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Αιονύΰιος Βαρβίάνης
Ύ π ό  Π. Χ ιώ το υ ,

Διονύίτιος Βαρβίας £γεννήθή έν Ζακύνθω τδ 178 8 . Ουτο); 
ίν  βλαστδ; τοΰ Ιχ. Μιλάνου εί; Ζάκυνθον μεταφυτευθέντο; 
κλάδου τή ; λαμπρ&ς οίκογενεία; τών Βαρβιάνων, κομητών 
του Βελγιοϊόζου (Belgiojoso,) δστι; οδχ ηττονα; δνδρα; τοΰ 
περιδόξου ίταλικοΟ έκαρποφόρησεν, εί; δόξαν και ασφάλειαν τής 

r  -Ζακύνθου. Εξ αυτών άναφέρομεν τον φρούραρχον τή ; νήσου 
Ριτσάρδον περί τά  4 4 9 3 , την Παυλϊναν μητέρα τοΰ Αγίου 
Διονυσίου Συκούρου περί τά 4 5 9 9 , τον Αντώνιον Βαρβιάνην 
Καψαν, τον δδηγήσαντα δλόκληρον τά γμ α  Ζακυνθίων εί; τούς 
προμαχώνας τ ί ;  Κρήτη; περί τά  1 6 4 2 , τδν Νικόλαον Βαρ
βιάνην, 6γι αχαριν ποιητήν ώδών, κατά την εϊσρδον τοΰ ε
πισκόπου Βοκκίνη 1 7 8 0 , τδν ϊτερον Βαρβιάνην Μανικτάκην, 
(ϊξιόλογον σατυρογράφον ιώ ν  χρόνων εκείνων, 1 7 9 0 .

έ κ  τοιούτων ενδόξων προγόνων βλαστήμα; καί δ Διονύσιος 
ΐιαρήγαγεν αγλαού; καρπού; ευφυΐα; καί εθνική; υπηρεσία;. 
Σπούδασα; κατά τήν νήσον τήν Ιταλικήν φιλολογίαν καί τά  
λοιπά έγκύκλια παιδεύματα, έν τφ  τότε σχολείω τών π α τέ
ρων Μινοριτών τή ; ΐπ ερ α γ ία ; τών Χαρίτων, καί άκροασάμενος 
τήν Ελληνικήν ίιπδ τδν Μαρτελάον, έθρεψε τήν ψυχήν του εί; 
τδν Ερωτα τή ; Ελληνική; δόξη;, καί ήνοιξεν Οφθαλμού; δια- 
νοία; εί; διάκρισιν τή ; άληθεία; εκ τή ; απάτη ; τοΰ κόσμου.

Μνήμη μεν ισχυρά, και φαντασία δργώσα, διέκρινον τά  
πρώτα δοκίμια τών πονημάτων αδτοΰ, έρω; δέ πατρίδος. καί 
ίν τ ιμ ο ; διαγωγή τά ; πρώ τα; επιχείρησε';. 11 μέν Ιταλική
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Μούσα εστόλιζε τήν εύφυίαν αύτοϋ με τάς δάφνας τοϋ Τάβ* 
<ιου, τοϋ Μεταστασίου, τοϋ Αλφιέρου, και αυτός έστιχούργει 
είς "Χέζιν και ρυθμόν τής απλοελληνικής τεμάχια  τών Π αλών 
εκείνων ποιητών. Τά δέ θούρια τοϋ Ρήγα διέτρεφ'ον την ψυ
χήν είς τήν Ελληνικήν ελευθερίάν. Διδ, ένω δ Δήμος Στε- 
φανόπουλος άπεστάλη είς Μάνην υπο τοϋ στρατηγού Βονα-
πάρτου, οπως δοθή νέα ώθησις είς άποτίναξιν τοΰ βαρβά
ρου ζυγού (4 7 9 7 ) , δ Βαρβιάνης μ ετ’ δλίγους χρόνους έπ α -
νελάμβανε αδ ασμα τοϋ Δήμου.

όποιος κιάν ήσαι άνοιξε τήν ιστορίαν χκΙ είδε 
Τ* ήτον Ελλάδα μ ια  φορά, υλ άκουε τ ’ είναι τώρα,
Ποϋ 2 τύραννος μ ’ έρήμαξε τοΰ γένους τών Ρωμαίων. 
Που είναι ή Αθήνα μου; Ποΰ είναι εκείνη Αθήνα;
Ποϋ δ κόσμος έθαυμάχτικε καί σέβεται ακόμη,
ίκ ε ΐ  έπρωτοφάνηκε ή ελευθερίά ’στον κόσμον,
Ε κ ιϊ διαλάλησε Σόλωνας τών Αθηναίων τούς νόμους.

Εκτοτβ ηρχισε νά συλλέγ/ι διεσπαρμένας χρονογραφίας, σημειώ
σεις έκ βιβλίων, έγγραφα δημόσια έκ ιοϋ αρχειοφυλακείου, διπλώ 
μ α τα  επισήμων οικογενειών τής νήσου, βιβλία καί ανεκδότους 
ιστορίας περί Ζακύνθου και άλλων πόλεων τής ποτέ Βενετι
κής Ανατολής, έβλέποντο ούν έν τη  ιδιωτική συλλογή αύ
τοϋ οΰ μόνον χρονογραφίαι τής πατρίου ιστορίας, αλλά καί 
Εγγραφα, σημειώσϊΐς καί προκηρύξεις Ελλήνων κατά τάς πρώ - 
τας άποπείρας τής Ελληνικής ανεξαρτησίας, έπί τών δουλι
κών χρόνων. Εμελέτα δθεν έπιμόνως τήν πάτριον ιστορίαν, 
καί έξακολουθών τήν ιστορίαν Ζακύνθου υπο τοΰ συγγενούς Γεωρ
γίου Σέόέα, οστις, ίταλιστί μεταφράσας τδ  περί Ζακυνθίων αρ
χα ιοτήτω ν τοϋ Αοιδίμου Επισκόπου Ρεμονδίνου, κατέφερε τήν 
ιστορίαν μέχρι τοϋ Πελοπονησιακοΰ πολέμου έπί Μορωζίνου, 
εξιστόρησε κατά συνέχειαν τά  γεγονότα έν τή  πατρίδι άπ  αυ
τής τής έποχής μέχρι τών ήμερων του. Αΰτόπτης δε γ ε - 
νόμενος τών διηνεκών πολιτικών μεταβολών, δσας ή Γαλλική 
έπανάστασις περί τ ά  τελευταία τοΰ παρελθόντος αιώνος Στη 
έπέφερεν έν ταΐς νήαοις τοϋ ΐονίου, μετά τήν καταστροφήν 
τής Βενετικής άριστοκρατίας, τοΰ Αγίου Μάρκου, έσημείονεν 
ακριβώς τά  έν Ζακύνθω γενόμενα έπί δημοκρατών Γάλλων, 
τής £ωσβοτουρκικής συμμαχίας, τή ; συστά«ω ς τής Επτάνησου

τών Αγγλικών δπλων καί τής συστάσεως τοϋ Ϊονίου Κρά
τους. Ηθικδς χαρακτήρ, καί πράξεις άγερώχων αριστοκρατών, 
καί άντενέργειαι δημοκόπου φατρίας, δέν άπέφευγον τοϋ ι 
στορικού καλάμου του, καί εργα άξιέπαινα συνετού πατριω 
τισμού έφείλκο·» τήν προσοχή» του. Νομίσματα, Αρχαιότητες, 
γεωλογικά στρώματα, έγχώρια φυτά Ζακύνθου τά  πλίίονα, 
θώρακες, Ανάγλυφα, κράνη, Αρχαία θραύσματα αγαλμάτων» έ -  
πιγραφαί Ανακαλυπτόμεναι κατά  τούς χρόνους του, έταμ,ιεύ- 
οντο έν τή οικία του. Μετεωρολογικά δέ φαινόμενα, τιμα ί έξ - 
αγω γής εγχωρίων προϊόντων, σεισμοί τοΰ πατρίου έδάφους, 
κατεγράφοντο καθημερινώς έν τώ  ήμερολογίω του. Α παντα δέ 
τα ϋτα  έχρησίμευον εις έξακριβώσεις ίστορικάς, φυσιολογικάς, έμ - 
πορικάς, παρά τών βουλομένων νά πληροφορώνται τήν κατά 
διαφόρου; χρόνους κατάστασιν τή ; πατρίδος, έμπόρο>ν, Ιστο
ρικών, Αρχαιολόγων, φυσιολόγων, περιηγητών καί κυβερνήσεων.

Τδ ήμερολόγιον λοιπδν τοϋ Βαρβίου καί αί άνέκδοτοι αύ- 
τοΰ σημειώσεις, περί ήθών καί εθίμων, μουσικής, έπισήμων 
τεχνητών καί γραμματισμένων άνδρών, ού μόνον γραφόμε- 
ναι, άλλα καί είκονιζόμεναι δεικνύουσι τήν σπουδαιότητα καί 
προθυμίαν τοΰ άνδρδς εις τήν εύκλειαν τής πατρίδος, είς τά  
συμφέροντα τοΰ ιδιώτου, εις τάς χρείας τής κυβερνήσεως, είς 
τας φιλοτιμίας τοϋ έπιστήμονος. Εκ τοΰ ήμερολογίου καί τών 
ανεκδότων σημειώσεων παρελήφθησαν οί έκδοθέντες κα τα7« -  
τικοί πίνακες έμπορίου καί προϊόντων Ζακύνθου έν τή  Τριε- 
σταίι? έφημερίδι υπδ Νιτσόλη, έν τή  τού Πανελληνίου υπδ Π. 
Χαλικιοπούλου τδ 4 8 5 4 , έν τή ίονίω τή ; Κυβερνήσεως, γεω
γραφικά άρθρα περί τή ; νήσου έν τώ  «ΙΙαγκοσμίω Θεάτρω» τοϋ 
Τορίνου, καί εκείνα έν τώ  ιστοριογραφική λεζικώ τών π επ α ι
δευμένων τής Ιταλίας. Πρδς τούταις συνέταξε τήν σεισμολογίαν 
τής νήσου, $ν έπιστημονικώς έπεξεργασθεις, καί ίστορικώς έπεκ- 
τείνας δ υίδς αύτοϋ Βασίλειος, άπέστειλεν πρδς τούς Ακαδη- 
μιακούς τοϋ Γαλλικού ινστιτούτου (καθιδρύματος). Καί τδ  ε- 
πιστημονικδν τή ; Ακαδημίας τμήμα ού μόνον έπήνισεν ώς 
τδ έντελέστερον τοιούτου είδους άποσταλέν πόνημα, άλλά καί 
το 4 8 0 5  έτύπωσε δι’ ιδίων έξόδων. Εκ τών συλλογών τού 
Βαοβίου επήγασεν ή ϊκδοσις τών Ζακυνθίων ασμάτων υπδ Παν-



—  $β —

<α:ζή τδ  4 8 * 9 , εν οίς διάπρέπουσι τά  Ιρωτ»$'Μ «ρτελί«Μ > 
Κουτούζη, ΚαντούνΛ, Σουμάκη, Αν. Συγούρου, ϊα β ό γ ια , Σο- 
λωμού, Μάτεση, Λαγγουϊδάρκ. Αδτη έχρησίμευσεν ώς βάσις είς 
βκτίμησιν τής ποιητικής ευστοχίας τών Ζακυνθίων, κατά τά  
φιλολογικά δρθρ* τοϋ περικλεούς Τομαζέου, τή ; πριγγηπε'σσης 
Δώρα; ίστρίας καί τοϋ φιλολόγου Δανού Πίου. Εκ τών συλ- 
λεγομένων εγγράφων και χρονογραφιών τού Βαρβίου κατεχω - 
ρήθησαν έν τή  Πανδώρα σπανιο')τατ« καί σχεδόν μοναδικά, οί* 
ή δήλωσι; τοΰ χιλιάρχου Λάμπρου Κατζώνη τ ϊ  4 7 7 0 , υπύ 
τοΰ καθηγητοΰ Κουμανούδου’ τά  περί Ζακυνθίου Επιγραφής 
δπδ τών καθηγητών Φ ιλητδ καί Χρυσοβέργη, έντα ΐς άρχαιο- 
λογικαϊ; πραγματεία»;’ τά  περί Ζακύνθου μεσαιωνικά υπο Βου- 
Οώνος έν Γαλλία καί υπο Χόπφ έν Γερμανί^, καί τά  περί 
άνακαλύψεω; τοΰ έν Βάσαις ναοΰ ύπδ τοΰ Γερμανοΰ Κοκο- 
ρέλ, καταχωρηθέντα έν τώ  τότε φιλολογικώ περιοδικώ τή ; Ζα
κύνθου δπύ Πετρίδου (1 81 6). Οί περιηγητα'. Σμάρτσ, Τγιενσ, 
Μούλερ χαΐ δ Λδρδ δλ λχνδ  έν μέρει, έπισκεφθέντες τήν 
νίΐβον ίμ ώ ν  περί έκείνους τούς χρόνου;, δεν παρημέλη- 
οαν ν’ άναφέρωσι τά  άρχαιολογούμενα καί σεισμολογούμενα 
τοΰ Βαρβίου έν τοίϊ; περιηγητικοί; συγγράμμασιν αδτών.

ίΐς  μέλο; δέ τή ; ίονίου άγρονομικη; έταιρία; καί τών 
■φιλομαθών 5 Βαρβιάνη;, έφιλοπόνησε συλλογήν άρχαίων Ελ
ληνικών άγρονομικών λέξεων διασωζομένων είσέτι, έν τώ  στό- 
μ α τ ι αγροτών. Ε τι δ! νομικά; λέξει; καί φράσεις πρύ; χρή- 
σιν τών νομομαθών, &ςτινα; έν ε’ίδει τακτικού λεξικού συν- 
αρτήσ*;, εΤτα συνέταξε νομικήν λεξικήν, σκοπεύων ν ά - 
ΤΒοστείλη _εί; συναγωνισμόν κατά το πρόγραμμα τή ; ίονίου 
Κυβ^ρνήσεως 4 8 3 6 . 0  περικλεή; Μουστοξύδη; συντάττων τδν 
ίλληνομνήμονα, καί ίστοριογραφών τά  περί Επτάνησου, έλάμ* 
€ανε παρά τοΰ Βαρβίου τά ; χρειώδεις πληροφορία; περί νεω- 
τέρων Ζακυνθίων, ιστορικών, ζωγράφων, γραμματισμένων καί &λ“* 
λων επιφανών άνδρών. έντιμου δέ δ ιαγω γή;, και άκροσφαλής 
εί; τ ά ; υπουργία; του, ειτε ώ ; δημόσιο; ταχυδρόμο;, εϊτε ώς 
γραμματεύς τ ίΰ  Πρωτοδικείου, εϊτε ώ ; Συμβολαιογράφο;, 6 - 

' «όδειγμα άμερολήπτου ■ .χρώσεως καί κοινοτάτη; ώφελείας έ- 
πεδεικνύετο προ; τού; συμπολίτας. Καί διδ τά  άκροσφαλέ- 
σ « ρ «  τών συμβολαίων αύτος έγραφε καί κοινήν δπόληψιν ί -

χ*ίρετο τοΐς τβιούτοις, καί δοκίμου; συμβολαιογράφου; tc fo  
»ίς αδτον μαθητεύσαντα; χωρικούς κ«1 π ο λ ίτα ; άνέδιιξεν.

(Ακολουθεί).

Π ε ρ ί  Έ λ λ η ν α ς  Φ ύ ο λ ϋ γ ί ά ς ,
Ύ πδ Ίερομονάχου Σ. Τσέκοΐι. 

( Z v r i^ t ia , '  δρα ΦυΛΛά$, %.)

Α  Γραμματική διδάσκει τούς κανόνα;, εί; τού; ίποίους t f 1· 
'  ναι καθυποβαλμέναι αί γλώσσαι· δταν φθάσουν »ά ^ίτη^ν1- 

χθοΰν όπωςοϋν, &τι δέ έξετάζει τήν άρχήν καί τήν 
οδον αυτών, ή  κριτική στηρίζει τ ά ; άρχά; κατά τά ; οποίας 
^μπορεί τις νά κρίν*) δχι μόνον περί τή ; γνησιότητο; τών 
συγγραμμάτων, δσα φέρουν Ονόματα λαμπρά, άλλ’ άκόμη καί 
περί τή ; καθαρότητός ιινων χωρίων, καί νά έκλέγη, μετα 
ξύ είς τά ; γραφά; τάς δποία; σ&>ζουν είς διάφορα κείμενα, 
έκείνας δπου φέρουσιν· Ιχνη καθάράς άρχής. Ούτως ή κριτική 
διαιρείται εί; υψηλήν κριτικήν καί εί; γραμματικήν κριτικήν. 
Εΐναι καί αλλο είδος κριτικής $ αισθητική, περί τή ; γραμ
ματολογική; άξία< τών συγγραμμάτων, ή  ερμηνευτική $\ναι 
ί  τέχνη τόΰ ερμηνεύειν τού; συγγράφει;, μ4 τήν βοήθειαν τής 
ιστορία;, τή ; γεωγραφία;, τή ; Αρχαιολογία;, τή ; άρχαιογραφί- 
Λς καί τών φυσικών καί έξηκριβωμένων έπίστημών. Καί ϊ -  
μ ω ; προτού νά αποδώση τά  συγγράμματα τα ΰτα , πρέπει νά 
ίξεύρη τ ι περί τοΰ χρόνου, πότε Ιζησαν οί σύγγραφίΐ; τΐων,', 
♦τερι τοΰ βίου των, τκρ'ι ιώ ν  συγγραμμάτων τά  oir&is Sypfc— 
ψ«ν η άποδί'δβντΑι %ΐς άΰτόύς^ περί- τώ ν σ^ζομίνών <ίπύ -Λδ- 
*ά , περί τών αντιγράφων α&τών δσ« σώζονται Λβίΐ ΛερΙ τών. 
γινομένων γνώσεων τω ν, δλα'ι αυται- αί γνώσεις «ύΟτίίίνΟυν 
ί ίίν  λεγομένην ιστορίαν της αρχαία; Ελληνική; Φιλολογίας.

0  κυριώτερος χαρακτήρ τής Ελληνικής φιλολογίας- είναι 
ί  πρωτοτυπία, ίντδλονότι οί Ελληνες 2λα€ον άπύ ξένους τά  
ίτρώτλ σπέρματα τόΰ πολιτισμού, μ ίλονότι έκεΤνοι, άπ4 αδ- 
τούς είς τούς ίποίους άνθισαν τήν πρώτην φοράν ί  ποίη<ής 
καί η φιλοσοφία, έ*ατθικόΰ<ϊαν είς τήν Α«ίαν, καί ίγ ε ιτ ίν ί^ -  
«ν μέ ίθνη δπου ειχόν φθάσει είς τ&ν υψηλότέρον β«ίθμ4ν τβΰ 
πολιτισμού, δπου έΐχον πολιτικά σνστηματα, λατρείαν καί μύ-



βολογίαν συστηματικήν" 2μ.ως μεταξύ ε?ς τού; Ελληνας «ί πρό- 
οώοι τοΰ πολιτισμού εγειναν εις ϊνα  τρόπον ιδιαίτερον καί 
άνάλογον μέ τόν χαρακτήρα τοδ λαοϋ. Είς τό δ ,τι έκληρο- 
νόμησαν άπδ τά  ξένα Ιθνη, τό οίκειοποιήθτ.σαν τοιουτοτρό
πω ς, ώστε τής άπομακρυσμένης έκείνης άρχή; δέν άπέμειναν 
ουτε ίχνη. ΙΪ έλληνική γλώσσα μάλιστα μδς δίδει τήν άπό- 
δειξιν τής άνεξ/ρτησ ία ;, μέ τήν δποίαν ό λαό; οδτο; εδω- 
κεν είς τί» στάοιον τοϋ πολιτισμού. Πλούσια είς τάς λέξεις, 
εκφραστική καί τών λεπτοτέρων παραλλαγών μιας ιδέας, ά 
φθονος, ποικίλη εί; τούς γραμματικούς σχηματισμούς, χαρίεσσα 
είς την σύνταξιν, αρμονική είς τούς ήχους, στερεά είς τήν 
προσωδίαν, πολλαπλή είς τούς £υθμούς τή ; φύσεως.

(άκολουθεΐ)

ΕΙΡΗΝΗ.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΜΗΓΗΜΑ.

, Α'.
Περί τα  τέλη τοΰ Απριλίου 1 453  έν τφ  στρατοπέδα» 

Μωάμεθ τοϋ Β , τοΰ ώ ; άλλος Αλέξανδρο; δνειρευθέντος τήν 
τής σφαίρας κατάκτησιν, προεφέρετο τρομερό; τ ι ;  ορκος. ό  
υιό; τοΰ Αμουράτ, περικυκλωμένο; δπό τριακοσίων καί έπέ- 
κεινα χιλιάδων πολεμιστών, τού; δποίους, δελεασθεις άπό τά  
άπειρα πλούτη τή ; Ελληνική; Αυτοκρατορία;, ώδήγησε μέχρι; 
υπό τά  τείχη  τής Κωνσταντινουπόλεως, άφοϋ τούς παρώτρυνεν 
εί; πόλεμον, ωρκίζετο εί; τον άίδιον Θεόν καί τού; προφήτας 
του, εί; τήν τοΰ πατρό ; του ψυχήν καί εί; τά  τέκνα του, 
δ τ ι, έάν διά τής τόλμης καί άνδρίας των έκυριεύετο ή πόλις 
τοΰ Κωνσταντίνου, ήθελε τοΐς άφήση έπί τρεϊς δλας ήμέρας 
ίλευθέραν την λαφυραγωγίαν καί εί; τήν διάθεσίν των κεφά
λαια  καί θησαυρούς.

Οί Ελληνες έν τούτοις κεκλεισμένοι έν τίί πόλει, διϊδόν- 
τ ε ; τ ά ; τοϋ έχθροΰ παρασκέυάς, ήρχκιαν έπικαλούμενοι δ ιά  
ταξιμάτω ν καί δεήσεων τήν θείαν άρωγήν καί μέ γυμνούς 
τους πόδας νά περιφέρωσιν είς τάς οδούς τάς αγίας εικόνα;, 
παρεμβάλλοντες την προστασίαν τών αγίων, οπως άπαλλάξωσιν 
«δτού ; άπό τή ; σφαγή; καί τής δουλείας τών όθωμανών, ΤαΟτ*

5έ πράξαντες, ώπλίσθησαν καί έπορεύθησαν πρός τάς θέσεις τω ν, 
πρατιμώντες νά άποθάνωσι μάλλον ή νά έγκαταλείψωσιν αύτάς.

Αλλ’ οί Τοϋρκοι, ώθούμενοι υπό τής έλπίδος τών λαφύ
ρου ή υπο τή ; δόξη;, δέν έπρόσμειναν νά προσβληθώ σι, καί 
ήρχισαν τήν συμπλοκήν μεταξύ· τοΰ ήχου τών σαλπίγγω ν καί 
τ ή ; βοή; τώ ν πολεμικών έργάνων' τα&τοχρόνως δέ_ δ ιά τε  
ξηρ£ς καί θαλάσσης προσέβαλαν τήν πόλιν. Η  τών Ελλήνων 
άνορία, άρχηγοϋντος τοϋ Ιουστινιανού, ίσχυρώ; άπώθησε τόν 
εχθρόν, άλλ’ δτε δ στρατηγός, πληγείς υπό βέλου;, έγκατέ- 
λ ιπε τον στρατόν, ουτο; έννοήσα; τήν άπουσίαν του συγκε
χυμένοι καί περιδεεΐ; άπεσύρθησαν πρό; άνεύρεσίν του. Αί φω- 
ναί, Νίκη, Ν ίκη! καί δ κυματισμό; τή ; τοΰ Μωάμεθ Β . ση
μα ία ; έπί τινο; προμαχώνο;, κυριευθέντο; υπό τοϋ έχθροΰ,ειδοποίη
σαν τού; φεύγοντας περί τή ; τρομερά; δυστυχία;. Απελπισθεί·; 
ό Αυτοκράτωρ Κωνσταντίνο;, μάτην παρεκάλει τον Ιουστινια
νόν, ΐνα διά τή ; παρουσίας του έμψυχώση τά  διαλυόμενα πλή 
θη ενεκα έσχάτη; τινός άποπείρας, έν η ουτος, μάλλον τής 
δόξη; άγαπών τήν ζωήν του, ήνοιξε τά ; πύλα* τής πόλεως, 
προσφέρων οδτω υπεκφυγήν είς τούς κατοίκους. Καί έν μέσω 
τοΰ πλήθους έκείνου Ελλήνων φευγόντων, έπειδή έδιώκοντβ 
ύπό τών τούρκων ο'ίτινες έ^ ιπ το ν  έπ’ αΰτών λίθους, πεσών 
χα μ α ί, ευρε τον θάνατον υπό τώ ν ίδικών του δ Αυτοκράτωρ 
Κωνσταντίνος, δστις αντί νά υποκύψη είς τό τής δουλείας 
αίσχος, έδόθη είς ταχεΐαν φυγήν.

ώ  Κωνσταντινούπολή έπεσε' τά  δέ· τουρκικά στρατεύματ* 
μετέβαλαν τήν κυρίαρχον τοϋ Βασπόρου είς φρικώδη σκηνήν 
βασάνων. Αιά τοΰ σιδήρου καί τοΰ πυρός ήνοιξαν δδόν καί 
εν άπάστι τή  πόλει έξήπλωσαν τήν σφαγήν καί τήν άπελπισίαν. 
Τό αίμα τών Ελλήνων άχνίζον ϊ^ ε ε ν  είς τάς δδούς, τάς 
άντηχούσας υπό τών στεναγμών τών ψυχορραγούν των, υπό 
βλασφημιών καί κραυγών, Αί τών σφαζομένων ήττηθέντων κ α - 
τάραι, οί κλαυθμοί τώ ν μητέρων καί συζύγων τών δποίων 
αί υιοί καί οί σύζυγοι έφονεύοντο, τά  σπαρακτικά παράπο
να τών παρθένων βοήθειαν έπικαλουμένων ένφ έχλευάζοντο 
είς τάς άγκάλας τών Τούρκων, μεθυσθέντων υπό κτηνώδ·«ς 
άκολασίας, τήν διαφθοράν τών δποίων παρηκολούθει δ θάνατος 
ήνοϋντο μετά τών ζητωκραυγών τών νικητών. Ούτε ήλικίαν, 
ιύ τε  φΰλον, ούτε βαθμόν έσεβάσθησαν’ ούτε Ιδιωτικόν άσυλον,



οΰτε ναόύς* έπείδη έσφαγιάσθήσαν δπέργ'ηρο'ι καί νήπια θηλά- 
ζοντα , επειδή άπεδύθησαν τής περιουσίά; των αί οίκογένειαι, 
έκάησαν αί άγιαι εικόνες, έκλάπησάν τά  ίερά άμφια καί τά  
λείψ ανί, χ«! ώ ; έπίμετρον τόσουτων αίσχρουργιδν έξελέχθη δ 
Ναδς τής Αγίας Σοφίας ώς δημόσιον χαμαιτυπεΐον (πσρνεΐον.) 
Εν μέσω δε των υπο τοϋ αίματο*, άχνιζόντων τούτων ερει
πίων, μεταξύ ΐτωρών πτω μάτω ν, στεγών έτο ιμ ο^όπω ν, ιερών 
ναών κατεδαφισμένων, εκκλησιών και μονών παραβιασθεισών 
ΧαΙ διαρπαχθειίώ ν, υπερήφανος έκάθητο δ νικητής και ιδιο
ποιείτο τέ>ν τίτλον ανώτατου Κυρίου.

ό  στρατός έν τούτοις, άπαυδήσας άλλ’ οχι καί χορτασθεις 
υπδ τής λαφυραγωγίας, έχλεύαζε τούς ήττηθέντας* καί ώ - 
βούμενος δπδ τής άπληστίάς τής λείας, έπευφημοϋντες τόν 
Μώάμεθ έπί τή παβάχωρτ,θείση διάρπαγή, έκραύγαζον θέλοντες 
ϊνα διά τών δπλων προχωρήσωσιν είς άλλας καταχτήσεις. 
Αλλ αί καλοΰσαι τδν αρχηγόν κραυγαι αυτάι ί'σαν κεναί! 
Αέν τάς ήκουε πλέον' ή εν τώ  στηθεί του καίουσα φλδζ δέν 
3)το ή αΐιτη' άλλη φλδξ διαπύρως τδν κατεβίβρώσκε— ίτ ο  ή 
φλδξ του Ιρώτος. Προ τών ποδών τών μιανθέντων εκείνων βωμών 
έζήτησεν άσυλον, άποκαταστηθείσης αυτή ματαίας πάσης προς- 
παΟείας φυγής, νέα τις Ελληνίς. Συλληφθεΐσα υπο τών Τούρκων 
στρατιωτών, 3$ελεν υποστή την αυτήν τών αδελφών· αυτής 
τύχην, έάν μη καμφθείς υπδ τού σπανίου κάλλου* τής Είρήιης 
είς τών άςιωματικών τοϋ Μ ωάμεθ δέν ήΟελΈ την φέρη πρδς 
«δτδν, δστις κατέταζεν κύτην μεταξύ τώ ν θεραπαινίδων του.

0  Μωάμεθ την είδε, καί δ κεραυνδς τοϋ πολέμου ίπεσεν 
ίπ δ  τής χειρός του. ί)  1 ϊχ ι.ί πρδς άλλην κατάκτησιν δέν 
πετά  ?ι είς τήν τής πληξάσης αύτδν καρδίας, ή  δέ γυνή 
αυτη, ήτις πρό τινων ίμερών μέ τά  δάκρυα είς τούς ίοΟαλ- 
μούς έζήτέι χάριν, τώρα άναπαυομένη επί τών απαλών προς- 
κεφαλαίων καταστίκτου διβανίου* παίζουσα με την χαταμέ·1 
λαιναν κόμην της την όποιαν άφινεν άτημελώς πΐΛτΟΙισαν έϊΑ 
τών χιονολεύκων ώμων της, υπεμειδία πρδς τδν έρχστήν* φ ι
λήμα τα  έντυποϋσα έπί τοϋ μετώπου τ ίϋ  «περήφανου χατα*· 
κτητού τής Κωνσταντινουπόλεως. >·*

Β '
Η το εύγεν^ΰ; καταγω γής ή νέα Ελληνίς’ σπάνιον ήτο τδ κάλ

λος τής αιχμαλώτου τού Μωάμεθ. Τήν κεφαλήν της ε « χ φ ΐ

λευκόν σάρίκιον έξ ου χρυσοί έκρέμαντο θύσσανοι, χάρίΐσσαν 
άντίθεσιν ποιοϋντες πρδς τδ μέλαν τής κόμης α&τής. Δύο 
οφθαλμοί παμμέλανες εξίσου, τά  χείλη πόρφυρί, έπί τών 
£οδοχρόων παρειών της έμειδία ή έντελεστέρα υγεία·. Πολυτε
λής ανθόκροκας έσθής χρυσώ πεποικιλμένη έκάλυπτε τδ σώ - 
μ ά  της, ού τίνος δμως διωρώντο τά  σχήματα. Εάν ποτε άνύψου 
τήν φωνήν της αδουσα, έάν προέφερε λόγον* γλυκύς ητο ό 
ήχος, ώς δ τοϋ κυμβάλου δσ ης κατέρχεται πλήττω ν τάς 
λεπτοτέρας ϊνας. ί ί ! άλλά περί τοσαύτης καλλονής δμίλέι σύ, 
ώ νικητά τών Ελλήνων, σύ δστις έν τή  θέ$ αυτή; ά^ίήκας τούς 
κεραυνούς νά πέσωσιν άπδ τής χειρός σου, δστις έφ έν! λόγω  
της ήλάφρυνας τδν καταπιέζοντα τούς ηττηθέντας ζυγόν* δς- 
τις έσυγχώρησας ϊνα έν τώ  χαρεμίω σου λατρεύήται άλλος 
θεδς άντί τοϋ προφήτου σου. Αλλ’ δ Μωάμεθ ει>αι τυφλός'· 
α γα π α  έμμανώς.

—  Είπέ μοι, Ειρήνη, τ ί  οφείλω λοιπδν άκόμη νά πράξω δ ι’ έσέ; 
Πρόσταξόν μ«, έγώ είμαι α ιχμάλω τός σου' Ιδού γονυπετής πρ6 
τών ποδών σου. Πρόσταξόν ϊπειδή σύ εϊσοίι ή Σουλτάνα μου. ’

— Τίποτε πλέον δ ν επιθυμώ παρά σοϋ, Μωάμεθ. Τπερ τώ ν 
αδελφών μου, τών υπδ σκληρας ειμαρμένης κα'ταβλήθίντων, ε -  
πραξάς δσα επ ί θύμουν, τώρα δέ άλλο δέν μοί μένει ί) ν4 σοβ 
«ί7Γ6>' Μωάμεθ, θέλω δλην τήν καρδίαν σου.

—  Καί μήπως δεν τήν έ χ ε ις ;
έπεντα  £ιπτόμενος είς τάς άγκάλας της, θλίβων α ίτη ν  έπί 

τού «τή<ϊους του, φιλών την κόμην, τδ μέτωπόν της* ατενές 
προσήλου τδ  βλέμμα έπί τών δφθ αλμών τής χαριέσσης α ιχ 
μαλώτου του, έπειδή δέν ήδύνατο πλέον νά προφέρη λέξιν.

Οδτω παρήρχοντο αί ήμερά*, τοϋ Μωάμεθ, δστις, τά  πάντα 
λησμονήσας, έζη, κρυπτόμενος άπδ δλους, πάντοτε παρά τδ 
πλευρδν τής Ειρήνης. Αλλά τ ί επραττον οί στρατοί τοΰ;

Μάτην έζήτουν τδν δδηγήσαντα αυτούς είς την λίίΧην» 
μάτην έψ ιθ ^ ζο ν  χλευάζοντες τδν εξοχον ττολεμιστήν, τδν ά'φο- 
πλ{ζόμενον ύπδ γυν'αικδς απολέμου.

ΐμ ε ιν ε  κωφεύοιν είς δλα τά  παράπονά των, μέχρις ου ή* 
μέραν τινα τώ  έπα’̂ ησιάσθη δ Βεζύρης.

— ,'Μ6)άμεθ^ τώ  λέγει, τ ί  σκέπτεσαι; ό  ένδοξος στρατός σου 
ποθεί νέας νέχαςι Δέν θέλουσι νά ^αθυμώσιν εν τή  άδρανεία, 
ώ{ σύ π ρά ττε ις , παρά τδ πλευρδν μιας α ιχμαλώ του, ένώ άλ*



λαι δόξαι μάς περιμένουσι. Θέλεις νά καταστήσ^ς η ft*; taiV 
γνιον τών άπιστων τούτων; Τί θά εϊπωσιν οί λαοί αμα ά -  
κ&ύσωσιν δτι ό Μωάμεθ, νικήτας την Κωνσταντινούπολην, δε»· 
άποπειραται νά προχωρήσ^; θά είπωσω δτι α ιτία  τούτου θά 
ttvat ή δ φόβο; παντελούς ή ττης, ή ή έ ν τ ^  καρΟία σοϋ καί 
τώ ν στρατιωτών σου πχρεισδυσχσα δείλια. Τί· σκέπτεσαι λο ιτ 
jciv, Μωάμεθ, τ ί πράττεις;

— Βεζύρη! χαλίνωσαν ίο  αΰθχδες λέγειν σου. Γνωρίζεις δτι 
έφ’ ένί νεύματί μου η κεφαλή σου π ίπτει κυλιομένη πρϊ» 
τών ποδών μου;

Είς τούς λόγους τούτου; ό Βεζύρης έσιώπησεν, αλλά βάρ
βαρος τότε φωνή ώμίλησεν εν τη  καρδία τοϋ Σουλτάνου, ητο 
ή φωνή τ ί ;  φιλοδοξίας, τή ; υπερηφάνεια;' καλέσα; δθεν αυτόν 
έκ νέου, έπανέλαβεν.

— Είπε πρδς τού; άρ/ηγού; τών Γιαννιτσάρων καί πρδς 
τού; σ τρχτιώ τα ;, oTt ό Μωάμεθ είναι πάντοτε δ αδτό;· Τ - 
πεσχέθην αυτοί; άλλα; γα ία ;, ά λλ χ; νικα;’ ο ακινακη; μου 
π ισ τδ ; παρά το πλευρόν μου κρέμαται, έτοιμο; πάντοτε νά 
κτυπήσΐ} $ εί; νίκην ?) εί; θάνατον. Α ; με «ροσμείνωσιν, 
έπειδή θέλω νά τού; δμιλήσω. Θέλω νά άποδείξω εί; αυτού;, 
δ τ ι άλλην φωνήν δεν ά/.ούω, ίι την τη ; τ ιμ ή ; καί τη ; δό- 
ξης, καί εάν άλλαι έν τω  αίθέρι άντηχοΰσιν, δλαι είναι κενοί. 
Τ παγε καί ας με προσμείνωσιν εί; το Ιπποδρόμιον.

Ταραττόμενο; υπο τοσούτων καί Αντιθέτων παθών, τα  δ- 
ποΐα έναργώ; έπεφαίνοντο έπί τοϋ προσώπου του, ό Μωάμεθ 
υπήγε πρδ; το χαρέμιον.
.·< — Ειρήνη!

Μόλι; προέφερε το δνομα, ή α ιχμάλω το; έ^ ίφ θη  είς τά ; 
δγκάλα ; τοϋ κυρίου τη ;, ή κάλλιον είπεΐν η έρώσα εί; τάς 
τοϋ έρχστοϋ τη ;. Αλλ* αίσθχνθεΐσχ δτι ή καρδία του σφοδρώς 
ίπάλλεν έν τ φ  στηθεί του, διϊδοϋσα το μέτωπον υπο βχθέων- 
διαλογισμών ήροτριωμένον, ολη άσθμχίνουσα τφ  ειπε·

— όποια  λύπη σε βασανίζει; έλθέ καί πέσον έπί τοϋ ςύ~ 
θους μου, καί έγώ θά σοί δμιλήσω περί Ιρωτος.

Δεν είναι κατάλληλος ή στιγμή , ωραία μου Ειρήνη' κο
σμήσου μ ΐ  ■ υφάσματα καί πολυτίμου; λίθους, καί κατόρθωσον 
ώστε πχρχβχλλομένη μετά σοϋ νά άμιυροΰτο» πάσα ώραιότη;, 
Επειτα έλθε μετ’ έμού.

Εδθύς ηλθον αί α ιχμάλω τοι δπως κοσμήσωσι τήν Ειρήνην, 
ή  άπαλη κόμη της έσχηματίσθη έπί τδ χαριέστερον, οί πο
λύτιμοι λίθοι, υφ ών συνέκειτο καί έκαλλωπίζετο τδ στρόφιόν 
της, αντενακλων ζωηρό τάτας λάμψεις, τά  φορέματα ησαν έκ τών 
πλουσιωτέρων τε καί λαμπροτέρων' τ ις  ποτε είδε καλλονήν τα ύ - 
της άνωτέραν;

Δυστυχής Ειρήνη!
ϊ ά  στρατεύματα ήσαν παρατεταγμένα μετά τών στρατη

γών των, δλοι οί τοΰ Κράτους αξιωματικοί καί οί τής θρη
σκείας λειτουργοί περιέμενον έν τ φ  ίπποδρομίω τδν νικητήν, 
οστις προ τώ ν ποδών μ ια ; α ιχμαλώτου άπέθεσε τδν άφθο
νοι αμητόν τών δαφνών του. Γενική ί τ ο  ή περιέργεια. Τ ί; 
ιίδυνατο νά φαντασθϊί δποΐαι σκέψεις περιεδινοϋντο έν έκεί- 
ν3 διανοί^, όποιος ητο δ σκοπδς τής βυνενώσεως έκείνης;

Αλλα κρότος βαρβχρικών έρειχαλκίνων δργάνων άντήχησεν είς 
τδν άέρα, άπχντες οί έφθαλμοί έστράφησαν έκεΧ δθεν ήκού- 
ετο θόρυβος τροχών. Ητο τδ  άρμα τδ  φέρον τδν Μωάμεθ 
χα ί την Είρηνην. Εφθασαν είς το ίπποδρόμιον· Κ αταβάς τού 
αρμχτος δ Μωάμεθ έτεινε τήν δεξιάν πρδς τήν νέαν Ε λ- 
ληνίδα, και κρατών αυτήν άπδ τής χειρϊς τήν έπα^ησίασεν είς 
τους θεατας. Νεύσαντος δέ τοϋ Μωάμεθ ή Ειρήνη άπέβαλε τδν 
πέπλον. Υπόκωφος τότε ψιθυρισμός ήγέρθη υπδ τών έκπλη
κτων σειρών έν τή  θέο: τοσαύτης ώραιότητος, καί δ Μωά
μεθ μετα φωνής βροντώδους διέκοψε.

•— Ιδού ή αιχμάλωτος, ητις, ώς λέγετε, μοί άφήρεσε τδν 
κεραυνόν απδ τής χειρός μου καί με περιέβαλε με τάς τοΟ 
Ιρωτος  ̂πλεκτάνας. Θεωρήσατέ την καί είπέτε μοι, τίς ήθελε 
μείνρ αναίσθητος πρδς καλλονήν τοσοϋτον έξοχον, τοσοϋτον 
σπανίαν; Ναί 1 τήν άγαπώ  '■ πολύ’ άλλ δ Μωάμεθ είναι άκόμη 
κύριος έαυτοϋ, κχί ή καρδία μου ως δ άκινάκης μου είναι ή 
αδτή.

^  Ειρήνη ουδέν ήννόει έκ τή ; ιστορίας ταύτης* άνεπαύ- 
ετ« ήσυχος καί άσφαλής περί τοϋ έρωτός της. έστρεφε πέριξ 
τδ  βλέμμα θεωρούσα τά  πλήθη εκείνα, υπερήφανος βλέπουσα 
εαυτην παρΧ τδ πλευρδν τοϋ. Σουλτάνου. ’Αλλ’ ουτος αίφνης 
αρπαζων αΰτην έκ τής κόμης, καί σύρων τήν σπάθην, ίστρε- 
ψεν αδτην^ εί; τδν άέρα, καί διά μ ια ; καί μόνης πληγής 
βπίκοψε την ώρχίαν κεφαλήν, ήτις ϊπεσε κυλίουσα πρδ τών



οδών του. έπειτΛ  δέ μέ φωνήν ίιεραυνοβόλον κάί έδύ'νην- 
δυσκόλως εν τ5ί καρδία κεκρατημένην, δεικνύων την υπδ τοϋ 
«ϊματος τής Ειρήνης έρυθρδν λεπίδα, ανέκραξε’

—-Αδτη feivai η σπάθη δι’ ης, δταν θέλω, δύναμαι νά συντρίψω, 
έφ δσον ίοτχυροί καί άν ώ « , τούς δεσμούς τής φιλίας καί τοΰ έρ'ωΐος.

Αγρία ταραχή δνηγέρθη τότε μεταξύ τοϋ πλήθους έϋεί·*· 
νου, άλλ ευθύς τά  πάντα  ησύχασαν* Τίς ήθελε τολμηβη νά 
προφέρη λέξιν μετά την φρικαλέαν ταύτην χράξιν βαρβαρότατος!

Σβεσθέντων διά τοϋ α ιματο; τών τ ι ς  δυσαρέσκειας φλογών, 
δ Μωάμεθ έκ νέου έλαβε τδ  ξίφος καί άλλοθι έφερε τά  όπλα , 
ζητών μεταξύ τών θορύβων τοϋ στρατοπέδου» μεταξύ τών 
ερειπίων κλί τοϋ πυρό; τώ ν ύπο τών στρατιωτών του λ α - 
ρυραγωγουμένων πόλεων, μεταξύ τοϋ ώς χείμαρρος ζέοντος α ί
μ α τ ά  τήν τ ι ς  ψ·»χής γαλήνην. Αλλ’ ιζ σκιά τ ί ς  Ειρήνης εδ“ 
σ'ταθώς τον ήκολούθει μέχρι τοΰ προσκεφαλαίσυ τοϋ θανάτου, 
καί περιβεβλημένη τά  άΰτά ενδύματα τής έσχατης στιγμής 
*ης, μέ λόγους ελέγχου ηλθε πάντοτε ταράττουσα τούς υπνους, 
την χαράν τών συμποσίων καί τών νικών του.

Δκρμηνεύοντες τά  φρονήματα των συμπολιτών μώς, εϊ*β·- 
μ ίν  διά του προλαβόντος» δτι η μόνον άρ ίι λαβοϋσΛ χ ώ - 

kv £παγ£ρευσις τών άκροατών είς τά  μαθήματα τΙ>ΰ Γυ
μνασίου είναι μέγιστον κώλυμα είς τίιν άνάπλασίν *65 νοδς, 
η ίις παρά τών επιτετραμμένων την δημοσίαν ίκΛαίδευσιν δρ- 
ράνων τής Κυβερνΐήσεως πρέπει νά θεωρήτ&ι ώς δ σκοπος τ δ ν  

ίνίργειών των* -θέλοντες δε νά πληροφορηθίί καί τδ  κο'.νδν 
πρδ πάντων δέ ή Σ. Κυβέρνησις— αρκούντως δντες ήμεΐς πεπει
σμένοι είς τούτο,— οτι ώς πρδς τδ έν λ ί γ «  άντικείμενον 
συναντ'ώμεθα μετά τών φρονημάτων καί Λδτοϋ τοϋ ένταΰθοι 
δημοσίου ίθύντορος τών γραμμάτω ν Κυρ. Πετρή, καί οτι δι
κών ιίναγκάσθη νά έκτελέσ^ δ έν -τέλει άξιότιμος" Όύτος κύ
ριος τά  παρά τοϋ Υπουργείου αδτώ διαταττόμ,δν», άπετείνα- 
μεν πρδς αϋτδν την έρώτησιν, την δ ποιαν έΐδον, δδς δ’ είπείν 
ασμένοι οί ήμέτεροι άναγνώστάι. Αλλά καίτοι δέν άπηξίωσε'ν 
ημάς άπαντησβώς του δ Κ. Πετρης, ώς πράγματι νουνεχές 
δνθρωπος, προσθετεον δέ, καί ώς ευσυνείδητος δπάλληλός 
ίξασκάν πρεπόντως τά  έκυτοϋ καθήκοντα Κκί μη

'«ίος τ ΐν  δημοσιότητα, άπεκρίνατο δμως δι? υφους, δσον γλ α 
φυροί καί καλλιεποϋς, τοσοΰτον άκαταλιήπτου, δεσποτικοϋ xal θρα
σέος. Πρδς εύχαρίστησιν καί γνώσιν τών μη ΐδόντων την 

'ίίπάντησίν ταύτην αναγνωστών μας, μεταφέρομεν αδτην είς τάς 
'στήλα< μας. ίδού αδτη"

«έπειδή  γίνεται λόγος περί άκροατών, οίτινες έν τ φ  πα·* 
>ίρεληλυθότι έτει έγίνοντο δεκτοί είς τδ ένταΰφα Βασιλικδν Γυ- 
»μνάσιον, άπαντ& 5 Σύλλογος τών Κ. Κ. Καθηγητών (che 
« b n o re  a  no i) δτι την έποχην ταύτην ένόμισεν εύκαιρον (ηΐΠ 
sm a n c a  il v e ro  so g g e tto ,)  Ϊνα έφαρμόσ^ την περί άπαγο- 
» ρεύσεως ακροατών εγκύκλιον (;) τοϋ Σεβαστοΰ ΐπουργείου τής 
«άημοσίας Εκπαιδεύσεως, την συν^δουσαν καί πρδς το πνεύμα 
ιττου περί Ελληνικών Σχολείων καί Γυμνασίων Νόμου, τοϋ ·δ -  
«δεμίαν τάξιν άκροατών έν δημοσίοις παιδευτηρίοις άναγνο)- 
»ρίζοντος. Τδ δ’ δ τ ι δ’ οί άκροαταί ώφελοϋντό έκ τής άκροά- 
»σεως μαδημάτων, περί οδ έρωτά ή σύνταξις τής «Α γανίππης,» 
»κεΐται έκτος πάσης άμφιβολίας.»

Επιτραπητω  νΰν ήμίν νά έπενέγκωμεν ταπεινώς, διά τής 
άτέχνου γραφίδος μας, την δποίαν δέν κινεί οδδέ πάθος μνη- 
σικακίας, ά π α γ ε ! οΰδέ άλλο τ ι τών τοιούτων, άλλα μόνη ή τοϋ 
καθήκοντος Ικπληρωσις, τδ δποΐον άνεδέχθημ.εν άναλαοόντε; δπέρ 
αξίαν καί λίαν προώρως τδ  δύσκολον τοΰ δημοσιογράφου φορτίον, 

-καί ή αποφυγή τοΰ άνόστου καθ’ ή μας επιθέτου τών θρασύδειλων» 
επιτραπητω , λέγομεν, ίμ ϊν  νά έπενέγκωμεν δλίγος τινά £σθεν% 
σχόλια έττί τής άπαντησεως ταύτης.
' Καί πρώτον άποροϋμεν πώς έ Κ. Γυμνασιάρχης, εϊτε καί 

ϊ  σύλλογος, έστω, τών Κ. Κ. Κ αθηγητών, γράφων δημοσίως 
ύπέπεσεν είς τδ προφ*νέστατον καί πασίγνωστον λάθος, δ ια- 
τεινόμενος δτι κατά τδ παρελθδν μόνον έτος έγίνοντο δικτοί 
άχροαταί είς τδ Γυμνάσιον, ένώ δλοι γνωρίζομεν, χαί έν i -  
^άγκη ιδύναται νά πιστοποιηθώ, δτι καί καθ’ δλον τδ δ ια - 
τρέχον καί υπερμεσοΰν νίδη σχολικδν τοϋτο έτος άνηρχοντο, 
άνεμποδίστως, τακτικοί καί έκτακτοι άκροαταί τάς κλίμακας 
τοϋ Γυμνασίου, άπογευόμενοι τής πνευματικής έκείνης βρώ
σεως, τής άπο^εούσης έκ τών χειλέων τοϋ τε Κ. Γυμνα
σιάρχου καί τών λοιπών Κ.Κ. Καθηγητών' μόλις δέ χθ ιζά  
τ ε  καί πρώϊζα, δηλ. πρό τινων ίμερω ν, ή δύστηνος τοϋ προς- 
φιλοϋς της Γυμνασίου έξεδιώχθη άκρόασις! Αλλά λέγει ό Κ.



Γυμνασιάρχη;, είτε καί αυτδ;, Εστω, δ σύλλογο;, δτι 
έπ ο χή γ  τα ύ τη γ  ίγ ό μ ισ ιγ  eilxaipor ΐνα τήν άκρόασιν άπαγο- 
ρεύση. ·Καί διατί; διότι τάχα  έπλησίαζον τά  Κ α ρναβάλια;
\  μήπω; άρά γε «ί παρεληλυθυΐαι έποχαί ήσαν έποχαί τή ; 
βαρβαρότητο; καί τοΰ σκότου;; Αποδιώκομεν μετ' άποστρο- 
φή; τήν έν τψ  νώ προς στιγμήν διεγερθεΤσαν τελευταίων 
ταύτην ιδέαν, καθότι δέν έπιθυμουμεν οΰτε μακρόθεν νά προς- 
τριβϊί τοιαύτη ψευδή; τώ  Κ. Γυμνασιάρχη κατηγορία, δτι 
δήθεν έφοβεΤτο νά πράξη τι άπαρέσκον, φρονών τά χα  μέχρι; 
εσχάτων εκρυθμον τήν κατάστασή τή ; υλικώ; τε καί ήθικώς 
περικαλλοΰς και έσ^εΐ είρηνικωτάτης, πλήν άτυχοΰς νήσου μας, 
ή τ ι; εί; τδν τή ; Φύσεως Νόμον υπείκουσα άναφύει μετά τών 
ωραίων άνθέων καί βλαβερά τινα άι ία ν τή γ  χόρτα, άφ’ ων 
ή τών πολυαρίθμων άνθέων έξυτάτη ευωδία ά ; άποβάλη το
φάρμακον................  και άπδ τή ; δποία;, ώ ; έν παρόδω, ούχί
ολίγα μά  το ναΐ άχρι τοΰδε Ιλαβεν δ Κ. Γυμνασιάρχης 
δείγμα τα  φιλοξενία;, επί τοσοϋτον, ώστε νά άποκαλή αυτήν 
προ;φιλεστάτην. ·Λιατί λοιπδν ή εποχή αυτη έκρίθη εύκαι
ρο;; ίδου δ ,τι όφείλει νά διασαφήσϊ) δ Κ., Γυμνασιάρχης πρδς 
τιμήν αύτοΰ τε καί τοΰ προςφιλοΰ; αόΐΐω τόπου, μετά θυ
μηδία; ημών ύποδεχομένων πασαν τοιούταυ είδου; καί ύπδ 
τοιούτου ίξερχομένην καλάμου καταχώρησιν, χωρίς νά προς- 
τρέχτι εί; άλλα φύλλα προωρισμένα δι* υλην διαφόρου χροι&;.
Δέν νομίζομεν δέ άπδ «κοποΰ νά μήν άφήτωμεν άπαρατήρη- 
τον καί τήν έν τέλει τή ; άπαντήσεω; τοΰ Κ.. Γυμνασιάρχου 
περικοπήν, ό  Κ. Γυμνασιάρχη; διελών είς δύο ίσα μέρη τήν 
έρώτησίν μ α ;, έγκολποΰται το δεύτερον, τδ δποΐον θά π α -  
ρείχεν δλην εϊ; ετερον εΐρωνικώτερον κάλαμον, καί εγκατα
λείπει τδ  πρώτον ώ ; Εκθετον, οΰδεμιδ; χρήζον περιθάλψεω;.
Τδ δτι ΔΑ. οί άκροαταί ώφελοϋντο άκροαζόμενοι τά  μαθήμα
τα , δέν έπιδέχεται βεβαίως ά ντι^ή σ εω ;' άλλα καί έφέροντο 
μετά  κοσμιότητος θαυμασία;; περί τούτου ίκρινεν ίσω; περιτ
τόν νά άπαντήστι δ Κ. Πετρής, άφοΰ οΰχί άπαξ, άλλά κατ’ ε -  
πανάληψιν έπτίνεσεν άπδ τής καθηγετική; έ’δρα; τήν άκραν 
φιλομάθειαν καί τήν καλήν τών άκροατών συμπεριφοράν. ·

Αρκεσθήτωσαν οί ημέτεροι άναγνώσται έπ! τοΰ νΰν είς τά  
ήλίγα ταΰτα ' ίσως προ;εχώ ; ίδωσι πλείονα, κατά  τήν έπ ι- 
θυμίαντω ν. i £ £ k
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Αποτεινόμενοι <5έ, έπί τέλον;, καί πάλιν πρό; το  Σ. τής 
Κ αιδεία; ΐπουργεΐον, τοΰ δποίου προισταται άνήρ πεπροικισμέ- 
λ»ο ;  διά πλείστων δσων προτερημάτων, παρακαλοΰμεν Αυτί» 
νά γρηγορήσνι μετά σπουδή; πρδ; τακτοποίησιν τώ ν ένταΰθχ 
δημοσίων εκπαιδευτηρίων, άναπληροΰν δσον οΐόν τε τάχιον τα  
προ πολλοΰ υπάpyovτα κενά, συνάμα δέ νά διατάξη 'ίνα μη 
έξακολουθήση ένταΰθα έκτελουμένη ή περί άπαγορεύσεω; α
κροατών δ ιαταγή  Του, τουλάχιστον μέχρι τή ; λήξεω; τοΰ π α -  
ρόντο; σχολικοΰ Ετου;, άφοΰ δ Κ. Γυμνασιάρχης, έπιτρέψας 
κα τ’ άρχάς τοΰ ετου; τούτου τήν άκρόασιν, ίπραξε τδ ά - 
τοπον νά ^ιφθώσιν εί; τούς δρόμου; τανΰν νέοι φιλομαθείς, 
δυσκολευόμενοι νά καταταχθώ σι μαθηταί έν τώ  μέσω τοΰ ϊτους.

"Ευ  όάχρυ έπ ι τοΰ τάφου τής ΰεχα ινν ια ετο ΰ ς  ύεσπο ιγ ίύος  
ΜΑΡΙΑΣ Α. ΚΟΤΜΟΤΝΔΟΤΡΟΤ.

"Εν χάριεν τοΰ Αθηναϊκοΰ κήπου άνθος, εΤ; ώραίσμί»; τοΰ 
ωραίου τών Αθηνών φύλου, ϊν εΰοσμον £όδον, δπερ άπελθδν 
ΙντεΟθεν άφήκε μόνον μυρόεσσαν άναμνήσεω; πνοήν, έμαράν- 
Οη άκαίρως.

Οτε τήν ΙΤην τοΰ λήξαντος μην?>; ί  πρόδρομο; τοΰ ήλιου 
^οδοδάκτυλο; Η ώ; έδίωκε τά  σκότη τή ; νυκτό;’ δτε οί άπειροι 
τοΰ ουρανίου θόλου αστέρες έ'ϊχημάτιζον συσπειρωμένοι τδν φαει- 
νότατον τών άστέρων' τότε δή, τότε σκηνή σπαραξικάρδιος, 
σκηνή κατανυκτική καί θλιβερά παρίστατο έν τφ  νεκρικώ θα - 
^άμο) τή ; μακαρίτιδο; και τή ; άποχρώντω; έν τώ  πολυδείνω 
τούτοι κόσμος στεναξάσης Μαρίας.— Nai, δ πενθήρης έκεΐνος 
θάλαμο; κατά τήν ήμίραν τοΰ θανάτου της Ιβρυεν είιόσμων 
ίάσμων, κρίνων τε και ίω ν!— Ησαν αί λυσίκομοι καλλίμορφοι 
νεάνιδε; τών ’Αθηνών, ών περ τήν καρδίαν ώσεί 7PJpίσπapτoς 
■φλδξ ένέπρησεν ή στέρησι; τή ; προσφιλοΰ; Μαρία;.

0  πρόωρο; θάνατό; Σου, άγνή Μαρία, κατήνεγκε δεινδν 
τραΰμα τϊί τοΰ σεβασμίου πατρό; Σου καρδία καί άπαρηγό- 
ρητον λύπην, πόθον άπλήρωτον τα ϊ; τών φιλητών Σου καρ- 
•οίαις, άπάσαις δέ τ α ΐ; νεάνισι κατέλιπε; τδν ίδιον βίον υπό
δειγμα χριστιανική; άγάπη;, χρηστότητο;, έλεημοσύνης, φιλο- 
μαθεία; και φιλοπατρία; πρός μίμησιν. Δέχθητι ούν με τήν 
^ώσαν τή ; μελαγχολία; εικόνα, ή τι; τήν στιγμήν ταύτην έ -  
νετυπώθη έπί τοΰ σκυΟρωποΰ καί ^λήρους κατηφεί»; προβώ-



**βν» ίμ ώ ν , xal τδ ήμίτερον -τοΰτβ δάκρυ, δπερ ώ ; Ο ε&ώ- 
δ* ; τη ; νεκρρπομπή; 2ου λίβανα; κατέρχεται δ ια^ύδην άπδ 
ι β ν  μελαγχολικών βλεφάρων μας.
• fa ia y  |χ ο ι;  έλαρράν, χαριτόβρυτος Μαρία.

Tfj Ayrf\ τής π ο Λ υ ΰ ε ^ ή τρ ο υ  νεάη&οc Μ . KoupovrJovpov.

ά! θαΰμα! ή! μάννα, κύττ^ξε, 
»Τί καί.ιεβαίνει εδώ ;

2 ί  δροσερον άνδότοπο 
Τερπνά ’μοσχοβολούσε 
Εύωδιακδ Τραντάφυλλο»
Και ’συχνοπαιγνιδοϋσε 
Με τήν ύρ«(χ rh  νειότη τον 
Και νύχτα κ!*1 «ΰγή 
ό  Ζέφυρος, xat τοΰοινί 
Στδ στόμα ίνα φιλί.

ί  -ανε τ’ ύραιότερο 
Τ ή ; Ανοιξις λουλούδι»
‘IJqv τ '  &λλα άνθη τοδκαμαν 
Καί τουψαλαν τραγοϋδι,
Κ.’ εκείνο $λοδρό«ίΐστο 
EsSiS καμαρωτά 
Τα φύλλ« του καί ’κ ύττα ί

Σ φ  ’ΨΤΉ

Κ Ι  ε λ ε γ ? " " . Πατέρα μου, 
»Τ^ί γ ή ; κάθ εΰμορφάδα 
«Εμπρδ; στά κάλλη τ ’ οϋραν°5 
• E.iysft φρικτή άσχημάδα,
» δσ ’ ay!??) ξεφυτρώσουνε 
Θά μαρανδοϋν εδώ,
»Λίγ« καιρδ μυρίζοννβ,
»Ανθούν ’λίγο καιρό.

» 1 χ !  ^9®Ρν $πεδύμουνα 
»Νά ήμουνα κρντά σου, 
ΐΤ^ΐς ίμωδιαΐς μου να σκορπώ 
Ιίτ^ν ^.πλάστη άγ^αλιά σου

»Εν ’Αγγελούδι έρχεται 
»Σάν άστρο αυγερινό.

ιω άννα, τδ χέρι μοΰ ’π ια ιΐί 
«Αστραφτ ή εύμορφίά του, 
«Δαχτυλιδάκι μοϋ φορεί,
«ΜΙ πέρνει $τά φτερά του.
»Μ’ έπηρε! εχε γεια, μάνα μου? 
«Μη κλε; νά σέ χαρώ,
< Πατέρα; μοί) μ ’ έκάλεσε 
«Καί πάω νά τδν Σδβ.»

Τδ άγγελοοδι ανέβαινε,
Εγέλα? 6 Αιθέρα;,
Εκράτιε τδ Τραντάφυλλο 
Κ εύώδιαζε δ άέρα;,
Η μάνα του τδ κύτταζε 
Με πόνο γκαρδιακδ 
Κ. έξάναφτε τή φλόγα τη< 
Λάκρυ λαχταριστό.

Γδ ’κύτταζε ποΰ έφαίνετο 
Ψηλά σά μία σπιθοϋλα 
Kqtl μυστική παρηγοριά 
Αγροίκαε στήν καρδούλα, 
Εσβύσθη άπδ τά μάτια  τη$, 
Τώρα στον οΰρανδ 
Ώοτίζετ* ά<ρ τ ’ άδάνατο

J Παράδεισου νερό.
’ΛρισζΐΙύης Καψρχίηα,ΐαζ,



2 ΚΟΠΟΣ TOT ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΎ ΤΟΪ'ΓΟΤ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Διανοητική διά τής άμιλλας άνάπτυξις, καί έντεϋθϊν άναζω- 
πύρωσις τών αισθημάτων, ιδού ό σκοπός τοΰ ήμετέρου Συγγράμ
ματος. ένεκα τούτου προσκαλούνται δσ οι τών ημετέρων φιλο- 
μούιτων Λινδρομητών θέλονσι Ινα, μεταφράζοντες ή συγγράφον
τας, κοσμώσι τάς ή με τέρας στήλας, α’ίτινες είς αυτούς μόνον εί
ναι άνοικταί.

‘ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣϊΝΑΡΟΜΗΣ.

Η προπληρωμή της συνδρομής εΐναι δρος ανυπέρβλητο;' 
γίνεται δέ μετά τής παραλαβής τοϋ πρώτου φυλλαδίου καί 
προσδιορίζεται ώς επεται.
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Ελευθέρα ταχυδρομικών.
’Α /α γ χ α ϊα ι  ειδοποιήσεις

Α. δσ τις δέν επιστρέψει αυθημερόν είς το τυπογραφεΐον θ 
«Παρνασσός» το πρώτον φυλλάδιον θεωρείται συνδρομητής.

Β'. Αί συνδρομαί γίνονται είς τό τυπογραφεΐον ό «Παρνασ
σός» καί παρά τοϊς συντάκταις.

Γ'. Αί πρός τήν Διεύθυνσή τής «’Αγανίππης* άποστελλό- 
μεναι επιστολαί εϊτε καταχωρήσεις πρέπει νά έπιγράφωνται 
προς τδν Κ. Διευθυντήν τής «’Αγανίππης» καί νά στέλλωνται 
έλεύθεραι ταχυδρομικών τελών, ώς επίσης θά έπιγράφωνται 
•'.αί αί άνταλλαγαΐ αυτής.

Δ', ή  «’Αγανίππη» ανταλλάσσεται μέ πάν περιοδικόν χα ΐ 
πάσαν εφημερίδα.

Ε. Είς τό έξώφυλλον αναγγέλλονται πάντα τά  νεοφανή 
Συγγράμματα, ών άντίτυπον ίτέλλετα ι πρός τήν Διεύθυνσιν τή; 
«Αγανίππης.»

ΣΤ'. Εις τό αυτό εξώφυλλον καταχωρίζονται καί παντός 
είδους άγγελίαι άνά 8 λεπτά  τόν στίχον.

>— Συνεχώς χαί έπανειλνιμμένως μδςχαθυστεροΟνται διάφορα 
φύλλα τών εύορεστηθείσών νά άνταλλαχθώσι μέ τό περιο
δικόν μας εφημερίδων.· Πρότερον μας χαθυστεροϋντο τά 
φύλλα τής A ύ γ  ή ς χαΐ άλλα, νΰν δέ έχεϊνα τής Ά  ν α- 
μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  χαΐ τής Φ ω ν ή ς  τ ώ ν  Χ ω ρ ι χ ώ ν .  
ΆγνοοΟμεν πόβεν προέρχεται ή καΟυστέρησις αΰττ. Αν 
8μως προέρχεται από τά Ταχυδρομεία, Ιατωσαν είς τό 
έξης «ροαεκτίχώτεροι οί Κύριοί ΔίευΟυνταί χαΐ Ταχυδρο
μικοί έπίστάτα!,


