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ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΩΝ

Έοοταί έπίιίπιιοι : ~ Ή ’Ανεξαρτησία τής Ελλάδος.
- έ.Ι Απριλίου — Η εορτή του Βασιλ.έως.

ΈορταΙ Θρηόκεντικαι καθ’ άς δέν έργάζονται έν τοϊς ΔημοιΜοις Γρα- 
φείοχς : 1. Νέον έτος.—2. Θεοφάνεια.—3. Ευαγγελισμός. - 4 Μεγάλη ΙΙαοα- 
σκευή καί Σάββατον—5. Κυριακή καί Δευτέρα τοΰ Πάσχα.—6. Πεντηκοστή''__
7. "Αγιος Γεώργιος.—8. Άνάληύις.- 9. "Αγιοι Απόστολοι.—10. Κοίμησις τής 
Θεοτόκου. —11. "Αγιος Δημήτριος.—12. Αί δύο ήμέραι τών Χριστουγέννων.ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1895

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.— 6 Τελ. Τ. 0 όίρ. 31 λεπ. π μ. 13 Ν. Σ. II ώο. 1 λεπ. μ. α.
22 ΓΙο. Τ. 1 ώρ. 52 λεπ. π. μ. 28 Πανσέληνος 6 ώρ 58 λεπ. α. μ. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ—4 Τελ. Τ. 2 ώρ. 44 λεπ. μ. μ. 12 Ν. Σ. 6 ώρ. ‘19 λεπ.

μ. 14 Ν. Σ. 12 ώρ. 0 λε:
-, 2 Tr. 13 λ.π. μ. μ.
π. μ. 13 Ν. Σ. 2 όίρ. 46 λεπ

27 Πανσέληνος 1 ώο. 34 λεπ. π. μ. 
” Σ. 2 ώρ. 22 λεπ. μ.

. 26 Πανσέληνος 12 ώρ. 35 λεπ. ιχ. μ.
- " ' μ. μ. 10 Ν. Σ. 11 ώρ.' 26 λεπ. μ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
"Εχων ήμέοας 31. Ή ήμερα έχει ώρας 10 και ή νϋξ ώρας 14.

Ό "Ηλιος εις τόν 'Υδροχόον.

20 Πρ. Τ. 2 ώρ. 16 λεπ. μ. μ. 27 Πανσέληνος 5 ώρ. 13 λεπ π μ
ΜΑΡΤΙΟΣ.-6 Τελ. Τ. 7. όίρ. 7 λεπ. π. μ. 14 Ν. Σ. 12 ώρ. 0 λεπ 

Τ. 11 ώρ. 3 λεπ. μ. μ. 28 Πανσέληνος 3 ώο. 19 λετ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ.— 5 Τελ. Τ. 0 όίρ. 58 λεπ ι

ΓΙρ. Τ. 5 ώρ. 19 λεπ. π. ιχ.
ΜΛΪΟΣ.-4 Τελ. Τ. 7 ώο. 19 λε:

Τ. 10 ώρ. 24 λεπ.
ΙΟΥΝΙΟΣ.-3 Τελ. Τ.

Τ. 3 ώο. 36 λεπ.
ΙΟΥΛΙΟΣ.'—3 Τελ. Τ

Τ. 10 ώρ. 11 λε:
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ.— 1 Τελ. 1 . ϋ όίρ. ί)4 λ. μ. μ. , 

7 ώρ. 19 λ. π. μ. 23 Πανσέληνος 7 ώο. 31 λ.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ.—6 Ν. Σ. 10 όίρ. 31 λεπ. μ.

22 Πανσέληνος 0 όίρ. 33 λεπ π. μ. 29 Τελ.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ.—6 Ν. Σ. 7 ώρ. 45 λεπ. π. μ.

Ιΐανσέληνος 4 όίρ. 54 λεπ. μ. μ. 29 Τελ. Τ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ.—4 Ν. Σ. 6 όίρ. 47 λεπ. μ μ. ,. ο Λ

Πανσέληνος 8 όίρ. 14 λεπ. π. ιχ. 27 Τελ. Τ. 8 ώο. 45 π ιχ '
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.—4 Ν. Σ. 8 ώρ. 5 λεπ. π. μ. 12 Πο Τ. 6 ώο 57 λ 

---------" ‘·Ί λεπ. π', μ.

μ. μ 12 Ν.

μ. μ.

μ 21 ΓΙρ.

μ. 21

I ωρ.
π. μ. ......

1 όίρ. 3 λεπ.
μ. μ. 25 Πανσέληνος 1 όίρ 4 λεπ. π. μ.
. 5 ώρ. 7 λεπ. π. μ. 10 Ν. Σ. 7 όίρ. 7 λεπ, π. 
π. μ. μ. 24 Πανσέληνος 3 ώρ. 27 λεπ. ιχ. ιχ.

Τ. 6 ώρ. 54 λ. μ. μ. 8 Ν. Σ. 2 ώρ. 31 λ.'μ. μ , 
. μ. 23 Πανσέληνος 7 ώρ. 31 λ. π. μ. 31 Τελ. Τ 6 ώρ. 26 λ 

μ. 13 Πρ. Τ. 7 ώρ. ‘58 λεπ 
Τ. 4 όίρ. 10 λεπ. μ. μ.
13 Πρ. Τ. 12 όίρ. 39 λεπ μ 
0 ώρ. 42 λεπ. π. μ.
12 ΓΙρ. Τ. 8 ώρ. 54 λεπ. π.

μ.

μ.

μ

15

19 ΓΙρ.

17 Πρ.

16 ΙΙρ.

π.
Πανσέληνος 10 ώρ. 6 λεπ. π. μ. 26 Τελ. Τ. 4 όίθ. ‘59

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 1895
Κατά το έτος τοϋτο θά συμβώσι τρεΐς έκλείψεις τοϋ ΊΙλίου

ον 'Ολική έκλειψις τής Σελήνης όρα·τή έν Έλλάδι τήν 27
Είσοδος τής Σελήνης έν τή σκιά 3 όίρ. 28 λεπ. 7 1
Αρχή ολικής έκλείψεως 4 » 26 » 5'
Μέσον τής έκλείψεως 5 » 14 » 2'
Τέλος τής ολικής έκλείψεως 6 » 1 » 9'
’Έξοδος τής Σελήνης έκ τής σκιάς 6 » 59 » 81

καί δύο τής Σελήνης. 
Φεβρουάριου.

Τ

Ν. Π.
f 13 1 Κυρ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ 

Χοιστοΰ, μνήμη Βασιλείου του Μεγάλου. Αργία.
+ 14 2 Δευτ. Προεόρτια Θεοφανείων, Σιλβέστρου Πάπα 'Ρώμης.

15 3 Τρίτ. Μαλαχίου τοΰ προφήτου καί Γορδιου μαρτυρος. 
ΤΙ Σύναςις τών 70 αποστόλων καί Θεοκτίστου οσίου.16 4 Τετ.

17 5 ΓΙέιχ. ΓΙαραμ.ονή τών Θεοφανείων. Νηστεία, έν ή άν ήμερα τύχη.
+ 18 V ελήνης τεΧενταϊον τέταρτον ώρ. ο, λ. 51 π. y.
f 19 6 Παο. Τά ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ. ’ Αργία.

7 Σάβ. Ή Σύναςις τοΰ προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου.
+ 20 8 Κυρ. Δομ.νίκης τής όσιας, Γεωργίου του Χοζεβιτου.

21 9 Δευτ. Πολυεύκτου μάρτυοος.
22 10 Τρίτ. Γρηγορίου έπισκ. Νύσσης, Δομετιανού Μελιτινής. 

Θεοδοσίου τού Κοινοβιαρμου.23 11 Τετ.
24 1? Πέμ. Τατιανής μάρτυρος.

Νέα Σελήνη ώρ. ιι, λ. ι y. y.
25 13 Παρ. Έου,ύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Σάβ. Άπόδοσις της εορτής τών Θεοφανείων.

+ 27 15 Κυρ. Παύλου τοΰ Θηβαίου και Ίωάννου τοΰ Καλυβίτου.
28 16 Δευτ. Προσκύνησις τής τιμίας άλύσεως τοΰ άποστ. Πέτρου.

+ 29 17 Τρίτ. ’Αντωνίου τού Μεγάλου. ’Αργία.
+ 30 18 Τετ. ’Αθανασίου και Κυρίλλου αρχιεπ. Αλες. Αργία.

31 19 Πέμ. Μακαρίτου τού Αιγυπτίου και Αρσένιου Κέρκυρας.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

t 1 20 Παο. Ευθυμίου τοΰ Μεγάλου. ’Αργία.
2 21 Σάβ. Μαςίμου δμολογητού και Νεοφύτου Μαρτύρων.

’Άονεται τό Τριώδιον·
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 1, X. 52 π. ιι.

t 3 22 Κυρ. Τού ΤΕΛΩΝΟΥ και ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Τιμοθέου τού αποστ. 
και ’Αναστασίου τού Περσου.

4 23 Δευτ Κλήμεντος Άγκύρας και Αγαθάγγελου μαρτ.
5 24 Τρίτ Ξένης τής όσιας.

t θ 25 Τετ. Γρηγορίου τού Θεολόγου έπισκ. Κων)πόλεως. Αργία.
7 26 Π ευ. Ξενοφώντος τοΰ οσίου καί τής Συνοδείας αΰτοΰ.

t 8 27 Παρ. Άνακου.ιδή τοΰ λειψάνου Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.
Πανόέληνος ώρ. G, λ. 88 ·*· “·

9 28 Σάβ. Έφοαιμ οσίου τού Σύρου.
+ 10 29 Κυο. ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ. Άνακομ. τοΰ λειψ. Ιγνατίου τουΘεοφόρου.
t 11 30 Δευτ Τών Τριών Ιεραρχών, Βασιλείου τοΰ Μεγάλου, Γρηγορίου 

τοΰ Θεολόγου καί ίωάνου τοΰ Χρυσοστόυ.ου. ’Αργία.
12 31

1 Τρίτ
Κύοου και Ίωάννου τών θαυματουργών Ανάργυρων.

π. ιι. Μέιίον 
χρόνον ’Αθηνών 

/
ιλήνης οΰσης ΐ

Ελλάδι, ορατή δ.
Μέγεθος τής έκλείψεως—! 6,26 τής διαμέτρου 

2ον Μερική εκλ. τουΊΙλίου τήν 14 Μαρτ άόρατ. 
3ον Μερική έκλειψις τουΊΙλίου τήν 8 Αύγουστου αόρατος έν Έλλάδι, 
4ον Όλική τής Σελήνης έκλειψις τή 23η Αύγουστου αόρατος έν Έλλάδ 
5ον Μερ. έκλ. του ΊΙλίου τήν 6 Σ)βρίου άόρ. έν Έλλάδι, ορατή δέ εις τι

του
»
»
»

7·5, 
έν

ν

..-.ψις τή 23η Αύγουστου αόρατος έν Ί 
:ήν 6 Σ)βρίου άόρ. έν 'Ελλάδι, όοατή δ:

ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
ϊαρος 
θέρους 
φθινοπώρου 
γειμώνος

I 1

εν

ώρα
»
»
»

Γόης τή μονάδι. 
έν τή Β. ’Αμερική, 
ορατή δέ έν ’Ασία.

:ον Είρ. Ωκεανόν.

10 ιχ.
6 μ.
8 π.9 r μ. 

μ. 
μ.
Η··



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Έχων ημέρας 28. 'Η ήμερα εχει ώρας 11 και ή νΰξ ώρας 13.

Ό 'Ήλιος εις τους Ίχθϋς.

ΜΑΡΤΙΟΣ
"Εχων ημέρας 31. Ή ημέρα εχει ώρ. 12 καί ή νΰξ ώρ. 12.

Ό 'Ήλιος εις τον Κριόν.

Τετ. Ποοεόρτια 'Υπαπαντής. Τρύφωνος υ.άρτυρος.
Πέμ. ΥΠΑΠΑΝΤΗ του Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου. ’Αργία. 
Παρ. Συμεών του Θεοδόχου καί "Αννης τής Προφήτιδος.

Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 2, λ. 44 μ. μ.
Σάβ. ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ίσιδώ ρου του Πηλουσιώτου.
Κυρ. ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Πολυεύκτου Κωνστ)πόλεως. Άγάθης 

μάρτυρος.
Δευτ. Βουκόλου του οσίου επισκόπου Σμύρνης. Φωτίου Κ)πόλεως.
Τρίτ. Παρθενίου καί Λουκά του οσίου.
Τετ. Θεοδώρου του Στρατηλάτου και Ζαχαρίου όσιου.
Πεμ. Νικηφόρου μάρτυρος.
Παρ. Χαραλάμπους ιερομάρτυρος. Αργία.
Σάβ. Βλασίου ιερομάρτυρος και Θεοδώρας τής Αύγούστης.

Νέα Σελήνη ώρ. β, λ. 19 μ. μ.

Κυρ. ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ. Μελ ετίου Άρχιεπισκ. ’Αντιόχειας.
Δευτ. ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαρτινιανοΰ του όσιου.
Τρίτ Λυςεντίου του οσίου.
Τετ. Όνησίμου του ’Αποστόλου.
Πέμ. Παμφίλου μάρτυρος και των συν αύτώ.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Παρ. Γοηγορίου του ΙΙαλαυ.α και Θεοδώοου του Τύρωνος.
Σάβ. ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ. Λέοντος Πάπα 'Ρώμης. 
Κυρ. ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. ’Αρχίππου του ’Αποστόλου.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 2, λ. 16 μ. η.
Δευτ. Λέοντος επισκόπου Κατάνης.
Τρίτ. Τιμοθέου τοΰ έν Συμβόλ. καί Εύσταθίου έπισκ. ’Αντιόχειας. 
Τετ. II εΰρεσις των λειψάνων των εν Εύγενίοις μαρτύοων.
Πέμ. Πολυκάρπου ιερομάρτυρος επισκόπου Σμύονης.
Παρ. 'II α’ και β’ εΰρεσις τής τίμιας κεφαλής τοΰ Προδρόμου.
Σάβ. Ταρασίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
Κυρ. Β' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Πορφυρίου επισκόπου Γαζης.

Πανσέληνος ώρ. is, λ. 15 π. μ.

Δευτ. Προκοπίου τοΰ δεκαπολίτου.
Τρίτ. Βασιλείου τοΰ όμολογητοΰ.

Ν. Π.
13
14

1 ‘
2

Τετ.
Πέμ.

Ευδοκίας όσιομάρτυρος. 
'Ησυχίου, Εύθαλίας μάρτυρος.

15 3 Παο. Εΰτροπίου, Κλεονίκου καί Βασιλίσκου μαρτύρων.
16 4 Σάβ. Γερασίμου όσιου τοΰ έν ’Ιορδάνη.

Τ 17 5 Κυρ.
V

ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Κόνωνος μάρτυρος. 
ελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 7, λ. 7 π. μ.

18 6 Δευτ. Των έν Άμορίω 42 μαρτύρων.
19 7 Τρίτ. Καπίτωνος καί των συν αυτω μ.αρτυρων.
20 8 Τετ. Θεοφυλάκτου έπισκόπου Νικομήδειας. 

Των έν Σεβαστεία 40 μαρτύρων. Αργία.+ 21 9 Πέμ.
22 10 Παρ. Κοδράτου μάρτυρος καί των συν αυτω.
23 11 Σάβ. Σωφρονίου αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων.

+ 24 12 Κυρ. Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Θεοφάνους τοΰ όμολογητοΰ.
25 13 Δευτ. ’Ανακομιδή λειψάνου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.

Νέα Σελήνη ώρ. 12, λ. Ο π. μ.
26 14 Τρίτ. Βενεδίκτου τοΰ όσιου.
27 15 Τετ. ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ. ’Αγαπίου καί των συν 

αύτώ 7 μαρτύρων.
28 16 Πέμ. Σαβίνου μάρτυρος καί Χριστοδούλου.
29 17 Παρ. ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ. ’Αλεξίου τοΰ οσίου τοΰ ανθρώπου 

τοΰ Θεοΰ.
30 18 Σάβ. Κυοίλλου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων.

131 19 Κυρ. Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Χρυσάνθου καί Δαρείας μαρτύρων. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1 20 Δευτ. Των έν τή Μονή τοΰ 'Αγίου Σάββα πατέρων.
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 11, λ. 5 μ μ.

ο 21 Τρίτ. ’Ιακώβου τοΰ όμολογητοΰ.
3 22 Τετ. Βασιλείου ιερομάρτυρος.
4 23 Πέμ. Νίκωνος όσιομάρτυρος καί των 199 μ.αθητών αυτοΰ.
5 24 Παρ. Ζαχαρίου τοΰ όσιου.

t θ 25 Σάβ. ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ. Ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκον καί &ει- 
παρϋενον Μαρίας. Αργία.

4- 71 7 26 Κυρ. ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. 'II Σύναξις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
8 27 Δευτ Ματρώνης τής όσιας.

Πανσέληνος ώρ. 3, λ. 19 μ. μ.
9 28 Τρίτ. Ίλαρίωνος τοΰ νέου.

Μάοκου έπισκόπου Άρεθουσίων, Κυρίλλου διακόνου.10 29 1 Τετ.
11 30 Πέυ.. Ίωάννου τοΰ συγγραφέως τής κλίμακος.
12 31 : Παρ. Ύπατίου ίερομ-άρτυρος έπισκόπου Γαγγρών.



ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ε/ων ημέρας 30. Η ήμερα εχει ώρας 13 καί ή νΰς ώρας 11.

Ό 'Ήλιος είς τόν Ταύρον.

ΜΑΙΟΣ
’Έχων ήμέρας 31. 'Η ημέρα έχει ώρας 14 καί ή νύξ ώρας 10.

Ό "Ηλιος είς τούς Διδύμους.
Ν.

13
f 14

15
16

17
18

+ 19

20

II.

21
22
23
24

25
26
27 

t 28

29
30

1
2
3
4

5
6
7

8

9
10
11
12

13
14
15
16

17
18

1
2

3
4
5
6
I

8

Σάβ. Map; ας όσιας τής Αιγύπτιας.
Κυρ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Τίτου όσιου τοΰ θαυματουργού. 
Δευτ. Νικήτα τοΰ οσίου πατρός και ’Ιωσήφ ύμνογράτ>ου' 
Ιριτ. Γεωργίου τοΰ όσιου τοΰ έν Μαλεώ.

Σελήνης τελενταΐον τέταρτον ώρ. ο, λ. 38 π. y. 
Τετ. Κλαυδίου, Θεοδώρου και άλλων 5 μαρτύρων. 
Πεμ. Ευτυχίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
Παρ. ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ. Καλλιοπίου μάρτυρος, Γεωρ

γίου έπισκόπου. Μυτιλήνης.
Σαβ. Ηρωοιονος, Αγαθού, Ρουφου, Ασύγκριτου, Φλέγοντος, 

Ερμοΰ τών ’Αποστόλων έκ τών 70.
Κυρ. ΤΟΥ ΘΩΜΑ. Ευτυχίου μάρτυρος. 
Δευτ. Τερεντίου και Πομπηιου μαοτ.
Τρίτ. Άντ ίπα ίερομάρτυρος επισκόπου Περγάμου.
Ιετ. Βασιλείου τοΰ όμολογητοΰ έπισκόπου Παρίου.

Νέα Σελήνη ώρ. 2, λ. 56 π. u.
Πεμ. Μαρτίνου τοΰ όμολογητοΰ Πάπα 'Ρώμης.
Παρ. Άριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου έκ τών 70.
Σάβ. Κρήσκεντος μάοτυοος.
Κυρ. ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ. ’Αγάπης, Ειρήνης καί Χιονιά; τών 

αυταδέλφων.
Δευτ. Συμεών ίεοομ.άρτυοος τοΰ έν Πεοσίδι.
Ίριτ. Ίωάννου, μαθητου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου.

ΜΑΪΟΣ
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Δευτ. Ίερευ.ίου τοΰ προφήτου. ,
Τρίτ. ’Ανακομιδή λειψάνου ’Αθανασίου τοϋ μεγάλου.
Τετ. Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων.

Σελήνης τελΐνταϊον τέταρτον ώρα 7, λ. 19 y. y. 
Πέμ. 
Παρ.
Σάβ.
Κυρ.

Δευτ.

Τρίτ.
Τετ.
Πέμ.

12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
99
23
24
25
26

27
28
29
30

Γετ. ΙΙαφνουτίου ίερομάρτυρος.
ΙΙευ.. Θεοδώρου όσιου του Τρίχινα.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. β, λ. 19 π. ιι.
ΙΙαο. Ίανουαρίου ίερομάρτυρος καί τής συνοδείας αύτοϋ.
Σαβ. Θεοδώρου τοϋ Συκεώτου.
Κυρ. , ΙΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ. Γεωργίου μεγ.τοΰ Τροπαιοφόρου.Άργ. 
Δευτ. Ελισάβετ τής όσιας καί θαυματουργού.
Τρίτ. Μάοκου τοϋ ’Αποστόλου.
Τετ. ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Βασιλέως ίερομάρτ. έπι

σκόπου ’Λμασείας.
Πανσέληνος ώρα 5, λ. 54 π. y.

Πεμ.. Συμεών ίεοομάοτυοος.
Παο. Τών έν Κυζίκω 9 μαρτύρων.
Σάβ. Ιασωνος και Σιυσιπάτρου τών ’Αποστόλων.
Κυρ. I ΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ. Ιακώβου τοϋ αποστόλου αδελ

φού Ίωάννου τοΰ Θεολόνου.

31

1
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19 Παο.

Σαβ.
Κυρ.

x
I
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4
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7
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Δευτ.
Τρίτ. 
Τετ.
Πέυ..

Παο. 
Σάβ. 
Κυρ.

Δευτ. 
Τοίτ. 
Τετ.

Πελαγίας μάρτυρος.
Ειρήνης μεγαλομάρτυρας.
Ίώβ τοΰ δικαίου καί πολυάθλου. , , ,
ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ.Άνάμνησις τοΰ έν ούρανώ φανέντος σημείου 
τοΰΣταυροΰ ένΙερουσαλήμ καί’Ακακίου τοϋΚοδράτου μαρτ. 
Ίωάννου ' τοΰ Θεολόγου καί Εύαγγελιστοΰ καί ’Αρσενίου 
τοΰ Μεγ. ’Αργία.'
ΊΙσαΐου του Προφήτου καί Χριστοφόρου μάρτυρος.
Σίυ,ωνος ’Αποστόλου τοΰ Ζηλωτοΰ.
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Μωκίου ίερ.

Νέα Σελήνη ώρα 2, λ. 22 π. y.
Έπιφανίου έπισκ. Κύπρου καί Γερμανού άρχιεπ. Κων)πόλεως.
Τών έν Νικαία 318 πατέρων. Γλυκερίας μάρτυρος. 

’Ισιδώρου τοΰ έν Χίω μάρτυρος.
Παχωμίου του μεγάλου και Αχίλλειου αρχιεπ. Λαρισης.
Θεοδώοου ήγιασμ-ένου υ.αθητοϋ όσιου Παχωυ.ιου. 

’Ανδρονίκου τοΰ αποστόλου καϊ Ίουνίας.
Πέτρου, Διονυσίου καί τών συν αυτοις μαρτύρων. 

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. ίο, λ. 24 π. y.
Πατρικίου ίεοομάρτυοος έπισκ. Προύσσης καί τών συν αύτώ. 

‘ΙΟΥΝΙΟΣ
ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ. Θαλαλαίου μάρτυρος. , 
ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Κωνσταντίνου καί 'Ελένης 
γάλων βασιλέων καί ΐσαποστόλων. ’Αργία.
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Βασιλίσκου μάρτυρος. 
Μιχαήλ τοΰ όμολογητοΰ έπισκόπου Συνάδων.
Συμεών τοΰ έν θαυμαστώ ορει.
Γ' εΰοεσις τής τίμιας κεφαλής τοϋ Προδρόμου. 

Πανσέληνος ώρ. 12, λ. 58 u. y.
Κάρπου τοϋ αποστόλου έκ τών 70. 
'Ελλαδίου ίεοομάρτυοος.
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Εΰτυχοΰς έπισκόπου Μελιτινής 

Άοχεται η νηστεία τών 'Αγίων ’Αποστόλων. 
Θεοδοσίας ίερου.άρτυρος.
Ίσαακίου ήγουμ,ενου τής μονής τών Δαλματων. 
Έρμείου μάρτυρος.

με-



ΙΟΥΝΙΟΣ
"Εχων ήμέρας 30. ΊΙ ημέρα έχει ώρας 15 και ή νΰξ ώρας 9. 

Ό 'Ήλιος εις τον Καρκίνον.
Ν.

13
14

Π.
1 Πέμ. 

Παρ.

15
ψ- 16

17
18
19
20
21

22
f 23

24
25
26
27
28

29

t 30

+ 7Τ 7
8
9

10
Τ 11

30 Παρ.

ΙΟΥΛΙΟΣ
“Εχων ημέρας 31. Ή ημέρα έχει ώρ. 14 καί ή νύξ ώρ. 10. 

Ό "Ηλιος εις τον Λέοντα.

3
4
5
6
7
8
9

10
11
1?
13
14
15
16

17

18

19
20
21
9 9

23
24

25
26
27
28
29

Σάβ.
Κυρ. 
Δευτ. 
Τρίτ. 
Τετ.
Πέμ.
ΓΙαρ.

Σάβ.
Κυρ.
Δευτ. 
Τρίτ.
Τετ.
Πέμ. 
ΓΙαρ.

Σάβ.

Κυρ.

Ιουστίνου μάρτυρος του φιλοσόφου.
Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Σελήνης τελενταΐον τέταρτον ώρ. ι λ. 3 y. ιι.
Λουκιλλιανοΰ υ.άρτυρος.
Μητροφάνους αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. 
Δωροθέου ίερομάρτυρος έπισκόπου Τύρου. 

Ίλαρίωνος του νέου ηγουμένου μονής Δαλμάτων. 
Θεοδότου ίερομάρτυρος επισκόπου Άγκύρας. 
Ή ανακομιδή του λειψάνου Θεοδώρου του Στρατηλάτου. 
Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς.

Νέα Σελήνη ώρ. ιι, λ. 26 ιι. ιι. 
’Αλεξάνδρου καί Άντωνίνης μαρτύρων. 
Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα των αποστόλων. 
Όνουφρίου καί Πέτρου του έν “Αθω. 
Άκυλίνης μάρτυρος.
Έλισσαίου προφήτου καί Μεθοδίου αρχιεπισκόπου. 
Άμιος του προφήτου.
Τύχωνος έπισκόπου Άμαθοΰντος.
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 3, λ. ."6 ιι. ιι. 
Ίσαύρου μάρτυρος. καί των συν αΰτω. Μανουήλ, Σαβελ 
καί ’Ισμαήλ μαρτύρων.
Λεοντίου υ.άρτυρος.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Δευτ. ’Ιούδα του αποστόλου.
Τρίτ. Μεθοδίου ίερομάρτυρος έπισκόπου ΙΙατάρων.
Τετ. Ίουλιανοϋ μάρτυρος του Ταρσέως.
ΓΙέμ. Ευσεβίου ίερομάρτυρος
Παρ. Άγριππίνης μάρτυρος.
Σάβ. Τα γενέθλια του προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ιωάν- 

νου. Αργία.

Κυρ.
Δευτ. 
Τοίτ.
Τετ.
Πέμ.

Πανσέληνος ώρ. ι, λ. 4 π. ιι.
Φ ε β ρ ω ν ί ας ό σ ι ο μ ά ρ τ υ ρ ο ς.
Δαβίδ του οσίου τού έν Θεσσαλονίκη.
Σαμψών όσιου του Ξενοδόχου.

Ή άνακομ. λειψάνων Κόρου καί Ίωάννου Αναργύρων.
Πέτρου καί Παύλου των κορυφαίων αποστόλων. Αργία καί 
ιχθύος κατάλυσις.
Ή σύναξις των 12 ’Αποστόλων. ’Αργία.
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Σάβ. Κοσμά καί Δαμιανού των ’Αναργύρων. ’Αργία.
Κυρ. ‘Π έν Βλαχέρναις κατάθεσις τής έσθήτος τής Θεοτόκου. 

Σελήνης τελεε'ταϊον τέταρτον ώρ. 5, λ. 7 π. ιι.
Δευτ. Υακίνθου μάρτυρος καί Άνατολίτου αρχιεπισκόπου Κων

σταντινουπόλεως.
Τρίτ. Άνδρέου Κρήτης του Ίεοοσολυμίτου.
Τετ. ’Αθανασίου τοϋ έν “Αθω, Λαμπαδοϋ θαυματουργών.

Σισώη τοϋ μεγάλου.
Θωμά τοϋ έν Μαλεω, Κυριακής τής μεγαλομάρτυρος. 
Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
Παγκρατίου ίερομάρτυρος έπισκόπου Ταυρομενίας.

Νέα Σελήνη ώρ. 7, λ. 7 π. ιι.
Των έν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
Ευφημίας μεγαλομάρτυρος.
ΙΙρόκλου καί Ίλαρίου των μαρτύρων.

Πέμ. ΊΙ σύναξις τοϋ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ καί Στεφάνου τοϋ 

Σαβαΐτου.
Παρ. Άκύλα τοϋ αποστόλου καί Ιωσήφ Θεσσαλονίκης.
Σάβ. Κηρύκου καί Ίουλίττης των μαρτύρων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. ίο, λ. it y. y.
Κυρ. Άθηνογένους ίερου.άρτυρος.
Δευτ. Μαρίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Τρίτ. Αϊμιλιανοϋ τοϋ μεγαλομάρτυρας.
Τετ. Μακρινής αδελφής τοϋ μεγ. Βασιλείου καί Δίου των οσίων.

Πέμ. 
Παρ. 
Σάβ. 
Κυρ.

Δευτ. 
Τ οίτ. 
Τετ.
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Πέμ. 
Παρ.

Σάβ. 
Κυρ.

Τοϋ προφήτου Ίίλιοϋ τοϋ Θεσβίτου. ’Αργία.
Συμεών τοϋ διά Χριστόν Σαλοϋ καί Ίωάννου τοϋ συνα- 

σκητοϋ.
Μαρίας τής Μαγδαληνής τής Μυροφόοου. 
Φωκά ίερομάρτυρος καί Ιεζεκιήλ τοϋ προφήτου.

Πανσέληνος ώρ. 5, λ. 2 7 ιι. ιι.
Δευτ. Χριστίνης τής μεγαλομάρτυρος.
Τρίτ. ΊΙ κοίμησις τής αγίας “Αννης μητρός τής Θεοτόκου. 
Τετ. Έρμολάου ίερ. καί Παρασκευής όσιομάοτυρος.
Πέμ. Ιΐαντελεήμονος τοϋ Μεγάλου καί ίαματ. Αργία.
Παρ. Προχόρου, Νικάνορος, Παρμένα αποστόλων.
Σάβ. Καλλινίκου καί Θεοδότης των μαρτύρων.
Κυρ. Σόλα, Σιλουανοϋ, Κρήσκεντος, έκ των 70 αποστόλων. 
Δευτ. Εύδοκίου δικαίου καί προεόρτια τοϋ Τιμ. Σταυροϋ.
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Λ1Τ0ΤΣΤ0Σ
Έχων ημέρας 31. II ήμερα έχει ώρ. 13 καί ή νϋξ ώρ. 11.

Ό 'Ήλιος εις τίιν Παρθένον,

1

2
3
4
5
6

/

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
’Έχων ημέρα; 30. Ή ημέρα έχε! ώρ. 12 και ή νϋξ ώρ. 12.

Ό "Ηλιος είς τόν Ζυγόν.
Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. G, λ. 34 ιι. ιι.

Τρίτ. ΤΙ πρόοδος τού τίμιου Σταυρού και τών 7 παίδων τών Μα- 
καβαίων, Σολομονής και Έλεαζάρου. 

ΤΙ ανακομιδή λειψάνου Στεφάνου τού πρωτομάρτυρος. 
Ίσαακίου Δαλμάτου και Φαύστου τών όσιων. 
Τών έν Εφεσο) επτά αγίων παίδων. 
Εύσιγνίου μάοτυοος.

ΤΙ μεταμόρι&ωσις τού Κυοίου 
Χριστού. ’Αργία και ί/θύοι 
Δομετίου ιερομάρτυρος.

Νέα Σ_“
Αίμιλιανού τού
ΜατΟία τού
Λαυρέντιου
Εύπλου τού
Φωτίου και
Μα

Τετ. 
Πέιζ. 
Παο. 
Σάβ. 
Κυρ.

Δευτ.

8
9

10 Πέμ.
11 ~
12
13
14

Τρίτ. 
Τετ.

Παο. 
Σάβ. 
Κυρ. 
Δευτ.

και Σωτήρος ήμών ’Ιησού 
ζαταλυσις.

15
16
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31

Τρίτ.
Τετ.

II έν.. 
Παο. 
Σάβ.

Εελήνη ώο.
J δμολογητού 

αποστόλου, 
μαρτυρος και αρχιδιακόνου, 
διακόνου και μαρτυρος. 
’Ανίκητου τών μαρτύρων.

μου τού όμολ. και άπόδοσις τής εορτής τής Μεταμορφ.
Μιχαίου τού προφήτου.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 7, λ. 19 π. ιι.
Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ τής Θεοτόκου. ’Αργία.

ΤΙ ανακομιδή τής είκόνος τού Ιησού Χριστού και Διομή- 
δους μαρτυρος.
Μύρωνος μαρτυρος.
Φλώρου και Λαύρου τών μαρτύριον.

Άνδρέου τού Στρατηλάτου και ι

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Σαμουήλ τού ποοοήτου.
Θαδδαίου τού αποστόλου και Βάσσης

ΆγαΟονίκου μάοτυρος.

Ιΐανόέληνος ώρ. 7, λ. 3!
Λούπου μάρτυρος και άπόδοσις τής εορτής 
Εύτυχούς ιερομάρτυρος μαθητού Ιιοάννου 

ΤΙ επάνοδος τού λειφάνου Βαρθολομαίου τ 
Αδριανού και Ναταλίας μαρτύρων.
Π οι μένος τού οσίου.
Μωυσέως τού ΑίΟίοπος.

Άποτομή τής κε®. Ίωάννου τού ΙΙροδρόμου.’Αργ. και νηστεία. 
’Αλεξάνδρου, Ίωάννου καί Παύλου, νέου αρ/ιεπ. Κ πόλεως. 

ελήνης τελεί'ταιον τέταρτον ώρ. G, λ. 2G π. ιι. 
ΤΙ καταΟεσις τής ζώνης τής Θεοτόκου.

2, λ. 31 Η. π. 
επισκόπου Κυζίκου.

τών 2593 μαρτύρων.

μαρτυρος.• ι* 
τήί 
τού 
ού ά

Θεοτόκου. 
Θεολόγου, 
-οστόλου.

Ν. II.
13 1 Παο. ΤΙ Σύναςις τής Θεοτόκου καί μνήμη Συμεών τού Στυλίτου 

καί Ιησού τού Ναυή.
14 9 Σάβ. Μάμαντος μάρτυρος καί Ίωάννου τού νηστευτού.

+ 15 3 Κυρ. Άνθιμου ίεοομάρτυρος καί Θεοκτίστου τού οσίου.
16 4 Δευτ Βαβύλα ιερομάρτυρος καί Μωυσέως τού προφήτου.
17 5 Τρίτ. Ζαχαοίου τού ποοφήτου πατρδς τού Προδρόμου.

Νέα Σελήνη ώρ. ίο, λ. 31 ιι. ιι.
18 6 Τετ. ΤΙ άνάμνησις τού θαύματος Μιχαήλ τού άρχιστρατήγου.
19 7 Πέμ. ΙΙοοεόρτια τής γεννήσεως τής Θεοτόκου καί Σώζοντος μάρτ.
20 8 Παρ. ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Αργία και ιχθύος 

κατάλυσις.
21 θ Σάβ. Ιωακείμ καί Άννης, καί Σιβηριανου τών μαρτύρων.

Λ 991 - ' 10 Κυρ. Μηνοδώρας. Μητροδιόρας καί Νυμφοδώρας μαρτ.
23 1 1 Δευτ Θεοδώρας τής όσιας.
24 12 Τρίτ. Αύτονόμου ιερομάρτυρος, καί άπόδοσις τών γενεθλίων τής 

Θεοτόκου.
25 13 Τετ. Τά εγκαίνια τού ναού τής Άναστάσεως καί Κορνηλίου 

τού έκατοντάρχου.
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 7, λ. 38 ιι. ιι.

f 26 14 Πέμ. Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.Άργ. και νηστεία.
27 15 ΙΙαρ. Νικήτα μαρτυρος.
28 16 Σαβ. Ευφημίας τής με γάλο μάρτυρος.

+ 29 17 Κυρ. Σοφίας μάρτυρος καί τών τριών αύτής θυγατέρων.
30 18 Δευτ Εύμενίου τού Θαυματουργού επισκόπου Γορτύνης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1 19 Τρίτ Τροφίμου Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύρων.
9 20 Τετ. Εύσταθίου μεγαλομάρτυρος συμβίας καί τών δύο αύτοϋ υιών.

Ιΐανόέλιινος ώρ. ο, λ. 33 π. ιι.
3 21 ΙΙέυ. Κοδράτου τού άποστόλου καί Ιωνά τού προφήτου
4 22 Παρ. Φωκά ίερου.άρτυοος.
5 23 Σάβ ΤΙ σύλληψις τού προδρόμου καί βαπτιστού Ίωάννου.

ΐ θ 24 Κυρ. Θέκλης τής πρωτομάρτυρος. 
Εύοοοσύνης τής όσιας.ί 25 Δευτ

+ 8 26 Τοίτ ΤΙ μετάστασις Ιωάννου τού Θεολόγου. Αργία.
9 27 j Τετ. Καλλιστοάτου καί τών συν αύτώ 49 μαρτύρων.

10 28 1 Πέμ Χαρίτωνος δμολογητού καί Βαοούχ τού προφήτου.
Σελήνης τελενταϊον τέταρτον ώρ. 4, λ. ίο ιι. u.

11 29 ' Has Κυριάκού τού άναχωρητού.
12 30 . Σαβ Γρηγορίου επισκόπου Μεγάλης Αρμενίας.



I

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Έχων ήμέρας 31. 'II ημέρα έχει ώρ. 11 καϊ ή νΰς ώρ. 13. 

Ό 'Ήλιος εις τόν Σκορπιον.
Ν.

+ 13
14
15
16
17
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20
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+ 27
28
29
30
31

1

Τ

t

J-Τ 10
11
12

Π.
1
2
3
4
5

13
14

20

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

Άνανίου τοΰ αποστόλου και 'Ρωμανού μελωδοΰ. 
Κυπριανού ίερομάρτυρος καί Ίουστίνης τής παρθένου. 
Διονυσίου ίερομάρτυρος Αρεοπαγίτου. 

'Ιεροθέου έπισκόπου ’Αθηνών.
Χαοιτίνης μάρτυρος.

Νέα Σελιινη ώρ. 7, X. 48 π. y. 
Θωμά τοϋ αποστόλου.
Σέργιου καί Βάκχου τών μαρτύρων. 
Πελαγίας τής όσιας.

’Ιακώβου του αποστόλου καϊ ’Ανδρονίκου όσιου. 
Ευλαμπίου καϊ Εύλαμπίας τών αδελφών μαρτύρων. 
Φιλίππου αποστόλου καϊ Θεοφάνους τοΰ Γραπτοΰ. 
Πρόβου, Ταράχου τών μαρτύρων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. 12, λ. 59 y. y. 
Κάπρου, ΙΙαπύλου, Άγαθοδώρου, Άγαθονίκης μαρτύρων. 
Ναζαοίου καϊ τών συν αύτώ μαρτύρων, καί Κοσμά 
τοΰ ποιητοΰ.
Λουκιανοΰ μάρτυρος. 
Λογγίνου τοΰ έκατοντάρχου μάρτυρος. 
Ώσηέ τοΰ προφήτου καϊ Άνδρέου όσιομάρτυρος. 
Λουκά τοΰ Εύαγγελιστοΰ. 
Ίωήλ τοΰ προφήτου καί Ουαρίου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
’Αρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοΰ όσιου καϊ τής 
Ματρώνης τής Χιοπολίτιδος.

Πανσέληνος ώρ. 4, λ. 84 y. y. 
Ιλαρίωνος μεγάλου καϊ Σωκράτους πρεσβυτέρου. 

Άβερκίου θαυματουργού, τών έν Έφέσω 7 παίδων. 
’Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου καϊ αποστόλου. 
Άρέθα μάοτυοος και τών συν αύτώ. 
Μαρκιανοΰ και Μαρτυρίου τών Νοταρίων. 
Δημ.ητρίου τοΰ μεγαλομάοτυρος. ’Αργία. 
Νέστορος μάρτυρος. 
Τερεντίου μάρτυρος καί τών συν αύτώ.

Σελήνης τελενταΐον τέταρτον ώρ. ο, λ. 42 π. u. 
Κυρ. Αναστασίας 'Ρωμαίας τής όσιομάρτυρος. 
Δευτ. Ζηνόβιου καί Ζηνοβίας τών άδελφών μαρτύοων. 
Τρίτ. Στάχυος καϊ τών σΰν αύτώ αποστόλων καί Έπιμάχου 

μάρτυρος.

Κυρ. 
Δευτ. 
Τρίτ. 
Τετ. 
Πέμ.

Παο. 
Σάβ. 
Κυο. 
Δευτ. 
Τρίτ. 
Τετ. 
Πέυ..

Παρ.
Σαβ.

Κυρ.
Δευτ.
Τοίτ?
Τετ.
Πέμ.

ΙΙαο.
όσιας
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9
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Πέμ. 
II αρ.
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18
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+ 20

21
22
23

5
6
7
8

Γετ.
Πέμ. 
Παρ. 
Σάβ.

Κυρ. 
Δευτ

Ματθαίου 
Γρηγορίου 
Πλάτωνος καϊ

ίων, κα
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Εχων ήμέρας 30. 'Η ήμέρα έχει ώρ. 10 καί ή νΰς ώρ. 14.

Ό 'Ήλιος εις τόν Τοξότην.

+ 24
+ 25

Κοσμά καϊ Δαμιανοΰ τών Οαυματ. ’Αναργύρων.
Άκινδύνου καϊ τών σΰν αύτώ μαρτύρων.
Ακεψιμά μάρτυρος κατάθεσις λειψάνου Γεωργίου μεγαλομ. 

Νέα Σελήνη ώρ. 6, λ. 47 y. y.
Ίωαννίκου μεγαλομ. Νικάνδρου 'Ερμαίου ίερομ. 
Γαλακτίωνος καϊ ’Επιστήμης τών μαρτύρων.
Παύλου τοΰ όμολογητοΰ άρχιεπισκ. Κων)πόλεως. 
Τών έν Μελιτινή 33 μαρτ. Λαζάρου τοΰ θαυματ. 
Ή σύναςις Μιχαήλ τοΰ αρχιστρατήγου καϊ τών Άσωμά- 

των Δυνάμεων. ’Αργία.
Ονησιφόρου, Πορφυοίου μαρτ. καί Ματρώνης όσιας. 
Ολυμπά καϊ τών σΰν αύτώ. Όρέστου μάρτυρος.
Μηνά, Βίκτωρος καϊ Βικεντίου μαρτύρων.
Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. η, λ. 84 π. y.
Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος καί Νείλου τοΰ όσιου. 
Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου άρχιεπισκ. Κων)πόλεως.’Αργία. 
Φιλίππου τοΰ αποστόλου. Αργία καϊ ιχθύος κατάλ.
Γουρία, Σαμ,ωνά καϊ Άβίδου τών μαρτύρων, 

τοΰ άποστ. καί Εύαγγελιστοΰ. 
τοΰ θαυματουργού έπισκ. Νεοκαισαρείας.

ϊ Ρωμ.ανοΰ τών μαρτύρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Άβδιοΰ τοΰ Προφήτου καϊ Βαρλααμ. μάρτυρος. 
Πανσέληνος ώρ. 8, λ. 14 π. y.

Γρηγορίου τοΰ Δεκαπολίτου καϊ Πρόκλου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως.
Τά Εΐσόοια τής Θεοτόκου. ’Αργία.
Φιλήμονος καϊ τών σΰν αύτώ άποστ. καϊ Κιλικίας μάρτυρος. 
Γρηγορίου άρχιεπισκόπου Άκραγαντίου καϊ Άμφιλοχίου 

έπισκόπου Ίκονίου.
Κλήμεντος πάπα 'Ρώμης καί Πέτρου ’Αλεξάνδρειάς. 
Αικατερίνης μεγαλομ. καϊ Μερκούριού μάρτυρος. ’Αργία. 

Άλυπίου καϊ Νίκωνος τών όσιων, καί μ.νήμη τοΰ οσίου πα
τρός ήμών Στυλιανού τοΰ ΙΙαφλαγόνος.

Σελήνης τελενταΐον τέταρτον ώρ. 8, λ. 48 π. y. 
ιεγαλομάρτυοος.

καί Είρηνάρχου μάρτυρος.
'λουμένου τών υ.αοτύοων. 
οκλήτου. 'Αργία.

Δευτ.

Παο.

9 27 Λευτ. ’Ιακώβου Πέρσου μ
10 28 Τρίτ. Στεφάνου τού νέου
11 29 Τετ. Παραμόνου καϊ Φι
12 30 Πέμ. Άνδοέου τού πρωτ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Εχων ημέρας 31. 'Η ήμερα έχει ωρ. 9 και ή νΰξ ώρ. 15.

Ό 'Ήλιος εις τον Αΐγόκερω.

Ν. II.
13 1 j Παρ. Ναοΰμ τοϋ προφήτου.
14 2 Σάβ. ’Αβακούμ τού προφήτου.

Νέα Σελήνη ώρ. 8, λ. η π. u.
+ 15 3 Κυρ. ΣοΦονιου τοϋ προφήτου.
+ 16
Τ17
Τ 18

4 Δευτ. Βαρβάρας μεγάλου., και Ίωάννου τοϋ Δαμασκηνού.
5 Τρίτ. Σάββα τοϋ θεοφόρου καί ηγιασμένου, Αργία.
6 Τετ. Νικολάου έπισκ. Μύρων τής Λυκίας. Αργία.

19 7 Πέμ. ’Αμβροσίου έπισκ. Μεδιολάνων.
20 8 Παρ. Παταπίου τοϋ όσιου.

+ 21 9 Σαβ. ΊΙ σΰλληψις τής θεομήτορος 'Αννης. 'Αργία.
+ 22 10 Κυρ. Μηνά, Έρμογένους και Εύγράφου μαρτύοων.

Σελήνης πρώτον τέταρτον ώρ. ο, λ. ι»7 π. u.
23 11 Δευτ. Δανιήλ τού Στυλίτου.

ί + 24 12 Τρίτ. Σπυρίδωνος τοϋ θαυματουργού. ’Αργία.
25 13 Τετ. Ευστρατίου και των συν αύτω μ.αοτΰρων.
26 14 Πέμ. Θύρσου και των συν αύτώ μαοτύοων.
27 1 5 ΙΙαο. ’Ελευθερίου ίερομάρτυρος.
28 16 Σάβ. Άγγαίου τού προφήτου και Μαρίνου μάοτυρος.

, + 29 Ί 1 17 Κυρ. Δανιήλ τού προφήτου και των 3 παίδων, Διονυσίου αρχιε
πισκόπου Αίγίνης, τού έκ τής νήσου Ζακύνθου.

30 18 Δευτ. Σεβαστιανού, Ζωής και των συν αύτοϊς μαοτύοων.
Πανσέληνος ώρ. ίο, λ. 6 π. u.

1 31 19 Τοίτ. ΒονίΦατίου μάρτυρος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1 20 Τετ. Προεόρτια των Χριστουγ. καί μνήμη Ιγνατίου τού Θεοφόρου.
2 21 Πέμ. Ίουλιανής μάρτυρος.
3 22 Παο. ’Αναστασίας μάρτυρος τής Φαου.ακολυτρίας.
4 23 Σάβ. Των έν Κρήτη 10 μαοτύρων.

+ 5 
! ‘ °

24 Κυρ. Παραμονή των Χριστουγέννων και Ευγενίας όσιομάοτυρος.
2b Δευτ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

’Αργία τριήμερος και κατάλυσις εϊς πάντα μέχρι τής παρα- 
μ.ονής των Θεοφανείων.

7 26 Τρίτ. ΊΙ σύναξις τής Θεοτόκου καί Ευθυμίου ιερομάρτ.
Σελήνης τελενταΐον τέταρτον ώρ. 4, λ. 89 π. μ.

8 27 Τετ. Στεφάνου αρχιδιακόνου, Θεοδώοου ΓοαπτΟϋ.
9 28 Πέμ. Των έν Νικομήδεια δισμυρίων υ.αοτύοων.

10 29 ΓΙαρ. Των έν Βηθλεέμ άναιρεθέντων 14 χιλ. νηπίων.
11 30 Σάβ. Άνυσίας τής όσίομάρτυρος.

f 12 1 31 ! Κυρ. Μελάνης όσιας. Άπόδοσις εορτής των Χριστουγέννων.

ι

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ

τ0Λ<%

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ



ΣΤΟΑ 3

ΕΚ ΡΩΜΗΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟΝ

καί τοϋ κόσμου 
δστις είδε τήν ανατολήν 

τοσούτων

ΝΗΛΘΟΝ σήμερον εις τό Καπιτώ- 
λιον, τόν πολυθρύλητον λόφον, έφ’ ού 
άνέλαμψαν καί έσβέσθησαν τοσαϋται 
δόξαι τής Ρώμης 
ολοκλήρου, 
καί προσέβλεψε τήν δύσιν 
ιστορικών μεγαλείων. Είνε τό σύμβο- 
λον τοϋ ρωμαϊκού κόσμου.

"Εκαστος λαός κέκτηται τά ιδίά- 
ζοντα αύτφ σύμβολα. Περί ταϋτα 

στρέφεται μάλλον ή ήττον ή ιστορική αύτοϋ ενέργεια, οί πόθοι, τά ιδε
ώδη, πάν τό συντελούν είς τήν πρόοδον καί τό μεγαλεϊον.

Έάν ή Άκρόπολις τών Αθηνών καί τά έπ’ αύτής αρχιτεκτονικά καί 
γλυπτικά αριστουργήματα έμφαίνουσι καί διδάσκουσι τήν ιδέαν τοϋ αιω
νίου κάλλους, οΐον άπετυπώθη έπί τών κιόνων τοϋ Παρθενώνος ή τών 
Καρυατιδών τοϋ Έρεχθείου, καταλείπουσι δ’ άμυδράν καί συγκεχυμέ- 
νην έν τφ πνεύματι τοϋ θαυμαστού τήν εικόνα τής αθανάτου Παρθέ
νου, ό καπιτωλϊνος λόφος έν ολη αύτοϋ τή έπιβολή έξεγείρει δλως 
διάφορα αισθήματα καί σκέψεις. Προκαλεΐ τήν έντύπωσιν τής ρωμαϊ
κής δυνάμεως, τοϋ κολοσσού έκείνου, δστις έφάνη άπό τών πρώτων 
ημερών τής κτίσεως τής Ρώμης, δτι έμελλε νά κατακτήση τόν κόσμον.

Ό μέγιστος ίσως καί καλλιτεχνικώτατος τών συγγραφέων τοϋ αίώ- 
νος, άνελθών έπί τών ερειπίων τής αθηναϊκής Άκροπόλεως, άπηύθυνε 
τήν πολυθρύλητον αύτοϋ δέησιν προς τήν ψειπάρθενον έκείνην, τό κό
σμημα καί τό κλέος τοϋ ελληνικού κόσμου. Θεία ίέησις, ήν έμελψαν 
τά ήδυφωνότατα χείλη γαλατικού Δρυίδου, μυηθέντος είς τά απόρρητα 
τής αρχαίας σοφίας τής Ανατολής, άλλ’ οΰδέν εύρόντος έν αύτή ικα
νόν νά κορέση διψαλέα χϊλη^ καί τήν οποίαν σύ μόνη ήδύνασο νά θερά
πευσες, ώ Παλλάς, ώ Άθηνά, ώ άθάνατος κόρη !

Άλλ’ έπί τοϋ ρωμαϊκού Καπιτωλίου δλως διάφορα έξεγείρονται αι
σθήματα καί εξελίσσονται σκέψεις. Ή έν αύτφ κρατούσα ίδέα είνε ή 
ένσάρκωσις τής πολιτικής καί έθνικής ισχύος τής παλαιάς Ρώμης. Έπί 
γενεάς καθίσταται τό στάδιον καί ή αφετηρία τής ρωμαϊκής ιδέας.

Έπλάσθη ύπό τήν έξοχον ταύτην έννοιαν ύπό τής φύσεως· αί δέ προ
λήψεις καί αί παραδόσεις τοϋ παλαιού καιρού άπέδωκαν είς τόν λόφον 
τοΰτον ύπερφυά άποστολήν, τήν άπό τών κορυφών αύτοϋ κατάκτησιν τής 
οικουμένης. Έν ένί λόγφ πρωταγωνιστεί έν τφ τεραστίφ δράματι τής 
ρωμαϊκής ιστορίας.

Έπί τών κορυφών τοϋ λόφου τούτου έθρυλεΐτο, δτι εύρον άσυλον οί 
πρώτοι οίκισταί τής Ρώμης. Όπως καί αν τούς ύποθέση τις, ληστάς, 
έπήλυδας ή ειρηνικούς γεωπόνους, ό καπιτωλϊνος λόφος υπήρξε κατά 
τούς θυελλώδεις έκείνους καιρούς κατοικία τών πρώτων 'Ρωμαίων, άμυνο- 
ν.ένων κατά πάσαν πιθανότητα κατά τών έχθρικών έπιδρομών. Έπ’ αύ- 
τοϋ έλατρεύετο ό Ζεύς, ό κληθείς Καπιτωλϊνος, προστάτης καί άρωγός 
τής ίσχυράς ταύτης έπάλξεως, άφ’ής έκυβερνήθη ό κόσμος καί ήτις δι
καίως έκλήθη τό κέντρον αύτοϋ καί ή κορωνίς.

Ό άκόλουθος θρύλος χαρακτηρίζει έπαρκώς τήν σημασίαν, ήν έκπαλαι 
έκέκτητο έν τή συνειδήσει τοϋ ρωμαϊκού λαού ό καπιτωλϊνος λόφος.

Έπί Ταρκυνίου τοϋ πρεσβυτέρου έτίθεντο τά θεμέλια ναού τοϋ 
Διός. Σκαπτόντων τό έδαφος τών έργατών, άπεκαλύφθη ή κεφαλή Τό- 
λου τίνος, νωπάς έχοντος είσέτι τάς σάρκας. Οί οίωνοσκόποι τής Ρώ
μης ήρμήνευσαν τό θαύμα τοϋτο διά τής βεβαιώσεως, δτι ή εύρεθεϊσα 
επί τοϋ λόφου κεφαλή (Caput) έδήλου, δτι ό χώρος έκεϊνος έμελλε νά 
καταστήή κεφαλή, ή πρωτεύουσα τοϋ κόσμου. "Ισως ύπεμειδίασαν πο- 
νηρώς οί έξετασταί έκεϊνοι καί έρμηνευταί τών άπορρήτων τού μέλλον
τος, άλλ’ δ τι τυγχάνει άληθές, είνε δτι ό ρωμαϊκός λαός άπεδέξατο 
τήν έξήγησιν ταύτην’ κατέστησεν αύτήν συνείδησιν.

Ερμηνεία τις, δσον καί άν θεωρηθή αύθαίρετος καί βεβιασμένη, 
όυναται νά κατορθώση θαύματα, άμα ώς καταστή άποδεκτή, εν
σαρκωθώ έν τή συνειδήσει τοϋ λαού. Ή πίστις κατορθοϊ πλείονα καί τε- 
ραστιώτερα τής μεγίστης καί πραγματικωτάτης τών δυνάμεων. Ούδείς 
γίνωσκει πόθεν ήλθε γεγονός τι, πώς συνέβη. Άλλά πάντες πιστεύουσιν 
εις τήν έξήγησιν, ήτις έοόθη ύπό τοϋ πρώτου πονηρού ή άγύρτου, έκ · 
μεταλλευομένου τήν δημοτικήν εύπιστίαν.

Το Καπιτώλιον έμελλε νά καταστή ή πρωτεύουσα τοϋ κόσμου. “Οτε 
λαός τις καταληφθή ύπό τοιαύεης πεποιθήσεως, άδύνατον νά μή έκδη 



4 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 5

λωθή αυτή καί ένισχυθή έν τη περαιτέρω ιστορική αύτοΰ σταδιοδρομίμ. 
Θά συνάντηση προσκόμματα καί πολεμίους έν τφ περί ύπάρξεως άγώνι- 
άλλ’ ή πεποίθησις θέλει θριαμβεύση έπί τέλους· τό θαύμα τελεσθήσε- 
ται· διότι είνε τό προσφιλέστατον τής πίστεως τέκνον.

Τοιαύτη κατά τούς θρύλους των παλαιών ημερών ήτο ή αφορμή τής ονο
μασίας τοϋ Καπιτωλίου. Ό λόφος ούτος εκαλείτο τό πάλαι Σατούρνιος, 
διότι έφημίζετο, δτι έπ’ αυτού είχε βασιλεύση ό θεός Saturnus, μετά 
ταϋτα Ταρπηία, διότι έπισ·εύετο, δτι νεαρά τις ’Ρωμαία, φέρουσα τό 
όνομα τούτο, ένεκα προδοσίας τής πατρίδος είχε φονευθή, ριφθεϊσα υπό 
τών Σαβίνων από τού λόφου τούτου, δστις ήδη μετεκλήθη caput toli, 
κεφαλή τού Τόλου — ΚαπιτωΑΐνος.

Ούτως ό λόφος κατέστη έκπαλαι παρά τοΐς 'Ρωμαίοις ιερός. Έπί 
τής ανατολικής αυτού κορυφής υψοΰτο ό ναός Διος τού Καπιτωλί- 
νου, άντικατασταθείς βραδύτερον, επί τών χριστιανικών χρόνων, υπό 
τού ναού Ara Coeli. Ό ναός ούτος έφημίζετο, δτι είχε κτισθή ύπό Ταρ- 
κυνίου τού 'Τπιρηράνου, πληρούντος εύχήν, έκδηλωθεΐσαν ήδη ΰφ’ ενός 
τών προκατόχων αυτού, τού ομωνύμου Ταρκυνίου τού πρεσβυτέρου.

Έκτοτε ό Καπιτωλΐνος λόφος κατέστη ή άκρόπολις τής ρωμαϊκής 
δυνάμεως καί δόξης. Ή κατοχή αύτοΰ έθεωρεϊτο έγγύησις τής ασφαλείας 
τής πόλεως· έπροστατεύετο υπό τού ειρημένου ναού- αλλά πρωτί- 
στως υπό τής πίστεως τών λεγεώνων. Έν αύτφ συνεκεντρούτο ή 
ιδέα τής θρησκείας καί τής ρωμαϊκής ίυνάμεως. Ποσάκις, μετά τάς 
κατά τών πολεμίων νίκας έν Ίταλίφ, έν Ανατολή, έν τφ Boppqi, έν τή 
Δύσει, πανταχού δπου ή Τύχη τών 'Ρωμαίων διεξήγε τον ΰπερφυά 
αγώνα τής κατακτήσεως τού κόσμου, ούτος ή εκείνος ό στρατηγός, φέ- 
ρων ήδη τό ένδοξον όνομα τής χώρας, ήν είχεν ύποτάξη εις τον ρωμαϊ
κόν λαόν, ήρχετο πρό τού ναού τούτου, άγων τον θρίαμβον αύτοΰ ! Ή 
μεγάλη γενεά τών Πατρικίων άνετρέφετο καί ένισχύετο από γενεάς εις 
γενεάν έν τφ έθνικφ τούτφ άγώνι, μηδέποτε καταλιποΰσα τάς παλαιάς 
παραδόσεις, έπί μάκρους αιώνας έγκαρτερήσασα έν τή υπηρεσία: τής 
πατρίδος, ήτις επί πολλούς αιώνας διετέλεσεν έν 'Ρώμη τό πολυτιμό- 
τατον τού πολίτου έλατήριον καί ή φιλοδοξία.

Έπί τού καπιτωλίνου λόφου, έμπροσθεν τού ναού τοΰ ομωνύμου 
Διός ήλθε καί παρήλθεν ή ^ωμαϊκή δόξα. Ό λόφος διατελεϊ μέχρι τής 
σήμερον ό αυτός, διότι είνε έργον καί κατασκεύασμα τής άθραύστου «ρύ
σεως- άλλ’ ό ναός έξηφανίσθη- έκάλυψεν αυτόν ή παλίρροια τών αιώ
νων καί τών καταστροφών. Παρά τάς έπελθούσας δηώσεις υπό τών 

βαρβάρων κατακτητών, τοΰ Στηλίχονος καί τοΰ Γενσερίχου, διετηρεΐτο 
εΐσέτι μέχρι Καρόλου τοΰ Μεγάλου.

Ό κονιορτός τών αιώνων κατεκάλυψε τά μάταια τών στρατηγών 
τής 'Ρώμης τρόπαια- ό υπέρτατος Ζεύς έξηφανίσθη άνεπιστρεπτεί έκ 
τής συνειδήσεως τοΰ λαοΰ, άλλ’ ή λατρεία τοϋ ίεροΰ λόφου ουδέποτε έξ- 
έλιπεν. ’Από τοΰ ένδεκάτου ήδη αίώνος ούδ’ ίχνος τοΰ ναοΰ ύφίσταται 
πλέον- τά πάντα μετέβαλε καί μετεσχημάτισε τό πνεΰμα τοΰ Χριστια
νισμού. Ή θρησκεία τοΰ Διός ήτο λησμονημένη, ό δέ οίκος αύτοΰ 
κατέστη άφανής καί αγνώριστος.

— Διά τί τοΰτο ;
Προς τίνα λόγον ή έρώτησις ; Έν τφ κόσμφ τών χιμαιρικών πόθων, 

τών ψεί μεταβαλλομένων ψυχικών καί πνευματικών χρειών, δστις κα
λείται ιστορία καί δστις παρίστησι τήν εικόνα τοΰ αεί ρέοντος, τοΰ 
μηδέποτε καταπαύοντος κύματος, ούδέν τό σταθερόν καί τό βέβαιον. 
Αυτή ή αιώνια φύσις είνε ή αιωνία παράστασις τής ^ευστότητος τών 
πραγμάτων, ήν ό ΈχχΑησιαστης έκάλεσε ματαιότητα τών έγκοσμίων. 
Τί έγένοντο σήμερον τά θαυμάσια θρησκεύματα, αί υπερφυείς λα- 
τρεϊαι, πρό τών οποίων άπό αιώνων έκ περιτροπής έκλινεν ή άνθρω- 
πότης ; ’Ανατολή καί Δύσις, Βορράς καί Μεσημβρία έθεοποίησαν το- 
σαύτας άγνούστους καί γνωστός ΰπερανθρώπους δυνάμεις, φυσικά φαι
νόμενα- άλλ’ έκ περιτροπής έθραυσαν τά πλάσματα ταΰτα καί τά είδωλα 
ύπέρφρονος φαντασίας.

Διότι ό άνθρωπος φύσει ρέπει προς τό άγνωστον, πρός τό καινόν. 
Έν τούτφ κεΐται ή δύναμις αύτοΰ, ή ένέργεια, ή πρόοδος. Τά κειμήλια 
τοΰ παρελθόντος συντρίβει, ώς πράττει τοΰτο τό παιδίον, καταστρέ- 
φον μετ’ άδιαφορίας τά άθύρματα αύτοΰ, έπιζητοΰν έτερα, έκ κόρου ή 
έξ άναζητήσεως νέων τοιούτων. Ό άνθρωπος άναζητεϊ νέους θεούς έν 
τή θρησκείφ, έν τή κοινωνία, έν τή πολιτεία, διότι δυσφορεϊ, άκολου- 
θών έπί αιώνας τό αύτό σύστημα καί τήν αύτήν τάξιν. Έν τή άρχή 
ταύτη κεΐται ή άτέλεια καί ή έντέλεια αύτοΰ, ήτις άμα καθίσταται 
ή άφετηρία πάσης ζωής καί προόδου.

Επί τοΰ Καπιτωλίου ΰψοΰτο σεβαστές έτι έν τή δημοτική συνειδή- 
σει τών 'Ρωμαίων ό ναός τοΰ ύπερτάτου, τοΰ πατρός θεών τε καί 
ανδρών Διός. Άλλ’ ό Χριστιανισμός άπό αιώνων ήδη είχε κηρύξη τό 
νεον ιστορικόν κήρυγμα τής άνθρωπίνης άναγεννήσεως- ή δέ 'Ρώμη 
ήτις έν τοΐς χρόνοις τής παγκοσμίου αύτής ηγεμονίας, είτε έκ θρη
σκευτικής άδιαφορίας, είτε έκ πολιτικ'οΰ συμφέροντος, διότι κατ’ έξο-
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χήν πολιτική εινε ή δράσις τής παγκοσμίου ταύτης πόλεως, ήν ό αρ
χαίος ^ήτωρ έκάλεσεν ’Επιτομήν Οικουμένης, ειχεν εγείρ-β τό Πάν- 
θεον τοϋ Άγρίππα, "να κατατάξη έν αύτφ τούς θεούς πασών τών θρη
σκειών καϊ πάντων τών αιώνων, ειχεν έκχριστιανισθή καθ’ ολοκληρίαν, 
τουλάχιστον κατά τύπους καί εξωτερικήν λατρείαν, διότι δέν ήτο τέ- 
λεον χριστιανικές ό νους αύτής κα'ι ή καρδία.

Ήδη, μετά τόν Μέγαν Κάρολον, μετά τήν καθίδρυσιν τής νέας πο
λιτικής κα'ι κοινωνικής τάξεως έν τή δυσμική καί τή βορείρι Εύρώπη, 
ή ’Ρώμη αναλαμβάνει τήν παλαιάν αύτής ηγεμονίαν, άλλ’ ύπό άλλην 
μορφήν καϊ έννοιαν. Καθίσταται αύθις κέντρον καϊ μητρόπολις μεγά
λου μέρους τής οικουμένης, διευθύνουσα διά τών ανθυπάτων αύτής τήν 
πνευματικήν συνείδησιν τών νεωτέρων λαών. Ή Γαλατία καϊ ή Γερ
μανία, έν τοίς δρυμοΐς τών οποίων τοσάκις συνετρίβησαν καϊ κατεσφά- 
γησαν αί αήττητοι λεγεώνες, ύπέκυψαν πρό τής θρησκευτικής παμβασι- 
λείας τοϋ ύπερτάτου Ποντίφικος· άνεγνώρισαν τόν έν τφ Βατικανφ 
δυνάστην μετ’ άφοσιώσεως μείζονος έκείνης, ήν έξεδήλωσαν πρό αιώνων 
οί ύπόδουλοι λαοί τοϋ παλαιού κόσμου.

Τοιαύτη ύπήρξε μετά τής θρησκείας καϊ ή τύχη τοϋ έν τώ Καπιτω- 
λίφ Διός. Τίς οίδε πόσοι κίονες αύτοϋ καϊ πόσα μάρμαρα προσήνεγκον 
τήν συμβολήν αύτών πρός οικοδομίαν τών άγερώχων Βασιλικών τής 
νέας θρησκείας 1

"Οτε έξέλιπεν ή παλαιά πίστις καϊ ή παλαιά δύναμις τής 'Ρώμης, 
ό λόφος τοϋ Καπιτωλίου έξηκολούθησε τηρών τήν παλαιάν εύκλειαν 
κα'ι σημασίαν. Αί μεγάλαι παραδόσεις τοϋ παρελθόντος περιπλανώνται 
είσέτι — μέχρι τής σήμερον — έπϊ τοϋ χώρου έκείνου. Ή 'Ρώμη, άνα- 
κύπτουσα από τοϋ τρόμου τών βαρβαρικών έπιδρομών, άπό τοϋ ζόφου 
τών μέσων αιώνων, στρέφει τήν σκέψιν αύτής πρός τόν καπιτωλϊνον 
λόφον. Ή ιδέα τής έλευθερίας κα'ι τής αυτονομίας ύπήρξε μία τών 
προσφιλεστάτων ιδεών τοϋ ρωμαϊκού λαού κατά τον μέσον αιώνα· καϊ 
τότε ό λόφος ούτος, επανακτών τό παλαιόν γόητρον, καθίσταται τό κέν
τρον τής πολιτικής δράσεως τών 'Ρωμαίων. Λαός κα'ι εύγενεΐς συναν
τιόνται έπϊ τής κορυφής, ής τά έρείπια άνακαλοϋσιν είς τήν μνήμην 
τάς εύγενεστάτας καϊ γενναιοτάτας τοϋ ρωμαϊκού λαού σελίδας.

Μια τών ημερών τοϋ δεκάτου τετάρτου αΐώνος — ήτο ή 8 ’Απριλίου 
1341—ένθουσιών ό ρωμαϊκός λαός έπανηγύριζε τήν άνάστασιν τής 
πατρίδος, τήν άναγέννησιν τής Ιταλίας.

Τίς εινε έκεΐνος, είς τό πρόσωπον τοϋ οποίου εορτάζει ή ’Ιταλία έν
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τή ^ωμάίκή πρωτευούση ; Δέν άνήκει είς τήν γενεάν τών Σκιπιώνων, 
τών Καισάρων καϊ τής χορείας τών λοιπών κατακτητών τοϋ κόσμου. 
’Αλλ’ έχει έπίσης υπερήφανου τό βλέμμα· είνε καϊ ούτος κατακτη- 
τής· άλλ’ έν διαφόρφ σφαίρρι, έν τή σφαίρα τοϋ πνεύματος' έκεΐνος, πρό 
τοϋ οποίου γονυπετής ή ’Ιταλία προσφέρει τόν στέφανον τής δόξης.

Ή ημέρα έκείνη εινε ή πρώτη, άλλά μία τών ώραιοτάτων τής ’Ανα
γεννήσεως, καθ’ ήν ό Φραγκίσκος Πετράρχης, δν σήμερον γινώσκο- 
μεν ύπό τόν μετριόφρονα καί άπέριττον τίτλον τοϋ έραοτοϋ τής Λαύ
ρας, άλλ’ δστις ήτο τφ καιρφ έκείνφ εις τών σοφωτάτων καϊ προο- 
δευτικωτάτων άνδρών, έστέφετο έπί τοϋ Καπιτωλίου. Ή ’Αναγέννησις 
ήξιοΰτο πανδήμως τών τιμών τής νίκης- τά μεσαιωνικά σκότη ήραιοϋντο, 
τό δέ φώς τής έφας adolce color d’oriental zaffiro», οΐον κατέπεμπεν 
ή νέα ιστορική περίοδος, περιέβαλλε τό μέτωπον τοϋ δορικτήτορος έκεί
νου τής θείας σοφίας καϊ τοϋ θείου έρωτος’ διότι ύπό τόν διφυά τούτον 
χαρακτήρα ό Πετράρχης, δπως πρότερον ό Άβελάρδος, είχε δράση έν 
τή άνησύχφ έκείνη έποχή τοϋ δεκάτου τετάρτου αΐώνος.

"Εκτοτε τό Καπιτώλιον σημαίνει καϊ πάλιν έν τή ρωμαϊκή ιστορία· 
δημόσια μέγαρα έγείρονται έπ’ αύτοϋ. Καθίσταται ή κατ’ έξοχήν πλα
τεία, τό πολιτικόν κέντρον τής μεσαιωνικής πόλεως· έπ’ αύτοϋ ό 
Νικόλαος 'Ριένζης θέλει άναγνωρισθή δήμαρχος καϊ διαιτητής τής 
'Ρώμης.

Σήμερον ό παλαιός λόφος άπολαύει τής τιμής, ήτις κατέστησεν αύ
τόν τόν μάλλον έπίσημον έν τή μακρα ρωμαϊκή ιστορία.

Δέν άναλαμβάνω τήν περιγραφήν τών διαφόρων μερών, έξ ών 
άποτελεΐται. Θέλω πράξη τοϋτο έν επομένη ημέρα. Άνήλθον άπό 
τής πλατείας Ara, coeli καϊ τό μάλλον έλκϋσαν τήν προσοχήν μου 
άντικείμενον εινε ό έπϊ τής πλατείας, κατασκευασθείσης κατά τά 
σχέδια τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου, άνδριάς τοϋ αύτοκράτορος Μάρκου 
Αύρηλίου, πρότερον άνυψούμενος έν τή ρωμαϊκή Άγοοά, είτε έπϊ 
τής πλατείας τοϋ Latran καϊ έπϊ τέλους έπϊ τής τοϋ Καπι
τωλίου. Διατηρείται άκέραιος, καϊ τοϋτο διότι έπϊ μακρόν χρόνον 
έπίστευεν ό ^ωμάίκός λαός δτι ήτο τό ομοίωμα τοϋ πρώτου Χρι
στιανού Αύτοκράτορος. Φημίζεται, δτι τό βάθρον, έφ’ ού στηρίζεται 
ό άνδριάς, έσχεδιάσθη ύπό τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου. ’Ελαφρά μελαγ
χολία, πικρία περ'ι τής ματαιότητος τών άνθρωπίνων πραγμάτων, 
διαφαίνεται έπϊ τής άλλως γαληνιαίας μορφής τοϋ έστεμμένου φι
λοσόφου. "Ισταμαι πρό αύτοϋ, θαυμάζων καϊ φθονών. Όλίγιστοι ώς
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αυτός άνδρες έξεπροσώπησαν τόσον γενναίως τό ανθρώπινον ιδεώδες, 
τήν ηθικήν τελειότητα, ήτις είνε ή υπέρτατη έν τφ κόσμφ τούτφ 
εύδαιαονία. Σιωπά’ άλλά νομίζω, δτι ακούω άπό τών χειλέων αύ
τοϋ τά περίφημα εκείνα έπη, ultima verba, τοϋ μετ’αύτοϋ έκπνέον- 
τος παλαιού κόσμου’ «τοϋ άνθρωπίνου βίου ό μέν χρόνος, στιγμή· ή δέ 
ουσία, μέθυσα· ή δέ αίσθησις, άμυδρά- ή δέ ολου- τοϋ σώματος σύγ- 
κρισις, ευσηπτος- ή δέ ψυχή, ρόμβος- ή δέ τύχη δυστέκμαρτον ή δέ 
φήμη, άκριτον. Συνελόντι δ’ είπεΐν, πάντα, τά μέν τοϋ σώματος, πο
ταμός· τά δέ τής ψυχής, δνειρος καί τύφος· ό δέ βίος, πόλεμος καί ξέ
νου έπιδημία· ή υστεροφημία δέ, λήθη. Τί ούν τό παραπέμψαι δυνά- 
μενον ; έν και μόνον, φιλοσοφία» *.

Είνε βήματα ταϋτα άπογοητεύσεως καί οδύνης· άλλ’ είνε άμα ή ύψί- 
στη ομολογία, ήν δύναται νά είπη άνθρωπος, εις δν ή τύχη προσηνέ- 
χθη τοσοϋτον ευμενής κα'ι δστις τοσοϋτον άξιος αύτής άνεδείχθη καί ώς 
άνθρωπος και ώς αύτοκοάτωρ.

Τά μάλλον άξιοθέατα σήμερον έπί τής πλατείας τοϋ Καπιτωλίου 
είνε τά δύο μέγαρα, ών τδ πρώτον έγένετο κατά σχέδιον τοϋ Μιχαήλ 
’Αγγέλου, άλλά μετά τινων τροποποιήσεων ύπό τοϋ άρχιτέκτονος 
Giacomo del Duca.

Πολλά διαμερίσματα περιλαμβάνονται έν άμφοτέροις τοϊς μου- 
σείοις. Ποικίλα μνημεία τής τέχνης τών άνατολικών λαών, τής Ελ
λάδος, τής Ρώμης τών μεσαιωνικών χρόνων, τής ’Αναγεννήσεως καί 
τών μετ’ αύτήν χρόνων. Guarda e passa έμπροσθεν πολλών τούτων. 
’Αλλά κατ’ άνάγκην θέλεις σταματήση προ τής Άφροόίτης τού Καπι
τωλίου- είνε ή αύτή, ώς ήτο τό πάλαι ή άφρογέγεια, καθ’ ήν στιγμήν 
άνεδύετο άπό τοϋ ελληνικού κύματος· άποπνέει έρωτα καί γοητείαν. 
Δυσχερώς δύναται ν’ άποχωρισθή αύτής καί ό άπαθέστατος καί ψυχρό
τατος τών άνθρώπων.

Ούχί ό ίμερος, άλλ’ ό πρός τό καλόν θαυμασμός συγκρατεϊ κατά τήν 
στιγμήν έκείνην τήν ψυχήν, ήτις έκρήγνυται καί άκουσίως εις τήν μυ
στικήν μελέτην, τήν θείαν τοϋ αιωνίου καλού οπτασίαν, ήν άγνοεΐ ό 
κοινός τών θνητών, άλλ’ ήτις καταλαμβάνει έξαπίνης τόν τεχνίτην, 
άναπεταννυσα είς τάς αισθήσεις αύτοϋ κόσμον, άγνωστον καί άπρόσιτον 
τοϊς κοινοϊς τών βροτών.

"Ετερον έπί τοϋ Καπιτωλίου αριστούργημα είνε ό Σάτυρος τοϋ Πρα- 
ξιτέλους. Δέν είνε τό πρωτότυπον τοϋ μεγάλου γλύπτου- άλλ’ άπο-* Μάρκ. Αύρηλ. τών είς εαυτόν Β'. § 17.

πνέει θείαν χάριν είνε έφάμιλλος άδελφός τοϋ έν ’Ολυμπία Έρμοϋ. 
Θειον μειδίαμα περιπνέει τήν μορφήν τοϋ Θεού- και γελάει ίμερόεκ. 
Άπό αιώνων ζή ύπδ ξένον ούρανόν, άλλά τηρεί αείποτε τήν γαλήνην, 
ήν έχορήγησεν αύτφ ό θείος δημιουργός.

Πολεμισταί καί φιλόσοφοι, αύτοκράτορες καί άγιοι, Σίβυλλαι καί 
Παρθένοι, τά πάντα άπεθεώθησαν έν τφ χώρφ τούτφ ύπό τής τέχνης. 
Παρέρχεται ό χρόνος άπαρατήρητος, ώς ή ρέουσα στιγμή τοΰ Μάρκου 
Αύρηλίου. Ζής έν τούτοις τήν ζωήν τών αιώνων, τής ιστορίας, μεθ’ ής 

άφομοιοϋσαι ύπό πάσαν έποψιν.
Καί ή άπόλαυσις, δσον καί άν ήνε ύπερφυής, έχει τό τέλος αύτής· 

καλείται κόρος. Ό άνθρωπος άρέσκεται ν’ άγαπρί, νά θαυμάζη, νά λα- 
τρεύη. Άλλ’ έχει άνάγκην άναπαύσεως καί ηρεμίας.

Μετά τρίωρον διαμονήν έπί τοϋ Καπιτωλίου, ήτις δέν ήτο ή πρώτη, 
ήτις δέν θά ήνε ή τελευταία, άπήλθον αύτοϋ. Κατήλθον διά τής 
κλίμακος, τής άγούσης πρός τήν ρωμαϊκήν Αγοράν. Άπλοϋται καί 
αΰτη έμπροσθεν έμοϋ ήρειπωμένη- άλλ’ εμπνέει εισέτι κατάπλη- 
ξιν. Ό τι ήρξατο τό Καπιτώλιον, άπετέλεσεν ή Αγορά. Ό κόσμος είχε 
κατακτηθή· ή ρωμαϊκή Τύχη ειχεν άπλώση τούς οξείς αύτής όνυχας 

έπί τοϋ κόσμου ολοκλήρου.
Άλλ’ ή μεγάλη εορτή τοϋ κυριάρχου λαού έμελλε νά λάβη τό εί- 

μαρμένον τέλος. Τό Καπιτώλιον κατέστη άπλοϋν σύμβολον, άπήχησις 
τής πάλαι δυνάμεως. Άπεμακρύνθην έξ αύτοϋ, άναμιμνησκόμενος έπί 
μακρόν τής προφητικής ρήσεως τοϋ Μάρκου Αύρηλίου !

«Πάντα, τά μέν τοϋ σώματος, ποταμός, τά δέ τής ψυχής, δνειρος 

καί τύφος».(Σεπτέμβριος τοϋ 1886) ΝεΟΚΛΗΣ ΚαΖΑΖΗΣ

ΑΓΙΑΤΡΕΥΤΟΣ

Είς άρθενοϋόαν κόρην
Ή 'δική Σου ή αρρώστια, καστανή μου, θά περάση ....

Μα ί> πόνος τής καρδιάς μου, ερωμένη μου χρυσή,
Δέν περνάει . . . γιατί τότε ή καρδιά μου θά γελάση
"Οταν σύ μέ άγαπήσης .... Μά αγαπάς ποτέ εσύ ;

Νικος Κοτςελοπουλος



ΛΕΥΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΡΑΓΟΥΛ,α ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΑΑΛΙΓΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

’ΣΤΗΝ ΚΟΡΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΝΩ
Τδνομά της τάγεράχι τάπαλό 
μου τό λέει στ’αύτί μου κάθε βράδυ 
ποΰ έδεχεϊ στον έρημο γιαλό 
στέκομαι θωρώντας τό σκοτάδι.

Κα'ι τό κάθε κύμα ποΰ τρεμουλιαστό 
έρχεται άπό πέρα yta να σβύση 
μοϋ τό φέρνει τ’άμοιρο κι’αΰτό 
στή στερνή πνοή του ποΰ θαφήση.

Τό θαλασσοποΰλι ποΰ σάν αστραπή 
χάνεται στα κύματα εκεί κάτου 
τό'νομά της θάρθη νά μοϋ πή 
μέ τήν πλέο χαρούμενη λαλιά του. 

Μόνον ή βαρκούλα ποΰ γοργοπετμ 
μέ φτερά τά κάτασπρα πανιά της 
’μπρος στή συφορά μου σταματά 
δίχως νά μ’ άφίνη τ’ δνομά της.

Μόνον ή βαρκούλα ποΰ τήν καρτερώ 
μέ τό νοΰ μου πάντα πλανεμένο 
θέλοντας στην πρύμνη της νά βρω 
τήν ώραία κόρη ποΰ προσμένω.

ΨΥΧΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
Άπ’ τή στιγμή ποΰ ξένη απ’ τό κορμί 
τά γήινα δεσμά σου παραίτησης 
καί μ’ άστραπής ξεθάμπωμα κι’ ορμή 
στόν "Ηλιο και ’στ’αστέρια φτερουγίσης, 

Άπ’ τή στιγμή ποΰ δλόφωτα θά βρής 
κ’ άληθινά τά τόσα όνείοατά σου 
’Ακοίμητη Ψυχή ποΰ θά μπορής 
νάπλώνης όπου θέλης τά φτεοά σου, 

Άπ’ τή στιγμή εκείνη θά λυθοΰν 
τόσα άλυτα μυστήρια για σένα 
κ’ οί κόσμοι οί πλιό μεγάλοι θάπλωθοΰν 
γιά νά δεχθοΰν ψυχή—ψυχή παρθένα.

Μ. Α. Μαλακαςης

ΣΕΠΤΗ άνωτάτη κορυφή τής ελληνικής ’Εκκλησίας, 
ό σεβ. μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Γερμανός είνε συμ- 
παθεστάτη φυσιογνωμία. Τον μητροπολιτικόν θρόνον, 
δν κοσμεί άπό τής 19 ’Ιουλίου 1889, άνήλθε χάρις 
εις τήν ιδίαν ικανότητα καί άρετήν. “Εχων πλήρη 

τής μεγάλης άποστολής του, εργάζεται παντ'ι σθένει
'ί ·

τό προσφορώτερον μέσον—γράφει ό ίδιος άποτει-

τήν συνείδησιν 
υπέρ τής βελτιώσεως παντός τόν ιερόν κλήρον άφορώντοι

«Ή θρησκεία είνε 
νόμενος πρός τούς βουλευτάς — πρός ηθικήν τών κοινωνιών ανατροφήν.» 
Τήν άλήθειαν ταύτην είπεο τις καί άλλος κατενόησεν, ό εμπράγματος 
δ’ αύτοΰ ζήλος υπέρ τών εκκλησιαστικών πραγμάτων καί υπέρ τής κα
θόλου κοινωνικής ευημερίας, έδικαίωσαν τάς προσδοκίας, αΐτινες ειχον 
έκδηλωθή άμα τή εις τό άνώτατον τής έν τή έλευθέργ Έλλάδι εκκλη
σίας άξίωμα άνόδω αύτοΰ.

Γεννηθείς εις Καλλιγάτα τής Κεφαλληνίας τή 4 Μαρτίου τοΰ 1844 
διήκουσε τά πρώτα γράμματα έν τώ δημοτικφ Σχολείφ τοΰ γενέτο- 
ρος χωρίου του, ειτα δέ άνώτερά τινα έν τφ Λυκείφ ’Αργοστολιού. Δε- 
καπενταέτης μετέβη εις 'Ρωσσίαν, ένθα ευρε τόν πατέρα του πλοιαρχεύ- 
οντα, παρ’ φ διαμείνας έπί δύο έτη άνεχώρησε διά Κεφαλληνίαν, διελθών 
δμως έκ Πάτμου καί καταθελχθε’ις έκ τοΰ βίου καί τών ιερών τελετών 
τής έν Πάτμφ ίεράς Μονής Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, άπεφάσισεν ΐνα εκ
πλήρωσή ένύπνιον έκ μικράς ηλικίας έπιθυμηθέν. Και έγένετο Μονα
χός, έκ Γερασίμου μετονομασθείς Γερμανός. Μετά τετραετή διαμονήν 
γαληνιαίαν καί ήρεμον καθ’ ήν καί εις ίεροδιάκονον προεχειρίσθη, τακτι- 
κώς δέ ίεροδιηκόνει έν τφ Καθολικφ, μετέβη μετά τοΰ Γέροντός του 
Παρθενίου Καλλιγά προηγουμένου τής Μονής εις Κωνσταντινούπολιν, 
ένθα έπισκεφθείς τήν Χάλκην καί τόν άείμνηστον Διευθυντήν τής 
εμπορικής Σχολής “Ανθιμον τόν Μαζαράκην Μητροπολίτην Σελεύκειας 
παρεκινήθη ΐνα μείνη παρ’ αύτφ καί σπουδάση ίεροδιακονών. Ό άεί- 
μνηστος εκείνος άγιος άνθρωπος μετά ένιαύσιον παρ’ αύτφ διαμονήν 
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είσήγαγε τόν νεαρόν θεολόγον Γερμανόν εις τήν έν τή αύτή νήσφ Θεο- 
λογικήν Σχολήν πρός έκπαίδευσιν, καί ούτως έξεπληρώθη ό τοϋ αοιδί
μου πατρός του αρχαίος πόθος. Διακούσας πάντα τά τής Θεολογίας 
μαθήματα και τυχόν τοϋ βαθμού "Αριστα έν ταϊς έξετάσεσι, μετέβη 
εις ’Αλεξάνδρειαν παρά τφ Παναγιωτάτφ Πατριάρχη Άλεξανδοείας 
κ. Σωφρονίφ, είς δν πρό ίκανοΰ χρόνου είχε συστήσει αύτόν ό αείμνηστος 
Μαζαράκης. Διορισθείς έκεΐ κατ’ άρχάς ώς ιδιαίτερος τοϋ Πατριάρχου 
Γραμματεύς καί ’Αρχιδιάκονος, μετ’ού πολύ προεβιβάσθη είς Μ. Πρω- 
τοσύγκελον, άνατεθέντων αύτφ δλων τών καθηκόντων καί αύτής τής 
διευθύνσεως τοϋ Πατριαρχείου. Άπελθών μετά εξαετή έν Άλεξανδρείφ 
διαμονήν είς Κων/πολιν ένεκα τοϋ μοναστηριακού ζητήματος, οπού τότε 
συνήλθον οί Πατοιάρχαι τής ’Ανατολής (1879) πρός διάσκεψιν καί 
παθών έκ τών πολλών κόπων, άπεφάσισε νά λάβη τήν έν Μασσαλία έφη- 
μεριακήν θέσιν παρά τή έκεΐ εύγενεϊ κοινότητι. Έκ Κων/πόλεως λοι
πόν έπανελθών είς ’Αλεξάνδρειαν άνεχώρησε διά Μασσαλίαν τήν 
16 Μαρτίου 1880. Αύτόθι διέμεινε 4 μόνον έτη τιμώμενος καί 
άγαπώμενος παρ’ απάντων. Τή προτάσει δέ τοϋ φιλοπάτριδος Τάτροϋ 
κ. Σταύρου Μεταξά, έλθόντος έπί τούτφ είς ’Αθήνας, διότι ένόμιζεν δτι 
δύναται νά πράξη καλόν τι είς Κεφαλληνίαν, προήχθη είς ’Αρχιεπί
σκοπον Κεφαλληνίας προχειρισθείς τήν 24 Μαρτίου 1884. Τήν αρχιε
πισκοπήν Κεφαλληνίας διηύθυνε 5 μόλις έτη καί τήν 3 Μαρτίου 1889 
έγένετο ή έκλογή αύτοϋ ώς Μητροπολίτου ’Αθηνών έν παντελεϊ άγνοία 
του. Μετά τά έπακολουθήσαντα δυσάρεστα γεγονότα διά τήν Εκκλη
σίαν έκ νέου έξελέγη τάς άρχάς ’Ιουλίου ώς Μητροπολίτης καί άποκα- 
τεστάθη έπισήμως τήν 19 ’Ιουλίου 1889.

Είς Κεφαλληνίαν κατόρθωσε τήν ϊδρυσιν λαμπρού Νοσοκομείου μετά 
παραρτημάτων, Γηροκομείου καί Έκθετοκομείου. Συνέστησε βιβλιοθήκην 
δημοσίαν άριθμοϋσαν 6,500 τόμους, έθηκε τάς βάσεις Μουσείου περι- 
συλλέξας διάφορα άντικείμενα σπάνια καί σπουδαιότατα, πρός τοϊς άλλοις 
συναθροίσας καί 4,500 χιλιάδας νομίσματα άρχαΐα, έξ ών 117 χρυσά 
ύπέρ τά 1000 αργυρά, τά δέ λοιπά χαλκά καί ένύάλινον. Άνεκαίνισε τόν 
'Επισκοπικόν Ναόν έξ ιδίων δαπανών, συλλέξας άμα τάς εικόνας τών προ- 
κατόχων τον ήρξατο προσέτι τής οικοδομής ’Ορφανοτροφείου, δπερ δμως 
άναχωρήσας έκ Κεφαλληνίας δέν έφερεν είς πέρας, τοϋ χορηγού μετα- 
βαλόντος γνώμην ένεκα τής έκεΐθεν άναχωρήσεώς του, καί διέσωσεν έκ βε- 
βαίας πτώσεως δύο μονάς, τήν τοϋ Άγ. Άνδρέου, χορηγοϋντος τοϋ κ. Α. 
βαλλιάνου καί τήν τής Πηγής, συνδραμόντων τών έκεΐ χριστιανών,

’Ιδού τίς ό ψέκτης άνήρ, ό ώς Μητροπολίτης ’Αθηνών συνεχίσας εύ- 
κλεώς τήν σεμνήν καί κοινωφελεστάτην πορείαν, έν ή βαδίσας στερρφ 
τφ ποδί άνεδείχθη τόσφ περιφανώς είς τά ανώτατα αξιώματα, συνεγεί- 
ρων περί εαυτόν πάντοτε τήν γενικήν έκτίμησιν καί τόν άπεριόριστον 
σεβασμόν. Μόνον τό γεγονός, δτι έγένετο Μητροπολίτης χωρίς νά τό 
γνωρίζη, βέβαιοί τήν πανθομολογουμένην άξίαν, ήν κέκτηται.

Τό ύπόμνημα δπερ πρό διετίας υπέβαλε τοϊς κ. κ. βουλευταΐς τής 
ΙΓ περιόδου είνε έμβριθέστατον, μεστόν σπουδαιοτάτων εισηγήσεων 
πρός διακανόνισιν πολλών δεομένων βελτιώσεων έν τοϊς καθ’ ήμάς έκ- 
κλησιαστικοϊς πράγμασι, στηριζόμενον δ’έπί πάσης τής πολυτίμου πείρας. 
Ή εύγλωττος τοϋ σεβ. μητροπολίτου φωνή δέν έτυχεν άκόμη άτυχώς 
τής προσηκούσης μερίμνης, άφοϋ καί πολλά άλλα έπείγοντα ζητήματα 
μένουν παρηγκωνίσμένα. ”Ας έλπίσωμεν τούλάχιστον είς τό μέλλον.

Ή άνέγερσις ένταύθα τοϋ Μητροπολιτικοϋ οικήματος έγένετο τή ένερ- 
γεία αύτοϋ καί κατά μέρος ίδίοις χρήμασιν. Ό έπισκεπτόμενος τήν Μη- 
τρόπολιν ταύτην θαυμάζει τήν φιλοκαλίαν καί τήν σεμνότητα. Πλούσια 
βιβλιοθήκη κοσμεί μίαν ώραίαν αίθουσαν, τάξις δέ πλήρης έπικρατεΐ, 
χάρις είς τήν αύστηράν περί πάντων μέριμναν αύτοϋ. Φιλάνθρωπος, 
πρόθυμος είς πάν καλόν, μετριόφρων, ό σεβ. μητροπολίτης δικαίως θεω
ρείται καί τιμάται ώς ό άριστος κληρικός τής παναγιωτάτης ήμών 

’Εκκλησίας.
Πανομοιότυπον ύπογραφής τοϋ Μητροπολίτου ’Αθηνών

Γ ΕΡΜΑΝΟΥ ΚαΛΛΙΓΑ

ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ;
Σάν έρχεσαι ’ςτά μπάνια 
καί μοϋ χαμογελάς άπδ τδ παραθύρι Σου, 
μέ φέρνεις ’ςτά ουράνια 
καί πνίγομαι, άν θές, εύθυς γιά τδ χατήρί Σου.

Κι’ δταν γυμνή ’ςτή σκύλλα
τά κάλλη τ’ απαλά δροσίζης μέ τδ χέρι σου, 
βάζω ’ςτδ νοϋ μου άλλα,
ξέρεις, ξανθή μου, τί; ήθελα νάμουν ταϊρί Σου .... 

(1894) Φ...
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ΚΙΚΟΛΕΣ smro.w ΑΜΙ'ίΐν

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΐΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

tri/Brrr

κτήρος, τοϋ όποιου σύμβολον 
■νεκρών, οιος ό Οΐκονομίδης, 

_ ’ /ΆΓ * 5»_

ΑΝ διά τοϋ επαίνου τών ενδόξων άν
δρών, έλεγεν ό Villemain σκοπήται, 
τιμωμένης τής αρετής, νά έξάπτηται 
ή άμιλλα, πρέπει άδιστάκτως νά λαμ- 
πρύνηται τό πρωτότυπον, ΐνα έπιβάλλη 
πλειο τέρας ύποχρεώσεις τοϊς μιμηταϊς. 
Έάν ήκολούθουν τήν παράδοξον ταύτην 
τοϋ γάλλου κριτικού συμβουλήν, γράφων, 
ΐνα κοσμήσω τάς εικόνας των συγχρό
νων άνόρών, τόν Οικονομίδην, φοβού
μαι μήπως προσέβαλλαν τήν μνήμην αυ
τού, μήπως έξώργιζον τήν σκιάν του. 
Θά ήτο αυτόχρημα παρερμηνεία, θά 
ήτο σχεδόν βλασφημία νά ψιμμυθιώσω 
τό άληθές, ΐνα αύξηθή ό έπαινος χαρα-

ήτο ό πρός τό άληθές έρως. Ή άνάμνησις, 
, >·> δύναται νά άνορθωθή ολόκληρος πρό τών

μεταγενεστέρων. Οί άνδρες τού άναστήματός του δέν έχουσιν άνάγκην 
προσθέτου υψους. Περί άνδρός έχοντος δσας αυτός άρετάς, τίς ή χρεία 
πομπικών τίτλων κα'ι κοσμημάτων ; Τό έλεος τής κολακείας είνε άχοη- 
στον, δταν έχη τις δσον εκείνος πνεΰμα. Έπί τού τάφου άνδρός κτησα- 
μένου δόξαν κατ’ άξίαν καί άληθή δσην ό Οΐκονομίδης, είνε ού μόνον 
άνωφελές άλλ’ άμα καί άτοπον νά σκορπίζη τις φήμην δάνειον.

Εις τών έπιλέκτων άνδρών πρός ους ή τύχη ούδέποτε άνευ άγώνος 
προσμειδιά:, άλλ’ ους ή πάλη ενισχύει μάλλον ή καταβάλλει, έν μέσφ 
χαλεπών δοκιμασιών, αιτινες έσημείωσαν τάς πρώτας τού σταδίου του 
καταρχάς, ό Οΐκονομίδης ανέπτυξε θαυμασίως τάς ΐσχυράς δυνάμεις, άς 
ή φύσις έδωκεν εις αύτόν.

Ώς οί πλεΐστοι, ών τε πνεύμα αισθάνεται βεβαίαν πρός τήν επι
στήμην τών νόμων κλίσιν, έτρεψε τάς πρώτας αυτού σπουδάς περί τό 
ροψ.αίκόν δίκαιον, τού όποιου ή μελέτη άμεληθεΐσα κατά τον μακρόν 
τής δουλείας αιώνα, έμελλε μετά τήν πολιτειακήν ήμών σύστασιν 
ν’ άναζωπυρηθή καί παρ’ήμΐν, ΐνα δώση νόμους. Ούδέ ήρκεΐτο σπουδά- 
ζων τά συγγράμματα τών ερμηνευτών, άτινα δσον δήποτε καί άν είνε 
έγκριτα, ούδέποτε είνε πλήρη, κινδυνεύουσι δ’ ενίοτε καί ν’ άποπλανή- 
σωσιν έν τή παραζάλη τών συγκρουομένων γνωμών καί τή ίλιγγον 

προξενούση πληθώρα: τών συστημάτων άλλ’ άνέτρεχεν, άκολουθών τήν 
μεγάλην μέθοδον τού XVI αΐώνος, εύθύ έπί τάς πηγάς, διερωτών τά 
κείμενα, διαφωτίζων καί συμπληρών αυτά έκ τής ιστορίας κα'ι τών 
γραμμάτων τής 'Ρώμης, ών τήν γνώσιν προσεπόρισεν αύτφ μελέτη επί
πονος έν Μονάχφ, δπου διέτριψεν επτά έτη, χορηγούντος τοϋ φι- 
λέλληνος βασιλέως τής Βαυαρίας. Καί ή έν τή άρτισυστάτω τότε νο
μική Σχολή ευδόκιμος τού γραπτού Λόγου διδασκαλία υπό τού φιλό
τιμου Ρωμαϊστοΰ πρός τούς άρρενωπούς τροφίμους τού έθνικοΰ τών επι
στημών τεμένους άνήγγελλεν ήδη τόν έξοχον έν τφ μέλλοντι μύστην 
τών νόμων, δτε ή έδρα τού ρωμαϊκού δικαίου καί ώς άκρόπολις τού τά 
πλείω κερδαίνειν θεωρηθεϊσα, έφείλκυσε βλέψεις φίλων ισχυρών, ΐνα δέ 
δοθή εις αυτούς, έδέησε νά άφαιρεθή άπό τού Οίκονομίδου, δστις ειχεν 
άρχικώς κληθή έπ’ αύτήν. Καί δέν άπήλαυνε μόνον ή σοφή κυβέρνη- 
σις τόν Οικονομίδην άπό τών φίλων αύτφ σπουδών καί άπό τής έδρας, 
έφ’ ής ειχεν έπιστημονικώς άνδρωθή άλλά καί μετέθετεν εις έτέραν, 
ΰπολαμβάνουσα έν τή περισσή της άπλότητι, δτι ήρκει έν μόνον διά
ταγμα ΐνα μεταποιήση έπιστήμονα άπδ δοκίμου ρωμάίστού εις έντριβή 

δικονομολόγον.
Έν πανεπιστημίοις έν οίς, ώς έν τώ ήμετέρφ, κρατεί τό σύστημα τών 

ειδικοτήτων, ή τοιαύτη μετατόπισις είνε οίονεί τραύμα κατά τής φιλοτι
μίας τοϋύφισταμένου αύτήν.Άλλ’ένφ είνε τραύμα, είνε συνάμα καίπρόκλη- 
σις, πρό ής δέν ύποχωροΰσιν οί άληθώς φιλότιμοι, ής δράττονται οί πρά
γματι ισχυροί, ΐνα ίκανοποιήσωσιν εαυτούς. Καί ό Οΐκονομίδης έπιτυγχά- 
νει περιφανή ίκανοποίησιν μετ’ ολίγον, τήν μόνην ήτις ήρμοζεν είς τόν 
χαρακτήρά του, τήν ίκανοποίησιν τού πνεύματος καί τής έργασίας. Καί 
συνεχωρήθη πρό πολλλού ήδη τό τής Κυβερνήσεως πρός τόν Οίκονο- 
μίδην αδίκημα, άφού ούτος έρρίφθη δι’ αύτού είς μάθημα πρός δ δέν 
είχε πλασθή ανεπιτήδειος καί είς δ ούδείς ίσως άλλος θά ήδύνατο νά 
προσοώση τοσαύτην, δσην αύτός, έπίδοσιν. Ή διδασκαλία τής δικονο
μίας έμελλε τότε νά δημιουργηθή. Έδει έκ τού συγκεχυμένου κα'ι ά.μόρ- 
φου σωρού άρθρων ειλημμένων, δι’ άτελούς μάλιστα μεταγλωττίσεως, 
εκ ξένων κωδίκων νά προαχθή ολόκληρον σύστημα άρχών καί άξιωμάτων, 
νά δειχθή δτι τά δόγματα ταύτα ειχον τήν ιστορίαν των, δτι ήδύναντο 
να οιατυπωθώσιν είς άκριβεϊς κανόνας μετ’ άλλήλων συνδεδεμένους, 
συνηρμολογημένους, δυναμένους νά ύψωθώσιν είς περιωπήν επιστημονι
κής γενικεύσεως. Έπρεπε νά δειχθή δτι ή πολιτική δικονομία παρά 
τήν εκ προλήψεως φήμην αύτής ώς άπωστικού, τραχέος καί άνωμάλου 
ορμαθού τύπων καί αυθαιρέτων προθεσμιών, άδίκως σφετερισθέντος τόν 
τίτλον τής επιστήμης, ήτο πράγματι έπιστήμη, φρουρούσα καί έγγυω- 
μενη τήν άλλην έπιστημην τού άστικού δικαίου μέ τήν στερρότητα τών 
“ρχών του, τήν έκτασιν τών θεωριών του, τήν ποικιλίαν τών ζητημάτων 
σου, με τό ϋψιστον αύτού κοινωνικόν διαφέρον· δτι παρά τήν καί νύν 
ετι κρατούσαν παρά τισι γνώμην δτι είνε δικολαβικόν έργον ούτε σπου- 
°ϋί ΧΡΐ^ον ουδέ συζητήσεως καί διδασκαλίας, ίιά μόνης τήςπράξεως μαν-
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θανόμενον, τυγχάνει άντικείμενον επιστήμης πολυδαιδάλου, μόνον άπό 
ακαδημαϊκής καθέδρας δυναμένης τελείως νά διδαχθή. Καί έδειξε τοΰτο 
ό νεοφώτιστος δικονομολόγος, έπιβάλλων τάξιν καί ειρμόν εις τό άμορ- 
φον τοΰ κωδικός υλικόν, δπερ διαπλάσας έν τη χοάνη τοΰ ισχυρού αύ
τοΰ κριτηρίου μετέχυσεν έκεΐθεν αυτό έν εΐδει καλλιτεχνικού έργου φι- 
λοτεχνηθέντος διά τής διπλής σμίλης τοΰ κριτικού πνεύματός του καί 
τής έξυπηοετούσης αύτό αρμονικής γλώσσης. Καί νΰν έτι μετά πά
ροδον τριάκοντα δλων ετών ό σπουδάζων τήν δικονομίαν εις μόνον τό 
έγχειρίδιόν του μανθάνει τά μάλιστα πιθανά καί ουσιώδη τής σχετι
κής επιστήμης πορίσματα και δή λίαν έπαρκώς. Τό βέβαιον είνε, καί 
τοΰτο τυγχάνει τής είκόνος ή άλλη δψις, δτι ούδέ υπάρχει άλλη δικονο - 
μία. Νομίζομεν δτι ή εύλάβεια αύτη πρός τό μονοπώλιον τοΰ Οίκονο- 
μίδου ζώντος αποβαίνει ανευλάβεια πρός τήν επιστήμην άποθανόντος «ύ- 
τοΰ. Τοιαύτη βεβαίως θά είνε καί ή έκ τοΰ τάφου εύχή τής μεγάλης 
ψυχής τοΰ Οίκονομίδου.

Ότε τό Έγχειρίάων αύτοΰ κατέστη τό έγκόλπιον πάντων τών δι
κηγόρων τοΰ έσω καί έξω ελληνισμού, άπροσμαχήτως έπικρατήσαν έπί 
τοΰ οικονομικού πεδίου καί έπεκαλοΰντο αύτό καθ’ έκάστην ένώπιον τών 
δικαστηρίων, ούδέ τού Άρείου Πάγου έξαιρουμένου, οίονεί στενόχωρου- 
μένος έκ τής ιδίας αύτοΰ αύθεντίας, ααα δέ καί φοβούμενος μή ποτέ 
αί γνώμαι αύτοΰ επί τών έκάστοτε προκειμένων θεμάτων έκ τών προ- 
τέρων ούσαι γνωσται άποθαρρύνωσι τούς άντιδίκους τούς ύπέρ τοΰ 
έναντίου μή δυναμένους νά έπικαλεσθώσιν αύτάς, καί έξασκώσι λελη- 
θότως καί ζκοντος αύτοΰ έπίδρασιν καθ’ ύπερβολήν άμεσον έπί τών κα
θημερινών αποφάσεων του, κατέθηκε τό τοϋ Άρειοπαγίτου αξίωμα.

Ό Οικονομικής έν φ έδίδασκεν έν τφ ΙΙανεπιστημίφ τό δίκαιον, 
άπένεμεν άμα αύτό καί ως δικαστής, διότι ή πολιτεία είχε καλέσει 
αύτόν έπιστρέψαντα έκ τής 'Εσπερίας καί εις τό τέμενος τών επιστη
μών καί εις τόν οίκον τής Θέμιδος. Δέν είχον νομοθετηθή τότε είσέτι 
οί διά το αξίωμα τοΰ δικαστοΰ εικονικοί διαγωνισμοί, ούδέ αί όκταε- 
τίαι καί αί δήθεν έγκρίσεις ολομελειών δικαστικών συμβουλίων διά τήν 
προαγωγήν τών δικαστικών ύπαλλήλων. Ούδέ ΐσοβιότης υπήρχε μάλι
στα τότε- τά πάντα έκειντο εις χεΐρας τοΰ ύπουργοΰ, έφορώντος τοΰ 
βασιλέως. ’Εάν ή δικαιοσύνη ήτο τότε ήθικωτέρα ή νΰν καί έάν ή στρα
τολογία τών λειτουργών αυτής έγίνετο έπιμελέστερον τότε ή νΰν, προ
τιμώ νά παρέλθω τό έρώτημα έν σιγή. Φοβούμαι μόνον δτι ή άνάπτυ- 
ξις τοΰ συστήματος τών δήθεν έγγυήσεων καί τών περιορισμών έν τφ 
συμφέροντι τής δικαιοσύνης είνε σύμπτωμα σχεδόν βέβαιον δημοσίας άνη- 
θικότητος. 'Όταν ή ηθική άπολέση ολόκληρον τό κράτος αύτής έν τή 
τών αρχόντων ψυχή, καταφεύγει εις τήν αύθεντίαν τών νομικών περιο
ρισμών, "να άντλήση τελευταίαν ψευδή έγγύησιν.

Ή προαγωγή τότε έγίνετο κατ’ αξίαν καί ό Οίκονομίδης ανέρχε
ται έν βραχεί χρόνου τής δικαστικής κλίμακος τήν ύπάτην βαθμίδα. 
’Εν τφ Άρείφ Πάγφ έθαυμάζετο ύπό τών συναδέλφων διά τήν
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έπιστημονικήν αύτοϋ ευρυμάθειαν καί τήν ίσχυράν κρίσιν του.
"Ηκιστα διεξοδικός, ούδέποτε παρείλκυε τάς διασκέψεις διά μακρών 

συζητήσεων. Συνοψίζων έν ολίγοες τήν γνώμην του, έχώοει εύθύ έπί 
τήν δυσχέρειαν, ής ήτο σπάνιον νά μή εύρη τήν μάλιστα πρός τόν νό
μον συνψοουσαν λύσιν. Ούδ’ έπέμενεν άλλως είς τήν γνώμην αύτοϋ, δτε 
τυχόν εναντία τις άλλου γνώμη ή νέα φώτα έπειθον αύτόν δτι έσφάλλετο. 
Καί άνεγνώριζε τοϋτο άσμενος, άποστέργων νά συντελέση είς τήν διάπρα- 
ξιν καί δι’ αύτής είς τήν καθιέρωσιν άδικίας. Τό νά έκφέρη θαρρούντως 
τήν αύτοϋ γνώμην ένόμιζε προέχον καθήκον τοϋ δικαστοΰ, τό νά έπι- 
ζητή δμως νά παραπείση τούς συναδέλφους ύπέρ τής ιδίας γνώμης ύπε- 
λάμβανε δικαίως, δτε δέν ήτο άλλο, οΐησιν. Έφοβεϊτο ίδίως νά βαρόνη 
τήν συνείδησίν του δι’ άποφάσεως, ής έτρεμε ν’ άναδεχθή τήν εύθύνην.

Είπερ τις καί άλλος είχε νοήσει άριστα τήν αποστολήν τοϋ άνωτά- 
του δικαστηρίου. Ό "Αρειος Πάγος άκρόπολις ών τών νόμων διαμένει 
άλλότριος πρός τά τούς διαδίκους έλαύνοντα πάθη, τούς προσφεύγοντας 
είς τήν δικαιοσύνην αύτοϋ. Παρορών τά γεγονότα τά προκαλέσαντα 
τήν διαφοράν, αποσοβεί πάσαν βλέψιν δυναμένην νά έπηρεάση τήν κρί— 
σιν του, ΐνα αντιμετώπιση εύθύς τό νομικόν ζήτημα, δπερ γεννάται έκ 
τοϋ άγώνος. Ή προσβαλλομένη άπόφασις έφήρμοσε καλώς τόν νόμον ή 
ού ; ’Ιδού τί έκάστοτε έχει νά λύση. Αί δίκαι άρα φθάνουσι πρό αύ- 
τοΰ άπηλλαγμέναι τών παντοίων περιστάσεων, αΐτινες συνήθως προκα- 
λοϋσι τάς αποφάσεις τών δικαστηρίων τών δύο βαθμών. Διό καί διά 
τόν ’Άρειον Πάγον σπουδαΐαι είνε ούχί αί ύποθέσεις, άλλά τά ζητήματα* 
καί συνήθως μικρά αιτία δίδει άφορμήν πρός έρευναν νομικού ζητήμα
τος ύψίστης άξίας. "Ετι δέ λύσις ήτις έξεταζομένη ύπό γενικήν έπο- 
ψιν είνε δικαία ααθ’ έαυτήν, άτε συνψδουσα πρός τό πνεύμα τοϋ νόμου, 
προσβάλλει ιδιωτικόν συμφέρον, δπερ Οεωρούμενον καθ’ εαυτό θά ήτο 
άξιον παντός σεβασμού πρό τής δικαιοσύνης. 'Η καρδία τοΰ Άρειοπα- 
γίτου αίμάσσει άναγκαζομένη ένίοτε νά παραγνωρίζη δικαιώματα, άτινα 
οι κανόνες αύστηράς ηθικής ώφειλον νά καθιερώσωσιν, άλλά βοηθός τοΰ 
νομοθέτου, οφείλει νά κλείη τούς οφθαλμούς πρό τών μερικών ά τόπων 
τής αποφάσεώς του, ΐνα άποβλέψη είς τήν γενικότητα τών άποτελε- 
σμάτων αύτής. Ούτως αί άποφάσεις τοϋ Άρείου Πάγου είνε άλλοι νό
μοι, οΐτινες, έάν μή δεσμεύωσιν άναγκαίως τά δικαστήρια ώς οΐ νό
μοι αυτοί, έχουσιν δμως έπ’ αύτών αύθεντίαν σπανίως παρορωμένην. 
Εινε οικαστήριον μάλλον διδασκαλίας ή δικαιοδοσίας, έπιστημονική τις 
ακαοημία, ής ή διαρκής άποστολή είνε ν’ άποδίοη τώ νόμω τόν άληθή 
αυτού χαρακτήρα, διότι είνε καθήκον αύτοϋ νά προσοικειώται προς 
το πνεύμα τοϋ νομοθέτου, καί νά προσιταθή νά ύπάγη ύπό τον αύτόν 
ομοιον τύπον πάσας τάς δικαιοδοσίας τοϋ βασιλείου, χωρίς νά φροντίζη 
περί τών λόγων τής εύνοιας, οΐτινες ήδύναντο νά συστήσωσι τό κατ’ 
ουσίαν συμφέρον τών διαδίκων είς τήν έπιείκειάν του.

Ουδείς κάλλιον τοϋ Οίκονομίδου έγίνωσκε καί έξήσκει τοιαϋτα κα
θήκοντα. Έδίκαζε χωρίς νά φροντίζη περί τών ονομάτων τών διαδί- 
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κων, χωρίς νά προδικάζη καί προκαταλαμβάνεται περί τής αξίας τών 
προτάσεων έκ τοϋ ύπογράφοντος αύτάς δικηγόρου, χωρίς ν’ άναζητή έν 
τή ύποθέσει άλλο τι ή ο,τι ήτο άναγκαΐον πρός τήν κατανόησιν τοϋ νομι
κού θέματος. Ή λατρεία του πρός τον νόμον ήτο θρησκευτική καί ού- 
δέποτε ή άμεροληψία τών κρίσεων του έκλονίσθη διά τής έπιρροής τών 
γεγονότων ή τών προσώπων.

Δέν ήτο οέ μόνον magistratus έν τοΐς δικαστηρίοις, αλλά καί έξω αυ
τών, διά τής αύστηρότητος τών ηθών του, διά τοϋ πνεύματος τής δικαιο
σύνης, ήτις τόν ένέπνεε διαρκώς, οι* όλων τών πράξεων τοϋ δημοσίου 
καί ιδιωτικού βίου του. Magistratus ήν έτι διά τής εύγενοΰς και σεμνής 
μορφής του, έν ή έζωγραφεΐτο ή αγάπη τοϋ αγαθού, τοϋ άληθοΰς, διά 
τής γαλήνιου καί έσκεμμένης σοβαρότητος, ήτις έμαρτύρει παρ’ αύτφ 
τήν έλλειψιν παθών ή τήν έξιν τοϋ κυριεύειν αύτών. Διά τοΰτο ούδέ- 
ποτε έξετιμήθη όμοθυμότερον δικαστής ύπό τε τοϋ δικηγορικού σώματος 
και τοΰ μεγάλου κοινού ή ήγαπήθη ύπό τών συναδέλφων είλικρινέστερον.

Ό Οικονομίδης δέν ήτο ρήτωρ. Ή έν τφ Πανεπιστημίφ δίδασκα - 
σκαλία αύτοΰ δέν συνήρπαζεν. ’Αλλά τίνα ευγλωττίαν άπήτουν οί 
δικονομικοί τύποι, οιτινες ούδέποτε ήσαν εύγλωττοι. Αί διατυπώσεις 
δέν θίγουσι τάς χορδάς τής καρδίας· ή φαντασία μένει αναίσθητος πρό 
αυτών μόνη ή κρίσις κινείται. Καί έν τούτοις αί παραδόσεις αυτού ύπό 
τήν ήρεμον καί γλυκεΐαν φωνήν του ήσαν κατ’ άνδρα γενόμενον μαθη
τήν αύτοΰ, κινδυνεύοντα δέ νά γίνη έν πάσιν εφάμιλλος τοϋ διδασκάλου 
διάδοχος, ιεροτελεστία τις, έν ή μυσταγωγός ένθους τής έπιστήμης τοϋ 
δικαίου μετέδιδεν εις τούς νεαρούς θεμιστοπόλους τών τότε χρόνων, 
χρόνων σφρίγους, νεότητος καί ακμής, τών ηρωικών χρόνων τοϋ Πανε
πιστημίου, τόν μέν τρόπον τοϋ νομικώς σκέπτεσθαι διά τών μεστών 
έννοιας διδαγμάτων αυτού, διά βαθείας ερμηνείας τών νόμων, διά τής 
έπιβαλλούσης τών σκέψεων αύτοΰ λογικής, τόν δέ έρωτα πρός τούς 
νόμους καί τό έξ αυτών δίκαιον διά τής ειλικρινούς καί ευσυνείδητου 
πρός τήν επιστήμην αφοσιώσεώς του, διά τής υπέρ τής σπουδαζούσης 
νεότητος ακραιφνούς αγάπης του, διά τοϋ αγαστού ήθους του, διά τοϋ 
αμέμπτου καί εναρέτου βίου του ολοκλήρου. Ούδέ ήτο ή διδασκαλία 
αύτοΰ συσσώρευσις περιπτώσεων άσυναρτήτων καί άνευ αλληλουχίας, 
σκοτίζουσα τήν διάνοιαν καί καταπονούσα τήν μνήμην. 'Ιεροφάντης τών 
νομικών εννοιών ανέτεμνε μετά όξυνοίας τάς δικανικάς παραστάσεις 
έκάστου θεσμού καί έξήγε τήν άφανώς τόν δλον θεσμόν διέπουσαν νομικήν 
ιδέαν, ήν, τιθέμενος έπί κορυφής διά τών εύ καί καλώς έσφυρηλατημένων 
ορισμών του, κατέτασσεν ύπ’ έκείνην ως έν σχήματι πυραμίδες άρμονι- 
κώς τήν απειρίαν τών περιπτώσεων. Ούτω δέ <5ι* ολίγων γραμμών τήν 
εικόνα τοϋ ενιαίου χαράττων παρεϊχεν εις τόν άμηχανούντα νομικόν τόν 
μίτον διά τον λαβύρινθον τών νομικών σχέσεων τού ανθρωπίνου βίου.

Ότε άπό τής αιθούσης τών ακροάσεων μετέβαινεν εις τήν αίθουσαν 
τών διδακτορικών δοκιμασιών, ΐνα έκπληρώση τό δυσχερές λειτούργημα 
τοϋ έξεταστοϋ, προσεΐχεν έξαιρέτως τόν νοϋν περί τό άποτείνειν έρω-
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τήματα, σαφή, ουσιώδη, γόνιμα· καί ήτο διπλή ή χρησιμότης αύτών, 
διότι έν ταύτφ παρεϊχονάν όχι διά τούς έξεταζομένους, διά τούς άκροω- 
μένους έπιδόξους υποψηφίους οίονεί νέαν τινά καί κεφαλαιώδη διδα
σκαλίαν. Έθαύμαζον έτι τήν ένθαρρυντικήν τοϋ έξεταστοϋ προσήνειαν 
μετά τής δικαίας εκείνης αύστηρότητος, ήτις είνε τοσοϋτον άναγκαία 
πρός τε τήν πρόοδον τών σπουδών, πρός τε μείζονα τοϋ πτυχίου αξίαν 
καί πρός τήν τιμήν καί τήν γοητείαν τής οικείας Σχολής. Διό ού μόνον 
έσέβοντο, αλλά καί ήγάπων οί φοιτηταί τόν διδάσκαλον, καίπερ ούδέποτε 
κατελθόντα έκ τής καθηγητικής του περιωπής.Έπί πέντε άκαδημαϊκάς ολυμπιάδας γαλουχήσας πλήθος νέων ’Ελ
λήνων τό δίκαιον, ακμαίος έτι καί σφριγών επιστήμων άπεχαιρέτισε 
τό ιερόν τέμενος τών έπιστημών καί ΐνα, άφιεμένης έλευθέρας ττ.ς έδρας, 
νεώτεροι νομομαθείς μεταγγίσωσι δραστηριώτερον εις τήν έπιστήμην 
αίμα καί διότι έφοβεΐτο μή ποτέ καταλάβη αυτόν άδόκητον σύν τφ τής 
ηλικίας γήρατι καί τό γήρας τής έπιστήμης καί διανύση έπειτα τόν διά 
τό πανεπιστήμιον βέβηλον φυτικόν βίον τοσούτων άλλων. Άλλ’ ή πο
λιτεία ποιούμενη περί πολλοϋ τά νομικά φώτά του έκάλεσεν αυ
τόν παρ’ αύτή ως δικαστικόν σύμβουλον. ’Αλλά καί άπό τοϋ ύπάτου 
αύτοΰ λειτουργήματος έννοεϊ αδρόν πρός τήν έπιστήμην νά άποτίση 
φόρον καί τό πνεϋμά του παρέσχε δαψιλή αμητόν ύπομνημάτων, αγορεύ
σεων, γνωμοδοτήσεων άξιολογωτάτων άπασών διά τό ορθόν τής σκέ- 
ψεως καί τό στερεόν τών έξ αύτής έπιχειρημάτων. Άτυχώς έργα τοι- 
αϋτα, δσον δήποτε καί αν εινε σπουδαία, έπισπώνται μόνον πρόσκαιρον 
προσοχήν· ή ειμαρμένη αύτών είνε νά περιβάλλωνται ταχέως διά τής 
λήθης, εις ήν έμπίπτουσι καί τά αύτά προκαλοϋντα θέματα. ’Εκείνο 
δμως έκ τής λειτουργίας ταύτης αυτού δπερ ούδέποτε θά λησμονηθή 
είνε ή άκρα χρηστότης τοϋ άνδρός, ή εύστάθεια αύτοΰ εις τό δίκαιον 
καί ή ανεξαρτησία τής συνειδήσεως, ας έπέδειξεν άναλλοιώτους έν τή 
υπό παντοίων ανέμων σαλευομένη καί ύπό τών κρατούντων μέχρις εδά
φους πολλάκις συγκαμπτομένη ύψικορύφφ θέσει τοϋ συμβούλου τοϋ κρά
τους. Καί παρέμεινεν ώς τοιούτος πρότυπον, πρός δ πρέπει νά τείνωσιν 
οσοι λάβωσι τήν τιμήν νά γίνωσι διάδοχοί του έν τφ άξιώματι τούτφ.

Παρά τούς μόχθους τούς έκ τών πολλών του ασχολιών κατώρθου 
πάντοτε νά οίκονομή ώρας τινάς σχολής, ΐνα εύρύνη τό πεδίον τών γνώ- 
σεών του, ιδίως ΐνα καλλιεργή τό ρωμαϊκόν δίκαιον, δπερ ήτο ή πρώτη 
αγάπη του εις ήν έμεινε μέχρι τέλους πιστός παρά τήν έκτόπισίν του. 
Όψίγονα προϊόντα τών περί τούτο φίλων αύτφ μελετών εινε τά κατά 
τήν δύσιν τοϋ σταδίου του έκδοθέντα στοιχεία τοϋ αστικού δικαίου, άτινα 
θέλουσι παραμείνει άφθιτον μνημεϊον τοϋ πνεύματός του, έν οίς έμφαί- 
νεται ή άληστος αύτοΰ στοργή πρός το ούσιαστικόν δίκαιον, λανθάνει 
δέ ή έννοια γενναίας έκδικήσεως, ίδίμ χειρί μετά τριάκοντα έτη λαμ- 
βανομένης καί διατρανοϋται εύγλωττος διαμαρτυρία κατά τής αδικίας 
ήτις διεπράχθη κατά τής έπιστήμης έν τφ προσώπφ αύτοΰ.

Ώς πρός τόν έξωτερικόν όγκον τών συγγραμμάτων ύπολείπεται πολύ
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άλλων συγχρόνων νομικών συγγραφέων, υπερέχει δμως απάντων κατά 
τήν εσωτερικήν αξίαν αύτών. Έάν έγραψε βραχέα έν σχέσει πρδς άλ
λους, τδ βραχύ τών έργων αύτοϋ εμποιεί λύπην εις τούς άσχολουμένους 
περί τδ δίκαιον δτι τά καθήκοντα τών έκάστοτε δημοσίων αύτοϋ ύπη- 
ρεσιών δέν τφ άφήκαν τον άναγκαϊον χρόνον καί τήν ελευθερίαν τοϋ 
πνεύματος ΐνα συγγράψη πλείονα έργα . . .

Ή επιστήμη διά τόν Οΐκονομίδην δέν ήτο μέσον χρηματισμοϋ, ούδέ 
μέσον θεραπείας κενοδόξων ορμών, άλλά σκοπός καί λόγος τοΰ είναι. 
Ούδέ ήρνεϊτο τάς εμβριθείς καί πολυτίμους αύτοϋ συμβουλάς πρδς τούς 
μή φέροντας αδρόν δι’ αύτάς άντάλλαγμα, πολλάκις ούδέ δεχόμενος 
τήν προσφερομένην ένεκα αύτών ούκ εύκαταφρόνητον αμοιβήν άλλά 
καί πάντα τά κατά καιρούς νομικά περιοδικά έτυχον προθύμου καί 
άφιλοκερδοϋς τής επικουρίας αύτοϋ. ’Ιδίως έμίσει τδ παλίγγλωσσον έν 
τή έπιστήμη, περί παντός θέματος έχων καί παοέχων μίαν καί μόνην 
γνώμην. Τό έχειν έν τή επιστημονική πήρα γνώμας πλείονας τής μιας 
καί οίδειν ένίοτε καί ένυπογράφως, τήν έκάστοτε συμφέρουσαν τφ ζη- 
τοΰντι, τοϋτο κατέλειπεν άδιαμφισβήτητον κλήρον εις άλλους· κλήρον 
άνάξιον ού μόνον έπιστήμονος, άλλα καί έλευθέρου άνδρός. Διό καί αί 
γνώμαι αύτοϋ καί αί άποφάνσεις, προβαλλόμενοι έπί δικαστηρίου, οίονεί 
έπέχουσι τόπον νόμου, έστιν δτε μάλιστα καί έπικρατοϋσιν αύτού ώς 
ή λογική καί ή άλήθεια.

Τήν δ’άκμήν τής διανοίας αύτοϋ δέν ίσχυσεν, ώς τοϋτο πολλάκις συμ
βαίνει είς τούς διδασκάλους καί συγγραφείς, νά άμβλύνη ή πολυμάθειά 
του' καθίστα τούναντίον αύτήν όξυτέραν. Καί τοϋτο διαφαίνεται μά
λιστα εις δημοσιογραφικούς άγώνας, εις ους δέν έδειλίασε νά άποδυθή 
κατ’άντιπάλων ούχί άκινδύνων, καί τούς οποίους χαρακτηρίζει καί χάρις 
ύφους καί άττικδν άλας καί καυστική δηκτικότης. Άνήρ ίκανώτατος 
ινα έπαίνή τό πνεύμα βέβαιοί δτι ό Οίκονομίδης ύπδ τό πραές καί μει
λίχιον ήθος του ήτο δυσκαταγώνιστος παλαιστής, διό καί σπανίως άπε- 
τόλμα τις έκ πρωτοβουλίας νά διακινδυνεύση πρός αύτόν τήν άναπε- 
παυμένην ύπόληψίν του, καί δτι πολλοί έδοκίμασαν τδ βάρος τής πανο
πλίας του, ένφ τά κατ’ αύτοϋ τοξευθέντα όξύτατα εύφυ'ίας σπινθηροβό- 
λου βέλη άφήκαν άτρωτον τήν πτέρναν αύτοϋ.

Ό Οίκονομίδης έξ ήθους, φύσεως καί μελέτης ήτο άν μή ό μόνος ό 
μάλιστα πάντων αρμόδιος πρός μεταρρύθμισιν καί συμπλήρωσιν νομο
θεσίας πολλών έπιδεομένης. Πρός τοϋτο δμως δέν ηύδόκησαν νά χρη- 
σιμοποιήσωσιν αύτόν οί χλευάζοντες τδ έργον τής έθνικής νομοθεσίας 
διά συστάσεως άενάων έπιτροπών, άντιεπιτροπών, ύποεπιτροπών τι
μής καί έπιμισθίων ένεκα- άλλ’ έν χρόνοις καθ’ ούς τδ νομοθετεΐν άπό 
τοϋ ύψους αύτοϋ καταπίπτει είς πρόχειρον καί έπιπόλαιον έπιχείρησιν 
οίουδήποτε, καθ’ οδς θεμελιώδεις άρχαί τοΰ δικαίου παραγνωρίζονται ή 
καί διαστρεβλοϋνται πρός έξυπηρέτησιν ταπεινών σκοπών ή καί άτο- 
μικών περιθάλψεων, ή μέν νομοθεσία μεταβάλλεται είς χάος παραφώ- 
νων ήχων, άνδρες δέ ώς ό Οίκονομίδης άποβαίνουσι παντελώς άχρη- 

στοκ Άλλα καί αύτός δέν ήδύνατο νά διαλλαχθή πρός τάς άπαιτήσεις 
τής εποχής του, ής τό νοσηρόν ακριβώς διέκρινεν, εύπαρρησιάστως 
δέ καί πικρότατα ωκτιρε. Διό καί έζη σχεδόν ξένος πρός τόν πέριξ αύτοϋ 
κόσμον, άφωσιωμένος είς τάς φίλας αύτώ σπουδάς καί διηνεκείς έπι- 
στημονικάς σκέψεις ού μόνον έν τφ σπουδαστηρίφ του άλλά καί έκτος 
αύτοϋ. Τίς δέν ένθυμεϊται τήν σεμνήν καί είς μελέτην βεβυθισμένην 
μορφήν τοϋ σοφού περιπατοϋντος μόνου ύπό τήν σκιάν τών παρά τδν 
ανακτορικόν κήπον δένδρων !

Ζώσα μέχρις άρτι έν μέσφ ήμών παράδοσις τών ημερών τοϋ άγώνος 
καθ’ άς ηύξήθη καί ών έφερε τόν χρηστόν, γενναΐον καί έλληνικώτατον 
τύπον άπηξίου τήν μικροπολιτικήν, ήτις έκτοτε ήρχετο είσελαύνουσα 
δειλή έν άρχή, ινα άποθρασυνθή έπειτα, καί τάς κατ’άνάγκην παρομαρ- 
τούσας αύτή συνθηκολογίας, ούδέποτε διανοηθείς νά ύψωθή δι’αύτής. Ή 
ζωή του δέν ήντλησεν αιγλην είμή έκ τών ιδίων έργων αύτοϋ.

Τοιοϋτος ό άνήρ, δν ή κοινή γνώμη, έλευθέρα καί άπαράσκευος, ώνό- 
μασεν ήδη πρύτανιν τών συγχρόνων νομομαθών, εί καί ίσως αί ύπηρε- 
σίαι, άς προσήνεγκεν είς τήν έπιστήμην, δέν κατενοήθησαν είσέτι όλοσχε- 
ρώς, διότι έπί τών ημερών ήμών καταφεύγουτιν είς τά βιβλία έν ταίς νο- 
μικαΐς άμηχανίαις, άλλ’ ούδαμώς ή έλάχιστον μελετώσιν αύτά σπουδαίως.

Γεώργιος Ν. Καλλιςπερης

Πανομοιότυπον ύπογραφής Βαόιλ,είον οί ν.ονοιιϊδονΧΡΠΣΤΑΚΗΣ Β. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
("Ορα Εικόνα έν σελίδι 32)

«Ποικίλη Στοά» πάντοτε εύψήμως άναμιμνη- 
σκομένη έν τη κατ’ έτος σταδιοδρομία αίτής 

S πάντων τών Ελλήνων έκείνων. οΐτινες σημει- 
οϋσιν ανεξίτηλους γραμμάς έν τη καθολική 
τοϋ έθνους προόδω, καί τοϋτο άνευ οήδεμιάς 

ύστεροβουλίας άλλά χάριν τοϋ πόθου ΐνα γνοιρίμους κατα · 
στήση τάς μορψάς, ών τά ονόματα έψερεν ήδη έπί τών πτε- 
ρυγων της ή διαλαλήτρια ψήμιι, ή «Ποικίλη Στοά» ή καταρ- 
τίσασα δι’ ωραίων εικόνων σχεδόν πλήρη τήν πινακοθήκην 
τών ψιλογενών άνδρών καί μεγατίμων τέκνων τής πεψι-
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λημένης ΙΙατρίδος, τών γενναίως ές αεί ένισχυόντων τά 
γράμματα, τόν έθνισριόν, πάσαν αγαθοεργίαν καχ άλλους παν- 
τοίως χρησίμους σκοπούς, τούς έξυπηρετοΰντας τιμαλφείς 
τοϋ έθνους άνάγκας και ίδέας, Λ «Ποικίλη Στοά» δέν Αδύνατο 
νά παρίδη τήν έξέχουσαν φυσιογνωμίαν τοϋ φιλογενεστάτου 
εύεργέτου, τοϋ έν Παρισίοις πατριωτικωτάτου ομογενούς 
κ. Χρηστάζη Ζωγράφου.

Ό τών γραμμάτων εϋεργέτης, τών εύεργετών ό σεμνότε
ρος. Είνε ό ίατρός τών πνευμάτων, τών φυχών ό φωτοδότης 
ήλιος. Είςτην Πόλιν τών Πόλεων ϊδρυται ό « 'Ελληνικός Φιλο
λογικός Σύλλογος», πνευματική Άκρόπολις τοϋ εκεί κέντρου 
τών Ελλήνων, ή έχουσα σύμβολον ιερόν τό «Έκ μιας άνα- 
πνέομεν μητρός». Πολλοί ύπέρ τοϋ εύκτηρίου αύτοϋ τών 
Μουσών συνεισήνεγκον χρήμα καί δραστηριότητα, άλλ’ έν τη 
προμεεωπίδι τοϋ ιδρύματος άναγέγραπται χρυσοϊς γράμμασιν 
άνεξιτήλοις, φαεινοϊς, τό όνομα τοϋ κ. Χρηστάκη Ζωγράφου. 
Ύπήρξεν ό πνεύμων, δι’ ού ό «Έλλ. Φιλολογικός Σύλλογος» 
έζιισε καί έθέρμανε τόσας φυχάς, τόσα πνεύματα φίλτατα καί 
άδελφά. Ή σπουδαιότης τών εύεργεσιών τοϋ κ. Χρηστάκη 
Ζωγράφου καταδείκνυται έκ τής σπουδαιότητος ήν κέκτηται 
καί τό ίδρυμα, ύπέρ ού είργάσθη. ’Ιδού οί σκοποί αύτοϋ : 
Διάδοσις γνώσεων διά. περιοδικών αναγνωσμάτων, ανακοινώ
σεων, φιλολ. σχέσεων πρός διάφορα φιλ. κέντρα, συστάσεως 
Δημοσίας βιβλιοθήκης, διαγωνισμών, έπιστημονικών συνε
δρίων, ύττοστηρέξεως απόρων σχολείων καί όΠρύσεως 
νέων κ.τ.λ. Ή είκοσιοκταετής δράσίς του άπέδειξε πόσον 
πολυτίμως είργάσθη. Μεταξύ τών έργασιών του δέον νά 
έξαρθή ή Ζωγράφειος βιβλιοθήκη, ήν τώ 1874 ί’δρυσεν ό κ. 
Χρηστάκης Ζωγράφος πρός έμψύχωσιν καί προαγωγήν τών 
Έλλ. γραμμάτων. Ή Ζωγράφειος βιβλιοθήκη έξέδοτο πρός 
τοϊς άλλοις τήν «’Αντιγόνην» τοϋ Σοφοκλέους ύπό τοϋ κ. Σε- 
μιτέλου, μετ’ ού πολύ δέ έκδώσει καί τάσωζόμενα έργα τοϋ 
Εύριπίδου τή έπεξεργασία τοϋ κ. Βερναρδάκη.

’Αλλά καί αί πρός διάφορα τής ύποδούλου Ελλάδος σχο
λεία έκδουλεύσεις τοϋ κ. Χρηστάκη Ζωγράφου δέν είνε 
μικραί. Ούτως, έκτήσατο άϊδίου εύγνωμοσύνης όνομα παρά 
τώ κεχωρισμένω άφ’ ήμών κόσμω έκείνω, παρ’ ω θάλλει 
γνήσιον τό έλλ. αίσθημα καί σφύζει άγνόν ελληνικόν αίμα.

Τοϋκ. Χρηστάκη Ζωγράφου αί τρεις θυγατέρες, ώς γνωστόν, 
έχουν άποκατασταθή έν Άθήναις λαβοϋσαι ώς συζύγους, 
διακεκριμένους παρ’ ήμϊν άνδρας, τούς κ. κ. Κ. Καραπάνον, 
Λ. Δεληγεώργην καί Άλ. 'Ρώμαν, υίόν τοϋ μακαρίτου ύπουρ- 
γοϋ τής Παιδείας Σπ. 'Ρώμα.

Ό κ. Χρηστάκης Ζωγράφος άγει σήμερον ήλικίαν 74 έτών, 

πατρίς δ’ αύτοϋ — τίς άλλη ;—έκείνη, ήτις έδώρησεν είς τό 
Έθνος Ζωσιμάς, Καπλάνας, 'Ριζάρας, Άρσάκας, Στουρνά- 
ρας, Χατζηκώστας, Ζάππας : ή εϋανδρος Ήπειρος.

Ό κ. Χρηστάκης Ζωγράφος είνε τετιμημένος δι’ άνωτέρων 
παρασήμων, άπολαύει δέ καθ’ άπασαν τήν Τουρκίαν άμε- 
ρίστου σεβασμού. Έν Έλλάδι τό όνομα τοϋ διαπρεπούς 
τών συγχρόνων τύπων τής φιλομουσίας καί φιλογενείας τι- 
μαται έξαιρέτως, ή δέ πρωτεύουσα τοϋ έλευθέρου Ελληνι
κού Βασιλείου αείποτε έκδηλοϊ δείγματα αγάπης καί εϋλα- 
βείας ειλικρινούς πρός ένα ένθουσιώδη έπί μεγαλοκαρδία 
άνδρα τής δούλης, δστις γινώσκει παραδειγματικώς ούδέν 
μέν τών ύφηλών αισθημάτων τήςΈλληνικής φύσεωςνά παραγ- 
κωνίζη, νά καταδεικνύη δέ πάντοτε τόν ϋφιστάμενον σύνδε
σμον μεταξύ τοϋ Ελληνικού οπουδήποτε καί οπωσδήποτε.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
άναγινώσκων σήμερον ποιον ρόλον έν τή ίστορίφ 
τοϋ κόσμου έπαιξεν ή κόμη, — τά μαλλιά δηλ. 
τής κεφαλής τοϋ ανθρώπου, — φρίττει πρό τής 
μωρίας τών ανθρώπων τής παλαιάς εποχής, εποχής 
ήτις εύτυχώς ούδεμίαν εχει σχέσιν πρός τήν κλα
σικήν μας αρχαιότητα. Καί άν μέν έπρόκειτο 
περί γυναικείας κόμης ή κομμώσεως, τό πράγμα 
δέν θά έφαίνετο παράδοξον, άφοϋ ή γυνή άπό τούς 
π.αλαιοτάτους χρόνους εΰρίσκεται είς δλα περιπε
πλεγμένη καί έγένετο συχνάκις πολλών κακών 

αιτία καί πολέμων άκόμη. ’Άν ή μύτη τής Κλεοπάτρας ήτο μεγαλει- 
τέρα είπέ τις, άλλοίαν θά ειχεν δψιν σήμερον ό κόσμος, καί είχε μέγα 
δίκαιον, άλλά παραδόξως θά ειχεν έπίσης δίκαιον κα'ι έτερος, άν έλε
γεν : «άν ό Λουδοβίκος ό έβδομος δέν άπέκοπτε τάς τρίχας τής κε
φαλής του, άλλως θά ειχον σήμερον τά πράγματα τής Εύοώπης».

Έν ταΐς ίστορικαις πηγαΐς τής έποχής εκείνης εξελίσσεται άληθώς 
ή περίεργος ιστορία τής κοπής τής κόμης παρά τοϊς άρχαίοις Φράγκοις 
(Saint-Foix : Essais historiques, τόμ. II).

Περί τά τέλη τοϋ ενδεκάτου αίώνος Γουλιέλμος ό Αρχιεπίσκοπος 
τής 'Ροάνης έκήρυξε πόλεμον κατά τής μακράς κόμης. Ό επίσκοπος 
ούτος, — κατά τό λέγειν τών ιστορικών σχεδόν φαλακρός — κατώρ- 
θωσε νά προσέλκυση ύπέρ τής γνώμης του πολλούς έπισκόπους, οϊτινες 
έν γενικφ συμβουλίω διεκήρυξαν κατά το έτος 1090 δτι : «εις το έςής 
οί τρέφοντες ραχράν χάρην έν ρέν rrj ζωή θ' άφωρίζοντο, ονόερία 
ά'ε παράχΛησις ύπέρ τής ψυχής αΰτών θά έγίνετο ρετά θάνατον.η
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Ή διακήρυξις αυτή ήγειρεν αληθή θύελλαν παρά τοΐς πλέον ανε
πτυγμένες τότε, οΐτινες ίσχυρίζοντο μάλιστα δτι καί ό ’Ιησούς έφερε 
μακράν κόμην ! οπωσδήποτε ή εξαψις τών πνευμάτων δέν μετέπεισεν 
ούδέ κατά κεραίαν τούς αγίους εκείνους πατέρας, καίτοι έπ'ι πολλά έτη 
τό κήρυγμά των τούτο προύκάλει σκάνδαλα καί ταραχάς· αν μάλιστα 
πιστεύσωμεν τόν Saint·Foix, ούκ ολίγοι έπεσαν θύματα καί έμαρτύρη- 
σαν ύπέρ τής ανεξαρτησίας . . . τής κόμης !

Ό αύτός ιστορικός αναφέρει δτι κατά τήν πρώτην δυναστείαν ύπήρ- 
χεν έν μεγίστη χρήσει τό έξης έθιμον ό συναντών καθ’ οδόν σπουδαΐόν 
τι πρόσωπον καί θέλων νά δώση δείγμα ύποταγής καί σεβασμού ώφειλε 
ν’ άποσπάση μίαν τρίχα έκ τής κεφαλής του και εύγενώς νά τήν προσ- 
φέρη πρός τό χαιρετώμενον άξιοσέβαστον πρόσωπον. Τούτο έσήμαινεν 
δτι ή άφοσίωσίς του είναι όμοία τής τών δούλων, καί αύτό διότι οί γε- 
νόμενοι δούλοι έκειρον τήν κόμην των καί παρέδιδον αύτήν τω κυρίω.

Ή αποκοπή δμως τής κόμης ένφ κατ’ άρχάς διετάχθη ύπό τών έπι- 
σκόπων μόνον διά τόν δχλον, κατόπιν έπεξετάθη καί εις τούς εύγενεΐς, 
ούτω δέ παρατηρούμεν δτι κατά τό 1109 ό 'Ροβέρτος κόμης τής Φλάν
δρας σκοπεύων νά τελέση τήν εορτήν τών Χριστουγέννων εις Όμέρ 
παρεκάλεσε τόν πολύν ’Επίσκοπον τής Άμιέν ν’ άναλάβη τά τής ιε
ροτελεστίας τής νυκτός. ’Ιδού δμως τί συνέβη· όπόταν οί αύλικοί τού 
'Ροβέρτου είσήλθον εις τον Ναόν καί έζήτησαν τήν προσφοράν, ό ’Επί
σκοπος ήρνήθη νά δώση τοιαύτην εις δσους έτρεφον μακράν κόμην ! Οί 
αύλικοί όργισθέντες διά τήν ίταμότητα τού έπισκόπου ήρώτων τίς 
ήτο αυτός ό τολμών έν ξένη ένορίρι νά φέρηται ούτω. Τοΐς άπήντησαν 
δμως δτι ήτο ό Γοδεφρΐδος, έπίσκοπος τής Άμιέν. Δυστυχώς δέ διά 
τούς αύλικούς τοσούτον κύρος έχαιρεν ό ύπηρέτης έκεΐνος τού Ύψίστου, 
ώστε πάντες έξήλθον τής έκκλησίας καί ήρχισαν ν’ άποκόπτωσι τήν 
κόμην των μετ’ εύσεβείας· τινές μάλιστα μή έχοντες ψαλλίδας άνέ- 
σειρον τά ξίφη ή τά έγχειρίδιά των καί άπέκοπτον τάς τρίχας τής κε
φαλής των ΐνα μή άπολέσωσι τάς εύχάς τού αγίου Έπισκόπου.

Τό κάτωθι δμως ιστορικόν, δπερ λεπτομερώς αναφέρει ό γνωστός 
Mizerai (Histoire de France — τόμος Γ), δέν πρέπει νά παρέλθη 
άπαρατήρητον.

Περί τά μέσα τού δωδεκάτου αίώνος, Λουδοβίκος ό έβδομος έκρινε 
καλόν νά ύποκύψη καί ό ίδιος είς τάς περί αποκοπής τής κόμης διαταγάς 
τών επισκόπων. 'Ως λίαν δ’ ευσεβής χριστιανός άπέκοψεν ούχί μό
νον τήν κόμην του, άλλ’ έξύρισε καί τήν γενειάδα του άπογυμνώσας 
ούτω κεφαλήν καί πρόσωπον.

Άτυχώς δμως δι’ αυτόν εις τό ευσεβές τούτο διάβημα δέν εΐχεν 
όμόφοονα τήν σύζυγόν του. Ή Λεονώρα τής Άκιταίνης, πριγκίπισσα 
δσον ζωηρά τοσούτον καί έλαφρά, βλέπουσα τήν κεφαλήν τού βασιλέως 
συζύγου της εις τοιαύτην γυμνότητα, τοσούτον παράδοξον εύρισκεν αύτόν, 
ώστε εις πάσαν έμφάνισίν του έξέσπα εις νευρικούς γέλωτας· κατήν- 
τησε μάλιστα τό τοιούτον νά προσλαμβάνη διαρκή χαρακτήρα έπί το- 

σούτον, ώστε αύτός ό Βασιλεύς πικράς τή έκαμε παρατηρήσεις καί τήν 
παρεκάλει νά παύση πλέον νά παίζη έν ού παικτοΐς. Πάντα δμως εις 
μάτην. Γυνή δέ ή οποία εύρίσκει γελοΐον τόν ανδρα της δέν άπέχει 
πολύ καί τής άτιμίας, άν μάλιστα έγεννήθη μέ τάσεις πρός αύτήν. Ή 
Λεονώρα συνεπής είς τόν άλάνθαστον τούτον κανόνα δέν έβοάδυνε νά 
γίνη έρωμένη τού πρίγκιπος Άντιόχου. Λουδοβίκος ό έβδομος, ύπο- 
πτεύων ήδη πρό πολλού τήν σύζυγόν του, έπρότεινεν αύτή ήσύχως τό 
διαζύγιον τήν πρότασιν δέ ταύτην έδράξατο ή Λεονώρα μετ’ άπιστεύ- 
του χαράς, διακηούξασα μάλιστα πανταχού δ τι τήν ήπάτησαν δτε τήν 
ΰπάνδρευσαν, διότι, ένφ τή ύπεσχέθησαν ώς σύζυγον πρίγκιπα, τή έδω- 

καν μοναχόν.
Πράγματι τό διαζύγιον έκηρύχθη.
Ή Λεονώρα μετά έξ μόλις εβδομάδας συνεζεύχθη, ούχί τόν έρωμέ- 

νον της, άλλά τόν Ερρίκον Δούκα τής Νορμανδίας καί κόμητα τού 
Άνζού, δστις έγένετο κατόπιν βασιλεύς τής ’Αγγλίας, καί είς δν ώς 
προίκα έδωκεν ή Λεονώρα δύο λαμπράς γαλλικάς έπαρχίας, τό Πουατού 
καί τήν Γκυγιών.

Είναι πασίγνωστα τά κατόπιν, πώς δηλ. ή παραχώρησις τών δύο 
τούτων επαρχιών έπέφερε τήν φοβεράν μεταξύ Γαλλίας καί ’Αγγλίας 
ρήξιν, πώς έγεννήθησαν μετ’ού πολύ οί φοβεροί έκεΐνοι πόλεμοι οί αίμα- 
τοκυλίσαντες τήν Γαλλίαν έπί τριάκοντα έτη καί ρίψαντες είς τόν τά
φον μυριάδας μυριάδων άνθρώπων ! Άπασαι δέ αί καταστροφαί αύται 
έπήλθον, διότι εις έπίσκοπος φαλακρός άπηχθάνετο τήν μακράν κόμην, 
διότι εις βασιλεύς άπέκοψε τά μα.Μιά του καί τήν γενειάδα του, διότι 
μία σύζυγος εύρισκε γελοΐον τόν άνδρα της μέ βραχεΐαν κόμην καί έξυ- 

ρισμένον πώγωνα !
Εύτυχώς άπό τής έποχής έκείνης, τής άκατανοήτου, πολλά παρήλ- 

θον έτη. Ό λαός έκεΐνος ό έν άποκτηνώσει διατελών ήνοιξε τούς οφθαλ
μούς καί έφωτίσθη τήν διάνοιαν, έπί τοσούτον μάλιστα, ώστε άντί νά 
χύνη τό εύγενές αΐμά του διά τήν κόμην τών βασιλέων του, ήρπασε 
μίαν πρωίαν έκ τής κόμης τήν κεφαλήν ενός τούτων καί άπέκοψεν 
αύτήν — μετά τής κόμης, — καί ήσύχασεν ή άνθρωπότης· νέα δέ οδός 
προόδου, πολιτισμού καί εύημεοίας ήνοίχθη εύρεϊα διά τά έθνη.

Ν. Γ. Μαντζαβινος

SERENATA

Σέ μτά Γαλανή

Γλυκόφωνα, χαρούμενα πουλιά,
Πετατε ’ςτής αγάπης μου τδ σπίτι,
Κι’ άν τήν εύρήτε ’ς άλλου αγκαλια
Μια κουτσουλιά άφήτέ της στή μύτη.

Τραγουδιστής
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΝ ΤΩ, ΠΑΡΟΝΤΙ ΤΟΜΩ,

Στέφανος ΖΕκουλούδης
("Ορα Εικόνα, έν σελ. 80)

ΗΣ ’Αθηναϊκής κοινωνίας εινε έξέχουσα κα'ι ίδιό- 
πλαστος προσωπικότης ό κ. Στέφανος Σκουλούδης. 
Ό μόνος τών πολυταλάντων δστις έδρασε τόσφ 
ζωηρώς, άναμιχθείς τελεσφόρος εις Εθνικού ενδιαφέ
ροντος υποθέσεις. "Αν άλλοι — καί αύτοΐ άξιοι βε
βαίως πολλής τιμής—διά τής επιτυχούς διαθέσεως 
τού πλούτου απέκτησαν θέσιν εν τή εθνική συνει- 
δήσει, ό κ. Στέφανος Σκουλούδης τήν θέσιν ταύ
την έδημιούργησε, ταμών διά τής ιδίας νοημοσύνης 

άλλην οόόν άναδείξεως : Τήν συμμετοχήν του είς έργα προϋποθέτοντα 
ισχυράν άντίληψιν τών εθνικών αναγκών. Πνεΰμα επιχειρηματι
κόν καί ανήσυχον, πΰρ πατριωτισμού βαθέως είσχωρούντος καί διανοί— 
γοντος ορίζοντας δράσεως, ούς άλλοι θά παρέβλεπον ίσως, άπό νεανι
κής ήλικίας, δτε έσπχούργει, είσήλθεν είς τόν εμπορικόν οίκον 'Ράλλη 
έν Κωνσταντινουπόλει. Άλλά αί έμπορικαί άνιαρα'ι ώς έπί τό πλεΐ- 
στον δι’ ένα εύέξαπτον νέον μέριμναι δέν τόν κατέλαβον έξ ολοκλή
ρου, ούτε κατέπνιξαν άλλα εύγενή αισθήματα. Είργάσθη, διευθύνων 
άμα τόν είρημένον οίκον, μετά σπουδής καί ενθουσιασμού ύπέρ τής Κρη
τικής έπαναστάσεως τού 4866, έξυπηρετών ούτω τούς πόθους αύτού 
ύπέρ τής Κρήτης, μεθ’ ής πατρική καταγωγή αμέσως τόν ήνου. Και 
είργάσθη τόσφ ένθουσιωδώς, ώστε ή Τουρκική Κυβέρνησις τόν προέ- 
γραψε. Τώ 1871 άνευρίσκομεν τόν κ. Σκουλούδην καί πάλιν πρωτα- 
γωνιστούντα έν τφ σπουδαιοτάτφ ζητήματι τής Πατριαρχικής συνόδου 
προς κήρυξιν τού σχίσματος, είς τήν ματαίωσιν τού οποίου πολύ συν- 
ετέλεσεν ό φιλόπατρις άνήρ. Μάτε τρία έτη αί σλαβικαί έν Βουλγαρία 
και Σερβία δολοπλοκίαι εύρον τιμητήν καί πολέμιον τόν κ. Σκουλούδην, 
έν γένει δέ μέχρι τού 1876 ό διαπρεπής άνήρ έν τφ έξωτερικφ πάν
τοτε διαμένων, ήτο παράγων σπουδαιότατος πάσης πατριωτικής κινή- 
σεως. Άπό τού 1876 αί Άθήναι φιλοξενούν τόν κ. Σκουλούδην, πά- 
ραυτα καταστάντα μέλος διαπρεπές τού Αθηναϊκού κόσμου. Καί έδώ 
έλθόντα ούδ’ έπί στιγμήν έγκατέλιπεν αύτόν ή πρός τά καλά αφοσίω- 
σις. Είς τόν πρός Διάδοσιν τών Έλλ. Γραμμάτων Σύλλογον, είς τον τής 

Έθν. Άμύνης, είς άλλα ιδρύματα εύποιΐας, ό κ. Σκουλούδης ένεργώς 

άνεμίγη καί τά εύηργέτησεν.Άλλ’ ό κ. Σκουλούδης δέν έμεινεν αμέτοχος καί τών πολιτικών αγώ
νων, είς ούς δέν ήτο δυνατόν ή νά όδηγήση αύτόν τό σφρίγος τής δρα- 
στηριότητος καί τής φιλοπατρίας τό πύρ δπερ τόν διακαίει.

Άπό τού έτους 1879 έξελέγετο έν Σύρφ βουλευτής, πλήν δύο μό
νον περιόδων, κατόπιν δέ πανηγυρικώς άνεδείχθη βουλευτής έκ Θηβών, 
μεθ’ ών συνδέεται ώς έκ τού μεγάλου έργου κα'ι ώφελιμωτάτου τής 
άποξηράνσεως τής Κωπαίδος, δπερ τφ 1880 άνέλαβε καί έπιτυχώς 
άπεπεράτωσεν. Ό κ. Σκουλούδης είνε άξιος τιμής έπιχειρήσας τό μέγα 
τούτο έργον, ύπό πάσαν έποψιν καρποφορώτατον, δι’ού δίδει είς καλλιέρ
γειαν τοϊς χωρικοϊς άπεράντους έκτάσεις. Άλλά καί ώς διπλω
μάτης είνε τύπος έξοχου διλεττάντου. Έν 'Ισπανία άντιπροσωπεύσας 
τήν Ελλάδα έπί τριετίαν, άπέδειξεν έκτακτα χαρίσματα διπλωματι
κού ύπαλλήλου. Τέλος ό κ. Σκουλούδης διετέλεσεν έπ’ έσχάτων Υπουρ
γός τών Ναυτικών ύπδ τόν κ. X. Τρικούπην, ού προσωπικός καί επι
στήθιος διατελει φίλος, άφείς κατά τό διάστημα τής Ύπουργείας του 

αγαθωτάτας άναμνήσεις.’Ιδού τό στάδιον δπερ διήνυσε μέχρι τούδε ό διακεκριμένος άνήρ. 
Άλλ’ έκτος τού Δημοσίου βίου, έν φ τόσφ περιφανώς διεκρίθη, καί 

ό ιδιωτικός βίος τού κ. Σκουλούδη είνε φωτεινότατος. Κεκτημένος καλ
λιτεχνικόν τάλαντον, είνε μανιώδης τής ζωγραφικής έραστής. Ή 
καλλιτεχνική πινακοθήκη τού μεγάρου του είνε κάτι τι έκτακτον. Ει
κόνες πολύτιμοι, μεγάλων ζωγράφων κοσμούσιν αύτήν. Διάσημοι καλ- 
λιτέχναι περιίπτανται νοερώς έν τφ πολυτίμφ έκείνφ θαλάμφ διά τών 
έργων των, λεπτής τέχνης καί εκτάκτου χρωστικής δυνάμεως. Αμφι
βάλλει τις έάν έν ή δύο άκόμη ιδιωτικά μέγαρα έν Άθήναις έχουσι 
τοιαύτην καλλιτεχνικήν πινακοθήκην, οιαν μοναδικήν άληθώς κατήρτι- 
σεν ό καί τά αισθήματα καλλιτέχνης εύγενέστατος κ. Σκουλούδης.

Τοιούτος έν ταχείφ σκιαγραφίμ ό άνήρ. Μορφωμένος, φιλότιμος, 
ήκιστα σκεπτικιστής, εύγενών αισθημάτων, γενναιόδωρος, προσηνής.“Αν
θρωπος ό όποιος έγραψε στίχους έν οίς καί τό ώραιότατον εκείνο 
περί τής ’Επιστολής ποίημα, άνθρωπος δστις δι’ άδράς δαπάνης 
καί ενδελεχούς μερίμνης κατέστησε τά δωμάτιά του καλλιτεχνικόν έν- 
οιαίτημα, δέν ήτο (δυνατόν ή τό χρήμα νά δαπανήση ύπέρ έπωφελών 
έργων καί έργων τέχνης, τό δτι δέ δέν έστερξε νά σχηματίση οικογένειαν, 
οέον νά άποδοθή είς τό έξ όλοκλήοου ένδιαφέρον αύτού ύπέρ τού απο
λύτως καλού, δπερ είνε κατ’ έξοχήν ζηλότυπον. Ή άρετή καί ή τέχνη 
στέφουν αύτόν, ό γαλήνιος δέ βίος, ό φιλοσοφικός, ό μετριοφρονεστα- 
τος άνευ ψευδούς καί ματαίας έπιδείξεως έξυψούσιν αύτόν έν σεβασμφ 
παρ’ όλοκλήρφ τή Αθηναϊκή κοινωνία, ύφ’ ής έξόχως τιμάται καί ης 

εινε έκ τών περιφανεστέρων άγλαϊσμάτων.
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Φώτ;ο; I. Χ,αοτας
(Όρα Εικόνα έν σελίδι 112)

ΗΣ εθνικής ζωής πολύτιμοι παράγοντες δέν είνε μό
νον οί έν τή ελεύθερα Έλλάδι δρώντες καί κινούμενοι, 
άλλά έξ ίσου άξιοι πάσης τιμής καί οί μακράν ταύτης 
έν τή ξένη τήν εθνικήν παραγωγήν, είτε έν τοϊς γράμ- 
μασιν είτε έν τφ έμπορίω περιστρεφομένην, ύποστηρί- 

ζοντες καί θάλποντες, έξαπλοϋντες ούτω τό φώς τής έλληνικής διανοίας 
καί τό σφρίγος τής δραστηριότητος εις κόσμον μεθ’ ού μάς συνδέουν 
πρός τοϊς άλλοις καί συμφερόντων ποικίλοι δεσμοί.

Τής διαδόσεως τοϋ 'Ελληνικού τύπου ιδία καθ’ άπασαν τήν 'Ρουμανίαν 
ένθερμος καί ένθουσιώδης ύποστηρικτής, τύπος σθεναρού καί αφιλοκερ
δούς αρωγού εινε ό έν Βουκουρεστίω διαμένων εύγενής άνήρ Φώτιος 
Χαίτας, μία άπό τάς συμπαθεστέρας καί τάς πλέον άγαπητάς έν 
τφ έκεϊ Έλληνισμφ φυσιογνωμίας. Νεώτατος άκόμη τήν ηλικίαν, μέ τό 
πυρ φλέγον τής έργασίας καί τού πατριωτισμού, σπουδαιοτάτας καί 
άδιακόπους προσφέρει αύτόθι έκδουλεύσεις εις τήν παρ’ ήμϊν δημοσιο
γραφίαν. Τρέφων άληθή φιλογενή αισθήματα, έγκολπούμενος άνυποκρί- 
τως καί μετά πίστεως παν δ,τι δύναται νά συντελέση ή διατεθή χρη- 
σίμως εις τδν βωμόν τού έθνισμού, τής φιλανθρωπίας, τού κοινωνικού 
αισθήματος, αληθώς φιλόπατρις ομογενής, μεγάλως μεριμνά ύπέρ τής 
έμψυχώσεω; παντός 'Ελληνικού έργου καί ιδία τού Τύπου έν 'Ρουμανία: 
καί παντός άλλου κοινωφελούς καί άγαθοϋ σκοπού. Είνε ή ψυχή, ή ίκα- 
νότης καί ή τιμιότης ένσεσαρκωμέναι έν αύτφ.

’Ανεψιός ών τού μεγάλου εύεργέτου άειμνήστου Γ. Κυριαζή τοϋ δω- 
ρήσαντος περί τό εκατομμύριου πρδς ΐδρυσιν τής έν Μεσολογγίφ ’Επαγ
γελματικής σχολής, φιλοτίμως συνετέλεσεν ό κ. Χαίτας, δπως τά γεν
ναία χορηγήματα τοϋ ’Εθνικού Εύεργέτου καί θείου αύτού διατεθώσιν 
επωφελώς καί καταλλήλως ύπέρ τού Ελληνικού ’’Εθνους.

Ύπδ τήν αιγίδα τοιούτων λαμπρών σκοπών έργάζεται εύσυνειδήτως 
ό κ. Χαΐτας πρός ύποστήριξιν πάσης άξιολόγου ιδέας, πάντοτε διά 
τών θερμών αισθημάτων αύτοϋ καί τών εύεργετικωτάτων ένθαρρύνσεων 
πρδς ο,τι ώραϊον, ο,τι εύγενές καί μέγα δύναται νά ηλέκτριση τήν έλλη- 
νϊκήν ψυχήν, έμπνέων έν τφ έξω Έλληνισμφ τήν πεποίθησιν εις τήν 
άρετήν καί άναρριπίζων έν ταΐς καρίίαις τούς σβεννυμένους σπινθήρας 
τοϋ ένθουσιασμοϋ.

“Εχεις καρδιά όπου κτυπά,
Μοΰ λές, σάν τήν καρδιά μου.
Μα τότε πώς δέν αγαπα,
ΤΙώς δέν πονεϊ, γλυκεία μου ;

Ν. Κ.

Δέν έμεινε γνώριμος ψυχή, ή οποία νά μή κλαύόμ διά τόν άδι
κον θάνατον κατά τό έτος τοϋτο τοϋ Ήλία Κανελλοπούλου, τοΰ 
ύπερόχου άληθώς έκείνου "Ελληνος άξιωματικοΰ τοΰ Ναυτικοΰ, 
τοΰ μεγάλου μετα^ρυθμιστοΰ καί δημιουργού τοΰ μέλλοντος. Τά βα
θύτερα δάκρυα είναι τά δάκρυα τής ψυχής. Καί αύτά θά ραντίζωόι 
τήν γλυκεϊαν μνήμην τοΰ διαπρεπούς Άνδρός, ή άνάμνηΡις τής 
άξίας τοΰ όποιοι θά έξακολονθη πάντοτε ζώσα είς τήν ψυχήν έκείνων, 
οϊτινες τόν έγνώρισαν, τόν ήγάπησαν, τόν έθαύμασαν. Τελευταϊον ρί- 
πτουσα άνθος έπί τοΰ σεμνοΰ τάφου του ή «Ποικίλη, Στοά», στολίζει 
τάς σελίδας της δι’ ’Ανεκδότου “Εργου τοΰ πολυφιλήτου Αύ- 
τής φίλου, μή παραδίδουσα δ’είς τήν λήθην, τήν συνήθως καλύπτου- 
<5αν παρ’ήμϊν διάτοΰ άγνώμονος αύτήςπέπλου, τήν άλιιθή υπεροχήν καί 
Οπανίαν χρησιμότητα, άφιεροϊ έξαιρέτους σελίδας είς τό εύγενές όνομά 
του. Αί διά τήν «Ποικίλην Στοάν» γραφεΐσαι καί κατωτέρω δημοσιευό
μενοι ώραϊαι περί τοΰ Άνδρος Βιογραφία ι, όφειλόμεναι είς τήν έκ- 
λεκτήν συνεργασίαν τοΰ ’Εφέτου κ. Γ. Βελλίνη καί τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ 
Αστεροσκοπείου κ. Δ. Αίγινήτου, τό πρώτον τιμώντων διά τής έγ
κριτου αυτών συμμετοχής τό Ήμέτερον “Εργον, πρόκεινται κάλλιστον 
μαρτύριον τής διά τοΰ θανάτου τοΰ άξιαγάστου έκείνου Άνδρός άνα- 
γνωρισθείσης μεγάλης άπωλείας, ΰψίστης συμφοράς είς τό Ναυτικόν 
τής ήμετέρας πατρίδος. Ό Ήλ,ίας Κανελλόπουλος ζμ καί νεκρός, 
καί ή νίκη αυτή, νίκη κατά τής λήθης τοϋ θανάτου, άπομένει τής 

άυμπαθεότάτης μνήμης του ό άφθιτος στέφανος.

ΗΔΙΑΣ Φ. ΚΑΝΕΔΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟ τών στηλών τής ΠοιχίΛης Στοάς, 
έφ’ ών συνήθως αντιπαρέρχονται αί 
συμπαθείς σκιαί γνωρίμων ό'ντων, όσα 
απέψυξεν ή έπαφή τοϋ θανάτου, θά 
παρέλαση προσφιλής νεκρός φέρων τούς 
αστέρας τοϋ άντιπλοιάρχου καί τήν 
τήβεννον τών βουληφόρων· είναι ό 

Ίΐλίας Κανελ,ΖόπουΖος, ή έκτα
κτος αύτή διάνοια, δ σπάνιος αύτδς"Ελ- 

λην, τδ καύχημα τοΰ'Ελληνικοΰ Ναυτι
κού' θΰμα καί ούτος φεΰ! τής πένθιμου 
εισφοράς τοϋ φθίνοντος τούτου έτους.

'Όταν άναμετρήσωμεν ότι τόσαι δυ
νάμεις καί πνεύματος καί ζωής, ότι τό

σαι σφύζουσαι ελπίδες αποσυντίθενται 
έν μια καί μόνη στιγμή, δ τάφος, δ 
δήθεν ούτος λιμήν τής φθαρτής άνθρω- 

πότητος, παρίσταται μάλλον αποτρόπαιος και μάλλον φρικώδης.
Χαράσσοντες σύντομον τοΰ άνδρός βιογραφίαν, τελοϋμεν έλάχιστον φόρον άμέ- 
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τρου ύπολήψεως προς νεκρόν πεφιλημένον, όστις 8έν έχει βεβαίως ανάγκην τής 
εύφήμου ήμών μνείας, ούδέ τών άνθέων, όσα συνήθως σκορπίζει άνά τούς τά
φους ή εύμένεια τών χρονογράφων, ΐνα παραστή εύπρόσωπος προ τοϋ βήματος 
τής κοινής γνώμης. Το εύγενές αύτοΰ στάδιον έσημείωσαν φωτεινοί σταθμοί, 
‘κανοί νά προασπίσωσι τήν μνήμην αύτοΰ άπό τοΰ σκότους τής λήθης.

Ή Πατρίς έκήδευσε δημοτελώς τον άνδρα, άποτίουσα οφειλήν ίεράν είς πολυ
τίμους αύτοΰ πρός τό Ναυτικόν ύπηρεσίας· τής κοινωνίας δμως τά στήθη συνέσφιγ- 
ξεν ή αισθητή άντίληψις τοΰ κενοΰ, δπερ κατέλιπε, καί τών ελπίδων δσαι μετ’αύ- 
τοΰ έξηφανίσθησαν έν τώ τάφω, διότι έν τώ προσώπω τοΰ Κανελλοπούλου έξετρέ- 
φετο άναντιρρήτως μία φαεινότατη ελπίς περί τοΰ πολεμικοΰ ήμών Ναυτικοΰ.

Τριάκοντα δλων έτών έπίμοχθος έργασία, είς ήν ένεστάλαξεν δλην τήν ικμάδα 
τής εύρείας διανοίας του καί τής καρδίας του τήν θέρμην ύπέρ τοΰ γλυκύτερου 
παράγοντος τής ’Εθνικής δόξης, δέν ήδύνατο νά διαλάθη τήν προσοχήν τής κοι
νωνίας, ήτις έν συμμιγεΐ αίσθήματι έκτιμήσεως έξόχου καί οδύνης βαθείας προ- 
έπεμψεν αύτόν είς τήν έσχάτην του κατοικίαν.

Γνωρίζομεν πάντες όποιον χάσμα ορύσσει δ θάνατος, δταν ένσκήπτη έν τή 
άραια τάξει τών έπιλέκτων. Δέν πρόκειται νά ύπερτιμήσωμεν τήν άξίαν τοΰ 

νεκροΰ, άλλ’ είναι άναμφισβήτητον δτι τό ναυτικόν αύτοΰ τάλαντον είναι ύπέρ- 
τερον παντός φθόνου.

Γόνιμος απλώς νοΰς καί κοινή φιλομάθεια δέν είναι στοιχειά έπαρκή νά δη- 
μιουργήσωσιν ένα Κανελλόπουλον· απαιτείται νά συνθλιβώσι μεγάλοι παράγον
τες, ΐνα διαμορφωθή είς έξοχος τύπος, καί οί παράγοντες ούτοι συνέτρεξαν.

Νοΰς θαυμασιως ώργανισμένος πρός τελείαν ανάπτυξιν, ακράτητος πρός τήν 
μάθησιν έρως, βοπή εύγενοΰς φιλοδοξίας, καί έπί πασιν άδάμαστος δύναμις χα- 
ρακτήρος, είναι τά έφόδια, 5Γ ών κατήρξατο τοΰ ναυτικοΰ του σταδίου δ Κανελ- 
λόπουλος. Πρός μεγίστας είχε νά παλαίση δυσχερείας. Έν απορία στηριγμά
των ή μέσων, κατά τήν σύγχρονον τής λέξεως έννοιαν, κατενόησεν έγκαίρως δτι 
έκ τών ιδίων πόρων ώφειλε να εποικοδομήση τό μέλλον, τοσούτω δέ μάλλον, δσω ή 
πρόληψις κατά παντός μη δρμωμένου απ’ εύθείας έκ τών τόπων, ους έκάλυψεν ή 
ναυτική δόξα τοΰ 1821, ήτο δυσπολέμητος τότε. Ή τοιαύτη αναγκαστική, ούτως 
είπεΐν, προσφυγή είς τάς ιδίας αύτοΰ δυνάμεις, ανέπτυξε τό αίσθημα τής αύτο- 
πεποιθήσεως, ήτις προϊόντος τοΰ χρόνου έδέσποσε παρ’ αύτώ ώς άρθρον πίστεως.

'Όσοι τήν πτήσιν αύτών όφείλουσι μόνον είς τάς πτέρυγας των, ούτοι γνωρί- 
ζουσιν δποΐαι άναλίσκονται δυνάμεις ΐνα έπιτευχθή ή πρός τά άνω πορεία.

Ύπερανθρώπως έμόχθησεν δ άνήρ έν τή καλλιέργεια τής επιστήμης, οί εύγε- 
νεΐς δμως αύτής χυμοί έζωογόνουν τά σπέρματα τών ύψηλών αύτοΰ σχεδίων 
καί ούτω έν τοΐς πρώτοις έξεκολάφθη άρτια ή ιδέα τής ναυτικής Σχολής, ήτις 
καί ‘κατηρτίσθη καί ώργανώθη ύπό τήν ίδιαν αύτοΰ διεύθυνσιν καί διδασκαλίαν.

Τό έργον τοΰ Κανελλοπούλου ύπήρξε μέγα καί ώς σύλληψις, καί ώς έφαρμογή, 
καί ώς άποτέλεσμα.—Ούχί ώς προσωρινός καρπός, αλλ’ ώς πυρήν διαρκοΰς παρα
γωγής, ώς φυτώριον τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος.

Ό άρμονικός συνδυασμός τής τε θεωρίας καί τής πράξεως έν τή διασκευή τοΰ 
σχεδίου τούτου καταδεικνύει, δτι ή θεωρητική μδρφωσις δεν ητο τό μόνον χα- 
ρακτηρίζον τόν άνδρα προσόν. Ανεξαρτήτως δμως καί τούτου καί έκ πλείστων 

όσων άλλων μαρτυρεΐται δτι μετά τής θεωρίας συνεβάδιζεν, άν μή προεπορεύ- 
ετο, ή πρακτική έφαρμογή, διότι ύψίστη ήτο ή έμπειρία αύτοΰ περί τήν διεύ- 
θυνσιν καί τούς χειρισμούς τοΰ πλοίου, ώς απόρροια τελείας γνώσεως ού μό
νον τής ναυτικής έπιστήμης, αλλά καί τών έλαχίστων τοΰ σκάφους μερών καί 
έξαοτημάτων. Έπί τής γεφύρας ίστάμενος ήτο δ κύριος τοΰ πλοίου καί τά πάντα 

προσέπιπτον είς τό άέτειον αύτοΰ βλέμμα.
Τήν Φρεγάταν «Ελλάδα» διά χειρισμοΰ,δν παταγωδώς έπευφήμησε τό πλήρωμα 

Γαλλικοΰ θωρηκτοϋ, πλησίστιον έξήγαγεν έκ τοΰ στομίου τοΰ λιμένος Πειραιώς 
ύπό τάς όψεις παντός τοΰ έν Πειραιεΐ ναυτικοΰ κόσμου, παρακολουθοϋντος έν α
γωνία τήν έκτέλεσιν τοΰ τολμηροΰ τούτου, πλήν άριστα ύπολελογισμένου χειρισμού.

Ό «Μιαούλης» κατηγορεΐτο γενικώς ώς πλοιόν μή άναστρέφον μόνος αύτός τό 
ήρνεϊτο· δι’ 8 καί άνέλαβε καί άνέστρεψε τόν «Μιαούλην». Έπί τοΰ πλοίου ήσαν δ 

Βασιλεύς καί ό Υπουργός τών Ναυτικών.
Ό είσπλους έν τώ δρμω τής Πύλου τήν 14 Σεπτεμβρίου 1887 τής «’Ελλά

δος», έν μέσω κλύδωνος και σκότους και βροχής αποκρυπτόντων τήν ξηράν, παρα. 
μένει ζωηρότατος έν τή μνήμη τοΰ επιτελείου, τών δοκίμων και τοΰ πληρώ
ματος, διότι μόνον άφοΰ είσήλθον εις τόν λιμένα διέκρινον έν έκπλήξει τόν έρυθρόν 
φανόν τής νήσου Σφακτηοίας· αί εύθεϊαι τοΰ ύψους ώδήγουν τήν «Ελλάδα» είς 
τό άγκυροβόλιον. Ό κυβερνήτης είχεν άναγκασθή νά παρεκκλίνη πολύ τής 

γραμμής καί διευθυνθή είς Πύλον, ώς έκ τής μεγίστης τρικυμίας.
Ή ακρίβεια τών ναυτικών αύτοΰ ύπολογισμών ήτο αξιοθαύμαστος- κατά τήν 

άπό Μελίτης είς ’Αλεξάνδρειαν μακράν ιστιοπλοΐαν πολλάκις έστοιχημάτισε 
μετά τών αξιωματικών τοΰ πλοίου περί τοΰ βάθους τής θαλάσσης καί τής ποιό· 

τητος τοΰ βυθοΰ καί ούδέποτε αί προγνώσεις αύτοΰ άπέτυχον.
Πλεΐστα δσα ήδυνάμεθα νά άναφέρωμεν ένδεικτικά τής έξόχου αύτοΰ έμπει- 

ριας ώς κυβερνήτου τοΰ πλοίου, άν μή έφοβούμεθα νά καταχρασθώμεν τής εύ

γενοΰς φιλοξενίας τής ΠοιχίΛης Στοάς.
Ό Ήλίας Κανελλόπουλος έγεννήθη έν Ναυπλίω κατά τό έτος 1844 έξ 

έπιφανών γονέων. Τά έγκύκλια μαθήματα διήκουσεν αυτόθι καί διήλθεν άπάσας 

τάς τάξεις άριστεύων καί πρώτος πάντοτε μέχρι καί τής άνωτέρας τοΰ γυμνά
σιου. Ή έκτακτος άντίληψις καί φιλομάθεια αύτοΰ έξέπληττον τους διδασκάλους, 
ουδεες δέ, άπό τής συστάσεως τοΰ γυμνασίου έν Ναυπλίω καί μέχρι σήμερον 
έτι, έσημειώθη μαθητής έφάμιλλος κάν αύτοΰ. Κατά τό έτος 1860 έπεράτωσε 
τάς γυμνασιακός αύτοΰ σπουδάς καί τρέφων έξαιρέτως κλίσιν πρός τό ναυτικόν 
επάγγελμά παιδιόθεν, έπεζήτησε νά είσέλθη είς τό ναυτικόν, αλλ’ αί τότε πο- 
λιτικαί περιστάσεις δέν τό έπέτρεψαν, δι’ ο ένεγράφη φοιτητής είς τό Πανεπι- 
στήμιον τά μαθήματα διέκοψε κατά τό 1862 καί κατά τό έτος 1863 ώνομα- 
σθη δόκιμος τοΰ Βασ. Ναυτικοΰ, πληρωθέντος οΰτω διακαοΰς αύτοΰ πόθου.

Κατά τό έτος 1867, ώς ανθυποπλοίαρχος, ήσχολήθη είς μεταγλώττισιν έκ τοΰ 
γαλλικοΰ σπουδαίου ναυτικοΰ συγγράμματος περί τοΰ έξαρτισμοΰ καί χειρισμού 
τών ιστιοφόρων καί άτμοκινήτων πλοίων, ήτις πλείστας παρουσίαζε τότε κυρίως 
δυσχερείας- ή κοπιώδης έργασία έξετελέσθη ώς άριστα, δΓ δ καί απενεμηθη 
αΰτώ ώς αμοιβή τό παράσημον τοΰ Σωτήρος- τόν δέ Αύγουστον τοΰ 1871 ανε· 
τέθη αύτφ ή μετάφρασις τοΰ ’Αγγλικού καί Γαλλικοΰ διεθνούς ονοματολογίου.
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Άπδ τοϋ έτους 1867 μέχρι τοΰ 1875, οτε προήχθη είς ύποπλοίαρχον, 
κατέγινεν ανενδότως εις τήν αύτομόρφωσίν του, ώς έλεγεν ώς ύποπλοίαρχος 
συνέγραψε τδ έγχειρίδιον τής ίστοποιίας, δπερ έβραβεύθη έν τφ Κατελουζίω δια- 
γωνισμφ, μεθ’ δ μετέβη είς Γαλλίαν πρδς τελειοτέραν έκπαίδευσιν, έχεϊθεν δέ 
χατά τδ έτος 1876 διά τοϋ Γαλλιχοΰ διχρότου τδ «Ναυαρΐνον» έπεχείρησε τδν 
περίπλουν τής γής δι’ ιστιοπλοΐας, διαρχέσαντα 13 όλους μήνας. ΔΓ έχθέσεων 
πρδς τδ Ύπουργεΐον περιέγραφε τά κατά τδν πλοΰν αξιοσημείωτα συμβάντα, περι- 
εργότατον δέ καί επιστημονικών παρατηρήσεων μεστδν ήμερολόγιον τοϋ περίπλου 
εκείνου χατήοτισεν, δπερ δέν είδεν έτι άτυχώς τδ φως τής δημοσιότητας πρδς 
μεγίστην ζημίαν τών αξιωματικών τοΰ Βασιλιχοϋ Ναυτικοΰ.

Τδν Ιανουάριον τοΰ 1878 προσεκολλήθη εις τήν έν Παρισίοις Πρεσβείαν είτα 
άνετέθη αύτώ ή σύνταξις τής κατά Μόρσωνα καταμετρήσεως τών πλοίων καί 
ή διδασκαλία αύτής είς τάς λιμενικά; άρχάς τοΰ κράτους.

Κατά τδ έτος 1880, καίπερ ών ύποπλοίαρχος, διωρίσθη τμηματάρχης τοΰ ύπουρ- 
γείου τών Ναυτικών. Τδν ’Οκτώβριον έχορηγήθη αύτώ άδεια δι’ ’Αγγλίαν, τδν 
αυτόν δέ μήνα άπενεμήθη αύτώ τδ χρυσοΰν παράσημον τοΰ ’Ιταλικού Στέμμα
τος διά τήν διάσωσιν τοΰ Ίταλικοΰ μυοδρόμωνος aNuova Gironda».

Κατά τδ 1882 προήχθη είς Πλωτάρχην καί άπεστάλη μετ’ άλλων ναυτικών 
είς Εύρώπην ώς έπιτροπή πρδς μελέτην τοΰ κρείσσονος συστήματος θωρηκτών. 
Έπεσκέφθη τους ΓΙαρισίους, Λονδΐνον, Κοπεγχάγην, Βερολΐνον, ’Αμστελόδαμον 
καί τους οικείους ναυστάθμους καί συνέταξε μετά τών άλλων λεπτομερές περί 
καταρτίσεως θωρηκτοΰ στόλου σχέδιον. Έπανελθών έχεϊθεν ήσχολήθη εις τά 
άφορώντα τδν καταρτισμόν Ναυτικής τών δοκίμων Σχολής, μεθ’ δ συνέταξε τδ 
νομοσχέδιον, τδν κανονισμόν καί πάντα τά σχετικά διατάγματα καί τήν 22 
’Ιουνίου 1884 διωρίσθη Διοικητής αύτής. Ούτως έλαβε σάρκα ή ιδέα, ήτις τό
σους ύπέσχετο νά άποδώση καρπούς. Τήν Ναυτικήν Σχολήν άνέλαβεν αύτδς ώς 
άτλας έπί τών ώμων αύτοϋ. Δέν ήτο μόνον Διοικητής, άλλά καί καθηγητής 
πλείστων μαθημάτων καί συγγραφεΰς τών άναγκαιούντων είς αύτήν συγγραμ
μάτων. Οΰτω συνεγραψε τά κάτωθι, άτινα καί έδίδαξε- τδ όνοματολόγιον τοΰ 
ιστιοφόρου πλοίου- —τδν έξαρτισμδν καί χειρισμόν τών πλοίων — τήν κοσμογρα
φίαν καί ναυτικήν αστρονομίαν—τήν ναυτιλίαν καί τήν ναυτικήν αστρονομίαν —. 
τους ναυτικούς ύπολογισμους — τήν ίστοποιΐάν καί ίστιοποιΐαν — προσέτι δέ τδ 
έγχειρίδιον τοΰ θωρακίτου —τδ έγχειρίδιον. τής καταμετρήσεως τών πλοίων ώς 
καί τα γυμνάσιά τών ιστίων καί τοΰ πυροβολικού.

Έν τή Σχολή έμερίμνα περί πάντων ώς πατήρ τών μαθητών αύτοϋ, οΐτινες καί 
υιικην ετρεφον στοργήν πρδς τδν άνδρα. Περί τοΰ ήθους αύτών έξαιρέτως έμερίμνα’ 
αί διαταγαί δε τής σχολής δύνανται νά άποτελέσωσι βιβλίον αγωγής μαθητών 
παντός στρατιωτικού Σχολείου. Τδ ψεΰδος άπετροπιάζετο, δΓ δ και άμειλίκτως τδ 
ετιμώρει ώς το βαρύτερον παραπτωμα διά τους μέλλοντας φρουρούς τής πατρίδος. 
Ένέπνεεν αύτοΐς τδ αίσθημα τής αμοιβαίας αγάπης καί έτιμώρησεν αύστηρώς 
δοκίμους άνελθόντας είς 'Αθήνας, χωρίς νά έπισκεφθώσιν άσθενοΰντα αύτόθι 
συνάδελφόν των.

Ούτως ή Σχολή, χάρις είς τους άτρύτους αύτοϋ κόπους, άνήλθεν εις τήν 
πρέπουσαν αύτή περιωπήν, λειτουργούσα ώς μηχανισμός τέλειος έν πάσιν. Ώς
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πρόσθετοί δέ μέτρον τής επιτυχίας τοϋ σκοπού δύναται νά χρησιμέυσα) καί 
τοϋτο, δτι ή Ναυτική Σχολή ηύτύχησε μετά τινα μόλις έτη άπδ τής συστά- 
σεώς της νά ΐδη είς τάς έδρας τών καθηγητών τινας τών ιδίων αύτής μαθητών, 
ού προ πολλοΰ καταλιπόντας τά εδώλια τής άνωτέρας αύτής τάξεως.

Τήν Σχολήν διώκησεν έπί εξαετίαν, δτε δέ κατά τδ έτος 1890 άπεμακρύνθη 
αύτής, διότι προήχθη είς άντιπλοίαρχον, τδ Ύπουργεϊον εν εύχαριστηρίω πρδς αύ
τδν εγγράφω άπδ 16 ’Ιουλίου 1890 άναγράφει τάδε' «Αφορμήν λαμβάνοντες τήν 
άπομάκρυνσίν σας έκ τής Σχολής τών δοκίμων, ήν δίωργανώσατε καί διηυθύ- 
νατε λίαν έπιτυχώς έπι έξαετίαν και εις ήν αύτοπροσώπως πλεϊστα μαθήματα 
έδιδάξατε, πλουτίσαντες τδ Βασ. Ναυτικόν δι’ άξιολόγων συγγραμμάτων τών δι- 
δαχθέντων παρ’ ύμών μαθημάτων κλπ.».

"Ιδρυμα τηλικαύτης χρησιμότητος, ιδέα τόσον παραγωγική, θά συνέχιση 
βεβαίως καί πέραν τοΰ τάφου τδν βίον τοΰ δημιουργού και όργανωτοΰ αύτοϋ; 
δστις θά ζήση έσαεί έντδς τών σπλάγχνων τοϋ Ναυτικοΰ.

Ή περί τοϋ ναυτικοΰ έν γένει μέριμνα άπερρόφα δλας τάς στιγμάς καί έδέ- 
σποζεν δλων τών σκέψεων τοΰ αοιδίμου άνδρός· εξ αντιλήψεως γνώστης τών 
πλημμελώς έχόντων, παοεϊχεν έκ λελογισμένης πρωτοβουλίας τήν ύπηρεσίαν αύ- 
τοΰ είς τήν διά νομοθετικής όδοΰ εύστοχωτέραν διαρρύθμισιν τών άφορώντων 
τους διαφόρους τοΰ ναυτικοΰ κλάδους στοιχείων, αναδειχθείς ούτως οίονεί νομοθε
τικός παράγων πάσης ριζικής μεταρρυθμιστικής έργασίας. Είς αύτδν οφείλονται 
οί πλεϊστοι τών σπουδαιοτέρων οργανικών νόμων καί κανονισμών περί τής κατα- 
στάσεως τών αξιωματικών τών διαφόρων ναυτικών κλάδων καί περί τών ναυτικών 
ύπηρεσιών, αποτελοϋντες πλήρη ναυτικήν νομοθεσίαν' είς αύτδν πολλαί μεταρ
ρυθμίσεις καί βελτιώσεις άφορώσαι τούς ύπαξιωματικούς καί τά πληρώματα έν 
γένει μάχιμα ή μή' καί ταΰτα μέν πασίγνωστα. Είς τούς οικείους δμως τοΰ 
μεταστάντος έπέπρωτο πρδς μεγαλειτέραν αύτών συντριβήν νά άνεύρωσι μεταξύ 
τών έγγράφων του σχέδια ολόκληρα περί ναυτικής άναδιοργανώσεως, περί όχυ- 
ρώσεως παραλίων, περί άμύνης καί έπιθέσεως ύπδ τήν καθαρώς ναυτικήν έπο- 
ψιν, περί ναυστάθμου καί ναυτικοΰ συνοικισμοΰ, περί δεξαμενής, περί έπιβιβά- 
σεως καί αποβιβάσεως στρατευμάτων, ύλικών πολέμου κλπ., περί αναδιοργανώ- 
σεως τών ύπηρεσιών απδ αύτοϋ τοΰ Υπουργείου, περί τής έν γένει ναυτικής έκ- 
παιδεύσεως θεωρητικής τε καί πρακτικής καί περί πλείστων άλλων σχετικών 
πρδς τήν ναυτικήν παρασκευήν καί τδν εντελή ναυτικόν καταρτισμόν.

Ή ναυτική άξια τοΰ Κανελλοπούλου καί άνεγνωρίσθη καί έξετιμήθη ού μό
νον έν Έλλάδι, άλλά καί έν άλλοδαπή. Πλεϊστοι διαπρεπείς τοϋ Γαλλικού ναυ
τικού αξιωματικοί έξαιρέτως έτίμων αύτδν καί άνεπιφυλάκτως εξεφραζοντο δτι 
ήδύνατο νά τιμήση τδ ναυτικόν οίασδήποτε χώρας, πληθύν δέ θερμών συλλυ
πητηρίων άπηύθυναν πρδς τήν οικογένειαν τοΰ μεταστάντος' δέν έδόθη δμως 
αφορμή νά τύχη άναλόγου έκτιμήσεως καί ή φιλολογική αύτοϋ άξια, ώς έλεγεν 
ήμϊν έσχάτως διαπρεπέστατος περί τά ελληνικά γράμματα φιλολόγος.Ό Κανελ- 
λόπουλος ήτο βαθύς γνώστη; τής έλληνικής γλώσσης, ήν έχειρίζετο καί εν τώ 

γραπτώ και έν τώ ποοφορικώ λόγοι μετά μεγίστης σαφήνειας καί χαριτος· είχε 
τδ ύφος γλαφυρόν καί συνεπτυγμένον, άφελές άνευ τίνος έπιτηδεύσεως, σαφές καί 
ακριβόλογον, προσόντα άτινα προσιδιάζουσιν είς τούς μεγάλους καλλιτέχνας τον 
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λόγου. Έν ώραις σχολής ένετρύφα εις τούς θησαυρούς τών 'Ελλήνων ποιητών 
καί πεζογράφων καί έν πλείστοις τόμοις εύρέθησαν ιδιόχειροι αύτοΰ επεξηγη
ματικά! σημειώσεις, τόμον δέ σχεδόν αποτελοΰσιν αί γλωσσικά! παρατηρήσεις, 
ας έκ τής ίδιας μελέτης άπεθησαύριζεν είς άπόδειξιν τής σχέσεως τής νεωτέρας 
ελληνικής πρός τήν αθάνατον άρχαίαν.

Ό Κανελλόπουλος είχε θερμόν τό αίσθημα τής φιλοπατρίας κα! κοχλάζουσαν 
ύπερηφάνειαν ώς "Ελλην. Κατά τόν περίπλουν τής γής και έν μέσω τοϋ Ωκεα
νού έωρτάσθη ή έπέτειος τής έν Ναυαρίνω ναυμαχίας έν τώ δικρότω τό «Ναυ- 
αρϊνον». Ή Γαλλική άβρότης είχε μεριμνήσει ΐνα τεθή έν τώ μέσω τής τραπέ- 
ζης εΐκών φουστανελλοφόρου κρατοϋντος άρειμανίως τήν Ελληνικήν σημαίαν κα! 
πλακούντες έν σχήματι ήμισελήνου' δ αρχηγός τοϋ έπιτελείου, ήδη υποναύ
αρχος Goden, προέπιεν ύπέρ τής Ελλάδος,μεθ’8 δ Κανελλόπουλος, γνώστης κατά 
βάθος τής γαλλικής γλώσσης, έφερε προχείρως είς άπάντησιν τήν έξής πρό· 
ποσιν. Δέν θεωροΰμεν περιττόν νά παραθέσωμεν τήν ώραίαν ταύτην πρόποσιν, 
ήτις δΓ Έλληνας άναγνώστας καί ώς έκ τοΰ τόπου καί ώς έκ τής αφορμής, 
άναπολούσης ΰψιστον γεγονός, δέν δύναται νά μή θίξη τάς εύγενεστέρας τής 
καρδίας χορδάς.

«Έορτάζομεν σήμερον τήν έπέτειον ένδοξου πολεμικοΰ κατορθώματος τοΰ Γαλ- 
λικοΰ ναυτικοΰ, τό όποιον συνδέεται στενώτατα μέ τήν ανεξαρτησίαν τής πατρί

δος μου' ή τύχη έπιφυλάξασα είς έμέ μεταξύ τών συμπατριωτών μου τήν τι
μήν καί τήν ευτυχίαν νά παραστώ είς τοιαύτην τελετήν έντός πλοίου προωρι- 
σμένου καί ώς έκ τοΰ ονόματος αύτοΰ νά άνακαλή είς τήν μνήμην πάντων τήν 
αξιομνημόνευτον ταύτην ήμέραν, μοί παρέχει τήν εύκαιρίαν νά εκφράσω διά τοΰ 

στόματός μου τήν εθνικήν ήμών εύγνωμοσύνην διερμηνεύων τά αισθήματα ού μό
νον τής έλευθέρας Ελλάδος, άλλ’ άπάσης τής μεγάλης Ελληνικής οικογένειας, 
προπίνω ύπέρ τοΰ Γαλλικοΰ ναυτικοΰ και τών τυχόν επιζώντων ναυμάχων τοΰ 
«Ναυαρίνου». — Οί Γάλλοι παταγωδώς έπευφήμησαν, δ δέ Coden, έντείνων τήν 
φιλοφροσύνην, προσηγόρευσε τόν Κανελλόπουλον γνήσιον υιόν τοΰ Δημοσ θένους.

Έν Πρεβέζη, κυβερνών πολεμικόν πλοΐδν έπεσκέφθη, τούς Προξένους καί τόν 
Τούρκον Διοικητήν, δστις όμως δέν άνταπέδωκε τήν έπίσκεψιν' φέρων τοΰτο βα- 
ρέως ώς προσβολήν τής Ελληνικής σημαίας, έμελέτησεν άνταπόδοσιν· έδράξατο 
δέ αμέσου εύκαιρίας ήν παρέσχεν αύτφ ή 25 Μαρτίου. Άπό τής προτεραίας 
έκάλεσε τούς προξένους καί τάς έπιτοπίους τουρκικάς άρχάς είς τήν έν τώ πλοίω 
δοξολογίαν, ήν έπισήμως έτέλεσε τήν έπαύριον, σημαιοστολίσας τό πλοΐον καΐχαι- 
ρετίσας διά κανονιοβολισμών τήν Ελληνικήν σημαίαν.Ό τοιοΰτος έν τουρκικώ λι- 
μένι πανηγυρισμός τής 25ης Μαρτίου, άντικείμενος ίσως είς τήν πρός φίλον έθνος 
δφειλομένην άβρότητα, έκρίθη έν τούτοις απαραίτητος πρός ίκανοποίησιν, ήν και 
πράγματι παρέσχεν δ τοΰρκος διοικητής, άνταποδώσας τήν έπίσκεψιν τάχιστα.

Έν Άλεξανδρείφ έστάθμευε μεταξύ τών άλλων ξένων πλοίων κα! Αγγλικόν 
θωρηκτόν ή «Ελλάς», ής ήτο κυβερνήτης, άπέπλεε τοΰ λιμένος Αλεξάνδρειάς 
χαιρετίζουσα διά τής σηραίας τά ξένα πλοία κατά τήν διαδοχικήν παράταξιν 
αύτών- πάντα άντεχαιρέτισαν, έκτος τοΰ Άγγλικοΰ. Μετά δύο ήμέρας έπλεεν εις 
Πόρτ-Σάίδ’ έκεϊ έστάθμευε φυλακΐς Αγγλική· κατά τήν πρό αύτής διέλευσιν 
δ Κανελλόπουλος διατάσσει τήν μουσικήν ν’ άνακρούσ^ δημώδες τι 'Ελληνικόν 
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ασμα αντί τοΰ άγγλικοΰ ΰμνου, ώς ώφειλε· τό τεμάχιον άνεκρούσθη, πάραυτα 
δέ έστάλη άγγλος αξιωματικός ζητών εξηγήσεις, άς έδωκεν είλικρινώς δ Έλλην 
κυβερνήτης, μεθ’ ο διημείφθησαν τηλεγραφικαί συνεννοήσεις μεταξύ τοΰ "Αγ
γλου καί τών προϊσταμένων του έν Αλεξάνδρειά, μετά τάς δποίας ούτος ήναγ- 

κάσθη νά δμολογήση δτι δ Κανελλόπουλος ήτο έν τώ δικαίω.
Κατά τό έτος 1887 ή φρεγάτα «Ελλάς», ήτις ύπό τόν Κανελλόπουλον ίστιο- 

πλόησε πλέον ή όσον είχεν ίστιοπλοήσει άπό τοΰ 1860, δτε κατέπλευσεν εις 
τήν Ελλάδα τό πρώτον, ήγκυροβόλει είς Τύνιδα’ δ κατάπλους αύτής έγέννησε 
ζωηρόν ένθούσιασμόν τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου, δπερ παρεσκεύασεπολυτελή εορ
τήν, είς ήν έλαβον μέρος καί άπαντες οί έκεϊ Γάλλοι στρατιωτικοί. Τήν αί
θουσαν έκάλυπτον έλληνικαί καί γαλλικαί σημαιαι· ιδού δέ πώς περιγράφουσιν 
αί γαλλικαί εφημερίδες τήν εύχαριστήριον προσλαλιάν τοΰ Κανελλοπούλου προς 
τόν συνταγματάρχην Langlois, δστις ειχεν έγείρει τό κύπελλον ύπέρ τής Ελλάδος.

«Messieurs, je vous remercie de la cordiale reception que vous venez de 
me faire et je suis heureux de vous dire combien je suis fier d’etre au 
milieu des officiers de cette France qu’on trouve toujours prete a se de- 

vouer pour les nobles causes».
Puis retragant l’historique des derniers evenements dont sa patrie a ete 

le theatre, il s’ecrie dans une superbe phrase oratoire.
«N’avons-nous pas ete douloureusement surpris lors de l’unique blocus, 

dont nous avons ete l’objet, de voir ceux-la memes qui 6taient les oppri- 
mes d’hier; ceux-la dont l’unite etait due a cette genereuse France, de- 
venir les plus acharnes entre les oppresseurs d’aujourd’hui ; une seule na
tion refusa de participer a cette action odieuse, c’itait la France.» 

Des bravos frenetiques couvrent la fin du discours du commandant ; tous 
les aspirants de la Fregate se reunissent et mettant casquettes bas entonnent 
en choeur la Marseillaise et l’hymne Grec. Cette soiree memorable restera 

longtemps gravee dans nos memoires etc.
Ό ύπαινιγμός τής φράσεως «οί καταδυναστευόμενοι τής χθες, δυνάσται τής 

σήμερον», άναφερόμενος είς τά νωπά συμβάντα τοΰ αποκλεισμού, ήτο τόσον δια

φανής, ώστε έδωκε χώραν είς διπλωματικάς παραστάσεις.
Έκ πάντων τών ανωτέρω μαρτυρεϊται τό μέν ή όξύτης τοΰ πατριωτικού του 

αισθήματος, τό δέ ή συνείδησις τής εύθύνης ήν έφερεν ώς θεματοφύλαξ τής 

’Εθνικής σημαίας έν ταΐς ξέναις θαλάσσαις.
Ό Κανελλόπουλος διεπνέετο προσέτι και έξ ακραιφνώς φιλελευθέρων αισθημά

των- 18ετής μόλις κατά τήν στάσιν τοΰ Ναυπλίου τοΰ 1862, έξ άγνοΰ πρός τήν 
ελευθερίαν έρωτος, όπως τότε ένοεΐτο, ένεγράφη έν τοΐς έπαναστατικοΐς μητρώοις 
ως στρατιώτης τοΰ Πυροβολικού καί ήχμαλωτίσθη κατά τήν μάχην τής 1 Μαρ
τίου εν Άρείςι, ένεκλείσθη δέ ώς αιχμάλωτος είς τήν φρεγάταν «Ελλάδα», τότε 
«’Αμαλίαν», αύτήν ταύτην ήν έπί μακρόν μετά έτη έκυβέρνησεν ώςκυβερνήτης.

Εν τώ έκλογικώ προγράμματι, δπερ άπηύθυνε πρός τούς έκλογεϊς τής επαρ
χίας Ναυπλίας κατά τό έτος 1879, άρτίω δυναταί τις είπεΐν ύπό τήν εποψ ν 
τής σαφούς άντιλήψεως τών κακώς έχόντων και τής όφειλομένης έν τώ μέλλοντι 

πορείας, έγραφε μεταξύ άλλων καί τά εξής-



36 ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ 37

«Μή άνήκων έν τή χορεία τών απαισιόδοξων τών διορώντων πανταχοϋ τήν 
διαφθοράν καί τήν εξαχρείωσαν, άλλα φρονών έξ έναντίας δτε δ λαός έξ ού απορ
ρέει πασα κυριαρχία είναι αδιάφθορος, δτι δέ αί παρεκτροπαί τών κυβερνώντων 
είναι ιδίως ή αιτία τής ανωμάλου κινήσεως τής κυβερνητικής μηχανής, έσομαι 
ύπέρ παντδς σώφρονος μέτρου τείνοντος ν’ άπαλλάξη τόν λαόν κατά τό πρέπον 
άπό τής κηδεμονίας τής κεντρικής έξουσίας.

«Πλειστάκις κατα τας αποδημίας μου γενόμενος μάρτυς ακούσιος τής χλεύης 
καί καταφρονήσεως τοϋ έθνους ήμών παρά τών ξένων καί μετά πόνου άναγκα- 
σθείς νά καταπιώ έν σιγή τήν λύσσαν, ύφ’ ής καταλαμβάνεται πας τίμιος 
άνθρωπος αδυνατών νά έκδικήση τήν ύβριζομένην πατρίδα του, θά συνταχθώ 
παντί εργασομένω τήν ανόρθωσιν τής εθνικής ύπολήψεως έν τώ έξωτερικώ».

Μετά δεκαετίαν, άτενίζων είς εύρυτέρους ορίζοντας, έπόθησεν αύθις νάε’ισέλθη 
είς τήν Βουλήν, σκεφθείς δτι ήδύνατο νά συντέλεση άσφαλέστερον είς τήν σκοπι- 
μωτέραν ρύθμισιν ςών ναυτικών μας πραγμάτων, δι’ δ καί έξετέθη ώς ύποψή- 
φιος έν 'τή έπαρχία “Αργους, τόπον τής μητρικής αύτοϋ καταγωγής, κατά τάς 
έκλογάς τής παρούσης περιόδου. Ό φιλόνομος τοΰ “Αργους λαός έξαιρέτως έτί- 
μησε τόν άνδρα άναδείξας αυτόν βουλευτήν οΰτω είσήλθεν είς τήν Βουλήν. 
“Εχων είπέρ τις καί άλλος σαφή γνώσιν τής καταστάσεως τοϋ Ναυτικοϋ, ήτο ό 
άκραιφνέστερος καί δ άρμοδιώτερος αύτοϋ συνήγορος έν τώ Έθνικώ Συνεδρίω, 
ένθα καί άνεγνωρίζετο ώς τοιοϋτος.

Κατά την συζήτησιν τοΰ προϋπολογισμοΰ τής παρελθούσης συνόδου είχε λά
βει τόν λόγον έπί δύο ήμέρας άπησχόλησε τήν Βουλήν έκτυλίσσων λεπτο
μερώς τήν καταστασιν τοΰ ναυτικοϋ, καταδεικνύων τάς έλλείψεις καί προκαλών 
κυρίως τήν προσοχήν έπί τών μέσων τής θεραπείας.

Ό λόγος ούτος, δ έσχατος δυστυχώς, τό κύκνειον αύτοϋ άσμα, ήτο έξοχος ύπό 
τήν έποψιν τής σαφήνειας, τής ρητορικής έξάρσεως καί τής εύφραδείας καί απο
τελεί εικόνα διαυγεστάτην τοΰ πολεμικού ναυτικοϋ ήμών, ήν μόνον ρήτωρ πρώ
της δυνάμεως ήδύνατο νά φιλοτεχνήση, συγχρόνως δέ καί πρόγραμμα τέλειον 
ναυτικής όργανώσεως. Λόγος ναυτικός τοιοϋτος, τό πρώτον ήδη άντήχησεν ύπό 
τούς θόλους ’Ελληνικής Βουλής· ούδέν παρελείφθη' τά πάντα^καλλιτεχνικώς συν- 
ηρμόσθησαν έν τώ λόγω τούτω είς ον προσέδιδε καί ή στάσις καί δ τόνος τής 
φωνής τοϋ ρήτορος ζωηροτέρους καί γλυκυτέρους χρωματισμούς.

Τοιοϋτος ήτο δ άνήρ ύπό τάς διαφόρους αποχρώσεις τοΰ δημοσίου βίου έξε- 

ταζόμενος. Δύναται δέ τις μετά θάρρους νά ύποστηρίξη, δτι άν εκ παντός κλάδου 
τής έθνικής ένεργείας άνεπήδα και μία ιδιοφυία, καί είς Κανελλόπουλος, τό άρμα 
τής έθνικής ζωής δέν θά προσέκοπτε βραδυποροΰν έπί ατραπών δυσβάτων, αλλα 
θά ήλαυνε καλπάζον διά τών μεγάλων λεωφόρων τής ευημερίας καί τής προόδου.

Ώς άτομον είχε τό ήθος αφελές καί είλικρινέστατον, εύγενή τήν ψυχήν, δια
χυτικόν τό αίσθημα πρός τούς φίλους, δρμητικόν κάπως τόν χαρακτήρα εί καί 
έπιοοεπή είς συγκινήσεις, ενίοτε δέ καί όξύθυμον, άνευ δμως χολής ή φθόνου.

Ό Κανελλόπουλος άπέθανεν έκ καρδιακού νοσήματος τήν 27 Μαρτίου έ. έ. 
Ή νόσος έξεδηλώθη 15 μόλις ήμέρας πρό τοϋ μοιραίου τέλους.

Ή κοινωνία βαθύτατα συνεκινήθη έπί τώ θανάτω του, δ δέ τύπος ανεξαιρέτως 
μέ άμάοαντα άνθη έρρανε τήν μνήμην του. Ή Βουλή συνεμερίσθη τό πένθος, οΐ 

συνάδελφοί του από τοΰ μέλλοντος αρχηγού τοΰ Ναυτικοϋ τοΰ βασιλόπαιδος Γεωρ
γίου μέχρι τοΰ νεαρωτέρου δοκίμου τόν έθρήνησαν, οί δέ μαθηταί του όλολύζον- 
τες άπέθεσαν τόν φόρον τής ευγνωμοσύνης των έπϊ τοΰ φερέτρου του. Πολυπλη
θείς στέφανοι έκάλυψαν τήν σορόν του, δ,τι διαπρεπέστερον έχει ή κοινω
νία τής πρωτευούσης περιλύπως συνωθεϊτο έν τή εκφορά καί κύματα πένθους συν- 
εκλόνιζον τόν οίκον, έξ ού άπεσπάτο άνεπιστρεπτεί τό αγλάισμα αύτοϋ. Τό 
Ναυτικόν, ώς είκός, ήγείτο έν τή εκδηλώσει τοΰ άλγους, έκπληροΰν οΰτω τό 
ύστατον χρέος πρός τό ’έξοχον αύτοϋ μέλος· ναυτική δέ φωνή έδόνησε τελευταία 
τήν ήχώ τοΰ τάφου, δστις έκλείσθη έν μέσω σπασμού οδυνηρών συναισθημάτων.

Γεώργιος Σ. Βελλινης

ΣΕΑΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΤΟΥ

ΗΛ1Α ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γάλλος Gregoire ζητών ποτέ παρά τής Γαλλι- 
Έθνοσυνελεύσεως τήν ϊδρυσιν τοΰ περίφημου έν Πα- 

Τ)—„  τ - ~ . I____
σοφδς

ΧΎ|ζ XUWVU w · ·| ' "Τ----
ρισίοις Bureau des Longitudes χάριν τής άναπτύξεως 
καϊ ανυψώσεως τοΰ Γαλλικού Ναυτικοϋ, άπέτεινε προς 
αύτήν συν άλλοις καί τά έξής :

«’// ακμή τοΐ' εμπορίου, ή ασφαλεία των π-ίοιων ή- 
μώ>· σάς ενδιαφέρουν' δεν θελετε η ζωή των ναυτικών 
μας νά ήναι ςγκαταλελειμμενη είς γεΤρας άμαθΆτ. Βε
βαίως έχετε πεφωτισμένους τινας αξιωματικούς' άλλα 
πρέπει νά ανξήσητε τδν αριθμόν αίτάιν, car θελητε ίσγν- 
ρο>· ναυτικόν. Πρέπει νά τοϊς δαΐσητε κανόνας ασφα
λείς καί εφαρμοζόμενους είς ό.Ιας τάς περιστάσεις' πρέπει 
νά ίδρυσητε σωματείου έχον έργον πά σπουδαζη τάς κι
νήσεις τώ>· αστέρων, να προλέγη αντάς πολν πριν 

συμβωσι καί νά εφοδιαζη τα πλοία ημών δι’ όλων των αστρονομικών στοιχείων, 
Sr θα έχωσιν ανάγκην. Ίδέτε τί έπρηξαν οί “Αγγ.ίοι .... "Οσον δ’ αφορά, είς 
τάς δαπάνας, θά σας νπενθνμίσωμεν οτι εν τοϊς οικονομικόϊς τδ σκοπίμως δαπα
νάν σημαίνει φείδεσθαι.»Καί ή ’Εθνοσυνέλευσή κατόπιν τών ώραίων τούτων λόγων τοΰ Gregoire εψή- 
φιζεν έν βαθείμ συγκινήσει καί μεγάλω ένθουσιασμώ τήν ϊδρυσιν τοϋ Bureau 
des Longitudes. "Εκτοτε παοήλθον πολλαί δεκαετηρίδες καί τά πράγματα έδι- 
καίωσαν τούς λόγους τοΰ Γάλλου σοφού. Τό Γαλλικόν ναυτικόν έν τών πρώτων 
τοΰ κόσμου, ύπό έποψιν επιστημονικής μορφώσεως τοΰ σώματος τών αξιωμα
τικών του, κατέχει ήδη άναντιρρήτως τήν πρώτην βαθμίδα· τό δέ Bureau des 
Longitudes, ούτινος μέλη ύπήρξαν οί διαπρεπέστεροι τών σοφών τής Γαλλίας, 
παρέσχεν είς αύτό αναρίθμητους καί μεγίστας ύπηρεσίας.

’Εάν οί λόγοι, ών τό έπισττ’αονικόν κύρος τοϋ Gregoire έπέβαλεν έπί τής 
Έθνοσυνελεύσεως τής Γαλλίας, είχον τότε μεγάλην σπουδαιότητα, ηδη τα πράγ
ματα προσδίδουσιν είς αυτούς πολύ μείζονα σημασίαν.

Ή Ναυτική έχουσα βάσιν τήν αστρονομικήν ναυτιλίαν καί ποικιλοτρόπως πρός 
τα Μαθηματικά, τήν Φυσικήν καί τήν Μηχανικήν συνδεομένη, κατέστη ήδη κλά
δος τών θετικών έπιστημών. Τά όργανα αύτής είναι έν γένει τής Μαθηματικής 
προϊόντα, αΐ δέ μέθοδοι τών δι’ αύτών γινομένων έργασιών έξήλθον έκ τοΰ ύψηλοΰ
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τεμένους της Επιστήμης. Ή χρησιμοποίησις έν γένει τών ναυτικών εργαλείων 
απαιτεί έπιστημονικήν μόρφωσιν και τελείαν περί τον χειρισμόν αΰτών άσκησιν.

“Ανευ τής αστρονομικής ναυτιλίας ή χρήσις τής πυξίδας μόνης είναι ατελής 
καί οΰχΐ σπανίως έπικίνδυνος. Ή εις τήν πυξίδα εμπιστοσύνη κατ’ ανάγκην 
πρέπει νά ηναι περιωρισμένη. Ό αξιωματικός τοϋ Ναυτικού, εΰθΰς ώς απομα- 
κρυνθή τής ξηρας, οφείλει νά δύναται ν’ άναγινώσκη έπί τοϋ οΰρανοΰ τό ση- 
μειόν ένθα εύρίσκεται καί νά χαράσση έπί τοϋ ύγροΰ στοιχείου τόν ακριβή δρό
μον του τή βοήθεια, τοΰ ίζάντος, τοΰ χρονομέτρου καί τών άστρονομικΰν πινά
κων. “Ανευ αΰτών βαίνει τυχαίως καί κινδυνεύει ν’ αποπλανηθή. Ή πυξίς είναι 
τό πρόχειρον οργανον πρός έφαρμογήν τών αποτελεσμάτων τοΰ ύπολογισμοΰ, τους 
αστέρας δμως πρέπει νά συμβουλεύηται δ ναυτικός δπως έλέγχη τακτικώς τήν 
ακρίβειαν τοΰ δρόμου του καί προχωρή ασφαλώς.

"Οθεν ό αξιωματικός τοΰ Ναυτικοΰ σήμερον πλήν τοΰ ταλάντου τοΰ θαλασ- 
σινοΰ δέον νά συγκεντρο" καί επιστημονικήν μόρφωσιν οΰχί τυχαίαν καί άσκη- 
σιν περί τήν χρήσιν αΰτής αρκετά μεγάλην. Μόνη ή πείρα τής θαλάσσης, καί- 
τοι απαραίτητος καί σπουδαία καθ’ έαυτήν, πάντοτε δέν άρκε~, χρειάζεται 
καί ή έπιστήμη, δπως αί δύο δμοΰ άποτελέσωσι τόν τέλειον ναυτικόν.

Τό Ελληνικόν Ναυτικόν, δπερ περιβάλλει ή αίγλη καί ή δόξα τόσων νικών 
καί τόσων τροπαίων τοΰ παρελθόντος, έσχε τήν τύχην νά έχη καί κατά τους 
τελευταίους χρόνους οΰ μόνον αρίστους ναύτας, οΰ μόνον πλήθος έμπειρων 
αξιωματικών έκ γενναίων καί ικανών θαλασσινών, άλλά καί τινας έξοχους τής 
ναυτικής έπιστήμης μύστας, συγκεντροΰντας πλήν τοΰ γνησίου θαλασσινοΰ τα
λάντου και βαθεΐαν έπιστημονικήν παίδευσιν. ’Αξιωματικοί ώς ό Παλάσκας καί 
δ Κανελλόπουλος, ήδύναντο νά τιμήσωσιν οίονδήποτε Ναυτικόν.

Ή μόρφωσις δμως αΰτών, άς τό δμολογήσωμεν, είναι αποτέλεσμα ίδιοφυΐ'ας 
καί έκτάκτου συγκυρίας περιστάσεων ή σπουδής έν τή ξένη· δέν έπήγασεν έκ 
τής κανονικής τών ήμετέρων πραγμάτων καταστάσεως' δέν άνεπτύχθη έν τή 
ναυτική ήμών άτμοσφαίρςι. “Ελειπε πρός τοϋτο τό άναγκαϊον φυτώριον' τό Ναυ
τικόν μας, είς δ έχομεν αναθέσει τους εΰγενεστέρους ήμών πόθους, καί δπερ φέρει 
ύπερηφάνως τά ό'νειρα καί τάς ελπίδας ολοκλήρου τοΰ Έλληνισμοΰ, έστερεΐτο τής 
συστηματικής Σχολής του, έστερεΐτο τής πηγής ταύτης νέου καί ύγιοΰς αίματος, 
νέων δυνάμεων βελτιώσεως, ένισχύσεως καί ακμής. ’Αλλά noblesse oblige

Ή έλλειψις ήτο σπουδαία καί έπρεπε παντί τρόπω νά έκλειψη· ή ΐδρυσις τής 
Ναυτικής Σχο.Ιης έπεβάλλετο ύπό ύψίστων λόγων έθνικής σημασίας.

Τό έργον δμως ήτο δύσκολον· άνευ ειδικοτήτων, άνευ καθηγητών, άνευ βι
βλίων, άνευ προγραμμάτων, άνευ οργανισμού, άνευ τών μυρίων τέλος μικρών 
και μεγάλων αναγκαίων πρός κανονικήν λειτουργίαν τοιούτου ιδρύματος στοιχείων, 
τίς θά έτόλμα ν’άναλάβη τήν ιορυσιν αΰτής ;

Καί δμως άνευ όλων αΰτών καί μέ τήν άντίδρασιν τών πανταχοΰ καί πάντοτε 
δυστυχώς εύρισκομένων έτοιμων πρός τοϋτο, άνελάμβανε καί έπετύγχανεν δ 
Κανελλόπουλος νά δημιουργήση έκ τοΰ μηδενός τήν Ναυτικήν Σχολήν.

Ή ΐδρυσις αΰτη ύπό τοιούτους ορούς ύπερέβαινε τάς κοινάς δυνάμεις. Έχρειά- 
ζετο ή εΰφυια, ή δραστηριότης, ή ακαταπόνητος φιλοπονία, ή έπιστημονική 
μόρφωσις, ή περί τήν έκλογήν τών προσώπων ΐκανότης καί έν γένει δ χαρα· 
κτήρ, δ νοΰς καί ή καρδία τοΰ Κανελλοπούλου ΐνα έπιτύχη.

Αΰτός διοργανωτής, αΰτός διοικητής, αΰτός διευθυντής τών σπουδών, αΰτός 
καθηγητής και συγγραφεΰς πολλών συγχρόνως καί ποικίλης ύλης μαθημάτων, 
αΰτός κανονίζων τα προγράμματα καί τά μαθήματα τών μή ειδικών καθηγη
τών, αΰτός πανταχοΰ καί πάντοτε ή ψυχή, δ νοΰς καί αί χεϊρες τοΰ δλου έργου.

Όσοι δέν διωργάνωσάν τι έν Έλλάδι, δσοι δέν έδοκίμασαν νά δημιουργήσωσι 
τι εν αΰτη, έκεΓνοι άγνοοΰν καί δυσκόλως θά έννοήσουν τάς δυσχερείας, τάς 
πικρίας καί τάς απογοητεύσεις, αιτινες άπαντώνται εις τά τοιαύτης φύσεως 
έργα. Μόνοι οι έκτελέσαντες παρόμοια έργα καί προσκρούσαντες εις τάς μυρίας 
παρ* ήμ~ν ελλείψεις δύνανται νά έκτιμήσωσι δεόντως τήν ικανότητα, ήν έπέδειξε
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γάνωσιν τής διδακτικών κα’ι λοιπών έργων του «ναι εΰγλωτ-

ιν*"tort" “ύΙ“ *ηγ* 5“’4|“"ς
πτύξεως τοΰ Ελληνικού Ναυτικού. ΰξήλθον έκ τής ήμε-

Τό σμήνος τών νεαρ_ων δποίων δικαίως στηρίζομεν
τέρας Νάρκης Σχολής, κ < τόν ώραιότερον τίτλον τοΰ Κανελλο-
τόσας ελπίδας δια το μ_ελλο , άνώνων καί τών μόχθων αυτου.
πούλου, τόν στέφανον της επιτυχ ές J ήν τόσω έπιτυχώς ΐδρυσε,και

’Εκεί, εντός των, αιθουσών της Σ/ ι μαθητών του έπί σειράν ετών
μετά τ0σ0υ. ^ΓνΓ^αφΥχρυσοϊς γράμμασι τό άνομα τοΰ Κανελλοπούλου. 
διώκησεν, εκεί δέον γ, φη Λί ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑίΓΙΝΗΤΗΣ

'Οκτώβριος 1894.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Τ0γ πΕΡ| την γην περιπλου

Tor ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΣΤΙΟΔΙΚΡΟΤΟΥ «ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ»

ΥΠΟ

ΗΛΙΑ Φ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

υποπλοιάρχου τοΰ Β. Ναυτικόν
Έπτδάντος τήν 29 ’Ιουλίου ι876, άποδάντος τήν 2Ι ΑύγούΟτου ι877

περί τήν γην περίπλους του «Ναυα 
ρίνου», άρζάμενος μετά μεσημβρίαν τής 
4ης Αύγούστου 1876 έκ τοϋ δρμου του 
Ρόσεφορτ (lie d’Aix), έπερατώθη την 
πρωίαν τής 25 Ίουλ(ου*1877, καθ’ ην 
ήγκυροβολοΰμεν έν τφ ορμφ -ή·· 
στης· συνετελέσθη δηλονότι ^έν άπολύ- 
τως Οεωρουμένφ χρονικφ διαστήματι 
356 σχεδόν ημερών χρόνου πολιτι
κού. Προστιθέμενης δμως καί μιας ετι 
ημέρας, καθ’ην έπί πλέον είδομεν άνα- 
τέλλοντα καί δύοντα τόν ήλιον, προς 
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λιτικοϋ χρόνου, κατά το μάλλον ή ήττον μικρότεραι τών μέσων ημερών 
τών χρονολογιών.

Άπο τοϋ μεσημδριτον τώτ Ilafiaiar είς ιι3° 53' nJ. Ν. χαΐ 
77° 53' χαί 50" μήχος δυτ.

Ό άπό τοϋ μεσημβρινού τοϋ Γρηνουϊχίου ή τών Παρισίων έως τής 
Ν. Καληδονίας διάπλους, κατά τό διάστημα μόνον διαφέρει τοϋ άφ’ ε
νός τών μεσημβρινών τούτων εως Μελβούρνου· άδιάφορον δέ άν τά 
πλοία διέρχωνται τοϋ άκρωτηρίου Τασμάν ή τοϋ πορθμού τοϋ Bass’ 
αί όδηγίαι είσίν αί αύταί πάντοτε. Κατά ποια δμως πλάτη οί βορειο
δυτικοί ή νοτιοδυτικοί άνεμοι, ους διά τήν μονιμότητά των ό Maury 
άνταληγεΐς ονομάζει, είσί λαμπρότεροι καί διαρκέστεροι ; ποϋ αί καται
γίδες, αί τοσούτον δειναί τοϋ ’Ινδικού, είσί σπανιώτεραι ; πώς έν ένί 
λόγφ πρέπει τις νά διατρέξη τόν ινδικόν ωκεανόν, "να τάχιον καί άσφα- 
λέστερον άφιχθή είς τής προσορμίσεώς του τόν λιμένα ; Αί γνώμαι ποι- 
κίλαι κατά τούτο.

Κατά Maury δέον τις νά θαλασσοπλοήση έν τφ Ίνδικώ μεταξύ 48° 
καί 50° νοτίου πλάτους· διότι έκεΐ οί άνταληγεΐς είσι διαρκέστεροι 
καί ό πλοϋς συντομότερος. Κατά τούς 'Ολλανδούς, έπισταμένως 
σπουδάσαντας τήν θαλασσοπλοΐαν ταύτην, διά τήν πληθύν τών είς 
’Ιάβαν καί είς Αυστραλίαν έτι μεταβαινόντων πλοίων των, άρκεΐ νά 
κατέλθη τις νοτίως έως 44° πλάτους, θαλασσοπλοήση δέ μεταξύ 44° 
καί 45°. Τό άγγλικόν ναυαρχείου συμβουλεύει τόν παρά τήν 39° νοτίου 
πλάτους πλοϋν, τοϋ άνέμου δντος, κατ’αύτό, έπίσης διαρκούς καί λαμ
πρού, πρμοτέρου δέ. Πλεΐστοι πλοίαρχοι θαλασσοπλοήσαντες μεταξύ 40° 
καί 42° νοτίου πλάτους θεωροϋσι τήν ζώνην ταύτην κακίστην, διότι ή 
γαλήνη καί οί κατεναντίοι άνεμοί είσι συνήθεις· κατά τούς ’Ολλανδούς δέ 
πάλιν ούδεμία τών έναντιοτήτων τούτων είναι πιθανωτέρα κατά τήν 
ζώνην ταύτην ή νοτιώτερον.

Ώς σαφές, ή έκλογή δυσχερής, τών γνωμών ούτω ποικίλων ούσών. 
’Αλλά βέβαιόν έστιν, δτι ή νοτιωτέρα οδός συντέμνει τήν θαλασσοπλοΐαν 
προσεγγίζουσα τό τόξον τοϋ μεγίστου κύκλου τό διερχόμενον άπό τοϋ 
σημείου τής διατομής τής 30° νοτίου πλάτους καί 32° μήκους δυτικού 
άφ’ ενός, καί τοϋ Μελβούρνου άφ’ετέρου· ένφ πάλιν τήν βορειοτέραν άκο- 
λουθών οδόν, δέν έκτίθεταί τις νά συναντήση πάγους έπιπλέοντας, τό
σον επικινδύνους είς τά πλοία όντας. Ώς πρός τήν σταθερότητα τών

ανέμων άγεται τις νά πιστεύση, δτι καθ’ δλην τήν μεταξύ 39° καί 50° 
νοτίου πλάτους ζώνην, καί νοτιώτερον έτι, έπικρατοΰσιν οί δυτικοί άνε
μοι τοσούτον μονιμώτεροι καί σφοδρότεροι πνέοντες, δσον νοτιώτερον 
τυγχάνει τις, δτι δέ ή 39° νοτίου πλάτους οίονεί τό βορειότερον δριόν 
έστί τών τοιούτων άνέμων, άνερχομένων έως ταύτης ή κατερχομένων 
νοτιώτερον κατά τήν ώραν τοϋ έτους. Τούτο προκύπτει καί έκ τοϋ πλοϋ 
τοϋ «Ναυαρίνου», έάν μονομερώς είς αυτόν νά στηριχθή τις ήδύνατο· 
Τό «Ναυαρΐνον» διατμήσαν τήν 31° νοτίου πλάτους περί 30° μήκος άνατ· 
ήν παρά τό ύπό τοϋ Κ. Towson λαμβανόμενον ώς άφετήριον σημεϊον 
τής διατομής τής 30° πλάτους νοτίου καί 32° μήκους δυτικού (Γρηνουΐχ). 
ήδυνάμεθα λοιπόν νά προσεγγίσωμεν, τό έφικτόν, τό τόξον τοϋ μεγίστου 
κύκλου, χωρίς νά κατέλθωμεν νοτιώτερον τής 45° νοτίου πλάτους, δια- 
τέμνοντες αύτήν περί 18° μήκος άνατολικόν, πλέοντες πρός Α έως τής 
118° μ. άνατολικοϋ καί έκεΐθεν διευθυνόμενοι είς τό άκρωτήριον Tas
man. Θά ήκολουθοΰμεν ούτω μίαν τών συνθέτων καλούμενων οδών 
διότι, ώς γνωστόν, τό τόξον τοϋ μεγίστου τούτου κύκλου, τέμνον τήν 
53° μήκους Α μεταξύ 80° καί 82° πλάτους νοτίου, άπρόσιτόν έστί βε
βαίως. Έξετιθέμεθα δμως πιθανώς είς συνάντησιν πάγων, οΐτινες ιδίως 
άπαντώνται άπό τοϋ μηνός Νοεμβρίου έως τοϋ ’Απριλίου, κατά τήν 
ώραν περίπου τοϋ έτους καθ’ ήν διεπλέομεν τόν ινδικόν ωκεανόν, άνέρ— 
χονται δέ πολύ βορειότερον τής 45° νοτίου πλάτους έως 42° έτι, ιδίως 

■ μεταξύ 18° καί 40° μήκους άνατολικοϋ, κατά τινα μάλιστα έτη άνήλθον

έως 36° τ. πλάτους.
Τοιαύτη ήν ή προδιαγραφομένη ήμΐν πορεία. ’Αλλ’ δ κυβερνήτης τοϋ 

«Ναυαρίνου» δέν έποίει ήδη τήν πρώτην αύτοΰ δοκιμήν, αί θάλασσαι 
δέ αύται ήσαν αύτφ οίκεϊαι, καί ώς άξιωματικψ καί ώς κυβερνήτη δια- 
πλεύσαντι ταύτας. Έπεθύμει δέ ν’ άποφύγη πάν δυσάρεστου δυνάμε- 
νον νά δυσχεράνη καί παρακωλύση τόν πλοϋν ήμών. Δυστυχώς άλλως 
ήθέλησεν, ώς μέλλομεν νά ίδωμεν, τό πεπρωμένον.

Μεθ’ δσα προέταξα δπως εξηγήσω τόν έν τφ Ίνδικώ πλοϋν ήμών, 
πάσης κινήσεως ό σκοπός καταφαίνεται καί κατανοεϊται εύχερώς. Έπι- 
τραπήτω μοι δέ ήδη νά προβώ έπί τά καθέκαστα, συντόμως εκθέτων 
αύτά, καί μή έμμένων ή έπί τά κυριωδέστερα συμβάντα.

Κάμψαντες λοιπόν τόν μεσημβρινόν τών Παρισίων τήν 3 ’Οκτωβρίου 
περί πλ. 38° 38’ Ν, έπέσχομεν πρός Ν. 45° Α, δπως παραλλάξωμεν 
τό Εύελπι άκρωτήριον. Έκ τοϋ δοθέντος πλοϋ προκύπτει δτι πρός τό 
παρόν δέν θά κατηρχόμεθα νοτιώτερον τής 41° νοτίου πλάτους.Ό άνεμος 
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ήν άστατος, έξηρτάτο δε μάλλον άπδ Α [χέχρο τής μεσημβρίας τής 4ης, 
έστάθη εις Ν τήν μεσημβρίαν, έστρεψε δέ διά Ζ καί μικρόν κατά μικρόν 
πρός Β. Οΰτω τήν μεσημβρίαν τής 7ης ’Οκτωβρίου ήμεθα είς πλάτος 40° 
35’ νότιον καί μήκος 14° 31' άνατολικόν έως 135 λεύγας νοτιοδυτικός 
τοΰ Εύέλπιδος. Τό μεσονύκτιον τής 7 πρός τήν 8 ό άνεμος έκόπαζεν, ό 
σάλος δ’ ήν πολύς, διηνύσαμεν δ’ έως τής 8 μόλις 34 λεύγας. Δι’ ό
λης τής 8 διηνύομεν 1 — 4 μίλλια, τοϋ άνέμου δντος ολίγου καί μετα- 
πίπτοντος. Τήν 9ην έκ πρωίας έπνεε λεπτότατος Α έως Ν έπακμάζων 
κάπως· στρόφων δέ διά Λ πρός Ζ, σημεΐδν κακόν, διότι, ώς γνωστόν έν 
τφ νοτίφ ήμισφαιρίφ ό άνεμος στρέφει έκ δεξιών πρός άριστερά, ήτοι 
άντιθέτως τών δεικτών ωρολογίου, ή δέ άντίθετος αύτοϋ περιφορά προμή- 
νυμα σχεδόν άλάνθαστόν έστι κακοκαιρίας. Ό καιρός ήν συννεφώδης ή 
ομιχλώδης κα'ι τό χρώμα τοϋ ούρανοϋ λευκόψαρον, τό δέ βαρόμετρον δν 
είς 765 τήν αυγήν τής 8ης, ήν τήν μεσημβρίαν τής 9 είς 753, 5. Περί 
τήν δείλην ό άνεμος έστράφη πρός Λ, τοϋ βαρομέτρου άνερχομένου, εΐτα 
πρός ΑΝ καί Ν έως τοϋ μεσονυκτίου. Τήν αύγήν τής 10 'Οκτωβρίου 
έπνεεν ΕΝ, ολίγον έπακμάζων πρός Ε, μετά μεσημβρίαν δέ καταιγίζων, 
ένφ τό βαρόμετρον κατήλθε καί πάλιν άπό 756 είς 753, 5, δύο χιλιο
στόμετρα ύπεράνω τής συνήθους βαρομετρικές πιέσεως τών άπό Ν κα
ταιγίδων τών παραλίων τούτων. Τήν 5ω έσπ. ό άνεμος ήν σκληρός 
μετά λαιλάπων συχνών καί ύετοϋ, ήμεθα δ’ έν άντιμονή τρεχούση διά 
τών κάτω δολώνων καί τοΰ άκατίου· τέλος τήν 9ην έπνεε καταιγ'ις άπό 
ΕΝ, ή πρώτη ήν έσχομεν άπό τής έκ Γαλλίας άναχωρήσεώς μας, άντε- 
μένομεν δέ, μέσου τοϋ οΐακος, διά τοϋ κάτω δόλωνος, τής άρτεμονίδος 
τοϋ μεγάλου ήμιολίου καί τοϋ έπιδρομίσκου. Ό κλύδων ήν πολύς, άλλ’ 
ΐστατο καλώς τό δίκροτον, διατοιχούμενον πρός τό ύπήνεμον έως 35°.

Τό βαρόμετρον φθάσαν είς τό έλάχιστον τήν πρωίαν, άνήρχετο κατά 
τό εσπέρας βραδέως· ό άνεμος δμως καί ιδίως οί λαίλαπες ήσαν μανιώ
δεις. Μικρόν μετά τό μεσονύκτιον άνηρπάγη ή άρτεμονίς καί άντικατέστη 
ύπό τής προτονίδος, τεθέντος τοϋ οιακος ύπηνέμως κατά μίαν καί 
ήμίσειαν στροφήν. ’Από τής 8ω τής πρωίας ό άνεμος ήρξατο κοπάζων, 
έπνεε δέ σφοδρός τήν μεσημβρίαν καί μέτριος τήν δείλην, ηύξήθη δέ ή 
ίστιοφορία άπό τής 3ης. Κατά τήν έκπέτασιν τοϋ δολωνίου κατέπεσεν 
άπό τοϋ θωρακίου άνθρωπος είς τό κατάστρωμα, ό μόνος καταπεσών 
καθ’ άπαντα τόν περίπλουν, έπέζησε δέ, στερηθείς προσκαίρως μόνον 
τής μνήμης αύτοϋ.

Ώς παρατηροϋμεν, ή καταιγίς αΰτη, άρξαμένη άπό Ε έξέπνευσεν είς 

Ε· δέν φέρει δέ τόν χαρακτήρα τών μεταβατικών καταιγίδων τοΰ Εύέλ- 
πιδος άκρωτηρίου, περί ών λαλεΐ ό κ. Andrau, τοσούτφ μάλλον δσφ 
κατ’ αύτάς ό άνεμος πνέει άπό Ζ έως Β καί Ν- προηγγέλθη δέ αΰτη διά 
τής άντιθέτου περιστροφής τοϋ άνέμου κατά τήν προτεραίαν καί διά τής 
καταπτώσεως τής βαρομετρικής στήλης. Τό βαρόμετρον έφθασεν έν έλά
χιστον, τοΰ άνέμου δντος σφοδροϋ, άνήρχετο δέ δταν έπνεε καταιγίς· 
διετελέσαμεν δ’ έν καταιγίδι ώρας 24’ ίσως είναι τολμηρόν νά εΐπη τις 
δτι θά έξηρχόμεθα πρότερον, αν άντεμένομεν άριστερήνεμοι, ώς έδει· 

άλλά τότε θ’ άπεχωροϋμεν πρός Ζ.
Άπό τής 11 έως τής μεσημβρίας τής 12 διηνύσαμεν μόλις 16 λεύ

γας πρός Ν, 16 Ζ, άστασίας οΰσης· άπό δέ τής μεσημβρίας τής 12 έως 
τής 14 διηνύσαμεν πλέον τών 125 λευγών μεταξύ Ν και Α διά σφο
δρού κα'ι σκληρού άνέμου, δστις άρξάμενος άπό Μ έως ΜΑ διέβη διά Β 
πρός Ζ καί Λ, μεταπίπτων κατά τινας ανεμόρρομβους έκατέρωθεν, τήν 
δέ νύκτα τής 13 άπό Λ έως ΑΝ έστράφη διά Ζ έως MB πρδς Μ, έπα
κμάζων έως τής 14, καθ’ ήν ήμεθα περί μεσημβρίαν είς πλάτος 44° 1’ 
40" Ν καί μήκος 26° 52’ 0" Α. Είτε διά τό άστατον τοϋ άνέμου, είτε 
διότι εΐχομεν παρέλθει τήν ζώνην, καθ’ ήν οί πάγοι άνέρχονται βόρειό— 
τερον, άπεφασίσθη νά θαλασσοπλοήσωμεν νοτιώτερον, ώς τό στίγμα τής 

14 μαρτυρεί.
Τήν νύκτα τής 14 έσχομεν νέαν καταιγίδα- άρξάμενος ό άνεμος μετά 

γαλήνην στιγμιαίαν περ'ι τάς 2ω 30’ έσπ- άπό ΑΝ μέτριου καί άνίσου, 
τοϋ βαρομέτρου δντος είς 743, άνήλθε πρός ΛΖ, τοϋ βαρομέτρου κατερ- 
χομένου, ειτα δέ πρός Ζ, μετά μικράν δ’ αίθρίασιν πρός Ν μετέπεσεν 
είς ΕΝ καί Ν σκληρότατον καί καταιγίζοντα, τοϋ βαρομέτρου άνερ
χομένου, έπνευσε δι’ δλης τής βίας έκ τοϋ άνεμορρόμβου τούτου καί έκό- 
πασεν έντελώς πρός ΕΝ έως ΛΝ, τοϋ βαρομέτρου άνελθόντος είς 760 
τήν 8ω έσπ. τής 15ης. Ή καταιγίς αΰτη ούκ ήν σπουδαία, μικρο- 
τέρα δέ άσυγκρίτως τής κατά τήν 10 —11 ’Οκτωβρίου καί κατά τήν 
δύναμιν τοϋ άνέμου καί κατά τήν διάρκειαν, άντεμείναμεν δέ δεξιήνε- 
μοι διά τοϋ κάτω δόλωνος, τοϋ μεγάλου ήμιολίου, τής άρτεμονίδος καί 
τοϋ έπιδρομίσκου, τοΰ οΐακος δντος ύπηνέμως δύο στροφάς, καί τοΰ 
πλοίου έκπίπτοντος 20°. Ή δεξιήνεμος άντιμονή ούκ ήν κανονική, άλλ’ 
άν άντεμένομεν άριστερήνεμοι, θ’ άπεχωροϋμεν πρός Ζ.

Άπό τής μεσημβρίας τής 15ης έως τής 25ης ’Οκτωβρίου έθαλασσο- 
πλοοΰμεν βαίνοντες πρός Α μεταξύ τής 43° καί 44° νοτίου πλάτους, 
διηνύσαμεν δέ ώσεί 57° μήκους, ήτοι 670 σχεδόν λεύγας εύθέως έφ’ ή- 



45

44________________________ ΠΟΙΚΙΛΗ__________________________

μέρας εννέα. Ό Maury καί αί όλλανδικαί όδηγίαι έδικαιώθησαν πλη
ρέστατα. Ό άνεμος άρχόμενος άπό Σ ή Β έστρεφε πρός Ζ καί είτα πρός 
Ν, δθεν έπνεε σφοδρός, κατόπιν έκόπαζεν δπως πάλιν άναλάβη άπό Β 
καί στρέψη κατά τον αύτόν τρόπον- άλλοτε πάλιν έστρεφεν άπό ΑΝ 
καί Ζ πρός Σ καί Β, άλλά τότε κατήγιζεν έπί πολύ. Τό βαρόμετρον 
καταβαΐνον έφ’ δσον ό άνεμος έξηρτάτο άπό Β, άνήρχετο άμα διήρχετο 
τόν Ζ πρός Ν καί έφθανεν εις έν μέγιστον Ν πνέοντος.

Δεν πρέπει δμως νά κολακευθή τις παραπολύ έκ τής ταχύτητος 
ταύτης τοϋ πλοίου. Δυσάρεστά τινα έμετρίαζον τήν έκ ταύτης εύχαρί- 
στησιν. Ή συννέφεια καί ή ομίχλη ήσαν διαρκείς, ή άτμόσφαιρα ήν κάθ- 
υγρος, ύετός δέ ή χιονόλυτον καί πάχνη διαρκείς, άλλοτε νιφάδες καί 
χάλαζα ούκ εύκαταφρόνητοι. Αί λαίλαπες καί αί σμώναι καί αί ριπάδες 
ήσαν άκατάπαυστοι- ό δέ άνεμος, πάντοτε σχεδόν σφοδρός πνέων, πεντά- 
κις έπνευσε σκληρός, ιδίως μάλιστα τήν 21 ’Οκτωβρίου, τοΰ βαρομέτρου 
δντος εις 735, έπί πολλάς διαρκείς ώρας, μεταπίπτων άποτόμως κατά 
πολλούς άνεμορρόμβους. Ούτως ού μόνον ή ίστιοφορία έχειρίζετο άδία- 
κόπως, δπερ ούκ ήν λίαν εύάρεστον διά τό πλήρωμα ιδίως, άλλά καί ή 
ιστιοδρομία μετεβάλλετο κατά πάσαν στιγμήν. Ό κλύδων ήν πολύς καί 
τραχύς, αί δέ διατοιχήσεις τοϋ πλοίου άκατάπαυστοι έπί 10 ημέρας, 
ύπερβαίνουσαι πολλάκις τάς 25°, τούτο δέ άνευ διαλείμματος. Ή θερμο
κρασία τοϋ άέρος χαμηλή πάντοτε ούσα, έφθασεν έως 1°, τό ψύχος 
δ’ έπαυξάνον ύπό τοϋ πνέοντος έκάστοτε Ν, ήν άνυπόφορον. Σύν 
τούτοις δέ ό έκ τών πάγων κίνδυνος πιθανός, καίτοι μή άναπόφευκτος.

Ή θαλασσοπλοΐα λοιπόν κατά τά πλάτη ταϋτα έχει τά μειονεκτή- 
ματά της, διά μικρά δέ πλοία είναι καί επικίνδυνος- φυσικότατα δέ, νο- 
τιώτερον έτι θά ήναι ήττον εύάρεστος- καί τοιαΰτα δμως δντα τά παρά
λια ταϋτα, είσί προτιμητέα άδιστάκτως διά τά μεγάλα πλοία καί τά 
έμπειρα πληρώματα τής περί, τής 40° ζώνης τής ύπό τών ’Άγγλων 
συνιστωμένης, ένθα ή έκ τών καταιγίδων άηδία δέν άποζημιοϋται, 
δέν μετριάζεται καν έκ τής ταχύτητος τοϋ πλοίου.

’Αξιοπαρατήρητος έστιν ή διαφορά τής θερμοκρασίας τοϋ ύδατος- ούσα 
12°—8° μεταξύ 37° καί 40° νοτίου πλάτους καί 0° έως 6° μήκους 
ανατολικού, αύξάνει έκεΐθεν, καίτοι τοϋ πλοίου βαίνοντος νοτιώτερον, 
έφθασε δέ είς 18° περί 14° 30' μήκους άνατολικοϋ καί 40° 35' πλ. 
νοτίου, έξηκολούθησε δέ ύψηλή, άλλ’ έλαττουμένη βαθμηδόν καί κατά 
μικρόν έως 10° μέχρι τής 19° μήκους άνατολικοϋ καί 41° 47' νοτίου 
πλάτους- είναι δέ μόλις 5° περί 43° 16’ πλάτος νότιον καί 47° 52
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μήκος άνατολικον καί πάλιν άνέρχεται εις 10° καί πλέον, μικρόν κατά 
μικρόν. Έάν μεταξύ τής 18° καί 27° μήκους άνατολικοϋ έμένομεν βο- 
ρειότερον τής 41°, ή θερμοκρασία τοϋ ύδατος θά ήτο βεβαίως άνωτέρα. 
Τοϋτο έπιβεβαιοΐ καί άπαξ έτι τάς ύπό τοϋ κ Andrau γενομένας 
σπουδάς περί τοϋ θερμού ρεύματος. Κατερχόμενον διά τοΰ Μοζαμβικοΰ 
πορθμού άπό τών άνατολικών άκτών τής ’Αφρικής, διαιρείται τοϋτο πρώ
τον είς δύο κλάδους, διευθυνομένους άντιθέτως παρά τό άκρωτήριον τών 
βελονών, καί κατόπιν ύποδιαιρεϊται είς διακλαδώσεις, μίαν τών οποίων 
κατά τούς μήνας τοϋ νοτίου θέρους φθάνει έως 44° νοτίου πλάτους, τόν 
δέ χειμώνα μόλις ύπερβαίνει τήν 41° έως 42° κατά τινα μέρη- είναι δέ 
πρόξενον τοϋ φαινομένου πιτύλου, καί κατά Maury ή κυριωτέρα αί
τια τών άτμοσφαιρικών συνταράξεων, θυελλών, καταιγίδων κατά τά 
παράλια ταϋτα, ών άλλως τε έσχομεν πείραν άκριβώς κατά τά μέρη 
ένθα, κατερχόμενον νοτιώτερον, συναντάται μετά τοϋ ψυχρού ρεύματος 

τοϋ νοτίου πόλου.Ώς πρός τήν φοράν τοϋ ρεύματος τήν προκύπτουσαν έκ τών ημερη
σίων τοϋ πλοίου ύπολογισμών, μέχρι τής 8® μήκους άνατολικοϋ, βλέ— 
πομεν αύτό διευθυνόμενον πρός Α, τήν δέ θερμοκρασίαν τοϋ ύδατος 
συγκεκερασμένην είναι έξακολούθησις τοϋ ρεύματος τοΰ άκρωτηρίου 
”Ορνου, συνερχομένου μετά τοΰ ρεύματος τών άκτών τής Βραζιλίας- 
έκεϊθεν είναι άτακτον, άποτελεϊ δέ στρόβιλον τάς πρώτας ήμέρας- καί 
δταν μέν διευθύνηται πρός Ν, ή θερμοκρασία είναι ύψηλοτέρα, αν δέ 
πρός Β, χαμηλότερα, ψηλαφητή οίονεί άπόδειξις τής συρροής τοϋ θερ
μού ρεύματος τής Μοζαμβικής καί τοϋ ψυχρού τοϋ έκ τοϋ πόλου. Άπό 
τής 43° μήκους άνατολικοϋ καί νοτιώτερον τής 43° νοτίου πλάτους δι
ευθύνεται σχεδόν σταθερώς μεταξύ Β καί Α, τοϋ καταδύτου θερμομέ
τρου δντος χαμηλού, δπου δέ φέρεται πρός Ν, τό κατάδυτον είναι ύψη— 
λότερον, ώς συμβαίνει δυτικώς τής 68° μήκους άνατολικοϋ, διότι τό 
θερμόν ρεύμα, ώς γνωστόν, έκτείνεται είς μεγάλην έκτασιν κατά τά 
παράλια ταϋτα. "Οπου δέ συρροή γευμάτων, έκει καί οί άστατότεροι 

«αί σκληρότεροι άνεμοι.Τπολείπεταί μοι ή έκθεσις τών κατά τήν 25 ’Οκτωβρίου προς συμ- 
πλήρωσιν τής περιόδου ταύτης- άπεχώρησα δέ ταύτην τοϋ δλου, ώς δεο- 
μένην λεπτομερεστέρας μνείας, ού μόνον διά τήν κατά ταύτην συμβά- 
σαν θραΰσιν τοϋ πηδαλίου ήμών, άλλά καί διά τά πολύτιμα μαθήματα 
® έδιδάχθην διά τόν μέλλοντα ναυτικόν μου βίον. Ή καταιγίς αυτή, 

| gp ήτις διά τήν βίαν μεθ’ ής ό άνεμος έπνευσε, κατ’ ούδεν υστερεί τών τυ-
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φώνων, ήγγέλθη άπό τοϋ μεσονυκτίου τής 23—24 ’Οκτωβρίου διά πε
ριφοράς τοΰ άνεμου άπδ ΛΖ διά Σ εως Β, ήτοι έξ αριστερών προς δεξιά, 
ένφ τό βαρόμετρον δν εις 754, 8 κατήρχετο όλονέν ήρξατο δέ άπό τοΰ 
μεσονυκτίου τής 24 πρός τήν 25 άπό Β σφοδρού πρός MB. Ό καιρός 
αίθριος ών, άπό τής 2ω τού μεσονυκτίου έγένετο συννεφώδης, τοΰ ορί- 
ζοντος οντος ομιχλώδους. Τήν 4ην ώραν τής πρωίας, ό άνεμος ήν σφο
δρός και ριπαίος, τό δέ βαρόμετρον είς 750, έπλαγιοδρομοϋμεν δέ άρι- 
στερήνεμοι διά τών μειζόνων, σειροδέτου τής μεγίστης, τών τριών κάτω 
δολώνων, τών δύο άνω σειροδέτων, καί τής άρτεμονίδος. Τήν 8ω τής 
πρωίας ό άνεμος έγένετο σκληρός, αί δέ λαίλαπες ιδίως ήσαν βιαιότα- 
ται, ύετίας ούσης καί τοΰ βαρομέτρου είς 748.4. Τήν μεσημβρίαν 
έπνεε σχεδόν καταιγίς, τό βαρόμετρον κατήρχετο έν χιλιοστόμετρον 
καθ’ ώραν, ήν δέ ομίχλη, άντεμένομεν δέ τφ άκατίφ σειροδέτφ, τοΐς 
δυσί κάτω δόλωσι καί τφ έπιδρομίσκφ. Τήν 2ω έπτύχθη τό δολώνιον 
καί τό άκάτιον, άντεμένομεν δέ διά τοΰ κάτω δόλωνος καί τής προτο
νίδος μόνον· τό βαρόμετρον κατήρχετο πλέον τοΰ Ιχμ, 5 καθ’ ώραν. 
Τήν 4<*> ή καταιγίς ήν βιαία, τό βαρόμετρον είς 738.2, ό κλά
δων μέγας, έβρεχε δέ κατά διαλείμματα. Τήν 6ω 10’ έποδώθη ό 
έπιδρομίσκος, πτυχθέντος τοΰ δολωνίου, ού ή διατήρησις ήν άδύνα- 
τος· ήν δέ ό οΐαξ δύο στροφάς κάτω. Τήν 8ω τό βαρόμετρον ήν 
είς 733.3, έπνεε δέν τυφών· ό ουρανός ήθρίαζε κατά διαλείμματα, ό 
όρίζων ήν ομιχλώδης, νέφη δέ λευκά διέτρεχον τόν ουρανόν, βιαίως 
φερόμενα. Τήν 9ω 20' έπτύχθη ή προτονίς, έτέθησαν δέ τρεις καί 
ήμίσεια στροφαί τοΰ οιακος κάτω, ό κλύδων ήν τερατώδης (κύματα 
16 μέτρων ύψους καί πλέον τών 140 μήκους)· ούτω τό πλοΐον εύρί- 
σκετο ολόκληρον έφ’ ενός κύματος, ύπερέβαινον δέ ταΰτα καθ’ ύψος 
τάς πρυμναίας έπωτίδας, ών τά άκρα, άνορθωθέντα, ήσαν δεκατρία 
ύπέρ τήν θάλασσαν μέτρα, καί άπέκρυπτον πάντως τόν ορίζοντα, όταν 
τό πλοΐον έν τφ κοίλφ τοΰ κύματος δν, ΐστατο πρός στιγμήν ίσόρροπον' 
άνωρθοΰτο δυσκόλως καί μετά κόπου τό δίκροτον έκ τών κατακλίσεων, 
διότι τό αίωροθέσιον ήγγιζε τήν θάλασσαν πρός τό ύπήνεμον· δταν δέ 
κατώρθου ν’ άνορθωθή μεθ’ έν κΰμα, δεύτερον καί τρίτον κατόπιν κα- 
τέκλινεν αύτό πλειότερον, έπιταχΰνον τήν κίνησιν τής κατακλίσεως. 
Αί τρομεραί αύται ^ιατοιχήσεις παρήγοντο, δταν ό άνεμος ήρχετο έκ 
τοΰ πλαγίου ή μικρόν όπισθεν τοΰ πλαγίου· δταν δέ πάλιν τό δίκροτον 
προεχώρει μικρόν, προσήγετο βιαίως, ορμητικόν λίαν δν, μετά τήν πτύ- 
ξιν τής προτονίδος καί τήν θέσιν τοΰ οιακος δλου κάτω- προσέκρουε 

λοιπόν βιαίως κατά τοΰ πρό τής άριστεράς παρειάς του άνορθουμένου 
γιγαντιαίου κύματος, δπερ έθραύετο όλόσωμον έπ’ αύτοΰ, ό δρόμος του 
έμηδενίζετο άμέσως, ή πρφρά του άνυψοΰτο καταπληκτικώς, διετοιχεΐτο 
δέ συνάμα μικρόν πρός τό ύπήνεμον, καί έπανέπιπτε βιαιότατα είς τό 
κοΐλον, άμα ώς τό κΰμα παρήρχετο ύπηνέμως· άλλ’ εύθύς τό κατόπιν 
κύμα συνήντα πάλιν τήν άριστεράν παρειάν του, διότι τό πλοΐον δέν 
ειχεν ικανόν δρόμον δπως προχωρήση, έβίαζε δέ αύτό ν’ άνακρουσθή, 
ένφ εύθύς ή ένεργουμένη έπί τοΰ δεξιού γλουτού πίεσις τών ύδάτων 
ήνάγκαζεν αύτό νά έπιδώση τοσούτφ μάλλον, δσφ τάχιον άνεκρούετο. 
Παροιάκιζεν ούτω πολλούς ρόμβους, άνακρουόμενον έκάστοτε· δέν έπρο- 
στατεύετο δέ ύπό τοΰ σχηματιζομένου παρά τό πλευράν τοΰ άντιμένον- 
τος πλοίου άνάρ^ου καί δίνης, έφ’ ών τά κύματα μετεβάλλοντο είς σά
λον, έτεινε δέ άδιακόπως νά έξέλθη τού άνάρρου, άφίνον αύτόν, ότέ μέν 
πρφραθεν, ότέ δέ πούμνηθεν. Ή πτύξις τής προτονίδος έσκόπει άκριβώς 
νά καταστήση τό πλοΐον δρμητικώτερον καί μετριάση τάς τρομεράς 
διατοιχήσεις· διά τοΰτο έτέθη καί ό οΐαξ κάτω· προέκυψεν δμως άλλο 

άτοπον, ίσως χείρον τοΰ πρώτου.
Τήν 9ην 30' τό βαρόμετρον ήν είς 732, έγκατελείφθη δέ μόλις γεν- 

νηθεΐσα ή ιδέα τοΰ νά παραοοθώμεν τφ άνέμφ· καί τφόντι, τοΰτο δέν 
ήδύνατο νά γείνη πλέον, άνευ κινδύνου σπουδαίων ζημιών. Ώς πρός 
τήν φύσιν τής καταιγίδος, πιθανώτατον είναι δτι οί τυφώνες δέν κατέρ
χονται τοσούτον νοτίως, καίτοι έντοσούτφ αί γνώμαί είσι διηρημέναι- 
οπωσδήποτε άντεμένομεν άριστερήνεμοι κατά κανόνα. Μικρόν κατόπιν 
ήκούσθη τρυγμός έκ τής πηδοδόκης· έτέθη άμέσως ό οΐαξ άριστερά, 
έμενον δέ δύο μόνον στροφαί κάτω. Ώφθη συνάμα τό πηδόκρανον έκ 
τοΰ κάτω πυροβολείου προσκροΰον είς τό άριστεράν τής πηδοδόκης· έπε- 
χείρησαν νά σφηνώσωσιν αύτό, άλλ’ αί σφήνες έθραύοντο· έστερεώθη 
λοιπόν διά συσπάστων. Μετά τόν πρώτον ήκούσθη δεύτερος τρυγμός, 
παρακολουθούμενος ύπό κτύπου τοΰ πηδοκράνου είς τήν πηδοδόκην. Ή 
λοιπόν τό πηδάλιον ήν τεθραυσμένον, ή έξήλθε τών γομφώσεων.

Το πλοΐον έν τοσούτφ άντέμενε καλώς άνευ πηδαλίου, έν δέ μόνον 
πΰμα είσήλασε σύσσωμον πρφραθεν άριστερά· τά πυροβολεία ήσαν κατα- 
πεκλυσμένα, ή δέ συγκοινωνία έγένετο πρό καιρού διά χειραγωγών’ το 
βαρόμετρον κατήλθε τήν 1Οω */a καί εν έτι χιλιοστομ. έκεΐ δ’ έστη. 
Τό άντλον δέν ηύξανε. Τήν 11ω 20' κΰμα ύπερμέγεθες άνύψωσεν άρι- 
βτερόθεν τήν πρφραν τό πλοΐον κατεκλίθη έπί τοΰ δεξιού ίσχύου, τοΰ 
αίωροθεσίου είσελθόντος είς τήν θάλασσαν· παρερχόμενον $έ τό κΰμα
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ανύψωσε τήν φαλαινίδα, ούσαν 13 ύπέρ τήν θάλασσαν μέτρα, έπλή- 
ρωσεν αύτήν ΰδατος καί συνέτριψεν αύτήν. Ίσως τήν στιγμήν ταύτην 
άνηρπάγη έν σωσίβιον καί άλλα τινα είδη, διότι ούδεις γινώσκει πότε.

Τό μεσονύκτιον τό βαρόμετρον ήρζατο άνερχόμενον, ό δέ άνεμος έπι- 
δίδων πρός ΣΖ, τά νέφη δ* άλλως τε πρό ώρας έφέροντο ούχί πρός τήν 
διεύθυνσιν τοϋ άνέμου. Περί τήν πρωίαν ό άνεμος έκόπασεν έπί πολύ, 
έπνεεν δμως ετι σκληρότατος ΣΖ, αί δέ διατοιχήσεις ήσαν καταπληκτι- 
καί έτι καί ό κλύδων μέγιστος. Άπεφασίσθη ή έγκατάλειψις τοϋ πηδα
λίου, δπερ προσκροΰον έπί τοΰ ποδοστήματος ήπείλει ζημίας σπουδαίας· 
έκόπησαν αί ζευκτηρίας άπεσφηνώθη, ήσαν δ’ έτοιμοι νά έπιβύσωσι τήν 
πηδοδόκην διά στρωμάτων καί αιωρών' τό πηδάλιον δμως δέν έφυγε. 
Τήν 5ω ήμέρας ούσης, έξητάσθη ή βλάβη' τό πλατύ είχε συντριφθή 
ύπό τόν δεύτερον θαιρόν, ή ρίζα ήν τεθραυσμένη ύπό τόν τέταρτον θαι- 
ρόν καί ύπέρ τόν πρώτον, τό δέ πηδόκρανον ήν διερρηγμένον. Τήν μεσημ
βρίαν ό άνεμος έπνεε μόλις μέτριος, τού βαρομέτρου δντος είς 745.5, 
ήμεθα δέ περί πλ. 43° 53' Β καί μήκος 77° 53' 50" Α, 700 λεύγας 
μακράν τοϋ πλησιεστέρου τής Αύστραλίας λιμένος, άπώτερον δέ οίουδή- 
ποτε άλλου. "Οπως τοποθετηθή αυτοσχέδιόν τι πηδάλιον όπωσοϋν σπου
δαΐον, έδεόμεθα εύθαλασσίας, μή συνήθους έν ταίς νοτίαις θαλάσσαις.

Άπεφασίσθη λοιπόν ν’ άνέλθωμεν έπί τοϋ παρόντος πρός Β, καί ήρ- 
ξατο καί ή κατασκευή τοϋ αύτοσχεδίου πηδαλίου καί προσωρινού τοιού- 
του. Τά σχέδια τούτων εύρίσκονται έν τοίς πίναξιν Α καί Β, έν τφ 
παραρτήματι δέ τής έκθέσεώς μου περιγραφή αύτών.

ε'. Άπό (ι3° 53' πΛ. Ν και 77° 54' μ. Α είς 28° 53' π.Ι. Ν και 
90° 33' 20" fi. Α.

Μετά μεσημβρίαν τής 26 ’Οκτωβρίου, περατωθείσης τής κατασκευής 
τοϋ προσωρινού αύτοσχεδίου πηδαλίου, κοπάσαντος δέ τοϋ άνέμου, έρ- 
£ίφθη τοϋτο είς τήν θάλασσαν τήν 4ω 40' έσπ. καί ήρξάμεθα κυβερ- 
νώντες προς Μ.

Τό πηδάλιον τοϋτο δέν άνταπεκρίθη είς τάς κοινάς έλπίδας- άλλά τό 
δίκροτον ιστιοδρομεί εγγύτατα καί άνευ πηδαλίου, παροιακίζον έως 15°. 
Κατά τήν πλαγιοδρομίαν τό πρφραϊον πέτασμα έκερουλκεϊτο δζύτατα, 
τοϋ άκατίου δντος καλώς πεπωδωμένου, έκλείοντο δ’ έπί μάλλον τά 
πρυμναΐα, δπως φυλλίζωσι κατά τήν έλαχίστην προσαγωγήν.

Τοϋ πηδαλίου ^υμουλκουμένου, τό δρομόμετρον ένεπλέκετο είς αύτό, 
ή δέ ταχύτης έξετιμάτο ύπό τού έπί τής φυλακής- τό ρεύμα επομένως 
πιθανώτατα είναι άνακριβές. Όσάκις ό άνεμος ήν σφοδρός, έπτύσσοντο

ΗΛΙΑΣ Φ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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τά πρυμναϊα, τοϋ πλοίου γενομένου ορμητικού, δπως κατορθώμεν ν’ άρμε- 
νίζωμεν έκ πλαγίας. Τοϋτο έγένετο τήν 28 ’Οκτωβρίου, Ζ πνέοντος. 
Αίφνης δμως έπιδώσαντος τοϋ ανέμου κατά δύο καί πλέον ρόμβους, τό 
πλοϊον δν άριστερήνεμον, άπέκλινεν έν τάχει πρός τό δεξιόν. Καίτοι 
ποδωθέντος πάραυτα τοϋ έπιδρόμου καί έγκαρσιωθέντων τών πρφραίων, 
αδύνατον ν’ άναχαιτισθή ή έπίδοσις. Τό δίκροτον έφθασεν έξ ούρίας καί 
έτάχθη δεξιήνεμον. Έβαίνομεν άκουσίως πρός Ν. Πώς νά κατορθώσω- 
μεν ήδη ν’ άναστρέψωμεν ; Τέλος μετά πολλούς κόπους και πολλάς από
πειρας ανωφελείς, κατωρθώθη νά ύποστρέψωμεν, ιδού δέ πώς· έκθέτω 
τοϋτο ούχί βεβαίως ώς παράδειγμα, άλλά απλώς περιεργείας χάριν. Ή 
υποστροφή ήρξατο ώς συνήθως, τών πρυμναίων δμως έπτυγμένων δταν 
τό πλοϊον έτάχθη είς τήν εύφορον ιστιοδρομίαν, έποδώθη ή δολων'ις άντί- 
κερουλκηθεϊσα, καί δεχομένη τόν άνεμον έσωθεν ύπό μικράν γωνίαν 
καθ’ δσον δέ τό πλοϊον έπέδιδεν, έκερουλκεϊτο άριστερά· έποδώθη ό έπι- 
δρομίσκος άντιβληθείς, τοϋ πρυμναίου κα'ι κάτω αύτοϋ λώματος ερχομέ
νων διά τών χειρών και συσπάστου πρόσωθεν δεξιά, έγκαρσιωθέντος τοϋ 
πρφραίου πετάσματος" τοϋ έπιδρομίσκου άντιλαβόντος ευτυχώς, άντε- 
βλήθη ή κέρκος έως τών δεξιών παρεξαρτίων, καί έποδώθη έν δέοντι ό 
έπίδρομος, άντιλαβών τόν άνεμον. Έκτοτε ή υποστροφή ήν βεβαία.

Πρός τοιαύτας άκαταπαύστως παλαίοντες δυσχερείας, άνηρχόμεθα 
πρός ΜΑ, ευνοούμενοι ύπδ τών πνεόντων βορειοδυτικών άνέμων διότι 
τφόντι τρις μόνον έν ήμέραις έννέα ό άνεμος έπνευσεν άπό Λ έπί είκοσι- 
τέσσαρας έν δλω ώρας. Τήν 27ην εϊδομεν παρά τήν πλευράν τοϋ πλοίου 
ναυάγιον. Ούδείς γινώσκεε άν ήσαν ζημίαι άπλαϊ ή λείψανα πλοίου. 
Τήν 28ην μ. μ. συνηντήθημεν μετά μεγάλου άγγλικοϋ όξύπλου, μεθ’ού 
άντεχαιρετήθημεν διά τής σημαίας· έζητήσαμεν δέ νά συνομιλήσωμεν, 
τοϋ κυβερνήτου έπιθυμοϋντος νά έπιφορτίση αύτόν, δπως άγγείλη οπού 
εδει τό συμβάν άντιπαρήλθεν όμως χωρίς ν’ άποκριθή. Τήν 29ην έπε- 
χειρήσαμεν νά έπιβιβάσωμεν δ,τι άπέμεινεν έκ τοϋ θραυσθέντος πηδαλίου 
μας· διά μικράν δέ άπροσεξίαν ,άπέμενε μόνον τό πηδόκρανον, αποσπα- 
σθέντος καί καταπεσόντος εις τήν θάλασσαν τοϋ άλλου μέρους, άπω · 
λέσθη δέ ούτω χρησιμώτατον έν τφ παρόντι ύλικόν.

Ένφ άνηρχόμεθα πρός Β, οί ξυλουργοί καί σιδηρουργοί ήσχολοϋντο 
είς τήν κατασκευήν τοϋ αύτοσχεδίου πηδαλίου, τό δέ πλήρωμα εις τήν 
επανόρθωσιν τών βλαβών, άς άφήκεν ήμϊν ή νύξ τής 25 πρδς τήν 26 
’Οκτωβρίου. Ό έξαρτισμδς είχε τοσοϋτον χαλαρωθή, ώστ’ έπέκειτο φό - 
βος διά τούς ιστούς· δι’ δ καί έπεδέθησαν σκυτάλαι έπί τών επιτονων, 
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διαδεθεΐσαι συσπάστοις έγκαρσίως, έτέθη δέ καί πρότονος αφαιρετός τφ 
ίστφ τοϋ έπιδρόμου. 'Οπωσδήποτε δέν έλειπον άπό καιρού εις καιρόν 
καί δυσάρεστά τινα επεισόδια. Τήν 29, καταιγίσαντος τοϋ άνέριου, άντε- 
μείναμεν άριστερήνεμοι τφ δόλωνι καί τή προτονίδι έως τής αύγής τής 
30ής, έπιβιβασθέντος τοϋ προσωρινού αυτοσχεδίου πηδαλίου- ήτοιμάσθη 
δ’ έτερον, ού ή περιγραφή εΰρηται έν τφ παραρτήματι ύπό τίτλον Βον· 
Τήν 4ω τής πρωίας διετοιχούμεθα ούτως, ώστε αί άριστεραΐ έπωτίδες, 
έχουσαι 45° κλίσιν πρός τό τείχος τοϋ πλοίου, άνωρθώθησαν κατά τινα 
πρός τό δεξιόν διατοίχησιν, καί κατέπεσον πάλιν μετά πατάγου, δταν 
το πλοΐον διετοιχήθη άριστερά. Έστυλώθησαν άμέσως, τεθέντος καί 
τοΰ χαλαστηρίου, δπερ είχεν άφαιρεθή, διότι προσετρίβοντο αύτφ τά ρύ- 
ματα τοΰ πηδαλίου. Τήν αύτήν πρωίαν τό κάτω πυροβολεϊον ήν κατα- 
κεκλυσμένον ύδατι- έρεύνης γενομένης, άνεκαλύφθη δτι εύδιαΐός τις είχε 
θραυσθή.

Τήν 2 Νοεμβρίου έπνευσε πάλιν σκληρός άνεμος, άλλα τέλος τήν 4 
Νοεμβρίου άπέπνευσε σχεδόν, ό σάλος ήν όπωσοϋν μετριότερος, τό δέ 
πηδάλιον έτοιμον καί τά ρύματα, ών ή χρήσις εξηγείται έν τφ παραρ- 
τήματι, ήσαν διαβεβλημένα ύπό τήν τρόπιν άπό τής προτεραίας· 
ήμεθα δέ τήν μεσημβρίαν περί πλάτος 28° 53' Ν καί μ. 90° 33' 20" Α.

Ή τοποθέτησις τοϋ πηδαλίου άρξαμένη έκ πρωίας, έτελειώθη τό 
εσπέρας μετά δυσκολίας καί μετ’ άπόπειραν άτυχή, άνευ δυσαρέστου 
επεισοδίου. Έν τφ παοαρτήματι ύπό τίτλον Γ καί Δ εύρηται τοϋ χει
ρισμού ή περιγραφή ώς καί ή τής στερεώσεως αύτοΰ. Έν πίνακι δέ Γφ 
τό σχέδιον αύτού τοποθετημένου. Κατά τήν έργασίαν έστάθημεν είς ανα
κωχήν διά τού άνω δόλωνος άριστερήνεμοι, έπετρέψαμεν δέ τήν 7ω έσπ.

ς-'. Άπό 28° 53' πΛ. Ν και ρ,ηκ. 90° 33' 20" A ΐΐς ΦρημάκτΑητ. 
Ή προσγείωσις αύτη, τοσούτον ακριβώς γενομένη μετά τριών ολο

κλήρων μηνών θαλασσοπλοΐαν, καθ’ ήν ούδ’ άπαξ εΐδομεν τήν ξηράν καί 
άφού ύπέστημεν 30° διαφοράν θερμοκρασίας, είνε άξιοσημείωτος. Αί 
γενόμεναι κατόπιν παρατηρήσεις έδιδον Οδ, 94 σφάλμα εις τά χρονό
μετρα. Ή έπιτυχία δέ μεθ’ ής άφικόμεθα έν άσφαλεΐ λιμένι, μετά τήν 
θραύσιν τού πηδαλίου, ού δεΐται σχολίων. Τό «Ναυαρΐνον» είναι βεβαίως 
τό πρώτον δίκροτον, έκ τών όλιγίστων δέ πλοίων έν, άπερ έθαλασ- 
σοπόρησαν 25 ολοκλήρους ήμέρας άνευ πηδαλίου ή δι’ αύτοσχεοίου τοι- 
ούτου, μάλιστα δ’ έν θαλάσσαις τοσούτον άγρίαις, ώς ό νότιος ινδικός 
ωκεανός- τιμή δ’ οφείλεται τφ κυβερνήτη κυρίφ Βροσσέτ.

ΦρηρΛντ-Ιη, Πέρθη (Αυτική Ανστρα.Ιία ).
Ή πρώτη τών δύο τούτων πόλεων τό έπίνειόν έστι τής έτέοας, ούσης 

τής πρωτευούσης τής Δυτικής Αύστραλίας- συγκοινωνούσι δέ άμφότεραι 
St’ οδού αμαξιτής καί διά μικρών ατμόπλοιων διά τού ποταμού τών 
κύκνων. Πρός άνάβασιν καί κατάβασιν ξηρά τε καί θαλάσση άπαιτει- 
ται μία καί ήμίσεια ώρα.

Τών πόλεων τούτων ούσών ολίγον γνωστών, θεωρώ καθήκον μου νά 
ύποβάλω ύμΐν γενικάς τινας περί τούτων πληροφορίας, έκτος τών έν- 
διαφερουσών τούς ναυτιλλομένους.

Ή Φρημάντλη, παράλιος ούσα, κεΐται παρά τήν δεξιάν τφ άνιόντι 
όχθην τού ποταμού τών κύκνων, ήτο δέ κατφκημένη, κατά τήν γενο- 
μένην τή 31 Μαίου 1870 άπαρίθμησιν ύπό 3213 ψυχών ή δέ Πέοθη, 
κειμένη είς τά ένδότερα καί παρά τήν άριστεράν τφ άνιόντι όχθην τού 
ποταμού, ήρίθμει τότε 5007 ψυχάς, έκτος τών δεσμωτών, όντων περί 
τούς 1470. Μικρόν άπό τής Πέρθης κεΐται ή Γκιλφόρδη, έως 700 

άριθμοΰσα κατοίκους.
Τής δυτικής Αύστραλίας όλης ό πληθυσμός άνήρχετο τφ 1870 είς 

24,785 ψυχάς, ών 9410 θήλειαι. Έν δέκα έτεσιν ηύξησε κατά 67.04 
τοΐς εκατόν, διαιρείται δέ αύτη είς επαρχίας δώδεκα. Οί αύτόχθονες δέν 
συμπεριλαμβάνονται έν τοΐς ποσοΐς τούτοις. Ό άριθμός αύτών τυγχά
νει άγνωστος, έλαττούται δέ όσημέραι- πιστεύεται μάλιστα ότι ή ’Αγ
γλική κυβέρνησις καταβάλλει πάσαν πρός τούτο προσπάθειαν. Άπίθα- 
νον δμως έθνος χριστιανικώτατον καί πεπολιτισμένον νά έργάζηται 
ύπούλως καί σκληρώς είς τοΰ ανθρωπίνου γένους τήν έξόντωσιν, δσον 
δύσμορφον καί άπολίτευτον αν ή τούτο. Μεγάλα έτι οξύπλοα κομίζουσι 
συχνάκις μετανάστας έξ ’Αγγλίας, κατά τήν έκεΐ δέ διαμονήν ήμών 
έν τοιοϋτον έκόμισεν 135 ψυχάς. Τοϋ λόγου περί κατοίκων οντος, θεωρώ 
καλόν νά μνημονεύσω δτι ύπάρχει έκεΐ Έλλην εις, αλιεύς μαργαριτών 
τυγχάνων, δστις άπήν κατά τήν έκεΐ διαμονήν μας. Τονομά του δέν 
κατώρθωσα νά τό μάθω, διότι μεγίστη ή περί τήν προφοράν τών ήμετέ- 
ρων ονομάτων δυσκολία τών ξένων- άλλ’ό έκεΐ λιμενάρχης κύριος For- 
Sytle προθύμως θά έχορήγει πάσαν πληροφορίαν, άν άτυχής τις οικογέ
νεια πρό καιρού κλαίουσα άπολωλότα οίκειον, ένόμιζεν δτι επρεπε νά 

τ όνάναζητήση έκεΐ.
Ό ποταμός τών κύκνων τυγχάνει πλεύσιμος άχρι Πέρθης και πέραν 

έτι, πολλαχοΰ δέ βαθύτατος· τών έκβολών του ούσών προσκεχωσμε- 
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νων, ή αποικία σκέπτεται νά βαθύνη τδ στόμιον έν θέσει τινί, ένθα 
αποχωρίζεται τής θαλάσσης ύπδ τεναγών καί συρτίδων καί ταινίας γης 
χθαμαλής 50—60 μέτρων πλάτους. Θά κατεσκευάζετο ούτω λιμήν 
ευρύτατος κα'ι ασφαλέστατος άληθώς.

Τδ έδαφος, αεριώδες τδ πλειστον, ανεπιτήδειου έστιπρδς καλιέργειαν 
οπωσδήποτε ευρίσκει τις κατά μικράς ποσότητας παν είδος καρπού 
ευρωπαϊκού κα'ι οίνον εγχώριον καλδν και χόρτα καί όσπρια, ούχί άφθονα 
βεβαίως, ούτε εύθηνά. Τά λοιπά τρόφιμα, οίον κρέας, άρτος κα'ι λοιπά 
κάλλιστά εέσι, γίνεται δέ εξαγωγή καρπών δημητριακών. Τδ τιμολό
γιου εύρηται έν ίδιαιτέρφ φύλλφ.

Ή έξοχή έστι μονότονος, θάλλει δέ πανταχού ό ευκάλυπτος* ύπδ τά 
δενδρύφια δμως κρύπτεται πολλάκις ό ιοβόλος μέγας δφις, ού τά δήγ
ματα σχεδόν πάντοτέ είσι θανατηφόρα. Βλαστάνει προσέτι τδ σάνδα- 
λον, ού τδ ξύλον κιτρινωπόν δν, ευωδέστατου τυγχάνει, καϊ τδ ΐαράχιον 
(javrah), δπερ κέκτηται τήν ιδιότητα τού μή προσβάλλεσθαι ύπδ τών 
σκωλήκων έν τφ ύδατι* μαργαροφόροι πίνναι πολλα'ι εύρίσκονται πρδς 
τδ ΒΔ, άποφέρουσαι έως 100,000 φράγκων κατ’ έτος.

Ή μετά τής Ευρώπης συγκοινωνία γίνεται διά τών ατμόπλοιων τής 
ανατολικής κα'ι ήπειρωτικής εταιρίας, προσορμιζομένων είς ’Αλβανίαν 
κατά τήν εις Μελβούρνον καί Σίδνεϋ μετάβασίν των. Συγκοινωνεί δέ ή 
Πέρθη μετά τής ’Αλβανίας διά ταχυδρομείου κατά ξηράν, χρειαζομένου 
τρεις εως τέσσαρας ήμέρας πρός μετάβασίν έκεϊσε καί τοσαύτας διά 
τήν έπάνοδον. Ύπήρχεν έτι μικρά τις άτμοπλοϊκή εταιρία πρδς τούτο, 
άλλά τά δύο ατμόπλοιά της άπώλοντο παρά τδ ακρωτήριου Leewin, 
τδ έν δέ τούτων μάλιστα κατεποντίσθη ήμέρας τινάς μετά τήν έκεϊσε 
άφιξιν ήμών. Τηλεγραφική συγκοινωνία δέν ύπήρχεν έτι, άλλ’ είργά- 
ζοντο είς τήν κατασκευήν γραμμής τηλεγραφικής μεταξύ ’Αλβανίας 
και Άδελαΐδος* άν δ’ αύτη έπερατώθη, ή Πέρθη διατελεϊ ήδη έν τηλε
γραφική συγκοινωνία μετά τής Ευρώπης.

Τό κύριον τής Φρημάντλης άγκυροβόλιον είναι ό λεγόμενος δρμος 
τού Gage παρά τήν άκτήν αύτής, Ό άνεμος κατά τήν διαμονήν ήμών 
επνεε τακτικώς από Ν κα'ι ΕΝ μέχρι μεσημβρίας, μετά μεσημβρίαν 
δ’ έκ ΛΝ. Ο άνεμος ούτος, ών πελάγιος, τυγχάνει δροσερώτατος* δι’ δ 
καί «ιατρός τής Φρημάντλης» κοινώς λέγεται* οσάκις δμως στρέφη 
πρδς Α, δπερ ιδίως συμβαίνει τήν πρωίαν, τδ καύμα είναι πολύ. Έπι- 
κινδυνωδέσταταί είσιν έν χειμώνι αΐ άπό Σ καταιγίδες, πολύν δέ τά 
πλοία οιατρεχουσιν ιύίως κίνδυνον, δταν ό άνεμος στρέφη προς Ζ, διότι 

ό κλύδων γίνεται τραχύς, αί προνεύσεις μεγάλαι κα'ι αί άλύσεες θραύον- 
ται. Κατά τούς πλοηγούς, άπδ τών άρχών τού Δεκεμβρίου έως τών 
άρχών τού Μαΐου τό άγκυροβόλιον έστιν άσφαλέστατον* καί κατ’ αύτδν 
δ’ έτι τδν Νοέμβριον, λέγουσιν. Έντοσούτφ τήν 12, 13 και 14 Νοεμ
βρίου, καθ’ ήν ήμεΐς έν τφ πελάγει δντες, έσχομεν καταιγίδα άπδ Σ 
πρδς Ζ, έν Φρημάντλη έπνεε Σ σκληρότατος, κατά τάς παρ’ έμού αύ
τού ληφθείσας σημειώσεις παρά τού Λιμενάρχου, χάριν σπουδής τής 
καταιγίδος ταύτης. Τδ νοτιώτερον μέρος τού άγκυροβολίου προτιμη
τέου έστίν, άλλά δυσπρόσιτου τοϊς μεγάλοις πλοίοις.

Καίτοι τού άγκυροβολίου μή στεγαζομένου, ούδ’ άπαξ διεκόπη ή μετά 
τής ξηράς συγκοινωνία ήμών, ήμεθα δέ ήγκυροβολημένοι έως 1 4/ μίλ— 
λίον άπδ τής ξηράς. Υπάρχει έπ’ αύτής σημαφόρος παρά τδν φανόν 
ΰπδ τήν διεύθυνσιν αύτού τού Λιμενάρχου* σήμα δέ προειδοποιεί τά δρ- 
μούντα πλοία, δπως λάβωσι τά δέοντα μέτρα, κακοκαιρίας έπικειμένης* 
έτερον δέ σήμα άγγέλλει δτι τδ τέναγος τού ποταμού άπρόσιτόν έστι 
καί ταϊς λέμβοις αύταϊς. Ναυπηγεϊον δέν υπάρχει* εΰρίσκεται δέ μόνον 
έν μηχάνημα καταδυτικόν πρδς έπιθεώρησιν τής γάστρας.

Ή ύδρευσις γίνεται είς κρουνόν τής κρηπϊδος* κάλλιον δέ νά γίνηται 
νύκτωρ, τοϋ πιτύλου δντος μικρότερου τότε. Ό δρμος ών πολυΐχθυος, 
βρίθει κατά συνέπειαν καρχαριών. Καί διατείνονται μέν, δτι άφθονον 
εύρίσκων ούτος τροφήν, δέν έπιπίπτει κατά τού άνθρώπου* εις δμως τοι- 
οΰτος,τριών καί πλέον μέτρων μήκους,συλληφθείς άπδ τού «Ναυαρίνου», 
έδειξε λίαν σαρκοβόρους έπιθυμίας, μετά βίας ύπτιάσας καί άπλήστως 
καταβροχθίσας τδ τεθέν αύτώ δέλεαρ χοιρείου ταριχευτού κρέατος.

Τής ναυτιλίας ή κίνησές έστιν ικανή. Κατά τήν έκεϊσε διαμονήν ήμών 
είσέπλευσαν πλοία επτά, άπέπλευσαν δέ τοσαύτα 400—600 κόρων, έν 
δέ άτμόπλοιον. Τά πλεϊστα τών πλοίων τούτων άνήκουσιν είς τον λιμένα 

τής Φρημάντλης.

Νουμέα. Ή μόνη πόλις τής Ν. Καληδονίας, ή κάπως δυναμένη νά 
φέρη τδ όνομα τούτο, είναι ή Νουμέα, κληθεϊσα τδ πρώτον «Λιμήν γαλ
λικός». ’Εν αύτή εδρεύει ό κυβερνήτης τής νήσου καϊ άρχηγός τών ναυ
τικών δυνάμεων τού Ειρηνικού, υποναύαρχος* ύπάρχουσι πάσαι έτι αί 
άρχαί, ας ευρίσκει τις έν ταϊς γαλλικαϊς πόλεσιν. Ό πληθυσμός αύτής, 
ασταθής τυγχάνων καί έκ δημοσίων τδ πλειστον λειτουργών συγκείμε
νος, είναι γαλλικός κατά φυσικόν λόγον, ύπάρχουσι δ’ έτι ούκ ολίγοι 
“Αγγλοι άποικοι καί όλίγιστοι ιθαγενείς.
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Ώς λιμήν ή Νουμέα είναι ασφαλής και εύρυχωρότατος· σχηματί
ζεται δέ ύπό τής πρό τής πόλεως και είς άπόστασιν μιλλίου άπ* αύ
τής πρός Ζ κείμενης νήσου Νού, ύφ’ έτέρας μικράς νησίδος πρός Ν καί 
ύπό ακρωτηρίου έκτεινομένου πρός ΣΖ έκ τοϋ Β μέρους κα'ι άφίνοντος 
διάβασιν δύο κα'ι πλέον μιλλίων πλάτους μεταξύ αύτοϋ καί τής νήσου 
Νού. Ή διάβασες αΰτη ό πρόορμός έστι τοϋ δρμου τής Νουμέας, κα
λείται δέ μέγας δρμος καί τυγχάνει έπίσης ασφαλής. Άλλά τά πλοία 
άγκυροβολοϋσι πάντοτε παρά τήν πόλιν καί έν αύτφ τφ δρμφ· είσ- 
πλέουσι δέ ούχί άπό Β τής νήσου Νού, άλλ’ άπό Νότου αύτής καί με
ταξύ ταύτης καί τής μικράς νησίδος. Τό στόμα τοϋτο τό καί άριστε- 
ρόν τφ πρός τήν Νουμέαν όρώντί έστι τό μόνον πλωτόν διά μεγάλα 
πλοία. Ή μεταξύ δέ τής νησίδος καί τής Ν. Καληδονίας διάβασις, καί- 
τοι εύρυτέρα τής πρώτης, απλωτός έστι, δε’ δ καί Ψευδής καλείται διά
βασες, κεϊται δ’ έκ δεξιών τής νησίδος.

Τοϋ άνεμου πνέοντος τό πλεϊστον έξ Ε, καλόν τις νά είσπλεύση, δι- 
ερχόμενος τών ύφάλων, έκ τοϋ στενοϋ τοϋ Βουλαρί. Πρός Ν τής Νου- 
μέας κειμένου, φέρεται τις πρός τήν Νουμέαν ούριος. Τά έκπλέοντα πά
λιν πλοία δέον νά διέλθωσι τοϋ στενοϋ τής Δομβίας, δπερ 15 σχεδόν 
μίλλια πρός Λ τής Νουμέας εύρισκόμενον, έπιτρέπει τοϊς έκπλέουσι 
πλοίοις νά διέλθωσιν αύτό πλησίστια.

Ή Νουμέα είναι τόπος δυσάρεστος λίαν, άν μή άνυπόφορος πάντη. 
Τό σχέδιον τής πόλεως είναι εύρυθμότατον, άλλ’ αί οίκίαι ξύλιναι καί 
άνεπιτήδειαι πρός προφύλαξιν άπό τών άτμοσφαιρικών μεταβολών. Αί 
λιθόκτιστοι οίκίαι είσ'ι σπάνίαι’ έν ταύταις δέ συγκαταλεκτέον τό Κυ- 
βερνεϊον. Δενδροφυτεία δέν ύπάρχει· τών ήλιακών δέ άκτίνων προσπι- 
πτουσών καθέτως σχεδόν δι’ δλου τοϋ έτους, τό καϋμα είναι υπερβολι
κόν. Υπάρχει έντοσούτφ εις κήπος ό τοϋ Κυβερνείου, άλλ’ ή εύργε- 
τική σκιά τών δένδρων αύτοϋ δέν είναι διά τούς πολλούς βεβαίως.

’Εξοχή δέν ύπάρχει σχεδόν, ή φύσις δέ διατηρείτήν άρχέτυπον άγριό- 
τητά της κατ’ άντίθεσιν πρός τήν Αύστραλίαν, ένθα, διά τό αποικια
κόν τών ’Άγγλων πνεΰμα, ή φύσις έξημεροϋται όλονέν. Ό άπρόσεκτος 
οδοιπόρος κινδυνεύει νά πλήρωσή άκρίβά τάς έκδρομάς του, διά τήν 
πληθύν τών ιοβόλων μυιών, ών τά δήγματα έπικίνδυνα λίαν. Οί άγα- 
πώντες τό νήχεσθαι δέον ν’ άποσύρωνται είς άμμωδίαν άβαθή, διά τό 
πλήθος τών καρχαριών, ώς έν πάσαις ταΐς μεταξύ τών τροπικών θαλάσ- 
σαις. Είδον ύπερμεγέθεις τοιούτους, δέκα περίπου άπό τής άκτής μέτρα.

Οί ιχθύες είναι άφθονοι, άλλ’ άπαιτεϊται προσοχή είς τήν ιχθυοφα
γίαν, διότι ύπάρχουσι φαρμακεροί πολλοί, μάλιστα δέ οί έρυθροί τοιοΰ- 
τοι καί αί σάρδαι καί άφύαι είσ'ιν ύποπτότατοι.

Ώς τόπος έπισιτίσεως ή Νουμέα όλιγίστους παρέχει πόρους· οί βόες 
προέρχονται έκ Σίδνεϋ· πάντα δέ τά άναγκαϊα τφ βίφ είσ'ιν άκριβώ- 
τατα. Καλλιεργείται έν Ν. Καληδονίοι τό ζαχαροκάλαμον καί ό καφές, 
όταν δέ αί άκρίδες, αί ώς νέφη πληροϋσαι τδν άέρα, τδ έπιτρέψωσιν, ή 

συγκομιδή είναι καλή.
Ύπάρχουσιν έν τή νήσφ μεταλλεία νικελλίου, πλουσιώτατα, ώς λέ- 

γουσιν, έκμεταλλευόμενα ύπό άγγλου τινός. Μικρόν τοϋ μετάλλου τού
του δείγμα έπεμψα πρό καιροϋ τφ έθνικφ ήμών μουσείφ. Έν τοϊς με- 
ταλλείοις έργάζονται 'Έλληνες τινες, οϋς δμως δέν ήδυνήθην νά ίδω. Ή 
βλάστησις ούτε δαψιλής, ούτε περίεργός έστιν έν τούτοις συνέλεξα σπό
ρους τινάς χάριν τοϋ βοτανικού ήμών κήπου. Δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά 
μεταφέρω πάντας σώους έν Γαλλίμ, άγνοώ δέ άν οί πεμφθέντες τφ κυ- 
ρίφ διευθυντή έχρηζον καν τόν κόπον τής άποστολής.

Αί διάφοροι τής Ν. Καληδονίας πολίχναι είσ'ι κατά πολύ χείρονες 
τής Νουμέας.Έπεσκέφθην τήν Δομβίαν παρά τόν ομώνυμον ποταμόν, τήν 
χερσόνησον Dacos, τήν νήσον Νού καί τήν νήσον τών Πευκών. Πάντα 
τά μέρη ταϋτα εύρύ εΐσι δεσμωτήριον έν έλευθέρφ άέρι. Άν ένόμιζον 
ότι ήδύνατο τοϋτο νά έχη σκοπόν τινα πρακτικόν, θά έπεμπον τώ 
Ύπουργείφ περιγραφήν άκριβή τής διοργανώσεως αύτών. Φρονώ δμως 
δτι οί έλεύθεροι ούτοι δεσμώται, έν τή νωθρότητοι καί τή χαυνώσει 
ζώντες, έπανέρχονται έν Γαλλία, άφοϋ ζήσωσιν έφ’ Ικανόν είς βάρος τοϋ 
ταμείου, μάλλον πεπωρωμένοι τήν ψυχήν ή πρό τής καθείρξεώς των.

Κατά τήν έν Νουμέα διαμονήν ήμών έσημάνθη κυκλών, κατευθυνό- 
μενος πρδς τό νότιον τής νήσου’ διότι ούδέ τής μάστιγος ταύτης είναι 
καν άπηλλαγμένη, ιδίως δέ κατά ’Ιανουάριον καί Φεβρουάριον μήνα. Τά 
όρμοΰντα έν τφ λιμένι πλοία έλαβον τά δέοντα μέτρα, διότι κατά τήν 
περίστασιν ταύτην καί μόνην δέν είναι άσφαλή’ έξησφάλισαν δέ δεόντως 
κα'ι τάς οικίας. Ό κυκλών κατηυθύνθη πράγματι πρός τήν νήσον, άλλά 
το κέντρον αύτοϋ διήλθε μακράν τής Νουμέας, έπνεε δέ μόλις σφοδρός 
από ΛΝ — ΛΖ άνεμος, τοϋ βαρομέτρου δντος είς 749.7, ένφ ήμεϊς, 
επανερχόμενοι έκ τής νήσου τών Πευκών διά τοϋ σκευαγωγού άτμοπλοίου 
Seudre ειχομεν πάλιν σφοδρόν καί ριπαϊον άνεμον άπό Ν—ΛΝ, άλλά 
μέγα έμπορικόν πλοϊον, ναυαγήσαν έν τινι ύφάλφ, καταληφθέν, ώς 
φαίνεται, έν τφ έπικινδύνφ ήμικυκλίφ, κατά τόν δεύτερον κλάδον τής 
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παραβολικής αύτοϋ τροχιάς νοτίως τής Ν. Καληδονίας, άπώλεσε πάσας 
τάς λέμβους του, τοϋ βαρομέτρου χαταβάντος εις 728.

Bor 'Επάνοδος...................

Περατώσας ενταύθα τδ τεχνικόν ούτως είπεϊν τής έκθέσεώς μου ταύ
της μέρος, ώφειλον ίσως κατά καθήκον νά πληροφορήσω τδ σεβαστόν 
Ύπουργεΐον περί παντός ο,τι αν άντελήφθην, άξιου κατά τήν κρίσιν 
μου νά περιέλθη εις γνώσιν αύτοϋ, περί τε τήν εσωτερικήν ύπηρεσίαν, 
τήν συντήρησιν τών πληρωμάτων, τόν οικονομικόν μηχανισμόν, τήν 
ύγειονομικήν έπίβλεψιν, τών διαφόρων έμβατών οίουδήποτε βαθμοΰ τήν 
έκπαίδευσιν καί ει τι άλλο. Τής έκθέσεώς μου δμως γενομένης μακράς, 
λίαν ίσως μάλιστα ύπερβάσης τά πρέποντα δρια, ένόμισα δέον νά 
παρέλθω ταϋτα, επιφυλαχθείς νά ύποβάλω υπομνήματα λεπτομερή, άν 
έπιταχθώ άρμοδίως.

Συγχωρηθήτω μοι έντοσούτω νά προσθέσω γενικά τινα πράγματα, 
περί ών ίσως δέν λάβω τήν εύκαιρίαν νά λαλήσω αλλαχού. Κατά τδν 
γαλλικόν κανονισμόν μόνοι αρμόδιοι νά έκτιμήσωσι τήν αξίαν τών πλη
ρωμάτων θεωρούνται ό κυβερνήτης καί τά επιτελεία τών πλοίων, κατά 
φυσικόν λόγον’ ούτω λοιπόν έως τοϋ βαθμού τοϋ διόπου, συμπεριλαμβα
νομένου, οί προβιβασμοί γίνονται ύπό συμβουλίου τών έξ άρχαιοτέρων 
τοϋ πλοίου αξιωματικών προεδρευομένου ύπό τοϋ κυβερνήτου καί συν- 
ερχομένου ύποχρεωτικώς δίς τοϋ έτους, ήτοι τήν 1 Ίανουαρίου καί τήν 
1 Ιουλίου. Δύο τοιαϋτα συγκροτηθέντα. συμβούλια προήγαγον πράγ
ματι τούς άξιωτέρους. Τών ύποκελευστών καί κελευστών οί προβιβασμοί 
γίνονται ώς καί παρ’ ήμϊν παρά τοϋ ύπουργείου, πλήν τή προτάσει τοΰ 
συμβουλίου τούτου, καί μόνον μετά τοιαύτην πρότασιν. Όπόσον ό 
θεσμός ούτος αύξάνει τήν δύναμίν τών επιτελείων, συσφίγγων συνάμα 
τής πειθαρχίας τούς δεσμούς, περιττόν νά τό εϊπω, διότι εύκόλως κατα
νοείται δτι τά πληρώματα δέν άναζητοϋσιν ούτως είς ένεργείας αθεμί
τους τήν εαυτών προαγωγήν, ούδέ οί κυβερνήται εξευτελίζονται δι’ αδυ
ναμίαν περί τήν προστασίαν τών καλών ύπηρετών τής πατρίδος.

Συμβούλιον έπίσης τών τεσσάρων άρχαιοτέρων τοϋ πλοίου αξιωμα
τικών, ύπό τοϋ κυβερνήτου άρμοδίως συγκαλούμενον, κρίνει καί κατα

δικάζει κατά πλειονοψηφίαν καί άνεκκλήτως τούς πταίσαντας είς βαθ
μόν πλημμελήματος. Δίς δέ τοιούτον συμβούλιον συγκροτηθέν έπί τοϋ 
αΝαυαρίνου», κατεδίκασε ναύτας δύο είς διετή φυλάκισιν, τόν πρώτον διά 
παρακοήν πρός δίοπον, τδν δ’ έτερον διά κλοπήν μαχαιριδίου. 'Όταν τό 
έγκλημα, νωπόν έτι δν, τιμωρήται, ό δέ παραβάτης τοϋ νόμου δέν 
ύπεκφεύγη τήν άνήκουσαν αύτφ τιμωρίαν, ένεκα άθεμίτων καί έγκλη- 
ματικών προστασιών, ούδέποτε ή πειθαρχία εκλύεται, καί οί άνώτεροι 
άντλοΰσι νέαν δύναμιν, δπως άπαιτήσωσι τοϋ νόμου τήν τήρησιν παρά 
τών ύποδεεστέρων, δέν παραβλέπουσι δέ πολλάκις δι’ άδυναμίαν τοϋ 

νά έπιτύχωσι δικαιοσύνην.
Ώς γνωστόν, κατά τούς μακρούς τούτους διάπλους ή συνηθεστέρα 

καί μάλλον επικίνδυνος άσθένεςα είναι ή στομακάκη. Ώς προφυλακτι- 
κόν μεταχειρίζονται κόνιν όδοντοσμηκτικήν έξ άνθρακος καί μικράς δό- 
σεως κίννης δι’ απαν τδ πλήρωμα, καί ζωμόν έτι λεμονίου είς δόσιν 14 
γραμμών μετά 28 γράμμων σακχάρεως καί 112 γράμμων ύδατος· άρ- 
χεται δέ ή διανομή τούτου οκτώ ήμέρας μετά τήν έναρξιν τών ταριχευ
τών. Διά τών προφυλακτικών τούτων δλίγιστα μόνον έσχομεν συμβάματα 
στομακάκης καί ταϋτα δέ κατά τά μεγάλα ψύχη τοϋ ’Ινδικού καί τοϋ 
άκρωτηρίου Όρνου. Ούδεμία δμως έκ τούτου προέκυψε τελευτή. Καί τό 
δλον δέ τών θανάτων ήν έξ έπί 1157 άτόμων, κατά τδν άπό Γαλλίας 
είς Καληδονίαν διάπλουν ήμών, 13 δέ έπί 1050 άτόμων, κατά τόν 
άπδ Καληδονίας είς Γαλλίαν. Ή θνησιμότης αύτη δέν είναι μεγάλη 
σχετικώς- άποδοτέον δέ τοϋτο είς τήν καλήν τών πληρωμάτων συντή- 
ρησιν. Είς μόνος τών άποθανόντων ήν άξιωματικός τοϋ ναυτικού 

πεζικού.
Κατά τε τήν μετάβασίν ήμών είς Νουμέανκαί τήν είς Γαλλίαν επά

νοδον έσχομεν πλεϊστα δσα κρούσματα κοιλιακών νοσημάτων μετ’ έμέ- 
του περί 25° πλάτος έν τφ Άτλαντικφ. ’Ακριβούς παρατηρήσεως γε
νομένης ύπό τών αρμοδίων, εύρέθη δτι μόνη ή αίφνιδία καί άπότομος 
μεταβολή τής θερμοκρασίας προεκάλεσε ταϋτα. Όλίγιστα ώσαύτως καί 
σποραδικά κρούσματα τύφου, συμβάντα ίδίως μετά τήν παράλλαξιν τοϋ 
Όρνου, ούδένα έφεραν έπιδημικόν χαρακτήρα.

Μέγα μέρος τής διατροφής τών γαλλικών πληρωμάτων κατέχουσιν 
ώς γνωστόν τά όσπρια, δπερ κάλλιστον, καθό ύγιεινά. Κατ’ άνάγκην 
έγίνετο έπί τοϋ «Ναυαρίνου» συχνή χρήσις χοιρείου ταριχευτού κρέατος 
τρίς καθ’ έβδομάδα. Τό κρέας δμως τούτο έπιθεωρεϊται έγκαίρως ύπό 
τών αρμοδίων μή ή προσβεβλημένον ύπό τριχνίνης ή άλλου νοσήματος 
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συνήθους τοϊς ζφοις τούτοις· ούτω δέ ούδέν έκ τής βρώσεως τούτου συν
έβη δυσάρεστον. Τάς άλλας τρεις τής έβδομάδος ημέρας, έχορηγεϊτο 
κρέας βόειον νωπόν έν άρχή, έφ’ δσον ΰπήρχον βόες, βραστόν δέ ακολού
θως. Τό δεύτερον τοϋτο γνωστόν έστιν έν Γαλλία: ύπό τό όνομα endau- 
bage, συντηρείται δ* εντός δοχείων έξιτερισμένων καί στεγανώς κε- 
κλεισμένων. Ή τροφή αύτη φαίνεται μοι πολύτιμος δι* έκστρατεύοντα 
σώματα, καί άποτολμώ νά έπιστήσω ένταΰθα τήν ευμενή προσοχήν 
τοϋ σεβαστού ύπουργείου. Μίαν τής έβδομάδος ημέραν αντί κρέατος έχο
ρηγεϊτο τυρός.

Τό άκράτισμα τών ναυτών συνίστατο είς καφέν μετά διπύρου καί 
ρωμίου, κατά τά μεγάλα δέ ψύχη έχορηγεϊτο καφές ή τέϊον κα'ι το 
εσπέρας μετά τό δεΐπνον οίνος δ’ έρυθρός δέν έλεεπεν ούτε κατά τό αρε
στόν πολλάκις δέ ούτε κατά τό δεΐπνον. Ούτω καθ’ δλον τόν διάπλουν δέν 
ήκουσα βήχοντα ναύτην, καίτοι τής διαφοράς τής θερμοκρασίας ύπερ- 
βάσης πολλάκις τούς 30^ έν μικρφ χρόνω. Δέν είναι εύκταΐον νά παύση 
ή τοϋ αντιτίμου τοϋ οίνου πληρωμή έν τφ πολεμικφ ήμών ναυτικφ ; 
Ή έπί πλέον δαπάνη έσται ασήμαντος τφ δημοσίφ, θά έχη δέ μετ’ ού 
πολύ άνδρας ρωμαλέους κα'ι ούχί παιδάρια καχεκτικά εις τήν υπηρε
σίαν του. Τί δέ τό κωλϋον νά γείνη χρήσις θερμού τίνος ποτοΰ τήν 
πρωίαν καί τήν εσπέραν έτι έν χειμώνι ; ’Ενθυμούμαι τφόντι δτι ό 
πρφην κυβερνήτης τής «’Όλγας» πλοίαρχος ήδη Κύριος Παλάσκας, χο
ρηγών πτισάνην έλελισφάκου μέλιτι συγκεκραμένην, διετήρησεν άκμαίαν 
τοϋ πληρώματος του τήν ύγείαν έπ'ι δύο δριμεϊς χειμώνας. Τφόντι, διά 
τής ύγιεινής ήν άκολουθοϋμεν έν τφ πολεμικφ ήμών ναυτικφ, σκέπτομαι 
δτι ανυπολόγιστα θά συνέβαινον κακά, άν ποτέ έπεχειροϋμεν τοιοϋτον 
μακρυνόν διάπλουν. Καί αύτή δέ τών πληρωμάτων μας ή ενδυμασία θά 
συνέτεινεν εις τοϋτο.

Ή ήμερησία μερΐς τοϋ ύδατος ήν 3 4/s λίτραι διά τούς δύο κυβερ- 
νήτας καί τούς αξιωματικούς πάντας, 3 δέ λίτραι διά τούς λοιπούς 
άνευ διακρίσεως. Τών τριών καί ήμισείας λιτρών άφηροϋντο 2 */ διά 
τό μαγειρεΐον, τόν μεσόδομον κα'ι πρός ποτισμόν τών μικρών ζφων 
αύτών, έμενε δέ μία πρός καθαρισμόν. Οί ναΰται έκαθαρίζοντο ύδατι 
θαλασσίφ, τοιοϋτο δέ μετεχειρίζοντο κα'ι είς τών ενδυμάτων αύτών 
τήν πλύσιν έκτος τοΰ δτι τοϋτο ακατάλληλόν έστι πρός άποσύνθεσιν 
τοϋ σάβωνος, ή στέγνωσις είναι δυσκολωτέρα, απομένει δέ πάντοτε 
πολλή ύγρασία. Μανθάνω έντοσούτφ δτι έν τφ άγγλικφ ναυτικφ χρών- 
ται άπό τίνος σάβωνι άποσυντεθειμένφ τφ θαλασσίφ ύδατι, ίσως δέ δέν
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θά ήτο άσκοπον πάντη νά αίτηθώσιν άρμοδίως αί δέουσαι περί τούτου 

πληροφορίαι.
Ή ήμερησία ολική δαπάνη τοΰ ύδατος άνήρχετο είς 3600 περίπου 

λίτρας, τής υδροθήκης περιεχούσης 247600 λίτρας, ήτοι ικανόν ποσόν 
δι’ 70 ήμέρας. ’Εκτός δμως τούτου τό «Ναυαρΐνον» έκέκτητο παρά τά 
μαγειρεία δύο άποσταλακτήρια παράγοντα 2000 λίτρας γλυκέος ύδατος 
έν 13 ώραις διά μόνου τοϋ πρός έψησιν τών βρωμάτων πυρός. Έάν αί 
μηχαναί αύται είργάζοντο έπίτηδες, θά άπητεϊτο έν χιλιόγραμμου γαι
ανθράκων πρός άποστάλαξιν 3λ, 3 ύδατος. Ή μερ'ις τοϋ ύδατος φαίνεται 
μοι ανεπαρκής· διότι πολλάκις κατά τά θερμά μάλιστα κλίματα έστε- 
ρήθημεν, οί αξιωματικοί ιδίως, ύδατος- πρός πόσιν, νομίζω δμως δτι 
4 1 /2 λίτραι ήτοι, 3 1 / οκάδες, είσ'ιν έπαρκεϊς· περιττόν δέ νά είπω 
όπόσον τοϋτο είναι σπουδαϊον έν μακργ μάλιστα δι’ ιστίων θαλασσο

πλοΐα καί έν έλλείψει άποσταλακτηρίων.
Ό καπνός ώς καί ό σάβων χορηγούνται τφ πληρώματι ύπό τοϋ κρά

τους αντί μετριωτάτης τιμής. Τοϋ λόγου δέ περί καπνού δντος, δέν θε
ωρώ άκαιρον, ούτε άσκοπον, νά προσθέσω ένταΰθα, δτι καί έν Αύστρα- 
λία καί έν Βρασιλία έτι έπιζήτητός έστιν ό γαλλικός καπνός. Ό ήμέ— 
τερός έστι βεβαίως ύπέρτερος αύτοϋ· άν δ’ έπειοάτο ή εισαγωγή του 
παρεσκευασμένου έν μικροΐς δέμασιν, ώς παρασκευάζεται ό γαλλικός, 
ίδίως μάλιστα εις Αύστραλίαν, πιθανώτατα θά άπέβαινεν αύτη ώφε- 
λιμωτάτη τή τε ελληνική έμπορίμ καί τή ναυτιλία μάλιστα. ’Ίσως 
δμως θά ήτο άνάγκη τής άμέσου τής κυβερνήσεως έπιτηρήσεως, μή δόλος 
ιδιώτου κακοήθους παρέβλαπτε καί παρέλυεν έξ αρχής τήν έπιχείρησιν.

Ώς, κατά καθήκον, άνήνεγκον έν τφ οίκείφ τόπφ, καί έν ταϊς άπω- 
τάταις τών χωρών ύπάοχει εν καν τέκνον τής ελληνικής πατρίδος δι’ 
έντιμου ζών έργασίας. Δυστυχώς έν Νουμέα έπέπρωτό μοι ν’ άκούσω 
τήν πάτριον φωνήν προφερομένην άπό χειλέων ρυπαρών έν τφ θερα- 
πευτηρίφ τοϋ δεσμωτηρίου τής νήσου Νού. Ερύθημα αισχύνης περιέ- 
χυσέ μοι τό πρόσωπον’ άλλά μεθ’ δλην τήν βδελυγμίαν ήν ήσθάνθην, 
δέν ήδυνήθην ν’ άντιπαρέλθω χωρίς νά λαλήσω, καί ίδού τί παρ’ αύτοϋ 
τοϋ ίδίου έμαθον· ονομάζεται Παράσχος, ήν ναυτικός τό έπάγγελμα 
Χαι δημότης Σύρου, ένθα έχει κα'ι οικογένειαν, κατεδικάσθη δέ είς δεκα
ετή δημόσια έργα ύπό τοϋ κακουργιοδικείου τής Μασσαλίας έπί άναι- 
ρέσει, καί διετέλει νοσηλευόμενος διά πληγήν τού ποδός.

Έν πάσαις ταϊς θαλάσσαις δι’ ών διήλθον αί ναυτικοί σημαΐαι πάσαι 
αντιπροσωπεύονται’ ή άγγλική έστιν, ώς είκός, ή λαμπρότερον καί 
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μεγαλοπρεπέστεροι παρισταμένη, διότι πλέον τοΰ ήμίσεος τών πλοίων, 
μεθ’ ών συνηντήθημεν, ήσαν πελώρια καί ωραία όξύπλοα τής Μ. Βρετ- 
τανίας’ μετ’ αύτήν τακτέον τήν άμερικανικήν καί γερμανικήν εξίσου 
σχεδόν, τήν ολλανδικήν καί τήν γαλλικήν ειτα. Καί τά μικρότερα 
δμως ναυτικά κράτη, ώς ή Σουηδία καί Δανία, δέν ύστεροΰσι πάντως· 
πλέον δέ ή άπαξ είοομεν τήν δανικήν σημαίαν είς τό τέρθρον τοϋ κέρα- 
τος καλοϋ τίνος μυοδρόμονος ή πάρωνος κυματίζουσαν, άπαξ μάλιστα 
άντεχαιρετίσαμεν αύτήν, κατά τήν επάνοδόν μας, έν μέσφ τφ ’Ατλαν
τικοί, έπαρθεΐσαν έπί τοΰ ίστοϋ τοϋ έπιδρόμου ημιολίας θαλαμηγού, 
ούχί μεγαλειτέρας τής Πληξαύρας, πρό όγδοήκοντα ήμερων παλαιούσης 
πρός τούς τραχείς τών άπεράντων τούτων θαλασσών κλύδωνας, ώς έμά- 
θομεν διαλεχθέντες μετ’ αύτής, διότι τό άλληλεθνές σηματολόγιον παρά 
πάσι τοΐς ναυτικοϊς κράτεσίν έστιν έν πλήρει χρήσει καί δέν συγκατα
λέγεται έν τοΐς σχεδιαζομένοις. "Αν δέ δέν έπεσήμαινεν αύτη τοΰ δανι
κού Κράτους τό μεγαλεΐον, έτεκμηρίου δμως άριδήλως τών ναυτίλων 
τοΰ μικρού, ώς τό ήμέτερον, έκείνου έθνους τό εύτολμον καί καρτερικόν. 
Μίαν μόνην σημαίαν ναυτικού έθνους ούτε ειδον έτι ίσως, ούτε έχαιρέ- 
τισαν καί οί πέντε τής Γής ωκεανοί, τήν έθνικήν ήμών, προς άλγος 
βαθύ τοΰ τυχόν διατρέχοντος τά πελάγη ταΰτα 'Έλληνος. Είθε ό πρώτος 
μετ’ έμέ διασχίσων ταΰτα, εύτυχέστερος εμού, γηθοσύνως νά χαιρετίση 
ταύτην σεμνώς κυματίζουσαν έπί πληθύος καλών πλοίων. Τό έπ’ έμοί, 
έάν ή σεβαστή Κυβέρνησις έκρινέ με άξιον τής τιμής ταύτης, προθύ- 
μως καί μετ’εύγνωμοσύνης θά άνελάμβανον νά παραλλάξω διά σκάφους 
πολεμικού μας τά τρία γνωστά καί μεγάλα τοΰ νοτίου ημισφαιρίου 
ακρωτήρια, και μεθ’ υπερηφάνειας έθνικής καί άκρας τής ψυχής μου εύ- 
φροσύνης θά περιέφερον έπιδεικνύων τήν ελληνικήν μας σημαίαν, πρώ
τος τών έλλήνων ναυτίλων, κατά τάς άπωτάτας έκείνας χώρας.

ψ Ηλιας Φ. Κανελλοποτλος
Υποπλοίαρχος του Β. Ναυτι,χόυ

Πανοαοιότυπον ύπογραφής Η. Κανελλοπούλου

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ
Ο Ελληνικόν έθνος έκ τών αιμάτων και 
τών δηώσεων άνακύψαν, άν ή, έννομος τά- 
ξις πρός πλήρη άποκατάστασιν άπετέλει 
τό θεμέλιον, δέν ήρκει δμως μόνη αύτή. 
Και τάς πολλαπλός έλλείψεις άνεπλή- 
ρωσεν ένωρίς ή φιλογένεια και τό άφθο- 

νον χρήμα — δπερ τών πάντων ό μοχλός — εύγενών τής 
Πατρίδος τέκνων. Ύπό τήν έποψιν ταύτην ή 'Ελλάς αληθώς 
ύπήρξε πανευτυχής. Γέμουν αί εις τήν στήλην τών έθνικών 
εύεργεσιών άναγραφαί τών ονομάτων τών εύεργετών, άλυ- 
σιν τιμαλφή άποτελοϋσαι. Ούδ’ αποπειρώμεθα άρίθμησιν 
αύτών, διότι ή πληθύς πιθανόν νά έπιφέρη τήν άκουσίαν 
παράλειψήν τίνος άπό τής όφειλομένης μνείας.

"Εγκριτον θέσιν, τιμητικήν, ίδιάζουσαν, κατέχει ό μεγάτιμος 
καί γενναιόδοιρος εύεργέτης και φιλανθρωπότατος καί τοΰ 
καλοϋ έκθυμος ύποστηρικτής κ. Άνδρέας Συγγρός. 
Ό βίος του, βίος μετέχων ταλαιπωριών καί έπιτυχιών, χλι
δής δμως ούδέποτε, είνε διδακτικός. Μόνος άνεδείχθη, διατρέ- 
ξας τό ολισθηρόν καί άδέδαιον στάδιον τής έμπορίας καί τοϋ 
έντιμου χρηματισμοϋ. Ό ίδιος διηγείτο ποτέ δτι μίαν νύ
κτα, κατόπιν μεγάλου πλούτου, έκοιμήθη έν Κωνσταντινου- 
πόλει είς τήν ψάθαν. Άλλ’ ή δραστηριότης, ή σπινθηροβό- 
λος νοημοσύνη του, ή έπιμονή, τό ανένδοτον καί άπροσμά- 
χητον τοϋ χαρακτήρός του, τόν άνέδειξαν καί πάλιν, καί δχι 
ίσως έν δακτυλίδιον είς τό όποιον, αρκετά προληπτικός, 
αποδίδει τήν παλινόρθωσιν τής περιουσίας του.

"Αν καί έκ μικρών όρμηθείς, — πατρίς του ή "Ανδρος — 
ό κ. Συγγρός έγινε κύριος έκατομμυρίων καί έγινε τοιοϋτος 
διά θεμιτών πάντοτε μέσων. Γνώστης τών οίκονομικών άρι- 
Οτος, κατώρθωσε νά κράτη τά σκήπτρα τοϋ πλούτου έν Άθή- 
ναις, άμα δέ νά μνε δημοφιλέστατος. Γνωρίζομεν πόσον ό 
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λαός καχ μάλιστα ό χύδην άποστρέφεται τούς πλουσίους. 
Έν τούτοις διά τόν κ. Συγγρόν ούδεις θά εύρεθή νά γογ- 
γύση, ή νά έκφρασθή μετ’ένδοιασμού. Τό όνομά του συνεδέθη 
τόσον στενώς καϊ άρρήκτως μετά της Φιλανθρωπίας 
καϊ της II α τ ρ ί δ ο ς, ώστε θά ήρνεΐτό τις αύτά τά προσφιλή 
ινδάλματα άρνούμενος τάς άρετάς τοϋ εύεργέτου κ. Συγ- 
γροϋ. Δέν ύπήρξεν έθνική περίστασις ή μάλλον δυσχέρεια, 
πατριωτικός σκοπός, φιλανθρωπικόν έργον, είς ά ό κ. Συγ- 
γρός δέν έπρωτοστάτησε, δέν έτεινε τήν χεϊρα άρωγόν καϊ 
πρόθυμον, δένήνοιξετό βαλάντιον, δέν άφηκενά έκχειλίση είς 
συμπάθειαν ή εύγενής καρδία του. Μακρός θά άπετελεϊτο ό 
κατάλογος τών εύεργεσιών του. Τό κατάστημα τών ’Απόρων 
γυναικών, τό σεμνόν αύτό τοϋ τίμιου ίδρώτος άσυλον πλεί- 
στων όσων πτωχών γυναικών καϊ ίδια κορασίων, τό Πτωχο- 
κομεϊον ένθα εύρίσκουν στέγην καϊ τροφήν οί ύπό τών χρό
νων συντριβέντες, αί ομώνυμοι φυλακαί, αί μόναι άνθρωπι- 
να'ι καϊ εύπρόσωποι φυλακαι τοϋ Κράτους κατ’ εύρωπαϊκόν 
σύστημα διά τούς άποβλήτους τής κοινωνίας, ό «Εύαγγελι- 
σμός» παρ ’ ω τά σωματικά άλγη εύρίσκουσιν ίατρικήν άντί- 
ληψιν καϊ συμπαθή άνακούφισιν, είσϊ πρός τήν φιλανθρωπίαν 
πολύτιμοι είσφοραί, ώς έκτος άλλων, καϊ ή μεγάλη προικοδό- 
τησις τοϋ Άμαλιείου ’Ορφανοτροφείου καϊ χρηματική συν
δρομή τής σχολής τών ’Απόρων Παίδων. Τά Νοσοκομεία 
πρός τούτοις Κωνσταντινουπόλεως, Χίου, Σμύρνης άναγρά- 
φουσι τόν κ. Συγγρόν είς τούς μεγάλους εύεργέτας των.

Άλλ’ έκτος τών φιλανθρωπικών έργων, ισχυρός παράγων 
ύπήρξεν ό κ. Συγγρός είς τήν ύποστήριξιν τής τέχνης. Τό 
μεγαλοπρεπές έν ’Ολυμπία ’Αρχαιολογικόν Μουσεϊον, δπερ 
προεφύλαξεν άθάνατα αρχαίας τέχνης έργα, έν οίς τόν έκ- 
παγλον Έρμήν τοϋ Πραξιτέλους καϊ τήν Νίκην τοϋ Παιω- 
νίου. Τό Μέγα θέατρον, δπερ άνευ τοϋ κ. Συγγροϋ θά ήτον 
άχυρών .... περίβλεπτος, καϊ ούτινος τά είσοδήματα σήμε- 
μερον μέν νέμεται ό «Εύαγγελισμός», μετά τινα δ’ έτη ό Δή
μος Άθηναίοιν, είνε τά αναγκαιότατα οίκοδομήματα, άτινα 
χάριν τής τε αρχαίας καϊ νεωτέρας τέχνης άνήγειρεν.Ό φιλό- 
λαος εύεργέτης πρός τούτοις εύηργέτησε τήν « Εταιρίαν τών 
Φίλων τοϋ Λαού» καϊ πολλάς σχολάς καϊ Συλλόγους έν τώ

ύποδούλω Έλληνισμώ. Τά Πατριαρχεία ώσαύτως ήσθάνθη- 
σαν τήν βαρύτητα τής προσφοράς του, ώς καϊ πολλοί νέοι 
έκπαιδευθέντες άναλώμασιν αύτοϋ έν Εύρώπη, ούκ όλίγας 
οίκογενείας έν κρύπτω σώσας άμα έξ άσιτίας καϊ ηθικού κατα
ποντισμού. Τά πεζοδρόμια άκόμη τά έγκάρσια τών ’Αθηναϊ
κών οδών είς τόν κ. Συγγρόν οφείλονται. Άλλά μήπως κατά 

.£·' τούς σεισμούς τής Χίου, τής Πελοπόννησου, τής Ζακύνθου, 
τής Λοκρίδος, ό κ. Συγγρός δέν μετείχε τών έκάστοτε έπι- 
τροπών, προϊστάμενος πάντων είς τό μέγεθος τής εύεργε- 
σίας ; Διά τίνων δέ λέξεων νά έξαρθή ή ήγεμονική δωρεά 
του κατά τήν μεγάλην πυρκαϊάν τής Θεσσαλονίκης ύπέρ τών 
παθόντων Ελλήνων, τών αστέγων, τών περιουσίας ολοκλή
ρους άπολεσάντων ;

Εκ'- Εύλόγως δθεν τών εύεργεσιών του ανάλογοι ύπήρξαν καϊ
αί έξαιρετικαϊ τιμαί, δι’ ών τά μεγαλόδωρα καϊ πατριωτικά 
αίσθήματά του ήμειψε καϊ ή πολιτεία καϊ ό λαός. Τιμά δι
καίως τά εύγενή στήθη του ή κυανή ταινία τοϋ Μεγαλοσταύ- 
ρου τοϋ Ελληνικού Έθνους, οί δέ έκλογεϊς Αττικής καϊ Κυ
κλάδων τόν έτίμησαν περιφανώς, έκλέξαντες αύτόν έκ περι
τροπής διά πρωτοφανούς πλειονοψηφίας Δημοτικόν άρχοντα 
καϊ ’Αντιπρόσωπον έν τή Βουλή. "Οτε άπουσιάζοντα τών 
Αθηνών καϊ έν τή Εσπερία διατρίβοντα ύπέδειξαν άνεξάρ- 
τοι καϊ έντιμοι πολϊται ώς ύποψήφιον Δήμαρχον, πάντες έν- 

Β θυμούμεθα μέ ποιαν φρενίτιδα ένθουσιασμού άπεδέχθη σύσ
σωμος ή Πόλις τήν ύποψηφιότητά του καϊ πώς πάλλευκον 
έκ τών καλπών άνεδείχθη τό σεμνόν όνομά του. Ώς Βουλευ
τής ούδέποτε άνεμίχθη ένεργώς είς τήν πολιτικήν, άκολου- 

W θ“ν πθ·ντοτε σώφρονα πορείαν.
Τοιοϋτος έν γενικαϊς γραμμαΐς ό μεγαλώνυμος εύεργέτης 

τοϋ Έθνους. Τοιαϋτα καϊ τοσαϋτα τά φωτεινά, τά μεγαλο
πρεπή καϊ αδιάπτωτα τρόπαια τής εύεργεσίας, ήν ήσκησε 
καθ’ άπαντα τόν ήρεμον καϊ έγκρατή αύτοϋ βίον, τοιαϋτα τά 
ήθικά έρείσματα, έφ * & δύναται νά σεμνύνεται καϊ άτινα 
μεγαλόστομον τό κλέος ύμνεϊ. Ήκούσθησαν ένίοτε κρωγμοϊ 
ασεβείς, διετυπώθησαν άηδή χαριτολόγα δήθεν τολμήματα, 
άποτελοϋντα έπιθέσεις, δλως άκινδύνους, καϊ βέλη σκωρι- 
ώντα έκ χάρτινης φαρέτρας έτανύθησαν ύπό εύεξάπτων, ούς
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δέν γνωρίζει τις πώς νά δνορ.άο'η καί πώς νά καταλογίση, 
άφοΰ αί πράξεις των έλατήριον ειχον πάντοτε ίδιοτελεϊς καί 
έκβιαστικοΐτς σκοπούς. Άλλ’δ,τι καί άν ώς παρατονία έγράφη, 
σβέννυται παρευθύς ώς άνεπαίσθητος σκιά είς τό καταυ- 
γάζον καί διαυγές φώς, δπερ αγλαΐζει καί ύύοϊ είς περιωπύ,ν 
έθνικης εύγνωρ,οσύνης τό δνομα τοΰ μεγάλου πολίτου Ά ν- 
δρέου Συγγροΰ.

ΤΑ ’ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ

Μοΰ λέγανε δ ούρανδς ότι δέν έχει άκρη 
καί σαν παιδί ποϋ είμουνα μοΰ χάλαγε τδ νοϋ 
καί τή γλαυκή σαν κύτταζα εικόνα τ’ούρανοΰ 
άχ ποϋ ν’ άρχίζη ; . . μέ πικρδ ρωτούσα πόνου δάκρυ.

Μά στών ’ματιών σου τή γλαυκή εικόνα ποϋ θαμπώνει 
στδ γαλανδ τδ χρώμα τους ποϋ έρωτα σκορπίζει 
βρήκα, πώς απ’ τά μάτια σου δ ούρανδς αρχίζει 
καί στήν ψυχή σου ξάστερος μικρή μου ... τελειώνει . .

Κ· Τ Λ·
‘Όλα μοΰ τάδωκες μέ τήν καρδιά σου 
κι’ έγώ στά στήθη σου ’βρήκα δουλειά 
κι’ άπδ τά χείλη σου στήν αγκαλιά σου 
είπια καί μέθυσα σωρδ φιλ^ά.

Μά φλόγα μάναψες ποϋ δέ θά σβύσω 
κ>’ όλο τδ στήθος μου γΌ σέ χτυπά 
ή όσα μοϋδωκες πάρετα ’πίσω 
ή δός μου αγάπη μου ... κ. τ. λ.

ΠΑΡΑΚΛΗ2ΙΣ
Παππά μου μή μοΰ δώσης σταλιά νά μεταλάβω 
γιατί δέν προσκυνάω οΰτε κερί άνάβω, 
παππά μου τήν ψυχή μου μέσα στδν "Αδη κλειστή 
εΤμ ’ άπιστος παππά μου, ειμ’ άπιστος πολύ 
γιατί μ^ά μαυρομμάτα γιά ένα της φιλί

Μοΰ εβγα-Ιε τήν πίστι . · .
Νοέμβριος 1894. ΤίΜΟΣ

ανδρεας ςυγγρος



'Er Άθήταις τη 2Ιν[ ’Ιουλίου Ι89ί.

Φίλτατέ μοχ κ. Άράέντι,

Φρονών ότι οργανον δραστήριον τής προαγωγής καί αναπτύξεως τοϋ πνευμα
τικού τών ’Εθνών βίου είναι καί ή εκδοσις περιοδικών φύλλων, είς ά κατατακτέα 
καί τα ύπδ τύπον ημερολογίου ένιαυσιως έκδιδόμενα, μετά χαράς συνάγω έκ τής 
προς έμέ φιλόφρονος επιστολής Σας τήν πρόθεσιν ύμών πρός έξακολούθησιν τής 
έκδόσεως τής «Ποικίλης Στοάς», ήτις αληθώς είνε κατά πάντα άξια τοϋ φερο- 
μένου ύπ’ αύτής ωραίου ονόματος, παρέχουσα πάντοτε έξαίρετον τέρψεν άμα 
καί ωφέλειαν είς τούς πολυπληθείς άναγνώστας αύτής δια τής διακεκριμένης 
ποικιλίας καί σπουδαιότητος τών έν αύτή άρθρων και πραγματειών.

Άνταποκρινόμενος καί έγώ είς τήν ύμετέραν έπιθυμίαν περί τής ποικιλωτέ- 
ρας τής «Ποικίλης Στοάς» καταρτίσεως, αποστέλλω ΎμΤν πρός δημοσίευ- 
σιν διά τόν τόμον τοϋ 1895 σύντομον φιλολογικήν μου πραγματείαν, διαλαμβά- 
νουσαν περί τής 'Ιστορίας της Γραμματικής, ήτις, καίπερ άτερπής καθ’ έαυτήν 
κατά τό πλεΓστον, δύναται όμως, μεταξύ τοΰ πλήθους χαριεσσών άλλων τοϋ 
πολυτίμου ύμών 'Ημερολογίου διατριβών, νά συντέλεση ίσως είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τερπνοΰ τίνος ένδίαφέροντος περί γραμ.ματικής μεταξύ τών φίλων τοΰ “Ελ- 
ληνος λόγου.

Τώ Κυρίω
Κω ’Ιωάννη. Άοΰένη

Διευθυντή τοΰ ’Εθνικού Ημερολογίου
ή «Ποικίλη Στοά» Σάς άσπάζομαι δλοψύχως

Ό φίλος Σας
Θεόδωρος Ν. Φλογαίτης.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ'

ϊ ΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (λατινιστί grammatica, γαλλιστί gram- 
maire) άπό πολλών ετών καί τανϋν καλείται ή τέχνη τοϋ όρθώς
νοεϊν, λαλεϊν καί γράφειν γλώσσαν τινα. Άλλ’ ή σημασία τής

λέξεως ταύτης οέν είναι ή αρχική τής λέξεως σημασία. Τό όνομα χραμ-

1 Άπό θερμής καρδίας εύχαριστοΰμεν τόν διαπρεπή φίλον τής «Ποικίλης 
Στοάς» κύριον Θεόδωρον ΦΛογαίτην, έξαιρέτως καί αύθις τιμώντα τάς σελίδας τοϋ 
παρόντος τόμου, διά τής περιβλέπτου αύτοΰ συνεργασίας. Ή περί τής 'Ιστορίας 
?ης Γραμματικής λαμπρά καί έξοχος αύτοΰ πραγματεία παρέχει τήν άληθε 
στεραν ένθάρρυνσιν είς καταρτισμόν τής «Ποικίλης Στοάς», έργου πλήρους φιλο
λογικής αξίας καί σπουδαιότητος. Ούτω τιμών τό ’Εθνικόν ΊΙμερο.Ιόγιον καί 
πάλιν διά τής περιφανούς Συμμετοχής του ό έξοχος νομομαθής καί έκ τών όλ - 

Ιωάννου Αρχενη «ποικίλη χτοα» 5
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ματική περιελάμβανεν άλλοτε ή πολλφ εύρυτέραν έννοιαν, δηλοΰν πάσαν 
τήν φιλολογικήν παίδευσιν, ής μέρος καί ή νΰν γραμματική, ή πολλφ 
στενωτέραν, δηλοΰν τήν διδασκαλίαν τών γραριριάτων.

Ή λέξις γραμματική προδήλως παράγεται έκ τής λέξεως γράμμα, 
ήτις πάλιν, καταφανώς προερχομένη έκ τής λέξεως γράφω, έδήλου μέν 
καί τά ζωγραφήματα, τά δημόσια έγγραφα καί πρακτικά (έξ οΰ καί ό 
τόπος, έν φ ταΰτα φυλάσσονται, τά άλλως καλούριενα αρχεία, ώνομά- 
σθησαν γραμματεϊον ή γραμματοφυλάκιον), αί δημόσιαι έπιστολα'ι (de- 
peches), αί ιδιωτικά! έπιστολαί, έτι δέ καί αύτά τά συγγράμματα, 
ώς διά τής γραφής πάντα καταρτιζόμενα· άλλ’ άρχικώς ένέφαινε τά 
στοιχεία τοΰ αλφαβήτου, ώς γεγραμμένα, ήτοι τδ άλφα, βήτα κτλ. 
Κα'ι κατά ταύτην τήν έννοιαν γραμματική τέχνη ώνομάσθη κατά πρώ
τον παρά τοΐς άρχαίοις ή περί ταΰτα άσχολουρχένη, ή τέχνη δηλονότι 
τοΰ άναγινώσκειν καί γράφειν, καί γραμματικός ό τήν τέχνην ταύτην 
κατέχων, ήτοι ό τήν άνάγνωσιν καί γραφήν έπιστάμενος.

Εκ μυρίων χωρίων τοΰ Πλάτωνος συνάγεται δτι έπί τών χρόνων 
αύτοΰ γράριριατα έκαλοΰντο, ώς καί είς τανΰν, τά γεγραμμένα στοιχεία 
τοΰ αλφαβήτου, γραριριατική δέ ή περί ταΰτα άσχολουριένη, γραμματι
κός ό ταΰτα γινώσκων καί γραμματιστής ό διδάσκων τούς άλλους τά 
γράμματα, ό τανΰν γραμματοδιδάσκαλος 4. Έν φ δέ ή τών γραμμάτων 
τέχνη έμανθάνετο υπό πάντων καί εις τά διδασκαλεία τών γραμματιστών 
έσύχναζον πάντες οί έλεύθεροι παΐδες, ό διδάσκαλος ήτο καταφρονητός, 
διότι αύτη κατείχε τόν έσχατον τόπον τής παρ’ Έλλησιν αγωγής, τής 
μεγίστης τιμής άπονεμομένης είς τήν μουσικήν καί γυμναστικήν. Τοΰτο 
προδήλως συνάγεται έκ τοΰ Δημοσθένους, δστις, έξυβρίζων τόν Αΐσχίνην 
έπί γένει, λέγει δτι ήν υίός τοΰγραμματιστοΰ Άτρομήτου (Παραπρεσβ.). 

γων πολιτικών ’Ανδρών τής ’Ελλάδος, ώς έννοοϋνται οί πολιτικοί είς τά πεπολιτι- 
σαένα Κράτη κ. Θ. Φλογαίτης, αποδίδει είς τούς ύπέρ τής προόδου αύτοΰ ήιαετέ- 
ρους αγώνας τήν άληθεστέραν ηθικήν δύνααιν και έκτίμησιν, ής σπανίως ήξιώ- 
θησαν Συγγράριριατα τοϋ σκοπού καί τής αποστολής τής «ΖΙοικιάης Στοάς». 
Θεωροϋμεν αληθές ευτύχημα δτι τοιούτου άνδρ’ος ύψηλή συνεργασία τιμά πάν
τοτε τό ήμέτερον Έργον.

1 «"Οταν ταΰτα τά γράμματα, τό τε άλφα και τό βήτα καί έν έκαστον τών 
στοιχείων τοΐς όνόμασιν άποδιδώμεν τή γραμματική τέχνη» (Πλάτωνος Κρατύ- 
λος 431). Άλλαχοΰ πάλιν λέγει «έν τή τών γραμμάτων μαθήσει . . . ούδέν άλλο 
μανθάνων διετέλεσας ή τά στοιχεία έν τε τή οψει διαγιγνώσκειν πειρώμενος καί 
έν τή ακοή αύτό καθ’ αύτό έκαστον.»

Ή δέ παρά Πλάτωνι σημασία τής γραμματικής έπικρατεϊ καί παρ’ Ά- 
ριστοτέλει, ώς δηλοΰται έκ πολλών αύτοΰ χωρίων *. Προτάσσει δέ ό 
’Αριστοτέλης τήν τής γραμματικής σπουδήν τής μουσικής καί γυμνα
στικής. «Έστι τέτταρα σχεδόν, S παιδεύειν είώθασι, γράμματα καί 
γυμναστικήν καί μουσικήν, καί τέταρτον ένιοχ γραφικήν.»

Έν τούτοις ολίγον τι μετ’ ’Αριστοτέλη ή γραμματική ευρίσκεται 
έχουσα πολλφ εύρυτέραν σημασίαν καί είς μεγάλην τιμήν προβεβιβα- 
σμένη. Ό ’Αριστοτέλης ήκμαζεν έπί ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, ού 
διετέλεσε καί διδάσκαλος. Έπί δέ τών αμέσων διαδόχων τοΰ ’Αλεξάν
δρου, τών Πτολεμαίων έν ’Αλεξάνδρειάς καί έπειτα τών Άτταλιδών έν 
Περγάμφ, εύρίσκομεν τήν γραμματικήν τέχνην μεγάλην καί σοφούς 
άνδρας όνομαζομένους γραμματικούς.

Σέξτος ό Εμπειρικός λέγει «τήν έντελή γραμματικήν καί τοΐς περί 
Κράτητα τόν Μαλλώταν, ’Αριστοφάνη τε καί Άρίσταρχον έκπονη- 
θεΐσαν». Συμπεραίνουσι δέ πολλοί δτι ή υπέροχος σημασία τής γραμ
ματικής, τής παρ’ Άλεξανδρίνοις τιμωμένης, προήλθεν έκ τών έγ- 
γυτάτων διαδόχων τοΰ σοφοΰ τών Σταγίρων. Πρώτον Ήρακλείδης 
ό Ποντικός, ό ομόχρονος τώ Άριστοτέλει, έν τφ βεβλίφ δπερ επέ
γραψε Γραμματικά, ήσχολήθη πιθανώς ούχί περί τά στοιχεία τοΰ 
αλφαβήτου, αλλά περί τήν τέχνην τής γλώσσης καί περί τήν κριτικήν. 
Ή εικασία αύτη βεβαιοΰται τρόπον τινά ύπό τής μαρτυρίας Κλήμεν- 
τος τοΰ Άλεξανδρέως. «’Απολλόδωρος ό Κυμαϊος πρώτος τοΰ κριτικού 
είσηγήσατο τούνομα καί γραμματικός προσηγορεύθη· ένιοι δέ Ερα
τοσθένη τόν Κυρηναΐόν φασιν, έπειδή έξέδωκεν ούτος βιβλία δύο γραμ
ματικά έπιγράψας· ώνομάσθη δέ γραμματικός, ώς νΰν όνομάζομεν, πρώ
τος Πραξιφάνης». Υπάρχει δέ καί άλλη μαρτυρία παρά Θεοδοσίφ τφ 
σχολιαστή Διονυσίου τοΰ Θρακός λέγουσα «τό πρότερον κριτική έλέγετο 
καί οί ταύτην μετιόντες κριτικοί. Αύτόδωρος δέ ό Κυμαϊος συγγραψά- 
μενος λέξιν έπέγραψεν Αντοδώρου γραμματικού .ίέζιΥ». Εύλόγως 
δ’είκάζεται, δτι έκ παραδρομής γραφικής ή άντιγραφικής μετεποιήθη τό 
όνομα Άπο.ό.ϊόδωρος είς Αύτόδωρος.

Άλλ’ οπωσδήποτε καί άν ώνομάσθη ή αύτωνομάσθη πρώτος γραμ
ματικός έν τή τελευταία έννοιας, ανενδοίαστου είναι δτι ή γραμματική 
έπεξετάθη μεγάλως, διότι, έκτος τής περί τήν γλώσσαν έπιστήμης. 
περιελάμβανε τήν ερμηνείαν καί τήν κρίσιν τών αρχαίων ποιητών και

4 Ό ’Αριστοτέλης λέγει· «’Επί τής γραμματικής τά στοιχεία πρότερα τών συλ

λαβών», άλλαχοΰ δέ πάλιν «τήν γραμματικήν ώρίσατο έπιστήμην γραμμάτων · 
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συγγραφέων, πρΟσεγγίζουσα ούτως εις τήν νΰν όνομαζομένην φιλολογίαν. 
Τότε τό πρώτον γράμματα ώνομάσθησαν τά συγγράμματα, παν τό 
γραπτόν, ως τό παρά 'Ρωμαίοις litterae καί litteratura.

Ώς δ’ έν τφ νΰν έρίζουσι περί φύσεως καί ορίων τής φιλολογίας, 
οΰτω καί τότε ήριζον περί τής γραμματικής. Ό μέν Κράτης δέν έστεργε 
νά περιλαμβάνηται εις τήν γραμματικήν ή κριτική, ύπολαμβάνων τήν 
κριτικήν ώς τήν κυριωτάτην περί τόν λόγον τέχνην, ής ή γραμματική, 
περί τήν ερμηνείαν τής γλώσσης άσχολουμένη, ήν οίονεί θεραπαινίς. 
Τούναντίον ό Άρίσταρχος διεφύλασσε τό αξιοπρεπές τοΰ δρου τής γραμ
ματικής, διαιρών αυτήν είς έξ μέρη, ώς διδάσκει ημάς ό μαθητής αύτοϋ 
Διονύσιος ό Θράξ, ήτοι πρώτον άνάγνωσιν εντριβή κατά προσφδίαν, 
δεύτερον έξήγησιν κατά τούς ένυπάρχοντας ποιητικούς τρόπους, τρίτον 
γλωσσών τε καί ιστοριών πρόχειρον άπόδοσιν, τέταρτον έτυμολογίας 
εύρεσιν, πέμπτον αναλογίας έκλογισμόν, έκτον κρίσιν ποιημάτων «δ δή 
καί κάλλιστόν έστι πάντων τών έν τή τέχνη».

Ταύτην τήν διαίρεσή ήκολούθησαν καί οί πλεϊστοι τών μετέπειτα 
γραμματικών, παρ’ οις, καίπερ διαφέρουσιν εις τούς ορισμούς, παρά πά- 
σιν δμως αναφαίνονται τά τρία ταϋτα μέρη τής γραμματικής, τό τε- 
χηκόν, έν φ έξηγοΰντο τά τής γλώσσης, τό latopixor, εν φ εξηγούντο 
τά τών προσώπων καί πραγμάτων, καί τό ίόιαίτερον, έν φ περιείχετο 
ή κυρίως γραμματική, έρμηνεύουσα καί κρίνουσα τούς άρχαίους συγγρα
φείς. Αύτή ή διαίρεσις έπικρατεϊ καθ’ δλην τήν άρχαίαν έκείνην περίο
δον, προβαλλομένη καί ύπό Κικέρωνος· άλλ* ιδιαιτέρως παρά τοϊς με- 
τέπειτα τό περί τήν γλώσσαν μέρος ονομάζεται ιδιαιτέρως γραμματική. 
Ούτως εύρίσκομεν περιοριζομένην τήν γραμματικήν παρά Διονυσίφ τφ 
Άλικαρνασσεϊ, δστις περιγράφει τήν σπουδήν τής γραμματικής, ώς 
έπ’ αύτού είθίζετο, έκ τών πρώτων στοιχείων μέχρι τής τελείας άνα- 
γνώσεως. Ωσαύτως καί παρά Πλουτάρχφ είς στενώτερα δρια έκλαμβά- 
νεται ή Γραμματική.

’’Αλλοι δέ κρίνοντες άνάρμοστον νά συζευγνύωνται τά μικρά ταϋτα 
καί ταπεινά τής γραμματικής μετά τής υψηλής γραμματικής, διέκρι- 
ναν δύο γραμματικάς, τήν μέν άτελεστέραν καί ταπεινήν, περί τά πρώτα 
στοιχεία άσχολουμένην, τήν δέ ύψηλοτέραν, περί τήν ερμηνείαν καί κρί
σιν τών συγγραφέων άσχολουμένην. Οϋτω φέρ* είπεϊν ό Φίλων, ό Σέξ- 
τος ό ’Εμπειρικός, καί οί μετά τούτους έρχόμενοι.

Άποχωρισθέντες βαθμηδόν οί γραμματικοί τών γραμματιστών, ούδέ 
τήν καταγωγήν έδέχοντο νά έχωσι κοινήν. Έδόξαζον δτι ή μέν πρώτη,

πρέπει νά

ή ταπεινή γραμματική, ώνομάσθη άπο τών γραμμάτων, τών στοιχείων, 
ή δέ δευτέρα, ή ύψηλοτέρα, άπό τών γραμμάτων, δηλαδή τών συγγραμ
μάτων. Τούτο βεβαίως ήν άκαίρος φιλοτιμία, ένταύτφ δέ καί άκρισία, 
διότι διαφόρων χρόνων πράγματα συνέχεον είς τό αύτό καί διαφοράν, 
ήτις προήλθεν έκ τών χρόνων, ήθελον νά παραλάβωσιν έκ τής λέξεως.

’Εκ τών μέχρι τούδε περί διαφόρου έκδοχής τής γραμματικής λεχθέν- 
των συνάγεται, δτι άπαιτεϊται πολλή προσοχή είς τά παρά τοϊς άρ- 
χαίοις περί άρχηγών καί εύρετών τής γραμματικής άναφερόμενα. Άνα- 
γινώσκοντες λ. χ. παρά Σουίδα, δτι ό Προμηθεύς πρώτος έκαλλιέργησε 
τήν γραμματικήν, θέλομεν άποπλανηθή γελοίως τής άληθείας, αν ύπο- 
λάβωμεν δτι τώ δντι άπό τών χρόνων τοϋ Προμηθέως γενεαλογεϊται ή 
έπιστημονική περί τήν γλώσσαν ένασχόλησις. Πρόδηλον δτι διά τής διη- 
γήσεως, ταύτης έπαναλαμβάνεται ό γνωστός μύθος, δτι ό Προμηθεύς εύ· 
ρηκε τά γράμματα καί τήν τέχνην τού γράφειν. Άναγινώσκοντες δέ 
παρά Διογένει Λαερτίφ τό τού Φαβωρίνου (τού παλαιού φιλοσόφου) 
«Πλάτωνα πρώτον θεωρήσαι τήν γραμματικής δύναμιν», 
νοήσωμεν τά περί φύσεως τών γραμμάτων ζητήματα, άπερ ό Πλάτων 
έπραγματεύσατο έν Κρατύλφ, πρός δ συνψδει καί τό περί Πλάτωνος 
γραφέν ύπό Διονυσίου τού έξ Αλικαρνασσού «τά κράτιστα νέμω ώς 
πρώτφ τόν ύπέρ έτυμολογίας είσάγοντι λόγον Πλάτωνι τώ Σωκρατικώ». 
Διάφορον δέ φύσιν τής γραμματικής ένόει Δίων ό Χρυσόστομος, λέγων 
τά εξής: «Αριστοτέλης άφ’ ού φασι τήν κριτικήν τε καί γραμματι
κήν λαβεϊν», διότι προδήλως αύτός ένόει, δτι ή άκριβεστέρα ερμηνεία 
καί κρίσις τών συγγραμμάτων ήρξατο άπ’ Άριστοτέλους.

Τίς είναι ό πρώτος γραμματικός, τουτέστιν ό περί τών κανόνων και 
τύπων τής γλώσσης έπιστημονικώς άσχοληθείς, άδηλον. Άλλ’ άναμφι- 
σβήτητον δτι είς τήν γένεσιν καί άνάπτυξιν τής κυρίως γραμματικής 
συνετέλεσαν τά μέγιστα α’ ή περί γλώσσης φιλοσοφία τών φιλοσόφων 
καί σοφιστών, ένθα έξητάζετο καί τό περί άρχής γλώσσης καί τό περί 
ετυμολογίας, β' ή σπουδή τής ρητορικής, ήτοι αί παρισώσεις καί άντι- 
θέσεις τού Γοργίου, άς παρ’ αύτού παραλαβών έπεξειργάσατο ό ’Αν
τισθένης. Σημειωτέου δέ δτι μείζονα σχέσιν προς τήν γραμματικήν ει- 
χεν ή συνωνυμολογία τού Προδίκου, ήν μουσικήν καί θείαν τινα σοφίαν 
παίζων άποκαλεϊ ό Πλάτων. Έκ τούτου αί διάφοροι τών σοφιστών 
σπουδαί περί γραμμάτων δυνάμεως καί συλλαβών καί ρυθμών καί αρμο
νιών καί γραμμάτων δρθότητος. Έν τούτοις περιελαμβάνετο καί ή με
τρική. "Οθεν άναγινώσκομεν παρ’ Άριστοφάνει πολλά τινα είς τήν με-
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τρικήν άναφερόμενα, περί δακτύλου, περί τρίμετρων, περί τετραμέτρων, 
περί αναπαίστων κτλ. Έκ τών περιφήμων τοΰ καιρού έκείνου άνδρών, 
οΐτινες ήσχολήθησαν περί τά τοιαΰτα, ήτο Δάμωνά διδάσκαλος τοΰ 
Περικλεούς. Επειδή δέ ή μάθησις αύτη ώρμάτο έκ τών γραμμάτων καί 
συλλαβών, διά τούτο οί αυτοί εκαλούντο μουσικοί καί γραμματικοί. Ό 
Λάμπρος, ύπό Πλάτωνος είδήμων μουσικής καλούμενος, καλείται ύπ* 
Άριστοτέλους γραμματικός, καί ’Αριστόξενος ό μουσικός έγραψε περί 
φύσεως τών γραμμάτων. ’Εκτός δέ τής μετρικής έξητάζοντο καί τά 
περί τόνων, τών οξέων καί βαρέων, καί έν γένει τά παρεπόμενα είς τήν 
φωνήν καί άνήκοντα είς τήν κυρίως καλουμένην μουσικήν. Τά δέ σημεία 
τών τόνων έτέθησαν βραδύτερον ύπό τών ’Αλεξανδρινών.

Τρίτον συνετέλεσεν είς τήν άνάπτυξιν τής κυρίως γραμματικής ή ύπό 
τών αρχαίων φιλοσόφων ερμηνεία τών άρχαίων ποιητών καί μάλιστα 
τοΰ 'Ομήρου. Τό περί ’Ομήρου, περί όρθοεπείας, περί καλλιεπείας καί 
τά τοιαΰτα τοΰ Δημοκρίτου καί άλλων μεταγενεστέρων είναι τοϊς πάσι 
γνωστά.

Πάντα τά μέχρι τοΰδε έργα τών φιλοσόφων καί σοφιστών καί ρητό
ρων, έξαιρουμένων τών ύπό Πρωταγόρου περί διαιρέσεως τών τρόπων 
τοΰ λόγου ήτοι έγκλίσεων, άνήγοντο είς τό έξωτερικόν μάλλον είδος τής 
γλώσσης. ’Αλλ’ άπό τοΰ έξωτερικοΰ παρεπομένη ήν ή μετάβασις είς τήν 
έσωτερικήν τρόπον τινά τής γλώσσης έξέτασιν, ήτοι τήν κατασκευήν 
γραμματικής.

Δύναται, νομίζομεν, ούκ άπεικότως νά εϊπη τις, δτι, οτε ήρξαντο οί 
Έλληνες φιλοσοφοΰντες περί γραμματικής, ώμοίαζον πρός άνθρώπους 
εύρεθέντας έν μεγάρω άφθονα καί κάλλιστα έπιπλα κεκτημένφ, ών 
δμως ύπήρχεν άνάγκη τής διευθετήσεως. Ούτως οί Έλληνες εύρέθησαν 
έχοντες γλώσσαν εΰπλουτον, εύμορφον, εύφωνον καί πολυτελή· άλλ’ ά
νάγκη ήν νά διατάξωσι τά μέρη αύτής. Το πρώτον, δπερ έπεβάλλετο 
αύτοΐς νά πράξωσιν, ήν ή διαίρεσις τών μερών τοΰ λόγου.

Τανΰν έξ απαλών ονύχων μανθάνομεν, δτι τά μέρη τοΰ λόγου είναι 
οκτώ, ή κατά τήν τελευταίαν διαίρεσιν έννέα, διότι τοιαΰτα φθέγγον
ται άπαντες σχεδόν οί γραμματικογράφοι- διό ούδέ φανταζόμεθα, δτι 
ήν δυνατή διάφορος διάκρισις τών μερών τοΰ λόγου, ώς δέν φανταζό
μεθα δτι ήν ποτέ δυνατή ή άνυπαρξία γραμμάτων- άλλ’ ώς παρήλθε 
πολύς χρόνος, έως ού εύρεθώσι τά γράμματα, καί βαθμηδόν μάλιστα 
εύρέθησαν πάντα τά ελληνικά γράμματα ούτω παρήλθε πολύς χρό
νος, έως ού εύρεθώσι τά τών μερών τοΰ λόγου. Έπί αιώνας έλαλεΐτο 

καί έγράφετο ή έναρμόνιος ελληνική γλώσσα, καταθέλγουσα τάς 
άκοάς, καί δμως ήν άγνωστος ή διάκρισις μερών τοΰ λόγου. Μετά ταύτα 
ήρξατο ή διαστολή τών λέξεων είς μέρη τοΰ λόγου- καί κατ’ άρχάς 
μέν διεστάλησαν δύο, έπειτα τρία, καί βαθμηδόν έχώρησαν μέχρι τών 
οκτώ καί πρό τίνος μέχρι τών έννέα. Πλάτων είναι ό πρώτος, δστις έφάνη 
διαστέλλων μέρη τοΰ λόγου, καί ταύτα δύο μόνον oropa καί ρήμα (έν 
Σοφιστή σελ. 261)- «"Έστι γάρ ήμϊν που τών τή φωνή περί τήν ούσίαν 
διηγημάτων διττόν γένος. Θεαίτητος. Πώς ; Ξένος. Τό μέν ονόματα, τό 
δέ βήματα, κληθέν. Θεαίτητος. Είπέ έκάτερον- τό μέν έπί ταϊς πρά- 
ξεσιν δν δήλωμα ρήμά που λέγομεν. Θεαίτ. ναί. Ξ. τό δέ γ’ έπ’ αύτοΐς 
τοϊς έκεϊνα πράττουσι σημεϊον τής φωνής έπιτεθέν όνομα».

’Αναφύονται δ’ ένταύθα τά έξής τρία ζητήματα : α' Ό Πλάτων 
έπενόησε τήν τοιαύτην διάκρισιν ή εύρεθεϊσαν πρότερον ύπό άλλων 
παρεδέξατο; β' Ήγνόει ό Πλάτων τά λοιπά μέρη τοΰ λόγου ή παρέδρα- 
μεν αύτά ώς έπουσιωδέστερα ; γ' Πώς ένόει ό Πλάτων τό ρήμα ;

Ό Θεαίτητος, δν παρεισάγει ό Πλάτων συνδιαλεγόμενον καί έν τφ 
προμνημονευθέντι χωρίφ τοϋ Σοφιστοΰ καί έν τφ όμωνύμφ διαλόγφ 
(Θεαιτήτφ), παρίσταται ώς ειδήμων γραμμάτων. Έν τούτοις έν τφ 
χωρίφ τοΰ Σοφιστοΰ φαίνεται τό πράγμα δλως νέον καί άνέπαφον τό 
πρώην’ διό καί ούδέ νοεί τούς λόγους τοΰ ξένου, πριν ή άκούση τούς 
ορισμούς τών ονομάτων καί ρημάτων. Έκ τούτου δύναταί τις νά είκάση, 
δτι ό Πλάτων έπενόησε τήν διαίρεσιν ταύτην.

Άλλ’ ήγνόει τά λοιπά τοΰ λόγου μέρη ό Πλάτων ; Ό κριτικώτατος 
Χαιρωνεύς βιογράφος μεταξύ τών φιλοσοφικών αύτοϋ συγγραμμάτων 
έχει καί Πλατωνικά ζητήματα. Έν τφ τελευταίφ τούτων, τφ δεκάτφ, 
έρμηνεύων τήν γνώμην τοΰ Αθηναίου φιλοσόφου, δηλοϊ δτι τό ττε πρό- 
τασιν καλούμενον, έπ’ αύτού δέ άξίωμα, οί παλαιοί ώνόμαζον πμώτοζ 
Λόγον, προδήλως δέ ό λόγος ούτος σύγκειται έξ ονόματος καί ρήματος- 
(οίον Υπάρχει Θεός. Υπάρχει δικαιοσύνη), διότι, άναγκασθέντες οί άν
θρωποι νά εύρωσι φωνάς, "να έξηγήσωνται τάς πράξεις καί τούς πράτ- 
τοντας αύτάς, τά πάθη καί τούς πάσχοντας, διά μέν τοΰ ρήματος έξη- 
γήσαντο τά πράγματα (πράξεις δηλαδή καί καταστάσεις), διά δέ τοΰ 
ονόματος τούς πράττοντας αύτά ή πάσχοντας, τά δέ λοιπά χρησιμεύ- 
ουσι μόνον είς σύνθεσιν καί συγκόλλησιν έκείνων, ώς ή πίσσα είς τάς 
σανίδας τοΰ πλοίου, ού δεν είναι βέβαια μέρος. Τούτο δέ πειράται διά 
πολλών νάποδείξη ό Πλούταρχος. "Οτι λ. χ. δέν είναι άπολύτως αναγ
καίος ό σύνδεσμος, λέγει, συνάγεται καί έκ τών έξής. Πολλάκις αύτού 
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παραλειπομένου, ού [χάνον δέν βλάπτεται ό λόγος, άλλά γίνεται καί έμ- 
παθέστερος καί κινητικότερος, ώς συμβαίνει διά τοΰ άσυνδέτου λεγομέ
νου σχήματος. Προστίθησι δ’ό Χαιρωνεύς (άδηλον αν παίζων ή σπου- 
δάζων) δτι ό Όμηρος νεανιευόμενος συνεκέντρωσεν είς ένα στίχον καί 
τά οκτώ μέρη τοϋ λόγου :αΰτός ιών κλισίην δε ... . ό'φρ’ εύ ειδής (Ίλιάδος Α ατίχ. 185)
οκτώ δέ λόγου μέρη συγκεντροϋνται έν τούτφ, διότι τό <1έ έν τφ κ.Ιι- 
σίην όε έπέχει τόπον προθέσεως (κατά τό Άθήναζε).

Καί ταϋτα μέν ό Πλούταρχος. Άλλά τό πράγμα καί καθ’ εαυτό είναι 
τοσοϋτον φανερόν, ώστε δέν έχομεν χρείαν τής τοϋ Πλουτάρχου συν
δρομής πρός κατάληψιν αύτοϋ, διότι δέν λέγει ό Πλάτων δτι μόνον τό 
όνομα και τό ρήμα είναι μέρη τοϋ λόγου, άλλ’ δτι είναι διττόν γένος 
τών τή φωνή περ'ι τήν ούσίαν δηλωμάτων, δηλονότι τά τήν ούσίαν δη- 
λοϋντα είναι διττά, διότι ή δηλοϋσι τάς πράξεις, τά όντα καί γενόμενα, 
ή τούς πράττοντας.

Πώς δ’ ένόει τό ρήμα ό Πλάτων ; Καί παρά Πλάτωνι, ώς παρά πάσι 
τοϊς "Ελλησι συγγραφεϋσι, ρήμα κυρίως λέγεται πάσα λέξις' άλλ’ έν τφ 
Κρατύλφ, παραβάλλοντες πρός άλληλα τά διάφορα αύτοϋ χωρία, έν οΐς 
άπαντά ή λέξις ρήμα, εύρίσκομεν άναφυομένην τήν καινήν σημασίαν 
τής λέξεως, διότι τό ρήμα άντιτίθεται πολλάκις τφ ονόματι. 'Ρήμα 
κατά τήν έννοιαν ταύτην έμφαίνει τό περί τίνος λεγόμενον ήτοι τό 
άποδιδόμενον είς αύτό. Ούτω δέ τό μέν όνομα έπέχει τόπον ύποκειμέ- 
νου, τό δέ ρήμα τόπον κατηγορουμένου. Βαθμηδόν δέ μετέπεσεν είς ήν 
έννοιαν έχει τανϋν.

Ό δ’ ’Αριστοτέλης, καθ’ δσον έξάγεται έκ τών ολίγων καί σπορα
δικών περί τούτου μαρτυρίων, άκολουθήσας τφ Πλάτωνι είς τούς ορι
σμούς τοϋ ονόματος καί ρήματος, δτι τά ρήματα είναι τά τάς πράξεις, 
όνόματα δέ τά τούς πράττοντας σημαίνοντα, έχώρησε καί περαιτέρω 
είς τήν άκριβεστέραν αύτών χαρακτήρισιν καί σχέσιν αύτών πρός άλ
ληλα. «Όνομα μέν ούν έστι φωνή σημαντική κατά συνθήκην άνευ χρό
νου, ής μηδέν μέρος έστι σημαντικόν κεχωρισμένον ρήμα δέ έστι τό 
προσημαϊνον χρόνον, οΰ μέρος ούδέν σημαίνει χωρίς' καί έστιν έπί τών 
καθ’ ετέρου λεγομένων σημεΐον». Καίτοι δέ διά τοϋ ’Αριστοτελικού 
τούτου όρισμοϋ διακρίνεται άκριβώς τό ρήμα τών λοιπών τοϋ λόγου με
ρών, φαίνεται δμως δτι ή σημασία αύτη ούδέ παρ’ αύτφ ύπήρξε στα
θερά, διότι άνευρίσκομεν καί ίχνη τής άρχαίας σημασίας, καθ’ ήν πάν 

κατηγορούμενον καλείται ^ήμα. Ούτως άλλαχοϋ λέγει' «Τά μέν ούν 
όνόματα αύτά καί τά βήματα έοικε τφ άνευ συνθέσεως καί διαιρέσεως 
νοήματι, οίον το άνθρωπος ή τό λευκόν, δταν μή προστεθή τι» καί 
«μετατιθέμενα τά όνόματα καί τά ρήματα ταύτόν σημαίνει, οίον έστι 
λευκός άνθρωπος, έστιν άνθρωπος λευκός». Έν έκατέρφ τφ χωρίφ τό 
έπίθετον λευκός άντί ρήματος έκλαμβάνεται.

Έν δέ τή Ποιητική τοϋ Άριστοτέλους λέγεται «μέρη άπάσης τής 
λέξεως στοιχεΐον, συλλαβή, σύνδεσμος, όνομα, ρήμα, άρθρον, πτώσις, 
λόγος». Οί προσβάλλοντες ώς νόθον καί ψευδώνυμον τό περί ποιητικής 
σύγγραμμα τοϋ Άριστοτέλους άρύονται έκ τής διαφοράς ταύτης μεταξύ 
τών προμνημονευθέντων τοϋ Άριστοτέλους χωρίων καί τοΰ έν τή ποιη
τική καί έτερον έπιχείρημα είς τήν προσβολήν ταύτην. Άλλ’ άλλοι 
άντιτάττουσιν, δτι ή διαφορά δύναται νά τύχη καί άλλης έξηγήσεως. 
Έν τή Ποιητική προτίθεται ό Σταγιρίτης νά δηλώση ούχί μόνον τοϋ 
λόγου άλλά καί τής λέξεως τά μέρη. Έκ τούτου άριθμεΐ έν τοϊς μέρε- 
σιν ού μόνον τά μέρη τοϋ λόγου, άλλά καί τά τής λέξεως, δηλονότι 
στοιχεΐον καί συλλαβήν, άλλ’ ούγ ήττον προστίθησι καί τό άρθρον καί 
σύνόεσμον, απερ δέν είναι κύρια, άλλά παραρτηματικά μέρη τοϋ λόγου, 
χρησιμεύοντα είς τήν κοσμητικήν ή διακριτικήν σύνδεσιν τών κυρίων τοϋ 
λόγου μερών, τοϋ ονόματος καί τοϋ βήματος. Σημειωτέον, δτι παρ’ Ά- 
ριστοτέλει είς τά άρθρα καταλέγονται καί αί καθ’ημάς άντωνυμίαι ovroc 
καί εκείνος, αιτινες δμως άληθώς άρθρου τόπον έπέχουσιν, δτε συζεύ- 
γνυνται μετά ονομάτων, δθεν κακώς καλοϋνται άντωνυμ'ιαι, δηλαδή 
λέξεις άναπληρωτικαί ονόματος.

Κατά ταϋτα ό Αριστοτέλης διέστειλε τέσσαρα τοϋ λόγου μέρη, ήτοι 
όνομα, ^ήμα, άρθρον καί σύνδεσμον. Άλλά Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς 
καί ό Κυντιλιανός όμοφώνως βεβαιοϋσιν δτι τρία μόνον μέρη τοϋ λόγου 
διέκρινεν ό Αριστοτέλης, τδ δέ τέταρτον προσέθηκαν οί Στωϊκοί. «Οί 
τής στωίκής αίρέσεως (λέγει ό πρώτος) έως τεσσάρων προύβίβασαν τά 
μέρη τοϋ λόγου, χωρίσαντες άπό τών συνδέσμων τά άρθρα». Ταύτά 
επαναλαμβάνει ό δεύτερος, έρανισάμενος ίσως έκ τοϋ πρώτου, Παράδοξος 
όμως ή βεβαιωσις αύτη, διότι, εί μέν δεκτέα ή Ποιητική ώς έκδηλοΰσα 
την τοϋ Σταγιρίτου γνώμην, ρητώς άριθμοϋνται τέσσαρα λόγου μέρη, 
ήτοι τό όνομα, τδ ρήμα, ό σύνδεσμος καί τδ άρθρον- άλλως δέ δύο μόνον 
τά καί ύπό Πλάτωνος άναφερόμενα, ήτοι τό όνομα καί τό ρήμα. Άλλ’ 
επειδή ή μέν τοϋ Άριστοτέλους Ποιητική, ής ένιοι άμφισβητοϋσι καί 
τήν πατρότητα, δέν ήν τοσοϋτο γνωστή καί διαδεδομένη (ώς μή τυχοϋσα 
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τής προσηκούσης επεξεργασίας) δσον άλλα συγγράμματα τοϋ Άριστο- 
τέλους, ό δ* 'Αριστοτέλης, έκτος τών πολυαρίθμων αύτοΰ άλλων συγ
γραμμάτων, έγραψε καί τεχνών συναγωγήν (ήν τοσοΰτο εγκωμιάζει ό 
'Ρωμαίος Κικέρων) καί εισαγωγήν Θεοδέκτου ή Θεοδέκτεια, μή σωζό- 
μενα νΰν, ίσως ό Άλικαρνασσεύς παρέλαβε τήν είς τρία μέρη τοΰ λόγου 
διαίρεσιν έκ τίνος τών άπολεσθεισών ’Αριστοτελικών συγγραφών.

Οί δέ Στωίκο'ι ίιήρουν τό λογικόν μέρος τής φιλοσοφίας αύτών είς 
ρητορικήν κα'ι διαλεκτικήν, ύποδιαιρουμένην είς τό περί σημαινόντων ή 
περί φωνής καί τό περί σημαινομένων ή πραγμάτων, έν ή ήρεύνησαν 
μετ’ έπιμελείας καί διαύγειας καθ’ δλου τήν γλώσσαν. Παρεδέξαντο δέ 
τέσσαρα μέν μέρη κυρίως τοΰ λόγου, στοιχεία αύτά άποκαλοΰντες, δη
λονότι όνομα, ρήμα, σύνδεσμον καί άρθρον, ά κα'ι υπό Άριστοτέλους 
μέν διηρέθησαν, ώς παρετηρήσαμεν, ύπό τών Στωϊκών δμως έξηκριβώ- 
θησαν’ μετήλλαξαν δμως τάς κρατούσας ονομασίας, ρήμα μέν καλέσαντες 
μόνον τό άπαρέμφατον, τό δέ κατά τάς παρεμφατικάς έγκλίσεις κατη
γόρημα ή σύμβαμα, πτώσιν δέ τό όνομα- διεΐλον δέ καί τά ονόματα 
είς όνομα (ούσιαστικόν) καί είς κατηγορίαν (δηλονότι έπίθετον) καί ού
τως ηύξησαν τά μέρη τοΰ λόγου’ ωσαύτως δέ έν τφ ρήματι διέστειλαν 
κατηγόρημα και σύμβαμα, παρακατηγόρημα καί παρασύμβαμα καί έλατ- 
τον ή παρασύμβαμα. Έν δέ τοΐς άρθροις περιέλαβον ού μόνον τάς νΰν 
καλουμένας αναφορικάς κα'ι δεικτικός αντωνυμίας, αλλά καί τάς αορί
στους, παράδοξον δέ δτι τά μέν κύρια καί καθ’ εαυτό άρθρα άπεκάλουν 
άοριστώδη, τούναντίον δέ τάς άντωνυμίας ώρισμένα άρθρα : Ήν δέ 
παντελώς άγνωστον αύτοΐς τό όνομα αντωνυμία. Σημείωτέον δτι, έν φ 
οί άρχαιότεροι Στωίκο'ι, άκολουθοΰντες τφ Άριστοτέλει, άφήκαν τό 
έπίρρημα αδιάκριτου μεταξύ τών ονομάτων, οί μεταγενέστεροι διέκρι- 
ναν τήν διάφορον φύσιν αύτοΰ. ’Αλλά παραδόξως ώνόμασαν αύτό Παν
δέκτην. Καί φρονοΰσι μέν τινες αρχαίοι γραμματικοί, δτι ώνομάσθη 
ούτω, διότι πάν μέρος λόγου δταν παύσηται τοΰ είναι δ,τι καθ’ αύτό 
είναι γίνεται έπίρρημα’ ούτω λ. χ. τό έπίθετον μέγα συνοδεΰον ρήμα 
αντί ούσιαστικοϋ μεταβάλλεται είς έπίρρημα (μέγα εργον, μέγασυνεβάλ- 
λετο)’ νεώτεροι δέ τινες ύποστηοίζουσιν, δτι ώνομάσθη πανδέκτης, διότι 
ώς είς τήν έννοιαν τής καθαρός ούσίας αφανίζεται πάσα διαφορά τοΰ ορ
γανικού καί μή οργανικού όντος, ούτω τό έπίρρημα δι’ ολας τάς γραμ
ματικός κατηγορίας παρίστησι τήν καθαοάν ούσίαν, ήτις τό μέν μετα
βαίνει είς τά μή αύθύπαρκτα μέρη τοΰ λόγου, τό δέ γίνεται τό κοινόν 
έργαστήριον πρός πάν δ,τι ή γλώσσα δύναται νά έξηγήσηται καί ό νοΰς

νά νόηση’ άλλοι δέ δτι ώνόμασαν αύτό πανδέκτην ώς περιλαμβάνον 
πάσαν έξωτερικήν σχέσιν.

Γνωστόν δτι διαλεκτικοί ονομάζονται ύπό τών Ελλήνων καί 'Ρω
μαίων οί περί συλλογισμούς καί διαλεκτικός λεπτολογίας ασχολούμενοι 
φιλόσοφοι, είς οίανδήποτε σχολήν καί αν άνήκον δθεν διαλεκτικοί 
έκλήθησαν ύπό Κικέρωνος διάφοροι, καί Πλατωνικοί κα'ι 'Αριστοτελικοί, 
Αλλ’ ιδιαιτέρως διαλεκτικοί καλούνται οί Μεγαρικοί, ούτως όνομασθέν- 
τες τό πρώτον ύπό Διονυσίου τοΰ Καρχηδονίου «διά τό πρός έρώτησιν 
καί άπόκρισιν τόν λόγον διατίθεσθαι», έτι δέ καί οί Στωΐκοί,καί πρό πάν
των ιδιαιτέρα αΐρεσις φιλοσόφων, οΐτινες ούτε Μεγαρικοί ούτε Στωίκο'ι 
ήσαν. ’Αρχηγός δέ τής αίρέσεως ταύτης ήν Κλειτόμαχος ό Καρχηδόνιος, 
δστις διδάξας έπί πολύ φιλοσοφίαν τούς συμπολίτας αύτοΰ ήλθεν είς
’Αθήνας, ένθα ήκροάσατο Καρνεάδου τοΰ αρχηγού τής νέας ’Ακαδημίας. 
Οί τελευταίοι ούτοι ένέμειναν έν τή γραμματική είς τά ύπό Πλάτωνος 
διακριθέντα δύο μέρη τοΰ λόγου, ώς παραρτήματα καί συγκατηγορήματα 
προστιθέντες τά Άρίστοτέλεια, χρησάμενοι δέ στωϊκοϊς όνόμασι.

Διά τών παρά Στωϊκοϊς φιλοσοφικών έρευνών τά μέρη τοΰ λόγου 
ηύξήθησαν είς πέντε, χωριζομένης δέ τής προσηγορίας έκ τοΰ ονόμα
τος, έγένοντο εξ. Μετά δέ τής περί τόν 'Όμηρον κριτικής καί διορθώ- 
σεως ήρξαντο άναπτυσσόμεναι καί αί λοιπαί γραμματικαί κατηγορία', 
Κα'ι έως τότε μέν ή γραμματική άπέρρεεν έκ τής λογικής άναλύσεως τής 
γλώσσης, άλλ’ έκτοτε έκ τής περ'ι τον Όμηρον έρεύνης. Οί Στωίκο'ι 
περιελάμβανον τέως είς τό άρθρον καί τήν αντωνυμίαν άλλ’ εύπαρατή- 
ρητον ην, δτι δέν συνηρμόζοντο έντελώς πάντα τά ύπ’ αύτό περιλαμ
βανόμενα. Διό ώνόμαζον τό άρθρον, τήν άναφορικήν, αόριστον καί ερω
τηματικήν αντωνυμίαν άοριστώδες, τήν δέ προσωπικήν ώρισμένον άρ
θρον. ’Αλλ’ εΐπετο έκ τούτου ό χωρισμός τής άντωνυμίας άπό τών 

άρθρων.
Έκ παραδόσεως είναι γνωστόν, δτι ό πρώτος χωρίσας τάς αντωνυ

μίας άπό τών άρθρων ήν ό έξ Εφέσου γραμματικός Ζηνόδοτος, άκμάσας 
έπί τής βασιλείας Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου- άλλ’ έν τούτοις ό ’Αλε
ξανδρινός Διονυσόδωρος ό Τροιζήνιος, δστις έξέδωκε τάς έπιστολάς Πτο
λεμαίου τοΰ Σωτήρος (πατρός τοΰ άλλου Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου), 
προακμάσας πιθανώς τοΰ Ζηνοδότου, ώνόμαζε τάς άντωνυμίας παρονο

μασίας.
Μετά τούτους Άρίσταρχος ό έκ Σαμοθράκης, μαθητής τοΰ γραμ

ματικού Άριστοφάνους καί διδάσκαλος τών υιών Πτολεμαίου τοΰ Φίλα-
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δέλφου, υπέβαλε ρυέν τήν προσηγορίαν εις το όνομα, προσέθηκε δέ εις 
τά λοιπά τοΰ λόγου μέρη τήν πρόθεσιν (ήν οί Στωϊκοί κατέτασσον εις 
τόν σύνδεσμον, καλοΰντες τάς προθέσεις προθετικούς συνδέσμους) καί 
τήν μετοχήν. Περί τής μετοχής βέβαιοί ο’ Κυντιλιανός, οτι έχωρίσθη 
τό πρώτον ύπό Τρύφωνος, άλλ’ ή βεβαίωσις αΰτη δέν φαίνεται ορθή, 
διότι ό μέν Τρύφων έζη έπί Αύγούστου, ή δέ τής μετοχής διάκρισις 
είναι άρχαιοτέρα. Όθεν είς τόν πολυμαθή και πολυγραφώτατον Άρί- 
σταρχον οφείλεται ή προσθήκη τών δύο τούτων τοΰ λόγου μερών, δι’ής 
συνετελέσθη ό μετέπειτα κοινώς έπικρατήσας αριθμός τών οκτώ μερών 
τοΰ λόγου.

Εις τούς μαθητάς καί διαδόχους τοΰ Άριστάρχου καταλέγεται καί 
Διονύσιος ό Θραξ, άκμάσας έπί Πομπηΐου έν ’Ρώμ.η, ού φέρεται μέχρις 
ήμών σύντομος γραμματική, ήτις, άρχομένη άπό τών άλφαβητικών στοι
χείων, πραγματεύεται περί πάντων τών μερών τοΰ λόγου μετά τών 
οικείων διαιρέσεων καί υποδιαιρέσεων. Περί τής γνησιότητος τοΰ συγ- 
γραμματίου τούτου ήθέλησεν ή νεωτίρα κριτική νά έγείρη αμφιβολίας, 
άλλά δέν κατίσχυσεν ώς εις ούδένα ισχυρόν λόγον στηριχθεϊσα. Τό βραχύ 
τοϋτο γραμματικής έγχειρίδιον είναι τό πολύτιμον λείψανον τό σωζό- 
μενον άπό τών χρόνων τής διανοητικής ζωής τών ’Αλεξανδρινών γραμ
ματικών, ήτις έκ τών παραλίων τής Αίγύπτου μετέβη είς τήν κοσμο
κράτορα πόλιν.

Μετά τόν Διονύσιον έρχονται Δίδυμος καί Τρύφων, οί δύο άναλογη- 
τικοί, καί δ "Αβρών καί τέλος ’Απολλώνιος ό δύσκολος, δστις έγραψε 
περί πάντων τών μερών τοΰ λόγου, έφιλοσόφησε περί φύσεως αύτών καί 
έστάθμησε διά κριτικής πλάστιγγος τά ύπό τών πρό αύτοϋ γραφέντα. 
Ούτος καθιέρωσε τήν πριρην είς οκτώ διαστολήν τών μερών τοΰ λό
γου, τάς διαφόρους διαιρέσεις αύτών, καί έθεμελίωσε τό γραμματι
κόν σύστημα, δ κατά τινα μόνον έπουσιώδη μεταρρυθμισθέν έπικρατεΐ. 
Σημειωτέον, δτι οί γραμματικοί σύν τή διαιρέσει τών τοΰ λόγου μερών 
ήρεύνησαν καί διόρισαν τάς διαφόρους αύτών σχέσεις, ή, ώς λέγεται 
μέχρι νΰν τά διάφορα αύτών παρεπόμενα- καί διέκριναν είς τό όνομα 
γένη, πτώσεις καί άριθμούς. Καί κατ’ άρχάς μέν διεκρίθησαν γένη άρ- 
ρενα καί θήλεα, έπειτα δέ τά ούτε άρρενα ούτε θήλεα. Πρώτος δια- 
κρίνας τά τρία γένη ήν ό Πρωταγόρας, διαιρέσας τά ονόματα είς άρρενα, 
θήλεα καί σκεύη. ’Επίσης διεκρίθησαν οί άριθμοί είς ενικόν, δυϊκόν καί
πληθυντικόν. Είς τήν άκριβή διάκρισιν τοΰ ονόματος καί ρήματος περι- 
^ίχετο καί ή διάκρισις τών διαφόρων μεταβολών έκατέρου, πτώσεων 

κτλ. ’Αλλά πτώσεις κατ’ άρχάς ώνόμαζον πάσαν μεταβολήν, οίον δί
καιος—δικαιότερος, δίκαιος—δικαία κτλ. Τελευταϊον δέ καθιερώθη τό 
όνομα τής πτώσεως είς δήλωσιν τών μεταβολών τής τοΰ ονόματος λη- 
γούσης, διατηρουμένου τοΰ αύτοϋ κατά τό γένος καί τόν βαθμόν. Δια- 
κριθέντος δέ τοΰ μέν ονόματος ώς πτωτικού, του δέ ρήματος ώς άπτώ- 
του μέρους λόγου, επόμενον ήν νά έξετάσωσι καί όρίσωσι τόν άριθμόν 
τών πτώσεων. ΌΆριστοτέλης είχε διαστείλει τούς τύπους τών πτώ
σεων, άλλά τά διακριτικά ονόματα αύτών, δηλαδή γενική, δοτική καί 
αιτιατική, έδόθησαν μετέπειτα ύπό τών Στωϊκών.

Σημειωτέον δτι ήθέλομεν πλανηθή μεγάλως, εί ύπελαμβάνομεν δτι 
τά ονόματα ταϋτα είναι κατά πάντα χαρακτηριστικά τής φύσεως αύ
τών. Τών τε τοΰ ονόματος πτώσεων καί τών έγκλίσεων τοΰ ρήματος 
διακριτικά ονόματα είναι ονόματα μερικά, ληφθέντα έκ τίνος τών μερι
κών χρήσεων, ήν ύπέλαβον κυριωτέραν καί σημαντικήν. Καί ή μέν γε- 
ηκή ώνομάσθη οΰτω, διότι δι’ αύτής ερμηνεύεται ή σχέσις τοΰ γένους, 
ήτοι τοΰ πατρός πρός τόν υιόν κτλ. (οΰτως υιός τοΰ Παύλου, πατήρ 
τοΰ Παύλου). Ύπό άλλων δ’ αΰτη ώνομάσθη κτητική είς ένδειξιν τής 
κτήσεως. Άλλά πλήν τής σημασίας τοΰ γένους καί τής κτήσεως ύπάρ- 
χουσιν απειροπληθείς άλλαι σημασίαι τής γενικής, δθεν ήν άληθώς άνέ- 
φικτος ή εΰρεσις άλλου ονόματος, περιλαμβάνοντος πάσας τάς σημα
σίας ταύτας.

Ή δοτική δέ ώνομάσθη οΰτω, διότι τίθεται πανταχοϋ ένθα έκφέρε- 
ται δόσις, οίον δίδωμί σοι. Άλλ’ ή αύτή έπωνομάσθη καί έπισταΛτική 
έπί τό είρωνικώτερον- τό δέ παράδοξον δτι καί άφαίρεσις δι’ αύτής έκ- 
φέρεταΐ, οίον «άφείλοντο τοϊσιν νόστιμον ήμαρ». Περί δέ τής αιτιατικής 
άλλοτε μέν έ^ιδάσκετο, δτι ώνομάσθη οΰτω, διότι δι’ αύτής έκφέρεται 
ή αιτία ήτοι τό αίτίαμα, ώς αιτιώμαι τινα. Άλλά τανΰν επικρατεί τό 
φρόνημα, δτι ούχί διά τήν αιτίαν, άλλά διά τό αίτιατον, ώς κτίζω οίκον, 
γράφω γράμματα. Όπωςδήποτε καί άν έχωσι τά περί τούτου, άληθές 
είναι δτι συνήθως τό άντικείμενον, είς δ μεταβιβάζεται ή ενέργεια τοΰ 
ρήματος, έκφέρεται δι’ αιτιατικής.

Τήν πρώτην πτώσιν ώνόμασεν ό Αριστοτέλης οτοιια. "Οθεν τό παρ’ 
Άμμωνίφ «τό κατηγορούμενον ήτοι ονόματος κατηγορεΐται ή πτώσεως» 
δηλοΐ δτι ή κατηγορεΐται κατά τής ονομαστικής ή κατά τών πλαγίων 
πτώσεων. Έκ τούτου έγεννήθη τό τής ονομαστικής όνομα. Ή ονομα
στική προσέτι ώνομάσθη καί πτώσις ορθή καί ευθεία κατ’ άντίθεσιν 
πρός τάς λοιπάς π.ϊαγίας καλουμένας πτώσεις. Άν ή ονομαστική ου- 
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νατόν δικαίως νά όνομασθή πτώσις ήμφισβητεϊτο καί ήρνοϋντο μέν οί 
Περιπατητικοί, έβεβαίουν δ’ οί Στωϊκοί, ατε και τής ονομαστικής, ήτοι 
τοϋ ονόματος, έκ τής διανοίας πεσούσης. Άλλά τότε καί παν μέρος 
λόγου αν εΐη πτώσις.

Τής δέ κλητικής, ήτις και προσαγορευτική καλείται, ή ονομασία είναι 
προφανής. Άν δέ αυτή κατατακτέα είς τάς όρθάς ή είς τάς πλαγίας, 
περί τούτου έφιλονείκουν οί αρχαίοι. Άλλη φιλονεικία διήρει τούς περί 
γραμματικής φιλοσοφοΰντας αν οί "Ελληνες ειχον έ'κτην πτώσιν.

Γνωστόν, δτι χΛίσις έν τή γραμματική ονομάζεται ή κατά γένη καί 
αριθμούς καί πτώσεις μεταβολή, έπειτα δέ καί ή κατά τόν σχηματι
σμόν είς τάξεις διαίρεσις, οίον Αίνείας-Αίνείου, λόγος-λόγου,Έλλην-Έλ- 
ληνος. Εί δέ καί προδήλως τά όνόματα κλίνονται διαφόρως κατά τήν 
έν τή ονομαστική διάφορον κατάληξιν, ούχ ήττον ή είς χΜσεις διαίρε- 
σις δέν άπαντα παρά τοϊς άρχαίοις (δηλονότι Άριστοτέλει ή Στωϊκοϊς)- 
δθεν φαίνεται εύρημα τών μεταγενεστέρων, οϊτινες έτελειοποίησαν τήν 
γραμματικήν.

Έπίσης γνωστόν, οτι έκ τών παρεπομένων τοϋ ρήματος τό πρώτον 
είνε ή διάβεσις, ήτις αποτελεί έν τή ελληνική γραμματική δ,τι οί 'Ρω
μαίοι λέγουσι γένος (genus) τοϋ ρήματος. Τό πρώτον καί τών δια
θέσεων ίχνος άναβαίνει μέχρις Άριστοτέλους, διότι, εί καί δέν ανα
φέρει ρητώς τά παρά τοϊς μετέπειτα συνήθη γενόμενα ένεργητιχδν καί 
παθητιχόν, έν ταϊς μεταφυσικαϊς δμως κατηγορίαις αναφέρει τό ποιεΐν 
καί πάσχειν, απερ έδωκαν νύξιν είς τά κατόπιν γραμματικά τοιαϋτα 
όνόματα. Εί καί ήγνόει τά κατόπιν καταρτισθέντα τεχνικά όνόματα, 
διέκρινεν όμως τήν φύσιν τών διαφόρων ειδών, δηλονότι τί έστι ποιούν, 
πάσχον, όιαχείμενον, δ έστιν ένεργητικόν, παθητικόν, ούδέτερον, καί 
τοϋτο ούχί κατά τό έξωτερικόν σχήμα, άλλά κατά τήν ένδόμυχον 
σημασίαν.

Κατά τόν αύτόν τρόπον, τήν έσωτερικήν δηλονότι σημασίαν, διέκρι- 
ναν καί οί Στωίκοι τάς διαθέσεις τών ρημάτων, όνομάζοντες ορθδν μέν 
τό ένεργητικόν, ύπτιον δέ τό παθητικόν, καί ουδέτερον τό ούτε ένερ
γητικόν ούτε παθητικόν. «Καί τά μέν έστι τών κατηγορημάτων (δη- 

ονοτι ρημάτων) ορυα, α ο ύπτια, α ο ουοετερα. Ορθά μεν ουν εστι τα 
συντασσόμενα μια τών πλαγίων πτώσεων πρός κατηγορήματος (δηλ. 
προτάσεως) γένεσιν, οίον άκούει, όροι, διαλέγεται· ύπτια δέ τά σνντασ- 
σόμενα τώ παθητίκφ μορίω, οίον άκούομαι, όρώμαι' ουδέτερα δέ τά 
μηδ’ έτέρως έχοντα, οίον φρονεϊν, περιπατεϊν».

Έκ τούτου καταδηλοϋται πρώτον μέν δτι οί Στωίκοι τρεις πτώσεις 
έδέχοντο πλαγίας, διότι τά άνωτέρω παραδείγματα είναι : άκούει τινός, 
όρφ τινα, διαλέγεται τινί- δθεν τήν κλητικήν κατέτασσον είς τάς όρθάς- 
δεύτερον δέ δτι καί τό έπί τών ρημάτων ορθδν ή π.I άγιον (ύπτιον) 
είναι ωσαύτως τών στωίκών. Πλήν τών τριών τούτων οι Στωίκοι οιε- 
κριναν καί τά αντιπεπονθότα, τά κατόπιν όνομασθέντα αυτοπαθή, άλ- 
ληλοπαθή ή μέσα. «Αντιπεπονθότα δέ έστιν έν τοϊς ύπτίοις άνύπτια 
όντα- ένεργήματα δέ έστιν, οίον κείρεται- έμπεριέχει γάρ εαυτόν ό 
κειρόμενος» ("Ιδε καί Φίλωνα ’Ιουδαίον de Cherubim καί ’Ωριγένη 
κατά Κέλσου VI, 315).

Τελευταϊον παρά Διονυσίω τφ Θρακί- «Διαθέσεις οε εισι τρεις, 
ένέργεια, πάθος, μεσάτης- ένέργεια μέν οίον τύπτω, πάθος Οε οιον τύ
πτομαι, μεσάτης δέ ή ποτέ μέν ένέργειαν ποτέ οε πάθος παριστάσα, 
οίον πέποιθα, διέφθορα, έποιησάμην, έγραψάμην». Ως ο Αριστοτέλης 
έδέχετο γένος μεταΕ,υ έπί τών ονομάτων, ούτως επι τών ρημάτων 
μεταξύ έθεωρεϊτο ή μεσάτης, ήτις δμως οέν αντιστοιχεί εις τα παρ 
ήμϊν μέσα, περιλαμβάνουσα καί τούς δευτέρους παρακειμένους τών 
ρημάτων.

Γνωστόν τυγχάνει, δτι αί έγκλίσεις τών ρημάτων αντιστοιχοϋσιν εις 
τάς πτώσεις τών ονομάτων, διό καί ύπό τινων έκαλοϋντο ευκόλως πτώ
σεις· ρηρατιχαί. Τούτου άμυδρά ίχνη άπαντώσι πολύ πρώιμα, εκ τής 
Ρητορικής εχοντα τήν άρχήν. Ό Πρωταγόρας πρώτος εδωκε την πρω- 

•την νύξιν είς τοϋτο. «Διεϊλέ τε τόν λόγον πρώτος είς τέτταρα· εύχω- 
λήν, έρώτησιν, άπόκρισιν, έντολήν- οί δέ είς επτά- διήγησιν, ερώτησιν, 
άπόκρισιν, έντολήν, άπαγγελίαν, εύχωλήν, κλήσιν, ους καί πυθμένας 
είπε λέγων Άλκιδάμας δέ τέτταρας λόγους φησί- φάσιν, αποφασιν, 
ερώτησιν, απαγορευσιν».

Καί παρά τοϊς Περιπατητίκοϊς τοιαύτη τις διαίρεσις. Τόν δέ λογον 
διειλον οί μέν Περιπατητικοί είς πέντε, οηλονότι εις ευκτικον, προσ
τακτικόν, έρωτηματικόν, αποφαντικόν καί κλητικόν. Οι δέ Στωίκοι 
προστιθέασιν είς ταϋτα τόν θαυμαστικόν, ύποθετικον κτλ. Παντα ταϋτα 
είναι διαιρέσεις όητορικαί, μή έχουσαι φωνάς ήτοι τύπους ιδιαίτερους. 
Έκ τούτων δέ προύκυψαν αί τέσσαρες παρεμφατικαί έγκλίσεις τής 
γραμματικής, αιτινες μετά τής άπαρεμφάτου γίνονται πέντε. « Εγκλί
σεις είσί πέντε, οριστική, προστακτική, ευκτική, ύποτακτική καί 
άπαρέμφατος».

Ρητέον δέ καί περί τών ονομάτων τών έγκλισεων ο,τι ελεχθη περί 
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τών ονομάτων τών πτώσεων, δτι δηλ. εκ μερικής χρήσεως ληφθέντα 
έξετάθησαν έπειτα καί έγένοντο γενικότερα. Ή οριστική ώνομάσθη 
ούτω, δώτι άνεπτύχθη έκ τοϋ αποφαντικού ήτοι διασαφητικοϋ τών φι
λοσόφων, μάλιστα δέ διότι δι’ αύτής έκφέρονται οί δροι ήτοι ορισμοί. 
Καί εις τήν προστακτικήν έδωκεν αφορμήν ή κυριωτάτη τής προσ
τακτικής χρήσις, έξ ής καί ό προστακτικός λόγος τών Περιπατητι
κών καί Στωίκών. 'Ωσαύτως έκ τής εύχωλής τοΰ Πρωταγόρου καί τοΰ 
εύκτικοΰ τοΰ Άριστοτέλους προύκυψεν ή ονομασία τής ευκτικής, εΐ καί 
αύτη δέν χρησιμεύει μόνον εις δήλωσιν ευχής, άλλά και μετά τοΰ 
μορίου αν εις ένδειξιν τοΰ δυνατού γενέσθαι, έτι δέ καί εις διατύπω- 
σιν έρωτήσεως περί τοΰ δυνατού ωσαύτως γενέσθαι.

Μετά ταύτα έρχεται ή ύποτακτική, ήτις έπί πολύ ύπήρξε πολυώνυ
μος. «Καί καλείται ή έγκλισις καί διατακτική, οιον έάν λέγω, έάν τύ
πτω- ή δέ αύτή λέγεται καϊ ύποτακτική, δτι ύποτάσσεται μορίοις τφ 
ΐνα καί τφ ο<ρρα καί τφ δπως· λέγεται δέ καί αϊτιολογική, ΐνα άνα- 
γνώ Τρύφων έτιμήθη, καί άποτελεστική, δούς τό βιβλίον ΐνα άναγνώ, 
καί έπηρμένη· μείζων γάρ κατά τήν φωνήν τής οριστικής- ποιείς — έάν 
ποιής».

Ή δ’ άπαρέμφατος κατέχει έν τοίς ρήμασιν δν τόπον ή ονομαστική 
έν τοίς όνόμασιν. Ώνομάσθη δέ ούτως ώς μή παρεμφαίνουσα άριθμόν καί 
πρόσωπον άντιθέτως πρός τήν οριστικήν, έμφαντικήν ή αποφαντικήν κα- 
λουμένην. «'Άπαξ γάρ έκεϊνό έστι διαλαβεϊν, ώς παν άπαρέμφατον όνομά 
έστι ρήματος, εΐ γε καί οί άπό τής στοάς αύτό μέν καλοΰσι £ήμα, τό 
δέ περιπατεΐ ή γράφει κατηγόρημα ή σύμβαμα, καί έτι τάς άπό τούτων 
έγκλίσεις». Ό δέ Διονύσιος ό Θράξ παρέλαβε καί διετήρησε τάς πέντε 
εγκλίσεις, αΐτινες κρατοΰσι καί νΰν, ώς καί αί πέντε πτώσεις.

Περί δέ τών ρηματικών χρόνων γνωστόν δτι παρά τοϊς άρχαίοις σοφι- 
σταΐς ούδεμία διάκρισις άπήντα τών χρόνων, εΐ καί τά δόγματα τών άρ- 
χαιοτέρων φιλοσόφων περί τοΰ αιωνίου γίνεσθαι καί τοΰ αιωνίου είναι 
τών αρχαίων φιλοσόφων έδει νά προκαλέσωσιν έξηγήσεις περί φύσεως τοΰ 
χρόνου έν γένει. Άλλ’ άφ’ ού ό Πλάτων ώρισε τό δήμα λέξιν ένέργειαν 
δηλοΰσαν, άνάγκη ήν ή ενέργεια αύτη νά παρασταθή ώς παρούσα, ώς 
παρελθοΰσα ή ώς μέλλουσα. ’Επειδή δέ τό παρόν ύπό τινων μέν ύπε- 
λαμβάνετο ώς αιώνιον γίνεσθαι, ύπό τινων δέ ώς αιώνιον είναι, έγεν- 
νήθη διάκρισις τοΰ είναι καί γίνεσθαι, ήτις έξωστρακίσθη ύπό τών με- 
τέπειτα γραμματικών. Ταύτην τήν εις τέσσαρα διαίρεσιν τοΰ χρόνου 
νοεί ό Πλάτων έν Σοφιστή (σελ. 262) «δηλοΐ γάρ (ό λόγος) περί τών
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όντων ή γιγνομένων ή γεγονότων ή μελλόντων». Άλλαχοΰ πάλιν, 
παραλειπομένης τής μεταξύ τοΰ είναι κα'ι τοΰ γίνεσθαι διαφοράς, αναφέρει 
τήν εις τρία διαίρεσιν «το δέ είναι άλλο τι έστιν ή μέθεξις ουσίας 
μετά χρόνου παρόντος, ώσπερ τό ήν μετά τοΰ παρεληλυθότος καί τό 
εσται μετά τοΰ μέλλοντος ουσίας έστ'ι κοινωνία».

Έγνω δέ καί ό ’Αριστοτέλης τήν εις τρία τοΰ χρόνου διαίρεσιν, δε
χόμενος προσέτι δτι ό χρόνος είναι αίωνία κίνησις έκ τοΰ ποοτέρου εις 
τό ύστερον. «Τοΰτο γάρ έστιν ό χρόνος αριθμός κινήσεως κατά τό πρό- 
τερον καί ύστερον». "Οθεν κατ’ ’Αριστοτέλη δύο μέν κύρια τοΰ χρόνου 
μέρη ΰπάρχουσι, τό παρελθόν καί τό μέλλον, συνδέονται δμως ταΰτα 
άλλήλοις διά τοΰ παρόντος. «Τό μέν γάρ αύτοΰ γέγονε καί ούκ έστι, 
τό δέ μέλλον καί ούκ έστι. Έκ δέ τούτου ό άπειρος καί αεί λαμβανό- 
μενος χρόνος σύγκειται. Τό δέ νΰν έστι συνέχεια χρόνου ώσπερ έλέχθη 
συνέχει γάρ τον χρόνον τόν παρελθόντα καί έσόμενον καί δλως πέρας χρό
νου έστιν έστι γάρ τοΰ μέν αρχή, τοϋ δέ τελευτή». Διέκρινεν δμως έτι 
τό νΰν καθ’ έτερον καί τό νΰν καθ’ αυτό, δ έστι σχετικόν καί απόλυτον.

Έκ τούτου λοιπόν εύρηνται παρ’ Άριστοτέλει χρόνος παρελθών 
(παρεληλυθώς, γενόμενος, παρήκων), χρόνος παρών καί χρόνος μέλλων 
(έσόμενος, ό έκτος τοΰ νΰν χρόνος). Παρατηρουμένης δέ καί τής τοΰ 
νΰν διαιρέσεως είς απόλυτον καί είς σχετικόν, εύρίσκεται καί παρά τφ 
Σταγιρίτη ώς καί παρά Πλάτωνι ή είς τέσσαρα διαίρεσις τοΰ χρόνου.

Επειδή δέ τό ένεστώς δέν είναι κυρίως προσδιορισμός χρόνου, αλλά 
γίνεται τοιοΰτος, άναφερόμενον είς τό παρελθόν καί τό μέλλον, ό ’Αρι
στοτέλης ώς βάσιν έθεώρει αύτό, αύτό μόνον καλών ρήμα, τά δέ άλλα 
πτώσεις βήματος. «Τό ύγιανεΐ καί ύγίανε ού ^ήμα, αλλά πτώσεις βή
ματος’ διαφέρει δέ τοϋ βήματος, δτι τό μέν τόν παρόντα προσσημαίνει 
χρόνον, τά δέ τόν πέριξ». Οί Στωϊκοί φιλόσοφοι έπεξειργάσαντο τά 
περί χρόνων, προλειάναντες τήν οδόν είς τούς γραμματικούς. Καί παρ’ 
αύτοΐς έκράτησεν ή είς τρία διαίρεσις, ήτοι ό ένεστώς, ό παρφχημένος 
καί ό μέλλων. Επειδή δέ ό χρόνος δέν είναι μέν μόνιμόν τι καί στα
θερόν, δυνατόν δμως έν τίρ νφ νά θεωρηθή ώς τοιοΰτο, τό δέ τριπλοΰν 
νά ύποδιαιρεθή, διότι έκαστος τών χρόνων δύναται νά έκληφθή ώς χρό
νος ατελής ήτοι παρατατικός (δηλονότι παρατεινόμενος) ή ώς χρόνος 
συντελικός ή τέλειος, εύρίσκονται παρά τοΐς Στωϊκοϊς οί εξής χρόνοι.

1
Χρόνος ένεστώς παρατατικός γράφω
Χρόνος ένεστώς τέλειος γέγραφα
Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη στοά» 6
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2
Χρόνος παρφχημένος παρατατικός εγραφον
Χρόνος παρφχημένος τέλειος εγεγράφει/τ

3
Χρόνος μέλλων παρατατικός γράψω
Χρόνος μέλλων τέλειος ίγγεγράψορ,αι.

Ούτως οί Στωϊκοί άνεκάλυψαν τούς έξ γραμματικούς χρόνους, οδς οί 
μετέπειτα γραμματικοί γενικώς παρεδέξαντο. Μόνον ό αόριστος ε- 
λειπεν, δν ευρον οι Αλεξανδρινοί γραμματικοί, έξακριβώσαντες τά περί 
σχηματισμού κα'ι χρήσεως αύτοΰ.

Τέλος παρά Διονυσίφ τώ Θρακί εύρίσκομεν τήν βάσιν δλης τής 
μετέπειτα ελληνικής γραμματικής έν τφ ζητήματι τών χρόνων.

«Χρόνοι δέ τρεις, ένεστώς, παρεληλυθώς, μέλλων. Τούτων δ παρε- 
ληλυθώς έχει διαφοράς τέσσαρας, παρατατικόν, παρακείμενον, ύπερσυν
τελικόν, αόριστον, ών συγγένειά είσι τρεις, ένεστώτος πρός παρατατι
κόν, παρακειμένου πρός ύπερσυντελικόν, αορίστου πρός μέλλοντα». Άλλ* 
η προσθήκη αορίστου οευτερου καί μέλλοντος δευτέρου είναι μεταγε- 
νεστέρα. Σημειωτεον δέ δτι ή ονοματολογία αύτη, ήν διατηρεί καί νΰν 
ή ελληνική γραμματική, παρελήφθη μέρος μέν έκ τής Στωϊκής φιλο
σοφίας, μέρος δέ έκ τής περιπατητικής. Τό όνομα Ένεστώς είναι έκ 
τής Στωϊκής, ό παρ’ Άριστοτέλει καλούμενος παρών ωσαύτως καί ό 
παρατατικός. Τά δέ λοιπά ονόματα πιθανώς έκ τής περιπατητικής.

Φαίνεται παράδοξον, άλλ’ ούχ ήττον είναι πιθανώτατον, δτι τό 
όνομα ύπερσυντελικός (δν άλλοι ύπερσυντέλικον δνομάζουσι νΰν) με- 
τηνέχθη έκ τών μαθηματικών είς τήν γραμματικήν. Οί αριθμοί διη- 
ροΰντο ύπό τών αριθμητικών είς τελείους, ύπερτελείους καί ύποτε- 
λείους. Οί λόγιοι τοΰ μουσείου τής ’Αλεξάνδρειάς έκοινώνουν ού μόνον 
κατά τό έξωτερικόν, αλλά καί κατά τό έσωτερικόν.

Περί δε συζυγιών λεκτέον, δτι ώς κανών λαμβάνεται ύπό Διονυ
σίου ό τόνος. Κατά τούτον διαιρούνται τά ρήματα α' είς βαρύτονα, ών, 
κατά τά διάφορα σύμφωνα, είς ά λήγουσι, δίακρίνονται έξ είδη, β' είς 
περισπώμενα, ήτοι συναιρούμενα, ών τρία είδη, τά είς άω, ίω καί όω, 
καί γ' είς προπαροξύτονα, δ έστι τά είς μι, ών τέσσαρα είδη, κατά 
τήν είς α, ε, ο, ή υ διάφορον παραλήγουσαν τοΰ απαρεμφάτου αύτών.

Κατά τόν αύτόν τρόπον άνεπτύχθησαν κατά μικρόν καί τών λοιπών 
μερών τοΰ λόγου τά παρεπόμενα, τής μετοχής λ. χ. ή παρέπεται 

ταύτά καί τφ ρήματι καί τφ όνόματι δίχα προσώπων τε καί έγκλί- 
σεως- τοΰ άρθρου, είς δ Διονύσιος ό Θράξ άπένεεμε τά παρά τών Στωί- 
κών τρία παρεπόμενα, γένος, αριθμόν καί πτώσιν’ τής άντωνυμίας, 
είς ήν παρά τά σχήματα καί είδη άπέδωκαν τέσσαρα παρεπόμενα, 
ήτοι πρόσωπα, γένη, αριθμούς καί πτώσεις.

Ούτω λοιπόν έχουσι τά τής μορφώσεως τής γραμματικής. Θηλάζοντες 
τά τής γραμματικής μετά τοΰ μητρικού γάλακτος οίκειούμεθα τοσούτον 
αύτοϊς ώστε νομίζομεν δτι ύπήρχον διατεταγμένα άπό καταβολής κό
σμου, οίονεί σύμφυτα τώ άνθρώπφ. Καί δμως τά τής γραμματικής 
θεμέλια έτέθησαν μόλις έπί τοΰ τετάρτου πρό Χριστού αίώνος, ύπό 
Πλάτωνος, τό δέ οικοδόμημα άπεπερατώθη μόλις κατά τόν δεύτερον 
μετά Χριστόν αιώνα, έπί ’Απολλώνιου τοΰ Δυσκόλου, ήτοι μετά 
έξ δλους αιώνας. Καί πάλιν ή άποπεράτωσις δέν ύπήρξε τελεία, διότι 
καί μετά ταΰτα προσετέθησαν ικανά οπωσδήποτε είς τό καλόν οικο
δόμημα. Έκ τών παραλίων τής Αίγύπτου, έκ τής ’Αλεξάνδρειάς, δπου 
συνεκεντρώθη ή διανοητική ζωή τών μετά τήν αύτονομίαν Ελλήνων, 
διεδόθη ή γραμματική σπουδή πανταχου. Οθεν μετεβη και εις την 
κοσμοκράτειραν πόλιν, άλλά κατά πρώτον έκ τής εφάμιλλου και αντι
ζήλου τής ’Αλεξανδρείας Περγάμου διά τοΰ έκ Μάλλου γραμματι
κού Κράτητος.

Οί 'Ρωμαίοι παραλαβόντες παρ’ Ελλήνων τήν γραμματικήν σπουοην, 
διηρέθησαν είς δύο : οί μέν έπελάβοντο τής διαιρεσεως τών τοΰ λογου 
μερών οίκοθεν καί έκ πατρίων άρχών, οί δέ έφήρμοσαν εις τήν ίδιαν 
αύτών γλώσσαν τάς τής έλληνικής γραμματικής διαιρέσεις καί ανα
πτύξεις, πολλάκις μετά πολλής άνεπιτηδειότητος. Κατά τα νΰν σφ- 
ζόμενα λατινικά περί τούτου συγγράμματα, ό μέν Ούάρ^ων ανήκει είς 
τήν πρώτην κλάσιν, πάντες δέ σχεδόν οί λοιποί εις τήν δευτεραν. Καί 
ό μέν Ούάρρων έχει πολλά καλά, άλλά καί ονειροπολήματα. Η οε 
συμφωνία τοΰ Χαρισίου καί Διομήδους πρός Διονύσιον τόν Θρρίκα καί 
Άπολλώνιον, τοΰ Πρισκιανοΰ πρός τόν Άπολλώνιον καί Ηρωδιανον εί
ναι τοιαύτη, ώστε, γινώσκοντες τά περί έκείνων, γινώσκομεν καί τα 
περί τούτων πολλάκις άναπληρούντων ή έρμηνευόντων τά έκείνων.

Ούτε τήν εύφυΐαν ούτε το αρχέτυπον τών Ελλήνων ευρισκομεν 
παρά 'Ρωμαίοις' καί κατά τοΰτο τά πλεΐστα είναι κατά λέξιν μεταπε- 
φρασμένα ή δουλικώς μεμιμημένα. Κατά τοΰτο δέ διαφέρει ή τών με
ρών τοΰ λόγου ρωμαϊκή κατάταξις τής τών Ελλήνων δτι απεβαλον 
μέν τό άρθρον, ού ή λατινική γλώσσα άμοιρεϊ, προσέθηκαν οε την inter- 
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jedionem όνομασθεΐσαν, δηλοϋσαν τά σχετλιαστικά, θαυμαστικά καί 
τούτοις δμοια επιρρήματα, ά παρεμβλήματα μεν έκάλεσεν ό αοίδιμος 
Κοραής, κατά λέξιν μεταφράσας τήν λατινικήν λέξιν, δρθότερον δ’ 
έκλήθησαν έπειτα άναφωνήματα ή επιφωνήματα. ’Επειδή δέ τά επι
φωνήματα μάλλον όμοιάζουσι προς τάς άνάρθρους φωνάς τών ζφων ή τήν 
διανοητικός διηρθρωμένων φωνών ενότητα, έπέχουσι καί νϋν οί παρ’ 
ήμΐν γραμματικοί καί γραμματικογράφοι περί τής δρθότητος τής δια- 
κρίσεως ταύτης, δι’ ής αναβιβάζονται τά τοϋ λόγου μέρη εις εννέα 
τδν αριθμόν. Άλλ’ όπωςιϊήποτε τά επιφωνήματα είναι τδ κατώτατον 
τοϋ λόγου μέρος.

Ό Πλίνιος δνομάζων αντωνυμίας τά hie, haec, hoc καί iste, 
ista, istud καί is, ea, id, δταν αληθώς έπέχωσι τόπον ονόματος, 
κα'ι άρθρα, δταν συνοδεύωσι τά όνόματα, ώς hie homo κτλ., καί τοϋτο 
κατά τήν Αριστοτελικήν δόξαν, αυξάνει τδν αριθμόν τών τοϋ λατινι
κού λόγου μερών εις εννέα· τινές δέ καί είς δέκα ή ένδεκα, διαστέλ- 
λοντες τοϋ ονόματος τήν προσηγορίαν (appellationem) καί τό άψυ
χον (Vocabulum).

Τό αύτδ ισχύει καί περί τών παρεπομένων τών μερών τοϋ λόγου. 
Οΰτω γένη τών ονομάτων έδέξαντο κατ’ άρχάς τά τρία, τδ αρσενικόν, 
τδ θηλυκόν καί τδ ουδέτερον, εις α προσετέθη μετέπειτα τδ χοινον καί 
έπίκοινον, κατόπιν τδ άμφίβοΛον καί τελευταϊον τδ παγγενές. Άλλά 
τά τρία έπεκράτησαν. Εις δέ τάς πτώσεις, πλήν τών πέντε, είς άς 
έδωκαν τά ελληνικά ονόματα μεταπεφρασμένα, προσέθηκαν έλλόγως 
καί πτώσιν άλλην, ήν άπεκάλεσαν ablativum, έτι δέ εκτην καί 7α- 
τινική) r ένιοι δέ άνεβίβασαν άλόγως πολύ τον αριθμόν τών πτώσεων,

1 Παρά Λατίνοι; ύπάρχει αληθώς μία πτώσις περιπλέον, ή αφαιρετική, 
St’ ής έκφέρεται πρώτον μέν το μέρος, είς δ αφόρα ή κατά τοϋ ύποκειμένου 
κατηγορουμένη ΐδιότης, άναπληροϋσα κατά τοϋτο παρ’ ήμΐν τήν δοτικήν ή αι
τιατικήν, οίον natione Gallus (Γάλλος τδ γένος) κτλ., δεύτερον δέ τδ δργα- 
νον, δι’ οΰ έκτελεϊταί τι (ίσοδυναμοϋσα πρδς τήν παρ’ ήμΐν οργανικήν δοτι
κήν), έτι δέ τήν αφορμήν ή τήν ουσίαν, δι’ ήν γίνεται τι, οίον mollitia animi 
έξ ασθένειας ψυχής κλπ. Παρατηρητέον δ’ έν παρόδω ότι οί νεότεροι γλωσ
σολόγοι ίχυρίζονται ότι ή τε ελληνική καί λατινική ειχον αληθώς οκτώ 
πτώσεις δηλαδή πλήν τών έξ λατινικών πτώσεων καί δύο έτέρας, τήν το- 

πικήν κα'ι τήν οργανικήν, διασωθείσας έπειτα έν μόνη τή σανσκριτική. Ό 
Βδππ έν τή συγκριτική αύτοϋ γραμματική διετάθη πρώτος, ότι τά είς ως 
λήγοντα έπιρρήματα είναι αί λατινικαι άφαιρετικαί τών αρχαιότατων λατι
νικών χρόνων, αί λήγουσαι είς (οά=οντ). Οί δέ τύποι domi, humi, ruri, Μα- 

παραδεξάμενοι ώς ιδιαιτέραν πτώσιν τήν άπενεκτικήν, έκφερομένην άνευ 
προθέσεως, καί τήν δοτικήν τιθεμένην απρόθετον αντί αιτιατικής προ- 
θετοπτώτου, άλλ’ έπεκράτησεν ή είς εξ πτώσεις ορθή διαίρεσις.

’Εν δέ τοϊς ρήμασιν, δνομάσαντες οί Λατίνοι genera, έτι δέ καί 
significationes δ,τι οί "Ελληνες καλοϋσι διαθέσεις, προσέθηκαν καί 
τήν έκτικήν καλουμένην (genus habitivum), δι’ ής δηλοϋταί τι 
καθ’ έαυτδ γινόμενον καί δν, οίον nascitur, crescit. Άλλ’ έπεκρά- 
τησε καί έν τή λατινική γραμματική ή διαίρεσις τών ρημάτων είς 
ενεργητικά, παθητικά καί ουδέτερα ή αποθετικά· αποθετικόν δέ κα
λείται τό σχηματιζόμενον μέν έν τή παθητική φωνή, έχον δμως ενερ
γητικήν ή ούδετέραν σημασίαν, οίον hortor, ΠΙΟΓΪΟΓ, ών σημειωτέον 
πλήν τών παθητικών χρόνων διατελεϊ έν χρήσει καί τδ γερούνδιον καί 
σουπΐνον τής ένεργητικής φωνής τών αύτών βημάτων.

’Εγκλίσεις ώσαύτως κατ’ άρχάς έδέξαντο πολλάς κατά τά παρ’ 
Έλλησιν άκολούθως περιόρισαν είς τάς πέντε, παραδεχόμενοι ώς ιδι
αιτέραν έγκλισιν ευκτικήν αύτήν τήν υποτακτικήν (κατά τδν τύ
πον), ήτις παρά Λατίνοις χρησιμεύει καί ώς εύκτική. Ποούβησαν έπειτα 
είς άνώτερον άριθμόν, προσθέντες είς αύτάς καί τδ σουπΐνον καί γε· 
poiviiov, άπερ ίδιάζουσι μέν είς τήν γλώσσαν τών 'Ρωμαίων, άλλά 
δέν είναι καθ’ αυτό εγκλίσεις, διότι τδ μέν σουπΐνον είναι ονοματικός 
τύπος, σημαίνων τήν ένέργειαν τοϋ ρήματος γενικώς καί άορίστως, άνευ 
άναφοράς είς ώρισμένον πρόσωπον, ού γίνεται σπανίως χρήσις καί έν τφ 
ρωμαϊκώ λόγω, τδ δέ γερούνδιον είναι ρηματικόν ούδέτερον δνομα τής 
β κλίσεως, ού αί πλάγιαι πτώσεις άντιστοιχοΰσιν είς τάς τοϋ ελλη
νικού ονοματικού άπαρεμφάτου, άς διά τήν έλλειψιν τοϋ άρθρου άνα- 
πληροϊ ή τών Λατίνων φωνή διά τοϋ γερουνδίου.

Χρόνους δ’ έδέξαντο κατ’ άρχάς οί 'Ρωμαίοι γραμματικοί τρεις, ένε- 
στώτα, παρωχημένον καί μέλλοντα, έπειτα διήρεσαν αύτούς είς τέλειον 
καί άτελή, κατά τήν στωϊκήν φιλοσοφίαν άλλ’ έπειτα ήσπάσαντο τήν 
Άριστάρχειον, μεταφυτεύσαντες τά ελληνικά ονόματα καί παραιτησά- 
μενος τό τέλειον καί άτελές. Σημειωτέον δτι ό παρακείμενος τών Λα - 
τίνων άναπληροΐ καί τδν άόρ ιστόν.

Καί τοιαύτη μέν ύπήρξεν ή πορεία, ήν ήκολούθησεν ή άνάπτυξις 
τής γραμματικής παρ’ "Ελλησι καί Λατίνοις, έως τοϋ πέρατος τών Άλε- 

ραθώνι, οίκοι, χαμαί είναι πτώσεις τοπικαί, έκληφθεΐσαι ώς γενική η δοτική 
ή ώς επιρρήματα. Όργανικα'- δέ οί τύποι στήθεσχι, ό'χεσφι, όστεόφι, ίφι, εν- 

νήφιν κτλ.
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ξανδρινών χρόνων. Άλλ’ ανάγκη νά προσθέσωμεν, δτι οί λόγιοι τής 
’Αλεξάνδρειάς διωχθέντες ύπό τινων Πτολεμαίων καί ύπό τινων αύτο- 
κρατόρων τής 'Ρώμης, εύρον άσυλον είς Κωνσταντινούπολή, δπου ό 
αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος συνέστησεν είδος ’Ακαδημίας έν τοίς βασι- 
λείοις κατά τό τής ’Αλεξάνδρειάς Μουσεΐον. Οί δ’ έν αύτφ έκαλοΰντο 
οικουμενικοί διδάσκαλοι.

Γνωστόν, δτι οί Βυζάντιοι οικουμενικοί διδάσκαλοι, ούχ ήττον γραμ
ματικοί ή θεολόγοι δντες, προύβαλλον απορίας εις τούς μαθητάς, ών τήν 
λύσιν ώφειλον νά εΰρωσιν οί μαθηταί, άποτυγχανόντων δέ τούτων έχο- 
ρήγουν αυτοί τάς ιδέας έξηγήσεις. Τοιαύτας δ’ έξηγήσεις έξέδωκεν ό 
Διονύσιος (ό Βυζάντιος διάφορος παρά τόν Θρ^κα, τόν τής ’Αλεξάν
δρειάς). ’Επειδή δέ εις πολλά έδείχθη ύπεράγαν σύντομος, έχων 
ανάγκην ύπομνηματισμοϋ, εύρέθησαν πολλοί ύπομνηματισταί, ών πρώ
τος Θεοδόσιος ό ’Αλεξανδρινός. Τούτου έπιτομή έξεδόθη κατά τάς άρ
χάς τοϋ παρόντος αΐώνος, περιέχουσα τό σύστημα τής παρά Βυζαντίοις 
γραμματικής.

Ώς δέ οί ’Αλεξανδρινοί ήσαν ευμαθέστεροι καί φιλοσοφώτεροι τών 
οικουμενικών, ούτω πάλιν έκ τών οικουμενικών καί τών ύπομνηματι- 
στών αύτών οί μέν αρχαιότεροι καταδηλοϋσι μάθησιν καί κρίσιν ισχυρό- 
τέραν, οί δέ μεταγενέστεροι, καθ’ δσον τά τής πολιτείας έτρέποντο 
έπί τό χείρον, συνεφθείροντο καί αύτοί, εως ού περιέστησαν εις τήν 
έσχάτην ακρισίαν, συντάσσοντες γραμματικούς κανόνας μωρούς καί δι
δάσκοντες έτυμολογίας γελοίας.

Ή παρά Βυζαντίοις σπουδή τής γραμματικής έξηκολούθησεν ού μό
νον μέχρι τής άλώσεως, άλλά καί μετά τήν άλωσιν έσχάτως μάλιστα 
ή πληθύς τών γραμματικών έπεπόλασε τοσοΰτον, ώστε ό αοίδιμος Κοραής 
δέν έδίστασε νά είπη, δτι ώφελεΐ τις πλειότερον καίων ή γράφων γραμ- 
ματικάς. Καί πρώτον οί λόγιοι "Ελληνες, οί εις ’Ιταλίαν καταφυγόντες 
καί τήν παιδείαν μεταλαμπαδεύσαντες εις τήν Εσπερίαν, έν βαρβάρφ 
τότε κατά τό πλειστον καταστάσει διατελοϋσαν, έξέδωκαν έν άλλοις 
καί γραμματικάς τής ελληνικής γλώσσης, όποιοι ό ’Εμμανουήλ Χρυ- 
σολωράς καί Εμμανουήλ Μοσχόπουλος (άκμάσαντες άμφότεροι κατά 
τόν δέκατον τέταρτον αιώνα), ύπερέχει δέ τούτων ή τοϋ διαπρεπούς 
Θεσσαλονικέως λογίου Θεοδώρου τοϋ Γαζή, καταφυγόντος εις ’Ιταλίαν 
μετά τήν άλωσιν τής πατρίδος αύτοϋ. Τήν άξιόλογον ταύτην γραμμα
τικήν κατηρτισμένην κατά τήν φιλοσοφίαν τών περιπατητικών, άλλά 

περιλαμβάνουσαν έν δλίγοις πολλά, ύπεμνημάτισαν έν ύστέροις χρόνοις 
ό Δανιήλ καί Νεόφυτος ό Καυσοκαλυβίτης.

Τοϋ δευτέρου τούτου τό δγκωδέστατον ύπόμνημα είναι μέν έν πολ- 
λοϊς άμέθοδον ή δυσμέθοδον, μή άπηλλαγμένον άλλως έλλείψεων καί 
έλαττωμάτων, έφ’ οις ύπερβαλλόντως έψέχθη ύπό τοϋ Κοραή, άλλ’ 
ούχ ήττον καταφαίνει τήν τοϋ συγγραφέως θαυμαστήν πολυμάθειαν, 
αποτελούν άληθή θησαυρόν παντοδαπών γνώσεων, (γραμματικών, φιλο
σοφικών, θεολογικών κτλ.), έφ’ ώ καί έθαυμάσθη εικότως ύπό τοϋ έξό- 
χου Γάλλου έλληνιστοΰ Villoison. ’Εκ τών τοϋ Χρυσολωρά δέ, Γαζή 
καί άλλων έρανισάμενος, συνέταξε τήν εαυτού γραμματικήν έν τφ δε- 
κάτφ πέμπτφ αΐώνι Κωνσταντίνος ό Λάσκαρις, ήτις κατά τήν εναρ- 
ξιν τοϋ παρόντος αΐώνος ήν ή γενικώς διδασκομένη έν τοίς ελληνικούς 

σχολείοις.
Οί τής Εσπερίας φιλόλογοι κατ’ άρχάς έχρήσαντο ταίς γραμματι- 

καΐς ταύταις ή συνέταξαν κατ’αύτάς άλλας λατινιστί. Τούτων ό πρώτος, 
δστις συνέγραψε γραμματικήν ελληνικήν, είναι ό Ούρβανός, μαθητεύ- 
σας παρά Κωνσταντίνφ Λασκάρει έν Μεσσήνη τής ’Ιταλίας καί διδά
σκαλος γενόμενος Λέοντος τοϋ δεκάτου, Πάπα 'Ρώμης. Μετ’ αύτόν δέ 
Μελάγχθων ό ιστορικός φίλος τοϋ Λουθήρου καί έτεροι. Πρώτος δέ ό . 
Βέλλερ άνήγαγε τάς δέκα κλίσεις τών άρχαίων γραμματικών είς τρεις, 
δπερ έπικρατεΐ έκτοτε μέχρι νϋν. Πάντες ούτοι άκολουθοϋσι κατά τό 
μάλλον καί ήττον τούς άρχαίους γραμματικούς.

Μετά τούς άνωτέρω έρχεται τό έκ τής 'Ολλανδικής σχολής άνα- 
λογικόν καί έτυμολογικον σύστημα. Τελευταΐον δ’ έρχονται κατά 
τόν παρόντα αιώνα οί νεώτεροι Έρμάννος, Βουττμάνος, Ματθίας, 
Θείρσχιος, 'Ρώστης, Κρύγερος, Κύννερος, Βερνάρδος καί άλλοι, οΐ
τινες άσχοληθέντες εις τά τής ελληνικής γραμματικής μετά πολυ- 
μαθείας καί κρίσεως, ού μόνον εΐσήγαγον μέθοδον εύχερεστέραν, άλλά 
καί πολλά συγκεχυμένα διέκριναν καί τό περί διαλέκτων έξηκρίβω- 
σαν. Καί ούδεμίαν μέν μεταβολήν εΐσήγαγον είς τήν διαίρεσιν τών 
τοϋ λόγου μερών καί τών παρεπομένων αύτών, άτε ούδεμιάς τοιαύτης 
ούσης δυνατής, άλλά καί τούς τύπους καί τούς σπανίους σχηματισμούς 
ήρεύνησαν κριτικώς, στηρίζοντες αύτούς εις μαρτυρίας τών άρχαίων καί 
μηδέν άνιστόρητον άποδεχόμενοι. Πολλοί δέ σχηματισμοί ύπό τών 
γραμματικών άναφερόμενοι έξηλέγχθησαν άνύπαρκτοι καί μόνον ύπό 
τών γραμματικών πεπλασμένοι. Εις αύτούς καί τούς άλλους σοφούς 
έλληνιστάς, τούς διά λεξικογραφικής έργασίας καί έκδόσεως ύπομνημά- 
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των εις τούς 'Έλληνας συγγραφείς άσχοληθέντας κριτικώς είς τήν άνά- 
πτυξιν τής γραμματικής καί τής κριτικής, οφείλεται αίωνία χάρις δι’ 
δσας γλωσσικάς γνώσεις φιλοπόνως άνεκάλυψαν εις τήν γλώσσαν τής 
άνθρωπίνης σοφίας διά τής δριδός τής εαυτών φιλοσόφου φιλολογίας. 
Πολύ ολίγα άφήκαν ίσως εις τούς μεταγενεστέρους γραμματικούς 
νά άνακαλύψωσι.

Σημειωτεον δτι οί παλαιοί ήμών γραμματικοί, μόνον περί τής πα- 
τρφας γλώσσης έφιλοσόφουν, άδιαφοροϋντες παντελώς περί τών ξένων 
γλωσσών, άς ήγνόουν ή κατεφρόνουν. Οί δέ 'Ρωμαίοι, σπουδάζοντες τήν 
ελληνικήν καί λατινικήν, είχον αφορμήν νά παραβάλλωσι τάς ομοιότη
τας καί διαφοράς άμφοτέρων. Τοϋτ’ αύτό δ’ έπραξαν έν μεταγενεστέ- 
ροις χρόνοις καί "Ελληνες, βιώσαντες έν ’Ρώμη, ώς ό Δίδυμος καί 
έτεροι.

Τό αύτό συνέβη κατά τούς μέσους αιώνας. Άφ’ ού δέ ένθεν μέν έμορ- 
φώθησαν αί νεώτεραι εύρωπαϊκαί γλώσσαι, ένθεν δέ ήρξατο ή παρα
βολική έξέτασις πασών τούτων, βαθμηδόν άνεπτύχθη κλάδος νέος 
τής περί τάς γλώσσας έπιστημονικής μελέτης, ή καλουμένη γλωσσολο
γία, βάσιν έχουσα ιδίως τήν έξιχνίασιν τής αρχαίας ’Ινδικής φιλολο
γίας καί γλώσσης έν παραβολή πρός τάς δύο κλασικάς γλώσσας, τήν 
τών Ελλήνων καί 'Ρωμαίων, καί τάς νεωτέρας γλώσσας. Ή Γραμ
ματική ’ιδίως τής Σανσκριτικής τοϋ "Αγγλου Wilkins, τό περί τής 
σοφίας καί τής γλώσσης τών ’Ινδών πόνημα τοΰ Schlegel, ή Γερμα
νική Γραμματική τοΰ Grimm, τοΰ ήμετέρου Οικονόμου τοΰ έξ Οικο
νόμων τό δοκίμιον περί συγγένειας τών Σλαβικών γλωσσών πρός τήν 
'Ελληνικήν, αί πολύτιμοι πραγματεΐαι τοΰ Humboldt, ή πολύκροτος 
Συγκριτική γραμματική τοΰ Βόππ έθηκαν τά θεμέλια τοϋ νέου τούτου 
επιστημονικού κλάδου τής φιλολογίας.

Κατά ταΰτα έγεννήθησαν παρά τοΐς νεωτέροις δύο ειδών γραμματι- 
καί, ή γενική ήτοι παραλληλιστική γραμματική καί ή φιλοσοφική γραμ
ματική. Καί ή μέν πρώτη συνίσταται είς τήν έκθεσιν τών κοινών προ
σόντων πολλών γλωσσών κατά τρόπον ιστορικόν, τών παραδειγμάτων 
λαμβανομένων έκ τών διαφόρων τούτων γλωσσών.

Ή δέ φιλοσοφική γραμματική έξετάζει τάς πρώτας άρχάς τών 
γραμματικών φαινομένων καλείται δέ καθαρα μέν εί έξετάζει μό
νον τάς έννοιας ήμών, ίφηρμ,οσμ,ένη δέ εί έξετάζει καί τάς διά ση
μείων έξηγήσεις αύτών. Κατά τοΰτο λοιπόν είναι ακολουθία τής λογι
κής. Τό λαλεϊν είναι προδήλως έξήγησις τοΰ αίσθάνεσθαι καί νοεΐν, 

τοΰτο δέ προδήλως πάλιν στηρίζεται είς φυσικούς τινας νόμους, κοινούς 
πάσι τοΐς άνθρώποις" οθεν καί τό λαλεϊν στηρίζεται είς γενικούς τινας 
νόμους. "Εχοντες οί άνθρωποι ιδέας, άναφερομένας είς ούσίας, είς πρά
ξεις, είς σχέσεις, άναγκαΐον νά έχωσι καί ορούς είς ίήλωσιν αύτών. 
Έκ τούτου τά μέρη τοΰ λόγου. Τούτων λοιπόν τήν γένεσιν, τήν φύσιν 
καί τόν άριθμόν έρευνα ή φιλοσοφική γραμματική, δ έστιν έξετάζει τινα 
είναι τά άπαραιτήτως άναγκαΐα, τινα έκ τών υπαρχόντων δυνατόν νά 
έκλείπωσιν έκ ταύτης ή έκείνης τής γλώσσης, τινα καθιστώσι τήν 
γλώσσαν έντελεστέραν καί φιλοσοφικωτέραν, τινες οί λόγοι τών κατά 
γένος, άριθμόν καί πτώσιν μεταβολών κτλ.

Ή φιλοσοφία περί παντός πράγματος είναι καλή, είναι τερπνή, πλη
ροί μίαν τών πρώτων πνευματικών χρειών τοΰ ανθρώπου. Τί κάλλιον 
παρά τό εΰρίσκειν τούς λόγους, τάς ομοιότητας καί τάς διαφοράς τών 
πραγμάτων ; Ούτως εύκολύνεται ή μάθησις, έξακριβοΰνται τά πράγ
ματα, καί άπαλλάσσεται ό έπιστήμων τοΰ παχυλού έμπειρισμοΰ, δστις 
είς νοΰν άνεπτυγμένον αφόρητος. Άλλ’ ή φιλοσοφία είναι θεωρία, δθεν 
δέν έξαρκεΐ είς τήν τοΰ άνθρώπου χρήσιν προσαπαιτεΐται καί πράξις 
καί σπουδή πρακτική. Άφιλοσοφώτατος γραμματικός δυνατόν νά κατέχη 
τόν μηχανισμόν τής γλώσσης άσυγκρίτως κάλλιον παρά τόν φιλοσοφώ- 
τατον. "Οθεν χρησιμωτάτη μέν ή φιλοσοφική γραμματική" προαπαι- 
τεΐται δμως καί προσαπαιτεΐται ή βαθεΐα γνώσις τής γραμματικής τής 
γλώσσης, ήν τις θέλει νά σπουδάση κατά βάθος.

Θεόδωρός Ν. Φλογαϊτης

Σ ΤΗΝ ΕΛΗΑ ΤΗΣ

Έληά έχεις σ’ τή μύτη Σου, πουλάκι μου μέ τρίχες, Μά δέ μοϋ ’λές παρακαλώ άπο μικρή τήν είχες ;Πολλοί τήν έζηλέψανε κι’ έγίνει ξακουστή,Μά ’γώ θαρρώ σοϋ φύτρωσε άπ’ τή σαρακοστή.(1894) Μ. Μ.



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ
(Είκών καρδίας Συγχρόνου)

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑ! ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΣ
«Σύ είσαι το φιλτρον, δ πόθος, δ ερως, 
»Τδ εΰελπι μέλλον άλγούσης ψυχής, 
»Τοϋ βίου μου άστρον, μυρίπνου αίθέρος, 
»Τών τόσων λυπών μου στιγμή ευτυχής».

«Τάς νύκτας δπόταν μονήρης ρεμβάζω 
»Είς μάγους οάσεις φαιδράν μέ πλανάς, 
»’Αλλ’ αίφνης, έν φρίκη, θρηνώ καί στενάζω 
»Μή μείνω μέ πόθων ελπίδας κενάς».—

Τοιαΰτα καί άλλα μοί ελεγ’ έπίσης, 
Ώς θείαν παρθένου άβράς προσευχήν, 
Kt’ ένθέων έρώτων παλμοί, συγκινήσεις, 
Έπλήρουν τήν τόσον έρώσαν ψυχήν.—

Μικρά, πλήν έν τούτοις, παρέλευσις χρόνου 
’Απέδειξε ποια τις ήτο Σειρήν, 
’Απάτη κα'ι δόλος ή φρύνη τοϋ πόνου, 
Πηγή δυστυχίας, ολέθρου πυρήν.—

Καί δμως, σιώπα' *Ε ! παϋσον, καρδία, 
Μέ λέξεις δριμείας αύτήν νά κτυπής. 
Εΐπέ μοι δέν εινε αύτή ή ίδια, 
Ή σέ άγαπώσα, ήν σύ αγαπάς;

Δέν ήτο ή τρίτη αύτή τών Σειρήνων 
"Ην έφευγες σπεύδων μακράν νά σωθής. 
Καί ήδη τήν στέφεις μ’ άνθούς ΐασμίνων 
’Εν ω σέ λατρεύει καί σύ τήν ποθείς !

Ή πλάνη, τής πλάνης, τήν πλάνην, τή πλάνη, 
Ό άνθρωπος οΰτω θα ή έπί γής ;
Ίδέ τής Άτρόπου πώς στρέφ’ ή ροδάνη, 

Πώς δύει δ λάμπων άστήρ τής αύγής.—

Πλανώμεθα' πάντες, καί πάντες πλανώμεν, 
Έκτος τοϋ Έγώ σου ούδέν αγαπάς.
Ούδέν άνευ λόγου, ούδέν αγαπώμεν 
Τί λέγεις είς ταϋτα ; κακή, σιωπής ;

Φάληρον 1894.

Δημ. Κ. Σακελλαροπουλος

’Ιωάννης Μιχόπουλος, γέρων πολιδς έκ Παύλι- 
τσας τής Φυγαλείας, έζη εύδαίμων έν τφ μέσφ 
άβραμιαίας οικογενειακής εύδαιμονίας, περιστοι- 
χούμενος άπδ πολυπληθείς άπογόνους, δίς άναδι- 
πλασιασθείς άχρι τοΰδε ύπδ τοΰ ίερέως, άλλά καί 
δίς απλοποιηθείς ύπδ τοΰ αμείλικτου Χάρωνος. Τδ 
τρελλδ δμως παιδί τής Αφροδίτης, θέλον νά δο- 
κιμάση είς τραχύ σώμα τήν άκωκήν τοΰ βέλους 
του, εξέλεξε τήν καρδίαν τοΰ ’Αβραάμ τούτου, 

άλλ’ αυτή εύρέθη, φεΰ I απαλή, καί τδ οξύ βέλος τήν έσούβλισεν, ώς 
τδ σουβλίον κόσσυφον παχύν. Καθώς είς τρεμοσβύννουσαν θρυαλλίδα 
ύπαυγάζει ενίοτε στιγμιαίως φώς άπροσδόκητον, ούτω καί εις τούς 
οφθαλμούς τοΰ γέροντος, τούς θολούς ώς δμμα προβατίνας, σπινθηρο
βολεί φλογερδν πΰρ έρωτος πρδς άφροπλασμένην ποιμενίδα τοΰ χωρίου 
του, καί τδ πριν νωθρόν σώμα του, ύπδ τδ κράτος τοΰ παντοδυνάμου 
έρωτος σπαργρι καί τοϋτο έκ σφρίγους νεανικού. Τρελλός άπδ έρωτα 
ό γέρων, παρακολουθεί πιστώς, ώς ή σκιά τδ σώμα, τήν ’Αμαρυλλίδα 
του εις χλοάζοντα τοπεΐα, δπου αύτη οδηγεί τά αίπόλια, καί ύπδ τδ 
πρόσχημα συγγενείας καί εξοχικής γειτονίας, πλησιάζει αύτήν καθ’ 
έκάστην δειλός, ώς ερωτευμένος νεανίσκος, καί μόλις συγκρατών τήν 
χοροπηδώσαν καρδίαν του ύπό τά λάσια στέρνα του. Αί καθημεριναί 
συναναστροφαί έν τφ μέσφ τής ρωμαντικής καί έρωτοτρόφου φύσεως 
ύποθάλπουσι και κρατύνουσι τδν γεροντικόν έρωτά του, δστις κρατεί τήν 
ούουσαν ζωήν του άκίνητον έκεΐ είς τήν εσχατιάν τοΰ μοιραίου δρομο
λογίου τής φύσεως. Ή καρδία του πληροΰται όλονέν έρωτος, καί μίαν 
ήμέραν ύπερεκχειλίσασα, έκχεΐται, καί ό γέρων εύρίσκεται γονυκλινής 
πρδ τών ποδών τής Άμαρυλλίδος του, άποκαλύπτων τδν κρύφιον έρωτά 
του. Άνακαγχάσασα ζητεί τάς εύχάς του καί πετοί κοΰφος είς τά κλα
διά ή τρελλή ποιμενίς, έκδιώκουσα τάς αίγάς της καί πληρούσα τήν
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κοιλάδα άπδ τούς παιδικούς της γέλωτας. Είναι δυνατόν, νεάζοντος 
γήρατος έρως νά εύρη ηχώ εις σφριγώσης νεότητος καρδίαν ;

Οί ιατροί λέγουσιν, δτι αί πληγαί είναι δυσίατοι καί σκληροτράχη
λοι είς τά γεροντικά σώματα, άλλά καί τών ερωτικών βελών τά τραύ
ματα είναι μάλλον οδυνηρά καί δυσεπούλωτα εις τάς γεροντικάς καρ
δίας. Παρήλθον εκτοτε δέκα ήμέραι καί ό γέρων εραστής, μή άντέχων 
πλέον είς τόν σκληρόν χωρισμόν, καλεϊ έκ Σουλιμά τής Τριφυλίας φυ- 
γοδίκους, ύπό τήν αρχηγίαν περιβοήτου τινός Κόρδα, καί ένθυμηθείς 
τούς ηρωικούς χρόνους τοϋ 63— καθ’ ους έπαλλε τό ξίφος, εμφορούμε
νος καί αυτός άπό τάς άρπακτικάς ιδέας τών χωρικών τής τότε επο
χής — κρεμά τό γιαταγάνι του, καί τήν δείλην τής 6ης τοΰ ’Ιουλίου 
μηνός 1893, κεκρυμμένος μετά τών φυγοδίκων εκεί ένθα είς μάτην 
αντήχησαν έπί τοσοϋτον οί περιπαθείς στεναγμοί του, αρπάζει τήν ρο- 
δοπλασμένην βοσκοποϋλαν καί φεύγει είς τά δρη. Μάτην οί συγγενείς 
τής κόρης έκστρατεύουσι κατ’ αύτοϋ· μάτην τά στρατιωτικά αποσπά
σματα τόν καταζητοϋσιν. Ό εραστής είναι πολύπειρος, καί έπηξε 
τήν φωλεάν του είς δυσεύρετον φουντωμένην βαχοϋλαν, δπου άφόβως 
πλέον είς τούς πόδας τής Άμαρυλλίδος του, απαγγέλλει μέ τήν γερον
τικήν του φλυαρίαν τό ερωτικόν του συναξάριον. Άλλ’ δ,τι οί διώκται δέν 
ήδυνήθησαν νά κατορθώσωσιν, ή πονηρά κόρη κατόρθωσε μόνη. 'Υποκρίνε
ται μέ τήν έμφυτον περί τοϋτο δεινότητα τοϋ γυναικείου φύλου, δτι οί 
στεναγμοίτοΰ άπαγωγέως της αρχίζουν νά τήν συγκινώσς τό βλέμμα της 
γαληνωϋται καί ψαύει έπιχαρίτως τήν πολιάν γενειάδα τοϋ γέροντος, 
άνταποδίδουσα τάς θωπείας του. Άλλ’ ας άφήσωμεν τόν γελοΐον γέροντα 
νά ψιθυρίζη λέξεις έρωτος είς τό ους τής κόρης καί άς τόν περιμένωμεν 
είς Κυπαρισσίαν, είς τό γραφείου τοϋ κ. Είσαγγελέως, δπου μετά δύο 
ημέρας εισέρχεται σύρων ύπερηφάνως τό τρυφερώτατον ήμισύ του.

— Τί θέλεις γέροντα ; Έρωτμ ό είσαγγελεύς.
— ’Εμείς, κύρ Εισαγγελέα, εγώ καί αποδώ ή κύρΆγγελικοϋλα έπαρ-

θήκαμε καί ήρθαμε νά μάς συχωρέσης......
— Τό όνομά σου γέροντα, άπό ποϋ είσαι ;
— Είμαι ό Γιαννάκης ό Μιχόπουλος άπό τήν Παύλιτσα.
— Τό δικό σου, κόρη μου ;
— Αγγελική Ζάγκου,
— Τόν θέλεις γιά άντρα σου αύτόν ;
— Όχι! Μ’ έκλεψε μαζύ μέ κάτι φυγοδίκους καί τόν έφερα εδώ

ya τόν βάλετε φυλακή. Πιάστετον ! —...... Άμ..... ,

Αμφιβάλλω κεραυνός πίπτων επί τοϋ άτυχοϋς γέροντος άν θά ήδύ- 
νατο νά προξενήση περισσοτέραν κατάπληξιν άπό τούς σκληρούς λόγους 
τής κόρης. Ύψοϊ περίλυπα καί ικετευτικά βλέμματα, άλλ’ αύτη μένει 
άκαμπτος, καί ό απερίσκεπτος γέρων σύρεται είς τάς φυλακάς, ή δέ 
άτίθασσος κόρη τών δασών επιστρέφει είς τάς αίγάς της αγνή καί 

άσπιλος ώς πρίν.
Καί ήδη άπομένει ή τρίτη καί τελευταία πράξις. Ό γέρων Αβραάμ 

αποθνήσκει έν ταϊς φυλακαϊς έξ έρωτικής άπελπισίας καί οί άπόγονοί 
του έκλιπαροϋσι τόν πατέρα τής κόρης, δπως σώση τόν γενάρχην των, 
προσφέροντες είς αυτόν χρήματα, είς δέ τήν κόρην δωροϋντες κτήματα 
πολλά. Δελεάζεται ό πτωχός Ζάγκος καί πείθει τήν κόρην του, προ- 

I φητεύων τό προσεχές τέλος τοϋ μελλονύμφου της καί τόν ονομάζει 
υιόν του. Έλευθεροϋται ό νυμφίος καί ύπό τούς ήχους νταουλίων καί 
ζουρνάδων ώδήγει μετά τινας ήμέρας τήν περιπόθητου έρωμένην του είς 

gf, τήν νυμφικήν παστάδα, σφριγών, άκμαΐος καί πλήρης έρωτος..... Ό κό
σμος τοϋ ηύχήθη noJvrexrlar καί μακροβιότητα.

Τ.

ΤΑ ΥΣΤΕΡΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ

Τά υστερνά λουλούδια, ποϋ είχαν άπομείνει 
στον κήπο σου, έπεσαν άχνά καί μαρασμένα. 
"Ελα νά ίδής ! Τά ρόδα, τά γιασεμιά καί οί κρίνοι 
στο παγωμένο χώμα κοιμούνται αδελφωμένα.

Ή μαύρη συμφορά τους τάβαλε πλάϊ πλάϊ· 
Μήν τά χωρίσης· έτσι σκορπιστά σαν στεφάνι 
στά δλόξανθα μαλλιά σου, ποϋ άπ’ τδν Άπριλομάη 
— πέρασαν τόσοι χρόνοι—κι’ άνθους δέν έχουν βάνη.

Καί καθώς γέρνεις τώρα στά δάκρυα βουτημένη, 
στο νοΰ μου σάν εικόνα ώραία θά προβάλης. 
Σάν τήν παρθένα ούσι ποΰ κλαίει νεκρωμένη, 
όταν τήν άγκαλιάζη χειμώνας ασπρομάλλης.

’Οκτώβριος 1894.
Λάμπρος Πορφύρας
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ΓΕΝΙΚΑ! ΓΡΑΜΜΑΙ

ΣΤΙΧΟΙ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ
Τη. δεΰποτνίδι Μαρίτΰα Ί<3. Ίΰχδ.

“Οταν μοϋ λεν σέ λεύκωμα κ’ έγώ νά γράψω κάτι,
Νομίζω ότι μοϋ ζητούν θυσίαν βαρύτατη, 
Γιατί δέν εινε πειό σκληρόν παρά νά σ’ αναγκάζουν 
Νά ’πής όσα δέν σκέπτεσαι καί όσα δέν ταιριάζουν 
Περί τής ευφυΐας των καί ώραιότητός των...

—Νά γίνης ψεύτης — φίλος των ή αληθής — εχθρός των ! 

Μ* άς είνε πειά ! πρός χάριν σου αύτά θέ νά τ’ άφήσω, 
ΚΓ ώς άλλοι, τοΰ λευκώματος δυο φύλλα θά γεμίσω 
Καί θά σοϋ ’πώ. Μά τί νά ’πώ ; Μιαν ώρα συλλογοϋμαι, 
Κάτι νά ’βρω /.., Μά τί νά ’βρω ; ’Εμπρός λοιπόν ! άς δούμε ! 

Νά ’πώ πώς είσαι εύμορφη ; Σοϋ τώπαν τόσοι άλλοι ! 
Νά ’πώ πώς είσαι άσχημη ; Θάνε ψευτιά μεγάλη ! 
Νά ’πώ πώς είσαι έξυπνη ; πνεύμα νά ’πώ πώς έχεις ; 
“Εχεις πολύ καί είς αύτό, φρονώ, πώς δέν προσέχεις ! 
Χαριεστάτην νά σέ ’πώ ; Ουφ ! τώβρα πειά! σπολλάτη ! 
Δέν ξεύρεις πώς κατήντησε καί τό «χαριεστάτη» 
Νά τό κολλούν σέ καθεμιά ασχημομούρα ήδη, 
Ή Χάρις πειά κατήντησε τής ασχήμιας φτιασίδι ! 
Ίάσαινον Λευκότητα νά ’πώ πώς έχεις ; Είδα 
Κι’ αύτό τό ψεΰμα μέσα ’δώ, σέ μια ακροστιχίδα, 
Κ’ έγέλασα καθώς καί συ θά γέλασες μ’ εκείνον 
Ποΰ σ’ έφτειαξ’ άσπρην, κάτασπρην, σάν ίασμον, σάν κρίνον ! 
Νά 'πώ πώς είσαι άγγελος ; μά πούνε τά φτερά σου ; 
Νά ’πώ πώς είσαι ποταμός της Θράκης ; ! ! γιά φαντάσου ! ! 
Νάν ’πώ πώς είσαι γιασεμί ή μνροόόΛοτ ίον ; 
Σπίνος, γαλιάνδρα, αηδών, κοτσίφι ή στρουθίον ; 
“Αστρον, σελήνη, ποταμός, θάλασσα, δάσος, ορος ; 
Νά ’πώ πώς σέ ήγάπησεν δ κόσμος παραφόρως ; 
Πώς είσαι ρόδον, μενεξές καί τόσα κολοκύθια ; 
Αύτά είν’ όλα ψεύματα καί μια είν’ ή αλήθεια : 
Ό άνθρωπος είν’ άνθρωπος, τό ρόδον είνε ρόδον 
Καί τά λοιπά ειν’ άνοστιαίς και λόγια τών τριόδων !

ΓΓ αύτό κ’ έγώ — Καί επειδή ή ζέστη ή μεγάλη 
Κ’ ή νύστα καί οί κώνωπες μοϋ παραφέρουν ζάλη — 
Άνάνδρως έργου προσφιλούς, ώς τοΰτο, παραιτούμαι 
Καί μόνον ποΰ μουντζούρωσα τά φύλλ’ αύτά λυπούμαι !

Δημ. Π. Ταγκοπουλος

— Ή αγάπη είναι ή μεγάλη φροντίς τοΰ βίου, ή ζωή τής ζωής : Ό Κοππέ, 
δ άβρός ποιητής τών γυναικών τό έγραψεν :

Et l’amour est la grande affaire de la vie.
— Μενεξές—“Ιον—Viollete : Σύμβολον τής άγνότητος, τής σεμνότητος καί 

τής μετριοφροσύνης. Μυθολογείται, ότι παρ’ ολίγον νά φάγη την χυΛάπηταν ό 
Ήφαιστος παρά τής ’Αφροδίτης, άλλά θείς στέφανον ίων έπί τής κεφαλής έξηυ- 
μένισε διά τοΰ αρώματος των τήν θεάν τοΰ κάλλους—'Ελληνικοί στίχοι περί 
ίου δέν άναφέρονται άξιοι αύτοΰ. Γαλλικοί ώραίοί είσιν οί τοΰ Ratisbonne, 
οιτινες άναφέρουσι τήν γλυκείαν ιστορίαν, καθ’ ήν ή Χλωρίς άφ’ ού έπλήρωσε 
δώρων τό “Ιον, έρωτα πάλιν αύτό μετά στοργής τί θέλει ακόμη : Καί αποκρί
νεται τό μετριόφρον άνθος :

Un peu d’herbe pour me cacher.
— Δέν ύπάρχει γλυκυτέρα άπόλαυσις τής καλλιέργειας τών ανθέων. Συχνό

τατα συμβαίνει, ώστε νά προσομοιάζ-η τις τό είλικρινώς αγαπώμενον άντικείμε- 
νον πρός τό άνθος τό δποίον προτιμμ.

— Τό βόδον ανέκαθεν ήγαπήθη, ή δέ ποίησις άφιέοωσεν είς αύτό τάς συμ- 
παθεστέρας στροφάς. Πολλοί άγαπώσι τά χρυσάνθεμα, άλλοι δμως τά εύρίσκου- 
σιν ώς άνθος κουτόν, άνευ ιδέας καί πόνου. ’Αληθές είναι, ότι άνθος άνευ μύρου 

δέν δύναται νά έχη ψυχήν.
— Αί μέλλουσαι γενεαί, αναφέρει άπαισιόδοξος συγγραφεύς, δέν έκαμαν είς 

ημάς ούτε καλόν, οΰτε κακόν, ήμεϊς δμως ζημιοΰμεν ταύτας καί τάς άδι- 
κοΰμεν μεγάλως. Σπαταλώμεν, λέγει, τούς πόρους τής γής καί προεξοφλοΰμεν, 
ώς παρά σκληρώ τοκογλύφω τό μέλλον τών μεταγενεστέρων.

— Τό ανθρώπινον γένος τής σήμερον, μεγαλαυχούν έπί τή κληρονομιά πα
σών τών γενεών λόγω νοημοσύνης, δαπανμ έχατονταπλάσια σχεδόν πλέον τής 
μερίδος του έκ τών πόρων τούς όποιους, ώς κληρονόμος δλων τών γεωλογικών 
αιώνων, έλαβεν ώς παρακαταθήκην καί διά τάς μελλούσας γενεάς.

— Ούδείς έτόλμησέ ποτέ νά διαμφισβητήση τήν εκπολιτιστικήν έπίδρασιν, 
ήν έξήσκησαν τά ελληνικά γράμματα έπί συμπάσης τής άνθρωπότητος.

— Ή λατρεία πρός τήν ελληνικήν τέχνην ούδέποτε γηράσκει. Πολλάκις 
έγένοντο άπόπειραι κατ’ αύτής, ύπό θρησκευτικών καί ύπό κοινωνικών οργανι
σμών, άλλά πάσαι άπέτυχον. Τό κράτος τοΰ Ελληνικού Βίου έπί τόν θαυμα
σμόν τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου μένει έσαεί άκμαίον, δσημέραι δ’ αύξανετας 
καθόσον καθ’ έκάστην, δσω αί μελέται εύρύνονται καί νέα αποκαλύπτονται εν 
αύτώ θέλγητρα καί νέαι χάριτες. Τοΰτο ακριβώς τό κύριον προσόν τής αληθούς 
καλλονής τής όντως ζωής.

— Τά βαθύτερα δάκρυα είναι τά δάκρυα τής ψυχής.
— “Εθνος τι οπισθοδρομεί, δταν δέν προοδεύη πλέον.
— Έν τή κοίσει πολλών αί γυναίκες θεωρούνται νικεΛια κυκλοφοροΰντα 

πανδήμως, διά τήν άμεσον ανάγκην τών περισσοτέρων.
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— To χείριστον εργον τοΰ Δημιουργού είναι ή πενθερά.
— Τρία είναι τά κακά εις τον κόσμον. Τδ πϋρ, ή γυνή καίή θάλασσα. Τδ πυρ 

καίει τά δάση, ή γυνή τδν άνδρα, καί ή θάλασσα καίει και αύτή δταν προ- 
καλή λεμβοδρομίας.

— Ύπάρχουσι συμφορά! εν τω βίω, ών ή λεπτομερής αναγραφή ήδύνατο νά 
χαταβιβάση τδ εύγενές τής φιλανθρωπίας εργον άπδ τοϋ ύψους τής αρετής εις 
τδ χθαμαλόν έδαφος τής άναποδράστου ανάγκης.

— Τδ έκ τοϋ χαρτοπαιγνίου κέρδος είναι πάντοτε χωρίς αξίαν και αποκτά
ται διά τής ζημίας τοϋ άλλου.

— Συγγραφεύς τις άποφαίνεται, δτι κα'ι οΐ λωποδύται τοΰ χρηματιστηρίου— 
οΰτω ονομάζει τούς χρηματιστάς—χαρτοπαϊκται είναι καί αυτοί.

— Ή τοϋ καθήκοντος έκπλήρωσις κα'ι δ άμεμπτος βίος τυγχάνουσι πάντοτε 
έν τή κοινωνίμ βαθείας καί όφειλομένης τιμής.

— Αΐ χίμαιραι είναι αΐ χρυσαλλίδες τοΰ εαρος τής ζωής.
— Γαλλική άόρο'της. Ή Κυρία : Συγγνώμην, έπάτησα τδ πόδι σας. Ό Αυριος. 

Τίποτε, έντελώς τίποτε, Κυρία, έγώ πταίω ποΰ εχω πόδια.
—Κατά τινα γνώμην ή απαισιοδοξία είναι στομαχικόν νόσημα.
— Ό Γάμος είναι δηλητήριον, ού άντίδοτον είναι ή προίξ.
— Κρίνων τις απαθώς τά παρ’ ήμϊν δέν δύναται ή νά συστήση δλοψύχως τάς 

έξής γραμμάς — ’Ανάγκη νά έπανέλθωμεν είς νηφαλιώτερον βίον, μετριάζοντες 
πρωτίστως καί μάλιστα τήν ήθοφθόρον πολυτέλειαν καί χλιδήν.—Ή κατ’ επι- 
φασιν ευημερία καί ευδαιμονία, ή έπίδειξις δηλαδή βίου κατά τδ φαινόμενου μεν 
λαμπροΰ, κατ’ ουσίαν δέ σαπροΰ είναι κακδν έκ τών βλαβερωτάτων.—Ό πει- 
ρώμενος νά φανή έν τή κοινωνίμ πλέον ή δ,τι είναι, αδικεί έαυτδν ούχ ήττον ή 

τήν κοινωνίαν. Πας τις οφείλει νά φαίνηται οίος πράγματι είναι.—Ή μονομε
ρής κατά τής πολυτελείας άντίδρασις, ούδέν ωφελεί, άλλά μάλλον συντείνει εις 
τήν καταστροφήν πολλών μικρών υπάρξεων, αιτινες ζώσιν έκ τής πολυτελείας 
ταύτης· ανάγκη νά έργασθώμεν κατά τής φθοροποιού έκείνης πολυτελείας, ήτις 
αναγκάζει τδν άπορον νά μιμήται τάς δαπάνας τοΰ εύπορου, λόγω δτι άνευ τής 
πολυτελείας ταύτης κινδυνεύει νά μή άπολαύη οΐας έκεΐνος ύπολήψεως. Τδ ήθος 
καί ούχί ή πολυτέλεια τοΰ ανθρώπου παρέχει τήν μόνην αληθή ύπόληψιν καί 
τιμήν.—Αΐ πρδς τάς προσόδους δυσανάλογοι δαπάναι είναι τδ κύριον αίτιον 
τοΰ οικονομικού ολέθρου τών τε Κρατών καί τών άτόμων. Οί εύπατρίδαι άς δι- 
δάσκωσι τά τέκνα των έμποοικά καί βιοτεχνικά έπιτηδεύματα’ εύπατρίδης προϊ
στάμενος σωφρόιως βιομηχανικού ή άλλου ιδρύματος, τιμά πρδ παντδς έαυτδν 
καί τδ γένος του.

— Πρόσωπον τετράγωνον μαρτυρεί άνθρωπον ρέκτην, μέ σταθερότητα χαρα
κτήρος, ήτις δύναται νά φθάση καί μέχρι σκληρότητος. Πρόσωπον τριγωνικόν 
μαρτυρεί χαρακτήρα ιδιόρρυθμον καί έλλειψιν έπιμονής. "Ανθρωπος μέ στρογ
γυλόν πρόσωπον κέκτηται συνήθως πολλήν πρωτοτυπίαν μέ ώοειόε'ς, αστάθειαν, 
μέ κωνοειδε'ς, δηλαδή λεπτυνόμενον πρδς τά έπάνω, πνεΰμα πρακτικόν.

— Ουόε'ποτε μη εμπιστευθη-ε εις γυναίκα με ωοειόες πρόσωπον.

Ο κρης ςτραταρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΑΗΣ



Ο ΚΡΗΣ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΛΗΣ

ΑΤΑ θείαν βεβαίως οικονομίαν ύψώθη ή σημαία τής ελευθε
ρίας τφ 1821. Δέν έθεώρει μέν ό πνευματικός τοϋ γένους καθηγεμών 
αοίδιμος Κοραής αρμόδιον έτι τον καιρόν πρός οΰτω μέγα καί γιγάν- 
τειον εγχείρημα, άκμαζούσης τής δεσμοφύλακος τών εθνικών ελευθεριών 
Ίεράς Συμμαχίας καί τοϋ γένους ετι κρινομένου ύπ’ αύτοϋ έν πλείστοις 
άπαρασκεύου, άλλ’ άλλαι μέν βουλαί ανθρώπων, άλλα δέ Θεός κελεύει. 
Τί ήδυνάμεθα πρός άλλοις πολλοΐς ύστερον νά άντιτάξωμεν κατά τής 
άρξαμένης καί προοδευούσης δυνάμεως τοϋ άτμοϋ, τοϋ όποιου ή χρήσις 
■είς μέν τούς εχθρούς ήθελεν είναι ευχερής, είς ήμάς δέ δυσέφικτος ; 
Άν ό μέγας τής Άγιας Ελένης δεσμώτης είσήκουε καί έδέχετο τάς 
προτάσεις τοϋ ’Αμερικανού Φέλτωνος, καί κατά τής ’Αγγλίας αυτός 
ήθελε θριαμβεύσει καί ό ατμός έκτοτε ήθελεν επικρατεί, δτε πλέον τά 
ήμέτερα ιστιοφόρα σκάφη θά ήδυνάτουν νά έπιτελώσι τά θαύματα, ών 
θέατρον έγένετο ή έν πυρί βυθισθεΐσα ανατολική τής Μεσογείου λεκάνη. 
Θείος άραμάκτυλος ώδήγησεν ένθεν μέν τόν Ύψηλάντην είς τόν Προύθον, 
ετέρωθεν δέ τόν Γερμανόν είς τόν έθνικόν Γολγοθάν, τήν Αγίαν Λαύραν.

Άλλά καί τά πρός τήν πραγμάτωσιν τής θείας ταύτης οικονομίας 
όργανα ήσαν δ,τι έν άνθρώποις τότε εύγενές και θαυμαστόν. Ναί, έλα- 
χον τότε άνθρώπιναι ακρότητες, τών όποιων τό ψυχικόν σθένος καί ή 
ηθική πεποίθησις και πρός τοιαύτην δράσιν θέλησις ήν άτέρμων, περιέ- 
κλειε δύναμιν πρός δημιουργίαν κόσμου απεριορίστου όρίζοντος. Κα’ι ήτο 
δημιουργία βεβαίως έκείνη, ή άποσκοποϋσα πρός έπαναγωγήν είς τήν 
ζωήν τοϋ έθνους καί γένους έκείνου, τό όποιον άπό καταβολής κόσμου 
έλάμπρυνε κα'ι έτίμησε τήν άνθρωπότητα. Καί γίνονται μέν έν τοιαύ- 
ταις έθνικαΐς κινήσεσιν οί άνθρωποι, ών αύται δέονται, διότι αί ίεραί 
επαναστάσεις είνε τοκετοί τοιούτων κατά φυσικόν λόγον προσφορών υπάρ
ξεων, γεννώνται έν τούτοις έκεΐνοι άρχήθεν, οϊτινες θέλουσι δώσει τήν 
πρώτην πρός τηλικαύτην καί τοιαύτην δημιουργίαν ώθησιν. ’Αναφύον
ται άλλεπαλλήλως ούτοι, ώς οί μυθευόμενοι έκεΐνοι οί έκ τών όδόντω··’ 
τοϋ καδμείου δράκοντος Σπαρτοί.

Τούτων ούτως έχόντων, άν ή Κρήτη συνετέλεσε κατά τόν έθνικόν 
Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη ςτοαϊ 7
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αγώνα, δσον ή αδέκαστος Ιστορία μαρτυρεί, ό Βασίλειος Χάλης τάτ- 
τεται άναμφιλέκτως έν τοΐς έκλεκτοΐς έκείνοις σκεύεσι, τών όποιων ού
τος και πρός τήν δέουσαν παρασκευήν καί πρός τήν κατ’ αυτόν ανέν
δοτον δράσιν απόλυτον είχε χρείαν. Άπό φύσεως καλός τό σώμα καί 
ισχυρός άνήρ, έκέκτητο και πνεύμα κα'ι διάνοιαν άδελφά κατά πάντα 
καί σύμφωνα πρός ταΰτα. Ό Χάλης καταγόμενος έκ τής περιωνύμου 
τών ’Ριζών τών Λευκών Όρέων κώμης Θερίσου, ή όποια άπό ενετο
κρατίας έφημίζετο έπί τε κάλλει γυναικών καί εύανδρείρι, έγεννήθη έπα- 
ναστάτης καί έπαναστάτης έν έπιγνώσει ανέκαθεν τών υποχρεώσεων 
καί συνεπειών, τάς οποίας άνελάμβανε πρός έπαλήθευσιν τής έμφύτου 
ταύτης αγαθής αυτού διαθέσεως. Παρασκευαζόμενος πρό τοϋ μεγάλου 
έθνικοϋ άγώνος ήθελε νά ήνε άρματωλός, άλλ’ άρματωλός πεφωτισμέ
νος, έπί τούτφ δέ καί έσπούδασε καθ’ δσον αί τότε έν Κρήτη πρό πάν
των περιστάσεις έπέτρεπον. Τών ιερών μονών ούσών έν τοΐς δεινοΐς εκεί— 
νοις χρόνοις τών πρώτων τό πλεΐστον πρός παίδευσιν φυτωρίων, έφοί- 
τησε κατ’ άρχάς παρά τοΐς έγγραμμάτοις μοναχοΐς τής έξω τών Χα
νιών Χρυσοπηγής. Έν ταύτη διάγων ούχί ώς δόκιμος, άλλ’ ώς μαθη
τής (δασκαλάκι) είδε (τφ 1800) κατά τήν πρώτην ημέραν τοΰ Πάσχα 
μίαν τών φρικωδεστέρων σκηνών, ών βρίθει ή πανόδυρτος νήσος έν τοΐς 
μαύροις πρό πάντων έκείνοις πρό τής έπαναστάσεως χρόνοις. Ένφ μετά 
τήν δευτέραν Άνάστασιν έκάθηντο οί αδελφοί μοναχοί εις τήν τράπε
ζαν έν τή εύρείιρ τής μονής αύλή κα'ι έψαλλον συνάμα ώς τό σύνηθες τό 
Χριστός Άνέστη, αίφνης είσελαύνει διά τής μεγάλης πύλης στίφος δλον 
έφιππον άχρείων καί άποτροπαίων ξεκουκουλώτων γιενιτσάρων καί επι
πίπτει πυροβολούν εύθΰ κατά τών δυστυχών έκείνων άπολιθωθέντων 
καί μηδόλως δυνηθέντων νά κινηθώσιν, Ή φθορά καί ή καταστροφή ήν 
άνυπολόγιστος, διότι πλήν τών φονευθέντων καί έλεεινώς κρεουργηθέν- 
των καί πληγωθέντων πατέρων, έλεηλατήθη καί διηρπάγη, εΐ καί ούχί 
τό πρώτον ήδη, ή πλουσία καί τοΐς πάσιν εύεργετική έκείνη μονή. Έν 
τή φρικτή έκείνη ώρα: ό Χάλης μετά τοϋ πατρός μου, ομήλικος δντος 
περίπου, ήντλει ύδωρ έκ τού έν τή αυλή φρέατος καί κατέπεσε, δε- 
κατετραετής μόλις ών, έκ τού τρόμου καί τής βιαίας έπιφορόίς τών έφιπ
πων κακούργων. Έκ παίδων δέ μισοτύραννος ών καί φύσεως επαναστα
τικής άνεστατώθη καί άπεσκίρτησε πάραυτα τής μονής, όμόσας έκτοτε 
έκδίκησιν αίωνίαν κατά τών τής έρημώσεως έκείνων βδελυγμάτων, τήν 
οποίαν καί ηύτύχησε νά πραγματοποιήση· διότι σπουδάσας μετά ταύτα 
έπί τινα χρόνον έν τή πόλει τών Χανίων τά έλληνικά τής έποχής γράμ

ματα έπανήλθεν είς τόν πατρικόν έν Θερίσφ οίκον διάγων έκτοτε άνε- 
ξαρτήτως καί άνυποτάκτως. Ούτως εύρεν αύτόν ό άποσταλείς τέλος 
ύπό τής Πύλης τφ 1812 πρός περιστολήν τών άπεριστάλτων τής Κρή
της άνθρωπομόρφων έκείνων γιενιτσαρικών τεράτων Χατζή Όσμάν 
πασσάς, ό όποιος προσεκάλεσε καί αύτόν είς βοήθειαν έν τοΐς πρώτοις 
ώς άρματωλόν μετά καί άλλων πολλών άνδρείων καί άδουλώτων τό 
φρόνημα 'Ριζιτών, οποίοι ό Μουτσογιάννης (άδελφός τού πατρός τών 
έν Έλλάδι Μυτσάκιδων), ό Σήφακας καί άλλοι, κατά τών άποπτυσάν- 
των πάντα χαλινόν Κρητοτούρκων. Λύτη ήν ή πρώτη τού Χάλη έπί- 
σημος στρατεία κατά τών έχθρών έκείνων συμπάσης τής άνθρωπότητος, 
ή έξ αύτής δέ ταπείνωσις έπί τινα χρόνον τής όφρύος τών άνοικονομήτων 
έκείνων γιενιτσάρων, έπτέρωσεν έτι μάλλον τό φρόνημα τού άλλως τε εύ- 
φαντάστου καί μεγαλεπηβόλου έκ Θερίσου είκοσιπενταετούς ήδη νεανίου.

Τούντεύθεν καί εξής αίρεται ούτος είς σφαίρας ύπερτέρας καί ύψη- 
λοτέρας δράσεως. Τά προνομιούχα πνεύματα, κάτοχα δαιμονίου μυστη
ριώδους, προαισθάνονται τόν έν τή κοινωνική καί πολιτική ατμόσφαιρα 
διακεχυμένον ηλεκτρισμόν. Έκ τούτου ό νοημονέστατος Χάλης προμη- 
θεύς ών αποβαίνει τού λοιπού ακάθεκτος. Τό ιδεώδες τών βλέψεων αυ
τού είνε ή έπάνοδος τών ώραίων ημερών, ή έπί Κρόνου μυθολογούμενη 
ελληνική κοινωνία έν τή κοιτίδι τοΰ Διός καί τή πατρίδι τού Μινωος. 
Κινείται, βουλεύεται ημέρας τε καί νυκτός, μελετά πώς θά διατεθώσι 
προνοητικώτερον τά κατά τήν έπικειμένην έθνικήν έξέγερσιν. Οθεν κα- 
τηχών τούς άρειμανίους αυτού αδελφούς Ίωάννην καί Στέφανον, τον 
λιγύφθογγον έκεΐνον έραστήν τών τού Φεραίου θούριων, καί πολλούς 
άλλους άδουλώτων φρονημάτων τών 'Ριζών άνδρας, μεταβαίνει ως έμ
πορος ό Κρής άρματωλός είς Σμύρνην καί προμηθεύεται έκεΐθεν ποσό
τητά τινα οπλών καί πυρίτιδος, τά οποία μετ επιοεξιότητος σπανίας 
κατορθοΐνά άποβιβάση είς Χανία καί τό δή άκροσφαλέστερον νά μετα
κόμιση είς Θέρισον. Ή προμήθεια έκείνη δέν συνετέλεσεν ολίγον είς 
τον πρώτον οπλισμόν τών άπαραμίλλων εκείνων πατριωτών, οιτινες το 
πρώτον άντέταξαν τά στήθη αύτών τή 14 ’Ιουνίου τού 1821 εν Λουλφ 
Κεραμειών είς τήν βιαίαν τών τυράννων κατά τού Θερίσου προ πάν
των έπιφοράν καί κατήνεγκον τό πρώτον θανατηφόρον κατ’αύτών τραύμα. 
Έν Λούλφ οί Χάλιδες πρώτοι έβάπτισαν είς τό Ιερόν πύρ τούς περί αυ
τούς όπλίτας καί έδωκαν τό σύνθημα έν 'Ρίζαις τής ένάρξεως τού γιγαν- 
τείου καί έν Κρήτη άγώνος καί κατήγαγον τήν πρώτην κατ’ αύτόν νίκην, 
τά εφόδια δ’ έκεΐνα τού Β. Χάλη συνετέλεσαν πρός τούτο έπικαιρότατα.
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Έν Σμύρνη διακένων συνεννοείται μετά τών προεστώτων έκεϊ 
Φιλικών, κατελθών δέ εις Κρήτην, μόλις ήσφάλισε τά πολεμεφόδια, 
σπεύδει είς Σφακία πρδς τους πολλούς εκεί συντέκνους αύτοϋ καί συνα
δέλφους (άδερφωκτούς) καί μάλιστα τόν έν ’Ίμβρφ άβραμιαϊον τών 
Μανουσογιαννάκιδων οίκον. Ή εύφλεκτος ανέκαθεν, άπδ ενετοκρατίας 
έτι, ύλη έναπεταμιεύετο άείποτε έν τοϊς ύπερηφάνοις καί άδουλώτοις 
μεσημβρινοϊς τών Λευκών Όρέων κλιτύσιν’ έναυσρια μόνον άπητεϊτο 
πρδς ουρανομήκη άνάφλεξιν και τό έναυσρια τοϋτο ύπέβαλεν ή επιδέ
ξια καί ανένδοτος τοϋ Χάλη ενέργεια, ή φυσική αύτοϋ στωμυλία καί 
πειθώ. Πλειστάκις ήκουσα τδν άοίδιμον άνδρα έν Προνοίμ Ναυπλίας 
έκτιθέντα τά τε πρδ τής έπαναστάσεως καί τήν κατά τάς παραμονάς 
αύτής δράσιν έκείνην, καθ’ ήν διετέλει έν άεικινησίμ, έξ ού καί άπεκα- 
λεϊτο ύπό τών Χανιωτών άγάδων ραδιούργος καί δημεγέρτης, τδ δέ 
πάθος καί μίσος αύτών ήν ώς γνωστόν πάντοτε μέγα καί άσβεστον κατά 
τοΰ Θερίσου διά τούς Χάλιδας πρό πάντων καί μάλιστα τδν Βασίλειον.

Είσελθούσης ούτω καί τής Κρήτης εις τήν πανελλήνιον έκείνην δρ- 
χησιν, επόμενον καί φυσικόν ήν νά έντείνη αύτη τάς προσπάθειας καί 
πατριωτικάςένεργείας, αιτινες ήθελον συνμδει πρδς τδ πολυθρύλητον, καί 
πρό πάντων άπδ ενετοκρατίας καί εξής, έθνικόν αύτής παρελθόν. Πρδς 
δικαίωσιν τών προσδοκιών τούτων ούδεμιάς δυνατής κατ’ άνθρωπον θυ
σίας έφείσθη ό φύσει μισοτύραννος καί φιλελεύθερος αύτής λαός, καίτοι 
ήν άποκεχωρισμένος τοϋ άλλου ελληνικού κόσμου και έγκαταλελειμμέ- 
νος είς τάς ίδίας αύτοϋ δυνάμεις, όπως παλαίη ένθεν μέν κατά τών 
τότε ίσοπάλων αύτφ καί ύπέρ πάντας άγριωτάτων και αίμοβορωτάτων 
έγχωρίων Μουσουλμάνων, έτέρωθεν δέ κατά τών άποστελλομένων έξω
θεν άδιαπαύστως είς αύτούς έπικουριών καί μάλιστα έξ Αίγύπτου, καθ’ 
ών είς μάτην έπεκαλοϋντο οί έν τή νήσφ άγωνισταί τήν τών ναυτικών 
τοϋ έθνους δυνάμεων τούλάχιστον πρόνοιαν καί άντίληψιν, ΐνα μή έν τέ- 
λει χειρωθείσης ούτω τής νήσου έπαπειλήση έκεϊθεν καί τδν δλον άγώνα 
κίνδυνος, δπερ καί έγένετο. Έν τοϊς προμάχοις άριστεϋσι τής γιγαν- 
τείου άληθώς ταύτης πάλης επόμενον ήν OTt ό Χάλης ήθελεν έντείνει 
πάσας τάς σωματικός καί πολυτίμους αύτοϋ πνευματικός ένεργείας 
καί δυνάμεις, καίτοι δέ είδε τον νεώτερον αύτοϋ άδελφόν, τδν έπί κάλ- 
λει σώματος, φλογερφ πατριωτισμφ καί άπαραμίλλφ γενναιότητι δια
πρεπή νεανίαν Στέφανον πίπτοντα εύθύς άπδ τοϋ πρώτου έτους έν ταϊς 
ύπέρ τδ Θέρισον Άλιάκαις, ένφ μαχόμενος ήδε λιγυφθόγγως τούς του 
Φεραίου θουρίους' καίτοι άλλεπάλληλοι καί συνεχείς έκ πολυαρίθμων 

άπό πάσης Κρήτης καί πλήρων φρυάγματος ορδών στρατιαί κατηυθύ- 
νοντο καί έφώρμων κατά τών Σφακίων καί τών 'Ριζών, δπως κορέσωσι 
τήν θηριώδη αύτών λύσσαν κατά τής γενετείρας τών Χάλιδων κώμης, 
τά πάντα δέ κατηρημοϋντο καί είς τδ πϋρ παρεδίδοντο, ό Χάλης μετά 
τοϋ ύπολειφθέντος αύτφ άδελφοϋ, τοϋ γενναιοτάτου στρατηγού Ίωάν- 
νου, άνένδοτος καί άκάματος, ήν πανταχοϋ παρών, διατάττων, διευθε- 
τών και διευθύνων. Άφιχθεισών δ’ έξ Αίγύπτου κατά Μάϊον τοϋ 1822 
πολλών χιλιάδων Αιγυπτίων καί ’Αλβανών ύπδ τούς συγγενείς τοΰ Μεχ- 
μέτ Άλή στρατηλάτας Χασάν καί Χουσείν καί άλλων πάλιν κατό
πιν άνευ έμφανίσεως καί άντιστάσεως έλληνικών σκαφών, ή Κρήτη 
έπλημμύρησεν έκ φοβερών έχθρικών δυνάμεων. Μεθ’ άπαντα δμως 
ταϋτα καί μετ’ άπειρους τήδε κάκεϊσε μάχας καί συμπλοκάς, τοϋ 
Χάλη έν τούτοις τδ διηνεκές μέλημα καί δνειοον ήν ή άλωσις τών 
Χανιών. Όθεν καί άπδ τοϋ πρώτου ελληνικού άρμοστοϋ Άφεντούλη, 
καί μάλιστα έπί τού δευτέρου Έμμ. Τομπάζη, έπέμενεν ό Χάλης μετά 
τήν τοϋ Καστελλίου τής Κισάμου άλωσιν καί είς τήν τών Χανιών, 
πριν έπανέλθη έκ τών άνατολικών έπαρχιών ό Αιγύπτιος στρατηλάτης, 
τοσαύτην καί τοιαύτην βλέπων συνειλεγμένην καί συντεταγμένην ελ
ληνικήν δύναμιν, έν ή πλήν τοϋ άνθους τών έκ πάσης Κρήτης άγωνι- 
στών κατελέγοντο καί οί περί τδν αρμοστήν ’Άσιγξ, Δ. Καλλέργης, 
Σκούρτης, Σαχίνης καί άλλοι. Ό Τομπάζης έν τούτοις άλλα φρονών, 
έπέσπευδε τήν άλωσιν πρότερον τής έν Σελίνφ Κανδάνου, έν ή ήσαν 
οχυρωμένοι οί άγριώτεροι καί άνδρειότεροι τών Κρητοτούρκων. Ό Χά
λης δμως διατεταγμένος νά τηρή τάς πρδς τδ Σέλινον έκ Χανιών προ
σόδους, είχε πάντοτε τήν προσοχήν του έστραμμένην πρδς αύτά, άπδ 
τών οποίων καί πρότερον ειχεν άποκόψει τδ ύδωρ καί έφοδον άπεπειράθη 
έκ τής έπάλξεως, ήτις καί τάμπια τοϋ Χάλη ύστερον ύπδ τών Τούρκων 
ώνομάζετο. Καί έγένετο μέν ή άλωσις τότε τής Κανδάνου, άλλ’ οί περι- 
σωθέντες τών Τούρκων έξ άπάτης είσελθόντες είς Χανία έπύκνωσαν τάς 
έν αύτοϊς τάξεις τών έχθρών, ώς καί οί έκ τοϋ Καστελλίου άποστα- 
λέντες πρότερον είς αύτά ύπδ τοΰ Τομπάζη, ένφ οί Κρήτες διεμαρτύ- 
ροντο έντόνως, ύστερον δέ καί αύτδς μετεμέλετο έπί τούτοις άνωφελώς.

Ούτω διήγεν ό Χάλης κατά τδ πρώτον μέν τής έπαναστάσεως έτος 
ώς πεντακοσίαρχος, κατόπιν ώς Γεν. άρχηγος τής έπαρχίας Κυδωνιάς, 
κατά τδν ’Ιανουάριον τοϋ 1828 ώς πρόεδρος τοϋ Κρητικού Συμβουλίου 
(προσωρινής κυβερνήσεως), καί έκτοτε μετά τδν θάνατον τοϋ αειμνή
στου άδελφοϋ του Ίω. Χάλη, Γενικού αρχηγού τών στρατευμάτων τής 
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Κρήτη;, άναγνωρισθεί; ύπδ τοϋ Κρητικού Συμβουλίου, καί κατόπιν ύπδ 
τοϋ Κυβερνήτου Ίω. Καποδιστρίου, ώς Στρατάρχη; τών επαρχιών Κυ- 
οωνία; Κισσάμου, Άποκορώνου καί Σέλινου1, κατά δέ τδ 1829 ώ; 
πολιορκητή; τών Χανίων, διαρκώ; δέ άπδ τής άρχή; κα’ι πολλά 
πρδ τοϋ άγώνος ετη άγωνιζόμενο; ήμερα; τε κα'ι νυκτδ; άδιαπαύ- 
στως, διότι τοϋτο έλαχεν εί; αύτδν κλήρο; επιτακτικός, καθδ πρωταί
τιον τή; έπισπεύσεω; έν Κρήτη τής έπαναστάσεως. Καί μετά τήν 
δυσμενή έπί Χουσεΐν βέη, μετά τδν θάνατον τοϋ Χασάν, τροπήν τών 
έπαναστατικών πραγμάτων αύτή; έκπατρισθείς δέν ήδύνατο νά ήσυχάζη, 
άλλ’ άπδ Μονεμβασία; και Ναυπλίου έν άεικινησία διατελών ήγωνί- 
ζετο νά ύπεκκαύση παντί σθένεικαί έξανάψη τήν ύποβόσκουσαν έτι έπα- 
ναστατικήν έν τή νήσφ πυράν. Διά τών προσπαθειών δ’ αύτοϋ κατωρ- 
θώθη τότε ή έπί τήν Γραμβοϋσαν δευτέρα στρατεία, μετά τήν άλωσιν 
τή; οποία; καί τήν κάθοδον είς αύτήν τών έκπατρισθέντων πρδ; ώραν 
άγωνιστών, άνεκτήθη καί δεύτερον το Καστέλλιον τής Κισάμου καί 
άνεζωπυρήθη καθ’ άπασαν τήν νήσον πάλιν ό άγων.

1 "Ορα Ίστ. Κριτοβουλίδου, είς 71 σελίδα, είς ήν μνημονεύεται τδ άνομα 
τών Χάλιδων ώς αρχηγών καί δρασάντων έν τοΓς πρώτοις, χαΐ μητρώον τών 
κατά τδν ίερδν άγώνα αξιωματικών άριθ. 71, χαΐ τά ύπ’άριΟ. 445 τοϋ 1828 
χαι 692 τοϋ 1829 έγγραφα τοϋ Κρητικού Συμβουλίου χαΐ 102 τοΰ 1829 δια
ταγήν τοϋ Κυβ. Ίω. Καποδιστρίου.

Μεθ’ άπαντα; ομω; τού; ύπερανθρώπου; άγώνα; τή; μαρτυρικής γής, 
μεθ’ άπάσα; τά; πολυειδεΐς θυσία; τών προμάχων αύτής, έν αΐ; δια
πρεπή θέσιν κατέχει ό οίκο; τών Χάλιδων, διότι δύο μέν άδελφοί τοϋ 
Βασιλείου έπιφανεΐ; άγωνισταί, ό Στέφανο; και ό ’Ιωάννη;, προσηνέ- 
χθησαν ώ; καί πλήθο; άλλο συγγενών αύτών καί οικείων θύμα ύπέρ 
άπολυτρώσεω;, ή βάσκανο; πλεονεξία τών χριστιανικών τή; Εύρώπη; 
Δυνάμεων, καί δή μια; έξ αύτών άπλήστου καί άνοικονομήτου, άγρυ- 
πνοϋσα πάντοτε έπέτυχε νά διαπράξη, καί έξακολουθεϊ ούτω ποιούσα, 
τδ μέγιστον τών έν άνθρώποι; άδικημάτων, τήν εί; αύθι; εί; δουλείαν 
καταδίκην τή; ταλαίπωρου νήσου. Καί είδεν ό έπιζήσα; Βασίλειο; καί 
τήν κορύφωσιν ταύτην τών συμφορών καί κύψα; μετ’ έπωδύνου καί βα- 
ρυαλγούση; καρδία; καί άσπασθεί; έν δακρύοι; καί ολοφυρμοί; τδ μυριο- 
πόθητον πάτριον έδαφος, άπήλθε συντετριμμένο;, οπω; ζήση έλεύθερο; 
τούλάχιστον έν τή άπολυτρωθείση ταύτη γωνίρι τή; μεγάλη; ελληνική; 
γής. Ή έθνική τότε Κυβέρνησις βραβεύουσα καθ’ οσον ήδύνατο τοι
αύτην έξοχον προσωπικότητα, άπένειμεν εί; τδν πρόβουλον καί πρόμα-

χον Β. Χάλην τδν βαθμόν έκεΐνον, τδν όποιον άπένεμε τότε κατά 
πρώτον εί; τού; πλείστου; τών έν τφ άγώνι άριστέων, τδν τοϋ συν
ταγματάρχου καί τετράρχου τή; Β. Φάλαγγος. Καί τούτον δ[Αο; δέν 
έδίστασε νά θυσιάση ό άείμνηστος, δτε προσέδραμε, προχειρισθεί; πά
λιν άρχηγός, εί; τήν ικετευτικήν φωνήν τή; καλούση; αύθι; τά τέκνα 
αύτή; γλυκεία; Πατρίδος τφ 1841 έπί Χαιρετών. Εί; μάτην δμως 
καί πάλιν, διότι ένθεν μέν ή άστοχο; καί δειλή πολιτική καί τότε τή; 
Κυβερνήσεω; ένέργεια, έτέρωθεν δέ ή έπιπροσθοϋσα πάντοτε μισέλλην 
βρεττανική άντίδρασις έπήνεγκον έν τάχει τδ ναυάγιον τή; δικαία; 
έπιχειρήσεως. Ούτω; έπανελθών πάλεν εί; Ναύπλιον ό πολύαθλο; τή; 
έλευθερία; καί τοϋ άνθρωπισμοΰ μάρτυ; καί έργάτης, κατεβλήθη τέλος 
δηλητηριασθεί; έκ τοιούτων συμφορών καί μαρανθείς, μεταστάς κατά 
Μάρτιον τοϋ 1846 έκεΐ, δπου ή μεγάλη τών συναγωνιστών αύτοϋ χο
ρεία, αφού ούδέ πόρρωθεν είδε τδ διηνεκέ; αύτοϋ μέλημα καί έντρύ- 
φημα, έπέζησε δέ μόνον εί; τδν θάνατον τών δύο μεγάλων ωσαύτως 
αδελφών καί τών τριών αύτοϋ υιών. Ουτω; εξελίπεν ολω; πας αρρην 
γόνος έκ τοϋ οίκου έκείνου, τδν όποιον οί φοβεροί τής Κρήτη; γιενί- 
τσαροι έθεώρουν πρωτουργδν τή; έν τή νήσφ μ-εγαλη; έκείνη; εθνι
κή; άνακινήσεως. ’Αναπαύεται δέ τόν αιώνιον ύπνον ό μεγαλουργό; 
πατριώτης καί πρωταθλητή; έν τύμβφ άσήμφ καί πενιχρφ παραπλευ- 
ρως τφ νεωτέρφ αύτοϋ υίφ Νικολάφ εν Προνοία Ναυπλιας. Αφού δε 
τρις κατά τδ 1868, 1878 καί 1881 ύπδ τών ύπουργών τών Στρα
τιωτικών κ. κ. X. Ζυμβρακάκη καί Σπ. Καραϊσκάκη άπεφασίσθη ν’ά- 
ναρτηθή καί ή είκών τοϋ Στρατάρχου Β. Χάλη έν τφ εθνολογικώ μουσειφ, 
καί έματαιώθη ύπδ τών διαδόχων αυτών, διαθεσαντων άλλως το ορι- 
σθέν έκάστοτε έκ 2,000 δρ. ποσόν, κατά τά; άρχάς τοϋ τρεχ. έτους, 
εύγνώμων έκγονο; αύτοϋ πρό; θυγατρός, ό κ. Δ. Φανδρίδης, έμερίμνησε 
καί έζωγραφήθη ή είκών αύτοϋ, τήν δέ 25 Μαρτίου, πάντες οί έν Άθή- 
ναι; καί έν Πειραιεΐ οπλαρχηγοί καί λοιποί κρήτε; πρόσφυγες καί μή, 
καί πλεΐστοι άνώτεροι άξιωματίκοί έκ τών πολεμησάντων έν Κρήτη 
κατά τον άγώνα τοϋ 1866, μετέφερον τήν εικόνα τοϋ ένθουσιώδου; τής 
πατρίδος προμάχου καί τήν άνήρτησαν, παρόντος καί τοϋ ύπουργοϋ τή; 
Παιδείας, έν τφ νεωτέρφ έλληνικφ Πανθέφ, μεταξύ τών μεγάλων Στρα
τηγών καί Ναυάρχων τής 'Ελληνική; Έπαναστάσεως, μέχρι; ού τή θεία 
συνάρσει ή γενέτειρα αύτοϋ γή έλευθέρω; τέλος άναπνέουσα, έγείρη έν τώ 
εύάνδρφ καί ήρφΟτόκφ Θερίσφ τδ προσήκον είς τδν μεγαλώνυμον άνδρα 
μνημεϊον. Β. ΨίΛΑΚΗΣ
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Η Ε ΞΑΙΡΕΘΕΙΣΑ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ό ηρωικόν Μεσολόγγιον άνθίστατο άκόμη- αί 
επανειλημμέναι άπόπειραι τοϋ Κιουταχή καί 
τοϋ Ίβραήμ εις ούδέν κατέληξαν. Ό φράκτης 
έκεΐνος, ώς περιφρονητικός άπεκάλεσε τοΰτο ό 
αγέρωχος Ίβραήμ, ό μή ών είθισμένος εις Πίτ
τας, ένέκλειεν άνδρας άπόφασίν έχοντας ν’ άπο- 
θάνωσι μέχρις ενός μαχόμενοι καί έκαστος τών 

οποίων ήτο κα'ι Ιν φρούριον. Δι’ δ ή έπηρμένη όφρύς τοϋ υίοϋ τοϋ σα
τράπου τής Αΐγύπτου, ύποσχεθέντος είς τόν Κιουταχήν νά κυριεύση τό 
Μεσολόγγιον είς δέκα πέντε ημέρας, μετά ματαίας και καταστρεπτι- 
κάς διά τούς “Αραβάς του απόπειρας, κατέπεσε καί προςεκάλεσε τόν 
Κιουταχήν ΐνα συμπράξωσι πρός κυρίευσιν τοΰ Μεσολογγίου.

Δεχθέντος τοϋ Κιουταχή, πρός δν ό Σουλτάνος, άπορων διά τήν μέ
χρι τοϋδε αποτυχίαν του, είχε παραγγείλει λακωνικότατα διά φιρμα- 
νίου «Τό Μεσολόγγιον ή τήν κεφαλήν σου», οί δύο στρατάρχαι ήρ- 
ξαντο συνεννοούμενοι περί τών μέσων τής κυριεύσεως, άλλ’ ένεκα τοϋ 
ύπερφιάλου άμφοτέρων χαρακτήρος, πολλάκις διεφώνουν κα'ι διά τοΰτο 
ή Πύλη έξαπέστειλε δύο σημαντικούς ’Οθωμανούς, ΐνα μένωσιν είς τό 
στρατόπεδον τών πολιορκητών καί συμβιβάζωσι τάς διαφωνίας καί 
τήν αντιζηλίαν Ίβραήμ καί Κιουταχή. Οί πολιορκηταί κατενόησαν, 
δτι διά στενοΰ αποκλεισμού καί τής άλώσεως τών πέριξ επικαίρων 
θέσεων ήδύναντο νά κυριεύσωσι τό Μεσολόγγιον καί τό Αίτωλικόν. 
Τυχαίως έκυρίευσαν τό νησίδιον Βασιλάδιον καί εΐτα τόν Ντολμαν, φο- 
νευθέντων απάντων σχεδόν τών ύπερασπιζομένων ύπό τόν άνδρεΐον Λια- 
κατάν. Μετά τήν πτώσιν τοϋ Ντολμά ούδεμία ελπίς άπέμενε πλέον 
πρός σωτηρίαν τοϋ Αίτωλικοϋ, έν φ ύπήρχον μόνον χίλιοι εξακόσιοι άν
θρωποι, τό πλεΐστον γυναίκες καί παιδία, γέροντές τινες καί τραύμα 

τίαι. Τροφαί δέν ύπήρχον καί πάσα έλπίς σωτηρίας εΐχεν έκλίπει. Δι’ 
δ οί πρεσβύτεροι καί έγκριτώτεροι τών πολιτών, συσκεφθέντες έν τφ 
οίκω τοΰ Σπυρίδωνος Κουρκουμέλη, άπεφάσισαν νά παραδοθώσιν εις τόν 
Ίβραήμ, κατιδόντες τό αδύνατον τής άντιστάσεως. Έν φ δέ οί πο- 
λιορκηταί ήτοιμάζοντο νά προςβάλωσι τό Αίτωλικόν, έπεμψαν πρός 
αυτούς εΐδησιν περί παραδόσεως γενομένην δεκτήν τοιουτοτρόπως ανε- 
στάλη ή προςβολή κατά τοϋ Αίτωλικοϋ.

Ή στρατιά τοϋ Αιγυπτίου σατράπου έστρατοπέδευεν έπί τής έκτε- 
ταμένης πεδιάδος είς τάς ύπωρείας τοϋ Άρακύνθου. Έν τφ μέσφ τών 
πολυαρίθμων σκηνών διεκρίνετο, πρός τάς ύπωρείας τοϋ όρους, ή πρα- 
σινόχρους έκτεταμένη σκηνή του, έχουσα έπί τής πυραμιδοειδούς κορυφής 
της χρυσήν σφαίραν, είς ένδειξιν ότι σκιάζει τόν νικηφόρον υιόν τοϋ 
άντιβασιλέως τής Αΐγύπτου. Ή σκηνή αυτή ήτο ηύτρεπισμένη μετ’ 
ασιατικής μεγαλοπρεπείας, ικανής νά θαμβώσγ, καί αυτούς τούς είθι- 
σμένους είς τοιαϋτα θεάματα οπαδούς τοϋ Προφήτου.

Έπί ανακλίντρου κεκαλυμμένου διά μετάξινου ύφάσματος, έμπρο
σθεν τοϋ οποίου ύπάρχει έστρωμένον δέρμα άφρικανοϋ λέοντος, κάθηται 
ό Ίβραήμ πασάς, πλουσίως ένδεδυμένος καί έρειδόμενος έπί απαλών 
προσκεφαλαίων, σιγών καί καπνίζων τσιμβούκιον. Είναι μέτριου άνα- 
στήματος, χονδρός, ξανθός καί έπί τοϋ προςώπου του φαίνονται αραιά 
καί βαθέα σημεία εύφλογίας, μέ γενειάδα μακράν καί ξανθήν, ής τό 
κάτω μέρος έστρεφε πρός τά άνω. Φέρει έπί κεφαλής φέσιον, δπερ περι- 
ελίσσει χρυσή ταινία καί έπ’αυτού φούνταν χρυσήν έπ’ ίσης.Εκατέρωθεν 
αύτοΰ κάθηνται οί δύο έπίσημοι Οθωμανοί, οί έκ Κωνσταντινουπόλεως 
πεμφθέντες, είς άπόστασιν δέ βημάτων τινών ΐσταται ’Αλβανός τις, 
συνεσταλμένος καί πανούργος τήν δψιν.

Ό Ίβραήμ εύρίσκεται βεβυθισμένος είς βαθείας σκέψεις, τό δέ βλέμμα 
του πλανάται ρεμβόν έπί τοϋ έδάφους έστρωμένου μέ περσικούς τά
πητας, ότέ δέ αίρεται έταστικόν έπί τοϋ πρό αύτοΰ απίστου, ταπει- 
νοϋντος τό ίδικόν του ύπό τό βαθύ βλέμμα τοϋ σερασκέρη.

Σιγή έπικρατεΐ άπό τίνος- τέλος, ό Ίβραήμ έθεώρησε τον ’Αλβα
νόν καί λύσας τήν σιγήν-

— Καί λέγεις, γκιαούρ, είπε, πώς είν’ ή πει’ ώμορφη άπ’ δλαις;
— Μάλιστα, Υψηλότατε, άπεκρίθη ταπεινώς ό ’Αλβανός. Τ’ ορκίζο

μαι, δέν ύπάρχει ώμορφότερο πλάσμα άπ’ αύτό.
Οί οφθαλμοί τοΰ σατράπου ήστραψαν έκ φιληδονίας.
— Καί τί ηλικίαν έχει ; ήρώτησε.
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— Θά ’ναι ώς είκοσι χρονώνε, 'Υψηλότατε.
— Έχει πατέρα ;
— Μάλιστα, τόν Ίωάννην Κουρκουμέλην.
— ’Ελεύθερη ;
— ’Ελεύθερη, 'Υψηλότατε. Ήταν άρραβωνισμένη μέ τόν Γεώργη 

Τσάλα, μ’ αυτός ’σκοτώθηκε προχθές, ’ς τόν Ντολμά.
— Μά τον Προφήτην ! άνέκραξεν ό υιός τοϋ Μεχμέτ Άλή, πρέ

πει νά τήν αποκτήσω. Νετζίπ, είπεν αποτεινόμενος πρός τόν ίστά- 
μενον παρά τήν αυλαίαν τής θύρας αξιωματικόν, μέ κάθε τρόπον πρέ
πει νά κατορθώσητε νά ζωγρήσητε αύτήν τήν νέαν. Τό Αίτωλικόν μετ’ 
ολίγον θά πέση. Πάρ’ τόν γκιαούρη αύτόν και προςπαθήσατε νά ήναι 
έδώ απόψε αύτή ή νέα. Σύ δέ, κιαφήρ, προςέθετο πρός τόν ’Αλβανόν, 
αν είπες τήν αλήθειαν, θ’ άνταμειφθής, εΐδέ μή, κιοπέκογλου κιοπέκ, ή 
κεφαλή σου θά τό πληρώση.

— Είμαι βέβαιος δι’ δσα λέγω, 'Υψηλότατε. Έζησα μέσ’ ς’ τό 
Μεσολόγγι πρό τοϋ ν’ άρχίση ή έπανάστασις καί τήν ’ξέρω. Θά κρίνετε 
καί μόνος σας.

— Χαίρ ολά ! εΐπεν ό Ίβραήμ. Καί τώρα, πηγαίνετε.
Ό ’Αλβανός προςέκλινε βαθέως τρις και ύποχωρών έξήλθε μετά τοϋ 

Νετζίπ.
’Αλλά μόλις έξήλθον ούτοι, καί παραχρήμα είςήλθεν έτερος αξιωμα

τικός, δστις άφ’ ού προςεκύνησε τρίς έστη άναμένων.
— Τί είναι, Χουσείν-βεη, τί τρέχει; Πώς; κακάς ειδήσεις μοΰ φέρεις; 

ήρώτησεν ό Ίβραήμ άνησύχως.
— "Οχι, όχι, 'Υψηλότατε, έσπευσε ν’ άποκριθή ό νέηλυς. Τουναν

τίον έχω καλάς.
— Λέγε λοιπόν
— Έν φ πρό ολίγου οί ίδικοί μας έπροχώρουν κατά τοϋ Αίτωλικοϋ 

διά θαλάσσης, έξαφνα άπό τό έχθρικόν μέρος είδαν ένα πλοιάριον φέρον 
λευκήν σημαίαν.

— ’Ά ! ά ! είπεν εύχαρις ό Αιγύπτιος στρατάρχης, στρεφόμενος 
πρδς τούς παρισταμένους, τέλος πάντων αυτοί οί γκιαούριδες τά έχρει- 
άσθησαν. "Επειτα ; ήρώτησε τδν Χουσείν-βέην.

— Ήσαν δύο άπεσταλμένοι άπό τό Αίτωλικόν ζητοϋντες συμβιβα_ 
σμόν. Έζήτησαν νά λάβουν τήν τιμήν νά σάς ίδουν.

— Ποϋ ’ναί τους, ήλθαν ; ήρώτησε ζωηρώς ό Ίβραήμ.
— Περιμένουν τάς διαταγάς τής Ύμετέρας Ύψηλότητος.

— Νά τούς όδηγήσητε εδώ καί πρό πάντων νά τούς περιποιηθήτε. 
Πήγαινε, διέταξεν ό Ίβραήμ.

Ό Χουσείν προςέκλινε και έγείρας τό καταπέτασμα τής θύρας τής 
σκηνής, έξηφανίσθη ταχύς.

Ό Ίβραήμ έξηπλώθη άνετώτερον έπί τοϋ άνακλίντρου καί στραφείς 
πρός τούς επισήμους όθωμανούς είπεν

— Δέν είμπόρεσαν νά κάμουν άλλέως. Τούς έχω περιζώσει τόσον 
καλά, ώστε άδύνατον νά σωθούν. Κατήντησε μία φούχτα άνθρώπων νά 
μοΰ φθείρουν τόσους άνδρας. Καί δμως, προςέθετο μετά μικρόν πικρώς, 
τό Μεσολόγγι άνθίσταται άκόμη. Πολλούς πολέμους είδα έως τώρα, 
μά τήν καρτερίαν αύτών πούπωτα άλλοϋ δέν άπήντησα. Πρέπει δμως 
τό Μεσολόγγι νά πέση, έπέρανεν άποφασιστικώς.

— Καί θά πέση, 'Υψηλότατε ! είπεν ό έτερος τών ’Οθωμανών πα

σάδων.
— Τί θά λέγη ό Σουλτάνος, πρό πάντων ή Εύρώπη, ή οποία μάς 

παρακολουθεί μέ ύπουλον χαράν, έξηκολούθησεν ό Αιγύπτιος ήγεμονό- 
παις, έξαπτόμενος ολίγον κατ’ ολίγον. ’Εγώ, δστις κατετρόπωσα τούς 
Βαχαβίτας καί έπυρπόλησα καί κατέστρεψα τάς πόλεις των, εγώ, δστις 
ήχμαλώτισα τον Βασιλέα των καί σιδηροδέσμιον έστειλα είς τήν Σταμ- 
πούλ, δπου ή κεφαλή του έπλήρωσε τήν άντίστασίν του, εγώ, τόν όποιον 
έφοβήθη καί τρέμει ό Μωρηάς, έγώ, νά ίσταμαι πλήρης άπορίας έμ
προσθεν αύτοϋ τοϋ φράκτου ! Είναι νά μή έξάπτωμαι, νά μή εκδικηθώ 
λυσσαλέως, δταν τό κυριεύσω, αύτό τό Μεσολόγγι τό όποιον εκθέτει τήν 

ύπόληψίν μου !
Καί ρίψας έπί τοΰ άνακλίντρου δργίλως τό τσιμβούκιον ήγέρθη καί 

περιήλθεν έπ’ ολίγον τήν σκηνήν.
— Ησυχάσατε, Υψηλότατε, είπεν ό μέχρι τοϋδε σιωπών έκ τών 

απεσταλμένων τής Κωνσταντινουπόλεως, ήσυχάσατε, έχετε δλίγην 
υπομονήν, τά πράγματα, βλέπετε, πηγαίνουν κατ’ ευχήν. Ιδού, δτι 
άπελπισθέντες οί άπιστοι ζητούν νά παραδοθώσι.

— Θά τούς περάσω δλους έν στόματι μαχαίρας, έβόησεν ό σα

τράπης.
— Δέν είναι ίδική μου γνώμη, Ίβραήμ-πασά, είπεν ό έτερος τών 

απεσταλμένων. Τούναντίον, πρέπει νά φερθήτε έπιεικής καί εύμενής είς 

τάς αιτήσεις των διά νά σαγηνεύσητε τούς άλλους.
— "Εχεις δίκαιον, άπεκρίθη ήρεμώτερον ό Ίβραήμ, έχεις δίκαιον, 

αυτό πρέπει νά γείνη. Άλλ’ οΰαί τοϊς τελευταίοις.

I
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Ή αυλαία τής θύρας ύψώθη και είςήλθεν ό ύπασπιστής τοϋ Ίβραήμ, 
Νετζίπ.

— Υψηλότατε, οί απεσταλμένοι.
— Νά έλθουν, είπεν ό Ίβραήμ έξαπλούμενος έπί του άνακλί- 

τρου. Είπε τοϋ διερμηνέως νά έλθη εδώ.
Ό Νετζίπ προςέκλινε καί έξήλθε.

/

Β'

Μετ’ ολίγον ή αυλαία παρεμέρισε καί οί δύο "Ελληνες απεσταλμέ
νοι εΐςήλθον. Έβησαν βήματά τινα καί προςκλίναντες έστησαν ένώπιον 
τοϋ Ίβραήμ, έταστικώς θεωροΰντος τούτους διά τοϋ άγερώχου βλέμ
ματός του.

Ήσαν ούτοι, ό μέν Πάνος Γαλάνης ηλικίας ύπέρ τά όγδοήκοντα 
ετη, ό δέ Τάτσης Μαγγίνας άνήρ τριάκοντα τεσσάρων έτών.

Στιγμιαία σιγή έπεκράτησε· τούς οφθαλμού; τοϋ Αιγυπτίου ήγεμο- 
νόπαιδος αστραπή χαράς διήλασεν, άλλά παραχρήμα άνέλαβον το ήρε — 
μον καί άποφαστικον ύφος αύτών.

Τέλος ό σατράπης έλυσε τήν σιγήν, καί διά τοϋ διερμηνέως, είςελ- 
θόντος άθορύβως μετά τών άπεσταλμένων, ήρώτησε·

— Τί ζητείτε ;
— Υψηλότατε, άπεκρίθη ό γηραιός Γαλάνης, ώς γνωρίζετε, έστά- 

λημεν άπό τούς κατοίκους νά σάς είδοποιήσωμεν, δτι τό Αΐτωλικόν μή 
δυνάμενον ν’ άνθέξη πλέον ζητεί νά παραδοθή, ύπό τόν δρον ν’ άναχω- 
ρήσουν δλοι οί κάτοικοι άνενόχλητοι.

— Δέχομαι τό προσκύνημά σας, άπεκρίθη ό Ίβραήμ καί χαρίζω 
είς δλους τούς κατοίκους τήν τιμήν καί τήν ζωήν, εκτός εις ένα.

Έν φ ό διερμηνεύς μεθηρμήνευε τά ύπό τοΰ Ίβραήμ λεχθέντα είς 
τούς άπεσταλμένους, ό Μαγγίνας, καλώς έπιστάμενος τήν τουρκικήν, 
έσχεδίαζε τήν άπάντησιν.

— Καί τίποτε άλλο ; ήρώτησεν ευθύς ό Τάτσης Μαγγίνας.
— Όλα τά άλλα, άπεκρίθη ό σατράπης άγερώχως, άνήκουν είς τόν 

στρατόν ώς άμοιβή, διότι είς τήν τελευταίαν μάχην ό στρατός ύπέφερε 
πάρα πολλά.

Καί ό Ίβραήμ ήνίττετο τήν έν Ντολμά αίματηράν σύγκρουσιν.
— Τότε, είπε ζωηρώς ό Μαγγίνας, προτιμότερος ό θάνατος !
Δέν είχε προφθάσει νά μεθεραηνεύση ταϋτα ό διερμηνεύς, καί ό 

Ίβραήμ, έμπλεως οργής, άνεπήδησε τοϋ άνακλίντρου καί μέ άπαστρά- 
πτοντας οφθαλμούς είπεν άποτεινόμενος άγερώχως αύτφ.

— Καί αύτά τά δίδω έκ γενναιότητος, ούδέποτε δέ θά έλθω είς 
συμφωνίας πρός τούς ήττηθέντας.

Καί έκάθησε βαρύς έπί τοϋ άνακλίντρου σύρων τό γένειόν του.
— Έπιτρέψατέ μοι, Υψηλότατε, νά παρέμβω, παρετήρησεν ό έτερος 

τών παρακαθημένων έπισήμων ’Οθωμανών. Όπως λέγει ό γκιαούρ, είναι 
ορθόν καί δπως Ύμεΐς λέγετε είναι θάνατος.

Ό Ίβραήμ δέν άπεκρίθη εύθύς. Έστη σιγηλός έπ’ ολίγον, καί ή φυ

σιογνωμία του έφάνη πραϋνθεΐσα.
— Έστω, προςέθετο ηπιότερος μετά μικρόν, συγκατανεύω νά 

πάρη έκαστος τήν καλλιτέραν ένδυμασίαν του, έν σκεύος πρός μαγεί- 
ρευσιν δι’ έκάστην οικογένειαν καί εκατόν γρόσια.

— Τά εκατόν γρόσια, παρετήρησεν ό Μαγγίνας, δι’ έκάστην οικο

γένειαν ή δι’ έκάστην ψυχήν ;
— ΔΓ έκάστην ψυχήν, άπεκρίθη ό σατράπης μετά βραχεΐαν σιγήν. 
Οί δύο Έλληνες πρεσβευταί, συνεννοηθέντες τότε έπ’ ολίγον μεταξύ

αύτών, άπεκρίθησαν όμοϋ-
— Δεκτοί οί δροι, Υψηλότατε.
Καί είς σημεΐον έντελοϋς παραδοχής έδέησε, κατά πρότασιν τοϋ 

Ίβραήμ, ν’ άσπασθώσι τό κράσπεδον τοϋ ίματίου τοϋ σατράπου.
Μεθ’ δ άνέλαβον τήν προτέραν στάσιν αύτών.
— Καί ποιος, ήρώτησεν ό Μαγγίνας, καί ποιος έγγυάται διά τήν έκ 

μέρους τών Οθωμανών τήρησιν τών συμφωνηθέντων ;
Είς τό άκουσμα τής έρωτήσεως ταύτης οί οφθαλμοί τοϋ Ίβραήμ έξή- 

στραψαν καί φέρων τήν χεΐρα είς τό πυρρόν γένειόν του έσυρε τοϋτο 

σπασμωδικώς.
— Γκιαούρ, άνεφώνησε διά φωνής βροντεράς τρόμον έμποιησάσης, 

γκιαούρ, καί αύτός ό ’Αλλάχ δέν είμπορεΐ ν’ άναιρέση τίποτε.

Καί ένευσε.
’Ητο τοϋτο σημεΐον δτι ή συνδιάλεξις έληξε. ΔΓ δ άμφότεροι οί 

Έλληνες άπεσταλμένοι προςέκλιναν καί έξήλθον.
— Νετζίπ, διέταξεν ό Ίβραήμ πρός τόν ύπασπιστήν του, φρόντισε 

νά περιποιηθώσιν αύτούς τούς γκιαούρ ιδες καί νά κρατηθούν μέχρις δτου 
παραδοθή τό Αΐτωλικόν, κατόπιν δέ νά τούς φέρουν ύπό συνοδείαν είς 

Γουριάν.
Ό Νετζίπ προσέκλινεν είς σημεΐον ύπακοής.
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— Πλησίασε, προςέθετο ό σατράπης.
Ό Νετζ ϊπ έπλησίασε μετά σεβασμού.
— Μη λησμονήσης δσα σέ είπα περί τής νέας εκείνης. Πρόςεχε 

καλά νά τήν φέρης εδώ. Το σφάλμα σου θά μοϋ τό πληρώση ή κε
φαλή σου.

Τούς μεταξύ τών 'Ελλήνων πρεσβευτών καί τοϋ Ίβραήμ πασά 
ορούς έπεκύρωσε καί ό Κιουταχής, ύποσχεθείς νά διαθρέψη τούς παρα- 
διδομένους έπί ένα μήνα.

Τοιουτοτρόπως δ’ έγένετο ή παράδοσις τής πόλεως τήν 1 Μαρτίου 
1826. Οί Τούρκοι διά λέμβων μετεβίβαζον τούς κατοίκους άπό τοϋ 
νησιδίου Αίτωλικοϋ είς τήν ανατολικήν ακτήν καί ήρεύνων μή φέρωσί 
τι πλέον τών συμπεφωνημένων. Ήσαν δ’ ούτοι έν δλφ χίλιοι έξακό- 
σιοι, τό πλεΐστον γυναικόπαιδα, πολλά ύποστάντες κατά τήν μεταβί- 
βασιν διαρκέσασαν καί κατά τήν νύκτα. Καθ’ ήν στιγμήν δέ οί παρα- 
δοθέντες έξήρχοντο, ό παρακολουθήσας τόν Νετζίπ ’Αλβανός, ίδών 
νέαν τινά, τήν Παπαδιάν, θυγατέρα Ίωάννου Κουρκουμέλη, τώ εΐπεν

— Αύτή είναι !
Τότε ό Νετζίπ έκράτησε τήν νέαν καί κλείσας διά τής άριστεράς 

χειρος τό στόμα της διά νά μή κραυγάση, έκάλυψεν ολόκληρον διά 
μεγάλου μανδύου καί συνοδευόμενος ύπό δύο Αιγυπτίων βασταζόντων 
ταύτην, κατηυθύνθη είς τήν σκηνήν τοϋ σατράπου, καί έναπέθετο τήν 
αιχμάλωτον είς τό διαμέρισμα τής σκηνής τοϋ Ίβραήμ, έν ω έγένετο 
ή συνδιάλεξις τούτου μετά τών Ελλήνων άπεσταλμένων καί δπερ 
ήτο έρημον, τοΰ Αιγυπτίου έσθίοντος είς έτερον διαμέρισμα τής σκηνής.Γ'

’Εντός τής σκηνής, πλουσίως ηύτρεπισμένης, ή νεάνις εύρίσκεται 
μόνη. Όρθια παρά τό άνάκλιντρον στηρίζει τήν άριστεράν χεΐρά της 
έπί τοϋ έρεισινώτου. Οί οφθαλμοί της ζοφοϋνται. Ενίοτε τό στήθός της 
δγκοϋται καί αίφνίδιαι έρυθρότητες διέρχονται τοϋ προςώπου της. ’Ακί
νητος καί άφωνος, εγκυμονεί άπειλάς καί θυέλλας.

Μετ’ ολίγον βήμα βαρύ άκούεται. Ή Παπαδιά μένει άκίνητος, άλλά 
ρίγος διατρέχει τάς παρειάς της, ώχρανθείσας αύθωρεί.

’Εγείρει τό βλέμμα.
Ένώπιόν της εύρίσκεται ό Ίβραήμ πασάς. Δέν τόν γνωρίζει, άλλά 

τον εννοεί.
Ή φυσιογνωμία τοΰ Ίβραήμ είναι ιλαρά. Ή τραχύτης τοϋ ύφους 

του ύπεχώρησεν είς ήθος γλυκύ.

Ή νεάνις δέν όμιλεϊ. ’Αναμένει.
Ό Ίβραήμ, άφ* ού έπ’ ολίγον έστη παρά τήν θύραν έξετάζων τήν 

νεάνιζα, έψιθύρισε-
— Πραγματικώς, δίκαιον εΐχεν ό γκιαούρ έκεΐνος. Είναι ώραιοτάτη. 
Καί έβη βήματά τινα πρός ταύτην. Ή νεάνις ύπεχώρησε.
— Σέ φοβίζω ; ήρώτησεν ό Ίβραήμ.
Ή Παπαδιά έγνώριζε τήν Τουρκικήν.
— Δέν φοβούμαι, άπεκρίθη ή νέα, ήθελα μόνον νά μάθω διατί εύ- 

ρίσκομαι έδώ.
— Αύτό θά τό έννοήσης μετ’ ολίγον, εΐπεν ό Αιγύπτιος μειδιών.
— Καί δχι μόνον αύτό, άλλά καί διατί, άφ’ ού ή συμφωνία ήτο νά 

περάσουν δλοι οί κάτοικοι τοϋ Αίτωλικοϋ, μόνη έγώ ήρπάγην.
— Νέα μου, έκτελώ τήν συμφωνίαν κατά γράμμα. Έσυμφωνήσαμεν 

μόνον σύ νά έλθης έδώ.
— Ψεύδεσαι, άπεκρίθη βιαίως ή νεάνις. Παραβαίνεις τάς συμφωνίας, 

πάντοτε έτσι έφέρθης.
— Ά ! μά τό σαρίκι τοϋ Όμάρ, μή θυμόνεις, εΐπεν ό Ίβραήμ, ού- 

τίνος άστραπή οργής διήλασε τούς οφθαλμούς, σβεσθεΐσα άκαριαίως. Ό 
Ίβραήμ ούδέποτε παραβαίνει τάς συμφωνίας του, προςέθετο άγερώχως. 
Έσυμφωνήθη νά έξαιρεθής σύ καί ή συμφωνία έκτελεΐται.

— Καί οί άπεσταλμένοι τό έδέχθησαν ; Πώς τό έδέχθησαν ;
—Δέν άνέφερατό πρόςωπον. Έξήρεσα έγώ ένα, χωρίς νά άναφέρω ποιον.
— Καί ένόμισες πώς είμπορεϊς νά έκτελέσης τούς άθλιους σκοπούς 

σου, κάθαρμα τής Αΐγύπτου, ένόμισες πώς, έπειδή μ’ έχεις είς χεΐ- 
ράς σου, είμπορεϊς νά μέ μεταχειρισθής δπως θέλεις. Άπατάσαι. Εί
ναι προτιμότερον άπό τώρα νά μέ παραδώσης είς τούς στρατιώτας σου 
νά μέ φονεύσουν.

— Δέν συνειθίζω νά φονεύω γυναίκας, άπήντησεν ύπερηφάνως ό 
Ίβραήμ. Πολλφ μάλλον, προςέθετο ήδέως, ώραΐα πλάσματα ώς σέ.

— Σιώπα, εΐπεν έκείνη, οί έπαινοί σου μέ κηλιδώνουν.
Ό Ίβραήμ ώργίσθη. Δέν ήτο είθισμένος είς τοιαύτας αντιστάσεις, 

άλλά καί ή άντίστασις αύτη τον ήρέθιζε πλειότερον. Ή καλλονή τής 
νεάνιδος τόν εΐλκυε καί τό στρογγύλον τών ώμων καί ή λευκότης τοϋ 
στήθους της, δπερ διέβλεπε διά τοϋ διαφανούς υφάσματος καλύπτοντος 
τό σώμα τής Παπαδιάς, τώ έφερε £ίγη ηδονής. Οί οφθαλμοί τής αιχ
μαλώτου, έν οίς έζωγραφίζετο ζοφερά άποφασιστικότης, δεν τόν 
έπτόησαν καί προέβη.
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— Μή τολμήσης να μ’ έγγίσης, διότι θά σε σπαράζω μέ τάς χεΐ- 
ράς μου, έφώνησεν ή νεάνις. Προτιριώ ν’ άποθάνω παρά νά μείνω έδώ.

— Ήσυχα, ήσυχα, άπεκρίθη ό Ίβραήμ, δέν θά κακοπεράσης έδώ. 
Σοϋ προςφέρω θέσιν εις τδ χαρέμι μου. . .

— Ποτέ !
—- Μ’ αρέσεις, εΐπεν ό Αιγύπτιος προβάς. Καί Θά μείνης έδώ.
Καί προύχώρησε πλειότερον. Ή νεάνις ύπεχώρησεν άλλ’ ό Ίβραήμ. 

δέν ήτο έκ τών ευκόλως ύποχωρούντων. Ή Παπαδιά έπάλαιεν έζ 
άπελπισμοϋ, έν φ ό Ίβραήμ. τήν έκύκλωσε διά τών βραχιόνων του. 
Εις τήν δσφύν τοΰ Αιγυπτίου ήγεμονόπαιδος ύπήρχεν ώραΐον καί κο- 
πτερδν χατζάρι, ούτινος ή Θήκη καί ή λαβή ήτο πεποικιλμένη άπδ 
ωραία μτρτσάηα. Αίφνης, αί χεΐρες τής νεάνιδός ήγγισαν τδ έγχειρίδιον 
τοϋ Ίβραήμ.. Ταχεία, τδ άπέσπασεν. Ό Ίβραήμ ύπεχώρησε, πτοηθείς.

— Έάν μ’ έγγίσης πλέον, σ’ τδ καρφόνω μέσ’ ’ςτδ σώμα σου, δλον, 
άτιμε μουσουλμάνε. Αί Έλληνίδες δέν παραδίδονται, προτιμούν ν’άπο- 
θάνουν παρά νά άτιμασθοϋν.

— “Αφησε το, είπεν ήπίως ό Ίβραήμ. Σοϋ προςφέρω βίον ηγε
μονικόν καί τδν απορρίπτεις ;

— Πρόςφερέ τον είς τάς γυναίκας τής θρησκείας σου. ’Ακούσε. Πρέ
πει νά σοϋ είπω πρώτον δτι είσαι τέρας τής φύσεως, μόλυσμα τοϋ τό
που μας κα'ι αχρείος. Πρέπει νά μάθης πώς νεκράν μόνον θά μέ έγγίσης.

— Καί δέν εΐξεύρεις, είπε σαρκαστικώς ό Ίβραήμ, δτι έν νεΰμά μου 
άρκεΐ διά νά δεθής καί ούτω νά εύρεθής είς τήν διάθεσίν μου ;

— Δέν θά προφθάσουν, είπεν ύποκώφως ή νεάνις.
Καί ένέπηξεν άκαριαίως τδ έγχειρίδιον είς τήν καρδίαν της. Έκλο- 

νίσθη καί έπεσεν άψυχος.
Ό Ίβραήμ έμεινεν έμβρόντητος. Έσπευσε προς ταύτην, άλλ’ ήτο 

ήδη πτώμα.
Καί τότε, έμπλεως θαυμασμού, έκυψε, παρετήρησε τήν Παπαδιάν 

έπ1. βραχύ καί, δπως τδν νεκρδν τοϋ Παπαφλέσσα είς Μανιάκι, τήν 
ήσπάσθη. Γ. Α. Βαλαβανης

ΚΑΤΟΥ ’Σ ΤΟΝ ΑΜΜΟ
Κάτου ’στόν άμμο τοϋ γιαλού μιά μέρα μαχρυά της 
ΈχεΓ ποϋ μόνο; έστεκα, έγραψα τ’δνομά τη;.

Χαρά ’στο πρώτο κΰμα
Ποΰ τονομά της ηΰρ’Έχεϊ, κι’ άς ηύρ’ ΈκεΓ καί μνήμα!

Κ. Παλαμας

ΦΩΤΙΟΣ I. ΧΑΙΤΑΣ



Μ Γ. ΛΕΡΜΟΝΤΩΦ

Ο ΑΣΣ1Κ ΚΕΡΙΠ
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ζούσε ριιά φορά στήν Τιφλίδα ένας πλούσιος 
τούρκος. Πολύ χρυσάφι τοϋ είχε δώσει ό Αλ
λάχ· άκριβώτερον δριως γι’ αύτόν καϊ άπό τό 
χρυσάφι του άκόρ-α ήτο ή ρ,ονάκριβή του κόρη 
Μαχούλ-Μεχερί. Ώραία είνε τ’ αστέρια στόν ού- 
ρανό, άλλά ’πίσω άπό τ’ άστέρια κατοικούν άγ
γελοι καϊ αυτοί είναι άκόριη ωραιότεροι. Έτσι 

και ή Μαχούλ-Μεχερί ήτονε ώριορφότερη άπό δλα τά κορίτσια τής Τι- 
φλίδος. Εις τήν Τιφλίδα έζούσε καί ένας πτωχός νέος, ό ΆσσΙκ-Κερίπ. 
Ό προφήτης δέν τόν είχε προικίσει ριέ τίποτε άλλο, παρά ριέ μεγάλη 
καρδιά καϊ ριέ τό χάρισρια τοΰ τραγουδιού. Παίζοντας τό σαάζι (κιθά
ραν), καϊ τραγουδώντας τά άρχαΐα παλληκάρια τού Τουρκεστάν, έπή- 
γαινε δπου έγίνετο γάριος και διεσκέδαζε τούς πλουσίους καί τούς ευ
τυχείς. Είς ενα γάμο έτυχε νά ίδή τήν Μαχούλ-Μεχερί καϊ άγαπήθη- 
καν. Ό φτωχός Άσσΐκ δέν είχε πολλαΐς ελπίδες νά τήν πάρη γυναΐκά 
του και έγεινε ριελαγχολικός σάν χειρ,ωνιάτικος ουρανός.

Μιά φορά ήτανε πλαγιασμένος κάτω άπό μιά κληριαταριά κα'ι ώς τά 
ύστερα άποκοιμήθηκε. ’Εκείνη τήν ώρα έπερνούσε άπ’ έκεΐ ή Μα- 
χούλ-Μεχερι μαζύ μέ ταϊς φιλενάδες της, καί μιά άπ’ αύταΐς, βλέ
ποντας κοιμισμένον τόν Άσσίκ-Κερίπ, έμεινε ’πίσω καϊ ήρθε κοντά του.

—- Τί κοιμάσαι κάτω άπό τήν κληριαταριά, τού είπε τραγουδιστά' 
σήκω, κουτέ, ή ζαρκάδα σου περνά από κοντά σου.

’Εκείνος έξύπνησε κα'ι ή κόρη επέταξε σάν τό πουλάκι. Ή Μα- 
χούλ-Μεχερΐ ακούσε τό τραγούδι της και άρχισε νά τηνε μαλόνη.

— “Αν ίσως έγνώριζες, τής άποκρίνετ’ έκείνη, σέ ποιόν τό έλεγα τό 
τραγούδι, θά μού ’λεγες, ευχαριστώ- τώλεγα στόν έδικό σου τόν Άσσίκ- 
Κερίπ.

Ιωάννου Αρςενη «ποικίλη στοά» 8
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— Πήγαινε μ’ έκεΐ ! είπε ή Μαχούλ, κ’ έπήγαν.
Άμα είδε τό θλιμμένο πρόσωπο τοϋ Άσσίκ ή Μαχούλ-Μεχερί, άρχισε 
νέ τόν έρωτόί καί νά τόν παρηγορή.

— Πώς νά μήν είμαι λυπημένος, αποκρίνεται ό Άσσίκ, άφοϋ σέ 
αγαπώ χωρίς ελπίδα νέ σέ κάμω δική μου !

— Ζήτησέ με άπό τόν πατέρα μου, είπεν αύτή, καί ό πατέρας ριου 
θά κάμη τόν γάμο μέ έξοδά του καί θά σοϋ δώση τόσα χρήριατα δσα μάς 
χρειάζονται.

— Καλά, άποκρίνεται έκεΐνος, ας ποϋριε, ό Άγιάκ αγάς θά κάμη 
κάθε θυσία γιά τήν κόρη του- άλλά ποιος ριπορεΐ νά πή, πώς έσύ υστέρα 
δέν θά αίτιάσαι έμένα, πώς έγώ δέν είχα τίποτε καί πώς δλα τά 
χρεωστώ σ’ έσένα ; Όχι, άγαπημένη ριου Μαχούλ-Μεχερ'ι, έγώ έκαρια 
δρκο στήν ψυχή ριου νά ταξειδέψω εφτά χρόνια ’ς δλον τόν κόσρ.0 και, 
ή νά κερδήσω χρήματα νά γείνω πλούσιος, ή νά λείψω άπό τό πρόσωπο 
τής γής. Άν ήσαε σύριφωνη σ’ αύτό, τότε ύστερα άπό εφτά χρόνια θά 
είσαι δική μου.

Έκείνη έμεινε σύμφωνος, άλλά τοϋ είπε δτι, άν τήν προσδιωρισμένη 
’μέρα δέν γυρίση πίσω, τότε θά πάρη άντρα τό Χουρσϊτ-μπέκ, ποϋ 
τηνε γυρεύει άπό τόσο καιρό.

Πάει ό Άσσίκ-Κερίπ στή μάνα του, παίρνει τήν εύχήν της ’γιά τό 
ταξεΐδι, φιλεΐ τή μικρή του τήν άδελφή, κρεμάει στόν ωμό του ένα τα
γάρι, άκουμπ^ στο ραβδί του κα'ι φεύγει άπό τήν Τιφλίδα. Στο δρόμο 
ποϋ πήγαινε, νά σου καί τόν προφταίνει ένας καβαλάρης. Γυρίζει ό Άσ- 
σ'ικ καί βλέπει τό Χουρσίτ-μπέκ. — Ώρα σου καλή! τού φωνάζει ό μπέκ, 
— δπου κι’άν διαβής, ταξειδιάρη, θά μ’έχης σύντροφό σου. Αύτός δ 
σύντροφος διόλου δέν άρεσε τοϋ Άσσίκ, άλλά τί ήθελε νά κάμη ; 
Έπήγαν κάμποσο δρόμο μαζύ καί στο τέλος βλέπουν έμπρός τους ένα 
ποτάμι. Ούτε πέραμα ούτε γεφύρι είχε νά περάσουν.—Πέσε κολυμ
πώντας πρώτος σύ, είπεν ό Χουρσίτ-μπέκ, καί έγώ σ’ άκολουθώ. Ό Άσ- 
σίκ έβγαλε τ’ άπόξω του ρούχα κ* έπεσε στόν ποταμό. ’Αφού έπέρασε 
πέρα, έγύρισε, ’πίσω καί είδε : δυστυχία του ! Ό Χουρσίτ-μπέκ τοϋ είχε 
πάρει τά οοϋχά του κ’ έτραβοϋσε ’πίσω γιά τήν Τιφλίδα- μονάχα ή 
σκόνη έφαίνονταν ποϋ έστρηφογύριζε σάν φεϊδι ’πίσω του στόν κάμπο. 
Γυρίζοντας στήν Τιφλίδα, έφερε ό μπέκ τά ρούχα τοϋ Άσσίκ-Κερίπ 
στή γρ^ά τή μάννα του. —Ό γυός σου, τής λέγει, έπνίγηκε στο βαθύ 
τόν ποταμό, νά καί τά ροϋχά του.

Μέ μεγάλη λύπη έπεσε ή μάννα άπάνω στά ρούχα τοϋ άγαπη- 

μένου παιδιού της καί τά έβρεχε μέ τά καυτερά της δάκρυα, καί ύ
στερα τά έπήρε καί τά πήγε στήν άρραβωνιστική του τή Μαχούλ-Με
χερί. — «Ό γυός μου έπνίγηκε, τής λέγει, ό Χουρσίτ-μπέκ μοϋ έφερε 
τά ροϋχά του- τώρα είσαι έλεύθερη». Ή Μαχούλ-Μεχερί έχαμογέ- 
λασε καί είπε: — Μήν πιστεύης- αύτά είναι τέχναις τοϋ Χουρσίτ-μπέκ- 
προτοΰ νά περάσουν εφτά χρόνια, κανείς δέν θά γείνη άντρας μου. — 
Κ’ έξεκρέμασε άπό τόν τοίχο τό σαάήι της, καί άρχισε μέ ησυχία νά 
τραγουδή τό αγαπημένο τραγούδι τοϋ φτωχού Άσσίκ-Κερίπ.

Καί δμως ό ταξειδιάρης έφθασε γυμνός καί ξυπόλητος σ’ ένα χωριό. 
Εΰρέθηκαν άνθρωποι καλοί καί τόν έντυσαν καί τοϋ ’δωκαν νά φάγη, 
κ’ έκεΐνος γιά νά τούς εύχαριστήση τούς έτραγούδησε ωραιότατα τρα
γούδια. Κ’ έτσι έπήγαινε άπό χωριό σέ χωριό καί άπό χώρα σέ χώρα 
καί έγείνηκε σ’ δλα τά μέρη γνωστός. ’Έφθασε τέλος πάντων είς τό 
Χαλάφ. Κατά τή συνήθεια, έμπήκε ’ς ένα καφενέ, έζήτησε νά τοϋ φέ
ρουν ένα σαάζι καί ήρχισε νά τραγουοή.

Είς τό Χαλάφ έζοΰσε τότε ένας πασσάς, ποϋ είχε μανία γιά τούς τρα
γουδιστάδες. Πολλούς τέτοιους τοϋ είχον φέρει, άλλά κανένας όέν τοϋ 
άρεσε. Οί τσαούσηδές του είχαν κατακουρασθή πιά άναζητώντας μέσα 
στήν πόλι. ’Έξαφνα δμ.ως, περνώντας άπό τόν καφενέ, ακούουν μια 
άγγελική φωνή. Μπαίνουν μέσα.—’Έλα τοϋ λέγουν, πάμε στο μεγάλο 
πασσά, κι’ άν δέν θελήσης νάρθης — είσαι χαμένος I —Έγώ είμαι άν
θρωπος έλεύθερος, έρχομαι άπό τήν Τιφλίδα, λέγει ό Άσσίκ-Κερίπ, 
θέλω-πηγαίνω, δέν θέλω-δέν πηγαίνω’ τραγουδώ δταν έχω κέφι καί 
καμμιά ά-νάγκη δέν έχω τόν πασσά σας.

Καί μέ δλα αύτά δμως τόν συνέλαβαν καί τόν έπήγαν στόν πασσά.
— Τραγούδισε ! τοϋ λέγει ό πασσάς, κ’ έκεΐνος τραγουδεΐ’ κα'ι στό 

τραγούδι του αύτό λέγει γιά ταΐς χάραις τής άγαπημένης του Μαχούλ- 
Μεχερί καί τόσο άρεσε στόν πασσά αύτό τό τραγούδι, ώσ-ε έκράτησε 
κοντά του τό φτωχό τον Άσσίκ-Κερίπ. Τοϋ έχάρισε άμέτρητο ασήμι 
καί χρυσάφι καί έλαμπαν άπάνω του τά χρυσοκέντητα φορέματα. Ό 
Άσσίκ-Κερίπ έζούσε εύτυχισμένα καί έγεινε πολύ πλούσιος. ’Άν έλη - 
σμόνησε τήν Μαχούλ-Μεχερί ή όχι — δέν ήξεύρω, δμως ή προθεσμία 
έπλησίαζε. Ό τελευταίος χρόνος λίγο ήθελε πιά νά τελειώση κι’ αύτός 
ούτε στό νοϋ του τό είχε νά φύγη.

Ή ωραία Μαχούλ-Μεχερί άρχιζε πιά ν’ άπελπίζεται. ’Εκείνη τήν 
έποχή έφευγε άπό τήν Τιφλίδα ένας έμπορος μέ καραβάνι άπό σαράντα 
καμήλαις καί ογδόντα δούλους. Προσκαλεΐ τόν έμπορο στό σπίτι τη; 
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άλλο τόσο ΖΡυ- 
έκτε- 
έπα- 
ΕίΧε

καί τοϋ δίνει ένα χρυσό δίσκο. Πάρε, τοϋ λέγει, αύτόν τό δίσκο καί σέ 
οποία πόλι καί άν πάς, στήσε τον στο μαγαζί σου καί διαλάλησε παν
τού, δτι οποίος βρεθή νοικοκύρης αύτοΰ τοϋ δίσκου κα'ι μπορέση νά τό 
άποδείξη, θά τόνε παίρνη και θά τοϋ δώσω άκόμη καί 
σάφι, δσο ζυγίζει ό δίσκος. "Εφυγε ό έμπορος καί δπου έπήγαινε
λοΰσε τήν παραγγελιά τής Μαχούλ-Μεχερί, άλλά κανένας δέν 
ρουσιάζετο νά πή, πώς ό μαλαματένιος δίσκος ήτονε δικός του. 
πιά ξεπουλήσει δλα του απάνω κάτω τά εμπορεύματα κα1. εφθασε μέ 
τά υπόλοιπα καί στο Χαλάφ. Έδιαλάλησε παντού τήν παραγγελία τής 
Μαχούλ Μεχερί. "Αμα τ’ ακούσε αύτό ό Άσσΐκ-Κερίπ, τρέχει στο κα- 
ραβάν-σαράϊ καί βλέπει στο μαγαζί τοϋ εμπόρου τής Τιφλίδος τό μα
λαματένιο δίσκο. — «Δικός μου είνε, λέγει, καί τόν έπήρε στά χέρια 
του. — Πράγματι, είνε δικός σου, είπε ό έμπορος, σ’ έγνώρισα, Άσσίκ- 
Κερίπ. Γύρισε λοιπόν γλήγορα στήν Τιφλίδα- ή Μαχούλ-Μεχερί σου 
μοϋ παράγγειλε νά σοϋ πώ, δτι ή προθεσμία κοντεύει νά τελείωση, 
καί άν δέν φθάσης τήν προσδίωρισμένη μέρα, θά παντρευτή νά πάρη άλ
λον. Απελπισμένος ό Άσσίκ, έτραβοϋσε τά μαλλιά τής κεφαλής του- 
δέν τοΰ έμεναν παρά τρεις μέραις ακόμη εως τή φοβερή έκείνη ώρα. 
Καί δμως έκαβαλίκεψε τό άλογό του, έπήρε μαζύ του ένα ταγάρι γε
μάτο φλωριά κ’ έπήρε δρόμο, χωρίς νά λυπηθή τό άλογο. Καί τόσο, ώς 
τά ύστερα, είχε κουρασθή τό φτωχό, ώστε δέν 
έξεψύχησε στο βουνό τοϋ Άρζινιάν, πέρα άπό 
κάμη τώρα ; Άπό τό Άρζινιάν ίσα μέ τή 
νών δρόμος μέ τό άλογο καί δέν τοϋ έμειναν 
νάχα.—Αλλάχ μεγαλοδύναμε ! έφώναξε, άν σύ δέ μέ βοηθήσης τώρα, 
τί νά τήν κάμω ύστερα τή ζωή ! Καί θέλει νά γκρεμισθή άπό τούς 
’ψηλούς βράχους. "Εξαφνα άπό έκεΐ βλέπει κάτω έναν άνθρωπο, 
άπάνω σ’ ένα άσπρο άλογο καί άκούει μιά δυνατή φωνή : «Όγλάν, 
(παλληκάρι) τί ζητείς νά κάμης ; —θέλω ν’ άποθάνω», άποκρίνεται ό 
Άσσίκ.

έβάσταξε καί έπεσε κ’ 
τό Άρζερούμ. Τί νά 

Τιφλίδα εινε δύο μη- 
παρά δύο μέραις μο-

— Κατέβα λοιπόν τότε έδώ κάτω κ’ έγώ σέ σκοτόνω.—Ό Άσσίκ 
έκατέβη δπως — δπως άπό τό βράχο. — Άκολούθησέ με, τόν έπρόσταξε 
ο καβαλάρης.—Καί πώς μπορώ έγώ ν’ σ’ ακολουθήσω ; άπεκρίθηκε ό 
Άσσίκ : — τό άλογό σου πετμ σάν άστραπή καί μένα μέ βαρύνει τό 
ταγάρι μο-ι.

— Αλήθεια λες- κρεμασέ το λοιπόν άπάνω στή σέλλα μου κι* 
ακόλουθα με.·— Οσο καί άν έπροσπαθοϋσε ό Άσσίκ-Κερίπ νά τόνε 

φθάση, έμενε πάντα πίσω. — Τί έμεινες πίσω λοιπόν ; έρωτά ό κα
βαλάρης. — Καί πώς ’μπορώ έγώ νά σ’ άκολουθήσω, λέγει ό Άσ
σίκ. Τό άλογό σου τρέχει περισσότερο άπό τή σκέψι κ’ έγώ είμαι 
κατακουρασμένος. — Έχεις δίκηο, κάθησε λοιπόν στά καπούλια τοϋ 
άλογου μου καί πέ μου δλην τήν άλήθεια — πού θέλεις νά ποίς ; — 
"Αν ήμποροϋσα τούλάχιστον νά φθάσω άπόψε στο Άρζερούμ, άπο- 
κρίθηκε ό Άσσίκ.—Κλείσε λοιπόν τά μάτια σου. Τά έκλεισε. Τώρα 
άνοιξέ τα. Κυττάζει ό Άσσίκ-Κερίπ καί βλέπει ’μπρός του, πού 
άσπριζαν τά τείχη καί έλαμποκοποϋσαν οί μιναρέδες τοϋ Άρζε
ρούμ, — «Νά μέ συμπαθές, άγά μου, λέγει ό Άσσίκ, έκαμα λά
θος, ήθελα νά πώ, πώς έχω άνάγκην νά πάω στό Κάρς. — Είδες 
λοιπόν, έγώ σέ προειδοποίησα νά μοϋ πής τήν πάσαν άλήθεια. Κλείσε 
λοιπόν πάλιν τά μάτια σου. Τώρα άνοιξέ τα».— Ό Άσσίκ δέν έπί- 
στευε, πώς ήρθανε στό Κάρς- έπεσε στά γόνατα καί είπε : «Έφταιξε, 
άγά μου, έφταιξε ό δούλος Άσσίκ-Κερίπ- ξεύρεις δμως καί ό ίδιος, 
πώς δταν ό άνθρωπος άρχίση άπό τό πρωί νά λέγη ψέμματα, πρέπει 
νά μήν τά παύση έως τό βράδυ- έγώ λοιπόν έχω άνάγκη νά πάω 
στήν Τιφλίδα.—Μά τί άπιστος πόΰ είσαι 1 είπε μέ θυμό ό καβα
λάρης. Άλλά δέν πειράζει πιά, σοϋ τά συγχωρώ- κλείσε λοιπόν 
τά μάτια σου" τώρα άνοιξέ τα, είπε σε μια στιγμή». Ο Ασσίκ εβαλε 
φωνή άπό τήν χαρά του- ήτανε πιά κοντά στήν Τιφλίδα. Αφού εύχα- 
ρίστησε τόν καβαλάρη ό Άσσίκ-Κερίπ κ’ έπήρε τό ταγάρι του άπό 
τή σέλα τοϋ λέγει : «Άγά, τό καλό πού μοϋ ’καμες βέβαια είνε με
γάλο, άλλά κάμε μου άκόμη καί ένα άλλο καλό- άν ίσως τώρα 
’πώ έγώ, δτι γιά μιά ’μέρα κατώρθωσα νά φθάσω άπό τό Άρζινιάν 
εις τήν Τιφλίδα, κανένας δέν θά μέ πιστέψη- δόσε μου λοιπόν καμμιά 
άπόδειξι. — Σκύψε, τοϋ λέγει έκεΐνος χαμογελώντας, πάρε κάτω άπό τό 
πέταλο τοϋ άλογου μου μιά φούχτα χώμα καί βάλε το στήν τσέπη σου- 
καί δταν ’δής πώς δέν πιστεύουν τά λόγια σου, πρόσταξε νά σοϋ φέρουν 
μιά τυφλή γυναίκα πού έμεινε σ’ αύτή τήν κατάστασι έφτά χρόνια, 
άλειψέ της τά μάτια και θά ΐδή τό φώς της». Ό Άσσίκ έσκυψε κ’έπήρε 
χώμα κάτω άπό τό πέταλο τοΰ άσπρου άλογου, άμα δμως έσήκωσε τό 
κεφάλι του, — ό καβαλάρης καί τό άλογό του είχαν γείνει άφαντα. Τότε 
ό Άσσίκ-Κερίπ έπείσθηκε πιά δτι ό προστάτης του δέν ήτον άλλος 
παρά ό Χαδερηλιάζ (Άγ. Γεώργιος).

Μόλις άργά τό βράδυ κατώρθωσε ναύρη τό σπίτι του ό Άσσίκ. 
Χτυπά τήν πόρτα μέ τρεμουλιαστό χέρι, λέγοντας : — Άνά, άνέ 
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(μάννα), άνοιξε ! είμαι ξενητεμένος, κρυόνω καί πεινώ· σέ παρακαλώ, 
γι’ αγάπη τοϋ ξενητεμένου σου παιδιού άνοιξέ μου. — Ή γρηά μέ αδύ
νατη φωνή τοΰ αποκρίνεται :—Γιά τούς ταξειδιώτας έχουνε σπίτια οί 
πλούσιοι καί οί άρχοντες- απόψε γίνεται γάμος στη χώρα, εκεί πήγαινε ! 
εκεί μπορείς νά πέρασης τήν νυχτιά σου εύχαριστημένα. — Άνά, 
άπαντα εκείνος, δέν έχω κανένα γνώριμο- γιά τοϋτο σέ ξαναπαρακαλώ 
γι’ αγάπη τοΰ ξενητεμένου σου παιδιού, άφησέ με νά μπώ ! — Τότε ή 
αδελφή του λέγει τής μάννας της : — Μάννα, εγώ θά σηκωθώ νά τοΰ 
ανοίξω τήν πόρτα.—Χαμένο κορμί ! αποκρίνεται ή γρηά : — ή χαρά 
σου είναι νά δέχεσαι νέους καί νά τούς περιποιήσαι, γιατί πάνε τώρα 
επτά χρόνια, ποΰ άπό τά δάκρυα έχω χάσει τό φώς μου. — Άλλ’ ή 
κόρη, χωρίς νά δώση προσοχή στά λόγια της, ήνοιξε τήν πόρτα καί 
έβαλε μέσα τόν Άσσίκ-Κερίπ. ’Αφού αύτος κατά τή συνήθεια έχαιρέ- 
τισε, έκατσε καί μέ κρυφή άνησυχία καί ταραχή, άρχισε νά παρατηρή 
καί βλέπει στόν τοίχο, ποΰ έκρεμότανε μέσα σέ μιά κατασκονισμένη 
θήκη τό γλυκόφωνό του σαάζι, κ’ έρώτησε τή μάννα του : — Τί έχεις 
κρεμασμένο εκεί στόν τοίχο ; — Είσαι πολύ περίεργος μουσαφίρης, τοΰ 
άπολογιέται εκείνη- σέ φθάνει ποΰ θά σοΰ δώσουν ένα κομμάτι ψωμί, 
κ’ αύριο θά σοΰ πούνε πήγαινε στήν ευχή τοΰ Θεοΰ. — Έγώ σοΰ τό 
είπα πιά, τής λέγει εκείνος, πώς εσύ είσαι μάννα μου κι’ αύτή άδελφή 
μου, καί γι’ αυτό σέ παρακαλώ νά μοΰ έξηγήσης, τί είν’ εκείνο ποΰ 
κρέμεται στόν τοίχο ; — Είνε.σαάήι, σαάζι, είπεν ή γρηά μέ θυμό, μή 
πιστεύοντάς τον. — Καί τί θά πή σαάζι ; — Σαάζι θά εΐπή, ποΰ τό παί
ζουν καί λένε τραγούδια. Καί ό Άσσίκ-Κερίπ τήν παρακαλεϊ ν’ άφήση 
τήν άδελφή του νά ξεκρεμάση τό σαάζι καί νά τοΰ τό δείξη.—Δέν 
κάνει άποκρίθηκε ή γρηά, τό σαάζι αυτό είνε τοΰ δόλιου τοΰ γυιοΰ μου, 
πάνε τώρα εφτά χρόνια ποΰ χέρι άνθρώπου δέν τό άγγισε. — Άλλά 
ή άδελφή του έσηκώθη, έξεκρέμασε άπό τόν τοίχο τό σαάζι καί τοΰ 
τό *δωκε. Τότε εκείνος έσήκωσε τά μάτια του στόν ουρανό καί είπε 
αύτή τήν προσευχή : -— «Παντοδύναμε Αλλάχ, άν δέν έκπληρωθή 
ό σκοπός μου, κάμε, ώστε τό έφτάχορδό μου σαάζι νά βρεθή κορε
σμένο δπως εκείνη τήν ημέρα ποΰ τό έπαιξα τήν τελευταία φορά ! » 
καί άρχισε νά παίζη καί ή κόρδες εύρέθηκαν σύμφωνες· καί άρχίνησε νά 
τραγουδή : «Είμαι ό φτωχός Κερίπ (περιηγητής) καί φτωχά είνε τά 
λόγια μου, άλλά ό Μεγαλοδύναμος μ’ έβοήθησε νά κατέβω άπό 
τό μεγάλο βράχο. Άν καί είμαι φτωχός καί τά λόγια μου φτωχά, 
γνώρισέ με, μάννα μου, εμένα τόν ξενητεμένο σου ! » "Υστερ* άπ*αύτό 

ή μάννα του ήρχισε νά κλαίη, καί τόν έρωτά : — Πώς σέ λένε ; — 
Ρασσίδ, άποκρίνεται αυτός.—Νά μιλόίς μιά καί μιά ν’ άκοΰς, Ρασσίδ, 
τοΰ λέγει εκείνη- μέ τά λόγια σου σπαράζεις τήν καρδιά μου καί τήν 
κάνεις κομμάτια. ’Απόψε είχα ίδή στόν ύπνο μου, πώς άσπρισαν τά 
μαλλιά τής κεφαλής μου. Πάνε τώρα εφτά χρόνια ποΰ έτυφλώθηκα άπό 
τά δάκρυα. Πέ μου σύ, ποΰ έχεις τή φωνή τοΰ γυιοΰ μου, πότε θάρθη ό 
γυιός μου ; Καί δύο φοραΐς πιά τόν παρακάλεσε νά τής πή. Τοΰ κάκου 
τής έλεγε αυτός πώς είνε ό γυιός της — εκείνη δέν έπίστευε. "Υστερ’άπό 
’λίγη ώρα τής λέγει. — ’Άφησε μάνα νά πάρω τό σαάζι καί νά φύγω. 
Ακόυσα πώς έδώ κοντά γίνεται γάμος- ή άδελφή μου θά έρθη μαζύ 
μου- θά παίξω έκεϊ καί θά τραγουδήσω, καί δ,τι πάρω, θά τά φέρω έδώ 
νά τά μοιρασθοΰμε.—"Οχι, δέν τό δίνω, άποκρίθηκε ή γρηά, άφότου 
έφυγε ό γυιός μου, τό σαάζι δέν έβγήκε άπό τό σπίτι.—Αΰτός δμως 
άρχισε νά ορκίζεται πώς δέν θά βλάψη καμμιά χορδή.—Καί αν σπάση 
καμμιά, λέγει ό Άσσίκ-Κερίπ, τότε νά χάνω τή κατάστασί μου. — Ή 
γρηά άφοΰ έψαξε τό ταγάρι του κ’ ένόησε πώς ήτον γεμάτο φλου
ριά, τόν άφησε νά πάρη τό σαάζι.

Τόν έσυνόδεψε ή άδελφή του ώς τό πλούσιο σπίτι, δπου έδινε κ’έπερνε, 
ή διασκέδασι τοΰ γάμου, καί έμεινε κοντά στήν πόρτα γιά ν’ άκούση τί 
θά γείνη.

Σ’αύτό τό σπίτι έκατοικοΰσε ή Μαχούλ-Μεχερί, καί τή νύχτα έκείνη 
θά έγίνονταν γυναίκα τού Χουρσίτ-μπέκ.Ό Χουρσίτ-μπέκ διεσκέδαζε μέ 
τούς φίλους του. Ή Μαχούλ-Μεχερί έκαθότανε πίσω άπό ένα πολύτιμο 
παραπέτασμα μαζύ μέ ταϊς φιλενάδες της, κρατώντας στό ένα χέρι 
ποτήρι μέ φαρμάκι καί στό άλλο, κοφτερό χαντζάρι- είχε όρκισθή ν’άπο- 
θάνη κάλλιο παρά νά γύρη τήν κεφαλή της στό κρεβάτι τοΰ Χουρσίτ- 
μπέκ. Καί άκούει άπό ’πίσω άπό τό παραπέτασμα, πώς ήλθε ένας ξένος 
καί λέγει : — Σελιάμ άλέϊκιουμ ! Σείς έδώ διασκεδάζετε, άφήσετέ με 
κ’ έμέ τδ φτωχό ξενητεμένο νά φάγω μαζύ σας, κ’ έγώ νά σάς πώ τρα
γούδια.—Γιατί δχι, είπε ό Χουρσίτ-μπέκ.
νά έλθουν οί τραγουδιστάδες
γούδησέ μας λοιπόν κάτι τι Άσσίκ (τραγουδιστή), κι’ έγώ θά σοΰ ρίξι 
μιά φούχτα φλωριά !

Τότε ό Χουρσ'ιτ-μ.πέκ τόν ερωτμ : — Καί 
ξενητεμένε ; — Σίντι γκιορούρσουνουζ (τάρα 
όνομα πάλι είν’ αύτό ; έφώναξεν έκεΐνος γελώντας- 
τδ ακούω.

’Εδώ πρέπει ν* άφήσουνε 
ς καί οί χορευτάδες, γιατί είνε γάμος. Τρα-

,ω

πώς είνε τώνομά σου, 
τό μαθαίνετε) : — Τί 

πρώτη φορά ποΰ
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Όταν ή μάννα μου έκοιλοπονοϋσε σέ μένα, πολλοί γειτόνοι ερχόν
τανε στήν μπόρτα μας κΓ έρωτοϋσαν : κόρη έκαμεν ή γηό ; καί τούς 

Γιά τοϋτοτό μαθαίνετε), 
όνομα.

νά τραγουδή 
άλλά ό Θεός

Είπε αύτά κ’ έπήρε τό σαάζι του .σε
μοϋ έδωσε

λίγο νοϋ, άρπαξε το

απαντούσαν «σίντι γκιορούρσουνουζ (τώρα 
λοιπόν, άμα έγεννήθηκα μοϋ έδωσαν αύτό τό

κι’ άρχι·
«Στήν πόλι Χαλάφ ήπια μισιριώτικο κρασί, 

φτερά κα'ι σέ τρεις μέραις επέταξα εδώ».
Ό αδελφός τοϋ Χουρσίτ-μπέκ, άνθρωπος μέ 

χατζάρι του κ’ έφώναξε : — Ψεύτη! πώς μπόρεσες νά έλθης εδώ άπό 
τό Χαλάφ σέ τρεις μέραις;

— Γιατί θέλεις νά μέ σκοτώσης ; είπεν ό Άσσίκ·—οί τραγουδιστά
δες άπ’δλαις ταίς χώραις μαζεύονται είς ένα μέρος· έγώ,—πιστέψετε 
δέν πιστέψετε, πληρωμή δέν γυρεύω.

— Άς εξακολούθηση είπε ό γαμπρός, καί ό Άσσίκ-Κερίπ άρχισε 
πάλι τό τραγούδι του:

«Τό πρωινό μου ναμάζι τό έκαμα στόν κάμπο τοϋ Άρζινιάν, τό με
σημεριανό μου ναμάζι στό Κάος καί τό βραδυνό— στήν Τιφλίδα. Ό 
Αλλάχ μοϋ έδωκε φτερά κ’ επέταξα εδώ. Ό Θεός νά μ’ άξιώση νά 
θυσιασθώ γιά τό άσπρο άλογο. Σάν τόν τζαμπάζι άπάνω στό σχοινί, έτσι 
κι’ αύτό έπετοϋσε άπό τά βουνά στούς βράχους καί άπ’ τούς βράχους 
στά βουνά. Ό Μεβλιάν (ό Κύριος ήμών) έδωσε στόν Άσσίκ φτερά καί 
πρόφταξα στό γάμο τής Μαχούλ-Μεχερί».

Τότε ή Μαχούλ-Μεχερί, άμα έγνώρισε τή φωνή του, πετ^ τό φαρ
μάκι άπό τή μιά μεριά καί τό χαντζάρι άπό τήν άλλη.

— ’Εσύ έκράτησες τόν δρκο σου, τής είπε μιά φιλενάδα της. "Ωστε 
απόψε θά γείνης γυναίκα τοϋ Χουρσίτ-μπέκ ; — Σείς δέν έγνωρίσατε, 
έγώ δμως έγνώρισα τήν άγαπητή μου φωνή- άπεκρίθη ή Μαχούλ-Με
χερί, καί παίρνει ένα ψαλλίδι καί κόβει τό παραπέτασμα. "Οταν έπαρα- 
τήρησε καί είδε πώς δέν είχε λάθος καί ήτον ό ίδιος ό Άσσίκ-Κερίπ, 
έβαλε μιά φωνή κ’έρρίχτηκε στήν αγκαλιά του κ’έλιγοθύμησαν κ’οί 
δυό. Ό αδελφός τοϋ Χουρσίτ-μπέκ έτρεξε κατ’ έπάνω τους μέ τό χαν
τζάρι, μέ σκοπό νά τούς περάση πέρα πέρα καί τούς δυό, άλλά ό Χουρ- 
σίτμπέκ τόν έσταμάτησε καί είπε: — 'Ησύχασε καί μάθε πώς δ,τι είνε 
στό κούτελο τοϋ ανθρώπου δταν γεννηθή γραμμένο δέν θά τό άποφύγη.

"Οταν ήλθε στόν εαυτό της ή Μαχούλ Μεχερί, έκοκκίνησε άπ’τήν 
εντροπή της, έσκέπασε μέ τά χέρια τό πρόσωπό της κ’ έκρύφτηκε 
’πίσω άπό τό παραπέτασμα.

— Τώρα φαίνεται πραγματικώς πώς είσαι ό Άσσίκ-Κερίπ, είπεν ό 
γαμπρός,—"πέ μας δμως, πώς είμπόρεσες σέ τόσο λίγο καιρό νά κάμης 
τόσο μεγάλο ταξεΐδι ;

— Γιά νά σάς άποδείξω τήν αλήθεια, άπεκρίθηκε ό Άσσίκ, θά 
κόψω μέ τό σπαθί μου σέ δυό μιά πέτρα' κΓ άν λέγω ψέμματα, ό λαι
μός μου ας γίνη ψιλώτερος άπό τρίχα. Καλλίτερα δμως φέρετέ μου 
εδώ μιά τυφλή, ποϋ νά μήν έχη ’δή τό φώς της εφτά χρόνια.

Ή άδελφή τοϋ Άσσίκ-Κερίπ, ποϋ έστέκετο έκεΐ κοντά στήν πόρτα, 
αμα άκο υσε αύτά τά λόγια τρέχει άμέσως στή μάννα της.—Μάννα ! 
τής φωνάζει, έλα κ’ είνε ό άδελφός μου, ό γυιός σου ό Άσσίκ-Κερίπ ! 
Καί παίρνοντας τή γρηά άπό τό χέρι τήν έφερε στό γάμο. Τότε ό 
Άσσίκ έπήρε χώμα άπό τήν τσέπη του, τό άνέλυσε στό νερό καί άλειψε 
τά μάτια τής μάννας του, λέγοντας : — Μάθετε, άνθρωποι, πόσο μέγας 
καί δυνατός είνε ό Χαδερηλιάζ !

Καί ή μάννα του είδε τό φώς της.
άπ’ αύτό κανείς πιά δέν είχε άμφιβολία δτι τά λόγια του 

δέν ήταν αληθινά, καί ό Χουρσίτ-μπέκ σιωπώντας, έτράβηξε χέρι άπό 
τήν ώραία Μαχούλ-Μεχερί.

Τότε καταχαρούμενος ό Άσσίκ-Κερίπ τοϋ είπε :
— ’Ακούσε, Χουρσίτ-μπέκ, έγώ θά σέ παρηγορήσω ! ή άδελφή μου 

δέν είνε χειρότερη άπό τήν πρώτη σου νύφη- έγώ είμαι πλούσιος καί ή 
άδελφή μου δέν θά έχη δλιγώτερο άσήμι καί χρυσάφι. Πάρε την λοι
πόν, καί γενήτε εύτυχισμένοι δπως έγώ μέ τήν άκριβή μου Μαχούλ- 
Μεχερί !(Έκ τοϋ ’Ρωσσικοϋ).

Αγαθοκλής Γ. Κωνςταντινιδης

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Σέ μιά σελίδα τής ζωής, ποΰ λέγετ’ Ενριτηριον, διαβάζεις τ’ όνομά σου,καί σ’ άλλη μιά, ποΰ λέγεται Δημοπρατήριον κοινώς ευρίσκεις τήν καρδιά σου.1894 Τσ.-Τσ.
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λιβαρδα
I

χρόνος τοϋ έξιλασμοϋ σου παρήλθε, 
Λιβάρδα, έκεΐ εις τά ύψη, δμίλος 
παρθένων αδελφών σέ άναμένει, καί 
ό Κύριος σοΙ μειδιγ. ώς μνηστήρ. 
Λιβάρδα, άνθος παρθένων, παρήλθεν 
ό χρόνος τοΰ εξιλασμού, έλθέ εις 
τον ούρανόν, ώ νεαρά ζόρη, έλθέ !» 

Πλησίον τοϋ Καθαρτηρίου έν τφ 
μέσφ τοϋ σπινθηροβολήματος γλωσ
σών πυρός και τών στεναγμών τών 
ψυχών, θεία φωνή ώμίλει ούτω, καί 
άγγελος άναπτύσσων τάς αλαβά
στρινους πτέρυγας αύτοΰ, ύψοϋτο 
τάς άγκάλας του τήν Λιβάρδαν.

II
Άνήρχοντο ταχύτεροι τής σκέψεως, έκαστος δέ πτερυγισμός τοϋ σε

ραφείμ φωτίζων τήν άνάβασιν τής νέας παρθένου, κατέλειπεν είδος 
ποταμού αστέρων, είδος μυριοχρόου ίριδος. Άνήρχοντο, ένφ δπισθέν των 
έκυμάτιζεν έν μακραΐς πτυχαΐς μέσφ τής φωτοβόλου εκείνης άκτϊνος ή 
έσθής τοϋ ουρανίου όδηγοϋ, έν ή έλαμπε τό πορφυροϋν τής αυγής χρώμα, 
συγχεόμενον πρός τήν γλυκεΐαν ανταύγειαν τής λάμψεως ή οποία περι
έβαλλε τήν Λιβάρδαν,όμοίαν μέ τάς ώχράς ακτίνας τοϋ άστρου τώννυκτών. 

Άνήρχοντο, ένφ τό άπειρον κατεκήλει τά ώτά των μέ θεσπεσίαν 
αρμονίαν, ώς θέλον ν’ άποδείξη τήν ευφροσύνην αύτοΰ. ’Εντός ολίγου 
έφθασαν είς τοιούτον ύψος, ώστε τό Καθαρτήριον τοΐς έφαίνετο ώς πε- 
πυρακτωμένον σημεΐον, δμοιον μέ αστέρα περιστρεφόμενον έν τή αί- 
μοχρόω τροχιά αύτοΰ.

III
Ό θείος άγγελος θωπεύων τό αγνόν μέτωπον, τό έπί τοϋ στήθους 

του στηριζόμενον, εκαμνε τήν ξανθήν κόμην τής νεαράς παρθένου νά κυ- 

ματίζη ώς κύματα χρυσού, τήν έκύτταξε μέ μειδίαμα πλήρες αγάπης 
καί τή είπε : «Φαντάζομαι τήν σημερινήν σου ευδαιμονίαν, ώ Λιβάρδα ! 
Λυτρωθεΐσα τών αλγεινών πόνων τού Καθαρτηρίου, πόσον θά σοί ήναι 
γλυκύ νά διατρέχης τάς έκτάσεις, ένθα λάμπουσιν αιωνίως αγαθοποιοί 
αστέρες !» Ή σύντροφός του άπήντησεν: «Είναι ή ύπερτάτη ευτυχία...» 
Μόλις έπαυσεν ομιλούσα, ύψωσε τούς οφθαλμούς της δπου άντανεκλάτο τό 
κυανοΰν τοϋ ούρανού, έπειτα καταβιβάζουσα τά βλέφαρα έτήρησε σιω
πήν, ήν ή φωνή τοϋ αγγέλου δεν ήργησε νά διακόψη έκ νέου. «Είσέτι. 
τόσον νέα, πεπροικισμένη μέ τόσην καλλονήν, όποιους αγώνας θά κα
τέβαλλες κατά τού πνεύματος τού σκότους ; Θά μετριάσω τόν δρόμον 
μου, διηγήθητό μοι είς ποίας παγίδας έξετέθης έπί τής γής. καί ποία 
καταχθόνια πλεκτάνη σέ ήνάγκασε νά καταστής ένοχος ένώπιον τοϋ 
Θεού ;»

IV
Ή Λιβάρδα άπεκρίθη : «Καίτοι ή ζωή μου ύπήρξε βραχεία, ύπέφερα 

πολύ. Ή μήτηρ μου άπέθανε φέρουσά με είς φώς, ό δέ πατήρ μου 
τόσον ταχέως τήν ήκολούθησεν είς τόν τάφον, ώστε τό θλιβερόν μειδί
αμα, τό ζωγραφιζόμενον έπί τοϋ προσώπου του, δταν έν τή κοιτίδι μου 
ήρχετο νά μ’ έξυπνήση, μόλις διατηρείται είς τήν μνήμην μου ώς συγ
κεχυμένη άνάμνησις. Μία αδελφή τής μητρός μου μέ ήγάπησε μετά 
τόν θάνατον τοϋ τελευταίου μου στηρίγματος, καί άνέλαβε τήν φρον
τίδα τής παιδικής μου ηλικίας. Οί οφθαλμοί μου πληροϋνται δακρύων 
άναμιμνησκομένης τήν τρυφερότητα τής τόσον άφωσιωμένης ταύτης γυ- 
ναικός, ής ή στοργή μέ έκαμε σχεδόν νά λησμονήσω πάν δ,τι τόσον ένω- 
ρίς άπώλεσα. Κατωκοϋμεν είς ένα έξοχικόν οίκίσκον πλησίον τής πό· 
λεως. Τόν χειμώνα ή θεία μου μέ έμάνθανε ραπτικήν, άνάγνωσιν καί 
δ,τι άλλο ύπέθετεν δτι ήθελε μοί χρησιμεύσει μίαν ημέραν. Τό έαρ 
έτρεχον ύπό τάς άκτινας τοΰ ήλίου, καί ήσθανόμην τήν ευτυχίαν έκεί— 
νην. ήν μόνη ή άθωότης δύναται νά παράσχη.

V
«Είσηρχόμην είς τό δέκατον έκτον έτος μου, καθ’ ήν έποχήν τό έαρ 

μειδιά είς τήν φύσιν. Έκάστην εσπέραν, δτε τό λυκόφως κατέρχεται 
είς τήν έξοχήν, πλήθος περιπατητών, έξερχομένων τής πόλεως δπως 
άπολαύσωσι τής ηρεμίας καί τής δρόσου τών άγρών, διήρχετο πρό τοϋ 
οικήματος μας μέ δλα τά έξωτερικά φαινόμενα τής χαράς. Τότε, 
συχνά έμενον έπί ολοκλήρους ώρας καθημένη είς τό παράθυρόν μου διά 
νά παρατηρώ προσεκτικώς είς τό σκιόφως τήν τόσον φαιδρώς θορυβώδη 
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ταύτην κίνησιν. Μίαν ημέραν, ώ I θά μένη αιωνίως κεχαραγμένη εις 
τήν μνήμην μου ή ημέρα αΰτη ! διέκρινα εις ένα τών διασταυρουμένων 
ομίλων ένα νέον, ό όποιος μέ έκύτταζεν ατενώς. Καίτοι το παν έν αύτφ 
άπέπνεεν αθωότητα, ήσθάνθην δτι μέ κατελάμβανε μία συγκίνησις τόσον 
ζωηρά, δσον καί ανεξήγητος διά τήν απειρίαν μου. Έκτοτε τόν έβλε- 
πον νά διέρχηται κάθε έσπέρας· μο'ι έρριπτεν ενίοτε δειλόν βλέμμα, άλλ’ 
άκόμη συχνότερον έφαίνετο μή τολμών νά ύψωση έπ’ έμοϋ τούς οφθαλ
μούς. Δέν έμειδία πλέον δπως είχε μειδιάσει τήν πρώτην φοράν, καθ’ 
ήν τόν ειδον. Κάθε βράδυ, πρό τής συνήθους του ώρας τοϋ περιπάτου, 
εΰρισκόμην σχεδόν έν άγνοια μου είς τήν αύτήν θέσιν, άναμένουσα τήν 
έλευσίν του- καί δταν τόν διέκρινον, ή καρδία μου έπαλλε μέχρι διαρρή- 
ξεως· έπειτα, άλλοίμονον ! δταν χωρίς ούτε βλέμμα νά μο'ι ρίψη ήφα- 
νίζετο, τόν έζήτουν άκόμη μέ τούς πλήρεις δακρύων οφθαλμούς μου. 
Ή είκών του ήτο κεχαραγμένη είς τήν καρδίαν μου καί πολλάκις έμε- 
νον βεβυθισμένη έν μόνη τή σκέψει ταύτη, έως δτου ή νύξ μ’ έκάλυπτε 
διά τοϋ πέπλου της. Ό χρόνος ηύξανε τήν σφοδρότητα τών αισθημά
των τούτων- έντός ολίγου ή άνάμνησίς του μέ άπησχόλει έξ ολοκλή
ρου- παν δ,τι μέχρι τοϋδε ειχον άγαπήσει, μοί κατέστη άδιάφορον. Δι- 
ηρχόμην ώρας ολοκλήρους χύνουσα δάκρυα, τών οποίων τήν πηγήν ήδυ · 
νάτει νά ξηράνη ή προσευχή. Έτηκόμην, έπασχον, ώχρίων. Οΰτω πά- 
ρήλθε τό θέρος, έπειτα έπήλθεν ό μάκρος και σκοτεινός χειμών, έπαυ- 
ξάνων τήν θλϊψίν μου- άλλά τό έαρ έπανέφερε τούς περιπατητάς τής 
πόλεως, οί όποιοι διεσκορπίζοντο έκ νέου άνά τήν εξοχήν, δπως τό πα
ρελθόν έτος.

«Πλήν έγώ δέν ήμην πλέον είς τήν συνήθη μου θέσιν. Μόνον αί 
ασκήσεις δυνατόν νά μ’έθεράπευον, ή δέ θεία μου ΰποστηρίζουσα τά κλο
νιζόμενα βήματά μου μέ συνώδευεν είς τόν περίπατον. Είς μικράν άπό 
τής οικίας μας άπόστασιν υπήρχε μεγαλοπρεπές άλσος μέ παμπάλαια 
δένδρα, προσφέροντα πυκνήν σκιάν κατά τής θερμότητος τοϋ ήλιου. Ώς 
έπί τό πολύ έκεϊ έπηγαίνομεν διά νά άναπνεύσωμεν δροσερόν άέρα καί 
άπολαύσωμεν στιγμάς τινάς ηρεμίας. Μίαν ημέραν, διέκρινα μακρόθεν 
τό άντικείμενον τών σκέψεών μου- προεχώρει βραδει βήματι κα'ι έφαί
νετο ρεμβώδες. Μάς έπλησίασεν έκάθησε πλησίον ήμών καί μάς άπηύ- 
θυνε τόν λόγον. ’Ήμην τόσον τεταραγμένη, ώστε δέν ήδυνήθην ν’ άντι- 
ληφθώ τής έννοιας τών λόγων του, άλλ’ ή φωνή του ήτο τόσον γλυκεία 
κα'ι έναρμόνιος, ώστε ό τόνος μετεδίδετο ώς ηχώ είς τήν καρδίαν μου. 
Τήν επαύριον κα'ι τάς άκολούθους ημέρας τόν έπανείδομεν. Ή θεία μου 

ένδίδουσα είς τό θέλγητρον τών τρόπων και τής ομιλίας αύτοϋ, τόν 
προέτρεψε νά έλθη νά ιδη τά άνθη της. Έγεινε τοιουτοτρόπως οικείος 
έντός μικροΰ, καί δέν ήργησε νά μαντεύση τήν αιτίαν τοϋ κακοΰ τό 
όποιον μέ κατέτρωγεν. Ήννόησεν εύκόλως δτι ήτο δι’ έμέ πλέον ή 
φίλος, ή δέ άγάπη δι’ ής μέ περιέβαλλεν ύπήρξε δι’ έμέ ή άποκά- 
λυψις τής μέχρι τοϋδε άκατανοήτου εύτυχίας, ήν ήσθανόμην έπί τή πα
ρουσία του. Μόνον δσοι τήν ήσθάνθησαν δύνανται νά είπα· σι πάν δ,τι 
ενυπάρχει άφατον είς τόν άμοιβαΐον έρωτα ... Ώ θείε οδηγέ μου ! 
δταν έκ τοϋ ΰψους τών ούρανίων σφαιρών συμβαίνη νά παρατηρήσης δύο 
καρδίας έμψυχουμένας ύπό τής αίθερίας ταύτης φλογός, είπέ ώ ! είπέ, 
ή ζηλοτυπία δέν εισχωρεί είς τήν ψυχήν σου ;

VII
«Ποία άνθρωπίνη γλώσσα ήδύνατο νά έκφράση, φεϋ ! τήν παράκαιρον 

τρυφερότητά του ; "Εν έτος άνεκδιηγήτων άγωνιών μέ έξησθένησε τό
σον, ώστε ώμοίαζον πρός άνθος μαρανθέν ύπό τοϋ βορρά. Έκτυπήθην είς 
τήν καρδίαν- ό θάνατος έπλησίαζε μεγάλοις βήμασι. Πόσον ταχέως 
έπήλθεν ή ήμέρα, ή όποια μέ άφήρεσεν έκ τής γής, δπως μέ φέρη είς 
τήν αιωνιότητα ! Τότε... ήμην έξηπλωμένη είς τήν κλίνην μου- ή θεία 
μου προσηύχετο παρά τό πλευρόν μου, κ’ εκείνος πλησίον της έχυνεν έν 
σιγή άφθονα δάκρυα, τά όποια ήσθανόμην πίπτοντα σταγόνα πρός στα
γόνα έπί τής ύπό τών πόνων ξηρανθείσης χειρός μου. Πλήθος άγγέλων 
επλανάτο άνωθέν μου δεικνϋόν μοι τόν ούρανόν, πλήν τό σχεδόν εσβε- 
σμένον βλέμμα μου ήτο προσηλωμένον πλήρες έρωτος έπ’ έκείνου, δν 
έμελλον νά έγκαταλείψω. Έτόλμων νά κατηγορώ τόν Θεόν, διότι μέ 
άφηνε ν’ άποθάνω, άφοϋ ό θάνατος ήτο τό τέρμα μιας άγάπης, ή οποία 
μοί κατέστη προσφιλεστέρα καί αύτής τής ζωής μου. Κύριε! Κύριε! έκρα- 
ζονέντόνως- δέν είμαι άξια τόσον σκληράς τύχης ! Οί λόγοι ούτοι ήσαν 
οί τελευταΐοί μου- υπήρξαν ώς τό «χαΐρέ» μου πρός τήν ΰπαρξιν. Πρός 
έξιλέωσιν τής τελευταίας μου ταύτης σκέψεως έστάλην είς τό Καθαρ
τήριον.

VIII
Παρήλθεν ήδη ό χρόνος ούτος τοϋ έξιλασμοϋ, Λιβάρδα! Είς τήν θείαν 

διαμονήν, ό χορός τών παρθένων έντός τών κήπων ετοιμάζει στεφά
νους διά τήν νέαν μνηστήν τήν οποίαν ό Κύριος θέλει δεχθεί είς τόν 
παράδεισον αύτοϋ. Είς τό εξής ή ψυχή σου θά ζήση έν μέσφ αιωνίου 
έρωτος. Έσο λοιπόν εύτυχής, Λιβάρδα ! διότι καί ό Θεός, πρός τοϋ 
οποίου τόν αιώνιον θρόνον πλησιάζομεν, σέ άκούει. Αισθάνεσαι ποία νέα 
ζωή διαπερμ καί περιβάλλει ημάς ; Ίδέ ! είς τό άτέρμον άχανές, τά 
πλήθη τών ήλιων καί τών άστέρων μαρμαίρουσιν έν τοϊς αίθερίοις κόλ- 
ποις ώς τόσοι λυχνϊται καί άδάμαντες- μεθύσθητι έκ τής άρμονίας τών 
αναριθμήτων τούτων κόσμων, οϊτινες στρέφονται περί τό κέντρον αύτών, 
ψάλλοντες αίνον τφ Θεφ. Αί φωναί αύται τοΰ σύμπαντος, διαπερώσαι 
το άμετρον τοΰ άχανοϋς βάθος, έπαναλαμβάνονται έν πανηγυρικφ ΰμνφ 
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ύψουμένφ πρός τόν Θεόν, τόν ποιητήν τοΰ απείρου. ’Ακούεις τόν γλυκύν 
ψίθυρον, δστις φθάνει μέχρις ήμών ; Όμοιος πρός τόν βόμβον τών με
λισσών, είναι ή γλώσσα τών ψυχών, αΐτινες σκηνοΰσι τήν σφαίραν ταύ
την. Μάς προσκαλοϋσιν είς τήν εύδαίμονα διαμονήν των, άλλ’ ημείς 
ύψούμεθα πρός ούρανόν καθαρώτερον.

IX
Ούτω συνομιλών μετά τής νεαράς παρθένου, ό άγγελος μέ τάς άκα- 

μάτους πτέρυγάς του έπλησίαζεν έπί μάλλον και μάλλον τό βασίλειον 
τοΰ ούρανοΰ, άλλά, μεθ’ δλην τήν γλυκύτητα τών λόγων του, μεθ’ δλα 
δσα τή έλεγε περί τών θαυμάσιων φαινομένων, ατινα έλαμπον έπί τοΰ 
δρόμου αύτών, ή Λιβάρδα άντ'ι πάσης άπαντήσεως ΰψοΰσα πρός αύτόν 
καί πρός τούς ουρανούς τούς πλήρεις χαυνότητος οφθαλμούς της άπήντα 
δι’ έλαφροΰ κινήματος συναινέσεως, και πάντοτε σιωπηλή άφηνε τήν 
κεφαλήν της νά κλίνη έπ'ι τοΰ στήθους αύτής.

Ταχείς ώς ή άστραπή ύψοΰντο ύπεράνω τών κόσμων, παραδεδομένοι 
είς τήν γλυκεΐαν έκστασιν, ήν τοΐς έπροξένει ή μεθύουσα αυτούς αρμονία, 
ήτις, διά τής ελκυστικής δυνάμεώς της έφαίνετο μέλλουσα ν’ άλλάξη τήν 
πρώτην διεύθυνσιν αύτών. Τότε ή δειλή παρθένος ήρώτησε τόν οδηγόν 
της, αν ή ταχύτης τής πορείας των τούς έπλησίαζε πρός τήν γηΐνην 
σφαίραν, καί διακοπτομένη αίφνης ώς πτοηθεΐσα διά τό τολμηρόν τής 
έρωτήσεως, άνέμενε τήν άπάντησιν τοΰ άγγέλου. «Ή γή, ώ Λιβάρδα ! 
είπε, το οιαστημα το οποίον μας χωρίζει απ αυτής, είναι τοσον αμε- 
τρον, ώστε, καί αυτοί οί οφθαλμοί μου άδυνατοΰσι νά τήν διακρίνωσιν». 
Επειτα μετά τινας στιγμάς σιωπής προσέθετο. «Άλλά πρός τί ή τοι- 

αύτη έρώτησις ; — Είχε δι’ έμέ τόσα θέλγητρα ή γή αύτη, ήν οί πόδες 
μου μόλις επάτησαν ! — Κάτι τι δμοιον πρός τήν περικυκλοΰσαν ημάς 
λάμψιν ; Τί μάλλον έπίφθονον τοΰ βασιλείου τής μακαριότητος, πρός τό 
οποίον ύψούμεθα; Μακράν τοιαΰται άναυ.νήσεις».

Τό σεραφείμ κινοΰν μετά περισσοτέρας δυνάμεώς τάς ίσχυράς του 
πτέρυγας τήν επήρε οιά μέσου τοΰ άπειρου μέ τήν ταχύτητα κεραυνού. 
Τότε τοΰ μυστικού έκφεύγοντος τών χειλέων αύτής, ή Λιβάρδα δέν κα- 
τώρθωσε νά συγκρατήση τούς λόγους τούτους, ούς έπρόφερεν έν λυγ
μούς. «Άχ ! άς ήδυνάμην νά έπανίδω τόν άγαπητόν μου !». ’Έκπληκτος 
ο άγγελος εσταμάτησε τήν πτήσιν αύτοΰ, παρατηρών δ’ αύτήν άτενώς 
προσέθετο μέ φωνήν αύστηράν καί τρυφεράν συνάμα : «Άφρον, καθ’ήν 
στιγμήν πρόκειται νά ιδης τόν Θεόν σου, πώς τολμάς νά έπαναφέρης 
τό βλέμμα προς τήν γήν ;» Πλήν ή Λιβάρδα ύπείκουσα είς τήν έπι- 
μονήν τής σκέψεώς της, έκραξεν: «Ά 1 έπίτρεψον νά τόν έπανίδω, λυ
πήσου με, έν βλέμμα, έν μόνον βλέμμα !»

Παρ ατηρών αύτήν τότε μέ βαθύν οίκτον, ήρθρωσε σιγά τούς φρικτούς 
τούτους λόγους. « Ηθελες λοιπόν νά έπιστρέψης είς τό Καθαρτήριον 
οι’ εκατόν έτη ; — Ναί, άπήντησεν άνευ δισταγμού, άν είς άνταμοιβήν 
ήδυνάμην νά τόν έπανίδω» I

X

Ή άτμόσφαιρα ήτο διαυγής, τό άστρον τής ημέρας έκλινεν άνεπαι- 
σθήτως, τοξεΰον τάς τελευταίας έρυθοχρύσους άκτϊνας αύτοΰ· ή γή έξ- 
ωράίζομένη ύπό τής λαμπρότητος ταύτης έφαίνετο ζωογονουμένη καί 
άρεσκομένη είς τήν πρόσκαιρον ταύτην ηδονήν, καθώς πάνθ’ δσα έπλά- 
σθησαν διά τάς όδύνας καί τάς θλίψεις.

Ό άγγελος έπιστρέψας είς τήν γήν πάντοτε άόρατος είς τούς οφθαλ
μούς τών θνητών, έψαυε διά τής έλαφράς του πτέρυγος το ταπεινόν 
οίκημα τής νέας παρθένου καί διωλίσθαινεν ώσεί σκιά ύπό τό πυκνόν 
φύλλωμα τοΰ κήπου, ένθα έμενεν άπαλώς αίωρούμενος μεταξύ τών 
κλάδων. Ή Λιβάρδα έψιθύριζε τρέμουσα : «Ναί, έδώ θά τόν έπανίόω ! 
’Ιδού άκόμη τό θρανίον δπου τό πρώτον ήκουσα τόν γλυκύν ήχον τής 
φωνής του' έδώ άπολαμβάνοντες εύδαιμονίαν άπαράμιλλον ελησμονου- 
μεν κα'ι χρόνον και κόσμον. Τότε ή θεία μου ήρχετο είς συνάντησίν μου 
καί μέ έπέπληττεν ήπίως,διότι έξετέθην τόσον είς τήν νυκτερινήν δρόσον.

Ώς άλλοτε ή λευκάκανθα καλύπτει είσέτι τόν εύδαίμονα τούτον το- 
πον μέ τά χιονόλευκα άνθη της· νά και ή άγαπημένη μου ροδή ! Όχι, 
τίποτε δέν ήλλαξεν έδώ’ αί άκτΐνες τοΰ ήλίου είναι τόσον ζωογόνοι 1 
ή αρμονία τών πτηνών είναι πάντοτε ή αύτή. Πλήν σύ φιλτατε μου που 
είσαι ; Άγγελε τοΰ ούρανοΰ, μή μοΰ τόν αποκρύπτεις άπό τά απληστα 
βλέμματά μου.» Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν έφερε τό βλέμμα πρός μίαν 
δενδροστοιχίαν φιλυρών σκιάζουσαν τήν στέγην ήν άλλοτε κατφκησε, 
καί διέκρινεν έξ άπροόπτου έκεΐνον τοΰ οποίου ή άνάμνησις τήν ήκο- 
λούθει καί μετά θάνατον άκόμη. Όχι δέν ήτο φρούοη απάτη ! Επλη- 
σίαζε βραδεΐ τφ βήματι, καί ήρχετο νά καθήση είς τήν θέσιν ην κα
τείχε πλησίον της κατά τήν έποχήν τών αγνών των έρώτων. A 1 έρ
χεται άναμφιβόλως παραδεδομένος είς τήν μαύρην μελαγχολίαν του, 
δπως σκεφθή τήν άτυχή, ήτις τφ άνηρπάγη τόσον ταχέως ; Ερχεται 
νά έπισκεφθή τά δένδρα ταΰτα άφωνους μάρτυρας εύτυχίας ανεπιστρε- 
πτεί οίχομένης ; «’Ώ 1 ναί, είμαι πάντοτε παρούσα είς τόν νοΰν του»! 
Πώς τό μέτωπόν του φαίνεται κλΐνον ύπό τό ίδιον βάρος ! ...» Αλλ 
οί οφθαλμοί τοΰ φίλου της διακόπτοντες τόν ρεμβασμόν, εφαινοντο ζη- 
τοΰντες νά διασχίσωσι τό σκιόφως .... «Ώ ! γλυκύτατε μου φίλε, 
εφώναξε, μή μέ ζητής είς τό εξής είς τον τόπον ένθα συνείθιζον να 
ερχωμαι είς προΰπάντησίν σου. Είμαι έδώ προ σοΰ, εγω ή μνηστη σου, 
νεκρά διά τόν κόσμον, άλλά πάντοτε κατεχομένη ύπό τής άρρητου ανα- 
μνήσεως τής τρυφερότητός σου ! Ώ ευτυχία ! ορεπει άνθη απο την αυ
τήν ^οοην, έξ ής έξέλεγε τά ώραιότερα διά να μοΰ πλέξη στέφανον 
γάμου .... καί τώρα δέν μένει παρά νά τ αποφυλλίση επί τοΰ τάφου 
μου ! Δέν δύναται λοιπόν νά μέ διακρίνη ύπ’ αυτό το φύλλωμα ; Αλλα 
ποιος κρότος πλησιαζόντων βημάτων άκούεται ; Ποια είναι η δειλή 
αυτή νεάνις ; Άλλοίμονον πόσον σπευοει εις συνάντησίν της . , . .»

Ή Λιβάρδα, ώς έν φρικτφ έφιάλτη, είδεν δτι τήν ώδήγει εις το θρα-
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νίον κα'ι έκάθησε πλησίον της· τον είδε στολίζοντα το στήθος της μέ 
ρόδα προσφάτως κοπέντα· τόν ήκουσεν έπαναλαμβάνοντα είς έν νέον εί- 
δωλον τούς ερωτικούς δρκους, οί όποιοι άλλοτε τήν έκαμνον νά διαβλέπη 
τόν ουρανόν έν τή γή. Τεταπεινωμένη, κατεβλήθη ύπό τό ενδόμυχον βά
ρος καί κατέπεσεν εις τάς άγκάλας τοϋ οδηγού της ψιθυρίζουσα: «Ούτε 
ν’ άποθάνω δέν δύναμαι πλέον !» Τά δένδρα συνωθήθησαν, ώς νά 
διέσχιζε σίφων τούς αέρας, καθ’ ήν στιγμήν τό σεραφείμ, φέρον τήν 
λιπόθυμον παρθένον, έπανέλαβε τήν ταχεϊαν πτήσίν του πρός τάς ου
ρανίους σφαίρας.

XI
Ό ουρανός ήμιάνοικτος διέχυνεν έκθαμβωτικόν φώς ώς χείμαρρος δια- 

σπάσας τά προχώματα αύτοϋ, καϊ ό χορός τών παρθένων κατήρχετο 
μεγαλοπρεπώς τούς κυανούς θόλους, δμοιος πρός πλήθος λευκών κικνων. 
Οι άγγελοι έσπευδον σωρηδόν, ένφ ώς γλυκύτατοι ήχοι άρπας άντή- 
χουν οί αρμονικοί ούτοι λόγοι: «Δόξα, δόξα τφ Ύψίστφ ! Εύπρόσδεκτος 
έστω ή ψυχή αύτη, ή ιπτάμενη προς τόν ουρανόν. Θά ήναι μία νέα φωνή 
δπως ψάλλη τούς αίνους τφ Αίωνίφ, έν νέον άνθος σύμβολον άθωότη- 
τος, ό δέ χορός τών παρθένων θ’ άριθμή μίαν έτι αδελφήν ! Ώσαννά ! 
Δόξα τώ Ύψίστφ !»

XII
'Ο άγγελος μέ το γλυκύ του φορτίον άνήρχετο ταχύς ώς βέλος διά 

μέσου τής κυανής έκτάσεως. Όταν ή Λιβάρδα συνελθοϋσα άνευρε τό 
αίσθημα τών έξωτερικών πραγμάτων, καϊ ήκουσε τήνθείαν ταύτην αρμο
νίαν, δταν ή περιβάλλουσα αύτήν λάμψις κατηύγασε καϊ οίονεϊ έπλημ- 
μύρισε τό πρόσωπον αύτής, περιήγαγε βραδέως περί έαυτήν τό βλέμμα 
και έζήτησε παρά τοϋ όδηγοϋ της τήν έξήγησιν τών δσων παρίστατο 
μάρτυς. «Μας διανοίγουσι τόν ούρανόν, σπεϋσον ! ». Ήτο ή μόνη 
άπάντησις τοϋ σεραφείμ. ’Αλλ’ ήδη ή έκπλήρωσις τής χάριτος, δπως 
έπανίδη τήν γήν έπανήρχετο εις τήν μνήμην της ώς δνειρόν ήμιλη- 
σμονηθέν. «Δέν οφείλω νά διέλθω άλλα εκατόν έτη είς τό Καθαρτή
ριον; ήρώτησεν». Ό άγγελος τή άπεκρίθη : «Λιβάρδα ! ήσθάνθης έν 
μια ωρα τόσας θλίψεις, δσας ολόκληρος αίών δέν θά ήδύνατο νά έπισω- 
ρεύση έπϊ τής κεφαλής σου. Σπεϋσον λοιπόν, προχωρήσωμεν πρός τόν 
ούρανόν».

Ειχον φθάσει πλησίον τοϋ χορού τών παρθένων καϊ τού πλήθους τών 
άγγέλων.

’Ενώ ό άγγελος έφερε τήν Λιβάρδαν, διευθυνόμενος πρός ώκεανόν 
φωτός, αί ούράνιοι άρπαι ήχησαν και ήκούσθη ισχυρά φωνή κράζουσα : 
«Έλθέ, δπως καταφύγης έν τφ μέσφ αιωνίου άγάπης !» δλη δέ ή ακο
λουθία είσήλθεν είς τό βασίλειον τών μακάρων.

Άθήναι, 5 Αύγούστου 1894.
Παρασκευή Θ. Παππακωςτα



νία παρατηρεΐται, τής έξ ιδίων δυνάμεων κατισχύσεως καί επιβολής 
ατόμων μή στηριζόντων τήν εαυτών άνάόειξιν εις άλλότρια στηρίγματα 
καί υποβολιμαίας περγαμηνάς, διαπιστοΐ έν Ελλάδι μετ’ άλλων καί 
ό κ, Γεώργιος Φιλάρετος. Είναι έκ τών άνδρών οΐτινες άναπηδώσιν έν τή 
ζωή πάνοπλοι, δρώντες διά τοϋ ίδιου καμάτου καί μόνοι των σμιλεύοντες 
—καί πολλάκις άριστοτεχνικώς—τό βάθρον έφ’ ού ύψοΰνται. Διά τόν κ. 
Φιλάρετον δέ λευκόν, έδραΐον βάθρον, είναι ή σωφροσύνη, τών αρετών ή 
κρυστάλλινη πηγή.

**
*

Έγγονος άγωνιστοϋ τοΰ ύπέρ ’Ανεξαρτησίας άγώνος, υιός δέ στρα
τιώτου άνδραγαθήσαντος κατά τήν καταδίωξιν τής ληστείας. Έκ τοΰ 
ξίφους καί τοϋ πυροβόλου έσφυρηλατήθη ή οίστρήλατος, ή πατριωτική, 
ή ανυπότακτος γραφίς τοϋ κ. Γεωργίου Φιλαρέτου.

Ό βίος αύτοΰ σημειοΐ πλεϊστα δείγματα ασβέστου ένεργείας, ή δέ 
προαγωγή του είς πάν ούτινος μετέσχεν άναμιμνήσκει τήν σιδηροδρομι
κήν ταχύτητα καί τοϋ άτμοϋ τήν δύναμιν.

Μετά τάς απαραιτήτους σπουδάς, έγγράφεται φοιτητής είς τήν νο
μικήν. Άλλά τόν ορίζοντα δν ώνειρεύετο δέν τόν ευρίσκει πολύ εύρύν, 
καί εγκαταλείπει τάς ’Αθήνας, απερχόμενος είς Μασσαλίαν, είς τόν 
έμπορικόν οίκον τοΰ άρτι άποβιώσαντος ομογενούς Στ. Ζαφειροπούλου. 
Άλλος στενός όρίζων έκεΐ, μή έπαρκών είς τήν πλήρωσιν τοϋ ιδανικού 
του. Καί. . . πάλιν ό νεαρός Φιλάρετος είς τάς ’Αθήνας. Μελετμ, γίνετο : 
διδάκτωρ, υπηρετεί είς τήν άρτισύστατον τότε Πιστωτικήν Τράπεζαν, 
τήν έγκαταλείπει, δικηγόρε?, άπέρχεται πάλιν είςΜασσαλίαν, δθεν έξαπο 
στέλλεται ύπό τοΰ Ζαφειροπούλου είς ΙΊαρισίους. Άλλ’ούτε έκεΐ δέν ευχα
ριστείται· κάτιτι τόν ωθεί νά έπιστρέψη είς τήν 'Ελλάδα. Έν αύτή άνε·
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γνώριζεν δτι θά ήδύνατο νά έξυπηρετήση τάς φλογέράς τοϋ πνεύματός 
του εκζητήσεις. Καί σφριγών εισβάλλει μέ πολλά δνειοα εις τήν Χαλκίδα, 
τήν γενέτειράν του, σκοπών τήν άσκησιν τοΰ δικηγορικού επαγγέλματος.

Έδώ λήγει τό πρώτον στάδιον τοΰ βίου του.
★

* *
Άλλ’ ή δικηγορία έπεσε καί αύτή θύμα τοΰ ζωηρού χαρακτήρός του.
Ούτε αύτή δέν ήρκεσε νά κορέση τά φιλόδοξα ένστικτά του καί τόν 

πόθον νά δράση είς διόρθωσιν τών κακώς έχόντων. Διότι ύπέρ παν 
άλλο ό κ. Φιλάρετος είναι ανακαινιστής καί φιλοπρόοδος. ’Εκδίδει λοι
πόν εφημερίδα ανεξάρτητον δλως κομματικών συμπαθειών ή αντιπα
θειών. Καί δέν ήτο δυνατόν ή ανεξάρτητος νά ήτο καί ή έφημερίς του, 
αφού άπέρρεον αί δι’ αύτής διασπειοόμεναι σκέψεις έκ πνεύματος εκ
τάκτως ξένου πάσης προλήψεως, παντός ζυγού. Μικρά ή έφημερίς του 
— «Εύβοια» εκαλείτο — εβδομαδιαία, άλλά καινοτόμος, μέ εύρυτάτας 
βλέψεις, μέ ανδρικήν γραφομένη δύναμιν φρονήματος. Αίφνης έκρή- 
γνυται ό 'Ρωσσοτουρκικός πόλεμος. Τά πνεύματα έν Έλλάδι έξά- 
πτονται καί αναφλέγονται. Εκτινάσσεται ώς σπινθήρ καί ό κ. Φιλάρε
τος. Αύτός ό θηρεύων άφορμάς δράσεως ριψοκινδύνου ήτο δυνατόν νά 
παρίοη τήν έκρηξιν έκείνην ; Θέτει κατά μέρος τήν γραφίδα : τό δπλον 
τής ειρήνης καί τής άποκαταστάσεως, καί ιδού αύτός έπαναστάτης άγο- 
ράζων έν δπλον έξ ιδίων καί ακολουθών τόν μακαρίτην Ίσχόμαχον μέχρι 
Λαμίας, περιγράφει θαυμασίως είς τήν «Κλειώ», τήν έκ τής Λαμίας 
περίφημον έκείνην έξοδον τοΰ στρατού, καί ιχειρίζεται κατόπιν τό πυρο- 
βόλον είς Σμόκοβον, δθεν αλληλογραφεί συγχρόνως είς τήν «Εύβοιάν» 
του. Καταπαύει ή έπανάστασις καί έπανέρχεται ό σφριγηλός στρατιώτης 
είς Χαλκίδα, άναλαμβάνων τά δημοσιογραφικά του καθήκοντα.

Έδώ τελειόνει τό δεύτερον μέρος τών πολυτίμων σελίδων τής ζωής του.
★

* *
Ό πατήρ του ειχεν άφήση καλλίστας αναμνήσεις είς Προμύριον τοΰ 

Βόλου, εύόρκως ύπηρετήσας. Μίαν ημέραν οί κάτοικοι τοΰ Προμυρίου 
δι’ έπιστολής τόν παρακαλοΰν νά έκτεθή ώς ύποψήφιος βουλευτής έν 
Βόλω. Ό κ. Φιλάρετος δέχεται, άλλ’ ύπό τόν δρον νά τηρήση τών φρο
νημάτων του καί τών ιδεών του τήν ανεξαρτησίαν καί. . . έπιτυγχάνει 
ώς βουλευτής. Είναι έκ τών ολίγων άνδρών τής νεωτέρας Ελλάδος, δσοι 
άνεδείχθησαν άντιπρόσωποι γνήσιοι τοΰ λαού, μηδόλως κολακεύσας τάς 
άδυναμίας αύτού, πολιτευθείς δέ πάντοτε άξιοπρεπώς, είλικρινώς. Έπολέ- 
μησε τό ρουσφέτι, μόνον δέ εκλογικόν προσόν είχε τήν ιδίαν ικανότητα.

Έκτοτε ό βίος τοΰ κ. Φιλαρέτου πολιτικός, δικηγορικός, συγγραφι
κός είναι άδιάκοπος σειρά δράσεως. Συζητητής κρατερός, θετικός, εύ- 
ρέως έπιλαμβανόμενος τών θεμάτων, μέ εύγλωττίαν μονότονον ίσως 
άλλά πείθουσαν, μή έκζητών διά τής εύφυίας μόνον τήν κατίσχυσιν έν 
τή έπιστημονική ή πολιτική συζητήσει, άλλά διά τών πραγμάτων καί 
τής νομιμοφροσύνης. Ύπό τοΰ πνεύματος τούτου είσίν έμπεφορημέναι 
πάντοτε αί πρός τούς έκλογεΐς ώραιαι προκηρύξεις του.

Σημαιοφόρος τής έκλογικής μεταρρυθμίσεως άείποτε καί έν τή δη
μοσιογραφία καί άπό τοΰ βήματος τής Βουλής ύψωσε τήν φωνήν ύπέρ 
αύτής. Πολέμιος τής ά/τευθύγου πρωθυπουργικής δεσποτείας, τής προ- 
σωπολατρείας, έπολιτεύθη σθεναρώς πάντοτε καί ιδία άνεξαρτήτφ βου- 
λήσει. Έπεζήτησε δοθείσης εύκαιρίας τήν δικαστικήν άναδιοργάνωσιν, ήν 
διά συνεχών άρθρων καί ιδιαιτέρου συγγράμματος ανέπτυξε.

Αί ίδέαι τοΰ κ. Φιλαρέτου εύρον καλήν ύποδοχήν πάντοτε παρά τοϊς 
έκλογεΰσιν αύτού. Μία τών αποδείξεων τούτου είναι καί τό σπάνιον γε
γονός νά έπιτύχη κατά τάς έκλογάς τής 7ης ’Απριλίου 1885, καίτοι 
μόνος άνευ συνδυασμού έξετέθη, έπολεμεΐτο δέ ύπό δύο Κυβερνητικών 
συνδυασμών.

Ό κ. Φιλάρετος είναι άνήρ πατριωτικώτατος. Είς τήν κατά τήν 
έποχήν τοΰ Βουλγαρικού πραξικοπήματος άναφυεΐσαν Ελληνοτουρκικήν 
έριδα έδημοσίευσε τάς «’Αγορεύσεις καί άρθρα κατά τοϋ Ειρηνοπολέμου» 
(1886), μετά δέ τάς μεθοριακός συμπλοκάς έπισκεφθε'ις τήν Θεσσαλο
νίκην καί τά 'Ελληνοτουρκικά σύνορα, έζήτησε κατόπιν είς τήν Βου
λήν τήν κατάθεσιν τών σχετικών εγγράφων άλλ’ ή Κυβέρνησις ήρνήθη 
καί ήναγκάσθη νά προβή αύτη είς διάλυσιν τής Γ' Βουλευτικής Περιόδου.

Κατά τάς έκλογάς τής 4ης ’Ιανουάριου 1887 άπέσχε τοΰ έκλογικοϋ 
άγώνος, ένεκεν άσθενείας, έξελέγη δέ πάλιν διά μεγάλης πλειονοψηφίας 
τή 14 ’Οκτωβρίου 1890. Τά έκτακτα γεγονότα τής 18 Φεβρουάριου 
1892 έπέβαλον αύτόν ώς ύπουργόν τής ύπό τόν κ. Κωνσταντόπουλον 
παροδικής Κυβερνήσεως, άνέλαβε δέ τότε ό κ. Φιλάρετος τό ύπουρ- 
γεΐον τής Δικαιοσύνης καί προσωρινώς τό τών Εξωτερικών, άφεΐς λαμ
πρός άναμνήσεις. Λυσσωδώς δέ πολεμηθείς κατά τάς έκλογάς τής 3ης 
Μαΐου 1892 άπέτυχεν, έκτοτε δ’έπεδόθη ένεργότερον είς τήν δικηγορίαν.

★

Ή δημοσιογραφική δράσις τοΰ κ. Φιλαρέτου υπήρξε πάντοτε ακαταπό
νητος. Είς τόν «Αιώνα» έδημοσίευσε πολλάς νομικός διατριβάς, έξέδωκε 
δέ κατόπιν τό Σύνταγμα μετά ιστορικής εισαγωγής καί σχολίων κατ’ άρ
θρον, ώς καί τόν «Κώδικα τοΰ Χαρτοσήμου» καί τόν «Δικαστικόν οργα
νισμόν». Κατά τήν έκθεσιν τών Παρισίων τοΰ 1889 προσκληθείς έλαβε 
μέρος ένεργόν είς τρία νομικά συνέδρια, άγορεύσας έπανειλημμένως.

★
* *

Άνήρ δράσεως καί ένεργείας μεγάλης, μαχητής κατά τής πολιτικής 
συναλλαγής, προσηνέστατος καί εύγενής εν παντί άγώνι, θετικός άνήρ, 
μεταρρυθμιστής, καινοτόμος, φιλόπονος, ταχύς τήν άντίληψιν, δριμύς εί; 
τάς επιθέσεις, εγκυκλοπαιδικός, πάντοτε εργαζόμενος, πάντοτε άγωνι ■ 
ζόμενος, έπισπά εύθύς έξ άρχής τήν προσοχήν καί τό ένδιαφέρον. Ου- 
δένπαράσημον έδέχθη ποτέ, ούτε ποτέ έκολάκευσε τούς ισχυρούς. Τοιοΰ- 
τος χαρακτήρ, έν εποχή μάλιστα καθ’ ήν ό κοινωνικός παγετός έξα- 
τμίζει παν εύγενές αίσθημα, ό δέ κοινοβουλευτικός λΐψ άποξηραίνει πά
σαν άρετήν, δέν ήτο δυνατόν ή νά δράση επωφελώς και χρησίμως ύπό 
ποικίλας επόψεις, καί νά φθάση είς ήν ύψώθη περιωπήν.
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’Er Άθήναις rrj fly Δεκεμβρίου 189ί 
Φίλε Κύριε ’Ιωάννη Άράένη,

Ή επιτυχία τοϋ τελευταίου τόμου τής «Ποικίλης Στοάς» τρανώς μαρτυρεί, 
δτε όλα τά χρήσιμα έργα εύοδοΰνται, εάν διευθύνωνται ύπ’ άνδρός, έμπνεομέ- 
νου κατά τήν έκτέλεσιν ύπό πόθου έπ’ άγαθω τής πατρίδος. ’Αληθώς ή έπετη- 
ρίς σας διά τδ έτος 1894 δεικνύει τον τύπον Έθνικοϋ Ημερολογίου, κάλ- 
λιστα κατηρτισμένου, κα'ι δή έν τω μέσω τών γνωστών πάντοτε δυσχερείων 
διά τήν άνάλογον κυκλοφορίαν. Λυπούμαι δέ, διότι κα'ι φέτος εύρέθην κεχωσμέ- 
νος έντδς δικογραφιών, καθ’ ην εποχήν ωφειλον νά προσφέρω τόν ύποσχεθέντα 
έρανόν μου εις τό τόσω τερπνόν ταμειόν γνώσεων ποικίλων τής «Ποικίλης 
Στοάς». ’Αγνοώ κατά πόσον δύναται νά τέρψη ή νά μελαγχολήση τούς άνα- 
γνώστας αύτής ή πρός τό παρελθόν αναδρομή έπί ζητημάτων πο·1ιτειακΰ>ν, 
τοσούτω στενώς σχετιζομένων πρός την ενεστώσαν, ούχί βεβαίως εύάοεστον, 
κατάστασιν. Νομίζω έν τούτοις, ότι ένδέχεται νά ύπάρξωσι καί άναγνώσται, οΐ
τινες ούχί άνευ τίνος ένδιαφέροντος ηθελον άναγνώση περίληψιν τών έν τή β' 
έν Άθήναις Συνελεύσει γενομένων συζητήσεων έπί τών περί Άναθεωοήσεως τοϋ 
Συντάγματος διατάξεων αύτοΰ. Όπως δήποτε ζητώ συγγνώμην, διότι τήν τέρ— 
ψιν τών πολλών αναγνωστών σας θέλει διακόψη ή μελέτη ιστορικών μέν πλη
ροφοριών, αλλ’ επί θέματος, ίσως ούχί εύχαρίστου διά τούς πολλούς, σκυθρω- 
πάζοντας δέ δεδικαιολογημένως καί επί τή απλή σκέψει νέων άγώνων πρός ένδε- 
χομένην ψήφισιν άλλου συνταγματικού χάρτου ή βελτίωσιν τοΰ ύπάρχοντος.

Αέξασθε, παρακαλώ, τήν διαβεβαιωσιν τής εξαίρετου πρός ύμάς ύπολήψεώς μου, 
μεθ’ ής διατελώ.

Άξιότιμον Κύριον Γεώργιος Ν. Φιλάρετος
Ίωάννην Α. Άρΰένην,

Διευθυντήν τής ΐΰοικίάης Στοάς»11 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ1Σ ΤΟΪ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΥΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ

«Τό δικαίωμα τής αναθεωρήσεως τοϋ 
«Συντάγματος ώς έκ τής φύσεως αύ- 
»τοϋ ανήκει είς τήν λαϊκήν κυριαρχίαν. 
»Ό Λαός αείποτε δικαιοΰται νά ζητήση 
«τήν άναθεώρησιν, ούδείς δέ δύναται να 
«ύποβάλη τό δικαίωμα τοΰτο είς δια- 
«τυπώσεις, αίτινες τό καταστρέφουσι». 

Laboulaye.
ΕΤΑΞΤ τών προτεινομένων προς θεραπείαν τής νοσούσης 'Ελ

ληνικής Πολιτείας φαρμάκων είναι, ώς γνωστόν, καί ή άναθεώρησις τοϋ 
Συντάγματος. Ή έξέτασις τοΰ θέματος τούτου ύφ’ δλας αύτοΰ τάς επό
ψεις σκοπιμωτάτη τυγχάνει, καί κατά τήν ήμετέραν γνώμην, άλλά τοΰτο 
είναι άξιον μελέτης ειδικής, ήτις δέν δύναται νά έχη τήν θέσιν της έν 
ταΐς στήλαις τής «Ποικίλης Στοάς» καί ένεκα τοΰ χώρου, δστις άναγ- 
καίως ήθελε καταληφθή, καί διότι έν αύταΐς έπιζητεΐται πλειότερον ή 
τέρψις έκ τοΰ άναγνώσματος ή ή μελέτη πολιτειακών ζητημάτων καί 
ή «κυθρωπότης τοΰ αναγνώστου· δθεν ούτε ή νομική έξονύχισις τοΰ ζη

τήματος μετά παραπομπών καί σχολίων, ούτε αί Ιερεμιάδες έπί τή 
ένεστώση καταστάσει τοΰ Συντάγματος, ούτε ή δημοσιογραφική έκ- 
στρατεία πρός παράστασιν τής ανάγκης τής αναθεωρήσεως τοΰ Συν
ταγματικού ήμών χάρτου ή πρός άπόκρουσιν αύτής είναι θέματα, άτινα 
άναζητεΐ ό αναγνώστης έν ταΐς στήλαις τής «Ποικίλης Στοάς».

’Αλλ’ έν έποχή, καθ’ ήν ό νοΰς τών πάντων έστραμμένος είναι πρός 
τό άβέβαιον μέλλον καί ούχί εύάριθμοι οί προσδοκώντες τήν σωτηρίαν 
τοΰ Τόπου έκ τής αναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος, ίσως δέν είνε έστε- 
ρημένη ένδιαφέροντος ή ιστορική έπιθεώρησις τοΰ φραγμοΰ εκείνου, δν 
έθετο ή Β' έν Άθήναις Συντακτική Συνέλευσις διά τοΰ άρθρου 107 
τοΰ έν ίσχύϊ Συντάγματος· διότι έκ τών τοιούτων ιστορικών μελετών 
θέλομεν μίαν έτι φοράν πεισθή, όπόσον ό τά πάντα άλλοιών χρόνος καί 
έν τή προκειμένη περιπτώσει μετέβαλε τάς περί τής συνταγματικής 
αναθεωρήσεως δοξασίας τής κοινής γνώμης έν συγκρίσει πρός τά ύπό 
τών ρητόρων τής Συνελεύσεως ύποστηριχθέντα. Πρό τριακονταετίας 
μεγάλη τής Συνελεύσεως μερίς κατεπολέμησεν έπιμόνως τήν περί άνα- 
θεωρήσεως διάταξιν, ήν έθεώρει τότε τόσον εύκολον περί τήν έφαρμογήν, 
ώστ’ έφοβεΐτο μετά τήν ψήφισιν αύτής τό εύμετάβλητον τής μορφής 
τοΰ πολιτεύματος ή τούλάχιστον τών συνεχών αναθεωρήσεων. Τό 107ον 
άρθρον μετά πάροδον τριάκοντα χειμώνων συνταγματικού βίου άπέδει- 
ξεν, δτι είναι τείχος ύψιστον, παρακωλΰον πάσαν κανονικήν άναθεώρησιν.

Συλλογή τοιαύτης ύλης, καί ώς ιστορική άνάμνησις μιας τών σπου- 
δαιοτέρων τοΰ Συντάγματος διατάξεων, έχει, νομίζομεν, διά πάντα εν
διαφέρον άλλ’ έκτος τούτου ούδείς ό δυνάμενος νάποδείξη τό έργον 
τής έν έτει 1864 συνελεύσεως έντελές- τούναντίον δέ, έάν ουδέν αν
θρώπινον έργον είναι τοιοΰτο, πολλφ δλιγώτερον ό ύπό ολως εκτά
κτους πολιτικάς περιστάσεις καί έν μέρει ύπό τό κράτος ψυχολογικής 
βίας μετά τήν άνακοίνωσιν τοΰ Βασιλικού διαγγέλματος ψηφισθείς συν
ταγματικός χάρτης" ή τριακονταετής πείρα έκ τε τής έφαρμογής καί 
έκ τής μή έφαρμογής πολλών διατάξεων αύτοΰ τούς πάντας πείθει, 
νομίζομεν, δτι θάττον ή βράδιον θέλει άναγκαίως έπιζητηθή ή άναθεώ- 
ρησις· άνάγκη δέ κατά τήν έποχήν έκείνην νά ώμεν παρεσκευασμένοι. 
Τό πρώτον μέρος τής τοιαύτης μελέτης είναι ή ιστορία τής σχετικής 
διατάξεως, ής σύνοψιν θέλομεν έπιχειρήση νά δώσωμεν εις τούς άνα- 
γνώστας τής «Ποικίλης Στοάς».

Τά κατά τήν διάρκειαν τοΰ 'Ελληνικού ύπέρ άπελευθερώσεως άγώνος 
ψηφισθέντα Συντάγματα δέν περιεϊχον διατάξεις περί άναθεωρήσεως 
αύτών· άλλ’ αί έκτακτοι τής πατρίδος περιστάσεις έπέβαλον άλληλο- 
διαδόχως τήν ψήφισιν τεσσάρων Συνταγμάτων : Έπιδαύρου .(1822), 
Άστρους (1823), Τροιζήνος (1827), Ναυπλίου (1832). Εις τό ύπό 
τής Α' έν Άθήναις ’Εθνικής Συνελεύσεως ψηφισθέν Σύνταγμα (1844) 
ούδεμία ύπήρχε διάταξις περί Άναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος, μολο
νότι κατά τήν ψήφισιν αύτοΰ έλήφθησαν αί πλεΐσται τών διατάξεων 
έκ τοϋ άπό 7 Αύγούστου 1830 γαλλικού, δπερ προύνόει περί τής
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άναθεωρήσεως τοΰ άρθρ. 23 (αρθρ. 68) καί ιδίως έκ τοΰ άπδ 7 Φε
βρουάριου 1831 βελγικού, δπερ είδικώς διέταττε τά δέοντα (αρΟρ. 
131) περί τρόπου πρδς άναθεώρησιν τοΰ δλου Συντάγματος.

Ή έπί τής συντάξεως τοΰ σχεδίου τοΰ έν ίσχύϊ Συντάγματος 1864 
δεκαεπταμελής Επιτροπεία ύπέβαλεν αύτδ εις τήν Συνέλευσιν τη 23 
Δεκεμβρίου 1863 διά τοΰ 'Ρήγα Παλαμήδου, δηλώσαντος, δτι πρδς 
σύνταξιν τής αίτιολογικής έκθέσεως ειχεν έκλεγή έπταμελής Επιτρο
πεία. Έν τψ σχεδίφ αί περ'ι άναθεωρήσεως διατάξεις ειχον διατυπωθή 
είς τρία άρθρα (Έφημερίς Συνελεύσεως Δ', σ. 382).

Τήν 8ην Μαιου 1864 ό TV. ΤΕοιρόπολος ώς Εισηγητής υπέβαλε 
τήν αίτιολογικήν έκθεσιν έπί τοΰ σχεδίου τοϋ πολιτεύματος, έν τή οποία 
περί τών άρθρων 115 —117 λέγει (αύτόθι Ε', σ. 47), δτι τρεις θεωρίαι 
άνεπτύχθησαν, δτε προύτάθη έν τή έπιτροπή ή ένδεχομένη τοΰ Συν
τάγματος άναθεώρησις. Κατά τους μέν, τδ Σύνταγμα έπρεπε νά κη- 
ουχθή άνώτερον πάσης άναθεωρήσεως' αί διατάξεις τοΰ θεμελιώδους 
νόμου έδει νά έχωσιν ύπέρ εαυτών τήν πρόληψιν τοΰ αμεταβλήτου, 
διότι ούτως ήθελον καταστή μάλλον σεβασταί. Κατα τους δέ, τδ Σύν
ταγμα έπρεπε νά θεωρηθή οιον είναι, ήτοι έργον ανθρώπινον, καί ώς 
τοιοΰτον έπιδεκτικδν τελειοποιήσεως καί μεταβολής έν μέρει διά τής 
προόδου τοΰ χρόνου ώς έν ’Αγγλία· άλλ’ "να μή φέρηται μετά κου- 
φότητος ή συζήτησις έπί τοΰ θεμελιώδους νόμου, ήσαν άναγκαϊαι αί διά 
τοΰ σχεδίου ζητούμεναι έγγυήσεις’ ύπήρξε και γνώμη τρίτη, καθ’ ήν έπί 
30ετίαν έδει νάπαγορευθή πάσα ποότασίς πρδς άναθεώρησιν, καί τοϋτο 
δπως δοθή ό προσήκων χρόνος πρδς δοκιμήν τοΰ Συνταγματικού χάρτου.

Ό άοίδιμος Λοομ.ήδης Κυριάκός, ύποβαλών (29 Ιουλίου 
1864) ιδιαιτέρως παρατηρήσεις έπί τοΰ συνταχθέντος ύπδ τής έπι
τροπής τής Συνελεύσεως σχεδίου, επιδοκιμάζει τάς ύπ’ αύτής 5ιατυ- 
πωθείσας περί άναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος διατάξεις πρδς άποφυ- 
γήν «τής διηνεκούς έμφανίσεως τής κυριάρχου εξουσίας» καί πρδς πρό- 
ληψιν «πάσης προώρου ή άτοπου προθέσεως είς τροπολόγησιν αύτού» 
(ΓΙαράρτ. τοΰ άριθ. 28 τής Έφημ. Συνελεύσεως Ε', σ. 29).

Τή 2 ’Οκτωβρίου 1864 ειχεν άρχίση έπί τοΰ 71ου άρθρου τοΰ Συν
τάγματος,— τοΰ περί τοΰ έκλογίμου τών άξιωματικών προνοοΰντος,— 
συζήτησις, έζακολουθήσασα δέ τή 5 ’Οκτωβρίου ήτο έτι εκκρεμής 
κατά τήν συνεδρίαν τής 7 ’Οκτωβρίου, δτε άνεκοινώθη ύπδ τοΰ προέ
δρου ή είς αύτόν ύπδ τοΰ πρωθυπουργού Κ. Κανάρη έγχείρισις τοΰ άπδ 
9 ’Οκτωβρίου 1864 Βασιλικού διαγγέλματος, μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ 
οποίου ύπεβλήθη ύπδ τοΰ έπί τών ’Εσωτερικών Υπουργού νέον σχέδιον 
ώς πρδς τάρθρ. 73 —107 (Έφημ. Συνελ. ζ’, σ. 677), έξ ών τό άρθ. 106 
είχε τήν περί άναθεωρήσεως διάταξιν, τής όποιας ή συζήτησις ήρξατο 
περί τδ τέλος τής συνεδρίας τής 14 ’Οκτωβρίου 1864, άλλ’ ή άριστερά 
πτέρυξ έφάνη έναντία πρδς έξακολούθησιν· δθεν, λυθείσης τής συνεδρίας, 
έπανελήφθη ή συζήτησις τήν έπιοΰσαν, δτε δ πρόεδρος άνέγνω τάς ύπο- 
βληθείσας τροπολογίας ύπό τών πληρεξουσίων Άννίνου καί Βαλτινοΰ.
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Τότε πρώτος έλαβε τον λόγον ό πληρεξούσιος Καλός, δστις δι 
ύφους μελαγχολικοΰ ήρξατο ώς άκολούθως :

«Κύριοι! Ή ημέρα αΰτη έπρεπε νά είναι ημέρα χαράς και άγαλλιάσεως και 
τά πρόσωπα πάντων νά ώσι φαιδρά’ και όμως, εάν ξένος τις τών παθών καϊ συμ
παθειών μας ρίψη βλέμμα, έντός μέν τοϋ περιβόλου αύτοϋ τής Συνελεύσεως, 
θέλει ίδεϊ τήν κατήφειαν, καταλαβοϋσαν πάντας, έκτος δέ αύτοϋ βλέπει νέφος 
ιιαΐρον, καταλαβόν τόν δρίζοντα ...»

Μετά τδ έλεγειακδν τούτο προοίμιον έκηρύχθη κατ’ άρχήν κατα της 
άναθεωρήσεως τον Συντάγματος, κατακρίνας τήν έπιτροπήν, ήτις κατά 
τήν διατύπωσιν τών σχετικών διατάξεων έλαβεν ύπ’ ό’ψει τδ βελγικόν 
ή μάλλον, ώς είπε, τδ Δημοκρατικόν Σύνταγμα τής Γαλλίας τοΰ 
1848, καθ’ δσον, δταν ό ήγεμών έκλεχθή παρά τοΰ λαού, είτε παρ’ άλ
λου σώματος ώς παρ’ ήμϊν, καί λάβη τδ σκήπτρον διαδοχικώς, τότε 
δέν επιτρέπεται,—ώς έλεγεν ό Καλός πρδς τούς πληρεξουσίους, — διά 
νομοθετικής πράξεως ή άναθεώρησις τοΰ Συντάγματος. Ένόμιζεν, δτι 
αί έν τφ σχεδίφ άναφερόμεναι έγγυήσεις ήσαν άνεπαρκεΐς καί ύπο
πτοι ένεκα τής μεγάλης εΰκοΜας, διά τής όποιας θά ήδύνατο νάνα- 
θεωρηθή τό Σύνταγμα. Ό ρήτωρ έπίστευεν, δτι έδει ν’ άπαλειφθώσι 
πάσαι αί περί άναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος διατάξεις, διότι ήρκει 
ή περί άφιερώσεως τοΰ Συντάγματος είς τδν πατριωτισμόν τών Ελλή
νων οιάταξις.

«Τό δικαίωμα, Κύριοι —προσέθετεν δ Καλός — ν’άνατρέψη τό κακόν πολί
τευμα τό έχει μοκος ο Λαός' ό λαός δέν είναι ποίμνιον, τό όποιον ναγεται καί 
φέρεται ύπό τοΰ ποιμένος, δπου άν θέλη ούτος. Τό ένστικτον, δπερ φέρει τόν 
άνθρωπον είς τό εύ είναι, θέλει τόν καθοδηγήση είς τό νά καταστρέψη πολί
τευμα, τό όποιον θεωρείται επιβλαβές καί πρόσκομμα είς τήν προαγωγήν του».

Μετά έκδρομήν είς τήν ιστορίαν τοΰ άγγλικοΰ Συντάγματος, κατέ- 
ληξεν ό ρήτωρ είπών, δτι έάν ψηφισθώσιν αί περί άναθεωρήσεως τοΰ 
Συντάγματος σχετικοί. διατάξεις, δέν ήθέλομεν έχη πολίτευμα ελεύ
θερον, άλλά χάρτην άπλοΰν, «,μεταβα.Ι.Ιόμενον έκάστοτε κατά τάς δια
θέσεις τοϋ ήγεμόνος και των συμβούλων του».

Τδν Καλόν, κατελθόντα τοΰ βήματος, διεδέχθη ό τότε έπί τών 'Εξω
τερικών υπουργός κ. Ο. Ληλιγείννης, λεπτώς είρωνευθείς τδν προα- 
γορεύσαντα διά τδ δραματικόν τών έκ τής άγγλικής ιστορίας διηγήσεων.

«Ούδέποτε θέλω παύση νά λέγω, δτι ή Ελλάς πρέπει νά κυβερνάται συνταγ- 
ματικώς» . . . «Έγώ πρώτος, — προσέθηκεν δ ρήτωρ,—ύπεστήριξα έν τή επι
τροπή τοϋ Συντάγματος τό σχμδιον, δπως είναι συντεταγμένον ύπό τής έπιτρο
πής· μέλη τινα τής έπιτροπής έγνωμοδότησαν, ινα ή άναθεώρησις τοϋ Συντάγ
ματος μείνη άνευ τινός προθεσμίας, έγώ δέ άντέστην καϊ έπολέμησα τήν γνώ
μην τών συναδέλοων μου καϊ ειπον είς αύτούς, δτι πρέπει νά όρισθή χρόνος 
πρός εφαρμογήν τοΰ Συντάγματος, καϊ αοοϋ ή πείρα παρουσιάση ανάγκην, 
τότε νά επιτρέπεται’ άλλά, Κύριοι, σήμερον δέν είμαι είς θέσιν νά δώσω τήν 
αυτήν γνώμην, διότι μετέβαλον αύτήν κατά τήν συζήτησιν έκάστης τών δια
τάξεων τοΰ Συντάγματος. "Αν μοί ητο δυνατόν νά σκεφθώ έπϊ Συντάγματος, τοϋ 
δποίου ή εφαρμογή μοί είχε δώσει κατά τό παρελθόν πείράν τινα τών πραγ
μάτων, ίσως δέν ήθελον έχη τήν γνώμην ταύτην- τό Σύνταγμα τοΰ 1843 δεν 
εφηρμόσθη ύπό εκείνων, οί όποιοι ειχον τό καθήκον νά τό έφαρμόσωσι, καϊ 
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εβλαψε, δεοτε δέν εφηρμόσθη- αλλά τά μέρη αύτά τά δποΐα έφηρμόσθησαν δέν 
μοί έδωκαν αφορμήν νά σκεφθώ, ότι εποεπε νά μεταβληθώσιν άλλά τδ Σύνταγ
μα τοΰ 62, τδ όποιον σείς έψηφίσατε, είναι έργον νέον- είς τδ Σύνταγμα τοϋτο 
νέα! ιδέαι, νέαι θεωρίαι χαθιδρύθησαν, νέοι κανόνες συντάξεως τής πολιτείας 
εισήχθησαν, χα! θεωρώ, Κύριοι, οτι δέν πρέπει νά δεσμεύσωμεν τήν πατρίδα 
εις τάς νέας ταυτας ιδέας χωρίς να αφήτωμεν αύτήν έλευθέραν νά ώφεληθή 
απο τήν πείραν, χωρίς να ίδωμεν, άν αί νέαι αύται ιδέαι ήναι έφαρμοσταί είς 
τήν Ελλάδα. ’Αποκρούω τάς επαναστάσεις καί επιθυμώ νά τάς προλαμβάνω· 
τας ανέχομαι δέ τότε μόνον, δταν ήναι απόρροια τής έθνικής συνειδήσεως. ’Ανα
γνωρίζω τήν άνάγκην τής έπαναστάσεως τοΰ 62- ειχον πεποίθησιν περί τής 
αναγκης ταύτης’ αλλα δεν επιθυμώ να ωθω την πατρίδα μου αιωνίως είς τάς 
περιπέτειας τών επαναστάσεων . . .»

Μετά ταϋτα είς άπόδειξιν τής ταχείας ανάγκης τής άναθεωρήσεως 
τοϋ Συντάγματος έφερε τό παράδειγμα τής ψηφισθείσης ήδη διατά- 
ξεως πρός εφαρμογήν τοΰ συστήματος τής αμέσου καθολικής και μυ
στικής δια σφαιριδίων ψηφοφορίας ώς πρός τάς δημοτικός άρχάς (άρθ. 
105), δπερ έθεώρησεν άνεφάρμοστον, καί διά τοϋτο ύπέβαλεν ώς προσ
θήκην είς τό συζητούμενον άρθρον τροπολογίαν, καθ’ ήν ή σχετική διά- 
ταξις έπετρέπετο νάναθεωρηθή καί κατά τήν πρώτην βουλευτικήν Σύ
νοδον, άν τά τρία τέταρτα τών παρόντων βουλευτών ήθελον τό ζητήση.

Ό Ζέρβας έκηρύχθη κατά τής άναθεωρήσεως, διότι, κατ’ αύτόν, 
τό περατωθέν τής Συντακτικής Συνελεύσεως έργον ήτο τοιοϋτον, 
ώστε: «μά τόν Θεόν, — εΐπεν, — αμφιβάλλω, αν έπαρουσιάσθη καί άλλην 
μίαν φοράν είς τήν 'Ελλάδα®.

Ό Ί. Άννινος ύπεστήριξεν ένθέρμως τήν παρ’αύτοϋ ύποβλη- 
θεΐσαν τροπολογίαν, καθ’ ήν προετάθη ή μετά παρέλευσιν πενταετίας 
άναθεώρησις τών μή θεμελιωδών διατάξεων καθ’ ώρισμένας διατυπώσεις.

*0 πληρεξούσιος κ. Βαλτενός ώμίλησε μετά μείζονος πειστικότητος 
πρός άπόκρουσιν τών προτάσεων περί άπαγορεύσεως πάσης άναθεωρή
σεως. ’Απολύτως, εΐπεν, εξεταζόμενου τοϋ ζητήματος, δέν φαίνεται 
αναγκαία ή άναθεώρησις τής μεταξύ τοϋ βασιλέως καί τοϋ λαοϋ καταρ- 
τισθείσης συμβάσεως- άλλ’ ό κόσμος δέν μένει πάντοτε είς τό αύτό 
σημεΐον, νέαι δέ ιδέαι δύνανται νά έπιβάλωσιν ώς απαραίτητον αύτήν 
έν τφ μέλλοντι. Ύπεστήριξεν δτι ή έπανάστασις τοϋ 1862 έγένετο, 
διότι είς τό Σύνταγμα τοϋ 1844 δέν άνεγράφετο διάταξίς τις, εύκολύ- 
νουσα τήν άναθεώρησιν.

«Είς τό Σύνταγμα εκείνο,—προσέθηκεν ό ρήτωρ,—κλεισμενον καί σφραγισμέ
νοι·, δπως ητο, δεν εμεινεν άλλη καμμία ελπίς παρά ή έπανάστασις. Λέγεται 
παρα πάντων, δτι καί εις τον εχθρόν σου τόν άσπονδότερον άοησε μίαν θύραν 
ανοικτήν καί δ στρατηγός εκείνος, δστις σκέπτεται νά νικήση κατά κράτος ένα 
εχθρόν, τω αφήνει μίαν δίοδον πρός ύποχώρησιν, ΐνα μή τόν στενοχωρήση πάρα 
πολύ καί τόν καταστήση μανιώδη καί κατά συνέπειαν ηρώα ένεκα τής απελ
πισίας».

Έξετάζων τάς δυσχερείας, είς άς θελει εύρεθή ή Βουλή κατά τήν 
άναθεώρησιν διά τοϋ ύποβληθέντος σχεδίου, νομίζει δτι, «ούτω θά εχω- 
μεν διαδόχους Βουλάς, αί όποΐαι θά έκφράζωνται έπί τών προηγουμένων- 
ποτέ δέν θά φθάσωμεν είς έν σημεΐον, διότι δέν θά συμφωνήσωσι κατά τάς 
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ιδέας καί επομένως διά τής εγγραφής τοϋ άρθρου τούτου ή άναθεώρησις 
καταστρέφεται καθ’ ολοκληρίαν».

Άλλ’ είς τούς ενδοιασμούς τούτους απαντμ ό ΙΙα.πΐϊαρ.εχοκλθ· 
πουλθξ9 δτι ό τήν άναθεώρησιν άποφασίζων νόμος θελει απλώς καί μο- 
νον εΐπει δτι «επιτρέπεται αύτη», χωρίς νά ορίζη καί ταρθρα. Εκ 
τής έξηγήσεως ταύτης δέν πείθεται ό έξακολουθήσας την άγορευσιν του 
Βαλτινόφ, δστις προσθέτει, δτι ή Βουλή μόνον περί τής ανάγκης τής 
άναθεωρήσεως ώρισμένων διατάξεων οφείλει ν' αποφαίνηται, αλλά τήν 
άναθεώρησιν άνάγκη νά ψηφίσωσι πληρεξούσιοι, ισάριθμοι προς τούς βου- 
λευτάς, διότι αί Βουλαί είνε επικίνδυνοι, νά εχωσι συντακτικά δικαιώ
ματα. ’Εν τέλει συνιστφ είς τήν Συνέλευσιν νά ψήφισή τήν υπ αύτοϋ 
ύποβληθεΐσαν τροπολογίαν, δι’ ής προέτεινε τήν μετά παρελευσιν τρια
κονταετίας άναθεώρησιν.

Τόν λόγον έλαβεν ό έκ Ζακύνθου πληρεξούσιος Κ. Λ.θρ.δάρδος, 
ούχί μελαγχολικός, ώς ό Καλός, άλλά τούναντίον φαιδρός καί χαίρων, 
ώς ό ίδιος είπε, διότι τό συντακτικόν έργον, προωρισμένον το πολύ 
«διά τήν παρούσαν γενεάν» συνετελέσθη. « Ηθελεν εισθαι, προσέθηκε, 
δι’ έμέ άπελπισία, έάν ήδυνάμην νά πεισθώ, δτι πράγματι το πολίτευμα 
τοϋτο θέλει μεταδοθή άναλλοίωτον είς τάς έπερχομενας γενεάς, θέλει 
έξακολουθή νά ύπάρξη, ώς υπάρχει, καί επομένως νά μήν εχη αναγκην 
άλλου πολιτεύματος παρά τούτου. Άλλά άλλη ελπίς, άλλη πεποίθησις, 
μέ κυριεύει».

Τήν άναθεώρησιν τοϋ Συντάγματος, όχι μόνον δέν τήν έφοβειτο, ελε- 
γεν, άλλά καί τήν έθεώρει ώς μίαν τών έγγυήσεων τής ελευθερίας εν τή 
τάξει. Ένόμιζεν δτι ό Λαός καί ούχί ό βασιλεύς ήτο ένδεχόμενον νά 
ζητήση τήν άναθεώρησιν καί τοϋτο, όπως προβή έν βήμα προς Τα 
πρόσω, ούχί δέ πρός περιορισμόν τών έλευθεριών. Άλλ ύπεστήριξεν 
έκθύμως, δτι τήν άναθεώρησιν δέν δύναται νά τήν εμπιστευθή εις άλλο 
σώμα έκτος Συνελεύσεως έπί τούτφ — «ad hoc, ώς λέγουν» — κα- 
λουμένης πρός άναθεώρησιν «καί μίαν τοιαύτην Συνέλευσιν έστε βέβαιοι 
καμμία Κυβέρνησις δέν θέλει ραδιουργήσει», ελεγεν, υποβαλλων την 
παρ’ αύτού άναπτυχθεΐσαν τροπολογίαν, ουσιωύώς διαφερουσαν όλων τών 
λοιπών, διότι δι’αύτής άνετίθετο ή άναθεώρησις εις Συνέλευσιν.

Ή συζήτησις έφαίνετο έγγίζουσα είς τό τέρμα- οί πληρεξούσιοι, κεκ- 
μηκότες έκ τών αγορεύσεων καί πολλοί έκ τών συνήθως μη έγρηγορο- 
των, καί έπί τοιούτων έτι ζητημάτων, πάντοτε δέ ανυπομονούντων, εξη- 
κόντιζον τό : «Έφωτίσθημεν, Κύριε Πρόεδρε». — Άλλ’ ό πληρεξούσιος 
κ. Γεώργιος Μέλησης, διακρίνας δτι ή πρότασις τής ’Επιτροπής 
έτρεχε τόν κίνδυνον νά καταποντισθή ύπο τής χαλάζης τών άλλων τρο
πολογιών, άνέρχεται είς τό βήμα, δπως υποστήριξή αύτήν έκθύμως, 
τροπολογηθεΐσαν ύπ’ αύτοϋ μόνον έφ' δσον άπητεΐτο, ενεκα τής καταρ- 
γήσεως τής Γερουσίας καί τής ψηφίσεως σχετικών τινων διατάξεων. Η 
άγόρευσίς του έχει τήν μεγαλειτέραν σημασίαν όλων τών λοιπών, ου 
μόνον διότι ή τροπολογία αύτοϋ έψηφίσθη ύπό τής Συνελεύσεως, αλλά



-138 ΠΟΙΚΙΛΗ

καί διότι ήτο ή σαφέστερα πασών ώς πρός τήν έννοιαν τής περί άνα
θεωρήσεως τοΰ Συντάγματος δίατάξεως.

Λυπούμενοι είλικρινώς, διότι ελλείψει χώρου άδυνατοϋμεν νά παρα- 
θέσωμεν ολόκληρον τήν εΰγλωττον, καλλιεπή καί σθεναρόν ομιλίαν, άρ- 
κούμεθα είς έλαχίστας περικοπάς.

«.’Εν τώ Συντάγματι ύπάρχουσι δύο ειδών διατάξεις : 0ε/ζεΛιώίει<?, ούσιαστι- 
χαί, αιτινες άποτελούσι τήν βάσιν τοϋ πολιτεύματος, μένουσιν αναλλοίωτοι· 
καί διατάξεις μη ουσιώδεις αιτινες ύπύκεινται είς τδ ρεύμα τής προόδου. Ή 
αναθεώρησις δέν πρέπει νά θίξη τάς θεμελιώδεις διατάξεις τοϋ Συντάγματος· 
δέν δύναται π. χ. ή Συνέλευσις ύπό τήν πρόφασιν τής άναθεωρήσεως τοΰ έρ
γου της νά δώση τό δικαίωμα είς οίονδήποτε άλλο σώμα νά τό άνατρέψη έκ 
βάθρων, κα'ι αντί τοΰ Συντάγματος νά έγκαθιδρύση δημοκρατίαν ή απόλυτον 
Μοναρχίαν, διότι τοΰτο μόνον δι’ έπαναστάσεων τοΰ λαοΰ δύναται νά γίνη. 
’Ανάγκη λοιπόν νά γίνη ή διάκρισις μεταξύ τών διατάξεων τοΰ Συντάγματος 
καί αί ριζικαί, αί θεμελιώδεις, νά μείνωσιν αναλλοίωτοι, περιφρουρούμεναι από 
πάσης έπιθέσεως. "Αν δέ ποτέ ή πρόοδος φθάση είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε νά 
καταστήση αναγκα’αν τήν μεταβολήν τών ριζικών τούτων διατάξεων, δέν είνε 
έργον ύμών νά τό καθιερώσωμεν ενταύθα, άλλ’ είνε έργον τοΰλαοΰ»... «Συμπεοαί- 
νων, λοιπόν, Κύριοι, λέγω, δτι άφίσταται ή τροπολογία μου οΰσιωδώς, από τής 
τροπολογίας τών κ. κ. υπουργών, κατά μέγα μέρος δέ άπό τής τοϋ κ. Βαλτινού' 
διακρίνεται δέ τής τροπολογίας τοΰ κ. Λομβαρδού, καθόσον δέν ονομάζει τό ανα
θεωρητικόν Σώμα ΣυυεΛευσιν, άλλά ΒουΛην. Τήν παραδίδω επομένως εις τήν 
ψήφον τής Συνελεύσεως».

Τελευταίος πάντων άπό τοϋ βήματσς ώμίλησεν ό Άλ. Κου· 
μ-ΟυνδοΟρος (υπουργός τών Εσωτερικών), δστις ένθέρμως ύπ-στή- 
ριξε τήν περί άναθεωρήσεως πρότασιν καί έκηρύχθη κατά τής προτά- 
σεως τοϋ Λομβάρδου. διότι αί ΣννεΛεύσεις δέν νομοθετοϋνται, άλλ’ είνε 
«τέχνα ΐής έπακασεάσεωι;». Κατερχόμενος τοϋ βήματος συνιστρί νά 
ψηφισθή τό υπό τής Κυβερνήσεως νομοσχέδιου.

Ή Συνέλευσις, μετά τήν ομιλίαν τοϋ Ύπουργοϋ τών ’Εσωτερικών 
έρωτηθεϊσα, άπήντησε δι’ άναστάσεως, δτι «.'ΕγωτΙσθη'!). — Ό πλη
ρεξούσιος Βαλτινός δηλοΐ, δτι τήν τροπολογίαν του συγχωνεύει μέ τήν 
τοϋ κ. Μίληση. Είτα ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως, δστις ήτο ό νϋν έξ 
Αίγιαλείας βουλευτής κ. Ίω. Μεσσηνέζης, υπομιμνήσκει τήν τροπο
λογίαν τής Κυβερνήσεως, άναγινώσκει δέ τάς έπ’ αύτής γενομένας τρο
πολογίας ύπό τών Λομβαρδού, Γ. Μίληση καί Θεοδ. Δηλιγιάννη' 
επίσης τήν ύπό τοϋ κ. Γλαράκη έχουσαν ώς ακολούθως :

«Τό παρόν Σύνταγμα είνε αμετάβλητον, δύναται δέ μόνον νά μεταόόυθμισθή 
καθόλου ή έν μέρει ύπό τακτικής συντακτικής Συνελεύσεως, ήτις θέλει αποτελε- 
σθή έκ διπλάσιου αριθμού τών Βουλευτών».

Έπί τέλει άναγινώσκεται ή τροπολογία τών πληρεξουσίων Άννίνων. 
— Έπί δέ τής θέσεως τοϋ ζητήματοςζητοϋσι νά άγορεύσωσί τινες. — Ό 
πληρεξούσιος κ. Ίάλεμ.ος, δστις κατά τήν ομιλίαν τοϋ έπί τών Εσω
τερικών ύπουργοϋ έν διακοπή είχε προτείνη τήν άπάλειψιν τών περί 
άναθεωρήσεως διατάξεων, προσθέτει άπό τής θέσεως του ταΰτα καί μόνον.

«Έποότεινα,—εΐπεν ό κ. Ίάλεμος—τήν άπάλειψιν τού άρθρου, διότι τό δικαίωμα 
τής άναθεωρήσεως τό θεωρώ εναντίον τής αναγραφής έν τώ Συντάγματι, καί 
ξιότι άν ή διάθεσις τοΰ ήγεμόνος ή ναι ειλικρινής, καλεΐ τόν λαόν πρός διόρθω-
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σιν τών κακώς κειμένων· άν δέν ήναι, έκεΐνα τά όποια ήθελον έγγραφή όχι είς 
τό Σύνταγμα, άλλά καί είς τάς πλάκας τοΰ Μωυσέως, ήθελε τά παραβιάσει».

“Άρχεται ή ψηφοφορία. Ή Συνέλευσις, έρωτηθεϊσα έπί τής άνωτέρω 
τοϋ κ. Ίαλέμου προτάσεως πρός άπάλειψιν τών σχετικών διατάξεων 
περί άναθεωρήσεως, άποφαίνεται κατ’ αύτής, ολίγων έγερθέντων είς τήν 
προεδρικήν πρόσκλησιν.

Ή Συνέλευσις προέκειτο νά έρωτηθή έπί τής προτάσεως τοϋ Κ. Λομ- 
βάρδου, δτε ό Λ. Βουδούρης προκαλεϊ τόν πληρεξούσιον Ζακύνθου 
νά έξηγήση τήν έν αύτή λέξιν «κόμου», ήτις άπαιτεΐ άπαραιτήτως 
τήν ύπό τοϋ βασιλέως κύρωσιν μετά τάς έπί τούτων δοθείσας εξηγή
σεις, ό Πρόεδρος έρωτρί τήν Συνέλευσιν έπί τής προτάσεως τοϋ Κ. Λομ- 
βάρδου. Έγείροΐτα,ι ποΛΛοΙ, άλλ’ έγερθείσης άμφιβολίας ύπό τινων, γί
νεται ψηφοφορία κατ’ ονομαστικήν κλήσιν, καθ’ ήν άπεδείχθη μή ύπάρ- 
χουσα άπόλυτος πλειοψηφία, διότι έψηφοφόρησαν έν δλω 294, έξ ών 
143 είπον δχι, 146 ναί καί 5 ήρνήθησαν ψήφον.

Ύπαρχούσης (διαφωνίας, έάν πρέπη νά έπαναληφθή τήν έπιοϋσαν ή 
ψηφοφορία, έπικρατει ή γνώμη τοϋ Καλοϋ, δπως γίνη αύτη άμέσως· 
άλλά κατά τήν ψηφοφορίαν άποδεικνύεται, δτι δέν ύπήρχεν άπαρτία, 
διότι εύρέθησαν παρόντες μόνον 189.

Ό ωέ,αλός μετά τήν μ-αταίωσιν τής ψηφοφορίας : «Θά τήν κατα
στρέψουν τήν βασιλείαν, λέγει, κατ’ αύτόν τόν τρόπον». Τά άκροα- 
τήρια χειροκροτοϋσιν ό πρόεδρος άπαντά: «’Αφήσατε τήν Βασιλείαν. 
’Απαρτία δέν ύπάρχει».

Τήν έπιοϋσαν (16 'Οκτωβρίου 1864) ό Πρόεδρος, εύθύς άμα τή 
ένάρξει τής Συνεδριάσεως, άποπειράται νάνακοινώση πρότασιν τοϋ Θεο
φίλου, ίσχυρισθέντος, δτι κατά λάθος δέν εΐχεν άναγνωσθή έν καιρφ· άλλά 
διακόπτεται ύπό τινων πληρεξουσίων, παρατηρησάντων, δτι αύτη δέν 
πρέπει νάναγνωσθή πρό τής άποπερατώσεως τής έκκρεμοϋς ψηφοφορίας.

Άναγινώσκεται αύθις ή πρότασις τοϋ Κ. Λομβάρδου, άλλά παρετη- 
ρήθη, δτι ή συνεδρίασις έξαιρετικώς εΐχεν άρχίση ένωρίτερον τοϋ συ 
νήθους καί καλόν ήτο ν’ άναμείνωσιν έπ’ ολίγον. Συναινεσάσης τής Κυ
βερνήσεως διά τοϋ Κουμουνδούρου, γίνεται βραδύτερον ή ψηφοφορία, 
καθ’ ήν έκ τών 296 ψηφοφορησάντων 143 είπον ναό, 151 είπον όχε 
κα'ι 2 ήρνήθησαν ψήφον.

Είτα άναγινώσκεται ήπρότασις τοϋ Θεοφίλου καί κατόπιν ή τοϋ κ. 
έχουσα ώς άκολούθως :

«Δέν έπιτρέπεται ή άναθεώρησις ολοκλήρου τοϋ Συντάγ
ματος. Ώρισμέναι δμως διατάξεις αϋτοϋ έκ τών μή θεμε
λιωδών δύνανται νά άναθεωρηθώσιν, άλλ’ άφ’ ον παρέλ- 
θωσι 10 έτη άπό της δημοσιεύσεώς τον, και άφ’ ού μετά 
ταΰτα βεβαιωθή προσηκόντως ή άνάγκη αϋτη.

Ή άνάγκη τής άναθεωρήσεως θεωρείται βέβαια, έάν ή 
Βουλή κατά δύο συνεχείς βουλευτικός περιόδους διά τών 
/, τών ψήφων τοϋ όλου αύτής αριθμού ζητήση τήν άνα- 
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θεώρησχν δχ’ Ιδίας πράξεως, όρχζούσης τάς άναθεωρητέας 
δχατάξεχς.

Άποφασχυθείσης της άναθεωρήσεως, δχαλύεταχ ή ύφε- 
στώσα Βουλή καχ σνγκαλεχταχ νέα είδχκώς πρός τούτο, συγ- 
κεχμένη έκ δχπλασχου άρχθμοϋ βουλευτών, ήτχς άποφασίζεχ 
έπί τών αναθεωρούμενων δχατάξεων».

Ό Καλές νομίζει, δτι άπωτέρα είναι ή τοϋ κ. Μίληση. Ό Θεόφι
λος συγχωνεύει τήν πρότασιν του πρδς τήν τού κ. Μίληση.

Ό κ. Καλλογας προτείνει νά έρωτηθή ή Συνέλευσις, έάν θέλη νά 
διαιρεθή ή πρότασις τοΰ κ. Μίληση.

«Μέ συγχωρεΐτε τδν λόγον, κύριε Πρόεδρε—λέγει ό Καλός—αρκεί 
οτι έδολιεύσατε τήν ψηφοφορίαν χθες· αρκεί καί τούτο μόνον». — «"Οτιλέ
γετε εναντίον μου — άπαντα ό Πρόεδρος—τδ αποδίδω εις τήν ανατροφήν 
εκείνων οί όποιοι τδ λέγουν».— Καλλογας. Ή διαίρεσες. . . (θόρυβος 
μέγας). — Καλός καί Χρηστόπουλος. Δέν υπάρχει διαίρεσις. 
— Ό κ. Καλλιγας άναβαίνει έπί τοϋ βήματος. — Πολλοί, 
(έξ αριστερών). Κάτω! Κάτω! ( ποδοκροτήματα ).— Πέτρινος. 
Υποβάλλει πρότασιν νά τφ άπαγορευθή ό λόγος, παρατεταμέ-
νος εζ αριστερών).—Χαρίπολος. Άναγνώσατε τδ άρθρον τοϋ κα
νονισμού.— Πολλοί (έζ αριστερώνή. Ν’ άρχίση ή ψηφοφορία. — Ό 
κ. Καλλιγας χαταβαίνει τον βήματος (θόρυβος παρατεταμένος ).— 
Καταπαύσαντοςτού θορύβου, ό πρόεδρος υπομιμνήσκει, οτι τήν προ
τεραίαν ειχεν άποφασισθή, προκειμένου περί τής προτάσεως τού Λομβάρ- 
δου, τδ μή διαιρετόν άλλ’ δτι ήδη ό κ. Καλλιγας προτείνει νά διαιρεθή 
ή τού κ. Μίληση. Άντιλέγουσίν οί κ.κ. <■>. Λιηλιγιάννης. Κα
λός, και έτεροι- ή Συνέλευσις έρωταται· εγείρονται ολίγοι. Μετά τοϋτο 
τίθεται εις ψηφοφορίαν ή πρότασις τον χ. Μίληση, ήτις δι άναστά- 
σεως έγένετο δεκτή. — Ό Πρόεδρος ήτοιμάζετο νά έρωτήση 
τήν Συνέλευσιν έπί τού τελευταίου άρθρου, δπερ έκάλεσε καί τδ 
σπουδαιότερον δλων, δτε ό 'Ί’πουργός τών Εσωτερικών (Α. 
Κουμουνδούρος) προτείνει ώς έςαίρεσιν τού ψηφισθέντος κανόνος τήν 
άναθεώρησιν τής διατάξεως περί τής ψηφοφορίας διά σφαιριδίων ώς πρδς 
τάς δημαιρεσίας. Ό κ. Γλαράκης ζητεί νά προστεθή διάταξις 
περί άναθεωρήσεως τών διατάξεων τού Συμβουλίου τής ’Επικράτειας.

Ό Πρόεδρος άποπειοάται τήν άνάγνωσιν τών ύποβληθεισών προτά
σεων, άλλά πριν ή τελειώση αύτήν διακόπτεται ύπδ τού Λ.ομ.βάρ- 
δου, δστις «διά κάθε ένδεχόμενον» ζητεί τήν ονομαστικήν κλήσιν. 
Είς τούτο συμφωνεί ό Χομ-ϊκός. — Ό κ. Ίάλεμ.ος εγχειρίζει πρό- 
τασιν τφ Προέδρφ, δστις, δυσανασχετών, λέγει : «Πάλιν νέας προτά
σεις»!— «Είναι πολύ άναγκαία», άπαντα ό Ίάλεμος. — Ό Πρόε
δρος άναγινώσει τήν πρότασιν του, έχουσαν ώς άκολούθως :

«Έπχτρέπεταχ ή άναθεώρησχς τοϋ περχ Συμβουλίου τής 
έπχκρατεχας κεφαλαίου εχς τήν προσεχή βουλευτχκήν περίο
δον, άν τό ζητήσωσχ τά 5/4 τής Βουλής».

Έρωταται ή Συνέλευσις έπί τών προτάσεων πρώτον τού κ. Δηλι- 
γιάννη καί εΐτα τού Α. Κουμουνδούρου. ’Απορρίπτει άμφοτέρας. — Έπί 
τής προτάσεως τού κ. Ίαλέμου : «.’Εγείρονται πολλοί,—κατά τήν 
επίσημον εφημερίδα τής Συνελεύσεως,— ζητωκραυγαί χαι χειροχρο- 
τήματα καί φωναί: «,ΓΙαρεδέχθη», «Παρεδέχθη». — ’Εγείρονται χαι 
έτεροι τινές' χειροκροτήσεις παρατεταμέναι χαι ζητωχραυγαί επανει
λημμένοι, ώς χαι έχ τοϋ ακροατηρίου. Συγχρόνως τινές εγειρόμενοι 
ζητοϋσιν ονομαστικήν κλήσιν».— Ό πρόεδρος λέγει: «’Αναγγέλλω 
εις τήν Συνέλευσιν, δτι δεν ήδυνάμην νάναγγείλω, ούτε μέχρι τινδς νά 
εννοήσω έν τφ μέσφ τού θορύβου, δτι ή Συνέλευσις έπί τέλουςπαρεδέχθη 
τήν πρότασιν». (’Επανειλημμένα χειροκροτήματα καί ζητωχραυγαί).

Ούτως αί έν ίσχύϊ διατάξεις τών άρθρων 107 καί 108 τού Συντάγ
ματος είναι αί ψηφισθεΐσαι προτάσεις τών πληρεξουσίων τής Συνελεύ
σεως κ. κ. Γ. Μίληση καί Όδ. Ίαλέμου, έπελθούιης, κατά τήν έπι- 
διόρθωσιν τού λεκτικού, τής άντικαταστάσεως τών λέξεων εις μέν τήν 
πρώτην άντί «έπί τών άναθεωρουμένων διατάξεων» αί άκόλουθοι «’Επί 
τών άναθεωρητέων διατάξεων»- είς δέ τήν δευτέραν άντί τήςλέξεως 
«κεφαλαίου» ή λέξις «άρθρου».

Ό Βασιλεύς Γεώργιος Α' έν τφ άπδ 31 ’Οκτωβρίου 1864 πρδς τήν 
’Εθνικήν Συνέλευσιν διαγγέλματι αύτοϋ, άναγνωσθέντι κατά τήν συν - 
εδρίαν τής 2 Νοεμβρίου 1864, παρεκάλει αύτήν, δπως καταλληλότερον 
έξεύρη τρόπον άναθεωρήσεως· άλλ’ ή Συνέλευσις τή προτάσει τοΰ Θρ. 
Ζαήμη άπήντησε (6 Νοεμ. 1864), καί τήν άπόφασίν της άνεκοίνωσε 
διά δωδεκαμελούς έπιτροπείας είς τδν βασιλέα, δτι δέν δύναται νά 
μεταβάλη τδ περί άναθεωρήσεως τού Συντάγματος άρθρον, «ώς μή έζευ- 
ροϋσα καταλληλότερον άλλον τρόπον» (Έφημ. Συνελεύσεως. ζ’ σ. 
1037). Ούτω παρεδόθη είς εφαρμογήν τδ συντακτικόν τών πληρεξου
σίων τής Β' έν Άθήναις Συνελεύσεως εργον, έδημοσιεύθη δέν τφ 
φύλλφ τής «Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως» τής 17 Νοεμβρίου 1864 
ύπδ τήν άσφάλειαν τών άρθρων 107—8 κατά πάσης έπιθέσεως.

Έτος μόλις είχε συμπληρωθή, δτε ή Βουλή συμφώνως πρδς τό άρθρ. 
108 τού Συντάγματος κατά τήν συνεδρίαν τής 20ής Νοεμβρίου 1865 
εψήφισε διά ψήφων 119 κατά 24, άρνηθέντων ψήφον 4 βουλευτών, τήν 
κατάργησιν τοΰ Συμβουλίου τής ΈπΓκρατείας. Πρδς τούτο έξεδόθη ό νό
μος ΡΙΒ' τής 25 Νοεμβρίου 1865, δστις φέρει κατά τήν δημοσίευσίν 
του τάς ύπογραφάς τού πρωθυπουργού Ε. Δεληγιώργη καί τών ύπουργών 
Δ. Χρηστίδου, Δ. Γρίβα, Σ. Άντωνοπούλου καί Α. Μαυρομιχάλη.

Μετά τδν άκρωτηριασμδν τών περί Συμβουλίου τής Επικράτειας 5 
άρθρων (83 — 86 καί 108), έξ ού ή έν τφ Έλληνικφ βασιλείφ ωφέ
λεια ήμφισβητήθη, ό Συνταγματικός χάρτης μένει άκέραιος, ώς χάρ
της τουλάχιστον κατά τά ύπολειπόμενα αύτού 105 άρθρα. Πολλά έξ 
αυτών έπαθον — είναι άληθές,—έν τή νοσηρά αύτού έφαρμογή πυαιμίαν, 
ούχ ή ττον κατατάσσονται έτι πάντα μεταξύ τών ζώντων. Πολλοί 
όμως έξέφρασαν γνώμην περί τής άνάγκης τής άναθεωρήσεως καί ίσως 
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έν τή συνοπτική ταύτη Ιστορική σκιαγραφία σκόπιμον είναι νά ύπομνή- 
σωμεν τάς περί τούτου διατυπωθείσας γνώμας, και—καθόσον ημείς 
γνωρίζομεν αύτάς—κατά χρονολογικήν τάξιν.

Ό άείμνηστος Ν. Σαρίπολος, εισηγητής τής επιτροπείας προς σύν
ταξιν σχεδίου τοϋ πολιτεύματος, καθηγητής δέ, ώς γνωστόν, τοϋ 
Συνταγματικού δικαίου έν τή Νομική σχολή, ούτινος τήν γνώμην έν τή 
Συνελεύσει παρεθέσαμεν άνωτέρω είς τήν πρός αύτήν ύποβληθεϊσαν έκ- 
θεσιν, φαίνεται, δτι έκ τής κατά τήν έφαρμογήν πείρας έπείσθη νά 
καταίικάση έν τφ περί τοϋ Συνταγματικού Δικαίου συγγράμματι αύ
τού (^ 944) τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 107 τοϋ Συντάγματος.

Έν τή παρ’ ήμών άλλοτε έν Χαλκίδι συντασσομένη «Εύβοια» 
πολλάκις έγένετο λόγος περί τής ανάγκης τής άναθεωρήσεως τοϋ Συν
τάγματος και ίδιο: είς τό φύλλον τής 3ης Μαρτίου 1877, έδημοσιεύσα- 
μεν άρθρον δπερ, ύπό τό κράτος τών εντυπώσεων εθνικών περιπετειών 
καϊ έν νεανική ζωηρότητι, έπεγράφομεν ύπό τόν άπειλητικόν τίτλον «ή 
λαιμητόμους ή έθνοσυνέλευσιν».

Κατά τόν ’Ιούλιον 1879 έδημοσιεύθη άνωνύμως έν τή «Έφημερίδι» 
τών ’Αθηνών άρθρον, δπερ μετά βασιμότητος άπεδόθη είς τόν δια
πρεπή πολιτευτήν κ. Ίωάννην Μεσσηνέζην δστις έκτοτε έγένετο ό δια
πρύσιος κήρυξ ύπέρ τής άνάγκης τής άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος, 
Γσως διότι έκ τής θέσεώς του, ώς προέδρου έν τή Συνελεύσει κατά τήν 
συζήτησιν καί ψήφισιν τοϋ θεμελιώδους ήμών νόμου, ήτο ό άρμοδιώτε- 
ρος κριτής τοϋ θνησιγενούς τέκνου τής Β' έν Άθήναις Συντακτικής 
Συνελεύσεως. Τό άρθρον τοϋ κ. Μεσσηνέζη ειχομεν άνατυπώση μετά 
συστάσεων κα’ι ημείς έν τή «Εύβοία» τής 26 ’Ιουλίου 1879.

Ό κ. Μεσσηνέζης δέν έπαυσεν έργαζόμενος προς έπιτυχίαν τής γνώ
μης του και έν τή Βουλή, διότι κατά τήν συνεδρίαν τής 4ης Φε
βρουάριου 1884 ύπέβαλε πρότασιν περί έκλογής δεκαπενταμελοϋς επι
τροπής προς σύνταξιν προτάσεως περί άναθεωρήσεως τοΰ Συντάγματος· 
άλλ’, έκτος τής παρά τοϋ ίδίου γενομένης άναπτύξεως, ούδεμία. έπ’ αύ
τής έγένετο συζήτησις.

Ή φωνή τοϋ βουλευτοϋ Αίγιαλείας δέν εύρεν ηχώ έν τή Βουλή. 
Δέν ειχεν έτι, φαίνεται, ώριμάσεί ή ίδέα, τοΰ έκ τής άναθεωρήσεως 
φαρμάκου, ΐσως ώς έκ τών έλπίδων τής τών πάντων νομοθετικής ανα
μορφώσεων. Τότε έκεϊνος έτράπη τήν πρός τόν Τύπον άγουσαν. Κατά 
τά τέλη δέ Μαρτίου καϊ τάς άρχάς ’Απριλίου 1885 ήρξατο δημο
σιογραφικήν έκστρατείαν έν τφ «Αιώνι», δημοσιεύσας έν αύτφ σει
ράν άρθρων, ών τινα άνεδημοσιεύθησαν καϊ έν τώ «Χρόνφ ’Αθηνών» 
(4 Άπριλ. 1885), δστις έν τφ προγράμματί του ειχεν άναγράψει κα’ι 
τό περί άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος θέμα, περί ού έδημοσίευσε καϊ 
συνέντευξιν μετά τοϋ Αθανασίου Ι1ετμ.εζα, τότε βουλευτοϋ Κα
λαβρύτων (13 ’Ιουλίου 1885), τοϋ έκφράσαντος τήν γνώμην, δτι είναι 
δυνατή ή άναθεώρησις ούχί διά τής τηρήσεως ό.Ιων τών τύπων τοϋ 
άρθρ. 107 τοϋ Συντάγματος «έάν οί τά πρώτα φέροντες πολιτευταϊ 

συνεννοηθώσι», — διότι κατ’ αύτόν ή σημερινή τών πραγμάτων κατάστα- 
σις παρατεινομένη μάς άγει <ίή προς επανάστασιν ή πρός ΰποδούΛω- 
σιν». Κατά τών ύπό τοϋ Άθ. Πετμεζά δηλωθέντων έγράφησάν τινα είς 
τήν «Σημαίαν» τοϋΒόλου, συντασσομένην τότε ύπότοϋκ. Δ. Καλαποθάκη.

Έπίσης έν τφ «Χρόνφ ’Αθηνών» έδημοσιεύθη συνέντευξις (15 Ίουλ. 
1885) μετά τοϋ κ. Ίω. Μεσσηνέζη, δστις, δσον ένθέρμως ύπεστήριξε 
τήν κατά τάς συνταγματικός διατυπώσεις άναθεώρησιν, τοσοϋτον άπέ- 
κρουσε πάντοτε τήν σύγκλησιν Συντακτικής Συνελεύσεως : «Μακράν 
δμως, πρός Θεού, — είπε πρός τόν συνεργάτην τοϋ «Χρόνου Αθηνών»,— 
’Εθνοσυνελεύσεως, περιβεβλημένης δι’ άπεριορίστου έξουσίας».

Έκτοτε καϊ άλλοι έλαβον άφορμήν παρεμπιπτόντως νά ύποδείξωσι 
τήν άνάγκην τής άναθεωρήσεως είς διάφορα δημοσιεύματα ή είς άρθρα 
εφημερίδων και έν τή Βουλή δέ ό βουλευτής ’Αττικής κ. Άντ. Ζυγο- 
μαλάς κατά τήν συνεδρίαν τής 4 Δεκεμβρίου 1893, συζητουμένου τοϋ 
νόμου περί ύπηρεσίας τών Εθνικών οανείων, εθιξε το ζητημ.α τοϋτο. Καϊ 
ημείς είς τήν περί τοϋ απορρήτου τών επιστολών μελέτην επί τοϋ 
άρθρου 20 τοϋ Συντάγματος (Θέμις Δ', σελ. 486). Έπίσης έν τφ συμ- 
περάσματι τεσσάρων ένυπογράφων πολιτικών άρθρων, δημοσιευθεντων 
έν τή «Εστία» (2 — 5 Δεκεμβρίου 1894).

Τελευταϊον εις ύπό τό ψευδώνυμον «Ταΰγετος» έδημοσίευσεν έν τφ 
«Μηνύτορί» τών ’Αθηνών σειράν άρθρων (1. 2. 6. 7 Σεπτ. 1894), 
συνιστών, δτι είνε «άπόλυτος άνάγκη νά κληθή ώς οΐόν τε τάχιστα Συν
τακτική Συνέλευσις, έάν θέλωμεν νά σωθώμεν», είς α ή «Έγερσις» τοϋ 
’Αργοστολιού άπήντησε (17 Σεπτ. 1894), δτι: «Πληρεξούσιοι ρου- 
σφετοΛογουντες θ’ άποβώσιν οί νεκροθάπται τής πατρίοος».

Άλλ’ ύπέρ τής άναθεωρήσεως έμμέσως έδήλωσαν γνώμην κα'ι δσοι 
είδικώς ζητοϋσι τήν μεταβολήν Συνταγματικών τινων οιατάξεων καϊ 
ίδίφ τής άνασυστάσεως τής Γερουσίας, π. χ. ό κ. Γ. ίΜαυρογοάν- 
νης, δημοσιεύσας έν τη « Εστίγ» (1 Μαΐου 1894) άρθρον υπό τον 
τίτλον «Πρωθυπουργοί δικτάτορες» καϊ έτερον (22 ’Ιουλίου 1894) 
ύπό τόν τίτλον «Έπί δύο βουλαΐς ώσπερ άγκύραις».

Ένταΰθα λήγει κατ’ άνάγκην ή παρ’ ήμών έπιχειρηθεΐσα χάριν τών 
άναγνωστών τής ΠοικίΛης Στοάς·» άσθενής ιστορική σκιαγραφία τοϋ 
άρθρων 107 τοϋ Συντάγματος, έφ’ δσον αύτη ήτο έφικτή έν στήλαις 
ημερολογίου. Υπολείπονται νά έξετασθώσι πολλά, πολλά ζητήματα, 
πριν ή δυνηθώμεν νά καταλήξωμεν είς τό ήμέτερον συμπέρασμα- διότι 
πρό παντός άνάγκη : α’) άναλύσεως τής διδομένης είς τήν ίσχύουσαν 
διάταξιν ερμηνείας έν γένει- β') τής διαιρέσεως τών άναθεωρητέων δια
τάξεων ώς μή θεμελιωΐών και τών μή δεκτικών άναθεωρήσεως κατά το 
Σύνταγμα- γ’) τής άναπτύξεως τών πρός άναθεώρησιν διατυπώσεων κατα 
τάς διατάξεις τοϋ Συντάγματος καϊ τοϋ δυνατού ή άνεφίκτου κατα την 
εκτέλεσιν αύτών ένεκα πολιτικών δυσχερειών- δ ) τής εξετάσεως τού ζη
τήματος κατά πόσον είναι δεδικαιολογημένη ή μή ύπό τήν έποψιν τών 
απεριορίστων τοϋ λαού κυριαρχικών δικαιωμάτων ή σύγκλησις Έθνο-
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συνελεύσεως καί όποια έσονται τ’ αποτελέσματα αυτής, εάν δηλαδή 
έν συγκληθησομένη Έθνοσυνελεύσει θέλουσι περιορισθή ή ού αί συνταγ- 
ματικαί έλευθερίαι, ή εάν συμφέρη μόνον νά κανονίσθώσιν έπί εδραίων 
βάσεων αί ήδη άναγεγραμμένατ καί τέλος ε') τής μελέτης των ίσχυόν- 
των εις δλα τα λοιπά κράτη * έν συγκρίσει προς τά παρ’ ήμϊν καί 
μετά ιστορικήν τοϋ δλου συνταγματικού πολιτεύματος έξέτασίν από 
των άρχαιοτάτων χρόνων καί ίδίγ άπό τοϋ Συντάγματος, δπερ έψή- 
φισεν ή έν Έπιδαύρω Λ' ’Εθνική Συνέλευσις μέχρι σήμερον.

Των θεμάτων δμως τούτων, καθ’ έαυτά τε καί υπό καθαράν επι
στημονικήν έποψιν σπουδαιοτάτων, ύψίστην δ’ έχόντων πρακτικήν ση
μασίαν ως πρός τε τό ένεστώς καί τό μέλλον, ού μόνον τής μικράς αυ
τής έλευθέρας γωνίας, αλλά καί σύμπαντος τοϋ 'Ελληνισμού—τήν έξέ- 
τασιν άναβάλλομεν εις άλλην ευκαιρίαν.

"Ο,τι δυνάμεθα άπό τοϋδε μετά θάρρους νά ύποστηρίξωμεν είναι, ότι 
ήγγικεν ή ώρα πρός άρτίαν καί γενικήν συζήτησιν έν τε τφ Τύπφ καί 
έν τή Βουλή τοϋ περί άναθεωρήσεως τοϋ Συντάγματος θέματος, διότι 
εινε αναντίλεκτου πλέον καί άτυχώς έκ των πραγμάτων βεβαιωμένου, 
δτι ή πολιτειακή νόσος σιδηροδρομικός προχωρεί καί δτι, αν μή λη- 
φθώσι ριζικά θεραπευτικά μέτρα, βεβαίως έπίκεχνταχ έθνχκά 
δνστυ^ϊψατα. Έάν άπηλπίσθημεν περί νομοθετικής όργανώσεως 
αρμονικής πρός τό πολίτευμα καί περί τής ειλικρινούς των συνταγμα
τικών έξουσιών συμπράξεως, ίσως ούδέν ύπολείπεται ήμΐν θέμα συζη- 
τήσεως έκτος τοϋ τής συνταγματικής άναθεωρήσεως.

’Εν τή Συντακτική Συνελεύσει οί πλεΐστοι των πληρεξουσίων ένόμι- 
σαν τον θησαυρόν τοϋ Συνταγματικού χάρτου έξασφαλισθέντα διά τοϋ 
κλείθρου τοϋ 107ου άρθρου. 'Υπήρξαν καί τινες φοβούμενοι, δτι ή θύρα 
δεν ήτο ασφαλής, άνεπιφυλάκτως δηλώσαντες μάλιστα τούς φόβους των 
περί των έπιθέσεων, έκ μέρους των μή παραδεχομένων, δτι τό έργον 
έκεΐνο υπήρξε τέλειον καί δτι ή γή δεν έστη ακίνητος μετά τήν τελευ- 
ταίαν ψηφοφορίαν τής Συνελεύσεως 1

Νομίζομεν, δτι έπέστη ή στιγμή νά έξετασθή, έάν τό 1Ο7ον άρθρου 
έπιτρέπη τήν είσοδον είς τήν λαϊκήν κυριαρχίαν πρός ένάσκησςν των 
δικαιωμάτων της διά Βουλής ή ύιά Συνελεύσεως' έπίσης έάν ύπάρχη ή 
ανάγκη τής διαρρήξεως τοϋ κλείθρου, οπερ ένέκλεισε τό ουδέποτε, κατά 
τόν Laboulaye, περιοριζόμενον δικαίωμα τοϋ κυριάρχου Λαού πρός 
αναθεώρησιν τοϋ Συντάγματος.

Γεώργιος Ν. Φιλάρετος

1 Άριστη συμβολή προς μελέτην συγκριτικήν των συνταγματικών διατά
ξεων είνε τό τελευταΐον (1893) δημεσιευθέν έργον τοϋ κ. Ch. Borgeaud, τιμη- 
θέν ύπό τής Νομικής σχολής των Παρισίων έν τω διαγωνίσματι Rossi τω 1892 
ύπό τόν τίτλον «Etablissement et Revision des Constitutions en Am6rique 
et en Europe», ούτινος είλικρινώς λυπούμεθα, μή νομίζοντες κατάλληλον ένταϋθα 
τόν χώρον, όπως δώσωμεν λεπτομερεστέραν άνάλυσιν.



έκ παραδρομής έδώ κάτω εις την γην άποπλανηθείς, ή ένδεκαέτις Φιφή 
Μιρκονρη, ή άγαπημένη εκείνη παιδίσκη άπεπτη έκ της γης τη 1 1 ’Ιου
λίου. Όταν νεκροϋνται και άφαρπάζωνται τοιαϋται άνθόβλητοι, μυρόεσσαι

αρμονίαν των αισθημάτων, ζτινα η ζωή θερμαίνει, ή άπελπις τοϋ άλ-

έκμηδένισιν εις τά μαϋρα βάθη τοϋ τάφου. "Ιπτανται έπαναστρέφοντες 
ε’ις τά κυανοφώτιστα, τά άπέραντα, τά πανύψηλα, τά συννεφοσκεπή

υπάρξεις σκορπίζουσαι τδ άρωμα καί την μέθην της εύτυχίας, άλλά καί 
δ ουρανός είνε άφ ’ ετέρου ζηλότυπος, αισθανόμενος,—δσον ημείς μετά 
τόν θάνατόν των—την στέρησιν των χαριτωμένων ένοικων του. Καί ή 
γη, τοϋ ουρανού άντίζηλος, ύφίσταται τάς στερήσεις καί δ ουρανός επα
νακτώ τούς άστέρας καί τ’ άνθη του. Ούτω μόνον έξηγεϊται δ θάνατος 
τοιούτων προσφιλών μικρών ύπάρξεων, πτήσις μάλλον η θάνατος ώς δ 
της Φιφήζ Μερκοΰρη.

Ποιος δεν έγνώρισε την λατρευτήν παιδίσκην, την άπαραμίλλου πλα
στικού κάλλους, την γελαστήν, την ροδόχρουν Φιφηυ, κάλυκα μόλις 
ύπενδίδοντα εις της ζωής την αυγήν, άκτΐνα μόλις σελαγίζουσαν κατά 
την στιγμήν της ανατολής ; Ποιος δεν έθαύμασε την έκτακτον ευφυΐαν 
της, τό άπείρως φιλομειδές καί άγγελικόν, την χάριν την εύλαλον, την 
αβρότητα καί την γλυκύτητα ; Ποιος δεν την είδε φέρουσαν συχνά την 
έθνικην ένδυμασίαν μετ’ άνδρικοϋ παραστήματος; ΙΙοϊος δέν έφθόνησε 
τους ευτυχείς γονείς διά τό μαγικόν άγλάϊσμα, καί ποιος οέν συμπονεΐ 
σήμερον τούς δύσμοιρους, άπορφανισθέντας τής άγάπης των ; Έάν ήτο 
ουνατόν νά άναλυθοϋν τά δάκρυα τών γονέων, ποια, πικρία, ποιος ωκεα
νός οδύνης δέν θά άπετελεΐτο, καί έάν έπί ταυτό συνηθροίζοντο, τίς οϊδεν 
κν δ στυγερός Χάρων δέν άνέστελλεν εκάστοτε τήν θανατηφόρου δρμήν 
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του καί άν έφεξής τό παροιαιώδες οξύ δρέπανου του δέν έθέριζεν όλιγώ- 
τερον τυφλούς καί αδιακρίτως άνθη έκ τοΰ γήινου κήπου καί άνθη τά 
εύοσυ-ότερα !

Κ
Τό άτυχες πλάσυ.α ! Μόλις ήσθάνθη την ζωήν καί έλιποψύχησεν. Είς 

της νόσου την καταδρομήν ύπεχώρησε καί μειδιών έν μέσω δακρύων 
καί φιλημάτων τών γονέων μετηλλαξε βίον μίαν αυγήν. Άλλ’ άν τό 
άτυχες δέν άπεδήμει πριν διά τών βασάνων δοκιμασθή, ποιος άρά γε 
ύπερθετικός βαθμός θά έδιδε το μέτρον τής ουστυχίας τών έναπολειφθέν- 
των έν τή ζωή γονέων ·, Άλλ’όχι' ή μνήμη τοιούτου άγγέλου άν θολοί 
τούς οφθαλμούς των συνεχώς, σχηματίζει δμως φωτεινήν δέσμην, έν τή 
οποία ζωσι και αναπνέουν, συγκροτεί ιοιον κύκλον υπαρςεως ιοεωοους, 
φανταστικής, πνεύματος καί άναμνήσεως ! Θά ζώσιν έν τή Φιφή των.

ΤΙνώθησαν έν τή σκοτία οί διαυγείς καί πάναγνοι οφθαλμοί της, 
άπεύύγη τό ροδόχρουν χείλος, αί χεϊρες έβάρυναν τά στήθη σταυρωθεί- 
σαι καί ένωθεϊσαι έν τή εΐκόνι τής Παναγίας. Άλλά τί σημαίνει ! . . 
Ζή καί λαλεϊ ή Φιφή καί νεκρά άκόμη, πλέον προσφιλής καί ευτυχής 
έν τώ τάφω. Είνε ζωή τής μ.υριοχαίδεμμένης τό μ.νήμα τό μικρόν, τό 
άνθοστρωμένον μνήμα....

ΑΝΘΟΥΣ ΜΝΗΜΟΣΤΝΟΝ

ΦΙΦΗΣ'Σ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Α'
Κΐ’ ό χάρος στεφανώνεται, χαραΐς κι’ ό χάρος κάνει, 

Τ’ αρέσει τής πορτοκαλιάς, τοϋ γάμου τό στεφάνι. 
Κ’ αιώνια, κάθε στιγμή καί ώρα εύλογάται 
Καί μέ μιά νύφη ό γέροντας κάθε νυχτιά κοιμάται ! 
Καί μέ τί νύφαις, ουρανέ. Μέ τί αφράτα νειάτα, 
Μέ τί γλυκογαράματα δροσιά, καί φως γεμάτα !

"Αχ, ό γαμπρός ό άγριος καί σκοτεινός γνωοίζει, 
Ποϋ τ’ άηδονάκι κελαϊδεό, τό ρόδο ποΰ ανθίζει. 
Ξέρει το κρίνο π’ οΰρανοϋ δροσιά τό διαμαντώνει 
Κι’ απάνω του τό χέρι του τό βάναυσο απλώνει. 
Γιατ’ είνε δλα κάτω του' τήν πλάσι δοΰλα έχει’ 
Τ'ο ’μάτι του ακίνητο σ’ δλον τόν κόσμο τρέχει.

Κι’ αρπάζει, πέρνει απονα, κουρσεύει καί θερίζει, 

"Ο,τι εύρίσκεται ψηλά, δ,τι τή γη στολίζει.
"Ο,τι αγνό, δ,τι πέτα καί δ,τι τραγουδάει’ 
Τ’ ’Απρίλη τό τριαντάφυλλο, τή μυρωδιά τοΰ Μάϊ,

Τό κρίνο τό χιονάτο,
Πουλάκι άκόμη στή φωλιά, δροσιά πριν πέση κάτω. 
Τό περιβόλι τής ζωής μόνο γι’ αύτόν ανθίζει" 
Δικό του είνε καί γι’ αύτόν ό κόσμος λουλουδίζει !

Β’
Καί χθες έστεφανώθηκε μ’ άλλη παρθένα πάλι" 
"Α/’ μέ νυφοϋλα, ποΰ ποτέ ή γή δέν είδε άλλη.

•Κ Κ’ έπήρε τήν αύγή νυχτιά, χειμώνας τόν ’Απρίλη,
Τ ’ άστρο καί τόν αύγερινό τάφου θαμπό κανδύλι. 
Κατάπιε φλόγα τή δροσιά, τό κρυσταλλένιο κΰμα 
Έρρόφησε ή άβυσσος, ή νύχτα καί τό μνήμα. 
Κ’ έσφιξ’ ό γέρος, έσφιξε στήν κρύα του άγκάλη, 
Τήν κόρη τής πρωτομαγιάς, τής άνοιξης τά κάλλη 
Κι’ αύτ’ ή νυφοϋλα, ή δροσιά, τό κΰμα καί τ’ αστέρι, 

Κ Σύ ήσουν, Χερουβείμ τής γής, εσύ δροσάτο αγέρι,
’Εσύ, Φιφή μου, μυρωδιά τοΰ μενεξέ καί χάρι. 
Τής μάννας, τοΰ πατέρα σου καί δόξα καί καμάρι, 
Άλλά καί πόνος, σπαραγμός ακοίμητος ακόμα,

Άπ’ τή στιγμή έκείνη,
Ποΰ ή ψυχή σου άφησε τό παιδικό σου στόμα, 
Καθώς τό μύρο δταν βγή καί τον άνθό του άφίνη I 
Πτωχό παιδί, δέν τώξευρες" τής μάννας ή άγκάλη, 
Πώς είν’ άκόμη πειό γλυκειά κι’ άπ’ τ’ ούρανοΰ τά κάλλη.

Γ’
Κλάψε, πατέρα δύστυχε, μαννοΰλ’ άπελπισμένη’ 
Ξέρω σέ ποιά σάς ερριξε ή μοϊρά σας πελάγη. 
Ξέρω τό δάκρυ άπ’ τήν καρδιά τό πύρινο πώς βγαίνει' 

Τή μαχαίρια που φαγατε κ εγω τήν εχω φαγει .... 
Φιλώ τό δάκου σας, φιλώ τό μνηματακι ακόμα, 
Ποΰ τό μικρό σας χερουβείμ κοιμάται πικραμμένο

• Κ’ είς μυτισμένο τραγουδώ καί αγιασμένο χώμα,
Τραγοΰδι, ποΰ δ θάνατος μοΰ τώχει μαθημένο .... 
Χαρά σ’ δποιον δέν τ’ άκουσε ποτέ" χαρά στό στόμα, 
Ποΰ δέν τό έτραγούδησε, δέν τώψαλε άκόμα’ 
Είνε τραγοΰδι άλλοιώτικο, βουβό’ τραγούδι, δπου

Τά χείλη οέν τό λένε,
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Ποϋ δέν τδ ψάλλουνε πουλιά, ούτε φωνή ανθρώπου 
Καί μοναχά τδ τραγουδούν τά ’μάτια όπου κλαίνε ! 

“Αχ! τδ τραγούδι τδ πικρδ άς ψέλνωμε αντάμα' 
Σείς άπ’ τδ μνηματάκι του κ’ έγώ απ’ άλλο μνήμα' 

“Ας σμίξουν οί δυδ πόνοι μας είς ένα μόνο κλάμμα, 
Σάν μέσ’ σέ μαΰρο πέλαγος τδ κύμα μ’ άλλο κύμα. 

’Ελάτε να κοιμίζωμε κορμάκια αγαπημένα, 
Ποϋ κοίτονται χωρίς έμάς, μοναχα, πικραμμένα. 

“Ονειρο τδ τραγούδι μας στον ύπνο τους άς γείνη'
Ποιος ξεύρει, ποιος μέσ’ στά βαθειά, στήν ύστερνή τους κλίνη, 

Άνίσως δέν άκοΰνε
Κι’ αν τη φωνή δέν λαχταρούν έκείνη π’ αγαπούνε!
Ναι, δέν ξεχνούνε οί νεκροί' ποιος χάοος καϊ ποιο μνήμα

Καί ποιδ τού χρόνου κύμα
Καί ποια αιωνιότητα, πού καρφωμένη τρέχει, 
Δύναμι μεγαλείτερη άπ’ τήν άγάπη εχει ;
Τή μνήμη τής άγάπης μας ό χάρος δέν τήν σβέννει, 
Νά ξεύρατε μέ τί καρδιά κάθε νεκρός προσμένει, 
Ν’ όκούση βήμ ’ άγαπητδ στοΰ τάοου του τήν άκρη, 
Νά ξεύρατε, πόση δροσιά τους δίνει ένα δάκρυ, 

"Ενα κερί, ένας άνθος, μέ φύλλα μυροβόλα,
Αύτά τους είνε φώς, δροσιά, τραγούδι, δλα, δλα !

Δ’

“Αφσε, πατέρα δύστυχε, τό δάκρυ σου νά τρέχη' 
Τό θέλ’ ή κόρη κι’ αγαπά τδ χώμα της νά βρέχη' 
Καί κλάψε, κλάψε' δρόσιζε άγγέλου μνηματάκι, 
Μέ δάκρυο ακοίμητο, μ’ αθανατο φαρμάκι.
'Ραίνε μέ φλογερή δροσιά τδ πρόσκαιρο του χώμα’ 
Τδ δάκρυ είνε τδ νερό πού πίνει νεκρού στόμα.
Κ’ έρχου μέ τή μαννούλά του, τ’ αδέλφια τά μικοά το'υ 
’Εδώ ποΰ κοίτεται' αυγή καί δειλινό καί βράδυ, 
Όμως τή νύχτα πειδ συχνά, καί μένετε κοντά του'
Γιατί φοβάται ή μικρή μέσ’ ’στ’ άγριο σκοτάδι .... 
Σαν νοιώθη μάννας μυρωδιά, άδέλφια καί πατέοα, 
Στδ μνήμα της τδ σκοτεινό θά γίνεται ημέρα . . .
Καί φύτευε βασιλικούς καί αμάραντα λουλούδια

Στήν αγιασμένη γή του,
Πουλάκια ν’ ανεβαίνουνε νά ψέλνουνε τραγούδια 
Καί στήσε κάτασπρο σταυρό άπάνω στήν κορ©ή του. 

“Αχ ! γίνου, γίνου κηπουρός εις τδ μικρό της κτήμα
Καί στόλιζέ το μέ άνθους τδ χώμα νά μυρώνη,

Αγάπη: κάμε το βωμό τ’ αγγελικό της μνήμα,
Νά μοιάζη ή γλάστρα τόν άνθό καί τό κλουβί τ ’ αηδόνι , . .
Σκόρπα λουλούδια, σκόρπιζε δροσιά στδ μνηματάκι
Καί κυπαρίσσι φύτεψε είς τό κυπαρισσάκι !

(Αΐ'γονατοί 18941. Αχιλλευς Παραςχος

ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΦΙΦΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

Πα’ΓΕΡΑ δύστυχε, δόλ^α μαννούλα,

Πώς τήν έχάσατε τέτοια νυφούλα ;
Καί σάν ’πετοΰσε τρελλά κοντά σας
Κι’ έκελαϊδοΰσε ’στά γόνατά σας.
Καί τότες ήταν ένας άφρός,

Μικρής Νεράιδας ίσκιος ’λαφρός. r

Καί σύ, πατέρα, καί σύ, μαννοϋλα,
Τήν έθαρροΰσες τής γής παιδούλα,
Ώς πού σάς έφυγε μια μαύρ’ ήμερα
Σάν άσπρο σύννεφο μέ τόν αγέρα.

ΙΙαρακαλεΐτέ την μονάχα τώρα
Τήν άγγελόμορφη τήν ασπροφόρα, 
Κι’ άν ολοζώντανη σάν πριν έμπρός σας
Μέσ’ άπ’ τά σάββανα δέν ξαναβγή,
Τήν νύκτα νάρχεται μέσ’ ’στ’ όνειρό σας
Καί νά τήν χάνετε μέ την αυγή.

Γεώργιος Σοϊρης

ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗ
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ

ΦΙΦΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΕνΑ βασίλεμμα έλαμψεν όνειρεμμένο έμπρός μου, 

Κ’ είδα τήν Ηλιογέννητη, τό μάγεμμα τού κόσμου. 
Δέν ήταν ρήγισσας βλαστός, ταίρι δέν ήταν Κράλη, 

"Ηταν μιά φρεσκογέννητη παιδούλα, ένα κοράλλι
Πού τής αγάπης πέλαγος τά σπλάγχνα τής μητέρας 
Τ’ άνάστησαν καϊ τδθρεφε τής γής αύτής δ αέρας
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Μάγιστροι καβαλάρηδες μέ χρυσοχάλινα άτια 
Δέσποινα δέν τήν έφερναν στα μυθικά παλατια.
Τοϋ Βασιλιά πώχει λαούς καί θησαυρούς και κάστρα, 

Φορώντας νύφης φόρεμα τον ουρανό μέ ταστρα.
Τήν 'Ηλιογέννητη γυρτή στο φέρετρο τήν είδα, 
Φευγάτο άεροφίλημα, σωμένη αυγής ρανίδα.
Πριν φτάση άπ’ τάπλερο κορμί νά φέξη πέρα ώς πέρα 
Τής ώμορφιάς ή θεία ψυχή σάν άλλου κόσμου ημέρα, 
Άπ’ τών γονέων τές αγκαλιές όλόανθη πριν φύγη, 

’Έξαφνο χέρι απλώνεται καί μέσα έκεϊ τήν πνίγει I
Τοϋ σκότους τοϋ παντοτεινοΰ καί τοϋ αγνώριστου χέρι, 
Ποϋ εμπρός σου ειν’ άκακος άνθος το φονικό μαχαίρι. 
Νάχης τοϋ νοΰ το ανάθεμα, τοϋ ανθρώπου τήν κατάρα! 
Δέν είνε κι’ άλλη πι’ο σκληρή, πιο αμίλητη τρομάρα 
Γιά κάθε τι στά Σύμπαντα, κι’ άπ’ τ’ άστρο ώς τό σκουλήκι, 
Άπ’ τήν τρομάρα τής ζωής κι’ άπ’ τής ζωής τή φρίκη. 
Μόνο τό τίποτε, άπλαστο, ποϋ είν ’ έξω άπό* τό Χρόνο 
Κι’ άπό τόν Τόπον έξω, αύτό μακάριον είνε μόνο!

(1894) Κωςτης Παλαμας

ΤΡΕΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Η ΕΛΗΕΣ ΤΗΣ

Τήν ώρα ποϋ ζωγράφιζε τά φρύδια Σου, παρθένα, 
*0 όλοφάνταστος τεχνίτης,

Τά μάτια Σου κλονίσανε τή γή μέ σαϊτιές"
Στά δάκτυλά του έτρεμε ή μαγική του πένα

Κι’ άπό τήν μαύρη τήν βαφή της
Στά μάγουλά Σου ’πέσανε δυό-τρεΐς σταλαγματιές. 

(1894) Μωτ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΡΙΕΖΗΣ
( Άπέθανεν έν Άθήναις τήν Ιδθ7 Απριλίου 1894)

------- ----------

ΠΑΠΑΡΟΥΝΕΣ

ΙΙάνω πάνω κοκκινίζουν 
Παπαοοΰνες άνθισμέναις,
Δίπλα άλλαις πρασινίζουν
Μές τήν κούνια τους κλεισμέναις, 
Καταγής άλλαις μαυρίζουν 
Πεταγμέναις, ξεραμμέναις...

Τής ζωής μιά ζωγραφιά.

(1894) Αγις Θέρος

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΡΙΕΖΗΣ ύπήρξεν έκ των συμπαθεστέ- 
ρων μορφών τοϋ Λμετέρου Ναυτικού, διά δέ τοϋ θανάτου αυτού 
άπόλλυσιν ή κοινωνία χρηστόν καί διακεκριμένον αυτής τέκνον, τό 
Ελληνικόν Ναυτικόν τό αληθές αΰτοΰ έγκαλλώπιόμα καί ft έθνική 
Αντιπροσωπεία έξαίρετον καί εύγενές αύτίϊς μέλος. Δέν ήτο πεπρω- 
μένον νΑποθάνμ παρά τό τηλεβόλον 
μεγαλουργήσει καί αύτός, όπως ό Αοίδιμος πατήρ του, 
μιισεν όμως τελείως τάς Αρετής έκείνου καί 
αύτοϋ διεφύλαξε μέχρις ύστατης πνοής τάς 
οικογενειακής Αναπολήσεις ας έφεοεν άπό τής 
Αν νεότατος ήσπάσθη τό πατρικόν στάδιον.

ή κυβερνών τό πλοϊόν του νά 
έκληρονό- 

άκεραίας έν τή ύυχη 
εύκλεεϊς και έξοχους 
πρώτης στιγμής καθ’
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Υιός τοϋ ’Αντιναυάρχου ’Αντώνιον Κριεζη τού συνδέόαντος Ανα- 
ποόπάστως τό όνομά του μετά τής ναυτικής δόξης της 'Ελλάδος, 
κατόπιν δέ διατελέσαντος πολλάκις προοθυπουργοϋ έπϊ ’Όθωνος, ό 
’Επαμεινώνδας Κριεζης παιδιόθεν Αφιερώθη είς τό Ναυτικόν καί 
υπέρ της προόδου καί της πλήρους αύτοϋ ΰυντάξεως ήγωνίόθη καί 
είργάόΟη. Νεανίας, Ανθυποπλοίαρχος έτι, φέρων τά έφόδια των έν- 
ταϋθα σπουδών αύτοϋ, έπεδιβάσθη γαλλικού πλοίου καί έπ’ αύτοϋ 
ϋπό την οδηγίαν πεφωτισμένων επιστημόνων έμορφώθη, όπως χρη
σιμεύσει είς την διάπλαόιν επί τό έπιότημονικώτερον τοϋ Ήμετέ- 
ρου Ναυτικού. Τό Ελληνικόν Ναυτικόν, δπερ λόγω ναυτών δύναται 
νά θεωρηθεί ώς "Εθνος πρώτης τάξεως, δέν ήτο ούτε έπιότημονικώς 
μεμορφωμένον, ούτε όυντεταγμένον κατά τάς νεωτέρ.ας Απαιτήσεις της 
Ναυτικής τέχνης. 'Υπήρχε μέ τάς ήρωϊκάς παραδόσεις τοϋ παρελ
θόντος, είς τούς Αξιωματικούς δ’ εκείνους, οϊτινες την μόοφωσίν των 
έλαβον μεταξύ έθνώλ’ πεπολιτισμένων καί προηγμένων είς τάς έπι- 
ότήμας, άνετέθη νά διαπλάσωσι τούτο καί νά προσδώσωόιν είς αυτό 
τάς βάσεις σώματος στρατιωτικού, ύποκειμένου είς τούς κανόνας 
τής ’Επιστήμης. Ό Επαμεινώνδας Ιίριελης ναύτης έκ καταγωγής, 
άνήρ εύγενής τό γένος, άλλ’ εύγενέότερος τό αίσθημα, τρεφόμενος 
μέ τάς παραδόσεις τής ένδοξου ναυτικής ήμών ιστορίας, καί όυν- 
δυάζων μετά τής αίγλης των λαμπροτέρων ναυτικών Αναμνήσεων 
επιστημονικήν μόρφωσιν καί χαρακτήρα άδαμάντινον, άληθώς καί 
ώς άπλούς Αξιωματικός καί ώς κυβερνήτης καί ώς βουλευτής καί 
ώς ύπουργός έπροιτοστάτησεν έν τη Ανακαινιστική. ταύτμ εργασία, 
ήτις δέν ήτο έργον άπλούν καί Ανάξιον σημασίας. Άπό τού 1874 
ό ’Επαμεινώνδας Κριεζης έπολιτεύθη εκλεχθείς έκτοτε κατ’ έπα- 
νάληύιν Βουλευτής "Υδρας, καί έπί τής Κυβερνήσεως Σωτηροπού- 
λου-'Ράλλη έκλήθη ώς 'Υπουργός των Ναυτικών.

Ό έν άπάόη τμ Ακμμ τής ζωής καί έν στιγμμ καθ’ ΐίν άρχιζε 
πλήρης Λ πολιτική τού χρησίμου βίου δραόις, θάνατος τού Έπα- 
μεινώνδον Κριεζίι, μή Αποτελών μόνον οικογενειακήν Απώλειαν, ούδέ 
καταλοίπων κενόν είς τήν θρηνούσαν αυτόν φιλίαν, πρό παντός Απο
στέρησε τό 'Ελληνικόν Ναυτικόν διαπρεπούς Ανωτέρου Αξιωματι
κού, έν τω προσώπω τού όποιου αί Αληθείς Λρεταί του άπήρτιζον 
θετικόν κεφάλαιον έλπίδων τής Ήμετέρας ΙΙατρίδος.

— 'II καρδία τη; γυναιζό; ομοιάζει μέ τήν χιόνα’ άμα ολίγον όυπανθή, μεταβάλ
λεται εϊ; βόρβορον.

— 'Η αίδιό; πρέπει νά ΰπερασπίζη τό κάλλος, καθιο; ή αζανθα το ρόδον.
— Βίος εΰτυγή; δέν υπάρχει, μόνον ήμέραι ευτυχείς ύπάρχουσιν.
— Οί πλούσιοι πάντοτε έγουσι κόλακας, οί δέ πένητε; φίλους.
— Καθήκον τής γυναιζό; εινε νά ηνε ωραία, είπεν ό 'Ρενάν.
— Κατά τινα γνώμην άνδρός μή έστερημένου αξίας : Είς τάς γυναίκας άρέσκουσιν οί 

βλάκες.
— 'II γυνή εκτιμά πάντοτε εκείνην, ήν ό σύζυγός της ήγάπησε πρό του μετ’ αυτής 

γάμου της.
— "Ολος ό κόσμος έχει λόγους νά ήνε δυστυχής. Ευτυχής εινε μόνον εκείνος, οστις 

έχει τόσω πολλήν εργασίαν, ώστε δέν τού απομένει καιρός νά σκέπτηται τά; συμφοράς του.

βροουν ςεκαρ
------ Υ------

τοσοϋτον κατα τα 
άνθρωποτητος καί

ημος ιατρό; φυσιολόγος ΒΡΟΟΥΝ ΣΕΚΑΡ, ό 
τελευταία ετη άνενδότως έργασθεϊς προς άναζωογόνησιν τής 
καταστάς πασίγνωστος εφευρέτης τής τό όνομα αύτοϋ φερούσης λύμφης, απέθανεν 
ές εγκεφαλικής συμφορήσεως έν Παρισίοις τήν 2Χ7 ’Απριλίου τοϋ 1894. ’Εάν ή 
μέθοδος των ύποδορείων ενέσεων δι’ ών ήςίου ό επιφανής έπιστήμων ότι διετήρει 
είς τούς γέροντας τήν ρώμην τής νεότητος, κατέστησε τό όνομά του έξοχον, αί 
πολυάριθμοι αύτοϋ επιστημονικά! έργασίαι, άρξάμεναι άπό τής άναγορεύσεως αύτοϋ 
ώς διδάκτορος τής ’Ιατρικής τω 1840 έπϊ των νευρικών παθήσεων και αί φυσιο
λογικά! ερευνά! του οΰχί όλιγώτερον πρό πολλοϋ εΐ/ον έφελκύσει έπϊ τ;ϋ Βροουν 

Σεκάρ τήν προσογήν τοϋ έπιστημονικοϋ κόσμου.
Ό σοφός καθηγητής Βροουν Σεκάρ έγεννήθη τω 1818 είς Πόρ-Λου’ί (νήσον 

Μαυρίκιου) άπό πατρός ’Αμερικανού, τοϋ κ. Βροουν έκ Φιλαδέλφειας καί άπό μη- 
τρός Γαλλίδος τής δεσποινίδος Σεκάρ. Αί άπώταται διακρίσεις ύπήρξαν ή νόμιμος 
αμοιβή τοϋ ένδοξου σταδίου τοϋ σοφοΰ. Ύπήρξεν άπό τοϋ 1878 καθηγητής έν τω 
«Κολλεγίω τής Γαλλίας», έν ω αντικατέστησε τόν διάσημον ΚΙαΰδιον Βιρνάρ έν
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τή έδρα τής Πειραματικής Φυσιολογίας, μέλος τής Γαλλικής ’Ακαδημίας τών ’Επι
στημών άπδ τοΰ 1886 είς άντικατάστασιν τοϋ δόκτορος Βνλπιάν, ής καί ιύνομά- 
σθη ισόβιος γραμματεύς, άπδ δέ τοϋ θανάτου τοΰ Παύλον Βέρτ τώ 1887 Πρόεδρος 
τής Βιολογικής 'Εταιρείας. Ό Βρόονν Σεχάρ έγραψεν άπειρους μελετάς, ών αί 
πλεΓσται τώ προσεπόρισαν πολλά βραβεία παρά τής ’Ακαδημίας τών ’Επιστη
μών, απδ δέ τοΰ ’Ιουνίου τοΰ 1889 έγένετο διασημότερος δια τής ανακαλύψεως 
τρόπου άναζωογονήσεως και ένδυναμώσεως τών έξησθενημένων σωμάτων δι’ ενέ
σεων έξ οργανικών ουσιών κατασκευαζομένων. Ή μέθοδος αΰτη έγαλβάνισε πολ
λούς ψυχορραγοΰντας καί απέδωκε την πεποίθησιν εις ικανούς απέλπιδας, κοινή δέ 
σήμερον έν τώ σύμπαντι διεγείρει τδν θαυμασμδν πρδς τδ άνομα τοΰ μεγάλου 
Άνδρος καί τήν ευγνωμοσύνην τών μεταγενεστέρων.

ΕΛΑ 3ΑΝΘΗ ΜΟΥ
‘Άλλους τόπους ξένους ώμορφη ξανθή 
Σ’ έστειλε ή Μοίρα νά στολίσης πάλι 
Μά παντού τδ ρόδο, κόρη, δεν άνθεϊ 

Τδ πουλί δέν ψάλλει.

Γύρισε 'ς τήν πρώτη τή γλυκεία φωληά, 
“Ελα καί στενάζει, κόρη, ή ψυχή μου 
’Εδώ πέρα θά ’βρης δάκρυ καί φιλιά, 

Έλα, γαλανή μου.

’Σ ΤΗ ΓΑΛΑΝΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Ή θάλασσα έχάρισε τδ γαλανό της χρώμα 

’Σ τήν ώμορφη ματιά Σου, 
Μά σύ άλλο καλλίτερο τής χάρισες άκόμα 

Τήν απονιά Σου.
Καί τώρα καί τά μάτια Σου 

Καί τοΰ γυαλοΰ τά κύματα
Τά ’ίδια κάνουν σήματα !

ΠΑΡΘΕΝΟ ΛΟΥΛΟΥΛΙ
“Ασπρο λούλουδο δροσάτο ς' τδ λαιμό Σου ακουμποΰσε 

Μά έκεΐ ποΰ δ αγέρας τδ καϋμένο τδ φυσοΰσε
Σιγαλά ... σ’ έφίλησε ! . . .

Τδ λουλοΰδι κοκκινίζει ! . . . Μά βορηας τδ παραδέρνει
Κι’ άπ’ τδν άσπρο τδ λαιμό Σου μαυρομμάτα μου τδ πέρνει 

Καί ς’ τή γή τδ κύλησε.

Τδ έπηρα καί τοΰ είπα. — Πώς σάν πρώτα δέν ασπρίζει ; 
Καί τδ όόδο μ’ άπαντάει μέ ντροπή, πώς κοκκινίζει 

Γιατί σένα φίλησε............

Είς τά χείλια τότε φέρνω λουλουδάκι έρωτευμένο
Μά προτοΰ νά τδ φιλήσω τδ λουλοΰδι τδ παρθένο 

Ντροπαλό . . . ξεφύλλισε !

(Νοέμβριος 1894) Νικος Κοτςελοπουλος

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
(Άπέθανεν έν Άρτι?. τήν 22αν ’Απριλίου 1894).

-
a
ΧϋΙΙΣ ΙΙίνοου αί ποιητικαί κλιτύες άπώλεσαν τόν σεμνόν ύμνησήν 
4 των, καί τών ’Ηπειρωτικών χωρίων ένεκρώθη ό φιλόπατρις ηθο

γράφος. Είς τό ροδοστεφάνωμα άκόμη τών νεανικών ετών, είς το γλυ-
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κοχάραγμα άφελούς καί γνήσιας ποιητικής έμπνεύσεως, μόνος, σχεδόν 
λησμονημένος δ Κώστας Κρυστάλλης έφυλλορόησεν, έσβυσεν ώς ασθε
νής δύοντος ήλιου άκτίς μέσω νεφών, ώς άπήχησις αρμονικής μελωδίας 
ποιμενικού αύλοϋ σβεννυμένης ήρέμα εις τον ψίθυρον των φύλλων σειομέ- 
νης πίτυος. Ό Κώστας Κρυστάλλης έκαλύφθη άπό τό χώμα τής γλυ
κείας πχτρίδος του καί ήτο τοιαύτη ταφή ή τελευτχίχ χαρά εις την 
ύστάτην τοϋ βίου του άγωνίχν. Ότε ήλθεν έδώ τό άγγελμα τοϋ θανά- 
του του συνεκινήθη δ ολίγος κόσμος, δστις τόν έγνώρισεν όχι άπό την 
προσωπικήν δρχσίν του, διότι έπόθει ώς άληθής ποιητής την ηρεμίαν 
καί την άνευ έπιδείξεως γαλήνην, άλλ ’ άπό τά έργα του, άπό τά βου- 
νήσια ποιήματά του, άπό τά χαριτωμένα Πεζογραφήματα του, άτινα 
πάντα συχνά έπεζητούντο καί έφιλοξενούντο εις τά περιοδικά φύλλα.

Ό Κρυστάλλης άπό της γηΐνης ζωής, έν ή έβασανίσθη, άλλά καί 
της όποιας το σιγηλόν μαρτύριον δέν τόν ήμ.πόδισε νά ψάλλη τάς λιγο- 
στάς χάριτας, μετέστη ήδη εις την άληθή ζωήν, ήτις είνε ή πνευμα
τική, εις την ζωήν, ήν καταλάμπει ή κοινή συνείδησις καί θερμαίνει 
πάντων ή καρδία. ”Αν τό σώμα νεκροϋται, ζή όμως τό πνεύμα. Καί 
τό πνεύμα είνε έκεϊνο, τό όποιον δικαιολογεί μίαν ϋπαρξιν καί άγλαίζει 
τό ράκος της καθ ’ ημέραν ζωής. Δέν περικλείομεν εις τάς σελίδας αύτάς 
κριτικήν η ποιητικήν περί αυτού μελέτην. Θά ήτο πρόωρος άκόμη, άν 
μη παρακεκινδυνευμένον νά προεξοφλήσωμεν έν τή ήμετέρα έκτιμήσει 
κρίσιν περί πνευματικού έργάτου, δστις δέν δύναται νά κριθή μεμονω- 
μένως. Όστις έπιχειρήση μετά έτη νά καλλιτεχνήση εν σύνολον μελέ
της περί της καθ’ όλου νεοελληνικής ποιήσεως—καί ή θέσις του δέν θά 
είνε ύποθέτω πολύ ρόδινη—-άς άνατάμ.η τόν Κρυστάλλην, άς τόν ψυχο
λογήσει, άς είσδύση—καί είνε τό σπουδαιότερου όλων — εις τό βάθος τών 
ποιημάτων του, τής ψυχής τών στίχων του, άς α’ισθανθή τήν ζωήν τής 
παραδόξου δι ’ ημάς τούς mondains καί δυσήχου καί άκατανοήτου 
πολλάκις λέξεως ή φράσεως τής γενετείρας του, ήτις πλημμυρεϊ τήν 
ποίησίν του προσδίδουσα αυτή ιδίαν δύναμιν, ιδίαν χάρον, απλότητα, 
τοπικήν αυτόχρημα φυσιογνωμίαν. Εις ημάς έπιβάλλεται μόνον νά συνο- 
δεύσωμεν τήν εικόνα του, ήτις καταστεροϋται εις τήν καλλιτεχνικήν 
πινακοθήκην τής «Ποικίλης Στοάς» μέ όλίγας λέξεις περί τού νεκρού 
ποιητού, δικαιολογούσας τό ειλικρινές ύπέρ τής μνήμης του αίσθημα τό 
όφειλόμενον άλλως εις τον πρόωρον, εις τόν άδικον θάνατόν του.

Πάντοτε σκεπτικός, μέ έλαφρόν μόνον μειδίαμα εις τά ώχρά συνήθως 
χείλη του, κοντός, δειλός, μέ βλέμμα άκακον καί ειλικρινές, ολιγόλογος, 

δέν είχε τίποτε τό όποιον νά έπρόδιδεν άνθρωπον έχοντα συνείδησιν τής 
εαυτού άξίας ή θέλοντα νά έγκολπωθή τήν πολυτάραχον ζωήν, ήτις εις 
μίαν πεπολιτισμένην κοινωνίαν τονίζει δυστυχώς πολύ συχνά τής φήμ.ης 
τό σάλπισμα ύπέρ τών θρασυτέρων καί κουφοτέρων. ’Απλούς βιοπαλαι
στής, έξόριστος έκ τής πεφιλημένης του Ηπείρου, έμάρανε τά καλλί
τερα έτη τής νεότητός του πρό τών όκριβάντων τού τυπογραφείου. Μετά 
τίνος συγκινήσεως άναμιμνήσκομαι γράφων τήν στιγμήν ταύτην ένός έπει- 
σοδίου άρκετά χαρακτηριστικού. Ήνυον τά πρώτα φοιτητικά άκόμ.η έτη, 
δτε παρασυρθείς κ’ έγώ ύπο τού κρατοϋντος τότε νϋν δέ ύφεσίμου εύτυχώς 
πυρετού τής έκδόσεως περιοδικού, είχον άναλάβη τήν διεύθυνσιν ένός τοιού- 

τής «Σάλπιγγος». Τό όνομα τού Κρυστάλλη τό ήγνόουν έντελώς, 
τό ήγνόουν τότε καί έκεϊνοι, οΐτινες σήμερον κηρύσσουν τά έργα του 

ΐς τοϋ φύλλου, νέος Ήπειρώτης, μοί δμιλεϊ μίαν 
ποιητού, ούτινος μοί φέρει συγχρόνως πρός δη-

του : 
όπως 
θαυμάσια. Ό διεκπεραιωτήι 
ημέραν περί ένός τυπογράφου 
μοσίευσιν έν ποίημα: τόν «Χαιρετισμόν». Το κατεχώρισα, μετά τρεις δέ 
ημέρας έρχεται δ ίδιος διά νά μέ εύχαριστήση. «Είμαι, μοί λέγει, δ Κρυ- 

χαράν, διότι συνειργάσθην εις το 
δέν αρμόζει πρός τά ταπεινά μου 
Ή φράσις αυτή λεχθεϊσα εις ήλι- 
‘,ς άξιώσεις έπί τού ανθρώπου παρ' 

καί έν έποχή καθ’ ήν οί λόγιοι νέοι, τίποτε 
,ουν τό άμόρφωτον άκόμη εγώ

στάλλης καί τό θεωρώ μεγάλην μου 
περιοδικόν σας, αν καί δ τίτλος του 
έργα, ούτε μέλλει ν’ άνταποκριθή». 
κίαν, καθ’ ήν ή κρίσις δέν έχει πολλάς 
ω νικά ή αύτοπεποίθησις, 
όλιγώτερον τίποτε περισσότερον, άναβιβάζ; 
των εις περιωπήν δαιμόνιου πνεύματος, είνε άρκετή διά νά χαρακτη
ρίση τόν Κρυστάλλην τοιούτον μείναντα καί μέχρι τής τελευτής αυτού. 
Το ποίημα έκεϊνο, μή άναδημοσιευθέν έκτοτε καί έκ τών πρώτων βέ
βαια τοϋ ποιητού, είνε σύντομον, εΐκονίζον αύτον τόν ποιητήν, τόν δια- 
γωνισθέντα είτα εις τόν Φιλαδέλφειον έπιτυχώς μέ τά «'Αγροτικά » καί 
τά Τραγούδια τοϋ «Χωριού και τής Στάνης». Τό παραθέτω χάριν 
περιεργίας, άφιεροϋται δέ εις φίλον του καί συμπατριώτην.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

άγιο χώμα ποϋ πατάς, 
δά<3η ποϋ διαβαίνεις, 
μαΰρα μάτια ποϋ κυττας, 

άγέρι ποϋ άναάαίνεις,
Τούς ποταμούς, τά κρύα νερά
Τά πλάϊα τ’ άνθιάμένα 
Και τά βουνά μας τά ίΰκιερά 
Χαιρέτα κι’ άπό εμένα.

Τ’ 
Τά 
Τά
Τ’
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Πολλάκις έκτοτε τόν συνήντησα. Έκάστη συνάντησες ήτο καί μία 
άφορμή νέας έκτιμήσεως. Πάντοτε ύπό τήν σκιάν, έν τή άφανεία. 
Συχνά τόν συνήντα τις είς τι παρά τά Χαυτεϊα ποτοπωλεϊον συμ,πατριώ- 
του του μ.ε τήν αναμνησιν της πατριοος του ζωηρως εντετυπωμενην εις 
τήν φυσιογνωμίαν του καί τούς μικρούς οφθαλμούς του, ή κύπτοντα περιέρ
γως έντός παλαιοβιβλιοπωλείου έμπρός είς τάς κεκονιαμένας σανίδας ή 
είς τά τελευταία συμμαζευμένον καθίσματα τής αιθούσης τοϋ «Παρνασ
σού», δταν έγίνοντο άναγνώσματα.

Άλλ’οίος ήτο ώς άνθρωπος, τοιοϋτος έκθρώσκει καί ώς ποιητής. Έζη 
είς ίδιον κύκλον αισθημάτων καί ιδεών. Μία ή έμπνέουσα : ή Ήπει
ρος. Ή φύσις τής πατρίδος του μέ τά ορεινά θέλγητρά της, τά οικο
γενειακά αγνότατα ήθη, αί ίεραί πατρικαί παραδόσεις άπετέλουν όλα 
δμοϋ τόν πολικόν άστέρα, δστις τόν καθωδήγει είς τήν πλήρωσιν τών 
ονείρων του, τά όποια δέν ήσαν άλλο τίποτε ή αί άπογοητεύσεις τής 
ζωής, ής ήσθάνθη τάς πικρίας, καί ών άνώτεραι ό έκπατρισμος και ό περί 
ψωμισμοϋ άγών, μέ τινα έγκαρτέρησιν έμ.φανισθεΐσαι ύπό μορφήν ποιή- 
σεως, άνάγκαι ψυχικαί παραμυθοϋσαι καί γλυκαίνουσαι. ’Ολίγον μόνον 
πρό τοϋ έκδηλωθή ή άπαισία στηθική νόσος, τώ έμειδίασεν ή τύχη’ τώ 
έλαχον έν λαχείω 2,500 δρ. Άλλ’ άμφιβάλλω άν ήτο γενναιοοωρία 
αύτή τής τύχης ή ειρωνεία, άφοϋ έμελλε μέ τά χρήματα αύτά νά 
άγορασθοϋν τά σάβανα ! . .

Αί ποιήσεις τοϋ Κρυστάλλη δέν έχουν τήν φόρμαν τής δημοτικό- 
τητος, ούτε είνε δυνατόν ποτέ νά τάς άποστηθίσουν τά κερασόχροα χείλη 
τών δεσποινίδων τών αιθουσών, ούτε οί έρωτύλοι νέοι νά τάς παραθέτουν 
είς τά έρωτικά των έπιστόλια. Είνε άρκετά τραχεΐαι δπως αί άπότομοι 
ράχεις τών βουνών, δπου πρωτοεϊδε τόν ήλιον τής ζωής πρό τοϋ σκότους 
τής ίδιας ύπάρξεως. ’Αμελείς, αφελείς ώς τών κορών τής πατρώος 
του οί τρόποι καί ή άμφίεσις καί τό βάδισμα καί ή ομιλία, άπρόσκοπτοι 
ώς τό ναμα τών ρυάκων, άήθεις καί άγναί ώς ή έλευθέρα πνοή τών 
άνέμων, παρερχομένη άνάμεσα είς τά φύλλα, τά σκιάζοντα τον χωρικόν 
τόν φυσώντα τήν φλογέραν. Μεθ’ δλα δέ ταϋτα έχουν, δι’ ολίγους έννοεΐ- 
ται, τήν γλυκύτητα τής φλογέρας, ής οί τόνοι πάλλονται περιπαθώς 
καί μετά κρνβταλλίνης καθαρότητος.

Ε’ίπου.εν άνωτέρω ότι δέν δύναται νά κριθή ό Κρυστάλλης μεμονωμέ
νος. ’Αναντίρρητος ή ποίησις τοϋ Κρυστάλλη, ώς ποίησις, άποτελεϊ ιδιαί
τερον τύπον, μή έχοντα καμμίαν σχέσιν, ούτε μέ τούς ρομαντικούς, ούτε 
μέ τούς χαριτολόγους, ούτε μέ τούς συμβολικούς. Έννοοϋμεν τήν γλωσ-

λ \ ~ \ Λ ι Ρ» * X t »/ *σικην μορφήν των ποιημάτων του, μορφήν ην οιοει ουχι ο ίσιος, ως πει- 
ρώνται άλλοι τινές γνωστής όμάδος νά πράττουν μέ όπισθοβουλίαν κενών 
φιλοδοξιών, άλλ ’ οϊα έπιβάλλεται ώς έκ τών θεμάτων καί τών έμπνεύ- 
σεων περί ά συνηθίζει, ήσθάνθη μάλλον τήν άνάγκην νά ένδιατρίβη ή — 
άκριβέστερον—νά πτερυγίζη. ’Εδώ, είς τόν περί πολλά τυρβάζοντα 
’Αθηναϊκόν κόσμον—διότι είς τάς έπαρχίας ή φιλολογία μας είνε σχεδόν 
άγνωστος—ό Κρυστάλλης άνέλαβε, καί τό κατώρθωσε πολύ έπιτυχώς, νά 
γνωρίση τήν πατρίδα του, ιδίως τό γλωσσικόν της ιδίωμα, καί τήν γλυ- 
κεϊαν ποίησιν τών αισθημάτων της. Τήν γλώσσαν ήν μεταχειρίζεται ό 
Κρυστάλλης τήν στέργομεν έπί τέλους- — διότι έννοοϋμεν δτι άναγκά- 
ζεται νά τήν μεταχειρίζεται, έστω καί έάν δέν τήν κατανοώμεν κάποτε 
άκριβώς—άφοϋ ό Κρυστάλλης ούτε έθνικός ποιητής έφιλοδόξησε νά γίνη 
ούτε άρχηγέτης σχολών έπειράθη νά άναδειχθή αύτορεκλαμαριζόμενος 
καί σπειρών ζιζάνια. Ήτο ψάλτης τής πατρίδος του μή δυσανασχετών 
έάν δι ’ έαυτόν έγραφε καί τούς έκ τής αύτής γής. Άπό τοιαύτης άπό— 
ψεως κρινόμενος καί ύπό τήν γλωσσικήν έτι μορφήν, ής ήμφισβητήθη ή 
άπαλότης καί ή ποίησις τών λέξεων καί τό ύψιπετές, παραμένει άπρόσ- 
βλητος, δπως καί ή ένδόμυχος ποίησις : ή έμπνευσις, ή διά τύπων καί 
λέξεων έξωτερικευομένη, ή έκχυσις τής καρδίας του καί ή άπεικόνισις 
μετά ζωγραφικής τελειότητος τών τοπείων καί τών ηθών είνε γνήσιαι 
άφθόνως έξ έκάστου σχεδόν στίχου έκπηδώσαι.

Είς τήν τελειότητα τοϋ στίχου, ήτις συνεπιφέρει κατά φυσικήν συνέ
πειαν τήν εύθανασίαν, συντελεί ή έμπνευσις κατά πρώτον λόγον, ή 
μορφή τοϋ στίχου καί ή.ροή τών λέξεων κατά δεύτερον. Είς τά ποιή
ματα τοϋ Κρυστάλλη διατελοϋν τά δύο ταϋτα προ τοϋ άναγινώσκοντος 
άστοϋ καί λογίου είς έμπόλεμον κατάστασιν καί ύπερισχύει πότε τό έν 
καί πότε τό άλλο κατά τήν άντίληψιν καί τάς ιδέας έκάστου.

Έν τούτοις ό Κρυστάλλης έν πάση περιπτώσει ήτο ποιητής, όχι 
μέν πολύ γνωστός δι ’ ον λόγον άνεφέραμεν πρό ολίγου, άλλ ’ άξιος έκτι- 
μήσεως διά τήν έμπνευσίν του καί δακρύων θερμών διά τόν άωρον θά
νατόν του.

Είς πενιχρόν δωμάτιον ξενοδοχείου κατέκειτο έπί πολύ κάτωχρος, 
παλαιών πρός τήν ζωήν καρτερικώς. Πόρρω τής γής ήτις τόν έξέθρεψε 
παϊδα, τοϋ ρωστικοϋ άνέμου καί τοϋ βίου δστις έκφαίνεται έκεϊ άκμαΐος, 
είς τήν άποπνικτικήν άτμόσφαιραν τεσσάρων τοίχων καί μέ τόν έφιάλτην 
βηχός ξηροϋ, έπέπρωτο ό άτυχής ποιητής, ό άγαπήσας τόσον τήν φύσιν 
καί τήν γενέτειραν, νά ίδη έξαντλουμένας τάς τελευταίας ημέρας του. 
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Άλλ ’ ή δοκιμασία αΰτη ήτο διά τήν ψυχήν του πολύ πικρά. Καί έγκα- 
τέλιπε, σχεδόν ήμιπνέων, τάς ’Αθήνας καί εφυγεν εις τήν "Αρταν, πλη
σίον των Ηπειρωτικών βουνών, δθεν ήλπισε προς στιγμήν τό ίαμα καί 
τήν άποκαρτέρησιν. Άλλ ’ ή νόσος ήτο άμείλικτος καί τή 22 ’Απριλίου 
έ. ε. άποβιώσας έκηδεύθη εντός λευκού φέρετρου δ λευκός τήν ψυχήν 
ποιητής, μέ τό μειδίαμ.α του τό ειρωνικόν διά τήν ζωήν ήν άφινε θάλ- 
λουσαν γύρω του, καί είς ήν τά τρυφερότερα τών αισθημάτων είχεν 
άφιερώση. Όπως έ'ζησε καί άπέθανεν. Έν σιγή. Μόνον εν σωματείου : δ 
«Όμιλος τών Φιλοτέχνων», ού διετέλει μέλος δ Κρυστάλλης, εσπευσε 
τηλεγραφικός νά στείλη παραγγελίαν ΐνα έπϊ τοϋ χώμ.ατος κατατεθή 
δάφνινος στέφανος μετά λύρας έκ λευκών άνθέων, φίλοι δέ τινες καί 
συναγωνισταί εις τά γράμματα συνήλθομεν άθορύβως έν πρωί, μέ τήν 
άνατολην τοϋ Ήλιου, είς τό έ'ωκκλήσιον τών ’Αγίων Άσωμάτων καί 
έδεήθημεν ύπέρ τής ψυχής του.

’Ιδού δ,τι έ'χει τις συντόμως νά ε’ίπη περί τοϋ Κρυστάλλη. Ή ζωή 
του ήτο ζωή ποιητοϋ. Σύντομος, ειρηνική, άμφίβολος. Δέν εινε δυνατόν 
νά ζοϋν πολύν χρόνον αί ευπαθείς ύπάρξεις, αϊτινες αισθάνονται βαθύ
τερου τών άλλων τάς παλίρροιας καί άμπώτιδας τής ζωής. Άλλ ’ 
όσος καιρός καί αν παρέλθη, δσω τό χώμα τοϋ τάφου του καί άν ςη- 
ρανθή ύπο τών παρερχομένων έτών, δ Κρυστάλλης πάντως θά άναπνέη 
έν μέσω ήμών. Έκαστος στίχος του θά εινε καί μία πνοή. Έάν δέ 
ποτέ φιλολογικώς ή Ελλάς άνακύψη καί αίσθανθή έαυτήν ύψουμένην 
πνευματικώς, τοϋ Κρυστάλλη τό όνομα θά άναδοθή έκ τοϋ τάφου πλέον 
συυιπαθές, πλέον άζιον έκτιμ-ήσεως καί άγάπης. Ή έκ τών τάφων 
έκλάμπουσα παλινόρθωσις εινε ή φαεινοτέρα συμβολική παράστασις τής 
παραγνωριζομένης ενίοτε, άλλά μήποτε σβεννυμένης άζίας.

"Ας ύπνώττη ήσυχος ύπό το χώμα ! Τά φύλλα τών δένδρων άς 
ψάλλουν ύπέρ τόν σταυρόν του το άσμα τοϋ δποίου καί αυτός ύπήρξε 
τραγουδιστής. Τό άσμα δπερ άπαρτίζουν δύο έ'ννοιαι, δύο άρμονίαι : 
Ήπειροί *αΐ £ωή· Δΐί£.

ΦίΛταΉ μοι Κύριε ’Αρσετη,

Σ’ ευγνωμονώ διά τάς θερμάς Σου περιποιήσεις. Δέν θέλει λόγον ότι μ’ έχα- 
ροποίησε πολύ ή ευχάριστος ειδησις ότι εξακολουθείς τήν Διεύθυνσιν τής προσφι
λούς «ΠοιχίΛης Στοάς», τής όποιας και ή παραμικρά απουσία καθίσταται έπαι- 
σθητοτάτη είς τήν άνήλικην φιλολογίαν μας, ποϋ τώρα προ πάντων κατά τήν 
άναγέννησίν της έχει τήν μεγαλητέραν ανάγκην τοιούτων σπουδαίων Ημερο
λογίων καί Περιοδικών. Τόσο δέ περισσότερον έχάρηκα, καθ’ όσον είδα είς τό 
γράμμα σας ότι έφέτο μάλιστα έργάζεσθε μετά νέου δλως ενθουσιασμού, είς 
παρασκευήν καί λαμπράν εκδοσιν τοϋ 11 τόμου της τοϋ 1895.

Τήν συμμετοχήν μου είς τοιοϋτον εξαίρετου έργον θεωρώ ό'χι μόνον καθήκόν 
μου, χάριν τής πολυαγαπημένης μου φιλολογίας καί τής φιλίας μας, άλλά καί 
τιμήν μου συγχρόνως. Καί διά τήν τιμήν ταύτην ποϋ μοΰ παρέχετε σάς εύχα- 
ριστώ θερμότατα.

Περισσότερα άπό τά φιλήματα μου δέν είμπορώ νά Σάς προσφέρω σήμερα.

Ό ίδιχο'ς σας
Κώστας Κρυστάλλης

ΓΚΟΛΦ Ω

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΣΤΗ ΣΤΑΝΗ

ΓΙΑΝΝΟΣ

ΛΕΡΟ άστρί τ’ αποσπερνού καί λαμπερό καί ωραίο, 
’Στην έμμορφάδα ασύγκριτο καί όλόφαντο ’ςτή λάμψη, 
Ποϋ μέ τό άπόκλωσρια τοϋ ήλιου ’ςτά ούράνια 

[γλυκοσκάζεις.
’Ανάερε λύχνε, όπ’ άγγελος εσένα πρώτο αναφτεί 
Νά συμαδεύης τής νυκτός τόν ερχομό ένώρο,

Tta νά ξεζεύη ’ςτ’ ό'ργωμα τά βώδια του ό ζευγίτης,
Νά γέρνη άπό τόν ποταμό όπώπλενε ή κοπέλλα, 
’Στον άρμεγώνα ό πιστικός νά φέρυη τό κοπάδι,

Σ. Δ. Π. Σ- ΌλίγιΟτος χρόνος παρήρχετο άπό της άποΰτολης τοϋ άνω- 
τέρω δημοάιευομένου ώραίου γράμματος τοϋ άληόμονήτου Ήπειρώ- 
νου Τραγουδιστού «τοΰ Χωρίου καιτηςΣτάνης» καί έλαμ- 
δάνομεν είς αίωνίαν πλέον ένθΰμηΰιν έπιτυχεάτάτην Αύτοϋ φωτογρα- 
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Νά στρέφουν άπό τές βοσκές ’ςτήν κούρνια τά πουλάκια, 
Νά κλείουν τά φύλλα τοΰ βουνού, τού κάμπου τά λουλούδια, 
Και νά ησυχάζουν πέλαγα, στεριές, νερά και βράχοι 
Κάτου *ςτόν ίσκιο πού ό Θεός απλώνει άπάνουθέ τους.
"Αστρι κρυφό τών μαγίσσων καί άστρι τής άγάπης, 
'Οπού βαθύ χαιρετισμό σάν προσευχή ό κόσμος 
Τό πλιό γλυκό κα'ι μυστικό τραγούδι του σού πέμπει. 
Πού στάζει κάθε αχτίδα του μέσ’στήν καρδιά άγιομύρο, 
Κι’ αν φέρνη σούρπωμα στη γη καί στά ματάκια ύπνίλα, 
“Ομως στά βάθια τάγνωρα ξυπνάει καί ζωντανεύει 
“Ολα τά μάγια τά κρυφά τής μεστωμένης νιοτης, 
“Ολους τούς πόθους, τούς καύμούς, τούς πόνους, τήν αγάπη. 
Δροσιά, θολούρα, σύγνεφο, κϋμα, ευωδιά, λουλούδι, 
’Στά φυλλοκάρδια τήν βαστάω δ,τι κ’ αν εΐν’ ή αγάπη.
Δροσιά ποιος πεύκος δέ βαστάει, ποιος πόταμος θολούρα, 
Ποιά κορυφή χιονάπαλο, ποιά θάλασσα τό κύμα ;
Ποιος Μάης δέν έχει άνθούς καί ποιος άνθος τή μυρουδιά του,
Ποιά χαραυγούλα Αυγερινόν, ποιο βράδυ Άποσπερίτην, 
Και ποιο πουλί κελάίδισμα, ποιο σύγνεφο βροχούλα ; 
Ποιά στάν’ είνε χωρίς βοσκό, χωρίς ζευγά χωράφι 
Κι’ αμπέλι δίχως κλαδεμό καί νιος χωρίς αγάπη ;

Κ’ εγώ αγαπάω. Σύ μοναχά καί τά πουλιά τού λόγγου
Ξέρετε τήν αγάπη μου, περίμορφό μου αστέρι.

φίαν μετά τοϋ δημοόιευομένου Β' μέρους μεγάλου Ποιήματος του έν- 
τελώς ’Ανεκδότου, ή ΓΚΟΛΦΩ, έξοχου στοιμεντκοϋ ειδυλλίου, εις δέκα 
μέρη, διμρημένου, δπερ τελευταϊον έγραφεν ό πολύκλαυότος φίλος, ό διά 
της ποιητικής Ιδιοφυίας του, τοόοϋτον έπιχαρίτως έπιζητήόας πάντοτε 
τήν καλλονήν τών "Εργων του έν τμ άληθεία, τμ φϋόει, τμ άπλότητι, 
άληθώς αγνότατος και γλυκύς άγροτικός ψάλτης Κώστας Κρυστάλλης. 
Δέν έληάμόνηάε τήν «Ποικίλην Στοάν» μή προμαντεύων έδώ 
τό τοόοΰτον άδικον τέλος τής χρηόίμου ζωής του, καί άγνοών δτι διά 
τής Είκόνος του θά έάτολίζετο ό τόμος τοϋ 1895. διά δέ τοϋ τε
λευταίου πρό τοΰ θανάτου ΑϋτοΟ δημοάιευομένου Ποιήματος του θά 
έκοόμεϊτο τό "Εργον ήμών, δπερ έξαιρέτως έτίμα διά τής άγάπης καί 
τής έκλεκτής όυνεργαόίας του ό πολυφίλητος ποιητής. ’Άς μή τόν 
ληόμονώμεν ποτέ δόοι έπί τής γής τόν ήγαπήάαμεν καί έθαυμάόαμεν 
τά χαρίσματα τών τρυφερών άόμάτων του ....

ΣΤΟΑ_________________

Σείς μοναχά τή βλέπετε συχνά τήν ώρα τούτη 
Όπ’ ανεβαίνει αχ’ τό χωριό καί τό ψωμί μού φέρνει. 
Πολλές βολές στά μάτια της τά μαύρα καί μεγάλα 
Έκαθρεφτίστηκε ή λαμπρή κι’ ολόχρυση σου αχτίδα. 
Πολλές βολές οί αντίλαλοι τού λόγγου μού ξανάειπαν 
Τό χαϊδεμένο τόνομα τής Γκόλφως στά πουλάκια. 
Τήν αγαπάω, σάν τήν ξανθιά καί δροσερή βραδούλα, 
Πού τήν άνάπαψη σκορπάει καί τή γαλήνη άπλόνει, 
Τήν αγαπάω, σάν τήν αύγή, πού δείχνει τήν ημέρα 
Πού μού ξυπνάει τή ζωή κι’ ανοίγει μου τά μάτια. 
Τήν άγαπώω, σάν τό πουλί, πού κελαίδει στον κλώνο 
Καί στήν άμάλαγη καρδιά τούς πόθους μού αναδεύει. 
Τήν αγαπάω, σάν τού Μαγιού τό αμόλευτο λουλούδι, 
Πού μού μυρώνει τήν ψυχή μέ τόν άνασασμό του. 
Τήν αγαπάω, ώς τήν άνοιξη μ’ δλα τά κάλλη πώχει 
Πού μέ χαϊδεύει μέ δροσιά καί μέ καλεϊ μέ αγάπη. 
Τήν αγαπάω, δσο αγαπάει τόν πάλιουρα τό γίδι, 
Όσο τή χλόη τό πρόβατο, τή ρεμματιά τό άλάφι, 
Κι’ δσο αγαπάει τό θησαυρό του ό γέρος χρυσολάτρης. 
Κάθε πλεξίδα της χρυσή γιά εμέ είνε θησαυρός μου, 
Κάθε της γλυκοκύτταμα γιά εμέ είνε ό κόσμος δλος. 
Θέ μου, καί νά ήτον βολετό τό γλυκοκύτταμά της 
Νά κάτεχα ποιά μυστικά ποιά μάγια ν’ άποκρύβη. 
Τάχα νά κρύβη τόν καϋμό, τόν πόνο τής άγάπης ; 
Κι’ αν ό καϋμός στά βάθια της έφύτρωσε γιά εμένα 
Τρανός είνε κι’ αλάλητος, αστέρι, ό εύτυχισμός μου. 
Μά ή παπαρούνα, ό κίσσερας, πώσκασα τήν αύγούλα 
Μέ τή δεξιά παλάμη μου, δέ μού τό μαρτυρήσαν. 
Μάδησα έφτά άσπρολούλουδα πολιώρα στο ποτάμι, 
Τά τέσσερα μού είπαν τό ναί, τά τρία μού είπαν οχι. 
Ρώτησα καί τή μάγισσα πού απάντησα στο δρόμο, 
Κι’ αύτή μού έδείχθη δίβουλη κι’ ανέλπιδη καί κρύα. 
Κι’ δμως εγώ τήν άγαπάω, πεθαίνω άν δέν την βλέπω.

Όλα περίκαλα είν’ έδώ κι’ άφθονα στο μαντρί μου. 
Χλόη μαλακή, βρύσες κρυερές, πανέρια’τά λουλούδια, 
"Ασπρα, γαλάζια, κόκκινα πού κρύβουν τό χορτάρι,
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Κέδρα ψηλά κ’ εύωδερά ποϋ φτάνουν ώς τά ουράνια.
Ή αγράμπελες μέ τάνθια των καί με τούς πλοκαμούς των,
Ή τρυφερές ή κουμαριές, ή καστανιές ή λάδιες,
Ή καταπράσινες οξιές, ή λιγερές ή λεύκες,
Ή σχοιναριές, τά φουντωτά τά πεΰκα, τά φουπάκια,
Οί ήμερόδεντροι, ή άριές, οί γράβοι, τά πρινάρια, 
Κ’ είνε στον κάθε ίσκιο τους κάθε καρπός πεσμένος.
Όλα καλά περίκαλα, δμως σάν λείπει ή Γκόλφω, 
Όλα γυμνά κι’ δλ’ άσχημα στά μάτια μου φαντάζουν.
Δίχως αύτήν, τά κάρδαμα φαρμακερά είν* βοτάνια, 
Τό βρακανίδι άγκλέσουρας, τ’ άγιόκλημ* άγριο αγκάθι.

”Αστρι τ’ αποσπερνού χρυσό, σύ ποΰ όδηγάς τή μάνα 
’Στήν άχυρόπλεχτη φωλιά μέ τ’ άπλερο πουλάκι, 
Σύ ποΰ όδηγρίς τό πρόβατο ’ςτό λάσο μέ τ’ αρνάκι, 
Πού ζευγαρώνεις στό κλαρί τήν έρημη τρυγόνα, 
Φέρτην μου, αστέρι, φέρτην μου τήν ώμορφη τήν Γκόλφω.
Άπό καθάριο μάλαμα κι’ ασήμι νά σέ κάμω,
Μέσα στό κατασάρκι μου νά σέ κρεμάω σάν γκόλφι, 
Σάν χαϊμαλί, σάν φυλαχτό. Νά γένω ειδωλολάτρης, 
Νά πέφτω νά σέ προσκυνάω τήν ώρα δπ’ ανατέλλεις, 
Φέρτην μου, άστρί, τήν Γκόλφω μου τήν πολυαγαπημένη.

Φλυτράει τό δεξί μάτι μου, θά νά τήν ίδω τάχα ; 
τΩ Γκόλφω, οπού τό χνώτο σου μοσχοβολά άπό γάλα, 
Κι’ όλόβολη μοσχοβολάς σάν τό θαμνό θυμάρι,
Ποΰ είσ’ όχ’ τά χιόνια άσπρότερη τοΰ Παρνασσού, τοΰ Όλύμπου, 
Ωραία σάν τήν άγράμπελη, γλυκειά σάν τήν παγούδα, 
Σάν τήν αρνάδα κάλεσσα καί σάν τή χλόη δροσάτη.
Χρυσοπηγή, χρυσόνειρο τής άπραγής μου νιότης,
Δυό μέρες ποΰ ’νε νά σέ ίδώ σάν χρόνος μώχουν γένει. 
’Έλα, γιατί θά βουρλισθώ μέ τόν καϋμό ποΰ θρέφω, 
Έλα, τί τά μελίγγιά μου βαριά τ’ άνάφτει θέρμη, 
Έλα, τί τά ματάκιά μου γιά εσένα κλαίγουν, Γκόλφω I . . .

Κι’ ό έρωτεμένος πιστικός, γυρτός εις τό ^αβδί του, 
Τά μάτ^α τά όλοδάκρυτα στά δυό του χέρια κρύβει.

Άπό τοΰ λόγγου τά κλαδιά νά καί προβάλλ’ ή κόρη, 
Τοΰ προβατάρη ή μοναχή κι’ άμάλαγη θυγατέρα, 
Περίμορφη σάν τοΰ βουνοΰ τήν κάρια περδικούλα, 
Μεστή σάν στάχυ τοΰ Θερτή, ξανθιά σάν τήν κηρήθρα, 
Φωτοπερίχυτη, λαμπρά, σάν τό πεσσούμενο άστρο, 
Λαχταριστή, κατάγλυκεια, σάν τή δροσοσταλίδα, 
Σάν τό κρινόχνουδο απαλή καί μοσχοβολισμένη.

ΓΚΟΛΦΩ

Γιάννο.
ΓΙΑΝΝΟΣ

Ποώς είνε ;ή Γκόλφω ; . . .
ΓΚΟΛΦΩ

Έγώ ; . . . σοΰ φέρνω τό ψωμί σου . . . 
Άργησ’ απόψε γιά νάρθώ ... τ’ εχεις καί κλαΐς ;

ΓΙΑΝΝΟΣ
Καϋμένη,

Πόσο καλή είσαι ; . . . τίποτα δέν εχω γιά νά κλάψω, 
Τής μάνας λίγο ή θύμηση μοΰ νότισε τό μάτι.

ΓΚΟΛΦΩ

Δέν είνε αύτό ;
ΓΙΑΝΝΟΣ

’Στά μάτια μου.
ΓΚΟΛΦΩ

Τά μάτια σου άλλα λένε.
ΓΙΑΝΝΟΣ

Δέν μέ πιστεύεις ;
ΓΚΟΛΦΩ

Γιάννο . . .
ΓΙΑΝΝΟΣ 

Πώς ;
ΓΚΟΛΦΩ

Τ’ άκουσα . . . ό λόγγος . . . μέσα . , . 
Κάτω . . . μοΰ τά είπαν τά πουλιά.

ΓΙΑΝΝΟΣ
Τί σού είπαν ;
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ΓΚΟΛΦΩ
Όλα, δλα,

Μην κρύβεσαι . . .
ΓΙΑΝΝΟΣ

Έπροδόθηκα ;
ΓΚΟΛΦΩ

Ή έρημιά ; . . τί θέλεις ; 
ΓΙΑΝΝΟΣ

Τ’ ακόυσες δλα ; έθύμωσες ; σοϋ βαρυφάνη Γκόλφω ; 
Ψέμμα δέν είνε, έγώ πονώ, σοϋ τό ξεμολογιέμαι, 
’Αγάπη, κάκια, δ,τι γι’ αύτό *ς εμένα θρέφεις, πέτο, 
Τί μέσ’ σ’ αύτόν τό λόγο σου κρατιέται ό εύτυχισμός μου.

Ή Γκόλφω αμίλητη, έστεκεν ολόρθη ωσάν τή λεύκα. 
Τά ροδοκάλλια τής αύγής, τής δύσης ή πορφύρα 
Είχανε σμίξει αδελφικά στήν καθαρή της όψη, 
Τ’ άπλωτερά ματόκλαδα ’ςτά κάτου έχαμηλώναν, 
Καί ’ςτά χνουδάτα μάγουλα παχιούς έρρίχναν ίσκιους. 
Τά χέρια της μέ τής ποδιάς τήν άκρα άστοχα παίζουν, 
Καί μιά της φτέρνα έσύντριβε τής γής έν’ άγριο γιοϋλι. 
Καλότυχο χίλιες βολές τής γής τό λουλουδάκι 
Ποϋ ξεψυχάει τόσο απαλά κάτου άπό τέτοια φτέρνα ! 
Ή κόρη, ολόρθη, έσώπαινε, κι’ δταν σωπαίνη ή κόρη 
ΚΓ δταν δέ φεύγη, δέν προγγάη, θά είπή πώς δέ θυμώνει, 
Θά είπή πώς τήν έλόχεψε κΓ αύτήν μέ τό κεντρί της 
Ή μέλισσα ή χρυσόφτερη όποϋ τήν λέν ’Αγάπη, 
Κα'ι μέ τά λόγια τά γλυκά τοϋ άγούρου άναγαλιάζει. 
Ψάρεψε ό Γιάννος στή σιωπή τ’ άφαντο μυστικό της, 
Τά στήθια του άπό όλόβολο κοτρώνι ξαλαφρώνουν 
Ποϋ σάν θεόρατο βουνό τοϋ τάχε πλακωμένα, 
Τής άχνισμένης όψης του σφογγάει τόν κρύον ΐδρω, 
Παίρνει βαθύ άνασασμό μέσ’ άφ’ τά φυλλοκάρδια, 
Γροικάει καινούργια άνάκαρα, νέα ύπατα, νέα πόδια, 
Τήν άτολμη του τήν ψυχή μποστελεμένην νοιώθει, 
Ξεθαρρεμένος σέρνεται \τής κορασιάς τό πλάγι, 
Τήν πιάνει άπό τά δάχτυλα καί σιγαλά μιλεΐ της 
Μ’δλα τά μάγια τής φωνής καί τοϋ καϋμοϋ τή γλύκα.

Μή ξεφτυλφς τ’ ώριόπλασμο κεντίδι τής ποδιάς σου 
Μέ αύτά τά κρινοδάχτυλα, πώχουν πλαστή γιά χάίδια. 
Μέ αύτό τό πόδι τό μικρό, ποϋ μέ μεθάει ή θωριά του 
Μή τό σκοτώνης τώμορφο τό άθώο τής γής λουλοΰδι. 
Κ’ αύτά τά μάτια, ποϋ καιρούς καί μήνους μέ πλανέσαν, 
Ποϋ, δταν άνοίγουν τό ταχύ, τής Πούλιας τ’ άστρα σβήνουν, 
Κατά τό χώμα έντροπαλά γιατί τά χαμηλώνης ;
Κυρά, γλυκανασήκω τα, γϋρέ τα κατ’ εμένα
Καί στάλαξέ μου ’ςτήν ψυχή, μέ τήν αγνή τους σπίθα, 
Τά θάρρητα τής παντοχιάς, τά βάλσαμα τοϋ πόνου. 
Δός μου το τ’ άσπρο χέρι σου μ’ δλη τή βούλησή σου 
’Σ τήν ξαναμένη μου καρδιά νά τό σιμώσω, Γκόλφω, 
Νά νοιώσης τή λαχτάρα της, τούς χτύπους της ν’ άκούσης. 
Τί τρέμεις ; μέσα μου κ’ έγώ παρόμοια άνατριχιάζω 
Καί γλυκερή λιγοθυμιά τρέχει άπ’ αρμό ’ς αρμό μου. 
Τό άγγελικό σου πρόσωπο χίλιες βαφές άλλάζει, 
Κ’ έγώ μιά νοιώθω θερμασιά κι’ άργιό μιά μέ σηκώνει.

Γκόλφω, γιά είπέ μου, τά παλιά τά χρόνια μας θυμάσαι, 
Τά παιδιακίσια χρόνια μας, μέ τά πολλά παιγνίδια, 
Ποϋ ή κομαριές, ή άγράμπελες σέ κρύβαν ’ςτήν πηλάλα ; 
Τώρα, ποϋ λείπεις, χάνομαι ’ςτήν τούρα μοναχός μου 
Καί ζάω μέ τή μοσχοβολιά ποϋ άφήκε ή πατησιά σου. 
Τοΰ λόγγου τά μικρά πουλιά, ποϋ δταν έγώ έκρυβόμουν, 
Μέ μαρτυροϋσαν κ’ ερχουσαν καί μ ευρισκες ςτα σχοινά, 
"Ακου, μέ τούς κελαϊδισμούς νά παίζης σέ άνακράζουν. 
Ή φύσις έδώ, μέ τές δροσιές καί τά πολλά της τ’ άνθη, 
Μέ τής θεϊκής της έμμορφιάς τή μυστικιά τή γλώσσα 
Γροίκα, τρανά σέ άνακαλεΐ ’ςτή μαγική άγκαλιά της.

Θυμάσαι δταν σέ άγκύλωσε ’ςτό δάχτυλο τό άγκάθι 
Κ’ αίμα δέν άφηναν ρονιά τά χείλη μου νά στάξη ; 
’Άν τώρα πάλε άγκυλωθή, θά τό φιλήσω πάλι ;
Θυυ,ήσου μιά γλυκειά βραδιά τοϋ Αΰγούστου, τέτοιαν ωρα, 
Ποϋ κρούει στή ράχη ό Εσπερινός καί τά ριζά σουρπώνουν. 
Τοϋ χειμαδιού, τοϋ χωρισμοϋ ό καιρός πολύ σιμά ήτον.
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Είχαμε αρμέξει, σκάριζε ’ςτόν οχτο το κοπάδι, 
Νάτος ό τόπος ό καλός όποΰχα εγώ τό γρέκι, 
Κι’ όπου έκαθόμαστε πλαϊνά πλαϊνά, σάν τά πουλάκια 
"Αχ ! τότε πόναες, έγυρες αγάλια ’ςτό πλευρό μου, 
Κύτταζες τ’ άστρι, ό μύθος του σούρθε ’ςτό νοϋ, θυμήσου, 
Κι’ άρχισες νά τόν μολογγς καί μέσ’ ’ςτό τέλο λέοντας : 
«Ό Γιάννος πάει στά βουνά κ’ ή Μάρω πάει ’ςτούς κάμπους», 
’Στην αγκαλιά σου μ’ έσφιξες καί μέ καϋμό ξανάειπες:
«Ή Γκόλφω μνέσκει ’ςτά βουνά κι’ ό Γιάννος πάει ’ς τούς κάμπους».

Τ’ έφταιξα εγώ ; τό αιμά σόυ τό μοσχοβολισμένο 
Πώσταξε άπό τό χέρι σου ’ςτά καθαρά μου χείλη 
ΚΓ άπό τά χείλη ’ςτήν καρδιά, μώσταξε τήν άγάπη. 
Τ’ έφταιξα εγώ ; τά χείλη σου μέ τά φιλήματά τους 
Τ’ άθώα, τά παιδιακίσια τους, μ’ άνάψαν τόν καϋμό μου. 
Τώρα ό καϋμός, ή άγάπη μου, σάν τόν ’Απρίλη ή σκλήθρα, 
Βαθύρριζα ’ςτά σπλάχνα μου τά τρυφερά φουντώνει.
Ή ρίζες, τά κλωνάριά της, περιπλοκάδια έδέσαν
Κ’ έγεινεν άξερρίζωτη κ’ έγεινε δάσος, Γκόλφω !

Νά κάτεχες τί χαλασμός ποϋ γένετ’ έδώ μέσα ! 
Εινε άβλεμμόνι ό πόνος μου, πέλαγο δίχως άκρη, 
Δρακόλιμνα χωρίς βυθό, χάσμα τής γης, κρατήρας, 
Πόταμος μέ κατεβασιά ποϋ ριζιμιά ξεσέρνει.
Καί σύ είσαι, Γκόλφω, ή μάγισσα ποϋ δύνεσαι καί ξέρεις 
Πώς νά μερέψη ό ποταμός, πώς νά σβεστή ό κρατήρας, 
Πώς τοϋ πελάου ό άβλέμμονας, πώς ό βυθός τής λίμνης 
Νά στύψουνε, νά πατηθοϋν κι’ ό χαλασμός νά πάψη.

Κάμε τό θάμμα μ’ έναν σου λόγο γλυκό σ’ εμένα, 
Τί δέ φτωρώ τόν χαλασμό, τί άν θά κρατήση άκόμα. 
Τί άν δέ μου φέρνη λαρωμό, σάν τό κηρι θά λυώσω, 
Θά γένω ωσάν τόν ξέρακα τόν άστραποκαμμένον 
Καί θά χαθώ ’ς τήν έρημο χωρίς δροσιά καί ίσκιο, 
Χωρίς άντίρριμμα χλωρό, χωρίς κλωνί ανθισμένο. 
Μά κΓ άν πεθάνω, άθάνατη ή άγάπη μου θά νάναι 
Κάθ’ άνοιξη στό χώμά μου σάν άνθι θά φυτρώνη.
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ΚΓ άν πάλε ό Παντοδύναμος μαϋρο πουλί μέ κάμη, 
Σάν τόν καλόμοιρο βαλμά, ’ςτές ερημιές, ’ς τά ορμάνια 
Νυχτόημερα ποϋ θά γυρνώ θά σέ άγαπάω άκόμα 
Κ’ εσένα άπό κλαρί εις κλαρί θά κράζω : «Γκόλφω, Γκόλφω !» 

'Όταν άπό δροσόπαγο τοϋ ’Απρίλη τό λουλούδι 
Μνέσκη ’ςτόν κάμπο όλονυχτής κλειστό καί μαργωμένο, 
Καί τήν αύγούλα τό φιλούν μόλις τοϋ ήλιοϋ ή άχτίδες, 
Κ’ έκεϊνο άναθερμαίνεται καί ξεπαγώνει άγάλι, 
Κ’ ή Γκόλφω έτσι ξεπάγωνε κ’ έτσι άναθερμαινόταν 
Μέ τά θερμά γλυκόλογα τοϋ πιστικού τοΰ Γιάννου. 
Πέφτει τοϋ Γιάννου τό ραβδί π’ άκούμπαε ’ςτό πλευρό του, 
Τής Γκόλφως έπεφτε ή ποδιά, τά χέρια έχαρβαλώναν 
Κι’ άθελα έπέφταν κι’ ήγγιζαν τοϋ πιστικού τά χέρια. 
Έτρεμε ωσάν τήν καλαμιά κι’ άνάγερνε τά μάτια 
Πλημμυρισμένα άπό καϋμό καί φλογερά άπ’ άγάπη. 
Κι’ δπως χοχλάζει άπ’ άνεμον ή φουσκωμένη ή λίμνη, 
Έτσι άνεβοκατέβαιναν οί άμάλαγοί της κόρφοι.

Στό άντικρυνό κατάρραχο έλαμπε τώμορφ’ άστρο, 
Τό εσπερινό τ’ άπόφωτο ’ςτά βάθια άσπρολογοΰσε 
Καί κάπου κάπου ’ςτή θαμπή καί μακρυνή του φέξη 
Τό μονοπάτι τοϋ βουνού ξεχώριζε ’ςτούς βράχους. 
’Ίσκιωνε ό κάμπος χαμηλά κ’ή ρεμματιές θολώναν, 
Τ’ άεράκι κρυφομίλαε μέ τοϋ βουνού τά φύλλα, 
Γυρνοϋσαν άπό τές βοσκές τ’άγρια πουλιά τής έρμου, 
Σάν λιθοσώρι ό χρυσαητός ’ς τόν έγκρεμόν ολόρθος 
’Ανάκραζε τό ταϊρί του μέ τήν τραχιά κραυγή του 
Κι’ άγρια άντιλάλουν ή σπηλιές, τά σκέμπια, τά στεφάνια 
Λευκό κοπάδι πρόβατα πανώρια άραδιασμένο, 
Ροβόλαε άπό διάρραχο ψηλό κατά τή στρούγγα 
Καί κάπου άκούετο σαλαγή κάπου βραχνή φλογέρα.
Τού Γιάννου σκόρπια ολόγυρα τά πρόβατα έβοσκοϋσαν 
Καί τά γαλαροκούδουνα γιομόζαν τόν άέρα 
Μέ αρμονικό κι’ όλόγλυκο καί άνάκουστο ήχολόϊ 
’Στό σιάδι έπαιζαν τά σκυλιά, κι’ αυτός ’ς τήν αγκαλιά του 
Τήν Γκόλφω έβάσταε άλαλην καί λιγοθυμισμένην.

•ψ Κώστας Κρυστάλλης
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Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΛΑΜΠΡΗ
ΤΑΝ πλησιάζη ή μεγάλη Σαρακοστή, ό κό
σμος έχει καί μία μεγάλη αλλαγή φαγητών, ή 
οποία τελειώνει μέ [/.ία Μεγάλη Λαμπρή άπό 
σμπάρα zt* άπό μεθύσια' πανηγυρίζει έτσι τον 
Βάκχον, ύπό τό ψευδώνυμον «Χριστός».

Άλλ’ αν τό έργον τοϋ Χριστού εννοείτο άπό 
τούς Χριστιανούς καθώς έπρεπε νά έννοήται,

ήθελε γίνεται μέν καθέχρονα μία έθιμοσύνη είς τιμήν του, έστω καί 
μεγάλη Σαρακοστή λεγομένη, συνιστάμενη δμως, όχι είς αλλαγήν φα
γητών, άλλ’ εις άλλαγήν διαγωγής, και είς καθημερινήν σπουδήν, άνά- 
πτυξιν καί διδασκαλίαν τοϋ έργου τοϋ Χριστού, διαρκούσης τής πανη- 
γύρεως εκείνης. ’Ήθελε δέ τελειώνει, όχι σέ μία Λαμπρή άπό σμπάρα 
καί μεθύσια, άλλά σέ μίαν Μεγάλη Παρασκευή, συνιστάμενη είς τήν 
ένοειςιν οποίας άμοιβής και οποίου τέλους λαμβάνουν άπό τούς συμπο
λίτες τους οί κατά καιρούς παρουσιαζόμενοι νά κηρύξουνε μέ κίνδυνό 
τους καί μέ Ουσία τους, τήν άλήθεια.

Σέ μίαν τέτοιαν έθιμοσύνην, ή συνείδησι τοϋ όχλου ήθελ’ ίσως κάπως 
έξυπνήσεί' τά χοντροειδή ένστίγματά του ήθελ’ ίσως κάπως λεφτύ- 
νουνε, και ή ψυχή του ήθελ’ ίσως κάπως χειραγωγηθή πρός τήν άρετήν, 
τήν μόνην θρησκείαν τοϋ Μεγάλου Εκείνου Αύταπάρνητου Εύεργέτου 
μα; Ιησού.

Μ έ τέτοια έθιμοσύνη, χριστιανικώτερη, βέβαια, και ήθικώς ανώτερη 
τής ένυπαρχούσης, ήθελε χριστιανικέψει μέ τήν άλήθειαν τήν κοινωνία 

μας, αν εινε ελπίδα χριστιανικέψεως δε’ αύτήν, και ήθελε τή δείξη 
πρότυπον άληθινής χριστιανικότητος είς τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον.

Μ’ άλλοίμονο 1 Τό πνεΰμα τοϋ Χριστιανισμού, ή ήθικη υψωμένη 
είς θρησκείαν, δέν εινε, δέν έστάθηκε ποτέ συμπαθές είς τά πλήθη. Τά 
πλήθη θέλουνε ύλικά άντικείμενα, είς τά όποια ν’ άποδίδουν δύναμες 
θείες, άκολούθως νάν τά φοβώνται, νάν τά λατρεύουνε, καί τήν λα
τρείαν εκείνην νάν τή λένε θρησκεία τους, άνεξαρτήτως κάθε ήθικής ί 
άνήθικης διαγωγής τους. Έν ταύτφ οί θρησκευτικοί ίθύντορες τού 

όχλου, συρόμενοι καί αυτοί άπό τήν τάσην του στήν ύλην, έζητήσανε 
στήν ύλοποίησίν του τό συμφέρον τους, κάνοντές του παντοιοτρόπως 
θελκτικώτερη τήν ύλολατρείαν του.

Έτσι τό δλως πνευματικό σκοπούμενο τοϋ Χριστού, δλως έξέλιπε, 
καί άντετά του έβαλθήκανε έθιμα' έθιμα καθιερωμένα τώρα πλέον καί 
στερεωμένα, συνιστώντα τήν έθιμολατρείαν, μέ άλλαγήν φαγητών, πα
νηγύρια, σμπάρα, μεθύσια, καί λοιπά όμοια. Τό δλον στερημένο άπό 
πνεύμα Χριστού, άπό ηθικήν διαγωγήν ύψωμένην είς θρησκείαν. Οί 
άναλαμβάνοντες τώρα τό έργον τού νά φωτίσουν τά πλήθη, δέν ήθελ’ 
έχουν άκροατάς, δέν ήθελ’ έχουν άκόλουθους, ήθελ’ εύρεθούν κ’ έκεινοι 
στάς ημέρας τού Ιησού, καί ήθελε πάθουνε κ’ έκεινοι τά παραπλήσια 
τού Χριστού μας.

Έτσι τό φιλάνθρωπον έργον τού Χριστού μας, τό τιμητικόν διά τήν 
άνθρωπότητα δλην, άφ’ ού μόλις έλαμψε στον κόσμο, έμαλάχθηκ’ ευ
θύς έπειτα στά χέρια τών άνθρώπων, καί έγεινε άλλο πράμμα, συμπα
θέστερου είς τούς μέν, συμφερώτερον εις τούς δέ, καί άγαπητόν είς 
όλους. Αυτόν τόν ίδιον Μέγαν Αύταπάρνητον, τόν ύπομείναντα τόν 
σταυρόν ύπέρ τής έλευθερώσεως τού κόσμου άπό τήν πλάνην, τόν 
έκάμανε στά χέρια τους κέντρον πλάνης, καταβιβάζοντές τον είς Θεόν 
τών χυδαίων, όχι διαφορετικά άπό τόν παλαιόν Βάκχον, καί λατρεύον- 
τές τον καί αυτόν μέ φαγητά, μέ σμπάρα καί μέ μεθύσια, στο μέγα 
πανηγύρι τής Λαμπρής, οπού καθέχρονα τού κάνουνε.

Μάρτιος 1894. Ανδρεας ΛαςκαρατΟΣ

Α Λ Η ΘΕI A I

— Λέγουν, δτι οί φιλανθεϊς έχουν ψυχήν ποιητικήν καί άγαθωτάτην. Το 
πρώτον ίσως είναι αληθές, διά τό δεύτερον ϋφίσταται ισχυρά άβεβαιότης. Πο- 
σάκις μεταξύ φιλανθών άνεκάλυψέ τις τάς βιαιοτέρας έξεις ; Άλλά καϊ μήπως 
οί ’Οθωμανοί, οΐτίνες ύπήρξαν οί φιλανθέστεροι τών άνθρώπων, δέν ένέκλειον 

είς τά στήθη των τήν σκληροτέραν ψυχήν ;
— Παρά τή γυναικί το άρωμα τοϋ άνθους εξεγείρει τούς ατμούς τοϋ πάθους. 

Εντεύθεν, έπειδή ή γυνή παρίσταται ώς το κατ’ εξοχήν εγωιστικόν πλασμα 
τοϋ κόσμου, τό πάθος παρ’ αύτή έχει πάντοτε επιθετικήν δύναμιν.

— Τό άρωμα τοϋ μενεζε εινε τό λεπτότερον καί εΰγενέστερον, τό δέ χρώμα 
αύτοϋ προκαλεϊ τήν ρέμβην.

— Τούς πολλούς όρκους θέτομεν ημείς έν τή αύτή σχεδόν μοίρςι προς τας 
ύβρεις. Ή διαφορά είναι, ότι έν ω αύται αποτείνονται κατά τών άκουόντων, εκεί

νοι βλάπτουσι τόν λέγοντα.
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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΩΣ
ΜΟΝΟΛΟΓΟΣΚΩΜΙΚΟΣ

ΩΣΙΑΣ (εισερχόμενος καθ’ήν στιγ
μήν αίρεται τό καταπέτασμα). Κα
λησπέρα σας κυρίαι, καλησπέρα σας 
κύριοι ! Πώς εϊσθε, παρακαλώ ; Διε- 
σκεδάσατε σήμερον, έφαγατε καλά 
Πόσον ώραίος, φωτεινός είνε ό ουρα
νός !.. . Άλλά τί τρέχει; Διαβλέπω 
κάποιαν ανησυχίαν . . . Ά (μειδιών) 
εννόησα' θά περιδένετε ν’ άκούσητε 
μονόλογον . . . τόν «Εύτυχισμένον έ
ρωτα» . . . Δυστυχώς ! . . . Ό συγ- 
γραφεύς δέν θέλει . . . Δαιμονισμένος 
άνθρωπος. Τόν έγραψε. Μοΰ τον έχει 
μάλιστα αφιέρωση, καί, νά σάς είπώ, 

δέν είναι καί άσχημος ! Έν τούτοις, είνε, δέν είνε, δέν μοΰ τόν δίδει... 
Μ’ έγελοϋσε έως αύτήν τήν στιγμήν . . ,

— Μά τί θά κάμω τώρα, τφ λέγω άγανακτών.
— Κάμε τήν . . . «Κάμμα !»
— Μά .. .
— ιιΜαροϋda's) έστω’ είπέ κάτι. Άν δέν θέλεις τήν «Κάμμα», ή 

οποία θά γείνη πολύκροτος, άνάγνωσε κανέν . . . έγχειρίδιον, διηγήσου 
κανέν έπεισόδιον ίδικόν σου καί τότε πρός τιμωρίαν σου δι* ένόεχομένην 
μωρίαν στεΐλέ μου έν . . . στιλέτο σαν τον Σάντον Καζερίου . . .

— Άλλ’ άλας ;
— “Αλαλος μείνε . . . έπί μήνας ώς άλλος ’Επιμενίδης. Έ, έπί 

τέλους ξεφόρτωνε με ... «Καί... τόν χάνω αίφνης άπ’ έμπρός μου — μά
λιστα κύριοι τόν χάνω—τόν χάνω ! Είνε αρκετή, περιφανής έκδίκησις 
δι’ έμέ νά παραδώσω εις τήν Αθανασίαν τής αποψινής εσπέρας τά φο
βερά αύτά καλαμπούρια του τά άξια ισοβίων τουλάχιστον καταποντισμών 

εις τά ύδατα τής Λήθης . . . Έν τούτοις διά νά ελαφρύνω τήν συνειοη- 
σίν μου τήν ήκιστα κοινοβουλευτικήν θά σάς έξομολογηθώ ασπαΐ- 
ρον έν μυστικόν του, περιπέτειαν ήτις εις έκεΐνον συνέβη καί έγώ τήν 
άντελήφθην, κατά τούς νόμους τοΰ πνευματισμού. Δηλαδή είνε συμ
βάν ίδικόν του κα'ι έντυπώσεις ίδικαί μου. Ό ήρως αύτός, ό φωτογρά
φος έγώ. Διά νά μ’ έννοήσητε : Θά ομιλώ έγώ κα'ι αύτός θά πάσχη. Η 
οθόνη αύτός, τό χρώμα εγώ· τό μάρμαρον αύτός, ή σμίλη έγώ, ή ύλη 
αύτός, ό άρχιτέκτων έγώ. Μά προσέξατε εις τό νόημα- είμαι ή σκιά 
του. Δηλαδή ή σκιά αύτός, τό φώς έγώ. Άλλ’ έμέ πρέπει νά μέ λη- 
σμονήσητε όμιλοΰντα καί νά φαντάζεσθε εκείνον. Μ’ εννοήσατε ; Εννό
ησα . .. Δέν μ’ έννοεϊτε ! . . . Διότι αν μ’ έννοούσατε δέν θά έμανθάνατε 
τίποτε καί έν τοιαύτη περιπτώσει δέν θά ήμην ό άρμόδιος να μέ εν- 
νοήσητε καί θά εμενα κατ’ άνάγκην είς απλούς . . . άριστογείτων. 
Άλλά, κυρίαι μου, τό πράγμα είνε άπλούστατον. Μού διηγήθη ό συγ- 
γραφεύς έν συμβάν του ύπό έχεμύθειαν έγώ έπεκτείνω τά όρια τής 
έχεμυθείας, δπως θά έκάμνατε και σεις ....

Ή σκηνή είς τήν οδόν Σταδίου.
Προσέξατε. Ό ήλιος μεσουρανεί1 μήν ’Ιούλιος.
Έχει τόν λόγον ό συγγραφεύς :
— Καί τί μέ συμβουλεύετε, γιατρέ μου ; . . .
— Είσθε θαρρώ παραγγελιοδόχος ;
— ”θχι· κάτι τι συγγενές. Δημοσιογράφος.
— Καί πάσχετε ;
— Άπό αρθρίτιδα.
— Θαλάσσια λουτρά.
— Πολλά ;
— Έως οτου βρέξη.
“Οσοι έτυχε . . . .—όμιλεΐ διά τοΰ στόματός μου ό συγγραφεύς· έγώ 

χάνω τήν ύποκειμενικότητά μου· εκμηδενίζομαι ώς νά ημαι μετοχή 
τής Πιστωτικής, άπονεφελούμαι ώς ναπολεόνι πρό και μετά τον συμ
βιβασμόν.— "Ooot λοιπόν κατέρχεσθε τό απόγευμα εις Παλαιόν Φαληρον 
διά τού τροχιοδρόμου θά με συναντήσατε αφευκτως—για ενθυμηθήτε — 
νά κατέρχωμαι τακτικά μέ τόν 5 καί 20 με τήν ράβδον μου, την ελαφρο- 
τέραν τής ερωμένης μου, μέ μίαν «Παλιγγενεσίαν» καί αιωνίως οιαγ- 
κωνιζόμενον άπελπιστικώς διά νά καταλάβω και εγω επι τέλους, 
κατόπιν τών διδακτορικών μου εξετάσεων, μίαν θεσιν εις τήν . . . γυ- 
ναικοταραχήν έκείνην και γλωσσοθύελλαν, την συμβολίζουσαν κάπως 
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τό 'Υπουργείου τών Οικονομικών, αφού ούτε σπιθαμή κενή δέν υπάρ
χει. Άλλ’ είμαι τόσον ισχνός ... 'Όταν κάθημαι χωρούν άλλοι πέντε ... 
Αυτά τά πέντε, εννοείται, δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τά μάτιά 
σας ... Ά, είπα μάτια ... «Νομίζω, ύποθέτω, μού φαίνεται—θά έλεγε 
πάντοτε ό συγγραφεύς — καλέ άληθέστατον, ναί, ιδού, διακρίνω έδώ 
κάτω, εις τόν πρώτον πάγκον κάτι μάτια, εκείνα τά ίδια τά όποια 
μού έθεράπευσαν τήν αρθρίτιδα (Παρατηρών ατενώς). Νά αυτά είνε, έδώ 
είς αυτά τά καθίσματα, (δεικνύων) έκεϊ έμπρός, έκεϊ. Μά γιά κυττά- 
ξετε καί σείς . . .» ’A, pardon- ήπατήθην . . . Τά είδα χθές καί τόσφ 
ήτο ζωηρά ή φεγγοβολή των, ώστε έξακολουθεΐ, άντιστάσεως μή ού- 
σης, νά σχηματίζη περί τούς οφθαλμούς μου φωτεινόν κύκλον άκτΐνος, 
ήτις παρακολουθεί τά ίχνη μου ώς δικαστικός κλητήρ φέρων έναν- 
τιον μου δέσμην τελεσιδίκων αποφάσεων καί μέ κάμνει νά πίπτω αιω
νίως θύμα δπταπάτης. Οί οφθαλμοί της, ά, είνε δυο πυροβόλα τόσης 
ολκής, ώστε θά τά συστήσω είς τό Έλλ. κράτος διά νά τά χρησιμο
ποιήσω πρός εύχερεστέραν καί άρτίαν έκπλήρωσιν τών διεθνών ύπο - 
χρεώσεών του. Είς αύτά τά δύο δφθαλμοτηλεβόλα χρεωστώ, κυρίαι 
πολυεύσπλαγχνοι καί κύριοι αξιότιμοι, έν γνήσιον ’Αθηναϊκόν λουτρόν, 
δέκα οίμοι ! άνεξοφλήτους χρεωστικάς αποδείξεις διαφόρων καταστη
ματαρχών— τήν στιγμήν ταύτην όμιλεΐ καί ό υποφαινόμενος — καί μίαν 
ακροστιχίδα, ήτις άπέβλεπε μέν — όμιλεΐ ό συγγραφεύς — εις τά μά- 
τιά της, αλλά δέν ήξεύρω πώς συμπεριέλαβε είς τά δίκτυα τών στίχων 
καί τά δόντιά της διά τά όποια οίος δήποτε ποιητής έκ τών νεω- 
τέρων δέν θά έδίσταζε νά έγραφε — διά νά απόδειξη δτι είνε μαργαρι
τάρια—δτι έφύτρωσαν άπό τόν βυθόν τοϋ ωκεανού μετατοπισθέντα μίαν 
αυγήν είς τά χείλη της, δπως ακριβώς τήν στιγμήν αυτήν διακρίνω είς 
τό βάθος τού ούρανού νά ξεφυτρώνουν δύο αστέρες ! . . . Ά, πώς σάς 
φαίνεται, άλήθεια, αυτή ή παρομοίωσις ; «Οί δδόντες είνε οί αστέρες 
τού . . . ουρανίσκου !» Ά είνε έξοχοι. Θά τήν στείλω έμμέτρως καί 
συμβολικώς είς τήν «Είκονογραφημένην» !

Αστέρια φωτοπερίχυτα 
ποϋ τρώτε και δαγκάνετε 
αστέρια μου πρωτόβγαλτα 
μέ μύτες σάν νυφοϋ~Κες 
σείς δόντια μου τρανά. . . .

Στοιχηματίζω δ,τι έχω καί δέν έχω δτι θά δημοσιευθή μέ στοιχεία 
τού Γεωργίου .. .

Άλλ’ ακριβώς δι’ αύτά τά μάτια συνέβη έν άλλο τρομερόν έπει- 
σόδιον.

Ήτο βράδυ, Ή σελήνη δέν έφώτιζε, διότι . . . δέν είχεν άνατείλη. 
Οί φανοί δέν είχον άναφθή, διότι . . . δέν τούς είχαν άνάψη· ιλαρά θά 
άνέτελλεν ή σελήνη μετά τινας ώρας. Ή σκόνη, πέλαγος φυματιώσεως, 
έπνιγεν είς νέφη τήν πρωτεύουσαν, διότι . . . διότι δέν είχαν καταβρέξη 
καί δέν είχαν καταβρέξη, διότι . . . δέν είχαν καταβρέξη. Καί έγώ— 
διηγείται πάντοτε ό συγγραφεύς— τό άλλο έγώ δηλαδή τού καθ’ υπο
βολήν έγώ μου, — έπανηρχόμην έκ Φαλήρου, διότι έάν δέν έπανηρ- 
χόμην, δέν θά συνέβαινεν δ,τι συνέβη καί δέν θά είχατε μονόλογον. 
Κατέρχομαι άπό τό τραίνο καί πέρνω τό δεξιόν πεζοδρόμων τής λεωφό
ρου Πανεπιστημίου. Προχωρώ άτενίζων τά άστρα . . . Βαίνω συσφίγγων 
τούς ρώθωνας . . . ώς έκ τού κονιορτού . . . Χαμηλά, ένώ διηρχόμην αμέ
ριμνος, βλέπω έν παράθυρον ήμίκλειστον ... Τό δωμάτων μέσα έφωτίζετο 
άσθενώς άπό ένα μεγάλον πολυέλαιον . . . Μή έκπλήττεσθε . . . «άσθε- 
νώς άπό ένα πολυέλαιον». Δέν έχετε ίδεΐ, παρακαλώ, τόν πολυέλαιον 
τής έκκλησίας τοΰ Καπανδρίτι ; ’Απαράλλακτος. Λείψανον δημοπρα
σίας καί έκπλειστηριασμού . . . Μία ήμιμαραμμένη, ώς γεροντοκόρη, 
ανθοδέσμη ώρθούτο μελαγχολική είς τό μέσον ώς νά είχε προσφάτως 
ανάγνωση κανένα στίχον τού Παπαρρηγοπούλου . . . Μόλις τήν έπήρε 
τό μάτι μου . . . Τήν έξάνθησιν δηλαδή. Τέλος είς μίαν κινητήν πολυ
θρόναν, έγγύτατα τού παραθύρου — Παραδείσιου φεγγίτου — μετεωρί- 
ζετο έξηπλωμένη έν παλλεύκφ περιβολή καί ήδυπαθώς, ώς Όθωμανίς 
δδαλίσκη, μία—νά τό είπώ ; — είς—μά πώς νά τό είπώ !— έν—ώ, 
είνε ασθενής ή δύναμις τών λέξεων . . . Έν άνθος, είς άγγελος, μία κόρη. 
Ή έπειδή ήτο νύξ : Εις γαλαξίας, μία μαρμαρυγή, έν άστρον.. Ή 
επειδή έκινεϊτο : Έν κύμα, μία άκτίς φωταερίου, είς διάττων. Μία 
πομφόλυξ έπί τέλους, είς αμέθυστος—έν . . . πρυμνήσιον !—Ήτο φίλη 
μου προ μιας . . . δεκαπενθημερίας. Τήν έθεώρουν ώς τό άντικείμε- 
νον τής ΰποκειμενικότητός μου—δηλαδή ό συγγραφεύς—ώς τό συνδε
τικόν μόρων τής καρδίας μου καί τού πνεύματός μου, τόν συμπλεκτι
κόν και τών αισθημάτων καί τών ονείρων, τό έγώ τού άλλου έγώ τής 
ύποστάσεώς μου, τό είναι τής οντότητός μου. Διά πρώτην φοράν τήν 
είχα ίδεΐ είς τό θέατρον, είς μίαν γωνίαν τού πάγκου, μετ’ αγωνίας 
παρακολουθούσαν τούς λόγους μου—όμιλεΐ ό ηθοποιός—, δτε είς γόνος 
αγόνου παρελθόντος γόνυ σχεδόν νά κλίνη τόν βλέπω—τά καλαμπού
ρια καί ή πρωτοπροσωπεία ανήκουν έφεξής είς τόν συγγραφέα, προ αύ-
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τής!... Καί εινε ριέν φυσικόν νά κλίνη ό άνήρ πρό τής γυναικός. Άλλ’ όχι 
καί είς τάς πλατείας τών θεάτρων . . . Έγώ — ό συγγραφεύς δηλαδή 
— ήριην είς τό εύώνυριον ρ,έρος. Τό πράγρια ήτο σοβαρόν. Μ’ έκύτταζε 
ατενώς’ καρφόνω κ’ έγώ επάνω της τό βλέριρια ριου . . . Κινείται ολί
γον, κινοϋριαι πολύ. Είς τά ριυθιστορήριατα τού Λουριά και τοϋ Ponson 
de Terrail άφίνουν αί ήρωΐδες νά πέση κανέν χειρόκτιον διά νά πε- 
ράση κανείς κορ-ψός νέος νά τό πάρη καί νά συναφθή ό έρως κα'ι ν’ άρ- 
χίση τό ριυθιστόρηρα διά νά λυθή έπειτα διά τής πτώσεως ενός ριαν- 
δηλίου ό γόρδιος δεσριός τής [Μυθιστορικής καθάρσεως. Είς έριέ—όριλεΐ 
ό συγγραφεύς—συνέβη τό εναντίον. ’Έπεσε τό τσιγάρο ριου—δηλαδή 
τό άφήκα νά πέση — και έκ τής τέφρας του παραδόξως έφλογίσθη 
ή καρδία ριου, καί άνέλαμψε ... θά ίδήτε αργότερα τί άνέλαριψεν. Έ
κυψα διά νά λάβω τό σιγάρο άν καί περί δυσιιάς τοϋ βίου του εύρι- 
σκόρ-ενον, καί (άναστενάζων) έγγίζω τήν συνορεύουσαν πρός ριε άριστε- 
ράν κνήριην της. Ή άρθρΐτις ρ,ετεβλήθη ώς διά ριαγείας είς . . . πο
δάγραν. Τό γεγονός αυτό ύπήρξεν ή αφετηρία θερμότατου έρωτος. 
"Ηκιστα έγώ Πετράρχης, άλλά Λαύρα αύτή. Τήν ήγάπων ώς πατρι
άρχης τό ποίρινών του . . . Έκτοτε τήν είδα δίς, τρίς, τετράκις, έπτά- 
κις . . . δέν ένθυρχοϋροαι ... είς τό Παλαιόν Φάληρον κα'ι ριάλλον έκεί- 
νην ήκολούθουν παρά τήν συριβουλήν τοϋ ίατροΰ. Ήτο αυτή- είς τό 
παράθυρον! φαντασθήτε τήν χαράν ριου δταν τήν είδα έπιστρέφων κα'ι πά
λιν. Αύτή ήτο. Τήν βλέπω έγειρορένην ριετά προφυλάξεως . . . Ώ, ριε 
είδε, ρ.έ προκαλεΐ. Άκόρ,η νοριίζω δτι ακούω νά κτυποϋν ώς σφϋραι 
τής φλεγοριένης καρδίας ριου οί παλριοί έπϊ τοϋ άκριονος αύτοϋ έδώ : 
τοϋ στήθους... Διστάζω κατ’ άρχάς. Προχωρώ έν τούτοις καί πάλιν 
έπιστρέφω ... Ώ εύτυχία ! τήν βλέπω έγγύτερον πλησιάζουσαν. Κα'ι 
πάλιν 5έν τολρ,ώ καί πάλιν ξαναπερνώ Έτοιρ,άζορ,αι νά τή προσφέρω 
συγκεκινηρ-ένος τά φούλια τής κορβιο^όχης ριου. Καλέ, αύτή έπλησία- 
σεν άκόριη περισσότερον είς τό παράθυρον !... Θά θέλη ίσως νά ριοϋ 
δώση καρ,ριίαν επιστολήν, νά ριοϋ όριιλήση, νά ριοϋ όρκισθή,— ά... τίς 
οίδεν, ύψιστοι Θεοί ! νά ρ.έ άσπασθή, νά ρ.’ έναγκαλισθή... Άλλ’ όχι- 
συγγνώριην. Τό τελευταϊον ήτο αδύνατον νά συρ-βή, διότι είς τό 
παράθυρον ύπήρχον σίδερα, τά όποια θά έχρησίριευαν καλλίτερα διά 
ριερικούς έρωτοκτυπηριένους. Άς εινε, συριβιβάζοριαι ριε τόν άσπασριόν. 
Ό έναγκαλισριός εινε παγίς· ό άσπασριός, ρίσρια- καλλίτερον τό πτηνόν 
νά άδη ε”ξω τοϋ κλωβού. Είς τήν τελευταίαν παρέλασίν ριου, καθ’ ήν
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είχα πλησιάσει πλέον πολύ, σταματώ... Πώς κτυπγ ή καρδία μου καί 
εις τήν απλήν άκόμη άνάμνησιν !...

— Κλεονίκη μου, ψιθυρίζω,—ψιθυρίζει δηλαδή,— μέ φωνήν πνιγομέ- 
νην εις τό αίσθημα, σέ αγαπώ...» Σιγή βαθεΐα. Οί οφθαλμοί μου οί 
όποιοι τήν εσπέραν τοΰ θεάτρου ήσαν ίκανο'ι νά μέ κατατάξουν είς τήν 
κλάσιν τών άνθρωποφάγων, πηγαί τώρα έκστάσεως καί ήδυπαθείας, 
έθόλωσαν, παρέλυσαν, έπνίγησαν καί αυτοί είς τήν ηδονήν. Δέν έ'βλεπα 
πλέον. Τό νευρικόν [χου σύστημα θά τό έζήλευε καί αυτός ό παράλυτος 
τοϋ Ευαγγελίου. Κ’ έγώ ό ήλίθιος έκαμνα λουτρά δι’... αρθρίτιδα.

— Σε αγαπώ, τή επαναλαμβάνω καί αντηχεί... σιγή απόλυτος.
— Σέ λατρεύω ; — ψιθυρίζω έντονώτερον καί πλησιάζω εγγύτερον 

έζω φρενών, έξω... τοΰ παραθύρου. «Μή μοΰ οτερ??ζ·...» κ’ εκείνης, 
Θεέ μου ! τείνει νά έξέλθη τών σιδήρων ή... ρίς. Λάμπει δλη ! Οί 
οφθαλμοί μου κινδυνεύουν νά πάθουν άμαύρωσιν... Κλονοΰμαι,,. άπό τών 
δακτύλων μου, φρικτόν ! σταλάζουν τεμάχια ... πάγου. Μή γελάτε· ό 
ίδρώς έκ τοΰ πολλοΰ φόβου είχεν αποκρυσταλλωθώ, ωσάν νά ήτο άσμα 
έλληνικοΰ κωμειδυλλίου.

Προσεγγίζω τότε άναθαρρήσας, προσκολλώμαι, έφάπτομαι τού σιδη
ρού κιγκλιδώματος, εκτείνω πρός τά μέσα τήν χεϊρα καί αισθάνομαι 
απαλόν, δροσερόν τό έδαφος τής κατακτήσεως. Έδραττόμην πετάλων 
ρόδου, χνοΰ ροδάκινου. Ζέφυρος έθώπευε τό πρόσωπόν μου, άρωμα τήν 
ατμόσφαιραν έμύρωνε. Γελοίε Ρωμαίε μέ τήν Ίουλιέτταν σου. Κρυφθήτε 
ένώπιόν μου, σάς κατετρόπωσα, σάς έξηυτέλισα ... Έγώ οστις ήμην έπί 
ένός πεζοδρομίου, έπτερύγιζα ύπέρ τά νέφη. Ήγγιζον τά άστρα, τά όποια 
τήν στιγμήν έκείνην συνεκεντροΰντο δΓ εμέ είς τό δωμάτιον αντιπρο
σωπευόμενα έν τφ πολυελαίφ ύπό δέκα κηρίων, ούδενός κυρίου καί 
μιάς,... κυρίας. Παρ’ ολίγον νά κολαφίσω καί αύτάς τάς φουσκωμένας 
παρειάς τής σελήνης, ή όποια μόλις είχεν άνατείλη... Καί δμως έγώ, 
ναί, ναί, έγώ ό Γίγας, ό μέγας πορθητής τής καρδίας της, ό Βαγιαζήτ, 
ό Ταμερλάνος, ό Τσιγγισχάνης δέν είχα τήν δύναμιν νά θραύσω τά κα- 
τηραμένα εκείνα σίδηρα ! Ή θέσις μου ήτο παθητική, ήτο ένεργητική 
Μόνον ούδετέρα δέν ήτο. Προτείνω τέλος έν κατανύξει τά άνυπόμονα 
χείλη μου πρός τά ίδικά της τά κόραΛΛινα τά συμπεπλεγμένα καί 
συγχεόμενα είς τήν σιδηράν πέδην τοΰ όπισθοδρομικοΰ, τοΰ έλεεινοΰ 
έκείνου παραθύρου καί άγωνίζομαι νά τά συλλάβω, ύψοΰμαι, έρπω, άνε- 
γείρομαι, προσπαθώ, ίδρόνω, τρέμω καί θά είχα βεβαίως ψαύσει τά 
γλυκύτατα έκεΐνα χείλη δταν αίφνης . . . (Στενάζων) Οίμοι ! I . . Θρη- 
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νήσατε τό πρό ύμών— όμιλεΐ ό συγγραφεύς—άξιοθρήνητον θύμα . .. 
Αύλακόνει, κύριοι [ίου, πλήττει ώς κεραυνός τήν ράχιν μου χονδρή, 
ώς έλασμα σιδηροδρόμου, ράβδος, τήν πτωχήν μου ράχιν ή όποια άν έως 
τώρα έβάσταζε μέ μεγάλην προθυμίαν τό βάρος τών 24 — όμιλεΐ ό συγ
γραφεύς—ετών μου, άπό τοϋδε θ’ άναμιμνήσκεται συχνά και θά κύπτη 
μετ’ εύλαβείας πρό τής μνήμης τοϋ ομοιοπαθούς Θερσίτου. "Ολα, δλα 
ύπέστησαν τήν συμφοράν τής καταδρομής ! Τά φούλια κυλίονται έκ τής 
κομβιοδόχης μελαγχολικά, ελεεινά, διαμελισμένα, οίονεί κλαίοντα τήν 
μοίραν τοϋ κυρίου των- ή ισορροπία τοϋ μύστακός μου—ομιλεΐ ο συγγρα
φεύς—έταλαντευθη, ή ρεπούμπΛικά μου—μόλις τήν είχα άγοράση— 
σφηνοϋται πρώτον εις τό κιγκλίδωμα καί έπειτα κατρακύλα ταχύτατα 
ώς ναπολεόνι, έν δέ πολύτιμον δακτυλίδι—φεϋ ! — δανεικόν πτερυγίζει 
άπό τοϋ δακτύλου μου, δστις ορφανός φέρει άνεξίτηλον τό στίγμα τής 
λωποδυσίας. Είς έπίμετρον δ’ δλης αύτής τής έξ ένέδρας Γαλλικής έπα
ναστάσεως, σάς βεβαιώ ενόρκως δτι δέν διέφερε καθόλου έκείνης ή ίίική 
μου, μέ περιβάλλουν άγριαι αί βρονταί : «Πανάθλιε, οίκτρέ, άσυνεί- 
δητε, bestium, Ίάγε . . . άγε νΰν». Ευτυχώς μέ έσωσαν αί τελευ- 
ταΐαι λέξεις, διότι έκλαβών αύτάς ώς καλαμπούρι . . . συνήλθα. Τί <δέ 
άνακαλύπτω ; "Οτι τό είδύλλιον αύτό τής ράχεώς μου διέπραξεν αύτή ή 
ράβδος μου,ήν μοι ήρπασαν, δώρον πολυθελγήτρου καί φιλομούσου δε- 
σποινίδος, λαβοΰσα αίφνης φοβεράς διαστάσεις πρό τών καταπλήκτων 
οφθαλμών μου, ό δέ Ροβεσπιέρος, ό θαυμαστός ήρως τοΰ πραξικοπήμα
τος τής σπονδυλικής μου στήλης, ής ή θερμότης άνήρχετο ώς στήλη 
Ρεωμύρου, ήτο ό μέλλων πενθερός μου, ό κύριος — φαντασθήτε—Πα
νάρετος ! καθηγητής τών Λατινικών πρό δύο Ίωβιλαίων . . . ’Εάν τώρα 
συγκατανεύσετε έκ τής φιλολογίας νά έλθωμεν εις τήν χειρουργικήν, θά 
παρατηρήσετε — όμιλεΐ ό συγγραφεύς—μίαν έκδοράν εις τόν αρμόν ώς 
έκ τής προστριβής τοϋ άντίχειρος μεταξύ σιδήρων καί παραθυροφύλλων. 
Πρώτη φορά καθ’ ήν πραγματικώς έπαθα κατόπιν πενταετούς δημο
σιογραφικής άρθρογραφίας άπό άρθρίτιία . . . Υπέθεσα μήπως μ’ έφί- 
λησεν έκείνη, διότι μή λησμονείτε δτι δπου άκουμβοϋν τά χείλη ερω
μένης βαθεΐα και αιματηρά άνοίγεται ή αύλαξ τοϋ πόνου. Άλλ’ ούτε 
αύτό καν είχε συμβή. 'Ωσάν δέ νά μή ήρκει ή σύρραξις τών δεινοπα- 
θημάτων, βρέχει άπ’ έπάνω μου ένα νερόν δμοιον κατά τήν διαύγειαν 
μέ έκεΐνο τό όποιον κάθε καλοκαίρι ... πίνομεν. «Τό στερέωμα τό όποιον 
ήπείλησα ώς άλλος δραματικός συγγραφεύς, διά κολαφίσματος, μ’ έξε- 
δικεΐτο» υπέθεσα. Διάβροχος ύψόνω μέ παράπονον τούς οφθαλμούς πρός 

τόν ουρανόν, τόν όποιον υπέθετα καταμέλανα, καί πρός άνυπολόγιστον 
ειρωνείαν τόν βλέπω λάμποντα πάμφωτον, ιλαρόν, άστερόεντα. Διά 
τήν συνέχειαν άποτανθήτε είς τόν πρώτον τυχόντα ποιητήν. Καί τώρα, 
διά νά έλθω είς τήν νομικήν, σκέπτομαι νά κάμω διά τήν κλοπήν τοϋ δα
κτυλίου άγωγήν, άν καί αύτό είνε άποτέλεσμα τής κακής αγωγής τοϋ κ. 
καθηγητοϋ. ’Α κύριοι! Μίαν συμβουλήν. ’Αγαπάτε τάς γυναίκας μέ δλην 
τήν δύναμιν τής ψυχής σας, τοϋ πνεύματός σας — έάν ύποτεθή δτι έχετε, 
διότι μόνον οί τρελλοί άγαποϋν — τών πνευμόνων σας, τοϋ βαλαντίου 
σας, τής μύτης σας, τών οφθαλμών σας. Άλλά, πρός Θεού, άποφεύ- 
γετε τά ήμιάνοικτα στήθη καί τά ήμιάνοικτα παράθυρα. Μή φορειτε 
ποτέ καινουργή καπέλλα, διότι δέν ήξεύρετε πόθεν έρχεται ό πειρα
σμός, καί πρό παντός, φίλοι μου, ξένα δακτυλίδια. Σκληρά τύχη ! 
“Ηρχισα μέ λουτρά καί τελειόνω, μέ μίαν . . . ψυχρολουσίαν. Τώρα εν
νοώ ... τά αύτιά μου μέ ήπάτησαν : «Έως δτου σοΰ τής βρέξουν» 
μοΰ ειχεν είπή ό ιατρός. Εύτυχώς έσωσα τήν τιμήν άν δχι τής άξιο— 
πρεπείας μου, τούλάχιστον τών . . . υποδημάτων μου. “Οσον άφορφ τόν 
πΐλόν μου, άνάγκη νά έκδοθή και δευτέρα χρεωστική άπόδειξις.

Δέν έφρόντισα νά μάθω άν μέ άγαπρί άκόμη ή κόρη τών ονείρων μου- 
άλλά δέν θά μέ ίδη βεβαίως πλέον ύπό τά παράθυρά της, έάν δέν . . . 
μετοικήση, μόνον δ’ δταν έχόρευσα άντί τοϋ Ήσαία τόν πυρρίχιον τής 
έπ’ αύτοφώρφ συλλήψεως, έσυλλογίσθην τόν μονόλογον καί είπα : ’Ιδού 
Εύτυχισμένος έρως! Κάμνω έν τούτοις νά φύγω .. . άδύνατον, κάμνω 
νά κινηθώ καί . . . καθηλοϋμαι περισσότερον. Πόσον έπόθησα μίαν πα
λιγγενεσίαν έγώ δστις τήν είχα πρό ολίγου είς τάς χεΤράς μου καί τώρα 
είς τά θυλάκιά μου. Έπί τέλους, τί τά θέλετε, άπηλλάγην τής θέσεως 
έκείνης, είς ήν αύτογνωμόνως ειχον διορισθή. Άλλά μή θαρρείτε δτι 
άπηλλάγητε καί σείς. Νομίζετε δτι έτελείωσα ; . . . Πόσον άπατάσθε ! 
(Βλέπων πρός τά παρασκήνια). "Ε, σύ κύριε, ποϋ άναβοκαταιβάζεις τήν 
σκηνήν, μίαν στιγμήν (Πρός τό κοινόν). Καί σείς, κύριοι, σταθήτε 
παρακαλώ, μή βιάζεσθε . . . Ακούσατε τόν τραγικόν επίλογον τής 
ιστορίας τοϋ συγγραφέως, τόν όποιον ό ίδιος μοΰ άνεκοίνωσεν : Ούδέποτε, 
μοΰ είπε τελειώνων τήν διήγησίν του, ούδέποτε έπί ζωής μου είδα τρα· 
γικώτερον, τρομακτικώτερον . . . ονειρον !

(Πίπτει τό κατάβλημα).
Αύγουστος 1894. Δαφνις
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Φί.Ίε κ. ’Ιωάννη Άρπενη,

Έκπληρών προθύμως τήν ύμετέραν ευμενή παράκλησιν, αποστέλλω ύμΓν 
τούς επομένους στίχους χάριν τής προσφιλούς μοι «Ποικίλης Στοάς» τοΰ 1895.

Οί στίχοι ούτοι, ώς έκ τής έπιγραφής αύτών καθίσταται δήλον, έγράφησαν 
προ όλιγίστου χρόνου έπί τή αγγελία τής είς Κέρκυραν καθόδου τοϋ αύτοκράτο- 
ρος πασών τών 'Ρωσσιών ’Αλεξάνδρου τοϋ Γ’,— εί'θε. δέ και ή εί'δησις αυτή νά 
πραγματοποιηθώ καί τήν έαυτοΰ ύγίειαν πλήρη ν’ άνακτήσηται δ ετι βαρέως 
ασθενών αδαμάντινος τήν ψυχήν μονάρχης.

Έν Αθήναις τή 19 ’Οκτωβρίου 1894-
Σταμάτιος Δ. Βάλβης

ΕΠΙ ΤΗ ΚΑΘΟΔΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ Γ'.

Viens seul! c’est a toi seul 
que mon coeur sacrifie ! 

Lamartine.

Τίς Ανεκλάλητος χαρά τά στήθη συνταράσσει 
τοϋ "Εθνους όλοκλήρου ;

Τίς άγγελος έξ ούρανών έλπίδας άναπλάσόει,
καί τοΰ παρόντος τήν μορφήν καλύπτει τοΰ δυδμοίρου

Πώς ή ψυχή παντός ήμών τό μέλλον συναρμόζει 
μετά τών παρελθόντων;

Καί τίς δεσμός Απόρρητος τήν αΐγλην διασφζει 
κοινών άγώνων καί νικών τών έν Χριστώ δυζώντων ,

Είς τής Ελλάδος έρχεται τήν γην τήν έραΟμίαν 
ό ήγεμών τής "Αρκτου, 

ό εΰρυκρείων βασιλεύς, ό έχων τήν καρδίαν 
Από μετάλλου Αρετής παρ’ άλλοις Ανυπάρκτου ! .. .

Έλθέ ! Γλυκεία παρ’ ήμϊν καί έν χειμώνος ώρμ 
προΟμειδιρ. ή φύσις I

Έλθέ, μονάρχα κραταιέ I Τοΰ κλίματος τά δώρα 
δέν έχει μόνον ή ’Ελλάς, ήν μέλλεις νά τιμήσμς.

Ώς έ π’ αύ τ ή ς χρυόή Έδέμ άπλοΰτ’ έν γοητείμ 
κρατύνουδα τό δώμα,

ύπάρχουσι καί έ ν α ύ τ μ ΉλύΟια πεδία
Αμύθητα τήν καλλονήν, μαγεύοντα τό δμμα !

Καί άνθη διαθάλλουδιν έντός αύτών ποικίλα, 
καί πρώτον έν έκείνοις 

τό άνθος τής Αγνής Στοργής καί τής Ευγνωμοσύνης 
τό έχον ρίζαν τήν ψυχήν καί τήν λατρείαν φύλλα.

Ναί, δταν αύρα παρ’ ήμϊν, προσπνέουσα γλυκεία, 
τό σώμά Σου θά λούμ, 

καί ΰπ’ έκείνης ΰγιής ή θεία Σου καρδία, 
μεστή ζωής, τά στήθη Σου σφοδρότερον θά κρούμ,

Όταν τό σύμπαν παρ’ ήμϊν θά Σέ ζωογονήσμ, 
τίς θ’ άμφιδάλλμ δτι 

μετά τής αύρας έπνευσεν — ή μάλλον αΰτη πρώτη— 
λαοΰ εύγνώμονος πνοή, τήν θεραπείαν ίση ;

Ναί, τής 'Ελλάδος ή ψυχή πρός τόν Θεόν ύψοΰται,
καί εύχεται εύγνώμων

νά δαψιλεύσμ ό Πατήρ κατά τόν θεϊον νόμον 
παν Αγαθόν τω Άγαθώ, δν αύτη έγκολποΰται !

Ναί, τίς ποτ’ έλησμόνησεν ή τίς θά ληόμονήδμ 
τής χθες τήν ιστορίαν, 

τί έπραξεν ό θρόνος Σου. δν φώς περιελίσσει, 
είς τήν 'Ελλάδα, φέρουδαν τήν ζοφεράν δουλείαν ;

Τίς έν τω βάθει τής ψυχής δέν διαβλέπει κρίκον 
άλύσεως αγίας 

τοΰ Έθνους καί τής τοΰ Βο^ά σεπτής ’Ορθοδοξίας, 
τής φυλαττούσης τοΰ ΧριΟτοΰ τήν ποίμνην έκ τών λύκων ;...

Τίς Έλλην, τίς άγνή ψυχή δέν τρέφει τήν έλπίδα 
περί τοΰ στέμματός Σου, 

ότι έκεϊθεν φώς γλυκύ θά στέψμ τήν πατρίδα, 
πατρίδα τοΰ πολιτιδμοΰ καί τοΰ όνόματός Σου; .. .

’Αλέξανδρε, τήν γήν ήμών, τήν γήν τοΰ Άλεξ Ανδρ ου 
Αγάπα έγκαρδίως,

καί ταύτην τήν Αγάπην Σου ώς άνθος τής ισχύος 
μετάδος καί είς τούς βλαστούς τοΰ θρόνου τοΰ εύάνδρου !

’Αλέξανδρε, ό κάλλιδτος άστήρ τοΰ στέμματός Σου
θά λάμψμ, δταν πάσα

ή τλήμων γή, ής ό λαός Σέ βλέπει ώς λαός Σου, 
άπό τοΰ τάφου είς τό φώς έξέλθμ άναδτασα I
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Ναι, τίς λαμπρότερος άότήρ καί άμαράντως θάλλων
είς τύπον εύγενείας,

ft νά <3υνδέ<3η έαυτόν, πρό θεατών τών άλλων, 
μετά τής χώρας τοϋ Φωτός καί τής ’Ελευθερίας ;

Πρός τί γεννώντατ έν τη γη αί Άρεταί αί ζώόαι, 
αί Δόξαι τών αιώνων, 

ft πρός άγώνας φαεινούς, καί ίνα, τελευτώόατ, 
άθαναόίαν δρέπωόι κατά τόν πάντα χρόνον ; .. .

Τό δνομά άου ώς είκών έμφαίνει τήν ψυχήν Σου 
καί τό κλεινόν όου μέλλον :

Προχώρει, άγγελε χρισθείς πρός έργα τών άγγέλων, 
προχώρετ, δράμε εΰπτερος πρός τήν άποότολήν Σου !

Δεόμά αιώνων ότδηρά τό βήμά 0ου θά λύόμ 
έπϊ διπλών ήπείρων,— 

τό ναμα ό πολιτισμός τό ζείδωρον θά χύιίη, 
καί θά θερμάνμ ήλιος τό “Εθνος τών μαρτύρων !

Θά διδαχθώόιν οί μ ι κ ρ ο ί, οί άνθρωποι τής Βίας
καί οί τών Συμφερ όντων, 

δτι ματαίως μάχονται ύπέρ τής Τυ ραννίας 
τό προόωπεϊον φέροντες φιλελευθέρ ων δντων !

Ναί, ή Ελλάς, ’Αλέξανδρε, ήν μετ’ όλίγον μέλλει
ή αίγλη Σου νά ίδμ,

θά καταότμ τής δόξης όου ναός, ώς εινε ήδη 
στοργής εύγνώμονος βωμός καί προόευχών θυμέλη !

Σταματιος Δ. Βάλβης

ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΔΑ

ΓΑΜΟΣ ΕΞ ΕΡΩΤΟΣ

ΡΧΑΙΟΝ απόφθεγμα, οτι «άλλαι μέν 
βουλαϊ άνθρώπων άλλα δέ Θεός κελεύει». 
Ένφ μετά_, πολλής τέχνης καταρτίζο- 
μεν τά ήμέτερα σχέδια, ένφ μηχανώ- 

^μεθα συνδυασμούς μετ’ άκρας προσοχής, 
ένφ έξυφαίνομεν τάς διπλωματικωτά- 
τας ημών πλεκτάνας, ή δ’ επιτυχία φαί
νεται βεβαία, απρόοπτον γεγονός αίφνης 
ματαιόνει και ανατρέπει τά ήμέτερα 
σχέδια κα'ι τούς σκοπούς ημών ! Πο- 
σάκις δέν έξυφάνθησαν συμμαχίαι σκο- 
ποΰσαι τήν διεύθυνσιν τών πραγμάτων 
τοϋ κόσμου, ποσάκις δέν έτελέσθησαν

γάμοι πρός ενωσιν τών συμφερόντων αντιπάλων εθνών, ποσάκις δέν 
έκυρώθησαν συνθήκαι πρός έξασφάλισιν μεγίστων ωφελημάτων ύπέρ τών 
συμβληθέντων, καί δμως δάκτυλος Μοίρας δύστροπου τά πάντα έμα- 
ταίωσε, τά πάντα έξηφάνισεν ! ’Απροσδόκητος έπανάστασίς παραλύει 
τήν συναφθεΐσαν συμμαχίαν, αιφνίδιος θάνατος άνευ γόνου καταστρέφει 
πάντας τούς ύπολογισμούς χάριν τών όποιων συνήφθη γάμος πολιτικός, 
ένφ έμπορικαί ζηλοτυπίαι ή έθνικα'ι άντιπάθειαι δύνανται νά καταστή- 
σωσι συνθήκην μεταξύ δύο έθνών έπίσης άχρηστον ώς ό χάρτης έφ* ού 

Τρελλή ξανθή άριστοκράτισσα
Μέσ' τήν καρδιά σου θέλησα να μπω
Μά δίχως πιά 'ντροπή θά σοϋ τδ 'πώ......
’Στήν αγκινάρα πάλι ’πάτησα.

Νά μ’ άγαπήση κόρη αν βρεθή, 
Θέλω νά ήνε τέρας δίχως χάρι 
Ό Χάρος νά τήν ’δη νά συχαθή 
Ποτέ νά μή θέληση νά τήν πάρη !

1894 Ν. Κ.

αύτη έγράφη.
Έν ταϊς ίστορικαΐς μελέταις ούδέν έστι παραδοξότερον τής έρεύνης 

σχεδίων τεχνικωτάτων, δι’ ών οί οξυδερκέστατοι τών πολιτικών άν- 
δρών έπειράθησαν νά ρυθμίσωσι τήν έν τφ μέλλοντι πορείαν τών πραγ
μάτων, ήν έν τούτοις άνέτρεψαν τά έπελθόντα άπροσδόκητα συμβάντα. 
Είς τί άπέληξαν τά συνοικέσια, τά όποια έξύφαναν υπουργοί καί ύπέρ 
τών οποίων έπολέμησαν έθνη, και τά όποια έπιστεύετο δτι έμελλον νά 
ένώσωσι διαρκώς ύπό έν σκήπτρον ισχυρά άντίπαλα έθνη ; Όποια ύπήρ
ξεν ή τύχη τών μετά τόσης διπλωματικής τέχνης σκευωρηθεισών «Ιε
ρών Συμμαχιών», αΐτινες έσκόπουν ν’ άναστείλωσι τήν πρόοδον τής
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θρησκευτικής Μεταρ^υθμίσεως ; Όποία ύπήρξεν ή ιστορία τών βασι
λείων έκείνων, τών ίδρυθέντων διά τής ισχύος τοΰ ξίφους, και τά όποια 
ύπελάμβανον οί οξυδερκέστατοι τών πολιτικών άνδρών ώς ασφαλώς 
ίδρυθέντα καί ώς γενόμενα μέλη αναπόσπαστα τής όλομελείας τών 
εθνών ; Ποσάκις δέν προεφητεύθη ύπ’ άνδρών, οϊτινες έφημίζοντο ώς 
προβλέποντες άσφαλώς τά μέλλοντα, δτι ή άποδοχή ή άπόρριψις μέ
τρου τίνος ήθελε γείνει πρόξενος καταστροφής χώρας τίνος, και δτι ό 
άστήρ τής δόξης αύτής ήθελεν εσαεί δύσει ; Πόσον ολίγον δύναταί τις 
νά προίδη το μέλλον, διδάσκουσιν ημάς τά αμαρτήματα καί αί άποτυ- 
yίαι τινών έκ τών ύποληφθέντων ώς τών λαμπροτάτων διπλωματικών 
θριάμβων ! «Είναι άληθώς λίαν τολμηρός, είπέ ποτέ ό λόρδος Πάλ- 
μερστων, ό τολμήσων νά προείπη τί δύναται νά συμβή μετά δέκα έτη 
άπό σήμερον.»

Έν τφ καταλόγφ τών διπλωματικών άποτυχιών καταλεκτέον καί 
τήν εξής. Κατά τάς άρχάς τής δεκάτης έκτης έκατονταετηρίδος τό 
μέγιστον πνεΰμα τής έποχής ειχεν έξυφάνει σχέδιον, διά τοΰ όποιου 
έπίστευεν, δτι ή πατρίς του έμελλε νά καταστή κυρία τής Εύρώπης 
καί δτι πάντες δσοι ήθελον τολμήσει ν’ άντιστώσιν ήθελον συντριβή. 
Ή συμμαχία τοΰ Καμβραί ειχεν ύπογραφή. Ή ’Αγγλία ειχεν άπο- 
κλεισθή άπό πάσης μετοχής τής ηπειρωτικής πολιτικής, ή δ’ Ευρώπη 
έκειτο πρηνής πρό τών ποδών πανισχύρου τριανδρίας. Τό έξοχον πνεΰμα 
τοΰ Άγγλου ιεράρχου Γούλση κατενόησε τήν θέσιν τών πραγμάτων, 
βραδέως δέ άλλ’ άσφαλώς κατήρτισε τδ σχέδιον, τδ όποιον συνέλαβεν 
έν νφ. Ή Ισπανία, αί Κάτω Χώραι, ή Αυτοκρατορία, ή Βενετία καί 
τό Βατικανόν δύνανται νά χλευάζωσι τήν ’Αγγλίαν ώς άπομεμονωμένην 
νήσον έν ταϊς βορείαις θαλάσσαις· άλλ’ ένουμένη ή ’Αγγλία μετά τής 
Γαλλίας ήθελεν άνακτήσει τήν φωνήν αύτής έν τοϊς πράγμασι τής ηπει
ρωτικής Εύρώπης, τίς δ’ ήθελε τότε τολμήσει ν’ άντιστή είς τήν δύνα- 
μίν της ή νά περιφρόνηση τήν έπιρροήν της; "Οθεν ή έπίτευξις συμμα- 
χίας μεταξύ τών δύο χωρών ήτον ήδη ό μόνος σκοπός πρδς τδν όποιον 
έτεινον πάσαι αί προσπάθειαι καί ένέργειαι τοΰ Γούλση.

Έν τή αύλή Ερρίκου τοΰ Η' τής ’Αγγλίας έζη ή άδελφή τοΰ βασι- 
λέως, κόρη δεκαεπταετής, παρά πάντων άγαπωμένη καί τής όποιας ή 
καλλονή ήτον έξοχος ώς κα’ι ή χάρις κα'ι ή γλυκύτης. ’Άν καί δχι 
ύψηλοΰ άναστήματος, ώς οί τοΰ ηγεμονικού οίκου τών Τυδώρ, έξ ού κα- 
τήγετο, ή πριγκήπισσα Μαρία είκονίζεται ύπδ τών συγχρόνων της ώς 
έξοχος καλλονή. «Κατά τήν τελευταίαν ταύτην Κυριακήν τής τεσ

σαρακοστής, γράφει τις πρδς τήν Μαργαρίταν τής Σαβαυδίας, τήν εύ- 
φυά ταύτην θυγατέρα τοΰ χρεωκόπου αύτοκράτορος Μαξιμιλιανοΰ, τοϋ 
ανθρώπου ο-Γιγων δηναρίων, ώς τδν άπεκάλουν, ειδον τήν πριγκήπισ- 
σαν Μαρίαν ένδεδυμένην καθ’ δν τρόπον ένδύονται αί δεσποινίδες τών 
Μεδιολάνων* νομίζω δ’ δτι ούδέποτε άνθρωπος είδεν ώραιότερον πλά
σμα, ή κόρην έχουσαν τοσαύτην χάριν καί γλυκύτητα.»

Τά αύτά μαρτυρεί καί ό Γεράρδ δέ Πλαίν, πρόεδρος τοΰ συμβουλίου 
τοΰ πρίγκηπος τής Καστίλλης.

«Δέν ήθέλησα νά γράψω ύμϊν περί τής πριγκηπίσσης, λέγει πρδς τήν 
Μαργαρίταν, πριν ίδω αύτήν έπανειλημμένως. Σάς διαβεβαιώ δτι είναι 
ή ώραιοτάτη νέα τοΰ κόσμου. Ούδέποτε ειδον πλάσμα μάλλον χαριτό- 
βρυτον. Είναι χαριεστάτη. Οί τρόποι αύτής έν τφ χορφ καί τή συνο
μιλία: είναι έκ τών θελκτικωτάτων. Είναι άπηλλαγμένη πάσης σκυ- 
θρωπότητος ή μελαγχολικοΰ ύφους. Είμαι βέβαιος, δτι, έάν άπαξ τήν 
έβλέπατε, ήθέλατε έπιμόνως τήν προσκαλέσεε παρ’ ύμϊν. Διαβεβαιώ 
δ’ ύμάς, δτι έτυχεν άρίστης άγωγής.»

Τόσον έρασμία κόρη δέν ήτο δυνατόν έπί μακρδν νά διατελή άγαμος. 
Μόλις ειχεν άφήσει τήν παιδικήν ηλικίαν, έμνηστεύθη τδν πρίγκηπα Κά
ρολον, τδν μετέπείτα διάσημον γενόμενον Κάρολον Ε’. «Ή άδελφή τοΰ 
βασιλέως τής ’Αγγλίας, γράφει ό Μάρτυς Πέτρος, έμνηστεύσατο τδν πρίγ
κηπα Κάρολον έπί τφ δρφ τοΰ νά νυμφευθή αύτήν άμέσως μετά τήν 
συμπλήρωσιν τοΰ δεκάτου τετάρτου έτους τής ηλικίας του. Ή Μαρία 
φαίνεται δτι δέν ήσθάνετο άποστροφήν τινα πρδς τδν μέλλοντα αύτής 
σύζυγον.» — «Είναι βέβαιον, έξ δσων άκούω, λέγει ό δέ Πλαίν, δτι αύτη 
είναι άφωσιωμένη τφ πρίγκηπι, τοΰ όποιου έχει εικόνα άλλ’ αίσχίστην, 
ούδέποτε δέ παρέρχεται ημέρα χωρίς νά έκφράση τήν έπιθυμίαν, πλέον 
ή δεκάκις καθ’ έκάστην, νά τδν ίδη, ώς μ’ έβεβαίωσαν. Ύπέθετον, δτι 
θά ήτο πολύ ύψηλή, άλλ’ είναι μέσου άναστήματος, καί, ώς νομίζω, 
πολύ περισσότερον συμφωνούσα κατά τε τήν ηλικίαν καί τδ σώμα τφ 
πρίγκηπι ή δσον ειχον άκούσει ή ήδυνάμην νά πιστεύσω πρίν ή τήν ίδω.» 
Άλλ’ ή άγάπη, έάν ποτέ ύπήρξε τοιαύτη, δέν ήτον άμοιβαία. 'Ο Κά
ρολος ήτον άδυνάτου και άσθενοΰς κράσεως παϊς, έδείκνυε δ’ άπδ τής 
νεαράς αύτού ηλικίας σημεία τής ψύχρας αύτού φύσεως, ήτις έχαρακτή- 
ριζεν αύτδν καθ’ δλον αύτού τδν βίον. Δεκαπενταετής λέγεται, δτι ήτον 
ό ίδιος έαυτοΰ πρωθυπουργός καί έξηγείρετο τής κλίνης κατά τδ μεσο
νύκτιον, ΐνα άπαντήση είς τά έγγραφα τών πρέσβεών του.

Άλλ’ ούτε ό πρίγκηψ ούτε οί σύμβουλοι αύτού ήσαν διατεθειμένοι νά
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έπισπεύσωσι τον γάμον. Ό Κάρολος ήτον ήδη ωρίμου πρός γάμον ηλι
κίας, άλλ’ ένεκα τής ασθενούς αυτού ιδιοσυγκρασίας δέν έθεωρήθη συνε
τόν νά συνάψη τοιούτον. Οί Σύμβουλοι αυτού φοβούμενοι, δτι ή εξουσία 
αυτών ήθελε καταπέσει έκ τής μετά τής ’Αγγλίας συμμαχίας, διά 
παντός τρόπου προσεπάθουν ν’ αποσοβήσουν τήν κακήν ώραν. Ό τε Μα- 
ξιμιλιανός καί ό Φερδινάνδος άμφέβαλλον καί έθεώρουν ούχί έργον φρο- 
νήσεως τόν μετά τής Μαρίας γάμον τού πρίγκηπος- έπ’ εσχάτων μά
λιστα είχε συνάψει μυστικήν πρός τήν Γαλλίαν συμμαχίαν, έν δέ τών 
άρθρων τής νέας συνθήκης ήτον ή ένωσις τού πρίγκηπος τής Καστίλλης 
μετά πριγκηπίσσης Γαλλίδος- ούτως άμφιρρέποντες καί δολερά βου- 
λευόμενοι, πριν ή διαλύσωσι τό παλαιόν συνοικέσιον ήρχισαν νά έτοιμά- 
ζωσι νέον. Ό Γούλση, έχων τό δμμα προσηλωμένον έπί τής ’Ηπειρω
τικής Ευρώπης, έπίστευεν δτι τά συμφέροντα τής ’Αγγλίας κάλλιον 
έξυπηρετούντο άλλως καί ούχί διά τού έκ γάμου δεσμού αυτής μετά 
τών Κάτω Χωρών. Ή ωραία Μαρία παρηγορεΐτο έν τοΐς άνακτόροις τού 
Ούίνδσορ διά τήν βραδύτητα τού γάμου διασκεδάζουσα μέ τόν Κάρο
λον Βράνδων, δούκα τού Σώφφολκ, τόν άριστον τούτον έκ τών συγχρό
νων άνδρών ό δέ νεαρός πρίγκηψ κατείχετο δλος ύπό τών ονείρων τής 
μελλούσης αύτού δυνάμεως καί πλούτου μάλλον ή ύπό τής καλλονής 
τής Άγγλίδος, πρός ήν είχε προσφέρει τήν χεΐρα αύτού. Μόνος ό Βα
σιλεύς Ερρίκος έπεθύμει "να τελεσθώσι τά συμπεφωνημένα.

Άλλ’ ήδη, ένφ ύπό παντοίας προφάσεις άνεβάλλετο ή τέλεσις τού 
δυσοίωνου τούτου γάμου, έτερον γεγονός μετέτρεψε τόν ρούν τών προ- 
τέρων σκευωριών πρός έτέραν κοίτην. Λουδοβίκος ό Ζ' τής Γαλλίας είχε 
χηρεύσει, μόλις δέ ή σύζυγός του Άννα τής Βρετανίας είχεν ένταφια- 
σθή, ό Γούλση, ήρξατο ασχολούμενος είς σχέδια πρός πραγματοποίησή 
συμμαχίας μεταξύ ’Αγγλίας καί Γαλλίας.

Διαπραγματεύσεις ήρξαντο μεταξύ τού νοήμονος ιεράρχου καί τού 
δουκός Λογγεβίλλ. Ό 'Ερρίκος συνήνεσεν είς τό σχέδιον. Ό Λουδοβί
κος, αν καί έκ τής ήλικίας του ήρμοζε νά ήναι πατήρ μάλλον ή σύζυ
γος τής Μαρίας, κατεγοητεύθη έξ δσων ήκουσε περί τής πριγκιπίσσης, 
καί ήγάπησεν αύτήν θερμότερον ή ό ψυχρός παϊς τής Καστίλλης. Άγνο- 
ούμεν έάν ή Μαρία έπιέσθη "να στέρξη τόν νέον τούτον μνηστήρα. Πι
θανόν νά έσκέφθη, οτι μεταξύ άσθενούς δεκατετραετούς παιδιού καί έξη— 
σθενημένου γέροντος ή έκλογή ήτον αδιάφορος· άλλ’ δ,τι κυρίως έπεισεν 
αύτήν νά δεχθή τήν χεΐρα τού πρεσβυτέρου τών μνηστήρων ήτον ή παρά 
τού 'Ερρίκου δοθεΐσα αύτή ύπόσχεσις καθ’ ήν, έάν καί έν τή περιπτώ- 
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σει ταύτη έξετέλει τήν έπιθυμίαν του, είς τό εξής ήθελεν αφεθή αυτή 
έλευθέρα ή έκλογή. ’Εκ τών κατόπιν συμβάντων ούδεμία υπολείπεται 
άμφιβολία, δτι ή Μαρία κατ’ αυτόν τον χρόνον ήράτο οιακαώς τού 
ωραίου Σώφφολκ, αφού δέ ήτον ύπόχρεως νά δώση τήν χεΐρά της είτε 
είς τόν Κάρολον είτε είς τόν Λουδοβίκον, έπροτίμησε τόν δεύτερον, απο 
τού όποιου ύπήρχε πιθανότης δτι ήθελεν άπαλλαγή ταχύτερον. Ο πρίγ
κηψ τής Ισπανίας, άν καί άσθενούς κράσεως παϊς, ήδύνατο νά ζήση έπί 
έτη πολλά, ένφ ό Λουδοβίκος έξησθενημένος καί παρηκμακώς δέν ήτον 
έλπίς, δτι ήθελε μείνει μακρόν έπί τού θρόνου. Συνεπώς η Μαρία, 
πράττουσα κατά τήν έπιθυμίαν τού άδελφού της, απεδέχθη να γείνη βα
σίλισσα τής Γαλλίας. Έν τφ βασιλικψ μεγάρω τού Ούάνστεδ, ένώπιον 
πολλών κεκλημένων, ύπέγραψε δημοσίαν δήλωσίν τών άρραβώνων αύτής 
μετά τού χριστιανικωτάτου βασιλέως, καί ώρισε Κάρολον, τόν Κόμητα 
τού Γούρστερ, όπως ένεργήση ώς πληρεξούσιός της έν Γαλλίμ. Λαμπρα 
συνοδία προέπεμψεν αύτήν είς Γαλλίαν, είς Άββεβίλλ οε συνηντησε 
τόν Λουδοβίκον. Ό γάμος έτελέσθη κατά τάς άρχάς τού ’Οκτωβρίου, ή 
δέ καλλονή τής νέας βασιλίσσης — «καλλονή, ώς παρατηρεί ό Πέτρος 
Μάρτυς, άνευ τών έπικτήτων βοηθημάτων τής τέχνης»— ταχέως κατέ- 
κτησε τάς καρδίας τών νέων της υπηκόων.

Ή συμμαχία κατέπληξεν δλην τήν Εύρώπην, καί έφάνη δτι τήν πο
λιτικήν τού Γούλση έμελλε νά στέψη έπιτυχία. Τά μάλλον έγκάρδια 
αισθήματα άνεπτύχθησαν μεταξύ τών δύο έθνών. Άγγλοι έπλημμύρουν 
τάς αίθούσας τής ύποδοχής έν Τουρνέλλ,Γάλλοι έγίνοντο εύπρόσδεκτοι έν 
Ούίνδσωρ καί έν τοΐς άνακτόροις τού Ύόρκ Πλές. Οί πριν άντίπαλοι 
μονάρχαι έγένοντο ήδη έπιστήθιοι φίλοι, ό δέ Λουδοβίκος τά πάντα ευ
χαρίστως έστεργε νά πράξη ύπέρ τού αγαπητού άδελφού του. Άπό βα
σιλείου δευτέρας τάξεως ύπό τάς ύπαγορεύσεις τού Φερδινάνδου τής 
Άραγωνίας, ή ’Αγγλία άμέσως ύψώθη είς τήν ύψίστην βαθμίδα έν τή 
όλομελείμ τών έθνών. Ή πρόσκαιρος ματαιότης κατεσίγησε τάς ύπαγο- 
ρεύσεις τής καρδίας, καί ή Μαρία, μήπω συνετισμένη είς τήν ύψηλήν 
θέσιν βασιλίσσης, διεσκέδαζε κατά τούς ιππικούς αγώνας, τάς έορτάς 
καί τάς πανηγύρεις, τερπομένη έπί τοΐς λαμπρούς και πολυτίμοις αύτής 
κοσμήμασι καί φέοουσα κεκρυφάλους καί σισύρας, καί πλούσιας και ποι
κίλας έσθήτας παντός συρμού αγγλικού. Το πάν προσεμειοια αυτή με
στόν λαμπρότητος, χαράς καί ευτυχίας, άλλά μόνον έπί βραχύ. Τό τέ
λος έπήλθε, τά δέ άνθρώπινα σχέδια συνετρίβησαν, καθ’ ήν στιγμήν το- 
σούτον άφθόνους ύπέσχοντο καρπούς. Ο Λουοοβϊκος, μετά βραχεΐαν 
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περίοδον οικιακής ευδαιμονίας δγδοήκοντα ημερών, αίφνης άνεπαύθη εν 
Κυρίφ, ή δε ’Αγγλική συμμαχία συνετελεύτησε μετ’ αύτοϋ.

Νέα ήδη τάξις πραγμάτων ήρξατο. ’Αντί τοϋ καχεκτικοϋ Λουδοβί
κου, κατέλαβε τόν θρόνον τής Γαλλίας νεαρός φιλόδοξος ήγεμών κατα- 
κτητικάς έχων διαθέσεις καί έτοιμος νά βυθίση σύμπασαν τήν Ευρώ
πην εις πόλεμον. Ή ’Αγγλία πολλούς είχε φόβους. Είχε καταστήσει 
εχθρόν της τόν Φραγκίσκον τοϋ Βαλοά διακινδυνεύσασα τήν επί τοϋ θρό
νου διαδοχήν του διά τοϋ γάμου τής Μαρίας μετά τοϋ Λουδοβίκου. Είχε 
προσβάλει τόν πρίγκηπα Κάρολον διαλύσασα τούς άρ^αβώνάς του. Έξ- 
ύφαινε δέ ^γδιουργίας κατά τοϋ Φερδινάνδου δπως άποκτήση τήν Καστίλ- 
λην. Ό γηραιός αύτοκράτωρ, ήτον είσέτι σύμμαχος, άλλ’ ό Μαξιμιλια- 
νός ήτο πάντοτε έτοιμος νά πωλήση έαυτόν είς τούς πλειοδοτοϋντας, καί 
δέν ήδύνατο νά τόν έμπιστευθή τις. «Ό πόλεμος, γράφει ό Βροϋερ, παν- 
ταχόθεν προέκυπτε μέ ποικίλας ζοφεράς όψεις. Τις ήθελε κατευνάσει 
τήν καταιγίδα κα'ι δαμάσει τά άγρια στοιχεία ; Τοϋτο πάντες ήρώτων> 
άλλ’έκαστος διάφορον έδιδεν άπάντησιν. Καί όμως πόσον άλλοία ήδύ- 
ναντο νά ήναι τά πράγματα I ’Εάν ό Λουδοβίκος είχε ζήσει έπϊ μικρόν 
έτι χρόνον, έάν ή χήρα αύτοϋ άπέκτα υιόν, εάν τά άνθρώπινα σχέδια 
δέν έματαιοϋντο ύπό τών θείων Βουλών, ή πολιτική τοϋ Γούλση ήδύνατο 
νά ήναι ούχϊ μιας μόνης ώρας θρίαμβος, άλλά τοσοϋτον διαρκής, ώστε 
νά μένη άχωρίστως ένυφασμένη έν ταίς δέλτοις τής Γαλλικής Ιστορίας.»

Άλλ’ ήδη πλέον ήτο ματαία πάσα μεταμέλεια έπϊ τοίς γενομένοις. 
Καί πρώτον μέν έπρεπε νά συγχαρώσι τφ νέφ Βασιλεί τών Γάλλων 
επί τή είς τόν θρόνον άναβάσει του, είτα νά προσενεχθώσιν αύτώ φιλο- 
φρόνως δπως καί αύτός προσενεχθή εύγενώς πρός τήν χήραν Βασίλισ
σαν. Ούτως επί κεφαλής μεγαλοπρεπούς πρεσβείας ό Δούξ τοϋ Σώφ- 
φολκ παρουσιάσθη έν Νοαγιών ένώπιον τοϋ Φραγκίσκου, δστις ύπεδέ- 
ξατο αύτόν φιλοφρονέστατα, ήρώτησε περιπαθώς περί τής υγείας τοϋ 
'Ερρίκου καί τής Αικατερίνης καί έξέφρασε τήν εύαρέσκειάν του έπ'ι τή 
άνανεώσει τής μεταξύ τών δύο έθνών φιλίας. Ό Φραγκίσκος ηύχαρί- 
στησε τή πρεσβεία έπϊ ταίς εύχαίς αύτής, καί δι’ εύπρεποϋς φράσεως 
ύπηνίχθη τά τοϋ θανάτου τοϋ προκατόχου του. «Εύλόγως έλυποϋντο, είπε 
μετά φιλόφρονος υποκρισίας, καθόσον ό μεταστάς βασιλεύς είχε νυμ- 
φευθή τήν πριγκήπισσαν Μαρίαν, τοϋ όποιου γάμου αύτός ό ίδιος ήτο 
κυρίως ό αίτιος, πεποιθώς δτι ήθελεν έχει μακράν διάρκειαν». Τότε ό 
Σώφφολκ έξ ονόματος τοϋ κυρίου του ηύχαρίστησεν αύτφ έπϊ τή εύμε- 
μενείγ του πρός τήν Μαρίαν κατά τάς λυπηοάς στιγμάς τής χηρείας 

της, ύπομιμνήσκων αύτώ πόσον φιλοφρόνως είχε γράψει τφ Έρρίκφ λέ- 
γων αύτφ έν ταίς τελευταίαις έπιστολαίς του, δτι ούτε ήθελε ποιήσει 
κακόν τι αύτή, ούτε ήθελεν άνεχθή κατ’ αύτής ύφ’έτέρου, άλλ’ δτι έσε- 
ται ώς φιλόστοργος υιός πρός μητέρα. Ό Φραγκίσκος άπήντητεν, δτι 
χάριν τής ιδίας αύτοϋ τιμής δέν ήδύνατο νά πράξη τι έλαττον πρός τήν 
άδελφήν τοϋ 'Ερρίκου, τήν εύγενή πριγκήπισσαν τήν νυμφευθείσαν τόν 
προκάτοχόν του, ήλπιζε δ’ δτι ήθελεν αύτη γράψει είς ’Αγγλίαν πόσον 
φιλοφρόνως προσηνέχθη αύτή.

Μετ’ άμοιβαίας φιλοφρονήσεις έδόθη τέρμα είς τήν έπίσημον παρου- 
σίασιν’ τό παν παρήλθεν όμαλώς, ύπό δέ τάς τυπικάς φιλοφρονήσεις 
ύπήρχεν άπροσδόκητος ειλικρίνεια. Μικρόν μετά τήν άποχώρησιν 
τής πρεσβείας, ό Φραγκίσκος προσεκάλεσεν είς ιδιαιτέραν άκρόασιν τόν 
Σώφφολκ, τόν δούκα τοϋ Βράνδων. «Μυλόρδε Σώφφολκ, τφ λέγει ό βα
σιλεύς άποτόμως, ένφ ό δούξ είσήρχετο είς τόν θάλαμόν του, φήμη διε- 
δόθη έν τφ βασιλείφ μου, δτι ήλθες ϊνα νυμφευθής τήν βασίλισσαν, τήν 
άδελφήν τοϋ κυρίου σου». Ταραχθείς έκ τής αιφνίδιας ταύτης άγγελίας 
περί τής πληρώσεως τής διακαούς εύχής του, και προβλέπων τάς δυσκο
λίας αιτινες ήθελον παρεμβληθή αύτφ, ό Σώφφολκ έψέλλισεν δτι ή 
φήμη είναι άβάσιμος. Παρεκάλεσε δέ τόν βασιλέα ούδ’έπϊ μίαν μόνην 
στιγμήν νά φαντασθή, δτι ήθελε τολμήσει νά έλθη είς ξένον βασίλειον, 
καί έν αύτφ νά νυμφευθή βασίλισσαν άνευ τής άδειας τοϋ ήγεμόνος. 
«Διαβεβαιώ τήν Μεγαλειότητά σας, έξηκολούθησεν, δτι δέν σκοπεύω νά 
πράξω τοιοϋτόν τι, ούτε ό βασιλεύς, ό κύριός μου, διενοήθη ποτέ τοιοϋ- 
τόν τι υπέρ έμοϋ, ούτε έγώ». Ό Φραγκίσκος δμως ταχέως κατεσίγησε 
τάς διαβεβαιώσεις ταύτας τοϋ έρωτευμένου δουκός. «’Αφού δέν είσθε σείς 
ειλικρινής πρός έμέ, λέγει πρός τον δούκα Σώφφολκ, πρέπει έγώ νά 
φανώ πρός σέ ειλικρινής. Αύτή ή ιδία βασίλισσα μοί έφανέρωσε τον άμοι- 
βαίον έρωτά σας, έβεβαίωσα δ’αύτήν έπϊ τή έμή πίστει καί άληθεία καί 
έπϊ τφ βασιλικφ μου λόγφ νά πράξω παν τό έπ’ έμοϊ χάριν αύτής»."Ινα 
δ’ άποδείξη αύτώ δτι έγίνωσκε τούς άρχαίους αύτών έρωτας, ό βασιλεύς 
μειδιών ύπηνίξατο άπόρρητά τινα τών έραστών, ό δέ Σώφφολκ ήρυθρία- 
σεν δλος.

«Τά άπόρρητά ταϋτα έγίνωσκον δτι ούδεΐς άλλος έκ τών ζώντων 
πλήν αύτής ήδύνατο νά είπη, γράφει ό δούξ Σώφφολκ πρός τόν Γούλση, 
καί όταν ό Φραγκίσκος μοϊ τά είπεν, έθορυβήθην, ίδών δέ τήν ταραχήν 
μου εκείνος είπε: — «Μή ταράττεσαι, διότι θά ίδης δτι εύρες άγαθόν καί 
ειλικρινή φίλον' καί έπειδή ούδέν κακόν κατ’ αύτής μελετφς, πίστιν 
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δίδωμί σοι διά τοΰ βασιλικού μου λόγου, δτι ούδέποτε θέλω παραβή 
τήν προς σέ ή προς αύτήν ύπόσχεσίν μου, άλλά θέλω βοηθήσει καί 
προάξει τήν ύπόθεσίν σας, ώς έάν άπέβλεπενέμέ αύτόν.»—Τοιαύτη γεν- 
ναιοφροσύνη ένέπλησε χαράς τήν καρδίαν τοϋ Σώφφολκ, δστις άνωμο- 
λόγει τήν εύγνωμοσύνην του καί παρεκάλει τόν Φραγκίσκον νά μεσι- 
τεύση παρά τφ Έρρίκφ, διότι «πιθανόν, γράφει αύτφ, έάν τό πράγμα 
γείνη γνωστόν τφ βασιλεϊ καί κυρίφ μου, νά καταστραφώ». Άλλ’ ό 
Βασιλεύς Φραγκίσκος διεβεβαίου τόν θερμόν έραστήν, δτι δέν πρέπει ν* 
άνησυχή περί τοϋ μέλλοντος, δτι αύτός θά ήναι φίλος του, καί δτι κατά 
τήν άφιξίν των εις Παρισίους ό Δούξ θέλει Γδει τήν Βασίλισσαν, τότε 
δέ άμφότεροι, αύτός, ό βασιλεύς, καί αύτή, ή έρωμένη τοϋ Σώφφολκ, 
ήθελον γράψει ιδίαις χερσί καταλλήλους έπιστολάς πρός τόν Ερρίκον. 
Ό δουξ κατεγοητεύθη βλέπων, δτι έκεΐνος τόν όποιον ύπελάμβανεν ώς 
τόν μέγιστον αντίπαλον τών σχεδίων του, είχε γείνει συνήγορος αύτοϋ 
ασφαλέστατος.

Τφ βασιλεϊ τής Αγγλίας δέν ήτό τι δλως απόρρητον ό διάπυρος 
έρως τόν όποιον ό δούξ τοϋ Σώφφολκ έτρεφε πρός τήν αδελφήν αύτοϋ 
Μαρίαν, καθότι τόν βασιλέα καί τόν δοϋκα συνέδεε στενή πρός άλλή- 
λους φιλία. Άπό άπλοϋ αστού ό βασιλεύς ειχεν υψώσει τον Κάρολον 
Βράνδων εις τήν ύψίστην βαθμίδα τής εύγενείας, καθ’ έκάστην μετ’ αύ
τοϋ άναστρεφόμενος, ούτω δ’ ειχεν έξεγείρει τήν ζηλοτυπίαν τοϋ Συμ
βουλίου του καί τής αρχαίας αριστοκρατίας κατά τοϋ εύνοουμένου. Άμ- 
φότεροι ήσαν ομήλικες, άμφότεροι τάς αύτάς ήσθάνοντο κλίσεις, καί 
άμφότεροι έξεϊχον κατά τό άρειμάνιον ήθος. Τον μεταξύ τοϋ δουκός 
καί τής άδελφής του γάμον ό βασιλεύς ούτε έπεδοκίμασεν, ούτε άπε- 
δοκίμασεν. Ηύχαριστεϊτο άφίνων τά πράγματα άκολουθοϋντα τον ροϋν 
αύτών, άλλά μή παρεμβάλλων πρόσκομμά τι, έφαίνετο, δτι σιωπηλώς 
έστεργε τήν ένωσιν τών έρωτευμένων- άλλ’ δμως ήτον έναντίος πρός 
παν διάβημα τό όποιον ήθελε γείνει έν άγνοίοι αύτοϋ. Ειχεν ύποσχεθή 
τή Μαρία, δταν τόν άπεχαιρέτισεν, δτι έάν ήθελε χάριν αύτοϋ νυμφευθή 
τόν Λουδοβίκον, ήθελε τή έπιτραπή κατόπιν νά πράξη κατά τήν έπι- 
θυμίαν αύτής. ’Εάν λοιπόν ήδη έπεθύμει νά νυμφευθή τον Σώφφολκ προ- 
τιμώσα αύτόν ετέρου έπιφανεστέρου μνηστήρος, δέν ήθελεν αντιστή εις 
έκπλήρωσιν τής έπιθυμίας της, άν καί βεβαίως δέν ήθελε τήν προτρέψει 
πρός τοϋτο. Άλλ’ ούτε τόν δυσηρέστει ή εύλαβής καί αΐδήμων διαγωγή 
τήν οποίαν έτήρει έπί τοϋ προκειμένου ό δούξ. «Χαίρω ώς παν ζών πλά
σμα, γράφει ό Γούλση προς τόν Σώφφολκ, άκούων ού μόνον περί τής
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λαμπράς υποδοχής, ής έτυχες παρά τφ βασιλεϊ τών Γάλλων, άλλά καί 
περί τής έπιθυμίας αύτοϋ νά έπιτευχθή ό γάμος σου μετά τής βα- 
σιλίσσης τής Γαλλίας, τής άδελφής τοϋ ήμετέρου κυρίου, ώς καί περί 
τής εύμενοϋς αύτοϋ ύποσχέσεως τοϋ νά γρώψη αύτός τε καί ή βασίλισσα 
τής Γαλλίας ιδίαις χερσί τφ σεβαστφ βασιλεϊ δπως έπινεύση εις τήν 
ένωσιν. Τό περιεχόμενον τής έπιστολής έν καταλλήλφ εύκαιρίφ άνε- 
κοίνωσα τή Αύτοϋ Μεγαλειότητι, δστις μεγάλως έχάρη μαθών τήν 
πρόοδον τής ύποθέσεως καί πόσον έπιτήδειος καί συνετός ύπήρξες έν 
τοϊς λόγοις σου καί ταϊς άνακοινώσεσι πρός τόν βασιλέα, δτε ούτος κατ’ 
ιδίαν σοί έλάλησε περί τοϋ γάμου.»

Κατά τήν έν Παρισίοις άφιξίν του ό Σώφφολκ άμέσως έσπευσεν εις 
το Μέγαρον Κλουνύ, ένθα έμενε τότε ή Μαρία πενθούσα έπί τή άπωλείμ 
της κατά τήν έθιμοτυπίαν τήν προσήκουσαν είς χήραν βασίλισσαν τής 
Γαλλίας, λευκήν φέρουσα έσθήτα καί έπί άνακλίντρου κεκλιμένη έν σκο
τεινή αιθούση, φωτιζομένη μόνον διά κηρίνων λαμπάδων, έξ ού καί ή 
επωνυμία la Reine Blanche, ήτις τή άπενεμήθη. Ό Σώφφολκ δέν 
ήτο ξένος έν ταϊς αΐθούσαις τής νεαράς βασιλίσσης. Κατά τόν βραχύν 
τοϋ γάμου της χρόνον ό δούξ άπαύστως συνώδευεν αύτήν είς πομπάς καί 
παρατάξεις καί ιππικούς άθλους- συχνάκις ήτο συνδαιτυμών τοϋ Λουδο
βίκου’ ή λαμπρά του άκολουθία καί οί ίπποι του ήσαν πασίγνωστοι είς 
πάντας τούς κατοίκους τών Παρισίων, ή δέ συναναστροφή του ήτον έπί
σης άρεστή τφ γηραιφ βασιλεϊ ώς καί τή νεαρμ νύμφη. «Καί ώς πρός 
τήν υποδοχήν καί τήν περιποίησιν, τήν οποίαν ό έξάδελφός μου Σώφ
φολκ σάς γράφει δτι τφ παρέσχον, γράφει ό Λουδοβίκος έν τή τελευ
ταία του πρός τόν Ερρίκον έπιστολή, καί διά τήν όποιαν μέ εύχαρι- 
στεϊτε, δέν είναε άνάγκη, άδελφέ μου, έξάδελφε καί ομότιμε, πολλάς νά 
μοϋ άπονέμης εύχαριστήσεις, καθότι παρακαλώ νά πιστεύσητε, δτι άνε- 
ξαρτήτως τής θέσεως, τήν οποίαν γνωρίζω δτι κατέχει παρ’ύμϊν, καί 
τής άγάπης τήν οποίαν πρός αύτόν αίσθάνεσθε, ένεκα τών άρετών αύ
τοϋ, τών τρόπων, τής εύγενείας καί εύπρεπείας τοΰ ήθους, πρέπει νά 
γίνεται δεκτός μέ τιμάς έτι μείζονας». Καί δμως, δσον ύποπτος καί άν 
φαίνεται έκ πρώτης δψεως ή σχέσις αύτη μεταξύ νεαράς έγγάμου γυ- 
ναικός ηνωμένης πρός γηραιόν σύζυγον, δστις, ώς πιστεύεται, ύπήρξε 
μόνον κατ’όνομα σύζυγος1, καί άνδρός πρός δν ήτο γνωστόν, δτι έτρεφε1 Ό βασιλεύς Λουδοβίκος τής Γαλλίας λέγει, δτι έάν μετά τόν θάνατόν του ή βασίλισσα τής Γαλλίας είναι έγκυος, νά προφυλαχθή άπό παντός κινδύνου. Άλλ’ έάν διαρ,ένη παρθένος, ώς ά-Ιηθώς πιστεύω οτι είναι, ν’ άσφαλισθή αύτή ή
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διάπυρον έρωτα, τόσον άδολος καί εύλαβής ήτον ό προς άλλήλους 
έρως, ώστε εις ούδεν σκάνδαλον έδωκεν αυτή αφορμήν εν τφ φιλοψόγφ 
άστει τών Παρισίων.

Έξ επιστολής τής Λευκής Βασιλίσσης φαίνεται, δτι ό νεαρός καί φι
λόδοξος βασιλεύς τών Γάλλων δέν ηϋνόει, ώς έν άρχή( τόν γάμον τής 
Μαρίας μετά τοϋ Σώφφολκ διακαώς έπεθύμει.

Ό Σώφφολκ μόλις είχεν έπανέλθει είς Λονδΐνον όλίγας ημέρας πρό 
τοϋ θανάτου τού Λουδοβίκου, ή δέ επάνοδός του είς Παρισίους ήτον ήδη 
έτι μάλλον εύπρόσδεκτος τή βασιλίσση μετά τόν βραχύν αύτών χωρι
σμόν καί έν τή απομονώσει αύτής. Μικρόν μετά τήν συνάντησίν των 
ήρώτησεν αύτήν περί τοϋ ζητήματος, τό όποιον καθ’ δλην τήν έκ Νοα- 
γιών πορείαν του πολύ τόν άπησχόλει. Πληγωθείσης τής φιλοτιμίας 
του ώς έραστοϋ, έπεθύμει νά μάθη πώς ή Μαρία δέν ώκνησε ν’ άπο- 
καλύψη τά μικρά έκεΐνα απόρρητα αύτών, καί τά όποια έπίστευεν δτι 
οΰδείς ποτέ άλλος πλήν αύτών ήθελε γνωρίσει. Ή βασίλισσα έδίσταζε 
ν’ άπαντήση, άλλ’ έπαναληφθείσης αύτή τής έρωτήσεως, ώμολόγησεν 
δτι ό Φραγκίσκος «έγένετο αύτή οχληρός κατά πολλούς τρόπους μή 
συνμδοντας πρός τήν τιμήν της», ένεκα δέ τούτου τοσοϋτον έφοβήθη 
μήπως έπιζητήση τήν καταστροφήν τοϋ Σώφφολκ, ώστε, ΐνα απαλλαγή 
τών οχληρών άπαιτήσεών του, τών άπμδουσών πρός τήν τιμήν της, ένό— 
μισεν δτι ή ειλικρίνεια ήτον ή άρίστη μέθοδος, καί είπε τφ νεαρφ 
βασιλεΐ : «Κύριε, σέ ικετεύω ΐνα μ’ έχης παρητημένην, καί μή λαλής 
πλέον πρός έμέ περί τοιούτων πραγμάτων, κα’ι έάν έπί τή σή πίστει 
καί αληθείς ώς αληθής Ήγεμών μοί ύποσχεθής δτι θά τηρήσης έχε- 
μύθειαν καί δτι θά μοί παράσχης τήν σήν αρωγήν, πάντα τά κατ’ έμέ 
θέλω σοΙ ανακοινώσει». Έπί τή ύποσχέσει του δτι ήθελε τηρήσει έχεμύ- 
θειαν, ή Μαρία ώμολόγησεν αύτώ τόν πρός τόν Σώφφολκ έρωτά της, δτι 
έθεώρει έαυτήν ώς μνηστήν του, καί δτι αί αντιρρήσεις τάς οποίας ό 
αδελφός της, ό βασιλεύς 'Ερρίκος, και τό συμβούλιόν του ίσως ήθελον 
έγείρει, θά ήσαν ό μόνος πρός ένωσίν των φραγμός.

Έκ τής συνομιλίας ταύτης ό διακεκριμένος έκδοτης τών Επισήμων 
Εγγράφων Ερρίκου Η' έξάγει σφαλερώτατα συμπεράσματα. Είναι άνε- 
ξήγητον πώς άνήρ τοσοϋτον σοφός, ώς ό Βροϋερ, ήθελε δώσει τόσον αύ- 
θαίρετον καί μακράν ερμηνείαν είς άπλουστάτην φράσιν. ’Ολίγον μετά 
τον θάνατον τοϋ άνδρός της, ή Μαρία έγραψε πρός τον 'Ερρίκον παρα- 
προσωπική της ελευθερία. Ό Σίρ 'Ρόβερτ Οΰιγγφιλδ πρός 'Ερρίκον τόν Η'. Ίαν. 
14. 1515. Δημόσια έγγραφα,'Ερρίκος Η'.

ΘΩΜΑΣ ΒΟΥΔ
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πονουμένη περί τής διαγωγής τοϋ Φραγκίσκου, ώς προσπαθοϋντος νά κα
νονίση τον μέλλοντα αύτής βίον. Έν τή επιστολή ταύτη αναφέρει, 
δτι ό βασιλεύς τής Γαλλίας έπεσκέφθη αυτήν καί τήν ήρώτησεν εάν 
έδωκεν ύπόσχεσιν γάμου πρός τινα, διαβεβαιών αυτήν συγχρόνως, δτι 
εάν λαλήση μετ’ ειλικρίνειας, αυτός ήθελε προάξει τοιοΰτον γάμον, 
είτε ήθελε γείνει έν τφ βασιλείφ του είτε έκτος αύτοϋ. Ούτω πιεζο - 
.μένη, ή Μαρία ώμολόγητε τήν πρός τόν Σώφφολκ αγάπην της λέγουσα: 
«Άπήντησα ούτω τφ βασιλεΐ τής Γαλλίας ΐνα απαλλαγώ τών οχληρών 
απαιτήσεων του, αΐτινες δέν συνήδον πρός τήν τιμήν μου». Συμπεραί- 
νουσα δέ παρακαλεΐ τόν Ερρίκον νά φανή εύνους ταίς εύχαΐς αύτής, 
«ίνα μή ό Φραγκίσκος άνανεώση τάς αξιώσεις του». Έκ τής επιστολής 
ταύτης ό Βροϋερ εξάγει άτοπώτατα συμπεράσματα. Κατ’ αύτόν ή βα
σίλισσα, άναφέρουσα περί τών ενοχλήσεων τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας, 
παραπονεϊται δτι ή τιμή της, ύπό τήν έννοιαν τής σωματικής άγνότη- 
τος, διακινδυνεύει. Αί λέξεις «τιμή» και «αξιώσεις», τών οποίων έποιή- 
σατο χρήσιν ή Μαρία, κατ’ αύτόν σημαίνουσιν, δτι ό Φραγκίσκος 
μετ’ αύθαδείας, τήν οποίαν δέν ήθελεν άνεχθή ούδ’ ό αιών εκείνος τής 
έκλύσεως τών ήθών, έπολιόρκει δι’ αισχρών προτάσεων τήν γυναίκα, 
πρός τήν οποίαν προσηνέχθη πάντοτε μεθ’ ίπποτικοϋ σεβασμού καί 
άφοσιώσεως. Ό Βροϋερ λαλεί έν αγανακτήσει περί τής διαγωγής τοϋ 
βασιλέως τών Γάλλων, έπιζητοϋντος ούτω τήν καταστροφήν ανυπερά
σπιστου κόρης, τής όποιας, ώς έκ τής θέσεώς του, ώφειλε νά ήναι ό 
κατ’ εξοχήν φίλος κα'ι προστάτης.

’Αλλά τοιαύτη κατηγορία δύναται νά ύποστηριχθή ; Δέν άνατρέπε- 
ται άρδην έκ τών κατόπιν συμβάντων ; Ή διαγωγή τής Μαρίας, καθ’ 
δλην τήν βραχεΐαν αύτής βασιλείαν, άν κα'ι τοις πάσιν ήτο γνωστόν 
δτι αύτη είχε συναινέσει εις τόν μετά τοϋ Λουδοβίκου γάμον της 
μόνον χάριν πολιτικής ανάγκης, ύπήρξε τόσον αξιοπρεπής καί συνετή, 
ώστε πάντες έσέβοντο καί έθαύμαζον αύτήν. Ό έξωλέστατος τών 
άνδρών ούδέποτε ήθελε τολμήσει, κατ’ αύτήν τήν πρώτην εβδομάδα 
τής χηρείας της, κατά τήν έκφρασιν τοϋ Βροϋερ, νά έπιτεθή κατά 
τής αρετής γυναικός, τής οποίας ολόκληρος ό βίος ούδεμίαν παρέσχεν 
αφορμήν πρός μομφήν. Πρός τήν Μαρίαν προσεφέρετο πάντοτε, ώς εΐ- 
χεν είπεϊ καί πρός τόν Σώφφολκ, ώς φιλόστοργος υιός, και ώς άνήρ, 
δστις ούτε ήθελε ποιήσει κακόν τι αύτή, ούτε ήθελεν άνεχθή κακόν τι 
κατ’ αύτής ύφ’ ετέρου. Άλλά πλήν τούτου, δύναταί τις νά φαντα- 
σθή, δτι άνήρ ώς ό Φραγκίσκος, ούτω κακοήθης έν τή περιπτώσει 
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ταύτη ύπό τοΰ Βροΰε ρ είκονιζόρενος, ού jxovov ήθελεν άποτραπή τοΰ 
σκοπού του έπί ρόνη τή ρνείςι τοΰ ονόματος άντεραστοΰ, άλλ’ δτι 
ήθελεν αμέσως στέρξει νά πράξη παν δ,τι δυνατόν πρός επιτυχίαν τοΰ 
αντιπάλου του ; Τοιούτου ανδρός, καί ράλιστα κραταιοΰ ήγερόνος, δέν 
ήθελεν έτι μάλλον άναρριπισθή τό άνίερον πάθος έπί τοσοϋτον είλικρι- 
νεΐ έξορολογήσει, καί δέν ήθελεν οΰτος ποιήσει χρήσιν πάσης τής δυ- 
νάρεώς του ΐνα συντρίψη τάς ελπίδας τοΰ εύνοουρένου έραστοΰ ;

Έν τούτοις τό ρόνον αληθές είναι, δτι ό Βασιλεύς τών Γάλλων 
διακαώς έπεθύρει ΐνα ή Μαρία νυρφευθή έν Γαλλίρ· τούτο δέ δπως 
απαλλαγή τής ύποχρεώσεως τοΰ νά έπιστρέψη τήν προϊκά της, πιθα
νώς δέ ΐνα λαρβάνη κα'ι τήν έτησίαν πρόσοδον τών όφειλορένων τή 
Λευκή Βασιλίσση, ώς έν χηρεία: διατελούση, Ό σκοπός ούτος τοΰ Φραγ
κίσκου ήτο τοσοϋτον πασίγνωστος, ώστε ήτο τό θέρα τής όριλίας έν 
πάση πρωτευούση τής Ευρώπης, ένθα έλέγετο δτι ή Μαρία δέν 
ήθελε καταλίπει τήν Γαλλίαν άλλ’ ήθελε λάβει σύζυγον δν ήθελε 
τή έκλέξει ό εύπειθής αύτής «γαρβρός». Γινώσκων ό Φραγκίσκος δτι 
νεαρά χήρα δέν ήδύνατο νά ρένη απαρηγόρητος έπί τή άπωλείοι γη
ραιού συζύγου, πρός τόν όποιον ούδέποτε ήσθάνθη έρωτα, άρα τφ πα- 
ρουσιάσθη ευκαιρία, ήρξατο πιέζων αύτήν, ούχί διά προσβλητικών αξιώ
σεων ύπερ εαυτού, αλλά οι’ αξιώσεων ύπέρ άλλων. Καί πρώτον ρέν 
ύπέρ τοΰ Δουκός τής Λωρραίνης. Άλλ’ δτε έγένετο γνωστόν, δτι οΰτος 
είχε ρ-νηστευθή τήν θυγατέρα τοΰ δουκός Βουρβώνου, ό βασιλεύς τών 
Γάλλων ήρξατο ρετά προθυρίας νά συνιστρ τόν δούκα τής Σαβαυδίας, 
τοσοϋτον δ’ έπέρενεν, ώστε ή νεαρά χήρα έτόλρησε νά έπικαλεσθή τήν 
γενναιοφροσύνην τού Φραγκίσκου έκρυστηρευορένη αύτφ πάσαν τήν ιστο
ρίαν τοΰ άποκρύφου αύτής πρός τόν Σώφφολκ έρωτος. Ό βασιλεύς, 
άνήρ έξόχως αγαθός καί άβρόφρων, απεφάσισε τότε νά ρεταχειρισθή 
πάσαν αύτού τήν έπιρροήν ΐνα πληρωθώσιν αί εύχαί τής βασιλίσσης.

Καθ’ δλον τούτον τόν χρόνον ό Ερρίκος ποσώς δέν έρερίρνα περί 
τής ύποθέσεως τής αδελφής του. Ώς δέν ήνώχλουν αύτόν τά σχέδια 
τοΰ Φραγκίσκου, οΰτω καί τά θρυλήρ-ατα τά όποια άνεκοίνουν αύτφ 
οί πρέσβεις του. Είχε πληρεστάτην έρ.πιστοσύνην είς τόν Φραγκίσκον 
καί τόν δούκα Σώφφολκ. Πρό ολίγων έβδοράδων ή Μαρία δΓ έπιστο- 
λήςπρός τόν Γούλση ύπέσχετο, δτι δέν ήθελεν έλθει είς δεύτερον γά
ρον άνευ τής συναίνέσεως τοΰ αδελφού της, ένφ ό Σώφφολκ, κατά τήν 
προτεραίαν τής είς Γαλλίαν άναχωρήσεώς του έπί κεφαλής τής πρε
σβείας είχεν όρκισθή δτι δέν ήθελεν έπωφεληθή τής Οέσεώς του ΐνα
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έξασκήση άπρεπή έπιρροήν έπ'ι τής χήρας βασιλίσσης, καί ούτε ήθελε 
ζητήσει αύτήν είς γάρ-ον άνευ τής συγκαταθέσεως τοΰ άδελφού της. 
Ό βασιλεύς ήτο κατευχαριστηρένος ρέ τάς διπλάς ταύτας έπισήρους 
διαβεβαιώσεις, καί έτέρπετο παρατηρών τήν προθυρίαν, ρεθ’ ής οί ρνη- 
στήρες έπεζήτουν τήν χεΐρα καί τόν χρυσόν τής άδελφής του. Ό δούξ 
τής Σαβαυδίας είχεν άπορριφθή. Τήν αύτήν τύχην έσχε καί ό πρίγκηψ 
τής Πορτογαλίας καί ό δούξ τής Βαυαρίας. „ΚαΙ αύτός ό πτωχός καί 
γηραιός Μαξιριλιανός έτόλρησε νά διαγωνισθή πρός τούς άλλους ρνη- 
στήρας χάρον τού πλουσίου άθλου, άν καί είχε πρό ρικροΰ διαβεβαιώσει 
τήν θυγατέρα του Μαργαρίταν, «δτι ούδέποτε ήθελεν έλθει είς δεύτε
ρον γάρον χάριν καλλονής ή πλούτου προτιρών ράλλον τόν θάνατον». 
’Αλλά καί αύτός ό Μαξιριλιανός κατεπλάγη ίδών τήν έπιδειχθεϊσαν 
αύτφ εικόνα τής Μαρίας, καί «πλέον ή ήρίσειαν ώραν δέν άπέσπα τό 
δρρα άπ’ αύτής». Παρεκάλεσε δέ τήν θυγατέρα του Μαργαρίταν τής 
Σαβαυδίας «νά γράψη τφ βασιλεϊ τής ’Αγγλίας, ΐνα τφ παραδώση τήν 
κυρίαν είς τάς χεΐράς του», βεβαιών τήν Α. Μεγαλειότητα, δτι έάν 
αυτή ήθελε νυρφευθή έν Γαλλίοι, αύτός θ’ άποθάνη άτεκνος, τό βασί- 
λειόν του δέ ήθελεν έκτεθή είς ρεγάλους κινδύνους. ’Αλλά καί αύτόν επί
σης ώς καί τούς πρό αύτοΰ δέν ηύνόησεν ή τύχη, διότι ή Λευκή Βασί
λισσα είχεν άποφασίσει άρετακλήτως νά νυρφευθή τόν Σώφφολκ καί 
ούδένα άλλον πλήν αύτοΰ. Ούτως έγραψεν έκ νέου πρός τόν άδελφόν 
της, έκλιπαροΰσα τήν συναίνεσίν του. Τφ ύπέρνησεν δτι είχε συναινέ- 
σει κατ’ άπαίτησίν του καί χάριν τής ειρήνης τοΰ χριστεπωνύρου πλη- 
ρώρατος νά νυρφευθή τόν Λουδοβίκον τής Γαλλίας, «άν καί ήτο πολύ 
ήλικιωρένος καί έξησθενηρένος», έπί τφ δρφ τοΰ νά νυρφευθή έτερον κατ’ 
ιδίαν έκλογήν, έάν ήθελεν έπιζήσει αύτοΰ. Διεκήρυττεν, δτι ό Σώφφολκ 
ήρχε τής καρδίας της καί δτι ούδέποτε ήθελε στέρξει νά ένωθή ρετ’ 
άλλου τινός, προτιρώσα ράλλον νά ζητήση άσυλον έν κοινοβίφ. «Διότι, 
τφ έγραφεν, έάν θέλησης νά ρέ δώσης είς άλλον καί ούχί είς έκεινον τόν 
όποιον έγώ θέλω, θ’ άπέλθω έκεϊ ένθα ούτε ή Σή Μεγαλειότης ούτε άλ
λος τις ήθελε καρπωθή χαράν τινα παρ’ έροΰ· διότι σοΰ δίδω τόν λό
γον ρου, δτι θ’ άκούσης δτι είσήλθον έν κοινοβίφ, έκ τούτου δε πιστεύω, 
δτι ού ρόνον ή Σή Μεγαλειότης άλλα καί τό βασίλειόν σου ήθελε ρε- 
γάλως λυπηθή.»

Έν τή διαιρέσει τή έπικρατούση τότε έν τφ άνακτοβουλίφ — τών 
ρέν κηρυσσορένων υπέρ τής φιλίας ρετά τής Γερρανίας, τών δέ υπέρ 
τής φιλίας ρετά τής Γαλλίας — ό Γούλση προσεπάθει νά ένισχύση τήν 
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θέσιν τοϋ Σώφφολκ, άλλ’ είς τήν μετά τούτου ενωσιν τής Λευκής Βα
σιλίσσης άνθίστατο μετ’ επιμονής ό δούξ τοϋ Νόρφολκ και ή περί αυ
τόν μερίς τών φίλων του. Εύλόγως δθεν ή Λευκή Βασίλισσα έγραφε 
προς τον 'Ερρίκον, δτι ό εραστής της «είχε πολλούς τούς παρεμποδί
ζοντας περί τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα.» Πάσης δ’ ευκαιρίας έδράτ- 
τοντο ούτοι (οί παρεμποδίζοντες) προς έπίτευξιν τοϋ σκοπού των. Τά 
πάντα έμηχανώντο δπως δηλητηριάσωσι τήν καρδίαν τοϋ βασιλέως 
άποτρέποντες αύτόν άπό τοϋ νά ένδώση είς τήν επιθυμίαν τοϋ Σώφ
φολκ. Πριγκήπισσα έξ αίματος βασιλικού, ή έπαξίως στεφθεϊσα μέ τό 
διάδημα τής Γαλλίας, ή πλουσιωτέρα ίσως κληρονόμος έν Ευρώπη 
καί τής οποίας ή καλλονή ήτον επίσης έξαισία ώς καί τά πλούτη αύ
τής, ήδύνατο νά γείνη σύζυγος τού κραταιοτάτου τών μοναρχών. Διατί 
λοιπόν τοιαϋτα θέλγητρα καί πλεονεκτήματα νά περιφρονηθώσιν, έξα- 
φθή δ’ ή υπερηφάνεια καί ή φιλοδοξία άνδρός πρό μικρού άπό τής άφα- 
νείας του έξελθόντος ; Προσεπάθησαν άκόμη νά πείσωσι καί αύτήν 
τήν χήραν Βασίλισσαν, δτι ό άνήρ έφ’ ού έπεδαψίλε'σε τούς θησαυρούς 
τής καρδίας της δέν ήτο άξιος τοϋ έρωτός της.

Άλλά ταχέως ήδη έγνώσθη, δτι ή Λευκή Βασίλισσα εΐχεν όριστι- 
κώς άποφασίσει ή νά νυμφευθή τόν Σώφφολκ ή νά γείνη μοναχή. 
Άλλ’ ό άδελφός της έπ’ ούδεν'ι λόγω έστεργε ν’ άσπασθή αύτη τόν μο
ναχικόν βίον, δθεν ένόμισε συνετώτερον νά συναινέση είς τόν γάμον, τόν 
όποιον ήτον άνίσχυρος νά έμποδίση.

Κατά τόν γάμον της μετά τοϋ Λουδοβίκου, ή Μαρία έλάμβανε παρ’ 
αύτοϋ έκάστοτε δώρα σπάνια έκ πολυτίμων λίθων. Διά τών δώρων 
τούτων τά όπόϊα μετά γενναιότητος έπεδαψίλευε πρός τήν νεαράν αύ
τοϋ σύζυγον ό γηραιός βασιλεύς, έζήτει νά ίκανοποιήση, ούτως είπεΐν, 
αύτήν διά τήν θυσίαν ήν ύπέστη νυμφευθεΐσα έξησθενημένον γέροντα, 
κερδήση δέ συγχρόνως καί τήν συμπάθειάν της. «Ή σύζυγός μου δέν 
θά λάβη πάντα αύτής τά κειμήλια συγχρόνως», έλεγε γελών, «διότι 
έπιθυμώ νά λάβω παρ’ αύτής πολλάκις καί πολλούς άσπασμούς δι* 
αύτά !» Ούδεμία ποτέ νύμφη έκοσμήθη ύπό τοσοϋτον πολυτίμων άδα- 
μάντων. Ό κόμης Γοϋρστερ έλεγεν, δτι ήσαν «το κάλλιστον καί πλου- 
σιώτατον θέαμα κοσμημάτων, τά όποια είδε ποτέ.» Τά κειμήλια ταϋτα 
καί τά χρυσά σκεύη τής τραπέζης τής Λευκής Βασιλίσσης κατέστη
σαν ήδη άντικείμενα μακράς διπλωματικής συζητήσεως. Ό Ερρίκος 
έζήτει τήν άπόδοσιν αύτών, κα'ι άνέθηκε τό οχληρόν τής διαπραγμα
τεύσεις έργον είς αύτόν τόν Σώφφολκ, ώς άμοιβήν τής έπιτυχίας προσ- 

φέρων αύτφ τήν χεΐρα τής Λευκής Βασιλίσσης. Ό Γούλση έγραφε 
ττρός τόν δούκα παραινών αύτόν «έρρωμένως καί μετ’ έπιμονής νά έπι- 
ληφθή τής ύποθέσεως· διότι «σάς βεβαιώ, έλεγεν ό ιεράρχης Γούλση, 
δτι ό βασιλεύς, κυρίως έλαυνόμενος ύπό τής έλπίδος τοϋ νά λάβη τά 
είρημένα σκεύη καί κειμήλια, ήθελε στέρξει είς τήν ένωσίν σου μετά 
τής άδελφής του- ή άποτυχία, φοβούμαι, δτι ήθελε τόν ψυχράνει 
καί ήθελε καταστήσει αύτόν άδιάφορον, πιθανόν δέ νά μεταβάλη καί τά 
αίσθήματά του, έξ ής μεταβολής πάντες ένταϋθα, πλήν τής Μεγαλειό- 
τητός του καί έμοΰ, ήθελον μεγάλως εύχαριβτηθή.»

Είς τάς λεπτομέρειας τών εύτελών τούτων διαπραγματεύσεων δέν 
είσερχόμεθα. Έκάτερον τών μερών προσεπάθει νά ύπερισχύση διά τής 
λεπτότητος τών έπιχειρημάτων του. Ώς πρός τήν προίκα δέν ήτο δυ
νατόν ν’ άναφυή διένεξίς τις, άλλά τό ζήτημα τών πολυτίμων λίθων 
ήτο μάλλον πολύπλοκον. Οί Άγγλοι έπέμενον νά τοϊς παραδοθώσι 
πάντα τά κοσμήματα, τά όποια ό Λουδοβίκος είχε δώσει ή εΐχεν ύπο- 
σχεθή νά δώση τή Λευκή Βασιλίσση. Άλλ* οί Γάλλοι ίσχυρίζοντο δτι 
ταϋτα είχον δωρηθή είς αύτήν ούχί ώς σύζυγον τοϋ Λουδοβίκου άλλ’ ώς 
βασίλισσαν τής Γαλλίας· ήδύνατο νά ποιήση χρήσιν αύτών έάν παρέ- 
μενεν έν Γαλλία, άλλά δέν ήδύνατο νά τά λάβη μεθ’ έαυτής έκτος τοϋ 
βασιλείου. Ό Σώφφολκ, δστις ήτον άληθής ιππότης, ήσθάνετο άηδίαν 
έπί ταίς διαπραγματεύσεσι ταύταις. Ένόμιζέ τινας τών άξιώσεων τοϋ 
Ερρίκου παραλόγους, καί άνενδοιάστως έξέφραζεν έπϊ τούτου τήν 
γνώμην του. Περί τών Παρισίων έλεγεν, δτι ήσαν «δυσώδης ειρκτή», 
καί παρεκάλει τόν ’Ερρίκον «ν’ άνακαλέσ^ αύτόν κα'ι τήν άδελφήν 
του τήν βασίλισσαν είς Αγγλίαν». Άλλά φροϋδαι κα'ι μάταιαι πά- 
σαι αί παρακλήσεις. ’Εάν δλα τά πράγματα καί τά κοσμήματα τής 
Λευκής Βακιλίσσης δέν τφ παοαδοθώσιν είς χεΐράς του, ούδαμώς ήθελε 
στέρξει είς τήν ενωσιν τών έραστών. Ό Γούλση, ό ειλικρινέστερος τών 
φίλων τοϋ έρωτευμένου ζεύγους καί ό τακτικώτερος τών έπιστελλόν- 
των αύτοϊς, τούς παρεκάλει νά ύπομένωσι κα'ι έγκαρτερώσι μέχρις ού 
αί διαπραγματεύσεις λήξωσιν αισίως κατά τήν έπιθυμίαν τοϋ βασιλέως.

Παρήλθον εβδομάδες, αί δέ διαπραγματεύσεις διετέλουν έν τή αύτή 
θέσει μή περαιούμεναι αισίως. Ή Μαρία έν άπελπισίγ έγραφε συχνά- 
κις τφ άδελφφ αύτής, διαβεβαιοϋσα αύτόν, δτι πάντα τά σκεύη κα'ι τά 
κοσμήματα, δταν τά λάβη, θά ήναι «είς τήν διάθεσίν του,» καί παρε- 
κάλει αύτόν «νά γράψη τφ βασιλεϊ τών Γάλλων καί πάσι τοΐς πρε- 
σβευταΐς αύτοϋ νά έπισπεύσωσιν,» έξέφραζε δέ διά συμπαθεστάτων λό-
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γων τήν επιθυμίαν της τοϋ νά ίδη αύτόν πάλιν· «ή μοναδική μου έπι- 
θυμία καί παραμυθία ελεγεν, ύπερ Λα> ά.Ι.Ιο πράγμα er τω χόσμω 
τούτω είναι νά ίδω τήν ύμετέραν Μεγαλειότητα.» Ό Ερρίκος άπήν- 
τησεν εύμενώς, άλλ’ αί έπιστολαί του ειχον πάντοτε τό αύτό τέλος, 
δτι ούτε ήθελε τήν μετακαλέσει, ούτε ήθελε στέρξεt είς τόν γάμον της 
πριν ή τελεσθή κατά γράμμα παν δ,τι άπήτει. Ούτως οί έρώμενοι ού- 
δεμίαν ειχον ελπίδα νά ένωθώσιν, ένόσφ έξήρτων τόν γάμον αύτών άπό 
τής συναινέσεως τοϋ βασιλέως.

Άλλ’ ήτον άπολύτως άναγκαία ή συναίνεσις τοϋ 'Ερρίκου ; Ή Λευκή 
Βασίλισσα ήτον κυρία έαυτής, μή έξαρτωμένη παρά τοϋ άδελφοϋ της 
άλλ’ εχουσα ίδιαν περιουσίαν καί πλήρες τό δικαίωμα νά πράττη κατ’ 
άρέσκειαν· ούχί δέ πρώτην ήδη φοράν πριγκήπισσα Άγγλίς ήνώθη μετ’ 
άνδρός ύποδεεστέρας τάξεως. Διατί λοιπόν έβράδυνεν άναμένουσα τήν 
άδειαν, ή οποία πιθανόν ούδέποτε θά τή έδίδετο ; Διατί νά πάσχη έκ 
τών άπαύστως ψευδομένων ελπίδων της ; Οί λόγοι ούτοι οϊτινες έφαί- 
νοντο τοσοϋτον ισχυροί και εύλογοι, δτε τό ερωτικόν πάθος έσκότιζε τήν 
διάνοιαν, ύπερίσχυσαν έπί τέλους. Ό Σώφφολκ, άναμιμνησκόμενος τόν 
πρός τόν βασιλέα δρκον του, έδίσταζεν, άλλ’ οί δισταγμοί ταχέως έξέ- 
λιπον, δτε ή Λευκή Βασίλισσα^δΐ’ επιτακτικού τόνου φωνής τφ είπεν, 
δτι, έάν δέν παρεδέχετο νά ένωθή μετ’ αύτής έντός τεσσάρων ημερών, 
ούδέποτε πλέον ήθελεν άτενίσει πρός αύτόν. Κατά τοιαύτης άπειλής 
ό Σώφφολκ δέν ήδύνατο ν’ άντιστή. Πρωίαν τινά άνεπισήμως καί ένώ
πιον ολίγων μόνον μαρτύρων, έν οίς ήτο καί ό βασιλεύς Φραγκίσκος, 
έν τφ παρεκκλησίφ τών άνακτόρων Κλουνύ, ή Μαρία έγένετο σύζυγος 
τοϋ Καρόλου Βράνδων, δουκός τοϋ Σώφφολκ.

Άλλ’ ήδη μετά τήν τέλεσιν τοϋ γάμου ήρξαντο άμφότεροι νά σκέ- 
πτωνται καί νά έκπλήσσωνται έπί τή τόλμη των. Ό Σώφφολκ, λα
βών άμέσως κονιδύλιον άνά χεϊρας, εγραψε ταπεινήν έπιστολήν πρός 
τόν βασιλέα, ήν ένέκλεισεν έντός έτέρας πρός τόν Γούλση. Ήρξατο δέ 
πρώτον θωπεύων τήν φιλοχρηματίαν τοϋ 'Ερρίκου. Έγίνωσκεν δτι 
είχε λάβει τό γέρας πρίν ή άποπερατώση τήν έντολήν του, άλλ’ είχε 
καταβάλει πάσαν δυνατήν προσπάθειαν ΐνα λάβη πάντα τά άνήκοντα 
τή Λευκή Βασιλίσση σύν τοϊς κοσμήμασι, καί, αν καί άπέτυχεν ούχί 
έξ οικείου πταίσματος, δμως ή σύζυγός του

«ευχαρίστως ήθελε δώσει, ώς έγραφε, τή Ύμετέρα Μεγαλειότητι οίανδήποτε 
χρηματικήν ποσότητα ηθέλατε ζητήσει, πληρωθησομένην έκ τής προγαμιαίας 
αύτής δωρεάς καϊ παντός δ,τι έχει αΰτη έν τώ κόσμω τούτω».

Είτα έξέθηκε τούς λόγους, οϊτινες τόν παρώρμησαν νά νυμφευθή άνευ 
τής βασιλικής άδειας.

«"Οταν ήλθον είς Παρισίους», λέγει, «ή Λευκή Βασίλισσα μοί προσέφερε τήν 
χε~ρα αύτής τήν πρώτην ημέραν τής άφίξεώς μου, καί μοί είπεν δτι συντόμως 
θά μοί φανερώση τήν έπιθυμίαν καί τούς στοχασμούς της. Ούτως έδειξεν αληθώς 
πόσον καλή ήτο πρός έμέ λέγουσα, δτι καϊ έάν διετάσσετο ύπ’ έμοϋ αύτή, δέν Οά 
έλάμβανεν άλλον πλήν έμοϋ. Ή ταραχή της, έξηκολούθησεν, ήτο μεγάλη, διότι 

ειχεν ακούσει δτι θά μετεκαλεϊτο είς ’Αγγλίαν ΐνα νυμφευθή τόν πρίγκιπα Κά
ρολον τής Φλανδρίας. Έπί μόνη τή ίδέρε ταύτη πικρά έχυνε δάκρυα καί ώμνυεν, 
δτι ήθελε προτιμήσει νά κατακερματισθή μάλλον ή νά νυμφευθή τόν 'Ισπανόν. 
Είτα διεκήρυξεν δτι έάν αΰτός, δ Σώφφολκ, δέν ένυμφεύετο αυτήν παραχρήμα, 
ουδέποτε από τοΰ χείλους της ήθελεν ακούσει δμοίαν πρότασιν. Ουτω δέ, άντ’ι 
νά στερηθή τών πάντων, προσέθηκεν δ δούξ, ένόμισεν ορθόν νά συναινέση, οΰτω 
δ’ ένυμφεύθησαν δλως άνεπισήμως. Συνεπέραινε δ’ έκλιπαρών τό βασιλικόν έλεος, 
λέγων «ούδέποτε έπεθύμησα νά προσβάλω τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα λόγώ, 
έργω ή κατά διάνοιαν».

Τήν έπιστολήν ταύτην μετ’ δλίγας ημέρας ήκολούθησεν ή επομένη 
(έπίσης διευθυνομένη πρός τόν Γούλση), παρ’ αύτής τής Λευκής Βασι- 
λίσσης πρός τόν άδελφόν της, άμα έμαθε τήν σφοδράν άγανάκτησίν του 
έπί τφ τελεσθέντι γάμφ.

«Εΰαρεστήθητε, Μεγαλειότατε», γράφει, «νά μάθης τήν μεγίστην μου ανησυ
χίαν καί άπαρηγόρητον λύπην διά τήν μεγάλην δυσμένειαν τήν δποίαν, ώς έσχά- 
τως έπληροφορήθην, ή Ύμετέρα Ύψηλότης αισθάνεται κατ’ εμοΰ κα’ι τοϋ μυ
λόρδου Σώφφολκ διά τόν μεταξύ ήμών γάμον. Κύριε, δέν θέλω ποσώς άρνηθή 
δτι προσέβαλον τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα, έφ’ ώ έξαιτοΰμαι έν άκρα ταπει- 
νότητι τήν ύμετέραν έπιείκειαν καϊ εύσπλαγχνίαν. Άλλ’ δμως, ΐνα μή ή Ύμε
τέρα Ύψηλότης νομίση. δτι χάριν σαρκικών ορέξεων έτέλεσα τόν γάμον, βεβαιώ 
ύμάς δτι ούδέποτε έπραξα παρά τήν διαταγήν καί συγχατάθεσίν σας, άλλ’ έ
νεκα τής μεγάλης απελπισίας, τήν δποίαν μο'ι ένέβαλον οί δύο μοναχοί .... 
οϊτινες μέ διαβεβαίωσαν, δτι έάν έπανέλθω εις ’Αγγλίαν, τό Συμβούλιον σας 
ούδέποτε ήθελε συναινέσει είς τόν μεταξύ τοϋ ειρημένου λόρδου καί έμοϋ γάμον, 
καί μοί έπανέλαβον πολλά τών αδομένων περί τοΰ γάμου τούτου. Ούτως αληθώς 
έπίστευσα, δτι οί ρηθέντες μοναχοί ούδέποτε ήθελον ποιήσει πρός έμέ τοιαύτας 
ανακοινώσεις, έκτος έάν ήσαν έντεταλμένοι παρά τίνος τών μελών τοΰ Ύμετέ- 
ρου Συμβουλίου· τοϋτο δέ είς τόσην αμηχανίαν, φόβον καί αμφιβολίαν μέ ένέ- 
βαλεν ώς πρός τήν έπιτυχίαν τοϋ ύπερτάτου τών πόθων μου έν τώ κόσμω τούτω, 
ώστε έπροτίμησα νά ζητήσω τό έλεος σας δια την τέλεσιν τοΰ γάμου, ή να ημαι 
ύπό τό κράτος τοϋ Συμβουλίου σας, τό όποιον έγνώριζον δτι είχε διάφορον γνώ
μην. "Οθεν, Κύοιε, είπον είς τόν μυλόρδον νά έκλέξη, ή νά τελέση τόν γάμον 
τούτον έντός τεσσάρων ήμερών, ή άλλως ν’ αποβάλη τήν ελπίδα δτι ήθελέ ποτέ 
μέ απολαύσει, γνωρίζουσα καλώς δτι ούτως έξηνάγκαζεν αύτόν ν’ άθετήση τήν 
πρός τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα ύπόσχεσίν του διά τοϋ φόβου δτι ήθελε στε- 
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ρηθή έμοΰ καί δια τής βεβαιώσεως ότι τό Συμβούλων ούδέποτε ήθελε συναινέσει 
νά έπανέλθω είς ’Αγγλίαν. ’Ήδη δέ άφοΰ ή Ύμετέρα Μεγαλειότης έμαθεν, ότι 
άμφοτέρων τών προσβολών έγώ ύπήρξα ή μόνη αφορμή, ή τεταπεινωμένη καί 
τεθλιμμένη αδελφή σου σέ ικετεύει νά εΰσπλαγχνισθής άμφοτέρους ημάς, καί νά 
συγχώρησης τάς προσβολάς μας, νά εΰαρεστηθή δέ ή Ύμετέρα Μεγαλειότης νά 
γράψη πρός έμέ καί τόν λόρδον Σώφφολκ ολίγους, παρηγόρους λόγους, οί'τινες θά 
ηναι δι’ άμφοτέρους ή μεγίστη παραμυθία».

Ή αγαπΰσα και ταπεινότατη α,ίεΛφη σου 
Μαρία.

Συγχρόνως ό Σώφφολκ έπεκαλέσθη τήν κραταιάν συνδρομήν τοΰ 
Γούλση, άναγγείλας αύτφ τήν πράξίν του, φοβούμενος δέ τήν δυσμέ
νειαν τοϋ βασιλέως, παρεκάλει τόν ιεράρχην νά τόν βοηθήση. «Μή μέ 
άφίνης νά καταστραφώ», ικετεύει, «δπερ φοβούμαι δτι θέλω πάθει στε
ρούμενος τής ύμετέρας βοήθειας. Μυλόρδε, μή πίστεύσης, δτι θ’ από
κτησης ποτέ φίλον πιστότερον εμού». "Οπως δέ καταπραύνη τήν ορ
γήν τοϋ βασιλέως, έπεμψε τω Γούλση άδάμαντα και μέγαν μαργαρίτην, 
παρακαλών αύτόν νά δώση τά κειμήλια τφ Έρρίκφ.

Άλλ’ έν τούτοις ούδεμίαν χαροποιάν ειδησιν έλάμβανεν ό Σώφφολκ. 
Ούδεις έγίνωσκε κάλλιον τοΰ Γούλση πόσον ό Ερρίκος άπέστεργε πά
σαν αυτόβουλον ενέργειαν τών ύπ’ αύτόν, ό δέ ιεράρχης δέν άπέκρυψε 
τήν ανησυχίαν, ήν τφ έπροξένησεν ή απερίσκεπτος διαγωγή τών έρω · 
μένων. «Μετά τεθλιμμένης καρδίας, έλεγεν έν τή πρός τόν δοϋκα επι
στολή του, έγραφε πρός αύτόν, διότι είχεν ακούσει «ούχί μετά μικράς 
ταραχής καί εσωτερικής θλίψεως, δτι σείς κρύφα ένυμφεύθητε τήν αδελ
φήν τοΰ βασιλέως, συνελθόντες μετ’ αύτής είς γάμου κοινωνίαν». Ένό- 
μισε καθήκόν του ό ιεράρχης ν’ ανακοίνωση πάραυτα τό γεγονός τφ 
βασιλεϊ.

«’Όστις άμα ήκουσε τοϋτο, δέν έπίστευσεν ότι ήτον αληθές· άλλ’ άφοϋ έδειξα 
αύτώ ότι ές ίδιας έπιστολής σας έμαθον τοϋτο, ό βασιλεύς έπίστευσε καί βαρέως 
έλυπήθη καί δυσηρεστήθη ού μόνον διότι έτολμήσατε νά νυμφευθήτε τήν αδελ
φήν του έν αγνοία αύτοΰ, αλλά διότι παρέβητε καί τήν ύπόσχεσιν ήν έδώκατε 
αύτώ δια χειραψίας, έπί παρουσία έμοΰ, είς “Ελθαμ. Είχε δέ τοσαύτην άκλόνη- 
τον έμπιστοσύνην είς τόν λόγον σας, ώστε έπίστευεν ότι δι’ όλον τόν κόσμον, και 
έάν άκόμη έμέλλατε νά κατακερματισθήτε ύπ’ άγριων ίππων, δέν ήθέλατε αθε
τήσει τόν όρκον, τήν ύπόσχεσιν καί βεβαίωσίν σας πρός αύτόν, όστις καλώς 
βλέπει, ότϊ έξηπατήθη έκ τής σταθεράς καί βεβαίας πίστεως, ήν ένόμισεν ότι εύ- 
ρεν έν ύμΐν, κατά ρητήν δ’ έντολήν του σοί γράφω ταΰτα.

Αύτός δ’ ό Γούλση αισθάνεται εαυτόν τοσοϋτον βεβαρημένον έκ τής 
πράξεως ταύτης, ώστε δέν δύναται νά εύρη μέσον θεραπείας τοΰ κακού.

«Κατηραμένος έστω δ τυφλός έρως, ανακράζει,όστις σάς έφερεν είς τοιοϋτον ση- 
μεϊον ! Φοβούμαι δέ ότι διαγωγή τόσον αιφνίδια καί απερίσκεπτος θέλει έχει ώς 
αποτέλεσμα αίφνιδίαν μεταμέλειαν». ΆγνοεΓ δποΐόν μέσον πρός συνδιαλλαγήν να 
έπινοήση, άλλ’ έπειδή τά γενόμενα ούκ απογίνονται, νομίζει ότι τό προσφορωτα- 
τον πάντων ήθελεν είσθαι ή πρός τήν οιλαργυρίαν τοϋ βασιλέως έκκλησις. Συμ
βουλεύει λοιπόν τήν Λευκήν Βασίλισσαν νά στέρξη έτησίαν πληρωμήν λιρών 
4,000 πρός τόν αδελφόν της τόν βασιλέα ΈρρΓκον παραδίδουσα αύτώ συγχρόνως 
τά πολύτιμα σκεύη καί κοσμήματα τοΰ άποθανόντος βασιλέως τών Γάλλων 
μετά τής όλης προικός, ήτις ήθελεν έπιστραφή αύτή παρά τής Γαλλίας.

«Διά τούτου μόνον τοΰ τρόπου», συμπεραίνει, «δύνασθε νά συνδιαλλαγήτε 
μετ’ αύτοΰ· έάν δέ καλώς συλλογισθήτε τόν τε παρόντα καί τόν μέλλοντα κίν
δυνον, τόν όποιον διατρέχετε έκ τής δυσμενείας τοΰ βασιλέως, δέν αμφιβάλλω 
ότι ούτε ή βασίλισσα ούτε ύμεΐς θέλετε έπιμένει, αλλά διά παντός τρόπου θέ
λετε προσπαθήσει ν’ άνακτήσητε τήν εύνοιαν τοΰ βασιλέως διά τε τοΰ τρόπου 
τούτου καί ετέρων πρακτικών μεθόδων, τών όποιων, κατ’ έμήν γνώμην, θελετε 
ποιήσει χρήσιν πρός τόν βασιλέα, τόν όποιον δέν δύνασθε διά λόγων κενών νά 
έξαπατάτε. Ειπον ήδη τήν γνώμην μου' ακολουθήσατε αύτήν κατά γράμμα καί 

μή έρείδεσθε τόσον πολύ έπί τοΰ πνεύματός σας, ούτε ν’ ακολουθήτε τας συμ· 
βουλάς έκείνων, οΐτινες ούτε πριν ούτε νΰν ήρεύνησαν βαθύτερον τούς κινδύνους 

τής παρούσης θέσεώς σας.»

Ή θέσις τοΰ Σώφφολκ ήτον είς άκρον δυσχερής. Ό γάμος ήτον έτι 
απόκρυφος, άλλ’ έκ τής φυσικής άλλοιώσεως τής καταστάσεως τής συ
ζύγου του, τό άπόκρυφον έμελλε ν' άποκαλυφθή. Είχεν ό δούξ ύποπέ- 
σει είς τήν δυσμένειαν τοΰ ήγεμόνος του, τά δέ μέτρα τά ΰποδειχθέντα 
αύτφ ώς τά μόνα δι’ ών ήδύνατο ν’ άνακτήση τήν βασιλικήν εύνοιαν, 
ήσθάνετο εαυτόν ανίκανον νά τά φέρη είς πέρας. Εύχαρίστως θά έδιδε 
τά κοσμήματα καί τήν περιουσίαν τής συζύγου είς τόν ’Ερρίκον, άλλ* αί 
διαπραγματεύσεις αύτοΰ πρός τους Γάλλους προσέκοπτον καί ήδυνά- 
τει νά λάβη τι έξ αύτών. Ό άτυχής ήγνόει διά ποιου μέσου ήθελε 
δυνηθή νά έξέλθη τοΰ διλήμματος είς τό όποιον περιεπλέχθη. Έζή- 
τει ν’ άκούση «λόγον τινά παρήγορον παρά τοΰ Ερρίκου», άλλ' ό 
βασιλεύς έτήρει είσέτι άκραν σιγήν. Ότε ό γάμος έγένετο γνωστός είς 
τό Συμβούλων έν ’Αγγλία, οί εχθροί τοΰ Σώφφολκ έζήτουν έκδίκησιν 
κατά τοΰ τολμήσαντος νά συζευχθή τήν άδελφήν τοΰ ήγεμόνος του άνευ 
τής βασιλικής συναινέσεως. Αί διαπραγματεύσεις είχον ήδη σταματή
σει, τοΰ Σώφφολκ μή δυναμένου πλέον νά έξακολουθήση ταύτας ούτε 
μετά τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας. Ή θέσις του ήτον άφόρητος. Ή οί- 
κειότης αύτοΰ πρός τήν σύζυγόν του ένφ ό γάμος του ήτον είσέτι άγνω
στος, μεγάλως έβλαπτε τήν ΰπόληψιν τής Λευκής Βασιλίσσης είς τά 
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όμματα τοϋ κοινού τών Παρισίων. Ό σύζυγος έπεθύμει διακαώς "να 
δεύτερος γάμος τελεσθή ήδη μετά πάσης δημοσιότητος. «Μυλόρδε», 
γράφει ίκετευτικώς πρός τόν Γούλση, «έν δνόματι τοϋ Θεού βοήθησόν 
με νά τελέσω φανερά τούς γάμους μου άναχωρών έκ Γαλλίας, διά πολ
λούς λόγους περί τών οποίων θά σοί γράψω προσεχώς. Συμβούλευσόν 
με εάν πρέπη ό βασιλεύς τών Γάλλων καί ή μήτηρ του νά γράψωσιν 
έκ νέου προς τόν βασιλέα διά τόν φανερόν τούτον γάμον, επειδή ή σύ
ζυγός μου είναι έγκυος, ό δέ τελεσθείς γάμος υπήρξε μυστικός. Άλλ’ 
ήτον Τεσσαρακοστή, δέν ήδύνατο δέ νά έπιτραπή τέλεσις γάμου άνευ 
άδειας τού Πάπα, δπερ ήθελε μεγάλως δυσαρεστήσει πολλούς τών αυ
στηρών Καθολικών τής ’Αγγλίας. Άποτυχόντες καί τοϋ σχεδίου 
τούτου, έζήτησαν ή^η οί σύζυγοι νά τοΐς έπιτραπή ή είς ’Αγγλίαν 
έπάνοδος. Έπϊ ένα δλον μήνα ούδεμιάς προσοχής ήξιώθη ή παράκλη- 
σίς των’ έπϊ τέλους κατά τάς άρχάς τοϋ ’Απριλίου τοϋ 1515, αφού 
μέ τοσαύτας πικρίας είχον ποτισθή κατά τάς πρώτας τοϋ γάμου των 
ημέρας, έπετράπη αύτοΐς ν’ άναχωρήσωσιν.

’Αβέβαια ήτον ή άναμένουσα τούς νεονύμφους τύχη έν Άγγλίμ. Πώς 
ό 'Ερρίκος ήθελεν ύποδεχθή τήν άδελφήν του ; Αύτη δέν έπανήρχετο 
μέ τάς χεϊρας κενός· άλλ’ εΐχεν ικανόν χρυσόν "να έξαγοράση τήν άγά- 
πην τοϋ άπλήστου άδελφοϋ της ; Όποια ήθελεν είσθαι ή τύχη τοϋ 
ύπ’ αύτής λατρευομένου συζύγου ; "Ηθελεν ό βασιλεύς άναμνησθή τήν 
άρχαίαν φιλίαν, ήτις τόσον στενώς συνέδεεν αύτόν μετά τοϋ δουκός, ή 
ή έκ τοϋ προσβληθέντος βασιλικού αύτοϋ άξιώματος οργή ήθελε δεσπό
σει τής βασιλικής του καρδίας ; ’Ητον αρκούντως ισχυρά ή έπιόροή 
τοϋ Γούλση ΐνα ύπερνικήση τήν δυσμένειαν τοϋ Συμβουλίου ; Έπϊ τών 
θεμάτων τούτων συνεζήτουν έλευθέρως οί τεταραγμένοι σύζυγοι κα^ά 
τήν άπό Μοντραϊλ εις Καλαϊ πορείαν των. Άποβιβασθέντες έπϊ τής 
παραλίας κατώκησαν «έν τφ οΐκω τοϋ βασιλέως τής Αγγλίας». Εν
ταύθα ό Σώφφολκ έδοκίμασε τά προοίμια τών αισθημάτων, τά όποια ή 
τολμηρά διαγωγή του εΐχεν έξεγείρει, διότι έκ τίνος τών Δημοσίων 
Εγγράφων μανθάνομεν, δτι ό δούξ τοϋ Σώφφολκ δέν έτόλμησε νά έξ- 
έλθη τοϋ οικου τοϋ βασιλέως τής ’Αγγλίας, διότι ήθελε φονευθή ύπό 
τοϋ λαού ένεκα τοϋ μετά τής βασιλίσσης Μαρίας γάμου του. Τό γεγο
νός τούτο έξήγειρε πάντας τούς φόβους, τούς όποιους έν άρχή είχον αΐ- 
σθανθή άμφότεροι οί σύζυγοι, ή δέ Λευκή Βασίλισσα έν μεγάλφ τρόμω 
καί βαθείμ ταπεινότητι, κατά τάς ώρας τού άποκλεισμοϋ των, ήρξατο 
γράφουσα πάλιν καί έπικαλουμένη τό έλεος τοϋ βασιλέως, ώς έξης·

«’Ακριβέ μου κα'ι παμφίλτατε αδελφέ μου, εν ακρα ταπειτο'τητι επικαλούμαι 
χάριν παρά σοΰ. Φίλτατε αδελφέ, δέν αμφιβάλλω, ort καλώς ενθυμείσαι ότι χά
ριν τής ειρήνης καί τής προαγωγής τών συμφερόντων σου με παρεκίνησας νά 
νυμφευθώ τον άποθανόντα ήδη σύζυγόν μου, τόν βασιλέα τής Γαλλίας Λουδο
βίκον, τοϋ όποιου δ Θεός ν’ άναπαύση τήν ψυχήν, άν κα’ι έγνώριζον ότι ήτο πολύ 

ήλικιωμένος, άλλ’ όμως χάοιν τής προόδου τής ε’ιρημένης ειρήνης καί τής προα
γωγής τών συμφερόντων σου, ευχαρίστως ήσπάσθην τήν ρηθείσαν γνώμην σου 
επϊ τω δρω τοϋ ν’ άφεθώ έλευθέρα, έν ή περιπτώσει ήθελον έπιζήσει τοϋ ε’.ρη— 
μένου άποθανόντος βασιλέως, νά νυμφευθώ κατ’ αρέσκειαν χωρίς έκ τούτου νά 
δυσαρεστηθήτε. Όθεν, αγαθέ αδελφέ, έπετρέψατε και συνηνέσατε, ώς καλώς 
γνωρίζετε, ύποσχόμενος εις έμέ ότι έν τοιαύτη περιπτώσει ουδέποτε ήθέλατε μέ 

ένοχλήσει ή παρακινήσει νά πράξω άλλως ή κατά τάς ύπαγορεύσεις τής καρ
δίας μου καί τοϋ νοός μου, καί ότι καθ’ οίονδήποτε τρόπον ήθελον διαθέσει έμαυ- 
τήν, σείς ήθέλατε εντελώς συναινέσει. Έπ'ι ταύτη τή αγαθή σας ένισχύσει καϊ 

πιστή ύποσχέσει συνήνεσα είς τον ρηθεκτα γάμον, άλλως ουδέποτε ήθελον ενδώ- 
σει, ώς τότε έν έκτάσει σας παρέστησα. "Ηδη δτε δ Θεός έκάλεσε τον ρηθέντα 
μακαρίτην σύζυγόν μου είς τούς κόλπους του, έμεινα δ’ έλευθέρα, φίλτατε αδελ
φέ, ένθυμηθείσα τάς μεγάλας άρετάς τάς όποιας έξ αρχής εϊδον και διέγνωσα 
παρά τω μυλόρδω Σώφφολκ, προς ον πάντοτε συνεπάθουν, ώς καλώς γινώσκετε, 
άπεφάσισα δριστικώς νά νυμφευθώ μετ’ αύτοϋ' σάς διαβεβαιώ ο’ ότι ή άπόφα- 
σις αΰτη έλήφθη ύπ’ έμοΰ, άνευ ένεργείας τίνος τοϋ ρηθέντος λόρδου Σώφφολκ 
ή άλλου τινός προσώπου. Σας λέγω δέ είλικρινώς, ότι ουτω συνεδέθη» μετ’αύ- 
τοΰ, ώστε έπ’ ούδεμιμ αίτια. έπϊ τής γής θέλω ή θά δυνηθώ ν’ άποχωρισθώ άπ 
αύτοϋ. "Οθεν, καλέ μου καί άγαθώτατε αδελφέ, σέ ικετεύω ήδη ΐνα άσπασθής τά 
γενόμενα και νά παράσχης έμοΐ καί τω βηθέντι λόρδω Σώφφολκ τήν σήν εύμέ- 
νειαν βεβαιοΰσα υμάς, ότι έπ'ι τή διαβεβαιώσει καί τή πρός ύμάς πίστει ότι πάν
τοτε έντίμως έτηρήσατε τήν ϋπόσχεσίν σας, άνεχώρησα έκ τοϋ βασιλείου τής 
Γαλλίας, καί ετέθην ύπό τήν δικαιοδοσίαν σου, έν ταύτη τή πόλει σου Καλαϊ, 
ένθα σκοπεύω νά διαμείνω μέχρις ου λάβω απάντησίν σου περί τής ευμενείας 
και αγάπης σου, δπερ δέν ήθελον πράξει, έάν δέν έπίστευον, δτι ήθέλατε τηρή
σει τόν λόγον καί τήν ρηθείσαν ύπόσχεσίν σας Ταπεινώς ΐκετεύουσα τήν Μεγα- 
λειότητά σας, έν όνόματι τής μεγάλης καί τρυφεράς αγάπης ήτις συν
έδεσε καί θά συνδέη ήμάς πρός άλλήλους πάντοτε, νά φανής εϋνους καί 
στέρξης προθύμως τά γενόμενα βεβαιών τούτο διά γραμμάτων σου' μέχρις ού 
δέ λάβω ταϋτα, θέλω διατρίβει ένταϋθα, μή προχωρούσα ένδότερον εις τό βα

σιλεών σου».

Συμπεραίνει δέ θωπεύουσα τήν αδυναμίαν τοϋ άδελφοϋ της ώς εξής;
«Καί όπως εύαρεστηθήτε προθυμότερον νά στέρξητε είς τήν έγκαρδιωτατην 

ταύτην έπιθυμίαν μου, εύχαρίστως καί ρητώς ύπόσχομαι καί ύποχρεοΰμαι οια 
τής παοούσης νά σοί δώσω πάντα τά άντίφερνα τά χορηγηθέντα μοι, επίσης 
πάντα τά παρά τοϋ άποθανόντος συζύγου μου δωρηθέντα μοι χρυσά σκεύη καί 
πολύτιμα κοσμήσματα όσα ήθελον μοι έπιστραφή. Πλήν τούτου θέλω σάς δίδει 
έτησίως έκ τής ποοικός μου τοσοϋτον μέρος όσον ήθέλατε εύαρεστηθή να ζητη- 
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σετε. Καί εξ όλων τών ακινήτων, γνωρίζουσα τήν ύμετέραν εΰμένειαν, υπόσχο
μαι νά μεταβιβάσω ύμϊν ικανά».

Έν δλη τή ίστορίμ δυσκόλως ήθελέ τις εύρες έπιστολήν, έν τή όποίφ 
ή άγάπη άδελφής, οί αναιδείς άπληστου άδελφοϋ ύπολογισμοί καί ή 
άγνή λατρεία πρδς σύζυγον, τοσοϋτον έξαισίως είκονίζονται.

Δύο ημέρας προ τής άποστολής τής ίκετηρίου ταύτης επιστολής, ό 
Σώφφολκ, ένφ είσέτι διέτοιβεν έν Μοντραίλ, είχε γράψει πρδς τον βα
σιλέα έξαιτούμενος τδ έλεος του και νά μή άφήση αύτδν νά έμπέση 
εις τάς χειρας τοϋ έχθροΰ, άρχόμενος ώς εξής·

«Χαριτόβρυτε Ήγεμών καί Κύριε, πληροφορούμαι παρά διαφόρων ότι ολό
κληρον τδ Συμβούλιον σας, εξαιρούμενου τοϋ λόρδου Ύόρκ, μετ’ άλλων πολλών 
απεφασισαν νά πείσωσι τήν Ύμετέραν Μεγαλειότητα ΐνα μέ θανάτωση ή μέ κά
θειρξη δπως ούτω καταστραφώ. Φεϋ, Κύριε ! Δύναμαι νά εΐπω δτι ή ψυχή 
μου ύπήρξε σκληρά, άφοϋ έγώ ουδέποτε ειδον άνθρωπον έν αμηχανία καί δέν 
έσπευσα προθύαως νά βοηθήσω αΰτδν πάση δυνάμει, τοϋτο δέ ή Ύμετέρα Με- 
γαλειότης καλώς γινώσκει. "Ηδη δ δτε έγώ εύρίσκομαι έν ταύτη τή αμηχανία καί 
θλίψ ει,πρόθυμοι φαίνονται πάντες νά συντελέσωσιν είςτήν καταστροφήν μου.Οίαδή- 
ποτε καί άν ηναι ή ίδική μου μοϊρα είς τήν δποίαν θέλω ύποταγή, εύχομαι δ Θεδς 
νά συγχωρήση αυτούς. Διότι, Κύριε, Σεϊς είσθε ό ήγεμών, δ κυρίαρχος καί κύ
ριός μου, ό έκ τοΰ μηδενδς άναδείξας με' έγώ δ’ είμί δ ύπήκοος καί θεράπων σου, 
δ προσβαλών τήν Μεγαλειότητά σου διά τής παραβάσεως τής πρδς ύμά; ύποσχέ- 
σεως ώς πρδς τήν βασίλισσαν, τήν αδελφήν σας, δθεν παραδίδω έμαυτδν μετά τε- 
ταπεινωμένης καρδίας είς τάς ύμετέρας χεϊρας δπως διαθέση τδ έμδν σώμα κατ’ 
αρέσκειαν, μή φοβούμενος τήν κακίαν έκείνων, διότι γνωρίζω δτι ύμεϊς είσθε τοι- 
αύτης φύσεως, ώστε δέν ήθέλατε επιτρέψει είς αυτούς νά μέ καταστρέψωσιν 
ένεκα τής μοχθηρίας των. Άλλ’ οίανδήποτε τιμωρίαν καί άν μοί έπιβάλητε, 
θέλω ευχαριστήσει τδν Θεδν καί ύμάς έπί ταύτη, νομίζω δ’ δτι είμαι άξιος τι
μωρίας ένώπιον τοϋ Θεοΰ καί τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, ώς γινώσκει ό Κύ
ριος, δ δποϊος εύχομαι να δωρήση ύμϊν μακρδν βίον καί πληρώση πάσας τής 
καρδίας σου τάς έπιθυμίας, είς έμέ δέ τδν τεθλιμμένον άθλιον, τήν σήν εύπρόσ- 
δεκτον εύνοιαν, έκ τής στερήσεως τής όποιας τόσας ύφίσταμαι πικρίας».

Αί επικλήσεις αύται δέν έγένοντο έπί ματαίφ. Είς τούς άνησυχοϋντας 
συζύγους έγνώσθη δτι ούδέν πλέον έχουν νά φοβηθούν, λαβόντες βέ τήν 
χαροποιάν ειδησιν άμέσως άνεχώρησαν κατευθυνόμενοι είς ’Αγγλίαν.

Τά λοιπά έν συντόμφ έχουσιν ώς έξης. Ή βασίλισσα καί ό δούξ ένυμ- 
φεύθησαν έν Γρήνιτζ δημοσίγ μετά ζωηρών έκδηλώσεων χαράς καί ά- 
γαλλιάσεως. Ή ιστορία τοϋ μυστικού αύτών γάμου έν Γαλλία ούδέ
ποτε άπεκαλύφθη είς σύμπαν τδ ’Αγγλικόν έθνος, άλλά μόνον είς ολίγα 
μέλη τοϋ Συμβουλίου, τά όποια ειχον άκούσει περί τοΰ γάμου ένφ ό 
Ούΐλλιαμ Σύδνεϋ άπεστάλη είς Παρισίους ΐνα ζητήση παρά τοϋ Φραγ

κίσκου, έν όνόματι τοϋ βασιλέως τής ’Αγγλίας «διά τήν τιμήν τής βα- 
σιλίσσης τής Γαλλίας, καί προς άποφυγήν πάσης δυσφημήσεως» νά 
τηρήση ώς πρός τδν έν τοϊς άνακτόροις Κλουνύ τελεσθέντα γάμον «έχε- 
μύθειαν, χωρίς ν’ άνακοινώση τά κατ’ αύτόν είς ούδένα, ώς ήθελε πρά- 
ξει καί αυτός ό βασιλεύς». Άλλ’δμως ό Σώφφολκ πολύ άκριβά έπλή- 
ρωσε διά τήν τιμήν ήν έσχε γενόμενος γαμβρός ήγεμόνος. Μεταξύ τοΰ 
'Ερρίκου άφ’ ενός, καί τής Μαρίας καί τοϋ Σώφφολκ άφ’ ετέρου, ύπε- 
γράφη συμβόλαιον, δι’ ού συνεφωνήθη ΐνα ή Μαρία πληρώση τφ άδελφφ 
αύτής τό ποσόν λιρών 24.000 έκ τών άπό τής Γαλλίας προσόδων της 
ώς καί τήν προίκα έκ 200,000 μαρκών τάς όποιας ό Φραγκίσκος ύπε- 
σχέθη νά τή έπιστρέψη· έπίσης πάντα τά πολύτιμα σκεύη καί κοσμή
ματα, τά όποια είχε λάβει κατά τον πρώτον γάμον της, ώς καί πάν- 
τας έκείνους τούς πολυτίμους λίθους, τούς οποίους ό Λουδοβίκος «κατά 
διαφόρους έποχάς, διά τούς άσπασμούς καί τάς ευχαριστίας της» τή 
είχε δωρήσει. Διά τούτου τοΰ γεκχαίον καί άύε./^ρικοϋ συμβιβασμού ό 
Έρρϊκος ού μόνον άπέφυγε τοϋ νά δώση αύτή έπιχορήγησιν κατα τον 
γάμον της, άλλά καί έλαβεν ικανά πρδς έπαύξησιν τών βασιλικών του 
προσόδων. Δικαίως δθεν ό άρχαΐος χρονογράφος Χώλλ γράφει τά έξης·

«Κατά τοϋ γάμου τούτου πολλοί ήγανάκτουν καί έλεγον, δτι μεγάλη 
προσεγένετο τφ βασιλείφ ζημία μή νυμφευθείσης αύτής μετά τοϋ πρίγ- 
κηπος τής Καστίλλης' άλλ’ οί νουνεχέστεροι ηύχαριστοϋντο σκεπτόμε- 
μενοι, δτι έάν ήθελεν αύθις νυμφευθή έκτός τοϋ βασιλείου, ήθελε λάβει 
μεθ’ έαυτής πολύν πλούτον, ένφ ήδη είσήγοντο κατ’ έτος έν τφ βα- 
σιλείφ 9,000 ή 10,000 μάρκαι.»

"Ωστε «οί νουνεχέστεροι» εύλόγως ήσαν εύχαριστημένοι.
Άλλ’ ή άφήγησις τοϋ έρωτος τούτου δέν περαιοϋται μέ τόν γάμον 

τοϋ ήρωος καί τής ηρωίνης τοϋ διηγήματος τούτου. Μετ’ αύτόν άπεκα- 
λύφθησαν έτερα γεγονότα δραματικώτατα. Φαίνεται, δτι ό δούξ Σώφ
φολκ, δταν ώμοσε πίστιν πρός τήν ώραίαν Μαρίαν έν τφ παρεκκλησίφ 
τών άνακτόρων τοϋ Κλουνύ, ήτον ήδη έγγαμος.

Πλήν μετά τόν γάμον των ό Σώφφολκ καί ή Μαρία δέν ακούονται 
συχνά. Ενίοτε παρευρίσκοντο έν συμποσίοις τής Αύλής ή άλλαις έορ- 
ταϊς, άλλά τόν χρόνον των κατέτριβον κυρίως έν εύτυχεϊ μονήρει βίφ εν 
τή έξοχική αύτών έπαύλει έν Σώφφολκ, μετά συμβιωσιν δέ δεκαοκτώ 
σχεδόν έτών, ή Μαρία, ή Λευκή Βασίλισσα, μετά βραχεΐαν νόσον, ετε- 
λεύτησε τόν βίον καί έτάφη μετά πάσης πομπής έν τφ ναφ τής μονής 
τοϋ Σαίντ Έδμονςβουρυ.
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Μίαν μόνην πτυχήν άνηγείραμεν άπό τής βασιλικής άλουργίδος τής 
Λευκής Βασιλίσσης ! Μίαν μόνην πτυχήν ! καί άνέγνωσαν πάντες, καί 
άνεγνώσατε πάσαι, οποία οδύνη, όποια πικρία στέφει τά ανθηρά χείλη 
τής άβράς κόρης, κα'ι όποιος καρκίνος βιβρώσκει τήν γυναίκα τήν φέ- 
ρουσαν διάδημα άδαμάντινον καί πορφύραν . . . ψευδή.

Φέρει ή Ήνεμονίς τήν έσθήτα λευκήν, καί λέγεται Βασίλισσα Λευκή. 
Άλλά τό στήθος καί τά σπλάγχνα της δλα μαύρη καλύπτει άράχνη. 
Καί έάν είς τά φυλλοκάρδια της — τής Βασιλίσσης τής Λευκής — δέν 
υπήρχε σταγών θεία άπό τοΰ άδύτου τών Ούρανών φωτός, ή γή θά ήτο 
κόλασις παντοτεινή, μαρτύριον άτελεύτητον.

Άλλ’ ή Βασίλισσα ή Λευκή ειχεν έν τή καρδία αΰτής αίμα Αγ
γλοσαξονικόν, και άπεδέχθη μέν ώς σύνευνον τόν γηραιόν τής Γαλλίας 
μονάρχην χάριν τοϋ μεγαλείου τής πατρίδος αΰτής, άλλ’ ΰπό τόν απα- 
ράβατον δρον δπως μετά τόν θάνατον αύτοϋ λάβη παρά τό πλευράν της 
τόν έκλεκτόν τής καρδίας αύτής. Και άπέρριψεν ετέρους ηγεμόνας κρα- 
ταιούς, κα'ι ένέδωκεν είς τήν άπληστίαν τοϋ Βρεττανοϋ άνακτος καί 
άδελφοϋ αύτής, καί έδώρησεν αύτφ προθύμως καί φερνήν καί άντίφερνα, 
καί άδάμαντας καί μαργαρίτας, καί πάσας τάς ματαίας παρήτησε τι
μάς, καί τήν γηίνην, τήν φθαρτήν δόξαν, δπως συζήση ώς ομότιμος 
παρά τό πλευράν τοϋ άγαπημένου της Σώφφολκ.

* *

♦ ♦ ♦ *

Τέσσαρες παρήλθον αιώνες μακροί άπό τών χρόνων τής Λευκής Βα
σιλίσσης καί ή γυνή έξακολουθεΐ ετι κα'ι νϋν μάρτυς καί θϋμα, ούχί 
πλέον έν ταΐς ζωνταναΐς άγγλοσαξωνικαΐς χώραις, άλλ’ έν άλλαις τοϋ 
κόσμου χώραις, καί έν αύτή τή ήμετέρφ. Ούχί ή κόρη, άλλ’ οί περί αύ
τήν, οί .ΐεγόριεκοι γεννήτορες, οί Λεγόμενοι προστάται τής άτνχονς 
άπειλοϋν, εκβιάζουν τήν κόρην ΐνα λάβη ούχί εκείνον δν ή καρδία αύ
τής ζητεί, άλλ’ έκεΐνον δν οί περί αύτήν αρπαγές τής άληθοϋς αύτής 
χαράς καί εύτυχίας ζητοϋσι νά τή προμηθεύσωσι.

Έάν ήτο δυνατόν Τειρεσίας ή Κάλχας νά ’ξεδιπλώση τάς πτυχάς 
πάσας τών καρδιών δλων τών άναγνωστών τής φιλτάτης «Ποικίλης 
Στοάς», όποιον μαρτύριον άγνωστον, όποιον ταρτάρειον έρεβος ήθελεν 
άποκαλυφθή πρό τών όμμάτων τοϋ κόσμου ! ’Εκείνη ήν ό κόσμος ό μω
ρός ολβίαν καλεΐ, ήθέλομεν τήν ίδει νά χύνη κρυφά κρυφά, καί στα
λαγματιά σταλαγματιά δάκρυ φαρμακερόν, ένφ συγχρόνως τό χεΐλός 
της θά προσεμειδία πρός πάντας μέ άρρητον, άλλά ψεύτικη γλυκάδα.

Ή κόρη, έξαναγκαζομένη ούτω νά γείνη σύνευνος χρυσομάλλου άν- 
δραπόδου, ή κιβδήλου νεανίσκου φέροντος όνομα προπατορικόν, ώς προ
πατορικήν κατάραν καί λίθον βαρύν περί τόν τράχηλον αύτής, κάμπτει 
ή άτυχής τήν νεαράν αύτής κεφαλήν ύπό κλοιόν χαλύβδινον, καί ή κόρη, 
γενομένη γυνή, εθίζεται μικρόν καί κατ’ ολίγον είς τόν ψευδή βίον ώς 
καί είς τδν ψευδή τοϋ βίου αύτής σύντροφον, μικρόν δέ καί κατ’ ολίγον 
μεταλλάσσει έξεις, ιδέας, σχέδια, σκοπούς, αισθήματα, καί καθίσταται 
άγνωστος· άγνωστος ! ποία ; Ή γυνή, τό ούράνιον άληθώς σκεύος, ή 
γυνή ή άναγνωρίσασα πρώτη καί λατρεύσασα τόν γλυκύν Ίησοϋν, ή γυνή 
ή ένισχύσασα είς τό μαρτύριον τούς μάρτυρας τοϋ κόσμου πρός δόξαν 
άίδιον. Ούτω διά τήν έλλειψιν άληθών άνδρών μωραίνεται μικρόν καί 
κατ’ ολίγον καί τό άλας τοϋ κόσμου, αύτή ή γυνή.

Πάς τις ενθυμείται δτι τάς ίεράς τών κόλπων ήμών άκτάς μέ άλύ- 
σεις σιδηράς περιέφραττον, ούχί πρό χρόνου μακροϋ, τά άποκλείοντα. 
ημάς ξένα χαλύβδινα σκάφη. Ούχί πϋρ άλλ’ ούτε τέφραν ψυχράν καί 
σποδόν ημείς οί άναίσθητοι έπί τών κεφαλών ήμών έρρίψαμεν καί τό 
έρημον γύναιον βλέπει καί αύτό μετά χαράς δτι απέρχονται οί έχθροί, 
καί τρέχει καί αύτό κ’ έξαπλοϋται μέ γοργόν τό βήμα έν ρύμαις καί 
πλατείαις καί άγυιαΐς, ΐνα μάθη καί ΐδη έάν έφθασαν τά τρίχαπτα 
Velenciens καί έάν έφθασαν τά νέα τών πτηνών πτερά άπό τών 
Τροπικών ΐνα στολίση καί αύτή τήν μωράν αύτής κεφαλήν. Ούτως ή 
Έλληνίς γυνή, τδν βίον μεταλλάξασα, δέν σφζει πλέον τόν άνδρα τόν 
κοϋφον, τον άνδρα τον ύπερφίαλον, αύτή δέ ώς μικρά χρυσαλλίς καίει 
καί αύτή τά πτερά της καί καταστρέφει τής ψυχής αύτής τό θειον 
κάλλος.

Άλλ’ ήμεΐς δέν έζήσαμεν πρό πέντε αιώνων, δτε έζη ή Βασίλισσα 
ή Λευκή τών Τυδόρων, ούτε έγεννήθημεν ύπό φεουδάρχας Σώφφολκ 
καί ούρανόν σκοτεινόν, άραχνιασμένον. Ήμεΐς είμ-εθα οί κληρονόμοι οί 
αληθείς τοϋ ’Ελληνικού φωτός τοϋ καταυγάζοντος πάσαν καρδίαν, πά
σαν ψυχήν Ελληνικήν. Άλλά φεϋ! ήθελήσαμεν νά γίνωμεν ξένοι, 
νά χορεύωμεν έντός τής σκοτεινής τών Φράγκων καταχνιάς, έκδύοντες 
καί άποβάλλοντες καί αύτό τό φτωχικό πετσί μας, τό έρημο πετσί 
μας—περί τοϋ όποιου συχνά πυκνά άκούομεν δτι ζή καί θά ζήση εις 
αιώνας αιώνων. — Ήθελήσαμεν νά έμπαίξωμεν καί σεμνάς μητέρας καί 
τετιμημένους ήρωας, ΐν’ άποδείξωμεν είς τούς Φράγκους πάντας δτι 
πάτριον έθος ούδέν άπέμεινεν έν ήμΐν, ούτε ασμα Ελληνικόν, ούτε μέ
λος θεόπνευστον τών πατέρων τών θεοφόρων. Καί τόσον, φιλτατοι ανα-
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γνώσται, εγίναμεν αγνώριστοι, ώστε έάν ποτέ γλυστρήσας πλανηθή έν 
τφ Άθηναϊκφ θεάτρφ τών Όφφεμπάχων πτωχός έπαρχιώτης, φέρων 
έπί τών νώτων σαγιάκι Λευκόν καί τήν ύμνηθεϊσαν, τήν τετιμημένην 
καί δεδοξασμένην ’στό χάνι τής Γραβιάς φουστανέλλα, πασαι τών δε
σποινίδων μας αί διόπτραι μετά θάμβους καί έκπλήξεως στρέφονται 
πρός τον Έλληνοφρονούντα αύτόν Ζουλού.

Άλλα κάτω πλέον τό ψευδές προσωπεϊον, έρημος κόρη. Πέταξε, έάν 
σοί έμεινε σταγών ζωής μία καί μόνη, καί ποδοκύλισε μέ ανδρικόν 
πόδα τήν ψευδή ευτυχίαν, τήν αίματοβαμμένην άλουργίδα σου. Πέ- 
ταξε, έρημος κόρη, τήν ψευδή σου πορφύραν καί τρέξε, τρέξε καί σύ 
δπου έτρεχεν ή αληθής τών Φαιάκων κόρη, ή βασιλοπούλα Ναυσικάα, 
τό χαριτωμένον ερκοζ <ροίηκος ’πού ΰψοΰται ’στά ουράνια ’σάν κλω
νάρι χαρούμενο. Τρέξε, τρέξε καί σύ, έρημος κόρη, έκεϊ δπου ’σέ νερά 
κρουσταλλένια καθαρίζει ή γλυκεία τών Φαιάκων βασιλοπούλα τών κα- 
σιγνήτων τούς χιτώνας καί γελοέ καί χαίρει καί σκιρτμ ’σάν χαριτω
μένη δορκάς έπί τής άνθοστολίστου τών λειμώνων χλόης.

Κάτω, κάτω τό προσωπεϊον, έρημος γυνή, πέταξε φτωχή μου κόρη, τήν 
ψευδή ευτυχίαν, τον νυμφίον, τον θέλοντα νά σέ σαγηνεύση μέ ψεύτικο 
όνομα καί θησαυρούς πλέον ψεύτικους. Ποδοκύλισε τό κύμβαλον τό άλ- 
λαλάζον, εάν θέλης νά πρυτανεύη έν τφ οικφ ή άγάπη ή ανυπόκριτος, 
ή χαρά παρά τήν ταπεινήν σου εστίαν, έάν θέλης νά γείνης όποϊαι έγέ- 
νοντο αί αληθείς τών πατέρων ήμών σύντροφοι, αί ίεραί τών αετών 
έκείνων φωλεαί.

1894 Φιλοποίμην Παραςκευαϊδης

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΟΥ ΦΙΛΙ

Όταν Σέ πρωταγάπησα είχα μεγάλη έννοια, 
ποϋ μ’ έτυράνναγε πολύ,

Ν’ αφήσω μες στά χείλη Σου κ’ έγώ τά κοραλλένια 
έρωτικώτατο φιλί . . .

Μά όταν Σέ πρωτοφίλησα, μια νύχτα στό σκοτάδι, 
ώραιοτάτη φίλη Μου,

Άπ’ τό πολύ φκιασίδι Σου κι’ άπό τό κοκκινάδι 
έπρίστηκαν τά χείλη Μου. ΒΕΔΟΥΪΝΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΕΚ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

'Ο κ. Ζίννης

ΥΠΟΣ μοναδικός, τύπος έκ τών σπανιωτάτων ο' 
ιατρός κ. Ζίννης. Έν καύχημα τής κοινωνίας μας, 
έν άγλάϊσμα τής νεοελληνικής ’Επιστήμης. Πε
λώριος, γίγας, εύρύνωτος, ευρύστερνος, ριε στήθος 
άναπεπταμένον καϊ κεφαλήν μεγάλην, γραφικωτά- 
την, κεφαλήν αναπολούσαν τόν Βολταΐρον τοϋ 
Σχουαρ Μόνζ. Τά χείλη του λεπτά, λεπτότατα καϊ 
σαρκαστικός εις τά άκρα άνασυρόμενα, έτοιμα νά 

μειδιάσωσιν ήδέως μάλλον ή πικρώς, διότι ό Ζίννης εινε εϊρων μέγιστος, 
άλλ’ ούχϊ δηκτικός. 'Ρΐς σαρκώδης, καμπύλη, επιβλητική, ήτις θά κατέ
στρεφε και ήσχήμιζε ριικρότερον κρανίον, άλλ’ ήτις εινε έν πλείστη 
άναλογία έκει δπου εύρίσκεται ύπό τό εύρύτατον, λευκόν έρ^υτιδωμέ- 
νον κα'ι ηύλακωριένον ύπό βαθυτάτης μελέτης καϊ πολυχρονίου σκέψεως 
μέτωπον. Δύο δέ οφθαλμοί μικρότατοι, μέλανες, θερμότατοι, δλοι πϋρ 
κα'ι ζωή προμηνύουσι τό πνευματώδες τοϋ άνδρός καϊ διά τής άπείρου των 
γλυκύτητος έκδηλοΰσι τήν Φραγκλίνειον καρδίαν, τήν Ούασιγκτόνειον 
άγαθότητα και μεγαλοψυχίαν τοϋ διαπρεπούς τέκνου τοϋ Ασκληπιού.

Ό κ. Ζίννης διά παν άλλο φυσικώς κα’ι ηθικώς ήτο προωρισμένος ή 
δι’ ιατρός. Παραδοξολογία πράγματι ο,τι λέγομεν, άλλ’ άλήθεια διά 
τούς γνωρίσαντας έκ τοϋ σύνεγγυς καϊ σπουδάσαντας τήν μέχρι τού άπι- 
στεύτου λεπτότητα καϊ εύαισθησίαν τοϋ σοφού έξ ’Ηπείρου Άσκλη- 
πιάδου. Καϊ έν τούτοις ό έρως του πρός τήν έπιστήμην ταύτην παι- 
διόθεν ήτο άκατάσχετος καϊ άσβεστος.

’Εν Παρισίοις δέν έγνώρισε τίποτε έκτος τών βιβλίων καϊ τής Σχο
λής του, πολλάκις δέ πικρώς άναπολών τήν έν διηνεκεϊ μελέτη ταφει- 
σαν νεότητα άλγεινώς αναστενάζει όμολογών δτι δέν έχάρη τά νηάτα του.

Άλλ’ ή Δόξα μυριοτρόπως άντήμειψεν έτέρωθεν αύτόν κατακαλύ- 
ψασα το λαμπρόν του μέτωπον μέ σωρείαν δαφνών καϊ κατακλυσασα 
τό γραφεΐόν του μέ διπλώματα, μέ χαλκά, άργυρά, χρυσά μετάλλια 
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τών ξένων Άκαδημιών, μέ βροχήν εγκωμίων καί τιμητικών ενδείξεων 
ολου τοϋ ξένου σοφού κόσμου, τών σωματείων καί τού τύπου ολοκλή
ρου τής Ύφηλίου.

«ζ/έζ έχάρη τά νηάτα του /» Ναί, είνε φράσις βαρυσήμαντος, φοβερά, 
πικρότατη, άλλ’ δταν ή νεότης καταναλίσκηται κα'ι χρησιμοποιήται 
εις τόσον εύγενή καί μεγάλα έργα, δταν ή νεότης κατατρίβηται καί 
καταπονήται, όπως σωθώσι χιλιάδες άθφων υπάρξεων καί ταλαίπωρων 
εκθέτων, τότε «μούντζα νά έχουν», κατά τό δη λεγόμενον, δλαι αί κραι- 
παλαι και αι ήόοναί, αί θάλειαι καί οί κώμοι, τά γλέντια καί αί τρυ- 
φαι τής νεανικής ηλικίας ! ’Εκείνα τά έχουσιν όλοι οί νέοι δλων τών 
τάξεων καί άπασών τών γενεών. Ή άπόλαυσις δέν είνέ τι δύσκολον, 
δυσαπόκτητον καί μέγα. Δέν χρειάζεται ή ολίγη έλαφρότης, ολίγη διά- 
θεσις καί περισσοτέρα άδυναμία θελήσεως. ’Ολίγοι είνε οί ισχυροί, οι 
forts, εν τφ βίφ τούτω, οί άψηφούντες τήν ηδονήν, οί περιφρονοΰντες 
τήν γυναίκα, οι ανώτεροι τής άκολασίας καί τών παννυχιστικών κραι- 
παλοκώμων. ’Ολίγοι είνε οί θυσιάζοντες τά πάντα διά τήν Δόξαν, τήν 
Πατρίδα καί τήν ’Επιστήμην καί έκ τών ολίγων τούτων είς είνε καί ό 
Αναστάσιος Ζίννης.

*
¥ *

’Αλλά παρά τό βιβλίον καί τοϋ ’Ασκληπιού τά ξήοια, παρά τούς κυά- 
Οους καί τά έκδόρια, ό ευφυής καθηγητής ιδιαιτέραν λατρείαν τρέφει καί 
πρός τής Γαστρονομίας τούς σεπτούς βωμούς. Είνε τύπος λεπτού λιχνο- 
τένθου καί φιλοδείπνου σοφού. Καί είνε ή θεά αύτη αδελφή, κασεγνήτη 
καί όμαιμος τής «Ύγιείας», τής πεφιλημένης, σφριγώσης καί εύζώνου, 
ζωηρας δέ καί μειλιχίου κόρης τού 'Ασκληπιού.

Ή πρώτη του ένασχόλησις, άμ’ ώς είσέλθη είς τόν οίκόν του, είνε 
νά μεταβή είς τόν μικρόν τής εύνοουμένης θεάς ναΐσκον καί νά έπι- 
βλέψτ(, ώς οίωνοσκόπος τά σφάγια, τόν εύπεπτον οβελίαν άμνόν, τήν 
προκλητικώς άνελισσομένην καί ώς μάγισσαν πολυβραχίονα καί πολύ
ποδα, κοχλάζουσαν δ’ ώς έν τοΐς κύμασι τού πόντου, έν τφ λέ- 
βητι πορφυροβαφή εκ τού τών χρυσών μήλων ήδυτάτου γαργαλιστικού 
χυμού, ρ,ακαρουνάάαν. Δέν λείπει ποτέ νά άστειευθή μετά τής μα- 
γειρίσσης και νά είπη άεί τινα ευφυολογίαν, μεγαλοφωνών διάφορα ρητά, 
οίον τό «Est modus in rebus» καί τά «Bagatella, Cacarella!» κά- 
μνων διαφόρους άστείας τής φωνής παραλλαγάς καί μειδιών άφελέ— 
στατα ώς παιδίον.

Ό κ. Ζίννης μεθ’ δλας τάς άφθονους τής Δόξης τιμάς ύπέστη πολλά 

έν τφ βίφ, κατά βάθος δ’ είνε τόσον πικραμμένος καί τόσην θλΐψιν αι
σθάνεται, ώστε ζητεί παντοιοτρόπως νά διασκεδάση τόν εσωτερικόν 
τούτον κλύδωνα. Καί οίκογενειακώς δ’ υπήρξε τά μέγιστα άτυχής, 
άπολέσας άδελφούς έν θαλερωτάτη ήλικίμ άποθανόντας καί σύζυγον, 
ής ή διά τού άθηνάίκού όρίζοντος διάβασις άφήκε χρυσήν γραμμήν έν 
τφ στερεώματι τών ’Αθηνών, οϊαν άφίνουσιν όπισθεν των οι διαττον- 
τες άστέρες. . .

Όλην του ώς έκ τούτου τήν άγάπην, τήν άφοσίωσιν, δλην του τήν 
καρόίαν καί λατρείαν είχεν άποταμιεύσει καί συγκεντρώσει είς τήν πο
λύτιμόν του μητέρα, τήν σεπτήν Χρυσήν Ζίννη. Καί ήτο περιπαθές 
καί συγκινητικόν θέαμα έκείνη ή υιού μεσήλικος μετά μητρός προ- 
βεβηκυίας καί λευκότριχος έγκάρδιος έφ’ ολόκληρον τόν βίον των συμ- 
βίωσις, δτε ό άμείλικτος τού Χάρωνος πέλεκυς προπερυσι τφ απέσπασε 
τήν άδαμαντίνην έκείνην ψυχήν, ήτις ήτο καί σύζυγος καί μήτηρ και 
άδελφή καί οικονόμος τοΰ οίκου καί παρήγορος άγγελος δΓ αύτόν, έρη
μον άπολειφθέντα έν μέσφ τής παλαιάς του φίλης ’Επιστήμης 1

5Ητο σπαραξικάρδιον νά έβλεπέ τις τόν πολιόν έκεΐνον, πελώριον το 
ανάστημα καί ώς γίγαντα μεγαλόσωμον σοφόν, νά θρηνή καί νά οδύ- 
ρηται κλαυθμυρίζων, ώς παιδίον, έπί τφ θανάτφ τής ύπερογδοηκοντού- 
τιδος μητρός !

¥ ¥
Τίποτε πρωτοτυπώτερον δε απο τας μετά τού μικρού λαού και τών 

έργατών, υπαλλήλων, ύπηρετών συνοιαλεξεις του. Παίζει μέ ολους, 
εύφυολογεϊ, τούς περιγελμ με αθφα αστειολογηματα, σκώπτει τα παντα 
μέ ευθυμολογίαν Χάϊνε καί σκώμμα φιλοσοφου, Βολταιρου ή Δημοκρίτου, 
διαβλέποντος άεί τό γελοΐον τών εγκοσμίων και το μάταιον αυτών. 
“Οταν τρώγη, ζητεί πάντοτε νά έχη είς τήν υπηρεσίαν του μικρόν τινα 
παιδα, δν μεταχειρίζεται ώς γελωτοποιού.

Έκεΐνος δέ νά λαμβάντ, τότε θεσιν στρατιώτου «ατενώς» και να 
κάμνη διαφόρους έπιφωνήσεις, συνοοευων τά λατινικά επιφωνήματα, τα 
διάφορα άκατάληπτα «λερ-μπαλέρ» και «θα σε βάλω στήν σεντούκα, 
πού μού τάκαμες έτοΰτα . . .» κλπ. τού κυρίου του.

Πολλάκις δέ μεταξύ δειπνούντος τού ιατρού άκούεται ό μικρός παις 
ή ή παιδίσκη άναφωνούσα «δύο ! τρεις ! τεσσαρες !»

Έάν δέν γνωρίζητε τά συνθήματα ταύτα καί δέν ήσθε μεμυημένοι 
είς τάς έθιμοτυπίας τού διαπρεπούς Καθηγητού, έξίστασθε καί απορείτε 
. . . Τό πράγμα έν τούτοις είνε άπλούστατον. Ο υπηρέτης αριθμεί τα;
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φέτας άρτου, ας τρώγει ό ιατρός 1 . . διότι εινε φοβερός άρτοφάγος.
Άλλά μή τον ζητήσητε εις ιατρικήν έπίσκεψιν καθ’ ήν ώραν τρώ

γει, διότι έχάθητε . . . Ό μειλίχιος, γλυκύς, προσηνέστατος εκείνος 
δαιτυμών μεταβάλλεται αύθωρεί εις άγρίαν άρκτον, εις βρυχώμενον 
λέοντα, είς μυκώμενον ταύρον . . . Σωθήτε τό ταχύτερον, ΐνα μή καί ή 
θύρα αύτή σάς κυνηγήση ! . .

Τί βλασφημία!, οΐα οργή καί χόλωσις !
— «Στό διάβολο 1 αναφωνεί, δέν εχομεν δικαίωμα καί νά φάγωμεν λοι

πόν ! Μά αύτοί δέν τρώνε τάχα ! Τί είμεθα ήμεΐς γομάρια, χαμάλιδες ;»
Προχθές ετυχε νά τον συναντήσω καταβαίνοντα έκ τής άμάξης. 

Ώραιότερον θέαμα δέν ύπάρχει άπό τής έξελίξεως εκείνου τού πελω
ρίου του σώματος έκ τού δίκην κυτίου πυρείων, ώς μικροκομψοτεχνή- 
ματος, στιλπνού του κουπέ.

— Έ πόσαις έμέτρησες ; έρωτμ σοβαρώς τόν νεαρόν του, παϊδα ετι, 
αμαξηλάτην.

— 130, ’Αφέντη ! . .
Τί εινε αύταΐ αί εκατόν τριάκοντα νομίζετε ; Ευθύς μοί διελεύκανε 

τήν απορίαν ό φιλοπαίγμων καθηγητής.
— Τφ παρήγγειλα, μοί λέγει, νά μετρά δσας γυναίκας συναντφ 

είς τόν δρόμον, άλλ’ ό μασκαρατζϊκος μού είπε προχθές δτι δέν μετρμ 
ποτέ τάς γραίας . . . Τί νά κάμης, φίλτατε, αύτός ό βρωμόκοσμος εινε 
γιά μούντζωμα . . . Πρέπει νά έχη κανείς τέτοιους καραγκιόζιδες νά 
γελφ ολίγον . . .

Καί στρεφόμενος πρός τόν ηνίοχον. . .
— Έ! κύρ κολοκύθα, τρέξε πάρε τό άλογο είς τον σταύλον, διότι 

εινε κάθυγρον 1
* »

Μοναδική δέ καί ή λατρεία του πρός τήν Γαλλίαν. 'Αρκεί νά τφ 
είπητέ τι ένθουσιαστικόν διά τούς Γάλλους καί εύθύς οί οφθαλμοί του 
πορφυρούνται καί ώς παιδιού ίακρύουσιν . . . Καί εχει δίκαιον. Η 
Γαλλία δι’ αύτόν ύπήρξεν ό τόπος τής άναγνωρίσεως τής αξίας του καί 
τής έκτιμήσεως τών έπιστημονικών του έργασιών.

— «Είς αύτόν τόν άγριον, τόν άνήθικον τόπον μόνον αντίόρασιν εύ- 
ρον, μοί λέγει συχνά. Μέ έπολέμησαν πάντοτε καί άντέπραξαν είς o,rt 
καλόν ήθέλησα νά κάμω. Πόλεμον, φίλε μου, πόλεμον φοβερόν μοί 
έκαμον πάντοτε καί είς τό Βρεφοκομεΐον καί πανταχού. Δέν υπάρχει 
ήθική, δέν υπάρχει έκτίμησις καί έπιστημονικός βίος ! Ίσως σείς οι 

νεώτεροι ζήσητε είς καλλιτέραν έποχήν καί ίδήτε ώραιοτέρας ημέρας, 
άλλ’ ημείς θά άποθάνωμεν μέσα είς αύτήν τήν άθλίαν ατμόσφαιραν, 
είς τήν βρώμα ! . . .»

Καί άμα λέγων ταύτα ροφα κύπελλον ύπατος, δπερ μιγνύει πάντοτε 
μέ ολίγον χοηάχ.

Δέν εινε τού παρόντος ή πλήρης περιγραφή καί βιογράφησες τής σθε- 
ναράς καί εύγενούς ταύτης φαεινής ΰπάρξεως. Ό Ζίννης εινε τόσον γνω
στός, ώστε δέν προύθέμεθα ποσώς νά σάς τόν παρουσιάσωμεν, έξάγον- 
τες αύτόν έκ τής άφανείας. Εύρίσκεται τόσον έν τφ φωτί, ώστε μάλ
λον δυσκολεύεται τις νά συλλάβη ολόκληρον καί πάσας τάς λεπτομε- 
ρείας του. ’Ιδία δπου αίρεται είς λυρικόν κάλλος ή μορφή του, εινε, δταν 
καθ' έκάστην πρωίαν έπισκέπτηται ώς ποιμήν τό μικρόν του κο- 
πάδιον, τά άρνάκιά του, τά άθφα τής τύχης πλάσματα, έν τφ ’Εκθετο- 
τροφείφ, άτινα σφζει κατά δεκάδας έκ βεβαίου θανάτου.

Άλλά καί ώς έπιστήμων παιδίατρος ό κ. Ζίννης δύναται νά θεωρηθή 
ώς μία μεγαλοφυία, πολλάκις δ’ οί σοφοί τής Ευρώπης έγραψαν «έχ 
της 'Ανατολής το φως !» άναγνόντες τάς ρηξικελεύθους καί έπαναστα- 
τικάς, οίαι αί περί τής οδοντοφυΐας καί τής διφθερίτιδος, μελέται καϊ 
ανακοινώσεις τού Sub aere Atheniense ζώντος σοφού ιατρού.

Είθε ή ύγίεια, ήν τόσον αγαπά. καί τόσον διαθρύπτει — άμπεχόυιε- 
νος καί κατά τούς θερινούς μήνας, κατά τά κυνικά καύματα, χιτώνας 
διπλούς καί τριπλούς καί έπανωφόρια άλλεπάλληλα καί ίδρώνων περι
τυλιγμένος έντός αύτών ... — είθε, λέγομεν, ή Ύγίεια, ήτις τυγχάνει 
τοιαύτης λατρείας παρ’ αύτού, διασφζοι καί διαφυλάττοι ές αεί αύτόν 
ύγιά καί άκμαΐον πρός τιμήν τής Πατρίδος καί έπ’άγαθφ τής ’Επιστήμης! 

’Οκτώβριος 1894.
Αλέξανδρος Φιλαδελφευς

Υ. Γ. Πάντοτε άμεμπτος τήν πεοιβολήν, μέ όλον το γαλλικόν chic κομψότατα 
ενδεδυμένος. Εις έκτων άριστων πελατών τοϋ κ. Άηδονοπούλου. Καπνίζει πο^ύ. 
Δέν δέχεται ή συαβούλια· μέ τήν έλαχίστην δ’ αδιαθεσίαν ο’ικουεε”, μή έπι- 
σκεπτόμενος, έάν ζητηθή, οΰδέ πρίγκηπα. Βεβαίως δ Ζίννης δέν έπλάσθη διά νά 
γείνη έκατομυυριοϋχος. Και έν ακόμη χαρακτηριστικόν τοϋ τόπου καί τής επο
χής όπου ζώμεν: Ό Ζίννης δέν έχει ακόμη τον Σταυρόν τοϋ λαιμοϋ, τόν δποΐον 
έχει δεκάς συναδέλφων του, μή άξιωθέντων παρά ξένης ’Ακαδημίας μηδέ χαλ
κού μεταλλίου ! Και οχι μόνον δέν τόν έχει, άλλά καί δ πρώην 'Υπουργός τής 
Παιδείας δ κ. Ευταξίας ήπείλησεν ότι θά τόν παύση, ώς νά ήτο ιπποκό
μος του ! . . .τΩ παρωδία ύπουργών ! Idem.



214 ΠΟΙΚΙΛ ΣΤΟΑ 215

Ό κ. Ί'υχάρης

ΙΔΟΣ «Μοσι.ου Τζόρτζ» τών Παρισίων. Ηράκλειος 
τδ άνάστημα, εύρύνωτος, παχύς, τουρκοανατολίτης, 
μελαψός μέ κατάμαυρον, πλατύν μύστακα, ό Μοσωύ 
Πσυκαρι είνε καϊ αύτδς μία όμοια προσωπικότης εις 
τδ Παρίσι, άπ’ τά κόκκαλα βγαλμένη τοϋ 'Ρενάν 
τά ιερά. Πέρνα γιά κάτι τι καϊ τούς πωλεΐ εκεί 
τούς κούκκους γι’ αηδόνι και τδν χαλβά τής Κωνσταν
τινουπόλεως οι’ 'Τμήττειον μέλι . . . Μέ μισά τουρ
κικά, έν δέκατον ελληνικά, τρία τέταρτα γαλλικά 

κα'ι έν τρίτον ιταλικά όμιλεΐ μίαν γλώσσαν, ην διαδίδει έν Γαλλίοι ώς 
τήν γνησίαν, άδολον, λαϊκήν καϊ δημώδη ελληνικήν ... 'Ο κ. Βεζάνος, 
δτε ήτο έν Παρισίοις, τοϋ έκαμνε μάθημα είς τά έΙΑηηκά, τάς δέ γνώ
σεις του έπ'ι τής επίκτητου ταύτης γλώσσης, συνεπλήρωσεν άναγινώ- 
σκων τάς σατύρας τοϋ Σουρή καί τά ποιήματα τοϋ Πολέμη, έξ ών 
έσημείου δσας φράσεις ήγνόει μέ κόκκινο μολύβι, λέγων είς τδν ίδιον : 
«Αύταίς θά ταϊς μεταχειρισθώ είς τδ βιβλίο μου »

Σκαιδς καί τραχύς τούς τρόπους, δταν τδν έπισκεφθήτε, διηνεκώς 
σάς υπενθυμίζει δτι πρέπει νά τδν άφήσητε ήσυχον. Έάν σάς καλέση 
νά φάγητε, τήν έπάθατε, διότι δι’ δλου τοϋ βίου θά σάς τδ έπαναλαμ- 
βάνη. Έάν δέ ποτέ διαφωνήσητε έπί τίνος ζητήματος, θά σάς είπη 
έξωργισμένος : «Άλλά τδ φαγί μου ήξεύρατε νά τδ φάτε !»

"Οταν τδν έπεσκέφθην, μέ ύπεδέχθη μέτδ έσώβρακον.,.Ήτο κρύο κάτω 
τοϋ μηδενικού καϊ δέν είχε διόλου πϋρ. Έπερίμενε νά μάς θερμάνη ελά
χιστη φλόξ φωταερίου μόλις ορατή, ή δυστυχής ! . . Πρέπει δέ διηνεκώς 
νά ΐστασθε όρθιος, διότι δέν ειχεν ή έν κάθισμα, δπερ φυσικά χρησιμο
ποιεί ό ίδιος, ώς οικοδεσπότης και Καθηγητής. . . Τδ τελευταΐον τοϋτο 
έπίθετον είνε ώς τά κατ’εύφημισμόν κατά τάς Ευμενίδας, Try εν.ΐογίαυ 
καί τδ ενώνυμον ούτω καί ό Ψυχάρης καθηγητής .... Δέν είχε τί νά 
τοϋ δώση ό 'Ρενάν ώς έπίθετον διά νά τόν παρουσιάση είς τδν κόσμον 
καί εύρε τδν άπλούστατον, εύκολώτατον έν Παρισίοις καί μάλλον «τρα- 
βώντα νερό» κολακευτικόν αύτόν τίτλον.

Ή τρύπα, δπου διδάσκει, είνε τόσο μικρά και στενόχωρος, ώστε δταν 
αύτδς είνε μέσα, ό μαθητής του, ό εις και μόνος, πολλάκις μένει έξω ... 
Χρειάζεται δέ μίτος ’Αριάδνης διά νά άνακαλυφθή. Διέρχεσθε ένα διά

δρομον, άναβαίνετε τάς τέσσαρας σαθράς καί παλαιοτάτας, άπδ τδν 
καιρόν τοϋ Νώε, κλίμακας τής Σχολής τών Halites Etudes (ίσως 
λέγονται «ύψηλαί», διότι κεΐνται είς τδ ύπερφον . . .), στρέφετε δε
ξιά, ανοίγετε μίαν θύραν, ευρίσκετε ένα διάδρομον, δν διασκελίζετε 
καί άνοίγοντες είτα έτερον θυρίον ή θυρίδιον, είσέρχεσθε είς δεύτερον 
διάδρομον, μικρόν ώς είδος κυτίου διά Jo/iiro, είτα ένα πλέον μικρόν 
διάδρομον καί μικρότερον θυρίδιον, είδος κουμπότρυπα . . . Καϊ άπδ 
εκεί διά τής κεφαλής καί μέ τήν κοιλίαν, ώς δφις, χώνεσθε σπληνοει- 
δώς καϊ σπληναντερικώς ή κοκορετσιοειδώς είς τήν αίθουσαν τών παρα
δόσεων τών (ΐΓΛωσσοΑογι,χών ΝεοεΛ2ηνι.κωνι> τοϋ κ. Ψυχάρη ! . . .

Έάν ό ίδιος μέ τδν μαθητήν του είνε μέσα, άδύνατον νά είσέλθητε. 
Μόλις τούς χωρεΐ μαζή μέ τήν τράπεζαν καϊ τήν θερμάστραν των. . .

Άλλ’ άρκεϊ τδ θέαμα αύτό. Είνε tableau ! . .
Ό Μ οσίου ΠσυχαρΙ μέ ύφος σοφού καϊ τρανού καθηγητοϋ, μέ τέν

τωμα πρωθυπουργού—ομοιάζει δέ καταπληκτικώς πρός τδν συνάδελφόν 
του ηθοποιόν καϊ τετραπέρατον Τρικούπην — εχων άνοικτδν κολοσσιαιον 
βιβλίον έξηγεΐ είς τδ γαλλικόν τήν . . . ’Ιφιγένειαν τοϋ Εύριπίδου.

Μόλις μέ βλέπει, μοϋ παρουσιάζει ένα πελώριον τόμον καϊ άκόμη 
άναμμένον άπδ τάς κλίμ,ακας, τούς οιαορομους, τους σωλήνας, τους φεγ- 
γίτας, ους ώς γαλή ειχον διέλθει καϊ «ιδού!» μοϋ λέγει έπιτακτικώς καί 
μέ ύφος βεζύρου πρδς πτωχόν φελλάχον Οθωμανόν: «Έξήγει !»

Έξήγησις, καθαρά καϊ παλαιά· τδ «γάρ» θά ειπή «διότι», τό «οοκει» 
=φαίνεται καϊ τδ «φέναξ»=άπατεών, καϊ τέλος : τδ «ώς ύμάς εμ
παίζεις !»=μεγάλε καϊ ένδοξέ ηθοποιέ, κ. Ψυχάρη !

Αύτό δέ λέγεται γλωσσολογία, διδασκαλία τής νεοελληνικής, φιλο
σοφία τής δημοτικής κλπ. ! . . .

Μά δέν πέρνεις, ευλογημένε πατριώτα, τδν λουφέ σου ήσυχα, ήσυχα 
τόν δέ βασι- 

είς τδν «Παρνασσόν» διά 
άλλ’ εκείνον δέν τον έλυπεΐσο

ΓΟΡΙΛΛΑΣ

χωρίς θόρυβον παρά νά άναγκάζης ημάς μέν νά άηδιάζωμεν, τόν δέ βασι
λέα μας μέ εκείνο τδ ψύχος πέρυσι να ελθη 
νά άκούση τό άΦιΛΙ'» ... Άν ούχί ημάς, 
τούλάχ ιστόν 1
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Ό ζ. Φωτίου

ΡΟΣΟΧΗ καί θα περάση . . . ’Έ, παιδιά, κά
μετε τόπον καί θά σας πλάκωση ! . . . Ποιος εινε 
αύτός ό γίγας ό υψηλός, ό φοβερός, ό χειλάς, ό 
πελώριος, ό ογκώδης, ό μακροσκελής ώς κάμηλος, 
ευρύστερνος καί πλατύς ώς θωρακωτόν ; . . . Ποιος 
άλλος δύναται νά εινε παρά ό κ. Φωτίου, ό κόκ
κινος, ό Φλεγέθων τοΰ Χρηματιστηρίου, ό φωτει
νός Φωτίου, ό αύτοποίητος, ό selfmad, ό αύτό- 
πλαστος, ό έργον ζωντανόν τών ιδίων χειρών τε

τραπέρατος αύτός άνθρωπος, ό γνωρίσας τόν βίον υπό δλας του τάς 
φάσεις, ό ΐδών τό φως κα'ι τήν σκιάν, τόν πηλόν καί τό βελοϋδον, ό 
ψαύσας τών πεζοδρομίων τήν ρυπαράν, παγεράν κα'ι ύγράν πλάκα καί 
τών χαμινίων εκ τοϋ σύνεγγυς γνωρίσας τόν αλμυρόν βίον καί ό μερι- 
σθεϊς μετ’ εκείνων τους άλας τοϋ παιδικού ταλαιπώρου καί πλήρους 
στερήσεων καί βασάνων βίου ;

Τύπος μοναδικός αύτός ό κ. Φωτίου. Καρδιά χρυσή, διάνοια ώς είδος 
ώρολογίου άπό κύτταρα καί φαιάν ύλην, δεικνύουσα τάς ώρας, τά λε
πτά, τά δευτερόλεπτα, τά μυριόλεπτα τοϋ πολυτίμου χρόνου καί τών 
άνεκτιμήτων στιγμών τής έογοβριθοϋς ζωής . . .

Ό άνθρωπος τοϋ ίδρώτος τής εργασίας, ό «.ΛσΛοΛυχος», ούχί έκ τής 
έρετμής καί τών εδωλίων τής νεώς ώς οί ’Αθηναίοι τό πάλαι, άλλ’έκ τοϋ 
ξυλίνου σκαμνίου τοϋ μικρού του τραπεζιτικού γραφείου, δπερ άκο- 
λουθοϋν τήν έξέλιξιν τοϋ κυρίου του, ζωντανεϋσαν, έμψυχωθέν, προσω- 
ποποιηθέν, άνθρωποειδές τι καί αύτό δν καί ζωώδες καταστάν, ήρχισε 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον νά έπεκτείνηται, νά μεγεθύνηται καί εις 
πλάτος, ύψος, βάθος καί μήκος νά εύρύνηται καί ύψώται . . .

Αύτός καί τό γραφεδόν του μαζή ώς άδέλφια έμεγάλωσαν καί έγειναν 
έν συνοικέσιον, μία συζυγία, έν άναπόσπαστον σώμα, αύτός έμψυχών 
εκείνο καί εκείνο ζωογονούν αύτόν 1

Τί δέ περίεργος φυσιογνωμία ! "Αγγλος περιπλανηθείς είς ’Αθήνας. 
Κατακόκκινος μέ ύψηλότατον περιλαίμιον, μέ χείλη πλατέα καί σχεδόν 
κρεμάμενα, μέ ρίνα σιμήν καί οφθαλμούς φωτοβόλους, γνάθους στρογ- 
γύλας μέ όλίγην λάχνην ώς γένειον, άναπολών τούς έζευρωπαϊσθέντας 
μαύρους, τούς ερυθροδέρμους ’Ινδούς τής ’Αμερικής . . .
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Χριστιανός δέ δσον πέρνει. Ό μόνος χρηματιστής, ού ή καρδία δέν 
μετεβλήθη είς βαλάντιον καί μάρσιπον οβολών. Δίδει, δίδει, δίδει.

Ό Θεός του εινε έν διηνεκές Λαβεϊν-όοϋται, ένφ διά τούς πλείστους 
τών άνθρώπων είναι «δούναι καί λαβεΐν». Δίδει είς τούς πτωχούς, είς 
τούς πενομένους, είς τούς άναπήρους καί ορφανούς. Μανθάνει δτι δυστυ
χής τις νέος άπορεϊ καί δέν δύναται νά έξακολουθήση τά μαθήματά 
του ; . . . Εύθύς ό Φωτίου άνοίγει τό θυλάκιον καί τοϋ λέγει : «Πάρε 
καί τελείωσον τάς σπουδάς σου !» Επεσε τις καί εθραυσε τον ποοα, 
στερείται δέ τών πόρων θεραπείας ; . . . ο Φωτίου, ο πανταχοϋ παρών 
καί πάντα πληρώνων, εύθύς άμείβει τόν ιατρόν καί τφ άγοράζει τά 
φάρμακα. Όλοι οί πένητες, οί άπόκληροι τοϋ βίου, οί παράφρονες, οί 
δυστυχείς τόν γνωρίζουσι καί τον λατρεύουσιν ώς Βούδδαν τινά ή Οσιριν 
τής Ελλάδος.

’Αλλά κάμετε τόπον καί πέρνα . . . Εινε ό Φωτίου ! Χαιρετίσατε τον 
καί αν δέν τον γνωρίζετε — τό άζίζει! Τοιοϋτοι άνθρωποι μας τι- 
μώσιν. Γοριλλας

ΜΑΤΗΝ ΘΡΗΝΕΙΣ

Μάτην θρηνείς, είναι αργά, δέν σ’ ώφελοϋν οί θρήνοι· 
Δέν θάλλει πλέον δι’ ημάς τοϋ έρωτος μυρσίνη, 
Δέν στέφει δρόσος τής αυγής αποκοπέντας κρίνους, 
οΰδ’αίγλη σφρίγους καί ζωής, πλαγγόνας μαρμάρινους. 
’Απρόσιτον διά παντός θά μάς χωρίζη χάσμα, 
καί θά προσβλέπης κλαίουσα τό παρελθόν, ώς φάσμα.

"Οταν είς έρωτα πιστόν ή κόρη άπιστήση, 
παλμούς αγνούς προδίδουσα, καϊ άλλον προτίμηση, 
όταν ή κόρη, δ λαμπρός άδάμας τής πρωίας, 
μεταβληθή εις βόρβορον τής μαύρης απιστίας, 
Αί'! τότε πλέον, έριννύς ή μεταμέλεια της

θά τήν διώκη πανταχοϋ...

’Εάν μοιραία έκλαμψις χρηματοκιβωτίου, 
Κ’ ή θέα πλάνητος τής χθές καί σήμερον πλουσίου 
Σ’ έθάμβωσεν, ώστε τό πάν εύθύς νά λησμονήσης, 
και τών μύχιων πόθων σου αύτόν νά προτιμήσης, 
ούδε'ις σοί έπταισεν, ούδείς, παλίμβουλος καρδία, 
Και ήδη, θρήνει έν λυγμοϊς καϊ φρούδω μετάνοια.

1894.
ΦΡΕΑΤΤΕΥΣ



ΣΤΟΑ 219

ΛΙΓΟ ΑΠ’ΟΛΑ

— Έάν ταλαντεύεσθε μεταξύ δύο καθηκόντων, εκλέξατε τύ πλησιέστερον. 
’Άνθρωποί τινες αξιο'Ληγοι παραβλέπουσι τήν οικογένειαν των διά τον ουρανόν. 
Ή στοργή μας, ή καλωσύνη καί ή εύσπλαγχνία μας πρέπει προ παντός νά στρέ- 

φωνται προς τούς ο’ικείους μας.
— ... Τά πάντα θνήσκουσι καί ό κόσμος αυτός δέν είναι παρά μέγα ονει- 

ρον. Άλλ’ ευτυχής, δστις φέρει έν έαυτω έν ιδεώδες κάλλος, ένα Θεόν, εις δν 
καινά ΰύναται νά ύπακούη, ζών έν τή λατρεία αύτοΰ, έφ’ όσον διαρκεϊ δ πο

λυστένακτος ήμών βίος . . .
— Είς τά ανθρώπινα πράγματα δ,τι φαίνεται, είναι σπουδαιότερου άπό ό,τι 

πραγματικώς υπάρχει.
— Μυστικόν ένός:=Μυστικόν Θεοΰ.
— Μυστικόν δύο=Μυστικόν πολλών.
— Μυστικόν τριών=Μυστικόν όλου τοϋ κόσμου.
— Μέ δύο μέτρα είς τήν δικαιοσύνην, δικαιοσύνη δέν ύφίσταται.
__ Το θάρρος είναι διά τήν επιτυχίαν ό,τι ή καρδία είς τόν άνθρωπον. Ζωή.
__ Οί ψυχίατροι γινώσκουσιν ύπό ένα μόνον τύπον τόν παθολογικόν έρωτα 

καί άποκαλοϋσιν αύτόν έρωτομανίαν, προσομοιάζουσαν τόν πλατωνικόν έρωτα.— 
Κατά τόν μεσαιώνα ή νοσηρά αυτή μορφή τοϋ παθολογικοΰ έρωτος περιελαμ- 
βανεν ολοκλήρους κοινωνίας, αΐτινες εΐχον ίδια όλως κέντρα, εις ά έφοίτων οί 
οπαδοί ούτοι τοϋ πλατωνίκοΰ "Ερωτος. — Ούτοι ύπεβάλλοντο είς μυρίους κό
πους, είς μακράς πορείας, είς στερήσεις καί είς αγωνίας, άναζητοΰντες τό φαν
τασιώδες ίνδαλμα τοϋ έρωτός των. — Τινές έρωτόμανεϊς ήδύναντο νά θυσιάσωσι 
πολλάς κεφαλάς ανθρώπων, ΐκανοποιοΰντες τάς ερωτομανίας των, τούς ίδιους 

πόθους αύτών.
— Κατά τόν Ταίν, ό λόρδος Βύρων ήτο τοιοϋτος άνθρωπος, ώστε, άν έγεν- 

νατο είς τήν περίοδον τής βαρβάρου έποχής, θά έγίνετο αρχηγός ορδής τίνος, είς 
δέ τόν μεσαίωνα ιππότης φονεύων καί έξοντώνων.

— Έκ πάντων τών πεπολιτισμένων λαών οι Έλληνες έσμέν ού μόνον ό ήκι
στα άναγινώσκων, αλλά καί ό έλάχιστα έκλέγων ή προσέχων ό,τι άναγινώσκει.

Έάν πρόκειται περί έφημέρου τινός βιβλιακής τέρψεως, έάν πρόκειται περί 
σκανδάλου έτι, πιθανότης είναι, ότι ό τοΰ άτοπου τούτου καί νοσηροΰ δημιουρ
γήματος φορεύς θά τύχη πλειόνων αναγνωστών, ίσως δε καί επαρκών θαυμα
στών. Οί Έλληνες λόγω φύσεως καί ανατροφής, δέν άντέχομεν είς σοβαρά 
μελετήματα, ούδ’ έγκαρτεροϋμεν περί τάς έρεύνας τών βιβλίων έκείνων, άτινα 
περαιούμενα έν έμβριθεϊ άναγνώσει, καταλείπουσιν ήμϊν ύγιές έρμα, περιφρουροϋν 
τό διανοητικόν ήμών σκάφος άπό τόν σάλον, δν έξεγείρει έν ήμϊν ή βία τής 

ϋλης και τών παθών αύτής.

— Ή έκδίκησις είναι πάθος, οί δέ νόμοι δέον νά ήναι άπαθεϊς. Τήν γνώμην 
ταύτην πρέπει νά έχη ώς δδηγόν δ δικαστής είς οΐανδήποτε περίστασιν.

— Ή γυνή γηράσκει κάποτε :
Ή φιλαρέσκειά της σπανιώτερον.
Ή γλώσσά της ΟΥΔΕΠΟΤΕ.
— Θελετε να εκδηλώσητε αληθή τόν πόνον τής καρδίας Σας, προτιμήσατε 

τά μόνα δίστιχα, άτινα δύνανται πιστώς νά είκονίσουν τό πάθος τοΰ έρωτός Σας:

Οσο αγαπώ τόσο πονώ, κι’ δσω πονώ, ώϊμένα !
Τόσο μ’ αρέσει ν’ αγαπώ καί νά πονώ γιά σένα.

Τάστρα μέ βλέπουν καί πονοϋν κι’ αχτίδες συχναλλάζουν 
Τ’ αδέλφιά των τά μάτιά σου γιατί δέν μέ κυττάζουν;

— Τό ψεϋδος δέν είναι μόνον κακή σύστασις διά τόν λέγοντα, άλλα καί ΰβρις 
διά τόν άκούοντα· δ ψευδόμενος καί έλπίζων νά πιστευθή, μή τάχα δέν θεωοεϊ 
τό θϋμά του—τόν άκούοντα — ώς τόν ήλιθιώτερον άνθρωπον τοΰ κόσμου;

— Ή ύπομονή είναι ή κλείς τής επιτυχίας.
— Νά ζητή τις τήν εύτυχίαν έπί τοΰ κόσμου τούτου, ελέγχει πνεΰμα άνταρ- 

σίας κατά τοΰ Θεοΰ.
— Ίσότης, αδελφότης, ελευθερία.
— Πολιτευτής, άνευ φιλοδοξίας — πάντοτε όαως εύγενοΰς καί καλώς ύπολε- 

λογισμένης—είναι τι ούσιαστικώς καί τυπικώς ανάπηρον.
— "Αριστος παράγων τής προόδου κόμματός τίνος, όπως καί τής προόδου 

τοΰ ατόμου, είναι ή έπίδειξις καί ή άπόδειξις τής ίδιας έαυτοΰ εργασίας. Αύτής 
εκλειπούσης, οί φιλόδοξοι πόθοι, όσον καί άν ήνε εύγενεϊς, άποβαίνουσι φαντα
στικά κατασκευάσματα, ού μόνον πρός τήν έπιτυχίαν άγαθής προσδοκίας καί 
ονείρου τινός προσθέτοντα επικουρίαν τινά, αλλά μειοΰντα καί αύτήν τήν σοβα
ρότητα τοΰ ατόμου ή τοΰ κόμματος. Μόνον έν τώ άγώνι τής έθνικής εργασίας, 
τής πασίδηλου καί εύστοχου τελειοΰνται αί πεποιθήσεις, ύπό τήν έπίπνοιαν 
τών δποίων παρασκευάζεται καί τελεσιουργεϊται ή νήφουσα καί αφιλοκερδής 
κοινή γνώμη, ή δι’ ακαταμαχήτου ισχύος δρώσα καί έπιβαλλομένη.

— Τό μεγαλεϊον ανδρός τίνος έξαρταται έκ τής σμικοότητος τοΰ περιέχοντος.
— Πρέπει νά έχη τις έξαιρετικώς εμπιστοσύνην πρός άνθρωπον, δ δποϊος δέν 

εμπιστεύεται πολύ τόν εαυτόν του.
— Μεταξύ τών πραγμάτων, άτινα κατέχουν ή έπιθυμοϋν οί άνθρωπος τέσ- 

σαρα είναι έκεϊνα τά δποϊα πλειότερον όλων ποθοΰν ; Παληά ξύλα διά νά καί- 
ουν, παληό κρασί διά νά πίνουν, παλαιούς φίλους διά νά συνομιλούν καί παλαια 
βιβλία διά νά άναγινώσκωσιν.

— Ώς έπί τό πλεϊστον, ή περιουσία δέν μεταβάλλει τούς άνθρώπους' τοΐς αφαι- 
ρεϊ τό προσωπεϊον.

— Ή αρχαιότης αποτελεί τόν κάλλιστον τών διδασκάλων τής νεότητος· είναι 
ή νεότης τής άνθρωπότητος.

— "Οπου ακτινοβολεί έδραία καί γαλήνιος ή ιδέα τοΰ Θείου, έκεϊ αί πόλεις 
ιδρύονται καί ανθοΰσιν· δπου δ’ ή ιδέα αΰτη σαλεύεται καί έπισκοτίζεται, έκεϊ 
αί πόλεις έκπίπτουσι καί φθείρονται.
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— "Οστις φροντίζει διά τάς στιγμάς του δεν σπαταλά τάς ώρας του.
— Κατά τινα γνώμην ποιητοϋ 'Αραβος, ή τύχη ομοιάζει μέ τήν σκιάν τοϋ 

ανθρώπου' δπόταν ούτος τήν άκολουθή, αΰτη τδν φεύγει' καί όταν ούτος φεύγη 

αΰτη τδν ακολουθεί.
— Ή μεγαλειτέρα άπόλαυσις εις τδν κόσμον αύτδν είναι νά πιστεύη κανείς 

κατ’έπίφασιν ό,τι ένδομύχως δέν πιστεύει.
— Αί μεγάλαι τιμαί καϊ τά μεγάλα αξιώματα κάμνουν τδν άνθρωπον μικρόν.
— Οί κοινωνικοί νόμοι δμοιάζουσι τά ενδύματα' μάς στενοχωροΰσιν, άλλά 

καί μάς προφυλάττουσι συγχρόνως.
— Τδ πρώτον ήμισυ τοϋ βίου ήμών διερχόμεθα έπιθυμοϋντες τδ δεύτερον, τδ 

δέ δεύτερον έπιθυμοϋντες τδ πρώτον.
— Τά κακά βιβλία είναι εκείνα, τά δποΐα καταλείπουσι μείζονα έντύπωσιν.
— Δυνατόν νά μή δυνάμεθα νά είπωμεν πόθεν έρχόμεθα καί ποϋ διευθυνόμεθα. 

Δυνατδν νά μή γνωρίζωμεν τί νά σκεφθώμεν ή τί νά πιστεύσωμεν. Πάντοτε ό
μως εις τδ βάθος τής καρδίας μας γνωρίζομεν τί πρέπει νά πράξωμεν.

— Μή νυμφεύεσθε ούτε διά τά χρήματα, άλλ’ ούτε καί χωρίς χρήματα.
— Γίνετε άνθρωπος ώφέλιμος: δέν θά κινδυνεύσητε νά μείνητε αχρησιμο- 

ποίητος.
— Τά βιβλία είναι διά τήν ανθρωπότητα, ό,τι ή μνήιαη διά τδν άνθρωπον.
— Πλειότερο'ν γίνεται τις αφορμή λύπης έξ έλλείψεως σκέψεως ή έξ έλλεί- 

ψεως καρδίας.
— Ή οικονομία, ήν έπιδιώκει τις έκ φιλοχρηματίας, είναι πάντοτε αξιοθρήνη

τος, άλλ’ή οικονομία τήν δποίαν έπιτυγχάνει τις διά νά καταστή ανεξάρτητος, 

είναι λογική καί ύγιής.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΤΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ 
Μιλτιάδη Άγαθονίκφ 

Ό "Ηλιος σάν κρατάη τά λουλούδια
’Στήν αγκαλιά του τή γλυκειά,

Γελάνε, τραγουδάν γλυκά τραγούδια, 
Γελάνε τά λουλούδια.

Μά σάν τ’ άφίνη έκεϊνος κάθε βράδυ
Στή νύχτα, μαύρη μητρυιά,

Δακρύζουν, κλαϊνε μέσα ’ςτδ σκοτάδι, 
Δακρύζουν τά λουλούδια.

Τά δάκρυά τους, όπως κ’ ή χαρά τους, 
Λαμποκοπάνε τήν αυγή

'Στά φύλλα τους καί είνε ή δροσιά τους, 
Ποϋ χύνουν τά λουλούδια.

Αγιχ Θέρος

Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΙΤΙΔΟΣ’Ή
ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝ ΕΑΑΑΔ1 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΤΑ γενικήν ομολογίαν, ή 
λήξασα θερινή περίοδος 
τών έν Άθήναις θεάτρων 
έμείωσε κατά πολύ τό 
ύπέρ τής έλληνικής σκηνής 
ενδιαφέρον καί τήν έν γένει 
εύοίωνον έντύπωσιν, ήν κα- 
τέλιπεν ή κατά τό παρελ
θόν έτος έκτακτος θεατρική 
κίνησις, έπιταθεΐσα μετά 
τήν έπιτυχή διδασκαλίαν

δράματος άξιου λόγου, διδαχθέντος συγχρόνως ύπό δύο έφαμίλλων πρω
ταγωνιστριών. Πέρυσι μόλις, μετά πάροδον πολλών έτών, ειχον συμ- 
πτυχθή είς δύο πλήρεις θιάσους οί πολυώνυμοι θεατρικοί δμιλοι καί τό 
σμήνος τών θιασαρχών, τό δέ κοινόν ήρχισε προσερχόμενον μετ’ έκτά- 
κτου ένδιαφέροντος εις τήν διδασκαλίαν τριών ή τεσσάρων έργων, έν οΐς 
τό κατά μίμησιν τών γαλλικών κωμειδυλλίων παρεντεθέν ασμα έχρησί— 
μευε μετά τών απαραιτήτων καταστάντων έλληνικών χορών ώς δέλεαρ 
πρός άγραν θεατών. Άλλ* ή μεγάλη έκείνη συρροή τών θεατών έξη- 
γεΐτο καί είχε και άλλον τινά λόγον. Τό «νοήμον κοινόν καί ή γενναία 
φρουρά» — κατά τήν άλλοτε στερεότυπον έπίκλησιν τών θεατρικών 
προγραμμάτων— έβλεπε παρεξηγουμένην ύπό τών θιασαρχών τήν νοη
μοσύνην του, έξαντλουμένην τήν γενναιότητά του, μειουμένην τέλος τήν 
αντοχήν του είς τά άπό σκηνής διαπραττόμενα· ειχεν έν άλλοις λόγοις 
άπαυδήσει έκ τής έπί σειράν έτών παρελάσεως άπό σκηνής Πειρατών, 
Ρακοσυλλεκτών, Τυφλών, Ίπ ποτών Νυκτος και 'Ομίχλης, Εκθέτων, 
θηρίων καί παραπλήσιων τοιούτων ή χειροτέρων έτι, ατινα θεατροκα-
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πηλικαί διασημότητες έν Ευρώπη δημιουργούσιν, άγρεύουσαι θεατάς διά 
τίτλων φριχτών καί φριχτότερων σχηνών κα! εικόνων. Οί επί πολλά 
έτη διευθύνοντες τούς έλληνικούς θιάσους, άνεπιτήρητοι, πηγνύοντες τάς 
σκηνάς των εγγύς τοϋ Διονυσιακού θεάτρου, ένθα άνευφημεΐτό ποτέ ό 
Σοφοκλής κα! ό Μένανδρος, έκλαμβάνοντες τά νευρικά χειροκροτήματα 
καί τούς επί τών ξύλινων εδωλίων ραβδισμούς τών είσχωρούντων παί- 
δων ή και θεατών τού “Αντρου τών Νυμφών—ιδίως κατά τήν έμφάνι- 
σιν άνθρωποφάγων δφεων, ή δημίων ή φρικωδών μυκηθμών ένίων ηθο
ποιών— ώς έκφρασιν πανδήμου επιδοκιμασίας καί καλλιτεχνικής κρίσεως, 
είχον «πάρει τον κατήφορον» καί κατεφόρτωσαν τό λεγόμενον ελληνι
κόν εθνικόν δραματολόγιον διά παντός δθνείου ή καί έκτρωματικοΰ, δπερ 
άπεκάλουν πνευματικήν πανδαισίαν τών νεωτέοων 'Ελλήνων. Είς τόν έκ- 
τροχιασμόν δέ τών θιάσων καί τήν άρξαμένην στρέβλωσιν τής καλλαι- 
σθησίας τοϋ κοινού συνετέλουν καί οί πεφημισμένοι Μυ.Ιωνάόες, ή έλευ
θέρα εκείνη παράφρασις παλαιοτάτης ιταλικής φάρσας, ή δούσα αφορ
μήν είς τήν κατόπιν έκραγεϊσαν μετ’ απειλητικών διαστάσεων επιδη
μίαν τών λεγομένων κωμειδυλλίων. Διότι τά άπό τών ΜυΛωνάόων κέρ
δη υπέδειξαν μέν είς τούς ήθοποιούς οποίαν οδόν ώφειλον νά τραπώσιν 
έν τφ μέλλοντι, παρεκίνησαν δέ δύο τών παρ’ ήμϊν λογίων, δπως απο- 
πειραθώσι νά είσαγάγωσι καί τό είδος τούτο τών θεατρικών έργων είς 
τήν έθνικήν σκηνήν. Καί έπέτυχον μέν αί άπόπειραι αύτών καί έστά- 
θησαν, κατά τήν φρασεολογίαν τών ηθοποιών, τά τρία τέσσαρα έργα 
των, είς τήν σκηνήν, άλλ’ εύρον τοσούτους καί τοιούτους έν δλιγίστω 
χρόνω άπομιμητάς, δσους δέν ηύτύχησαν έν Έλλάδι νά εύρωσιν έν δια- 
στήματι πολλών αιώνων ό Σοφοκλής καί ό Εύριπίδης.

Ή πρόθεσις τών δύο έκείνων λογίων—οΐτινες κατώρθωσαν ν’ άναγνω- 
ρισθή ύπό τών θιάσων, καί τό δικαίωμα τών συγγραφέων μέ τά λεγά
μενα ποσοστά — δέν περιωρίζετο βεβαίως είς τήν δημιουργίαν εισοδήμα
τος έκ τής παραστάσεως τών έργων των διότι τά τρία τέσσαρα έκεΐνα 
κωμειούλλια εύμενώς ύπεδέχθη τό κοινόν. Οί μύθοι ή αί υποθέσεις αύ
τών, είλημμέναι έκ τού συγχρόνου βίου, ήτοι έκ τού τών ποιμένων, τού 
τών άλιέων καί τοϋ κοινωνικού, τής κατωτέρας ιδίως τάξεως, ή γλώσσα 
ήν μετεχειρίσθησαν, αί ένδυμασίαι, οί χοροί καί τά άσματα κατέστη
σαν ταϋτα δημοφιλή καί έτρεψαν είς σιγήν καί άφάνειαν τάς δρδάς 
τών Πειρατών, τών Αημίων καί 'Εκθέτων, δι’ ών έτροφοδοτεΐτο πνευ- 
ματικώς τό έλληνικόν κοινόν. Τό τελευταίου δέ coup κατά τών έκτρο- 
χιασάντων τούς έλληνικούς θιάσους δραμάτων έδωκε καί ή περιλάλητος 

Φαϋστα τού κ. Βερναρδάκη, ή άναδείξασα δύο άληθεΐς καλλιτέχνιδας, 
άποδείξασα δέ δτι ή καλλαισθησία τού αθηναϊκού κοινού ήτο λεπτοτέρα 
έκείνης, ήν κατά πάσαν εσπέραν καί μέχρις δρθρου έξεδήλου τό φρενη- 
τιωδώς χειροκροτούν τά έν τφ "Αντρω τών Νυμφών άπό σκηνής δια- 
πραττόμενα.

Δυστυχώς δμως αί καλαϊ έκεΐναι έντυπώσεις καί αί άναπτερωθεΐσαι 
ελπίδες διελύθησαν μετ’ ού πολύ. Ή συρροή θεατών κατά τάς παρα
στάσεις τών τεσσάρων έκείνων κωμειδυλλίων καί τής Φαύστας, τό δέ
λεαρ τών ποσοστών, ή ευκολία τής άνευφημήσεως τών διδασκομένων έρ
γων διά τής οργανισθείσης μεθόδου τής φάλαγγος τών χειροκροτητών, 
άφύπνισε πολλούς ονειρευομένους ποιητικάς δάφνας καί ποσοστά καί άστρα- 
πηδόν έξέλαμψαν έκ πάσης σχεδόν άθηναΐκής οικίας δραματικοί συγ
γραφείς καί άνεπήδησαν, ώς βάτραχοι μετά βροχήν, άναρίθμητοι κωμει- 
δυλλιογράφοι καί διδάσκαλοι τής κοινωνίας ! Τοιαύτη δέ κωμειδυλλιακή 
φρενϊτις άνεπτύχθη, ώστε, ώς γράφει τις έπιφυλλιδογράφος μεγάλης 
έφημερίδος, «δέν υπάρχει σήμερον έν Άθήναις οικογένεια μή έχουσα 
καί τόν θεατρικόν συγγραφέα της, ούδ* άνεβιβάσθη έργον έπϊ τής 
σκηνής, ού ό συγγραφεύς δέν έδέχθη δέκα στεφάνους, ή δέν είδε τό 
όνομά του ή τό έργον του εύμενώς κρινόμενον έν ταίς στήλαις τών 
έφημερίδων διά τών ύπ’αύτού τού ίδιου γραφομένων αύτεπαίνων». Ήτο 
δέ εύκολωτάτη ή συγγραφή τοιούτων έργων ύπό τού τυχόντος, διότι 
τά τρία τέσσαρα πρώτα κωμειδύλλια έχρησίμευσαν ώς φόρμαι ή χαρού
πια, έφ’ ών έχύθη άφθονος ή μελάνη καί ή γονιμότης τών συγγραφέων. 
Ήρκει νά συγγράψη τίς τινας διαλόγους κατά τό δοθέν ύπόδειγμα έφ’ 
άπαξ, νά παρενείρη ένα ή δύο χορούς «Γυρτούς ή καλαματιανούς, 
ή ένα τετράχορον κατά τάς περιστάσεις, πέντε ή δέκα τραγούδια καί 
τό κωμειδύλλιον ήτο έτοιμον.

Συνέρρεε δέ ό κόσμος είς τήν πρώτην διδασκαλίαν έκάστου αύτών 
διά νά παρασταθή μάλλον είς το λεγόμενον μαζιΛάρωμα ή τήν στέψιν 
τοϋ ποιητού καί τήν τεχνητήν έπιτυχίαν, διενεργουμένην ύπό τών έγ- 
καθέτων, οΐτινες — κατά τόν αύτόν έπιφυλλιδογράφον — «άποτελοϋσι 
πυκνοτάτην φάλαγγα, έξ ίσου πυκνήν καί πολλάκις πλειότερον πυκνήν 
ή οί λοιποί θεαταί, άλλά δαιμονίαν τήν δύναμιν καί τήν τέχνην τοϋ δράν 
καί αντιδράν, τοϋ γελάν κατά τήν περίστασιν ή χασμάσθαι, τοϋ χειρο— 
κροτειν φρενητιωδώς ή τοϋ έμποδίζειν πάσαν έκδήλωσιν ενθουσιασμού». 
Είς έπίμετρον δέ τής ένσκηψάσης φρενίτιδος έπήλθεν ή διδασκαλία 
σκηνογραφημάτων ή συλλογής διαλόγων καί γσμάτων ύπό τόν τύπον
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επιθεωρήσεων ή πανοραμάτων, προωρισμένων νά μάς φουρνίσωσι κατά 
το επόμενον έτος σειράν επιθεωρήσεων, ών απειροπληθείς, ώς έμαθον, 
κυοφορούνται ή έχύθησαν ήδη εις τό δοθέν καΛούπιον. Ούτως έν δια- 
στήματι τριών μόνον θερινών μηνών έλαβον τό χρίσμα δραματικών 
συγγραφέων καί έστέφθησαν άπό σκηνής "Ελληνες ποιηταΐ πλειότεροι 
τών άναφανέντων έν διαστήματι ήμίσεος αιώνος έλευθέρου βίου καί 
είκοσιν αιώνων άπό τής έποχής τοΰ Μενάνδρου !

Πώς μετά τοιαύτην καί τοσαύτην πολυχρόνιον ποιητικήν στείρωσιν 
έπήλθεν άκαριαίως ή καταπληκτική αυτή γονιμότης καί πολυτοκία. ; 
Είνε αυτή άρά γε φυσική φιλολογική παραγωγή ; Τί μαρτυρεί ή έμφά- 
νισις τοσούτων ποιητών καί κωμειδυλλίων, ή δτι παριστάμεθα μάρτυρες 
άλλεπαλλήλων έκτρώσεων καί προώρων τοκετών άνυπομονουσών συγχρό
νων Μουσών ;

Πρόκειται λοιπόν περί δήμιονργηθείσης νοσηράς, ούτως ειπεΐν, κατα- 
στάσεως, ής ή διάγνωσις δέν είνε δυσχερής είς τόν μετ’ ένδιαφέροντος 
παρακολουθοΰντα τά τοϋ 'Ελληνικού θεάτρου. Πρόκειται δηλαδή περί έν- 
σκηψάσης πρό δύο έτών έπιδημίας έν Άθήναις, ήν εύφυώς τις ώνόμασε 
δραματικήν φρενίτιδα, ευφυέστερος δέ άλλος ποσοστίτιδα, περί ής 
πολλά έγραψεν ό τύπος, λακωνικώτατα δέ άλλά καί πικρότερα οί Και
ροί, θέλοντες ν’ άποδείξωσιν δτι κατά τό παρόν έτος τό 'Ελληνικόν θέα- 
τρον ύπέστη καίρια τραύματα, καί έγένετο τόπος χυδαιολογίας, άκαλ- 
λαισθησίας καί καταγωγίου *.

Άλλ’ ή διάδοσις τής έπιδημίας ταύτης, άριθμούσης πολλά μέχρι 
τούδε θύματα, έπήνεγκε καί τι καλόν, ήτοι άνεκίνησε τό ζήτημα τής 
προστασίας τής πνευματικής έν Έλλάδι ιδιοκτησίας, ιδίως τών άπό σκη
νής διδασκομένων έργων, άτινα δέν ήδύναντο νά προστατευθώσι διά τών 
έν ίσχύ’ί ποινικών περί τυποκλοπίας διατάξεων.

Ή ύπό τών ηθοποιών γενομένη διά συμβολαίου άναγνώρισις ποσοστών 
ύπέρ τών συγγραφέων δέν έλυε ποσώς τό ζήτημα- διότι, μή ύπάρχοντος

1 Τά περί ποσοστίτιδος ώς έξής περιγράφουσιν οί Καιροί' «όλα ^αγδαίως έν'Ελ- 
λάδι φέρονται πρός τήν κατωφέρειαν τής παρακμής. Δέν ήτο δυνατόν έπομέ- 

νως νά μή παρακμάση καί τό 'Ελληνικόν θέατρον, πριν άκμάση. Κατά τό πα
ρόν έτος ύπέστη καίρια τραύματα, έγένετο δέ τόπος χυδαιολογίας, άκαλλαισθη- 
σίας καί καταγωγίου. “Ωρμησαν εις τά ποσοστά πάντα τά κτήνη καί τά έρπετά 
καί τά θηρία τοϋ δρυμού, τά έκαμαν δέ θάλασσα ! Κατά δυστυχίαν όμως ή φι
λολογική καί θεατρική παρακμή, προβασα εις τό έσχατον, απειλεί νά κατα - 
λήξη» κλπ. (δρα φύλλον 2051 τής 2 Σεπτεμβρίου 1894).
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—ώς εις πάντα τά πεπολιτισμένα. έθνη — νόμου περί προστασίας τής 
πνευματικής ιδιοκτησίας, οί θίασοι έθεώρουν περιττήν τήν συναίνεσιν 
τών συγγραφέων είς διδασκαλίαν τών έργων των, κοινόν δέ κτήμα τό δη- 
μοσιευόμενον ή έξ αντιγραφής άποκτώμενον δραματικόν έργον ή δέ 
εις γνωστούς συγγραφείς έπιτυχόντων έργων άποστέρησις τών δφειλο- 
μένων ποσοστών έδωκεν αφορμήν είς τόν συνασπισμόν, δστις έγένετο 
γνωστός διά τής συστάσεως τοΰ Συνδέσμου τών δραματικών συγγραφέων.

Ή διά καταλλήλου νόμου λύσις τοΰ ζητήματος τής πνευματικής έν 
Έλλάδι ιδιοκτησίας θέλει έπιφέρει προδήλως ευάρεστα αποτελέσματα, 
πρό πάντων δέ τήν περιστολήν τοΰ κακοΰ τής ποσοστίτιδος· διότι ή 
διά καταλλήλου νομοθετήματος έξασφάλισις τής πνευματικής ιδιοκτη
σίας θέλει παρακινήσει τούς δυναμένους νά παραγάγωσι γενναϊόν τι 
διά τήν σκηνήν, νά πλουτίσωσι βαθμηδόν τό Ελληνικόν δραματολόγιον 
δι’ έργων καλλιτέρων πως έκείνων, κατά τήν διδασκαλίαν τών οποίων 
παρέστημεν όντως αληθείς μάρτυρες κατά τήν χριστιανικήν σημασίαν 
τής λέξεως. Έκτος δέ τούτου οί ηθοποιοί, δεσμευόμενοι έκ τοΰ νόμου, 
δέν θέλουσιν επιφέρει οίασδήποτε βούλονται προσθαφαιρέσεις καί τροπο
ποιήσεις είς τά διδασκόμενα έργα, καθιστώντες ταΰτα αγνώριστα, ώς 
τοϋτο συνέβη εσχάτως έν Άλεξανδρείγ, πρός καταστρατήγησιν τών διά 
συμβολαίου συμφωνηθέντων μετά τοΰ συγγραφέως. Είνε δέ ευχερής ή έν 
Έλλάδι έπιψήφισις καταλλήλου περί ταύτης νομοθετήματος, ή μάλλον, 
τοΰ ζητήματος τής πνευματικής έν Έλλάδι ιδιοκτησίας θεωρουμένου 
κατ’ αρχήν λελυμένου, δέν υπολείπεται είμή ή έκλογή τοΰ καταλλη- 
λοτέρου νομοθετήματος έκ τών έν Ευρώπη ίσχυόντων, ή άλλαις λέξεσιν 
ό διά μεταφράσεως τοιούτου τινός καταρτισμός νομοσχεδίου. "Οτι δέ 
κατ’ αρχήν θεωρείται λελυμένον τό ζήτημα τοϋτο καί έν Έλλάδι, συνά
γεται έκ τής μελέτης καί ερμηνείας τών έν τφ ποινικφ νόμφ σχετικών 
πρός τά προϊόντα τής διανοίας διατάξεων, αΐτινες, άφορώσαι κυρίως και 
μόνον είς τήν «διά τοϋ τύπου ή κατ’ d.l.lov τρόπον» άποστέρησιν τών 
ωφελειών, άς ήδύνατο νά έχη ό συγγραφεύς, ό έχων τό δικαίωμα τοΰ 
έκτυπώνειν καί διαδίδειν τά έργα του έπί ίδίγ ώφελεία, δέν δύνανται 
μέν νά έφαρμοσθώσιν έξ αναλογίας καί είς τούς διά τής άπό σκηνής 
διδασκαλίας κερδίζοντας έπί βλάβη τών συγγραφέων, ένδεικνύουσιν δμως 
δτι έν τή διανοίγ τοΰ νομοθέτου έκυριάρχει ή ιδέα τής έν γένει προστα
σίας τής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Καί είνε μέν αληθές δτι έπ'ι τών έργων τής διανοίας δέν έφαρμόζον- 
ται αί περί κυριότητος ένσωμάτων άρχαΐ τοΰ δικαίου, ούτε δύναται νο 

Ιωαννου Αρςενη «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» 15



226 tlOIKIAH
ΣΤΟΑ 227

μικώς νά ταύτισθή ή πνευματική κυριότης τή κυρίως λεγομένη ιδιοκτη
σία- οΰτε απαιτείται μεγάλη σοφία, δπως έννοήση τις δτι τδ έργον τής 
διανοίας, μόλις δημοσιευθή, γίνεται κοινόν άπόκτημα καί OTt ό άναγινώ· 
σκων ή άκούων τοϋτο διδασκόμενον άπδ σκηνής, οΰδέν οφείλει νά πλη- 
ρώση τφ συγγράψαντι. Άλλά δέν πρόκειται περί τούτου, ήτοι περί ιδιο
κτησίας τής ιδέας, ούτως εΐπεϊν άλλά περί προστασίας τών προϊόντων 
τής διανοίας κατά τής μηχανικής αύτών άπομιμήσεως, έξ ής ωφελείται 
ό μηχανικός ούτως εΐπειν άπομιμητής. Έν άλλοις λόγοις, άφοϋ ό ποινικός 
νόμος προστατεύει τά προϊόντα τής διανοίας κατά τής τυποκλοπίας, διατί 
μένει άπροστάτευτος ή αύτή πνευματική ιδιοκτησία, αύτά τά ίδια προϊ
όντα τής διανοίας κατά τής έπίσης μηχανικής αύτών άπομιμήσεως διά 
τής άπό σκηνής διδασκαλίας καί τής έν γένει θεατρικής βιομηχανίας ; 
Άφοϋ ό διά τής παρανόμου μετατυπώσεως γενόμενος πολλαπλασιασμός 
άλλοτρίου έργου άποτελεϊκλοπήν τής καρπώσεως αύτοϋ (fructus usus) 
τιμωρητέαν αύστηρώς, διατί νά μή έφαρμοσθή κατ’ άναλογίαν ή άρχή 
αύτη εις τήν διά τής σκηνής κάρπωσιν αύτοϋ ; Οί μέν τυποκλόποι μετα
χειρίζονται πρός παράνομον ώφέλειάν των τήν τέχνην των, τά τυπο
γραφικά στοιχεία, τόν χάρτην, τήν μελάνην, οί δέ ηθοποιοί τήν τέχνην 
των, τόν σκηνικόν διάκοσμον καί παν δ,τι άπαιτεΐται πρός διδασκαλίαν 
τών έργων. Βεβαίως δέ, άν, καθ’ ήν έποχήν έτέθησαν έν ίσχύϊ οί νόμοι 
τοϋ άρτισυστάτου βασιλείου, ύπήρχον έθνικά θέατρα καί δραματικοί συγ
γραφείς, ήθελε ληφθή πρόνοια περί τοιαύτης προστασίας· μία δέ προσ
θήκη μικράς φράσεως, δύο λέξεων έν τφ κειμένφ τοΰ άρθρου 432 τοϋ 
ποινικοϋ νόμου ήθελε καταστήσει σεβαστήν τήν παρά τών πεπολιτισμέ- 
νων έθνών καθιερωθεΐσαν άρχήν τής πνευματικής ιδιοκτησίας τών άπδ 
σκηνής διδασκομένων. Έάν, φέρ’ εΐπεϊν, έν τφ ρηθέντι άρθρφ τφ τιμω
ρούνε τδν «διά τοϋ τύπου ή κατ’ άλλον τρόπον πολλαπλασιάζοντα τά 
έργα τοϋ νοδς άνευ συναινέσεως τοϋ συγγραφέως» προσετίθετο ή φράσιςαδιά 
τής άπό σκηνής διδασκαλίας», ήθέλομεν έχει έπισήμως άναγεγραμμένην 
καί άνεγνωρισμένην τήν άρχήν τής προστασίας τής πνευματικής ιδιο
κτησίας καί τών δραματικών συγγραφέων. Διότι καθ’ ήν έποχήν εισή- 
γοντο έν Έλλάδι οί νόμοι, ήτο σχεδόν έξηντλημένον έν τή λοιπή Εύ- 
ρώπη τό ζήτημα τοϋτο καί ειχον ψηφισθή νομοθετήματα, έξασφαλίζοντα 
τήν έν λόγφ ιδιοκτησίαν ού μόνον κατά τής τεχνικής τών έργων άπο
μιμήσεως, άλλά καί κατά τής άπδ σκηνής διδασκαλίας αύτών άνευ τής 
συναινέσεως τών συγγραφέων.

Πάντες δέ γνωρίζουσιν οποίας διαστάσεις είχε λάβει άπό ενός ήβη 

αΐώνος τό ζήτημα τοϋτο άπασχολήσαν τούς σοφωτέρους τών νομομαθών, 
απανταχού, ιδίως δ’ έν Γαλλία καί Γερμανίφ· βιβλιοθήκη δέ άπειρό- 
τομος εχει σχηματισθή έκτοτε περί αύτής, έν ή διακρίνονται τά μεγάλα 
όνόματα τοΰ Κάντιου, τοϋ Ρυχτίου, τοΰ Schroeder, καί Laboulaye 
καί άλλων, πασίγνωστα δ’ έγένοντο τά έκ τής πολυετούς νομικής συζη- 
τήσεως προκύψαντα γενικότερα συμπεράσματα, καθ’ ά ή μέν κοινή χρή- 
σις τών προϊόντων τής διανοίας δέν δύναται ν’ άπαγορευθή, δύνανται 
δμως νά προστατευθώσι ταϋτα κατά τής μηχανικής αύτών ύπ’ άλλων 
άπομιμήσεως (διά τοϋ τύπου ή τής άπό σκηνής διδασκαλίας) έφ’ ώρι- 
σμένον χρόνον. Έπί τών γενικωτέρων δέ τούτων συμπερασμάτων βασί
ζονται πάντες σχεδόν οί περί πνευματικής ιδιοκτησίας ψηφισθέντες νόμοι.

Ώς γνωστόν δέ κατά πρώτον είχεν άναπτυχθή τό περί αύτής ζή
τημα έν Γαλλίφ έν έτεσι 1791 καί 1793, άνακινηθέν καί βραδύτερον 
έν έτεσι 1810 καί 1859’ έπί τή βάσει δέ μακρών συζητήσεων ειχον ψη- 
φισθή έν μέν τή Συκτακτική Συνελεύσει δ νόμος τής 19 Ίανουαρίου 
1791, έν δέ τή Συμβατική ό τής 29 ’Ιουλίου 1793 (δΓ ού ΐσοβίως 
άνεγνωρίσθη τό δικαίωμα τών συγγραφέων καί ύπέρ τών κληρονόμων έπί 
δεκαετίαν, καί έξεδόθη βραδύτερον τό Διάταγμα τοϋ 1816 και αί μετέ- 
πειτα προσθήκαι)· έν Αγγλία δέ τό αύτό ζήτημα μόλις έλύθη πρό εξη
κονταετίας έπί τής βασιλείας Γουλιέλμου τοϋ Δ' (1833), δτε άπηγο- 
ρεύθη ή άνευ τής άδείας τοϋ ποιητοϋ διδασκαλία θεατρικών έργων. Βρα
δύτερον δέ έπροστατεύθησαν καί οί κληρονόμοι τών ποιητών, ψηφισθέν- 
τος έν έτει 1842 τοϋ νόμου τής 1 ’Ιουλίου διά τών ενεργειών τοΰ ΤοΙ- 
four καί Mahon, δΓ ού νόμου (Copy-right) τό δικαίωμα τοϋ συγγρα
φέως μετεβιβάζετο καί είς τούς κληρονόμους. Καί έν Γερμανία δέ ήδη 
πρό εξηκονταετίας ένομοθέτησαν τά περί αύτής- άλλ’ όριστικώτερον καί 
λεπτομερέστερον καθωρίσθησαν τά περί πνευματικής ιδιοκτησίας διά τοϋ 
νόμου τοΰ 1871, δστις άνεγνώρισε το δικαίωμα τών συγγραφέων ώς 
προσωπικόν μεταβιβαζόμενον καί εις τούς κληρονόμους, έπί τριάκοντα 
έτη μετά τόν θάνατον τοϋ ποιητοϋ. Τόν περιορισμόν δέ τοϋ χρόνου, 
καθ’ δν έχουσι δικαιώματα έπί τών έργων τής διανοίας οί κληρονόμοι, 
καθιέρωσε καί ό ήμέτερος νομοθέτης έν ταϊς διατάξεσι τών άρθρων 432 
καί 433 τοΰ ποινικού νόμου, ώς καί πάσαι αί σχετικαί νομοθεσίαι, μή 
άναγνωρίζουσαι τήν διηνεκή ιδιοκτησίαν διά λόγους κοινώς γνωστούς, 
προκειμένου περί έργων τής διανοίας.

Ούτω δέ θεωρουμένου ώς έξηντλημένου πλέον τοϋ ζητήματος τής 
νομοθετικής προστασίας τής πνευματικής ιδιοκτησίας έν τφ λοιπφ πεπο-
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λιτισμένφ κόσμφ, ή έπιψήφισις καταλλήλου περί αύτής νομοθετήματος 
έν Έλλάδι, δέν θά προσκόψη προ δυσχερείων καί επιδεικτικών συζητή
σεων*. Διότι, δ,τι καί άν βηθή σήμερον περί αύτής είτε διά τοϋ τύπου 
είτε έν τφ κοινοβουλίφ, θά ήνε απλή άπήχησις καί έπανάληψις τών έν τή 
λοιπή Εύρώπη κατά κόρον ρηθέντων καί δημοσιευθέντων, πάσα δέ έκ 
πόθου ρητορικής έπιδείξεως ή νομομαθείας ένδιατριβή εις λεπτομέρειας 
θέλει έπιφέρει άναβολάς, αΐτινες ούχί σπανίως φέρουσιν ώς αποτέλεσμα 
τήν ματαίωσιν τής έπιψηφίσεως άπλουστάτου άλλως νομοσχεδίου.'Ό,τι δέ 
δύναταί τις πεποιθότως νά είπη είνε δτι έπιψήφισις τοιούτου νομοσχεδίου 
έν τή σημερινή παρακμή τοϋ ελληνικού θεάτρου θέλει έπιφέρει εύάρεστα έν 
τφ μέλλοντι αποτελέσματα- διότι προς τοΐς άλλοις θέλει ένθαρρύνει τούς 
ανθρώπους τών γραμμάτων είς συγγραφήν άξιων λόγου έργων, έχοντας 
ύπ’ δψει δτι δέν θά κοπιάσωσιν ύπέρ τοϋ θυλακίου μόνον τών ηθοποιών 
καί αύτούς δέ τούτους θέλει ωφελήσει διά τοϋ καταρτισμού δραματολο
γίου δυναμένου νά έπαναφέρη αύτούς έπί τής σκηνής έκτροχιασθέντας 
ύπό τοϋ ορμητικού χειμάρρου τών κωμειδυλλίων καί έπιθεωρήσεων δι’ 
ών κινδυνεύουσι νά μεταβληθοϋν άπό ηθοποιών είς άλλου είδους όντα. 
Ούτω δέ θέλομεν ίδει μετριαζομένην καί πιθανώς έκλείπουσαν τήν επι
δημίαν τής ποσοστίτιδος μετά τήν άπό σκηνής διδασκαλίαν έργων κρειτ- 
τόνων έκείνων, ά είδομεν έν μέσαις Άθήναις καί έν έτει σωτηρίφ 1894. 

Άθήναι, Σεπτέμβριος 1894.
ΤίΜΟΛΕΩΝ ΑμΠΕΛΑΣ

ΕΡΩΣ ΜΑΣΚΑΡΑΣ

Ήθέλησεν ό "Έρως ό χαϋμένος
Νά γένη μασκαράς ανθρώπινός
Και νά ! μέ τήν καρδιά Σου σκεπασμένος 
Προβάλλει μασκαρας αληθινός !

Τόν βλέπουν τώρα όλοι καί γελούνε
*Άχ ! Πόσο ύποφέρει δ φουκαράς, 
Οί άλλοι μασκαράδες θά γδυθούνε
Μ’ αύτός θά μένη πάντα .... μασκαρας !

4 ‘Ήδη έκπληρών εντολήν τού διοικητικού συμβουλίου τού Συνδέσμου τών 
συγγραφέων ήτοιμασα σχέδιον τοιούτου, ή μάλλον μετέφρασα τόν νεώτερον καί 
πληρέστερον βελγικόν νόμον τής 22ας Μαρτίου 1886 (Loi sur le droit d’au
teur), δστις δύναται να χρησιμεύση βάσις τοιούτου έν 'Ελλάδι νόμου. Τ. Α.

-------------------------------------------------------------- -—

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΥΛΑΙΣ
ΑΥΛΙΚΟΙ«Tous les hommes desirent d’avoir de l’esprit, mais qu’il est malheureux l’hotnme qui n’a que de l’esprit». D’Acdbssau. τών μωροσόφων είς τούς αύλΐ- ή μετάβασις φαίνεται έκ πρώτης

«L’esprit est l’ceil de l’4me, non sa force». Vauvenargues

no
κους η μετ«ν»ν^ γ-..----- (
δψεως άπότομος καί προσβλητική καί 
όμως φυσικωτάτη. Οί μωρόσοφοι, ώς 
ό άριστοφάνειος τοϋ Μεδόν έφημέριος 
'Ραβλαί έκάλει τούς τών αύλών γε
λωτοποιούς (fous de Cour), τούς 
κοινώς τρελούς, δέν έγένοντο οί έν 
ταΐς αύλαΐς διδάσκαλοι τοϋ πνεύμα
τος ; τί δέ μάλλον φυσικόν τής μεταξύ 
διδασκάλων καί μαθητών σχέσεως ; 

δέν ήσαν έκεϊνοι οί πνευματικοί τούτων πατέρες ; 'Υπάρχει όμως καί 
διαφορά τις, καί ούχί δυστυχώς ύπέρ τών αύλικών^ δτι εί μέν άπαντώσι 
καί μωρόσοφοι αφυείς καί εύήθεις, πλεονάζουσιν όμως οί έπί εύηθεία, 
βλακεία ή άγραμματοσύνη διαπρέψαντες αύλικοί. Έκ τούτων βεβαίως 
καί ό καλός κάγαθός έκεϊνος δούξ δέ Δυράς, πρός δν Λουδοβίκος ό ΙΕ' 

έλεγε ποτέ, πειράζων αυτόν :— Κύριε δούξ, ήξεύρετε τί τά κάμνουν τά παλαια φεγγάρια ;
__ Όχι, μά τήν πίστιν μου, βασιλεύ, δέν τα είδα ποτέ, άλλ’ έάν 

ή Υ. Μ. τό έπιθυμή δύναμαι νά το πληροφορηθώ παράτοϋ κυρίου Κασσίνη.

Σ. Δ. Π. Σ. Ό διαπρεπής λόγιος και ανεξάντλητος πάντοτε εις ευφυΐαν και 
πολυμάθειαν φίλος κ. ΕΙρηνατος Κ. Άΰώπτος, ού ώς γνωστόν τό Άττι- 
xor ΊίμεροΛογιον διακοπέν άτυχώς, επί είκοσιτέσσαρα όλα έτη έστόλισε τήν 
πενιχοάν παρ’ ήμϊν σύγχρονον φιλολογίαν, τό πρώτον κόσμε? τάς σελίδας τής 
«Ποικίλης Στοάς» τοΰ 1895 δι’ άρθρου ώραίου, εις τας γραμμάς τοϋ όποιου εύ- 
φροσύνως ό κόσμος τών γραμμάτων Θ’ αναμνησθή τής ούδέποτε γηρασκούσης γρα- 
φίδοί τού κ. Άσωπίου, πάντοτε εν έαυτω διασώζοντος ακμαΐόν τό πνεύμα, τήν 
ευφυΐαν, τήν χάριν καί τήν τοσούτον διαλαμπουσαν εις τά έργα του δηκτικό- 
τητα. Ή Διεύθυνσις τής «Ποικίλης Στοάς» έμποδισθεΐσα εφέτος ύπό τοΰ επεί
γοντος χρόνου τής έκδόσεως τοΰ τόμου τοϋ 1895, επιφυλάσσει είς τό αμέσως 
έπόμενον έτος τού 1896 ιδίας σελίδας διά τό ονομα τοϋ έξαιρέτως τιμώντος τό 
έργον ήμών διά τής διακεκριμένης συνεργασίας του κ. ΕΙρηναίου Άΰωπίου, 
πρός τάς μακροχρονίους τοϋ όποιου εργασίας καί σπουδαίας ύπηρεσίας πρός τά 
’Ελληνικά γράμματα οφείλει ΐδιάζοντα δείγματα τιμής καί ευγνωμοσύνης.
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Ό Κασσίνης, διάσημος τών χρόνων έκείνων αστρονόμος, ενθυμίζει 
άλλον αύλικόν, δστις παρεκάλει αυτόν νά ’ήαχαρχ·ίσι? τήν έκλειψιν 
χάριν τών κυριών, αΐτινες δέν είχον ίδει αύτήν. ’Άλλος δέ έλεγε : 
«Δέν νομίζω δτι σκέπτονται νά άρχίσουν τήν έκλειψιν πριν ή έλθη ό 
βασιλεύς». Ταλαίπωρος Κασσίνης ! φαντάζομαι όπόσας εξηγήσεις θά 
ήναγκάσθη νά δώση τοϊς αύλικοΐς τοϋ Λουδοβίκου, ΐνα πείση αύτούς 
δτι ή έκλειψις, παρ’ δλον τόν όφειλόμενον τφ βασιλεΐ σεβασμόν, δέν ήδύ
νατο νά περιμείνη τήν Αύτοϋ Μεγαλειότητα. Τί δέ είπεϊν περί τοϋ άλ
λου εκείνου, δστις ήρώτα άν ό Κικέρων είχε σπουδάσει παρά τοΐς Ίη- 
σουίταις ! Καί λησμονώ άλλον αύλικόν, ούχ ήττον τούτου αρχαιομαθή, 
πρός δν ό ειρων βασιλεύς Λουδοβίκος ό ΙΗ' έλεγεν :

— Ώμιλήσατε ώς άλλος Δημοσθένης.
— Βασιλεύ, δέν έχω τήν εύγλωττίαν του, άλλ’ ό Δημοσθένης δέν 

είχε βεβαίως περισσοτέραν εμού άφοσίωσιν πρός τόν βασιΛέα τον.
Άλλά τά τοιαΰτά είσι τοσοϋτον πολλά, ώστε έλλογος γεννάται υπό

νοια άν μάλλον ή εύήθεια ή τό πνεύμα ύπήρξεν ό κλήρος τών αύλικών, 
διότι δυστυχώς καϊ αύτή ή εύφυΐα τελεί φόρον τή εύηθείφ- είναι τό δη- 
νάριον τής έζυπνάόας είς τόν κουμπάρα τής κουταμάρας. Δέν έλέχθη ; 
«ll’n’y a rien de si bete que les gens d’esprit»; Ό δέ περιώνυμος 
έπϊ εύφυία 'Ριβαρόλ δέν έλεγε : «Rien n’est si absent comme la 
presence d’esprit;» Πόσαι δέ χαριέσταται εύήθειαι, βλακεϊαι, αστο
χίας cocasseries δέν οφείλονται είς εύφυεστάτους άνθρώπους, άνδρας 
τε και γυναίκας ; ένφ δέν συμβαίνει τό έναντίον, ή τούλάχιστον σπά
νιον πολύ, εύήθεις νά έδωκαν οβολόν είς τό πτωχόν τού πνεύματος τα- 
μεΐον. Δήλον δ’ έντεύθεν πόσον μέγας, πόσον άπέραντος, οΐα κολοσσι
αία δεξαμενή, οΐα Χέοπος πυραμϊς ό τής εύηθείας πίθος καϊ πόσον μι- 
κροσκοπικόν τό τού πνεύματος φιαλίδιον. Έν τούτοις παρά πάντα ταύτα, 
παρά τό χρίσμα τών πολλών, έκ τοϋ μεγάλου πίθου ύπό τής μοί
ρας κεχρισμένων,υπήρξαν καϊ αύλικοϊ εύφυέστατοι, άξιοι διάδοχοι τού 
δηκτικού και σατυρικού τών μωρόσοφων πνεύματος, δι’ δ καί αί 
πλεΐσται τών αύλών έγένοντο εύφυολογίας άκαδήμειαι, τών βασιλέων ού 
μικρόν παρεχόντων, διότι καϊ Φραγκίσκος ό Λ', καϊ 'Ερρίκος ό Δ', καϊ 
Κάρολος ό Β', τής ’Αγγλίας, καϊ Φρειδερίκος ό Μέγας, ό παρά τφ 
Βολταίρφ μαθητεύσας, δέν έδείχθησαν άμοιροι εύφυΐας.

Καϊ συνφδά τφ παραγγέλματι:

A tout seigneur tout honneur, 
άρχόμεθα άπό τών βασιλέων, σταχυολογούντες έκ τών μάλλον εύτρα- 
πέλων εύφυολογημάτων χάριν τής φίλης Ποικίλης Στοάς, φιλοκαλίας 
καϊ φιλοπονίας έργου. **

"Οτι οί λόγοι, αί δημηγορίας αί προσαγορεύσεις, αί προσλαλιαί, αί 
προσφωνήσεις, τά speechs, ή παρΛάταις, ένι λόγφ ή πρός τούς άρχον
τας έπίσημος Λίμα τών άρχομένων είναι ή μεγίστη τών πληγών τής 
άρ^οχτίας, μαρτυρεί ό γενναίος, ό άτρόμητος έκεϊνος Φαραώ, δστις

f 'Μ
'

δέν έφοβήθη δράκοντας, βατράχους, σκνίπες, σκυλόμυγες, ελκώδη έξαν- 
θήματα, έκτυφλούντα κονιορτόν, χαλάζι, φωτιά, θανατικό —, δέν θά 
έλεγέ τις αληθώς δτι φωτογραφώ τάς ίοστεφάνους ’Αθήνας έν ώρφ θέ
ρους ;—και τάλλα τέρατα τής μωσαίκής συλλογής, καϊ έδειλίασεν ένώ- 
πιον τής Λίμας τού Μωύσέως, λέγοντος αύτφ καθ’ έκάστην πρωίαν, 
έπϊ μήνας : Τάόε Λέγει Κύριος ό Θεός ΊσραήΛ' Έζ,απόστειΛον τόν 
Λαόν μου ΐνα μοι Λατρεύσωσιν έν τρ έρήμω *. Καϊ έξαπέστειλεν αύτόν, 
φοβούμενος μή ή Λίμα τού Μωϋσέως έξαποστείλη αύτόν μακροτέρφ τής 
έρήμου. "Ωστε ούδόλως άπίθανον τό πάθημα τού βασιλέως τής Γαλλίας 
Λουδοβίκου τού ΙΓ'. ***

Διηγείται ό Βαλζάκ, ούχι ό πρό τινων έτών άποβιώτας έξοχος μ.υ- 
θιστοριογράφος, ό καϊ έν ταίς σοφαΐς Άθήναις γνωστός, άλλ’ ό συγ- 
γράψας τάς ΈπιστοΛάς και κατά τήν ΙΖ' έκατονταετηοίδα άκμάσας, 
δτι Λουδοβίκος ό ΙΓ', κατοπτριζόμενος ημέραν τινά καϊ βλέπων μετ’ 
έκπλήξεως τήν σεπτήν αυτού κεφαλήν βρίθουσαν άργυρών τριχών, 
«Φρονώ, είπεν, δτι είναι αί πολλαϊ προσαγορεύσεις, ας ύπέστην, άφ’ ού 
άνέβην είς τόν θρόνον, αΐτινες μοί έλεύκαναν τόσον ένωρϊς τήν κεφα
λήν.» "Εκτοτε δμως, εύτυχώς, ή παρΛάταις άπώλεσαν τήν έπιβλαβή 
έκείνην έπϊ τής κεφαλής ένέργειαν καϊ σήμερον, έν Άθήναις τούλάχι
στον, μόνον ύπνον φέρουσιν. "Αλλως άλλοίμονον I καϊ αύτοί έτι οί μεί— 
ρακες θά έγίνοντο ταχέως πολιο’ι ώς όγδοηκοντούται, διότι ούδαμού γης 
λέγονται τόσα λόγια, ώς έν Άθήναις’ δέν λέγει τό άρχαϊον έπίγραμμα:

’Ανδρών απάντων λαλίστεοοι Έλληνες, 
Ελλήνων δ’ απάντων λαλίστατοι Αθηναίοι ;

άπας δέ ό βίος ημών τί άλλο είναι ή μακρά, παρατεταμένη, ατελεύτη
τος, ώς ή αίωνιότης, διφυής λογοποιία πρός έκπόρθησιν ή διατήρησιν 

τής έξουσίας ;Εύτυχέστερος Λουδοβίκου τού ΙΓ’, ύπήρξεν ό υιός αύτού Λουδοβίκος 
ό ΙΔ', διότι προσεφώνησαν αύτφ καϊ άποθαμένοι καϊ οί νεκροί ψηφοφο- 
ρούσι μέν ενίοτε έν Έλλάδς κατά τάς βουλευτικός ή δημοτικός έκλο- 
γάς, άλλ’, ώς γνωστόν, δέν μακρηγορούσι. Τρεις αντιπρόσωποι τής 
Συνελεύσεως τής Βρεττανίας ήλθον ποτέ νά προσαγορεύσωσι τφ βασι- 
λεΐ. Ό έπίσκοπος, δστις ήν καϊ ό πρώτος, άπώλεσε καθ’ οδόν τόν μι
κρόν τής Ρητορείας αύτού σάκκον καί έμεινεν άλαλος. Ό άκολουθών 
αύτφ εύπατρίδης ήρξατο—-διότι έπρεπε κάτι νά ειπη—κράζων :

— Βασιλεύ, ό παππούς μου, ό πατήρ μου, καϊ έγώ, ταπεινός δού
λος τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, άπεθάναμεν δλοι, καί οί τρεις, έν 

τή ύμετέρφ ύπηρεσίφ.— Αρκεί, άρκεΐ, διέκοψε Λουδοβίκος ό ΙΓ', δέν έννοώ τάς προσλα
λιάς τών άποθαμένων. * *

Καϊ Ερρίκος ό Δ' ύπήρξε καϊ ούτος εύτυχής· εύρίσκετο έν 'Ρουένη 
(Rouen, άρχ. 'Ροδόμαγον), πρωτευούση άλλοτε τής Νορμανδίας, καϊ ιδού

< Έξοδ. %, 16, κ. έφ.
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έρχεται άπεσταλμένος τής πόλεωςΐνα προσφωνήσητφ βασιλεϊ καί άρχεται: 
— Βασιλεύ !.. καί πάλιν βασιλεύ!., καί έκ τρίτου βασιλεύ!..
Καί ό λαός κράζει :
— Σ’ τό σκολειό I ς’ τό σκολειό ό ρήτορας !
Καί ό βασιλεύς:
— Δέν παραξενεύομαι, διότι οί Νορμανδοί είναι συνηθισμένοι νά 

λείπουν άπό λόγο. %*
Άλλ’ ιδού καί ευφυής διερμηνεύς γλώσσης ήν ήγνόει. Ή βασίλισσα 

Μαρία ή άπό Μεδίκων, χήρα 'Ερρίκου τού Δ' καί μήτηρ τού άνηλίκου 
έτι Λουδοβίκου τού ΙΓ', παρεϊχεν άκρόασιν πρός έλβετούς πρεσβευ- 
τάς, έξ ών τις ήγόρευσεν έν γλώσση δλως άγνώστφ τή βασιλομήτορι· 
δι’ δ καί ήρώτησεν αύτη τόν διερμηνέα τί είπον οί πρέσβεις, ΐνα δώση 
αύτοϊς τήν κατάλληλον άπάντησιν.

— Οί πρεσβευταί ούτοι λέγουσι, Μεγαλειοτάτη, — άπήντησεν άναι- 
δώς ό διερμηνεύς, δστις ήξευρε καί έλάλει τήν γλώσσαν τών Ελβετών, 
δσον καί ή λογία δνος τού Βαλαάμ τήν έβραϊκήν—, δτι είσθε ή μεγα- 
λητέρα βασίλισσα τής Ευρώπης, ή ώραιοτέρα, ή έρασμιωτέρα, ή . . .

— Δέν είπον άκριβώς αύτά, διέκοψαν τόν κόλακα ένιοι τών έκεΐ 
παρευρισκομένων, οϊτινες έγίνωσκον τών πρεσβευτών τήν γλώσσαν.

— Άν δέν τα είπον, έπρεπε νά τα εϊπουν, άπήντησεν όργίλως ό 
Μίλσων, διότι τοιούτον τό όνομα τού περιδόξου άνδρός.

★

* ¥
Καί ένταΰθα μικρά τις περί άγορεύσεων σκέψις : Θαυμάζομεν τούς 

κοινοβουλευτικούς ρήτορας καί μένομεν κεχηνότες βλέποντες αύτούς 
άγορεύοντας έπί πολλάς ώρας, χωρίς σχεδόν νά άναπνεύσωσι, καί λη- 
σμονούμεν — πόσον άληθώς δεικνύμεθα άδικοι ! — τήν έν τφ οικφ 
έμμουσον στωμυλίαν δεσποινών καί δεσποινίδων, δυναμένων νά συρ- 
μολογήσωσιν δλον ήμερονύκτιον χωρίς τό παράπαν νά αίσθανθώσι 
κόπωσιν άλλά δέν είπον οί σοφοί ήμών πρόγονοι λάληθρον θήλυ 
γένος; Δέν λέγει ωσαύτως καί ό Φενελών : «Αί γυναίκες», — 
καί κάτι ήξευρε βεβαίως περί γυναικών ό σεβαστός έπίσκοπος, δσ- 
τις ήκουσε τούς στεναγμούς τής άπαρηγορήτου ζωντοχήρας Καλυ- 
ψούς —, «αί γυναίκες εΐσιν ένθουσιώδεις είς δ,τι καί αν λέγωσι, καί ό 
ενθουσιασμός άγει είς τό λέγειν πολλά.» Έπεα πτερόεντα άναν- 
τιρρήτως καί τά τών άνδρών καί τά τών γυναικών, άλλά πας νουνεχής 
καί πρακτικός άνήρ, πας άνήρ fin de siecle προτιμά, τής παταγώδους 
άλλ’ άγονου άνδρικής ρητορείας, τήν ήρεμον γυναικείαν στωμυλίαν, διότι 
ή περί άνθέων, πτερών, ταινιών, μπέρτας,ζακέ, κοστύμ χαι άλλων τοιού- 
των συρμολογία θ’ άπολήξη είς ώραίαν τοαλέτταν, ήτις θ’ άναδείξη τήν 
φέρουσαν, θά ώφελήση τούς παρασχόντας τά υλικά έμπορους, τήν ράπ- 
τριαν καί τήν πιλοποιόν καί ούχί ολίγον τό δημόσιον, τό τόσον βα- 
ρέως φορολογούν τά τού συρμού εΐδη. ’Εκ τής κοινοβουλευτικής δμως 
ρητορείας, δσον εύγλωττος, δσον ελκυστική καί άν ύποτεθή, μόνον 

άπώλεια χρόνου έπέρχεται, διότι πάντες γινώσκουσιν δτι γίνεται αύτη 
pro domo sua, ύπέρ τών τού κόμματος συμφερόντων, καί χρόνου <ρεί- 
όου έλεγον οί άρχαιοι, ή, κατά τούς άγαν πρακτικούς "Αγγλους, χρόνος 
χρήμα, «time is money». Ούτω τών πάντων άκριβώς ύπολογιζο- 
μένων, προτιμητέα τής πομπώδους άλλ’ είς ούδέν κοινωφελές άπολη- 
γούσης βουλευτικής Ρητορείας τό οικιακόν έκεΐνο περί συρμών κελάδημα, 
είς ώραίαν άμφίεσιν ένσαρκούμενον· δέν εΐπεν ό Μυσσέ δτι «ή γυνή εί
ναι τό ώραιότατον τών πτηνών ;» άρα λοιπόν κελαδεΐ. Άλλ’ άν το 
κομψευόμενον πτηνόν, άπό νίκης είς νίκην ιπτάμενον καί έπαιρόμενον, 
είσέλθη έπί τέλει καί είς τό κοινοβούλιον, ώς είσήλθε καί είς τό πανε- 
πιστήμιον ; τετέλεσται 1 Τό εύμουσον κίου, κίου θά παύση καί θά μετα- 
τραπή είς τήν άμουσον περί πολιτικών συζήτησιν καί ή κυρία βουλευτίς 
ή βουλευτίνα—κατά τήν νεωτέραν άττικήν—χάριν τού ομοιομόρφου, ΐνα 
μή άποτελή άλλόφυλον μειονοψηφίαν, μειονοψηφίαν shoching, θάφορέση 
πανταλόνια, θά καπνίζη σιγάρον, τή πλειονοψηφία επομένη, καί θά φέρη 
περίστροφον διά τάς έκτάκτους έκείνας συνεδρίας, δτε σύν τή γλώττη 
λαλούσι καί αί χεΐρες, καί οί πόδες, τό πύξ, τό λάξ, ή όμπρέλλαις ή 
τά μπαστούνια. Σώσον Θεέ ! άποτρέψωμεν έν τάχει τό βλέμμα έκ τού 
ειδεχθούς τούτου θεάματος, έπαναφέροντες αύτό είς τάς καλάς έκείνας 
αύλάς, δπου έβασίλευε τό πνεύμα καί ή μωρία, ό εύφρόσυνος πάντοτε 
γέλως, ό ζωογόνος ούτος ήλιος τής ψυχής· δέν είπε πάνυ δικαίως ό εύφυής 
Σιαμφόρ· «la plus perdue de toutes les journees, est celle ou 
l’on n’a pas ri ;»

Σήμερον όμεταβαίνων άπό έκκλησίας είς ναόν *, ή άπό τού κηρύγμα
τος * είς τήν λειτουργίαν δέν νομίζει εαυτόν κολαζόμενον, ούδέ υπάρχει 
βεβαίως έν Εύρώπη ήγεμών, δστις νά λέγη πρός ξένης δυνάμεως πρε
σβευτήν δ,τι Λουδοβίκος ό ΙΓ' έλεγε πρός τόν τής Σουηδίας, δν μεγά

λος ηύνόει :— Κύριε δέ Σπάρ, δέν άνήκομεν είς τήν αύτήν θρησκείαν, καί πολύ 
λυπούμαι· θά υπάγω μίαν ημέραν είς τόν παράδεισον καί δέν θά σας εύρω.

— Συγχωρήσατέ με, Μεγαλειότατε, άπεκρίνετο μεθ’έτοιμότητος έκεΐ- 
νος, ό βασιλεύς, ό κύριός μου, μέ διέταξε νά σας άκολουθήσω πανταχού.

Σήμερον ό φόβος τής κολάσεως έμειώθη πολύ, — χωρίς δυστυχώς νά 
αύξήση ό πρός τόν παράδεισον πόθος· λεχθήτω δέ τούτο σιγά, σιγά καί 
έν παρενθέσει, ΐνα μή άκούσωσιν οί δύσπιστοι καί εύφρανθώσι—,τότε 
δμως πάντη διαφόρως ειχον ταύτα. ’Άν δέ έκτοτε άπηλλάγημεν τού 
φόβου τής γεένης, τούτο όμολογουμένως οφείλεται είς τδν εύτράπελον 
τύπον, δστις πού μέν ώς Σατανάς ή Βελζεβούλ, πού δέ ώς διάβολος 
ή Άομοόαϊος, δΓ εύφυΐας καί χαριτολογημάτων έξφκείωσεν ημάς πρός 
τήν κόλασιν, άποδείξας δτι ό κακόμοιρος ό Διάβολος δέν είναι τόσον• Ή λέξις temple, ναός, σημαίνει κυρίως παρά Γάλλοζς τδν ναδν τών δια- μαρτυρομένων.’ 'Ως γνωστόν τδ preche, κήρυγμα, Μάχη είναι παρά διαμαρτυρομένοις, ό,τι ή λειτουργία παρ’ όρΟοδόξοις καί καΟολικοΐς.
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ρ,αΰρος, δσον σεβασταί άλλ’ άγαν εύπιστοι κυροϋλαι φαντάζονται καί 
λέγουσιν αύτόν.

Παρουσιάσωρ,εν τον άνδρα, διότι τά ρ,άλα ευπαρουσίαστος· είναι έκ 
τών άθανάτων τοϋ γαλλικού Όλύρ,που ή, έν άλλαις λέξεσιν ήττον ρ.υ- 
θολογικαΐς, είναι (/.έλος τής ύπό τοϋ καρδιναλίου 'Ρισχελύου ίδρυθείσης 
τφ 1634 Γαλλικής Άκαδηρ,είας, εΐ και ούδέν ούδέποτε συνέγραψε 
πλήν ρ,ικράς τίνος σατύρας καί έγκωρ.ιαστικών περί Μαζαρίνου άρθρων, 
ταϋτα δέ έν τή Έφημερίδι, «Gazette,» ής είχε τήν έπιστασίαν. Είναι 
κόριης δέ Σεράν, καίπερ ρ.ή έλκων τό γένος έξ εύπατριδών· είναι τέλος 
καί σύρ,βουλος τής έπικρατείας καί πληρεξούσιος πρεσβευτής τής Γαλ
λίας, άντιπροσωπεύσας αύτήν πολλαχοϋ, εΐ καί ούδέν είχε κοινόν πρός τά 
τοιαϋτα. Άλλ’ άκριβώς ή έλλειψις τών άπαιτουριένων προσόντων καί 
συγχρόνως ή έπιτυχία δέν ρ.αρτυροΰσι τό s&xror, τό τετραπέρατον 
παρ’ ολίγον νά εΐπω τό έΛΛηηκδκ τοϋ άνδρός ; Λέγω δέ ελληνικόν, 
διότι άπαράρ,ιλλος ή περί τά τοιαϋτα ελληνική ικανότης, τήν τάξιν τών 
έπιτηδείων άποτελοΰσα. ’Εκαλείτο Γουλιέλριος δέ Βωτρϋ (de Bautl’U, 
καί έθεωρεϊτο ώς ό ριεγαλείτερος ψεύστης τής αύλής Άννης τής έξ Αύ- 
στρίας, συζύγου Λουδοβίκου τοϋ ΙΓ’, άλλά τό ψεύδεσθαι έλογίζετο προ
σόν προόδου καί προαγωγής έν ταΐς τότε αύλαΐς. Τά πάντα ήσαν ψευδή 
παρ’ αύτφ, κατά τόν Μαριγνύ, — έκ τών σατυριστών τοϋ Μαζαρίνου, 
τών έκτοξευόντων κατ’ αύτοΰ τάς περιφήρ,ους μαζαριηάδας—, έπι- 
χαρίτως παίζοντα πρός τήν λέξιν faux (ψευδής) καί λέγοντα τά δλως 
άνεξελλήνιστα ταϋτα, δτι ό Βωτρύ έγεννήθη έκ fausse COUChe, δτι 
έβαπτίσθη διά faux sei, δτι δέν κατφκει άλλαχοϋ ή έν τοΐς fau
bourgs, δτι διήοχετο πάντοτε διά τών fausses portes, δτι έζήτει 
άείποτε τά /’auas-fuyants και έτραγώδει πάντοτε en /auiC-bourdon. 
Άλλ’ ό Βωτρύ έκέκτητο προσόν παν αύτοΰ ρ,ειονέκτηρα κολάζον, ήν 
πλούσιος τό πνεϋρια και τό πνεϋρια, ώς οί βασιλείς καί οί κραταιο! τής 
γής, έκοπτε τότε νόρισρ,α, κυκλοφορούν άνά τόν κόσρ,ον και άνοϊγον 
πάσαν θύραν καί ό αύλικός τής βασιλίσσης ’Άννης έγένετο διάσηρ,ος έπί 
σκώριριασι καί εύφυολογίαις, σκορπίζων δεξιά καί άριστερά τής εύφυίας 
αύτού τό τάλαντον. * *

Εύρισκόρ.ενος έν 'Ισπανία ώς πρεσβευτής τής Γαλλίας, έπεσκέψατο 
τήν έν Έσκουριάλη περίφηρον βιβλιοθήκην καί έσχεν άφορρ,ήν νά σχε- 
τισθή πρός τόν βιβλιοθηκάριον. Έρωτηθείς δέ υπό τοϋ βασιλέως Φιλίπ
που τοϋ Γ’ πώς έφάνη αύτώ ή βιβλιοθήκη :

«— Ή βιβλιοθήκη, άπήντησεν είναι πολλά καλή, άλλ’ήΥ. Μ. 
έπρεπε νά κάρ.η τόν βιβλιοθηκάριον ύπουργόν της έπί τών οΐκονορικών.

— Διατί ; ήρώτησεν ό βασιλεύς
— Διότι είναι άνθρωπος σπάνιος, δέν έγγίζει καθόλου εις τούς θη

σαυρούς, τούς οποίους τφ έριπιστεύονται, καί ώς δέν έπήρε τίποτε έκ 
τών βιβλίων τής Ύρετέρας Μεγαλειότητος, ούτως ούδέν θά πάργι καί έκ 
τών χρηριάτων Αύτής». ♦ ♦

Καί a propos, — άνεξελλήνιστον γάρ άφήκαν, κατά τό σύνηθες, καί 
τό χρησιρώτατον, τό χρυσοϋν τοϋτο λεξείδιον οί σοφοί ήρών γλωσσο- 
καθαρισταί, οί βλέποντες πανταχοϋ τό κόρφος καί ούδαροϋ τήν δοκόν 
καί οί ούχί πάντοτε a propos έργαζόρενοι—, a propos λοιπόν βι
βλιοθήκης καί βιβλιοθηκάριου εύφυέστατον, εΐ καί ρεικρόν τι άνατολικόν, 
τό χαριτολόγηρια τοϋτο : «'Ότι άγράρ-ριατος βιβλιοφύλαξ έντός πλού
σιας βιβλιοθήκης είναι δ,τι εύνοϋχος έντός χαρεριίου». Έπανέλθωριεν 
εις τόν Βωτρύ : ***

Ήριέραν τινά ριεταβαίνων παρά τή βασιλίσση Άννη είδεν έν τφ άν- 
τιθαλάρφ τόν δούκα δέ 'Ροκλώρ, δστις έκαρεν αύτφ διά τών δακτύλων 
τό σηριεΐον τών κεράτων, δι’ δπερ ό Βωτρύ κάπως έχολώθη, διότι ύπήρ- 
χεν υπόνοια, βεβαιότης ριάλιστα, δτι είχε γεννηθή ύπό τόν δυσρενή 
τοϋ Αΐγόκερω άστερισρόν· έν τούτοις έξηκολούθησε τόν δρόρον αύτού 
καί εΐσήλθε περίλυπος είς τό δωράτιον τής βασιλίσσης.

■ — Τί τρέχει; είπεν έκπληκτος ’Άννα ή έξ Αύστρίας, βλέπουσα
σύννουν τόν φαιδρόν αύτής αύλικόν, τί τρέχει ; θέλω νά το ριάθω.

— Μεγαλειοτάτη, είπε ρ.ετά (/.ακράν άντίστασιν ό Βωτρύ, οιονεί ύ- 
πείκων εις διαταγήν, έρχόρεενος έδώ είδον εις τόν άντιθάλαριον τόν 
δούκα δέ 'Ροκλώρ δεικνύοντα εις τάς θεραπαινίδας 'Υρών πάν δ,τι έφόρει.

Άλλ’ ή βασίλισσα, άγνοοϋσα δτι διά τοΰ «πάν δ,τι έφόρει» ύπη- 
νίσσετο Μενελάου στέριρια, φύσει άφανές, διότι κατά τόν Σκαρρών τό 
στέρρα έκεϊνο είναι :......................................................... Un mysterieux bois que personne ne voit, et qu’on croit toutefois,
καί τίς οίδε τί φοβουρένη, ήγανάκτησε σφόδρα κατά τοϋ άτυχούς 'Ρο
κλώρ, δστις είδε καί επαθεν ΐνα ρεταπείση τήν βασίλισσαν, διηγούρενος 
τήν ιστορίαν τών κεράτων.

Τήν ήρ-έραν έκείνην ό δούξ τής Αύρηλίας εύρίσκετο έν τφ κήπφ τοϋ 
Λουξερ-βούργου έν ρέρει ένθα ή τοϋ ήλιου άντανάκλασις καθίστα τήν 
θερρότητα άνυπόφορον. Μεταξύ δέ τών περιστοιχιζόντων τόν δούκα, 
πάντων άσκεπών, ήν καί ό Βωτρύ, δστις τήν σεπτήν αύτού κεφαλήν,— 
καί όντως σεπτή, δέν έφερε κόσρ,ους Μυκηνών, στέρρα Μενελάου, κορ- 
ψοτέχνηρ-α τής κυρίας Βωτρύ—; αίσθανόρενος καιορ-ένην, είπεν, δτι 
οί πρίγκιπες δέν άγαπώσι κάνένα.

— Διαραρτύροραι, άπήντησεν εύθύς ό πρίγκιψ, ούδείς δύναται νά 
ροι άποδώση τοιαύτην ρ.ορ.φήν, διότι αγαπώ πάντας τούς φίλους ρου.

— Άν ή Ύρετέρα Ύψηλότης δέν τους άγαπ^ί βραστούς, έπανέλα- 
βεν ό άθυρόστορος Βωτρύ, τούς άγαπρ τούλάχιστον καλά ψητούς.

Βλέπων ποτέ έπί εστίας (cheminee) τά άγαλράτια τής Δικαιοσύ
νης καί τής Ειρήνης έναγκαλιζόρενα : «Έναγκαλίζονται, είπε, φιλοϋν- 
ται, λέγει ή ρία τής άλλης addio, διότι δέν θά ξαναϊδωθοϋν πλέον.

*
♦ ¥

Παρουσιάζων δέ ποτέ ποιητήν — πλεονασρός δέ το εΐπεϊν πτωχόν 
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—πρός τινα χρυσοκάνθαρον : «Ιδού, κύριε, εΐπεν, άνθρωπος δστις θά 
σας δώση τήν αθανασίαν, αρκεί νά τφ δώσητε τά πρός τό ζήν».

*
_ * *Ό Βαλζάκ, έκ τών φιλόπονων συγγραφέων, τών προαγαγόντων 

τήν γαλλικήν γλώσσαν, ούτινος καϊ έν τοϊς πρόσθεν έμνήσθημεν, ήν 
κράσεως νοσηράς καϊ ώς έκ τούτου πάντοτε άρρωστος.

'Ημέραν τινά καθ’ ήν εύρίσκετο παρά τφ 'Ρισχελύφ, ού τήν εύνοιαν 
έπεζήτει, ό καρδινάλιος ήρώτησεν αύτόν αν έχη καλλίτερα τήν υγείαν. 
«Και πώς νά έχη, έξοχώτατε, εΐπεν ό εκεί παρών Βωτρύ, πρϊν ή ό 
Βαλζάκ λάβη καιρόν νά απάντηση, πώς νά έχη, άφ’ού όμιλεϊ πάντοτε 
περί έαυτοΰ, και κάθε φοράν πού όμιλεϊ βγάζει τό καπέλλο του, κρυο
λογεί καϊ συναχώνεται» ! ***

Καϊ ένταΰθα άρχεται ή βίβλος παθημάτων Βωτρύ, ινα πληρωθή τό 
γνωστόν έκεινο ... εστι, δίκης όφθαΛμός :

Ό τοσοΰτον σκληρώς σκώψας τόν αγαθόν Βαλζάκ, — μεγάλως λυπη- 
θέντα έπ’ι τφ σαρκασμώ έκείνφ ένώπιον τοΰ πανισχύρου υπουργού, 
παρ’ού ήλπιζε προστασίαν—, θά εύρη και ούτος τόν σκώπτην αύτού καϊ 
θά χλευασθή μάλιστα ένώπιον τού βασιλέως. Λουδοβίκος ό ΙΓ' ήκροάτο 
μετά φανεράς ανυπομονησίας προσλαλιάς δημάρχου μικράς τίνος πόλεως, 
ο δέ Βωτρύ, ΐνα εύαρεστήση τφ δυσανασχετούντί βασιλεΐ, διακόπτει 
αίφνης τόν τού δήμου ρήτορα διά τής άπρεπούς ταύτης αποστροφής :

— Κύριε οήμαρχε, τά γαϊδούρια τού τόπου σας τί τιμήν έχουν ;
— Οταν είναι τού αναστήματος σου, άπήντησεν έτοίμως ό δημοτι

κός άρχων, θεωρών άπό κεφαλής μέχρι ποδών τόν αύλικόν, καϊ ε”χουν τό 
μαλλί σου, άξίζουν δέκα σκούδα, καϊ έξηκολούθησε τήν άγόρευσιν αυτού.

Φεύ τών ανθρωπίνων ! τά πάντα γηράσκουσιν έν τφ ψευδεΐ τούτφ 
κόσμφ καϊ αύταϊ έτι αί λέξεις ! Τίς θά έλεγεν δτι τό κακόηχον έκεινο 
γαΐδαρος, δι’ δπερ τοσούτον έχολώθη ό άγαθός δήμαρχος, ήν άλλοτε 
λέξις chic, λέξις comme’il faut, distinguee, ώς μαρτυρεί ό περίφη
μος ούτος τής Ίλιάδος στίχος, ό παρασχών τοσαύτας κωμικάς δυσχε- 
ρείας τή κυρίμ Δασιέ και άλλοις τού Όμήρου μεταφρασταϊς :

Ώς δ’ δτ’ όνος παρ’ άρουραν ιών *.. .

ένθα ό μεγάθυμος, ό ιφθιμος, ό πελώριος Αίας, «έρκος ’Αχαιών» παρα
βάλλεται πρός τόν νΰν έκπεπτωκότα καϊ περιφρονούμενον γάιδαρον ; 
Sic transit gloria asinae !

Ήσαν οί χρόνοι καθ’ οΰς οί μεγιστάνες, έπϊ τή ίσχύι καϊ τή εύγε- 
νεία αύτών επαιρόμενοι, άνηλεώς ένέπαιζον τούς ταλαιπώρους τηβενη- 
κούς ή τηβεννοφόρους «gens de robe», ώς οί Γάλλοι καλούσι τούς 
θεμιστοπόλας, διότι έκπαλαι ή δέσποινα Θέμις, ή dame Themis, 
υπήρξε παρ’ αύτοΐς collet monte, περιβεβλημένη εύρεΐαν, μακράν, 
ποδήρη έσθήτα, robe,—δθεν και «gens de robe» οί τής θεάς λει-

1 "Ορα έν Άττιχω ΉμιροΛογίιο 1889: Άρναΐοι και Νεώτεροι, σελ. 182.
1 ΊΛιόδος Λ, 558.

τουργοί —, ήτις καλύπτει αύτήν άπό τού τραχήλου εως τών ποδών, 
ώς έμπρέπει τή σοβαρμ τής δικαιοσύνης έφόρφ. "Αν δέ έπϊ τών χρό
νων τού ’Ροβεσπιέρρου έφόρεσε καϊ αύτη κόκκινο σκούφο κα'ι έγένετο 
sans-CUlotte, ήτοι ξεβράκωτη, ήσαν δμως καϊ χρόνοι γενικής παρα
φροσύνης· άλλ’ έπ’ι τήν διήγησιν :

Τήν ημέραν έκείνην σεβαστός τις κύριος μετέβαινε πρός έπίσκεψιν 
είς άρχοντικόν τι μέγαρον καϊ έλεγε τφ θαλαμηπόλφ :

— Είναι μέσα ό κύριος κόμης ;
— Μάλιστα, κύριε, ποιον νά άναγγείλω ;
— Τόν πρόεδρον τάδε.
Ήν πρόεδρος δικαστηρίου τίνος τών Βορδιγάλλων.
Καϊ ό θαλαμηπόλος πρός τόν κόμητα :
— Είναι ό πρόεδρος τού Βορδώ.
— Πές του πώς είμαι άρρωστος.
— Ό κύριος κόμης είναι άρρωστος.
— Μού κακοφαίνεται πολύ, άλλά θέλω νά π2άσφ τό σφυγμό τής 

Αύτού Έξοχότητος διά νά βεβαιωθώ.
Καϊ ό θεράπων πρός τήν Αύτού ’Εξοχότητα :
— Θέλει νά σας πιάση τό σφυγμό.
— Πές του δτι άπέθανα.
— Ή Αύτού Έξοχότης άπέθανε.
— Ζωή σέ λόγου σου, άλλά θέλω νά έμβω διά νά του ’πώ Θεός

Καϊ ό θαλαμηπόλος πρός τόν άποθαμένον:
— Δέν τό κουνεϊ άπ’ έδώ* θέλει νά έλθη διά νά σάς’πή Θεός ’χωρέστον 1
— Τότε γλήγορα σκέπασέ με.
Καϊ ό κόμης ρίπτεται έν τάχει έπϊ τής κλίνης, περιτυλίσσεται έντός 

σινδόνης, δίκην σαβάνου καϊ άπομιμεϊται τόν νεκρόν.
Ό πρόεδρος εισέρχεται μετά σοβαρότητος, γονυπετεΐ πρό τής κλίνης, 

δέεται έπϊ ώραν ύπέρ τής ψυχής τού μεταστάντος, είτα δέ έγειρόμε- 
νος καϊ λαμβάνων άνά χεϊρας μέγα άγιασματάριον (benitier), παρά 
τή κλίνη άνηρτημένον, χύνει απαν τό έν αύτφ άγιασμα έπϊ τής κε
φαλής τού άποθαμένου καϊ έξέρχεται μετά τής αύτής σοβαρότητος.

Καϊ ούτως ό καλός Βωτρύ, διότι ό Βωτρύ ήν ό farceur μακαρίτης, 
τήν έπαθε τό δή λεγόμενον χιώτικη- άντϊ νά έμπαίξη τόν πρόεδρον ενε- 
παίχθη ύπ’ αύτού, λαβών έπϊ τέλους καϊ τού έμπαιχθέντος τό βάπτι- 
σμα. Καϊ άφού δ άνθρωπος καλά καϊ σώνει ήθέλησε νά άποθάνη, έντα- 
φιάσωμεν αύτόν μετά τής προσηκούσης τή άξίφ τού άνδρός πομπής.

*
♦ »

Σκιαγραφήσωμεν νύν κραταιόν άρχοντα τών χρόνων εκείνων, τοσούτφ 
μάλλον άξιομνημόνευτον καθ’ δσον ηύτύχησεν ού μόνον νά ίδη βρυκόλα- 
κα, τούθ’ δπερ πολύ σπάνιον καϊ μόνον ταίς σεβασταΐς κυρούλαις έφι- 
κτόν, άλλά καϊ νά μετρήση έπϊ τής ράχεως αύτού παρά μίαν τεσσαρά- 
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κοντά. Καί όμολογουμένως ό πάντων κραταιότατος ύπήρξεν ό δούξ δ' 
Έπερνών. Τρεις είδε διαδεχομένας έν Γαλλία βασιλείας : Ερρίκου τοΰ 
Γ',—ούτινος έκτήσατο τήν εύνοιαν «par d’indignes complaisances», 
λέγει ή ιστορία, και έγένετο έκ τών «mignons» αύτοϋ, ώς στιγματι- 
ζόμενοι έκλήθησαν οί τοΰ βασιλέως έκείνου ευνοούμενοι—, 'Ερρίκου τοΰ 
Δ' — δστις πάσαν έναπέθετο αύτφ έμπιστοσύνην, έκ τής παρρησίας τοΰ 
άνδρός θελγόμενος,—καί τέλος Μαρίας τής άπό Μεδίκων, χήρας έκεί
νου καί μητρός τοΰ άνηλίκου Λουδοβίκου τοΰ ΙΓ', πρός ήν παρέσχε με- 
γίστας ύπηρεσίας κατά τήν πολυτάραχον αύτής άντιβασιλείαν.

—Έπερνών, δέν με άγαπρίς- δέν με ήγάπησες ποτέ, έλεγεν αύτφ ημέ
ραν τινα μετά πόνου 'Ερρίκος ό Δ'.

— Βασιλεΰ, ή Ύμετέρα Μεγαλειότης, δέν έχει πιστότερον έμοΰ 
ύπηρέτην θά προύτίμων νά αποθάνω ή νά ύπολειφθώ καί κατά τό έλά- 
χιστον τών καθηκόντων μου, άλλ’ώς πρός τήν φιλίαν ή Ύμετέρα Μεγα
λειότης γινώσκει δτι ή φιλία κτάται διά τής φιλίας.

Το δέ παρρησιαστικόν τής άπαντήσεως ταύτης τοσοϋτον εύηρέστησε 
τφ μεγαθύμφ έκείνφ βασιλεϊ, ώστε ήρξατο έκτοτε τήν μεγίστην προς 
αύτόν έπιδεικνύμενος φιλίαν, άλλ* ήμείφθη δι’ άχαριστίας· διότι ό δ’ 
Έπερνών ού μόνον ήχθαιρεν αύτόν κρυφίως καί άντεπολιτεύετο, άλλά καί 
δέν ύπήρξεν αμέτοχος, καθ’ α βασίμως φαίνεται, τοΰ στυγερού κακουρ
γήματος, δπερ άπωρφάνωσε τήν Γαλλίαν τοΰ άγαθοΰ έκείνου άνακτος· 
γνωστόν δέ δτι κατά τήν στιγμήν τής δολοφονίας εύοίσκετο έν τή άμά- 
ξη παρά τό πλευρόν τοΰ βασιλέως, τοΰθ’ δπερ δέν έθεωρήθη ώς τυ- 
χαϊον*. Ούτω τρεις διελθών βασιλείας μακρόν διήνυσε στρατιωτικόν καί 
πολιτικόν στάδιον (1554—1642) έπισωρεύσας άξιώματα έπί άξιώμασι 
καί γενόμενος ό μεγαλοπρεπέστατος και ό κραταιότατος τών έν Γαλλίφ 
άρχόντων. Καί περί μέν τής μεγαλοπρεπείας τοΰ άνδρός ίστοροΰσιν 
δτι μετέβαινεν είς τό Λοϋβρον, δπου τότε ή αύλή, περιστοιχιζόμενος 
ύπό έξακοσίων ή επτακοσίων εύπατριδών, έρχομένων καθ’ έκάστην παρ* 
αύτφ, και δτι άδεια τής βασιλίσσης είσήρχετο είς τό γραφεΐον αύτής, συ- 
νοδευόμενος ύπό σωματοφυλάκων φερόντων τήν οίκοστολήν αύτοϋ. Ότε 
δέ έπί Ερρίκου τοΰ Δ' διωρίσθη διοικητής τής Προβιγκίας,—ήν τοσοϋ
τον σατραπικώς έκυβέρνησεν, ώστε οί κάτοικοι έζήτησαν τήν άνάκλησιν 
αύτοϋ, διότι παρίστατο ώς σκληρός, βίαιος, έκδικητικός, αύθάδης πρός 
τούς άνωτέρους αύτοϋ, μή άνεχόμενος ούτε συμβουλάς, ούτε νουθεσίας —, 
έκυκλοφόρησεν έν τε τή αύλή καί τή πόλει βεβλεον φέρον φιλοκάλως 
έκτετυπωμένον έπί τής πρώτης σελίδος τήν εξής πομπώδη έπιγραφήν : 
Αί άτδραγαθ'ιαι, τά κατορθώματα και οί ηρωισμοί τον κνρίον 
Έπερκώτ κατά το είς Προβιγκίατ ταζείόιοκ αντον. Άλλ’ ώ τοΰ 
σκώπτου ! πλήν τής πρώτης σελίδος πάσαι αί λοιπαί ήσαν πάλλευκοι, 
ώστε δριμεΐα σάτυρα ή έπιγραφή. Ό δέ δούξ μαθών τόν σατυριστήν,—-1 Michaud : Biographie Universelie, έν βίω JEspernon (Jean-Louis de Nogaret), Voltaire ; Essai, χεφ. GLXXV καί GLXXVI. 

δστις έπί τφ κατορθώματι αύτοϋ έπαιρόμενος δέν έκρύπτετο, ώς δο- 
κεΐ—.καί τήν εύφυΐαν αύτοϋ θαυμάζων, διέταξεν, ώς δίκαιον, νά δώσω- 
σιν αύτφ ώς γέρας παρά μίαν τεσσαράκοντα, τοΰ φιλοδωρουμένου 
κραυγάζοντος άΐ ! άΐ ! καί άποκαλοΰντος κυρίους, «τή ζωή μου, κύριοι, 
τή ζωή μου !» τούς ξυλοκοποΰντας αύτόν κατεργαρέονς. Άδηλον δμως 
αν οί άξιότιμοι ούτοι κύριοι συνεκινήθησαν έπί τή άπονεμομένη αύτοΐς 
τιμητική προσηγορίμ καί άν ή δύναμις τών πιπτόντων βαβδισμών 
έχαλαρώθη. Τό βέβαιον δτι ή έκδίκησις τοΰ δουκός ύπήρξε πάνδημος, 
καθώς καί ή προσβολή, διότι δέν έλειψαν αί κακαί γλώσσαι νά διαδώ- 
σωσι πανταχοΰ τό ξυλοκόπημα τοΰ άτυχούς ήμών φίλου, τοΰ έκ νε
κρών άποδράντος καί βρυκοΛακιάσακτος Βωτρύ, διότι ούτος έγένετο ό 
ήρως τοΰ παθήματος. Μετά τινας δέ ημέρας ό ποιητής Δεβαρρώ: 
—είς δν τινες άποδιδοΰσι τό είς Χριστόν περίφημον τετράστροφον ,Grand Dieu! tes jugements sont rempli d’equite1
ίδών αύτόν καθ’ οδόν φέροντα ράβδον, έκραξεν : «Ό κύριος Βωτρύ 
κρατεί ράβδον, ώς ό άγιος Λαυρέντιος έσχάραν, ΐνα μάς ένθυμίση τό 
μαρτύριόν του !». ¥

Λυπηθώμεν τόν άνδρα, διότι, καίτοι οί άθλοι αύτού στέφονται διά 
ξύλου, ώς τά έλλτνικά γΛέντια, μή έξαιρουμένων καί τινων γάμων, 
καίτοι έφαγε παρά μίαν τεσσαράκοντα, ώς ό άπόστολος Παύλος καί 
έφερε μεθ’ έαυτοΰ τοΰ μαρτυρίου τό τεκμήριου, ούδόλως ήγίασε, δυστυ
χώς, ΐνα έπικαλεσθώμεν τήν εύλογίαν αύτού, περαίνοντες τήν λέσχην 
ταύτην. Βεβαίως ό άνήρ έκέκτητο πνεΰμα καί πολύ μάλιστα, άλλά τό 
πνεΰμα αύτού ήν ψευδές, κοσμικόν έκ τοΰ άρέσκοντος τοϊς άνθρώποις, 
ών ή διάνοια έπί τά πονηρά έγκειται, καί ούδέν είχε τοΰ αγίου έκεί
νου πνεύματος τής μακαριότητος, δπερ φέρουσι τά διαβατήρια, τά άνοί- 
γοντα τήν πύλην τής αύλής τοΰ Θεού, ένθα ούκ εύφυολογοΰσιν άλλ’ αί- 
νοΰσι νυχθημερόν τόν Κύριον, διότι οί ούράνιοι, οι τοΰ Θεού αυλικοί ού
δέν έχουσι τό κοινόν πρός τούς έπιγείους, τούς αύλικούς τών βασιλέων 
καί τών ηγεμόνων. Ή αύλή τοΰ Ύψίστου είναι ή μόνη τών αύλών, 
έν ή αύστηρώς άπαγορεύεται πάσα πνεύματος επίδειξις. Κατά τινα 
μάλιστα άρχαιοτάτην παράδοσιν, ό Διάβολος δέν άπεβλήθη έκεϊθεν διότι 
έγένετο άποστάτης, τήν ύπερτάτην άρχήν φιλοδοξών, ώς κοινώς πι
στεύεται, άλλά διότι, απάντων άγγέλων εύφυέστερος ών, άδιακόπως 
έσκωπτε διά δηκτικού άλλ’ έπιχάριτος πνεύματος τά παροράματα τής 
πλάσεως καί τήν έρρινου φωνήν τών αίνούντων τόν Κύριον αύλικών, 
δι’ δ καί παρά πάντων έμισεϊτο' δθεν ό μύθος δηλοϊ δτι ούκ άσφαλές 
πάντοτε τό εύφυολογεϊν.Έν Άθήναις, τή 13η Νοεμβρίου 1894. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Κ. ΑςΟΠΙΟΣ1 Διατείνονται ότι έποίησε τοϋτο ασθενής ών και δτι άναρρώσας άπεχήρυξεν αύτό. Κατά δέ τδν Βολταΐρον «ce sonnet, aussi mddiocre que fameux», είναι τοϋ άββά δέ Λαβώ.

------------- «—*-------------
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«Ich liebe dich, mich reizt deine schdne Gestalt;
Und bist du nicht willig, so brauch’ich Gewalt.» 

(Goethe, Erlkdnig).

Τά δρέπανα τών θεριστών πρός άλληλ’ άμιλλώνται, 
■καί ό ίδρώς κατέρχεται θερμός έκ τών μετώπων 
ό ήλιος μεσουρανεί, οί άνεμοι κοιμώνται, 
καί δίφα καίει φλογερά τά στήθη τών άνθρώπων.

—«Βώρμε, ίδέ1 έκεϊ μακράν βαθύ τό ύδωρ ρέει- 
άφες εύθύς τό δρέπανον καί λάβε τήν υδρίαν 
οί πάντες άπηυδήσαμεν ή δίύα πάντας καίει- 
σπεϋσον ήμέραν άλλοτε δέν εΐδομεν όμοίαν !»

Καί τήν υδρίαν έλαβεν ό Βώρμος παραχρήμα, 
ό νέος ό έπέραστος, τό άνθος τών Χαρίτων, 
καί ήδη είς τοϋ ποταμού προσήγγιζε τό κύμα, 
δτε προβαίνει πρός αύτόν νεανις λευκοχίτων.

—«Δός μοι, κλεινόν άγλάϊόμα τών Μαριανδυνών, 
τήν κοίλην σου ύδρίαν,

καί δός μοι καί τήν χεϊρά σου,—ούχί καί τήν καρδίαν, 
καί πρός τό ρεύμα τείνωμεν βηματισμόν κοινόν 

είνε χρυσή ή μοϊρά 0ου ! 
Σέ άγαπώ... Τήν χεϊρά σου.»

Καί έδωκεν ό άδολος έκεϊνος νεανίας 
πάν δ,τι τω έζήτησεν ή κόρη ή ωραία, 
καί είς τό χείλος έφθαδαν τής γής τής παροχθίας 
ό νέος πλήρης ταραχής, μετά παλμών ή νέα.

«Τοιαϋτα κάλλη—τότε λέγει 
ή Ναϊάς ή λευκοχίτων— 
τοιαϋτα πλάσματα Χαρίτων 
ή γή φθονεί καί καταφλέγει, 
άλλ’ έκ τοΰ κέντρου τοϋ πυράς 
σώζει ή Νύμφη δολερώς 1»

Είπε, καί, άναρπάσαόα τόν νέον, καταπίπτει 
ή Νύμφη είς τόν ποταμόν, παράφρων έρωμένη- 
τό ύδωρ μετ’ άφροΰ πολλοΰ τόν θεριστήν καλύπτει, 
καί μάτην πας Ουνθεριστής τόν Βώρμον άναμένει !...

Θρηνήσατε, θρηνήσατε τόν κάλλιστον έταϊρον, 
καί, δταν πάλιν θερισμόν πολύμοχθον τελήτε, 
πρεσβΰται Μαριανδυνοί μετά τών νεωτέρων, 
τόν Βώρμον όλοι κλαίετε, τόν Βώρμον άνυμνεϊτε I

Σταματιος Δ. Βάλβης


