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ΠΡΟΛΟΓΟΣΟ Λ

Μετά πάροδον χρόνου πολλοϋ από τής έδνικής παλιγγε
νεσίας μόλις από τής ένάρξεως τον σχολικού έτους 1909 
χαδωρίσδη διά σχετικού Β. Διατάγματος ή εορτή τής Ση
μαίας εν τοϊς σχολείοις τοϋ Κράτους.

Την ανάγκην εγχειριδίου διά τε την μαδητιώσαν νεο
λαίαν καί διά πάντα ’Ελληνα πολλάκις ήσδάνδην, καί μάλι
στα οσάκις άνεγίνωσκον εν έφημερίσιν είτε έν περιοδικοϊς 
περί Σημαίας.

Μετά δε την καδιέρωσιν τής εορτής τής Σημαίας συν- 
έλαβον την Ιδέαν νά προβώ είς την σύνταξιν τοιούτου εγχει
ριδίου, δπερ έδεώρησα πλέον ή απαραίτητον, Ιδία τοϊς έορ- 
τάζονσι μαδηταΐς, ώς μέλλοντος νά διδάξη αυτούς πάν σχε
τικόν προς την εορτήν ταύτην τοϋ Έδνικού ημών ‘Ιερού 
Συμβόλου.

Προς τούτο προσέφυγον είς διάφορα συγγράμματα, ήτοι 
εγκυκλοπαιδικά λεξικά, ‘ Ημερολόγια,Περιοδικόνα ή Εστία », 
ιστορίας Παπαρρηγοπούλου, Φιλήμονος, Βυζαντίου κ. λ. π. 
καί εις τάς γνώμας ειδημόνων περί τού δέματος τούτου.

Καί είναι μεν άληδες δτι καί άλλοι ύπό τού αυτού πό· 
δου εμφορούμενοι προηγήδησαν εμού έκδόντες δύο περί 
Σημαίας πονήματα' αλλά τό μεν ώς εκ τού περιορισμού τής 
ύλης είς 27 μόνον σελίδας περιλαμβανομένης καί τής άνωμά- 
λου κατατάξεως αυτής, τό δ’ έτερον ώς έκ τού πλεονασμού 
των ασμάτων, καίτοι τριπλάσιον είς ύλην τού πρώτου, πολ- 
λάς έχουσι τάς άτελείας.

’Επαινώ είλικρινώς τόν ιερόν σκοπόν τών αξιότιμων 
τούτων συγγραφέων’ άλλ* έπιδυμών ούδεν ήττον νά σνντε-
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λέσω κάγώ είς την τελειοτέραν τοΰ σκοπού πραγμάτωσιν, 
προσεπάΰ·ησα διά των ώς άνωτέρω λέγω μελετών και έρευ- 
νών μου νά συμπληρώσω κατά τό δυνατόν τάς ελλείψεις των 
βκδεδομένων, παρέχων οϋτω έργον τέλειον κατά τε τάς σχε
τικός πρός την Σημαίαν εκδόσεις και κατά τόν πλούτον και 
την καλλιτεχνίαν των έν αύτώ εικόνων.

Την άξίαν τοΰ έργου μου τούτου άναγνωρίσαντα τά Στα 
Υπουργεία τό τε των ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
εκπαιδεύσεως και τό τών Στρατιωτικών διά τών ύπ άριΰμ. 
6067 καί 16534 εγκυκλίων των, τό μεν πρός τούς λειτουρ
γούς τής εκπαιδεύσεως, τό δε πρός την Γενικήν τοΰ Στρατού 
Διοίκησιν, άσμένως συνέστησαν αυτό, ώς χρησιμώτατον 
τοΐς τε διδασκομένοις καί τοΐς διδάσκουσιν.

"Ηδη δέ, άφού προσ&είς καί τάς σχετικάς είδήσεις, ας 
ήρύσϋ'ην εκ πολλών νέων ερευνών καί μελετών καί παρεν- 
Φείς καί τινα περί τών δόντων άφορμήν είς την προαγωγήν 
τής Σημαίας ώς συμβόλου τών Ιδεών Πίστεως καί Πατρί- 
δος, δηλαδή περί τής Άσπίδος καί τοΰ ’Αετού καί περί άλ
λων τινών συναφών τή Σημαία συμβόλων ή σημείων, εκ
δίδω τό παρόν βιβλίον μετά τής πεποι&ήσεως δτι παρέχω 
έργον κατα τό δυνατόν τέλειον. Εύχομαι δ’ δπως καί άλλοι 
κρείσσονες έμοϋ δυνη&ώσι κρεϊττον τούτου νά παράσχωσι 
τοΐς άγαπητοϊς τής Πατρίδος τέκνοις.
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‘Δρι&. Πρωτ, 16179

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΤΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Πρός τούς κ. κ. Γυμνασιάρχας, Σχολάρχας, Έηι&εωρητάς τής 
μέθης καί δημοτικής ’Εκηαιδεύαεως καί τούς Διευ&υντάς 
των δημοοίων καί δημοτικών σχολείων τον Κράτους.

Γνωρίζοντες ύμίν κατωτέρω τό περιεχόμενον τοϋ από 22 Σε
πτεμβρίου έ· έ. Βασ. Διατάγματος «περί καθιερώσεως ημέρας εορ
τής τής Εθνικής Σημαίας καθ’ άπαντα των άρρένων τά σχολεία τοϋ 
Κράτους» έντελλόμεθα, δπως συμμορφοϋμενοι πρός τάς διατάξεις 
αϋτοϋ τελέσητε τά τής εορτής τής Εθνικής Σημαίας, καθ’ δν ακρι
βώς τρόπον καθορίζει τό ειρημένον Β. Διάταγμα.

Επειδή δε ή κατά νόμον ημέρα τής ένάρξεως τών μαθημάτων 
παρήλθεν ήδη, όρίζομεν, δπως ή εορτή τής Σημαίας τελεσθή έξαι- 
ρετικώς κατά τό άρξάμενον σχολικόν έτος τήν 16ην ’Οκτωβρίου 
ημέραν Πέμπτην και ώραν ένάτην προ μεσημβρίας.

Προκαλοΰντες ιδιαιτέρως τήν προσοχήν υμών έπ'ι τής εθνικής 
σημασίας τής εορτής ταϋτης, συνιστώμεν, δπως λάβητε τήν μέριμναν, 
ϊνα διεξαχθή μετά τής έπιβαλλομένης τάξεως κα'ι σεμνότητος.

Ύπομιμνήσκομεν προσέτι, δτι, ΐνα καταφανής γένηται τοΐς μα- 
θηταΐς ή επίσημος προέλευσις τής πρός αυτούς προσλαλιάς, δέον 
προ ταύτης νά εξαγγείλητε τήν επικεφαλίδα τοϋ Β. Διατάγματος
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«Γεώργιος Α' Βασιλεύς των Ελλήνων» ευθύς δέ κατόπιν την λέ- 
ξιν «Έλληνόπαιδες». Έάν τό ύμέτερον σχολεϊον στερήται Ση
μαίας, δέον νά προμηθευθήτε τοιαυτην έπ'ι έπιστροφή προς τέλεσιν 
τής εορτής παρά τίνος τών αυτόθι δημοσίων καταστημάτων ή παρ’ 
ιδιώτου, νά μεριμνήσητε δέ τό ταχύτερον προς άπόκτησιν Σημαίας 
τοϋ σχολείου, συμφώνου κατά τόν τύπον πρός ττ/ν Σημαίαν 
των στρατιωτικών σωμάτων άνευ της είκόνος τοϋ Άγιου Γεωρ
γίου έν τφ μέσω τοϋ λευκοϋ αταυροϋ. Παρ’ υμών καί τοΰ ύφ’ 
υμάς διδακτικού προσωπικού άπεκδεχόμεθα άκοίμητον τόν ζήλον 
καί άσβεστον τόν ενθουσιασμόν, ΐνα ούτω διά τε τής εορτής τής 
Σημαίας καί δΓ άλλων προσφορών μέσων, άτινα προσεχώς θέλομεν 
ανακοινώσει, έ'τι δέ διά τής διηνεκούς καλλιεργίας τού εθνικού φρο
νήματος καί τής επικαίρου έξεγέρσεως τής φιλοπατρίας έν τή καθό
λου διδασκαλία ή αγωγή τών Έλληνοπαίδων βάσιν έχη την πρός 
την Πατρίδα αγάπην, την πίστιν εις τόν Βασιλέα καί την υποτα
γήν εις τούς νόμους.

Έν ΆΘήναις rjj 2 ’Οκτωβρίου 1908.

Ό Υπουργός
X. Ή. Χτάης
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ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ
Περί καΰιερώαεως ημέρας εορτής τής Έϋνιχής Σημαίας χα·&’ απαντα 

τα σχολεία των άρρένων τοΟ Κράτους.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΛΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έπιθυμοϋντες όπως ή αγωγή των Έλληνοπαίδων βάσιν εχη 
την προς την Πατρίδα άφοσίωσιν των πολιτών τοϋ μέλλοντος, έγκρί- 
νομεν, δπως καθ’ άπαντα τών άρρένων τά σχολεία τοϋ Κράτους, 
τής τε δημοτικής και τής μέσης έκπαιδεϋσεως, ή ήμέρα τής ένάρ- 
ξεως τών ετησίων μαθημάτων καθιερωθή έν τοΐς έκπαιδευτηρίοις 
ώς ήμέρα εορτής τής Εθνικής Σημαίας, τοϋ Ιεροϋ τής Πατρίδος 
συμβόλου, τοϋ δδηγοΰντος τά τέκνα αυτής εις τούς υπέρ τής άμΰνης 
και τής δόξης αυτής αγώνας κα'ι έμπνέοντος τάς ύπερτάτας υπέρ τής 
Πατρίδος θυσίας.

Έπ'ι τούτω, τή προτάσει τοϋ Ήμετέρου έπ'ι τών Εκκλησιαστι
κών κα'ι τής Δημοσίας Έκπαιδεϋσεως Ύπουργοϋ, άπεφασίσαμεν 
κα'ι διατάσσομεν.

’ΆρΦρον Ιον.— Ή κατά νόμον τεταγμένη ήμέρα ένάρξεωςτών 
ετησίων μαθημάτων απάντων τών σχολείων τών άρρένων τοϋ Κρά
τους καθιεροϋται ώς ήμέρα εορτής τής Εθνικής Σημαίας.

‘Άρ&ρον 2ον.—Την ήμέραν ταϋτην,κατά τήν υπό τοϋ διευ- 
θϋνοντος τό σχολεΐον δριζομένην ώραν, παρισταμένων πάντων τών 
διδασκόντων έν τώ σχολείω, οι μαθητα'ι παρατάσσονται έν ύπαίθρω 
έπ'ι δυο στοίχων κατά τάξεις απέναντι τής προσόψεως τοϋ σχολείου 
έν γυμναστική στάσει κα'ι κινήσει.

Ό διευθϋνων, διατάσσων προσοχήν προσκομίζει τήν Σημαίαν 
τοϋ σχολείου, άμα τή έμφανίσει τής οποίας αποκαλύπτονται πάντες, 
καλεΐ δ’ ένα τών μαθητών, δστις προβαίνων και ιστάμενος παρά 
τήν Σημαίαν απαγγέλλει τήν προσευχήν : «Βασιλεΰ ούράνιε, παρά- 
< κλητέ, τό ηνενμα της άλη&εΐας, ό πανταχον παρών καί τά
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« πάντα πληρών, δ Φηοαυρός των άγαϋ'ών χαΐ ζωής χορηγός, 
< IX’d'h καί σκήνωσον έν ήμΐν χαΐ χαΦάρισον ή μάς άπό πάσης χη- 
« λίδος χαΐ σώοον, άγα&έ, χάς ψυχάς ήμών», περατηυμένην διά 
τών έξης : « 'Επουράνιε Θεέ, χραταίωβον χό ’Έ&νος ήμών έν 
* δόξη χαΐ ευημερία, φύλαχτε χδν οεπχόν "ήμών Βααιλέα χαϊ 
« άνάδειξον ή μάς άξια τέκνα τής ‘Ελλάδος».

Εΐτα δ διευθυνων άναγινώσκει διά φωνής εντόνου την έξης 
προσλαλιάν.

ΕΛΛΗ ΝΟΠΑΙ ΔΕΣ,

«Ή κυανόλευκος αυτή Σημαία, την οποίαν επιστέφει δ Τίμιος 
« Σταυρός, είναι τό Ιερόν σύμβολον τής ήμετέρας Πατρίδος».

«Τά Ελληνικά φρούρια, τά στρατιωτικά σώματα, τά πολεμικά 
« σκάφη, σκιαζόμενα υπό τής Σημαίας, έκπροσωποΰσι την δύναμιν 
« και τό μεγαλειον τοΰ Έθνους».

ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΕΣ,

«Προσατενίσατε την Σημαίαν εύλαβώς, προσβλέψατε αυτήν μετ’ 
« αγάπης και άφοσιώσεως.

«'Υπό τάς πτυχάς Της, άνδροΰμενοι, θά δμώσητε προς αυτήν 
« τον δρκον τοΰ στρατιώτου, θά δρκισθήτε νά μή έγκαταλίπητε ποτέ 
« τήν Σημαίαν, αλλά νά θυσιάζητε τήν ζωήν σας προασπίζοντες 
« αυτήν».

« Άπό τοΰ νΰν δε τασσόμενοι υπό τον Τίμιον Σταυρόν αυτής, 
« μεριμνήσατε, δπως διά τής ευπειθείας, διά τής έπιμελείας, διά τής 
« καθόλου αρετής υμών άναδειχθήτε άξια τέκνα τής Πατρίδος και 
« μέλλοντες φρουροί τής τιμής και τής δόξης τοΰ Ελληνικού 
« Θρόνου».

Μετά το πέρας τής άναγνώσεως, δίδοντος τό παράδειγμα τοΰ 
διευθυνοντος, πάντες άναφωνοϋσι: «Ζητώ τδ 'Έϋ'νος, Ζήτω δ Βα
σιλεύς».

Α
.Π
.Θ
.



9 —

Αρ&ρον 3ον.—Ό διευθυνων, διατάσσων πάλιν ηροοοχήν 
καλεΐ παρά την Σημαίαν ενα εξ έκάστης τάξεως μαθητήν έκ τών δια- 
κρινομένων διά την χρηστότητα κα'ι τήν επιμέλειαν αυτών, ονομάζει 
δε τον τής άνωτέρας τάξεως μαθητήν Σημαιοφόρον, εις 8ν παραδί- 
δει τήν Σημαίαν.

Τοΰτου κρατοϋντος υψηλά και άναπεπταμένην τήν Σημαίαν ο! 
διδάσκοντες μετά τών μαθητών ψάλλουσι τάς δυο πρώτας στροφάς 
τοϋ Έθνικοϋ ΰμνου, μεθ’ 8 ηγουμένου τοϋ Σημαιοφόρου καί άκο- 
λουθοΰντων τών παρά τήν Σημαίαν κληθέντων μαθητών υπό τήν 
οδηγίαν τοϋ διευθυνοντος τό σχολεΐον, εισέρχονται εις τό διδακτήριον 
καί άποθέτουσι τήν Σημαίαν εν τώ προς φΰλαξιν όριζομένω μέρει 
τοϋ σχολείου, λήγει δέ ή εορτή τής Σημαίας, τών μαθητών απερχο
μένων, ϊνα έπανέλθωσι τήν έπιοϋσαν προς έ'ναρξιν τών μαθημάτων.

Είς τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεται ή δημοσίευσις καί έκτέλε- 
σις τοϋ Διατάγματος τοΰτου.

Έν ΆΘήναις xfj 22 Σεπτεμβρίου 1908.

Έν δνόματι τοϋ Βασιλέως 
Ό Άντιβασιλεύς 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ

Ό

*Em τών Έκχληαιαατικών xal τής 

Δημοσίας Έχπαιδενσεως 

Υπουργός

2Ε. Ε. Χτάιης.
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ΔΙ^ΦΟΡΤ^ ΣΥΜΒΟΑ^

Οί άνθρωποι χωρισθέντες είς διακεκριμένα? κοινωνίας ήρχισαν 
νά έρίζωσι καί νά μάχωνται πρός άλλήλους- ήσθάνθησαν δέ τήν 
άνάγκην νά έπινοήσωσι ώς διακριτικά σημεία των στρατευμάτων 
έν τοΐς πολέμοις σύμβολά τινα περί τά όποια νά συναθροίζωνται. 
'Ως τοιαΰτα δέ σύμβολα έχρησίμευον έν παλαιοτάτοις χρόνοις είκο- 
νικαί παραστάσεις ζώων ή πτηνών· π.χ. οί Ίσραηλΐται είς διάκρισιν 
τών δώδεκα φυλών των έφερον δι’ έκάστην ίδιον σήμα· ή τοϋ ’Ιούδα 
τον Λέοντα, τοΰ Ζαβουλών πλοϊον, τοΰ Ίσαχάρ τον Ουρανόν έναστρον 
κ.τ.λ. οί Αιγύπτιοι τον ταύρον, τόν ιπποπόταμον, τον δφιν, τον 
κροκόδειλον καί τήν σαύραν, οί Χαλδαΐοι περιστεράν κρατούσαν είς 
τούς όνυχας αυτής άκόντιον· έκ δέ τών Ελλήνων οί ’Αθηναίοι έφε
ρον γλαύκα, οί Θηβαίοι τήν Σφίγγα καί τόν φοίνικα, οί Κορίνθιοι 
ίππον πτερωτόν, καί άλλοι άλλας εΐχον παραστάσεις.

Ο ΑΕΤΟΣ

Έκ πάντων τών εικονισμάτων έπρώτευσε τό τού άετοΰ ώς βασι- 
λέως τών πτηνών.

Οί αρχαίοι ήμών πρόγονοι δι’ αετού έσυμβόλιζον τήν προσωπο- 
ποιηθεΐσαν θείαν παντοδυναμίαν. Δι’ δ καί έπί τού σκήπτρου τού 
Διός έτίθετο αετός.

Οί Έλληνες προ τών Ρωμαϊκών χρόνων ώς σημεΐον, ου ή άνύ- 
ψωσις έδήλου τήν έναρξιν τής μάχης, εις τε τόν κατά ξηράν στρα
τόν καί είς τόν κατά θάλασσαν, είχον έρυθρόν ύφασμα τετράγωνον,
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δπερ έκαλεϊτο Φοινικίς· (1) λέγεται δέ 8τι καί διά του παιανος 
έδίδετο τό σημεϊον τής ένάρξεως τής μάχης.

ΈπΙ της άσπίδος τοΰ Άριστοτέλους ήτο άπεικονισμένος δ άετός. 
Ό Κύρος δ πρεσβύτερος είχεν άετδν χρυσοΰν άνατεταμένον έπΐ δέ
ρατος μακροΰ· παρέμεινε δέ παρά Πέρσαις ώς σημεϊον δ χρυσούς 
άετδς.

ΟΕ 'Ρωμαίοι ε!ναι ο£ κατ’ έξοχήν άγαπήσαντες τδ σύμβολον 
τούτο, δπερ άπλοΰν στρατιωτικόν σημεϊον δν κατ αρχας, βραδυτε- 
ρον ώρίσθη ώς έθνόσημον, μάλιστα παρά τοΐς Βυζαντινοΐς.

ΈπΙ των Βυζαντινών δ άετός υπήρξε τό υπερή φανόν έμβλημα 
τής ’Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Διά τούτο βλέπομεν τόν δικέφαλον 
άετόν έπί της Πατριαρχικής σφραγΐδος εις τάς μίτρας των έπισκό- 
πων, έπί των δακτυλίων τών άρματωλών καί έπί των τάφων πολλών 
Ελληνικών οικογενειών.

Μετά τήν κατάλυσιν τού Δυτικού 'Ρωμαϊκού κράτους, Κάρολος δ 
Μέγας, Εδρύσας τήν Γερμανικήν αυτοκρατορίαν και γενόμενος οΕονει 
διάδοχος καί κληρονόμος τών αύτοκρατόρων αυτού, ήτο φυσικόν νά 
προσλάβη καί τό παλαιόν βωμαϊκόν σύμβολον. "Οθεν από τού ένά- 
του αίώνος ώς αύτοκρατορικόν έν τη Δύσει έμβλημα αναφαίνεται δ 
άετός μονοκέφαλος.

“Οτε τψ 823 δ βασιλεύς τής ’Ιταλίας Λυθάριος μετά τών δύο 
αδελφών του έκίνησε τόν πόλεμον κατά τού πατρός του Λουδοβίκου 
τού Ευήθους, υΕοΰ Καρόλου τού Μεγάλου, ένεκα τής διανομής τού 
κράτους, ήρπασεν από τών έν Άκυϊσγράνω ανακτόρων τόν έκεΐ άνα- 
κείμενον Άετόν ώς δείγμα, δτι είς αυτόν άνήκεν ή ύπερτάτη άρχή. 
Τό γεγονός δέ τούτο καί ή άλλως γνωστή χρήσις τού ’Αετού ώς 
αυτοκρατορικοΰ έν τή Δύσει συμβόλου άπό τού Θ’ αίώνος, έλέγχει 
έσφαλμενην τήν γνώμην τών λεγόντων, δτι δήθεν μετέδωκε τόν 
Αετόν είς τήν Δυσιν ή θεοφανώ, θυγάτηρ τού Βυζαντινού αύτοκρά- 

τορος Ρωμανού, συζευχθεΐσα τόν αύτοκράτορα τής Γερμανίας Όθωνα

1) Πιθανόν τήν Φοινικιό* νά παρέλαβον οί Έλληνες εκ τοΰ μυθολογικού πτη
νού «Φοινιξ», τό όποιον έλατρεϋετο παρά Γωμαίοις καί Έλλησι έν Αϊγύπτιρ.
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τόν Β', ώς μνημόσυνον της αύτοκρατορικής αυτής καταγωγής, διότι 
ή θεοφανώ νεωτάτη τήν ήλικίαν, έφθασεν εις Ρώμην, δπου έτελέσθη 
ό γάμος αυτής, τή 14 ’Απριλίου 972, τούτέστι περί τα τέλη τοΰ I' 
αίώνος.

Τό αύτοκρατορικόν συμβολον οί μεγάλοι Τποτελεϊς μετέδο- 
σαν εις τα ίδια κράτη. Καί πρώτον μέν οί μαρκίωνες τοΰ Βραν- 
δεβούργου καί οί δοΰκες της Σαξωνίας· έπειτα καί άλλοι πολλοί μι- 
κρώτεροι ήγεμόνες καί πόλεις έλεύθεραι, δπωσδήποτε προς τήν αυτο
κρατορίαν σχετιζόμεναι· δι’ δ βλέπομεν τόν ’Αετόν έπί τών σημάτων 
τής Πρωσσίας, τής Σικελίας, τής Σαρδηνίας, τής Γενεύης, τής Μο- 
δένης καί άλλων. Οί ’Αετοί ούτοι έτήρησαν τό μονοκέφαλον σχήμα 
καί τό χρώμα τοΰ αύτοκρατορικοΰ, μέλανος δντος, (πλήν τοΰ τής 
Πολωνίας, ό'στις είναι λευκός). ’Από δέ τοΰ ιε' αίώνος, πιθανώτατα 
έπί τοΰ αυτοκράτορος Σιγισμούνδου, κατά μίμησιν βεβαίως τοΰ Βυ- 
ζαντινοΰ, ό αύτοκρατορικός αετός έγένετο Δικέφαλος, οί δέ τών Υπο
τελών έμειναν μονοκέφαλοι. Διά τοΰτο, τό σημερινόν αύτοκρατορι- 
κόν τής Γερμανίας συμβολον, δπερ είνε κυρίως τό Πρωσσικόν, έχει 
τόν ’Αετόν μέ μίαν κεφαλήν, έν ω ή Αυστρία, ήτις διετήρησε τό 
παλαιόν τοΰ Άμβουργικοΰ οίκου έμβλημα, έχει αυτόν δικέφαλον.

Έκ τών άετοφόρων σημάτων προήλθον καί τά πολλά άετοφόρα 
ίπποτικά τάγματα. Ουτω π. χ. τό παλαιότατον Τευτονικόν λεγόμενον 
Τάγμα, τό ίδρυθέν τώ 1148 έν Ίεροσολύμοις, είχε τόν ’Αετόν ώς 
έμβλημα, έπειτα δ’έχομεν τόν Λευκόν’Αετόν τής Πολωνίας (14ου 
αίώνος) καί τόν υπό τοΰ Φρειδερίκου τοΰ Α' ίδρυθέντα μέλανα 
’Αετόν. Καί τά Ρωσσικά δέ ίπποτικά Τάγματα τοΰ 'Αγίου Άνδρέου 
καί τοΰ 'Αγίου ’Αλεξάνδρου Νέβσκη έχουσιν ώσαύτως ’Αετούς ένεκα 
τοΰ αύτοκρατορικοΰ τής Ρωσσίας συμβόλου. Καί αύτή δέ τής ’Αμε
ρικής ή Μεγάλη Δημοκρατία έλαβεν ώς συμβολον τόν ’Αετόν, δν 
κατέστησε καί έμβλημα τοΰ ίπποτικοΰ Τάγματος τοΰ Κιγκινάτου, 
δπερ έπί μικρόν χρόνον διατηρηθέν, κατέπεσεν έπειτα καί κατηρ- 
γήθη. Κατά μίμησιν δέ τής ’Αμερικανικής Συμπολιτείας καί άλλαι 
τής Νοτίου ’Αμερικής Πολιτεΐαι παρέλαβον τόν ’Αετόν. Αν δε τις 
λάβη πρό δφθαλμών δτι καί ή Γαλλία, μετά τήν είς αυτοκρατορα
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άνάρρησιν τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, είχε λάβει τόν ’Αετόν ώς έθνό- 
σημον, δστις ’Αετός καί πάλιν έπί τοΰ Ναπολέοντος Γ' άνεφάνη, θά 
Τδη, δτι δλίγιστα σχετικώς κράτη δέν μετεχειρίσθησαν τό σύμβολον 
τοΰτο. Ή δέ ’Ορθόδοξος ήμών Εκκλησία διά τοΰ άετοΰ έσυμβόλιζεν 
τό υψιπετές της φαντασίας τοΰ εύαγγελιστοΰ Ίωάννου, δτι καθώς δ 
άετός δύναται ν’ άτενίζη τόν ήλιον, οΰτω καί 6 ’Ιωάννης τόν θειον 
λόγον.

Η ΣΗΜΑΙΑ

Σημαία έστι τό σύμβολον, έν ώ συνδυάζονται αί ίδέαι της Πί- 
στεως καί τής Πατρίδος. Αί κυματίζουσαι δ’ αύται Έθνικαί ίδέαι 
συμβολίζονται διά τεμαχίου υφάσματος, έν τψ δποίψ είναι άποτετυ- 
πωμένα τά σύμβολα της έθνικότητος εις ήν άνήκει. Αΰτη δέ ή τό 
έκπροσωποΰν αυτήν σήμα έν τοΐς στρατεύμασιν έχρησίμευεν ώς 
σύμβολον συγκεντρώσεως καί τώρα ώς τοιοΰτο χρησιμεύει.

ΤΟ ΛΑΒΑΡΟΝ

Έν τή ’Ανατολή ήτο μέν πάντοτε, ώς εΐπομεν ανωτέρω, αύτο- 
κρατορικόν σύμβολον ό άετός, άλλ’ από τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου 
στρατιωτικόν σημεΐον ήτο τό λάβαρον, δπερ αυτός ό Μέγας Κων
σταντίνος κατεσκεύασε μετά τό δραμά του. Καί διατί ώνομάσθη λά
βαρον δέν γνωρίζομεν. Ήτο δέ τοΰτο τεμάχιον έπίμηκες πορφυρού 
υφάσματος κρεμαμένου από κεραίας έγκαρσίου προσηρμοσμένης έπί 
δόρατος. Τό ύφασμα τοΰτο έφερε τήν εικόνα τοΰ Μ. X. Κωνσταντί
νου, αντί δέ αύτοΰ χρυσοΰν σταυρόν μετά πολυτίμων λίθων, εις τό 
μέσον τοΰ όποιου ήσαν τά αρχικά γράμματα τοΰ δνόματος τοΰ Ίη-
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σοΰ Χριστού, δηλ. I. X. έπΐ δέ τού υφάσματος αί λέξεις, tv τοντψ 
νίκα (1).

Βραδύτερον άντ'ι τού Σταυρού άνεγράφετο είς τδ Αάβαρον τού 
Ίηαοΰ Χριστού τδ μονόγραμμα ή και άγιαι εικόνες, ήτοι τής 
Θεοτόκου καί τού 'Αγίου Γεωργίου. Άναφέρεχαι μάλιστα δτι δ αύ- 
τοκράτωρ ’Αλέξιος Κομνηνδς έσχεν ώς αημεϊον στρατιωτικόν τον 
Μανδύαν της ΙΙαναγίας, 8ν καί άπώλεσε φεύγων τούς διώκοντας 
αυτδν πολεμίους.

Βασίλειος έπίσης δ Μακεδών έφερεν είς τάς Σημαίας τον Άετδν 
μετά τού Τιμίου Σταυρού. Έκ τούτου, λέγεται, ώνομάσθη Άργυρό- 
πουλος καί δτι δταν έχρίσθη Βασιλεύς, έστεφανώθη μέ τδν Στέφανον 
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τών Βλαχερνών καί έκάλουν Αυτδν Άρ- 
γυροστεφανίτην Πορφυρογέννητον.

Ίουλιανδς δ Παραβάτης άντικατέστησε τδ σύμπλεγμα τών αρχι
κών γραμμάτων τού δνόματος τού ’Ιησού Χριστού καί τδν Σταυρδν 
διά τού ’Αετού, άλλ’ έπειτα έπεκράτησαν πάλιν έπί τών Σημαιών 
τά θρησκευτικά σύμβολα, έξηκολούθησε δ’ δ Άετδς νά είνε σύμβολον 
αύτοκρατορικόν. "Οθεν συχνή μνεία γίνεται περί ’Αετών καί ’Αετό
πουλων παρά τοϊς Βυζαντινοΐς συγγραφεΰσιν, ώς κοσμούντων τά 
ένδύματα καί τά έπιπλα τά αύτοκρατορικά, τά παλάτια καί άλλα 
κτίρια. Ούδείς δ’ άγνοεΐ, δτι, δταν δ Μωάμεθ δ Β' δ Πορθητής διέτα- 
ξεν, ί'να γείνη έρευνα, δπως άνευρεθή μεταξύ τών πτωμάτων τών 
προμάχων τής Κωνσταντινουπόλεως τδ πτώμα τού μάρτυρας αυτο

ί) Είς ανάμνησή τοΰ σταυρού, δν εΐδεν έν Ούρανφ, δτι χειρ έν μέσψ τών νεφε
λών έπιφανεϊσχ έδειξεν αύτφ χό Αάβχρον, ίδρυσεν έν τφ ”Ορει Άθωνι ό Μέγας 
Κωνσχανχΐνος τήν μονήν τήςΜεγάλης Λαύρας, έν ή έζων ποτέ 600 μοναχοί φύλα
κες χοΰ Σταυρού τούτου, καί τόν όποιον μετ’ άλλων κειμηλίων τών Μονών Άθωνος 
μεχέφερον οί μοναχοί εις τήν νήσον Σαμοθρφκην πρός φύλαξιν τφ 1821. Τφ δέ 
1822 δ Ναύαρχος Άνδρέας Μιαούλης Βώκος πληροφορηθείς τήν έν Σαμοθρφκη 
φύλαξιν Δύτου, ειδοποίησε τό έν °Γδρφ Ναυαρχεϊον καί λαβών διαταγάς, παρέλαβε 
καί διά τών Κυκλάδων νήσων μετέφερεν εις 'ίδραν μετά τών έπιζησάντων έκ τής 
σφαγής μοναχών τού Τάγματος 'Αγίου Βασιλείου, δπου καί τανϋν ύπάρχει κατά 
τόν Πούκεμβιλλ.
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κράτορος, άνεγνωρίσθη δ νεκρές τοΰ Κωνσταντίνου έκ τών άετοφό- 
ρων αύτοΰ πεδίλων.

ΠΑΤΡΙΣ

Συνδεδεμένη άδιαρρήκτως μετά τής 'Αγίας ήμών Πίστεως καί 
τής Ελληνικής Σημαίας, είναι ή έλευθερία, ή θεά, είς ήν χρεωστοΰ- 
μεν να θυσιαζώμεθα. Ή έλευθερία τής Πατρίδος καί ή δρθή καί έλευ- 
θέριος τών τέκνων της άγωγή ήσαν τα δύο μεγάλα έλατήρια, έξ ών 
δρμηθέντες οί πρόγονοί μας Ιλαβον τα δ'πλα κατά τών τυράννων. 
Καί τοι δέ τών πάντων στερούμενοι, κατίσχυσαν δμως αυτών, 
καί τροπαιοΰχοι ήλευθέρωσαν μέρος τής Μεγάλης Πατρίδος, άφή- 
σαντες ήμΐν τήν έντολήν τής άπελευθερώσεως καί τοΰ υπολοίπου μέ
ρους, δπου οί άδελφοί ήμών υπό δουλείαν στενάζουσι.

Ή Πατρίς ήμών άρχεται άπό τοΰ μυχοΰ τοΰ Άδριατικοΰ πελά- 
γους καί καταλήγει είς τάς έκβολάς τοΰ Δουνάβεως μέχρι τοΰ Ται
νάρου άκρωτηρίου. Είναι δήλα δή ή χώρα, τήν όποιαν ό μέγας ήμών 
πρόγονος Αλέξανδρος ήνωσε μετά τών χωρών τής Δυτικής ’Ασίας 
μέχρι τών ’Ινδιών καί τών βορείων χωρών τής ’Αφρικής, ήτις καί 
τον Ελληνικόν πολιτισμόν καί τήν Ελληνικήν γλώσσαν ύπερηφά- 
νως άπεδέχθη. ’Αλλά Βούλγαροι, Τοΰρκοι καί άλλοι λαοί ήλθον έξ 
άπωτάτων χωρών τής ’Ασίας, λαοί βάρβαροι, άσεβεϊς, αίμοβόροι, 
άρπακτικοί καί έγκατεστάθησαν διαρκώς είς τήν ώραίαν καί έκπολι- 
τιστικωτάτην ήμών Πατρίδα. Επομένως, λέγοντες Πατρίδα δέν έν- 
νοοΰμεν τό χωρίον μας, τήν ’Επαρχίαν ή τόν Νομόν μας, άλλά πά
σαν τήν χώραν ταύτην, έν τή όποια λαλεϊται ή γλώσσα τών προγό
νων μας, καί λατρεύεται ή ίερά ήμών Πίστις, ή ’Ορθόδοξος, ή διά 
ποταμών αίμάτων έδραιωθεΐσα.

Ή πατρίς είναι δσον τής γής μέρος λαλεΐ τήν ώραίαν Έλληνι- 
κήν γλώσσαν, είναι δ,τι κινεί τούς παλμούς τοΰ στήθους ήμών, είναι
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ή ένοχης τής θρησκείας, ή σπονδή τοΰ αΓματος, ήν έξ δλων τών 
άκρων τής Ελληνικής γής προσέφερον οΕ άδελφοί, οΕ γονείς μας, 
είς τόν βωμόν τής Πατρίδος μας. Ή ΠατρΙς είναι ή κοινότης τοΰ 
Ελληνικού δνόματος, δ γλυκύς καί Εερώτατος δεσμός τής έλευθερίας. 
Ή Πατρις είναι τό Έθνος, τό όποιον δφείλομεν ν’ άγαπώμεν, νά 
σεβώμεθα, νά δουλεύωμεν καί νά ύπερασπιζώμεθα δι’ δλων τών 
διανοητικών μας δυνάμεων, δι’ δλης τών χειρών μας τής ισχύος, δι’ 
δλης τής ένεργείας καί δι’ δλης τής άγάπης τής ψυχής ήμών.

Ό Ελληνισμός σύμπας παλαίει κατά τών βαρβάρων κατακτη- 
τών τής ωραίας ήμών Πατρίδος, δπως περισώση αυτήν, τήν Πατρίδα 
τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου τήν Μακεδονίαν, τήν κοιτίδα τοΰ Ελλη
νισμού τήν Θράκην μετά τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν Ήπειρον, 
δπου ή χώρα τών Τιτάνων τοΰ 1821, τό Σούλιον, τήν Κρήτην τήν 
χώραν τών Ηρώων, τήν γενέτειραν τοΰ Δ ιός, τοΰ Μίνωος, τοΰ Ίδο- 
μενέως καί τών λοιπών ήμιθέων, τάς νήσους τοΰ Αιγαίου και Ίκα- 
ρίου πελάγους καί τόσας άλλας ένδόξους χώρας.

Αυτή είναι ή Πατρις ήμών· έν αύτή λατρεύεται ή ’Ορθόδοξος 
τοΰ Χριστοΰ θρησκεία καί αυτής τήν έλευθερίαν έπιδιώκει ό Έλλην, 
και τήν ίεράν αύτής Σημαίαν διακαώς ποθεί ν’ άναστειλώση έπΐ τήν 
Κωνσταντινούπολή, τήν έδραν τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί τοΰ 
ήρωος Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, τοΰ δποίου ή ίερά σκιά άνα- 
μένει ί'να καί πάλιν έπΐ τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας τοΰ θεοΰ Σοφίας ύψωθή 
ή κυανόλευκος, Έλλην δέ δρθόδοξος Εερεύς έξυμνήση τόν Ουράνιον 
ήμών Πατέρα.

Έκ πάντων τούτων γεννάται τό έρώτημα : τί έν τφ κόσμψ Εερώ- 
τερον, τί έν ούρανώ άγιώτερον, τί εις άνδρας ένδοξώτερον άπό τόν 
υπέρ τής Πίστεως καί τής Πατρίδος θάνατον ; ΟΕ οικείοι, οΕ συμπο- 
λϊται καί δλον τό έθνος ύπερηφάνως θέλουσι μνημονεύει τό δνομα 
τών υπέρ Πατρίδος πεσόντων.

Ώ άγαπητοι Έλληνόπαιδες, ιδού τό στάδιον ευρύ σάς άναμένει 
δπως σάς άναδείξη πολεμιστάς, ήρωας καί έλευθερωτάς· έγέρθητε 
δπόταν ή ΠατρΙς σάς καλέση καί ώπλισμένοι διά τής πανοπλίας 
τοΰ θάρρους σπεύσατε πρός άπελευθέρωσιν τών έν τή δουλεία στενα-
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ζόντων άδελφών μας άναμιμνησκόμενοι των ήρωϊκών πράξεων καί 
των μεγάλων θυσιών των ένδόξων ήμών προγονών.

Η ΑΣΠΙΣ

Άσπις παρ’ άρχαίοις ήτο άμυντήριον δπλον έκ τών παλαιοτάτων, 
κοινδν πάσι τοΐς λαοΐς μέχρι τής έφευρέσεως τής πυρίτιδος κα'ι τών 
πυροβόλων δπλων. Τδ σχήμα, τδ μέγεθος καί τδ υλικόν, έξ ών κατε- 
σκευάζοντο αί άσπίδες τών άρχαίων Ελλήνων είνε ποικίλα. Έν 
απεικονίσει μαχητών έπί τίνος Μυκηναίας σφραγΐδος διακρίνομεν 
δύο σχήματα Άσπίδος, τδ μέν έν φοειδές κυρτόν, τδ δ’ έτερον τετρά
γωνον, άμφότερα καλύπτοντα τδν πολεμιστήν άπδ τών ώμων μέχρι 
τών ποδών. Έν γραφή δέ Μυκηναίου άγγείου, εύρεθέντος έξω τών 
τειχών, ή Άσπίς, ήν φέρουσιν οί άπεικονιζόμενοι έν αυτή πέντε 
πολεμισταί, εΤνε φοειδής σχεδόν, έχουσα κάτω ήμικύκλιον έντομήν, 
καί μικρά τδ μέγεθος, καλύπτουσα τδ σώμα άπδ τών ώμων μέχρι τών 
μέσων τών μηρών. Παρ’ Όμήριρ καί έν ταΐς παλαιοτέραις παραστά- 
σεσι μνημείων τής τέχνης βλέπομεν έξ ίσου έν χρήσει τάς τε άνδρο- 
μήκεις, τάς καλυπτούσας τδν πολεμιστήν άπδ τής σιαγόνος μέχρι 
τών σφυρών, έλλειψοειδεΐς ή κυκλοτερείς ’Ασπίδας καί τάς έχούσας 
ίσον τδ μέγεθος πρδς τδ ήμισυ ή τδ τρίτον τοΰ άνθρωπίνου σώματος. 
Κατά τούς μετέπειτα χρόνους τάς άνδρομήκεις ’Ασπίδας διετήρησαν 
μόνον οί Λακεδαιμόνιοι (’Ασπίδες Λακωνική) μέχρι Κλεομένους 
τοΰ Γ. Συνηθεστέρα δ’ ήτο ή ’Αργολική καλουμένη Άσπίς, κυκλο
τερής ή μάλλον έλλειψοειδής σχεδδν καί άπδ τών ώμων μέχρι τών 
γονάτων προφυλάττουσα τδ σώμα. Διάφορος τδ σχήμα ήτο ή Βοιω- 
τική Άσπίς, φοειδής, έχουσα ήμικυκλίους έντομάς. Ή Μακεδονική 
δ’ Άσπίς ήτο κυκλοτερής, έχουσα ίδιάζουσάν τινα διακόσμησιν, 
μήκος δέ GO έκατοστών.
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Ή ΆσπΙς κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους κατεσκευάζετο έκ 
πλέγματος κλάδων λύγου (λυγαριάς) ή ιτέας. Κατά δέ τάς παρ’ 
Όμήρψ περιγραφάς άπηρτίζετο έξ άλλεπαλλήλων πτυχών βοείου 
δέρματος έπικαλυπτομένων έξωθεν διά χαλκού έλάσματος· δι’ δμοίου 
δέ χαλκού έξ έλάσματος έστερεοΰτο καί ή περιφέρεια αύτής (άντυξ). 
Ήτο δέ ή ΆσπΙς αΰτη κυρτή πρδς τά Ιξω φέρουσα έν τώ μέσφ δμ- 
φαλδν, έκοσμεΐτο δ’ ένίοτε καί διά τορνευτών άναγλύφων.

Ή ΆσπΙς ήτο έκ τών τετιμημένων δπλων.Αί Σπαρτιάτιδες παρα- 
δίδουσαι τάς άσπίδας είς τούς υιούς αυτών έλεγον : «ή τάν ή έηΐ 
τάς». Ή δέ έν πολέμφ άπώλεια τής άσπίδος προσήπτεν δνειδος 
είς τόν πολεμιστήν, περιφρονούμενον ύπδ πάντων ώς βίψασπιν. Ό 
κατά τήν μάχην φανείς βίψασπις έν Σπάρτη άπεκαλεϊτο Τρέσας 
ήτοι δειλός, καί περιεφρονεΐτο ώς άτιμος, ώστε ούτε πΰρ, ούτε ύδωρ 
έδίδετο είς αύτδν παρ’ ούδενός.

0£ Αιγύπτιοι βασιλείς έφερον μικράν άσπίδα έπί τού στέμματός 
των. Οί Γαλάται, οί Γερμανοί καί ένίοτε οί Ρωμαίοι επί τής άσπίδος 
άνύψουν τούς άναδεικνυομένους άρχηγούς των.Έπί τής άσπίδος άνυ- 
ψώθή καί Ίουλιανδς ό Παραβάτης, δτε άνηγορεύθη αύτοκράτωρ.

Ή ΆσπΙς τδ πάλαι έπεΐχε θέσιν Σημαίας. Καθώς δέ ή Σημαία 
σήμερον συμβολίζει τήν Πίστιν καί τήν Πατρίδα, ουτω καί ή Άσπίς 
τδ πάλαι.

Ό μεσαιωνικδς Έλληνισμδς συνεδυάσθη πρδς τήν ’Ορθόδοξον 
Εκκλησίαν καί μετεδόθη δ χριστιανικός πολιτισμός εις τε τήν Ανα
τολήν καί τόν Βορράν, έξημερώθη δ’ ό λαός τών μερών τούτων διά 
τής μεταδόσεως τής ’Ορθοδοξίας, καί έ'νεκα τούτου τινές Έλληνες 
αυτοκράτορες, συνδυάσαντες τής δυναστείας αυτών τά σύμβολα πρδς 
τά τής Εκκλησίας, έσχημάτισαν Σημαίας· τοιοΰτοι δ’ είσίν ό αύτο
κράτωρ Ηράκλειος, δστις είς τάς κατά τών Περσών έκστρατείας του 
Ιφερεν έπί τής σημαίας του τήν ’Αχειροποίητον εικόνα τού Σωτήρος. 
Ό αύτοκράτωρ Κομνηνός, κατά τδ 1081, έφερεν έπί τής Σημαίας 
του τδ Έρν&ρόν Ώμοφόριον τής Θεοτόκον·

Τόν τύπον τού Σταυρού άπαντώμεν παρ’ άρχαίοις, ώς Σήμα νί
κης καί έμβλημα τής πέραν τού τάφου ζωής. Οί Αθηναίοι έπί
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Σταυροϋ άνήρτων τόν εϊς τήν Άθηνάν προσφερόμενον πέπλον κατά 
τά Παναθήναια, τήν δέ Νίκην, τήν έπΐ των άμφορέων γλυφομένην, 
παρίστων φέρουσαν έν τή δεξιά Σταυρόν. Ό Μέγας ’Αλέξανδρος εις' 
άνάμνησιν τής κατά των Περσών έκστρατείας του έκοψε χρυσοϋν 
μετάλλιον, είς τήν μίαν τοϋ όποιου έπιφάνειαν έφέρετο ή προτομή 
τής Άθηνάς, είς δέ τήν έτέραν ή Νίκη, φέρουσα είς τήν δεξιάν 
Σταυρόν·

Οί 'Ιερείς τής των προγόνων ήμών θρησκείας και ιδίως οί τοϋ 
Βάκχου μετεχειρίζοντο τόν Σταυρόν ως έμβλημα τής πέραν τοϋ τά
φου ζωής καί δι’ αύτοϋ έκόσμουν τά στέμματά των. Άλλ’ ό Ελλη
νικός Σταυρός έκεΐνος διαφέρει τοϋ Χριστιανικοϋ Σταυροϋ, διότι άπε- 
τελεΐτο έκ δύο ίσων εόθειών τεμνομένων καθέτως είς τό κέντρον, έν 
φ ό Χριστιανικός άποτελεΐται έκ δυο άνίσων εύθειών, ή μικροτέρα 
των όποίων τέμνεται καθέτως κατά τό μέσον αυτής δπό τής μεγα- 
λυτέρας ύπεράνω τοϋ μέσου.

Κατά τούς χρόνους δέ τής δουλείας τής Ελλάδος καί κατά τήν 
Εεράν έπανάστασιν τοϋ 1821, καίτοι ώρισμένην Σημαίαν δέν είχε τό 
Έθνος, άλλά πολυειδείς τοιαύτας καί διαφόρων χρωμάτων, δμως 
είς πάσας έφέρετο ό Τίμιος Σταυρός.Α
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

""Αν καί διά τής πτώσεως τής Βασιλίδος τών πόλεων, τής Κων
σταντινουπόλεως, τό Κράτος διελύθη, δεν έπαυσεν δμως νά μεγαλύνη- 
ται διά τής προόδου τών τέκνων του, παρουσίασε δ’ είς τους έχθρούς 
του άποτελέσματα προόδου καταπληκτικής καί άπό τής ιδίας ήμέρας 
τής πτώσεως· έκ δέ τών άπορθήτων προμαχώνων τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ούς υπερήσπιζον αί έκ Κρήτης καί άλλων μερών τής έν- 
τεΰθεν Ελλάδος μεταβάσαι έπικουρίαι διά τής ήρωϊκής αύτών άν- 
τιστάσεως, έπέβαλον εις τόν κατακτητήν τόν σεβασμόν προς τήν Ση
μαίαν των. Ό δέ κατακτητής, μη δυνηθείς νά έκπορθήση τους 6π’ 
αύτών κατεχομένους προμαχώνας διά τής βίας, έσυνθηκολόγησε μέ 
τούς ύπερασπιστάς αύτών καί ύπεχρεώθη νά σέβηται τήν Σημαίαν 
των, τήν όποιαν λαβόντες ουτοι άπήλθον μετά τών πλοίων των καί 
τών οπλών των.

Έκτοτε ήρχισε μία σειρά έπαναστατικών κινημάτων κατά δια
φόρους τόπους άνά τήν Ελλάδα, άλλά ταϋτα άπεμονοϋντο έκεΐ, 
ένθα έξεγείροντο, ή όλίγον μόνον έξηπλοΰντο, διότι έγίνοντο άνευ 
τής Απαραιτήτου γενικής τοϋ έθνους συνεννοήσεως καί προπαρα- 
σκευής. Ώργανώθη δέ μέγα κίνημα άπό τής έπιούσης τής άλώσεως 
άπό τοϋ *Ιστρου μέχρι τών περάτων πάσης Ελλάδος, δπερ έπεμπε 
τούς Αντιπροσώπους αύτοΟ είς τήν έν Μαντούα τότε συγκροτηθεΙσαν 
Σύνοδον, έπί τφ σκοπώ καί τή έλπίδι νά προκαλέσωσι κοινήν τής 
Δύσεως κατά τών Όσμανιδών συμμαχίαν (1).

1) Τοιαΰται εξεγέρσεις έγένοντο έν Πελοποννήσψ τή προτροπή τής Ένετίας' 
κίνημα παρασκευασθέν έκ συνεννοήσεως μετά τοΰ Καρόλου Η' τής Γαλλίας έν 
Κύπρψ, Μάνη, Οπό τούς Μελισσηνούς, Λοιδωρικίψ, Βιτρινίτση, Γαλαξειδίφ κλτ.,
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Οί Τούρκοι κατά χήν άλωσιν χής Κωνσταντινουπόλεως έφερον 
Σημαίας κιτρίνας, ηρασίνας, μελαίνας, έρνϋ'ράς, δι ων έσυμβό- 
λιζον διάφορα αύχών γένη. Ή Ερυθρά Σημαία, ή πρόχερον Λευκή, 
ήχο ή Σημαία χών Όσμανιδών, οΓχινες ήθέλησαν ή να συνεχίσωσι 
8Γ έαυχών χήν καχαλυθεΐσαν αύχοκραχορίαν, ή νά συμβολίσωσι χήν 
καχάκχησιν αύχής- διά χοϋχο δ’ έθεσαν έπί χής έπιφανείας χής 
’Οθωμανικής Σημαίας χήν Ημισέληνον μεχά χοϋ άσχέρος πρό αυχής, 
ήχις χό πάλαι ύπήρξε χό έμβλημα, χό συμβολίζον χήν Άρχεμιν, 
πολιούχον θεόχηχα χού Βυζανχίου. Τό δέ μηνοειδές σχήμα ήν παρ’ 
άρχαίοις σύμβολον δυνάμεως καχ’ άπομίμησιν χοϋ μηνοειδούς σχή- 
μαχος χών κεράτων χού βοός.

Οί πρώχοι Χρισχιανοί, Γνα άποφύγωσι χόν διωγμόν χών έθνικο- 
χήχων, ύπέκρυπτον τούς συμβολισμούς χής Χρισχιανικής θρησκείας 
καί μεχεχειρίζοντο σύμβολα όπ’ αύχών έπινοηθένχα π. χ. επί χών 
χάφων χων έγλυφον ίχθύν καί χοΰχο, διόχι χ’ άποτελούντα χό όνομα 
«ιχθύς» σχοιχεΐα εϊσί τά άρχικά γράμμαχα χού δνόμαχος «"Ιησούς 
Χριστός Θεόν Υιός Σωτήρη. ’Αντικατέστησαν δέ χόν συμβολισμόν 
χού Θησέως, χόν όποΤον μεχεχειρίζονχο ώς παρισχώνχα χήν πολιχι- 
κήν έλευθερίαν, διά χής είκόνος χού 'Αγίου Γεωργίου.

Διά χής Ημισελήνου έσυμβόλισαν χήν θεοχόκον, άποδώσανχες 
χήν εξής έννοιαν. Ώς ή Σελήνη προσλαμβάνουσα έκ χού Ήλιου χό 
φώς μεχαδίδει χοΰχο εις χήν γήν, ούτως ή θεοχόκος προσλαβοΰσα χό 
θειον φέγγος μεχέδωκεν αύχό διά χής γεννήσεως χού ’Ιησού Χρι- 
σχού εις χούς άνθρώπους· διά χοΰχο δέ καί Ημισέληνον συνήθως 
ζωγραφοΰσι παρά χήν εικόνα χής θεοχόκου. Τοΰχο σήμερον πράχ- 
χουσιν οί Δυτικοί.

τφ 1574, τό κίνημα του θεοδ. Γρίβα εν Μπούι* περί τά τέλη τής 1ST' έκατον- 
ταετηριδος εν Ήπείρι;) καί ’Ακαρνανία, ή εΰρεϊα έπανάστασις ή όργανωθεϊσα άπό 
τής Πελοπόννησου μέχρι τής Ζερβίας έπ’ όνόματι τοΰ Δουκός τοϋ Νεβέρ, οί κατά 
τήν ΙΖ έκατονταετηρίδα αγώνες τών Κρητών, ή έπανάστασις τοΰ 1770. τά κα
τορθώματα τοΰ Λάμπρου Κατσώνη, του ’Ανδρούτσου, τών Σουλιωτών καί πολλά 
άλλα.
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Ή Θεοτόκος άνεκηρύχθη προστάτις τής Κωνσταντινουπόλεως 
μετά τήν διάσωσιν αυτής έκ τής πολιορκίας τών Άβάρων, τφ 626, 
έπί δεκαήμερον πολιορκούντων ατενώς τήν πόλιν. Έπί δέ τή διασώ
σει αύτής έγένετο 6 ’Ακάθιστος "Υμνος «τή 'Γπερμάχφ Στρα- 
•τηγφ τα νικητήρια κλπ.» καί έψάλη οδτος τό πρώτον προς τήν Θεο
τόκον. Τότε έτέθη έπί τοΟ θόλου τοϋ ναοΰ τής 'Αγίας τοϋ θεού Σο
φίας ή Ημισέληνος μετά τοϋ Σταυροϋ έπ’ αύτής.

Τήν Εθνικήν Σημαίαν άνεπέτασαν, έν τψ ένθουσιασμφ αυτών 
οί μετασχόντες τής έκστρατείαε κατά τών Περσών τφ 1612 (Σπα- 
χήδες περίπου 10 χιλ.) καί τή έφόδω κατά τοϋ Βαγδατίου μέ άνα- 
πεπταμένας τάς Έλληνικάς Σημαίας των, καθ’ ήν άνεδείχθησαν νι- 
κηταί, μή δυνηθέντων τών Τούρκων νά νικήσωσιν άνευ τής βοή
θειας τών Ελλήνων, οϊτινες έδέχθησαν μέν συγχαρητήρια παρά 
τών μεγιστάνων πρό τοϋ Όθωμανικοϋ στρατοϋ, άλλα μοιραίως τό 
γεγονός τοϋτο έχαρακτηρίσθη παρά τοϋ Σουλτάν Σελίμ Α', ως πα- 
ράβασις τής συνθήκης. Τούτου ένεκα κατηργήθη παρ’ αύτοΐς τό 
δικαίωμα τής χρήσεως τής ’Εθνικής των Σημαίας, έπετράπη δέ νά 
μεταχειρίζωνται αύτήν λόγω προσωπικής τιμής οί άρχηγοί τών κοι
νοτήτων, οί καλούμενοι Έξαρχοι (Δοκ. Φ. Έτ. σελ. 121).

Τοϋτο τό γεγονός ύπήρξεν άφορμή, Γνα ή πονηρά ’Οθωμανική 
έξουσία διατάξη νά μή μείνη τοϋ λοιποϋ Έλλην Σπαχής, είμή έκεΐ- 
νος δστις θά έστεργε ν’ άσπασθή τον ’Ισλαμισμόν.

Διά χρυσοβούλων (βερατίων) οί Σπαχήδες ένέμοντο άντί μισθοϋ 
έφ’ δρου ζωής κατ’ άναλογίαν εις έκαστος, τά δέκατα τών προϊόν
των έκαστου χωρίου τής δικαιοδοσίας αύτών. Τό έπίλεκτον τοϋτο σώμα 
τών Σπαχήδων έτέθη εις ένέργειαν κατά τήν ΙΕ'καί ΙΣΤ' έκατονταε- 
τηρίδα καί ήτο πολυάριθμον, άπαρτιζόμενον δλόκληρον έξ Ελλήνων, 
τό όποιον άπήλαυσε μεγάλων προνομίων καί έφερε τήν Ελληνικήν 
Σημαίαν μέ όμοίωμα τόν "Αγιον Γεώργιον συνηθροίζετο δ’ είς 
’Ιωάννινα καί ώδευεν δπό τήν Σημαίαν ταύτην άναπεπταμένην 
μέχρι τής Πίνδου, πέραν τής όποιας άνύψου πλέον έπιβεβλημένως 
τήν ’Οθωμανικήν Σημαίαν.
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Επίσης οί ΆρματωλοΙ (1) καί Κλέφται έτήρησαν τόν άρχικόν 
τύπον τής Σημαίας καί τά χρώματα- ώνόμαζον ο’ αύτάς «Φλάμ
πουρα, Μπαϊράκια καί Παντιέρες*. Καί τά μέν Φλάμπουρα έχρη- 
σίμευον διά τάς πανηγύρεις καί έορτάς, τά δέ Μπαϊράκια τά κα
λούμενα καί Παντιέρες (2) έχρησιμοποιοϋντο ώς σημαϊαι πολεμικαί. 
Τινές δμως μετεχειρίσθησαν σημαίας καί άλλων χρωμάτων, άναλό- 
γως των παραδόσεων των, τής παιδείας των κλπ.

Ό Κροκόδειλος Κλαδάς τφ 1464 ϋψωσεν Έρυϋράν Σημαίαν 
μέ τόν Δικέφαλον ’Αετόν, συμβολίζων την πεσοΟσαν Ελληνικήν Αύ- 
τοκρατορίαν.

Ό Χρ. Μηλιώνης τφ 1800 έφερε Σημαίαν μέ τόν Δικέφαλον 
’Αετόν (ή κορώνα τοΟ Μηλιώνη) κατά τινας δέ καί Σταυρόν.Ό Μη
λιώνης ούτος έφονεύθη έν παγίδι έντεχνηθείση ύπό τής δολιότητος 
φίλου τού τίνος Μωαμεθανού έν 'Αλμυρώ.

Ό Αάμπρος Κατσώνης ύπηρετών ύπό Ρωσσικήν Σημαίαν, έφερε 
τόν Δικέφαλον ’Αετόν μετά τοϋ Σταυρού, κατ’ άλλους δ’ ούτος εί- 
χεν ιδίαν Σημαίαν φέρουσαν τάς εικόνας των 'Αγίων Κωνσταντί
νου καί Ελένης έν τφ κέντρφ τού Σταυρού.

Ό Ρήγας ό Φεραϊος είχε προσχεδιάσει Σημαίαν Έρυϋράν, Λευ
κήν καί Μέλαιναν, φέρουσαν έπί τής έπιφανείας τό φόπαλον τοϋ 
'Ηρακλέους καί τρεις Σταυρούς. Κατά δέ τινας τό Έρυϋ'ράν 
χρώμα εσυμβόλιζε τήν δι’ αίματος άνάκτησιν τής έλευθερίας1 κατ’ 
άλλους είκόνιζε τήν Αύτοκρατορικήν πορφύραν- τό δέ Λευκόν χρώμα 1 2

1) Ή έμφάνισις τών Άρματωλών χρονολογείται πιθανόν άπά Σουλεϊμάν τού 
Μεγαλοπρεπούς 1520—1566, οί 9έ Κλέφται παρήχθησαν έξ αυτής τής πρώτης 
ήμέρας τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, μή κύψαντες τόν αυχένα ε!ς 
τόν ’Οθωμανικόν ζυγόν.

2) Οί Τούρκοι πρός περιφρόνησιν των Χριστιανικών Σημαιών έκάλουν αύτάς 
Πατσαονρας, τάς δέ ίδικοίς των Μπαϊράκια. Φλάμπονρα δέ ώνομάσθησαν αί ση- 
μαίαι έκ τού αρχαίου Φλαμούλου, χρώματος πυρώδους, είδους 'Ιππικής Σημαίας 
παρά Ρωμαίοις.
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έσυμβόλιζε χήν έλευθερίαν, καί τό Μελανόν χρώμα έσυμβόλιζε τόν· 
θάνατον (1).

Ό καπετάν Τζουβάρας τφ 1770 άρματωλός τής Λάμαρης Ιφε- 
ρεν εις τό κέντρον τοϋ Σταυροϋ τής Σημαίας του, έπΐ μέν τής μιας 
έπιφανείας την εικόνα τοϋ Σωτήρος, έπί δέ τής έτέρας τήν τής 
Θεοτόκου. Οΰτος έφονεύθη παρά τήν δχθην τοϋ ποταμοϋ Λούρου. 
Κεΐται δ’ ό τάφος του έν τή σήμερον καλούμενη θέσει «Πόρος τοϋ 
Τζουβάρα».

Ή Σημαία τοϋ ένδοξου Ναυάρχου Κωνσταντίνου Κανάρη ήτο 
Κυανόλευκος Σταυροφόρος καί φυλάσσεται κατερρακωμένη έν 
τφ Έθνολογικώ Μουσείφ.

Οί Μαυρομιχάλαι τφ 1769 συμμετασχόντες εις τήν έκραγεΐσαν 
τότε έν Έλλάδι έπανάστασιν, τή ύποκινήσει τής αύτοκρατείρας τής 
Ρωσσίας Αικατερίνης διά τοϋ Όρλώφ, ύψωσαν λευκήν Σημαίαν 
μετά κυανοϋ Σταυροϋ έπί τοϋ κέντρου, ως δήλον γίνεται έξ εικό- 
νος, ήν έφερεν ό έν Μελιπύργφ τής Μεσσηνίας πεσών μετά τοϋ υίοϋ 
αύτοϋ ’Ιωάννης (κοινώς Σκυλογιάννης). Τίνα σημαίαν έφερεν ή οίκο- 1

1) Ό Ρήγας τήν 9 ’Ιανουάριου 1797 συνελήφθη έν Τεργέστη μετά έπτά Εταί
ρων του, έν οίς καί ό Κορωνίός, προδοθέντες δπό τίνος Δημητρίου Οικονόμου 
Κοζανίτου (κατ’ άλλους δπό τίνος Ύπουργοΰ τής Αυστρίας), μετεφέρθησαν εις 
Βιέννην καί έκεΐθεν παρεδόθησαν εις τόν έν Βελιγραδίψ Μαρααλήν Άλήν Πασ- 

σάν, δστις έθανάτωσεν αυτούς. Ό Ρήγας άποθνήσκων είπεν «Οί Έλληνες ύέ- 
λουν έχδιχη&ή τον θάνατόν μου μίαν ημέραν». Ό δέ Ειρηναίος θήρσιος έποίησε 

τόν επιτάφιον αυτών.

« Επιτάφιος είς Ρήγαν χαι τους ουν αυτω απολωλότος».

«Ούτοι έλευΟερίην θηρώμενοι άγλαόμορφον 
Εδρον ένί ξυλόχοις όκρυόεντα μόρον.
Χαίρετε θηρευταί κοιμώμενοι, εύσοκεν ήώς 
Έλθη άπ’ Όλυμπου λαμπάδ’ άνισχομένη’ 

καί τότ’ εγειρόμενοι πολύων βρόμψ όρνυμενάων 
Δαίμονες είς άγραν σπεύδετ’ άλεξίκακον».

Δοκ. Φ. Έτ. σελ. 94. *
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γένεια αϋτη, περί τους έπτά άρχηγούς άναδείξασα τψ 1821, δίν 
ήδυνήθημεν να έξακριβώσωμεν. Δεν μένει δμως ούδεμία άμφιβολία, 
δτι ή ένδοξος αυτή οικογένεια έσυνέχισε τήν πρώτην αύτής Σημαίαν, 
ήτις είναι οία καί ή Εθνική Σημαία περίπου. Έκ τίνος άλλης πε
ριγραφής έξάγεται, καί δτι οί Μανιάται κατά συνήθειαν έθετον έπί 
τών Σημαιών αδτών τόν άναγεννώμενον Φοίνικα μετά τοΰ ΣταυροΟ 
καί τάς λέξεις ΕΛΕΓΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ καί τό Ι.Χ. Ν.Κ. ήτοι 
*Ιησούς Χριστός Νικά. 'Η οικογένεια αΰτη έσχεν Ινα τών υιών της 
έξισλαμισθέντα καί άναχθέντα εις μεγάλα άξιώματα.

'Ότε δ’ δ διαβόητος Άλή Πασσάς άπό τοΟ 1800—1803 έγέ- 
νετο κύριος τής Στερεάς Ελλάδος καί τής Πελοπόννησου καί έδά- 
μασε τούς άρματωλούς τοϋ Όλυμπου, δλοι έκεΐνοι οί μάχιμοι άν- 
δρες κατέφυγον εις Σκιάθον καί συνεκρότησαν καταδρομικόν στολί
σκον, έξ 70 περίπου πλοιαρίων, τοϋ όποιου άρχηγός προεχειρίσθη ό 
έκ Βάλτου Γιάννης Σταθάς, δστις ύποστείλας έκ τοϋ συγκροτηθέντος 
στόλου τήν Ρωσσικήν Σημαίαν, ύψωσε τήν Ελληνικήν, φέρουσαν έπί 
κυανόν έπιπέδον λευκόν Σταυρόν ούδεμία δ’ άλλη Σημαία έκ 
τών ύψωθεισών έφερε τόν τύπον τοϋτον. Έκ τούτου λαμβάνομεν 
άφορμήν νά ανμπεράνωμεν, ότι αϋτη έχρηαίμενσεν ώς βάσις 
τοϋ κανονισμού τής σημερινής Έϋνικής ημών Σημαίας, άφοϋ ή 
τελευταία τής πεαούαης αυτοκρατορίας είχε λευκόν έπίπεδον 
καί κυανοϋν Σταυρόν.

Τώ 1800, δτε οί Ίόνιοι νήσοι κατήρτισαν μίαν Πολιτείαν, ύπο- 
κειμένην τύπω κυριαρχίας υπό τήν 'Γψηλήν Πύλην, καί έδικαιοΰντο 
νά έχωσιν ίδιαν Σημαίαν, εισηγήθη ύπό τινων Ίονίων νά τεθή έπ’ αύ- 
τής ό Φοΐνιξ, ώς σύμβολον έθνικής άναγεννήσεως καί ώς προάγγελος 
έλπίδων προς άνάστασιν όλοκλήρου τοϋ Έθνους. ’Αλλά δεν έγένετο 
τοϋτο δεκτόν. Έκανονίσθη έπομένως Σημαία κυανή μετ έρνϋρών 
πλαισίων καί λενκοΰ Σταύρον, φέρουσα έπί τής έπιφανείας 
λέοντα πτερωτόν κιτρινωπόν (1) κρατούντα κεκλεισμένον Εύαγ- 1

1) Οί Βενετοί θεωροΰαι τόν "Αγιον Μάρκον πάτρωνα αυτών’ λέγουσι μάλιστα 
ότι κατέχουσι καί τό Ιερόν λείψανον αΰτοϋ’ διά καί ή Σημαία τής Ένετικής Δη
μοκρατίας εκαλείτο «Σημαία του 'Αγίου Μάρκου».
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γέλιον, έξ ον έκηέμηονται έητά λόγχαι, δηλοΰσαι τάς έπτά νήσους 
(Επτάνησον).

Τοιαύτη ή κατάστασις χοϋ 'Εθνους κατά τήν σκληράν δου
λείαν αύτοϋ, πρός δ οί Τούρκοι έπΐ πλέον έπέβαλον εις τούς όμο- 
γενεΐς να φέρωσίν εντελή καί μέλαινα φορέματα καί πρός έμπαιγ- 
μόντής Σημαίας αυτών, να φέρωσ: τά χρώματα αύτής είς τε τήν 
ύπόδησιν καί τό κάλυμμά των (1). 1

1) Παραθέτομεν σχετικήν διαταγήν έκδοθεΐσαν έν Ίωαννίνοις παρά τοδ Χουρ- 
σίτ Πασσά πρός τούς Χριστιανούς (Πουκ. Τόμ. Γ' σελ. 243).

«... θέλετε πάραυτα άποβάλει τά πολύτιμα ενδύματα, άρμόζοντα μόνον 
»τοϊς ΜωαμεΟανοϊς, τά όποια βεβηλοΰτε. Δέν θέλετε τρέφει τοδ λοιποδ μακράν 
«κόμην, ώς κάλυμμα δέ τής κεφαλής δμών θά μεταχειρίζεσθε άπλήν έκ δέρμα
τος βουβάλου καυσίαν. Ουδέποτε θέλετε Ιππεύσει σεσαγμένον ϊππον, θέλετε δ’ έγεί- 
«ρεσθαι πρό παντός Μουσουλμάνου πρό δμών διερχομένου, πρός δν θά παραχω- 
»ρήτε τήν θέσιν σας. Δέν θέλετε εις τό έξής κτίσει ούτε Μονάς, οδτε Έκκλη- 
»σ£ας, ούτε θέλετε ανοικοδομήσει τά κατεδαφισθέντα ίερά κτίρια, θά έκτελήτε δέ 
»τάς λειτουργίας δμών χαμηλοφώνως».

Μόνον εις τούς κατοίκους τής Χίου (μαστιχοχώρια) προνομιακούς έπετρέπετο 
νά καλλωπίζωσι δι’ άναδέσμου έκ λευκής μετάςης τήν κόμμωσιν αύτών καί τούτο, 
διότι ή νήσος ήν ή προσφιλεστέρα προικοδότησις τών Όδαλισκών των Σουλτά
νων λόγω τών προϊόντων αύτής (αρωμάτων, μαστίχης, μύρων κλπ.).Α
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΓΟΝΑ

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ

Έν φ τό νΕθνος εδρίσκετο έν τοιαύτη καταστάσει x-jJ 26 ’Οκτω
βρίου 1820 έκ των αίμοβαφών βράχων τοϋ Σουλίου ό Μάρκο; Βό- 
τσαρης ίίψωσε την Σημαίαν της Ελευθερίας όλόλευκον, έφ’ ής έφέ- 
ρετο ή είκών τοϋ 'Αγίου Γεωργίου καί Σταυρός πλαισιούμενος υπό 
Δάφνης μέ τάς λέξεις «ΕΑΕΓΘΕΡΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΣ». 
Πλήν όμως τής Σημαίας ταύτης, έφερον και Σημαίας όμοιας προς 
τήν τοϋ Τάγματος τοϋ 'Αγίου Ίωάννου 'Ιερουσαλήμ (Ποιν. Α' 61). 
έπέβαλον δ’ οί άργηγοί είς τά παλληκάρια των κατά τάς πορείας νά 
αδωσι τό «Δεΰτε παίδες τών Ελλήνων κλπ.». Έντεϋθεν άρχεται άνα- 
ζωπυρούμενον τό αίσθημα δπέρ έλευθερίας τοΰ Έθνους καί ή ιδέα 
ένάρξεως πολεμικών έπιχειρήσεων. Έντεϋθεν άρχεται ή έξέλιξις τοΰ 
δλου δράματος. Πλεΐστα δέ μέρη εδρεθέντα αίφνιδίως πρό τής έξε- 
γέρσεως καί μή Ιχοντα πιθανόν γνώσιν τής ιστορίας τών προγό
νων, ϋψωσαν παντοειδείς Σημαίας κατά τήν ιδέαν έκάστου όπλαρ- 
χηγοϋ. "Οθεν βλέπομεν αντί τής Πατρίου Σημαίας, διαφόρους άλλας 
κατά καπετανάτον υψουμένας, πάντοτε δμως έπ’ αύτών τό σημείον 
τοϋ Τιμίου Σταυροϋ.

Ή πρώτη Σημαία τής Ελληνικής παλιγγενεσίας υψώθη τήν 
27 Φεβρουάριου 1821 έν Μολδαυία, ένθα ήρξατο ή έπανάστασις 
δπό τήν άρχηγίαν τοΰ άτυχοΰ; μονόχειρος Πρίγκιπος ’Αλεξάνδρου 
Ύψηλάντου. Ύψώθη δ’ έν τή Μονή τών Τριών 'Ιεραρχών (παρά τό 
Ίάσιον), εύλογηθεΐσα υπό τοΰ Μητροπολίτου Βενιαμίν. ΑΟτη ήτο 
τρίχρωμος, ήτοι λευκή, έρν&ρά καί μέλαινα· έφερε δ’ έπί τής μιας
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δψεως τάς εικόνας των άγιων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης καί τό 
«έν τούτω νίκα», έπί δέ τής έτέρας Φοίνικα καί τό «έκ τής κό- 
νεώς μου άναγεννώμαι».

'Γπό τήν Σημαίαν ταύτην, τήν περιπτύξασαν δπό τάς αϊσιωτέ- 
ρας Έλληνικάς δοξασίας τόν έκ τής τέφρας του άναγεννώμενον 
Φοίνικα, διεξήγαγεν ό άτυχής 'Γψηλάντης τάς πρώτας τραγικάς 
σκηνάς τοΰ αίματηροτάτου των άγώνων καί ύπέστη δλας τάς περι
πέτειας τοϋ έν Δραγατσανίω έκτυλιχθέντος φρικώδους δράματος των 
μαυροφόρων 'Ιερολοχιτών. 'Γπό τήν σημαίαν ταύτην, έμπεπηγμένην 
έπί τού κωδονοστασίου τοΰ Σέκου, εδρε τόν ένδοξότερον θάνατον ό 
Γεώργ. ’Ολύμπιος.

Ή έν Δακία υψωθεΐσα υπό τοϋ Άλεξ. 'Γψηλάντου Σημαία φέ- 
ρουσα συμβολον τόν Φοίνικα δέν ήδυνήθη νά έξαπλωθή άμέσως άφο- 
μοιοΟσα προς έαυτήν τάς Σημαίας δλων των Σωματαρχών. Διά τοΰτο 
τό πρώτον έτος ιδίως τής έπαναστάσεως έσημείωσε Σημαίας πολυει- 
δεΐς ποικιλούσας κατά τάς παραστάσεις, άναλόγως τής φαντα
σίας ένός έκάστου άρχηγοΰ σώματος, ως άνωτέρω εΐπομεν, ένός έκά- 
στου διοικητοΰ καί τής μικροτέρας μονάδος, άναλόγως τοϋ βαθμοϋ τοϋ 
κατά τών Μωαμεθανών μίσους αυτών καί τοΰ φανατισμού, τών ιστο
ρικών των γνώσεων, τής θρησκευτικής των εύλαβείας, τών οικογε
νειακών των παραδόσεων.

Ό Άλέξ. 'Γψηλάντης έπεξηγών τά έκλεγέντα δπ’ αυτοϋ χρώ
ματα τοΰ πρώτου συμβόλου τής Ελληνικής έλευθερίας, έλεγε-

«Τό κάκκινον σημαίνει τήν αύτοκρατορικήν πορφύραν καί τό 
»αυτεξούσιον τοϋ Ελληνικού λαοϋ. Τό μετεχειρίζοντο οί προπάτορές 
»μας έπί ένδυμάτων πολέμου, θέλοντες νά μη φαίνωνται αί πληγαι, 
»όπόθεν έρρεε τό αίμα, διά νά μή δειλιώσιν οί συμπολεμισταί

Τό άοπρον σημαίνει τήν άθφότητα τής δικαίας ήμών άφορ- 
»μής κατά τής τυραννίας.

Γό μαϋρον σημαίνει τόν υπέρ Πατριδος καί έλευθερίας ήμών 

»θάνατον».
Ό δέ Νικ. 'Γψηλάντης, τή 31 Δεκεμβρίου 1820 ύπέβαλε προς 

έγκρισιν εις τόν άδελφόν αδτοϋ ’Αλέξανδρον, ώς άρχηγόν τής Έλ-
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ληνικής έπαναστάσεως, στρατιωτικόν οργανισμόν, εις δύο τοΟ όποιου 
άρθρα κανονίζει έν λεπτομερεία τόν χρωματισμόν καί τάς παρα
στάσεις των Σημαιών, δι’ ών θά έφωδιάζετο μετ’ όλίγον ό έπανα- 
στατικός στρατός τής ξηράς καί τής θαλάσσης. Είσί δέ :

Άρθρ. ΙΑ'. Ή Ελληνική Σημαία, τόσον εις τα τής ξηράς 
»στρατεύματα δσον καί εις τα τής θαλάσσης, πρέπει να είνε κατε- 
»σκευασμένη έκ τριών χρωμάτων, Άσηρον, μαϋρον καί κόκκι- 
»νον. Τό άαπρον σημαίνει τήν άθωότητα τής δικαίας ήμών έπι- 
»χειρήσεως κατά τών Τούρκων. Τό μαϋρον τόν υπέρ Πατρίδος καί 
»έλευθερίας θάνατον ήμών καί τό κόκχινον (1) τήν αύτεξουσιό- 
»τητα τοϋ Έλληνικοϋ λαοϋ καί τήν χαράν αύτοϋ, διότι πολεμεΐ 
>διά τήν άνάστασιν τής Πατρίδος του».

«ΙΒ'. ΑΕ τής ξηράς ΣημαΤαι θά παριστάνωσιν άπό τό έν μέρος 
τόν Φοίνικα (2) καιόμενον μέ τόν άόρατον άκτινοβολοϋντα δφθαλμόν 
»καί μετά τής έπιγραφής. Έκ τής στάχτης άναγεννώμαι, καί άπό 
*τό άλλο μέρος τόν Σταυρόν χαΐ 8να στέφανον έχ δάφνης καί 
»κάτωθεν αύτοϋ τήν έπιγραφήν. «Έν τούτω νίκα».

Ό Σ. Τρικούπης λέγει, δτιή έν Έπιδαύρω Συνέλευσις ήναγκάσθη 
νά κατάργηση πάσας τάς έως τότε σημαίας τής έπαναστάσεως, αΕ 
όποΐαι έφερον τό σύμβολον τής Φιλικής Εταιρείας καί νά άντικα- 1 2

1) Τά τρία ταϋτα χρώματα άπετέλεσαν καί τό Έθνόσημον τών άτυχων 'Ιερο
λοχιτών, τό όποιον έφερον εις τόν πΐλόν των, εις τόν όποιον δπήρχε, κατά τό μέ- 
τωπον, σχήμα κρανίου ini δύο οστών, εν χιαοτω οχήματι, δπό τοϋτο δ’ επιγραφή 
€ 'Ελευθερία η Θάνατος».

2) Ό Φοΐνιξ είναι μυθολογικόν πτηνόν τής ’Αραβίας, έρμηνευόμενον ποικιλο- 
τρόπως. Τό πτηνόν τοΰτο παριστάνεται κατά τινας ώς αετός μέ πτερά κατά τό 
ήμισυ μέν ερυ&ρά, κατά τό ήμισυ δέ χρνοά, άναγεννώμενον έκ τών λειψάνων του, 
ίτινα έκαιεν, ϊνα καί πάλιν άναγεννηθή. Κατά τινα δέ παράδοσιν 6 Φοΐνιξ έζη 
500 όλίκληρα έτη- ότε δέ προησθάνετο τόν θάνατόν του κατεσκεύαζε φωλεάν 
έξ αρωματικών ξύλων- ταϋτης δ’ άναφλεγομένης δπό τών άκτίνων τοΰ ήλίου 
έκαίετο καί αυτός. Ό άναγεννώμενος δέ νέος Φοΐνιξ, ώς πρώτον αδτοΰ μέλημα 
είχε τήν μεταφοράν καί έναπόθεσιν τής τέφρας τοΰ πατρός του εις τόν έν Ήλι- 
ουπόλει (τής Κοίλης Συρίας) ναόν του Ήλιου. (Λεπτομέρειας δρα έν τψ Κεφα- 
λαίω «περί Σφραγίδων καί Καποδιστρίου»).
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ταστήση εις τήν άνωτέρω καί αυτήν καί πάσας τάς λοιπάς διά τής 
Κυανόλευκου, έπειδή αί ΕύρωπαϊκαΙ αύλαί έθεώρησαν τήν Φιλικήν 
Εταιρείαν καταδιώξιμον ώς μυστικήν.

Ό έν Μολδαυία άγων άπέδειξε καί δύο έτέρας Σημαίας, άλ- 
λοίας μορφής. Ή μία υψώθη υπό τοϋ Βλάχου θεοδ. Βλαδιμηρέ- 
σκου κατά τον Μάϊον 1821 έν τώ Μοναστηρίω Κοτροτσανίου 
έντελώς έτερόμορφος καί παράδοξος, Κυανή φέρουσα ώς σύμβολον 
τήν ‘Αγίαν Τριάδα, έκ δεξιών δέ καί άριστερών τον "Αγιον Γεώρ
γιον καί "Αγιον Δημήτριον, γράμματα δέ χρυσοκεντημένα κάτω
θεν τούτων «Ζήτω ή ’Ελευθερία». Ή έτέρα ο’ υψώθη τή 8 Μαΐου 
1821 υπό το0 έκ Πάτμου Σάββα Φωκιανοΰ Λευκή, έπ’αυτής δ’ 
άπεικονίζετο μόνον ό ’Εσταυρωμένος (2).

Ό μέν πρώτος ήγειρε τοιαύτην Σημαίαν πονηρευόμενος νά έξα- 
πατήση τόν 'Γψηλάντην, δτι τά έπί ταύτης σύμβολα, ώς τοπικά, ήσαν 
τά μόνα, άτινα θά προσήλκυον καί θά έστρατολόγουν περισσοτέρους 
αύτόχθονας, άφ’ έτέρου δέ νά πιστοποίηση εις τούς Τούρκους, δτι 
μάχεται υπό άποστατικήν Σημαίαν κατά τοϋ Ύψηλάντου. Ό δέ δεύ
τερος, καίτοι “Ελλην, δπως άποδοκιμάση πλέον άναφανδόν τόν 'Γψη- 2

2) Ό Βλαδιμηρέσκος ώδήγησε τούς Τούρκους εις Βουκουρέστιον’ διό συλ- 
ληφθείς ύπό τοΰ Καραβία εγγύς τού Κομβολόγγου, άπεκεφαλίσθη τή διαταγή αύ- 
τοϋ ώς Προδότης.

Έν χειρογράφψ φυλασσομένψ είς τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην, άναφέρεται,. 
δτι δ Νικόλ. Σολ'.ώτης μετά τών παλληκαρίων του τήν 14 Μαρτίου 1821 εις 
Πόρτις τοΰ Άγριδίου τών Καλαβρύτων πρώτοι έφόνευσαν τρεις Τούρκους έκ τών 
λεγομένων χαπανταΐδων, οίτινες ήπείλουν αιχμαλωσίας χριστιανών. Τήν 19 δέ 
ίδιου μηνός 6 αυτός, ένφ διέβαινον οί Τζιμπογλαΐοι Τριμπολιτσιώται Τούρκοι 
μετ’ όκτώ έτέρων, έφόνευσεν αυτούς καί τήν 21 Μαρτίου, ένεδρεύων, συνεπλάκει 
πρός 60 ’Αλβανούς μετά δύο μπονλουχπαοίδων καί έφόνευσε περί τούς 20 έγγύς 
τοΰ χωρίου Βαρσοβά, εχων άναπεπταμένην Σημαίαν, ήτις έφερεν άνωθεν Σταυρόν 
μέ 16 γραμμάς κάτωθεν αύτοΰ τό σύνθημα τής Εταιρείας τών Φιλικών καί 
επιγραφήν «ΕΑΕΓΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ». Κατόπιν δ’ δ Σολιώτης έλαβε τήν προσ- 
φερθεΐσαν αύτφ ύπά τής Μονής τής ’Αγίας Ααύρας Χρναοχέντητον επί ιών Χρι
στιανών Αντοχρατόρων Σημαίαν φέρονααν έξ ένός μέν μέρους τήν Άνάστααιν τον 
Σωτήρος, έκ δέ τοΰ έτεροι) τον °Αγιον Γεώργιον, αΐτινες κατετέθησαν είς τό θη- 
σαυροφυλάκιον τής Μονής.
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μένη έν σχήματι έπιμήκους δρθογωνίου τετράπλευρου. Δέν κατε- 
σκευάσθη τότε, άλλα πρότερον, χρηαιμεύουαα ώς παραπέτασμα 
της ' Ωραίας Πύλης τον Ναού τής Μονής.

Ή Εθνική παράδοσις άναφέρει, 8τι ή 25 Μαρτίου καί ούχί ή 21 
Μαρτίου 1821 είναι ήμερα τής ένάρξεως τοϋ άγώνος. Πραγματική 
δμως ήμέρα ένάρξεως τοϋ άγώνος ήμών είναι ή 26 Φεβρουάριου 
1821, διότι τήν ήμέραν ταύτην ύψώθη υπό τοϋ ’Αλεξάνδρου Ύψη- 
λάντου ή φοινικοφόρος Σημαία έν Ίασίψ. 'Ως έπισημοποίησις δέ 
τής Πελοποννησιακής έξεγέρσεως πρέπει να λαμβάνηται ή πενθήμε
ρος πολιορκία τών Καλαβρύτων (21 — 26 Μαρτίου). Διότι ένηργήθη 
αυτή ύπό !ξ όνομαστών όπλαρχηγών καί έσχεν ώς άποτέλεσμα τήν 
παράδοσιν τών ’Οθωμανών πρός τούς Έλληνας· καί διότι πρωτοστα- 
τησάντων οΰτω τών Καλαβρύτων εις τόν ίερόν άγώνα, άπασα ή 
Πελοπόννησος έφλέγετο πλέον ύπό τοϋ έπαναστατικοϋ πυρός μέχρι 
τής 25 Μαρτίου 1821.

Ή τήν 21 Μαρτίου 1821 ύψωθεΐσα έν Πάτραις Σημαία τοϋ 
Άνδρέου Λόντου ήτο αύτοσχέδιος καίάρκούντως περίεργος- έκ δέ τών 
δστέρων άπεδείχθη, δτι ή κατασκευή αύτής ύπήρξεν εύφυεστάτη έπι- 
νόησις τοϋ πολύπειρου τούτου άνδρός. ΤΗτο δ’ αΰτη καθ’ δλοκληρίαν 
Έρυΰ'ρά καί είχεν είς τό μέσον καί έπί μιας μόνον δψεως Σταυρόν 
Μέλανα. Οί έν τψ φρουρίψ Πατρών ’Οθωμανοί, ίδόντες τό ’Ερυθρόν 
αύτό σήμα, μή άντιληφθέντες δέ τόν Σταυρόν, ένυπάρχοντα έπί μιας 
μόνον δψεως, έξέλαβον τούς Έλληνας, ώς Λαλιώτας Τούρκους καί 
δχι μόνον δέν τούς ήνόχλησαν, άλλα τούναντίον τούς ύπεδέχθησαν 
διά κανονιοβολισμών χαιρετισμού, ύπέστησαν δ’ έκ τής τοιαύτης 
άπάτης των οί Τοϋρκοι ζημίας σημαντικάς. ’Ακολούθως συνελθόν- 
των τών Πατρέων έν τή πλατεία τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, ό Ιεράρχης 
Γερμανός Παλ. Πατρών ηύλόγησε τήν έρυθράν ταύτην Σημαίαν. 
Ένεπήχθη δ’ άμέσως έπί τής γής ξύλινος Σταυρός καί πάντες 
προσερχόμενοι ήσπάζοντο αύτόν καί ώμνυον τόν υπέρ Πίστεως καί 
Πατρίδος δρκον ζητωκραυγάζοντες «Ζήτω ή ’Ελευθερία, ζήτωσαν 
οί ’Αρχηγοί, καί στήν Πόλιν να δώση ό θεός».

Μετά τήν εύλογίαν τής Σημαίας τοϋ Λόντου, διενεμήθησαν είς
3
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τόν στρατόν δίχρωμα έθνόσημα έρυ&ρά καί μέλανα καί κατά 
Πούκεμβιλλ κυανά καί λευκά (τόμ. Β' σελ. 182).

Κατ’ Ιμπνευσιν δέ τοΟ Γερμανοϋ παρηγγέλθη είς τούς Εστοποιούς 
ή κατασκευή Σημαιών λευκών καί μέ σύμβολα τό ‘Εφοδιαστικ όν 
τών Ιερέων τής Φιλικής *Εταιρείας, δπερ άττετελεΐτο έζ ένός τε
τραγώνου παραλληλογράμμου, φέροντος έ'οω 16 οτήλας ουνδε- 
δεμένας μέ δύο γραμμάς χιαατοϋ οχήματος. 'Άνω&εν έφέρετο 
κατά κά&ετον μέν δ Σταυρός πεφραγμένος μέ κλάδον έλαίας, 
είς δέ τάς πλευράς έξεχούοας κατά πλαγίαν γωνίαν, δύο λογχο
φόροι Σημαΐαι, καί έπί μέν τής μιας τούτων ήτο γεγραμμένον 
Έλευ&ερία έπί δέ τής έτέρας Θάνατος διά μόνων τών στοιχείων 
Η ΕΑ. ΗΘΣ. (1).

Οί Καλλέργαι καταγόμενοι έκ τής οικογένειας τοϋ Αύτοκρά- 
τορος Φωκά πολλάκις έχρησιμοποίησαν Σημαίαν έξ έννέα παραλ
λήλων κυανών καί λευκών γραμμών μετά λευκού Σταυρού έν- 
τός κυανού έπιπέδου είς τήν άνω άριστεράν γωνίαν καί έπιγρα- 
φήν «έν τούτω νίκα», καί τοΰτο διότι ή είκών αΰτη άπετέλει τό 
δμβλημα τοϋ οικοσήμου των.

ΟΕ Κολοκοτρώναι άνέκαθεν μετεχειρίζοντο Σημαίαν λευκήν 
μετά Σταυρού κυανού, ήτοι τα Εθνικά χρώματα, εί καί μή γνω
στά είς πάντας τότε (1). Ούτος συνδυασθείς μετά τοϋ έκ Λάλα Όθω- 1

1) Οί άποτελοΰντες τήν Φιλικήν ‘Εταιρείαν ήσαν διηρημένοι εις έπτά βαθμούς.
Α’ Ό τών Βλάμηδων (άδελφοποιητών)' Β’δ τών Συστημένων" Γ' δ τών'Ιερέων" 

Δ" δ τών ποιμένων" Ε’ δ τών Άρχιποιμένων" S'" ό τών ’Αφιερωμένων καί Ζ" δ 
τών ’Αρχηγών τών ’Αφιερωμένων.

Ή άδελφοποιΐα έπεκράτει έκ παλαιάς τίνος συνήθειας είς τους "Ελληνας καί 
σήμερον έτι ύφίσταται άνά τήν Στερεάν Ελλάδα καί τήν Κρήτην ιδίως" ενεργεί- 
ται δε έπ’ ’Εκκλησίας μετά προηγουμένην ίεροτελεστείαν.

Εις δέ τήν Φιλικήν Εταιρείαν εΐσήγοντο άνθρωποι μάλλον μεμορφωμένοι, 
έχοντες πείραν τών πραγμάτων καί δύναμιν νά βοηθήσωσιν είς τόν αγώνα είτε 
ήθικώς, είτε ΰλικώς.

1) Ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατήρ τοΰ Στρατάρχου θεοδ. Κολοκο- 
τρώνη, Κλέφτης τής Πελοπόννησου, έφονεύθη τόν ’Ιούνιον τοΰ 1780, περικυκλω
θείς εν τινι δάσει υπό ’Οθωμανών μετά τήν έςοδόν του έκ τοΰ Πύργου τής Καστα-
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μανοΟ Άλή Φαρμάκη άποστάτου τοϋ Σουλτάνου, συνεφώνησαν νά 
διαφυλάττωσι τόν ’Ισθμόν κόπτοντες τήν διά ξηράς συγκοινωνίαν 
μετά τής Κωνσταντινουπόλεως είς τήν Πελοπόννησον, να φέρωσι δέ 
Σημαίαν μέ άμοιβαΐα σύμβολα τήν 'Ημισέληνον καί τόν Σταυρόν.

Ό στρατηγός Γιατράκος κατά τάς άρχάς τοϋ άρματωλικοΟ αύ- 
τοΟ βίου έφερε Σημαίαν λευκήν μετά κυανοΰ Σταυροϋ. Όμοίαν 
πρός ταύτην έφερε καί ό Ζαχαρίας, ένδοξος Κλέφτης, δστις τψ 1799 
άνεσκολοπίσθη έν Τριπόλει όπό τών Τούρκων καί δστις έθεωρεΐτο 
ως λίαν ταχύπους.

Ό Σταυρός ήτο ώς έπΐ τό πλεΐστον κυανοΰς, είς τινας δέ Σημαίας 
έστηρίζετο ουτος έπί άνεστραμμένης ήμισελήνου, έν άλλοις δ’ άπετυ- 
ποΟτο κατά τό μέσον τοϋ Σταυροϋ τό ύπερόχως έξωραϊστικόν σύμβο- 
λον τής δόξης, ήτοι χλώνες έκ δάφνης άν&οφόροι.

Μέ τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου πλεΐστοι όπλαρχηγοί ύψω
σαν Σημαίας λεύκάς, έν οίς ό Σερρών προεστώς Έμ. Παππάς, 
Χάμψας, Λιακόπουλος, Μπίνας, Ζαφειράκης, Λογοθέτης, Καρατά- 
σος, Γάτσος κλπ.

'Ο Πλαπούτας έφερε λευκήν Σημαίαν μετά κυανοΰ Σταυροϋ, 
πέριξ τοϋ όποιου ήσαν τά γράμματα I. X. Ν. Κ., σημαίνοντα τό 
«Ίηαοϋς Χριστός νικά». Ό ’Άγγελος Κουμανιώτης λευκήν Ση
μαίαν μετά Σταυροϋ έπί τοϋ κοντοϋ. Ό Παππαφλέσσας άντί Σημαίας 
έφερε μέγαν Σταυρόν, δν έκράτει προπορευόμενος τοϋ στρατοϋ πε
λώριός τις μοναχός καλούμενος Παππά-Τούρτας, ό δέ ’Αρχιμανδρί
της έφερε περικεφαλαίαν. Πλεΐστοι δέ ύψωσαν έπί τών κοντών πολύ
χρωμα υφάσματα (1). 1

νίτσης (δήμου Μελιτίνης), δπου έπολιορκήθη μετά των συγγενών του καί τοΰ επι
στήθιου φίλου του, τοΰ διάσημου Παναγιωτάρου, προδοθείς ύπό ’Αλβανού τίνος 
πρψην στρατιώτου του. Δύο ανήλικοι υιοί τούτου αϊχμαλωτισθέντες ΰπό τών Τούρ
κων έξισλαμίσθησαν καί προήχθησαν εις μεγάλα αξιώματα (Δ. Φ. Ε. σ. 84).

1) Οί Κλέφται τής Πελοποννήσου παρά τάς συνήθεις άπεικονήσεις τών στρα
τηλατών 'Αγ. Γεωργίου καί 'Αγίου Δημητρίου, Ιφερον καί τά Λάβαρον τοΰ Με
γάλου Κωνσταντίνου «Έν τοντψ νίκα τονς έχ&ρούς σου» Δ. Φ. Ε. σ. 37.
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ΟΕ Χειμαρριώται Ιφερον Σημαίας λεύκάς καί έπ’ αύτών τάς 
εικόνας των Αγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ. Όμοιας Σημαίας μετε- 
χειρίζοντο καί τινες άρχιερεΐς. ΟΕ Λευκάδιοι έφερον λευκήν Ση
μαίαν μό έρυΦρόν Σταυρόν καί τάς εικόνας τής 'Αγίας Μαύρας 
καί τοΟ 'Αγίου Τιμοθέου (1). Μακάριος & Μελισσηνός μετά τοϋ αυ- 
ταδέλφου του έφερε λευκήν Σημαίαν μετά Σταυροϋ κυανού.

Ό Έθνομάρτυς ’Αθανάσιος Διάκος έσχημάτισε τήν Σημαίαν 
του, χρώμα μέν Ιχουσαν λευκόν, ώς σύμβολον δέ φέρουσαν τον "Αγ. 
Γεώργιον. Διά μεγάλων δέ ψηφίων έχάραξε καί τήν μεγαλορρή- 
μσνα έπιγραφήν «.’Ελευθερία ή Θάνατος», ώς άπόφθεγμα τής 
Φιλικής Εταιρείας, δπερ κατ’ άπομίμησιν έσημειοΰτο είς δλας σχε
δόν τάς Έλληνικάς Σημαίας.

ΟΕ Αεβαδέϊς κατά τήν έξέγερσίν των, τήν νύκτα τής 29 — 30 
Μαρτίου 1821, συνήλθον κατά συνοικίας, έκάστη των όποιων εφε- 
ρεν ιδίαν Σημαίαν καί εις άλλην μέν ύπήρχεν ώς σύμβολον ή είκών 
τής Παναγίας, είς άλλην ή είκών τοΟ 'Αγ. Γεωργίου (2).

Πλήν δμως τής όψωθείσης Σημαίας τοΟ Άνδ. Αόντου, ύψώθη 
καί έτέρα έν Πάτραις τή 22 ’Απριλίου 1821, ήτις ήν δλόκληρος 
χρώματος λευκού, έχουσα σύμβολον τό τοΟ Έφοδιαστικοϋ τών 'Ιε
ρέων σύμβολον τής Φιλικής Εταιρείας (περί ού εΐπομεν), έπ’ αυτής 1 2

1) Τφ 1803 ή Γαλλία παραλαβοΟσα τήν Επτάνησον, έζήχησεν δρκον Πί- 
στεως άπό τό εις τήν 'Αγ. Μαύραν ευρισκόμενον Ελληνικόν σώμα έκ 3 χιλ. 
άνδρών. 'Ορκιζόμενον δέ τοΰτο, ότι θέλει γνωρίζει εχθρόν του δποιονδήποτε πολέ
μιον τής Γαλλίας, είπεν *έχτός των Ρώβοων». Διά τοΰτο δέν εγένετο δεκτόν 
δπά τάς Σημαίας τής Γαλλίας. Δ. Φ. Ε. σ. 78.

2) Μετά τήν καταστροφήν του Καϊμακάμη Εύβοιας παρά τήν γέφυραν τοΰ 
Περμησσοΰ ποταμού οί προύχοντες τής Αεβαδείας μετά τοΰ Άθ. Διάκου αυνέλε- 
ξαν περί τούς 2 χιλ. χωρικούς όπλοφόρους, καί δρμήσαντες κατέλαβον τό φρού- 
ριον Αεβαδείας καί κατέσφαξαν πάντας τούς κατέχοντας αύτά Μωαμεθανούς, 
καθήλωσαν δέ τάς Σημαίας των έπί τής κορυφής τοΰ φρουρίου τούτου. Ό Διάκος 
δυϊσχυρίζετο, δτι καθωδηγήθη Οπό τής έμπνεύσεως τής Παρθένου κεκρυμμένης 
έν τψ Τροφωνίψ άντρψ. Μοναχός δέ τις έκ Χαιρωνείας, έντεταλμένος νά έξη- 
γήση τό γεγονός εδρε τήν ίεράν ταύτην εικόνα, ήτις έγένετο τό προσκύνημ* ιών 
Χριστιανών (Πουκ Τ. Β. σ. 201).
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δ’ ύπήρχε ΣφραγΙς κεκοσμημένη διά τοϋ σημείου τοϋ Σταυροϋ, κύ- 
χλφ φέρονσα κλάδον δάφνης καί την έπιγραφή ν«ΣφραγΙς—έλευ- 
Φερία». Ή έπιγραφή αΰτη, δο* ής έφαίνοντο συνδεδεμέναιή θρη
σκεία μετά τής Ελευθερίας, έσήμαινεν δτι δ Έλλην, ώς σφραγίζεται 
θρησκευτικές διά τής δωρεάς τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, οΰτω καί πολι- 
τικώς διά τής ’Ελευθερίας (Φιλ. 'Ιστ. Δοκ. Τόμ. 3 σελ. 23).

ΥΔΡΑ

Ή έν"Γορα ύψωθεΐσα Σημαία την 15’Απριλίου 1821 (κατ’άλλους 
την 18ην) ύπό τοϋ’Αντ. Οικονόμου καί υπό τόν κρότον τών πυροβόλων 
τών πλοίων καί παρόχθιων πυροβολίων, ήν κυανή μετ’ έρυ&ροΰ 
ηλαιβίου, εχουσα έν τώ μέσω ήμιβέληνον λευκήν άνεατραμμένην, 
άνω δ’ αυτής τόν Τίμιον Σταυρόν λευκόν, άριστερόθεν δε τοϋ 
Σταυροϋ άγκυραν δρϋ'ίαν φαιοϋ χρώματος· έπ’αύτήςδέ ήτο ηεριτε- 
τυλιγμένος ό'φις πρασινωποΰ χρώματος φέρων εις τό στόμα αύτοϋ 
δρϋ'ίαν γλαϋκα μέ τάς πτέρυγας άνοικτάς καί κλειστόν δφθαλμόν, 
καί κάτω τοϋ Σταυροϋ τό «Η ΤΑΝ Η ΕΠΙ ΤΑΣ 1821». Δεξιόθεν 
δέ τοϋ Σταυροϋ είχε κοντόν ηρααινωηόν μετά λόγχης εϋ&είας έρυ- 
ϋ·ράς καί έρνϋ·ρας Σημαίας· εις δέ τό κάτω ήμισυ εοϋ τετραγώ
νου αύτής κεφαλήν τοϋ "Αρεως μετά κράνους χρυσίζοντος χρώμα
τος καί ή άνω προς τόν κοντόν γωνία τοϋ κυανοϋ έηιπέδου ή όποια 
ήτο ήμικυκλική έφερε μέλανα δφθαλμόν καί πράς τά κάτω κροσσούς.

Αΰτη ύψοϋται έν "Γδρα τήν 25 Μαρτίου, καθ’ ήν ώραν τελείται 
ή δοξολογία τής τελετής.

Τήν Σημαίαν ταύτην μετέφερον εύσταλείς νεανίαι εις τόν ναόν 
καί άφοϋ ηύλογήθη ύπό τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Γερασίμου (κατ’ άλ-
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λους Κυρίλλου της Αίγίνης) όψώθη έπΐ τοΟ Διοικητηρίου, καταβι- 
βασθείσης τής ’Οθωμανικής (1). Οί ναϋται άπέβαλον τήν στολήν 
των ραγιάδων, ένφ οί άρχηγοί έκόσμησαν τήν κεφαλήν αύτών διά 
τοΟ σεπτού σημείου τού Σταυρού και τής έπιγραφής «ΕΑΕΓΘΕΡΙΑ 
Η ΘΑΝΑΤΟΣ». Ή Σημαία ή όποια είχε τήν εικόνα τού Χριστού 
εύλογοΰντες τα παιδία, Ιφερεν ώς έμβλημα τό Σπαρτιατικόν λόγιον 
«ή τάν ή έπί τάς», δπερ οί 'Γδραΐοι ήρμήνευον λέγοντες : μετ’αύτής 
ή εϊς τόν πυθμένα (Π. τομ. Β' σελ. 277). 1

1) Έ Γερουσία τής 'Γδρας έκήρυξεν έπισήμως τή 28 ’Απριλίου 1821 τήν 
Βασιλείαν τοϋ Σταυροΰ καί άπηύθυνεν εις τόν λαόν τήν έξης προκήρυξιν :

Έν όνόματι τον ϋαντοχράτορος θεόν

«Τό 'Ελληνικόν ’Εθνος βεβαρυμένον πλέον αναστενάζει δπά τάν σκληρόν ζυ- 
»γάν άπά τοΰ οποίου τέσσαρας περίπου αιώνας καταθλίβεται έπονειδίστως, τρέ- 

»χει μέ γενικήν καί δμόφωνον δρμήν εις τά δπλα, διά νά καντασυντρίψη τάς 
»βαρε(ας άλύσεις τάς δπά των βαρβάρων Μωαμεθανών περιτεθείσας εις αΰτό. Τό 

»ίερόν δνομα τής ’Ελευθερίας αντηχεί εις δλα τά μέρη τής Ελλάδος, καί πάσα 
» Ελληνική καρδία αναφλέγεται άπά τήν επιθυμίαν τοΰ νά έπαναλάβη τά πολύτι- 

»μον τούτο δώρον τοϋ θεοΰ, ή ν’ άπολεσθή εις τόν δπέρ τούτου άγώνα.
»Οί κάτοικοι τής νήσου "Γδρας δεν θέλουν μένει όλιγώτερον πρόθυμοι εις 

»τόν εΰγενή τούτον άγώνα' άλλά καταφρονοΰντες πάντα κίνδυνον διά νά κατα- 
»στρέφωσι τούς τυράννους των θέλουσι μεταχειρισθή τοΰτο τά μόνον μέσον, τά 

»δποΐον ή φύσις τής τοπικής τούτων θέσεως δίδει είς αυτούς πρός τάν σκοπόν 
»τοΰτον».

Ή Γερουσία διώρισεν ώς Κυβερνήτην τών ναυτικών αύτής δυνάμεων τόν ’Ιά
κωβον Τομπάζην. Ή άπόφασις αδτη άπεστάλη άμέσως πρός τάς Ναυαρχίας Σπε
τσών καί Ψαρρών καί τών λοιπών νήσων, αΐτινες ήσαν κάτοχοι πλοίων, ίνα καί 

αύται δώσωσι τήν συγκατάθεσιν αύτών. Ό Τομπάζης κοινή ψήφψ προεκηρύχθη 
δπ αύτών γενικός τής Αρμονίας Ναύαρχος. Ό Κουντουριώτης καί δ Όρλάνδος 

κατέβαλον άμέσως άνά δέκα πλοία καί τήν μηνιαίαν δαπάνην αύτών άνερχομένην 

είς 36 χιλ. φράγκα, ήν διετήρησαν.

Αγήρως ή μνήμη τών γενναίων προμάχων τής ’Ελευθερίας, εύχηθώμεν δέ 

τοίς μεταγενεστέροις ν άκολουθήσωσι τάς ένδοξους πράξεις αύτών.
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ΣΠΕΤΣΑΙ

Ή Σημαία ή ύψωθεΤσα έν Σπέτσαις τήν 2 ’Απριλίου 1821, ήν 
κιτρινωπού χρώματος πρός τό λευκόν τείνοντος, έπλαισιοΟτο υπό 
λευκοϋ καί έρυθροϋ πλαισίου, είχε δ’ έν τψ μέσψ πρινή 'Ημισέ
ληνον έρυ&ράν, άνωθεν αυτής έρυΌ·ρόν τόν Τίμιον Σταυρόν, δε- 
ξιόθεν τοΟ ΣταυροΟ άγκυραν όρ&ίαν φαιάν, καί έπ’αυτής δφιν πε- 
ριτετυλιγμένον πρασίνου χρώματος μετά μελανών στιγμών, γλαυξ 
δέ χρυσίζουσα παρακαθημένη όριζοντίως διά τοϋ ράμφους αύτής 
έφαίνετο κτυπώσα τήν κεφαλήν τοΟ δφεως, άριστερόθεν δέ λόγχην 
έπί λευκοϋ άκοντίου, ήτις είχε μικράν ευθείαν αιχμήν καί ένθεν καί 
ένθεν τών συμβόλων τούτων τάς λέξεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ. 
Έκ τών συμβόλων τούτων ό μέν Σταυρός έδήλου τήν Ιερότητα τοϋ 
άγώνος, δ δέ οφις τήν δικαιοσύνην καί ή γλαϋξ τήν φρόνηαιν. 
Τό πλοΐον τοϋ Άθ. Γουδή ύψωσε πρώτον τήν Σημαίαν ταύτην.

Ή Σημαία τών Σπετσών ήτο κατά τό μέγεθος μικροτέρα τών 
Σημαιών 'Ύδρας καί Ψαρρών. "Ομοιον άντίτυπον αύτής τηρεί δ έν 
Πειραιεϊ Σύλλογος τών Σπετσιωτών.

ΨΑΡΑ

Ή τών ένδοξων Ψαρών Σημαία ήτο κατά τόν χρωματισμόν 
όμοια πρός τήν τών Σπετσών, άλλά μεγαλυτέρα κατά τι. Έν τψ 
μέσω έφερεν ‘Ημισέληνον λευκήν μετά λευκοϋ κάτωϋ'εν άατέ- 
ρος, άνωθεν αύτής τόν Τίμιον Σταυρόν έρυΦρόν, δεξιόθεν δέ τοΟ 
ΣταυροΟ άγκυραν δρ&ίαν φαιοϋ χρώματος, έφ’ ής ήτο περιτετυ- 
λιγμένος ό'φις πράσινος μετά στιγμών μελανών καί γλαυξ χρυ-

Α
.Π
.Θ
.



— 40 -

αίζοναα ηρός τό στόμα τοϋ δ'φεως, Αριστερόθεν όέ λόγχην έπΐ 
λευκού άκοντίου. Εκατέρωθεν δέ της 'Ημισελήνου τα γράμματα 
«ΕΑΕΓΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ». Τό πλαίσιον τής Σημαίας ταύτης 
ήτο έρυθρόν. Ό Αείμνηστος ναύαρχος Νικόδημος, ό μοχθήσας διά 
τήν Απόκτησιν ΈθνικοΟ Στόλου, είς τα Απομνημονεύματα αύτοϋ 
Αναφέρει, δτι τό Σήμα τοϋ Ναυάρχου ήτο Λευκόν τρίγωνον μέ 
ταινίαν έρυϋ'ράν γύρωϋ'ενίν τώ μέσιρ δ’ αύτοϋ ήτο ό Σταυρός, 
ένθεν καί ένθεν δέ τό «έν τούτφ νίκα» έρυθρά ώς καί τα σύμ
βολα.

ΚΡΗΤΗ

ΟΙ Κρήτες κατά τάς διαφόρους αύτών έπαναστάσεις έφερον 
παντοειδείς Σημαίας, έξ ών θέλομεν Αναφέρει τινάς. Έν τή Αρχαία 
έποχή φαίνεται δτι είχον Σημαίας πολέμου καί σχετικά έπ’ αύτών 
έμβλήματα- διό Απαντώμεν είς τήν ιστορίαν τής πόλεως Έλύρου 
«.. .'Ως έμβλημα πολεμικόν είχον βέλους αιχμήν».Ή "Ελυρος ούσα 
μία Από τάς έκατόν πόλεις τής νήσου, είχε πολεμικόν σημείον. 
Ίσως καί αί λοιπαί είχον ίδιον τοιοΰτο Αγνωστον ήμίν.

Τψ 1182 οι Άργυρόπουλοι καταγόμενοι έκ τής οικογένειας 
τοϋ αύτοκράτορος Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος, έπί τής Σημαίας των 
έφερον Αετόν μετά τοϋ Σταυροϋ. Τώ ίδίφ έτει οί Καλλέργαι μετοι- 
κήσαντες είς Κρήτην καί καταγόμενοι έκ τής αύτοκρατορικής οικο
γένειας τοϋ Φωκά, έφερον έπί τής Σημαίας των Αετόν, έννέα 
παραλλήλους κυανάς καί λεύκάς γραμμάς μετά λευκοϋ Σταυροϋ 
έντός κυανοϋ έπιπέδου, είς τήν Ανω Αριστεράν γωνίαν τοϋ όποιου 
ήτο έπιγραφή «Έν τούτφ νίκα»· ή είκών δ’ αδτη Απετέλει καί 
τό έμβλημα τοϋ οικοσήμου των. Πιθανόν δ’ έκ τούτου λαβοΰσα 
Αφορμήν ή έν Έπιδαύρω Συνέλευσις έκανόνισε τήν Ελληνικήν
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Σημαίαν. To Ιδιον Ετος μετηνάστευσαν καί έγκατεστάθησαν εις διά
φορα μέρη της Κρήτης μέλη τών αύτοκρατορικών οικογενειών ώς 
οί Σκορδύλαι, Σγουροί, Ψαρομύλιγκοι καί άλλοι, αίτινες οίκογέ- 
νειαι είχον πάσαι Ιδια οικόσημα καί τόν άετόν έπΐ τών Σημαιών 
αδτών μετά τού Σταυροϋ. Τφ 1363 άνακηρύξαντες την Δημοκρα
τίαν, ύψωσαν ίρυΰ'ράν Σημαίαν, φέρουσαν έπί της έπιφανείας της 
την εικόνα το0 πολιούχου της νήσου ’Αποστόλου Τίτου, μαθητοϋ 
τοϋ άποστόλου Παύλου. Ό Γεώργ. Καντανόλεος τώ 1570 συνερ- 
γήσας εις τήν έπανάστασιν τής Κρήτης κατά τών Ενετών, ύψωσε 
Σημαίαν λευκήν μετά χυανοΰ Σταυροϋ καί τήν εικόνα τοϋ Ά
γιου Γεωργίου. Μέ τήν εικόνα τοϋ Άποστόλου Τίτου δ Κουρμού- 
λης καί πολλοί άλλοι όπλαρχηγοί ύψωσαν Σημαίας κατά τήν ίεράν 
ήμών έπανάστασιν τοϋ 1821, άπό τών βορειοτάτων οέ μερών, μέχρι 
τών νοτίων άκτών τής νήσου καί άπό άνατολών μέχρι δυσμών, δπου 
ή Κρητική γή παρεδόθη είς τάς έπαναστατικάς φλόγας, πλεΐσται 
δσαι παντοειδείς άπλούσταται Σημαΐαι Εδειξαν τάς ήρωικάς πράξεις 
τών διαφόρων μαχητών. "Οτε δέ ό Μιχαήλ Κομνηνός Άφεντούλης 
ή Άφεντούλιεφ μετέβη είς Κρήτην, ώς άντιπρόσωπος τοϋ Δημ. 
'Γψηλάντου, έκόμισε Σημαίας τριχρώμους όμοια; τή έαυτοΰ- άλλά 
διά τοϋ προσωρινού πολιτεύματος τής Κρήτης «τίτλος Α'» τμήμα 
Ζ § λστ', ή Σημαία έκανονίσθη γενικώς κυανή καί λευκή διά 
τής § ιε' έχούσης ούτω- «Ή ’Εθνική Σημαία θέλει είσθαι δίχρους 
ήτοι κυανή καί λευκή κατά τό σχέδιον τής Διοικήσεως».

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος ή Κρήτη καί ή Σάμος 
έθεωροϋντο έλεύθεραι άπό τοϋ Τουρκικού ζυγού- εμενον δμως δοϋλαι 
ή ’Αττική καί ή Εύβοια, άλλά τήν 20 Μαρτίου 1833 δυνάμει συν
θήκης άντηλλάγησαν καί ούτω παρέμενον Ετι άμφότεραι αί νήσοι 
αυται υπό τόν Τουρκικόν ζυγόν- Επομένως μή δυνάμενοι οί κάτοικοι 
νά τηρώσι τήν ’Εθνικήν Σημαίαν, έπανέλαβον έκείνας &ς είχον έν 
χρήσει πρότερον. Άλλά τφ 1898 Επαυσεν ή χρήσις τών τοι- 
ούτων παντοειδών Σημαιών, κανονισθείσης παρά τών προστατίδων 
Δυνάμεων διά τήν Κρήτην ιδίας Σημαίας, ήτις ύψώθη κατά τήν 
κάθοδον είς τήν νήσον τοϋ Πρίγκιπος Γεωργίου τής Ελλάδος. Είναι
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δέ αύτή ή Σημαία τής ξηράς ή κυανόλευκος με τό άνω πρός άρι- 
στερά εις τόν έρυ&ρόν κοντόν τετράγωνον μετά λευκού άστέρος 
έν τφ κέντρφ τοϋ τετραγώνου. Τόν Σεπτέμβριον δέ τοϋ 1908 οί 
Κρήτες κηρύξαντες την Ένωσιν τής Κρήτης μετά τής Ελλάδος, 
δψωσαν την Ελληνικήν Σημαίαν, άλλ’ αδτη ύπεστάλη τή διαμαρ
τυρία τής Τουρκίας καί άπαιτήσει των Προστατίδων Δυνάμεων.

ΣΑΜΟΣ

Ή Σάμος ύψωσε τήν 17’Απριλίου 1821 έν τή κωμοπόλει Βαθύ 
Σημαίαν λευκήν μετά κυανού Σταυρού έν τφ μέσψ ύπό τόν Κ. 
Λαχανάν. Ή σημαία αΰτη τήν 8 Μαΐου ύψώθη πάλιν έν τή κωμο- 
ιτόλει Κορλοβάσια ύπό τόν Γεώργιον Λογοθέτην, είτα δέ ύπό τόν 
Λυκούργον Λογοθέτην ηύλόγησε δέ ταύτην ό Μητροπολίτης Κύ
ριλλος έν γενομένη επί τούτφ τελετή. Μετά δέ τήν ευλογίαν ό λαός 
ήσπάζετο αυτήν μετά δακρύων χαράς.

Ή Σάμος μετά τήν άπελευθέρωσιν τοϋ "Έθνους έθεωρήθη ώς 
έξάρτημα τοϋ έλευθέρου Βασιλείου, άφέθη δέ ύπό τήν Τουρκίαν 
άπολαύουσα αύτονομιακοϋ πολιτεύματος. Έκανονίσθησαν δέ δύο Ση- 
μαΤαι, μία μέν γενική τής Σαμιακής Πολιτείας, Ιχουσα τά δύο άνω 
τετράγωνα έρυΰρά, τά κάτω Ιτερα δύο κυανά καί λευκόν Σταυ
ρόν άνευ πλαισίου, έτέρα δέ τοϋ Ήγεμόνος δλόκληρος ούσα 
κυανή καί φέρουσα έν τφ μέσψ τρίγωνον λευκόν μί μικρόν κυα- 
νοΰν πλαίβιον κατά τήν βάσιν αύτοϋ καί τήν κορυφήν, έν δέ τφ 
κέντρω τόν cΕλληνικόν Σταυρόν έρυΌ'ρόν.
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ΡΟΔΟΣ

'Η Σημαία τών 'Ιπποτών τοΰ Τάγματος τής Ρόδου ήτο έρν- 
Φρά μετά λενχοϋ Σταύρον έν τώ μέσω.

Κ V Π Ρ Ο Σ

Ή Μεγαλόνησος Κύπρος ούτε κατά τον ιερόν ήμών αγώνα τοϋ 
1821 ύστέρησεν, ούτε μέχρι σήμερον τα τέκνα αύτής ύστεροΰσιν άπό 
τάς προς τήν κοινήν πατρίδα ύποχρεώσεις αυτών- άνέδειξε δέ άρί- 
στους μαχητάς και άξιωματικούς. Ή Κύπρος ύψωσε Σημαίαν λεν- 
χήν μετά χνανον Σταύρον, τήν όποιαν ώδήγησαν τά άνδρεΐα τέ
κνα αύτής είς πάσας τάς μάχας ύπό τόν Χατζηγεώργιον δολοφονη- 
θέντα ύπό τών Βουλγάρων έν "Αργεί. Ή σημαία αδτη διάτρητος ύπό 
σφαιρών φυλάσσεται έν τώ Έθνολογικφ Μουσείω.

ΑΕ λοιπαΐ νήσοι τοϋ Αιγαίου πελάγους ύψωσαν κυανάς Σημαίας 
μετ’ έρυθρών πλαισίων καί Σταυρού, άναλόγως τής φαντασίας τών 
άρχηγών αυτών, ήθέλομεν δέ μακρηγορήσει έάν έπεχειροΰμεν μιας 
έκάστης τήν περιγραφήν. Δι’ δ περιωοίσθημεν εις τήν περιγραφήν 
τών σημαιών τών μεγαλυτέρων καί προνομιούχων νήσων.

Τοιαύται ήσαν περίπου αί ύψωθεΐσαι ΣημαΙαι κατά τό πρώτον 
έτος τής Εεράς ήμών έπαναστάσεως. Κατά δέ τήν πρώτην σημαν
τικήν νίκην τών Ελλήνων, τήν άλωσιν δηλονότι τής Τριπόλεως, κρη- 
μνίσαντες οί άλωταί έκ τού διοικητηρίου τήν Τουρκικήν Σημαίαν 
άντικατέστησαν ταύτην δι’ Ελληνικής, τήν όποιαν κατεσκεύασαν 
έκ τοΰ προχείρου ως έξής* ό Εερεύς Παπαφλέσας ως λέγουσι κατ’ άλ-

Α
.Π
.Θ
.



— 44 —

λους δέ ό Καΐρης, έσχισε τό εσώρρασσόν του, δπερ έτύγχανε κυα- 
νοΟν, ό δέ στρατιώτης Κεφάλας σχίσας έκ τής λευκής φουστανέλλας 
του δύο λόξας προσήρμοσεν αύτάς έν σχήματι Σταυρού έπΐ τού τε
μαχίου τοΰ κυανού βάσσου τού ίερέως καί τοιουτοτρόπως έσχηματίσθη 
κυανόλευκος Ελληνική Σημαία, ήτις ύψώθη έπί τών συντριμμάτων 
τής πρώτης Όσμανικής καταπτώσεως (1).

Τή δέ 1η Ίανουαρίου 1822 διά τής έν Έπιδαύρω Α' Έθνοσυνε- 
λεύσεως τής ’Ανεξαρτησίας έν όνόματι τής 'Αγίας Όμοουσίου καί 
’Αδιαιρέτου Τριάδος έκήρυξε τό Έθνος διά τών πληρεξουσίων αυ
τού. "Οτι:

«Τό Ελληνικόν Έθνος, τό υπό την φρικώδη ’Οθωμανικήν δυ
ναστείαν μή δυνάμενον νά φέρη τον βαρύτατον καί άπαραοειγμά- 
»τιστον ζυγόν τής τυραννίας καί άποσεΐσαν αυτόν μέ μεγίστας θυσίας, 
» κηρύττει σήμερον διά τών νομίμων Παραστατών του είς Εθνικήν 
?συνηγμένων Συνέλευσιν, ένώπιον θεού καί άνθρώπων τήν ηολιζι- 
κήν αντοϋ ϋηαρξιν χαΐ άνεξαρτηοίαν».

"Ωρισε δ’ ώς χρώματα τών Σημαιών τό χνανοϋν καί τό λευ
κόν διά τών έπομένων άρθρων :

Τά χρώματα τού ’Εθνικού Σημείου καί τών Σημαιών τής θα
λάσσης καί ξηράς διορίζονται ΚΪΑΝΟΓΝ καί ΛΕΓΚΟΝ § ρε'. Τό 
’Εκτελεστικόν Σώμα θέλει προσδιορίσει τόν σχηματισμόν τών Ση
μαιών καί τοΰ Εθνικού Σημαίου.

Ή δέ προσωρινή τής Ελλάδος διοίκησις συμφώνως τοίς άνω- 
τέρω άρθροις, διά τού Προέδρου τού Εκτελεστικού έν Κορίνθψ τή 
15 Μαρτίου 1822 καί τοΰ 6π’ άριθ. 540 έγγράφου του διεκήρυξεν,δτι:

Κατά τό άρθρον ρδ' τού ’Οργανικού Νόμου ένθα διορίζονται τά 
χρώματα ΚΓΑΝΟΓΝ καί ΛΕΓΚΟΝ ώς χρώματα τού "Εθνους, καί 1

1) Είς οΰδεμίαν Ιστορίαν ήδυνήθημεν ν’ άνεύρωμεν τοιοΰτο σποοδαϊον ιστορι
κόν, εδρομεν όμως εικόνα τοιαύτην έν τψ Γ' τόμ. σελ. 8 τής Ιστορίας Πούκεμ- 
βιλλ, παριστώσαν Ελληνα (πιθανόν τόν Κεφάλαν) ξιφήρη, Οψοϋντα επί τών επάλ
ξεων τοΰ φρουρίοο Τριπόλεως τήν Σημαίαν ταύτην καί πρός τά δεξιά αύτοδ 
κληρικόν παριστάμενον.
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κατά τό άρθρον ρε' περίτοϋ σχηματισμού των Σημαιών, τδ Εκτελε
στικόν Σώμα διατάττει τα άκόλουθα :

Α') Τών μέν κατά γην δυνάμεων ή Σημαία οχήματος τετρά
γωνον θέλει έχει τδ έμβαδόν χνανοϋν, τδ όποιον θέλει διαιρεΐσθαι 
είς τέσσαρα ίσα τμήματα δι’ ένδς Σταύρον λενχοχρόον, διασχί
ζοντας έκεΐνα τά τμήματα άπ’ άκρων έως άκρων τοϋ έμβαδοΰ·

Β') Ή δέ κατά θάλασσαν Σημαία θέλει είσθαι διττή, άλλη διά τά 
πολεμικά και άλλη διά τά εμπορικά πλοία. Καί τής μέν διά τά πολε
μικά πλοία τδ έμβαδόν θέλει διαιρεΐσθαι είς εννέα οριζόντια παραλ
ληλόγραμμα, παραμειβομένων είς αυτά τών χρωμάτων λευκού καί 
κυανού' είς την άνω δέ προς τά έσω γωνίαν τοΟ έμβαδοϋ Θέλει σχη- 
ματισθή τετράγωνον κυανόχρουν, διηρημένον εν τω μέσω δι’ ενός 
Σταυρού λευκοχρόου. Τής δέ διά τά εμπορικά πλοία διωρισμένης τδ 
έμβαδόν θέλει είσθαι κυανούν. Είς την ανω προς τά έσω γωνίαν 
θέλει σχηματισθή ώσαύτως τετράγωνον λευκόχρουν καί διηρημένον 
έν τώ μέσω δι’ ένδς Σταυρού κυανόχρου.

Γ' Τδ Ελληνικόν Σημεΐον έχον σχήμα κυκλικόν, σύγκειται έκ 
τοϋ λευκού καί κυανού χρώματος τοιουτοτρόπως, ώστε τό μέν λευ
κόν προτίθεται, τδ δέ κυανοϋν άκολουθεΐ καί τέλος τδ λευκόν. Ου
δέποτε δ’ άλλου σχήματος ή χρώματος νά είναι τοϋτο τδ Σημεΐον.

Δ') “Ολοι οί ’Αξιωματικοί καί Τπουργοί πάσης τάξεως τής ’Επι
κράτειας πολιτικοί καί πολεμικοί νά φέρωσιν έπί κεφαλής τό ’Εθνι
κόν Σημεΐον.

Ε') "Οστις άντιτείνει είς ταΰτα πάντα, είναι ύπεύθυνος άπ’ ευ
θείας προς τδν Νόμον.

Ταϋτα ένεκρίθησαν καί έπεκυρώθησαν καί δια τοϋ Συντάγματος 
τοϋ 1827 διά τών έπομένων άρθρων.

;ι') Τά χρώματα τοϋ Έθνικοΰ Σημείου καί τών .Σημαιών τής 
θαλάσσης καί τής ξηράς είναι τδ κυανούν καί τό λευκόν.

‘-δ') 'Ο σχηματισμός τών Σημαιών καί τοΰ Έθνικοϋ Σημείου θε- 
λει είσθαι κατά την περί τούτου προεκδοθεΐσαν διαταγήν τής Διοι- 
κήσεως, καί έκτος τών Σημαιών τούτων άλλας να μή μεταχειριζων- 
ται οι Έλληνες, τόσον είς τήν γήν, δσον καί είς τήν θάλασσαν. Τδ δέ
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’Εθνικόν Σημεΐον νά φέρωσιν έπΐ κεφαλής τά μέλη τής Διοικήσεως 
καί οί Τπουργοί πάσης τάξεως, καί δλοι έν γένει οί στρατιωτικοί 
καί οί ναυτικοί.

ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ *λπ.

Τα χρώματα λευκόν και κυανοΰν διεφύλαξεν ή Εθνική συνεί- 
δησις καί πάντες οί όμογενεΐς όπεστήριξαν αυτά, καί χρήσις αυτών 
έγένετο κατά τό πλεΐστον υπό τών έπί παιδεία διακρινομένων.Ό δέ 
Κύριος ήμών Ίησοϋς Χριστός έλληνοπρεπώς ένδιαιτώμενος μετά 
τών μαθητών του, λευκά μετά κυανών περιζωμάτων ενδύματα περιε- 
βάλλοντο, διό κα'ι έκαλοΰντο λευχείμονες κα! Έλληνίζοντες υπό τών 
’Ιουδαίων. Έξ αυτών δέ παρέλαβε τά χρώματα καί ή Εκκλησία, 
ήτις έν τή έν Ααοδικεία Συνόδφ έκανόνισεν ώς έπίσημον τής Ιερουρ
γίας ένδυμα λευκόν τοιοΰτον μετά παρυφών κυανών. Κατά δέ τόν 
Ζ' πρός τόν Η' αιώνα, ή Δυτική Εκκλησία προς διάκρισιν αύτής έκ 
τής ’Ανατολικής είσήγαγε διά τοϋ Ίννοκεντίου καί τό ερυθρόν καί 
πράσινον χρώμα τής Ρωμαϊκής έθνότητος.

'Ο ιστορικός Χάμερ έν τή ιστορία τής ’Οθωμανικής αύτοκρα- 
τορίας έν σελ. 215 άναφέρει, δτι οί αύτοκράτορες τοϋ μεσαιωνικού 
Έλληνισμοϋ μετεχειρίζοντο τό κυανοΰν καί τό λευκόν χρώμα εις 
τε τάς Σημαίας αότών καί τής Αυλής των την πολυτέλειαν. Διά 
τών χρωμάτων τούτων διεκρίνετο μία μερίς τών δήμων φέρουσα λευ
κόν κατά πρώτον, κυανοΰν ή βένετον άκολούθως ,ή έτέρα διεκρίνετο 
διά τών χρωμάτων τής Ρωμαϊκής Έθνότητος τοϋ έρυθροΰ καί 
πρασίνου τών καί σήμερον έν χρήσει είς τήν ’Ιταλικήν Σημαίαν.

Τά οικόσημα τών έξ Ελλήνων καταγομένων εύγενών ήσαν 
κυανόλευκα, τό δε σΰνολον τών εννέα παραλλήλων κυανών καί λευ
κών γραμμών μετά λευκοΰ Σταυροΰ εντός κυανοΰ επιπέδου εις τήν
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άνω άριστεραν γωνίαν σύν τή έπιγραφή «’Εν τούτω vixat προσε- 
τίθετο εις τόν θυρεόν τής αύτοκρατορικής οικογένειας τοϋ Φωκά.

Έκ πάντων τών προεκτεθέντων άποδεικνύεται, δτι Εθνικά σύμ
βολα είσί τό κυανοΰν και λευκόν γεννάται δμως τό ζήτημα, διατί 
έκεΐνοι οι φιλοπάτριδες άνδρες, ως Εθνικά χρώματα παρεδέχθησαν 
ταϋτα άποκλειστικώς, και τίς ό λόγος τοϋ σχηματισμοϋ τής Ση
μαίας δι’ εννέα παραλλήλων καί παραμειβομένων τών χρωμάτων 
ταινιών (1).

Έκ πρώτης δψεως ήδύνατό τις νά συμπεράνη, δτι τό τής Ση
μαίας τοΰ Σταθά γεγονός εϊχον ως παράδειγμα οί τα τής Σημαίας 
κανονίσαντες. ’Ακριβέστερα δμως μελέτη τοΰ πράγματος πείθει 
δτι ούδαμώς τοϋτο συνέτεινεν εις τόν δίχρουν όρισμόν τής Ση
μαίας, διότι ούδεμία τών κατά την έπανάστασιν δψωθεισών Ση
μαιών ύπό τών διαφόρων πόλεων καί όπλαρχηγών ήτο οί'α ή τοϋ 
Σταθά.

Περί τών χρωμάτων τής Ελληνικής Σημαίας ό καθηγητής τοΰ 
Έθνικοΰ Πανεπιστημίου Φίλιππος Ίωάννου έδωκε τήν άπλήν πλη
ροφορίαν, δτι διά τής ψηφίσεως τών δυο τούτων χρωμάτων, ως 1

1) Καθ’ ήμάς αί παραμειβόμεναι εννέα γραμμαί προέρχονται έκ τής αΰτοκρα- 
τορικής οΐκογενείας τοΰ Φωκά καί τής έννοιας τοΰ άριθμοΰ έννέα παριστώντος 
τάς Μούσας" ένισχύεται ή γνώμη ημών αΰτη διότι έκ τής οΐκογενείας τών Φωκά 
καταγόμενοι καί οί Καλλέργαι εφερον εις τε τάς Σημαίας καί τά οικόσημά των 
ταϋτας. Δυσκολευόμεθα δέ νά παραδεχθώμεν, ότι αοται έλήφθηααν έκ τών έπι- 
κρατουσών δημοκρατικών ιδεών κατά μίμησιν τής ’Αμερικανικής Σημαίας' διότι 
τό Έθνος μόλις είχεν, έν μέρει μάλιστα, τής σκληράς δουλείας έξέλθει, δέν είχε 
τόσην άνάπτυξιν νά σκέπτηται περί δημοκρατίας καί δεν είχεν ανάγκην τοιαύτης. 
Τουναντίον είχεν άνάγκην Βασιλείας, ώς δυναμένης νά δδηγήση αυτό εις τελειο- 
τέραν άποκατάστααιν. Διότι ή δημοκρατία εύθύί έξ άρχής ήθελε φέρει αΰτό έπί 
σκοπέλων, έκάστου τών έπιφανών έχοντος αξιώσεις πρωτείων κλπ. ήθελε δέ 
καταλήξει εις εμφύλιον σπαραγμόν αμέσως καί αί συμφοραί θά ήσαν ανυπολόγι
στοι. Ό δέ θρόνος τής Ελλάδος έκπαλαι ζηλευτός θά έδίδετο βεβαίως εις επιφανή 
άνδρα βασιλευούσης δυναστείας, δστις διά τών δεσμών, τοΰ πλούτου τών γνώσεών 
του καί τής ισχύος του ασφαλώς ήθελε συντελέσει εις τήν τελείαν άποκατά- 
στασίν του.
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Εθνικών, ήθέλησαν οί πληρεξούσιοι τών Συνελεύσεων έκείνων νά 
δείξωσι καί μεταδώσωσι τοΐς μεταγενεστέροις τον 'Ιερόν σκοπόν 
τής έπαναστάσεως καί την πρός τήν θρησκείαν άδολον καί έγκάρ- 
διον αυτών Πίστιν. Διότι τό μέν κυανοϋν δηλοϊ τό εις τάς όψεις ημών 
παριστάμενον χρώμα τοΰ Ουρανού τής 'Ελλάδος, τοΰ ώς επί τό 
πλεΐστον αίθριου καί άνεφέλου, δι’ οδ φανταζόμεθα τόν θεόν, δστίς 
ένέπνευσε εις τό "Εθνος τήν μεγαλουργόν ιδέαν, ΐνα αδύνατον κα'ι 
άοπλον επιχείρηση άνισον αγώνα κατά Ισχυροΰ και πάνοπλου Τυ
ράννου, καί διεκδίκηση τήν έλευθερίαν του, ής άπήλαυσε διά τής 
πρός Αύτόν άκραδάντου καί είλικρινοΰς Πίστεως, δυνηθέν νά φέρη 
τόν άνισον έκεινον άγώνα εΕς αίσιον πέρας, τό δε λευκόν σημαίνει 
τό καθαρόν, τό άμωμον καί αγνόν τής έπιχειρήσεως έκείνης, μό
νον σκοπόν έχούσης τήν άπελευθέρωσιν καί άνεξαρτησίαν τοΟ 
Έθνους καί τήν απαλλαγήν αύτοΰ άπό τήςσκληροτέρας τυραννίας(Ι).

'Ο σχηματισμός τής Σημαίας έξ έννέα παραλλήλων καί τών 
έναλλάξ συνερραμμένων ταινιών έγένετο έκ τών έπικρατουσών τότε 
δημοκρατικών ιδεών κατά μίμησιν τής ’Αμερικανικής Σημαίας, μέ 
τήν διαφοράν, δτι άντί τών άστερίσκων αυτής, έτέθη έν τή ήμετέρα 
Σημαία ό Τίμιος Σταυρός, τό σύμβολον τοΟτο τής Χριστιανικής 
Πίστεως καί άντί δέκα τριών γραμμών ώρίσθησαν έννέα, διότι δ 
άριθμός ουτος, ιερός παρά τοΐς άρχαίοις ένομίζετο καί είχε θρη
σκευτικήν άξίαν (στ.) Αεξ. Γαζή. 1

1) Ot Πέρσαι άπό της εισβολής τοΰ Μεγ. ’Αλεξάνδρου εις τό Κράτος των ώς 
σύμβολα τής Παιδείας καί ’Ελευθερίας εξακολουθητικής φέρουν τά κυανόλευκα 
χρώματα.

’Εκτός τοΰ καταχωρηθέντος δ’ έν προηγουμένη σελίδι ψηφίσματος τοϋ’Εκτελε- 
στικοΰ Σώματος τοΰ προσδιορίζοντος τό σχήμα καί τάς παραστάσεις τής κυανό
λευκου, ουδεμία άλλη μαρτυρία έγγραφος διεσώΰη άποκαλύπτουσα τόν λόγον, 
δστις ώθησε τήν μέν Συνέλευσιν τής ’Επίδαυρου εις τήν προτίμησιν τοΰ κυανοΰ 
καί λευκοϋ χρώματος άπό παντός άλλου, τό δ’ ’Εκτελεστικόν εις τήν παραδοχήν 
των εννέα παραλ,λήλ.ων γραμμών. Ώς έκ τούτου, κατά καιρούς, έπιληφθέντες τι- 
νές όπωσδήποτε τοΰ ζητήματος τής κυανόλευκου, ήθέλησαν νά συμπληρώσωσι 
τό Ιστορικόν τοΰτο χάσμα διά πιθανοτήτων μόνον καί προΰτεινον έν μονογραφίαις 
διαφόρους έξηγήσεις. Αλλά πασαι αΰται εϊσίν έστερημέναι ιστορικής άληθείας.
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Ή έν τψ στρατιωτικψ δ’ δργανισμψ, δν πρός έγκρισιν ύπέβα- 
λεν ό Δημήτ. 'Γψηλάντης (β) άναφερομένη σημαία έπρεπε να γείνη 
έκ τριών χρωμάτων άσπρου, μαΰρου καί κοκκίνου, ήτις δμως δέν 
ένεκοίθη, προτιμηθέντων των χρωμάιων κυανού και λευκού, δι’ ούς 
λόγους προεξεθέσαμεν.

Έν τή διαταγή τής προσωρινής Διοικήσεως τής Ελλάδος, τή έκ- 
δοθείση τφ 1822, ή Εμπορική Ναυτική Σημαία ήν διάφορος τής 
Πολεμικής, ως μή φέρουσα τάς γραμμάς. Έτο βεβαίως άδικον τα 
έμπορικά πλοία, τα άνεκτιμήτους προσενεγκόντα τή Πατρίδι ύπηρε- 
σίας, τά διασχίζοντα τάς θαλάσσας πρός πλουτισμόν καί Έμπο- 
ρείαν καί ύπερηφάνως έπιδεικνύοντα τήν Ελληνικήν Σημαίαν καί 
είς τά άπώτερα μέρη, νά μή φέρωσιν, ώς διακριτικόν σημεΐον τής 
έθνικότητος αυτών, τήν Εθνικήν Σημαίαν. "Οθεν άμα τή έλευθε- 
ρώσει του Έθνους καί τή προσκλήσει τοΟ ’Ιωάν. Καποδιστρίου ώς 
Κυβερνήτου τής Ελλάδος, έξεδόθη δπ'αύτοϋ, έν Αίγίνή τή 30’Ιου
λίου 1828, τό ιβ' ψήφισμα ύπ’ άριθ. 3529 έχον φδε.

"Αρθρον Α'. Τά πολεμικά καί έμπορικά πλοία τής Ελλάδος 
θέλουν φέρει μίαν καί τήν αύτήν Σημαίαν είς τό έξής.

Β'. Ή Σημαία αΰτη είναι ή ύψουμένη σήμερον είς μόνον τά πο
λεμικά πλοία.

Γ'. "Εκαστον τών Εμπορικών πλοίων οίουδήποτε είδους καί οί- 
ασδήποτε χωρητικότητος θέλει υψώνει τήν σημαίαν ταύτην, καθ’ ήν 
ώραν θέλει έφοδιασθή μέ τό άνήκον δίπλωμα παρά τής Κυβερνή- 
σεως κατά τήν έννοιαν τοΟ ύπ’ άριθ. 140 Η' ψηφίσματος περί ναυ
τιλίας καί έκτοτε θέλει πλέει ύπό τήν σκέπην αύτής.

Δ'. Ή άνύψωσις έπί τοΰ άνήκοντος καταρτιού τοΰ συνήθους πο
λεμικού σημείου (Siamola) διακρίνει τά πολεμικά άπό τά έμπο
ρικά πλοία.

Ευθύς μετά τήν άποκατάστασιν τού Βασιλείου έξεδόθη τή 4 
’Απριλίου 1833 Β. Διάταγμα περί ναυτικής έμπορικής καί πολε
μικής Σημαίας, κανόνισαν λεπτομερέστερον τά περί αύτής διά τών 
έξής άρθρων.
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Α'. Ή πολεμική ναυτική Σημαία τού Βασιλείου τής Ελλάδος 
σύγκειται κατά τό έπισυναπτόμενον σχέδιον άπό όριζοντίους ίσοπλα- 
τεϊς ταινίας, πέντε μέν κυανός και τέσσαρας λεύκάς.

Β'. Ή Εμπορική Σημαία όμοιάζει τή Πολεμική κατά τάς εν
νέα κυανός κα'ι λεύκάς ταινίας, άλλά δέν φέρει τά παράσημα τοϋ 
Κράτους.

Έκτοτε καί μέχρι τέλους τής βασιλείας τοΟ Όθωνος οόδεμία 
μεταβολή εις τά περί Σημαίας έγένετο.

Περί δέ παρασήμων καί σφραγΐδος τής έπικρατείας έξεδόθη τό 
έπόμενον Βασιλ. Διάταγμα τής 26 Ίανουαρίου 1833.

«Τά ήμέτερα παράσημα θέλουν φέρει κατά τό έπισυναπτόμενον 
σχέδιον ισόπλευρον κυανοΰν θυρεόν, όξυνόμενον είς τό μέσον τής 
κάτω πλευράς καί περιέχοντα τόν Ελληνικόν Σταυρόν άργυρόχρουν, 
φέροντα έν τφ μέσψ μικρότερον θυρεόν μέ τούς ρόμβους τού Βασι
λικού Οϊκου τής Βαυαρίας, 21 τόν άριθμόν, τούτέστι 11 άργυρό- 
χρους καί 10 κυανούς.

Ό θυρεός κρατούμενος άμφοτέρωθεν άπό δύο έστεμμένους Λέ
οντας, φέρει κεκλεισμένον Βασιλικόν Στέμμα, έπί τού όποιου φαίνε
ται ή Σταυροφόρος Σημαία τού Κράτους. Τό δέ δλον είναι περιτε- 
τοιχισμένον άπό Βασιλικόν σκήνωμα έξωθεν μέν πορφυροΰν, έσωθεν 
δέ κεκοσμημένον μέ Βασιλικόν στέμμα».

Έ Σφραγίς τής Έπικρατείας φέρει τά αύτά παράσημα μέ τήν 
έπιγραφήν «ΟΘΩΝ ΕΛΕΩ ΘΕΟΓ, ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».

3. AS σφραγίδες τών Γραμματειών καί τών λοιπών άρχών τού 
Κράτους θέλουν φέρει κύκλωθεν τάς λέξεις «Βασίλειον τής Ελλά
δος» έν δέ τφ μέσιρ τό δνομα τής άρχής είς ήν άνήκει.

Αενχ)) Σημαία άνυψουμένη έν πολιορκουμένψ φροορίψ δηλοΐ, δτι οί έν αύτφ 
ζητοΰσι να παραδοθώσιν.

Αίματόχρονς Σημαία παρά Τοϋρκοις καί άλλοις Ανατολικούς λαοϊς δηλοΐ 
μάχην μέχρι θανάτου.

Κίτρινη Σημαία δψοδται ώς σημεϊον, δτι έπιδημική τις νόσος δπάρχει έν τφ 
τόπψ, τοιαύτη σημαία δψοϋται καί έπί τών εΐσπλεόντων εις τόν λιμένα πλοίων, 
πρίν γείνη ή έπιβαλλομένη έξέτασις δπά τής Υγειονομικής άρχής τοΰ λιμένος.
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Διά των έπομένων Διαταγμάτων έδόθησαν δδηγίαι περί δλων έν 
γένει τών λοιπών παρασήμων καί σημάτων ώς έπεται.

1. Τά ήμέτερα παράσημα, δι’ ών διακρίνεται ή Σημαία τών Βα
σιλικών πλοίων άπό τής τών Εμπορικών, συνίσταται είς τούς κυα
νούς καί λευκούς ρόμβους τού πατρογονικοϋ 'Ημών Οίκου, κατέχον
τας τό μέσον τού λευκού τής Σημαίας Σταυρού, είς τό 6π’ αυτόν 
Στέμμα- καί τέλος είς την έπΐ τού Στέμματος μικράν σταυροφόρον.

Καί ό μέν λευκός Σταυρός είναι όρθιος καί ίσόκερως έκτεινόμε- 
νος μέχρι τών τεσσάρων πλευρών τού περιέχοντος αύτόν τετρα
γώνου κυανού δαπέδου. Τό δέ Στέμμα καί ή μικρά Σταυροφόρος 
σφαίρα ύψοΰνται μέχρι τού ήμίσεως τού άνωτάτου κέρατος, δηλαδή 
είς δψος ίσον τφ πλάτει μιας ταινίας.

2. Ή άναλογία τού πλάτους πρός τό μήκος τής Σημαίας όρί- 
ζεται ή τού 2 πρός τό 3, τό δέ πλάτος τών κεράτων τού Σταυρού 
είναι τό αυτό τών ταινιών, ήτοι τό ένατον τού τής Σημαίας πλάτους.

3. Ή Σημαία ύψοΰται είς την πρύμνην τών Βασ. πλοίων είτε 
άπό στυλιδίου, ώς έν τοΐς λέμβοις, είτε είς τό τέθρον (πίκι) τού 
έπιδρόμου. Χρησιμεύει δέ καί ώς διακριτικόν σημέΐον τού έπί τών 
Ναυτικών 'Γπουργοΰ, έκπεταννυμένη, δταν μέν έπιβαίνη ουτος 
πλοίου, είς τό άκάτιον ίστόν (Τουρκέτο), δσάκις δέ διά λέμβου δια- 
πορθμεύεται, είς την πρψραν αύτής άπό στυλιδίου. ’Αλλά διά Βασ. 
Διατ. τής 29 Ίανουαρίου 1888 έκανονίσθη ή Εθνική Σημαία, τε
τράγωνος τό σχήμα καί ούχί έπιμήκης.

4. Πρός χρήσιν τών Βασ. πλοίων καί λέμβων έξ μόνα μεγέθη 
Ελληνικών Σημαιών θέλουσι κατασκευάζεσθαι, ώς έξής.

Καί τά μέν πλοία θέλουσι λαμβάνει έκαστον δύο μεγέθη Ση
μαιών, δριζόμενα τό μέν διά τάς έορτασίμους ήμέρας ύπό τού μεγί-

Α' μέγεθος μήκος 9μ. 46 ή 
Β' » » 6μ. 50 »
Γ' » » 3μ. »
Δ' » » 2μ. »
Ε' » » 1μ. 25 »

περίπου 31 ποδών.
21 »

10 »

» 6 »

» 4 »
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στου πλάτους τοΟ πλοίου ώς Εγγιστα, τύ δέ προς καθημερινήν χρή- 
αιν ύπό τοΟ ήμίσεως τούτου.

Αί δέ λέμβοι θέλουσιν έχει Εν μόνον μέγεθος Σημαίας τό Ε' ή 
τό Στ' άναλόγως τοΟ πλάτους των ώς έγγιστα.

Ή Σημαία τής άκάτου ή τής μεγίστης λέμβου συγχωρεΐται να 
χρησιμεύη έν καταιγίδι καί ώς πρυμνήσια Σημαία τοϋ πλοίου.

Hefii *E«coecονος.
(Παράοημον)

5. Ό Επισείων έχει σχήμα τριγώνου προμήκους· ή άναλογία 
τοΟ πλάτους πρός τό μήκος όρίζεται 1 πρός 40 ό δέ λευκός 
του Σταυρίσκος όρθιος καί ίσόκερως, άπέχει έκ των τριών πλευρών 
κατά τό τέταρτον τοϋ πλάτους τοϋ Έπισείονος.

Κατά την ύπ’ άριθ. 3521 τοϋ 1859 Εγκύκλιον ό Σταυρίσκος 
δέον ν’ άπέχη έκ τών τριών πλευρών κατά τό πέμπτον τοϋ πλάτους 
καί ούχΐ κατά τό τέταρτον.

6. Τόν Έπισείονα φέρουσι τά Βασιλικά πλοία, ή δσα, είς ναυ- 
τιλιακάς Εταιρείας άνήκοντα, έλαβον ειδικήν Ημών έπΐ τούτψ 
άδειαν.

Αί λέμβοι δέν φέρουσιν Έπισείονα.
7. Τέσσαρα μεγέθη Έπισειόνων θέλουσιν ύπάρχει έν τφ Ήμε- 

τέρω Ναυτικφ.

Α' μέγεθος, μήκος 13 μέτρα to ο -r£
< περίπου 43 ποδών

Β' » 8 » ΛΟ00 » 29 »

Γ' » 5 » 98 > » 19 »

Δ' 3 » 60 > * 13

Τά δέ πλοία θέλουσι λαμβάνει έκαστον έν μόνον μέγεθος Έπι
σείονος, όριζόμενον ύπό τοϋ Ναυτολογίου (ΐ72)πλάτους ώς έγγιστα.
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Περί Βκοολιχης ϋημχίκ.

8. Ή Βασιλική Σημαία συνίσταται μόνον εις λευκόν Σταυρόν 
έπί κυανού δαπέδου, ό δέ Σταυρός έκτεινόμενος μέχρι των τεσσάρων 
πλευρών τής Σημαίας είναι όμόκεντρος αύτή καί φέρει τά ήμέτερα 
παράσημα, ως έν τφ άρθρφ 2 διεγράφησαν.

Ή άναλογία τοΰ πλάτους πρός τό μήκος τής Σημαίας ταύτης 
είναι ή τοϋ 2 πρός τό 3, τό δέ πλάτος των κεράτων τοϋ Σταυροΰ 
είναι τό πέμπτον τοϋ πλάτους τής Σημαίας.

9. Ή Βασιλική Σημαία έπαίρεται εις τόν μέγαν ιστόν. Έπί των 
λέμβων δέ, όσάκις διαπορθμεύουσιν Ημάς, άναπετάννυται έπί ίστοϋ 
έπίτηδες ιδρυμένου έν τφ μέσω τοϋ σκάφους. (Ήδη όσάκις ή Α. Μ. 
ό Βασιλεύς έπιβαίνει λέμβου τινός, ή Βασ. Σημαία έπαίρεται έπί 
στυλιδίου κατά την πρώραν.

10. Τρία μόνον μεγέθη έπιτρέπονται Βασιλικών Σημαιών.

Α' μέγεθος. Πλευρά 4 μέτρα 80 ή περίπου 16 ποδών
Β' » » 3 » 30 » » 11 »
Γ' » » 2 » 40 » » 8 »

Άναλογίζονται δέ πρός τά δύο τρίτα τοϋ μεγίστου πλάτους τών
πλοίων ως έγγιστα.

Περί Έπεσήμου

11) Τό Επίσημον όμοιάζει τήν Βασ. Σημαίαν, άλλα δέν φέρει 
τά ήμέτερα παράσημα.

Τό σήμα τοϋτο είναι τετράγωνον.
12) Τό Επίσημον έπαιρόμενον είς μέν τόν άκάτιον ιστόν δια

κρίνει τόν ’Αντιναύαρχον, είς δέ τόν ιστόν τοϋ Έπιδρόμου, ή έλλεί- 
ψει τούτου, είς τόν μέγαν ίστόν, τόν Υποναύαρχον.

Άναπετάννυται έπί στυλιδίου είς τήν πρφραν τών λέμβων όσά-
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κις δι’ αύτών διαπορθμεύονται ο£ είρημένοι άξιωματικοί έν όπηρε- 
σίφ καί έν στολή.

(Τό Επίσημον χοϋ Υποναυάρχου φέρει πρός τό παρά τόν ίστόν 
κάτω τετράγωνον διαγώνιους λεύκάς ταινίας, τό δέ τοΟ ’Αντιναυάρ
χου φέρει τοιαύτας έπ’ άμφοτέρων των τετραγώνων).

Τό Επίσημον τίθεται έπΐ τοΟ προβόλου των Βασιλικών πλοίων, 
οόχί πλέον κατά τάς έορτασίμους ήμέρας ή χάριν στολισμοϋ, άλλ’ 
έν άπουσία Ναυάρχου ή Μοιράρχου ώς διακριτικόν σημεΐον τοϋ άνω- 
τέρου ή άρχαιοτέρου των Κυβερνητών συνορμούντων Βασιλικών 
πλοίων. Τό Επίσημον έπαίρεται ήδη καθ’ έκάστην έν δρμψ μετά 
τής Εθνικής Σημαίας.

Περί ψαλιδωτού Μοιράρχου

14) Τό Μοιραρχικόν σημεΐον είναι ψαλιδωτόν, δηλαδή έχει τήν 
ούράν διχοτομημένη'; γωνιωδώς μέχρι σχεδόν το0 ήμίσεως μήκους 
του* φέρει δέ καί τοϋτο τόν λευκόν καί ίσόκερων σταυρόν άνευ πα
ρασήμων.

Ή μέν άναλογία τοϋ πλάτους πρός τό μήκος τοϋ ψαλιδωτού 
όρίζεται 5 πρός 9, τό δέ πλάτος τών κεράτων τοϋ Σταυροΰ είναι 
τό πέμπτον τοϋ πλάτους τοϋ δλου σήματος.

15) Έπαίρεται εις τόν μέγαν ίστόν τής Μοιραρχίδος, ή είς τήν 
πρψραν τής διαπορθμευούσης τόν Μοίραρχον λέμβου.

Περί Ξενικών £ημ.άτων

17) . Αί Έθνικαί Σημαΐαι τών κυριωτέρων ξένων εθνών κατα
σκευάζονται έπί διαγραμμάτων καί πληροφοριών έπισήμων περί τοϋ 
σχήματος καί τοϋ χρωματισμού των.

18) . Αί Ξενικαί Σημαΐαι έπί τών λέμβων δέν έπαίρονται, είμή 
μόνον πρός τιμήν διαπορθμευομένων Ηγεμόνων.
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'Ωσαύτως άπαγορεύεται ή άπό των κεραιών έκπέτασις τοιούτων 
Σημαιών, περί τής όποιας διαλαμβάνει τό άρθρον 646 (έν σχίσει 
πρός τό 741) τοϋ ΝαυτικοΟ κανονισμοΟ.

Περί, £ημ«(ών Λομενιρχεέων

"Οσον δ’ άφορά τήν Σημαίαν τοϋ Στρατοϋ ούδεμία έπΐ Όθωνος 
έπήλθε μεταρρύθμισις, ουδέ Διάταγμά τι έξεδόθη, άλλ’ Ιμεινεν, ως 
ώρίσθη ύπό τής Διοικήσεως τοϋ 1822, έκτός τών Βασιλικών Ση
μαιών, αΓτινες Ιφερον τα παράσημα τοϋ Βασιλικού Οίκου τής Βαυα
ρίας.

Ούτως εΖχον τά περί Σημαίας έπί τής Βασιλείας Όθωνος. "Αμα 
δμως τή επί τοϋ θρόνου άναρρήσει τοϋ Βασιλέως Γεωργίου, έξε
δόθη τή 28 Δεκεμβρίου 1863 Βασ. Διατ. έπιφέρον μικράς τινας 
τροποποιήσεις εις τήν Σημαίαν διά τών έπομένων άρθρων.

Α' Τό σχήμα καί ή άναλογία τών διαστάσεων τής Ήμετέρας 
Βασιλικής Σημαίας, τών σημείων τοϋ Πολεμικού Ναυτικού, τών 
Ταγμάτων τοϋ Πεζικού μένει ώς μέχρι τοϋδε.

Β' Ή Βασιλική Σημαία φέρει έκατέρωθεν κατά τό μέσον τοϋ 
Σταυροΰ τά έμβλήματα τοϋ Κράτους καί έν τώ μέσω αύτοΰ έν τοίς 
έμβλήμασι τά οικόσημα τής Ήμετέρας Βασιλικής οικογένειας. (Αδτγ] 
είναι ή έν τοΐς Άνακτόροις ύψουμένη Σημαία, ή όποια ήρμένη 
μέν δηλοΐ τήν έν τή Πρωτευούση παρουσίαν τοϋ Βασιλέως, συνε
σταλμένη δέ τούναντίον).

Γ' Αί Σημαΐαι τοϋ Πολεμικού Ναυτικοϋ καί τών φρουρίων φέ- 
ρουσιν έκατέρωθεν κατά τό μέσον τοϋ Σταυροϋ τό Βασ. Στέμμα.

Δ' Αί Σημαΐαι τών Ταγμάτων τοϋ Πεζικού φέρουσιν έκατέρω
θεν κατά τό μέσον τοϋ Σταυροϋ τά έμβλήματα τοϋ Κράτους.

Διά νεωτέρου δέ Βασ. Διαταγ. τής 9 ’Απριλίου 1864 έτροπο- 
ποιήθη ή Σημαία τοϋ Πεζικοϋ διά τής έπομένης παραγράφου.
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«Ή Σημαία των Ταγμάτων τοϋ Πεζικού είναι έκ Κυανού μετα- 
«ξωτοϋ υφάσματος, φέροντος πέριξ χρυσούς κροσσούς (1), κα'ι εις τό 
«μέσον Σταυρόν έκ λευκού μεταξωτού υφάσματος, είς δέ τό κέντρον 
«τού Σταυρού την εικόνα τού 'Αγίου Γεωργίου (2)».

«Δι’ έτέρας παραγράφου τοϋ Βασ. Διατ., ώς καί διά τοϋ άπό 
«26 Σεπτεμβρίου 1867 κανονίζονται τά περί ακοντίου, σφαίρας, 
«κορδονιού, διαστάσεων, μέτρων κτλ. ώς έξης.

Τό Άκόντιον είναι έστερεωμένον δι’ ήλίσκων πλατυκεφάλων 
έκ λευκού μετάλλου, ένδεδυμένον διά βελούδινου ύφάσματος κυανοϋ 
χρώματος, φέρει είς τό άνω άκρον σφαίραν έκ λευκοϋ μετάλλου, έπ’ 
αυτής Σταυρόν έκ τοϋ αότοϋ μετάλλου, κάτωθεν δέ της σφαίρας 
κορδόνια έκ λευκής μετάξης καί ύπ’ αύτης τό κάτω άκρον τοϋ άκον- 
τίου έχει σχήμα κώνου τετμημένου καί φέρει σταυρωτή ρα έκ λευ
κού μετάλλου (3).

Έπί της έπιφανείας της σφαίρας, της άνταποκρινομένης είς τό 
μέτωπον της Σημαίας, τίθεται ό άριθμός τοϋ σώματος έκ μετάλλου 
έπιχρύσου, έπί τοϋ άντιθέτου δέ μέρους αύτης τό γράμμα Π σημαί
νον Πεζικόν. Τό δψος τοΰ τε άριθμοϋ καί γράμματος κατά την άνά- 
πτυξίν του είναι 0,045.

Αί Σημαιαι των Εύζωνικών Ταγμάτων εισίν αί αύταί μέ τάς τοϋ 1 2 3

1) ΑΙ κροσσοί δποαημαίνουαι τάς ψυχάς τάς έμπιστευθείσας αυτή.
«Καί τό αίμα αυτών έξ δμών ζητήσω*. Λέγει δ προφήτης Ζαχαρίας.
2) Τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου Γεωργίου πολλών έποχών, πολλών δπλαρχηγών τής 

Ίράς ημών έπαναστάσεως, οί Σπαλήδες κατά τόν Ις-’αιώνα καί διαφόρων εθνών 
Σημαίαι φέρουσιν. "Ητο δ’ δ "Αγιος Γεώργιος χιλίαρχος τοΰ Ρωμαϊκού Στρατού 
έπί τοΰ αΰτοκράτορος Διοκλητιανοΰ τοΰ Χριστιανομάχου, έφ’ οΰ έμαρτΰρησεν δπέρ 
τής Χριστιανικής Πίστεως τφ 303, έπονομασθείς διά τούτο δπό τής ’Εκκλησίας 
Τροπαιοφόρος, Μεγαλομάρτυς. Υπομιμνήσκει δέ τόν Περσέα τής 'Ελληνικής μυ
θολογίας.

3) Τά άκόντια τών Σημαιών τής 'Ιεράς ήμών έπαναστάσεως Ιφερον είς τά 
άνω άκρον σφαίρωμα συνήθως καί έπ’ αυτού τόν Σταυρόν, τό άνω άκρον τοΰ δποίου 
ήτο αιχμηρόν είδος λόγχης, άλλα δέ αντί τού Σταυρού έφερον πτερωτήν ή τριγω
νικήν λόγχην έν τφ μέσψ, καί άλλα τοιαΰτην άλλων σχημάτων.
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Πεζικού, μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι άντί τοϋ γράμματος Π, τίθετατ 
Ε, σημαίνον Εύζωνικόν.

Άριθ. 25011 της 14 Νοεμβρ. 1867 διαταγής τοΟ Υπουργείου 
των Στρατιωτικών.

Δυνάμει Βασιλικής έγκρίσεως ύπό ήμερομηνίαν 11 Νοεμβρίου 
ώρίσθη δπως τό Άκόντιον της Σημαίας των Ταγμάτων τοΟ Πεζικού 
καί τών ’Ακροβολιστών στηρίζεται έπΐ Σημαιοδόκης, φερομένης δι’ 
άορτηρος ύπό τοϋ Σημαιοφόρου.

Έ περιγραφή αύτής είναι ή έξης.
Ύπό γωνίαν 5° εϊσίν έρραμμέναι δύο λωρίδες έκ δέρματος μέ- 

λανος στιλπνού, ή μέν μήκους 0,30, ή δε μήκους 1,30 περίπου, 
πλάτους δ’ άμφότεραι 0,05, οδ ή μέν μία τούτων, ή έμπροσθία, φέ
ρει εις τό άκρον πόρπην δρειχαλκίνην κεχρυσωμένην, ής τό έσωτε- 
ρικόν πλάτος είναι τό αύτό μέ τήν λωρίδα, ή δέ έτέρα, ή φερομένη 
έκ τοϋ άριστεροϋ ώμου, άπολήγει είς γωνίαν όξεΐαν, Γνα ευκόλως 
είσέρχηται είς τήν πόρπην. Είς τό μέρος ένθα αί λωρίδες είσίν έρ
ραμμέναι καί έπί τής κατακορύφου £αφής στηρίζεται δι’ δρειχαλκί- 
νων, κεχρυσωμένων δακτυλίων σημαιοδόκη έκ δέρματος δαμάλεως, 
κεκαλυμμένου δια στιλπνού μέλανος δέρματος, δπως έν αύτώ είσέρ- 
χηται τό κάτω άκρον τοϋ άκοντίου τής Σημαίας, ό πυθμήν τής ση- 
μαιοδόκης ταύτης φράσσεται διά δίσκου έξ δρειχάλκου.

Δι’ έτέρου Βασ. Διατάγματος τής 9 Νοεμβρ. 1863 έκανονίσθη 6 
θυρεός τοϋ Βασιλέως Γεωργίου ως έξής.

"Αρθρον 1. Τό έμβλημα τοϋ Κράτους φέρουσι κατά τό έπισυ- 
νημμένον σχέδιον, ισόπλευρον κυανοΰν Θυρεόν, όξυνόμενον είς τό 
μέσον τής κάτω πλευράς καί περιέχοντα τον Ελληνικόν Σταυρόν 
άργυρόχρουν.Ό θυρεός περιβεβλημένος τοϋ Τάγματος τοϋ Σωτήρος 
τήν ταινίαν, άφ’ ής ήρτηται τό διάσημον καί φέρον κεκλεισμένον 
Βασιλικόν Στέμμα, έφ’ ού φαίνεται σφαίρα σταυροφόρος καί καμα
ρωτή, κρατείται άμφοτέρωθεν ύπό δύο 'Ιΐρακλέων φυσικοϋ χρώμα
τος· κάτωθεν δέ τοϋ θυρεοϋ, έπί ταινίας κυανής, έχούσης στενόν 
άργυρόχρουν περιθώριον, ύπάρχει γεγραμμένον χρυσοις γράμμασι 
τό έξής £ήμα «’Ισχύς μου ή αγάπη τοϋ Λαού». Τό δέ δλον κεΐται
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δπό Βασιλικόν σκήνωμα, έξωθεν μέν πορφυροϋν καί έχον σποράδην 
μικρούς Ελληνικούς Σταυρούς χρυσούς, πέριξ δέ έσωθεν κεκοσμη- 
μένον δέρματι τριχώδει λευκογαλής καί γύρψ μαιάνδρψ χρυσώ.

"Αρθρον 2. Τά έμβλήματα Ημών τε καί τής Βασιλικής οικογέ
νειας εΐσίν οία καί χά τοϋ Κράτους, προστιθεμένων μόνον έντός μι
κρού θυρεού, έν τψ μέσψ τού Σταυρού, των οίκοσημάτων τής Βα
σιλικής οικογένειας κατά τό συνημμένον σχέδιον.

Dept Αημοοίων σφραγίδων.

Ή έν Επίδαυρο) Εθνική Συνέλευσις έκανόνισε διά Νόμου τής 
§ ;Ε' Σφραγίδα, ώς έξής* «Ή Σφραγις τής Διοικήσεως φέρει ση- 
»μείον χαρακτηριστικόν τήν ’Αθήναν μετά των συμβόλων τής φρο- 
»νήσεως»- 8ρα καί § ργ' κατωτέρω.

Δι’ έτέρου ΡΙΘ' ψηφίσματος ή Σφραγις προσδιωρίσθη εις έπι- 
κύρωσιν μόνον τών εγγράφων, δπου έκδίδονται άμέσως άπό τήν Κυ- 
βέρνησιν ή άπό τούς παριστώντας αυτήν εις τήν Εσωτερικήν Διοί- 
κησιν φέρουσα τό σύμβολον τού Νομίσματος (Φοίνικα, κλάδον Ε
λαίας καί Δάφνην), καί τήν έπιγραφήν Ελληνικόν Κράτος· έκάστη 
δ’ Επαρχία νά κατασκευάση σφραγίδα ιδιαιτέραν μέ τά άρχαία έμ
βλήματα αύτής, ώσαυτως έκαστος διοικητικός κλάδος νά έχη σφρα
γίδα, μέ σύμβολα άνάλογα καί διακριτικά τού Υπουργείου εις τό 
όποιον άνάγεται.

Έπί τής Βασιλείας τού Όθωνος αί σφραγίδες έφερον τόν Θυ
ρεόν καί τό όνομα τής άρχής, εις ήν άνήκον.

"Αμα δέ τή άναρρήσει τού Βασιλέως Γεωργίου εις τόν θρόνον 
έξεδόθη Βασιλ. Διάταγμα, έχον :

Άρθρον 3. Ή Σφραγις τού Κράτους φέρει τά έν τψ άρθρψ 
πρώτψ μνημονευόμενα έμβλήματα (Β. Δ. 9 Νοεμβρ. 1863) μετά τής 
έπιγραφής «Γεώργιος Α' Βασιλεύς τών Ελλήνων».

Μέγεθος αυτής όρίζεται έβδομήκοντα πέντε δποχιλιόμετρα.
"Αρθρον 4. Αί σφραγίδες τού Προεδρείου τοΰ Υπουργικού Συμ-
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βουλίου, των Υπουργείων καί των Πρεσβειών φέρουσιν εν μέσω μέν 
τά έμβλήματα τοΟ Κράτους, πλήν τοΰ σκηνώματος, κύκλωθεν δέ τό 
δνομα τής άρχής, εις ήν άνήκει έκαστη.

Μέγεθος αύτών βρίζεται τεσσαράκοντα ύποχιλιοστά.
Άρθρον 5. Αί σφραγίδες των λοιπών άλλων άρχών τοϋ Κρά

τους έν μέσψ μέν φέρουσι μόνον τον έν τφ άρθρψ πρώτφ μνημο- 
νευόμενον θυρεόν, περιέχοντα τον Ελληνικόν Σταυρόν καί τό Βα
σιλικόν Στέμμα, κύκλωθεν δέ τό δνομα τής άρχής, εις ήν άνήκει 
έκάστη.

Μέγεθος αύτών βρίζεται τριάκοντα πέντε ύποχιλιοστόμετρα.
*Αρθρον 7. Ή Σφραγίς τής 'Ιεράς Συνόδου φέρει έν μέσω μέν 

τόν έν τοίς έμβλήμασι τοϋ Κράτους Σταυρόν, κύκλωθεν δέ τάς λέ
ξεις «'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος».

Μέγεθος αύτής βρίζεται τριάκοντα πέντε ύποχιλιοστόμετρα.
Άρθρον 7. Αί διατάζεις τών άπό 5 Φεβρουάριου 1835 καί 8 

’Ιουνίου 1836 Βασ. Διαταγμάτων περί μοναστηριακών σφραγίδων, 
ίσχύουσιν έφ’ δσον δέν άντιβαίνουσιν εις τάς τοϋ παρόντος Διατά
γματος.

Ό Έθνομάρτυς Ρήγας Φεραίος Ιφερεν ιδίαν Σφραγίδα ’Εθνι
κήν έφ’ ής ήσαν σημειωμένα τρία Ρόπαλα, φέροντα κάτωθεν άνά 
τρία σημεία τοΰ Σταυρού καί τάς λέξεις «'Υπέρ Πίστεως, Πατρίδος, 
Νόμων καί ’Ελευθερίας».

Μονών.

Τά τών Σφραγίδων τών Μονών έκανονίσθησαν διά τών Βασ. Δια
ταγμάτων τής 9 Φεβρουάριου 1835 καί 8 ’Ιουνίου 1836 καί τής 
έπομένης ’Εγκυκλίου τοϋ Γραμματέως έπί τών Εκκλησιαστικών I. 
Ρίζου.

Α'. Αί μέχρι τοϋδε Σφραγίδες έν χρήσει τών διατηρουμένων τοϋ 
Βασιλείου Μοναστηρίων καταργοϋνται, άντ’ αύτών δ’ έκαστον τών
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Μοναστηρίων τούτων θέλει έχει σφραγίδα, φέρουσαν έν τώ μέσψ 
τό δνομα τοϋ Μοναστηριού καί τοϋ μέρους δπου κεΐται.

Β'. ΑΕ σφραγίδες αύται θέλουν είναι διηρημέναι εις τρία τμήματα, 
ών τό μέν θέλει κρατεΐσθαι παρά τοϋ Ηγουμένου, τά δέ άλλα παρά 
τών Συμβούλων τής Μονής. "Έκτυπα αυτών θέλουν διατηρεΐσθαι εις 
τά άρχεΐα τής ’Εκκλησίας.

Γ'. Αί παλαιαΐ σφραγίδες τών διαλυθέντων καί διατηρουμένων 
Μοναστηρίων, θεωρούμεναι, άφ’ ής έκοινοποιήθη ή παροϋσα άπόφα- 
σις, άκυροι, θέλουν συναχθή, καταγραφή και κατατεθή έπίσης είς 
τά άρχεΐα προς έξακρίβωσιν παλαιών έγγραφων διά παραθέσεως, 
δσάκις τοϋτο άπαιτεΐται.

Δ'. Παρεκτός τήο σφραγΐδος ταύτης έκαστον τών Μοναστηρίων 
θέλει έχει καί δευτέραν Σφραγίδα, φέρουσαν έγκεχαραγμένην έντέ- 
χνως έπί τής μιας μόνης πλακός τήν εικόνα τοϋ 'Αγίου των καί 
μηδεμίαν έχουσαν έπισημότητα, άλλά χρησιμεύουσαν μόνον πρός 
άπλοΰν στολισμόν τών έπισήμων τής Μονής εγγράφων.

ϋί κοιτά τον Ιερόν αγώνα
μ,έχρε τοΟ 1838.

Άπ’ άρχής τής Έπαναστάσεως μέχρι τοϋ 1828, μοναδικόν σύμ- 
βολον, έν δημοσίαις σφραγίσιν, έπεκράτησε τό σύμβολον τής ’Αθή
νας, ό Κυβερνήτης δμως άντικατέστησεν αύτό διά τοϋ συμβόλου τοϋ 
Φοίνικος, φέροντος κάτωθεν μέν τό έτος 1821, ήτοι τήν έποχήν, 
καθ’ ήν ή Ελλάς άνεγεννήθη έκ τής έαυτής τέφρας, ως ό Φοΐνιξ, 
άνωθεν δέ τό σημεΐον τοϋ Σταυροϋ.

«Διά τής § ργ' τής Α' έν Έπιδαυρω Συνελευσεως ή σφραγίς 
τής Διοικήσεως ήθελε φέρει ως σημεΐον χαρακτηριστικόν τήν ’Αθή
ναν μετά τών συμβόλων τής φρονήσεως».

Καί αυτό δέ τό έπί Κυβερνήτου κοπέν νόμισμα τό ίδιον σύμβο
λον έφερε μετά τοϋ έτους 1821. Τό έτος λοιπόν τοϋτο, έν τε τή 
σφραγΐδι καί τψ νομίσματι δέν έδήλου τήν έποχήν τής άναγεννή-
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σεως καί άνεξαρτησίας τής Ελλάδος, 8c’ δ καί κατηγορήθη τότε 
ό Καποδίστριας.

Μία τών μεγάλων κατά τοϋ Κυβερνήτου μεμψιμοιριών ύπήρξε 
καί αΰτη, δτι άντικατεστησε τό Εθνικόν τής ’Αθήνας σύμβολον διά 
τοϋ μυθολογούμενου Φοινικος ώς άν ήθελε, κατά τους κατηγόρους 
του, νά χαρακτηρίση τήν Ελληνικήν έπανώστασιν μυθολογικήν, ήτοι 
μοιραιαν καί τυχαιαν, κυρίως δέ καταγωγής άποκρύφου καί άγνω
στου, καί ούχί έργον έσκεμμένον, μελετηθέν έν τή συνειδήσει τής 
όλομελείας τοϋ Έθνους καί έκτελεσθέν δι’ ήρωϊκής άποφάσεως. Δέν 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν, δτι ό πρακτικώτατος Ελληνικός νους 
τοϋ Κυβερνήτου προύτίθετο διά τοϋ συμβόλου τοϋ Φοίνικος νά χα
ρακτηρίση μυθικήν τήν έπανάστασιν. Έπειτα καί ή Άθηνά μυθική 
είναι, καί εις τόν άρχαΐον Ελληνικόν μϋθον άνήκει καί αΰτη, ώς καί 
ό Φοΐνιξ.

’Αλλά πόθεν ή τοϋ Κυβερνήτου κλίσις προς τό σύμβολον τοϋ 
Φοίνικος ; Σημειώ ένταϋθα τήν Ιν τινι βιβλιοκρισία έπί τοϋ Βυζαν
τινού θεάτρου τοϋ Σάθα έξηγηθεΐσαν έσχάτως περί τούτου εικασίαν, 
άνεξαρτήτως τής έρεύνης, άν ήρμοζεν έν τή δημοσία Ελληνική 
Σφραγίδι μάλλον ή Άθηνά ή ό Φοΐνιξ.

'Ως γνωρίζομεν, καί ό Σάθας έπίσης άναφέρει, κατά τόν ΙΣΤ' 
καί ΙΖ' αιώνα πολλοί τών Έλληνοπαίδων, ιδία δέ Κρήτες καί Έ- 
πτανήσιοι έξεπαιδεύθησαν έν τώ Πανεπιστημίψ τοϋ Πατανίου. Οί 
Έλληνόπαιδες ούτοι, κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα, καί μάλιστα οί Κρήτες 
καί πολλά προς άλλήλους έλεγον καί έσκέπτοντο, καί πολλά έγρα- 
φον καί έδημοσίευον ύπέρ τής άπολυτρώσεως τής Πατρίδος άπό πά- 
σης ξενικής δουλείας. Μεταξύ δ’ αυτών ύπήρξε καί Πάνδημός τις. 
νεανίας Κρής δαιμόνιος, δστις πρός τοΐς άλλοις, καί ποιήματα Ίτα- 
λιστί έγραψεν ύπέρ τής άπαλλαγής τής Κρήτης άπό τών δεινών 
τών ξενικών έπιδρομών, καί τής τελείας άπό τούς τυράννους της 
άπελευθερώσεως.Έν τοΐς ποιήμασι τούτοις, ύπάρχουσι στίχοι άπαρά- 
μιλλοι, στίχοι άξιοι τοϋ καλάμου τοϋ Πολιτιανοϋ, τοϋ Παρίνω καί 
τοϋ Αεοπάρδου. 'Ο δεκαοκταετής ουτος νέος καί οί λοιποί τών Ελ
λήνων συμμαθητών του, πάντοτε παθαινόμενοι, έν τή ξένη γή, περί
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τής τύχης τής Πατρίδος, άπεφάσισαν νά έχωσι διαρκές τι σύμβολον 
παρηγοριάς ύπό τάς δψεις των, έμφαΐνον τήν Εθνικήν άναγέννησιν. 
'Ως τοιοϋτον δέ σύμβολον έξελέξαντο τόν Φοίνικα, μετά τοϋ Σταυροϋ 
έπΐ τής κεφαλής του, άπαραλλάκτως ώς φαίνεται έν τε τή δημοσιευ- 
θείση σφραγΐοι και έν τοΐς νομίσμασι τοϋ Κυβερνήτου, έχάραξαν δέ 
τό σύμβολον αύτό επί των ιδιαιτέρων των σφραγίδων. Έκτοτε καί 
είς πολλά των έν Ένετία τυπωθέντων Ελληνικών βιβλίων άπετυ- 
πώθη δ Φοΐνιξ έν τή προμετωπίδι αυτών, παρέμεινε δέ παρά τοΐς 
κατά τά μέρη έκεΐνα Έλλησι καί μάλιστα τοΐς παρά τψ Πανεπιστη- 
μίψ τοϋ Πατανίου έκπαιδευομένοις ή άνάμνησις αΰτη ώς ιερά καί 
προοιωνίζουσα τήν τοϋ Έθνους άνάστασιν.

Είς αύτό τοϋτο τό Πανεπιστήμιον τοϋ Πατανίου έξεπαιδεύθη 
κατά τά τέλη τοϋ προπαρελθόντος αίώνος (18ου) καί δ Κυβερνή
της, δστις βεβαίως θά έγνώριζε τά τοϋ Πανδήμου καί τών λοιπών 
Έλληνοπαίδων τοϋ ΙΣΤ' αίώνος· έντεϋθεν δέ, φαίνεται, ή τής νεαράς 
ήλικίας έντύπωσις έπέδρα έτι μάλλον έπί τήν καρδίαν αυτοϋ, δτε 
είδε τήν Πατρίδα έλευθέραν καί καλοΰσαν αυτόν, δπως τήν κυβερ- 
νήση. Έν τή ισχυρά τοϋ Κυβερνήτου διανοίφ ή τοϋ Φοίνικος παρά- 
στασις, μετά τοϋ Σταυροϋ μάλιστα, έξεικόνιζε πρακτικώτερον καί 
έμφαντικώτερον τήν τής Ελλάδος άναγέννησιν, ικανοποιεί δέ καί τάς 
βαθείας αύτοϋ θρησκευτικάς πεποιθήσεις.

nepc ‘Ελληνικών «αφΛσήμ,ων

Παράσημα λέγονται αί συνήθως έξ άστέρων Σταυρών καί Ται
νιών συνιστάμεναι έξωτερικαί ένδείξεις τιμής, &ς άπονέμουσιν αί Πο- 
λιτεΐαι ή οι 'Ηγεμόνες διά πολιτικάς ή στρατιωτικάς υπηρεσίας.

'Η ιδέα τοϋ Παρασήμου πρώτην άρχήν έχει τά μεσαιωνικά 'Ιπ- 
ποτικά Τάγματα, ιδρυθέντα πρός τινα στρατιωτικόν ή θρησκευτικόν 
σκοπόν καί βασιζόμενα έπί αύστηράς συνενώσεως τών μελών δι’ 
ώρισμένων ύποχρεώσεων έκ τούτων άνεπτύχθησαν αί ύπό Μοναρ
χών ίδρυθεΐσαι Ταγματοειδώς ένώσεις· παραθέτομεν δέ πάντα τά
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σχετικά τής Εδρύσεως 'Ιπποτικών Ταγμάτων Παρασήμων έν Έλ- 
λάδι, δπως φωτίσωμεν τους άναγνώστας ήμών καί άρχόμεθα έκ τών 
πρακτικών τής έν "Αργεί Δ'. ’Εθνικής Συνελεύσεως.

«Δ' Ή Κυβέρνησις έχει τήν πληρεξουσιότητα να συστήση εν 
«Τάγμα 'Ιππέων υπό τήν σκέπην καί τό θειον δνομα τοΰ Σωτήρος. 
«Θέλει δέ προσφέρει διά τών διαφόρων τούτων Παρασήμων τοΰ 
«Τάγματος τούτου πρός τούς Ναυάρχους τών Συμμάχων Βασιλέων, 
«προς τόν ’Αρχιστράτηγον τής άπεσταλμένης Γαλλικής Στρατιάς 
«καί πρός τούς στρατιωτικούς καί λοιπούς τής συνοδίας, τούς 
«όποιους οί είρημένοι ’Αρχηγοί ήθελον τή σημειώσει εις δείγμα 
«τής ευγνωμοσύνης τοΰ Έθνους.

«Τα αύτά παράσημα θέλουν προσφερθή ωσαύτως εις τούς Φι- 
«λέλληνας, δσοι άφοσιώθησαν εις τόν Ελληνικόν άγώνα άπ’ άρ- 
«χής τοΰ 1821 έτους, καί εις έκείνους οίτινες συνέδραμον διά γεν
ναίων συνεισφορών».

«Ε' Τά δνόματα τών Φιλελλήνων, δσοι άπέθανον εις τήν Έλ- 
«λάδα, μαχόμενοι ύπέρ τής άνεξαρτησίας της, θέλουν χαραχθή έπί 
«τίνος μνημείου είς τόν ναόν τοΰ Σωτήρος».

«Στ'. Τά δνόματα τών Φιλελλήνων, δσοι έλαβον μέρος είς τήν 
«έπανόρθωσιν τής Ελλάδος, θέλουν καταχωρηθή εις Δίπτυχα, τά 
«όποια Θέλουν κατατεθή επί τοΰ ρηθέντος μνημείου».

'Άρΰ'ρον Συμπληρωματικόν

«"Οταν αί περιστάσεις συγχωρήσωσι, τά Παράσημα τοΰ Τάγμα- 
«τος θέλουν δοθή λόγιο βραβείου εις τούς πολίτας, οΕ όποιοι ύπη- 
«ρέτησαν σημαντικά τήν Πατρίδα, ή έκστρατεύσαντες κατά Ξηράν 
«και κατά θάλασσαν ή συνεισφέροντες διά τών άγώνων των είς 
«άστικήν καί πολιτικήν αυτής έπανόρθωσιν».

«Ό Νόμος θέλει προσδιορίσει πόσοι πολίται είναι δυνατόν νά 
«όνομασθώσιν ’Αξιωματικοί ή 'Ιππείς τοΰ Τάγματος τούτου, καί 
«πας βαθμός, ως καί εκείνος τοΰ άπλοΰ 'Ιππέως θέλει είναι προι- 
«κισμένος άναλόγως μέ τήν θέσιν του».
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«Ό Νόμος θέλει προσδιορίσει ωσαύτως τά άφεύκτως άπαιτού- 
«μενα χαρακτηριστικά διά τήν άπόλαυσιν αύτής τής άμοιβής».

« § ρστ' τής Α' έν Έπιδαύρψ Εθνικής Συνελεύσεως. Τά χρώ- 
»ματα τής έπιβραβεύσεως καί αί τάξεις αύτών θέλουν προσδιορισθή 
»άπό τον περί τούτου έκδοθησόμενον νόμον». "Ωρισεν Γνα :

Τά Ελληνικά Παράσημα έν γένει εισι δίχροα ήτοι Κυανόλευκα, 
διότι δύο μόνον χρώματα, τό κυανοΰν κα'ιλευκόν, ώςΈθνικά χρώματα 
άνεγνωρίσθησαν καί έψηφίσθησαν ύπό των Εθνικών κατά τήν έπα- 
νάστασιν συνελεύσεων, ώς είρηται, καί κατόπιν, μετά τήν ανεξαρ
τησίαν τοΰ Έθνους, διά Νόμων έπεκυρώθησαν.

Τό παράσημον τοϋ Τάγματος τοϋ Σωτήρος έψήφισεν, ώς άνω- 
τέρω, ή έν Άργει Δ' τών Ελλήνων Εθνική Συνέλευσις, διά τοϋ άπό 
1 ’Ιουλίου 1829 Η' ψηφίσματος αύτής, είς άνάμνησιν τής αίσίως 
τελεσθείσης σωτηρίας τής Ελλάδος.

Ευθύς μετά τήν άποκατάστασιν τής Βασιλείας διά τοϋ άπό 20 
Μαΐου 1833 Διατάγματος τοϋ Βασιλέως Όθωνος έκανονίσθησαν τά 
τοϋ Παρασήμου λεπτομερέστερον καί διηρέθη τοΰτο είς πέντε πλά
σεις, ήτοι,

α') Τό τών 'Ιπποτών τοΰ Άργυροϋ Σταυροϋ (Chevalier), 
β') Τό τών 'Ιπποτών τοϋ Χρυσοϋ Σταυροϋ. (Cfficiers). 
γ') Τό τών Ταξιαρχών (Commanteurs). 
δ') Τό τών Άνωτέρων Ταξιαρχών (Crand Commandeurs). 
ε') Τό τών Μεγαλοσταύρων (Crand Croix).
Έκτοτε προσέλαβε τό δνομα τοϋ Βασιλικού Τάγματος, ώρίσθη ό 

Βασιλεύς άρχηγέτης αύτοϋ (Crand maitre) καί περιωρίσθη ό μέν 
άριΟμός τών τοϋ Χρυσοϋ Σταυροϋ 'Ιπποτών είς 120, ό τών Ταξιαρ
χών είς 30, ό τών Άνωτέρων Ταξιαρχών είς 20 καί ό τών Μεγα
λοσταύρων είς 12.

Οί 'Ιππόται τοΰ Άργυροϋ Σταυροϋ έμειναν έκτοτε άπεριόριστοι 
Ή διαφορά τοϋ Άργυροϋ Σταυροϋ άπό τοϋ Χρυσοϋ έγκειται 

είς τήν έξ άργύρου ή χρυσοϋ κατασκευήν τοΰ Παρασήμου, ή δέ 
τούτων άπό τήν τών Ταξιαρχών, δτι ό μέν Σταυρός τών 'Ιπποτών 
ήρτηται άπό τοϋ άριστεροϋ μέρους τοϋ στήθους, ό δέ τών Ταξιαρ-
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χων κατά τι μείζονος σχήματος καί εύρυτέρας ταινίας άπό τοΟ 
λαιμοΟ τοΟ φέροντας. Καί οί Ταξιάρχαι καί οΕ ’Ανώτεροι Ταξιάρχαι 
είσίν Χρυσοί καί τοΰ αυτοϋ μεγέθους, κατά τό νεώτερον Διάταγμα 
τής 21 ’Ιανουάριου 1869, μέ τήν διαφοράν, δτι οί ’Ανώτεροι παρα- 
κολουθοΰνται όπό πλακός (Άστέρος).

'Ο Μεγαλόσταυρος εξαρτάται άπό τοΰ άριστεροϋ ώμου πρός τήν 
δεξιάν πλευράν, ληγούσης τής ταινίας είς Σταυρόν ισομεγέθη τφ 
των Ταξιαρχών, παρακολουθεΐται δέ όπό Άστέρος, έπί τοϋ άριστεροϋ 
τοϋ στήθους μέρους.

Διά νόμου τής 14 Αύγουστου 1848 ηδξησεν είς 240 <5 άριθμός 
των Ιπποτών τοϋ Χρυσοϋ Σταυροΰ, είς 70 τών Ταξιαρχών καί είς 
30 τών Άνωτέρων Ταξιαρχών. Έμειναν δέ 12 οί Μεγαλόσταυροι.

Είς τόν περιορισμόν τοϋτον τών τεσσάρων τάξεων δεν συμπερι- 
λαμβάνεται α') ή Βασιλική Οικογένεια καί β') οί Ξένοι ύπήκοοι.

Τό παράσημον τοϋ Βασιλικοϋ Τάγματος τοϋ Σωτήρος κατα
σκευάζεται έν τφ έν Παρισίοις Έργοστασίψ Lemattre έκ λευκοϋ 
σμάλτου έπί άργυροϋ ή Χρυσοϋ Σταυροϋ, κατά τόν βαθμόν, φέροντος 
έπί τής προμετωπίδος μέν τήν Εικόνα τοϋ Σωτήρος, περικλειομένην 
ύπό τής έπιγραφής : «'Η δεξιά σου χειρ, Κύριε, δεδόξασται έν 
ισχύει », έκ τοΰ δπισθεν δέ σχήμα μικροΰ Σταυροϋ μέ τήν έπιγρα- 
φήν.« 'Η έν Άργει Δ'τών 'Ελλήνων ’Εθνική Συνέλευσις, αωηθ'», 
έξαρτάται δέ έκ κυανής ταινίας κυματοειδούς, έχούσης στενόν λευ
κόν περιθώριον.

Τό παράσημον τοϋτο άπονέμεται είς τους υπηκόους Έλληνας, 
τή προτάσει τοϋ έπί τών ’Εξωτερικών 'Γπουργοΰ, ώς 'Γπουργοϋ τοΰ 
Βασιλικού Οίκου, όπό τοΰ Βασιλέως, έπί έκτάκτω φιλοπονία καί 
τιμιότητι, έν φ κλάδω έκαστος δπηρετεΐ. Τό δίπλωμα τής άπονομής 
φέρει τήν Βασιλικήν όπογραφήν, τήν τοΰ 'Γουργοϋ τών ’Εξωτερι
κών καί τήν μεγάλην σφραγίδα τοϋ Κράτους.

Οόδείς υπήκοος Έλλην δύναται νά λάβη άνωτέρου βαθμοΰ 
παράσημον, άν δέν έχη πρότερον βαθμοϋ κατωτέρου. Τοϋτο δέν έκ- 
τείνεται καί έπί τών ξένων ύπηκόων. Διά πάσαν δέ προαγωγήν 
άπαιτείται νέα ύπηρεσία.

5
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Ό Βασιλεύς δύναται, εϊς ένδειξιν έξαιρετικής εύνοιας, νά άπο- 
νείμη ιδία χειρί τό παράσημον, έκδιδομένου κατόπιν όπό τοΟ 'Γ- 
πουργείου τών Εξωτερικών τοΟ οικείου διπλώματος.

Τό παράσημον τοϋ Σωτί)ρος φέρεται είς Έθνικάς ή Βασιλικάς 
έορτάς· έν ίδιωτικαϊς δέ τελεταϊς φέρουσιν οί Μεγαλόσταυροι καί οί 
’Ανώτεροι Ταξιάρχαι μόνον τόν ’Αστέρα, οί δέ λοιποί βαθμοφόροι 
μικράν ταινίαν τοϋ χρώματος τοϋ Τάγματος έπί τής άριστεράς τοϋ 
ένδύματος κομβιοδόχης.

Τά της δαπάνης τοϋ παρασήμου προβλέπει ιδιαίτερον άρθρον 
τοϋ προϋπολογισμού τοΰ έπί τών’Εξωτερικών Τπουργείου (1). 1

1) Ό τετιμημένος διά παρασήμου φέρει τούτο έφ’ δρου ζωής, έπιστρέφεται 
δ’ εις τό Κράτος μετά θάνατον.

Άφαίρεσις παρασήμου διά Διοικητικής άποφάσεως έπ’ οΰδενΐ λόγφ επιτρέ
πεται.

’Επιτρέπεται δμως ή άφαίρεσις τών τε έγχωρίων καί ξένων παρασήμων κατά 
τά άρθρα 21 §ως 23 τοΰ Κοινού Ποινικού Νόμου, δπόταν δ τετιμημένος καταδι- 
κασθή τελεσιδίκως δι’ ατιμωτικήν πράξιν π. χ. κλοπήν, δπεξαίρεσιν, πλαστογρα
φίαν, συκοφαντίαν κτλ. καί έπί πλημμελήματι άνω τοΰ έτους.Α
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ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΛΑΡΕΤΥ

“Μ SHM ΑΙ Α„
Ιργον σχεφθέν Οπό τής Γαλλ.’Ακαδημίας.

Προς μεγαλντέραν χατανόηοιν τής οημαοίας τής 
Σημαίας έΰεώρηοα χρήσιμον να παρα&έοω ένταϋ&α 
την 'Ιστορικήν Διήγηαιν περί Σημαίας τού Γάλλου 
'Ακαδημαϊκού 'Ιουλίου Κλαρετύ. Το εργον βραβευ- 
&εν υπό τής Γαλλικής 'Ακαδημίας καταδεικνύει δλον 
τό μεγαλεΐον τοΰ μικρού μεταξωτού υφάσματος εν 
οχέσει προς την Πατρίδα, και δλας τάς υποχρεώ
σεις, ας πας τις εχει προς τό ούμβολον τούτο τής 
Πίατεως καί τής Πατρίδας.

A

£,εν γνωρίζετε σείς, δέν γνωρίζετε, έλεγε πολλάκις δ γέρων Λοχα
γός Φουζερέλ κτύπων την τράπεζαν, τί σημαίνει ή λέξις Σημαία. 
Πρέπει νά υπηρέτησες εις τον στρατόν, πρέπει νά έβάδισες επί οδών, 
αΐτινες δέν άνήκουσι πλέον εις την Γαλλίαν νά άπεμακρΰνθης εκ 
τής χώρας σου και νά μη άκοΰης προφερομένην λέξιν τής γλώσσης 
ήν από παιδίον λαλείς' πρέπει νά είπες καθ’ εαυτόν κατά τάς ημέ
ρας των αναπαύσεων ητών κοπώσεων, δτι τό μετάξινου εκείνο τε- 
μάχιον, μετά τρία Γαλλικά χρώματα δπερ εκεί κάτω κυματίζει εις 
τό κέντρον τοΰ λόχου, εινε ή άποΰσα Πατρίς. Πρέπει, εν τώ μέσφ 
τοΰ καπνού τής μάχης, νά μη είχες ά'λλο σημεΐον συναθροίσεως ή 
αυτό τό έσχισμένον τεμάχιον, διά νά έννοήσης, διά νά αίσθανθής 
παν δ,τι εγκλείει εις τάς πτυχάς του τό ιερόν εκείνο πράγμα, δπερ 
καλείται Σημαία. Ή Σημαία, καλοί μου φίλοι, μάθετέ το καλώς, 
παρέχει έν μια λέξει, και εις έν αντικείμενου καθιστά ψηλαφητήν
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την ζωήν έκαστου έξ ημών την εστίαν έν ή έγεννήθημεν, την γω
νίαν τής γης δπου άνεπτΰχθημεν,τό πρώτον μειδίαμα τοΰ παιδιού, τήν 
μητέρα ήτις λικνίζει τό τέκνον, τον πατέρα οστις επιπλήττει, τον πρώ
τον φίλον, τό πρώτον δάκρυ, τάς ελπίδας, τά δ'νειρα, τάς αναμνή
σεις. Εινε απασαι αΐ τέρψεις αΰται, άπασαι, κεκλεισμέναι εις έν 
όνομα τό ώραιότερον πάντων: ή Πατρίς. Ναί, σάς λέγω, ότι ή Ση
μαία εγκλείει πάντα ταΰτα. Εινε ή τιμή τοΰ Συντάγματος, αί δόξαι 
του κα'ι οΐ τίτλοι του, αιτινες άπαστράπτουσι με χρυσά γράμματα έπι 
τών ήλλοιωμένων της χρωμάτων, άτινα φέρουσι νικών ονόματα. 
Εινε αυτή ή συνείδησις τών άνθρώπων οΐτινες υπό τάς πτυχάς της 
βαδίζουσιν εις τον θάνατον. Είναι τό αυστηρόν κα'ι ύπερήφανον κα
θήκον άντιπροσωπευόμενον υπό τοΰ υπάτου βαθμοΰ τοΰ μεγαλείου. 
Εινε ιδέα κυματίζουσα. Μή έκπλήττεσθε λοιπόν ποσώς, διότι εινε τό
σον προσφιλής ή ενίοτε ρακώδηςσχεδόνΣημαία, κα'ι αν πίπτωσι μέ τό 
στήθος διάτρητον ή τήν κεφαλήν συντετριμμένην δι’ αυτήν ! Νο
μίζεις ότι αόρατα νήματα συγκρατοΰσι πάσας τάς καρδίας τοΰ Συν
τάγματος προς αυτήν. Ή άπώλειά της εινε αισχύνη α’ιωνία. Καλ
λίτερα νά ραπίσωσιν ένα προς ένα τάς χιλιάδας έκείνας τών άν- 
δρών, παρά νά τοϊς άρπάσωσι τήν Σημαίαν. “Οχι, έκατοντάκις όχι, 
ποτέ δεν θά έννοήσητε τί υποφέρει εκείνος, δστις γνωρίζει δτι ή 
Σημαία του έμεινεν ως τμήμα ολόκληρον τής Πατρίδος εις τάς χεΐ- 
ρας τοΰ έχθροΰ. Είναι ιδέα ήτις τον βασανίζει κα'ι ήτις δεν τον 
άφίνει πλέον. «Ή Σημαία είναι εκεί κάτω, τήν έπήραν, τήν φυ- 
λάττουν εκείνοι!» Νύκτα κα'ι ημέραν τό ενθυμείται....και πολλάκις 
αποθνήσκει έξ αΰτοΰ. Θά μέ έρωτήσητε, τί εινε ή Σημαία; εν σΰμβο- 
λον.,.Τί σημαίνει αν κειται εδώ ή εκεί, εις μίαν έπιθεώρησιν ή εις 
μίαν άποθέωσιν ; Σΰμβολον, έστω· άλλ’ έν δσω τό ανθρώπινον γέ
νος έχη ανάγκην νά συνδέηται προς μίαν πίστιν ύγιά, αληθή, αρ
ρενωπήν, θά έχη χρείαν τών συμβόλων τούτων, ών μόνη ή θέα 
μέχρι μυχίων άνακινεΐ έν ήμΐν πάντα τά εΰγενή αισθήματα, πάν 
δ,τι μάς οδηγεί προς τήν θυσίαν,τήν αΰταπάρνησιν κα'ιτό καθήκον!» 
Όποταν έλάλει τοιουτοτρόπως δ Λοχαγός Φουζερέλ έσίγα κατόπιν 
πάραυτα ως νεναρκωμένος, δπερ τώ ήτο σΰνηθες. *Ητο συνήθως,
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μελαγχολικός, άπηυδισμένος, σκεπτικός, κεκυρτωμένος υπό των χρό
νων, και εις τό μικρόν καφφενεΐον τής Βερνών εις δ μετέβαινε πά
σαν εσπέραν δπως άναγνώση τάς Παρισινός εφημερίδας, σπανίως 
καί ε’ις σπουδαίας περιστάσεις, ήκουον την φωνήν του. Προ πολλών 
ετών δ Φουζελέρ έσύχναζεν εις τό Καφφενεΐον τής πόλεως, εις την 
γωνίαν τής μικράς όδοϋ, παρά την Εκκλησίαν. Μετέβαινε καθ’ έκά- 
στην μετά τό φαγητόν, κατά την αυτήν στιγμήν, έκάθητο πάντοτε 
εις την αυτήν τράπεζαν, έμενεν ώρισμένας ώρας και άπήρχετο κατά 
τήν αυτήν στιγμήν μεταβαίνων εις τήν έν τή παλαιά όδώ τοϋ 'Αγίου 
’Ιακώβου οικίαν του. Ή τράπεζα εις ήν έκάθητο ουδέποτε κατε- 
λαμβάνετο ύπ’ ά'λλου. "Αν προ τής άφίξεως τοΰ Φουζερέλ, έμπορός 
τις νέηλυς έν Βερνών, ή διαβάτης τις έλάμβανε θέσιν έν τή γωνία 
δπου συνήθως έκάθητο ό αρχαίος στρατιώτης, ό υπηρέτης τοΰ καφ- 
φενείου πλησιάζων τψ έλεγε χαμηλοφώνως.

—ΕΤνε άδΰνατον, κύριε, νά μείνητε εις τήν θέσιν αυτήν, εινε ή 
Τράπεζα των Λοχαγών.

*Ητο διάσημος έν τφ καφφενείω τής Πόλεως ή Τράπεζα τών 
Λοχαγών, καίτοι δέ ό Φουζερέλ ήρχετο μόνος, έκαλειτο οΰτω, δια
τηρούσα τήν άνάμνησιν ετέρου στρατιώτου, τοΰ συντρόφου τοΰ Φου
ζερέλ, δστις καί αυτός άλλοτε έκάθητο προ τής μαρμάρινης έκείνης 
τραπέζης πάσαν εσπέραν. Ή Βερνών έπί πολύ ειχεν ΐδει αυ
τούς πάντοτε έν τή ιδία θέσει καί έν τώ αύτώ καφφενείω, συ
στρέφοντας υπό τάς χείρας τούς κύβους τοΰ Δόμινο, ή άνάπτοντας 
ολίγον οινόπνευμα, καί θεωροΰντας άφώνως τήν λάμψιν έκείνην 
ήτις ανίσχυρος έσβέννυτο πάραυτα καθώς σβέννυται τό γήρας. Λεν 
ήσαν Ιδιότροποι, καίτοι γέροντες' δεν παρεδίδοντο δμως ευχαρίστως 
εις ομιλίας. "Ηρκουν αύτοίς αί λέξεις αΐ άναπολοΰσαι τάς αναμνή
σεις τών παρελθόντων, τήν ηχώ τής μάχης, τά πρόσωπα τών άπο- 
θανόντων φίλων. Τό πάν δι’ αυτούς ήτο ή φιλία των, καίτοι δέ 
ολίγον ευτυχείς καί κατειλημμένοι υπό τών δεινών τοΰ γήρατος εύ- 
ρισκον καλήν τήν κατάστασιν αυτών.

Ό Φουζερέλ καί ό Μαλαπέρ, ως αρχαίοι φίλοι ώμίλυυν εις ενι
κόν προς άλλήλους.
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Εΐχον γνωρισθή εις to αυτό Σύνταγμα της γραμμής καί ταύ- 
τοχρόνως σχεδόν εΐχον μεταβή εις τον αυτόν Λόχον των Γρεναδιέ
ρων τής παλαιάς αύτοκρατορικής φρουράς. 'Ο Φουζερέλ ήτο Νορ- 
μανδός' εΐχεν αναχωρήσει νεώτατος εκ τής Πατρίδος του Πρεσανΰ, 
ήτις εινε μικρόν χωρίον εις τά περίχωρα τής Βερνών, καί δπερ,άγνω
στον διατί ονομάζεται *Υηερήφανον, και ώς εθελοντής γενναίως 
μαχόμενος, μή φειδόμενος εν τή εκστρατεία, ούτε τοϋ αίματος αύτοΰ 
ούτε τών κόπων, εΐχεν αποκτήσει διά τής λόγχης καί τοΰ ξίφους τάς 
έπωμίδας τοϋ λοχαγού. Ό Μαλαπέρ είχε πράξει τό αυτό άφικό- 
μενος εις τον αυτόν σκοπόν διά τής Ιδίας δδοϋ. Υιός άλιέως εκ 
Λορμών πλησίον τοϋ Βορδώ, ώς ό Φουζερέλ, κατήγετο εκ Νορ
μανδικής αγροτικής οικογένειας, ειχεν αφιερώσει τον βίον του εις 
την Γαλλίαν, ήν τότε ό Ναπολέων ό πρώτος ωθεί προς πάντας τούς 
πολέμους, κεντών μέχρις αίματος τον πολεμικόν τοϋτον ίππον.Μετά 
τούς μόχθους του εΐχεν αποκτήσει ξίφος Λοχαγού, τό Παράσημον,καί 
μετρίαν σύνταξιν, ήτις μόλις τώ ήρκει. ’Αλλά πάντοτε ό Μαλαπέρ, 
ώς δ Φουζερέλ, ολίγον έφρόντιζε περ'ι τής ζωής ή τοΰ θανάτου του.

Παραπλεύρως οι δύο εκείνοι άνδρες ώς στρατιώται σταθεροί, 
εΐχον εύρεθή εις τάς τελευταίας μάχας τής αυτοκρατορίας, εν Γερμα
νία καί Γαλλία καί μετά την επάνοδον εκ τής νήσου "Ελβας έχυσαν 
τό αιμα αυτών εις τό Βατερλώ, εις την νψίστην κα'ι έσχάτην στιγμήν 
τοϋ ψυχορραγοϋντος κατακτητοϋ. ’ Αμφότεροι ο! Λοχαγοί έπειράθησαν 
εκεί, δ,τι άνθρωπος δύναται νά πειραθή, δπως μήνεπιζήση. Πληγω
μένοι κα'ι ώς νεκροί άφεθέντες εΐχον πέσει μετά τελευταία τετράγωνα 
κα'ι κυανά αυτών ενδύματα, περιστοιχούμενοι ύπό σωρού ενδυμάτων 
ερυθρών. Είτα, τήν επαύριον τής άναρρώσεως εύρον καθήμενον βα
σιλέα επι τού αύτοκρατορικοϋ θρόνου, τοϋ θρόνου, δν έπ'ι τοσοϋτον 
διά τών ανδρείων αυτών βραχιόνων ειχον ένισχύσει, τήν λευκήν Ση
μαίαν καταλαβοΰσαν τήν θέσιν τής τριχρώμου, νέαςστολάς, και Σου
ηδούς, οϊτινες ώνόμαζον τούς στρατιώτας τοϋ Μιλώ και τοΰ Νέϋ 
«Ατ]ατάς τοΰ Λήρου». "Ονειρον έξαφανισθέν !

Τότε οι δυο φίλοι παρετήρησαν άλλήλους κινοϋντες τήν κεφα
λήν. Έν πλήρει ακμή, εν ηλικία τεσσαράκοντα ετών εύρίσκοντο
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απόμαχοι, άνευ θέσεως, αν ευ έλπίδος, με μικράν σύνταξιν, ήτις γλί- 
σχρως έπλήρωνεν αΰτοΐς την Ιεράν τιμήν των πληγών των. Τί νά 
πράξωσι, κα'ι ποιαν ζωήν νά διαγάγωσιν εν τη νέα Γαλλία οι δυο 
έκεϊνοι στρατιώται, τούς οποίους ήρξαντο νά ύποπτευωσι, κα'ι τούς 
οποίους οί μέν έκάλουν Βοναπαρτιστάς, οΐ δέ ’Ιακωβίνους ; Ό 
Φουζερέλ καί ό Μαλαπέρ παρηγορήθησαν λέγοντες, δτι ή Βασιλεία 
των Βουρβόνων δεν ήδΰνατο νά διαρκέση και δτι πρέπει νά περι- 
μένωσι. Τότε έζήτησαν μίαν γωνίαν τής μεγάλης ταυτης χώρας, υπέρ 
ής τόσον άνδρείως ειχον άγωνισθή, μίαν γωνίαν εις τήν οποίαν νά 
καταφυγωσι, νά άναπαυθώσι, νά ύπομείνωσιν. Εϊκοσιν έτη παρήλ- 
θον, άφ’ δτου έγκατέλιπον δ εις τάς μηλέας του, ό έτερος τάς αμπέ
λους του. Εϊκοσιν έτη άφ’ δτου διά μέσου τοΰ κόσμου διήγον 
βίον πλανοδίων ιπποτών, βαδίζοντες πάντοτε, ουδέποτε αναπαυόμε
νοι, ήττημένοι ή νικηταί, εισερχόμενοι προπορευομένης τής Μουσι
κής εις τάς κατακτηθείσας πρωτεύουσας, κα'ι τήν έπαυριον διαφι- 
λονικοϋντες κατά τοΰ Κοζάκου ή Πρώσσου τήν γήν τής Γαλλίας, 
ήτις είχε ποτισθή άπασα διά γαλλικού αίματος. Εικοσαετείς πορεΐαι 
κα'ι μάχαι ! Εις διάστημα εϊκοσιν ετών αί έστίαι κενοϋνται και οΐ 
γέροντες άποθνήσκουσιν. Ουδέτερος αυτών ευρεν ίχνος παρελθόντος. 
Εις τήν θέσιν τής εν Λορμών μικράς οικίας δ Μαλαπέρ εΰρε ξε- 
νοδοχείον νεωστ'ι έκτισμένον και χρησιμεΰον ως σταθμός εις τήν ά'μα- 
ξαν τοΰ Βορδώ.

Όπόταν ό Φουζερέλ έζήτησεν εν Πρεσανύ ειδήσεις περί τών 
συγγενών του, οι κάτοικοι άνηρώτων τήν μνήμην των και έ'λεγον :

— Ναί, ήκουσα νά ομιλούν περί αυτών.
Άφήκαν τον τόπον και κατώκησαν εϊς τό Πασΰ, όπου και 

άπέθανον.
’Ιδού τί έ'μενεν εις τούς δυο φίλους· ονόματα επί λίθου εις τό 

κοιμητήριον τοΰ χωρίου. Βλέποντες λοιπόν δτι ήσαν ανωφελείς και 
μόνοι εν τφ κόσμω, άπεφάσισαν νά ζήσωσιν όμοΰ, δ εις παρά τον 
άλλον, ώς στρατιώται εις τήν γραμμήν. Δέν εχωρίσθησαν πλέον. 
Ό Φουζερέλ έπεισε τον Μαλαπέρ νά κατοικήσωσιν εις Νορμανδίαν 
και έξελέξαντο τήν ήσυχον και θελκτικήν μικράν τής Βερνών πόλνι
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δπου ένώσαντες τάς μικρής των προσόδους, άλλως τε ειθισμενοι προ 
πολλοΰ εις τάς στερήσεις, έζων άνέτως. Ήτο ή τελεία άναπαυσις μετά 
την μεγάλην ταλαιπωρίαν. Πόσον διάφορος ή νέα αΰτη ζωή ! Τά 
έτη έρρεον εν μακραΐς ήμέραις ώς αί νύκτες τοΰ χειμώνος, φέροντα 
πάντοτε τάς αύτάς ενασχολήσεις, τάς αύτάς ομιλίας, τούς αυτούς πε
ριπάτους. Ή πόλις μέ τάς γραφικάς αυτής οδούς, δπου πολλαχοϋ 
συναντιόνται ίχνη τοΰ παρελθόντος, εινε εκ των πόλεων εις ας ευχα
ρίστως μένει τις προς άνάπαυσιν. Ό Σηκουάνας ήρέμα ρέει υπό την 
λιθίνην γέφυραν. Καπνο'ι υγιείς και άρωματιυδεις εξέρχονται από 
τής στέγης τής Βερνών κα'ι τοΰ Βερνωνέ, χωρίου απέναντι τής πό- 
λεως κα'ι εις την αντίθετον τοΰ ποταμού ό'χθην. Φαιδρά πρόσωπα 
προβάλλουσιν εις τά παράθυρα των φαιών οικιών. Ούδεμία κίνησις 
πυρετώδης παρουσιάζεται. Μόλις στρατιώταί τινες προξενοΰσι περισ
σότερον θόρυβον, βαδίζοντες έπ'ι τοΰ λιθοστρώτου’ ό πληθυσμός 
ούτος, ον άποτελοΰσι κτηματίαι, έραστα'ιτών άνθέων, αρχαίοι στρα- 
τιώται απόμαχοι, διάγει ήρέμα υπό την Νορμανδικήν ατμόσφαιραν.

Θά έδιδον τούς καλλιτέρους οίνους τού "Εβρου και τής κοιλάδος 
τοΰ 'Ωζ, διά δύο βαρέλια Μεδώκ, έλεγεν ενίοτε ό Μαλαπέρ εις τον 
Φουζερέλ. 'Ομολογώ δμως δτι ζή τις καλά εν Νορμανδία, και δτι 
γηράσκει ευχαρίστως.

'Η χαρά εν τούτοις τών δύο αξιωματικών δέν ήτο μεγάλη, 
άπασαι δέ αί διασκεδάσεις αύτών συνίσταντο εϊς τό νά διασχίζωσι 
τάς μεγάλας οδούς, την δενδροστοιχίαν τής Μαιζονέτ, μέχρι τέλους 
τής δενδροφύτου οδού, ήτις ακολουθεί παραπλεύρως την αιμασιάν 
τοΰ περιβόλου τοΰ Βιζύ. Είτα προεχώρουν βαδίζοντες πάντοτε, καί 
μόνον ίστάμενοιενίοτε, δπως χαράξωσιν επί τοΰ χώματος τό σχέδιον 
μάχης, περί ής ή φιλονικεία, είσήρχοντο είς τό δάσος, σταματών- 
τες υπό τά μεγάλα δένδρα τοΰ Βαλμέ. ΕΙτα έπανήρχοντο, όμιλοΰν- 
τες πάντοτε είς τό ξενοδοχεΐον Έβρέ, δπου έτρωγον, χαιρετίζοντες 
καί καθήμενοι είς την τράπεζαν ενταύθα μάλλον ήκουον ήέλάλουν. 
Μετά τό γεύμα εδίπλωνον τό χειρόμακτρον, έχαιρέτιζον καί πάλιν, 
καί μετέβαινον είς τό καφφενεΐον, δπου παίζοντες δόμινο, περιέμεναν 
δπως τό ώρολόγιον τής Εκκλησίας σημάνη ένάτην. Πάραυτα τότ3
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επέστρεφον εΙς τον οικόν των, έλάμβανον τό παρά την κλίμακα κη- 
ρίον, καί θλίβοντες τάς χεΐρας, άνήρχοντο έκαστος εις τό δωμάτιόν 
του, βλέποντες καθ’ ύπνον τάς παρελθούσας κατακτήσεις και τάς μα- 
ρανθείσας δόξας.

Τήν επαύριον τοϋ Βατερλώ ήλπιζον, δτι ή Κυβέρνησις των 
Βουρβόνων θά ήτο προσωρινή, και περιέμενον ήμερα τη ήμερα, 
δπως σΰρωσι πάλιν τό παρά τό προσκεφάλαιον κρεμάμενον ξίφος 
των. Άρχαΐον δημοκρατικόν αίσθημα τοϊς ελεγεν, δτι ό Λουδοβί
κος ένατος δεν θά έβασίλευεν επί πολύ. Έν τούτο ις τά έτη έξηφα- 
νίζοντο, έφευγον οι δυο λοχαγοί ήσθάνοντο, δτι έγήρασκον, ενώ δ 
Κάρολος δέκατος, διαδεξάμενος Λουδοβίκον τον ένατον, έξηκολού- 
θει βασιλεύων.

Τι νά γείνη ! ελεγεν ενίοτε δ Φουζερέλ, τό παν έτελείωσε, καλέ 
μου Μαλαπέρ- δεν θά διοικήσωμεν πλέον στρατιώτας· πρέπει νά 
άφήσωμεν τήν θέσιν εις τούς ταχυτέρους, ο! ρευματισμοί έρχονται!... 
“Αλλως τε έσυνειθίσαμεν και εις τήν αργίαν· δ αήρ τοϋ στρατώνος 
θά μας φανή ήδη πολύ βαρύς! Χαίρετε, ώραϊαι ήμών ελπίδες, πτωχέ 
μου φίλε! Θά άποθάνωμεν λοχαγοί. Δέν εϊμεθα πλέον χρήσιμοι 
διά τίποτε. Ή παροιμία λέγει: δ αρχαίος στρατιώτης εινε γηραλέον 
ζφον.

’Ολίγου δεΐν μετά τό 1830 νά είσέλθωσιν εις τήν υπηρεσίαν. 
“Οντως δμως ειχον συνειθήσει εις τον ήρεμον βίον, εις τήν γωνίαν 
των, εις τό κοράσιον, δπερ έμειδία και έξήγαγε τήν κεφαλήν του 
μεταξύ των γαστρών, ε’ις τήν καφφεπώλιδα, ήν έχαιρέτων κα'ι ήτις 
τούς έσέβετο, εις τούς χαιρετισμούς των διαβατών, οΐτινες ύπεκλί- 
νοντο προ τών «λοχαγών», εις τήν άνάπαυσιν, εις τήν καθημερι
νήν ήσυχίαν, έν γένει εις τό είδος εκείνο τοϋ βίου, δπερ λικνίζει τον 
άνθρωπον κα'ιτόν άπαλλάσσει από τάς φροντίδας του. Δέν έτόλμησαν 
νά καταλίπωσι πάντα ταϋτα. Ή ήλικία τών ταραχών είχε παρέλθει. 
“Ηδη ζώσιν εις τό παρελθόν ήρκουν αύτοις αί αναμνήσεις των. Μετά 
τήν πυρετώδη λοιπόν προς τά στρατιωτικά κλίσιν των, έξηκολούθησαν 
τήν επαύριον τοϋ ’Ιουλίου, τον γαλήνιον αυτών βίον, και πάντοτε 
μειδιώντες, σιωπηλοί και συμπαθητικοί, προσήρχοντο εις τό ξενοδο-
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χειον ΈβρΙ ή είς τό Καφφενεΐον τής πόλεως εις την «Τράπε
ζαν των λοχαγών».

Οι δυο οΰτοι στρατιώται,εΐθισμένοι νά διέρχωνταιόμοΰ τάς ημέ
ρας των και άποφασίσαντες νά συναποθάνωσιν, οϊ δυο οΰτοι φίλοι 
διέφερον άλλήλων καί φυσικώς καί ηθικώς. «"Ισως ή διάπυρος καί 
μακρά αυτών φιλία παρήχθη εκ τής άντιθέσεως τών χαρακτήρων 
των. Ό Φουζερέλ υψηλός, ισχνότατος, τό πρόσωπον ολίγον χλω
μόν καί την γενειάδα φαιάν έχων, ήτο αυστηρότερος, άλλ’ όχι καί
ιδιότροπος ως δ σύντροφός του Μαλαπέρ. Οΰτος, υψηλός επίσης, 
άλλα παχύσαρκος καί αιματώδης, έμειδίακαί ήστεΐζετο εΰκολώτερον. 
'Ως προς τάς έξεις των όμως ή διαφορά τών κράσεων δεν ήτο με
γάλη. Ό Φουζερέλ ήγάπα πολύ τον καπνόν και άκαταπαύστως έκά- 
πνιζε, τό πρωί είς τό παράθυρον, την ημέραν είς τον περίπατον ( 
την έσπέραν άναγινώσκων. Ό Μαλαπέρ έξωμολογεΐτο έν μικρόν 
του άμάρτημα, τον έρωτά του προς τον ευώδη οίνον καί τον τής 
Χερσονήσου. Ύπό τον μεγάλον του μύστακα συνέπτυσσε μεθ’ ηδο
νής τά χείλη, δπόταν εγεύετο καλού τίνος οίνου. 'Ο Φουζερέλ πολ- 
λάκις τον έπέπληττε γελών, διότι ήτο «ηδυπαθής». Ή κλίσις δμως 
τού λοχαγού προς τον καλόν οίνον ουδέποτε κατήντα ελάττωμα’ 
έδείπνει κακώς δμως δ Μαλαπέρ, αν προ τού φαγητού δέν ήνοιγε 
την δρεξιν διά τής μαλάγας, καί αν εις τά μέσα τού φαγητού δέν 
τώ προσέφερον ποτήριον μαδέρας.

— Άνάμνησιςτών είς 'Ισπανίαν καί Πορτογαλλίαν έκστρατειών, 
έλεγε γελών.

Ό Φουζερέλ δέν έτόλμα νά έπιπλήξη τον Μαλαπέρ διά τάς δα- 
πάνας ταύτας, διότι καί αυτός έξώδευε τάς οικονομίας του άγοράζων 
ξένους καπνούς καί πίπας διαφόρους, τάς δποίας είχεν εντός τού δω
ματίου του τοποθετήσει κατά τό μέγεθος των επί σανίδος, ήν έκά- 
λει «Μουσειόν του».

Ούδέν άλλο ελάττωμα ήδύνατό τις νά εύρη εις αυτούς, δσον καί 
αν άνεζήτει. Γέροντες ήδη, αφού έκατοντάκις έκινδύνευσαν νά φο- 
νευθώσιν, ουδέποτε εΰρόντες έν τή νεότητι αυτών εξ μηνών βίον 
ήρεμον καί σπαταλήσαντες τάς ώρας έκείνας κατά τάς δποίας λέγο-
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μεν, δτι δ άνθρωπος έγεννήθη, δπως αγαπά και άγαπάται, γείνη 
πατήρ και γηράσκη βλέπων ν’ αυξάνονται μικρά δντα, άτινα θά 
γείνωσιν άνδρες· άφ’ οΰ άφήκαν μέρος τής καρδίας και τοϋ αίματος 
αυτών εις τάς βατούς τής δδοΰ, εύρίσκοντο άνευ τέκνων, άνευ άλ
λων αναμνήσεων ερωτικών εκτός τών ελαφρών των ερώτων, όπό- 
ταν ήσαν έν τώ στρατώ, άπηυδισμένοι πλέον και λησμονηθέντες, 
και μόνον εις τό καταφυγών αυτών ευτυχείς και ήρεμοι, άνευ επι
θυμιών, βέβαιοι δέ, δτι έξεπλήρωσαν τό καθήκον των, δπερ πας 
άνθρωπος οφείλει νά έκπληρώση, έ'λεγον, δτι ήσαν έξ εκείνων, οι- 
τινες δι’ οικογένειαν έ'χοναι τήν Πατρίδα xal διά νόμον την αύ- 
ταηάρνηαιν. Στρατιώται, ειχον ενεργήσει ώς στρατιώται και ευχα
ριστημένοι εκ τής θυσίας, έκάθηντο ήδέως υπό τον ήλιον, έπανα- 
λαμβάνοντες, δτι ειχον τό δικαίωμα νά άναπαυθώσι μετά την κα
λήν έκπλήρωσιν τής ήμέρας των. «Άφοΰ έβαδίσαμεν καλά τον δρό
μον μας, δυνάμεθα ήδη νά έκτείνωμεν τάς δκνηράς κνήμας!» Καί 
έμενον εκουσίως έν τή σκιά των σιωπηλοί, ταπεινοί, άγνωστοι, ευ
λαβή συντρίμματα μεγάλου ναυαγίου.

Άλλως τε έ'μενεν αυτοΐς βαθύς έρως, παρηγοριά ύψίστη έξ έκεί- 
νων, αΐτινες άρκοϋσι νά πληρώσωσι βίον ολόκληρον.

Πεσόντες εις Βατερλώ, ειχον σφραγίσει τουλάχιστον τό στάδιον 
αυτών διά πράξεως έξοχου άφοσιώσεως, ήτις κατά πάντα ηυχαρί- 
στει τήν συνείδησίν των καί ώς στρατιωτών καί ώς πολιτών, κα'ι 
άκτίς ύπερηφανίας διήρχετο έκ τών όμμάτων των δπόταν ένεθυ- 
μοΰντο ταΰτην.

ΤΗτο αΰτη ή προσφιλεστέρα τών αναμνήσεων αυτών. Βατερλώ! 
ΕΙς άλλους τό δνομα τοΰτο θά προυξένει τήν έρυθρίασιν τής αίσ· 
χΰνης.

Εκείνοι, υπό τήν βοώσαν οργήν, ήν ΰπεκίνει ή ήχώ τής ζω- 
φεράς ήμέρας, έπανεΰρισκον τήν πονηρόν παρηγοριάν έκείνων, οϊτι- 
νες άφανώς, αλλά στωϊκώς έκπληροΰσι τό εαυτών καθήκον έν τώ 
μέσα) τρομερός καταιγίδος.
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Ίην ήμέραν εκείνην, 18 ’Ιουνίου 1815,καθ’ήν ή καταπλη
κτική τΰχη τοΰ άνδρός, δστις είχε κρατήσει εις τάς χείρας αυτού την 
Γαλλίαν, συνετρίβετο ώς ύελος, είς την τρομεράν σιγήν τής κατα
στροφής καί τής αύτοσυντηρήσεως, οΐ δύο εκείνοι άνδρες εν τώ μέσω 
τού πλήθους τής ήττημένης στρατιάς, ειχον μέχρις ύστατης στιγμής 
αισθανθή εν αΰτοΐς πάλλουσαν τήν καρδίαν τής Πατρίδος. Ειχον 
παρευρεθή την πρωίαν, με τό δπλον εις τον βραχίονα, είς τδ πρώ
τον μέρος τής μάχης, ήτις υπήρξε νικηφόρος. Ό ’Αγγλικός στρατός 
δεκατιζόμενος είδε πολλάκις όρθούμενον προ αυτού τό φάσμα τής 
ήττης. Ή επιμονή τού Βελιγκτών, χοϋ σιδηρού Δουχός, έσωσεν 
αυτόν. Διά τούτο οί στρατιώται τού Βουλόου καί τού Βλούχερ ήδυ- 
νήθησαν νά φθάσωσιν είς τό πεδίον τής μάχης καί εύρωσιν όρ
θιους τούς τελευταίους Άγγλους. Οί Γρεναδιέροι τής φρουράς μα- 
κρόθεν άκολουθούντες τούς επί τού όροπεδίου τοΰ Αγίου Ίωάν- 
νου γιγαντώδεις αγώνας, άκούοντες τον ήχον τοΰ τουφεκισμού εκ 
τών αριστερών, καί εκ τών δεξιών τον ήχον τών πυροβόλων ώσεί 
άγγελόντων τήν έλευσιν τού Γρουσύ, οί Γρεναδιέροι άνέμενον τήν 
ώραν, καθ’ ήν θά έξώρμων κατά τοΰ εχθρού δπως λάβωσι τήν νί
κην, ώς καί επί τού Αγίου Ίωάννου ειχεν έξέλθει ή μεσαία φυ
λακή. ’Ανυπόμονοι οί άρχαΐοι στρατιώται έλεγον, δτι ή ημέρα 
εκείνη διήρκει πολύ καί ήπόρουν πώς δ Νέϋ δέν ειχεν εΐσέτι κατα- 
θραύσει τούς δραγόνους τού Πονσοβό, τά «κόκκινα παιδιά» τοΰ 
Βελιγκτών, καί τούς άναχωρίτας τής Σκωτίας. Αίφνης περί τό τέρμα 
τής ήμέρας όπόταν ήλπιζον είσέτι, δτι ήδύναντο νά κερδίσωσι την 
άγρίαν εκείνην μάχην, ή αιφνίδια άφιξις τού Βλούχερ, δν δ Λοβώ 
δέν ήδυνήθη νά συγκρατήση, δπως καί τον Βουλόου, ή απροσδόκη
τος αυτή εισβολή τών νέων στρατευμάτων επί τού πεδίου τής μά
χης, ήλλαξεν άποτόμως τήν τύχην καί έσπειρε τήν αταξίαν είς τάς 
Γαλλικάς τάξεις. Έκ τής συμπαγούς ταύτης στρατιάς μόνον οί Γρε-
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ναδιέροι τής φρουράς έμενον άθικτοι. Τά λοιπά σώματα, άπ> 
πρωίας πάσχοντα, εΰρίσκοντο ήδη συγκεχυμένα. Πεζοί, 'Ιππείς, Θω
ρακοφόροι τοΰ Μιλώ, Εΰζωνοι και Λογχοφόροι τοϋ Νέϋ, Πυροβο- 
λιτα'ι καί Γρεναδιέροι, πάντες συστρέφονται έκπληκτοι υπό την πίε- 
σιν των Πρωσσικών στρατευμάτων, άτινα ήρχοντο από τοϋ Πλαν- 
σενέ. Ή φρουρά τότε σχηματίζεται εις τετράγωνα. Ή παλαιά φρουρά 
προσπαθεί ν’ άντιτάξη άντίστασιν άκατάβλητον εις τους στρατιώ- 
τας τοΰ Βλοΰχερ, καί εις τούς "Αγγλους τοιοϋτους τοϋ Βέλιγκτων, οϊ- 
τινες μετά θριαμβευτικών κραυγών κατέρχονται τοϋ οροπεδίου, δπου 
κατέσφαζον αυτούς οι Γάλλοι την πρωίαν. ’Απαθείς, ακίνητοι καί 
έτοιμοι οί Γρεναδιέροι τής φρουράς, σταθεροί άνέμενον την μεγά- 
λην τοΰ έχθροϋ προσβολήν τά τετράγωνα αυτών, πόλεις ανθρώπι
νοι, κατασυντριβέντα υπό τοϋ πυρός, έστρέφοντο, άπεδεκατίσθησαν 
υπό τών σφαιρών καί διεσπάρησαν άφήσαντα σωρούς πτωμάτων, 
όπως δεικνύωσι τήνθέσιν, εν ή έπολέμησαν. Τά τετράγωνα τά διοι- 
κούμενα υπό τών στρατηγών Πτύ καί ΙΊορέ Μορβάν, προσβληθέντα 
καί ταϋτα, άνθίστανται άγερώχως κατά τών σφαιρών. Πέριξ αυτών 
εις σωρούς άνυψώθησαν οι νεκροί ’Άγγλοι καί τά πτώματα τών 
Πρώσσων. Ίέκεΐ, μεταξύ τών ήρώων τούτων, Ιμάχοντο καί οί λο
χαγοί Φουζερέλ καί Μαλαπέρ, εν τώ κέντρω, με τό ξίφος εις την 
χεΐρα πέριξ τοϋ Σημαιοφόρου. ’Ωχροί έκ τής μανίας, έξεσφενδόνι- 
ζον κατά τοϋ έχθροϋ τρομεράς ύβρεις άπολλυμένας εις τον θόρυβον 
τής μάχης. Αίφνης σφαίρα προσέβαλεν εις τό μέτωπον τον αξιω
ματικόν Κροσντέ, δστις έκράτει την τρίχρωμον Σημαίαν. Γραμμή 
αίματος έσχηματίσθη εις τό μέτωπον τοϋ ανδρείου τούτου στρατιώτου. 
Θανασίμως πληγείς, ϊστατο ό'ρθιος καί προσκεκολλημένος επί τοϋ 
ξύλου τής Σημαίας. Αίφνης οι δάκτυλοι αύτοΰ παρέλυσαν καί έπεσεν 
έν τώ αίματηρώ βορβόρω.

—Φουζερέλ, άνέκραξεν ό Μαλαπέρ, Φουζερέλ,λάβε την Σημαίαν!
Ό Φουζερέλ έλαβε την Σημαίαν έκ τών χειρών τοϋ θνήσκοντος 

καί έδόνησεν αυτήν μετ’ οργής, ύπεράνω τών τρίχινων πίλων, προκα- 
λών κρότον τών πτυχών αυτής έν τώ μέσω τής θερμής καί ζοφεράς 
έκείνης ατμόσφαιρας, ως ϋβρις καί πρόσκλησις κατά τών εχθρών.
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Σφαίρα κατέθραυσε καί άνήρπασε τον χρυσούν ’Αετόν, δ δέ λο
χαγός ήσθάνθη εν τη χειρ! πάλλουσαν την Σημαίαν, ήτις έφριττεν

εκ τής πληγής, ώσε! είχε ψυχήν.
Οι Πρώσσοι τότε προχωροΰντες βραδέως άλλ’ ασφαλώς, άθρόοι 

ήρχοντο κατά τοΰ τετραγώνου, δπερ έκλινεν. "Ηδη στρατιώταί τινες 
περίτρομοι έγκατέλειψαν τον ηρωικόν δμιλον κα! άνεμίχθησαν εις 
τούς κραυγάζοντας και φεύγοντας προς τό Ζενάπ.

Τότε ό Φουζερέλ ένόμισεν, δτι ήκουε μεγάλην φωνήν, Ικετευτι
κήν κα! επιβλητικήν συνάμα, μίαν κραυγήν τοΰ Μαλαπέρ, δστις 
τον διέτασσε νά σώσητήν Σημαίαν.

’Αστραπηδόν ήννόησαν άλλήλους.
Τό παν άπώλετο «ΕΙνε πολλοί ! εινε πολλοί !» έλεγεν δ Μαλα

πέρ. Μετ’ ολίγον οΐ Πρώσσοι θά ήρπαζον έκ τών θνησκόντων στρα
τιωτών την Σημαίαν τών Γρεναδιέρων τής φρουράς. Άλλ’ δχι ! 
Ποτέ ! Έπρεπε νά την καταστρέψωσιν. Ό Φουζερέλ έθραυσε τό 
ξύλον έπ! πυροβόλου, ενώ άφ’ ετέρου άφήρειτό μετάξινον ύφασμα.

— Θάψε την, ειπεν εις τον φίλον του.
Παρά τούς πόδας των, έν μέσφ τών πτωμάτων, εύρίσκετο 

τεθραυσμένον περίμακτρον πυροβόλου. ΔΓ αυτού δ Μαλαπέρ ήνοι- 
ξεν οπήν αρκούντως βαύεΐαν έπ! τού βορβορώδους έδάφους, κα! 
δπόταν έτελείωσε, καλύπτων την Σημαίαν κα! τά μετάξινα τεμάχια 
διά χώματος ερυθρού εκ τού αίματος, ήσθάνθη κλονισμόν έπ! τοΰ 
τάφου τούτου' είτα ύψώσας τά ό'μματα προς τον Φουζερέλ, ήκουσε 
τον λοχαγόν λέγοντα μεθ’ ύπερηφάνου χειρονομίας.

— Τώρα ζήτω ή Γαλλία ! δυνάμεθα νά άποθάνωμεν.
Κα! άμφότεροι, μέσφ τού τρομερού τουφεκισμού κα! τών θρι

αμβευτικών κα! υβριστικών κραυγών τών νικητών, μέσφ τών τρο
μερών θρήνων ή απειλών τών ήττωμένων, οί φλεγματικό! έκεΐνοι 
άνδρες, μειδιώντες κα! ευτυχείς, διότι έσωσαν την Σημαίαν, έρριψαν 
τό ξύλον αυτής κατά πρόσωπον τών Πρώσσων, οΐτινες έπυροβόλουν 
ήδη τό τετράγωνον έκ τού σύνεγγυς.

"Ηδη έπ! τού πεδίου τής μάχης τού Βατερλώ δέν έμενεν εΐμή 
το τελευταίον τετράγωνον, δπερ διώκει δ Καμπρών, κα! εντός τοΰ
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οποίου Ναπολέων δ πρώτος ήθέλησε νά καταφυγή όπως άποθάνή, 
ΟΙ ύστατοι πολεμισταί τής μεγάλης στρατιάς ειχον καταθρυμματισθή, 
ειχον πέσει δ εις παρά τον άλλον, άλλα δέν ειχον ήττηθή.

Ό Φουζερέλκα'ι δ Μαλαπέρ άφέθησαν ως νεκροί επί τοϋ πεδίου.
Πληγωμένοι άμφότεροι, επί πολύ έμειναν κεχωρισμένοι. Ειχον 

μεταφέρει αυτούς εις αγροτικά οικήματα καί περιποιηθή κατά τδ δυ
νατόν. Οι χωρικοί οι εΰρόντες αυτούς, τούς ειχον λάβει εκ τοϋ πε
δίου ήμιγύμνους καί μέ τά θυλάκια κενωθέντα υπό τών κλεπτών, 
ώστε έδέησε μετά την θεραπείαν, πεζή νά έπιστρέψωσιν εις την πα
τρίδα, από σταθμού εις σταθμόν, δμοιάζοντες μάλλον έπαίτας ή 
στρατιώτας. ’Αλλά ήσθάνοντο δτι ήσαν πλουσιώτατοι, διότι ως φι
λάργυροι ειχον θάψει τον μόνον θησαυρόν ον έξετίμων εν τώ κο
σμώ καί δστις παρίστανε την εθνικήν τιμήν, έφερε τά Γαλλικά χρώ
ματα, εις αυτούς δέ έφαίνετο ως ζωντανή τής πατρίδος εικών.

Όπόταν ένεθυμούντο τήν τρομεράν εκείνην ημέραν ή μάλλον 
τήν ώραν έκείνην τήν άμαυράν, καθ’ ήν τό πάν ειχεν άπολεσθή, 
καθ’ ήν έχοντες τον θάνατον πέριξ αυτών ειχον άντιστή μέχρις εσχά
των, μέ τό αιμα είςτούς οφθαλμούς, τήν ύβριν είς τά χείλη καί τήν 
κεκμηκυΐαν χεΐρα επί τής λαβής τοϋ ξίφους, δπερ θά προετίμων νά 
θραύσωσι μάλλον ή νά παραδώσωσιν, δπόταν άνεπόλουν τήν τελευ- 
ταίαν σκηνήν τοϋ δράματος, εις δ ειχον λάβει ενεργόν μέρος, τούς 
διαφόρους σωρούς τών νεκρών, τον άνάπτοντα εκείνον ουρανόν, 
τήν άπειρον πεδιάδα, τήν πληθύν τών ’Ερυθρών ’Αγγλικών στο
λών καί τών μελανών τών Πρώσσων, τήν γραμμήν έκείνην τοϋ 
πυρός τήν περιβάλλουσαν τό τετράγωνον δπερ ειχεν αποφασίσει ν’ 
άποθάνη, ειτα τήν έσχισμένην Σημαίαν καί τό τεθραυσμένον αυτής 
ξύλον, τό λάβαρον εκείνο δπερ ειχον διαφιλονικήσει καί σώσει έκ 
τών χειρών τοϋ εχθρού, δπόταν έλεγον «έαιράξαμεν τοϋτο /» δ 
Φουζερέλ καί δ Μαλαπέρ άνύψουν τό μέτωπον, παρετήρουν άλλή- 
λους μέ οφθαλμούς λάμποντας καί έτεινον τάς χεϊρας έπαναλαμβά- 
νοντες : Τουλάχιστον δέν τήν έπήραν τήν Σημαίαν τών Γρεναδιέρων 
τής φρουράς !».

Ή ιδέα εκείνη ήτο ή παρηγοριά, τό κατόρθωμα εκείνο ήτο ή
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ζωή των. Παραιτηθέντες ήδη και απόμαχοι, ελεγον δτι έκεΐνοι μό
νοι, διά μιας έμπνεϋσεως και συμφωνίας, έσωσαν τήν δόξαν της 
Πατρίδος καί τοϋ Συντάγματος. Διά τοϋτο όπόταν ώμίλονν περί 
τοΰ παρελθόντος τουτου, ot δυο λοχαγοί έμειδίων,ό Φουζερέλ έτριβε 
τάςχειρας, δ δέ Μαλαπέρ θωπευων τον μυστακά του, έλεγε:—«Εμ
πρός γύρω μου, ε'ν ποτήριον μαδέρας είς υγείαν τής Σημαίας ! δεν 
δυνασαι νά τής τό άρνηθής !»

Οΰτω έζων μετρίως, γαλήνιοι και ευχαριστημένοι, οΐ άνδρες 
εκείνοι, οΐτινες ειχον ανοίξει τάς φλέβας των, δπως παράσχωσι πορ
φύραν εις τινα λοχαγόν άσημον, καί οΐτινες θά έδιδον τήν έαντών 
ζωήν δπως άποτρέψωσι τήν ήτταν τής Γαλλίας.

r

'Εσπέραν τινά έκάθηντο είς τήν Τράπεζαν αυτών. 'Ο Φουζερέλ 
έκάπνιζεν άκουων τον κρότον των σφαιρών επί τοϋ σφαιριστηρίου, 
δ δέ Μαλαπέρ, δστις άνεγίνωσκεν εφημερίδα τινά παρισινήν, άνεπή- 
δησεν αίφνης εκ τής θέσεώς του, εξέβαλε πεπνυγμένην κραυγήν και 
άφήκε νά πέση επί τής μαρμάρινης τραπέζης ή εφημερίς, ήν είς 
τάς χεϊρας έκράτει.

Εις τήν χειρονομίαν εκείνην, δ Φουζερέλ έκπληκτος καί άνήσυ- 
χος παρετήρησε τον φίλον του. 'Ο Μαλαπέρ ήτο πελιδνός, τό κάτω 
χείλος του νευρικώς έκινειτο υπό τον μϋστακα. Έφαίνετο ώς πνι- 
γό μένος.

— Έ ! είπεν δ Φουζερέλ, τί τρέχει, τί έχεις λοιπόν !
— Τί έχω : ειπεν δ Μαλαπέρ.
Ήθέλησε νά λαλήση, άλλ’ ή φωνή του έμεινεν είς τον λάρυγγα" 

έλαβεν δργΰλως τήν εφημερίδα καί δεικνϋων διά τρέμοντος δακτύ
λου γραμμάς τινας εις τον Φουζερέλ, μόνον τήν λέξιν ταΰτην 
επρόφερεν.

— Άνάγνωσε !
Ό Φουζερέλ έκίνησε τήν κεφαλήν, ΰποθέτων, δτι θά ήτο τό
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δνομα αρχαίου συντρόφου, δστις άπέθνησκε—και ή μόνη φροντ'ις 
τοϋ στρατιώτου ήτο νά μάθη τό δνομα έκείνου, δπόταν βλέπων τό 
τεμάχιον τών διαφόρων, δπερ τφ έδείκνυεν δ Μαλαπέρ, ήσθάνθη 
έπ'ι τής έπιδερμίδος ρίγος παράδοξον κα'ι πλήρες οργής. Κϋμα αίμα
τος διεχύθη άποτόμως έπ'ι τά ώτα και τους οφθαλμούς αύτοΰ. Κα'ι άν 
έκτυπων αυτόν έπ'ι τοΰ τραχήλου δΓ άκτηρίδος δεν θά είχε μείνή 
τόσον ένεώς.

— Είναι δυνατόν ! ειπεν ώς μανιακός ! Πώς λοιπόν ! την 
έπήραν ;

Άνάγνωσε ! έπανέλαβεν δ Μαλαπέρ σκαιώς.
Ό Φουζερέλ άνέγνωσεν έκ νέου έν ρυθμφ τάς λέξεις μίαν προς 

μίαν. Ήτο απόσπασμα τής έφημερίδος τοΰ Βερολίνου, διαλαμβάνον 
τά εξής: «Έν Ποτσδάμη, εις Karnison— Kirche, άνήγειραν
»τόν τάφον τοΰ μεγάλου Φρειδερίκου" ΰπεράνω τοΰ μαυσωλείου 
»έθεσαν κυκλοειδώς τάς εις Βατερλώ νικηθείσας Γαλλικάς Σημαίας 
»εϊς τάς δποίας εύρίσκεται δ ’Αετός τών Δραγόνων τής αύτοκρα- 
»τείρας, ή τών Εΰζώνων, καί δ ’Αετός τοΰ πρώτου Συντάγματος 
»τών Γρεναδιέρων τής φρουράς».

Την Σημαίαν ! ειπεν δ Φουζερέλ διακοπτόμενος, έχουν την Ση
μαίαν !

Εξακολουθεί, άπεκρίνατο δ Μαλαπέρ, παρατηρών ατενώς τον 
φίλον του.

— «Ή τελευταία αυτή Σημαία (ή ίδική μας, ειπεν δ Φουζε- 
»ρέλ μετ’ οργής) εΰρέθη έπ'ι τοΰ πεδίου τής μάχης τήν 18 ’Ιου
λίου 1815" οί ΰπερασπισταί αυτής τήν ειχον σχίσει καί, κυρ ιολε- 
»κτικώς, θάψει, καί μόνον τήν έπαΰριον έπανεΰρον τά τεμάχια, 
»σκάπτοντες δπως θάψωσι τούς νεκρούς, περί τό Ζενάπ. Ή πριγ- 
»κίπησσα τοΰ Χοχενλόε συνέρραψεν ίδίαις χερσί τό ένδοξον τοΰτο 
»τρόπαιον, δπερ κοσμεί ήδη τό μαυσωλεΐον Φρειδερίκου τοΰ Β'».

Τήν Σημαίαν μας! έπανέλαβεν ό Φουζερέλ, ούτινος ή οργή ηύ- 
ξανε, τήν εύρον ! τήν κρατοΰν ! ’Ά ! ουρανέ ! ήξιζε τον κόπον τής 
ύπερασπίσεως κατά τών αγρίων έκείνων ! Τήν έλαβον ! τί λέγουν ;
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«Κοσμεί to μαυσωλεΐον τοϋ Φρειδερίκου των I» Θεέ μου ! πτωχέ 
μου Μαλαπέρ, ιδού κακή ημέρα δι’ ήμάς !

— Πολύ κακή, άπεκρίνατο δ Μαλαπέρ στρέφων τον μύστακα.
Ειτα άμφότεροι μελαγχολικο'ι και όνειροπολοϋντες ήρξαντο σκε- 

πτόμενοι. Όποια καταστροφή! Όποια έξέγερσις! Έν τη μεγάλη 
πτώσει τής πατρίδος, ή ιδέα ήν είχον δτι έσωσαν τήν τιμήν τοΰ 
σώματός των, κα'ι δτι άνήρπασαν εκ τοϋ εχθρού τό δικαίωμα νά 
διακηρύττη τήν ήτταν τοΰ πρώτου συντάγματος τών Γρεναδιέρων, 
ήτο προ ε’ικοσαετίας ή παρηγοριά των, ή κρυφή των χαρά, ήν ή 
παρέλευσις τοΰ χρόνου καθίστα ημέρα τή ή μέρφ βαθυτέραν και μεγα- 
λειτέραν, ή νεφέλη τών χρόνων ήτις είναι ή χρυσή άκτ'ις τών άνα- 
μνήσεων. Όταν ή σοβαρά εκείνη πρόσκλησις κατά τής ειμαρμένης 
και ό ύστατος άγων τών δυο εύγενών έκείνων άνδρών κατά τής τύχης, 
τοΐς ήρχετο εις τον νοΰν, έγένοντο υπερήφανοι. Έκ τής δόξης τοΰ 
παρελθόντος δεν ήθελαν δΓ εαυτούς είμή τήν μικράν εκείνην δόξαν, 
άλλ’ άκεραίαν. Ήσαν πεπεισμένοι, δτι τό καθήκον αυτών δεν άπέβη 
άγονον, ευχαριστημένοι δτι έπολέμησαν μέχρις υστάτων, και έκ τής 
καταστροφής τοΰ έθνους κα'ι τοΰ στρατού, έσωσαν τό σύντριμμα 
εκείνο — μίαν Σημαίαν ! Διά τούτο αί μεταπεφρασμέναι γραμμα'ι 
τής έφημερίδος τοΰ Βερολίνου υπήρξαν δΓ αυτούς κεραυνός, διότι 
κατέστρεφον εις εν δευτερόλεπτον δλόκλτ]ρον τό οικοδόμημα τής 
ήρέμου αυτών ευτυχίας! Ένόμιζον οί δύο αυστηροί εκείνοι στρα- 
τιώται, δτι παρουσίαζον αυτούς άποτόμως είς τήν αναφοράν τής 
ημέρας, ως ενόχους δειλίας. *Η άνάμνησις τής αιχμαλώτου Σημαίας 
έφαίνετο αύτοΐς α)ς σκληροτάτη προσωπική ύβρις. Ήτο πλέον ή 
ΰβρις, ήτο ή αιματηρά έπιτίμησις τής τεταπεινωμένης πατρίδος, 
προς εκείνους, οϊτινες ώφειλον νά τήν ύπερασπίσωσιν.—«“Εχουν 
τήν Σημαίαν !» Έκ τής Ιδέας ταύτης έμειναν άφωνοι καθ’ δλον 
τό εσπέρας οι δύο λοχαγοί, και μόνον έξήγαγεν αυτούς έκ τής νάρ
κης ταύτης ό υπηρέτης, δστις ειπεν αύτοΐς :

— Ή ωρα εΐνε δέκα, κύριοι λοχαγοί!
Ουδέποτε ειδον αυτούς νά μείνωσι τόσον αργά είς τήν τράπε- 

ζάν των.
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Έπέστρεψαν οΐκαδε σκεπτικοί κα'ι άφωνοι. Μόνον πρ'ιν χωρι- 
σθώσιν έθλιψαν τάς χεΐρας με νευρικήν 5·.αί παρατεταμένην παρα
φοράν, εΰγλωττον δέ, ώσεί άπεχωρίζοντο. Εΐτα έπεσαν επί τής κλί
νης, χωρ'ις όμως νά κοιμηθώσιν. Άμφότεροι, κλείοντες τούς οφθαλ
μούς, έβλεπον τάς κατηραμένας γραμμάς τοϋ φύλλου εκείνου, δπερ 
έπιπτεν επί τοΰ ήρέμου αυτών βίου, ως σφαίρα τηλεβόλου επί στέ
γης ειρηνικής.

Την επαύριον οί δύο φίλοι ήγέρθησαν μελαγχολικοί. Ό Μα- 
λαπέρ έστέναζεν. Ό Φουζερέλ βαδίζων προς τό ξενοδοχεΐον Έβρέ, 
έκτύπα διά τής ράβδου του τό έδαφος ως ανήπείλει έχθρόν άπόντα. 
'Η ήμερα ήτο ωραία. Κατά τον εις Βαλμέ περίπατον αυτών ουδέ 
λέξιν άντήλλαξαν περί τής Σημαίας. Ώμοίαζον προς τούς γονείς 
εκείνους, οϊτινες άποφεύγουσι νά δμιλώσι περί τοΰ άποθανόντος τέ
κνου των. Τό εσπέρας, προ τοϋ δείπνου, όταν ό υπηρέτης τοΰ καφ- 
φενείου έφερεν εις τον Μαλαπέρ τό ποτήριον τής μαλάγας, δπερ κατά 
τό σύνηθες έπινεν, δ λοχαγός ειπεν άποτόμως.

— Ευχαριστώ, δεν θά πίω.
Καί επειδή δ υπηρέτης παρετήρει αυτόν έκπληκτος.
— Δεν θά πίω, ύπέλαβεν ήρέμα . . .
Ό Φουζερέλ άφήκε τον υπηρέτην ν ’ αναχώρηση έκπληκτος, ώς 

ει τό κωδωνοστάσιον τής Εκκλησίας είχε καταπέσει έξαίφνης· ειτα 
άτενίζων τον Μαλαπέρ κατά πρόσωπον :

Σύ έλεγες, ειπεν, δτι δέν δύνασαι νά δειπνήσης χωρίς νά πίης 
κάτι τι ορεκτικόν ;

— Ναί, άλλοτε, άπεκρίνατο δ Μαλαπέρ.
— Τό άλλοτε τοΰτο ήτο χθές.
— Μεταξύ χθές καί σήμερον έμεσολάβησε πολύς χρόνος.
— ’Αληθώς, ειπεν δ Φουζερέλ.
Εις τήν τράπεζαν δ Μαλαπέρ ήρνήθη πάλιν τον οίνον πάντες 

έξεπλάγησαν καί ήρώτων άλλήλους, άν δ λοχαγός ήτο ασθενής. "Ον
τως ήτο ωχρός καί αρκούντως σκυθρωπός, ώς δ Φουζερέλ. “Οταν 
επέστρεφον εις τό καφφενεΐον δ Φουζερέλ άπερισκέπτως έτονθόριζε 
σκοπόν τινα στρατιωτικού βήματος.
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— To ψάλλεις, ειπεν ό Μαλαπέρ, ώς έάν ήτο έπικήδειον.
Ούτως έχει, άπεκρίνατο δ λοχαγός. Κάτι τι εν έμοί, οπερ έζη 

χθές, σήμερον εινε νεκρόν μία εμπιστοσύνη, μία ελπίς, μία χαρά... 

τό γνωρίζεις.
Ό υπηρέτης τοΰ καφφενείου τής πόλεως έξεπλάγη τό εσπερας 

εκείνο, δπόταν οϊ λοχαγοί, παρατηροΰντες τον δίσκον, 8ν έφερεν, ο 
μέν Φουζερέλ ειπεν άπωθών αυτόν : «Δέν θέλω τίποτε», δ δέ Μα

λαπέρ προσέθηκε: «Ούτε εγώ, πάρε τα όπίσω».
— Νά άψήσω την φιάλην ; ήρώτησεν δ υπηρέτης λαμβάνων εις 

χείρας τό πλήρες οινοπνεύματος φιαλίδιον.
— “Οχι, τίποτε.
Άναμφιβόλως είχε καταθραυσθή τι εκ τής ζωής τών λοχαγών. 

Τούτο διήγειρε τους πελάτας τοΰ καφφενείου εις πολλά σχόλια' διϊ- 
σχυρίζοντο, άνευ αποδείξεων δμως, δτι οι λοχαγοί θά εΐχον ριψο
κινδυνεύσει καί χάσει την μικράν των σΰνταςιν. Οί δυστυχείς ! Έκ- 
τός δμως τούτου πρέπει νά άναγνωρίσωμεν, δτι αι νέαι αΰται οΐκο- 
νομίαι, ας έπέφερον εν τώ βίω των, ουδόλως έβλαψαν την ύπόληψιν 
τών παλαιών αξιωματικών. Εις την Βερνών ώμίλουν περί τούτου 
μόνον, κατά τό λεγόμενον, διά νά αχοτώνουν τδν καιρόν. Εκείνοι 
έκτοτε από θαμώνες έγένοντο θεαταί εν τώ καφφενείω τής πόλεως 
βλέποντες τούς παίζοντας εις τό σφαιριστήριον καί τούς κύβους, καί 
κρίνοντες.

'Η γνώμη αυτών ήτο νόμος. Εις τούς αγώνας τών κύβων έπα- 
νεύρισκον τάς παρελθούσας συγκινήσεις καί τά φάσματα, ούτως ει- 
πείν, τών μαχών τής άλλοτε. "Ετη δλόκληρα διέρρευσαν ούτω. Ή 
ολιγάρκεια τών λοχαγών ηύξησε μεγάλως. Ό Φουζερέλ δέν έκάπνιζε 
πλέον σπανίως καί είς επισήμους ημέρας έλάμβανεν εκ τής σανίδος 
καί έπλήρου πίπαν, βραδέως είσπνέων είς τό παράθυρόν του τό 
άρωμα, δπερ τώ ήρεσκεν, ειτα έκρέμα πάλιν αυτήν είς την θέσιν 
της ώς δπλον άχρηστον. 'Ως πρός τον Μαλαπέρ, ή έγκράτειά του 
ήτο απόλυτος. Μετά μεγάλης του εύχαριστήσεως έγένετο και έμενε 
ύδατοπότης.

Τό αίφνίδιον τοΰτο οικονομικόν σύστημα είχε την αιτίαν του,
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κα'ι έκαστος των δυο εκείνων άνδρών ήννόει τό αίτιον τής τοιαύτης 
συμπεριφοράς τοϋ συντρόφου του. Ουδόλως δμως άνέφερόν τι περ'ι 
τούτου. Έν τοισύτη φιλία και τοσοΰτον οικείως ζώντες ειχον λάβει την 
συνήθειαν των αυτών φροντίδων καί σκέψεων. ’Ενίοτε ήννοοϋντο 
δι’ ενός βλέμματος, διά μιας χειρονομίας. Πολλάκις ή συμβίωσιςκαί 
ή ακραιφνής αγάπη έ'χουσι τοιαΰτα αποτελέσματα. Ή ιδέα διπλα
σιάζεται, ή μάλλον αί δυο ιδέαι μίαν μόνον άποτελοΰσιν, ή αυτή δέ 
ψυχή κατοικεί εΐς δυο σώματα.

Ό Φουζερέλ καί ό Μαλαπέρ ουδέ λέξιν προέφερον εκ τοϋ σχε
δίου των, έκαστος όμως τούτων εντελώς τά πάντα έγνώριζε, καίτοι 
προσποιούμενος δήθεν εϋχαρίστησιν, διότι ό φίλος του δέν προσε- 
πάθει νά μαντεύση.

*Ητο σταθερά καί ώρισμένη ιδέα, ήν οί δυο εκείνοι άνδρες 
ήμιλλώντο όπως θωπεΰσωσι, μία έκ τών ιδεών εκείνων, αϊτινες δυ- 
νανται βίον ολόκληρον ν’ άπορροφήσωσι καί χρησιμεύσωστν ενίοτε 
εις τον άνθρωπον ως πρόσχημα τοϋ βίου, ιδέα απόλυτος, ώς ή τών 
ζητοΰντων άγνωστους κόσμους, ιδέα έξοχος καί τρελλή. Έκαστος αυ
τών ειχεν αποφασίσει κατ’ ιδίαν νά πορευθή άνευ οϋδενός δισταγ
μού εις Ποστδάμην, όταν θά ήδϋνατο, καί εκεί νά σχίση, νά λάβη, 
νά καύση, νά κλέψη, νά καταστρέψη—Κύριος οιδε πώς !—τήν Ση
μαίαν τοϋ πρώτου συντάγματος τών Γρεναδιέρων τής φρουράς, ήν 
ή υπερηφάνεια τών Γερμανών προσέφερεν ώς τροφήν εις τά όμματα 
τών περιέργων.

'Η ίσως ακατόρθωτος καί παράδοξος ιδέα αυτή ειχεν ωριμάσει 
ε’ις τον εγκέφαλον τών δυο εκείνων στρατιωτών κατά τήν αυτήν 
ώραν, άφ’ ής ημέρας έμαθον ότι ή Σημαία, ήν ένώμιζον σωθεϊσαν 
υπό τών χειρών των, έχρησίμευεν ώς τρόπαιον τών εχθρών. Οϋδε- 
μία δυναμις εν τώ κόσμω θά ήδϋνατο ν’ άποτρέψη αυτούς εκ τής 
έπιχειρήσεως ταύτης, ή νά τοϊς δείξη τό αδύνατον. Ένόμιζον ότι 
ήτο καί τούτο καθήκον. Ή συνείδησις αυτών τοϊς ύπηγόρευε τάς 
όλίγας ταύτας λέξεις. «Προς τί νά ήσαι στρατιώτης, αφού άφίνης 
τήν Σημαίαν σου εις τον εχθρόν ;»

Άλλως τε καί ύπό καθαρώς εγωιστικήν έποψιν, ή Ιπιχείρησις
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έπρεπε νά γείνη. Άφ’ δτου έγνώριζον, δα ή ύστατη αυτών άφοσίω- 
σις, ή θυσία των, ή μεγάλη οργή αυτών, άπέβησαν ανωφελή, 
έγένοντο σκυθρωποί και ώσεί άπηυδηκότες, διεφύλαττον οργήν τινα, 
έκοιμώντο κακώς, δεν ήγάπων πλέον τούς περιπάτους των, την ήρε- 
μον συνδιάλεξιν, τον ειρηνικόν βίον τής μικράς πόλεως, άλλ’ ήσαν 
άπ’ εναντίας ανήσυχοι και δυσηρεστημένοι, ώς πάντες οί "Ικαροι, 
τών οποίων καταθραΰει τάς πτέρυγας ή βαρεία πραγματικότης. Έκ 
τοΰ ύψους τών οπτασιών αυτών καταπεσόντες ε’ις τό χώμα, άκαταγω- 
νίστως έφέροντο, δπως ύψωθώσιν εις τό πρώτον δνειρόν των. ’Έ
πρεπε νά γείνη τούτο, κα'ι διά την υγείαν των ώς και διά τό καθή
κον. Οι καλο'ι εκείνοι άνδρες θά έκάλουν τούτο εγωισμόν, ένφ ήτο 
καθαρώς ηρωισμός.

Τό μόνον δπερ έκράτει αυτούς εν Νορμανδία ήτο τό ζήτημα 
τού χρήματος, διότι εν τοιαύτη εποχή ταξείδιον εις Πρωσσίαν έστοί- 
χιζε πολύ κα'ι οί αρχαίοι στρατιώται δεν ήσαν πλούσιοι. Διά τούτο 
άμφότεροι άφώνως άπέσπων έκ τών ηδονών καί έξειον αυτών τάς 
μικράς οικονομίας, δι’ ών θά ήδύναντο μίαν ημέραν νά ύπάγωσιν 
εις Παρισίους, έκ Παρισίων εις τά σύνορα, καί έκεΐθεν εις Ποτ- 
σδάμην.

Έτη έρρευσαν, καθ’ α έκεΐνοι κατεδίωκον την αυτήν ώραίαν 
ηρωικήν χίμαιραν. Λεπτόν προς λεπτόν, ώς πάντες οί πτωχοί, οί λο
χαγοί άπήρτισαν τά έ'ξοδα τού ταξειδίου, καί δταν τό ποσόν συνε- 
πληρώθη, δπόταν ήλλαξαν καί μετέβαλον τά μικρά καί πολυάριθμα 
αυτών αργυρά νομίσματα εις ολίγα χρυσά, δπόταν μετρώντες τάς 
δλίγας άλλ’ ίεράς οικονομίας ταύτας, είδεν έκαστος αυτών, δτι ήδύ- 
νατο ήδη νά γείνη ή έπιχείρησις, ή ημέρα έκείνη ήτο ημέρα χαράς 
διά τούς δύο φίλους καί έκάτερος ένεπιστεύθη εις τον άλλον άρχαϊον 
καί κρύφιον πόθον, δν έκ τών προτέρων έγίνωσκον άμφότεροι.

— Σέ είχα μαντεύσει, καλέ μου Μαλαπέρ, είπεν ό Φουζερέλ, 
αλλά σοί άφινα τήν ευτυχίαν νά νομίζης, δτι μόνος τρέφεις τοιούτο 
σχέδιον.

— Καί έγώ ομοίως σέ είχα μαντεύσει, άλλ’ έφαίνεσο τόσον εύ-
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χαφιστημένος, όπόταν σέ ήρώτων διατί δέν καπνίζεις και μοί άπε- 
κρίνεσο ; «Διότι.. .»

— 'Υποκριτά ! έλεγες δτι δέν αγαπάς πλέον τον οίνον τής Μα
δέρας.

— Βεβαίως, δέν τον αγαπώ πλέον. "Ηδη αγαπώ μόνον την 
Σημαίαν εκείνην, ήν πρέπει νά λάβωμεν όπίσω. Διά τοΰτο μόνον 
ζώ. Δέν αποθνήσκει τις καθιστάμενος ολιγαρκής. "Αν έδαπάνων δέκα 
σολδία δι’ εν ποτήριον οίνου, νομίζω δτι θά μοί έφαίνετο, δτι ό 
οίνος μο'ι άπέσπα τον λάρυγγα. Τά χρήματα ταϋτα νομίζω δτι θά 
τά έκλεπτα εκ τής ιδιαιτέρας μου θήκης.

— Είχες ιδιαίτερα ! είπε γελών ό Φουζερέλ. ’Εγώ είχα χονμ- 
ηαρ&ν !

— Και πόσα έμάζευσες ;
— Έννεακόσια φράγκα !
— "Εχω χίλια τριακόσια !
— "Α Κροΐσε, άνέκραξεν ό Φουζερέλ, είχες λοιπόν κα'ι αλλας 

οικονομίας κεκρυμμένας ;
— ’Όχι, άπεκρίνατο ό Μαλαπέρ, άλλ’ έπώλησα και τό μικρόν 

εισόδημά μου, τό όποιον έκοιμάτο είς τό βάθος τοΰ χαρτοφυλα
κίου μου. Ήδυνάμην νά διαθέσω καλλίτερα τό μικρόν εκείνο τεμά- 
χιον τοΰ χάρτου ; Ίδοΰ αμέσως εξ αΰτοΰ πεντακόσια φράγκα !

— Είσαι καθ’ δλα άνήρ, ειπεν ό Φουζερέλ, φίλησέ με.
— Είναι ώραϊον πράγμα ή σιωπηρά συνεννόησις, ειπεν ό Μα

λαπέρ μετ’ ολίγον. Δέν είναι αληθές, δτι δέν θά ήδυνασο νά ζήσης 
γνωρίζων δτι είναι εκεί κάτω Εκείνη ;

Θά την φέρωμεν εδώ, Μαλαπέρ.
— Πότε άναχωροΰμεν ;

— Αΰριον, άν θέλης !
Έστω, αΰριον έχω τό διαβατήριόν μου έτοιμον.
— Τό ταξείδιον είνε μακρόν καί δύσκολος ή έπιχείρησις, ΰπέ- 

λαβεν ό Φουζερέλ. "Αλλοι θά εΰρισκον αυτήν γελοίαν, εγώ δέν 
αντιλέγω όμως, καί αν δέν έπράττομεν οΰτω, τότε, άς συνεφιλιού- 
μεθα προς τό παρελθόν καί ήρεμοι άς άπεθνήσκομεν εδώ, παχεΐς
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ώς κληρικοί καί μή φροντίζοντες πλέον ούδολως περί της ανδρικής 
τιμής. “Εχεις δίκαιον, ας άναχωρήσωμεν αΰριον. Τοιαυτη οδοιπο
ρία ουδέποτε δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δτι άρχεται ενωρίς, όποταν βα- 

δίζωμεν προς τοιοϋτον σκοπόν !
Προ τής άναχωρήσεως διέθεντο τά τοΰ οίκου των. Εκρυψαν 

τάς παλαιάς καί ήμιτετριμμένας στολάς των ώς καίτάς έπωμίδας των.
Ό Φουζερέλ είχε φυλάξει εις τό βάθος κιβωτίου τάς έπωμίδας 

τοΰ λοχίου, άργυράς καί έρυθράς, τοΰ άνθυπασπιστοΰ καί τάς τοΰ 
λοχαγοΰ. Παρετήρει αΰτάς μετά βαθείας συγκινήσεως, διότι άνε- 
μίμνησκον αύτώ την έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος, την προς τον 
κίνδυνον αδιαφορίαν, την άρρενωπήν χαράν καί την νίκην. Παρί- 
στανον τά διάφορα στάδια τοΰ βίου του. Τάς έ'θεσεν όμοΰ, με τό 
παράσημον τοΰ Μαλαπέρ, εις θήκην, διά κλειδός άναθέσας την φύ- 
λαξιν εις την γραίαν ένοικιάστριαν.

— ”Αν δεν έπ ιατρέψω μεν, είπε, πώλησε αυτά καί δός τά χρή
ματα εις τούς πτωχούς !

— Εις τον πόλεμον λοιπόν πηγαίνετε ; ήρώτησεν ή γραία.
— Σχεδόν, άπεκρίνατο δ Φουζερέλ.
Συγκεκινημένοι καί μετά μεγάλης θλίψεως κατέλιπον την Βερ- 

νών, δπου από είκοσαετίας ειχον συνειθίσει νά ζώσιν, άλλ’ οί δύο 
αξιωματικοί εν τή στιγμή εκείνη έπανεύρισκον μέρος τής ζέσεως, 
ήτις κατέκαιεν αυτούς άλλοτε, οπότε έξήρχοντο εις εκστρατείαν. 
Ένόμιζον δτι σάλπιγξ διάτορος έσήμαινε την έφοδον. "Οταν ή 
άμαξα άνεχώρησεν, εις έκαστον αυτής κλονισμόν, δ τριγμός τών ύά- 
λων ώμοίαζε τουφεκισμώ, αίφνιδίως ή έντύπωσις τής μάχης ήρχετο 
προ τών οφθαλμών των, καί έμέθυον ώς ύπό οσμής πυρίτιδος.

Έπεχείρουν βαρύ καί επίπονον ταξείδιον, άλλ’ ό σκοπός προς 
δν άπέβλεπον, κυριαρχών πάσης άλλης αυτών ιδέας, τούς παρέ
συρε καί ή δδός έφαίνετο βραχυτέρα. Ένόμιζες δτι είς τον δρίζοντα 
ώς μαγνήτης διηνεκής ύψοΰτο ή Σημαία εκείνη, ήτις άλλοτε ειχεν 
άναπετασθή ύπό τούς συριγμούς τών σφαιρών. Ειδός τι συνθήματος 
ηχεί άκαταπαύστως εις τά ώτά των. Έκάστη στροφή τοΰ τροχοΰ έφε- 
ρεν αυτούς εγγύς τοΰ πυρετωδώς έπιδιωκομένου σκοποΰ. Ενίοτε
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ένόμιζον, on ώνειρεύοντο. Τοσοΰτον χρόνον ειχον επιθυμήσει to τα- 
ξείδιον εκείνο, ώστε τοϊς έφαίνετο, ότι δεν ήτο αληθές, δτι δεν 
ώδοιπόρουν, δτι δεν θά εύρισκον εις to τέρμα τής δδοϋ τό Βερολΐ- 
νον κα'ι τήν Ποτσδάμην.

Γνωρίζεις τί μέ τρομάζει ; είπε νύκτα τινά ό Μαλαπέρ εις τον 
Φουζερέλ. Φοβούμαι μήπως δεν φθάσωμεν ποτέ εκεί κάτω.

— Διατί; ήρώτησεν δ Φουζερέλ.
— Και εγώ δεν γνωρίζω, άπεκρίνατο δ λοχαγός παρατηρών τάς 

λεύκάς τρίχας των ίππων, έφ’ ών άνεπήδων οϊ χαλινοί φωτιζόμενοι 
υπό τής έρυθράς λάμψεως των φανών τής άμάξης.

Έν τουτοις προΰχώρουν. Προσήγγιζον εις τό Βέλγιον. Ειχον 
ήδη διέλθει τό Ροκρουά. ’Ήδη κατείχοντο υπό συγκινήσεως αλη
θούς κα'ι βαθείας, διότι άπαξ έτι κατέλιπον τήν γήν τής Γαλλίας,, 
εκ τής οποίας άνεχώρουν ά'λλοτε πεζή καί ήχοΰντος τοΰ τυμπάνου, 
δπως πολεμήσωσι καί πληγωθώσιν. Άφίκοντο εις Γιβέ. Διά τούτο 
δ Μαλαπέρ, άπηυδηκώς έκ τού ταξειδίου, ήτο περίλυπος. ’Από 
τού Ροκρουά κατελήφθη υπό αδιαθεσίας καί πόνων τής κεφαλής 
καί αίμωδιάσεων. Κατ’ άρχάς δεν εδωκε προσοχήν.

— Δεν εινε τίποτε έλεγεν' εινε ή κόπωσις.
Ό Φουζερέλ έβλεπεν εν τουτοις αυτόν ωχρόν, καταπεπονημέ- 

νον καί παράδοξον πυρετόν εις τούς οφθαλμούς του.
Ύπέφερες λοιπόν πολύ, Μαλαπέρ, τον ήρώτα άνησύχως.
— Ποσώς, άπεκρίνατο δ λοχαγός, τού δποίου ή υπερηφάνεια 

δεν έπέτρεπε νά ύποφέρη.
Καί δμως δ Μαλαπέρ είχε προσβληθή καί έχανε τήν δρεξιν- ή 

κεφαλή του ήτο βαρεία καί τό κρανίον κατείχετο υπό διηνεκούς ημι
κρανίας, αλλά προσεπάθει νά λησμονή πάντα ταύτα, δταν άνελογί- 
ζετο, δτι εις τά πέρατα τής δδού εύρηται ή Ποτοδάμη καί εντός 
αυτής ή Σημαία.

Εις Γιβέ έν τουτοις, καθ’ ήν στιγμήν έπέρων τά Βελγικά σύ
νορα, δ Μαλαπέρ ολίγου δεΐν νά ένδώση εις τήν αδιαθεσίαν, ήτις 
κατέτρυχεν αυτόν. Έν δσω έζεύγνυον τούς ίππους είς τήν άμαξαν»
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καθή μένος επί ορίου, έθεάτο μακρόθεν την πρασίνην εκείνην γην, 
ήτις έφαίνετο είς τον ορίζοντα καί ήτις ήτο τό Βέλγιον.

— ’Όπισθεν έ'λεγε καθ’ εαυτόν, είνε ή Γερμανία, εκεί κάτω !
Τό εσπέρας ήλθε. Μακράν επί τής πλατείας οΐ Γάλλοι στρα-

τιώται έκτυπων διά τών ράβδων των τήν άποχώρησιν μετά μεγάλης 
ένεργείας, δπως ό θόρυβος αυτών προσβάλλη καί τά ξένα ώτα έπί 
τής άλλης όχθης. Ό καιρός ήτο ωραίος. Είς τον αέρα, προς τό μέ
ρος τοΰ φαιοΰ υψηλοί φρουρίου, νέφη εντόμων συνεστρέφοντο είς 
τό λυκόφως τής εσπέρας εκείνης τοΰ Αύγουστου. Ό Μαλαπέρ έλεγε 
μετά θλίψεως καί μελαγχολίας, ήν ήδυνάτει νά ύπερνικήση :

— ’Ολίγα είσέτι βήματα καί φεύγομεν εκ τής Γαλλίας! Θά 

έπανίδω ποτέ τήν πατρίδα ;
Αίφνης δ Φουζερέλ έκτύπησεν αυτόν επί τοΰ ώμου.
Ή άμαξα ήτο ετοίμη καί δ δδηγός προσεκάλει τούς ταξειδιώ- 

τας. Άνεχώρουν. Έρειδόμενος επί τοΰ υποβάθρου ό Μαλαπέρ 
κατελήφθη υπό σκοτοδίνης. Ί^σθάνθη ότι αί δυνάμεις κατέλιπον 
αυτόν, παρατηρήσας όμως εντός τής άμάξης στολήν Βέλγου αξιωμα
τικού, ώρθώθη ως υπό στρατιωτικής φιλαυτίας καί δπως μή δ ξένος 
ΐδη τήν άσθένειάν του.

Τά πάντα όμως είς μάτην τό κακόν ήτο ϊσχυρότερον. Είς Σα- 
πέλ δ Φουζερέλ ήθέλησεν δπως δ φίλος του άναπαυθή ολίγον' δ 
Μαλαπέρ ήρνήθη. Εις Κολωνίαν δμως, παρά τήν ενέργειαν καί 
τήν σταθεράν θέλησιν τοΰ Μαλαπέρ, δστις έπέμενε νά έξακολουθή- 
σωσιν, έδέησε νά σταθώσιν. Ή αδιαθεσία ηύξανε καί έγένετο ασθέ
νεια. Ό Φουζερέλ ήτο έν απελπισία' ήτο πεπεισμένος δτι δ Μα
λαπέρ έκρυπτε μέρος τών πόνων του καί δτι ήτο πλειότερον 
προσβεβλημένος, ή δτι έδείκνυε. Κατελαμβάνετο υπό αλγεινού προαι
σθήματος. t-ίς τά έν Κολωνία πρώτα βήματα ήσθάνθη ηθικήν τινα 
καταπιεσιν, ώσεί έμάντευεν, δτι εις τό έξοχον έκεινο ταξείδιον δ 
φίλος του δέν θά προύχώρει πλειότερον.

— "Ας μείνωμεν έδώ, άφ’ ου τό θέλης, είπεν δ Μαλαπέρ. 
“Εχεις ίσως δίκαιον. Δύο ήμέραι άναπαύσεως καί δύο καλαί νύκτες
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άρκούσι νά έξαλείψωσι παν ίχνος τής άνοήτου αυτής κοπώσεως! 
"Α ! δεν εΐμεθα πλέον νέοι!

Διέσχιζον τάς οδούς ζητοΰντες ξενοδοχεΐον. *0 Μαλαπέρ έστη- 
ρίζετο έπι τοϋ βραχίονος τοΰ Φουζερέλ κα'ι έφριττε καθ’ οδόν, 
ταρασσόμενος υπό τοΰ πυρετοΰ. Παρουσιάσθησαν οδηγοί, οιτινες 
έφερον τούς στρατιώτας εις ξενοδοχεΐον δευτέρας τάξεως, φέρον έπ'ι 
τής επιγραφής, έπ'ι λευκοσιδήρου τάς λέξεις ταύτας: «Koelnischer 
Casthof». Έκειτο τούτο εις μίαν των μικρών οδών, αΐτινες την 
ημέραν εινε μελαγχολικαί, την δε εσπέραν θορυβώδεις, παρά τον 
Ρήνον.

Ό Φουζερέλ έζήτησεν εν δωμάτιον με δύο κλίνας.
Ό ξενοδόχος κα'ι αί ΰπηρέτριαι παρετήρησαν αύτόν ώς ηλίθιοι* 

ούδε'ις τον ήννόει. Έν τούτοις ώδήγησαν τούτον εις τό πρώτον πά
τωμα κα'ι τώ ήνοιξαν την θύραν δωματίου, έν ω ύπήρχον όπι
σθεν τών κίτρινων παραπετασμάτων δύο κλίναι. Διά σημείου έξέ- 
φρασεν δτι τό δωμάτιον ήτο κατάλληλον. Ήτο νύξ. *0 Φουζερέλ 
έφαγεν ολίγον κα'ι έπιε ποτήριον οίνου, ό δέ Μαλαπέρ κατεκλίθη, 
χωρίς ούδέν νά λάβη.

— Αύριον, έλεγε, μετά καλόν ύπνον θά ήμαι καλλίτερα.
Την επαύριον ήθέλησε νά έγερθή, περ'ι την δεκάτην. Μόλις 

ήγέρθη κατελήφθη υπό ζάλης κα'ι μεγαλοφώνως έκραξεν.
— Τί έχω λοιπόν ;
Ό Φουζερέλ έσπευσε νά βοηθήση αυτόν δπως μη πέση.
Ό Μαλαπέρ κατακλιθε'ις ήσθάνθη εαυτόν καλλίτερα. Θλιβερόν 

μειδ ίαμα ανύψωσε τον μύστακά του κα'ι ειπεν εις τον Φουζερέλ !
— ’Ιδού τό ταξείδιον άνοήτως διακοπτόμενον. Τουλάχιστον 

συγχώρησόν με, άρχαΐέ μου φίλε !
Ό Φουζερέλ ανύψωσε μειδιών τούς ώμους κα'ι προσεπάθησε 

νά τον καθησυχάση διά πειστικών λόγων, δτι δέν ήτο τίποτε, κατά 
βάθος δμως ήτο αληθώς τεθλιμμένος. Ουδέποτε ειχεν ϊδει τον Μα
λαπέρ κύπτοντα ούτω υπό την ασθένειαν. ’Ισχυρός κα'ι γενναίος, ό 
αρχαίος στρατιώτης προσεπάθει πάντοτε ώς υπό φιλοκαλίας κινού

μενος νά μένη υγιής.
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Εκείνος όσης άλλοτε ήψήφει τάς σφαίρας, περιεψρόνει τούς 
πυρετούς, οΰς ώνόμαζε παιδικούς πόνους. Ούτω διά νά καταβάλη 
άνδρα ώς τον λοχαγόν ή ασθένεια θά ήτο λίαν σοβαρά. Ό ταλαί- 
πορος Φουζερέλ είχε κα'ι αυτός τάς προλήψεις των στρατιωτών. ΟΙ 
άνδρες ούτοι έξωκειωμένοι προς τον θάνατον έχουσι τάς άσθενείας 
των. Ό ήρως μετέχει παιδιού. Άγωνιά ή ήσυχάζει αν ή πρώτη 
σφαίρα τηλεβόλου ή τό πρώτον δβούζιον συρίζη είς τά ώτά 
του δεξιά ή αριστερά. Ό Φουζερέλ μετενόει ήδη, διότι ειχεν εΐπει 
είς την έν Βερνών γραίαν. « Έάν δεν έπανέλθωμεν » Ένόμιζεν ότι 
αί λέξεις έκεΐναι ήρκουν τώ όντι όπως εις έξ αυτών μη έπιστρέψη.

Πρώτη αυτού φροντίς ύπήρξεν άμα είδε τον Μαλαπέρ έν τή κλίνη 
πλέον, νά εύρη ιατρόν. ”Αν έπρόκειτο δι’ εαυτόν θά ήρνεϊτο πάσας 
τάς περιποιήσεις, ίσχυριζόμενος, ότι ή ιατρική είναι ή χειροτέρα τών 
ασθενειών' ήδη όμως έπίστευε διά τον φίλον του. Ζήτημα μέγα 
έγεννήθη όπως εύρεθή ό ιατρός. Ούδείς έν τώ ξενοδοχεία) ήννόει λέξιν 
Γαλλικήν. 'Ο Φουζερέλ συνήντα Γερμανούς, οΐτινες έκπληκτοι πα- 
ρετήρουν αυτόν. Τότε έκεΐνος ώργίζετο, ίσως δέ καί οί άλλοι έκ κα
κίας προσεποιοΰντο, ότιδέν τον ήννόουν. Ό αρχαίος στρατιώτης ήτο 
ώς άπολωλώς έν τή πόλει έκείνή, έν ή δέν ειχεν ένα φίλον ή σύντρο
φον ούδένα—όπως βοηθήση τον δυστυχή. Ώργίζετο καί παρεφέρετο 
αδίκως. "Ήθελε νά λάβη τον Μαλαπέρ καί ν’ άναχωρήση, νά έπι
στρέψη είς Γιβέ, νά έπανέλθη είς Γαλλίαν. Ουδέποτε ή πατρίς τφ 
είχε φανή τόσον προσφιλής, τόσον ελκυστική καί ηύλογημένη. Τό 
Γερμανικόν έδαφος τού κατέκαιε τούς πόδας.

Τέλος εύρεν ιατρόν. ''Ητο οΰτος βραχύσωμος γέρων, σοφώτατος, 
αρκούντως έγωϊστής, παραδεδομένος εις τό καθήκον του, μήτε αγα
πών, μήτε μισών τούς Γάλλους, τών οποίων έγνώριζε τήν γλώσσαν. 
Μετέβη προς επίσκεψιν τού Μαλαπέρ, όστις ΐδών αυτόν άνεπήδησεν 
έπί τής κλίνης του καί είπε.

Ποιος έρχεται ; . . . Δέν είμαι ασθενής.

—1 Ησύχασε, είπε χαμηλοφώνως δ Φουζερέλ, όσω ταχύτερον 
θεραπευθής, τόσω ταχύτερον θά φθάσωμεν είς Ποτσδάμην. . . εις 
τήν Σημαίαν.
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Ή λέξις αΰτη «Σημαία» ένήργει θαυμασίως έπ'ι τοΰ Μαλαπέρ. 

Αΰτη είχε δώσει αύτώ ίσχύν νά έξακολουθήση, καίτοι ασθενής, την 
οδόν από Γιβέ εις Ναμούρ μέχρι Σαπέλ καί Κολωνίας. Αΰτη τω 
εδωκεν υπομονήν νά τείνη τον σφυγμόν εις τον Ιατρόν και νά τον 
άφήση όπως τον έξετάση. Ό ιατρός δεν προέφερε λέξιν καί ο! μϋς 
τοΰ προσώπου του δεν συνεστέλλοντο. Μετά την έξέτασιν ηΰχαρίστησε 
τον ασθενή κα'ι λαβών κατά μέρος τον Φουζερέλ τώ εΐπεν, ότι ή 
ασθένεια ήτο σοβαρότατη.

— Κατέχεται υπό άλλοκότου πυρετού' ό εγκέφαλος είναι προσ
βεβλημένος. "Εχει ανάγκην μεγάλων περιποιήσεων.

— Θά τάς έχη, ειπεν δ Φουζερέλ.
Έκτοτε δεν εγκατέλιπε τό προσκεφάλαιον τοΰ Μαλαπέρ. Έμενεν 

εν τω δωματίω, άνεγίνωσκεν, ή εκ τοΰ παραθύρου έβλεπε διερχό- 
μενα τά Πρωσσικά στρατιωτικά αποσπάσματα, τούς βαρείς θωρα
κοφόρους ή τούς πεζούς, τών οποίων ουδέποτε ήκουε τό βήμα έπ'ι 
τοΰ λιθοστρώτου δ Φουζερέλ άνευ ύποκαιούσης οργής. Όπόταν δέ 
δ Μαλαπέρ ήρώτα αυτόν ενίοτε.

— Τί τρέχει ; τί θόρυβος εινε αυτός ;
— Θόρυβος ; άπεκρίνετο, δεν εινε τίποτε... έργάται περαστικοί !
’Όντως, τί συγκινητικώτερον τών δύο εκείνων άνδρών, οϊτινες 

εύρίσκοντο εν γερμανική πόλει ως άπολωλότες, δ εις επιθανάτιος 
καί μή δυνάμενος νά κινηθή, δ έτερος μη δυνάμενος νά συνεννοή- 
ται, καί άμφότεροι έρριμένοι εντός ξενοδοχείου, χωρίς ούδείς νά τό 
γνωρίζη, χωρίς ούδείς ν’ άνησυχή περί αυτών ;

Ποσάκις δ Φουζερέλ μελαγχολικός άνεπόλει τάς αναμνή
σεις τοΰ βίου του παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ Μαλαπέρ' ποσάκις 
καί αυτός δ Μαλαπέρ εις τάς εξάψεις τοΰ πυρετού, ως καί είς τάς 
στιγμάς τής έχεφροσύνης καί ηρεμίας, μετά θλίψεως έλεγεν, δτι ούδέν 
έχει την αξίαν τής γωνίας τής γής εκείνης, είς ήν γνωρίζεται καί άγα- 
πάταί τις, δπου δ κύων ακολουθεί τα βήματά μας, δπου καί τά 
άνθη αυτά φαίνονται άναγνωρίζοντα ήμάς, ή γωνία τής γής, ήτις 
αξίζει πλειότερον καί τής πατρίδος! . . . Πόσον συνησθάνοντο την 
έρήμωσιν αυτών εκείνοι, δδΐται ανώνυμοι έν τή πόλει ταύτη, δπου
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to παν τοις ήτο ξένον, τά ήθη, at φωναί, τά πρόσωπα, καί οπού 
δέν έλαλεΐτο ή γλώσσα, ήν άπό παιδία έλάλουν ! 'Υπό ποιας πικρός 
μελαγχολίας κατελαμβάνοντο, όπόταν ήρχετο ή εσπέρα καί ήκουον 
ένίοτε την νεκρώσιμον ηχώ των πρωσσικών τυμπάνων, άγγελλόντων 
την άποχώρησιν, άντ'ι τής εύθυμου σάλπιγγος κα'ι τοΰ γαλλικοί τυμ
πάνου ι

Ή κατάστασις τοΰ Μαλαπέρ ήμέρα τή ήμέρα έδεινοΰτο, ό δέ 
απειλητικός πυρετός ήδη κατέτρωγεν, ούτως είπείν, αυτόν. 'Ο τα
λαίπωρος είχε γείνει κάτισχνος. Οί οφθαλμοί αυτοί ειχον λάμψιν, 
ήτις ήτο κακός ο’ιωνός, τό δέ ευθυμον πρόσωπόν του ήτο ύπεσκαμ- 
μένον και άγνώριστον. Έδίψα διαρκώς και μετά κτηνώδους επιθυ
μίας έρρόφα τον υπό τοΰ Φουζερέλ προσφερόμενον ζωμόν πορτοκαλ- 
λίου μεθ’ υδατος. Συχνότατα έλάλει πολλά, προφέρων άλλοκότους 
λέξεις και διηγούμενος μάχας, ας ό Φουζερέλ δέν έγνώριζεν. Ήτο 
εν παραφορμ. Τάς πυρετώδεις ταυτας εξάψεις διεδέχοντο βαθεια 
νάρκη, άτονίαι καί ύπνοι ουχί συνήθεις. Ποσάκις, παρατηρών τό 
αρρενωπόν εκείνο πρόσωπόν, τόσον ειλικρινές καί τόσον γαλλικόν, 
τήν κάτισχνον εκείνην όψιν τοΰ στρατιώτου, ήν ό πυρετός κατέβαλ- 
λεν, τήν φαλακράν κεφαλήν, δπου έφαίνοντο αί τής σπάθης πληγαί, 
καί ήτις ΰπνωττε φωτιζομένη άσθενώς υπό λυχνίας, ποσάκις ό Φου
ζερέλ ακολουθών επί τής παρειάς του ασθενούς τά σκληρά τοί πυ
ρετοί ίχνη, ήσθάνθη δάκρυ ρέον μέχρι τοί μυστακος, έν φ βαρύς 
στεναγμός ως λυγμός έτάραττε τό στήθος του !

Ταλαίπωρε, έψιθυριζε τότε ό Φουζερέλ, εγεννήθης λοιπόν διά νά 
άποθάνης εδώ;

Τήν εσπέραν πάλιν ενίοτε, ενώ ό Φουζερέλ έκάθητο παρά τώ 
ασθενεί, ήκουετο έν τή όδώ διερχόμενος θορυβώδης δμιλος σπου
δαστών, οΐτινες έψαλλον μεγαλοφώνως πολεμικά άσματα. 'Ο Φου- 
ζερελ ένόμιζεν δτι τά βασιλικά εκείνα άσματα, τά όποια ΰπεκίνει δ 
ζίθος, τον περιέπαιζον.

Ενομιζε πολλάκις δτι ήκουε μεταξύ τών γερμανικών εκείνων 
λέξεων και το βελγικόν όνομα «Βατερλώ». 'Ο λοχαγός τότε συνέ- 
σφιγγε τούς γρόνθους ή έψιθυριζε καθ’ έαυτόν σκοπόν τινα τής
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πατρίδος, δπως μή ακούΐ), δπως πνίξη εις τά ώτά του την ηχώ τών 
λεξεων εκείνων. Μίαν νύκτα ό Φουζερέλ ήγρΰπνει. 'Ο Μαλαπέρ 
μετά ημέραν κρίσεως τής άσθενείας του ύπνωττεν. Ό Φουζερέλ είχε 
δειπνήσει πλησίον του και άνάψας την λυχνίαν άνεγίνωσκε γαλλικόν 
τι βιβλίον άγορασθέν την προτεραίαν. Ό Μαλαπέρ επί τρεις ώρας 
δέν είχε κινηθή. ΤΗτο ή πρώτη τής νυκτός ώρα περίπου. Ό Φου
ζερέλ, ε’ις τό παράθυρον, παρετήρει διά μέσου τών ύαλων τάς προ 
αύτοϋ περιέργους οικίας, ών αι στέγαι ύψοΰντο προς τον άστερό- 
εντα κα'ι γαλανόχρουν ουρανόν, όπόταν έστράφη, άκουσας θόρυβον 
προς την κλίνην τοΰ ασθενούς. Τότε κατελήφθη υπό αγωνίας.

Ό Μαλαπέρ, άνακαθήμενος, είχε τον αριστερόν βραχίονα έπί 
τοΰ προσκεφαλαίου, ύποστηρίζων τό σώμα, τον δέ δεξιόν τεταμέ- 
νον, δστις κάτισχνος έξήρχετο εκ τής χειρίδος τοΰ υποκαμίσου. Οϊ 
οφθαλμοί τοΰ λοχαγού συνεστρέφοντο άγριοι καί τετρομαγμένοι. 
Δέν έλεγε τίποτε, άλλ’ έδείκνυεν έν άντικείμενον, οπτασίαν τινά επί 
τοΰ τοίχου.

— Φουζερέλ.. . Πέτρε. . . Πέτρε, έλεγε Βγάλε εκείνο, πάρε το, 
σέ παρακαλώ ! Δέν θέλω, δέν θέλω νά τό βλέπω !

Ό Φουζερέλ έπλησίασεν. "Ελαβε τον Μαλαπέρ εκ τών ώμων 
άναγκάζων τον ασθενή νά παρατηρή αυτόν εις τούς οφθαλμούς, 
καί ήπίως.

—- Τί έχεις ; είπε, τί θέλεις ;
Νά πάρης εκείνο ! εκείνο ! αυτό μέ φονεύει ! Καί μανιώδης ό 

Μαλαπέρ έδείκνυεν επί τοΰ τοίχου δύο εικόνας κρεμαμένας.
Ό Φουζερέλ ειχεν άπ’ αρχής παρατηρήσει τάς εικόνας ταύτας. 

χωρίς δμως νά τάς έξετάσή εκ τοΰ σύνεγγυς ούτε νά ΐδη τί παρίστα- 
νον. Ήσαν δύο εικόνες διάσημοι έν Γερμανία, ή μία παριστάνουσα 
τό τέλος τής μάχης τής Λειψίας, ή έτέρατήν καταδίωξιν τής ήττηθεί- 
σης γαλλικής στρατιάς μετά την μάχην τοΰ Βατερλώ, υπό τοΰ πρωσ- 
σικοΰ ίππικοΰ. ’Αμφοτέρωθεν τό αυτό θέαμα· Πρώσσοι γρεναδιέ
ροι, μέ την έστολισμένην περικεφαλαίαν των, κατέσφαζον γάλλους 
πεζούς, καί εις τό άλλο μέρος οι Ούσσάροι μανιωδώς έσπάθιζον 
τούς Γρεναδιέρους τής φρουράς καί τοΐς άνήρπαζον τούς ’Αετούς των.
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— Πάρε το, έπανέλαβεν δ Μαλαπέρ, πάρε το ! ψεΰματτΛεΙνε, 
δεν την έπήραν την Σημαίαν, δεν την έπήραν ! Την έθαψες συ, συ 
την έθαψες . . . ΣοΙ λέγω δεν τήν έπήραν ! βγάλε αύτάς τάς εικό
νας· ψεύδονται, Φουζερέλ, αϊ εικόνες αύται ψεύδονται!

Ό Μαλαπέρ κατείχετο υπό τρο μέρας παραφοράς" προς στιγμήν 
ώρθώθη έπ'ι τής κλίνης του δεικνΰων τάς κάτισχνους αύτοϋ κνήμας 
κα'ι τά τεταμένα νεΰρά των κα'ι ήθέλησεν ό ίδιος νά άρπάση εκ τοϋ 
τοίχου τάς υβριστικός εκείναςεικόνας, άλλ’ έπεσεν άπηυδηκώς εν τώ 
μέσω τής μανίας του κα'ι έμεινεν έξηπλωμένος έπί τής κλίνης του. Ό 
Φουζερέλ έκάλυψεν αυτόν και περιεστοίχισε διά μητρικών φροντί
δων. Κατόπιν έλαβε κάθισμα έκ τής γωνίας τοϋ δωματίου, δπως 
φθάση τάς εικόνας, είς ας δ έπιθανάτιος ειχεν άναγνώσει : Λειψία 
—"Αγιος ’Ιωάννης !

Τό βλέμμα τοϋ Φουζερέλ, καθ’ ήν στιγμήν προσήγγιζεν έτι τήν 
κλίνην, συνήντησε τό τοϋ Μαλαπέρ, δπερ δέν ήτο πλέον απειλητικόν 
οϋτε άγριον, άλλ’ ήρεμον, μελαγχολικόν κα'ι ώσε'ι συγκεκινημένον. 
Άποτόμως ή παραφορά είχε καταπαΰσει, είχε καταπέσει ως παρα
πέτασμα κα'ι γαλήνη ασθενής έπήλθεν. Ό Φουζερέλ ώπισθοχώρησε 
τεταραγμένος· ένόμισεν δτι είς τούς προ ολίγου διάπυρους οφθαλμούς 
τοϋ Μαλαπέρ ήδη έλαμπε τό δάκρυ. ‘Ο έπιθανάτιος έξήγαγε τότε 
τήν ισχνήν χεϊρά του έκ τοϋ καλύμματος καί έτεινεν αυτήν προς τον 
άρχαίόν του φίλον.

Πόσον είσαι καλός, είπε μετά κόπου διά φωνής βραδείας καί σο
βαρός, πόσον είσαι καλός, ταλαίπωρε Φουζερέλ ! ’Ιδού σύ τώρα καί 
νοσοκόμος. Παρηγορήθητι, ειπεν δ έπιθανάτιος στενάζων, δέν θά 
διαρκέση πολύ τό νέον σου έπάγγελμα. Τετέλεσται, αισθάνομαι δτι 
τό πάν τελειώνει.

— Έτρελλάθης; ειπεν δ λοχαγός’ πολύ ωραία πράγματα μοί 
λέγεις, σέ ευχαριστώ!

— Άναμφιβόλως, ύπέλαβεν δ Μαλαπέρ, εινε ίσως λυπηρά, άλλ’ 
αληθή. Σέ καθιστώ δυστυχή έγκαταλείπων σέ, αλλά δέν εινε σφάλμα 
μου. ”Α ! Φουζερέλ, έάν λυπούμαι τινα, διότι αποθνήσκω, καλέ μου 
Φουζερέλ, δύνασαι νά εΐπης δτι είσαι σύ !
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— Δεν έχεις οΰδέν νά λυπηθής· δεν θ’ άποθάνης, καί εντός 
δέκα ήμερων θά ήσαι εις Ποτσδάμην, εννοείς; εις Ποτσδάμην.

— Ναί, ναί, άπεκρίνετο δ Μαλαπέρ άνυψών τούς ώμους, γνω
ρίζω, εινε ή γή τής επαγγελίας, άλλα δέν είσέρχεταί τις, δπως θέλει. 
Αισθάνομαι δτι δέν θά προχωρήσω πλειότερον, πτωχέ μου φίλε... 
Γνωρίζεις δτι έκινδΰνευσα άπαξ νά άποθάνω εις την χώραν ταΰ- 
τήν, εις το νοσοκομεΐον τής Μαγιάνς πληγωμένος και σχεδόν άπο- 
θνήσκων κατά τό 1813. Φαίνεται δτι ή ειμαρμένη μοΰ ώρισε νά 
μείνω εν Γερμανία. "Ο,τι μέ λυπεί καί με βασανίζει, Φουζερέλ, 
εΐνε δτι αποθνήσκω τοιουτοτρόπως, έν τή όδφ, χωρίς νά πράξω 
δ,τι γνωρίζεις... Συ είσαι ευτυχής. Θά ΰπάγης εκεί κάτω. Σε φθονώ 
διά την χαράν σου ταΰτην. Πόσον έπεθΰμουν νά επανίδω τό τεμά- 
χιον εκείνο καί νά λάβω δπίσω την Σημαίαν, την οποίαν έκλεψαν... 
”Αν ήδυνάμην νά βαδίσω, έστω καί έπί των γονάτων θά έπορευό- 
μην. Τουλάχιστον, γέρον μου, μη λησμονήσης νά πράξης δ,τι θά 
σοί ζητήσω. ’Άκουσον. Ματαίως προσπαθείς νά μη πιστεΰης ή νά 
μέ πείσης δτι δέν αποθνήσκω. ’Ανθρώπους τής ήλικίας μας δΰναται 
καί ό άνεμος νά τους φονεΰση, άφ’ οΰ άντέστησαν εις τάς προσβολάς 
τοΰ ξίφους. Λοιπόν δπόταν άποθάνω, Φουζερέλ, καί δέν θά ήμαι 
πλέον πλησίον σου, έξακολοΰθησον μόνος την οδόν σου, καί μόνος 
εκτέλεσον δ,τι άμφότεροι εΐχομεν σχεδιάσει νά πράξωμεν. "Αρπασε 
την Σημαίαν τοΰ πρώτου των Γρεναδιέρων καί φέρε την εις τή\ 
Γαλλίαν. Καί δταν την λάβης, δταν γίνη ίδική σου καί ίδική μας. 
τότε ελθέ προς τό μέρος τοΰτο, εις την γωνίαν τής γής δπου θά μέ θά· 
ψης, καί κτύπων διά τοΰ ποδός τό χώμα υπό τό όποιον θά κοιμώ- 
μαι, άρχαΐέ μου σύντροφε, είπέ μοι μόνον: «Έπανεκτήσαμεν την 
Σημαίαν, Μαλαπέρ!» καί σοι τό ορκίζομαι δτι θά σέ άκοΰσω !

Ό στρατιώτης βραδέως προέφερε τάς λέξεις ταΰτας, αϊτινες έν 
τή σιγή τής νυκτός άντήχουν ήδη ώςέκ τάφου έξερχόμεναι. Ό Φου
ζερέλ, δστις κατά τό σΰνηθες δέν συνεννοείτο ευκόλως, ήσθάνθη 
ρίγος καθ’ δλον του τό σώμα, δπόταν δμως δ Μαλαπέρ μετά βρα- 
χεΐαν σιγήν τώ ειπεν·

— Μοί τό υπόσχεσαι λοιπόν ;
7
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Ώρθώθη, παρετήρησε κατά πρόσωπον τον φίλον του καί τείνων 

αύτώ την χεΐρά του :
— Σοί τό ορκίζομαι, άπεκρίνατο.
Καί ό επιζών, αποφασιστικός καί σοβαρος, έλαβε την διαταγήν 

τοΰ έπιθανάτου.
Ή νύξ υπήρξε μακρά εισέτι. Ό Μαλαπέρ έξησθένει κατά μι

κρόν. Ό πυρετός τών τελευταίων ημερών είχε καταπαυσει άναμφί- 
βόλως, άλλ’ άφίσας τό δυστυχές εκείνο σώμα εν πλήρει εξασθενί- 
σει. Ό λοχαγός έπνεε τά λοίσθια. Μόνον οϊ οφθαλμοί αΰτοΰ έζων 
πλέον, λάμποντες άπαισίως’ τά ωχρά του χείλη έτρεμον, ή δε ασθέ
νεια εντός ολίγων ημερών είχε καταμαράνει τό Ισχυρόν εκείνο πρό
σωπον χαράττουσα διά σκληρού δακτύλου τούς κροτάφους και τάς 
παρειάς, ών τά μήλα έξεΐχον. Ενίοτε, δπόταν ό Μαλαπέρ άπηυδη- 
μένος έκλειε τούς οφθαλμούς και έμενεν οΰτω έξηπλωμένος, μέ τό 
στόμα ήνεφγμένον, τά δέ βλέφαρα καταβιβασμένα, ό Φουζερέλ έν
τρομος ύπέθετεν ότι εΐχεν άποθάνει και προσεγγίζων έκλινεν, όπως 
άκούση την αναπνοήν τού ασθενούς- άλλ’ ό λοχαγός εις τήν κίνησιν 
τού φίλου του ήνοιγε τούς οφθαλμούς καί διά λαμπόντων βλεμμά
των ήτένιζεν αυτόν, εν φ τά χείλη του προσεπάθουν νά μειδιάσωσιν.

Τό πρωί, κατά τήν ανατολήν τού ήλιου, ό Μαλαπέρ κατελήφθη 
υπό ασυνήθους ρίγους, έφερε τήν χεϊρα εις τον λαιμόν καί χαμη- 
λοφώνως έζήτησε νά πίη. Άλλ’ ό Φουζερέλ τώ έτεινε τό κοχλιάριον, 
οι όδόντες του έδηξαν αύτό καί διά χειρονομίας αποτόμου απώθησε 
τον βραχίονα τοΰ φίλου του. Διά σκιρτήματος ώρθώθη καί δεικνΰων 
τάς εις τον τοίχον κρεμαμένας εικόνας: «’Όχι, είπε διά βραχνώ- 
δους φωνής... Είνε ψεΰματα... εινε πολλοί!... ή Σημαία!..» καί έπα- 
νέλαβεν άπειλητικώς καί αγρίως τήν λέξιν ταύτην, τήν τελευταίαν ήτις 
άνήλθεν επί τών χειλέων του: «ή Σημαία!» Καί έπεσε πάραυτα, 
μέ τούς οφθαλμούς απλανείς, επί τού προσκεφαλαίου.

'Ο Φουζερέλ έλαβε τήν χεΐρά του· Ήσθάνθη αυτήν συστελλο- 
μένην, καί τό βλέμμα έχων επί τοΰ νεκρού τούτου, ό λοχαγός έμει- 
νεν όρθιος, ενώ τά δάκρυά του έρρεον καί ήσθάνετο τούς δακτύλους 
τού Μαλαπέρ ψυχραινομένους εντός τών χειρών του.
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Ήδη to ωχρόν φώς τής ημέρας είσήρχετο εν τώ δωματίφ έκείνφ, 
ενώ ή λυχνία άνέδιδε στιγμιαίας λάμψεις καί έσβέννυτο βαθμηδόν. 
Άκτίς ώχρα έπεκάθητο τοϋ αρρενωπού και υπερήφανου προσώπου 
τού Μαλαπέρ, υπό τό φώς τής οποίας οί οφθαλμοί κα'ι α! παρειαί 
του έφαίνοντο πλειότερον ύπεσκαμμέναι. Ό Φουζερέλ κατά τό στρα
τιωτικόν αυτού στάδιον ειχεν ιδει πολλούς νεκρούς κα'ι επιθανάτιους, 
ειχεν ΐδει αιμοφύρτους πίπτοντας και ακινήτους εν τή πολεμική στά- 
σει ως κεραυνωθέντας, πολλούς συντρόφους, πολλούς φίλους. Άλλ’ 
ήδη ό θανών δεν ήτο συνοπλίτης απλούς, άλλ’ ήτο ή ιδία του ΰπαρ- 
ξις, ήτις κατεθραύετο. "Εμενε μόνος ήδη εν τώ μέσω τού απείρου 
πλήθους! Ό θάνατος άνήρπασε τό έτερον ήμισύ του1 ΐστατο ακίνη
τος κα'ι παρατηρών διά τών υγρών εκ τών δακρύων οφθαλμών του 
τον νεκρόν εκείνον στρατιώτην, τού οποίου ή αγωνία έπ'ι τής γερ
μανικής κλίνης έσχεν ώς μάρτυρας τάς εικόνας τών δύο καταστρο
φών : «Λειψία καί Βατερλώ /»

Ό Φουζερέλ έπ'ι πολλήν ώραν έμεινε βεβυθισμένος εις σκέψεις. 
Δύο ή τρία κτυπήματα επί τής θύρας άπέσπασαν αυτόν τής σκέψεως.

— Είσέλθετε, ειπεν.

Ήτο δ βραχύσωμος, ό ψυχρός καί ατάραχος Ιατρός, δστις ήρέ- 
μα ήρώτησεν.

— Πώς εινε ;

— ’Ίδετε, άπεκρίνατο δ Φουζερέλ δεικνύων τον νεκρόν.

Ό ιατρός επεφώνησεν απλώς άνευ έκπλήξεως καί αφού επί στιγ
μήν παρετήρησε τό πτώμα.

— Κύριε, είπε, μη δυνηθείς νά τον σώσω θέλω νά σάς φανώ 
χρήσιμος εις τά τής ταφής, άτινα πάντοτε παρουσιάζουσιν δλίγην 
δυσκολίαν, καί προ πάντων εις ένα ξένον.

Ό Φουζερέλ ενώπιον τοιαύτης αδιαφορίας ήσθάνθη οργήν εν
δόμυχον, ήθελε νά κρημνίση τον ιατρόν εκ τού παραθύρου, άλλ’ 
έσκέφθη δτι δ ιατρός δέν ειχεν αιτίαν νά συγκινηθή, καί δτι άπ’ 
εναντίας προσεπάθει νά φανή καλός. Τότε ηύχαρίστησε τον ιατρόν
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κα'ι ήκολοΰθησεν αυτόν εις τά γραφεία, όπως ποιήσωσι τάς δηλώ

σεις.
Ό Φουζερέλ, εξημμένος εκ τής εν Γερμανία διαμονής, κατέστη 

νευρικώτερος ένεκα τοϋ αιφνίδιου τοΰτου θανάτου και τής μεγάλης 
συμφοράς. Λιήρχετο τάς οδούς τής Κολωνίας ως τυφλός, ούδέν βλέ- 
πων ή άκούων, αλλά παραδεδομένος είς τάς θλιβερός σκέψεις του.

'Η θ·λΐψις τής απώλειας τοϋ φίλου του έδιπλασιάζετο, διότι εύ- 
ρίσκετο εν τή ξένη. Ό Φουζερέλ θά έ'λεγεν εν χώρα εχθρική. «Ύ- 
πάρχουσιν εν τή πατρίδι τόποι, δπου δ θάνατος φαίνεται ήδύτερος.

Συνέλαβε την ιδέαν νά φέρη τό σώμα τοϋ Μαλαπέρ είς 
την πατρίδα- έκτος δμως τής άποστάσεως καί τών δυσκολιών, εκτός 
τοϋ δτι ή Ποτσδάμη άνέμενε, παρουσιάζετο καί τό αιώνιον τοϋ χρή
ματος ζήτημα ! «Έπί τέλους, έλεγε καθ’ εαυτόν ό λοχαγός, δ αρχαίος 
φίλος δεν θά εινε μόνος. Πόσοι ταλαίπωροι άπέθανον προ αύτοϋ 
έπί τής ακτής ταύτης... άλλοτε... καί διά ποιαν αιτίαν !..»

Καθ’ δλην την ήμέραν έτρεχεν έν τή άγνώστω έκείνη πόλει-
Ό ιατρός άφήκεν αυτόν, άφ’ ου τώ έδωκε πάσας τάς πληροφο

ρίας, άς έπεθύμει- άλλ’ ό Φουζερέλ ταχέως τάς έλησμόνησε καί ήναγ- 
κάσθη νά τρέξή εις τον δαίδαλον τών στενωπών έκείνων, νά έρευ 
νήση, νά έργασθή δπως έπιτϋχη τον τάφον τοϋ φίλου του. Ύπέφε· 
ρεν δ δυστυχής, αναγκαζόμενος νά διαπραγματεύηται προς αποτό
μους υπαλλήλους, προς Πρώσσους σκεπτικούς- οργή άγρια κατελάμ- 
βανεν αυτόν, ήτις πάραυτα κατέπαυεν. Ούδέν ήκουεν έκ τών ονο
μάτων, άτινα τφ ύπεδεικνυοντο- ήσθάνετο την μεγάλην θλΐψιν τής 
μονώσεως δεκαπλασιαζομένην ύπό τής βαθυτέρας οδύνης, ήν έπί τής 
ζωής του έδοκίμαζε. Την εσπέραν ωχρός, άπηυδηκώς έπανήλθεν εις 
τό ξενοδοχεϊον, δπερ διά κόπου άνεΰρεν. Οί τοϋ οίκου ύπεδέξαντο 
αυτόν καλώς την φοράν ταύτην. Τοσαύτη απελπισία έφαίνετο επ’ 
αυτού, ώστε τό τραχύ πρόσωπόν του καθίστατο έπιβλητικόν καί 
ώραΐον. Έφαγεν ολίγον, έχαιρέτησε καί άνήλθεν είς τό δωμάτιόν 
του. Μία υπηρέτρια ήρώτησεν αυτόν, άν ήθελε νά τώ προετοιμά- 
σωσι κλίνην είς έτερον δωμάτων.
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— “Οχι, ειπεν, ευχάριστο». Δεν θά κοιμηθώ.
Έπ'ι τοΰ νεκρού τού Μαλαπέρ ειχον ρίψει τό λευκόν εκείνο ύφα

σμα των νεκρών, τοΰ ΰποίου αί πτυχαί, φαίνονται ώς μάρμαρον. 
’Ολίγον άγιασμα εύρίσκετο έπ'ι τής τραπέζης πλησίον τοΰ Μαλαπέρ. 
'Ο Φουζερέλ παρετήρησε την νεκρικήν εκείνην κλίνην καί άνεστένα- 
ξεν. Ειτα έκάθησεν. ’Έλαβε βιβλίον, άλλα δεν ήδΰνατο ν’ άναγνώση. 
Τότε έστη όνειροπολών, τους οφθαλμούς έχων προσηλωμένους επί 
τοΰ σαβάνου εκείνοι', έν ω ό νοΰς του έφέρετο εις τάς παρελθοΰσας 
αναμνήσεις, τάς έν τώ στρατοπέδω νύκτας, τάς ήμέρας τών μαχών, 
ώς καί τούς μάκρους καί προσφιλείς περιπάτους καί τάς είρηνικάς 
έσπερίδας τής Βερνών. Πόσος χρόνος έρρευσε! πόσον ταΰτα ήσαν 
μακράν ! Άλλ’ έν τφ μέσω τών σκέψεων τούτων, μία Ιδέα κυρίαρ
χος έπανήρχετο αείποτε. Ό Φουζερέλ άδιαλείπτως ήκουε τον μέγαν 
τοΰ νεκροΰ λόγον, καί έν τώ βόμβω, δν προύξένει ή κόπωσις καί 
ό ώσεί κενωθείς έγκέφαλος, ένόμιζεν δτι ήκουεν έπαναλαμβανομέ- 
νην την λέξιν «ή Σημαία !»

Ό Φουζερέλ καταπεπονημένος έκοιμήθη ολίγον περί την πρωίαν. 
Όπόταν άφυπνίσθη οί νεκροφόροι ήρχοντο. Ό λοχαγός έμεινεν 
έκει παρών εις τάς νεκρώσιμους προετοιμασίας. Όπότε είδε τον φί
λον του τεθειμένον έν τώ φορείω, ώς ιππότην έν τή πολεμική του 
στολή, ανύψωσε μίαν γωνίαν τοΰ σαβάνου καί κλίνας έπί τοΰ μετώ
που τοΰ στρατιώτου, δπερ ήτο έρρυτιδωμένον, φαλακρόν, καί έφερεν 
ουλήν ξίφους, έπέθηκε τά χείλη του, ώς ύστατον αποχαιρετισμόν, προς 
τον συστρατιώτην. Εΐτα μέχρι τέλους παρέμεινεν δρθιος καί αποφα
σιστικός.

Ό έκ τής προτεραίας συννεφώδης ουρανός ήτο βροχερός την ημέ
ραν έκείνην. Μικραί σταγόνες ψύχρας βροχής πίπτουσαι άνέλυον τον 
βόρβορον τών οδών. Καί ώφθη διασχίζουσα την Κολωνίαν καί δι- 
ευθυνομένη πέραν τοΰ Άνετόρ, έπί τής όδοΰ τής Σαπέλ, προς τό 
κοιμητήριον, κηδεία αγνώστου, όπισθεν τοΰ οποίου έβάδιζε μόνος 
καί ασκεπής άνήρ πολιός.

Ό λοχαγός Φουζερέλ ουδόλως προσεϊχεν εις τά περί αυτόν συμ- 
βαίνοντα. Έβάδιζεν άκαταγωνίστως συρόμενος υπό τοΰ προ αύτοΰ
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φορείου· έν τοΰτοις παρετήρησεν, ou οϊ διαβάται δεν άπεκαλύπτοντο 
προ τοϋ νεκρού δπως έν Γαλλία.

— Ούτε σε χαιρετίζουσι, ταλαίπωρε Μαλαπέρ, έσκέπτετο. Έν 
τή μικρά ημών πόλει τή Βερνών καί στρατός θά ήρχετο προς τιμήν 
τοΰ παρασήμου σου ! Άλλ’ είμαι εγώ εδώ, άρχαΐέ μου φίλε, καί 
τοΰτο σοί αρκεί νομίζω !

Οϊ διαβάται καθίσταντο σοβαροί παρατηροϋντες τον άνδρα εκεί
νον, δστις έβάδιζε μόνος καϊ άγνωστος, υπό την βροχήν, εις τάς 
βορβορώδεις οδούς και χαμηλοφιόνως έψιθύριζον.

Εις Γάλλος!
Εις την γωνίαν τοΰ κοιμητηρίου, μακράν τών επισήμων τάφων, 

παρά τά απλά μνήματα τά κεκαλυμμένα διά κισσού και άνθέων, 
έτάφη ό λοχαγός, έν φ δ Φουζερέλ δάκνων μετά θλίψεως τό κάτω χεΐ- 
λόςτου,δέν άνελογίζετο ε’ιμή την ημέραν, καθ’ ήν θά έπανήρχετο έκεΐ, 
εις τό αυτό τοΰτο μέρος, δπως έκπληρώση τον εις τον νεκρόν δοθέντα 
δρκον και τώ εΐπη :

— Μαλαπέρ, ιδού ή -ημαία !
'Ότε έτελείωσαν τά πάντα, έ'στη μίαν εισέτι στιγμήν προ τοΰ 

χαίνοντος τάφου.
— Πτωχέ μου Μαλαπέρ, ειπεν ύψηλοφώνως, άρχαΐέ μου σύν

τροφε !... καί ειτα μετ’ αποφασιστικής χειρονομίας, είπε:
— Εντός ολίγου !
Καί έπέστρεψεν εις τό οίκημα δπου ειχεν άφίσει μέρος τής ζωής

του.
Έν ώ είσήλθε, τό δωμάτιον τώ έφάνη μέγα καί ψυχρόν. Έν τή 

εύρεία έκείνη α’ιίίούση ένόμιζεν δτι τά βήματά του άντήχουν ως 
υπό θόλον. Είδε τήν κενήν κλίνην ήτις περιέμενε βεβαίως νέον ξέ
νον, είδε τάς δύο εικόνας, ών ή θέα είχε παροργίσει φρικωδώς τον 
ταλαίπωρον Μαλαπέρ.

Τήν φοράν ταύτην δ Φουζερέλ έφθασε τάς ύβριστικάς έκείνας ει
κόνας έκ τοΰ τοίχου καί κατασυνέτριψεν αύτάς διά τοΰ ποδός του 
εν τώ μέσω τοΰ δωματίου’ ειτα ευχαριστημένος, με οφθαλμούς πλή
ρεις δακρύων, έκτυπα επ’ αυτών τούς πόδας μετά πίκρας χαράο
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Την επαύριον είπε νά τάς καταλέξωσιν είς τον λογαριασμόν του.
Ό ξενοδόχος, φλεγματικός, ουδόλως έφάν η έκπλαγείς. Προσέθη- 

κεν εις τό ολικόν ποσόν κα'ι την διπλάσιάν τιμήν των εικόνων.
Ό Φουζερέλ άνεχώρησε πάραυτα. Έσπευδεν, ενεργών κα'ι ζη

τών την κίνησιν και τον αγώνα, νά αποτίναξη την λύπην, νφ’ ής 
κατελαμβάνετο.

Όπότε είς την κλίσιν τής όδοΰ ό Φουζερέλ ειδεν έξαφανιζομέ- 
νην την πτυχήν τοΰ εδάφους, τον μέγαν δγκον τοϋ ατελούς Dom, δέν 
ήδυνήθη νά διώξη τήν θλϊψιν εκείνην τής καρδίας, ήν αίσθανόμεθα 
όπόταν έγκαταλείπωμεν όπισθεν ήμών τήν γήν, ήν άγαπώμεν.

Έπ'ι πολύ παρετήρησε τον σωρόν τών οικιών, τά τόξα τών Εκ
κλησιών, τάς έπ'ι τοϋ γηραιού Ρήνου μεγάλας γέφυρας, κα'ι εν τώ 
άθροίσματι τών αγνώστων εκείνων οικημάτων, τών πετρών και τών 
οδών, προσεπάθει πάντοτε νά μαντεϋση τό ήρεμον μέρος όπου δ 
Μαλαπέρ έκοιμάτο.

Ειτα άπώλεσεν εξ ό'ψεως τήν Κολωνίαν.
Μηχανικώς έπανελάμβανε : «Είς τήν Κολωνίαν!.. νά έλθη νά 

άποθάνη είς τήν Κολωνίαν !» Καί ή ξένη εκείνη πόλις ταύτοχρόνως 
τώ έφαίνετο μισητή καί φίλη, διότι τφ άφήρει, αλλά καί τφ έφΰλαττε, 
τό ήμισυ τής καρδίας του.

Ε'

Ώ ίσχϋς τής ιδέας, τής θελήσεως, τής άφοσιώσεως είς τό καθή
κον ! Ό Φουζερέλ έφ’ όσον ή είς τήν Πρωσσίαν φέρουσα αυτόν 
μικρά άμαξα προΰχώρει δονουμένη καί ώσεί άσθμαίνουσα, δέν έσκέ- 
πτετο είμή τήν άφρονα έπιχείρησίν του, καί ένόμιζεν ότι ό Μαλα
πέρ ήτο πάντοτε παρ’ αϋτφ καί τφ έλεγεν άκαταπαΰστως τό σύν
θημα : Προς τήν Σημαίαν !

Άφικόμενος εις Βερολΐνον κατελήφθη ϋπ’ οργής προ τής πό- 
λεως ταΰτης, ήτις έχει τήν θέαν στρατώνος, ήτις εινε πλήρης στρα
τιωτών καλώς ένδεδυμένων καί αξιωματικών άναιδώς κομψών, πό-
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λεως διαμονής των δεκανέων και των αύλικών. ’ Από τής πρώτης ημέ
ρας ήρώτησε πώς ήδύνατο νά μεταβή εις Ποτσδάμην. Τώ υπέδειξαν 
την ώραν καί τον τόπον, εξ οΰ ή ά'μαξα άνεχώρει, Διά διερμηνέως 
συνεφώνησε την τιμήν ανόδου και καθόδου. Ό Φουζερέλ δεν ώμίλει 
πλέον προς Γερμανούς, διότι κατελαμβάνετο υπό λΰσσης μη εννο
ούμενος. Την επαύριον τό πρωΐ, έξυρισμένος καί φορών τά χειρόκτιά 
του, κατά πάντα έτοιμος, ως είς ημέραν έπιθεωρήσεως — και ήτο 
ημέρα μάχης — ό λοχαγός Φουζερέλ άνεχώρησε διά Ποτσδάμην, 
δπου έπ'ι τέλους θά έφθανε μετά τινας ώρας.

Έπασχεν εκ πυρετού’ έψιθύριζε καθ’ εαυτόν ασμά τι τής νεότη
τάς του’— ήτο ανυπόμονος ώς άνθρωπος προσεγγίζων ήδη την κρί- 
σιμον στιγμήν τού βίου του. Ένεθυμεΐτο τον Μαλαπέρ και μέχρι 
μυχίων έλυπεϊτο, διότι δεν εΰρίσκετο εκεί πλησίον του.

— Ταλαίπωρε φίλε’ πόσον θά έχαίρεσο !
Παραδόξως πώς ουδόλως άμφέβαλλεν, δτι ή Σημαία τού Συν

τάγματος θά ήρχετο είς τήν κατοχήν του. Ή έκτασις έχει τό προνό- 
μιον νά καθιστά ψηλαφητόν και τό άδυτον.

Ούδόλως έξήταζε τίνι τρόπω θά έφθανε μέχρι τής Σημαίας καί 
πώς θά ήρπαζεν αυτήν εκ τού εχθρού.· Ήτο βέβαιος, δτι θά έλάμ- 
βανε τήν -ημαίαν. Ήσθάνετο αυτήν, ούτως είπεϊν, εντός τών χει- 
ρών του, καί ή μέταξα έφριττεν υπό τά φιλήματά του εκ τών προ- 
τέρων. Ό εραστής ούτος τού καθήκοντος δεν έβάδιζε προς μάχην, 
άλλ’ είς ερωτικήν συνέντευξιν.

Έν τούτοις ήσθάνθη βαθειαν καί σοβαράν συγκίνησιν όπόταν 
ή άμαξα έστη, ό δε οδηγός είπε.

— Ποτσδάμη !
— Ποτσδάμη; είχε φθάσει λοιπόν I
Έκ τής γερμανικής γλώσσης έγνώριζε μόνον τό όνομα τής Εκ

κλησίας οπού εΰρίσκετο εν τή πανδήμω καί κοινωνική εκείνη πόλει, 
τή κοσμούμενη δι αψίδων, αγαλμάτων καί ανακτόρων, δ τάφος 
τού Μεγάλου Φρειδερίκου — Carnisons-Kirche.

Διαβάτης τις έδειξεν αυτήν διά τού δακτύλου.

Η Carnisons-Kirche έν Ποτσδάμη, γυμνή καί φαιά, ώς άπα-

Α
.Π
.Θ
.



105

σαι αι προτεσταντικαί έκκλησίαι, ούδέν θά είχε τό αξιοπαρατήρητου, 
αν δεν περιελάμβανε τον τάφον τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου. Εινε ναός 
άκομψος με θρονία και στοάς ξυλίνους, μέ τοίχους άνευ κοσμημάτων 
καί ύάλους λεύκάς. Εΐνε είδος εξοχικής εκκλησίας. Μόνον τό μνήμα 
τοΰ βασιλεως δοξάζει τό μέρος εκείνο. Εΐνε ισόγειος ό τάφος ούτος, 
προ τοΰ οποίου έστη σκεπτικός και ηΰχαριστημένος ό νικητής τής 
Ίένης. Έν τώ μέσω τής Εκκλησίας έπί θόλου τεχνικοΰ εΰρίσκεται 
ό εκ κασσιτέρου μέλας τάφος, άνευ κοσμημάτων, απέναντι τοΰ πα- 
τρικοΰ, διά μέσου των σιδηρών κιγκλίδων, αιτινες χωρίζουσιν αυτόν 
τής Εκκλησίας και τής προσεγγίσεως τοΰ κοινοΰ. ’Άλλοτε έφαίνοντο 
εκεί τό ξίφος και τά παράσημα τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου. Ό Ναπο
λέων, τφ 1806, έλαβεν αυτά έκεΐθεν. Και όπόταν εις τών ιδικών 
του συνεβοΰλευσεν αυτόν νά κρεμάση παρά τό πλευράν του τό ξίφος 
τοΰ Μεγάλου Φρειδερίκου. «Ανόητε, άπεκρίνατο ό αΰτοκράτωρ, 
πληγείς έν τή φιλοδοξία του, μήπως δεν έχω τό Ιδικόν μου !»

'Η Πρωσσία ήγειρεν είς τον έαυτής βασιλέα τρόπαια έκ τών 
Γαλλικών Σημαιών. Δυο τρόπαια αιχμαλώτων Σημαιών κοσμοΰσι 
τό ύπερκείμενον τοΰ βασιλικοΰ μνημείου μαρμάρινου ναΐδριον.

'Υπεράνω τοΰ ναίδρίου τούτου ύψοΰται είδος στοάς, ήτις κυρι
αρχεί, ούτως είπεΐν, τοΰ τάφου. Κλΐμαξ δεξιόθεν καί αριστερόθεν 
φέρει εκεί, καί έκ τής στοάς βλέπει τις κάτωθεν τάς μελανάς καί λεύ
κάς πλάκας τάς στρωννυοΰσας την Εκκλησίαν, τάς προς τον υπό
γειον τάφον τοΰ βασιλέως άνοιγομένας κιγκλίδας, τούς δυο σωρούς 
τώνΣημαιών τής Μεγάλης Στρατιάς, ών τά χρώματα εΐνε ήλλοιωμένα, 
οΐκροσσοι έσχισμένοι υπό τών σφαιρών, και τά ξύλα αυτών κωνοειδή. 
Οι έπισκέπται τής έποχής έκείνης ήδύναντο διά τής χειρός νά φθά- 
σωσι τάς πλήρεις κόνεως πτυχάς τών Σημαιών τών μεγάλων πολέ
μων. Πρότινων έτών είδος περιφράγματος χωρίζει πλειότερον τό κοι
νόν. Καί ήδη όμως κλίνων τις έπί τής στοάς ήδΰνατο νά έγγίση την 
έν τή μάχη έσχισμένην έκείνην μέταξαν, ήτις αποπνέει οσμήν νίτρου 
καί κόνεως. Οΰτω τά τρόπαια τών νικών τοΰ Βλοΰχερ έκτείνουσι 
τήν σκιάν των έπί τοΰ ύπνου βασιλέως φιλοσόφου- οι απόγονοι
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των νικητών τοΰ Ρόσβαχ μαρτυροΰσι τό μισός των κατά τών νίκη 
τών τής Ίένης.

Πάσα γαλλική καρδία θά ήγωνία φρικωδώς έπ'ι τή θέα τών Ση
μαιών τούτων, ας ειχον άρπάσει έκ τών συνεσπασμένων χειρών τών 
νεκρών τοΰ Βατερλώ. Ό Φουζερέλ, εισελθών εις την Εκκλησίαν, 
ωχρός, καί υπό προσπεποιημένην ψυχρότητα συνεχών την τρομε- 
ρωτέραν συγκίνησιν, ήτις έπ'ι τής ζωής του κατελάμβανεν αυτόν, 
προΰχοίρησε βραδέως, με τό αίμα πεπηγός, καί κατά πρώτον έστη 
προ τοΰ πίνακος τών μεταλλιοφόρων τοΰ 1803, τών έν Ποτσδάμη 
θανόντων, απομάχων τοΰ πολέμου τής γερμανικής ανεξαρτησίας, 
κα'ι τών οποίων τά μετάλλια επεδεικνΰοντο προς άνάμνησιν τών κατορ
θωμάτων αυτών. Ό λοχαγός παρετήρησε τοΰτο, ειτα προΰχώρησε 
μέχρι τών κιγκλίδων και άποτόμως, ύπεράνω αΰτοΰ έν τή υβρι
στική σχεδόν τοΰ ήλίου άκτΐνι, είδε τέλος Σημαίας τριχρώμους, 
γαλλικάς Σημαίας, με τά χρυσά αυτών γράμματα κα'ι τάς έπιγρα- 
φάς των. Μάχαιρα αν έκτυπα αυτόν, δεν θά προΰξένει πλειοτέραν 
οδύνην. Κατελήφθη υπό λΰσσης παρατηρών τάς ώς πένθιμον ΰφα- 
σμα ήμαυρωμένας έκείνας Σημαίας. Τοσαΰτη ήτο ή συγκίνησίς του, 
ώστε προς στιγμήν έμεινεν ακίνητος. Τό αίμα άνήλθεν εις τό μέτω- 
πόν του κα'ι τους κροτάφους του. Ειτα ό λοχαγός συνήλθε κα'ι έπέ- 
θηκε έπ'ι τοΰ μετώπου του, δπερ έκαιεν, έπ'ι τών δακρυόντων οφθαλ
μών του τήν χεΐρά του, οπότε γέρων τις σχεδόν γιγαντώδης, ισχνός, 
με μΰστακα άγριον, φέρων πιλήκιον με έθνόσημον λευκομέλαν, και 
μακρόν φαιόν μανδύαν ΰπαξιωματικοΰ, έπλησίασεν αυτόν, κα'ι άφοΰ 
τόν παρετήρησε προς στιγμήν, τώ είπε διά φωνής λαρυγγώδους.

— 'Ο κύριος εΐνε Γάλλος; ό κύριος θέλει νά έπισκεφθή ;
— Ναί, άπεκρίνατο τότεό Φουζερέλ άποβάλλων τήν τρομεράν 

αΰτοΰ συγκίνησιν.
Ό φύλαξ προΰχώρησε βήματά τινα προς τό ναΐδριον, τό ήνοιξε, 

ηναψε κηρίον, κα'ι σταθείς άποτόμως προ τοΰ τάφου, έφ’ ου τό 
φώς έλαμπεν, έλαβε τήν εΰκοσμον και συνήθη θέσιν τοΰ έξασκου- 
μενου Πρωσσοχι στρατιώτου, κα'ι ήρξατο διηγούμενος τήν έξή- 
γησιν, ήν προ πολλών έτών έδιδεν ε’ις τους έπισκέπτας. Άνέφερε
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πάντας τούς άθλους τοΰ Πρώσσου βασιλέως καί την άφήγησιν τών 
μαχών ίου- ειτα δεικνύων τά έξωθεν κρεμάμενα τρόπαια, ήρχισε 
μηχανικώς περί τής μάχης τοΰ Βατερλώ, όπου ειχον ληφθή αΐ γαλ
λικοί Σημαΐαι' αλλά καθ’ ήν στιγμήν προέφερε τό ό'νομα εκείνο 
τής ήττης :

— ’Ανωφελές, διέκοψεν ό Φουζερέλ, γνωρίζω... παρευρέθην 
εκεί...

— ’Ά ! ειπεν ό ύπαξιωματικός έκπληκτος.
Σιγή νεκρική έπεκράτησεν εκατέρωθεν.
Ό λοχαγός -δεν προέφερε λέξιν. Αίφνης δ Πρώσσος ήρώτησεν 

αυτόν χαμηλοφώνως.
— Ποιον σύνταγμα ;
— Πρώτον τών Γρεναδιέρων τής φρουράς. Τελευταϊον τετράγω

νον.
— ”Α ! ύπέλαβε πάλιν δ Πρώσσος, τό σύνταγμά μου σάς κατέ

βαλε.
— Ποιον σύνταγμα ;
— 01 Μαύροι Ούσσάροι!
Ό λοχαγός δέν άπεκρίνατο, άλλ’ ανύψωσε τό υψηλόν αυτού ανά

στημα και παρατηρών τον γιγαντιαΐον ύπαξιωματικόν ατενώς, συνε- 
κέντρωσεν εις τούς οφθαλμούς αυτού πάσαν τήν μανίαν του, πάν 
τό παρελθόν πάθος του, πάσαν τήν παρούσάν του οδύνην. Κα'ι προ 
τής ηλεκτρικής άγριότητος τού βλέμματος εκείνου, δφύλαξ έχαμήλωσε 
τούς φαιούς κα'ι ψυχρούς οφθαλμούς του.

*Ητο ως λάμψις τής αρχαίας πάλης λάμπουσα κα'ι πυρπολούσα 
εισέτι, καθιστώσα καταφανές τό απεχθές βάθος τού μίσους μεταξύ 
τών αρχαίων εκείνων πολεμιστών, οΐτινες ήδη ήσαν γέροντες και 
ούς ή ηλικία είχε καταβάλει. Μετά τριάκοντα έτη, ή πατριωτική οργή 
καί ή λύσσα τής συμπλοκής ύφίσταντο εισέτι πυρετώδεις. Ό Φουζε
ρέλ άγερώχως προύχώρησε δύο βήματα.

— Άπ’ εκεί επάνω, είπε ψυχρώς δ φύλαξ ύψώσας τήν κεφαλήν 
καί δεικνύων τήν στοάν καί ειτα τήν κλίμακα, αΐ Σημαΐαι φαίνονται 
καλλύτερα.
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Την στιγμήν εκείνην ή θύρα τής Εκκλησίας ήνεώγη κα'ι έκλεί- 
σθη μετά πατάγου. Οικογένεια ’Άγγλων περιηγητών λαλοΰντων με
γαλοφώνως, είσήλθεν. Ό ύπαξιωματικός με την απληστίαν ήν έχου- 
σιν οί οδηγοί, ως θηρία εις ένέδραν, άφήκε προς στιγμήν τον λο
χαγόν όπως ύποδεχθή τούς έπισκέπτας, παρ’ ών αναμφίβολος θά 
έλάμβανε μεγαλειτέραν αμοιβήν, ό δε Φουζερέλ έπωφεληθείς έξήλθε 
τής κρύπτης κα'ι διέβη τάς εις τό πρώτον πάτωμα φερούσας βαθμί
δας. Ή καρδία του έπαλλε μεγάλως υπό τό κεκομβωμένον ένδυμά του.

Άφικόμενος εις τό είδος τούτο τού δώματος ό λοχαγός κατελή- 
φθη ως υπό θάμβους. Εκεί πλησίον του ήκτινοβόλει εισέτι ό κο- 
νιώδης χρυσός τών αετών αι ένδοξοι έπιγραφα'ι ήστραπτον έπ'ι 
τών έσχισμένων Σημαιών. Εις άπόστασιν χειρός κεκλιμένοι εις 
σχήμα ριπιδίου αί ΣημαΤαι τής φρουράς έφαάοντο ώς αύλικοί χαι- 
ρετώντες τον άνακτα. Όποια τρομερά οδύνη ! Νά βλέπη αύτάς είς 
τό μέρος τούτο αιχμαλώτους, εκτεθειμένος είς ποταπήν περιέργειαν ή 
είς τήν ειρωνείαν τών λαών ! εξ άλλου οποία θέρμη, όποιον ώραΐον 
ό'νειρον ! νά τάς αισθάνεται τόσον εγγύς του, νά τάς βλέπη, νά 
τάς έγγίζη !

Τό αίμα τού Φουζερέλ φρικωδώς έκόχλαζεν. ’Αγωνία έπνιγεν 
αυτόν, αι δε κνήμαί του έκλονίζοντο.

Έπεθύμει αν ήτο δυνατόν νά όρμήση επί τών τροπαίων εκεί
νων, νά τά κρημνίση δι’ ισχυρού κτυπήματος καί νά πέση καί αυτός 
είς τό κενόν μετ’ αυτών, έχων αυτά είς τάς άγκάλας του, όπόταν αί
φνης, ακριβώς επί τής πλησιεστέρας Σημαίας, είς τό περίφραγμα 
έφ’ ου έστηρίζετο ό λοχαγός, παρετήρησε λάμποντα εισέτι τον αρι
θμόν τού συντάγματος του, τον αριθμόν τούτον : Πρώτον τών Γρε
ναδιέρων.

Έπανείδε τό ώραΐον εκείνο τεμάχιον διά τό όποιον ειχεν εκ
θέσει τήν ζωήν του καί ήθέλησε νά άποθάνη. Άνεγνώρισε καί τό 
τεθραυσμένον της ξύλον, εκ τού οποίου σφαίρα ειχεν άρπάσει τον 
αετόν, οποταν ο λοχαγός τό έκείνει εκεί κάτω εν τώ καπνώ. Ή Ση
μαία ! η Σημαία τού συντάγματος έσχισμένη καί ρακώδης, ήν εΐχον
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λάβει εκ τών νεκρών και συρράψει, προς μεγίστην τής Πρωσσίας 
δόξαν, αί ώραΐαι χεΐρες ήγεμονίδος τής Γερμανίας.

Μαλαπέρ ! Μαλαπέρ ! έψιθύρισεν ώς εξ ενστίκτου ό Φουζερέλ.
Παραφροσύνη έξοχος ωθεί αυτόν έ'κλινεν έπ'ι τοϋ περιφράγμα

τος και διά τής δεξιάς του πυρετωδώς έκτεινομένης έφθασε τήν Ση
μαίαν, ής ή παλαιά μέταξα έθώπευσε τούς δακτύλους του, ώς γυναι
κεία έπιδερμίς, και συλλαβών αυτήν καλώς, έσυρε βιαίως προς αυ
τόν τό ίερόν ύφασμα, τό άπέσπασε, τό έσχισε ταχέως, τό ήσπάσατο 
μεθ’ υπερβολικής χαράς, ειτα ώς άν ειχεν έ'γκλημα διαπράξει, έθεσεν 
έπ'ι τοΰ στήθους του τό τρίχρωμον εκείνο τεμάχιον, έκόμβωσε ταχέως 
τό ένδυμά του καί έ'λαβε τήν προτέραν του θέσιν, Ιν ώ εκεί κάτω, 
εν τή Εκκλησία, ό φύλαξ ύπαξιωματικός έλεγεν άγγλιστ! εις τούς νέ
ους επισκέπτας.

— Πλησιάσατε, παρακαλώ, ό τάφος εινε εις τό μέσον.
Ό Φουζερέλ, όμοιος κατά τήν στιγμήν εκείνην προς ιερέα, δστις 

έκοινώνησε τών μυστηρίων, κατήρχετο τάς βαθμίδας, ας προ ολίγου 
ειχεν άνέλθει, και μέχρις εγκάτων συγκεκινημένος καί πνίγων τήν χα
ράν αυτού δέν έσκέπτετο ή νά εύρη τήν θύραν καί νάέξέλθη.

Εις τό κάτω μέρος τής κλίμακος, προ τών κιγκλίδων τοϋ τάφου, 
συνήντησε τον φύλακα, δστις παρετήρει αυτόν φιλοφρόνως με χεΐρα 
τεταμένην. Ό Φουζερέλ τώ έδωκε τυχαίως καί χωρίς νά παρατή
ρηση νόμισμά τι — δ φύλαξ ειπεν δτι ήτο χρυσοϋν λουδοβίκειον — 
καί προσχώρησε μέχρι τής έξωτέρας θύρας. Έπνίγετο. Ό δροσερός 
εξωτερικός αήρ τον προσέβαλλεν εις τό πρόσωπον δ Φουζερέλ έξή- 
γαγε τον πίλον του καί ήρξατο βαδίζων κατ’ ευθείαν, διά τής πλα
τείας, ταχέως, λησμονών καί τήν ά'μαξαν, ήτις ειχεν δδηγήσει αυτόν 
εκεί, μή σκεπτόμενος είμή νά φύγη, ν’ άπαγάγη, νά κρύψη τήν κα- 
τάκτησίν του. Ουδόλως τώ έπήρχετο ή Ιδέα, δτι είχε διαπράξει κλο
πήν' ήσθάνετο τήν χαράν τοΰ στρατιώτου, δστις κατέλαβε θέσιν εξ 
εφόδου, καί δστις μένει σώος καί υγιής μετά τήν νίκην. Ή επί τοϋ 
στήθους του εκείνη Σημαία, τον έθέρμαινεν. Ό λοχαγός ήκτινοβό- 
λει, καί δμως ή καρδία του έπαλλε ταχύτατα. ’Ακριβώς ήρχιζε τότε 
καί ή κισδωνοκρουσία τής ’Εκκλησίας εύθύμως ηχούσα εις γαλλικόν
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τόνον. Ό Φουζερέλ ήκουεν αυτήν. Ένόμιζεν ότι ή εΰθυμος εκείνη 
κωδωνοκρουσία πανηγυρικώς άνήγγελλε τον θρίαμβόν του. Προεχώ- 
ρει ταχέως, ως είς έφοδον. Αί ρυθμικά! κα! εύθεΐαι όδο! τής Ποτ- 
σδάμης όμοιάζουσαι τάς τών Βερσαλλιών, τώ έφαίνοντο ατελεύτητοι. 
“Αλλως τε δεν έβλεπε τίποτε και ο! οφθαλμοί του ήσαν κεκαλυμμέ- 
νοι ώς υπό πέπλου. Προυχώρει. “Απειρος ευχαρίστησις, βαθεϊα, 
μεγάλη, κατέκλυζεν αυτόν διά χαράς, ήν ουδέποτε είχεν α’ισθανθή, 
χαράς ήν έχει δ μνηστήρ άπάγων την μνηστήν του, δ ποιητής προ- 
σεγγίζων τό ό'νειρόν του, δ παράφρων άπολαύων τής χίμαιρας του, 
ή μάλλον χαράς βαθύτερος και σοβαροτέρας, χαράς, ήν παρήγαγεν ή 
θέλησις τοΰ στρατιώτου, όστις υπερπηδών πάν κώλυμα έκπληροΐ τό 
καθήκον και κερδίζει την μάχην.

Αίφνης δ Φουζερέλ ήκουσε βοήν όπισθεν αυτοί, φωνάς κα! κραυ- 
γάς, ήχον βημάτων έπ'ιτοΰ λιθοστρώτου κα! στρέψας πελιδνός, παρε- 
τήρησεν όμιλον ανθρώπων, οΐτινες εκ τοΰ άκρου τής δδοΰ έτρεχον 
προς αυτόν θορυβωδώς.

Ό Φουζερέλ τοΰτο μόνον έσκέφθη.
— Θά την χάσω !
Μόνον την Σημαίαν άνελογίζετο κα! έλησμόνει εαυτόν. Τότε τψ 

έπήλθεν ή ιδέα νά ρίψη τυχαίως, εντός φρέατος ή οπής, άδιάφορον 
ποϋ, την Σημαίαν ήν ειχεν άρπάσει. "Οταν ήρχετο ενεχΨυμήθη 
πώς ότι είχε διέλθει μικρόν ποταμόν, τον Άβέλ, όστις διαβρέχει 
τό Σάν-Σουσέ. Ποΰ εύρίσκετο δ ποταμός οΰτος ; Θά έξεσφενδόνιζεν 
εις τό ρεύμα τού υδατος την Σημαίαν, άφ1 ου έτυλισσεν είς αυτήν 
λίθον. Άλλ’ ένφ εσπευδεν όπως φυγή ήκουσε τάς κραυγάς προσεγ- 
γιζουσας κα! διπλασιαζομένας. Αίφνης, ενώ έτρεχεν, ευρέθη προ τοΰ 
διασχίζοντος τήν πόλιν μικροί αυλακος. Έστη έκεϊ, άνεζήτησε 
διά του βλέμματος λίθον ή έτερον άντικείμενον οίονδήποτε, έθεσε 
τήν χεΐρα υπό τό φόρεμά του κα! ήσθάνθη φρίσσουσαν τήν μέτα- 
ξαν, οπόταν έκ τής πλαγίας δδοΰ, πορφυρο! κα! άσθμαίνοντες, τρεις 
η τεσσαρες υπαξιωματικο! Πρώσσοι, εξελθόντες έκ του εκεί πλησίον 
στρατώνος, ώρμησαν κατά τοΰ Φουζερέλ άπειλοίντες.

Ο Φουζερελ ηλευθερωσε τάς χεΐράς του, ώπισθοχώρησεν ολίγα
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βήματα και έστηρίχθη επί τοΰ τοίχου οικίας τινός, ωχρός δέ καί απει
λητικός, με οφθαλμούς καίοντας υπό τά βλέφαρά του, τον μύστακα 
άνορθωμένον, τούς γρόνθους συνεσφιγμένους έ'χων, δ υψηλός γέρων 
άνέμενε την προσβολήν τών στρατιωτών, οΐτινες ώπισθοχώρουν πρό· 
τοΰ βλέμματός του·

— Δεν ί>ά την λάβετε, έ'λεγεν, άνανδροι, δέν θά την λάβετε !
Τό περί τον Γάλλον όμως πλήθος ηΰξανεν ήδη. Ό γίγας φΰλαξ 

τής Εκκλησίας κατέφθανε, διεγείρων τούς διαβάτας καί κράζων 
«Θάνατος!», εν φ έδείκνυε τον οστεώδη γρόνθον εις τον λοχαγόν,, 
τοΰ οποίου ή απειλητική στάσις έφαίνετο ώς άγαλμα- Αί ύβρεις, αί 
κραυγαί, οι μυκηθμοί αντηχούν πέριξ τοΰ Φουζερέλ, εν τούτοις ού- 
δείς έπετίθετο είσέτι, μέχρις ου δ γίγας ύπαξιωματικός ώθησε δια τών 
ώμων τούς προ αύτοΰ ευρισκομένους στρατιώτας καί τούς έ'ρριψε, κυ
ριολεκτικούς, επί τοΰ Φουζερέλ. Τότε εκείνος, άποφασίσας νά κατα- 
σχισθή, νά φονευθή υπό τών μανιωδών εκείνων, διεφιλονίκησε τήν 
ζωήν του, καί ό,τι ήτο πολυτιμότερον αυτής, τήν Σημαίαν, κατά 
τών στρατιωτών, οΐτινες τον ειχον λάβει εκ τοΰ λαιμοΰ καί τον έλά- 
κτιζον. "Εθλιβεν επί τοΰ στήθους του τήν Σημαίαν, ήν άλλαι χεϊ- 
ρες προσεπάθουν νά τώ άρπάσωσιν. Οΐ δάκτυλοι αύτοΰ ειχον συστο
λή επί τοΰ ιερού εκείνου υφάσματος καί ήσθάνετο τούς όνυχας τών 
εχθρών επί τής σαρκός του.

—"Ανανδροι! έκραύγαζε, δέν θά τήν λάβετε, δέν θά τήν λάβετε !
Οι στρατιώται ώθουν αυτόν μανιωδώς προς τον τοίχον.
— Ξιφουλκήσατε 1 άνέκραξεν δ ύπαξιωματικός.
Εις εξ αυτών έσυρε τήν σπάθην καί έκτύπησε τον Φουζερέλ επί 

τής παρειάς. 'Έτεροι συνέλαβον αυτόν εκ τών ποδών καί τον άνέ- 
τρεψαν. Ό όχλος εκείνος θά τον κατεξέσχιζεν άνευ τύψεως.

—"Αθλιοι! άνέκραξεν δ λοχαγός, ου τό αίμα έρρεεν....
Έψιθυρισεν είσέτι λέξεις τινάς: «Μαλαπέρ, πτωχέ μου Μαλα- 

πέρ, ή Σημαία !» Καί έλιποθυμησεν.
Ήτο πληγωμένος εις τήν κεφαλήν, οί στρατιώται ήθελον νά 

τον τελειώσουν. 'Η άφιξις αξιωματικού έσωσεν αυτόν. Τον έφερον 
εις τό νοσοκομεΐον ή μάλλον εις θεραπευτήριον φυλακής.
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Όπόταν συνήλθεν εύρέθη προ των ανακριτών, οϊτινες ήρώτων 
αυτόν.

Κατ’ άρχάς δέν ήθελε νά άποκριθή· έλεγε μόνον :
— Άφίσατέ με, τουφεκίσατέ με, δέν σάς γνωρίζω!
Ειτα άπεφάσισε νά εϊπη διατί ήρπασε την Σημαίαν :
— ΕΙχον όρκισθή νά την λάβω.
Ούδεμίαν άλλην αιτίαν άνέφερεν. Μετά την θεραπείαν ώδήγη- 

σαν αυτόν ε’ις την ειρκτήν. Έμεινεν υπόδικος έ'ξ μήνας. Τό πράγμα 
είχε διαδοθή. Τέλος δ πρέσβυς τής Γαλλίας παρενέβη καί ειπεν, δτι 
οι εξ μήνες τής υποδικίας ήρκουν προς τιμωρίαν τοΰ λοχαγού, δστις 
ϊσως ήτο ολίγον παράφρων δ δυστυχής. ’Επέτυχε τήν άπελευθέρωσιν 
τού Φουζερέλ, διά τήν δποίαν προσήψαν αδυναμίαν εις τήν πρωσσι- 
κήν κυβέρνησιν τότε. Όπόταν τω άνήγγειλον τό αποτέλεσμα, δ 
Φουζερέλ ούδεμίαν έδειξε χαράν. Είπε μόνον:

— Καλά!

Συνοδία Πρώσσων χωροφυλάκων ώδήγησεν αυτόν εις τά σύνορα. 
Έν Κολωνία έζήτησε τήν άδειαν νά σταθή μίαν ημέραν, έν από
γευμα, μίαν ώραν, δπως ύπάγη εις τό κοιμητήριον.

Τώ ήρνήθησαν τήν χάριν ταύτην.
—■ Έπ'ι τέλους, είπε καθ’ εαυτόν, εινε ίσως καλλίτερον νά μην 

υπάγω. Τι θά εΐπω εις τον Μαλαπέρ ; Δέν έτήρησα τον λόγον μου!
Εις τά Βελγικά σύνορα άφέθη ελεύθερος, χωρίς δμως νά αισθανθή 

ούδεμίαν χαράν διά τήν άπελευθέρωσιν του. ’Ήδη ένόμιζεν, δτι δ 
βίος είχε λήξει, δτι είχεν υστερήσει, δτι ήτο ανωφελής. Ούδέποτε, 
ούδέ μετά τά δυστυχήματα τής ανδρικής του ηλικίας, ειχεν αισθανθή 
εαυτόν τόσον ήττημένον καί τεταπεινωμένον ! Όπόταν έπανεΐδεν 
είς Γιβέ τήν θέσιν δπου δ Μαλαπέρ, ασθενής ήδη, είχε καθίσει κατά 
τό εσπέρας εκείνο τοΰ Αυγούστου, ένψ τά έντομα Ιπέτων είς τον αέ
ρα, δ Φουζερέλ κατελήφθη υπό λυγμών καί έκλαυσεν.

— Ναί, είπε μεγαλοφώνως, κλαιε, ήδη τά δάκρυα μόνον σοι 
έμειναν !
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IT'

Όποταν έπανήλθεν εις Βερνών κατελήφθη υπό βαθείας καί 
σιωπηλής θλίψεως, έπανευρών εν τη μικρά πόλει τά πάντα έν τή 
προτέρα θέσει, τους αυτούς ανθρώπους, τάς αΰτάς δδοΰς. Πόσον 
ή κατοικία τής Παλαιάς όδοϋ τοϋ 'Αγίου Ιακώβου, πλήρης εικο
σαετών αναμνήσεων, δπου παν άντικείμενον άνεμίμνησκε τον Μα- 
λαπέρ, εφάνη εις τον Φουζερέλ μελαγχολική ! Διηγήθη είς την γραίαν 
τον θάνατον τοϋ φίλου του. Εκείνη ήκουσεν, ανύψωσε προς τον 
ουρανόν τάς χεϊρας καί έ'λεγεν.

— Ό ταλαίπωρος !
Όπόταν ό Φουζερέλ έτελείωσεν, ή γυνή ήρώτησεν αυτόν πόθεν 

προήρ χετο ή νέα έπ'ι τής παρειάς του ουλή.
— Δεν είναι τίποτε, άπεκρίνατο ό Φουζερέλ. Τστερόγραφον 

είς τό παρελθόν!
Έκ τής ήμέρας εκείνης, μικρόν κατά μικρόν, έσυνείθισεν, ώς 

ά'λλοτε, νά δειπνή είς τό ξενοδοχεΐον 'Εβρέ, καί νά καπνίζη την 
πίπαν του είς τό Καφφενεΐον τής Πόλεως. Εϋρισκε πάντοτε την 
τράπεζάν του, την Τράπεζαν των Λοχαγών. Τον εχαιρέτων- τον 
περιεποιοΰντο. Έλάλει ολίγον καί ηϋχαριστεΐτο νά περιπατή μόνος 
είς την δενδροστοιχίαν τής Μαιζονέτ, μεταβαίνων μέχρι Βαλμέ, 
δπως άλλοτε μετά τοϋ φίλου του. Ένώ έβάδιζε τον ήκουον ενίοτε 
νά άποτείνηται εις εαυτόν ή είς δν φανταστικόν προς δ έ'λεγεν.

— Τί θέλεις ; έπραξα δ,τι ήδυνήθην. Δεν πρέπει νά με μέμ- 
φεσαι.

Πολλάκις είς τό ξενοδοχεΐον έζήτει, κατά τό φαγητόν, όλίγην 
μαλάγαν.

Καί έπινε αυτήν ήρέμα προς άνάμνησιν τοϋ νεκροϋ φίλου.
Κατόπιν έπέστρεφεν εις τον οικόν του, ήνοιγετά παλαιά χαρτιά 

τοϋ Μαλαπέρ, τά άνεγίνωσκεν, έκίνει τήν κεφαλήν, ή παρετήρει 
πάλιν τάς έπωμίδας τοϋ λοχαγοϋ, τό παράσημον καί τον μανδύαν,
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δν έφερεν εις Βατερλώ, κα'ι ζητών επί τοΰ έφθαρμένου υφάσματος 
τά ίχνη της σφαίρας, ήτις είχε πληγώσει τον φίλον του.

— ’Ιδού, έλεγε. Ναί. Εις τό μέσον τοΰ στήθους. Καί άφ’ ού 
ΰπέφερε πάντα ταΰτα, νά άποθάνη εκ πυρετοΰ ταξειδεύων ! Όποία 
παρωδία ή ζωή !

Ούτως έγήρασκε, καταπίπτων, καί ημέρα τή ημέρα μελαγχολι- 
κώτερος καθιστάμενος. Τά έτη έρρεον. Τά κοράσια, άτινα ειχεν Ιδη 
άλλοτε παίζοντα, έγιναν μητέρες οικογενειών, σχεδόν μάμμαι, καί 
ήδη έπαιζον με τά τέκνα των. Τά παιδία, εις α γελών έδίδασκε τά 
γυμνάσια, ήσαν αξιωματικοί, έμποροι, έπαρχοι. Ή γραία, ήτις ενοί
κιαζε την οικίαν τής όδοϋ 'Αγίου ’Ιακώβου, ειχεν άποθάνει. Τό 
πάν ήλλασσε καί μετεβάλλετο, ό δε γέρων Φουζερέλ πλήρης ρυτίδων 
καί καταβεβλημένος, συρόμενος επί τής βακτηρίας του, μετέβαινε 
πάντοτε εις την Τράπεζαν χ&ν Λοχαγών, παρατηρών τούς παί
ζοντας τούς κύβους καί τούς σφαιρίζοντας.

Ήτο ύπερογδοηκοντούτης, ή δε θλϊψις είχε καταστήσει αυτόν 
παλίμπαιδα.

Τον ήκουον νά ψιθυρίζη καθ’ έαυτόν.
— Όχι, δεν πρέπει νά με μέμφεσαι . . . καί σύ αν ήσο τό αυτό 

θά συνέβαινε! Είςτήν Ποτσδάμην δπως καί τό Βατερλώ ήσαν πολλοί.
"Αλλοτε κατά τάς ωραίας ήμέρας έκάθητο εις τον ήλιον,ώς εν εκστά- 

σει άφώνω, οϊ κεκμηκότες οφθαλμοί του παρετήρουν χωρίς νά βλέπω- 
σιν, ή δε χείρ του μηχανικώς έχάραττε σχέδιόν τι μάχης. Τά παιδιά 
εβάδιζον προ αύτοΰ ήσύχως, έθετον τον δάκτυλον επί τών ροδαλών 
αυτών χειλέων καί τά μεγαλύτερα έλεγον εις τά μικρότερα'

— Σιωπή ! δ λοχαγός Φουζερέλ κοιμάται.
Πολλάκις ό γέρων έξήρχετο της νάρκης ταύτης.
Τούτο συνέβαινε κατά τάς καλάς αύτοϋ ήμέρας καί όπόταν συγ

κατετίθετο να όμιλήση. Τότε τό πλήρες ρυτίδων, άλλ’ αρρενωπόν 
είσέτι πρόσωπόν του, ένεψυχοΰτο, ή δε βαρεία καί Ισχυρά φωνή του 
έδιδεν εις τούς νέους τό σύνθημα τών παλαιών.

— Μάθετε νά εισθε άφοσιωμένοι ! έστέ μεγαλόψυχοι καί ούχί 
μωροί. Εστε αληθείς πατριώται καί ούχί προσποιητοί. ’Αγαπάτε τό
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ώραΐον, υπηρετείτε το καλόν. "Εχετε Πίστιν, Σημαίαν, κα'ι φονευ- 
θήτε δι’ αυτήν. Προτιμώτερος ό θάνατος ή ζωή άνευ αυτής.

Κατόπιν έπιπτε πάλιν εις τό ονειρόν του.

* *
*

Εσπέραν τινά τοΰ Αύγουστου τοΰ 1870—προ δέκα ετών—δέκα 
αιώνων—ό λοχαγός Φουζερέλ μηχανικώς μετέβη εις τον σταθμόν τής 
Βερνών δπου φθάνουσιν έκ Παρισίων τά νέα τής ημέρας. > γέρων 
δέν έφρόντιζε περ'ι τών ειδήσεων, άλλα μετέβη χάριν περιπάτου.

Ειχεν υπάγει εκεί έρειδόμενος επ'ι τής βακτηρίας του, σύρων 
τούς πόδας, βήχων κα'ι άπηυδηκώς. Έχαιρέτων αύτόν καθ’ οδόν, 
εκείνος δε μετά κόπου άντεχαιρέτα.

Άφικόμενος εις τον σταθμόν είδε πλήθος συνηθροισμένον κα'ι 
ήκουσε θόρυβον ασυνήθη- παρετήρησεν δτι τά βλέμματα πάντα 
ήστραπτον και αί χεΐρες πυρετωδώς Ικινοϋντο.

Ήρώτησε τί συνέβαινεν.
— Τί συμβαίνει, λοχαγέ ; . . . έχομεν πόλεμον.
— Πόλεμον ; εΐπεν δ γέρων τείνων τό ούς.
— Πόλεμον κατά τής Πρωσσίας . . . έκηρΰχθη δ πόλεμος I
*0 Φουζερέλ εστηρίχθη έπ'ι τών κιγκλίδων τής δδοΰ δπως μη 

πέση. Ειτα, λευκός ώς σινδόνη ήνωρθώθη κα'ι ΰψώσας εις τον αέρα 
την ράβδον του, ής δέν ειχεν ανάγκην πλέον, έφώνησεν ισχυρώς.

— Ζήτω ή Γαλλία !
Τότε δ ασθενής κα'ι κεκυρτωμένος εκείνος γέρων έβάδιζε ταχέως 

προς τήν πόλιν συστρέφων τήν ράβδον του εντός τών ερρυτιδωμένων 
αύτοΰ χειρών.

Έλάλει δι’ ήχηράς φωνής και μεγαλοφώνως.
— Μαλαπέρ ! τήν φοράν ταύτην θά λάβωμεν δπίσω τήν Ση

μαίαν I
Εις τό ξενοδοχείον Έβρέ δ αρχαίος στρατιώτης ήκτινοβόλει.
Διέταξε νά φέρωσι μαλάγαν διά πάντας τούς παρακαθημένους,
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καί έ'πιον υπέρ τής άναχωροΰσης στρατιάς, καί υπέρ των μελλου- 
σών νικών αυτής.

— Υπέρ τής νίκης των νέων! επανελάμβανεν δ Φουζερέλ, τοΰ 
δποίου ή φωνή ήχει ως σάλπιγξ.

Ειτα, μετά την εις τό καφφενεΐον εσπερίδα, έφόρεσε τον πίλον 
του καί έπέστρεψεν εις τον οίκον του, έπαναλαμβάνων μεγα λοφώ- 
νως εις τάς ερήμους δδους.

— Θά μάς φέρωσι τήν Σημαίαν, Μαλαπέρ, ακούεις; την Ση
μαίαν !

Και δ γέρων στρατιώτης μέ τό δνειρον αυτό έκοιμήθη.
Τήν επαύριον, μετά βαθείας συγκινήσεως ή πόλις τής Βερνών 

έ'μαθεν δτι δ λοχαγός Φουζερέλ εύρέθη νεκρός τήν πρωίαν προσβλη
θείς υπό αποπληξίας.

Ό γέρων άπέθανεν ευτυχής κα'ι μέ τό μειδίαμα εις τά χείλη.

"Εκτοτε ούδείς χά&ηται είς τήν Τράπεζαν των Λοχαγών.
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Γύρω στους τοίχους κρέμονται χρυσόφωτες Κορώνες,
Και αρματωσιές ατίμητες κι’ άρματωλών εικόνες.
Κι’ εκεί στοΰ τοίχου την γωνιά κι’ άτέριαστα κι’ άνάρια 
Αι δύο Σημαίες άκουμποϋν στα ολόρθα των κοντάρια.

Την πρώτη λείψανο Ιερό τοϋ δοξασμένου άγώνος,
Την εξεθώριασεν δ καιρός, την έ'λυωσεν δ χρόνος.
Κι’ Ιν φ άπ’ τά μαΰρα γηρατειά κουράστηκε κα'ι γέρνει 
στην τιμημένη ράχη της βαρειά την δόξα φέρει.

Ή δεύτερη είνε λυγερή κι’ έχει περίσια χάρι, 
κι’ ένα δλόχρυσο Σταυρό στ’ άνέγκικτο κοντάρι. 
Καινούρια σάν τό μάλαμα, γαλάζια καί χιονάτη 
Άνασηκώνει την κορφή σάν τό περήφανο άτι

Κα'ι λέγει.

Πρώτη ή γεροντική στήν άλλην τήν καθάρια : εσύ δεν- 
έπερπάτησες σ’ άνθρώπινα κουφάρια 

'Μηδέ μυρίστηκες καπνό τής μάχης σάν εμένα 
Μηδέ ποτέ εκυμάτισες σέ βράχια χιονισμένα.
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’Εγώ στη μάχη έθέριεψα και αίματα Τούρκων ήπια. 
Και στους καπνούς άνάσαινα καί μ’ έχουν κάνει τρύπια. 
Τά βόλια 8που μοϋ σκόρπισε τοϋ Δράμαλη τ’ ασκέρι, 
"Οταν με λύσσα έρρίχθηκε στής Ρούμελης τά μέρη.

Είδα νά πέφτουν γύρω μου πανώρια παλληκάρια.
Κι’ είδα τό αίμα αφρίζοντας νά βάφη τά χορτάρια 
Κι’ εν ω οί έχθροί μας ούρλιαζαν σάν πεινασμένοι λύκοι 
Χίλιες φορές μ’ έφίλησεν ή δαφνοφόρος νίκη !

Μές τη θολούρα τοϋ καπνού την σκοτεινήν καί μαύρη, 
Τό κάθε βόλι ποϋ ’πεφτε κύτταζ’ εμένα ν’ αϋρη.
Μά εγώ άφοβη. . . στοϋ πόλεμου τη λάβα.
Κι’ ούτε στιγμή δέν έπεσα σε Τούρκου χέρι σκλάβα.

"Ακου Σημαία ποϋ έγεινες γΐά γλέντια και παράτες. 
’Εσύ δέν εξεκίνησες μέ κλέφτηκες φλοκάτες.
Τί καμαρώνεις άδικα κι’ επάνω σου τό πέρνεις.
Ποιος σ’ έβαλε στο πλάγι μου τήν δόξα μου νά πέρνης ;

Κι’ είπε ή Σημαία ή δεύτερη στή γέρικη τή πρώτη. 
Τό ξεύρω δέν μ’ άνέθρεψαν τών τουφεκιών οΐ κρότοι 
Και ούδέ τή δόξα εγνώρισα καί ουδέ τήν νίκην είδα 
Κι’ έζοϋσα μόνη κι’ έρημη μέ μιά κρυφή ελπίδα.
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Μά τώρα ποϋλθε ή άνοιξις μέ τά καινούρια φύλλα 
Νοιώθω σέ κάθε μου πτυχή πολέμου ανατριχίλα 
Καί καρτερώ ανυπόμονη τ’ ανδρειωμένο χέρι 
Ποΰ θά μ’ άρπάξη αγκαλιαστά στη μάχη νά μέ φέρη.

Κι’ όταν τουφέκι θ’ άκουσθη καί ό πόλεμος άνάψη 
Ποιος ξευρει μήπως κάποτε κα'ι ή μοιρά μου τό γράψη 
Καταφρονούσα τό σπαθί τοΰ Τοΰρκου κα'ι τό βόλι 
Νά κυματίσω ατίμητα στην ξακουσμένη Πόλι.
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