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άπεστάλησαν πρεσβεΐαι προσενεγκοΰσαι δώρα, αίσθητοποίησιν τής 
διαπύρου λατρείας καί τών διακαών πόθων . . -

Ουδέποτε θά  λησμονήσω τήν ήμέραν έκείνην. Έβριθεν άν
θρώπων ή πρδ τών άνακτόρων πλατεία, τό δέ ταραχώδες τών 
κεφαλών πέλαγος έξετείνετο μέχρι τής πλατείας τοδ Συντάγματος.
Αίφνης έπί τοδ έξώστου τών άνακτόρων, έπί τοδ έξώστου έκείνου, 
υφ’ ον έν ταΐς κρισιμωτάταις στιγμαΐς τοδ έθνικοδ βίου, προσέρχεται 
τό έ'θνος ώς είς μάντεων τι τών Δελφών διά νά λάβη ενα χρησμόν, 
μίαν έλπίδα, μίαν παρηγορίαν, μίαν ένθάρρυνσιν, έπι τοδ έξώστου 
τών άνακτόρων έπεφάνη ή βασιλική οικογένεια· ό βασιλεύς έν στολή 
άνθυπολοχαγοδ τοδ πεζικού, ήν τήν ήμέραν έκείνην έφόρει τό πρώτον.

Ό  βασιλεύς ώμίλησεν έν συγκινήσει, ηύχαρίστησεν έκ βάθους 
καρδίας τό έ'θνος ουτω πανηγυρικώς συμμετασχόν τής πατρικής 
αυτοδ χαρας. Μετά τό τέλος τοδ λόγου αύτοδ ό διάδοχος προέβη 
βήματά τινα· ήτο ώραΐος, ήτο λ ε β έ ν τ η ς  έν τή καινουργεΐ αύτοδ 
στολή τοδ αξιωματικού · τό πλήθος έζητωκραόγασε · άλλ’ δρμεμ- 
φύτως ένόησεν δτι ό Κωνσταντίνος τ ο υ  έ'μελλε νά δμιλήση. Σιωπή 
άκρα, θρησκευτική σιωπή έπήλθεν άμέσως. Ό  Κωνσταντίνος ώμίλησε.

Είπέ τι έ'ξοχον, άπήγγειλέ τινα τών φλογερών έκείνων δημη
γοριών δι’ ών οί έμπεπνευσμένοι, οί μεγάλοι ρήτορες συναρπάζουσι 
τάς καρδίας τοδ έ'θνους των, έξαρτώσιν άπό τών χειλέων των τήν 
θέλησιν λαοδ δλοκλήρου, καί διά τής άνεκκλήτου έπιταγής μιας 
κινήσεως τής χειρός ρίπτουσιν αύτόν άλλόφρονα είς τόν πόλεμον, 
είς τήν δόξαν ή τόν δλεθρον;

Ούχί · άναφέρονται πλεΐστοι άνδρες άψηφήσαντες ήρωϊκώς 
καθ’ δλην τήν ζωήν των τάς έχθρικάς σφαίρας καί εύρεθέντες διά 
μιας δειλοί καί τεταραγμένοι καί ψελλίζοντες πρό συνηθροισμένου 
πλήθους άναμένοντος λέξεις τινάς έκ τοδ^3ΐόματός των. Καί δ 
μόλις εικοσαετής νεανίας, δ άπειρος τών ρητορικωΐκ^τρικϋμιών τί 
ήδύνατο νά ε’ιπη; Ή  στιγμή ήτο έπισημοτάτη. Πρώτην φοράν 
ένεφανίζετο πρό τοδ έ'θνους, δπερ άπό τής στιγμής τής γεννήσεώς 
του, καί πολύ, πολύ πρό αύτής, ώνειροπόλησεν δι’ αυτόν δ,τι ?ξ 
καί μέγα. Ή το δλίγον τι ώχρός, ή δέ μεγάλη 
έπέτρεψεν είς αύτόν νά είπη όλίγας λέξεις.

Καί δμως αί λέξεις έκεΐναι αί τρέμουσαι, οί λόγοι έκεΐνοι οί 
άπλοι, συνεκίνησαν, συνετάραξαν, ηλέκτρισαν. Έξήγειραν άλα 
ένθουσιώδεις, έξήγειραν κραυγάς φρενητιώδεις. Γ 
έδάκρυον. Νέοι, γέροντες, στρατιωτικοί, έπιστήμονες, έργάται Ικλαιον.
Τά δάκρυα άνέβλυζον έκ τής καρδίας αύθόρμψά, άκατάσχετά? 
δέ σώματα κατείχοντο ύπό παραδόξου τινός φρίν.ιάσεως, 
ίεράς, άφοσιώσεως ύψίστης είς
έκπροσωποδντα αύτήν τήν στιγμήν εκείνην. * Χ~' I

>υ 1869, δ πρωθυπουργός Βούλ- 
άπό τού εξώστου τών άνακτόρων 

τό άρτίτοκον βρέφος, καί άνέκραξεν ένθουσιωδώς 
δτι ή βασίλισσα τής Ελλάδος έ'τεκε διάδοχον τοδ 
έλληνικοδ θρόνου, ρίγος συγκινήσεως διέδραμε τό 

έν τή άνακτορική πλατείς συνωθούμενον καί έναγωνίως άναμένον 
τόν τοκετόν πλήθος, τό δέ ιερόν έκεΐνο ρίγος μετεδόθί] καθ’ δλην 
τήν Ελλάδα, έξήλθε τών δρίων τής έλευθέρας γής, καί έ'φθασε 
πανταχοΰ δπου πάλλονται έλληνικαί καρδίαι.

Τήν ώραν έκείνην έξεπληροδτο διαπρύσιος πόθος αιώνων δλων, 
έπραγματοδτο τό γλυκύ δνειρον τοδ Γένους, τό έλλην.κόν έ'θνος 
άπέκτα β α σ ι λ ό π ο υ λ ο  ν. Περί ούδέν λίκνον περιέπτησάν ποτε 
τόσαι έλπίδες . . . Τό βασιλόπουλον άντί παντός έμβλήματος, έ'λαβεν 
Ιν ό'νομα: Κωνσταντίνος . . .

Ό  Κωνσταντίνος ηύξανεν ύπό τό θάλπος τής πανελληνίου 
στοργής. Ή  πρός αύτόν λατρεία έξικνεΐτο μέχρι φανατισμού. Ύπάρ- 
χουσιν άνθρωποι έν Έλλάδι άποκτήσαντες καί διαφυλάττοντες τά 
νηπιακά πέδιλα, τά παιδικά περιπόδια τοδ Κωνσταντίνου ώς κειμήλια 
άνεκτίμητα, ώς έθνικά άγιολείψανα.

Κατά μικρόν ή βασιλική καλιά έπληροδτο νεοσσίων · τά άνά- 
κτορα, ατινα έπί τής πρώτης δυναστείας έ'μειναν σιγηλά καί στυγνά, 
ηύλογήθησαν καί άντήχουν έκ θελκτικών παιδικών κελαδημάτων. 
Α λ λ ’ ειτε έν τφ άνακτορικφ κήπψ ε'παιζον τά βασιλόπουλα, ειτε 
παρά τήν πετρώδη πειραϊκήν άκτήν, ειτε έφ1 άμάξης έπέστρεφον έκ 
Δεκελείας, τά βλέμματα τών έλλήνων άπαντας μέν τούς βασιλικούς 
βλαστούς περιέβαλλον μετ’ αγάπης, άλλ’ έ π ’ έ κ ε ΐ ν ο ν  προσηλοδντο 
μακρότερον, θερμότερον.

Περί τόν διάδοχον έκλήθησαν διαπρεπείς ελληνες λόγιοι, 
άνδρες θερμουργοί, άξιοι ν’ άνυψώσωσι τήν ψυχήν αύτοδ μέχρι τών 
υψηλών προσδοκιών τοδ έλληνισμοδ, νά έμπνεύσωσιν αύτώ έθνικόν 
ιδεώδες γενναΐον καί μεγαλοπράγμον · τό δέ πανελλήνιον παρηκο- 
λούθει μετά χαρας καί μετ’ ένδιαφέροντος τό έ'ργον αύτών.

Τό παιδίον έκρατύνετο ύγιές, εύσωμον καί ρωμαλέον, καί 
μεΐραξ ήδη έφόρεσε τήν στολήν τών μαθητών τής στρατιωτικής 
σχολής τών Εύελπίδων. Έκεΐθεν βεβαίους έ'πρεπε νά διέλθη δ κατ’ 
έξοχήν ευ ε λ π ί ς  τοΰ Ελληνικού. Ύπήρχον δ’ άνθρωποι κατερχό- 
μενοι έπίτηδες είς Πειραιά, δπως ΐδωσι τόν λοχίαν Κωνσταντίνον 
γυμνάζοντα μεθ’^ολοψύχου ζήλου καί ήθους δντως στρατιωτικού 
τούς εύέλπιδας δπλίτας.

Ά λ λ ’ ή συγκίνησις τοΰ πανελληνίου έκορυφώθη δτε ήλθεν ή 
ήμέρα τής ένηλικιώσεως τοΰ διαδόχου· έκ πάσης γωνίας ελληνικής, 
έκ τής ξένης, ένθα επί άλλοδαποΰ έδάφους άποτελεΐται μικρά πατρίς,
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Τήν εσπέραν δ Κωνσταντίνος μετά τήν ενθουσιώδη λαμπαδο- Ά λ λ ’ ύπδ τό σκληραγωγούμενον σώμα, ύπό τήν στρατιωτικήν
φορίαν τής Πανεπιστημιακής νεότητος, ήν παρηκολούθησεν άμετρον άκαμψίαν διεφύλαξε τήν μητρικήν καρδίαν, τήν περιώνυμον έπ’ άγα-
πλήθος, εξήλθε νά ϊδη τήν δι’ αύτόν έορτασίμως φωταγωγηθεΐσαν θότητι καί εύσπλαγχνία. καρδίαν τής βασιλίσσης τής Ελλάδος.

Ψυχροτάτην τινά τοΰ παρελθόντος χειμώνος πρωίαν ώδευεπόλιν, εξήλθε δ ’ άπλούστατα, άνευ πομπής, μετά μόνου τού ύπα- 
σπιστοΰ του · έν άκαρεΐ ή ειδησις διεδόθη · „δ  Διάδοχος έβγήκε 
νά ίδή την τελετήν!“ Έπρεπε νά είνέ τις έκεΐ διά νά ιδη ίδίοις 
ομμασι τάς μορφάς χιλιάδων άνθρώπων άκτινοβολούσας έκ χαράς, 
νά ιδη αληθή μέθην άγαλλιάσεως· έτρεχε τό πλήθος νά προφθάση 
την αμαξαν εις πάσαν τής δδοΰ καμπήν, νά μειδιάση πρός τό 
προσφιλές του βασιλόπουλον καί νά ζητωκραυγάση έκ βάθους καρδίας. 
Καί πόσοι (ονειροπόλησαν τήν έσπέραν έκείνην νά ήτο δυνατόν νά 
ψαύσωσι τόν Κωνσταντίνον μετά τοΰ αύτοΰ εύλαβοΰς τρόμου, μεθ’ 
ού ή αιμορροοΰσα γυνή τοΰ Εύαγγελίου ήψατο τοΰ κρασπέδου τοΰ 
ιματίου τοΰ Τησοΰ! . . .

Ή  τάσις αυτη τοΰ διαδόχου, δπο>ς κατέλθη είς τό μέσον τοΰ 
λαοΰ, δπως προσέγγιση μάλλον πρός τό έ'θνος καί συγχρωτισθή 
μετ’ αύτοΰ έχαιρετίσθη χαρμοσύνως· τήν τάσιν δέ ταύτην κατέδειξεν 
έ'τι μάλλον δτε έδήλωσεν δτι έπιθυμεΐ νά γείνη μέλος τοΰ Συλλόγου 
Π α ρ ν α σ σ ό  ΰ, άλλ’ άπλοΰν μέλος. νΩ ! μεθ’ οΐας ένθουσιώδους 
παμψηφίας τόν έξελέξαμεν.

Τόν χειμώνα έκεΐνον παρέστη εις τινα έν τώ Συλλόγφ άνα- 
γνωσματα. Μοι φαίνεται δτι βλέπω αύτήν τήν στιγμήν πλήρη μέχρι 
συνωστισμού τήν αίθουσαν, τόν καθηγητήν τής Ιστορίας κ. Παπαρ- 
ρηγόπουλον επι τοΰ βήματος, καί τόν διάδοχον έν τή πρώτη σειρά 
επι βελουδοσκεποΰς ανακλίντρου, δπίσω δ’ αύτοΰ τόν ύπασπιστήν του. 
Βεβαίως ένδιαφέροντος καί προσοχής άξια έ'λεγεν δ σοφός καθηγητής, 
αλλά τά βλέμματα δλα, άλλ’ ή προσοχή δλη ήσαν συγκεκεντρωμένα 
έπί τοΰ Δ ι α δ ό χ ο υ .

Βραδύτερον, ήλθεν ή ήμέρα τοΰ άποχωρισμοΰ · τό έ'θνος δλον 
προέπεμψεν αυτόν διά τής καρδίας του είς τήν κατ’ έξοχήν σήμερον 
χώραν τής σοφίας καί τής έπιστήμης δπως συμπληρώση παρ’ έξόχοις 
νομομαθεσι τήν ώς μέλλοντος συνταγματικοΰ βασιλέως μόρφωσιν 
αυτού. Έν Αειψία. καί Χαϊδελβέργη ήκροάσθη διαπρεπών καθηγητών 
καί συνεκόμισε στερράς καί εύρείας έπιστημονικάς γνώσεις · άλλά 
ταύτοχρόνως ή πρός τά στρατιωτικά έκ φύσεως καί άγωγής θερμή 
αύτοΰ κλίσις ευρισκεν έν Γερμανία θαυμάσων σχολεΐον.

Συμμετέχων συχνάκις τών γυμνασίων τοΰ γερμανικού στοατοΰ 
παρά τό πλευρόν τοΰ Αύτοκράτορος ή πριγκήπων, υφιστάμενος άν- 
δρικώς μετ’ αύτών τάς κακουχίας, κατέστη διάπυρος θιασώτης τών 
μεγάλων στρατιωτικών παραδόσεων τών γερμανών ήγεμόνων.

Έπανακάμψας δ’ είς Ελλάδα συναπεκόμισε τόν ένθουσιασαον 
πρός τό στρατιωτικόν έπάγγελμα. Άναντιρρήτως ήτο δ' άριστος τών 
άξιωματικών τής Ελλάδος, άψηφών καρτερικώς τάς σκληραγωγίας, 
άπαθής ύπό τόν φοβερόν ήλιον τοΰ άττικοΰ θέρους ή τούς κρουνούς 
ραγδαίου όμβρου, τρώγων πολλάκις έκ τού συσσιτίου τών στρατιωτών, 
δίδων τό παράδειγμα τής άπαρασαλεύτου τηρήσεως τοΰ καθήκοντος. 
Κατέστη τό εί'δωλον άξιωματικών καί στρατιωτών.

πεζή μόνος είς τά παρά τόν ναόν τών Ά σωμάτων παραπήγματα 
δπως έκτελέση έν τώ λόχψ του τά τής ήμέρας γυμνάσια.

Εγγύς έκεΐ, συνήντησε δυστυχή γέροντα, άπόμαχον ύπαξιωματικδν 
ριγοΰντα έκ τοΰ ψύχους. Ούδέν δδυνηρότερον κακουχουμένου γήρατος. 
Ό  Κωνσταντίνος έν έξόχφ ορμή φιλανθρωπίας έξέβαλε τόν μανδύαν του, 
περιέβαλε δι’ αύτοΰ τό τρέμον τοΰ γέροντος σώμα, καί έξηκολούθησε τόν 
πρός τήν πλατείαν τών γυμνασίων δρόμον, έκτεθειμένον προβάλλων τό 
βασιλικόν σώμά του είς τήν σφοδράν, τήν παγεράν τής πρωίας ριπήν.

Είχε παραγγείλη είς τόν άπόμαχον ύπαξιωματικδν νά μή έκ- 
στομίση λέξιν, άλλ’ δ γέρων, παραζαλισθείς έκ τής εύτυχίας, άδυνα- 
τών νά συγκρατήση τήν φωνήν τής καρδίας του, απειθής έξ εύγνω- 
μοσύνης, διέδωκε τό πράγμα.

Έν τώ μεταξύ συνετελέσθη τό έπίσημον γεγονός τών αρρα
βώνων τοΰ Κωνσταντίνου μετά τής πριγκηπίσσης Σοφίας. Ώ ς λέγεται, 
ό γηραιός ιδρυτής τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας έκτιμήσας πολύ 
τόν νεαρόν διάδοχον τοΰ έλληνικοΰ θρόνου διενοήθη πρώτος τό 
συνοικέσιον τοΰτο, άποθνήσκων δέ έκληροδότησεν ώς διαθήκην τήν 
έκτέλεσιν αύτοδ είς τόν μαρτυρικόν υίόν του καί τον δρμητικόν καί 
άκαταπόνητον έγγονόν του.

Έν τφ συνοικέσιο) τούτφ τίς εύρίσκεται ό πλείονα λαμ.βάνων; 
Ό  Κωνσταντίνος, δ μέλλων τής Ελλάδος βασιλεύς, δ λαμβάνων 
ώς σύζυγον τήν έγγονήν καί θυγατέρα καί άδελφήν Αύτοκρατόρων 
τής κραταιάς Γερμανίας, ή ή γερμανίς πριγκήπισσα ήτις ήμέραν τινά 
θ ’ άνέλθη έπί τόν θρόνον τής Ελλάδος, καί θά  γείνη βασίλισσα, 
τής ένδοξου χώρας, τής δωρησάσης είς τήν άνθρωπότητα τά πλεΐστα 
τών στοιχείων τοΰ πολιτισμού ατινα μέχρι τοΰ νΰν κέκτηται, καί 
λατρευομένης καί θαυμαζομένης ύπό τών συμπατριωτών της ιδία έν 
τή αίγλη τοΰ άπαραμίλλου άνά τήν ύφήλιον παρελθόντος αύτής;

Έλπίζεται, άλλά δέν εινε βέβαιον, δτι ή συγγένεια αυτη θ ’ 
άποβή πρακτικώς λυσιτελής τή Έλλάδι. Ή  διπλωματία, ώς γνωστόν, 
δέν έ'χει καρδίαν · καί οί συγγενικοί δεσμοί δέν ίσχύουσι πολλάκις 
νά συγκρατήσωσι τάς άμειλίκτους, τάς άσπλάγχνους άποφάσεις της. 
Ά λ λ ’ είνε βέβαιον δτι δ Κωνσταντίνος έκ τής μετά τών Γερμανών 
πριγκήπων στενής συνδιατριβής, ένεφορήθη τοΰ μεγαλεπηβόλου στρα
τιωτικού πνεύματος αύτών, καί άμίλλης γενναίας. Γερμανός καθηγη
τής έμβριθέστατος μοί Ιλεγε πρό τίνος:

—  Τά νεαρά έ'θνη πρέπει νά εινε κατ’ έξοχήν στρατιωτικά · καί είνε 
ευτύχημα διά τό έ'θνος σας δτι δ Κωνσταντίνος έσπούδασεν είς τό 
γερμανικόν σχολεΐον, καί είδεν έκ τοΰ σύνεγγυς πώς συντελοΰνται αί 
έθνικαί ένότητες.

έ'χει δίκαιον, δ σοφός καθηγητής, μέχρι τοΰδε ύπήρξαμεν 
έθνος λογιωτάτων —  γελοίων — . Ό  Κωνσταντίνος θά σφυρηλα- 
τήση ημάς έ'θνος στρατιωτών. Καί είνε άνάγκη!

ΑΡ. II. ΚΟΓΡΤΙΔΙΙΣ.
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ΤΩι ΒΩΜΩι TOT ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΥΜΕΝΑΙΟΥ.

Έ πί το ϋ  πράου θύετα ι βωμοϋ το ϋ  υμεναίου  
ούχί αμνός, άλλ’ εύοσμος καί αφελής μυρσίνη, 
καί έπ’ α ύτοϋ  βυβφ ίγγοντα ι δια δεσμού έδραίου  
καρδίαι, ας το ϋ  ερωτος συνήψεν ή γαλήνη.

Λ ιΐπ ταντα ι αόρατα αίβ&ήματα παντοΐα,
τρυφ αί, παλμοί καί δάκρυα, φιλήματα, έκστάσεις . . .
Ε υδα ίμ ω ν  6 υμέναιος, δν πλάττει ή καρδία,
καί ου  (5 ερως ΐδρυβε καί ή τιμή τ  ας βάσεις.

Ά λλα τού ς  γάμους ελληνος, Ε λλήνων βασιλέως 
ιδρύει μεν έκ φύσεως ό ερως καί θεσπίζει, 
άλλ’ αγιάζει δνειρον, κληρονομιά, χρέος, 
ύ φ ’ ώ ν  έτράφη, τρέφεται το  έ&νος καί έλπιζε ι.

Γενέσ&ω ή τοϋ  ε&νους Σ ο υ  άγάπη ή ισχύς Σ ο υ  ! 
Ίο  όνομά Σ ο υ  πρώ τιστον, ώ Κ ω νστα ντίνε , γνώ & ι! 
"Ο ταν ήχή το ονομα τής νεαρας μνηστής Σ ο υ , 
άναγεννώ ντα ι πάραυτα  αισθήματα καί πόθοι . . .

’ £I ! ει&ε, είθε . . . άπειρον το  εί'θε, Κ ω νσταντίνε, 
όπερ τή ν λύραν rΕλληνος έμπνέει . . .

Ε υδαιμύνει !
Σ ιγώ  καί ά κ ω ν . . .  Σ ύγγνω θ ι ! έκ τής σιγής μου κρίνε 
όποΐαι αί το ϋ  ’Έ &νους Σ ο υ  εφέσεις καί οί πόνοι.

Ώ ς φέρεις υπερήφανος το στέμμα τής μυρσίνης, 
οφείλεις καί το  δά φ νινον  ώς ηρως νά  προσθέσης, 
καί πάροχος ενδαίμονος καί τιμαλφούς ειρήνης 
το ϋ  "Ελληνος τά  όνειρα ένδό'ξως νά  τελέσης.

Έκ τής εξορίας Θ Τ Ρ Σ ΙΣ .

ιτ
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΞΩ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
ΥΤΑΙ μόνον αί λέξεις αί τον τίτλον άποτελοΰσαι άρκοΰσιν 

εις παραγωγήν καί άνάπτυξιν αισθημάτων ποικίλων, 
σφοδρών, άντιθέτων, άναπολοόντων μέν τό παρελ
θόν, συνταρασσόντων δέ τό παρόν καί έμπνεόντων 
ελπίδας καί φόβους διά τό μέλλον.

Ή  φράσις ε ξ ω  ε λ λ η ν ι σ μ ό ς  δέν δόναται, άκριβώς είπεΐν, 
νά έφαρμοσθή είς τά εθνικά εκείνα π).ήθη, ατινα έν έποχαΐς όργα- 
σμ,ού, έν περιόδοις μεγαλουργού τοχοδιωξίας, έν καιροΐς κομμ-ατικών 
άνωμαλιών, άς προύκάλει φλεγμαίνων πολιτικός βίος, έ'πλεον είς τήν 
Κολχίδα καί τήν Τρωάδα, είς τόν έπί τής ’Ιταλικής Καμπανίας 
Βαϊανόν κόλπον, έ'νθα έ'κτιζον τήν Κύμην, εις τάς γονίμους τής Σι
κελίας άκτάς, είς τήν μ.εσημβρινήν Γαλατίαν, έ'νθα συνφκιζον τήν 
Μασσαλίαν, είς τήν Έρυθράν θάλασσαν, έ'νθα τή συμβουλή τοΰ 
μεγάλου διδασκάλου Άριστοτέλους ο μέγας μαθητής ’Αλέξανδρος 
έγκαθίστη άποίκους Έλληνας έπί τής νήσου Σοκοτόρας τούς ιθα
γενείς έκδιώξας. Έ ξω  ελληνισμόν δέν άπεκάλουν οί ήμετεροι πρόγονοι 
τούς έπί τής Συρίας, τής Αίγύπτου καί τής Λιβύης περιφανείς πόλεις 
ίδρύσαντας ομοφύλους. Ά π ό  τών Αργοναυτών μέχρι τοΰ Αλεξάν
δρου καί τών διαδόχων αύτοΰ, πλήν τών χρόνων έκείνων καθ’ ους 
ήνθησαν αί τών Φοινίκων περιώνυμοι πόλεις Τύρος, Σιδών, Καρχη- 
δών, αί άκταί καί πλεΐσται μεσόγειοι πόλεις τοΰ τότε γνωστού κόσμου 
άπετέλουν τά εύρέα στάδια, έφ’ ών εδρα καί έπολιτεύετο καί έκαλ- 
λιτέχνει καί έφιλοσόφει καί έμ,πορεύετο ό ελληνισμός. Ό ,τι ό περι
κλεής Ά γγλος ιστορικός Γρότιος γεραίρει καί έμβριθώς περιγράφει 
καί ένθουσιωδώς έξυμνεί ώς χαρακτήρισαν ιδίως τόν δήμον τών 
Αθηναίων άπό τής έπί Κλεισθένους μεταβολής, τούτέστιν ή έκτακτος 
έκείνη προσωπική είς εαυτούς πεποίθησις τών αστών, ή υπερήφανος 
έθνική πρωτοβουλία, ής τήν άνάπτυξιν προσφυώς λίαν άποδίδωσιν 
είς τά δημοτικά πολιτεύματα φέρων καί τάς είκονικωτάτας περί τούτου 
γνώμας τοΰ Ηροδότου είς μαρτυρίαν, άπαντώσι καθ’ απαντα σχεδόν 
τόν βίον τής ήμετέρας φυλής, αύξανοΰσης μέν έκ τών αιτιών τούτων 
έπί τών λαμπρών ήμερών, συντηρούσης δέ έαυτήν έπί τών μαύρων 
καί πονηρών. Αί άποικίαι τών Χαλκιδέων, τών Μεγαρέων, τών Αίγι- 
νητών, τών Κορινθίων, τών Αθηναίων, τών Λακεδαιμονίων, τών 
Κρητών καί τών Μιλησίων έ'κτιζον αδται αποικίας αλλας άπό Κέρ
κυρας, Συρακουσών, Κύμης, Συβάρεως, Κρότωνος. Σικελιώται μου

σόληπτοι άνέπτυσσον καί προήγον διάφορα τής ποιήσεως ε’ίδη εφά
μιλλοι τού Πινδάρου καί τοΰ Αισχύλου, ώς ό Στησίχορος καί ό Επί
χαρμος · φιλόσοφοι έκ τών Ιωνικών καί Αιολικών πόλεων καί νήσων 
τής μικράς Ά σίας ένεκαίνιζον νέα συστήματά, ών ή άνάπτυξις, έάν 
δέν άνεχαιτίζετο υπό τών Περσικών έπιδρομών καί τής αίθεροβάμονος 
μεγαλοφυΐας τοΰ Πλάτωνος, θά  έ'φερεν ένωρίς ’ίσως είς τήν οδόν 
τών έπιστημονικών έρευνών καί τής φυσικής φιλοσοφίας τών νεωτάτων 
χρόνων · ιστορικοί έγεννώντο καί άνετρέφοντο έπί τών Αιολικών καί 
Δωρικών τής Ανατολής χωρών σταδιοδρομοΰντες έπειτα η έκεΐ ή 
έν Πελοποννήσφ καί τή Αττική, καί καθόλου είπεΐν όρια χωρίζοντα 
τούς έ'ξω άπό τών έ'σω ούδέποτε έτέθησαν οίίτε έν τή διανοίο*. ουτε 
έν τή καρδία. τών ήμετέρων προγόνων κατά τήν μακράν περίοδον τής 
πνευμ,ατικής άναπτύξεως καί τής δραστικής γονιμ-ότητος τών Ελλήνων. 
Αί βραδύτερον άναπτυχθεΐσαι ήγεμονεΐαι τών Α θηνών, τής Σπάρτης 
καί τών Θηβών αί υποβαλοΰσαι τούς μή Πελοποννησίους καί Στερεοελ- 
λαδίτας ελληνας είς συμμαχικά ή επιρροής ορια (ώ ς ήθέλομεν ε’ίπει 
σήμερον) άρχονται άπό τών Περσικών μετά τήν ύπερτάτην έκείνην 
ακμήν, ητις έ'σωσε καί τούς Έλληνας καί τούς λοιπούς Ευρωπαίους 
άπό τής Ασιανής έπιδρομ-ής, μετά τήν περίοδον έκείνην τής πληθώρας 
τοΰ πολιτικοΰ καί κοινωνικού καί έμ,πορικώς έπιχειρηματικοΰ βίου, 
καθ’ ήν δέν είχε μέν άποθησαυρισθή ό αμύθητος πλούτος τών ελ
ληνικών δραμ.άτων καί τών άθανάτων έ'ργων τοΰ Ικτίνου καί τοΰ 
Φειδίου, άλλ’ ης άνευ δυσχερώς ήθελον έννοηθή καί τά πολεμ,ικά 
κατορθώματα καί αί έ'ξεις τής ύπερηφάνου πολιτείας καί αί εικότως 
μεγάλαι αξιώσεις τών έλευθέρων αστών, άς θέλοντες νά ίκανοποιή- 
σωσιν οί Περικλεΐς φκοδομούντο τόν Παρθενώνα, είς άς έπιθυμούντες 
νά άνταποκριθώσιν οί Αίσχύλοι, οί Σοφοκλεΐς καί οί Εύριπΐδαι έποίουν 
τά. άπαράμιλλα δράματα. Κατά τήν μακράν έκείνην περίοδον τήν 
αμέσως προηγηθεΐσαν τής υπερτάτης άκμής άπαντώμεν άληθώς γε
γονότα τινά, απερ μαρτυροΰσι τόν μέγαν βαθμόν τής ανεξαρτησίας 
τών διαφόρων Πολιτειών, τά όποια θλίβεται τις μή ευρίσκων κατόπιν 
συχνότερα καί τά όποια έπεθύμει νά Υδη άναπτύσσοντα τήν ιδέαν 
εύρείας, καί συμ.παγοΰς έθνικής έμοσπονδίας. Κατά τήν περίοδον 
έκείνην οί ύπό τούς βασιλείς τής Σπάρτης Κλεομένην καί Δημάρατον 
σύμμαχοι άπεποιήθησαν νά προβώσιν είς καταπολέμ,ησιν τών Α θηνών 
καί διελύθησαν δυσφοροΰντες έπί ταΐς άξιώσεσι τών πνευματικών



ΠΡΟΟΔΟΣ.

γόνων τοΰ Λυκούργου. Όλίγα μόνον κ#?ά τοιούτων κινήσεων καί ούτε πρός τόν σκοπόν ήμών χρησιμεύει. Ά λλ ά  ούδέποτε θά ήτο
δρμών προφυλακτικά μέτρα ήδύναντο ’ίσως νά άγάγωσιν είς τήν εν- άκαιρον νά «ν|#υμίζηται τοΐς δμοεθνέσιν ήμών δτι ή Μακεδονία
νοιαν τής ομοσπονδίας, ήτις θά άπέκοπτε μέν πιθανώς τήν οδόν πρός καί ή Θράκη, 4?ανες έπί τε Αλεξάνδρου καί τών διαδόχων ειχον
τάς ιδιαιτέρας έκείνας ήγεμονεί*|^ ών άνωτέρω έμνήσθημεν, άλλά εύρύτατα έ||?ΑΑ«ίσθή καί ώς έλληνικαί έπαρχίαι έθεωροϋντο ύπό

τών 'Ρ ω μ α ία ,θά  έκαλλιέργει άλλοίους δρους \ μεγαλουργού έθνικής λαμπρότητος 
καί ισχύος, οΐτινες ούχί μόνον δέν θά ήλάττουν, άλλά καί θά. έπέ- 
τεινον ισως τάς άφορμάς τής έμίτνεύσεως είς ήν οφείλ^τάι.^δ\ΙΙαρ- 
θενών, θά κατέστρεφον δέ άναντιρρήτως ριζηδόν τά αίτιά ατινα 
μεταλλεύθη ό σχινοκέφαλος μέγας δημαγωγός ό τόν\δλεθρον 
έκ τής άλληλοκτονίας ελ^νων κατεργ/σθείς;/*^ '

Παραμυθίαν δ’ οm  μόνο& <%λ* y.w/Μιψκ'ψ ύπερν ' 
σθανόμεθα δταν /ίροσβϊίίψΐΰμεν έ!ς^τόν ί| 
γούντα μέν π&5αν ί8^ιν ορίων τοϋ' έξω 
καλούντα δέ τ φ ς  απανταχού ομοφύλου
γυρεις των^
Ασθενούς *γρα- 
εικόνες βλάσφημον θά  επ
έκεινας έκδηλώσεις τού , ! 
ρώμη ήγωνίζετο πρός ” 
μουσική καλλιτεχνία 
ταύτην άρκεΐ ήμΐν ή 
νισθή Αλέξανδρος δ 
Μεγαβάζου στρατηγού τ

1(ν Νεμέι 
καί μικρ

άξίωσιν ν^\άναγράψωρι τάΐ
οργασμού, κίχθ’ άς Ί ,™
3 λ υ ^ .5 »ν » '» . ποιητική καί ^  πέποιθεν δτι άνευ τήςν παρά τοΐς Άλεξανδρινοΐς

’ήν ςώγμ^ν κείμενα έπιστημονικά ία^ψϋίάααοντο ούτως εγκαίρως
ελθών ν^ιάγω- καί έπικαίρως οιστί ' ^ ^ Ι ^ ^ ^ ^ η  ^ ^ ά π τ υ ξ ις  τού έν τφ Μεσαιώνι 

ςΤυπό σκοτασιχού. Ώσαύτως

,  καί/Κπασαι αί Άσιατικαί χώραι αί άπό τών δια
δόχων κυριευθεΐ^ ύπο τών δορυκτητόρων έκείνων, διετέλεσαν τοΰ 
λ ο ιποΰ'άίίό '-τών Βύζανΐινών χρόνων έντελώς έλληνικαί καταρτίσασαι 
δ^α Μ (ν εκ οδ^ έθ ν ^ |  έργασίας πνευματικής τε καί πολιτικής, τούς 

έρους τίτλους ''νφτά τών έπηλύδψν ιέκείνων, αίτινες καί άλλοτε 
CTjoav τάς γαίας καί τάς θ/)κάς ,ώ ν  πατέρων ήμών καί νύν 

ιδούσι βιβλία ύπό\'ξένων συγγ^αφίμΜρ, ών τό προοίμιον ούτως 
αρχεται, λόγου χάριν: , „L a  Bulgaria,·* ce pays qui a vu naitrc 

exandre le Grand. “ (Ή  Βουλγαρίά, ήτις ειδε γεννώμενον τόν 
Μέγαν Αλέξανδρον ! ! ! )  Έπί τών Βυζαντινών χρόνων μετά τινα κατ’ 
άρχάς -εκκλησιαστικήν \χ\γλην κα\;j θρησκευτικήν υπεραισθησίαν, ή 
Αίγυπτος δέν ήτο πλέον '-h χώρα/έκείνη τής όποιας τάς έλληνικάς 

,βιβλιοθήκας άποθαυμάζ^ν δ διάσημος ιστορικός έξ Αμερικής Draper 
ν^δύρεται καί θρηνεί άπαρ^μυθ/)τώς ,τήν καταστροφήν αύτών, διότι 

οιθεν δτι άνευ τής' 
τα. Τήν ώνγμ^ν κείμενα έπιστημονικά .jfjaejpp.ogat,^θά

fv ~\

οστις yxfc/  υπο σκοτασμού. δέν ήδύνατο πλέον νά

προσηκόντως με 
ήτήσαντο ούτοι ν<
έ'λλην τό γένος μείΓ απάΛίών τών 
έξ Ά ργους, κυρωθείσ^ ογφψ, έπισήμοτατα τής ίθαγενεΐοί 
δονικής δυναστείας, ήτις ^6υρω περιφανείς έπειτα προ: 
ελληνισμού τίτλους » \άβ>ίεΐ ήμΐν ή άνάμνήσις δτι τό 
δεσμ-όν τόν έκ τών Πανελληνίων έκείνων πανηγύρε<»ν κατέσ

νύκτα-Ρεύσεως, ννί/^νεκη 
ρων αύτου τωΆορμο

σχυρε

,κεδονίάν Πέρσας διατηρηθή ύπό τόν έλεγχον «καί τίν έπιρροήν τοϋ ελληνισμού, τής
ινο^/νεολαίαν έκχυδαϊζομένης έν τή' μεσογείφ γλώσσης διατηρούμενης μρνον έκεΐ

αιΜχθη μέχρι τού 14ou καί,· εΐι μέχρι τοϋ 15ou αίώνος. Ά λ λ 1 Α φ ετέρ ου
ι,φ^ένων^ άλλ αι τ^^ίΐστεραι #ώραι ώμολόγησαν έαυτάς ώς άδ ιαφιλογεικήτο3 ς
ςίτΛαφ/ έλληνΰίβίτάτας καif έκουσίως ύπέβαλον εαυτάς^υπά-ΐην αιγίδα τοϋ
ία<yf τού ελληνισμού βο^0»ε& »αι ή άναβαπμ^-εΐσαι έν αύτφ, 'είς τρόπ ι\ ώστε

όν νά έπίσφραγισ^Μ μένγδ^ά παντό^ο εθνικός αύτώ’/  χα
ν φ ώ φ  δέ άνεξίτήλοί /.ής σταδιοδρομίας καί

μέν αιώνιας καλλιτεχνικής δό$η^ κραται^  δέ έρεισμα έ ^ κ ή ς  τών δέκα ^ ν ω ν ,  κ< ^χατηρτίζετο ό συμπαγ
μεως έν τφ μέλλοντι δ ύψιπέτης ΤΓίνδαρο^ν δστις άπό /ών α?θερίων\ σκείας καΐ/1'θνους 
κατέπεμπε τότε καί άπό τών ούρανίων θόλων ε’ισαεί θέλεε^Μίταπέμπει Ιών α ί ^ ^ %
νουθεσίας πατριωτικωτάτας καί παραινέσεις πρό§ εύγενή σταδιοδρομίαν \\
μέχρις ού ύπάρξωσιν ελληνες έπί γής. Έχ8ΐνος.;Λόν δποΐον μόνον ά^αφαινομένή άπό,:
σκαιοί δύνανται νά μεμφθώσιν ώς φιλοχρήματη ούτε πρός τούς άλ3^ίαι»ς έκείν^^^καθ·’ ούς τά πλούτη τών ι4'ξω j *

Άρκεσιλάους τής Κυρήνης ούτε πρός τούς Ίέρώνας τών Συρακουσών τοΐς όπισθοδό^ρις τών έν 'Ολυμπία.) /ν  Δήλφ καΐτεν Δελφοις
έφείσατο τών γενναίων καί ύπερηφάνων ύπ^θηνώδν κα^παρακελεύ ν 55 -··» - * "

na τους μετεπειτα χρονους

καΚ έ'σω Ί ίΙΧ ^ σ μ »  
εως καί έντεύθεν^ άλλά

ούχί δέ ινα κολακεύση λαών άρχοντας άλλά/iybi /υπομνήση την μι 
γάλην καταγωγήν καί τήν έν τοΐς άνθρώποις θεί^ν μοίραν
τάς δψηλάς έκείνας λέξεις ,,Ιν θεών, 
τών ύπερφυών Σοφοκλείων στίχων, δί 
πρός τόν Κρέοντα, βαθέως κατανοούμε: 
ταίς έλληνικαΐς ψυ^αΐς συντήρησιν ασβέσ' 
πυρός, έίς τ ?^ ·^ ω ι^ ή  άνβ^ραύλισιν τοΰ 
ή περιπτώσει _ηθ3-λε κινδυνεύσει ν’ άποσ^ε

κατεσύ)

ναών, Ί^^.αί τών άλλων περιπύστων έθνικών σηκών τών
'  'ί ~“ -------  άποι^ί'αις κειμένων. Τά ισχυρά ήμών κέντρα

Ά π|^ς οικοδομήσεις καλλιτεχνικών μνημείων
α> τίροφ^θώ »ρικά άν^ ί ψ.^ίΐα ή χάριν έμφυλίων πολέμων, οΐτινες έπί
/.ι μακράν χρόνον έ]Λ4ρτυρουν τήν πληθώραν τοΰ έθνικοΰ βίου., βρ^δύ- 

τήν εν -ŝ pbv επενεγκόντες τόν 8λεθρί»,^|»τ^  καί δι’ αύτής 
ευθερίας δίαξόχων τού ’Αλεξάνδρου αναλαμπής ήδΰίατο είσέτι νά 

tv~ siv ^ υ ^ Ι Γ ^ α ^ δ ^ β ν  τι τ ^ οορ ά τικ ώ τ^ ^ τ^
^κατ^'/υρίϋ)ν έλλϊ^ί/ού η σχεδόν 

μέσων/τοΰ 1 5 ° ’J
Πώς άπό είκοσι καί 
.ου κατεπεσεν

9 μόνα, δ^ί. δ_ϊ
Λαι το με·

Εην ^/άπτυξιν τ φ /L . ,
τών ήγεμονεβων ά,ύτών ώ .ί πρρωρι^μέώφ πολλαχόυ νά-' δ̂ιαι 

τήν έκ τών Πανελληνίων πφιωρ^ξΛ^ εκτοτε άφ' Ινό^μ7ί'; ί̂ς 
^κραιτίόρίας συγκε^*4#είς^ /(^ σεώ ^ τώ ν  πραγμάτων ypvpgtffitfSb·

Ά λλά  άλλοι και 
άποικισμοϋ δράμα κ^ίιττήν έν̂ ετι 
λουπόλεων 11ελοποννήσου καί Στερεας Χαι 
τήν έκπληκτικήν λαμ^ίοα^χ καί δύνα| 
πανηγύρεων. Ό  Μ ίο ^ ς  Βυζαντινής Α 
ελληνισμός οόδαρίώ^λέον διεκρίνετο είς έ'σω καί εξω, καί κατώρθωσε μέν ΜΕίβδλής :̂ ών δογμάτωτ'τήγ; 4πίδραμο 
νά καθ-ορισθή ,^'εύχερέστερον περιφρουρουμίέ^οις δρίόις, - wcsEetXs δέ ρ·>™ΐ\η<ίη 
σχεδόν τήν Ι^ ΐσχ ύ ν  καί τάς κ^λΐτεχνικά^Ααί έπιστηαοΐ(!κζ'·Λ§τ<ίί^ 
πτέρυγας, $τΐν6ς άπό τής μ ^ Κ η ς  έν Ίταλια ΈλλίίΙός μέχρί τής 
Έρυθράς καί άπό τής Λιβύχ^ μέχρι τής ΤαίΛίδος φ/ον έπί μακρί 
περιόδους έπεκταθή, δπότε ήθικά μέν κέντρα\ άλλά σθεναρά κ 
διαιωνίσαντα τάς πρός τήν άνθ-ρωπότητα έθνικα^&μών εύεργεσία 
κατεΐχον είσέτι τήν πρώτην θέσιν.

Τί έ'πραξε καί πώς ήδύνατο κάλλιον νά δράσ^  ό έπί τών Βυ
ζαντινών χρόνων ελληνισμός καί πώς άσθενήσας -λχτέπεσεν, ούτε

ηγηθ-ώμεν έν//τ/εριοδικφ 
καθήκοντα; τώ ^ ρλλ ή νω ν  

'τήρησιν τής Μ ^ί'^ατα - 
’ παλλαγήν πλήρους 

ησκείας, ήτις ήκιστα 
πιστούς αυτής είς τήν καλλιέργειαν τής γής καί τής 
έτερου δέ είς τήν έν άπωτέραις χώραις μετοικεσίαν, 

ειρήμάΐ\κόν αύτών πνεύμα ήδύνατο νά ευρη άνέτως, 
,ά ύπό τ#ς ,οούνας τής ξενιτείας καί τήν έναγώνιον περί τά οικεία 

.νά ένασχόλήσιν τής διανοίας καί τής καρδίας, σταδιοδρομίαν τινά, 
τούς ίδρρ|τας καί μόχθους ήνάλισκον είς άνέγερσιν πενιχρού 

αοϋ ή αφανούς σχολείου έν τή πατρίδι. Αί άνατολικαί καί μεσημ- 
ριναί άκταί τ^Α'Ιταλίας τό πρώτον, ή Βιέννα, ή Τρανσυλβανία καί 

Ουγγαρία κατόπιν, βραδύτερον δέ αί παρίστριαι Ήγεμονεΐαι καί
πρόθεσιν καί χώρον έ'χομεν νά ύπομνήσωμεν, έστω και διά βραχέων, 'j 'ή Ρωσσία υπήρξαν αί χώραι πρός άς διηυθύνθησαν οί ξενητευθέντε

m m

Keisegruss an die erhabene Fiirstenbraut

SOPH IA.'

Fahre bcgltickt, hehre Braut, nacli den lichten Gelilden von Hellas, 
mit Dir fiihrend an Bord was Deutschland nur Sehonstes gewiihret:
» neben dem treuen G e m  tith e , bewiihret in Gliiek und in Drangsal, 
reiehen, aufstrebenden G e i s t ,  hell entflammet fur jegliches W alten 
auf den lautren Gebieten des Schonen, des W ahren, des Guten!«

Gehe und zahle nun heim an Hellas was aueli Deutschland ilim schuldet 
ftir all’ die Schatze des Grossen, Erhabenen, Guten und Schonen, 
so aus uraltester Zeit —  alle Geister erleuclitend —  dort gliihten!

Holde, ein Bote des Friedens, des Gliickes Du, der innigsten L iebe! 
Segnend Dich, seh’n wir D ich  zieli’n in das Land, wo D ich  Segen erwartet. 
Heisse Verehrung harrt Deiner und gltihendste Herzensumwerbung, 
denn gar edel sind die, so jetzt liebend entgegen D ir schauen, 
cdel die Geister, die strebend und webend im Grieehen Land wirlcen, 
die —  laut entgegen D ir jubelnd — lioehpreisen die ftirstlichen Gatten

K o n s t a n t i n  und S o p h i a !

D a rm sta d t , October 1889.

A U G . B O L T Z .

*  T o ttotpov τεδχος ε&ρίσκετο 6πό τά πιεστήρια, δτε έλάβομεν παρά τοΰ Ιν Δάρμστατ σεβαστού 
φιλέλληνος καί^ηγητοΰ κ. Α ϋ γ ο ύ σ τ ο υ  B o l t z  τόν άνωτέρω πρός τήν ήγεμονίδα Σοφίαν χα ’Λεησμόν, 
δν καί δι’ ελλειψιν χώρο» καταχωρίζομεν ενταύθα μετ’ ευγνωμοσύνης. V»ei
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τινέ; μ ρ  <κύτώ̂ | έπανχκαμ^αντες οικοι η από καιροϋ εις καιρόν επι 
ίους, άλλοι δέ άπολεσθέντες διά παντός υπό 

βνΊ?)ΐαΐ αύξήσαντες τούς πληθυσμούς τών καθολικών 
Βά^ίΙττας καί τής Σικελίας, άλλοι δέ παραγαγόντες 

ίν,'φ χγν. τής γλώσσης άπέβαλον τούς τε πόθους καί τάς 
αδόσεις. To j^owivov, ή Μασσαλία, τό Λιβόρνον καί

Ιηριμ/ζ κατά τόν παρόντα αιώνα προσειλκύσαντο 
-ή Β ομβάη  καί ή Καλκοΰτα έ'σχον μετοίκοος 

ίκ ^ι^Λξπουπόλε&ς πρό πάντων κατά τάς άρχάς τής ένε- 
tw.ar^» Ικαίονταετήρ ίο ο ς · κατά τάς αναστατώσεις τάς έπί Αικατερίνης 

Β πέντε χιλιάδες σχεδόν έλλήνων Αίγαιοπελαγιτών
ρΆ  θήσαν είς τάς μεσημβρινάς άκτάς τής Ρωσσίας · τά έξαίσια 
γεγονότα τής τρ;της τού αίώνος ημών δεκαετηρίδος έσάλεοσαν τόν 
έλληνικόν πληθυσμόν, δστις ούχί κυρίως "να άνάνδρως σωθη, άλλά 
μάλλον μετά τάς έρημώσεις έςήλθεν είς φιλόπονον άγραν πόρων 
τινών, δι1 ών νά ανοικοδομήσω μέν άφ’ ένός τά έρειπωθέντα, νά 
προαγάγη δέ τήν πνευματικήν καί έκπαιδευτικήν υπαρξιν, έφ’ ή 
πάντοτε σεμνυνόμενος εκτοτε ιδία ήθέλησε νά περικοσμήση καί 
πέριθάλψη, έξ οτου εδρε μέν τό ,,πά. στώ“ προσεκτήσατο δέ μείζονας 
ανέσεις, μετά τά εύρέα έπί πάσαν ορθόδοξον φυλήν τής Ανατολής 
αποτελέσματα τών έλληνικών καταστροφών καί κατορθωμάτων.

Ό  έ'ξω περισυλλεγόμενος έθνικός πλούτος, δστις καί πρότερον 
ειχε καταβάλει τάς δαπάνας τών έλληνικών περιοδικών καί βιβλίων 
άνοίγων συνάμα τάς θύρας τών τε έλληνικών έν Ανατολή καί τών 
ξένων έν Ευρώπη παιδευτηρίων είς τήν ελληνικήν νεολαίαν, αυτός 
οδτος μετά τάς μεγάλας καί γονίμους θυσίας τής τρίτης δεκαετη- 
ρίδος, ών καί αυτών ειχον προηγηθή μακραί καί έπανειλημμέναι έπί 
τών όρέων ή κατά θάλασσαν διαμαρτυρίαι, ό πλούτος έκεΐνος ίδρυσε 
Πανεπιστήμιον καί Εκκλησιαστικήν Σχολήν καί Πολυτεχνεΐον καί 
Παρθεναγωγεΐον τέλειον καί ’Ορφανοτροφεία δύο καί Μουσεΐον καί 
Ακαδήμειαν καί ’Αστεροσκοπείον καί Βιβλιοθήκην Κεντρικήν τε καί 
Βουλευτικήν έν ’Αθήναις (δπου μετ’ δλίγον ύψωθήσεται καί περι
καλλές ίδρυμα Στρατιωτικής Σχολής), ειτα δέ ’Ολύμπια καί Σωφρο- 
νιστήριον καί Λωβοκομεΐον, άνήγειρε Σχολάς έν Χάλκη καί Φαναρίψ, 
’Εθνικά Καταστήματα (Όρφανοτροφεΐον καί Νοσοκομεΐον καί Φρενο- 
κομεΐον) έν Έπταπυργίφ καί Παρθεναγωγεία λαμπρά πολλαχοΰ τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί Διδασκαλεία αξιόλογα έν δυσί περιβλέπτοις 
κέντροις τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας καί Φιλολογικόν Σύλλογον έλλη
νικόν περιφανή έν Σταυροδρομίφ έκδίδοντα φιλογενέσι δαπάναις 
μεγάλην Ελληνικήν Βιβλιοθήκην καί Γυμνάσια ευεργετικά έν Ίωαν- 
νίνοις καί Μιτυλήνη καί Κυδωνίαις καί Χίφ καί Κορυτσά. Δέν 
καταλέγομεν δέ ένταΰθα τά περιφανή έθνικά καθιδρύματα Σμύρνης 
καί Σάμου καί Θεσσαλονίκης καί Κύπρου καί Κρήτης, διότι ταΰτα 
κυρίως υπό τών ιθαγενών Κοινοτήτων καί υπό εύγενών αύτών τέκνων 
παρ’ αύταΐς εύπορησάντων ίδρύθησαν καί συντηρούνται. Ίδια. δέ δέν 
ήκριβολογήσαμεν περί τήν καταγωγήν τών μεγάλων εύεργετών, διότ- 
πολλοί μέν τών έκ διαφόρων πόλεων τής Ανατολής όρμωμένων 
είτε έν Κωνσταντινουπόλει, ειτε έν τή άλλη Εύρώπη πλουτήσαντες, 
είτε έν Αίγύπτφ έκόσμησαν καί ίδρυσαν έθνικά ιδρύματα οπουδήποτε 
ευρηται άξιον λόγου έθνικόν κέντρον, ούχί δέ ολίγοι καί οί έκ 
τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους, είτε έν Κωνσταντινουπόλει ειτε άλλαχοΰ 
τής ’Ανατολής καί τής Δύσεως έγκατεστημένοι, οίτινες τακτικώς 
συνεισφέρουσιν είς τήν συντήρησιν τών έν ’Ανατολή έθνικών ιδρυ
μάτων, παραλειπομένων ένταΰθα άφ’ ένός μέν τών ποσών ατινα 
δαπανώνται έκ τοΰ τακτικοΰ προϋπολογισμού πρός προαγωγήν τής 
έλληνικής παιδείας καί έπιστήμης, ήν έπωφελοΰνται οί απανταχού 
Έλληνες, άφ’ έτέρου δέ τών εξ ιδιωτικών εράνων τοΰ έσωτερικοΰ 
προσφερομένων είς πνευματικάς καί φιλανθρωπικάς άνάγκας τών 
οπουδήποτε ευρισκομένων δμοεθνών. Δέν ήκριβολογήσαμεν περί τήν 
καταγωγήν τών εύεργετών, διότι εύχόμεθα τήν σύγχυσιν ταύτην τήν 
καταργούσαν γεννετηρίους προλήψεις όσημέραι έντελώς έξαλειφομένας, 
διότι ούδέποτε θέλομεν νά καταστρωθώσιν δριστικώς οί λογαριασμοί

τών εύεργετών καί εύεργετουμένων, διότι πλήν τής ζωηράς καί 
θερμής εύγνωμοσύνης, ήν γινώσκει τό έ'θνος ποΰ ν’ άπευθόνη, ούδέν 
άλλο αίσθημα θεωροϋμεν προσήκον ν’ άναπτυχθη δυνάμενον νά 
έπισκιάση έ'στω καί έπί σμικρόν τό πρώτον έκεΐνο εύγενές αίσθημα 
τών ευ πασχόντων πρός τούς ευ ποιοΰντας.

Τίς τφόντι ήθελεν αποφασίσει εύσυνειδήτως νά όρίση τάς 
Έλληνικάς χώρας, έν αίς μάλλον, έκείνας, έν αίς ήττον άνεπτύχθη 
κατά διαφόρους καιρούς τό έθνικόν α’ίσθημα; Γινώσκομεν άκριβώς 
έκείνας, αΐτινες παρέσχον τάς μεγίστας θυσίας καί ύπέστησαν τάς 
πλείστας συμφοράς, καί αύτό μόνον άρκεΐ. ’Αποστηθίζομεν μόνον, 
ένστηθίσαντες πρότερον, τά ονόματα τών ένδοξων άνδρών καί τών 
όπωςδήποτε εύεργετησάντων τό Γένος, είτε διά τής έκκλησίας, ε’ίτε
διά τοΰ πλούτου, είτε διά τών γραμμάτων καί τών έπιστημών, ε’ίτε
όπωςδήποτε άλλως, καί αύτό φθάνει. Ύποτίθεμεν άληθώς δτι είς 
τοιούτους απευθύνεται οίονδήποτε πόνημα ειτε μακρόν καί πολυ- 
σέλιδον, είτε περιοδικόν, είς δμοεθνεΐς τουτέστι άναγνόντας τήν
ιστορίαν τών προγόνων καί τών πατέρων αύτών καί έκμαθόντας ποΰ
καθ’ έκάστην άξίαν λόγου περίοδον έπρωταγωνίστησαν οί βαθύπλουτοι, 
ποΰ οί λόγιος ποΰ οί άλλοι έργάται τής έθνικής ήμών δόξης.

Ά λ λ ω ς  δέ τό τε παρόν και αί άνησυχίαι τοΰ μέλλοντος 
βαθείας καί μελαγχολικάς ήμΐν έπιβάλλουσι σκέψεις, άφ’ ών ούδεμία 
πανήγυρις, δσον φαιδρά, δσον χαρμόσυνος, δσον εύοίωνος καί άν 
η, δύναται νά άποτρέψη τούς Έλληνας είτε γράφοντας, είτε άναγι- 
νώσκοντας, καί δταν άκόμη οί μέν ρίπτωσι τό μέλαν, οι δέ τούς 
δφθαλμούς αύτών έπί χάρτου είς πανηγυρισμόν εύρείας τελετής 
προωρισμένου.

Τί έγένοντο αί άρχαιδτερον ίδρυθεϊσαι έν Ρωσσία καί Μολδο
βλαχία καί ’Ιταλία Κοινότητες; Έντελώς βεβαίως δέν έξωντώθησαν, 
πασίγνωστα μεγάλων εύεργετών δνόματα άκούονται είσέτι άπό τών 
πρώτων δύο χωρών καί εύλογοΰνται ύπό τών Έλλήνων απάντων · 
άλλά έκεΐ, οθεν τακτικώς άλλοτε έπέμποντο έθνικών ίδρυμ.άτων καί 
κεντρικωτέρας έργασίας συνεισφοραί, έτελεύτησαν καί έτάφησαν 
έθνικώς χιλιάδες τινές έλλήνων, αφού προηγουμένως ήρημώθησαν 
χωρία τινά τής ’Ηπείρου, ών οί κάτοικοι έξηναγκάσθησαν νά λησμο- 
νήσωσι τήν καταγωγήν έν τοΐς σιτοφόροις άγροίς τοΰ Πλοεστίου καί 
τοΰ Βουζαίου. Ή  χώρα έκείνη, ήν παριστώσι σκαιοί τινες ώ ς τυραν- 
νηθείσαν ύπό τών έλλήνων βοΐάρων τών είσαγαγόν:ων έν τούτοις είς 
αύτήν εύμάρειαν, άνεσιν διοικητικήν, άγωγήν καί έκπαίδευσιν μή 
άπαντώντα ίσως κατά τάς βασιλευούσας αύτών ήμέρας ή έν Αγγλία 
καί 'Ολλανδία μόνον, ή χώρα έκείνη δέν ηύχαριστήθη βλέπουσα 
τούς βογιάρους ήμών σχεδόν πάντας άποκεφαλισθέντας είς άμοιβήν 
τοϋ θλιβερού δοξαριού, οδπερ άπήλαυσαν, τής τιμής ήν παρέσχον 
είς τούς κρατούντας καταρτίσαντες έν -ίώ πολιτισ^φ. ’ί^οτελή τινά 
αύτών χώραν καί τής νομοθεσίας, ήν έ?ο>ρήσοίνψΐβΐ^<|>Γό^δοβλάχδ!ς· 
έπέπρωτο νά έπιβάλη ποτέ είς τό ήμ£*ε{^έ'θνος· σχλήρό^'.τό δίλ^μμότ 
μεταξύ ύπάρξεως καί εύημερίας, τή φιλδ?^^πρθ37ΐτί)μένης τ| τής 
άπαρνήσεως τών έθνικών παραδόσεϊδνΓ'

Οί νέοι οικονομολογικοί δροι, ύφ>-’ οος τελέΐταιί νΰν .ή  έμπορία 
καί ή ναυτιλία, οί ούσιωδώς άλλοιωθένιες έκ τής τάχιστης συγκοι
νωνίας μετά τής Αμερικής κα_ί \ής Αύστραλίας, συνεπλήρωσαν τήν 
αλγεινήν θέσιν τών έν Ρωσσία. καί ‘Ρωμουνί^ ομογενών, έν φ συγ
χρόνους οί αλλαχού Έλληνες ουί& έν συνόλώ, ρΰτε τούλάχιστόν έν πλει
ονοψηφία. τινί εύρίσκονται είς Ακμήν έφάμιλλον τής έν χρόνοις άρχαιο- 
τέροις. Τών έν Λονδίνφ ^αί Βιέννη καί Μασσαλία καί Τεργέστ 
ο’ίκων ολίγοι πλέον άνθοΰσν ~οί ί^ Α ιβ όρ ^ φ  σχεδόν δέν άκούονται, 
οί έν Αμερική καί ’Ανατ^ικαΰ^Τνοίάι^ έλάχιδτώ«»2^ ^ ν Χ τ 5̂ ί ί  
Αίγύπτφ ολιγάριθμοι μέν οί εύημεροΰντες καί τό έ'θνος ευεργετούνε ς 
μετά τών γνωστών έν 'Ρωμ*>υν(α καί Τ ’ιοσσία καί Πρρισίοις καί Λον
δίνφ καί Βιέννη καί Κωνσταντινουπόλει καί 'Αθήναις ή άλλαχοΰ 
δμογενών, οί πλείους δέ άπ&' τώ ν /τελ ευ τ^ ν  παρά τόν Νε’ιΧ'
βάντων άπώλεσαν καί έν τφ νΰν /.αί έν τ 
εύημερίας αύτών.

νλοντι τάς πηγ^ς



ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ TOY ΕΡΩΤΟΣ.
Π οιον μυστήριον οίκει 
έν σοί, ώ  Έ ρω ς, άπ’ αιώνων, 
οπερ tig δνειρον γλνκ ν  
τρέπει άείποτε το ν  π όνον ; . . .

"Οτε (5 πρώτος έν τή γή 
—  Τιτάν, Ά δ ά μ , ι] Α ενκαλίων ■—  
θεία  παρήχθη προσταγή  
ΐνα  ίδρνβηται το ν  βίον,

Ε ίδε τό ν  κόσμον άχανή 
καί το ν  ορίζοντα ώραΐον, 
είδε τά  πάντα πανσθενή, 
άλλ’ εαυτόν . . . σπιθαμιαΐον.

,. Θεέ, —  άν έκραξε πικρώς, —  
είνε αδύνατος είς μόνος, 
είς μόνος άνθρω πος μικρός, 
προ νόσον χάους και άγώ νος . . .

,, Α ός μοι έταίρονς προσφιλείς, 
χορείαν γέννησαν πλασμάτων, 
όμοίον γένονς και φνλής 
καί παρομοίων αισθημάτω ν  . .

Μ όνος, έν μέσω τώ ν  θεών, 
ό Έ ρω ς ήκουσε το ν  θρή νον  
και χοϋν λαμβάνει και Ιον 
καί ρόδω ν ελαιον και κρίνων,

Κ α ί τα ϋτα  πάντα  έν στοργή  
ένοϊ, μ ιγννει καί ποικίλλει 
καί λάθρα π άντω ν πλαστουργεί 
της γης τα κόσμημα, το Θήλυ,

Ο ντως, έρρίφθη  ή γυνη
είς το ϋ  άνθρώ που τά ς άγκάλας,
η γή κατέστη ποθεινή
καί ή ττον  τ  άλας ό παντάλας.

Έ κ τής δυάδος αυθω ρεί 
άνθρώ πω ν έρρενσε σωρεία, 
έκ τής σωρείας οί σωροί 
καί έκ σωρών ή άπειρία . . .

Ί δ ο ν  ό κύριος σκοπας 
καί το το ϋ  έρωτος καθήκον.
Τό τ  ί το ϋ  ερωτος καί π ώ ς  
έστιν  ί] ΐδρυσις τώ ν  οίκων.

Έκ τής αλλοδαπής Ε Ξ Ο Ρ ΙΣ Τ Ο Σ .
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πάντοτε
μοχλόν ισχυρόν πάγκοινου ήμ-t . .
ε'χομεν πλέον ουτε τό κράτος καί τήν υπεροχήν έν μεγάλαις τ\κν Μασάβαν ελληνική τυχοδιωξία εξακολουθεί είσέτι ούδενός εθνικού
άγοραϊς, ουτε τό γόητρον τών ωραίων ήμών ιστίων έν ταΐς θαλάσ- συνεταιρ^μοΰ συγκροτηθέντος ινα καί εκεϊθεν καί άπο τής Αμε-
σαις —  τών ιστίων έκείνων, ατινα πρότερον μέν κατά τάς άρχάς ρικής άποτρέψη. Ό ί παρά σύνορά τινα τής 'Ρωσσίας Έλληνες τής
τοδ αίώνος μετέφερον θησαυρούς έκ τής ’Ισπανίας θαυματουργούς Ανατολής διασπείρονται ή πέραν τών δρίων εκείνων ή εις άλλας
Αποβάντας, βραδύτερον δέ μέχρι πρό είκοσι καί πέντε άκόμη έτών; ξένας χώρας Τνα συγχωνευθώσι τίς οίδεν εν τινι εθνικψ άμαλγαματι.
είς ίκανάς χιλιάδας έκόσμουν τά σΐενά τοΰ 'Ελλησπόντου καί έστόλιζον 0|τε τά ξ^ινα  τείχη είς ά κατέφευγον οί πατέρες ήμών Απο -

τάς

Ρ ή '
ήμών αίσθήμα... .,------    , — .. . ________________  .
καί άπεστερήθημεν αύτών άκριβώς έν καιροΐς, καθ’ ούς έπανειλημ- βανίαν, καί τήν Μολδοβλαχίαν έμειναν πλέον τοΐς ήμετέροις δμο-

κάαατόν τινα. καθ’ οδς ϋθ»ίυί Mftui δπάρξεως έθνιχης J ta i θησαυρών εύεργετικών. Τό
έμπόριον καί ή θάλασσα, αί όλίγων μεγαλουπόλεων άγοραί και τα 
ολίγα παράλια δέν διατελοΰσι πλέον εν η πρότερον ευρίσκοντο

μέναι δοκιμασίαι φαίνονται έπενεγκοΰσαι κάματόν τινα, καθ’ οδς 
άλλοι παρίστανται οί τυχάρπαστοι, οι τών εύνοιών τής ειμαρμένης 
λαγχάνοντες.

Ά λ λ ’ ή φαιδρότης τών έθνικών πανηγύρεων κέκτηται πολλάκις 
μυστηριώδη ίσχύν καί έξασκεΐ γόητρον ούχί μόνον έπί βραχύ τι 
διάστημα πέντε ή δέκα ήμερών προωρισμένον να βασιλευσή, η δια 
φανών καί κραυγών νά έκδηλωθή. 11αράδειγμα κείσθω ή εθνικω- 
τάτη τών Γάλλων πανήγυρις, ητις μη αρκεσθεΐσα εις την λαμπρό
τητα τών τεχνών καί επιστημών, μεθ ης επεφάνη, έβουλεύθη νά 
περιβληθή καί άλλα πρακτικώτατα κοσμήματα προσκαλούσα συνέδρια 
έκπαιδευτικά, υγιεινής, έπιστημονικών κλάδων πολυειδώς χρησίμων 
τή άνθρωπότητι. ’Εν αύτοΐς συζητοΰνται καί λύονται ή παρασκευά
ζονται πρός περαιτέρω διαφωτισιν και επιλυσιν διάφορά θέματα, άφ 
ών έξαρτάται ή εύημερία καί ή πρόοδος τών τε πεπολιτισμένων καί 
τών πρός πολιτισμόν οργώντων λ·<ών. Ήμ,εΐς δέν εχομεν ν ασχολη- 
θώμεν ή περί έλάχιστα ζητήματα, άλλά στενώς συνδεόμενα έν μέρει 
μέν μετά τής προαγωγής, τό πλεΐστον δέ μετ αυτής τής υπάρ- 
ξεως ήμών.

Οί άπανταχόθεν σορρεύσαντες πρός πανηγυρισμόν της εύέλ- 
πιδος εορτής θά  ένοχληθώσιν ισως εαν προσηκόντως και απο αυθεν
τικών χειλέων ρηθή αύτοΐς οτι τά κοσμήματα καί τάς αύθορμήτους 
δωρεάς θά λαμπρύνωσιν έτι μάλλον σύντονοι πανελλήνιοι σκέψεις 
περί τοΰ πληθυσμοΰ τοΰ ήμετέρου έ'θνους, περί τών κινδύνων ους 
διατρέχουσιν αί ύπό ξένων έταιριών κατακαλυπτόμεναι θάλασσαι τής 
Μεσογείου, περί τών εύεργετημάτων ατινα ήθελον έπενέγκει δύο ή 
τρεις Τράπεζαι δεόντως ίδρυόμεναι, πέντε ή δέκα έπιχειρήσεις έξ 
έκείνων άς άναλαμβάνουσιν ή θά  άναλάβωσι ξένοι κεφαλαιούχοι 
άπό τ̂ οΰδε κατακλύοντες διά τών ιδίων ομοεθνών χώρας από τριά- 

αιώνων διατελεσάσας υπό τήν έπιρροήν τοΰ έλληνισμοΰ;
Τόν πληθυσμόν πρό παντός σώσωμεν ε’ίτε ύπό τό κράτος τών 

πανηγυρικών έκδηλώσεων συσκεπτόμενοι, ε’ίτε έν οίαδήποτε ώροι τής 
ήμέρας ή τής νυκτός έπικαλούμενοι τά φώτα, τήν νοημοσύνην, τήν 

/δραστηριότητα, τό περιβεβοημένον ήμών έπιχειρηματικόν πνεΰμα, δπερ 
βϊβαίως θά  άπολέση τήν-^ήμην αύτοΰ έάν μή δεόντως διευθυνθή. 
Ή  . ατόμων ,ή,,^ινοτήτ-ον τινών τυχοδιωξία δέν φέρει πλέον ίσχύν 

ο,τι έφόβισεν ώ Α ς  ουσφοροΰντας έκ τών είς 
J. Αμερικήν μετοικεσιών ού'ε μ.οναδικόΐΓ φαινόμενον είναι, ουτε τό 

όλεθριώτατον πάντων- ΙΙερισυλλέξωμεν εν έθνική συνοχή τάς επί 
τοΰί άρχαιοτέρου τε ^  προσφάτου παρελθόντος καί τοΰ παρόντος 
μελέτας, άναμνησθώμεν, κρίνωμεν καί άποφασίσωμεν γενναίως περί 
τοδ μέλλοντος. Οί έν Θρ4κη ομογενείς άπέσχον πλέον τής είς Καλ- 
κούταν όδοΰ καί καλώς έ'πραξαν. Αλλά τών νέων έλλήνων τών 
είσέτι μεταβαινόντών είς τάς Ίνδιας διά τήν ύπαλληλιαν δύο ή 
τριώ| οϊχ,ων οί- ήμίσε’.ς θάπτονται έν ταΐς άξένοις έκείναις χώραις. 
Οί άλλαχοΰ μεταναστεύοντας s S·'. μ£ν παpj- ,όρθοδόξοις έργάζωνται 

πλείρτΛ^ν’ Απολεσίδι^ιν,νεν *ν δυτικωτέραις επι- 
κρατείαές». έλαχίστα; εχουσι ν ελπίδας προαγωγής καί συντηρήσεως 

M fid V a iV  ειδήμονες τών τραπεζιτικών καί έμπορικών περι
. ... ..  . . . . . . ......... — Α.ϊ, .Τ I r7ii\r nr.r,t*r —r, 11ιςί>ΙΒνανται νά άνταγωνισθώσιν υπό τους ορούς τών

εύνοϊκή δι’ ήμάς θέσει. ’Ιδού σιδηρόδρομοι νέοι άνοίγουσι τάς εύρείας 
τής μικράς Ά σίας πεδιάδας καί παρέχουσι στάδιον είς γεωργικάς 
καί βιομηχανικάς έπιχειρήσεις · σιδηρόδρομοι ολοι περιθέουσι τήν 
Θράκην καί τήν Μακεδονίαν ένθα θησαυροί άλλοι κεΐνται πρός εκ- 
μετάλλευσιν. Τό έμπόριον καί ή ναυτιλία ένίσχυσε καί έκλέϊσεν 
άλλοτε τό ήμέτερον έθνος, άλλά πραγματικήν καί αίωνίαν δύναμιν 
δεν συνετήρησαν ή δσοι τών λαών συνεδυασαν ταΰτα μετα τής εις 
τήν γήν άφοσιώσεως, τοσούτψ μάλλον κατεπειγουσης δι ημάς όσ(;> 
ήμεΐς μέν πεφύκαμεν πρός δπερβάλλουσαν τάσιν ξενητευμοΰ, άλλοι 
δέ άνταγωνισταί ήμών καί βιασταί νεώτατοι τής Ανατολής έπιδεδο- 
μ,ένοι τή γή ηυξησαν είς πληθυσμόν δυσανα? ογον προς τας Απαι- 
τήσεις άς ήθελον δικαιοΰσθαι νά προβαλλωσιν εκ τοΰ παρελθοντος 
—  άλλά ηυξησαν έν έποχή, καθ’ ήν ή έθνική αξία τιμάται τω 
μετρήμ.ατι τών κομωσών ή τών εν χρψ κεκαρμένων κεφαλών.

Κατά τήν ταπεινήν ήμ,ών γνώμην όφείλομεν νά άπονείμωμεν 
στεφάνους καί δάφνας είς τούς έκ τών ομογενών προθυμότερον τρέ- 
χοντας καί πλουσιώτερον έπιφανησομένους είς τάς τελουμένας πανη- 
γόρεις · άλλά άνακηρύξωμεν Κρόμβελ καί Ναπολέοντας καί Ούασιγκτώ- 
νας ελληνικούς έκείνους οιτινες προτείνωσι καί συμβουλεύσωσι καί 
έφαρμόσωσι μέτρα οριστικά καί ταχέα, δι’ ών ό ελληνικός πληθυσμός 
αν δέν ήθελε φθάσει ήθελε τούλάχιστον προσεγγίσει είς τόν άριθμόν 
έκεΐνον, δν ειχε δεκαετηρίδας τινας πρό τής άλώσεως· διότι ενα 
περίπου αιώνα πρότερον ή ίσως ν.αί πλέον τοΰ αίώνος οι πατέρες 
ήμών ουτε έστρατεύοντο, δπως προσκτώνται τό γόνιμον ήθικόν φρό
νημα καί τήν άτομικήν ρώμην, ού'τε έκαλλιέργουν τήν γήν κατα- 
κλειόμενοι έκεΐ δπου πάν αίσθημα γενναΐον συνήθως μαραίνεται δπό 
τό κράτος τής κακώς έν <οουμένης ώς έπί τό πλεΐστον ιδέας περι 
συγκοινωνίας τοΰ θείου · άναγορεύσωμεν μεγαλουργούς εύεργέτας 
έκείνους, οιτινες θά  κατορθώσωσιν δπως ό ελληνικός πληθυσμός 
συγκεντρώται κατά μέγα μέρος έν ταΐς παρά τήν Μεσόγειον χώραις, 
δπου είχε συγκεντρωθή δτε ήρίθμει ύπέρ τά εΐκοσιν έκατομμύρια. 
Τά μεγάλα έν τή Δύσει καί τή Αίγύπτφ κέντρα ούδείς βεβαίως θά 
δυνηθή νά κωλύση έπιχειρηματίαις τισίν συναισθανομένοις έν έαυτοΐς 
τήν ικανότητα τοΰ εύρέος καί κρατεροΰ άνταγωνισμοΰ · άλλά άνάγκη 
άμεσος, κατεπείγουσα δπως λαμβάνωμεν άφορμάς σπανιώτερον μέν 
νά λαλώμεν περί έ'σω καί έξω ελληνισμού, συχνότερον δέ περί ένός 
καί μόνον έλληνισμοΰ δι’ άρρήκτων δεσμών ήθικών καί έθνολογικών 
συνηνωμένου καί έδώ που πλησίον καλλιεργοΰντος τήν γήν, συλλέ- 
γοντος τάς πρώτας υλας καί εί δυνατόν κατεργαζομένου αύτάς καί 
καθόλου είπείν έκμεταλλευομένου τά έπί τε τής γής καί τά υπό 
γήν αμύθητα τής Ανατολής πλούτη είς α πολυάριθμοι ξένοι έσημέραι 
προτροπάδην έφορμώσιν άνάγκη δπως περισυναγείρωμεν καί διευθύ- 
νωμεν είς τάς γαίας έκείνας τάς πλησιοχώρους τόν έκάστοτε δωρεάν 
άπολλύμενον ομοεθνή πληθυσμόν καί ενθα κακεΐσε διασπειρόμενον.

Όσάκις άναμιμνησκόμεθα τάς μεγάλας έθνικάς πανηγύρεις τών 
ήμετέρων προγόνων συγκινούμεθα μέν έκ βαθέων ψυχής καί ένθου-
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σιώμεν έπί τή αίγλη, ήν περιέβαλον αύται τόν έλληνισμόν κατά τούς 
χρόνους τής δπερτάτης ακμής καί ήτις άνεξιτήλως περικοσμήσει 
αυτόν διά παντός εν τώ μέλλοντι· άλλά θρηνοΰμεν μή άπαντώντες 
εξ αυτών προαχθεΐσαν τήν πρακτικήν ιδέαν παγιωτέρου συνδέσμου, 
δι ου άλλως ήθελεν άναπτυχθή ό έθνικός ήμών βίος άκινδυνότερον 
βαίνων η τουλάχιστον ήττον έπικινδύνως. Καί μή λησμονώμεν δτι ή 
αίγλη τών πανηγύρεων έκείνων τοσαΰτα καί τηλικαΰτα πνευματικά 
καί καλλιτεχνικά εργα παρήγαγεν, ώστε οί μή ελληνες έκ τών κρι- 
νόντων τα προίοντα εκείνα άρκοδνται νά θαυμάζωσι, νά φιλοσοφώσι 
περί αυτά, νά θεωρώσι τάς πανηγύρεις έκείνας ώς άναπτυξάσας 
αισθήμ,ατα καί παραγαγούσας ιδέας γονίμους καί εύεργετικάς άπάση

νά συνεννοηθώσι πρός έπιτυχή συνένωσιν καί διεύθυνσιν ισχυρών 
συγκεντρωμένων δυνάμεων καταγγέλλει τά αποτελέσματα είς ά λήγουσι 
με γαλαι διοργανώσεις αδρανείς και άδεξιοι. Ά λ λ ω ς  δέν πρόκειται ουτε 
περί άποικισμών, ους έπεχείρησαν οί ήμέτεροι πρόγονοι είς πολυαρίθ
μους εύφορους χώρας, ούτε περί έκστρατειών τού Κολόμβου καί τοΰ 
Μάρκου Παύλου, ούτε περί τών ύπό τοΰ λόρδου Κλάίβ καί τοΰ Άστιγγος 
κατακτήσεων εν Ινδίαις, ούτε περί τών μεταρρυθμίσεων τοΰ Μεχμέτ 

τής*Τ(Τγ07Γ^. Στερηθέντες τών εύεργετημάτων τής θαλάσσης, 
■;ήτις Απέμεινε πλέον τό άποκλειστικόν τών Έλλήνων στοιχεΐον 

δφειλο'ντων μόνον νά μή έγκαταλείψωσιν έντελώς είς τούς ξένους τά 
καταβρέχοντα τάς άκτάς αυτών ύδατα, μή έ'χοντες πλέον στάδιον

■'· - .................................................. ως, ̂ πωροπωΛαι και αν-
οιν ψτ<α\: ! θοπιίλαι έν ταΐς άγυιαΐς τής Νέας Ύόρκης, μήτε ώς αρτοποιοί έν 

^  Μόσχα κά| τή Καλκούττα., μήτε ώς καταστηματάρχαι οινοπνευ
μάτων ή μεσίται έν Χαρτούμη καί Μασάβα προδιδόντες άπό καιροδ 

m m ty  τούς δμογενεΐς αύτών έν τή ηθική Απώλεια δπου δέν 
^ όΧ ο+τψ  'ί)‘μ'ο τών δερβισών καί τών σωματέμπορων. Κυλισθώμεν 

ϊ ! $ ίψ ί ψ ·  Γ °  ™ Χώ ^ατα Γ^ς Ανατολής, καί πριν ή καταλάβωσιν

*Wpa 
Ιτήν 6|αρ- 
Γ/τηρεΐται ή 

εως τών λοιπών

τή άνθρωπότητι. ΑΙ σύγχρονοι πανηγύρεις μή εχουσαι τάς εύρεία^ ένεργείας έμπορικής ή άλλης έκμεταλλεύσεως είς εύρέα κέντρα άφ ’ 
αυτάς διαστάσεις κέκτηνται ομως τήν οικαίαν άξίωσιν ένασκήσεως ών ό άνισος Ανταγωνισμός ή τό α’ίσθημα ή ς  εύγνωμοσύνης ( ! ! ! )
ισχυρού εθνικού γοήτρου καί έμπνεύσεως Αποτελεσματικών καί δρα- διά πάντός ήμάς έξέωσε, μή άφίνωμεν τούς τυχοδιωκτοΰντας έκ τών
στικών αισθημάτων, δυνατοτέρων καί διαρκεστέρων ή έκεΐνα άτονα ομοφύλων ήμών νά έξολοθρεύωνται μήτε ώς όπωροπώλαι καί άν-
παράγονται έξ έφημέρων έντυπώσεων, δσον ζωηραί καί; $)jli * / 1- ;
Τά σκληρά παραδείγματα τών καταστροφών, άς 
άρχαιότητι, τών συμφορών, άς πρό τινων αίιόνων. 
τό πλεΐστον έπέκλωσεν ήμΐν, Αλλ’ αύτή ή δλιψ&{Αψ 
μογήν τών στοιχειωδών οικονομολογικών νόμων, 
εύημερία καί αύξάνει δ πληθυσμός μετά της^&έί#

ζωτικών δυνάμεων, τά σκληρά έκεΐνα παραδ?ίγ μ α τ ^ έ ν  θέλφσιν οί ξένοι Μ  πολύπλοκων σιδηροδρομικών δικτύων απασαν τήν περί
αρά. γε διαφωτίσει ήμάς πρός διεύθυνσιν πασώ^ ήμών |τών ενεργειών../ τόν ΑΓμΑν .καί τόν Σκάρ'δον χώραν, ή δλόκληρα τά έδάφη άπό τής 
εκεί οπού καταφανέστερος δ κίνδυνος; ποΰ δέ Αλλαχοΰ έ δ ρ η τ ^ Μ  Μ  ψ Ι Ζ ά  μέχρι τοΰ Τίγρεως καί Εύφράτου, Από Σμύρνης μέχρις 
ή εν τή διηνεκει μεν ύπό των ξένων κατακλύσει Α ς  Μράκης καί Ά ρ ( «νιας. άπάσας έκείνας τάς γαίας, έφ’ ών μέχρι πρό δλιγίστων
τής Μακεδονίας, έν τή αλλεπαλλήλφ δέ ύπό άλλων^ϊπιδρομή| τής αιώνων έπρωταγωνίστει τό ήμέτερον έ'θνος, άς εύρωσι τούλάχιστον
Μικράς Ά σία ς; πότε δέ άλλοτε ή κατά τάς αίσιας πομπές ας άγομεν . καί Ιπ’ αύ^ών ελληνας γεωργούς, έμπορους, βιομηχάνους, Αρτοποιούς, 
εξ ευτυχών γεγονότων ήθέλομεν συναντά, τοσούτους %οεθνεΐς καί Αργυραμο^ύς, διαφόρων ειδών έκμεταλλευτάς. Δέν πρόκειται, βλέπετε,
ήθέλομεν βλέπει άναπτυσσόμενα τοιαΰτα αισθήματα δυνά^ενα πράκτι- o f e  4ψμ{ Ομοσπονδίας πολιτικής, ούτε περί συγκεντρώσεως δυνάμεων
κώτερον νά χρησιμοποιηθώσι; Πώς άλλως έπιτυχέστε^ ήθέλομεν οίάι έκεΐναί, άς έπεθυμοΰμεν νά ’ίδωμεν άντιτασσΟμένας κατά τών
έπισφραγίσει αύτάς ή άνά μέσον τών θορύβων καί τών %μών καθο- I 'Ρωμαίων, ^ μ ε ΐ ς  νομίζομεν δτι καί ουτω στενόν διάγραμμα θεμάτων
ρώντες καί προλαμβάνοντες τήν άπώλειαν χωρών μέν ’Μ/ατολάιών θέλει τιμήσει καί καινοφανή καί Αένναον λάμψιν περιβαλεΐ τάς έθνι-
καταπνιγομένων ύπό Αλλοτρίων, ύπάρξεων δέ έλληνικών άτ^λλυμ.έΐων κώς τελουμένας πανηγύρεις. Δέν φρονεί ούτως ή μεγάλη τοΰ έ'θνους
έν Ά γίφ  Φραγκίσκφ καί Λύστραλία ή ένταφιαζομ ένων ύπό τάς Ιιάτ- ήμών πλειονοψηψία θεωρούσα ίσως ώς άναξίας λόγου καί ταπεινάς
ταγάς τών νέων χριστιανικών κέντρων, ατινα ίδρύθηραν έν Φιλί*-’ ’ έν φ ^ ρ α ίς  ένασχολήσεσι τάς τοιαύτας μέριμνας; άς άναβληθώσιν 
πουπόλει καί Σοφί?  καί Βουκουρεστίφ; Ού'τε οί Αμερικανοί ούτε'οί έπί δ ^ θ η μ ε ρ ί α ν  ή έπί μήνα. Α λ λ ’ άν δριστικώς έπ’ Αόριστον 
1 άλλοι ουτε οι Αγγλοι ούτε οί Γερμανοί ούτε οί Σλαΰοι είσί κατε- J  ΑναΒλήθ&σι; ! τότε . . .
σκευασμένοι δι’ άλλων φυσιολογικών νόμων ή έκείνων δι’ ών καί \  ' .  Πλήν Αφήσωμεν μετ’ έμπιστοσύνης τούς Αναγνώστας ήμών
ήμεΐς κατεσκευάσμεθα· ή ζωηρότης τών έφθαλμών τών %  καί θύρσοις νά στολίσωσι τούς κροτάφους καί τάς άκοάς νά βύσωσιν είς
το έπίμηκες του λαιμοΰ τών πρώτων είναι διαφορά χάρακ’Ιήρίστ'.κή τάς Αχάριστους πάσης Κασσάνδρας κραυγάς πεποιθότες δτι κατά
προερχομενη έκ τής φιλοπονίας καί τής δραοτηριότητος, ήτις μόν^ ! τόν ί ^ τ ή ν 1',,θεοί πόλιν σώζουσι Παλλάδος θεάς.“
ν  ̂ άπαλλαξη ήμάς δύναται και τοΰ ύπερπλεονάσαντος δεινού τ^ς ι Δέν Ανεμένομεν ν’ Αποτελειώσωμεν, δπως Αργά μόλις καταλά-

\ βωμε^ οτι άπειροκαλίαν θά ώφλίσκανε πάς δστις, προκειμένου περίαυτοκτονίας.
Δέν Αγνοοΰμεν δτι αί εύρεΐαι καί κραταιαί συγκεντρώσεις συνέ- 

τέλεσαν είς τήν προαγωγήν πολλών έθνικών δυνάμεων παρά πολλοΐς 
λαοΐς · αλλά δεν άμοιροΰμεν άναριθμήτων άλλων μεγαλουργών κινή
σεων όφειλομένων εις τήν άτομικήν πρωτοβουλίαν, είς τήν έπιτυχή 
διεύθυνσιν συνεταιρισμών, είς τήν πεποίθησιν ήν έ'σχον είς εαυτούς 
ίδιώται η ομιλοι ρέκται. Ή  δπερφυής έκείνη αύξησις τοΰ έλληνισμοΰ, 
ής έν Αρχή τοΰ λόγου έμνήσθημεν καί ήτις προηγήθη τής δπερτάτης 
έπί τών Μηδικών Ακμής κράζει τρανώς μαρτυρούσα περί τών κατα
πληκτικών συμβάντων τής είς εαυτούς πεποιθήσεως τών ιδιωτών, 
τών ομίλων καί τών Κοινοτήτων, ή δέ βλακώδης Απρονοησία έξ ής 
κατέπεσον καί ΙΙερσεΐς καί μικρομεγάλοι Άντίοχοι μή κατορθώσαντες

θά ώφλίσκανε πάς δστις, προκειμένου περί 
γάμων τέκνου τής δυναστείας Γεωργίου τοΰ Α ', ήθελε φαντασθή 
νά θρηνήση φοβούμενος έπικειμένην μείωσιν τοΰ έλληνικοΰ πληθυ- 
σμ.οΰ. Κατεστενοχωρήσαμεν αύτούς είς χαράδρας χιονοβρύτων όρέων 
η εις τας περιδινήσεις κινδυνωδών ποταμών, ΐνα λάβωσι τήν εύχαρί- 
στησιν νά προβάλωσιν αίφνιδίως τάς ό'ψεις είς χλοερούς καί μυρο- 
φόρους λειμώνας έπαναπαύοντες τά έκ σκολιάς καί μακράς πορείας 
μέλη έπί άνθοκομήτου γηλόφου, έφ’ ού μόνον χαρμοσύνων έλπίδων 
καί πόθων φαιδρά αισθήματα θάλλουσιν.

Έ ξ Ανατολής τή 25 Αύγουστου 1889.

Ο. ΙΑΑΕΜΟΣ.
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ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΜΝΗΣΤΗΣ.

V x j '

' ’κΐίν’ν-

Μητέρα μου αγαπητή, μητέρα μου γλυκειά, 
τ’ ονειρο ποδ είδα άκουσε αύτήνα τήν νυκτιά:

Ήμουνα μέ τόν Κώτσό μου μέσ1 ενα περιβόλι, 
ποδ δεν ειδα ποιο όμορφο εις τήν ζωή μου δλη,
Δένδρ’ είχε άλογάριαστα μέ φύλλα ασημένια 

καρπούς ολόχρυσους ήτανε φορτωμένα.
,Καί άπό κάθε τους κλαδί πετούσανε πουλάκια 
με κόκκινα, μέ πράσινα, κάθε λογής φτεράκια.
Κι1 ανέβαιναν, κατέβαιναν καί μάς περικυκλοδσαν 

^πυκνά, πυκνά κι1 έψάλλανε μελφδικά τραγούδια
μουσικαΐς καί στέφανα στά χέρια των κρατοδσαν 

πώς νά, ήτανε ουράνια άγγελούδια.

L^ανε,'παντοδ ποτάμια κρυσταλλένια 
>ΐ\ νησάκια κοραλλένια ·
|τανε σπαρμένη μέ χορτάρι 

καταπράσινί* χαΐ ’σάν μ-αργαριτάρι 
νχρμένο πάνω τού καί άχτινοβολοΰσε 

εις κάθ'ϊ άχτινοβολή "τού ήλιου ποδ περνοδσε.
.αί μυρωδάτα λούλουδα μέ κάθε λογής χρώμα 

]το δλοι ’κείνο τό χώμα.
"Μήτέρα, ^{φίοθήκα|^ σ*;£ιύτό τό περιβόλι 
ν £ -β ^ ο υ μ ε ^ ν ς ^ ^ ρ φ ί ^  τήν χάρι ’κείνη δλη.

Ά μ ή  δ νοδς/Γ{^% έ^α^ε (|ίά πλειό μεγάλη ζάλη
’σάν ε’ίδαμε τ ρ ιγ υρ <*>- ι ά θάλασσα μεγάλη,
δποΰ όλοτριγύριζε τό περψΐ^λί ’κείνο,
καί είχε τήν άκρογιαλιά μέ ρ^δο καί μέ κρίνο
στρωμένη δλη, ’ στούς κρημνούς, ’σταΐς ύψωμέναις ράχαις,
καί ’χόρευαν επάνω τους Νεράιδες μονάχαις ·
Καί θάρρειες πώς γεωρτάζανε μεγάλο πανηγδρι 
καί ήτανε τά κύματα έκεΐνα ’σάν ζαφείρι,
Μητέρα, καταμόναχο · καί ένα άεράκι 
ερχούντανε έπάνω τους καί ’ζάρωνε λιγάκι 
τήν κορυφή τους, κι’ ήτανε ’σάν ενα χαμογέλοιο,
Μητέρα μου, ωσάν αύτό τό ζαχαρένιο γέλοιο,
ποΰ κάνουνε τά χείλια σου ’ σάν βγαίνει’ άπ’ τήν καρδιά σου
ή μητρική άγάπη σου στ’ αγαπητά παιδιά σου.

Κί’ δλο αύτό το πέλαγο ήτανε σκεπασμένο 
μ’ αρμάδες μέ χρυσά πανιά καί μέ άσημωμένο 
Ό λαις κατάρτι ήτανε, ποΰ ήτανε ένα θάμα,
Μητέρ’ άκατανόητον καί είχαν’ ενα γράμμα 
πλεγμένο μ’ άλλο κι’ άστραφτε ’σάν τής αυγής τό άστρο Έν Σμύρνη.

Υπεύθυνος Συντάκτης· Λουδοβίκος Βέρνερ.

κι’ δλαις μαζή ’ταξείδευαν ’ σάν ν’ άταν ένα κάστρο.
Κι’ έπήγαιναν κι’ ή θάλασσα δλη λαμποκοπούσε 
κι’ εν άεράκι σιγανό, γλυκό ταΐς προβοδοΰσε.
Κι’ έ'νας γαλάζιος ούρανός ’πάνω σ’ αύτή τήν χώρα 
άπλόνουνταν, ποΰ δέν είδαν τά μάτια μου ώς τώρα.

Ά μ ή  αύτό ποΰ θά  σέ ’πώ μ’ έκαμε νά μείνω 
πεντάφωνη, μητέρα μου ,: στο περιβόλι ’κείνο, 
πού καί οι δυο στεκούμεσθα έδώ κι’ έκεΐ βουνάκια 
γεμάτα όλ’ άπό μυρτιαΐς καί δάφναις καί δενδράκια 
ήτανε κι’ είς τήν κορυφή τοΰ καθενός κτισμένο 
μέ μάρμαρα κατάχρυσα καί κάτασπρα ’σάν χιόνι, 
κι’ είς κάθε ’λίγο διάστημα καί μιά ’ψηλή κολώνη 
στεκούντανε πελεκητή, ποΰ θάρρειες θά  ’μιλήση 
τριγύρω εις τό κτίριο καί ήταν νά σαστίση 
δ νοΰς μας, μητερίτσα μου · δέν ήτανε παλάτι 
τό κάθε ’κείνο κτίριο, ήτανε άλλο κάτι: 
ήταν ’ σάν άγια Έκκλησιά καί δλο μαρμαρένια 
είχε θρονιά κι’ δλόχρυσα κι’ δλοδιαμαντένια.
Καί είς τό καθ’ αύτό θρονί ήταν άκουμβισμένος 
’ σάν άγγελος, ’ σάν άνθρωπος μεγάλος αγιασμένος.

Μ’ αύτό τό δλοστερινό, μητέρα μου γλυκειά, 
μ ’ άφηκε άλησμόνητη αύτήνα τήν νυκτιά:
Σ ’ ενα βουνό τό πλειό ό'μορφο κι’ άπ’ δλα μυροβόλο 
ποΰ θάρρειες πώς κρεμούντανε άπ’ τ’ ούρανοΰ τό θόλο, 
μπροστά είς τό παλάτι του τό μαρμαροκασμένο 
ποΰ ήτανε δλόφυτο ’σάν διαμαντοπλασμένο, 
στεκούνταναν δυό άγγελοι, δυο άνθρωποι μεγάλοι 
δυο βασιλειάδες, μάνα μου, ποΰ δέν φανήκαν άλλοι · 
φορούσαν στό κεφάλι τους στεφάνι διαμαντένιο 
τό πρόσωπό τους άστραφτε ώσάν ήλιοπλασμένο.
Καί είχανε τά χέρια τους έπάνω σηκωμένα 
καί ’ σάν νά μάς κυττάζανε μέ μάτια άγαπημένα ·
Καί νά μάς ’λέγαν κάτι τί τά χείλια τους, μητέρα,
καί δ πλειό νειός ’ σάν νά μοίαζε τόν άγιο μας πατέρα.
Κι’ ήτανε: γιατί φύσησε δροσάτο άεράκι
άπό έκείνο τ’ όμορφο, μητέρα, τό βουνάκι
καί είς τ’ αυτιά μας εφερε τήν γλυκερή φωνή του
καί μ ’ αύτήν μάς εστελλε τήν πατρική ευχή του.

Εύλογημένη κόρη μου, ναί, ήτανε Έκεΐνος,
κι’ δ άλλος είς τό πλάγι του δ άγιος Κωνσταντίνος.

ΣΑΙΙΦΩ ΛΕΟΝΤΙΑΣ.

Διευθυντής καί εκδότης· Κ. Γ. Κωνσταντινίδης. Τύποις* Φρειδερίκου Γιάσπερ.


