
ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
— Καί καθαρός, ώς b κρύσταλλος, έάν ήσαι, καί λευκός, ώς ή χιών, δέν θά 

διαφύγης τήν συκοφαντίαν.
— Πολλάκις καθίσταται άνεπίδεκτον συζητήσεως, δτε ή καλλονή διά τάς πε- 

ρισσοτέρας γυναίκας είναι προτιμότερα τοΰ πνεύματος.
— Ούδείς ποτέ δέν ήννόησε κανένα. Δέν εχομεν καιρόν νά παρατηρώμεν 

τούς άλλους, ούδέ καιρόν έλάχιστον εχομεν νά τούς άκούωμεν. "Εχομεν καιρόν 
μόνον νά τούς έπικρίνωμεν.

— ΓΙροτίμα νά σε συμβουλεύωσι μάλλον ή νά σ’ έπαινώσιν.
— Θαυμάζομεν τήν ικανότητα, τήν ανδρείαν, τήν αγαθότητα, τά μεγάλα 

καθήκοντα καί τάς μεγάλας δοκιμασίας. Δέν ύποληπτόμεθα ή μόνον τό χρήμα.
— Ή θλίψις είναι πάντοτε άδικος. Πλήττει αείποτε άνευ έκλογής καί ού- 

δενός ύπολογισμοΰ.
— "Οταν, φίλε μου, περιβάλλων διά τών βραχιόνων σου ώραίαν τινα γυναίκα, 

ψιθνρίζης έν τή έξάψει σου όρκους αιώνιας πίστεως καί αισθάνεσαι ότι είσαι κύ
ριος τοΰ άπειρου, έκλεξον τότε τήν Έταίραν καί οΰτω δέν φοβείσαι νά δεσμευ- 
θής. Μεταχειρίζου τόν έρωτα, ώς ό εγκρατής τόν οίνον, μή μεθυσκόμενος ύπ’ αύ
τοΰ' αγάπα τήν έρωμένην σου έάν ήνε ειλικρινής καί πιστή, έάν δέ δέν ήνε 
τοιαύτη, άλλ’ είναι νέα καί ώραία, αγάπα την διά τήνν εότητα καί τήν καλλο
νήν της· έάν ούδέν τούτων, αλλ’ απλώς σέ αγαπα, αγάπα την καί πάλιν, διότι 
δέν δύναται τις ν’ αγαπα αιωνίως. Μή ποθήσης τήν αύτοχειρίαν, διότι έχεις 
αντεραστήν κόλαζε τήν περίστασιν λέγων, ότι σύ είσαι δ αντεραστής τοΰ άλ
λου καί οΰτω ικανοποιείσαι. Ποτέ νά μή απαιτής ν’ αγαπα ή έρωμένη σου Σέ 
καί μόνον, διότι καί σύ δ ίδιος, ώς πας άνθρωπος, ύπόκεισαι είς άστασίαν.

ΑΛΦΡΕ-ΔΕ-ΜΥΣΧΕ
— "Οπου δ λαός είναι απαθής, έκεΐ αί κυβερνήσεις είναι διεφθαρμέναι.
— Γηράσκοντες παρατηροΰμεν, ότι ή έκδίκησις είναι πάντοτε ή ασφαλέστερα 

μορφή τής δικαιοσύνης.
— Αί αναμνήσεις παρελθούσης εύτυχίας είναι αί ρυτίδες τής ψυχής.
— Ιδού πώς καθωρίσθη ή χρησιμότης ; Εις τούς cg>daJpovc και είς τά χιίύΐη.

Γιά ταΐς καρδιαΐς ποΰ άγαποΰν 
γιά ταΐς καρδιαΐς ποΰ κλαϊνε, 
τά χείλη γιά νά σιωποΰν, 
τά μάτια γιά νά κλαϊνε.

— Ό ανήρ αποθνήσκει από κούρασιν, ή γυνή από λύπην.
— Κατά τόν Μονταίγνιον ή διηνεκής έργασία τής ζωής μας είναι νά τρέφω- 

μεν τόν θάνατον.
— Μία γυνή δέν δύναται νά έννοήση ποτέ τήν τρυφερότητα, ήν έκφράζει δ 

άνήρ θλίβων αύτήν ίσχυρώς.



ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΦΕΝΊΌΥΛΗΣ

ΕΝ ένθυμοΰμαι ποτέ, είκών τόσον σπαρακτική καί άγχουσα τήν 
ψυχήν— ή είκών ή άνελισσομένη τόσον συχνά ύπό τάς ιτέας 

τών νεκροταφείων—νά προσέλαβε πρό τών οφθαλμών μου τόσην αισθη
τικήν έκφρασιν καί τόσην συμβολικήν χάριν, δσον κατά τήν μειδιώσαν 
εκείνην δείλην τοϋ παρελθόντος εαρος, καθ’ ήν προεπέμψαμεν είς τήν 
ύστάτην κλίνην τόν πολιόν σοφόν. Παρθενική φαντασία δέν ήδύνατο νά 
ονειροπόληση αγκάλην τάφου τόσον μειδιώσαν καί ύστατον κάλυμμα τό
σον κοϋφον καί εϋοσμον, ώς τό άνθεμώδες στρώμα τό άπλωθέν έπί τής 
σοροϋ τοϋ θαλεροϋ πρεσβύτου. «’Άνθη, άνθη πολλά » είχε ποθήση ή 
ποιητική του ψυχή — ύστατον πόθον — νά καλύψωσι τόν νεκρόν του 
καί νά πληρώσωσι τόν τάφον του καί ή ορφανή λατρεία έκένωσε κάνι
στρα ευώδη έπί τοϋ πένθιμου φερέτρου, μέ άνθη έπλήρωσε τό νεκρι
κόν προσκεφάλαιον καί πέταλα μόνον άνθέων έκάλυψαν τήν ώραίαν πο- 
λιάν κεφαλήν καί τά κλειστά βλέφαρα, τά άκτινοβολήσαντα τόσην ψυ
χικήν λάμψιν. 'Ομολογώ δτι ποτέ δέν ειχον κατορθώση νά συλλάβω 
είς τά βάθη τής διανοίας μου τόσον εναργές καί άρτιον το άπείκασμα 
τής ψυχικής φυσιογνωμίας τοϋ Άφεντούλη, ούτε άπδ τών άκαδημάίκών 
βάθρων, ούτε παρά τήν κλίνην τοϋ άρρωστου, ούτε έν τφ οίκφ, ούτε έν 
τή πόλει, δσον κατά τήν πένθιμον έκείνην στιγμήν, κατά τήν οποίαν 
ύπεράνω τοϋ άνθοβλήτου φερέτρου, έβλεπον ύστάτην φοράν έν μυρόεντι 
πλαισίφ τήν λευκήν έκείνην κεφαλήν, ήρεμαίαν καί ακίνητον, άναπαυο- 
ομένην έπί τοϋ προσκεφαλαίου τοϋ πληρωθέντος μέ τήν φαιδράν άνθη- 
σιν τών αγρών καί έπί τής οποίας προσήλθον "ν’ άποθέσωσι ύστατον 
ασπασμόν τόσον πολυμερή κοινωνικά στοιχεία, άνδρες άκαδημαϊκοΐ καί 
χειρώνακτες, γέροντες καί παιδία καί γυναίκες, άνθρωποι τής έπιστή
μης καί άνθρωποι τοϋ αρότρου, πολιτευταί καί άγρόται, μετά τής αύ
τής εύλαβείας δλοι καί δλοι μέ τον αύτόν σπαραγμόν τής ψυχής. Δέν 
ήτο λοιπόν ό νεκρός ό καταβαίνων είς τον τάφον, δέν ήτο δ έπιστήμων, 
τοϋ όποιου ή έργασία διαφεύγει τήν άντίληψιν τών πολλών, δέν ήτο ό 
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ρήτωρ ό συγκινών καί παραφέρων τά εύκίνητα μόνον πλήθη, δέν ητο ο 
λογοτέχνης τόν όποιον λατρεύουσι τά ολίγα εκλεκτά πνεύματα, δεν ήτο 
ό ιατρός τόν όποιον εύλογοϋσιν οί ολίγοι, οί διαφυγόντες τήν άρπυιαν 
τής νόσου κα'ι καταρώνται οί πολλοί τούς οποίους ώρφάνευσεν ή άνή- 
κεστος δρεπάνη. Ήτο λοιπόν τό πολυσύνθετον εκείνο πνεύμα, τό άπλού- 
μενον άκάθεκτον καί άνήσυχον πανταχοϋ, τό πνεύμα τό γενικόν και 
εύρύ, ό σοφός τόν όποιον άντΛαμβάνονται καί θαυμάζουσιν οί ολίγοι, 
καί τόν όποιον μαντεύουσιν καί θαυμάζουσιν οί πολλοί. Έν τφ εύρεϊ 
πεδίφ τής ανθρώπινης έρεύνης καί δημιουργίας μυριάδες ακαταπόνητων 
εργατών κατατρίβουσι τήν ζωήν είς τόν άτέρμονα άγώνα τής άληθείας. 
Άνακυκώσιν οί μέν τούς λαβυρίνθους τών αριθμών, άναζητοϋντες τήν 
μαθηματικήν αλήθειαν τών φαινομένων, κύπτουσιν άλλοι έπί τοϋ φακοϋ 
τοϋ μικροσκοπίου άναζητοϋντες καί προσδιορίζοντες τούς νόμους καί τά 
φαινόμενα άοράτου κόσμου, έτεροι πρό τής χημικής τραπέζης άναλύουσι 
καί συνθέτουσι τήν ανόργανον καί οργανικήν ύλην, έργάται όλοι κοινού 
άγώνος. Όλη των ή ζωή, πεφορτισμένη ζωή καί κατάπονος, άναλίσκε- 
ται πολλάκις είς τήν άποκάλυψιν ενός νόμου, ενός φαινομένου, καί άλ
λοτε— τόσον συχνά — βίος ολόκληρος άγώνων καί μόχθων κατατρίβεται 
χωρίς ούδεις θρίαμβος νά στέψη τό επιστημονικόν μαρτύριον. Έκτος 
τής άραιάς φάλαγγος τών ειδικών άνδρών τίς έγνώρισε πολλάκις τούς 
έργάτας τούτους τοϋ πνεύματος ; Ό Άφεντούλης δέν ανήκεν εις την 
τάξιν ταύτην. Άλλ’ ΰπάρχουσι τά γενικά εκείνα πνεύματα, τά φιλο
σοφικά, τά συνθετικά πνεύματα, τά έφορεύοντα άφ’ υψηλού, τά έφιπτά- 
μενα δλας τοϋ επιστητού τάς χώρας, τά άθροίζοντα τόν άμητόν τής 
ειδικής εργασίας καί οίκοδομοϋντα τό μέγαρον τής άνθρωπίνης γνώσεως, 
άπό τών λίθων τούς οποίους κατεργάζονται οί έργάται τών ειδικοτή
των. Οί άνορες ούτοι εινε οί έκλεκτοί καί τών πολλών καί τών ολί
γων. Είνε τά πνεύματα τά συνθετικά, τά συναπαρτίζοντα έκ τών ειδι
κών γνώσεων τά γενικά συμπεράσματα. Τούτων καί ή δράσις καί ή δη
μιουργία είνε πολυμερεστέρα καί ποικιλωτέρα. Είς τήν άραιάν ταύτην 
τάξιν άνήκουσιν οί φιλόσοφοι καί οί καλλιτέχναι. Οί είς τήν ψυχολογι
κήν ταύτην ιδιοφυίαν υπαγόμενοι, είναι έκεΐνοι έντός τών όποιων πλημ- 
μυρεϊ ή νευρική ένέργεια, ή όργώσα πρός έκκένωσιν, έκκένωσιν έκδηλου- 
μένην είς δημιουργίαν καλλιτεχνικήν ή λογοτεχνικήν, πολλάκις δέ καί 
είς δράσιν κοινωνικήν ποικίλην καί εύρεϊαν. Είναι οί άνθρωποι οί κατ’ έ- 
ζοχήν Ζαταλείποντες ζωηράν τήν έντύπωσιν τής 'διαβάσεώς των καί 
απίτυποϋντες εναργή τήν σφραγίδα τής άτομικότητός των είς τά έργα 

των. Είς τήν φάλαγγα ταύτην θά ήδύνατο τις νά τάξη τόν Άφεντούλην. 
Εντεύθεν δ’ έξηγεϊται καί ό χαρακτήρ τής άτομικότητός του, ό μεστός 
ποικιλίας καί ένεργείας καί ώς άνθρώπου καί ώς έπιστήμονος.

Είς τούς γνωρίσαντας ή άναστραφέντας τόν Άφεντούλην, ζωηρά 
καί άνεξίτηλος παραμένει ή είκών τοϋ ιδιορρύθμου, παραδόξου, αεικι
νήτου πρεσβύτου μέ τήν μακράν λευκήν κόμην, τήν ώχράν φυσιο
γνωμίαν, τόν πολιόν πατριαρχικόν πώγωνα καί τούς μεγάλους, λάμπον- 
τας οφθαλμούς. Κατ’ εξοχήν δμως έγνώρισαν αύτόν οί Πειραιεΐς. Πολύ 
εύστόχως καθηγητής τις τοϋ Πανεπιστημίου ώνόμασε τόν Άφεντού
λην πολιούχον τοϋ Πειραιώς. Είς τούς κόλπους τής ήρέμου, εμπορικής 
ταύτης πόλεως έδρασε βίον μακρόν ώς πολίτης καί ώς πρακτικός ια
τρός. αύτός ό δυνάμενος νά κατέχη τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τών έν 
τή πρωτευούση συναδέλφων του. "Οτε τό πρώτον έγκατέστη έν Πει- 
ραΐεΐ, ή δευτερεύουσα αυτή πόλις τοϋ κράτους ήτο χωρίον, άριθμοϋν 
δλίγας πενιχράς οικίας καί ευαρίθμους κατοίκους. Τήν ήρεμον αύ
τής άτμοσφαϊραν ήγάπα κατ’ έξοχήν. Ήτο ή άντίθεσις τής έν αύτφ 
σπαργώσης ζωής καί ένεργείας. «Έν τή τύρβη τοϋ κόσμου μορφοΰται ό 
χαρακτήρ, έν τή έρημία τό πνεύμα» έπανελάμβανε συχνά τούς στίχους 
τοϋ Γερμανού ποιητοϋ, πρός τούς παροτρύνοντας αύτόν νά έγκατασταθή 
είς τήν πρωτεύουσαν. Οί κάτοικοι τοϋ Πειραιώς ενωρίς είχον άντιληφθή 
δτι ή πόλις των έφιλοξένει άσυνήθη ιατρικήν προσωπικότητα. Ίδιορρύ- 
θμως άλλά καθαρίως περιβεβλημένος πάντοτε, μέ τήν μακράν όζώδη 
ποιμενικήν ράβδον άνηρτημένην άπό τοϋ άντιβραχίου, μέ τό ιδιόρρυθ
μον βάδισμα, εύθύ καί άκαμπτον, τόν είδεν όλος ό Πειραιεύς οιατρέ- 
χοντα πολλάκις τής ήμέρας τάς οδούς πρός έπίσκεψιν τών πολυαρίθμων 
ασθενών του. Εκστατικόν καί έμπνευσμένον είχε πάντοτε ή φυσιογνω
μία του. Ένόμιζέ τις δτι έμμονός τις ιδέα κατείχε πάντοτε τό πνεύμα 
του, προσήλωσις πρός σειράν σκέψεων, άπό τών όποιων δέν ΐσχυε νά 
τόν άποτρέψη ή συνάντησις γνωρίμου, ή παρουσία φίλου. Καί ένφ 
είς τούς κατά παν βήμα άνακόπτοντας αύτόν καθ’ όδόν, άπεκρίνετο, ώς 
έν αίωνία άφαιρέσει, μέ τόν ίδιάζοντα αύτφ έπαναληπτικόν τόνον, έπί 
τής φυσιογνωμίας αύτοϋ έζωγραφεΐτο ό διχασμός έκεϊνος τής προσωπι
κότητάς του, είς τόν Άφεντούλην τόν διαλεγόμενον μέ ύφος υπνοβάτου, 
είς τόν Άφεντούλην τόν παρακόλουθοϋντα τήν σειράν τών σκέψεών του. 
Πας άλλος έκτος τοϋ Άφεντούλη, δστις ενωρίς ειχεν έπιβάλει τήν 
προσωπικότητα αύτοϋ, πας άλλος, άποπειρώμενος νά ύποδυθή τόσην 
έκκεντρικότητα καί ιδιορρυθμίαν, έν πόλει περιωρισμένη καί φιλοψογφ, 
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ώς πάσαι αί μικραί κοινωνία!, ήθελε καταστή άντικείμενον μικρολογιών 
καί σχολίων. Καί δμως οί πολΐται τοϋ Πειραιώς μετ’ εύλαβείας έβλε- 
πον πολλάκις τής ήμέρας τον παράδοξον ιατρόν μέ τό ίδιόμορφον βά
δισμα καί τήν ίδιότροπον περιβολήν άνά τάς οδούς, πότε φέροντα μα
κράν ποδήρη ρωμαϊκήν τήβεννον, καί πότε περιτυλίσσοντα τόν λαιμόν 
διά πλεκτού, άνοικτοχρόου γυναικείου έπωμίου, πάντοτε έκσταστικόν, 
πάντοτε δρομαΐον μεταβαίνοντα άπό οικίας είς οικίαν, θαλερόν καί άκα- 
ταπόνητον. Άπητεϊτο όντως ύπερτάτη αντοχή καί μεγάλη εσωτερική 
δύναμις διά τήν έκτασιν καί τό είδος τής εργασίας τοϋ Άφεντούλη. Δι
δασκαλία πανεπιστημιακή, κλινική εργασία εν τφ νοσοκομείφ τοϋ Πει
ραιώς, τοϋ όποιου ύπήρξεν έπί χρόνον μακράν διευθυντής, πράξις ιδιω
τική εύρυτάτη καί έπί τούτοις συγγραφική έργασία πολυμερής, έπιστη
μονική, φιλολογική, δημοσιογραφική πολλάκις, οικογενειακά! μέριμναι 
καί συμφοραί, πράγματα ικανά νά καταπονήσωσι καί χαλύβδινον οργανι
σμόν, ουδέποτε άπετύπωσαν τήν σφραγίδα τοϋ καμάτου έπί τοϋ ζωη
ρού καί νεάζοντος ιατρού, φιλοπαίγμονος καί δροσερού πάντοτε, εύρί- 
σκοντος τόν καιοόν — ώ σεις οί αίτιώμενοι τήν έλλειψιν τοϋ χρόνου!— 
καί διά τό προσφιλές του ζατρίκιον, μέ τόν αιώνιον συμπαίκτην, τόν 
γέροντα φαρμακοποιόν του. Τόσον βραχύς ύπνος καί τόσον μακρά έργα
σία— ήτο ή σκέψις πάντων δσοι έγνώριζον πώς έζη καί πώς είργάζετο — 
τόσον μακραί άγρυπνίαι καί τόση κίνησις καί καταπόνησις, καί τόσον 
ολίγη ύποκλεπτομένη άνάπαυσις, τόσαι πικρίαι άς πορίζει ό ένεργός καί 
δραστήριος βίος, καί τόσον βραχεΐαι στιγμαί αναψυχής είνε δυνατόν νά 
συναπαρτίσωσι ποτέ εικόνα τόσης ακμής καί σφρίγους καί παραγωγής ;

Ή δράσις, ύπό τήν εύρυτάτην αύτής έκδοχήν, χαρακτηρίζει δλον τόν 
ανθρώπινον βίον τοϋ Άφεντούλη. Δράσις πολυμερής καί ποικίλη, ώς ή 
άλλη του δράσις έν τή διανοητική σφαίρα. Είς ποίαν κίνησιν πολιτικήν 
ή κοινωνικήν δέν τόν είδε τις πρωτοστατοϋντα ! "Οτε τά πάθη τά πο
λιτικά έξήναπτον έν τή φιλησύχφ κοινωνία τοϋ Πειραιώς τήν επιδη
μίαν τής φοβέρας αύτής διαλειπούσης νευρώσεως, καί οί μάλλον φυγο- 
τάραχοι χαρακτήρες διεφλέγοντο καί ήλεκτρίζοντο, τά άτακτα καί ατί
θασα στοιχεία, τά συμφυρόμενα έν τή άηδεΐ έκλογική παλαίστρα, μετ’ 
έκπλήξεως έβλεπον συγκαταβαίνοντα μέχρι τών μαινομένων φατριών 
τόν Άφεντούλην. Πολλοί ήθέλησαν νά τφ έπιρρίψωσιν ώς μομφήν τήν 
άνάμιξιν ταύτην είς άγώνας ταπεινούς, δσοι δέν άντελαμβάνοντο δτι 
δι’ αύτόν ή δράσις πανταχοϋ καί πάντοτε ήτο ανάγκη οργανική, ανάγκη 
ήτις κατέστησε πολλάκις τον εύπιστον καί ένθουσιώδη άνδρα, οργανον 

πολιτικών φατριών τών όποιων τάς διαμάχας ήθρίασε καί ηύγένισεπολ- 
λάκις ή εύγενής αύτοϋ φυσιογνωμία. Άλλ’ ό πυρετός τοϋ ένθουσιασμοϋ 
καί τής ένεργείας έξήναπτε κυρίως έν τφ Άφεντούλη, οπότε πνοαί πα
τριωτικής αύρας άνερρίπιζον κοιμώμενα αισθήματα καί δτε τών δού
λων αδελφών αί οίμωγαί διέφλεγον είς πολεμικήν ένέργειαν τό ένθου- 
σιώδες καί εύεπίφορον έτι έθνος. Είς τήν πολύπαθη τής μεσογείου μάρ
τυρα, τήν ηρωικήν Κρήτην, οί συόρεύσαντες δπως συναποθάνωσιν εύ- 
γενεΐς νεανίαι, εΐδον συμπολεμιστήν παρά τό πλευρόν αύτών τόν έυ.- 
πνευσμένον διδάσκαλον. Καί δτε στρατεΐαι παρεσκευάζοντο καί έπανα- 
στάσεις ύπεδαυλίζοντο καί μένος πολεμικόν οίστρηλάτει τά πλήθη, εί- 
δεν ό Πειραιεύς κυρίως τον Άφεντούλην, ρήτορα ύπερτάτης δυνάμεως, 
παροτρύνοντα καί έξάπτοντα τήν νεότητα έν ποιητική έξάρσει καί δι
θυραμβικοί τόνφ. Έπέπρωτο δμως προτού κλείση τούς οφθαλμούς νάν- 
τιληφθή τήν πικράν αλήθειαν πραγμάτων καί φαινομένων τινών καί νά 
πεισθή δτι «μυθοστρατεΐαι καί ψευδοθητεΐαι» δέν ήσαν άξιαι τόσου πα
ράφορου ένθουσιασμοϋ. Άλλ’ή κραταιά αύτη δύναμις—ό ένθουσιασμός — 
ή άναφλέγουσα ταύτοχρόνως τάς σπουδαιοτέρας ψυχικάς καταστάσεις 
τοϋ ανθρώπου, διάνοιαν, αισθητικότητα καί βούλησιν, ύπήρξε συμφυής 
πρός τόν χαρακτήρα τοϋ Άφεντούλη καί δέν έπαυσε θερμαίνων αύτόν 
καί ύπό τάς χιόνας έτι τοϋ γήρατος, κατά τάς πονηράς αύτάς ήμέρας, 
καθ’ άς κατά τόν ζωντανόν χαρακτηρισμόν τοϋ ίδιου : «περιέστημεν είς 
ανάγκην καί στενοχώριαν πολλήν καί πταίουσιν ήμϊν τά πάντα, καί 
θεός καί βασιλεία καί κυβέρνησις και πανεπιστήμιον καί λαός» καί 
καθ’ άς «διάψευσις έθνικών προσδοκιών έξωθεν, φόβοι έπισειόμενοι παν- 
ταχόθεν, κρίσις οικονομική ένδοθεν καί προστριβή αέναος καί συνωστι
σμός περί πάντα καί κατά πάντα, έξηρέθησαν ώς φαίνεται τά νεύρα 
τοϋ έθνους είς τοιοϋτον βαθμόν, ώστε παρήχθη τις καθολική δυσφορία». 
Ύπό τό κράτος τής καθολικής ταύτης δυσφορίας ή φαντασία τοϋ Άφεν
τούλη δέν άπέκαμε πτερυγίζουσα πρός τάς χώρας τών έθνικών ιδεω
δών. Καί έν τώ αύτφ πρυτανικφ λόγφ, ένφ τόσον πικρώς περιγράφει 
τήν νοσηράν κατάσταβιν τοϋ κράτους, ολίγον περαιτέρω αναρριπιζόμε
νος έκ τής ιδέας τής στρατιωτικής άσκήσεως τών φοιτητών, έκρήγνυται 
είς φρενήτιδα πατριωτικού ένθουσιασμοϋ. «Σώμα φοιτητών, μεγαλόφω
νε?, διδασκόυ.ενον άπό καθέδρας καθ’ έκάστην, δτι ύψίστη αρετή τοϋ πο
λίτου είνε τό πείθεσθαι τοϊς νόμοις καί μαρτυρεΐν τήν πρός τούς νό
μους εύπείθειαν διά τής θυσίας τοΰ ύψίστου τών έπί γής αγαθών, τής 
ζωής, σώμα φοιτητών τρισχιλίων — ού ανώτατος αρχών καί επίτιμος
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----- ._ήξ ούναται και πρέπει νά ήνε ό διάδοχος τοϋ Ελληνικού θρόνου—
ι προφοιβάζουσα μέ συναρπάζει ή φαν

τασία — τοιοΰτον σώμα, άγημα βασιλικόν, περιλαμβάνον πάν δτι υπάρ
χει εύγενέστατον έν 
δταν σημάνη ή ώρα, 
τών προγόνων εδάφη, αύτό θέλει 
νος Γρανικοΰ, ή ώς οί περί τόν Βρούτον κα'ι 
τασφαγή θύμα έξιλαστήριον, ούχί
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τή Ελληνική φυλή, σώμα τοιοΰτον φοιτητών, 
θέλει άποτελέσει τήν πρωτοπορείαν πρός τά ιερά 

πρωταγωνιστήση πέραν τοϋ Άλιάκμο- 
ί τόν Κάσσιον, αύτό θά κα

νό έσχατον, ύπερ τής πανελληνίου 
έλευθερίας—σώμα τοιοΰτον, κύριοι, είνε αδύνατον νά βυθισθή εις τά τε
νάγη τής τών τριόδων ακολασίας, αδύνατον — άδύνατον 
ποντισθή έν τφ σάλφ τών έμφυλίων έρίδων, διότι θά φέρη τόν Καί- 
σαρα καί τήν Καίσαρος τύχην, διότι θά ήνε ή κιβωτός τών εύχών, τών 
πόθων, τών έλπίδων τού γένους». Καί καθ’ δν χρόνον ή άπογοή- 
τευσις ή κατέχουσα τό έθνος έκτείνεται πανταχού, καί οί μάλλον απαι
σιόδοξοι διαβλέπουσι συμπτώματα στειρώσεως 
φύρονται προ τοϋ κενοΰ τό όποιον ανοίγει ή απώλεια τώ 
ορών, ό Άφεντούλης, περί τήν δύσιν τοϋ βίου αύτός 
έγω’ίστικώς πρός τό παρελθόν, δέν υποτιμά τήν έργασ1 
δέν μεμψίμοιρε? ώς τόσοι ήλικιώταί του, 
έφάπαξ μεμαθημένα, άλλ’ υπό τό κράτος 
ταλύει πάντα έγωίσμόν, παρέχων τό μοναδικόν 
του, έξαίοοντος έν ειλικρίνεια τάς εργασίας τών νεω 
σεις τοϋ συγχρόνου πνεύματος. Καί δμως αί τάσεις αΰται 
κατακρημνίσωσι τόσα έπιστημονικά είδωλα έν τή λατρεία 
κατέτριψαν τον βίον αύτός καί οί σύγχρονοί του. «Χωρίς νά ύποτιμή- 
σωμεν λέγει τήν διδακτικήν ικανότητα τών τότε καϊ εφεξής, 
νον παρατηρούμε», δτι κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας 
μιακοϋ βίου, οί καθηγητα’ι έλαμβάνοντο συνήθως έκ τώ
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μον, βαθμιαίαν κανονικήν, ήν ουδόλως ισχύ; 
λόγος τών έξ άμαθείας 
τάς μεγάλας προόδους, 
πειραματική έπί 
κήν διδασκαλίαν,

μως οντες προπεπ 
σθησαν όπωσδήποτ 
λία νά μή γίνετι 
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τροποποιήσασα άναγκαίως καίιστή^η,
επιλέγει εν υπερτάτη εύγενεία

οσβολώση

εαυτού : «Μή έχων τά προσόντα ταϋτα (ό καθηγητής τής Φαρμακο
λογίας) ψάλλει δπως έκανονάρχησαν άλλοι, ό δε νϋν καθηγητής τής 
Φαρμακολογίας, σχεδόν είπεΐν, τούτο ποιεί».

Μόνον φλόξ ασβέστου ένθουσιασμοϋ, δύναται ν’ άντιταχθή πρός τόν 
περικυκλοϋντα παγετόν τής απαισιοδοξίας καί τής άπογοητεύσεως, καί νά 
τηρήση είς τά βάθη τής ψυχής άπαράλυτον τήν δύναμιν τής ένεργείας καί 
τής δράσεως. Καί έκ τοϋ κραταιοϋ τούτου έλατηρίου έξηγεϊται δλη ή αν
θρώπινη δράσις καί ή ακατάβλητος άντοχή τοϋ Άφεντούλη. Είς δλα 
τοϋ βίου αύτού τά έπεισόδια, τά πολυάριθμα, καί πρωτότυπα δσα φέ
ρονται άνά τά στόματα τών άναστραφέντων τόν Άφεντούλην, διαγινώ- 
σκει τις τήν άκάθεκτον ταύτην δύναμιν τοϋ ένθουσιασμοϋ, ήτις προσέ- 
διδεν είς δλας τάς πράξεις του χαρακτήρα ψυχικών παρορμήσεων. Δέν 
ειδον ιατρόν άσκοϋντα μέχρις εσχάτων τό άχάριστον έπάγγελμα, τό 
βρίθον ζιζανίων καί απογοητεύσεων καί πικριών, μετ’ ένθουσιασμοϋ πα
ρομοίου, ή πλύμμυρα τοϋ οποίου μόνη δύναται ίσως νά γλυκάνη τήν 
πικρίαν τής άνθρωπίνης άχαριστίας. ’Αλλά καί δτε ή κακούργος πυρπό- 
λησις τοϋ κόσμου τών δασών, άφινεν σχεδόν άδιαφόρους τούς αρμοδί
ους, μήπως δέν εδρισκεν εκείνος τόν καιρόν, αύτόκλητος συνήγορος τοϋ 
καταστρεφομένου έρασμίου κόσμου, νά γράφη άρθρα έπί άρθρων, έπικα- 
λούιχενος, ίκετεύων, καπαρωμένος ; Καί ποσάκις, πάλιν, ένθους λάτρις 
τής φύσεως, δέν έθεάθη μετ’ άγανακτήσεως άνοίγων τούς κλωβούς, έν
τός τών οποίων ή παιδική κερδοσκοπία ένέκλειε τούς τρυφερούς ψάλτας 
τοϋ αέρες καί άποδίδων τήν έλευθερίαν είς τούς πτερωτούς δεσμώτας 1

Τά μεγάλα καί άλλεπάλληλα άτυχήματα, ατινα έπληξαν τόν Άφεν- 
τούλην καί ή παγερά πνοή τοϋ θανάτου ή τοσάκις έπιπνεύσασα έπί τοϋ 
όλβιου αύτοΰ οίκου, δέν ίσχυσαν νά κατακάμψωσι τά μεγάλα ταϋτα 
έλατήρια τής ζωής του τά χρωματίζοντα ζωηρώς δλην του τήν ένέρ- 
γειαν. Καί τοϋ πένθους άκόμη τό τραχύ άλγος ύπό τήν πνοήν τών 
ελατηρίων τούτων προσελάμβανε παρ’ αύτφ τήν ποιητικήν έκείνην εκ- 
φρασιν καί τήν συμπαθή χάριν, τήν χαρακτηρίζουσαν δλον του τόν 
βίον. Ότε ό πρωτότοκος του υίός, ή αλησμόνητος σκιά ή παρακολουθής 
σασα δλην του τήν ζωήν, έκλεισε τά βλέφαρα, ύπό τήν πνοήν άπηνοϋ- 
νόσου, έξαλλος ό πατήρ, ασκεπής, μέ ύφος ύπνοβάτου, μέ τό ψαλτή- 
ριον είς τάς χεΐρας, ήκολούθει τό προσφιλές λείψανο», έκφωνών τούς 
σπαρακτικούς τοϋ Δαυίδ στίχους : «Άβεσσαλώμ, Άβεσσαλώμ, υίέ μου 
’Λβεσσαλώμ . . . Καί ήμην ώς στρουθίον έπί δώματι καί ώς νυκτοκό- 
ραξ έν οίκοπέδφ», καί έπί νύκτας πολλάς έθεάθη ό άπελπις πατήρ, έπί 
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τοΰ ανδήρου τής οικίας του, τοΰ αποβλέποντας προς τό νεκροταφείου, 
προσηλών τό βλέμμα πρός τόν τρεμοσβύνοντα φανόν τοΰ αιωνίου λιμέ- 
νος τών ψυχών. Καί δτε ό απηνής διώκτης έπήλθε πάλιν νά τφ άφαρ- 
πάση τήν γηραιάν μητέρα, τόν είδον οί παρευρεθέντες έν τή σκληρφ 
σκηνή τοΰ τελευταίου άποχαιρετισμοΰ, όλολύζοντα ώς παιδίον καί κε- 
νοΰντα άπό άνθοβριθοΰς κανίστρου άνθη έπί τής σοροΰ, ένθύμια ευώδη 
τοΰ κόσριου τά όποια έστελλε πρός τούς προσφιλείς του νεκρούς — καί 
είχε τόσους ! — έκεΐ οπού μόνον ό ασφόδελος βλαστάνει. Καί δεν είνε 
αύται αί μόνοι περιστάσεις, καθ’ άς μέ τόσην ποιητικήν έκφρασιν περιέ
βαλλε τούς ψυχικούς του σπαραγμούς. Όλην τήν άνθρωπίνην του δρά- 
σιν έμύρωνεν ή πνοή τής ποιήσεως, ή πνοή έκείνη, τήν οποίαν φυσά ό 
εύγενής ένθουσιασμός τής ζωής καί τής φύσεως εις τάς ψυχάς, αί όποΐαι 
βαθέως αισθάνονται καί αντιλαμβάνονται καί τήν ζωήν καί τήν φύσιν.

Δέν είξεύρω έάν τό είδος τής έντυπώσεως έκ τοΰ θανάτου ανθρώπων 
τινών δύναται νά έρμηνεύση καί νά συνοψίση τήν ασαφή καί πολύμορ
φον έντύπωσιν, τήν όποιαν έπροξένησεν ολόκληρος αύτών ό βίος. Ενθυ
μούμαι δμως ζωηρώς τήν ημέραν, καθ’ ήν είδον τελευταίου φοράν τόν 
Άφεντούλην, έπί τής έπιθανατίου κλίνης δρθοπνοοΰντα καί παλαίοντα 
πρός τόν έχθρόν, δν τοσάκις κατετρόπωσε. Οί σπινθηροβόλοι οφθαλμοί, 
οί άναδίδοντες τάς τελευταίας λάμψεις έπ'ι τής ώχρας καί περικαλλούς 
έκείνης φυσιογνωμίας, πλαισιουμένης ύπό τής μακράς, άργυράς κόμης, 
έσβέννυντο βαθμηδόν ήρεμαΐοι καί μεγαλοπρεπείς καί ή ζωή, ή σπατα- 
ληθεΐσα εις τόσην ένέργειαν καί κίνησιν, άπητμίζετο ήρέμα έν τή σπα
ρακτική σιγή τής μυστηριώδους στιγμής άπό τοΰ σθεναρού έκείνου ορ
γανισμού, τόν όποιον έζωπύρησε μέχρι τοΰδε. Αί ύστατοι, μελιχροί 
φαύσεις τσϋ λυκόφωτος έσβύνοντο έπίσης έν τφ πενθίμφ δωματίφ : 
«Κάνέν μέλος τού σώματός μου, καμμία ΐς, κάνέν δργανον δέν μοϋ άνή- 
κει πλέον. Είμαι πτώμα» ! Ήτο ή θαυμασία έκφρασις, διά τής οποίας 
ό άποθνήσκων σοφός έξεδήλου τό αίσθημα έκεϊνο τής έκμηδενίσεως, τής 
διαρρήξεως πάσης σχέσεως τού έγώ πρός τόν έξωτερικόν κόσμον, τοΰ 
έγώ τοΰ ετοίμου νάποσβεσθή καί καταλυθή καί έκείνου. 
δταν είδον άδρανές καί άκαμπτου τό σώμα έκεϊνο, ή ιδέα 
σεως τόσης δράσεως καί κινήσεως καί ζωής καί τόσης *■’“ 
γείας καί σκέψεως δέν κατώρθωσε νά περιβληθή εις τήν ψυχήν 
βεβαιότητα τής άληθείας.

’Ενθυμούμαι, 
τής άποσβέ- 

εύρύτητος ενερ
γού τήν

Ύ-.

Ίο μικρόν άμφιθέατρον τής Φυσικής έν τφ Πανεπιστημιφ μας έπί

πεντηκονταετίαν σχεδόν άντήχησε τήν ζωηράν καί ιδιόμορφου διδασκα
λίαν τοΰ Άφεντούλη. Οί καθ’ δλην τήν 'Ελλάδα καί τήν Ανατολήν 
διεσπαρμένοι Έλληνες ιατροί, οί τρόφιμοι τής ’Ιατρικής Σχολής τών 
Αθηνών, διατηροΰσι ζωηράν τήν άνάμνησιν τής διδασκαλίας εκεί· 
τής τόσον εύρείας καί περιεκτικής, ήτις άπό διδασκαλίας κλάδου μεσ.' 
νωμένου τής έπιστήμης έξήρετο είς διδασκαλίαν 
τής ιατρικής, χαρακτηριστικήν 
τών γνώσεων τοϋ Άφεντούλη. 
έπιστήμων καί είκοσιπενταετής 
έποχή καθ' ήν αί είδικαί σπουδαί 
τέθη είς αύτόν ή διδασκαλία τής Παθολογικής Ανατομίας. Άλλ’ ό 
κλάδος ούτος τής 'Ιατρικής δέν ήτο ο μέλλων ν’ άναδείξη τόν Άφεν- 
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έν ή άποκαλύπτεται, κατά τήν 

τού λόγου περί φαρμάκων, τό 
ερί φύσεως καί δυνάμεως καί χρή- 

πρός τήν φυσιολογίαν, τήν παθολο- 
τήν μακροσκοπικήν τέχνην καί τήν 

τού νέου 
"Οσοι δέν ηύτύχησαν νά συλλάβωσι 
ιστήμονος έκ τής άκαδημαϊκής διδα- 

καί τήν φιλοσοφικήν 
ερα ζητήματα τ

τούλην. Ή πνευματική του ιδιοφυία δέν ήδύνατο νά δεσμευθή 
δον άπαιτούντα διάνοιαν άναλυτικήν καί έργασι 
μέγα μέρος τεχνικήν. Είς τήν οξύτητα έν τ 
τήν μεγάλην εργατικότητα αυτού οφείλεται 
τούτφ, άπαράσκευος δλως διά σπουδών ειδικών 
τούλης ν’ άναδειχθή διδάσκαλος ευσυνείδητος, 
καί είς τήν άπαραίτητον έν 
καί συγγράψας δίτομου ειδικόν σύγγραμμα, έν τώ όποίφ κατεδείχθη 
έκτοτε τό συγγραφικόν τάλαντον καί ή επιστημονική γλαφυρία αυτού. 
Άλλ’έν τφ κλάδφ τούεφ δέν έμελλε νά παραμείνη μέχρες έσχάτων ό 
Άφεντούλης. Έκενώθη μετ’ ού πολύ διά τοΰ θανάτου τού καθηγητού 
Κωστή ή θέσις τής Φαρμακολογίας καί εί< 
ό νεαρός καθηγητής τής Παθολογικής Άνα 
μακολογίας, ύπό τόν εύρύτατον αύτής χαρακτήρα, ώ 
τή έφαρμογή μετά τής θεραπευτικής, 
φράσιν τού Άφεντούλη, 
μάθημα τούτο τό πραγματευόμενου 
σεως φαρμάκων καί συνδεόμενου 
γίαν, τήν χημείαν, τήν άνατομικήν, 
κλινικήν παρατήοησιν, εύρεν έν τή έγκυκλοπαιδική διανοία 

ιόν άξιον διδάσκαλον, 
τού Άφεντούλη ώς επ 

δέν άντελήφθησαν τήν ευστοχίαν
ι, διά τής οποίας έθιγε τά ποικιλώτερα ζητήματα τής καθόλου 
τήν διαύγειαν τής κρίσεως καί τήν μαντικήν πολλάκις δύνα-

πάσα ή δύναμις

καθηγητοΰ 
τήν εικόνα 
σκαλίας, όσοι 
έποπτείαν 
ιατρικής,
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μιν έπί ζητημάτων άλύτων, ίσως δυνηθώσι νά σχηματίσωσι τήν εικόνα 
αύτήν έκ τής άναγνώσεως τοϋ μεγάλου καί κλασικού αύτοϋ συγγράμ
ματος, τής «Φαρμακολογίας», τό όποιον μετριοφρόνως χαρακτηρίζει έν 
τφ προλόγφ του, 
πανδαισίας». Ό κλάδος ούτος έάν δύναται 
τινά ακρίβειας και θετικότητος, δσον αφόρα 
καί τήν έφ’υγιών ένέργειαν, αποβαίνει σκοτε 
τής ιαματικής δυνάμεως καί τών θεραπευτικών 
ιαματική δύναμις τών φαρμάκων δέν έξηγεϊται 
τής έφ’ υγιών ένεργείας καί τών χημικών λόγων,

Ή
έκ

, {,...r.»Tr--------- ■» Λ“Γ-............>Γ ’ - -

ώς «ψυχία συνειλεγμένα έπί τής μεγάλης γερμανικής 
νά προσλάβη χαρακτήρα 

τήν φύσιν τών φαρμάκων 
ινότατος, προκειμένου περί 

ενοείζεων αυτών, 
άτυχώς πάντοτε 
ούδ’ ή θεραπευτική 

χρήσις ένδείκνυται πάντοτε ασφαλώς έντεϋθεν. Τυφλός έμπειρισμός διέ- 
πει πολλάκις τήν χρήσιν τών φαρμάκων, ή δέ κλινική παρατήρησις έκ 
τής πολυμόρφου έμφανίσεως τών κλινικών εικόνων τών νοσημάτων, δέν 
δύναται νά συναγάγη πάντοτε ασφαλώς κανόνας ένδεικνύοντας τήν χρή
σιν αύτών. Έάν δέ ή κλινική εύστοχία καί ή έτοιμότης τοϋ πνεύ
ματος, ή μαντική διορατικότης, ή έμπνευσις αύτή, άναδεικνύουσι πολ
λάκις τόν κλινικόν καί τόν πρακτικόν ιατρόν, δύναται έκαστος νά 
φαντασθή, όποιας άρετάς δέον νά έχωσι τά συγγράμματα, 
νά διδάξωσι, ούχί κανόνας ασφαλείς καί μαθηματι 
καί ρευστήν έπιστήμην 
χρήσις είνε 
στοχασμού. Οί μελετών 
ληφθώσι κατά πόσον έπεδίωξε καί 
γραφεύς. Πολλοί παρετνΐοζσαν καί έΕ ά 
των ήθέλησαν νά καταλογίσωσιν είς έλά 
του τό δτι εκ 
καί αμφιβολία καί δισταγμός περί τ ", 
επομένως ριπτασμός τις καί ανησυχία π.

έκαστος νά 
.-ά μέλλοντα 

άλλά τήν ασταθή 
ή ευσυνείδητος 
και γνώσεωι 

Άφεντούλη θάντι- 
τοϋτον ο συγ-

ικούς,
τών φαρμάκων, των όποιων 

εργον τόσης σωφροσύνης και ετοιμότητας 
τες τήν Φαρμακολογίαν τού 

έπεδίωξε και επέτυχε τόν σκοπόν 
ετήρησαν καί έξ ατελούς έκτιμήσεως τών πραγυ.ά- 

ττωμα τού 
τής άναγνώσεως αύτού αόριστός τις 

τής δυνάμεω
Γ

ρατηροϋντες ταϋτα θά έπεθύμουν μάλλον ώρισμένον καί βέβαιο 
τυπικώτερον περιγραφομένην τήν δύναμιν καί τήν χρήσιν 
κων. Τήν είς βάρος τοϋ συγγραφέως καταλογιζομένην ιδιότητα 
τοϋ νάρνηθώμεν, θεωροϋμεν, έξ έναντίου ώς μίαν τών χαρακ 
αύτοϋ αρετών. Τά συμπεράσματα τοϋ συγγραφέως 
μετά τήν άνασκόπησιν καί διονύχισιν θεωριών ποικίλων, 
λαμβάνουσι τύπον κανόνος. Πολλάκις, ένθα αναμένει τις

καί

συγγράμματος τού- 
άπομένει έντύπωσις 
τών φαρμάκων και

Γός τήν χρήσιν αύτών. Οί πα
ρόν καί 

τών φαρμά- 
μακράν 
ιστικών

> 
ηί 

τής Φαρμακολογίας, 
σπανίως προσ- 
τήν συμπερα

σματικήν κατακλείδα κεφαλαίου τίνος, ή σκέψις τού συγγραφέως κατα
λήγει είς νέαν απορίαν, είς νέαν έρώτησιν, συχνότατα δέ τήν άληΟοφά-

νειαν θεωρίας τίνος έπισκιάζει διά δισταγμού άπροσδοκήτου. Άλλ' είνε 
τούτο έλάττωμα τοϋ συγγραφέως ; Άς μάς έπιτραπή τήν ιδιότητα 
ταύτην νά θεωρήσωμεν ώς φιλοσοφικήν αρετήν καί τοϋ διδασκάλου καί 

ή τεραστία έπίστηαο- 
Ίατρικής

σήμερον 
όλων τών κλάδων τής 
έξετράφησαν γενεαΐ έπάλληλοι

πρός τής πείρας τά πολλάκις αβέβαια πορίσματα, 
τής στασι- 

ςτος, ένφ ό δισταγμός καί ή εύκινησία τοϋ 
ά κυριώτερα στοι- 

των επιστημών δέν είνε 
τούς διδασκάλους ν’ άπαι- 
Έπι τών ύπεοθύοων τών ι I

:πε ναναγραφη τό «μέ- 
νεργείας καί τον ζήλον 

παραοίδων είς τούς 
ών φαρμάκων» 

άται έκμό- 
καί έρευνα. 

:ν καί ερευ-

τοϋ κλινικού. Είπέρ ποτέ καί άλλοτε 
νική κίνησις καί ή ραγδαία έξέλιξις 
καί ή κατακρήμνισις θεωριών, έν αίς 
έπιστηυ.όνων, καί αί άπάται τής κλινικής παρατηρήσεως, καί ή κλινική 
αποτυχία παραγόντων ένδεικνυμένων ύπ’ αύτής τής πειραματικής έπι
στήμης, τοϋ μικροσκοπίου καί τής χημείας, κατέδειξαν πόσον όρθώς 
έδογμάτιζεν ό Ιπποκράτης, δτι «καί ή πείρα σφαλερή καί ή κρίσις 
χαλεπή, καί ό καιρός οξύς». Παρφδών τις σήμερον τό άρχαϊον λόγιον 
θά ήδύνατο νά συμβουλεύση σοφώ; : Πίστευε ώς απιστήσω?- χαί απι
στεί ώς πιστενσωτ. Ή άποκρυστάλλωσις τής διανοίας περί τούς κανόνας 
καί ή τυφλή πίστις 
έν τή ’Ιατρική τούλάχιστον είνε οί κυριώτεροι παράγοντες 
μότητος καϊ όπισθοδρομικότ 
πνεύματος καί ή έξις τής παρατηρήσεως άποβαίνουσι τ 
χεΐα τής εύσυνειδήτου κρίσεως. Τά σχολεία 
διδακτήρια δογμάτοιν ούδ’ έπιτοέπεται είς 
τώσι τήν τυφλήν πίστιν τών διδασκομένων. 
έπιστημονικών σχολών μεγάλοις γοάμμασι έπρ 
μνησο άπιστεΐν», έμπνέον τόν πόθον τής αύτ 
τής έρεύνης καί τής ζητήσεως. Ό διδάσκαλος ό 
μέλλοντας πρακτικούς ιατρούς «τήν δίστομον ρομφαίαν τώ” 
καθήκον έχει νά ύποδείξη είς αύτούς δτι ή έπιτυχία εξάρι 
νης τής εύστοχίας, ήν προσπορίζει ή ατομική παρατήρησις 
Τούτο κατ’ έξοχήν έπραττεν ό Άφεντούλης. Πνεύμα άνήσυχ 
νητικόν ούδέποτε ήρκέσθη είς τάποκτηθέντα διά βίου μακράς έργασίας 
καί καταπονήσεως, άλλά παρηκολούθει τήν έπιστημονική·; κίνησιν άγρυ
πνος, έτοιμος νά κρημνίση μέ τάς ιδίας του χεΐρας λατρευτά πολλάκις 
επιστημονικά είδωλα τοΰ παρελθόντος. Είσηγούμενος τού μαθήματος 
τής Φαρμακολογίας «ή ιατρική, έλεγεν, αδιαίρετον κράμα θεωρίας καί 
πείρας, άεί εν 
θές σήμερον αμφισβητείται καί ίσως αύριον 
τφ ίατρφ, ού ή διάνοια άπεκρυσταλλώθη 
τρις δέ ούαί τφ δίδάσκοντι άεί τά αύτά περ

Άλλ’ ώς ήν έπόμενον, έκ τής ρευστότητος ταύτης καί τού άεικινήτςυ 

βρίσκεται έν τώ γίγνεσθαι, δ,τι δέ χθες έθεωρεΐτο ώς άλη- 
αποδειχθή έσφαλμένον. Ούαί 
περί τά άπαξ μεμαθημένα, 

τών αυτών».
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τής έπιστήμης, ή πίστις αύτού προς τά φάρμακα καί τήν θεραπευτικήν 
δέν έκλονίσθη ποτέ, καί τήν πίστιν ταύτην προσεπάθει νά έμφυσήση καί 
εις τούς άκροατάς του: «'Υπήρξαν καί ύπάρχουσι, λέγει που, πολλοί 
πρακτικοί ιατροί, μή ανήκοντες είς μηδεμίαν σχολήν δογματικήν, οΐτι- 
νες, άφοΰ έν αρχή μετεχειρίσθησαν πάντα τά φάρμακα κατά κόρον, καί 
διήλθον δλους τούς βαθμούς και τάς φάσεις τής πίστεως πρός αύτά, 
άπεγοητεύθησαν έπ'ι τέλους, Έν τή νεότητι ένθουσιώντες λατρευτα'ι 
τών φαρμάκων, ιπτάμενοι ώς αί χρυσαλλίδες δπου εστιλβεν ή καινο- 
φάνεια κα'ι περιεβόμβει ή φωνασκία, κατενόησαν εαυτούς περιπίπτον- 
τας άπό απάτης είς απάτην, άπό διαψεύσεως είς διάψευσιν ειδον 
καθόσον έλευκαίνοντο αί τρίχες τής ιατρικής έμπειρίας, φυλλορροούσαν 
κα'ι μαραινομένην τήν φαρμακευτικήν άνθοδέσμην, έφ’ ή πάλαι ποτέ 
έμεγαλοφρόνουν και έξ άγανακτήσεως έσφενδόνισαν άπο τών χειρών 
τούς ξηρούς καί άχάριτας μίσχους, άναφωνοϋντες έν τή καρδία ώς ό 
ασεβής παρά τώ προφήτη : ούκ έστι Θεός- ούκ είσι φάρμακα. Ό περί
φημος Στόλ έν τέλει τοϋ μακροΰ του βίου ώς μόνον άνέγραφε φάρμακον 
ολίγον άλας μαγειρικόν. Ήτον αράγε κάματος ή άπόγνωσις ; . . . Άλλά 
κατέναντι τούτων έγείρεται σοβαρά ή νηφάλιος θεραπευτική, διδάσκουσα 
δτι έν μέσφ τών άπειρων παραπλανήσεων τοϋ ανθρωπίνου νοός, υπάρ
χει μέση τις οδός, άνάντης μέν κα'ι τραχεία, άλλ’ άσφαλής, έξ ίσου 
άπέχουσα άπό τής τυφλής πίστεως κα'ι άπό τοϋ άμβλυωποϋντος πυρ- 
ρωνισμοϋ, οδός όμοια πρός τήν έν τφ πίνακι τοϋ 1 έβητος τοϋ Θηβαίου, 
παριστάνουσαν τόν δρόμον τής αρετής». Τήν οδόν ταύτην, ήτις εινε τό 
γέρας τής υπομονής καί τής περισκέψεως καί τής έλλογου πείρας ήκο- 
λούθησε δι’ δλου τοϋ μακροϋ έπισττ,μονικοϋ καί πρακτικού του σταδίου 
ό Άφεντούλης. Πάντοτε δέ άπό τής ακαδημαϊκής καθέδρας αναπαοι- 
στών τήν εύρύτητα τής θεραπευτικής τέχνης καί διδάσκων δτι : ιάματα 
δέν είνε μόνον αί φαρμακευτίκαί ούσίαι, άλλά καί τά ψυχικά μέσα καί 
ή άγκάλη ή μητρική καί τό πάτριον έδαφος πρός τούς φθίνοντας έκ 
τής νοσταλγίας καί ή ψυχαγωγία πρός τούς μαραινομένους υπό τών 
θλήψεων καί ή μουσική ύπέρ τών μελαγχολούν των καί ή λάμψις τοϋ 
άστερόεντος ουρανού καί τής θαλάσσης ό φλοίσβος καί τών άνθέων ή 
δώις καϊ τό άμβρόσιον άρωμα καί ή άπό τοϋ παρθενικοϋ προσώπου έξ- 
αστράπτουσα αίγλη καί τά τεμένη τά ίερά καί οί θεοί καί οί δαίμο
νες — ύπεδείκνυε, κατ’ έξοχήν διδάσκαλος, είς τούς νεαρούς άκέστο- 
ρας τοϋ μέλλοντος, δτι ιατροί γενόμενοι έχουσι νά θεραπεύσωσιν ένίοτε, 
νά άνακουφίσωσι πολλάκις, νά παρηγορήσωσι πάντοτε. La mede- 

cine guerrit quelquefois, soulage souvent, console toujours.
Τόσον μεστήν φέρων τήν επιστημονικήν πείραν καί τόσον δξεΐαν τήν 

άντίληψιν καί τήν διάνοιαν εύστροφον, ό Άφεντούλης συνεκέντρου άναμ- 
φιβόλως δλα τά στοιχεία τοϋ άξιου κλινικού καί πρακτικού ιατρού. Έάν 
ύπό τό κράτος τοϋ νόμου τής έξελίξεως πολλά τμήματα τής ιατρικής 
άπεσχίσθησαν τέλεον είς αύτονόμους θεωρητικούς κλάδους, μή έχοντας 
κατ’ έπίφασιν άμεσον σχέσιν πρός τήν αρχικήν έπιβολήν τής ιατρικής, 
τήν θεραπευτικήν, κατ’ έξοχήν δμως τό γόητρον τής έπιστήμης ταύ
της έκφαίνεται παρά τήν κλίνην τοϋ άρρωστου, δπου ό κλινικός, φέρων 
τήν πανοπλίαν τής πολυμερούς θεωρίας καί γνώσεως τών φυσιολογικών 
νόμων καί τών διαταράξεων αύτών, ζητεί νάνιχνεύση καί άκριβώση τά 
νοσολογικά στοιχεία έκ τής συγκεχυμένης είκόνος τής νόσου, καί νάνορ- 
θώση τήν πλημμελή λειτουργίαν τών οργάνων είς τό άρτιον έκεΐνο ση- 
μεΐον, έν τώ όποίφ έκφαίνεται ή παναρμόνιος είκών τής ζωής. Τοϋ θεω
ρητικού ιατρού, τοϋ άναδιφώντος τήν σοφίαν τών βιβλίων καί συναπαρ
τίζοντας έν τή φαντασία του τά κλασικά άπεικάσματα τών νόσων, φκ- 
σματώοη πολλάκις καί ιδανικά—καί τού πρακτικού ιατρού, τοϋ κατ’ έμ- 
πειρίαν πολλάκις καί άφιλοσόφως καί συμπτωματικώς ύποβοηθοϋντος — 
πολλάκις δέ καί παρακωλύοντος — τήν έξυγίανσιν τών πασχόντων, συν- 
αμφότερον αρμονικόν καί τέλειον είνε ό άξιος κλινικός, κατά τήν εύρυ- 
τέραν έκδοχήν τής λέξεως. Πόσον δμως ολίγοι είνε οί τοιοϋτοι. Φύσις 
δεξιά καί μάθησις εύρεΐα καί παρατήρησις πολλή καί πεφωτισμένη έάν 
συνυπάρξωσι καί συνενωθώσι δύνανται νάποτελέσωσι τόν άξιον τοϋ ονό
ματος κλινικόν. Βαθεϊαν τούτου συναίσθησιν εΐχον καί οί άρχαΐοι. «Χοή 
γάρ, λέγει ό Ιπποκράτης, δστις μέλλει ίητρικής ξύνεσιν άτρεκέως άρ- 
μόζεσθαι τών δέ μιν έπήβολον γενέσθαΓ φύσιος- διοασκαλίης- τόπου ευ- 
φυέος· παιδομαθίης- φιλοπονίης· χρόνου. Πρώτον μέν ούν πάντων, φύ
σιος· φύσιος γάρ άντίπρησσούσης κενεά πάντα». Ή ήβώσα έτι ιατρική 
ήμών, έάν έχη νά έπιδείξη κλινικούς, μεταξύ τούτων, έκ τών πρώτων 
έπρεπε νά τάξη τόν Άφεντούλην.Άτυχώς ακαδημαϊκή κλινική δέν έλαχεν 
είς τον άξιον. Τό τάλαντον άρα αύτού έμεινε κεκρυμμένον διά τούς πολ- 
λούςό λύχνος έτέθη ύπό τόν μόδιον. "Οσοι έν τούτο ις παρηκολούθησαν 
τον γηραιόν σοφόν, είτε έν τή ιδιωτική πράξει, είτε έν τή μικρά κλινική 
τού έν Πειραιεΐ Ζαννείου Νοσοκομείου, τήν οποίαν έπί μακρόν διηύθυνε, 
έξετίμησαν τό βαθύ καί έρευνητικόν πνεύμα τοϋ κλινικού, τήν έπιστη- 
μονικήν περίσκεψίν καί τόν στοχασμόν, τήν κλινικήν έκείνην ευστο- 
χίαν, τδ κλινικόν raxr, τό χαρακτηρίζον τούς μεγάλους κλινικούς.
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Συνταύτισα; τόν μακράν βίον, τήν ένέργειαν, τά; εύχάς, τού; πόθου; 
μετ’ αύτού, έκαρπώθης αντί τούτων τήν άδιάπτωτον αγάπην τών έν 
αυτφ, παρεπομένην καί δπου αναπαύεται ή σορό; σου». Έπί ήμιόλιον 
αΐώνος, μεστό; Θερμή; άφοσιώσεως, είργάσθη καί κατεπονήθη, ύπέρ τού 
Πανεπιστημίου, άλλ’ είμαρτο ό ύστατό; του αποχαιρετισμό; πρό; αύτό 
νά ήνε πικρόν παράπονον κατά τή; άστοργία; τών αρμοδίων. «Καί 
τό παράπονου τούτο ομολογώ— έλεγενέν σπαρακτικφ προφητικφ τόνφ 
κατά τόν τελευταίου πρυτανικόν του λόγον ·— άπό τού άξιωματικοΰ 
τούτου σκίμποδο; όπόθεν ούδέποτε πλέον θ’ άκουσθή ή φωνή μου».

Οί παρακολουθούντε; τήν παρ’ήμΐν φιλολογικήν κίνησίν, γνωρίζουσι 
τόν καθηγητήν τή; Φαρμακολογίας καί ύπό άλλην ύπόστασίν. Είδον 
ποιητικά; σύλλογός καί μεταφράσεις κλασικών έργων τού Γερμανικού 
Παρνασσού φερούσας τό όνομά του' ήκουσαν αύτόν έν έθνικαΐς έορταΐ; 
πανηγυριστήν εύγλωττου· συνήντησαν αύτόν έπί τοΰ κριτικού βήμα
τος ποιητικών διαγωνισμών, είσηγούμενον τάς κρίσεις ποιητικών έργων. 
Ή έν τοΐς κλάδοις τούτοι; πολυμερής έργασία τού Άφεντούλη, αύτή 
καθ’ έαυτήν δέν δύναται βεβαίως νά ύψωση αύτόν καί εύλόγως, είς 
τήν παράλληλον τή; έπιστημονική; αύτού φυσιογνωμίας. Ό Άφεντού- 
λης έν τφ πεδίφ τούτφ διατηρεί πάντοτε τόν χαρακτήρα τοΰ έρασιτέ- 
χνου, τά δέ όρια μεταξύ έρασιτεχνείας καί τέχνης άφίστανται βεβαίως 
κατά πολύ. Ούχ’ ήττον ή έργασία αύτη τοΰ Άφεντούλη συνέρχεται 
ιν’ άποτελέση άρτιώτέραν τήν δλην εγκυκλοπαιδικήν φυσιογνωμίαν 
τοΰ άνθρώπου. Ώς εννοείται σήμερον ή ποίησις καί ή λογοτεχνία, 
κλάδοι τής τέχνης, άπαιτοΰντες παρά τήν ιδιοφυίαν, άφοσίωσιν άπο- 
κλειστικήν καί μόρφωσιν ειδικήν εύρυτάτην καί εργασίαν απερίσπα- 
στον, ό Άφεντούλης έπί τών κλάδων τούτων δέν ήδύνατο νά έχη, 
καί δέν είχε — τόν ήκουσα νά τό όμολογή πολλάκις — άξιώσει; άλλας 
ή τάς άξιώσεις έρασιτέχνου. «Ή ποίησις — μάς έλεγε συντυχών είς 
φιλολογικήν εσπερίδα έν φιλική οικία — δέν είνε έργον έρασιτέχνου. Ή 
ποίησις είνε τό ευώδες άνθοστάλαγμα τής μελέτης, τή; πολλή; με
λέτης». Έν ώραι; σχολή; ό Άφεντούλη; εί; τήν ποίησιν καί τήν φιλο
λογίαν — φύσις άλλως εύαίσθητος καί ποιητική — άνεζήτει άνακούφι- 
σιν άπό τών μόχθων έργώδου; επαγγέλματος, οπω; άλλο; ήθελε ζητήση 
αύτήν εί; τήν μουσικήν ή τήν ζωγραφικήν, άνευ άξιώσεων ζωγράφου ή 
μουσικού. Τόν χαρακτήρα αύτόν έν τούτοι; παρουσιάζουσιν ούχί ολίγοι
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τών κατά τάς πρώτας δεκαετηρίδας τοΰ εθνικού ήμών βίου εργατών τοϋ 
πνεύματος. Περίοδος φιλολογική τήν οποίαν προσφυώς θά ήδύνατο νά 
ονομάση τις περίοδον ερασιτεχνίας. Έάν εξαίρεση τις εύαρίθμους τινας 
λογοτέχνας και ποιητάς, άφοσιωθέντας άποκλειστικώς είς τήν τέχνην, οί 
πλεΐστοι τών παρασκευασάντων τό φιλολογικόν έδαφος τής σήμερον, 
υπήρξαν άπλοι έρασιτέχναι, θέτοντες τήν ποίησιν καί τήν φιλολογίαν έν 
μοίργ πάρεργου, ό δέ τίτλος ούτος τών πάρεργων φέρεται έπί τής 
μετώπης ούχί ολίγων φιλολογικών έργων τής εποχής εκείνης, και έπ’ 
αύτών τών ποιητικών έργων τοΰ Άφεντούλη. Τδ πϋρ τής έμπνεύσεως 
καί τής πρωτοτυπίας επομένως καί ή έντέλεια τής μορφής παρ’ όλιγί- 
στοις συνήλθον πρός άποτέλεσιν αρτίων καί βιωσίμων προϊόντων. Οί 
πλεΐστοι τών διακριθέντων κατά τήν έποχήν έκείνην έν τοϊς γράμμασι 
ανδρών παρουσιάζουσι έγκυκλοπαιδικδν τινά άλλά γενικόν καί αόριστον 
χαρακτήρα. Οί λόγοι δύνανται ΐσως νά ζητηθώσιν είς τό άμόρφωτον καί 
ασύστατον έτι τής ελληνικής κοινωνίας καί εις τήν σπάνιν τών λογιών, 
τήν άναγκάζουσαν πάντας τούς τυχόντας εύρυτέρας κάπως μορφώσεως 
νά προσπαθώσι νά έπαρκέσουν είς πάσας τάς άνάγκας τοϋ έλληνικοϋ 
δημοσίου καί νά γνωρίσουν είς αύτό τήν όργώσαν φιλολογικήν κίνησιν 
τοϋ αίώνος, μεταφράζοντες, συγγράφοντες, άναλύοντες έργα ξένα, κλά
δων οιεστώτων καί άσυμφύλων, καί πρός άλληλσ καί πρός τήν φύσιν 
καί τήν μόρφωσιν τών γραφόντων καί μεταφραζόντων. Άλλως τε με
ταξύ τών άλλων έθνικών ιδεωδών καί τών πανελληνίων ονείρων, είς τά 
στήθη τής ένθουσιώδους έκείνης γενεάς έτρέφετο καί τό ovstpov τής έκ 
θαύματος φιλολογικής^.άναγεννήσεως τοΰ έθνους καί άνεμένοντο άπό 
στιγμής είς στιγμήν οί "Ομηροι καί οί Σοφοκλεΐς καί οί Πλούταρχοι 
τής νέας Ελλάδος. Αί φιλολογικά', αύται φαντασιώσεις έκέντριζον επο
μένως τούς λογίους τών χρόνων έκείνων είς έργασίαν τόσον πολυμερή 
άλλά καί τόσον άξιωματικήν καί πομπώδη. Δέν είνε τοϋ παρόντος ή 
έξέτασις τής φιλογολικής ταύτης περιόδου' δ,τι θέλομεν νά εΐπωμεν 
είνε οτι ή πυρετώδης αύτη έργασία έχει πολλά δικαιώματα έπί τόν 
θαυμασμόν καί τήν εύγνωμοσύνην ήμών τών μεταγενεστέρων, διότι 
όσονδήποτε καί άν θεωρηθή σήμερον άρχέγονος καί άσύστατος, έθεσε 
τάς πρώτας βάσεις πρός έπιτέλεσιν τοϋ άχαρίστου καί πολυμόχθου έρ
γου τής φιλολογικής προπαρασκευής, τής οποίας ή θέσις έν τή ιστορία 
τών φιλολογιών δέν είνε άσήμαντος ούδέ καταφρονητή. Είς τήν τάξιν 
τών παλαιμάχων τούτων άνδρών άπαντώμεν τον Άφεντούλην. Τόν εύ- 
γενή άγώνα τής μεταφυτεύσεως τών μεγάλων ξένων φιλολογικών προί-
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όντων εις τόν νεοελληνικόν Παρνασσόν, ήτις καϊ τήν γλώσσαν έμελλε νά 
διαμόρφωση καϊ έκτείνη καϊ τήν φιλολογικήν συνείδησιν τοΰ έθνους νά 
φωτίση, ύπηρέτησεν εύσυνειδήτως ό Άφεντούλης, διά τής εμμέτρου με- 
ταφράσεως τοΰ κυκνείου αριστουργήματος τοΰ Λέσσιγκ, «Νάθαν τοΰ 
Σοφοΰ» καί τής «Μαρίας Στουάρτης» τοΰ Σίλλερ, μεταφράσεων γλα
φυρών καϊ επιμελών, τών όποιων ή άκρα πιστότης καταντγ πολλάκις εις 
ελάττωμα, διότι ήτον έκ τών φρονούντων ό μεταφραστής, δτι ή πιστότης 
τής άποδώσεως τών ποιητικών έργων πρέπει νά φθάνη μέχρι τηρήσεως 
καϊ αύτοΰ τοΰ άριθμοΰ τών στίχων καί τών λέξεων (αί δλίγαι κατ’ α
νάγκην προστεθεϊσαι λέξεις είς τάς μεταφράσεις αύτάς φέρονται έν 
παρενθέσει), Μετάφρασις ύπό τοιαύτας συνθήκας, άληθές tour de 
force, έπιχειρουμένη παρ’ άλλου ή τοΰ Άφεντούλη, χειριζομένου μετά 
θαυμαστής εύκαμψίας καϊ χάριτος καί γλωσσοπλαστικής εύστοχίας τήν 
γλώσσαν, ήθελεν άποβή ξηρά και ανούσιος θεματογραφία.

Τών πρωτοτύπων φιλολογικών έργων τοΰ Άφεντούλη έκτος τών τήδε 
κάκεΐσε διεσπαρμένων άρθρων, πανηγυρικών και ακαδημαϊκών λόγων, 
κριτικών εισηγήσεων, ποιημάτων, εις τεύχος συνηνώθησαν αί «Άλκαί- 
και Ώδαί» του, ποιήματα άλλα έν μέτρφ σαπφικφ καϊ άλλα εις μέτρα 
νεωτερικά, τά μέν έν καθαρευούση, τά δέ έν δημοτική καϊ μικτή 
γλώσση, έμπνεύσεις τά πλεΐστα τών Κρητικών αγώνων, ή τών γεγονό
των τής ημέρας, άλλα δέ μαρτυροΰντα δτι έγράφησαν δι’ ώρισμένους κύ
κλους ή ώρισμένας περιπτώσεις άνευ αξιώσεων άλλων ή τής ίκανοποιή- 
σεως φιλικών απαιτήσεων ή ιδιοτροπιών. Τά ποιητικά ταϋτα έργα χα
ρακτηρίζει, ώς κύριον στοιχεΐον, ό ενθουσιασμός, ό διαπνέων δλα τά 
έργα και δλας τάς πράξεις τοΰ οϊστρηλάτου άνδρός, καϊ ή ρητορική έκείνη 
πνοή, ή ζημιοΰσα συχνάκις τήν μορφήν τών ποιητικών έργων καϊ πα- 
ρασύρουσα εις πλατειασμούς καϊ μακρολογίαν, αντί ασταθούς τίνος καί 
παροδικής λάμψεως. Τό ρητορικόν τοΰτο στοιχεϊον ώς καϊ αλλαχού 
ύπεδείξαμεν άπαντόί, έπϊ ζημί^ πάντοτε τής ποιητικής μορφής καϊ έν- 
τελείας, εις τά πλεΐστα τών συγχρόνων τφ Άφεντούλη ποιητικών έρ
γων, άλλά τόν λόγον τούτου δέν είνε τοΰ παρόντος νά ζητήσωμεν.

Είπομεν ολίγον ανωτέρω δτι τό ποιητικόν έργον τοΰ Άφεντούλη 
αύτό καθ’ εαυτό άνευ αξιώσεων, συμπληροΐ τήν ιδιόρρυθμον φυσιογνω
μίαν τοΰ άνδρός. Οί γνωρίσαντες τόν Άφεντούλην μεταξύ τών στίχων 
τών έργων του τούτων δύνανται νάναγνώσωσιν ωραίας τινας γραμμάς, 
αί όποΐαι εινε έσβεσμέναι διά τδν άναγνώστην τοΰ μέλλοντος. Ούχ’ ήτ
τον όμως ή άρτια είκών τής πρωτοτύπου επιστημονικής καϊ άνθρωπίνης 
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L αυ-
ήν φλόγα τής φαντασίας καί 

εκ-

φυσιογνωμίας τοϋ Άφεντούλη μένει ζωηρώς άποτετυπωμένη εις το ύφος 
αύτοΰ, διότι εινε μεγάλη αλήθεια δτι τό ϋφος είνε ό άνθρωπος — le 
Style c’est l’homme. Καί εις τά επιστημονικά αύτοΰ έργα, καί εις 
τά φιλολογικά πάρεργα κα'ι εις τήν έφήμερον άρθρογραφίαν καί εις τάς 
πολεμικός του διενέξεις τό ύφος τοΰ Άφεντούλη είκονίζει τήν πρωτό
τυπον, ζωηρόν, τήν μεστήν ζωής καί ένεργείας φυσιογνωμίαν τοΰ σο
φού. Έάν εις τούς ψυχρό,ύς καί αψύχους συγγραφείς τούς δούλους τοΰ 
ύφους, τά γλωσσικά στοιχεία συνέρχονται άκαμπτα, ύπό τάς κεκτη- 
μένας αυτών μορφάς καί συνθέσεις καί παρατάσσονται ασύνδετα κα'ι 
ομοιόμορφα καί άχροα, δπως άχρους εινε ή ψυχή ή έκδηλουμένη δι’ αύ
τών—αύτά τά γλωσσικά στοιχεία ύπό τήν φλόγα τής φαντασίας καί 
τής σκέψεως άνατήκονται καί κάμπτονται κα'ι έλαστικοΰνται, ινα έκ- 
φράσωσι τήν ζωντανήν καί πάλλουσαν ψυχήν τοΰ αύτοφώτου συγγρα- 
φέως. Ό Άφεντούλης ήτο κύριος τοΰ ύφους. Βαθέως αισθανόμενος τήν 
γλώσσαν, σεβόμενος τούς τύπους οΰς προσέλαβε καί καθιέρωσεν αύτη 
κατά τόν μακραίωνα βίον της, μή προσκολλώμενος είς τάς άποκρυσταλ- 
λωμένας γλωσσικός μορφάς τής γλώσσης, άλλ’ άναζητών τά λε
κτικά στοιχεία είς πάσας τάς έποχάς τοΰ βίου αύτής, τής μιας καί 
αδιαιρέτου, συμφύρων δέ καί συναρμόζων τά στοιχεία ταϋτα τά αρ
χαϊκά καί τά νεόπλαστα, ύπό τάς έκδοχάς τάς παλαιός καί τάς νέας, 
μετά τής φιλοκαλίας καί αρμονίας εκείνης, έν τή όποίφ έγκειται δλον 
τό μυστήριον τοΰ γλωσσικού οργάνου, κατόρθωσε νά διαπλεύση πάν
τοτε αισίως τόν μεταξύ τής Σκύλλης τοΰ ψυχρολόγου αρχαϊσμού καί 
τής Χαρύβδεως τοΰ μακαρονισμού κινδυνώδη πορθμόν. Αδίκως νομίζο- 
μεν ό κ. ΊΡοίδης (Γλωσσικά Είδωλα) κακίζει τόν Άφεντούλην έπί άρ- 
χαιομανίφ. Έάν πολλαχοΰ άρέσκεται είς χρήσιν τύπων αρχαϊκών καί 
μορίων, άλλά καί συχνότατα, έν έποχή μάλιστα γράφων, καθ’ ήν έπε- 
κράτουν γλωσσικαί προλήψεις, θυσιάζει τόν άηδή φόρτον τών άναδιπλα- 

_σιασμών καί συναιρεί τάς σχοινοτενείς καταλήξεις, μέτρον έχων πάν
τοτε τήν αρμονίαν τοΰ λόγου. Ίσως ύπέρ τό μέτρον άρέσκεται ένίοτε 
είς τήν χρήσιν άρχαίων τύπων καί μορίων, άλλ’ εινε τοιαύτη ή ένέρ- 
γεια τοΰ ύφους του, ώστε και αί άνωμαλίαι αύται παρέρχονται άπαρα- 
τήρητοι. Ενταύθα κεϊται τό μυστήριον τής καταδαμάσεως τών γλωσ
σικών στοιχείων, ατινα ύπό τήν θερμήν πνοήν τής έμπνεύσεως μετα
βάλλονται είς πειθήνια όργανα τής ιδέας, αύτά ταϋτα, ατινα ώς ίππος 
δυσήνίος, άποτινάσοουσι τον άδέξιον άναβάτην. Εντεύθεν έξηγεΐται πώς 
οί στίχοι τοΰ Κάλβου δέν χάνουν τήν ΙΙινδάρειον αύτών μεγαλοπρέ

Ίσως υπέρ το [χέτρον άρέσκεται ενίοτε 
ένέρ-

πειαν έκ τής κράσεως τόσον άσυμφυών γλωσσικών στοιχείων καί πώς ή 
ύψηλή έντύπωσις τής είκόνος δπου : αί ώραι ανοίγουν τα ήωα χάγ- 
γε.Ια της Ανατολής δέν διαταράσσεται έκ τής κατ’ έπίφασιν γλωσσι
κής αύτής άνωμαλίας. Είς τό κλασικόν τοΰ Άφεντούλη σύγγραμμα τήν 
«Φαρμακολογίαν», τό καταστάν πρότυπον ιατρικού ύφους καί έπιστημο- 
νικής κυριολεξίας πάντων τών νεωτέρων ιατρικών συγγραφέων, ή άσύ- 
στατος έτι γλώσσα ημών ποοβιβάζεται είς δργανον έντελές έκφράσεως 
έπιστημονικών ιδεών καί πραγμάτων ποικιλοτάτων — άποδεικνυομένου 
καί ένταΰθα δτι πρός δημιουργίαν γλώσσης φιλολογικής καί έπιστημο- 
νικής άπαιτεϊται πνοή ζώσα, έκπορευομένη άπό ψυχών ζωντανών καί ούχί 
γλωσσολογική νομοθεσία, δημιουργούσα αιρέσεις μόνον καί αιρετικούς. 
'Ύφος δέν είνε οί τύποι καί αί λέξεις, άλλ’ ή ψυχή τοΰ συγγραφέως καί 
ή ψυχή τών συγγραφέων είνε γέννημα τής φύσεως καί τοΰ πολιτισμού.

Έάν άπεπειρώμεθα ένταΰθα νά παραθέσωμεν δείγματα τής πρωτο
τυπίας καί τής δυνάμεως καί τής έγκρατείας τοΰ ύφους τοΰ Άφεντούλη, 
ήθέλομεν παρασυρθή πολύ μακράν. ’Άλλως τε ή τοιούτου είδους ώς έν 
προθήκη έκθεσις τεμαχίων άσυνθέτων είς άπόγνωσιν ύφους, μάς ένθυ- 
μίζει πολύ τον σχολαστικόν τοΰ μύθου, τόν έπιδεικνύοντα τούς λίθους 
τής οικίας του είς δείγμα τής στερεότητος καί κομψότητος τοΰ συνόλου.

Οί λίθοι ούτοι έν τή αρμονική αύτών συναρμογή άποτελούσι τό 
εύρύ πνευματικόν οικοδόμημα έν τφ όποίφ ένεθρόνισε τήν εικόνα της 
διάνοια έκτάκτως εύρεΐα καί φιλοσοφική, ψυχή έκτάκτως εύαίσθητος καί 
ποιητική. ΠΕΤΡΟΣ ΑπΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ1

1 Τήν ανωτέρω δημοσιευομένην πρδς τήν αγαπητήν αύτοΰ θυγατέρα, ώραίαν 
χαί ποιητικωτάτην επιστολήν ώς καί τά ποιήαατα τοϋ αειμνήστου θ. Άφεν- 
τοΰΛη, άπαντα ίντε.Ιωε, άνόχδοτα, όφείλομεν είς τήν πολύτιμον εχτίμησιν 
πρδς τήν ε,Ποιχίάην Στοάν» καϊ τήν εύγενή προθυμίαν τοΰ διακεκριμένου φίλου 
χ. Γ. I. Άγγελοπουλου χαθηγητοϋ τοϋ Έθνιχοϋ Πανεπιστημίου.

Αγαπητή μοχ Αμαλία

ΑΙ εΐχον νοϋν νά σοί γράψω ; Και εΐχον ίρεξιν νά ένθυμηθώ τδν 
Πειραιά ; Καί ήτο δυνατόν νά εΰρω έν έμοί αύιώ τήν διάθεσιν, ινα 

φέρω τήν διάνοιαν είς τδν οίκον μου καί νά φαντασθώ αΰτδν κατάφορτον άπδ 

τενεχέδες, άλλους μέν χρεμαμένους άπδ τής θύρας, άλλους δέ προσηλωμένους 
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είς τούς τοίχους καί άλλους συσωρευμένους έπί τής χλίμαχος δίκην πυραμίδος 

πέριξ δέ αύτής πλήθος άξιαγαπήτων συνδημοτών χοριβαντιοΰν καί μαινόμενον 

καί εκπέμπον φοβεράς ώρυγάς ; 1

1 Υπαινίσσεται τόν τρόπον, δΓ ού οί θρασύτεροι τής νικησάσης κατά τας 
τότε δημοτικάς έχλογάς μερίδος έν Πειραιεΐ έξεδήλωσαν τόν έαυτών θρίαμβον, 
αποφραξαντες τήν νύκτα τάς έξω θύρας τών οικιών τών κυριωτέρων αντιπάλων, 

εν οις καί δ μακαρίτης Άφεντούλης, διά τενεκε'δων.

ΔΓ αύτά όλα δέν σοϋ έγραώα. ’Απέστρεφα τήν διάνοιαν από τοϋ θέατρου 
τηλιχαύτης ακολασίας, ύπέρ ής έκθύμως έπρωταγωνίστησαν αί άρχαί, ών άφθι- 

τος εΐη ή δύναμις καί ή δόξα είς χραταίωσιν τής ελευθερίας τών εκλογών !
Δι’ αύτά, άκριβεστάτη μοι κόρη, δέν σοί έγραψα και μή παραπονήσαι. Χθες 

έπέστρεψα έκ μακρας καί πενθημέρου έχδρομής. Άνέβην τόν Koxovpixor καί τήν 

’.Ιετοΰ Φω-ΐεάν, καί άνέβην αύτήν κατά τό ύψιστον άκρον, πεζοπορών αποστο- 
λικώς έπί δίωρον. Είναι δ Κοκουρΐκος μία τών ύψίστων καί ή συδενδροτάτη 

τών κορυφών τοΰ ΙΙηλίου, ύπεράνω τοΰ άγιου Γεωργίου, όθεν απερίγραπτος ανα- 
πετάννυται ή αμφιθαλάσσιος θέα. Πρός δυσμάς κάτωθεν μου, ύπό τούς πόδας 
μου, όλη ή μακρά ήμιχυχλιχή, ή ύπό κολπίσκων καί γλωσσοειδών ακρωτηρίων, 
κατακέντητος έπιθαλάσσιος παρυφή τοΰ Πηλίου, κατά ζώνας κεχωρισμένη ομο
κέντρους. Περί έμέ δάσος πυκνόν έκ φηγών, είτα ή κατωφέρεια τοΰ όρους μέ 
άπεψιλωμένας τάς οξείας ύπό τών άνθραχέων καί ύλοτόμων, μόνον δέ κατά τάς 
ρευματιάς, διατηρούσας ήδέως λείψανα ακμαίας βλαστήσεως. "Επεται ή μακρά 
σειρά, δ κύκλος, ούτως είπειν, τών Πηλιωτικών κωμοπόλεων, μετά τών ύψιστέ- 
γων αύτών οικιών, έντεθαμμένων έντός τής καταφύτου περιοχής των. ’Εφεξής οί 
αμπελοστεφεΐς γήλοφος οί φέροντες επί τών προεξεχουσών ακροτήτων, άλση 
δρυών ή πλατάνια καί κατακρύπτοντες ένα προφήτην Ήλίαν ή μίαν άλλην 
άγκότητα. “Έπειτα ή αδιάκοπος έλαιοφυτεία, ή κατακαλύπτουσα δίκην χΛαίτης 
συνηρεφοϋς δλην τήν ποδιάν τοϋ όρους, παρά δέ τήν θάλασσαν ή πεδιάς έκείνη, 
ή έρασμιωτάτη, ή ίμερόεσσα, ή κατάφυτος έξ όπωροφόρων δένδρων έν κήποις 
πολυθελγήτροις, ένθα άλλοι μέν καρποί άρτι φύονται, άλλοι δέ ώριμοι τελέθουσιν 
ώς εν τή νήσω τών μυθολογουμένων Φαιάκων, πέραν δέ πάντων τούτων τό άλί- 
τρυτον πεδίον, δ λειοχύμαντος κόλπος, τό παγασαΐον, έν ώ ή ©έτις έλούετο παί- 
ζουσα χαί αναπηδώσα έπί τοΰ άφροϋ τής θαλάσσης, ώστε άνωθεν άπό τής φω- 
λεάς τοΰ άετοϋ δ ακραίος Ζευς δέν ήδυνήθη νά μείνη αναίσθητος πρός τά θέλ
γητρα τής έρατεινής νηρηΐδος . . . Άλλά πώς μέ αποπλανά ή φαντασία είς τόν 
δμιχλώδη λαβύρινθον τής μυθολογίας! Πέραν τοΰ παγασαίου κόλπου κατάντι- 
κρύ μου φαίνεται ή Άμαλιάπολις καί τοΰ ΒεΛε'ντσα ή καλύβη καί ή μακρά 
σειρά τής “Οθρυος, ή αποφαλακρωθεΐσα τήν νεφηγείτονα κορυφήν, καί όπισθεν 
αύτής εις τά βάθη τοΰ έκ τών μαρμαρυγών τοΰ Ήλιου άεροειδοΰς δρίζοντος 
σκιαγραφούμεναι αί δειράδες τής Οίτης καί όπισθεν τούτων πρός αριστεοάν αί 
πυραμιδοειδείς τοΰ Παρνασσού κορυφαί. Πρός δεξιάν έκτείνεται τό ©εσσαλικόν 
πεδίον, οίονεί δέ έν τώ προθαλάμω αύτοΰ, πρόκεινται αί Φέρραι καί τά Φέρσαλα. 
Πρός άριστεράν μου ό μέγας Θερμαϊκός κόλπος μετά τών χαλκιδικών χερσονήσων 
τής Κασσάνδρας καί τοΰ “Αθωνος, οΰ ή κορυφή φορεϊ πίλον έκ νεφελών ώς ΐερο-
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πρεπές καλυμαύχιον—χαί έπειτα τά βεύματα τοϋ δροσερού άέρος, τά περιβομ- 
βοϋντα καί περιψύχοντα, καί ή βοή τών δασών προσομοία πρός τήν βοήν τών 
κυμάτων, πάντα ταύτα μέ έξέστησαν τών φρενών, άγαπητή θύγατερ, καί προσε- 

ρισθεϊς είς τό σμαράγδινον φύλλωμα χαμαιπετοϋς φυτού, έμεινα ώρας πολλάς 
άκίνητος, άπολαύων τοΰ απερίγραπτου θεάματος. Ήθελον, έάν ήτο δυνατόν, νά 
διαβιώσω έν τή έοημίςι ταύτη, μακράν τής τύρβης τών πόλεων και τής κοινω
νίας κα’ι εστοχαζόμην, ότι δέν είναι παντελώς μύθος τό λεγόμενον, ότι δ Χείοων 
δ Κένταυρος, ιατρός αύτός, διεβίωσεν έπί τών κορυφών τοϋ είνοσιφύλλου Πη
λίου. Τίς ήξεύρει, άν ραν'ις αίματος κενταυρείου δέν διαρρέει έν ταίς φλεψί μου, 
κατακληοονομηθεΐσα διά τοσούτων αιώνων εις Μάγνητας άπογόνους ; Μά τάχα 
δέν φέρομεν πάντες έν ταϊς φλεψίν μας ρανίδιον αίματος κατακληοονομηθέν 
ήμΐν έξ άρχαιότητος ύψηλοτέρας—άπό τοϋ πρωτοπλάστου Άδάμ;

Έπεχείρησα, άχοιβεστάτη μοι θύγατερ, νά γράψω πρός σέ, καί δέν ήξεύρω, 
πώς άκων άναρπάζομαι εις τούς εύδαίμονας έκείνους χρόνους, έν οίς ούτε έκλέ- 
γοντες ύπήρχον ούτε έκλεγόμενος άλλά θέτιδες λουόμεναι έν τοϊς νάμασι τών 
κόλπων καί Δίαι, έρωτευόμενοι καί μακρόθεν, ούχί μόνον άπό γειτονίας, έκ τής 

κορυφής τών όρέων. Είς τοσοϋτον άποστάσεως έξικνείτο τότε ή αίγλη τών καλ
λονών καί Πηλεϊς άπονεμόμενοι τής έρωτικής τοϋ Διός πανδαισίας καί Άχιλ- 
λεϊς έκβλαστάνοντες άπό τοιούτων ερώτων καί γάμων. Όπόσον εύδαίμονες ήσαν 
οί χρόνοι έκεΐνοι καί έφ’ δσον άναρπάζουσα φέρει με ή φαντασία πρός τούς χρό
νους έκείνους, έπί τοσοϋτον αισθάνομαι έν έμοί άνανεούμενον τό σθένος τής νεό
τητος, καί τοι φέρων τό φορτίον σχεδόν έπτά δεκαετηρίδων.’Ναί προσφιλεστάτη 
μου θύγατερ, επ’, τής κορυφής τών όρέων ή ζωή παρέρχεται έν νεότητι διηνεκεϊ. 
Δέν μάς κατακάμπτει τό γήρας, δέν μάς στενοχωρεϊ ή πνιγηρά τών πόλεων 

ατμόσφαιρα. ’Αδέσμευτος παραδίδεται ή ψυχή μας είς τήν αμιγή άπόλαυσιν 
τών φυσικών καλλονών καί πάσα στιγμή τοϋ βίου μας απερίσπαστος πολλαπλά- 
σιάζεται έν άρρήτω γαλήνη. Τί πρός ημάς ή τύρβη τής κοινωνίας καί τά έγ- 
κληματικά πλούτη καί αί αγωνιώδεις φιλοδοξίαι ; Έκεϊ έπί τών όρέων, έν τή 
ιερά έκείνη σιγή, ήν μόνη ή πνοή τών ανέμων διαταράσσει ή δ ρόχθος παραρ- 
βέοντος ϋδατος, δ αήρ δροσερός ανεπαίσθητος διολισθαίνει είς τά σπλάγχνα καί 
διαστέλλει τά στήθη μας. Ούδεμία πνευστίασις, ούδείς στόνος τήν συνοδεύει ή 
διακόπτει. Καί αίσθανόμεθα τό πνεύμα τής ζωής διαπορευόμενον τό σώμα ήμών 
καί διαχέον απανταχού σθένος καί κουφότητα. Ναι τώ όντι αναγεννώμεθα έπί 
τών όρέων. Λέγουν ότι κάπου έπί τών κορινθιακών δειράδων ύπήρχε πηγή εν ή 
λουσμένη ή "Ηρα κατ’ έτος άνέκτα τήν παρθενίαν. Καί είναι τό πράγμα αλη
θές. Έπί τών όρέων, όπου αναπνέεις αέρα δροσερόν καί λούεσε είς κρυστάλλινα 
υδατα, αίσθάνεσε τάς δυνάμεις άνανεουμένας καί ει μή τήν παρθενίαν, ώς ή 
Ήρα, άλλά καν τήν νεότητα ανακτάς έπί τών όρέων. Έπί τοϋ Κοκουρίκου είναι 
δ ναός τοϋ ακμαίου Διός, είς ον μυθολογείται, ότι οι αρχαίοι κάτοικοι ανήρχοντο 
άπαξ τοϋ έτους μετά τήν έορτήν περιβεβλημένοι κάδδια — τοσοϋτον φαίνεται, 
ότι ην τό ψύχος τοΰ όρους κατά την ώραν καί τούς χρόνους εκείνους ! Έπί 
τοΰ όρους τούτου, κατά τά πλάγια τής ύψίστης κορυφής, έκεϊ έ\θα άρχεται μι
κρόν όροπέδιον, ύπάρχει όπή φέρουσα εις ύπόγειον σπήλαιον τοσοϋτον μέγα,
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ώστε ήμπορει νά περιληφθή έν αύτώ ή οικία μας μετά πάντων τών τενεχέδων 
καί τοϋ προ ταύτης ώρυομένου καί κορυβαντιώντος συρφετού ! Λέγεται, ότι 
αυτό ήτο τδ άντρον τοϋ Χείρωνος. ’Εννοείς, γλυκύτατη μοι κόρη, ότι δέν ήδυνά- 
μην μέ έσταυρωμένας τάς χείρας νά θαυμάσω άπδ τής οπής τδ μέγαρον τοϋ 
Χείρωνος, τοϋ πατριάρχου εκείνου τών 'Ομηρικών ιατρών, καί διωλίσθησα διά 
τής οπής εις τδ έρεβος τοΰ σπηλαίου. Άλλ’ δ κρότος τών βημάτων μου και ή 
μονοσύλλαβός μου κραυγή, παραπαίοντος εν τώ σκότει, ώς δ Όδυσσευς έν τώ 
Άδη, έξεπτόησαν σμήνος νυκτερίδων, αιτινες, άλλαι μέν τρίζουσαι, άλλαι δέ 
προσπετόμεναι κατά τήν κεφαλήν μου, ήνάγκασάν με — οιον πεπνύμενον, αυ
τών δέ πετουσών έν σκιά — έξηνάγκασάν με νά παλινδρομήσω ταχύς έπί τήν 
οπήν. Δέν ήξεύρω δέ πώς ήσθάνθην καταλαβόν με ώς τι άγιον ρίγος, δ δέ κρό
τος τών βημάτων μου μεγαλυνόμενος ύπδ τής εξημμένης φαντασίας, μοί ενεποίει 
άνεξήγητόν τινα τρόμον. ΤΗσαν στιγμαί καθ’ άς έβλεπον ώσεί σπινθήρας πρδ 
τών όμμάτων μου έν τώ σκότει καί βεβαίως προήρχοντο μέν αύται έκ τής έντά- 
σεως τών οφθαλμών, άλλ’ ούχ ήττον έν τή έρημίςε έκείνη, έφανταζόμην τους 
σπινθήρας οίονεί έξακοντιζομένους έκ τοΰ όφθαλμοΰ αιλουροειδούς, άλλως τε καί 
δέν εΐχον τδν μίτον τής Αριάδνης, ί'να έξέλθω απλάνητος απδ τοΰ σπηλαίου. Ή 
’Αριάδνη μου είναι μακράν είς τάς χλοεράς κοιλάδας τής Βοημίας, συ δέ, τδ 
Άριάδνιόν μου συνθέτεις ιερεμιάδας επιστολών, είς άς έκτραγωδεΐς τά δεινά, ά 
πάσχουσιν αΐ τρυφερά! θυγατέρες, όταν οΐ πατέρες αύτών πλανώνται μεταξύ τών 
άβατων δασών, όπου δέν ύπάρχουσι τηλέγραφοι, ή κστακυλίονται είσερπύζοντες 
είς σπήλαια, όπου δέν ύπάρχουν ταχυδρομεία. Καί ταϋτα μεν δηταϋτα,ώ θύγατερ.

Γλυκυασπάζομαι σέ τε καί τδν Γεώργιον καί τά τεκνία, ά έδωκεν δ Θεδς άμ' 
φοτέροις καί ά διαφυλάττοι καί μεγαλύνοι, δπως καί ταϋτα βαδίσωσί ποτέ, ή 
κάλλιον είπεΐν άναρριχηθώσιν ώς δ πάππος χερσί τε ποσίτε πρδς τά έδη τοΰ 
’Ακραίου Δΐος καί τάς κορυφάς τοΰ Κοκουρίκου καί Γολγοθά.

’Εν Ζαγορά τή 23 Αύγούστου 1889. Ό πατήρ σου
Θεόδωρός Αφεντούλης

*

4

Γυναίκα, λέω, δέν μπορώ αύτοΰ μεσ’ τήν ’Αθήνα 
δλοχρονής νά κάθωμαι, νά ψήνωμαι, νά σκάνω- 
δέν ημπορώ, δεν δύναμαι νά κολυμβώ στή σκόνη 
μέ τδ λαρύγγι μου στεγνό, μέ τυφλωμένο μάτΓ. 
θαρθώ τή γυναικούλα μου, τά τρυφερά παιδάκια 
θαρθώ γοργά νά φορτωθώ στή ράχη μου’ νά στήσω 
τδ ιοτωχικδ καλύβι μας εδώ στδν άγιο Γιώργη, 
στή Ζαγορά, στά κρύα νερά καί στήν πολλή δοοσοΰλα, 
νά παίζουν τά παιδάκια μας στά χώματα, στά χιόνια"

1 Τδ κατωτέρω ποίημα, κατ’ απομίμησιν τοΰ δημοτικού «μάννα, σού λέω, 
δέν μπορώ . . . κτλ.» εγράφη ύπδ τοΰ μακαρίτου Άφεντούλη έν Ζαγορά κατά 
τδ θέρος τοϋ 1892. Υποθέτει τδν γαμβρόν του κ. Γ. I. Άγγελόπουλον, δν έφιλο- 
ξένει τότε έκεΐ, άπευθύνοντα τό ποίημα πρός τήν εν Άθήναις διαμείνασαν σύ
ζυγόν του.

νά λούζωνται μέ κρύσταλλα, νά πολεμούν μ’έ μήλα, 
νά τρών κορόμηλα ξυνά, κι’ αχλάδια κα! φουντούκια· 
νά γείνουν άνδρες δυνατοί, ώσάν τδν Παπουλή τους 
δπου ξυπνά πολλά πουρνό και χαιρετά τδν ήλιο, 
όταν προβαίνει τήν αύγή, στή θάλασσα λουσμένος 
κΓ δλο χρυσόνει τά βουνά καί ροδοκοκκινίζει, 
σάν τήν ώραία κοπελιά ποΰ κλίνη παρατάει 
καί πάει στή βρύσι νά πλυθή, λάμπει τδ μάγουλό της, 
παίζουν στ’ άέρι τά ξανθά τής κεφαλής πλοκάμια, 
σκεπάζοντας τήν ώμορφιά τοϋ στήθους τή χιονάτη. 
Έδώ χρυσή γυναΐκά μου, έδώ έδώ θάρθοΰμε- 
εδώ νά ζήσωμε οί δυό σάν τρυφερά τρυγόνια, 
έδώ καί νά γηράσωμε σάν ό θεός τδ θέλει. 
Κι’ δταν γυρίσουν οί καιροί καί φθάσουνε οί χρόνοι, 
θά κοιμηθούμε καί οί δυό έκεΐ στδν άγιο Γιάννη 
μέ τ’ αηδονιού τή μουσική, τή συντροφιά τοΰ κούκου, 
στδ πλάγι μας τή ρεματιά μέ σκλήθρα μέ πλατάνια 
μ’ άγριάμπελη, βατομουριαίς καί δάφναις καί μυρσίναις 
κΓ οχι βαρύ τδ σκέπασμα μέ μαρμαρένια πλάκα. 
Τή νύχτα στήν αστροφεγγιά τριγύρω μας οί γρύλλοι 
θά κελαδοΰν γλυκά γλυκά καϊ θά μάς νανουρίζουν 
νάναι γλυκύς ό ύπνος μας, ατάραχος, αιώνιος. 
Δύο σταυροί θά μαρτυρούν κι’ οί δυό πλάγι μέ πλάγι 
ποΰ κρύβεται ή κεφαλή στδ λουλουδένιο στρώμα.

1893 Θεόδωρός Αφεντούλης

Δός μου, γλυκεία φίλη μου, έν φίλημά σου δός μου, 
καί αφες μου τήν κεφαλήν στδν κόλπον σου νά κλίνη, 
έκεΐ ειν’ ό παράδεισος, εκεί τδ φώς τοΰ κόσμου 
άν τ’ άρνηθής, θά τδ ιδώ, ώς ονειρον νά σβύνη. 
Σιώπα, μή τά χείλη σου εις λόγους διαστέλλεις, 
λόγους δέν θέλει ή χαρά, δ ίμερόεις στόνος! 
Παλμούς προκάλει τρυφερούς, άν ήμπορής, άν θέλης 
καίτοι ύφέρπει έν αύτοίς αχώριστος ό πόνος. 
"Οταν έτρέχομεν δμοΰ εις σκιερούς πευκώνας 
καί μόνον μάς ανέκοπτε τδ άσμα τών πτηνών, 
ιών δ’ εύοσμων άρωμα έπλήρου τούς ανθώνας, 
ους χειρ άνάκτων έπλασεν εις κάρπωμα τερπνόν, 
Νάρκης, σοΰ είπα, βάλσαμον άς ητο νά μεθύση 
τήν δρασίν μου, την πνοήν, τοΰ στήθους τδν παλμόν 
άς ήτο στήν αγκάλην σου δ ύπνος νά κοιμήση, 
τής ορφανής καρδίας μου τδν άϋπνον χανμδν.

Θεόδωρός Αφεντούλης

Τό τελευταδον ποίημα τοΰ θ. Άφεντούλη
Όλιγίστας ημέρας πρδ τοΰ θανάτου αύτοΰ χαριεντιζόμενος, ώς έφίλει πρδς 

καλλίστην δέσποιναν, παρεκλήθη νά τή γράψη έκ τοΰ προχείρου ολίγους στί
χους. Ό α’ισθηματίας ποιητής καί φλογερ δς πατριώτης, ό αγαπών μετά νεανι
κού πάθους ύπδ τάς λεύκάς αύτοΰ τρίχας, πάντοτε δέ γελών καί παίζων ώς
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ζητεί χάρτην χαϊ

ΤΩ άφες είς τήν δύσιν μου 
προτού νά καταφθασω , ι 
νά εΐπω : μέ ήγάπησεν αύτη 
ποΰ λαχταρώ !

παιδίον, σοφός καθηγητής ύπό τήν λαϊχωτέραν άποτύπωσιν, ΕΚΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ 4διά μολυβδοχονδύλου γράφει : 

"Ώ άφες με εν σου φίλημα 
άκόμη ν’ αποσπασω, 
εν σου γλυκυ μειδίαμα, 
άχόμη νά χαρώ.

Ό ποιητής έν τούτοις παρακαλεϊται έκ νέου νά συνέχιση τό ποίημά του καί 
- ’ έκπλ^ει «Ά! 5χι δά πολιορκίαν τοΰ νου μου! αρκεί οτι ηλωθη η

αναψωνων εν εκΐϊΛΎ|,ει. « λ uλ r δ ~ .
καρδία μου» ύπό τό ώραϊον μειδίαμα τής κυρίας εξακολουθεί .

"Αν ναυαγός διηύθυνα τό διαρβέον σκάφος _ 
ε’ις τήν αγκάλην χλοεράς καί _άνθοφορου γης, 
γαλήνην έπεπόθησα ένθα το κϋμα τάφος 
δέν είναι, ούδέ μαίνεται άγρια χαταιγις.·0( ΙΜί».«Ι« «ο ’Μ-*» 8Τ"*ύ.Τ”

„4, συΎΥ„ή ™ β,Λ,υ,ή. έ· mi»·· “ΖΖΖ. <, -*«4 *■ Π·
Άποστολίδης. ,

Κ.....................Βουλευτήν
•Αθήνας (κατεπεϊγον)

ΓχίΛ ’tapir μπετϊμ εβέ, εεΛιμ εχμεχ βε ζειτιν, 
Τ . . . εφε'νδηε. Τριχοΰπης Έφφε'νδης.

ovrap μπραχτη μπιζε σεζιν

Αφεντοτλης

Πανομοιότυπο» υπογραφής Θ. Άφεντούλη

’Σ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ

— Καοδιά, ώς τώρα έγνώρισες μιά κόρη καστανή, 
Μιά μαυοομμάτα, μιά ξανθή και μια μεΛαχοινη 
Καί είχες άπό έρωτα δι’ ολαις των χτυπη,-. 
Είπέ αου ποια άπό αύταίς με ειχεν αγαπήσει ;
—Καυ,αιά ! . . — Λοιπόν γιατί έσύ για κειναις να χτυπάς

‘ ‘ Άφοΰ μέ Σε γελούνε ;
— Γιατί ή μοίρα έγραψε, μοϋ λέγει, ν’ άγαπ^ς

1 ' r Χωρίς νά σ’ αγαπούνε!

Nikos κοτςελοποτλος

Ο κϋμα τοϋ Φαλήρου ύποτρέμον άντανακλόί τάς άργυ- 
ράς ακτίνας τής σελήνης καί ένφ ό υπόκωφος αύτοϋ 
φλοίσβος μετεωρίζει τον ρεμβάζοντα εις τάς αιθέριους 
χώρας τών ονειροπολημάτων τής ποιητικής νεότητος, 
ό οφθαλμός τοΰ παρατηροϋντος έκτείνεται έπ'ι τής απέ

ραντου έκείνης έπιφανείας τών μελανών ύδάτων, άτινα μόλις φωτίζει 
ή ωχρά καί αμφίβολος τής σελήνης λάμψις. Ή δροσερά αύρα παίζουσα 
έπί τόϋ απείρου τών θαλασσών άπέσπα λευκόν τινα άφρόν άπό τών κυ
μάτων, άτινα ήρχοντο ήσύχως νά θραυσθώσιν έπ'ι τής μαγικής ακτής 
μεθ’ ΰποκώφου τίνος ψιθύρου.

¥ *
Έπί τής ακτής νέος τις σύννους άναμετρά τά παρερχόμενα κύματα 

κυλίων τό βλέμμα αύτοΰ μακράν έπί τών θαλασσών ώσεί έάν έζήτει 
έπ’ αύτών τι τό άγνωστον, τι τό μυστηριώδες τό όποιον νά ήδύνατο νά 
πληρώση τό κενόν τής καροίας του. Ή άφρόεσσα αύτοϋ φαντασία πε- 
ριεπλανάτο εις κόσμους μυστηριώδεις, κόσμους αγνώστους, κόσμους πυ- 
ρετώδους περιπαθείας τούς οποίους ή καρδία έπλασε καί οδς ό νοϋς αδυ
νατεί νά κατανοήση. Ό Έρνέστος ήτο κάλυξ ρόδου έτι, διεπέρα τήν 
εύδαίμονα έκείνην ηλικίαν καθ’ ήν ό άνθρωπος δέν έχει παρελθόν δπως 
στενάζη, ένώ έχή μέλλον εύρύ δπως έλπίζη. ’Ανέπνεε τό άρωμα δπερ 
έρχεται έκ τοϋ μέλλοντος καί δπερ καλοϋμεν έλπίδα, καί τδ εύελπι 
τής νεότητος αύτοϋ κρίνον δέν ειχεν είσέτι μαράνη ό παγετός τής πραγ- 
ματικότητος καί τής έπερχομένης πείρας. Δέν είχε παρελθόν, άπελάμ- 
βανε τοϋ παρόντος καί έμειδία πρδς τδ μέλλον. Έζη, ήγνόει καί ήλπι- 
ζεν . . . Καί δμως ή έλπίς αύτοϋ ήτον αόριστος. Έβυθίζετο εις τι αί
σθημα συγκεχυμένον καί άπειρον. ’Ησθάνετο έν έαυτώ άκαταπαύστως 
τήν τρικυμίαν παθών, αισθημάτων αγνώστων, άτινα έζήτουν τήν πρώ-

1 Ή δημοσιεύεις αύτη όφειλομένη είς αγαπητόν φίλον έν τώ χαρτοφυλακίω 
τοϋ όποιου ανευρέθη τό χειρόγραφον τοΰ πολυφίλητου νέου Χρηστόν Γ. Γεράκη, 
μή έχουσα άλλην αξίωσιν ώς έχ τής εποχής, καθ’ ήν έγράφη τό εργον, πληοοΐ 
πόνου βαθυτάτου πάσαν γνώριμον ψυχήν, μη ποτέ λησμονοΰσαν τήν συμπαθε- 
στάτην μνήμην τοΰ πολυτίμου φίλου και διαπρεπούς επιστήμονας, ού τό εύ'ελπι 
στάδιον, μετά τών αρμονικών τής εύγενοϋς του καρδίας παλμών διέκοψε σκληρός 
θάνατος, έν τή στιγμή τής ζωηροτέρας έκδηλώσεως τών πολλαπλών χαρισμά
των του.
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την περίστασιν, δπως παρουσιασθώσιν αύτφ ύπό ριορφήν πραγριατι- 
κωτέραν. *

♦ ¥

’Ολίγον περαιτέρω έπαιζε pttxpa χρυσαλλίς. ΤΗτον ώραία, άσπιλος 
ώς ό κρίνος, καλλονή δροσερά ώς το έαρ, ριέ εκφραστικούς ριέλανας 
δφθαλριούς καί ριέ έβενόχρουν κόριην, έκ τοϋ ριικροΰ δ’ώς ήρι.ικλείστου κά- 
λυκος στόματος αύτής πάσα λέξις έξερχοριένη ήτον ώς ούρανία ριελωδία, 
ήτις ήτον αδύνατον νά ριή διεισδύση εις τήν καρδίαν τοϋ δνειροπολοϋντος 
νέου. Ό Έρνέστος έστρεψε το βλέριρια. Ή ωχρά καί ονειρώδης τής 
σελήνης λάριψις έφώτιζεν άριυδρώς τά πέριξ. Είχε προσηλωριένον ήδη 
ό Έρνέστος τό βλέριρια έφ’ ικανήν ώραν έπί τής ριικράς χρυσαλλίδος, 
δτε τυχαίως αυτή έστρεψεν άλλαχοϋ τούς δφθαλριούς. Τά βλέριριατα 
αύτών διεσταυρώθησαν, τό βλέριρια τού νέου ένεκρώθη, ένφ ριειδίαρια 
θειον, ριειδίαρια έλεγειακόν, έξήλθεν έκ τών χειλέων τής νεάνιδος. 'Ο 
Έρνέστος ένόριισεν δτι τφ ήνοίγετο ό ούρανός. Εΰρίσκετο εις αίθέριόν 
τινα κόσριον, εις τούς παραδείσους ους καθ’ δναρ βλέποριεν. ”Ω ! ή καρ
δία τών νέων όριοιάζει ριέ τήν χρυσσαλίδα, ήτις πεοιίπταται πέριξ είς 
τήν φλόγα ριέχρις δτου κατακαή.

*
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Μετά δύο ώρας ή ακτή ήτον έρηριος. Ειχον παύσει πλέον αί όριιλίαι, 
οί γέλωτες, οί καγχασριοι τών πολυπληθών αύτής θαριώνων, καί ούδέν 
πλέον έτάραττε τόν ύπόκωφον τών κυριάτων ψίθυρον. Ή σελήνη ήδη 
είχε δύσει καί τά πριν γαλήνια κύριατα ριετεβλήθησαν είς πελώρια καί 
ζοφερά θραυόριενα ριετ’ απαίσιου κρότου. Σιγή ριοναδική, σιγή φοβερά 
έπεκοάτει, διακοπτοριένη κατ’ ίσα χρονικά διαστήριατα ύπό τής ύποκώφου 
τών κυριάτων άναπελαγίσεως, καί έπί τής πρότερον άπλέτως φωτιζορ-έ- 
νης ακτής ζοφώδες σκότος έπεκράτει, βροχή δέ λεπτή διαπεραστική 
καί ψυχρά έπιπτε κατά σταγόνας. Καί έν τούτοις ό νέος ήτο προση- 
λωριένος έτι έκεΐ. Ήσθάνετο έν έαυτφ τό αιρια ρέον ρ.ετά πυρετώδους 
ταχύτητος καί είς ριάτην έζήτει νά δροσίση τό φλέγον αύτοϋ ριέτωπον 
τό ύδωρ, δπερ τώ έρριπτε τό πρό τών ποδών αύτοϋ θραυόριενον κύρια . . .

★
¥ ¥

.... Παρήλθον ήριέραι. Καί ό Έρνέστος συνήντησε ποτέ τό ίνδαλριά 
του. Άλλ’ οποία ούρανία δι’ αύτόν εύδαιριονία. Βλέρ-ρια της τφ ώριολό- 
γησεν δτι τόν αγαπα. Ήγνόει ο ταλαίπωρος, οτι εκείνη, ητις ευκόλως 

έράται, επίσης εύκόλως καί λησριονεΐ. Άλλ’ ό Έρνέστος τήν έλάτρευε 
καί ήγνόει τι έζήτει. Έπόθει ν’ άκούη τό δνοριά της προφερόριενον, 
έλάτρευε τήν γοητείαν τοϋ βλέριριατός της καί κατεφίλει τών ποδών 
της τά ίχνη, ένθα ένόριιζεν δτι έβλεπεν άναφυόριενα ρόδα. Έζήτει 
πάντοτε ν’ άποσπάση άπό τούς δφθαλριούς της ριίαν ελπίδα, ριίαν καν 
σκέψιν δι’ αύτόν. Έν βλέριρια της ριόνον παρεϊχεν αύτφ τήν ζωήν καί 
ένεστάλαζε βάλσαριον παρηγορίας είς τήν καρδίαν αύτού, ήτις ύπό τήν 
πεζήν τής ζωής άτριοσφαϊρσν έδρεπε πλειοτέρας άκάνθας ή ρόδα· είς τό 
εύρύ αύτού ριέτωπον ήρχισε ν’ άναφαίνηται ή πρώίριος καί βαθεΐα έκείνη 
πτυχή, ήτις προδίδει τάς,ριυστηριώδεις σκέψεις καρδίας, ήτις έγνώρισε 
ν’ άγαπρί, νά έλπίζη καί νά ύποριένη.

★
¥ ♦

Τήν εσπέραν δτε ριόνος καί σκεπτικός έκάθητο έν τφ γραφείφ του, ή 
καρδία αύτού έζήτει νά έκχύση τό αίσθηρια, δπερ τήν κατεπίεζε το- 
σούτον, ή δέ χείρ του ριετέφερεν ώς ασθενής ήχώ τούς στόνους καί 
παλριούς τής καρδίας του έπί τού χάρτου. Άλλ’ -δταν ή καρδία είνε 
πλήρης, τά χείλη σιγώσι καί πολύ πλειότερον ό κάλαριος αδυνατεί νά 
έκφρασθή. Τά προϊόντα τοσούτων αϋπνιών ό Έρνέστος κατεξέσχιζεν 
ανηλεώς διότι ήδυνάτει ν’ άνεύρη ριίαν καί ριόνην φράσιν, ήτις νά έκ- 
φράζη κατά προσέγγισιν τό άπειρον αύτού αίσθηρια. ’Ίσως, έγραφεν, ή 
καρδία ριου παρεφρόνει καθ’ ήν στιγριήν έτόλρια νά ύψωση τόν έρωτα 
ριέχρις ύριών. Άλλ’ ήσο ώραία καί δέν ήριην ποσώς τυφλός Ελένη. 
Έθεώρησα έκτοτε ώς εύτυχίαν ριου ν’ ακολουθώ τά ίχνη σου, ώς διαρκή 
εύδαιριονίαν νά προφέρω τό δνοριά σου σιγηλά δταν ειριαι ριόνος, ριελωδίαν 
δι’ έριέ ούρανιαν, ήτις ριέ θέλγει καί ριοί προξενεί δάκρυα. "Ω τι ήθελες 
νά κάριω ένταύθα έάν δέν σέ ήγάπων ; Πλειότερον έσκέφθην καί πλειό
τερον εύρον δτι ό έρως ούτος ήτον ό ποοορισριός ριου έπί τής γής.

*
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Άλλ’ ήριέραν τινα διά παντός τό βλέριρια Της ήρχισε νά χάνη τήν 
λάριψιν του. Δέν έξέπεριπε’πλέον τήν ελπίδα. Καί ένφ πρότερον έλαριπεν 
ώς ό άστήρ τής πρωίας, νύν έσβύνετο έν τή ανησυχία καί τή πλήξει· 
Λεπτόν παγετώδες κάλυριρια άπέκρυπτε τήν προτέραν αύτοϋ στιλπνό
τητα. Μετ’ ολίγον ή Ελένη κατέβαλε πλέον πολύν κόπον, δπως αντι- 
κρύζη ένίοτε τό ένδακρυ τοϋ Έρνέστου οριρια. Είς ριάτην προσεπάθει 
ό Έρνέστος ν’ άποσπάση τήν έσχάτην έλπίδα άπό τούς άποφεύγοντας 
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αύτόν οφθαλμούς της . .. Πλήν δεν άναγεννάται ό έσβεσ|Λενος ερ ως.

★
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Μετ’ ού πολύ το μυστήριον έλύθη. Ό Έρνέστος τυχαίως άνεκάλυψεν 
δτι άλλος άπελάμβανε τελείως τοϋ προνομίου τών μειδιαμάτων τήςώραίας, 
καί δτι δέν ήτον αύτός πλέον, δστις ένέσπειρεν ήδη τά έπί τών παρειών 
αύτής φυόμενα ρόδα. Ήτο νέος τις μέ οφθαλμούς μικρούς ως τούς τοΰ 
άσπάλακος, μέ ρίνα άποτόμως μέχρι σιαγόνος καθήκουσαν καί μέ πώ- 
γωνα άγγουροειδή καί αραιόν ώς κεκαυμένον δάσος. Πλήν εΐχεν ώς άν- 
τιστοίχησιν δλων αύτών τών ατελειών τής φύσεως . . . μεγάλην περιου
σίαν. Ό Έρνέστος άπέστειλε τό τελευταΐον βλέμμα του πρός τήν 'Ελέ
νην, δπερ ήτον εμπλεων οδύνης, έρωτος, καί ικεσίας, άλλ’ ήναγκάσθη 
άμέσως ν’ άποσύρη αύτό διότι συνήντησε τό τής Ελένης, ήτις παρετή- 
ρει αυτόν μετά ψύχρας αναισθησίας. Διά τόν Έρνέστον ύπήρξε τοΰτο 
μάχαιρα διεισδύσασα μέχρι βάθους τής καρδίας του. ’Έφυγε κατε- 
σπευσμένως κα'ι έζήτησε νά κρύψη είς έρημους τόπους τόν έρωτα κα'ι 
τήν απελπισίαν του ... κ’ έάν είς τά όνειρά σου, άναγνώστα, απερ 
πλάττεις, νέος βλέπων ιδανικόν τι, ζητεί αύτό έν τφ ούρανφ διότι δέν 
ύπάρχει ποσώς έν τή γή.

¥ ¥
.... Ή Ελένη εύρίσκεται ήδη είς τόν όγδοον αύτής έραστήν. Ό 

δ’ Έρνέστος ; . . . Ό Έρνέστος εύρίσκεται είς τόν όγδοον τόμον τοΰ 
'Ρωμαϊκού Δικαίου.

ψ- Χρηστός Γ. Γερακης

Άζιο'τιμε Κύριε,
Ή άβρά καί φιλόφρων πρόσκλησίς σας, όπως κα'ι έγώ άποστείλω ανέκδοτόν 

μου έργον διά τήν «ΠοιχίΛην Στοάν» τοϋ 1894 μέ τιμά ιδιαζόντως.
Ή άποστελλομένη σελΐς έκ τοϋ ημερολογίου μου δ’ αποτελέση βεβαίως ασθε- 

νεστάτην συμβολήν εις έργον φιλολογικής αξίας, οίον τδ ύμέτερον τοΰ όποιου 
τάς καλλιτεχνικάς σελίδας κοσμοϋσι πάντοτε άρθρχ και μελέται τών δοκιμω- 

τέρων συγγραφέων μας.
’Εν Άθήναις τή 28η Σεπτεμβρίου 1893

Μετά πολλής έκτιμήσεως 

πρόθυμος 
Καλλιρρόη Παρρέν.

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΓΤΝΑΙΚΟΣ
TOY XIX ΑΙΩΝΟΣ

ΕΥΚΟΝ ώς έκ Πεντελικοΰ μαρμάρου, αρχαιοπρεπές μέ τά έκ Κοριν
θιακών και Ίονικών κιόνων περιστύλιά του, περίκομψον μέ τά έκπο- 

λυχρώμων ανθυλλίων διαστιζόμενα πλαισιωτά άνδηρά του, μεγαλοπρεπές καί 
ύπερήφανον μέ το τας ’Ολύμπιους θηλείας θεότητας συγκρατοΰν γείσσόν του, πε- 
ριβεβλημένον τήν μυθώδη αί’γλην τών θαυμάτων τής ’Ανατολής μέ τους κρεμα
στούς κήπους του, κατοπτρίζον τό θαμβοϋν κάλλος του εις τά διαυγή ΰδατα τής 
ύπό τά πράσινα κράσπεδά του λίμνης, τό γυναικείου μέγαρον τής έν Σικάγω 
Παγκοσμίου Έκθέσεως, ύψοΰται πρώτον άμα τή είσόδω τοΰ έπισκέπτου εις τόν 
άπέραντον αύτής περίβολον.

Eivat τοΰτο ψηλαφητόν δείγμα τής μεγάλης καί απεριορίστου δυνάμεως τής 
γυναικός, τής έν πάσι δεξιότητος αύτής, τής έκ τής άναμετρήσεώς της πρός 
τόν άνδρα προκυπτούσης ισότητάς της. Είναι ή τροπαιοΰχος άψίς, ήν αί γυναί
κες δλων τών λαών καϊ έθνών τής γής ύψωσαν έκεί, ώς έντονον καί άκαταμά- 
χητον διαμαρτύρησιν τής έπί σειράν ήδη αιώνων αποδιδόμενης αύταίς αδυνα
μίας και φυσικής άνικανότητος. Είναι τό μεγαλοπρεπές μνημείου ύπό τήν στέ
γην τοΰ όποιου, ή έργασία, ή έπιμονή, ή άγάπη καί ή αύταπάρνησις άδελφω- 
μέναι άναδεικνύουσι τάς γιγαντιαίας προόδους μεγάλου έν τή άνθρωπότητι προο- 
δευτικοΰ κα'ι έκπολιτιστικοΰ παράγοντος. Είναι αύτή ζώσα ή ιστορία τής γυναί
κας, ή διακηρύττουσα ανά τόν κόσμον δλον τούς ηρωικούς άθλους, τούς άκατα- 
μαχήτους αγώνας, τάς ύψίστας άρετάς, τήν μεγάθυμον αύταπάρνησιν καί τήν 
άναίμακτον κατάκτησιν τοΰ έδάφους τής εργασίας, ήν βήμα πρός βήμα, σπιθα
μήν πρός σπιθαμήν, τή διεφιλονείκησεν δ ανήρ. Είναι δ θρίαμβος, ή δόξα, ή 
άποθέωσις τοΰ ήμίσεως τής άνθρωπότητος.

Πρό τοϋ Γυναικείου Μεγάρου τής έν Σικάγφ Έκθέσεως

'Ρίγος ίεράς συγκινήσεως διατρέχει τ'ο σώμα μου πρό τοΰ μεγάρου τούτου. Τά 
αγάλματα καί αί εικόνες τών γυναικείων θεοτήτων, άτινα κοσμοΰσιν αύτό, μοί 
φαίνονται έν τή γλυκεία καί ονειροπολώ έκστάσει έν ή διατελώ, ότι λαμβάνουσιν 
αίφνης ζωήν καί αποσπώμενα των γείσσων καί πολυτελών πλαισίων των τονί- 
ζουσιν εν λύραις καί όργάνοις άσμα ζωής καί χαράς, άσμα θριάμβου καί δόξης.

Μοι είναι οίκείαι καί φίλαι αί θεότητες αύται, αι άπό τοΰ 'Ελληνικού Όλύμ- 
που μας εκθρονισθεΐσαι, ϊνα μετά πάροδον είκοσιν δλων περίπου αιώνων, ύπέρ 
ποτέ αθάνατοι καί περικαλλείς, ύπέρ ποτέ λατρευταί καί πανίσχυροι ΐδρύσωσι 
τον τής άκαταβλήτου ισχύος, μεγαλοφυίας καί γοητείας θρόνον των πέραν τών 
ορέων καί θαλασσών τοΰ Παλαιού Κόσμου, πέραν τών άτελευτήτων ωκεανών, 
ανά τάς άπεράντους καί ζωογόνους τοΰ Νέου έκτάσεις.

Ή ’Εργάνη Άθηνά προίσταται τοΰ άθανάτου συμπλέγματος. Φέρει τό σύμβο
λου τής έργασίας, τό μαγικόν τοΰτο σκήπτρου, δι’ ού τά πάντα καθυπόταξε, 
δι’ ού ύπερτάτη καί άρχιάνασσα τών Θεαινών άνεδείχθη, δι’ ού τάς αθανατους 
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άρετάς πάσας μόνη αύτή έκ τών λοιπών αδελφών της κατέκτησε. Πόσον μεγά- 
λας καί άϊδίους αλήθειας ενέχει ό γυναικείος πανθεϊσμός τοϋ Όλυμπου κα'ι πώς 
μόνος δ Αμερικανικός λαός μετά πάροδον τόσων αιώνων σύνοιδε νά ένσαρκώση 

τάς θεότητας ταύτας είς τάς γυναϊκάς του.
Ό οικος παντός Αμερικανού είναι βωμός άχραντος καί ιερός, έν ω πανίσχυροι 

καί σεβαστα'ι λατρεύονται έν τώ προσώπω τής γυναικός πάσαι συλλήβδην αί γυ
ναικεία! τών προγόνων μας θεότητες. Μέ τήν διαφοράν ότι ένφ οί αρχαίοι μό
νον θυσίας καί λατρείαν προσέφερον πρός τάς θεότητας ταύτας, οΐ Αμερικανοί 
πρακτικότεροι έξεμεταλλεύθησαν τήν άπειρον αυτών δύναμιν επ’ αγαθό και 
τοϋ οίκου καί τής πολιτείας των. Ό,τι εκείνοι μόνον έφαντάσθησαν, ούτο1 
έπραγματοποίησαν. Ό,τι εκείνοι μόνον ώς ύπερφυσικόν έθεώρησαν, ούτοι ειχον 
τήν φρόνησιν ν’ αναγνωρίσουν καί νά καταστήσουν δυνατόν καί τήν αυταπαρνη- 

σιν νά εφαρμόσουν έν τώ καθ’ έκάστην βίω των.
Διά τοϋτο σήμερον ύπερήφανοι καί ύψαύχενες ατενίζουσι πρός τό Μεγαρον 

τής Γυναικείας Έκθέσεως, ώς πρός τρόπαιον θριάμβου και νίκης, τό όποιον αύται 
αί τρυφερά! γυναικείαι χείρες ύψωσαν εκεί, ΐνα έν εξελικτική σειοα έκθέσωσι 
πρό τών καταπλήκτων όμμάτων τοΰ κόσμου όλου, ποιας κατήγαγον είρηνικάς 
νικάς, ποία κατόρθωσαν θαύματα έν τή μεγάλη ταύτη χώρα, τή έκθρεψάση τόν 

νοημονέστερον λαόν τής ύφηλίου.
Ταπεινή καί έγώ τοΰ γηραιοΰ καί πεπαλαιωμένου κόσμου κόρη, αίσθανομένη 

έτι έπί τών χειρών μου τάς πληγάς τών άλύσεων, άς βία καί μετά τόσων 
αγώνων κατόρθωσα νά διαρβήξω, προσέρχομαι συγκεκινημένη είς τόν μέγαν 
τοΰτον βωμόν, δν τό φώς τής αλήθειας, τής ’Επιστήμης καί τής Τέχνης καταυ

γάζει καί τόσα έργα αρετής καί φιλανθρωπίας περικοσμοϋσι.

"Εν βλέμμα έπί τών έκθεμάτων
Ούδέν ανδρικόν όνομα αναγράφεται έπ'ι τοΰ βωμοΰ τούτου. Νοΰς γυναικείος 

διέταξε τά τοΰ ρυθμού κα'ι τής αρχιτεκτονικής του, ώς χείρες γυναικείαι έπλα
σαν καί έμόρφωσαν τά περικοσμοΰντα αύτόν αγάλματα καί άρχαϊκάς σιήλας 
καί διεκόσμησαν διά συμβολικών παραστάσεων καί εικόνων καί θαυμάσιων έρ

γων τό έσωτερικόν αύτοϋ.
Ή φιλανθρωπία καί ή μητρική στοργή, αί δύο αύται καί υψισται γυναικείαι 

αρεταΐ κατέχουσιν έν τώ μεγάρω τάς τιμητικωτάτας τών θέσεων. Εύθύς ώς εισ- 
έλθη τις διά τής μεγαλοπρεπούς κεντρικής εισόδου εύρίσκεται έντός άπεράντου 
προστώου, ού τούς τοίχους καλύπτουσι πολύτιμα gobelins καί εν τώ μέσω τοΰ 
όποιου ύψοΰται μέγα κολοσσιαίον έκ χαλκοΰ άγαλμα ιππότου έκ τών απελευ
θερωτών τής Αμερικής, έργον διασήμου γλυπτρίας. Δεξ'.ά τοΰ προστώου τούτου 
ύπάρχει πρότυπον γυναικείου νοσοκομείου, τοΰ όποιου ίδρύτριαι, ιατροί, φαρμα
κοποιοί, νοσοκόμοι καί ασθενείς είναι γυναίκες. Πάντα τά έν αύτώ χειρουργικά 

έργαλεία έφευρέθησαν ύπό γυναικών. Είς άπεράντους δέ φωτογραφίας αναπαρι- 
στώνται αί διάφοροι αί'θουσαι τοΰ νοσοκομείου τούτου και ή καθ’ έκαστα λει
τουργία αύτών. ’Αριστερά, ακριβώς απέναντι τοΰ ιδρύματος τούτου τής γυναι
κείας φιλανθρωπίας ή έμφυτος είς τήν γυναίκα μητρική στοργή στεγάζει ύπό 
τάς προστατευτικός πτέρυγάς της πρότυπον βρεφικού Ασύλου. Τοιαΰτα άνά μυ

ριάδας είναι έγκατεσπαρμένα άνά πάσαν πόλιν καί κώμην τής ’Αμερικής, απο
κλειστικός γυναικείαις δαπάναις ιδρυόμενα καί διά γυναικών λειτουργοΰντα.

Ή φιλανθρωπία έν’Αμερική έχει συστηυ.ατοποιηθή ύπό τής γυναικός είςβαθμόν 
θαυμασίως καταπληκτικόν. Τό αίσθημα τούτο κατέχει εν τή καρδία τής ’Αμερι
κανίδας τήν αύτήν θέσιν, ήν ή στοργή, ή αγάπη πρός την έργασίαν καί δ έρως.

Τάς ημέρας των κανονίζουσι μεταξύ τών οικογενειακών, φιλανθρωπικών καί 
επιστημονικών ή τεχνικών καθηκόντων των, ώς διαθέτουσι τόν πλοΰτόν των διά 
τήν ίδιαν καί τών οικείων των εύτυχίαν, αλλά καί διά τήν άνακούφισιν καί 
προστασίαν τών πτωχών. Ή φιλανθρωπία καί ή έργασία ιδού αΐ μέγισται άρε- 
ταί τής Άμερικανίδος.

Μετά τό πρόστωον έκτείνεται άπέραντος στοά κατά μήκος τής βορείου κα'ι νο
τίου πλευράς τής όποιας παρατάσσονται ή μία μετά τήν άλλην αί ώραίαι καί 
μεγαλοπρεπείς αί'θουσαι τών ξένων γυναικείων τμημάτων, είς κομψότατα δια
μερίσματα τών όποιων έκτίθενται έν άρμονικοίς συμπλέγμασι πάντα τά άρι- 
στουργήματα τής γυναικείας τέχνης καί βιομηχανίας, ώς καί πάσαι αί έν τοίς 
γραμμασι καί ταίς έπιστήμαις πρόοδοι τοΰ γυναικείου φύλου τών δύο κόσμων. 
Αί θαυμάσιαι μικρογραφίαι τών γυναικών τής ’Ιαπωνίας και τής Κίνας μετά τών 
μυθώδους ύπομονής καί έπιτηδειότητος κομψοτεχνημάτων των, αντιμετωπίζουν 
προκλητικός καί άφόβως τά λεπτεπίλεπτα βαλεντιανά τρϊχαπτα τής Γαλλικής 
τέχνης ώς καί τάς διαφόρους έξελίξεις τών Εύρωπαϊκών συρμών, μεθ’ όλων τών 
καλλιτεχνικών παντός αΐώνος καί πάσης έποχής έξαρτημάτων των.

Ή ’Ασία διά τών μεγαλοπρεπών καί πλουσίων τμημάτων τής Κίνας, τής ’Ια
πωνίας, τών ’Ινδιών, τής ’Ινδοκίνας δέν ύστερεί ποσώς τής Εύρώπης κατά τάς 
τέχνας καί τήν γυναικεΐαν βιομηχανίαν. Μόνον έν τή έπιστήμη καί φιλανθρω
πία ή Εύρωπαία γυνή ύπερέχει τής Άνατολίτιδος αδελφής της. Αί'θουσαι όλό- 
κληροι τών Εύρωπαϊκών τμημάτων χρησιμεύουσι πρός έκθεσιν τής έξελίξεως 
τής γυναικείας έκπαιδεύσεως έν Γαλλία, ’Αγγλία καί άλλαις Εύρωπαϊκαίς χώ- 
ραις, παμμεγέθεις δέ χάρται απεικονιζουσιν ό'χι μόνον τά κυριώτερα γυναικεία 
λύκεια, γυμνάσια, διδασκαλεία, παιδικά άσυλα, επαγγελματικά σχολεία καί 
βιομηχανικά έργοστάσια τών μεγάλων Εύρωπαϊκών κρατών, άλλα καί πίνακες 
χφυσοπλαισιωμένοι άναγράφουσι τούς αριθμούς τών είς έκαστον τούτων κατ’ έτος 
κατατασσομένων, ώς καί τήν κλιμακωτήν πρόοδον τής γυναικός έν ταίς έπιστή
μαις, ταίς καλαίς τέχναις καί τή ιδιωτική και δημοσία βιομηχανία.

Ή Εύρώπη έξαιρέσει μικρών τινων κρατιδίων τοΰ Αίμου παρίσταται εύπρό- 
σωπος έν τώ τμήματι τούτω, αριθμούσα κατά τάς δύο τελευταίας δεκαετηρίδας 
καταπληκτικός διά τήν γυναίκα προόδους. Τό Γαλλικόν έθνος ίδια φαίνεται έκ 
τών αναλυτικών πινάκων του έργασθέν πυρετωδώς πρός ανάπτυξή τοΰ γυναι
κείου φύλου έκ παραλλήλου μετά τοΰ άρρενος έν τε τοίς γράμμασι, ταίς τέχναις 
καί ταίς έπιστήμαις.

'Ολόκληρον τήν έτέραν πλευράν τής μεγάλης κεντρικής στοάς τοΰ μεγάρου 
κατέχουσι τά διαμερίσματα τής έπί τό προοδευτικώτερον μεταρρυθμίσεως τών 
φιλανθρωπικών καί έργατικών σωματείων, ένω αύτή ή κεντρική στοά μήκους 
120 μέτρων έπί πλάτους 35 είναι αληθές καλλιτεχνικόν μουσείον, τοΰ όποιου οί 
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τοίχοι καλύπτονται πανταχόθεν ύπ'ο έλαιογραφιών καί ύδατογραφιών τών διάση
μων τοϋ κόσμου όλου καλλιτεχνίδων. Καθ’ δλην τήν απέραντον ταύτην αίθου
σαν τήν διά σιδηρών τόξων βασταζομένην καί στεγαζομένην ύπδ θολωτής κρυ
στάλλινης στέγης, είναι έγκατεσπαρμέναι πολυτελείς ύαλόφρακτοι τράπεζαι και 
προθήκαι, περικλείουσαι δ,τι καλλιτεχνικόν έδημιούργησεν, έπετέλεσε καί έχρη- 
σιμοποίησεν ή γυνή άπδ τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι σήμερον. Τήν μονοτο
νίαν τών κομψοτεχνημάτων τούτων ποικίλλουσι πολυπληθή αγάλματα είτε έκ 
μαρμάρου είτε έκ χαλκού, έγκατεσπαβμένα άνά τήν στοάν είτε είς συμπλέγ
ματα είτε άνά έν, πάντα έργα γυναικείας τέχνης βραβευθέντα τά πλεΐστα έν 
καλλιτεχνικούς διαγωνισμοϊς.

Τήν μεγίστην ταύτην κεντρικήν στοάν περιβάλλει έκ τών άνω έξώστης απέ

ραντος, έρειδόμενος επί περιστηλίου αρχαιοπρεπούς, επί τών θριγγών τοΰ όποιου 
ζωγραφίζονται άλληγορικά συμπλέγματα, παριστώντα τάς μούσας καί τάς χάρι- 
τας ύπδ μορφάς έξοχων γυναικείων προσωπικοτήτων.

Είς τδν πρώτον οροφον είς δν δι’ ανελκυστήρος ανερχόμεθα ύπάρχουσιν αί τών 
κυριών αίθουσαι καί τά καλλυντήρια. Ή αίθουσα τών Συλλόγων καί Συνεδριά
σεων κατέχει δλόκληρον τήν βόρειον πλευράν, μέ σκηνήν απέραντον, μέ πινακο
θήκην έκ φωτογραφιών καί εικόνων τών γυναικών, αιτινες διέπρεψαν εν τή ιστο
ρία τής άνθρωπότητος άνευ διακρίσεως φυλής καί έθνους. Παρά τήν αίθουσαν 
ταύτην τδ κυλικείον τών Κυριών καί μετ’ αύτδ ή γυναικεία βιβλιοθήκη τής 
Νέας Ύόρκης, κατασκευασθεϊσα ολόκληρος δαπάναις τών γυναικείων Συλλόγων 
τής Αμερικανικής ταύτης μεγαλοπόλεως, καί διακοσμηθεΐσα ύπδ γυναικών κοσ- 
μηματογράφων, γλυπτριών και ζωγράφων αύτής. Τδ έκ βιβλιοθηκών πλαίσιον 
τής αιθούσης ταύτης περιλαμβάνει τέσσαρας χιλιάδας τόμους πρωτοτύπων συγ
γραμμάτων, μόνον τών γυναικών τής Νέας Ύόρκης, τών πλείστων μεταφρασ- 
θέντων είς πολλάς γλώσσας. Άπδ δέκα οκτώ δέ πολυτόξων άναρτητήρων, εύ- 
ρίσκονται ανηρτημένοι έν όμοιομόρφοις περικαλύμμασιν οκτακόσιοι περίπου κα
νονισμοί μετά τοϋ ιστορικού ένδς έκαστου τών οκτακόσιων γυναικείων Συλλόγων 
τής Νέας Ύόρκης.

Είς τήν απέναντι πλευράν είναι τά πρότυπα τών οικογενειακών μαγειριών 
μετά τών μαγειρικών σκευών καί μηχανημάτων, τά όποια γυναίκες έφεϋρον, τά 
γυναικεία φαρμακεία μετά τών χειρουργικών τμημάτων καί χειρουργικών εργα
λείων, αί αίθουσαι τοϋ Έρυθροΰ Σταυροϋ, τών θυγατέρων τής Έπαναστάσεως, τά 
πρότυπα τών σχολείων τών τυφλών καί κωφαλάλων τά ύπδ γυναικών ίδρυθέντα·

Έπί τοϋ τρίτου ορόφου τα έστιατόρια τοΰ Μεγάρου εν ω καθ’ έκαστην προ- 
γευματίζουσιν ύπέρ τάς τριάκοντα χιλιάδας έπισκέπτριαι καί άπδ τών έξωστέγων 
τοΰ όποιου έκτυλίσσεται ώς έν μαγικώ πανοράματι ή θέα τής Έκθέσεως όλης με 
τάς θαλασσίας λεωφόρους της, μέ τά δάση καί τούς θαυμάσιους κήπους της, μέ τα 
πάλλευκα καί ώς πόλεις γιγάντεια μέγαρά της, τά όποια φαίνονται ώς νηρηιδες 
άναδυθεΐσαι διά μαγικής τίνος ράβδου, έκεί, ένθα μέχρι τής χθες έτι ή απέραντος 
ώς μεγάλη θάλασσα λίμνη τοΰ Μιχιγκάμ έκύλιε τά άργυροβαφή κύματά της.

Καλλιρρόη Παρρεν

ίΡΙίύτε αί σταφίδες, ούτε οί έν κιβωτίοις κεκρυμμένοι σπόγγοι, ούτε τά 
ψ έλαια καί τά ξηρά σϋκα αντιπροσώπευσαν τήν ‘Ελλάδα έν Άυ.ε- 
ρική εσχάτως. Δι’όλα ταϋτα τόσον καλώς είργάσθη ή Έλλην. Κυβέρ- 
νησις τότε, ώστε μικρού δεϊν θά εληγεν ή Έκθεσις τοϋ Σικάγου καί 
θά έκλείοντο αί θύραι χωρίς τά δύστηνα νά ίδωσι τό φώς, ούδέ νά έκ- 
πλήξωσι τούς παμπληθείς έπισκέπτας καί περιηγητάς ! . . .

Έπρεπε νά τύχη έκεΐ, πεσοϋσα είς τό μέσον τοϋ άνθρωποωκεανοϋ 
εκείνου, ώς διάττων άστήρ, μία μικρά Έλληνίς μέ σπινθηρίζουσαν διά
νοιαν, μέ ευγλωττίαν οϋ τήν τυχοϋσαν, όπως μεσητεύση καί μεταπείση 
τήν Πρόεδρον τοϋ Συνεδρίου ν’ άνοιγώσι τά περικλυτά κιβώτια καί 
έκτεθώσι καί οί θησαυροί τής Ελλάδος ! . . Ή εύγενής καί νοήμων 
Έλληνίς δέν ήτον, ούδέ ήδύνατο νά ήνε άλλη — διότι δέν εχομεν πλεο
νασμόν έκ τοιούτων γυναικών—ή ή κνρία Παρρεν, ή όλη πϋρ καί ζωή.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 19
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ή σφύζουσα συγγραφεύς καί έκδότις της «'Ιστορίας της Γυναικός», ή 
άκάματος συντάκτρια της « Έφημερίδος τών Γυναικών». Αύτή, ήτις 
ϊσταται έπί κεφαλής τής γυναικείας πνευματικής κινήσεως έν Έλλάδι, 
έπιβάσα ώς άργοναϋτις νηός ποντοπόρου καί άψηφίσασα μυρίους κινδύ
νους καί τοσαύτας περιπέτειας μχκροτάτου ταξειδίου, έγνω ιδία πρω
τοβουλία νά παραστή είς τό συνέδριον τών Γυναικών έν Σικάγω, δπως 
άντιπροσωπεύση, ούχί μόνον τήν γυναίκα, ούχί μόνον τούς δημοσιογρά
φους, τά γράμματα, τήν φιλολογίαν, ούδέ τήν γυναικείαν πρόοδον μό
νον τής πατρίδος της .... Ή κυρία Παρρέν μεταβάσα έκεΐ άντιπρο- 
σώπευσε τό έξοχώτατον καί μόνον άναμφισβήτητον προϊόν, δπερ έχει ή 
Ελλάς, τό . . Πνεύμα ! . . ★¥ ¥

Ή κυρία Καλλιρρόη Παρρέν κατέστη άπό πολλοϋ προσωπικότης έν 
Άθήναις. Μέτριου άναστήματος μέ εύρύ μέτωπον καί ζωηρούς οφθαλ
μούς, είνε γυνή πλήρης θελήσεως καί δραστήρια εις άκρον. Βλέπει τις 
έν αύτή τήν Κρήτην ολόκληρον, δθεν έλκει τήν καταγωγήν, τήν ήρωϊ- 
κήν νησίδα, τήν άτρόμητον, τήν ριψοκίνδυνον, τήν τολμηράν. Έχει 
ήρωϊκόν αίμα είς τάς φλέβας ή νεαρά συγγραφεύς, άνεψιά τυγχάνουσα 
τοΰ περιφανούς Κρητός ’Αντωνίου Μελιδώνη.

Γνωρίζει τά πάντα, όμιλεϊ δλας τάς Εύρωπαϊκάς γλώσσας, άς έξέ- 
μαθε κόρη έτι καί έτελειοποίησε ταξειδεύουσα. ΔΓ αύτήν ή θαλασσο
πλοΐα καί ή περιήγησις εινε τροφή καί μάθημα πνευματικόν, δπου υπά
γει δέ συμπεριάγει μεθ’ έαυτής καί τήν Ελληνικήν σημαίαν τών γραμ
μάτων καί τής προόδου. Αί 'Ρουμανιώτισσαι κυρίαι τήν λατρεύουσιν ώς 
παλλάδιον καί έν αύτή εύρίσκουσιν άναψυχήν πατριωτικήν καί εύέλπιδα. 
Έκδίδουσι δέ νϋν αί αύται τήν λαμπράν της «'Ιστορίαν τής γυναικός», 
ήτις μετεφράσθη εις τε τήν Γαλλικήν καί τήν ’Αγγλικήν.

Πανταχοΰ παρούσα καί πανταχού δρώσα άφήνει ίχνη ορατά καί 
σημεία άπτά τής διαβάσεώς της. ’Εν τώ Συνεδρίω τών Γυναικών έν 
Παρισίοις κατά τό 1889 συναρπάζει, γοητεύει, ένθουσιάζει τό άκροα- 
τήριόν της· τελευταϊον δ’ έν Σικάγω τόσον ένθουσιωδώς ώμίλησε, τόσον 
έθέρμανε καί συνεκίνησε τούς άμερικανούς, ώστε δταν έπαυσεν, δλων οί 
οφθαλμοί ήσαν βεβρεγμένοι άπό δάκρυα, δλοι έτίναζον τά μανδύλια καί 
έπέτων τούς πίλους, καί είς δλων τούς οφθαλμούς ελαμψεν αίφνης μία 
Ελλάς άγνωστος, μία Ελλάς σπινθηροβόλος, φαεινή, ένδοξος καί με- 
γαλεπήβολος, μία 'Ελλάς, ήν μάτην θά ζητήσωμεν έπί τού γεωγρα
φικού χάρτου!., ή Ελλάς αύτή ύπάρχει μόνον είς τήν καρδίαν καί τήν 
διάνοιαν τής Καλλιρρόης Παρρέν,ώς καί είςτά σπλάγχνατών έντρυφησάν- 
των είς τά ελληνικά γράμματα καί μεθυσθέντων έκ τού νέκταρός των!..

Καί δέν περιωρίσθη μόνον είς τόν κάλαμον καί είς τήν εύγλωττίαν της 
ή άκάματος καί φιλοπρόοδος αΰτη γυνή. Συνετέλεσε πλεΐστα δσα πρα- 
κτικώτατα καί έθνωφελέστατα έργα, έφ’ οίς άγήρως εσται ή εύγνωμο- 
σύνη τώνπενήτων, τών άποκλήοων, τών πτωχών κορασίων καί γυναι

κών τής Πατρίδος μας. Έάν αί άνίατοι, έάν αί άποροι έργάτιδες, 
ύπηρέτριαι ή τροφοί, έάν αί φιλόπονοι κορασίδες καί αί κομψαί, άλλά 
έργατικαί, φΛοτεχνήτριαι καί μικροτεχνήτριαι τών ’Αθηνών δέν γνω- 
ρίζωσι τό όνομα τής Παρρέν καί δέν εύλογώσι τό όνομά της, έάν δέν τό 
μνημονεύωσιν είς τάς προσευχάς των τό βράδυ καί τόν όρθρον, οσάκις 
έγείρωνται έπί τά έργα των,ώ! τότε δέν γνωρίζω τίς καρδία πλέον πρέπει 
νά πάλλη δΓ εύγνωμοσύνην, τίς διάνοια πρέπει ν’ άναπολή εύλογούσα 
όνομα προστάτιδος ! . . .

’Άς μαρτυρήσωσιν τό Κυριάκόν βχολεΐον, τό 'Άβυλον τών εργα- 
τίδων, το Νοβοκομεΐον τών ανιάτων, ή Ενωβις τών έλληνίδων γυ
ναικών, κς μαρτυρήσουν τάΕΡΓΑ, έάν δέν μαρτυρώσιν αί καρδίαι, ας 
τό εϊπωσιν οί λίθοι καί τά καταστατικά, αί στήλαι τών ιδρυτών καί τά 
άναθήματα τών εύεργετίδων, έάν δέν τό άνομολογώσιν μεγαλοφώνως 
τό πλήθος τών στομάτων, άτινα εύρον τροφήν, τών χειλέων, άτινα άνέ- 
λαβον τήν ροδαλήν χροιάν τής ύγιείας. τών στηθών, άτινα άνέπνευσαν 
τήν ζωογόνον καί ζείδωρον αύραν τής εύεξίας καί τής χαράς ! . . .

Τά έργα ομιλούσε διά πάντας τούς αιώνας, διά πάντας τούς λαούς· 
τά στόματα δέν δμιλούσιν ή διά μόνους τούς συγχρόνους καί είς μίαν 
μόνην, τήν πάτριον αύτών γλώσσαν ! . . .

ΑΝΑΛΑΤΟΣ.ΕΚ ΤΩΝ “ΦΘΟΓΓΩΝ ΙΤΑΛΙΔΟΣ ΜΟΥΣΗΣ”
—◄··►—

1 ΓΟΥΙΔΟΥ ΓΟΥΙΜΤΪΕΛΛΙΙ (GUIDO GUIMCELLI) 1220
. ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ ΕΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

Ό τοϋ τροχού της Τύχης Αναβάτης, 
'Ως άναδάς έκεϊ, μή τόόον χαίρμ !
’Εάν φαιδράν τήν δψιν της προόφέρμ, 
Πόόον ταχέως φεύγ’ ή εύνοιά της !... 
Άχ ! ο<Ιον εύθαλές κ’ άν καλυκίζμ, 
Τδ άνθος, δέον μαρανθέν νά κύπτμ· 
Καϊ νόμος τις, ώς πείθομαι, ορίζει : 
Ό,τ’ ύύωθη πολύ, πολύ νά πίπτμ ! 
Δέν πρέπει ό θνητός νά ύπερχαίρη, 
Είς μεγαλεία έξοχα έλπίζων : 
Τω φέρ’ ή άγαλλίαόις πικρίαν 
Ή μετριότης μάλλον τώ όυμφέρει. 
Άν εύτυχμ, μή γαυρια ύδρίζων ! 
Έπάρόεις πτώδιν φέρουάι Βαρεΐαν !..

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
'Έλλην οξύφωνος έν ’Ιταλία

Μάς φεύγουοιν όχι μόνον ci "λόγιοϊ, ci ζωγράφοι, οί γλύπται, οί ιατροί 
μας, φεύγουσιν όχι μόνον αί ώραΐαι καί .τά ζωντανά μας αγάλματα!... 

Τώρα άρχισαν νά φεύ- 
γωσι μακράν ήμών καί 
τά άηδόνιά μας, τά 
καλλικέλαδα, τά κη- 
λοϋντα καί θέλγοντα 
τά ώτά μας πτηνά. . .

Φεύγουν πρός τήν 
ξένην,πρός τόν Βορράν, 
πρός τό άγνωστον, ζη- 
τοϋντες τιμάς καί χρή
μα, οάφνας καί στε
φάνους δλοε δσοι αισθά
νονται οτι ε’χουσιν είς 
τά στήθη τό πυρ τής 
τέχνης, τήν φωτοβό- 
λον άλων τής Μούσης!

Καί έν τούτοις τό- 
σαι δάφναι άκόμη φύ
ονται παρά τά ρείθρα 
τοϋ Κηφισού, καί έν

τούτοις τόσας χρυσάς ακτίνας έκπέμπει άκόμη έπί τών πεδιάδων τοϋ 
Ελληνικού ό μουσηγέτης ’Απόλλων I . .

Πτωχέ Άπολλον ! Μεθ’ολας τάς λύρας καί τάς χρυσάς σου 
νας, είσαι τόσον ρακένδυτος, τόσον άπορος, ώστε ό πρώτο; Εβραίος τρα
πεζίτης παρά τόν Δούναβιν θά είχε τό θράσος σήμερον μέ περισσοτέραν 
έλπίδα νίκης ή ό Μαρσύας νά σέ προκαλέση είς διαγωνισμόν καί μονο

μαχίαν....
Σήμερον οί λιροκροϋσται Μαρσύαι τοϋ Χρηματιστηρίου 

νά έκδέρωνται ύπό τοϋ ’Απόλλωνος.....* 

άκτϊ-

έκοέρουσιν άντι

* *
Τόν ένθυμοϋμαι ώς έάν ήτο yθές τό βράδυ. “Ημην έν τώ «Παρνασσώ» 

πρό πέντε έτών, δτε κατά τήν συναυλίαν άνήλθε καί αύτό; έπί τής 
σκηνικής θυμέλης. Ήτο νέος, ευειδής, γλυκύς, κομψός καί βραχύσωμος. 
’Αλλά τίποτε άπ’ αύτά δέν σάς εϊλκυεν ιδιαιτέρως.

“Επρεπε ν’άνοιξη τό στόμα, ε'πρεπε νά έξέλθη άπό τά χείλη του το 
μελίρρυτον έκεϊνο άσμα τής «Σεμέλης», δπως ϊδητε δλου; τούς οφθαλ
μούς πέριξ νά βρεχθώσιν, δλας τάς καρδίας νά θερμανθώσιν, δλας τά; 

χεϊρας παταγωδώς νά χειροκροτώσιν!..’Εκείνη ·ή«Σεμέλη» έτρέλλανεν.Ό 
’Αποστόλου έκείνην τήν εσπέραν έκαμε κατάκτησιν. Τήν πρωίαν διά τής 
«’Ακροπόλεως» διεσάλπιζον, κατά τήν συνήθειάν μου, τό γεγονός καί 
άπό έκείνης τής στιγμής ήτο γνωστός είς δλην τήν ’Αθηναϊκήν κοι
νωνίαν .

Δέν τόν έπανεϊδον ή μετά τινα ετη, δτε έπαίζετο δ « Υποψήφιος».Τόν 
άπλοϋν άοιδόν, τον άφελή νεανίσκον, έπανεϊδον έκεΐ ηθοποιόν, σκηνικόν, 
ηρώα τοϋ θεάτρου πλέον- είχε κάμει μεγάλας προόδους.... Ή φωνή του 
σθεναρά, γλυκεία, μαγευτική, θωπευτική ώς κύμα γαλήνιας θαλάσσης, 
έγαργάλιζεν,έμέθυεν, έξετρέλλαινεν. Τό μόνον δπερ άκόμη δέν διηύθυνεν, 
ούδέ έδέσποζεν έντελώς άκόμη ήτο τό σώμα.

Τοϋ έλειπεν ε’ισέτι ή σκηνική τέχνη, ή συνείδησις τών κινήσεων, τό 
παραστατικόν, ή ύπόκρισις.

Καί τοϋτο είναι ζήτημα έξεως,πείρας,άσκήσεως. “Ωφειλε λοιπόν μόνος 
του νά φθάση δπου ώνειρεύετο, καί τό κατώρθωσε’ προικισμένος έκ φύ
σεως μέ θέλησιν, χαρακτήρα σεδηροϋν,φιλότιμος καί φιλόπονος, είργάσθη, 
κατέγεινεν, έκοπίασεν, άνεδείχθη. Ό ’Αποστόλου είναι ή κυρία άφορμή 
τής συσεάσεως τοϋ Α' Έλλην. μελοδραμ. θιάσου· διά τής επιμονής 
του συνεκέντρωσε περί αύτόν τούς τότε λαβόντας μέρος, καί έπί τή βά
σει αύτοϋ κατηρτίσθη δ έν λόγω θίασος. Περιελθών τά διάφορα κέντρα 
τής ’Ανατολής καί τινα τής Εύρώπης, έθαυμάζετο διά τήν γλυκεϊαν 
φωνήν του καί έν Όδησσφ δπου ήκουσαν αύτόν οί έκεΐ τότε ηθοποιοί τοϋ 
’Ιταλικού μελοδράματος, τόν παρώτρυναν νά μεταβή είς ’Ιταλίαν καί 
καταρτισθή, άκολουθήσει δέ τό ’Ιταλικόν θέατρον, άφοϋ Ελληνικόν με
λόδραμα έπί πολύ ήτον άδύνατον νά ύπάρξη. Πάραυτα κατελθών έξ 
’Οδησσού άπήλθεν είς ’Ιταλίαν, ολίγα γνωρίζων ’Ιταλικά, μετέβη είς 
Μιλάνον, δπου δ δμογενής μουσουργός Σαμάρας έσύστησεν αύτόν είς τόν 
διακεκριμένον μουσικοδιδάσκαλον Pozzi. Διά τής διδασκαλίας ή φωνή 
του ηΰξανεν, ισχυροποιείτο, ή έπιμέλειά του άφ’ ετέρου συνέτει- 
νεν δπως ταχέως άναφανή έπί Σκηνής. Τό δεύτερον έτος άνέλαβε νά 
παίξη έν Βενετία. “Επαιξεν, ένεθουσίασεν έπί τοσοϋτον, ώστε τήν πρώ- 
την έσπέραν τής έμφανίσεώς του έν τώ μελοδράματι Forza del destino, 
τήν έν τή τρίτη πράξει δυσκολωτάτην μονωδίαν του έπανέλαβε κατ’ 
άπαίτησιν τοϋ κοινού τετράκις. Τήν έπομένην δ ’Ιταλικός τύπος εγρα- 
φεν ’ενθουσιώδη άρθρα ύπέρ αύτοϋ. Τάχιστα έγένετο γνωστός είς τον ’Ιτα
λικόν θεατρικόν κόσμον. Προσκλήσεις έκ τών διαφόρων ’Ιταλικών θεά
τρων άλλεπάλληλοε. Έψαλλεν είς Τουρρϊνον, Παλέρμον, Πίζαν, Νεά- 
πολιν κλπ. Εφέτος θά παίξη πάλιν είς Νεάπολιν καί 'Ρώμην, δπου 
άναβιβάζεται άπό Σκηνής νέα όπερα τοϋ μουσουργού Leocavale, δστις 
έξέλεξε μεταξύ δέκα διακεκριμένων τενόρων τόν ’Αποστόλου δεά τό 
έργον του.

Σύμπας δ ’Ιταλικός τύπος έξαίρει τήν λαμπράν φωνήν του,τήν δύνα- 
μιν αύτής καί τά λοιπά σκηνικά πλεονεκτήματά του. Είς τήν δλην 
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επιτυχίαν του συμβάλλεται τό κανονικόν παράστημά του καί ή συμπα
θής όψις. Ήδη κατέχει επίζηλον θέσιν μεταξύ τών πρώτων όξυφώνων 
της ’Ιταλίας κληθείς Rinomato καί θεωρούμενος ώς μία έπισημότης.

Ταύτης δ’ όμως της μουσικής πανδαισίας ή μήτηρ πατρίς οεν άπο- 
γεύεται ή τήν κνίσαν καί τήν ευωδίαν τών φαγητών....

"Ολοι φεύγουσι μακράν μας, ιατροί, συγγραφείς και ζωγράφοι,μάς φεύ- 
γουσι τώρα καί τά αηδόνια, ατινα μάς κατεκήλουν καί μάς έμάγευαν 
κατά τάς άττικάς νύκτας...Μάς φεύγουσιν οί άοιδοι καί δέν μένουν ή αί άηδίαι τής Βουλής 
καί τών πολιτικών μας I . . . ΓΟΡΥΛΛΑΣ

(Διΰγτιύτ τοϋ θοννοΰ)

πλατάνι άποσταμένοι κάθουνται ’σ τοϋ βουνού τή 
άφ τά κλαριά καί τά περνάρια κρέμουνται τ’ 

στό αίμα, παράμερα άκόμη λαχανιάζουν τά πε- 
άτια τους, καψίλα καί μπαρούτι μυρίζει άκόμη

άτου άφ το μεγάλο 
κορφή οί κλέφταις· 

άρματά τους βαμμένα 
ρίφανα καί άξιτίμωτα 
ό αγέρας.

Τρεις ’μέραις καί τρεις νύχτες γιά ’κείνο τό βουνό πολέμαγαν οί κλέ
φταις καί τώρα άποσταμένοι κάθουνται νά φάνε καί νά πιούνε. Χίλιαις 
ψυχαΐς στον άδη έστειλαν καί δυό χιλιάδες ’γύρισαν όπίσω. Μεγάλη 
είναι ή νίκη τους κ’ έχουν ζιαφέτι τώρα, σταίς σούγλαις ψήνουνται τ’ 
αρνιά καί τά κριάρια κ’ ή τσότραις τριγυρνούνε μέ τ’ άσημόδετα λουριά.

Ή λαγκαδιαίς αντιλαλούν άπό χαρούμενα τραγούδια καί ό Μήτρος 
πρώτος ξεφωνίζει

«Κλέφταις δέν θέλω γιά τραγιά' Κλέφταις γιά τά κριάρια 
«Μόν θέλω Κλέφταις γιά σπαθί, Κλέφταις γιά τό τουφέκι 
«Νά κάνουν χήραις κι’ ορφανά Οτών Τούρκωνε τά όπήτια 
«Έδώ νά κάνουν ξαγορά κ’ έκεΐ χωριά νά καίνε».

Μονάχα δ Γιώργος δέν μιλεϊ καί δέν άνάζει, μονάχα αύτός συλλογι
σμένος κάθεται.

— Τί έχεις ρέ Γιώργο, καί δέν 'μιλάς ; Γιά δέν μάς κρένεις ; ’Ακόμη 
δέν έχόρτασε τό χέρι σου σπαθί ; Κάτου στόν κάμπο τό μάτι σου τί 
θέλει, τί ζητεί ; Μά δ Γιώργος δέν 'μιλεϊ καί δέν άνάζει ! Ποιος ξέρει 
πού δ νούς του ταξειδεύει, τί συλλογή τά μάτια του κάτω στόν κάμπο 
τά κρατεί. Τόση γλύκα και λύπη μαζή ποτέ δέν ’σκόρπισαν τά μάτια 
του, κάτι πόνο κρυφό έχει ή ψυχή του, κάτι μαύρη λαχτάρα τήν καρ
διά του σαρακώνει.

— Πιέ ρέ Γιώργο στήν ύγειά τού ΙΙασσά ! πού χτέ τόν ’πήρες κυ
νηγώντας !.. Άλαφιάσθη μέ μιάς δ νειος κλέφτης κΓ αναστέναξε, δ λό
γος τού γέρου καπετάνου σάν φίδι τόν έδάγκασε...

— Χαλάλι του τού σκυλιού, είπε καί μέ τό χέρι του έτίναξε τό γένι 
του. Ή μαύρη έκδίκησι πού άφ τό θυμό σπρωγμένη άστραψε γιά μιά 
στιγμ,ή στά μαύρα μάτια του, έφώλεψε πάλι στά στήθεια του. Ήμεροι 
συλλογισμοί ξανάρθαν είς τό νού του. Κάποια ένθύμοησε γλυκεία τόν να
νουρίζει, κάτι ξεκουβαριάζεται στή φαντασία του.

— «*£Ζα μΐά νύχτα Γιώργο νά σε ίδώ»... Τουπέ ή Άενιώ ταΐς πε- 
ρασμέναις, ή Άενιώ ή μαυρόμμάτα καί δ Κλέφτης άπό τότεήσυχιά κΓ 
άνάπαψι δέν βρίσκει, δθε γυρίση, οθε σταθή ’σάν παναγιά ζωγραφιστή 
τήν βλέπει εμπρός του, τήν ώμορφη Άενιώ, τή φεγγαρομέτωπη καί χα
μηλοβλεπούσα, τήν βλέπει ’μ. δλάνοιχτα μάτια πότε νά τόν άγκαλιάζη 
καί νά τόν φιλή, πότε στά πόδια του σιμά μέ τό μπουζούκι νά τού 
τραγουδά τραγούδια άγάπης, καί πότε σάν τό φίδι μέ τά μαρμαρένια 
χέρια της νά κουλουριάζεται άφ τό λαιμό του γεμάτη έπιθυμιά κι’άγάπη.

Συλλογιέται τά χαίδα της, τά γλυκά λόγια της, τή φλόγα τού φι
λιού της, μίαν ώρα εύτυχισμένη στήν άγκαλιά της... ονειρεύεται μιά 
ζωή μ’ αύτή γλυκειά κΓ άγαπημένη καί μιά κρυφή άνατριχίλα τρέχει 
στό κορμί του, μιά φλόγα φωτιάς σταίς φλέβες του.

Καί συλλογιέται συλλογιέται δ κλέφτης μ’ δλο πού τά τραγούδια 
ηχολογούνε γύρω του κ* ή τσότραις τριγυρίζουν έμπρός του.

Τέτοια είναι ή άγάπη, δ κόσμος όλος χάνεται γιά ’κείνον πού άγαπά 
καί δέν μένει παρά ή άγάπη, μονάχα ή άγάπη 1
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“Εξαφνα τδ μαύρο χέρι τοϋ Κωτσου τά λαγούτα σταματά !
— Κακά μαντάτα ρέ παιδιά !..
_  Τί έ'παθες ρέ Κώτσο και σάν τη θειάφη ’κιτρίνισες ;
— Κακά μαντάτα ρέ παιδιά, ό Χάρος κάποιον απο μάς θά παριρ— 

είπε μέ τή βραχνή του τή φωνή καί ’πέταξε μακρυά τό κόκκαλο, τής 
βπάλαξ την κουτάλα ποϋ έξηνε μέ τό μαχαίρι γιά νά ιδή τής συντρο
φιάς τό ροιζικό.

_  Αϊ I στήν ΰγειά τοϋ χάρου, σύντροφοι, αποκριθηκε ο Γιώργος κ 
έ'πιε άχόρταγα σάν νάθελε μέ τό κρασί τή φλόγα του νά σβύση !..

II.
Όλους τούς συντρόφους του αγάπαγε είλικρινά δ Γιώργος ρ/.ά πειο πολύ 

τό Θύμιο,γιατί μαζή άπό μωρά παιδιά άναστήθηκαν κΓ άχώριστοι ε’μει- 
ναν στο κλέφτικο. Ό Θύμιος ήταν δ γκαρδιακός του φίλος, δ φίλος τής 
ψυχής του. Ή άγάπη ποϋ τούς ένωνε δέν ήταν άγάπη μακρινής καί 
πιστής γνωριμίας μονάχα, δ Γιώργος στό σπήτι τοϋ Θύμιου άναστή- 
θηκε, έκεϊ δυσάοφανο ηύρε καταφύγιο. “Αν άφ τό γωνειό του κληρονό
μησε τή μεγαλοψυχιά, στό σπήτι τοϋ Θύμιου έμαθε νά ριχτή τδ κα-

ριοφύλλι καί νά μουχτά μέ το σπαθί, στοϋ Θύμιου το σπήτι ερριςε τής 
λεβεντιάς τό άνάστημα καί το κορμί.

Άπδ τδ Θύμιο πώς νά κρύψγ τον πόνο του ; ,
_  Τώρα ποϋ οί σύντροφοι κοιμούνται και τ αστρια απλώθηκαν στον 

ουρανό, ε’λα, ρέ Θύμιο, νά σοϋ ’πώ, έχω ένα μυστικό νά σοϋ φανερώσω, 
μιά κρυφή πληγή νά σοϋ δείξω.

— Ά ! Δόξα νάχη δ Θεός !

— Ηρθε πειά, Θύμιο, ή στιγμ,ή, δ νοϋς μου δέν τό βασταίνει πειά, 
ή ψυχή μου δέν μπορεϊ νά τό κρατήση τδ μαύρο καί γλυκό βάσανο ποϋ 
μέ βασανίζει.

Μαύρο και γλυκό βάσανο είπες ; Μήν μπας κι ’ αγάπησες καιχιχιά 
λυγερή ;

Ο Γιώργος δεν αποκρενεται, σβυνουν τά λόγια, στά χείλη του, γιά 
πρώτη φορά τρέμει στδ στόμα του ή φωνή.

Αλλοιά σ εσε ρε Γιώργο, τά παλληκάρια έχουν άγαπητικαίς ; 
Ο κλέφτης έχει άλλη άγάπη άπδ τδ σπαθί του ; Μέ γυναίκα έσύ νά 

μπερδευτής; Σε λόγια γυναικός επέστεψες; “Εχουν τόπο στήν καρδιά μας 
μέσα αυτά τά πράγματα ; Εμείς τή μ-άννα ποϋ μάς ’γέννησε άρνηθή- 
καμε γιά τής πατρίδας τη λευθεριά, έμεϊς τδ βιό μας ’παρατήσαμε γιά 
νά χτυπήσουμε τόν έχθρό, καί Σύ γυναϊκα συλλογιέσαι ;

— Θύμιο, τοϋ λέει έκεϊνος μέ τρεμάμενη φωνή, καλά μοϋ λές, τό 
βαγγέλιο μοϋ καλαναρχάς, μά ξέρεις τί φλόγα βόσκει στήν καρδιά μου, 
τί άνίκητη δύναμη μέ πολεμά ; Θαρρείς πώς μπορώ άπό τδ νοϋ καί τή 
καρδιά μου νά ξερριζώσω εύκολα τέτοιο κακό καί δέν τδ κάνω ; Ακού
σε, Θύμιο, οπού σταθώ κΓ όπου γυρίσω στά μάτια μου τήν βλέπω έμ- 
πρός, αύτή μονάχα συλλογιοϋμαι, αύτή στον ύπνο μου θωρώ, δσο ή 
σκέψι μου τήν διώχνει, τόσο περσότερο στή σκέψι μου έρχεται ! Τήν 
συλλογιουμαι και οι αρμοί μου λυοϋνται, απ άντρας γίνουμαι μωρό, 
κι άπο μωρό, λιοντάρι γίνουμαι γι’αύτή.

— Άντρας είσαι καί κλέφτης... στοχάσου το καλά !..
Ελα στή θέση μου κι απέ νά κρίνγς, Θύμιο· μονάχα, ή καρδιά 

μου τδ γνωρίζει πώς πονεϊ.
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— ’Αντάμωσες μ’ αυτή ;
— Στοϋ λύκον το κοτρόνι δυό φοραίς άνταμώσαμε. Σάν εύρεθώ 

κοντά της, σάν τό μαρμαρένιο χέρι της στή χούφτα μου αισθανθώ καί 
μ.ες τήν άγκαλιά μου πέση το λυγερό της τό κορμί, σάν μέ τή γλυκειά 
της τή Φωνή τό όνομά μου κράζει, και τήν φιλώ κα'ι μέ φιλεϊ, δέν είμαι 
πειά ό Γιώργος, δέν ξέρω νεκρός άν είμαι ή ζωντανός, άν εις τή γή 
πατώ ή στά ουράνια, άν έχω σάρκες, κόκκαλα καί αίμα ή άπ’ άράχνη 
είναι τό κρύο μου κορμί.

— Τά μάγια σου ’ριξε,ρέ Γιώργο,σέ ’τρέλλαναν τά μάγια της φτωχέ !
— “Ακούσε Θύμιο- τά μάγια δέν μέ πιάνουνε τό ξέρεις, γιατί μέ 

’πότισε ή μάννα σου μικρό κΓ άκόμη μές τόν κόρφο μου τό έχω τό 
άγαπημένο μου άφ τό χέρι της φυλαχτό- ειν τής Άενιώς τά μάτια καί 
ή γλύκα τοϋ φλογερού της τοϋ φιλιού ποϋ μαγεμένον μ’ έχουν, ποϋ μ’ 
έχουνε τρελλό. Μ’ άν ξέργς τ’ είναι ή άγάπη κΓ άπο άγαπημένα χείλη 
έπήρες κ’ έ’δωκες φιλί, άν τέτοιο πράγμα έγνώρισες ποτέ στόν κόσμο, λυ
πήσουμε κΓ άκλούθαμε.

— Ποϋ ;
— ’Απόψε ή Άενιώ μέ καρτερεί.
— Στοχάσου Γιώργο τοϋ Πασσά πώς είναι άγαπημένη καί τό φιλί 

της τό μέτρα μέ το φλωρί.
— Προχτέ στή λάμψι τοϋ σπαθιοϋ μου, σάν τό λαγό έτετραπόοισε 

δ Πασσάς, ’μπρος στήν άγάπη τή δική μου μήτε φλωριά, μήτε Πασσά 
θυμάται ή Άενιώ, είπα, τής τώταξα θά πάγω, τοϋ Γιώργου δ λόγος 
δυό δέν γίνεται, τό ξέρεις, άν δέν έρθής έσύ, μονάχος μου πηγαίνω κΓ 
άν δέν γυρίσω, σχώραμε...

— Θάρθώ !...
III.

Σά νύφη περιμένει τό Γιώργο ή Άενιώ στό χαγιάτι- ξέπλεγα τά 
μαϋρά της μαλλιά στούς ώμους της χύνουνται, έπανωθέτης τρεμολάμ- 
πουνε τ’ άστέρια κΓ άφ τήν άντιφεγγιά τους τή γλυκειά, άστράφτουν 
κάποτε τά μάτια της καί κάποτε τά φλωριά ποϋ είς τό μέτωπό της 
κρέμουνται. Τ’ άγέρι τ’ άνοιξιάτικο χαϊδεύει τ’ απαλό της πρόσωπο καί 
νανουρίζει μυστικά τά φύλλα στά κλωνάρια. Τί ερημιά στο κάμπο βα
σιλεύει ! Λές κ’ έχει σκέψι καί στόχασι τής νύχτας ή ήσυχιά, λές καί 
τό σκοτάδι κάτι λυπηρή ιστορία διηγάται στά στάχυα, στά δένδρα 
καί στά λούλουδα.

Άφωνη καί άκίνητη ή Άενιώ προσμένει, κάποια σκέψι κρατεί το 
νοϋ καί τό κορμί της άκίνητο ! Κάποιος κρυφός λογισμός βασταίνει καρ
φωμένα τά μάτια της.

Οί δυό κλέφταις ’σάν νυχτερινά φαντάσματα προβαίνουν, σάν πού
πουλα άλαφροί περπατούν.

Γιατί ή καρδιά τής Άενιώς τρέμει ποϋ τούς ξαναγναντεύει καί κομ- 
πόνεται είς τά χείλη της ή φωνή ;

Είναι τάχα ή άγάπη τοϋ Γιώργου ποϋ τήν κάνει νά τρέμη ;...
Τ’ άστέρια ποϋ λάμπουν έπανωθέτης αύτά μόναχα ζέρουν το γιατί...
— "Ωρα καλή σου λυγερή, τής λέει δ Γιώργος.
— Καλό ’ς τόν Γιώργο καί τή συντροφιά !
— Μανταλωμένη έχεις Άενιώ τήν πόρτα ;
— Νύχτα ειν’ Γιώργο, καί τή θέλεις άνοιχτή ;
— ’Απόψε πώς θαρθώ δέν στό είπα ;
— Καλώς ήρθες μά... ξέρεις, Γιώργο,... στάσου ν’άνοίξω νά σοϋ είπώ.

Παραμερίζει δ Θύμιος καί τ’ άγαπημένο ταίρι κουβεντιάζει μυστικά.
— Μά δ Θύμιος, τής λέει έκεϊνος, είναι φίλος μου άκριβός, είς τό χα

γιάτι μπορεί νά κοιμηθή, μάρτυρας στήν άγάπη μας δέν θγναι, βαρυο- 
κοιμάται ’σάν τό μωρό παιδί.

Μπήκαν οί κλέφταις, σβύστηκαν τά φώτα κΓ δ Θύμιος στό χαγιάτι 
ξαπλώνει τό κορμί.

— Στής νύχτας τή σιωπή σάν τά πουλάκια πετουρίζουν τής εύτυχιάς 
καί τής άγάπης τά φιλιά...

Βαρυοκοιμάται δ Θύμιος. Ό Γιώργος προσκεφάλι έχει τά μαϋρα τής 
Άενιώς μαλλιά, κοιμάται ξέγνιαστα δ κλέφτης μά δέν κοιμάται ή ώ- 
μορφη Άενιώ.

Συλλογιέται τά φλωριά καί τά στολίδια, τό βιος, τά πλούτια ποϋ 
τής έταξε δ Πασσάς, σηκώνεται ή άναθεματισμένη, σάν φάντασμα δια
βόλου τριγυρνά, μαζεύει τ’ άρματα, τή δυναμί τους κλέφτει καί φεύ
γει, φεύγει σάν τή προδοσιά !...

“Εξαφνα μιά φωνή κι’ άντάρα άκούσθη, ένας βουβός μά λειονταρί- 
σιος στεναγμός......

’Σκοτώσανε τό Γιώργο στό κλινάρι, πιάσαν τό Θύμιο οΐ Τοϋρκοι 
ζωντανόν.

— Σκυλιά, μπαμπέσικα μάς ’πιάστε, μά έχει κλέφτες άκόμη τό 
βουνό. Λέει δ Θύμιος καί τή σπάλα τοϋ γέρου Κώτσου συλλογιέται στο 
χτεσινό ζιαφέτι τοϋ βουνοϋ.

Ζάκυνθος 1893· ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.

Σ. Δ. ΓΙ. Σ. Τας εικόνας τοϋ ανωτέρω διηγήματος οφείλει ή Ποιχίλη Στοά εις 
την γραφίδα τοΰ εκ Ζακύνθου νεαροϋ ερασιτέχνου κ.Στεφάνου Ξενοπούλου, οΰτινος 
τό καλλιτεχνικόν τάλαντον πάντες οΐ γνωρίσαντες τά έργα του έξετίμησαν.
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΠΙΘΗΚΟΣ
ΥΠΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ

?
 τίτλος δέν είναι οΰτε ποιητικός ούτε καλλιεπής. Έπανάληψις 
ωριών τοΰ Δάρβιν, διενοήθην, ή ένσάρκωσις τής ιδέας τοΰ 
τέλους « ό ίίν&ριοπος ζώον μιμητικόν. »

τών θε- 
Άριστο-

’Αλλά τό βιβλίον προκλητικώς εκειτο έπί τής τραπέζης ριου είς το έν 
Παρισίοις ξενοδοχεΐον, ένθα ειχον κατέλθει κατά τήν έξ Αμερικής έπι-

στροφήν ριου. Προφανώς έστάλη διά ν’ άναγνωσθή καί ώφειλον νά τό άνα- 
γνώσω.

Ευθύς έκ τών πρώτων σελίδων, έκ τοΰ καινοτρόπου ύ'φους, έκ τής 
ίσχυράς καί έντονου φράσεως, έκ τής αστραπιαίας καί καταπληκτικής 
τών εικόνων έναλλαγής, έκ τών πλήρους λογικής καί δυνάμεως ορισμών, 
έκ τής εντέχνου καί αρμονικής τών πρωτοτύπων ιδεών έξελίξεως, άνεγνώ- 
ρισα τον συγγραφέα τοΰ Έρμοΰ τοΰ Πραξιτέλους, τοΰ θαυμάσιου τούτου 
μωσαϊκού, έν ω ή Τέχνη δίδει ζωήν είς τήν Φιλολογίαν καί ή Φιλολογία 
είς τήν Τέχνην.

Γράφων τόν Έρμήν του δ κ. Ά. Φιλαδελφεύς θεωρεί τόν άνθρωπον ώ; 
τήν τελειοτέραν προσωποποίησιν τής δημιουργίας. Ό Ερμής του είναι 
μία ποιητική θαυμασία πεζογραφία.

Ό,τι δ καλλιτέχνης συγγραφεύς ήρύσθη έκ τής Τέχνης γράφων τόν 
Έρμήν τοΰ Πραξιτέλους, σήμερον άρύεται έκ τής φύσεως γράφων τόν 
'Ανθρωπον — Πίθηκόν του.

Εις τό πρώτον του έργον δ κύκλος τών μελετών του περιορίζεται είςτά 
στενά τής πατρίδος καί τών Ελληνικών φυσιογνωμιών δρια. Είς τό δεύ
τερον— τό έκδοθέν έν Παρισίοις γαλλιστί — δ κύκλος είναι πολύ ευρύτερος.

Άνά τάς τριακοσίας αύτοϋ σελίδας μελεταται ή Ευρώπη άπασα μέ 
τάς διαφόρους έθνικότητας καί τούς γενικούς αύτών χαρακτηρισμούς. 
Φιλόσοφος ψυχρός, παρατηρητής άπαθής καί άμερόληπτος, άνατόμος δε
ξιός καί άμείλικτος, άπογυμνόνει διά τής αιχμής τής σμίλης του δλό— 
κληρον τόν οργανισμόν πάντων τών Εύρωπαϊκών λαών, άποξέει τάς κοι- 
νωνικάς πληγάς, άποκαλύπτει τά άτομικά έλκη καί καταδεικνύει, δτι 
είς δσον ύψηλάς σφαίρας καί άν άνέλθη δ άνθρωπος, πάντοτε δμως μέ
νει δούλος τών φυσικών ένστικτων, θύμα, έ'ρμαιον τής ύλικής, τής άργιλ- 
λώδους ύποστάσεώς του.

Τό χοΰξ εί τής Γραφής, άναπτύσσεται έν τώ έργω τούτω, μετά 
ποιας τίνος ίσως ύπερβολής, μετά ποιας άπογοητεύσεως, άλλά καί μετά 
πολλής άληθείας.

Χώμα, έφ’ ού φύονται καλλίχρωμα καί ηδύοσμα άνθη, χώμα, έφ ’ ού 
βλαστάνουν καρποφόρα δένδρα, άλλά καί χώμα έξ ού δ βόρβορος, έν ώ 
τρέφονται καί άναπτύσσονται σκώληκες άποτρόπαιοι καί δηλητηριώδεις, 
χώμα εύτελές, ιδού κατά τόν συγγραφέα δ φυσικός άνθρωπος έν τή ύλική 
αύτοϋ ύποστάσει, άνευ δεακρίσεως γένους, περιωπής, ή φύλου.

Δέν ύπάρχει άνά την Εύρώπην δλην φυσιογνωμία έπιφανής, δέν ύπάρ- 
χει προσωπικότης έξέχουσα άνά τήν διεθνή τών έθνών καί λαών έξέλι- 
ξιν, ήτις διέφυγε τήν προσοχήν τοΰ Έλληνος συγγραφέως.

Ή παρέλασις τών εικόνων, τών τύπων τών φυσιογνωμιών γίνεται άνά 
πυκνάς φάλαγγας. Στρατηγοί περίδοξοι, ήρωες άφανεΐς, ήγεμόνες, πρίγ- 
κηπες, συγγραφείς, λογογράφοι, καλλιτέχναι, ποιηταί, άπλοι τοΰ όχλου 
έργάται, φιλόσοφοι, ίεράρχαι, συστήματα, θεωρίαι, ίδέαι, παραδόσεις, 
φυλετικά φαινόμενα, δλα καί δλοι μέ τάς άρετάς καί τάς κακίας των,
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παρελαύνουν προ τοϋ άγνωστου ζωντανοί, φυσικοί, σφιγκτά συνδεδεμέ- 
νοι, συγγενείς, αδελφοί, τέκνα της γης, τής μεγάλης ταύτης καί κρα- 
ταιάς μητρός.

Το έ'ργον έν τη περιληπτική τόσων νέων Ιδεών καί θεωριών, τόσων 
πολλών καί ποικίλων γνώσεων εκθέσει, προκαλεϊ ίλιγγον.

Αί εικόνες είναι πλούσιας, εοληραροέναι κατά το πλεϊστον έκ τοϋ φυσι
κού, καταπλήσσουσαι διά τό τολμηρόν τών γραμμών, το άρμονικον τών 
σχημάτων, τό ζωηρόν τών χρωματισμών, τό ευστοχον τής κατανομής 
τών φωτοσκιάσεων. Έν αύτώ έγκατασπείρονται άκτϊνες τόσον αίγλήεσ- 
σαι, ώστε νά θαμβώσι καί τούς έζοικειωθέντας νά σκορπίζωσιν αύτάς 
άπλέτως καί τούς ζώντας έτι διαρκώς ύπό τούς πλησιφαεϊς τής έπιστή
μης ήλιους.

Είς τήν χορείαν τών τελευταίων τούτων καταλέγεται βεβαίως και 
ό διάσημος Ιταλός φυσιολόγος LombrOZO, δστις διά τοϋ συστήματος 
καί τών θεωριών του άνεστάτωσε σύμπαντα τόν έπιστημονικον κόσμον. 
Ούτος δι’ έπιστολής του πρός τόν συγγραφέα, δημοσιευθείσης άντί προ
λόγου είς τό εργον, μεταξύ άλλων εγκωμίων άποκαλει αυτόν μεγαλο- 
φυα προσθέτων, δτι τό εργον του βρίθει παρατηρήσεοιν νέων, άλη&ών, 
δετικών καί εντελώς πρωτοτύπων.

Ήμεϊς αί παρακολουθήσασαι τόν συγγραφέα άπό τής άρχής τοϋ στα
δίου του, ήμεϊς αί άπό τής έκδόσεως τών Στρατιωτικών Άναμνήβεων 
τών άνά τον Λιμόν και παρά τόν Νείλον ταζειδίων καί τοϋ Έρμου 
τοΰ Πραΐ,ιτέλους, χαρακτηρίσασαι τήν φιλολογικήν άξίαν τοϋ κ. Α. Φι- 
λαδελφέως, χαιρετίζομεν σήμερον μετ’ ενθουσιασμού τόν άνά την Ευρώ
πην φιλολογικόν θρίαμβόν του, περιποιοϋντα τιμήν καί εις τήν πενιχράν 
φιλολογίαν μας καί είς τό Έλληνικόν όνομα'

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Σημ. Τήν κρίσιν ταύτην έγράφομεν διά τήν «Εφημερίδα τών Κυ
ριών» καθ’ ήν στιγμήν δ Διευθυντής τοϋ Εθνικού 'Ημερολογίου ή (.(Ποι
κίλη Στοά» κ. Άρσένης ήλθεν είς τό γραφειον μας ζητών καί παρ’ ήμών 
γραμμάς τινας διά τό λαμπρόν καί ύπό πάσαν έποψιν άριστον αύτοϋ 
εργον.

Έντή περί συγχρόνου φιλολογίας όμιλίςρ μας έγένετο καί περί τοϋ συγ
γραφέως τοϋ Homme — Singe λόγος. Τί φρονείτε περί τοϋ έργου αύ
τοΰ ; » μέ ήρώτησεν δ κ. Άρσένης.

’Ιδού τί φρονώ τώ άπήντησα, τείνων αύτφ τά χειρόγραφά μου. 'Ο 
κ. Άρσένης άφοϋ τά άνέγνωσε.......... Έάν βας παρεκάλουν &ερμώς
νά μοι δώβητε και αυτά διά τό Ήμερολόγιόν μου ; είπε.

Μετά ενδοιασμούς τινας έπείσθην νά γράψω άλλην κρίσιν διά τήν 
« ’Εφημερίδα τών Κυριών» καί δ κ. Άρσένης άπήλθε συναποκομίζων 
τά χειρόγραφά μου.

Οΰτω τυχαίως, χωρίς άξιώσεις συστηματικής κριτικής, μία κυρία 
παρίσταται σήμερον κρίνουσα εργον φιλολογικόν άνδρός.

I ΜΑΙΡΗ ΒΕΜΠΕΡ
Η ΧΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ

0
 Βορράς καί ή Μεσημβρία, ή Χιών καί ή ηλιακή Άκτίς, ή .Ιευχη χηρη τών 

πάγων και τό μέλαν παιδίον τών νοτίων χωρών, ή νύμφη τοΰ μελανός δρυμού 
καί ό Παν τών Ελληνικών "Αντρων συνηντήθησαν, εΐδον άπαξ άλλήλους, συνεν- 

νοήθησαν μέ τούς οφθαλμούς, άντήλλαξαν τά βέλη των, έξεκένωσαν τάς φαρέτρας 
τών οφθαλμών των και ηγαπήθησαν... Ή γή διηρέθη είς δύο ήμίση ώς τά δύο διε- 
ζευγμένα καί χωρισμένα μέρη εύγευστοτάτου θερινού καρπού, ή γή έδιχοτομήθη 
καί τά δύο της τμήματα, τά δύο μέλη, αί δύο της πλευρά! έζήτησαν άλ- 
λήλας καί συνηντήθησαν είς ένα σπινθήρα, εις μίαν πνοήν, είς μίαν έκπνοήν, είς 
έν ψυχορράγημα I . . Ό θάνατος ήνωσεν δ,τι ή ζωή δέν κατώρθωσε νά συζεύξη, 
τό μηδέν έπετέλεσεν δ,τι ή Φύσις ολόκληρος ματην ηγωνίσθη νά συνενώση . . .

Ή χιών δέν δύναται νά συνύπαρξη μέ τόν ήλιον. ’Ανάγκη νά άφανισθή νά 
συγκαταστραφή, νά σβεσθώσιν έν μια κοινή άκτίδι, είς ένα καί μόνον σπινθήρα, 
σπινθήρα, δστις δίδει τό σύνθημα τής ένώσεως η τοΰ θανάτου ... Ή χαΰσις 
lire ενωσις ! Ή χιών δέ δέν είναι ψυχρά ή έξωθεν μόνον, ή χιών χαίει ! . . .

"Επρεπε να αποθάνωσιν δπως ένωθώσιν ! "Επρεπεν ώς φοίνικες νά άποτεφρω- 
θώσι τέλεον δπως αναθάλωσιν ώς είς καϊ μόνος φοΐνιξ από τής κοινής τέφρας ! Ή 
χιών δέν επιτρέπεται νά άγαπα τόν ήλιον. Ήθέλησε νά άθετήση, νά περιφρόνη
ση, νά έξουθενώση τούς φυσικούς νόμους, τούς απαραβάτους νόμους τού Σύμπαν- 
τος· καί ή χιών απέθανεν ώς ή Εύρυδίκη φεύγουσα τήν ζωήν, ό δέ Όρφεύς κα
τήλθε πρός τόν Άδην δπως τήν συναντήση καί τήν παραλάβη είς τούς ουρανούς!,.

ΕΡΩΣ.
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ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ
(Έγεννήθη έν Άθήναις τήν 2311V Δεκεμβρίου 1872.) 
(Άπέθανεν έν Παριόίοτς τήν 2jnv Μαρτίου 1893·)

χ, . . , , . . , « . .VI 'α απο ταί ευγενεστερας ποιητικας φύσεις, ες εκείνων, ας σπανιως ή 
e?^*siguvaia τής τύχης προικίζει άδρότερον καί συμπαθέστερον, εις αληθής καλ
λιτέχνης καί αίσθηματικώτατος λάτρις τών Μουσών, μέ εΰ'ελπι μέλλον καί άφθο- 
νον ελπίδα δράσεως, διά τής ίδιας του χειρός, ακολουθών τδ ανέκκλητον τοϋ 
μοιραίου, μέ την χαραυγήν ώραίας ημέρας έν αρισίοις, δπου διέμενε σπου- 
δάζων, άνέκοπτε τδ ώραϊον ταυ άσμα, καί έλησμόνει τά τόσα όνειρά του, τους 
μεγάλους στοχασμούς τής καρδίας του, διευθύνων τήν σφαίραν τοϋ περιστρόφου 
είς τά ροδόχροα και εύτολμα χείλη του... Ό θάνατός του όλιγίστου κόσμου 
άπέσπασε τδ δάκρυ καί την συγκίνησιν, καί ακόμη όλιγωτέρου τδ σκληρδν τέ
λος του έθλιψε τήν ψυχήν ή έκαμε μετά τών δακρύων νά έκραγή ό λυγμδς τής 
άληθοϋς άπογνώσεως διά τήν μοιραίαν καταστροφήν τοσούτων προσδοκιών, αϊτινες 

έστεφάνουν τής ζωής του τδ λαμπρόν στάδιον.

Δέν ήτο νέος τών θορύβων καί τών ονομάτων, τών αΰτεπαίνων καί τών αύ- 
τοθαυμαστών, τοΰ έγωϊσμοΰ καί τών αξιώσεων καί μία στιγμή τώ ήρκεσεν, όπως 
σταθερός εις τήν μοιραίαν άπόφασίν του, εύπειθής είς τδν άδικον πόθον τής ψυ
χής του, κατασυντρίψη μόνος τήν γελόεσσαν υπαρξίν του, έπί τής ώραίας κεφα
λής τής όποιας είκοσι μόλις ενιαυτοί είχον άβοώς έπικαθήσει, οΰς δέ κατεφώ- 
τιζον αί ακτίνες τής ουρανίας χαράς, τοΰ άριζήλου τούτου άστέρος τής ανθρώ
πινης ζωής. Τοιαύτη ήτο πεπρωμένον ν’ άποβή ή κακότροπος τής μοίρας του 
θέλησις, διακόψασα γαλήνιον παρόν καί μέλλον εΰρύτατον, ινα καταδειχθή άπαξ 
έτι οίκτρά κωμωδία ή ζωή καί εί'ρων μορφασμός ή ευτυχία. Τδν έβαυκάλισε μέ 
όνειρα αληθοΰς έρωτος, τδν έπλάνεσεν έπί τών χρυσοπτέρων ελπίδων της, καί τδν 
άπεκοίμισε τοσοΰτον άπαισίως, τοσοΰτον τραγικώς . . .

Τά τάλαντα, δι’ ών είχε ποοικισθή ύπδ τής μοίρας δ ΠεριχΛης ΜεΛέαγροζ, 
ή αληθώς ποιητική αυτή ΰπαρξις, ησαν ευφυΐα καί χαρίία. Οΐ δύο ούτοι φάροι 
καθωδήγουν τά βήματα τής ολίγης ζωής του καί έπλαττον νέον τινα κόσμον, 
δλως εναρμόνιον, εντελώς ξένον πρδς τδν βίον τών ημερών ήμών, τδν άπομαραί- 
νοντα παν ευγενες αίσθημα, τον δεσμεύοντα τδ πνεΰμα καί καταπνίγοντα πάσαν 
αληθή ανάνηψιν, πάσαν φωνήν έξερχομένην άπδ στήθη φιλοπάτριδα καί αγνά, 
δπου δέ ή φιλαυτία καί ό χυδαίος ύπολογισμός, αντικατέστησαν τήν μεγάλην 
αύταπάρνησιν καί τήν άδολον άφοσίωσιν. Εικοσαετής νεανίας, μέ πρεσβυτικήν 
κρίσιν, ειχεν όξυτάτην ευφυΐαν, εΰγενή έξαρσιν, ήνωμένην πρδς επίζηλον πο- 
λυμάθειαν, καί αισθήματα εξ εκείνων, άτινα τόσον δυσκόλως φύονται καί αναπτύσ
σονται επί τοΰ εδάφους μας. Ή λεπτότης τών εφέσεων τής καρδίας του, αντανα- 
κλώσα επί τής γλυκείας φυσιογνωμίας αύτοϋ, έπανθοΰσα δ’ έπί τών χειλέων του, 
καί ζωγραφουμένη έπί άψευδοΰς κατόπτρου τής ψυχής αύτοϋ, τών ωραίων του 
οφθαλμών, παρίστα έν όλη αύτής τή λαμπρότητι τήν παρθενικήν αγνότητα αύ
τών. Μέ δλον αύτό τδ αίσθημα ό Π. ΜεΛεαγροε, νεώτατος, έγραψεν έργα, μελω- 
δικώτατα τήν ύφήν, παθητικότατα τήν έκτέλεσιν, ποιητικότατα τήν ιδέαν, 
πλήρη στιχουργικής ευωδίας καί χάριτος, πλήρη ποιητικής άντιλήψεως, μέ φυ- 
σικωτάτην έξέλιξιν, στίχους πλήρεις κάλλους, αποπνέοντας αόριστόν τινα περι- 
πάθειαν, γλυκυθύμως θωπεύουσαν καί βαυκαλώσαν. Μελαγχολικδς τραγουδιστής, 
μέλπων φυσικότατα τά όνειρά του καί παρέχων πλαστικήν ακρίβειαν είς τούς 
στοχασμούς του, είς τους πόνους τής καρδίας του . . .

Ή ανάμνησίς Σου θά μένη γλυκεία είς όλους όσοι ηυτύχησαν νά σε γνωρί- 
σωσι ζώντα, ή τώρα θά σε μελετήσωσιν είς τάς σελίδας τής «Ποικίλης Στοάς», 
ήτις τάς στολίζει μέ ώραϊα έργα σου, πάντοτε δέ ή θλιβερά οδύνη τής απώλειας 
σου, μή άποσβύνουσα άπδ τάς καρδίας όλων τ’ όνομά σου, θά τδ κοσμή μέ τά 
ώραιότερα άνθη, άτινα τοσοΰτον έπί τής γής ήγάπησεν ή ποιητικωτάτη ψυχήσου. 
Οί κατωτέρω δημοσιευόμενοι στίχοι σου, οΐ πλήρεις δρόσου καί αίσθηματικότητος, 
οι τοσοΰτον πικρώς διαδηλοΰντες τήν δμίχλην τής μελαγχολίας καί τής άπο
γνώσεως, ήτις τοσοΰτον ένωρίς είχε σκιάσει τδ ώραϊον έκεϊνο νεανικόν πνεΰμα Σου, 
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θά διεγείρωσι πάντοτε καί νέαν λατρείαν εις τήν περιπαθεστάτην άνάμνησίν σου. 
Έάν ενωρίς άπεσβέσθη είς τά χείλη σου τδ μειδίαμα καί ή φλδξ είς τους οφθαλ
μούς σου, εκείνη, ήτις τοσοϋτον έπιχαρίτως έζωγράφιζε τήν χαριν καί τήν 

νοημοσύνην σου έπί τοϋ καλλιτεχνικού μετώπου σου, εύτυχώς απομένουσιν ακόμη 
είς τδν κόσμον άνθρωποι διά νά αίσθάνωνται είς τήν καρδίαν των τδ βάρος τοϋ 
λίθου, δστις σκεπάζει τδν τάφον ύπάρξεων, αιτινες κατά λάθος έλθοϋσαι εδώ εις 
τήν γην, έσπευσαν ν’ άνέλθωσιν έκεί . . . είς τδν ούρανόν, είς τήν αληθινήν καί 

γνησίαν πατρίδα των . . . ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΝ ΜΟΥ

Α'.

Χθες νύκτα-νύκτ’ αστροφεγγιά πρδς τους νεκρούς μετέβην 
καί οχ’ ήμέραν φωτεινήν, φοβούμενος τήν χλεύην· 
διότ’ είς φίλα μνήματα φερόμενος φιλτάτων 
χλευάζεσαι ή αίσχύνεσαι ώς έγκλημά τι πράττων 
ένώ είς καταγώγια έάν φοιτάς καί τέγη, 
νομίζων φυσικώτατον αύτδ ούδείς τδ ψέγει.

Έγκλείων άσβεστον τδ πϋρ βαθείας αλγηδόνος, 
έν μέσω τάφων καί σταυρών περιεπάτουν μόνος. 
"Οτε ήσθάνθην τών εκεί" πλησίον κηπαρίσσων 
τδ σκοτεινόχρουν φύλλωμα ώς ύπ’ άνεμου φρίσσον, 
κ’ ήκουσα στόνον συριγμδς δέν ήτο τοϋ ανέμου, 
άλλ’ ήτο στεναγμός ψυχής φανείσης έμπροσθέν μου.

Β’.

Παρθένος, μάλλον Χερουβείμ· άγγελος, δναρ μάλλον, 
έφάν’. Είς τήν άριστεράν λευκδν σταυρόν έκράτει 
επί τοΰ στήθους τοΰ άγνοΰ, ώς στέμμα περιβάλλον 
τήν κεφαλήν αύτής, χρυσή ή κόμη έκυμάτει. 
Ή κόρη τών ονείρων μου, ή λατρευτή μου φίλη 
ήτο· μέ βλέμμα μ’ έβλεπε γλυκύ, πλήν δέν ώμίλει.— 
«Μαρία» είπον «άνομα αοώματ’ αποπνέον· 
Μαρί* αγαπημένη μου, δέν μ’ ένθυμείσαι πλέον» ; 
Δέν ένθυμεϊσαι τδν χορόν τδν δι’ έμέ καί ποώτον 
καί τελευταϊον, δτε παίς άκόμ’ είς τήν αγκάλην 
σ’ εκρατουν αισθανόμενος ούχί πυράν έρώτων 
άλλ’ άλλο θειον αίσθημα, φλόγ’ άγνοτέραν άλλην ; 
Προσβλεπουσα μ’ εθώπευεν, απλώς δέν μ’ έθεώρει· 
καϊ «Σ’ ενθυμούμαι πάντοτε» άπήντησεν ή κόρη. 
«Εύγνωμοσύνη ή είς νεκράν ζή θάλπουσα καρδίαν, 
Σοΰ^μόνου κατά μόνην μου ή θλίψις τήν κηδείαν

σοϋ μόνον δέν διήρκεσε’ σύ μόνος έπεσκέφθης 
τδ μνήμα μου δτ’ έλειπαν μακράν οί φίλτατοί μου 
ούδ’ είς μισθάρνου μέριμναν χειρδς μ’ ένεπιστεύθης 
άλλ’ άνθη μόνος μ’ έφερες έπί τή εορτή μου. 
Είν’ ετ’ ύγρδν τδ χώμα μου άπδ τά δάκρυα σου 
καί ζώ εις τήν καρδίαν σου καί ζώ είς τ’ άσματά σου, 
άνθ’ ών ώς έπιτύμβιον, ώς βλέπεις έχω στίχους 
σχολαστικού πλέον ψυχρούς τοΰ ένταφίου ψύχους. 

Δύναμαι πόσον μ’ άγαπάς νεκρά νά έννοήσω, 
ένώ έπί τοΰ κόσμου άν έπέπρωτο νά ζήσω 

θά συνηνούμην μ’ έτερον. Ώς τώρ’ αγνός άν μείνης, 
έάν δέν συμπαρασυρθής ύπδ τής φαύλης δίνης 
τοΰ κόσμου, στίγμα τι έάν έπί τοΰ σώματός σου 
ή τής ψυχής ένόσω ζής δέν πέση, τότε μόνον 

αποθανών θά ραίνεσαι ύπ’ ούρανίας δρόσου, 
καϊ θά διάγης μετ’ έμοΰ δι’ δλων τών αιώνων 
συνηνωμένος, άλλ’ ούχί έν έρωτι γηίνω, 
δέν είν’άγάπη άληθής τδ αίσθημα έκείνο. 
Ναί· θά διάγωμεν έκεΐ άείποτ’ ενωμένοι 
εν ουρανί’ αδελφική στοργή κ’ έν ούρανίςε 
ηδονή καί δλβιότητι, άμφότεροι παρθένοι !» 
Τών λόγων κατεκήλει μοι κ’ έθάμβ’ ή αρμονία 
καί τήν παρθένον παύσασαν άκόμη ήκροώμην 

Ειτα «Όρκίζομ’» έκραξα είς τήν μακράν σου κόμην 
την χρώμα έχουσαν λαμπρόν χρυσοΰ δμοΰ κ’ ήλέκτρων, 
κ’ είς τδ γλυκύ σου ονομα- δτι ποτέ τδ λέκτρον 

τδ άσπιλόν μου ώς χιών, γυνή δέν θά μολύνη 
ουχί ανόμως άλλ’ ούδέ νομίμως- δτι δμδα 
τοΰ ύμεναί’ ούδέποτε θ’ ανάψω’ δτι ή κλίνη 
ούδέποτ’ είς γαμήλιον ή έρημος παστάδα 
πέπρωται νά τραπή, άλλά καί λευκοτέρα κύκνου 
καί αγνότερα βρεφικοΰ θά παραμείνη λίκνου». 
Ή κόρ’ είς ταϋτα, έκλινε τήν κεφαλήν· ή κόμη 
έξ αίματος φοινίσσουσα έφάνη μ’ ή χρυσίνη 

τοΰ μαρτυρι’ ούτως αύτής έμνήσθην — καί «Άκόμη 
έν σε ζητώ» προσέθεσε «μηδέποτε νά γείνη 
δτι συχνάκις σκέπτεσαι· αύτόχειρ ν’ άποθάνης· 
κ’ ύπ’ οδυνών άν σπαραχθής καί μέχρι τής στεφάνης 
τοΰ βίου σου τήν κύλικα πικρίας πληρωθείσαν 
νά μή συντρίψης δμωσον» —Τήν άνωθεν ταχθεΐσαν 
τίς ν’ άποφύγη τελευτήν άξιος είναι ; . . . Μίσος 
νά τρέφω πρδς τήν άρετήν, άδάκριτος νά βλέπω 
τών δυστυχών τά δάκρυα, έάν προστάξης, ίσως-
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πλήν όχι ταίτ’...— «’Άν μ’ άγαπής...»— Άλλα δέν επιτρέπω 

νά άμφιβάλης, ή προς σέ άγάπη μου πόσ’ είναι.

Γ’.

Άνέκυψα. Πλήν τήν νέκραν δέν είδα πλέον. Μόνον 
τδ έμπροσθέν μου μάρμαρον ύγρδν ύπό σταγόνων 
προσφάτων εύρον δάκρυα ή δρόσος άρα ήσαν ;

Πρδς τάς Αθήνας έφερον τδ βήμα τάπαυδήσαν.
Πλήν φθόνου έστρεφον συχνά πρδς τά όπίσω βλέμμα- 
πόσον ώραΓα οΐ νεκροί έκάθευδον κ’ ήρέμα !

(1889) -J- Περικλής Μελεαγρος

ΑΓΓΕΛΩ ..·.

I

Έκ τόπων δταν παγερών σφοδρά πνοή ανέμου 
προέρχεται, ολέθριος εις τάνθη έπισκήπτει, 
Κ’ επάνω σου τής συμφοράς ήπλώθη, "Αγγελέ μου, 

ή πτέρυξ ή δυσοίωνος, ήτις έμέ καλύπτει.

Είμαι λοιπόν κατάρατος καί, δ,τι αγαπήσω, 

ή Τύχη μου ή έρινΰς κτυπά σκληρώς εκείνο.
Τδ δόδον πίπτει άφυλλον, πρδς τοΰτο χειρ* άν τείνω· 
καί αδελφόν άν άσπασθώ, ίχνη πληγής θ’ άφήσω.

Ή κόρ’ ύπδ μαυσώλειον κοιμάται ήν ήγάπων- 
Έκείνην δ’, ήτις δι’ έμέ καρδίαν είχε μόνη, 
είς τάφον έρριψεν δρμή βιωτικών λαιλάπων 
καί σέ, σέ δστις μ’ έμεινας, σπαράττουσιν οΐ πόνοι.

I I

Ειμ’ ίσως δλων έσχατος· άλλ’ ή πρδς σέ στοργή μου 
είν’ ύπερτέρα τής στοργής δλων δμοϋ τών άλλων· 
καί — μετά τόλμης σύγγνωθι, άν σ’ δμιλώ βλάσφημου — 
καί τοϋ άγιου σ’ άγαπώ έγώ πατρός σου μάλλον.

(23 Μα ίου 1891) ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΙΣ ΜΟΥ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ 17°ν ΕΤΟΣ

Ά.
Μοίρα σκληρά μέ έρριψεν ώς σήμερον πρδ χρόνων 
έπί τής γής, ήτις πατρις ύπάρχει άλγηδόνων 

τώ εύγενε? κ’ ές άλλου 
είς πάντα φαϋλον πρόξενος καλών άπειρων μόνον 

καί αγαθού μεγάλου
— γαλήνης, ήν ή εύγενής ουδέποτε καρδία 

έπί τής γής εύρίσκει· 
πλήν πάσχουσ’ αποθνήσκει 

χωρίς νά μάθη άληθής τί είν’ ευδαιμονία.

Έν τή τής γής μέ έρβιψεν ή ειμαρμένη θλίψει- 
"Εχω τωόντι πρδ μικρού είς τήν δδδν προκύψη 

τοΰ βίου- πλήν ελπίδα 
άπώλεσα- κ’ είς τδν Θεόν, είς τοΰρανοϋ τά ύψη, 

τήν άληθή πατρίδα, 
παρηγοριάν εύρηκα κα’ι θάρρος. Άνατείνων 

τδ ένδακρύ μου όμμα 
πρδς τουρανοΰ τδ δώμα 

ένίσχυσιν ούχί μικράν λαμβάνω άπ’ εκείνον.

Ναί· μόνον είς τδν ύψιστον πατέρα... Πόσον ήμην 
πεπωρωμένος, δτε πριν είς ονομάτων οήμην 

πειθόμενος μεγίστων 
πρδς τδν Θεόν ήσέβησα- κ’ είς φλυαρίας ρύμην 

προέβην εις απίστων 
θεωριών έκδήλωσιν άλλά διά δακρύων 

έξήλειψα τδ λάθος- 
κ’ είς τής ψυχής τδ βάθος 

λόγων συγγνώμης ήχησιν αισθάνομαι άγιων.

Β'.
"Ω ή καρδία μου αύτή ή κατεσπαραγμένη, 
έν ή πληθυς κοινωνικών πληγών είσέτι χαίνει, 

τής πλάσεως άπάσης
τδν έρωτα έπόθησε ! πλήν μόν’ ή μνήμη μένει 

έλπίδος άποπτάσης.
Αείποτε ποθήσασα τδ πάν νά περιβάλη 

τδν κόσμον νά έγκλήση, 
εγκλείει τώρα μίση, 

άφοΰ έσπάραξεν αύτήν ή πρδς τους φαύλους πάλη.
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Γ'.

Τοϋ κόσμου τήν διαφθοράν μέ ένδακρυ τδ βλέμμα 
βλέπω καί ταρασσόμενον άνάπτει μου τδ αιμα 

δι* έργα φαϋλα ολως·
Βλέπω δ’ δτ’ εις τους φέροντας λαμπρδν άνάκτων στέμμα 

έγκατοικεί δ δόλος
κ’ αΐ έχθισται φαυλότητες, τόσον αύτούς έχθαίρω 

ώστε νά έδυνάμην
έπόθουν μέ παλάμην 

πανίσχυρον καταλαβών εις Τάρταρα νά φέρω.

Άλλ’ όχι. 'Οτιδήποτε άς πράττωσιν εκείνοι 
καί παρά μόνου τοϋ Θεοϋ ή τιμωρί’ άς γείνη· 

ή τής συγγνώμης μάλλον 
άς τύχωσι. Και δι’ αύτούς πολλάκις δάκρυ χύνει 

τδ δμμα. Μ’ άναπάλλον 
τδ στήθος ύπέρ τών κακών ποσάκις προσηυχήθην 

νά λάβωσι συγγνώμην ! 

έάν είσηκουόμην 
παν εργον φαΰλον δ Πατήρ θά έρριπτεν είς λήθην.

Νά εύτυχώσιν άπαντες καί πάντες να σωθώσι 
παρακαλώ τδν "Υψιστον. Πλήν κ’ είς έμέ νά δώση 

ταχύτατα τδ μνήμα 
αύτός, πριν ή οδύνη μου μέ καταβάλ’ ή τόση 

καί ταύτης πέσω θΰμα.
“Αν καί φοβούμαι αφ’ ένδς τδν θάνατον διότι 

τήν λύπην τών οικείων 
εικάζω- πλήν τδν βίον

μή ύπομένων, είς τής γής θ’ άποσβεσθώ τά σκότη. 

Πλήν μόν’ ή ΰλη θά σβεσθή. Είς τούρανοϋ τδν θόλον 
θ’ άνέλθ’ ή αυλός ψυχή. Αύλαίαν φωτοβόλον 

θ’ άνοιξη δ Θεός μου 
έλπίζω καί νά μέ δεχθή, καί άν τδ βάρος δλων 

τών επ’ αύτοΰ τοϋ κόσμου 
αμαρτιών είναι πολύ. Καί άν αύτόχειρ γείνω 

ώ πόσην τρέφω πόσην 
ελπίδα ν’ άνοιχθώσιν

καί εν τώ κόσμω πατρικαί αγκάλαι πρδς μ’ έκείνω.

’Εκεί θά πορευθής ψυχή πλησίον τής διττώς μου 
μητρός. Όπόταν νεκρωθώ έπί τοΰ στόματός μου, 

ώ φίλτατε, άν θέλης 

έπίθες ασπασμόν έντδς τοϋ χώρου τοϋ εύόσμοβ 
καί παρά τοίς Άγγέλοις

νά μ’ είσαγάγη δύναται έν φίλημά σου μόνον· 
πλήν δάκρυ νά μή χύσης· 
οφείλεις νά τηοήσης

αύτδ δι’ (δ μή γένοιτο !) τοϋ έθνους μέγαν πόνον.

Χαίρετε, πάντες χαίρετε. Εύδαιμονοϋντες ζήτε 
κα'ι συγχωρείτέ με ύμείς, εις δσους θέλων, είτε 

μή θέλων έχω πράξει τι κακόν.

Άθήνησι 23 Δεκεμβρίου 1888. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ

23 Δεκεμβρίου 1891.

Έδώ, σκιόφως καί χιών χιών καί τήν καρδίαν 
παγώνουσ’. “Ανθη άχροα καί δίχως εύωδίαν.
Ώς καί δ Φοίβος παγεράς, ώχράς ακτίνας ρίπτει' 
πλήν μόλις μόλις είς τήν γήν τδ κρύον φώς του φθάνει, 
καί πένθιμος τδν ούρανδν νεφών μανδύας κρύπτει, 
Καϊ τδ πτηνδν πέτα μακράν άν μείνη θ’ άποθάνη.

Μέ τά πτηνά τά πρδς τήν γήν τοΰ αιωνίου θέρους 
πετώντα, είς έξόριστος θερμάς εύχας σοί στέλλει- 
“Αχ, ώς εκείνα πτέρυγας νά ειχον έλευθέρους ! ...

Όπόταν έπιστρέψωσι, φλογώδης θ’ άνατέλλη 
δ ήλιος· θά ήν’ ή γή μέ άνθη έστρωμένη, 
κ’ ή δυστυχής μου ύπ’ αύτήν καρδί’ αναπαυμένη ...

Έν Παρισίοις ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΛΕΑΓΡΟΣ

'Αξιότιμε κύριε Άρσετη,
“Εγκλειστον πέμπω ύμίν τήν μικράν μου συμβολήν διά τήν προσφιλεστάτην 

μοι καί περισπούδαστον «Ποικίλην Στοάν». Έστΐ δ’αϋτη μετάφρασις είς ίαμβικδν 
τετράμετρον καταληκτικόν, ήτοι πολιτικούς στίχους, τοϋ θρήνου τής Jlftu6ar>ic, 
δς ανήκει είς τά ποιήματα, α έξέδωκε μέν δ James Mac-Phei'son ώς ποιη- 
θέντα ύπδ καληδονίου δήθέν τίνος ποιητοϋ γ' αίώνος, Όσιανοϋ τδ ονου.α, ούδέν 
δ’ άλλο πράγματι είσίν, ή τής φαντασίας αύτοϋ γεννήματα.

Σ. Δ. Π. Σ. Τό γράμμα τοΰτο μετά τής μεταφράσεως, μή δημοσιευθέν εγ
καίρως, διασωθέν δ’ έκτοτε είς τδ ήμέτερον χαρτοφυλάκων παραθέτομεν ήδη μετά 
τών άλλων έργων τοΰ πολυκλαύστου ποιητοϋ.
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■

Το ποίημα, ου μετάφρασιν πέμπω ύμΓν, έστί λέγει ό Mac-Pherson, το μόνον 
μένpt ήμών περισωθέν απόσπασμα εκτεταμένου ποιήματος, ού επεισοδίου ην· 
περιέχει δέ τον έπί τώ θανάτφ τοϋ μνηστήρος αύτής καί υίοΰ τοϋ ΦιγγάΛον, 
τοΰ 'Ρύπο®, φονευθέντος κατά τον έν ’Ιρλανδία πρός τόν Σουαρακόκ πόλεμον, θρή

νον τής Μιμβάτηα, ή παρίσταται βλέπουσ’ άφ’ ύψηλοΰ βράχου προσορμιζόμενον 

τόν στόλον τοϋ ΦιγγαΛον.
Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής διακεκριμένης πρός ύμάς ύπολήψεώς μου 

Έν Άθήναις τή 5 ’Οκτωβρίου 1888.
Πάντοτε πρόθυμος 

Περικλής Μελέαγρος Αθανασίου

ΟΣΙΑΝΟΥ

Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΜΙΜΒΑΝΗΣ
Κύπτ’ ή Μιμβάτη μ’ οφθαλμούς δακρύων πεπλησμένους, 
λυσίκομος, τόν αχανή έχουσα κάτω πόντον, 
άπό τοΰ βράχου τοΰ Μορβε'τ, καί επανερχομένους 
τούς νέους βλέπει μαχητάς ήμών, οΰς άστραπτόντων 

καλύπτει όπλων οπλισμός βαρύς’ καί « : Ποΰ δ 'Pvroc 
ποϋ είναι ; » κράζει γοερώς’ «ποΰ ό παμφίλτατός μου ; » 
Νεύοντ’ αύτών τά βλέμματα χαμαί, ότι εκείνος, 
μετ’ άλγους λέγουσιν αύτή, άπήλθεν έκ τοΰ κόσμου- 
εις νέφη ότι ώς σκιά απέπτη- καί, ζεφύρου 
δπόταν πνέη ελαφρά πνοή έπί τών λόφων, 
ακούουσι τοΰ άσθενοϋς τοΰ ήρωος ψιθύρου.
Κ’ έκείνη «Πώς ! ό τοΰ ΦιγγαΛ υιός εις τάφου ζόφον 
καλύπτεται· πώς ! τεθνεώς έχει εκείνος πέση 
έπάνω είς τά πράσινα πεδία τοΰ 'ΤΛΛίνου' 
αύτόν ή κατορθώσασα χειρ νά καταπαλαίση 
ήν ό'ντως κραταιά ! Κ’ έμέ, φεΰ, έρημον έκείνου 
κα'ι μόνην μ’ έγκατέλιπεν· ούχί, πολύν ακόμη, 
ώ, δέν θά μείνω έρημος καί δλως μόνη χρόνον· 
ώ άνεμοι ύμεϊς, ύφ’ ών ή μέλαινά μου κόμη 
αναστατοΰτ’, επί πολύ δέν θά ένώ τόν στόνον 
τοΰ στήθους μου τοίς συριγμοίς τοίς ύμετέροις πλέον 
ποθώ νά συγκατακλιθώ τοΰ 'Ρύνου μου πλησίον, 
ύπό τό μνήμα, δ αύτόν καλύπτει τόν γενναίδν.— 
Δεν θα σέ ί’δω, φίλτατε, έκ τών κυνηγεσίων 
επανιόντα τοΰ λοιπού, άκμής καί κάλλους πλήρη- 

νΰν τής νυκτός τό έρεβος σέ περιβάλλει, ’Ρυνε, 
καί ή σιγή συγκατοικεί τώ φίλω μου μνηστήρι. 
ί Ποΰ δέ οί κύνες σού είσιν οί σοί πιστοί· ποΰ είναι 
ή άδιάτρητος άσπίς, τό τόξον σου, ή σπάθη 

ή λάμπουσα ώς άστραπή, η λόγχ’ ή ολέθρια 
εις τούς εχθρούς ; Φεΰ, είς τής σής νηός είσι τά βάθη

καθημαγμένα άπαντα- άλλ’ έν τή κατοικία 
τή σκοτεινή σου διατί δέν έθηκαν παρά σοι 
τά όπλα σου 1 — Οίμ’, ή ήώς νά σ’ είπη δέν θά σ’ ί'δη ; 
««’Εγέρθητι- ή έλαφος έχ’ ήδη είς τά δάση 
έξαναστή, κ’ οί κυνηγοί έξήλθον πάντες ήδη»».
Μή, ροδοδάκτυλος ήώς, προβής- μή- δέν θχκούση, 
κοιμώμενος, τής σής φωνής.—Τό σκότος είς τόν τάφον, 
ώ 'Pvrt, περιβάλλει σε, καί σκιρτωσών πατοϋσι 
έπι τοΰ τύμβου σου αύτοϋ οΐ πόδες τών έλάφων. 
Πλήν, δπου άναπαύεσαι, έκεΐ άνευ θορύβων 
θά έλθω· είς τήν κλίνην σου ήσύχως θά είςφρήσω. 
Κ’ αί σύντροφοί μου άδουσαι εί; τοϋ ποδός τόν στίβον 
θακολουθήσωσιν έμοϋ- ούδέν πλήν θά νοήσω 
καί δέν θάκούω τάσματα ! Άλλ’ δμως μή θρηνείτε 
επί τή αναμνήσει μου, ώ ιοίλαιμου. Ταχέως 
θαναπαυθώ είς τών νεκρών τήν κλίνην, ένθα κείται 

δ φίλτατος εμοί μνηστήρ, ό 'Ρΰτος δ ώραίος.

Μεςάφρασις ΙΙερικλεους Μελεαγρου Αθανασίου

ΡΟΔΑ ΚΓ ΑΓΚΑΘΙΑ

Λύπη ποτέ δέν έχω ’ς τή καρδιά μου 
Μά ούτε γαρά δέν ξέρω τί σημαίνει, 
Γιατί μέ λύπη ή χαρά ενωμένη, 
Πάντοτε ζή ’ς τά ψεύτικα ό'νειρά μου.

'Ρόδα κι’ άγκάθια θωρώ δλόγυρά μου 
Γιά μέ δ κόσμος δλος νά βασταίνη, 
'Η εύτυχιά μου είν’ δακρυλουσμένη, 
Μά έχει λίγο φώς κι’ ή σκοτινειά μου.

Έτσι κι’ όλη ή χαρά ’ς τή γέννησί μας 
Αμέσως είς τά δάκρυα μας εβάφη 
"Ομως μέ κλάψαις κι’ ή στερνή πνοή μας

Γαλήνη θά μάς δώσ’ ίσως τό μνήμα, 
'Ρόδο ποτέ δέν είν’ χωρίς αγκάθι, 
«Ούτε χαρά χωρίς τή λύπη. Κρίμα ! »

Ζάκυνθος 1893
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Al Al’WIAI (IIIBAI KAI Ο ΙΑΝΙΜΑΑΣ
Κύριοι

Λ
ΙΑΝ δρθώς ό έντιμος πρόεδρος τοϋ ήμετέρου συλλόγου, ύποδει- 

κνύων τήν έκ τής συστάσεως συλλόγων ωφέλειαν, παρέβαλλεν 
αυτούς πρός τούς συνεταιρισμούς. 'Οπως διά τούτων, ή ύλική πρόοδος 
έφθασε μέχρι καταπλήξεως, ουτω καί διά τών συλλόγων πολλά τής Εύ- 
ρώπης έθνη καί ιδίως ή Γερμανία διά τών έν κοινφ συγκεντρώσεων τών 

κεφαλαίων τής διανοίας ηύρυναν αύτήν πρός τήν κοινήν καί πρακτικήν 
άνάπτυξιν τών κοινωνιών, ανέπτυξαν έν αύταϊς τά γενναία αισθή
ματα, ένέχυσαν έν ταΐς ψυχαΐς τοϋ λαοϋ τήν φιλοπατρίαν, ένέσπειραν 
έν ταΐς καρδίαις των τήν πρός τήν αληθή θρησκείαν καθαράν πάσης 
προλήψεως καί ψευδευλαβείας ευσέβειαν και δπως παρά τοϊς άρχαίοις 
ημών προγόνοις έν Άθήναις, αί άκαδημίαι καί τά γυμνάσια, αί έν ύπαί- 
θρω ύπέρ τών κοινών όμιλίαι καί ή αστυνομική έπιμέλεια τοϋ Άρείου 
Πάγου, καθίστων τούς νεανίας άξιους νά δίδωσι τόν δρκον τοϋ πολίτου 
ενώπιον πάσης τής πόλεως ήθροισμένης έν τφ θεάτρφ τοϋ Διονύσου, 
ουτω καί κατά τόν παρόντα αιώνα, οί σύλλογοι, τά ελεύθερα ταϋτα 
καί ανεξάρτητα σχολεία τών λαών, τήν αμάθειαν πολεμοϋντες καί τό

X. Α. Π. X. Δημοσιεύοντες εις τον παρόντα τόμον τής «Ποικίλης Στοάς» 
επιτυχή προσωπογραφίαν μετά νεκρολογίας τοΰ έκ ©ηβών συμπαθέστατου πολι- 

τευτοϋ Διομηδονς Διαμαντή, εν τή γλυκύτερα δράσει τής χοησιμωτάτης αύτοΰ 
ζωής τελευτήσαντος, ασμένως παραθέτομεν ανωτέρω τοΰ πολυκλαύστου άν

δρός πραγματείαν περί τών ’Αρχαίων ΘηβΆν, ήν κατέλιπεν evzeJtic ανέκδο
τον. 'Η διατριβή αΰτη έγράφη προ έτών, καθ’ ήν έποχήν, εΰγενής ενθουσιασμός 
καί ιεροί πόθοι, διαθερμαίνοντες τήν ψυχήν τής τότε άλλως έργαζομένης καί 
ύπό ατμόσφαιραν μεγάλων εφέσεων καί μεγάλων αισθημάτων άνδρουμ,ένης εΰ- 
γενοΰς, έλληνοπρεποΰς, ύψηλόφρονος καί οιλοπάτριδος νεότητος, έπέβαλλον τήν 
ΐδρυσιν έν Θήβαις τοΰ φιλοπροοδευτικοΰ συλλόγου ό «Έπαμινώνδας». Ή δημο- 
σίευσις τοΰ άρθρου τούτου, ίστοροϋντος έν άρίστη σαφήνεια καί γλαφυρότητι τάς 

Αοχαίας Θήβας είναι όντως καί είς ακρον επίκαιρος, διότι φέρουσα ποθητήν 
τήν άνάμνησιν τοΰ πολυδακρύτου Διομηδονς Διαμαντή, υπομιμνήσκει τήν ένδο
ξον ιστορίαν τής άτυχους γείτονος πόλεως, ής θλιβερά καί απαίσια απομένει ή 
είκών τής έκ τών σεισμών τελείας καταστροφής, ήτις ευρε κατά τό έτος τοΰτο 
τήν τέως άκμάζουσαν καί θάλλευσαν ιστορικήν πατρίδα τοΰ Πινδάρου και 
’Επαμινώνδα, κύπτουσαν σήμερον άκόμη ύπό τό βάρος άνηκούστου συμφοράς. 

σκότος διαλύοντες, άνυψοϋσι τήν εύλαμπή τής προόδου δμδα, δΓ ής καί 
μόνης έπιτευχθήσονται ή ίεοά ίσότης, ή ανεξαρτησία τής συνειδήσεως, 
ή ήθική καί έθνική διάπλασις, καί ή έν γνώσει χρήσις τών πολυτίμων 
έκείνων δικαιωμάτων, τά όποια μακροί καί αιματηροί αγώνες άπέσπα- 
σαν άπό τών ονύχων τής άπολυτοφροσύνης καί τής τυραννίας.

Καί ημείς μέλη τοΰ φιλοπροοδευτικοΰ συλλόγου ό «Έπαμινώνδας», 
έκθύμως άσπασθέντες τήν ιδέαν περί συστάσεως συλλόγου έν Θήβαις, 
βεβαίως τ’ αγαθά ύπέρ τής έπαρχίας έπιδιώκοντες καί ύπό ζήλου καί 
προθυμίας εμφορούμενοι, τάς δέ πολιτικάς διαιρέσεις καί τά έκ τούτων 
πάθη καί μίση καί συμφέροντα έξωθεν τής θύρας άφίνοντες, έν σύμ
πνοια καί δΓ αδελφικού δεσμού πρός άλλήλους συνδεόμενοι, έργάται τοϋ 
ίερωτέρου σκοπού, τάς άνεγειρομένας τυχόν ένώπιόν ημών δυσχερείας 
μεθ’ ύπομονής καί επιμονής έξομαλύνωμεν, ινα τό καθ’ ημάς τά μικρά 
τοϋ συλλόγου ημών κεφάλαια πρός όφελος τών συμπολιτών ημών στρέ- 
ψωμεν. Εύχομαι άπό καοδίας, δπως ό "Υψιστος εύοδώση τό έργον, καί 
βιώση ό Θηβαϊκός σύλλογος έπί μακρόν έν τή πόλειταύτη, έκ τής ιστο
ρίας τής οποίας ήντλησα τδ σημερινόν τής ομιλίας μου θέμα.

Έξελεξάμην ώς τοιοΰτον, κύριοι, τήν ώραιοτέραν έποχήν τών αρ
χαίων Θηβών, ήτοι τήν μετά τήν άπελευθέρωσιν αύτών έκ τών βοιω- 
ταρχών παρά τοϋ Πελοπίδα· τήν μετά τήν έν Λεύκτροις νίκην, άλλά 
πρό πάντων τήν πρό τής έν Μαντινεία μάχης, καθ’ ήν αί Θήβαι καί ή 
Ελλάς συναπώλεσαν τόν μέγιστον άνδρα. Θέλω πραγματευθή τήν πε
ριγραφήν τής πόλεως, τών κατοίκων, τών έθίμων καί εορτών αύτών, 
τήν κρίσιν τής λοιπής Ελλάδος έπί τών Θηβαίων, καί θέλω καταλήξει 
τόν λόνον διά βραχείας έπί τοϋ ’Επαμινώνδα πραγματείας.

Ή πόλις τών Θηβών περιβεβλημένη δι’ ύψηλών τειχών μετά πύρ
γων, επτά είχε πύλας καί έπτάπυλος έκαλεΐτο πρός διάκρισιν τής έν 
Φθιώτιδι καί τής έν Αίγύπτφ έκατονταπύλου. Κατά τόν Δικαίαρχον 
το τείχος είχε μήκος τεσσαράκοντα σταοιων, ενφ κατα τον ιΟίον συγ
γραφέα έν τή έν πεζφ λόγφ περιγραφή τής Ελλάδος αύτού, τδ τείχος 
ιστορείται έχον έβδομήκοντα σταδίων περιφέρειαν, τούτο δμως έξηγεΐται, 
διότι φαίνεται, δτι τεσσαράκοντα μέν σταδίων περιφέρειαν είχε τδ περί- 
τήν πόλιν μόνον τείχος, καί έβδομήκοντα ή περί τήν πόλιν καί τήν 
Καδμείαν περίμετρος. Ή άκρόπολις εύρίσκετο έπί τοϋ ύψώματοςέφ’ ού 
ύπάρχει ή σημερινή πόλις, έκ τοϋ ύψώματος δέ τούτου άνέβλυζεν άφθο- 
νωτάτη πηγή υδατος, ήτις διά τεχνητών ύπονόμων κατήρχετο καϊ διε- 
κλαδοϋτο είς τήν καθ’ αύτό πόλιν, ήτις έκάλυπτεν δλην τήν άπδ «Πυρί 
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κα! 'Αγίων Θεοδώρων» μέχρι τής είς «Δύο Λιθάρια» περίπου θέσεως 
εκτασιν. Τήν τε Καδμείαν και τήν πόλιν καθωράϊζον έξωθεν δύο ποτα
μοί δια τών ύδάτων τών οποίων διετηροϋντο ούχ! πλούσια! φυτεΐαι άλλά 
πλεΐστοι τεχνητοί λειμώνες και κήποι. At όδο! τών Θηβών, δπως δλαι 
σχεδόν τών αρχαίων πόλεων δέν ήσαν εύθεϊαι, ως αί τών Ιταλικών 
πόλεων, πλεϊσται δμως δημόσιαι οικοδομά! ένέκλειον αριστουργήματα 
ώραιότητος καί τέχνης. Εις τδν ναόν τοϋ Ήρακλέους έζωγραφημένον 
ύπδ τοϋ ΙΊραξιτέλους άνυψοϋτο κολοσσιαΐον τδ άγαλμα τοϋ ημιθέου τού
του, έργασθέν παρά τοϋ Άλκαμίνους. Είς τον ναόν τοϋ Ίσμηνίου ’Απόλ
λωνος ό Ερμής εργον τοΰ Φειδίου κα! ή Άθηνά εργον τοϋ Σκόπα. Έν 
τφ αύτφ ναώ υπήρχε τδ άγαλμα τοΰ Θηβαίου Κλέωνος, άρίστου άοιδοϋ 
τής εποχής του, δστις διά τών ψσμάτων αύτοϋ έδόξασε τήν πατρίδα του. 
Μεταξύ τών πολλών δέ τριπόδων έφ’ ών έκαίοντο θυμιάματα, κα! οΐ- 
τινες έκόσμουν τδ εσωτερικόν τοϋ ναοϋ τοϋ Ίσμηνίου ’Απόλλωνος, υπήρχε 
κα! ό χρυσοϋς, δώρον τοϋ Κροίσου βασιλέως τής Λυδίας.Έκτος τών ναών 
ή πόλις είχε θέατρον, γυμνάσιον, ένθα ή νεολαία έξησκεΐτο εις τήν σω
μασκίαν, περί δέ τδ μέσον μεγίστην πλατείαν πέριξ τής οποίας ΐσταντο 
ναοί κα! διάφορα άλλα δημόσια μνημεία τών όποιων οί τοίχοι ήσαν 
κεκαλυμμένοι διά τών δπλων, άτινα οί Θηβαίοι κατεΐχον ώς λάφυρα 
άπδ τών ’Αθηναίων κατά τήν μάχην τοϋ Δηλίου, κα! έξ ών μέρος μετε- 
χειρίσθησαν προς άνέγερσιν στοάς κεκοσμημένης διά πολλαπλών χάλ

κινων άγαλμάτων.
Κατά τάς διαφόρους παραδόσεις φαίνεται, δτι οί έλεύθεροι κάτοικοι 

τών Θηβών έκτδς τών παροίκων κα! τών δούλων, (διότι οί κάτοικοι εις 
τρεις διηροϋντο τάξεις) έφθανον τάς εξήκοντα χιλιάδας, ώστε μετά 
τών ξένων καί τών δούλων ούδόλως άπίθανον νά έπλησίαζεν ό πληθυσμός 
τάς εκατόν χιλιάδας ψυχών. Δύο φατρίαι έν τούτοις άδιακόπως άλλή- 
λαις άντιφερόμεναι έγέννησαν πολλάκις έμφυλίους σπαραγμούς. Ή μία 
τούτων φίλα φρονούσα πρδς τούς Λακεδαιμονίους, ύπεστήριζε τήν ολι
γαρχίαν ύπέρ ής κα! τήν ανεξαρτησίαν τής πόλεως διεκινδύνευσεν. Ή 
δ’ έτέρα εύνοουμένη παρά τών ’Αθηναίων ήγωνίζετο ύπέρ τής δημο
κρατίας, κα! διά τής άποφασιστικής τόλμης τοϋ Πελοπίδα καί τινων 
φίλων συντρόφων του έλευθεροϊ τάς Θήβας διά τοϋ θανάτου τών άρχη— 
γών τής ολιγαρχίας, κα! ή πόλις έλευθέρα πλέον, διά τής ένδοξου διά- 
δος τού Έπαμίνώνδα κα! τοϋ Πελοπίδα, έν βραχεί χρόνφ σύρουσα μεθ έ- 
αυτής τήν νίκην, άνυψοϋται πρώτη κα! κυρία τής Ελλάδος πόλις.

’Αλλά κα! πρό τούτου αί Θήβαι ήσαν ή κυρία τής Βοιωτίας, διότι αί 

λοιπά! εύρίσκοντο πρδς αύτήν είς τοιαύτας σχέσεις, otat ύπήρχον μεταξύ 
μητροπόλεως πρδς τάς αποικίας αύτής, άν κα! αί Θεσπιαί, ή Θίσβη, ή 
Άκραιφνία, ή "Υλη, ή Άνθηδών, ή Αύλίς, ή Τανάγρα, αί Πλαταια! 
δέν ήσαν Θηβαϊκα! άποικίαι. Κατέστρεψαν μάλιστα οί Θηβαίοι τάς Θε- 
σπιάς κα! τάς Πλαταιάς, διότι έτόλμησαν νά έξέλθωσι τής βοιωτικής 
συμμαχίας. 'Υποτελής ούτως ή Βοιωτία είς τάς Θήβας, ώφειλε νά θέση 
ύπδ τάς διαταγάς της τήν μάχιμον αυτής δύναμιν, ήτις κατά τήν έπο
χήν, έφ’ ής πραγματευόμεθα άνήρχετο εις 20,000 άνδρών, γενναίων, 
έξησκημένων εις τδν πόλεμον κα! ύπερηφάνων διά τάς κατά τών Σπαρ
τιατών νίκας αύτών.

Ό τόπος δπως κα! σήμερον ήν εύφορος εις δημητριακούς καρπούς 
έξαιρέτου ποιότητος, ενεκα δέ τής γεωγραφικής αύτών θέσεως αί Θήβαι, 
έχουσαι λιμένα εις τε τδν Εύβοϊκδν κα! τδν Κορινθιακόν κόλπον, ήμπο- 
ρεύοντο άφ’ ενός μέν μετά τής Μακεδονίας, τοϋ Ελλησπόντου τής Μι- 
κράς ’Ασίας, τής Κύπρου καί τής Αΐγύπτου, κα! άφ’ ετέρου μετά τής 
’Ιταλίας τής Σικελίας κα! τής ’Αφρικής.

Έν Βοιωτίοι έτελοϋντο πλεϊσται έορτα! πρδς τιμήν τών Θεών. Κα! 
έν Θήβαις ύπήρχον τοιαϋται, ών ή έξέχουσα ήν ή καλουμένη έορτή τών 
κλάδων τής δάφνης, κα! πανηγυριζομένη ένιαυσίως πρδς τιμήν τοϋ 
Ίσμηνίου ’Απόλλωνος. Παρεϊίον νά εΐπω ύμϊν άνωτέρω, δτι ό ναδς 
τοϋ θεοϋ τούτου έκειτο έπ! τοϋ σημερινού Εύαγγελιστοϋ Λουκά, κα! 
δτι ό ίερεύς αύτοϋ ήν ένιαύσιος- ώφειλε δέ νά ήναι ώραΐος τήν μορφήν, 
νέος τήν ηλικίαν, κα! γένους έκ τών καλλίστων τής πόλεως. Τήν ημέ
ραν τής εορτής έφαίνετο φέρων έπ! τής κεφαλής στέφανον χρυσοϋν, 
κλάδον δάφνης είς τήν δεξιάν, τούς πλοκάμους τής μακρας αύτοϋ κό
μης έρριμένους έπί τών ώμων του, κα! περιβεβλημένος μεγαλοπρεπές 
κα! βαρύτιμον ίμάτιον, ήκολουθεΐτο ύπδ χορού ώραίων νεανίδων, αΐτΐ- 
νες φέρουσαι,δπως ό ίερεύς κλάδον δάφνης είς τήν χεϊρα, έψαλλον ύμνους. 
Νεανίας, συγγενής τοϋ ίερέως προεπορεύετο τής πομπής, κρατών είς 
τάς χεϊρας μακρδν έλαίας κλάδον, κεκοσμημένον μετά φύλλων κα! άν
θέων δάφνης κα! έχοντα ζατακορύφως άνηρτημένην στιλπνήν έξ όρυχάλ- 
κου σφαίραν, παριστώσαν τδν ήλιον, διότι οί άρχαϊοι έν τφ Άπόλλωνι 
έλάτρευον τδν ήλιον. Πέριξ τής σφαίρας ταύτης έκρέμαντο διάφο
ροι έκ τοΰ αύτοϋ μετάλλου μικρότεραι σφαϊραι, τούς άστέρας παριστώ- 
σαι, τριακόσιαι έξήκοντα πέντε δέ ταινίαι έρυθροϋ χρώματος έδείκνυον 
τάς ήμέρας τοϋ ένιαυτοϋ, κα! τέλος κάτωθεν σφαίρα μέσου μεγέθους 
έξεπροσώπει τήν σελήνην. Ήκολούθει δέ τό πλήθος έν εύλαβείφ τήν 
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λιτανείαν ταύτην, τήν οποίαν οί Θηβαίοι έώρταζον τιμώντες τόν ’Απόλ
λωνα, πρός μνήμην μάχης καθ’ ήν ένίκησαν τούς κατοίκους τής Άρνης.

Έκ τής νομοθεσίας αύτών συμφωνούσης άλλως με τήν τών λοιπών 
έλληνίοων πόλεων, οί σπουδαιότεροι, περίεργοι, καί ίδιοι νόμοι ήσαν πε
ρίπου οί εξής. Έπ’ ούδεμισ. περιπτώσει οί βοιωτάρχαι δι’ έν έτος εκλε
γόμενοι ήούναντο νά παρατείνωσι τήν εξουσίαν έστω και επι μίαν ει- 
σέτι ήμέραν έπί ποινή θανάτου. Ούδεις πολίτης ήδύνατο ν’ άνέλθη εις 
οίονδήποτε δημόσιον αξίωμα, εάν μή πρό δεκαετίας δέν ειχεν απομα
κρυνθώ τοϋ εμπορίου. “Ετερος νόμος επέβαλλε πρόστιμον είς πάντα 
καλλιτέχνην, δστις ήθελε παράσχει εις τά βλέμματα τοϋ κοινού έργα 
προσβάλλοντα τά ήθη. Άπηγορεύετο αύστηρώς διά νόμου έν Θήβαις 
ή έκθεσις βρέφους είς εποχήν μάλιστα καθ’ ήν έγένετο κατάχρησις τής 
απάνθρωπου ταύτης συνήθειας είς τάς άλλας τής Ελλάδος πόλεις. Ό 
πατήρ ώφειλε νά παρουσιάση τό τέκνον του είς τήν αρχήν καί ν’ από
δειξη δτι στερ εΐται τών πρός ανατροφήν καί διατροφήν αύτοϋ μέσων, 
καί τότε ή πόλις αντί εύτελοϋς ποσού παρέδιδε τό τέκνον είς τόν έπι- 
θυμοϋντα νά λάβη αύτό πολίτην, δστις τό κατελόγιζε μεταξύ τών δού
λων του. Δι’ ετέρου νόμου οι Θηβαίοι συνεχώρουν τήν διά λύτρων έξ- 
αγοράν τών κατά τόν πόλεμον αιχμαλώτων, έκτος τών έκ τής Βοιω

τίας, διότι τούτους κατεδίκαζον είς θάνατον.
Έν Θήβαις ή μουσική ήγαπάτο λίαν, διότι πάντες σχεδόν οί Θη

βαίοι έπαιζον μετά τέχνης τόν αυλόν, δπως ό ’Αριστοφάνης ειρωνευό
μενος τοϋ μουσικού τούτου οργάνου, άναφέρει. Περί πολλοϋ δ’έποιοϋντο 
τήν εκλεκτήν καί πλουσίαν τράπεζαν, καί ιδίως άφ’ ής νικηταί τών 
Σπαρτιατών, συνέπινον περί τάς τραπέζας αύτών ύπό τόν συμπατριώ
την των Διόνυσον, όδηγηθέντα φαίνεται παρά τοϋ Κάδμου σκοπίμως είς 
Θήβας, ως ενός έκ τών ψυχροτέρων κλιμάτων τής Ελλάδος- διότι κατά 
τόν Δικαίαρχον, ό χειμών ήν δρυμύς ένταύθα, καθιστάμενος ανυπόφορος 
ένεκα τής άφθονου χιόνος, τοϋ άνέμου καί τής σπάνης τών καυσοξύλων. 
"Οπως δέ κα ί σήμερον, τό έαρ ήν εύάρεστον διά τό δροσερόν τοϋ άέρος 

καί τό ψυχρόν τών ύδάτων.
Κατά τόν αύτόν δμως Δικαίαρχον οί άρχαΐοι ήμών πρόγονοι ήσαν 

γενναίοι μέν άλλ’ αύθάοεις, τολμηροί άλλά μάταιοι, καί έθεωροϋντο ώς 
ευκόλως κατερχόμενοι άπό τής οργής είς τήν ύβριν, καί άπό τής περιφρο
νήσεις; τών νόμων είς τήν λήθην τών καθηκόντων πρός τήν άνθρωπό- 
τητα. Αί Θηβαΐαι άφ’ ετέρου, άπολαύουσαι κάπως μέγαλείτέρας έλευ- 
θερίας άπό τάς ’Αθηναίας, αίτινες διήρχοντο τόν βίον κεκλεισμέναι είς 

τούς γυναικωνίτας των, ήσαν ύψηλαί τό άνάστημα, ξανθαί ώς έπί τό 
πλεΐστον τήν κόμην, μεγαλοπρεπείς κατά τό βάδισμα καί κομψαί 
κατά τήν ένδυμασίαν. Έξερχόμεναι έκάλυπτον τό πρόσωπον, δπως α1 
γυναίκες έν Τουρκίμ. Τούς άφθονους πλοκάμους των στρέφουσαι, άνήρ- 
των μετά χάριτος άνω καί ολίγον πρός τά όπισθεν τής κεφαλής. Τούς 
πόδας αύτών περιέβαλλον μέ ύποδήματα έρυθρά, σχήματος γόβας, άλλά 
τόσον ανοικτά, ώστε έφαίνετο δλος σχεδόν ό ποϋς. Ή φωνή των ήτο 
μελωδική, γλυκεία, καί εύαίσθητος, κατ’ άντίθεσιν, πρός τήν τών άν- 
δρών, ήτις ιστορείται ώς τραχεία καί δυσάρεστος, προδίδουσα τήν έλλει- 
ψιν παρ’αύτοϊς, τοϋ πράγματος έκείνου, δπερ έν Άθήναις τόν Ξενοφώντα 
’Αττικήν Μέλισσαν καθίστα. Όπως δ’ είς τάς οικογένειας καί είς τά 
έθνη καί είς τάς πόλεις υπάρχει έξέχον τι έλάττωμα, δπερ ώς άσθένεια 
άπό γενεάς είς γενεάν, μεταοιοόμενον, καθίσταται παροιμιακόν, ούτω καί 
οί άρχαΐοι Βοιωτοί άλλεπαλλήλους μεμφόμενοι, έλεγον, δτι ό φθόνος 
έξελέξατο ώς κατοικίαν τήν Τανάγραν, ή αισχροκέρδεια τόν Ώρωπόν, 
ή άντιλογία τάς Θεσπιάς, ή οργή τάς Θήβας, ή άπληστία τήν Άνθη- 
δόνα, ή άλαζονία τάς ΙΊλαταιάς καί ή εύήθεια τήν Ήλίαρτον.

Ό άήρ λεπτός είς τήν ’Αττικήν, ήν βαρύς είς τήν Βοιωτίαν, καί τήν 
διαφοράν ταύτην τής άτμοσφαίρας έπεξέτεινεν ή κοινή τής άρχαιότητος 
γνώμη καί μέχρι τής δίανοίας. Άλλά τότε διατί αύτή ή ίδίαΈλλάς νά 
δώση είς τάς μούσας τόν βοιωτικόν άέρα ; Διατί έν Βοιωτίμ νά ύπάρ- 
χωσιν ό Έλικών καί ή Κασταλία, καί τό Τροφώνιον έκεϊνο μαντεΐον, τοϋ 
οποίου οί χρησμοί μακράν τοϋ νά προδίδωσι βαρεϊαν διάνοιαν, έξέπλη- 
ξαν πλειστάκις τήν Ελλάδα, διά τήν εύστοχότητα, τήν λεπτότητα, 
καί ελαστικήν έννοιαν αύτών ; Βεβαίως έν Βοιωτία δέν ύπήρχον, ούτε ή 
ζωηρότης, ούτε τό εύκαμπτον τοϋ άθηναϊκοϋ πνεύματος- άλλά τοϋτο 
πρέπει ν’ άποδοθή ούχί είς τήν έπίρροιαν τοϋ κλίματος, άλλ’ είς τήν 
άνατροφήν τών άρχαίων ήμών προγόνων, οΐτινες άντί τής άναπτύξεως 
τής ψυχής, τήν τοϋ σώματος έπιμελούμενοι, καί τήν έξάσκησίν αύτοϋ 
άπό τής παιδείας προτιμώντες, τήν ίσχύν τοϋ σώματος τεραστίαν παρ’ 
αύτοΐς κατέστησαν καί τ’ άθλα κατά τούς άγώνας άφθόνως έλάμβανον.

Άλλ’ έάν βαρεία ήν ή διάνοια έν Βοιωτία, τότε πώς ήθελε συμβι
βάσει τις τήν ιδιότητα ταύτην μέ τό πνεύμα τοϋ 'Ησιόδου, τής Κορίν- 
νης, τοϋ Κέβητος, τοϋ Πινδάρου, τοϋ Πλουτάρχου, τοϋ Πελοπίδα, τοΰ 
Έπαμινώνδα, καί τόσων άλλων τών οποίων τά ονόματα δέν έφθασαν 
μέχρις ημών, άλλά περί ών Διογένης ό Λαέρτιος λέγει, δ,τι έτίμησαν 
τήν σχολήν τοϋ Σωκράτους ; Θηβαίοι έπίσης ήσαν οί ιστορικοί Άνα-
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ξηςκαί Δ'.ονυσόδωρος, οΐτινες κατά τάς ενδόξους ημέρας των Θηβών συ
νέγραψαν την ιστορίαν τής 'Ελλάδος, ής δυστυχώς δεν έφείσθη ό χρόνος.

Άλλ’ ούτε ή βιογραφία τοϋ μεγάλου Θηβαίου πολίτου, ήν είχε συγ
γράψει ό δεινός φιλόσοφος κα'ι διδάσκαλος τής άνθρωπότητος Πλούταρχος, 
διεσώθη πλήρης· δσα δέ περί’Επαμινώνδα γνωρίζομεν, ταϋτα εις συγγράμ
ματα ιστορικών Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων εύρίσκομεν.Ό Έπα- 
μινώνδας ήν υιός τοϋ Πολύμνιδος, παρ’ω έζησεν ως δμηρος ό βασιλεύς των 
Μακεδόνων Φίλιππος, αδελφόν δ’ είχε τόν Καφησίαν. ΓΙαις έτι ών προέ- 
διδε σημεία τοϋ μεγάλου αύτοϋ χαρακτήρος, κα'ι τά συνήθη τής παιδικής 
ηλικίας άπεστρέφετο- έφηβος γενόμενος, μετά ζήλου κα'ι επιμονής εις 
την έκπαίδευσιν άφιεροϋτο, μόνην καί κυρίαν ασχολίαν αυτήν κατα- 
στήσας. Ως δ’ ή διανοητική αύτοϋ άνάπτυξις ήδύνατο άποτελεσματι- 
κώς νά καταγίνη εις ύψηλότερα αντικείμενα,προσελκύει είς εαυτόν Λύ- 
σιν, τόν Πυθαγορικόν φιλόσοφον, θερμός οπαδός καί αναπόσπαστος σύν
τροφος αύτοϋ γενόμενος. Φίλος τής πενίας καί τής αρετής, καθ’ δλον αύ
τοϋ τον βίον, έπ’ ούδεμιφ περιπτώσει έχωρίσθη άμφοτέρων. Έπιδεδομέ- 
νος μετά ζέσεως είς τήν άνάπτυξιν τοϋ πνεύματος καί τοϋ σώματος, 
διά τής φιλοσοφίας, τής σωμασκίας καί τής μουσικής, καί ώσεί μεμα- 
κρυσμένος τής κοινωνίας διάγων τόν βίον, μόλις κατά τό τεσσαρακο
στόν έτος τής ήλικίας του φαίνεται επί τής πολιτικής σκηνής τής πα- 
τρίδος του, άφ’ ής είς διάστημα δώδεκα μόλις ετών, τόν θαυμασμόν 
σύμπαντος τοϋ τότε γνωστού κόσμου είς εαυτόν έπισύρας, ύψωσε τάς 
Θήβας είς τό λαμπρότερον σημεϊον τής δόξης και τής ισχύος.

Έπρόκειτο νά έπιβάλλωσι τότε τήν συνθήκην τοϋ Άνταλκίδα, ήν 
παρά τοϋ μεγάλου βασιλέως τής Περσίας είχον προκαλέσει οί Λακεδαι
μόνιοι, φθονοϋντες τήν όσημέοαι ένδυναμουμένην ίσχύν τών Θηβαίων. 
Κατά τήν συνθήκην ταύτην πασαι τής Ελλάδος αί πόλεις έκηρύσσοντο 
ελεύθεραι- επομένως καί αί τής Βοιωτίας από τής προστασίας τών Θη- 
βών. Προσεκλήθη εντεύθεν συνέλευσις έν Σπάρτη, είς ήν μετά τών λοι
πών τής 'Ελλάδος πόλεων, έπεμψαν καί αί Θήβάι πληρεξουσίους έν οΐς 
καί τον Έπαμινώδαν. Κατά τάς συνεδριάσεις τής συνελεύσεως ταύτης, ό 
δεινός τής πατρίδος μας ρήτωρ, τόσον εύστόχως και μετά τόσης ζωηρό
τητες καί παρρησίας ύπερήσπισε τά δικαιώματα τών Θηβών, ώστε οί 
λακωνικοί Σπαρτιάται είς τά έσχατα τού ερεθισμού έλθόντες, έξήλθον 
τής παοοιμιακής αύτών λακωνικότητος, καί διά μακρών έπεχείρισαν ν’άν- 
τικρούσωσι τούς ισχυρισμούς τού Έπαμινώνδα.«'Ομολογήσατε τούλάχι- 
στον, τοϊς άπεκρίθη, δτι σάς ήνάγκασα ν’άφήσητε τάς μονοσυλλάβους σας»
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εις δέ τον ’Αγησίλαον ειπόντα «ΈξηγήθητΓ σ’ ερωτώ, εάν αί πόλεις της 
Βοιωτίας θά είναι έλεύθεραι». «Καί εγώ», άπεκρίθη ό Έπαμινώνδας 
ύπερηφάνως, σ’ ερωτώ, εάν αί πόλεις τής Λακωνίας θά ήναι έλεύθεραι». 
Μετά τούς λόγους τούτους, ό ’Αγησίλαος διέγραψε τάς Θήβας από τής 
συνθήκης κα'ι ή δίαιτα διελύθη. Έκτοτε πλέον, πάσης ειρηνικής συνεν- 
νοήσεως μεταξύ τών δύο πόλεων αδυνάτου καταστάσης, ήρξαντο οί πό
λεμοι εκείνοι, καθ’ ούς αί Θήβαι έταπείνωσαν την σπαρτιατικήν υπερο
ψίαν, αί δέ γυναίκες τής Σπάρτης εΐδον διά πρώτην φοράν άναβαίνοντα 
προς τον ούρανόν τον καπνόν εχθρικού στρατοπέδου.

καί είχε τον νοϋν κεκοσριηριένον διά παν- 
, προύτίμα τό άκούειν τοϋ όμιλεΐν. Αί σκέ- 

\ς τάς κρίσιμους περιστά- 
νά ύπερασπισθή εαυτόν, είχε τάς απαντήσεις 

καθαράς

, λέγει προς τούς δικαστάς του «’Επιγράψατε 
, δτι οί Θηβαίοι έθανάτωσαν τον Έπαμινώνδαν, 

ήνάγκασεν αύτούς νά προσβάλωσι καί νικήσωσι 
ουδέ ν’ άντικρύσωσι πρότερον 

σώζων την πατρίδα του, ήλευθέ-

Ό Έπαμινώνδας, άν x 
τοίων καί ποικίλων γνώσεων 
ψεις του ήσαν πάντοτε όρθα'ι και βαθεΐαι. Είι 
σεις, όσάκις έπρόκειτο 
έτοιμους, νευρώδεις, καθαράς καί ώρισμένας. Τοιουτοτρόπως, έπί τή 
κατηγορίφ, δτι ώς βοιωτάρχης δέν άπεδύθη τής εξουσίας εις τό τέλος 
τοϋ έτους, καί εΐσήχθη ένεκα τούτου εις δίκην, παρουσιασθείς εις 
τό δικαστήριον μετά τής συνήθους αύτώ αταραξίας' «Κατά τούς νόμους 
εΐμί ένοχος θανάτου» 
δμως επί τού τάφου μου 
διότι εις τά Λεύκτρα 
τούς Σπαρτιάτας εκείνους, τούς οποίους 
έτόλριων, διότι διά τής νίκης ταύτης 
ρου συγχρόνως την 'Ελλάδα, διότι ύπ’ αύτού δδηγούμενοι έπολιόρκη- 
σαν την Λακεδαίμονα, ήτις παρά μικρόν διεσώθη τής καταστροφής, 
διότι άνορθώσας έκ τών ερειπίων της την Μεσσήνην, περιέβαλλεν αυτήν 
μέ ισχυρά τείχη». Τό άκροατήριον έχειροκρότησε τόν Έπαριινώνδαν, οί 
δέ δικασταί δέν έτόλριησαν νά καταδικάσωσιν αυτόν. Εις τάς έπ’ εκ
κλησίας ομιλίας του ήρέσκετο νά στολίζη τούς λόγους αύτού διά τών 
τεχνικών εκείνων δρων, οΐτινες αποτελούν τήν ωραιότητα τής ρητορι
κής τέχνης, χωρίς δμως νά μειώση ένεκα τούτου τήν ευφράδειαν τής 
μεγάλης ψυχής του. Δικαίως εντεύθεν κατετάχθη έν τή άρχαιότητι με
ταξύ τών πρώτων ρητόρων τής 'Ελλάδος.

Φύσει πλούσιας διανοίας ό Έπαμινώνδας έσπούδαζε τούς ανθρώπους, 
συνεβουλεύετο τούς ανεπτυγμένους καί έβουλεύετο επί τών καθηκόντων 
τού στρατηγού καί τού άρχοντος. Ή ομιλία ένδιέφερεν αυτόν λίαν, όσά
κις μάλιστα περιεστρέφετο αυτή επί ζητημάτων τής φιλοσοφίας καί 
τής πολιτικής. Μέγας στρατηγός, τήν στρατιωτικήν τέχνην βελτιώσας 

IQANNOY ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 21



ΣΤΟΑ 323322_______________________ ΠΟΙΚΙΛΗ _________________________

καί άναπτύξας, γενναίος στρατιώτης, έξοχος πολιτικός, δεινός φιλόσο
φος, αξιοπρεπής κα'ι νευρώδης ρήτωρ ο Έπαμινώνδας, φίλος τής ειρήνης 
καί κατά καθήκον κατακτητής, δικαίως φημίζεται ώς ό πρώτος καί μέ
γιστος τής Ελλάδος άνήρ ! Καί διατί νά μή άποδώση τις τόν τίτλον 
τούτον είς τόν στρατηγόν τής λοξής φάλαγγος, τόν μηδενίσαντα τήν 
δόξαν έξόχων στρατηγών, τόν νικήσαντα τούς άηττήτους καί μηδέποτε 
νίκηθέντα ; Είς τόν πολιτικόν, τόν προσενεγκόντα είς τούς Θηβαίους 
τήν ύπεροχήν εκείνην επί τών Ελλήνων, ήν ούδέποτε πρότερον εΐχον ; 
Είς τόν διαπραγματευτήν, τόν διά τής υψηλής αγχίνοιας του αείποτε 
έπιβληθέντα είς τάς δίαιτας, καί τηρήσαντα συνεχώς είς τήν Θηβαίκήν 
συμμαχίαν πλείστας έλληνικάς πολιτείας ζηλοτύπους τής καταπληκτι
κής άναπτύξεως τοΰ μεγαλείου τής πατρίδας του ; Είς εκείνον, δστις 
είχε τήν λεπτότητα καί τό νευρώδες τών έξόχων ’Αθηναίων ρητόρων, 
τήν προς τήν πατρίδα άφοσίωσιν ώς ό Λεωνίδας, καί τήν δικαιοσύνην 
είς μείζονα βαθμόν τοϋ Άριστείδου ;

Ή πιστή άπεικόνισις τοΰ πνεύματός του καί τής καρδίας του θά ήτον 
ό μόνος άξιος αύτοϋ έπαινος. ’Αλλά τίς ήθελε δυνηθή ν’ άναπτύξη τήν 
άπειρον καί θείαν εκείνην φιλοσοφίαν,ήτις έφώτιζε καί διηύθυνε τάς πρά
ξεις του ; Τήν μεγαλοφυίαν τήν άπαυγάζουσαν περιλαμπείς φωτός ακτί
νας καί πηγήν άνεξάντλητον έφευρέσεως μέσων ; Τίς ήθελε δυνηθή νά 
έμβαθύνη είς τά μεγάλα αύτοϋ σχέδια, έσχηματισμένα μετά τόσης φρο— 
νήσεως καί τετελεσμένα μετά τόσης ταχύτητος ; Πώς νά παραστήση 
τις τήν ευθύτητα τής ψυχής του, τό ακέραιον τών ηθών των, τήν αξιο
πρέπειαν τών τρόπων του είς τό συμπεριφέρεσθαι, τόν σεβασμόν πρός 
τήν αλήθειαν καί κατά τά ελάχιστα, τήν γλυκύτητα, τήν καλωσύνην 
του, τήν ύπομονήν μεθ’ ής ύπέφερε τάς αδικίας τινών φίλων του καί 
τοϋ λαοΰ ; Ό φθόνος ύποδαυλιζόμενος ύπό Μενεκλίδου τοϋ άρχηγοϋ τής 
ολιγαρχικής έν Θήβαις φατρίας καί συναυξάνων μετά τοϋ μεγαλείου 
τοϋ Έπαμινώνδα, δπως ταπεινώση τόν νικητήν τών Λεύκτρων, έγένετο 
αιτία νά δοθή είς αυτόν κατά τήν ένιαύσιον διανομήν τών δημοσίων 
αξιωμάτων, ή θέσις τοΰ έπιθεωρητοϋ έπί τής καθαριότητος τών οδών 
τής πόλεως. Έδέχθη καί διεξήγαγεν έπιμελώς καί προθύμως τά νέα 
του έργα Οεικνυων ως ο ιοιος ελεγεν, οτι οεν πρεπει να κρίνη τις τους 
ανθρώπους από τάς θέσεις, αλλά τάς θέσεις από τούς κατέχοντας ταύτας.

Ό οίκος τοϋ Έπαμινώνδα δεν ήτον απλώς τό άσυλον άλλ’ ό ναός τής 
πενίας, διότι έβασίλευεν έν αύτφ μετά τής αγνής χαράς τής άθωότη- 
τος καί μετά τής αδιάφθορου ειρήνης τής ευτυχίας, έν μέσφ τών άλλων 

αρετών, τάς οποίας ένίσχυεν ή πενία, καί έδιδεν αύταΐς δλην τής αρε
τής τήν λάμψιν. Ή πενία έβασίλευεν έν τφ οΐκφ τοϋ Έπαμινώνδα 
μετά τής απολύτου έκείνης γυμνότητος, τήν οποίαν μετά δυσκολίας 
πείθονται νά πιστεύωσιν οί αιώνες. Καί δμως, δπως ό Αίλιανός ανα
φέρει, έτοιμος ό πτωχός Έπαμινώνδας νά κάμη εισβολήν είς τήν Πελο
πόννησον, ήναγκάσθη νά διορθώση ό ίδιος τήν αποσκευήν του καί νά 
δανεισθή πεντήκοντα δραχμάς. Καί έγένοντο ταΰτα, καθ’ ήν έποχήν 
άπέρριπτε μετά περιφρονήσεως πεντήκοντα χρυσά νομίσματα τά όποια 
ήγεμών τις τής Θεσσαλίας είχε τολμήσει νά τφ προσφέρη. Επίσης, 
ματαίως Θηβαίοι τινές έπεχείρησαν νά χορηγήσωσιν αύτφ μέρος τής 
περιουσίας των. Τούς προεκάλει δμως καί καθίστα συμβοηθούς του, οσά
κις έπρόκειτο νά βοηθήση τούς δυστυχείς. «Ό Σφοδρίας», τοΐς έλεγε, 
λόγου χάοιν «έχει θυγατέρα έν ώρα γάμου καί ώς άπορος αδυνατεί νά 
τήν προικίση. Είς έκαστον ύμών έταξα δθεν έρανον άνάλογον τής πε
ριουσίας του καί καταβάλλων καί αυτός τήν μικράν του μερίδα, έδιδεν 
είς τόν πατέρα τήν προίκα τής θυγατρός του. Καί δμως έν εΐχεν ίμάτιον 
καί οσάκις έδιδεν αύτό είς πλύσιν ήναγκάζετο νά οίκουρή.

Ό νεανίας Μύκιθος έπιστήθιος τοϋ Έπαμινώνδα, εΐπεν αύτφ ημέραν 
τινά, δτι ό Διομαίδων ό Κυζύκιος άφίκετο είς Θήβας απεσταλμένος παρά 
τοΰ βασιλέως τής Περσίας, έχων νά κάμη προτάσεις πρός αύτόν καί νά 
τφ προσφέρη έκ μέρους του σπουδαϊον χρηματικόν ποσόν- δτι δέ καί αυ
τός ό ίδιος ήναγκάσθη νά δεχθή πέντε τάλαντα. «Άκουσον», εΐπεν, είς 
τόν Διομαίδοντα είσελθόντα, ό Έπαμινώνδας· «Έάν αί προτάσεις τοϋ 
Άρταξέρξου συνάδουσι μέ τά συμφέροντα τής πατρίδος μου, δεν έχω 
ανάγκην τών δώρων του- έάν δέ πάλιν δι’ αυτών πρόκειται νά βλαφθή 
ή πατρίς μου, είπέ είς τόν βασιλέα, δτι δλος ό πλούτος τών άπεράν- 
των κρατών του δέν θά με κάμη νά λησμονήσω τά καθήκοντά μου. Σέ 
συγχωρώ διότι έκρινας τήν καρδίαν μου έκ τής ίδικής σου’ άλλ* έξελθε 
ταχέως τών πυλών, ΐνα μή τούς κατοίκους διαφθείρης». «Καί σέ Μύ- 
κιθε θέλω καταγγείλει είς τήν αρχήν, έάν μή αμέσως έπιστρέψης τό λη- 
φθέν δώρον. Άλλοτε πάλιν έπί κεφαλής τοϋ Βοιωτικοϋ στρατού ευρι
σκόμενος, πληροφορείται δτι ό θεράπων αύτοϋ, έπώλησεν ώς δοϋλον 
αιχμάλωτον. «Δός τήν ασπίδα μου» λέγει αύτφ, ό Έπαμινώνδας, «διότι 
άφ’ δτου τά χρήματα έμίαναν τάς χεΐράς σου, είσαι ανάξιος νά μέ ακό
λουθης είς τούς κινδύνους.

Ένθερμος οπαδός τοΰ Πυθαγόρα, τόν έμιμεΐτο κατά τήν λιτότητα. 
’Απέφευγε τήν χρήσιν τοϋ οίνου, καί ένίοτε ώς μόνην τροφήν είχε το 
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ύδρόμελί. Ή μουσική τήν όποιαν ειχεν έκμάθει παρ’ έξοχων καλλιτεχ
νών καθήδυνε τάς άσχόλους ώρας αύτοϋ. Κατά τόν Κικέρωνα, διέπρεπεν 
εις τόν αυλόν, κα'ι κατά τά δείπνα έψαλλε συνοδευόμενος ύπό λύρας. "Ο
σον δμως εύκολος έν συναναστροφή, τόσον σοβαρός ήτον, οσάκις έπρόκει- 
το νά τηρήση τήν αξιοπρέπειαν τοϋ όποιου κατεΐχεν αξιώματος. "Ανθρω
πος διεφθαρμένος καί τοϋ τελευταίου κοινωνικού στρώματος έκρατεΐτο 
εις τήν φυλακήν. «Διατί» λέγει, πρός τόν Έπαμινώνδαν ό Πελοπίδας, 
«μοί ήρνήθης νά τόν άπολύσης ; » «Διότι δέν ήτο πρέπον», αποκρίνεται 
«άνθρωπος, οιος σύ νά ένδιαφέρηται δι’ άνθρωπον, οϊος έκεϊνος». "Αν καί 
πολλάκις ειχεν άφορμάς, ούδέποτε ήρνήθη νά ύπηρετήση τήν πατρίδα 
του, καί ώς άπλοΰς στρατιώτης ύπό στρατηγούς ανικάνους έξετέλεσε τό 
καθήκον του, χωρίς νά δυσανασχετή διά τήν πρός αύτόν αδικίαν τής πα
τρίδες του, ούδέ νά κομπορημονή καί νά έπαίρηται διά τάς μεγάλας 
πρός αύτήν ύπηρεσίας του.

Είχε τό έξοχον προσόν νά ένσπείρη τό θάρρος καί τήν εμπιστοσύνην 
εις τούς στρατιώτας του, οθς έσυνήθιζε διά τοϋ πράου χαρακτήρος του 
είς τήν καρτερίαν καί τάς κακουχίας. Αύτόν δ’έστρατοπεδευμένον ποτέ 
έν καιρφ άφορήτου χειμώνος έν ’Αρκαδία προσεκάλεσεν απεσταλμένος 
γείτονος πόλεως, δπως είσέλθη καί διαχειμάση έν αύτή. « Οχι είπεν ό 
Έπαμινώνδας στραφείς πρός τούς αξιωματικούς του, « ’Εάν ό κόσμος 
έβλεπεν ήμάς καθημένους πλησίον τής εστίας, ήθελε μάς έκλάβει ώς 
κοινούς ανθρώπους. Θά μείνωμεν ένταύθα άδιαφοροϋντες διά τήν δριμύ- 
τητα τής ώρας τοϋ έτους, ό δέ κόσμος μάρτυς τών αγώνων τής έξασκή- 
σεως καί τής καρτερίας μας, θά μάς θαυμάση».

Διά τών έπιτηδείων κινήσεων, τής καταλλήλου στρατοπαιδεύσεως, τής 
πρό τής μάχης θαυμασίας παρασκευής, τής λαμπράς ανδρείας καί τής 
έτοιμότητος τοϋ πνεύματος κατά τάς συμπλοκάς, ό μέγας Έπαμινώνδας, 
πάντοτε ένεργητικός, πάντοτε ήσυχος, έννοών δι’ ένός βλέμματος τά 
σχέδια τοΰ έχθροϋ, απατών αύτόν διά ψευδών κινήσεων, πολλαπλάσιά ■ 
ζων τάς περί τόν έχθρόν παρ’ αύτοϋ σταινομένας παγίδας, διατηρών αυ- 
στηράν πειθαρχίαν είς τάς γραμμάς τοϋ ύπ’ αύτόν στρατού, άναζωπυ- 
ρών δι’ απροόπτων μέσων τό θάρρος αύτών καί τηρών άκμαΐον πάντοτε 
τό ηθικόν τών στρατιωτών του, ασχολούμενος άδιακόπως διά τήν οια- 
τήρησιν αύτών καί ιδίως διά τήν εύτυχίαν των, ό πατήρ τών δύο θυγα
τέρων τής έν Λεύκτροις καί τής έν Μαντινεία, κατέστη τό ειδωλον τής 
αγάπης καί τής άφοσιώσεως τοϋ στρατού.

"Ανευ ύπεροψίας, άνευ ματαιότητος, άνευ συμφέροντος, διά τής έπιρ- 

^οίας τών αρετών καί τών προτερημάτων αύτοϋ, ένφ έπεβάλλετο διά 
τής ύπεροχής τοϋ πνεύματος καί τών γνώσεών του, κύριος τών ιδίων 
παθών, ό πυθαγορικός Έπαμινώνδας, έστρεφε πρός τό συαφέρον τής 
πολιτείας τά πάθη τών άλλων. Προετοιμαζόμενος δέ ποτέ νά είσβάλλη 
είς τήν Πελοπόννησον καί τοϋ έχθροϋ στοατοπεδεύσαντος ενώπιον αύ
τοϋ, δπως έμποδίση τήν πορείαν του, αίφνης κακός οιωνός, πάταγος κε
ραυνού δίασχίσας τον αέρα εμβάλλει είς τρόμον τόν Θηβαικόν στρατόν. 
Οί οίονοσκόποι προμηνύοντες απευκταία, ζητοϋσι τήν διακοπήν τής πο
ρείας· άλλ’ ό Έπαμινώνδας άνώτερος τών προλήψεων τής εποχής του, 
«ό οιωνός δηλοΐ» είπε πρός τούς στρατιώτας του, «δτι οί Λακεδαιμό
νιοι κακόν έξελέξαντο στρατόπεδον» καί προσβαλών αύτούς άνοίγει 
τήν δίοδον.

Τό μέγιστον, δμως προσόν τοϋ Θηβαίου στρατηγού καί είς δ ιδίως 
οφείλει τάς έπιτυχίας του ήν ή δύναμις τοϋ χαρακτήρος του. Ή άνε- 
ξάρτητος καί ακράδαντος ψυχή του, έψυχράνθη εγκαίρως έπί τή θέιρ 
τής κυριότητος, τήν όποιαν οΐ τε Λακεδαιμόνιοι καί οί ’Αθηναίοι έξ- 
ήσκουν έπί τής Ελλάδος καί ιδίως έπί τών Θηβαίων. Έμίσησεν άμ- 
φοτέρους, καί ήθελε βεβαίως κρύψει έν ταίς πτυχαϊς τής καρδίας του 
τό μίσος τοϋτο, έάν ή πατρίς του, δέν ήθελεν έμπιστευθή είς αύτόν τάς 
τύχας της. Νικητής λοιπόν είς τήν μάχην τών Λεύκτρων, καθ’ ήν 
ένδεκα χιλιάδες Λακεδαιμόνιοι καί σύμμαχοι συνεκρούσθησαν πρός έξα- 
κισχιλίους Θηβαίους, ύψόνει τρόπαιον πρό τών κατισχυμένων Σπαρ
τιατών, οΐτινες όπισθοχωρήσαντες έπί τίνος ύψώματος έκλαιον τόν 
φονευθέντα στρατηγόν αύτών καί βασιλέα Κλεόμβροτον. Τοιουτοτρό
πως καταστρέψας ό Έπαμινώνδας είς τά ζηλότυπα ομματα τής Ελλά
δος έκθάμβου, τήν σπαρτιατικήν έκείνην ύπεροχήν ήν ένδοξοι νίκαι, έν- 
δοξώτεροι ήτται καί δικαία φήμη είχον κραταιώσει, αφού συνέλαβε τό 
τολμηρόν σχέδιον νά μεταφέρη τόν πόλεμον έντός τής επικράτειας αύ
τών, άφοϋ άνήγειρε τήν κατεστραμμένην Μεσσήνην τήν αντίπαλον τής 
Σπάρτης, προετοιμάζει τούς συμμάχους διά τήν μάχην τής Μαντινείας. 
Έπί κεφαλής τοϋ άρειμανείου στρατού του οδηγών τό άκτινοβόλον τής 
νίκης άρμα ένεποίει ό Έπαμινώνδας τότε τήν έντύπωσιν έκείνην, ήτις 
έκαμε τον ’Αγησίλαον ν’άνακράξη «Οίος άνήρ! οίον θαύμα».

Άνέτειλε τέλος καί ή ημέρα τής Μαντινείας, καθ’ ήν οί Θηβαίοι 
ήγόρασαν τήν νίκην διά τοϋ θανάτου, τοϋ άθανάτου Έπαμίνώνδα. Τό 
φωτοβόλον αύτοϋ πρόσωπον έκλινε πρός τήν γήν, μεθ’ ού συνέκλινε καί 
τό βραχύ άλλ’ ένδοξον μεγαλείου τής πατρίδος του. Περίλυποι καί τούς 
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οφθαλμούς πλήρεις δακρύων εφερον οί στρατιώται τόν ριέγαν πολίτην 
εντός τής σκηνής του, άναπνέοντα είσέτι. Αί δούναι τής πληγής του 
κα'ι ό βέβαιος θάνατός του ουδόλως κατέβαλον ούδέ έτάραξαν αύτόν, 
δστις πλήρης δπως πάντοτε αγάπης και ενδιαφέροντος πρός τήν πα
τρίδα του, μόλις άνοίξας τούς οφθαλμούς, ήρώτησε τούς παρόντας περί 
τής έκβάσεως τής μάχης. «Ένίκησαν οί Θηβαίοι» τφ ειπον. «Άποσπά- 
σατε λοιπόν τό δόρυ διότι έζησα αρκούντως» τοϊς άπεκρίθη. Καί ή 
αναλλοίωτος ψυχή τοΰ ενδόξου βοιωτάρχου έχωρίσθη άπό τοΰ σώματος. 
*0 θάνατος άφαρπάσας αύτόν κατά τήν ακμήν τής ηλικίας του, είς βαρύ 
βυθίσας πένθος τάς Θήβας, ένέπλησσεν άξιομέμπτου χαράς τάς ’Αθήνας 
καί τήν Σπάρτην. Ή δόξα καί ή ελευθερία δμως, ώσε'ι τά χαμαίζηλα 
καί ταπεινά αύτών αισθήματα τιμωροΰσαι, άπήλθον εκτοτε τής Ελ
λάδος, άφοΰ έξέλιπεν ό Έπαμινώνδας. Έάν ό θάνατος δέν ήθελεν άφαρ- 
πάσει αύτόν, τόσον προώρως, μετά τήν ταπείνωσιν τής Σπάρτης ήθελε 
στραφή κατά τών ’Αθηνών, καί ήθελε κοσμήσει τήν Καδμείαν, δπως ό 
ίδιος ελεγε, μέ τ’ αριστοτεχνήματα τής Κεκροπείας, ή δέ μεγαλό
σχημος Άθηνά άπό τής Σαλαμΐνος τούς οφθαλμούς άποστρέφουσα, άπό 
τοΰ ύψους τούτου έφ’ ού εύρισκόμεθα, ήθελε προσηλώσει αύτούς έπί τά 
ένδοξα Λεύκτρα, ή δ’ άπτερος νίκη παρ’ αύτήν άναπαυομένη καί τήν 
άνέγερσιν νέων τροπαίων πρός τήν έλευθερίαν έπιτηροΰσα ήθελε δόσει 
άφθονον ύλην είς τάς Θηβαϊκάς λύρας νέων Πινδάρων.

Ημείς δέ, κύριοι, άπόγονοι τοιούτων προγόνων καί υιοί τών αθλητών 
τοΰ 21 πάντοτε τό «γνώθι σαυτόν» μελετώντες κα'ι τό «ούκ έπί πα
τραγαθία άλλ’ έπ’ ανδραγαθία ώ ’γαθέ», ύπογραμμόν τών πράξεων καί 
τών έργων ήμών έχοντες, φιλοτίμως έργασθώμεν έπ'ι τής προόδου, ϊνα 
ταχύτερον τήν άπότοΰ ζυγού πρός τήν σημερινήν κατάστασιν τής εσπε
ρίας Ευρώπης άγουσαν διανύσωμεν.

1874 ψ Διομήδης Διαμαντής

Σ’ ΑΓΑΠΩ

’Σ τής καρδιάς αου τα βάθη κρυμμένα

"Έχω ένα κρυφό νά σοϋ πώ,
’Αλλά πώς νά τό πώ ποϋ γιά σένα 

Είναι ’λίγο νά πώ σ’ αγαπώ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ
’Ιατρική ποοσωπικότης καί έξοχότης, έκ τών σπανίων τον 

νέου Ελληνισμού επιστημονική δόξα διεγράφη τήν 30ην Μαρ
τίου τον 1893 έκ τοΰ κατάλογον τών όλιγίστων ικανών ’Αν
δρών, οΰς έχουσι να έπιδείξωσιν οΐ χρόνοι τής λειψανδρίας, 
οΰς διερχόμεθα. ’Εκείνος, δστις άφήρπασεν άπδ τον θανά
του τόσας και τόσας ΰπάρξεις, έν αΰτη τη έσχατη ώρα άπα- 
ραμίλλως καταδιώκων τήν νόσον καί άπαλλάττων τό ταλαί- 
πωρον σώμα τον καταπονοΰντος αύτό τυράννου, έκεϊνος, 
δστις έπανέδοικεν είς πολλούς τήν ζωήν, δέν ήδυνήθη νά 
σώση εαυτόν καί ΰπέκυψεν είς τό σκληρόν πεπρωμένον. Ό 
θάνατος έπιστήμονος ώς ό Άρεταϊος πανταχον θά έθεωρεϊτο 
κοινωνική καί έπιστημονική απώλεια, παρ’ ήμϊν δέ, ένθα τό
σον πενιχρά είς έξεχοΰσας προσωπικότητας είναι ή Επι
στήμη, ό θάνατος τον Άρεταίου κατέλιπε κενόν δυσαναπλή- 
ρωτον. Καταλιπών τόν βίον, δέν άφήκεν έπιστημονικά συγ
γράμματα, ατινα έδωκαν νέαν ώθησιν είς τήν έπιστήμην, 
ουδέ άνακάλυψίν τινα έξ έκείνων τάς όποιας ή άνθρωπότης 
αιωνίως εΰγνωμονοΰσα άποθαυμάζει. Ό κλήρος οΰτος είς 
έλαχίστους έδόθιι τών θνητών. Άλλ’ ό θ. ’Άρεταϊος, ό 
έξοχος ώς έπιστήμων καί έξοχος ώς άνθρωπος κατέλιπε χι
λιάδας ανθρώπων, οΰς διέσωσεν έκ βεβαίου θανάτου, χιλιά
δας μαθητών οΰς έβάπτισεν είς τά νάματα τής έπιστήμης ό 
έπιφανέστερος άνά τήν ’Ανατολήν πάσαν χειρουργός, δν άπό 
τριακονταετίας, προιτοστατοΰντα τής χειρουργικής παρ ήμΐν, 
έγνώρισεν ολόκληρον τό Πανελλήνιον.

Ή έξέτασις καί άνέλιξις τής έπιστημονικής αξίας τοΰ €>. 
’Άρεταίοο δέν είναι έργον ήμών, διότι αΐ σελίδες τής ζωής 
τοΰ τιμήσαντος τό Πανεπιστήμιον καί τήν Ελληνικήν Έπι
στήμην καί περιφανώς μοχθήσαντος ΰπέρ τής πασχού- 
σης άνθρωπότιιτος καί τής Ακαδημαϊκής Νεότητος, άληθοΰς 
σεμνείματος τοΰ Ιατρικού Κόσμου τής Ελληνικής Πατρίδος, 
τοΰ θεοΠώρου ’Άρεταίοο, δν έκλαυσεν πάνδημος ή Πό
λις τών ’Αθηνών καί έθρήνησεν άδόλως ό Ελληνισμός, απο
τελεί μέγα καί σπονδαιότατον θέμα ίδιας μελέτης καί βιο
γραφίας άξιον.

Ό θ- ’Άρεταϊος είς δν κυρίως όφείλεται ή σημερινή 
ένΈλλάδι χειρουργική δράσις καί κίνιισις, έγεννήθη έν Ναυ- 
πλίω τήν 2*» Αύγούστου τοΰ 1829, τάς δ’ έγκυκλίονς αΰτοΰ 
σπουδάς διήνυσεν έν Άθήναις. Φοιτήσας μόνον έπί τριετίαν 
είς τό ήμ. Πανεπιστήμιον, έν έτει 1851 μετέβη είς Παρισίους 
και Βιέννην, ένθα μετά μακράς καί έπιμόνους μελέτας έτυχε
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λαμπρόν διδακτορικού πτυχίου. Τώ 1856 έπανελθών εις 
’Αθήνας και άριστενσας εις τάς πρακτικός αύτοϋ εξετάσεις 
διωρίσθη τω πρώτον καθηγητής της πλαστικής ανατομίας 
έν τώ Πολυτεχνείω και έγένετο ύφηγητής τής χειρουργίας 
έν τω Έθνικώ Πανεπιστήμιό). Έν έτει 1864 προήχθη είς έκ
τακτον καθηγητήν, μετά πολλήν δ’ εϋδοκίμησιν έν τη διδα
σκαλία, διεδέχθη τόν άποθανόντα καθηγητήν τής χειρουρ- 
γίας καί διευθυντήν τής χειρουργικής κλινικής Όλνμπιον, 
γενόμενος τώ 1870 τακτικός καθηγητής τοϋ Ιΐανεπιστημίου. 
Τήν χειρουργικήν κλινικήν παρέλαβεν ό <■>. Άρεταϊος 
δλως άσημον καί μικρόν, ηύτύχησε δέ νά ίδη αϋτήν άκμά- 
ζουσαν καί προαγομένην είς ύφίστην περιωπήν ύπό τήν 
διαπρεπή αύτοϋ διεύθυνσιν. Τό 1865 έγένετο ό <■>. Άρε· 
ταεος Ίατροσννεδρος, διατελέσας τοιοϋτος μέχρις έσχατων, 
τώ δέ 1879 — 1880 έξελέγη πρύτανις τοϋ εθνικού Πανεπι
στημίου. 'Ως συγκλητικός έπί πολλά έτη παρέσχε περιφανείς 
έκδουλενσεις καί πολυτίμοις συνετέλεσεν είς τήν πρόοδον 
τοϋ παρ’ήμΐν έθνικοϋ καθιδρύματος.

ΤΗι ΦΙΛΤΑΤΗι ΜΑΡΙΚΑι
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΑΐΣΙΟΙΣ ΑΡΡΑΒΩΣΙ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Λάβε τά άνθη, κόρη μου ! Είν’ έμβλημα αγάπης, 

εις τήν όποιαν χρεωστείς τό έαρ τής ζωής, 
έβλάστησαν όπως καί σϋ εντός πλούσιας νάπης, 

κ’ έκ τής αυτής έτράφησαν δημιουργού πνοής.

'Ως σέ, και ταϋτα έθαλψεν ή μητρική αγκάλη 
καί τά έθώπευσε φαιδρά ή αύρα τ’ ουρανού, 

δπως είς σέ, καί είς αυτά άκτΐς φωτός έστάλη 
έκ τοΰ αυτού τής κτίσεως αειλαμπούς φανού.

Άλλ’ άν τό άοωμα κοινόν κ’ ή λάμψις τών χρωμάτων 
κ’ ή χάρις ή μεθύουσα διάδημα κοινόν, 

άν είν’ άντιπαράστασις μύχιων αισθημάτων, 
δώρον αγάπης,—έρωτος, ςωρχή? έρατεινόν,

Είν’ άνθη, είν’ έφήμεοα, σύ δέ μοι, κόρη, θάλλεις 
ώς δάτ>νη παρά τάς πηγάς ναματων δροσερών, 

κ’ έλπίζω είς τήν θαλπωρήν συζυγικής αγκάλης 
πώς θά τηρήσης τήν τρυφήν τών παιδικών καιρών.

Άθήνησι 27 Νοέμβριον 1888. -j- ©ΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑφΕΝΤΟΥΛΗΣ

S. Δ. Π. S. Πλήν τών άλλων άτεχδο'τωτ ποιημάτων τοΰ αειμνήστου θ. Άφεν- 
εον^η, άτινα κοσμοΰσι τόν παρόντα τόμον τής «.ΠοιχίΛης Στοάς» καί έτερος έγ-

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕ ΤΕΧΝΗ KAI U ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΑ

ΚΟΥΣΑ οχι ολίγους συναδέλφους μου νά παραπονώνται διότι 
ή έρασιτεχνία είς τό φωτογραφεϊν λαμβάνει τοσαύτας διαστά
σεις παρά τοίς νέοις. Δεν είίεύρω άν θά φανώ περίεργος, έγώ 
δμως τουναντίον χαίρω πολύ διά τήν καλαισθητικήν αυτής 
τής νεολαίας άνάπτυξιν καί εις πλείστας περιστάσεις ήθέλησα 
τό επ’ έμοί νά δδηγήσω δσους έζήτησαν σχετικάς δδηγίας πώς 

νά φωτογραφώσι. Σκέπτομαι δτι ή συστηματική φωτογραφική τέχνη δεν έχει 
τόν παραμικρόν φόβον έκ τής έρασιτεχνίας. Οΰδεις θά συγκρίνη ύπό τάς αΰτάς 
συνθηκας έν έργον φωτογράφου καί έρασιτέχνου, ούτε θά συναντηθώσι ποτέ είς 
αγώνα ύπάρξεως καί χρηματικού πορισμού, δπως οΰδέν θά χάση ή συντεχνία τών 
αμαξών, όσον καί άν άναπτυχθή ή ποδηλασία. Έν Αμερική πρό πάντων, άλλά 
καί εν Ευρώπη πας νέος ’έχει καί τήν φωτογραφικήν μηχανήν του, ήτις οΰδέν τώ 
στοιχίζει, άλλά τώ παρέχει εύγενή ένασχόλησιν άπό πάσης άλλης πιθανώς έκ- 
τρόχου καί τή διαπλάσει καλαισθητικώτερον αίσθημα πρός την εν γένει καλλι
τεχνίαν. Ακριβώς δέ έκεΐ ή συστηματική τέχνη έχει τήν μεγαλητέραν αύτής 
επίδοσιν, δ δέ έρασιτέχνης είναι δ τακτικώτερος καί έπικερδέστερος πελάτης τοΰ 
φωτογράφου, τοΰ όποιου κάθε πρόοδον καί νεωτερισμόν ζηλεύει καί επικροτεί'.

Τριακοσίας δραχμάς όταν οίκονομήση ό νέος θά έχη δλα τά άπολύτως ανα
γκαία έργαλεΐα του· ΐνα φωτογραφή εικόνας μέχρι μεγέθους cabinet 12X16 
χρειάζεται δηλαδή ένα τρίποδα, δστις δύναται νά συμπτυχθή είς ράβδον απλήν, 
ένα σκοτεινόν θάλαμον καί ένα φακόν, δύο λεκάνας, δύο πιεστήοια έκτυπώσεως 
καί όλίγιστα χημικά έργαλεΐα καί ΰλας χημικάς πρός έμφάνισιν. Είς δέ τάς έκ- 
δρομάς του δέν θά φέρη παρά τόν μικρόν σάκκον τοΰ θαλάμου καί τό» τρίποδα. 
Θά δύναται δέ τάς ρωααντικωτέρας τοποθεσίας, τήν γοητευτικωτέραν άκτήν καί 
τούς σπανιωτέρους αμφιεσμούς τών διαφόρων χωρίων νά φωτογραφή εύκολώτατα 
πρός πλουτισμόν τής φωτογραφικής του πινακοθήκης.

Διά μόνον δέκα μαθημάτων αντί μικράς αμοιβής παρά οίουδήποτε φωτογρά
φου θά μάθη δ νέος τήν δλην έργασίαν αύτήν. Δηλαδή πώς θά εραβηζ/j τήν πλά
κα, ρυθμίζων τό φώς καί τήν άπόστασιν τοΰ φακοΰ, πώς θά τήν έμφανίση κατό
πιν καί πώς θά έατυπώση τήν αρνητικήν αυτής εικόνα είς θετικήν έπί τοΰ χάρ
του (αλμπουμίνης), τόν όποιον αφού πλύνη, δέν έχει παρά νά κολλήση έπΐ τοΰ 
χαρτονιού, ϊνα έχη τήν φωτογραφίαν του. Ή δυσκολία, ήτις δέν είναι καί πολύ 

κριτος φίλος εΰγενώς έπεμψεν ήμϊν τό ανωτέρω εντελώς άτεχδοτοτ ώραϊόν ποιη
μάτων τοΰ άνδρός. Τό ποίημα τοΰτο έγραψεν δ Θ. Άφεντούλης έπ'ι τή εύκαιρία 
τών αρραβώνων τής επί κάλλει καί πνεύματι διακρινομένης δεσποινίδος Μαρίας 
Κ. Ν. Κύστη, θυγατρός τοΰ διαπρεποΰς καθηγητοΰ τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου 
κ. Κ. Ν. Κωστή μετά τοΰ έξαιρέτου νέου κ. Αλεξάνδρου Γ. Άφεντούλη, υΐοΰ 
τοΰ έν Τεργέστη διακεκριμένου δμογενοΰς κ. Γεωργίου Ά®εντούλη. 
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μεγάλη διά τδν ερασιτέχνην, εινε τδ πώς να τραβήξη τήν πλάκα κα'ι πώς νά 

τήν εμφάνιση.
Ό έξ έπαγγέλματος όμως φωτογράφος πολλά έχει νά έπιτελέση κα'ι νά 

έφεύρη. Ή ταχύτης ή άστραπιαία έπιζητεΐται πανταχοϋ καϊ αί καταπληκτι
κότερα! ίδέαι συλλαμβάνονται. Ακριβώς δ’ έν τώ σκοπφ τούτω δείκνυται κα'( 
ή διαφορά τής έρασιτεχνίας άπδ τής επαγγελματικής φωτογραφίας. Ό ερασιτέχ
νης έχει τήν φωτογραφικήν μηχανήν έπί τής γραβάτας του, έπί τοϋ πίλου του, 
έπί τής ράβδου του καί χωρίς κανείς νά τδν ύποπτεύη, φωτογράφε? στιγμιαίως 
τήν ξανθήν τής καρδίας του ύφ* δλας τάς διαθέσεις τής φυσιογνωμίας καί τοΰ 
έρωτός της. Κρατεί τδ δπλον καί διά τής φωτογραφικής μηχανής, ήτις έν αύτώ 
ύπάρχει, φονεύει τδ πτηνδν καί αυτοστιγμεί φωτογραφεί αύτδ έκπνέον κα'ι πί- 

πτον. "Αν ήνε δύο οί ερασιτέχναι δύνανται νά μονομαχώσι καί να φωτογραφώσι 
συνάμα διά τών άπαρατηρήτων μηχανών των δλας τάς κινήσεις των κα'ι τάς με- 
ταβολάς τής φυσιογνωμίας δ είς τάς τοΰ άλλου. “Αν δέ τοΰ ένδς έκπέση τών 
χειρών ή σπάθη, δύναται δ άλλος έξάκις νά τήν φωτογράφηση έως δτου αυτή 
τήν γήν έγγίση. Τοσαύτη άνεπτύχθη ή ταχύτης ! Άλλά τά τελευταία ταϋτα 
πίπτουσιν είς τόν κύκλον τοΰ έξ έπαγγέλματος πλέον φωτογράφου. Ό φωτογρά
φος σκοπεί τήν άνάπτυξιν τής τέχνης καί τής ταχύτητος. Ζητεί νά μεταβάλη 
τήν μηχανήν του είς καθρέπτην, δπου νά έγκατοπτρίζωνται, άλλά καί χωρίς νά 
χάνωνται, δλαι αί στιγμιαϊαι φάσεις. Καί προύχώρησε μέχρι τοσούτου ώστε να 
φωτογραφή καί τήν φωνήν άκόμη. Είναι ή τελευταία του άνακάλυψις. Συλλαμ
βάνει έκάστην φάσιν έ'.ιαίας κατά τδ φαινόμενον κινήσεως είς διάστημα κλάσμα
τος ένδς δευτερολέπτου. Κατά τάς οΰτω ληφθείσας τμηματικάς φωτογραφικός έν 
τυπώσεις κολλά κατά σειράν εις ίσα διαστήματα επί λωρίδος χαρτιού, ήν τυλλίσ- 
σει στρογγυλοειδώς ούτως ώστε ή αρχή καί τδ τέλος νά ένώνται. Καί τήν σει
ράν αύτήν τών εικόνων φέρει είς τδν ταχυόπτην τοΰ "Ανουτσ τοΰ δποίου είνε κυ
κλοτερές τδ άνω μέρος, καί δύναται διά πλακδς νά κινηθή κα'ι παρατηρεί οΰτω δ 
καθείς διά σχήματος τήν ακριβή σειράν τών φαινομενικών κινήσεων τών απεικο
νισμένων αντικειμένων. Έντεΰθεν δέ κα'ι δύο έπιστήμονες γάλλοι μετεχειρίσθη- 
σαν τδν τρόπον τούτον, ΐνα φωτογραφώσι τήν κίνησιν τών χειλέων δμιλοΰντος 
προσώπου, τοΰ δποίου τήν εικόνα ήνωσαν έντ'ος τοΰ ταχυόπτου ούτως ώστε οί κω~ 
φάλαλοι μάθωσι δι’ άπομιμήσεως τών πρδ αύτών ανελλισσομένων κινήσεων νά 
συνεννοώνται μετά παντδς ανθρώπου, άνευ τών σχημάτων τής σηματολογικής 
γλώσσης. Ιδού δ,τι σκοπεί ή έπαγγελματική φωτογραφία καί δπόσας δδούς θα 

διατρέξη εις τδ μέλλον, άς ούτε νά φαντασθή κανείς σήμερον δύναται.
Υπάρχει εντεύθεν σχέσις τής έπαγγελματική; φωτογραφίας κα'ι τής έρασιτε- 

χνίας ; Ή φωτογραφία θέλει τήν πρόοδον καί τών τεχνιτών καί τών έραστών αύ
τής. Εινε τέχνη καλαισθητική δίδουσα είς μέν τούς πρώτους τά προβλήματά της 
καί τά μέσα τής διαβιώσεως, είς δέ τούς δευτέρους τήν εύγενή καί διαμορφωτι- 
κήν τέρψιν της. Έγώ τούλάχιστον μεγάλην αισθάνομαι χαράν δσάκις συναντήσω 

ένα έραστήν τής τέχνης μου.
’Er Πειραι,ιΐ τη 25 Αύγουστον 1893 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓαΖΙΑΔΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΑΥΣΤΟΥ 

ΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΚΟΥΠΠΑ

Ό βίος του ύπήρξεν εύτυχής διότι δέν ειχεν ιστορίαν ! Έσπούδασεν έν Γαλλία 
καί είς,τήν έν Βελγίω στρατιωτικήν σχολήν καϊ νεώτατος έπιστρέψας έδώ κα- 
τετάχθη είς τδν έλληνικδν στρατδν καί ύπηρέτησεν είς τδ σώμα τοΰ ίππικοΰ 
μέχρι τοΰ βαθμοΰ τοΰ ύπολοχαγοΰ έν τιμή καί άφοσιώσει άγαπώμενος καί έκ 
τιμώμενος,εύθύς, σεμνός, μορφωμένος καί έπίζηλος αξιωματικός. Υί'·ς τοΰ φι- 
λοπάτριδος καί ενθουσιώδους δμογενοΰς Κεφαλλήνος κ. Γερχσίαου Κούππα, ένυμ- 
φεύθη τήν έρασμίαν θυγατέρα τοΰ σεβαστού πολιτευτοΰ κ. Δ. Ν. Καλλιφρονά, 
δίχως δέ νά βαρύνη άχθος ύπέρμετρον έτών τήν τλήμονα υπαρξίν του, έν ώ δ 
βίος του διέρρεεν έν μέσω χαράς καί γελώτων, ούδέ χρόνος δυσφόριτος νά πιέζη 
αύτήν, ώσε'ι κεκμηκώς καί μή θέλων νά παρατείνη τήν έν τή γή διαμονήν του, 

κατήλθε ταχέως τήν χαίνουσαν τοΰ τάφου ατραπόν, σπεύδων έκεΐ, ΐνα καταθέση 
έπί τοΰ έρεβώδους κέμματος τδν πλούτον τών άρετών του, καί έξαφανισθή είς 
τήν άτέρμονα αιωνιότητα τοΰ Παντός. Ώς φίλος ήτον δ αίσθηματικώτερος καί 
φίλτερος τών φίλων, έχων άχώριστον σύντροφον τήν αγάπην, ής ή καρδία του 
ήτο πάντοτε πλήρης. "Εφερεν αύτήν έπί τών χειλέων, είς τούς οφθαλμούς, δλη 
δέ ή άγαθότης, όλος δ κόσμος αγνώστων συναισθημάτων, συνεφύροντο είς έν 

στήθος, είς μίαν καρδίαν, τήν χρυσήν καρδίαν τοΰ Άτδρέου Κούππα.

Δέν έχει ιστορίαν διότι άπέθανεν έν τή προεισαγωγή τής εύέλπιδος ζωής του> 
δέν έχει άλλας σελίδας, διότι έστερήθη τοΰ φωτός τοΰ ήλιου έν τή ανατολή 
τής ύπάρξεώς του. 'Ολόκληρον τήν ιστορίαν του άποτελοΰσιν αί όλίγαι αύται 
λέξεις. "Εζησεν ολίγον καί πολύ, πλειότερον ίσως τοΰ άπειρηκότος πρεσβύτου, 
όλιγώτερον όμως τών προσδοκιών καί τών πόθων ήμών. "Εζησε διότι ήλγησε, 
διότι έπάλαισε καί'κατά τής ζωής καί τοΰ θανάτου, διότι άγογγύστως ύπέμενε 

βλέπων καθ’ έκάστην μαραινομένην τήν πλήρη ονείρων ζωήν του. Ά.Ιγοϊψτν 
άρα ίδμεν. ’Ιδού τδ εν τώ κόσμω ενθύμημα τοΰ ανθρώπου, ζώντος μάλλον διά 
τής πληθύος καί τής έκτάσεως τών δεινών, άτινα έν τώ ‘βίω ύφίσταται, ή διά 
τών μακρών έτών καί τοΰ ά,νεφέλου βίου. Τί δύναται τις άκόμη νά προσθέση είς 
ζωήν τοιαύτην έγκλείουσαν άπλουστάτην άλλά σπαρακτικήν ιστορίαν ; "Εζησε 
μίαν πρωίαν διά νά σβεσθή έν τή μεσουρανήσει του... . Τριάκοντα πέντε ενιαυ
τούς κατώρθωσε ν’ άναγράψη έν τώ πίνακι τής ζωής. Ηλικία έμπνέουσα ά
κόμη, ηλικία έν τώ λευκώματι τής δποίας μόλις ήρξατο νά χαράσσηται ή ιστο
ρία τοΰ βίου. Ή νεότης δέν έχει ιστορίαν, έχει όνειρα, καί διά τοϋτο δέν βιο
γραφείται, άλλά κλαίεται . . . Κλαίεται, δπόταν έν τή αρχή τοΰ σταδίου, είς
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τό όποιον ρίπτεται πλήρης θάρρους καί πλήρης ελπίδων, άνακόπτεται αίφνης 

ύπό μοίρας βασκάνου . ..

Πολυφίλητε Άνδρέα ! Έάν έν τή παντοτεινή νυκτί τοϋ τάφου Σου ήδύνασο 

νά καταμέτρησης τό ενδιαφέρον, μεθ’ ου ή γινώσκουσά Σε κοινωνία παοηκο- 
λούθησε τάς ημέρας τής αγωνίας Σου, τήν οδύνην καί τήν θλίψιν ήν έδοκίμασε 
πασα γνώριμος ψυχή, βλέπουσα έν στυγνώ καί άφώνω κλαυθμω, καταδικαζόμε
νου τό φέρετρών Σου περίλουστον έξ ΐάσμων καί δακρύων είς άπονον τάφον, θά 
ήσθάνετο έν όλη τή μετριοφροσύνη Σου άμύθητον χαράν, διότι θα ένόεις ότι δ 
κόσμος έδώ, ό έν τή διαρκεϊ πικρίοι διαβιών, δέν λησμονεί ταχέως έκείνους, ών 
οί νεκρωθέντες παλμοί άναζώσιν είς τους άδικούς του. Ή ιστορία Σου ύπήρξε 

σύντομος, συνοψισθεΓσα όλόκληρος είς τά δάκρυα, ατινα μόνη παρηγοριά απε- 
μειναν είς τήν όρφανευθεΐσαν στοργήν τών έπί τής γής αγαπησαντων Σε. Πί
στευε ότι τούς τόπους τής διαρκούς έρημίας Σου θά ποτίζωσι πάντοτε οί στα

λαγμοί τών δακρύων μας . . .

ΔΙΣΤΙΧΑ

“Ετσι γυρίζει αδιάκοπα τής τύχης μας ή σφαίρα 
Πότε με νύχτα καί σκοτιά, πότε μέ φώς καί ήμέρα.

Τα χείλη τρέμουν νά σ’ τό πουν μήπως αλλάξης γνώμη
Μά πόσα λέν’ τά μάτια μου δέν ’ξάνοιξες ακόμη.

Μελαχρινή εισ’ άστατη, σάν τ’ άστατο τό κϋμα
Έγώ ποθώ γιά σέ ουρανό, καί σύ μοϋ σκάφτεις μνήμα.

Τ’ άστέρια λέν’ σ’ τή γή άπό σέ «είν’ κόσμοι πιό μεγάλοι» 
Τά δυό σου μάτια κρένουνε «Έγώ είμαι, κ’ οχι άλλη».

“Αν είχα τόση δύναμι, όση φωτιά γιά σένα,
Θ’ άνάσταινα τά πλάσματα, θάκαιγα τά πλασμένα.

Είσαι διαμάντι δλόφωτο, σ’ τό τόσο μου σκοτάδι
Μ’ άνοίγεις τόν Παράδεισο, μοϋ ρίχνεις φώς ’ς τόν "Αδη.

Ζάκυνθος 1893 Δ. I. ΜαΡΓΑΡΗΣ

PAUL DESJARDIN DE REG-LA
εγίστην βεβαίως παρέχομεν υπηρεσίαν είς τόν φιλολογικόν ή
μών κόσμον, γράφοντες μονογραφίαν τοΰ διακεκριμένου γα- 

λάτου συγγραφέως κ. Paul Desjardin de Regia, γνωστού έν τφ φι- 
λολογικφ τής Εσπερίας κόσμφ ύπό τό όνομα Paul de Regia, όνομα 
πασίγνωστου καί αγαπητόν.

Ό Paul de Regia, γεννηθείς έν Άλγερίμ, διήλθε μέγα μέρος τοΰ 
βίου του έν τή ’Ανατολή, ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις καί τφ Λονδίνφ. 
’Αληθής ών κοσμοπολίτης καί ύπέροχον κατέχων θέσιν έν τή αριστο
κρατική τής Γαλλίας τάξει, συνέχων δηλαδή έν έαυτφ τήν αριστοκρα
τίαν τοΰ πνεύματος καί τοΰ γένους, έχει ούδέν ήττον είς μέγαν βαθμόν 
ανεπτυγμένα τά πατριωτικά συναισθήματα καί είς τάς δεινάς τής Γαλ
λίας περιστάσεις διεκρίθη διά τάς πολυτίμους ύπηρεσίας, άς προσήνεγκε 
τή πατρίδι του. Χαρακτήρος ανεξαρτήτου καί ίπποτικής φύσεως, ύπεστή- 
ριξε άείποτε τά δίκαια τών καταπιεζομένων καί έκηρύχθη πάντοτε πρό
μαχος τών άπολεσθεισών ή ώς τοιούτων θεωρουμένων υποθέσεων τούτου 
τρανόν μαρτύριον πρόκειται ό ύπέρ τοΰ Σουλτάνου Μουράτ, τοΰ δεσμώ
του τοΰ Τσιραγάν, ένθους αύτοΰ άγων.

Ώς έπιστήμων, ώς ιατρός είς ούδεμίαν σχολήν, είς ούδεμίαν μερίδα 
προσεχώρησεν- τούναντίον δύναται νά θεωρηθή ώς ό πρόδρομος τής δι
δασκαλίας τοΰ αδήλου ύπνωτισμοΰ, τοΰ τοσοΰτον ήδη διαδοθέντος' ένθυ- 
μοΰνται άκόμη έν Παρεσίοις, ώς ένθυμοΰνται βεβαίως όλοι οί έπιστή- 
μονες, οί τάς προόδους τοΰ ύπνωτισμοΰ έν τή ιατρική έπιστήμη άκολου- 
θοΰντες, τά έκπληκτικά αύτοΰ μαγνητιστικά καί ύπνωτικά πειράματα, 
περί ών μέγας έγένετο λόγος έν τώ έπιστημονικφ τής Εσπερίας κόσμφ 
κατά τά έτη 1868, 1869 καί 1870. ’Επίατρος τού 58ου συντάγματος
τής γαλλλικής έθνοφρουράς κατά τόν γαλλογερμανικόν πόλεμον, παρευ- 
ρέθη είς τάς μεγάλας παρά τούς Παρισίους μάχας. Παραιτηθείς έπί 
τής Κομμούνας, άνεχώρησε τής Γαλλίας μικρόν μετά τήν κατάληψιν 
τών Παρισίων ύπό τοΰ στρατού τών Βερσαλλιών. Τά φοβερά τότε γε
γονότα καί αί λυμαινόμεναι τήν γαλλικήν πολιτείαν κομματικαί διαπάλαι, 
δεινόν κατήνεγκον τραύμα είς τήν πλήρη άκραιφνοΰς πατριωτισμού καρ
δίαν του καί τόν άπεμάκρυνον διά παντός τής πολιτικής, πρός ήν οί
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πολλοί φίλοι του τόν έσυρον, ώς μεγάλας δυνάμενον να παράσχη τη 

Γαλλί^ι ύπηρεσίας.
’Έκτοτε ό Paul de Regia έπείόθη όλοψύχως εις τάς έπιστημο- 

νικάς μελέτας του, μακράς καί επιπόνους άναλαμβάνων έπιστημονικάς 
■περιοδείας. Έκτος δ’ ιατρικών τινων συγγραμμάτων, ά μεγάλην ένε- 
ποίησαν έντύπωσιν διά τήν ακρίβειαν μεθ’ ής πραγματεύεται τά έν 
αύτοΐς θέματα, έγραψε κα'ι ίστορικάς καί φιλοσοφικάς πραγματείας, 
άναδειξάσας αύτόν ώς ένα τών επιφανέστερων τής Γαλλίας συγγραφέων. 

Καί ίστορικαί μέν είσίν αί «La Turquie officielle» καί «Les Bas· 
fonds de Constantinople», έν αίς δι’ ιστορικού δλως κύρους καί άκρι- 
βεστάτων περιγραφών λόγος γίγνεται περί Τουρκίας τής έπισήμου, περί 
τής Τουρκίας δηλαδή τής υπό τό έξωτερικόν αύτής ένδυμα παρουσια- 
ζομένης, καί περί τής Τουρκίας τής ανεπισήμου, τής ύποχθονίου, τής 
ύπό τό έξωτερικόν ένδυμα κρυπτομένης. Ή Τουρκία τοΰτ’ έστιν έξετά- 
ζεται οποία είναι έξωτερικώς, ύπό τήν φαινομένην αύτής έπιφάνειαν, 
καί οποία είναι έσωτερικώς ύπό τήν λανθάνουσαν αύτής όψιν καί άντί- 

φασιτ.Ή πολιτική, ό βίος, τά ήθη καί τά έθιμα τών άπαρτιζόντων τό σύνο- 
λον τής ’Οθωμανικής Πολιτείας, περιγραφόμενα ακριβώς, καθιστώσι τά 
έργα ταύτα μεγίστης ιστορικής αξίας- αί ζωηρά! εικόνες τών έλληνίδων 
γυναικών, τών όθωμανίδων, τών άρμενισσών, τών Ιουδαίων, τών ίερειών 
τής Σαπφούς, τών χασισοσοτών κτλ., τεχνηέντως παρεμβαλλόμεναι, δί- 
δουσι σπουδαιοτέραν ιστορικήν αξίαν είς ταύτα, καί τέλος αί πολλαί 
•καί ποικίλαι περιγραφαί, αί αμερόληπτοι τού ψυχολόγου συγγραφέως 
κρίσεις καί παρατηρήσεις, συμπληρούσαι τήν διττήν, ύπό τάς δύο όψεις 
της, μελέτην τής Τουρκίας, παρέχουσι διά τών «Turquie officielle» 
καί «Bas-fonds Constantinople» έργα έξοχου ιστορικής αξίας.

Φιλοσοφικά! δέ ή μάλλον φιλοσοφικοΐστορικαί είσίν ό «Jesus de Na
zareth» καί ή «Theologie Musulmane.—El ktab des lois secre
tes de l’amour», έργα ύπό μεγάλης στεφθέντα έπιτυχίας.

Καί ή μέν «Jesus de Nazareth» είναι έργον έξόχως έπιστημονικόν, 
άναπτύσσον και περιγράφον, έν ώραίαις γραμμαις, τά τοΰ Σωτήρος ήμών 
’Ιησού Χριστού, άποδεικνύον δ’ όποια έδει κα’ι οποία πρέπει νά ήναι 
ή όφειλομένη λατρεία τφ Σωτήρι- πραγματεύεται μετά τής δια- 
κρινούσης αύτόν έμβριθείας τάς ύψίστας ήθικάς καί φιλοσοφικάς αρχάς 
τού Εύαγγελίου καί άποδεικνύει, δτι διά τής έφαρμογής αύτού καί μό
νον είναι εφικτή ή έπίτευξις τού ηθικού, πνευματικού καί ύλικού αγαθού.

"Ο,τι δ’ είναι έν τώ έργφ τούτφ σπουδαιότερον καί ύψηλότερον, εί
ναι ή κατά τό παράδειγμα τού Πλάτωνος, τού Μώρου, τού Καμπα- 
νέλλα, ιδανική πολιτεία τού Paul de Regia, βασιζομένη έπί τής φιλο
σοφίας τού Εύαγγελίου καί έξ αύτού άρυομένη τάς άρχάς της. Ή ιδα
νική αύτη πολιτεία τού Regia φέρουσα τό όνομα ’/ησονησμός (Jesu- 
nisme), ώς έδραζομένη έπί τής διδασκαλίας τού ’Ιησού, κατέστη τό 
θέμα μεγάλων φιλοσοφικών μελετών, καί ό φιλολογικός τής Εσπερίας 
κόσμος άπεθαύμασεν έν αύτή έργον μεγίστης φιλοσοφικής καί έπιστημο- 
νικής αξίας.

Ή δέ «Theologie Musulmane, El Ktab des lois secretes de 
l’amour» άφορώσα είς τό ούσιωοέστερον τής ’Οθωμανικής θρησκείας ζή
τημα τών σχέσεων τών δύο φύλων καί καθορίζουσα τάς άρχάς, καθ’ άς 
ή τού Μωάμεθ θρησκεία έννοεΐ τήν ύπαρξιν καί σύστασιν τής οικογέ
νειας, τής πρωτογενούς ταύτης τής πολιτείας έκφάνσεως, είναι έργον 
σπουδαΐον καί άπαραίτητον είς πάντα, καί ιδία είς τούς άσχολουμένους 
περί τήν κοινωνιολογίαν καί τήν συγκριτικήν θεολογίαν.

Τό ποικίλον δμως τής ύλης, ό βίος τών χαρεμίων, τό πλήθος τών έν 
αύτή έπεισοδίων, τά ήθη καί έθιμα τών Οθωμανών καί όθωμανίδων, καί 
τέλος τά σχόλια τού συγγραφέως, γνωρίζοντος νά συνδυάζη τό σοβαρόν 
καί σπουδαΐον μετά τού εύτραπέλου καί ζωηρού, καθιστώσιν αύτδ καί 
τερπνόν άμα ανάγνωσμα μεγίστου ένδιαφέροντος καί άδιαπτώτου ψυχα
γωγίας.

"Απαντα τά έργα τοΰ Paul de Regia, μεγάλης τυχόντα διαδόσεως 
διά τήν αξίαν αύτών καί πολλάς άριθμούντα έκδόσεις, μετεφράσθησαν 
ήδη έν ’Αγγλία, ’Ιταλία, 'Ρωσσία καί Γερμανία:.

Περί δέ τής ιδανικής αύτοϋ πολιτείας, τού Ίησονησμοϋ, μέγας έγέ
νετο λόγος καί κρίνεται ώς ή έπιτυχεστέρα καί ή έπί άληθεστέρων βάσεων 
έδραζομένη, πρός δέ καί ή όλιγωτέρας ήθικάς ούτοπίας περικλείουσα. 
Κατά ταύτην ό ’Ιησούς είναι έπαναστάτης αρχών, έν όλη τή ύψηλοτέρ^ι 
τής λέξεως έννοία, έπαναστάτης θείος έν τή πολιτική καί έν τή θρη
σκεία.

Έάν δέ κατέκρινε τούς Φαρισαίους, κατέκρινεν αυτούς ούχί μόνον 
διότι τήν τών προγόνων πίστιν ύποκατέστησαν δι’ ανωφελούς καί άή- 
θους έξωτερικής λατρείας, διά πομπωδών εξωτερικών προσποιήσεων, 
άλλά κυρίως καί πρώτιστα, διότι ούτοι άντιπροσωπεύουσι τήν συντηρη
τικήν έν τή προόδφ μερίδα, τήν μερίδα τήν άντιτασσομένην κατά πά- 
σης προσπάθειας τεινούσης είς κοινωνικήν μεταρρύθμισιν. Είς τάς ΰπο- 
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κριτικάς εκδηλώσεις τής εξωτερικής λατρείας αντιτάσσει τήν ειλικρινή 
καί ενδόμυχον προσευχήν, εις τήν ιεραρχίαν τών αρχαίων θεσμών τήν 
κοινοκτημοσύνην, τήν απόλυτον ελευθερίαν τών Έσσαίων ίουδαίων.

Ό ’Ιησούς θέτων τάς βάσεις τής πολιτείας του έδωκεν εις τήν γυ
ναίκα τό αρχικόν αύτής γόητρον, ού ό μωσαϊκός νόμος τήν άπεστέρει έν 
μέρει. Ή γυνή, ούχί ή δούλη τοΰ άνδρός, άλλ’ ή σύντροφος καί όμοία 
του, ή μετ’ αύτού άποτελούσα αρμονικόν ολον ενός σώματος καί μιας 
ψυχής, ταύτοχρόνως μετ’ αύτού παθαινομένη καί συναισθανόμενη, είναι 
μία τών πρωτίστων ή μάλλον ή πρώτη καί κυριωτέρα βάσις τής πολι
τείας ταύτης, διότι ή γυνή, ής τήν φύσιν ό θεός παρεσκεύασεν έπί τά 
ένδον έργα και έπιμελήματα καί είς ήν θεόθεν άνετέθη ό εσωτερικός 
κόσμος τού διαπλάττειν καί διατηρεΐν, ήτοι ό οικογενειακός βίος μετά 
τής οικιακής άγωγής, πρέπει νά έχη, κατά τόν Ίησουησμότ, τά αύτά 
μετά τού άνδρός πολιτικά δικαιώματα, ών εμμέσως, τρόπον τινά, θ’ ά- 
πολαύη, συσκεπτομένη καί δίδουσα τήν γνώμην της περί τού τρόπου 
τής ένασκήσεως τών ύπό τού άνδρός κεκτημένων δικαιωμάτων, ά, ώς έκ 
τού ενιαίου τού άνδρός καί τής γυναικός βίου, καί είς αύτήν άνήκουσιν.

Ή δέ οικογένεια, ής ή γυνή αποτελεί τόν πυρήνα, διά τόν άπλού- 
στατον λόγον οτι ό εσωτερικός κόσμος προηγείται τού έζωτερικοϋ καί 
διότι αί έξωτερικα'ι έκδηλώσεις καί δράσεις προύποθέτουσιν πρότερον 
έσωτερικάς τοιαύτας, δφειλομένας είς τήν γυναίκα, άτε είς τά ένδον 
έργα καί έπιμελήματα τετραμμένην, είναι ό μικρόκοσμος, ή συνοπτική 
ούτως είπεΐν, περίληψις τού κοινωνικού μικροκόσμου.

Έπί τής γυναικός καί τής οικογένειας έν συνόλφ, κατά τήν κατά Χρι
στόν διάπλασή, εδράζεται ή πολιτεία τού Paul de Regia, περί ής άρ- 
κούμεθα είς τάνωτέρω μόνον, ώς μή ύπάρχοντος ικανού χώρου πρός λε
πτομερή μελέτην. Προσθέτομεν μόνον, δτι οί άρχηγοί τής οικογένειας, 
άντιπροσωπεύοντες έν τή πολιτεία έκάστην οικογένειαν, άποτελούσι τόν 
πυρήνα τής έν τή ιδανική ταύτη πολιτεία κοινότητος' αί κοινότητες τάς 
έπαρχίας καί αί έπαρχίαι τούς νομούς ή διαμερίσματα, οί δέ άρχηγοί 
οικογενειών, οί κατά νομούς έκλεγόμενοι, θ’ άποτελέσωσι τήν κεντρικήν 
έξουσίαν, τήν Βουλήν.

Ταύτα έν συνόψει περί τού Paul Desjardin de Regia, έπίφυλασ- 
σόμενοι λεπτομερέστερον νά ποιήσωμεν μνείαν αύτού τε καί τών έργων 
του, έν προεισαγωγή μεταφράσεως έργου του, προσεχώς ύφ’ ήμών έκ- 
δοθησομένου. Γεωργιος Κ. Σκαλιερης



Φιλτατε ’Λροένη,

I νά|κάμη κανείς δταν έρχεται στήν Ελ
λάδα και δεν μπορεί νά μείνη δσο θέλει ; 
Σας έταξα ένα δηγηματάκι και βλέπω ποϋ 
δέν προφταίνω παρά νά σάς γράφω πάλε 
ένα μικρούτσικο γράμμα. Τί καλά ποϋ θά 
είτανε νά είμαστε σάν τάηδόνια ! Τραγου
δούν κ’ έννοια δέν έχουν. "Αμα άρχίση τό 
τραγούδι.βαστα ώρες και δέ σώνεται.’Εμείς

θέλουμε κούρδισμα και πολλές φορές μήτε ξέρουμε ποΰ άφή- 
σαμε τό κλειδί. Γυρέβουμε, φάχνουμε, τίποτα ! δέν τό βρί
σκουμε. Ή τό βρίσκουμε κι άξαφνα στέκεται τό ρολόγι, δίχως 
νά βλέπουμε τό λόγο. Πολεμούμε κάτινά κάμουμε, κάτι νά 
γράφουμε, κάτι νά τραγουδήσουμε και μεΐς· τού κάκου ! χά
θηκε τό κλειδί, έσπασε τό ρολόγι κι άηδόνι μέσα μας δέν 
έχουμε πού νά κελαήδα μοναχό του.

Φοβούμαι μην έπαθα και γώ κανένα τέτοιο δυστύχημα. 
"Οσο κάθουμαι στήν 'Ελλάδα, δέ μ’αρέσει πολύ νά γράφω- 
μ’αρέσει νά σεργιανίζω, νάνοίγω τέσσερα τά μάτια μου, γιά 
νά κοιτάζω, τέσσερα τάφτιά μου, γιά νάκούω. Πόσα δέν έχει 
κάνεις νάκούση καί νά διή ! Όπου πατήσης, δυό κόσμοι ζων- 
τανέδουνε μπροστά σου, ό καινούριος μας ό κόσμος, πού θέ
λει μελέτη, πού θέλει φυχή νά τόν καταλάβης, κι ό κόσμος ό 
αρχαίος πού άφησε παντού στην 'Ελλάδα άγια μνημεία, 
όνόματα περίφημα. Περίφημα όνόματα πού τά λέω κι ανατρι
χιάζω ! Μή νομίζετε πώς δέ μέ μέλει γιά τούς άρχαίους, πώς 
είμαι κανένας βάρβαρος και πώς ή ποίησή τους δέ μέ λωλαί
νει. Πρέπει μάλιστα νά σάς πώ τί μ’ έτυχε μιά φορά άπό τή 
λατρεία πού τούς έχω. Κάμποσο γελοίο κι άφτό. Πήγαινα 
μιά μέρα περίπατο στόν Κολωνό και στό δρόμο ποϋ πήγαινα, 
χωρίς νά τό θέλω, θυμήθηκα τούς στίχους έκείνους, τούς 
ώραίους, πού λέει ό χορός στόν Οίδίποδα, δταν έρχεται στόν 
άργ^τα. Κ,ολωνόν. ' Αξαφνα άρχισα νά φωνάζω δυνατά, νά 
φωνάζω τούς στίχους καί νά περπατώ- εν’ ό βακχεώτας άεΐ 
Λεόνυσος έμ,βατβύεε ϋεοεες άμ,φεπολών τεθήναες.

Θαρρούσα πώς εϊμουνα μόνος κι άνοιγα τή φωνή μου. 
Πίσω μου δμως έρχουνταν ένας καί μ’ άκουσε. Φαίνεται πώς 
μέ γνώριζε. Τά έμ,βατεύεε άφτά καί τά άμ.φεπο7,ών τού χτύ
πησαν παράξενα στάφτί καί τήν άλλη μέρα πήγε κ’ είπε 
στήν ’Αθήνα.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 22
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— Ό Ψυχάρης τρελλάθηκε. Μχλεχ τώρα καθαρέβουσα.
’Αλήθεια, καλήτερα άπό καθαρέβουσα ! Κρυσταλλέβουσα 

εχτανέκείνη. Ό ποιητής δμως, δταν έχεχ στο νοΰ τον στίχους, 
δέν πρέπεχ τίποτα νά. προσεχή μήτε νά τοϋ μέλη γχά τί μπο
ρεί νά πή ό κόσμος.Έτσχ καί γώ τό Σοφοκλή μου καί δρόμο ! 
ΙΊήγαχνα μπρός καί τραγουδούσα-

Εύίππου, ξένε, ταΰδε χώ
ρας ϊκου τά κράτιατα γας έπαυλα, 
τύν άργίχτα Κολωνόν, ένθ’ 
ά λίγεχα μχνύρεταχ 
Θαμίζουΰα μάλχΰτ’ Αη
δών χλωραχς ύπό βάόΰαχς.

Τί νόστχμα,τί χαρχτωμένα που κελαηδούσε έκεχνο τάηδόνχΐ 
ΙΊρέπεχ νά τό ξανακούσουμε καμχά μέρα. Πρέπεχ καμχά μέρα 
κ’ ή ταλαίπωρή μας ή γλώσσα, πού σά νά εχτανξένη, έξόρχοτη 
καί κείνη σέρνεταχ στους δρόμους καί καμχά πόρτα δέ|θέλεχ 
νάνοίξχχ μπροστά της, πρέπεχ μχά μέρα νά τή φχλοξενίση 
δλιχ ή 'Ρωμχοοννη. Μχκρά πράματα γυρέόεχ καί κείνη καί τά 
μχκρά δέ θέλουνε νά τής τά δώσουν. Τί ζχχτάεχ ή κακομοίρα, 
ή παραπονεμένη ; Ή πατρίδα της νά τή φχλέφη. Πώς νά τής 
τάρνηθούμε ; Έλα, έλα, νά τής φωνάξουμε, τής καημένης. Δέ 
σέ δχώχνουμε πχά- σ’ άγαποϋμε, σέ μχλούμε καί θά σέ γρά
φουμε. Ό Κολωνός σου έσένα θά εχναχ ή 'Ελλάδα δλη.

Τότες, φίλε μου, θάδχής πόσο θά σέ τρελλάνη τό καχνούρχο 
μας τάηδόνχ. Όσο μέ τρέλλανε καί μένα ό Σοφοκλής ! Τότες 
θά τό χαρούν οχ δάφνες, τάρπέλχα κ’ οχ έλχές ! Τό έρημο άλ
σος θά ζωντανέφη, γχατί μέσα του, ανάμεσα στά φύλλα καί 
στά δέντρα, θάκουστή τραγούδχ ζωντανό.

Τί ώραχα χρονχα πού θά εχναχ έκεϊνα '. Θάχουμε άλλη 'Ελ
λάδα, θάχουμε καχνούρχο άηδόνχ στήν αρχαίαμας,τήν Ελλάδα.

Τάηδόνχ προσμένω νά φανή. Σάς γράφω καί γώ τότες περχσ- 
σότερα. Ό φίλος σας

ΨΥΧΑΡΗΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝ ΑΝΘΟΣ
Τδ πρώτο σά μου έδωσες ερωτικό φιλί σου, 
( Αλλοίμονο ! τι γλήγωρα έπέρασ’ ό καιρός !) 
'Έν άνθος είς τδ στήθος σου πώς είχες ένθυμήσου, 
Και πώς μέ μέθη τ’ άρπαξα σά νάτον θησαυρός.

Ώς τώρα πώς τδ λάτρευα μόν ’ ή καρδιά μου ξέρει* 
"Οσαις φοραις τδ κύτταζα άμέσως ή πτωχή 
"Εννοιωθε σά παράπονο, σά κλαψερδ αέρι 
Το γλυκερό σου φίλημα μέσα της ν * άντηχη.

Άλλά ό χάρος ό σκληρός (τοΰ πρέπει τ’όνομά του) 
Μ ’ έκυνηγοΰσεν εκτοτε και τώρα μέ κρατεί*.
Σαν έχει μέσα του κανε'ις τδ σπέρμα τοΰ θανάτου 
Γιατί, Θεέ μου, έρωτα κι* αγάπη νά ζητη ;

Λάβε λοιπόν τδ άνθος Σου. αυτό τ’άγαπημένο,
Άπδ στεφάνι νεκρικό σά νάτανε παρμένο,
Κι’ώς μόνη χάρι, σαν τδ ’δής, αυτό θά σοΰ ζητήσω,
Νά πής·«Άχ! πώς μοΰ τ’άρπαξε,πώς μοΰ τδ στέλλει πίσω!»

ΓΟΥΣΤΑΥΟΣ ΛΑΦΦΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΛΕΒΙΔΗΣ
τή 2 Μαίου 1893 έτους άποθανών Λημ,ήτροος Λί. A.S- 
βίδης καταλέγεται έντή σεπτή χορεία τών άνδρών έκείνων, 
οϊτινες, λήγοντος τοΰ 'Ιερού άμώνο£, πρώτοι αυτοί έθηκαν 
τά θεμ-έΧια. καί τάς βάσεις τοΰ νεωτέοου Ελληνικού Κρά
τους, έν έποχή, καθ’ήν οΰδέν σχεδόν έν τή Πολιτεία καί έν 
τη καθόλου διοικήσει ύπήρχε τό σταθερόν καί τό κατά πα- 

ράδοσιν, πάντα δέ περίπου πρώτον τότε έγίγνοντο καί έμορφούντο. Τιμή
μεγίστη καί εύγνωμοσύνη άίδιος οφείλεται τοϊς οΰτω τότε μοχθήσασιν, 
οϊτινες, μετά μακραίωνα καί ζοφεράν δουλείαν καί πόλεμον πολυετή τε 
καί καταστρεπτεκώτατον, εύρόντες καί παραλαβόντες τόν τόπον έκ πυρός 
καί σιδήρου έρείπιον άπό άκρου είς άκρον,μετά πληθυσμού μικρού καί ο’.κο- 
νομικώς καταστραφέντος, άνευ μέσων κατόρθωσαν νά συγκροτήσωσι, νά 
μορφώσωσι καί νά τελειοποιήσωσι τάς ποικίλας ύπηρεσίας τοϋ Κράτους. 
Ό άφ’ ήμών δμως άρτίως μεταστάς παρουσιάζει έπί πλέον καί τούτο τό 
ίδιάζον, δτι άποθανών έν γήρα βαθυτάτω, ένδελεχώς καί τελεσφόρως καί 
άνευ θορύβου έπί εξήκοντα καί έπέκεινα συναπτά έτη ύπέρ τε τοϋ Κρά
τους καί τής Κοινωνίας εΐργάσθη, τότε δέ μόνον ακριβώς κατέπαυσεν 
υπηρετών, δτε μετ’ όλίγας μόνον ώρας έξέπνεεν, ώς οί περιστοιχίζοντες 
αυτόν καί έπί άνηκέστω συμφορά όλοφυρόμενοι ύπάλληλοι τού Μετοχι
κού Ταμείου των πολιτικών ύπαλλήλων ένθυμούνται.

Καί σκοπός μέν λοιπόν τών σημειώσεων ήμών τούτων δέν είναι, ώς 
ένίοτε οί βιογραφοϋντες συνειθίζουσι, νά πλάσωμεν έξαίφνης ύπηρεσίας, μή 
παρασχεθείσας, ή καί τάς παρασχεθείσας νά ύπερτιμήσωμεν. Θέλομεν άρα 
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συντόμως σημειώσει τινά περί τοϋ άνδρός αναμφισβήτητα, ή έξ επισήμων 
εγγράφων προκύπτοντα, τήν παρά πάντων δμολογηθεΐσαν μετριοφροσύνην 
τοϋ τετελευτηκότος σεβόμενοι, δστις ούδέποτε περί τών ύπηρεσιών αύτοϋ 
ώμίλησε.

Γεννηθείς έν Ταταούλοις τής Κωνσταντινουπόλεως έν 1806 ετει, 
έζησεν έτη επτά καί όγδοήκοντα.Ότε άρα έξερράγη ή 'Ελληνική Έπα- 
νάστασις ήγε τό 150ν έτος τής ήλικίας, σπουδάζων έν Κωνσταντινουπόλει 
ύπό τούς πρώτους τών έκεΐ λογιών Ελλήνων. Καί δ μέν πατήρ αύτοϋ 
ΛΙοκόλαος Λ,εβίδης, δ καί ΊΓσαλόκης έπικαλούμενος, λόγιος καί 
αύτός, ήν έκ τών προύχόντων τής Κωνσταντινουπόλεως (*) καί έζ οικο
γένειας Βυζαντινής άρχαιοτάτης, ή δέ μήτηρ ήν έπίσης έκ τών λογιών 
γυναικών τής έποχής έκείνης, πολύγλωσσος καί μουσική άρίστη. Τινές 
τών παρά τή οικογένεια σωζομένων ιδιογράφων έπιστολών αύτής είσί 
παράδειγμα καλλιλογίας τε καί φιλοπατρίας. Τοιουτοτρόπως κατά το 
1819 έτος, τή 29 ’Οκτωβρίου, έγραφεν αϋτη έκ Κωνσταντινουπόλεως 
πρός τόν είς Μολδοβλαχίαν προσωρινώς μετά τοϋ υίοϋ αύτών Άλεξάν 
δρου μεταβάντα σύζυγον τούς εξής ένδεικτικούς λόγους : «Τόν Άλέ- 
«ξανδρον μ-ητρικώς εύχομαι, περί τοϋ δποίου δέν μέ γράφετε παντελώς 
» είς τί καταγίνεται. Είπέτε τον σάς παρακαλώ νά άρχίση νά μεταφραζη 
«κανένα βίον άπό τόν Πλούταρχον, καί μέ κάθε κελαράσην νά μάς 
«στέλλν) έδώ τάς μεταφράσεις, καί προστάζατε τον νά μεταφραζη 
«καθ-’ ημέραν. . .»

Όλίγω μετά ταϋτα ή μήτηρ τοϋ Λημητρίου άπέθνησκε, καί πριν ή 
δ πατήρ αύτοϋ μετά τοϋ 'Λλεζάνόρου έπανέλθωσιν εις Κωνσταντινού
πολή, έκρήγνυται ή Έπανάστασις δρμητική καί τά πάντα άνατρέπουσα. 
Κατά τάς έν Κωνσταντινουπόλει φρικώδεις σφαγάς καί εύθύς μετά τόν 
άπαγχονισμόν τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου 
Κωνσταντινουπόλει, φθίνοντος τοϋ μηνός ’Απριλίου τοϋ 1821 έτους, 
δ πρός πατρός θείος τοϋ Λημητρίου, και αύτός Λζ^αήτρεος Λεβί. 
δης ή καί Τσαλέκιης καλούμενος, κατά Σουλτανικήν δέ διαταγήν, 
ώς ών μέλος τής Φιλικήν Εταιρίας, αύθωρεί άποκεφαλίζεται, μεταξύ 
τών πρώτων ύπέρ έλευθερίας θυμάτων τοιουτοτρόπως καταλεγόμενος.

τοϋΕ’., συλλαμβάνεται έν
καί

(1) Δαπάνη αύτού ειχεν έκοοθή ήδη προ τού 1821 έτους Γραμμ,ατίκη της Ελληνι
κής γλώσσης, ών δέ κα'ι Εύγενέστατος ’Άρ^ωτ Δι καιοφύλαξ της Μεγάλης γοϊΤ 
Xριστοΰ Έκκλησίας εν Κωνσταντινουπόλει, ειχεν αναλαβει την εκδοσιν τών άπαντων ’/ω- 
άννου του Xρυσοστο'μου' πρδς τούτο συνειργάζοντο αυτω κα'ι ό Πανιερώτατος "Αγιος Μη
τροπολίτης Μολδαυίας κύριος Βενιαμήν, ό Πανιερώτατος "Αγιος Είρηνουπόλεως κα'ι Βατο- 
παιοίου κύριος Γρηγόριος, ό εύγενέστατος αρχών πρώην μέγας Ποστέλνικος κύριος Δημήτριος 
Μάνος, ό εύγενέστατος αρχών μέγας Ποστέλνικος κύριος Ίακωβάκης 'Ρίζος κλπ. (Ίδετε περ'ι 
τούτων « Έρριην τον Λο'γι,ον" τού 1820 έτους, σ. 79 — 82, κα'ι σ. 84—86, ένθα κα'ι έγ
γραφον περ'ι τούτων τού Ήγεμονος της Μολδαυίας της 29 Νοεμβρίου 1819 έτους, έτι δέ καί 
σ. 121 —124 "Έρμου του Λογίου» τού αύτού 1820 έτους). Δαπάνη αυτού έπίσης ήγο- 
ράσθησαν τά είς τά έργα Γρηγορίου του θεολόγου πολύτιμα Σχόλια τού διδασκάλου 
τού Γένους Βαρδαλαχου, ανέκδοτα ευρισκόμενα παρά τη οικογένεια Λεβίδου.
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Ή έκτοτε χήρα αύτοϋ ΊΓαρσίτσα Λ. Λεβίδου ζή είσέτι, ύπεοεκα- 
τοντοϋτις, έν Άθήναις. Τό πτώμα αύτοϋ άκέφαλον άναρτάται πρό τής 
θύρας τίνος τών μεγάρων τής οικογένειας, σωζομένου είσέτι, αί οίκογένειαι 
τών άοελφών αύτοϋ βία ύπο τοϋ έκμανέντος όχλου έκβάλλονται τής οι
κίας, πάντα τά έν αύτή διαρπάζονται(*) καί ή περιουσία άπασα δημεύεται.

Τοιουτοτρόπως δ οίκος διεσκορπίσθη. Καί δ μέν πρός πατρός έτερος 
θείος τοϋ ζ/ημητριου Χταμ,άτεος, ζητηθείς καί αύτός, ώς Φιλικός, 
ύπό τής έξουσίας, καί κατά τήν εισβολήν τοϋ τουρκικού όχλου είς τήν οι
κίαν πηδήσας έκ τοϋ παραθύρου, κατέφυγε παρά φίλω έν Κωνσταντινου- 
πόλει, δπόθεν μετά τινας ήμέρας έφθασε δΓ ’Οδησσού είς τήν άγωνιζο- 
μένην ’Ελλάδα, ύπηρετήσας στρατιωτικώς καθ’δλην τήν διάοκειαν τοϋ 
άγώνος, ιδία δέ κατά τάς πολιορκίας τοϋ Μεσολογγίου, δτε έξετέλεσε στρα- 
τιωτικάς έντολάς, άς έξαίρει έν τή «Ιστορία τής Ελληνικής Έπανα- 
στάσεως» δ Σπυρ. Τρεκούπης. Διότι δίς διήλθε διά τοϋ πολιορκοϋντος 
’Οθωμανικού στρατού, φέρων έπιστολάς είς Ζάκυνθον, καί κατορθώσας τήν 
άποστολήν τροφών είς τήν πολιορκουμένην καί ύπό τής πείνης δεινώς πά- 
σχουσαν πόλιν. Έφ’ω καί ή Κοινότης Μεσολογγίου τή 17 ’Ιανουάριου 
1825 έτους άνεκήρυξεν αύτόν Πολίτην Μεσολογγίου διά τής 
εξής πράξεως, εύρισκομένης έν τοΐς <( Έλληνικοΐς χρονικοίς»3 έτους Β'. 
ύπ’ άριθ. 5 :

«Κύριε Αίταμάτιε Λεβίάη,
«‘Η κοινότης τοϋ Μεσολογγίου, γνωρίσασα τόν έντιμον χαρακτήρά σου, 

»άφ' ής ώρας ένεφα?ίσθης έν τή πόλει ταύτη, καί τούς πρό τριών ήδη 
αετών ύπέρ τοϋ κοινού άγώνας καί πιστάς έκδουλεύσεις σου, σέ άνακη- 
αρύττει σήμερον Πολίτην τοϋ Μεσολογγίου, καί είς σημεϊον εύγνωμο- 
«σύνης σοί προσφέρει τήν πολιτογράφησίν της κτλ.»5.

Ό άδελφός τοϋ Λημητρίου Αλέξανδρος έπολέμησεν ώς Ιερο
λοχίτης ύπό τόν Ύψηλάντην, μετά δέ τήν καταστροφήν τοϋ ’Ιερού Λό
χου κατελθών είς τήν 'Ελλάδα, κατετάχθη έν τώ Στρατώ, είς πολλάς 
μέν μάχας λαβών μέρος καθ’ δλην τήν διάρκειαν τοϋ άγώνος, ίδια δέ 
μετά τοϋ Φαβιέ καί τών ολίγων έκείνων πολεμιστών είσελθών είς τήν 
Άκρόπολεν τών ’Αθηνών διά μέσου τοϋ Τουρκικού στρατοπέδου κατά τήν 
ιστορικήν νύκτα τής 12 Δεκεμβρίου 1826 έτους.4

Ό έτερος τών άδελφών τοϋ Λημητρίου Κωνσταντίνος. σπουδά-

(1) . "Ιδετε Σπ· Τριχουηη τόμου Α.'. «Ιστορίας τής Ελληνικής Έπαταστά- 
σεως» τό κεφάλαιον περ'ι τών έν Κωνσταντινουπόλει σφαγών.

(2) Ti Ελληνικά. χρονικά, ’Εφημερϊς πολίτικη, εκδοθεΧοα εν Μεσολογγίω 
ύ.πο Δ. 1. Μάγερ, άπο Α'. 'Ιανουάριου 1824 — 20 Φεβρουάριου 1826, μετε" 
τυπώθησαν επιστασία και δαπάναις Κωνσταντίνον Ν. Λοβίδου, Συντάκτου της «Έλ
πίδος» έν 1840 έτει, έν Άθήναις.

(3) /Ιδίτε τά περ'ι τούτου έν «Έλπίδι,* έτους ΛΒ'., τής 31 ’Οκτωβρίου 1867 έτους, έν 
τη αυτόθι νεκρολογία.

(4) . "Ιδετε κα'ι «Ελπίδα», έτους ΣΤ'. Συντάγματος, τής 6 Αύγουστου 1848 έτους. 
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ζων έν Βιέννη πρό τοϋ 1821 έτους τάς πολιτικά; έπιστήμας, κατήλθε 
βραδύτερον είς την Ελλάδα, διορισθείς έπί της Άντιβασιλεία; Σύμβου
λος τής επί τών Οικονομικών Γραμματείας, πρό τοϋ 1836 έτους, Ελεγ
κτής παρά τώ ’Ελεγκτικό Συνεδρίω κλπ., είτα δέ ένεκα συγκρούσεων καί 
διαφωνιών πρδς τούς τότε ίσχύοντας έν Έλλάδι Βαυαρούς παραιτηθείς 
της δημοσίας ύπηρεσίας, καί κατά τό 1836 έτος ΐδρύσας τήν «Έλπϊό'α», 
ήν έγραφε μέχρε τοϋ 1868 έτους, δτε καί άπέθανεν. Ούτός έστιν δ κλη
θείς Πατριάρχης τής Ελληνικής δημοσιογραφίας διά τε τήν δημοσιο
γραφικήν δεινότητα καί τούς μακρούς καί άδιαλείπτους καί κινδυνώδεις 
καί τελεσφόρους άγώνας, οΰς ύπέρ τών πολιτικών ήμών έλευθεριών κατέ
βαλε, καί ών ένεκα πολλάκις καί έπί τής Άντιβασιλείας καί έπί τής 
πρώτης Βασιλείας κατεδιώχθη καί έφυλακίσθη.1

(I) Τό πρώτον φύλλον της Ελπίόος» έξεδόθη έν Άθήναις τή 7 ’Οκτωβρίου 1836 έτους, 
έν τω κυρίω δέ αρθρω αύτοΰ ζητείται Σύνταγμα, παραχωρηθέν μετά έπταετεις άγώνας τών 
τότε φιλελευθέρων έκείνων άνδρών.Ή <· ’Ελπίς» έξεδίδετο Ελληνιστί κα'ι Γερμανιστι μέχρι 
τής 17 Νοεμβρίου 1837 έτους. Ώς πηγή είναι θησαυρός πολύτιμος διά τήν πολιτικήν Ιστορίαν 
τής νεωτέρας Ελλάδος άπό τοΰ 1836 μέχρι τοΰ 1868 έτους. Είναι δμως ή «'Ελπίς» κα'ι τα- 
μείον τής τότε φιλολογικής έν γένει κινήσεως τής χώρας, διότι έν αυτή εύρίσκονται μελέται 
σπουδαιότατη τών κατ’ έκείνην τήν έποχήν διαπρεπεστάτων Ελλήνων λογίων. Σχεδόν πλή
ρες σώμα τής ’«ϊ λπίόος·’ εΰρηται μόνον έν τή βιβλιοθήκη τοΰ κ. Ν. Δ. Λεβίδου. ’Ίδετε 
περ'ι τοΰ Συντάκτου τής « Έλπίόος» Κωνστχντίνου Μ. Λιβέδον α') τδν κατά τό μνη. 
μόσυνον αύτοΰ ύπό τοΰ Γ. Παράσχου έκφωνηθέντα λόγον (έν «Αλήθεια», έτος Δ' άριθ- 
769 τής 28 Νοεμβρίου 1868 έτους), κα'ι β' ) Ν. Δραγούμη : «Ιστορικήν 'Αναμνήσεων» 
(έκδόσεως δευτέρας) τόμ. Α' σελ. 324. καϊ τόμ. Β' σελ. 35, 235, 266. Ή « Έλπίζ» έξε
δίδετο έλληνιστϊ καϊ γαλλιστί άπό τής 10 ’Ιανουάριου 1859 έτους μέχρι τής 16 ’Ιουνίου 
τοΰ αύτοΰ έτους.— Ό Συντάκτης τής « Ελπίόος» άφηκε πολλά έργα άνέκδοτα, ών μεταξύ 
ή «Ύστορία roti Οθωμανικοί Xparovc·, «Λεξικόν τετράγλωσσον» κλπ. ’Εκ τών 
δημοσιευθέντων έργων αύτοΰ εΰρηνται α') <« Η Ελληνική φνλη και η Λνσις» (1856), 
δημοσιευθέν καϊ γαλλιστί β' ) Quelques mots sur la Grece et Vex Roi Othoni>, Bruxel
les, 1863), κλπ.

(2) Ιδετε τά περϊ τής έκ Κωνσταντινουπόλεως φυγής αύτών τε καϊ άλλων έν Επιτομή 
τ^ς Ιστορίας της άναγεννησεως της ’Ελλάδος» ύπό Φραντζ^,τομ.Α' ,σ. 264 καϊ έπ.

Ό δέ Λημ.ήτροος ΛΙ. /ΚεδέΒης μετά τών έκ τών σφαγών περι- 
σωθέντων μελών τής οικογένειας, διαλαθών τήν προσοχήν τών Τούρκων, 
κατέφυγε περί τάς άρχάς Μαΐου τοϋ 1821 έτους δι* Ελληνικού ιστιο
φόρου πλοίου ύπδ 'Ρωσσικήν σημαίαν είς Όδησσόν(*), ένθα μετ’ ολίγον 
δ Αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσίας, μαθών τά κατά τήν οικογένειαν, είσήγαγε 
τόν τε Λτηρ-ήτροον καί τον οευτερότοκον άδελφδν ώς ύποτρόφους αύτού 
έν τώ Λΰτοκρατορικώ Λυκείω Richelieu. Συμμαθητάς έσχεν έν αύτώ 
τδν ’Αλέξανδρον Ρ. Ραγκαβήν καί τόν μετά ταϋτα ιστορικόν Κωνσταν
τίνον Παπαρρηγόπουλον. Τά σωζόμενα παρά τή οικογένεια βραβεία καί 
τά ένδεικτικά καί τό κατά τήν έξοδον έκ τοϋ Λυκείου δίπλωμα μαρτυ
ρούσε τήν έπιμέλειαν τοϋ Λημ,ητρίου ώς μαθητοϋ, διαπρέψαντος Ιδίως 
είς τά μαθηματικά. Πλήν καί ή Έλληνομάθεια καί ή λατινομάθεια τοϋ 
άνδρός ύπήρξαν πλήρεις. Επειδή δέ βάσις τών σπουδών έν τώ ρηθέντι (I) 2 

Λυκείω ήν ή 'Ρωσσική γλώσσα, καί ταύτην έπίστατο, ού μήν άλλά 
καί τήν Γαλλικήν καί τήν ’Ιταλικήν έγραφε καί αύμίλει.

Περατώσας τάς σπουδάς έν τώ Λυκείω περί τό 1828 έτος, προετρέπετο 
ύπδ τοϋ Διευθυντοϋ αύτού, άνωτέοου άξιωαατικοϋ τοϋ Ρωσσικοϋ Στρατού, 
δπως άναλάβη έν Ρωσσία στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, άλλ’έκεΐνος, φλέγό
μενος μέν δπως κατέλθη είς τήν άκόμη τότε’κατά τών Τούρκων άγωνι- 
ζομένην 'Ελλάδα, μή έχων δμως καί τά πρός τούτο μέσα, ύπέβαλεν 
άναφοράν προς τήν τής Ρωσσίας Αυτοκράτειραν, αίτούμενος βοήθειαν, 
ής καί δοθείσης, άπέπλευσεν έξ ’Οδησσού, καί ήλθεν ένταΰθα. Άντί- 
γραφον τής αναφοράς ταύτης, γαλλιστί γραφείσης,εύρέθη έν τοϊς έγγράφοις 
τοϋ άνδρός, μεταφράσαντες δ’ αύτήν, δημοσιεύομεν εύθύς άμέσως, ώς 
καταδεικνύουσαν τάς τε περί πατρίδος ιδέας τών τότε καί τόν ενθουσια
σμόν, ύφ’ ού ένεπνέοντο :

«Μεγαλειοτάτη,

»Έν τή άλησμονήτω έποχή, δτε ή Ύμετέρα Αύτοκρατορική Μεγα- 
«λειότη; κατά τδ παρελθόν 1828 έτος, τή 4 7 Σεπτεμβρίου, εύδοκήσασα 
«έτίμησε διά τής παρουσίας Αύτής τδ Λύκειιον Richelieu τής Όδησ- 
«σοϋ, έκ τών έργων τών μαθητών, ών μεταξύ καταλεγόμεθα δ τε δευτε- 
«ρότοκος αδελφός μου καί έγώ —, έφείλκυσε τήν προσοχήν Υμών χάρτης 
«γεωγραφικός τής Ελλάδος, παρ’έμοϋ σχεδιασθείς, δν δέ ή Ύμετέρα 
«Μεγαλειότης ηύδόκησε νά δεχθή, δωρηθέντα μετά ταϋτα. Ή Ύμετέρα 
»άρα εύνοια έπιτρέπει μοι τήν άδειαν νά έπικαλεσθώ τήν Ύμετέραν 
«Αύτοκρατορικήν έλευθεριότητα.

» Ή 'Ελλάς, όφείλουσα αείποτε τήν ελευθερίαν τοϊς νικηφόροι; δπλοις 
«τής ’Ρωσσίας, ατινα πρδ μικρού άπηλευθέρωσαν αύτήν έκ τής σκληράς 
«δουλείας, ύφ’ ήν έπί μακράν έστέναζε, καλεΐ παρ’ αύτή τά ίδια τέκνα, 
«τά διαφυγόντα τήν μανίαν καί τδν ζυγόν τών Τούρκων, δπως έκπληρώ- 
«σωσε τό κα&ήκον αύτών, άφιεροϋυτα τάς επίλοιπους ημέρας τής 
«ζωής αύτών τή πατρίδι.

«Τδ ιερόν τοΰτο καθήκον ύποχρεοϊ τόν τε έμόν αδελφόν καί έμε νά 
ηβυνοδεύοωμεν είς τήν Ελλάδα τόν γέροντα πατέρα ήμών μετά τών 
«περεσωθέντων μελών τής οικογένειας αύτού. Άλλ’ έπειδή ή άτυχής 
«κατάστασις τοϋ γέροντος τούτου πατρός, τοϋ ζώντος έκ μόνης τής άγα- 
«θοεργίας τοϋ Μεγαθύμου Αύτοκράτορος Νικολάου, δέν έπιτρέπει αύτώ 
«καί τήν έλαχίστην έτι δαπάνην διά τδν άναγκαϊον ιματισμόν ήμών 
«καί τδν πλοΰν μετά τήν έκ τοϋ Λυκείου έξοδον ήμών, λαμβάνω τδ θάρ- 
«ρος, Μεγαλειοτάτη, νά καθικετεύσω τήν Ύμετέραν Αύτοκρατορικήν 
«Μεγαλειότητα, δπως μή άρνηθή ήμϊν τήν Αύτοκρατορικήν έλευθεριό- 
«τητα, ής μεγίστην έχομεν ανάγκην.

»Ή πράξις αύτη τής έλευθεριότητος, ώς καί ή βαθυτάτη εύγνωμο- 
«σύνη έπί τε τή άνατροφή καί ταΐς γνώσεσιν, άς άπεκτήσαμεν έν τώ Λυ- 
«κείφ, θέλουσι διά παντός μένει άνεξάλειπτοι έν τή καρδία ήμών.
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«Λαμβάνω τήν τιμήν νά υποσημειωθώ μετά σεβασμού βαθυτάτου, 

«Μεγαλειοτάτη, της Ύμετέρας Αύτοκρατορικής Μεγαλειότητος
«Ταπεινότατος καί ευπειθέστατος θεράπων 

«Λημήτροος Λεβίδης.»

Έλθών δ* είς την Ελλάδα, συμμετέσχε καί αυτός τοϋ κατά τών Τούρ
κων άγώνος, έφ’ ω καί έτιμήθη διά τοϋ οικείου αριστείου, ώς έμφαίνε- 
ται έκ τοϋ έξης εγγράφου:

« Άρ. 14,660.
«Βασίλειον τής Ελλάδος.

«Άφοϋ ή Αύτοϋ Μεγαλειότης ό Βασιλεύς έπεφόρτισε τό "Γπουργεΐον 
«τών Στρατιωτικών ν’άπονείμη είς τόν Λ. Λί. Λεβέδην, έντίμως με- 
«θέξαντα τοΰ υπέρ ανεξαρτησίας τ^ς Ελλάδος ηρωικού άγώνος, τό 
«συστηθέν την 18 J30 Σεπτεμβρίου 1835 χαλκοΰν αριστείου, παραδίδε- 
«ται τοϋτο είς αυτόν μέ την άδειαν τοϋ νά τό φέρη είς πάσαν περίστα- 
«σιν,καί πρός πιστοποίησιν τούτου τώ εγχειρίζεται συγχρόνως καί τό πα- 
«ρόν Λεπλωμα.

» Έν Άθήναις, τή 27 Σεπτεμβρίου 1845.
«Τό 'ΤπουργεΐοΊ τών Στρατιωτικών

»(Τ. Σ.) Κότσος Τσαβέλλας.»

Δεωρίσθη δέ τό πρώτον έν δημοσία ύπηρεσία, διά τοϋ ύπ’ άριθ. 835 
Διατάγματος, κοινοποιηθέντος αύτώ διά τοϋ ύπ’ άριθ. 1920 της 7ης 
’Ιουλίου 1831 έτους εγγράφου τής Ελληνικής Πολιτείας έν Ναυπλίω.ώς 
πρώτος Γραμματενς τής κατά τήν Αττικήν και Εύβοιαν επιτρο
πές. Έν τώ Διατάγματι έκείνω ό Κυβερνήτης έγραφεν έπίλέξει: «Έχων 
«ύπ* οψεν μου τήν άφοσίωσίν σας προς τήν Πατρίδα και τήν αγάπην 
«σας πρός αυτήν,ήν έκτ&μώ ιδιαζόντως,σάς επιφορτίζω τήν σπου- 
ίόαίαν τοΰ Κράτους υπηρεσίαν ταύτην κλπ.» Διετέλεσε δ’έν τή θέσει 
ταύτη μέχρι τής 30 ’Ιανουάριου 1832 έτους.

Τή 1η Φεβρουάριου 1832 έτους διωρίσθη Λ.' Γραμματείς τοϋ 
Έθνικοϋ πλοίου «ό Τιμολε’ων». καί τή 15 Μαρτίου τοϋ αύτοϋ έτους πα
ρέλαβε τήν διεύΟονσιν αύτοϋ μέχρι τής 28 Μαΐου τοϋ αύτοϋ έτους, 
ώς έμφαίνεται έκ τοϋ ύπ’άριθ. 53 έγγράφου αύτοϋ : «πρός τήν Ναυτι
κήν ύπηρεσι'αν είς Πόρον».

Τή 29 Μαΐου 1832 έτους διωρίσθη Λ.' Γραμματείς τοϋ έν 
Αίγίνη 'ΙΞ&νικοΰ Νομισματοκοπείου, διατελέσας τοιοϋτος μέχρι τής 15 
Φεβρουάριου 1833 έτους. (*)

(1). Ό πατήρ αύτοϋ Λιχολαος Λιβίίης διετέλεσεν "Εφορος τοϋ Νομισματοχο- 
πΐίον κατά τδ 1832—1833 έτος. Ό δέ κ. Ν. d. έχει έν τη βιβλιοθήκη αυτού
φάκελλον, περιέχοντα πιριεργοτάτας πληροφορίας περί τού τότε Εθνιχου Νομισματοχο * 
πιίον.

Τή 19 Νοεμβρίου 1833 έτους δεωρίσθη παρά τώ Ελεγκτικό 
Συνεβρίω (τότε πρώτον συσταθέντι δυνάμει διατάγματος τής 27 Σε
πτεμβρίου 1833 έτους) λογιστής Β'. τάξεως μέχρις 25 Φεβρουαοίου 
1835 έτους.

Τή 26 Φεβρουάριου 1835 έτους προήχθη αύτόθι εις Λογιστήν Α' 
τάξεως μέχρι 30 Δεκεμβρίου 1836 έ'τους.

Τή I? ’Ιανουάριου 1837 έτους προήχθη αύτόθι είς Πάρεδρον 
μέχρι 19 Φεβρουάριου 1840 έτους.

Τή 20 Φεβρουάριου 1840 έτους προήχθη αύτόθι είς Ελεγκτήν μέ- 
χρις 22 Νοεμβρίου 1845 έτους.

Τοιουτοτρόπως, καίτοι δέν ύπήρχον τότε ούτε νόμοι περί προσόντων, 
ούτε συνταγματικά! διατάξεις περί ίσοβιότητος τών ψήφον έχόντων με
λών τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου, δ Λημήτριος ΛΙ. Λεβέδης ύπη- 
ρέτησε παρ’ αύτώ συνεχώς έπί δώδεκα καί επέκεινα έτη.

Καθ’ δλον τό μακρόν τοϋτο διάστημα πολλάς μέν εΰαρεσκείας 
έςέφρασεν αύτώ ή ύπηρεσία, πολλάκις δ’είδικώς πρός έκτέλεσιν ποικί
λων ύπηρεσιών ένετάλη, άς καί έξετέλεσε πάσας.

Ού μην άλλά καί πολλών σπουδαιοτάτων Επιτροπών κατά τό αύτό 
χρονικόν διάστημα έγένετο μέλος καί Εισηγητής, οίον α'.) τή 24 ’Απρι
λίου 1842 έτους ή έπί τών Εσωτερικών Γραμματεία τής Επικράτειας 
διώρισεν αύτόν μέλος Επιτροπής πρός σύνταξιν : λογιστικών οδηγιών 
περί τής δημοτικής διαχειρίσεως- β'.) τή 8 Δεκεμβρίου 1842 έτους ή 
έπί τών Οικονομικών Γραμματεία τής έπικρατείας διώρισεν αύτόν μέλος 
τής ’Επί τοΰ Γενικού Λογιστηρίου Επιτροπής, ής Πρόεδρος ήν ό Λε- 
μέτρε, Επίτροπος τής Έπικρατείας παρά τή Εθνική Τραπέζη· γ'.) τή 
11 ’Απριλίου 1844 έτους τό έπί τών Οικονομικών Ύπουργεϊον διώρισεν 
αύτόν μετά τοϋ Τάτζη Μαγγίνα, Συμβούλου τής Έπικρατείας, καί τοϋ 
Εύσταθίου Σιμού, Υπουργικού Συμβούλου καί Είσηγητοϋ παρά τώ 
Συμβουλίω τής Έπικρατείας, μέλος Επιτροπής : περί συστάσεως τα
κτικού και ασφαλούς ελέγχου διά τήν υπηρεσίαν τής διά λογαριασμόν 
τοΰ δημοσίου είσπράξεος τών έγκτητικών φόρων κλπ.

Πάντες ούτοι οί διορισμοί μετά πολλών άλλων καί τά πρωτότυπα 
τών παρ’αύτοϋ συνταχθέντων Νόμων, Βασιλικών Διαταγμάτων, Εγ
κυκλίων, Οδηγιών καί Εκθέσεων εύρέθησαν έν τοϊς έγγράφοις αύτοϋ.

Έν τούτοις ή τής 3 Σεπτεμβρίου έν Άθήναις Εθνική τών Ελλήνων 
Συνέλευσις τοϋ 1843 έτους διά τοϋ Β'. Ψηφίσματος αύτής είχεν άπο- 
κλείσει έκ τής δημοσίας ύπηρεσίας ώρισμένας κατηγορίας ετεροχΟόνων, 
είς άς ό Λημήτριος Ν. Λεβίδης, Ελεγκτής ών τότε παρά τώ Έλεγ
κτικώ Συνεδρίω, δέν ύπήγετο, καθόσον οΰτος, καίπεο έτερόχθων ών, 
είχε λάβει : στρατιωτικώς καί αποδεδειγμένος μέρος καί είς τάς μετά 
ταϋτα, ήτοι μέχρι τοϋ 1829 κατά ξηράν και θάλασσαν γενομένας 
κατά τών εχθρών μάχας, τούς δέ τοιούτους έτερόχθονας τό ρηθέν ψήφι
σμα δέν απέκλειε τής δημοσίας ύπηρεσίας. Τό ψήφισμα έφερεν, δτε ισχύ εν 
ώς ε’άν ήτο καταχωρημένον αυτολεξεί εις τό Σύνταγμα, καί ή παρά- 
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βασις αύτοΰ έκ {Λερούς τοϋ Υπουργείου έθεωρεϊτο ώς παράβασις τών 
ορών τοΰ Συντάγματος.

Προς έκτέλεσιν έν τούτοις τοϋ ψηφίσματος είχε δεαταχθή καί ό Πρόε
δρος τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου (ώς πάντες οί προϊστάμενοι τών ύπη- 
ρεσιών τοϋ Κράτους) νά ύποβάλη είς τό έπί τών Οικονομικών Ύπουρ- 
γεϊον ονομαστικόν κατάλογον τών παρ’ αύτώ ύπαλλήλων μετά τών προ
σόντων αυτών, στηριζομένων έπ'ι αποδείξεων αναμφισβήτητων, δπως 
άπολυθώσεν οί μή τυχόν πρός τούς αύτόχ&ονας έξομοιούμενοι. Ό Λη- 
μ-ήτριος W. ϊνεβίδης, άρνούμενος νά ύποβάλη τώ προϊσταμένω αύ- 
τοϋ Προέδρω τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου τάς αίτουμένας αποδείξεις, 
έγραφε πρός αυτόν τη 5 ’Απριλίου 1844 έτους ταϋτα : «Αΰταί είναι, 
«Κύριε Πρόεδρε, αί πληροφορίας τάς όποιας οφείλω νά σάς δώσω. Κρίνω 
»δέ περιττόν νά ύποστήσω αύτάς δι’ αποδείξεων, διότι φρονώ, δτι ή 
«ομολογία μου είναι άρκετή νά πείση τόν αρμόδιον Υπουργόν. Δέν έχω 
«άνάγκην, Κύριε Πρόεδρε, νά ψευσθώ, διότι δέν είμαι ούτε έξ έκείνων, 
«οί όποιοι θηρεύουν τάς δημοσίας θέσεις, καί μάρτυρες τούτου οί κατά 
«καιρούς 'Υπουργοί, πολλοί τών όποιων ούτε κάν πρόσωπεκώς μέ γνωρί- 
«ζουσιν, ούτε έξ έκείνων τών δημοσίων ύπαλλήλων, είς τούς οποίους άπο- 
«δίδεται τό έπώνυμον τοϋ κηφήνος.— Υπηρέτησα πάντοτε καί ύπηρετώ 
«μέ ζήλον, καί σεμνύνομαι νά εϊπω μετά παρρησίας, δτι έπαξίως κα- 
«τέχω τήν θέσιν, εις τήν όποιαν ή Κυβέρνησις βαθμηδόν μέ προήγαγεν. 
«Άλλ* άν ήδη ή Κυβέρνησις μέ νομίζη περιττόν, εύχομαι νά μέ άντικα- 
«ταστήση μέ ίκανώτερον ύπάλληλον, πρός όφελος αυτής τής δημοσίου ύπη- 
«ρεσίας, άπο τήν όποιαν άσμένως δέχομαι τήν άπομάκρυνσίν μου». Καί 
δμως οΰ μόνον δέν άπελύετο,καίτοι δέν συνεμορφοϋτο διαταγή τής Κυβερνή- 
σεως, άπορρεούση έκ ψηφίσματος, ίσχύοντος : ώς έάν ήτο καταχωρημέ- 
νον είς τό Σύνταγμα, άλλ’ ιδού καί τί έγραφε περί αύτού ό τότε Πρόε
δρος τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Σιλήβεργος διά τοϋ εγγράφου αυ
τού τής 10 ’Απριλίου 1844 έτους πρός τό έπί τών Οικονομικών Ύπουρ- 
γεϊον : «Ό Κύριος Δήμ-ή^ρίος IV. Λ,εβίδης, δστις διακρίνεται δμο- 
»λογουμένως διά τήν περί τό λογιστικόν σπάνιάν ικανότητά του, δέν 
«προσήγαγεν ούδέν αποδεικτικόν, Τούτο μόνον οφείλω κατ’ άλήθειαν νά 
«παρατηρήσω, δτι δέν γνωρίζω ούδένα ύπάλληλον εις τον 
κλάδον τοΰ λογιστικού ικανόν ν” άντικαταστήση τον ελεγ
κτήν τοΰτον.(*)

Κατά τούτο δέ άκριβώς τού χρόνου, καθ’ δ ούτωσί εγραφεν έν έπι- 
σήμω έγγράφω περί τοϋ Αημητρίου Ν. Αεβίδου ό Πρόεδρος τού ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου, τής άνωτάτης ώς πρός τό διοικητικόν" Ελεγκτικής αρ
χής, εις ού τήν δικαιοδοσίαν ύπάγεται 'όλου τό λογιστικόν τοΰ Κρά-

(t). Ίδετε τό περ'ι ίττροχθοτωτ ψήφισμα έν Έφημτρίδι της Κυβτρνήσιως, αριθ· 

8 τοϋ 18 44 έτους.
(2). Άριθ. 1<,ί/ΐ2ΐ’ τ® ’ Ελεγκτών Συνέδρων πρδς τδ έπ\ τών Οικονομικών ΎπουργεΓον 

Έπ'ι τού άριθ. 10959.

τους*, καί ό έπί τών Οικονομικών Υπουργός τής ύπό τόν Κωλέττην Κυ- 
βερνήσεως Λ. Μεταζάς, βουλόμενος νά ύποβάλη είς τήν Βουλήν: «γε- 
«νικον λ]σμόν τής άπο τής έγκαθιδρύσεως τής Βασιλείας 
»μ.ίχρι τέλους τοΰ έτους 1843 οικονομικής διαχειρίσεως, διά 
ι>νά χρησιμεύση ώς κείμενον τής περί τών Οικονομικών πραγμάτων έκ- 
«θέσεως τοϋ 'Υπουργείου», άπηύθυνε πρός τόν παρά τώ ’Ελεγκτική Συ
νεδρίω ’Επίτροπον τής ’Επικράτειας τή 27 Σεπτεμβρίου 1844 έτους 
τό άκόλουθον έγγραφον, δπερ είναι τις τών τιμεωτάτων τίτλων τοϋ Δή" 
μ,ητρίου ΛΓ. Λ,εβεδου δι’δσα περί αυτού έν τούτω έγράφοντο, καί 
παρ’ ’Υπουργού οιος ό Α. Μεταξάς:

«Άριθ. 33,560

» Έν Άθήναις τή 27 Σεπτεμβρίου 1844.

«Βασίλειον τής Ελλάδος.
«Τό έπ'ι τών Οικονομικών "Τπουργεΐον

»Πρός τόν παρά τώ ’Ελεγκτική Συνεδρίω ’Επίτροπον τής Έπικρα- 
«τείας.

«Εις τήν Βουλήν θέλει καθυποβληθή ό γενικός λ]σμός τής άπό τής έγ- 
«καθιάρϋσεως τής Βασιλείας μέχρι τέλους τοϋ έτους 1843 οίκονομι- 
»κής διαχειρίσεως, διά νά χρησιμεύση ώς κείμ,ενον τής περί τών οί- 
»κονομικών πραγμάτων έκθέσεως τοϋ Υπουργείου. Άλλά διά νά συν- 
«ταχθή ό λ[μός ούτος εύκρινώς, εύμεθόδως, καί μέ ορθότητα δσον τό δυ- 
«νατόν άναμφισβήτητον, είναι άνάγκη νά συντρέξωσι πάλιν καί αί γνώ- 
«σεις καί ή έπιτήρησις τοϋ ’Ελεγκτικού Συλλόγου. Τή όντι τό Συνέδριου 
«ένασχολεϊται ήδη εις τόν γενικόν κανονισμόν περί τοϋ λογιστικού, έπο- 
«μένως καί είς τόν προσδιορισμόν τών τύπων, καθ’ ούς απαιτείται τών 
«τοιούτων εγγράφων ή σύνταξις· έχει παρ’ έαυτή τά πλεΐστα τών άπαι- 
«τουμένων είς τήν έργασίαν ταύτην στοιχείων, καί νά λάβη τά παρά τή 
«Ύπουργείω ύπάρχοντα δύναται. Εχει τελευταίου τάς έτοεμοτέρας καί 
«έπιτηδειοτέρας είς τοιαύτηυ έργασίαν χεϊρας. Είς αύτό θαρραλέως άπο- 
«τεινόμεθα, έλπίζοντες, δτι θέλει σταθμήσει τού προκειμένου τήν σπου- 
νδαιότητα, καί συνδυάζον καταλλήλως δλα τά είτε έκ τών βιβλίων καί 
«τών ενιαυσίων ισολογισμών, είτε έκ τών ιδίων αύτού έλέγχων εξαγόμενα 
«τής δεκαετούς διαχειρίσεως, θέλει μορφώσει έργον άξιον νά ύπο- 
νβληθή και είς τήν σκέψιν τών νομοθετικών σωμάτων καί είς τήν με- 
»λέτην δλων έκείνων, δσοι, κηδόμενοι περί τοϋ Ελληνικού Κράτους, έπι- 
«θυμούν νά έμβλέψωσι καθαρώτερα είς τά οικονομικά αύτού.

» Έάν τό άξιόλογον τού έργου άπαιτή πολλών χειρών συνδρομήν καί 
»τήν έπιτήρησιν τών έπί τοϋ κανονισμού τοϋ λογιστικού έπιτρόπων, εΰ- 
«στοχώτερα καί ταχύτερα νομίζομεν θέλει φθάσει είς πέρας, δταν 
«τό κύριον τής έκτελέσεως αύτοΰ ανατεθή ιδίως είς τόν έλεγκτήν

2 Δ. 27 Σεπτεμβρίου 1833 έτους: «περί συστάσεως τοϋ Έ,λιγκτιχοϋ Σνττδρίου«, 
άρθ. 2 καί 3.—
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«Κύριον Λ,εβίδην, έι/αβχοληθέντα ήδη έπιτυχώς είς τόν λ]βμύν τής 
νδιαχειρίβεως τών δύω πρώτων έτών τών προ τής εισαγωγής 
«τού νέου λογιστικού συστήματος, λ]σμόν τόν οποίον μας έκοι- 
«νοποιήσατε πέρυσιν άναγνωρίζοντες τάς έν τφ Συνεδρίω ικανότητας, 
·<5ε»ζ δυνάμεδα νά μή διακρίνωμεν εκείνον, οβτις ώς έκ τής έξιδιαβμέ- 
»νης περί τά λογιβτικά ευφυΐας και τριβής δύναται όμολογουμένως 
»νά βυντεΜβη είς τήν τάχεΐαν και κατ’ ευχήν τοΰ έργου άποπερά- 
»τωβιν και νά απόκτησή νέα δικαιώματα είς τόν έπαινον τοϋ 
«Υπουργείου, κλπ.

» Άντίγραφον τοϋ παρόντος θέλετε εγχειρίσει είς τον ελεγκτήν Κύριον 
νΔεβίδην, κλπ.

«Ό Υπουργός
«Λ.. Μβταξας».

Έκ τοϋ έγγραφου τούτου, πλήν άλλων, άποδεικνύεται τό μέν οτι και 
ό λ]σμός τής διαχειρίβεως τών δύο πρώτων έτών, τών προ τής 
εισαγωγής τού νέου λογιστικού συστήματος, ήτοι τών έτών 
1831 καί 1832 οφείλεται τώ Λημ,ητρίω IV. Λεβίδη, τό 
δέ δτι δ λ[σμός ούτος έκοινοποιήθη τώ έπί τών Οικονομικών Ύπουργείω 
ήδη άπό τοϋ 1843 έτους, άγνωστον δμως άν ποτέ έξετυπώθη.

Δέν είχον δέ παρέλθει εΐμή οκτώ μ.όνον μήνες άπό τής πρός τόν 
Λημήτριον W. Λεδίδην έγχεερίσεως τοϋ μνησθέντος έγγραφου, 
καθ’ οΰς ούτος άκαμάτως ειχεν έργασθή έπί τών λ[σμών οικονομικής 
διαχειρίσεως ένδεκα όλων ετών, καί δ αύτός έπί τών Οικονομικών 
’Υπουργός, είσάγων ένώπιον τής Βουλής έν τή συνεδριάσει ΡΜΘ’. τής 
18 Μαϊου 1845 έτους τόν Προϋπολογισμόν τών έσόδων καί έξόδων τοϋ 
έτους έκείνου, έλεγεν έπί λέξει μεταξύ άλλων περί τοϋ έργου έκείνου τοϋ 
Λημητρίου IV. Λ,εδίδου τά έξής:

«’Επειδή δέ είς τήν κύρωσιν τών προϋπολογιζομένων έσόδων καί έξό- 
»δων παντός έτους, καί μάλιστα παρ’ ήμϊν, ώς θέλει μετ’ ολίγον έξη- 
«γηθή, απαιτείται ή γνώσις τοϋ παρελθόντος, τό Ύπουργεΐον διά νά θε- 
«ραπεύση τήν ανάγκην ταύτην, πρό πολλοϋ διέταξε νά παρασκευασθώσιν 
«οί λ]σμοί τής οικονομικής καθ’ δλα τά από τοϋ 1833 έτη διαχειοί- 
«σεως.— Τό πολύπονον τούτο καί πολύπλοκου έργον. τό 
«δποϊον είς οκτώ περίπου μηνών διάστημα ένασχολεϊ έ/α έκ τών έμ- 
• πειροτέρων τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου ’Υπαλλήλων, μόλις πρό όλί- 
«γου περαιωθέν, υποβάλλεται κχ,τ’ αυτάς είς τήν Βουλήν μετά τής 
«άπαιτουμένης ’ί£κ&έβεως· Παρατηρώ δέ δτι μία άπό τάς κυριωτέρας 
«αίτιας, διά τάς δποίας άνεβλήθη μέχρι τοϋδε τοϋ Προϋπολογισμού ή 
«παρουσίασις, ήτο καί ή άνάγκη τοϋ νά ύποβληθώσι συνάμα αί δύο αύ- 
«ται έογασίαι, έξ ών ή μέν ιστορεί καί ερμηνεύει τό παρελθόν, ή δέ προ
σβλέπει περί τοϋ μέλλοντος1».

1. ’Ίδετι : «Λ’. Παράρτημα τΆτ ΠρακτικΆτ τΆν Σνπδριάσιωτ τής Βονλής 
(στλ. 1266, φνλ. 80)· τοϋ 1845 έτους, σελ. 1.

Καί αληθώς μετ ’ού πολύ τό πολύπονον καί πολύπλοκου έκεϊνο 
έργον, ώς ώνόμαζεν αύτό δ ’Υπουργός Δ. Μεταζας, ύπεβάλλετο τή Βουλή 
μετ’ άμέτρων έπαίνων, ψηφιζούβη τήν τύπωβιν δαπάνη αύτής. 
Έξετυπώθη δέ τό έργον ούτως έν 1849 έτει ύπό τόν έξής τίτλον: Γε
νικοί λ]σμοί τής Οικονομικής διαχειρίβεως τοΰ Κράτους, άπό 21 Ια
νουάριου 1833 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1843, μετά τής πρός τόν Βα 
θιλέα έκ&έοεως κλπ., τυπω&έντες έγκρίβει κα'ι δαπάνη τής Βουλής 
τών Ελλήνων. Σελίδες 221, είς μέγα 8ον. Ή πρός τόν Βασιλέα ’Έκ&ε- 
0ig, συνταχθεισα καί γαλλιστί, ύπεβλήθη καί πρός τάς προστάτιδας 
Δυνάμεις1.

Διαιρούνται δ’ οί λ]σμοί ούτοι, περιόδου έκτενοϋς, είς πέντε μέρη, ήτοι 
ά.) λ]σμοί τών έσόδων καί έξόδων κατά διαχείρισιν β’.) κατά χρήσιν· 
γ’.) άναλυτικαί καταστάσεις τών έσωτερικών έσόδων δ .) τών έξωτερι- 
κών, καί έ.) διάφοροι ειδικοί λ]σμοί, δηλ. δ λ]σμός τών άποδοτέων προ
καταβολών, δ τών διαφόρων οφειλετών, καί αί άναλυτικαί καταστάσεις 
τοϋ έξωτερικοϋ χρέους*.

«Πρώτον έργον τής άντιπροσωπικής Κυβερνήσεως, έλεγεν ή πρός τόν 
«Βασιλέα άνωτέρω ” Κκδεβις, είναι ή τάζις και ή ακρίβεια τών οίκονο- 
«μικών»’ καί κατωτέρω : «Τοιαϋτα ύπήρξαν κατά τήν ένδεκαετή περίο- 
«δον, τήν λήγουσαν τήν 31 Δεκεμβρίου 1843, τά έσοδα καί έξοδα. Ή 
«μετά προσοχής έξέτασις τών έγγράφων, τών διαγραφόντων τό οικονομικόν 
«ήμών παρελθόν, εμπνέει τήν έμπιβτοβύνην είς τήν τύχην τής Έλλά- 
«όος, δεικνύουσα, οτι οί πόροι της, καταλλήλως διαχειριβ&έντες, 
»δέν ή&ελον είσθαι κατώτεροι τών αναγκών της. Ή έμπιστοσύνη αύτη, 
«τήν δποίαν συμμεοίζεσθε, Μεγαλειότατε, θά καθοδηγήση τό ύπουργεΐον 
«είς τά έργα του, θά τό ύποστηρίξη είς τάς προσπάθειας του, "να άνα- 
«θέση έπί βάσεων έδραίων τήν οικονομικήν ευημερίαν, αναπόφευκτου 
«όιά τήν μονιμότητα τών επικρατειών»^).

Έκ τών άνωτέρω άριδήλως άρα προκύπτει, δτι πρώτω τώ 4^ημ.η- 
τρίω ΛΙ. Λ,εβίδη οφείλεται ή σύνταξις καί ή τή Βουλή ύποβολή 
Γενικών Λογαριαομών τής οικονομικής διαχειρίβεως τοϋ Κράτους. 
Οί δέ περί ών δ λόγος Γενικοί Λογαριαβμοι άφορώσιν, ώς έρρήθη, τά 
έτη 1831 — 1843, καί τούτου συμπεριλαμβανομένου, ήτοι χρονικόν διά
στημα τριών καίδεκα έτών.

(1). Τδ έργον σήμερον είναι δυσεύρετον, αντίτυπα δ’αυτού δύο μόνον εύρηνται έν τη Βι
βλιοθήκη τού κ. .V. J. Λεβίδον.

2. Περ'ι τού έργου ι'δετε κα'ι σ. 3G : Έκθεσεως Γης Εισηχηπκης *Επιτροπής
Βόννης επι τον απολογισμοί του Κράτους τον /84 4 έτους, συνταχθείσης τή 29 
Ιουλίου 1849 έτους· κα'ι σελ. β'. κα'ι έ : Γενικής εκθεσεως περί r<3r λ]σμωγ τΰ>ν οι
κονομικήν διαχειρίσεων του 18ά5 κα,ι 18ά6, ν.αι τοΰ απολογισμού της χρη· 
σεως 18 45 τής 15—19 Μαρτίου 1854 έτους, ύποοληΟείσης ύπδ τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου 
τω Βασιλεύ *Όθωνι.

(3).  *1δετε σελ. δ’ κα'ι μσ’ —μζ' τής < *ΕκΟΙβεως» , ήτις προτάσσεται τών «Γίνίκ&ν 
Λογαριασμών»
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Άλλ’ έπειδή τά ανωτέρω ρηθέντα σχετίζονται τή ύποβολή πρός τήν 
Βουλήν τοϋ Προϋπολογισμού τοϋ 1845 έτους, δέν νομίζομεν δλως ξένον 
νά σηαειώσωμεν, δτι κατά τόν ύποβληθέντα Προϋπολογισμόν τοϋ έτους 
εκείνου τά μέν έσοδα άνήρχοντο είς δραχ. i3,000,000. τά δέ 
έξοδα είς δραχ. 1 Si : 54.(‘).

Λαβών γνώσιν δ Βασιλεύς "Οθων τών τοιούτων εργασιών τοϋ 
τρόου Λί. Αεβέδου, άπένειμεν αύτώ διά τοϋ άπό 25 ’Ιανουάριου 
1845 Β. Διατάγματος τόν άργυροϋν Σταύρον τών Ιπποτών τοϋ τάγ
ματος τοϋ Σωτήρος, μετά ύπηρεσίαν τεσσάρων καί δέκα δλων ετών, διότι 
τά παράσημα δέν εϊχον άκόμη τότε έξευτελισθή. Είχε δέ ήδη άπονεμηθή 
αύτώ τή 10 Φεβρουάριου 1844 έτους καί τό Άριστειον τής Γ' Σεπτεμ
βρίου : «διά τά οποία έ'δειξε λαμπρά αισθήματα έν τή Πρωτευούση 
κατ’εκείνην τήν έθνοσωτήριον ήμέραν,» καθ’ήν δ Βασιλεύς "Οθων έξη- 
ναγκάσθη νά παραχωρήση το Σύνταγμα, δπερ καί τούτφ τώ λόγω μέχρι 
τής έξώσεως αύτοϋ ένόθευεν.

Ε’ίδομεν, δτι μέχρι τής 22 Νοεμβρίου 1845 έτους ύπηρέτει ώς ’Ελεγ
κτής έν τώ Έλεγκτικώ Συνεδρίω, δτε καί τά άνωτέρω έργα έφιλοπόνει.

Τή δέ 23 Νοεμβρίου τοϋ αύτοϋ έτους άπελύθη τής ύπηρεσίας ύπό τής 
ύπό τόν Κωλέττην Κυβερνήσεως, ένεκα τής σφοδράς άντιπολιτεύσεως, ήν 
δ αδελφός έκείνου ϋωνσταντενος IV. Αεβίδης διά τής ’EAnidog 
κατά τής Κυβερνήσεως διεξήγεν. Ύπήρχεν δμως άνάγκη νά συνταχθή δ 
Προϋπολογισμός τοϋ Κράτους, καί ή έπί τής συντάξεως αύτοϋ Επιτροπή 
έζήτησε τήν συνεργασίαν τοϋ νατρίου Λί. Αεβέδου, έκτός ύπη
ρεσίας, ώς έρρήθη, διατελοϋντος, καί ουτω πρός αυτήν μεταξύ άλλων 
άπαντήσαντος : «Ύπηρετήσας δώδεκα έτη και έπέκεινα είς τδ Έλεγ- 
Λκτικόν Συνέδριον , καί είς θέσιν μηδόλως έχουσαν συνάφειαν μέ 
»τάς πολιτικάς διενέξεις, είς τάς δποίας ποτέ δέν έλαβον τήν παρα- 
«μικροτέραν μετοχήν, περιωρίσθην απλώς είς τήν έκπλήρωσιν τών 
«καθηκόντων μου, τά δποϊα άν άκριβώς, μετ’ έπιμελείας καί συνειδήσεως 
«έξεπλήρωσα, δύνανται νά μαρτυρήσωσιν δλοι οί κατά καιρούς άρχηγοί 
«μου καί οί κατά καιρούς διευθύναντες το Ύπουργεϊον τών Οικονομικών. 
«Είς άμοιβήν άπελύθην... Τό έογον, είς τδ δποϊον θέλετε νά λάβω μέρος, 
«θέλει απαιτήσει πολλάκις νά συμβουλευθώ τά λογιστικά βιβλία τών 
«Υπουργείων, νά λάβω πληροφορίας προφορικής· πώς δύναμαι, ίδιωτεύων,

(1). Κατά 'ΥπουργεΓον τά έξοδα τού 1845 έτους ειχον ώς έξης :
'Υπουργεϊον Οικονομικών.........................................................δραχ. 4,392,563.48

» Εξωτερικών............................................................ ” 2θ1,1θΟ.θ0
η Δικαιοσύνης............................................................ » 830,086.16
» Εσωτερικών........................................................... ■ 1,134,000.—
>» ’Εκκλησιαστικών κα'ι Έκπαιδεύσεως ................... » 583,000.—
» Στρατιωτικών...................................................... » 4.063,850.—
» Ναυτικών .............................................................. » 1,053,573.40

’Εν ολω ώς άνω δραχ. 12,308,228.54 

»νά παρουσιασθώ είς δποιονοήποτε Υπουργείου, χωρίς νά έχω κανένα τί- 
«τλον, δτι ή Κυβέρνησις μ’ένέδυσε μέ χαρακτήρα έπίσημον ;... Νομίζω, 
«δτι δ Πρωθυπουργός, δ έχων τήν διεύθυνσιν δλοκλήρου τοϋ Υπουργείου, 
«δύναται, άν νομίζη κατά τι συντελεστικήν τήν σύμπραξίν μου, νά μέ 
«διορίση δι’ έγγράφου του, καί τότε θέλω άσμένως δεχθή τήν τιμήν νά 
«συνεργασθώ μέ Υμάς, όχι μόνον διά νά μή νομίση τις, δτι μνησικακώ 
«διά τήν παϋσίν μου, άλλά διά νά δώσω καί νέον δείγμα, δτι είμαι άν- 
«θρωπος τής ύπηρεσίας, καί όχι άνθρωπος τών πολιτικών διενέξεων».

Δέν παρήλθον άπό τής 23 Νοεμβρίου 1845 έτους ή οκτώ μόνον μήνες, 
καί δ Αημ,ήτροος Λί. Αεδέδης τή 17 ’Ιουλίου 1846 έτους διωρί- 
ζετο ΊΓίΛημ-ατάρχης Α.' τάξεως παρά τώ έπί τών Οικονομικών 
Ύπουργείω, καί παρ' αυτής εκείνης τής άπαλυοάσης αύτόν Κυβερνή
σεως, καί ένώ δ άδελφος αύτοϋ διά τής Έλπίδος σφοδρότερον έτι άντεπο- 
λιτεύετο τον Κωλέττην.

Κατά τούς άνωτέρω οκτώ μήνας, καθ ’ οϋς διετέλεσεν άνευ δημοσίας 
ύπηρεσίας, συνέγραψε ογκώδες σύγγραμμα περί εμπορικού λογιοτικοϋ, 
ή περί κρατήοεως τών έμπορικών βιβλίων, εύρεθέν μετά θάνατον τοϋ 
άνδρός έν τοϊς έγγράφοις αύτοϋ. Καί άγνωστον μέν διατί δέν είχε προβή 
είς τήν έκτύπωσιν έργου, δπερ καί σήμερον άκόμη, ύποβληθέν είς τήν κρί- 
σιν ειδημόνων, εύρέθη πλήρες καί τέλειον. Μάλιστα καί ή 'Αγγελία είχε 
τυπωθή ήδη άπό τής 8 ’Ιουνίου 1846 έτους καί τό έπί τών Οικονομικών 
Ύπουργεϊον διά τής ύπ’ άριθ. 22828 τής 26 ’Ιουλίου 1846 έτους Εγ
κυκλίου αύτοϋ είχε συστήσει τδ έργον πρός τάς οίκονομικάς άρχάς τοϋ 
Κράτους. «Ή άνάγκη τοιούτου συγγράμματος, έγραφεν έν τή Άμ- 
νγελία αύτοϋ δ ΛΙ. Αεβέδης, γίνεται δσημέραι έπαι-
«σθητή· ή διδασκαλία τοϋ έμπορικοϋ λογιστικού καί έν γένει τοϋ λογιστι- 
»κοϋ είναι παρημελημένη παρ’ήμΐν, καί νέοι έξερχόμενοι τών έκπαιδευ- 
«τικών καταστημάτων, προικισμένοι μέ διαφόρους γνώσεις, είναι άνίκανοι 
«νά ύπηρετήσωσιν είς τά έμπορικά γραφεία, ή είς τάς δημοσίας θέσεις, μή 
«έχοντες τάς άπαιτουμένας λογιστικάς γνώσεις. Ώς έκ τούτου τό μέν 
«δημόσιον λογιστικόν τής 'Ελλάδος είναι είς τήν άθλιεστέραν κατάστα- 
«σιν,οί δέ έντδς καί έκτος τής 'Ελλάδος έμποροι δυσκολεύονται νά ευρωσι 
«νέους ικανούς νά διευθύνωσι τά έμπορικά των βιβλία.» Ζητών δέ τήν 
συνδρομήν τοϋ Υπουργείου προς έκτύπωσιν τοϋ έργου, έγραφεν : «Αί Κυ- 
»βερνήσεις είναι άναντιρρήτως οί πρώτοι προστάται παντός έργου, τείνον- 
«τος πρός τήν εύημερίαν καί εύδαιμονίαν τοϋ Λαοϋ, και τδ έμπόριον είναι 
»άναμφιλέκτως η αληθής πηγή τοϋ ιδιωτικού και δημοοίου πλούτου, 
»τής πρώτης ταύτης βάαεως τής ευδαιμονίας τών έ&νών.— Άν καί τό 
«σύγγραμμα τοϋτο πραγματεύεται ιδίως περί τοϋ εμπορικού λογιοτικοΰ, 
»δέν είναι ήττον άναγκαΐον διά τούς οικονομικούς ύπαλλήλους τοϋ Κρά- 
«τους, διότι τό εμπορικόν λογιοτικον είναι ή βάβις τοϋ δημοβίου λο- 
«γιοτικοΰ. Αί άρχαί είναι αί αύταί, αί όνομασίαι μόνον παραλλάσσουν, 
»και ooTig είναι κάτοχος τοϋ εμπορικού λογιοτικοΰ δεν δύναται είμή 
«νά διαπρεψη είς τήν δημόσιον λογιβτικήν ύπηρεβίαν »
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Τμηματαρχης Α' ταξεως παρά τώ Ύπουργείω των Οικονομικών διε- 
τέλεσεν άπό τής 17 ’Ιουλίου 1846 ρχέχρε της 22 Σεπτεμβρίου τοϋ αυτού 
έτους· τη δέ 23 Σεμπτεμβρίου τοϋ αΰτοϋ έτους 1846 προεβιβάζετο εις 
την θέσεν Τμ.ημ.ατάρχου ^οευΟυντοΰ τοΰ Γενοκοΰ Λ,ογο- 
ατ^ρέου, διατελέσχς τοιούτος μέχρι της 26 Μαίου 1862 έτους, διότι 
τή 27 Μαίου τού αύτοϋ έτους έγένετο ’Υπουργός επί τών Οοκονο- 
μΛκών τοϋ ύπδ τον Ίωάννην Κολοκοτράνην ύπουργείου, δπερ ύπήρξεν, 
ώς γνωστόν, καί ή τελευταία έπί Όθο^νος Κυβέρνησις, διαδεχθεϊσα τδ 
κληθέν Τπουργεΐον τού αίματος. Αλλά περί τούτων θέλομεν διαλάβει 
κατωτέρω.

Έπιμελώς άποφυγόντες να έκφέρωμεν γνώμην ίδιαν περί τοϋ Λημη- 
τρίου Ν. Λεβίάου, περιορισθέντες δ’ άπλώς εις την δημοσίευσιν κειμέ
νων επισήμων καί κρίσεων περί τοϋ τετελευτηκότος άνδρών άλλων, άπο- 
σπώμεν περί αΰτοϋ, ώς Λιεν&υυτον τοΰ Γενικόν Λογιοτηρίον, έζ άγο- 
ρεύσεως, γενομένης τη 13 Φεβρουάριου 1891 έτους ενώπιον τής Βουλής 
ύπδ τοϋ τότε έκ Τριφυλίας βουλευτοϋ κ. Σ. Σωτηροπονλου, τούς εξής 
λόγους, οΰς περί τοϋ άνδρός έλεγε, μετά τριάκοντα δλους ενιαυτούς, ο εν
τριβής περί τά τής οικονομικής ύπηρεσίας ρήτωρ, συζητουμένου νομοσχε
δίου τίνος περί τοϋ Γενικόν Λογιβτηρίου, καθ’ δ άνεγνωρίζοντο πλεο
νεκτήματα καί προνομίαι ύπερβολικαί ύπέρ τοϋ μέλλοντος νά διορισθή 
Διευθυντοϋ αύτοϋ: «Παρ’ ήμϊν τδ Λογιστήριον συνεστήθη κατά πρώτον 
«έν έτει 1842' μέχρι τής εποχής εκείνης ή συγκέντρωσις των λογιστικών 
«έγγράφων ήτο άνατεθειμένη εις τδ Γενικόν Ταμεϊον, επειδή όμως ή 
»ύπηρεσία άνεπτύχθη, έδέησε ν’ άποσπασθή άπδ τδ Γενικόν Ταμεϊον καί 
«νά προσκολληθή εις τδ Ύπουργεϊον τών Οικονομικών, έδόθη δέ εις τον 
«προϊστάμενον τοϋ τμήματος τούτου δ βαθμός τοϋ διευθυντοϋ, καί έδόθη 
«όχι τόσον διά τά καθήκοντα τής θέσεως, όσον χάριν τοϋ προσώπου, εις δ 
«άνετέθη ή διεύθυνσις, διότι δ πρώτος διευθυντής ήτο δ μακαρίτης Σπα- 
«νιολάκης, δ όποιος διετέλει καί τότε γενικός ταμίας καί είχε πολλά οι- 
«καεώματα καί εις τήν ύπηρεσίαν καί κατά τον άγώνα.’Αφοϋ όμως πα- 
«ρήλθον έτη τινά καί δ μακαρίτης Σπανιολάκης δεν ήτο εις θέσιν νά το 
«διευθύνη,τότε τό Γενικόν Λογιστήριον έ'γεινεν άπλοϋν τμ.ήμα τοϋ Ύπουρ- 
«γείου τών Οικονομικών καί προϊστάμενος αΰτοϋ διωρίσθη δ γνωστός εις 
«όλους μας κ. Λ,εβίδης. Ό Λεβίΰης νπήρζε και έξακολουθεΐ νά 
»ΰπάρχη δ ανώτερος πάντων τών έν Κλλάδο ώς προς τά λο 
«γοβτοκά. Πεπροικισμενος από έξοχου ΐόιοφυΐαν περί τά λογιστικά, 
«ασχολούμενος έκ νεότητάς του εις τήν έργασίαν αΰτήν, γνωρίζων ξένας 
«γλώσσας, καί δυνάμενος νά μελετά καί μανθάνη τά γινόμενα αλλαχού, 
»ών δέ κατ’ έζοχήν φιλόπονος καί έπιμελής, κατέστη τωόντι απαρα. 
«ρ,ολλος ώς πρός τό είδος τούτο, καί ούΠεΙς άλλος Βύναταο νά 
»σογκρο64} ρ.ετ’ αύτοϋ, Έν τούτοις έδέχθη νά διευθύνη τό Γενικόν 
«Λογιστήριον ώς άπλοΰς τμηματάρχης, καί ώς τοιούτος έμεινε μέχρι τοϋ 
«1852, δτε, είσαχθέντος παρ’ ήμΐν τοϋ έν Γαλλία λογιστικού Νόμου, 
«καί άναπτυχθέντος τοϋ λογιστικού τοϋ Κράτους, έγένετο πάλιν διευθυν-
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»τής. Ό κ. Λεβίδης έθεωρεϊτο τφ δντι αναντικατάστατος, είχε όΐ 
ϋάποκτήδει μεγάλα δικαιώματα είς την ύπηρεσίαν, και ήδύνατο νά έπι- 
»βάλη ol’ous ορούς και &ν ή&ελεν είς την Κυβερνησιν. ’Αλλά, σεβό- 
»{χενος εαυτόν, καί μή θέλων νά ταράξη την αρμονίαν, ή οποία πρέπει 
»νά ύφίσταται μεταξύ τών διαφόρων υπηρεσιών τοϋ κράτους, καί έχων 
»ύπ’ δψιν του τά άλλαχοϋ γινόμενα, ηύχαριστήθη νά λάβη άπλώς την 
«θέσιν τοϋ Διευθυντοϋ ριέ τον βαθμόν τοϋ ’Αντιπροέδρου τοϋ Έλεγκτι- 
»κοϋ Συνεδρίου, χωρίς νά ζητήση ούτε τον βαθμόν τοϋ Προέδρου τοϋ 
» Έλεγκτικοϋ Συνεδρίου, ούτε άλλα πλεονεκτήματα»(ι).

Ό δέ κατά το 1882 έτος Διευθυντής τοϋ Γενικού Λογιστηρίου, 
εξεταζόμενος τή 11 Μαρτίου 1882 έτους ενώπιον τής '£/ζεταστικής 
Επιτροπής τής Βουλής περί τοϋ έλλείμματος τοϋ ταμείου Θηβών καϊ 
τών Βελεντζιακών έν γένει, καί περιγράφων τήν σύγχρονον κατάστασιν 
τοϋ Γενικού λογιστηρίου, έλεγε περί τοϋ Λημητρίου Ν. Λεβίδου τά 
έξής: «Άφ’ δτου άπερακρύνθη άπό τοϋ Γενικού Λογιστηρίου ό αχη. 
>μ.ατίσας το Λογιστικόν σύστημ,α λ Λεβίδης, ό σκοπός, 
»δι’ δν συνεστήθη τό Γενικόν Λογιστηρίου, έξέλιπεν. Έκτοτε σχεδόν 
»καί ή έξέλεγξις τών ύπολόγων καί ή οικονομική λογοδοσία τών Κυβερ
νήσεων κατέπαυσε. Μικρά έργασία έγένετο έκτοτε, ήτις μόλις φθάνει 
«μέχρι τής χρήσεως τοϋ 1867 έτους, άφ’ ότου καθυστεροϋνται οί άπο- 
«λογισμοί τοϋ Κράτους.» (’)

Μέχρι λοιπόν τής 26 Μαίου 1862 έτους, ήτοι έπί έκκαέδεκα συ
νεχή έτη, διηύθυνε τήν τε λογιστικήν καί τήν οικονομικήν ύπηρεσίαν τοϋ 
Κράτους, έκ τών ιδρυτών καί εισηγητών αύτής έν Έλλάδι γενόμενος.

Παραδειγματική ήν ή τε έπιμέλεια καί ή αύστηρότης τοϋ άνδρός, 
καί δμως οί ύφιστάμενοι ήγάπων καί έλάτρευον αύτόν, εύρίσκοντες παρ’ 
αύτώ εΰτολμον προστάτην. “Οθεν οί ύπό τήν δικαιοδοσίαν αύτοϋ ύπάλ- 
ληλοι ούτε μετετίθεντο, ούτε άπελύοντο, αύτοϋ μή συναινοϋντος, άσ- 
κοϋντος δέ έπί τοϋ κλάδου τούτου άπόλυτόν τε καί άνεξέλεγκτον έξου- 
σίαν. Τοιουτοτρόπως είχε μορφώσει τήν τε λογιστικήν καί τήν οικονομι
κήν ύπηρεσίαν τοϋ Κράτους, δημιουργήσας τού; κρατίστους τών λογι
στικών καί οικονομικών ύπαλλήλων, ών οί πλεϊστοι ύπήρξαν μαθηταί 
έκείνου.

Καθ' δν δέ χρόνον διετέλει Λιευ&υντής τού Γενικού Λογιστηρίου 
πολλών καί σπουδαιοτάτων ’Επιτροπών έγένετο μέλος καί εισηγητής,οίον:

Α'.) Τή 23 Δεκεμβρίου 1846 έτους διά Β. Διατάγματος διωρίσθη 
μετά τοϋ Ν. Σιληβεργου, Προέδρου τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέλος 
διμελοϋς έπιτροπής: «πρός συναρμολόγησιν και τακτοποίησιν τών Πα
λαιών Βιβλίων τής Κεντρικής οικονομικής υπηρεσίας μετά τών τού

(1) 'Ες>η|Λ«ρίς rSr Συζητήσεων της ΒονΛής, Περιόδ. IB'. Συνόδου Δ', σελ. 553, 
Συνεδρίασις τής 13 Φεβρουάριου 1891 έτους.

(2) Ίδετε τον έν τώ τής Βουλής τού 1882 έτους φάκελλον τής
κτ/ς rSr Πραγμάτων Έπι,τ ροπής της ΒονΛης περ'ι του ελλείμματος τού Ταμείου θη
βών και τών Βελεντζιακών έν γένει.
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Γενικού Λογιστηρίου κλπ*, κατά προτέραν περί τούτου άπόφασιν της 
Βουλής. Καί δ μέν έπί τών Οικονομικών Υπουργός, κοινοποιών το Β. 
Διάταγμα, έγραφε: «πεποιθότες, ότι θέλετε προσπαθήσει νά άποπερατώ- 
«σητε αύτήν όσον οίόν τε τάχιον, συμφώνως μέ την έγνωσμένην περί τά 
«τά τοιαϋτα ακρίβειαν υμών καί τάξιν»(*), τό ό’έν λόγω Β. Διάταγμα 
έφερεν : «έχοντες ύπ’ οψιν, ότι ή ουσιώδες καί πολύμ-οχθος έργα- 
«σία αύτη άπαιτεϊ όχι μόνον έζιδιασμένην περί τδ λογιστικόν ίκανό- 
«τητα και πείραν, άλλά και ακριβή γνώσιν τής ύπηρεσίας και τών 
^προηγουμένων αυτής.»

Έν τούτοις δ τότε έπί τών οικονομικών Υπουργός Ν. Πονηρόπουλος 
κατηγορήθη ένώπιον τής Βουλής καί έπί άλλαις τισί πράξεσι καί έπί τώ 
ότι σιά τοϋ μνησθέντος Β. Διατάγματος παρεβίασε τήν νόμιμον χρήσιν 
τής πρός έκτέλεσιν τής ρηθείσης έργασίας ψηφισθείσης πιστώσεως, άνα- 
θέσας τήν έν λόγω έργασίαν, καθ’οϋς όρους προέβλεψε τό Β. Διάταγμα, 
τοϊς άνωτέρω δημοσίοις λειτουργοϊς. Καί μακραί μέν καί πεισματώδεις 
περί τούτου έγένοντο τότε συζητήσεις· ή δέ Έκθεσις τής μειονοψηφίας 
τής Εισηγητικής 'Επιτροπής έπί τής ύποθέσεως τών είς τήν εξεταστι
κήν ’Έ'πιτροπήν ύποβληθέντων ενταλμάτων, κατατεθεΐσα ένώπιον τής 
Βουλής, ούτωσί συνεπέραινε περί άμφοτέρων τών δημοσίων έκείνων λει
τουργών: « Ή Κυβέρνησες λοιπόν έξελέξατο τόν καταλληλότερον τρόπον 
«διά νά φέρη είς πέρας έ'ργον, ένδιαφέρον τά μέγιστα τό Δημόσιον καί τήν 
«είς τό ’Εξωτερικόν ύπόληψιν αύτοϋ... Πρέπει, Κύριοι, νά εϊμεθα δίκαιοι, 
«καί θαρραλέως λέγω, ότι ήτο εύχής έργον, &ν ή Κυβέρνησις ήδύνατο 
«νά μόρφωση τήν υπαλληλίαν της άπό άν&ρώπους, έχοντας τήν τι- 
> ρ-ιότητα, τήν Ικανότητα, τί» φολόπονον καί τον άκάμ.α- 
»τον δεά τήν υπηρεσίαν ζήλον τών Κυρίων 3. εληβέργου 
«καί Λ,εβίδου.»

Ή συναρμολόγησες καί ή τακτοποίησις τών Παλαιών Βιβλίων τής 
Κεντρικής οικονομικής ύπηρεσίας μετά τών τοϋ Γεν. Λογιστηρίου κ.λ.π. 
τωόντι έπετεύχθη· ιδού δέ τί περί ταύτης τής ούσιώδους καί πολυμόχθου 
έργασίας, ώς ώνόμαζεν αυτήν τό ρηθέν Β. Διάταγμα, έγραφε τό ’Ελεγ
κτικόν συνέδριου έν τή Γενική’Εκθέσει αύτοϋ τής 15—19 Μαρτίου 1854 
έτους πρός τόν Βασιλέα Όθωνα, τή έπιγραφομένη : «περί τών λογαρι
ασμών τών οικονομικών διαχειρίσεων τοϋ 1845 καί 1846 καί τοϋ 
απολογισμού τής χρήσεως τοϋ 1845» : «Τότε, έγραφε τό Συνέδριον, 
«ό ιδίως άναλαβών τήν έργασίαν ταύτην ’Ελεγκτής Κύριος Δ· ΙΊ. Λε- 
«βίδης έβιάσθη νά έζελέγξη τάς διαφόρους έκείνας έγγραφάς καί νά τάς 
»συναρμολογήση πρός άλλήλας... Έκράτησεδέ σημειώσεις πολλών έπανορ- 
«θωτικών καί συμπληρωτικών έγγραφών, και έπι τή βάσει τών σημειώ- 
»σεων έκείνων συνετάχβησαν κατά τό 1S17 βιβλία, είς τά 
«όποια μετηνέχθησαν μέν έν περϊλήψει ολαι αί πράξεις, αί έγγεγραμμέναι 
«είς τά βιβλία τών είρημένων τριών περιόδων, προσετέθησαν δέ αί άπαι- 
«τούμεναι έπανορθωτικαί καί συμπληρωτικαί έγγραφαί, καί ούτω

(1) Πρωτ. άριθ. 45905, της 30 Δεκεμβρίου 1846 έτους.

«κατηρτίσΟησαν παρά τώ Γενικώ Λ,ογοστηρίω άπό τοΰ 
«έτους εκείνου βιβλία δημ,όσοα, παριστάνοντα τήν οικονομικήν 
«κατάστασιν τοϋ Κράτους, όπως έκτίθεται είς τούς έτησίους γενικούς λο- 
«γαριασμούς καί άπολογισμούς.»(*)

Όθεν καί τά κατά τό 1847 έτος παρά τώ Γενικώ Λογιστήρια» κάταρ- 
τισθέντα βημ,όσια βιβλία, τά παριστάνοντα τήν οικονομικήν κατά- 
στασιν τοϋ Κράτους, οφείλονται τφ ζλημ,ητρίω W. Λ,εβίβη, καθά 
καί έκ τής άνωτέρω έπισήμου Έκθέσεως βεβαιοϋται.

Β'.) Τή δέ 10 ’Ιανουάριου 1853 έτους διωρίσθη διά Β. Διατάγματος 
μέλος ’Επιτροπής πολυμελούς : πρός διευκόλυνσιν διά τοϋ καταλληλο- 
τέρου τρόπου τών μέσων πρός θεραπείαν τών χρηματικών άναγκών 
τής γεωργίας καί τών άλλων κλάδων τής βιομηχανίας τοϋ ’Έθνους. 
Μέλη τής ’Επιτροπής ταύτης οί Α. Μοναρχίδης, ώς Πρόεδρος αυτής, 
Τάτσης Μαγγίνας, Σ. Θεοχαρόπουλος, Δ. Πλαπούτας, Κ. Προβελέγγιος, 
Γερουσιασταί, Α. Κουμουνδοϋρος, Βουλευτής, Ν. Σελήβεργος, Πρόεδρος 
τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γ. Λασάνης, Συνταγματάρχης τής Φάλαγ- 
γος, I. Σοϋτσος, Καθηγητής τής Πολιτ. Οικονομίας, Μ. Ρενιέρης καί 
Μ. ΙΙοτλής, δικηγόροι κλπ.

Σπουδαιότατα θίγει ζητήματα τό ύπ’ άριθ. 860 τής 13 ’Ιανουάριου 
1853 έτους έγγραφον τοϋ τότε έπί τών Εσωτερικών Υπουργού Ρήγα 
Παλαμήδου, δπερ εΐχεν ύποβληθή τή έν λόγω ’Επιτροπή.

Γ'.) Τή 3 Μαΐου καί τή 21 ’Ιουλίου 1853 έτους τό έπί τών ’Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργεϊον διώριζεν αύτόν 
μέλος ’Επιτροπής : περί τοϋ άσφαλεστέρου καί ώφελιμωτέρου τρόπου 
τής άποστολής τοϋ σημαντικού κληροδοτήματος Βαρβάκη κλπ. Μέλη 
τής ’Επιτροπής δ Ν. Σιλήβεργος, Πρόεδρος τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
Γ. Σταύρου, Διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης κλπ.

Δ'.) Τή 11 ’Ιανουάριου 1854 έτους τό έπι τών Οικονομικών Ύπουρ
γεϊον, τό έπί τών ’Εσωτερικών καί τό έπί τής Δικαιοσύνηο διώρισαν αύτόν 
μέλος ’Επιτροπής : έπί τών πράξεων καί προτάσεων τής Γενικής τών 
Μετόχων Συνελεύσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος περί 
κτημ.ατοκ^ς πιστώσεως. Μέλη τής Επιτροπής ταύτης οί Α. Μω- 
ραϊτίνης, Πρόεδρος τών έν Άθήναις Έφετών, Π. Καλλιγάς, Άντεισαγ- 
γελεύς παρά τώ Άρείφ Πάγω, Π. Παπαρρηγόπουλος, ’Αρεοπαγίτης, 
I Σοϋτσος, Καθηγητής τής ΙΊολιτ. Οικονομίας, II. Άργυρόπουλος, Κα
θηγητής τοϋ Διοικητικού Δικαίου, Μ. Ποτλής καί Έμμαν. Κόκκινος, 
δικηγόροι κλπ.

Ε'.) Τή 29 Μαΐου 1857 έτους διωρίσθη ύπό τοϋ έπί τών ’Εκκλησια
στικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργείου μέλος Επιτροπής: 
περί μισθοδοτήσεως τοϋ κατωτέρου Κλήρου. Μέλη τής Επιτροπής 
ταύτης οί σεβασμιώτατοι ’Αρχιεπίσκοποι Μαντινείας καί Κυνουρίας Θεο
φάνης καί Μεσσηνίας Προκόπιος, οί Κ. Προβελέγγιος, Γερουσιαστής, Θ. 
Ζαΐμης, Βουλευτής, Α. Μάμουκας, Τμηματάρχης, I. Σοϋτσος, Καθηγη- 

(Ι)’Ίδιτεσ. Ε' τής άνωτέρω Γινιχήΐ Έκίίσιως.
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της της Πολιτ. Οικονομίας, Μ. Ποτλής, Καθηγητής τοϋ Κανονικού Δι
καίου κλπ.

ζ'.) Τή 7 ’Ιουνίου 1858 έτους διωρίσθη ύπό τοϋ έπί τών Οικονομικών 
Υπουργείου μέλος ’Επιτροπής : περί τών κυρίων αίτιων, rag «κ των 
όποιων χωλαίνει η λογιστική ύπηρεσία τοΰ Κράτους, είτε ταύτα έν- 
υπάρχουσιν είς τήν φύσιν τών πραγμάτων, είτε άπορρέουσιν έκ τινων 
τών κα&εστωσών διατάξεων. Μέλη τής ’Επιτροπής ταύτης οί Ν. Σιλή
βεργος, ΙΙρόεδρος τοϋ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σ. ΙΙονηρόπουλος, Τμημα- 
ταοχης κλπ.

Ζ'.)Τή 11 ’Ιουλίου τοϋ αύτοϋ έτους διωρίσθη ύπό τοϋ έπί τών ’Εσω
τερικών Υπουργείου μέλος ’Επιτροπής: περ'ι εισαγωγής τοΰ συστήματος 
τής κτηματικής πίστεως έν Ελλάδι.

Η .) Τή 17 Αύγούστου 1859 έτους διωρίσθη ύπό τοϋ έπί τών Οικο
νομικών Υπουργείου μέλος ’Επιτροπής : προς επεξεργασίαν τοϋ νέου 
περί Γραμματοσήμου νόμου. Μέλη τής Επιτροπής ταύτης ύπό τοϋ έπί 
τών ’Εσωτερικών Υπουργείου είχον διορισθή οι Θ- Δηλιγιάννης, Γ. 
Βέλιος κλπ.

Θ'.) Τή 22 Σεπτεμβρίου 1860 έ’τους διωρίσθη ύπό τοϋ έπί τών Οικο
νομικών Υπουργείου μέλος ’Επιτροπής : προς σύνταξιν σχεδίου λογαρι
ασμού και οδηγιών περ'ι τής λογοδοσίας τών Προξενικών Αρχών.

I.) Τή 5 Μαιου 1861 έ’τους οιωρίσθη ύπό τοϋ έπί τών Οικονομικών 
Υπουργείου μέλος Επιτροπής : «περί αύξήσεως τής μισ&οδοσίας κ.λ.π. 
τών δημοσίων υπαλλήλων.» Μέλη τής ’Επιτροπής ταύτης οί Κ. Προ- 
βελέγγιος, Ν. Σιλήβεργος καί I. Άμβροσιάδης, Γεοουσιασταί- Σ. Βλά
χος καί X. Χρηστόπουλος, Βουλευταί, κλπ.

ΙΑ'.) Τή 13 ’Οκτωβρίου 1861 έ’τους διά Β. Διατάγματος διωρίσθη 
μέλος ’Επιτροπής πρός σύστασιν αάγροτικής Τραπέζης». Μέλη τής Ε
πιτροπής ταύτης οί Δ. Χρηστίδης, Κ. Προβελέγγιος. Ν. Σιλήβεργος, 
Γερουσιασταί- Εύθ. Κανελλόπουλος κλπ. βουλευταί- I. Σοϋτσος, Διευ
θυντής τοϋ Γραφείου τής Δημοσίας Οικονομίας κλπ.

’Αλλ’ έπίσης καθ’ ον χρόνον διετέλει Λιευ&υντής τού Γενικού Λο
γιστηρίου αύτός συνέταξε τούς Γενικούς Λογοιριαισιχούς τί}ς Οι- 
κονομ-ϊκής διαχειρίβεως τοΰ Βί,ράτους τών έτών 1846 μέχρι 
καί τοϋ 1858.ήτοι τριών καίίεκα όλων έτών, ώς καί τούς ’Λοτολογι- 
β|Κθύς τών έβόΠων και εξόδων τής χρήσεως τών έτών 1850 μέχρι 
καί τοϋ 1857 κλπ.

Σπουδαιοτάτη κατά τό χρονικόν τοϋτο διάστημα, καί είδικώς κατά 
Μάρτιον τοϋ 1849 έ’τους, είναι καί ή «Έμ,ϊϊΐστευτική ’’ΕκΟεβες» 
αυτού, ώς Λιευ&υντού τοΰ Γενικού Λογιστηρίου: «περί τής τότε λο
γιστικής και οικονομικής καταοτάσεως τού Κράτους,» ύποβληθεϊσα τώ 
τότε έπί τών Οικονομικών ύπουργώ Λ. Βούλγαρη, ής άντίγραφον εύρέθη 
έν τοίς έγγράφοις έκείνου.Έκθεσιν τοιαύτην είχε ζητήσει ή Βουλή,ώς έμ- 
φαίνεται έκ τοϋ έγγράφου τοϋ Προέδρου αύτής τής 15 Φεβρουάριου 1849 
έτους προς το έπί τών Οικονομικών Ύπουργεΐον.

Διευθυντής τοϋ Γενικού /λογιστηρίου διετέλεσε μέχρι τής 26 Μαιου 
1862 έτους, τή δέ 27 τοϋ αύτοϋ μ.ηνός καί έ’τους δ Βασιλεύς Όθων, ώς 
έρρήθη άνωτέρω, ώνόμασεν αύτόν Τπουργόν επι τών Οικονομ,ι- 
κών τής ύπο τόν Ίωάννην Κολοκοτρώνην, ’Αντιστράτηγον, Γερουσια
στήν καί ίπποστασιάρχην, Κυβερνήσεως, τής σχηματισθείσης μετά τήν 
καταστολήν τής Ναυπλιακής στάσεως. Διετέλεσε δέ τοιούτος μέχρι τής 26 

>υς, οτε καί παρητήθη, διαφωνήσας πρός τε 
τούς Υπουργούς ώς πρός τήν πολιτικήν 

προέτεινε καί 
:ρος άπαντας τούς έν 
ας τής στάσεως τοϋ

Ίουλίου τοϋ αύτοϋ 1862 έτι 
τόν Βασιλέα Όθωνα καί πρό 
τοϋ Υπουργείου, διότι δ Λημ.ήτριος TV. Λεβίδης 
ύπεστήριξε τήν απονομήν γενικής άμνηστ'ας 
ταίς φυλακαΐς κρατουμένους, τούς συμμετασχόν 
Ναυπλίου.

«Κινούμενος, έγραφε τότε δ τύπος περί αύτοϋ, ούχί έκ φιλοδοξίας, 
»άλλ’ έκ τής έλπίδος, δτι ήδύνατο νά χρησιμεύσω) ώς γέφυρα είς τήν με- 
«τάβασιν άπό τής αντισυνταγματικής όόοΰ,ήν διέτρεχεν ή Ελλάς,eig τήν 
»συνταγματικήι>, ύπήκουσεν είς τήν διαταγήν τοϋ Βασιλέως, καί έδέχθη 
«νά ύπουργήση συμ.φώνως μέ το ύπουργικον πρόγραμμα. Έπίστευσεν, δτι 
«οί συνάδελφοί του ήθελον σεβασθή δσας έδωκαν πρός τόν έλληνικόν λαόν 
«ύποσχέσεις, έφ’ ω καί ώς ύπουργός μέν τών οικονομικών προσηνέχθη 
«εξίσου πρός άπαντας, καί προσεπάθησε νά άποδείξη διά πράξεων, οτι 
«ή Κυβέονησις είχε τήν επιθυμίαν νά φερη είί τον τόπον τήν ομόνοιαν 
«κα'ι νά συμφιλίωση τόν λαόν μετά τής Βασιλείας.... Ώς μέλος τοϋ 
«Υπουργείου εύθύς έξ άρχής έπρότεινε καί ύπεστήριξεν ισχυρότατα τήν 
»γενικήν, ή τούλάχιστον τήν μερικήν αμνηστίαν, ήτοι τήν απονομήν 
«ταύτης πρός άπαντας τούς έν ταίς φυλακαΐς κρατουμένους. Τήν πρό 
«ταύτην πολλάκις έπανέλαβε, καί δμως ούδέποτε τό ύπουργικον Συμδου- 
«λιον νά άποφανθή περί αύτής καταφατικώς, 
«άνέβαλε τήν λύσιν αύτής άπό τής μιας είς τήν άλλην Συνεορίασιν.ώστε 
«έπί τέλους έζήτησεν, ΐνα κατά τήν Συνεδρίασιν 
«ή ήμέρα τής λύσεως τής προτάσεώς του. Κατά 
«την.... άντί νά προσκαλέση δ κ. Πρόεδρος τι 
«Συμβουλίου νά άποφανθώσι πότε πρέπει νά 
«τό ζήτημα τής αμνηστίας, έπετέθη κατά -, 
«μοσίευσαν αί εφημερίδες, καί ύπέδειξεν, δτι δέν συμμερίζεται 
«τασίν του. Τοιαύτην βλέπων τήν διάθεσιν τοϋ Προέδρου καί 
«πούς τών συναδέλφων του σιωπήσαντας, άπεσύρθη, καί τήν 
»άπέστειλεν έγγράφως τήν ήτιολογημε’νη» παραίτησίν του, τ·
... . . ■ ·Γ: 

ασιν

ή άποφατικώς ήθέλησεν· 
,ι Συνεορίασιν.ώστε 

:ής 19 δρισθή ρητώς 
ήν συνεορίασιν ταύ- 

οϋ Υπουργικού 
νά λυθή 

δσα έοη- 
τήν ίρό- 

τούς λοι 
επιούσαν 

ή-' οποίαν 
«θέλομεν δημοσιεύσει μετά τήν παραδοχήν της.— Υπουργοί*. μή μένητε 
»άναλγεις είς τήν τοιαύτην τής πατρίδας κατάστασιν. Σύνελθετε και 
»1δετε όποιον διατρέχομεν κίνδυνον, ύποτασσόμενοι πάντοτε είς τάς 
«ξένας θελήσεις καί παρά τήν συνείδησιν ήμών πράττοντες. Παράδειγμα 
«αυταπαρνήσεως έοωκεν ήμϊν δ κ. Λεβίδης: άκολουθήσατέ τον όσοι έξ 
»ύμών συνεμερίσθητε πραγματικώς τήν πρότασίν του,ήτις είναι καί πρό- 
«τασις ούχί μόνον τής έλευθέρας Ελλάδος, άλλ* άπάσης τής Έλληνι-

ά μέλη τοϋ Ύπ
: συζητηθή καί 
τοϋ Λεβίδου δι’ δ 

εοειςεν, ότι οέν συμμερ
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«κής φυλής, καί έστέ βέβαιοι, δ«ι και την πατρίδα και τον θρόνου 
»ύπηρϊτίίί£.»(*)

Δέν είχον παρέλθει τρεις μήνες άφ’ ής ταϋτα έγράφοντο, και δ Βασι
λεύς "Οθων, καταπλέων εις Πειραιά μετά της Βασιλίσσης έκ περιοδείας 
άνά την 'Ελλάδα, δεν έτόλμα νά έξέλθη εις την άκτήν, καθαιρεθείς και 
έκπτωτος τοϋ θρόνου μετά της δυναστείας γινόμενος.

Άλλ’δ Βασιλεύς "Οθων, καί τοι δ Υπουργός αύτοϋ παρητήθη καθ’δν 
τρόπον άνωτέρω έξετέθη, έκτιμών την τή ύπηρεσία άφοσίωσιν τοϋ άν- 
δρός, διώρισεν αυτόν αμέσως, ήτοι τη 16 Αύγούστοϋ 1862 έτους, καί 
πάλιν Λιβυβυντήν τοΰ Γενεκοΰ Λ.ογοστιηρόο'υ.ήν όμως θέσιν δεν 
άπεδέχθη, συμμετασχών καί αυτός μετά ταϋτα της περί έξώσεως τοϋ Βα
σίλειος συνωμοσίας.

Έπί Βασιλέως Γεωργίου έγένετο δίς Ί’πουργός έπί τών οίκο- 
νομ,οκών τών ύπό τον Έπαμινώνδαν Λεληγεώργην Κυβερνήσεων τής 
26 Νοεμβρίου 1876 καί τής 26 Φεβρουάριου 1877 έτους.

Εύθύς μετά τήν έξωσιν τοϋ Βασιλέως "Οθωνος, γενομένην,ώς γνωστόν, 
τή 10 ’Οκτωβρίου 1862 έτους, ή Προσωρινή Κυβέρνησες διώρισεν αυ
τόν καί πάλιν ΛεευΟυντήν τοΰ Γενεκοΰ Λογιστηρίου τή 13 
τοϋ αΰτοϋ μηνός και έτους, έν ή θέσει διετέλεσε μέχρι τής 26 Νοεμβρίου 
1864 έτους.

Ευθύς ώς ύπό τής Προσωρινής Κυβερνήσεως διωρίσθη ζίιευθυντί^ 
τοΰ Γενικού Λογιστηρίου, άπηύθυνε προς αύτήν τήν έξής άναφοράν :

«Έν Άθήναις τή 15 ’Οκτωβρίου 1862.

υΠρος την Προσωρινήν Κυβέρνησιν

» Έμπνεόμενος ύπό τοϋ αισθήματος, δτι έκαστος πολίτης εις τάςπα- 
»ρούσας περιστάσεις οφείλει νά συντελέση εις τήν παγίωσιν τής τάξεως 
«και τήν εύόδωσιν τοϋ μεγάλου έργου, δπερ σύμπαν τό "Εθνος άνέλαβεν, 
«έδέχθην μετ’ εύχαρεστήσεως τήν άνατεθεΐσάν μοι ύπηρεσίαν.

»Σκεπτόμενος δέ, δτι έκτος τής προσωπικής ύπηρεσίας, τό Κράτος 
«έχει ανάγκην καί ύλικών μέσων προς θεραπείαν τών χρηματικών άναγ- 
»κών, καί άναλογιζόμενος, δτι οΐ πόροι τοϋ Κράτους δεν θέλουν έπαρκέσει 
»πρός τοϋτο, καθόσον εις παρόμοιας περιστάσεις ή καταδίωξες τών όφει- 
»λετών τοϋ δημοσίου, καί μάλιστα τών άπ’ ευθείας φορολογουμένων, 
«πρέπει νά ήναι δσον τό δυνατόν ήπια, παραχωρώ υπέρ τοΰ Βη- 
«μ,οσίου τό */4 τοΰ μ,ισΒοΰ μ,ου έφ’ δσον ύφίσταται ή άνάγκη.

«Ευπειθέστατος
Λ. Λί. Λεβίδηςη.

(1) "Ιδετε ΈΛπίΐα. έτους κς·'., 24 ’Ιουλίου 1862 έτους, αρ. 1161.

’Ιδού καί ή πρός τό έγγραφον τοϋτο άπάντησις ;

«Άριθ. 596.
» Έν Άθήναις τήν ’Οκτωβρίου 1862.

«Βασίλειον τής Ελλάδος 
«ΙΙροσωρινή Κυβέρνησις

«Τό επί των Οικονομικών 'Τπουργεΐον τής Επικράτειας.
«Πρός τόν Κ. Λ. Λεβίδην, Διευθυντήν τοϋ Γενικού Λογιστηρίου.

«Άνέγνωμεν τήν άπο 15 τοϋ ήδη ύπερμεσοϋντος μηνός άναφοράνσας, 
»δι* ής πρός τοΐς άλλοις παραχωρείτε ύπέρ τοϋ δημοσίου τό τέταρτον 
«τής μισθοδοσίας σας. Ειμεθα δέ έπιφορτισμένοι ύπό τής Προσωρινής Κυ- 
«βερνήσεως νά σάς έκφράσωμεν την ευγνωμοσύνην αυτής διά τον πα- 
»τριωτισμ.όν σας.

» Ό Τπουργδς
«Τ. Μαγγίνας».

Ό Έθνοφΰλαξ τής 22 ’Οκτωβρίου τοϋ αύτοϋ έτους, δημοσιεύων τήν 
«ανωτέρω άναφοράν, έγραφεν : «Ό κ. Λεβίδης είναι δ δούς έπ’ έσχάτων 
«διά τής ανεξαρτήτου διαγωγής του τόν καίριον κτύπον έπί τής 
«κεφαλής τής καταπεπτωκυίας τυραννίας».

Συγκροτηθείσας κατά τό 1862 έτος τής Β’. έν Άθήναις Εθνικής 
Συνελεύσεως των Ελλήνων, μετέσχεν αυτής ώς μ,έλος καί πλη
ρεξούσιος τών θρακών μέχρι πέρατος τών έργασιών αυτής, ών 
συγχρόνως καί ζ/ιευθυντής τοϋ Γενικού Λογιστηρίου, διότι, ώς γνω
στόν, τά καθήκοντα δημοσίου λειτουργού δεν ήσαν άσυμβίβαστα πρός 
τά τοϋ Πληρεξουσίου.

Καί δτε κατά τόν ’Ιούνιον τοϋ 1863 έτους, έπί Μεσοβασιλείας, έξεό- 
ράγη έν Άθήναις μεταξύ 'Ορεινών καί Πεδινών δ έμ,φύλιος πό- 
λεμ,ος, ώς είχε κληθή τότε ή μεταξύ τών δύο τούτων πολιτικών υ,ερί- 
δων ένοπλος ρήξις, συνετέλεσε καί αυτός καί ώς πολίτης καί ώς Πληρε
ξούσιος διά τής σώφρονος αύτοϋ πολιτείας εις ταχυτέραν κατάπαυσιν τής 
αιματοχυσίας.

"Ων Διευθυντής τοϋ Γενικού Λογιστηρίου καί Πληρεξούσιος έν τή 
Έθνοσυνελεύσει, διωρίσθη κατά τήν 19 Νοεμβρίου 1863 έτους παρά τοϋ 
έπί τών Οικονομικών Ύπουργείου μέλος καί εισηγητής πολυμελούς Επι
τροπής : προς συνδιάσκεψιν περί τοϋ αρχαίου δανείου τών 1824 καί 
1825. Μέλη τής Επιτροπής ταύτης καί οί Δ. Χρηστίδης, Τάτσης Μαγ- 
γίνας, Θρασ. Ζαίμης, Άλέξ. Κουμουνδοϋρος κλπ. Καί έν μέν τοΐς έγγρά- 
φοις τοϋ άνδρός εύρέθη ή παρ’ αύτοϋ, ιδία χειρί, συνταχθεΐσα περί τών 
άνωτέρω δανείων "Εκ&εσις μετά πολλών περί αυτών πινάκων καί πλη
ροφοριών, έπίσης παρ ’ αύτοϋ, ίδια χειρί, συντεταγμένων. Έκ δέ τής 
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Έκ^έσεως άποσπώμεν τάς έξης όλίγας γραμμάς : «Τά ελαττώματα 
«τής διαχειρισεως της πεπτωκυιας δυναστείας είναι γνωστά, ώστε καί τδ 
«νέον δάνειον κατηναλώθη άνευ αΰξήσεως τών πόρων τοΰ Κράτους, καί 
«ή πληρωμ.ή τών τόκων καί τοΰ χρεωλυσίου αΰτοΰ άνεστάλη. — ’Ήδη 
»αί Εΰεργέτιδες Δυνάμεις, δεικνύουσαι πάντοτε τό αυτό ένδιαφέρον πρός 
«στερέωσιν τοΰ Ελληνικού Βασιλείου, καί συμπράττουσαι είς την καθί- 
»δρυσιν της νέας Δυναστείας δι* αΰξήσεως τής χώρας, επιεικώς έδέχθη- 
«σαν, ώστε ή άπότισις τοΰ παρ’ αυτών πληρωθέντος δανείου νά περιο- 
«ρισθή είς μικροτέρας δόσεις. Έκ τής άνακουφίσεως ταύτης ώφελουμένη 
»ή Ελλάς, καί έλπίζουσα πάντοτε είς τήν εύμένειαν τών Εΰεργετίδων 
«Δυνάμεων, δύναται νά στρέψη την σύντονον αύτής προσοχήν είς την 
«άνόρθωσιν τής δημοσίας αυτής πίστεως.— Μεχρισοΰ δίν ίκανοποι- 
»ήύη τούς δανειστάς αυτού οίασδήποτε εποχής τδ Ελληνικόν έθνος 
«θέλει άπαντά κατάκρισιν, ήτις είναι λίαν προσβλητική τής ύπολή- 
»ψεώς του ένώπιον τής κοινής γνώμης όλης της Ευρώπης.— Ή Με- 
«ταπολίτευσις, στεφανωθεϊσα διά τής αίσιωτέρας έκβάσεως μετά τήν 
«έγκαθίδρυσιν τής νέας Δυναστείας καί τήν προσθήκην τών Ίονίων νήσων, 
«έξήγειρε καί πάλιν τήν ζωηράν συμπάθειαν τής .Ευρώπης,τήν όποιαν 
«δύναται ν’ άποψυχράνη η συνεχής κατάκρισις διά την μή άναγνώ- 
«ρισιν δανείου, προσενεχθε'ντος έν ώρα έσχατης ανάγκης. διά πάσης 
«θυσίας χρεωστεΐ επομένως τδ έθνος νά διατηρήση τήν εύνοιαν, ήτις 
«ασφαλίζει εν τών ηθικών αΰτοΰ στηριγμάτων έν μέσω τής .Ευρώπης, 
«καί πρε'πον είναι νά φιλοτιμηθή προς ΰπερνίκησιν πάσης δυσκολίας, 
«ώστε ν’ άποδείξη, ότι πλήν τών άλλων, ή Μεταπολίτευσις ηύδοκίμησε 
«καί είς τήν έπανόρθωσιν τής δημοσίας αύτοϋ πίστεως».

’Επίσης δτε διετέλει Λιευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου καί Πλη
ρεξούσιος έν τή Έθνοσυνελεύσει, διωρίσθη ύπο τοΰ έπί τών ’Εσωτερικών 
Υπουργείου τή 31 Μαρτίου 1864 έ’τους μέλος Επιτροπής : «περί συ- 
στάσεως Κτηματικής Τραπέζης». Μέλη τής Επιτροπής οί Κ. Δόσιος, 
Σ. Σωτηρόπουλος κλπ., Πληρεξούσιοι έπίσης, Ίω. Σοϋτσος, Καθηγητής 
τοΰ Πανεπιστημίου, κλπ.

Και Λιευθυντής μεν τοΰ Γενικού Λογιστηρίου διετέλεσεν, ώς έρ- 
ρήθη, μέχρι τής 26 Νοεμβρίου 1864 έτους, τή δέ 2 ’Ιουλίου 1866 έτους 
ή ύπό τόν Έπαμ. δεληγεώργην Κυβέρνησις διώρισεν αύτόν Πρόεδρον 
τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου, διετέλεσε δέ τοιοΰτος μέχρι τής 25 
’Οκτωβρίου 1875 έτους, ήτοι έπί έννέα καί έπέκεινα έτη, παραιτηθείς 
τότε τής τε Προεδρείας καί τής δημοσίας ύπηρεσίας έν γένει, μετά τεσ
σάρων κχί τεσσχράκοντχ όλων ετών άκάματον καί άδιάλειπτον 
σχεδόν δημοσίαν ύπηρεσίαν.

“Εκτατέ καί μέχρι τής μεσημβρίας τής ήμέρας, καθ’ ήν, βαρέως άσθε- 
νών ό πολύς γέρων καί μόλις άναπνέων, ό θαλερός πρεσβύτης ήρέμα άπέ- 
θνησκεν, ήτοι έπί οκτωκχίδεκχ όλα συναπτά έτη, δλοψύγως άφωσιώθη 
εις τε τήν διεύθυνσιν καί τήν ύπηρεσίαν τοΰ Μετοχοκοΰ ΊΓχμιβίου 
τών Πολιτικών Ί,’ϊίχλλήλων, δπερ ήδη άπό τού 1867 έτους ειχεν 

ιδρύσει, διαρκώς άπό τής ίδρύσεως Πρόεδρος αύτοϋ, έπί έτη είς καί 
εΐ'κοσιν, ύπό τών Συνελεύσεων τών Μετόχων έκλεγόμενος· άλλά περί 
τούτων είδικώτερον θέλομεν διαλάβει κατωτέρω.

Ώς Πρόεδρος τοΰ Ελεγκτικόν Συνεδρίου πολλά τά έκκρεμή εύρε- 
θέντα έπεραίωσε, πολλά, έφ’ ών ούδεμία ποτέ είχε γείνει ένέργεια, έξή- 
λεγξε, καί νέαν έν γένει είς τό Σώμα τοϋτο ώθησιν έδωκε, παρ’ ω, άμα 
τή συστάσει αύτοϋ κατά τό 1833 έτος, άπό νεαρωτάτης ήλικίας, ώς 
άνωτέρω έρρήθη, έπί πολλά καί συνεχή έτη ώς Λογιστής, ώς Πάρεδρος, 
ώς ’Ελεγκτής ειχεν ύπηρετήσει.

"Οτε διετέλει Πρόεδρος τον Ελεγκτικόν Συνεδρίου, διά τοΰ άπό 
31 Μαρτίου 1867 έτους έγγράφου τοΰ έπί τών Στρατιωτικών Υπουρ
γείου διωρίσθη Πρόεδρος πολυμελούς έκ πολιτικών καί στρατιωτικών 
ύπαλλήλων ’Επιτροπής : «προς σύνταξιν σχεδίου διατάγματος Εκτε
λεστικόν, όρίζοντος τόν τρόπον τής συνενώσεως τών εύεργετικών Τα
μείων τοΰ Στρατού, τήν λογιστικότητα, διαχείρισιν και την εν γένει 
οικονομίαν τον νεοσχηματιζου.ένον Μετοχικού Ταμείου, και τά περί 
τών υποτροφιών.»

Διά Β. Διατάγματος τής 23 ’Απριλίου 1868 έτους άπενέμετο αύτώ, 
Προέδρω τοΰ 'Ελεγκτικόν Συνεδρίου, ό Χρυσούς Σταυρός τοΰ Σωτή- 
ρος, άφοΰ έπί έτη τρία καί εΐκοσιν έφερεν άπλώς τον άργυροϋν, διότι 
ούδεμίαν δ άνήρ εις τάς έξωτερικάς ταύτας διακρίσεις σημασίαν άπέ- 
δωκέ ποτέ.

Έπίσης δτε διετέλει Πρόεδρος τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου, διά τοΰ 
άπό 16 ’Ιουλίου 1868 έτους έγγράφου τοΰ έπί τών Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Υπουργείου διωρίσθη μέλες Επιτρο
πής πρός γνωμοδότησιν περί τοΰ νομοσχεδίου : «περί χορηγίας τόν 
δευτερεύοντα Κλήρον και περί συστάσεως ’ Εκκλησιαστικού Ταμείου». 
Μέλη τής Επιτροπής ’Αρχιεπίσκοποι, Καθηγηταί τοΰ Πανεπιστη
μίου κλπ.

Έπίσης κατά τήν αύτήν έποχήν διά τοΰ άπό 27 ’Ιουλίου τοΰ αΰτοΰ 
έτους καί τοΰ αΰτοΰ Υπουργείου έγγράφου μέλος Επιτροπής, έκ τών 
αΰτών προσώπων άποτελουμένης : «περί τοϋ κατά τίνα τρόπον δύναται 
νά κανονισ&ή διά νόμου ή βελτίων διαχείρισις τής Μοναστηριακής 
περιουσίας, σύμφωνα πρός τόν ιερόν προσδιορισμόν της.»

Έπίσης κατά τήν αύτήν έποχήν δΓ έγγράφου τής 17 Σεπτεμβρίου 
1868 έτους τοΰ έπί τών Οικονομικών Υπουργείου μέλος Επιτροπής 
πολυμελούς έκ τε Βουλευτών καί έκ τοΰ Β. Οίκονομίδου, Δικαστικού 
Συμβούλου: «περί διατυπώσεως τών προσόντων, άτινα πρέπει νά έχωσι 
τά μέλη τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου», καί συγγραφής νομοσχεδίου περί 
αύτών.

Έπίσης δτε διετέλει Πρόεδρος τού 'Ελεγκτικού Συνεδρίου, τό έπί 
τών Εσωτερικών Ύπουργεϊον δι’ έγγράφου αύτοϋ τής 21 ’Ιουλίου 1869 
έτους διώρισεν αΰτον μέλος Επιτροπής : «πρός επεξεργασίαν τών μετά 
τής Κυβερνήσεως και τής Ελληνικής ’Λτμοπλοίκής Εταιρίας έκκρε- 
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μών λογαριασμών, και προς διαπραγμάτευσιν μετ’ αυτής τών όρων 
τής άνανεώσεως τής συμβάσεως κλπ. — Έν τοΐς έγγράφοις τοϋ άνδρός 
εύρέθησαν τά πρωτότυπα της εργασίας ταύτης, παρ’ «,ύτοϋ, ιδίφ χειρί, 
γεγραμμενα.

Κατά την αύτήν περίπου εποχήν, ήτοι τή 1 5 ’Οκτωβρίου 1869 έτους 
τό έπί τών Οικονομικών Ύπουργεϊον διώρισεν αύτόν μέλος ’Επιτροπής : 
«περί τών ληπτέων μέτρων προς ίίρσιν τής έν Σύρω νομισματικής 
ύπερτιμήσεως, ένεκα τής όποιας πάσχουσι πολυειδζ τοΰ τόπου συμ
φέροντα.))

Έν ταύτώ τότε τό έπί τών Στρατιωτικών Ύπουργεϊον δι* εγγράφου 
αύτοϋ τής 4 Νοεμβρίου 1869 έτους έζήτει τήν γνώμην τοϋ άνδρός περί 
τών έπενεκτέων τροποποιήσεων έν τε τφ νόμω καί έν τώ Βασιλικώ Ata- 
τάγματι περί τοϋ Μετοχικού Ταμείου τον κατά γήν Στρατού : «επειδή, 
«έλεγε τό έγγραφον τοϋ Ύπουργείου, ύμεϊς ώς Πρόεδρος τής Επι
τροπής, τής συνταξάσης τόν τε Νόμου και τό έκτελεστικόν Β. ζ/ιά- 
χταγμα τον Ταμείου τούτου, εισθε εις &έσιν παρά πάντα άλλον νά 
«κρίνητε περί τοϋ βάσιμου τών προτάσεων τής Επιτροπής ταύτης κλπ».

’Αλλ’δτε διετέλει Πρόεδρος τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, τό έπί 
τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως Ύπουργεϊον τή 
5 Φεβρουάριου 1870 έτους άνέθηκεν αύτώ, πρός έκτέλεσιν Β. Διατάγ
ματος, τήν έκκαθάρισιν καδ τακτοποίησιν τών κληροδοτη- 
μ.άτων. ’Ιδού δέ τό κείμενον τοϋ πρός αύτόν έγγράφου τοϋ Ύπουργείου: 
«Μή έπαρκοϋντος τοϋ Γεν. Λογιστηρίου . . . νά έκκαθαρίση τούς λ)σμούς 
«τών κληροδοτημάτων, έπετράπη ήμϊν διά Β. Διατάγματος . . . νά άνα- 
«θέσωμεν τήν έκκαθάρισιν καί τακτοποίησιν αυτών μέχρι τέλους 1869 
«είς ειδικόν πρόσωπον εγνωσμένης λογιστικής ίκανότητος . . . Ώς τοι- 
«οϋτον πρόσωπον έξελεξάμεθα άδεστάκτως ύμάς, πεποιθότες, δτι δεν ήδυ- 
))νάμε&α νά κάμωμεν καλλιτέραν εκλογήν, μετά τοσαύτα δείγματα, τά 
«όποια έν τή μακρά υπηρεσία σας εις τόν οικονομικόν κλάδον έδώ- 
«κατε και γνώσεων λογιστικών διακεκριμένων και ζήλου καί μερί- 
))μνης πολλής υπέρ τής δημοσίου υπηρεσίας . . . Σας παρακαλοϋμεν 
«νά ένασχοληθήτε άνενδότως καί μάς παρουσιάσητε δσον είναι τό δυνα- 
«τόν ταχύτερον τούς λ)σμούς τών κληροδοτημάτων μέχρι τέλους τοϋ 
«1869, έξηγμένους έκ τών δημοσίων βιβλίων καί έγγράφων, όπως φιλο- 
χτίμως και ϊίνευ αμοιβής έργασ&εντες ίπράίξατε και διά. τονς 
»μ.ίχρι τοΰ 1800 λ)γαριασμ.ούς. ών τήν έκκαθάρισιν καί τα- 
«κτοποίησιν, £ργον όμ.ών τέλειον και ακριβές* παραδοθέν εις τό 
«καθ’ ήμάς Ύπουργεϊον, εϊδομεν καί έξητάσαμεν. z/εν άγνοούμεν, δτι, 
χκα&υστερουσών τών εις τά δημόσια βιβλία εγγραφών από τοΰ 1863, 
«δέν θά έχητε εις τήν άνατεθειμένην ύμϊν έργασίαν τήν αυτήν ευκολίαν, 
«οιαν έν τώ προηγουμένω έργω Υμών, καί δτι απεναντίας πολλούς 
χ&ά καταβάλητε κόπους εις τακτοποίησιν λογαριασμών πολυπλό- 
ικων ολοκλήρου δεκαετίας, άλλα πεποί&αμεν, ότι δ ζήλος υμών 
«καί ή εμπειρία θά ύπερνικήση ταχέως τάς δυσκολίας, άμοιβή δέ άρ- 

«κοϋσα τών κόπων σας έ'σεται όχι ή δυσανάλογος πρός αυτούς χρηματική 
«αντιμισθία, άλλ’ ή ηθική εΰχαρίστησις, δτι προσεφέρετε μ.εγάλην 
«εκδούλευσεν είς τήν δημόσιον υπηρεσίαν, διότι τό έργον υμών 
«πρόκειται νά χρησιμεύση ώς βάσις μέτρου συντελέσοντος είς τήν 
χσκόπιμον και επωφελή διά τήν δημοσίαν έκπαίδευσιν διαχείρισιν 
«τών εσόδων τών κληροδοτημάτων».

Δέν ειχον παρέλθει εξ μήνες άπό τής πρός τόν Λημήτριον Ν. Λεβί- 
δην κοινοποιήσεως τοϋ άνωτέρω έγγράφου, δτε ούτος, έξελέγξας καί τακ- 
τοποιήσας τούς λ[μούς τών κληροδοτημάτων, παρέδωκε τήν έκτενή (*) 
έργασίαν αύτοϋ τώ Ύπουργφ, γράφοντι πρός τόν Βασιλέα μεταξύ άλ
λων καί τά έξής : «Άνέθηκα είς ειδικόν περί τά λογιστικά και έγνω - 
ΧΟμένης ίκανότητος άνδρα, τόν κ. Δημήτριον Ν. Λεβίδην, πρόεδρον τοϋ 
«Ελεγκτικού Συνεδρίου, τήν μνημονευθεϊσαν σπουδαιοτάτην έργασίαν. 
«Ούτος δέ μετά τής διακρινούσης αύτόν φιλοπονίας, επιμονής καί έν- 
«δελεχείας έργασ&είς και πάσαν δυσχέρειαν έκποδών ποιησάμενος, και 
χπάσαν περιπλοκήν έπιτυχώς όιαλΰβας, κατήρτισε τέλειον, σαφές 
«καί κατά πάντα άξιον τών προσδοκιών μου το προκείμενον έργον, δπερ 
«φέρον οΰτω τής έπιστήμης τό κΰρος, τής πείρας τό φώς καί τής τιμιό 
«τητος τήν έγγύησιν, ύποβάλλεται εύσεβάστως τή ύμετέρα Μεγαλειό- 
«τητι καί συγχρόνως παραδίδοται είς τήν δημοσιότητα κλπ.»(ϊ).

Έκ τοϋ πρώτου τών έγγράφων τούτων έμφαίνεται, δτι καί ή μέχρι 
τοϋ 1860 έτους έκκαθάρεσις καί ή τακτοποίησες τών λ[μών τών κληρο
δοτημάτων ειχον γείνει άλλοτε ύπό τοϋ Λημ.ητρ£ου ΛΙ. Λ,εβίδου, 
δτι δέ καί τό έ'ργον έκεϊνο, παραδοθέν τώ Ύπουργείω, έκρίνετο ύπό τής 
ύπηρεσίας τέλειον και ακριβές.

Ή δέ κατά τό 1870 έτος έκκαθάρισις καί τακτοποίησις τών κληρο
δοτημάτων διηρέθη ύπό τοϋ Λημητρίου Ν. Λεβίδου κατά ένιαυσίους δι
αχειρίσεις άπό τοϋ 1835 έτους μέχρι τέλους Μαρτίου 1870, έν αίς κα
ταφαίνονται ά.) τά κατ’ έτος είσαχθέντα εις τό Κεντρικόν Ταμεϊον, ή 
εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν χρήματα, ή πρόσοδος καί ή χρήσις αύτών, 
καί β”) τά κατά τό τέλος έκάστου έτους ύπόλοιπα κλπ. Κατά τον λο
γαριασμόν τούτον τά έν γένει κληροδοτήματα καί αί λοιπαί είσφοραί 
άπό τοϋ 1835 έτους, δτε κατά πρώτον ήρχισεν ή εϊσπραξις κληροδοτη
μάτων, μέχρι τέλους Μαρτίου 1870 έτους, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών μέχρι 31 Δεκεμβ. 1869 τόκων καί μερισμάτων τών εις τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν μετοχών καί τών άλλων προσοδοφόρων χρεωγράφων αύτής 
τε και τοϋ Δημοσίου, άναβιβάζονται είς δραχ. 6,150,456.70. Τό ολι
κόν δέ τοϋτο ποσόν διαιρείται είς τρεις κατηγορίας· Α’.) είς κεφάλαια, ών

(1) Έκ σελίδων τετυπωμένων είς μέγα φύλλον 59.
(2) *Ίδετε σ. 4 της άπό 17 ’Ιουνίου 1870 έτους φερούσης τόν έξης τίτλον,

και τυπωθείσης είς μέγα φύλλον, έν 1870 ετει, έν Άθήναις: ’Έχθεσις, σννοδενονσα 
την έκκαθάρισιν r<3r διάφορων κληροδοτημάτων και τΰν εν γενει νπΊρ της 
Παιδείας καταθέσεων κλπ. μετά της προς την Α. Μ. τόν Βασιλέα Έχθεσεως 
τον ν^ονργον κλπ .
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οί έτήσιοι τόκοι διατίθενται διά τήν έν γένει έκπαίδευσιν, μένοντας τοϋ 
κεφαλαίου άθικτου, έτι δέ είς τόκους καί μερίσματα μετοχών έκ τών κε
φαλαίων τούτων Β'.) είς τόκους και πρόσοδον κληροδοτημάτων, μήπω 
περιελθόντων είς τήν 'Ελλάδα· καί Γ'.) είς δωρεάς καί εισφοράς διαθε- 
τέας μετά τών τόκων αύτών είς ώρισμένα αντικείμενα. Έπονται μεταξύ 
άλλων δδηγίαι περί τής διαχειρίσεως τών κληροδοτημάτων κλπ.(*)

Δι’ έγγράφου τοϋ έπί τών Οικονομικών Υπουργείου τής 12 Μαρτίου 
1870 έτους διωρίζετο μέλος ’Επιτροπής, συσκεψαμένης περί εφαρ
μογής τον νέου νομισματικού συστήματος : Μέλη τής έπιτροπής ταύτης 
καί οι Σ. Σωτηρόπουλος, βουλευτής, Ίω. Σοϋτσος, καθηγητής τής Πο 
λιτ. Οικονομίας έν τώ Έθνικώ Πανεπιστημίω, κλπ.

Τή δέ 28 Αύγούστου 1870 έ’τους, Πρόεδρος ών τοϋ 'Ελεγκτικού 
Συνέδριου, διωρίζετο δυνάμει Βασ. Διατάγματος Ιϊρόεδρος πολυμε
λούς ’Επιτροπής jrpog πλήρη εφαρμογήν τών διατάξεων τού νόμου 
περί Αημοσίου λογιστικού είς τό λογιστικόν τής στρατιωτικής καί 
ναυτικής υπηρεσίας. Μέλη τής έπιτροπής ταύτης οί Λ. Παλάσκας, Α. 
Βουγιούκας κλπ.

Τή 6 8βρίου 1871 έ’τους έπίσης τό έπί τών Οικονομικών Ύπουργεΐον 
διώριζεν αύτόν, μετ’άλλων μέλος έπιτροπής πάλιν πρός σύσκεψιν: «περί 
τής εφαρμογής τοϋ νέου νομισματικού συστήματος».

Τό έπί τών Ναυτικών Ύπουργεΐον δι’ έγγράφου αύτοϋ τής 10 Δεκεμ
βρίου 1871 έ’τους άνέθηκεν αύτφ : «νά επιθεώρηση αυτοπροσώπως τά 
λογιστικά' βιβλία τοϋ Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου, νά όδηγήση 
όέ τήν ’Επιτροπήν τού Ταμείου τούτου είς τήν κατάρτισιν τών αναγ
καίων λογιστικών βιβλίων, οσα είναι αναγκαία προς έκτέλεσιν τού 
Βασιλ. λιατάγματος τής 25 'Οκτωβρίου 187ί έτους».

Τό έπί τών ’Εσωτερικών Ύπουργεΐον δ’ έγγράφου αύτοϋ τής 21 ’Ια
νουάριου 1871 έτους έξέλεγεν αύτόν, Πρόεδρον τοΰ Ελεγκτικού Συνε
δρίου όντα, μέλος Έπιτροπής : «πρός έξεύρεσιν πόρων ύπέρ τής 
Εθνικής όδοποιΐας». Μέλη τής ’Επιτροπής οί X. Τρικούπης, πρώην 
Υπουργός, Έμ. Μανιτάκης, τμηματάρχης τών δημοσίων έργων κλπ.

Διά Β. Διατάγματος τής 27 Μαρτίου 1873 έτους προήχθη είς τόν 
βαθμόν τών Ταξιαρχών τοϋ βασιλικού Τάγματος τοϋ Σίωτήρος.

Ή ύπό τόν Έπαμινώνδαν λεληγεώργην Κυβέονησις έδημοσίευσε Β. 
Διάταγμα τής 11 Σεπτεμβρίου 1873 έτους (8) : «περ'ι αποστολής επι
θεωρητών είς τό Κράτος, πρός έπιθεώρησιν τών γραφείων τής όιοι- 
κήσεως κλπ.» Οί έπιθεωρηταί έμελλον νά έξετάσωσι τήν ύπάρχουσαν 
κατάστασιν πάντων τών κλάδων τής Διοικήσεως, τήν κατάστασιν τοϋ 
προσωπικού τής ύπηρεσίας, τάς άπαιτουμένας μεταρρυθμίσεις είτε περί 
τούς οργανισμούς τής δημοσίας ύπηρεσίας, είτε περί τά προσόντα τών 
δηυ,οσίων ύπαλλήλων καί ύπηρετών, τάς είδικάς ύποθέσεις καί ζητή-

I 1) Τδ εργον τούτο τού A. Ν* Ακίδαν, καί περ τυπωθέν είς πολλά αντίτυπα, είναι σή

μερον δυσευρετον.
(2) ’Ίδετε 'Εφημερίδα της Κνββρνησεως τού 1873 έτους, άριδ. 44.

ματα κλπ. (*). Πρός έκτέλεσιν λοιπόν τοϋ Βασιλ. τούτου Διατάγματος 
δ τότε Πρόεδρος τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου ΛΓ. Λε®-
βίδης διωρίσθη μέλος τής κατά τόν Νομόν Κυκλάδων Έπιτροπής, ής 
συμμετεΐχον οί Γ. Τομπαζης, πλοίαρχος, Μ. Ταταράκης, ’Αρεοπαγίτης, 
Α. Οίκονομόπουλος, Νομάρχης κλπ. Έν τοίς έγγράφοις τοϋ άνδρός εύρέ- 
θησαν τά πρωτότυπα δύο μακροτάτων Εκθέσεων αύτοϋ, ιδία χειρί γε- 
γραμμένων, ών ή μέν πρός τό έπί τών Οικονομικών Ύπουργεΐον άφορα 
πασας τάς οίκονομικάς άρχάς τοϋ Νομού Κυκλάδων, ή δέ πρόο τό έπί 
τών Εσωτερικών πραγματεύεται τά κατά τήν ’λτμοπλοίκήν Εταιρίαν 
έν έκτάσει, καταδεικνύουβα τά πρός διάσωσιν καί βελτίωσιν αύτής πρόσ
φορα μέσα.

Τή 25 Φεβρουάριου 1875 έτους τό έπί τών Οικονομικών Ύπουργεΐον 
οιώρισεν αύτόν, Πρόεδρον έτι τότε τοϋ Ελεγκτικού Συνεδρίου όντα, 
μέλος Έπιτροπής, όπως γνωμοδοτήση περί διαφόρων ζητημάτων ώς πρός 
τήν έκτέλεσιν τοϋ νόμου περί νομισματικού συστήματος τοϋ 1867 έτους. 
Μέλη τής Έπιτροπής Καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου κλπ.

Καί αύτη είναι ή τελευταία Επιτροπή, ής ώς δημόσιος λειτουργός 
μετέσχε, διότι, ώς άνωτέρω έρρήθη, τή 25 ’Οκτωβρίου 1875 έτους παρη- 
τήθη τής τε Προεδρείας τοϋ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου καί τής δηυ.οσίας 
ύπηοεσίας έν γένει, μετά τεσσάρων καί τεσσαράκοντα δλων 
ετών άδιάλειπτον σχεδόν δημοσίαν ύπηρεσίαν.

"Οτε δέ ήν πολιτικός συνταξιούχος, τό έπί τών Εξωτερικών Ύπουρ
γεΐον τή 30 ’Ιουλίου 1880 έτους ώνόμασεν αύτόν μετά τεσσάρων Καθη
γητών τής Νομικής Σχολής τοϋ Εθνικού Πανεπιστημίου μέλος Έπι
τροπής, ή ε!χ_εν άνατεθή : «ή έξέτασις ζητημάτων περί τών Βαυαρικών 
δάνειων τών έτών 1835 καί 1836.»

Λόγω τών ύπηρεσιών αύτοϋ τή 4 Ιανουάριου 1891 έτους προήχθη 
είς τόν Σταυρόν τών ’ Ανωτέρων Ταξιαρχών τοϋ Β. Τάγματος τοϋ 
Σωτήρος.

Καί ώς μέν δημόσιος λειτουργός τοιοϋτός τις περίπου δ άνήρ έγένετο. 
’Αλλά καί κατ’ άλλους ποικίλους τοόπους έπί μακρά καί άδιάλειπτα έτη 
είργάσθη.

Τοιουτοτρόπως, τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας συσταθείσης τή 
1 Σεπτεμβρίου 1836 έτους, δ Azjj-ήτροας Λί. Λεεβόδης έξελέγετο 
μέλος αύτής ήδη άπό τής 10 Νοεμβρίου 1837 έτους. Διετέλεσε δέ Σύμ
βουλος έν τώ Διοικητικώ Συμβουλίω καί Ταμίας τοϋ ιδρύματος τούτου 
άδιαλείπτως έπί πεντήκοντα καί έπέκεινα έτη. Έφ’ώ καί δτε κατά τό 
1888 έτος έωρτάζετο ή πεντηκονταετηρίς τοϋ ιδρύματος, τό Συμβούλιον 
τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας άπένεμε καί έκείνφ τό χαραχθέν με
τάλλιο ν είς άνάμνησιν τής ήμέρας τής ίδρύσεως. "Οτε δέ όλίγας πρό τοϋ 
θανάτου αύτοϋ ήμέρας, άσθενών δ άγαθος γέρων, καί μή δυνάμενος 
πλέον νά φέρη τοσαϋτα βάρη, ύπέβαλλε πρός τήν Φιλεκπαιδευτικήν 
Εταιρίαν άπό τής θέσεως τοϋ Ταμίυυ παραίτησιν, το Συμβούλιον τοϋ

(1) ’Ίδετε άρΟρ. 2 τού ρηθέντος Βασιλ. Διατάγματος.
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Αρσάκειου, άποδεχόμενον αύτήν, εγραφε τώ άνδρί τή 15 ’Απριλίου 
1893 έ'τους ταϋτα : «Ή σπουδαιότης τών λόγων ύγείας καί ήλικίας, 
«ήτις έπέβαλεν ύμϊν νά έπιστείλητε έγγράφως τήν άπό τών έργων τοϋ 
»Ταμίου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας παραίτησιν, έπεισε τό Διοι- 
«κητικόν Συμβούλιον ν’ άποδεχθή αύτήν, αναγνώριζαν συγχρόνως και 
»έν τή πράξει ύμών ταύτη την περί τακτική§ λειτουργίας τών τής 
'Εταιρίας αδιάλειπτου και συνετήν μ.έριμ.ναν, ήτις έπι πεντη
κονταετίαν άπησχολησεν έν τή πρός αύτήν άφοσιώβει τήν μεγαλει- 
»τέραν και έπιφανεστέραν μερίδα τοΰ διαπρεπούς ύμών βίου.—Πάν- 
»τες οί έν τώ Διοικητικώ Συμβουλίω συνάδελφοι καί συνεργάται, μετά 
»τήν πρώτην άλγεινήν έντύπωσιν τής άποχωρήσεως ύμών, μια φωνή 
»άνωμολόγησαν τήν εύγνωμοσύνην και τάς ΰερμοτάτας ευχαριστίας 
»διά τάς πολυετείς και πολυτίμους ύπηρεσίας, άς προσηνέγ- 
»κατε, δρώντες ύπέρ τοϋ ύψηλοϋ σκοποϋ, τοϋ ύπό τής 'Εταιρίας ήμών 
»έπιδιωκομένου, καί ηύχήθησαν, όπως ή θεία πρόνοια διαφυλάττη ύμάς 
»έν τή ζωή, ζών κα'ι άξιομίμητον παράδειγμα ακαμάτου καί ένεργητι- 
»κής φιλεργίας, προωρισμένης είς μόχθους ύπερ τών κοινωφελών 
»έργων και μέχρις έσχατων κλπ.» Καί δτε τέλος, μετά τινας μόνον 
ήυ,έρας, ό άνήρ άπέθνησκε, συνελθόν είς έκτακτον συνεδρίασιν τό διοικη
τικόν Συμβούλιον της 'Εταιρίας ταύτης, άπεφάσιζε : α') νά άποστα- 
λώσι τά συλλυπητήρια γράμματα τή οικογένεια, β') νά κατατεθή έπί 
τής σοροϋ αύτοϋ στέφανος μετά ταινίας, φερούσης έπιγραφήν : δημητρίω 
Λεβίδη ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρία, γ') νά χαραχθή τό ό'νομα αύτοϋ 
έπί τής μαρμάρινης στήλης, έφ’ ής άναγράφονται τά ονόματα τών πο- 
λυετώς διοικησάντων τήν Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρίαν, δ') νά συνοδεύση 
τήν κηδείαν αύτοϋ τό Διοικητικόν Συμβούλιον έν σώματι κλπ.

Τής δέ ’Αρχαιολογικής Εταιρίας συσταθείσης διά Βασ. Διατάγμα
τος τής 15]27 ’Ιανουάριου 1837 έτους, ό Λημήτριος Λ,εηόϊΊχς έξε- 
λέχθη μέλος καί ελεγκτής αύτής ήδη άπό τής 15 Μαΐου 1840 έτους.

Άλλά καί ύπέρ τοϋ Έδνικοϋ Πανεπιστημίου είργάσθη. Διότι καί 
ύπέρ τής άνεγέρσεως τούτου, κατά το μέτρον τών δυνάμεων αύτοϋ, έν 
1852 έτει κατέβαλεν, έφ’ ω καί τό οίκεΐον μετάλλιον τότε μετά τοϋ 
διπλώματος αύτώ άπενεμήθη, καί τούς λογαριασμούς τοϋ Πανεπιστημίου 
πολλάκις έξήλεγξε, καί μέλος πολλών ’Επιτροπών περί τοϋ ιδρύματος 
τούτου έξελέχθη. Τοιουτοτρόπως π. χ. τή 28 Μαΐου 1868 έτους, κατ’ 
άπόφασιν τής ’Ακαδημαϊκής Συγκλήτου, άπετέλεσε μέρος ’Επιτροπής: 
προς όρισμόν τύπου σταθερού και μονίμου, καθ’ δυ τά λογιστικά βι
βλία τοΰ Πανεπιστημίου δέον νά κρατώνται, έτι δε και πρός υποβο
λήν γνώμης περί τώυ αναγκαίων τροποποιήσεων τοϋ Λογιστικού τοϋ 
Πανεπιστημίου. Τή 12 ’Ιανουάριου 1879 έ'τους άπετέλεσε μέρος ’Επι
τροπής, κατ’ άπόφασιν τής ’Ακαδημαϊκής Συγκλήτου, πρός σύνταξιν 
Κανονισμού Ταμείου και Λογιστηρίου τοϋ Πανεπιστημίου. Άποίσας 
τάς άνωτέρω δοθείσας αύτώ έντολάς προθύμως έξετέλεσεν, ύποβαλών τοϊς 
άρμοδίοις τών έργασιών αύτοϋ τά άποτελέσματα.

Ύπήρξεν επίτιμον μέλος τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού 
ήδη άπό τής 28 Δεκεμβρίου 1871 έτους, Πρόεδρος τής Οικονομικής 
’Επιτροπείας τοϋ Ελληνικού διδασκαλικού Συλλόγου, πρός σύντα
ξιν : «Κανονισμού Μετοχικού Ταμείου τών Ελλήνων διδασκάλων», 
έκλεχθείς τοιοϋτος τή 31 Μαρτίου 1878 έτους, κλπ.

’Εκ τών περιφανεστέρων έργων τοϋ άνδρός είναι καί ή ύπ’ αύτοϋ δη
μιουργία καί ΐδρυσιι τοϋ Μετοχικού Ταμείου τών Πολιτικών Υπαλ
λήλων, συσταθέντος μέν τή 12 ’Οκτωβρίου 1867 έτους, έγκριθέντος δέ 
διά Β. Διατάγματος 21 τοϋ αύτοϋ μηνός καί έτους (*). Τοϋ Ταμείου 
τούτου, ώς γνωστόν καί ώς άνωτέρω έρρήθη, Πρόεδρος, μέχρι τοϋ θανά
του αύτοϋ, έπί έτη εξ καί εΐ'χοαον ύπήρξεν δ Λ,ε-
δίδης, ύπό τών έκάστοτε Συνελεύσεων τών Μετόχων τοιοϋτος έκλε- 
γόμενος.

Καί όποια μέν ή τε πολιτική καί ή κοινωνική σημασία τοϋ ιδρύματος 
μαρτυρεί ό μέγας άριθμος τών Μετόχων .Οί δημόσιοι ύπάλληλοι, πρός τή 
έκ τοϋ Δημοσίου συντάξει καί τήν έκ τοϋ Μιτοχικοϋ Ταμείου περίθαλ- 
ψιν κτώμενοι, καί ταϊς οικογένειας δ’αύτών μεταβιβάζοντες ταύτην, καθί
στανται άπέναντι τής Πολιτείας και άπέναντι τής Κοινωνίας καί μάλ
λον ανεξάρτητοι καί μάλλον άσφαλεϊς. Θέλομεν δμως άναφέρει καί αριθ
μούς τινας, έκ τών ένιαυσίων λογοδοσιών (*) τοϋ διοικητικού Συμβου
λίου τοϋ Ταμείου ειλημμένους, δπως καί πραγματικώτερον γνωσθώσιν 
δτε πολιτικώς καί κοινωνικώς μέγας σκοπός τοϋ ιδρύματος καί αί παρ’ 
αύτοϋ καθ’ έκάστην παρεχόμεναι εύεργεσίαι.

4892 έξετυπώθησαν Γττικοι Ισολογισμοί.

Τοιουτοτρόπως ή περιουσία τοϋ Ταμείου άνήρχετο :
«’·) τη 31 Δεκεμβρίου 1868 έτους είς δραχμ. 94,148.86
6'·) » » • 1869 » » • 187,979.37
ϊ'·) > W » 1870 » » » 272,749.63
δ'·) » » » 1871 υ u « 364,656.39
«’·) »♦ - » » 1872 » » • 482,791.34
σ'.) » » >1 1873 » » » 626,048.80
Γ.) » » 1874 » » • 814,382.99
η'·) » » Μ 1875 » » » 1,109,195.11β'.) » 1876 η η » 1,375,114.33

·'■) » » » 1787 » » » 1,661,448-78
·»'·) » » » 1878 » » . 1,967,924.56
.6'.) Η Η » 1879 .. • 2,406,002,71
>/■) » » • 1880 » » ■ 2,959,784.45
•δ'·) » » » 1881 » » » 3,139,586.87

» » » 1882 1) Η • 3,246,025.46
>σ'·) U » »> 1883 » » • 3,112,023.46

1) νΙδετε 'Εφημερίδα της Κνβςρνήστως τοϋ 1867 έτους, άριθ. 67,σελ. 718 - 723,
στατικόν.

τού 1868 έτους. Τελευταία δέ ή τού 1890. 
είκοσι. Δια τά έτη 1891 κα'ι

ένθα το άνωτέρω Β. Διάταγμα κα'ι το πρώτον Κατα
(2) Πρώτη ένιαύσιος Λογοδοσία είναι ή 

Επομένως έξετυπώθησαν Λογοδοσίαι εν ολω τρεΐς και 
ιοηη 1ε-------'λ---- γ» ' ’’ * *
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< ·) τη 31 Δεκεμβρίου 1884 έ'τους είς ίραχμ. 3,158,849.53

■ή.) »
(θ'.) ·

» 188 5 » » » 3,188,174.61

» 1886 a » » 3,252,016.73

κ'.) » Β » 1887 » » » 3,292,279.20

κα .) » ,) U 1888 » Μ » 3,322,610.25

κβ'.) · » » 1889 » » » 3,336,736.68

κγ'.) »
κδ#.) η

» » 1890 ι> » » 3,394.416.57

» » 1891 » Η » 3,647,819.54

κι'.) » η » 1892 » » » 4,011,244.37

χοι δέ τοΰ Ταμείου ήσαν :
η 31 Δεκεμβρίου 1868 έτους, ήτοι κατά τό τέλος το

I ΓΝΩΜΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙI ΚΑΙ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Μώ
α') ... -------- ,

έτους της συστάσεως τοΰ ταμείου, έν ολω 359.
β') τή 31 Δεκεμβρίου τοΰ 1890 έτους Μέτοχοι έν δλω 1995-
Τϊεριθαλψιοΰχοι τοΰ Ταμείου τή 3

έν δλω .......................................................................
Οίκογένειαι περιθαλψιούχων τη 31 Δεκεμβρίου 1890 έτους 

ησαν έν δλω ...............................................................

πρώτου *-<Φ»—

~ -----Λ>
31 Δεκεμβρίου 1890 έτους ήσαν 
................................ 569
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"Ωστε τη 31 Δεκεμβρίου 1890 έτους οίκογένειαι έν δλω·· ·· 777
έλάμβανον περίθαλψιν έκ τοΰ Μετοχικού Ταμείου τών Πολιτικών 
'Τπαλλήλων.

Οί άνωτέρω αριθμοί έλήφθησαν έκ της τελευταίας Λογοδοαίας, ήτις, 
ώς έρρήθη, είναι ή τοΰ 1890 έτους.

Κατά σημείωσιν δέ τινα τοΰ ρηθέντος Ταμείου το ποσον τών κατά 
τό 1892 έτος παρασχεθεισών περιθάλψεων άνήλθεν είς δραχμάς 
S36,0»«.70‘ ’

Ότε δ ημ,ήτριος IV. Λ,ϊδίδης άπέθνησκε, τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοΰ Ταμείου : «έν τή πεποιθήσει, οτι έκπληροί κοινόν 
απάντων τών Μετόχων πόθον», άπεφάσιζε, πλην άλλων, νά κατα- 
θέση έπί τοΰ νεκροΰ στέφανον έκ μέρους τοΰ Μετοχικού Ταμείου, νά κη- 
δεύση τόν άνδρα δαπάνη τοΰ Ταμείου : «Ι7ρΐ>ί ένόειξιν βα&υτάτης εύ- 
Ήγνωμοβύνης πρός την μνήμην τοΰ τοσοΰτον ύπερ τοΰ Ταμείου μο- 
»χθήσαντο§». Καί βραδύτερον παλιν ή Συνέλευσις τών Μετόχων, ύπό 
τών αυτών ιδεών καί αισθημάτων έμπνεομένη, έψήφιζε μέν ισόβιον σύν
ταξιν ύπέρ της χήρας τοΰ ίδρυτοΰ καί Προέδρου, ένετέλλετο δέ τώ Διοι
κητικά» Συμβουλίφ, δπως στηθη έκ μαρμάρου ή προτομή τοΰ άνδρός έν 
τη αιθούση τοΰ Ταμείου.

(1) "Οπως δέ έχητε πλήρη τήν περί τού ρηθέντος Ταμείου νομοθεσίαν Γδετε, πλήν τού 
άνωτέρω μνημονευθέντος άριθ. 67 τής Έφημερίόος της Κνβερνησεως τού 1867 έτους, 
και Β. Διάταγμα τής 30 ’Ιουνίου 1877 έτους, Β. Διάταγμα τής 27 Σεπτεμβρίου 1882 έτους, 
Β. Διάταγμα τής 21 Απριλίου 1889 έτους, Νόμον ΑΓΙΙΕ'τής 7 Μαρτίου 1891 έτους, Β. Διά
ταγμα τής 8 Μαίου 1891 έτους, Β. Διάταγμα τής 7 Αύγουστου 1891 έτους, Νόμον ΒΟς·' 
τής 5 Αύγούστου 1892 έτους, Β. Διάταγμα τής 18 Μαίου 1893 έτους.

Εϊμεθαεύτυχεϊς παρέχοντες είς τό 'Ελληνικόν Δημό- 
. σιον διά της έν τώ παρόντι τόμφ λαμπρας ταύτης δημο- 

όιεύσεως έξαίρετον άνάγνωόμα, άποτελοϋν τό εύγενέστε- 
ρον καί άληθέστερον Έγκόλπιον διά πάντα "Ελληνα. Ό 
λόγιος Γάλλος καί εύγενής φίλος κ. Λέων Όλιόιέρος, ά- 
νήρ ποικίλης μόρφώσεως, ίκανώς δέ γνωστός καί είς τόν 
κύαμον τών 'Ελληνικών Γραμμάτων, κατόχων βαρύτιμον 
Λεύκωμα, είς τάς ωραίας σελίδας τοϋ όποιον καί τμ 
ήμετέρα μερίμνμ εύηρεστήθησαν νά γράψωσιν οί διαπρε
πέστεροι "Ανδρες έν τοΐς Γράμμαδι, τμ Πολιτικμ,’τώ 
Στρατώ καί τμ Έπιότήμμ τόϋ ήμετέρου "Εθνους, τιμών 
εζόχως τήν έν τοΐς Γράμμασι δράΟιν τής ΠΟΙΚΙΛΗΣ 
ΣΤΟΑΣ, εύμενώς παρεχώρησε πρός δημοσίευσιν έν αύτμ 
τά έν αύτώ μέχρι σήμερον άναγραφέντα σημειώματα τά 
τοσοντον -λαμπρώς στολίζοντα τό άληθώς μοναδικόν αύ
τοϋ Λ ε ύ κ ω μ α.Έν τώσυνόλω ή δημοσίευόις αυτή, άπο- 
τελοϋσα τό ώραιότερον Ελληνικόν Λεύκωμα, παρέ- 
χουσα δέ τήν άληθεότέραν έκδήλωδιν τοϋ χαρακτήρος 
καί τής πολιτείας τών έπισημοτέρων ’Ανδρών τής ήμε- 
τέρας πατρίδος, ή ύποτνποϋσα εύγλωττον έν όλιγίσταις 
γραμμαϊς τήν εικόνα τής ζωής αυτών,έν πολλοϊς δέ δι’δ. 
λως πρωτοτύπων ωραίων σκέψεων καί γνωμών έξηγονσών 
καί τήν άτομικήν ιδέαν έκάστου, πεποίθαμεν δτι θά 
τύχμ ίδιαζούσης προσοχής καί μελέτης.

Είς τούς τόμους τοϋ 1887 καί 1889 τής «Π. Στοάς» έδη- 
μοσιεύθησαν όλίγιόται σελίδες έκ τών Γ ν ω μ|ώ ν κ α · 
Σ κ έ ψ ε ω ν,αΐτινες έν τώ «Λευκώματι» μέχρι τής έποχής 
έκείνης ειχον άναγραφή. "Ηδη δμως, δτε πλεϊστα έκτοτε 
νεώτερα, δλως άν έκδοτα αύτόγραφα σημειώ
ματα; έκόσμησαν τό πολύτιμον Λεύκωμα τοϋ εύγε- 
νοΰς λογίου Γάλλου, οί άνωτέρω δέ τόμοι τού Έθνικοϋ 
Ημερολογίου έντελώς ύπάρχουσι πρό πολλοΰ έξηντλημέ- 
νοι, ένομίσαμεν εύλογον, ϊνα είς τόν παρόντα τόμον τοϋ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ
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1894 όυγκεντρώόωμεν tv όυνόλω την έξοχον ταύτην δη. 
μοόίευδιν, μή φειδθέντες δέ δαπανών, παραθέτομεν και 
πανομοιότυπα τών ύπογραφών απάντων τών έν τώ Λει - 
κ ώ μ α τ ι εύγενώς άναγραψάντων διά πολυτίμων γραμ
μών τό όνομα αύτών. Ώς πρός τήν δημοόίευόιν έτηρήθη 
ή έν ταίς <5ελί<ή τοϋ Λευκώματος <3ειρά έκάότου ονό
ματος.

Γηράσκω δ’αίτι πολλά διδασκόμενος.

ή Α. Μ. Δόν Πέτρος (Dom Petro)

Ούκ αγαθόν πολυκοιρανίη- εις κοίρανος έστω

Καρδινάλιος Δον Πίτρα (Doni Pitra)

Ποίει δ. κρίνεις είναι καλά, κάν ποιων ριέλλης 
άδοξήσειν.

Καρδινάλιος Λαβιζερη (Lavigerie)

Τό κάλλος έστϊν όλιγοχρόνιον εύτύχημα, άπα 
ράριονον αγαθόν, άνθος ριαραινόμενον, όλιγο- 
χρόνιος τνραννίς, σιωπώσα απάτη.

Ό μαρκίων Σαιντ - Ίλαιρ (Mis de Sueux de Saint-Hilaire)

371
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Ή συνετή έλευθερία, είναι ’Ισχύς και εύδαι- 
μονία τών Λαών..

Μοχθεΐν ανάγκη τούς θέλοντας εύτυχεΐν 

Έν Άθήναις τή 17η ’Ιουνίου 1877.

. ...Τά νέφη διαδέχεται τών Γερμανών αίθρια- 
Ή νύξ των φεύγει,κ’έρχεται τό φώς καί Λ Γαλλία!

Κατά τόν Σεπτέμβριον τοϋ-1-886.

ΛχίΛΛευς Παράσχος

Ούτε πίστις άνευ λόγου ούτε λόγος άνευ πί 
στεως.

Εμμανουήλ Κόκκινος

Εύτυχής ό ζών έν κοινωνία παρ’ή τό αγα
θόν τό καλόν και τό δίκαιον καθοδηγεί τών διευ- 
θυνόντων αύτήν τάς πράξεις καί τά βουλεύματα- 
άλλ’ ευτυχέστερος ό μετ’άνθρώπων άναστρε- 
φόμενος, έλάχιστα μέν περί της άρχής και της 
φύσεως αύτών ζητούντων, πλεϊστα δέ έργω 
αγαθά καλά και δίκαια πραττόντων, της ορθο
δοξίας πολύ την όρθοπραξίαν προαιρούμενων.

Έν Άθήναις τή 12η ’Οκτωβρίου 1886.

Π-τρος Βραΐλας Άρμένης

Έν φαύλη πολιτεία τούς χρηστούς ώς αχρή
στους έχουσιν.

Άθήνησι τή 11η Δεκεμβρίου. 1 885.

Η Ελλάς, ήρώων μήτηρ καί πατρίς άνδρών μεγάλωνι 
έχει, συγγενών τό πνεΰμα, τήν συμπάθειαν τών Γάλλων.

Έν Βερολίνω, τή. 4)16 8βοίου 1886.4· f^· ■

Αλέξανδρος 'Ρ. 'Ραγκαοης

-----  ·
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Ή τών γεγενημένων πράξεων μνήμη τής περί 
τών μελλόντων εύβουλίας γίγνετε παράδειγμα. 

Έν Άθήναις τή 9*1 Μαρτίου 1886.

ΣΤΟΑ .375
1—·

Η εύτυχία τοϋ ανθρώπου έφήμερος, βάσις 
δ’ αύτής κυρία ή άγνοια τοΰ μέλλοντος

Άθήναι 1 (11)87.

’Ιωάννης Σοϋτσος

Ούκ έστΐν μείζων βάσανος χρόνου ούδενός 
έργου.

Έν Άθήναις 15 Απριλίου 1886

Δημήτριος Βιχέλας

Σκιάς όναρ άνθρωπος.
Έν Άθήναις, 24 Μαίου 18X6

i

Όπότ’ άρχόμεθα ζήν, τότ ’ άποθνήσκομεν.

^Παϋλος Καλλιγας

Μή φΰναι τόν άπαντα νίκα, λόγον τό δ’, έπε\ φανή, 
βήναι κεϊθεν δθεν περ ήκει 
πολύ δεύτερον ώς τάχιστα.

Έν Άθήναις 28 Α'ύγούστου 1886

Εμμανουήλ ’Ροιδης

τους
Αγαθής καί άσφαλοΰς πολιτείας δείγμα 

ή Δικαιοσύνη, τών δέ χρηστών τό ποός 
Νόμους Σέβας.

Τή 37 Απριλίου 1886.

I

—·
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II

Ή εύγένεχα καχ Α αξία τοϋ ανθρώπου έγκεχταχ 
τη φύσεχ αύτοϋ.

Έν Άθήναις 29 Μαίου Ί886.

Διονύσιος Λάτας — ’Αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου

Τά ’Έθνη δημχονργΟϋσχ την 'Ιστορίαν, ούχχ Α 
'Ιστορία τά Έθνη. Συντελεί όμως πάντοτε είς 
την Αθχκην αύτών έπίρρωσχν καχ ένίοτε είς τήν 
έκπλΑρωσχν τών τχμχωτάτων αύτών πόθων.

Έν Άθήναις, τή 28? Ίουλίρυ 1886.

Κωνσταντίνος ΙΙαπαρρηγόπουλος

ΤχμΑνΛ ούχχ τχμάς.
Έν Άθήναις, κατά Σεπτέμβριον 1886.

’Ιωάννης Ίσιδωρίδης ΣχυΖίσσης

Ό λόγος κοτορθοχ τδ παν, ούχχ δέ οί λόγοχ. 
Έν Άθήναις, μα,νί Σεπτεμβοίω 1886.

Πέτρο; Παπαρρηγόπουλος

Έάν ταχς γλώσσαχς τών ανθρώπων λαλώ καχ 
τών αγγέλων, άγάπην δέ μη έχω., γέγονα^χαλκδς 
Αχών Α κύμόαλον άλαλάζον.

(Έκ τοϋ Παύλου πρός Κορχνθίους)
Άθήναι, τήν 30 Σεπτεμβρίου 1886.

Μάρκος Ψενιέρης

«Ναφε, καχ μέμνασ’ άπχστεχν.» 
Έν Άθήναις, τή 9? Σεπτεμβρίου 1889.

"Αγγελος Βλάχος

Ώς χαρίεν έσθ ’ άνθρωπος, δταν άνθρωπος η 

Έν Άθήναις τή 4<ι 'Οκτωβρίου 1886.
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Άνδρός χαρακτήρ έκ λόγου γνωρίζεται.
Άθήναι τή 5? Νοεμβρίου 1887.

Έργασθώρεν, καί πάλιν έργασθώρεν !

Πάνος Κορωναιος (αντιστράτηγος)

Η πολίτικη ίσχύς είναι ώςέπί τό πολύ ραρτύ- 
ριον φαυλότητος καί οΰχί διανοητικής ύπεροχής.

Ζ

Λ.

Θεόδωρος Ν. Φλογαίτης

«Ζήνα, 
τόν φρονεϊν βροτούς όδώ- 
σαντα, τόν πάθει ράθον 
θέντα κυρίως έχειν.»

Έν Άθήναις, τή 26η Νοεμβρίου 1887.

Το δίκαιόν έοτιν ό Βασιλεύς τοϋ κόσρου.

Νικόλαος Δαμασκηνός

Αληθής πατριωτισρός, είναι ή ασφαλής οδός 
πρός Πρόοδον, Δόξαν, Ίσχύν ένός 'Έθνους.

Έν Άθήναις τήν 7γ1ν Μαΐου 1888,

Μιλτιάδης Κ. Καναρης (αντιναύαρχος)

Έκτων πόνων τοι τάγάθ ’ αύξεται;βροτοϊς· 
ό δ’ ήδύς αιών Α κακή τ’ ανανδρία 
ούτ’ οίκον ούτε βίοτον ούδέν ώφελεϊ.

Άθήνησιν, ιβ’ Δεκεμβρίου, αω~ζ'.

379
-·

Ερρίκος Σχλιέμανν

Έάν έκ τών πολλών περιπετειών τρικυμιώδους 
βίου κατορθώσης νά γίνης ό ήρως τής λύπης 
καί τών πικριών, τότε ρόνόν γίνεσαι αληθής φι
λόσοφος όρθώςδυνάρενος νά διάγνωσης καί κρί- 
νης τούς άλλους.

Άθήναι 21 Φεβρουάριου 1888.

Στέφανος Ξένος
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I

Αίέν άληθίύειν.
Έν Άθήναις τή 25ΐ Μαρτίου 1888.

Αλέξανδρος Κοντόσταυλος

Η Αγία Σοφία είναι Α έστία και Α καρδία τοϋ 
Ελληνικού γένους, και άνευ αύτής οί Έλ

ληνες θά ήναι πάντοτε ώς έξόριστοι έν τή
ιδία αύτών πατρίδι. 1888.

J Λ
I

’Αλέξανδρος Τ. Πασπάτης
Πολιτισμός^ Κοσμοπολιτισμός.
Ελληνισμός ; Κοσμοπολιτισμός έν τη άποκα- 

ταστάσει τοϋ 'Ελληνικού γένους.
Έν Άθήναις, τή 1 7'ί ’Ιουνίου 1888.

τοϋ άντιπολιτεύεσθαι, κα'ι

Αΐ εύγενέσταται τών πνευματικών δυνάμεων τού 
ανθρώπου έκμηδενίζονται έν τή κοινωνική ένερ- 
γιία, έλλείποντος Αθικού παρ’αύτώ χαρακτήρος.

Έν Άθήναις, κατ’ Αύγουστον τοϋ 1888.

Τό δι’ όλίγον γενόμενον έτήρησα έν τώ βίω 
ώς δρον, καί έν πολλοΐς έπέτυχα 1888.

Σπυρίδων Α. Σπηλιωτάκης

Άν Α προσωπική έλευθερία σκοπός τής πολι
τείας,ή πολίτικη έλευθερία λόγον ύπάρξεως έχει 
ύπηρετούσα ώς μέσον τόν σκοπόν.

Ούδέν εύκολώτερον 
μάλιστα διά τοΰ Τύπου άλλά δυσκολώτατον τό 
εύσυνειδήτως και έπωφελώς πολιτεύεσθαι. ’Α
τελής δέ ό περί τών κοινών κρίνων και τώνδιοι 
κούντων τιμητής προβαίνων ό μη έπί καιρόν 
τινά πρότερον διαχειρισάμενος δημοσίαν’Αρχήν. 

Έν Άθήναις, κατά ’Ιούλιον τοϋ 1888.

Στέφανος Στρέϊτ

’Άφες λέγειν, ποιετν δ’ δ.τι χοή.

Στέφανος Σκουλούδης
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’Ελπίς, έσχάτη τών Θεών, συ μόνη απομένεις 
έντός καρδίας, λέγονσχ, προώρως τεθραυσμένης. 
Άλλ 'άπατώνται σύντροφος άκμάζεχ της έλπίδος. 
καί ώς αύτή αθάνατος, ό έρως τής Πατρίδος !

Σοφία, Νοέμβριος, 1888.

• .■■■' ■ ■ ----------= ----------=·

Άπό ούδεμχάς γλώσσης έλλείπεχ λέξχς παρα- 
στατχκή τής έννοιας τής εύγνωμοσύνης. Καχ ό
μως ή εύεργεσία, δταν μάλχστα η μεγάλη καχ 
έξοχος, δημχουργεχ παρά τώ εύεργετουμένω ούτω 
σαφή τήν συνείδησχν τής έκ τής μεγάλης όφεχ- 
λής ύποτελείας, ώστε ή άχαρχστία έπέρχεταχ. ώς 
φυσχκή άντίδρασχς τοϋ καμφθέντος έγωχσμοϋ. 
Δέν εχναχ δέ οί χεχρότεροχ οί άπλώς έπχλήσμονες 
τής χάρχτος, ούτε δυστυχώς οί περχσσότεροχ. Δχ 
ότχ, ώς έπχ τό πολύ, Λ έκ τής πρός τόν εύεργέ- 
την όφεχλής ταπείνωσχς δημιουργεί όργανχκήν 
έχθρότητα τοϋ εύεργετουμένου καχ άκατάσχετον 
τήν ανάγκην τοϋ άποδώσαχ αύτώ βλάβην άντχ 
τής εύεργεσίας. Ούτω τούς μάλλον άμεχλίκτονς 
έχθρούς προσπορχζεχ ήμχν ή εύεργεσία. Ό άγνω
μων ό είπών, δτχ ή αγνωμοσύνη εχναχ ή ανεξαρ
τησία τής καρδίας, ύπεραπελογεχτο ού μόνον 
έαυτοΰ, άλλα καχ τής βδελυράς άνθρωπίνης φύ- 
σεως καθόλου.

Έν Άθήναις τη 24η ’Ιανουάριου 1893.

Κλεών ’Ραγκαβης

Ά μη δει ποεχν, μηδέ ύπονοοχ ποχείν. 
Έν Άθήναις τή 4η ’Ιανουάριου 1893.

Γερυιανδς Ιύχλλιγάς-Μητροπολίτης ’Αθηνών
Μηδέν άγαν.

Έν Άθήναις τη 4η Φεβρουάριου 1893.
Εί γάρ καί σμικρόν έπί σμχκρώ καταθεχο, 

καχθαμάτοϋτ έρδοχις.τάχακεν μέγακαχτό γένοχτο
(’Ησιόδου απόφθεγμα)

Έν Άθήναις τη 14η Ιανουάριου 1893.

Δημητρ'.ος 1 . Ραλλης

·" ------ ~ - - ---------
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Είς άρχήν κατασταθείς, ρηδεν'ι . χρώ πονηρώ 
πρός τάς διοικήσεις· ών γάρ άν έκεϊνος άμάρτη, 
σοι τάς αίτιας άναθήσουσι.

Έν Άθήναις τή 12*1 Φεβρουάριου 1893.

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος

Ο Dieu ? 1* Grece libre dans ses jours glorieux, 
N’ adorait pas ta parole eternelle ;
Chretienne, elle est en fers,elle invoque les cieux ? 
Grand Dieu ? seul vrai Dieu ? tu feras moins pour 
Que Jupiter et ses faux Dieux ? . . . I elle

(Casimir Dalavigne)

”Ω! έλευθέρα ή Ελλάς, Θεέ, κ’ έν χρόνο,ς κλέους, 
Τόν λόγον σου τόν άναρχον ούδόλως προσεκύνει 
Νΰν έν δεσροΐς Χριστιανή, σ’ έπικαλεΐτ’ έκείνη ! 
Μόνε Θεέ αληθινέ, ό ρίήιας ι^ιευδοθέους, 
Συ θέλεις όλιγώτερον φανή αύτής προστάτης
Η δσον άλλοτε ό Ζευς και τ άλλα είδωλά της

Φεβρουάριος 1893.

Φίλιππος Α. Οίκονομίδης

ΣΗΜ.τΩ!.Χρι<3τιανή Εύρώπη,τής'Ελλάδος πώς τό πλεϊότον 
Ύπό τόν ζυγόν βαρβάρων έτι κύπτει άντιχρίότων ;
Πώς, πώς Ον, ή τής παιδείας παρ’ αύτής τό φώς λαδοϋόα, 
Είς τά όκότη τής δουλείας νΰν τήν παρορας λιποϋόα ;
"Εώς πότε έπιτρέπεις Μωαμεθανών άλύόεις .
Ή 'Ελλάς νά φέρμ, φίλη καί χριότιανή έπίόης ;

Φ. Α. Οί.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΣΕΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 25
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Αρχικής έγένου φύσεως, άνθρωπε. Αρχεχν 
όφείλεχς, μάλιστα τών έν σοχ παθών.

Έν Άθήναις τή'30 Μαρτίου 1893.

Νικηφόρος Κα'λογεράς 
(Πρώην .’Αρχιεπίσκοπος Πατρών).

Καδ’δύναμιν Ερδειν. 18J3

Κωνσταντίνος 11. Δηλφάννης

Τδ Γαλλικόν Έθνος είναι τό ^νωμα *των 
λαών τής Ε^ην?Ρων?ΪΚταϊς^δυστυχίαχς δέν 
τούτον θαυμάζω, οτι εν ταις όυστυχ ς 
αποβάλλει. άλλα προσκτάταχ δνναγει^ Εχε 
φιλοπατρίαν τών Αρχαίων Ελλήνων κα 
ανδρείαν τών 'Ρωμαίων.

Έν Άθήναις τή 3 Απριλίου 1893.

/τ
Γεώργιος Μιστριώτης

’ΕΚεϊ·νέρΥάύΓτα7\ερδς?κπλήρωσιν αύτάς καί 
ΒαιΑ’ε^είο^τίνν^πρόοδον.όΆτις έξετάζει και έρευνα 

τών δεόντων δέν έτελεσθη
■Εν Άθήναις τή 9 Απριλίου 1893.

Γεώργιος Καραμήτσας

Μόνος έν άνθρώποχς πλούσχος ό αύτάρκης. 
Έν Άθήναις τή 16 Μαίου 1893.

Ανάργυρος .Σιμόπουλος

Ποσάκις τό πόρρωθεν φαχνόμενον καλόν καχ 
αληθές, εύρίσκομεν έκ τού πλησίον δχά της έγ- 
γυτέρας καχ ένδοτέρας έξετάσεως πάντη διάφο- 
ρον. Την άλήθεχαν δχαβλέπομεν όφέ Όπως δέ 
γνωσθη τοχαύτη δχέρχεταχ δχά τής πλάνης.

Έν Άθήναις 15 Απριλίου 1893.

Σπυρίδων Μαγγίνας

'Εν ταις διεφθαρμέναις κοινωνίαις μέγας νο 
μίζεται παρά τοϋ πολλοϋ λαοΰ ό κατά δύναμιν 
καί άξίωμα τυγχάνων τοιούτος. Τοϋναντίον δέ 
έν ταις εύημερούσαις καί χρησταϊς κοινωνίαις 
διαφερόντως τχμάται ό ένασκών την αρετήν κυ- 
βερνχί,της. Τφίστη δέ άπόλαυσχς πολλώ ανώτε
ρα της ματαχότητος καχ τών άλλων αγαθών 
δσα παρέχει τοΐς κρατοϋσχν ή άρχιτ, εχναχ της 
συνεχδήσεως ή γαλήνη. ’Εάν μετά μακράν πο- 
λχτχκόν στάδχον ό κυβερνήτης χώρας τχνος ού- 
δένα έχεχ έλεγχον συνεχδήσεως, έάν ού μόνον 
διέπραξεν δ,τι αγαθόν ήδύνατο, αλλά καχ έπχ- 
μελώς άπέσχε παντός κακοΰ, ούτος έστί τό πρό
τυπον χρηστού κυβερνήτου. Δχότι πολλοί μέν 
εχναχ οχ τόάγαθόν έργαζόμενοχ πολχτχκοί άνδρες, 
δχότχ βλέπουσιν αύτό συντελούν είς πολιτικήν
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αύτών έπχκράτησχν, όλίγιστοχ δμως φεΰ ! οχ τον 
κακού άπέχοντες, έάν βλέπωσχν δτχ δύνανταχ 
ν’άρυσθώσιν έξ αύτοϋ πολχτχκήν δύναρχν.

Έν Άθήναις τή"20 Απριλίου 1893.

Χαρίλαος Δ. Μελε-ύπουλος.

«Ούδέποτε δετ πρός τό παρόν μόνον, έτχ δέ 
μάλλον πρός τό μέλλον άποδλέπειν ά·εχ τούς 
όρθώς βουλευομένους».

Άθήνησι τή 10 Μαιου 1893.
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Γ''-
Αχ μοναι παρηγοροχ αναμνήσεις περί τας ου- 

σράς τοϋ βίου είνε δ,τι έιιάθουεν, καχ δ,τχ άθο 
ρύδως καλόν έπράξαμεν

Άθήνζι 1 Ιουνίου 1893.

IΓεώργιος Τυπάλδος Κοζάκης

ΙΙράττε και σίγα· 
προτχμότερον νά εύρεθής κεκρυμμένος θησαυ
ρός, παρά ν’άκούσης «άνθρακες ό θησαυρός».

• Έν Άθήναις 3 Ιουνίου 1893.j

’Αντώνιος Μομφερράτος

Ή πρόοδος τοΰ κόσμου όφείλεταχ είς όλίγους 
προνομχούχους λαούς 1 Ό πεπολχτχσμένος κό
σμος όφείλεχ εχς τόν ’Ιουδαϊκόν λαόν τήν αληθή 
θρησκείαν,τό Εύαγγέλχον,είς τήν Ελλάδα τάςβά- 
σεχς τοϋ πολχτχσμοΰ, τής έπχστήμης καχ τής τέ
χνης, εχς τήν Ί’ώμην τούς άρίστονς νόμους, εχς 
τήν 'Ιταλίαν τήν άναγέννησχν, είς τήν Γαλλίαν 
τάς πολχτχκάς ελευθερίας καχ είς τήν Γερμανίαν 
τήν νεωτέραν φιλοσοφίαν.

28 Μαιου 1893.'

’Αναστάσιος Διομήδης Κυριάκός

Ούδεμία ηδονή άγχωτέρα σταθερωτέρα καχ ή- 
δυτέρα ύπάρχεχ τής εύποχΐας δχά ταύτης ό θνη
τός ζοχνωνός γίνεταχ τών θείων προσόντων καχ 
προοδοποχεχταχ αύτώ ή τοϋ μέλλοντος άθανα 
σία.

Έν Άθήναις τή 5 ’Ιουνίου 1893.

•--------------
------- ®
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Πρός έκτέλεσιν τών κοινών καλών πρέπεχ νά 
ηναχ Λνωμένη ή φρόνησχς μέ την δύναμχν.

Άθήναι 27 ’Ιουνίου 1893.

Βασίλειος Σαπονντζάκης (Αντιστράτηγος)

’Άρχστος Νομοθέτης έστχν, ούχχ ό συνθέτων 
απολύτως άρχστους νόμους, άλλ’ό τους αρμό
ζοντας είς έκάστην έπχκράτεχαν.

Έν Άθήναις τή &7 ’Ιουνίου 1893.

Κωνσταντίνος Σημαντήρας (Πρόεδρος τον Άρείου Πάγον)

Δίκαχα δράσας σύμμαχον έξεχς Θεόν
7 ’Ιουλίου 1893.

Δημήτριος Κορόμηλα;

Ήτίλήθεχα βασχλεύεχ, τόν κόσμον δμως τό 
ψεύδος κυβέρνα.

28 Ιουλίου 1893.

’Ιωάννης Ζωχιος

Η γυνή χεχραφετεχταχ διά τΰς έργασίας.

Καλλιρρόη Παρρεν 

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
(Έκ τχχς απολογίας τοϋ Σωκράτονς).

«Ούκ έστχν δστχς ανθρώπων σωθήσεταχ, 
«πλήθεχ γνησίως έναντχούμενος, καχ δχακωλύων 
«πολλά άδχκα καχ παράνομα έντήπόλεχ γχγνεσθαχ- 
» Άλλ’άναγκαχον έστχ τόν τώδντχ μαχόμενονύπέρ 
«τοΰ δχκαχου, καχ εί μέλλεχ ολίγον χρόνον σωθή 
«σεσθαχ. ίδχωτεύεχν, άλλη μη δημοσχεύεχν».

Έκ της Καλλιθέας (’Αθηνών)
Τή 12 Αύγούστου 1893.

Γεώργιος Φιλάρετος
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πυρός. "Εως χθές τό θειον πΰρ έν φιλότητχ έσειε 
τόν χρυσοϋν δλβον τόν άπλόύμενον έπί, τών 
χλοερών φύλλων τής εύκληματούσης αμπέλου . 
καί. έστεφε τήν ούρανίαν ειρήνην, ήτις έλαμπεν 
έπχ τών θαλερών τής έλαίας κλώνων καχ έθώ- 
πευε ληχον βαθύγλυκά λχκνχζόμενον ύπό τώνέλα- 
φρών τοΰ Ζέφυρον πνοών, έπί. τών μητρχκώντής 
γής κόλπων. Άλλ’αχφνης.δεχνόν τόπϋρ έμυκήθη· 
ό φοβερός έν τοχς σπλάγχνοχς τής γής δεσμώτης 
ήθέλησε νά λύση καχ έλυσε τά δεσμό του* έπχ 
μίαν μόνην στχγμήν έν έκείνη τή μχδ καχ μόνχτ 
στχγμή κατέσβεσε τής χεράς ήμών έστίας τό 
παρήγορον θάλπος, καχ ώς ξηρόν χόρτον έλίκ- 
μχσεν είς τούς άνεμους τάς γλυκείας φωλεός 
μας καί. κατέρρχφεν έπχ τών συντίτρχμμένων 
ήμών οστών τήν άτέγην, τήν στέγην, τήν στέ
γην !

Τό παν έρείπχα! "Εν μόνον δέν εχναχ έρείπχον. 
‘H Ελληνική καρδίχ Τά κατακερματχσθέντα 
γήϊνα καχ φθαρτά μέλη δέν τά έκρυφεν ύπό τήν 
μαύρην γήν,μόνη ή χεχρ ενός πατρός ή μχδς μη- * 
τρός ή ένός άδελφοΰ,άλλά συμπάντων τών 'Ελλή
νων, συμπάντων τών αδελφών. Ιδού έν τή στυ
γνή συμφορά, τή άτέρμονχ πχκρία καί. τώ 
άλήκτω πένθεχ, ύύίστη, ουρανία ευτυχία ! Αύτό 
τό πϋρ τό όποχον έσεχσεν ούτω δεχνώς τούς 
γλυκείς’τής γής ήμών κόλπους καχ.τάς γλυκείας 
ήμών φωλεάς κατέρρχ·φεν, έσεχσε συγχρόνως καχ 
τά στήθη ήμών δχ’ ίεροϋ παλμοΰ, καχ ή καρδία 
ήμών έξ αρρήτου, μυστηρχώδους ευτυχίας πάλ- 
λεχ, πάλλει, πάλλεχ ! Ύπό τόν θειον αύτόν παλ
μόν κάμπτουσχ πενθοΰντες αδελφοί. τό γόνυ έν 
προσευχή ένώπιον τοϋ Άνάρχου καί. θαλερόν 
καταλείβουσί δάκρυ βλέποντες έν ταχς φαεχναχς 
δίου άστέρος πτυχαχς πδν δ,τχ έπχ γής έλάτρευον,

I

I

I]
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παν δτ ι σκληρώς άπώλεσαν. Ύπό τον θεϊον τού
τον παλμόν αίσθάνόμεθα καχ ήμεχς τόν άδαμάν- 
τχνον θώρακα, δν χεχρ αόρατος ένεδύσατο ήμάς 
καχ βλέπομεν ζώνην μακράν χαλυβδχνου τείχους 
περ'χ ήμάς καχ εύλογοϋμεν τόν Πατέρα τών όρφα 
νών καχ έγκαταλελεχμμένων, δτχ τά λ'χθχνα ύφη 
τών όρόφων ήμών’^δχέρρηξε καχ έσκόρπχσεν άλλ 
ήνωσεν έν Ιερά δέσμη καχ ηύξησε τάς φυχάς 
ήμών.

Καχ μείζον’ δστχς άντχ τής αύτοϋ πάτρας 
φίλον νομίζεχ, τούτον ούδαμοϋ λέγω -

11

Λημήτρ’.ος Σεριτέλος

Ούχ όπλουτών,άλλ'ό μη χρήζων πλούτου 
χιακάοχος

Μιχαήλ Μελας

Κόοη τής Γής καχ τ’ Οΰοανού ποϋ έδώ στον Ελχκώνα 
Η Ελλάς πρωτοπροσκύνησε, σεβάσμχα Μούσα, εικόνα 

Τοϋ ’Απείρου,έκ τών γονέων σου πχό τέλεχα τό ζευγάρχ, 
ΤΩ Μούσα, θεία στή δύναμη κχ’ άνθρώπχνχχ στή χάρχχ !

Σεπτέμβοισς 1898.

Κωστης Παλαμας
Πίσω άπό τόν Παρθενώνα, κάτω άπό τήν Α

κρόπολη, στδ πλεβρό τοϋ βουνού, εχναχ κάτχ 
πρόστυχα φτωχά σπχτάκχα. Μ’ άρέσεχ νά τά βλέ
πω. Λές πώς λίγο λίγο άνεδαίνουν. Έτσχ μού 
φαχνεταχ πώς κ’ή γλώσσα τού λαού καμμχά μέρα 
μοναχή της θά πάη χσχα μ’ άπάνω.

’Ιωάννης Ψυχαρης

Ό μετ ’ άποφάσεως ρχπτόμενος κατά τοϋ κχν- 
δύνου δοξάζεταχ.

18 ’Οκτωβρίου 1893.

Κωνσταντίνος Α. Κουμουνδουρος

Άναποφεύκτως άδοξοϋσχν οχ Λαοί, οχ τών'πο- 
λχτχκών έλευθερχών αύτών όλχγωροϋντες. μο 
ναρχχκωτέρα δέ πως δχαθέσεχ αύτάς θύοντες 
Μελετών τά Πολχτεύματα καθ’έαυτάτε καχ έν 
σχέσεχ πρός τήν Ιστορίαν τών Λαών, ούδέποτε 
μετηχιελήθχχν. ούδέ χιεταχχεληθήσουαχ. λατοεύC C to L· b
σας μέν πάντοτε έκ τών πολχτενμάτων τά φχ 
λελευθερώτερα, τοχς δέ μή τοχούτοχς άνενδότως
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αντιτασσόμενος. Ούδεμία σώφρων και μεμετρη 
μένη Δημοκρατία έφερεν είς τόν όλεθρον, έν* ώ 
τούναντίον πολλαί Μο ναρχίαι κατεπόντισαν Έθνη 
και διέφθειραν Λαούς.

Έν Άθήναις, τή 24 8βρίου 1893.

Στράτευμα θεωρούν εαυτό άήττητον ούδέποτε 
ήττάται.

397.
= :·

Η έννομος έλευθερία ήθικοποιεϊ καί έκπολι- 
τίζει τούς Λαούς, έν δέ τή έπικρατήσει αύτής 
καί τών αρχών τοϋ Χριστιανισμού εύρηται ή 
άλιιθής τών -Λαών ευημερία, καί Λ απρόσκο
πτος πρόοδος τής άνθρωπότητος.

Θαρσεϊν χρή . . . τάχ αύριον έσσεται άμεινον. 
Νοεμβρίϊυ *1 1893. ■

- y
Νικόλαός Καράπαυλος

Έν Άθήναις τή 4 9βρίου 1893.

X
ΤΤ

Ή θεωρία ύφοι τόν νούν, άλλ’ ή πράξις τρέ-. 
φει αύτόν : Αυτή μέν άποτελεΐ τά νεύρα καί τήν 
ρώμην πάση-ς κοινωνίας, έκείνη δέ τήν δόξαν.

Έν Άθήναις 7 9βρίου 1893.

'Αφού έπλασεν ό Θεός τήν Ελλάδα, έκ τής αρι
στερός αύτής πλευράς έπλασε καί τήν Γαλλίαν, 
έμφυσήσας δέ τήν αυτήν 'φυχήν,εΐπεν,-κ’Έσο τής 
Δύσεως Ελλάς, ώ Γαλλία. 'Όταν έκείνη κατα- 
πονηθή ύπ’αύτών έκείνων τών Εθνών, ύπέρ ών 
ήγωνίσθη καί έμαρτύρησε’καί έφώτισε καί έξ 
ηνθρώπισε, καί λειποθυμήση, τότε λάβε σύ τήν 
δάδα έκείνης καί την σπάθην, καί έσο τής Ελ
λάδος Ελλάς. Έμπνέου υπό ταύτης καί μελέτα 
καί αγάπα καί άγωνίζου κατά τών κοινών ύμών

Γ( 
=· ■
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έχθρών. Ούτω έσει οΐαν σέ πλάχτω καχ προορί
ζω ες τόν κόσμον».

Τή 13 Νοεμβρίου 1893.

■’/Ι ίο $ . ·

Άπανάσιος Γεννάδιος

Μή πρόλεσχον μηδ’ έφολκός έν λόγω.
Έν Άθήναις -ή 14 9βρίου 1893.

-

J Ο0-/· Z‘CZ2--~> ’
Ξενορών Ψαρας

Έργον ούδέν όνειδος."
26 Νοεμβρίου. 1893.

Καχ- εις μόνος πολλάκις δ,δωσι ροπήν τήν 
πρός τά άνω -ή τήν πρός τά κάτω είς τήν πο
ρείαν τών Έ&νών, μάλιστα δέ έν άρχη\τοΰ βίου 
αύτών. Τύχα αρα θεών φέρει τούτον ή έκεϊνον, 
ή βρωτών έργα ;

Έν Άθήναις 8 Δεκεμβρίου 1893.

Γεώργιος Μελισσοτργός

Μετά καταιγίδας τόόας είς τό ρεϋμα·τών αίώνων 
Δέν άπώλεΰαν τό όθένος καί τήν δόξαν δύο μόνον- 
Ώς Φυλαι καί Κοινωνίαι. ή Γαλλία κ’ίι Ελλάς- 
Αύται τής Γής πάόης, είπε ΙΙρόνοιά τις ϋπερτάτη, 
Έν πολιτιάμω άγίφ καί ώς ’Έθνη καί ώς Κράτη 
Έκατονταετιιρίδας νά κρατήοώόι πολλής.

Νικόλαο; Μπουφιδης

Πλήν τήν έριδα ν’άφήόμ"ή "Ελλάς οφείλει πλέον 
Καί των Γαλατών νά γίνι,ι άνεξίθρηόκος ό Λέων. 
“Αλλως θά Ουντρίζ-η ταύτας ό Βαρόαριϋμός παλαιών 
Και θά Οτέ-φιι άνοόίου Δεοποτείας τάς βουλάς. -

Ολοχ μέ τήν πατρίδα στό στό.,α' Δι αύτο 
τήν τρώγονηυ, άν θέν έφαγαν άκόμη 

3 Δεκεμβρίου 1893 έν Άθήναις.

Τοϋ Βατικανού τά όκότιι καί τάς έριδας άφήτε
Και κατά τών Τουρκο-Κίμδρων Γάλλοι κ’ Έλληνες χω- 
Διά τήν ’Ελευθερίαν έγεννήθητε-—Θαρρείτε ! [ρεϊτε ! 
Καί όαλπίόατε τό άόμα τής ζωής [είς τάς Φυλάς !

Άθήναι 12 Δεκεμβρίου 1893.

Ζ '
Παναγιώτης Συνοϊινός

’Ιωάννης ΚαμπούρογλΟυς
Ούχί πολιτεύματος καινού άλλά πολιτεύμα

τος καί νοΰ έχομεν άνάγκην
Ή Ελληνΐς φωνή ούκ έστι μόνον τών Ελλή

νων κτήμα.Άλλά καί πάντων τών έν τή οικου
μένη χαριέντων.
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:ήν τάξιν τών
:'ο πεδών της δόξης τους άνι 

ά».’ "Ελλην τήν καρδίαν, έξεδηλωσεν ι

. Γΰ-.νέτης τής πόλεως τών Πατρών, δ
Ό Θεόδωρος “Αμύουργερ, ο « ησαονη' Γ φ,χ,χχήνων εκείνων, οΐτινες

άληθής προστάτης τής δυστυχίας, δεν δόξης τούς άνδρας εύέλπιδος ’Έθνους,
μέ τήν σπάθην γυμνήν καθωδηγησαν ς ,, δ..)ωσε, ^χως τδν άκραιφνη φιλελληνισμόν
Γερμανός τδ «ύτοΰ δράσιν χάριν τής εύκ,ερίας ,άς
του,θυσιάσας την ατομικήν του οο,αν κ . η ψ , . ’χε;νου> ούδεις άπέκαμε ραντιζων με
πόλεως. Ούδεις έπαυσεν εύλο_γωγο ονομα του άρωγ'0„ είς πα-
δάκρυα-ευγνωμοσύνης την γην, ητις κάλυπτε.
αχούσαν καρδίαν ; , , , . & α;σ6ήματα και τήν παραδειγματικήν άρε-

Τοΰ άνδρός Κείνου σύζυγος εφαμ.λλος ρ ,Αμ6ουργερ το
τήν ύπήρξεν ή εν Αλτναου της /' Αύστρίας τδν Φεβρουάριον του παρελθόντος
γένος Ίμχοφφ, τελευτησασα ο εν ρ . τ0~ -Λου το
έτους. Συνηντήθησαν εις ολα και^προ πα . τελευταίας πνοής
μέγα αίσθημα τής φιλανθρωπίας, οπερ η π^ηνεία διανοίγουσα πάντοτε προθυ-
διετήρησε κα'ι άθορύβως \ gx,w~ χώ 5φ0Ονον πρός άγαθοεργίαν και ελεη-
μον τήν καρδίαν εις.ο,τι ευγενε,, -θ /.‘·. . , ~ ’ Λ1νδάω τής Βαυαρίας ανώτερα

Έκ νεαράς ηλικίας, λαμπρως παιδέυσα εν^ #

φατρίας, ήνοί θρίαμβοι και αί_καταστροφαι 

ήμών Παλιγγενεσίας αγωνος, εθερ^ _ - J. μετέ-
ν’ άποναρκώσωσιν ούτε ο χρονος. ου ε του γ μ

ϊχρ. τοΰ αοιραίου τέρματος αύτής. Έν τη ψυχή της 
’ ΖΡ . τις δτι έκ τής πρώτης αυγής της

. ‘ 'oc τάν πάσχουσαν κα'ι πΛομένην ανθρω-
ύχθη ή πρώτηάληθης Άο.Λτί01ΛΊ είς τδ νά μετριάση η περι-

ή αΰστηροτης _οε 1 
ή ψυχή αύτή:

, μετριόφρων και
ύπήρξεν έστία οικογενειακής 
ξάντλητος συμπάθειας κα'ι ει

μ.ον την καροιαν w .ό,τι εύγενι 
μοσύνην. Έκ νεαράς ηλικίας, 
Σχολή, έγαλουχήθη μέ το νάμα 
κα* άνεπτύχθη έν μέσω έξοχου 
τοΰ μεγάλου ύπέρ τής Εθνικής 
αύτής καρδία. δέν κατίσχυσαν δέ 
πειτα ευτυχούς βίου της οί καιροί , ,
Βαρόνος “Ανδονογεο δύναται να ομολογησ, 
της άνεπτύχθη ή πρώτη αληθης ' υ’σε xa6’ολοκληρίαν είς
πότητα, ή αΰστηροτης _οε τη,.μη·? ·. , · ’Ηλεκτριζόμενη ύπδ τών φιλευσπλαγ-
.ρ,„ *·μϊ. ·«*·™~"Χ70Γ“; μ Χ..~. ™ 
χνοτέρων εμπνεύσεων, έ,αρέτου μητρός,κα'ι συζύγου, πηγη ανε-

;ύγνωμ.ο<τννπζ· *

τοΰ Φιλελληνισμού 
θέρμης

ΤΥΨΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗ2ΙΣ
συνείδησις παρέχει δευτέραν άπόδειξιν περί τής αθανασίας τής ψυ
χής. "Εκαστος άνθρωπος έχει εν τή καρδίψε αύτοϋ έν δικαστήριον, 

ένθα αρχίζει νά δικάζη αυτός εαυτόν αναμένων, δπως δ 'Υπέρτατος Δικαστής 
επικύρωση τήν άπόφασιν.

’Εάν ή κακία δέν ήναι ή φυσική συνέπεια τοϋ οργανισμού ήμών, πόθεν πη
γάζει ή φρίκη έκείνη, ήτις ταράσσει τάς ήμέρας ένοχου ευτυχίας ; Διατί αΐ τύ
ψεις είναι τοσοΰτον τρομεραί, ώστε προτιμμ τις ν’ αποδεχθή την πενίαν καί τήν 
αρετήν έν δλη τή αύστηρότητί της μάλλον, ή ν’ άποκτήση αγαθά παράνομα ■ 
Διατί ένυπάρχει μία φωνή έν τώ αιματι, καί μία λέξις έν τφ λίθω ; 'Η τίγρίς 
σπαράσσει τήν λείαν της καί κοιμάται. Ό άνθρωπος καθιστάμενος φονεύς, έγρη— 
γορεζ, έπιζητεΓ τούς έρημους τόπους, έν τούτοις ή μοναξία τόν τρομάζει ! σύ
ρεται πέριξ τών τάφων, καί δμως οΐ τάφοι τόν φοβίζουσι. Τό βλέμμα του είναι 
ασταθές καί άνήσυχον, δέν τολμά νά παρατηρήση τόν τοίχον τοΰ εστιατορίου, 
φόβω μήπως, ώς δ Ναβουχοδονόσωρ, αναγνώση επ’ αύτοϋ λέξεις απαίσιας.

Αΐ αισθήσεις του καθίστανται τρόπον τινά κρείττονες, δπως τόν βασανιζωσι. 
Βλέπει έν τώ μέσω τής νυκτός άπειλητικάς άπαυγείας’ περικυκλοϋται ύπό τής 
οσμής τής αιματοχυσίας πάντοτε· ανακαλύπτει την γεϋσιν τοϋ δηλητηρίου εις 
τά φαγητά, άτινα δ ΐ'διος ήτοίμασεν τό ούς του, έξόχως λεπτυνθέν εύρίσκει κρό
τους έκεΐ δπου πάντες εύρίσκουσι τήν σιγήν· καί ύπό τό ένδυμα τοΰ φίλου του, 
δταν τόν έναγκαλίζεται, νομίζει, δτι αισθάνεται κεκρυμμένον έγχειρίδιον I Ώ συ- 
νείδησις ! θά ήσαι άρα γε τό εί'δωλον τής φαντασίας ή δ φόβος τής τιμωρίας 

τών ανθρώπων ;..............
Είναι λοιπόν λυπηρά ανάγκη νά ύποχρεώταί τις ν’ άρνηθή τάς τύψεις, δπως 

αρνηθή τήν αθανασίαν τής ψυχής καί τήν ϋπαρξιν Θεοΰ τιμωροΰ.
Άλλ’ δμως δέν άγνοοΰμεν δτι δ αθεϊσμός, έρεθισθείς καθ’ ύπερβολήν, προσέ- 

τρεξεν είς τήν έπονείδιστον ταύτην άρνησιν. Ό σοφιστής έν τω παροςυσμώ τής 
άρθρίτιδος έκραύγαζεν «Ώ άλγηδών I ουδέποτε θά δμολογήσω δτι είσαι έν 

κακόν !»
Καί άν ήτο αληθές δτι θά εύρίσκοντο άνθρωποι αρκούντως δυστυχεΓς, δπως κα- 

ταπνίξωσι τήν φωνήν τών τύψεων, τί θά προέκυπτεν εκ τούτου ;
Μή κρίνωμεν τόν δυνάμενον νά μεταχειρισθή τά μέλη αύτοϋ, άπό τόν παραλυ

τικόν, δστις δέν μεταχειρίζεται πλέον τά έαυτοΰ. Τό έγκλημα έν τή τελευταία 
αύτοϋ βαθμίδι, είναι δηλητήριον καυτηριάζον τήν συνείδησιν.

Άνατρέψαντες τήν θρησκείαν, κατέστρεψαν τό μόνον φάρμακον τό δυνάμενον 
ν’ άποδώση τήν εύαισθησίαννις τά νεκρωθέντα τής καρδίας μέρη. Ή θαυματουρ
γός αΰτη θρησκεία τοΰ Χριστού ήτο είδος συμπληοώσεως, εις δ,τι οί άνθρωποι 
εστεροΰντο.

Καθίστατό τις ένοχος έξ υπερδομής, έξ ύπερμέτρου ευτυχίας, έκ τοϋ βίαιου τοϋ 
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χαρακτήρος ; Ήτο έκεΰ, όπως μας ειδοποίηση περί τής άστασίας τής τύχης καί 
τοϋ κινδύνου τών παραφορών. Ήτο τουναντίον, εκ παρεκτροπήν είς άς ύπέ- 
κειντο, ές ένδειας, έξ αδιαφορίας τής ψυχής ; Μας εδίδασκε νά περιφρονώμεν τά 
πλούτη,άναζωπυροϋσα συνάμα τήν απάθειαν ήμών, καί μας έδιδεν ούτως είπεϊν αι
σθήματα. Προ πάντων ή πρός τόν εγκληματίαν στοργή της ήτον ύπερβάλλουσα...

Διά τό παρελθόν δέν έζήτει εί μή τήν μετάνοιαν, διά τό μέλλον τήν αρετήν ; 
«Ubi autem abundavit delictun, έλεγε, superabundavit gratia». "Οπου δηλ. 

τό έγκλημα έπλεόνασεν, ύπερεπλεόνασεν ή συγγνώμη.......
Ό Υιός τοΰ Θεο5 έτοιμος πάντοτε, όπως είδοποιή τόν άμαρτωλόν, κατέστησε 

τήν θρησκείαν του ώς δευτεραν συνείδησιν διά τόν ένοχον, Ζστις θά είχε τήν 
δυστυχίαν ν’ άπολέση τήν φυσικήν συνείδησιν, συνείδησιν ευαγγελικήν, πλήρη 
έλέους καί γλυκύτητος, είς τήν όποιαν, ό Ίησοϋς Χριστός παρέσχε τό δικαίωμα 

τοΰ συγχωρεϊν, δπερ ή πρώτη στερείται.
Διαλαβόντες περ ί τών τύψεων, αιτινες έπακολουθοΰσι τό έγκλημα, περιττόν νά 

ποιήσωμεν λόγον περί τής ευφροσύνης, ήν συνεπάγεται ή άρετή. Ή ενδόμυχος 
άγαλλίασις ήν αισθάνεται τις αγαθοεργών, δέν είναι έπίσης συνδυασμός τής Ύλης, 
ώς, κα'ι αί τύψεις τοΰ συνειδότος δέν είναι ό φόβος τών νόμων, όταν τις διαπράξη 

κακήν πραξιν.
Έάν οί σοφισταΐ ύποστηρίζωσιν, ότι ή αρετή όέν είναι, εί μή έγωϊσμός ύπό 

άλλην μορφήν, καί ή εΰσπλαγχνία, φιλαυτία, δέν έρωτώμεν αυτούς άν ήσθάνθη- 
σάν τι είς τά σπλάγχνα των άφ’ ου ανεκούφισαν δυστυχή τινα, ή, άν ό φόβος μ.ή 
έπανέλθωσιν είς τήν νηπιότητα ήναι εκείνος, δστις συγκινεΓ αύτούς έπί τή θέα 
τής άγνότητος τοΰ νεογνοΰ. Ή αρετή καί τά δάκρυα είναι διά τούς ανθρώπους ή 

πηγή τής έλπίδος καί ή βάσις τής πίστεως.
Πώς λοιπόν θέλει πιστεύσει είς τόν Θεόν έκεΓνος, δστις δέν πείθεται περί τής 

πραγματικότητος τής αρετής, καί περί τής αλήθειας τών δακρύων ; Φρονοϋμεν, 
ότι είναι ύβρις διά τούς άναγνώστας νά πραγματευθώμεν πώς ή αθανασία τής 
ψυχής καί ή υπαρξις τοΰ Θεοϋ αποδεικνύονται εκ τής ένδομύχου ταύτης φωνής 

τής καλούμενης Συνειδήσεως.
«'Υπάρχει έν τώ ανθρώπω, λέγει δ Κικέοων, δύναμίς τις, ήτις φέρει πρός τό 

καλόν καί άποτρέπει από τοϋ κακοϋ, ού μόνον προγενεστέοα τής καταβολής τών 
λαών καί τών πόλεων, αλλα τόσον αρχαία, όσον ό Θεός έκεϊνος. παοά τοϋ όποιου 
ό ουρανός καί ή γή διατηρούνται καί κυβερνώνται, διότι τό λογικόν είναι έν ου
σιώδες χαρακτηριστικόν τοΰ θείου Πνεύματος, και τό λογικόν τοϋτο τό έν τώ 

Θεώ ένυπάρχον διακρίνει άλανθάστως ποια είναι ή κακία κα'ι ποια ή Άρετη.
(Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ

«Πνεύματος τοΰ Χριστια
νισμού» Σατωβριαν)

ΣΤΙΓΜΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑΙ
Ύπό τό πρώτον φύσημα τοΰ κρύου φθινοπώρου 
Φθίνουν τά φύλλα καί ωχρά φυλλοροοΰν τά’άνθη, 
Λάμπει στιγμαίως φωτεινή γραμμή τοΰ μετεώρου 
παντοΰ δμίχλη καί σιγή, τό σύμπαν έμαράνθη, 
Ή τελευταία τών πτηνών έκπνέει μελωδία 
καί βαθμηδόν έξέλιπεν ή τόση αρμονία !

Άλλ’ άν τοΰ πρφην κάλλους της ή φύσις έγυμνώθη 
καί έχασε τοΰ έαρος τήν τόσην αρμονίαν 
Άναπτεροΰντ’ εύέλπιδες οί μυστικοί της πόθοι 
"Οτι θά ί'δη τήν χαράν, τήν πρώτην της εύδίαν, 
’Ενώ εγώ άπόβλητος τής αμείλικτου μοίρας 
Θρηνώ τό έαρ μου πικρως μέ ’σταυρωμένας χεΐρας!

Θρηνώ τό έαρ μου πικρώς, διότι άνθη μόνον 
Έβλάστησαν τά έτη μου, καί πριν καρποφορήσουν 
Εις αμοιβήν τών τόσων μου πολυειδών αγώνων 
Στιγμαίως, ώς αναλαμπή, έπέπρωτο νά δύσουν, 
Νά γείνουν τέφρα και σποδός, καί μέσω έρειπίων, 
Ώς φάσμα νά διέρχωμαι τόν θλιβερόν μου βίον !

Καί δμως, ύπό τήν σποδόν ύπήοχε κεκρυμμένος 
Σπινθήρ τοιοϋτος, περί* ού ας δμιλήσουν άλλοι 
Άλλά καί ούτος ώς έγώ έσβέσθη πεπρωμένως 
Καί έγεινε διά παντός στόνων πικοών αιθάλη.— 
Δέν έπρεπε οί δυστυχείς νά έχωμεν καρδίαν, 
Νά ειμεθα αναίσθητοι, ώς ύπό πλάκα κρύαν.—

Προς τί άν έλαμψεν άκτϊς εΰδαίμονος έλπίδος
Εις τής ζωής μου τό κενόν, είς νύκτα φθινοπώρου;
Ήτο τεμάχιον σαθρας πρός ναυαγόν σανίδος, 

δρόσου σταγών εις λάρυγγα διψώντος όδοιπόρου, 
Ήτο τής Κίρκης εύνοια, τής μοίρας ειρωνεία, 
Μάγου Ζεφύρου-^επωδός, Σειρήνων άρμονία!

Ήτον ή κύκνειος ωδή τών τόσων μου ερώτων, 
Ή τελευταία έμπνευσις, το ύστατόν μου ασμα.— 
Πλήν καί τό μέλλον; άποψις ονείρων άλλοκότων 
μ’ ακολουθεί άπέλπιδα, ώς τής Μεδούσης φάσμα.— 
'Ρίπτω μακράν τό τόξον μου, τήν βάρβιτόν μου θραύω, 
Καί τ’ ασμα είς τά χείλη μου ημιτελές τό παύω!

1893 Δ. Κ. Σακελλαροπουλοχ

• 5
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ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΪι
Όλα τά κάλλη ταυρηκα ποϋ έχεις ένα, ένα, 
στοΰ Μάη τά μερόνυχτα, στά λούλουδα τ’ Απρίλη· 
θαρρείς πώς όλα τάκλεψε ή φύσις άπδ σένα 
κ’ άπ’ τή δροσιά ποϋ χύνουνε τά ροδινά σου χείλη 

πήρε καί έχει ή αυγή τόση δροσιά καί χαρι
— γι’ αυτό σκορπίζει αλύπητα διαμάντια στο χορτάρι. 
Τά λούλουδα ποϋ γέρνουνε στο χώμα μυρωμένα, 
τδ χρώμα καί τή μυρωδιά τή πήρανε απδ σένα' 
ή νύχτα, τά χαράμματα, τ’ αστέρια, τδ φεγγάρι, 
μόνο γιατί σοΰ μοιάζουνε έχουνε τόση χάρι.
Γι’ αύτδ είναι ή πλάσι ώμορφη καί ή αΰγή δροσάτη, 
γιατί άπδ τά κάλλη σου σοΰ ’κλέψαν όλα κάτι . . .

I I

"Ολα τά κάλλη ταυρηκα ποϋ έχεις ένα, ένα- 
στής άνοιξις τής εΰμορφιαϊς μέ τά τριαντάφυλλά της, 
θαρρείς πώς όλα τάκλεψε τά ’πήρε άπδ σένα 
καί τάκαμε γιορτιάτικη ή φύσις φορεσιά της . . . 
μά ένα δέν είμπόρεσε νά κλέψη, ένα μόνο- 
τά μάτια ποϋ μοΰ δίνουνε τόση χαρά καί πόνο. 
Μέ χίλια μάτι’ ανώφελα ταις νύχ_ταις της στολίζει 
κανένα μέσα στή ψυχή τδ φώς του δέν σκορπίζει' 
τά μάτια σου δέ μοιάζουνε- καί κλειοΰνε ένα, ένα 
στδ πρώτο γλυκοχάραμμα, σάν παραπονεμένα, 
σάν άπδ φόβο μυστικό, μή σβύσουν καί χαθοϋνε, 
τά μάτια σου άγάπη'μου, σάν στρέψουν καί τά ίδοΰνε ! . . .

Ή Διεύθυνσις τής «Ποικίλης Στοάς» έν βαθύτατη θλίψει σπένδει ήδη έπί τή 
δημοσιεύσει δύο ανεκδότων ποιημάτων τοϋ έν τή περικαλλεστέρμ τοΰ βίου ανοί
ξει καί έν τή στιγμή τής λαμπροτέρας ηλικίας θανόντος πεφιλημένου αύτής 
φίλου Δημητρίου Α. Φωστε'ρη πόνου ειλικρινούς θερμών δάκρυ εις τήν γλυκεΐαν μνή
μην του. Σπανίως είς ΰπαρξιν ειχον χαρισθή, όσα χαρίσματα έκόσμουν τον εΰ- 
φίλητον έκεΐνον νέον. Άφοσίωσις είς τδ αγαθόν, βίος μ’ εύγενή όνειρα καί θερ- 
μοτάτας προσδοκίας, άσβεστος ένθουσιασμδς εις την λατρείαν τών εύγενεστέρων 
ιδεών, καρδία αληθώς γεγραμμένη είς τούς οφθαλμούς, μή έχουσα ανάγκην 
λέξεων, ϊνα γείνη καταληπτή, αυτή είς όλιγίστας γραμμάς ύπήρξεν ή όλη 
ζωή τοϋ πολυδακρίτου εκείνου φίλου. Έκ τής μετ’ αΰτοϋ αναστροφής έπο- 
ρίζετό τις πολυτίμους ιδέας, προησθάνετο δ’ εΰοίωνον, άριστον τής μελλούσης ζωής 
του τδ στάδιον. Πλήν, έν ω έχαιρέτα χαρμοσύνως τήν ανατολήν τής νεότητος,

ΧΕΙΜΩΝΙΑΣΕι
Χθές ήτανε ακόμη καλοκαίρι, 
δ ουρανός τή θάλασσα άγκαλίαζε, γελοϋσε- 
εχυνε μόσχους κ’ εΰωδιαΓς τ’ άγέοι, 
στην ανθισμένη κλίνη του — στή γή ποϋ ξενυχτοϋσε.

II

Ξάφνου χειμωνίασε' βόρειας φυσάει- 
στδ ακρογιάλι τά κύματα χτυπάνε 
καί ένα, ένα πέφτει καί βογγάεΓ 
— θαρρείς, τδ βράχο χαιρετάνε.
Πετοϋν, κυλιούνται θυμωμένα, 
στή ράχη φέρνουν τδ βορειά- 
κσί τρέχουνε σάν άλογ’ άφρισμένα, 
ποιδ νά πρωτώβγη στή στερειά. 
Φθάνει τδ πρώτο- ξεχειλίζει, 
μ’ άφροΰς τδ βράχο στεφανώνει 
καί δ βορειάς ποϋ τρέχει καί βουίζει, 
στερειά καί θάλασσα σαρώνει ! . . .

III

"Ετσι χειμωνίασε- σά θάλασσ’ άφρισμένη, 
στά στήθη μου χτυπιέται ή καρδιά μου- 
είναι ή ψυχή μου κρύα, παγωμένη-
— βορειάς έσάρωσε τά όνειρά μου ! . . .

Δημητριος Ν. Φπςτερηζ

έν ώ ήσθάνετο εν έαυτώ τής ζωής τήν ύψίστην δύναμιν, άπεχωοΐσθη τής κοι
νωνίας, εν ή ζηλευτόν τδν ανέμενε στάδιον, αφηρέθη έκ τής αγκάλης δυσμοίοου 
μητρός, μή δυνηθείσης ουδ’ εις τας τελευταίας στιγμάς νά σταματήση διά τών 
δακρύων καί τοϋ σπαοαγμοϋ της τοΰ πεπρωμένου τδ αδυσώπητον τέλος. . . Έσβέ- 
σθη ώς ή εαρινή αίγλη, ής ή λάμψις μόλις ένσπείρουσα ελπίδας, διαλύει αύτάς, 
έξαφανιζομένη, ί'να μή επανέλθη πλέον. Ό Δημητριοΐ Φωστέρης, πεπροικισμένος 
μ’ ευφυΐαν καί μάθησιν, νεώτατος ακόμη εγραψε καί ώραία ποιημάτια, πλήοη 
τρυφερότητος καί λυρισμού, μέ ειλικρινέστατου αίσθημα καί άγνοτάτην έμπνευ- 
σιν. Είς ευλαβές μνημόσυνον τοϋ τόσον ενωρίς αφαιρεθέντος έκ τής ζωής αίσθη- 
ματικωτέρου δέ τών φίλων αύτής ή «Ποικίλη Στοά», δημοσιεύει τά δύο άνωτέοω 
χαριέστατα ποιήαατα αΰτοϋ, διασωθέντα εν ίδίω Λινχωματι αγαπητού φίλου.



ΚΑΤΙΝΑ Γ· ΚΟΡΙΖΗ
(το ΓΕΝΟΣ Α. ΜΙΣΥΡΛΗ) ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ!

Όπόταν όλος δ κόσμος συγκλαίει, ή θλϊψις αληθώς μειοϋται. Άλλα τί δύναται 
ν’άντιτάξη τις εις τούς ουτω δικαιολογοϋντας τον θάνατον, και πολεμοϋντας τήν ύπό 
μόνου τοΰ χρόνου,τοϋ εχοντος Sta τής λήθης τήν προνομίαν νά κατασιγάζη καί πρα- 
ΰνη τό έχ μεγάλων συμφορών άλγος,διά πενιχρών ελπίδων και ματαίων παραμυθιών, 
δπόταν αίφνης κλίνει ύπό τήν δύναμιν τής ειμαρμένης υπαρξις, άγνή, όνειροπό- 
λος, σεμνή, μυροβόλος, ούχ'ι απογοητευθεϊσα ζωή, φέρουσα τό βάρος τών έτών, 
άλλα ζωή πλήρης ακόμη ακμής, αίφνης δύουσα, έν ώ έμεσουράνει έν άπάση αύτής 
τή αίγλη είς τό σκότος τοϋ τάφου καί κομίζουσα είς τό σκοτεινόν πένθος τήν βα
σιλεύουσαν είς τόν οίκόν της χαραν ; Κατά πόσον οί συνήθεις παρήγοροι λόγοι 
δύνανται νά δικαιολογήσωσι τόν θάνατον τοιούτων ύπάρξεων, ή δύναται δι* αύ
τών νά πιστευθή ώς δυνατή ή έπούλωσις πληγών, προ τής οδύνης τών όποιων 
θά ύπεχώρει, θά έκάμπτετο, θά μετενόει καί δ σκληρότερος τών κακούργων; Έν 
τούτοις συντετριμένος ό άνθρωπος, κλίνει πάντοτε τήν κεφαλήν είς τής Θείας 
Προνοίας τάς ύψηλάς καί μυστηριώδεις αποφάσεις, αφίνει δέ, όπου ανεξερεύνη
τοι τοΰ Θείου τελοΰνται βουλαί, νά είσχωρή παρήγορος ή δύναμις καί ή παρεμ
βολή τοΰ ανθρωπίνου λόγου, όπως μετριάζη εν τή ψυχή τών σκληρώς δοκιμαζο- 
μένων τήν συναίσθησιν τοΰ έκ τοΰ πικροΰ στόνου μηδενισμού.

Ή Κατίνα Κοριζη ή κατά τόν ’Ιούλιον τοΰ έτους 1893κλείσασα διά παντός είς 
τό φώς τούς συμπαθείς οφθαλμούς της καί συμπαρασύρασα εις την βασιλεύουσανέν 
τή γή αίωνίαν γαλήνην, όπου ή σποδός τοΰ τάφου έξαφανίζει παν ονειρον, τό ανέκ- 
φραστον έκεϊνο γλυκύ έπί τών χειλέων μειδίαμα, θειον τίς ψυχικής της γαλήνης 
άρωμα, ουρανίαν καί τελευταίαν τής φαιδρότητοο τοΰ εύδαίμονος οί'κου της 
σφραγίδα, ύπήρξεν έκ τών έξαιρέτων έκείνων πλασμάτων, πρός ά πάντοτε αισθά
νεται τις έαυτόν οφειλέτην διά τά εύγενή συναισθήματα, άτινα γεννμ έν ήμΓν 
πάσα συνάντησίς των καί τά όποια είναι συνήθως έχεΐνα, ών ή άε>’ ημών αρ
παγή συντελεϊται, γίνεται τάχιστη καί σκληροτάτη. Αί Άθήναι τήν ειχον γνω
ρίσει άλλοτε πολυτίμως, ότε κόρη ώραία, σεμνή καί αφελής, ητο τό αγλάισμα 
τοΰ έχλεκτοΰ οίκου της, καί διά τοϋτο οί μή λησμονοϋντες καί όποιον κάλλος ψυ
χής, ευγένεια αισθημάτων, εστόλιζον τήν ΰπαρξιν της, πικρόν άφήχαν νά διαρ- 
ρεύση έκ τών οφθαλμών των έπί τώ θανάτω της “τοΰ αληθοΰς πόνου των τό δά
κρυ. Πλήν ή ειμαρμένη τή ηρνήθη ενωρίς ακόμη τήν αληθή έν τή ζωή χαρ
μονήν, χαΐ μοιραίωο έν ακμαία ηλικία, μεστή σωματικών καί ψυχικών χαρισμά
των, τήν άφήρεσεν εκ τοΰ κόσμου δ θάνατος, αφίνων ώς συντρίμματα τής ολέ
θριας καταστροφής, ύπεραγαπώντα αυτήν σύζυγον, περιστοιχιζόμενον άπό αγ
γελόμορφα τέκνα, καί πεφιληυ,ένον αδελφόν, ου βαθύτατα τήν καρδίαν έπλήγω- 
σεν δ άπό του κόσμου χωρισμός της.

Εύτυχής δ δυνάμενος νά επιζήση τουλάχιστον ώς ή Κατ ίνα Κοριζη ίν τή 
μνήμη τών γνωστών του μέχρι τής τελευταίας αύτών πνοής. Ό θάνατος φέρων 
άμείλικτος εις τήν ακμήν εύφροσύνου εύδαιμονίας καί βιωτικής εύοίας τήν συυ,φο- 
ράν, σβεννύων επί τών χειλέων τό γλυκύ καί χαρίεν μειδίαμα, καί άναισθήτως 
καταρβίπτων διαγελώσαν ελπίδα καί εύημερίαν, εις τόν αχανή βυθόν δεινής 
απελπισίας, έκτελεΰ, ώς πάντοτε, έργον φθονερού καί κακού καί απογοητεύει τόν 
κόσμον διά τής προώρου αποκοπής τών εκλεκτότερων έπί τής γής άνθέων, τό 
αντικαθιστά όμως δι’ έτέρας μελαγχολικής καλλονής, διά τοΰ ήδέος καί ώχροΰ 
μειδιάματος, τό όποιον δίδει είς τάς έκλιπούσας συμπαθεστάτας ύπάρξεις, τήν τε
λευταίαν Φυσιογνωμίαν, ήν γλυχείαι διαιωνίζουσιν αναμνήσεις......

Ειρήνη Γ. Άντωνοπούλου. ’Εν άνυποκρίτω θλίψει καί πανδήμω τιμή έκή- 
δευεν ή πόλις τοϋ Ναυπλίου τήν 3Οήν ’Ιουνίου τού 1891 τήν Εΐρηγην Γ. Άν- 
τωνοπην^ηυ, σεβαστήν και διαπρεπή δέσποιναν, τελευτήσασαν έν τή ηρεμία 
έκείνη τής ψυχής, ήτις είναι τών δικαίων καί τών εύσεβών ή πολύτιμος άγκυρα. 

Ή Ειρηνη Γ. Άντωνπηού^ου ύπήρξε μία έκ τών ολίγων έκείνων γυναικών, αι- 
τινες έκόσμησαν τήν ήμετέραν κοινωνίαν μετά τήν έθνικήν άποκατάστασιν και 
αί δποΐαι ύπέστησαν δλας τάς περιπέτειας τοϋ ιερού άγώνος. Διανύσασα 88 έτη 
πλήρη έν τή ζωή, έγεννήθη έν "Αργεί τό 1803 καθ’ ήν έποχήν τό ελληνικόν 
έθνος έσταινεν ύπό τόν βαρύν τής τυραννίας ζυγόν, καί τό έκ ταύτης έρεβος 
καί σκότος βαρύ έπεκάθητο κ»ί ήααύρωσεν τόν ώραΓον τής Πατρίδος ημών ού- 

ρανόν. Τέκνον τής έτέρας μεγάλης οικογένειας τοϋ Σταματε.ίον Άντωνοχον.Ιον, 
προεστού έπί τουρκοκρατίας, μεγαλεμπόρου μέγα ΐσχύοντος, άλλα και μεμυηαέ- 
νου έκ τών πρώτων είς τά τής Φιλικής 'Εταιρίας, εις ήν οφείλεται τό μέγα έο- 
γον τής έπαναστάσεως τού 1821, Διοικητοΰ τοΰ "Αργους, καθ’ όλην τήν διάρ
κειαν τοϋ άγώνος, άμα έγνω έαυτήν, ενεπνεύσθη ύπό τοϋ πατρος καί τής έξο

χου μητρός της, αδελφής τοΰ αειμνήστου ΜιχαηΛ, ’Ιατρόν, τό πρός τήν έλευθερίαν 
καί θρησκείαν βαθύ αίσθημα, καί έν ύποκαρδίω χαρά ειδεν άνατείλασαν δριστι- 

κώς τήν ημέραν τής απελευθερώσεως. Τπό τοιαύτας εμπνεύσεις ή Ειρηνη Γ. 
Άντωνοχού^ου, ύψηλά έγκλείουσα έν τή ψυχή αύτής φρονήματα και πόθους, 
οϊτινες ένέπνεον μόνον τότε τάς πρώτας διακεκριμένας γυναίκας τής νεότευκτου 
ημών κοινωνίας, έδρασεν έξόχως έν τώ μετέπειτα μακρώ βίω αύτής, μετ’ ά®0- 
σιώσεως έπιδοθεΐσα είς τήν συνέχισιν τοΰ αληθούς αύτής προορισμού καί μορφώ- 
σασα μίαν τών πρώτων έν 'Ελλάδι οικογενειών.

Είναι πράγματι άληθές, ότι αί πλεΓσται τών θυγατέρων τών έπισηαοτέρων 
οικογενειών τοΰ Άγώνος, δεν κατέχουσι απλώς τόν κοινόν σεβασμόν καί τήν 
άνάπην τών νεωτέρων διά μόνου τοϋ οικογενειακού ονόματος, άλλα καί διά τών 
μεγάλων καί πολυτίμων αύτών αρετών καί πλεονεκτημάτων, ένεκα τών όποιων 
δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς έπίζηλον παράδειγμα είς τάς θυγατέρας καί μη
τέρας τής σήμερον εποχής. Έκ τών σπλάγχνων τοιούτων μητέρων γαλουχοϋνται 
καί ένσαρκοϋνται τά αισθήματα τοϋ πατριωτισμού καί άπασαι αί κοινωνικά', καί 
ήθικαΐ άρεταί δι’ ών οί υιοί μεγαλύνουσιν ή δοξάζουσι τό πατρικόν όνομα καί αί 

θυγατέρες δημιουογοϋσι οικογένειας. Ώς τοιαύτη γυνή ή Ειρηνη Γ. Άντωνο- 
πον^ον ύπήρξεν εύτυχής, τοσοϋτον έξαιρέτως διατρανώσασα έν τή άποστολή αύ
τής ώς μητρός καί συζύγου τάς αρετας τών μεγάλων έκείνων έποχών, ών ποό 
πολλοΰ ή ένεστώσα γενεά άπώλεσε τά φωτεινά ίχνη. Συζευχθεΐσα δμότιμον σύ

ζυγον τόν Γ. ΆντωνοττονΛον, άπέβη παράδειγμα συζυγικής άφοσιώσεως και 
άγάπης, έχουσα δέ νηπιόθεν ένεσταλαγμένην έν τή καρδία ώς βάσιν τοϋ βίου 
της τήν ηθικήν καί τήν θρησκείαν, συνετέλεσε τό κατ’ αύτήν, όπως δ οικος τοΰ 

συζύγου της καταστή περίλαμπρος άνά πάσαν τήν 'Ελλάδα. Ό Γ. Άντωνο'που- 
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Joq έν Τεργέστη βιών καί διατηρών τον μέγαν εμπορικόν οίκον Άννωνοπου,Ιον 
κατά τήν έποχήν τής δουλείας, περιεφρόνησε τόν πλούτον, καί άναμένων νά 
ήχήση ή σάλπιγξ τής παρασκευαζόμενης εθνεγερσίας, έν συνεννοήσει δέ διατε- 
λών μετά τοϋ στρατάρχου Ύψηλάντου, έτάχθη παρά τό πλευρόν αύτοϋ κα'ι 
μετ’ αύτοϋ συγκατήλθεν εις την 'Ελλάδα, παρευρεθείς είς πάσας τάς μάχας, είς 
ας μετέσχεν δ στρατάρχης, ώς έκ θαύματος δέ διασωθείς είς τήν έξωθι τοΰ Ναυ

πλίου μετά τήν άλωσιν τοΰ Παλαμηδίου συμπλοκήν. Ό βίος τοϋ Γ. Άντωνοπον- 
J.ov είναι σειρά τοιούτων έκδουλεύσεων πρός τό έθνος, δπερ καί στρατιωτικώς καί 
πολιτικώς διηνεκώς ύπηρέτησεν, έκλεχθεΐς πληρεξούσιος είς τάς Έθνικάς Συνε

λεύσεις, Γερουσιαστής έπί Καποδιστρίου, Δήμαρχος Ναυπλιέων καί Γερουσια
στής έπί "Οθωνος. Έν τούτοις είς τήν ψυχήν τής Ειρήνης Γ. Άντωνοποΰίου 
ούδέποτε τά θωπεύματα τής οικογενειακής αύτής δόξης καί τό κλέος τοΰ ονό
ματος μετέβαλλον τόν αφελή χαρακτήρα, τά χρηστά καί δλως έλληνικά ήθη. 

Εί καί ώς γυνή άνήκουσα είς τοιοϋτον οίκον ήδύνατο νά φαίνηται ματαία, 
έν τούτοις μάλιστα άποφεύγουσα έκ συστήματος πάσαν έπίδειξιν, έπεδείξατο 
μεγίστην κοινωνικήν μετριοφροσύνην καί απλότητα, ένεκα δέ τής θρησκευτικής 

καί οικογενειακής αύτής ανατροφής, ή Ειρήνη Γ. ΆντωνοπαυΛον είχε πάντοτε 
τόν οίκον αύτής ανοικτόν καί Άβραμιαΐόν. Πρόθυμος άντιλήπτωρ είς τήν δυστυ
χίαν, άνεκούφιζε μεθ’ άγιας καλωσύνης καί γενναίας προστασίας πάντα έπιζη- 
ζοϋντα τήν αρωγήν της, οΰτω δ’ έν αληθεϊ ψυχική γαλήνη, κυκλουμένη ύπό 
διαπρεπών τέκνων, έκλεισεν ήσύχως καί άταράχως τούς οφθαλμούς ύπό τήν ήπιαν 
έπίψαυσιν τοϋ θανάτου καί αφ’ ού κατά τήν ύστάτην ώραν ηύχήθη θερμώς καί 
τρυφερώς έπεκαλέσθη καί προσεφώνησεν έκεινους τούς όποιους ζώσα είχε τοσοΰ- 

τον αγαπήσει.
Χρυσή Ζίννη. Μίαν αρχαϊκήν γυναίκα, μίαν έκ τών πρώτων έλληνίδων, γεν- 

νηθεϊσαν καί άνατραφεϊσαν καί ζήσασαν κατά τό πλεΓστον έν τώ μέσω τής τρι
κυμίας τοϋ μεγάλου Άγώνος καί τών μετ’ αύτόν περιπετειωδών καιρών, τήν κό

ρην τοϋ φιλογενοϋς ’Αναστασίου Κονίαρη, τοϋ μέλους τής Φιλικής 'Εταιρίας, 
τήν έκ μητρός στενώς συγγενεύουσαν πρός τούς μεγάλους τοϋ ’Έθνους καί τής 

’Εκκλησίας εύεργέτας αοιδίμους 'Ριζαρη, τήν αδελφήν τοϋ φιλοπόλιδος δημάρχου 
’Αθηναίων αειμνήστου Ίωάννον Κονίαρη, ή έχλεκτοτέοα μερίς τής πόλεως τών 
’Αθηνών έκήδευε τήν 6’V' Μαρτίου τοΰ 1892, άντιπροσωπεύουσα σύμπασαν τήν 
ελληνικήν κοινωνίαν, ήτις δεόντως τιμώσα παν τό αληθώς ύπερέχον καί συγ- 

κρατοϋν δΓ αρετής τάς βάσεις αύτής, άπέτιε φόρον τιμής καί εύγνωμοσύνης είς 
οικον έκ τών κρατίστων τής ιστορίας ήμών. ΤΗτον έκ τών όλιγίστων έκείνων 
γυναικών, αιτινες άντιπροσωπεύουσα ακόμη παρ’ήμίν τους χρόνους τοϋ ηρωϊσμοϋ 
έν τή πίστει καί έν τοϊς κατορθώμασιν. Έκ Μονιδενδρίου τοΰ Ζαγορίου τής 
’Ηπείρου 'καταγομένη ή ΧΡΥΣΗ ΖΙΝΝΗ, φεύγουσα μετά τών συγγενών αύτής 
τό δούλιον ήμαρ κατά τούς απαίσιους χρόνους τοΰΆλή Πασά,— έπιβαλλόντος είς 
τόν πλούσιον πατέρα αύτής νά θρέψη τόν στρατόν του—πρωτηγωνίστησεν εν τή 
περιθάλψει τών έκ τοΰ Μεσολογγίου είς Κέρκυραν καταφυγόντων γυναικοπαιδών, 
ών τά γυμνά μέλη* διά τής ιδίας αύτής προσωπικής έργασίας ένέδυσε καί έθέρ- 
μανεν. Φιλάνθρωπος έταιρία έν Κερκύρα, ήν άπήρτιζον ό Καποδίστριας, Κονία- 
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ρης καί Γεροστάθης, άνέθετο έν τή έποχή έκείνη είς έπιτοοπείαν έκ δεσποινών 
καί δεσποινίδων τήν κατασκευήν ενδυμάτων διά τούς πρόσφυγας, κέντρον δέ τής 
έπιτροπείας ταύτης ύπήρξεν ή ΧΡΥΣΗ ΖΙΝΝΗ, έν τώ οί'χω τής όποιας πλεϊ- 
σται ελληνικά! οίκογένειαι εΰρισκον άσυλον καί έμάνθανον τάς καθημερινάς 
έκατόμβας, άς ποοσέφερεν ή Ελλάς ύπέρ τής έλευθερίας της.'Όσω καί άν αί άνα- 
μνήσεις τών μεγάλων εκείνων εποχών παραμένουσί σήμερον λησμονημένα’., αν
τλούνται δ’ αί έμπνεύσεις ήμών αλλαχόθεν μάλλον ή έκ τών πηγών, άφ’ ών 
έρβευσεν άφθονος ή δόξα τοΰ "Εθνους, δσω καί άν παραδίδωνται είς λήθην παοά 
τοϊς πολλοϊς οί αγώνες, δι’ ών κατηρτίσθη ή Ελληνική έλευθερία, πάντοτε έν 
μέσω τών αναμνήσεων τούτων ύπάρχουσι κορυφαί τινες, τόσω ύψηλαί, τόσω 
στίλβουσαι, έξ ών δ χρόνος δέν άφήρεσεν ούδέ θά έξαλείψη ποτέ τήν περιβάλ- 
λουσαν αύτάς λάμψιν. Είς τοιούτους χρόνους άνετράφη καί εζησεν, ώς γυνή 

μετασχοΰσα και αΰτη τοΰ ίεροΰ ήμών Άγώνος ή Ζρυσή Ζίννη, μέχρι βαθυτάτου 
γήρατος διασώσασα τόν τύπον τής ακραδάντου άοετής, τής έγκαρτερήσεως είς 
τούς αγώνας, ών παρέστη μάρτυς άπτόητος καί τής μεγάλης χρις-ιανικής εύλα- 
βείας, τόν τύπον έκεϊνον, δστις ήτο τό ώράϊσμα τής μεγαλοφρονεστέρας γενεάς τών 
νεωτέρων Έλληνίδων. Άν πρό τοΰ ονόματος τής ΧΡΥΣΗΣ ΖΙΝΝΗ δ άνθρωπος 
άποθαυμάζει τήν ατομικήν αρετήν, δ έλλην αναμιμνήσκεται καί άκων τάς μεγά- 
λας καί περιφανείς ύπηρεσίας τοΰ πατρικού οίκου της καί εκδηλοϊ τά εύγνώμονα 
αίσθήματά του είς τήν γενεάν αύτής, είς ήν ήΠατρΐς οφείλει κατά μέγα μέρος τά 
ένδοξώτερα κατορθώματα, τάκλεΐσαντα τήν ιστορίαν της καί τήν άναγέννησίν της.

Παντολέων Κωστάκν,ς. Δέν έρημώθησαν μόνον αί ένδοξοι φάλαγγες τών έπι- 
σήμων άνδρών τοΰ ίεροΰ άγώνος. Άραιοϋνται άτυχώς δσημέραι καί αί σεμναΐ 
τάξεις τών έγκριτων άνδρών, οϊτινες λαχόντες ύπό τής Προνοίας τόν έπίσης μέ- 
γαν καί ύψηλόν κλήρον ν’ αναδείξωσι καί προαγάγωσιν είς εύνομούμενον καί 
προέχον έν τώ πολιτισμω Κράτος, την μόλις από τής μακράς δουλείας άπαλ- 
λαγεΐσαν Ελληνικήν χώραν, διέπρεψαν είς τό πολύμοχθον, άλλ’ οχι όλιγώτερον 
ένδοξον τοϋτο έργον.

Έν τή τάξει ταύτη μετά πεποιθήσεως τάσσων τις τόν τήν 23Ίν Δεκεμβρίου 
τοΰ 1892 σεμνοπρεπώς κηδευθέντα ΙΤαντο.Ιεοντα Κωστάκην, άγαθόν καί αγαστόν 
άνθρωπον, πολίτην χρηστόν, οικογενειάρχην πολυφίλητον καί δημόσιον λειτουργόν 
έκτάκτου καί παραδειγματικής αξίας, μεταξύ τών διαπρεπών άνδρών τής νεω- 
τέρας Ελλάδος, αποδίδει αύτώ δικαίως τόν τίτλον, δν μόνος κατέκτησε καί ον 
ή 'Ελληνική κοινωνία έπαξίως τώ ανεγνώρισεν. Ούτε πλούτου, ούτε μεγάλου 

ονόματος ύπήρξε κληρονόμος δ Γίαντο.Ιτων Κωστάκης, ή δέ διακεκριμένη Οέσις 
είς ήν άνήλθεν έν τε τή πολιτεία και τή κοινωνία, ύπήρξε δημιούργημα τής 
ιδίας αύτοϋ έργασίας, διευθυνομένης ύπό εύρείας διανοίας καί έξοχου αρετής. 
Έπί πολλάς δεκάδας έτών, καθ’ άς δεκάδες πρωθυπουργών και ύπουργών άνήρ- 
χοντο κατά διαδοχήν ή έκ περιτροπής είς τό ύπατον αξίωμα, ύφ’ ο ύπηρέτει ώς 
κατώτεοος μέν τό πρώτον, βαθμηδόν δέ προαγόμενος καί τέλος ώς ανώτατος 

ύπάλληλος δ Π. Κωστάν-ης, ούτος ύπήρξεν αριστος μέν συνεργάτης έκείνων έν 
τή έκπληρώσει τών καθηκόντων τής δημοσίου ύπηρεσίας, πιστότατος δέ ύπάλ
ληλος καί σύμβουλος αύτοϊς, αλλά καί άγρυπνότατος φρουρός καί φύλαξ τοΰ
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δημοσίου συμφέροντος, έν στιγμαϊς ύπερισχύσεως τών κομματικών αξιώσεων τής 
πολιτικής, ακριβώς δέ δ άπαράτρεπτος καί στέρεος άποσοβητής τδ καθ’ έαυτδν 
πάσης απόπειρας είτε κάτωθεν είτε άνωθεν γινομένης πρός παρέκκλισιν άπδ τοϋ 

συμφέροντος τή ύπηρεσία.
Τοιούτου σπανίου καί δυστυχώς δυσαναπληρώτου λειτουργού, μηδέποτε έκ- 

τραπέντος ή παρεκκλίναντος έν τώ ταραχώδει καί πολυκυμάντω σταδίω τοϋ ύπαλ- 
λήλου τής Ελληνικής Πολιτείας, άπδ τής όδοΰ τής συνειδήσεως καί τοΰ καθή
κοντος καί τής άφοσιώσεως ποδς τδ συμφέρον τοΰ δηυοσίου, έν τώ προσώπω τοΰ 
Π. Κωστάκη άπεστερήθη τδ παρελθόν έτος ή ήμετέρα πατρίς. Ή κλαγγή τών 
'Ελλ. όπλων, άπδ τοΰ Όλύμπου μέχρι τοΰ Ταινάρου ήχήσασα, δέν ειχεν έτι πε- 
ράνη τδ ευλογητόν έργον αύτής, ή ήρωί'ς πόλις τοΰ Μεσολογγίου δέν ειχεν άκόμη 

καταγάγη τδν πολυαίμακτον θρίαμβον, τον καταπλήξαντα τδν πεπολιτισμένον 

κόσμον (40 Απριλίου 4826), ότε έγεννήθη δ Π. Κωστάκηο ύπ'ο γονιών διαπρεπών, 
λαβών παρ’αύτών έπιμεμελημένην άνατροφήν και μάλιστα ύπδ τής μητρδς αΰτοΰ, 
γυναικδς διακριθείσης κατά τήν έποχήν έκείνην και έπί τελεία άρετή καί θεο- 
σεβεία, άνηκούσης δ’ είς οικογένειαν, θύσασαν είς τδν βωμόν τήςάπελευθερώσεως, 
τήν οικογένειαν τών 'Ραζή. Διακούσας τά έγκύκλια μαθήματα έν τώ ύπδ τδν 
άοίδιμον Γεννάδιον διευθυνομένω τότε Γυμνασίω τών ’Αθηνών μετά πλείστης έπι- 
μελείας, έπανέκαμψεν είς τήν ίδιαν πατρίδα τδ Μεσολόγγιον, ότε στερηθείς τών 
γονέων αΰτοΰ καί τυγχάνων πρωτότοκος τών τέκνων αΰτών, προείλετο ν’ άφο- 
σιωθή περί τήν πατρικήν μέριμναν τών νεωτέρων αδελοών, έξ ών οί δύο οί Ιω
άννης καί Σπυρίδων διέπρεψαν ωσαύτως έν τή κοινωνική σταδιοδρομία, καί τήν 
πολιτείαν εΰόρκως ύπηρετήσαντες, ό μέν ώς στρατ. ιατρός, δ δέ ώς άνώτερος 

οικονομικός ύπάλληλος. *0 IT. Κωστάκης συζευχθεΐς τήν θυγατέρα τοΰ Σπυ
ρίδωνος Καοαπάνου, έκ τής έγκριτου καί γνωστής οικογένειας, έπανήλθεν έκ- 
τοτε είς ’Αθήνας, ένθα άπαρεγκλίτωί άκολουθών τήν άρχήν, ότι δ έχων τήν συ- 
νείδησιν τής έαυτοΰ άξίας καί χρησιμότητος δέν πρέπει νά έξαρτα τδ έαυτοΰ 
μέλλον έκ τής ύπδ τών άλλων κατά χάριν ή κατά συμφέρον ύποστηρίξεως, άλλ’ 
οφείλει, δι’ ίδιας πρωτοβουλίας, δΓάόκνου έργασίας, καί διά τής αναπτύξεως τών 
άτομικών αΰτοΰ άοετών, νά έπιβάλληται καί νά προάγηται, διανύων νεαρωτάτην 
ηλικίαν καί έμπνεόμενος ύπδ πατριωτικού καί ποιητικού οίστρου, είσήλθεν τδ 
1846 είς τήν δημοσίαν ύπηρεσίαν, εν ή αληθώς τοσοΰτον μετέπειτα διέπρεψεν, 
άνυψωθεις μέχρι τής έπιφανεστέρας βαθμΐόος τής έν αυτή ίεραρχικής κλίμακος, έκ 
μόνης τής ύπδ τών κατά καιρούς ύπουργών έκτιμήσεως τών περικοσμούντων αΰτδν 
προσόντων. ’Επί σειράν έτών ύπηρετήσας ώς γραμματεύς νομαρχιών καί έπαρχος 
τώ 1857, έν ή άληθώς θέσει παρέσχε πολυτίμους έκδουλεύσεις καί συνετέλεσεν 
έν τοϊς χαλεποϊς έκείνοις καιροϊς είς τήν άποτελεσματικήν καταδίωξιν τής λη
στείας έν Βάλτω, τιμηθείς τότε και διά τοΰ έλληνικοΰ παρασήμου, μετά τήν έν 

έτει 1863 νέαν πολιτικήν άποκατάς-ασιν τών πραγμάτων τής πατοίδος, ό Παττο- 
Ιέων Κωστάκης άνήλθεν είς άνώτατα αξιώματα καί διεκρίθη εν τούτοις καί έν 
είδικαϊς έντολαϊς, αιτινες πολλάκις ένεπιστεύθησαν αΰτώ.Προσαρτηθεισών δηλονότι 
κατά τδ έτος 1864 έπί τής βασιλείας Γεωργίου τοΰ Α’ τών νήσων τοΰ’Ιονίου είς 
τήν έλευθέραν Ελλάδα καί έπακολουθησάσης τήν προσάρτησιν αΰτών τής διοικη

τικής άφομοιώσεως τών έπτά νήσων, συμφώνως τή νομοθεσία τοϋ παλαιοΰΚράτους 

είςο παρεχωροΰντο, ή τότε Κυβέρνησις τοΰ Δ. Βούλγαρη καί είς τδν Π. Κωστάκην 
προσέβλεψε καί άπέστειλεν αΰτδν έπιφορτισμένον τήν διοίκησιν τοΰ νομού Κε
φαλληνίας, όπου εφ’ ίκανδν είργάσθη μετ’ αόκνου ζήλου ύπέρ τοΰ έπιδιωκομένου 
σκοπού. Κατά τδ 1872 αποδιδομένης τιμής είς τήν έπί τοσαΰτα έτη άκεραίαν 
καί πεφωτισμένην διοίκησιν αύτοϋ και τήν διά τών πρδς τδ Ύπουργεϊον τών 
’Εσωτερικών αλληλογραφιών διατρανωθεϊσαν μάθησιν περί τά διοικητικά, περί 
άτινα ανενδότως κατεγίνετο, εγκύπτων είς τήν μελέτην καί εφαρμ.ογήν τών σχε
τικών νόμων, προσεκλήθη είς τήν κεντρικήν διοίκησιν καί προσηνέχθη αΰτώ ύπδ 
τοΰ άοιδίμου Ε. Δτ.Ιηγτώργη, ή θέσις τοΰ τμηματάρχου Α’ τάξεως παρά τώ 
Ύπουργείω τών ’Εσωτερικών, άνετέθη δ’αύτώ ή διεύθυνσις τοΰ Ζ1 τμήματος αΰ
τοΰ, όπερ άπησχολεϊτο τότε εις τε τών ταχυδρομείων καί τηλεγράφων τήν έν 
γένει έργασίαν.

’Εγκυκλοπαιδικός ύπάλληλος ών δ Π. Κωστάκηη διηύθυνε και τδ τής δημοσίας 
ύγείας τμήμα, έπιδειξάμενος έν αμφοτέροις μάθησιν καί έμπειρίαν πολλήν. Ή 
διεύθυνσις τών τής τηλεγραφίας, κατά τήν εισαγωγήν αύτής, άνετίθετο είς άνω- 
τέρους διοικητικούς ύπαλλήλους, ώς Διευθυντής δέ τής τηλεγραφικής ύπηρεσίας 

άπεδείχθη δ Π. Κωστάκης ρέκτης καί φιλοπρόοδος διοικητικός ύπάλληλος, καί- 
τοι ή τηλεγραφική απήτει γνώσεις είδικάς, τών δποίων ώς καί τδν έν γένει θε
τικών έπιστημών παρημελημένων εν τή τότε καταστάσει τοΰ τόπου, κατ’ ανάγ
κην καί ή Διεύθυνσις τών τοΰ τηλεγράφου ανετίθετο είς έντριβεϊς διοικητικούς άν- 
δρας. Ό 77. Κωστάκης κεκτημένος πεϊραν μεγάλην, άντίληψιν όξεϊαν καί πνεύμα 
βαθύ, δέν έβράδυνε να είσέλθη καί εις αΰτάς τάς ένδοτάτας λεπτομέρειας τών τού 
τηλεγραφικού κλάδου καί νά συντελέση, δπως δ οργανισμός αΰτοΰ βελτιωθή κατά 
τδ πνεύμα τής προόδου, ήτις παρατηρεϊται κατά τούς πεπολιτισμένους λαούς τής 

Ευρώπης. Οΰτω δμολογεϊται OTt κυρίως έπί τής Διευθύνσεως τοΰ 77. Κωστάκη 
έτέθησαν νέαι βάσεις, έφ’ ών έθεμελιώθη πρόοδος, βιζική μεταβολή τοΰ κλάδου 

τούτου καί αληθώς προήχ.θη οΰτος σπουδαίως. Τώ 188 2 άνετέθη τώ 77. Κω
στάκη έκ τρίτου ή Διεύθυνσις τής τηλεγραφικής παρ’ ήμϊν ύπηρεσίας, καθ’ ήν 
έξαιρέτως ή δρασις καί ή χρησιμότης τού άνδρός, έν μοναδική φιλοπονία καί 
σπουδαιοτά τη μερίμνη ασχοληθέντος είς τήν σύνταξιν πολυτίμων νομοθετημάτων, 
έδωκεν ύψίστην ώθησιν εις την τηλεγραφικήν ύπηρεσίαν, καθιέρωσε τήν μονιμό
τητα καί τήν βαθμιαίαν προαγωγήν τών τηλεγραφικών ύπαλλήλων, έν γένει 
ανύψωσε τον τηλεγραφικόν κλάδον είς τήν κοινήν συνείδησιν, καί είσήγαγε 
σπουδαίας βελτιώσεις έν ΐκανώς σοβαρα ύπηρεσία, συνδεδεμένη ποδς ποικίλα 
συμφέροντα τοΰ “Εθνους. Αί εν τή εποχή ταύτη πεφωτισμέναι έκδουλεύσεις 
τοΰ 77. Κω στάκη άποτελοϋσι τάς λαμπροτέρας σελίδας τής πολυμόχθου ζωής 
αύτοϋ εν τή ύπηρεσίμ του ώς διοικητικού ανωτέρου ύπαλλήλου τής ήμε- 
τέρας πατρίδος. Μετά τήν τοιαύτην εΰδοκίμησιν τού ανδρδς έν τή ύπηρεσία 
ταύτη, άνετέθη εκ νέου αΰτώ ή θέσις τού Διευθυντοϋ τών τηλεγράφων έν ή 
παρέμεινε μέχρι τβΰ 1887, δτε διωρίσθη νομάρχης Μεσσηνίας καί ειτα έν 
τοϊς νομοϊς ’Αρκαδίας καί ’Αργολίδας καί Κορινθίας. Τδ κοινωνικόν σώμα δέν 
δύναται νά εΰρωστή όταν τά διάφορα μέλη του πάσχωσιν ατροφίαν, δέν δύ- 
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ναται νά προοδεύη, όταν χαρκινοβατώσι τά άποτελοϋντα αυτό μέλη. Άλλ’ ή 
παρεμπόδισις τής έξ άτροφίας παθήσεως, ή παρεμπόδισις τής καρχινοβατή- 
σεως τών μελών τοϋ κοινωνικού σώματος, έξαρτάται προ πάντων ύπό τών νο
μαρχών, οιτινες είναι οί κυρίως δυνάμενοι νά ύποθάλψωσι τήν ένίσχυσιν καί τήν 
ζωογόνησιν τών 'Ελληνικών δήμων καί νομών. Ή ζωή δύναται μόνον νά δίαχυθή 
καί κυκλοφορήση καθ’ άπασαν τήν έλληνικήν γήν διά δικαστικών ύπαλλήλων 
καί ιδίως νομαρχών, έμπνεομένων ύπό τοϋ πόθου καί έχόντων τήν δύναμιν νά 
έογασθώσιν είς τήν κατόρθωσιν τούτου. ’Εγκρατής τών νόμων έν γένει, ήσκημέ- 

νος εν τή διοικητική πρακτική, όσον ολίγοι τών συγχρόνων, δ Π. Κωστάκης, πε
προικισμένος δι’ οΰ σμικράς άντιλήψεως, φέρων δέ μακρόν καί άμωμον παρελθόν 
έν τή διοικήσει, τή τε έν ταίς έπαρχίαις και τή έν τώ Ύπουργείω τών ’Εσωτε
ρικών, ένθα επί τοσοϋτον ε’ιργάσθη, ηύδοκίμησεν έν τώ αξιώματι τοϋ νομάρχου, 
εί'περ τις και άλλος. Αί πρός τά διάφορα 'Υπουργεία έκθέσεις τοϋ Π. Κωστάκη 
ώς Νομάρχου, μαρτυροϋσι οΐαν ούτος είχε γνώμην περί τών έπιβαλλομένων είς 
τόν νομάρχην ύψίστων καθηκόντων, έντεΰθεν δέ ή έκ τοΰ αξιώματος τούτου πα 
ραίτησις τοΰ άνδρός τώ 1890 καί ή τελεία άποχώρησις έκ τής διοικητικής ύπη- 
ρεσίαο, κατέλιπεν έν αυτή αξιομίμητου ύπόδειγμα ύπαλλήλου νοήμονος, καταρ
τισμένου, άνυψοϋντος είς τήν προσήκουσαν αύταίς περιωπήν τάς άνωτέρας παρ’ 
ήμίν διοικητικάς θέσεις. Τοϋ Π. Κωστάκη τσ.ς μακράς έκδουλεύσεις έκτιμώσα ή 
Πατρις ήυών έτίμησε αύτόν διά τής απονομής τοϋ παρασήμου τών Ταξιαρχών.

’Ιωάννης Μιχάλδοδα Σοϋτσος. Έν τώ προσώπω τοϋ εύγενοϋς τούτου άν
δρός έδυσεν δ τελευταίος ίσως αντιπρόσωπος τής παρελθούσης ιστορικής γενεάς 
τών φαναριωτών. Έγεννήθη είς τήν Κωνσταντινούπολή"τό 1812. Άνήκεν είς έν
δοξα ηγεμονικά γένη τοϋ Φαναριού καί αληθώς ύπήρξεν δ γνησιώτατος καί έκ γέ

νους καί έκ παραδόσεων τύπος τοϋ συστήματος τών μεγάλων οικογενειών αύτοϋ. 
Ήτο πρωτότοκος υιός τοϋ μεγάλου πατριώτου ήγεμόνος τής Μολδαβίας Μιχαήλ 
Σούτσου τοϋ γνωστοϋ ύπό τό άνομα Μιχάλβοδα Βου καί δισέγγονος τοϋ ήγεμό
νος τής Μολδαβίας Μιχάλβοδα Λου, μητρόθεν δ’ έγγονος τοΰ ήγεμόνος τής Βλα
χίας I. Καρατζά. Ό νέος ήγεμονίδης είχε λάβει τήν έπιμελημένην εκείνην ανα
τροφήν, ήτις διέκρινε τούς Φαναριώτας, κάτοχος δ’ εγκυκλοπαιδικής παιδείας, 
μόλις ένηλικιωθείς, είσήλθεν είς τό διπλωματικόν στάδιον τής 'Ελλάδος, είς ο 
σχεδόν άδιαλείπτως ύπηρέτησεν άπό τό 1835 μέχρι τοΰ 1862. Γενικώτερον 
αφ’ ού ύπηρέτησεν ύπό τόν πατέρα αύτοϋ ώς ακόλουθος Πρεσβείας έν Λονδίνω, 
Πετρουπόλει καί έν Παοισίοις μέχρι τοϋ 1843 καί ύπό τόν Κωλέττην, τώ 1852 
διωρίσθη α'. γοαμματεύς Πρεσβείας εν Πετρουπόλει ύπο πρεσβευτήν τόν επ’α
δελφή γαμβοόν αύτοϋ Κωνσταντίνον Ζωγράφον, μετά τόν θάνατον τοΰ δποίου διω- 
ρίσθη έν Πετρουπόλει επιτετραμμένος, τώ δέ 1859 έκτακτος άπεσταλμένος καί 
πληρεξούσιος ύπουργός παρά τή αύτή Αύλή, όπου διέμεινε μέχρι τής μεταπολι- 
τεύσεως τοϋ 1862. ΈνυμΦεύθη τό 1841 είς Παρισίους τήν Αικατερίνην Κόμησαν 
Όβρέσκοφ, ρωσσίδα χαριτωμένην καί ανηκουσαν είς τήν ύψηλήν αριστοκρατίαν 
τής 'Ρωσσίας. Κατά τάς είς ’Αθήνας διατριβής τοϋ άριστοκρατικωτάτου καί φι- 
λοξένου τούτου ζεύγους, ή οικία αύτών ύπήρξεν έν τών περιζητήτων κέντρων τήζ 
κοινωνίας τών ’Αθηνών, ής κορυφή ήτον έπί μακράν σειράν έτών δ περίβλεπτος 

κύκλος τών μεγάλων Φαναριωτικών οίκων Ύψηλάντη, Μουρούζη, Μαυροκορδά- 

του, Καρατζά και Σουτσου. Εις τόν Ίωάννην Σοΰτσον άπεδίδετο έξ άβροφροσύ- 
°Ζ[ μόνον παρά τών ξένων άλλά καί παρά τών ήμεδαπών δ τίτλος τοΰ /έρι'γ- 

γιπος, καιτοι το Κράτος δέν αναγνωρίζει είς τούς έλληνας ύπηκόους τούς τίτλους. 
Ό Ιωάννης Σοντσος, αφήκε τέκνα συμπαθή είς τήν έλληνικήν κοινωνίαν, τόν κ. 
Δημητριον Ίω. Σοΰτσον καί θυγατέρας τάς κυρίας Ναταλίαν Σούτσου, 'Ρωξάνην 
Καρατζά καί Ελένην Άργυροπούλου, είχε δέ άδελφούς τόν Γρηγόριον, διακεκρι
μένου ζωγράφον, τόν Γεώργιον, άρχαίον άξιωματικόν τοϋ Έλ. στρατοΰ, καί τόν 
Κωνσταντίνον, αρχαίου άξιωματικόν τοΰ Γαλλικοΰ ναυτικοϋ, πάντας έγκαταστα- 
θεντας είς τό έξωτερικόν, καί άδελφάς τάς κυρίας Ελένην Ί. Σούτσου, Μαρίαν 
Ζωγράφου καί 'Ραλλοΰν Π. Παπαρρηγοπούλου. ’Απέθανεν έν Άθήναις, τήν 12ην 
Φεβρουάριου 1892 καταλιπών μνήμην άνδρός φιλόφρονος, φιλοξένου καί άγαθοεργοϋ.

Γεώργιος I. Χοΰτσος. Συμπαθεστάτη καί έπιβλητικωτάτη στρατιωτική προ- 
σωπικότης τής ήμετέρας πατρίδος δ Γ. Σοΰτσος έξετιμήθη έξόχως διά τήν άκε- 
ραιότητα τοϋ χαρακτήρος και τήν αιοοσίωσιν αύτοϋ είς τό καθήκον καί τήν 
άλήθειαν. Χαρακτήρ άληθώς άλλων χρόνων καί άλλων εποχών, μή δυνάμενος 
ν’ άνταποκριθή πρός τάς 4άξιώσεις τής σημερινής διαφθοράς, δπότε καί ή στρα
τιωτική αρετή μετέλαβε τελείως τής κοινωνικής έξαχρειώσεως, δσημέραι δ’ έκ- 
λίπουσιν οί άνδρες τής πραγματικής άξίας, τής άληθοϋς εργασίας, οί άγωνισά- 
μενοι μετά πόνου καί συναισθήσεως τόν άγώνα τής έπιστήμης καί τής άθορύ- 
βου στρατιωτικής ύπηρεσίας, προαγονται δέ οί κεκτημένοι μόνον τήν ειδικότητα 
τής δουλοφροσύνης. Ό Γ. Σοΰτσος έχει μακράν καί τιμιωτάτην στρατιωτικήν έρ
γασίαν, δ βίος του δέ ώς καί δ βίος τοϋ κατά τόν Μάρτιον τοΰ 1890 άποβιώσαν- 
τος μεγάλου αύτοϋ συγγενοϋς, τοΰ αειμνήστου σοφοΰ έπιστήμονος, τοϋ τοσάκις 
διά τής περιφανούς συνεργασίας του τιμήσαντος τάς σελίδας τής «Ποικίλης 

Στοάς» Ίωάννου Σοΰτσον, άπλούστατοι άμφότεροι, άνευ άπαιτήσεων, άνευ er- 
ΰόζων γεγονότων, έν τή άπλότητι αύτών ένέχουσι πρός μελέτην λαμπράς σελί
δας, έν αΐς διαλάμπει ή μεθ’ ίεράς εύλαβείας άφοσίωσις είς τήν έκπλήρωσιν τών 
πρός τό έθνος ύποχρεώσεων, έν άπάση τή μεγαλοπρεπεί άκεραιότητι, ήν άγνό- 
της ψυχής καί χαρακτήρος ύψος μόνον έμπνέουσιν. 'Η ζωή αυτή έν τή άπλότητι 
τής μεγάλης άρετής της άποβαίνει δ'ντως δυσχερεστάτη είς μελέτην, διότι άλη
θώς ή σπουδή τοΰ βίου τοιούτων άνδρών είναι καθαρώς ψυχολογική μελέτη. Ή 
άδυναμία τής έξιστορήσεως εζωτερικως μεγάλων πράξεων άποκλείει τόν διθύραμ
βον, τήν πομπώδη φράσιν, εγκλείει όμως εν τή μετριοφρονεστατη καί ευγενε- 
στάτρ αύτής σιωπή ύψίστας ύποθήκας πλήρεις διδαγμάτων διά τούς νεωτέρους.

Ό Γ. Σοΰτσος ίχ μεγάλου καταγόμενος, ιστορικού καί ένδοξου γένους, πολ- 
λαχώς καί διά τών γραμμάτων καί τής έπιστήμης, τών όπλων καί τών χρημάτων, 
ύπηρετήσαντος τήν πατρίδα, τρίτος υιός τού Ίωάννου καί Βικτωρίας Σούτσου 
(τό γένος Σκαναβή 1), έγεννήθη έν Όδησσώ τώ 1824, ένθα κατέφυγεν ή οίκογέ-

* Πάπος Γ. Σούτσου καί πατήρ Β. Σκαναβή είσίν οί άποχεφαλισθέντες μετά 
τοΰ Πατριάρχου έν Κωνσταντινουπόλει, μνημονευόμενοι δ’ έν τφ ποιήματι 'Ρήγα 
τοΰ Φερβαίου.
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νειά του έχ Κωνσταντινουπόλεως κατά τάς άρχάς τής έπαναστάσεως. Έν τή ελ
ληνική σχολή τής Όδησσοΰ διακούσας τά πρώτα μαθήματα τώ 1838 κατήλθεν είς 
τήν Ελλάδα καί κατετάχθη εις τήν στρατιωτικήν σχολήν τών Εύελπίδων, έξ ής 
άπεφοίτησεν ώς άνθυπασπιστής τώ 1848. Παραμείνας δύο έτη είς τήν α’. τάξιν, 
καθόσον δέν ύπήοχον ετεροι μαθηταί, όπως σχηματισθή β'. τάξις, δύο δ’ έτερα 
ετη έν τή έβδόμη, ώς έκ τοϋ έπαναστατικοϋ τότε κινήματος τής σχολής, ής οί 

μαθηταί άπεβλήθησαν άπαντες, πλήν τοϋ Γεώργιον Σοντσον, μηδαμώς συμμε- 
θέξαντος, πάντοτε δέ πρωτεύων, έξήλθεν αύτής φέρων τόν βαθμόν τοΰ άνθυπολο- 
χαγοϋ τοϋ μηχανικοΰ, δτε τώ 1853 ένυμφεύθη έν Ναυπλίω τήν Πηνελόπην Χατη- 
ριάδου, θυγατέρα τοϋ συνταγματάρχου έξ ’Ηπείρου Χατηριάδου και φρουράρχου 
τότε Ναυπλίου. Κατά σειράν τω 1857 προήχθη είς ύπολοχαγόν, τώ δέ 1862 
είς λοχαγόν. Ταγματάρχης έγένετο τώ 1877, μετά τριετίαν γενόμενος άντισυν- 
ταγματάρχης, τώ δέ 1886 συνταγματάρχης, τιμηθείς πλήν άλλων ξένων παρα. 

σήμων καί διά τοΰ έλληνικοΰ Σταυρού τών Ταξιαρχών. Ό Γ. Σοντσοε κατ’ αρ- 
χάς ύπηρετήσας είς τάς διευθύνσεις τοΰ μηχανικοΰ, διετέλεσεν ύπασπιστής τοϋ 
βαυαροϋ στρατηγοΰ Χάν, μεθ’ ού πιστός πάντοτε είς τόν όρκον του κα’ι μηδό
λως συμμεριζόμενος τήν κατά τοϋ αοιδίμου βασιλέως “Οθωνος στάσιν πρός άπο- 
δίωξιν αύτοϋ, ήγωνίσθη κατά τήν Ναυπλιακήν έπανάστασιν, καθ’ ήν απροσδο- 
κήτως έσώθη έκ τής έκραγείσης βόμβας, διευθυνθείσης είς τό δωμάτιον εις δ 

είργάζετο.
Άφ’ ής έποχής προβιβασθε’ις ό Γ. Σοΰτσοε ώς λοχαγός έγκατεστάθη έν Άθη- 

ναις, ό βίος του ούδέν άλλο ύπήρξεν ή σειρά υπηρεσιών πολυτιμοτάτων αλλ’ α

φανών πρός τήν ήμετέραν πατρίδα. Άφοσιωθείς είς τήν θετικωτάτην τών επι

στημών, τά μαθηματικά, τήν μηχανικήν, εΐργάσθη ώς αξιωματικός τοϋ μηχανι
κού, ώς τμηματάρχης τοϋ ύπουργείου τών στρατιωτικών, ώς τμηματαρχης των 
δημοσίων έργων, ώς διευθυντής τών σπουδών έν τή σχολή τών Εύελπίδων, και 
έπί δεκαετίαν δλόκληρον ώς πρόεδρος τοΰ α’. Διαρκούς Στρατοδικείου έξεδίκασε 
πλέον τών 7,000 δικών μεταξύ τών δποίων καί τάς περιφήμους τής Κούτρας, 

Πατσοϋ κλπ. Ή έξοχος στρατιωτική δράσις τοϋ Γ. Σοντσον έν τή προεδρείμ του 
Στρατοδικείου καί αί μοναδικαί εκδουλεύσεις αύτοϋ έν τή Πολυτεχνική Σχολή, 

ύπέρ τής ίδρύσεως καί βελτιώσεως τής δποίας ιδιαιτέρως άπό τούς πρώτους χρό
νους τής ζωής του ήργάσθη καί έμερίμνησε, πολλάκις πεφωτισμένως διευθύνας 
ταύτην. έν ή δ’ έν ύπερηφάνω ένθουσιασμώ είδε πανηγυριζομένην ολόκληρον ει- 
κοσιπενταετίαν χρησιμωτάτης αύτοϋ διδασκαλίας έν αύτή, άποτελοϋσιν αληθώς 
τό λαμπρότερου μνημείου τοϋ μακροϋ καί διαπρεπούς βίου τοΰ άνδρός. Αίφνης 
απίθανε τήν 20ήν Νοεμβοίου 1892, τόν δέ θάνατόν του ή ελληνική κοινωνία 
δικαίως έθρήνησε, διότι αληθώς άπώλεσεν άνδρα έξοχου θελήσεως καί άκεραιό- 
τητος, στρατιώτην τοΰ καθήκοντος, δπερ όλίγιστοι έδιδάχθησαν σήμερον νά σέ- 

βωνται καί ν’ άγαπώσιν.
Περικλής ‘Αναργύρου Πετρίκης. Υιός τοΰ αειμνήστου ’Αναργύρου Πετράκη, 

τοΰ πρώτου Δημάρχου ’Αθηναίων, έγεννήθη τώ 1832. Ή οικογένεια τοϋ άνδρός 

ύπήρξεν έκ τών αρχαιοτέρων τών ’Αθηνών, έπί Τουρκοκρατίας ύπέροχον καταλα- 
βοϋσα θέσιν καί μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων μεγάλως δράσασα έν 

τή περιόδω τής άναπλάσεως τής κοινωνίας καί πολιτείας, πολλαχώς ο’ εύεργε- 
τήσασα τήν πόλιν τών ’Αθηνών. Άπό τοιούτου παναρχαίου άρχοντικοΰ ’Αθη

ναϊκού οίκου καταγόμενος ό Π. Πετράχηε, εύπατρίδης αληθής τό γένος τήν α
γωγήν καί τόν χαρακτήρα, ήτο μία τών συμπαθεστέρων μορφών τής ’Αθηναϊκής 
Κοινωνίας. ’Άριστα έκπαιδευθείς έν Έλλάδι καί Γερμανία, δέν ήσκησε τήν νομι
κήν επιστήμην έν τοίς δικαστηρίοις, άφοσιωθείς ένωρίτατα είς τήν πολιτικήν, εις 
ην από τοϋ 1862 κυρίως είσήλθεν, έκτεθεϊς ώς ύποψήφιος πληρεξούσιος τής Έ- 
θνοσυνελεύσεως, κατόπιν δ’ έπί σειράν έτών πολιτευόμενος. Πολλάκις γενόμενος 
βουλευτής, εχρημάτισε καί ύπουργός δίς ύπό τόν Κουμουνδοϋρον, τό ποώτον τοΰ 
Υπουργείου τής Δικαιοσύνης, μετέπειτα δέ τών Εκκλησιαστικών και Ναυτικών. 
Μετά τινων έτών αποχήν έκ τής πολιτικής, έξελέγη αΰθις πολλάκις βουλευτής 
τής έπαρχίας Αττικής, τελευταίου δέ ιδιωτεύων διωρίσθη Βασιλικός έπίτροπος 
παρά τή Ίερα Συνόδω, κληθείς εις τό άξίωμα τοϋτο ύπό τοΰ κ. Θ. Δηλιγιάννη, 
ού μετά τόν θάνατον τοΰ αειμνήστου Κουμουνδούρου ύπήρξεν έκ τών ειλικρινέ

στερων πολιτικών φίλων. Είτε κατέχων αξίωμα έν τή Πολιτεία δ Π. Πετράχηε, 
είτε ιδιωτεύων, αείποτε ώς μέλος διαφόρων εταιριών καί ιδρυμάτων, είογάσθη πάν
τοτε μετά ζήλου, νοημοσύνης καί ένδιαφέροντος καί ηθικώς καί ύλικώς συν- 
τρέχων καί ενισχύων πάντα χρήσιμον σκοπόν.

Δια τοΰ θανάτου τοϋ Π. Πετράχη δέν έστερήθη τό έθνος πολιτευομένου πρω- 
τοστατοϋντος εις τούς πολιτικούς αγώνας, αληθώς δμως άπώλεσε χρηστότατου 
πολιτευτήν, έκτάκτου άγαθότητος καί φιλανθρωπότητος άνδρα, ού ή ακραιφνής 
σταθερότης είς τάς άρχάς, άς άπό τών πρώτων ήμερών τοϋ πολιτικού του βίου 
ενεκολπώθη, παοέμεινε πράγματι, αληθές ύπόδειγμα άφοσιώσεως καί φιλοπατρίας. 

Ό Π. Πετράχης, πρός τήν ώραιότητα τής μορφής τοΰ όποιου ήμιλλατο ή άκρα 
αύτοϋ εύγένεια, διανύσας βίον άρμόζοντα είς τάς οίκογενειαχάς παραδόσεις του, 
ζωήν, ής καί ή έλαχίστη σελις άποτελεΓ συναρμολογήν αδιάσπαστου θαλερών ανα
μνήσεων γενναιοφροσύνης καί άγαθότητος καρδίας, έκλεισεν άτυχώς τήν ιστορίαν 

τοϋ οικογενειακού βίου του, άποθανών άγαμος καί άνευ απογόνων. Οΰτω δια 
τής τελευτής τοΰ χρησιμωτάτου άνδρός σβέννυται περίβλεπτος είς τήν χώραν οι

κογένεια, μόνον δέ ζών μνημείου τοΰ ονόματος τής μεγάλης οικογένειας Πετράχη 
μένει είς τήν πόλιν τών Αθηνών ή φερώνυμος μονή τών Άσωμάτων εις τά πρό
θυρα τής πόλεως, ήν άνήγειραν καί έδιοίκησαν έπί γενεάς πολλάς οί πρόγονοι 

τοΰ Περ. Α. Πετράχη. Αίφνιδίως άπέθανε τήν νύκτα τής 9ης Δεκεμβρίου 1892.
Διομήδης Διαμάντης. Έν τή ακμή τής ανδρικής ήλικίας είς τό πρόσωπον 

τοΰ Δ. Διαμαντή ή ελληνική κοινωνία άπώλεσεν εν τών αρίστων αύτής μελών, 
ή έπαοχία τών Θηβών ίδια προσφιλή γόνον, τό αληθές αύτής έγκαλλώπισμα, 
τόν διαπρεπέστερου αύτής πολίτην, πολιτικόν αρχηγόν καί εκλεκτόν αντιπρόσω
πον, τό δικανικόν βήμα δόκιμον παραστάτην καί θερμόν τών άδικουμένων συνή
γορον, ή δέ πολιτεία ένάρετον καί χρησιμώτατον λειτουργόν, φιλοτίμως καί εν- 
νόμως ύπηρετήσαντα τήν ήμετέραν πατρίδα, τύπον άληθή συμπαθεστάτου καί 
εΐλικρινεστάτου εύπατρίδου, άνδρός δυναμένου νά παράσχη πολυτιμοτέρας εκδου
λεύσεις έν καταστάσει πραγμάτων έννομωτέρμ καί πατριωτικωτέρμ.

'Ο Δ. Διαμαντής είλκε τό γένος έκ τών ιστορικών Θηβών, ένθα εϊδε τό φώς 
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τδ 1843. Υιός Θηβαίου προκρίτου, διακριθέντος πολλάκις ώς βουλευτοΰ τής 
επαρχίας Θηβών καί μητρός, καταγόμενης έκ τής επιφανούς οικογένειας τών Μη- 
λαϊτών, θυγατρδς τοϋ εκ τών ηρωικών ψαριών επ'ι τοϋ ίεροΰ ήμών άγώνος μέ
λους τής άντικυβερνητικής έπιτροπής αοιδίμου Μ. Μηλαιτου, ετυχεν έπιμελημέ- 
νης ανατροφής καί άνωτέρας μορφώσεως, έκπαιδευθείς έν τή 'Εσπερία, δσον ολι· 
γιστοι τών δμοταγών αύτοϋ, καί μετουσιωθείς δ,τι ώραΐδν καί εύγενές έχει δ 
ευρωπαϊκός βίος, διασώσας δέ πάντοτε άγνδν τδ ήθος καί τήν αρετήν τήν 'Ελ

ληνικήν. Ή μήτηρ τοΰ Δ. Διαμαντή είδεν τους γεννήτορας αύτής ού μόνον κατα 
τδν αγώνα τής άπελευθερώσεως περιφανές ύποδυσαμένους πρόσωπον, τοΰ εκ μη- 
τρδς πάππου αύτοϋ Ίωάννου Μηλαιτου διακριθέντος κατά τδν μέγαν ύπερ 

ανεξαρτησίας αγώνα, άλλά καί μετά τήν τελευτήν τοΰ Καποδιστρίον μετ
έχοντας τής τότε έπί μικρδν κυβερνησάσης τήν 'Ελλάδα άντιβασιλείας. 'Υπδ 

τοιούτους οιωνούς άνατραφεϊσα ή μήτηρ αύτοϋ, καί ύπδ τοιαύτας οικογενειακας 
παραδόσεις βιώσασα, ένέπνευσεν είς τδν Δ. Διαμάντην, διαπλασθέντα ουτω 
τελείως είς άνδρα ύπδ πάσαν έποψιν άξιόζηλον, τήν άφοσίωσιν αύτοϋ πρδς την 
πατρίδα, έκληρονόμησε δ’ είς αύτδν τάς άρετάς τής μεγάλης αύτοϋ οικογένειας.

Συζευχθείς τήν ώραίαν καί άριστα άνατεθραμμένην θυγατέρα τοΰ αειμνήστου 

γερουσιαστοΰ Δ. Χατζίσχον, έγγονήν δέ τοΰ Κωλέττη, τήν προσφιλή τής βα- 
σιλίσσης ’Αμαλίας άμφίπολον (κυρίαν τής τιμής) κατά τήν έξορίαν αύτής έν 
Γερμανία, κατέστησε τδν οίκον αύτοϋ αγλάισμα εύρωπαϊκής μέν λεπτότητος 
καί φιλοκαλίας, έλληνικής δ’ αρετής καί φιλοπονίας. Όσοι ηύτύχησαν νά ίδωσιν ή νά ξενισθώσιν έν τώ έν Θήβαις οίκω τοΰ εύγενοΰς άνδρός, ούδέποτε θά λη- 
σμονήσωσι τήν έμμουσον αρμονίαν τών δύο είσέτι ασυμβιβάστων αντιθέσεων καί 
άπροσεγγίστων άκρων, τοΰ εύρωπαϊσμοΰ καί τοΰ έλληνισμοΰ, οϊτινες έλαμπον 

συγκερασμένοι έν τώ οίκω τοΰ Θηβαίου εύπατρίδου καί τής εύγενοΰς θυγα- 

τρδς τοΰ αοιδίμου ύπουργοΰ τοΰ βασιλέως Όθωνος.
Τά ύπέροχα χαρίσματα καί τήν παίδευσιν τοΰ Δ. Διαμαντή τιμώντες οί Θη

βαίοι έξελέξαντο αύτδν αντιπρόσωπον τδ πρώτον τδ 1875 καί δεύτερον τδ 1884. 
Έν τώ έλληνικώ κοινοβουλίω ήκούσθη πολλάκις ή φωνή αύτοϋ έπί σπουδαίων 
ζητημάτων, σπουδάσας δ’ έπί πολλά έτη έν Έλλάδι, Γερμανίμ καί Γαλλία καί 

άναδειχθείς διδάκτωρ, δέν ώκνησεν ό Δ. Διαμαντής νά διευκρίνιση δια σοβαρών 
μελετών καί πραγματειών, ίκανώς ένδιαφέροντα έπιστημονικά ζητήματα. Έν τή 
πολιτική, ώς έν τώ βίω, διασώζων ίδιας εύγενεΐς άρχάς, άνεφάνη αληθής εύπα- 
τρίδης καί πολιτικός άνήρ. Διάδοχος τής πατρικής έπαρχιακής ισχύος, ώς βου
λευτής δέν έπεδίωξε τήν συνήθη διεφθαρμένην πολιτικήν έργασίαν, άλλά διέσωσε 
τήν ιδίαν άρετήν, ειλικρινές παρέχων διά τοϋ συντόμου αλλά διακεκριμένου πο
λιτικού βίου του παράδειγμα, δτι τδ πολιτεύεσθαι, οιον κατέστησεν αύτδ ή πο
λιτική παρ’ ήμϊν, είναι ού μόνον άλλότριον καί ξένον τής ηθικής άλλά καί άμει- 

λίκτως πολέμιον. Τδ 1885 δ Δ. Διαμαντής διορισθεις νομάρχης Κερκύρας διε
κρίθη έπί σπανίμ πολιτική χρηστότητι, διοικητική ικανότητι και γενναίοι φιλο
πατρία, δμολογεϊται δ’ αληθώς, ότι το πρώτον ή Κέρκυρα μετά τήν ένωσιν έν τφ 
προσώπφ τοΰ πολυκλαύστου άνδρός, είδεν άντιπρόσωπον τής έλληνικής κυβερνήσεως άξιον έαυτής καί τής Ελλάδος. Άπέθανεν έν Άθήναις τήν 12Τιν ’Ιουλίου

1891 ταφείς έν Θήβαις κατά τήν ιδίαν αύτοϋ έντολήν, ήν ώς τελευταίαν ένδει- 
ξιν τής άγάπης του πρδς τδν Θηβαϊκδν λαδν κατέλιπεν, άπαίτησιν δέ δμόθυμον 

τής επαρχίας Θηβών, δπως περίκλειση είς τούς ίδιους της κόλπους τδν νεκρδν 
τοΰ ευγενεστέρου αύτής τέκνου.

Άνδρέας Καλίνσκης. Ή «ΠοιχίΔη Στοάν δημοσιεύουσα μόνη έξ δλων τών 
ελληνικών ήμερολογίων καί Συγγραμμάτων πιστοτάτην εικόνα τοΰ Α. Κα-Ιίνσχη 
παρέχει έν ταύτώ καί τδ άκριβέστερον περί τοΰ άνδρδς βιογραφικδν σημείωμα, 
καθ’δσον τά έν ταϊς έφημερίσι κατά τδν χρόνον τοΰ θανάτου καί μετέπειτα δημο- 
σιευθέντα έν τώ συνδλω περιέλαβον μεγίστας ανακρίβειας, κυρίως ώς πρδς τήν 

πρώτην αρχήν τής ζωής τοϋ Ά. ΚαΛίνσχη. Έγεννήθη κατά τδ 1806 έν Βίλνα 
τής Πολωνίας έξ εύγενών γονέων καί έσπούδασεν έν τώ πανεπιστημίω τής πό- 

λεως ταύτης τά νομικά. Αί ήμέραι τής νεότητος τοΰ Ά. ΚαΛΙνσχη ύπήρξαν αύ- 
τόχρημα θυελλώδεις. "Αμα τή έκρήξει τής Πολωνικής έπαναστάσεως τοΰ 1830 
κατετάχθη ώς έθελοντής είς τά σχηματισθέντα τότε σώματα τών λογχοφόρων καί 
παρακολουθήσας τάς περιπέτειας τής έπαναστάσεως ταύτης έλαβε μέρος είς τάς 
πλείστας μάχας. Τότε προεβιβάσθη είς αξιωματικόν, προγραφείς δέ μετά τήν ά
τυχή έκβασιν τής έπαναστάσεως, κατώρθωσε νά διαφύγη έφιππος είς Βιέννην.Εν
ταύθα έζησεν ύπέρ τδ έτος μετά τών έπιλοίπων Πολωνών φυγάδων, φοβούμενος 
τάς ένεργείας τής 'Ρωσσικής κυβερνήσεως, δπως άποπεμφθώσιν οί φυγάδες είς 
’Αμερικήν, καί αισθανόμενος ιδιαιτέραν στοργήν πρδς τήν Ελλάδα, δέν ήκουσε τάς 
προτροπάς τοϋ πρίγκιπος Τσιατορίσκη, δστις συνεβούλευεν αύτδν νά μεταβή εις 
Βέλγιον, καθ’δτι εν Έλλάδι, ώς έλεγεν ό πρίγκιώ, δέν ύπήρχον είμή πειραταί καί 
λησταί, τούναντίον δ’ άπήντησεν αύτώ δτι προτιμά νά γείνη πειρατής καί ληστής 
παρά να εξακολουθή συζών μέ τούς δημοκράτας Πολωνούς, τούς όποιους δικαίως 
έθεώρει ώς τούς καταστροφεϊς τής Πολωνικής ανεξαρτησίας.Άπελθών είςΤεργές-ην 
έπεβιβάσθη έπι ιστιοφόρου πλοίου καί άπεβιβάσθη κατά τδ 1832 είς Μονεμβασίαν. 
"Εντεύθεν μετέβη είς Ναύπλιον επί τώ σκοπώ νά καταταχθή έν τώ ς·ρ*τψ μετά τοΰ 

βαθμού του, εκεϊ δε σχετισθείς πρδς τδν Ε. Άργυρο'πουΔον, έξέμαθε, μετά πολλοϋ 
έρωτος έπιδοθείς, τήν νεωτέραν έλληνικήν, καθ’ δσον ητο κάτοχος τής αρχαίας 
έλληνικής, λατινικής, γαλλικής, ρωσσικής, γερμανικής καί αγγλικής. Πρδ ΙΟετίας 
έν ήλικίμ 76 έτών έξέμαθε μόνος τήν Δανικήν, ϊνα βοηθή τδν βασιλέα. ’Αποδε
χθείς ΐνα ύπηρετήση έν τή Έλλάδι, πρδς ήν ειλικρινής αγάπη διεθέρμαινε τά 
στήθη του, διωρίσθη τδ πρώτον ύπάλληλος έν τώ Ύπουργ. τών Οικονομικών καί 
μετά ταϋτα έν τώ έλεγκτικώ συνεδρίω, ένθα έμεινε μέχρι τής ψηφίσεως τοϋ περί 

αύτοχθόνων καί έτεροχθόνων νόμου. Τότε δ Χάν αύστριακδς πρόξενος έν Σύρφ 
καί πολύ γνωστός τού Βασιλέως Όθωνος συνέστησε θερμώς τδν Καλίνσκην είς 
τδν βασιλέα, δστις προσέλαβεν αύτδν ώς γραμματέα έν τώ ίδιαιτέρω του γρα- 
φείω, ούτινος προίστατο δ Βεντλάντ. Ό Καλίνσκης θεωρών πλέον τήν Ελλάδα 
ώς δευτέραν πατρίδα του καί λαβών σύζυγον έλληνίδα τήν θυγατέρα τοΰ Πα- 
ναγιώτου Σέκερη. Ταμίου τής Φιλικής Εταιρείας, παρέμεινεν έν τή ήμετέρα 
πατρίδι καί μετά τήν έκθρόνισιν τοϋ "Οθωνος.

Κατά τήν μεταπολίτευσιν δ Δημήτριος Τριγγέτας σύγγαμβρος τοΰ Καλίνσκη 
καί στρατιωτικός διοικητής τών ανακτόρων ’έκράτησεν αύτδν έν τή ύπηρεσιςι, 
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χάρις δ’είς τάς προσπάθειας τοϋ Ά. ΚαΛίνσκη διεσώθη ή επίσημος αλληλογραφία 
τοΰ Όθωνος, τήν όποιαν έζήτει νά λάβη ή Βαυαρική κυβέρνησις καί εις τάς ε
νέργειας αύτοϋ τοϋ ίδιου επίσης οφείλεται ή μή δημοσίευσις, τήν όποιαν κατ’ 

άρ/άς έπεζήτει ή έθνοσυνέλευσις.
Ό βασιλεύς Γεώργιος ευρεν αυτόν έν τοΐς άνακτόροις, μετά μικράν δέ ύπό 

τόν κόμητα Σπόνεχ εργασίαν, τή θερμή συστάσει τοΰ Βούλγαρη καί Ζαι'μη 
προσέλαβεν αυτόν δ βασιλεύς Γεώργιος έν τή ύπηρεσία αύτοϋ. Μετά τήν απο- 
χώρησιν τοϋ Άφθονίδου, ταμίου τοΰ βασιλέως, ανετέθη τώ Καλίνσκη προσω- 
ρινώς ή διεύθυνσις τοΰ ταμείου του, μετά δέ τήν αποχώρησιν τοΰ Οίκονομίδου 
άπένειμεν αύτώ ό βασιλεύς τα καθήκοντα και τόν τίτλον τοΰ ιδιαιτέρου του 
γραμματέως. 'Υπηρέτησε ύπό τόν "Οθωνα 19 έτη καί 30 έτη ύπό τόν Γεώ

ργιον, ή δέ άρχή του ύπήρξε τδ Λάθε βιώσας.
Και όντως ή άρχή αΰτη τοΰ Λάθε βιώσας ύπήρξεν ό λόγος, δι’όν ή έλληνομά- 

θεια καί ή πολυμάθεια τοΰ Καλίνσκη δέν έγένετο ποτέ γνωστή παρά μόνον είς 

τουςλίαν σχετικούς. Καί όμως ύπάρχουσιν έν τή βιβλιοθήκη του πλειστοι έλληνες 
συγγραφείς πολυειδώς σχολιασμένοι καί διάφορα λεξικά έλληνογερμανικά και έλ- 
ληνογαλλικά έν οίς πλήθος λέξεων είνε προστεθειμένα!, άλλαι συμπεπληρωμέ- 
ναι καί άλλαι μετά προσθηκών καί διορθώσεων, ανευρέθη δέ καί λεξικόν έλληνο- 
γερμανικόν ίδιον αΰτοϋ σχεδόν τέλειον. Μικρόν δείγμα τής μεγάλης έργασίας, 
αγνώστου φιλομαθείας καί αξίας τοΰ άνδρός ταύτης είνε καί οι όροι, ους αυτός 

είς τό λεξικόν τοΰ Βαρβάτη συνεργασθείς παρέθηκεν. — Ή δμιλία τοΰ Ά. ΚαΛίν- 
σκη ήτο πάντοτε πλήρης παρατηρήσεων καί αποφθεγμάτων έκ τών έλλήνων 
συγγραφέων. ’Ιδίως δέ εύχαρίστησιν εϋρισκεν αναφέρων χωρία εκ τοΰ Άριστοτέ- 
λους καί τοΰ Ίπποκράτους, τών όποιων μάλιστα, πολλά αξιώματα καί πολλάς 

συμβουλάς, ειχεν ώς αξιώματα αύτός ό ίδιος εις τόν καθημέραν βίον.
"Ό,τι όμως είς πάσαν οίανδήποτε όμιλίαν αύτοϋ προσέδιδε χάριν τινά καί γόη- 

τρόν τι ίδιάζον, ητον ή έπιθυμία, ήν είχε καί ή προσπάθεια ήν κατέβαλλε, ϊνα 
πάντα τά νεώτερα ζητή νά έξαρτήση έκ τής έλληνικής διανοίας, έξ οΰ καί τόν 
ίδιον αύτοϋ είτε οικογενειακόν είτε δημόσιον βίον έζήτει νά ύπαγάγη ύπό τάς 
άρχάς, άς είχε πορισθή έκ τής μελέτης τής αρχαίας 'Ελλάδος, καί τάς ιδίας 
πράξεις καί τήν ίδιαν συμπεριφοράν νά στήριξή είς αποφθέγματα ελληνικά, έστιν 

ότε καί έκ τοΰ νεωτέρου λαοΰ προερχόμενα.
Διά τοϋ θανάτου τοΰ Ά. ΚαΛίνσκη έξέλιπεν είς τών μάλλον χαρακτηριστικών 

τύπων τής ήμετέρας πατρίδος, συμπαθεστάτη προσωπικότης, καταναλώσασα τόν 
βίον αύτής ύπηρετοΰσα τήν 'Ελλάδα καί τήν Βασιλείαν, ή ζώσα ιστορία τής Αυ
λής άμφοτέρων τών δυναστειών, Έν τή νεωτέρμ πολιτική ιστορία συνεδέθη τό 
διακεκριμένον τοΰ άνδρός όνομα διά σειράς πολυτίμων πρός τό ελληνικόν Έθνος 

ύπηρεσιών, πράγματι δέ δ Ά,ΚαΛίνσκης, έμβριθής καί πεπειραμένος γνώστης τών 
συνταγματικών αρχών, έκ τοΰ άφανοΰς μέν, άλλα πάντοτε πρός τό συμφέρον τοΰ 
Κράτους έθεράπευσε τό γόητρον τής βασιλείας μετ’ εΰλαβοΰς πίστεως καί αφοσιώ- 

σεως. Άπέθανεν αίφνης τήν 16ην ’Ιουλίου 1893.
’Αλέξανδρος Γ. Κυριάκός. Τύπος άληθοΰς Έλληνος πατριώτου καί τήν καρ

διάν καί τό πνοδμα καί τάς παραδόσεις, παλαιάς δόξης καί μεγαλείου άνήρ, 
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ύπό τό απλοϊκόν τής γενεάς τοΰ άγώνος ένδυμα ένέκουπτε αληθή αξίαν καί 
αρετήν, ήν ουδέποτε απεκάλυψεν ή άκρα μετριοφροσύνη του, έμπνέουσα αύτώ 
αποστροφήν πρός τήν συνήθη ματαιοφροσύνην καί τήν πρωταγωνιστούσαν παρ’ή- 
μϊν καινότητα. απέναντι τής όποιας προύτίμα νά κρύπτη τους θησαυρούς τών 
πολλών καί ποικίλων αύτοϋ γνώσεων. Οΰτω όλίγιστοι ύπό τήν άπέριττον άλλ’έκ- 

φραστικην φυσιογνωμίαν τοΰ ΆΛεζάνδρου Κυριάκον άνεγνώρισαν τόν νομικόν, τόν 
φιλόλογον, τόν αρχαιογνώστην, τόν λάτριν τής έπιστήμης καί πάσης έθνικής 
ιδέας, διότι αληθώς ξένος καί ασυμβίβαστος πρός τήν περιβάλλουσαν τόν κόσμον 
τών σημερινών χρόνων κοινωνικήν ατμόσφαιραν, παρήλθε δίκην όδοιπόρου σχε
δόν αφανής, άγνωστος τον βίον είς τους περισσοτέρους, τους είθισμένους έν 
τώ θορύβω έπιπλάστου δόξης καί τώ ζόφω ήθικής καταπτώσεως ν’ άποδίδωσι 
τοΰ θαυμασμού των τά έγκώμια καί τήν έκδήλωσιν τής λατρείας των είς πρό
σωπα, εστερημένα τής αγνής φιλοπατρίας καί τοΰ μεγάλου ένθουσιασμοΰ πρός τάς 
αληθεστέρας αύτής πηγάς, δστις διέκρινε τόν ένάρετον καί ένθουν πατριώτην 
εκείνον άνδρα.

Ό ’4. Κυριάκος εγγονος τοΰ Πανάγου Κυριάκού έκ τής πρώτης αρχής τής οι
κογένειας του ενεπνεύσθη διά τοΰ παραδείγματος και 0ta τής αγωγής τάς έξο
χους εκείνας αρετας, αΐτινες άποτελοΰσι τό θεμέλιον ύγιοΰς ήθικής διαπλάσεως 
καί χρησιμεύουσιν ώς άγκυρά ασφαλείας καί σωτηρίας είς τους κλύδωνας τοΰ 

πολυκύμαντου βίου. Ό Πανάγος Κυριάκος ανήκων είς ένα τών έπιφανεστέρων οί
κων τής Μεσσηνίας, προεστώς τών Καλαμών, είλκυσε δικαίως έν τοΐς πρώτοις 
τήν έμπιστοσύνην τών έταιοιστών, μυήσας μετέπειτα τόν ηγεμόνα τής Μάνης 
καί γενόμενος τό κέντρον τοϋ πατριωτικού οργανισμού τής πέριξ χώρας. Τοιαύ- 
την κατέχων θέσιν, έπέσυρε τήν ύποψίαν τών αίτούντων έγγύησιν κατά τής πα- 
ρασκευαζομένης έθνικής έξεγέρσεως δυναστών, αΰθορμήτως δέ προσηνέχθη ώς ό
μηρος μετά τών λοιπών τής Πελοπόννησου άοχιεοέων καί προεστώτων, μεθ’ ων 
απαχθεϊς είς Τρίπολιν, έρρίφθη είς τάς φυλακάς, έξ ών μετά έννεαμήνους βασα- 
νους έμελλε νά έξέλθη κατά τήν άλωσιν ταύτης, ϊνα ταχέως άπέλθη προάγγελος 
πλέον και μάρτυς τής εθνικής άναστάσεως. Τοΰ πατρός δέν έδείγθησαν κατώτε

ρον οι υίοι κατά τήν έπανάστασιν, μετά δέ τήν άποκατάστασιν δ Γεώργιος Κν 
ριακο'ς, έκ τών ολίγων εΰπαιδεύτων άνδρών τής έποχής έκείνης, είσελθών είς τήν 
οικονομικήν ύπηρεσίαν τοΰ δημοσίου, καί βοηθούμενος ύπό τοΰ υιού του ΆΛεζάν- 
δρον, συνέταξε τό πρώτον τελωνιακόν δασμολόγιον. Ό ΆΛε'ζανδρος Γ. Κυριάκος 
δέν ήτο μέν θρέμμα τής μεγάλης γενεάς, έδείχθη όμως γνήσιος διάδοχος τοΰ πα

τριωτισμού καί τών αρετών έκείνης. Τυχών ίδιαζούσης όλως μορφώσεως, ασχο
ληθείς δ’ οϋ μόνον είς νομικάς μελετάς άλλα καί Φίλολογικάς καί άρχαιολογικάς, 
κατήρτισεν εαυτόν ταμεϊον γνώσεων σοφών καί ύγιών, δυνάμενος αληθώς, έάν άλ
λως έχρησιμοποίει ταύτας, ν’ άποβή κατά πολύ εΰεργετικώτερος είς τήν πατρί
δα αύτοϋ πολλών άλλων έξ έπαγγέλματος έπιστημόνων. Άτυχώς ή μέχρι ύστά- 
της πνοής λαμπρύνασα τήν άρχαϊκωτάτην ζωήν του ακραιφνής αύταπαονησία 
τοΰ άνδρός κατέλιπε απαρατήρητου τήν μεγάλην αξίαν καί παραδειγματικήν 
φιλοπατρίαν του. Άπέθανεν έν Άθήναις τή 16ην Νοεμβρίου 1892.

■Αλέξανδρος I. Κατακουζηνός, Καθ’ ήν εποχήν όλίγιστοι βαθύτερου ήσθά- 
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νοντο τήν Μουσικήν ή μηδαμώς έβλεπον άνυψουμένην τήν ψυχήν των εις τάς 
πτέρυγας τής αρμονίας της, τής εις κόσμους άλλους δδηγούσης, ένθα, φεύγωντις 
τήν καθημερινήν πεζότητα, δύναται ν’απολαύση τά θέλγητρα, άτινα διανοίγει ή 

καλλιτεχνία, δ Α. Καταχονζηνοε πολυτίμως συνετέλεσε καί τελεσφόοως είργάσθη, 
εις τήν διάδοσιν κα'ι άνάπτυξιν τοϋ μουσικού παρ’ ήμϊν αισθήματος. Δυστυχώς 
ένωρίτατα ελησμονήθη δ ανήρ, διότι αποστραφείς τόν συνήθη θόρυβον καϊ αφή- 
σας νά διαρρεύση ήρεμος καί αθόρυβος δ καλλιτεχνικός βίος του, εζησε πάντοτε 
έν τή ύπερβαλλούση έκείνη μετριοφροσύνη, ήτις έπεκράτει έν τώ φιλοσοφικώ αύ
τοϋ πνεύματι, μακράν πάσης τύρβης, μή έκτιμηθε'ις δέ, όσον έπρεπε ζών κα'ι νε
κρός έτιμήθη διά τής παγεράς αδιαφορίας τοΰ Έλλην. Δημοσίου, δπερ έν έξάλ- 

λω πλέον ένθουσιασμώ συνείθισε νά παρακολουθή τους θερινούς θριάμβους τοϋ 
πρώτου τυχόντος συνθέτου ανουσίου κωμειδυλλίου, ή νά στέφη έν έλαφρά προθυ
μία τήν κεφαλήν τών έπιτηδείως άποσπώντων τοϋ θαυμασμοΰ του τήν έκλαμ- 

προν λάμψιν.
Γεννηθείς τή 16η Μαρτίου 1824 έν Τεργέστη, ένθα οΐ γονείς αύτοϋ είχον κα- 

ταφύγει έκ Σμύρνης, ένεκεν τής Έλλην. Έπαναστάσεως, εγγονος τοΰ περικλεούς 
διδασκάλου τού γένους Κ. Κονμα, ίδιάζουσαν άρχήθεν έπεδείξατο κλίσιν καί άφο- 
σίωσιν πρός τήν Ποίησιν καί τήν Μουσικήν. Τάς πρώτας μουσικάς γνώσεις διδα
χθείς ύπό τοΰ αοιδίμου Δ. Διγενονς, άπήλθεν είς Παρισίους καί Βιέννην, ένθα 
φύσις ένόλω εύγενής καί ποιητική, επεδόθη δλοψύχως εις τήν μελέτην τής Μου
σικής, ήν μετά λαμπράς σποοδάς κατόπιν εΰδοκίμως έδίδαξε, πλεϊστα έργα Μου
σικά δημοσιεύσας καί πλεϊστα άσματα μελοποιήσας, δημοτικά έκτοτε κατα- 
στάντα. Έν Βιέννη τώ 1844 έποιήσατο τδ πρώτον βήμα διά τήν εισαγωγήν τής 
τετραφωνίας είς τήν Έκκλ. μουσικήν, καταρτίσας δέ χορόν, δν έδίδαξε τάς ίδιας 
αΰτοΰ έκκλ. μελωδίας, διγμιθυνε τούτον έπί δλόκληρον δεκαεπταετίαν. Έν 
τήέποχή ταύτη, προσκλγιθείς ύπδ τών δμογενών τής Όδησσοΰ είσήγαγε τήν 
τετραφωνίαν τφ 1861 εις τήν αυτόθι Έλλην. Εκκλησίαν, ένταύθα δ’έλθών κα'ι 
κληθείς είς τήν διεύθυνσιν τού Εκκλησιαστικού χορού τών Ανακτόρων τώ 1870, 
πρώτος είσήγαγε τήν Έκκλ. τετραφωνίαν έν Έλλάδι.Άφιλοκερδώς έργασθείς δ Α. 
Καταχονζηνος είς τήν άνάπτυξιν τής Έκκλ. μουσικής καί διαπρέψας παρ’ ήμϊν 
έπί μουσική μορφώσει, άφ’ δτου συνέστη εν Άθήναις τδ ’Ωδεϊον διετέλεσεν επί 
μακρα ετη δ ακούραστος αύτού “Εφορος, δ πρώτος αρωγός, δ πολυτιμώτερος είς 

τά πρώτα αύτού βήματα προστάτης.
’Εάν έν τώ προσώπω τού Α. Καταχονζηνον ή αραιά χορεία τών όλιγίστων 

παρ’ ήμϊν έπιτυχώς θεραπευόντων τήν Μουσικήν καί μετά στοργής ύπέρ αύτής 
εργαζομένων, άπεστερήθη ένδς τών αρχαιότατων καί δραστηριωτάτων αύτής με
λών, καί δ κόσμος τών Έλλην. Γραμμάτων άπώλεσεν έν ταύτώ χρησιμώτατον 
λόγιον και δόκιμον ποιητήν, κατά διαφόρους καιρούς δημοσιεύσαντα Συλλογας 
ποιημάτων μετ’αίσθήματος πολλοΰ γεγραμμένων, μέχρι γήρατος δ’ έν ενθουσια
σμό) συνεχίσαντα τήν πολύτιμον αύτού έργασίαν, χάριν τής τρυφεράς Ιδίως ήλι- 
κίας, ύπέρ ής γράφων έν καθαρά καί χαριεστάτη γλώσση, έγένετο δ κατ’ έξο- 

χήν Ποιητής κα’ι δ τελειωτής τών ΙΙαιδιχων ’Ασμάτων. Ό Α. Καταχονζηνοσ έ
γραψε ποικίλας άλλας διατριβάς κα'ι είργάσθη ύπέρ τής διορθώσεως τής γραφο- 

μένης γλώσσης, έτερα έργα έμμετρα λυρικά καί διηγηματικά, έδημοσίευσε δέ τά 

ΈΑεγέϊά τον, τδν Τίδν τον Δημίον, τδν Τειρεσίαν, τδ ΣοΰΑι καί τδ Έρωτιχδν 
ΧαρτοφυΛάχιον, συλλογήν αισθηματικών ποιηματίων, έν εϊδει ήμερολογικών ση
μειώσεων έξελισσομένων, τδ αριστον ίσως τών έργων του, ωραίους «Λίυάους», 
κατέλιπε δέ ανέκδοτα πλήν άλλων τήν Άρμονιχην, έργον πλείστου λόγου 
άξιον, μέλλον νά συντελέση καί είς τδν πλουτισμόν τής Μουσικής ήμών γλώσσης, 

ώσαύτως δέ καί δύο μελοδράματα, τήν Άρετονσαν καί τούς Ά δε Αγονε Φο'σχαρι.
Ή ΠοιχίΛη Στοά», ής τάς σελίδας έξ ίδιας έκπιμήσεως, τοσάκις έστόλισαν 

ώραϊα Μουσικά έργα καί σειρά άλλων διατριβών τοΰ Λ. Χαταχουίηνοΰ, μετ’ εύ- 
γνώμονος αισθήματος δημοσιεύει είς τδν παρόντα τόμον τήν προσωπογραφίαν τοΰ 
άνδρός, χαραχθεϊσαν άτυχώς έπί τή βάσει τής μόνης εύρεθείσης παλαιάς φω
τογραφίας, μετ’ ανεκδότου ώραίου μουσικού συνθεματίου τοΰ Άνδρός. Είθε ή 
νεωτέρα γενεά νά μή λησμονήση τήν πρ'ος τδ συμπαθές άνομα τοϋ Α. Καταχον- 
ζηνοϊί όφειλομένην αγάπην, μετ’ εύλαβοΰς στοργής στέφουσα πάντοτε τδν σε
μνόν τάφον τοΰ αγαπητοΰ μουσικοδιδάσκαλου καί ποιητοϋ μέ τά ώραιότερα 
άνθη, αντί τών πνευματικών καί ηθικών ανθέων, δΓ ών έπί μακρδν έμόχθησε, 
στολίζων τδ πνεΰμα καί τήν καρδίαν ήμών. Άπέθανεν έν Άθήναις τήν Ιην 
’Οκτωβρίου 1892.

Αημήτρεος Νότη Βότσαρης. Έξέχουσα φυσιογνωμία διά τδν στρατόν ήμών 
καί προσωπικότης συγκεντροΰσα αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος, υί'ος τού Νότη τού 
Βότσαρη, άδελφοΰ τοΰ Κίτσου, δστις ήτο πατήρ τοΰ ήρωος Μάρκου, ούτινος τδ 
ονομα ήλεκτρίζει καί συγκινεϊ πάσαν έλληνικήν καρδίαν. Ούδεις λησμονεί τδν 
θαλερόν έκεϊνον καί εύθυτενή στρατιώτην, τδν ώραϊον αληθώς άνδρα κατά τήν 
ψυχήν καί τδ σώμα, τδν εύσταλή άθλητήν, ού τδν άδάμαστον χαρακτήρα δέν 
διηυλάκωσεν ούτε τδ γήρας, ούδέ τών μακρών ετών οί πόνοι. Όπόσον περιφανής 
είναι ή έποχή, έν ή έγεννήθη καί έδρασε, νεανίας Σουλιώτης, παρά τδ πλευρδν 

τοΰ πατρός του στρατηγού -V. Βο'τσαρη, σπεύδων έκεΐ, δπου τδ θάρρος καϊ ή άλ- 
κιμος εύτολμία, άφίνουσι παρασάγγας τήν φρόνησιν καί τήν σκέψιν. Χρόνοι ε»- 
λαμπροι, καθ’ ους μεγάλαι καί ίεραί ίδέαι άνέπλασσον τάς ψυχάς τών ανθρώ
πων, είς δέ τά στήθη αύτών διέλαμπεν αληθής αγάπη πρδς τήν πατρίδα, πίστις 
είς τήν αληθή τάξιν, έρως πρδς τήν έλευθερίαν, μέγα έν τοϊς κινδύνοις θάρβος. 
Αί άρεταί αύται περιβλέπτως διακοίνουσι τήν δλην ζωήν τοϋ Δημ. Βο'τσαρη, 
μαρτυρηθείσαι καί διαπιστωθεΐσαι δΓέργων βίου μαχροτάτου καί διακεκριμένου.

Γεννηθείς έν τώ πεφημισμένω Σουλίω τώ 1808, τέσσαρα ακριβώς έτη μετά 
τήν άπροσδόκητον έπίθεσιν τού τυράννου Άλή Πασά κατά τής οικογένειας τών 
Βοτσαραίων, ε’γαλουχήθη καί άνετράφη κβριολεκτικώς έκ παίδων άπδ τήν λάμ- 
ψιν τών δπλων, δεκατετραετής δέ περιβληθείς τήν πολεμικήν πανοπλίαν, κατά 
τήν έκρηξιν τής μεγάλης ήμών κατά τοΰ ’Οθωμανικού ζυγού έπαναστάσεως, εύ- 
ρέθη πλησίον τοΰ πατρός του, δπως φυλάσσεται εκ τών δολοφονικών ένεργειών 
τοϋ Άλή Πασά, μίσθια όργανα τού δποίου ειχον δολοφονήσει έν Κερκύρςι τόν 

πρεσβύτερον αδελφόν Γεώργιον. Οΰτω ό Δ. Ιίο'τσαρης παραχολουθών τούς μαχη- 
τάς τού πατρός του καί συναγωνιζόμενος, ειδεν έκ τοΰ σύνεγγυς τήν βοήν τοΰ 
πολέμου καί είς πολλάς μάλιστα περιστάσεις ανεπλήρωσεν αύτδν έν τή άρχη- 
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γί<?., καί τοι νεαρότατος, διαδοχικό δικαιώματι κατά τήν επικρατούσαν συνή
θειαν παοά τοϊς Σουλιώταις, δταν εκείνος απούσιαζε μακράν τοΰ σώματός του, 
Ύπέστη τάς ενδόξους καί μαρτυρικάς ταλαιπωρίας τής πολιορκίας τοϋ Μεσο
λογγίου, ήγωνίσθη κατά τήν ήρωϊκήν αύτοϋ έξοδον, μετέσχεν έν γένει πάσης 
μάχης, καί δεκαεπταετής, τοϋ πατρός του παρακαθημένου είς τήν έν Τροιζήνι 
συνέλευσιν, άνέλαβεν αύτδς τήν διοίκησιν τοΰ σώματος καί ώς σωματάρχης διε- 

τέλεσεν ύπδ τήν αρχηγίαν τοϋ Καραϊσκάκη.
Μετά τήν άποκατάστασιν τών πραγμάτων ό Λ. Βο'εσαρηο είσήλθεν είς τδν τα

κτικόν στρατόν, είς τάς τάξεις τοϋ όποιου διεκρίθη έπίσης, ένεργδν λαβών μέρος 
είς άπάσας τάς έθνικάς περιπέτειας, καθ’ ας ή φιλοπατρία του ήμιλλάτο πρδς 
τήν έγνωσμένην γενναιότητα τών Σουλιωτών. Μετά τήν ελευσιν τοΰ Βασιλέως 
Γεωργίου προσελήφθη ώς ύπασπιστης αΰτοΰ, ή δε πατρις εκτιμώσα τάς άρε— 
τάς του άνεβίβασεν αΰτδν είς τά ανώτατα στρατιωτικά αξιώματα, άνέδειξε τώ 
1863 Υπουργόν τών Στρατιωτικών, πολλάκις βουλευτήν καί πληρεξούσιον κατά 
τήν Β'. ’Εθνικήν Συνέλευσιν. Φέρων τδν βαθμόν αντιστρατήγου καί τετιμημέ- 
νος διά τοϋ 'Ελληνικού Μεγαλοσταύρου άπεβίωσεν έν Άθήναις τήν 10γ1ν Σεπτεμ

βρίου 1892.
Λάζαρος Λ. Βούλγαρης. Πάντοτε είναι σκληρόν τοϋ θανάτου τδ τραύμα- 

άλλ’ είσί τινες περιστάσεις, καθ’ας ή συμφορά αποβαίνει μυριάκις σκληρότερα καί 
ύπερτέρα τών ανθρωπίνων δυνάμεων. "Οτε δ θανατος ένεδρεύων ώς δολοφόνος 
πλήττει τδ θΰμα, άνύποπτον έν τή ακμή τής ζωής, έν τή απολαύσει τής εΰδαι- 
μονίας, έν τή δράσει τοϋ βίου, δτε ή παγερά χειρ του δέν νεκρώνει μόνον μίαν 
υπαρξιν, αλλά διαχύνει πέριξ άληστον πένθος καί απερίγραπτου οδύνην καί με
ταβάλλει αύθωρεΐ τήν ιλαράν ζωήν είς φρικώδη Τάρταρον, τότε ή ανθρώπινη 
ψυχή έξανίσταται δικαίως κατά τής άγριότητος τής ειμαρμένης. Τοσοϋτον πικρά 

απομένει ή έντύπωσις τοΰ θανατου τοϋ Λ. Βον.Ιγαρη, ου τήν ζωήν μοϊρα κακή 
έφθόνησε δυστυχ^ώς, καί απαίσιου τέλος απέκοψε ταχέως τδν εΰέλπιδα δρόμον 
τοϋ χρησίμου βίου του. Δέν τδν έρριψε νεκρόν αμέσως· τδν κατέστησεν δμως 
ανίκανον νά συνέχιση τδ εργον αΰτοΰ, επιρρίψασα πένθιμου πέπλου έπί του οί
κου του, πολύ πριν ή τδν θανατώση, επισκοτίσασα τήν δρασίν του πολύ πριν 

ή κλείση τους οφθαλμούς του. Αί έπί τήν χρησιμότητα τοϋ Λ. Βοΰ.Ιγαρη στηρι- 
χθεϊσαι λαμπραί ελπίδες ειχον προ πολλοΰ έξαφανισθή πλέον, καί τά αγαστά 
αΰτοΰ πλεονεκτήματα ειχον βυθισθή εις αφανειαν. Δέν ειχεν απομείνει ή μόνη 
ή αναλαμπή τής έπ’ αΰτδν άντανακλώσης πατρικής δόξης, έπί προσώπου σχε
δόν νεκρού. Τοιαύτη ή κακότροπος τής μοίρας αύτοϋ βούλησις.

Δευτεοότοκος υιός τοϋ αειμνήστου μεγάλου ύδραίου καί πρωθυπουργού τής 

Ελλάδος Δ. Βον.Ιγαρη, έκ μητρός δ’ έγγονος τοΰ Λαζάρου Κουντουριώτου 
έγεννήθη τώ 1853, ένωρίτατα δέ αφοσιωθείς εις τδ πολιτικόν στάδιον, μετά 
λαμποάς έν Εύρώπη σπουδάς, προώριστο, πληρη κατεχων τήν συναίσθησιν τών 
ποδς τήν άντανακλώσαν έπ’ αΰτδν προγονικήν αί’γλην ύποχρεώσεων, ί’να συνέ
χιση τήν μεγαλοπρεπή τής γενεάς του πολιτικήν σταδιοδρομίαν ύπέρ τής πα- 

τρίδος. Είς τδ πολιτικόν στάδιον, τοΰ όποιου από τρυφεράς ηλικίας ό Λ. Βοΰ.Ι- 
γαρης είχε γνωρίσει τήνφύσιν, δτε δ μεγαλόφρων πατήρ του έπάλαιε περί τήν 

διαχείρησιν τών κοινών, νεότατος είσελθών, έξελέγη βουλευτής, δέν έπρόφθασεν 
δμως νά κατάδειξη τά έκ τών ύπερηφάνων χαρακτηριστικών τοΰ ένδοξου γέ
νους του καί έκ τών φυσικών αΰτοΰ αρετών χαρίσματα έν τή υιοθετήσει πάσης 
φιλοπάτριδος αρχής, διότι δ θάνατος προώρως έφερεν αΰτδν είς τδν τάφον. ’Αγα
πών τήν πατρίδα κατ’ εΰθΰν λόγον τών θυσιών καί αγώνων, ους ύπέρ αΰτής δ 
οίκος αΰτοΰ κατέβαλεν, έμπνεόμενος ύπδ τοΰ ήθιχοΰ φρονήματος, τ’ δποϊον άπδ 
καταγωγής καί ανατροφής ειχεν ένστερνισθή, άνήρ ύπδ πάσαν εποψιν αγαθός, 
Φιλόκαλος καί νοήαων, φύσις έν γένει καλλιτεχνική καί ύψηλόφρων εκαλείτο νά 
παράσχη τελεσφόοους έκδουλεύσεις καί νά διατρέξη αξιοζήλευτου στάδιον, άν μή 
μοιραίου πεπρωμένου συνέτριβε τοσοϋτον θλιβερώς τής ώραίας ζωής του τάς 
χρησίμους ημέρας.

Έπί τώ θανάτω τοϋ πολυκλαύστου Λ. Βούλγαρη επένθησεν εΰρΰς κύκλος έπι- 
φανών οικογενειών, τών έξ αγχιστείας καί τών έκ κηδεστείας συγγενών αΰτοΰ, 
καθόσον δ ύδραϊος εΰπατρίδης είχε νυμφευθή τήν εΰγενεστάτην θυγατέρα τοϋ 

μακαρίτου Καίσαρος 'Ρωμα διαγγελέως τοϋ βασιλέως “Όθωνος κ. Άδριανήν. 
Έτελεύτησεν έν Παρισίοις τήν 17ην Φεβρουάριου 1893 έτάφη δ’ έν Άθήναις 
έν τώ οίκογενειακώ μνημείω τήν 19ην Μαρτίου.

Θεόδωρος Έμμ. ‘Ροδοκανάκης. Μία διαπρεπής, έν έθνικαϊς βιώσασα εΰερ- 
γεσΐαις προσωπικότης δ Θεόδωρός Έμμ. 'Ροδοκανάχης έξέλιπε τόν ’Ιούλιον τοϋ 
1893. Υιός τοϋ Έμμ. 'Ροδοκανάκη, άνήκοντος εις την εΰγενή πλειάδα τών Χίων 
'Ρά-Ι-Ιη, Μα,νρογορδατον, ΣχνΛίζση. Πετροκχοκίνου καί τόσων άλλων, οϊτινες 
φεύγοντες τήν σφαγήν κατά τήν καταστροφήν τής πατρίδος των, άπεκατέστη- 
σαν είς τά διάφορα κέντρα τής Εΰρώπης, ένθα διά τής έντιμου καί νοήμο- 
νος έργασίας των απέκτησαν εν τώ έυ,πορίω, οΰ μόνον περιουσίας σπουδαίας, 

άλλά χαί ανύψωσαν εν Ευρώπη τδ ’Εθνικόν όνομα. Ό θ. 'Ροδοχανάκης πεπροι- 
κισμένος ύπό ευφυΐας πολλής, τυχών δέ παιδεύσεως αναλόγου, ανύψωσε τήν 
έμποοικήν καί τραπεζιτικήν ύπόληψιν τοϋ πατρικού του έν Μασσαλία οίκου είς 
περιωπήν περίβλεπτον καί διακεκριμένην. Διά τής ύψίστης έπρροής, ήν ώς έκ 
τής θέσεώς του έν τή ξένη έχαιρε, ποικίλας καί σπουδαιοτάτας ύπηρεσίας προ- 
σέφερεν είς τδ Έλλ. Έμ.πόριον καί τήν Ναυτιλίαν, πλεϊστοι δέ έμποροι καί 
ναυτικοί τή προθύμω αρωγή του ίδρυσαν εμπορικούς οίκους καί διέπρεψαν έν τή 

ναυτιλία, εΰλογοϋντες τδ όνομα τοϋ εΰεργέτου των. Γενναίος πρδς πάντας δ θ. 
'Ροδοχανάκης, ήτον ό φυσικός προστάτης πάντων τών έν Μασσαλία καταφευγόν- 
των καί έχόντων άνάγκην βοήθειας 'Ελλήνων, Πρόεδρος δέ διατελών τοϋ Ελλη
νικού Συλλόγου Μασσαλίας ύπήρξε τδ κέντρον τής αΰτόθι κοινότητος, άείποτε 
πρωταγωνιστών είς πάσαν περίστασιν ’Εθνικής αναγκης ή είς ένίσχυσιν καί 
εΰόδωσιν παντός φιλανθρωπικού σκοπού. Οΰτω είς τήν ατομικήν έπιχοοήγησιν 

τοϋ θ. 'Ροδοκανάκη οφείλονται ή σύστασις καί συντήρησις τής έν Καισαοεία 
φερωνύμου «'Ροδοκανακείου Ιερατικής Σχολής», ήτις μετά τήν Μεγάλην έν 
Κων^πόλει τοϋ Γένους Σχολήν έκπέαπει τούς λειτουργούς τοΰ Ύψίστου κήρυ- 
κας διαπρυσίους τοΰ ελληνισμού καί τής ’Ορθοδοξίας άνά τάς ύποδούλους έπαρ- 
χίας- ή σύστασις καί συντήρησις τής έν Μάκρη τής Θράκης «'Ροδοκανακείου 
Σχολής τών άρρένων» ώς καί τής τών θηλεων. Ό θ. 'Ροδοχανάκης έν ταΰτώ 
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συγκαταλέγεται μεταξύ τών ευεργετών τής ιδιαιτέρας πατρίδος του Χίου, δι’ 
άπαντα τά έν αυτή αγαθοεργά καθιδρύματα, ώς καί τής έν Μασσαλίοι 'Ελλ. 
’Εκκλησίας καί τών άλλων φιλανθρωπικών καταστημάτων τής Ευρωπαϊκής 
ταύτης Μεγαλοπόλεως, ένθα άπό τής καταστροφής τής πολύπαθους Χίου, εύρεν 
ό άείμνηστος άνήρ άσυλον καί διά τής έντιμου έργασίας του κατέκτησε παρ’ 
άπάση τή έκεϊ κοινωνία επίζηλον θέσιν.

Αλλά καί μετά θάνατον έκ τής διαθήκης αύτοϋ άνεφάνη δ βεο'άωρος 'Ροδο- 
χατάκης οίος ύπήρξεν έν τή ζωή ό εύγενής καί γενναίος φιλάνθρωπος άνήρ. Δέν 
έλησμόνησετά άγαθοεργά καταστήματα τής Πατρίδος του Χίου, τής κοιτίδος τής 
οικογένειας 'Ροδοκανάκη, τά διάφορα άσυλα καί φιλανθρωπικά ιδρύματα τής 
Μασσαλίας, ώς άριστος δέ πατριώτης καί γνήσιος Έλλην, φλέγόμενος ύπδ τοϋ 
διακαούς πόθου νά ίίη σ,νυψουμένην καί προοδεύουσαν τήν πρωτεύουσαν τής 
έλευθέρας Ελλάδος, δέν παρείδε τάς Αθήνας, είς τούς κόλπους τών όποιων ένε- 
πιστεύθη μίαν τών δύο θυγατέρων του τήν διαπρεπή παρ’ ήμίν δέσποιναν κ· 
’Ισαβέλλαν Άλ. Σκουζέ. Διά σειράς γενναίων χορηγημάτων καί προς τά ένταΰθα 
φιλανθρωπικά καθιδρύματα, προς ά αί διακεκριμένα! καί εύγενείς τοΰ μεγάλου 
ευεργέτου θυγατέρες κ. κ. Φανή Π. Ζαρίφη καί ’Ισαβέλλα Ά. Σκουζέ κατά τήν 
ύστάτην εντολήν τοΰ πολυφιλήτου πατρός των διέθηκαν σπουδαίας συνδρομάς, ό 
άείμνηστος Θεόδωρος Έμ. 'Ροδοκανάκης, συνέδεσε το επιφανές αύτοϋ ονομα μετά 
τής ευγνωμοσύνης παντός "Ελληνος.

Γεράσιμος Κόκκινος. Διά τοΰ θανάτου τοϋ άνδρός τούτου ίσως άπεσβέσθη 
τελείως ή μεγάλη έκείνη γενεά τών προμάχων τοΰ Ελληνικού Άγώνος, ή δη- 
μιουργήσασα μίαν περίδοξον πατρίδα, έν μέγα ονειρον, μίαν θερμοτάτην φιλοπα
τρίαν. Αί ήμέραι τοϋ βίου πίπτουσιν ώς τής ψάμμου οί κόκκοι, ή μία κατόπιν 
τής άλλης, συμπαρασύρουσαι τήν πολεμικήν άρετήν καί τήν άκραν άφοσίωσιν 
ύπέρ τής πατρίδος τών μεγαλοσχήμων έκείνων τύπων, τούς όποιους ή δεξιά τού 
ύψίστου εΐχεν άναστήσει έν ήμίν, όπως χρησιμεύσωσιν ώς παραμύθημα τών πι
κρών τής δουλείας ημερών καί ώς έμψυχον παράδειγμα όιά τάς νεωτέρας γε
νεάς, αιτινες έκλήθησαν, ίνα συμπληρώσωσι τό μέγα έργον, όπερ μετά τόλμης 
ίσης πρός τήν ήρωϊκήν αύτών καρτερίαν ήναγκάσθησαν εκείνοι δι’ εκβασεως εν- 
δεεστέρας πρός τήν έκτασιν τής πανελληνίου αύτών επιβολής και προαιρεσεως 
νά καταλίπωσιν. ’Εν τούτοις δσον καί άν έξαφανίζωνται όσημέραι έν τώ στρο- 
βίλω τοΰ χρόνου τά έπίγεια ίχνη τή; έποχής έκείνης, δσον καί άν ή χειρ τοΰ 
θανάτου θραύει τήν σειράν τών μεγάλων έκείνων τύπων, κεραιζουσα μετ’ αδυσω- 
πήτου έπιμονής τά έμψυχα έκεϊνα παραδείγματα τής πατριωτικής μεγαλοπραγ- 
μοσύνης, τό κλέος τών έποχών καθ’ άς έδρασαν οί άνδρες έκεϊνοι, θά παραμένη 
αιωνίως άφθιτον, πάντοτε δέ οί νεώτεροι θ’ αντλώσιν εκ τοϋ παραδείγματος τών 
μεγάλων αύτών ψυχών καί νέας μεγάλα; ελπίδας, νέους πόθους, νέας προσδο

κίας καί ό'νειρα.
Τής έποχής έκείνης τέκνον ύπήρξεν δ Γεράσιμος Κόκκινος γεννηθείς έν Άρ- 

γοστολίω τήν 18Ψ ’Ιανουάριου 1805 καταγόμενο; δ’ έξ αρχαίας οικογένεια;, 
ής ή ίστοοία ανέρχεται μέ/ρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως.

Δύο αδελφοί αυτού Γεώργιος καί Λέων Κόκκινος μετά τών οικογενειών αύτών 

καί πολλών άκολούθων καί ύπηρετών, μετά τήν πτώσιν τής Κ/πόλεως άπήλθον 
έκεθεν, ώς καί άλλαι πολλά! οίκογένειαι, καί έφθασαν είς Κεφαλληνίαν, ένθα ένε- 
κατέστησαν είς τό Φρούριον (Κάστρο) τοΰ ’Αργοστολιού, δπερ και οχύρωσαν καί 
εντός αύτοϋ οικοδόμησαν οικίας, ών τά έρείπια φαίνονται είσέτι. Ό τελευταίος 
άπόγονος τοΰ οίκου τούτου ήτον ό Νικόλαος Γερασίμου Κόκκινος, δστις καί 
ύπήρξεν έπίτιμος αξιωματικός τής 'Ρωσσίας, ώς εύγενής, καθ’ ήν έποχήν ή 
'Ρωσσία έδέσποζε τής Κεφαλληνίας.

Ούτος έσχε τρείς υιούς, ών οΐ μέν δύο πρεσβύτεροι σπουδάσαντες τήν Νομι
κήν έν Ίταλίμ έβίωσαν καί άπέθανον ώς δικηγόροι έν Κεφαλληνία, δ δέ νεώ- 
τερος Γεράσιμος έφυγε κρύφα δεκαεξαετής μόλις, λαβών έπί άλλη προφάσει 
χρήματα παρά τής μητρός αύτοϋ καί κατήλθεν είς τόν ιερόν αγώνα.

Κατά τά έπίσημα πιστοποιητικά τοΰ στρατηγοΰ Τζούρτζ καί τών άνωτέρων 
αξιωματικών Γερασίμου Φωκά Εύμορφοπούλου και Βλαχοπούλου, ύπηρέτησε καθ’ 
δλον σχεδόν τόν άγώνα ώς διοικητής έκατοστύος άνδρών, μ,ετά τό τέλος τοΰ 
όποιου είσήλθεν εις τήν στρατιωτικήν σχολήν, έξ ής έξήλθε καί κατετάχθη ώς 
δεκανεύς τοΰ ιππικού τώ 1829 (1*1 ’Απριλίου) προαχθείς έντός ολίγων μηνών είς 
λοχίαν καί έπιλοχίαν καί τή 7 ’Ιανουάριου 1830 είς άνθυπασπιστήν, τή 15 
Νοεμβρίου τοΰ αύτοϋ έτους ε’ις άνθυπολοχαγόν καί τή 20 Μαίου 1834 είς ύπο- 
λοχαγόν παρά τοΰ ίδιου "Οθωνος κατά τήν έπιθεώρησιν. Προυβιβάσθη ίλαρχος 
τή 17 Μαρτίου 1845, μοίραρχος (ταγματάρχης) τή 10 ’Ιουλίου 1856' άντι· 
συνταγματάρχης τή 14 ’Απριλίου 1873 καί άπεστρατεύθη ώς συνταγματάρχης 
τή 10 Μαίου 1877. Διετέλεσε πληρεξούσιος καί βουλευτής έκ Σάμης είς τήν 
βουλήν τοΰ 1873. "Εφερε τό αριστείον τοΰ άγώνος, τό άργυροΰν παράσημον 
τοΰ Σωτήρος απονεμηθέν αύτώ τώ 1845 καί τό χρυσοΰν έσχάτως. Άπεβίωσεν 
έν Άθήναις τήν 29ΤΓ·' ’Ιουλίου 1893.

Δημήτριος 'Ρακτιβάν. "Αν ή γενναιότης καί ή μεγαλοφυία έχουσι δικαιώ
ματα έπί τοΰ ήμετέρου θαυμασμού, ή αρετή καί ή εύσέβεια όμολογουμένως τά 
αύτά κέκτηνται δικαιώματα, τούτων δ’ ή παραγνώρισις βεβαίως ήθελεν άποτε- 
λέσει ούχί έπαινον εί; έγκριτον κατά τά άλλα κοινωνίαν καί ύποβιβάση αύτήν 
έν τή ηθική καταπτώσει. Ή πατρίς ημών άναγεννωμένη, όσημέραι λαμβά- 
νουσα τήν ίεράν συνείδησιν τής Παλιγγενεσίας έν τώ λουτρώ τής έθνικής κα- 
θάρσεως, ήσθάνετο ότι εΐχεν ανάγκην καί άλλων οργάνων τής κοινωνικής καί 
διαμορφωτικής αύτής άποκαταστάσεως. Τούς άνδρας τών μαχών έπρεπε μετ’ ο
λίγον νά διαδεχθώσιν έν τή ’Εθνική εργασία άλλης φύσεως άνδρες, ειρηνικής 
έργασίας απόστολοι καί εκτελεστά!. Έν τώ κύκλω τών τοιούτων έντιμων καί 
πεφωτισμένων άνδρών τής νέας χρηστοτάτης δράσεως καταλέγεται δ τήν 4Ίν 
Φεβρουάριου τοΰ 1893 προπεμφθείς εί; τόν τάφον ύπό τής ’Αθηναϊκής Κοινω
νίας έξαίοετος ημών συμπολίτης καί πολύτιμος πατριώτης Δημήτριος 'Ρακτιβάν. 
Καταγόμενος έκ Βερροίας τή; Μακεδονίας έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει τήν 
2«ν Απριλίου 1827. Τύπος ιδανικής τιμιότητος καί σωφροσύνης, πιστή άντανά- 
κλασις ύπερόχου καί διαυγεστάτης έμπορικής διανοίας, χαρακτήρ σοβαρός καί 
ψυχή φιλελεήμων, ύπήρξεν αληθώς δ ευγενέστερος καί άγνωστος προστάτης 
τών ένδεών, διότι ακριβώς τήν αγαθοεργίαν, τό λαμπρότερον τοϋτο κεοάλαιον 
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τής εύγενοΰς καί χρησιμωτάτης αύτοϋ ζωής δ ^ηιζήτριος 'Ρακτιβάν, ήσκησε 
πάντοτε άθορύβως, καθόσον έν τή καρδία του ή ροπή τής ευεργεσίας δέν ήτο 

έμπνευσις εγωιστικής φιλοπατρίας, άλλ’αίσθημα ακράτου πατριωτισμού, αληθούς 
χριστιανικής φιλανθρωπίας, άποστεργούσης πάσαν φυλετικήν ή θρησκευτικήν 
διάκρισιν καί διδασκούσης τήν πρός τόν πλησίον αγάπην. 'Υπόδειγμα αληθούς 
χριστιανού καί φιλανθρώπου άνδρός, δ Δημήτριος 'Ρακτιβαν, ίδιάζουσαν τρέ- 
φων στοργήν πρός τήν ιδίαν αύτοϋ πατρίδα Μακεδονίαν, πάντοτε γενναίως ύπε- 
στήριξε πάσαν ύπέρ αυτής ιδέαν καί πολυτίμως συνετέλεσεν είς τήν έν τή Βερ- 
ροία τής Μακεδονίας ϊδρυσιν Έλλην. σχολείων, ύπέρ ών ούχί άπαξ διέθεσε γεν
ναίας συνδρομάς. Ό Λημήτριος 'PaxziGar διετήρησε μέχρι τελευταίας στιγμής 
άαώμητον τήν μεγίστην έκείνην κοινωνικήν άπλότητα καί μετριοφροσύνην, τήν 
διακοίνουσαν πάντα φιλοδίκαιον πολίτην, πλήρης δ’ ελληνοπρεπών αισθημάτων, 
έφερεν άνυπόκριτον ευσέβειαν, αφθόνως διαθετών ύπέρ τών πασχόντων, σωφρό- 
νως δέ διά τών τρόπων καί τών αισθημάτων του προστατεύων πάσαν χρήσιμον 
ϋπαρξιν. Πάντοτε έντεύθεν ύπό τοιούτων ηθικών αρχών κατεχόμενος δ Δ. 'Ρα- 
χτιβάτ, άνευ διαστολής καταγωγής ή θρησκείας προθύμως παρέσχε τοϊς δεομέ- 
νοις άντιλήψεως καί ή ευμετάδοτος καϊ λυσίπονος αύτοϋ χειρ μετέδωκε τήν 
άπό τών άναγκών καί τής στενοχώριας λύτοωσιν, πολυτίμως ενισχύουσα παν 
κοινωφελές καί θεάρεστον έργον ή έγείρουσα διά τής γενναίας αρωγής της έκ 
τής πενίας πληθύν αναξιοπασχουσών οικογενειών.

Ό Δηαήτριος 'Ραχτιβάτ άπήλαυσεν άμερίστου τοϋ σεβασμού καί τής έκτιμή- 
σεως τής παρ’ ήμϊν Κοινωνίας, ηΰτύχησε δέ νά μεταδώση εις τα σπλάγχνα 
έξαιρέτων τέκνων πάν σπέρμα ευεργεσίας, διαμορφώσας άρίστην και λαμπράν 

οικογένειαν.
Γεώργιος Τσιμίρας. Γόνος τής έγκριτου καί άρχαιοτάτης έκ Κεφαλληνίας 

φερωνύμου οικογένειας δ αποθανων περί τα τέλη τού Αυγουστου 1893 εις Βάδην 
τής Αυστρίας, ένθα είχε μεταβή είς άποκατάστασιν τής τελευταϊον κλονισθείσης 

ύγείας αύτοϋ Γ. Τσιμάρας, ύπήρξεν είς τών διαπρεπέστερων νομικών, έξόχως 
άναδειχθείς, δπουδήποτε έξήσκησε τό επάγγελμα αύτοϋ. Ένωρίτατα μετά τήν 
πεοαίωσιν τών έν Κερκύρα έγκυκλοπαιδικών σπουδών του μετέβη είς Ευρώπην 
πρός μείζονα επιστημονικήν παιδευσιν, εξ ης επανελθων άριστά κατηοτισμενος 
καί κάτοχος πολλών Εύρωπαϊκών γλωσσών καί έγκυκλοπαιδικών γνώσεων είς τήν 
ιδιαιτέραν πατρίδα του, νεαρώτατος ετι έξήσκησε μετά μοναδικής έπιτυχίας τήν 

έπιστήαην αύτοϋ. Έν τή εποχή έκείνη ή ίκανοτης και η εν γενει αξία τού Γ. Τσι- 
μάρα έπαξίως έξετιμήθησαν, έφ’ ώ καί τώ προσεφερθησαν επίζηλοι δικαστικαι 
θέσεις, άς δμως άπεποιήθη, προτιμήσας νά έξυπηρετή ώς δικηγόρος μάλλον τά 
συμφέροντα τών συμπατοιωτών του. Έκ Κεφαλληνίας απηλθεν εις Βουκουρεστιον 
τής 'Ρουμανίας, ένθα ή επιστημονική μόρφωσις του εύρεν ευρυ σταΟιον διακρισεως 
καί έξεχούσης θέσεως έν τή χορεία τών διαπρεπέστερων επιστημόνων. Καί αύ- 
τόθι πολλάκις τώ Γ. Τσιμάρα ένεκεν ίδιαζούσης έκτιμήσεως τών σπανίων προσόν
των, άτινα έκόσμουν τόν άνδρα, τώ προσηνέχθησαν δημόσια ύψηλά αξιώματα 
καί θέσεις έπίσημοι, άς δμως καί πάλιν παρέβλεψε, μή στέργων νά στερηθή τής 
Ελληνικής ύπηκοότητος. "Ο,τι κυρίως πλήν τής πολυμαθείας καί ποικίλης παι

δείας έλάμπρυνε τήν έπιστημονικήν δράσιν καί άνάδειξιν τοΰ Γ. Τσιμάρα ύπήρ
ξεν ή άληθής αύτοϋ ρητορική δεξιότης καί εύφράδεια, ή φυσική έτοιμότης, ήν 
πάντοτε έξήοεν δ θαυμασμός καί ή αναγνώρισις έκ μέρους σπουδαιοτάτων άν- 
δοών, έξαιρέτως τιμώντων τόν διαπρεπή επιστήμονα. Ό Γ. Τσιμάρας πλήν τών 
επιστημονικών τούτων προσόντων, διεκρίθη διά τήν άγαθότητά του, τήν μεγάλην 
φιλανθρωπίαν, ύπήρξεν δ’ αληθώς δ εύγενέστερος καί είλικρινέστερς σύμβουλος, 
δ αφιλοκερδής επιστήμων καϊ προστάτης τών έν 'Ρουμανία παρεπιδημούντων έν- 
δεών Ελλήνων. Κατά τήν έν 'Ρουμανία διαμονήν του ένυμφεύθη τήν πλουσιω- 
τάτην και περίβλεπτον κόρην τοϋ μεγάλου στρατηγοΰ Μπέλς, έγκριτου καί τά 
πρώτα φερούσης οικογένειας τής Μολδαυίας. Ό Γ. Τσιμάρας μηδέποτε έλη- 
σμόνησε τήν φιλτάτην αύτοϋ πατρίδα, ούδέ παρεϊδε τήν γενέτειραν αύτοϋ, καί- 
τοι μακροχρόνιος διατριβή είς τήν ξένην, καί δεσμοί ισχυροί συνέδεσαν αύτόν 
πρός τήν χώραν έκείνην, έκπνέων δέ ώς ύστάτην έντολήν κατέλιπε τήν ταφήν 
του έν τή γή έκείνη, έξ ής έπί μακρα έτη τόν ειχεν άπομακρύνει τό έν 'Ρουμα- 
μανία λαμπρόν αύτοϋ στάδιον, πλην ατυχώς ίσχυραί δυσχέρειαι δέν έπέτρεψχν, 
ΐνα εκπληρωθή δ ύστατος ούτος πόθος τοΰ εύγενοΰς καί διακεκριμένου Άνδρός.

Διομήδης Πολυχρονι.ά.δης. Ή πόλις τοΰ Αίγιου πανδήμως έκήδευε τήν 23γϊ'Ζ 
Νοεμβρίου τοΰ 1893 τόν δημοφιλέστατον πολιτευτήν, έγκριτον πολίτην καί εύ- 
εργετικώτατον άνδρα Διομηδητ Πο.Ινχροτιάδητ. Έν τώ άπερίττω βίω του δέν 
έξυμνοϋνται ύπηοεσίαι έξοχου πολιτικοΰ άνδρός, ούδέ τά κατορθώματα ΐεοοϋ 
τίνος λειψάνου τής γενεάς έκείνης, ήτις μόνην κληρονομιάν κατέλιπε? ήμϊν τήν 
ένδοξόν της ιστορίαν, μεγάλως δμως τιμάται ή ζωή άληθοϋς άθλητοϋ έν τώ πο- 
λυμόχθω τής εργασίας σταδίω, ακεραίαν πάντοτε τηρήσαντος τήν τιμήν τοϋ 
χαοακτήρος, άνδρός φιλανθρώπου καί χρησίμου, καί έκτος τών πολιτικών πραγ- 
μ,άτων εύρισκομένου, παρασχόντος δμως αείποτε προθύμως τήν συνδρομήν αύτού 
τή πολιτεία, μηδόλως δέ πειραθέντος νά έκμεταλλευθή αύτήν. Ό βίος τοϋ Δ. 
Πο.Ιυχροτιάδη παρέχει άληθώς ένα τών σπανιωτέρων τύπων παρά τοϊς Έλλη- 
σιν, έξ εκείνων ών ιδίως ή προοδευτική τάσις καί δ άσβεστος ζήλος πρωτοστα- 
τοϋσιν ύπερόχως έν τή δ'.αμορφωτική τών κοινωνιών προόδω καί τή θετική τής 
βιοποριστικής αύτών άνελίξει, άνδρα συνδέσαντα τό όνομά του μετά τής έν γέ- 
νει κυρίως εύημερίας καί προόδου τής πόλεως τοϋ Αίγιου. Έάν όντως άληθεύη 
δτι άγων έν τώ βίω είναι ή πολιτική εύστάθεια, τό καθήκον, ή θυσία τής 
έιοημέρου τέρψεως έκ δημοκοπικής έπιτυχίας, ή άπαρέγκλιτος άφοσίωσις είς τά 
συμφέροντα τά άληθή τών συμπολιτών καί δταν αυτή ύπό τής πλάνης παρα
γνωρίζεται, έάν ήνε άγων έν τή ζωή ή ακριβής έπιτέλεσις τής άρετής μετά τής 
θερμοτέρας άντιστρατεύσεως είς ρεύματα τείνοντα να εκριζώσωσι βαθείας έπ’ αύ
τήν πεποιθήσεις, καϊ έάν είς τόν άγώνα τούτον, τόν έξόχως εύγενή, μόνον άγα- 
θαί ψυχαί καί άληθεϊς χαρακτήρες, θετικοί παράγοντες τής προόδου καί άναπτύ- 
ξεως άναφαίνονται καί ύφίστανται, δ δε θανατός των στερεοτυπή τήν άλήθειαν 
ύφ’ ήν ή εύεργετική των ζωή μυρίους πόνους καί ήθικάς άλγηδόνας ύπέστη, 
άλλά καταλίπει ζωηρόν το χα,Ιον ηαραδειγμα τοϊς φιλούσι τάς ώραίας ταύτας 
άρχάς πολίταις, αληθής τοιοϋτο; ευγενης κα’ι προοοευτικώτατος άνήρ άνεφάνη δ 
Διομήδης ΠοΛνχροπάδης. Ένόλω ήσκησεν ακέραιον καί άνεπίληπτον πολιτικόν
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βίον, έγένετο τύπος καί υπογραμμός χριστιανού πολίτου, χρήστου Άνδρός, αμέμ
πτου δημοτικού άοχοντος.

Δημοσιεύομεν κατωτέρω τον αίσθηματικώτατον λόγον τοϋ έν Αίγίω αξιότιμου 
ιατρού καί φίλου τής «Ποικίλης Στοάς» κ. Α. Σπηλιοπούλου, δι’ ού πιστώς σκι- 
αγραφεϊται δ βίος τοΰ Δ. ΠοΛυχροτιάδη, άρμοδιώτερον δέ ιστορούνται αί φιλο- 
πόλιδες καί φιλάνθρωποι πράξεις τού άνδρδς καί τά έργα αυτού ώς πολιτευτού 
καί δημοτικού λειτουργού.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΣ

Δ10ΜΗΔΗΝ Π0ΑΪΧΡ0Ν1ΑΔΗΝ
cr τω Δίητροιτο.ΙιτιχΆ ταω τοΰ Αίγιου ζην 23ην Νοεμβρίου {892 

χατ' ένζοΛην του Δηιζοζιχου Συμβουλίου

ΥΠΟ

ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Ούτε ή ψυχική ταραχή, εις ήν εύρίσκομαι τήν στιγμήν ταύτην, ούτε τδ έπί- 

σημον τοΰ νεκρού τούτου μοί έπιτρέπουσι νά ομιλήσω ώς έπρεπεν, εις προσφιλή 
φίλον, έγκριτον συμπολίτην, σπουδαϊόν τοΰ τόπου καί τής επαρχίας πολιτευτήν, 
βν έν πένθει καί μετά δακρύων ούτως άπασα ή πόλις τοΰ Αίγιου προπέμπει είς 
τον τάφον, τδν Διομηδην ΠοΛυχρονιαδην.

"Ηθελον άρνηθή νά παραστώ ενώπιον ύμών, έάν δέν έκρατυνόμην ύπδ τής 
πίστεως, ότι έπιτελώ καθήκον έπιβαλλόμενον έμοί, ώς φίλον καί πολλακις μετ’ 
αύτοϋ συνεργασθέντα έν τή πολιτική παλαίστρα, μή άφίνων νά καταβή είς τδν 
τάφον, πριν ή ρίψω ολίγα άνθη ίπί τής σοροΰ τής μνήμης άνδρός, τδν δποϊδν 
μετά τόσης μεγαλοπρεπείας ή πόλις τοΰ Αίγιου κηδεύει σήμερον.

“Ηθελον άρνηθή, επαναλαμβάνω, νά παραστώ ενώπιον ύμών, αλλ’ ύπείκων 
είς τήν άπόφκσιν τοΰ δημοτικοΰ συμβουλίου, ούτινος μέλος τυγχάνω, έρχομαι εξ 
ονόματος αύτοϋ νά ομιλήσω καί έν σκιαγραφία νά περιγράψω, έξυμνών, δσω τδ 
έπ* έμοί, τήν πολιτείαν καί τάς αρετάς τοΰ προκειμένου νεκροΰ.

’Ενώπιον μας έκτείνεται άπνους, ό πρώην ημών συνάδελφος, πρόεδρος τού 
δηαοτικοΰ συμβουλίου, ό έπί δεκαετίαν διατελέσας δήμαρχος Αίγιου, ό τοσοΰτον 
δράσας καί δρών μέχρι τής τελευταίας του έκπνοής· κεϊται άπνους καί δυνά- 
μεθα νά τδν κρίνωμεν, οχι πλέον μέ τάς πολιτικάς αντιθέσεις, άλλά μέ τήν ει
λικρίνειαν, ήτις δέον νά χαρακτηοίζη τδν δμιλούντα άπό τού βήαατος τούτου.

Όμολογουμένως, ΐνα άνέλθη είς τόσα άξιώματα καί νά θεωρήται_ τδ κέντρον 
καί δ άξων τής πολιτικής τοΰ τόπου — όφείλομεν νά τδ ειπωμεν, ητον εύφυία, 
ητο πνεΰμα, τδ όποιον δέν έβράδυνε να έπιφανή.

Δέν έφερεν δ Διομήδης Πολυχρονιάδης, ούτε πεογαμηνάς, ούτε τίτλους ονο
μάτων, ούτε πλοΰτον, άλλ’ ήρχετο έκ τών σπλάγχνων τοΰ λαοΰ. φέρων την ευ
φυΐαν, τήν δραστηριότητα τοΰ πνεύματος καί τήν αξίαν τήν όποιαν αύτδς δ 
δ λαός άνεγνώρισε μετέπειτα διά τής έκλογής αύτοϋ ώς Δημάρχου Αίγιου.

Γεννηθείς τώ 1833 δ πεφιλημένος ήυών συμπολίτης, τυχών δέ καλλίστης 
παιδεύσεως καί διακρινόμενος έπί έπιμελεία καί ιδιοευφυία πνεύματος, ενωρί- 
τατα έπεδόθη είς τό πολιτικόν στάδιον καί ιδού από τοΰ 1858 αναφαίνεται ώς 
κύριος έν τή πολιτική τοΰ τόπου παράγων. Εισέρχεται είς τδ δημοτικόν συμ
βούλων καί μετέπειτα ώς γραμματεύς τοΰ δήμου έπί τής δηααρχίας τοΰ χρη
στού καί έναρέτου Δηαάοχου 'Ρωμανιώλη, ακριβώς σχεδόν αύτδς διευθύνων τά 
τοΰ δήμου, διότι τδν διέκρινεν οξύνοια καί έτοιμότης πνεύματος καί γνώσις τών δη
μοτικών πραγμάτων. Ήσπάσθη τήν μεταπολίτευσιν, είργάσθη, καί ώς ς·ρατ1ώτης

ύπηρέτει ινα κοατηθή ή τάξις καί ή ασφάλεια κατά τάς κρίσιμους έκείνας ημέ
ρας. Ούχ’ ήττον ή έξιδιασμένη αύτοϋ ικανότης περί τά δημοτικά δέν παρω- 
ράθη, ούδ’ ύπ’ αύτών τών αντιφρονούντων καί έξηκολούθει διευθύνων τά τοΰ δή
μου μετά τοΰ ζήλου καί τής διακρινούσης αύτόν δραστηριότητος.

Έπεβλήθη είς τδν τόπον, απέκτησε δικαιώματα καί τά δικαιώματα ταϋτα, 
ώς ήν έπόμενον, τά άνεγνώρισεν δ δήμος, έκλέξας αύτόν ώς Δήμαρχον κατά τδ 
1866, δτε τδ πρώτον έφηρμόζετο τδ σύστημα τής έκλογής διά σφαιριδίων τών 
πρώτων Δημάρχων έπί τής νέας βασιλείας. Έπί δέκα έτη διώκησε τδν τόπον ώς 
Δήμαρχος τιμηθείς καί εκ δευτέρου διά τής ψήφου τών συμπολιτών του.

"Αν καί κατά τήν έποχήν ταύτην πρός πολλά είχε νά παλαίση καί ήρχετο 
μετά μίαν έπανάστασιν, ήτις άφήκε διασαλευμένην τήν ταξιν, επεκρατει δέ τδ 
άτακτον στοιχεΐδν, έν τούτοις είργάσθη ύπέρ αύτής καί πολλά ύπερ τοΰ τόπου 
έπραξε, τά δποΐα καί αψευδές άπομένουσι μαρτύρων τής εργασίας, τής φιλοπο- 
νίας καί τής ίκανότητος τοΰ Διομήδους Πολυχρονιάδου.

Ή κατασκευή τοΰ ύδραγωγείου πρός διοχέτευσιν τοΰ ποσίμου υδατος έν τή 
πόλει δύναται νά θεωρηθή ώς γιγάντειον έργον κατά τήν έποχήν έκείνην, διότι 
καίτοι τότε δ δήμος είχε τδ ήμισυ τών έσόδων, όμως εοαπάνησε ύπέρ τάς 160 
χιλ. δραχμάς πρός κατασκευήν τοΰ ύπάρχοντος ύδραγωγείου ανεν δανείου. 
’Εφωταγώγησε πρώτος αύτδς τήν πόλιν, έμόρφωσεν δδούς, κατεσκεύασε κράσπεδα, 
έν ένΐ λόγω εδωκε νέαν ζωήν, νέαν ώθησιν πρός καθωραϊσμδν τοΰ τόπου.

’Αληθώς άντεπεκρίθη είς τάς προσδοκίας τών συνδημοτών του, αντεπεκρίθη 
είς τάς προσδοκίας τοΰ λαοΰ, δστις έπαξίως τδν άνεβίβασεν είς τδ τιμητικόν 
τοϋτο σημειδν. "Οταν δ λαός έκτιμα, αναγνωρίζει, ανευρίσκει τήν ικανότητα, δ 
λαός δ’ ούτος είναι άξιος τοΰ προορισμού του, άξιος λαμπρότερου μέλλοντος’ δ 
Δ. ΠοΛυχρονιάδης έξήσκει τοσοΰτον γόητρον, τοιαύτην δημοτικότητα, ώστε 
άπασαι αί έπιτόπωι μερίδες συνασπισθεισαι μόλις δι’ ολίγων ψήφων κατόρθωσαν 
νά άφαιρέσωσι άπδ τάς χεΐράς του τήν δημοτικήν αρχήν τώ 1874.

Ή αποτυχία του αυτή δέν τόν άπεθάρρυνε, αλλ’ έξηκολούθει πολιτευόμενος 
μετά τοΰ αύτοϋ ζήλου καί τής αύτής πρός τούς δημότας του προθυμίας, εύεργε- 
τών καί παρέχων αύτοϊς πάσαν δυνατήν προστασίαν.

’Επί δημαρχίας Σωτηρίου Μεσσηνέζη, τοΰ έντιμου καί ακεραίου έκείνου άν
δρός, έξελέγη δημοτικός σύμβουλος, έξεπλήοωσε δ’ εύλαβώς τδ καθήκον του μετά 
τής διακρινούσης αύτόν μετριότητος, συμβουλεύων τδ καλόν καί το ωφέλιμον 
διά τήν άνάπτυξιν τοΰ τόπου.

Μή κατεχόμενος ύπδ τοΰ αισθήματος τής φιλοδοξίας ύπηρέτει ώς στρατιώτης 
καί διά τούτο τδν βλέπομεν, είτε ώς δημοτικόν σύμβουλον, είτε ώς πρόεδρον 
τοΰ δημοτικού συμβουλίου, είτε ώς δήμαρχον. Τοϋτο αναμφιβόλως ητον αρετή 
καί μετριοφροσύνη τοΰ άνδρός, άλλά τοιαΰται άρεταί δυστυχώς σπανίζουσι 
παρ’ ήμίν.

Ή πολιτική αύτοϋ μερίς έπί τοσοΰτον έπεκράτησεν, ώστε άπδ τοΰ 1882 μέχρι 
τοΰ 1891 διηύθυνε διά τών φίλων του τδν δήμον καί τήν έπαρχίαν διά τής γε- 
νικωτέρας πολιτικής. ’Ακριβώς είπεϊν οί δήμαρχοι έξελέγοντο μεταξύ τών φίλων 
του. Έπί δύο συνεχείς περιόδους έξελέγη πρόεδρος τοΰ δημοτικού συμβουλίου.

* Συνυπηρετήσαντες έν τω δημοτικω συμβουλίω έξετιμήσαμεν μετά τών λοιπών 
συναδέλφων τδν άνδρα διά τήν εύπροσηγορίαν καί τον μειλίχιον τροπον μεθ ου 
διεξήγαγε τάς συνεδριάσεις τοΰ σώματος, έπέβαλλε τδν σεβασμόν καί προσειλ- 
κυε τήν αγάπην πάντων ημών.

Τώ ό'ντι ύπήρξε ποοσωπικότης εν τώ τόπω.
Τοιούτων δ’ άπολαμβάνων συμπαθειών καί πεπροικισμένος μέ τοιαΰτα πο

λιτικά προτερήματα, έδικαωΰτο, ύπολαμβάνομεν νά έπιδιώξη τδ βουλευτικόν 
αξίωμα’ ή επαρχία όμως δέν τδν έτίμησεν.

Ήκολούθει τήν πολιτικήν τής κυβερνήσεως τοΰ κ. Τρικούπη καί ένθερμος 
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όπαδδς αΰτής ήτο. Έξετιμάτο ιδιαζόντως παρά τοϋ κ. Τρικούπη διά τά στα
θερά πρδς αΰτδν φρονήματα του. ’Ενώ ήδύνατο κατά τήν 44'Π'·' 8βρίου να πε- 
ριβληθή διά τοΰ βουλευτικού αξιώματος μεθιστάμενος εις τήν αντιπολίτευσιν, 
έπροτίμησε ν’ άποτύχη μάλλον παρά νά μεταβάλλη πολιτικδν φρόνημα.

Τάς πρδς τδν τόπον καί τήν πολιτείαν ύπηρεσίας αύτοϋ εκτιμήσασα ή παροΰσα 
κυβέρνησις τδν προήγαγε είς ιππότην τοΰ χρυσού σταυροϋ, ολίγον προ τοΰ θα
νάτου του, καί διέταξε ΐνα άπονεμηθώσιν αί ποοσήκουσαι εις τδ αξίωμα του 
στρατιωτικαί τιμα'ι διά τοΰ άφικομένου ένταΰθα επί τούτω στρατοΰ. Παρισταμενη 
δ’ αυτή διά τοΰ κ. Νομάρχου αποδίδει είς ένδειξιν έκτιμήσεως τδ ύστατον χαϊρε 
είς άνδρα τοιαύτας έχοντα πολιτικάς αρετας.

Οΰ μόνον ύπδ πολιτικήν έποψιν διέπρεψε κ»ί διεκρίθη δ Δ. ΠοΛνχρονιαόηΐ 
αλλά καί ύπδ εμπορικήν, διότι έφάνη τά μάλα χρήσιμος καί ευεργετικότατος 
είς τδν τόπον.

Αίτοΰμαι συγγνώμην, άν επεκτείνω ετι πέραν τδν σύντομον τούτον απο
χαιρετισμόν μου συμπληρών τήν βιογραφίαν του δι’ ολίγων λέξεων επί τε τοΰ 
εμπορικού βίου καί οικογενειακού.

’Ενώ έν τή πολιτική τύρβη ούτως ανεστρέφετο κα'ι ούτως έδρα, τδ ανησυχον 
τοΰ ανδρδς πνεΰμα δέν περιωρίζετο εκεί" μόνον, άλλ’ ήθελε καί εν τω εμπορικώ 
κόσμω νά δράση, νά ώφελήση καί νά έπιβληθή. Τδ κατόρθωσε διότι τδ ήμισυ 
σχεδδν έμπόριον τής σταφίδος τής επαρχίας τδ διενήργει αΰτός.

Άς μαρτυρήση δ κτηματίας, άς μαρτυρήσωσιν οί συνάδελφοι αυτού έμποροι, 
πόσον τιμίως συνηλάσσετο, πόσον εύσυνειδητως διεχειρίζετο τήν περιουσίαν τοΰ 
κτηματίου καί έξεπλήρου τήν εντολήν τών έμπορων του.

Ώς έμπορον ή πόλις τοΰ Αίγιου τδν ευγνωμονεί καί οφείλει είς αΰτδν πολλά, 
διότι είναι δ μόνος τολμώ είπεΐν, δστις εργαζόμενος, εμπορευόμενος, δεν ειχεν 
ύπ’ οψει μόνον τδ ίδιον συμφέρον, άλλά καί τδ συμφέρον τοΰ συμπολίτου του, το 
συμφέρον τής ιδιαιτέρας πατρίδος, ήν ήγάπα καί ήθελε νά βλέπη εΰδαιμονοΰσαν.

Άπόλλυσι σήμερον τδ Αίγιον, άριστον πολίτην, έγκριτον πολιτευόμενον, αφι
λοκερδή καί επιχειρηματίαν έμπορον.

Ό Διομήδης Πολυχρονιάδης περιελάμβανε τόσα πλεονεκτήματα, τόσας αρε
τας, ώστε δικαίως έτιμάτο καί ήτο σεβαστός παο’ δλων τών τάξεων, τόσω μ.άλ- 
λον, διότι ερχόμενος άνευ περγαμηνών καί τίτλων, διά τής δράσεως καί τής ευ
φυΐας του έδημιούργησεν επίζηλον θέσιν είς τε τήν πολιτικήν καί τδ έμπόριον.

Γενόμενος πλούσιος έχρησιμοποίει τδν πλούτον ώφελών καί συντρεχων τους 
συμπολίτας του.

Έλεήμων καί ή ελεημοσύνη αΰτοΰ έφθανεν άχρι τής καλύβης τοΰ πτωχού. 
’Αφού ή ΐσότης δέν δύναται νά ύπάρχη, ή έλεημοσύνη είναι καθήκον, είναι όρος 
έπιβαλλόμενο; τοϊς πλουσίοις. Ό Δ. Πο.Ινχρονιάδης ώς οικογενειάρχης θά χρησι- 
μεύη ώς παράδειγμα διότι ήτο καλδς σύζυγος, φιλόστοργος πατήρ, τήν δέ ανα
τροφήν τών τέκνων έθεώρει ίεράν ύποχρέωσιν.

Ή πόλις τοΰ Αίγιου βαρυαλγοΰσα καί συγκεκινημένη έπί τώ θανάτω του, εν 
μεγαλει θλίψει καί μετά δακρύων συνοδεύει είς τδν τάφον τδ λείψανον ανορός, 
τοσούτω έργασθέντος ύπέρ τοΰ τόπου, μετά σειράν δέ μόχθων έν τή σταδιοδρομίας 
τοΰ πολιτικού, τοΰ έμποοικοΰ καί τοΰ οικογενειακού βίου παραδώσαντος τδ πνεΰμα 
αυτού χθες εις τδν πλάστην του.

Άνευ διακρίσεως τάξεως, σέ προπέμπει αοίδιμε Διομήδη, σύμπασα ή πόλις εις 
τον τάφον. Εις ένδειξιν εΰγνωμοσύνης τής γενναίας σου καρδίας έστωσαν οί πο
λυπληθείς στέφανοί, οϊτινες στολίζουσι τδν νεκρόν σου.

Πριν ή δέ καλύψη ή σκληρά τού τάφου πλάξ τδ σώμα σου, επίτρεψόν μοι να 
σε αποχαιρετίσω ώς φίλον, νά σέ αποχαιρετίσω πρδ πάντων, εξ ονόματος τοΰ 
δημοτικού συμβουλίου, τδ όποιον ένετείλατό μοι είς μικράν έκτίμησιν τών ύπερ 
τοΰ δήμου εργασιών σου, ΐνα βίψω έπί τής σοροΰ σου τά ολίγα ταΰτα άνθη
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Μουσική Λ. Σπινέλη, — Ή Πόλκα τοΰ Διαδόχου (Διά κλειδο
κύμβαλου). Τό τελευταίου άηεχδοτον συνθεμάτων ’Αλεξάνδρου 
Κατακουζηνοΰ.

Ένταϋθα κρίνομεν εύλογον νά σημειώσωμεν οτι τό έν τή σελίδι 391 εκ τοϋ 
λευκώματος τοΰ κ. Λ. Όλιβιέρου σημείωμα τοΰ κ. Ί. Καμπούρογλου εχει ακρι
βώς ώς έξής :

"Ο2οι με την πατρίδα ’στο στόμα ! Αι’ αυτό την τρωγουσιν, άν δεν την 
έφαγαν άχόμη.

Όμοίως τό τοΰ κ. Ξ. ψαρά : Μη προ'2εσχος μηδ’ εφο2χος εν 2ογω. Εις τό 
τοΰ κ. Ν. Λεβίδου Αντί ; ’Εχ τώκ πο.Ιιτενμάτων τά φι2ε2ευθερύτερα τά φι- 
2ε2ενθερωτατα, καί έν τώ τοΰ κ. Κ. Παλαμά τετραστίχω εχ των γονε'ων Σου I 
άπ’ των γονε'ων Σου.

ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ
ΜΕΛΩΔΙΑ

ΠΟΙΗΣΙΣ Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ —ΜΟΥΣΙΚΗ Α.ΣΠΙΝΕΛΛΗ
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