ό Λομβάρ
δος έθεώρησεν ώς ήδη έπιψηφισθεϊσαν τήν ένωσιν, καί δτι μόνον 
περί τής ύποδείξεως τών μέσων τής πραγματοποιήσεως αύτής ήδύ
νατο ή Βουλή νά διασκεφθή. Ή Βουλή άπεδέξατο δΓ άναστάσεως 
τήν πρότασιν τού Λομβάρδου, καί προέβη είς τήν διακήρυξιν τής 
15ης ’Ιανουάριου 1859 δΓ ής έπανελήφθη ή έκδήλωσις τής Ίονίου 
Βουλής ύπέρ τής ένώσεως, έξελέχθη δέ καί ένδεκαμελής Επιτροπή 
δ’πως καθυποβάλη είς τήν Βουλήν γνωμοδότησιν περί τών μέτρων 
τών σχετικών πρός τήν ύπό τής Βουλής γενομένην περί ένώσεως δια- 
κήρυξιν. Μετά τέσσαρας άπό ταύτης ήμέρας, ή ’Επιτροπή κατέθηκε 
τό σχέδιον αύτής είς τήν Βουλήν, δπερ συνίστατο είς τήν ύποβολήν 
ίκετηρίου άναφοράς πρός τήν Βασίλισσαν τής ’Αγγλίας, παρακαλου- 
μένην ΐνα ύποβάλη ταύτην καί πρός τάς συνυπογραψάσας τήν συν
θήκην τού 1815 Δυνάμεις. Ή αναφορά έκείνη ούδαμώς έτελεσφό- 
ρησεν" είς άπάντησιν αύτής, ό 'Υπουργός Λύττων, διά τής άπό 2 
Φεβρουάριου 1859 διακοινώσεώς του πρός τόν Γλάδστωνα, έβεβαίου 
δτι ούτε είς τήν ένωσιν συναινεϊ, ούτε κάν τήν άναφοράν τής Ίονίου 
Βουλής είς τάς λοιπάς Δυνάμεις ύποβάλλει. Μετά τρεις άπό ταύ
της ήμέρας, ό Γλάδστων ύπέβαλεν είς τήν Βουλήν πλήρες τό σχέδιον 
τών μεταρρυθμίσεων, προέτεινε δέ τήν σύστασιν ύπευθύνου ‘Υπουρ
γείου, τήν διατήρησιν Γερουσίας καί Βουλής, τήν κατάργησιν τής άρ- 
νησικυρίας τού Άρμοστού, καί τήν άντικατάστασιν αύτής διά τής 
άπλής θεωρήσεως. Ό Λομβάρδος δΓ έκτενούς άγορεύσεως, κατά τήν 
συνεδρίασιν τής 3/15 Φεβρουάριου 1859 τής Βουλής, πρώτος έπολέ- 
μησε τάς ιιεταρρυθμίσεις, ώς άθεμίτους, ώς σπουδαιότατου δ’ έπιχεί- 
ρημα προσέθηκεν, δτι ουδέποτε ή Προστασία έσεβάσθη, ούδ’ έτήοησεν 
δσα τοϊς Έπτανησίοις ύπεσχέθη. «Άς ένθυμηθώμεν, ειπεν ό Λομ
βάρδος, τί μάς ύπεσχέθη ό Όσβάλδ, καί τί έπραττεν ό Κάμπελλ, ό 
Μάϊτλανδ, ό ’Άδάμ- τί προεκήρυσσεν ό Νούγεντ, καί τί συνέβα.ινεν 
έπί Δούγλας" οποίας έλπίδας συνελάβομεν έπί Σεύτωνος, καί τί έβλέ— 
παμεν έπί Ούάοδου».

Διά τής ύποηνήσεως τών πράξεων τών άνωτέρω Αρμοστών, καί 
άλλων σπουδαιοτέρων έτι έπιχειρημάτων, ένέπνευσεν ό Λομβάρδος 
τήν δυσπιστίαν πρός τάς έπαγγελίας τής Προστασίας, και έπέτυχμ
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τήν άπόρριψιν τών μεταρρυθμίσεων του Γλάδστωνος. Μετά την 
άπόρριψιν τών προεκτεθεισών μεταρρυθμίσεων, έτερον κίνδυνον διέ- 
τρεξε τό έθνικόν ζήτημα τής ένώσεως, μετά έν έ'τος άπό της απο
στολής τοϋ Γλάδστωνος. Προετάθη τότε τή ’Αγγλική Κυβερνήσει, 
ύπό τοϋ Άρμοστοϋ 'Υούγκ, ΐνα ή Επτάνησος καταστή Ηγεμονία, 
ύπό τόν ’Άγγλον βασιλόπαιδα Άλφρέδον. Καί κατά τοϋ σχεδίου 
τούτου έμμανώς άντετάχθη ό Λομβάρδος χαρακτηρίσας αυτό, ώς 
άποικισμόν ολοκλήρου τής Έπτανήσου Ε Ή άπότομος άπόρριψις τών 
μεταρρυθμίσεων προεκάλεσεν άρχικώς μέν τήν αναβολήν, βραδύτερον 
δέ τήν διάλυσιν τής Βουλής. Κατά Φεβρουάριον τοϋ 1862. συνεκα- 
λεϊτο ή Νέα Βουλή, καθ’ ήν πρώτιστος πάντων έν Ζακύνθφ πανδημεί 
ό Λομβάρδος έξελέχθη. Εις αυτήν είσήλθον οί πρωτορριζοσπάσται Ζερ
βός καί Μομφερράτος, ών ό μεν έξελέχθη Πρόεδρος, ό δέ ’Αντιπρόε
δρος τής IB' Βουλής.

Πάντες άνέμενον, ότι διά τής είς τά ύψιστα τής Βουλής άξιώ— 
ματα τών άρχιρριζοσπαστών άνυψώσεως, ή έθνική ιδέα θά κατήγε 
τόν οριστικόν αύτής θρίαμβον' καί όμως τότε άκριβώς διήλθε τό κιν- 
δυνωδέστατον στάδιον. Καί ό Ζερβός και δ Μομφερράτος συνεμάχη- 
σαν μετά τών μεταρρυθμιστών, έ'κπληκτοι δέ ή τε Βουλή καί ό τής 
Έπτανήσου Λαός άντελήφθησαν τοϋ λόγου τοϋ Ζερβοϋ, κατά τήν 
συνεδρίασιν τής Βουλής τής 12ης Μαρτίου 1862 δι’ ού παρέστη 
ούτος συνήγορος τών Μεταρρυθμίσεων. Ό Λομβάρδος καί τότε άπηνής 
κατηνέχθη κατά τής έθνοκτόνου έκείνης άγορεύσεως τοϋ τότε Προέ
δρου καί άπεκάλυψε τό προσωπεϊον τοϋ πρώην Έθνομάρτυρος. Μετά 
μακράς συζητήσεις, καί ύποβολήν τριών σχεδίων, πρός άπάντησιν 
τοϋ λόγου τοϋ Άρμοστοϋ, ή Βουλή παρεδέχθη τό σχέδιον τοϋ Λομ- 
βάρδου, έν ώ διεκηρύσσετο καί αύθις ότι ό Ίόνιος Λαός ομόθυμος 
έπιθυμεϊ τήν ένωσιν, προτιμήσασα αύτό, καί αύτοϋ έκείνου, οπερ 
ή παρά τής Βουλής έκλεχθεϊσα ’Επιτροπή συνέταξε. Τή είσηγησει 
τοϋ αύτοϋ Λομβάρδου, δ βουλευτής Ζακύνθου Άνδρέας Κόκκινης 
ύπέβαλεν εις τήν Βουλήν τήν άπό 11/23 Μαίου 1862 αναφοράν πρός 
τε τήν Βασίλισσαν τής ’Αγγλίας καί πρός τούς τότε Αύτοκράτορας τής 
'Ρωσσίας, Γαλλίας καί Αύστρίας καί πρός τούς Βασιλείς τής Πρωσ- 
σίας καί ’Ιταλίας, δι’ ής έξεδηλοϋτο ό πόθος τών Ίονίων ύπέρ τής 
ένώσεως καί τήν όποιαν, καίτοι άντικρουσθεϊσαν ύπό τοϋ Προέδρου, 
ή Βουλή παρεδέξατο. Ή αναφορά διαβιβασθεϊσα εις τε τήν ’Άνασ
σαν τής Αγγλίας καί πρός τάς Δυνάμεις έτελεσφόρησε’ διότι μετά 
τέσσαρας μήνας ή Αγγλία προέτεινεν εις τάς λοιπάς Δυνάμεις, 
ότι προθύμως παρεχώρει τή Έλλάδι τάς Ίονίους Νήσους, ύπό τινας 
όρους άφορίζοντας τήν έκλογήν νέου έν τή τότε έλευθέρα Έλλάδι ή- 
γεμόνος, είς άντικατάστασιν τοϋ έκθρονισθέντος Όθωνος. Ή Γαλλία 
διά τής άπό 21 Δεκεμβρίου 1862 έγκυκλίου τοϋ έπί τών έξωτερι-

1 Βλ. Έφ. «Φωνή Ίονίου» καί «'Ρήγας» άριΟ. 60.
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κών ‘Υπουργού Δρουέν Δέ Λουί άπεδέχετο τήν περί ένώσεως πρό- 
τασιν, μετά μικρόν δέ καί πάσαι αΐ λοιπαί Δυνάμεις. Μεταξύ τών 
όρων, οΰς ή Αγγλία προέτεινεν, ήτο καί ή έρώτησις τών Ίονίων, άν 
έπιθυμώσι πράγματι τήν ένωσιν. Πρός τούτο διελύθη ή τότε Βουλή, 
καί νέα έπί τούτφ προσεκαλεϊτο, ήτις καί έπεψήφισεν έπισήμως τήν 
έ’νωσιν. Πολλά γεγονότα καταδεικνύουσιν ότι ό Πάλμερστων παν- 
τοίοις τρόποις έχρήσατο, όπως ή Βουλή άποφανθή κατά τής ένώσεως. 
Έν αύτώ τώ διαγγέλματι τοϋ Άρμοστοϋ, δι’ ού προσεκαλεϊτο ή 
τελευταία Ίόνιος Βουλή ν’ άποφανθή ύπέρ τής ένώσεως, περιείχετο 
καί όρος, ούτινος ή παραδοχή ονομαστικήν μόνον καθίστα τήν ένω- 
σιν δ όρος συνίστατο ΐνα «ή Α. Μ. δ βασιλεύς τών Ελλήνων έξου- 
σιοδοτηθή νά έξασκή έν τώ Κράτει τούτφ όλα τά δικαιώματα τής 
Κυριαρχίας, συμπεριλαμβανομένων τών προνομίων καί λειτουργιών 
όσα έξασκεϊ ή προστάτις "Ανασσα, δ Λόρδ μέγας Αρμοστής, καί ή 
Έκλαμπροτάτη Γερουσία». Ό Λομβάρδος καί κατά τήν περίπτωσιν 
ταύτην άπεκάλυψε τό προσωπεϊον, καί έξαλλος έξ άγανακτήσεως 
άπέκρουσε τόν έκτεθέντα όρον διά τών έπομένων. «Ένώ λοιπόν είς 
τήν Ελλάδα δ Βασιλεύς θά κυβερνήτη συνταγματικώς, έδώ θά κυ
βερνά άπολύτως’ καί δέν είναι τούτο δυϊσμός, δέν είναι πραγματο- 
ποίησις χωρισμού, καί ούχί ένώσεως ; άπαιτοϋμεν νά έξασφαλίσωμεν 
τό πρόγραμμά μας «Ένωσις άπόλυτος, τελεία καί άμεσος, ούχί δέ 
δμοσπονδία». Διά τής όξυδερκείας καί τότε τοϋ Λομβάρδου άπερρί- 
φθη δ όρος ούτος, κατωρθώθη δέ ή πλήρης καί τελεία έ'νωσις καί 
οϋτω προελήφθησαν διαιρέσεις μεταξύ τής πρώην έλευθέρας Ελλάδος 
καί τών Ίονίων, καί μεταξύ άμφοτέρων καί τοϋ βασιλέως.

Ό Λομβάρδος δέν ήρκέσθη είς τήν διά τοϋ λόγου καί τής γραφί- 
δος ένέργειαν πρός έπιτυχίαν τής ένώσεως. Έπωφεληθείς τότε έκ τής 
συστάσεως διαφόρων κομιτάτων καί ιδία ιταλικών, άτινα προέθεντο 
τήν άπελευθέρωσιν τών δεδουλωμένων λαών, μετέβη αύτοπροσώπως 
είς Ιταλίαν, καί συνεννοήθη μετά τοϋ βασιλέως Βίκτωρος Εμμανουήλ, 
καί τοϋ στρατηγού Ιωσήφ Γαριβάλδη, ούχί πλέον ύπέρ τής ένώσεως 
τών Ίονίων μόνων, άλλ’ ύπέρ τής άπελευθερώσεως τοϋ πανελληνίου. 
Έκτος τών προφορικών συνεννοήσεων, καί ύπομνήματα αύτοϊς περί 
τοϋ τρόπου τής ένεργείας ύπέβαλεν, ών τό πρός τόν βασιλέα τής Ιτα
λίας άπό 21 Ιουνίου 1862 είναι άνέκδοτον, άντίγραφον όμως αύτοϋ 
ιδιόχειρον τοϋ Λομβάρδου ύπάρχει έν τή δημοσί^ βιβλιοθήκη Ζα
κύνθου, καί ούτινος ή μελέτη καταδεικνύει τήν πολιτικήν τοϋ Λομ
βάρδου περίνοιαν δ Γαριβάλδης έκτιμήσας τόν πατριωτισμόν τοϋ 
Λομβάρδου άπέστειλεν αύτόν είς Αθήνας, ΐνα συνεννοηθή περί τής 
ένεργείας μετά τοϋ τότε βασιλέως ’Όθωνος, καί τών έπιφανεστάτων 
πολιτικών τής Ελλάδος. Άκαταμάχητά είσι τά έπιχειρήματα δΓ 
ών δ Λομβάρδος ποοσεπάθησεν ΐνα πείσγ τόν Όθωνα πρός ένέργειαν’ 
έπιστρέψας όμως δ Λομβάρδος είς Ιταλίαν διεκοίνωσε τώ Γαριβάλδη,
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οτι ούδεμίαν τό σχεδίάν των ήδύνατο νά συνάντηση) σταθεράν ύποστή- 
ριξιν παρά τοΰ "Οθωνος.

Τοιαύτη ή πολιτεία τοΰ Λομβάρδου πρό τής ένώσεως· πολιτεία 
έξόχως πατριωτικά), νοήμων καί δημιουργικά περιστάσεων, πρός συ
στηματικήν επιδίωξιν τής ένώσεως. Όποια δέ ή τοΰ Λομβάρδου πο
λιτεία μετά την ένωσιν ;

Πρός έκτίμησιν τών πρός τό έθνος ύπηρεσιών τοΰ Λομβάρδου μετά 
την ένωσιν άπαραίτητον νά ύπομνήσωμεν, δτι αυτός δ ύπουργός τών 
Εσωτερικών έν τή συνεδριάσει της Έθνοσυνελεύσεως τής 13 ’Ιουλίου 
1863 έβεβαίου, δτι καθ’ δν τρόπον βαδίζει ή Έθνοσυνέλευσις καθί
σταται αδύνατος ή της Ελλάδος κυβέρνησις. Τό άδύνατον δμως τοϋτο 
τής κυβερνήσεως κατέστησε δυνατόν ό Λομβάρδος διά της συμπαγούς 
πλειονοψηφίας τών 70 έζ Επτάνησου πληρεξουσίων, ών ούτος πει- 
θαρχικώς προΐστατο. Τάς κατά την έποχήν έκείνην σπουδαίας τοΰ 
Λομβάρδου πρός τό έ'θνος υπηρεσίας καί αύτός ό αοίδιμος Κουμουν- 
δοΰρος έξύμνησε κατά την συνεδρίασιν τής Βουλής της 14 Νοεμβρίου 
1874 ρητώς έπιβεβαιώσας, δτι άνευ τοΰ Λομβάρδου ούτε Σύνταγμα 
ούτε έλευθερίας άς ήδη έ'χομεν θά είχομεν- ταΰτα δ’ έξέθηκεν ό Κου- 
μουνδοΰρος ύπερ τοΰ Λομβάρδου είς έποχήν καθ’ άν είχε διαρρηχθή 
πάς φίλιος μετ’ αύτοΰ δεσμός.

Μετά την έπιψήφισιν τοΰ Συντάγματος δ Λομβάρδος ηγωνίσθη 
ύπέρ τάς ειλικρινούς αύτοΰ έφαρμογής ύπό τε τοΰ Βασιλέως καί τών 
Κυβερνήσεων' πρό παντός άπέβλεψεν ϊνα έδραιωθή ή Βασιλεία. Πολ
λών ίσως την έκπληξιν προκαλέσωμεν, παριστώντες τόν Λομβάρδον 
ώς ύπέρ της έδραιώσεως τοΰ θρόνου άγωνισάμενον- είναι άληθές δτι 
άφ’ ής ήμέρας δ Λομβάρδος διεκήρυξεν άπό τοΰ έθνικοΰ βήματος, δτι 
δλοι οι Έλληνες είναι δημοκρατικοί, έξελήφθη ώς δημοκρατικός- άλλ’ 
δπως μορφωθή πεποίθησις περί τής ειλικρινούς τοΰ θρόνου ύποστηρίξεως 
ύπό τοΰ Λομβάρδου δέον νά συνδυασθή ή άνωτέρω φράσις του πρός τό 
σύνολον τοΰ λόγου του, έν ώ καί αύτη περιλαμβάνεται. Καθ’ ημάς, 
φιλοβασιλικώτερος λόγος ούτε άντήχησεν ούτε ίσως άντηχήση ποτέ 
είς Κοινοβούλιον τοΰ λόγου, δν δ Λομβάρδος τήν 25ην Φεβρουάριου 
1874 άπήγγειλεν έν τή Βουλή' ούδέν άλλο έπραξε καί δ Λομβάρδος 
τών δσα επραξαν οί πρωτεύσαντες πολιτικοί της ’Αγγλίας καί τής 
Γαλλίας δ FOX, δ Rockingham, δ Ί hiers, βλέποντες τούς ηγε
μόνας αύτών έκτρεπομένους της συνταγματικής πορείας, ήτις μόνη 
έδραιοϊ άσαλεύτως τάς συγχρόνους δυναστείας. ' Qri δ’ δ Λομβάρδος 
ήτον ύπέρμαχος της βασιλείας προκύπτει έκ τών έν τή έφημερίδι του 
«Φωνή τοΰ Ίονίου» τής 24ης Σεπτεμβρίου 1860 παρ’ αύτοΰ περί 
βασιλείας δημοσιευθέντων' «Έσμέν, έ'γραφε, θερμοί ύποστηρικταί τοΰ 
έλληνικοΰ θρόνου, καθότι άνευ αύτοΰ δέν παρίσταται καί είς ήμάς 
είμή άποσύνθεσις καί όλεθρος διά τήν έλληνικήν φυλήν». Καί έν αύτή 
τή έλληνική Βουλή ό Λομβάρδος κατά τήν συνεδρίασιν της τρίτης 

’Ιουλίου 1873 συνηγόρησεν ύπέρ τής βασιλείας διά τών έπομένων. «Ή 
ύπαρξις τοΰ θρόνου έν Έλλάδι είναι έγγύησις τής τάξεως καί ήσυ- 
χίας». Όθεν έπ’ άδίκοις δ Λομβάρδος διεσύρθη ώς δημοκρατικός καί 
προεγράφη έπί τινα χρόνον, τή είσηγήσει τών περισαινόντων τοΰ σε
πτού ήμών Βασιλέως τον θρόνον.

Ό Λομβάρδος έπολιτεύετο ύπό ίδιον σύστημα καί έσωτερικής καί 
έξωτερικής πολιτικής. Έν τή έσωτερική πολιτική έπεδίωκε τήν άνόρ- 
θωσιν τών οικονομικών, τήν σύντονον σύνταξιν τών στρατιωτικών καί 
ναυτικών δυνάμεων τοΰ ’Έθνους, τήν έλευθέραν καί άνεπηρέαστον τών 
έκλογών ένέργειαν, τάς μή συνεχείς διαλύσεις τής Βουλής, καί τέλος 
τήν ήθικότητα τής διοικήσεως, ύπέρ ής άπηνώς κατεδίωξεν ώς ύπουρ
γός τής Δικαιοσύνης τό 1875 καί ’Αρχιερείς καί Υπουργούς.

Έν τή έξωτερική πολιτική άπέκρουε πάσαν συστηματικήν συμπά
θειαν πρός οίανδήποτε τών Δυνάμεων, έφρόνει δέ, ότι μόνον διά τής 
συγκεντρώσεως σπουδαίας στρατιωτικής τοΰ ’Έθνους δυνάμεως δύ- 
ναται τό “Εθνος νά έκβιάσγ τήν συνδρομήν τίνος τών Δυνάμεων έν 
εύκαίρω περιστάσει. Τήν τοιαύτην δ’ αύτοΰ γνώμην έξέθηκεν έν τή 
Βουλή κατά τήν συζήτησιν τής έξωτερικής πολιτικής διά τής έπο- 
μένης περιεκτικής έκφράσεως. «Αί πύλαι τής διπλωματίας δέν άνοί- 
γονται, άλλά διαρρηγνύονται».

Πρός πιστήν έφαρμογήν τοΰ προεκτεθέντος αύτοΰ συστήματος, 
προέβη εις τήν ΐδρυσιν ίδιου κόμματος, ώς μορφώσας τήν πεποίθησιν, 
ότι ούδείς, τών μέχρι τοΰ 1874 είς τήν έξουσίαν άνελθόντων Πρωθυ
πουργών, παρεϊχεν έγγυήσεις περί τής άπαρεγκλίτου αύτοΰ τηρήσεως. 
Φρονών δμως, δτι ή νεωτέρα Ελλάς άπέκρουε τήν εις τήν προεδρείαν 
τής Κυβερνήσεως άνύψωσιν Έπτανησίου, παρητήθη τήν άρχηγίαν, ήν 
άνέθηκε τώ νΰν εύκλεώς κυβερνώντι πρωθυπουργφ κ. Χαριλάω Σ. Τρι- 
κούπη, διότι αύτόν έθεώρει ώς τόν ίκανώτατον καί τιμιώτατον τών 
συγχρόνων πολιτικών τοΰ ’Έθνους.

Τοιαύτη ή πολιτεία τοΰ Λομβάρδου καί μετά τήν ένωσιν’ ήττον 
έ'νδοξος τής πρό τής ένώσεως, άλλ’ ούχ ήττον πατριωτική, καί ώς 
άριστα τά τοΰ “Εθνους συμφέροντα προάγουσα.

Ώς ρήτωρ ό Λομβάρδος έπετύγχανεν ιδίως έν τοΐς πολιτικοϊς ζη- 
τήμασι, καί έν τή άκραε άντιπολιτεύσει έν τή opposition mill— 
tante, ώς λέγουσιν οί Γάλλοι- έν τοΐς πολιτικοϊς ζητήμασι κατήρ- 
χετο είς τήν πάλην τών συζητήσεων μεθ’ ορμής καί ένθουσιασμοΰ, 
είς έ'κστασιν περιάγοντος τούς άκροατάς, καί ούδέ στιγμήν πρός συνο
χήν τής πνοής αύτών ένίοτε κατέλειπεν. Έν ταΐς άγορεύσεσι τοΰ Λομ
βάρδου απαστράπτει τό πΰρ καί τό αίσθημα, πάλλει ό σφυγμός τής 
κοινωνικής γνώμης, ή δέ φωνή του στερρά γλυκεία καί άτρομος είσέ- 
δυεν είς τά βάθη τών καρδιών, πείθουσα καί συγκινοΰσα άμα- έπε
τύγχανεν ιδίως διότι έγίνωσκε ν’ άκολουθή τά κύματα τής κοινής 
γνώμης, καί ώφελήται άπ’ αύτών θαυμασίως. Ή ρητορική τοΰ Λομ-
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βάρδου περιείχε καί ιδιοφυές συστατικόν, μή συναντώριενον συνήθως 
εις τούς έφαμίλλους αύτώ ρήτορας. Οί μεγάλοι ρήτορες περιβάλλουσι 
τούς λόγους αύτών διά τετορνευριένων εκφράσεων, έξεζητημένων λέ
ξεων καί μεγαλοπρεπών παρομοιώσεων. Ό Λοριβάρδος δμως άπέφευγεν 
έπιμελώς τήν χρήσιν τών ρητορικών αύτών άνθέων, προετίμα δέ τό 
άπλοϋν καί δημώδες ύφος, δ μετά χάριτος καί άφελείας άρια μετε- 
χειρίζετο. Ό Λοριβάρδος διεκρίνετο καί έπί μεγίστη παρουσία πνεύ
ματος- άπό τών διακοπτόντων αντί συγχύσεως έλάμβανε νέαν ζωήν" 
έ'ρριπτε κατ’ αύτών, ώς ΙΊάρθιον βέλος, ότέ μέν ίλαρύνουσαν, ότέ δέ 
καταπλήττουσαν άπάντησιν, καί αύθωρεί άνελάμβανε τήν εΰρουν συ
νοχήν τοϋ λόγου του. Ίδιάζουσαν γοητείαν ένέπνεον αί άγορεύσεις του 
Λομβάρδου είς τόν περιούσιον αύτώ Λαόν τής ήμετέρας Ζακύνθου. 
' Οταν ό Λομβάρδος μέ τό φλογερόν δμμα του, καί τό εύρύ μέτωπόν 
του, άγερώχως προ τοϋ βήματος ίστάμενος, άπηυθύνετο πρός τόν Λαόν 
τής Ζακύνθου, ήλεκτρική άναλαμπή διεπέρα τήν καρδίαν του- διά 
τής ρητορικής του δεινότητος μετέβαλλε τάς καρδίας τοϋ Ζακυνθίου 
Λαοϋ είς ναόν, έν ω ένθουσιωδώς έξυμνεϊτο καί έλατρεύετο. Έπί τοϋ 
Λομβάρδου δυνάμεθα νά έφαρμόσωμεν οί Ζακύνθιοι τό περί τοϋΠε- 
ρικλέους ύπό τών συγχρόνων αύτώ ’Αθηναίων λεγόμενον, ήτοι μόνος 
τών ρητόρων ό Λομβάρδος, τό κέντρον κατέλειπε τοϊς άκροωμένοις.

Τοιοϋτος περιεκτικώτερον ό Λομβάρδος ώς πολιτικός καί ώς ρήτωρ. 
Έν Ζακύνθω κατά ’Οκτώβριον 1888.

Δ. Θ. ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ
Άπό τήν ώμμ,ορφάδα Σου τά ρόδ’ άς παίρνουν χρώμα, 
Γιά νά γενοϋν πλειό κόκκινα καί πλειό δροσάτ’ ακόμα.

Άπ’ τών ματιών Σου τή φωτιά τάστέρια άς πάρουν τόση, 
Πού νά μή φτάνουνε το φως κή άφ’ ού θά ξημερώση.

Άπ’ τή φωνή Σου άς πάρουνε γλυκεία λαλιά τάηδόνια, 
Γιά νά λαλούν γλυκύτερα ’στής μυγδαλιάς τά κλωνιά.

Άπ’ τήν ψυχή Σου ό ουρανός άς πάρη καλωσύνη, 
Γιά ν’ άπλωθή πλειό ξάστερος πλειό γαλανός νά γείνη.

Καί μόν’ άπ’ τήν αγάπη Σου κανένας άς μήν πάρη ! . . . 
Μηδέ ’στον ίδιο τό Θεό δέν κάνω τέτοια χάρι.

ΞΕΝΗΤΕΥΤΗΣ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

ΤΗΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ Α. ΑΡΙΣΤΑΡΧΗ

"Ολος ό κόσμος^τήν έ'κλαυσε, πάσα δέ καρδία γνωρίσασα τήν εύαγ- 
γελικήν της ψυχήν, άναλογιζομένη τοϋ πικροϋ αποχωρισμού της τό 
άλησμόνητον άλγος, περιλύπως δακρύουσα είς τήν άνάμνησιν τοϋ 
ονόματος της, έν σπαρακτική οδύνη καί είλικρινεΐ όλολυγμώ, ραίνει 
τοϋ συμπαθούς τάφου της τό χώμα μέ τάληθή έκεϊνα άνθη, όίτινα 
έπί τής γής ήγάπησε περιπαθέστερον τής λατρείας έξόχως πονούσης 
ψυχής. Λέγουν οτι ό κόσμος πρέπει νά κράτη τά δάκρυάτου, έν τή έξ 
ούρανοϋ πεμπομένη σιωπηλή παρηγοριά συγκιρνών καί διασκεδάζων 
τής συμφοράς του τόν βαρύν στόνον, τό μέγεθος τάς οδύνης του, 
άναμετρών τά δυστυχήματα τών άλλων, οίονει άντλών ψυχραιμίαν 
καί θάρρος έκ τών γενικών τραυμάτων τοϋ θανάτου, άναμένων τήν 
πάροδον τοϋ άμβλύνοντος τά άλγη τής ψυχής χρόνου, έκ τής γενι
κής καταστροφής δημιουργών καρτερίαν, ίσχυράν νά γλυκάνη τούς 
πόνους τής πληγής, ήν διανοίγει έν τή σποδφ τοϋ τάφου αιώνιος 
χωρισμός καί άκάρδως αμαυροί τήν γλυκυτάτην τής ζωής λαμπη
δόνα, συνθάπτει έν τή παντοτινή νυκτί τοϋ "Αδου τήν εύδαιμονίαν, 
τά τελευταία μειδιάματα εύφιλήτων τέκνων... Ούδείς άρνεΐται τήν 
δύναμιν τών παρηγόρων λόγων. "Οταν όλος δ κόσμος συγκλαίη, ή 
θλϊψ ις αληθώς μειοϋται. Άλλ’ όπόσα δύναται ν’ άντιτάξη τις είς τάς 
πενιχράς ταύτας παρηγοριάς καί τάς ματαίας προφάσεις, όταν αίφνης 
έν μιά στιγμή τό μειδίαμα σβέννυται είς γελόεντα χείλη, κλίνει ύπό 
τήν δύναμιν τής Ειμαρμένης, ούχί άπογοητευθεϊσα ζωή, φέρουσα τό 
βάρος τών έτών, άλλά ζωή πλήρης σφρίγους, άληθής προσωποποίησις 
τής ύγείας καί τής νεότητος, τό ρόδον άποφυλλίζεται, καί αντί τών 
κραυγών τής χαράς καί τών γελώτων, δ φαιδρός οίκός της άναδίδει 
οίμωγάς, θρήνους καί δάκρυα ... Τί δύναται νά έλαφρύνη ήπιώτερον 
τόν πόνον τοϋ θανατηφόρου καί σπαραξικάρδιου τής λύπης τραύματος; 
Ποϋ ύπάρχει τάχα ή εύσπλαγχνος Πρόνοια ; Διατί στέργει, ΐνα ύπάρ- 
ξεις, κοσμούμεναι ύπό τόσων χαρίτων, παραδίδωνται άπόνως θύματα 
είς τόν θάνατον ; Τί δύναται νά πραύνη τήν φλόγα τής ψυχής τέκνων, 
ριγούντων προ τής ιδέας τοϋ θανάτου, όταν μίαν νύκτα περιπτυσσό- 
μενα τήν γλυκεΐαν μητέρα των, πλήρη ζωής, παλμών, χάριτος, τήν 
αύγήν άνοίγοντα τούς οφθαλμούς των, μάτην άναζητώσιν αύτήν, μά- 
την προστρέχωσιν είς τήν διαρκή συντροφιάν των, τήν διαρκή παρη- 
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γορίαν των ; Σύ πλέον είχες κλείσει τούς πλήρεις γλυκύτατος ώραίους 
Σου οφθαλμούς καί νεκρωμέναι αί χεϊρές Σου ειχον δώσει τόν τελευ- 
ταϊον αποχαιρετισμόν καί τήν τελευταίαν ευλογίαν εις τά έκπληκτα 
προ τής θέας του αποχωρισμού πεφιλημένα τέκνα Σου... Μά εινε 
πράγματι φρικτόν καί άπελπι νά βλέπη τις τόν εύγενή οίκον, δν έφώ- 
τιζεν ό ήλιος τής εύτυχίας καί έζωογόνει ή γλυκεία αύρα τών έλπί- 
δων, νά καλύπτη αίφνης ή νύξ τής δυστυχίας καί τό έρεβος τής 
άπελπισίας. Άληθέστατον, δτι τοιαύται συμφοραί δέν αμνηστεύονται 
διά τής παρελεύσεως τού χρόνου, ένώπιον δέ τόσον άπροόπτου δυστυ
χήματος, μάτην έπιζητεΐ τις παρηγόρους φράσεις, άντίτής έπιβαλ- 
λομένης σιγής καί συντριβής...

★

'Οσοι τήν έγνώριζον τήν ήγάπων, διά τούτο καί τήν έκλαυσαν, 
καί πάντοτε ύπέρ τής μνήμης της θά έχωσιν οί οφθαλμοί των δά
κρυα. Τί ήτο ; Συλλέζατε δλας τάς άρετάς, λάβετε πάντα τά εύ- 
γενή αισθήματα, έπιχύσατε τήν άγαθωτάτην έκφρασιν τού αγαθού, 
την ιδέαν τής γλυκυτάτης άγάπης, δώσατε τήν τελειοτάτην άπο- 
τυπωσιν τού έρωτος πρός δ,τι ώραϊον ...., συλλέζατε ταύτα πάντα, 
ένσταλάξατέτα έν μια καρδία, παλλούση, συγκινουμένη, ζώση ... 
ήτον αυτή ή καρδία τής Μο,ρεέττας Άρεστχρχη, ολόκληρος 
ή ζωή της. Ζωή—ήλιος, εύφροσύνως χύνων τό εύεργετικόν αύτού θάλ
πος εις πάσαν γνώριμον ψυχήν ... Πρότυπον μ,ητρός, πρότυπον θυγα- 
τρός, πρότυπον ειλικρίνειας καί ψυχικού κάλλους, έβίου εύτυχής έν 
μεσφ τής λατρευούσης αύτήν οικογένειας της. 'Ο βίος της ήτον άγνόν 
μυστήριον άθωότητος, παράδειγμα μητρικής στοργής, μοναδικής 
αφοσιώσεως. 'Ωραία καί άγνή ώς τά κρίνα τών αγρών, άθφα ώς παι- 
δίον, χριστιανή καί εύσεβής ώς μοναχή, αγαθή ώς άγγελος, ήγάπα 
τά πάντα καί ή πρός δ,τι άγαθόν στοργή της, έπέχεεν έπί τής συμ
παθούς μορφής της μελαγχολικόν φίλτρον. Ήδύνατο νά κλαύση, 
βλέπουσα έν άνθος μοιραίως μαραινόμενον, άκάρδως δρεπόμενον, άδί- 
κως φυλλορροούν, κατείχετο ύπό διαρκούς ψυχικού σάλου διά τήν 
έλαχίστην σκληρότητα, διά τήν έλαχίστην άδιαφορίαν...

Προ τής Είκονος της, έπί τής γλυκείας μορφής της, έκλάμπουσι 
πλήρεις άκτΐνες άγαθότητος καί ευαισθησίας. Απαράμιλλος τύπος 
καλωσύνης, ισχυρόν μεγαλεϊον ψυχής έν μεγαλόπρεπε? σωματική φυ
σιογνωμία, ήτο κόσαος άληθής, στολισμός έπιβάλλων, ύπαρζις άγνο- 
ούσα τήν ευγένειαν καί τήν ίσχύν τής ψυχής της, τά τόσα αύτής 
χαρίσματα.

Άληθής προνομιούχος φύσις, κατακηλούσα διά τής αισθηματικής 
λεπτότητος, τής έλληνικωτάτης μορφής της, καί πληρούσα διά τής 
μεγαλοπρεπούς αύτής παρουσίας πάσαν έκλεκτήν συνάθροισιν, ζώσα 
χάρις, πλήρης έμψυχος άρμονία καί διάνοια, τόσον άπροσδοκήτως 
σβεσθεϊσα ώς άπιθανότης ύπό τήν πνοήν τού θανάτου...

-.V 
νά πέμπγς παρηγοριάν ε ς άκτΐνα είς τά πολύκλαυ-
στέρησίν Σου. άνευ νέων
στα τέκνα Σου, ™L τής διαρκούς πι-
μειδιαμάτων εν τη 5ωρ£ζων προσφιλεστάτας ύπάρξεις.
κρίας. Εΐνε πικρός ο α ροσίζη, έφ’ δσον ατενίζει τό δμμα μας
Τόν συμπαθή τάφον Σο Ρ βαθύτατους καί έγκαρδίους
το φώς τού ήλιου, γΡιν0 θ^’περιβάλλη ή θερμή άνάμνησις, ή
πόνους, τον δε σταυρόν , ,Λί^,ιου τάς έπί τής γή? οεγα-

πηθείσας καρδιας ... Αν, ως ορ άκτ\νοβοχούσα λάμψι^ α.στε-
Είκόνος τού κόσμου εινε ώραιοτα η, ώκεανού φωτός τού
ρων είς τήν σιωπηλήν τών -x-v οψι λαμψι 
ήλιου είς τάς άπειρους κόνος τού κόσμου. Άν όλίγι-
έτών, κόσμημκ τής ^ϊΚ^ς. ^Ινται είς τάς άγαπησάσας Σε καρ- 
στοι βωμοί λατρείας &γίας έγκλείονται \ Μα^ίττα, τήν
δίας, ενα σήμερον έγείρουσιν αυται εις το ονομα y
Εικόνα τής αγαθής Σου ψυχή?■■■·;■" ε’ις τάς συμπαθείς

Ήλος Σου δ βίος ^τ^λ ς Ϊ X έπί’τού ώραίου
στροφάς, άς δ προσφιλής φίλος Κ. -ενός χ ρ 
τάφου Σου : ^γ·στηκε καρδιά της

π.3 V.. ί γ·. ’V «λλ

Νοεμβρίου 1888.ΑΣΜΑ ΝΑΪΤΟΠΑΙΔΟΣ*
Φύσα βόρεια μου, φύσηξε 
Κή άνοιξε τά πανιά μου, 
Που διπλωμένα πέφτουνε 
Σάν ναταν στή σκλαβια. 
Γιά δές τα πώς ταράζουνται, 
Πώς τρέμουν τα χαϋμενα 
Ποιο νά,.άγκαλιάση πρότερον 
Τον ελεύθερο βόρεια.

• ·Εξ Άν.κϊ.'τΜ Αιάμ.το; .llatfk ’Ά *ΒΡως.·
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"Ετσι κα'ι τά ναυτόπουλα 
Τής ματωμένης Κρήτης 
Πού τόσους θρόνους μένουνε 
Στή σκοτεινή σκλαβιά. 
Εις τής Πατρίδος τή φωνή 
Θά πεταχτοϋν μιά ήμέρα 
Κή αγκαλιαστά μαζί μ’ αύτή 
Θά πέσουν στή φωτιά.

Φύσα βόρεια νά φθάσουμε 
Πιο γλίγωρα έκεϊ πέρα 
"Οπου δ στόλο; πλάκωσε 
Τοϋ Λ'ορδ Σαλισβουρή, 
Γιά νά ιδη πώς δέν πέθανε 
’Ακόμη δ Κανάρης, 
Κή άν πέθανε .... πώς μάρτυρα 
Τδ κϋμα θά μέ πιή.

Φύσα βόρεια μου φύσηξε 
Κα'ι πάρε τήν ψυχή μου 
Πού μαραμένη έλυωσε 
Στή μαύρη ξενιτειά.

• Καί φέρε την στή πατρίδα μου
Τή δόλια μου πατρίδα 
Νά ξαγναντίσω ελεύθερος 
Κή άς ξεψυχίσω πιά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΧΑΤΖΙΣΚΟΣ

Ό αξιότιμος κ. Άχιλλεύς Άγαθόνικος, μέλος διαπρεπές τοϋ Άρείου Πάγου, 
κοσμεί τήν οΠοικίλην Στοάν» διά τής συνεργασίας αύτοΰ. Εις τάς γραμμάς τοϋ 
εμβριθούς αύτοΰ άρθρου συναντώνται αληθείς κρίσεις καί σκέψεις, ών εύχόμεθα 
τήν αξίαν νά μελετησωσι σπουδαίως οί αρμόδιοι.

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Ή ‘Ελλάς μετά τον αιματηρόν καί πολυχρόνιον ύπέρ άνεξαρτησίας 

άγώνα, νέους καθιδρύσασα θεσμούς, τό άνώτατον τών δικαστηρίων 
ώνόμασεν "Αρειον Πάγον εις άνάμνησιν τής άρχαίας έξ Άρείου Πά
γου Βουλής, ήτις έπίσκοπος ούσα καί φύλαξ τών νόμων κατά τήν νο
μοθεσίαν τοϋ Σόλωνος είχε καί δικαστικά καθήκοντα, τάς φονικάς έπί 
τοϋ ομωνύμου λόφου κρίνουσα δίκας, άτινα διετήρησε καί μετά τήν 
άφαίρεσιν τών άλλων αυτής προνομιών υπό Περικλεούς καί Εφιάλτου 
μέχρι τής τετάρτης Μ. X. έκατονταετηρίδος, δτε έξαφανίζεται έν τή 
ιστορία, μεγίστης άπολαύουσα τό πάλαι τιμής καί έγκωμιαζομένη 
ύπό τε τών ποιητών καί τών ρητόρων.
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Ούτω έπ’ αΐσίοις έγένετο έν τή ήμετέριγ πολιτεία ή σύστασις τσϋ 
νεωτέρου Άρείου Πάγου, δστις ώς άνώτατον δικαστικόν σώμα ούδε- 
μίαν έδύνατο νά έχη πολιτικήν έξουσίαν, ένεκα τής διαιρέσεως τών 
έξουσιών, ήν καθιέρωσαν τά νεότερα πολιτεύματα, περιέλαβεν δμως 
εΰρυτέραν δικαιοδοσίαν, ής τά δρια διαγράφουσιν δ,τε ’Οργανισμός τών 
δικαστηρίων καί ή Δικονομία. Κύριος δέ προορισμός τοϋ δικαστηρίου 
τούτου, ώς άκυρωτικοϋ, κατά τά έν Γαλλία ίσχύοντα καί μή άπο- 
τελοϋντος ιδιαίτερον βαθμόν δικαιοδοσίας έστίν ή ακριβής τοϋ νόμου 
έφαρμογή καί τό ένιαϊον τής νομολογίας καθ’ όίπαν το κράτος.

Είνε γνωστοί οί λόγοι οί προκαλέσαντες τήν σύστασιν τοϋ ακυρω
τικού έν Γαλλία.

Ή δικαιοσύνη, ή σταθερά αύτη καί άδιάκοπος τοϋ άπονέμειν έκά- 
στω τό ίδιον θέλησις, δέν έρείδεται μόνον είς τό έν τή καρδί^ παντός 
άνθρώπου έμφωλεϋον φυσικόν δίκαιον, άλλά πρωτίστως καί κυρίως είς 
τήν επιστήμην τοϋ δικαίου, ήτις διδάσκει τί έστι δίκαιον καί τί άδι
κον. Επειδή δέ ή άκριβής τοϋ δικαίου γνώσις καθίσταται λίαν δυσ
χερής, ένεκα τής πληθύος τών νόμων, τής άσαφείας αυτών καί τών 
πολλών καί ποικίλων κοινωνικών συμφερόντων, έδημιουργήθησαν ει
δικοί λειτουργοί, γινώσκοντες τούς νόμους, οις άνετέθη ή έρμηνεία 
καί έφαρμογή αυτών. Καί καθιερώθησαν μέν δύο δικαιοδοσίας βαθμοί, 
δπως ή έφικτή ή έπανόρθωσις τών σφαλμάτων τών πρωτόδικων δικα
στών, είς ά ύποπίπτουσιν ούτοι είτε έξ άσαφείας τής νομοθεσίας, είτε 
έξ άμαθείας ή καί άτελείας τοϋ άνθρωπίνου πνεύματος, τής ύποθέ- 
σεως είς νέαν έπανερχομένης έξέτασιν, άλλά καί ούτοι έθεωρήθησαν 
μή άποχρώντες πρός πλήρη έξασφάλισιν τής έφαρμογής τοϋ νόμου, 
δν έδύναντο έπίσης νά παραβιάσωσι καί παρερμηνεύσωσι καί οί δευτε
ροβάθμιοι δικασταί, είτε περί τό δίκαιον πλανώμενοι είτε ύπό τής 
ουσίας παρασυρόμενοι..

Ούτω άπαραίτητος έκρίθη ύπερτάτου καί μοναδικού δικαστηρίου 
ή σύστασις, εργον άποκλειστικόν τήν έρμηνείαν τών νόμων έ'χοντος 
καί διά τής σοφής αύτοΰ γνώμης τά κατώτερα διαφωτίζοντος δικα
στήρια, παγιουμένου καθ’ άπασαν τήν επικράτειαν τοϋ ένιαίου τής 
νομολογίας.

Τοιούτου δικαστηρίου, τιθεμένου ύπεράνω τής δικαστικής ιεραρ
χίας, ή σύστασις έξήγειρεν άναγκαίως σφοδράς συζητήσεις έν τή 
Συντακτική Συνελεύσει, είς ής τούς κόλπους άνέβραζον αί μεταρρυθ- 
μιστικαί ΐδέαι, κατά πασών δέ τών δημοσίων λειτουργιών έμπαθώς 
καθ’ έκάστην έγίνοντο επιθέσεις. Άφ’ ού δμως τοϋ αρχαίου συμβου
λίου τοϋ Βασιλέως ή ύπαρξις έκρίθη άσυμβίβαστος πρός τάς βάσεις 
τοϋ νέου δικαστικού οργανισμού, άνεγνωρίσθη δέ κατ’ άρχχν τών πο- 
λιτών τό δικαίωμα τοϋ προσβάλλειν τάς δικαστικάς άποφάσεις ένεκα 
παραβιάσεως τοϋ νόμ.ου, τοϋ άκυρωτικοϋ ή σύστασις έκρίθη ώς άπα
ραίτητος ανάγκη έπιβαλλομένη είς τήν νομοθεσίαν ύπό τών ευχών
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καί τών πόθων παντός φιλοπάτριδος. Ύπό τίνων δμως έμελλε νά έκ- 
λέγωνται τά μέλη τοϋ άνωτάτου τούτου δικαστηρίου, ύπό τών πο
λιτών, της νομοθετικές εξουσίας η τοϋ βασιλέως, όποιον τό όνομα 
αύτοϋ, άνώτατον δικαστηριον, άκυρωτικόν έ άνώτατον συμβούλιον, 
έάν ηθελεν εϊσθαι μεταβατικόν περιερχόμενον τάς έπαρχίας καϊ δι- 
κάζον κατά τό αγγλικόν σύστημα, η μόνιμον έδρεϋον παρά τί) νομο- 
θετικ-ίί έξουσίγ, κτλ. πάντα ταϋτα έγένοντο άντικείμενον εύρείας συ- 
ζητησεως, ης μετέσχον τών ρητόρων οί κράτιστοι ό Μερλέν, δ Βαρνά
βας, δ Ροβεσπιέρρος, δ Βαρέρ, ό Κλερμών-Τοννέρ και άλλοι πολλοί.

Έκ τών ανωτέρω ευνόητος καθίσταται ή αποστολή τοϋ άνωτάτου 
τούτου δικαστηρίου, τοϋ έργον έχοντος την έφαρμογην τοϋ νόμου καί 
έκμηδένισιν τών είς αύτό αντικειμένων δικαστικών αποφάσεων. Καϊ 
έν μέν τγί άρχαιότητι άρεοπαγϊται έγίνοντο οί τά πρώτα τών πολι
τών φέροντες, καί πολλην σοφίαν καϊ σωφροσύνην έν τώ βίφ ένδεδειγ— 
μένοι, διά δέ της ευπορίας αύτών έμπνέοντες πεποίθησιν περί τές 
άδεκάστου έκπληρώσεως τών καθηκόντων αύτών. Έν δέ τοϊς καθ’ η
μάς χρόνοις άπαντα τά κράτη τούς άνωτάτους δικαστάς περιέβαλον 
διά πολλών έγγυησεων, όπως έμπνέωσι τόν σεβασμόν κα’ι έπιβάλωσι 
την αύθεντίαν αύτών.

Μόνον έν τ?ϊ νεωτέρα Έλλάδι τό έναντίον συμβαίνει. Έν τη πο- 
λυπαθεστάττ) ταύτγ χώρρρ, είς ης την πρόοδον ήκιστα μέχρι τοϋδε 
συνετέλεσεν ή κυβερνητική πρωτοβουλία, οί τά κοινά έπί μακράς ιθύ
νοντες δεκαετηρίδας, ούδέποτε σπουδαίως έσκέφθησαν, ούτε καιρόν 
εϊχον νά σκεφθώσι περί της Δικαιοσύνης, δπως άνυψώσωσι τά δικα
στήρια, ιδίως δέ τόν ’Άρειον Πάγον είς την προσηκουσαν αύτοϊς πε- 
ριωπήν, είς έν έταξεν αύτά δ νομοθέτης. Άδιαλείπτως ούτοι παλαί- 
οντες ύπέρ της έξουσίας, αναγκαζόμενοι νά ένδίδωσιν είς τάς παρα
λόγους πολλάκις τών κατά τόπους κομματαρχών απαιτήσεις, δούλοι 
της βουλευτικής πλειονοψηφίας, ούδέν γενναϊον έδυνηθησαν νά έπιτε- 
λέσωσιν ύπέρ γενικωτέρου σκοπού. Έκ τού έναντίου δέ ύπό της πολίτι
κης παρασυρόμενοι ένόθευσαν τά δικαστήρια, παρεισαγαγόντες πρόσ
ωπα είτε ανίκανα είτε άμαθη έ καί αμφιβόλου χρηστότητος, πολ
λάκις δέ άμειλίκτως πατάξαντες ανεξαρτήτους δικαστάς καί παν 
μετελθόντες μέσον πρός ταπείνωσιν καί ύποδούλωσιν της δικαστικής 
έξουσίας, ητις ένεκα της ίσόβιότητος κατέστη μισητη τοϊς πολιτευο- 
μένοις.

Έν πολιτεία τοιαύτγ δ "Αρειος πάγος βαθμηδόν άπώλεσε τό γόη- 
τρον αύτοϋ. Καί είνε μέν αληθές ότι έν προγενεστέρω χρόνω το δικα- 
στηριον τούτο περιελάμβανεν έν τοϊς κόλποις αύτοϋ διακεκριμένους 
νομομαθείς, άλλά βαθμηδόν αί τάξεις τών δοκίμων δικαστών ήραιώ- 
θησαν, τρεπομένων είς τό έπικερδές έπάγγελμα τού δικηγόρου- άφ’ ε
τέρου δ’ ένεκα τοϋ έπικρατησαντος ολέθριου συστήματος της αμοιβαίας 
συναλλαγής, αί θύραι τού άνωτάτου δικαστηρίου ήνεφχθησαν πρός 

πάντας, ώς τό Πανεπιστήμιου και πάσαι αί άλλαι δημόσιαι λειτουρ- 
γίαι κατέστησαν προσιταί τοϊς πάσιν. ’Ιδίως δέ είς την έ'κπτωσιν τοϋ 
Άρείου πάγου συνετέλεσεν ή γλισχρότης της μισθοδοσίας, τών μέν 
’Αρεοπαγιτών λαμβανόντων κατά μήνα δραχμάς 405 μετά την άφαί- 
ρεσιν τών κρατήσεων, τοϋ δέ Προέδρου καί Είσαγγελέως δραχ. 540. 
Είνε γνωστόν πόσον πολυδάπανος κατέστη ό βίος έν Άθηναις καί δτι 
πολλώ εύχερέστερον διά της αύτης δαπάνης δύναται τις νά ζησγι έν 
Λονδίνω καί έν Παρισίοις 1 Τοσοΰτον έν τη ήμετέριγ πατρίδι ύπερετι- 
μηθησαν τά πράγματα τού καθημερινού βίου ! Λαμβανομένης ύπ’ όψιν 
της τοιαύτης ύπερτιμ,ησεως ένεκα της έπιβεβλημένης βαρείας φορο
λογίας είς άπαντα τά είδη της καταναλώσεως, δ πραγματικός μισθός 
τοϋ ’Αρεοπαγίτου δέν ύπερβαίνει τάς 200 δραχμάς- καί διά τοϋ πο
σού τούτου είνε ήναγκασμένος νά διατρέφτ) πολυμελή πολλάκις οικο
γένειαν, νά καταβάλλη ύπέρογκον ένοίκιον καί νά διάγγι άξιοπρεπώς, 
διότι τοιαύτην έ'χει άξίωσιν παρ’ αύτοϋ ή πολιτεία. Εντεύθεν έξη- 
γεϊται η είς πρώτην εύκαιρίαν φυγάδευσις παντός μέλους τού Άρείου 
πάγου, έτερον εύρίσκοντος πόρον ζωής καί είς ούδέν λογιζομένου τό 
ύψηλόν τού ’Αρεοπαγίτου άξίωμα. Εντεύθεν έξηγεΐται τό αίτιον της 
μη μορφώσεως έν τη δικαστική υπηρεσία έξοχων νομομαθών, τών δι
καστών μη δυναμένων νά προμηθευθώσιν ούδέ τά αναγκαία έπιστημο- 
νικά συγγράμματα, καϊ μη έχόντων την έκ της εύπορίας άνεσιν, δ
πως έπιδοθώσιν είς θεωρητικάς μελέτας, απομακρυνόμενοι της μηχα
νικής έκπληρώσεως τών καθηκόντων αύτών. Έν Άγγλίρρ, δπως κατα
στώ έφικτη είς την ύπηρεσίαν ή πρόσληψις τών έξοχωτάτων νομομα
θών, τά μέλη τοϋ άνωτάτου δικαστηρίου λαμβάνουσι τούς έξης μι
σθούς έτησίως- δ λόρδος Καγγελάριος 250,000 φρ. δ λόρδος chief 
justice 200,000 φρ. οί δικασταί 125,000 φρ. Έν Γαλλία δ πρώτος 
πρόεδρος τού ακυρωτικού καί δ γενικός Είσαγγελεύς 30,000 φρ. τά 
μέλη αύτού 18,000. Έν Ούγγαρίιγ ό πρόεδρος 35,000 φρ. οί δικα- 
σταί 14,000. Έν Βελγίφ, δ Πρόεδρος καί Είσαγγελεύς 16,000 φρ. 
οί δικασταί 11,250. Βεβαίως δέν δυνάμεθα νά άξιώσωμεν, δπως οί 
ήμέτεροι δικασταί μισθοδοτώνται, δσον καί οί τών μεγάλων κρατών 
της Εύρώπης, άλλά νομίζομεν δτι δ μισθός αύτών πρέπει νά κανονισθη 
άναλόγως τών βιωτικών άναγκών καί της άξιοπρεπείας της θέσεως, 
ην κατέχουσιν, ΐνα, μη στερούμενοι τών άπαραιτητων της ύπάρξεως 
μέσων, έπιδίδωνται μετά πλείονος ζέσεως είς τά έ'ργα αύτών, έπι- 
σύροντες πρός τούτοις καί την έμπιστοσύνην τών πολιτών.

Κυρίως δ’ έν Άθηναις, ένθα πανταχόθεν συνέρρευσαν έσχάτως πολλοί 
τών όψιπλούτων, τό δικαστικόν άξίωμα ηρξατο περιφρονούμενον κυρίως 
ένεκα της εύτελείας τών μισθοδοσιών- διότι άνθρωποι, άκόπως κερδαί- 
νοντες μεγάλα χρηματικά ποσά, δέν δύνανται νά νοήσωσι πώς οί δι- 
κασταί στερούμενοι τών απολύτως άναγκαίων δύνανται νά έκπληρώσι 
καλώς τό καθέκον αύτών τολμώσι δέ μάλιστα πολλάκις νά άμφισβη- 
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τήσωσε καί αυτήν τών δικαστών την χρηστότητα, έπικροτούντων ούχί 
σπανίως διαδίκων τε καί δικηγόρων, πολεμιίως διακειριένων κατά τών 
μή υποχειρίων δικαστών.

Οΰτω δέ καταρρέει όσημέραι το δικαστικόν οικοδόμημα καί οΰδε- 
μ,ία λαμβάνεται πρόνοια πρός άνόρθωσιν αύτοΰ. Νόμοι έπουσιώδεις 
προκαλοΰνται καθ’ έκάστην πρός άπλην έπίδειξιν, ήκιστα συντελοΰν- 
τες είς την βελτίωσιν της όλης νομοθεσίας, καί πάν λαμβάνεται μέ- 
τρον πρός ταπείνωσιν της δικαστικής έζουσίας, ώς πολέμιας έν τώ 
κρατεί, ούδέν δέ πρός άνύψωσιν αύτης. 'Οδοί, κτίρια, προπαρασκευαί 
πρός έκτέλεσιν μεγαλουργών σχεδίων, άπαντα είσίν έν τή ήμερησία 
διατάζει, καί ούδεμία σκέψις, ούδείς λόγος περί άνορθώσεως της Δι
καιοσύνης, ούδείς απολύτως 1

Ιδίως δ’ έν τώ Άρείω πάγω ή απογοήτευσές υπερβαίνει πάντα 
λόγον. Δικασταΐ δόκιμοι, κατατρίψαντες ολόκληρον τόν βίον έν τη 
υπηρεσία, αείποτε διακοιθέντες έπί χρηστότητι καί εύθυκρισία, άπέ- 
βαλον πάντα πρός την έργασίαν ζήλον, παρορώμενοι καθ’ έκάστην 
καί καταφρονούμενΟι άναζίως. Τό δικαστηρίου τοΰ Άρείου πάγου δια- 
τελεΐ είς άποσύνθεσιν έζ ύπαιτιότητος τών κυβερνώντων, ώς πάντες 
άνακηρύττουσι διαπρυσίως : Έάν μη ταχεία έπελθν] θεραπεία, τό ά
νώτατον δικαστηριον θέλει καταστή σώμα νεκρόν. Καί ούτω πάσαι 
αΐ έλπίδες τοΰ νομοθέτου, άς έστηριζεν εις τό δικαστηριον τοϋτο, εις 
την σοφήν αύτοΰ κρίσιν, ώς τελευταίαν άγκυραν, άναθείς την λύσιν 
τών διαφορών, ματαιωθήσονται πρός αιώνιον αίσχος τών συγχρόνων.

Δικαιούμεθα άρά γε νά προσδοκώμεν ότι τό έτος, είς ο είσερχό- 
μεθα ήδη, θέλει είσθαι εύμενέστερον πρός την Δικαιοσύνην καί ότι τέ
λος πάντων ή Δικαστική έζουσία, ώς τρίτη έζουσία έν τώ Κρατεί, 
θέλει καταλάβει την προσήκουσαν αύτή θέσιν;

Άς εύχώμεθα τούλάχιστον τοϋτο.

Έν Άθήναις, τή 28η Νοεμβρίου 1888.

ΑΧΙΛΛΕΤΣ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ

Ο ΕΡΜΟΣ ΚΗ ΑΚΛΗΡΟΣ
Άλοιά ’ς τόν έρμο κή άκληρο, 

Πού κάποιον ακριβό του 
Κοντά δέν έχει ό δύστυχος 
Είς τό προσκέφαλό του,
Πριν τοϋ άφαιρέση ό θάνατος 
Τήν περιττή ζωή.

Πόσαις φορα’ις οί γνώριμοι, 
Πού τάχα τόν βοηθούνε, 
Βαριώνται ταίς ήμέραις του 
Καί μόνο καρτερούνε 
Τήν ώρα νά τοΰ αρπάξουνε 
Όσα πολλά ήμποροϋν !

Κή αύτός, άπό τήν κλίνην του, 
Προτού νά ξεψυχήση, 
Γέρνει μ’ οργή τά βλέμματα, 
’Σάν νάθελε νοήση 
Πόσο οΐ κακούργοι βιάζονται 
Νά τόν ξεφορτωθούν.

Ναι, πρός τό χώμα πρόθυμος 
Τήν κεφαλή του κλίνει 
Ό δυστυχής, πού όπίσω του 
Μήτε ακριβούς άφ;νει, 
Μήτε χαραις έπρόσμενε 
’Σ τοϋ κόσμου τά καλά.

Άλλά ’ς τόν έρμο τάφο του 
Κάνεις δέν θά δακρύση, 
Μήτε θερμό παράπονο 
Θέλει ποτέ άντηχήση, 
Μήτε θά κλίνη έπάνω του 
Μυρολογίστρα έτιά.

Καί οΐ λίγοι πού τό λείψανο 
’Σάν φίλοι ακολουθήσουν, 
Όλοι ψυχροί κή αμέριμνοι 
Γιά πάντα θά τάφήσουν 
Έκεϊ πού δ νυκτοκόρακας 
Μονάχος αγρυπνεί.

Κάποιος έκεϊ σκληρόψυχος 
Μέ τούς πολλούς τόν όίχνει· 
Καί τής ζωής του σβήνονται 
Μέ μιας δλα τά Γχνη, 
Ώς νά μήν είχε είς υπαρξι 
Ποτέ του γεννηθή.

'Ο φίλος ό στενότερος 
Εμπρός του θάνε ξένος, 
Τήν ώρα πού τό χέρι του 
Θ’ άπλώση πονεμένος, 
Μίαν κεφαλή γυρεύοντας 
Ν’ αφήση τήν ευχή.

Ό ξένος, πού φιλέρευνος
Τόν κόσμο ταξειδεύει, 
’Σ τό κοιμητήριο φθάνοντας, 
Μόνο νά ίδή γυρεύει 
Τό φημισμένο μάρμαρο 
’Ονόματος γνωστού.

Μόνο ’ς αύτό προσέχοντας, 
Μέ σέβας τό κυττάζει 
Καί τά πολλά του γράμματα 
Μέ ύπομονή διαβάζει, 
Ένώ πατεϊ μ’ ασέβεια 
Τό χώμα τοΰ μικροΰ.

"Ετσι κ’ έκεΐ’ς τά πτώματα 
Ή σκοτεινιά βαρύνει !
Άλοιά ’ς τόν έρμο κή άκληρο, 
Πού ’ς τήν αιώνια κλίνη 
Θλιμμένος κή απροστάτευτος, 
Μίαν πλάκα δέν κρατεϊ.

"Αχ, καί ’ς τόν τάφο οί δύστυχοι 
Θνητοί δέν είνε ίσοι !
Ή τύχη, άφοΰ τό θΰμά της 
’Σ τόν κόσμο βασανίση, 
*Σ τό λυπηρό βασίλειο 
Δέν παύει ν’ άδική.

Όποιος θερμή δέν άφησε 
’Σ τόν κόσμο μιά καρδία 
Νά τρέφη γιά τήν μνήμη του 
Αγάπη κ’ εύσπλαγχνία, 
Ζηλεύει γιά μνημόσυνο, 
Γιά προσευχή δίψα.

Τά ρούχα, τά βιβλία του, 
Κή δσ’ άλλα ’διατηρούσε 
Καί μέ φροντίδα έσύναζε 
Κή ώς πλάσματ’ αγαπούσε, 
’Σ τήν άγορά γιά πούλημα 
Σκορπίζονται κή αύτά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΕΑΛΗΣ
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ΚΛΕΩΝ Α. ΡΑΓΚΑΒΗΣ

Νεωτέραν επιτυχή Eixora τοϋ διαπρεπούς ημών Συνεργάτου χ. 
Κλέωνος Α. 'Ραγχαβή δημοσιεύομεν έπϊ τή ευκαιρία τών τελευ
ταίων βραβεύσεων τοϋ Διηγήματος αύτοϋ Xa.pa.lioc ο'Ηγεμ,ων τΐΛν 
Βαριάγων, εν τω Διαγωνισμω τής 'Eaziac, καϊ τής Δονχίσσης 
ίων ΆθηνΖν,ίν τω Δραματιχω Διαγωνισμω τής Δ’Όλυμπιάδος.

ΙΩΣΗΦ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ

*0 έζοχος άνήρ ’Ιωσήφ &Ιομ.φερραίτος, ού τον θάνατον ανα
γράφει τό εντός μικρού δύον έτος, ύπήρζεν εις έκ τών ολίγων έκείνων 
’Ανδρών, ο'ίτινες συνενούντες έδραίας πολιτικάς πεποιθήσεις μετά χα- 
ρακτήρος άκάμπτου και άμώμου συνδέουσι τό όνομά των μετά έποχών 
άποτελουσών σταθμούς έν τή ιστορία Έθνους τινός.

Έγεννήθη έν τώ προαστείω τού 'Αγίου Γεωργίου τής Κεφαλληνίας 

τήν 1 Σεπτεμβρίου 1816. Τά πρώτα μαθήματα έδιδάχθη έν Ίδιω·ζ 
τικοϊς Σχολείοις και έν τώ ύπό τού φιλέλληνος Γύλφορδ ίδρυθέντι 
έν τώ προαστείφ Λυκείφ, δπερ διηύθυνεν ό “Αγγλος Θισσελθουαΐτος, 
ό ιδιαιτέρως εύνοήσας τόν μικρόν ’Ιωσήφ διά τήν έπιμέλειαν καί τήν 
ευφυΐαν του, και έν ω έδίδασκεν ό άοίδιμος Νεόφυτος Βάμβας. Είτα 
μεταβάς είς Παρισίους τώ 1840 έπεδόθη είς τήν μελέτην τού Δημο
σίου καί τού Συνταγματικού Δικαίου, μετά τριετή δέ διαμονήν με- 
τέβη εις Πϊσαν τής ’Ιταλίας, έ'νθα μετά λαμπράς έξετάσεις άνηγο- 
ρεύθη διδάκτωρ. Έπανελθών τφ 1844 είς. Κεφαλληνίαν έ'μεινεν ίδι- 
ωτεύων και είς Πολιτικάς μελέτας άσχολούμενος, άχρις ού αί τω 
1848 ύπό τής Προστασίας παραχωρηθεϊσαι είς τόν Ίόνιον Λαόν με
ταρρυθμίσεις παρέσχον είς τόν νέον Μομφερράτον εύρύτατον στάδιον 
πολιτικής ένεργείας.

Νέος περί τύπου νόμος άνεγνώρισεν είς τόν Ίόνιον Λαόν τό δικαί
ωμα τής έλευθερίας τού έκφράζεσθαι. Τότε οΐ σπουδαιότεροι άνδρες 
τής Κεφαλ.ληνίας άνεπέτασαν τήν σημαίαν τών μεταρρυθμίσεων, 
άπαιτούντες ύπεύθυνον 'Υπουργεΐον καί έν γένει τήν έπί τό φιλελευ- 
θερώτερον μεταρρύθμισή τών νόμων, ο'ίτινες διεϊπον τάς τύχας τού 
Επτανησιακού Λαού.

Άλλ’ ό I. Μομ.φερρα.τος άντεπεξήλθεν έκ τών πρώτων κατά 
τής ιδέας ταύτης, χαρακτηρίσας ώς αυτόχρημα έγκλημα έσχάτης 
προδοσίας τήν άπαίτησιν Συνταγματικών μεταρρυθμίσεων. Άνεπέ- 
τασε θαρραλέως τήν σημαίαν τής μετά τής Ελλάδος ένώσεως, ήτις 
κατ’ άρχάς ένομίσθη ύπό τών συνετών ώς αυτόχρημα παραφροσύνη, 
άλλ’ ήτις εμελλε νά πραγματωθή μετά δεκαπενταετίαν, καί διά τής 
Άναγενκήσεως ύπεστήριζε διά νευρώδους καλάμου τήν ιδέαν ταύτην, 
ήν κατόπιν άπας ό Επτανησιακός Λαός ένεκολπώθη μετ’ ένθουσια- 
σμού. Τότε ήρξαντο οί ύπό τής Προστασίας δεινοί καταδιωγμοί, οΐ- 
τινες περιέβαλον διά τής αίγλης τού μαρτυρίου τόν Μομφερράτον καί 
τούς συναγωνιστάς αύτού. Αί ήμέραι έκεΐναι άποτελούσι μίαν τών 
φρικωδεστέρων σελίδων τής ιστορίας τού ΙΘ’ Αΐώνος.

Ούδέποτε διετρανώθη έναργέστερον ή πρός τό καθήκον καί τήν πα
τρίδα άφοσίωσις δημοσιογράφου, δσον έν τώ προσώπφ τού Ιωσήφ 
ΛΙομ.φε^ράτο\>. Έξωρίσθη, κατεδιώχθη, μέχρι; ού ό Κεφαλληνιακός 
Λαός κατά τάς πρώτας έλευθέρας έκλογάς τού 1850 έζελέζατο αύ- 
τόν άντιπρόσωπόν του. Εκλεχθείς μέλος τής περιωνύμου έν τή Επτα
νησιακή Ιστορία Θ Βουλής ύπέβαλε μετά τών λοιπών αύτού συν
αδέλφων ριζοσπαστών τό πρώτον περί Έκωσεως ψήφισμα, δπερ ή είς 
τήν Προστασίαν άφοσίωσις τού τότε Προέδρου τής Βουλής Γ. Καν- 
διάνου 'Ρώμα δέν έπέτρεψε ν’ άναγνωσθή. Ή Βουλή έκείνη διελύθη 
καί ή Προστασία άποπτύσασα πλέον πάντα χαλινόν έζήτησε διά τών 
προγραφών καί τών παντοειδών καταπιέσεων νά πνίξτι τό έν Κεφαλ
ληνία ’Εθνικόν αίσθημα. Αί φυλακαί ήσαν τότε πλήρεις πατριωτών, 
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peal δ Μομφερράτος συλληφθείς τήν 2 ’Οκτωβρίου 1851, ένταΰτφ δέ 
καί δ Συντάκτης τοΰ Φϋε.1ενθίξ>ου, έπιζών έξοχος πολίτης, Ήλίας 
Ζερβός, έξωρίσθησαν. Τδ 1857 ήλευθερώθησοιν υπόστασης ούτω της 
’Αγγλικής Κυβερνήσεως δεινήν ηθικήν ήτταν.

Μετά την ένωσιν δ 1. Μομ.φερρατος, καίπερ διαριαρτυρηθεϊς 
κατά τής υποψηφιότητάς του, άπεστάλη πληρεξούσιος της Κεφαλ
ληνίας εις την ’Εθνικήν Συνέλευσιν. Ή έν τή Συνελεύσει τότε δια
γωγή του ύπήρξεν αξία τοΰ παρελθόντος του. ’Αποτυχών εις τάς πρώ- 
τας μ-ετά τήν διάλυσιν τής Συνελεύσεως βουλευτικάς έκλογάς έξε- 
λέγη αύθις κατά τό 1868, άλλ’ ή έκλογή αύτη, ώς έκλογή προσω
πική καί ούχί άρχών, δέν ηύχαρίστησε ποσώς τον Μο;>.φερρα.τον. 
Ή πολιτική τών ατομικών συμφερόντων ΰπερίσχυσε καί έν τφ στα- 
δίφ τούτω δ διαπρεπής άνήρ δέν ήδύνατο νά συναγωνισθή. Ούτω άποσυρ- 
θείς τής πολιτικής έμεινεν έ'κτοτε ΐδιωτεύων, ασχολούμενος μόνον εις 
μελετάς καί ιδίως εις τήν συγγραφήν 'Ιστορίας τής Μεγάλης Γαλλι
κής Έπαναστάσεως, ής ύπήρξεν είς τών ένθερμοτέρων θιασωτών. Άπε- 
βίωσεν έν Κεφαλληνία τήν 7ην ’Απριλίου 1888.

Καρδία εύγενής καί χαρακτήρ, έ'μενεν άχρι τελευταίας πνοής ό 
άντιπρόσωπος έποχής ένδοξου, πλήν δυστυχώς παρελθούσης.

Ή ΠοιχίΛη Στοά έν ’ιδία σελίδι δημοσιεύει τήν έπιτυχή ΕΙχόνα 
μετά τοΰ πανομοιοτύπου τής υπογραφής τοΰ αοιδίμου έπιφανοΰς άν
δρός, έκδηλοΰσα ούτω έλάχιστον δείγμα υπέροχου σεβασμού πρός τό 
όνομα μιάς τών έξοχωτέρων υπάρξεων τής ήμετέρας πατρίδος.

βιογραφιαι
Νικόλαος Παπαμιχαλόπουλος. Τό εύγενέστατον τών αισθημάτων είναι τό 

αίσθημα τής ευγνωμοσύνης. "Οταν δ* αΰτη έκδηλώται ύφ’ δλοκλήρου Λαοΰ, καί 
μάλιστα πρός νεκρόν, είναι άπόδειξις ισχυρά τών μεγάλων Αύτοΰ πρός τόν τόπον 
ύπηρεσιών καί τής εΰγενείας τοϋ έκδηλοΰντος Λαοΰ. Ό Ν. Παπαμιχαλόπουλος 
ύπήρξε διαπρεπής έν τή πολιτική ϊστορίμ τοϋ Έλληνικοΰ "Εθνους προσωπικότης, 
άληθώς δ’ ό θάνατος αύτοΰ είναι μέγα δυστύχημα έν τή πολιτική καί κοινωνική 
έργασίμ τής ήμετέρας Πατρίδος. 'Ολόκληρος ή πολιτική δρασις τοΰ Ν. Παπαμι- 
χαλοπούλου, αποτελοΰσα σειράν πεφωτισμένων καί ακραιφνών έκδουλεύσεων, είναι 
συγχρόνως καί υπόδειγμα μοναδικής ίκανότητος Άνδρός, έκ τοΰ μηδενός δημιουρ- 
γήσαντος έαυτον καί έν τοΐς άνωτάτοις άξιώμασι τοΰ "Εθνους μετά σπάνιάς αφο- 
σιώσεως καί καρτερίας έργασθέντος,δσον ολίγοι άλλοι, μείζονα φέροντες εφόδια άνα- 
πτύξεως καί μορφώσεως. ’Εάν δέ πράγματι άληθεύη, δτι δέν είναι ήρωες μόνον οί 
αγωνιζόμενοι, νικώντες ή πίπτοντες έπί τοΰ αιματηρού σταδίου τών πολέμων, 
αλλα καί εκείνοι επίσης, οιτινες ήγωνίσθησαν τόν αγώνα τον καλόν τής πατρίδος 
επι τοΰ ειρηνικωτέρου σταδίου τής Πολιτικής πάλης, οιτινες έμόχθησαν καί έτα- 
λαιπωρήθησαν, πρό παντός ό Ν. ΠαπαμιχαΛόπονΛος τέκνον έποχών σπουδαιό
τατων, δικαιοΰται νά καταλάβη έν τή τάξει ταύτη θέσιν περιφανή, έχων κατά 
γραμμα κατακεκτημένον έκτενές κεφάλαιον τής νεωτέρας πολιτικής ήμών'ίστορίας.

Έγεννήθη έν τώ Δήμω Ζάρακος τής Έπιδαύρου Λιμηράς τόν ’Ιούλιον τοΰ 
1827, περί τά τέλη δηλαδή τοΰ μεγάλου άγώνος, δτε ή 'Ελλάς ώς Φοΐνιξ άναγεν- 
νηθεϊσα έκ τής τέφρας της είχεν ανάγκην άνδρών πολιτικών ικανών, δπως παρα- 
λάβωσιν άπό τών χειρών τών ανδρείων μαχητών της τά άχνίζοντα έρείπια καί 
μορφώσωσιν έξ αύτών κράτος καί πολιτείαν. Ό Ν. Παπαμιχαλόπουλος έγεννήθη 
η μάλλον έπλάσθη ύπό τής φύσεως προωρισμένος δια την πολιτικήν. Μή σπου- 
δάσας συστηματικώς, κατόρθωσε νά γράφη όρθώς τήν γλώσσαν καί νά δμιλή λίαν 
εύγλώττως, ώς δεικνύουσιν οί έν τώ Έλληνικώ Κοινοβουλίω Λόγοι του. Άπο τοΰ 
1848, μόλις δεκαενναετής, οίονεί ύπείκων εις έμφυτον ροπήν, ήρχισε νά πολι- 
τεύηται έν τή έπαρχίμ Έπιδαύρου Λιμηράς. ’Οφειλών τήν άνάπτυξίν του είς 
τήν εύφυίαν καί δραστηριότητα αύτοΰ τώ 1856 έξελέγη τό πρώτον Βουλευτής, 
άμα δέ τή είς τήν Βουλήν είσόδω του έτιμήθη διά τής θέσεως τοΰ α’ γραμ,μα- 
τέως. Τώ 1859 έξελέγη τό δεύτερον Βουλευτής καί έκτοτε αδιακόπως μέχρι τοΰ 
1861, δτε έξελέγη καί πάλιν εΐ καί άμειλίκτως πολεμούμενος ύπό τής Κυβερνή
σεως, άλλ’ άπεκλείσθη έν τή διαλογή. Ύπήρξεν είς τών 62 βουλευτών, οιτινες 
παρά τήν θέλησιν τοΰ Υπουργείου καί τής Βασιλείας, έξέλεξαν Πρόεδρον τής 
Βουλής άντιπολιτευόμενον, τόν Ζαίμην, τούτου δ’ ένεκεν διελύθη ή Βουλή εκείνη 
τή 16η Δεκεμβρίου τοΰ 1862. Είς τήν κατά τό έτος τοϋτο έξωσιν τοΰ “Οθωνος 
έγένοντο καταφανή τά συντηρητικά φρονήματα καί δ πρός τά καθεστώτα σεβασμός 
τοΰ άνδρός καί ή νομιμοφροσύνη τοΰ νεαροΰ τότε πολιτευτοΰ Ν. Παπαμιχαλο- 
πούλου. Έφρόνει καί τότε, ώς καί καθ’ άπαντα τόν πολιτικόν βίον του, δτι οί βίαιοι 
κλονισμοί βλάπτουσι τόν τόπον, οίαδήποτε καί άν η ή έκβασις αύτών, δια τοϋτο 
καί πάντοτε μέχρις έσχατων άπέκρουσε τήν χρήσιν μέτρων βίαιων εν τή κομμα
τική διαπάλη, καί δταν ακόμη πολλά προσεδόκα εξ αύτών, τοΰθ’ δπερ πρόκειται 
εΰγλωττον μαρτύριον τής φιλοπατρίας τοΰ άνδρός. Τώ 1863 εξελέγη πληρεξούσιος 
μεθ* δλου τοΰ συνδυασμοΰ του, έκλεχθείς καί αντιπρόεδρος τής Βουλής. Συγχρόνως 
διωρίσθη Γενικός Γραμματεύς τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών, αναπτύξας δε- 
ξιώτατα τάς γνώσεις του περί τής Νομοθεσίας καί τών Οικονομικών ζητημάτων. 
Τότε δ αείμνηστος Δ. Βούλγαρης προσήνεγκεν αύτφ εις ηλικίαν μόλις 36 
έτών τό Ύπουργεΐον τών Οικονομικών, δπερ ουτος ώς νεότατος απεποιήθη, δεχθείς 
τήν θέσιν Γ. Γραμματέως τοΰ Υπουργείου τούτου. Τώ 1865 έξελέγη Βουλευτής 
αντιπολιτευόμενος καί τόν Νοέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους εγένετο Υπουργός τής Δι
καιοσύνης ύπό τόν Βούλγαρην. Τώ 1868 έξελέγη πάλιν Βουλευτής αντιπολιτευό
μενος, μή αποδεχθείς τήν προσενεχθεΐσαν αύτώ προεδρείαν τής Βουλής. Έκ νέου 
τώ 1869 έξελέγη Βουλευτής άντι πολιτευόμενος, τώ δέ 1871 έγένετο Υπουργός έπί 
τών Οικονομικών, κινήσας τήν έκτίμησιν τών μετ’ αύτοΰ συνεργασθέντων επί τή 
όξύτητι τής αντιλήψεως καί τή ταχύτητι τής έργασίας. Καί αί έσχαται λεπτο- 
μέρειαι τής Νομοθεσίας καί τής ύπηρεσίας, ησαν κτήματα αύτοΰ. Τώ 1872 καί 
1873 συνεχώς έξελέγη Βουλευτής, τώ δέ 1874 έκλήθη εκ νέου είς τό Ύπουργεΐον 
τών Οικονομικών, άλλά μετά τινας μήνας άπεσύρθη, διαφωνήσας πρός τόν Βούλ
γαρην. Έν τή έποχή ταύτη προσηνέχθη αύθις αύτώ ή προεδρεία τής Βουλής, 
άλλ* απεποιήθη αύτήν, μήνάς τινας δέ μετά ταΰτα έξελέγετο Βουλευτής αντιπο
λιτευόμενος τώ 1875. Τρις μέχρι τοϋδε είχεν αποποιηθή ό Ν. Παπαμιχαλόπουλος 
Ύπουργεΐον. Τήν 8ην Φεβρουάριου 1863 έπί τής προσωρινής Κυβερνήσεως, τόν 
’Ιούνιον τοΰ 1863 έπί τής Έθνοσυνελεύσεως, καί τήν 24ην ’Οκτωβρίου 1863 εις 
τό πρώτον Ύπουργεΐον μετά τήν έλευσιν τοΰ Βασιλέως Γεωργίου. Μετά τήν άπο- 
χώρησιν τής Οικουμενικής Κυβερνήσεως τω 1878 επί τών Συνοριακών έγένετο 
ύπό τόν Κουμουνδοΰρον Υπουργός έπί τών Οικονομικών, τόν δέ Ιούλιον τοΰ 1879 
έξελέγη Πρόεδρος τής Βουλής, άποτυγχάνοντος τοΰ κ. X. Τρικούπη. Τώ 1880 έγέ
νετο δίς πάλιν Υπουργός έπί τών Οικονομικών, τών Εσωτερικών καί τής Παι
δείας ύπό τόν αοίδιμον Κουμουνδοΰρον, δτε έσχε τό εύτύχημα νά ιδη προσαρτωμένας 
είς τό Ελληνικόν τήν Θεσσαλίαν καί τήν Ήπειρον. Τώ 1885 ύπήρξεν δ δράστη- 
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ριώτερος εργάτης τής Κυβερνητικής μεταβολής. Διαλυθείσης τής Βουλής, έξελέγη 
Βουλευτής μετά τοϋ συνδυασμού του και μετακληθείς έκ τής επαρχίας του διά 
πολεμικού άτμοπλοίου έγένετο 'Υπουργός έπί τών ’Εσωτερικών. Παραιτηθέντος δέ 
τού ύπδ τόν κ. Θ. Δηλιγιάννην Υπουργείου καί άποτυχόντος τού κ. Τρικούπη είς 
τόν σχηματισμόν νέου, έκληθη αύτός ύπό τού Βασιλέως τή 29 ’Απριλίου 1886, 
ινα σχηματίση τήν νέαν Κυβέρνησιν. ’Εν τή νέςς έκλογική περιόδω τής εύρείας 
περιφεριίας έξελέγη πάλιν Βουλευτής.

Ίδιας αναγραφής άξια εΐνε ή περίνοια καί τό σθένος, άτινα έπεοείξατο ό Ν. 
Παπαμιχαλόπουλος κατά τά έπακολουθήσαντα λυπηρά γεγονότα τώ 1885—1886. 
Έπί 32 όλα έτη παλαιών έν ταΐς βουλευτικαΐς έκλογαίς ό αείμνηστός άνήρ ού 
μόνον ούδέποτε άπέτυχεν, αλλά και πάντοτε έπετύγχανε μεθ’ άπαντος τού συν
δυασμού του.

Τοιούτος ό δημόσιος βίος τού Ν. Παπαμιχαλοπούλου. Δραστηριότης, οξύνοια, 
εύρυτάτη μνήμη, άληθής ίκανότης, διέκρινον τά φυσικά αύτού προσόντα.Ή παροι- 
μιώδης αύτού προσήνεια ύπεδήλου ακριβώς τήν αγαθότητα τής ψυχής. Πλεΐστα 
Δημόσια "Εργα οφείλονται είς τήν πρωτοβουλίαν αύτού. Άτυχός πολλάκις πολλοί, 
δμιλοΰντες ή γράφοντες περί διαφόρων δημοσίων έργων,τελεσθέντων έπί τής'Υπουρ- 
γείας τού Ν. Παπαμιχαλοπούλου, άπέδωκαν ταύτα έσφαλμένως είς άλλους. Κυρίως 
δέ ή παραχώρησις τού μεγάλου έργου τής Τομής τού Ισθμού τής Κόρινθου έγένετο 
ύπ’ αύτού. Γνώστης ακριβής τού τόπου καί τών αναγκών αυτού, όσον έλάχιστοι 
τών παρ’ ήμϊν πολιτευτών, κατέλιπε δια τού θανάτου του, έπελθόντος εν όλη τή 
ακμή τής ζωής, δυσπλήρωτον κενόν. Είς τους μελετώντας τήν ιστορίαν τήν πολι
τικήν τού τόπου δ βίος τού Ν. Παπαμιχαλοπούλου παρέχει τόν ιδιαίτατον τύπον 
άνδρός, μορφωθέντος έξ εαυτού καί μόνου καί δημιουργήσαντος έπιφανή θέσιν διά 
μόνης τής δυνάμεως τού πρακτικωτάτου αυτού νοός καί τής αληθούς εύφυιας του. 
Ύπήρξεν άνήρ χρηστός καί πολιτικός οξυδερκέστατος, αγαθός καί χρησιμότατος 
είς τό έθνος, φυσιογνωμία πολιτικού ανδρός, άξια ιδίας όλως μελέτης. "Οταν ή 
ιστορία, ψυχρά καί άπαθής, μακράν πάσης μεροληψίας ή προκαταλήψεως, θά 
έξετάση καί θ’ άνατάμη τόν μακροχρόνιον διαπρεπή βίον τού Ν. Παπαμιχαλο- 
πούλου, ώς πολιτικού άνδρός δράσαντος εν τοϊς πρώτοις πάντοτε, δέν θά παρίδη ν 
αφιερώση ίδιας περιφανείς σελίδας, ών ή μελέτη θά κατάδειξη άριστα, ήλίκη 
ύπήρξεν ή παρά τήν συμφοράν τού εύγενοΰς αύτού οίκου άπώλεια τού ’Έθνους εν 
τώ προσώπω τού Ν. Παπαμιχαλοπούλου. Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 18ην Αύ- 
γούστου 1888.

Σπυρίδων Βαλαωρίτης. Έκάστη έποχή έχει τούς έκλεκτους άνδρας της, ώς 
έκάστη επανάστασις τούς μεγάλους χαρακτήοάς της. Τά ονόματα αύτών, άστέρες 
φαεινοί επί τοΰ στερεώματος τής ’Εθνικής ημών εύκλειας, ένεγράφησαν είς τήν 
^.εγάλην βίβλον τής ιστορίας, καθώς είναι γεγραμμένα μέ γράμματα σεβασμού καί 
άγάπης καί είς τάς καρδίας απάντων ημών. Τις ώραιοτέρα ταύτης άλήθεια ; 
Περι^ανώς είς τήν τά?ιν τών άνδρών τούτων άνήκει δ Σ. Βαλαωρίτης. ’Έτυχε 
νά ζηση καί νά δράση εν έποχαΐς άρρήκτως συνδεδεμέναις μετά τής άναγεννή- 
σεως τής 'Ελλάδος καί τής διαμορφώσεως τού πνευματικού αύτής βίου. 'Η βιο
γραφία τοΰ Βαλαωρίτου είναι έν ταύτώ καί ή Ιστορία έξοχων γεγονότων, έν μέσω 
δε τής σήψεως καί τής διαφθοράς τών χαρακτήρων, τό ονομα του άποτελεϊ φυ
σικήν εξαίρεσιν, ή δ’ έκ τού κύκλου τών ζώντων άφαίρεσίς του κατέλιπεν άληθώς 
κενόν εν τή Ελληνική κοινωνία, έξ ής τόσον σπανίζουσιν οί πολιτικοί τύποι 
πλήρους μορφώσεως καί εύγενοΰς καθ’ όλον τό πολιτικόν στάδιον συμπεριφοράς.

Γεννηθείς εν Λευκάδι τόν Μάϊον τοΰ 1819 διήκουσεν έφηβος έν Κερκύρςι τά 
εγκύκλια μαθήματα ύπό τόν I. Οΐκονομίδην και Κ. Άσώπιον, νέος δέ τώ 1837 
απήλθεν είς Παρισίους, ένθα έσπούδασε τήν Νομικήν. Έπανελθών τό 1843 είς 
Λευκαδα συνεζεύχθη κατόπιν τήν έξ έπιφανοΰς οίκου Μαρίαν 'Ρόζαν Στεφάνου 
καί παρέμεινεν αύτόθι μέχρι τοΰ 1849, ότε κατά τήν συγκρότησιν τής Ίονίου 
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Βουλής τής Θ' Περιόδου άνεδείχθη πρώτος Βουλευτής πανηγυρικός. ’Έκτοτε επί 
μακραν σειράν έτών άντεπροσώπευσε διαρκώς τήν Λευκάδα έν τή Ίονίω Βουλή, 
τή Εθνοσυνελεύσει καί ταΐς μετά τήν ένωσιν τής Έπτανήσου Βουλαίς μέχρι τοΰ 
1885. Έν Έπτανήσω διετέλεσεν ώς Βουλευτής γραμματεύς τής Θ' Βουλής, Γε
ρουσιαστής δέ κατά τήν Γ καί ΙΑ' βουλευτικήν Περίοδον, ύπήρξε δέ καί ό ύποψή- 
φιος Πρόεδρος τής Γερουσίας, άλλ’ έπεκράτησεν δ τής άντιδράσεως ύποψηφιος Δ. 
Καροΰσος, δ καί τελευταίος χρηματίσας Πρόεδρος μέχρι τής Ένώσεως. Τώ 1866 
εκλήθη ώς Υπουργός τών ’Εξωτερικών είς τό ύπό τον Βενιζέλον 'Ροΰφον Ύπουρ- 
γεΐον, όπερ έφήρμοσε τούς ύπό τής Έθνοσυνελεύσεως ψηφισθέντας αφομοιωτικούς 
Νόμους, συμπράκτορα έχων τόν Φορέστην, κληθέντα 'Υπουργόν τής Δικαιοσύνης. 
Κατά τό 1868 ύπό τόν Δ. Βούλγαρην έγένετο 'Υπουργός τών Οικονομικών,είτα δ 
ύπό τόν Ζαίμην τώ 1870 τών Εξωτερικών, τώ 1872 άντεπροσώπευσε τόν Βασι
λέα κατά τούς γάμους τοΰ αδελφού αύτοϋ έν Κοπεγχάγη καί Στοκχόλμη, διορι- 
σθείς προσωρινός Πρεσβευτής παρά ταΐς αύλαΐς έκείναις, τώ δέ 1874 διωρίσθη 
Πρεσβευτής έν Λονδίνω, δπόθεν άνεκλήθη τώ 1875, άμα τή πρώτη άνόδω τοϋ 
κ. Τρικούπη είς τήν ’Αρχήν, μετά τά γνωστά έπεισόδια τής Βουλευτικής Συνό
δου τού 1875 καί τήν πτώσιν τοϋ Δ. Βούλγαρη. Εκλεχθείς κατά τήν έποχήν 
εκείνην Βουλευτής παρέμεινε μεταξύ τών φίλων τοΰ άειμνήστου Α. Κουμουν- 
δούρου. Μετά τήν προσάρτησιν τής ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας, διαλυθείσης τής 
Βουλής, έξελέγη δίς Πρόεδρος αύτής, παραμείνας ώς φίλος τοΰ κ. Τρικούπη. 'Ο 
Σ. Βαλαωρίτης ώς έκ τών ύψηλών θέσεων, εις ας διετέλεσεν, έφερε πολλά ανώ
τατα παράσημα, ήτοι τόν Μεγαλόσταυρον τοΰ Δανεβρόγ, τοΰ 'Αγίου Όλαφ τής 
Σουηδίας, τόν μεγαλόσταυρον τού Σιδηρού Στέμματος τής Αύστρίας, τήν μεγά- 
λην ταινίαν τοΰ Μετζιτιέ, τόν ταξιάρχην τού 'Αγίου Μιχαήλ καί Γεωργίου τής 
’Αγγλίας καί Άν άνώτερον Ελληνικόν ταξιάρχην.

Καταγόμενος ό Σ. Βαλαωρίτης έξ ίστορικωτάτης ’Ηπειρωτικής οικογένειας 
τού αρματωλοΰ Βαλαώρα, ώς Βουλευτής διεκρίθη έν τώ ειρηνικό αγώνι προς 
συγκράτησιν τής εύνόμου τάξεως,έν μέσω τής άλληλομαχίας τών πολιτικών κομ
μάτων, γενόμενος ένεκα τούτου καί τό αντικείμενου τής επιθέσεως τών αγωνι- 
ζομένων, άλλά συντηρητικός είς άκρον καί φιλοβασιλικώτατος έτάσσετο έκάστοτε 
όπου έφρόνει, ότι ήδύνατο κάλλιον νά ύπηρετήση τήν άρχήν, ήν είλικρινώς 
επρέσβευε καί πάση δυνάμει ύπηρέτει, άτε θεωρών αύτην ώς τήν μόνην σώτει- 
ραν, ήτοι τήν έδραίωσιν τής Βασιλείας καί τής εύνόμου τάξεως έν Έλλάδι. Ως 
'Υπουργός δέ τώνΈξωτερικών ίδια ύπήρξε τύπος εύγενοΰς ανδρός,θετικού πολιτικού, 
ήκιστα παρασυρομένου ύπό τών τολμηρών ιδεών, ύφ’ ών κατείχοντο οΐ πλειστοι 
έκ τών έξεχόντων άνδρών τής πρώην Ίονίου Πολιτείας ύπό τήν ’Αγγλικήν προ
στασίαν. Εντεύθεν άπό τά πρώτα έτη τής ένώσεως δ Σ. Βαλαωρίτης είχε κα
ταλάβει ύπέροχον θέσιν έν Έλλάδι, δύναται τις δ’ είπείν, ότι έπί χρόνον ικανόν 
ύπήρξεν εις τών χυριωτάτων τής παρ’ ήμΐν πολιτικής παραγόντων. Κάτοχος με
γάλης παιδείας, πάντοτε έξετιμήθη διά τήν ηθικήν αύτού δύναμιν, ης «πρωτα
γωνιστεί το αίσθημα τής νομιμότητος καί ή περί τούς τρόπους γλυκύτης καί σο- 
βαρότης συνάμα. Έν μέσω τών πολιτικών αύτού ασχολιών δ αοίδιμος Σ. Βαλα
ωρίτης εύρίσκων καιρόν τινα άφωσιώθη καί εις τήν ’Επιστήμην, ασχοληθείς εις 
τήν μεταγλώττισιν τοϋ «Πνεύματος τών Νόμων» τοΰ Μοντεσκιε, ατυχώς όμως 
δ θάνατος διέκοψε τήν έξακολούθησιν τού έργου τούτου Άπέθανεν έν Άθήναις 
τήν 30ην Ιουλίου 1887, ταφείς έν Λευκάδι κατ’ ίδιαν αύτοϋ ρητήν έντολήν.

Ίωσηφ Δεκιγάλλας. Γεννηθείς τήν 16 Μαρτίου τοΰ έτους 1812 έν Ταϊγανίω 
τής 'Ρωσσίας άπεβίωσε τή 16 Νοεμβρίου 1886 έν Θήρφς, ένθα ή οικογένεια De 
Cigalla έγκατέστη περί τά τέλη τής δέκατης τρίτης έκατονταετηρίδος.

Ό Ιωσήφ Δεκιγάλλας μετά τής προσωπικής άξίας καί βαρύτητος συνέδεε 
περιφανές οικογενειακόν όνομα, άνέκαθεν μέχρι τοϋ νΰν έτι διακοινόμενον εν αρι- 
στοκρατικαις τής Δυτικής Εύρώπης κοινωνίαις. Ή οικογένεια δε τών Δεκιγάλλα,
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είρήσθω έν παρόδω, κατάγεται έκ Γενούης, πολλαχώς ύπηρετήσασα St’ ύψίστων 
εκδουλεύσεων το ιταλικόν έθνος εις αμοιβήν τών όποιων 'Ροδόλφος μεν δ Β οι 
αύτοκρατορικοΰ διατάγματος (1595) άπένειμεν αύτή τόν τίτλον τοϋ κόμητος, ο 
δέ αύτοκράτωρ Ματθαίος (1616) έτίμησεν αυτήν διά διπλώματος εύγενείας η οι
κοσήμου (armes). Έν αρχή δμως ή οικογένεια αδτη εφερε τόν τίτλον τοϋ Μαρ- 
κησίου, ώς μαρτυρεΐται έξ αρχαίων οικογενειακών σημάτων, ευρισκομένων μέχρι 
σήμερον έν ’Ιταλία καί έν Θήρα, έπί τών όποιων είνε έγγεγλυμμένον τό στέμμα 
τοϋ Μαρκησίου. — Άλλ’ ό ’Ιωσήφ Δεκιγάλλας δέν έπεζήτησε διά τών περγα
μηνών τούτων τής εύγενείας τοϋ γένους αύτοϋ νά χορηγήση είς έαυτόν τιμάς και 
αξιώματα, ούδ’ ένόησέ ποτέ δτι ύπάρχει αληθής δόξα, μή άπορρέουσα έξ αυ
τής τής ατομικής ίκανότητος καί αξίας. Άνήχθη είς σφαίραν ένδοξον και περί
βλεπτον διά μόνης τής προσωπικής αύτοϋ έργασίας καί τής έξασκήσεως τής ατο
μικής του έπιρροής, συνισταμένης ούχί εις τήν καλλιέργειαν φιλίας ισχυρών, αλλ 
είς άπειρα ηθικά πλεονεκτήματα καί είς εύρυτάτην παιδείαν καί επιστήμην. 
Συναισθανόμενος δέ δτι πρός αυτήν και πρός τά γράμματα έφέρετο πασης τής 
ζωτικότητος αύτοϋ ή δομή, έξελέξατο ώς στάδιον ένεργείας αύτοϋ τήν επιστήμην, 
περί τήν όποιαν τότε, άτε έν εποχή πνευματικού διά τήν Ελλάδα βίου, συνή- 
πτετο ή καρτερωτέρα καϊ λυσιτελεστέρα τή πάτριοι πάλη. Καί όντως ό Δεκι
γάλλας αφιερωθείςτή επιστήμη μετά ζήλου απαραδειγμάτιστου, χωρίς πανταπασι 
νά εξέλθη τοϋ κύκλου τοϋ κατ’ίδίαν βίου, διέπρεψεν δσον όλίγιστοι τών παρ ήμιν. 
Ή φήμη αύτοϋ ώς επιστήμονας καί συγγραφέως δ:ν περιωρίσθη έντός τοϋ πνιγηρού 
τής Ελλάδος δρίζοντος καί τό ονομα αύτοϋ συμπεριλαμβάνεται μεταςυ τών συγ
χρόνων Ελλήνων λογιών, οΐτινες τυγχάνουσι γνωστοί ανά τήν Εσπερίαν.

Στερηθείς έφηβος τών γονέων αύτοϋ έτυχε τής πατρικής μερίμνης του προς 
πατρός θείου του Λουκά Δεκιγάλλα, άρχιερέως τώ- έν Θήρα δυτικών, δστις διιδων 
τήν αξίαν τοϋ ’Ιωσήφ άπέστειλεν αύτόν είς Πίταν, δπως αποπεράτωση τα εγκύ
κλια μαθήματα, τά όποια τό πρώτον έδιδάχθη έν τω πατρικώ οίκω. Αυτόθι όε 
δι’ εύρυτάτων έγκυκλοπαιδικών σπουδών απέκτησε παιδείαν έξοχον, τής όποιας 
πλεΐστα δσα δείγματα κατέλιπεν ήμΐν. Τώ δέ 1832, άγων μόλις τό είκοστον τής 
ηλικίας του έτος, άνηγορεύθη διδάκτωρ τής ιατρικής σχολής τοϋ εν Σιενη Βασι
λικού Πανεπιστημίου.

Ό Δεκιγάλλας κλίσιν άκάθεκτον έχων πρός τάς φυσικάς έπιστήμας επελαβετο 
τό πρώτον τής σπουδής αύτών, είτα ο’ ένεγράφη έν τή ιατρική σχολή. Άλλ οτε 
μετέβη είς Φλωρεντίαν πρός τελειοποίησιν τών επιστημονικών αύτοϋ γνωσεων, 
έπανέλαβε καί αύθις παρά τώ διαπρεπει καθηγητή τής χημείας Nespoh τας εν 
ταίς φυσικαις έπιστήμαις μελετάς του, άποκτήσας οΰτω δι’ ένδελεχοΰς ασκήσεως 
καϊ ακαμάτου σπουδής γνώσεις καϊ πείραν, τάς όποιας μετέπειτα ωφελίμους τή 
έαυτοϋ πατρίδι κατέστησεν, ώς μαρτυρεΐται έκ τών άξιων λόγου εκθεσεων αυτου 
πεοί τής έν έτει 1866 έκρήξεως τοϋ ήφαιστείου Θήρας, τάς όποιας μετά ταυτα, 
είς βιβλίον συναρμολογήσας, έδημοσίευτε μετά γεωλογικής περιγραφής τής νήσου 
καϊ συντόμου πραγματείας περί ήφαιστείων έν γένει. Τεκμήριον δέ τής αξίας τών 
έκθέσεων τούτων πρόκειται ή ύποδοχή, ής έτυχον ύπό τής έν Παρισίοις Ακαδη
μίας τών Επιστημών καϊ ή δημοσίευσις αύτών έν μεταφράσει έν ταίς στηλαις 
πλείστων έγκριτων εύρωπαϊκών εφημερίδων.

Έπανελθών είς Ελλάδα μετά περιοδείαν έν τή Εσπερία, συμπληρώσασαν τό 
εΰδόκιμον πέρας τών θεωρητικών αύτοϋ σπουδών, δ Δεκιγάλλας, ώς ιατρός, ήου- 
νατο ραδίως νά καταλάβη έν αύτή τή πρωτευούση θέσιν έξέχουσαν καί αξίαν τής 
πραγματικής μορφώσεως και μαθήσεως, ών έτυχεν, ΐνα καϊ αρθή προϊόντος του 
χρόνου είς σφαίραν ύψηλοτέραν, έξης νά χρησιμοποιήση τελεσφορωτερον τας συγ- 
κεκριμένας έπιστημονικάς γνώσεις, τήν εύρυτάτην παιδείαν, τήν έκτακτον φιλο- 
πονίανκαι περίνοιαν καί τήν μεμαρτυρημένην δραστικότητα αύτοϋ- αλλ’ ουδέποτε 
αισθανθείς έν έαυτώ νυγμόν τινα ματαώτητος ή κενοδοξίας προείλετο τον ήοεμον

- > l r;»v Sstic παοεΐγεν αύτώ τόν προσήκοντα χρόνον, δπως ασχοληται
της ^αΡ^/,;ΧτάτζνΡαύτώ φιλολογίαν καϊ φιλοσοφίαν. Κατελθών λοιπον 

6ις, τΊΓι ~ > J ~c νταου οικογενειών Μαοίαν Δελέν^α και επεοοθη εις το
«W>· 1""*·

ι, ? ι Α«·.δ δ·έτ“ ■*." ’"ύ“·"έτ.•s~ ' ~ «,Ιηληνίάε νοάώας φιλοσοφικας, ιστορικας και κριτικας μελετάς. Αα 
±ςπολλώ^ίνων γλωσσών, άλλα κυρίως καϊ πρωτίστως τήν ιταλικήν γνωρ.ζων 

~r ένοαώεν έν αύτή πληθύν σπουδαιότατων πραγματειών και πλειστα

Κατήρξατο δέ νεώτατος τοϋ εν τοις γραμμασι σταδίου αυτου. Η μ ι 1 
Πίση δτε συνέγραψε ρωσσικήν γραμματικήν, προς XP^Tg^J , ^“^ανε- 
εμει^ε μέν ανέκδοτος, άλλά ^Ζ-ρόγ^ατετεθη - 

πιστημίου της 'κχί περιοδ[Χών συγγραμμάτων έν

τή’άλλοδαπΤ ώΓκαί έν Έλλάδι τό'βνομα αύτοϋ άπαντα συχνάκις δ φυλλομε-

!5· %Λ πε-ί'Φυσικών0 Εύλονιών, περί Μολυσματικής χολέρας και ιδιμ ^ερ. -

^“Τ^Ιλ^Γέν τώΓκί X τών ύπ ψηφίων'διά τ'άς κενωθησομένας θέσεις 
^t±^U^v Ζλώνγ·Μετ’ αΰτης^δέ καϊ ή έν Ταυρίν Λ- 

»τ? ~ έΕεΦΟασαν ττιν επιθυιχιαν των προς αυτόν, ο, ς XλΧΙ^τήν ίεν3 στατϊσΓκήν τοϋ^ράτου'ς ολοκλήρου, τήν ευχήν δμως ταυ- 

τηΛών σοφών Άκαδημιών δέν έπραγματοποιησεν ο Δεκιγάλλας,τμη Z.o?W 
σης αύτώ τής κυβερνητικής συνδρομής, καίτοι "° «“"εΡ“ ^εϊΓπρός τοΰτο έν 
σις τών ιατροδικαστικών πινάκων τους οποίους συνεταξε δ αταχθεις ρ ς ώς
» ς aosn -7- έπϊ τών Εσωτερικών Β. Γραμματείας της Επικράτειας,

νωΠάΪτ\ΫτΤΰτΓτάΪ?Γ^ άνακοινώ- 
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νίαν, δ δέ θάνατος έκώλυσεν αύτόν νά ίδη εις τήν δημοσιότητα τό έν καιρώ τής 
τελευτής του έκτυπούμενον φιλοσοφικόν πόνημα αύτοΰ, τό έπιγραφόμενον ιΔιά- 
λογος μεταξύ ύλιστοϋ καί αυλόφρονος», ώς καί τήν ανέκδοτον αύτοΰ διατριβήν περί 
τών διαφόρων ιατρικών συστημάτων, ήτις δημοσιευθήσεται μετ’ ου πολύ ύπό τοΰ 
υίοΰ τοΰ συγγραφέως κ. Νικολάου Δεκιγάλλα.

'Ο βίος τοΰ ’Ιωσήφ Δεκιγάλλα, Αναλωθείς ώς λαμπάς φωτίζουσα, ύπήρξε 
πιστή άντανάκλασις τής ύπερόχου καί διαυγέστατης διάνοιας του, τοΰ σοβαροΰ 
χαρακτήρός του καί τοΰ μεγαλείου τής ψυχής του. 'Ο καθ’ ημέραν βίος του, 
χρηστός καί ανεπίληπτος, έλέγχει αύτόν ώς τύπον άνδρός τίμιου καί φιλοδίκαιου, 
τό δέ μειλίχιον τοΰ ήθους του καί ή έμφυτος άγαθότης τής εύγενοϋς καρδίας του 
αποκαθίστων αύτόν αγαπητόν δσω καί σεβαστόν τοΐς μετ’ αύτοΰ διαλεγομένοις. 
’Αποστρεφόμενος πάντοτε τήν χαμερπή τής κολακείας γλώσσαν καί μή κεκτη- 
μένος τοΰ χαρακτήρός τό εύκαμπτον και τήν εύστροφίαν τών αρχών ήτον δ σύμ- 
βουλ ος τών έαυτοΰ οικείων καί φίλων.

Ή πρός τά τέκνα στοργή του, άν καί ήτο τό κρατοΰν έν τή καρδία του αι 
σθημα, δέν ίσχυσε νά παροτρύνη αύτόν εις τήν έπιθυμιαν ύλικών αγαθών, αλλα 
κατέλιπεν αύτοΐς ώς μόνην κληρονομιάν τόν περιλαμπή καί έπίζηλον στέφανον 
τής τιμής καί τής δόξης, δστις μέχρι βαθύτατου γήρως περιεκόσμησε τήν πολιάν 
κεφαλήν του.

ΑΝΤ. Μ. ΔΑΡΓΕΝΤΑΣ
Μιχαήλ Σοφιανός. Όταν καταλείπωσιν ημάς άνδρες ώς οί τής στρατιωτικής 

ίκανότητος καί τοΰ χαρακτήρός τοΰ αειμνήστου ύποστρατήγου Μ. Σοφιανού, δέν 
δικαιούμεθα, πληροΰντες τούς κοινούς τύπους, νά ρίψωμεν έπί τοΰ εύγενοΰς αύτών 
ονόματος τον ψυχρόν χοΰν τής λησμοσύνης καί νά παραδώσωμεν εις τήν λήθην 
τών μελλόντων χρόνων σειράν έργων, μεγάλως συντελεσάντων ύπέρ τής ευημε
ρίας τοΰ ’Έθνους ημών. 'Υποχρεούιιεθα ν’ άναδράμωμεν είς τό παρελθόν, νά ρί
ψωμεν τό βλέμμα ημών μέχρις αύτοΰ τοΰ λίκνου τής πρώτης αύτών καταγωγής, 
να διαδράμωμεν τήν μικράν άνέλιξιν καί πορείαν τοΰ βίου αύτών, ούχί έκ λό
γων ματαιόσχολου περιέργειας, άλλ’ έκ λόγων σπουδής καί διδασκαλίας. Ό βίος 
εν γένει τοΰ Μ. Σοφιανού παρέχει τοιαΰτα διδάγματα μακράς στρατιωτικής ζω
ής, πολυτίμως άφιερωθείσης έν τή υπηρεσία τοΰ 'Ελληνικοΰ "Εθνους. Γεννηθείς 
εν Κωνσταντινουπόλει, τόν ’Ιούλιον τοΰ 1811, ύπήρξεν είς τών πρώτων μαθη
τών τής ύπό τοΰ Καποοιστρίου ίδρυθείσης στρατιωτικής Σχολής τών Εύελπίδων, 
αποφοιτήσας έξ αύτής τώ 1831 καί μέ τόν βαθμόν τοΰ άνθυπολοχαγοΰ κατατα- 
χθεϊς εις τό Πυροβολικόν. Πιστότατος εις τό καθήκον, αύστηρός περί τήν πειθαρ
χίαν, ήν είχεν ώς τόν ακρογωνιαιον λίθον τής στρατιωτικής διαπλάσεως τής νέας 
Ελλάδος, ακάματος καί ένθους στρατιώτης, φέρων τά έφόδια άσφαλοΰς μαθήσε- 

ως, προήχθη μέχρι τών άνωτέρων στρατιωτικών βαθμών, διά τής άνελλιποΰς τη- 
ρήσεως τοΰ καθήκοντος είς τήν πατρίδα έν θερμοτάτη συναισθήσει αύτοΰ. ’Επί 
τεσσαράκοντα τέσσαρα έτη ύπηρέτησεν είς τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ, άδιαλείπτως 
μεριμνών καί εργαζόμενος διά τήν μόρφωσιν και άνάπτυξίν αύτοΰ. ’Αξιωματικός 
ίκανώτατος καί εύφυής, έχρημάτισεν έπί μακρά έτη καθηγητής τών άνωτέρων 
μαθηματικών και τής οχυρωτικής έν τή στρατιωτική σχολή τών Εύελπίδων, 
είναι δέ δ πρώτος συγγράψας λίαν εύμεθόδως σειράν πλήρη τών έν αύτή διδα- 
σκομένων μαθηματικών. Διά τής φυσικής αύτοΰ νοημοσύνης, άγχινοίας καί φι
λεργίας δ Μ. Σοφιανός άναπληρώσας τήν έλλειψιν εύουτέρας έκπαιδεύσεως έν 
τή ’Αλλοδαπή έθεωρεΐτο δικαίως έκ τών πρώτων 'Ελλήνων άξιωματικών λόγω 
μαθήσεως, πείρας καί συνέσεως. Οΰτω δ' άνήρ προσφέρων άδιαλείπτως πολυτί
μους ύπερ τής μορφώσεως τοΰ στρατοΰ εκδουλεύσεις, κατά σειράν κατέκτησε 
τούς βαθμούς έν τή ένεργώ ύπηρεσία, είτε μεταδίδων τάς γνώσεις αύτοΰ διά 
τής διδασκαλίας είς τούς νεωτέρους, είτε αυτοπροσώπως ύπηρετών καί συγχρωτι- 
ζόμενος μετά τών στρατιωτών, πάντοτε παρέσχεν έαυτον ό Μ. Σοφιανός ύπό- 

δείγμα άρετής, τιμιότητος, λυσιτελούς έργασίας. Ώς είναι κανών διά τήν άνθρω- 
πότητα νά έξυμνή μετά θάνατον, πάντες οί νεώτεροι άξιωματικοί θ’ άναμιμνή- 
σκωνται τών πεφωτισμένων ύπηρεσιών τοΰ Μ. Σοφιανού καί μια φωνή θά εύλο- 
γώσι τό ονομά του. Φέρων τόν βαθμόν ύποστρατήγου απέθανεν έν Άθήναις πλή- 
ρης.ήμερών τήν 24ην ’Ιουλίου 1888.

Μιλτιάδης Βενιζίλος· Διά τοΰ θανάτου τοΰ Μιλτιάδου Βενιζέλου άναμφιλέ- 
κτως καιρίως έπλήγη ή έπιστήμη, ή κοινωνία καί ή πολιτεία τής ήμετέρας 
Πατρίδος. Άνήκων είς μίαν τών έπισημοτάτων καί άρχαιοτάτων οικογε
νειών τών ’Αθηνών τών μεγαλως τιμωμένων εγεννήθη εν έτει 1822, τό δεύτερον 
ακριβώς έτος τής έλληνικής έπαναστάσεως. Ό πατήρ αύτοΰ Παλαιολόγος Βενι- 
ζέλος ήτο δημογέρων τής πόλεως, κατά τήν έπανάστασιν φυλακισθεις μετά τών 
άλλων συναδέλφων αύτοΰ εν τή Άκροπόλεί καί αποδρας δια σχοινιού έκ τών τει
χών. Τήν ημέραν ακριβώς τής αποδράσεως έγεννήθη ό υιός αύτοΰ Μιλτιάδης έν 
Αίγίνη, ένθα ή οικογένεια αύτοΰ εζητησεν ασυλον, φεύγουσα τήν μαινομένην 
τότε τουρκικήν θηριωδίαν. ’Εν τώ εθνικώ Πανεπιστημίω περατώσας τάς ΐατρικάς 
αύτοΰ σπουδάς, συνεπλήρωσεν είτα ταύτας είς τά εξοχώτερα Πανεπιστήμια τής 
Γερμανίας, άσχοληθεϊς είδικώς έπί οκταετίαν έν Βερολίνω περί τόν κλάδον τής 
Μαιευτικής. Έπιστρέψας εις την 'Ελλάδα τώ 1850, διωρίσθη τό πρώτον δημο
τικός ιατρός τής πρωτευούσης, έγένετο ύφηγητής έν τώ Πανεπιστημίω, μετά διε
τίαν δέ τακτικός καθηγητής. Έν τώ ακαδημαϊκώ αύτοΰ σταδίω διέπρεψεν δσον 
όλίγιστοι τών συναδέλφων του ό Μ. Βενιζε'Λος, είς τοϋτο δ’ οφείλεται ή έπανει- 
λημμένη αύτοΰ έκλογή ώς πρύτανεως, πράγμα σπάνιον εν τοΐς χρονικοΓς τοΰ 
Πανεπιστημίου, καί ή κατά παν σχεδόν έτος προτίμησις αύτοΰ, δτέ μέν ώς κο- 
σμήτορος, ότέ δέ ώς συγκλητικού. Ιΐρύτανις έξελέγη δίς τώ 1865 καί 1883, έπρυ- 
τάνευσε δέ καί τώ 1866, δτε απελθόντος τοΰ πρύτανεως κ. Ά. 'Ράγκαβή έξ 
’Αθηνών, ώς διορισθέντος Πρεσβευτοΰ, έκλήθη εις τήν άνωτάτην πανεπιστημια
κήν άρχήν αύτός ώς άντιπρύτανις. Διδάξας έπί τριάκοντα τέσσαρα έτη άπό τής 
πανεπιστημιακής έδρας, παρέσχεν έξοχους ύπηρεσίας είς τήν ιατρικήν έπιστήμην, 
γενεαί δέ δλαι ιατρών όφείλουσιν αύτώ τό πρώτον ε» τή έπιστήμη φώς. 'Η τε
λευταία πρυτανεία τοΰ Μ. Βενιζε2ον διεκρίθη μεγάλως δι’ δσα περί τών ιδιαιτέ
ρων τοΰ Πανεπιστημίου έπιστημονικών παραρτημάτων επιμελώς έμελετήθησαν 
ή έξετελέσθησαν. Και άλλως έπέδρασεν έπί τά τής Διοικήσεως τοΰ έθνικοΰ Πανε
πιστημίου, καθότι ύπήρξεν ό μόνος καθηγητής, δστις έπί είκοσιπενταετίαν δλην 
άνευ ούδενός διαλείμματος έξελέγετο καί διετέλεσε διαρκώς συγκλητικός. Ή μο
ναδική αυτή τιμή παρέχει εύγλωττα τεκμήρια, άσφαλή ιδέαν περί τής άξίας καί 
τής έκτιμήσεως, ής παρά τοΐς συναδέλφοις αύτοΰ άπήλαυεν. Ό Μ. ΒενιζεΛος δέν 
διεκρίθη μόνον ώς διδάσκαλος τής έπιστήμης, άλλά καί ώς κεκτημένος ίσχυράν 
βαθύτητα νοός, δύναμιν χαρακτήρός, διοικητικόν πνεΰμα, προσόντα, τά όποια 
άείποτε άπέδειξεν, είτε ώς διοικητής, είτε ώς σύμβουλος τοΰ έθνικοΰ Πανεπιστη
μίου. Φύσει μάλιστα χαρακτήο σοβαρός, έπίμονος, ακούραστος καί μεθ’ ύφους 
έπιβλητικοΰ, έγένετο έπί μακρά έτη μία παροιμιώδης ιατρική δύναμις,θά ήδύνατο 
δέ νά ειπη τις, δτι είς χεΰρχς αύτοΰ έκράτησε καί παρέδωκεν αύτός ό διαπρεπής 
έπιστήμων είς τήν ζωήν, έκ τών μητρικών σπλάγχνων λαβών δύο γενεάς, έν αίς 
πάντα τά μάλλον δρώντα έκ τών συγχρόνων προσώπων. Εις την πρωτοβουλίαν 
αύτοΰ οφείλεται ή σύστασις τοΰ νοσοκομείου τών μεταδοτικών νοσημάτων καί 
τοΰ Μαιευτηρίου, ού ύπήρξε διευθυντής μέχρι τών τελευταίων σχεδόν ετών τής 
ζωής του. Τοιαύτας άρετάς κεκτημένος ό Μ. Βενιζε'Λος, ου μόνον εν τώ εσωτερικώ 
ώς πρύτανις καί ώς συγκλητικός, άλλά καί έν τή άλλοδαπή ώς απεσταλμένος τοΰ 
Πανεπιστημίου έν άκαδημαϊκαΐς έορταΐς άντεπροσώπευσε τήν ελληνικήν έπιστή- 
μην, τιμήσας τό ελληνικόν ό'νομα, έκλεχθείς δε και πρόεδρος τοΰ τμήματος τής 
Γυναικολογίας έν τώ έν Κοπενάγη συγκροτηθέντι κατά τό 1884 διεθνεϊ Ίατρικφ 

Συνεδρίω.
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Είς τήν πολιτικήν άνεμίχθη ό Μ. ΒενιζεΛος το πρώτον έν έτει 4863, εκλεχθείς 
πληρεξούσιος τής Αττικής έν τή Έθνοσυνελεύσει, ήτις καί έτίμησεν αύτόν διά 
τής αντιπροεδρείας. Καί τοι δέ δ'ις προσηνέχθη αύτώ ίδιωτεύοντι τό χαρτοφυλά
κων καί ύπό τοΰ Κανάρη καί τοΰ Δεληγεώργη, ό Μ. ΒενιζεΛος ήρνήθη, έπιμείνας 
έν τή θεραπεία τής επιστήμης του καί μή συγκατανεύσας ν* ανταλλάξη τήν κα
θηγητικήν έδραν πρός τό υπουργικόν έδώλιον. Φρονών δμως,δτι ό πολίτης καλούμενος 
ύπό τής πατρίδος του, δέν δικαιούται ν’ αρνήται εις αύτήν τάς ύπηρεσίας του, δσον 
καί άν ωσι δυσχερείς καί κρίσιμοι αί περιστάσεις, δέν ήρνήθη κατά τόν Μάϊον 
τοϋ 4886 νά συμμετάσχη τοΰ ύπό τήν προεδρείαν τοϋ Λ. Βα26η σχηματισθέντος 
αχρόου ύπουργείου, δι’ ού απεσοβήθησαν τοσαϋται από τής πατρίδος συμφοραί, έν 
στιγμαίς δεινής πολιτικής καί έθνικής κρίσεως. Ό Μ. Βενιζε'Λος άποχωρήσας 
μετ’ ολίγον τής Κυβερνήσεως έκείνης, έπανήλθεν αύθις εις τάς έν τφ Πανεπι
στήμιο) έργασίας του, δτε έκ νέου διαλυθείσης τής Βουλής κατήλθεν είς τήν ένερ- 
γόν πολιτικήν, έκλεχθείς πανηγυρικώς βουλευτής τοϋ νομοΰ ’Αττικής καί Βοι
ωτίας. ’Ατυχώς αιφνίδιος θάνατος έστέρησε τήν έλληνικήν επιστήμην καί τήν 
έλληνικήν πολιτείαν μύστου έπιφανοΰς καί δυσαναπληρώτου, αντιπροσώπου χρη- 
στοτάτου καί έξοχου. Τετιμημένος διά τοΰ ανώτερου έλληνικοϋ Ταξιάρχου καί 
τοΰ τής Δανίας άπέθανεν έν Άθήναις τήν 9ην Ιανουάριου 1887.

Έποιμεινώνδα; Λουριώτης.’Άν δέν ητον ανέφελος καί ήρεμος, άλλ’ ητο πλή
ρης εύοιώνων προσδοκιών καί έλπίδων ή έποχή έκείνη, καθ’ ήν ητένισεν ό Ε. 
Λονριώτης τοΰ βίου τήν πρώτην αύγήν, έν τή πόλει τών Ίωαννίνων. Άπό τοΰ 
ήρωικοΰ Λούρου ήλθον οί γονείς αύτοϋ είς τήν πρωτεύουσαν τής ’Ηπείρου, φέρον- 
τες εν έαυτοΐς τήν πίστιν, τόν ύπέρ τής πατρίδος ένθουσιασμόν, τήν εθελοθυσίαν 
τών ηρωικών‘τούτων τόπων, έν ο’ς κατά πρώτον έξεδηλώθη τό αίσθημα τής ελ
ληνικής έλευθερίας. Άνήκων είς έπιφανή ’Ηπειρωτικήν οικογένειαν, έγεννήθη εν 
Ίωαννίνοις τώ 1817. Ό πατήρ αύτοϋ Ν. Λουριώτης εχρημάτισε κατά τά έτη 
τοΰ άγώνος άρχιγραμματεύς τής Δυτικής 'Ελλάδος και γραμματεύς, ήτοι ύπουρ- I
γός έπί τών ’Εκκλησιαστικών ύπό τόν άοίδιμον Σπ. Τρικούπην. Ό Ε. Λουριώτης 
παίς έτι τώ 1825, πολιορκουμένου τοΰ Μεσολογγίου, απήλθε μετά τοΰ πατρός είς 
Γενεύην, ένθα διήλθε τά έγκύκλια μαθήματα, άριστα έκμαθών τήν Γαλλικήν, έπί |Ι
τή γνώσει τής όποιας διεκρίνετο μέχρι γήρως. Έπανελθών τώ 1833 είς τήν 
Ελλάδα εσπούδασε τήν νομικήν και άπό τοΰ 1851 είσήλθεν είς τήν δικαστικήν 
ύπηρεσίαν, έν ή διεκρίθη διά τήν εύρείαν αύτοϋ παιδείαν, τήν βαθείαν κρίσιν, ■·<
ανελθών μέχρι τών ανωτάτων θέσεων. ’Εχρημάτισε πρωτόδικης μέχρι τοΰ 1854, 
έφέτης τώ 1859, προήχθη είς άντεισαγγελέα τοΰ Άρείου Πάγου τώ 1872, είς 
εισαγγελέα δέ τών Έφετών έν Άθήναις καί Ναυπλίω μέχρι τοΰ 1876. Άπό τοΰ 
έτους τούτου έδικηγόρει καί έδημοσιογράφει μέχρι τής προσαρτήσεως τών νέων 
έπαρχιών, δτε διωρίσθη Βασιλικός ’Επίτροπος έν Άρτη, αξιολόγους ύπηρεσίας 
παρασχών κατά τήν έποχήν τής πρώτης έγκαταστάσεως τών πραγμάτων. Τώ 
1883 έγένετο νομάρχης έν Κερκύρα, έκείθεν δέ μετακληθείς διωρίσθη Διευθυντής 
τών Ταχυδρομείων τώ 1885, εις ήν θέσιν διετέλεσε μέχρι τοΰ θανάτου του, όλίγι- 
στον χρόνον πρό αύτοϋ κατά τόν νέον Νόμον προαχθείς είς Γενικόν Διευθυντήν τών 
Ταχυδρομείων καί Τηλεγράφων. ’Επί τοΰ κατά τό 1886 σχηματισθέντος αχρόου 
ύπουργείου ύπό τόν κ. Δ. Βάλβην ανέλαβε τήν Διεύθυνσιν τοΰ ύπουργείου τών 
’Εξωτερικών.

Τοιοΰτος ύπήρξεν ό δημόσιος τοΰ ανδρός βίος. Ή άπλή αναγραφή τοΰ κατα
λόγου τών έπισημων θέσεων, έν αις διεκρίθη δ Ε. Λουριώτης, δεικνύει τάς ύπηρε
σίας, ας παρέσχε καί ώς άνώτατος δικαστικός ύπάλληλος καί ώς διοικητικός επί 
μακράν σειράν έτών. Ουδέ περιωρίσθη είς ταύτας τάς ύπηρεσίας δ άνήρ, άλλά 
καί έν τή δημοσιογραφία κατέλαβε διαπρεπή θέσιν, μετά πολλής δυνάμεως καί 
έπιτυχίας χειριζόμενος τόν κάλαμον πρός έξυπηρέτησιν δτέ μέν τών έθνικών ζη
τημάτων, δι* αλληλογραφιών πρός τά έγκοιτώτεοα Εύρωπαϊκά φύλλα, δτέ δέ πρός 

άνάπτυξιν πολιτειακών ή έπιστημονικών ζητημάτων. Τφ i860 ίδρυσε τήν Γ.Έ- 
φημερίδα της 'ΕΛΛάδος καί μετ’ αύτής τήν «Grece», είτα δέ τήν ’Εφημερίδα 
των Δικαστηρίων καί τής ΙΙοΛιτικης Δικονομίας, ήν συνέτασσε μετά τοΰ συγ- 
γενοΰς αύτοϋ διαπρεπούς παρ’ ήμΐν δικηγόρου κ. Σιμού Μπαλάνου. Τετιμημένος 
διά πολλών παρασήμων άπέθανεν έν Άθήναις τήν 24ην ’Ιουλίου 1887.

Οαϋλος Λάμπρος. Ή ιιΕοικί-Ιη Στοά» ίδιας οφείλει συμπαθείς γραμμάς είς 
τήν εύλαβή μνήμην καί τό διακεκριμένου ό'νομα τοΰ άειμνήστου άνδρός, αείποτε 
τιμήσαντος διά τής εκλεκτής αύτοϋ έκτιμησεως τήν εκδοσιν αύτής, καί μετ’εύχα- 
ριστήσεως παρακολουθήσαντος τήν πρόοδον τοΰ ήμετέρου έργου. Έγεννήθη έν Κα- 
λαρρύταις τής ’Ηπείρου τό 1819 ύπό πατρός Ί. Λάμπρου, δστις κατά τό πρώτον 
έτος τής έπαναστάσεως απηγχονίσθη μετ’ άλλων προκρίτων δμοεθνών έν ’Ιωαν- 
νίνοις. Πεπροικισμένος διά σπανιωτάτης εύφυϊας, παροιμιώδους φιλοπονίας, έκ 
νεωτάτης ηλικίας ένέκυψεν ιδία είς τόν κλάδον τής νομισματικής, ώς έκ τής φι- 
λομαθείας δ’ αύτοϋ έγένετο βαθύς γνώστης τής έπιστήμης ταύτης, τιμήσας τό 
ελληνικόν άνομα καί παρά τοϊς ξένοις, παρ’ οίς αί πραγματείαι αύτοϋ έτυχον πολ
λάκις εύφήμου μνείας. Ό Π. Λάμπρος, είς τών κρατίστων τοΰ κόσμου νομισμα
τολογιών, άπολαύων έν οίαδήποτε έκτιμήσει νομισμάτων, τής βαθείας ύπολήψεως 
τών έξόχων νομισματολόγων καί άρχαιολόγων, Κουρτίου, Βαδδιγκτώνος, Φρει- 
δλένδερ καί άλλων,κατέγεινε σπουδαίως καί είς τήν νεωτέραν μεσαιωνικήν φιλο
λογίαν, άσχοληθείς άπό έτών είς τήν σύνταξιν μονογραφίας περί τών έν Έλλάδι 
Τυπογραφείων, τελευταίον δέ είς τήν σύνταξιν έτέρας «Περί τών έκ Καλαρρυτών 
Χρυσοχόων καί τής τέχνης αύτών», ήτις τέχνη περιώνυμος άλλοτε έν ’Ηπείρω 
μετά τόν θάνατον έκείνων καί αύτή απεσβέσθη. Πλήν τών πολλών ειδικών δια
τριβών, δημοσιευθεισών εις διάφορά έγκριτα περιοδικά συγγράμματα, κατέλιπεν δ 
Π. Λάμπρος καί τά έξής περισπούδαστα "Εργα: α’) Περί έξ χρυσών νομισμάτων 
τοΰ Φιλίππου, έν Κερκύρμ 1855, μεταφρασθεν είς τήν Γαλλικήν ύπό τοΰ άειμνή- 
στου Μαρίνου Π. Βρετοΰ. β') Monete inedite dei gran Maestri dell’ ordine di S. 
Giovanni di Gerusalemme in Rodi.Venezia 1865.Μετάφοασις έκ τής «Πανδώρας» 
έκδοθείσα ύπό C. Kunz, γ’) Monete inedite dei gran Maestri, Primo-Supple- 
mento. Venezia 1866. δ') Illustrazione di duo monete inedite, battute dai 
Conti di Salona. εή Ανέκδοτον νόμισμα Σαρουκχάν, Έμίρου τής Ιωνίας, κοπέν 
έν Έφέσω. ς·') Νομίσματα τής Νήσου Άμοργοΰ, ζ') Νομίσματα άνέκδοτα, κο- 
πέντα έν Πέρα, ύπό τής αύτόθι άποικίας τών Γενουηνσίων. η') Unedirte Miin- 
zen und Bleibullon der Despoten von Epirus, θ') Ανέκδοτα νομίσματα τοΰ 
Μεσαιωνικού Βασιλείου τής Κύπρου (μετά Γαλλικής μεταφράσεως). ι’) Άνέκ
δοτα νομίσματα κοπέντα έν Γλαρέντσα. ια') Monnaies Inedites d’ Antioche et 
de Tripoli, ιβ') Monnaies Inedites des grands Maitres de l’ordre de Jean 
de Jerusalem, ιγ') Monnaies Inedites de Cliio. ιδ') Monnaies inedites de Pierre 
— Raymond Zaeosta. ιε') Άνέκδοτα νομίσματα καί μολυβδόβουλλα τών κατά 
τούς μέσους αιώνας δυναστών τής Ελλάδος, ις·') Νομίσματα καί μετάλλια τής 
Έπτανήσου Πολιτείας καί τής προσωρινής τών Ίονίων Νήσων παρά τών Άγ
γλων κατοχής, ιζ’) Νομίσματα τών άδελφών Μαρτίνου και Βενεδίκτου Β' Ζαχα
ριών δυναστών τής Χίου, ιη') Μεσαιωνικά νομίσματα τών δυναστών τής Χίου, 
1886. Τοσαΰτα καί τοιαΰτα τά έργα τοΰ II. Λάμπρου έν τώ συγγραφικά) σταδίω, 
ού ηρξατο έν Κερκύρα. τώ 1855 καί έξηκολούθησεν έπί τριάκοντα έτη. Άπέθανεν 
έν Άθήναις τήν 11ην ’Οκτωβρίου 1887, καταλιπών άριστά τέκνα, κατέχοντα 
άξιολόγους θέσεις έν τή Ελληνική Κοινωνίμ, άπολαύοντα δέ άμερίστου ύπολή- 

ψεως καί έκτιμήσεως.Γεώργιο; Γρυπάρη;. Έγεννήθη έν Μυκόνω τώ 1801. Έτον υιός τοΰ πρό τής 
έπαναστάσεως μέγα ίσχύσαντος Ίωάννου Γρυπάρη, ενός τών λογιών τής έποχής 
του. Άπό τάς φιλικάς καί οικείας σχέσεις αύτοϋ πρός τούς περιφανείς Φαναριώ- 
τας άρυόμενος μεγίστην επιρροήν κατέστη δ πατήρ του γραμματεύς τών με
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γάλων Διερμηνέων τής Πύλης, τοσοΰτον 5’ ηύοοκίμησεν εν τή διαπρεπεΐ ταύτη 
θέσει, ώστε δ ’Οθωμανός Άρχιναύαρχος (Καπετάν Πασάς) χατέστησεν αυτόν γενι
κόν αντιπρόσωπόν του έδρεύοντα έν Νάξω. Τούτου πρώτος υιός ητον b έν γήρατι 
αακρώ, άρχομένου τοϋ Αύγούστου, άθορύβως άποσβεσθεΐς Γ. Γρυπάρης. ’Ωφέλιμος 
καί διδακτική είναι ή ταχεία παρεμβολή έπεισοδίων τινών τοϋ μακροϋ και ακη
λίδωτου βίου τοϋ άνδρός. Έχρηματισεν ανώτερος δικαστικός λειτουργός, τοσούτω 
δ’ ειχεν έρδιζωμένην έν έαυτώ τήν έμφυτον πρός τήν ανεξαρτησίαν ροπήν, ώστε, 
προϊστάμενος τού δικαστηρίου, έν ω εΐσήχθη πρός έκδίκασιν καταγγελία κατά 
τής Έφημερίδος «ή ’Αθήνα» επί εξυβρίσει τοϋ "Οθωνος, ήθώωσε δικαίως τον 
δημοσιογράφον διά πλειονοψηφίας αποτελεσθείσης ύπό τής ψήφου τοϋ Γρυπάρη. 
'Ο τότε 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης ύπέλαβεν, δτι ήδύνατο να μεμφθή επί τούτω 
τον Γρυπάρην, άλλ’ έδέχθη εις απάντησιν αύστηροτάτην έπιτίμησιν τήν 
παραίτησιν τοϋ τίμιου καί φιλελεύθερου δικαστοΰ.

Έπήλθεν ή μεταπολίτευσις τοϋ /843 καί ή ιδιαιτέρα πατρίς του Μύκονος εξ- 
ελέξατο αυτόν παμψηφεΐ αντιπρόσωπόν της. Έν τή Συνελεύσει έκείνη δ Γρυπάρης 
έτυχε τής τιμής νά έκλεγή μέλος τής έξ ενός καί είκοσι πληρεξουσίων επιτροπής, 
τής μελλούσης νά καταρτίση τό σχέδιον τοϋ πρώτου Συντάγματος. 'Η τοιαύτη 
αύτοΰ έκλογή άποοείκνυσιν όποιας δ Γρυπάρης άπήλαυεν ύπολήψεως, διότι ή 
πρώτη έκείνη Συνέλευσις έβριθε μεγάλων καί πολιών προσωπικοτήτων. Ώς 
πληρεξούσιος δ Γρυπάρης έπετέλεσε δύω αξιοσημείωτα έργα ύπό έποψιν επαρχια
κήν. Συνέστησε πρώτον εν τώ καταστήματι τής 'Ωραίας ‘Ελλάδος τήν Λέσχην 
τών Αΐγαιοπελαγιτών, ή δέ άνάθεσις τής προεδρείας τής πολιτικής ταύτης Λέ
σχης, τοϋ πολιτικού τούτου κέντρου, μάλλον εις τον Ναύαρχον Κανάρην, καί ή 
προθυμοτάτη τοϋ Ναυάρχου αποδοχή καί σύμπραξις δύναται νά μαρτυρήση την 
έννοιαν καί τήν σημασίαν τοϋ κέντρου έκείνου. Πάντες οί Αιγαιοπελαγϊται, συν
ερχόμενοι έκεΐ, έβουλεύοντο προκαταβολικώς, είσηγουμένου και παρασκευάζοντος 
τά πνεύματα τοϋ Γ. Γρυπάρη, τήν φιλίαν τοϋ δποίου καί τήν εν τή Συνελεύσει 
αρωγήν έπεδίωκον τότε έκ συμφέροννος πολιτικού οί κορυφαίοι τών ηγετών τών 
κομμάτων. Άπέδωκεν είτα δ Γρυπάρης εις τήν πατρίδα του Μύκονον τάς άμφι- 
σβητουμένας ύπό τοϋ δημοσίου γειτνιαζούσας νήσους, την 'Ρηνειαν καί τήν ώραι- 
οτάτην και ποιητικωτάτην Δήλον. Διά τής μεγάλης ταύτης ύπηρεσίας τοϋ Γ. 
Γρυπάρη έσώθη οίκονομικώς δ Δήμος τών Μυκονίων, δστις, διά νομίμως έκδο- 
θέντος καί κυρωθέντος ψηφίσματος, ανέγραψε τόν Γρυπάρην ευεργέτην αύτοΰ. Έν 
τή Συνελεύσει τοϋ 43 δ Γρυπάρης ύπερεμάχησε τοϋ θεσμού τής Γερουσίας, αντι
ταχθείς κατά τοϋ Ά. Μεταξά ιδίως, άποκρούοντος τόν θεσμόν.

Άλλ’ αξιοσημείωτος είναι τοϋ "Οθωνος ή λελογισμένη πρός τόν Γρυπάρην εύ
νοια καί εμπιστοσύνη. *Οτε εξερράγη έν Εύβοια ή στάσις τοϋ Κριεζώτου, δ Γρυ
πάρης, διατελών Είσαγγελεύς έν ΓΙάτραις, μετεκλήθη είδικώς ύπό τού Όθωνος, 
δστις άνέθηκεν αύτώ ν’ άπέλθη εις Εύβοιαν καί νά επουΛώση τας ανοιχθείσας 
πΛηγάς. «Έάν οί οπαδοί του Κριεζώτου» είπεν αυτώ δ "Οθων, έχουσι δίκαιον, 
πρέπει αμέσως νά λάβωσι τό δίκαιόν των. Δεν πρέπει δέ νά νομίζωσιν οί λεγό
μενοι αφωσιωμένοι, δτι, διότι λέγονται τοιοΰτοι, δύνανται ν’ άποφεύγωσι τών 
αδικημάτων τάς συνέπειας, έάν έπραξαν τοιαΰτα». Εις έντιμον μνήμην τοϋ καλοΰ 
έκείνου Ήγεμόνος, χαίρομεν, διότι παρέχεται ή εύκαιρία νά γνωσθώσιν οί δίκαιοι 
ούτοι λόγοι, ους δ ’Όθων άπηύθυνε πρός τόν πολίτην καί τόν εύθύν λειτουργόν 
τής ' Ιεράς Δικαιοσύνης.

'Η μεταπολίτευσις τοϋ 1862 εύρε τόν Γρυπάρην αντεισαγγελέα παρά τοΐς έν 
Άθήναις Έφέταις, εις τήν παραμονήν τοϋ έτοιμου προβιβασμού αύτοΰ. Ό Ηγέ
της τής μεταπολιτεύσεως, δ αείμνηστος Βούλγαρης έτίμα - ιδιαιτέρως τόν καλόν 
καί εύθύν Γρυπάρην, πλειστάκις δέ μεταπεμψάμενος αύτόν παρεκάλεσε νά στέρξη 
ν’ άναλάβη περιφανή δημοσίαν ύπηρεσίαν. Άλλ’ δ Γρυπάρης άπέστερξεν έπιμό- 
νως. Τοσαύτη δ’ ήτον ή έξ έκτιμήσεως αγάπη καί φιλία τοϋ Βούλγαρη πρός τόν
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Γρυπάρην, και ή πρός αύτόν έμπιστοσύνη, ώστε τήν νύκτα τής έπαναστάσεως τοϋ 
1862 εις τήν οικίαν του διενυκτέρευσεν ό τήν ύστεραίαν Πρόεδρος τής προσω
ρινής Κυβερνήσεως άνακηρυχθείς αοίδιμος Βούλγαρης.

'Υπήρξεν δ Γ. Γρυπάρης χρηστός πολίτης, λαμπρός οικογενειάρχης, δημόσιος 
λειτουργός ακηλίδωτος, σεβασμόν άναμφισβήτητον καί έμπιστοσΰνην έμπνέων.

Τί άλλο έχρειάζετο, ίνα προκαλέση τήν έκτίμησιν τής κοινωνίας καί τήν εύ
φημον μνείαν; Καί τό έπέτυχεν άκόπως δ αείμνηστος άνήρ. Ό θάνατός του 
έστέρησεν ενός εύθυτάτου χαρακτήοος τήν κοινωνίαν μας, έάν δέ ήθελεν δ Γρυ
πάρης νά πολιτευθή εύούτερον, θά έλέγομεν, δτι έστερήθημεν καί μιας χρηστής 

πολιτικής προσωπικότητας.Βασίλειος Κ· Νικολόπουλος. Είναι βαθεΐα ή έννοια τής συνήθειας τοϋ νά 
σκιαγραφήται δ βίος τών διαπρεψάντων ανδρών εν τή πολιτεία και τών ώφελη- 
σάντων ταύτην. Πρώτον μέν διότι άνακαλοΰμεν έν μέσω ημών τήν ποθεινήν ει
κόνα έκείνου, Sv κλαίοντες ποοεπέμψαμεν εις τήν αιωνιότητα, δεύτερον δέ διότι 
δ βίος καί αί αρεταί τούτων χρησιμεύουσιν ώς άξιΟμίμητον παράδειγμα τοΐς μετα- 
γενεστέροις. Εις την χορείαν ταύτην τών διαπρεψάντων ανδρών ανήκει αναμφι- 
σβητήτως καί δ ΒασίΛειος Λικο.Ιοπου.Ιος, δστις δέν παρήλθεν έκ τοϋ κόσμου 
τούτου άσημος χωρίς ν’ αφήση ίχνη διαβάσεως. Τό ονομα τοϋ Β ΝιχοΛοποΰ.Ιου 
ανάγκη νά μή ύστερήση πολλών άλλων, άνυψωθέντων άνευ πραγματικής άξίας, 
άνευ ειλικρινών καί πεφωτισμένων ύπηρεσιών, καθότι έν ποικίλαις έποχαΐς τοϋ 
έλληνικοΰ έθνους διεκρίθη, καί έν τοΐς πρώτοις στίχοις τών πολυτίμως έργασθέν- 
των, ίκανώς έπιφανές διεδραμάτισε μέρος. Όμολογουμένως εύρέθησαν στίγμα! λίαν 
πικραί διά τόν αοίδιμον Β. Νικολόπουλον, οπότε δέν έδίστασαν πολλοί νά πικρά- 
νωσι τήν πολιτείαν αύτοΰ καί ώς άνωτέρου λειτουργού τοϋ Κράτους καί ώς ατό
μου, άναμιχθέντος ή μάλλον κληθέντος έντοΐς ύψίστοις τής πατρίδος άξιώμασιν. 

Ίσως δέν θά ήρκει δ χρόνος, ούτε δ σκοπός τής παρούσης βιογραφικής σημειώ- 
σεως θά έπέτρεπεν, δπως άνατρέξωμεν εις άλλας έποχάς, καίχαταδείξωμεν τήν 
ασυνείδητον τόλμην τών ολίγων έκείνων, λυπηρόν δ’ άλλως θά ήτον έν τή στιγμή 
ταύτη, νά κεντήση τις χορδας καί ν’ άναμνησθή γεγονότων, περί τών όποιων καί 
ή Κοινωνία έκρινε πλέον καλώς, καί οί πολλοί άπεφάνθησαν δΓ ευσυνείδητου καί 
αληθούς έτυμηγορίας. Ποθούντες μόνον σήμερον, ινα μή δ βίος ανδρός, δστις πλη
ρέστατα έπετέλεσε τό καθήκον αύτοΰ καί ώς άνθρωπος καί ώς ανήρ, απειράκις 
διαχειρισθείς τά τής πολιτείας,άπομείνη κεκαλυμμένος ύπό τής λήθης τήν πλάκα, 
χαράσσομεν τάς γραμμάς ταύτας, φρονοΰντες πάντοτε δτι δΓ αύτών προσφέρεται 
τοΐς πολλούς άξιομίμητον καί έπίζηλον ύπόδειγμα βίου ανταξίου μελέτης καί έκ

τιμήσεως.Ό Β. Νικολόπουλος έγεννήθη έν Καρυταίνη τής ’Επαρχίας Γορτυνίας κατά 
τό έτος 1816 καί άπεβίωσεν έν Άθήναις τήν 22 ’Ιανουάριου 1887. Τήν στοι
χειώδη έκπαίδευσιν έποιήσατο έν τή πατρίδι αύτοΰ, διακρινόμενος πάντοτε ώς 
πρώτος μαθητής. 'Ο αρχιεπίσκοπος Καρυταίνης ’Ιγνάτιος μαθών τήν μοναδικήν 
προς τήν παιδείαν κλίσιν του τον προσέλαβεν εις τόν οίκόν του γενδμενος αύτώ 
καί διδάσκαλος. Τή συνδρομή δέ τούτου άπεπεράτωσε τά έγκύκλια μαθήματα. 
Έλθών κατόπιν δ νεαρός Βασίλειος έν Άθήναις, έσπούδασε τήν επιστήμην τού 
Δικαίου, έπιδοθεΐς μετά πολλοΰ ζήλου εις τήν έκμάθησιν αυτής. Τήν 30 ’Ιου
νίου 1846 ύποστάς τάς διδακτορικάς αύτοΰ έξετάσεις ήρίστευσεν. Οΰτω μορφώσας 
τό έκ φύσεως εύφυές κκί δεξιόν πνεύμά του, παρεσκεύασεν εαυτόν ικανόν νά δια- 
τρέξη κατόπιν λίαν εύδοκίμως έπίμοχθα καί περιπετειώδη στάδια. 'Ο αείμνηστος 
"Οθων έκτιμών τήν ικανότητα τού Νικολοπούλου, διώρισεν αύτόν αμέσως Δικα
στήν, ένωρίτατα προαχθέντα εις Πρόεδρον τών Πρωτοδικών καί μετ’ ολίγον εις 
Έφέτην. Δέν έβράδυνε δέ, δπως διά τών σπανίων αρετών του, τής έκτάκτου ικα
νότητάς του καί λοιπών προτερημάτων του, καθέξη τήν ύπέροχον καί διαχεκριμέ- 
νην θέσιν τού Γεν. Γραμμχτέως τού Υπουργείου τής Δικαιοσύνης. ’ Ακάματος ών 
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έν τή έργασίμ καί ακαταπόνητος, ύποστηριζόμενος δέ ύπδ τοϋ εύφυοΰς καί διαυ
γούς πνεύματός του, συνέταξε πλείστους νόμους, μεταρρυθμίσας έπ'ι τδ βέλτιον 
την νομοθεσίαν ημών. Ό αοίδιμος άνήρ δεν ήτο μόνον κάτοχος τής νομικής 
επιστήμης, άλλ’ώς μαρτυροϋσιν αί σκέψεις καί παρατηρήσεις αύτοϋ, αί έν τή με
ταφράσει τοϋ συγγράμματος τοϋ Ακαδημαϊκού Τροπλώνος περί τής έπιδράσεως 
τής Χριστιανικής θρησκείας, ήτο κάτοχος, όσον ολίγοι, καί τής αρχαίας των Ελ
λήνων φιλοσοφίας.

Νυμφευθεϊς τήν θυγατέρα τοϋ αειμνήστου Δ. Βούλγαρη κ. Σταματίναν, εύγε- 
νεστάτην καί διακεκριμένην έν τή καθ’ ήμάς κοινωνία δέσποιναν, άτυχώς κατε- 
στάθη ύποπτος προς τήν τότε Δυναστείαν καί παρητήθη τήν θέσιν τοϋ Γεν. 
Γραμματέως. Ούτω άπομ,ακρυνθείς τοϋ Δικαστικού προορισμοΰ του καί άναμιχθείς 
εις τήν πολιτικήν, έπιεν άπ'ο τής έποχής έκείνης μέχρι τοϋ θανάτου του άπαντα 
τά δηλητήρια τής συκοφαντίας. Τδ πικρότερον όμως έπιεν έν έτει 1875 διά τής 
χαλκευθείσης κατ’ αύτοϋ κατηγορίας έπί άναμίξει εις τά ’Επισκοπικά, καί τδ 
μεγαλείτερον τραύμα τώ κατηνέχθη διά τής έκδοθείσης κατ’ αύτοϋ καταδικαστι- 
κής άποφάσεως τοϋ συστηθέντος τότε Είδικοΰ Δικαστηρίου. Ύπδ τούς μάλλον 
ασυνειδήτους όρους τής πολιτικής εκδικήσεως συγκροτηθέν τδ Δικαστήριον έκείνο 
δεν ήδύνατο ν’ άποδώση δικαιοσύνην εις τον Β. Νικολόπουλον. ’Εντεύθεν πασί
γνωστα είναι τά μέσα, άτινα μετεχειρίσθησαν πρδς καταδίκην τοΰ Άνδρός, άφ* 
ού καί μαρτυρίας μαρτύρων έστρέβλωσαν καί εις τδ στόμα τινών έτέθησαν γε
γονότα μή ύπ’ αύτών μαρτυρηθέντα. Ό φατριασμδς είχε τυφλώσει τούς κατηγό
ρους του, ό δε κομματικό; ανταγωνισμός είχε καταπνίξει παν αίσθημα εύσυνει- 
δησίας- Δυστυχώς εν τή χώρα ταύτη καί τδ πάλαι δεν ύπήρξαν ασυνήθεις ένεκα 
φθόνου καί πολιτικών παθών τοιαϋται καταδίκαι.

’Αναντιρρήτως ή κατόπιν μεταμέλεια καί τών μέν καί τών δέ, είναι μία ΐκα- 
νοποίησις διά τον συκοφαντηθέντα. Ή κατόπιν ομολογία, ότι οΐ κατήγοροι 
τοϋ Άνδρος εύρέθησαν εις πλάνην καί πολιτικήν παραφοράν, είναι άναγνώρισις 
τής τιμής τοΰ Νικολοπούλου. Άλλ’αί δμολογίαι αύται άτυχώς ήλέγχθησαν αφοΰ 
θανάσιμα τώ κατήνεγκον τραύματα. Ή απλή άνάγνωσις τοΰ κατά Νικολοπούλου 
κατηγορητηρίου δεικνύει τδ πάθος καί τον αρχικόν σκοπόν τής καταδιώξεως. 
Ήνοίχθη τδ βάραθρον διά τον έντιμον Υπουργόν καί προσεφέρθη ούτος δλοκαύ- 
τωμχ πρδς μόνον τδν σκοπόν, νά επενεχθή καίριον τραΰμα εις τήν καρδίαν τοϋ 
πενθεροΰ αύτοϋ αοιδίμου Βούλγαρη. Μεθ’ δλην δετήν μελανήν ψήφον τής πλειο
νοψηφίας τοϋ Δικαστηρίου εκείνου, ή μνήμη τοΰ Νικολοπούλου θέλει μένει προσ
φιλής διά τήν παραδειγματικήν χρηστότητα καί τήν σειράν τών αληθών πρδς 
τδ Έθνος εκδουλεύσεών του. Άπόδειξις δ’ ότι ποσώς δεν έπιστεύθη ύπδ τής κοι
νωνίας, ή εις αύτδν αποδοθεΐσα κατηγορία είνε ή τιμή, δΓ ής πάντοτε περιεβάλ- 
λετε έκλεγόμενος Βουλευτής. ’Εντεύθεν κατά τάς τελευταίας βουλευτικάς έκλογάς 
τής 4 ’Ιανουάριου εξελέγη βουλευτής τοΰ νομού ’Αρκαδίας. Μόλις όμως έπανέ- 
καμψεν ένταΰθα έκ Τριπόλεως, βάσκανος δαίμων έφθόνησε τήν νέαν έν ταΐς έκλο- 
γαΐς έπιτυχίαν του καί άπέκοψε τοσοΰτον άπροσδοκήτως τδ νήμα τής ζωής του·, 
εις εποχήν μάλιστα, καθ’ήν τελεία ηθελεν είναι ή καταδίκη τής καταδικαστικής 
κατ’ αύτοϋ άποφάσεως, διότι έμελλε νά ή ό ύποψήφιος τής Κυβερνήσεως Πρόε
δρος τής Βουλής, καί βεβαίως θά εξελέγετο ώς τοιοϋτος, πάντων σχεδόν τών βου
λευτών μετά χαράς μαθόντων τήν είδησιν ταύτην, καί έπιθυμούντων νά ίκανο- 
ποιήσωσιν εξοχον άνδρα, τόσον σκληρώς αδικηθέντα, τόσον άχαρίστως καταδιω- 
χθιντα. , „ , , , ,

Είναι αληθέστατον ότι ό Β. ΝικοΛοπονΛος δεν ανεδείχθη μέν όσον ήξιζεν, ούδέ 
ανεβιβάσθη εις τδ ύπατον αξίωμα, οπερ δ πρακτικός αύτοϋ νοϋς ήθελε τιμήσει, 
διότι δέν η τον άνθρωπο; τών λόγων καί τών πομπωδών έπιδείξεων. ’ Ανήρ έκ τών 
τά μάλα σοβαρών ών δ αείμνηστος Νικολόπουλος, άφωσιωμένος εις τδ καθήκον 
καί το συμφέρον τής πολιτείας καί ύπηρετών θρησκευτικώτατα τούτο, βεβαίως δέν 

ήτο δυνατόν νά διαδεχθή τδν άποθανόντα αρχηγόν του αοίδιμον Βούλγαρην καί 
τοι τούτου ήτον δ δεξιός βραχίων. Έκ πάντων δετών μακρόθεν ή έγγύθεν παρα- 
τηρησάντων τδν βίον του, ούδείς ό μή σεβόμενος αυτόν, ό μή μαρτυρών περί τού 
μεγάλου πρακτικού πνεύματός του, ό μή ανομολογών αύτδν ώς αληθώς ικανόν καί 
εξοχον. Μή δέν οφείλει εις αύτάς ταύτας τάς ιδιότητάς του τήν καταδίκην του; 
Τδ μόνον έγκλημά του ήτον ότι ώς Υπουργός διεκρίθη, όσον ούδείς εν Έλλάδι. 
Καίτοι δ’ άπασα ή κοινωνία έσέβετο τδν άνδρα διά τήν άκραν τιμιότητα καί ικα
νότητα, ούχ ήττον δέν συνεκινήθη όσον έδει διά τήν καταδικαστικήν καί άδικον 
άπόφασιν τοΰ Είοικοΰ Δικαστηρίου, πρώτον μέν διότι ό άνήρ ήγνόει τδ δημοκο- 
πεΓν, δεύτεοον δέ διότι φαίνεται, ότι είναι πεπρωμένον ούτω ν’ άποζημιοϋται ή 
ύπεροχή καί ή άφοσίωσις πρδς τδ καθήκον νά συνοδεύηται αείποτε διά τής 

σκληροτέρας αγνωμοσύνης.
Ή ιστορία ώς μεγάλους άνδρας άνεγνώρισεν έκείνους, οΐτινες έγένοντο αφορμή 

νά γείνωσι μεγάλαι πολίτικα! μεταβολαί.’Ενώ τούναντίον ώς μεγάλοι ανδρες έπρεπε 
ν’ αναγνωοίζωνται έκεΐνοι, οΐτινες είργάσθησαν καί συνετέλεσαν σπουδαίως εις 
τήν μόρφωσιν καί τήν ανάπτυξιν τής πατρίδο; των, ώς δ Νικολόπουλος, διότι ούτοι 
μόνοι έχουσι ν’ αντιπαλαίσωσι κατά μυρίων προσκομμάτων, ενώ οΐ πρώτοι εύρί— 
σκαντες τυχαίως ούριον τδν άνεμον έπεδεικνύονται ώς έπί τδ πολύ δε* απατηλής 

προσωπίδος.
Γεράσιμος Μεταξδς. Λίαν προσφυώς έγράφη, ότι, όπως έν τώ φυσικώ κόσμω, 

ούτω καί έν τώ ήθικώ ύπάρχουσιν όγκοι καί κολοσσοί. Παραμένουσιν αληθείς έπι- 
σημότητες έν τή ηθική τής κοινωνίας σφαίρα όλω; ίσως άγνωστοι, ενώπιον όμως 
τής έπισταμένης μελέτης τοΰ βίου τών όποιων άποκαλύπτουσι πάντες εύλαβώς 
τήν κεφαλήν καί κλίνουσι τδ γόνυ πρό τής μεγάλης αρετής, όπως προ σεπτοΰ και 
περιφανούς τοΰ εκλιπόντος αρχαίου έλληνικοΰ κόσμου μνημείου ίσταται σύννους 
ό διαβάτης, άποθαυμάζων τδ αρχαιοπρεπές άπαράμιλλον ’ιδεώδες κάλλος καί τοΰ 
ένθέου τεχνίτου τδ δαιμόνιον. Τοιοϋτος αληθής ηθικός όγκος, τοιαύτη έξαίρετος, 
αλλ’ αφανής τή αλήθεια έν τή καθ’ ημάς Πολιτείμ προσωπικότης ύπήρξεν δ 
Γερ. Μεταξάς. Έκ τών εύκλεών πρωταθλητών εύγενών αγώνων, τών μετά τοΰ 
Ζερβού, Μομφερράτου, Καπελέτου, Λιβαδά, Πυλαρινοΰ ύποστάντων ένΚεφαλληνίμ 
τά δεινά τής έξορίας δ Γ. Μεταξάς, — ένω οί αδελφοί αύτοϋ Γεώργιος καί Σταύ
ρος κατεδικάζοντο εις θάνατον ώς ύποκινηταί τοϋ πατριωτικού κινήματος τοΰ 
1848—ούδέποτε έν τή μετριοφροσύνη τής ψυχής αύτοϋ, αποστέργων εν παντί καί 
πάντοτε τδν θόρυβον και τήν έπίδειξιν, δέν παρέδωκε τήν άφήγησιν τών ένεργειών 
του εις τήν πολύστομον Φήμην, όπως τάς διασαλπίση πανταχοϋ.

Τέκνον μιας τών νήσων τών ήρωικώς άγωνισαμένων δια τοϋ λόγου κατα τοΰ 
όγκου τής ύλικής δυνάμεως, διά τοϋ ύπερόχου φρονήματος κατά τής τυραννικής 
βίας τών δυναστών, περιφανώς άνήκων εις τδν κύκλον τών μεγάλων έργατών τής 
Επτανησιακής ανεξαρτησίας, τών ώς εξόριστων έκ τών ερήμων σκοπέλων τών 
’Αντικυθήρων συνεργησάντων εις τήν άναζωπύρησιν καί κραταίωσιν τοΰ φρονή
ματος, όπερ μάτην προσεπάθει νά δαμάση ή αγέρωχος προστασία, έλκων τδ 
γένος έκ μιας τών διαπρεπεστέρων οικογενειών, εγεννηθη εν Κεφαλληνία τδ 
4821. Ό Γ. Μεταξάς μετά τών αδελφών του Γεωργίου και Σταύρου, τοΰ έπιφα- 
νεστατου έν Μασσαλία όφθχλμιατροΰ, τοΰ τόσον τιμώντος τ'ο έλληνικον όνομα, 
διεκρίθησαν πάντοτε έπί άκραιφνεΐ π>τριωτισμω κχί αληθεΐ φιλοπατρία, κυρίως 
δ’ έγένοντο οί αρχηγοί τοϋ κατά τδ 1848 έπανχστατικοΰ εν Κεφαλληνία τολμή
ματος κατά τής αγγλικής προστασίας, ού ένεκα πάν ό τι εκέκτηντο μεγχλοψύχως 
άπώλεσχν. Μυρίας ύποστάς καταδιώξεις, κχί θεωρηθείς έπίφοβος ύπδ τής αγγλι
κής προστασίας συνελήφθη, έξορισθεΐς εις ’Αντικύθηρα, ενθχ ένων ώς συνεργάτας 
τούς κ. κ. Δημ. Καλλίνικον καί Δομενεγίνην, παρέμεινεν εκεί επί διετίαν δλόκλη- 
ρον. Σειρά μαρτυρίων είναι ή έποχή αυτή τής ζωής τοϋ Γερ. Μεταξά. Ή αγ
γλική Κυβέρνησις διατάξασα τήν πέριξ τής νήσου ταύτης περιστροφήν άτμο- 
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κινητών, ούδεμίαν έπέτρεπε συγκοινωνίαν μετ’ άλλων, όπως ουτω έμποδίση 
ένδεχομένην αύτών δραπέτευσιν. Οί αδελφοί αύτοΰ Γεώργιος καί Σταύρος Μεταξας 
χατεδικάσθησαν τδ 1849 ερήμην εις τήν ποινήν τοϋ θανάτου, ώς διαπράξαντες τό 
έγκλημα τής έσχατης προδοσίας κατά τής εσωτερικής ασφαλείας τοϋ Κράτους, 
τώ 1861 όμως έχορηγήθη αύτοίς χάρις, δΓ ης έπετρέπετο ή εις τήν πεφιλημένην 
πατρίδα των επάνοδος. Έν τούτοις ή αγνωμοσύνη, ήτις κυρίως χαρακτηρίζει 
τάς εργασίας τών τελευταίων ήμών χρόνων πρός δ,τι εύγενές διέσωσαν έποχαί 
άλλαι, αληθώς εθνικαί, δεν ύστέρησε καί εν τώ προσώπω τής έπιφανοΰς οικογέ
νειας Μεταξα, άποτόμως άρνηθείσης τής κυβερνητικής αρχής πρός τόν Γεώργιον 
Μεταξάν όφειλομένην μηνιαίαν αρωγήν, άλλοτε άγερώχως ύπ’ αύτοΰ μή γενο- 
μένην αποδεκτήν, ενώ άλλοι ανάξιοι προσοχής, ούδέν παρασχόντες εις τό Έθνος, 
τούναντίον πλουσίως εκαρπώθησαν καί καρποϋνται τών ωφελημάτων, άτινα 
έχορήγησεν ή γενεά τών γενναίων καί έλευθεροφρόνων ανδρών τής Κεφαλληνίας.

Ό Γεράσιμος Μεταξας έκτοτε ύπηρέτησεν επί μακοά έτη ώς ανώτερος τελω- 
νιακός υπάλληλος, καί έν τώ σταδίω τούτω έκπληρώσας ακέραιον τό καθήκον 
αύτοΰ, μέχρις έσχάτων δε διατηρησας τήν γαλήνην τής συνειδήσεως, ήτις τόσον 
εύγλώττως κατοπτρίζεται εις τόν πλήρη πατριωτισμού, άδολου γενναιοψυχίας, 
θερμοτάτης φιλοπατρίας βίον του. Έν όλω ή ζωή τοϋ Γερασίμου Μεταξά είνε 
σειρά γεγονότων, ών ή απλή καί απέριττος έξιστόρησις άρκεί ν’ άποτελέση τό 
άριστον καί αληθέστατον αυτής εγκώμιον. Όλίγιστοι δ’ ίσως έγνοόριζον ότι ύπό 
τήν έργασίαν τοϋ άθορύβου υπαλλήλου, έκρύπτετο ή έργασία τόσον εύγενοϋς καί 
μεγάλου παρελθόντος, ή έργασία σθεναρού προμάχου τής έλευθερίας τής ιδίας πα- 
τοίδος. Δέν θά είνε δ’ ακριβώς ύπερβολή, εάν τις δμολογήση, ότι μετά τοϋ θανά
του τοϋ Γ. Μεταξα, όλίγιστοι Ισως απομένουσιν άνδρες τοϋ άδαμάστου φρονήματος, 
τής άκάμπτου θελήσεως, τοϋ απαράμιλλου εκείνου γοήτρου, όπερ διέκρινε τους 
χαρακτήρας τής έποχής, καθ’ ήν κυρίως έδρασεν ό φιλόπατρις άνήρ. Ή ιστορία 
τής Έπτανήσου δέν έγράφη ετι καταλλήλως, άλλ’ όταν γραφή, τό όνομα τοϋ 
Γ. Μεταξα θά καταλάβη έν αύτή πολλάς καί ώραίας σελίδας.

Ώς πολίτης ό Γεράσιμος Μεταξας υπήρξε τύπος άνδρός εύγενοϋς, φιλελεήμο- 
νος μέχρις έλαττώματος,έγκ.λείοντος εν τή καρδίοε αύτοΰ τά εύγενέστερα καί άγιώ- 
τερα αισθήματα. Πεπροικισμένος καί δια πνεύματος ισχυρού καί εύφυίας, έγραψε 
καί ώραίας σατυρικός ποιήσεις, εν αίς πικρώς και μετά δυνάμεως καυτηριάζεται ή 
έν διαφόροις καιροίς ήκιστα πατριωτική ένέργεια άνδρών μετέπειτα καταλαβόντων 
διαπρεπείς θέσεις. ’Ατυχώς φύσει μετριόφρων ούδέπ,οτε συγκατετέθη νά δημοσι- 
εύση τό έλάχιστον έργον αυτού. Προϊόντος τοϋ χρόνου τών καθ’ ημάς ημερών, αι- 
τινες όσημέραι δείκνυνται πλειότερον στείραι τοιούτων ύπάρξεων, θέλομεν κατα
φεύγει ίσως έν στιγμαίς οδύνης εις την μνήμην τών άνδρών τής έποχής τοϋ Γ. 
Μεταξα, όπως άρυώμεθα τήν παρηγοριάν, ότι ή άνθρωπίνη καρδία δέν ύπήρξε 
πάντοτε έρημος αυχμηρα, άγονος εις πατριωτικά έργα, εις φιλόπατρι παρελθόν.

Ό Γ. Μεταξας κληρονόμους αληθείς τής πατρώας άρετής κατέλιπε παρ' ήμίν 
προσφιλή τέκνα, τόν έξαίρετον φίλον καί διακεκριμένον έπιστήμονα κ. Θεμ Γ. 
Μεταξάν, καί τόν ήδη ένταΰθα διαμένοντα φιλοπάτριδα άνδρα κ. Άριστείοην. 
*Απεβίωσεν έν Άθήναις την 11 Ιουνίου 1888, ταφείς έν Κεφαλλήνιοι.

Αημήτριος Σαχίνης Καταγόμενος έκ τής περιβλέπτου οικογένειας τήςΎδρας, 
ήν έκλέϊσεν δ πατήρ αύτοΰ Γεώργιος Σαχίνης, χρηματίσας Μοίραρχος κατά τόν 
ιερόν άγώνα, έγεννήθη αύτόθι τήν 29ην Μαίου 1827. Μετά τήν άποκατάστασιν 
τής Ελλάδος άπεστάλη εις Μονάχον, όπου δαπάναις τοϋ Βασιλέως τής Βαυαρίας 
έξεπαιδεύθη έν τή Στρατιωτική Σχολή. Περατώσας εύδοκίμως τάς σπουδάς αύ
τοΰ εΐσήλθεν εις τήν Γαλλικήν Ναυτικήν ύπηρεσίαν, κατ’ άρχάς μέν ώς δόκιμος, 
είτα δ’ ώς άνθυποπλοίαρχος. Κατελθών τώ 1843 εις τήν Ελλάδα, ένυμφεύθη 
τήν θυγατέρα τοϋ Πετρόμπεη Κ. Παναγιωτίτσαν, διαπρεπή καί σεβαστήν έν 
τή ελληνική κοινωνίςι Κυρίαν. Μέ τόν αύτόν βαθμόν καταταχθείς έν τφ 

Έλληνικώ Ναυτικώ, προήγετο τακτιχώς, διακρινόμενος διά τας γνώσεις καί τόν 
έξαίρετον αύτοΰ χαρακτήρα. Τώ 1859 πλωτάρχης ών δ Δ. Σαχίνης, διωρίσθη 
Κυβερνήτης τοΰ «Όθωνος», διετέλεσε δέ ώς τοιοΰτος μέχρι τής εξώσεως τοϋ Βα- 
σιλέως Όθωνος,εις ήν ούδαμώς μετέσχεν—ανέκαθεν αφωσιωμένος εις τον χρηστόν 
έκείνον ηγεμόνα—καταδιωχθείς διά τοΰτο άμειλίκτως ύπό τών έπαναςατών. Μετά 
τήν άφιξιν τοΰ Βασιλέως Γεωργίου, τώ 1866 έγένετο Υπουργός τών Ναυτικών 
εις τό ύπό τόν Βενιζέλον 'Ροΰφον σχηματισθέν Ύπουργείον. Είτα διωρίσθη 
πρόεδρος τοϋ Ν. ’Απομαχικού Ταμείου, τόν δέ Μάρτιον τοΰ 1872 προηχθη εις 
πλοίαρχον, μετά δέ τόν θάνατον τοΰ αειμνήστου ύποναυάρχου Σαχτούρη διωρίσθη 
Κυβερνήτης τής θαλαμηγού «’Αμφιτρίτης» μέχρι τοΰ 1878, ότε ύπο τοϋ Βασι- 
λέως έκλήθη ώς Στρατιωτικός ’Αρχηγός τής Βασιλικής οικογένειας. Τό έτος 
1878 προεβιβάσθη εις ύποναύαρχον,άνετέθησαν δ’ αύτώ συγχρόνως καί τά καθή
κοντα τοΰ Αυλάρχου. Έν τή διαπρεπεϊ ταύτη θέσει ό 3. Σαχίνης διέπρεψεν 
έξόχως επί αύστηρότητι συνειδήσεως, φιλομερίμνω άγαθότητι, γνώσει έξαιρέτω τών 
πρός πάντας όφειλομένων τύπων τής αβροφροσύνης, διά προσόντα αληθώς μεγαλα, 
συνδυασμένα πρός φυσικήν άξίαν, χάριτα παρρησίας καί έξεις ώραίας βίου λαμ
πρού. Τόν Δ. Σαχίνητ έτίμησαν διά πολλών παρασήμων αί Κυβερνήσεις ξένων 
Κρατών, τελευταίου δ’ άπενεμήθη αύτώ καί δ Ελληνικός Μεγαλόσταυρος. Άπέ- 

θκνεν έν ’Αθήνας τήν 29ην Αύγούστου 1887.
Σκαρλάτος Σοΰτσος. 'Υπέροχος καί διακεκριμένη στρατιωτική προσωπικότης, 

μία τών σημαντικωτέρων στρατιωτικών μορφών τής νεωτέρας . Έλλαοος, 
ή δέ λατρεία, δΓ ης δικαίως περιέβαλεν αύτήν μετά τοΰ Στρατού ό Λαός, επι
σφραγίζει τήν αναγνώρισιν τοΰ Σ. Σούτσον, ώς άνδρός έπιφανοΰς καί Στρατιώτου 
έξοχου, ού τό όνομα καί ή ένδοξος μνήμη δέν προώρισται να σβεσθή μετά τής τε
λευτής αύτοΰ, άλλα νά μεταβιβασθή άκεραία καί εύλογημένη εις τους μεταγε

νεστέρους.
Έγεννήθη εν Κωνσταντινουπόλει τώ 1807, έξ εύγενοϋς φαναριωτικοΰ οίκου. 

'Ο πατήρ του ’Αλέξανδρος Σοΰτσος ηγεμόνευσε τρις, δίς μέν τής Βλαχίας, άπαξ 
δέ τής Μολδοβλαχίας. Τή προσκλήσει τοΰ φιλελληνικωτάτου Βασιλέως Λουδο
βίκου, ό Σ. Σοΰτσος μετέβη εις Μονάχον καί εΐσήλθεν εις τήν Βασιλικήν Στρα
τιωτικήν ’Ακαδημίαν, έξ ής άποφοιτήσας ε’ικοσιπενταετής κατήλθεν εις τήν Ελ
λάδα τώ 1828 καί κατετάχθη ώς άξιωματικός εις τό πυροβολικόν. Διετέλεσε κα
θηγητής έν τή Στρατ. Σχολή τών Εύελπίδων έπί Καποδιστρίου, βραδύτερον δε 
Αύλάρχης τοΰ "Οθωνος. Μέχρι τής έλεύσεως τοΰ βασιλέως Γεωργίου ό Σ. Σοντσος 
κατέλαβε διάφορα στρατιωτικά άξιώματα, γενόμενος κατά τό 1853 καί ύπουργός 
τών Στρατιωτικών. Ό Βασιλεύς Γεώργιος κατελθών εις τήν Ελλάδα, προσέλαβεν 
αυτόν ώς Αύλάρχην, έν τή θέσει δέ ταύτη διέμεινε μέχρι τοΰ 1867, ότε διωρίσθη 
αρχηγός τοΰ στρατού τής ’Ανατολικής 'Ελλάδος. Τό 1869 έξελέγη Βουλευτής, 
προσελήφθη δ’ έν τώ Ύπουργείω Ζαΐμη ώς ύπουργός τών Στρατιωτικών.’Αρχη
γός Στρατού ή έπιθεωρητής μέχρι τοΰ 1877 δ Σ. Σοΰτσος διωρίσθη κατά τό έτος 
έκεΐνο ’Αρχηγός τοΰ Στρατού, ηγείτο δ’αύτοΰ κατά τήν έξοδον τοΰ Δομοκοΰ. Οϋτω 
τό όνομα τοΰ Σούτσον καί εις τάς σελίδας τής νεωτέρας ιστορίας τών τακτικών 
όπλων τής Ελλάδος θά καταλάβη επιιοανή θέσιν, ώς άρχηγοΰ τοΰ στρατού, 
δστις έποιείτο πρώτον βήμα τακτικόν πρός έπέκτασιν τών δρίων τοΰ Βασιλείου 
από τής ίδρύσεως αύτοΰ καί κατά τήν βραχείαν πολεμικήν έξοδον τώ 1878 καί 
κατά τήν κατάληψιν τής Θεσσαλίας. Έν τή έποχή ταύτη δ Σ. Σοΰτσος, ώς 
αρχηγός τοΰ Στρατοΰ τής καταλήψεως τών νέων Επαρχιών, εις ας έν μοναδικω 
ένθουσιασμώ έφερε τό κήρυγμα τής απελευθιρώσεώς των, έπετέλεσεν αύτήν μετά 
πολλήςστρατιωτικής δεξιότητας. Εις άμοιβήν τών ύπηρεσιών, ας προσήνεγκε 
τότε, προηχθη εις τόν βαθμόν τοΰ ’Αντιστρατήγου, διετέλεσε δέ έπιθεωρητης τοΰ 
Στρατοΰ μέχρι τοΰ 1886, ότε ποθήσας τήν ανάπαυσιν τοΰ ίδιωτικοΰ βίου, απεχώ-
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ρήσε τής ένεργοΰ ύπηρεσίας, φέρων τόν 'Ελληνικόν Μεγαλόσταυρον, πλην άλλων 
πολλών ανωτέρων παρασήμων.

Ό Σ. Σοϋτσος ύπήρξε στρατιώτης [Λεμορφωμένος, πιστώς καί ακριβώς εκπλη- 
ρώσας τό καθήκον αύτοϋ κατά τό πολυετές καί πολύμοχθον στάδιόν του, ό βίος του 
δ’ αληθώς είναι πρότυπον είς πάντα ζηλοϋντα τόν τίτλον τοϋ άληθοϋς στρατιώ
του. Άπάσας τάς εύγενείς καί μεγάλας παραδόσεις τοϋ έλληνικωτάτου οίκου του 
είχεν αείποτε ώς ρυθμόν έν τή έφαρμογή τών πρός τήν πολιτείαν καί τόν στρα
τόν χρεών αύτοϋ. Διελθών όλας τάς βαθμίδας τής Στρατιωτικής ιεραρχίας, δι- 
εδραμάτισεν έν τή νέοι ελληνική Κοινωνίςι διαπρεπές πρόσωπον, είτε εις αξιώ
ματα καλούμενος παρά τή πολιτείρι ώς Βουλευτής, ώς 'Υπουργός, είτε παρά τή 
Αυλή αμ^οτέρων τών Βασιλικών Δυναστειών, άς είδε τό 'Ελληνικόν 'Εθνος. 
’Επί μακρον θά ένθυμήται ή ’Αθηναϊκή Κοινωνία τόν δεδοκιμασμένον εξοχον 
στρατιώτην, τόν χρηστόν πολιτευτήν, δ δέ 'Ελληνικός Στρατός εύγνωμόνως θά 
αναφέρη τό όνομά του, όπόταν έν πάση στιγμή θ’ άναγνωρίζη όποίαι ύπήρξαν αί 
ύπέρ αύτοϋ μακραί έκδουλεύσεις τοϋ Άνδοός. Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 18ην 
Μαίόυ -1887.

Κωνσταντίνος Ίσχόμαχος. ’Αλήθειαν απαγγέλλει τις βεβαιών ότι δ Ελλη
νικός στρατός,έν τώ προσώπω τοϋ πολυκλαύστου Κ .Ίσγομάγου ,ου τδτον μοιραιως 
ώπλισε τήν χείρα άδικος ειμαρμένη, άπώλεσεν έν τών ολίγων άτυχώς σεμνωμά
των αύτοϋ, ή δέ Πολιτεία καϊ κοινωνία μέλος πολύτιμον. Πόσον άδοξος ύπήρξεν ή 
σφαίρα,ή τόσον άσπλάγχνως διατρήσασα τήν καρδίαν τόσον διακεκριμένου στρατιώ
του!!!. Σπουδασας εν τή σχολή τών Εύελπίδων, είτα δέ συμπληρώσας την εκπαι- 
δευσιν αύτοϋ έν Γαλλία, διά τής έπιστημονικής αύτοϋ μορφώσεως καί τής μεγά
λης αύτοϋ φιλοπατρίας έδημιούργησε διαπρεπή έν τώ στρατω τή πολιτεία καί τή 
κοινωνία θέσιν, παρασχών άθορύβως καί έν παραδειγματική μετριοφροσύνη δυσε- 
κτιμήτους τή πατρίδι αύτοϋ υπηρεσίας. ’Αληθής στρατιώτης ό Κ. Ίσχόμαχος, 
πλειστα υποσχόμενος έν τή προόδω τοϋ σταδίου, έν ω διέπρεπεν, απεστρέφετο 
από χαρακτήρος τήν κενοδοξίαν, μίαν δέ είχε φιλοδοξίαν, τήν πιστήν έκπλήρωσιν 
τοϋ καθήκοντος αύτοϋ, είτε όταν έπεμελείτο τής συντάξεως καί τών συμφερόντων 
τοϋ στρατοϋ, είτε όταν πολυάριθμοι εκλογείς άνέθετον αύτώ άνώτερον υπούργημα, 
τήν απο περιωπής συμμετοχήν είς τήν Διεύθυνσιν τών έθνικών ύποθέσεων. Διεκρι- 
νετο καί διά τήν εύρείαν μάθησιν καί τήν ακριβή γνώσιν τών στρατιωτικών 
πραγμάτων, καί διά τήν βαθείαν καί ασφαλή κρίσιν, ήτις ήν δ πρυτανεύων 
χαρακτήρ τών πράξεων καί τών ιδεών αύτοϋ. Είς τά κατά τό 1878 επαναστα
τικά γεγονότα τής Θεσσαλίας ό Κ. Ίσγο'μαγος καταρτίσας ίδιον σώμα, διεκρίθη 
διά τήν πορείαν, ήν έτήρησε. Βραδύτερου έπιδοθεις είς τήν πολιτικήν μετά την 
προσάρτησιν τών νέων έπαρχιών, έξελέγη βουλευτής Λαρίσσης, έκ δευτέρου δε 
κατα το 1885 διά μεγάλης πλειονοψηφίας, διατελέσας εις τών πιστότερων 
φίλων τοϋ κ. Τρικούπη. Ό Κ. Ίσγημάγος τυχών έξαιρέτου μορφώσεως, πολ
λάκις δι’ ώραιοτάτων άρθρων καί άλλων πολυτίμων δημοσιευμάτων διέπρεψε 
διά τήν έμβρίθειαν καί τάς έπιστημονικωτάτας αύτοϋ γνώσεις. Τώ 1880 έδημο- 
σίευσε πρός τούτοις σπουδαιοτάτην μελέτην «Έπί τής στρατιωτικής όργα- 
νώσεως τής Ελλάδος», ώς διευθυντής δέ τοϋ στρατιωτικού επιτελείου τοϋ ύπουρ- 
γείου τών Στρατιωτικών έξετιμήθη μεγχλως, έφάμιλλος καθ’ όλα πρός ξένους 
διακεκριμένους στρατιωτικούς άνδραε. Φέρων τόν βαθμόν τοϋ άντισυνταγματάρχου 
τοϋ πυροβολικού καί τετιυ,ηαενος διά ξένων άνωτέοων παοασήμων άπέθανεν εν 
Άθή νχις έν ηλικία πλήρει ζωής καί νεότητος τήν 28 Μχιου 1888.

Ιωάννης Ζάρχος. Ή «ΠοικίΛη Στοά» δημοσιεύουσα επιτυχή elxora τοϋ I. 
Ζάρκου αποδίδει έλάχιστον δείγμα όφειλομένης τιμής πρός τό όνομα αρχαίου 
εντίμου πολιτευτοϋ, διακεκριμένως ύπηρετήσαντος τό Έθνος, έξ ουδεμιας δ επο
χής επωφεληθέντος, όπως καί ούτος μεταλάβη τών μεγαλειτέρων αξιωμάτων, 
είς ά ήδύνατο ν’ άνέλθη, έχων τήν ήθικήν δύναμιν και τήν έν διαφόροις καιροις
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εύνοϊκήν τύχην τών περιστάσεων. Ό I. Ζάρκος ήν έκ τής γενεάς έκείνης, ήτις 
διεδέχθη τούς άνδρας τής Εθνικής Έπαναστάσεως, είς ήν. δ’ έλαχεν δ κλήρος, 
δπως έπί τών συντριμμάτων καί τών έρειπίων άνοικοδομήση τό νέον καθεστώς. 
Είς τό έργον τοΰτο σφριγών ετι νέος έπεδόθη μετά ζέσεως, επιδείξας καί ώς δημό
σιος ύπάλληλος καί ώς αντιπρόσωπος τής επαρχίας του νοημοσύνην καί σύνεσιν, 
αληθή φιλοπατρίαν καί θρησκευτικήν έπιτέλεσιν τών καθηκόντων του. Γεννηθείς 
έν Μεσσηνίμ τώ 1810, έξελέγη πληρεξούσιος έν τή’Εθνική Συνελεύσει τώ 1843 
έκτοτε δέ διαρκώς Βουλευτής μέχρι τοϋ 1862. Έπί τοϋ αειμνήστου Κωλέττη 
ύπό τόν Κ. Κολοκοτρώνην διετέλεσε Γενικός Γραμματεύς τοϋ υπουργείου τής Δι
καιοσύνης, καί είτα ύπό τόν Χρηστίδην έν τώ Ύπουργ. τών Οικονομικών. Τω 
1856 έγένετο Πρόεδρος τής Βουλής, διακριθείς έπί πολιτική ίκανότητι και άνεξαρ- 
τησίμ πεποιθήσεων. Τώ 1874 έζητήθη αύθις ή ένεργός σύμπραξις τοϋ 1. Ζάρκου 
είς τά κοινά, δ δέ λαός τής Μεσσηνίας πάλιν έξελέξατο αύτόν Βουλευτήν, δτε 
καί άνεδείχθη έκ νέου έν τή εποχή εκείνη Πρόεδρος τής Βουλής. Ούδείς αγνοεί 
όπόσον ειλικρινής ύπήρξεν ή πολιτική τότε ύπηρεσία τοϋ άνδρός, μετ’ άφοσιώ- 
σεως άληθοϋς εργαζομένου μετά τοϋ αοιδίμου Δ. Βούλγαρη.

Ό I. Ζάρκος είσελθών εύ'πορος είς τήν πολιτικήν, έξήλθεν απ’ αύτής μετά 
σειράν έντιμων άγώνων έντελώς πένης. Τοΰτο κυρίως άπομένει ή εύγλωττοτέρα 
τιμή είς τό διαπρεπές αύτοϋ όνομα. Παρέστη μάρτυς τοσούτων έπεισοδίων τής 
έσωτερικής ημών ιστορίας, ώστε τά απομνημονεύματά του, άν εγράφοντο, θά ησαν 
πολύτιμος πηγή ιστορική, έκτος τών άλλων, καί ώς πρός την τότε άμιλλαν τών 
μεγάλων δυνάμεων περί τήν έξάσκησιν μείζουος έπιρροής εν Έλλάδι. Έν άλλη 
έποχή, δτε δ I. Ζάρκος συνήργει είς τήν Διοίκησιν τών κοινών, είτε ώς ’Αντι
πρόσωπος τής Μεσσηνίας, είτε ώς Πρόεδρος τής Βουλής, είτε ώς Γενικός Γραμ
ματεύς τοϋ Ύπουργ. τών Εσωτερικών, είτε ώς Νομάρχης, ήτε ώς μυστικοσύμ- 
βουλος τοϋ Κωλέττη καί τοϋ Βούλγαρη, δ θάνατος αύτοϋ θά ήτο σπουδαίον γεγο
νός διά τήν Πολιτείαν έν γένει. Νΰν δμως, δτε απόμαχος τής πολιτικής, μακράν 
τής σημερινής κακοηθείας καί ταπεινότητος τών χαρακτήρων απέθνησκεν έν τοίς 
κόλποις εξαίρετων τέκνων, ή άπώλεια τοϋ εγκρίτου Άνδρος τούτου έμεινεν απα
ρατήρητος, ή δέ μελέτη τής ζωής τοϋ Ζάρκου, ούτε άπησχόλησε τήν Ελληνικήν 
Δημοσιογραφίαν, ούδ’ έκούρασε ποσώς τούς κατά συνθήκας ήκιστα άξιοπρεπείς 
ρήτορας τής ήμετέρας ΙΙατρίδος. Άς έλπίσωμεν δτι αργότερον θά μελετηθή άρ- 
μοδιώτερον δ βίος τοϋ /. Ζάρκου, ού ή μεγάλη αύταπάρνησις, μεθ’ ής ύπηρέτησε 
τό Έθνος, παραμένει άληθές παράδειγμα άπομιμήσεως καί πρότυπον άγιωτάτης 
άρετής. Άπέθανεν έν Άθήναις φέρων τόν Ελληνικόν Ταξιάρχην, καί τό άπλοΰν, 
άλλ’ επισημότατου τών παρασήμων τόν σιδηροΰν σταυρόν τοϋ Άγώνος, τήν 15 
’Ιουνίου 1888.

Θεόδωρος Κ. Νέγρης. Άν ό θάνατος άνδρών έγκριτων δικαίως θεωρήται 
πανταχοΰ ώς άφορμή πένθους γενικωτέρου, πολλώ δικαιότερου πρεπει να θεωρή
ται παρ’ ήμίν, ώς άφορμή πένθους γενικωτέρου, ό θάνατος ανδρών τής άξίας τοϋ 
θ. Νι'γρη' διότι έν τή ήμετέρα χώρμ, πλέον ή άλλαχοϋ, είναι έπαισθητήή έλλει- 
ψις άνδρών καί θελόντων καί δυναμένων τελεσφόρως νά εργασθώσιν ύπέρ τής 
προόδου καί εύημερίας αύτής. Τό όνομα τής οικογένειας Νέγρη από τών ημερών 
τοϋ άθανάτου ύπέρ τής άνεξαρτησίας ήμών άγώνος μέχρι σήμερον κατέχει ένδο
ξον θέσιν έν τή ιστορία τής ΙΙατρίδος ήμών. Τέκνον τής τόσον διακριθείσης έν τή 
παλιγγενεσία τοϋ έθνους οικογένειας ταύτης ό Θ.Νεγρης έγεννήθη έν Άθήναις 
τήν 22ην ’Ιουλίου τοϋ 1836. Εύμοιρήσας άνατροφής ύψηλοτέρας, έμορφώθη έν 
Γαλλίςι, σπουδάσας εύδοκίμως φυσικομαθηματικός επιστήμας έν τή Ecole des 
Mines τών Παρισίων. Έπανελθών έξ Εύρώπης έδίδαξεν έπί έπταετίαν άξιολόγως 
άνώτερα μαθηματικά έν τή στρατιωτική σχολή τών Εύελπίδων, πλείστοι δέ 
τών σήμερον διακρινομένων ήμετέρων αξιωματικών ύπήρξαν μαθηταί του. Κα- 
τηρτισμένος άριστα καί πεπροικισμένος διά σπάνιάς καί θετικής παιδείας, ήσχο-
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λήθη πολλάκις δι’ έξοχων διατριβών εις έπιστημονικάς συζητήσεις, πλεϊστα δέ 
συγγράμματα καί εφημερίδες έκοσμήθησαν έν ποικίλαις έποχαίς δι’ άρθρων 
σπουδαιότατων τοΰ θ. Λίε'γρη. Ίδωτεύων πρό τίνος εοέχΟη, μετ’ ιδίαν παράκλησιν 
τοΰ κ. Τρικούπη, ΐν’ άναλάβη τήν διεύθυνσιν τοΰ ένταϋθα ίδρυθέντος Προτύπου 
Λυκείου. Τι ώνειρεύετο νά διαπράξη ύπέρ τής επιτυχίας τοϋ λαμπροΰ τούτου 
καθιδρύματος ό αείμνηστος θ. Νεγρης, δύνανται νά όμολογήσωσι μόνον οί μετ’ 
αύτοϋ συνεργασθέντες, ή τυχόν άναγνώσαντες τάς έν ταΐς λογοδοσίαις αύτοϋ μετά 
θαρραλέας γλώσσης και όρθοτομούσης αλήθειας προτεινομένας μεταρρυθμίσεις. 
Δυστυχώς έπελθών ό θάνατος διέκοψε τό μέγα στάδιον τοΰ ανδρός, έν τή οικμή 
έτι τής δράσεως αύτοϋ, προς πραγματικήν ζημίαν τοΰ ήμετέρου "Εθνους.’Απέθανεν 
έν Άθήναις τήν 30 ’Ιουνίου 1888.

’Αλέξανδρος Γ. Βαρβάκης Έν τώ βίω τοϋ εύγενοΰς εγγόνου τοΰ μεγάλου τοΰ 
Έλληνικοΰ "Εθνους εύεργέτου ’Ιωάννον Βαρβάκη δέν ίστοροΰνται αγώνες πολι
τικοί καί θρίαμβοι, έξ έκείνων, ους τόσον ακρίτως συνείθισε νά διακρίνη ή νεωτέρα 
γενεά, στεφανοΰσα τό τελευταϊον άσημον μέλος οικογένειας, ούδεμίαν αληθή παρα- 
σχούσης ύπηρεσίαν προς τήν πατρίδα, έν συνόλω όμως σκιαγραφεΐται ζωή εύ- 
γενής και άμεμπτος έν τή ακριβεϊ εκπληρώσει τών κοινωνικών ύποχρεώσεων, 
ζωή, οέρουσα άγνότατον καί αγλαόν τόν τύπον ιδιωτικής καί δημοσίας αρετής. 
Λόγω καταγωγής ό Ά. Βαοβάκης ανήκει εις διαπρεπή οικογένειαν, έξόχως εύερ- 
γετήσασαν τό ελληνικόν έθνος, έν δέ τώ ΐστορικώ ούτως είπεΓν πλαισίου αύτής 
φέρει κόσμον εύκλεοΰς ονόματος καί δόξης διακεκριμένης, έντός τών όρων τής ερ
γασίας, τής τιμής καί τοΰ καθήκοντος αντλών άδιακόπως τήν απόλαυσιν, τό 
σθένος, καί τήν έλπίδα. Γεννηθείς έν Ταϊγανίω τής'Ρωσσίας τήν 2 Αύγούστου 
1836 καί έκπαιοευθείς άριστα έν τή πόλει εκείνη, άνευ ούδεμιάς αντιλήψεως η 
χειραγωγίας, ένδυναμούμενος έκ τής άγρύπνου φωνής τής συνειδήσεως καί τοΰ 
προς τήν έργασίαν ασβέστου έρωτος, ένωρίτατα κατέλαβε θέσιν διακεκριμένην έν 
τή ρωσσική ύπηρεσία, ης μετά μακράν σειράν δεδοκι.ιαασμένων εκδουλεύσεων 
άπεσύρθη, ϊνα έπανέλθη εις τήν φιλτάτην αύτώ Ελλάδα κατά τό 1871. Τύπος 
προσήνειας καί γλυκύτητος δ Ά. Βαρβακηο, πηγη αστείρευτος τών εύγενεστέρων 
αισθημάτων, φέρων ύπό τά στήθη αύτοϋ ώς δρον αληθή τό αίσθημα .τής αρετής, 
ύπήρξε λάτρις τών έθνικωτέρων ιδεών, αληθώς πάσχων, οσάκις έν καιροΓς δυσφό- 
ροις ή περιπετείαις έθνικαϊς, ή συνείδησις τοΰ λαοΰ έταλαντεύετο μεταξύ έλπίδων 
καί φόβων. Έν τή ώραία αύτοϋ ψυχή, πάσα αγαθή ιδέα, οίαδήποτε κοινωφελής 
έργασία, μικρός ή μέγας προοδευτικός σκοπός εϋρισκε τόν αληθή αύτοϋ άντιλήπτορα 
τόν ειλικρινή καί άφιλοκερδέστατον φίλον, τόν εγκάρδιον χορηγόν. Φέρων αμείωτα 
τά χαρίσματα τοΰ εύεργετικωτάτου οίκου, εις δν ανήκε, διεκρίθη έπ’ αρεταις, πε- 
πλασμένος, ϊν* αγαπά τό αγαθόν, πάντοτε δ’ ένθουσιώδης εις τήν προστασίαν κα
λής τίνος άποφάσεως ή έργασίας. Έν τοΓς χρόνοις τής -ηθικής παρ’ ήμιν ξηρασίας, 
ήτις καταπνίγει πάν αίσθημα καί απομαραίνει πάντα εύγενή ζήλον, έν τή έποχή 
τών νεωτέρων χρόνων, καθ’ οΰς ή εις τήν έργασίαν καί τήν συνείδησιν πιστεύουσα 
τιμιότης αποθαρρύνεται καί άποναρκοΰται, έν τή υπάρξει τοΰ Λ. Βαρβάκη, ή φι
λία, ή άγαθότης, ή αρετή, ανεύρισκε θερμήν αρωγήν, γλυκεϊαν καί παρήγορον 
ανακούφισή. Άτυχώς παρ’ ήμΓν θεωρείται τοσοΰτον περιωρισμένος δ σκοπός τής 
έν τω βίω ένασκήσεως τών εύγενεστέρων ιδεών, ώστε ή ϋπαρξις αξιαγάστων τύ
πων είναι τι σπάνιον, άν μή έντελώς άγνωστον.

Μετά μοναδικής στοργής ό Ά. Βαρβακης λατρεύων τάς ώραίας τέχνας, ίδια 
δέ μετά ζήλου πολυτίμου ασχοληθείς εις τήν Μουσικήν, ής πάσαν πρόοδον μέχρι 
τελευταίων ήμερων παρηκολούθησε φιλοτίμως, συνέθεσε διάφορα μουσικά έργα, 
μή στερούμενα έπιτυχίας καί αξίας. Αίφνης απέθανεν έν Άθήναις τήν 4ην 
’Οκτωβρίου 1888.

Παναγιώτης Λϋτσικας Όσημέραι αραιοΰται ή παρ’ ήμΐν αρχαιοτέρα εύά- 
ριθμος άλλα πολύτιμος δμάς τών έπιστημόνων, έκλείπουσι δέ οί τής έπιστή-

ΤΩι ΠΑΣΤΕΡOJ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑ

.ύκαιοία της τελεσθείσης έν ΙΙαρισίοις μεγαλοπρεπούς Τελετής 
-οΰ Νέου Μεγάλου ΛΥΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, όπερ φερει το 

- · · ’ ·τάτη Ει-

ι’Επι τη
τών Εγκαινίων -w t-----
ονομα τοΰ ένδοξου ΠΑΣΤΕΡ, δημοσιεύεται ή άνωτέρω επιτυχ. 
κών έργον νεώτατον ευδόκιμου Έλληνος καλλιτέχνου |.
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μης ευσυνείδητοι καί άοκνοι έργάται, δημιουργοΰντες κενόν εις τήν πενθούσαν 
κοινωνίαν. Εις τον κύκλον τούτον ανήκε! δ άρτι άποβιώσας γηραιός επιστήμων 
καί σεβαστός συμπολίτης ημών Π. Λντσικας, άνήρ παρασχών ύπηρεσίας εύγε- 
νεϊς καί γενναίας τή Κοινωνία, ώς οπαδός καί θεράπων τής φιλανθρωποτέρας τών 
Επιστημών. Γεννηθείς εν Άμφίσση μικρόν προ τής έκρήξεως τοϋ Έθνικοΰ Άγώ- 

νος, ήσχολήθη μετ’ έπιμελείας εις τήν σπουδήν τής ιατρικής επιστήμης, μορ
φωθείς τελείως έν Γερμανία, έν ή ήξιώθη τοΰ πρώτου βαθμού, πάντοτε εύδοκιμών 
δια την φιλομάθειαν καί τήν πρός τήν επιστήμην στοργήν του. Συνεχίσας έπί 
πενταετίαν τάς σπουδάς αύτοΰ έν τοΐς Νοσοκομείοις τής Πετρουπόλεως, κατήλθεν 
εις τήν 'Ελλάδα, ένθα κατετάχθη ώς ’Ιατρός έν τώ στρατώ, από τοϋ όποιου άπε- 
χώρησε τώ 1837 μέ τόν βαθμόν επιάτρου. ’Εντεύθεν ό Π. Λίτσικαα άποσυρθείς 
θεσεως τα μάλα επασχολούσης αύτόν, μετά νέου πολλοΰ ένθουσιασμοΰ καί μείζονος 
ελευθερίας επεδόθη εις τήν ’Επιστήμην αύτοΰ, ένωρίτατα καταλαβών θέσιν δια- 
κεκριμένην, εις εποχήν καθ’ ήν ή αληθής έπιστήμη ήτον ή πρώτη αναπλαστική 
θεία δύναμις, μετά τάς γνωστάς ίστορικάς περιπέτειας, αΐτινες κατέλιπον έρεί - 
πια καί άπόγνωσιν.

Εις την δημοσίαν ύγείαν όντως προσέφερεν ό Π. Λύτσικας πολυτίμους ύπηρε
σίας, αφόβως παρασχών τήν συνδρομήν του κατά τήν χολερικήν επιδημίαν τοΰ 
1854, ότε ώς αληθής στρατιώτης, εμφορούμενος φιλανθρώπων αισθημάτων έν τή 
ενασκήσει τοΰ έργου αύτοΰ,παρέμεινεν εύτολμος αρωγός καί σωτήρ τής πασχούσης 
κοινωνίας. 'Υπηρεσίας αξίας μνείας παρέσχε καί ώς πολίτης, κατά δέ τήν’Οκτω
βριανήν μεταπολίτευσιν ην εις τών έκλεχθέντων Ταγματαρχών τής ’Εθνοφυλακής 
τοΰ Τάγματος τής αγοράς, έχων μάλιστα ώς ύπασπιστήν του τόν νϋν 'Υπουργόν 
τών ’Εξωτερικών κ. Στ. Ν. Δραγούμην. ’Από τοΰ 1873 —1879 έκτοτε διατελέσας 
Διευθυντής τοΰ Πολιτικού Νοσοκομείου έπεδείξατο τήν ιδίαν αφιλοκέρδειαν καί τόν 
αυτόν μοναδικόν ζήλον, έξαιρέτως συντελέσας έπί τής Δημαρχίας Κυριακοΰ εις

Ο Π. Λύτσικας απολαύων άμερίστου έκτιμήσεως καί εμπιστοσύνης τών συνα
δέλφων αύτοΰ, κεκτημένος έμβρίθειαν νοΰ, εύστάθειαν χαρακτήρος και διοικητικόν 
πνεΰμα, πλεονεκτήματα, άτινα πρό παντός διέκρινον πάσαν αύτοΰ εργασίαν, προ- 
σηνεγκεν εις τήν ’Ιατρικήν ’Επιστήμην έν Έλλάδι αξιολόγους ύπηρεσίας. ’Εν τή 
αλληλεπικούρω έταιρία τών Ελλήνων ’Ιατρών άνεκηρύχθη ’Αντιπρόεδρος, ύπό 
δε τής Πολιτείας έτιμήθη διά τοΰ Ελληνικού Ταξιάρχου. Έν ηλικία 73 ετών 
απεβίωσεν έν Άθήναις τήν 14ην Νοεμβρίου 1888.

ΕΡΓΑ ΑΞΙΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ

'Η Διεύθυνσις τής «Ποικίλης Στοάς» μετ’ίδιαζούσης εύχαριστήσεως συνιστά 
εις τό Ελληνικόν Δημόσιον τά ώραϊα καί έθνικώτατα έργα τοΰ γνωστού φιλοπά- 
τριδος καί λογίου ’Ανδρός κ. ’Ζωακκου ΖΖετρωφ.

Άχρι τούδε έξεδόθη ό Άτ-ΐας τής μεγαλονήσου Κρήτης, έργον έξαίρετον, άρι
στα δ’ έπεξειργασμένον έν Λειψίμ. Τό έργον τοΰτο, άφιερωθέν εις τήν Α. Μ. τήν 
Σεπτήν ημών Άνασσαν, έτυχεν εύμενεστάτης ύποδοχής έκ μέρους τής Κρητικής 
Βουλής. Τιμάται μόνον δρ. 25 εύρίσκεται δέ παρά τώ Συγγράφει ήδη διαμένσντι 
έν Άθήναις.

"Ο,τι δμως κυρίως πρέπει νά τύχη τής άμερίστου ένθαρρύνσεως παντός Έλλη- 
νος, είναι ό "ΑτΛας τοΰ ύπέρ Ανεξαρτησίας Ιερού τών 'Ελλήνων Άγώνος 1821 
—1828, έογον μεγάλης σημασίας, έν ώ μετά έπιστημονικής ακρίβειας καί θερ- 
μοτάτης φιλοπατρίας διεκτραγωδούνται ύπερηφανως οι μεγάλοι τοϋ Ελληνικού 
"Εθνους ’Αγώνες.' 'Η έργασία αυτή τοΰ έξοχου τούτου έργου τιμά ιδιαζόντως τόν 
φιλελληνικώτατον καί άριστον Άνδρα κ. Πετρώφ.

ΙίΙΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΔΙΙ ΣΤΟΑ 27'
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'LL έκδοσις τοϋ ’Εθνικού τούτου Άτλαντος έπερατώθη ήδη έν Λειψίςο έντός δέ 
τοϋ ’Ιανουάριου τοϋ 1889 δημοσιεύεται. Ό Ίστορικοτοπογραφικος οΰτος "Ατλας 
τοϋ ’Αγώνος σύγκειται έχ 54 Πινάκων μεγάλου σχήματος καί απαράμιλλου τέ
χνης, έν αύτώ δέ, ώς έν έξαισίω πανοράματι, απεικονίζονται πάσαι αί χώραι, έν 
α'ς διεδραματίσθησαν αί ναυμαχίαι καί πεζομαχίαι μετά τών Εικόνων τών Πρω
ταγωνιστών κλπ. κλπ. Τιμάται δ’ ένταΰθα δρ. 30, καί αλλαχού δρ. 35.

Διά δέ τους Καθηγητάς καί Διδασκάλους δρ. 25.

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ

Ζηλεύω πώς δέν μ* έκανε 
ό Θιδς μιά πεταλούδα 
γιά νά πετάω ’ς τών σοφών 
τάμάραντα λουλούδια 
νά παίρνω μέ μιά ρουφηξιά 
τδ μέλι τους τδ δόλιο 
δπου γητεύει τής καρδιαίς 
καί τή ψυχή μαγεύει.

Γιατί δ ένας άνθρωπος 
νάχη μονοπωλεϊδ 
τή δύναμι τοΰ λογισμού 
καί δ,τι πή ν’ άρέση 
κή δ άλλος δ κακόμοιρος 
μηδ’ ένα μόνο λόγο 
νά μήν μπορή κή αύτδς νά πή 
χωρίς νά κοκκινίση ; 
γιατί όλοι τριγύρω του 
ψιθυρισμό άφίνουν 
καί μέ πικρδ χαμόγελο 
άνάμεσά τους λένε 
καλλίτερα δέ θάτανε 
νά μή μωρολογούσε ;

Γιατί κ’ εγώ νά μή μπορώ 
γλυκά νά τραγουδήσω 
καί τήν καρδιά μιας λιγερής 
ν’ αναποδογυρίσω 
νά βγάλω μια γλυκειά φωνή 
νά ψάλω τή χαρά μου, 
νά πώ κ’ εγώ τδν πόνο μου 
νά σβήσω τδν καϋμ,ό μου ; 
καί δ δικός μου λάρυγγας 
δέν είνε καμωμένος 
από τή λάσπη πουπλασε 
δ Θιδς τών αλλωνώνε ;

Γιατί ένας καλότυχος 
νά εχη μιλλιούνια 
νάχη άμάξια κή άλογα 
δούλους καί παραδούλους

ΠΑΡΑΠΟΝΟ

παλάτια δλομάρμαρα 
σερβίτσια φαρφουρένια 
κη δ άλλος δ κακόμοιρος 
νά μήν εχη πεντάρα 
να μαγειρεύη πάντα του 
φασόλια καϊ ρεβίθια 
να στρώνη τδ κρεββάτι του 
αιώνια μοναχός του 
νά κυνήγα αδιάκοπα 
λαγούς μέ πετραχήλια 
νάχη τά πόδια γι’ άμαξα 
τά χέρια του γιά δούλους 
καί γιά παλάτι δλόχρυσο 
μιά έρημη καλύβα ;

Γιατί δ άμοιρος φτωχδς 
νά κάνη κάθε χρόνο 
καί άπό ένα Sub παιδιά 
κή αύτά δλο κορίτζια 
ό δε μιλλιουνάριος 
δ Θεοσκοτωμένος 
να λαχταράη γιά παιδί · 
Να τάζη είς τόν άγιό του 
κεριά καί λειτουργίαις 
να τδν άξιώση δ Θεός 
να δή καμμιά ημέρα 
κοντά είς τδ κρεββάτι του 
μιά κούνια τοΰ μωροΰ του ;

Μά ίσια ίσια γιά δ’ αύτά 
εϊν’ ώμορφος δ κόσμος 
κη άν ήταν δλα όμοια 
Θάταν μιά αηδία 
άν έλλειπαν τά βάσανα 
ή ζήλιαις κ’ ή λαχτάραις 
θά βαρυοΰνταν κάθε είς 
τήν άνοστη ζωή του 
καϊ θάστελλε στο μνήμά του 
τό δόλιο τό κορμί του.

'Εν Έομουπόλει κατά Νοέμβριον 1888 
Γ. Σ. Γ... ς.

ΣΤΟΑ

Μεγίστης μνείας άξιον είναι τδ διαπρεπές Λύκειον τοΰ κ. Ίωάννου Σιμοπού- 
λου, γνωστόν είς τούς απανταχού "Ελληνας, έν γένει δέ κατέχον τήν πρωτίστην
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θέσιν μεταξύ τών έν 'Ελλάδι εκπαιδευτηρίων. Ή υπαρξις δμολογουμένως εκλε
κτού Λυκείου έν κοινωνία τενι είναι ευεργέτημα, προ παντός δ* έν τώ προσώπω 
τοϋ κ. I. Σιμοπούλου, αρχαίου δεδοκιμασμένου καί ευσυνείδητου διδασκάλου, ώς 
Σχολάρχου καταλιπόντος μοναδικάς αναμνήσεις έξαιρέτου ποδηγέτου τής ελληνι
κής νεότητος, άνεύρομεν τον αγαθόν και άξιον αποστολέα τής σοβαρας εντολής, 
ήν ύπηρετεί, έμπνεόμενος ύπό θερμής αγάπης πρός τό καθήκον καί μετά θερ- 
μουργοϋ ζήλου καί χριστιανικής εύσεβείας έργαζόμενος. Ό κ. Σιμόπουλος εξ 
αρχής ίδρύσας τό έν Άθήναις λαμπρόν αύτοϋ Λύκειον παρείχε τάς μάλλον ασφα
λείς απέναντι τοΰ έλληνικοΰ Δημοσίου έγγυήσεις, καθότι οϋχί σμικρόν κεφαλαιον 
ίσχυράς έκτιμήσεως είχε τήν ώραίαν ιστορίαν τοΰ αμέμπτου αύτοϋ παρελθόντος. 
Πρός τόν κ. Σιμόπουλον ή ελληνική νεότης οφείλει ίδιάζουσαν τιμήν, τό δ’ ονομα 
αύτοϋ αναγνωρίζει δικαίως ώς τό ονομα έναρέτου πατρός καί συμβούλου πεφωτι
σμένου έπί μακρόν βίον, μεστόν πόνων καί έγκαρτερήσεως, γαλουχήσαντος αυτήν 
καί καταφωτίσαντος τάς ανθήρας ψυχάς της μέ τήν αίωνίαν λάμψιν και τήν 
λαμπρότητα των ήθικών ιδεών, μέ τό βάθος τών πρώτων πνευματικών γνώσεων.

Έντεΰθεν κρίνοντες άναγνωρίζομεν έν γένει άνταξίαν τήν πρός τό Λύκειον αυτοΰ 
τόσον διακεχυμένην καλήν φήμην, καί τάς αληθείς αύτοϋ προόδους παρακολουθοΰ- 
μεν μετ’ ιδίας προσοχής καί στοργής. Ό κ. Σιμόπουλος δέν είναι φίλος ποσώς 
τοΰ θορύβου ή τοΰ κατά τάς ψευδείς παρ’ ήμίν συνθήκας άλληλοθαυμασμοΰ, τούτο 
δέ κυρίως ύπήρξε πάντοτε τό συμπαθέστερον σημείον τής καρποφόρου αυτοΰ εργα
σίας. Τόν κ. Σιμόπουλον διακρίνει βαθεία καί αληθής παιδαγωγική ίκανότης, 
ένδελεχής πρός τό ιερόν καθήκον άφοσίωσις. Παρ’ αύτώ οί συνήθεις καί τυπικοί 
έπαινοι ούδεμίαν εύρίσκουσιν έκτίμησιν ή άλλην έμμεσον ένθάρρυνσιν. αείποτε οε 
νομίζομεν, οτι μόνη ή δμολογουμένη αξία καί ίκανότης τινών καθηγητών δεν 
ισχύει, ΐνα ανυψωθή ή χρησιμότης έκπαιδευτηρίου τινός, τοϋ δποίου κύριος σκοπος 
είναι ουχί ή διδασκαλία, διότι ταύτης δύνανται νά τύχωσιν οί μαθηταί και εις 
τά Δημόσια Σχολεία, αλλά πρό πάντων ή ήθική καί πνευματική διαπλασις τής 
νεότητος, ήν έμπιστεύονται εις τήν πατρικήν μέριμναν τής Διευθύνσεως. Τουτου 
ένεκεν οί ετησίως απολυόμενοι έκ τοΰ έκπαιδευτηρίου τοϋ κ. Σιμοπούλου, κατα 
τήν κοινήν δμολογίαν, έξέρχονται μ.αθηταί έμβριθείς, τελειότατης έκπαιδεύσεως, 
καλλίστης συμπεριφοράς καί έν τώ πρακτικω αύτών βίω χρηστοί άναδείκνυνται 
πολίται. Ταϋτα γράφοντες δέν έπαναλαμβάνομεν στερεοτύπους έκφράσεις και 
έγκώμια, αλλά διατυποϋμεν αλήθειαν ύπό τών πραγμάτων βεβαιουμένην.

Τό Λύκειον τοΰ κ. Σιμοπούλου διατρέχει ήδη τό ενδέκατον έτος άπό τής συ- 
στάσεως αύτοϋ, περιλαμβάνει δέ πλήρες έκπαιδευτικόν σύστημα, δηλ. δημοτι
κόν καί ελληνικόν σχολείον καί γυμνάσιον. Οί έν αύτω φοιτώντες μαθηταί πάν
τοτε ύπερβαίνουσι τούς 300, ών 80-90 τρόφιμοι, ούκ ολίγοι δέ ήμιτρόφιμοι και 
διημερεύοντες. Οί έν αύτώ διδάσκοντές είσι καθηγηταί άνεγνωρισμένης ίκανότη- 
τος καί χρηστότατου παρελθόντος. Ώς κατάστημα χρησιμεύει κατά τήν δημοσι- 
ευομένην είκο'να ή παρά τή Έκκλησίμ τής Ζωοδόχου Πηγής μεγαλοπρεπέστατη 
οικία τοΰ κ. Α. Συγγροϋ (πρώην Μαυροκορδάτου) μοναδικόν οίκημα διά Λύκειον, 
εν πάσιν ϋπηρετοΰν οίανδήποτε ανάγκην καί άπαίτησιν.

Ώς εκ τών αποτελεσμάτων τής έργασίας αύτοϋ δ κ. Σιμόπουλος απολαύει άμε- 
ρίστου ύπολήψεως,τοΰτο δέ δεικνύει δ μέγας αριθμός έλληνοπαίδων, τής τε δούλης 
καί ελευθέρας 'Ελλάδος, νΰν άριστων πολιτών, οίς έπεδαψιλεύθησαν χρηστότατα 
ύποδείγματα, τιμαλφή αισθήματα καί εύγενείς άρεταί. "Ενεκα τής έργασίας τοϋ 
παρελθόντος τό Λύκειον τοϋ κ. Σιμοπούλου θά διατηρήται πάντοτε άκμαίον, καί 
δοκιμωτάτους εις πάντα ένιαυτόν θ’ άποφέρη πνευματικούς καρπούς. Άπαντα 
οε τα σήμερον διακρίνοντα τό’Εκπαιδευτήριον τοΰτο συστατικά εύεκτούσης ηθικής 
καί διανοητικής μορφώσεως τής Νεολαίας είσί τοσοΰτον θετικά καί έντός της 
αλήθειας, ώστε ανάγκη νά έπισπάσηται τήν προσοχήν τών απανταχού φίλων τής 
προόοου ώς καί τών προϊσταμένων Αρχών.

ΣΤΟΑ 479

ΠΑΡΘΕΝ ΑΓΩΓΕΙΟΝ
ΣΟΦΙΑΣ I- ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Πρός τήν κοινωφελή έργασίαν τοΰ κ. Ίωάννου Σιμοπούλου ήλθεν έπίκουρος ή
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σύζυγος αύτοϋ κ. Σοφία, γυνή τελείως μεμορφωμένη καί αγαθωτάτη, ίδρύσασα 
πρό τινων ετών τδ ήδη άριστα λειτουργούν έγκριτον 'Ε.12ηνιχον ΙΙαρθεναγω- 
γέϊον. Μετά την διάλυσιν τοϋ πρωτίστου παρθεναγωγείου τής κ. Αικατερίνης 
Λασκαρίδου, τδ τής κ. Σιμοπούλου σήμερον είναι τή αλήθεια τδ μόνον έκπληροϋν 
τον προορισμόν του καί συγκεντροΰν άπειρα πλεονεκτήματα.

Είς τήν εν γένει βελτίωσιν και χρησιμότητα τοϋ Παρθεναγωγείου συνετέλεσεν 
ή επίτηδες επί τετραετίαν δλόκληρον έν Ευρώπη είδικάς εύρυτάτας σπουδάς 
ποιησαμένη αδελφή τής κ. Σιμοπούλου ελλόγιμος δεσποινίς Ευφροσύνη Βερρο- 
πούλου, ηδη διευθύνουσα μετά παραδειγματικής άφοσιώσεως καί αξιολόγου ενθου
σιασμού. Είς τήν μικράν ταύτην σύστασιν προβαίνομεν άνευ λεπτομερειών ικα
νών,καθότι δεν πρόκειται περί ένδς τών Σχολείων εκείνων τών έπαγγελλομένων 
τήν τυπικήν γραμματικήν άνάπτυξιν τής νεολαίας, αλλά περί Παρθεναγωγείου, 
το όποιον ΐδρυσεν ακχτάσχετος έρως προς τήν καθόλου πνευματικήν τελείωσιν 
αυτής, έμπνέων καί ζωογονών τήν Διεύθυνσίν του, τήν διδασκαλίαν του καί πάν
τα τά διαβήματα αύτοϋ, ένωρίτατα καταλαβόντος τήν πρώτην θέσιν τών παρ’ ή- 
μδν τοιούτων διά τής άναζητήσεως καί τής έν έλληνικώ μέτρω εφαρμογής παν
τός καλοϋ, τδ όποιον δ άπδ τής Δύσεως αληθής πολιτισμός έχει νά επίδειξη προς 
τους επιθυμοϋντας ν’ άποβώσιν ωφέλιμοι τή έλληνική πατρίδι.

'Η μέχρι τοϋδε λειτουργία τοΰ πνευματικού τούτου Σχολείου απέδειξε πραγ
ματικήν καί άξιοσημείωτον πρόοδον, όφειλομένην εις την όλονέν τελειοποιου- 
μένην μέθοδον τής διδασκαλίας, οί παρακολουθήσαντες δέ τάς έργασίας αύτοϋ 
βεβαιοΰσι περί τής άρίστης έντυπώσεως, ήν ένεποίησεν ή έν αύτώ τάξις και 
διδομένη προσοχή είς τήν δημιουργίαν αληθών έλληνίδων μητέρων κεκτημένων 
τα προσόντα τής γενικής διαμορφώσεως καί άναπτύξεως.

’Εν συντόμω δέ κρίνοντες έκ γενικής έπόψεως τά αποτελέσματα τών μέχρι 
τοϋδε ύπηρεσιών τοϋ Παρθεναγωγείου, δυνάμεθα νά ειπωμεν ότι διακριτικοί αύ- 
τοϋ χαρακτήρες ύπάρχουσιν δ καταδειχθείς πλούτος τών γνώσεων τών νεαρών μα
θητριών, ή ακρίβεια, ή σαφήνεια καί ή ευστάθεια αυτών, ύπέρ πάντα δέ τά 
λοιπά το άποδεικνύον τήν ένδελεχή εις τ’ο έργον προσήλωσιν Διευθύνσεως καί 
Διδασκαλισσών, τδ σχεδ.ν ισοδύναμον τών έν έκάστη τάξει μαθητριών, παραβλε- 
πομενων μόνον τών έκ τής ιδιοφυίας έκάστης άναποφεύκτων εξαιρέσεων.

Οί έν τω Παρθεναγωγεία) διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι, έκλεγόμενοι εκ τών 
διαπρεπέστερων παρ’ ήμιν, διδάσκουσι πάντα τά μαθήματα συμφώνως τοϊς ύπο 
τοΰ Υπουργείου διατεταγμένοις, κατά τάς άρίστας πάντοτε μεθόδους καί τους κα
νόνας τής καλώς έννοουμένης παιδαγωγικής.’Εκτος δέ τής Ελληνικής,διδάσκονται 
καί ή Γαλλική, ή Γερμανική,ή ’Αγγλική καί ή ’Ιταλική,έν ταΰτώ δέ δ χορός, ή 
γυμναστική, ή ζωγραφική. ’Επειδή δέ διά τών Παρθεναγωγείων δέν σκοπεϊται 
μόνον ή μόρφωσις έγγραμμάτων κυριών, αλλά καί καλών οίκοδεσποινών, διδά
σκεται πρδς τούτοις ή κοπτική,ή ραπτική καί ή μαγειρική,μαθήματα είς α έν τω 
Παρθεναγωγείω τής κ. Σιμοπούλου δίδεται ίδια προσοχή καί άξια. 'Ως κατά
στημα τοΰ Παρθεναγωγείου χρησιμεύει ή έν τή δδώ Πινακωτών μεγάλη 
εξαίρετος νεωτάτη οικία Καζανόβα, έπίτηδες πρδς τον σκοπόν τούτον ίδρυθεισα, 
τελευταΐον δέ μεταρρυθμισθείσα, δπως άρμοδιώτεοον έξυπηρετή πάσαν έκ τοΰ χρό
νου αναγνωρισθεϊσαν έλλειψιν.

Τδ Παρθεναγωγείων τοΰτο, τδ μόνον ύπαρχον σήμερον έν Έλλαδι, ύποστη- 
ριζόμενον έκθύμως, δύναται ετι άποτελεσματικώτερον νά έργασθή, άποβαϊνον 
οΰτω εΰεργετικώτατον καθίδρυμα, διασπεΐρον τδ άκοίμητον φώς τής ελληνικής 
παιδείας, τής μόνης ταύτης καί ίσχυροτάτης δυνάμεως, τής άναπτερούσης τδ αί
σθημα καί καλλωπιζούσης τήν ψυχήν, είς πάσαν γωνίαν, όπου ακούεται έλλη
νική φωνή καί πάλλει έλληνική καρδία.
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