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γ ι α ς χ α λ ι ο ν

το τγ  Ε Τ Ο Τ 2  ,α ω ξ ζ '.

Ίνδικτιώνος έτος ι'.
Ή λιου Κύκλο; α'.
Σελήνής Κύχλος γ '.
Σελήνής Θεμέλιον ς .
Κρεωφαγίας ήμεραι νζ'.
Το Τριωδιον άρχεται Φεβρουάριου ε', εωθινόν ε', ήχος πλ. α'.
'11 Άπόχρεως, Φεβρουάριου ιθ'.
'Η  μεγάλη Τεσσαρακοστή αρχεται Φεβρουάριου κζ'.
Ό  Ευαγγελισμός τω σαββάτω τής ο' έβδομάδος.
Νομικόν Πάσχα, ’Απριλίου ί '.
Λατίνων Π άσχα, Απριλίου Θ'.
Ύό “Αγιον Πάσχα, Απριλίου ις '.
Τ ής Άναλήψεως, Μαΐου κε'.
Τής Πεντηκοστής, Ιουνίου δ '.
Των Αγίων Π άντω ν, ’Ιουνίου ια'.
'Η  νηστεία των Αγίων Αποστόλων, ήμέραι ιζ'.
Ή  μνήμη αυτών, ήμερα π έμπτη .
'Η  παραμονή των Χριστουγέννων, ήμερα κυριακή.

Ε Θ Ν ΙΚ Α Ι Ε Ο Ρ Τ Α Ι.

Ε λληνική  Έ πανάστασις 2ο  Μαρτίου.

Β Α Σ ΙΑ ΙΚ Α Ι Ε Ο Ρ Τ Α Ι.

Τ α  γενέθλια του βασιλέως Γεωργίου τοϋ Α ' . . . 1 2  Δεκεμβρίου 

(εγ. τό έτος 1845)·
Τό όνομα της Α. Μ. του βασιλέως....................................... 23  Απριλίου.

ΣΗ Μ ΕΙΩ Σ1Σ .

Αί άνατολαΐ και δύσεις του ήλίου άνα&έρονται εις τον ορίζοντα των 
Αθηνών.

Ι ό μέν Π. σημαίνει έτος παλαιόν, τό δε Ν. νέον έτος.
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Ε Ο Ρ Τ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ ΙΚ Α  1.

(Καθ’ ας δεν εργάζονται εις τα δημόσια Γραφεία.)

1 Νεον ετος. —  2 Θεοφάνεια. —  3 Εύαγγελισμός. —  4 Μεγάλη 
Παρασκευή και μεγα Σάββατον. —  5 Κυριακή και Λεύτερα τού 
Π ά σ χα .—  6 Ά γιος Γεώργιος. —  7 Άνάληψις. —  8 Πεντηκοστή. 
—  9  Ά γ ιο ι ’Απόστολοι.—  10 Κοίμησις τής Θεοτόκου.—  11 Ά γιος 
Δημήτριος. —  12 Αί δύω ήμέραι των Χριστουγεννιυν.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.

Ν. Π.
13 1 Κυ.
14 2 Δε.
15 3 Το.
10 4 Τε.
17 5 Πε.
18 6 ΙΙα.
19 7 Σα.
20 8 Κυ.
21 9 Δε.
22 10 Τρ.
23 11 Τε.
24 12 Πε.
25 13 ΙΙα.
26 14 Σα.
27 15 Κυ.
28 16 Δε.
29 17 Το.
30 18 Τε.

31 19 Πε.

1 20 ΙΙα.
2 21 Σα.
3 22 Κυ.
4 23 Δε.
5 24 Το.
6 25 Τε.
7 26 Πε.
8 27 11α.

9 28 Σα.
10 29 Κυ
11 30 Δε.

12 31 Το

(Έ χει ήμε'ρας 31. Ό  ήλιος είναι εις τον Υδροχόον.)

©  Ή  Περιτομή τού Χρίστου και μνήμη Βασιλείου του Μεγάλου. Αργία. 
Π ρ ο εό ρ τ ια  τώ ν  Θ εο φ α νε ίω ν  και Σιλβέστρου ΙΙάππα 'Ρώμης. 
Μαλαχίου τού ΙΙροφήτου καί Γορδίου Μάρτυρος.
Η Σύναξις τών θ ' ’Αποστόλων. [τύρων. Νηστεία.
Παραμονή τών Φ ώ τω ν καί μνήμη Θεοπέμ.πτου καί Θεωνά τών Μαρ- 
© Τ ά 'Ά γ ι α  Θ εο φ ά νε ια . Κατάλυσις εις πάντα.
©  *Η Σύναξις τού Προδρόμου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις.
©  Δομνίκης τής'Οσιας. Κυριακή μετά τά Φώτα.
Πολυεύκτου Μάρτυρος.
Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης.
Θεοδοσίου τού Κοινοβιάρχου.
Τατιανής Μάρτυρος.
Έρμύλου Μάρτυρος.
Τών έν Σινα καί'Ραϊθώ Πατέρων Ά π ό δ ο σ ις  τώ ν  Θ εο φ α νε ίω ν .
©  Παύλου τού Θηβαίου καί Ίωάννου τού Καλυβίτου τών 'Οσίων.
'Η προσκύνησις τής άλύσεως Πέτρου τού ’Αποστόλου.
©  Αντωνίου τού Μεγάλου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
©  ’Αθανασίου καί Κυρίλλου Πατριαοχών ’Αλεξάνδρειάς. ’Αργία καίκατά- 

λυσις οίνου καί ελαίου.
Μακαρίου τού Αιγυπτίου καί ’Αρσενίου Κερκύρας.

Φεβρουάριος.
©  Εύθυμίου τού Μεγάλου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου. 
Μαξίμου τού Όμολογητού.
©  Τιμοθέου ’Αποστόλου καί ’Αναστασίου Όσιομάρτυρος τού Πέρσου. 
Κλήμεντος Ίερομάρτυρος.
Ξένης τής 'Οσίας.
©  Γρηγορίου τού Θεολόγου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου. 
Ξενοφώντος τού 'Οσίου.
©  'Η  ’Ανακομιδή τών Λειψάνων Ίωάννου τού Χρυσοστόμου. ’Αργία 

καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Έφραίμ τού Σύρου.
©  'Η ’Ανακομιδή τών Λειψάνων ’Ιγνατίου Ίερομάρτυοος.
©  Τών τριών Ιεραρχών, Βασιλείου τού Μεγάλου, Γρηγορίου τού Θεο

λόγου, καί Ίωάννου τού Χρυσοστόμου.
¡Κύρου καί Ίωάννου τών ’Αναργύρων. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου ελαίου.

’Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθος τής ημέρας.

13 1 7 ώρ. 18 λ. . 5 ώρ. 1 λ. 9 ώρ. 43 λ.
18 6 7 » 16 » 5 « 6 » 9 ’η 51 »
23 11 7 Μ 14 » 5 » 1 2  » 9 » 58 >·
28 16 7 » 12 » 5 Μ 17 » 10 » 5 »

2 21 7 » 7 » 5 » 22  » 10 » 14 »
7 26 7 υ 1 » 5 Μ 29 » 10 )» 27 >.

1 2 31 6 » 56 μ 5 » 34 » 10 >> 38 »

Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 1(13) Ίαν. εις τάς 6 ώρας 9 λεπτά μ. μ. 
Πανσέληνος τήν 8 (20) Ίαν. εις τάς 9 ώρας I λεπτόν π . μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 15 (27) Ίαν. εις τάς 4 ώρας 22 λεπτά μ. μ.
Νέα σελήνη τήν 23 Ίαν. (4 Φεβρ-j εις τάς 7 ώρας 50 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 31 Ίαν. (12 Φεβρ.) εις τά; 5 ώρα; 15 λεπτά π. μ.



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.

(Έ χει ήμερα; 28. Ό  ήλιο; είναι εΐ; τους ’Ιχθύς.)

Ν. Π.
13 1 Τε.
14 2 11ε.
15 3 11α.
16 4 Ια .
17 5 Κυ.

18 6 Αε.
19 7 Τρ.
30 8 Γε.
21 9 ΙΙε.
22 10 11α
23 ΐ ι Ια.
24 12 Κυ.
25 13 Αε.
26 14 Τρ.
27 15 Τε.
28 16 Πε.

1 1 " Πα.
2 18 Ια .
3 19 Κυ.
4 ■ίο Λε.
5 21 Τρ
6 22 Γε.
7 23 Πε
8 24 11α.
9 25 Ια .

1 0 26 Κυ.
11 27 Αε.
12 28 Τρ-

Τρύφωνος Μάρτυρο; και π ρ ο ε ό ρ τ ια  τ ή ς  'Γ π α π α ν τ ή ς .^
©  Ή  Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. ’Αργία και ίχθ. Κατ. 
Συμεών τού Θεοδόχου καί *Αννης τής προφήτιδος.
Τού Όσιου Ισιδώρου τού Πηλουσιώτου.
©  Τού τελοινου καί τού φαρισαίου. νΑ ρ χε  τ α ι  τ ό τ ρ ιω δ ιο ν  έω θ. ε' 

ήχ. πλ. α . ’Αγάθης Μάρτυρο;. [πόλεως.
Βουκόλου ’Επισκόπου Σμύρνης, καί Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινου- 
ΓΙαρθενίου Επισκόπου Λαμψάκων.
Θεοδώοου τού Στρατηλάτου.
Νικηφόρου Μοάτυρός. Ά π ό δ ο σ ις τ ή ς  έορτής.
Χαραλάμπου; 'Ιερομάρτυρος.
Βλασίου 'Ιερομάρτυρος.
©  Τού ’Ασώτου καί Μελετίου ’Αντιόχειας.
Μαρτινιανού τού Όσίου.
Αυξεντίου τού Όσίου.
Ό  νησί μου τού ’Αποστόλου.
Παμφίλου Μάρτυρος καί των συν αύτω.

Μάρτιος.
Θεοδώρου τού Τύρωνος. [νων.
Αεοντος ΙΙάππα 'Ρώμης καί μνήμη των άπ’ αίώνος εύσεβώς Κεκοιμέ- 
©  Τ ή ς Ά π ό κ ρ ε ω  καί Άρχίππου τού ’Αποστόλου.
Μνήμη Αεοντος ’Επισκόπου Κατάνης.
Τιμοθέου τού έν Συμβόλοις, καί Ευσταθίου ’Αντιόχειας.
Των έν τοις Εύγενίοις Μαρτύρων.
Πολυκάρπου ’Επισκόπου Σμύρνης.
'Η α' καί β' εύρεσις της τίμιας Κεφαλής τού Προδρόμου.
Ταρασιου ’Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί μνήμη πάντων των 

Ό σίων καί Ασκητών.
©  Τ ής Τ υ ρ ο φ ά γο υ . Πορφυρίου ’Επισκόπου Γάζης.
Μνήμη Προκοπίου τού Δεκαπολίτου. "Ά ρ 'χετα ιή  α γ ία  κ α ί  μ εγά λ η
Βασιλείου τού Όμολογητου. [τεσ σ α ρ α κ ο σ τή .

’Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.
13 1 6 ώρ. 54 λ. 5 ώρ. 35 λ. 10 ώρ. 41 λ
18 6 6 » 49 >■ • 5 » 40 » 10 » 51 »
23 11 6 43 » 5 » 46 » 1 1 » 3 »
28 16 6 V 36 » 5 51 » 1 1 >1 15 η

5 21 6 » 29 ■» 5 Μ 55 μ 11 » 26 »
10 26 6 0 22  » 6 » 1 >. 11 υ 39 .1

12 28 6 » 19 » 6 Μ 3 » 1 1 » 44 »

Πανσέληνος την 6 (18) Φεβρ. εις τάς 9 ώρας 16 λεπτά μ. μ.
Σελήνη; τελευταΐον τέταρτον την 14 (26) Φεβρ. εϊςτήν 1 ώραν 7 λεπτά μ μ. 
Νέα σελήνη τήν 22 Φεβρ. (6 Μαρτ.) εί; τάς 11 ώρας 13 λεπτά π. μ.
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Μ Α Ρ Τ ΙΟ Σ .

Ν. π .
13 1 Τε.
14 2 Γ1ε.
15 3 11α.
16 4 Ια .

17 5 Κυ.
18 6 Δε.
19 7 Το.
20 8 Τε.
21 9 ΙΙε
22 10 11α.
23 11 Ια .
24 12 Κυ.
25 13 Δε
26 14 Τρ.
27 15 Τε.
28 16 ΙΙε.
29 17 Πα.
30 18 Ια .
31 19 Κυ.

1 20 Δε.
2 21 Τρ.
3 22 Τε.
4 23 ΙΙε.
5 24 11α.
6 25 Ια .

7 26 Κυ.
8 27 Αε.
9 28 Τρ·

1 0 29 Τε.
1 1 30 Πε.
12 31 Πα.

(Έ χει ήμερα; 31. Ό , ήλιος είναι εις τον Κριόν.)

Ευδοκίας Όσιο μάρτυρος 
'Ησυχίου τού Συγκλητικού.
Εύτροπίου Μάρτυρος καί των σύν αύτω.
Τού Όσίου Γερασίμου, τού έν Ιορδάνη καί μνήμη τού θαύματος των 

κολύβων υπό τού αγίου μ.εγαλομ.άρτυρος Θεοδώρου τού Τύρωνος.
©  Τ ή ; ο ρ θ ο δο ξ ία ς . Κόνωνος Μάρτυρος.
Μνήμη των έν Άμορίω 42 Μαρτύρων.
Βασιλέως Επισκόπου Χερσώνος, καί λοιπών
Θεοφυλάκτου Νικομήδειας. [ελαίου.
©  Των έν Σεβαστεία 40 Μαρτύρων. ’Αργία καί Κατάλυσις οίνου καί 
Κοδράτου Μάρτυρος καί τής συνοδίας αυτού.
Σωφρονίου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων.
©  Β'. τ ώ ν Ν η σ τ ε ιώ ν .  Θεοφάνους τού Όμολογητου.
'Η ανακομιδή τού Λειψάνου Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπό- 
Βενεδίκτου τού Όσίου. [λεως.
’Αγαπίου Μάρτυρος.
Σαβίνου Μάρτυρος.
’Αλεξίου τού ’Ανθρώπου τού Θεού.
Κυρίλλου Ιεροσολύμων.
©  Γ \  τώ ν  Ν η σ τε ιώ ν . Χρυσάνθου καί Δαρείας Μαρτύρων.

Απρίλιος.
Τών έν τη Μονη τού άγιου Σάββα άναιρεθέντων Πατέρων.
’Ιακώβου ’Επισκόπου τού Όμολογητου.
Βασιλείου Ιερομάρτυρος.
Νίκωνος Όσιομάρτυρος καί τών 199 Μαθητών αυτού.
Ζαχαρίου τού Όσίου καί Π ρ ο εό ρ τ ια  το ύ  Ε υ α γ γ ε λ ισ μ ο ύ .
©  Ό  Ε υ α γ γ ε λ ισ μ ό ς  τ ή ς ‘Γπεραγίας Θεοτόκου. Αργία καί κατάλυ- 

σις ιχθύος.
©  Δ7. Τ ώ ν Ν η σ τε ιώ ν . Ή  σύναξις το ύ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ. 
Ματρώνης τής Όσίας.
Τλαρίωνος τού Νέου.
Μάρκου Επισκόπου Άρεθουσίων.
Ίωάννου τού Συγγραφέως τήςΚλίμακος. Ψ ά λ λ ε τ α ι  ό μ έ γ α ς  κ α ν ώ ν . 
'Γπατίου ’Επισκόπου Γαγγρών.

’Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.
13 1 6 ώρ. 16 λ. 6 ώρ. 3 λ. 1 1 ώρ. 47 λ.
18 6 6 )) 9 >» 6 » 8 » 1 1 59 »
23 1 1 6 Μ 1 >» 6 » 12 » 12 1 1  ..
28 16 5 η 53 » 6 )> 17 » 1 2 1) 24 -

2 21 5 υ 46 » 6 <1 22 1 2 » 36 »
7 26 5 Μ 38 » 6 » 26 υ 1 2 1) 48 >»

1 2 31 5 » 31 » 6 » 31 » 13 υ 0 »

Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 1 (13) Μαρτ. εις τάς 10 ώρας 22 λεπτά π . μ. 
Πανσέληνος τήν 8 (20) Μαρτ. εις τάς 10 ώρας 30 λεπτά π . μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 16 (28) Μαρτ. εις τάς 9 ώρας 21 ) . π . μ.
Νέα σελήνη τήν 23 Μαρτ. (4 Άπρ.) εις τάς 11 ώρας 39 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 30 Μαρτ. ( 1 1  Άπρ.) εις τάς 4 ώρας 44 λεπτά μ. α. 
Τό εαρ άρχεται τήν 9 (21) Μαρτίου εις τάς 7 ώρας 21 λεπτά π. μ.
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Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ .

Π.
13 1 Ια .
14 2 Κυ.
15 3 Δε.
16 4 Τρ.
17 5 Τε.
18 6 Πε.
19 7 Πα.
20 8 Ια .
21 9 Κυ.
22 1 0 Δε.
23 11 Τρ-
24 12 Τε.
25 13 Πε.
26 14 Πα.
27 15 Ια .
28 16 Κυ.

29 17 Δε.
30 18 Τρ.

1 19 Τε.
2 20 Πε.
3 21 Πα
4 22 Ια .
5 23 Κυ
6 24 Δε.
7 25 Τρ.
8 26 Τε.
9 27 Πε.

1 0 28 ΙΙα.
1 1 29 Ια.
1 2 30 Κυ.

(Έ χει ή μέρας 30. Ό  ήλιος είναι εις τόν Ταύρον.)

Ψ ά λ λ ε τ α ι  ό α κ ά θ ισ τ ο ς  ύ μ ν ο ς . Μαρίας τής Αιγύπτιας, 
φ  Ε'. τω ν Ν η σ τε ιώ ν . Τίτου τού ‘Οσίου.
Μνήμη Νικήτα τού ‘Οσίου, καί ’Ιωσήφ τού 'Γμνογράφου.
Τού 'Οσίου Γεωργίου τού έν Μαλεω.
Κλαυδίου Μάρτυρος.
Ευτυχίου Κωνσταντινουπόλεως.
Γεωργίου Επισκόπου Μελιτηνής.
Ί Ι  έγεοσις τού δίκαιου Λαζάρου καί ‘Ηρωδίωνος τού ’Αποστόλου 
Φ  Τ ω ν Β α ΐω ν  καί Εύψυχίου Μάρτυρος. (Λ α τ ίν ω ν  Π ά σ χ α ) . - *
Τερεντίου Μάρτυρος (Ν ομ ικόν Π ά σ χ α ) .
Άντίπα ‘ίερομάρτυρος.
Βασιλείου ’Επισκόπου Παρίου.
Μαρτίνου Πάππα 'Ρώμης.
Άριστάρχου, ΓΙούδη, καί Τροφίμου των ’Αποστόλων.
Κρήσκεντο: Μάρτυρος.
Φ  ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. ’Αργία καί κατάλυσις εις πάντα καθ’ όλην την 

διακαινήσιμον εβδομάδα. ’Αγάπης, Ειρήνης, καί Χιονίας Μαρτύρων 
Συμεών τού έν Περσίδι. [Παρθένων.
Ίωάννου τού Όσίου, καί Ίωάννου Μάρτυρος, τού εξ Ίωαννίνων.

Μάιος.
Παφνουτίου 'Ιερομάρτυρος.
Μνήμη Θεοδώρου τού Τρίχινα.
Τής Ζωοδόχου πηγής καί Ίανουαρίου 'Ιερομάρτυρος.
Θεοδώρου τού Συκεώτου.
Φ  Ή  ψηλάφησι; τού Θωμά καί Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος τού Τρο- 
Έλισάβετ τής Όσίας καί θαυματουργού. [παιοφόρου. ’Αργία.
Μάρκου τού Εύαγγελιστού. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Βασιλέως’Επισκόπου Άμασείας.
Συμεών συγγενούς τού Κυρίου.
Των έν Κυζίκω θ' Μαρτύρων.
Ίάσονος καί Σωσιπάτρου. [Θεολόγου.
Φ  Των Μυροφόρων καί ’Ιακώβου Αποστόλου καί αδελφού ’ίωάννου τού

’Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμε'ρας.
13 1 5 ώ '.. 29 λ. 6 ώρ. 32 λ. 13 ώρ. 2 λ.
18 6 5 » 23 » 6 » 39 » 13 » 14 »
23 1 1 5 ?> 16 » 6 » 42 *» 13 » 26 «
28 16 5 » 1 0 » 6 » 46 » 13 Μ 36 »

3 21 5 » 4 » 6 » 50 >> 13 Μ 47 »
8 26 4 » 58 » 6 » 55 » 13 » 57 »

12 30 4 » 54 » 6 » 58 » 14 » 4 »

Πανσέληνος την 7 (19) Άπρ. εις τάς 0 ώρας 41 λεπτά π . μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 15 (27) Άπρ. εις τάς 3 ώρας 36 λεπτά π. μ.
Νέα σελήνη την 22 Άπρ. (4 Μαίου) είς τάς 9 ώρας 15 λεπτά π. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 28 Άπρ, (10 Μαίου) είς τας 1 1 ώρας 39 λεπτά μ. μ.



© Α Γ Α  ;
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ 

ΒΓΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ .



Μ Α ΙΟ Σ .

Ν. Π.
13 1 Δ
1 ί 2 Τρ.
15 3 Τε.
16 4 Πε.
17 5 ΙΙα.
18 6 Ξα.
19 7 Κυ.

20 8 Δε.
21 9 Τρ.
22 10 Τε
23 11 ΙΙε
24 12 ΙΙα.
25 13 Ια .
26 14 Κυ.
27 15 Δε.
28 16 Τρ.
29 17 Τε.
30 18 ΙΙε.
31 19 Πα.

1 20 Ια .
2 21 Κυ.

3 22 Δε.
4 23 Τρ.
5 24 Τε.
6 25 Πε

7 26 Πα.
8 27 Σ χ .
9 28 Κυ.

10 29 Δε.

11 30 Τρ.
12 31 Τε.

Ίερεμίου τού Προφήτου.
Η ’Ανακομιδή των Λειψάνων ’Αθανασίου τού Μεγάλου. Κατάλυσις οΐνου 

Τιμοθέου καί Μαύρας Μαρτύρων. [και έ)αίου.
’Απόδοσις τής Άναστάσεω; και μνήμη Πελάγιος Μάρτυρος.
Ειρήνης Μάρτυρος.
Ίώ β τού πολυάθλου.
©  Τού Π α ρ α λ ύ το υ . *Η άνάμνησις τού έν ούρανω φανέντος σημείου 

τού Σταυρού* και ’Ακακίου και Κοδράτου Μαρτύρων.
Φ  Τού ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστού Ίωάννου τού Θεολόγου. ’Αργία. 
'Ησαίου τού Προφήτου, καί Χριστοφόρου Μάρτυρος.
>Β Τ ή ς Μ ε σ ο π ε ν τ η κ ο σ τ ή ς . Σίμωνος ’Αποστόλου τού Ζηλωτοϋ.
Τά εγκαίνια τής Κωνσταντινουπόλεως καί Μωκίου 'Ιερομάρτυοος. 
Έπιφανίου Επισκόπου Κύπρου, καί Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως. 
Γλυκερίας Μάρτυρος
Φ  Τ η ς Σ α μ α ρ ε ίτ ιδ ο ς .  Ισιδώρου Μάρτυρος τού έν Χίω.
Πα/ωμίου τού Μεγάλου καί Άχιλλίου ’Αρχιεπισκόπου Λαρίσσης. 
Θεοδώρου τού Ηγιασμένου.
Ανδρονίκου καί Ίουνίας. Κατάλυσις οίνου καί ε)αίου.
Πέτρου καί των συν αύτώ Μαρτύρων.
Πατρικίου 'Ιερομάρτυρος.

’Ιούνιος.
Θαλλελαίου Μάρτυρος.

Τ ού  Τ υ φ λο ύ . Κωνσταντίνου καί Ελένης. ’Αργία καί κατάλυσις οί
νου καί ελαίου.

Βασιλίσκου Μάρτυρος.
Μιχαήλ Συνάδων, ’Επισκόπου τού Όμολογητού. [Όρει.
’Α π ό δ ο σ ις  τή ς  Ά ν α σ τ ά σ ε ω ς  καί Συμεών τού έν τω Θαυμαστώ 
Φ  Τ ή ς Ά ν α λ ή ψ εω ς  καί ή τρίτη εύρεσις τής τιμίας Κεφαλής τού 

Προδρόμου.
Κάρπου τού ’Αποστόλου.
Έλλαδίου 'Ιερομάρτυρος.
Φ  Τ ω ν α γ ίω ν  π α τ έ ρ ω ν . Ευτυχούς 'Ιερομάρτυρος.
Θεοδοσίας Μάρτυρος. Επέτειος ήμέρατής άλώσεωςτής Κωνσταντινουπό

λεως καί τού ήρωίκού θανάτου τού τελευταίου Αύτοκράτορος Κωνσταν
τίνου τού Παλαιολόγου.

Ίσαακίου τού 'Οσίου. ·
Έρμείου Μάρτυρος.

(Έ χει ήμέρας 31. Ό  ήλιο; είναι είς τους Διδύμους.)

’Ανατολήτού ήλιου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας*
13 1 4 ώρ. 53 λ. 6 ώρ. 59 λ. 14 ώρ. 6  λ
18 6 4 ») 49 » 7 » 4 » 14 15
23 1 1 4 » 45 » 7 » 7 » 14 >> 2 2  »
28 16 4 Μ 43 » 7 1) 12 >» 14 Μ 29 >»

2 21 4 » 40 Μ 7 Μ 15 « 14 Μ 35 >»
7 26 4 » 39 Μ 7 )) 19 » 14 Μ 40 »

1 2 31 4 » 38 )) 7 Μ 21  » 14 » 43 »

Πανσέληνος τήν 6  (18) Μαίου εις τάς 3 ώρας 27 λεπτά μ. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 14 (26) Μαίου είς τάς 6  ώρας 57 λεπτά μ. μ.
Νέα σελήνη τήν 21 Μαίου (2 ’Ιουν.) είς τάς 4 ώρας 47 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 28 Μαίου (9 Ίουν.) είς τάς 8 ώρας 1 2  λεπτά π . μ.



ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ .

(Έ χ ε ι ήμέρας 30. Ό  ήλιος είναι είς ιόν Καρκίνον )

Ν. Π.
13 1 Πε.
14 2 11α.

15 3 Ια .
16 4 Κυ.
17 5 Δε.
1.3 6 ι>·
19 7 Γε.
20 8 Πε.
2 1 9 11α.
22 10 Ια .
23 11 Κυ.

24 12 Δε.
25 13 Το.
26 14 Τε.
27 15 11ε.
28 16 1 Ια.
29 17 Ια.
30 18 Κυ.

1 19 Δε.
2 20 Τρ.
3 21 Τε.
4 22 11ε.
5 23 1 Ια.
6 24 Ια .
7 25 Κυ.
8 26 Δε.
9 27 Το.

1 0 28 Τε.
11 29 ΙΙε.
1 2 30 11α.

[Ιουστίνου Μάρτυρος του φιλοσόφου.
Ά π ό δ ο σ ις  τ ή ς  Ά να λή ψ εω ς*  και μνήμη Νικηφόρου Κωνσταντίνου 

πόλεως. [ρος.
Μνήμη των απ’ αίώνος εύσεβώς Κεκοιμημένων και Λουκιλλιανού Μάρτυ- 
©  Τ ής Π ε ν τη κ ο σ τή ς"  και Μητροφάνους Κωνσταντινουπόλεως.
©  Τ ου ά γ ιο υ  Π ν ε ύ μ α τ ο ς . Δωροθέου Επισκόπου Τύρου. 
Τλαρίωνος του 'Οσίου καί Νέου.
Θεοδότου Άγκυρας.
Ή  ’Ανακομιδή των Λειψάνων Θεοδώρου τού Στρατηλάτου.
Κυρίλλου Αρχιεπισκόπου ’Αλεξάνδρειάς.
’Αλεξάνδρου καί Άντωνίνης Μαρτύρων καί Άπόδοσις τής Πεντηκοστής. 
©  Τ ω ν α γ ίω ν  π ά ν τ ω ν  · καί Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα των ’Απο

στόλων.
Όνουφρίου καί Πέτρου των ‘Οσίων. "Αρχεται ή ν η σ τ ε ία  τω ν  α γ ίω ν  
Άκυλίνης Μάρτυρος. [Α π ο σ τό λ ω ν .
Έλισσαίου τού Προφήτου, καί Μεθοδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπό- 
Άμώς τού Προφήτου. [λεως.

IΤύχωνος Ά μαθούντος.
Μανουήλ, Σαβέλ, καί ’Ισμαήλ Μαρτύρων.
©  Λεοντίου Μάρτυρος

’Ιούλιος.
Ιούδα τού ’Αποστόλου.
Μεθοδίου Επισκόπου Πατάρων.
Ίουλιανού του Ταοσέως ‘Ιεοομάρτυρος.
Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων.

^Αγριππίνης Μάρτυρος.
©  Τό Γενέθλιον τού Προδρόμου. Αργία καί ιχθύος καιά/υσ.ς.
©  Φεβρωνίας Μάρτυρος. *
Δαυίδ τού έν Θεσσαλονίκη.
Σαμψών τού Ξενοδόχου.
'Η ’Ανακομιδή των Λειψάνων Κύρου καί Ίωάννου των ’Αναργύρων.
©  Πέτρου καί Παύλου των κορυφαίων ’Αποστόλων. ’Αργία καί ίχθ. κατ. 
©  Ή  Σύναξις των 1Β' ’Αποστόλων. ’Αργία ναι κατάλ. οίνου καί ελαίου.

13
18
23
28

3
8

12

’Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.
1 4 ώρ. 38 λ. 7 ώ ρ . 2 1  λ. 14 ώρ. 43 λ
6 4 » 38 >» 7 » 23 >ι 14 45 ιι

1 1 4 » 39 )> 7 Μ 24 » 14 » 44 ιι
16 4 »1 41 » 7 » 25 » 14 » 44
21 4 Μ 43 » 7 » 24 » 14 » 42 »
26 4 Μ 46 « 7 )> 23 » 14 » 38 »
30 4 " 48 >· 7 » 22 » 14 Μ 34 ·■

Πανσέληνος τήν 5 (17) Ίουν. είς τάς 6 ώρας 29 λεπτά π. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 13 (25) Ίουν. είς τάς 7 ώρας 3 λεπτά π. μ.
Νέα σελήνη τήν 19 Ίουν. (1 Ίουλ.) είς τάς 11 ώρας 23 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 26 Ίουν. (8 Ίουλ.) είς τάς 7 ώρας 6 λεπτά μ. μ.
Τό θέρος άρχεται τήν 9 (21) Ίουν. είς τάς 11  ώρας 54 λεπτά μ. μ.

ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ .

Ν. π.
13 1 Ια . Κ
14 2 Κυ. 8

15 3 Δε. '
16 4 Το.
17 5 Τε. V
18 6 ΙΙε. 2
19 7 11α.
20 8 Ια
21 9 Κυ.
22 10 Δε.
23 11 Τρ.
24 12 Τε.
25 13 ΙΙε. '
26 14 11α.
27 15 Ια .
28 16 Κυ.

29 17 Δε.
30 18 Τρ.
31 19 Τε.

1 20 Πε.
2 21 1 Ια.
3 22 Ια .
4 23 Κυ.
5 24 Δε.
6 25 Τρ.
7 26 Τε.
8 27 ΙΙε

9 28 11α
10129 Ια .
11 30 Κυ.
12|31 Δε.

Κοσμά καί Δαμιανού των ’Αναργύρων.
©  'Η Κατάθεσις τής τιμίας ’Εσθήτος τής Θεοτόκου έν Βλαχέρναις. 

Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.

("Εχει ημέρας 31. Ό  ήλιος είναι είς τον Λέοντα.)

/ Νικοπόλει 45 Μαρτύρων.

ΙΐΟ Ο ΛΛΟ υ κ α ι  ί Λ α ρ ι υ ν  ,  „
Η Σύναξις τού ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ* και Στέφανου του -αββαΐτου.

/Σ υ ν ό δ ω ν . Ά θη-
νογένους Ίερομάρτυρος.

Δίου καί Μακρινής των ‘Οσίων.
Αύγουστος.

©  Ήλίου τού προφήτου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Συμεών τού διά Χριστόν Σαλού * καί Ίωάννου τού συνασκητοϋ αυτού. 
Μαρίας τής Μαγδαληνής.
©  Φωκά Ίερομάρτυρος καί Ιεζεκιήλ τού Προφήτου.
Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος.
Ή  κοίμησις τής ‘Αγίας Άννης. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Έρμολάου Ίερομάρτυρος καί τής άγίας Παρασκευής. Κατάλ. οϊν.καί έλ. 
©  ΙΙαντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος. Αργία καί κατάλυσις οίνου καί 

ελαίου.
Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος, καί Παρμένα των ’Αποστόλων καί 
Καλλινίκου Μάρτυρος. * [Διακόνων.
©  Σίλα καί Σιλουανού των ’Αποστόλων έκ των θ '.
Εύδοκίμου τού Δικαίου.

13
18
23
28

2
7

12

’Ανατολή τού ήλίου. Δυσις.

1 4 ώρ. 49 λ. 7 ώρ. 22 λ.
6 4 » 52 » 7 Μ 19 >*

1 1 4 I» 56 α 7 » 16 »
16 5 » 0  α 7 12 »
2 1 5 » 4 >ι 7 *> 7 Μ
26 5 ») 9 ·ι 7 » 2 Μ
31 5 » 13 » 6 » 56 »

Μέγεθος τής ήμέρας, 
14 ώρ. 33 λ.
14 » 27 »
14 » 20 »
14 » 1 1  >·
14 Μ 3 »
13 » 53 »
13 » 43 *

Πανσέληνος τήν 4 (16) Ίουλ. είς τάς 9 ώρας 31 λεπτά μ. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 12 (24) Ίουλ*. είς τάς 4 ώρας 7 λεπτά μ. μ. 
Νέα σελήνη τήν 19 (31) Ίουλ. είς τάς 6  ώρας 18 λεπτά π. μ.

η *  / η  α Λ «  \ τ-^,γ β  /Λ λλτ' Λ 4  λ ε π τ ά  π
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Ν.
13

Π.
1 Τρ.

14 2 Τε.

15 3 Πε.
16 4 Π*.
17 5 Σα.
18 6 Κυ.
19 7 Δε
20 8 Τρ.
21 9 Τε.
22 10 Με.
23 11 Μα.
24 12 Σα.
25 13 Κυ.
26 14 Δε.
27 15 Τρ.
28 1« Τε.
29 17 Με.
30 18 Πα.
31 19 Σα.

1 20 Κυ.
2 21 Δε.
3 22 Το.
4 23 Τε.
5 24 11ε.
6 25 Πα.

7 26 Σα.
8 27 Κυ.
9 28 Δε.

10 29 Τρ.
1 1 30 Τε.
12 31 ΙΙε.

Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ .

("Εχει ήμέρας 31. *0 ήλιος*είναι είς την Παρθένον.)

‘Η Πρόοδος του Σταυρού * και μνήμη των άγιων επτά παίδων των Μακ- 
καβαίων. Ά ρ χ ε τ α ι  ή ν η σ τ ε ία  τ ή ς  Θ εο τό κ ο υ .

Ή  ’Ανακομιδή των Λειψάνων Στεφάνου του αρχιδιακόνου και πρωτο- 
μάρτυρος.

Ίσαακίου, Δαλμάτου, και Φαύστου,τών 'Οσίων.
Των εν Έφέσω Ζ' Παίδων. [τυρός.
Π ρ ο ε ό ρ τ ια  τή ς  Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς  να'\ μνήμη Εύσυγνίου Μάρ- 

Ή  αγία Μεταμόρφωσις του Χρίστου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 
Δομετίου Όσιομάρτυρος.
Αίμιλιανου ’Επισκόπου Κυζίκου, τού ‘Ομολογητού.
Ματθία του ’Αποστόλου.
Λαυρέντιου του αρχιδιακόνου και Μάρτυρος.
Εύπλου τού διακόνου καί Μάρτυρος.
Φωτίου καί ’Ανίκητου Μαρτύρων.

. . .  .·■ . .. . [* Του άγιου Μανδηλΐου * καί Διομήδους Μάρτυρος.
Μύρωνος Μάρτυρος.
Φλώρου καί Λαύρου Μαρτύρων.
Άνδρεου τού Στρατηλάτου.

Σεπτέμβριος,
Σαμουήλ τού Προφήτου.

Θαδδαίου τού ’Αποστόλου.
Άγαθονίκου Μάρτυρος.
Λούπου Μάρτυρος. Ά π ό δ ο σ ις  τ ή ς  Ε ο ρ τ ή ς  τ ή ς  Θ εο τό κ ο υ . 
Ευτυχούς Ίερομάρτυρος.
Ή  ’Επάνοδο: τού Λειψάνου Βαρθολομαίου τού ’Αποστόλου, καί μνήμη 

Τίτου τού ’Αποστόλου.
Άόριανού καί Ναταλίας Μαρτύρων.
Φ  ΙΙοιμένος τού ‘Οσίου.
Μωύσεως τού Αίθίοπος,
)$( Ή  Άποτομή τήςτιμίας Κεφαλής τού Προδρόμου. ’Αργία καί νηστεία. 
’Αλεξάνδρου ΙΙατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Ή  Κατάθεσιςτής τιμίας Ζώνης τής Θεοτόκου. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.

’Ανατολή τού ήλίου.
13 1 5 ώρ. 14 λ.
18 6 5 18 ι.
23 1 1 5 11 23 »
28 16 5 11 27 »

2 21 5 11 31 11
7 26 5 11 36 μ

1 2 31 5 » 40 .

Δύσις. Με'γεθος τής ήμε'ρας.
6 ώρ. 55 λ. 13 ώρ. 41 λ
6  » 49 ι· 13 11 30 »
6  11 42 ιι 13 )> 19 ιι
6 » 35 ■. 13 » 8 ι.
6  ιι 28 . 12 Μ 56 ιι
6  ι. 18 ι· 12 » 42 ι.
6 > 1 2  ιι 1 2 » 32 ..

Πανσέληνος την 3(15) Αύγ. είς τάς Ο ώρας 12 λεπτά μ. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 10 (22) Αύγ. είς τάς 10 ώρας 57 λεπτά μ. μ. 
Νέα σελήνη τήν 17 (29) Αύγ. είς τά; 2 ώρας 40 λεπτά μ. μ.
Σελήνής πρώτον τέταρτον τήν 25 Αύγ. (6 Σεπτ.) είς τήν 1 ώραν 0 λεπτά π . μ.

—  13 —  

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ .

Ν.
13

π.
1 [Ια.

11 2 Σα.
15 3 Κυ.
16 4 Δε.
17 5 Το.
18 6 Τε.
19 7 Με.
20 8 Μα.
21 9 Σα.
22 10 Κυ.
23 11 Δε.
24 12 Τρ.
25 13 Τε.

26 14 Πε.
27 15 Πα.
28 10 Σα.
29 17 Κυ.
30 18 Δε.

1 19 Τρ.
2 20 Τε.
3 21 Με.
4 22 Πα.
5 23 Σα.
6 24 Κυ.
7 25 Δε.
8 26 τρ·

9 27 Τε.
10 28 Πε.
11 29 Πα
12 30 Σα.

(Έ χει ήμέρας 30. Ό  ήλιος είναι είς τον Ζυγόν.)

’Αρχή τής Ίνδίκτου, ήτοι τού νέου Έτους. Ή  Σύναξις τής Θεοτόκου 
των Μιασηνών * καί μνήμη Συμεών του Στυλίτου. Κατάλυσις οίνου 
καί ελαίου.

Μάμαντος Μάρτυρος καί Ίωάννου τού Νηστευτού.
)$( ’Ανθίμου Ίερομάρτυρος καί Θεοκτίστου τού‘Οσίου.
Βαβύλα ’Αντιόχεια; Ίερομάρτυρος καί Μωύσέως τού Προφήτου.
Ζαχαρίου τού Προφήτου πατοός τού Προδρόμου.
Τού έν Κολασσαϊς θαύματος τού ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ.
Σώζοντος Μάρτυρος. Π ρ ο εό ρ τ ια  τ ή ς  Θ εο τό κ ο υ .
©  Τ ό  Γ εν έθ λ ια ν  τή ς  Θ εο τό κ ο υ . ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 
Ιωακείμ καί Άννης.
Φ  Μηνοδώρας, Μητροδώρας καί Νυμφοδώρας Μαρτύρων.
Θεοδώρας τής ‘Οσίας.
ΑύτονόμουΊερομάρτυρος. Ά π ό δ ο σ ις τ ή ς  ‘Ε ο ρ τή ς  τή ς  Θ εοτόκου . 
Τά ’Εγκαίνια τού Ναού τής τού Χριστού Άναστάσεως* καί Κορνηλίου 

τού Έκατοντάρχου. Π ρ ο ε ό ρ τ ια  τού Σταυρού.
‘Η "Τ ψ ω σ ις  τού τ ιμ ίο υ  Σ τ α υ ρ ο υ .’Αργία καί νηστεία.

Νικήτα Μάρτυρος.
Εύφημίας Μεγαλομάρτυρος.

Σοφίας Μάρτυρος, καί Πίστεως,. Έλπίδο; κ α ί’Αγάπης.
Εύμενίου Γορτύνης τού Θαυματουργού.

’Οκτώβριος.
Τροφίμου, Σαβοατίου, καί Δορυμέδοντος Μαρτύρων.
Εύσταθίου Μεγαλομάρτυρος καί των συν αύτω.
Κοδράτου τού Αποστόλου. Ά π ό δ ο σ ις  τής Ε ο ρ τ ή ς  του  Σ τα υ ρ ο υ . 
Φωκά Ίερομάρτυρος.
Ή  Σύλληψις τού Προδρόμου.

Θέκλης Πρωτομάρτυρος.
Εύφροσύνης τής ‘Οσίας.
‘Η Μετάστασις Ίωάννου τού Θεολόγου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου 

καί ελαίου.
Καλλιστράτου Μάρτυρος καί των συν αύτω.
Χαρίτωνος τού ‘Ομολογητού.
Κυριάκού τού Άναχωρητοΰ.
Γρηγορίου Ίερομάρτυρος ’Επισκόπου τής Μεγάλης Αρμενίας.

’Ανατολή τού ήλίου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμέρας.
13 1 5 ώρ. 41 λ. 6  ώρ. 1 1 λ. 12 ώρ. 30 λ.
18 6 5 ι- 45 » 0 » 3 Μ 12 )> 18 >.
23 1 1 Ο ι> 50 » 5 » 55 » 12 » 6 »
28 16 5 » 54 » 5 » 47 1 1 » 53 ·>

3 21 5 11 58 » 5 » 40 » 11 ·- 42 »
8 26 6 11 3 » 5 » 32 » 11 29 »

12 30 6 11 7 5 » 26 )) 11 » 2 0  »

Πανσέληνος τήν 2 (1 4 ) Σεπτ. είς τάς 2 ώρας 8 λεπτά π. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 9 (21) Σεπτ. είς τάς 4 ώρας 44 λεπτά μ . μ.
Νέα σελήνη τήν 16 (28) Σεπτ. είς τήν 1 ώραν 17 λεπτά π. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 23 Σεπτ. (5 Ό κτ.) είς τάς 7 ώρας 52 λεπτά μ. μ. 
Τό φθινόπωρον άρχεται τήν 11 (23) Σεπτ. είς τάς 2  ώρα; 17 λεπτά μ. μ.



ΟΚΤΩ ΒΡΙΟΣ.

Κ.
13

11.
1 Κυ.

14 2 Δε.
15 3 Τρ.
16 4 Τε.
17 5 11ε.
18 6 ΓΙα.
1') 7 Σα.
20 8 Κυ.
21 9 Λε.
22 ΙΟ,Το.
23 11 Τε.
24 1 2 , 11ε.
25 13 Πα.
26 14 Σα.

27 15 Κυ.
28 16 Δε.
29 17 Τρ.
30 18 Τε.
31 19 Πε.

1 20 Πα.

2 21 Σα.
3 22 Κυ.
4 23 Δε.
5 24 Τρ.
6 25 Τε.
7 26 Πε.
8 27 1 1α
9 28 Σα.

10 29 Κυ.
1 1 30 Δε.
12 31 Τρ.

(Έ χει ήμέρας 31. Ό  ήλιος είναι εις τον Σκορπίον.)

©  Άνανίου του Αποστόλου, και 'Ρωμανού του Μελώσου.
Κυπριανού Ιερομάρτυρας καί Ίουστίνης Μάρτυρος.
Διονυσίου του ’Αρεοπαγίτου 'Ιερομάρτυρας.
'Ιεροθέου ’Επισκόπου ’Αθηνών.
Χαριτίνης Μάρτυρος.
Θωμά του ’Αποστόλου. Κατάλυσις οίνου και ελαίου.
Σεργίου καί Βάκχου Μαρτύρων.
©  Πελαγίας τής Όσίας.
Ιακώβου Άλφαίου του ’Αποστόλου.
Ευλαμπίου καί Εύλαμπίας Μαρτύρων.
Φιλίππου του Αποστόλου ένός των ζ’ διακόνων.
ΙΙρόβου, Ταράχου, καί ’Ανδρονίκου Μαρτύρων.
Κάρπου, Παπύλου, καί λοιπών Μαρτύρων.
Ναζαρίου , Γεοβασίου, Προτασίου, καί Κελσίου Μαρτύρων, καί Κοσμά 

Επισκόπου του Μελωδου.
©  Τ ώ ν  'Α γ ίω ν  Π α τ έ ρ ω ν  τή ς  ζ' ο ίκ ο υ μ . Σ υ νό δο υ . Λουκια- 
Λογγίνου τού Εκατόνταρχου. [νοϋ Μάρτυρος.
Ώσηέ του προφήτου.
Λουκά τού Εύαγγελιστου. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Ίωήλ τού προφήτου καί Ούάρου Μάρτυρος.

Νοέμβριος.
Άρτεμ.ίου τού Μεγάλου, κ α ί  Γερασίμου του Νέου Άσκητού, τού εν τή 

νήσω Κεφαλληνία.
Τού Όσιου 'Ιλαρίωνος του μεγάλου.
©  ’Αβερκίου του θαυματουργού.
’Ιακώβου ’Αποστόλου τού Άδελφοθέου. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου. 
Άρέθα Μάρτυρος.
Μαρκιανού καί Μαρτυρίου Μαρτύρων.
©  Δημητοίου μεγαλομάρτυρος του μυροβλύτου. ’Αργία καί κατάλυσις 
Νέστορο: Μάρτυρος. *  ̂ [οίνου καί ελαίου.
Τερεντίου καί Νεονίλλης Μαρτύρων καί Στεφάνου τού Σαββαίτου.
©  ’Αναστασίας όσιομάρτυρος, καί Άβραμίου τού οσίου.
Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας Μαρτύρων.
Στάχυος, Άμπλίου καί λοιπών, τών ’Αποστόλων.

’Ανατολή τού ήλιου.
13 1 6 ώρ. 8 λ.
18 6 6 » 1 2  > .·
23 11 6 >» 17 >>
28 16 6 Μ 23 »

2 2 1 6 » 28 »
7 26 6 Μ 34 »

12 31 6 » 40 »

Δύσις. Μέγεθος τής ημέρας.
5 ώρ. 25 λ. 1 1  ώρ. 17 λ.
5 )ΐ 18 » 1 1  >. 5 »
5 1) 1 1  » 1 0  >. 54 »
5 » 5 >> 1 0 .. 42 »
4 Μ 59 » 10 >> 31 »
4 » 53 » 10 » 19 »
4 Ν 49 » 1 0 » 9 »

Πανσέληνος τήν 1 (13) Ό κ τ. εις τάς 2 ώρας.59 λεπτά μ. μ.
Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 8 (20) Ό κτ εις τάς 10 ώρας 52 λεπτά π μ.
Νέα σελήνη τήν 15 (27) Ό κτ. εις τάς 2 ώρας 38 λεπτά μ. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 23 Ό κτ. (4 Νοεμ.β.) εί; τάς 4 ώρας 23 λ. μ. μ· 
Πανσέληνος τήν 31 Ό κτ. (12 Νοεμβ.) εις τάς 2 ώρας 44 λεπτά π . μ.

— Ιο —

Ν Ο Ε Μ Β ΡΙΟ Σ .

Κ. π.
13 1 Τε.
14 2 Πε.
15 3 11α.

16 4 Σα.
17 5 Κυ.
18 6 Δε.
19 7 Τρ.
20. 8 Τε.

21 9 Πε.
22 10 Πα.
23 11 Σα.
24 12 Κυ.
25 13 Δε.
26 14 τ Ρ.
27 15 Τε.

28 16 Πε.
29 17 Πα.
30 18 Σα.

1 19 Κυ
2 20 Δε.

3 21 Τρ.
4 22 Τε.
5 23 Πε.
6 24 11α.
7 25 Σα.

8 26 Κυ.
9 27 Δε.

10 28 Τρ.
1 1 29 Τε,
12 30 Πε.

("Εχει ήμέρας 30. Ό  ήλιος είναι εις τόν Τοξότην.)

Κοσμά καί Δαμιανού τών άναργύρων. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Α κινδύνου Μάρτυρος καί λοιπών.
Άκεψιμά Μάρτυρος, καί ή Κατάθεσις του Λειψάνου Γεωργίου του 

Μεγαλομάρτυρος.
Ίωαννικίου τού Όσίου.
©  Γαλακτιωνος καί Επιστήμης Μαρτύρων.
Ναύλου Κωνσταντινουπόλεως τού Όμολογητού.
Τών έν Μελιτινή τριάκοντα Μαρτύρων, καί Λαζάρου του Όσίου.
©  'Η Σύναξις του ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ, καί τών λοιπών άσωμάτων 

Δυνάμεων. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Όνησιφόρου καί ΙΙορφυρίου Μαρτύρων.
Έράστου, Όλυμπά καί λοιπών, τών ’Αποστόλων.
Μηνά, Βίκτωρο;, καί Βικεντίου Μαρτύρων καί Θεοδώρου του Στουδίτου. 
©  Ίωάννου Αλεξανδρείας , τού’Ελεήμονος. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου. 
©  Ίωάννου του Χρυσοστόμου. ’Αργία καί κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
©  Φιλίππου του Αποστόλου. ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις.
Γουρία, Σαμωνά, καί Άβίβου Μαρτύρων! ’Α ρ χ ή  τ ή ς  ν η σ τ ε ί α ς  

τ ώ ν  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν .
Ματθαίου τού Εύαγγελιστου. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας του Θαυματουργού.
Νλάτωνος καί 'Ρωμανού Μαρτύρων.

• Δεκέμβριος.
©  Βαρλαάμ Μάρτυρος καί Άβδίου του προφήτου.
Πρόκλου Κυ>νσταντινουπόλεως καί Γρηγορίου τού Δεκαπολίτου. ΓΙ ρ ο ε ό ρ- 

τ ι α τ ώ ν Ε ί σ ο δ ί ω ν .
©  Τ ά Ε ί σ ό ό ι α τ ή ς Θε ο τ ό κ ο υ .  ’Αργία καί ιχθύος κατάλυσις. 
Φιλήμονος τού Αποστόλου καί Κικιλίας Μάρτυρος.’
Γρηγορίου ’Επισκόπου Άκράγαντος καί Άμφιλοχίου ’Επισκόπου Ίκο- 
Κλήμεντος ΙΙάππα'Ρώ μης. * [νίου.
©  Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος καί Μερκούριού Μάρτυρος. Αργία καί 

κατάλυσις οίνου καί ελαίου.
©  Αλυπιου του Κιονίτου.
Ιακώβου Μεγαλομάρτυρος του Πέρσου.
Στεφάνου όσίου του νέου.
Παραμόνου καί Φιλουμένου Μαρτύρων.
©  Ανδρέου τού ’Αποστόλου. ’Αργία και κατάλυσις οίνου καί έλαίου.

’Ανατολή του ήλιου. Δύσις. Μέγεθος τής ήμερα ς
13 1 6  ώρ. 41 λ. 4 ώρ. 48 λ. 10 ώρ. 7 λ.
18 6 6 » 45 » 4 » 45 » 1 0  >. 0 »
23 11 6  » 50 » 4 » 42 » 9 » 52 »
28 16 6 » 55 » 4 » 40 » 9  » 4.4 »

3 21 7 » 0 » 4 » 39 » 9 >. 39 »
8 26 7 » 5 » 4 » 39 » 9 ». 34 »

12 30 7 » 8 » 4 » 39 » 9 » 31 »

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 6 (18) Νοεμβ. εις τάς 6 ώρα; 41 λεπτάμ. μ. 
Νέα σελήνη τήν 14 (20) Νοεμβ. εις τάς 6 ώρας 46 λεπτά π. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 22 Νοεμβ. (4 Δεκ.) εις τήν 0 ώραν 56 λεπτά μ. μ. 
Πανσέληνος τήν 29 Νοεμβ. (II Δεκ.) εις τήν 1 ώραν 45 λεπτά μ. μ.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ.

Λ'. 11.
13 1 Πα.
14 2 Ια .
15 3 Κυ.
16 4 Δε.
17 5 Το.
18 6 Τε.
19 7 ΓΙε.
20 8 Πα.
21 9 Ια .
22 10 Κυ.
23 11 Δε.
24 12 Τρ·
25 13 Τε.
26 14 Πε.
27 15 Πα.
28 16 Ια .
29 17 Κυ.

30 18 Δε.
31 19 Τρ.

1 20 Τε.
2 21 Πε.
3 22 Πα.
4 23 Ια .
5 24 Κυ.
6 25 Δε.

7 26 Τρ.
8 27 Τε.
9 28 Πε.

10 29 Πα.
1 1 30 Ια .
12 31 Κυ.

("Εχει ήμέρας 31. Ό  ήλιος είναι εις τον Αίγόκερων.)

Ναούμ του Προφήτου.
Άββακούμ του Προφήτου.
Φ  Σαφονίου του Προφήτου. [οΐνου και ελαίου.
Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος και Ίωάννου του Δαμασκηνού. Κατάλυσις 
φ  Σάββα του 'Ηγιασμένου. ’Αργία και κατάλυσις οίνου και ελαίου.
Φ  Νικολάου ’Αρχιεπισκόπου Μύρων τού Θαυματουργού. ’Αργία και κα- 
Άμβροσίου’Επισκόπου Μεδιολάνων. [τάλυσις οίνου καί ελαίου.
ΓΙαταπίου τού Όσιου.
Φ  'Η Σύλληψις τής 'Αγίας Άννης. ’Αργία και κατάλυσις οίνου καί ελαίου, 
φ  Μηνά, Έρμογένους, καί Εύγράφου Μαρτύρων.
Δανιήλ τού Στυλίτου.
Φ  Σπυρίδωνος τού Θαυματουργού.’Αργία καί κατάλυσις οΐνου καί ελαίου. 
Ευστρατίου, καί των συν αύτω Μαρτύρων καί Λουκίας Μάρτυρος. 
Θύρσου Μάρτυρος καί των συν αύτω.
Ελευθερίου Ίερομάρτυρος.
Άγγαίου τού Προφήτου καί Μαρίνου Μάρτυρος.
Φ  Τ ω ν  Α γ ί ω ν  Π ρ ο π α τ ό ρ ω ν .  Δανιήλ τού προφήτου* τ ω ν ‘Αγίων 

τριών Παίδων * καί Διονυσίου ’Αρχιεπισκόπου Αίγίνης, τού εκ νήσου 
Ζακύνθου. Κατάλυσις οίνου καί ελαίου.

Σεβαστιανού Μάρτυρος.
Βονιφατίου Μάρτυρος.

’Ιανουάριος.
Προεόρτια* καί ’Ιγνατίου ‘Ιερομάρτυρος.
Ίουλιανής Μάρτυρος.
Αναστασίας Μεγαλομάρτυρος τής Φαρμακολυτρίας.
Των δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη. [Όσιομάρτυρος.
φ  Παραμονή καί Κυριακή προ τής Χριστού Γεννήσεως ' καί Ευγενίας 
φ  *Η κ α τ ά  Σ ά ρ κ α  Γ έ ν ν η σ ι ς  τ ο ύ  Κ υ ρ ί ο υ  ή μ ώ ν  ’Ι η σ ο ύ  

Χ ρ ι σ τ ο ύ .  ’Αργία τριήμερος, καί κατάλυσις είς πάντα, άπό σήμερον 
μέχρι τής Παραμονής των Θεοφανείων.

Φ  'Η Σύναξις τής Θεοτόκου.
Φ  Στεφάνου ’Αρχιδιακόνου καί Πρωτομάρτυρος.
Μνήμη των έν Νικομήδεια δισμυρίων Μαρτύρων.
Τών ‘Αγίων 14 χιλιάδων Νηπίων.
Άνυσίας Όσιομάρτυρος. [τής κ α ί Κυ ρ ι α κ ή  προ  τ ών  Φώ τ ων .  
Φ  Μελάνης τής Όσιας. Ά π ό δ ο σ ι ς  τ ής  τ ών  Χρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν Έ ο ρ -

Άνατολή
13 1 7 ώρ
18 6 7 »
23 1 1 7 »
28 16 7 »

2 21 7 »
7 26 7 »

1 2 31 7 »

ϋ ήλιου. Δυσις.
9 λ. 4 ώρ. 40 λ

1 2  » 4 » 4 1 »
15 » 4 » 43 »
17 » 4 » 46 »
18 » 4 » 50 »
18 » 4 » 55 »
18 » 4 » 59 »

Μέγεθος τής ήμέρας. 
9 ώρ. 31 λ.
9 » 29 »
9 ») 28 »
9 » 30 »
9 Μ 32 »
9 » 36 »
9 » 42 >»

Σελήνης τελευταΐον τέταρτον τήν 6 (18) Δεκ. είς τάς 5 ώρας 9 λεπτά π. μ. 
Νέα σελήνη τήν 14 (26) Δεκ. είς τήν I ώραν 14 λεπτά π. μ.
Σελήνης πρώτον τέταρτον τήν 22 Δεκ. (3 Ίαν ) είς τάς 5 ώρας 38 λεπτά π. μ. 
Πανσέληνος τήν 29 Δεκ. (10 Ίαν.) είς τήν 0 ώραν 28 λεπτά π . μ.
Ό  χειμών άρχεται τήν 10 (22) Δεκ. είς τάς 8 ώρας 21 λεπτά π. μ.





01 ΜΗΝΕΣ τ ο ν  ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.

'Ο  'Ρεμεζάν του 1283 άρχεται τήν 2 6  Δεκ. 186 6  (7 Ίαν. 1867).
» Σχεββάλ » » 2ο  Ίανουαρ. (6 Φεβρ.) 1867.
» Τ ζι ’λ-χαδέ » » 23 Φεβρ. (7 Μαρτ.) »
» Τζι ’λ -χ ιτζ ί , » » 2 ο  Μαρτ. (6 Ά πριλ .) »
» Μουχαρ^έμ του Τ 2 8 4  )) 23  Ά πριλ. (5 Μάϊου) »
» Σαφερ » » 2 3  Μαΐου (4 Ίουν.) »
» 'Ρεββϊ έλ-εββέλ » » 21 Ίουν. (3 Ίουλ.) »
» 'Ρεββί έλ-άχμρ » » 21 Ίουλ. (2 Αΰγ.) »
» Τζεματζί ελ-έββελ » » 19 (31) Αύγ. »
» Τζεματζί έλ-άχίρ » )) 18  (30) Σ επ τ . »
» 'Ρετζέβ » » 17 (29) Ό κ τ . »
» Σχαβάν » » 16  (28) Νοεμ. ο
» 'Ρεμεζάν » » 15 (27) Δεκ. η
» Σχεββαλ » » 16 (26) Ίαν . 1868 .

Ε Κ Λ Ε ΙΨ Ε ΙΣ  Τ Ο Υ  Ε Τ Ο Υ Σ  1 8 6 7 .

Κατά το έτος 1867 θέλουσι συμβή δύω ήλιακαί και δυο σεληνιακά! 
εκλείψεις, α'ι έξης·

Α') Την 2 2  Φεβρουάριου (6 Μαρτίου) εκλειψις του ήλιου. ’Α ρχίζει εν 
γένει εις τάς 8  ώρας και 5 1 ,5  λεπτά π . μ . και τελειόνει εις τήν 1 ώραν 
και 5 1 ,3  λεπτά μ. μ. (μέσου χρόνου ’Αθηνών)/

'Η  εκλειψις είναι δ α κ τ υ λ ιο ε ι δ ή ς  εις τήν Αλγερίαν, τήν μεσημβρινήν 
’Ιταλίαν, τδ Μαυροβουνιον, τήν κεντρικήν Σερβίαν, τήν δυτικήν Βλαχίαν, 
τήν Βόρειόν Μολδαυίαν, τήν νοτιοανατολικήν Ουγγαρίαν και τήν κεντρικήν 
Ρωσσίαν. Εις δέ τά λοιπά μέρη της Αφρικής και τής Ευρώπης και εις 

τήν Ασίαν ή εκλειψις είναι μ ε ρ ικ ή .
'Ο  έπο'μενος πίνας δεικνύει α') πότε αρχίζει και πότε τελειόνει ή έκλει- 

ψις εις τάς Αθήνα; και εις τινας άλλα; πόλεις τής'Ε λλάδος και τής Τουρ
κίας (κατά μέσον χρόνον έκαστη; πόλεω;), (V) τδ μέγεθος τής Ικλείψεως, 
ήτοι πόσα δωδέκατα τής φαινομένης διαμέτρου του ήλίου θέλουσι σκοτισθήι 
καί γ') τήν θέσιν του πρώτου καί του τελευταίου σκοτισθησομένου σημείου 
τής φαινομένης περιφερείας του ήλίου- υποτίθεται δέ, ότι αί 3 6 0  μοίραι



τής πιριφερείας τού ήλιου άρχίζουσιν άπο το βόρειόν άκρον του ήλίου και 
προχωρούσι προς το ανατολικόν άκρον αυτού.
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ΤΟΠΟΙ.

’Αθηναι..................... 9 ώο. 50,6 λ
Κέρκυρα................... 9 - 30,9 »
Ναύπλιον................. 9 » 44,3 »
Π άτραι..................... 9 » 39,0 »
Σύρος...... ................. 9 . 56,8 »
Κωνσιαντινούπολις.. 10 » 25,0 »
Βουκουοέστιον......... 1 0  » 1 2 , 2  »
Σμύρνη..................... 10 >■ 1 0 , 2  »
’Αλεξάνδρεια............. 1 0  » 22,9 »
Χανία........................ 9 » 49,0 »

’Αρχίζει ή_ 
έκλειψις προ 
μεσημβρία; 

είς τας

Τελειόνει ή 
έκλειψις με
τά μεσημ

βρίαν εις τάς

0 ώρ. 42,6 λ. 
23,8 »
36.2 » 
31,5 »
48.7 » 
17,1 »
5,0 » 
2 , 7 ,

59.8 »
39.3 »

ΜέγεΟο:
της

έκλειψεως

Θε'σις του

πρώτου
σημείου.

264°
261
265
263
267
265 
269
266 
278 
267

τελευταίου
σημείου.

41°
46
41
43
39
42 
49 
41 
25 
37

Β )  Γην 8  (20) Μαρτίου μερική εκλειψις τής σελήνης. ’Αρχίζει εις τας 
8  ιυρας και 51 λεπτά π . μ. και τελειόνει εις τάς 11 ώρας και 57 λεπτά 
π. μ . Ιο  μεγεθος αυτής είναι 9 ,6  δυιδέκατα · είναι οέ δρατή είς την 
Αμερικήν* περι όε το τέλος της είναι δρατή είς τήν Αυστραλίαν.

1 ) 1 ήν 17 (29) Αυγουστου ολική εκλειψι; του ήλίου. Αρχίζει εν γενει 
εις την 0  ώραν και 28  λεπτά μ . μ . και τελειόνει είς τάς ο ώρας καί 
8  λεπτά μ. μ. Ε ίναι δρατή είς τήν Νοτιον ’Αμερικήν καί είς τδ νότιον 
άκρον τής ’Αφρικής.

Α ) Ιη ν  2 (14) Σεπτεμβρίου μερική εκλειψις τής σελήνης. ’Αρχίζει 
εις την 0  ό^ραν και 32  λεπτά της πρωίας καί τελειόνει είς τάς 3 ώρας καί 
30  λεπτά τής πρωίας (με'σου χρόνου ’Αθηνών). Τδ με'γεθος αυτής είναι 
8 ,3  Οωοεκατα. Είναι δρατή είς τήν Ευρώπην καί τήν Αφρικήν, έν μερει 
δέ καί είς τήν ’Αμερικήν.

I

ΓΕΝ ΕΑ Λ Ο ΓΙΚ Ο Σ Π ΙΝ Α Ξ

Τ Λ Ν  Ε Π ΙΣ Η Μ Ο Τ Α Τ Ω Ν

ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Α ΓΓΛ ΙΑ .

Β ι κ τ ω ρ ί α  Α ’, βασίλισσα τού ηνωμένου βασιλείου τής 

Μεγάλης Βρεταννίας καί τής Ιρλανδίας, γεννηθεύσα τή 24 Μαΐου 

18 1^, θυγάτηρ του πρίγκηπος Ε δ ο υ ά ρ δ ο υ  Κούκος τής Κ,εν- 

της, διεδέγθη τον θεΤον της βασιλέα Γουλι ελμ, ον  Δ τ·ρ 20 

Ιουνίου 1 83“ . Εστε^ρθη τή 28 Ιουνίου ι 838 . Ενυυ/ρευΟη τ-?ι ίο  

Φεβρουάριου ι84ο μετά του πρίγκηπος του Κωβούργ Γότθα 

Α λ β έ  ρ τ ου, γεννηθέντος τή 26 Αύγουστου 1819, λαβοντος τήν 

Αγγλικήν εθνικότητα 0ιά θεσπίσματος άπό ι 4 Φεβρουάριου 

ι 84ο. Εγη'ρευσε τη ι 4 Δεκεμβρίου ι 8 6 ι ·

Τέκνα- —  ι .  Πρ. Β ι κ τ ω ρ ί α ,  γεννηθεΐσα τή 21 Νοεμ

βρίου ι8 4ο, ένυμψεύθη τη 25 Ιανουάριου ι 858 μετά τού πρ. 

Φ ρ ι δ ε ρ ί κ ο υ  Γ ο υ λ ι ε λ μ ο υ ,  νυν διαδόχου του Πρωσσιακου 

θρόνου.

2. Πρ. Α λ β ε ρ τ  ο ς Ε  £ ουάρδος ,  γεννηθείς τη 9 Νοεμ

βρίου 1 84», πρίγκηψ τής Ούαλλίας, ενυμφευθη τή ίο  Μαρτίου

( ι)  Αί ήμερομηνίαι εϊσι κατά τό Ν. Ε.



1 863, με τα της πρ. Α λ ε ς ά ν δ ρ α ς ,  θυγατρος τού βασιλεως

της Δανιμαρκίας Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ύ  Θ \  —  ϊΐο'ι αυτών α Πρ.

Α λβ ε 'ρ τω ς Β ί κ τ ω ρ ,  γεννηθείς τη 8 Ιανουάριου ι864· Ρ' Πρ. 

Γ ε ώρ γ ι ο ς ,  γεννηθείς τη 3 Ιουνίου ι 865 .

3. Πρ. Alice, γεννηθεϊσα τη 25 Απριλίου 1843, ένυμφευθη 

τη ι Ιουλίου 1862 μετά του πρ. της ΐίσσης Δαρμστάδ Λου -  

δοβί  κ ο υ.

4 · Πρ. Αλ φρ ε δ ο ς ,  γεννηθείς τίρ 6 Αύγουστου 1844-

5. Πρ. Ε λε'νη , γεννηθεϊσα τη 25 Μαίου 1846.

6. Πρ. Λ ο υ ΐ ζ α ,  γεννηθεϊσα τη ι8  Μαρτίου 1848.

7· Πρ. Αρθούρ,  γεννηθείς τη ι Μαίου ι 85ο.

8. Πρ. Λ ε ο π ό λ δ ο ς ,  γεννηθείς τνί η Απριλίου ι 853 . 

y. Πρ. Β ε α τ ρ ί κ η ,  γεννηθεϊσα τη 14 Απριλίου i 85y.

Α Δ Ό Β Ε ΡΟ Ν .

Γ ε ώρ γ ι ο ς  Ε ,  βασιλεύς του Ανοβερου, γεννηθείς τη 27 

Μαίου 1819,  διαδέχεται τον πατε'ρα του βασιλέα έ ρ ν έ σ τ η ν  

Α ύ γ ο υ σ τ ο ν  τνί ι8 Νοεμβρίου ι 83 ι .  Ενυμφευθη τ/5 ι8  Φε

βρουάριου ι 843 μετά της βασιλίσσης Μ α ρ ί α ς ,  γεννηθείσης 

τνί ι 4 Απριλίου 181 8, θυγατρος του Κούκος του Σάξ-Αλτεμ- 

βουργ I ω σ η φ.

Τε'κνα- ι .  Πρ. Ερνε ' στης  Αύ ' γ ο υ στ ος ,  διάδοχος, γεννη

θείς τη 2ΐ Σεπτεμβρίου ι 845 .

2. Πρ. Φ ρ ι δ ε ρ ίκη,  γεννηθεϊσα τη 9 Ιανουάριου 1848 .

3 . Πρ. Μ αρία , γεννηθεϊσα τη 3 Δεκεμβρίου 1849·

Α Υ Σ Τ Ρ ΙΑ .

Φ ρ α γ κ ί σ κ ο ς  Ι ωσήφ Α \  αύτοκράτωρ της Αυστρίας, γεν
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νηθείς τη ιδ  Αύγουστου ι 83ο, υίύς του άρχιδουκύς Φ ρ α γ 

κί σκου Καρόλ ου,  έκηρυχθη ένήλιζ τη ι Δεκεμβρίου 1848. 

Διεδε'χθη επί τού θρόνου τον θειον του αύτοκοάτορα Φ ερ δ ι 

νών δον Α ',  δυνάμει της άπο 2 Δεκεμβρίου 1848 παραιτη'- 

σεως αύτου καί της άποποιη'σεως τού πατρός του άρχιδουκύς 

Φραγκίσκου Καρόλου. Ενυμφευθη τη 24 Απριλίου 1854 Ρ·ετ“ 

της αύτοκρατορίσσης έ λ ι σ σ ά β ε τ ,  γεννηθείσης τη 24 Δεκεμ

βρίου ι 837, θυγατρος τού δουκύς της Βαυαρίας Μαξιμιλιάνου 

Ιωση'φ.

Τέκνα · ι .  Αρχιδούκισσα Gisèle, γεννηθεϊσα τη 12 Ιουλίου

ι 856.

2. Αρχιδούξ Ρ ο δ ό λ φο ς ,  διάδοχος, γεννηθείς τη 2 ΐ Αύ

γουστου ι 858.

ΒΑΔΗ.

Φρ ι δ ε ρΐ κ ος ,  μεγας δούξ τής Βάδης, γεννηθείς τη 9 
πτεμβρίου 1826, διεδεχθη ώς άντιβασιλεύς τον πατε'ρα του 

Λ ε ο π ό λ δ ο ν  τη 24 Απριλίου ι8θ2 άντί του αδελφού του 

μεγάλου δουκύς Λ ο υ δ ο β ί κ ο υ  Β (γενν. τή  ι 5 Αύγουστου 

1824, άποθ. τή 22 Ιανουάριου ι 858). Ελαβε τον τίτλον τού 

μεγάλου δουκύς τής Βάδης τη 5 Σεπτεμβρίου ι 856. Èvuy.- 

φευθη τή 20 Σεπτεμβρίου ι 856 μ.ετά τής μεγάλης δουκισσης 

Λου ί ζ η ς ,  γεννηθείσης τή 3 Δεκεμβρίου 1838, θυγατρος τού 

βασιλε'ως της Πρωσσίας Γ ο υ λ ι έ λ μ ο υ  Α .

Τε'κνα· ι .  Πρ. Φ ρ ι δ ε ρ ΐ κ ο ς  Γουλ ι ε ' λ μος ,  με'γας δού' 

διάδοχος, γεννηθείς τή 9 Ιουλίου 1837.

2. Πρ. Σοφί α,  γεννηθεϊσα τή 7 Αύγουστου 1862.
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Β Α Υ Α ΡΙΑ .

Λ ο υ δ ο β ί κ ο ς  Β ,  βασιλεύς της Βαυαρίας, γεννηθείς τη 

33 Αύγουστου 1845, διεδέχθη τη ίο  Μαρτίου ι 864 τ ί>ν " α" 

τέρα του Μ α ξ ι μ ι λ ι α ν ο ν  Β’ (γενν. τη 28 Νοεμβρίου ι 8 ι ι ) .

ΒΕ ΑΓΙΟΝ .

Λ ε ο π ό λ δ ο ς  Β ,  βασιλεύς του Βελγίου, γεννηθείς τη 9 

Απριλίου 1835, διεδεχθη τον πατέρα του Λ ε ο π ό λ δ ο ν  Α ' 

(γεννηθ. τη ι6  Δεκεμβρίου 179°) και άποθ. τη ίο  Δεκεμβρίου 

ι 865) τη ίο  Δεκεμβρίου ι 863 . Ενυμφεύθη τη 22 Αύγουσ

του 1853 μετά της δουκίσσης Μαρί ας ,  θυγατρος του άρ- 

χιδουκος της Αύστρίας ί ω σ ή φ ,  γεννηθείσης τη 23 Αύ

γουστου ι 836 .

Τέκνα ·

ι .  Πο. Αο υ ί ζ α,  γεννηθείσα τη ι8  Φεβρουάριου ι 858 .

2. Πρ. Λ ε ο π ό λ δ ο ς  Φ ε ρ δ ι ν ά ν δ ο ς ,  γεννηθείς τη 12 

Ιουνίου 1809.

3. Πρ. Κ λ ο τ ί λ δ η ,  γεννηθείσα τη 21 Μαίου ι 864·

Αδελφοί καί άδελφαί *

ι .  Πρ. Φ ί λ ι π π ο ς ,  κόμης της Φλανδρίας, γεννηθείς τη 

24 Μαίου ι 83γ.

2. Πρ. Κ. αρλόττα,  γεννηθείσα τη η Ιουνίου 1840, ένυμ- 

φεύθη τη 27 Ιουλίου ιδ ο γ  μετα του αρχιδούκας της Αύστρίας 

Μ α ξ  ι μ ι λ ι αν αΰ ,  νυν αύτοκράτορος τού Μεξικού.
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ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗ.

Κάρολος ,  βασιλεύς της Βυρτεμβέργης, γεννηθείς τη 6 

Μαρτίου 1828, υΐος τού βασιλέως Γ ο υ λ ι έ λ μ ο υ  Α  (γενν. τη 

ατ Σεπτεμβρίου 1781,  άποθ. τη 25 Ιουνίου 1864), διεδέχθη 

τον πατέρα του τη α5 Ιουνίου ι 864 · ένυμφεύθη τη ι 3 Ιουλίου 

1846 μετα της βασιλισσης Ο λ γ α ς ,  γεννηθείσης τη ι ι  Σε

πτεμβρίου 1822, θυγατρος τού αύτοκράτορος της Ρωσσίας Ν ι-  

κ ο λ ά ο υ  Α '.

ΓΑΛΛΙΑ.

Ναπολ έοι ν  Γ ?, αύτοκράτωρ των Γάλλων, τρίτος υΐος τού 

ποτέ βασιλέως της Ολλανδίας Α ου δοβί κου  Ναπολέοντος καί 

της βασιλίσσης ό ρ τ ε ν σ ί α ς ,  γεννηθείς τη αο Απριλίου ι8ο8, 

άνηγορεύθη πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας τη 20 Δεκεμ

βρίου 1848, καί αύτοκράτωρ των Γάλλων τη 2 Δεκεμβρίου 

ι832. ένυμφεύθη τη 29 Ιανουαρίου ι 853 μετά^της αύτοκρα- 

τορίσσης Ε ύ γ ε ν ί α ς ,  κομησσης Θέβα καί Μοντίχο, γεννηθείσης 

τή 5 Μαίου ι8ρ,6.

Υιός·  Πρ. Ν α π ο λ έ ω ν ,  διάδοχος, γεννηθείς τη ι6  Μαρ

τίου ι 856. '

ΛΑΝΙΜΑΡΚΙΑ.

Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς  ©,, βασιλεύς της Δανιμαρκίας, γεννηθείς τη
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8 Απριλίου ι8ο8, διεδέχθη επί του θρο'νου τον βασιλέα Φρι- 

δ ε ρ ΐ κ ο ν  Ζ ' (γενν. τη 6 Οκτωβρίου ι8ο8) τη ι 5 Νοεμβρίου 

ι 863. ένυμφεύθη τη 26 Μαίου 1842 μετά της βασιλίσσης 

Λουίζης, γεννηθείσης τη η Σεπτεμβρίου ι8 ιγ ,  θυγατρος του 

Landgrave της Εσσης Γ ο υ λ ι έ λ μ ο υ .

Τέκνα· ι .  Πρ. Φ ρ ι δ ε ρ ί κ ο ς ,  διάδοχος, γεννηθείς τη 3 
Ιουλίου ι 843.

2. Πρ. Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ,  γεννηθείσα τη ι Δεκεμβρίου 1844? 

ένυμφεύθη τη ίο  Μαρτίου ι 863 μετά του πρ. της Ούαλλίας 

Α λ β έ ρ τ ο υ  έ δ ο υ ά ρ δ ο υ .

3. Πρ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  βασιλεύς των έλλη'νων, γεννηθείς τη 

24 Δεκεμβρίου ι 845.

4 · Πρ. Δαγ μ άρ,  γεννηθείσα τη 26 Νοεμβρίου 1847·

5. ΙΙρ. Thyra, γεννηθείσα τη 29 Σεπτεμβρίου 1853.

6. Πρ. Β α λ δ ε μ ά ρ ,  γεννηθείς τη αχ Οκτωβρίου 1858.

ΕΛ Λ Α Σ.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Α ’ , βασιλεύς των Ελλήνων, γεννηθείς τη 24 
Δεκεμβρίου 1845, υιός του βασιλέως της Δανιμαρκίας Χρι

στιανού Θ ,  έδέχθη το Ελληνικόν στέμμα έν Κοπενάχη τη 

6 Ιουνίου, έκηρύχθη ένήλιξ ύπο της εθνικής των Ελλήνων συν 

ελεύσεως τη ιύ  αχ Ιουνίου, καί άπεβιβάσθη εις Πειραιά τη 

ι 8/3ο Οκτωβρίου ι 863 .

Ε Σ Σ Η .

Λουδοβ ί κ ος  Γ ,  μέγας δούξ της Εσσης, γεννηθείς τη 9 

Ιουνίου ι 8ο6', διεδέχθη τη ι 6 Ιουνίου 1848 τον πατέρα του

Λουδοβί κον  Bf. ένυμφεύθη τη 1 6 Δεκεμ.βρίου 1833 μετά 

της μεγάλης δουκίσσης Ματ θί λ δη ς ,  γεννηθείσης τη 3ο Αύ

γουστου 1813, θυγατρος τού βασιλέως της Βαυαρίας Λο υ δ ο 

βίκου Α '. Εχ·ηρεύσε τη 25 Μαίου 1862.

ΙΣΠ Α Ν ΙΑ .

Μαρί α Ι σαβέ λλα Β , βασίλισσα της Ισπανίας, γεννηθείσα 

τη ίο  όκτωβρίου ι 83ο, διεδέχθη ύπο κηδεμονίαν τη 29 Σε

πτεμβρίου ι 833 τον πατέρα της βασιλέα Φερδι νάνδον  Ζ .  

έκηρύχθη ένήλιξ ύπο τών βουλών τη 8 Νοεμβρίου ι 843. 

Υπανδρεύθη τή χο Οκτωβρίου χ846 μ.ετά τού έξαδέλφου της 

βασιλέως Φραγκί σκου,  γεννηθέντος τή ι 3 Μαίου 1822.

Τέκνα · ι .  Ινφάντις Ι σαβέλλα,  γεννηθείσα τη 20 Δεκεμ

βρίου 1 851, διάδοχος.

2. Ινφάντης Αλφόνσος ,  γεννηθείς τή 28 Νοεμ,βριου ι 85χ·

3. Ινφάντις Μαρί α del Pilar, γεννηθείσα τη 4 Ιουνίου 

ι8 6 ι.

4. Ινφάντις Μαρί α della T az, γεννηθείσα τη α3 Ιουνίου 

1862.

5. Ινφάντις Εύλ αλί α,  γεννηθείσα τή 12 Φεβρουάριου ι 864·

ΙΤ Α Λ ΙΑ .

Β ί κ τ ω ρ  έμμ-ανουήλ Β ,  γεννηθείς τη ι 4 Μαίου 1820, 

διεδέχθη τη 23 Μαρτίου 1849 Τύν πατέρα του βασιλέα τής 

Σαρδηνίας Κάρολον  Αλβέρτον,  παραιτηθέντα. Διά νο'μου 

άπο ιχ  Μαρτίου ι8 6 ι έλαβε τόν τίτλον «βασιλεύς τής Ιτα

λίας. » ένυμφεύθη τή 12 Απριλίου 1842 μετά τής βασιλίσσης



Αδ ε λ α ί δ ο ς ,  γεννηθείσης τνί 3 Ιουνίου 1822, θυγατρδς του 

άρχιδουκος της Αυστρίας Ρενι έρου.  έχη'ρευσε τη 2ο ίανουα- 

ρίου ι 855.

Τέκνα · ι .  Πρ. Κ λ ο τ ί λ δ η ,  γεννηθείσα τ*ρ ι  Μαρτίου 1843, 

ένυμφεύθη τη 3ο ίανουαρίου 1869 Ρετ« π ρ . Να π ο λ έ ο ν -  

τος, υιού του ποτε βασιλέως της Ούεστφαλίας Ιερωνύμου,  

έξαδέλφου του νυν αύτοκράτορος των Γάλλων.

2. Πρ. Ούμβέρτ ας ,  διάδοχος, γεννηθείς τ·ρ ι4  Μαρτίου

ι 844·

3. Πρ. Αμ ε δ αϊ ος ,  γεννηθείς τη 3ο Μαίου ι845.

4 · Πρ. Οθων,  γεννηθείς τ-ρ ι ι  Ιουλίου ι846.

5. Πρ. Μαρί α Πι α,  γεννηθείσα τη 16 Οκτωβρίου 1847, 

ένυμφεύθη τη 6 Οκτωβρίου 1862 μετά του βασιλέως της Πορ- 

τογαλλίας, Λο υ δ οβ ί κ ο υ  Α' .

Μ ΕΞΙΚ Ο Ν .

Μα ξ ι μ ι λ ι α ν δ ς  Α.', αυτοκράτωρ του Μεξικού, γεννηθείς τη 

6 Ιουλίου ι 832 , υίδς του αρχιδούκας της Αυστρίας Φ ρ α γ 

κίσκου Κ αρολου,  έδέχθη τδ προσφερθέν αύτίρ στέμμα τού 

Μεξικού τη ίο  Απριλίου ι 864· Απεβιβάσθη εις Βερακρούζαν 

τη 29 Μαιου, καί είσήλθεν εις την πρωτεύουσαν του Μεξικού 

τ-ρ ΐ2  Ιουνίου ι 864· Ενυμφεύθη τη ιη  Ιουλίου ι 857 μετά της 

αυτοκρατορισσης Κ α ρ λ ό τ τ α ς ,  γεννηθείσης τη η Ιουνίου ι84ο, 

θυγατρδς τού βασιλέως τού Βελγίου Λε ο πό λ δο υ  τού Α' .

ΟΛΛΑΝΔΙΑ.

Γουλιελμ,ος Γ , βασιλεύς τ<υν Κάτω Χωρών, γεννηθείς τή

-  26 —
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!9  Φεβρουάριου ι 8 ι 7 , διεδέχθη τον πατέρα του βασιλέα Γου- 

λιέλμον β ' τνί ι 7 Μαρτίου ι 849· ένυμφευθη τη ι8  Ιουνίου 

ι 839 [¿ετά της βασιλίσσης Σοφίας,  γεννηθείσης τη ι 7 Ιουνίου 

18 18, θυγατρδς τού βασιλέως της Βυρτεμβέργης, Γουλι έλ-  

μου Α ' .
Τέκνα· ι .  Πρ. Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς ,  διάδοχος, γεννηθείς τνί 4

Σεπτεμβρίου ι84ο·
2. Πρ. Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ,  γεννηθείς τη 25 Αύγούστου ι 8οι .

Π Α Π Π ΙΚ Ο Ν  Κ Ρ Α Τ Ο Σ .

Πι ος  Θ ', γεννηθείς τη ι 3 Μαιου 1792, έξελέχθη παππας 

τνί ι6  Ιουνίου, καί έστέφθη τη ι6  ίουνίου 1846.

Π Ο ΡΤΟ ΓΑ Λ Λ ΙΑ .

“ Λο υ δ ο β ί κ ο ς  Α ', βασιλεύς της Πορτογαλλίας, γεννηθείς 

τη 3 ι όκτωβρίου ι 838, διεδέχθη τη ι ι  Νοεμβρίου ι 86ι  τον 

αδελφόν του βασιλέα Πέτρον Ε '. ένυμφεύθη τη 6 Οκτωβρίου 

ι86'2 μετά της βασιλίσσης Μαρί ας  Πί ας,  γεννηθείσης τη ι6  

Οκτωβρίου ι 847 , θυγατρδς τού βασιλέως της Ιταλίας Βι κ τ ω-

ρος έ μ μ α ν ο υ ή λ  Β .

Υιός · Πρ. Κάρολος ,  διάδοχος, γεννηθείς τη 28 Σεπτεμ

βρίου ι 863.

Π Ρ Ω Σ Σ ΙΑ .

Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς  Α ', βασιλεύς της Πρωσσίας, γεννηθείς τη 

22 Μαρτίου ι 797 , υ’·ός τού βασιλέως Φρι δερί κου Γουλ ι έ λ-



μου Γ .  Εγένετο άντιβασΛεύς τή 9 Οκτωβρίου 1858" διεδέχθη 

επί του θρόνου τον αδελφόν του βασιλέα Φρι δερΐ κον Γου-  

λ ι έλμον  Ε ; τή 2 Ιανουάριου ι 86 ι ,  καί έστέφθη τή ι8  Οκτω

βρίου ι 86ι .  Ενυμφευθη τή ι ι  Ιουνίου 1829 μετά τής βασι- 

λίσσης Αύγουστης ,  γεννηθείσης τή 3ο Σεπτεμβρίου 1 811,  

θυγατρος του μεγάλου Κούκος τής Σάξ-Βεϊμάρ Καρο' λου Φρι- 

δερίκου.

Τέκνα· ι .  Πρ. Φρι δερΐ κος Γ ο υ λ ι έ λ μ ο ς ,  διάδοχος, γεν

νηθείς τρ ι 8 Οκτωβρίου 1 831, ενυμφευθη τη 25 Ιανουάριου 

1858 μετά τής πρ. Β ι κ τ ω ρ ί α ς ,  θυγατρος τής βασιλίσσης τής 

Αγγλίας Βι κτωρί ας  Α', γεννηθείσης τι) 2ΐ Νοεμβρίου ι 84ο. 

—  Τέκνα αύτων —  ι .  Φρι δερΐ κος  Γουλι έλμος,  γεννηθείς 

τή 27 Ιανουάριου ι 859 · —  2. Πρ. Κ α ρ λ ό τ τ α ,  γεννηθεΐσα 

τή 24 ίουλίου ι 86ο. —  3 . Πρ. Ε  ρρΐκος,  γεννηθείς τή χ4 
Αύγουστου 1862. —  4 · Πρ. Σι γ ι σμόνδος ,  γεννηθείς τη ι 5 
Σεπτεμβρίου ι 864·

2. ΙΙρ. Λ ουίζα, γεννηθεΐσα τη 3 Δεκεμβρίου 1838, ένυμ

φεύθη τ·ρ 2ο Σεπτεμβρίου ι 856 μετά του μεγάλου δουκος τής 

Βάδης Φριδ ερίκου.

ΡΩΣΣΙΑ.

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Β ,  αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας, γεννηθείς 

τή 17/29 Απριλίου ι 8 ι 8 , διεδέχθη τ-ρ ι 8 Φεβρουάριου (2 Μαρ. 

τίου) 1855 τον'πατέρα του αύτοκράτορα Ν ι κ ό λ α ο ν  Α*. 

Εστέφθη τ-ρ 26 Αύγουστου (7 Σεπτεμβρίου) ι 856 . Ενυμφεύθη 

τη 16/28 Απριλίου ι 84ι  μετά τής αύτοκρατορίσσης Μ α

ρί ας,  γεννηθείσης τ·ρ 27 Ιουλίου (8 Αύγουστου) 1824, θυγα

τρος του μεγάλου δουκος τής Εσσης Λ ο υ δ ο β ί κ ο υ  Α' .

Τέκνα · ι .  Ν ι κ ό λ α ο ς ,  μέγας δούξ, γεννηθείς τή 8/20 

Σεπτεμβρίου ι 843 . Απέθανεν εις Νίκαιαν τής Γαλλίας τήν

ι ι/ίϊ3 Απριλίου 1865 .
2. Μέγας δούξ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ,  γεννηθείς τη 26 Φεβρουά

ριου ( ίο  Μαρτίου) 1 845, κηρυχθείς διάδοχος μετά τον θά

νατον του άδελφοΰ του δι’ αύτοκρατορικού διατάγματος ύπο 

ημερομηνίαν 12/24 Απριλίου 1865.

3 . Μέγας δούξ Β λ α δ ί μ η ρ ο ς ,  γεννηθείς τή 10/22 Απρι

λίου 1847-
4 · Μέγας δούξ Α λ έ ξ ι ο ς ,  γεννηθείς τή 2/14 Ιανουάριου 

ι 85ο.
5 . Μεγάλη δούκισσα Μ α ρ ί α ,  γεννηθεΐσα τή 5/ 17 Οκτω

βρίου 1853 .

6. Μέγας δούξ Σ έ ρ γ ι ο ς ,  γεννηθείς τνί 29 Απριλίου

( ι ι  Μ αΐου)ι857·
7· Μέγας δούξ Π α ύ λ ο ς ,  γεννηθείς τ·ρ 2 ΐ Σεπτεμβρίου

(3 Οκτωβρίου) ι86ο.

ΣΑ ΞΟ Ν ΙΑ .

ί ω ά ν ν η ς ,  βασιλεύς τής Σαξωνίας, γεννηθείς τη 12 Δε

κεμβρίου ι 8 ο ι ,  διεδέχθη τον άδελφόν του βασιλέα Φ ρ ι δ ε -  

οΐ κον Α ύ γ ο υ σ τ ο ν  Β̂  τ·̂  9 Αύγουστου 1854- Ενυμφεύθη 

τή 2 ΐ Νοεμβρίου 1822 μετά τής βασιλίσσης Α μ α λ ί α ς ,  γεν

νηθείσης τή ι 3 Νοεμβρίου ι 8 ο ι ,  θυγατρος του βασιλέως τής

Βαυαρίας Μ α ξ ι μ ι λ ι α ν ο υ .
Τέκνα· ι .  Πρ. Α λ β έ ρ τ ο ς ,  διάδοχος, γεννηθείς τή 23 

Απριλίου 1828. Ενυμφεύθη τή ι8  Ιουνίου 1853 μετά τής

— 29 —
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πρ. Κα ρ ο λ ί ν α ς ,  γεννηθείσης τη 5 Αύγουστου χ833, θυγα

τρος του πρ. Γ ο υ σ τ ά β ο υ  Βάζα.

2. Πρ. έ λ ι σ σ ά β ε τ ,  γεννηθείσα τη 4 Φεβρουάριου ι 83ο, 

ένυμφεύθη τη 22 Απριλίου 185ο μετά του πρ. τής Σαρδηνίας 

Φ ε ρ δ ι ν ά ν δ ο υ ,  δουκος τής Γενούης. έχη'ρευσε τη ίο  Φε

βρουάριου ι 855.

3 .  Πρ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  γεννηθείς τη 8 Αύγούστου ι 8 3 2 ,  

ένυμφεύθη τη ι ι  Μαίου ι 85ε) μετά τής πρ. Μαρ ί α ς  Α ννη ς, 

γεννηθείσης τη 21 Ιουλίου ι 84 3 , θυγατρος τής βασιλίσσης 

τής Πορτογαλλίας Μ α ρ ί α ς  Β .  —  Θυγάτηρ αύτών. —  

ι .  Πρ. Μα τ θ  ί λδη,  γεννηθείσα τη 19 Μαρτίου ι 863.

4 . Πρ. Σ ο φ ί α ,  γεννηθείσα τη ι 5 Μαρτίου ι 845.

ΣΟ Υ Η Δ ΙΑ  Κ Α Ι Ν 0Ρ Β Ε Γ 1Α .

Κ ά ρ ο λ ο ς  ΙΕ*, βασιλεύς τής Σουηδίας καί Νορβεγίας, γεν

νηθείς τή 3 Μαίου 1826, διεδέχθη τον πατέρα του βασιλέα 

ό σ κ ά ρ  Α* τή 2 Ιουλίου 1839, καί έστέφθη τή 3 Μαίου ι86ο. 

ένυμφεύθη τή 19 Ιουνίου 1839 μετά τής βασιλίσσης Λουί -  

ζη ς, γεννηθείσης τή 5 Αύγούστου 1858, θυγατρος του πρ. τών 

Κάτω Χωρών Φρ ι δ ε ρ ί κ ο υ .

Θυγάτηρ · ι .  Πρ. Λ ο υ ί ζ α ,  γεννηθείσα τή 3 ι Οκτωβρίου 

1851.

Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ .

Α β δ ο ύ λ  Α ζ ί ζ ,  Σουλ τάνος, γεννηθείς τή 9 Φεβρουάριου 

ι 83ο. Ηγεμών 32°’  έκ τής οικογένειας του όσμάν καί 290’ άπο 

άλώσεως Κωνσταντινουπόλεως. Διεδέχθη τή 23 Ιουνίου ι86'ι 

τον άδελφο'ν του Σουλτάνον Α β δ ο ύ λ  Μ ε δ  ζ ί τ .

—  31 —

Ανεψιός αύτοΰ· Μου ρ ά τ  έφέντης, ό πρεσβύτατος τών υιών 

του Σουλτάνου Α β δ ο ύ λ  Μ ε δ ζ ί τ ,  διάδοχος, γεννηθείς τή 

αι Σεπτεμβρίου ι 84ο.

Υ Π Ο Τ Ε Λ Ε ΙΣ  Η ΓΕ Μ Ο Ν Ε Σ  Ε Ν  ΤΗ  Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η  

Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ .ι

ΒΛΑΧΙΑ ΚΑΙ ΜΟΛΔΑΒΙΑ.

ΣΕΡΒΙΑ.

Μ ι χ α ή λ  Γ Οβρένοβιτς, γεννηθείς τή 4 Σεπτεμβρίου 1823, 

διεδέχθη τον πατέρα του Μι λ όσ χ η ν  Α\  καί άνεγνωρίσθη ώς 

ήγεμών ύπο τής Οθωμανικής κυβερνήσεως τή η Οκτωβ ρίου 

ι86ο. ένυμφεύθη τή ι Αύγούστου 1 853 μετά τής πρ. Ιου

λί ας ,  γεννηθείσης τή 26 Αύγούστου 183 γ , θυγατρος του θα

λαμηπόλου του αύτοκράτορς τής Αούστρίας κόμητος Φ ρ α γ 

κ ί σ κ ο υ  Ούν ι άδου.

Μ Α Υ ΡΟ Β Ο Υ Ν ΙΟ Υ .

Ν ι κ ό λ α ο ς  Α  Πέτροβιτς, γεννηθείς τώ ι 84ο, άνηγορεύθη 

ήγεμών του Μαυροβουνίου τή ι 4 Αύγούστου ι8 6ο, διαδεχθείς 

τον πρ. Δ α ν ι ή λ  Α '. ένυμφεύθη τή 8 Νοεμβρίου ι86ο μ.ετά 

τής πρ, Μ ιλη 'ν η ς, θυγατρος τού γερουσιαστου Π έ τ ρ ο υ  

Β ο ύ κ ο τ  ιτ  ς.
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Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Ο Ν

Δι&ρηβεν τη Αυτού Μεγαλειότητι τω Βασιλεϊ Γεωργίω τω Λ'.

1Ω Α Ν Ν 0 1 '  Β Η Λ Α Ρ Α

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ

Σ’ έμενα ό "Ερως είναι 
Τό αίμα κι’ ή ψυχή,
Γιατί ’ναι τής καρδιάς μου 
Τό τέλος κΓ ή αρχή.

Ω τρυφερώτατ’ Ερωτα,

Γλυκύ ψυχής ¡Αου πάθος,

Θνητός ¿'εν εχει λάθος 

έσε νά προσκυνάη.

Εσύ στιγμή νά λειψής,

Μαραίνεται δλη ή φύση,

Νεκρόνει πάσα χτίση,

Το παν διαλύεται, σβύει.

Το δυνατό σου χερι 

Νομοθετάεε, μορφόνει,

Τον κόσμον εμψυχόνει,

Κινεί καί κυβερνάει.

έσύ ’σαι που λαμπρύνεις 

Των ουρανών τούς θόλους

(1) "Ιδε Ε θ ν ι κ ό ν  Ή  με  ρ ολόγ  ιο ν, έτος Ε', σελ. 133.
3
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Μέ τους άχτινοβόλους 

Αστέρας φωτεινούς.

Της θάλασσας τα βάθη 

Μακρυά οχ τ ’ εσέ δέ μνίσκουν, 

Και η στερριαίς ευρίσκουν 

Ζωης αναπνοή'.

X ’ τ ’ έσέν’ της γης ή όψη 

Παντού κατοικημρ'νη , 

Βλαστίζει στολισμένη 

Μέ λογιαστη θωριά.

Τά πάντα ζιοΰν καί είναι 

Στη δύναμί σου μόνη,

Καί ό κο'σμος ξανανιόνει 

Μέ κύκλο σταθερό.

Στην προσταγή' σου νιόθει 

Μαλακωμένο στήθος,

Τδ άνη'μερό της ηθος 

Η τίγρη άπαρατάει.

Τ ’ άρπαχτικδ Γεράκι,

Τδ αθώο Περιστέρι,

Μέ τδ γλυκό τους ταίρι 

Συζιοΰν μές τη φωλιά.

Τού Ερωτα ή φλόγα 

Είναι παντού χυμένη,

Κ ι’ ή φύση έρωτεμένη 

Ίόν έρωτα άντηχάει.

ί ΐ  τρυφερώτατ’ Ερωτα 

Της φύσης όλης πάθος, 

Θνητός δέν έχει λάθος 

Εσέ νά προσκυνάς.

Φιλόπονο Μελίσσι,

Τδ μέλι, πού γυρεύεις, 

Στα πορφυρένια χείλη 

Μδν τολμηρό αν όρμη'σης, 

Μάθε κι’ ή λιγερε'νια,

Καί πρόσεχε, μαζί σου

Πού σ’ έκαμεν ή φύση 

Τδ μέλι νά τρυγάς,

Μη κόπους έξοδεύης 

Νά.πας ν’ άνθολογας.

* Τδ έχει πλούσιο ή Φύλλη 

Κ ι’ ασύγκριτα γλυκύ ·

Τδ μέλι νά ρουφησης,

Σά στ’ άνθια, κι’ άποκεί. 

Χείλη τά κοραλλένια 

Παράγει τρυφερά·

Μη πάρης τδ κεντρί σου, 

Καί βλάψης τρομερά.

ή  γλυκυτάτη Ανοιξι 

Μέ τ ’ άνθια στολισμένη, 

Ροδοστεφανωμένη 

Τη γη γλυκοτηράει.

Κ ι’ ή γη τη χλόη έντύνεται, 

Τά δάση της ίσκιόνουν,

Τά κρύα χιόνια λυόνουν ,

Ο ουρανός γελάει.
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Τά λουλουδάκια βάφουνται,

Τά πλάγια χρωματίζουν,

ΚΓ ήδονικαΐς φωτίζουν 

11 δροσεραίς αύγαίς.

Στο αγκαθερό τραντάφυλλο 

Γλυκολαλάει τ ’ Αηδόνι.

Ίο ξένο Χελιδόνι 

Ταιριάζει τη φωλιά.

Στους κάμπους πλούσια κι’ άκοπα, 

Σέ πράσινα λιβάδια ,

Τά ζωντανά κοπάδια 

Βελάζουν καί πηδάν.

ΚΓ ό νιος βοσκός χαρούμενος, 

Φυσσώντας τη φλογέρα,

Γιομόζει τον αγέρα 

Μέ τραγουδιών φωναίς.

Κάθε ψυχή ευφραίνεται,

Την άνοιξι γιορτάζει·

Ο Θυρσις σκυθρωπάζει 

Στη γενική χαρά.

ίίραία Δάφνη πρόβαλε 

Νά την άποστολίση,ς,

Καί τότες είναι ό Θυρσις 

Ο πλέον ευτυχής.

Εοωτά μου παιγνιδιάρη,

Νά μου κάμνις κάποια χάρι 

Σου ζητώ ξεχωριστή·

Τήν αγάπη πού λατρεύω 

Οχ τ ’ εσένα τή γυρευω 

’Σένα, άπ’ όλαις χωριστή.

Νοστεμάδαις, χάρες , κάλλη, 

Ας τά έχη ή μιά κΓ ή άλλη;

Ας τά χαίρουνται πολλαίς.

Αφροδίταις σ’ <!>ραιότη 

Οχ τήν ίίστερη ώς τήν πρώτη 

Ας φαντάζουν ή καλαίς.

Η αγάπη μου μ’ άρέγει,

ΚΓ ή καρδιά μου σάν τή στρέγει 

Θέλα ήμουν ευτυχής.

Μόνε ξέρεις, Ερωτά ρ.ου.

Καί νογας τά βάσανά μου 

Που μέ θλίβουν απαρχής;

ΚΓ έδικής σου έξ αίτιας 

Τής πολλής μου ευτυχίας 

Δέν ορίζω τά κλειδιά.

Τ ί έσυ αφορμή μου δίνεις;

Το φαρμάκι έσυ μου χύνεις 

Γιά τ’ έκείνης τήν καρδιά.

Τώρα αυτό ’ν’ στό θέλημά σου 

Επειδή ς καί τ ’ άρματά σου 

Οπως θέλεις κυβερνάς.



Τελείωσε μου το χατήρι ,  

Μάκρυνε' μου το ποτήρι,

Το πικρό που μέ κερνάς.

Στής καρδιαίς όπου ξετρέχεις, 

Διό λογιών σαΐταις έχεις,

Διο πληγαίς νά ποοξενάς ·

Μέ τή μια δεσμό συμπάθειας, 

Μέ.τήν άλλην αντιπάθειας 

Τήν ψυχρότητα κινάς.

Τήν αγάπη μου για μένα , 

Από τόξα φλογισμένα,

Μέ τήν πρώτη σαϊτιά

Πλήγωσε τη πέρα πέρα,

Να τή νιόθη νύχτα ημέρα 

Αναμμένη σά φωτιά.

Μέ τή δεύτερη νά σώσης 

Στήν καρδιά της ν’ άποδώσης 

Σαϊτιάς τήν άρετή ,

Που χωρίς αμφιβολία 

Ν ά ’χη τέλεια αδιαφορία,

Γιά το παν ν’ αναίσθητη.

Πες μου, Ερωτα, νά ζήσης, 

Αδειον τάχα θά μ ’ άφήσης; 

ένας δούλος σου κι’ εγώ.

Εροοτά μου, αύτό τό γέλιο

Είναι, πές μου, περιγέλιο;
« \ / / \
Αχ ! το βλέπω, το νογώ.
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Τό πόσο σέ λατρεύω, τό πόσο σ’ αγαπώ,

Τών άδυνάτων είναι ποτέ νά σου τό είπώ ·

Τι σ’ άγαπώ μέ τρόπο καθόλου χωριστό,

Που μέσα στήν καρδιά μου ακέρια σέ βαστώ.

Κ ι’ ή δύναμί σου είναι, πού τή ζωογονάει,

Τήν κάνει νά χτυπάη, τήν κάνει καί κινάει.

Καθώς εσύ νά λείψης, δέν έχω πλιό καρδιά*

Κ ι’ αν ή καρδιά μου μένη, δέν έχω τα κλειδιά.

Εσύ είσαι τής ζωής μου τό τέλος κι’ ή αρχή, 

Γιατί είσαι τής καρδιάς μου τό αίμα κι’ ή ψυχή *

Καί ζιώ στον κόσμο μόνον εσένα ν’ άγαπώ.

Μόν πόσο! δέν είν’ τρόπος ποτέ νά τό ε*πώ.

Θωρώ σου, Χλόη, κι’ άδικα 

Θέλ’ άπομαοαθουνI ι
Οί κοινοί, τα τραντάφυλλα 

Στήν όψη σου, που ανθούν. 

Διαβατικά τ’ άθρώπινα,

Σάν ποταμιού νερό.

Τά νιάτα χάρου, Κόρη μου , 

Μή χάνης τόν καιρό* 

Πλακόνουν τά γεράματα 

Προμιοΰ τά φανταχτής, 

Κ ί  άν μετανιώσης ύστερα , 

Διπλά θά παιδευτής.



Της σαγιτιαίς του Εοωτα 

Μή της καταφρονας,

Καί μή τά δασκαλέμ,ατα 

Ακους της Αθήνας.

Τά ήθη , Χλόη , ημέρωσε,

Μή θές νά τυραγνάς·

Η φυση δέ σου χάρισε 

Καρδιά νά μή πονάς.

Τηράς τήν ψευτρα,ν Αρτεμι;

Δεν ξέρεις, σέ γελάει,

Καί με τον Ενδυμίωνα 

Κρυφά συχνομιλάει.

Τή νιότη χάρου, Κόρη μου·

Ογλήγορα άπανθεί,

Καί άφου τινάς τήν έχασε,

Χαμένα τήν ποθεί.

ί[  ζήσω τή ζωή μου μεγάλος καί λαμπρός,

Η πάλι τήν περάσω σέ φτώχια καί μικρός,

Μ ή θέλα βρω στο τέλος σ’ εκείνα διαφορά;

Καί τό ’να καί τό άλλο θά πάψουν μιά φορά. 

Γυμνός στον κόσμο μπήκα καί θέλα βγω γυμνός· 

Ο κόσμος είναι ξένος, δεν έμεινε τινός.

Μακρυά λοιπόν φροντίδες ματαίων στοχασμών, 

Που κατατυραγνάτε μέ ηδονών χαμόν.

Μου φτάνουν νά χω μόνον ύγιά, καλή καρδιά, 

Ζωής ευτυχισμένης τά μοναχά κλειδιά.
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Λεν ό κόσμος, Η αγάπη

Εγώ λέγω, πώς σέ ταυτο 

Νύχτα ημέρα νά παθαίνω, 

ό τ ι  νά καλαντικρυσω 

Πάρτε, όσα, κι’ αν θελήστε, 

Ουτε έ'ναν μήν αφήστε 

Λογαριάστε, καί θά βρήτε 

Αν τά βάλετε στο ζυγι,

Εχει βάσανα πολλά.

Δέ στοχάζουνται καλά.

Μιά στιγμ-ή τ’ αλησμονώ, 

Τά ματάκια που πονώ. 

Δάκρυα, πάθια , στενασμους, 

Ο χ τους δάρτες καί καϋμοΰς. 

Νουλλα όλα τά πικρά ,

Καί φιλήσω μιά φορά.

Μέ; τά γλυκά σου μ.άτια

Ö έρως κατοικάει,

Καί τά κινηματά τους

Ως θέλει διοικάει. 

Δοξάρια τρομερά· 

Σκλ.ηρά, φαρμακερά. 

Οπου νά καυχηθή '·

Τά διάλεξε σαγίταις,

Μ’ αυτά καρδιαίς πληγόνει

Αλοίμονον σ’ εκείνον



Σέ ταύτα ν’ άντικρυσγ(

Χωρίς νά πληγωθή

Εύτύς ό Ερως τότες

Μ’ άκρατη την οργή ,

Θανατερή του ανοίγει

Στά άστήθια τήν πληγή.

Φλόγαις, φωτιαίς, καί λαύραις ,

Μέ άναστενασμούς ,

Μές τήν καρδιά του άνάφτει

Δεινούς παραδαρμούς.

Δάκρυα, κλαϋμούς, καί πάθια,

Βαριά του προξενάει,

Καί μ.έ μυρίους τρόπους

Τον κατατυραννάει.

Τον βλέπει στά δεσμά του ,

Τούς πόνους του θωρεΐ,

Καί νά τούς άβγατήση

Το πώς ζητάει ναύρή.

Μ’ αυτά τά άρματά. του

Καί μέ πολλήν ορμή,

Σημάδεψε κΓ έμενα

Νά κάμη ιμή.

Αλλά μ ’ έλεημονήθη

Η Χλόη ή καλή ,

ΚΓ ό Ερως άφοντότες

Γελώντας μου μιλεΐ.
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Ποιος λέει σκληρόν τον Εριοτα, 

Καί τον κακολογάει,

Τον γλωσσοτρώγετ’ άδικα ,

Χωρίς νά τον νογάη.

Παιδί μικρό, κΓ ανήλικο 

’Σ τής νιότης τήν ακμή ,

Μέ δίχως άλλη μάθησι,

Μέ δίχως δοκιμή.

Γιατί ξοδεύει, παίζοντας 

Περίσσια, τον καιρό,

Γιά τούτο δα τον Ερωτα 

Τον κράζομε" σκληρό.
’ r

Ω φρόνιμοι κατήγοροι, 

Κριτάδες τού κοινού,

Γιά κάμετε τήν κρίσι σας 

Μέ προσοχή καί νοΰ.

Σκληρός αύτος δεν ειναί τος , 

Μον είμεστε σκληροί 

Εμείς, όπου τον θέλομε 

Μέ γνώμη σοβαρή.

Παιγνίδια, φίλοι, ορέγεται, 

Καί γέλια σάν παιδί.

Φτερά βαστάει, κι’ απέταξε, 

Ενάντια σάν ίδή.

Μαζί του παίξε, γέλασε,

Αν θές νά σ’ άγαπάη;

Μήν άποστάσης τρέχοντας 

Νά πας έκεϊ που πάει.

Ó Ερως είναι έλεύτερος,
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Ποτέ σου δέν μπορείς 

Νά τον κράτησης σκλάβο σου·

Του κακού το θαρρείς.

Μη τον παντέχης λαίμαργο 

’2  του Κροίσου τά καλά,

Η πης, Του μέγα Αλέξανδρου 

Ο θρόνος τον γελά.

Τον διώχνει ή σκυθρωπότη τα,

Το άγριο τον φοβάει.

Ευγένεια, και αξίωμα 

Αύτόν δεν τόν τραβάει.
Λ ν / »Αν εΧ'?̂  γνώμην ακακη,

Χαρούμενη καρδιά,

Βαστάς στο χέρι σου ά'σφαλτα 

Του Ερωτα κλειδιά.

Κ ι’ άνίσως νιάτα χαίρεσαι,

Μ’ αυτόν καλά περνάς ·

Εΐ δε μή , βασανίζεσαι,

Κ ι’ αυτόν τόν τυραγνάς.

Καί κράζεις ύστερώτερα 

Τόν Ερωτα σκληρό ,

Αντίς νά κράξης άτυχον 

Αυτό σου τόν καιρό.

Α χ  έλα, θάνατε πικρέ, καί πάρε τη ζωη' ριου,

Αφου καί πλιό στερεύομαι τη μόνη παντοχη' μου.

Τή Χλόη μου νά μη θωρώ, καί ζωντανός νά μείνω;

Α χ  τί ποτήρι μώδωκε τό ριζικό, καί πίνω !
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Μη παύετε ματάκια μου νά κλαϊτε, νά θρηνήτε·

Το φώς <>ας εβασίλεψε, τι άλλο καρτερείτε;

Καρδιά γιατί με τυραγνάς, καί βαριοπαραδαίρεις;

Τόν τόπο σου τόν έχασες, σε τί βυθό μέ σέρεις!

Ψυχή, ψυχή ανυπόφερτη σ’ του πάθου μου τη βρασι, 

Αφσ’ τό κορμάκι μου νεκρό νά πάγη ν’ αγαλλίασή.

Α χ  έλα, θάνατε γλυκέ, τούς πόνους μου νά γιάνης, 

Τρέξε σ' έμενα γληγορα, κάμμιά άργητα μη βάνη,ς.

Ω θάνατε απάνθρωπε , γιατί δέν μέ πληγόνεις;

Κι’ από παρόμοια βάσανα γιατί δέν μέ γλυτρόνεις;

Βάρει μέ τό κοντάρι σου, παρακαλώ σε, Χάρε,

Κι’ αυτήν την άθλιά μου ζωή, σπλαχνίσου με, και παρε.

Πουλάκι ξένο,

Που νά καθίσω, 

Βραδιάζει ή μέρα,

Πώς νά φωλιάσω, 

Η ήμερα φεύγει ,

Ξενιτεμένο, 

Κυνηγημένο ,

Που νά σταθώ, 

Νά ξενυχτη'σω , 

Νά μή χαθώ ; 

2κοτάδι παίρει, 

Καί δίχως ταίρι 

Πώς νά βρεθώ; 

2έ ξένω δάσο 

Ν ’ άποσυρθώ; 

ή  νύχτα βιάζει 

Νά , ησυχάζει
ΤΤ- //. -V /



Κ ι’ έγώ στενάζω , 

Κυττάζω τ ’ άλλα

Ερημο τρέχω,

Νά βρω γυρίζω

* Κάθε κλαράκι 

Δέ μέ γνωρίζουν,

Α χ ! πώς νά γένω , 

Λιγάν οί κλάδοι,

Εγώ το ξένο ,

Από ’να σ’ άλλο

Για ν’ άκουμπη'σω, 

Απορριμμένο

Τό ταίρι κράζω,

Ξένο πουλί.

Πουλιά ζευγάρι ·

Αύτν,ν την χάρι 

Δεν έχω πλιά.

Το'πο δέν έχω 

Μηδέ φωλιά.

Που νά καθίσω,

Νά ξενυχτη'σω 

Καν μοναχό.

Βαστάει πουλάκι 

Ζευγαρωτό'.

Κ ι’ έδώ μέ διώχνουν, 

ΚΓ έκεΐ ¡λ’ άμπόχνουν · 

Που νά σταθώ;

Που νά πηγαίνω,

Νά μ.ή χαθώ!

Τά φύλλα σιοΰνται, 

Ι’λυκοτζιμπιοΰνται 

Τ ’ άλλα πουλιά.

Το πικραμένο ,

Χωρίς φωλιά,

Πετώ δενδράκι,

Νά βρω κλαράκι 

Γιά νά σταθώ·

Νά ξενυχτη'σω ,

Νά μη χαθώ.

Σέ άγρια αγκάθια , 

Μικρά μου πάθια

■ ίΰ — 4

Θρηνώντας μένω ,

ΚΓ έκεΐ που στέκω

Νιά, βλέπω, βγαίνει, 

Βαστάει δίχτυα,

Καί στη δεξιά της, 

Φορέριατ’ άσπρα,

Λες κ ΐ είναι εκείνη, 

Περνάει σιριά ¡/.ου,

Ελα πουλάκι 

Εμπα, μου λέγει,

Γιά νά καθίσης 

Π ουλί δ ικο' μου,

Καί ξενητιαΐς.

Καί έκεΐ διαβαίνω 

Κακαΐς νυχτιαίς. 

Μαμουριασμένο ,

Καί μαραμένο 

Θρηνολογώ.

Νιά άρματο/μένη 

Σάν κυνηγό.

Δίχτυα ασημένια , 

Συρματερένια 

Σ τ ’ αριστερό,

Μέ τ’ άρματά της, 

Κλουβί άργυρό ·

ΚΓ άσπρη μέ χάρι, 

Ολη φεγγάρι « 

Βαθιάς νυχτός. 

όπου του δίνει 

Λάμψι καί φώς. 

Καί μέ κυττάζει, 

Γλυκά μέ κράζει, 

Καί μου μιλεΐ.

Μές τό κλουβάκι, 

Ξένο πουλί.
rS \ Υ /h[/.7wa το ·ςενο,

Τό πικραμένο,

Ν ’ άναπαυθίίς.

Νά ξενυχτησης, 

Νά μη χαθης.

Νά σ’ άποχτησω ,

— 47 —



2 ’ αυτή νά ζήσης, 

Μη σε πειράζη

έλα  σ’ εμένα·

2ου τάζω μ’ όρκο

Οταν θέλησης

V
Ελα, μου λεγει,

Για ν’ άκουμπη'σιρς, 

2τής τόσαις χάρες,

Φτερά μ.ου άπλόνω, 

Καί στο χρυσό της

Τά ζαχαρένια,

4 8  —

Καί νά σου στήσω 

Χρυσή φωλιά ·

Ν’ άλησμονήσης 

Την ξενητιά. 

Κλεισμένο νά ’σαι, 

Καί μ.ή φοβάσαι 

Νά σκλαβωθής.

Τ ί είσαι σέ ξένα, 

Καί μή χαθής·

Τή λευτεριά σου 

Χωρίς καμμιά σου 

Αμφιβολιά·

Κλουβί ν’ άφήσης, 

Καί τή φωλιά. 

Μικρό πουλάκι, 

Μες τό κλουβάκι 

Για νά σταθής·

Νά ξενυχτήσης,

Νά μή χαθής.

2τά σπλαχνικά της 

Λόγια γλυκά της 

Πλιό &έν άργώ.

2 ’ αυτή ζυγόνω 

Πολυ γοργό.

Πετώ χεράκι,

Καί στο κλουβάκι 

Προμιοΰ νά μπω , 

Τά κοραλλένια 

Χείλια τζιμπώ.
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Αγάπη μου πολύτιμη, τά λόγια σου έχω νόμο.

Το λόγο, που μ’ ¿πρόσταζες, τον έ'βαλα σέ δρόμο.

Γιά τρεις ήμέραις ώρισες μακρυά όχ την κατοικιά σου. 

Νά στερευτώ τά μάτια σου , καί τη γλυκή θωριά σου. 

Κυρά είσαι· καμμιά ξέταζι δέν κάνω στο σκοπό σου· 

Εγώ, σά δούλος, πρέπει μου ν’ ακούω τον ορισμό σου. 

Καί όχι τόσο διάστημα καιρού κοντό κι’ ολίγο 

Μακρυά όχ τ’ εσένα στρέγομαι, σά θέλησες, νά φύγω · 

Μονέ γιά πάντα είμ’ έτοιμος μακρυά όχ̂  τ ’ εσέ νά ζη'σω 

Της -άρεσιάς σου νά φερθώ, καί νά σ’ εύχαριστησω.

Καί μη θαρρης, σου ΰπόσχομ.αι, χωρίς νά τό τελειώσω· 

Τ ί δοκιμής άπόδειζι μπορώ γιά νά σου δώσω.

Αν ζιώ στον κόσμο, μη θαρρης γιά ζωντανόν εμένα* 

έγώ  δέ ζιώ διά λόγου μου, ζιώ μοναχά γιά σένα.

Τη δανεική ζωη πού ζιώ, κρατας στη θέλησί σου,

Νά πάρης πίσω, ώς βούλεσαι, κΓ ώς είν’ της όρεξίς σου 

Σέ ολα τ’ άλλα άναισθητώ, καί τότε ζωντανεύω,

Τά κάλλη σου νά χαίρωμαι, κΓ εσένα νά λατρεύω.

Μόν πάλι άν ήν’ άβόλετο, καί τό ’χε τό γραφτό μου , 

Νά χωριστώ στά ζώντά μ.ου τό φίλον τό δικό μου· 

Μηδέ μπορεί νά γένη αλλιώς, παρά νά τό φτουρήσω, 

Από τ ’ Ισέν’ πού λαχταρώ, πλιό χέρι νά τραβη'σω · 

Λιθάρι βάνω στην καρδιά, στά σωθικά μου πέτρα,

Καί παίρω την άπόφασι, καί μπαίνω σ’ άλλα μέτρα. 

Αντίς νά βασανίζωμαι, νά κολυμπώ στο δάκρυ ,

Τον κόσμο άρνιοΰμ’ όλότελα, καί τη ζωη στην άκρη.

ΚΓ άντίς νά σέ στερεύωμαι, καί ν’ άπερνώ τους χρόνου 

Σά σέ ζυντάνι σκοτεινό μέ πάθια καί μέ πόνους ,

'Γην άχαρη' μου αναπνοή δέ μ’ Ιμποδάει νά σβύσω



Και όχ τα μελλούμενα πίκρα και θλίψες μου νά γλύσω. 

Τ ί θέλα εϊπεί έ'νας θάνατος κοντά σε χιλίους άλλους, 

2τοΰ χωρισμού σου της στιμαίς θανάτους πλιδ μεγάλους 

Γιατί κι’ άτη' σου τδ νογας, κι’ άτη σου τ ’ άπεικάζεις 

Ανισωστάς με χωριστές, τδ χάρο μου τοιμάζεις.^

Α χ , είναι ή πρώτη μου φωνή

Καθώς ήμερα νά γεν9|· 

Βραδιάζει, καί αχ φωνάζω,

Μ ’ αύτδ τδ άχ πλαγιάζω. 

Γιόμα μου είναι οί στενασμοί,

Καί οί πικροί συλλογισμοί·

Δειπνώ μελαχολία ,

2κληρήν άπέλπισι. 

έχω  τά δάκρυά μου πιοτδ ,

Τά βάσανά μου φαγητό-

Ζιώ για νά τυραγνιουμαι,

Αφόντης σε υστερούμαι.

ήμερα νύχτα δεν μπορώ

Ποτέ άνάσαψι νά βρώ.

Θρηνώ παντοτεινά μου

Τά θλιβερά γραφτά μου. 

Ισκιος στδν κόσμο περπατώ ,

Καί μη'τε ξέρω που πατώ

Καθένας που μέ βλέπει

Νά μέ λυπιέται πρέπει.

Αύπης έγίνηκα πηγη'-

Καί ή βαθιά μου συλλογή

Μαζί μου πάντα μένει,

Ποτέ δέ ξεμακραίνει.

Νοΰ δεν ποτάζω παντελώς ·

Παραλαλώ σαν ό τρελός.

Ξεχωριστά παθαίνω,

Καί πάλι δεν πεθαίνω.

Οποιος καλά μέ στοχαστή,

Παραπολυ θά θιαμαχτη,

Πώς ζιώ μέ τόσα πάθη ,

2έ τέτοιας θλίψις βάθη.

Ρίχνω τά μάτια έκεΐ κι’ εδώ,

Μή τύχνι , φώς μ.ου, καί σέ ϊδώ.

2υχνά συγνά σέ κράζω ,

Του κάκου σέ φωνάζω·

Τδ τέλος ποιό; δέν τδ θωρώ ·

Πώς θέλα γένω, άπορώ.

Γπομονή σ’ εμένα

Γυρεύω στά γαμένα.

Φθορά λοιπδν κι άφανισμός

0  έδικός σου χωρισμός·

Χωρίς εσέ νά ζη'σω,

Ποτέ νά μήν ελπίσω!

Ψυχή τί άλλο καρτερείς;

2έ τ ί παντέχεις, καί θαρρείς;

0 ς πότε μέ παιδεύεις;

Εβγα, τί πλιδ γυρεύεις;

Από τά δυο σου ¡¿χείλια τ ’ άθάνατο νερδ 

Πολυ καί πλούσιο τρέχει, γλυκδ καί καθαρδ,
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Κ ι’ εκείνος που δροσίση το στόμα μιά φορά,

Του Χάρου άς μ.ή φοβάτε τά βέλη τά σκληρά.

Αν τό κορμί άπαιθάνη , αισθάνεται ή ψυχή 

Εκείνη τη γλυκάδα, που γεύτη στην άρχή.

Ανίσως , φως μου , καί ή καρδιά μου 

Αλησμονήση τά πρώτα δεσμά μου ,

Καί μέλλει τάχα να σ’ άρνηθή,

Καθώς το ψάρι μπορεί νά ζήσιρ 

Οζω στη γη , νά λαχταρήση ,

Ετζι ή καρδιά μου καί νά χαθή.

έρωτα, νά ήμπόρεσες ποτέ σου κι’ άλλον ενα

Νά βρής άπ’ δσους πλήγωσες πιστόν ώσάν κι’ έμενα;

Υπομονή στά βάσανα όπου τραβάει ή καρδιά μου, 

ίδες νά έ'χη κι’ άλλη μιά, νά ζήσης, Ερωτά μου;

Φθοροποιόν καί άσπλαχνον ό κόσμος σ’ ονομάζουν,

0 ς καί οί ίδιοι σκλάβοι σου σκληρότατο σέ κράζουν.

Ρώτα καί την καρδούλα μου την παραφλογισμένη,

Πώς στην πληγη' της χαίρεται πολύ ευχαριστημένη.

όσο τα βασανα σ’ αύτη, τούς πόνου; άβγατίζεις,

Τόσο καί πλιότερη ηδονή στά φύλλα της χαρίζεις.

2τιμή μικρής ανακωχής μ.ή θέλης νά τής δώση;,

Μή άργής, άν περισσότερο μπορής νά την πληγώσης.

ϊ
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Υπήκοος ασάλευτος θά βοίσκωμαι κοντά σου,

Καί θά φιλώ μ’ υποταγή τ ’ ανίκητα δεσμά σου.

Νά καυχηθής, δε γένεται, πώς τάχα ό άλυσός σου, 

Ωσάν κι’ εμένα νά κρατάη τινάν στον ορισμό σου.

ή  έδικη' μου ή καρδιά ζιή μοναχα, κινιέται,

Καθόσο οχ τής σαγίταις σου βαθύτερα κεντιέται.

2 ’ άφίνω, καί μισεύω , ολόχρυσο πουλί *

Βαριά που μέ πλακόνει παράπονο πολύ.

Τρέμει ή καρδιά μου,  δαίρει, ανήσυχη βαρει ·

0  τόπος που ’χε πρώτα, μου λέει, δεν τή χωρει.

0  νους μου στο κεφάλι δέ θέλει νά σταθή ,

Κοντά σου γύραις φέρει, κι’ έσέν’ ακολουθεί.

Χαμένος οχ τή γνώσι το δρόμο περπατώ», 

έδώ  κι’ έκεΐ κυττάζω, νά σέ ΐδώ ζητώ.

Κινιουμαι, κοντοστέκω μέ ζάλης ταραχή.

Καί κάθε τόσο μνίσκω καί βάνω προσοχή *

Μου φαίνεται ν’ άκούω, κυρά, νά μου μιλής, 

όπίσω νά μέ κράζης, νάρθώ μέ προσκαλεϊς.

Τής φαντασίας είναι παιγνίδια όλα αυτά,

Κ ι’ ορέγεται ό Ερως μ’ αύτή νά μ ’ άπατα.

Αυτή μου ή απάτη ωστόσο καταντάει 

2έ πράμμα που μέ θλίβει, φαρμακερά κεντάει·

Εύτύς όπου γνωρίσω το λάθο μου , άρχινοΰν 

Τά δυό μου μ.άτια βρύσες τά δάκρυα ν’ άπολνούν.
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Μέ πλήθος θρήνους τότε καί μ’ άναστενασμούς ,

Μέ τής ψυχής αγώνες, σκληρούς περιορισμούς,

Τά άνθια παραγγέλλω, πουλάκια καί φυτά ,

Καί όσα ν’ απαντήσω, παρακαλώ κι’ αυτά'

Μυρουδικά λουλούδια, λιβάδια δροσερά,

Τή Χλόη μου αν ιδήτε εδώ καμμιά φορά,

Τον πόνο μου νά είπήτε σ’ αύτή καί τούς κλαϋμούς.

Α χ! όχι μή τής πήτε παρά χαιρετισμούς.

Ω δροσερέ'μου αέρα φυσώντας σιγανά,

Πέρασε άπο τή Χλόη καί πές της τά δεινά,

Που δοκιμάζει ό Δάφνις, καί τούς πικρούς καϋμούς...
ϊ  I . ~ ~ , / ν /Αγ ! μη της πης, αερα, παρα χαιρετισμούς.

Γοργο Χελιδ ονάκι, πουλί ξενοτικο,

Κ ι’ εμέ του ξένου κάμε μιά χάρι σπλαχνικό.

Πέτα στο περιβόλι τής Χλόης, καί σάν μπής,

Κοντά της νά καθίσης, πολλά νά τής εΐπής *

Νά τής είπής λαλόντας παραπονετικά 

Πώς έ'βαλαν τά μαύρα , τά μαυρά μ’ σωθικά.

Είπές της πώς δέν παύω άπο τούς στενασμ,ούς·

Α /  ! μή, Χελιδονάκι· πές της χαιρετισμούς.

. . .  .  . .  
έξεστράτεψεν ό Ερως ’ς τής καρδούλας μου το μέρος

καί δυο μάτια καστανά

Λαμπροφόρεσε γι’ άρμάτα, καί μέ ταΰτα στά γιομάτα

μου σωριάζει τά δεινά.
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Ερωτά μου, τί γυρεύεις , 

Νικητής πώς είσαι ξέρεις ■

Οπως θέλεις τήν ανοίγεις·

Παρηγόρα με καν σ’ έ'να,

Ορκον Ερωτα σου κάνω

Υποφέρω κάθε άλλη

Λόγο μόνον νά μου δώσης 

Α χ ! τά μάτια αύτάόσο ζήσω,

καί τί θέλεις νά παιδεύης 

τή δική μου τήν καρδιά! 

καί στον κόρφο σου εσύ σέρεις 

τής καρδιάς μου τά κλειδιά, 

καί είτε μείνης, είτε φύγης, 

πώς νά σου έναντιωθώ; 

τον πιστό σου δούλο εμένα, 

που θερμότατα ποθώ. 

στής σαγίταις σου άπάνω, 

όρκο μέγαν καί φριχτό- 

τυραννία σου μεγάλη, 

καί ποτέ νά μή κλαυτώ* 

πώς κι’ εσύ θά μου τελιώσης 

τούτο που θελά σου είπώ· 

έδικά μου ν’ άποχτήσω, 

κι’ όσο ζιώ νά τ ’ άγαπώ.

Α χ! εφτακε ή φαρμακερή, κι’ ή ώρα ήρθ’ εκείνη, 

Πού θέλα σέ ξεγωριστώ, χρυσό μου καναρίνι.

Η διορία σώθηκε. Καιρός δέν απομένει.

2τή μαυρισμένη μου καρδιά τί χαλασμός θά γένη ;

Θελά μισέψω, καί θά πάω πολύ μακρυά στά ξένα, 

Μακρυά οχ τ ’ εσένα πού άγαπώ· άλοίμονο σ’ εμένα!

ήμουν κοντά σου κι’ έζηγα, καί τώρα νά σ’ άφήσω, 

Νά ξεμακρύνω, πώς μπορώ, χωρίς νά ξεψυχήσω;

2τοχάζομαι το χωρισμό, καί ξαπορώ, καί φρίζω, 

Κ ι’ άντα τον εΐνορεύωμαι, ξυπνώ, καί λαχταρίζω.
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Τό χωρισμό σου, αγάπη μ.ου, σηντα τον συλλογιοϋμαι,

Σά φύλλο άπό τον άνεμο ταράζομαι καί σιοΰμ.αι.

Του χωρισμού σου την πληγη πώς νά τη βγάλω πέρα, 

Που νά με καίγνι άρχίνησε σά φλόγα νύχτα ημέρα;

Τού χωρισμού σου του πικρού τό θλιβερό τον πόνο 

Μέραις θαρρώ πώς τον βαστώ, μόν δέ βαστώ τό χρόνο.

Του χωρισμού τό μέριμνο στο τέλος θά μέ σώση ,

Και τη ζωη γιά γληγορα θελά μ’ άποσηκώση.

Κ ι’ ό άλυσος κι’ ή φυλακή μ’ εσένα είναι παιγνίδι.

Στο χωρισμ.0 σου μ ’ έφαγε πικρό καί μ.αΰρο φίδι.

Οχ τί φωτιά ανυπόφερτη τά σωθικά μου παίρει,

Τώρα που σέ χωρίζομ,αι τί λαύρα που μέ δαίρει!

Ζώντας εγώ νά στερευτώ τά μ,άτια τά δικά της;

Εβγα ψυχη μου καί άφσε με νεκρό κορμί σιμά της'·

Σ ’ άφίνω ύγιά, χρυσό πουλί, γιά μένα μ.η δακρύσης,

Αν μ’ άγαπας καί σου πονη, τόν πόνο νά φτουρησης.

Αν κλαίγω εγώ, μη κλαΐς εσύ, γιατί άν σ’ ίδώ νά κλάψης, 

Βάλε κυρά μου γληγορα τόν τάφο νά μου σκάψης.

Σ’ άφίνω ύγιά, πουλάκι μ.ου, σ’ άφίνω ύγιά, πουλί μου.

Σ’ άφίνω ύγιά, καρδούλα μου, καί της ψυχής ψυχη ρ.ου.

¿γνώρισες, Κυρά μ.ου, τό πόσο σ’ άγαπώ;

Η θέλεις νά τ’ άκούσης νά σου τό μεταειπώ ;

£γώ δεν άποσταίνω, αυτό τό σ’ άγαπώ 

Χίλιαις φοραίς την ώρα εσένα νά τό εϊπώ.

ό ς  τόσο νά ήξέρης τό πόσο σ’ άγαπώ 

Τών άδυνάτων είναι σωστά νά σου εΐπώ.

Καθώς εγώ μ.’ άληθια, Κυρά μου , σ’ άγαπώ, 

Καμμιά στον κόσμον άλλος, δέ σφάλλω νά τό εϊπώ.

Μόν τάχα νάρθνι ή ώρα, που αύτό τό σ’ άγαπώ,
0 \ / / ~ 3/ \ ’ ~f  το χρυσό σου στορια πως τ,κουσα, να ειπο> ;

ϊδα άπόψε στο εϊνορό μου,

Φύλλι, σ’ είχα στο πλευρό μου·

Καί στη μέση ένα παιδάκι 

Που τό τρυφερό χεράκι,

Μ’ ίλαρη θωριά τηρώντας,

Καί γλυκά χαμογελώντας,

Πότε άπλονε σ’ εμένα,

Π ότ’ έχαΐδευεν εσένα.

Σου είπα· Ποιο είναι τούτο, Φύλλι;

Σύ, δαγκάνοντας τ ’ άχείλι,

Μου είπες -Δάφνι,  άπό ποιο μέρος 

Ξένος έρχεσαι; είν’ ό Ερως.

Τόν άρπάζω άπό κοντά μου 

Παρευτύς στην άγκαλιά μ,ου ,

Καί μ.’ έμάς, ώς που νά φέξη,

Τόν άφηκαμ,αν νά παίξη.

Νιόθεις , Φύλλι, την αιτία 

Στα μου πλάθει ή φαντασία;

Εχω ήμέραις που δέ σ’ ίδα·

Καί άν καμμ,ιά δέν ην’ ελπίδα,
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Γλη'γορα ν’ ανταμωθούμε,

Κάλλια ως τότε να κοιμούμαι.

Σάν πεταλούδα στή φωτιά, σ’ ¿σένα γυραιςφέρω· 

Και οχ τη φωτιά, που καίγομαι, να φυγω δέν ήξέρω.

Καί μολοπου φλογίζομαι, πετώ ολόγυρά σου ·

Νά ξεμακρύνω οέν μπορώ στιμήν άπό σιμά σου.

Τά μάγια δεν τά πίστευα, καί μ.άγια είσαι άτη' σου- 

Τά μάγια είν’ τά θε'λγητρα, όπόχει το κορμί σου.

Γιατί μέ χέρι αλάθευτο ήθέλησεν ή φυση

Της νιότης τ ’ άνθια όλόβολα προικιό νά σου γαρίση.

Καί ποιος είν’ ό άναίστητος που νά σ’ άλησμονη'ση, 

Αφου σέ ίδή γιά μ,ιά φορά, μ,αζί σου νά μ,ιληση ;

Τ ’ αηδόνι σώδωκε λιαλιά, φωνή τό καναρίνι,

Τή χλορασιά σου δάνεισαν τών περβολιών οί κρίνοι.

Η χάρες αναπαύονται άπάνω στη θωριά σου,

Τής άνοιξις τραντάφυλλα άνθοιίν στά μάγουλά σου.

Λέν τό κοράλλι κόκκινο, μόν δίχως νοστιμάδα·

Δεν έχει σάν τ ’ αχείλι σου βαφή καί κοκκινάδα.

Δοξάρια είναι τά φρόδιά σου, καί μέ πιτηδιοσυνη 

Βαρούν , πληγόνουν τής καρδιαίς χωρίς ελεημοσύνη.

Στά δυό σου μάτια τά γλυκά ό Ερωτας φωλιάζει,

Κ ι’ όχ ταυτα τής σαγίταις του στους νιους άπάνω άδιά

Τό κυττασμά σου τό γλυκό είν’ τών καρδιών ό κλέφτης· 

Αν δέν πιστευης, ρώτησε, νά σου τό ειπή ό καθρέφτης.

Ατίμητο τό στόμα σου άντ’ άρχινάει νά κρένη ,

Μέ μέλι καί μέ ζάχαρι ποτάμι ακέριο βγαίνει.

Του παγωνιού τό λόγιασμα επήρες καί στολνιέσαι·

Τό κυπαρίσσι σ’ έμαθε τόσο ίσιγα νά σιέσαι.

Σάν τό γεράκι έλευτερη πετας στο ση'κωμά σου.

Σάν περδικούλας του βουνου είν’ τό περπάτημά σου.

Που νά σταθής, που νά βρεθής , χαροκοπάν οί τόποι,

Καί ξωτική βασίλισσα εσέ τηράν οί άθρώποι.

Καμμιά άλλη δέν άπόχτησε ποτέ τά μ.οότζουνά σου- 

Τάχα οί άγγελοι του ούρανου ομοιάζουν τσ’ αφεντιά σου

Μόνε άν έχης ώμορφιά μέ κάλλη καί μέ χάρι,

Νά μή τραβάς περη'φανη παραπολυ καμάρι.

Εχε με στήν άγάπη σου σά δοΰλον έδικό σου ·

Νοΰ καί καρδιά καί γνώσί μ.ου βαστάς στον ορισμό σου.

έσυ νά δείχνης απονιά καθόλου δέ σου πρέπει *

Γιατί δέ στρέγει ό Ερωτας σκληρόκαρδαις νά βλέπη,

Ξεχωριστά στον άνθρωπον, όπώχει αποφασίσει,

Στον άλυσσό σου νά δεθή καί ’ς ταΰτον ν’ άποζη'ση·

Γιατί φριχτά ώρκίστηκα στο όνομά σου άπάνω,

Σκλάβος σου αλευτέρωτος κοντά σου νά πεθάνω.

Πρ ώτα θά ίδής τή θάλασσα ώσάν τή γη ν’ άνθηση, 

Κεαπέ ό πιστός ό δοΰλός σου θελά σ’ άπαρατήση.

Αντα να βγή ο αυγερινός κι’ ό ή'λιος όχ τή δόσι,

Τότε ή καρδιά μ.ου, ξέρε το, θελά σ’ άλησμονη'ση.

ϊδες γεράκι στή φωλιά μαζί μέ περιστέρι* 

ή  ώρα τότες έφτακε γιά νά τραβη'σω χέρι.



Α χ . α τα θέλω και τα λεω; τ ί Θέλω νά τά μάθη 

έκεινη πού μ ’ εβυθεσε σε βάσανα και πάθη ,·

Είναι κλαρί παραψηλο καί χέρι δεν τό φτάνει·

Κ ι’ ό άνθρωπος που αγωνιστή, καί λόγια κι’ έργα χάνει.

Μον τι να καμω τής καρδιάς όπου περιωρισμένη 

Κι άπο πληγη ανυπόφερτη βαριά μαχαιρωμένη,

έπροσταξε το χεοι μου νά πιάκνι τό κοντύλι,

Για να σου είπη τον πόνο της με μαραμένο αχείλι;

Αυτη με κάνει στανικώς στη λαύρα της καί ζάλη 

Νά χάσω μέτρα λογισμού καί γνώσι όχ τό κεφάλι.

Κι εγω, Κυρά, δέν ήθελα νά μπώ στον έρωτά σου·

Δικό μου δέν είναι φταίξιμο, μόν φταίγ’ ή ώμορφιά σου.

I α κάλλη σου κι’ ή χάρες σου ποιο δεν ύποδουλόνουν · 

Καθένα αρπάζουν αξαφνα, βαριά τόν άλυσόνουν.

Αν σ’ ίδα καί σ’ αγάπησα, σέ τί έσφαλα ό καϋμένος;

Ο Ερως βροχι μώστησε , καί βρέθηκα πιασμένος*

Καί τώστησε ό παμπόνηρος στης κόραις των ματιών σου· 

Χωρίς φτερά μ. απώθησε παιγνίδι των χεριών σου.

Τα δυο σου ματια εδιαλεςε καθήστρα γιά κυνήγι,

ΚΓ άπό τ’ εκείνα την πληγή όπου βαστώ μ ’ ανοίγει·

Ι α  δυο σου μάτια, κόρη μου, που άντα στρυφογυρίζουν, 

Θάνατο δίνουν ζωντανού, νεκρού ζωή χαρίζουν.

Ποιος είναι στην αγάπη σου, γλυκη ματιά σου φτάνει 

Να βρη όχ τό Χάρο γλυτρωμό, καί νά μ.ην άπαιθάνη.

Ποιος στην όργή σου βρίσκεται, καί θέλεις νά τό νιώση, 

Μια κακιωμε'νη σου ματιά μπορεί νά τόν σκοτώση.
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Πες των ματιών, άν αγαπάς, σ’ έμέ νά μη κακιωσουν , 

Γιατί, νά ξερής, άφευκτα τού Χάρου θα με όωσουν ■

Κ ι’ άν θέλης, παρηγόρα με με τό χρυσό σου στόμα,

Νά μέ προφτάκης, μή με φάν) της γης τό μαΰρο χωμα.

Τό χώμα δεν τό σκιάζομαι, την πλάκα δέ φοβούμαι · 

Μόν πώς νά μή σέ μεταϊδώ βαριά τό συλλογιοΰμαι.

Αν θέλης πάλι, κι’ αγαπάς, νά χάσω τη ζωή μου, 

ι Αφόντης καί σ’ άγάπησα δεν τή μετρώ δικη μου.

Δική σου χάρι έχω ζωή, κι’ εσύ κρατάς το νήμα

2τό χέρι σου είναι νά κοπή, κι’ εγώ νά μπω στο μνήμα.

Μόν δέ θαρρώ τόση άοπλαγχνιά, καί τόση κακοσύνη, 

Σέ τέτοια κάλλη αμίμητα -ό φύση ν’ άποδίνη.

Τής Αφροδίτης όμοιασμα ή χάρες σέ στολίζουν ·

Πώς την καρδιά σου οί έρωτες καθόλου νά μή ’γγίζουν;

Τόν Ερωτα μή μάχεσαι· φυλάου νά τόν πεισμώσης·

Μή σοΰ κακιώση, κι’ υστέρα του κακού μετανοιωσης.

Τ ί ό'σο μού κάνεις ή μπορείς άπ’ άλλον να το πάθης , 

Κ ι’ ή σαγιτιαίς του πόσο καιν με βλάβη σου να μαθης.

Αχ '· νά ’ξερες, καί νά ’λεγες τί θελά εΐπτί ό Ερως,

Τ ’ ανίκητο δοξάρι του, καί ποιο πληγόνει μέρος!

Αφού γιά σέ μ’ έλάβωσε, άνάπαψι δέν έχω,

Καί μέ κατήντησε ζουρλόν νά περπατώ, νά τρέχω.

Μερόνυχτα οχ τα ματια μου δε σταματαει το δάκρυ, 

Καί κολυμπώ σέ πέλαγο με δίχως πατο κι άκρη.

Ανάλυσα, κι’ έχάθηκα, ζωή πλιό δέ γνωρίζω, 

ή  όρεξί μου έσβύστηκε, καί ύπνο δέν όρίζω.

— ϋΐ —
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Δεν είν’ στιγμ-η νά μη μ.ούρθης στο νου, στο λογισμ,ό μου· 

Ως καί στον ύπνο αδιάκοπα σέ βλέπω στο εΐνορό μου ·

Εσένα διαλογίζομαι, εσένα συλλογιοϋμαι·

Εσέ στά ξύπνιά μ.ου θωρώ· έσέν’ άντα κοιμούμαι ·

Σάν τό κερί μ.ες τη φωτιά, καί στί, νοτιά τό χιόνι,

Ο έρωτα; τό σώμ-ά μ.ου τό τρώγει καί τό λυόνει.

Πολλά, πολλά θά σου ή'λεγα, κι’ ακόμα νά σου γράψω, 

Φοβούμαι μη σέ βάρυνα, καί πρέπει πλιό νά πάψω.

Απόστασε, κι’ ή γνώσί μ.ου, κι’ ό νους μ.ου έσκοτίστη' 

Από τό αχ, κι’ άπό τό βάχ πάει ή καρδιά μου· έσκίστη*

Αν μέ πονέσης σπλαχνική, καί μου ΐδης τη νηλα,

Μου στάζεις μ.πάλσαμ.ο ζωης μές της καρδιάς τά φύλλα.

Κ ι’ άνίσως άποφάσισες νά ζιώ χωρίς ελπίδα,

¿γνώρισα την τύχη μ.ου, τη μ.οϊρά μ.ου την ϊδα.

•Ο ουρανός τό θέλησε, κι’ έτζ’ ήταν τό γραφτό μ.ου, 

Ειατί πολύ σ’ αγάπησα, νά βρω τό θάνατό μου.

Ζωης καί του θανάτου εσύ έχεις τα κλειδιά 

Ωραίο πλάσμα φύσις· καρδιάς μ.ου ή καρδιά, 

ή  φυσι σώχει δώκει καρδιά νά μη πονά·ρ 

Τόν άθρωπο που σκλάβος, θεά, σέ προσκυνάει·

Ζωη νά μου χαρίσης, ή θάνατον πικρά,

Από τά δυό σου άχείλια ν’ ακούσω λαχταρώ.

Στον καθρέφτη άντα τηριέσαι,

Φύλλι, μη μου ξεπλανιέσαι,

Τόσο νά παραπροσέχης,

Ειά νά βρης τ ί τάχα έχεις 

Που μαγεύεις τόν καθένα, 

όποτε άντικρύση εσένα.

Γιατί αύτό που σέ στολίζει,

Κ ι’ οχ της άλλαις σέ χωρίζει,

Αν έσυ καλά γνωρίσης,

Αλλον πλιό δέ θ’ άγαπη'σης·

Καί θά πάθης στην καρδιά, σου,

Ο ,τι οί άλλοι οχ τη θωριά σου·

Καί άλοίμ.ονο σέ εμένα,

Που θά ελπίζω στά χαμένα.

Από την άγριαν ερημιά της ξενιτιάς που μ.’ έχει, 

Καί μέ φαρμάκι σταλαχτό τά σωθικά μ.ου βρέχει·

Ο χ την πικρή μου μοναξιά τό γράμμα μου σου στέλλω · 

όγληγορα ν’ άποκριθης σου πρωτοπαραγγέλλω.

Δυό λόγια γράψε μου γοργά, γιά την ύγιά μ.ου ’ρώτα* 

Τ ί άφόντης σέ χωρίστηκα δέν είμαι σάν καί πρώτα.

Καί πάρε, Φύλλι μου, χαρτί, καί πιάσε τό κοντύλι, 

Σημάδεψέ μου τά σωστά μέ την καρδιά στ’ άχείλι.

Μη γελαστής καί μου κρυφτϊί'ς γιά νά μ.η μέ πικοάνης· 

Τό νιόθω, κι’ ύστερώτερα χειρότερα μέ κάνεις.

Φανέρωσέ μ.ου πώς περνάς, πώς ζιης στο χωρισμό μου · 

Κ ι’ άν ή καρδιά σου βάσανο φτουράν, σάν τό δικό μ.ου.



Αν πής, βαστάς μ.’ υπομονή, άν πής, πώς δέ χολιάζεις, 

Πώς άλλο γι’ άλλο μ.ού μηνάς, κι’ άτη' σου τ ’ άπεικάζεις

Γιατί γνωρίζω καθαρά σάν πόσην έχεις θλίψι,

0 / τον καιρό, κι’ οχ τή στιμή, που ό φίλος σου έχει λείψει

Καί τό μετρώ όχ του λό·) ου μ,ου, μ.έ τής καρδιάς μου κρίσι, 

Οπου δέν ίδα πλιό καλό άφόντης σ’ έχω άφήσει.

Δέ νιόθω τής ήμέραις μου, καί τ ί καιρός διαβαίνει,

Χώρια ’ς τής πίκρας τον ποσό, όπου όσο πάει, πληθαίνει.

Ημέρα μήνας μώρχεται, κι’ ή εβδομάδα χρόνος ·

Κ ι’ ό'σο άπερνάει ό καιρός, τόσο άβγατάει ό πόνος.

έπάντεχα τήν ξενιτιά προς ώρας πανηγύρι,

ΚΓ αύτή άκράτο μέ κερνάει φαρμάκι στο ποτήρι.

Κυττάζω εδώ, κυττάζω εκεί, δέ βλέπω νά γνωρίσω,

Τό φίλον που παραποθώ νά του γλυκομιλήσω.

Κ ι’ είμαι σάν έρημ.ο πουλί, σάν έρημ.0 τρυγόνι,

Οπου κοιμάται στο κλαρί, καί τή φωλιά δέ στρόνει.

Τά περασμένα ποθητά συχνά στο νου μ.ου φέρω.

Καί στερεμένος, απορώ, κι’ εγώ πώς υποφέρω.

Θαρρώ κι’ ή μόνη παντοχή νά τ ’ άπολάψω πάλι,

0 ς τώρα μου διαφύλαξαν τή γνώσι στό κεφάλι.

Τ ί άνίσως καί δέν ή'λπιζα τά πρώτα ν’ άποχτήσω,

Τό νου μ,ου , ώς τώρα, αδύνατο εγώ νά τον όρίσω.

Αηδόνια, βρύσες, κρύα νερά, τής γής ή πρασινάδα , 

Μακρυά από σένα, Φύλλι μ.ου, δέν έχουν νοστιμάδα.

Μισώ τών φίλων συνοδιαίς, στή μοναξιά ησυχάζω ·

Μέ σένα κρένω καί γελώ εκεί πού συλλογιάζω.
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Αυτή ’ναι ή περιδιάβασι, αυτή ’ναι ή χαρά μου ,

Κ ι’ αύτό είναι που ορέγεται μέ πάθος ή καρδιά μου.

έσένα νά φαντάζωμαι ποτέ δέν άποσταίνω- 

Τό μοναχό υποκείμενο όπου δέν τό χορταίνω.

Νά ήταν τρο'πος άκοπα νά σ’ ή'βλεπα μπροστά μου,

Καί τό ’να χίλια νά ’βλεπαν τά μάτια τά δικά μου.

2τά άλλα όλ,α αναίσθητοι, σ’ έσένα βυθισμένος,

Στον κόσμο μέσα βρίσκομαι, κι’ από τόν κόσμο ξένος.

2τήν ξενιτιά παντάξενος, στήν ερημιά μου μόνος, 

Παντοτινή' μου συντροφιά του χωρισμού σου ό πόνος.

Πολλαίς φοραίς ήθέλησα όρμή του πόθου τόση 

Νά τή ζυγιάση σταθερή καί μετρημένη γνώσι·

Μή τό πολύ τής πιθυμιάς ¿ξαίνοντας κορφώση ,

Καί στήν ΰγιά καί στή ζωή περίσσια μέ ζημιώση.

Μόνε που μέτρο, Φυλλι μου, στο νοΰ μου έχει απομεινει, 

Νά λογαριάση τό κακό, καί τό καλό νά κρίνη ;

Οί στοχασμοί μου κείτόυνται σ’ αγάπης σου τό βάθος· 

Νά τούς τραβη'σω δέν μπορώ, νά μή βρεθώ σέ λάθος.

Γιατί ό'ποτε διαλογιστώ, αρχή καί τέλος κάνω,

Εσένα πρώτη ΰπόθεσι σ’ εκείνο ν’ άναβάνω.

Γιά τούτο κι’ είναι αδύνατο άπόφασι νά κάμω

Οξω οχ τή σφαίρα πού είσαι εσύ, στιμή νά παραδράμω-

Σ’ έσένα αίστάνομαι καί ζιώ, καί ζωντανός κινιουμαι.

2 ’ έσένα ΰ'παρξι ζωής, καί αίστησι δοκιούμαι.

Μακρυά άπό σένα ό'σα θο>ρώ, τά βλέπω πάντα ξένα.

Δέν τά ξετάζω παντελώς · δέν είναι γιά τεμένα.
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Καί τά τηράω ξώκαρδα χωρίς νά τά λογιάσω.

Γιατί σέ ταύτα αδιάφορος δέν έχω τί νά χάσω.

Κ ι’ αύτά που λέγω, Φύλλι μου, σωστά θελά τό νκόσης, 

Εύτίις όπου τό γράμ.μ.α μ.ου μέ προσοχή άναγνώσης.

Γιατί πολλά θά σου ή'λεγα, καί νά σου φανερώσω,

Πώς γληγορεύω τον καιρό νάρθώ νά σ’ ανταμώσω·

Πώς προσπαθώ νυχτοήμερα μ.’ αγώνα καί μέ κο'πο ,

Του μ,ισεμού μ.ου κι’ ερχομού νά κάμω κάθε τρο'πο,

Καί μέ αυτήν τήν αφορμή περίσσια νά σου γράψω,

Του νού μου τον περιορισμό νά χαμ,οκαταπάψω.

Μον όσο κι’ αν δυναστευτώ τό νού μου άλλου νά στείλω, 

έκεϊνος τρέχει κλεφτικά στο μαθημένον φίλο.

Α χ ! Φύλλι παραποθητή, καί Φύλλι ζηλεμένη,

Αγάπη δυσκολο'βρετη, μ.έ πάθια άποχτημένη,

Φέρε καλά στή γνώμη σου, καί τά παλιά θυμήσου.

Πώς μέ παιδεύει βάσανο, θελά τό βρής άτή σου.

Οχ τήν άρχή πού ήθέλησε ό έρωτας νά πάρη,

Νά σημαδέψν) άπάνω μου τό φλογερό δοξάρι ,

Καί μέ σαγίττα κοφτερή, καί καυτερή γιά σένα 

Τά φυλλοκάρδια μ ’ άνοιξε στ’ άστήθι πληγωμ.ένα.

Καί μ’ έκαμε ύστερώτερα, τά ξέρεις, νά φτουρήσω,

Ως νά μπορέσω θεραπιά καί γιατρικό νά ελπίσω·

Κ ι’ όπου ν’ άφίκης άπονιά καί σπλαχνική νά στρέξης 

Το θύμα τής άγάπης σου μ.’ άγάπη νά συντρέξης.

Αλήθια ήταν λογιαστά πολλά αύτά τά πάθια ,

Καί σέ καρδιάν αΐσταντική παρακινάν συμπάθια ·

Αλήθια δυσκολεύεται ό νούς νά τά μετρήση ,

Καί κάθε γλώσσα δένεται γιά νά τά παραστήση.

Μόν είχαν κάποια διαφορά καί κάποιο άλλο θάρρος,

Δέν είχαν τ ’ άνυπόϋφερτο τής ξενιτιάς τό βάρος.

’Σ τών ήμ,ερών τά θλιβερά παρηγοριο'μ.ουν ώρα,

Δέν ήταν συγκρατούμενο τό βάσανο σάν τώρα.

Α μ  εΐν’ βαρύς ό χωρισμός, παραβαριά τά ξένα, 

Παράχουν πάθια άμέτρηγα, παραδυσκολεμ-ένα.

Ó ξένος πώς νά μ.ή χολιάη, πού είναι μακρυά άπό κείνη, 

Που στήν καρδιά του κίνησι καί ζωντανάδα δίνει;

Ó ξένος δέ στολίζεται, μ.ηδέ λαμπροφοράει,

Τ ί είναι σέ λύπη χωρισμού· τ ’ άχείλι δε γελάει·

Ο ξένος, έρημο πουλί χωρίς φωλιά καί ταίρι,

Από τό δέντρο στο κλαρί τής νύχταις παραδαίρει·

Ο ξένος Γκιο'νης γένεται καί σ’ έρημ,ιαίς φωλιάζει·

Τό όχ, τό αχ λυπητερά νυχτοήμερα φωνάζει.

Ο ξένος ξένα περπατάει, τηράει καί βλέπει ξένα,

Τό φίλο πού γνωρίζεται γυρεύει στά χαμένα.

Παρακαλώ σε, Φύλλι μου, τό γράμμα μ.ου σάλάβης, 

Τον παιδεμό τού ξένου σου καλά νά καταλάβης·

Κ ι’ ένα πρός ένα, ώς βρίσκουνται άραδικά μέ τάξι,

Νά βάλιρς τήν καρδούλα σου βαθιά νά τά ξετάξη ·

Γιά νά αίστανθή τον πο'νο μου, καί νά μ.έ συμ,πονέση , 

Νά δώκη( τήν άπόκρισι χωρίς ν’ άργοπορέση ·

Αγάπης λο'για σπλαχνικά γοργά νά σημ,αδέψη ,

Καί μέ πουλάκι φτερωτό τού φίλου νά τά πέψνι,



Του φίλου του μοναχικού, καί φίλου ¿μπιστεμένου , 

Ξενιτεμένου καί πικρού, καί παραπονεμένου.

— 68 —

Ο ήλιος βασιλεύει, τό σκότος άρχηνάει,

καί τό λαμπρό της θώρι ή μέρα άποσκολνάει

Τά μαύρα φορεμένη, στήν δψι μελανή 

σιωπηλή διαβαίνει ή νύχτα σιγανή,

Καί τό χλωρό φεγγάρι μέ φώς σκοταδερό 

στο άργυρό του άμάςι κινιέται οκνηρό.

Αναμεράν τά ζώα, κου ρνιάζουν τά πουλιά,

πας άνθρωπος τραβιέται καί παύει άπό δουλιά

Νυστάζει άποσταμένη ή φύση ή ζωντανή , 

τά μέλη της συνάζει σ’ άνάπαψι κοινή'.

0  ύπνος τ ’ αλαφρά του φτερά κρυφοχτυπάει, 

μ ’ αφανισμένα χέρια τά βλέφαρα ζιουπάει.

Στή μέση άπό τό δρόμο ή νύχτα περπατάει, 

σέ βάθος ησυχίας, καί σιωπή πατάει.

Καθόλου δέ γροικιέται φωνή ούδέ καμμιά, 

τά πάντα ησυχάζουν, μεγάλη ερημιά.

Κρυφά κι’ άργός διαβαίνει άδιάκοπ’ ό καιρός, 

καί μόν τόν συνοδεύει ονείρων ό χορός.

Στο μέγα τούτο βάθος ο έ'ρως άντηχάει * 

ό έρωτάς μου μόνον καθόλου δέ σιγάει *

Καί εγώ μαζί μέ τούτον άκοίμητος πονώ * 

βογγώ μαζη' του, κλαίω, άνη'συχος θρηνώ.
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Αχ ! έρωτα, δέ φτάνουν της μέρας οί καύμοί, 

τά βάσανα κι’ οΐ πόνοι, καί οί άναστεναγμοί;

Τήν νύχτα δέ μ’ άφίνεις καν δίχως ταραχή'·

Τήν νύχτα χαρισέ μου μικρή άνακωχη'.

Ω  Αφροδίτης γέννα παντού υπερβολή ,

κι’ ’ς ευνοια κ’ όργη' σου ορμή παραπολλη'.



Π Α Ρ Ι Σ Ι Ν Α Ι  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ

Ε Π Ι T H S  EIT O X H S

Τ Ο Υ  Κ ΡΙΜ Α ΪΚ Ο Υ  ΠΟΛΕΜ ΟΥ ( I ) .

(Φιλέλληνες.)

Μετά εν μόνον έτος έπανείδον τόν κύριον Γιραρδίνον · ιδού 

δέ εις ποιαν περίστασιν. Ο γνωστός γλύπτης κύριος Κόστος, 

υπότροφος της Ελληνικής κυβερνησεως έν Παρισίοις, έπεθύμει 

θερμώς νά γλύψη την προτομήν του διάσημου καθηγητού, καί 

μέ έπεφόοτισε νά ζητήσω την χάριν αυτήν έκ μέρους του. 

Ελαβον διά τόν κύριον Σαίν Μάρκον Γιραρδίνον επιστολήν 

συστατικήν του συναδέλφου του κυρίου Εδουάρδου Λαβουλαί. 

Ο κύριος Γιραοδϊνος ένέδωκε καλοκαγάθως εις την παράκλησιν 

του κυρίου Κόσσου.

0  Ελλην γλύπτης έγνώριζε λίαν άτελώς την Γαλλικήν καί 

μέ παρεκάλεσε νά παρευρίσκωμαι κατά τάς ώρας τής εργασίας, 

όπως συννενοήται δι’ έμού μετά τού ένδοξου προτύπου. Αί έλά 

χισται λεπτομέρεια1, τής ζωής δεικνύουσι τόν ύπέροχον άνθρω

πον. Ο κύριο; Γιραρδινος έδίστασε κατ’ άρχάς νά ύποβληθή 

εις τήν ένόχλη,σιν, ήν έκέρδησε διά του φιλελληνισμού του · άλλ’

( ι)  ’Εκ των αναμνήσεων τούτων έξηλείφθη παν τό βυνάμενον νά προσβάλλη 
τήν Τουρκίαν.

ό δισταγμός ούτος ΰπήοξεν ένδόμυχος, σχεδόν αδιόρατος' 

άπαξ όμως τής ύποσχέσεως δοθείσης, άπέφυγε πάσαν έπίδειξιν 

ανθρώπου πολυάσχολου καί έπί οκτώ διώρους συνεντεύξεις ού- 

δέν έδειξεν ίχνος ανυπομονησίας η καμάτου. Ο γλύπτης ητον 

άπηλπισμένος · δέν έδύνατο νά δώση εις τό έργον του την νοή- 

μονα έκφρασιν τής ωραίας τού Γιραρδίνου φυσιογνωμίας· « Η 

έκφρασις αυτή δέν έχει σώμα, μοί έλ.εγε μέ τά δάκρυα εις τούς 

οφθαλμούς· ένω πηγαίνω νά τήν συλλάβω, μ.έ διαφεύγει. » 

Μάτην ηγωνίζετο νά εΐκονίσνι τούς κανονικούς άλλ’ αεικινήτους 

χαρακτήρας τής μορφής τού Κ . Γιραρδίνου.... ¿άν τό πρότυπον 

ώμίλει, ή φυσιογνωμία έσχολίαζε πάσαν λέξιν...· έάν έσιώπα, 

αί διάφοροι μύχιαι σκέψεις εΐκονίζοντο έπ’ αυτής. 0  μέγας 

ζωγράφος Οράτιος Βερνέ, λαλών ποτε περί προσωπογραφιών , 

είχεν έκφράσει τήν ανικανότητα τής τέχνης προς άπεικόνισιν 

τής μορφής τού κυρίου Γιραρδίνου.

ή  προτομή τού κυρίου Κόσσου έγένετο δεκτή εις τήν παγ

κόσμιον έκθεσιν τού ι 835, όπου προεκάλεσε πολλών τά σκώμ

ματα. Ο κύριος Du Pays, συντάκτης τής Illustration, εύρε 

πολύ δυσάρεστον διά τόν κύριον Γιραρδίνον νά τόν κακομετα- 

χειρίζωνται τοιουτοτρόπως οί φίλοι του · άλλοι δ ’ έψιθύριζον 

διαβαίνοντες προ τής προτομής, « Ιδού εις τί έκτίθεται κάνεις 

ών φίλέλλην (About). » Καί έν τούτοις ή προτομή τού στρα

τηγού Φαβιέρου, έργον τού κυρίου Κόσσου έπίσης, κειμένη 

παρά τήν προτομήν τού κυρίου Γιραρδίνου, ηρκει προς δικαιο-

λόγησιν τού Ελληνος γλύπτου.

0  κύριος Σαίν Μάρκος Γιραρδινος διήρχετο τό θέρος εις 

Βερσαλλίας. « Είναι πληκτικόν μέρος ! » τώ είπον μίαν ημέραν. 

«Οχι ,  άπεκρίθη, άλλά σοβαρόν, καί έν γένει αί γυναίκες καί 

οΐνέοι δέν ευχαριστούνται εις τοιαύτα μέρη. ” ¿λαλούμεν άλλοτε



περί τής ψευδού; ιδέας, ήν σχηματίζουσι συνήθως οί ξένοι περί

τού οικογενειακού βίου έν Γαλλία. « Ο ί ξένοι δέν είσδυουσιν

εντός τής οικογένειας, μοί είπε, συχνάζουσιν εις τάς συναναστρο-

φάς, σχετίζονται μέ τους πα,οεκτρεπομένους έν αύταΐς καί κρί-

νουσιν όλους έκ των εξαιρέσεων εκείνων. » Οτε ή νεότης δέν ΰπε-

δέχθη λίαν ευμενώς τόν κύριον Sainte-Beuve, άρχόμειον των

παραδόσεών του εις τό Γαλλικόν γυμνάσιον, ό τόσον αγαπητός

καθηγητής τής Σορβόννας μοί είπεν * ,ι ό λ α  δύναταί τις νά εί'πη

εις τό άκροατήριον · αρκεί να ήξεύρη να τό παρασκευάοη εις τό 
νά τ ’ άκούση. »

« έξη μερώσατε δύο άρκτους! » μοί έλεγον εις 1 ’ αρισίους 

όσοι έμάνθανον μετά πόσης άγαθύτητος έφέροντο προς εμέ ό 

κύριος Βουασσονάδ καί ό κύριος Πρόσπερος Μεριμέ.

Εγνώρισα τόν ένα διά τού άλλου.

Εις τόν κύριον Βουασσοναδ παρουσιάσθην φέρων συστατικήν 
επιστολήν τού πατρο'ς μου.

—  Τ ί κάμνουν εις τάς Αθήνας; μ ’ ήρώτησεν ό διάσημος 
Ελληνιστής.

—  Ερίζουν διά τόν Παχυμέρην σας.

—  Αλήθεια; τόν άνεγνώσατε ;

—  Τ ά  τελευταία φύλλα μ,όνον.

—  Πώς αύτό ;

—  Èv καί μόνον άντίτυπον ΰπήρχεν εις Αθήνας, καί ό ευ

τυχής κτήτωρ αυτού διά να εύχαριστήση όλ.ας τα; απαιτήσεις 
τό διένεμε κατά φύλλα.

—  Αλήθεια ! καθώς τάς εφημερίδας εις τα καφφενεΐα.

Καί ό σχολιαστής τού Παχυμέρους έξεκαρδίζετο γελών.

—  Ελθετε νά μέ ίδητε είς Passy, rué de la Pompe, 9 . . . ,  

νά όμιλήσωμεν περί υμών.

Οΰτω, χάρις εις τόν συμπατριώτην μου Παχυμέρην, ύπερέ- 

βην τό κατώφλιον τής θύρας τού πρυτάνεως τών Γάλλων Ε λ

ληνιστών, τό όποιον ουδέποτε διέβησαν φίλοι εϊκοσιν ετών.

Ο οίκος τού κυρίου Βουασσονάδ ήτο κομψός καί καθάριος, 

όμοιος μέ Αγγλικόν εξοχικόν οίκον. Ο κύριος Βουασσονάδ δέν μέ 

παρουσίασεν εις τήν οίκογένειάν του, ούσαν μυστήριον δ ί  όλους, 

αλλά μοί έδειξε τήν βιβλιοθήκην τ ου' δηλαδή όλην τήν οικίαν, 

δωτι παν δωμάτιον ήτο πλήρες βιβλίων · ήσαν όμως άριστα 

κατατεταγμένα, καί άνευ δισταγμού ευρισκεν ό,τι έζήτει. Τήν 

αύτήν τάξιν παρετήρησα καί εις τά βιβλία τού κυρίου Γιραρ- 

δίνου.

Ó κύριος Βουασσονάδ μοί έδειξε μετ’ ιδιαιτέρας στοργής 

Αγγλικά τινα μυθιστορήματα, κομψώς δεδεμένα, τά όποία , 

νέος ών, είχεν επικρίνει έν τή Ε φ η μ ε ρ ί δ ι τ ώ ν  Σ υ ζ η τ ή σ ε ων ,  

καί τινα βιβλία νεοελληνικά. Μοί έ'δειξεν επίσης τήν ύλην πρός 

σύνταξιν Γαλλο-νεοελληνικοΰ λεξικού, μέ τό όποιον, ώς έξε- 

φράζετο, « διεσκέδαζε” προ πολλοΰ. Επειτα ή'νοιξεν εν παράθυρον, 

καί μοί έδειξε τόν κήπόν του καί άνθη τινά ιδίως, τά όποία 

έπεμελεϊτο μόνος.

Τρεις ώρας έμεινα εις τό σπουδαστήοιόν του, άκούων τον 

σοφόν γέροντα λαλούντα περί όλων, περί τού Κοραή, ον είχε 

γνωρίσει, περί τού σχηματισμού τής νεοελληνικής γλώσσης, ήν 

έπεθύμει παντός γαλλισμού έλευθέραν, περί τών νεωτέρων 

Γαλλικών μυθιστορημάτων, άτινα άπεστρέφετο, καί τών Αγ

γλικών, άτινα ϋπερηγάπα. Αντηλλάξαμεν λέξεις τινάς αγγλιστί · 

ήτο μάλλον υπερήφανος διά τήν γνώσιν τής Αγγλικής παρά 

διά τήν βαθυτάτην του Ελληνικήν πολυμάθειαν.
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Ó Βουασσονάδ μ ’ έσυστησεν εις τον κύριον Πρόσπερον Με- 

ριμε ( ι) .

Εις τον Παχυμέρην οφείλω τήν είσοδόν μου εις τον δυσπρόσ- 

ιτον οίκον του κυρίου Βουασσονάδ καί εις τον Goethe τήν

( ι)  Όλίγας ήμέρας wpi τοϋ θανάτου του, ό περίδοξο; ‘Ελληνιστής μοί άπε- 
στείλε τήν έπομένην έπιστολήν ·

« 'Η  επιστολή σας, κύριε, μ ’ ευχαρίστησε πολύ, καί μετά προθυμίας απαντώ. 
Ελπίζω ν’ άνευρεθή ή προς υμάς επιστολή μου εκείνη, ήν δεν έλάβετε άκόμή. 

Ε ίχε σταλή εκ Πασσύ τήν πρωίαν τού Σαββάτου, πρώτη Απριλίου, καί θά 
έφθασε τήν αυτήν ήμέραν εις τήν έπιγεγραμμένην διεύθυνσιν, carrefour de ΓΟ- 
déon, n° 9· Σάς έδιδον έν αυτή νέας τινάς πληροφορίας περί τού σοφού σας 
Κοραή.

« Προ πολλού χρόνου άλλά καί μετά πολλής βραδύτητος άσχολούμαι εις τήν εκ- 
δοσιν τού λόγου τού Λυσίου υπέρ τού Έρατοσθένους φόνου. Κατ’ άρχάς εσκό- 
πουν να επισυνάψω καί τά μακρότατα σχόλια, τά δημοσιευθέντα τω i5 g 3  υπό 
Downes, καθηγητού τού έν Κανταβριγία Πανεπιστημίου* άλλα σκεφθείς ώρι- 
μώτερον, είδον δτι σήμερον ή μόνη άξία τών σχολίων αυτών είναι ή σπανιότης 
των. Καί έπειτα άνεμνήσθην τού αξιώματος τού Καλλιμάχου, « Καλλίμαχος ό 
γραμματικός τό μέγα βιβλίον ισον έλεγεν είναι τω μεγάλω κακώ. » Θ’ άρκεσθώ 
λοιπόν εις τού Λυσίου τό έργον, τό μικρόν αυτό αριστούργημα. Κ αί πάλιν καί 
αυτή ή εργασία είναι αρκετή διά τούς άσθενεΤς οφθαλμούς μου. Δέχθητε τήν 
ειλικρινή μου άφοσίωσιν. »

Ιδού  ή περί Κοραή επιστολή, περί ής ό λόγος άνωτέρω.

Πέμπτη 1 2 Απριλίου 1 855-

« Ελπίζω , Κύριε, δτι έτυχον ήδη συγγνώμης σας, μή δεχθείς τήν χθεσινήν 
πρότασίν σας. Οί διάσημοι συγγραφείς, οιτινες θά σας παράσχωσι τού καλάμου 
των τήν αρωγήν, κέκτηνται άναμφισβήτητον έπιρροήν επί τής κοινής γνώμης. 
Διατί νά προσθέσω εις τοιαύτα ονόματα καί τό άσημόν μου όνομα ; έν τίνι 
δικαιώματι δύναμαι νά κρίνω τού σοφού δόκτορός σας τά έργα ; ποίαν γνώμην 
δύναμαι νά έκφράσω περί τής γλώσσης, ήν έκείνος έπλασε, καί ήν τόσον τρα- 
χέως έπέκριναν ό Μηνάς, ό Κοδρικάς καί άλλοι; ‘Ο κύριος Brunet, ό κύριος 
Hase έχουσι τό δικαίωμα νά έκφράσωσι τοιαύτην γνώμην, έγώ όχι. Συνέλεξα 
τυχαίως γεγονότα τινά, ώς έπί τό πλείστον βιβλιογραφικά. ’Έχουσιν Γσως ενό
τητά τινα, άλλ’ ενότητα λίαν περιωρισμένην. ’Ιδιαίτερα, ιδιωτικά γεγονότα δέν 
ήξεύρω σχεδόν καθόλου, διότι μετά τού Κοραή δέν ειχον σχέσεις. Ή το  στενώς 
συνοεδεμένος μετά τού Clavier, τού μεταφραστού τού ΙΙαυσανίου, μετά τού 
καθηγητού Thurot, ολίγον δέ μετά τού Chardon La Röchelte καί τού Yilloiso». 
’Εμέ έτίμα διά τής ύπολήψεώς του * μοι τό άπέοειξε διά τής προσφοράς τών 

συγγραμμάτων του καί μνημονεύσας με ένίοτε εύγενώς. Κ ατ’ οίκον όμως δέν 
τόν έβλεπον. Καί αυτός ήγάπα τήν μοναξίαν, καί έγώ ήμην φύσει άγριος. Ουδέ
τερος δ’ έφήρμοζε τό ώραΐον αξίωμα * « Μή άφίνης τό χόρτον νά φύηται έπί 
τής οδού τής φιλίας. »

Συμβόυλεύθητε περί Κοραή τά ’Ανάμικτα τού Chardon La Röchelte, τήν ßio-

ευμενή υποδοχήν του κυρίου Μερικέ. Υπηρέτρια μεσήλιξ με 

είση'γαγεν εις τό σπουδαστη'ριον του συγγραφέως της Κ  ο λ  ό μ- 

β«ς, το όποιον έχρησίμευε καί ώς αίθουσα συγχρόνως.

Ó κύριος Μεοιμέ μόλις ανύψωσε την κεφαλήν καί, νευσας

μοι να καθίσω, ριοί είπε ·

—  Θέλετε μίαν έπιστολήν διά τήν διευθυσιν τής Ε π ι θ ε ω -

ρη'σεως τώ ν δ υ ο  κ ό σ μ ω ν  ;

—  Μάλιστα, κύριε.

Επλησίασεν εις τό γραφείόν του καί έγραψε λέξεις τινα

δια τόν κύριον Βαίοζ.

Ενώ έγραφε, δεν ήξευρω τί μοΐ ήλθε καί τώ είπον ·

—  Η βαρόνη Mayendorff προς ήν ειπον τό πρωί ό'τι έσκό- 

πευον να σάς ίδω, ένεθυμη'θη τί έλεγεν ó Goethe περί τών έργων 

σας....

Ο Ακαδημαϊκός έστρεψε νωχελώς τήν κεφαλήν προς εμέ.

—  Τέκνον μου, είπεν ό Goethe πρός τήν βαρόνην, έξηκο- 

λουθησα, άπό τούς συγχρόνους μυθιστοριογράφους τής Γαλλίας 

άναγίνωσκε μόνον τόν Μεριμε, αυτόν ,άναγίνωσκε πάντοτε.

γραφίαν τών ζώντων, ι 8 ΐ 2 , τόμον Α', σελ. 23υ, όπου κατεχώρισα άρθρον τι 
περί τού δόκτορος. ’Εν αύτω έμνημόνευσα καί έκδόσεώς τίνος" τού Λ όγγου, 
Didot 1 8 1 2 , ώς έργου τού Κοραή. ‘Ο Courier, ιδε έργα τ ου ,  σελ. 3ο8 , μοί 
εγραψεν Ισχυριζόμενος δτι ήπατήθην, δτι έξέλαβον τόν Κοραήν άντί τού Βι- 
σκόντη. Άλλ’ ό Courier είχεν άδικον. Ό  Sinner, έν τω προλόγω τού Λόγγου 
του X IX , άναφέρει άδιστάκτως τήν εκδοσιν τού Κοραή, καί ό Chardon La Rö
chelte, τόμος 2 , σελίς 4 3 , άποδίδει ρητώς την έκοοσιν τού ώραίου έκείνου τόμου 
εις τού Κοραή τάς φροντίδας, ‘Ο αυτός Sinner, έντη παγκοσμίω βιογραφία τού 
Michaud, τόμος 6 ι ,  παράρτημα, άφιέρωσεν έ/.τεταμένον άρθρον εις τόν Κοραήν.

cO Κοραής, μιμούμενος τήν αύστηοάν μετριοφροσύνην αρχαίων τινών ‘Ελ
λήνων, τού ’Αγησιλάου π. χ ., δέν έζωγραφήθη ποτέ. Αλλ’ "Ελλην ζωγράφος, ό 
Σ μ ό λ κ η  ς, έάν καλώς έμάντευσα τήν δυσανάγνωστον έπιγραφήν, τόν έσχεδίασεν 
έν άγνοια του, καί ή είκών έχαράχθη Οπό τού Müller μέ τήν εξής έπιγραφήν *

Α. ΚΟΡΑΗΣ.
Ελλάς τήν σήν εικόνα αθάνατον όραν βουλομένη 

Σού μή διδόντος όμμασιν "Ελληνος ζωγράφου ύφήρπασεν. 
Χφιερούται τοΧς "Ελλησιν.



Η σοβαρά ρεορφή του κυρίου Μεριρεέ κατέστη γλυκύ

τερα.

—  Δεν ήξευρον ότι ή βαρόν/ι ρεέ είχεν εις την εΰνοιάν της, 

είπε, καί ρεοί έτεινε συγχρόνως την συστατικήν επιστολήν προς 

τον Θεάν της όσου του Αγίου Βενεδίκτου. Εκτοτε ή προς έρεε 

εύρεένεια του κυρίου Μεριρεέ ΰπήρξεν αδιάλειπτος · ρεοί ή'νοιξε 

τάς στήλας του Μονη'τορος, ρεε έβοη'θησε διά των συρεβουλών 

του, διώρθωσε τα πρώτα ρεου δοκίιεια, καί έκάλυψε τε'λος διά 

της αίγίδος του ένδοξου όνόρεατός του τα πρώτα ρεου βήρεατα 

έν τω φιλολογικώ σταδίω. Χάρις είς την Εισαγωγήν, δι’ -ής 

έκόσρεησε les Contes et Poëmes de la Grèce moderne, τό εργον 

[Λου εκείνο ήξιώθη τριάκοντα ρεετατυπώσέων καί πλείστων ρεετα- 

φράσεων, και ή δεύτερα του έκδοσις, την οποίαν εντός ολίγου 

6α διαδεχθή τρίτη, κατέλαβεν επίζηλον θέσιν εις την Biblio
thèque choisie d’Everard de Leipzig.

Υπό περίβληρεα Αγγλικού έγωϊσρεου ό συντάκτης του Τ  υ ρ- 

ρηνι κοΰ ά γ γ ε ί ο υ  κρύπτει καρδίαν αγαθήν καί εύγενή.

Μ ’ έ'δωκέ ποτε συστατικήν επιστολήν διά την κυρίαν Πι- 

σκατόρη · την επαύριον τον άπη'ντησα είς τήν Ακαδηρείαν.

 2άς ευχάριστο διά τον τίτλον, τόν όποιον ρεοί εδώ*

κατε.. · είρεαι περισσότερον ύπερη'φανος δι’ αυτόν παρά δ^ όλους 

τους τίτλους καί τα παράσηρεα της γης...

—  Ποιον τίτλον ;

—  Του φίλου σας.

Διότι ό κύριος Μεριρεέ δεν επιδαψιλεύει τό έπίθετον αυτό, 

όσον άλλος τις διάσηριος ρευ6ιστοριογράφος.

Η κυρία Mold, ή θετ/j θυγάτηρ του Fauriel, ρ/.έ παρουσίασεν 

είς τόν Augustin Thierry.
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0  ρεέγας ιστοριογράφος κατώκει τότε είς τόν οίκον, έν ώ

καί άπέθανε, rue du Mont-Parnasse, n° 35 .

Είς τάς 4-5 ρε. ρε. έδέχετο, όσους ήθελε να τιιεη'ση δι’ ιδιαι

τέρας εΰνοίας· είς τάς g ρε. ρε. έδέχετο πάντας ανεξαιρέτως 

Βαθυτάτη σιωπή έπεκράτει είς όλον τόν οίκον. Αρεα έσήρεαινεν 

ή έννάτη, οΐ έν τή αιθούση ήκουον τόν κρότον θυρών άνοιγορεέ- 

νων καί κλειορεένων άλληλοδιαδόχως καί βραδέως· έπειτα τα 

πορφυρά παραπετάσρεατα ήνοίγοντο καί έφαίνετο ό άνακλιντήρ, 

έπί του όποιου ήτο προσηλωρεένος ό Thierry, τυφλός και πα

ράλυτος. Ολοι δ’ άρεέσως άνηγείροντο εύλαβώς. 0  υπηρέτης 

έκύλιε τόν άνακλιντήρα άχρι γωνίας τινός τής αιθούσης καί 

όνορεάσας είς τόν κύριόν του τους παρόντας έν τή αιθούση, 

άπεσύρετο. Ô Αυγουστίνος Thierry άπέτεινε τότε τόν λόγον 

πρός έκαστον ιδία, και έπί τέλους ή συνορειλία καθίστατο γενική'.

Απερίγραπτον θλίψιν έπροξένει ό ακίνητος έκεΐνος σωρός, 

όθεν ή ζωή είχεν άποσυρθή, συγκεντρωθεΐσα είς εν ρεόνον όργα- 

νον, τόν έγκέφαλον.' Αλλά τό εύγενές έκεΤνο του ανθρωπίνου 

σαθρεατος ρεέλος πόσην υπερτροφίαν ζωής είχεν αποκτήσει διά 

τούτου ! ρεετά πόσης ευκολίας ή εύρεια έκείνη διάνοια περιε- 

λάρεβανε τήν άπέραντον έκτασιν τής έπιστήρεης !

0  Αυγουστίνος Thierry έλάλει ολίγον τήν νεοελληνικη'ν · 

είχε δέ προ πάντων άρίστην προφοράν ( ι) .  Ητον έξοικειωρεένος 

ρεε τα δηρεοτικά ρεας άσρεατα καί, ρεερεφόρεενός ποτε άρχαΐον 

φίλον έπί άρεελεία, τω είπε ·

ΙΙαρηγοριά εχει ό θάνατος, παρηγοριά εχει ό Χάρος* 
βΟ ζωντανός ό χωρισμός παρηγοριά δεν εχει.

( ι)  *0 Αυγουστίνος Thierry είχεν άναλάβει τάς τυπογραφικά; διορθώσει; 
των δημοτικών ασμάτων, άτινα έδημοσίευσε μετά μεταφράσεως ό Fauriel.



Αγάπα δέ έγκαρδίως τήν Ελλάδα, καί ελυπειτο πολύ διά την 

προς ή μάς εχθρικήν διαγωγήν της Γαλλίας.

—  Υπομονή! νέε μου φίλε, μοί είπε ποτε, ό Γάλλος είναι

όχι μδνον γενναιόφρων άλλα καί μέ πολύν πρακτικόν νούν πε-
*

προικισμένος. Μη ταράττεσθε άπο τά φαινόμενα της στιγμής. 

0  Γάλλος είναι ό φυσικός σας σύμμαχος.

Αλλοτε δέ πάλιν μοί είπε · « Η Ανατολή μόνον διά του 

ιθαγενούς στοιχείου δυναται ν’ άναγεννηθή... Εξ όλων δέ των 

φυλών τής Ανατολής ή Ελληνική μόνη δυναται νά χρησιμευση 

ώς πυρήν πολιτισμού ( ι) .  ”

Εις άρθρον μου τ ι δημοσιευθέν έν τώ Γαλλικώ Αθηναίω 

οφείλω τήν γνωριμίαν τού κόμητος Μαρκέλλου, λογίου εύγενούς. 

Ο κόμης ήτο αξιόλογος άνθρωπος, έν καί μόνον έχων ελάττωμα, 

ότι έλάμ.βανε κατά κόρον ύφος άρχαιοφίλου. Κατήντησε καί 

εμέ ακόμη νά έπιδεικνυη ώς τ ι περίεργον.

—  Κυρία Μαρκησία, σάς παρουσιάζω τον κύριον..., ένα 

Αθ η ν αΐ ον !

ΙΙολλάκις μοί απεύθυνε τον λόγον Ελληνιστί άπο τήν μίαν 

άκραν τής αιθούσης εις τήν άλλην. Ακούοντες τάς ήχηράς καί 

άκαταλη'πτους έκείνας λέξεις, οΐ παρεστώτες έστρεφον τήν κε

φαλήν προς εμέ, μέ παρετη'ρουν, καί ήοώτα έκαστος τον γείτονα 

ποίαν γλώσσαν ώμίλει ό κόμης. Εννοείται δέ ότι, μανθάνων 

δτι ήτο Ελληνική, ¿θαύμαζε τήν εύρεΐαν τού οικοδεσπότου πο- 

λυμα'θειαν.

Ελληνίς τις, εύρισκομένη έν Παρισίοις, άπέστειλεν εις τον

( ι)  'Ο  "Ελλην είναι τό mens agilans moletn πάσης της Ανατολής. "Οπου 
λείπει αυτός υπάρχει βαρβαρότης.

( Έπιθεώρησι; των δύο Κόσμων, x844» Μάρτιος.)
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κόμητα άγγείον Υμηττείου μέλιτος, το όποιον παρετέθη μίαν 

εσπέραν επί τής τραπέζης μετά τού τείου · άλλά- μόλις τό 

ευώδες προϊόν τού Αττικού θύμου ή'γγισε τά πορφυρά χείλη μιας 

δουκίσσης, καί, απωθούσα αύτό μετά περιφρονήσειυς, άνέ-

κραξεν ·

—  Πούφ! τί οσμή ιατρικού!

0  κόμης έσπευσε νά μοί εΐπη ελληνιστί ό'τι ή γεΰσις των 

συμ,πατριωτών του είχε διαφθαρή, καί διά νά μέ ικανοποίηση 

έπλησίασεν εις τά χείλη του κοχλιάριον πλήρες μέλιτος * άλλα 

δέν ήδυνήθη νά καταστείλη έπαίσιον μορφασμόν.

Ο πρόεδρος τής δημοκρατίας είχεν άποσυρθή εις τό 2 αίν- 

Κλού, περιμένων τό άποτέλεσμα τών περί τής αυτοκρατορίας 

εκλογών · είσήλθε δέ εις Παρισίους τή 2 Δεκεμβρίου ώς Ναπο

λέων III. Ημην τοποθετημένος παρά τό Arc de l ’Etoile πλη

σίον τού καταστήματος τών διοδίων φόρων. Τό πλήθος ήτο 

άπειρον. Πλησίον μου υπήρχε σωρός εργατών, περιπαίζων όλ.α 

καί όλους. Κανονοβολισμοί άναγγέλλουσι τέλος τήν άφιξιν τής 

αύτοκρατορικής συνοδίας ( ι) . Τό ιππικόν προηγείται καλπά- 

ζον.. ■ έπεται λαμπρόν έπιτελειον.. · τέλος ό αύτοκράτωο μόνος, 

ή'συχος, άπαθής, χαριέντως δαμάζων παράφο'ρον ίππον... Ο λαός 

περιστοιχίζει ζητωκραυγών τον αύτοκράτορα καί συνωθείται 

πέριξ του άκωλύτως.

—  Νά ένας πού δέν φοβάται! λέγει ισχυρά τίί φωνή εις 

τών γειτόνων μου εργατών.

( 0  Περί τήν μίαν ώραν τό τηλεβόλον αντηχεί, ό αύτοκράτωρ φθάνει παρά 
τήν θριαμβευτικήν πόλην. Συγχρόνως τά νέφη διαλύονται, καί άκτίς ήλιου φαι
δρύνει τήν σκηνήν. Ή το  ώράΐον θέαμα νά βλέπη τις  τόν νέον αύτοκράτορα, 
διερχόμενον υπό τό θριαμβευτικόν τόξον, δπερ άνήγειρεν δ θέϊός του εις τάν 
δόξαν τού Γαλλικού στρατού. (M onileur de Paris). m
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Καί —άντε;, ώς μαγνητισθέντες, ήρχισαν νά ζητωκραυγώσιν 

έτι ΐσχυρόπερον.

Ο Αβδέλ Καδέρ εΰρίσκετο εις Παοισίους. Κατώκει εις το 

ξενοδοχεΐον de la Terrasse · συχνόν πλήθος περιεκύκλονε πάν

τοτε τήν θύραν, έλπίζον νά ϊδν) τον περίφημον Αραβα. Μίαν 

ή μέραν εΰρέθην καί εγώ εκεί. Ζητωκραυγαί παρατεταμέναι ¿χαι

ρέτισαν τήν έξοδον του Εμίρου. 0  Αβδέλ Καδέρ ήτο ¿π’ 

οχήματος, έμειδία προς το πλήθος καί έσφιγγεν όσον πλειοτέρας 

χείρας ήδύνατο διά τής θυρίδος.

— Χάχηδες Παρισιανοί ! άνέκραξεν όπισθέν μου νέος έργάτης.

—  É ! καί τί κακόν ευρίσκετε; τον ήρώτησα. Ο Αβδέλ 

Καδέρ είναι ¿χθρός νικημένος...

—  Σέβεται, κύριε, κάνεις τους έχθρούς του, άλλα καί δέν 

του; έπευφημεί.

—  Αλλα δέν βλέπετε, είπε πλησίον μας άλλος θεατής, του 

όποιου ή προφορά ¿μαρτύρει Γερμανικήν καταγωγήν, δέν βλέ

πετε ότι δέν έπευφτημουν τον Αβδέλ Καδέρ, άλλα τήν άνδρίαν 

τού Αβδέλ Καδέρ. Σεις οΐ Γάλλοι λατρεύετε τήν άνδρίαν, όπου 

δήποτε καί αν τήν ϊδητε. . .

Δεΐπνον εύθηνόν καί καλόν υπήρξε δι’ ¿μέ ¿ν Παρισίοις πρό- 

βλημα, όπερ ουδέποτε ήδυνήθην να λύσω. Ο Cbamptleury, ό 

συγγραφευς τόσον ¿παγωγών μυθιστορημάτων, ένόμιζεν ότι τό 

έλυσε, καί μοί έδωκε τήν διεύθυνσιν τού ξενοδοχείου του. Εις 

τό όπισθεν δωμάτιον ενός καφφενείου τής όδού Pierre Sarrasin 

εύρον πραγματικώς άντί 3ο σολδίων δεΐπνον, τό όποιον έχω- 

νεύετο τουλάχιστον. Είχον πέντε εξ συνδαιτυμόνας, φιλολόγους, 

τεχνήτας, νέους ιατρούς. Συνέπεσέ ποτε λόγος περί τού Ανατο

λικού ζητήματος.
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—  Αλλ ας ομιλίας ! είπεν ό Champfleury, άπό πολιτικήν 

δέν καταλαμβάνω τίποτε. . . Μοί εϊπον άλλως τε ότι οί Ελλη

νες έχουν δίκαιον.

Ηλλάξαμεν ομιλίαν.

—  Πώς σάς φαίνεται ό οίνος τής Κόπρου ; τόν ήρώτησα.

—  Ó οίνος τής Κόπρου! άλλα άπό μακράν μόνον τόν είδον
>/

εις τήν Οπεραν.

Τήν επαύριον τής εις Παρισίους άφιξεώς μου έλαβον τήν 

άκόλουθρν επιστολήν ·

«Σάς έζήτησα, ά γ α π η τ ε ' μ ο υ  σ υ μ π ο λ ϊ τ α ,  εις τήν οδόν 

Βοναπάρτου, όπου μοί ε’ίχετε είπει ότι κατοικείτε, καί δέν σάς 

εύρον. Ηθελα νά σάς είπω νά δειπνήσετε μαζή μας τήν προσεχή 

Τετάρτην περί τήν έκτην ώραν.

« Αποκρίθητέ μοι αμέσως διά του ταχυδρομείου δυο λέξεις 

ότι θά έλθετε.

“ Φιλίας.

« Ο στρατηγός Φαβιέρος. »

Τπήκουσα εις τήν πρόσκλησιν. Εγνώρισα τότε τήν βαρόνην 

καί τόν υιόν του στρατηγού.

—  Ó κύριος . . . Ελλην, έλεγεν ό στρατηγός παρουσιάζων 

με εις τους ξένους, του οποίου ή οικογένεια συνετέλεσε κατά τάς 

δυνάμεις της, όπως όλοι οί Ελληνες, εις τήν άπελευθέρωσιν του 

τόπου του.

Τά εύγενή αισθήματα τά όποια ένέπνευσαν όλους τούς φι

λέλληνας, ώδήγησαν καί τόν Φαβιέρον εις τήν Ελλαδα. Αν 

όμως πιστεόση τις τήν αδελφήν τού ωραίου πλάσματος, εις τό 

όποιον ό Βύρων αφιέρωσε τόν Σίλύ-Αρολόον, αύτη μάς τον

<ί

-  81 —



εστειλε. —  «Με α γα π ά τε...· εγώ δεν σάς ά γ α π ώ ...· πη

γαίνετε να ζητη'σετε κάνεν βόλι εις την Ελλάδα. . . , » τω είπεν 

εύγενώς πως.

Ο Φαβιέρος ουδέποτε άνεμίχθη εις τάς πολιτικάς του τόπου 

έριδας. Εμεινε πάντοτε στρατιώτης · έζη μετά των στρατιιοτών, 

καί εις αύτους κατέστη σεβαστός, αγαπητός, επίφοβος.

ή  δόξα τόν εϋρεν εις τους πρόποδας της Ακροπόλεως. Εκτοτε 

συνεταυτίσθη μετά της Ελλάδος, καί αυτόν προσε'βαλλεν ό προσ- 

βάλλων εκείνην. Μικρόν κατά μικρόν ό φιλελληνισμός του έ'φθα- 

σεν εις τό άκρον. Εν δυσμενεία ων παρά τόρ κυβερνήσει έν 

Γαλλία, προσεπάθει τεταρτοπλαγίως νά κατορθώση νά άκουσθνί 

ή γνώμη του περί Ελλάδος. Κατά τήν σπουδαιοτέραν περι

πλοκήν του Ανατολικού ζητη'ματος ήσθένησεν. Εν τη παρα

φορά του πυρετού ώμίλει άδιακόπως περί της Ελλάδος καί 

κατά τάς στιγμάς της ησυχίας έζητει νά ϊδη εμέ, διότι ημην 

τότε ό μ-όνος Ελλην, μετά του οποίου είχε σχέσεις. Τό είδος 

της άσθενείας άπητει άκραν ησυχίαν, καί διά τούτα ό ιατρός 

δεν έπέτρεπε νά έκτελεσθη ή επιθυμία του. Επί τέλους δμως 

έβαούνθη καί είπεν εις την οικογένειαν * —  Μηνύσατε νά ελθη 

αύτός, όποΰ ζητεί'... · αλλά προσπαθη'σατε νά ήναι βραχεία ή 

συνέντευξις.

Η βαρόνη μοί έπανέλαβε τούς λόγους του ιατρού.

Είσηλθον εις τόν κοιτώνα του ασθενούς.

—  Ε ! ήλθατε, είπεν... ■ λοιπόν·., πώς πηγαίνει ή ύπόθεσις; 

(ένόει την έπανάστασιν της Ηπείρου)... Μοΰ γράφουν από 

κάτω, άλλά τι εμπορώ νά κάμω ;... Επειτα βλέπετε καί εις ποιαν 

κατάστασιν είμαι...

Η βαρόνη, καθημένη εις την θύραν, έβηξεν.

~—  Θά επανέλθω., είπον εις τόν στρατηγόν , όταν θεραπευ-

θητε εντελώς., τώρα είσθε πολυ αδύνατος... Επειτα δεν υπάρχει 

καί τίποτε σπουδαίον... Αμα μ.άθω τίποτε, σάς τό αναγγέλλω. 

Μετά τρεις μήνας ό στρατηγός, άναλαβών εντελώς καί επα- 

νελθών έκ της έξοχης, μοί εγραψεν · 

« Αγαπητέ μου..., είμαι εις Παρισίους διά τρείς ημέρας. 

Εάν θέλετε, ελάτε νά μέ ίδητε μίαν πρωίαν. Θά όμιλη'σωμεν 

περί της προσφιλούς μας Ελλάδος. 
Φιλίας. ·> 

Τοιαυτας προσκλη'σεις μοί έ'στελλε συχνά, καί ήδυνηθην 

νά τόν γνωρίσω καλώς. Ó Φαβιέρος ώμίλει πολυ, δεν ηνείχετο 

αντιλογίαν καί, λ  αλών, ¿χειρονομεί. Είχε τό βλέμμα ζωηρόν. Οί 

χαρακτήρες της μοοφης, καίτοι ηύλακωμένοι υπό τού χρόνου, 

άσαν ετι ανδρικοί καί μεγαλοπρεπείς, σύναμα δέ καί γλυκυτη- 

τός τίνος μη στερούμενοι. Το δέ βάδισμα ήτο στερεόν. 

Μίαν ημέραν τόν είδον νά είσέλθ/j άσθμαίνων εις τό δωμά- 

τιόν μου.
—  Π ώ ς! ανέκραξα, στρατηγέ! άνέβητε τέσσαρα πατώματα;

—  Ηλθον νά όμιλη'σωμεν ολίγον διά την Ελλάδα, αφού ή 

καταρροή' σας δεν σάς άφίνει νά έρχεσθε σείς εις τον οίκόν μου.

Εκ πάντων όσοι εκοαξαν « 2ταυρωθητω! » κατά της Ελλά

δος ιδιαιτέρας μνείας άξιος είναι ό κύριος Αβούτ ( ι) .

Λυπούμαι, τό ομολογώ αφελέστατα, διότι ό κύριος Αβουτ

( ι )  Είς των κεκηρυγμενων θαυμαστών τής Τουρκίας πριν ή καταστί) τοιοϋ- 
τος άπετάθη προς τόν κύριον Μαυροκορδάτον, πρέσβυν τότε τής 'Ελλάδος έν 
Παρισίοις και τω  έλάλησεν ώς έξης περίπου * « Mol προσφέρουν 2 ,οοο φράγκα 
κατά μήνα διά νά γράφω υπέρ τής Τουρκίας. Προτιμώ νά λαμβάνω μόνον 8οο 
καί νά γράφω υπέρ τής Ελλάδος. » eO κύριος ούτος είχε φιλελληνισμόν 4ο 
τοΐς 4οο. Τό ανέκδοτον τούτο ήκουσα ώς αληθές, καί δμως διστάζω νά τό 
πιστεύσω, στηριζόμενος προ πάντων είς τό όνομα τού περί ου ό λόγος προσώπου.
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έχει πνεύμα, ήςευριυν ό'τι ό λαλών εΰφυώς προς λαόν εύφυή 

κερδίζει πάντοτε. Ο φίλος μου Βίκτωρ Φουρνέλ, νέος συγγρα- 

φεύς, μέγα υποσχόμενος μέλλον, είδέ ποτε έπί του γραφείου 

ενός δημοσιογράφου τό έργον του κυρίου Αβούτ. —  Αναγι- 

νώσκετε τήν Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν  Ε λ λ ά δ α ;  ήρώτησεν.

—  Ναι, ώραΐον βιβλίον, εύφυέστατον !

—  Αλλά μου είπαν ότι είναι συρραφή ψεύδους καί συκο

φαντίας . . .

 Δένήξεύρω... · ήξεύρω μόνον ότι είναι πλήρες πνεύματος.

Παρεπονούμην άλλοτε εις φιλολογικήν καί πολιτικήν επιση

μότητα δια τήν υποδοχήν, ής έτύγχανε τό έργον του ποτέ 

μαθητου τής Γαλλικής σχολής τών Αθηνών.

—  Είσθε νόστιμος, μοί άπεκρίθη · εις τήν Γαλλίαν περιπαί- 

ζομεν όλα, περιπαίζομεν καί τόν εαυτόν μας ακόμη , όταν δέν 

έχω μ εν άλλην υλην, καί θέλετε να σεβασθώμεν τήν Ελλάδα σας ; 

Καί όμως δέν έλειψαν επικρίσεις εις το έργον του κυρίου Αβούτ. 

Ô κύριος Gérusez έν τή Επι θεοι ρη' σει  τής  Δ η μ ο σ ί α ς  έκ- 

π α ι δ ε ύ σ ε ω ς  τό κατέκρινε δριμέως, καί τούτον έμιμήθη ό 

κύριος Pontmartin έν τή È θ ν ο συ ν ελεύ σει, προσβαλών συγ

χρόνως καί άρνησιθρη'σκους τινάς φιλέλληνας του 1821.  Ô κύριος 

Γιραρδΐνος τέλος, ό εύφυέστατος τών Γάλλων κατά τήν μαρτυ

ρίαν τών συμπατριωτών του, έπλεξεν έν τή έ φ η μ ε ρ ί δ ι  τών 

Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν  τό έγκώμιον τής Ελλάδος καί τών Ελλήνων, 

άντλήσας επιχειρήματα εξ αυτού του βιβλίου του κυρίου Αβούτ. 

Η Π α ρ ι σ ι ν ή  έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς  μ’ έζήτησεν άρθρον τι περί τής 

Σ υ γ χ ρ ό ν ο υ  Ε λ λ ά δ ο ς  ■ ένδους δ’ έγραψα λέξεις τινας, δι’ ών, 

άναγνωρίζων τήν φιλολογικήν αξίαν του έργου, έπεκαλούμην τού 

ΐδίου συγγραφέως τά αισθήματα ι).

(Ο  Revue de Paris, ι Σεπτεμβρίου i8 i4 -  ’Έκτοτε 6 κύριος Άβούτ κατέστη
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ή  επιτυχία τής Σ υ γ χ  ρόνου Ε λ λ ά δ ο ς  ήνοιξε τήν όρεξιν 

καί πολλών άλλων καί έν χοροί μάς έκήρυττον άξιους διά κρέ

μασμα. Αλλως τε τό Γαλλικόν κοινόν είναι τόσον εύαπάτητον 

καί τόσον αγνοεί τά Ελληνικά πράγματα· πολλοί ήξεύρουν τήν 

Κίναν κάλλιον τών Κινέζο«, καί εν τουτοις συγχέουσιν ενίοτε 

τήν πρωτεύουσαν του Ελληνικού βασιλείου μέ τάς Αθήνας τής 

Αμερικής.

Μίαν ημέραν ό διευθυντής σπουδαιότατου Γαλλικού περιο

δικού, άνήρ νοήμων καί πεπαιδευμένος, άλλ’ ουδέποτε έξελθών 

τών Παρισίων, μοί έλεγεν ότι δέν έχομεν τυπογραφεία εις τάς 

Αθήνας, καί ότι αί έφημερίδες μας τυπόνονται εις Παρισίους !!!  

Πολλοί δέν θά πιστεύσωσι τό ανέκδοτον αύτό, διότι ή αλήθεια 

πολλάκις δέν είναι πιθανή, καί όμως είναι άληθέστατον. Αλλοτε 

εις δείπνον παρά τφ στρατηγώ Φαβιέρω αριστοκρατική τις 

κυρία μοί έλεγε, « Σείς οί Τούρκοι. . . »

—  Αλλά δέν είμαι Τούρκος, κυρία, ανέκραξα, άναπηδών έπί 

τής έδρας μου, είμαι Ελλην!

—  Τούρκος, Ελλην δέν είναι τό ίδιον ;

Τό άκρον άωτον όμως τής τόσον κολακευτικής δι’ ημάς 

πολυμαθείας ταύτης είναι οί ακόλουθοι λόγοι Παρισινού τίνος 

ιατρού. Παρά τοίς άρχαίοις οί Τούρκοι έκαλούντο Ελληνες !

Εν μέσω τής γενικής κατά τών Ελλήνων κατακραυγής έπνί- 

γετο ή φωνή σοβαρών τινων άνδρών, εις διαφόρους ανηκόντων 

μερίδας, καί καλώς γνωριζόντων τήν κατάστασιν τής Ανατο

λής. Μόνος ό κύριος Γιραρδΐνος έλάλει έκ βήματος, όθεν παν- 

ταχού άντήχει ή ισχυρά φωνή του.

είς τών θερμότατων φίλων τής Ελλάδος, ώς άποδεικνύουσι τά τελευταία έργα 
του καί ιδίως ή έν τώ ΈΟν.κω ‘Ημερολογίω του ι863, σελ. ο53, δημοσιευδεισα 
επιστολή του. .’ _



Τότε έσκέφθην ν« συσσωματώσω τάς σεβαστός ταΰτας άτο- 

μ.ικάς πεποιθήσεις καί να τοΐς παράσχω πλείονα δημοσιότητα. 

Το έργον έμελλε να εκδοθή υπό τήν έξης επιγραφήν « Η Ελλάς 

καί οί Ελληνες, σελίδες άνε'κδοτοι τών Κ Κ . Ampère, Dubois, 

Maxime Du Camp, Saint-Marc Girardin, Lebrun, Charles 

Lenormant, John Lemoinne, Charles Lévêque, Prosper Mé

rimée, comte de Marcellus, Edouard Laboulaye, Vladimir 

Brunet de Presle, Augustin Thierry, Villemain, etc., etc., 

συναχθεΐσαι καί δημοσιευθεΐσαι ύπό Ελληνος. »

Τού έργου έμελλε να προταχθή ό έξης βραχύς πρόλογος ■

« Η περί τής Ελλάδος γλώσσα τινών εφημερίδων παρήγαγε 

διπλήν παρανόησιν. Αφ’ ένος μεν οΐ Ελληνες έπίστευσαν ότι 

άπώλεσαν τάς συμπάθειας τής Γαλλίας, άφ’ ετέρου δέ πολλοί 

Γάλλοι, άπατηθέντες, έκριναν ήκιστα εύμενώς τήν Ελλάδα. Διά 

ν’ άποδε ίξω εις τούς μέν ότι δέν άπώλεσαν τάς συμπάθειας , 

άς περί πολλοΰ ποιούνται, εις τούς δέ ότι έγένοντο θύματα 

προμεμελετημένης σκευωρίας, συνήνωσα έν τώ τόμω τουτω δια

φόρους μ.αρτυρίας άνδρών, ών το όνομα μόνον είναι έγγυησις 

διά το κοινόν. »

Αί διάφοροι μονογραφίαι ή'θελον έχει σχε'σιν προς άλλήλας. 

Ο κύριος Γιραρδϊνος εκ τής άνεκδότου άλληλογραφίας του κατά 

τό εις τήν Ανατολήν ταξείδιόν του ήθελεν έξαγάγει πραγμα

τείαν περί του Μ έ λ λ ο ν τ ο ς  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς .  Ο κύριος Ville- 

main είχε γράψει λέξεις τινας περί Κ α π ο δ ι σ τ ρ ί ο υ ,  ον ¿γνώ

ρισε προσωπικώς πολύ πριν ή καταστή κυβερνήτης τής Ελλά

δος. 0  κύριος Ampère μ’ ¿ζήτησε βιογραφικάς σημειώσεις 

περί Κ ω λ έ τ τ η .  Ο κόμης Μάρκελλος είχεν άναδεχθή νά βιο- 

γραφήση τόν λυρικόν ημών ποιητήν Χ ρ ισ τ  όπουλον · ό κύριος 

John Lemoinne μοί είχεν ύποσχεθή να φιλοσοφήση περί τής
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σ τ α τ ι σ τ ι κ ή ς  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς .  Ó κύριος Charles Lévêque 

είχεν έπιγράψει τό έργον του·  ΙΙερ ί τή ς  φι λ ο ξ ε ν ί α ς  τών 

Ελ λ ήνων.  —  Τ ί  οφείλει  ή ά ρ χ α ι ο λ ο γ ί α  εις τ ή ν  νέαν 

Ελλ  άδα.  Ο κύριος Κάρολος Λενορμαν έμελλε ν’ άναθεωρήση 

τήν έν τρ έ φ η μ ε ρ ί δ ι  τών Σ υ ζ η τ ή σ ε ω ν  τού ιδήύ δημο- 

σιευθεΐσαν Παρ α β ο λ ήν  τ ή ς κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  

έπί  Τ ο ύ ρ κ ων  πρός τήν σημ.ερινήν.  Ο κύριος Brunet de 

Presle, ό παρά τάς όχθας του Σεκουάνα γεννηθείς οϋτος Ελλην, 

έγραψε τήν Ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ώ ν  έν τή Δ ύ σ ε ι  Ε λ λ ή ν ω ν  με τ α

ν α σ τ ών  άπό ά λ ώ σ ε ω ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς  ά χ ρ ι  

σήμερον.  Ó κύριος Εδουάρδο; Laboulaye μοί είχεν ύποσχεθή 

άρθρον περί τής νομ,οθεσίας τ ή ς  νέας Ε λ λ ά δ ο ς .  Ο κύριος 

Maxime Du Camp έγραψε κατ’ αίτησίν μου άρθρον τι ύπό τήν 

έπιγραφήν Ο ί ν ε ώ τ ε ρ ο ι  Ε λ λ η ν ε ς  ( ι ) .  Ο κύρως Dubois, ό 

ποτέ συντάκτης τής Σφαίρας καί εισηγητής τής έπί του Ελλη

νικού δανείου έπιτροπής έν τή Βουλή τών Αντιπροσώπων έπί

( ι)  Στελλών μο·. τήν ύλην ό κύριος Du Camp μοί εγραφε τά έξης · « Κύριε, 
6 ,τι είπον έν τή Παρισινή Έπιθειορήσει είναι δλως ανάξιον προσοχής * διότι 
δεν είναι εί μή άσθενεστάτη έκφρασις τών σκέψεών μου. Κ αί δμως έλαβον τά 
επισκεπτήρια πολλών συμπατριωτών σας καί βαθέως συνεκινήθην έπί τώ δείγ- 
ματι τούτω τής εύμενείας.

« Trv δευτε'ραν έτελείωσα τό έργον, δπερ μ’ ‘έζητήσατε * μοί έχρειάσθη μία 
έοδομάς διά να τό αναθεωρήσω τυπωμένον · διότι έχω τήν ελεεινήν καί πολυ
έξοδου συνήθειαν νά τελειόνω κυρίως δ, τ ι γράφω εις τάς τυπογραφικάς διορ · 
θώσεις.

« Πιστεύσατε, κύριε, δτι λογίζομαι ευτυχής, δους ασθενές δείγμα συμπάθειας 
εις έθνος, δπερ έγκαρδίως αγαπώ, κτλ. >·

Maxime Du Camp.

Τό έργον έδημοσιεύθη άργότερα είς τήν Π α ρ ι σ ι ν ή ν  Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ν  τής 
ι Μαρτίου ι8ό6. Ζητήσας τόν Κ. Ducamp τήν άδειαν νά τό μεταφράσω Ε λ 
ληνιστί, παραλείπων μέρη τινά, έλαβον τήν έξής άπάντησιν · « Ή ξεύρετε, διά 
τίνα έγράφη τό άρθρον αυτό, καί έπομένως δέν είναι ανάγκη νά σάς είπω δτι 
έχετε τήν άδειαν νά τό δημοσιεύσητε 'Ελληνιστί, δπως άν έγκρίνητε. Ευτυχής 
θέλω λογισθή, έάν τό μικρόν αυτό άρθρον εύχαριστήση τούς συμπατριώτας σας, 
άποδεικνύων αύτοίς πόσον ζωηράς συμπάθειας έχουσιν έν Γαλλία. »



υπουργείου Soult, έμελλε νά λύση τό ζήτημα · Δ ι α τ ί  ή Ε λ 

λάς δεν ¿ π λ ή ρ ω σ ε  τ ό  δ άν ε ι ο ν ;  Τόν αυτόν φιλέλληνα, εκ

τελεστήν της διαθη'κης του Jouffroy, είχα παρακαλέσει νά μοί 

παραχωρήση ανεκδότους τινάς σημειώσεις αυτού περί τού κυρίου 

Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο υ ,  πρωθυπουργού τότε. Ο 

κύριος Πισκατόρης δια προσωπικούς λόγους άπεποιείτο να συν- 

εργασθη· άλλ’ ή κυρία ΙΙισκατόρη μοί ύπέσχετο σελίδας τινάς της 

κυρίας κο,μήσσης Gasparin περί τού β α σ ι λ έ ω ς  Οθω νος κ α ί  

της  β α σ ι λ ί σ σ η ς  Α μ α λ ί α ς .  0  κύριος Augustin Tliierry 

Λ.αί άτομικώς ύπέσχετό τι καί παρά τω κυρίω Cousin έμελλε 

νά μεσολαβήση. Ο κύριος Γιραρδίνος προσεπάθει να βάλ·ρ τόν 

κάλαμον εις την χείρα των Κ.Κ. Sainte-Beuve, Rémusat καί 

D ’Haussonville,ouç δεν έγνοίριζονπροσωπικώς, « καί,μοί έγραφε, 

έστρατολόγησα ήδη υπό την σημαίαν σας τόν κύριον Lebrun. » 

Μόνος ό κύριος Μεριμε ούδέν ύπέσχετό · άλλ’ εγώ, γνωρίζων 

την εΰγενη ψυχήν τού διασήμου συγγραφέως, ημην βέβαιος ότι 

τινές των άριστων σελίδων τού έργου ηθελον φέρει την ύπο- 

γραφη'ν του.

Τα χειρόγραφα είχον ηδη αρχίσει νά μοί στέλλωνται, καί 

συνεφώνουν ηδη μετά τού εκδότου, είς δν είχον παραχωρη'σει 

δωρεάν τό δικαίωμα, επί τη συμφωνία νά πωλη έκαστον τόμον 

άντί 3 φράγκων, ένώ συνη'θως οί είς 80ν τόμοι τιμώνται 5-6 
φράγκων. Ο Ελλην γλύπτης Κόσσος είχεν άναδεχθή την έκτέ- 

λεσιν των εικόνων τού βασιλικού ζεύγους.

Μετά τού κυρίου Κύσσου διεφωνοΰμεν περί τού εάν έπρεπε 

να φέρη ό βασιλεύς την Ελληνικήν στολήν · ό κύριος Γιραρδίνος 

είχε κηρυχθή ύπέρ τής γνώμης ταύτης.

Ημην ύπερήφανος διά την έπιχείρησίν μου. Εδείκνυον μίαν 

ημέραν είς τόν Κ.. Γιραρδΐνον φύλλον τι τής Π ανδώρας  καί
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τής Αθ ή ν ας ,  όπου έγίνετο μνεία των προσπαθειών μου, όπως 

έκτιμηθή δικαιύτερον ή Ελλάς έν Γαλλία. « È ! μοί είπεν ό 

περίδοξος φιλέλλην, τί θά είπούν, άφοΰ δημοσιευθή Ö Ε λ λ ά ς

καί  οϊ Ε λ λ η  νες;  »

Τη άληθεία ενεθουσίων έξ ηδονής. Εν μέσω των γιγαντίων 

παρασκευών τής παγκοσμίου έκθέσεως εν καί μόνον είχον πάν

τοτε προ οφθαλμών, τόν είς 8ον τόμον μου !

'Γη 4 Ιουνίου έλαβον την εξής επιστολήν τού κυρίου Ville- 

main· « Μυρίας ευχαριστήσεις διά τό βιβλίον, όπερ έλαβον (ι) .  

Προλαμβάνετε, μοί φαίνεται, την μαρτυρίαν, ήν μέ ζητείτε 

περί τού πολιτισμού τού τόπου σας. Τ ί όύναμαι νά γράψω έγώ 

αντάξιον τών επιτυχών εκείνων δοκιμίων προϊόντων έμπνεύσεως 

άμα καί άναμνήσεως δι’ ών άνανεούτε τά προσφιλή δημοτικά 

άσματα τής νέας ίλλάδος,  τά ύπό τού Fauriel μεταφρα- 

σθέντα; Ποσάκις ή'κουσα τότε, κύριε, τόν Καποδίστριαν λα- 

λοΰντα περί τής φυσικής ευφυΐας τών Ελλήνων ! Τούς λόγους 

αυτού θά προσπαθήσω νά σάς επαναλάβω· διότι έγώ τίποτε 

άλλο δεν ήξεύρω, είμή νά συμμερίζωμαι τάς εύχάς τού φίλου

μας κυρίου Γιραρδίνου. »

Τή 4 Ιουνίου λοιπόν ό μέγας συγγραφεύς μοί άνενέου την 

ϋπόσχεσίν του, καί τή νυκτί τής g . οικογενειακή ύπόθεσις μέ 

ήνάγκαζε νά καταλίπω έσπευσμένως τήν Γαλλίαν.

Μετά έν έτος, εύρισκόμενος είς Αθήνας, προσεπάθησα καί 

πάλιν νά πραγματοποιήσω τό σχέδιόν μου· άλλά δέν τό κατώρ- 

θωσα. Αλλως τε ή ευκαιρία είχε πλέον παρέλθει · διότι ό Γαλ

λικός τύπος έπαυσε νά καταφέοηται κατά τής Ελλάδος, άμα

έπαυσε νά ένδίδνι είς δολίας εισηγήσεις. Μ. Π. Β.
\  '

(1) Τω είχον προσφέρει το έπιγραφόμενον βιβλιάριόν μου Contes et poëmes 
de la Grèce moderne. _
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τ α η ε ι δ ι α .

Πόρος. —  Τροι ζ ήν .  —  Σύρος.  —  Να υ π λ ί ο υ .  —  ί'δ ρ ο  

—  Α ί  I ο ν ι ot νήσοι .  Η Θ ε σ σ α λ ί α .  —  Τό Πάσχι  

ε ί ς  τ ά ς  Αθήν ας .  —  Τ ε λ ε τ ή  γ ά μ ο υ  εις τάς  Αθήνας

Κατά τό έτος 1848, έπιχειρήσας έκδρομήν τινα είς την Πε

λοπόννησον καί είς τάς νήσους του Αιγαίου πέλαγους, επο- 

ρεύθην ίνα θαυμάσω καί τον περίφημου λειμώνα του Πόρου,

τον όποιον μετά δύω έτη σφοδρός χειμών κατέστρεψε σχεδόν 
έξ ολοκλήρου.

Τότε ήτον εν εκ των θαυρ.άτων τής Ελληνικής βλαστήσεως. 

Ηνθει τετράκις του έτους καί παρήγεν 25 εκατομμύρια λειμω- 

νίων. Αλλως τε όλον τό μ.έρος τούτο τής Πελοποννήσου είναι 

μυθώδους ευφορίας, ένω, κατά περίεργον άντίθεσιν, ό ρ.ικρόν 

άπέχων Πόρος, ή νήσος Καλαυρία των αρχαίων, είναι άγονος 

καί κατάξηρος. Τά άπό του λειμωνώνος αρώματα φθάνουσιν 

άχρι των παραπλεόντων την ακτήν πλοίων, καί είναι, ως μ ’ 

¿βεβαίωσαν, τόσον πολυ βαρέα κατά τήν εποχήν τής άνθη'σεως, 

ώστε οΐ νεωστί ερχόμενοι ύποφε'ρουσι σφοδρόν κεφαλόπονον.

Αλβανοί μετανάσται υπήρξαν οί πρώτοι κάτοικοι του Πό

ρου , ώς καί τής Ϋδρας καί των Σπετσών. Ó  φόβος των πειρα

τών αύτους ώδήγησε κατ’ άρχάς νά κτίσωσι τάς οικίας επί τών

δυσπρόσιτων βράχων, ό'θεν ευκόλως ήδύναντο ν’ άποκρούωσι 

πάσαν έπίθεσιν. Αργότερα δέ καί ό'τε ό κίνδυνος αυτός πα- 

ρήλθεν, ή πόλις έξετάθη άχρι τής παραλίας. Κατά τό 1848 

ήρίθμει 5οοο κατοίκων. 0  Πόρος, ώς είπομεν καί ανωτέρω, 

είναι βράχος κατάξηρος, προμηθεϋόμενος πάντα έκ τής άντιπέ- 

ραν παραλίας του Μωρέως. ίίν πέ ρ α μ α  χρησιμεύει είς τήν 

άδιάκοπον συγκοινωνίαν τών δύω οχθών. Αφορμήν χαριεστάτης 

είκόνος ήδύνατο νά παράσχ-ρ είς ζωγράφον τό πλοιάριον τούτο, 

ό'ταν έπαναφέρη έκ τής πηγής τάς νεάνιδας του Πόρου. Ορθιαι, 

έστηριγμέναι επί τής υδρίας, έχουσιν Ιν τη φυσιογνωμία σο

βαρόν τ ι,  περιέργως αντικείμενου προς τήν δροσερότητα τής 

μορφής καί τών μεγάλων μαύρων οφθαλμών τήν λάμψιν. Η 

ενδυμασία αύτών είναι άπλή καί απέριττος. Ποδη'ρης πολύ

πτυχος χιτών άναδεικνύει του αναστήματος τήν χάριν · στενόν 

καί βραχύ έπιχηώνιον δεσμεύει τήν ευλύγιστου όσφυν καί, 

άνοιγόμενον είς τό στήθος, δεικνύει τήν άκραν καταλεύκου 

υποκαμίσου. Τήν πλουσίαν αύτών κόμην, άνηγερμένην ήμικυ- 

κλοειδώς, περικαλύπτει χρωματιστόν, συνήθως κίτρινου, τ ζ ε μ -  

πέρι,  καταπίπτον γραφικώς επί του τραχήλου.

Αίθοι τινές, δεικνύοντες τήν θέσιν τού ναού τού Ποσείδώ- 

νος, ον έδόξασεν ό θάνατος τού Δημοσθένους, είναι αί μόναι τού 

Πόρου αρχαιότητες.

Πλοιάριον μέ ώδήγησεν έκ τής πόλεως είς τήν μονήν, κει- 

μένην είς τό άλλο τού Πόρου άκρον έν χαριέσση τοποθεσία · 

πλησίον αυτής υπάρχει πηγή, φημιζόμενη ώς θαυματουργός 

είς πολλάς νόσους. Μετά τό τέλος τού λιτού προγεύματος, 

όπερ μοί προσέφερον οΐ μοναχοί, έβάδισα έπί μικρόν έν μέσω 

πλούσιας βλαστήσεως, όφειλομένης είς τήν φιλοπονίαν τών 

άναχωρητών · ταχέως ό'μως έπανεΰρον τό βραχώδες έδαφος
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του Πόρου. ίϊς  οδηγός μοί έχρησίμευεν ό λεμβούχος μου, όστις 

νέος ων υπήρξε ποιμήν, καί μετά ι5  έτη ανεύρισκε μετά δα

κρύων τούς τύπους , εις οΰς άλλοτε έπλανάτο.-“ Εδώ όλα μου 

γελούν, έλεγε * μου φαίνεται πώς καί οί βράχοι μου λέν’ τό 

κ α λ ώ ς  ώρι σ ε ς !  » Κύπτων δέ άνά πάσαν στιγμήν καί λαρ.- 

βάνων λίθους εκ τού εδάφους , « Να τόπος για πετροπόλεμο! ” 

μου έλεγεν. Ο π ε τ ρ ο π ό λ ε μ ο ς  ή κάλλιον ή σφενδόνη είναι 

τό προσφιλές τών Ελληνοπαίδων παίγνιον · τά παιδία δύω 

γειτονών, χωρίων ή πολλάκις καί δύω συνοικιών τής αυτής 

πόλεως προκαλούνται άμοιβαίως καί όρίζουσι πού θά συναντη- 

θώσι · φθάσαντα εις τό πεδίον τής μάχης, έκλέγουσι στρατό

πεδα καί τοποθετούνται καταλλη'λως · άμα δέ δοθέντος τού 

συνθη'ματος μυρίοι λίθοι σχίζουσι τον άέοα, καί ή μάχη εξακο

λουθεί ισχυρά, άχρις ότου ή μία μερίς κυριεύσ-ρ τό στρατό- 

πεδον τής άλλης· ώς επί τό πλεΐστον πολλοί είναι οίπεπληγω- 

μένοι · ενίοτε δέ ό ήττηθείς άφίνει καί νεκρόν τινα έν τή 

μάχη. Η έξουσία καταστέλλει όσον δυνατόν τήν φιλοπόλεμον 

ταύτην τάσιν · άλλ’ άμα φανή ό χωροφύλαξ οί έπί τούτω τοπο

θετημένοι φύλακες είδοποιοΰσι τούς μαχητάς, οί όποιοι δια

λύονται εύθύς, καί μετά ρ.ικρόν ανευρίσκονται αλλαχού.

Ο οδηγός μου ύπήοξε λοιπόν εις έκ τών ηρώων τού πετρο

πολέμου· άλλ’ αί άναρ.νήσεις αυτού αύται δέν μ’ έ'θελγον πολύ. 

Επροτίμων νά ακούω αύτόν λαλοΰντα περί τού ποιμενικού 

αύτοΰ βίου, νά φαντάζωμαι αύτόν φοροΰντα τήν λευκήν 

φ λ ο κ ά τ α ν ,  παιζοντα τήν φλογέραν.  Διά τούτο δέν ώργιζό- 

μην, ότε μέ άπεμά/ρυνε τής οδού διά νά βεβαιωθή, έάν έρρεεν 

άκόμη τό ρυάκιον όπερ έκόρεσεν άλλοτε τήν δίψαν αυτού καί 

τού ποιμνίου, ή διά νά μοί δείξ-ρ τό σπήλαΜν, όπου πολλάκις 

κατέφυγε τήν νύκτα. Ολίγον μακράν τού ναού τού Ποσειδώνος

ρ.οί έδειξεν έπί τού βράχου περίεργόν τι σχήμα, όμοιάζον πολύ 

τον τόπον ποδός ίππου. « Οταν ήμουν παιδί, προσέθεσεν, 

έπίστευα ότι τό άλογο τού διαβόλου έπέρασεν άπ’ έδώ. » Πολύ 

φοβούμαι ότι δέν είχεν άποβάλει άκόμη τήν πεποίθησιν

ταύτην.
Οτε έπεστρέψαμεν εις Πόρον, ό λεμβούχος μοί έπρότεινε νά 

μέ όδηγήση εις Τροιζήνα. Ενώ δ’ έκωπηλάτει, μοί άνέφερε 

συγχρόνως τούς τόπους, αίτινες παρουσιάζοντο εις τήν όρασίν 

μας, καί μ.οί διηγείτο τάς δημώδεις παραδόσεις, εις τάς 

όποιας άνεφέροντο τά αύτών ονόματα. « Δύτη ή ακροθαλασσιά 

λέγεται Α ν α ι σ θ η σ ί α .  Τό χωριό έκεΐνί έκεΐ κάτω Κ, ατ άρα,  

καί τό άλλο παρέκει Α ν ά θ ε μ α .  Εκείν’ ή άκρη είναι τά Μ έ- 

θανα,  καί τό σχισμένο έκεϊνο βουνό ό Τ ρελό 'ς. » Ούτως 

ονομάζεται ύπό τού λαού ό Υμηττός, κατά παραφθοράν τής 

Ιταλικής λέξεως ΐιηεΐΐο, ιιηιΗο (παράφρων).

Η πεδιάς τής Τροιζήνος είναι ση'μερον ακαλλιέργητος καί 

βατοσκεπής. Μάτην ήθελέ τις άναζητη'σει τά ίχνη τών κήπων, 

τών όποιων τήν είσοδον άφινεν έλευθέραν ή φιλοξενία τών Τροι- 

ζηνίων εις τά τέκνα τών Αθηναίων προσφύγων. Μετά μιας 

ώρας πορείαν, απομακρυνόμενοι τού μέρους, ένθα άπεβιβάσθη- 

μεν, εΰρομεν έρείπιά τινα Πελασγικά λίαν αμφίβολα καί τά

λείψανα Βενετικού τίνος πύργου.
0  λεμβούχος έπέμεινε νά μέ άναβιβάσιρ εις όρος τ ι, όθεν

έφαίνετο τό  γ ε φ υ ρ ι  τού Δ ι α β ό λ ο υ .  Ούτως ονομάζονται 

τάέρείπια μικράς στενής διώρυγας, τολμηρώς έρριμμένης άνω

θεν αβύσσου, χοησιμεύοντα σήμερον αντί γεφύρας. Τό τεχνούρ

γημα τούτο φαίνεται σήμερον έ'νεκα τών αλλοιώσεων τού χρό

νου π α ρ ά δοξόν τι τής φυσεως έργον.
Εκεΐθεν μέ ώδήγησεν ε:ς τόν Δ α μ α λ ά ν ,  τό μόνον κατοικη-

— 93 —



μένον μέρος της πεδιάδος τής Τροιζήνος. ϋ ί  μεν άνδρες είρ-

γάζοντο είς τους αγρούς, αί δέ γυναίκες καί τά παιδία ήσαν

συνηθροισμένα περί τινα τυφλόν επαίτην, έκ τών ραψωδών

έκείνων, οί όποιοι περιτρέχουσιν όλην τήν Ελλάδα μετά τής

αύτών λύρας, οδηγούμενοι συνήθως ύπό τίνος παιδίου. Εψαλλέ

τι έκ τών δημοτικών έκείνων ασμάτων, τά όποια έθαύμασεν ή 
Ευρώπη.

Γραίά τις μάς ώδήγησεν είς τον κήπον, όπου συνηδρίασεν 

ή περίφημος έθνική συνέλευσις. « Εδώ, είπε, δεικνύουσα συκήν 

έξηραμένην, έδώ έκάθηντο οΐ πρώτοι τής συνελεύσεως. έδώ , 

όπου κάθησθε, ώρκίσθησαν. όταν ήλθεν ή σειρά τού Γερο- 

Κολοκοτρώνη, έσυρε τήν σπάθην του καί είπεν : ·< Τό σπαθί 

αυτό ή θά έλευθερώση τήν έλλάδα ή θά μ,οΰ κόψη, τό 
κεφάλι! »

Τό πλοΐον, όπερ μέ ώδήγησεν είς τον Πόρον, έπορεύετο είς 

τήν Α ’ίγιναν. έπεβιβάσθην έπ’ αυτού, ή  Αίγινα είναι πολίχνιον, 

έχον ι δοο  κατοίκους, θλιβερόν, έρημον, έγκαταλελειμμ.ένον. 

Τό θ έρος όμως πολλοί μεταβαίνουσιν έκεΐ έξ Αθηνών χάριν 

τών θαλασσίων λουτρών καί τού υγιεινού κλίματος. Ο ναός 

τού Πανελληνίου Διός, ή κατά τινας αρχαιολόγους, τής Αθή

νας, κεΐται είς άπόστασίν τινα άπό τής πόλεως. έν  αύτή δέ τή 

πόλει υπάρχει έπιγραφή τις, δημοσιευθεΐσα ήδη, μία στήλη 

τού ναού τού Ποσειδώνος καί Μωσαϊκόν τι καλώς διατηρηθέν. 

Αξιοπερίεργοι όμως μάλιστα είναι αί υπόγειοι κατοικίαι τών 

Μυρμιδόνων, ών είναι πλήρες τό Μεγαλόπεδον, καί όπου, έπί 

έπαναστάσεως, ότε πλήθος λαού είχε συρρεύσει είς Αίγιναν, 

πολλαί οίκογένειαι εύρον άσυλον.

Αΐ κατοικίαι αύται ή οί τάφοι, κατά τούς αρχαιολόγους,
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είναι υπόγειοι τοώγλαι. Ούτε τό μήκος ούτε τό πλάτος αύτών 

έμέτοησα. ένθυμοΰμ.αι μόνον ότι δυσκόλως χωρεΐ τις εντός 

αύτών, καί ότι έχουσι σχεδόν κυβικόν σχήμα. Οί δέ τοίχοι 

είναι κεχρωματισμ.ένοι, καί αί άπλαΐ έκεΐναι τοιχογραφίαι δια

τηρούνται άριστα· φαίνονται ώς νά έγειναν χθές.

Παρετήρησα τήν εξής έπιγραφήν δι’ ερυθρών γραμμάτων,

ώς ένθυμ.οΰμαι ·

Π Α Ρ Κ Λ Ε Ο Δ Ι Κ Ο Υ  Τ Ο Υ  Α Γ Ε Μ Α Χ Ο Υ  ΚΑΙ  

Μ Ε Λ Α Ι Ν Ι Δ Ο Σ  Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Δ Α Ι  Ε Π Ρ Α Τ Ο .

Τήν έπιγραφήν ταύτην ούδείς περιηγητής μνημονεύει, καθ’

όσον ένθυμούμαι.

έ ξ  Αίγίνης μετέβην είς Σύρον.

Η σπουδαιότης τής νήσου ταύτης χρονολογείται άπό τής 

έπαναστάσεως. Είς τήν θέσιν αύτής έν μέσω τής Μαύρης θα

λάσσης καί τής Μεσογείου καί προ πάντων είς τήν γειτονίαν 

τής Χίου οφείλεται ή εύημερία αύτής. έντός ολίγων έτών ύπό 

τούς πρόποδας τής αρχαίας πόλεως, άριθμούσης μόλις ιο ο  

οικίας, έσχηματίσθη ή πρώτη έμπορική πόλις τής έλλάδος. 

Είς τήν Εομ.ούπολιν, ώς ώνομάσθη ή νέα πόλις, πρέπει νά με- 

ταβή τις διά νά συλλάβη ακριβή ιδέαν περί τής σπουδαιότητος 

τού έμπορικοΰ ναυτικού τής έλλάδος, έτι δέ μάλλον είς τήν 

Κωνσταντινούπολή, όπου συναθροίζονται πανταχόθεν οί γεν

ναίοι ούτοι καί ριψοκίνδυνοι υιοί τής θαλ.άσσης. Η Σύρος δέν 

είναι ανατολική πόλις. ίΐς  όλαι αί έμπορικαί πόλεις, είναι χώρα

ούδετέρα, άνευ ιδίας φυσιογνωμίας.

Τό άτμόπλοιον μετέβαινεν έκτάκτως είς τήν Τήνον διά τήν
^ .

παρήγυριν τής Παναγίας. Ημην περίεργος νά ϊδω τό πλήθος, 

όπερ συρρέει έξ όλων τών μερών τής έλλάδος, τής Τουρκίας



καί εκ τής Ρωσσίας ακόμη, διά νά προσκύνηση την θαυματουρ

γόν εικόνα. Εκεί, λέγουσι, τυφλοί άναβλέπουσι, χωλοί περι- 

πατοΰσιν. Ολη ή νήσος συναισθάνεται τήν ευεργετικήν επιρ

ροήν τής Παναγίας. Οί πιστοί άφίνουσι κατ’ έτος γενναίας 

προσφοράς, έξ ών συντηρείται πλουσίως ό ναός, ιδρύονται δη

μόσια σχολεία, προικίζονται νεάνιδες, καί επιμελείς νέοι εκπαι

δεύονται εις τήν Ευρώπην ή είς τάς Αθήνας.

Αί μέν Τήνιαι γυναίκες είναι περιφανούς καλλονής, οΐ δέ 

άνδρες ώς επί τό πολυ ναΰται. Εις τήν νήσον ταύτην ώς καί 

είς πάσαν άλλην, όπου ό Τούρκος εφαίνετο μόνον περιοδικώς 

πρός είσπραξιν τών φόρων, παρατηρείται ολίγη τις διαφορά 

τών ηθών καί τών εθίμων. Βεβαίως ουδέποτε τό Ελληνικόν 

έθ.νος άπώλεσε τόν ίδιον αυτού χαρακτήρα, άλλ’ υπό τήν Βε

νετικήν καί όθωμανικήν κυριαρχίαν έλαβε χροιάν τινα ανατο

λικήν ή ευρωπαϊκήν. Είς νήσους τινάς τού Αιγαίου πέλαγους 

ανευρίσκονται τά ονόματα αρχαίων εύγενών οικογενειών τής 

Ιταλίας καί τής Γαλλίας, καί ίχνη τινά μεσαιωνικών ηθών.

Επανελθών είς Σύρον, εύρον τό πεοιπλέον τάς νήσους πολε

μικόν πλοίον, όπερ μέ μετέφερεν είς Ναύπλιον. Ο Παυσανίας 

(βιβλίον β' κεφάλαιον 38ον) λέγει ότι κτίτωρ τού Ναυπλίου 

είναι ό υιός τού Ποσειδώνος Ναύπλιος. Ο δέ Στράβων (βιβλίον 

Η', κεφ. 6τον) ετυμολογεί τό όνομα τής πόλεως έκ τού πλή

θους τών είς λιμένα αύτής εισερχομένων πλοίων. 0  Παυσανίας 

(βιβλίον Β , κεφ. 380ν) λαλεί περί ερειπίων Πελασγικών τειχών, 

ών καί σήμερον φαίνονται ίχνη.

Οϊ Βενετοί. οί Γάλλοι καί οΐ Τούρκοι διήλθον άλληλοδιαδό- 

χως διά τού Ναυπλίου.

Η 3ο Νοεμβρίου 1822 ΰπήρξεν ένδοξο; ημέρα. Η άλωσις 

τού Ναυπλίου ήσφάλισεν είς τήν άγωνιζομένην Ελλάδα στα-
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θεράν έδραν κυβερνη'σεως καί άαυλον εις τους πρόσφυγας τών 

άλλων μερών. Μόνον δέ προ τών ισχυρών τειχών του Ναυ

πλίου έθραυσθησαν αί προσπάθειαι του θριαμβευοντος Ιβραΐμη.

Επί τής τουρκοκρατίας άπηγορευετο είς τους χριστιανούς 

ή έν αύτφ κατοίκησις. Κατά το 1824 όμως είχον συρρευσει 

έκει 3οοοο ψυχών. 0  δέ περιηγητής Εμερσών παρατηρεί ότι 

άναλόγως τής έκτάσεως αυτής ήτον ή πολυανθρωποτάτη πόλις 

τής οικουμένης. Σήμερον το Ναυπλιον μετά τής Προνοίας, 

προαστείου όπου ό Καποδίστριας συνοίκισε Κρητικάς οικογέ

νειας, αριθμεί 5 οοο κατοίκων.

f i  Εδρέα, ώς ώνομάζετο ή Εδρα, σπανίως μνημονεύεται 

υπό τών αρχαίων συγγραφέων. Γεωγράφοι δέ τινες έξέλαβον 

αυτήν ώς τήν άρχαίαν Καλαυρίαν · άλλ’ είναι πλέον παραδε- 

δεγμένον ότι Καλαυρία εκαλείτο ό σημερινός Πόρος. Ολίγα 

αρχαία ερείπια ίιπάρχουσιν είς την Εδραν. Πρός τό μεσημβρι

νόν μέρος του λιμένος Μόλου υπερέχει τής θαλάσσης ό υψηλός 

βράχος Ζ α σ τ ά ς ,  είς δν άναφέρεται ή εξής αρχαιότατη παρά- 

δοσις. Εκεί άνεβίβαζον οί υιοί τους πατέρας, ότε έγηρασκον, 

καί, θέτοντες αύτου; εντός καλαθιού, έκρήμνιζον εντός τής θα

λάσσης ώς ήδη άχρηστους. Μίαν τών ήμερων πατήρ τις είπεν 

είς τόν υιόν αυτού, ένω είσήγεν είς τό άπαίσιον καλάθων 

» Φύλαξε τό καλάθων, υίέ μου, διά νά χρησιμευ'ση καί είς τα 

τέκνα σου, όταν γηράσης. » Ε λέξις αυτή συνεκίντ,σε τον υίον, 

καί έκτοτε το βάρβαρον έθος κατηργηθη.

Κατά τά ι 47°  φεύγοντες τά τροπαωΰχα όπλα τού 

Μωάμεθ β' Αλβανοί κατέφυγον είς Εδραν καί κατεστάθησαν 

έκεϊ. Ο ί Αλβανοί, ώς καί αλλαχού είπομεν, είναι οί απόγονοι 

τών αρχαίων κατοίκων της Ηπείρου, καί άνήκουσιν είς τάς φυ-
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λάς έκείνας τής βορειο-δυτικής Ελλάδος, αίτινες κατά διαφό

ρους έποχάς άνενέωσαν τό αίμα τών έκφαυλισθέντων Ελληνικών 

εθνών.

Λίαν ενδιαφέρον είναι τό άρχαίον κυβερνητικόν σύστημα τής 

Υδρας. Η νήσος αύτη, ώς καί αί Σπέτσαι καί τά Ψαρά, είχεν 

αυτονομίαν τινά ύπό την προστασίαν του Καπετάν-πασσά, 

πληρόνουσα έτήσιον φο'ρον καί χορηγούσα 5ο άνδρας εις τον 

στόλον.

Οί κάτοικοι, ασχολούμενοι κατά τό πλείστον περί τό έμπό- 

ριον, ήσαν αφελείς τά ή'θη , αυστηροί καί τίμιοι, άλλά συνήθως 

αμαθείς. 0  ύπερήφανος καί σοβαρός χαρακτήρ τών Υδ ρεωτών 

προυχόντων άνεμίμνησκε πως τούς αρχαίους Σπαρτιάτας. Η 

δέ κυβέρνησις ήτον αριστοκρατική, καί υπήρχε τάξις τις πα

τρικίων, οί νο ικ ο κ υ ρ α ΐο ι, είς ήν άνήκον πάντες ό'σοι έκ τής 

καταστάσεως τής περιουσίας αύτών δέν ήσαν ύποχρεωμένοι νά 

ταξειδεύωσιν. Ο  αριθμός τών νοικοκυραίων ήτον απροσδιό

ριστος. Πολλάκις πλοίαρχοι, πλουτήσαντες ή ένεκα γήρατος 

άποχαιρετίσαντες τήν θάλασσαν , ηύξανον τον αριθμόν αύτών. 

Είς τούς νοικοκυραίους άνήκεν ή αποκλειστική τών κοινών 

διεύθυνσις · ούτοι διώριζον καί έ'παυον τάς δημοτικάς άρχάς, 

τούς δημογέροντας, οί οποίοι έμισθοδοτοΰντο, καί διά τούτο 

ήσαν συνήθως πτωχοί νοικοκυραίοι. Είς έκτάκτους περιστάσεις 

οί προύχοντες έπεκαλοΰντο καί τών πλοιάρχων τήν φρόνησιν, 

συμβουλευόμενοι όμως αύτούς κατ’ ιδίαν καί ούχί έπί γενικής 

συμβουλεύσεως. Η γνώμη αύτών συνεφώνει προς τήν τών ιδιο

κτητών τών ύπό τήν διοίκησιν αύτών πλοίων. Τά δημόσια 

έσοδα άπετέλουν αί εισπράξεις τού τελωνείου καί έτήσιος φόρος 

3 γροσίων άνά πάσαν οικογένειαν. Εάν ταΰτα δέν έπήρκουν είς 

τάς άπαιτουμένας δαπάνας, οί νοικοκυραίοι κατέβαλλον τό
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έλλείπον άναλόγως τής περιουσίας αύτών. Τό φορολογικόν 

τούτο σύστημα, παρασχόν πολλάκις άφορμάς είς έντοπίους 

έριδας, διήρκεσεν άχρι τού 1802, ό'τε ό Καπετάν-πασσάς, τή 

ρητή τών κατοίκων αιτήσει, διώρισεν έντόπιον διοικητήν, συν- 

ετώς καί δεξιώς πολιτευθέντα καί τήν τάξιν άποκαταστήσαντα. 

Ούτος τή συγκαταθέσει τών νοικοκυραίων, οΰς συνεβουλευετο πάν

τοτε, κατήργησε τάς ίδιωτικάς συνεισφοράς, θεσπίσας άντ’ αύτών 

5 τοΐς ο/ο έπί τών κερδών παντός Υδρεωτικου πλοίου. Περιώ- 

ρισε τον αριθμόν τών νοικοκυραίων είς 24, ών 12 έν ένεργεία, 

μετά εν έτος αντικαθιστάμενοι ύπό τών λοιπών 12. Οί δέ 12 άρ- 

χοντες, ό'πως μή άμελώσιτών ιδίων αύτών υποθέσεων, διηρούντο 

είς τρία τμήματα, ών έ'καστον, έκ 4 συγκείμενον, ύπεχρεοΰτο 

έπί τέσσαρας μήνας νά έργάί,ηται καθ’ έκάστην μετά τού διοι- 

κητοΰ. Είς σπουδαίας ό'μως περιστάσεις συνεκαλοΰντο όμού 

καί τά τρία τμήματα, ένίοτε δέ όλον τό σώμα τών νοικοκυ

ρά ίων, καί τινες έ'τι τών πλοιάρχων. Η σφραγίς τού κοινού 

συνέκειτο έκ τεσσάρων μερών, άτινα διενέμοντο τά τέσσαρα έν 

ένεργεία μέλη. Διά νά λάβωσι δέ ίσχύν νόμου αί άποφασεις 

έτίθετο έπί τών έγγράφων έκτος τής σφραγίδας του κοινού 

καί ή σφραγίς τού διοικητου. Τά έθιμα, ή όρθή κρίσις, τών 

νοικοκυραίων ή άπόφασις ήσαν ή βάσις τής αύτών νομο

θεσίας.

έ π ί  τών αύτών περίπου αρχών έστηρίζετο καί τό διοικητι

κόν σύστημα τών Σπετσών, διαφέρον μόνον κατά τό άμισθον

τών δημογερόντων.

Α π ’ έναντίας τών Ψαρών ή διοίκησις ήτον δημοκρατικώς 

δκυργανισμένη. Τεσσαράκοντα έκλογείς, άνήκοντες είς τάς δια

φόρους κοινωνικάς τάξεις, έξελέγοντο κατ' έτος ύπό τού λαού· 

ούτοι δ’ έξέλεγον πάλιν τρεΐς δημογέροντας, αμισθί έπίσης
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ύπηρετουντας. Οί δηρ.ογέροντες, ένούμενοι πολλάκις μετά των 

εκλογέων ή μετά τινων έξ αυτών, Ιξήλεγχον του; απολογι

σμούς των προκατόχων αύτών. Εις πολλά; δέ περιστάσεις συν-
✓

εβουλεύοντο τους προεστώτας. Α ί άπό του τελωνείου εισπρά

ξεις καί φόρος 5ο γροσίων άνά πάσαν οικογένειαν έπήρκουν εις 

τάς δημοσίας δαπάνας.

Μόνα τά Ψαριανά πλοία έναυλόνοντο. Τά των άλλων 

δύω νόσων έμπορεύοντο προς όφελος των ιδιοκτητών, των κε

φαλαιούχων καί του πληρώματος · διότι οί ναΰται δεν έλάμ- 

βανον μισθόν. Τά κέρδη διενέρεόντο ώς έξης. Αφηρουντο τά κε

φάλαια, οί τόκοι καί τά έξοδα του πλου. Επί του υπολοίπου 

εΐσεπράττετο ό φόρος των 5 τοίς ο/ο, περί ού έλαλη'σαρεεν, 

καί χ τοίς ο/ο υπέρ του ρεοναστηρίου της Ϋδρας· τό δέ νέον 

υπόλοιπον διενέρεετο εις δύω ίσα ρεέρη, ών τό ρεέν δινιρείτο εις 

τόσας μερίδας όσοι όπήρχον ναυται, άνευ διακρίσεως ηλικίας, 

ίκανότητος* τό δέ έλάμβανον οί ίδιοκτηται του πλοίου. Δέκα 

μερίδες έδίδοντο εις τον πλοίαρχον, διά νά τάς διανείμη εις 

τους άρίστους άνδρας του πληρώματος. Οΰτως ένηργεΐτο ή 

διανομή ότε ή μερίς έκάστου ναότου δέν ΰπερέβαινε τά 2ο κο- 

λ ο ν ν ά τ α - άλλως δέ ή ύπόθεσις άνετίθετο εις τους νοικοκυ- 

ραίους. Τά κεφάλαια δέν ηύθύνοντο διά τάς ζημίας, άς ήθελε 

τυχόν ύποστή τό πλοίον, καί τό άνάπαλιν. Τοσαυτη δ ’ ήν ή 

τιμιότης των άνδρών εκείνων, ώστε οί κεφαλαιούχοι παρέδιδον 

άνευ άποδείξεως καί παρελάμβανον, μή βεβαιόνοντες τό πε- 

ριεχόμενον.

Οί ναυτικοί των τριών νη'σων, ζώντες σχεδόν εντός τής 

θαλάσσης, διά μακράς πείρας καί έξόχως παρατηρητικού 

πνεύματος άνεπλήρουν την έλλειψιν θεωρητικών γνώσεων. Η 

Γαλλική επανάστασις καί οί μετ’ αυτήν πόλεμοι παρέσχον εύρύ
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στάδιον εις τήν δραστηριότητα καί τό θάρρος αυτών, καί μέγα 

απέκτησαν επί τής εποχής εκείνης πλούτον. Η δέ ανάγκη τής 

κατά τών Αλγερίνων πειρατών άντιστάσεως, άναγκάσασα αυ

τούς νά όπλίσωσι καί τά αύτών σκάφη, παρεσκευασεν εί; τους 

θριάμβους τής Ελληνικής έπαναστάσεως.

Α ί Ιόνιοι νήσοι κείνται, ώ; γνωστόν, ποός δυσμάς τής Ε λ

λάδος· είναι δ’ επτά τον αριθμόν ■ ή Κέρκυρα, ή Κεφαλληνία, ή 

Ζάκυνθος, ή Λεύκάς, ή Ιθάκη, τά Κύθηρα καί οί Παξοί. 

Εκτός αύτών ύπα'ρχουσι καί χ-8  μικρότερα νησίδια, ών τά 

πλείστα ακατοίκητα. Η Επτάνησος έχει έκτασιν ι , ι ο 2 Αγγλι

κών μιλίων, καί πληθυσμόν 224,000 κατοίκων, ήτοι 2θ3 κα

τοίκους άνά παν μίλιον.

Κατά τάς επισήμους όμως εκθέσεις ό πληθυσμός άναβαίνει 

εις 219,687 ψυχάς, μή περιλαμβανόμενων 9,5οο ξένων καί

— 101 —

3,οοο στρατιωτών. Διαιρείται δέ ώς εξής *

Κέρκυρα. . . . 227 Αγγλ. τετρ. μίλια. 64,566 ψυχαί.

Κεφαλληνία . · 348 69 ,984 ”

Ζάκυνθος . · · ι 6 ι  " 38,9^9 ”

Λεύκάς. . . .

000 18,676 “

Ιθάκη . . . . 44 10,821 »

Κύθηρα. . . · ι ι 6 11,694 ”

Παξοί . . . . 2 6 ” 5,0 χ 7

Η Κέρκυρα είναι ή πρωτεύουσα του μικρού τούτου κράτους. 

Η πόλις αύ'τη αριθμεί ι6  χιλιάδας ψυχών · έχει δέ Πανεπιστή- 

μιον, Βιβλιοθήκην, Γυμνάσιον καί διάφορα άλλα σχολεία. Λαμ

πρά κτίρια κοσμ,οΰσιν αυτήν, έν οίς εξέχει τό παλάτιον του



Λόρδου Αρμοστου, κείμενον επί τής ευρείας πλατεία; ή Σ π ια -  

ν ά τα . Εκεί υπάρχει καί τό άγάλμ.α του Schulumburg, ΰπερα- 

σπισθέντος την Κέρκυραν κατά των Τούρκων εν έτει ιχ ι θ .  

ή  Ελληνική γλώσσα, εί; τήν οποίαν ό λαός διέμεινε πάντοτε 

πιστός, κατέστη ή επίσημος τής κυβερνήσεως γλώσσα άπο του 

ι 85ο· ή δέ Ιταλική, λείψανου τής μακροχρονίου βενετικής 

κυριαρχίας, εξαλείφεται όσημέραι. Αί έξοχαί τής Κέρκυρας δι

καίως θαυμάζονται ύπό τών ξένων καί παρέχουσι πολλαχοΰ 

θελκτικά; επόψεις. Η άμπελο; καί ή συκή καλλιεργούνται μά

λιστα έν αύταΐς. Πάσα δ ’ ή νήσος διατέμ.νεται άπο οδούς άμα- 
ξητάς.

Ολίγα λείψανα τής αρχαίας Κέρκυρας παρέμειναν άχρις 

ήμ.ών. Αξια λόγου είναι μόνον τα ερείπια του ναού του Πο- 

σειδόύνος καί τάφοι τινές, μάλιστα δε το προ δέκα περίπου 

ετών άνακαλυφθέν κενοτάφιον του Μενεκράτους. Η επ’ αύτοΐί 

Ελληνική επιγραφή, άρίστη τήν υφήν, άνη'κουσα εις τήν προ 

του Πελοποννησιακου πολέμου εποχήν, μεγάλως ενδιαφέρει 

τήν επιστήμην. Προς το βορειοδυτικόν μ.έοος τής νήσου υπάρ

χει βράχος τις, έχων σχήμα νηός, καί διά τούτο βαπτισθείς 

Κ α ρ ά β ι του ό δ υ σ σ έιυ ς.

ίΐ  Κεφαλληνία είναι μέν πετρώδης καί ξηρά, παράγει όμως 

εν αφθονία έξαίρετον Κορινθιακήν σταφίδα. Η εύφορος καί 

ώραία Ζάκυνθος δικαίως Ιπωνομάσθη Fiore di Levante. Η 

Λεύκας (Αγία Μαύρα) ήτον περίφημος παρά τοίς αρχαίοι; 

δια το άλμ,α τής Λευκάδος, όπου ή Σαπφώ, επιζητούσα τήν 

λήθην διάπυρου έρωτος, εΰρεν άντ’ αυτής τον θάνατον. Παρά 

τήν πόλιν Αγίαν Μαόραν, βλαβεΐσαν πολλάκις υπό σεισμών, 

ανευρίσκονται ερείπια τειχών τής άοχαίας πόλεως Νηρίκου, 

άναφερομένης πολλάκις Οπό του όμηρου. Αλλοτε ή Λευκά; ήτον
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ηνωμένη μ.ετά τής ηπείρου ■ καί σήμ.ερον δε ό χωρίζων αυτήν 

πορθμός είναι λίαν στενός. Από πολλών ή'δη ετών έπελήφθησαν 

σπουδαίοι; τής εύρύνσεως αύτου , όπως κατασταθή δυνατή 

ή διάβασις μ.εγάλων πλοίων, τά όποια σήμερον αναγκάζονται 

νά κάμπτωσι τό άκρωτήριον τής Αγίας Μαύρας. Π Ιθάκη, ένθα 

φαίνονται τά ερείπια του μεγάρου του Οδυσσέως, είναι άση- 

μ,οτέρα τής Λευκάδος. Τά δέ Κύθηρα είναι θλιβερός βράχος 

απέναντι του Μαλέα, εκτεθειμένος εις όλους τους ανέμους.

Α ί Ιόνιοι νήσοι εΰρίσκονται εις τό δρομολόγιου τής Αυστρια

κής άτμοπλοϊκής εταιρίας του Λόϋδ. Αγγλικά άτμόπλοα άνέ- 

λαβον τήν γραμμήν Μελίτης, Ζακύνθου, Πατρών καί Κέρκυ

ρας. ή  δε μεταξύ τών διαφόρων νήσων συγκοινωνία ένεργεΐται

δι’ ίονίων άτμ.οπλόων.

— 103 —

Π Θεσσαλία έχει πληθυσμόν 320 άχρι 33ο,οοο ψυχών, έξ 

ών 6οοο Ιουδαίοι καί 4<ϊ-5ο χιλιάδες όθωμανών. Οΐ μέν άπο- 

καλουνται ΰπό του λαοΰ κονιάροι καί κατάγονται έκ τών 

έκ τής Ασίας έλθόντων κατακτητών οΐ δέ άλλοι είναι Χ ρι

στιανοί έξομώται, καί λαλουσιν έτι και σήμερον τήν Ε λ

ληνικήν.
Η Θεσσαλία έχει πλείστας κώμας καί δεκαεπτά πόλεις, έξ 

ών σπουδαιόταται είναι αί εξής · Λάρισσα, έχουσα 28-3ο χιλ. 

κατοίκων,Τούρναβον 4ι5ο ο-5οοο, Ζαγορά 2,5οο, Βώλος 3οοο, 

Τζαβιτζάνι 5οοο, Τρίκαλα, έδρα του Πασσά, 12000, Φάρσα- 

λος 4,00°, Αμπελάκια 3-4οοο , Κλασσόνη 2,οοο, Καππάνι

3 ,5οο, κτλ.
É  Θεσσαλία, φύσει γόνιμος γή ούσα, άσχολείται τούτου ένεκα 

περί τήν γεωργίαν κυρίως. Παράγει Δημητριακοΰς καρπούς, 

μάλιστα δέ σίτον, έλαιον, μέταξαν, βαμβάκιον, καπνόν περί-



φημον, όρύζιον, διαφόρους καρπούς, κ. τ. λ . Εις τούς εύρεΐς

αύτής λειμώνας βόσκουσι πολυάριθμα ποίμνια καί άνατρέφον- 
ται εξαίρετοι ίπποι.

Προ τής έπαναστάσεως οί Θεσσαλοι ειχον μεγάλως προο

δεύσει εις τήν βιομηχανίαν καί τό έμπόριον. Πόλεις ολόκληροι 

ήσχολούντο είς τήν κατασκευήν καί είς τον χρωματισμόν του 

βαμβακιού, όπερ μετέπειτα μετεκομίζετο είς τήν Λειψίαν, τό 

Αμβουργον ή τήν Αύστρίαν. Υπήρχον καί κλωστικαί μηχαναί, 

παράγουσαι υφάσματα έπιζητη'σιμα έν τή ανατολή. Τήν εύη- 

μερίαν ταυτην κατέστρεψεν ή τυραννία του Βελή-ΙΙασσά, υιού 

του περιφη'μου Αλή-Πασσά, μάλιστα δέ ή έπανάστασις του 

1821, τήν οποίαν γενναίως συνεμερίσθη. Εκτοτε ούδε'ποτε 

ή Θεσσαλία ήδυνήθη ν’ άνακτη'ση ό, τι τότε άπώλεσε. Περιέ

χει ση'μερον 2 εκατομμύρια βοσκημάτων, 4 °-5 ο  χιλιάδας 

βοών καί 26,5οο φορτηγών ζούων. Κατά τό ι 852, μή εύ'φο- 

ρον έ'τος, παρη'γαγεν 2,800,000 χιλιόγραμμα αλεύρου καί δια

φόρους άλλους Δημητριακούς καρπούς, ώς αραβόσιτον, κρι- 

θήν, κ. τ . λ ., χοο,οοο οκάδων καπνού, 4»,οοο όκ. μετάξης, 

ροο,οοο οκάδων έλαίου καί έλαιών, 5,οοο καντάρια λινού καί 

ι,ο ο ο  βαμβακιού, κ. τ . λ.

0  Βώλος είναι ό έπισημότατος λιμήν τής Θεσσαλίας. Εκεΐθεν 

έξάγονται συνη'θως καί προς τό έξωτερικόν καί τάς άλλας 

'Γουρκικάς έπαρχίας Δημητριακοί καρποί, καπνός, ξυλική 

ναυπηγη'σιμος, κουκούλια καί μέταξα, έλαια, κ. τ. λ. Τό ολικόν 

ποσόν τού έμπορίου τής έξαγωγής υπήρξε κατά τά ι8υ2 τριών 

έκατομ. φράγκων. Τά δ ’ είσαχθέντα είδη κατά τό αύτό έτος, 

συνιστάμενα είς αποικιακά προϊόντα, Αγγλικόν σίδηρον, υφά

σματα καί διάφορα τεχνουργη'ματα άνέβησαν είς ι,8οο,οοο 
φράγκων.
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Ο κύριος Α. Μεζιέρ, μέλος τής έν Αθη'ναις Γαλλικής σχο

λής, διατρέξας τήν Θεσσαλίαν, έκρινεν ορθότατα περί τής κα- 

ταστάσεως τής χώρας. « Μόλις μένουσιν είς Λεχώνια, λέγει ό 

Κ . Μεζιέρ, λαλών περί τού χωρίου αύτοΰ, 5ο κατακτηταί, καί 

αύτοί άρκοΰσι νά δώσουν είς όλον τό χωρίον τά φαινόμενα 

τής άθλιότητος. Ολα καταστρέφονται ύπ’ αύτούς. Οί οίκοι 

καταρρέουσι, τά παράσιτα φυτά καταπνίγουσι τήν καλλιέρ

γειαν έν τοΐς κήποις, καί ό ναός αύτός είναι ήρειπωμένος, 

ώς νά μετέχνι καί ή θρησκεία τής γενικής ταύτης καταστρο

φής. Απαντάς είς τάς οδούς μαύρους δούλους ρακενδύτας, διο- 

λισθαίνοντας παρά τούς τοίχους, ιν’ άποφύγωσι τήν προσέγ- 

γισιν τού ξένου, ένω αί έλληνίδες νη'θουσι, καθη'μεναι είς τόν 

ούδόν τής θύρας, καί έχουσι πέριξ πολυμελή οικογένειαν. Εάν 

δέν ΰπήρχον Ελληνες είς Λεχώνια, ή θαυμ,ασίως εύφορος έκείνη 

πεδιάς, ή έσκεπασμένη ύπό αμπελώνων καί μ-ωρεοφυτειών, θά 

μετεβάλλετο πρό πολλοΰ είς νοσώδη έ'λη, ώς μ.έγα τής Θεσσα

λίας μέρος.» (Μ. AlfredM ézières, membre de l’Ecole française 

d’Athènes. —  Mémoire sur le Pélion et l ’Ossa. Paris, Impri

merie impériale, ι 853 , σελίς 38).

Èv μέσω τών ασχολιών ζωής άνεξαρτη'του καί έλευθέρας αί 

θρησκευτικαί τελεταί άπώλεσαν πολύ τής προτέρας αύτών σπου- 

δαιότητος έν έλλά δι. Α ί έορταί τού Πάσχα όμως εορτάζονται 

καί ση'μερον έτι μεγαλοπρεπώς. Επίσης εορτάζεται έπιση'μως 

καί ή πρώτη τής Τεσσαρακοστής ημέρα, τήν οποίαν ώς έκ τής 

έποχής τού έτους φαιδρύνει συνη'θως λαμπρός Ελληνικός ήλιος. 

Αμα έξημεοώση ή καθαρά Δ ευ τέρ α , πάσα οδός, πάσα στε

νωπός πληρούται πλη'θους πορευομένου είς τήν έξοχήν καί 

φέροντος τό πρώτον σ α ρ α κ ο σ τ ια ν ό ν  πρόγευμα. Πολλά-
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κις κατ’ έθος καθιερούται έν εκ των περίχωρων ώς τόπος 

συναθροίσεως εις τήν πανη'γυριν ταυτην. Εις τάς Αθη'νας, π. χ ., 

κατ’ έτος πληροΰνται ύπό πλη'θους τά πέριξ του ναού του 

Ολυμπίου Διός καί οί την άπεξηραμένην κοίτην του ίλυσσού 

ύπερστέφοντες λόφοι. Ούδέν ζωηρότερον, ούδέν γραφικώτερον 

των άτάκτως μετ’ Ανατολικής νωχελείας καί χάριτος έξηπλω- 

μένων επί τής χλόης συμπλεγμάτων. Α ί ποικίλαι ένδυμασίαι 

άστράπτουσιν ύπό τάς ακτίνας του ήλίου, οί νέοι συμπλέκον- 

ται εις εθνικούς χορούς ύπό τον μονότονον ήχον του αύλού καί 

του κυμβάλου, καί μικρόν παρέκει σοβεί γαυριών ό αρτιγενής 

Ευρωπαϊκός πολιτισμός, καθιστών έτι πρωτοτυπωτέραν διά 

τής άντιθέσεως τήν σκηνήν ταυτην.

Φθάνει τέλος το Πάσχα, ή επίσημος τού έτους ημέρα. Η 

λειτουργία τής Αναστάσεως τελείται τό μεσονύκτιον, πολλάκις 

μάλιστα κατ’ έθος εις τόν πρόναον ή καί έν ύπαίθρω. Εκεί ό 

ίερεύς δίδει εις τούς πιστούς φως έκ τού άνεσπέρου φωτός, καί 

έν ριπή οφθαλμού μυρίαι λαμ.πάδες άνάπτονται καί κινούνται 

προς πάσαν διευθυνσιν. Οταν δέ μετά μικρόν άντηχη'ση τό 

Χ ρ ισ τ ό ς  ά ν έ σ τ η , αί κωδονοκρουσίαι, οί πυροβολισμοί, αί 

μουσικαί, όλα άναγγέλλουσιν ότι τό μ,έγα μυστη'ριον έτελέσθη. 

Ενιαχού δέ κατά τήν στιγμήν έκείνην σφάζεται ό άμνός τού 

Πάσχα, καί διά τού αίματός του χαράττεται σταυρός έπί τής 

θυρας τής οικίας. Μετά τήν λειτουργίαν οί συναντώμενοι φίλοι 

δίδουσι τόν[ ¿δελφικόν άσπασμ.όν καί άνταλλάσσουσι τάς συν

θηματικά; φράσεις « Χριστός άνέστη »· « Αληθώς άνέστη. » 

Τρεις ημέρας καί τρεις νύκτας άντηχούσιν οί έκκωφαίνοντες 

χαρμόσυνοι πυροβολισμοί, των οποίων κατ’ έτος γίνονται τινες 

θύματα · διότι συχνά τά όπλα κατά λάθος περιέχουσι σφαίρας. 

Περίεργον δέ είναι ότι τήν συνη'θειαν ταυτην ουδέποτε κατιόρ j
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θωσεν ή εξουσία νά καταστείλν), ούδ’ εις αύτήν τήν Κωνσταντι- 

νουπολιν. Αφότου τό έθνος άπώλεσε τήν πολιτικήν αύτού ΰπαρ- 

ξιν, κατέφυγεν όλοσχερώςεΐς τήν θρησκείαν. Τό Πάσχα ήτον έθνι- 

κή έορτη'. Κατά τήν ήμέραν έκείνην ό Ελλην έκένονε κεκρυμμένος 

τό πιστόλιόν του · ότε δέ άπαξ αυτόν έμέθυεν ή όσμή τής πυρί- 

τιδος, δυσκόλως άπεχωρίζετο τού όπλου του. Τήν μορφήν έχων 

μεμαυρισμένην, τόν οφθαλμόν φλογερόν, τήν χεϊρα αίμάσσουσαν, 

άφοΰ πυροβολη'ση, φέρει τό όπλον εις τό στόμα καί άναπνέει 

άπληστοι; τούς μεθυστικούς τής πυρίτιδας άτμους. Είδον πολ

λάκις γυναίκας ν’ άμιλλώνται προς τούς άνδρας εις τά πολεμικά

ταΰτα γυμνάσματα.
Τό Πάσχα είναι εις τόν λαόν ημέρα έπιδείξεως, ημέρα πο

λυτελείας παροίμιώδους. “ Γ ι’ αύτόν κάθε μέρα είναι λαμπρή', » 

λέγουν περί των πολλά δαπανώντων, καί « Φορεί τά λαμπριά

τικα » περί τών καλώς ένδεδυμ-ένων. Καθείς έπισκέπτεται τούς 

φίλους καί τούς γνωρίμους, καί λαμβάνει γλυκίσματα καί 

κόκκινα ώά. Εις δέ τήν τράπεζαν παρατίθεται τό ψητόν 

άρνίον, άκέραιον, περί ξύλινον οβελόν περιστραφέν, ώς κατά

τούς Ομηρικούς χρόνους.

Ενίοτε τήν Ευρωπαϊκήν φυσιογνωμίαν τών Αθηναϊκών οδών 

διακόπτει ή πομπή γάμου τινός των κατωτέρων κοινοτικών 

τάξεων. Τής τελετής τού γάμου προηγείται ή άποστολή τής 

προικός, μετά πολλής τελουμένη έπιδείξεως. Τό πολύτιμον 

φορτίον, τού οποίου προηγούνται μουσικοί, φέρεται έφ’ ίππων, 

καί είναι κεκαλυμμένον ύπό μεγαλοπρεπή έφαπλώματα, έφ’ ών 

κάθηνται παιδία, συμβολον τής γονιμότητος.

Η νύμφη οδηγείται πομπωδώς εις τήν αύτής νέαν οικίαν. 

Δύω γυναίκες ύποστηρίζουσιν αύτήν, καί τρίτη κινεί έπί τής 

μορφής αύτής μανδύλιον άντί ριπιδίου, ένώ έκείνη σύρεται
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μάλλον ή βαδίζει, τούς οφθαλμούς προσηλοΰσα ατενώς κατά 

γης. Ολίγα βη'ματα μακράν ο γαμβρός βαδίζει έν μέσω τών 

φίλων ώς κατακτητής. Τής πομπής προηγούνται κιθαρωδοί 

καί παιδία, φε'ροντα εντός δίσκων τά στέφανα’ άπό τών παρα

θύρων. δέ ραντίζουσι τούς διαβαίνοντας νεονύμ,φους μέ όρύζιον 

καί ζαχαρωτά.
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Μ. Π. Β.

Δ Υ Ο  Τ Υ Ι Ι Ο Ι

ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ.

I.•

Ó Νεαπολιτανός είναι ό πλέον καθιστικός κάτοικος τής 

Ευρώπης, καί δίκαιον είχεν ό Ρεσσίδ-Πασσάς έρωτών τινά 

εΰφυή ποιητήν τής ωραίας Παρθενο'πης, συντάξαντα καί II ε- 

ριη'γησιν έν τη  Α ν α τ ο λ ή · « Διατί οΐ συμπατριώταί σας 

δέν έρχονται νά μάς ΐδούν ; φοβούνται μη'πως τούς φάγωμεν; * 

Οταν έρωτας τον Νεαπολιτανόν διατί δέν ταξειδεύει, σοί 

αποκρίνεται αφελέστατα · Vedi Napoli e poi mori (Mori).

Αλλά πας κανών έχει καί έξαιρέσεις, καί ό'ταν ό Νεαπολι- 

τανόςάρχίση άπαξ νά ταξειδεύη, δέν σταματά πλέον. Τοιούτος 

ήτον ό βαρώνος Á .  . . ,  όστις, διατρέξας τήν Ευρώπην καί 

μέγα μέρος τής Αφρικής καί τής Ασίας, έν πρωί έξημερώθη

εις τάς Αθήνας.
Ητον υψηλός, στιβαρός, έρυθροκόμης, γαλανόφθαλμος, μό

λις χωρών εις τον παμπάλαιου αύτού πράσινον έπενδύτην, πε- 

ριεσφιγμένην έχων τήν κοιλίαν εις τό στενόν αύτού πανταλο

νιού έκ ναγκίνης καί φέρων θριαμβευτικώς έπί τής κεφαλής 

αστειότατου καστόριον πίλον.

Είχε συστατικήν έπιστολήν πρός τον πατέρα μου, όστις



εμέ έπεφόρτισε νά ξεναγήσω αυτόν. Ησχολούμην τότε πολύ 

περί τήν αρχαιολογίαν καί ή'ξευρον τά; Αθήνας είς τά δάκτυλά 

μου.

0  βαρώνος είχεν ώς συνταξειδιώτην τινα νέον Ιταλόν, τον 

Δον Φραγκίσκον dei conti P. . .

Μία τών πρώτων αυτού εκδρομών ύπήρξεν ή είς έλευσίνα, 

προς ήν φέρει, ώς γνωστόν, καί σήμερον ή Ιερά οδός τών αρ

χαίων. « Τ ί ήσαν τά έλευσίνια μυστήρια ; έλεγεν ό βαρώνος · 

έδιδάσκετο άράγε εκεί ή ΰπαρξις ενός μόνου Θεού ή ¿τελούντο 

ό'ργια ήδονής; » Ο Δόν Φραγκίσκος όπεστήριζεν ότι ήσαν 

είδος τι μυστικής εταιρίας φαρμασσόνων. Ο βαρώνος ¿ζήτησε 

νά σταματήσωμεν παρά τον Κηφισσόν ρυάκιον βορβορώδες 

ηύλάκονε τήν άπεξηραμένην κοίτην τού πολυυμνήτου ποταμού. 

Κατέβη συγκεκινημένος τού οχήματος καί ή'ντλησεν εύλαβώς 

ΰδωρ εντός δερμάτινου άσκίου. Μάτην ό άμαξηλάτης έφώναζεν 

ό'τι τό νερόν εκείνο δέν είναι υγιεινόν, καί ότι ολίγα βήματα 

μακράν θά εύρωμεν δοοσεράν πηγήν. « 0  Σατωβριάν έπιεν, άπε- 

κρίνετο ό βαρώνος · θά πίω · θέλο> νά πίω νερόν τού Κηφισσοΰ. » 

Καί ¿κένωσε τό άσκίον μέ τήν ηδονικήν εύχαρίστησιν ανθρώπου 

συνειθισμένου είς τον μέλανα ζωμόν. Είς τήν έλευσίνα δέν ή- 

σύχασεν ούδέ στιγμήν. Ανεκίνησεν όλους τούς λίθους, άνερρι- 

χήθη είς όλους τούς λόφους, πρός μεγάλην απελπισίαν τού 

άσθμαίνοντος Δόν Φραγκίσκου. Περί δύσιν ήλιου έκινήσαμεν 

πρός τήν πόλιν. Κ ατά τήν ώραν ¿κείνην ή πεδιάς τών Αθη

νών, ξηρά, έρημος καί σιωπηλή, έχει τι τό θλιβερώς συγκινοΰν 

καί έπιβάλλον. Είς τοιαυτην κατάστασιν πνεύματος εύρισκό- 

μεθα, ότε εΐδομεν αίφνης τον σωλήνα πυροβόλου, λάμποντα έν 

μέσω τών ισχνών παρόδιων θάμνων. Ο άμαξηλάτης ¿μάστισε 

τούς ίππους, καί τό έλαφρόν όχημα έφυγεν ώς βέλος.
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—  Εϊδετε;

—  Μήπως ήσαν λησταί; είπεν ό βαρώνος συγκεκινημένος · 

γύρισε, άμαξηλάτα..· γύρισε..· ακούεις;

—  ήσυχάσατε, αγαπητέ μου βαρώνε, τώ είπον. Πού θέλετε 

νά ύπάγωμεν; άς άφεθώμεν είς τό έλεος τού Θεού...

—  Π ώ ς;... τ ί λ,έγετε;... πιστεύετε.;... Δόν Φραγκίσκε, έχεις 

τά πιστόλιά σου; δόσε τα είς τον κύριον.

Καί τρέμων ολίγον έσυρεν έκ τής αυτού ράβδου άπέραντον 

έγχειρίδιον.

—  Κράτει τήν ράβδον είς τήν θυρίδα τού οχήματος, είπεν 

είς τον Δόν Φραγκίσκον · οί κακούργοι αυτοί θα νομίσουν ότι 

είναι όπλον.

0  ίδιος δέ έπαλλεν άρειμανίως τό έγχειρίδιον, προσπαθών 

νά μειδιάση.

—  Φοβητσιάριδες Φράγκοι, ¿ψιθύριζε κατ’ αύτό τό διά

στημα ό άμαξηλάτης.

  Τ ί ευχάριστος τόπος! έτραύλιζεν ό Δον Φραγκίσκος.

—  Μή τον κακολογήτε, Δον Φραγκίσκε, άπεκρίθην. Ταξει- 

δεύων είς τήν Ιταλίαν είχα πάντοτε τήν τύχην νά περνώ ολίγα

λεπτά αργότερα άπό μέρη, είς τά οποία είχον ληστεύσει ή δο-
, , , ι

λοφονησει ειρηνικούς περιηγητας. Ν

Εννοείται δέ ότι έφθάσαμεν υγιείς καί ασφαλείς είς τάς 

Αθήνας. Τό λάμψαν όπλον ήτο πιθανώς όπλον αθώου άγροφύ- 

λακος.

0  βαρώνος διηγήθη είς όλον τον κόσμον τό συμβάν, καί, άν 

δέν ή μην παρών, ήθελε βέβαια αυτοσχεδιάσει τήν διήγησιν 

τρομερά; πρός τούς ληστάς πάλης, ή'τις αύτόν άνέδειξε νικη

τήν. Τοιαύτη βέβαια υπήρξε καί ή μάχη έκείνη είς τήν έρη

μον, ότε μόνος, ώπλισμένος μέ τήν περίφημον έγχειριδιοφόρον
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ράβδον κατέβαλε τρεις Αραβας. Εκπλαγείς άπό την αίφνιδίαν 

αύτών έπίθεσιν, έμιμηθη τον τελευταίου τών Ορατίων, καί προσ- 

εποιη'θη ότι οπισθοδρομεί. Οί Αραβες έσκέφθησαν τότε ·

» Περιττόν είναι να διώξωμεν καί οί τρεις ένα φυγάδα. Εις 

ριόνος φθάνει. » Ο βαοώνος ωφελείται άπό αυτό, στρέφεται, 

καί ριέ έν κτύπημα καταβάλλει τον αλαζόνα διώκτην. Τρέ- 

χουσι τότε οί δυω άλλοι · άλλα δεύτερον κτύπημα της θαυμα

τουργού εκείνης ράβδου ρίπτει νεκρόν ένα έτι, καί ό τρίτος 

φθάνει έν καιρώ διά νά δεχθη τον τρίτον σπαθισμόν έπί του 

κρανίου.

0  βαρώνος κατώκει εις τό ξενοδοχείου τοΰ Λονδίνου, τό 

όποιον διεόθυνε κατ' εκείνην την εποχήν Νεαπολιτανίς τις κυ

ρία. Τό πρωί ήγείρετο ενωρίς καί συνέταττε τό αύτοΰ οδοιπο

ρικόν, μέλλον ν’ άποτελέση δυω παχεΐς τόμους εις όγδοον, καί 

όπου είχεν επιφυλάξει καί ύπέρ έμοΰ θέσιν. Περί την μ.εσημβρίαν 

έκαμνεν επισκέψεις. Μίαν ημέραν έπηγαμεν εις την βιβλιοθη'- 

κην. Ενώ άνεβαίνομεν την πρός αύτην άγουσαν μεγαλοπρεπή 

μαρμαρίνην κλίμακα, μέ παρεκάλεσε ν’ αλλάξω τον πίλόν μου 

άντί του έδικοΰ του, καί, μη περιμείνας την συγκατάθεσίν μου, 

μ’ έστόλισε μέ τό καστόριόν του.

Μετά μεσημβρίαν είσηρχόμεθα σχεδόν καθ’ έκάστην εις τό 

καφφενεΐον. 2/εδόν πάντοτε τό επρότεινεν ά βαρώνος· δυστυ

χώς όμως επίσης σχεδόν πάντοτε κατά την κρίσιμον στιγμ-ήν 

της πληρωμης εύρίσκετο λησμονη'σας τό αύτοΰ βαλάντιον.

—  Πλη'ρωσε, Δον Φραγκίσκε, έλεγε τότε ψυχρότατα. 

Λογαριαζόμεθα.

Η άλη'θεια είναι, ότι ό βαρώνος, όσον βαρώνος καί άν 

ύποτεθ-ρ, δεν είχε λάβει πλουσίαν κληρονομιάν άπό τους εν

δόξους αύτοΰ προγόνους, καί άληθης μ.εγαλοφυί'α έχρειάζετο
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διά νά κατορθόνη νά γυρίζη τον κόσμον με τόσον ισχνούς πό

ρους. Αΐ άποσκευαί αύτοΰ ή σαν έλαφραί, καί τον άπτίλλαττον 

της πολλής τών βαστάζιον δαπάνης. Τέσσαρα υποκάμισα, 

τέσσαρα μανδηλ.ια, τέσσαρα ζεύγη καλτίων, κτε'νια καί βυρσας, 

τά ψιλογραμμένα χειρόγραφα, καί εν δέμα, περιέχον υπέρ τάς 

ιο ο  συστατικάς ¿πιστολάς εις τάς πέντε ηπείρους, ιδού τί πε

ριείχε το αύτοΰ κιβώτιου. 0  δέ μανδύας ¿χρησίμευσεν εις αύτόν 

ώς στρώμα καί σκέπασμα καί σκηνηλ

Ο βαρώνος έταξείδευε πάντοτε εις την δευτεραν Θέσιν, 

εξέλεγε τά μέτρια ξενοδοχεία καί ούδέποτε ¿λησμονεί, ταξει- 

δευων, νά παραλάβη μεθ’ έαυτοΰ έκ της ξηοάς τάς ζωοτροφίας. 

Μετά πολλής όμως εύφυΐας κατώρθωσε νά περιβάλη τάς οικο

νομίας μέ της ιδιοτροπίας τον πέπλον. Εκμεταλλευόμενος 

θαυμασίως τον τίτλον τοΰ βαρώνου, κατώρθωσε ν’ άποφευγη 

τάς άβράς περιφρονη'σεις τών έπιβατών της πρώτης θέσεως 

καί τών ύπαλλη'λων τοΰ πλοίου, καί όλοι ησαν περίεργοι νά 

συνομιλη'σωσι μέ τον ιδ ιό τ ρ ο π ο υ .

Καθ’ αυτό όμως ή το κωμικός μάλλον παρά ιδιότροπος. 

Μίαν τών ημερών, ένω ¿καθη'μεθα εις την Ακαδημίαν τοΰ 

Πλάτωνος, όπου καί σήμερον υπάρχει κήπος, εδρεψε ράγάς τι- 

νας σταφυλής καί τάς κατέπιε την μίαν; μετά την άλλην, ψιθυ- 

ρίζων έκάστοτε άσυναρτη'τους τινάς λέξεις.

—  Τ ί κάμνετε; τον ήρώτησα.

—  Καταπίνω, μοί άπεκρίθη, τούς επτά σοφούς της Ελ

λάδος.

Επί της Πνυκός ¿χειρονομεί παραφόρως · άπεκαλυπτετο 

εύλαβώς προ τοΰ υποτιθεμένου τάφου τοΰ 2ωκοάτους, καί έπί 

τη θέα χωρικής άπη'γγελλε στίχους τοΰ Ανακρέοντος. 2υνη- 

θροιζε τούς προστυγχάνοντας λίθους καί τούς άπέστελλεν ηριθ-
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μ.ημένους καί έπιγεγραμμένους εντός κιβωτίων εις Νεάπολιν. 

Εχάραττε πανταχοΰ τό όνομα αύτού, καί πανταχοΰ έφαντάζετο 

θαυμάζων ότι εύρε περίφημόν τινα τοποθεσίαν. Οΐ σαρκασμοί 

ημών, τών παιδίων αί ύβρεις καί τά λιθοβολήματα, τών Αθη

ναϊκών συναναστροφών αί κακίαι, ούδέν τούτων αύτόν έτάραττε. 

Περ ιέφεο6 πανταχοΰ απτόητος τό καστόριόν του.

Απαξ καί μόνον μετεμορφώθη ή κωμική εκείνη μορφή. 

Επεσκεπτόμεθα τά Ανάκτορα καί ε’ίχομεν σταθή προ οικογε

νειακής τίνος εΐκόνος. 0  βαρώνος μοί έφάνη συγκεκινημένος, 

καί ή φυσιογνωμία αύτου, ήν έπιμελώς παρετήρουν, έλαβεν 

ασυνήθη τινά έκφρασιν. Ητο σχεδόν ωραίος κατά τήν ώραν 
εκείνην.

—  Η εΐκών αύ'τη, μοί είπεν απομακρυνόμενος, ώμοίαζε τήν 
μητέρα μου.

II .

έ π ί του καταστρώματος του Ε λ λ η σ π ό ν τ ο υ ,  παρά τάς 

άκτάς τής Σικελίας, ¿γνώρισα τον δόκτορα Μ...

Μόλις προ μικρού ειχεν άφήσει τά βάθρα τών πανεπιστη

μίων τής σοφής Γερμανίας καί έταξείδευε πρός συμπλήρωσιν 

τών σπουδών αύτου. Διελθών τήν Ιταλίαν, έστρεφεν ήδη τά 

βήματά του πρός τήν κλασσικήν γήν τής έλλάδος.

Τό ταξείδιον ημών ύπήρξελίαν δυσάρεστον, καί έσχομεν τόν 

καιρόν νά σχετισθώμεν. 0  δόκτωρ εγνώριζεν ήδη τήν έλλάδα 

άπό τών βιβλίων, καί ήξευρε τ ί έμελλε νά ίδή, νά θαυμάση, 

νά έπικρίν/). Τό σχεδίασμα ύπήρχεν έτοιμον, καί ή εκλογή τών 

χρωμάτων έλειπε μόνον. Γνώσεις είχε πολλάς, ούδέν όμως
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άλλο. Ητο βιβλίον κινούμενον, έν έκ τών όντων έκείνων, τά 

όποια σκέπτονται καί βλέπουσι διά τού πνεύματος καί τών 

οφθαλμών άλλου. Είχε μίαν ομοιότητα μέ τον Αγγλον έκεΐνον 

περιηγητήν, όστις, καταπλέων τόν Δούναβιν, άνεγίνωσκε τήν 

περιγραφήν αύτού καί ¿θαύμαζε τάς όχθας έντός τού ό δ η γ ο ΰ  

αύτου, χωρίς μηδ’ άπαξ ύψόνων τους όφθαλμ.ούς έκ τού βιβλίου

έπί τής πέηιξ φύσεως.

Κατά τήν έποχήν έκείνην τά Γαλλικά άτμόπλοα άπεβίβαζον

εις Σύρον τούς έ π ιβ ά τ α ς  τή ς έ λ λ ά δ ο ς ,  καί έξηκολούθουν 

τόν είς Κωνσταντινούπολή αύτών πλούν., Συνήθως ή μεταφορά 

έπί τού μικρού ατμοπλοίου, όπερ έταξείδευεν έκ Σύρου είς Πει- 

οαιά, έγίνετο μ.ετά τίνος τάξειος. Αλλ’ ό Ε λ λ ή σ π ο ν τ ο ς  είχεν 

άργοπορήσει \  ημέρας, καί διετάχθη ν’ άναχωρήσ·/) αύθωρεί.

Ητο δέ νύξ καί θάλασσα τρικυμιώδης.

Μόλις έδόθη π ρ ά τ ιγ ο  καί δέκα κωπηλάται, είσπηδήσαντες 

πανταχόθεν είς τό κατάστρωμ.α, ήρχισανν’ άρπάζιοσι καί έπιβά

τας καί πράγματα. Καί έγώ μ.έν κατώρθωσα νά σωθώ άπό τούς 

όνυχας αύτών · άλλ’ ό πτωχός δόκτωρ,... ¿ζαλισμένος άπό τάς δι’ 

αύτόν άκαταλήπτους φωνάς τού καταχθονίου έκείνου στίφους, 

όπερ ήοιζε περί τής κατοχής αύτου, καί πεφοβημένος άπό τόν 

δούπον τών κυμάτων καί τάς βροντάς, καί’ τάς άστραπάς, πα- 

ρίστα θέαμα οίκτρόν καί γελοίον συγχρόνως. Επλησίασα, άπε- 

μάκρυνα τούς λεμ.βούχους καί τόν ώδήγησα άπό τής χειρός 

είς λέμβον, όπου ήδη βοήθεια φίλου εΐχον μ.ετακομ.ισθή αί

άποσκευαί ημών.
—  Σάς χρεωστώ τήν ζωήν, μ.οί είπε μετά δύω ώρας, το*·

'ποθετηθείς έπί τού Περικλέους.

Εποότεινα αύτώ νά μέ συνοδεύση είς τήν ξηράν.

-—  Αστείζεσθε, άπεκρίθη, ζητών τόν θαλαμίσκον αύτού.
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Η μεταξύ Σύρου καί Πειραιώς θαλασσοπλοία ΰπηρξεν επίσης 

λίαν δυσάρεστος. Εφθάσαμεν εις τόν Πειραιά μετά το μεσονύ

κτιον. Ο ί αξιωματικοί του Π ερ ικ λεού ς μ«ς συνεβούλευον να 

διανυκτερεύσωμεν εις το πλοίον.

—  Μη ριψοκινδυνεύσετε εις τοιαύτην ώραν καί μέ τοιου- 

τον καιρόν εις τον δρόμον του Πειραιώς...· ττρό μιάς έβδομάδος 

¿γύμνωσαν εκεί δύω δοκίμους της Π α ν δ ώ ρ α ς ...· παρ’ ολίγον 

νά δολοφονη'σωσιν ένα Αγγλον... Προσέξατε... · άλλως τετοιαύ- 

την ώραν δεν θά ευρητε όχημα...

Γι θά κάμετε; μέ ηρώτησεν ό δόκτωρ.

Θά υπάγω εις τάς Αθήνας.

Δεν ηχούσατε...
Γ| Ί '

—  1 ι ;

Ο δρόμος είναι πληρης ληστών.'

—  Α  μπά!

Επειτα δεν θά εΰρωμεν όχημα...

■ Θα ευρωμεν · άλλεως θά υπάγω πεζός.

—  Μείνατε, φίλε, μείνατε... κάμετε με ταύτην την 
χάριν.

Αδύνατον... Ακολουθήσατε' με, η χαίρετε.

—  Μίαν στιγμήν,.. Α λλ’ αυριον τί θά γίνω μόνος... ;

Ελάτε μ.αζη μου.

Καί οί κλεπται;...

Ιελος άπεφάσισε, καί άπεβιβάσθημεν όμου. Αφήκα αύτδν 

να φυλάττη τάς'αποσκευάς καί, μεταβάς εις άναζη'τησιν οχήμα

τος, ¿συμφώνησα μέ δύω παλληκαράδες, τών οποίων ή θέα 

εφερε ρίγος εις τον πτωχόν δόκτορα. Αύτοί δέ μόλις εϊδον τόν 

;ένον, έδιπλασίασαν την τιμήν. Οί άμαξηλάται είναι πανταχού
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οι αύτοί. Τέλος ό δόκτωρ Ιχώθη τρόμων καί σιωπηλός εις τινα

του όχη'ματος γωνίαν, και εκινησαμεν.

Κατά την εποχήν εκείνην ό συνταξειδιώτης του δόκτορος, 

τό εξομολογείται, είχε την μανίαν νά πειράζτ,, και απεφασισε 

νά διασκέδαση ολίγον μέ τόν φόβον του δόκτορος.

 Δοκ,τορ!... δοχ,τορ. βλεπετε 5···

—  Τ ί;
—  Κάποιος είναι κρυμμένος όπίσω εκείνου του δένδρου.

() δόκτοορ ¿σιώπα.
—  Δόκτορ, είδετε;.·. ό αμαξηλάτης μας άντη'λλαξε νεύμα 

μαζη του.

(3 δόκτωρ έξηλείφετο επί τών προσκεφαλαιων.

—  Μου φαίνεται, δόκτορ, ότι έκεΐ κάτω βλέπω καμμίαν

δεκαριά ανθρώπων.

—  Εχετε πολλά χρήματα, δοκτορ;

—  Μη τα βάλετε μαζη μου, δόκτορ, εάν μας συμβη 

τίποτε...
Οταν εφθάσαμεν εις Αθήνας, ήτο σχεδόν νεκρός άπό 

φόβον.
—  Εφθάσαμεν τέλος! άνεκραξα.

Ο δόκτωρ έξηλθε της γωνίας του.

  ΐίγίο δέν βλέπω τίποτε. Που ε’ίμεθα ;

  Εις την οδόν του Ερμου.

—  Αλήθεια! δέν θά τό ύπωπτευόμην.

  £γώ θά καταβώ εδώ, δόκτορ. Καλήν νύκτα!

—  Πώς! μέ άφίνετε!...

__ Συγχωρείτε βεβαίως την άνυπομονησίαν μου. Εχω νά 

’ίδιο δύω έτη τόν πατέρα μου, τήν μητέρα μου.



—  Αλλά νά μέ άφήσετε μόνον μέ αυτούς τούς ανθρώ

πους ς...

Περιμείνατέ με μίαν στιγμήν, νά τούς ’ίδω, και είμαι 

εις τάς διαταγάς σας.

Εύρον τον δόκτορα περιμενοντα εις τό κατώφλιον τής θυ- 

ρας μ.ου. Δέν είχε τολμήσει νά μείν-ρ εντός τοΰ οχήματος. Εις 

τό ξενοδοχείου, ό'που αυτόν ώδήγησα, έκοιμώντο όλοι. Επί 

τε'λους υπηρέτης ημίγυμνος, πελίόριος καί τραχύφωνος, τοΰ 

όποιου ή θέα ολίγον ένεθάρρυνε τόν δόκτορα, μάς ώδήγησεν 

εις έν δωμάτιον.

Την επαύριον πριοι έπήγα νά ίδω αυτόν. Δέν μοι ήνοιξεν, 

εΐμ.ή άφοΰ έβεβαιώθη περί τής ταυτότητάς μου.

IIτοίχος δόκτωρ, ποιον θέαμ.α ! Είχε διέλθει όλ.ην τήν νύκτα 

άΰπνος επί τοΰ αύτοΰ κιβωτίου, όπερ είχε θέσει όπισθεν τής 

θυρας ώς φραγμόν.

Βιαζόμενος νά τελειώση όσον ταχύτερου τό ταξείδιον, άνε- 

χώρησε μετά δύω ημέρας διά νά επισκεφθή τάς επαρχίας. 

ΓΙαρα τα μεθόρια κατά σύμπτωσιν, την όποιαν εις μάτην (ονει

ροπόλησα εις τάς έκδρομάς μου, ένέπεσεν εις συμμορίαν αλη

θινών ληστών. Ο κωμικός αύτοΰ τρόμ,ος διεσκέδασεν αύτούς 

πολύ, καί τόν προσεκάλεσαν νά συμμερισθή τό ψητόν των. Ως 

λύτρα δ’ έπήραν μόνον τά ξηράφια αύτοΰ καί ολίγα σιγάρα.

Τό συμ.βάν τοΰτο έκααεν αύτόν νά φανή αδυσώπητος εις 

τήν εκλογήν τών χρωμάτων, δύ ήν ένέπλησε τό Ο δ ο ιπ ο ρ ικ ό ν  

αύτοΰ. Επανήλθεν εις Αθήνας δυσηρεστημένος προς τούς αν

θρώπους καί τά πράγματα, παραπονούμενος κατά τών ελεεινών 

δρόμων καί τών άνευ επίπλων οικιών, κακολογών τούς ξενοδό

χους, καταρώμενος τούς κακώς άνατεθραμμενους ίππους, οί 

όποιοι τόν έρριπτον κατά γής, ειρωνευόμενος τήν εύφορον γήν

— 118 — καί τόν ώραΐον ούρανόν τής Ελλάδος καί περιπαίζων τούς Ελ

ληνας καί τήν αύτών κυβέρνησιν.
  Πόσον έπόθησα νά ίδώ Εύρωπαϊκήν πόλιν! μοί ελεγεν

άδιακόπως.
Μόνον τήν ημέραν τής άναχωρήσεως έφαιδρύνθη ή κατηφής 

αύτοΰ μορφή.
—  Σάς λυπούμαι, μοί είπε, νά μένητε εις αύτόν τόν τόπον ! 

0  δόκτωρ Μ .. . ήτον ό πρόδρομος τοΰ Αβούτ!

— 119 —

Μ. Π. Β.



Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α .

ΤΡΑ ΓΟ ΥΔΙΑ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΜ ΥΘΙΑ.

Ο Ε Ρ Ω Τ Ε Υ Μ Ε Ν Ο Σ  Κ Λ Ε Φ Τ Η Σ .

Εχουν απάνω στα βουνό οί κλέφταις ζιαφέτι· στη σούγλα 

γυρνούνε δέκ’ άρνιά. Τό κρασί τρέχει ποτάμι · άπ’ όλα τά 

χείλια πετοΰν χαρούμ,ενα τραγούδια.

Μον’ ό Ανδρικός κάθεται συλλογισμένος και θλιβερός. Τ ί 

συλλογίζεσαι, Ανδρικό; τί γυρεύει το μάτι σου κάτω στο 

κάμπο; Γυρεύεις εχθρικό κεφάλι, καθώς ταιριάζει στα πα- 

ληκάοια; Μά όχι. Είναι γλυκά τά μάτιά σου καί μοιάζεις 

σαν νά βαοέθης το βουνο, σαν νά ¿πεθύμησες τον κ ά μ π ο ... 

Μήπως κακοί συλλογισμοί περάσαν άπ’ τον νοΰ σου;

Πρόσεξ , Ανδρίκο, πρόσεξε! Γλήγορα τρέχεις, μά τρέχει 
γληγορύτερα το κλέφτικο το βόλι.

Καί σύ, Καλιακούδα, γιατί κιτρίνισες σάν τό κερί;

—  Ο Χάρος, φώναξεν ό Καλιακούδας, ο Χάρος κάποιον

άπό ’μας θά πάρη - καί πέταξε μακρυά τό κόκαλο, που έξηνε 
μέ τό μαχαίρι.

—  Λοιπόν εις την ύγειά του! άποκρίθηκε ό πλιό νεός άπό 
τούς κλέφταις.
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Μαύρ’ ειν’ ή νύκτα. Οί κλέφταις κοιμούνται καί βαστούν 

τό τουφέκι σφικτά στά στηθια καί τό σπαθί στο χέρι. Εχουν 

στρώμα την γη, προσκέφαλο μιά πέτρα. Ψιλή ψιλή βροχή

τούς νανουρίζει.
—  ίιάννη! λέει ό Ανδρικός στον ψυχογιό του, ση'κου καί

πάμε. Πού πάνε;
Στον κάμπο κάτω ειν’ ένα χωριό καί στο χωριό μιά γυ

ναίκα ψιλή, λυγερή'. Μιά μέρα πέρασε σιμά της ό Ανδρικός 

καί τού ’ ριξε τά μάγια. Από τήν ημέρα εκείνη, ήμε'ρα τρισκα

τάρατη, δεν είναι πια ό Ανδρικός τό πρώτο παλληκάρι. Τό 

παλληκάρι δέν έχει άλλη άγαπητικιά άπό τήν λάμα τού

σπαθιού του.
Ο Ανδρικός περπατεί μέ σκυφτό κεφάλι· ό Ιιάννης τον 

ακολουθεί, σάν τό σκυλί τον αφέντη του.

—  Ανοιξε, κόρη, ειν’ ό Ανδρικός.

Ωραία ή'τανε ή κόρη τού διαβόλου. Τά μάτιά της έλαμπαν 

σάν ή'λιος, τά στήθιά της ήταν άσπρα σάν τό φεγγάρι. Τό έ'να 

της χείλι άξιζε χίλια γρόσια καί δυο χιλιάδες τάλλο. Τά 

φρύδιά της τά μαύρα μονάχα άξιζαν ένα βιό. Τό σώμά της 

έλύγιζε σάν κό καλάμι. Στο μικρό πόδι.της μπορούσες νά πέ

ρασης δακτυλίδι.
Τά μαΰρά της μαλλιά λυτά άπλωσε γιά προσκέφαλο στον

Ανδρίκο.
Ανδρίκο, Ανδρίκο! πιο σίγουρο προσκέφαλο ήτον τού λη

μεριού ή πέτρα. —
0  Ανδρικός κοιμάται, μά δέν κοιμάτ’ ή ό'μορφη. Συλλο

γίζεται τά στολίδια, τά διαμάντια πού τής έταξαν, πού θά 

τ ’ άγοράση μέ τό αίμα τού κλέφτη.



Εξαφνα άκούσθη μια φωνή. Σκοτώθηκεν ό ΐιάννης καί τόν 

Ανδρικό πιάσαν ζουντανό οί Τούρκοι........

Ο ΘΗ ΣΑΥΡΟΣ.

Η Μαριγώ ή'τανε ’στη βρύσι. Χαμήλωσε τά μάτια, σάν 

είδε τόν Βασίλη ν’ άρχεται.

—  Αφίνω τό χωριό, Μαριγώ... φεύγω, μά θά γυρίσω 

πίσω καί θά σε πάρω τότε γυναίκα, Μαριγώ, γιατί θά ήναι 

τότε πλούσιος ό Βασίλης.

Η Μαριγώ ’ξιππάσθη. —  Πλούσιος! είπε.

—  Ναι πλούσιος, πλούσιος! Είδα σήμερα στον ΰπνο μου 

ένα Αράπη καί μοΰ 'δείξε τό με'ρος, ό'που θά ’βρω θησαυρό. 

>< Περπάτα όλο ίσια, μοΰ είπε, πρός τό με’ρος πού βασιλεύει ό 

ήλιος, ώς πού νά ’βοής ένα δάσος καί μεσ’ στο δάσος ένα ρη- 

μοκκλήσι- σκάψε άπό κάτω άπό τήν αγία τράπεζα καί θά βοής 

πολλά πολλά διαμάντια. »

Η Μαριγέυ ακούσε μέ προσοχή τά λόγια τού άγαπητικοΰ 

της καί στά μάτιά της ελαμψε χαρά.

—  Η μητε'ρα μου έρχεται! είπε- στο καλό, Βασίλη! καλή 

τύχη! Εσήκωσε τή στάμνα της ξεχειλισμένη, τήν έβαλε στον 

ώμο κ’ έτράβηξε γιά τό σπήτι.

Σάν έμεινε μόνος ό Βασίλης ά'ρχισε νά μετανοιόνρ γιατί νά 

’πή τό όνειρό του· θυμήθηκε πώς όσοι δέν φυλάξουν αυτά μυστικά 

τους θησαυρούς τους χάνουν. Αγάλια, άγάλια όμως ησύχασε 

καί δέν τό συλλογίσθηκε πιά. Τήν άλλ’ ημέρα ’πούλησε τήν 

καλύβα, πού τού ·είχ’ άφήσει ό πατε'ρας του , κ’ ¿κίνησε νά πάη 
νά βρ-?ί τό θησαυρό.

Περπάτησε τρεις με'ραις καί τρεις νύχτες, άνέβηκε βουνά,

πέρασε ποτάμια, μά δάσος δέν ηύρ’ εμπρός του. Η πείνα, ή 

δίψα, ή κούρασι τόν σταματούσαν , ή ενθύμησι τής Μαριγώς 

τού "δίνε πάλι δύναμι. Οσω προχωρούσε, ή γή εγίνουνταν 

ξερή καί έρημη, καί έκαιε περισσότερο ό ήλιος. Ενα βράδυ 

έφθασε σ’ ένα βουνό κ’ είδε μακρυά μιά μαυρίλα· ήταν τό δά

σος. Α π ’ τή χαρά του ξεφώνησε· άμά ή δύναμι τού λειψε κ’ 

έπεσε κάτω λιγοθυμισμένος. Ο ί διαβάταις τόν σήκωσαν καί τόν

πήγαν σ’ ένα χάνι.

Πολλαίς ήμέραις γύρισ’ ό Χάρος τρυγύρου στο κρεβάτι τού 

Βασίλη, μά δέν ήμπόρεσε νά τόν πάρη. Ο Βασίλης τότε είδε 

σάν έγιανε σιμά είς τήν φωτιά νέα κόρη· ήτανε νύκτα καί μο

ναχά ή φλόγα τής φωτιάς ¿φώτιζε τό σπήτι.

Ο Βασίλης θάρρεψε πώς ήτανε ή άγαπητϊκιά του· Μαριγώ ! 

¿φώναξε· ή νιά ¿σίμωσε στο κρεβάτι- δέν ήταν ή Μαριγώ. —  

ΓΙοΰ είν' ή Μαριγώ; ¿ρώτησε πάλι ό Βασίλης.

—  Παναγία, βόηθά τον! είπε σιγά ή κόρη,, καί έκαμε τόν

σταυρό της.

Στο μάτι της έφαίνουνταν τόση .καλοσύνη, στή φωνή της 

τόση γλυκάδα, όπου βαθειάέσυγκινήθηκε ό Βασίλης· ενθυμήθηκε 

τότε τό ταξείδι, τό θησαυρό, τήν λιγοθυμία. Καί πάλ’ ¿πήγε 

νά ρωτήση τήν ξένη, άμ’ έξαφνα έμβήκαν οί νοικοκύριδες τού

χανιού.

—  Καλλιόπη ! είπ’ ένας στή νιά, πώς πάει ό άρρωστος ;

—  Η Παναγία άς κάμη τήν χάρι της· μόνον αύτή μπορεί 

νά τόν σώση.

—  ίΐς  πότε θά βαστάξη αύτή ή αρρώστια; μάς χαραμίζει 

τόν τόπο έδώ, καί τό κάτω κάτω δέν θά μά; άφήση, άλλο άπό 

τό τοαάοι του.ι ι
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—  Λυπήσου τον, αφέντη, λυπη'σου τον! ό Θεός θά σου τό 
πληρώση.

—  Αφού ή Καλλιόπη θέλει νά κάνη ψυχικά, είπ άλλος μέ 

χονδρό γέλοιο, άς μάς πληρώστι αυτή γιά τόν άρρωστο. Είδα 

τό πρωί έναν πλου'σιο ξένο που τής έδωκ’ ένα φλουρί.

—  Καλά τό είπες! έ! δόσε τό φλουρί, Καλλιόπη, ή πε- 

τουμε τόν άρρωστό σου στο δρόμο.

Ο Βασίλης δοκίμασε νά σηκωθή · δέν είχε δύναμι· δοκίμασε 

νά μιλήσνι · δέν είχε φωνη'.

Η Καλλιόπη έβγαλε άπό τόν κόρφο της τό φλουρί, τό μόνο 

που είχε, καί τό έδωκε στον αφέντη.

>< Θά τής δώσω κ’ εγώ όλο τό θησαυρό · » είπε μέσα του ό 

Βασίλης. Μά έπειτα συλλογίσθηκε πώς τόν θησαυρό τον έταξε

τής Μαριγώς. « ε ! δέν πειράζει! είπε - θά δώσω καί στην Καλ

λιόπη, » κι’ άποκοιμη'θηκε.

έκείνη τήν χρονιά έκαμε βαρυ χειμ.ώνα· τό χάνι ήταν 

πάντα γεμ-άτο, τόπο δέν είχε γιά τους ξένους· καί ό αφέντης 

¿φοβέριζε νά διώξη τον άρρωστο. Τό ψωμ-ί ήταν λιγοστό. Η 

Καλλιόπη έκρυφτεν άπό τό δικό της γιά νά δίνη καί στον 

άρρωστο. Τά μάτιά της δέν ¿σάλευαν άπό πάνου του. Αν 

κανένας ταξειδιώτης έριχν’ απρόσεκτα την κάπα του, βρεμένη, 

στο κρεβάτι του Βασίλη, έτρεχε καί τήν έπερνε γιά νά την 

άπλώση άλλου. Καί οί άγωγιάταις τήν γελούσαν.

Ουτε μ,έρα ουτε νύκτα δέν έσφαλνοΰσε μάτι ή Καλλιόπη· άμ’ 

άναστέναζ’ ό Βασίλης, έτρεχε σιμά του, καί, δίχως αυτή, θά 
ματαγυριζ’ ό Χάρος.

0  χειμ.ώνας πέρασε, καί ό Βασίλης ¿χαιρέτισε πάλι τόν 

πρώτο ήλιο τής άνοιξις, σάν φίλο, που είχε πολυν καιρόν νά
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τόν ’όή. Αποχαιρέτησε τότε τήν Καλλιόπη κ’ έφυγε· έκλαιγ’ ή 

φτωχή, μά έκρυφτε τά δάκρυα της.

Σιγά σιγά έσυρθηκ’ ώς τό δάσος κ’ ηύρ’ έκεί τό ρημοκλήσι* 

σάν ένυκτωσε πήρε τήν άξίνη κι’ άρχισε νά σκαφτή. Μιά όρ- 

γυιά βάθος, χτυπησ’ ή άξίνη σέ ξύλο · έσκυψε, είδε τό κι

βώτιο, τ ’ άρπαξε, τό έκρυψ’ άποκάτω άπό τήν κάπα του κ’ 

έφυγεν. Εχάραζ’ ή μέρα, όταν έφθασε πάλι στο χάνι, έμ.βήκε 

μέσα, κλειδώθηκε μ.υστικά καί άνοιξε τό κιβώτιο  Οχι δια

μάντια, κάρβουνα έπεσαν άπό μέσα.............................................

Δυστυχής, άπελπισμ.ένος ό Βασίλης ήλθε κ’ ¿χτύπησε τήν

πόρτα τής Μαριγώς.
—  Μαριγίο! είπε, τόσες φορές μου είπες ποίς μ.’ άγαπας.

Μ ’ άγαπά:, Μαριγώ, δέν είν’ άλήθεια;

—  Που είν’ ό θησαυρός;

—  Θά δουλέψω, Μαριγώ, τά χεριά μου άς ήν’ καλά· θά 

γένω πλούσιος, δουλεύοντας, μά πές μου πώς μ.’ άγαπας.

Η Μαριγώ έκλεισε τήν πόρτα κ’ ΰστερ’ άπ’ ολίγους μ-ήνας

¿πανδρεύθηκε μ’ έναν πλούσιον γείτονα.

0  Βασίλης ¿δείχθηκε παλληκάρι· μ.έ τόν πόνο στήν καρδιά, 

έπιασε τή δουλειά καί λίγο λίγο ξέχασε τήν πλ.ούσιά του άγα- 

πητικιά, κι’ άρχισε νά θυμάται τήν φτωχή κόρη ποίί τόν έσωσε 

στο χάνι. Σιμά στήν Καλλιόπη ¿γνώρισε τί θά πή ευτυχία. 

Η δουλειά καί ή άγάπη είναι τά μ.όν’ άληθινά καλά σ’ αυτόν

τόν ψεύτικο κόσμο.
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Η ΜΑΡΙΑ Κ’ Η ΕΛΕΝΗ.

Ησαν νέοι . . . δεκαπέντε φορές ή άνοιξι είχε ράνει μέ 

λουλούδια τά μαλιά τους. Αγαπιούνταν καί τώλεγαν τόσες 

φορές, όσες στιγμές έ'χ’ ή μέρα.

Μιά μέρα οί κουρσάροι είδαν τήν Μαρία καί τήν άρπαξαν.

0  Γιώργης άπελπίσθηκε, δέν ή'θελε παρηγοριά, κι’ αν δέν 

είχε τήν φτωχή' του μάνα, θά γύριζε τον κόσμο γιά νά 

τήν βρή.

Πέρασαν χρόνια· ό Γιώργης γιά νά κάμη τό θέλημα τής 

μάνας ¿διάλεξε γυναίκα μιά άπό τές κοπέλαις του χωρίου. Η 

Καταιρίνα ήταν φρόνιμη νοικοκυρά, αγαπούσε τον άνδρα της, 

του χάρισ’ ό'μορφα παιδάκια. Κ ι’ όμ.ως δέν ήτανε χαρούμενος 

ό Γιώργης· γιά τό παραμικρό βασάνιζε τήν φτωχή του γυ

ναίκα. Ενα παιδί του μοναχά άγαπούσε, ¿κείνο που λέγουνταν 

Μαρία.

Τριάντα χρόνων χήρεψ’ ό Γιώργης· ή λύπη τον κυρίεψε 

τότε καί άλλου δέν ευρισκε παρηγοριά παρά ή σιμά στήν 

κόρη του Μαρία ή μ.ές στήν έκκλησιά.

Μιά μ.έρα γυρνώντας στο σπήτι του είδε τήν Μαρία στά 

γόνατα μιας ξένης γυναίκας · ¿φαίνουνταν χαρά γεμ.άτη.

—  Ποιά είν’ αυτή ή γυναίκα; ¿ρώτησε τήν παραμάνα.

—  Είν’ ή Ελένη , ή δούλα ’ποΰλθε χθές στο σπήτι.

Ο Γιώργης δέν ¿πρόσεξε πιά στή ξένη· κ ’ εκείνη δέν κύτ- 

ταζε παρά τή δουλειά της. Πέρασαν χρόνια, κι’ ό Γιώργης 

πάντα ήταν λυπημένος. Δίχως όρεξι έπιανε τήν δουλειά καί 

γλήγορα τήν παραιτοΰσε κουρασμένος. Η φτώχια δέν άργησε 

νά τον πλακώση.

Καί τότε όλ’ οι δούλοι έφυγαν · μοναχά ή Ελένη έμεινε, κι’

αυτή ¿πρόσεχε, αύτή ¿χαΐδευε τά παιδιά · τό παρετήρησ’ ό 

Γιώργης.

—  έλε'νη, τής είπε μιά μέρα, έσυ δέν μ.’ άφησες σάν τούς 

άλλους. Εννοιά σου! άπ’ αύ'ριο θά πιάσω πάλε τή δουλειά, κι’

όλα καλά θά πάνε.

Ηταν άργά πλέον τό χωράφι, τό περιβόλι, τό σπήτι που

λήθηκαν, κι’ ό Γιώργης έπεσ’ άρρωστος άπό τή λύπη.

—  ε ! πού καταντήσαμε, Ελένη! τής είπε· δέν λυπούμαι 

νιά μένα . . . λυποΰμ-αι γιά τά παιδιά μ.ου , γιά τήν Μαρία . . .

Καί τά κλάμματα τον πήραν.

 Γιατί νά βάζης μ.αράζι, άφέντη; έχουμ.’ ακόμα βιος καί

φθάνει γιά νά ζήσωμ’ ευτυχισμένα. . .

Μιά νύκτα μές στήν άρρώστιά του ό Γιώργης άκουσε κρότο. 

Εσηκώθηκε κ’ είδε τήν Ελένη πού έπλυνε ρούχα· έβαλ’ υπο

ψία, ξέτασε, κ’ έμαθε πώς ξενόπλυνε όλη τήν νύκτα, γιά νά 

θρέψνι τά παιδιά τήν ημέρα. Αυτό τον πλήγωσε κατάκαρδα- 

τότε έννοίονε πώς άφινε ξένους νά φροντίζουν γιά τά παιδιά 

του.
—  Δέν πειράζει! τουλεγ’ ή Ελένη. Εγώ είμ’ έδώ· όσο έχω 

χέρια, φθάνουν γιά νά θρέψω τά παιδιά. Ας βάλν; μόνον ή Παν

αγία τό χέρι της νά ’γιάνης.

Ο Χάρος βαρέθηκε νά προσμ.ε'νη στή θύρα τού Γ ιώ ρ γ η ... 

τήν ηύρ’ ένα βράδυ άνοικτή κ’ ¿μπήκε μέσα· έννοιωσ’ ό Γιώργης 

το σιδερένιο του χέρι νά τον σφίγγτρ.

—  Ελένη, πεθαίνω. . .  Ελένη, τά παιδιά μ.ου, τή Μαρία 

μ.ου. . . ό Θεός θά σού τά πληρώση.

—  Γιώργη, Γιώργη, τον άποκρίθηκ’ εκείνη, τά παιδιά σου 

θά έχουν μ.ητέρα· αν δέν πιστεύης τον όρκο τής Ελένης, πί

στεψε τήν αγάπη τής Μαρίας, όπου τόσον καιρό δέν ¿γνώρισες.
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:—  Μαρία, έφώναξ’ ό 1’ιώργης, Μαρία! ν' ¿δοκίμασε να

σ'/ικωθή, ij.cc  έπεσε κάτω, και όέν εσηκώόη πλέον...................

“ Δεν ήμουν πια άξια γι’ αύτόν », μου είπ’ ή φτωχή κοπέλα, 

ό'ταν την ρώτησα, γιατί δεν ¿φανερώθηκε π ρ ο τή τερ α .
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ΚΑΚΗ ΜΗ ΓΚΡΑ , Κ ΑΛΟΣ Γ ΙΟ Σ .

Ο Χρηστός, φεύγοντας για τον κάμπο, έλεγε στη ρ.άνα του ·

« Μάνα, σου άφίνω την Χρυσή μ.ου · αγάπα την σαν κόρη 

σου, φύλαγε την σαν τά ματιά σου. » Η  ριάνα του Χρήστου 

ό'μως δεν αγαπούσε την νύφη της, γιατί ήτανε άπό ξένον 

τόπο.

Μια βραδυά ό αφέντης του χωρίου πήγε στο σπήτι τής ¡κάνας 

του Χρήστου, κ εκείνη σαν τον είδε χτύπησε στην θύρα τής 

Χρυσής. « Ανοιξε, Χρυσή μου, άνοιξε, κ έτοίμασ’ τό κρεβάτι'· 

ό Χρήστος γύρισε ν' είν’ κουρασμένος. » Η Χρυσή άνοιξε. . .  κι’ 

ό αφέντης του χωρίου ’μ.βήκε μέσα.

Την άλλη μέρα ή Χρυσή εκλείσθη σέ μοναστήοι.

0  Χρήστος γύρισ’ άπό τον κάμπο. « Μάνα μου, πού είν’ 

ή Χρυσή; μάνα μ.ου, τί ζούλεψες του γιου σου; τό σπήτι του; 

τά ρούχα τά χρυσά του ; . . . .” Επήδησε στο μαυρό του κ’ έφυγε 

άπό τό χωριό.

Στον δρόμο ηύρε του χωρίου τον άφέντη· ήξευρε πώς τά 

τον εύρη. >< Ε ! πώς σου φάνηκ’ ή Χρυσή μ,ου; » του είπε. Και 

πρίν προφθάσνι εκείνος ν’ άποκριδή, τούκοψε την μιλιά τό βόλι 

του Χρήστου.

Ο Χρήστος έγινε κλέφτης.

Ως τόσο τό ράσο έξέσχιζε τώμορφο κορμί τής Χρυσής.
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« Πουλάκια, έλεγε, σεις που βλέπετε τον Χρηστό μου, πέτε 

του πώς ή φτωχή' του ή Χρύσω πεθαίνει, πώς τον αγαπάει 

άκόμ.α. »

6  Χρήστος ήταν μακρυά' είχε σαράντα παλληκάρια καί 

χυ'νοντας αίμα ξεχνούσε την Χρυσή. Είχε κάνει πολλές χήρες 

καί πολλά ορφανά καί πολλές μανάδες έκλαψαν τους γυιους 

των, που πελέκησε τό σπαθί του Χρήστου !

Μια μέρα ένα νέο κι’ ώμορφο παλληκάρι ήλθε κ’ έγεινε κλέ

φτης· λέγουνταν Τζάνος · ήταν ό πρώτος στο πήδημα, ό 

πρώτος στο λιθάρι,ό πρώτος στο τουφέκι κι’ ό τελευταίος στο 

χορό καί στα τραγούδια.

Οί άοματωλοί χτύπησαν τους κλέφτες. 0  Τζάνος λαβώ

θηκε· οί σύντροφοί του τον έφεραν εις τό λημέρι* έκαμαν τές 

φουστανέλες του ξαντό κ’ ¿πήραν νεράκι άπό τό ποτάμι γιά 

τήν πληγή του.

Τότε είδαν ό'τι ό Τζάνος ήτον γυναίκα. « Χρήστο, είπε στον 

καπετάνιο, Χρήστο, δέν γνωρίζεις τήν Χρυσή σου, τήν γυ- 

ναϊκά σου ;. . . » —  Δέν έχω πια γυναίκα! άποκρίθηκ’ ό Χρή

στος, κ’ έφυγε μ.ακρυά άπό τό μέρος, όπου ή φτωχή Χρύσω 

ξεψυχούσε. ι

όλίγους μήνας υστέρα άπό τον θάνατο τής Χρυσής ένας 

χωριάτης τοΰφερε ένα γράμμα άπό τον παππά τού χοιριού 

του- ή μ.άννα του έπεθαινε καί τον γύρευε νά τού δώσφ τήν 

ευχήν του. Ο Χρήστος ¿κίνησε με τον ψυχογιό του. Στον δρόμο 

όμως τον έπιασαν οί Τούρκοι, καί ¿πειδή δέν θέλησε νά τουρ- 

κέψη, άποφάσισαν νά τον κρεμάσουν. Ο Χρήστος παρακάλεσε
\ \ \ » /  \ / \  Χ~  \ / ν  /¡¿ονα*/α να τον αφτ,σουν να παη να οιί] την ¡¿ανα του, να παρη 

τήν ευχή της καί νά γυρίση· μά δέν τον άφησαν οί Τούρκοι.

ί)
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Τήν νύκτα, εκεί πού συλλογίζουνταν τήν μάνα του, άνοιξ’ ή 

πόρτα τής φυλακής, καί ένας Αρβανίτης, όπου τού είχε κάνει 

άλλοτε μιά δούλεψιν ό Χρήστος, εμβήκε. « Χρήστο, είπε, ό 

κεχαγιάς μουδωκε τήν άδεια νά μείνω στον τύπο σου, ώς πού 

νά ίδής τήν μητέρα σου καί νά γυρίσης. Αν δέν γυρίσης ώς τό 

πρωί, Θά κρεμάση εμένα. »

Ο Χρήστος πετάει σιμά στήν μάνα του, τήν βρίσκει πε- 

θαμένη · θέλει νά τήν θάψη, ή ώρα φεύγει, καί όταν έφθασε 

μπροστά στή φυλακή' του πάλι, ό ή'λιος έλαμπε στόν ουρανό 

κι’ ό Αρβανίτης ¿σάλευε κρεμασμένος στόν πλάτανο.

Ο κεχαγιάς ¿κάπνιζε τον ναργιλέ του ολίγο παραπέρα.

—  Θέν μπορούσες νά προσμένης λίγο ακόμα, τού είπ’ ό 

Χρήστος θυμωμένος. Ο κεχαγιάς ¿πρόσταζε νά ξεκρεμ.άσουν 

τον Αρβανίτη, καί στόν τόπο του κρέμασαν τον Χρήστο.
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Η ΧΑΙΔΩ.

Ητον μήνας θεριστη'ς · ό ή'λιος ¿βασίλευε.

Οί δυώ αρραβωνιαστικοί κατέβαιναν μ-αζή τό βουνό. Τά 

μ.άτια τής Χάίδως είχαν τό χρώμα τ ’ ουρανού· τά μακρυά 

της μαλλιά ήσαν χρυσά σάν τά στάχυα, πού ήταν μ.αζή πλεγ

μένα, καί τά δροσάτα χείλιά της ήταν κόκκινα σάν τό 

τριαντάφυλλο. Ο Κίτζος ήταν υψηλό καί ώμ,ορφο παλληκάρι· 

ή νέαις έτρεμαν τά μαΰρά του μάτια, οί Τούρκοι τό μ.ακρύ 

του καρυοφύλι. . .

Ενα φιλί, δυώ δάκρυα καί χωρίσθηκαν.. .  Η κόρη πήρε τό 

δρόμο τού χωριού κι’ ό νιος ¿κίνησε γιά τό γιαλό, έ κ εί τον 

πρόσμενε τό καράβι γιά νά τον πά·/| στήν Φραγκιά.. .

Από τότε πολλές φορές άνθησαν οί κάμποι, κι’ ό Κίτζος 

δέν ¿γύρισε. Τ ί κάνει στά ξένα, τί τον βαστάει έκεΐ; Τό σπη'τι 

του ρη'μαξε, ή άρραβωνιαστικη' του μ,αραίνεται, τό τουφέκι

του σκουριάζει.
—  Ο Κίτζος σ’ έξέχασε, έλεγαν τής Χάίδως, αγαπά άλλην.

Κ ’ ή Χάϊδω έλεγε ■

—  Εγώ τάν άγαπώ πάντα.

—  Ο Κίτζος σ’ έξέχασε, έλεγαν ή κακές γλώσσες · είναι 

χρυσή χώρα ή Φραγκιά καί ώμορφες καί πονηρές αί Φράγ 

κισσες. Ο Κίτζος ήταν ώμ,ορφο παλληκάρι, δέν γυρνάει πιά

στο χωριό.
—  Είπε πώς θά γυρίση, έλεγ’ ή Χάϊδω, θά γυρίση.

—  Γιατί δέν σού στέλνει τότες χαιρετίσματα;

—  Αφέντης είναι ο,τι θέλει νά κάνρ.

Πέρασαν χρόνια πολλά.

—  Χάϊδω, τής έλεγ’ ό πατέρας της, γέοασα, γλη'γορα θά

μείνης μονάχη στόν κόσμο. . . .

Κ ι’ άλη'θεια σέ λίγο ό γέρος πήγε μέ τον Χάρο μαζή νά

κάμνι τ’ αγύριστο ταξείδι.

« Πού είσαι, Κίτζο, πούσαι, νά δι-ρς τής Χάίδως τά κα

ταφρόνια; Τά χέριά της, πού ήταν καμωμένα γιά χάδια,

δουλεύουν τά χωράφια... »
—  Ωμορφη πούναι ή κοπέλ’ αύτη'! είπε μιά μέρα τ' άρ-

χοντόπουλο, βλέποντας τήν Χάϊδω, καί τήν ζη'τησε γιά γυ

ναίκα- ή Χάϊδω δέν τον δέχθηκε.

—  Χάϊδω, τής είπε μιά γρηά φιληνάδα τής μητέρας της, 

ώς πότε θά τραβάς τήν φτώχια καί τά καταφρόνια; Δέν 

έααθες τήν ε’ίδησι; έπέθαν’ ό Κίτζος.
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Βλέπεις εκείνη τήν ραυροφορερένη; Είναι ή Χάϊδω- είν’ 

ώρορφη άκόρα, ρ.ά ώρ.ορφη σαν τον άνθό που κόπηκ’ άπό το 

κλοινί του. Φορεϊ τα ρ.αΰρα για τον αρραβωνιαστικό της. 

Κάθεται στον βράχο- τα ρ.άτιά της πετουν ρακρυά, σαν νά 

ήθελαν νά σχίσουν τά σύννεφα- είναι βραδυά του ρ,ήνα ’κείνου, 

που χωρίσθηκε άπό τον Κίτζο. Οΐ θεοισταί είναι σκορπισρένοι 

στους κάρπους καί τραγουδούνε * ό βοσκός πηγαίνει στην 

ράνδρα τό κοπάδι, παίζοντας την φλογέρα- ρακρυά άκοόγεται 

ό ταρπουράς, καί τουφέκια χαράς πέφτουν ανάρια άνάρια.

Η Χάϊδω βλέπει όλη αυτή τή χαρά σάν ξένη. . . δυύ 

δάκρυα στάζουν άπό τά ρ.άτιά της, καί άλλα δυώ άκόρα, καί 

σέ λίγο όλο της τό πρόσωπο σκεπάσθηκ άπό δάκρυα. . . .

Αξαφνα εσκιάχθηκ’ ή Χ άϊδω . . . προσέχει. . . τά ρ,άτιά

της θαριβόνουν . . . τό δακρυσρένο πρόσωπό της κιτρινίζει σάν

τον κρίνο όταν λάικπη άπάνω του τό πρωί ή δροσιά. . . Ειν’

ή φωνη' του. . . γνώρισε τό τραγούδι του Κ ίτζου. . . είναι

αυτός! καλώς τον! είν’ ό Κ ίτζος, στο χρυσάφι βουτηικέ-

νος, σάν τόν-ήλιο ώρορφος, καί σφίγγει στά στήθιά του την 
Χάϊδω.

Οπως τό λουλούδι, που άδυνάτισε καί ¡κάραν’ ό χειρ.ώνας,

καθώς φανη ό ή'λιος ζουντανεόει για ικιά στιγρή, ικά γλη'γωρα

ρ,αραίνεται στο κλαδί του καί πεθαίνει, έτσι κ ή Χάϊδω, άδυ-

νατισρένη άπό τόν χωρισρό, .δεν ’ρπόρεσε νά σηκώση την

χαρά. . . Εσκυψε τό κεφάλι της στόν ώρο του Κίτζου καί 
σ’ ένα φίληρα ξεψύχησε.
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II ΜΑΝΑ Κ ίϊΓ Γ Λ ΙΝ Α .

Η Κώσταινα έτοίριαζε τά ρούγα του γιου της γιά τό 

ταξείδι.
« Φτωχή ρ.άνα! ριήν κλαϊς, τά κλάρ,ρ.ατά σου θά γένουν

φαρράκι γιά τόν γυιό σου στά ξένα. »

—  Ν αι! δίκαιο έχεις! άποκρίθηκ’ ή Κ ώ σ τα ινα ..- . Δυσ- 

τυχισρ-ένο θά ήναι τό παιδί ρ.ου στά ξένα, νά ξέρη πώς ή ρ.άνα 

του λυπάται · ας κάνω καλύτερα πώς γελώ, κι’ ό Χριστός κ ή 

Παναγία άς το βοηθη'σουν . . .  Φυγε, παιδί ρ.ου, ρ.έ την ευχή 

ρ.ου, κακό νά ρ.ή σ’ εΰρη, ρ-άτι νά ρ.ή σέ πιάση, καί άρ.ποτε 

ν’ άναιβής τά πιο ψηλά βουνά ! Μόνον νά ρ.ήν άγαπήσης τά 

ξένα, νά θυρ-άσαι άδέλφια καί ν’ αγαπάς τήν ρ.άνα σου.

—  Μάνα ρ.ανοόλα ρ.ου, έλεγ’ ό Γιώργης, γλήγορα θά γυ

ρίσω. . . κ’ έσενα ρ.οναχά θά συλλογίζωρ.αι στά ξένα. . .

Καί τά πανιά ¿φούσκωσαν, καί τό καράβι έπήρε τό άγα-

πηρ,ένο της.

Καράβια, καραβάκιά ρ.ου καί σείς βαρκούλες, ρήν είδατε

τόν Γιώργη ρου;

—  Ποιόν Γιώργη;
—  Τόν Γιώργη τό παιδί ρου. Ηταν ψηλός, ήταν λιγνός, 

είχε τά φρύδια σάν σπαθιά, τά ράτια άρυγδαλάτα.. . Ητον 

ό πρώτος στά παιγνίδια, ό πρώτος στήν παλληκαριά. Ποιός ροΰ 

τόν βαστά στά ξένα, ποιά ράτια τον χαίρουνται, ενώ τά δικά 

ρου τυφλώθηκαν άπό τά κλάρρατα; Ποιά χείλια ρ.ου τόν φι

λούν, ¿νω τά δικά ρ.ου ρ.ου τά ράραν’ ή λυ'πη; Ποιός ρ.οΰ 

βαστά τόν Γιώργη, τόν Γιώργη τό παιδί ρ.ου; . . . Οποιος κι’ 

άν ήναι, νά σπάση σάν τό γιαλί, σάν τό κερί νά λυώση!. . . »
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Α χ !  είναι πράγμα βαρύ ή κατάρες τής μάνας... Πρόσεξε
μήν πληγιόσης μάνας καρδιά...............

Μά μιά ώραία κόρη έλεγε στον ήλιο κάθε πρωί· <> Ηλιε μου,

είδες στον δρόμο σου κάμμ,ιά νιά πιο ώμ.ορφη άπό μένα ; —

Ó/ ι! έλεγ’ ό ήλιος. —  Είδες στον δρόμο σου κανένα νιό πιό

ώμορφον άπό τον άγαπητικό μου; Αν έλεγε ναι ό ήλιος, Που

τον είδες ήλιό μου , καλέ μου ήλιο ; έρωτουσε ή νιά; —  Στην

τάδε χώρα, στο τάδε χωριό. ” Κ ’ ή κόρη κινούσε για τήν

χώρα εκείνη καί για τό χωριό, καί έρριχνε τό μ,άτι της στον

ώμορφο τον νιόν άπάνου. Κ Γ όπως τό λουλούδι μαραίνετ άπό

τής άχτίδες του ήλιου , μαραίνουνταν ό νιος άπό τές μ.ατιές 
τής ώμορφης κόρης.

Είναι γλυκό τό φιλί τής ξένης· στο πρώτο φιλί ό Γιώργης

άναστεναζεν, στο δεύτερο μαγεύθηκε, στο τρίτο ξέχασε τήν 
μάνα του.

Μια μέρα ένα καράβι, που έφερνε μ.ιά ώμορφη κοπέλλα, 

έπέοασεν άπό τό περιγιάλι που κάθουνταν ή γρηά Κοόσταινα.

Α ί κατάρες τής μ.άνας έπεσαν άπάνου στο καράβι · καί κα
ράβι καί κόρη χάθηκαν στα κύματα.

Η ΚΚΔΙΚΙΙΣΙ.

Η χαρά είναι πάντα μέ τόν Μάρκο, ό Γιάννης έχει συντρό-

φισσα τήν λύπη· ή χαρά είναι ώραία ήμερα καλοκαιρινή, ή

λύπη είναι μέρα χειμωνιάτικη, δίχως ήλιο. Τραγούδια άκού-

γουνται στο σπη'τι του Μάρκου, στήν καλύβα του Γιάννη μιλεϊ 
ή σιωπή'.

Για διές έκεΐ μέσα στή χαράδρα . . . βλέπεις έναν άν

θρωπο μέ μακρυά γένεια, μέ τουφέκι στο χέρι; . . . φαίνεται 

σαν νά παραμονεύη... Τό μ.άτι του είναι κολλημένο στο σπήτι 

του Μάρκου. Είν’ ό Γιάννης. . . Πότε θά μπορέσης, Γιάννη, 

νά κόψης τά μακρυά αύτά γένεια; Τό αίμ,α του πατέρα σου 

δέν ηύρ’ έκδίκησιν άκόμη; . . . Κάμε γλήγορα νά χαρής τήν 

ευτυχία σου, γιατί έφθασ’ ή ώρα νά πληρώσης έσύ τό χρέος

του πατέρα σου !

 ) .........................................................................
Είναι νύχτα- κάποιος καταιβαίνει σιγά τό μονοπάτι, πού

πάει στό γιαλό- είν’ ό Μάρκος. Γιατί φεύγει τόσο γλήγυρα ό 

νιόπανδρος άπό τήν άγκαλιά τής νύφης ; Κληρονομιά τον προσ

μένει, καί ειν’ έτοιμο τό καράβι που θά τόν πάνι στά ξένα. Ó 

Μάρκος είναι χαρούμενος . . .  έχει ώμορφη γυναίκα, τήν άγαπά 

σάν τά μάτιά του, καί σέ λίγο θάχν) βιος πολυ, για νά ντύση

στά χρυσά τήν Φωτεινή του. . .
Αμα γιατί κανείς δέν τόν συντροφεύει; Ολοι κοιμουνταν

όταν έφυγε, γιά νά μήν άκούση τά λυπηρά κλάμμ,ατα του 

χωρισμού.
Αξαφνα ό Μάρκος σταματάει ανήσυχα. . . τ’ αύτί του, 

γυμνασμένο άπό τό κυνήγι, άκουσε πάτημα, καί ξέρει ότι στό 

χωριό δέν έχει μόνον φίλους. Αστραπή φώτισε τους θάμνους, 

καί βόλι σφύριζε λίγο άπάνου άπό τό κεφάλι του. Σημαδεύει, 

στήν φωτιά, γεμίζει πάλε τό τουφέκι, τραβά τό γιαταγάνι καί 

σιμόνει σάν παλληκάρι στά χαμόκλαδα... Τό φεγγάρι λάμπει 

λ ίγ ο . .  . κυττάζει. . . βλέπει κατά γής ένα κορμί, σκεπασμένο 

μ.έ τήν κάπα, καί γνωρίζει μες στά αίματα τό άγριο πρόσωπο 

του όχθρου του. « Δίκιος είν’ ό Θεός · » είπ’ ό Μάρκος κ’ έπήρε 

πάλε γλήγορα τόν δρόμο γιά τό γιαλό, μά στήν τρομάρα του
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άπάνου δέν ¿κατάλαβε πώς ό αρραβώνας έπεσ’ άπό τό δάχτυλό 

του, όταν σήκονε τήν κάπα τού Γιάννη.

Τό καράβι μόνον τον Μάρκο πρόσμενε γιά νά σηκώση τήν 

άγκυρα,‘ κι’ όταν τό πρωΐ ή Φωτεινή ανέβηκε στο λιακωτό τού 

σπητιοΰ, δέν έφαίνουνταν ουτε τά πανιά του.

0  Γιάννης δέν ¿ξεψύχησε στή στιγμή, κ’ έζησε. μονάχα όσο

πού νά διή πώς του ξέφυγεό όχθρός του· πέθαινε και παιδί

δέν είχε γιά νά του κληρονομήση τήν έκδίκησί του..........

Τήν άλλη μέρα τό πρωί ένας καλόγερος ήλθε στής Φωτεινής 
τό σπήτι.

Παιδί μου, είπε, ας γένη τό θέλημα του Θεού.. .  Ο Μάρκος 

ξεψύχησε στήν αγκαλιά μ.ου. «Ο  Γιάννης μ ’ έσκότιοσε, μου 

είπε· δόσε τής Φωτεινής αυτόν τον αρραβώνα, καί πές της νά 

πανδρευθή πίσω, νά πάρη άνδρα παλληκαρά, γιά νά τραβήξη 

έκδίκησι γιά τό αίμ.ά μου. Αν δέν κάμ.·/) τό θέλημά μου, ή 

κατάρα μου θά πέση άπάνου της. »

Αγια είναι τά θελήματα των πεθαμένων· ένας χρόνος έκλινε 

κ’ ή Φωτεινή φόρεσε πάλαι στέφανα_ νύφης.

Καί τήν ίδια ¿κείνη νύκτα άραξε τό καοάβι πώφεονε τον 

Μάρκο' τρεχάτος φθάνει στο χωριό νά βρή τήν Φωτεινή του · 

δώδεκα μήνες μ.άζευε άγάπη στήν καρδιά του. Βλέπει τό 

σπήτι του, καί μόλις βαστιέται άπό τήν χαρά του· φθάνει κ 

ή θύρα ήταν μισάνοιχτη... « Α χ! είπ’ ό Μάρκος, μ.’ έπρόσ- 

μενε ή Φωτεινή μ.ου. » Εμβαίνει καί φθάνει σιγά στο κρε

βάτι. . . τά μάτιά του θαμβόνουν... θέλει νά μ,ιλήση. . . ή

φωνή του π ιά νετα ι... Είδε τήν Φωτεινή του στήν άγκαλιά 
ένάς άλλου!
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Κακότυχε Λιάκουρα! διατί νά πάρης χήρα γιά γυναίκα; 

Τόσες ξανθές, τόσες μ.εραχρινές κοπέλες ήσαν έτοιμες νά σου 

χαρίσουν τήν καρδιά τους.. .  (')ταν τό πρωί ή γυναίκες του 

χωριού πήγαν νά διοΰν τήν νύφη, ηύοαν πλεγμένους μές τό 

αίμά τους τήν Φωτεινή καί τον Αιάκουρα. . .

Ο ΚΑΘ ΡΕΦΤΗ Σ ΤΟ Υ  Λ ΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗ.

Δυώ αδελφές, ή Πηγή καί ή Σοφία, έβάρεναν μέ παρα

κάλια καί μέ ζητήματα τον φτωχό τον άγιο Γιάννη.

Από παιόί ή Πηγή ήταν άρραβωνιασμ.ένη μ.’ ένα νιό, πού 

άπό τότες έλειπε στά ξένα, χωρίς νά ξέρουν αν ζή ή αν 

πέθανε.
Ανώφελα κυττάζανε κάθε χρόνο τού άγιου Γιάννη ή δυώ 

αδελφές τον καθρέφτη...· άλλο δέν έφαίνουνταν μέσα άπό τό 

ώμορφο πρόσωπό τους. Μιά χρονιά άπό τές πολλές όμως ή 

Πηγή, χαρά γεμάτη, είδε μ,έσα στόν καθρέφτη ένα ώραίο παλ

ληκάρι, πού ώμοίαζε μ.έ τάν άρραβωνιαστικό της ποϋκλαιγε σάν 

πεθαμ.ένο. Επήγε κ’ ή Σοφία νά διή· μά τότε μιά σπαθιά, 

κατεβασμ.ένη άπό άόρατο χέρι, έκανε χίλια κομμάτια τον 

καθρέφτη. Ενας χρόνος δέν είχε περάσει άπό τότες καί ό άρ- 

ραβωνιαστικός τής Πηγής '¿γύρισε άπό τά ξένα. Τήν ήμ.έρα 

τής χαράς της ή Πηγή φιλώντας τή Σοφία τής είπε στ’ αύτί ·

« Και νύφη! » Μά ¿κείνη ¿κούνησε λυπητερά τό κεφάλι, κι’ άπο- 

κριθηκε πώς ήτον άρραβωνιασμένη μέ τον Χάρο.

Από τή μ.έρα κείνη , πού ή σπαθιά έκανε κομμάτια τον κα

θρέφτη, ή Σοφία φαίνουνταν πάντα λυπημένη καί όλο σέ σκεψι 

καί σέ συλλογή· κ’ ¿πέρασαν αί μέρες καί] μιά μέρα έλειπε γιά



νά κλείστι χρόνος. Εκείνη τήν ήμερα ή Σοφία ¿φάνηκε παρά

ποτές γλυκειά μ’ όσους αγαπούσε, καί τό βράδυ ζήτησε συχώ-

ρεσι άπ ό”λους · κι’ όταν πήγε νά φιλήση τήν άδελφη' της, δέν

μπόρεσε νά βαστάξη τά κλάμματα. έκλείσθηκ’ έπειτα στήν

κάμαρά της, χθενίσθηκε, στολίσθηκε μέ λουλούδια, ’νδύθηκε

ασπρα καί έτσι στολισμένη κοιμήθηκε στό έρημό της κρεβάτι.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί άργησε νά καταίβη* τήν φώναξαν’

φωνή κάμμία! έμβήκαν τρομασμένοι μέσα ..., καί τήν ηύραν 
πεθαμένη.

Ο Χάρος είχ’ άρπάξει τήν άρραβωνιαστική του.
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Τ Ο  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ ΙΚ Ο  Μ Ε ΤΟ Ν  ΔΙΑΒΟΛΟ.

Ó άρχων Μιχαλάκης είχε μιά κόρη ώμορφη σάν άγγελο· 

ή προίκα της ήταν σαράντα χωριά καί χίλια πουγγιά άσπρα· 

γ ι’ αύτο πολλοί γυρεύαν γιά γυναίκα τήν άρχοντοπούλα· προ

εστοί καί παππάδες ήρχουνταν κάθε μ.έρα προξενηταί, μ.ά ό 

Μιχαλάκης ούτε ναι έλεγε ούτε δχι.

Η άρχοντοπούλα δέν ήξερε πόσοι τήν γυρεύανε· κλεισμένη

στό σπήτι μέσα μόν τήν Κυριακή καί τές μεγάλες γιορτές

¿πήγαινε στήν έκκλησιά, αυγή αυγή νά μήν τήν διή κανένας

Τούρκος- τους συγγενείς της μόνον έβλεπε καμμιά φορά, καί

δέν είχε ποτές μιλήσει μ,έ ξένο. Γιά γράμματα μόλις ήξερε

νά διαβάζη εύκολα τ ’ όχτωήχι καί νά γράφη δύσκολα τ ’ 
ονομά της.

Χίλιους έλεγε ό κόσμος γιά γαμβρούς στήν άρχοντοπούλα, 

ό'σο πού μιά μέρα ό σείζης τού Μιχαλάκη ¿γύρεψε τήν άρχον-

τοπούλα γιά γυναίκα· κι’ ό Μιχαλάκης τού τήν έδωκε- σάν 

τώμ.αθε, πήγε κ’ ήλθε τό χωριό, καί κάνεις δέν μπορούσε νά 

νοιώση τί έτρεξε. Ως τόσο ό πεθερός κ’ ή νύφη έφαίνουνταν

ευτυχισμένοι.
Ολίγες μέρες είχαν περάσει άπό τόν γάμο, καί μιά μέρα ή 

νύφη, πού άγαπούσε τόν άνδρα της πολυ, κι’ άς τόν είδε γιά

πρώτη φορά τήν μ.έρα τού γάμου , έστειλε κ’ ¿φώναξε τόν

πνεματικό.
—  ΙΙαππαναστάση , τού είπε, μού φαίνεται πώς θά κο- 

λασθώ· μόν ό Θεός νά κάνη τό έλεός του· ό άνδρας μου στήν 

¿κκλησιά δέν πατάει ποτές, νηστείες δέν φυλάγει, καί δέν τόν

είδα ποτές νά κάνη τό σταυρό του.

Ο Παππαναστάσης ¿πήγε νάβρ·/) τόν Νικόλα καί μέ τό

καλό τόν έβαλε κ’ ¿μαρτύρησε τό μ.υστικό του. Ο Νικόλας, 

άμα έμβήκε στή όούλεψι τού Μιχαλάκη, ¿ρωτεύθηκε τήν κόρη 

•του · μά ήξερε πώς γι’ αύτόν δέν ή τ α ν  μιά μ,έρα έκεΐ πού 

πήγαινε συλλογισμένος κ’ έσυλλογίζουνταν νά σκοτωθή, εύρήκε 

εμπρός του μιά γρηά · ή γρτ,ά τόν ¿ζύγωσε, τού είπε ποιάν 

άγαπα, καί τούταξε νά τού όώση τήν κόρη τού Μιχαλάκη, αν 

έστεργε νά πουλήση τήν ψυχή του στον διάβολο. Ο Νικόλας 

τρόμ.αξε στήν άρχή σάν τάκουσε· στό τέλος ομως τό δέχθηκε 

κι’ υπόγραψε έ'να συμφωνητικό, ό'τι πουλούσε τήν ψυχή του 

στον πειρασμό. Καί τήν άλλη μέρα τό πρωί ό Μιχαλάκης

¿δέχθηκε νά τού δώση τήν κόρη του.

Ο  Παππαναστάσης θέλησε νά σώση τήν ψυχή τού Νικόλα· 

τον έκλεισε στό σπήτι σαράντα μέρες μ.έ νηστεία καί προσ

ευχή, καί έπειτα τον πήρε στήν ¿κκλησιά και τόν έξωμολόγησε. 

Οταν τήν άλλη μέρα ¿πήγε στή λειτουργία νά μ.εταλάβη, 

άκούσθη μιά φωνή· « Αναστάση, Αναστάση, μού άρπαξες τόν
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δουλό ρ.ου· * καί ένα χαρτί έπεσε στην άγία τράπεζα· ήταν 

τό συρφωνητικό ρέ τόν διάβολο. . . . Από ’κείνη τήν ήρέρα 

ό Νικόλας έπεσε στην ευσέβεια καί δεν ξεχνούσε ποτές νά κάνη 

τον σταυρό του.
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II ΚΑΠ ΕΤΑΝΙΣΣΑ.

Ο Αλε'ξης κ’ ή Βασιλική ήταν άρραβωνιασρένοι άπό πέντε 

χρόνων κοιρήθηκαν στην ίδια κούνια καί τό ίδιο τραγούδι 

τους νανούρισε. Μεγάλωσαν σιρά ό ένας στον άλλο σάν δυώ 

τριαντάφυλλα, φυτρωρένα στο ίδιο κλωνί. Ηταν χαρά νά τους 

βλ. έπη ς · όλο τό χωριό έκαν’ ευχές γιά τήν καλη' τους ροίρα. 

Μιά ρέρα όρ.ως ή δυστυχία ηϋρε τόν Αλέξην. Δουλειές του 

σπητιου τόν έκαναν νά πάν] στά ξένα, καί σάν ¿γύρισε υστέρα, 

άπό δυώ χρόνια στην πατρίδα, ηύοε τήν Βασιλική παντρερένη 

ρ ’ άλλονε. Λυπηρένος, έκρυψε τά δάκρυά του στον κόρφο τής 

ράνας του, καί σιρά της ηϋρε παρηγοριά. Καλότυχοι όσοι 

έχουν ράνα ! ρπορεϊς νά βρής άλλη άγαπητικιά, ρπορεϊς νά 

βρής άλλη γυναίκα· ροναχά ράνα άλλη δέν βρίσκεται!

Ο Αλέξης έρεινε κοντά στην γρηά, τήν γεροκόρησε, κι’ όταν 

τής έκλεισε τά ράτια πήρε τήν εύχή της γιά ρόνη κληοονοριά... 

Τ ί δέν κάν^ ή ευχή τής ρ.άνας! άναιβαίνεις ψηλά βουνά, χωρίς 

οΐ βράχοι νά σου πληγώσουν τά πόδια, περνάς άπό ρέσα άπό 

τή φωτιά, χωρίς νά σ’ άγγίξη ή φλόγα.

Ο Αλέξης έφυγε πάλε γιά τά ξένα καί έρ.άζεψε βιος εκεί· 

ρά ή κακή του ροΐρα τόν άκολούθησε.

Ο άνδρας τής Βασιλικής ήταν πλούσιος καπιτάνιος· όλο τόν 

χρόνο ταξείδευε καί λίγες ρέοες ροναχά περνούσε στήν γυναίκά 

του κοντά. Η Βασιλική δέν τόν γνώριζε πριν παντρευθή· πρώτη 

φορά τόν είδε στόν γάρ.ο · στήν καρδιά της ρέσα ήταν πάντ 

ό πρώτος της άγαπητικός · ρά ό πατέρας της έτσι θέλησε· ό 

Θεός άλλον τής έδωκε γιά άντρα, καί ή Βασιλική υπάκουσε 

στο θέληρα του Θεου· έδόθηκε στόν άνδοα της καί στά παι

διά της· όταν ό άνδρας της έλειπε, δέν φαίνουνταν ποτές στόν 

κόσρ.0, καί, όξω άπό λίγες συγγένισσες, άλλος δέν πατούσε τό

κατώφλιο του σπητιου της.

Οχτώ χρόνια ήταν παντρερένη. Ενα βράδυ, καθισρένη στο 

παράθυρο, έβλεπ’ άπό ρ,έσα άπό τά πράσινα παραθυρόφυλλα 

τήν θάλασσα καί τά καράβια ρέ τ ’ άσπρα τους πανιά· έσυλλογί- 

ζουνταν τόν άνδρα της, τό πρώτό της παιδί, που ήταν ραζή 

του στό ταξείδι, καί τά ράτιά της δακρύσανε... · όταν άξαφνα 

άκουσε γλυκειά φωνή νά τραγουδή καί λυρα νά παίζη.

Αρχισε νά τρέρη· αύτό τό τραγούδι τό άγαποΰσε ό Αλέξης 

κ’ εκείνος ρονάχα τό τραγουδούσε· ή'τανε πολύ λυπητερό τό 

τραγούδι. . .

Μάτια μου, ματιά μου στραβά, νά μείνετε κλεισμε'να ·
Ποτές νά μήν ανοίξετε, άν ή γλυκειά μου αγάπη 
Άπάνου σα; τό χέρι της τ ' αγγελικό δέν βάλη,

Νά μγιν τό διήτε, μάτιά μου, ποτές τό φως του ήλιου ,
"Οσω μπροσθά σας δέν φανή ό ήλιος ό δικός μου.

Εκτυπη σ’ ή Βασιλική τά χέρια κ’ ή δούλα ’φάνη.

—  Πώς άφησες κ’ έρ.βήκε άνθρωπος στήν αυλή;

—  Είναι στραβός, κυρά, καί τόσω νέος. . . κάνει λυπη. . .

—  Καλά, καλά, βάλ’ τον ρέσα καί δός του νά φάη.

Ητανε νύχτα πιά, όταν ό στραβός ¿κίνησε νά φυγη · πήρε

πάλε τή λύρα κ ί άρχισε νά ψέλνη. Η Βασιλική έβγαιν’ όξω
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νά τού' πή νά σωπάση · μ.ά καθώς τον είδε έβαλε μιά 
φωνή.

—  Μ’ έγνώρισες, Βασιλική μου, είπ’ ό στραβός, κ ι’ άνοιξε 
τά μάτια.

Ηταν ό Αλέξη ς.

Ε λα , έλα! τό καράβι μάς προσμένει. . . ΙΙάμε στήν Φραγ- 

γιά, νά γίνης γυναίκά μου. . . έλα. . . έλα. . . .

Και τήν άρπαξε άπό τήν μέση. Εβαλε τές φωνές ή Βασι

λική, κανείς δέν ήλθε · τήν έτραβοΰσεν ό Αλέξη ς καί κόντευε νά 

τήν πάριρ, όταν άξαφνα τό μάτι της έπεσε σ’ ένα μαχαίρι · 

έσκυψε, τό άρπαξε κ’ έχτυπησε τον Αλέξη, κ’ έπεσε κάτου ό 

κακόμοιρος σκοτωμένος.

Ή Βασιλική έμεινε σάν πέτρα, βαστώντας τό μαχαίρι, καί 

όταν είδε τον Αλέξη νά ξεψυχήση μπρος της, έσκιάχθηκε, καί 

άρχισε τήν φωνή καί τό κλάμμα ·

Γυναίκες, μή ξεχνάτε ποτές πώς ή καρδιά πρέπει νά σω- 

παίνη, όπου τό χρέος μίλεί.
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Τ Ο  Κ Α ΤΑ ΡΑ Μ ΕΝ Ο  Π Α ΙΔ Ι.

Οχτώ μέρες μονάχα ήταν ή Μαργαρίτα παντρεμένη μέ τον

Δημήτρη, όταν ο άντρας της έφυγε στά βουνά, γιά νά γλυτώση

άπ’ τό θυμό τού πασσά. Χρόνια πέρασαν, χωρίς νά άκουσθή

τίποτες γιά τον Δημήτρη, καί όλοι έλεγαν πώς έγεινε κλέφτης

όταν άξαφνα μιά μέρα ήλθαν άνθρωποι άπό τήν πόλι καί είπαν

τής Μαργαρίτας πώς είδαν τον Δημήτρη κρεμασμένου στόν 
πλάτανο.

Δύω χρόνια τον έμυρολογούσε ή Μαργαρίτα, κι’ όλοι έλεγαν 

πώς κακό θά βρή τό χωριό μέ τό πολύ της κλάμμα.

βνα βράδυ, ήταν τό σάββατο τού Ρ ο υ σ α λ ιο ΰ ,  σαράντα 

μέρες υστερ’ άπ’ τό Πάσχα, όλες ή νοικοκυρές είχον παστρέψει 

τά σπήτιά τους κι’ άλλάξει τά στρώματα τού κρεβατιού, γιά νά 

γυρίσουν χαρούμ.ενες ή ψυχές τών πεθαμένων άπό κεί πού 

ήλθαν. Τά μυρολόγια τής Μαργαρίτας ήταν εκείνο τό βράδυ 

πιο πικρά άπ’ άλλη φορά, κ ί όταν κοιμήθηκε είδε πώς ήλθε 

καί κοιμήθηκε στο πλάγι της κ’ ή ψυχή τού Δημήτρη * φορούσε 

τά καλά του τά ρούχα, έδωκε χίλια φιλιά στήν Μαργαρίτα, κι’ 

όταν ή άλλες ή ψυχές ήλθαν νά τον πάρουν, μέ δυσκολία τον

τράβηξαν άπό τήν άγκαλιά της.

Τστερ’ άπό επτά μήνες ή Μαργαρίτα έγέννησ’ εν άγόρι, βρυ- 

κόλακα παιδί! τό χωριό πήγε κ’ ήλθε! Είπαν τής Μαργαρίτας 

νά τό πνίξη · μά εκείνη δέν τούς άκουσε.

Μιά νύχτα ή ψυχή τού Δημήτρη γύρισε άντάμα μέ τον 

Χάρο, κ’ έπήραν τήν ψυχή τής Μαργαρίτας. Τό κ α τα ρ α μ ένο  

π α ιδ ί ,  καθώς έλεγαν, τό παιδί τής πεθαμένης, μεγάλωσε γιά 

δυστυχία τού χωριού, ΐόάν περνούσ’ εμπρός άπό σπήτι χωρίς 

νά κάνουν τον σταυρό τους, κάποιος τού σπητιοΰ πέθαινε εκείνη 

τή χρονιά · αν μάτιαζε ζώο καί δέν τό άγιαζ’ ό παππάς σέ εί- 

κοσιτέσσαρες ώραις, ψοφούσε · άν πατούσε χωράφι, χάνουνταν ή 

σπορά · κι’ άν κύτταζε γκαστρωμένη, άλλοίμονο ! γεννούσε παιδί

σημαδεμένο.
Μιά μέρα μαζεύθηκε τό χωριό κ ί έσκέφθηκαν τί νά κάμουν 

γιά νά γλυτώσουν άπό τό καταραμένο παιδί. Αποφάσισαν να 

τό σκοτώσουν · μά τά βόλια γίνουνταν πλάκ’ άπάνου του · τ ’ 

ώριξαν σέ μιά στέρνα δεμένο χεροπόδαρα. Το σώμά του χάθηκε· 

μά σέ δύω μέρες έπιασε φωτιά τό χωριό πέρα πέρα. Εκαναν
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οί άνθρωποι νά φύγουν · μά έπεφταν σκοτωμένοι, χωρίς νά 

ξέρουν άπό ποιο'ν. Οσοι γλύτωσαν άπό τήν φωτιά καί τό θά

νατο , έλεγαν πώς είδαν μες στες φλο'γες τό καταραμένο παιδί 

καί τόν πατέρα του μέ χιλιάδες δαίμονες.
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Ι Τ Α Α Ι Κ Α Ι  Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε Ι Σ .

(ϊΗ Μ Ε ΙΙΪΣ Ε ΙΣ  ΜΕ ΤΟ  Μ ΟΛΪΒΔΟΚΟΝΔΓΛΟΝ.)

Συνιστώ τήν εν 11 ίση διαμονήν κατά τόν χειμώνα εις τάς 

σφοδρώς ταραχθείσας ψυχάς · δέν υπάρχει βάλσαμον, δυνάμε- 

νον νά παραβληθή προς τόν γλυκόν καί χλιαρόν άε'ρα τής θαυ- 

μασίας πόλείος. Τό σαπφείρινον τού ούρανοΰ χρώμα είναι ήττον 

βαθυ ή τό τής Νεαπόλεως. Ó Αρνος ψιθυρίζει, βραδέως ρέων, 

άσμα βαυκαλιστήριον, καί τών ολίγων οχημάτων ό θόρυβος 

δέν άποφαίνεται επί τών δΓ εύρυτάτων πλακών έστρωμ.ένων 

οδών. ήρεμος δ’ είναι ή μορφή καί άναπεπαυμένον τό βλέμμα 

τών κατοίκων, όσοι αραιοί πλανώνται επί τών μεγαλοπρεπών 

του ποταμού παροχθίιυν. Αισθάνεσαι τήν γαλη'νην, εισχωρού

σαν έν τώ πνεύματι καί έν τή καρδία σου, καί τούτο είναι δι’ 

έμέ τό κύριον θέλγητρον τής Πίσης. Ποτέ δέν θά λησμονήσω 

τάς πρώτας ημέρας, όσας εκεί διήλθον, έν έντελεΐ απομονώσει, 

ύπό τήν επιρροήν τής προνομιούχου τού όκτωβρίου θερμο

κρασίας.

Εύρε οίκημα, άν δυνηθής εις τό Palazzo delle V ele, πάλαι 

ποτέ ύφαντη'ριον ιστών διά τάς νήας τής ΙΙίσης. Εκεί κατοι

κούν, εις τρίτον πάτωμα μ.έν, καί έχων γείτονας τάς χελιδό

νας, άλλ’ απολαύων εκ τού παραθύρου μου έξαισιωτάτης θέας.
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Αντίκρυ μου έπί του αντίπεραν παρόχθιου έφαίνετο ώς εκ των 

κυμάτων άναδυον το παρεκκλη'σιον della Spina, καλλιτέχνως, 

δίκην τριχάπτου, κατάγλυφον. Ε τι περαιτέρω προ; τά δεξιά 

ή π α λα ιά  γέφ υρα, νίς άρχιτε'κτων ΰπηρξεν ό Βρουνελλέσκης, 

εις των τεκτόνων του μητραπολιτικου της Φλωρεντίας ναου, 

προς τά αριστερά δέ ριακρά σειρά οικιών, άπολη'γουσα εις την 

μ εσ α ία ν  γέφυραν καί εις του πίνακος τό βάθος επί της κο

ρυφής όρους ερειπωμένου φρουοιον, καλυπτόμενου ύπό των 
νεφών.

έντός της κυρίως ̂ πόλεως μη εισέλθης ει μή ι'να μεταβης ές 

την Πλατείαν της μητροπόλεως, έν ή κεϊνται τέσσαρα συγχρόνως 

μνημεία θαυμάσια, τό κοιμητηρίου, ή μητρόπολις, τό βαπτι- 

στη'ριον καί ό κλίνων πύργος· έκείθεν δε μετάβηθι διά μεγαλο

πρεπούς δενδροστοιχίας ιτεών εις Cascine. Τό θαυμάσιου 

τούτο δάσος, ό'που μαγικαί απόψεις διαδέχονται cg-ληλας άνά 

παν βημα, όπου φωλευουσιν απειροπληθείς αΐ άηδόνες, όπου ή 

χλόη, πρασίνη πάντοτε καί δι’ άνθέων πεποικιλμένη, θέλγει τ ’ 

ομμα, θά ήναι πάντοτε θέσις προσφιλής εις τον τεχνίτην καί εις 

της φυσεως τον θαυμαστήν.

Πρό τινων ετών ακόμη συνέρρεον πάντοθεν πυκνοί οι φΛο- 

θεάμονες εις την Luminara της Πίσης, την κατ’ εξοχήν δηλον

ότι φωτοχυσίαν.

Η Luminara συνίσταται εις τον φωτισμόν των παρόχθιων 

του ίδιοτρόπως έλισσομένου διά της πόλεως Αρνου · καθιστά 

δ’ αύτην ανυπέρβλητον τό φαντασιώδες καί αρμονικόν συνάμα 

τών μυρίων αύτών του ποταμού ελιγμών. Περιττήν ευρίσκω 

μόνον την κατακάλυψιν τών παρόχθιων οικιών διά τών απαί

σιων εκείνων ικριωμάτων. Α ί άρχιτεκτονικαί της πο'λεως καλ- 

λοναί ήθελον καταστή καταφανέστεραι, εάν έφωτίζοντο μόνον
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οΐ τοίχοι. Τη,ν ιδέαν μ.ου ίσως θά συνεμερίζετο καί ή δημοτικη 

της πόλεως άρχη, εάν έπρεπεν άνά παν έτος νά φροντίζ-ρ περί 

νέας τών ικριωμάτων δι άκοσμη σε ιυς. Α λλ’ οί κάτοικοι της Π ί

σης δεν είναι τόσον απαιτητικοί καί τόσον φιλόκαινοι, όσον οί 

Παρισινοί · καί θά έθυμονον ίσως μάλιστα, εάν δεν εΰρισκον εις 

την θέσιν των τους στολισμούς, οΰς έθαυμασαν κατά την πα-

ρελθοΰσαν φωτοχυσίαν.

Απερίγραπτος είναι ή θέα του πυρίνου στρώματος, όπερ 

κατά πάσαν τριετίαν κατακαλυπτει τά παρόχθια. Α ί οίκίαι 

άχρι τών στεγών, τών γεφυρών οί θόλοι, καί του ποταμού 

τά παρόχθια κρύπτονται κατά γράμμα υπό κάλυμμ αλυχνιών.

Η φωτεινή αυ'τη Ιστία προχέει λάμψιν, άντανακλώσαν καί επί 

τόυ ούρανου αύτου καί καταβιβάζουσαν την σελη'νην ές την ευ

τελή θέσιν μιας έκτων απείρων έκ χρωματιστού χάρτου λυχνιών.

Α ί σημαιοστόλιστοι καί φωταγωγημέναι λέμβοι, φέρουσαι 

εύθυμους καί φιλήδονους όμ.ίλους, αύλακουσι του Αρνου τά κύ

ματα υπό της κιθάρας τους ήχους. Τά οχήματα περιφέρονται 

βραδέως εις τό Κ ό ρ σ ον , του δε έντευθεν κάκεΐθεν πλανωμέ- 

νου πλη'θους ό βηματισμός ρυθμ.ίζεται πρός τών παιανιζουσών

μ,ουσικών την έξαισίαν αρμονίαν.

Την έπαυριον της ίιητιίηηΓα, την ιχ  Ιουνίου, ά λειτουργία 

ψάλλεται εις την μητρόπολιν, εις ην παρευρίσκεται καί ή έκ 

Φλωρεντίας άρχομένη βασιλική οικογένεια, 6ν αύτη έκτίθενται 

καί του Αγίου Ρανιέρου τά λείψανα εις τών περί αύτά δια- 

πληκτιζομένων πιστών την προσκυνησιν. Μετά δέ την λει

τουργίαν τό πλήθος σπεύδει πρός έπίσκεψιν τών δημοσίων 

καταστημάτων ά'τινα κατ’ έκείνην την ημέραν ανοίγονται πρός

πάντας.
Α ί διασκεδάσεις της ημέρας ληγουσι διά λεμβοδρομίας;
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Παρά την παραδεδεγμένην συνη'θειαν το γε'ρας δέν λαμβάνει 

ό πρώτος φθάς εις το τέρμα, άλλ’ ό πρώτος άρπασας την ση

μαίαν, ή'τις κεϊται επί του ίστοΰ της λέμβου, έν ή εύρίσκονται 

οί άγωνοδίκαι. Οΰτω δέδέν ανταμείβεται ό κάλλιον κωπηλα

τών, άλλ’ ό δεξιώτερον άναρριχώμενος. Νέος τις εκ των 

κυανών ώρμησε πρώτος έκ της λέμβου επί του ίστου, άλλ’ ό 

μετ’ αύτόν κ ό κ κ ιν ο ς , τεσσαρακοντούτης περίπου ανηρ, βλέ- 

πων την νίκην διαφεύγουσαν ένεκα της παχύτητός του, ηρπα- 

σε τον άντίπαλον άπό τον πόδα καί τον έκαμε νά ολίσθηση, 

έντευθεν μεγάλη προέκυψεν έρις τών κυανών προς τους κόκκι

νους. Οί δέ άγωνοδίκαι διά την ιδίαν άσφάλειαν φρόνιμον 

ένόμισαν νά άναβάλωσι την κρίσιν δι’ εύδιωτέρους καιρούς.

Αλλά τίς ούτος ό Αγιος Ρανιέρης , προς τιμήν του οποίου 

τελούνται άνά τριετίαν αί έορταί αΰται; έν κακόν υποκείμενον 

τών παρελθόντων αιώνων κατά την παράδοσιν. Ειδοποιηθείς 

έν καιρώ διά θείας άποκαλύψεως, κατέλιπε την οδόν τής 

άπωλείας καί άφιερώθη εις βίον άποχής καί μετανοίας. ϊέθαυ- 

ματούργησε πολλάκις, καί τά θαύματά του εΐκόνισεν ό Giotto 

επί τών τοίχων του κοιμητηρίου. Μετά θάνατον δέ έτιμη'θη 

ώς ό προστάτης άγιος τής Πίσης καί ό καλοκάγαθος μεσίτης 

αύτών παρά τή θεία προνοία.

Εατά τό διάστημα τών εορτών αυτών ή Πίσα βρίθει ξένιον, 

είναι, παρά τό σύνηθες, άεικίνητος καί θορυβώδης. Αϊ φιλά

ρεσκοι δέ αύταί άξιώσεις είναι λίαν δυσάρεστοι διά τον έλθόντα 

νά ζητη'ση έκεϊ άνάπαυσιν καί ησυχίαν.

Δύω μεγάλοι ποιηταί, ό Βύρων καί ό Shelley, περιπαθώς 

•ήγάπησαν τήν Πίσαν, ή'τις ύπήρξεν ό τελευταίος αύτών σταθ

μός επί τής γής ταυτης. Ο Shelley, έξελθίυν του λιμένος επί 

λέμβου προς διασκεδασιν, άπεπνίγη παρά τήν άκτήν τού Γόμ.-
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λογίω θάνατον......................................................................................

Η Φλωρεντία, ή ώραία Φλωρεντία, άποτελεΐ έποχήν εις του 

περιηγητού τάς άναμνη'σεις. Τώ έπιφαίνεται πολλάκις, νωχελώς 

ήπλωμένη παρά του Αρνου τάς ό'χθας, φέρουσα στέμμα λόφων 

άνθηρών, δροσερά πάντοτε καί εύθυμος καί χαρίεσσα. όθεν δη'ποτε 

καί αν ίδνις τήν Φλιορεντίαν, σοί φαίνεται έπίσης ώραία, τήν άγα- 

πας περιπαθώς, καί όταν έλθη ή ώρα νά τήν άφη'σης, ό χωρι

σμός σου θραύει τήν καρδίαν, καί άναχωρών, ορκίζεσαι ένδο- 

μύχως ότι θά έπανέλθνις καπποτε, όιά νά μή τήν άφη'σης

πλέον.
Εάν μείνης άναίσθητος έπί τή θέα τής Φλιορεντίας, έάν τό 

μαγικόν αύτό ά'συλον δέν σοί άποδώση, έστω καί πρός στιγ

μήν, τήν παιδικήν ευθυμίαν, άπελπίσθητι ! δέν έχεις καρδίαν.

Η Φλωρεντία, εστία τών τεχνών καί του έμπορίου συγχρό

νως, διαψεύδει νικηφόρως τούς διισχυριζομένους ότι αί έμπορι- 

καί άσχολίαι είναι άσυμβίβαστοι πρός τής τέχνης τάς άπο-

λαύσεις.
Οί Φλωρεντινοί υ π ή ρ ξ α ν  δραστη'ριοι καί νοη'μονες έμποροι 

καί συνάμα λεπτοί τής τέχνης έκτιμήταί, φρόνιμ.οι εις τήν τών 

- οικιακών πραγμάτων διαχείρισιν, άλλά καί τής δόξης έρασταί 

γενναιόδωροι. Ενώ τά πλοΐά των περιέτρεχον τάς θαλάσσας, 

αύτοί οί ίδιοι έπεσκέπτοντο τά έργοστάσια τών τεχνιτών καί 

έπετήρουν καί έβοήθουν καί, έν άνάγκη, συνεβούλευον. Τά με

γαλοπρεπή αύτών μέγαρα παρείχαν πολυτελή φιλοξενίαν, ένώ 

εις τό κατώγαιον ήνοίγετο πολλάκις μικρά θυρίς,δι’ ής έπώλουν

Τ ·
οίνον.

Ó  ύπέρ τής τέχνης ούτος ζήλος μετεδόθη άχρις ημών κατά
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παράδοσιν, καί ή Φλωρεντία είναι καί σήμερον πατρίς τού 

τεχνίτου, Διέρχεται τάς ημέρας εις τα μουσεία, εις τούς ναούς, 

εις τα Θέατρα, εις τα εργοστάσια, εις τάς γραφικάς έξοχάς, τήν 

Σ κιερά ν κ ο ιλ ά δ α  (Yallombreuse), ήν ΰμνησεν ό Μίλτων, τα 

λουτρά τή'ς Λουκάς, καί τόσας άλλας θελκτικάς τοποθεσίας. 

Καί ή γραφίς καί ό κάλαμος άδυνατούσι να παραστη'σωσι τάς 

μυρίας καλλονάς τών άριστουργημάτων αύτών τής φύσεως.

To Pelago, άναμιμνήσκον τήν πεδιάδα τών Αββρούζων, 

ελκύει τούς ζωγράφους τοποθεσιών. Εκεί φίλος μού τις έλησμο- 

νήθη δύω μήνας, θαυμ.άζων τον εύρύν ορίζοντα καί τούς ρύακας 

καί τάς χαράδρας. Ορθιος επί τής κορυφής τού όρους, ¿σπού

δαζε τήν γεωγραφίαν τής Τοσκάνης, καί ότε ή καταιγίς 

έλύετο εις χειμ-άρρους βροχής καί κατεπόντιζε τήν χώραν, έτυ- 

μολόγει τήν λέξιν Pelago έκ τού πέλαγος, καί ώρας όλοκλη'ρους 

έθεώρει άφωνος εις τού παραθύρου τής villa del Pozo τον μ.α- 

νιώδη αγώνα τής βροχής καί τού ανέμου.

Èàv ό καύσων σε διώξη έκ τής Φλωρεντίας ή έκ τής Πίσης, 

άναρριχήθητι έπί τού βράχου, όστις φέρει τήν Σιένναν, λησμο- 

νηθεΐσαν φρουράν τού μεσαιώνος. Εκεί άλλα είδη καλλονής ! 

ft  γή είναι ξηρά, έσχισμένη, καθημαγμένη, αΐ όδοι, αί οίκίαι, 

τα ήθη φέρουσι τον τύπον παρελθόντων χρόνων. Σοί φαίνεται 

ότι άναγινώσκεις τάς μαυρισμένας σελίδας Ιταλικού τίνος χρο

νικού τού δεκάτου τρίτου αίώνος. Èàv δ’ έκεΐθεν εύρεθής έξαί- 

φνης εις Λιβοΰρνον, τήν ήκιστα ποιητικήν τού κόσμου πόλιν, 

θά νόμισες ότι ¿ξύπνησες άπό όνειρον.

Κατά τό ι 85ο , ή κόμησσα Μαρτινεττη έκ Βολωνίας, τής 

οποία; ή καλλονή υπήρξε περίφημος περί τάς άρχάς τού αΐώ- 

νος, ήλθε να παραχειμάσφ εις Πίσαν. Ετυχον εις μίαν τών
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συναναστροφών της, καί άντικείμενον τής συνομιλίας ήτον ό 

Κανόβας. Η κόμησσα είχε ζήσει έν οΐκειότητι μετά τού μεγάλου 

γλύπτου · υπήρξε μάλιστα τό πρότυπον τής Αφροδίτης τού Πα

λατιού Π ίττη. ίίκουον μετά μεγίστου ένδιαφέροντος τής εΰγενούς 

Ιταλίδος τάς πληροφορίας, καί ιδού τί κατώρθωσα νά συλλέξω.

Οϊ βιογράφοι πάντες τού Κανόβα, μ.ηδ’ αυτού τού Quatre- 

mere de Q uincy έξαιρουμένου, όστις έγραψε τό τελειότερον 

περί τού μ.εγάλου τεχνίτου έργον, άναφέρουσιν ότι ό Κανόβας, 

υιός καί έγγονος λιθοξόων, εΐργάσθη ύπό τού πάππου του τήν 

έπιτη'ρησιν, καί ένέδειξε πρόωρον ικανότητα. Τούτο δέν είναι 

αληθές, καί άπορον μοί φαίνεται πώς ό Quatremere ήγνόει 

τήν ευτελή αρχήν τού σταδίου τού φίλου του. 0  Αντώνιος 

Κανόβας, όρφανευθείς πατρός παιδιόθεν, είσήλθεν ώς παραμά

γειρος εις τόν οίκον τού Βενετοΰ γερουσιαστοΰ Φαλιέρου. Μίαν 

ημέραν ό εύγενής Πατρίκιος παρετη'ρησεν ότι τό βούτυρον τής 

τραπέζης του είχε λίαν καινοφανές καί φιλόκαλον σχήμ.α. Συνε- 

χάρη τόν μάγειρόν του διά τούτο· άλλ’ έκεΐνος, άποποιη- 

θείς τόν έπαινον, έκήρυξε γενναίως ότι τό βούτυρον έσχεδίασεν 

ό μικρός Αντώνιος. 0  Φαλιέρος προσεκάλεσε τότε τό παιδίον 

καί τό ήρώτησε πού έμαθε νά καλλωπίζη ούτω τό βούτυρον.

« Οΰδαμού, άπεκρίθη ό Κανόβας, άλλα μ.ού άρέσκει πάντοτε 

νά δίδω εύμορφον σχήμα εις παν ό,τι ευρίσκω έμπρός μου. » 

Η άπάντησις αύτη έκαμεν έντύπωσιν εις τόν Φαλιέρον, όστις 

άπό τής στιγμής έκείνης άνέλαβε τήν άνατροφήν τού παραμά

γειρου του. Υπήρξεν έπίσης ευτυχής, όσον ό Gravinia, άνακα- 

λύπτων τόν Μεταστάσιον έν Ρώμη, αύτοσχεδιάζοντα στίχους 

έν μέσω τών παιδιών τού δρόμου, ή όσον ό Κιμαβούης, μαν- 

τεύων έν τφ νέω ποιμ.ένι, όστις έσχεδίαζε τά πρόβατά του έπί 

τής άμμου, τόν μ,έλλοντα Giotto.
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Ο Κανόβας ουδέποτε έπελάθετο του ευεργέτου του και, 

. άποθανόντι, άνήγειρεν αύτώ ίδίαις γεροί μνημείον.

Τό έξης ανέκδοτον, άναφερόμενον από τον (^ΐΜίΓβηιέΓβ, έπε- 

βεβαίωσε καί ή κόμησσα · ό Κανόβας έσπούδαζεν έν Ρώμν) δα- 

πάναις του Φαλιέρου, άλλα μή δυνάμενος δι’ έλλειψη» χρημά

των νά ένοικιάζη πρότυπον, έμηχανεύθη ν’ άντιγράφη τό ίδιον 

εαυτού σώμα, άπεικονιζόμενον έντός άχρείου τινός κατόπτρου. 

Ποία άντίθεσις! έστερεΐτο προτύπων τότε ό άνήρ, ένώπιον

του όποιου μετά τινα έτη έστη ώς πρότυπον άδελφή αύτοκρά- 
τορος!

Τό πρώτον έργον του Κανόβα, όπερ τώ περιεποίησε μεγά- 

λην φήμην, υπήρξε τό μνημεΐον του Κλήμ.εντος ΙΔ . ΐέπί του 

έργου τούτου είχε στηρίξει ό τεχνίτης πάσας αύτοΰ τάς έλπί- 

δας. Οτε δ’ έξετέθη εις του κοινού τήν θέαν, ό Κανόβας, 

μεταμφιεσμένος εις μοναχόν καί δύω κάρυα κρατών εις τό 

στόμα, ί'να μή άναγνωρισθή, άνεμίχθη μετά του πλήθους, 

θέλουν ν’ άκούση ίδίοις ώσί τήν κρίσιν του. Ποία δ’ ύπήρξεν 

ή χαρά του, ότε ήκουσεν έπαίνους μόνον, έξερχομένους έκ του 

στόματος του έξόχως καλλιτέχνου έκείνου λαού!

Οί χαρακτήρες του Κανόβα δέν ήσαν κυρίως ωραίοι, άλλ’

ή ζωηρότης τών οφθαλμών του έδιδε θέλγητρόν τι εις τήν 
μορφήν του.

Ο Κανόβας είργάζετο μετά ζέσεως. Ηγείρετο ένωρίς καί έμε* 

νεν εις τό έργοστάσιον άχρι μεσημβρίας, Επειταέδείπνει, έκοι- 

μάτο έπί δύω ώρας, καί πάλιν είργάζετο άχρι τής δύσεως του 

ήλίου. Τάς εσπέρας του άφιέρονεν εις τάς συναναστροφάς, ό'που 

έσύχναζεν ευχαρίστως, χωρίς όμως νά διαπρέπη μηδέ νά έλκύ  ̂

τά βλέμματα, διότι ήτο φύσει δειλός καί μετριόφρων. Η συν

ομιλία τώ ήρεσκεν, άλλά τήν ή'θελε διδακτικήν.
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Μιμούμενος τούς άρχαίους, άληθείς καλλιτέχνας, μόνος 

έγλυφε τά έκ μαρμάρου άγάλματά του, άφου προηγουμένως 

έπλαττε, μόνος έπίσης, τό έκ πηλού πρόπλασμα, ΐίνώ δ’ 

είργάζετο, παρεκάλει νά τώ άναγινώσκωσι διδακτικά βιβλία. 

Μετ’ οΰδενός συνεογαζόμενος, ώς όρθώς παρετήρει ή κόμησσα, 

ύ Κανόβας δέν έσχε μαθητάς, καί ούδείς δύναται ν’ άξιοι εύ- 

λόγως τον τίτλον αύτόν. Συμβουλάς όμως έδιδεν άσμ-ένως καί

πάντοτε ειλικρινείς.
Μέγας γλύπτης ό Κανόβας ήτο συγχρόνως καί μέτριος ζω

γράφος. Είχε δέ τούτο κοινόν μετά πολλών άλλων μεγάλων 

άνδρών, ότι ήτο μάλλον υπερήφανος διά τό προτέρημά του 

τούτο παρά διά τήν τέχνην, έν ή έξείχε. Τον έθελγαν πολύ 

πλειότερον οί εις τάς εικόνας του ή οί εις τά άγάλματά του 

διδόμ ενοι έπαινοι. Καί όμως δέν έξέθεσέ ποτε εικόνας του, καί 

μόνον εις τούς στενούς φίλους του τάς έδείκνυεν, οί όποιοι, 

σεβόμ.ενοι τήν αδυναμίαν ταύτην τής μεγαλοφυΐας, τώ έκρυπτον 

τήν άλήθειαν. Καί σήμ,ερον δέ χρειάζεται ή μαγεία τού ονό

ματος τού Κανόβα, ΐνα ρίψη ό περιηγητής εν βλέμμα έπί 

είκόνος τινός τής έκκλησίας τού Possagno, παριστώσης τήν

άποκαθήλωσιν. . . .
Ολίγων τεχνιτών βίος ύπήρξε τόσον ήρεμος καί εύτυχής,

όσον ό τού Κανόβα. Σφοδρά πάθη δέν ειχεν. Εζησε πλήρης 

τιμών καί όλβιότητος, καί έτυχε πιστών καί ειλικρινών φί

λων ( ι) .

Η κυρία Στάελ έζωγράφισε συντόμως άλ,λ’ έπιτυχώς τήν 

φυσιογνωμίαν τών Ιταλικών θεάτρων. Τά θεωρεία μεταβάλ

λονται εις μικράς αίθούσας · ή δέ συνομιλία διακόπτεται μο-

(1) 9Εγεν. τη 1 Νοεμβρίου 1757, άπέθανε τη 12 Ό κ τ . 1822.
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#

νον, ί'ν’ ακούσουν τό προσφιλές solo η duo η trio, καί εκείνο

πάλιν άπροσέκτως. Μόνον όταν παρίσταται τό baletto, άκρα

σιγή βασιλεύει, καί αί πέντε αισθήσεις συγκεντροΰνται εις τοός 
οφθαλμούς.

Α  Ιταλία, ή μήτηρ τής Ο π ερ α ς, εθνικόν θέατρον δεν κα- 

τώρθωσέ ποτε ν’ άποκτήση. Εκτός τών τραγωδιών τοΰ Α λ- 

φιέρη, τάς οποίας απέχω να κρίνω ( ι ) ,  όλίγας επιτυχείς απόπειρας 

δραμάτων ή κωμωδιών γνωρίζω, έξαιρώ μόνον τον μιμητήν του 

Μολιέρου Γολδόνην. Επί δύω όλα έτη εις τά  θέατρα τής Πίσης, 

τής Φλωρεντίας, τής Σιέννας καί τής Λιβούρνου είδον μόνον 

μεταφράσεις τών προϊόντων τής Γαλλικής φιλολογίας, ιδίως δ ’ 
έργα του 2κρίβ καί του Δουμά.

Η Ιταλία, ή πατρίς τοΰ Ρουβίνη, τής Μαλιβράν, τοΰ Λ αμ-

πλάς, στερείται υποκριτών, καί ό άοιστος κωμωδός της δεν

δύναται νά συγκριθή μηδέ πρός τον μετριώτερον υποκριτήν

τών Παρισίων. Οί Ιταλοί άναφέρουσι μετά θαυμ.ασμοΰ τον Tad-

dei, τήν Ριστόρη καί τον Μοδέναν. Είδον τούς δύω πρώτους

παίζοντας τά πρόσωπα, δ ί  ά μάλλον φημίζονται, καί τούς

εύρον πολύ κατωτέρους τής φήμης των. Περί δέ τοΰ Μοδένα

ήκουσα πολλούς λαλοΰντας, καί όλοι συνεφώνουν ότι ή φήμη

του ώς ύποκριτοΰ οφείλεται κατά μέγα μέρος εις τάς πολιτι
κά; του πεποιθήσεις.

Év Ιταλία καί οί άριστοι ύποκριταί είναι σκηνΐται. Ανά 

πάσαν εξαμηνίαν μεταβαίνουσιν άπό θεάτρου εις θέατρον. Κυ

ρίως έχουσιν ανοικτόν το στάδιον κατά τήν τεσσαρακοστήν,
«/

καθ’ ήν απαγορεύεται ή Ο π ερ α .

( ι)  'Ο  'Ροζίνη;, περίφημος καθηγητής τού πανεπιστημίου τής Πίσης, μοί
ελεγεν · ·· Ήζεύρεις τ ί εκαμε περίφηαον τόν Άλφιέρην ; Οι 24 ?πποι ους περιέ- 

^φερε διά πάσης τής ’Ιταλίας. »
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Τό θέρος τά πλεΐστα τών θεάτρων κλείουσι, καί τότε αρ

χίζουν τά ημερήσια θέατρα, έν ύπαίθρω, άναπολοΰντά πως τά 

τών αρχαίων. 2υνήθως εις τά θέατρα ταΰτα παίζει τό πρώτον 

πρόσωπον ό μΐμμός, ó Stenterello, εύρίσκων άπό καιροΰ εις 

καιρόν άληθείς πρωτοτύπους ευφυΐας. Ουτω, π. χ .,  εις έξ αυτών 

ανέκραξε μίαν εσπέραν · «Πολλοί είμεθα οί Stenterelli εις τήν 

Φλωρεντίαν ! Πρώτος είμαι φυσικώ τώ λόγω εγώ, έπειτα ό 

Λεοπόλδος Β , καί έπειτα ή Piazza Y ecch ia! » Ö Λεοπόλδος 

Β καί ή Piazza Yecchia ήσαν δύω άλλα θέατρα τής Φλωρεν

τίας. Αλλ’.ή κυβέρνησις τοΰ μεγάλου δουκός παρεξήγησε τό πράγ

μα, καί συνέλαβε τόν_Λεοπόλδον Α \  Οταν άπελύθη καί έφάνη 

πάλιν προ τοΰ κοινοΰ, έχειροκροτήθη ζωηρώς· άπεζημιώθη δέ διά 

τήν φυλάκισιν διά τής εξής ευφυΐας· “ 2 ας ευχαριστώ, Κύριοι, 

τόσω μάλλον διά τήν καλοκαγαθίαν σας, όσω κατά τήν απου

σίαν μου ό Λεοπόλδος Β’ προσεπάθησε νά μέ υποσκελίσει! . . . »

Μίαν ημέραν ή'μην εις τό Teatro Diurno τής Πίσης. Παρί- 

στατο ό Τορκουάτο; Τάσσος. Ηδη ή Αεονώρα άπεστήθιζε τούς 

περιπαθείς της μονολόγους ενώπιον κοινοΰ ολίγον συγκεκινημένου, 

ότε αίφνης θόρυβο; έγένετο εις τά παρασκήνια... Η Αεονώρα 

τείνει τό ούς, καί, διακόψασα αίφνης τήν παράστασιν, φεύγει. 

Ο  θόρυβος αυξάνει έν τούτοι;, καί έπί τέλους ή διακόσμησις 

τοΰ θεάτρου, κλονισθείσα, πίπτει έπί τής σκηνής... Τότε δέ 

τραγικόν θέαμα παρέστη ένώπιον ήμών... Ο Τορκουάτος Τάσ

σος, ύ ιδανικός ποιητής, ξυλοκοπών ώς τις αγοραίος τόν δε- 

σμοφύλακά του, τόν διοικητήν τής φυλακής τής Φερράρας, 

όστις, στενοχωρημένος εις τά πλούσιά του ενδύματα, δέν ήτον 

εις θέσιν ν’ άντισταθή. Ευτυχώς δι’ αύτόν ή Ελεονώρα, πα- 

ρουσιασθεΐσα εις τό πεδίον τής μάχης, τώ προσέφερε τήν συν

δρομήν της , διαπληκτιζομένη μετά ζήλου πρός τόν diletto,

— 155 —



τον divino Τορκουάτόν της, ώς τον άπεκάλει έν τή τραγωδία... 

Èv ριπή οφθαλμού το κοινόν έπήδησεν υπέρ τήν ορχήστραν, 

καί εύρέθη έπί τής σκηνής. Υποκριταί δέ καί ΰποκρίτριαι 

ανεμιχθησαν εις τήν πάλην, άποκαλύπτοντες εις το βέβηλον 

κοινόν του ναού τών μουσών τα μυστήρια · οί άνδρες συνω- 

θοΰντο, έβλασφήμ.ουν. . .  Αΐ γυναίκες εκλαιον καί έφώναζον... · 

τό δέ κοινόν άμφεταλαντεύετο μεταξύ τών δύω έμπολέμ.ων 

μερών, έως ού τέλος οί χωροφύλακες παρουσιάσθησαν, ή παρά- 

στασις διεκόπη, καί ό Τορκουάτος ώδηγήθη εις τήν φυλακήν 

μετά του δεσμοφύλακός του καί τών λοιπών.

Από τήν ημέραν έκείνην έφοίτων τακτικώς εις τά τοιούτου 

είδους θέατρα, έλπίζων να παρευοεθώ εις όμ.οίαν τινά σκηνήν. 

Εις τήν Pergola είδον ποτε ένα υψίφωνον, ύβρίζοντα βαναύσως 

το κοινόν, μή άποδεχθέν εόμενώς τήν προσφιλή του prima 

donna. Η χωροφυλακή άνέβη έπί τής σκηνής, ή'ρπασε τόν 

υποκριτήν, χωρίς μηδείς νά ταραχθή, καί τόν ώδήγησεν εις 

τήν φυλακήν. Ó  υψίφωνος ήτον ΐταλο'ς. Αλλοτε πάλιν βαρύτο

νός τις έρόιψε τήν σπάθην του Α ττίλα  εις τό πρόσωπον ενός 

έκ τών συριζόντων · ή χωροφυλακή άνέβη καί πάλιν έπί τής

σκηνής καί τόν συνέλαβεν · άλλα ό βαρύτονος ήτο Γάλλος καί %
έξωρίσθη μόνον.

Πρό τινων έτών ή Πίσα είχεν έν τών άριστων καί άρχαιο- 

τέρων Ιταλικών Πανεπιστημίων· άλλα κατά τό ι 85 ι διά δια

τάγματος του δουκός περιωρίσθη εις απλήν ιατρικήν σχολήν 

μ.έ τινα παραπληρωματικά μ.αθήματα. Μεγάλως συνεκινήθη ή 

Πίσα έπί τώ άκούσματι· διότι κυρίως ήτο πόλις μαθητών, ώς ή 

Αϊδελβέργη καί ή Οξφόρδη,καί δι’ αυτών έξη · αυτοί έπλήρουν 

τα θέατρα, αυτοί τους περιπάτους, αύτοί πάντα. Διά νάπροληφθή
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λοιπόν ή κολόβωσις του Πανεπιστημίου άνεφέρθησαν οί κάτοικοι

ές τόν μέγαν δούκα · άλλ’ άνωφελώς.
Τό Πανεπιστήμιον τής Π ίσης ήτον εύρύχωρον, άλλ’ άσή- 

μ.αντον οικοδόμημα, καλούμενον S apienza. έκτίσ θη  τό  χ4χ3 . 

Ολίγον μακράν τή ς Sapienza ύψοΰται τετράγωνός τ ις  πύργος, 

έκ τής κορυφής τού οποίου πάσαν πρωίαν ό άκαδημαϊκός κώ

δων, βαρέως καί μονοτόνως ήχών, προσεκάλει τους πανταχού

τής πόλεως διεσπαρμένους φοιτητάς.
Η  έξέτασις καί ή άναγόρευσις τών διδακτόρων έτελεΐτο λίαν 

πανηγυρικώς. Α πό πρωίας έσήμαινεν ό άκαδημαϊκός κώδων · ό 

υποψήφιος, παοουσιαζόμενος, άνεγίνωσκε πρώτον σύντομ,ον 

προσευχήν εις τήν Π αναγίαν, καί μ.ετά ταΰτα έκάθητο πρό τής 

σχολής, ήν προέδρευε συνήθως ό πρύτανις.
Α ί έξετάσεις διήρκουν μίαν ώραν · αν δ ’ έπετύγχανεν, έλάμ- 

βανε χώραν ή άναγόρευσις. Διά μέν τους καθολικούς ή τελετή 

έγίνετο έν τή  μητροπόλει έπ ί παρουσία τού άρχιεπισκόπου, διά  

δέ τους ετεροδόξους έν τή  μεγάλη τού Π ανεπιστημίου αιθούση, 

ό'που ύψοΰται τό άγαλμ.α τού Γαλιλαίου, καί ής τό έδαφος 

έστρόνετο δ ιά  κλάδων δάφνης. Αρχαίος τ ις  καθηγητής, προε- 

δρεύων τής τελετής, έλάμβανε θέσιν ένώπιον μεγάλης τραπέζης · 

ένώπιον δ ’ αυτού έκειτο τό  Εύαγγέλιον έν μέσω δύω άνημ.μένων 

λαμπάδω ν, καί ό πίλος καί ό δακτύλιος τού διδάκτορας. Ε ις τά  

δύω άκρα τής αυτής τραπέζης έκάθηντο δύω άλλοι καθηγηταί, 

έκπληροΰντες τρόπον τινά καθήκοντα μαρτύρων ή άναδόχων. 

Ε ις τό βάθος δέ τής αιθούσης πρός τά  δεξιά έκάθητο πρό μ ι-  

κράς τραπέζης ό πρύτανις, έχων παρ’ αυτόν τόν γραμ.ματέα 

τού Πανεπιστημίου. Αντικρύ δ ’ αυτών έκάθηντο έπί εύρέων 

άνακλιντήρων τά  λοιπά τής σχολής μέλη. Ο υποψήφιος, φορών 

τήν τήβεννον, ώρκίζετο κρατών τήν χεΐρα τού πρυτάνεως, καί
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μετά ταΰταέκάθητο παρά τον προεδρεύοντα καθηγητήν, όστις 

εξεφώνεε τότε λόγον κατάλληλον · μετά τό πέρας του λόγου ό 

υποψήφιος ώρκίζετο, καί πάλιν, κρατών τήν χείρα του προε- 

δρεύοντος καθηγητοΰ, ό'στις τον άνηγόρευε διδάκτορα, τον ενέ

δυε μέ τά εμβλήματα καί τον ένηγκαλίζετο. Τότε δέ ή μ.ου- 

σική έπαιάνιζε, καί ό άκαδημ,αϊκός κώδων, εύθύμως ήχων, 

άνήγγελλε τήν επιτυχίαν του υποψηφίου εις τήν πόλιν. Ο νέος 

διδάκτωρ άπήγγειλλε λατινιστί λέξεις τινάς εύχαριστήσεως, καί 

οΰτως ή τελετή έλάμβανε πέρας.

Α λλ’ ό νέος διδάκτωρ δέν άπηλλάττετο ούτως, έξερχόμενος 

τής Sapienza έδέχετο τά συγχαριστήρια τών κλητήρων, του 

κωδωνοκρουστου, του θυρωρού, τών μουσικών, τών υπηρετών 

καί απείρων άλλων πανεπιστημιακών υπαλλήλων, ών ούδέ 

ΰπώπτευε τήν ΐίπαρξιν. Φθάνων δ ’ εις τον οίκον, εδρισκε τήν 

άνθοπώλιδα, προσφέρουσαν υπερμεγέθη ανθοδέσμην, τον ποιη

τήν άπαγγελλοντα εν sonneto καί μουσικήν άλλην παιανίζουσαν. 

Τό βαλάντιον ίσχναινεν άπαισίως έν μ.έσω τού θριάμβου- άλλ’ 

άδιάφορον! είναι τις τόσον ευτυχής διότι έσώθη άπό τον βίον 

τού μαθητου!... καί αγνοεί ό'τι θά τον ποθή αιωνίως!...

— 158 —

Μ . Π. Β.

Α Ϊ Ρ Ι Κ Α  Π Ο Ι Η Μ Α Τ Ι Α .

1.

Αλλοτε, όταν πάντα νά σκεπάση

Μέ πάγου στρώμα ήρχετ’ ό χειμών,

Καί χωρίς άσμα έμεναν τά δάση 

Καί χωρίς άνθη έ'μεν’ ό λειμών,

II ροσέβλεπε φαιδρός ό οφθαλμός μου 

Τήν ελευσίν του, κ’ ή'μην ευτυχής.

Εαρ ΰπήοχεν άφθιτον έντός μου,

Αιθρία καί θερμότης συνεχής.

Ενώ λευκός μονότονος μανδύας 

Εκάλυπτε καί γην καί ουρανόν ,

Ανθών έντός μου είχον εύωδίας,

Σκιάς καί δρόσον καί ψαλμους πτηνών.

ϊο  μέτωπόν μου ώς ζέφυρου αύρα 

Εθώπευε συρίζων ό βορράς,

Καί μ.’ έφεραν τά σύννεφα τά μαύρα 

Μέ τά πτερά των όνειρα χαράς.
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Του έρωτός μας έ'τι τάς θωπείας 

Τάς ενθυμείσαι, φίλη μου, είπε,

Η μη'πως αί στιγμαί τής ευτυχίας 

Ως αί στιγμαί παρήλθον αίλοιπαί;

Ετρέχαμεν φαιδροί εις του λειμώνος 

Τάς άπατη'τους μόνοι ατραπούς, 

Κ.’ έπί τής καταλεόκου των χιόνος 

Δεν άφιν’ ίχνη ό μικρός σου ποΰς.

Από τό ψύχος έτρεμαν αί χείρες ,

Μέ μαργαρίτας σ’ έστεφ’ ή βροχή'· 

Αλλά τό δμμ’ άκτίνων ήτο πλήρες,

Κ ’ έρωτος πλη'ρης ήτον ή ψυχή'.

Καί τό εσπέρας πάντοτε εγγύς σου 

Πλησίον έκαθη'μην τής πυράς,

Ητις επάνω τής ώχρας μορφής σου 

Εσκόρπιζεν ακτίνας πορφύρας.

Ενω τυφών ώλόλυζε λυσσώδης

Καί τάς ύέλους έπληττε τραχύς , 

Τό προσφιλές μου άσμα έμελώδεις,

Κ ’ εγώ σέήκροώμην εύτυχη'ς.

Τοΰ έρωτός μας έτι τάς θωπείας 

Τάς ενθυμείσαι, φίλη μου, είπε,

Η μη'πως κ’ αί στιγμαί τής ευτυχίας 

Ώς αί στιγμαί παρήλθον αί λοιπαί;
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II.

Η φήμη μέ ήπάτα ή πικρά,

Ητις θανάτου μ’ Ιπροξένει πόνον.

Δι’ εμέ δχι δεν είναι νεκρά ,

Νεκρά διά τούς ά'λλους είναι μόνον.

Τήν είδ’ άκόμη χθες. Αψοφητί,

Τήν γην ώς νά μή έθιγ’, ¿κινείτο.

Δεν μετεβλήθη, έμειν’ ή αύτή...

Ολίγον ώχροτε'ρα μόνον ήτο.

Τά μαΰρ’ άφήκε · στέμμα νυμφικόν 

Τ ’ ώραίον μέτωπόν της ¿στεφάνου·

Φόρεμα γάμου έφερε λευκόν,

Κ ’ έσκόρπιζεν αρώματα λιβάνου.

Επάνω μου μακρον καί ατενές

Το λυπηρόν της βλέμμα προοηλώθη ,

Κ - ή χείρ της νεύμα έκαμ.’ άσθενές ,

Νά τήν άκολουθήσ’ ώς νά έπόθει...

III.

Α ί πόλεις δέν μ.’ έλκυουσι, Μαρία, 

Θορύβου πλήρεις, πλήρεις ταραχής. 

Δι’ εμέ έχει θέλγητρα μ.υρία 

ή  ήσυχος ζωή τής εξοχής.
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Είναι μικρόν τό χωρικόν ο.ου δώμα,

Κ ’ οί στολισμοί του είναι ταπεινοί · 

ÀXV έκ τού παραθύρου μου το ό'μμα 

Πλανάται εις όρίζοντ’ άχανή.

Κάθε πρω’ί οί λόφοι οί πλησίον

Moi στελλουν θύμου άρωρια γλυκύ , 

Κ ’ ύγράς εκ δρόσου άνθοδέσμ,ας ίων 

Οί γείτονες μου φέρουν χωρικοί.

Εις τους άγρούς περνώ εύθυμους ώρας 

Èv μέσω ηρεμίας καί σιγής ·

Λιτώς μ’ εύθυμους τρέφομαι οπώρας , 

Και πίνω ύδωρ διαυγές πηγής.

Ακολουθώ τον δρόμον των σύννεφων 

Εις τον γλαυκόν επάνω ούρανόν,

Τον ή'λιον, όπόταν δύη, στέφων 

Διά χρυσών άκτίνων το βουνόν.

Της φυσεως σπουδάζω τάς ποικίλας 

Ηχους· μοί είν’ επίσης ποθεινή 

Κ ’ ή θελκτική ωδή τής Φιλομήλας 

Κ ’ ή φλύαρος του τέττιγος φωνή.

Με συγκινεί ό γεωργός ό γέρων 

Βοών καθύδρων ζεύγος οδηγών,

Κ ’ ή θέα τών άρνίων τών ημέρων 

Καί ή σκιρτώσα ποίμνη τών αιγών.

Ποος ρύακα μικρόν τό βήμα τοέπων 

Ρεμβάζω εύγαρίστως δι’ ώρών,

Επί γαλικοστρώτου κοίτης βλέπων 

Να ρέη μορμυοίζων τό νερόν.

Α. Σ . Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΟ Σ
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Π Ε Ρ Ι  Τ Ο Υ

ΤΩΝ Α Λ Λ Ο Φ Υ Λ Ω Ν  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κ Α Ι ΤΙΝ ΛΝ

Τ Ο Υ  Φ ΡΑ ΣΙ Κ Λ Ε Ο Υ Σ  Α Μ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν .

Επιλεξαμένω μοι, ώ Αλ έξανδρε, τά του Φρασικλέους βιβλία 

εκείνο πάλιν έπήλθε καί διενθυμεΐσθαι καί λεγειν ώς άρα -χαλε

πόν των αλλοφύλων Ελληνιστών καί αύτοΐς τοΐς έπιφανεστάτοίς 

τον Ελληνα λο'γον προσηκόντως μεταχειρίσασθαι. Οπερ καί έν 

Σμύρνη ποτέ τώ παρά Γάλλοις τά πρώτα επί Ελληνική παι

δεία φέροντι Δαυίδ έπεδείξαμεν επ’ αυτών των θρυλλουμένων 

παρά τοΐς έν Ευρώπη φιλολόγοις Στεφάνου τε του Ερρίκου καί 

Ούολφίου καί Χαρτηρίου συνταγμάτων. Οτε δή καί έπείσαμεν 

τον άνδρα συνομολογησαι, δτι άναγκαΐον τον έφιε'μενον γνησίως 

την Ελλάδα φωνήν προΐεσθαι καί γράφειν εκ παιδδς έν Ελλη- 

σιν έντεθράφθαι, καί έμμελώς ήσκήσθαι την ακοήν, καί πο'ρρω 

της όθνείας έξεως ταΐς συγγραφαΐς έγγεγυμνάσθαι. Ο τι δέ ούκ 

έκ περιουσίας τηλικουτων άνδρών κατηγορώ αυτόν σοι έπάγομαι 

μάρτυρα τον ήμέτερον ποιητήν τε ά'μα καί συγγραφέα. Θαυ

μαστόν γάρ ό'σον κατοοθών περί τό έλληνίζειν, έν οίς μάλιστα

/

καταλογάδην γράφει, ταΐς αύταΐς τοΐς άλλοις Ελληνισταΐς έμ- 

πέπτωκεν άμαρτίαις. Καίτοι τό μέν έλάχιστα άμαρτεΐν, η 

φασί, τεχνίτου · καί τοιούτος ήμΐν είκο'τως φαίνοιτο άν ό καλός 

κάγαθός Φρασικλης- συ δέ μ.οι σκοπεί της αποτυχίας ταυτησί 

την αιτίαν, ί'ν’ εχης καί αυτός έπί τών παραπλήσιων όρθώς γι- 

γνώσκειν καί άποφαίνεσθαι. Είκός γοΰν περί τούτων άπάντων 

άμφιλαφώς έσκέφθαι τόν μή άλογίστως της του γράφειν άπτό- 

μενον τέχνης · τω δέ γε της έν τουτοις ακρίβειας όλιγωρήσαντι 

εις πολλήν ά'λην τε καί πλάνην λο'γων έκτραπέσθαι συμ,βήσεται, 

καί θαυμ.άζειν μέν τά ψεκτέα , μιμεΐσθαι δέ τά μη καλώς 

«χοντα. Πάσαν μ.έν ούν ρησιν άκριβολογεΐσθαι έν τοΐς βιβλίοις 

ού'τε σχολή' μοι, καί άλλως περιττόν άν είη προς την πρόθεσή · 

άρκέσει δέ μ.οι, ολίγα έπισημηναμένω παραδείγματα έκ της περί 

Λυσίου έπιδείξεως, ΰπομ.νησαί σε, ών άλλοτε άκηκοας περί της 

ΰποθέσεως ταυτησί προς έμ,ου λεγομένων.

Αϋτίκα (σελ. 3 , στίχ. ίο )  τό « ουτε συκοφαντίαις πεοιέ- 

πιπτέ ποτε » ήμάρτηται · ήτοι γάρ τοι γραπτέον « περιέπεσε, » 

η τό « ποτέ » έξαλειπτέον. Τό γάρ π ο τ έ , ή μέν του μακρου 

μόριον χρόνου τό μάλλον τε καί ηττον έπιδεχόμενον, συμφέ- 

ροιτο άν ένεστώτι καί παρατατικώ χρόνω · ένταυθα δέ διά την 

άρνησιν άντί του καθάπαξ λαμβανόμ,ενον, ούκ έστιν όπως άν 

παράτασιν δέξαιτο χρόνου. Καί εικότως θαυμάσαι τις άν πώς 

δήποτε ό συγγραφεύς έπί τής παραπλήσιας του Πλουτάρχου 

ρήσεως (βλ. σελ. 9> στίχ. ή) * δτι προεχειρίσθη ποτέ » καλώς 

αίσθόμενος τής του ποτέ δυνάμεως (ώς έξ ών περαίνει τόν λο'

γον καταμ.αθεΐν έ'στι) , τη τοιαυτη έλαΟεν έμπεσών άτοπία. () 

δέ φησι (στίχ. ιχ )  " άξιον μνησθήναι » είποι άν Ελλην άνήρ 

μ.νείας ή λόγου άξιον · φαίη μέν γάρ άν τις « άξιον μνησθήναι 

τών έπών, » ούχί δέ κ α ί«τούτο άξιον έστι μνησθήναι ” 1 άλλ’ ήτοι
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ερεΓ « άξιον μνημονευθήναι » ή όρθότερον, άξιον λόγου τι μ.νείας · 

ορΟοχερον δέ είπον · τά γαρ τοι άξιον μνημ,ονευθήναι, ροηθ̂ ναε 

λατινικώτερον ήχούσι, κατά τα dignum me moratu ή dictu 

χαλκευόμενα. Ελληνιστί δέ λέγομεν άξιον η δίκαιον είπεΐν 

κ. τ. λ . Ο δε συγγραφευς, τούτο μ.έν ύπά της έν τη λατινίδι 

φωνή έ'ξεως παρενεχθείς, τούτο δέ της ακριβούς σημασίας του 

μνησθήναι διαμαρτών, οΰτως έξήνεγκε τον λόγον. Αυτόθι πά

λιν (στίχ. ΐ()) άντ'ι του «Αθηναίων αποικίαν έκπεμψάντων » 

είπεΐν ώφεΛεν έκπεμ,πόντων · εκείνων γαρ στελλόντων, ούχί δέ 

στειλάντων ήδη την αποικίαν ωχετο καί αυτός εις Συβαριν · 

πώς γαρ αν άλλως τοΐς άποικιζομένοις συνέπλευσεν; έτερον δέ 

περί χρόνον αΰθις αμάρτημα έν τω (σελ. 4> στ. l j )  * ήρξατο 

συγγράψαι « · ώφειλε γαρ πάλιν είπεΐν συγγράφειν. Φαίης μεν 

γαρ έδοξεν αύτω συγγράψαι καί προείλετο συγγράψαι, κ. τ. λ ., 

ού μήν δέ καί ήρξατο συγγράψαι · έν γαρ τω ήρξατο εμφασίς 

. έστιν έφεπομένης έξ ανάγκης διάρκειας όποσησοΰν, η ρηυ.ατικόν 

οροοιον έφέλκεται χρόνον. Του δέ (αύτόθ. στίχ. a i)  « ές ών 

παρειλήφαμεν των μνημείων αύτοΰ » έξαλειπτέον τό άρθρον 

των · καν γαρ λέγη τις έκ των λόγων ών παρείλήφαμεν, ού 

μέντοι παρά τοΰτό γε έρεΐ· έ ς  ών παρειλη'φαμεν των λόγων. 

Σημείωσαι δέ ό'τι καί τό μνημείων ενταύθα ούδαμώς κυριολε- 

κτεΐται άντί του σωζομένων η περισωθέντων ές ημάς λόγων η 

συγγραμ,μάτων · καί εοικεν άρα ό συγγραφευς ήμΐν τό περιπο- 

λουμενον ίσως κατά την διάνοιαν την αύτού λατινικόν, ex 

monumentis^ejus, quæ accepimus, ελληνιστί έξενεγκεΐν έπί 

λέξεως · περί ο τα πλεΐστα σφάλλεσθαι συμβαίνει τοΐς άλλοφυ- 

λοις Ελληνισταΐς. Οθεν εί ποτε έντυχοις Ελληνιστοΰ άσαφεΐ καί 

καταπεπλεγμένη ρη'σει, ούκ αν άλλως της διανοίας της κατ’ 

αυτήν έγκρατής γένοιο, εί μ.ή πρότερον λατινιστί έπί λέξεως την
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φράσιν έρμηνευσαις. Τό δέ (σελ. 5 , στ. ίο )  «· οϋτ’ είκός τοσουτω 

γε χρόνω ύστερον κατηγορήσαι των τετρακοσίων τινός » γρα- 

πτέον « ουτ’ είκός·... κατηγορηθήναι των τετρακοσίων τινά »· 

άλλως γαρ αν συγχέοιτο τό Λυσίου πρόσωπον τω λείποντι εν

τεύθεν έκ πρώτου, καθά φασιν οΐ γραμ.μ.ατικοί, του ρήματος 

ΰποκειμένιρ· έκτός εί μή προέλοιτο ό γράψας συμπληροΰν ού- 

τωσί · « ουτ’ είκός T IN A  κατηγορήσαι τίνος, ” ό τη Ελληνική 

φωνή πάντη άπροσδιόνυσον. Év δέ τή υποκείμενη σημειώσει 

(στίχ. 12) άντί του έν τοσουτω λε'γοις αν έν τουτω ή έν του- 

τοις. Év δέ(σελ. 6 , στ. ιχ )  τό«φανείη αν ήμΐν παριστάμενος » 

ορθοτερον είχεν αν εί έγράφετο · Φανείη άν ήμ.ΐν παραστάς ή παρ- 

ελθών. Ó  δέ παφακατιών (στ. 24) λέγει, « ήν είκός ήν γενέσθαι 

αύτοΐς εί μή διά Παυσανίου *> ό'λως ήμάρτηται · βουλόμενος γαρ 

είπεΐν ό τ ι« διά Παυσανίου είκός ήν γενέσθαι αύτοΐς τήν τιμωρίαν » 

ώφειλε διά τήν του εί μή προσθη'κην προθεΐναι τήν άρνησιν · καί 

έ'ρρωτο άν τό χωρίον οΰτωσί « ήν ΟΥΚ. είκός ήν γενέσθαι αύτοΐς 

Ε Ι ΜΗ διά Πάυσανίου ». Τό δέ (σελ. μ, στ. 5) όπου ή άνταπο- 

δοτέον διά του πώς ούκ άν τις, ή μεταρρυθμιστέον οΰτωσί τήν 

ρήσιν « αδελφού γάρ άμωσγέπως (;) θανάτω ζημιωθέντος, τίς 

ούκ άν όρμηθείη αύτός τιμωρη'σασθαι τούς ύβρικότας; >> Πάλιν 

(αύτ. στ. ι ι  καί σημ. Β, στ. 6) τα ημάς καί τινα παρέλκει, 

έκ του γερμανικού ιδιώματος παρεισφρη'σαντα. Αντί δέ τού 

(σημ.. Β, στ. 3) « έάν τις έπισκέψηται » είποις άν κομψότερον 

« εί έπισκέψαιο » · χαίρουσι γάρ τοι Ιύλληνες (οίς παρηκολουθη- 

σαν καί Ρωμαίων οί λογιώτατοι) έπί τών τοιουτων τω δευτέρω 

χρώμενοι προσώπω. Σελ. δέ 8, στ. 19, τό « ούτ’ άν τήν άλ

λην άρετη'ν τις τήν Λυσίου ποθοίη » κατά τό λατινικόν ñeque 

«lesideraret aliquis ό συγγραφευς ήμ.ΐν έτεκτηνατο · ήν δ’ άν 

ίσως άαεινον « ούδέ τής άλλης αρετής τής Λυσίου ε’ίη άν ένδεής
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(άπολείποιτο αν) ό λόγος. » É  δέ (αύτ. στ. 2ο) ρήσις σύμ.πασα 

άπό τού « προς δε τούτοις » μ.έχοι του « έστρατεύσατο Ανδοκί

δης » πολύ έχει τό τραχύ καί ακανθώδες, καί τής συνη'θους 

άλλως τώ συγγράφει σαφηνείας όλοις απολείπεται παρασάγ

γ ε ς  · ού μην άλλα καί το (σελ. g, στ. χ) « του κατ’ Ανδο- 

κίδου λόγου επί εκβολήν τοιωδέ τινι τρόπω στέλλονται » κα- 

κοζήλως είρηται κατά τών έγχειρούντων νόθον έξελέγξαι τον 

μνημονευθε'ντα λόγον. Τ ό  δε (αύτ. στίχ. 29) “ έορτασάντων 

Ελευσΐνι » γραπτέ ον ήν έορταζόντων · ού γάρ δη'που κατόπιν 

εορτής, τό δή λεγόμενον, ο λόγος εκείνος είρηται, άλλα μεταξύ 

άγόντων Αθηναίων τήν εορτήν έν Ελ ευ σινί τής Αττικής. Σελ. 

δε ίο ,  στ. g, άντί του « ούκ αν ήδυνήθη ό ρη'τωρ είπεΐν » ρη- 

τε'ον μάλλον ούκ άν είπεν · περιττόν γαρ τό ήδυνήθη διά τόν 

αν σύνδεσμον. Καί στ. ι ι  άντί του ικανήν βέλτιον τό άξιόχρεων 

ή τι δμοιον · έχει μεν γαρ ό δείνα ικανά (δηλ. χρήματα) λέ- 

γομ,εν · ού μήν δέ καί ούτός έστιν ικανός, άλλα συμπληροΰντες 

οίον ικανός τα δε'οντα γνώναι, ή ικανός πρός άπόδειξιν. Σελ. 

δέ ι ι ,  στ. ιχ ,  τα « εί καί σαθροΐς ημάς στοιχείοις ταύτα 

Πλούταρχος έδίδαξε » κατά του σκοτεινού χωρίου (έν Λυσ. 

βίω) λεγάμενα (όθεν άμέλει είκάσαι άν τις τόν υπέρ τού ψηφί

σματος λόγον υπό Λυσίου συντεθεΐσθαι) τής λατινικής-όζει ρή

σεως quanquam hæc infinnis indiciis (ή monimenlis) nos 

Plutarchus docuit. Ίο δέ μικρόν ύστερον (στ. 2ο) « φιλεΐ γε- 

νέσθαι » χωλαίνει · ώφειλε γαρ πάλιν κατ’ ενεστώτα τετάχθαι τό 

άπαρε'μφατον. Καθάπερ γαρ ούκ άν λέγοις συμβαίνει γενέσθαι, 

άλλα συνε'βη γενέσθαι, ούτω καί τό φιλεΐ άναγκαίως απαιτεί 

χρόνου παράτασιν · διά τούτο καί τό είωθε, ένεστώτος έμφασιν 

έχον, όμοίω πε'φυκε συμ.φερεσθαι χρόνω κατ’ άπαρέμ,φατον. 

Σφάλλονται γούν άπαντες, ώς έπος είπεΐν, οΐ έν άλλοφύλοις
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Ελληνισταί · ού γαρ οίόν τε αύτοΐς ούδεμια μηχανή άκριβώς 

καταμ-αθεΐν τήν τού παρ’ ήμΐν άορίστου έμφασιν χρόνου · έντρε- 

φόμενοι δέ έκ παιδός τή λατινίδι φωνή, καθ’ ήν διά τήν τού 

άορίστου έ'λλειψιν πολλάκις ή'κει τοΐς συγγραφεΰσιν εις χρήσιν 

ό ένεστώς κατ άπαρέμφατον, ούτε τής έν τοΐς Ελληνικοΐς έπεσι 

καί λόγοις αισθάνονται άκριβείαςέπί τών τοιούτων, καί εϊ ποτε 

γραφή τι έξενεγκεΐν έπιχειρήσαιεν, θαυμαστώς τούς χρόνους 

συγχέουσιν. Εν δέ τώ (στ. 2 ΐ)  «τών άεί ημαρτημένων» περιττόν 

.τό άεί · έκτος εί μή έθέλοις συνάπτειν αύτό μάλλον πρός τό 

παρασκευάζων. Τό δέ (στ. 2ή) * περιέπεσον » ρηθείη άν κομψό- 

τερον περιέπιπτον εις ένδειξιν τού έπί πολύ τό τηνικαΰτα κα- 

τασχόντος τήν πόλιν συμπτώματος. Ο δέ φησι (σελ. 12, στ. 

ιδ )  “ ήν έπί βλάβη τού ποιητοΰ ήγούμ.εθα άπολωλέναι, » ού- 

δαμώς Ελληνικόν, καί πρός τούτοις άσαφές καί αίνιγμ.ατώδες * 

έοικε δέ βούλεσθαι ό λόγος τώ άγαθώ Φρασικλεΐ, ό'τι ή υπέρ 

Σωκράτους συντεθεισα τώ ρήτορι άπολογία, καίτοι άνάρμοστος 

έδοξε τώ φιλοσοφώ (ό'θεν ούδ’ ήςί{οσεν αύτή χοήσασθαι), εί πε- 

ριεσώθη, εύκλειαν άν περιεποίησε τώ συγγράφει· ό δέ λατι- 

νικώτερον ή γερμανικώτερον έξήνεγκε τόν λόγον κατά τό ad 

delrimentum auctoris. Ελληνες δέ έν τοΐς τοιούτοις ού χρώνται 

τή λέξει · ποιεΐν μέν γάρ ή λέγειν τι έπί βλάβη τινό; λέγομεν, 

τόν σκοπόν ή τό τέλος τού έργου ή τού λόγου ένδεικνύμενοι· 

ού μήν δέ καί , Ο δεΐνα άπέβαλε τό δείνα έπί τή ιδία ή τή 

έτέρα τινός βλάβ·ρ · ού γάρ τ ι πρός τι τέλος συμβέβηκεν αύτώ 

ποιήσασθαι τήν άποβολήν · ού μήν άλλά καί τή φωνή ποιητοΰ 

άκύρως έχρήσατο, δέον είπεΐν συγγραφέως ή ρήτορος. Σελ. 1 3, 

στ. ι ,  τό έκείνοις περιττόν· ή δέ ρήσις είχεν άν ούτως « τοΐς 

μέν ούν μή ταύτά, » κ. τ. λ. Τό δέ (στ. 8) « ού γάρ άλλ’ ή'δη 

μέλλω όπλισθήναι » πάντη ξενικόν καί άηθες. Λέγεται δέ έπί
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τών τοιούτων τό άποδύεσθαι εις αγώνα. Στ. δέ 18, άντί « οία 

δή... πάντα ", βέλτιον τό ά δη πάντα. Τό δέ επόμενον « τυραν- 

νεΰσαν » ούχ ούτω τοΐς λογογράφοις σύνηθες. Αηθες δέ πάντη 

καί τό έχόμενον (σελ. 14 , στ. 3) « τάς λαμπάδας του λόγου » · 

λέγοιτο γάρ άν τό λαμπρόν ή μεγαλοπρεπές τού λόγου. Στ. 

δέ 6 αυτόθι, έ'τερον χρονικόν αμάρτημα, « πολλοΐς γάρ τοι τών 

αύτώ συγχρόνων άμαρτάνουσιν (ούκ ήδη ήμαρτηκόσι) συνεξη- 

μάρτανε Λυσίας». Ωσαύτως δέ (στ. ιρ )  τό « έτόλμα » κεΐται 

άντί του έτόλμησε · τούτον γάρ τόν χρόνον απαιτεί τό ηγούμε

νον έπιτιμήσαι. Τό δέ έν τω (σελ. ι 5,σ τ. ίο )  « νομίμωλόγω ” 

έπίθετον ού προς έπος. Ε τι δέ (αυτ. στ. 12) τό « άλλ’ ού γάρ 

δή θαυμάσαι ώρα ήμΐν, ούδέ πολλοΰ δει εικότως » χωλαίνει 

παντελώς · όθεν διορθωτέον οΰτωσί · ·> άλλ’ ού γάρ δή θαυμάσαι 

ώρα ήμΐν ούδ’ άπλώς, πολλοΰ γε καί δει εικότως. » Αλλως γάρ 

τό πολλοΰ δει νοΰν ούκ έχει. Αντί δέ τού έν τώ έπομένω στίχω 

εύκατηγόρητον είποις άν όρθότερον εύκαταφρόνητον ή τι παρα- 

πλη'σιον. Τό δέ(στ. 28)κατελ^]λυθώς τρεπτέονείς τό έπανελθών · 

ού γάρ δη'που κατήλθε Λυσίας · ούδέ γάρ έφυγε τήν εαυτού , 

άλλ’ έκών μετέσχε τής ές Θουρίους άποικίας. Σελ. δέ ιγ ,η τ .  2, 

τό βαιά άλλότριον τού πεζού λόγου (ωσαύτως δέ καί τό άπο- 

χρήν σελ. ι8 , στ. 8· χρήναι γάρ καί άποχρήναι λέγομεν κατ’ 

άπαρέμφατον, τά δέ χρήν καί άποχρήν ποιητικά). Τό δέ (αύτ. 

στ. 2ή) * ειρήνην ποιησάμενος τοΐς βαρβάροις » καθ’ αύτό μέν 

ούδέν έχει τό πλημμελές, διά δέ τό προηγούμενου αίσχίστην 

άμεινον εί έγέγραπτο προς τούς βαρβάρους, ΐνα μη' τις τυχόν

ύπολάβοι αίσχίστην τοΐς βαρβάροις γεγονέναι τήν είρη'νην 
έκείνην.

Ταΰτά σοι, ώ Αλέξανδρε, παρ’ έμού, ήν περί τών βιβλίων 

έχω γνώμην καταμαθεΐν χρήζοντι. Επαινώ δέ σε ταΐς τοιαύταις
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έν τοΐς λόγοις λιπαρώς προσκείμενον συζητη'σεσιν · ί'σμεν γάρ 

δη'που ότι παρ’ όλον τόν βίον καί κατά τάς τέχνας άπάσας τάς 

μέν μεγάλας ύπεροχάς τε καί διαφοράς έν τοΐς κατορθουμένοις 

ή άμαρτανομένοις παντός έστιν άνδοός γνώναι, τάς δέ μικράς 

καί ραδίως άν διαφυγούσας τήν κρίσιν μόνων τών τεχνιτών τε 

καί φρονίμων. Ούδέ γε παρέρχεσθαι τήν τόιαύτην θεωρίαν 

προση'κει τοΐς Ελλησιν, άλλως τε προίκα έφ’ οίς ού δίκαιον 

διαβαλλομένοις. Τάχα γάρ άν τις αύτούς ύπολάβοι τώ μή δύ- 

νασθαι βέλτιον γινώσκειν περί αύτών μάλλον ού τώ μεγάλο -  

φοονεΐν αΐρεΐσθαι τήν σιωπη'ν. Τοιγάοτοι καθάπερ έκ παντός 

ήμΐν τρόπου τήν τών άλλοφύλων μιμητέον πολυμάθειαν καί 

πολυπειρίαν , ούτως άνθεκτέον, όση δύναμκς, τών πατρώων 

άγαθών, καί τώ έντεΰθεν προσγιγνομένω εύκλεεΐ μέγα φρονη- 

τέον, μ.ακρά χαίρειν φράσαντας τοΐς πειρωμ,ένοις άποστήσαι τού 

συγγράφειν Ελληνιστί, ώς άν χρήματος άνηνύτου. Καίτοι γε 

άπεο υποτίθενται, λαμ-πρώς οίς έπιτηδεύουσιν άντιβαίνει. Εν 

οίς γάρ τοι πρωτεύειν ούκ άπεικότως άγάλλονται, έν τούτοις 

Ελληνιστί ποιούνται τάς έπιδείξεις · όπερ ούκ άν διεπράξαντο, 

εί μή έτύγχανον άμ.φιλαφώς έγγεγυμνασμένοι τώ Ελληνιστί 

συγγράφειν, ιρ δή καί τούς θαυμαζομένους παρά τοΐς ξένοις 

πολλώ παρήλασαν τώ μέτρω. Ούδέ γε χαλεπός τοΐς Ελλησιν ό 

άγων, καίτοι συχνόν πόρρωθεν προφαίνων τόν ιδρώτα. Ελληνας 

δέ όταν είπω, τούς γνήσιας καί άκραιφνούς τετυχηκότας Ελλη

νικής άγωγής λέγω · Μαργούνιον νόει μοι καί Κορυδαλέα καί 

Μαυροκορδάτον καί Μελέτιον, καί τόν Καυσοκαλυβίτην Νεό

φυτον καί Εύγένιον καί Θεοτόκην καί Σέργιον καί Ματθαίον 

καί τόν Πάτμ.ιον Δανιήλ καί τόν Πάριον Αθανάσιον καί ίωάννην 

Οίκονόμον καί Λάμπρον καί Κοραήν καί τούς άνδρών τηλικού- 

των άξιους μαθητάς τε καί μιμητάς. Ού περί τών παρασήμων
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εκείνων ό λόγος ήμΐν, όσοι κομιδή περί τήν πάτριον φωνήν χω- 

λαίνοντες, ούδέ της όθνείας δεόντως άπονάμενοι παιδείας (πώς 

γάρ άν αύτοΐς έξεγένετο τούτου τυχεΐν τής προσηκούσης πάντη 

έστερημένοις παιδομαθείας;) τά κίβδηλα εκείνα καί παράμουσα 

έξηρεύςαντο, οίς τόν λογιώτατον έν θεοΐς ΰμνούμενον σκαιότατον 

πάμπαν καί άμουσότατον έναπέφηναν. Αποτετόλμηται γάρ 

τοΐς γενναίοις πάνθ’, ώς έπος είπεΐν, άνατρε'ψαι καί καθελεΐν τά 

καλώς ρηθέντα τοΐς παλαιοΐς. Οΰτω δή δέ τήν άλλόκοτον 

ταύτην καί άσύμφυλον ιδέαν ήσπάσαντο του λόγου, ώστε άναγ- 

καΐον είναι μή μόνον διδάσκειν αύτούς όσον χρηστόν, άλλα 

πολύ πρότερον μεταπεΐσαι καί τής έ'ξεως άποστήσαι τής μ,οχθη- 

ράς, έργον παγχάλεπον, καί ού μόνον Ηρακλέους τινός άλλα 

καί ίολάου δεόμενον. Αλλά τούτοις μέν ό σοφός συνεφάψεται 

χρόνος, καί τό άπηχές τής κακόγλωσσου ταύτης λαλιάς σιγήσε- 

ται, καί τά καλά ές τέλος έκνικήσει καί τετιμήσεται.

Σύ δέ, ώ Αλέξανδρε, καθάπερ πολλάκις ύπεθέμην, πρός τά. 

ένδοξα καί αρχαία τών παραδειγμάτων διατέλει άπευθύνων καί 

ρυθμίζων τόν λόγον, καί ού'τως έχων γνώμης περί τών έν συγ- 
γραφαΐς θεωρουμένων

  μάτην Επίκουρον εασον
Που τό κενόν ζητειν, και τίνες αί μονάδες.

Έν Βιέννη, ι 83τ.
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Σ . Ο ΙΚ ΟΝΟ Μ ΟΣ.

Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Σ

ΚΑΙ THS ΑΝΑΠΤΓΞΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.

Ανήρ διάσημος έπί φίλοσοφικαΐς καί θεολογικαΐς μελέταις , 

ό Κ . Εϊχθάλ, ύπεκίνησεν έκ νέου τό περί ελληνικής προφοράς 

ζη'τημα. Τά έθνη τής δύσεως προφέρουσιν, ώς γνωστόν, τήν 

άρχαίαν ελληνικήν κατά τους ήχους οΰς έκαστον άποδίδουσιν 

εις τά σύμφωνα, εις τά φωνήεντα καί εις τάς διφθόγγους τής 

εαυτών μητρικής γλώσσης· περί ούδενός δέ λόγου ποιούνται 

τους τόνους τους ελληνικούς. Τοιουτος τρόπος του προφέρειν 

είναι μέν ωφέλιμος δ ΐ  ήν παρέχει τοΐς σπουδασταΐς εύκολίαν 

καί άνεσιν, πλημμελής δέ καί άξιομεμπτος · διότι ή ελληνική 

γλώσσα ούδόλως έπλάσθη έπί σκοπώ ι'να προφέρηται γαλλιστί, 

άγγλιστί, γερμανιστί, ίταλιστί. Λυπηρόν άληθώς τό άκούεη/ 

κατασπαραττομένας καί διαστρεφομένας ένάρθρους φωνάς 

γλώσσης πλούσιας άμα καί άρμονικής. Τίς δέν θάέβυε τά ώτα 

άκούων προφεοομένην τήν ιταλικήν γαλλιστί ή τήν γαλλικήν



ίταλιστί; Καί οι/.ως αύτό τούτο πάσχει ή ελληνική εν τώ 

στόματι τοΟ Γάλλου, του ίταλού, του Αγγλου, του Γερμανού.

Εάν άφ’ ένος άληθεύη, δτι ανεπανόρθωτος πάσα προφορά 

οίχομένη, καί δτι αυτή σιυζεται διά συνεχούς άπδ γενεάς εις γε

νεάν παραδόσεως, αληθεύει άφ’ ετέρου καί τούτο, δτι έφ’ ένός 

καί του αύτου εδάφους, μεθ’ δλην των γλωσσών την μεταλλα

γήν, πάσα γενεά μεταδίδει τη αμέσως έπερχομένη πιστότατα 

πλείστους δσους φθόγγους. Οίίτω λ. χ. οί μέν Ιταλοί έτη'ρησαν 

πολλά τής λατινικής προφοράς, ημείς δέ πολλά τής προφοράς 

τής επί Φιλίππου Αύγουστου καί Λουδοβίκου του Αγίου. Οί 

Ελληνες ισχυρίζονται τι πλειότερον · δτι δηλαδή, εάν έξηγείρετο 

του τάφου επίσκοπος του τρίτου ή τετάρτου αίώνος, θά ήκουε 

τάς αύτάς ώς επί τής εποχής του ιεροτελεστίας καί τούς αυ

τούς φθόγγους. Τούς λόγους τούτους καθυποβαλοΰσα ή κριτική 

τής Δύσεως εις αύστηράν έξέτασιν, εύρεν δτι ή νεωτέρα ελλη

νική προφορά, εί καί μή κατά πάντα αλάνθαστος, έχει δμως 

πολλά τά ορθά, ώστε δύναται νά παραστηστι αληθή προφοράν 
ελληνικήν.

Α ί γλώσσαι όμοιάζουσι προς τάς άνθρωπίνας οικογένειας · 

αί μέν αύτών ή εξαφανίζονται ούδένα καταλείπουσαι διάδοχον, 

ώς ή τουσκική, ή φθίνουσι διά συνεχούς παρακμής, ώς ή εις 

τήν κοπτικήν μεταβάσα καί ακολούθως τέλεον έκλείψασα αι

γυπτιακή · αί δέ γεννώσιν απογόνους άναπληρούντας τά κεχη- 

νότα, ώς ή ίβηρική καί ή κελτική αΐτινες σώζονται έτι καί νυν 

ώς γλωσσήματα άνεξέργαστα. Ομοιόν τι δέν έπαθεν ού'τε ή 

λατινική ού'τε ή ελληνική · διό+ι εκείνη μέν άνέζησεν έν ταίς 

γλώσσαις ταΐς ρωμανικαίς, αυτη δέ εν τή νεωτέρα ελληνική, 

ή'τις δμως ούδέποτε ούδαμώς απομακρύνεται τοσούτον τής αρ

χαίας ελληνικής, όσον αί ρωμανικαί τής λατινικής.

\

Èàv ή νεωτέρα έλληνική προφορά προσεγγίζη τή αρχαία, δέν 

έ'πεται εντεύθεν δτι είναι αύτή ή αρχαία. Αλλως τε ό δοος 

« αρχαία προφορά ” είναι λίαν αόριστος. Η προφορά επί Ομή

ρου καί ήσιόδου, ή επί Περικλεούς καί Θουκυδίδου, ή επί του 

αποστόλου Παύλου του άγορεύσαντος ενώπιον τού Αρείου Πά

γου καί ή επί των Βυζαντινών αύτοκρατόρων άναμφιβόλως δέν 

είναι μία καί ή αυτή. Τηλικοΰτον χρόνου διάστημα δέν ήδύνατο 

νά παρέλθη καί μηδαμώς μηδεμίαν νά έπενέγκη μεταβολήν εις 

τήν προφοράν των φωνηέντων καί των συμφώνων.

Αγνοούμεν κατά τί διαφέρει ή των Βυζαντινών προφορά τής 

τών άρχαιοτέρων ■ πολλάχόθεν δμως μαρτυοεΐται δτι ή των 

Βυζαντινών προφορά σώζεται καί σήμ.ερον αναλλοίωτος έν Ελ- 

λάδι. Ó ιωτακισμός, έφ’ ώ τοσούτον κακίζονται οί νΰν Ελληνες, 

δ έν  ε ίν α ι νέον τι καί άνήκουστον. Οί έν τή Δύσει λόγιοι 

κατά τον μέσον αιώνα, σημειοΰντες λατινιστί τήν τότε συνήθη 

παρά τοίς Ελλησι προφοράν, έγραφον epidimia, ¿conomos, 

άντί epidemia, o/conomos. Ως ι προεφέρετο καί ή δίφθογγος 

ει · το δέ υ ίσως ώς το παρ’ ήμΐν «.

Θέλοντες λοιπόν νά έπικρίνωμεν τήν νυν προφοράν, μή λη- 

σμονήσωμεν, δτι άρχαιοπαράδοτον είναι τό πλείστον αυτής καί 

δή καί ό τόνος, δστις έν έκάστη γλώσση τηρείται εύκολώτατα 

καί μάλιστα πάντων. Η ιταλική, εί καί γλώσσα αυτοτελής ήδη 

καί διάφορος τής λατινικής, διασώζει θαυμ.ασίως τόν τονισμόν 

καί τήν προφοράν έκείνης. Εάν ήτο ανάγκη, πάνυ ραδίως θά 

άποκαθίστατο ή λατινική προφορά έκ τής ιταλικής, γαλλικής

καί τής ισπανικής.

Ενταύθα έχομεν φαινόμενόν τι λίαν περίεργον. Αί έκ τής 

λατινικής παραχθείσαι γλώσσαι ιταλική, γαλλική, ισπανική, 

καταργήσασαι τήν προσωδίαν, άπέδωκαν όλον τό κράτος τής
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λέςεως εις τον το'νον. Δεν λέγομεν ότι αύται στερούνται μακρών 

καί βραχειών συλλαβών, άλλ’ ότι πάσα έν αυταΐς βραχεία 

συλλαβή, τονιζομένη, ίσοδυναμεΐ μια μακρά, έναντίον τής άρ- 

χαίας συνήθειας τής έπιτρεπουσης ϊνα τεθή ό τόνος καί έπί 

συλλαβής βραχείας, λ. χ . ά ν θ ρ ω π ο ς, anima (ίταλ. aniinq, 

γαλ. âme), f i  νεωτέρα ελληνική, ούσα υπό πολλάς επόψεις 

άρχαϊκή, είναι νεωτέρα κατά τούτο, ότι συστέλλει τάς μή το- 

νιζομένας συλλαβάς, καί μακρας ουσας έν τη άρχαία.

Τούτο συνεπάγεται συνεπείας. 0  ελληνικός καί ό λατινικός 

στίχος έρείδεται έπί τής προσωδίας, f i  νεωτέρα έλληνική, συ- 

στέλλουσα τάς μή τονιζομένας μακρας συλλαβάς, άθετεΐ νό

μον θεμελιώδη καί καταστρέφει *έν τών στοιχείων τής κλασσι

κής στιχοποιίας. Ενταύθα όμως υπάρχει διαφωνία, ήν ούδείς 

δυναται ν’ άρνηθή, —  ζήτημα περί προφοράς, όπερ εϊσέτι δεν 

έλυθη. Ενιοι τών παρ’ ήμΐν λογίων διατείνονται ότι διά τής 

άσκη'σεως θά μάθωμεν εύκόλως να τονίζωμεν μίαν συλλαβήν 

χωρίς να τήν έκτείνωμεν , ώστε θά τηρήσωμεν τήν σχετικήν 

αξίαν της κατά τε τόν τονισμόν καί τήν προσωδίαν. Τό πράγμα 

καί κατορθωτόν έαν ΰποτεθή, δέν είναι καί ευχερές * περιπλέον 

δ* άγνοοΰμεν έαν κατ’ αύτόν τούτον τόν τρόπον αί Αθήναι καί 

ή Ρώμη ηρον έκ τού μ,έσου δυσκολίαν άμφοτέραις κοινήν. Εγιο 

τουλάχιστον δεν άποδέχομαι τούτο, άναπολών οίαν δυναμ.ιν 

έχει ό τόνος έν ταΐς νεωτέραις γλώσσαις , καί ότι ούτος συνέ- 

στειλε τάς μή τονιζομένας μακρας έν μέν ττ  λατινική διά τής 

ιταλικής, έν δέ τή άρχαία έλληνική διά τής νεωτέρας. Οσω 

μάλλον πείθομαι ότι ή νεωτέρα έλληνική είναι πιστός κληρο

νόμος τής άρχαίας προφοράς, τοσουτω μάλλον άποδέχομαι ότι 

ή υπεροχή τού τόνου ύπερίσχυεν έν τε τη Ιταλία καί τη Ελ- 

λάδι μακρόν χρόνον πρότερον, πριν ή κρίνωσιν εύλογον οίγραρι-
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ματικοί νά παραστήσωσι διά σημείων τόν τόνον, ον ή γλώσσα 

έ'διδεν εις τάς λέξεις.

Ενταύθα πολλοί θά άντιλέξωσί μοι, ότι αύτός ό αρχαίος 

στίχος, ό ούχί έπί τού τόνου, άλλ’ έπί τής προσωδίας έρειδό- 

μενος, μαρτυρεί τήν έπί τού τόνου υπεροχήν τής προσωδίας, 

έν ώ έγώ τουναντίον ισχυρίζομαι ότι ό τόνος ΰπερίσχυε τού 

μακρού καί τού βραχέος τών συλλαβών. Οί άντιλέγοντες έχουσι 

δίκαιον · πρέπει όμως νά ένθυμηθώσιν ότι ό ελληνικός στίχος 

(λατινικός στίχος δεν είναι τι άρχαίον, άλλ’ είση'χθη εις τήν 

γλώσσανόψέ παρά τών σοφών), ό ελληνικός, λέγω, στίχος δεν 

άνη'κει εις τήν μέσην άρχαιότητα περί ής προ μικρού έλάλουν, 

άλλ’ εις άρχαιότητα πολλώ άπωτέραν, τήν Ομηρικήν. Τ ί συνέβη 

τότε; Ητο άρά γε ό τόνος άσθενής καί ή προσωδία τοσούτον 

ισχυρά, ώστε κατά ταυτην έποιείτο καί ό στίχος; —  ή ίσως 

τό μουσικόν άσμα (διότι οί άρχαΐοι στίχοι έψάλλοντο άείποτε) 

έπέβαλλε τόν κανόνα τής προσωδίας άντί τού καθυποβληθήναι 

εις τόν κανόνα τών τόνων; Εγώ προτείνω άπλώς τό ζήτημα , 

άλλά δεν τό έπίλύω.

Κατά τήν ΰπόθεσιν ταυτην, όσω έτελειοποιειτο καί έλεπτυ- 

νετο τό ούς καί ή προφορά, τοσουτω άπέβαινεν έπικρατέστερος 

μέν ό τόνος, ύποδεεστέρα δέ ή προσωδία. Τό άληθές είναι, ότι 

οί τό σύστημα τής ελληνικής μετρικής παραλαβόντες Λατίνοι 

έσεμνυνοντο ότι είχον αόστηροτέραν στιχοποιίαν, musas seve- 

riores. Συνίστατο δέ ή μείζων αύστηρότης των εις τούτο, ότι 

έφρόντιζον 'ίνα συμπιπτη πολλάκις ό τόνος μετά τής προσω

δίας, τουτέστιν ό δάκτυλος κατείχε τήν ποώτην τής λέξεως 

συλλαβήν, ωσαύτως δέ καί ό σπονδείος. Η τελειοποίησις αύτη 

καθιστά συνήθως εις τά ώτα ημών τών νεωτέρων εύαρεστότερον 

καί οίκειότερον τόν στίχον τόν λατινικόν.
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Αναγινώσκοντες τους αρχαίους στίχους αίσθανόμεθα ηδονήν, 

ά'/.ουου.εν τον ρυθμόν, καί ου.ως είναι άναντίρρητον δτι άμαρ- 

τάνομεν εις την προσωδίαν εν πολλαϊς λέξεσιν. Εκ της αλή

θειας ταυτης συμπεραίνω, δτι καί οί αρχαίοι (οί άνήκοντες εις 

ην ανωτέρω έκάλεσα μέσην αρχαιότητα), κυριευόμενοι ΰπό του 

τόνου του μεταβάλλοντας την αξίαν πολλών συλλαβών, ήμάρ- 

τανον μέν εις την προσωδίαν, έχαιρον όμως άκούοντες τόν τε 

ρυθμόν καί την αρμονίαν των στίχων των. Ευχομ.αι ίνα μη 

ύπολ.ηφθή δλως βάρβαρος ή έξη'γησις δυσκόλου ζητήματος, δπερ 

λίαν έπεθυμ.ουν ινα ίδω έπίλελυμένον παρά τών άσχολουμ.ένων 

ειδικώς εις την άρχαίαν μετρικήν. Év τώ στίχω του Αύσονίου

Est et arundineis modulado música ripis

δεν αμφιβάλλω δτι ó τόνος ó επί της συλλαβής tli της λέξεως 

arundineis δεν έξη'λειψε τόν μακρόν χρόνον της ληγουσης συλ

λαβής ¿S · καί όμως εν τώ στίχω τουτω ακούονται αληθώς αί
~  / τ ' Iτης φυσεως αοιζ-ονιαι I

Κατά τόν ιζ καί ιη αιώνα οί λόγιοι, θαυμάζοντες τό συ- 

στημ.α της αρχαίας στιχοποιίας, περιεφρόνουν τό της νεωτε'ρας 

ώς κληροδότημα βαρβάρων αιώνων καί ζοφερών. Η γνούμη αίίτη 

είναι διά δυο λόγους Ημαρτημένη · πρώτον μεν δεν δυνάμεθα 

νά έκτιμησωμεν ακριβώς τό τών αρχαίων συστηρ,α, άτε δη 

λίαν κακώς γινώσκοντες τίνι τρόπω εκείνοι ηρον έκ του μέσου 

καί συνδιηλλασσον την σόγκρουσιν του τόνου καί της προσω

δίας · είτα δέλίαν άδικον φαίνεται μοι τό θυσιάζειν εις τόν αρ

χαϊκόν τόν στίχον τών νεωτέρων, δστις καί κομψός είναι καί 

αρμονικός. Οί βάρβαροι ούδέν κοινόν έχουσι προς τό προκείμε- 

νον · αυτοί οι νεώτεροι λαοί ηγαγον εις πέρας την έπανάστασιν, 

ητις εδωκε την ΰπερκράτησιν εις τόν τόνον. Τούτο πρέπει νά
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άνάπτυξις. Εκτοτε καθυπεβληθη ό στίχος ούχί εις ώοιομ,ένην 

τάξιν μακρών καί βραχειών συλλαβών, άλλ’ εις ώρισμένην τάξιν 

συλλαβών τετονισμένων. Τοιούτος'ό κανών του ιταλικού, του 

προβιγκιακού, του ισπανικού, τού γαλλικού καί αυτού δη τού 

γερμ.ανικού καί αγγλικού στίχου.

έ κ  τών ανωτέρω λοιπόν εξάγω ότι ό τονισμ.ός, ον ή νεωτέρα 

ελληνική δίδει εις την άρχαίαν, καί ο όποιος παρ’ ούδεν τίθεται 

την προσωδίαν, δεν είναι αιτία άποχρώσα καί δυναυ.έν'η νά 

πείση ήμάς όπως άποδοκιμάσωμεν καί κατακρίνωμεν τόν τρό

πον καθ’ ον οί νύν Ελληνες προφέρουσι την άρχαίαν έλληνικη'ν.

Τό περί προφοράς ζήτημα άγει ημάς εις άλλο σπουδαιότε- 

ρον, περί αύτής της γλώσσης. Οί Ελληνες, άμα άνακτη'σαντες 

την πολιτικήν, ιδίως δέ την πνευματικήν αύτών ανεξαρτησίαν, 

συνείδον δτι ή γλώσσά των, εί καί πολλά φέρουσα της δουλείας 

στίγματα, ώμ,οίαζεν όμως πρός την άρχαίαν ελληνικήν. Εντεύ

θεν ό τών λογίων πόθος ϊνα καθάρωσι τό ιδίωμα αύτών καί το 

προσεγγίσωσι τώ άρχαίω τυπω.

Ó πόθος ούτος προέκυψεν άναμ.φιβόλως έκ της διαφωνίας, 

ητις άνεφυη μ.εταξυ γλώσσης λαλουμένης ύπό έθνους δυστυχούς, 

άξέστου καί καταδεδυναστευμένου, καί μεταξύ ανόρών αίφνης 

φωτισθέντων διά της ευρωπαϊκής παιδείας. Κατα τον δεκατον 

αιώνα ή γαλλική γλώσσα είχε την αύτήν σχεδόν σχεσιν προς 

J την λατινικήν, ην ή νεωτέρα ελληνική πρός την άρχαίαν ■ δια

κεκριμένη μέν απ’ αύτης, άλλά μήπω τυχούσα τής άνεξαρτη- 

σίας ήν έλαβε περί τόν ιβ καί ιγ/ αιώνα, έαν τοτε υπήρχε που 

* πολιτισμός, δυνάμ.ενος νά φωτίση την Γαλλίαν καθ’ ον τρόπον

}\ ή Δύσις εφώτισε την νύν έλλάδα, οί λόγιοι, άνυψουμενοι ΰπερ-

άνω τού έθνους καί τής εποχής των, θα απεκρουον τους βαρ-
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βαρισμους τού « αγροίκου ή (/.'.λατινικού ιδιώματος » καί θα έπα- 

νήρχοντο εις τήν καθαράν λατινικήν, Τώ όντι ή γαλλική πρό- 

τασις Maximien, qui rex ert à cels dis soure pagiens όλιγι- 

στον απείχε τής λατινικής Maxiniianus, qui rex ei’at ad illos 

(cels —  ecce illos) dies super paganos. Τούτο δέ κατοοθούν* 

τες, θά διεκώλυον τήν άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν τής καθ’ 

ημάς γαλλικής.

Είπών δμως, δτι ή νεωτε'ρα ελληνική έχει προς τήν άρχαίαν 

δπως ή τού δέκατου αϊώνος γαλλική προς τήν λατινικήν, δέν 

έξήντλησα το πράγμα. Η καθομιλουμένη ελληνική κεκτηται 

αρχαϊκόν τινα χαρακτήρα, οποίον δέν έχει ουδεμία των είτε έκ 

τής λατινικής είτε έκ τής γερμανικής καταγόμενων γλωσσών. 

Ετήρησεν άπλουν παθητικόν τού ρήματος τύπον —  γράφε

ται —  scribitur, ον αί νεώτεοαι έκφέοουσι δια τού βοηθητικού 

est écrit, è scritto, w ird geschrieben, κ. λ. Εντεύθεν όρμώ- 

μ,ενοι οί λόγιοι τών Ελλήνων έσκέφθησαν δτι ευκόλως ήδυναντο 

να καταργήσωσι τήν τοσαΰτα βαρβαρότητος στίγματα φέρου- 

σαν καί κατ’ έπαρχίας'ποικίλλουσαν δημοτικήν γλώσσαν, καί 

να άποκαταστήσωσι τήν άρχαίαν ελληνικήν. Διά τής έπιμονής, 

διά τού λόγου καί τού παραδείγματος αυτών γράφουσιν ή'δη 

εις υφος καταληπτόν τοίς συγχρόνοις τού Λογγίνου καί τού 

Πλουτάρχου.

2φοδρός τής γλωσσικής ταυτης καθάρσεως αντίπαλος έξα- 

νέστη ό παρ’ ήμίν σοφός Εγγερος, φρονών δτι αί άρχαί καί 

οί τόποι τής γραμ,ματικής τοσούτον χωρίζουσι τό νυν ιδίωμα 

άπό τής αρχαίας γλώσσης, ώστε ή άποκατάστασις, έπιτυγχά- 

νουσα, θά έσφαγίαζε γλώσσαν λαλουμένην καί ζώσαν χάριν 

άλλης άπό πολλών αιώνων νέκρας. Ομολογεί δτι ή χυδαϊκή 

γλώσσα απαιτεί καί δικαιολογεί ποικίλας διορθώσεις. « Δύνα-
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ταμόρφωση . »

Εκ τών ανωτέρω έπεται, δτι ή δημώδης ελληνική δέν είναι 

γλώσσα συντεταγμένη καί πεπηγυΐα · δι’ αύτό μάλιστα τό 

άσυμπαγές αυτής πιστευουσιν οί λόγιοι δτι δυνανται ν’ άντι- 

καταστήσωσι τόν άρχαίον τόπον αντί τού νεωτέοου. Τερπνόν 

οπωσδήποτε καί ένδιαφερον θέαμ,α, υπό φιλολογικήν έποψιν, 

είναι τό παρατηρεΐν τοιοΰτον περί γλώσσης αγώνα, καί μ.ετά 

περιεργείας περιμένει έκαστος νά ϊδη, έάν έπί τέλους θά νικήση 

ή δημοτική ίσχυρογνωμοσυνη, ή μ.ετά θελήσεως ίσχυράς τη

ρούσα τόν συνήθη αύτή τρόπον τού λαλείν, ή ή εύτολμία τών 

λογιών, οϊτινες, διά τού παραδείγματος καί τής σχολής, έπι- 

χειρουσιν ϊνα άποδώσωσιν εις τό στόμ-α τού δήμ.ου τό τής 

αρχαίας γραμματικής συστημ.α. Ημείς οί ξένοι εύχόμεθα απλώς 

ϊνα, δ,τι άν μέλλη νά συμ,βή, γένη πρός δφελος καί προς δόξαν 

τής Ελλάδος, ής τό μέν άρχαίον δνομ.α έχει λαμ.πράς άναμνή- 

σεις, τό δέ νέον παρέχει νεαράς έλπίδας.

Τήν εί; τά σχολεία τής Δόσεω; εισαγωγήν τής νΰν ελληνικής 

προφορά; καί τήν άπό παντός ρόπου κάθαρσιν τής νεωτέρας 

γλιόσσης διά τής αρχαίας ΰπολαμ.βάνει ό Κ. Εϊχθάλ ώς πρόοδον 

ά'λλης προτάσεως, έπί πολυ ύπερβαινουσης τάς άπλάς γραμ.- 

ματολογικάς θεωρίας, τού καταστήσαι δηλονότι τήν ελληνικήν 

γλώσσαν καθολικήν πάντων τών πεπολιτισμ-ένων έθνών. α Αναμ.- 

φίβολόν (λέγει) δτι πάντα τά έθνη βαίνουσι σήμ.ερον πρός κοι

νήν τινα διοργάνωσιν. Εις ταύτην άγονται παρά τής θρησκείας, 

τής πολιτικής, τής φιλοσοφίας, τών τεχνών, τών έπιστημ.ών, 

τής βιομ,ηχανίας, τού έμπορίου. Εάν δέ θά ήναι τοιοΰτόν τι 

τό μάλλον, καί δή καί τό προσεχές τής άνθρωπότητος μ,ελλον, 

πρώτη αυτού συνέπεια είναι ή άναγνώρισις γλώσσης κοινής,
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ή τις, μηδαμώς καταργούσα τά εθνικά ιδιώματα, τό σύμβολον 

τούτο και εχέγγυον τής τών εθνών ατομικότητας, θά καταστή 

τό ό’ργανον τών διεθνών σχέσεων λαών τε καί ατόμων, θά χρη

σιμέυσα δέ καί ώς έ'κορασις τών υπέρτατων αληθειών, αίτινες, 

όμολογουμεναι ώς άρχή άμα καί κοινός σύνδεσμος τών κοινω

νιών , πρέπει νά λάβωσι πανταχοΰ τόν αυτόν καθολικόν 

τόπον. »

Τοιαύτην εντολήν οφείλει, κατά τόν Κ . Εϊχθάλ, νά έκτε- 

λέση ή ελληνική γλώσσα διά τόν πλούτον, καί τήν ευφωνίαν 

της, διά τήν άρχαίαν καί καλήν γραμματολογίαν της, διά τάς 

άνάγκας, εις άς έπαρκεί έν τή Δύσει, καί διά τήν έξοχον αυτής 

ζωτικότητα, δ ί  ήν σώζεται υπό τόπον δυνάμενον νά έπαγάγη 

τήν τελείαν αυτής άποκατάστασιν.

Ó έπισημότατος τών έν Ελλάδι δημοσιογράφων Κ. Ρενιερης 

αποδέχεται υπέρ τού έ'θνους του υψηλήν έντολήν σύμφωνον πρός 

τήν ιστορίαν καί τό παρελθόν του, τουτέστιν ίνα διενεργήση 

τήν άμεσον συγκοινωνίαν τού νεωτέρου πολιτισμ,οΰ μετά τής 

αρχαίας Ελλάδος, διά τής έξαλείψεως πασών τών μεσολαβη- 

σασών παραμορφώσεων. Εάν είχον καιρόν δέν θά ήρνουμην τώ 

Κ. Ρενιέρ-ρ τήν υψηλήν έντολήν (διότι ούδείς πλειότερον έμοΰ 

εύχεται μέγαν προορισμόν εις τήν άπελευθερωθεϊσαν Ελλάδα), 

αλλά θά άνεσκεύαζον τά έπιχειρη'ματα, άφ’ ών όρμάται ’ ότι 

δηλαδή εξέχει ή νέα Ελλάς, άτε δή μηδένα σχούσα μέσον 

αιώνα ώ; τά έν τή Δύσει έ'θνη. Τά διά τού μέσου αΐώνος διελ- 

θόντα τής Δύσεως έθνη άπέβησαν ήδη οί οδηγοί τού ανθρωπίνου 

γένους· άπ’ αύτών τούτων προήλθεν ή άναζωοποίησις, ή έφελ- 

κύουσα νΰν τά έθνη τά ΰστερήσαντα. Εύκολον θά ήτο ν’ άπο- 

δειχθή θεωρητικώς ότι ή καθόλου ιστορική άνάπτυξις ήθέλησεν 

ίνα ύπάρξη τις σταθμός μεταξύ τού πνεύματος τής αρχαίας
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εποχής καί τού τής νεωτέρας, τοιούτος δέ σταθμός αναγκαίος 

καί δή καί σωτη'ριος άνεδείχθη ό μέσος αιών.

Μετά τής γενικωτέρας τού Κ. Ρενιέρη θεωρίας περί τού 

μέλλοντος τού ελληνικού έθνους συνδέεται ή είδικωτέρα τού 

Κ. Εϊχθάλ θεωρία περί τού μέλλοντος τής ελληνικής γλώσσης. 

Ούδεμία γλώσσα αναλαμβάνει μεγάλην τινά έντολήν τυχαίως 

πως. Τήν καθολικότητα αύτής έλαβεν ή λατινική γλώσσα άπό 

τής τότε κοινωνικής καταστάσεως · άπέβαλε δ’ αυτήν, άμα με- 

ταβληθείσης καί τής κοινωνίας. Αί νεώτεραι γλώσσα;, μεγαλυ- 

νόαεναικαί πλουτιζόμεναι, έξηπλοΰντο τοσούτω εύρύτερον, όσω 

όλιγώτερον έξη'ρκει ή λατινική εις τάς άναφαινομένας τότε έν 

τώ κόσμω άνάγκας καί νέας ιδέας. Ισως θά είπωσί τινες, ότι 

καί ή ελληνική γλώσσα δύναται νά έπαρκέση, διότι ή μέν λα

τινική είναι αρχαία γλώσσα νεκρά, ή δέ ελληνική αρχαία μέν 

άλλά ζώσα καί λαλουμένη. Εστω · αλλά καί τότε παρεμβάλ

λονται άλλα προσκόμματα.

Τεθέντος, ότι ή πρός καθολικόν τι συγκοινωνίας όργανον 

τάσις άποφαίνεται υπέρ τών νεωτέρων γλωσσών, τίς τούτων 

θά προτιμηθή; πότερον ή γαλλική ή'τις, άποκλειστικώς ύπεοι- 

σχύσασα κ,ατά τόν ιζ καί ιη/ αιώνα, περιωρισθη μεν όπωσούν, 

άλλ’ ούδαμώς τέλεον έξηλείφθη ;. ή ή αγγλική ή μετ’ ολίγον 

άναδειχθησομένη γλώσσα καί τής βορείου Αμερικής καί τής 

Αυστραλίας; ή τελευταίου θά προτιμηθή αρχαία τις γλώσσα, 

ούδετέρα μέχρι τοΰδε διατελέσασα, καί δή καί ή ελληνική, άφ’ 

ού έσβέσθη ήδη ή καθολικότης τής λατινικής;

Δέν προτίθεμαι ν’ αποπλανήσω τής οδού τούς αγωνιζομε- 

νους, ώς ό Κ . Εϊχθάλ, ϊνα προδράμωσι τού χρόνου. Σημεκυ 

άπλώς, ότι ούτε ή έποχή έπέστη, οίιδέ σημεΐόν τι άνεφάνη 

δεικνύον πώς θά έπιλυθή τό περί καθολικής γλώσσης ζήτημα.
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Επι τού παρόντος άς άρκεσθί) ό Κ . Εϊχθάλ εις τούτο, δπερ 

βεβαίως δέν είναι τι μικρόν, ότι έξήγειρε την σκέψιν καί την 

μελετην. Το λοιπον « Θεών έν γούνασι κείται » · τουτέστιν έν 

ταίς τάσεσι τής καθολικής άναπτύξεως. 0  Κ . έϊχθάλ, ό επί 

μακρόν χρόνον έγκύψας εις την μελέτην τού διδασκάλου τής 

πρακτικής φιλοσοφίας, δεν θά μέ διάψευση.

Ωσαύτως δεν θά διαψευσθώ, όπόταν συγχαρώ τή μέν Δύσει 

ότι ανεΰρε τό ελληνικόν έθνος, τώ δέ έλληνικώ εθνει ότι συνέ

δεσε τάς εαυτού τύχας μ.ετά τών τού παγκοσμίου πολιτισμ.ου, 

ούτινος καί αυτό αποβαίνει εργάτης. Ημείς οί ά'λλοι, Γαλάται, 

ίβηρες, Γερμ-ανοί καί Βρετανοί, όσον υψηλήν καί άν κατέχωμεν 

θεσιν μεταςυ τών εθνών άπό τής πτώσεως τού ρωμ.αϊκοΰ κρά

τους και τής ανακαινίσεως τών πραγμ.άτων, όφείλομεν τιαήν 

και σεβασμόν πρός τήν Ιταλίαν, δι’ οΰς αΰτη έσχεν ενδόξους 

προγόνους καθ’ ήν εποχήν άπό τής κεφαλής καί άπό τής χειρός 

ημών δέν είχεν έξέλθει ούδέν σύγγραμ.μα άξιον μνη'μης παρά 

τοίς μεταγενεστέροις. ΐδου νύν προσέρχεται ή £λλάς, ής οί 

πρόγονοι, άρχαιότεροι τών τής Ιταλίας, ΰπερβαίνουσι τούτους, 

εαν μή κατα τήν πολιτικήν καί τόν πόλεμον, τουλάχιστον 

κατά τά γράμματα, τάς τέχνας, τάς επιστη'μας καί τελευταϊον 

ώς αιώνιοι διδάσκαλοι τής άνθρωπότητος. Πρώτη ή Δύσις επι

κροτεί εις τόν σύνδεσμον τούτον. Τής μέν Ρώμης ή Δύσις 

είναι τέκνον πολιτικόν, τής δέ Ελλάδος τέκνον διανοητικόν, ίΐ  

Δύσις μέχρι τοΰδε είχε τήν Ιταλίαν · ή Ελλάς έλειπεν αυτή.

Ε. Λ ΓΓΓΡΕ.
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(Μετάφρασι; τής Κ λε ί ο υ ς . )

1 ΙΕ Ρ Ι Τ Η Σ  Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α Σ

ΤΙΙΪ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Οσοι άναγινώσκουσι μετά τίνος προσοχής τάς μή πολιτικάς 

διατριβάς τής Λ Κλειούς » ένθυμ.ούνται βεβαίως τό διεξοδικόν 

εκείνο άρθρον περί τής πρακτικής χρη'σεως τής καθομιλουμένης 

γλώσσης, όπερ έδημοσιεύσαμεν, άφορμήν λαβόντες έκ τίνος 

περισπούδαστου φυλ/.αόιου του σοφού Γάλλου Γουσταυου 

έϊχθάλ. ήγωνίσθημ.εν' τότε νά παραστη'σωμεν διά βραχέων, 

ότι ή περί καθολικεύσεως τής καθ’ ή μας Ελληνικής γλώσσης 

πρότασις τού διακεκριμένου συγγραφεως και χρηστού φιλέλ

ληνας έμελλε νά προσκόψη εις δύο κεφαλαιώδη προσκόμματα, 

έζ ών το [¿έν? άναγόαενον εις την εν Δύσει επικρατούσαν κακο- 

φωνον προφοράν τών Ελληνικών γραίψατων, ήτο, ούτως είπεΐν, 

εξωτερικόν, τό δέ, άτε άποβλέπον εις τήν μήπω άκριβώς όρι- 

σθείσαν κατασκευήν τής ήμετέρας γλώσσης, ήδύνατο νά χαρά

κτη ριαθή προσφυώς ώς καθόλου εσωτερικόν.

Γράψαντες έκ του προχείρου τάς όλίγας έκείνας παρατη

ρήσεις, παν έτερον ήλπίσαμεν ή ότι αύται έμελλον νά έπισύρωσι

( ι )  Έ κ  τον 176 &Ρ· Κλειους.



τήν επιεική κρίσιν τού Κ . Εϊχθάλ. Καί δμως ό σοφός άνήρ 

εύηρεστήθη εσχάτως νά τίμηση τήν σύνταξιν τής « Κλειοΰς » 

δι’ εκτεταμένης επιστολής του, ής τό περιεχόμενον σπεύδομεν 

ση'μερον νά ΰποβάλωμεν εις γνώσιν τών ήμετέρων αναγνω

στώ ν λέγομεν τδ περιεχο'μενον καί ούχί τδ κείμενον, διότι ό 

Κ. Εϊχθάλ, ένεκα λεπτότητος τής οποίας τά ελατήρια το- 

σούτω μάλλον όφείλομεν νά έκτιμήσωμεν δσω θεωρούμεν αύτά 

απαύγασμα ύπερβολικής μετριοφροσύνης , παρατηρεί ήμ-ίν δτι 

ή επιστολή αύτοΰ φέρει χαρακτήρα δλως ιδιωτικόν.

Τδ έτερον τών προσκομμάτων, άτινα εύλόγως υποδεικνύετε 

(λέγει ό Κ. Εϊχθάλ), τδ πρόσκομμα δηλαδή τδ εξωτερικόν, 

δύνασθε νά τδ θεωρήσητε άπδ τοΰδε λελυμένον. Τώ δντι, χθες 

(τή 16/28), ό Κ . υπουργός τής δημοσίας έκπαιδεύσεως προσ- 

εκάλεσε τήν Ακαδημίαν τών Επιγραφών καί τών Καλών 

Γραμμ,άτων ίν’ άποφανθή, αν προσήκη νά εϊσαχθή εις τά 

Γαλλικά εκπαιδευτήρια ή κατά τούς νυν Ελληνας προφορά τής 

Ελληνικής γλώσσης. 0  υπουργός δέν ήδύνατο βεβαίως νά 

προβή εις τό μ-έτρον τούτο, πριν ή μάθη τάς διαθέσεις τής 

Ακαδημίας, αϊτινες άλλως τε εις ούδεμίαν ύπόκεινται αμφι

βολίαν. Η Ακαδημία, άμα λαβοΰσα τού υπουργού τήν δια- 

κοίνωσιν, κατήρτισεν επιτροπήν έκ τών Κ Κ . Βρυνέ Δέ Πρέσλ, 

Δεχέκ, Αλεξάνδρου, Ρωσσινιώλ- τούτοις · δέ προστίθενται δι- 

καιώματι ό Κ . Γυινιέο, ισόβιος γραμματεύς τής Ακαδημίας, ό 

Κ. Σωλσύ , πρόεδρος τού γραφείου, καί ό άντιπρόεδρος αύτοΰ 

Κ . Εγγερος. Τά τοίς πάσι γνωστά καί έπί Ελληνική παιδεία 

διαβεβοημένα όνόμ.ατα τών είρημένων καθηγητών, άπό καθέ- 

δρας πολλάκις συνηγορησάντων υπέρ τής γνησίας τών Ελλη

νικών στοιχείων προφοράς παρέχουσιν έκ τού προτέρου τήν 

βεβαίαν πιθανότητα, δτι ού πολύς θά παρέλθν) χρόνος καί ή
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προφορά τών σημ.ερινών Ελλήνων θά καθιερωθή θριαμβευτικώς 

έν τοίς σχολείοις τής Γαλλικής αύτοκρατορίας, ίσως δέ, καθ’ 

ά παρατηρεί ό Κ . Εϊχθάλ, καί πανταχοΰ άλλοθι τού πεπολι- 

τισμένου κόσμου.

Τό άνέλπιστον τούτο γεγονός μά τήν αλήθειαν δέν είναι 

μικρού λόγου άξιον ανδραγάθημα. Η προφορά τού Εράσμου 

μετά τετρακοσίων ένιαυτών κυριαρχίαν φυγαδεύεται άπό τής 

πατρίδας τού Ερρίκου τού 2τεφάνου άνεπιστρεπτεί. Η δέ ψυχή 

τού Αδαμάντιου Κοραή θά σκιρτήση ύπό τής χαράς, βλε- 

πουσα έπί τέλους μίαν τών διακαεστέρων αύτής εύχών πραγ- 

ματουμένην έν τή ήρωϊκή γή , ήν « ίσα τή φυσάση πατρίδι » 

ήγάπησεν. Επαναλαμβάνομεν δτι ό θρίαμ.βος δέν είναι μικρού 

λόγου άξιος — θρίαμβος ούχί τοσούτον τού ι ω τ α κ ι σ μ ο ύ  

τών Ρεϋχλινιανών κατά τού άφορήτου π λ α τ ε ι α σ μ ο ύ  τών 

Ερασμιτών, δσον τής όσημέραι κραταιουμένης εθνικής συνει- 

δήσεως τού Ελληνισμού, ούτινος μόνη ή γλώσσα αποτελεί τήν 

περιεκτικωτάτην έκδήλωσιν. Αγαθή τύχη! ή δυτική Εύρώπη, 

εί καί βραδέως προσοικειουμένη τήν ήμετέραν προφοράν, 

αναγνωρίζει έπί τέλους έπισήμως τό πρώτον καί θεμελιώδες 

στοιχεΐον τού εθνικού τών Ελλήνων βίου. Η Εύρώπη χρεωστεί 

τά πλείστα τών πνευματικών κεφαλαίων της εις τήν άρχαίαν 

Ελλάδα · έκοΰσα ή ακόυσα πρέπει σήμερον νά όμολογήση δτι 

έάν όφείλη τι καί εις τήν Ελλάδα τήν νέαν, οφείλει τούλα- 

χιστον τήν άνόθευτον διάσωσιν τού θησαυρού τής στοματικής 

παραδόσεως.

Φοβούμενοι μή θίξωμεν τήν όντως εύθικτον μετριοφροσύνην 

τού πολυμαθεστάτου Κ . Εϊχθάλ δέν τολμώμεν νά είπωμεν, 

ό'τι ή περί πρακτικής χρήσεως τής Ελληνικής γλώσσης ολιγο

σέλιδος πραγματεία του ύπήρξεν ό κυριώόης μοχλός, εξ ού
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παρεκινήθησαν ή τε Ακαδημία καί οί έν αύτή διάσημοι καθη- 

γηταί νά έπιταχύνωσι μίαν άπόφασιν, ήτις, κατα τό προσφυές 

λόγ ον του μακαρίτου Γερμανού άρχαιολόγου Ροσσίου, προ πολ· 

λου ήδη έτύγχανε κατ’ έννοιαν έκδεδομένη. Α λλ’ ό Κ . Εϊχθάλ, 

περαιτέρω προβαίνων, διατείνεται ό'τι καί τό πρόσκομμα τό 

έσωτεοικόν, περί ού έρρέθη άνωτέρω, εί καί άλλως πολλοί ήττον 

εύδιάλυτον του έξωτερικοΰ καί όμολογουμένως δυσχερέστατου 

δέν είναι άνεπίδεκτον λύσεως· άφ’ ού δέν δυνάμεθα νά εύ- 

ρωμεν τήν λύσεν του (προσεπιλέγει ό σοφός Γάλλος), πρε'πει 

νά δημιουργήσωμεν αυτήν ημείς οίκοθεν. Συνομολογούμεν μετά 

του Κ. Εϊχθάλ, ότι έφ’ όσον προάγεται έν Ελλάδι καί άλλαχού 

τής Ευρώπης ή μελέτη καί άνάπτυξις τής Ελληνικής γραμμα

τολογίας, έπί τοσοΰτον προσεγγίζομεν έπαλλήλως πως εις τόν 

πεποθημένον σκοπόν τής καθολικεύσεως τού ήμετέρου ιδιώ

ματος. Οτε όμως ή γλώσσα του Ευαγγελίου, μεθ’ όλας τάς 

έλλείψεις καί άτελείας της, δύναται νά χορηγήση (καθάπερ 

φαίνεται φρονών ό Κ . Εϊχθάλ) θαυμασίαν τινά κρηπίδα ενιαίας 

δημώδους γλώσσης ύπό τούς άοχαίους τύπους, ύπολαμ.βάνομεν 

μέχρι τίνος σφόδρα άμφισβητήσιμον. Δέν άγνοεί ίσως ό 

Κ . Εϊχθάλ, ότι εις τών πολλών λόγιαν, όσους οί σοφοί τής 

Γερμανίας άντέταξαν κατά καιρούς καί άντιτάσσουσιν εις τάς 

παρ’ έαυτοίς άναφαινομένας μονήρεις προτροπάς περί παρα

δοχής τής γνησίας Ελληνικής άναγνώσεως, είναι καί ούτος, 

οτι οί διά του χριστιανισμού εις τήν Ελληνικήν γλώσσαν πα- 

ρεισόύσαντες Εβραϊσμοί καί τά άλλα παραπλήσια τούτοις ση- 

μ-ΐτικά ίδιώμ,ατα τών Εβδομη'κοντα καί τής Καινής Διαθη'κης 

ήλλοίωσαν κατά μέγα μέρος τήν γραμματικήν καί τήν συν

τακτικήν τής Ελληνίδος γλώσσης κατασκευήν. Αλλά τό ζή

τημα τούτο, όπερ, έάν καλώς ένθυμώμεθα, ύπεκίνησε προ

— 188 —

πολλών έτών σκανδαλωδώς ό έν Κολωνία καθηγητής Κ. Κρεΰ- 

σερος, ουδόλως άπόκειται ήμϊν νά έρευνη'σωμεν ένταΰθα. 11α- 

ρατηρούμεν μόνον ότι ή ευαγγελική γλώσσα, άποτελούσα 

οίονεί άναπεπταμένον πυλώνα δύο μεγάλων εποχών, ηθικώς, 

κοινωνικώς, καί θρησκευτικώς διηρημένων άπ’ άλλη'λων άλλά 

καί πολεμ.ίων σφόδρα, έρειδομένη δέ καί αύτή έπί τών άστα- 

θών , άορίστων καί περί πολλά όθνείων χαρακτηριστικών τής 

κοινής καλουμένης γλώσσης, δέν φαίνεται ήμίν ώς τό έπιτη- 

δειότερον κονίαμ.α πρός έποικοδόμησιν στερεας καί ομοιο

μόρφου γλωττεκής κρηπίδος. Παραδεχόμενοι αύτήν, όσον 

άλλως καί άν τήν ύποθέσωμεν διακεκαθαρμένην άπό έτερο- 

φύλων στοιχείων, θά έκτεθώμεν ’ίσως εις τόν κίνδυνον νά κα- 

ταστήσωμεν το ήμέτερον ιδίωμα δυσεπίδεκτον τής έλευθέρας 

έκείνης ιστορικής μορφώσεως, ήτις πηγάζει κυρίως άπό τού 

αύτομάτου ψυχολογικού βίου τού έ'θνους. Τοιούτω δέ τρόπω 

δέν είναι παντάπασι παράδοξον ή γραφομένη παρ’ ημών 

γλώσσα ν’ άποβή αύτόχρημα πολυδαίδαλος καί πολυμιγής 

κέντρων,πανομ.οιότυπος μέν τή Ε λ λ η ν ι σ τ ι κ ή  βάσει, άπέχων 

δ’ άπό τού Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  πρωτοτύπου οσον φέρ’ είπεΐν τα 

δόγματα τών νεοπλατωνικών άπείχον άπό τής θείας τού 

Πλάτωνος διδασκαλίας.

Η άγαλλίασις, ήν ήσθάνθημεν ά'μ.α πληροφορηθέντες παρά 

τού Κ. Εϊχθάλ τήν προσεχή εισαγωγήν τής έθνικής ημών προ

φοράς έν τοίς παιδευτηρίοις τής γενναίας καί φιλέλληνας Γαλ

λίας —  ήτις, είρήσθω έν παρόδιο, μ.όνη έκ τών Εύρωπαικών 

κυβερνήσεων, έξαιρέσει τής Ρωσσίας, έχει έν τώ παρ’ έαυτή 

άνωτάτω έκπαιδευτικώ καθιδρύμ.ατι είσηγμένην τήν διδα

σκαλίαν τής καθομιλουμένης ημών γλώσσης, καί ήτις άπό 

πολλών έτών διατηρεί έν Αθήναις ιδίαν σχολήν άκμάζουσαν
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επί αρχαιολογικοί? μελέταις— ή άγάλλίασις αΰτη δέν ήχο 

αμέτοχος λύπης. ΑνελογίσΘημεν δτι η σοφή Γερμανία, ή πο

λυτίμητος αΰτη κιβωτός τής αρχαίας Ελληνικής διανοίας, ή, 

κατά τήν προσφυά του μεγαλοφυούς Νειβούρου ρήσιν, πνευ

ματική Ελλάς τών νεωτέρων χρο'νων, ή φωτοβο'λος αΰτη 

λαμ,πάς τής κλασσικής άρχαιο'τητος καθ’ ό'λας αυτής τάς φά

σεις, εμμένει είσέτι εις τήν οίκτράν Ερασμιακήν πλάνην. « ή  

« γνώμ.η τών άζιούντων, ότι ή σημερινή τών καθ’ ημάς Ελ- 

« λήνων προφορά είναι αύτή εκείνη τών αρχαίων, έπαξίως 

>< περιεφρονήθη τοσούτον υπό τών σοφών, ώστε ό άποτολμών 

« -σήμερον νά ύπερασπίσ·ρ αυτήν θά έξηλέγχετο καταγέλαστος 

« καί άξιοπεριφρο'νητος · ” —  ταΰτα έγραφε προ πεντη'κοντα 

ετών ό πρύτανις τής παρά Γερμανοϊς κριτικής φιλολογίας, 

Γοδοφρείδος Ερρ.αννος. Τό άνάθεμ.α δέ τού όνομαστου τής 

Λειψίας καθηγητοΰ δέν λέγομεν ότι ισχύει ήδη άπαραλλάκτως 

ιός πρότερον, άλλ’ όπωσδη'ποτε ισχύει μέχρι τινός έ'τι καί νύν.

Οί αγαθοί Γερμ.ανοί διάκεινται τοσούτον προκατείλημ,μένοι 

κατά τής ήμετέρας εκφωνη'σεως τών Ελληνικών στοιχείων ώστε 

δέν θέλουσιν είσέτι νά πεισθώσιν, ότι οί τών έλληνων από

γονοι, εξ ομογενών διδασκάλων τήν προφοράν διδασκόμενοι, 

δύνανται νάπροφέρωσι τούς Ελληνικούς χαρακτήρας όρθότερον 

τών αλλογενών, όσοι μ.ανθάνουσι τόν Ελληνα λόγον έκ τών 

ένεών βίβλων. Καί όμ,ως όσον διεφθαρμένοι καί αν ύποτεθώμεν 

κατά τε τήν καταγωγήν καί τήν προφοράν, ή διαφθορά ημών 

αύ'τή δέν είναι έκπληκτικωτέρα τής ανοησίας έκείνων, όσοι 

προ μ.έν διακοσίων ένιαυτών έδογμάτιζον ότι ή ήμετέρα γλώσσα, 

έλκει τό γένος έκ τής Αραβικής, κατά δέ τούς καθ’ ημάς χρό

νους έκη'ρυττον ότι ό Ελληνικός λαός κατεποντίσθη προ πολλοί 

πανεθνεί ύπό, Κύριος οίδε, τίνος Σκυθικού κατακλυσμού. Εάν
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ήτο δυνατόν νά κατέλθη τις τών Γερμανών εις τά βασίλεια 

τού Πλούτωνος, ώς ο παρά Λουκιανώ κυνικός Μένιππος οδη

γούμενος ύπό τού Χαλδαίου Μιθροβαρζάνου, όπως άκούση πώς 

διαλέγονται αυτόθι δ τε Πλάτων καί ό Ξενοφών, τό περί προ

φοράς ζη'τημα θά ειχεν ίσως ση'μ.ερον πάντη άλλοίαν μορφήν ή 

οποίαν έχει, άφ’ ότου είδε τό φώς ή μ,εταξύ άρκτου καί λέοντος 

διαλογική διατριβή τού φιλοσόφου τής Ολλανδίας.

Πολλοί έκ τών ήμετέρων, έν οίς έξάρχουσιν ό Κοραής (χ) , 

ό Οικονόμος, ό Λευκίας (2) καί ό Χριστόπουλος, πλείστοι δέ 

καί έξ αύτών τών Γερμ,ανών, έν οίς τελευταίος διαπρέπει νυν 

ό καθηγητής Κ . Σού, έφιλοτιμη'θησαν δ ί  ισχυρών αποδείξεων
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( ι)  Μήτ1 έξεύρω, μήτε νά μάθω μέ μέλει, πώς έπρόφερεν ό ’Ισοκράτης, ό 
Πλάτων, ό Δημοσθένης, και δσοι άλλοι ήκμασαν εις αυτήν τής γλώσσης τήν 
ακμήν * και όταν υπερασπίζω τήν σημερινήν προφοράν, δέν διισχυρίζομαι οτι 
προφέρομεν άπαραλλάκτως ώς εκείνοι, έπειδή πιθανόν είναι νά συνέβη καί εις 
τήν Ελληνικήν δ,τι συμβαίνει καί εις τάς σημερινάς γλώσσας, δ ,τι συμβαίνει είς 
δλα τών ανθρώπων τά έργα καί ποιήματα. Τούτο μόνον άδιστάκτως πιστεύω, 
δτι άν ή προφορά τής γλώσσης ήλλοιώθη, νά τήν άποκαταστήση είς τήν άρχαίαν 
αυτής φύσιν άλλος δέν είναι καλός, παρά μόνον οί όποΤοι τήν έλάλουν καί τήν 
έγραφον ώς μητρικήν αύτών γλώσσαν. "Εο)ς νά άναβιώσωσιν έκεΐνοι, καί είς 
ήμάς συγχωρημένον είναι νά τήν προφέρωμεν ώς τήν έπρόφερεν ό βάρβαρος 
Σέξτος, ό άγράμματος Πλούταρχος, ό άμαθέστατος Γαληνός* καί οί άλλογενεΐς 
Έλληνισταί φιλοσοφώτερον ήθελαν πράξει άν επεμπον καί τήν προφοράν τοΰ 
Εράσμου δπου έπεμψαν πολλάς άλλας προλήψεις, τώρα μαλιστα εις τήν ανα- 

γέννησιν τής Ελλάδος, όπόταν μέ τήν ομοφωνίαν τής προφοράς καί τήν άδιά- 
κοπον παράθεσιν τής παλαιάς μέ τήν νέαν γλώσσαν τών Ελλήνων καί αυτοί 
άπό τάς άκόμη δειλάς ήμών παρατηρήσεις καί ήμεις άπό τάς σοφάς αύτών 
σημειώσεις ήθέλομεν μεγάλως ώρεληθή είς τήν κατανόησιν τών άρχαίων 
ποιητών καί συγγραφέων. ( Έ κ  τ ώ ν  ε ις  ’Ι σ ο κ ρ ά τ η  π ρ  ολε γο  μέν ων τ ο υ  
Κ ο ραή).

(2) Του μακαρίτου Λευκίου ή Έλληνολατινική πραγματεία « περί τής τών 
‘Ελληνικών στοιχείων έκφωνήσεως » (έκδοθεισα έν Παρισιοις τή 1 8 1 2 ) είναι ετι 

καί σήμερον άξία άναγνώσεως. Περιέχει όμως ούκ ολίγα αμαρτήματα έξ ών τό 
μάλλον άσυγχώρητον είναι τό επόμενον, εν σελίδι τριακοστή όγδόη * « Ίήν δε τών 
όνομασιών άρχαιότητα τών στοιχείων καί αί τών ραψωδιών τής Ίλιάοος και 
Όδυσσείας έπιγραφαί άποοεικνύουσιν, άς φασι τόν γραμματικόν ^ρίσταρχον, 
κατ’ επιταγήν Πεισιστράτου τού τών Αθηναίων τυράννου, καί Ζηνόδοτον ούτω 
κατατεμόντας, τοίς τών στοιχείων όνόμασιν έκαστον τμήμα άποκαλεσαι, κτλ. >-



νά άνασπάσωσι τά σκαλιά θεμέλια τών αντιπάλων τής εθνικής 

ήμών προφοράς, τυχόντες πρός τούτο ισχυρών επικούρων, 

αρχαίων δηλονότι επιγραφών καί κωδίκων, νεωστί εύρεθέντων 

καί παρασχόντων έναργεστάτας καί άναμ,φηρίστους αποδείξεις 

περί τής προφοράς τού η ώς μακρου ι καί ούχί ώς μακρού ε, 

περί τής αδιαιρέτου έκφωνήσεως τών διφθόγγων, καί οΰτω κα

θεξής. Αλλά παρά τά τρανά ταύτα τεκμήρια οί Ερασμ-ίται, 

άμοιροι ιστορικών λόγων, τό δέ πλείστον έρειδόμενοι εις πλημ

μελείς εικασίας, έξ ών ή νοστιμωτέρα είναι δτι οί εις τήν 

ίταλίαν μεταναστεύσαντες Βυζαντινοί, ό Μανουήλ Χρυσολωράς, 

ό Θεόδωρος Γαζής, ό Γεώργιος Τραπεζούντιος κλ., δωοοδο- 

κηθέντες ένόθευσαν τήν απαγγελίαν τών Ελληνικών στοιχείων, 

ένεμ,ειναν μωρώς εις προφοράν εύρωτιώσαν , προφοράν τής 

οποίας ή κροταλίζουσα μελωδία δυσκόλως θά ήδύνατο ν’ άπο- 

κοιμ.ίση τόν Κέρβερον.

Πόσον περίεργοι δμως άφ’ ετέρου είναι αύτοί οί Γερμανοί! 

Οί έγκριτώτατοι τών αύτοίς γραμματικών, ό Κρύγερος λόγου 

χάριν καί ό Βούτμανος, κηρύττουσι διαρρήδην δτι ή εθνική 

ήμών προφορά κέκτηται πλείονας αξιώσεις ιστορικής γνησιό

τητας παρά τήν προφοράν τήν Ερασμιακήν · καί δμως, τοι- 

αύτην ούσαν κατά τήν ιδίαν αύτών μαρτυρίαν, δέν στέργουσι 

νά τήν έγκολπωθώσιν οί γεννάδαι. 0  σοφός Ελλισσεν, ό ακά

ματος ούτος βιβλιοφύλαξ καί εμβριθέστατος ερευνητής τού 

μεσαιωνικού Ελληνισμού, απήγγειλε κατά τήν ένΓοττίγγη τώ 

ι 85 ι γενομένην σύνοδον τών Γερμανών φιλολόγων λαμπρο- 

τάτην συνηγορίαν υπέρ τής Ελληνικής προφοράς, καί ηύχήθη 

θερμ,ώς ϊνα άρθή έπί τέλους έκ τού μέσου τό σκανδαλώδες 

τούτο μεσότοιχον μεταξύ τού Ελληνικού έθνους καί τής Γερμα

νικής έπιστήμης. Αλλά τού γενναίου φιλέλληνας οί λόγοι,
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σπαρέντίς έπί αυχμηρού έδάφους, δέν ήδύναντο νά καρποφο- 

ρήσωσι παραχρήμα. Δέκα μετά τόν Ελλισσεν έτη ό νΰν έν 

Ζυρίχη καθηγητής τών Ελληνικών γραμμάτων καί δεινός αρ

χαιολόγος Κ . Βυρσιανός έπανέλαβε κατά τήν έν Φραγκοφορτίω 

συνέλευσιν τών φιλολόγων τό αυτό θέμα, άλλά μετά τίνος 

παραλλαγής, τοσουτω μάλλον αξίας σημειώσεως δσιρ έντεΰθεν 

φανεροΰται ή πρός τά πρωτότυπα συστήματα ακάθεκτος μανία 

τού Γερμανικού πνεύματος. 0  Κ . Βυρσιανός προέτεινε τότε 

έν τώ παιδαγωγικώ τμήματι τής τών φιλολόγων συνόδου 

νά έγκαταλειφθή μέν έφ’ άπαξ καί έσαεί ή λεγομένη Ερασμική 

προφορά, άντεισαχθή δέ ή « νεοελληνική ”, άφ’ ού όμως έξοβε- 

λισθώσι πρότερον έξ αυτής πάντα τά αναγόμενα εις όψιαιτέραν 

έποχήν. 0  Κ . Βυρσιανός, θελήσας ν’ άποφύγη τήν Χκυλλαν, 

έπεσεν εις τάς άρκεις τής Χαρυβδεως. 2υνιστά λοιπόν νά προ- 

φέρωνται καί εις τό εξής τά φωνήεντα Ερασμικώς ώς πρότερον, 

τοΰθ’ ό'περ φέρει καί αύθις τό ζήτημα εις τό statu quo ante· 

έκ δέ τών διφθόγγων παραδέχεται μόνον τήν αι έν συναιρέσει, 

καί τάς εις υ λήγουσας, τήν ει έν διαιρέσει, τήν δέ οι ούχί ώς 

οί περί τόν Ερασμον ή καθάπερ ημείς, άλλ’ έτέρως πως, δίκην 

τραγελάφου. Τό όνθυλευμα τού Κ . Βυρσιανοΰ έφάνη τοίς 

ακροατές πάνυ παράδοξον· έν τώ άμα δέ άπεφάνθησαν κατ’ 

αυτού έξαιρέτως ό διά τήν παιδαγωγικήν αυτού μάθησιν πε

ριώνυμος Κ- Εξστάϊν καί ό έκ Βασιλείας καθηγητής καί πολλά 

περί άρχαίας καί νεωτέρας Ελλάδος γράψας Κ. Βίσχερος. 0  
τελευταίος οΰτος διετυπωσεν εύστόχως τό περί προφοράς ζή

τημα, είπών ότι, δυοίν θάτερον —  ή είναι ζ ώσ α  γλώσσα 

νεοελληνική ή ου. Εάν τό πρώτον, ή Γερμανία οφείλει έξ ανάγ

κης νά έγκολπωθή τήν προφοράν τών καθ’ ημάς Ελλήνων, ώς
r / ν  ~ « <·/ Υ 0  \ ιυπονοούσαν χιλιων ενιαυτών ιστορικήν ΰπαρξιν και έκμανθανο-
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μένην (Λα ζώσης φωνής. Εάν τό δεύτερον, δεν βλέπει (προσέθη- 

κ,εν ό Βισχερος) προς τι ή εισαγωγή νέου συστήματος προφοράς 

άντ'ι του παλαιού, όπερ έκμανθάνομεν συν τόη συνειδή'σει του 

δτι έκμανθάνομεν γλώσσαν ήδη νέκραν, χρήσιμον μόνον προς 

επιστημονικήν εργασίαν (ι) .

Εσκιαγραφη'σαμεν ώς έν άπόπτω, λαβόντες τό ένδόσιμον έκ 

τής επιστολής του σοφού Κ . Εϊχθάλ τάς ένεστώσας περιπετείας 

έν αίς διακυμαίνεται έν τη φιλολογώ Γερμανία τό περί προ

φοράς τής γλώσσης περισπούδαστου ζήτημα. Οπόταν οί Γερ

μανοί κατορθώσωσι ν’ άποδείξωσιν ίστορικώς ότι οί συνηλικιώ- 

ται του Περικλέους άλλως έλάλουν ή όπως οί σημερινοί Ελληνες, 

ότι ή καθ’ ημάς προφορά δεν είναι άρχαιοτέρα τοίϊ τρίτου ή 

τετάρτου μετά Χριστόν αίώνος, ότι ή ποσότης του χρόνου ή 

λεγομένη προσωδία άπέπνιγε πάλαι έν τη προφορά πάντα τής 

συλλαβικής τονώσεως αισθητόν ήχον, κτλ., ένδέχεται καί ημείς 

τότε ίνα περιπέσωμεν είς τον πειρασμόν του άρνηθήναι τήν

( ι)  ‘Ο Κ . Γεώργιος Κούρτιος, ό άγχίνους συγγραφεύς των « Στοιχείων τής 
'Ελληνικής ετυμολογίας », καί ό εύδοκίμως έφαρμόσας τή Ελληνική γραμμα
τική τα εξαγόμενα τής συγκριτικής γλωσσολογίας, ισχυρίζεται δτι λίαν πλημμε- 
λώς διατυπούσι τό περί προφοράς ζήτημα οί άξιουντες δτι έκ των δύο αντι
πάλων προφορών, τής κατ’"Ερασμον καί τής « νεοελληνικής »δέον, να ^ροτιμηθή 
ή έτέρα τής έτέρας. Κατά τον Κ. Κούρτιον άνάγκη επί πάσι ν’ άποδειχθή 
μέχρι τίνος εποχής δύναταί τις νά παρακολούθηση τα Γχνη τής « νεοελληνικής 
λαλιάς. » Οι καθ’ήμάς "Ελληνες, λέγει, μετέξαλον όλοσχερώς τήν ποσότητα των 
φωνηέντων, έν μέρει δέ καί των διφθόγγων, έξαιρέσει τής ου τής όποιας ή 
αδιαίρετος έκφώνησις ώς έκ θαύματος έπεκράτησε καί παρά τοίς ’Ερασμίταις. 
Τήν παράλογον ταύτην άξίωσιν τού έν Λιψία σοφού καθηγητού εΓμεθα έτοιμοι 
ν’ άποοεχθώμ.εν, έπί τω δρω δμως νά όρίση ήμίν άκριβώς ό Κ . Κούρτιος πώς 
οί αρχαίοι "Ελληνες άνεγίνωσκον τά φωνήεντα καί τάς διφθόγγους. Προσθέτει ό 
Κ. Κούρτιος, δτι ή προσάλληλος έπιμιξία τών διαφόρων'Ελληνικών φύλων καί ή 
κυριαρχία τών Μακεδόνων, προς δέ τούτοις καί ή μετά μιξοβαρβάρων καί ’Ασια
τικών λαών πολλαπλή συνάφεια τού Ελληνικού έθνους παρέλυσαν ή έφθειραν τούς 
αρχικούς φθόγγους τής γλώσσης. 2\λλά κατά τοιούτων καί άλλων ώς έπί τό 
πολύ δευτερευουσώΤ υποθέσεων άντιστρατεύεται πρός τοίς άλλοις ή άναδε* 
δειγμένη συντηρητική δύναμις τής 'Ελληνικής γλώσσης*
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άρχαιοπαράδοτον ημών απαγγελίαν. Ταΰτα λέγοντες, ουδόλως 

μέν έννοουμεν νά ίσχυρισθώμεν ότι συν τΐί φορά του χρόνου 

δεν συμπαρήλλαξεν όπωσοΰν καί ό χαρακτήρ του στόματος, 

καί ότι ή Ελληνική γλώσσα, ή τοσουτον πλούσια έπί διαλεκτι- 

καΐς ποικιλίαις, δεν παρεφθάρη μικρόν χφόνου προϊόντος. Δυνά- 

μεθα όμως νά άποφανθώμεν μέχρι τινός δογματικώς, ότι ή 

Ελληνική προφορά, όσον καί αν περιέχη κίβδηλα στοιχεία, 

είναι πάντοτε Ελ λ η  ν ι κωτέ ρα καθ’ ύλην ή καί κατ’ είδος τής 

Ερασμιακής, καί ότι μεθ’ όλον τον πολυχρόνιον πολιτικόν αυ

τών θάνατον οϊ Ελληνες διεφύλαξαν τον πάτριον κλήρον άσυγ- 

κρίτω τφ λόγω πιστότεοον καί άγνότερον παρ’ όσον οί σημε

ρινοί Τευτονες τά έ'θιμα καί τήν λαλιάν τών έπί Καρόλου του 

Μάγνου προγόνων των. Προ τριάκοντα έτών ό γραμματικός 

Ματθίας, σφόδρα ζηλωτής τής Ερασμιακής αίρέσεως, ελεγε, 

πρός άπόδειξιν δήθεν του εύμεταβόλου τής Ελληνικής προφοράς, 

ότι μετά παρέλευσιν εκατόν ή πεντήκοντα ένιαυτών εύκοσμου 

κοινωνικού βίου οί νυν Ελληνες ού μόνον τήν ιδίαν προφοράν 

σημαντικώς θά παραλλάξωσιν άλλά καί τήν θρησκείαν των 

έν μέρει. Μέχρι του νυν παρήλθον έτη τριάκοντα, καί έν του- 

τοις πιστεύομεν καί άναγινώσκομεν ώς έπιστεύομεν καί άνεγι- 

νώσκομεν προ τριακονταετίας, μηδέ κατά κεραίαν παρεκκλί- 

ναντες τής πατροπαραδότου ημών πίστεως καί προφοράς. 

Ούδέν άπορον επομένως αν μεταξύ τών οπαδών του Εράσμου, 

καί δή τών μάλα διάσημων, εύρίσκονται καί τινες φανεροί δά 

ψευδοπροφήται.

.Μετά τάς ανωτέρω παρατηρήσεις, ας ΰπηγόρευσεν ήμϊν ή 

έπιστολή του σοφοΰ Κ. Εϊχθάλ, παραθέτομεν έκ τής Γαλλικής 

μεθηομηνευμένην τήν πραγματείαν του Κ . Φ. Δυβνέρου, 

γνωστού εις τον φιλολογικόν κόσμον διά τήν κοιτικήν έκδοσιν
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τών σχολίων του Αριστοφάνους καί τινων άλλων άξιολογωτά- 

των συγγραμμάτων ( ι) .

Προ δέκα ετών ό πρώην έν Κωνσταντινουπαλει πρεσβευτής 

τής Ελλάδος, Κ . Ρενιέρης, έγραφεν έν τώ , « Spectateur de 

l ’Orient, » τάδε ' » Η Γαλλική γλώσσα 8tvat κατά τινας ή 

μάλιστα διαδεδομένη. Α λλ’ υπό τινα έποψιν ή Ελληνική είναι 

πολύ μάλλον διαδεδομένη τής Γαλλικής. Πάντες έξ άπαλών 

ονυχών έκμανθάνουσι ταύτην πανταχου τής Ευρώπης. Αληθεύει, 

ότι όπόταν διανύσωσιν οί ξένοι τάς σπουδάς αυτών, τήν λη- 

σμ.ονούσιν, έκτος έάν έγκυψωσιν ιδία εις τήν μελέτην τής άρ- 

χαιότητος. Οταν όμως έννοη'σωσιν ότι αυτη δεν είναι γλώσσα 

νεκρά, ότι δέν έτελείωσεν ή φιλολογία της καί ότι έξακολουθεϊ 

οόσα οργανον τής Ελληνικής διανοίας· όταν πεισθώσιν, ότι όπως 

είσδύσωσιν εις τήν Ανατολήν, έν ή συνέρχονται αί ακτίνες τών 

ιδεών , τών συμφερόντων καί τών παθών ολοκλήρου του κό

σμου, πρέπει νά διέλθωσι τό προαυλιον τής Ελλάδος, τότε 

δή θά σπουδάζωσιν αυτήν μετά μείζονος ζήλου καί δέν θά τήν 

λησμονώσιν. »

Τοιαυτη πραγματικώς ή θέσις τής Ελληνικής γλώσσης · καί- 

τοι πανταχου έν τοίς σχολείοις διδασκόμενη, ούδαμώς έφαρμό- 

ζεται εις τόν πρακτικόν βίον. Αυτή ή έξανάστασις του Ελληνι

κού έ'θνους καί ή θαυμαστή τής καθομιλουμένης Ελληνικής πα

λιγγενεσία δέν μ,ετέβαλον τό παράπαν τήν παρ’ ήμίν θέσιν τής 

αρχαίας. Τήν ιδέαν τού Κ. Ρενιέρη ένεκολπώθη καί άνέπτυξεν

( ι)  *Η άνατύπωσις τη ; μεταφράσεω; ταύτης έπεθεωρήθη καί διωρθώθη 
παρά τον κνρίον Δνδνε'ρου.

ήδη ό πολυμαθής συγγραφευς «τών Ευαγγελίων» Κ . Εϊχθάλ 

έν τή « Περί τής πρακτικής χρήσεως τής Ελληνικής γλώσσης » 

διατριβή του.

0  Κ . Εϊχθάλ άποδεικνύει, ότι ή Ελληνική γλώσσα διά τε 

τόν οργανισμόν της, διά τόν άπαράβλητον πλούτον της, διά 

τήν ιστορίαν της καί δι’ ήν κατέχει θέσιν έν τή έλευθερίω ανα

τροφή πάντων τών έθνών, είναι ή μόνη,  ή'τις δόναται νά έπαρ- 

κέση εις τήν όσημέραι έπαισθητοτέραν άποβαίνουσαν ανάγκην 

γλώσσης δ ι εθνούς  καί  κ ο ι ν ή ς  σύμπαντος τού πεφωτισμένου 

κόσμου. Επειδή αί νεώτεραι γλώσσαι αισίως άνεπτύχθησαν καί 

έτελειοποιήθησαν, εύλόγως καί δικαίως έκαστον έθνος έπιθυμεί 

τήν καθολίκευσιν τής εαυτού. Εν τή σχολή όμως, ένθα μόλις 

άρχεται βίος τις πνευματικός, δύνανταε άοά γε νά μαντευσωσιν 

οί νέοι τίνων όθνείων γλωσσών ή έκμάθησις θάήναί ποτε αύτοϊς 

ωφέλιμός τε καί άπαραίτητος; Είναι άρά γε δίκαιον νά τοίς 

έπιβάλωμεν τήν ακριβή έκμάθησιν τεσσάρων ή πέντε νεωτέρων 

γλωσσών; Αλλά τότε δή θά καταναλώσωσιν όκτώ ή δέκα 

νεανικά έτη πρός κτήσιν τών άπλών τής διανοίας ο ργ άν ων  · 

πότε δέ θά μελετη'σωσι τήν γεωγραφίαν καί τήν ιστορίαν, τήν 

φιλολογίαν καί τά στοιχεία τών μαθηματικών καί τής φιλοσο

φίας; Πάντη άλλως θά είχε τό πράγμα, έαν ύπήρχέ τις γλώσσα 

διεθνής καί τοίς πάσιν άσπαστη'. Ταύτης μέν ή έκμάθησις θά 

ήτο υποχρεωτική έν τοίς σχολείοις· περί δέ τής διδασκαλίας 

άλλων νεωτέρων γλωσσών έκαστος ήδύνατο ν’ άποβλέψ/ι εις 

τήν ιδιαιτέραν τών νέιον ικανότητα, εις τήν ευφυΐαν των, εις 

τήν κοινωνικήν θέσιν τής οικογένειας των ή εις τήν εαυτών 

κλήσιν. Μία μόνη γλώσσα θά έξήρκει τότε εις πάσας τάς έξω- 

τερικάς σχέσεις· ή δέ τών σπουδών σειρά δέν θά κατεβαρύνετο 

ΰπό κόπων τυχαίαν άπλώς παρεχόντων ωφέλειαν.
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É  σπουδαία αΰτη παρατήρησις, της οποίας ό Κ. Εϊχθάλ 

έπιτροχάδην έποιήσατο μνείαν, φαίνεται ήμΐν, ότι καθίσταται 

σοβαρόν ζήτημα ελευθερίας διά την νεολαίαν. Νέος, εύφυής μέν, 

αλλά ¡/.η κεκτημένος είδικάς ικανότητας, δέν αναπτύσσεται 

έλευθέρως, έάν άναγκασθή νά σπουδάσνι περί τά στοιχεία τεσ

σάρων η πέντε γλωσσών. Πολλάκις νέοι, μεγιστην εχοντες κλί- 

σιν πρός τάς έπιστήμας η τόν πρακτικόν βίον, μικράν κέκτηνται 

ικανότητα η διάθεσιν όπως μάθωσι γλώσσας. Αλλοι πάλιν προ- 

θύμως θά ένέκυπτον είς την γλωσσομάθειαν καί την περί γλώσσης 

φιλοσοφίαν. Αδικον λοιπόν τό επιβάλλει είς πάντας μαθήματα, 

εν οίς ολίγοι μέλλουσι νά διαπρέψωσιν. Επαναλ αμβάνομεν, ότι 

τό τού Κ . Εϊχθάλ ζήτημα καθίσταται ζήτημα ελευθερίας.

Αληθεύει μέν, ότι δικαίως έπονομαζόμεθα « οί Αθηναίοι της 

κατά την Δύσιν Ευρώπης » · άλλ’ ό έν τοις πρότερον χρόνοις 

τοσούτον διάπυρος ζήλος τών πατέρων ήριών πρός τήν ίλ λ η  νί

κην γλώσσαν ήρξατο δυστυχώς έλαττούμενος παρ’ ήμίν. Τό 

δημόσιον, καί αυτοί δή οί πεπαιδευμένοι, έπανήλθον είς τό 

πολυθρύλητον λόγιον · " Ελληνικά είναι, δέν άναγινώσκονται· ® 

Graeca sunt, non leguntur. Οσω πλείονες καί εύκολώτεραι μέ

θοδοι έπινοούνται πρός έκμάθησίν της, τοσούτω μάλλον άπο- 

στρεφόμεθα καί έγκατάλειπομεν αυτήν. Σήμερον ή Γαλλία 

βρίθει εύώνων, μεθοδικωτάτων καί έπιδιωρθωμένων Ελληνικών 

βιβλίων, τά όποια ούδ’ έν όνείροις έβλεπον οί τών Ελλήνων 

συγγραφέων διηνεκείς λάτρεις καί σπουδασταί, Φενελών, Βοσ- 

σουέτος, Ρακίνας. Πόθεν ή οίκτρά αΰτη αποτυχία άτρύτων 

πόνων τών καθηγητών καί άδροτάτων θυσιών τού κράτους 

πρός διευκόλυνσιν τής σπουδής τών Ελληνικών γραμμάτων; 

Αΰτη οφείλεται κυρίως είς δύο αίτια · πρώτον μέν είς τήν άνά- 

πτυξιν τής νεωτέρας φιλολογίας, Επειδή έ'καστον έθνος ευπορεί
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ολίγοι αισθάνονται τήν ανάγκην τού ζητήσαι υψηλήν τινα γραμ

ματολογικήν καί καλολογικήν τέρψιν παρά τοΐς άρχαίοις 

συγγραφεύσιν, οίτινες πάσας τάς καλλονάς αύτών κατέχυσαν/ 

έπί τής φιλολογίας τών νεωτέρων. Πρός του'τοις έν τή καθ’ 

ημάς κοινωνία καθόλου ή αρχαία Ελληνική γλώσσα δέν παρέχει 

πρακτικόν στάδιον είς άλλους ή είς μόνους τούς τών γραμμά

τιων καθηγητάς. Πώς δύνανται λοιπόν νά ένθαρρυνθώσιν είς 

τοιαύτην δυσχερή καί επίπονον μελέτην αί χιλιάδες τών είς τά 

δευτερεύοντα σχολεία φοιτώντων νέων;

Γνωστός τοίς πάσιν είναι ό ένθουσιασμ,ός , μεθ’ ού προ 4ο 

έτών άπεδέξατο ή Γαλλία τήν έξανάστασιν τού Ελληνικού 

έθνους. Ταύτην παρεσκεύαζεν έπί είκοσιν όλα έτη έν αύτοίς τοίς 

Παρισίοις ό μέγας Κοραής, ό διακαθάρας τό Ελληνικόν ιδίωμα 

άπό τών ξενισμών καί τών άλλων τής δουλείας στιγμάτων, 

καί πολλά πονήσας όπως άποδώση αύτώ τόν άρχαίαν αύτού 

πλούτον καί τήν λαμπρότητα ( ι) .  Α λλ’ οΰτε οί μακροχρόνιοι 

καί θαυμαστοί κόποι του κατά τούς Γερμανούς «άπαραμίλλου » 

Κοραή, οΰτε τού Ελληνικού έθνους ή άπελευθέρωσις δέν έπέδρα- 

σαν ούδαμώς είς τήν μέσην παρ’ ήμίν έκπαίδευσιν. Μεταξύ 

τών ήμετέρων γυμνασίων καί τής νεωτέρας Ελλάδος άνηγέρθη 

τείχος σινικόν, διότι έπόμεθα τοίς δόγμασι τού Εράσμου. Ας 

προφέρωμεν τήν Ελληνικήν γλώσσαν ώς οί άπόγονοι τού Σοφο- 

κλέους καί τού Πλάτωνος, καί τότε θά μανθάνωμεν γλώσσαν 

ούχί νεκράν άλλά ζώσαν (2).

( ι)  Τήν αξίαν του σεβαστού γέροντος όμολογοΰσι και οι "Ελληνες. « Ό  
αείμνηστος Κοραής έδωκεν ήμιν τήν άνεκτίμητον συμβουλήν καί τό παράδειγμα 
ί'να άσχοληθώμεν είς τήν άδιάλειπτον παράθεσιν τής σημερινής πρός τήν άρ
χαίαν γλώσσαν, πρός διόρθωσιν καί καλλωπισμόν τής πρώτης καί πρός έξακρί- 
βωσιν τής δευτε'ρας. » (Σουτσεια, Άθήναι, ι853.)

(α) ‘Ο Δεχέκ έν τη « Συνοπτική θεωρία του περί τής άληθοΰς προφοράς τής
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Τήν μέν Λατινικήν διεδέξαντο αί γλώσσαt αί καλούμενα'. 

Ρωμανικαί, θυγατέρες λίαν ανόμοιοι τή μητρί- άλλ’ ή Ελληνική 

γλώσσα καί έν όλοκλήρω χίλιοετηρίδι πολιτικής παρακμής καί 

δουλείας άπέβαλλε μεν κατά καιρούς τα πολυτιμότατα αυτής 

κειμη'λια, άτινα αμέσως άντικαδιστώντο ota των ρακών τών 

ξένων κατακτητών, άνεχαιτίζετο δέ έν τή εύγενεΐ πορεία της, 

έδεσμεύετο έν τοΐς πρότερον έλευθέροις κινη'μασί της καί έμα- 

ραίνετο κατά την έπανδοΰσαν αύτή χάριν τε καί κομψότητα · 

άλλα καί έν τή δυστυχία της εμεινεν αείποτε ή αύτή, ώς ό 

βασιλεύς, όστις, ει καί πτωχεύσας καί άποσυληδείς ύπύ τής 

άδλιότητος, ούδεν άλλο αποβάλλει ή την εξωτερικήν μεγαλο

πρέπειαν, ήν ένδέχεται βραδύτερον να άνακτη'ση. Τον αέρα τής 

έλευδερίας πνέουσα από τεσσαράκοντα ήδη έτών, αναλαμβάνει 

σήμερον ή άδάνατος αύτη γλώσσα όλην την άρχαίαν της δύ- 

ναμιν καί καλλονήν. Οί έν τή Δύσει σοφοί, οί μόνην την άρ

χαίαν Ελληνικήν σπουδάσαντες, άναγινώσκουσι μετ’ ευκολίας, 

πολλάκις μεδ’ ηδονής, ένίοτε δε μετ’ έκπλη'ξεως τα νεώτερα 

συγγράμματα τής άναγεννηδείσης Ελλάδος * νοουσι δέ ακριβώς 

καί αύτάς τάς χάριν τών πολλών συντασσομένας Ελληνικάς 

έφημ.ερίδας. Ας άποσκορακίσωμεν λοιπόν τον όρον, γλώ σ σ η ς 

ν έκ ρ α ς, όστις ούδαμ,ώς έφαρμόζεται είς τήν Ελληνικήν. Η 

Ελληνική γλώσσα ού μόνον ζή, άλλα καί έργάζεται καί καδ’ 

έκάστην αγωνίζεται όπως άνακτη'ση τήν εύκλεά πατρώαν κλη

ρονομιάν της.

Ελληνικής» εγραφε τώ 1 8 4 6 · « Δ ιά  τοιαύτης προφοράς προσεγγίζομεν είς 
ολόκληρον έθνος, μεταποιουντες γλώσσαν άρχαίαν καί νέκραν είς νεαν και ζώ- 
σαν. Μή άρά γε έπαύσατο υπάρχουσα ή γλώσσα του Ιΐλάτωνος, του Λουκιανού 
καί του Χρυσοστόμου ; *Η σπουδή της Ιστορίας της μαρτυρεί τήν αιωνιότητα 
της* περί ταύτης, ώς περί του φοίνικος, αρμόζει τό λόγιον * «Ε ις καί ό αύτός 
είναι ό άνανεών καί πάλιν εαυτόν σπείρων. »

Una est quæ rêparet seqne ipsa reseminet.
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Μέχρι τίνος 6ά ύπάρχη μεταξύ τών ήμετέρων έκπαιδευτη- 

ρίων καί τής ιστορικής πραγματικότητος τό άπαίσιον μεσότοιχον 

προφοράς πλαστής καί έπιτετηδευμένης, τήν οποίαν άλλως τε 

καί Αγγλοι καί Γερμανοί καί Γάλλοι καί Ιταλοί ρυβμίζουσι 

κατά τα ίδια φωνητικά όργανά των; Μέχρι τίνος βά έαίλένω- 

μεν έν τή σφαλερά γνώμη περί του λεγομένου βανάτου γλώσ

σης πραγματικώς άδανάτου; Τήν γλώσσαν ταύτην ουδέποτε 

ύπέλαβε νεκράνό ένδοξος καί μέγας Ελληνιστής, ούτινος οίκτεί- 

ρομεν τήν πρόσφατον τελευτήν. 0  Κ . Ασιος, όστις ώς δευτέρας 

μ.ητρικας γλώσσας του ακριβέστατα έγίνωσκε καί όρδότατα 

έγραφε καί έλάλει τήν Λατινικήν, τήν Γαλλικήν καί τήν Γερμ.α- 

νικήν, προετίμησε πασών τούτων τήν Ελληνικήν, έν ή πεντή- 

κοντα όλα έ'τη διετέλεσε συγγράφων καδ’ έκάστην τά αύτώ 

τε καί τοΐς περί αύτόν συμβάντα ή άκουσδέντα.

Η παρ’ ήμΐν διδασκαλία τής Ελληνικής γλώσσης απαιτεί 

μεγάλην μεταρρύδμισιν · πρώτον μέν οφείλει νά έγκολπωδή τήν 

παοάδοσιν καί νά καταλίπη προφοράν μ.ηδαμ.ώς έπί τής ιστο

ρίας έρειδομένην · είτα δέ πρέπει νά είσαχδή, τουλάχιστον διά 

τήν έκμ.άδησιν τών στοιχείων της, ή αύτή μ.έδοδος, καδ’ ήν 

μανδάνονται αί νεώτεραι γλώσσαι, άναβαλλομένης τής διδα

σκαλίας τής δεωρητικής γραμματικής καί τής συντάξεως εις 

άλλον καιρόν, όπο'ταν οί μ,αδηταί δύνωνται νά νοήσωσιν αύτάς 

εύκολώτερον καί μετά μείζονος ώφελείας. (Επονται άλλαι τινές 

προτάσεις περί μεταρρυδμίσεως τής τών Ελληνικών γραμμάτων 

διδασκαλίας έν τοΐς Γαλλικοΐς γυμνασίοις.) Ιίερί τών ζητημά" 

των τής Ελληνικής γραμματικής ούδείς έφιλοσόφησεν έκτενέστε- 

ρον του περικλεούς Ερμάννου · « όσα μέχρι τουδε έξέδηκα 

(είπεν έπί τέλους) δεν έξαρκουσιν όπως έξαντλήσωσιν δν προε- 

δέμην σκοπόν. Μόνη ή άνάγνωσις τών συγγραφέων άγει εις
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τήν αληθή καί πλήρη κατανόησιν τής αρχαίας Ελληνικής γλώσ

σης. » Καί ό σοφός Κοραής δε λέγει που· “ Εκ τής φιλοσόφου 

τών αρχαίων συγγραφέων άναγνώσεως μάλλον ή τής τών 

γραμματικών αδολεσχίας τήν τής Ελλάδος φωνής γνώσιν Οηρα- 

τέον έστίν. Εί γάρ μήτε Διονυσίω, τώ φιλοσόφως τά τής γραμ

ματική ς έξετάσαντι, άνεξετάστως χρή πιστευειν έν άπασιν, 

ήπου γε ώς Ελληνισμού διδασκάλοις σφάς αύτους έγχειρίζειν 

όφείλουσι τοίς λαλιστέροις μεν χελιδόνος έν τοίς προχείροις, 

άφωνοτέροις δέ καί αυτών τών ιχθύων έν τοίς ών άνευ ούχ 

όπως έλληνίζειν, άλλ’ ούδέ συνιέναι τά τών Ελλήνων οίον τε. » 

Πικρά πείρα διδάσκει, ότι καί οί έπιδόντες εις τήν Ελλη

νικήν γλώσσαν έν τοίς γυμνασίοις έγκαταλιμπάνουσιν αυτήν, 

άμα έγκυψαντες εις τήν σπουδήν πρακτικής τίνος έπιστήμης. 

Πολλοί μάλιστα, μή έκτιμώντες ακριβώς τήν έντεΰθεν προκυ- 

ψασαν καθολικήν άνάπτυςιν τών διανοητικών δυνάιιεών των, 

οίκτείρουσι τους άτρυτους πόνους καί τά καλά έτη, ό'σα κατέ- 

τριψαν έν τη μελέτη αύτής. ΙΊάντη άλλως θά είχε τό πράγμα, 

έάν ή Ελληνική γλώσσα έδιδάσκετο κατά τήν αύτήν μέθοδον, 

καθ’ ήν αί ζώσαι Εύρωπαϊκαί γλώσσαι, καί κατά τήν αυτήν 

προφοράν, η χρώνται οί νυν Ελληνες. Η παρ’ ήμϊν νεολαία θά 

έτέρπετο άναγινώσκουσα αύτά τά αθάνατα τής ανθρώπινης διά

νοιας αριστουργήματα, χωρίς νά προσφευγη εις άτελεΐς μετα

γλωττίσεις ή καί ν’ άγνοή αυτά παντελώς. Η πρότασις τών 

Κ. Εϊχθάλ καί Ρενιέρη είναι φυσικωτάτη καί λίαν άπλή. Αφ’ 

οΰ καθιερώθη έν ταΐς δευτερευούσαις σχολαΐς ή Ελληνική γλώσσα, 

άρκει νά διδάξωμεν αύτήν κατά τάς νεωτέρας μεθόδους , καί 

κατά τήν προφοράν τών καθ’ ημάς Ελλήνων, ό'πως παράσχωμεν 

τή νεολαία τής Γαλλίας καί όλης τής σοφής Εύρώπης κάλλιστον 

μέσον διανοητικής συγκοινωνίας, έφαρμόσιμ,ον εις πάσας τάς
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άνάγκας τής διανοίας καί του νεωτέρου πολιτισμού. Αλλά καί 

έάν έν μόν·/] τή αρχαία Ελληνική θελήσωμεν νά έμμείνωμεν, τό 

παράδειγμα του Ασίου , του Κοραή καί άλλων διακεκριμένων 

άνδρών, οϊτινες διά τής « φιλολογικής έφημερίδος τής Κωνσταν

τινουπόλεως » έν καθαρω Ελληνικώ ίδιώματι πραγματεύονται 

τά υψηλότερα ηθικά καί έπιστημονικά ζητήματα τής νεωτέρας 

έποχής, μαρτυρουσι τρανώς ού μόνον όποιον ό’ργανον παρέχει ή 

αρχαία Ελληνική, όπόταν τις γινώσκη νά τό μεταχειρισθή δε- 

ξιώς, αλλά καί ότι δεξιώτατα μεταχειρίζονται αύτό οί ύπο- 

λαμβάνοντες τήν άρχαίαν Ελληνικήν ώς ζώσαν.

Φ. ΔΪΒΝ ΕΡΟ Σ.
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Παραθέτομεν εις τά  προηγούμενα τάς του 

Κοραή σκέψεις περί γλώσσης, άς πας γράδων τήν
γ ^

νεωτέραν Ελληνικήν οφείλει να, έχη υπογραμμόν '



« Σκοπός της παραβολής της σημερινής γλώσσης με την 

παλαιάν είναι νά διεγείρω τούς νέους εις άκριβεστέραν γνώσιν [ 

της προγονικής γλώσσης, όχι διά νά την άναστησωσιν (άς 

άφη'σωσι την άνάστασιν αύτης εις τούς έχοντας τό χάρισμα 

των Θαυμάτων), άλλ’ ώς μόνον μέσον νά διορθώσωσι καί νά 

καλλυνωσιτην σήμερον ζώσαν άπό ζώντας λαλουμένην γλώσσαν, 

τρίβοντες καί πλύνοντες τάς προσκολλημένας εις αύτην άπο 

την μακροχρόνιον του Ελληνικού γένους δυστυχίαν πολλάς 

άσχημίας.

« Αύτών ή τρίψις όμως καί πλύσις έχει χρείαν καί αύτη 

προσοχής, μη συνεκτρίψωμεν πολλάς αύτης λέξεις καί φράσεις, 

το φαινόμενον, άλλ’ ούχί καί πραγματικώς βαρβάρους, καί 

γυμνώσωμεν την γλώσσαν άπ όσα είχε προ είκοσι εκατονταε

τηρίδων, βάλλοντες εις τόπον αύτών, πάλιν έξ αύτης, συνω

νύμους μεν λέξεις καί φράσεις, άλλ’ αΐ οποϊαι, συρραπτόμεναι 

μέ τάς εις όλους συνη'θεις, κατασκευάζουν τον δικαίως κωμω- 

δούμενον μακαρονισμόν.
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« ΐύπειδη ή γλώσσα είναι κοινόν καί δημοτικόν όλων τών 

όμογλώσσων κτήμα, τόση μόνον εξουσία συγχωρεΐται εις τούς 

καλλωπιστάς αύτης, όση δεν τούς κάμνει άκατανοη'τους εις 

τον άπαίόευτον λαόν. Είναι όμ.ως καί πολλόταται περιστάσεις 

άναγκάζουσαι τον γοάφοντα νά μεταχειρίζεται καί λέξεις άγνω

στους εις τούς πολλούς · άλλ’ έχει καί τούτου θεραπείαν , άν 

φροντίζη νά τάς θέτη εις τόπον όπου τρόπον τινά σχολιά

ζονται άπο τάς συνοδευούσας λοιπάς λέξεις, η καν νάτάς έξηγη 

μέ ύποσημείωσιν, διά νά γνωρίζωνται εις τό έξης άπο όλους. 

Αν ή,ναι χρέος τών λογίων νά συγκαταβαίνωσιν εις την άγνοιαν

τών χυδαίων, διά νά μην άκούωσι κατά πάσαν ώραν άπ’ 

αυτούς τό,

άμαθε'στερόν πως είπε κα! σαφεστερον,

χρεωστοΰν όμως καί οί χυδαίοι νά άναβαίνωσι κατά μικρόν 

πρός τούς λογιωτέρους, διά νά μην άποχυδαϊσθώσιν όλότελα. 

Δεν είναι δίκαιον ούτ’ οί ίδιώται νά καταδικασθώσιν εις την 

άκαταληψίαν της γλώσσης, διά την άλογον ό'ρεξιν τών ζητούν- 

των ν’ άναστησωσι την παλαιάν γλώσσαν, ούτε πάλιν οί λόγιοι 

νά καταφρονησωσι, πρός χάριν τών άπαιδεύτων, τον καλλω

πισμόν καί πλουτισμόν της γλώσσης. ή  άνάστασις είναι άδύ- 

νατος · μέρος τι μ.όνον άπο τόν πλούτον τού νεκρού τούτου μ.άς 

έσυγχωρηθη νά κληρονομησωμεν, καί νά τό συναρμόσωμεν μέ 

την κοινήν γλώσσαν, Καί τό μέρος τούτο, κατ’ εύτυχίαν, είναι 

άσυγκρίτως πλουσιώτερον τών άπό την Λατινικήν γλώσσαν κα- 

ταγομένων νεωτέρων γλωσσών.

“ Ο πλούτος ούτος έδωκεν άφορμην καί εις τό άηδέστατον 

μιξοβάρβαρον όνομαζόμενον ύφος. Από πολλάς συγχωρημένας 

της παλαιάς μιμήσεις άπατώμενοι, εμβάλλομεν εις την νέαν 

καί τά άσυγχώρητα, καί έξεναντίας καταφρονουμεν λέξεις καί 

φράσεις χρηστάς, εύρισκομένας πολλάκις καί εις τούς παλαιούς· 

συλλογιζόμενοι, ώς φαίνεται, τό »'ϊύπειδη τούτο συγχωρεΐται, 

διά τί όχι καί άλλο τοιουτον; » Α λλ’ είναι άλλος λογικώτερος 

συλλογισμός, τό *< μέχρι τούτου ». Τούτον άμελοΰντες κοπιά- 

ζομεν κόπον μάταιον νά συγκλώθωμεν τά άσύγκλωστα, καί 

άπομακρύνομεν τούς άναγινώσκοντας άπό την ένδεχομένην έκ 

τών γραμ.μένων ωφέλειαν. »



Κ. Β. ΑΣΙΟΣ
Κ Α Ι

Ο Ι  Ε Ν  Π Α Ρ 1 Σ Ι Ο Ι Σ  Λ Ο Γ Ι Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

F-ΠΙ ΤΟ»

Ν Α Π Ο Λ Ε Ο Ν Τ Ο Σ ΚΑΙ Τ Ω Ν  Β Ο ΓΡΒ Ω Ν Ω Ν  

Ιττό B r u n e t  d e  P r e s l e  ( 1 ) .

Καταλαμ,βάνων σήμερον τήν έδραν κλεινού καί σεβαστού 

διδασκάλου, ούτινος αί σπουδαιαι καί εμβριθείς παραδόσεις 

από τριακονταετίας ήδη καί έπέκεινα έφείλκυσάν με εις τήν 

σπουδήν τής έλληνικής γλώσσης, —  διδασκάλου, όστις μέχρι 

τών τελευταίων αύτοΰ ήμερων δεν διέλιπεν ένθαρρυνων καί 

συμβουλευων με, καί ούτινος ή πρός εμέ εύνοια καί ύπόληψις 

πλεΐστον όσον συνετέλεσαν ό'πως άναδειχθώ πρότερον μέν συν

έταιρός του έν τη Ακαδημία, νυν δέ διάδοχός του, καθήκον

(1) Τον άνο>τέρω έναρκτήριον λόγον, έκφωνηθέντα έν τη αύτοκρατορικη τών 
Παρισίων βιβλιοθήκη παρά του σοφού καθηγητού καί επιφανούς φιλέλληνος 
Κ. Brunet de Presle συνιστώμεν είς τήν άνάγνωσιν τών ομογενών, ώς διασα- 
φούντα τον ένθερμον ζήλον μεθ’ ού σπουδάζεται έν Παρισίοις καί έκτιμάται ή 
ν ε ω τ έ ρ α  έλληνική γραμματολογία.

ευγνωμοσύνης επιτελώ άρχόμενος του λόγου έξ αύτοΰ Εν

ταις ήμέραις ημών πολλοί καθηγηταί διά τής πολυμαθείας καί 

τής εύφραδείας των κατορθοΰσι νά συλλέξωσι περί εαυτούς 

πολυαρίθμους καί ένθουσιώδεις άκροατάς. 0  Κ . Ασιος τούναν- 

τίον, άποφευγων τάς έπιδείξεις, διδάσκων γλώσσαν, ής ή ωφέ

λεια φαίνεται κατά πρώτην όψιν σμικρά καί λίαν περιωρισμένη, 

καί άρκούμενος είς όλιγοστόν αριθμόν φιλομαθών καί πεφιλη- 

μένων ομιλητών, ήξιώθη τής σπανίας τιμής νά σχηματίση 

σχολήν ιδίαν, καθ’ ήν μάλιστα εποχήν τηλικαύτη είναι ή τών 

ιδεών κίνησις, ώστε άμοιβαίως πιέζονται, ωθούνται καί έξαλεί-

φονται Εγκρατέστατος ων τής έλληνικής γλώσσης, ήτις

έχρησίμευσεν είς τήν άποκάλυψιν καί τήν έκφρασιν τών ΰψίστων 

δαιμόνιων πνευμάτων, καί ήτις πλέον παρά πάσαν άλλην διεν- 

ήργησε τήν διάδοσιν του πολιτισμού, ό Κ . Ασιος άνηρευνα 

παλινδρομικώς τήν πορείαν τών αιώνων καί κατεδείκνυεν έν 

ταϊς διαδοχικαΐς τροποποιήσεσι τής γλώσσης, έν τή εισαγωγή 

όθνείων λέξεων, καί έν τή δημιουργία καί αποδοχή λέξεων νέων, 

τήν μεγάλην έπίδρασνν τών πολιτικών καί τών θρησκευτικών

έπαναστάσεων, τήν μεταβολήν τών ηθών καί τών ιδεών, τών
•

όποιων αί γλώσσαι παριστώσιν αείποτε πιστήν εικόνα καί άν- 

τανάκλασιν. Παραβάλλων δέ πολλάκις άς ΰπέστησαν παραπλή

σιους μεταμορφώσεις ή' τε νεωτέρα ελληνική καί αί γλώσσαι α 

ρωμανικαΐ, ήγόρευεν οΰτω υπέρ τής συγκριτικής γραμματολο

γίας, ήν καί καθιέοωσεν έν τή άνωτέρα παρ’ ήμιν διδασκαλία. 

Ενί λόγω ό ειδικός χαρακτήρ τής μεθόδου του συνίσταται κατ’ 

έξοχήν είς τοΰτο, ό'τι διετράνωσε τήν στενωτάτην καί γονιμω-

τάτην συνάφειαν τής ιστορίας καί τής γραμ.ματολογίας...........

Ο παρά τε τών σοφών καί τών κυβερνη'σεων τής Εύρώπηςί 

τιμηθείς Ασιος μετέσχε τής χαράς νά ίδη, έστεμμένου; μέν
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τούς αγώνας του, αύξανομένην δέ καί πολλαπλασιαζομένην τήν 

πρόοδον τών μαθητών, οΰς άλλοτε παρώτρυνεν έν τή αρχή τών 

σπουδών των. Εν Αφρική αξιωματικοί, διανύσαντες τήν σειράν 

τών μαθημάτων έν τή πολυτεχνική σχολή, κατατρίβουσι τάς 

ώρας έν αίς σχολάζουσιν «ναζητοΰντες τά διδακτικά ίχνη τής 

ρωμαϊκής μετοικίσεως. Εν Σορβόννη καί έν τώ Κολλεγίω τής 

Γαλλίας καθηγηταί τανυν έπιφανεις άποκαλύπτουσι τάς ποικί

λας τής ελληνικής γραμματολογίας καλλονάς ή άναλυουσι τήν 

πολύπλοκου μηχανήν τής ρωμαϊκής πολιτείας. Αλλαχού πάλιν 

αρχαιολόγοι, παλαιογράφοι, νομισματολόγοι έρμηνευουσι τά κεί

μενα καί τά μνημεία τής τέχνης, άνερευνώσι βιβλιοθήκας, έκ 

τών οποίων κομίζουσιν άγνωστα χειρόγραφα, ή μεταφέρουσιν 

εις τήν έθνικήν ημών ιστορίαν τήν ασφαλή μέθοδον τών έν 

Αλεξανδρεία σοφών. Πολλά μέλη τής έν Αθήναις σχολής διευ- 

κρινούσι μετά σοφίας άμα καί αισθητικής κρίσεως όσα έν ταΐς 

ζητήσεσιν αύτών άπαντώσι μνημεία· άλλοι δέ, εί καί πολυά

σχολοι, τηρούσιν άσβεστον έν τή καρδία το ιερόν πΰρ τών 

γραμμάτων. Σύμπαντες ούτοι δέ κηρυττουσι μετ’ ευγνωμοσύ

νης, ότι ό Κ . Ασιος άνήψε παρ’ αύτοΐς τον έ'ρωτα τών γραμ

μάτων, άτινα τιμώσι καί ήδυνουσι νυν τον βίον των.

Ο κατά τήν 24 του λη'ξαντος μαίου ι 865 έπελθών θάνατός 

του κατελύπησε τούς φίλους καί τούς θαυμαστάς του. Είς τό τε

λευταίου χαϊρε, τό άποδοθέν αύτώ έπί τού τάφου του έν όνόματι 

τής ακαδημίας τών Επιγραφών, τής αύτοκρατορικής βιβλΜ- 

θη'κης, τής φιλοσοφικής σχολής καί τής σχολής τών ανατολικών 

γλωσσών, προσετέθησαν καί πολλοί άλλοι έπικήδειοι λόγοι, 

έκφωνηθέντες ύπό τών συνεταίρων καί τών μαθητών του, καί 

ακμαίοι είσέτι όντες έν τή μνήμή υμών. Τούτου ένεκα περιορί

ζομαι ση'μερον είς έν μόνον, ΐνα δηλαδή παραστήσω τούς πό-

— 208 —



)ΡΦΑΝ0ΤΡ0Ψ'Ε10Ν 
ΚΟ

ΡΑΣΙΩ
Ν

 
Α

Θ
Η

Ν
Ω

Ν



νους αύτοΰ καί τάς σπουδάς περί την νεωτέραν ελληνικήν 

γλώσσαν, έν η κατεδαπάνησε πλείστας όσα; τής ζωή; αύτοΰ 

ώρας............

0  Κάρολος Βενέδικτος Ασιος έγεννη'θη τώ 1780 εν 2 ουλζη, 

καί έσπουδασε πρώτον έν τώ γυμνασίω της Βεϊμάρης παρά τώ 

σοφφ Βοιττιγέρω, είτα δε έν Αλμστεδίω καί έν Ιένη. Εικοσαε

τής την ηλικίαν άναγορευθείς διδάκτωρ της τιμώσης τα γερ

μανικά πανεπιστήμια βασίμου κλασικής παιδείας, μετέβη τώ 

ι8οχ εις Παρισίους ό'πως αύζη'ση τον αριθμόν τών γνώσεών 

του.

Οί τότε καιροί δεν ή σαν το παράπαν αίσιοι εις την θερα

πείαν φιλολογικών σπουδών. Ανατραπέντων τών αρχαίων 

έπιστημονικών καθιδρυμάτων ΰπό της γαλλικής έπαναστάσεως, 

οί λόγιοι καί οί επιστήμονες είγον διασπαρή άλλαχόσε. Καίτοι 

δε τό πνεύμα της έπογής άπέκλινεν εις τάς φυσικάς καί τάς 

μαθηματικά; έπιστη'μας, ύπήρχον ό'πως δη' ποτε έν Γαλλία 

έκλεκτοί άνδρες, μέλλοντες ποτε να δοξάσωσι την πατρ ίδα 

των δια της σπουδής τών γλωσσών καί της αρχαιότητας, λ. χ. 

ό ιδρυτής της ήμετέρας ταυτης σχολής καί ό διδάσκαλος πάν

των τών ένταΰθα καί αλλαχού περί τάς ανατολικά; γλώσσας 

ασχολούμενων Σίλβεστρος Σασΰς, ό διάσημος έπί ταΐς άρχαιο- 

λογικαΐς περιηγήσεσι Μελλίνος, καί ό Κ . Β ιλ λ ο ισ ώ ν , περί ου 

προτίθεμαι να λαλη'σω μακρότερον, διότι οϋτος εϊση'γαγεν εις 

Γαλλίαν την δημόσιον της νεωτε'ρας ελληνικής γλώσσης διδα

σκαλίαν, καί ευρεν έν τώ Κ. Ασίω δεξιόν διάδοχον καί έκτελε- 

στήν τών σχεδίων του, άτι να δεν ήδυνήθη να κατορθώση ένεκα 

τής προώρου αύτοΰ τελευτής.

Ο Βιλλοισών έκτη'σατο όνομα καί δόξαν έν αύτοΐς έτι τής 

προτελείοις τοΰ φιλολογικού βίου του. Τώ 17 7 2 ’Γ' παλαια τών

14
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επιγραφών καί τών καλών τεχνών Ακαδημία έξητήσατο και 

έλαβε παρά τοΰ βασίλέως τήν άδειαν νά παραλάβγ] ώς μέλος 

της τον νεαρόν Βιλλοισώνα προ τής υπό τοΰ κανονισμού τεταγ- 

μ.ένης πεντεκαιεικοσαετίας. « Επειδή ό νέος Βιλλοισών προκα- 

τέλαβε τήν ηλικίαν τών εμβριθών γνώσεων, δίκαιον είναι να 

δρέψη τους καρπούς αύτών προ τών άλλων ανθρώπων. » Μετα 

τήν έκδοσιν τοΰ όμ.ηρικοΰ λ ε ξ ι κ ο ΰ  τοΰ Α π ο λ λ ώ ν ι ο υ  

¿δημοσίευσε διατριβήν περί τών άρχαιοτέρων τής Καινής 

Διαθήκης χειρογράφων, καί τά έν τη βιβλιοθήκη τοΰ Αγ· 

Μάρκου συλλεχθέντα Αν έ κ δ ο τ α .  Εν τη περικλεεϊ ταύτη βι

βλιοθήκη ηύμοίρησεν ό Βιλλοισών νά άνευρη εν τών άξιολογω- 

τέρων τής ίλιάδος χειρογράφων μετά πολλών έπί του περιθωρίου 

σημειώσεων τών αρχαίων γραμματικών. Ελ ττίζων, δτι θα εΰρνι 

έν Ελλάδι όμοιόν τι χειρόγραφον τής ό δ υ σ σ ε ί α ς ,  έπεχείρησε 

τον είς τήν Ανατολήν πλοΰν. Τω ι χ 85 συνώδευσε τον έν τη 

Ακαδημία συνέταιρον αύτοΰ, κόμητα ΕΙκ^επΙ-ΟοαΒίβΓ, δσ- 

τις , εί καί περιηγησάμενος πρότερον τήν Ελλάδα κατά τό 

ι χχ6,  έ'ρωτι όμως φιλομαθείας όρμώμενος, έπανήρχετο έκεϊσε 

ώς πρεσβευτής τής Γαλλίας έν Κωνσταντινουπόλει μετα πολλών 

καλλιτεχνών καί λογίων.

0  Κ . Οιοίβειιΐ δεν έμιμήθη τούς προκατόχους του, τούς 

καταμετρήσαντας άπλώς τά έοείπια τών αρχαίων μνημείων 

καί συλλέξαντας ολίγα τινά τεμάχια αύτών · άλλα μετά πολ- 

λοΰ ένθουσιασμοΰ περιέγραψε καί κάλλιστα ¿σχεδιογράφησε 

τούς τόπους τούς περικλείοντας τά λείψανα τών αριστοτεχνη

μάτων τής άρχαιότητος, τών οποίων ή άντίθεσις ηύ'ξανεν έτι 

μάλλον τήν λύπην έπί τή οίκτρα καταστάσει, εις ήν είχον 

περιπέσει οί τών Ελλήνων απόγονοι. Πρός τουτους δεν έδείχθη 

ό ΟΙιοΕειιΙ αδιάφορος. Καί πώς ήτο δυνατόν νά μή έκπλαγή
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καί νά μή συγκινηθή υπό τής πανταχοΰ τής Ανατολής διενερ- 

γουμένης κινήσεως τών πνευμάτων, καί ύπό τοΰ νέου όποΰ, δι’ 

οϋ θά άνεβλάστανον μετ’ ολίγον θαλεροί κλώνες έκ τοΰ παλαιοΰ 

έλληνικοΰ στελέχους;

Τω ι χ 7°  1ί Ρωσσίας αύτοκράτειρα, είσβαλουσα είς 

Τουρκίαν, ή'γειρε καί τούς Ελληνας είς στάσιν, δοΰσα αύτοϊς ήν 

ουδέποτε άπέβαλον έλπιδα, ότι θά άνακτήσωνται τον τής Αγίας 

Σοφίας ναόν καί θά άνιδρυσωσι τον θρόνον τοΰ Κωνσταντίνου. 

Ναυτίλοι καί άρματωλοί, άποδεξάμενοι ασμένως τήν πρόσκλη- 

σιν, έδειξαν ότι δεν είχε τέλεον έξαλειοθή ή άνδρία έν Ελλάδι. 

Διάφοροι πολιτικοί συνδυασμοί ήνάγκασαν τήν Αίκατερίναν νά 

ύπογράψγ] συνθήκην έπωφελή τή Ρωσσία καί νά κυρώσ·/) υπέρ 

τών έν Τουρκία χριστιανών υπηκόων όρους τινάς, οΐτινες όμως 

δέν διεκώλυσαν τήν τής Πελοποννήσου λεηλασίαν. Ο ί Ελληνες, 

έγκαταλεκρθέντες παρά τής Εύρώπης, δέν έγκατέλιπον αύτοί 

έαυτους. Ιδόντες, εί καί πόρρωθεν, τήν ημέραν τής έλευθερίας, 

ήθέλησαν νά φανώσιν άξιοι αύτής. Διεσπάρησαν είς τήν Εύρώ- 

πην χάριν μαθήσεως ή χάριν εμπορίου. Εν Ενετία, Τεργέστη, 

Βιένννι, όδησσω, Μόσχα, Πετρουπόλει καί άλλαχοΰ συνέστη

σαν άποικίαι Ελλήνων μνημονευόντων αείποτε τής φίλης πα

τρίδας. Οί έν Εύριόπη έκπαιδευθέντες Ελληνες δέν έγραφαν 

έν αίς έξέμαθον όθνείαις γλώσσαις, αλλά συνέτασσον πονήματα 

πρωτότυπα ή μεθηρμήνευον συγγράμματα είς τήν νεωτέραν 

ελληνικήν, ήν διέπλασσον καί έκάθαιρον διά τοΰ καλάμου των. 

Πλούσιοι έμποροι έδαπάνων είς τήν έκδοσιν τών βιβλίων τού

των, άτινα άπέστελλον αμισθί είς Ελλάδα, ή συνίστων σχολεία 

έν ταΐς γενεθλίοις χώραις των. Διερμηνείς καί όσποδάροι Ε λ

ληνες είργάζοντο παντί σθένει ύπέρ τής παλιγγενεσίας ύποστη- 

ριζόμενοι μετά ζήλου μεγάλου καί παρά τών έλλήνων κληρικών.
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0  από μοναστηριού εις μοναστήριον προς ζήτησιν χειρο

γράφων ερχόμενος Βιλλοισων ¿γνώρισε πολλούς έλληνας κληρι

κούς καί έξεπλάγη ευρών αυτούς πολύ σοφωτέρους καί πολυ

μαθέστερους παρ’ δσον τούς ένόμιζεν ή σοφή Ευρώπη, άφ’ δτου 

μάλιστα ή πλάστη προφορά ή επί της εσφαλμένης του Εράσμου 

θεωρίας έρειδομένη, είσαχθεΐσα εις τά ήμέτερα πανεπιστήμια, 

μέγαν άνη'γειρε φραγμόν μεταξύ της Δύσεως καί της Ανατολής. 

0  Βιλλοισων δεν εύρε μέν τά αρχαία ελληνικά χειρόγραφα, 

ένόησεν όμως ό'τι των έλλήνων η τε λαλουμένη γλώσσα καί τά 

άρχαιοπαράδοτα έθιμα ήσαν το κάλλιστον σχόλιον της αρχαιό

τητας, καί ότι έπρεπε νά Ιρευνηθώσιν άμφοτέρων τά ίχνη δι’ 

όλης της βυζαντινής εποχής μέχρι των ήμερων ήμών.

0  Βιλλοισων, έμπλεους της γονίμου ταύτης ιδέας, ήν άλλος 

τις του κόμητος Choiseul συνέταιρος ό “ Guys » έσκιαγράφη- 

σεν έν τή « φιλολογική τής Ελλάδος περιηγη'σει», έπανήλθεν 

οΐκαδε προτιθέμενος νά συγγράψη, γενικήν τής αρχαίας Ελλάδος 

ιστορίαν καί νά έξεικονίσν} συγχρόνως την παρούσαν αυτής κα- 

τάστασιν. Βραχύν όμως χρόνον μετά την είς Γαλλίαν επάνοδόν 

του αί τής έπαναστάσεως πρόοδοι κατετάραξαν την ΰπαρξίν 

του. Τό γένος του, αΐ σχέσεις του καί τά ζωηρά φρονήματά του 

έξετίθουν αυτόν εις μυρίους κινδύνους έν Παρισίοις. Αναχωρή- 

σας είς Ορλεάνην έκλείσθη είς μυριόβιβλον βιβλιοθήκην ένθα, 

τον κάλαμον αείποτε διά χειρος έχουν, άνέγνω πάλιν άπαντας 

τούς αρχαίους συγγραφείς, καί δ ίς  ¿μελέτησε την πολύτομ,ν 

βυζαντινήν ιστορίαν, σταχυολογών όσα έμελλε νά συμπερίλάβη 

έν τω συγγράμματί του. Εοπάσαντος του πολιτικού σάλου 

ύπέστρεψεν είς Παρισίους · οί έφοροι τής έθνικής βιβλιοθήκης 

έπέτρεψαν αύτώ την παράδοσιν τής ελληνικής γλώσσης έν αύ- 

ταίς ταίς αίθούσαις τού μεγάλου τούτου καθιδρύματος, πεποι-
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ζειν καί φυλάττειν τάς βίβλους, αλλά καί είς τό διευκολύνειν 

την άνάγνωσιν καί κατάληψίν των, όπως μάλλον προάγωσι 

την επιστήμην.

Αί παραδόσεις τής ελληνικής διήρκεσαν μίαν μόνην εξαμη

νίαν, ούχί δήθεν ένεκα των τεσσάρων καί είκοσι φράγκων, ά- 

τινα ήναγκάσθη νά αίτή κατά μήνα παρά των ακροατών του ό 

υπό τής έπαναστάσεως τά πάντα άφαιρεθείς Βιλλοισων, άλλά 

διότι ανέπτυσσε καί έπεδαψίλευε πολυμάθειαν πολλω εΰρυτέραν 

ής ήσαν τότε δεκτικοί οί μαθηταί του. Εκ των τού Βιλλοισώ- 

νος ομιλητών, οίτινες σχεδόν άπαντες βραδύτερον κατέστησαν 

έπίσημοι καθηγηταί, είς ήτο καί ό άρτίως έξ Ιένης έλθώυ Γερ

μανός, όστις δεν έπτοεϊτο οϋδεμίαν ούδέ την εύρυτάτην πολυ- 

μάθειαν, άλλ’ αείποτε έζήτει εύκαιρίαν όπυυς διδαχθή όσα 

πλεΐστα. Τά δίδακτρα μόνον δεν ήδύνατο ν’ άποτίση , διότι ,  

ά'μα μεταβάς είς Παρισίους, έκλάπη τό βαλάντιον καί επομένους 

ήναγκάσθη νά παραδίδη μαθήματα προς πορισμόν τού βίου. 

Ο Βιλλοισων, όστις μετ’ ευγνωμοσύνης ¿μνημόνευε τής δεξιώ- 

σεως, ής, νέος έτι ιόν, έτυχεν έν Βεϊμάρν), ¿βοήθησε τον νεα

ρόν Ασιον μετά μεγίστης αβροφροσύνης , αίτήσας δήθεν αύτός 

παρά τού Γερμανού παραδόσεις. Μετ’ ολίγον δέ τοιαύτην συν

ήψαν προς άλλήλους κοινωνίαν σπουδών καί διανοητικών πό

νων, ώστε βραδύτερον ¿νόμιζε τις ότι περιηγήθησαν την Ε λ

λάδα συναμφότεροι. Ó Ασιος έδιδάχθη παρά τού Βίλλοισώνος 

την άνάγνωσιν των χειρογράφων καί την νεωτέραν τής ελληνι

κής προφοράν. Προς τούτον οφείλει ό αύτός και την γνωριμίαν 

μετά τού Κ. Choiseul, ούτινος αί διδακτικώταται όμιλίαι, ό 

γλυκύς τρόπος καί ή ευφράδεια τού λέγειν έπέδρασαν ούχί 

μικρόν έπ’ αύτόν. Év ταύτη τή κοινωνία τελευταΐον ¿γνώρισε
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καί τινας τών Ελλήνων λογίων, οϊτινες ήνέωξαν εις τήν περιέρ

γειαν του πάντη νέον ορίζοντα.

Αναλαβών ό Βιλλοισών τήν θέσιν του εις τήν Ακαδημίαν 

τών επιγραφών, άνεδείχθη ένθερμος προστάτης καί συνήγορος 

τών νεωτέρων έλλήνων έν τε τή « έγκυκλοπαιδική Αποθήκη » 

καί έν τοΐς τών σοφών συλλόγοις, ένθα ό σφοδρός λόγος του 

έπηυξανε τό κύρος τής έαυτοΰ πείρας, έ ν  τή σχολή τών ανα

τολικών γλωσσών προσετέθη δι’ αύτόν μία έδρα τής νεωτέρας 

ελληνι κής .  Αλλά τό ονομα'τοΰτο δεν ήτο άνάλογον προς 

τήν ιδέαν ήν αύτός έσχη μάτισε περί τής ελληνικής γλώσσης 

καί περί τής ώφελείας της. Κ α τ ’ αύτόν καί κατά τούς πλεί- 

στους τών λογιών έλλήνων ούτε δυνατόν ήτο ούτε έπρεπε νά 

χωρισθή ή ελληνική εις δύο γλώσσας, άρχαίαν καί νεωτέραν. 

Που να τεθώσι τά ό'ρια αύτών; Πλησίον τής γλώσσης τής 

κανονιζομένης ύπό τών γραμματολογικών αριστουργημάτων 

. αείποτε διαπλάσσεται καί άλλη τις γλώσσα οικιακή καί λα

λουμένη , ήτις απομακρύνεται όσημέραι από τής γραφομένης 

του τε χρόνου προϊόντος καί δή καί κατά τον βαθμόν τής τού 

έθνους έκπαιδευσεως. Δυνάμεθα νά ισχυρισθώμεν ότι έν έλλάδι 

από του δωδεκάτου αϊώνος οΐ μέν πολλοί έλάλουν καθόλου 

ιδίωμα κατά σμικρόν τι διαφέρον του σημερινού, αΐ δέ άνώτε- 

ραι τής κοινωνίας τάξεις ήγωνίζοντο νά διασώσωσι τήν χρήσιν 

τής αρχαίας ελληνικής, τούλάχιστον έν τή γραπτή γλώσση. 

Τούτο έξηκολούθησε μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπό

λεως· καί ύστερον δε ή παράδοσις έτηρήθη άδιαλείπτως παρά 

του κλήρου, δστις προίστατο διά παντός του ποιμνίου του. Οί 

γράφοντες έφίλοτιμουντο νά μιμηθώσιν όσον ένεστι τό ύφος τού 

Εύαγγελίου, τήν γλώσσαν τής λειτουργίας, τάς ομιλίας του 

Βασιλείου καί τούς λόγους τού Χρυσοστόμου. Εν τοΐς σχολείοις
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τού Λασκάρεως καί τού Θεοδώρου Γαζή. Υπήρχε λοιπόν μία 

γλώσσα τών λογίων, καί μ.ία άλλη δημοτική, μ.ία γραφόμενη 

καί μία λαλουμένη , ήν πολλοί έγκατέλιπον εις έαυτήν καί τής 

όποιας τήν ύπαρξιν ήθελον νά κρυψωσι προς τούς ξένους. Α λ

λοι πάλιν Ελληνες ούχ ήττον λόγιοι καί αύτοί, έφρόνουν άπ 

έναντίας, ότι έπρεπε ν’ άποδεχθώσι τό έργον του χρόνου · ότι 

καθώς τά παιδία, ούτω καί τό έθνος είχεν έν τή άμαθεία του 

έμφυτόντινα λογικήν όομήν, έπιτρέπουσαν αύτώ νά διαπλάσση 

γλώσσαν άπλουστέραν καί πραγματικώς κανονικωτέραν παρά 

τό συνολον έκεινο τών ιδιωτισμών, οϊτινες είχον μέν δικαίωμα 

νά ύπάρχωσι, δεν ήδυναντο όμως νά καταφορτίζωσι τήν γραμ

ματικήν άνευ βλάβης τής έλευθέρας πτήσεως τής διανοίας · 

ότι έξήρκει νά καθαρθή ή γλώσσα άπό παντός ξένου στοιχείου 

όπως μορφωθή γλώσσα άπλή έν τή πορεία της, πλουσία ένεκα 

του αρχαίου λεξιλογίου έκ τού οποίου ήδυνατο καί ώφειλε να 

άρυηται (άφ’ ού δή καί άλλοι λαοί τοσαυτα ήρυσθησαν έξ αύ

τοΰ), καί τελευταΐον γλώσσα έναρμόνιος, εύκαμπτος, εύσυνθετος 

καί ικανή νά έκφραση τά πάντα. Τοΰτο είναι κατ’ έμέ τό μέλ

λον τής ελληνικής γλώσσης, καίτοι άλλως έξακολουθοΰντος 

του πολέμου καί τής διχονοίας έως τής σήμερον. Α λλ’ ό 

Βιλλοισών έζήτει έν τή δημοτική τών Ελλήνων γλώσση παν ό, 

τι έτεινεν όπως διαφώτιση τήν άρχαίαν. Κατώρθωσε νά μετα- 

τεθή ή άρτίως συστηθεΐσα έδρα εις τό Κολλέγιον τής Γαλλίας 

καί νά ήνομασθή έδρα τ ή ς  αρχαί ας κ.αι τή ς νεωτερας 

ε λ λ η ν ι κ ή ς .  Πρώτος όρος τής συνδέσεως ταυτης θά ήτο ή έν 

τοϊς ήμετέροις σχολείοις κατάπαυσις τής του Εράσμου αΐρέσεως 

καί ή άντικατάστασις τής συνήθους έν Ελλάδι προφοράς, ήν 

έπόθουν οί πλεϊστοι τών ελληνιστών, ήν ένιοι έκτοτε ήδη άπε-
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δέξαντο, καί την οποίαν έλπίζομεν ότι θά ίδωμεν όσον ένεστι 

τάχιον καθιερωμε'νην έπί τη μεγίστνι ώφελεία τών σπουδαζόν- 

των περί τήν έλληνικη'ν.

0  Βιλλοισών άπεβίωσε, πριν άρςηται τών παραδόσεων αύτοΰ, 

μηνί άπριλίω ι 8ο 5, μόλις άγων τό πέμπτον καί πεντηκοστόν 

έτος. 0  Κ . Ασιος, λίαν συγκεκινημένος, ωκτειρε τήν μεγάλην 

ζημίαν καί απώλειαν έαυτοΰ τε καί της έπιστη'μης έν τινι 

λατινικω προλόγω, έν ώ προέβη είς τον άκρότατον τής ρητορι

κής εύφραδείας βαθμ.όν. Αί παρ’ αύτοΰ έξυμνουμεναι άρεταί 

τοΰ διδασκάλου, ή ποικίλη πολυμάθεια, ή τεράστιος μνήμη 

καί ή φίλοπροσηγορία αύτοΰ άνηυρίσκοντο καί παρά τω μα

θητή. Επειδή όμως τότε ολίγον έγινώσκετο ή αξία καί ή μετριο

φροσύνη του, κατηργήθη ή καθέδρα, ώς μηδενός όντος άξιου 

όπως διαδεχθή τον Βιλλοισώνα.

0  τον Ασιον έπαξίως έκτιμήσας Κ. Οιοϊββιιΐ έπέτρεψεν 

αύτώ την έκδοσιν χειρογράφου, όπερ αύτός έκόμισεν έκ Κων

σταντινουπόλεως, καί ούτινος ό Βιλλοισών έμελέτα νά έπιχει- 

ρήση τήν δημοσίευσιν. Η βίβλος περιελάμβανε τρεις του Λυδου 

πραγματείας περί τών ρωμαϊκών άρχών, περί τών μηνών καί 

τών ουρανίων σημείων. Τό τρίτον μέρος τής διατριβής ήτο 

λίαν δυσανάγνωστον διά τε τήν δυσχερή γραφήν καί διά τήν 

μεγάλην του χειρογράφου φθοράν. Αύτό τοΰτο όμως προετίμη- 

σεν ό Ασιος. ή  έπιτυχεστάτη συμπλήρωσις τών κεχηνότων 

άνεβίβασεν αμέσως τόν εκδότην τών <Ιβ ΟβίεηΜδ εις τήν άνιο- 

τάτην βαθμίδα τών σοφών. Κατά τόν αύτόν χρόνον έλαβεν ό 

Κ . Ασιος έν τή αιθούση τών ελληνικών χειρογράφων μικράν 

τινα θέσιν, ήν κατέστησεν επίσημον διά τοΰ τρόπου, καθ’ όν 

ένταΰθα ήσχολήθη.

Χάρις είς τάς έν Ιταλία νίκας μετηνέχθησαν είς τήν ήμετέ-
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ραν βιβλιοθήκην έκ τοΰ Βατικανοΰ πάμπολλα χειρόγραφα, ά- 

τινα ουδείς ουδέποτε έν Ρώμη έλαβεν άνά χειοας. Ó ακάματος 

Ασιος άνέγνω έν έ'καστον τούτων, έσημείωσε παν ό, τι έν αύτοϊς 

περίεργον, χωρία ανέκδοτα, καί άλλας γραφάς διαφερουσας. Η 

μεγάλη αυτη έργασία έληξεν οπότε αί τοΰ πολέμ.ου περιπέτειαι 

άφήρεσαν πάλιν ημάς όσα πρότερον παρά τής αγαθής τύχης 

έλάβομεν. Δέν άπωλέσαμεν όμως όλοσχερώς τους καρπούς τών 

πάλαι νικών, διότι άπό τών έργασιών τοΰ Κ . Ασίου γινώσκου- 

σιν οί παρ’ ήμΐν λόγιοι ακριβώς τά έν τοϊς περί ών ό λόγος 

χειρογράφοις κυριωδέστατα.

Τω ι 8 ι 5 άποκατεστάθη έκ νέου έν τή σχολή τών ανατο

λικών γλωσσών ή παράδοσις τής νΰν καθομιλουμένης έλληνικής 

καί ή ελληνική παλαιογραφία- διωρϊσθη δέ καθηγητής ό Κ . 

Ασιος. Ουδείς έγίνωσκεν ώς αύτός τήν ιστορίαν τής έλληνικής 

γλώσσης άπό τών αρχαιότατων μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, 

καί όσας αύτη ύπέστη μεταβολάς διά τοΰ χριστιανισμού, διά 

τής είς Βυζάντιον μεταθέσεως τοΰ ρωμαϊκού θρόνου, διά τών 

σταυροφοριών, καί διά τής ξενοκρατίας τών Φράγκων, τών 

Ενετών καί τών Τούρκων. Τό δή μέγιστον έλάλει αύτήν μ.ετ’ 

εύχερείας μεγίστης, εί καί μηδέποτε έξελθών τής αιθούσης τών 

χειρογράφων έπί άλλω σκοπώ ή ινα έπισκεφθή τάς έν Ιταλία 

βιβλιοθήκας. όπως νοήση τις πώς ό Κ . Ασιος κατώρθωσε νά 

μάθγι άπάσας τάς νΰν διαλέκτους τής έλληνικής γλώσσης καί 

τά τών Ελλήνων ήθη καί έθιμα, έπρεπε νά γένη ώς έγώ μάρτυς 

τών συναναστροφών του, έν αίς, άποφ»όγων πάσαν ματαίαν 

συνδιαλεξιν, έπροσπάθει νά διδάσκηται παρά τοΰ τυχόντος 

Ελληνος όσον πλείονα ήδυνατο καί νά λαμβάνη παντοίας το- 

πογραφικάς λεπτομερείας. 'Γοσοΰτον λοιπόν ητο έγκρατής τής 

γεωγραφίας τής Ελλάδος, ώστε ότε πρώτην φοράν έπεσκέφθη
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τήν Πελοπόννησον τώ 1839, ό οδηγός του πλήρης θαμβούς 

ήρωτησεν αυτόν, έαν ήτο εις τών υπέρ τής ανεξαρτησίας οπλαρ

χηγών. Περί τάς άρχάς του αίώνος τούτου σπανίως εϊχομεν έν 

Γαλλία ευκαιρίαν του συνδιαλέγεσθαι μετά τών Ελλήνων. Εις 

τας ήμετέρας σχολάς δεν έφοίτων τότε φίλομ,αθεΐς έξ Ανατο

λής νέοι ώς σήμερον, Επί του Ναπολέοντος αί έλπίδες τών 

Ελλήνων καί τής μυστικής Εταιρίας ήσαν έστραμμέναι προς 

τήν Γωσσίαν, διότι άπαντες ώνειροπόλουν τήν έκτέλεσιν τών 

τής Αικατερίνης σχεδίων. Πλήν άλλ’ όμως, μεθ’ όλην τήν 

εγκατάλειψιν τής Αίγυπτου, μεθ’ όλην τήν λησμοσύνην τής 

γενεαλογίας, τής αναδειξασης τον νεαρόν ήρωα απόγονον τών 

εν τή νήσω Κυρνω (Corsica) άποικησάντων Κομνηνών καί 

νομ.ιμ.ον του βυζαντινού θρονου διάδοχον, μεθ’ όλην τελευταΐον 

την μετα του σουλτάνου Σελιμ συμμαχίαν τής Γαλλίας, ένιοι 

τών Ελλήνων επεμενον φρονούντες, ότι ή έλευθερία των έπέ- 

πρωτο να προέλθη έκ τής Γαλλίας μάλλον ή άλλαχόθεν, διό 

και οσον ενήν αυτοις ειργαζοντο υπέρ τής προσεγγίσεως τών 

δυο λαών, τών όποιων ή αγωγή καί ή ευφυΐα παρήγαγον πλεί- 

στας οσας αμ.οιβαιας σχέσεις καί συμπάθειας.

Δια τής συνέργειας λοιπόν ευαρίθμων τινών Ελλήνων, Χρυ- 

σολωρά, Ιωαννου Λασκάρεως, Ερμωνυμου έκ Σπάρτης καί άλ

λων είσήχθη κατά τον πεντεκαιδέκατον αιώνα ή ελληνική 

γλώσσα εις τό ήμέτερον έν Παρισίοις πανεπιστήμιον. Οί άνδρες 

ούτοι δεν ήσαν έξ επαγγέλματος σοφοί· οί μέν ειχον άναμιχθή 

εις τά τής πολιτικής, οί δέ ήσαν έτι αφανέστεροι· καθ’ ήν 

ομ.ως στιγμήν ή βαρβαροτης ήπείλει ίνα καταστρεψη τόν έν 

Ανατολή πολιτισμόν, πάντες ούτοι ένόησαν ότι ώφειλον ίνα 

μεταδωσωσιν εις άλλους εύδαιμονεστέρους λαούς παν ό, τι ήδυ- 

ναντο να όιασώσωσιν. Περί τούτους συνελέχθησαν οί λόγιοι
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Εοιψιιείΐ, Βιιδύ, οί έξ αλλοδαπής φοιτηταί, ό τήν ελληνικήν 

γλώσσαν εις Γερμανίαν είσαγαγών Ρεϋχλίνιος καί ό έκ Ροττερ- 

δάμου Ερασμος, ό τοσουτον πολυθρύλλητος ύστερον καταστας. 

ή  ζωηρά έντυπωσις, ήν ένεποίησε τοΐς φοιτηταΐς ή τών Ελλή

νων παρουσία, καί ό ένθουσιασμός, όν ούτοι διήγειραν ύπερ τής 

άρχαιότητος, περιεγράφησαν λεπτομερώς ΰπό τού Αγγλου 

όδίου (Ηοιίγ) έν τη βίβλω Όβ §Γ8εοί5 ίΙΙιιείΓΪΒιιβ Κ ι^ ιι* 

ι>τ;ΐ0Γ';κ ¡η^αυΓαίοπΙχιβ' καί ό Κ . Βιλλεμαινος δε έν έτερασ *
βίβλω επιγραφομένη « Αάσκαρις >> διέσωσε πολλά περί τών 

λογίων τούτων άνδρών.

Οί περί τάς άρχάς του έννεακαιδεκάτου αίώνος εις Παρισίους 

μ.εταβάντες Ελληνες παρήλθον σχεόόν απαρατήρητοι ενεκα τής 

τε πολυταράχου έποχής καί τής παρ’ ήμΐν προαγωγής τών 

φώτων καί του πολιτισμού. Γπήρχον όμως έξ αύτών καί τινες 

πολλού λόγου άξιοι · άπαντες δέ ένεφορούντο ΰπό τής μεγίστης 

τών ιδεών, τής άνυψωσάσης αείποτε τήν καρδίαν, ένθαρρυ-νάσης 

δέ καί αυτούς ίνα ύπομεινωσι γενναιως την αθλιότητα και τας 

αδίκους περιφρονήσεις. Οί άνδρες ούτοι δέν έκόμιζον πλέον 

τά αριστουργήματα τού όμήρου ή του Πλάτωνος, ή  έλληνικη 

γραμματολογία ήτο τότε αποκλειστικόν κτήμα τών κατά τήν 

Δυσιν σοφών · οί δέ Ελληνες, ώς άποκληρωθεντα τέκνα, ηρ- 

χοντο όπως έξαιτήσωνται ταπεινώς μέρος τι τών πατρώων 

θησαυρών. Οπωσδήποτε άπέτισαν τά όφειλόμενα προς τούς 

φιλέλληνας λογίους, οϊτινες έφιλοξένησαν αυτούς ενεκα σεβα

σμού προς τούς προγόνους των. Και αυτοί οι ελληνες μονάχοι 

έτήρησαν ακέραιον καί ζωηρόν τό αίσθημα περι τού πνεύματος 

τής ελληνικής γλώσσης, τό όποιον παρ’ ολίγον έξέλειπε παρ’ 

ήμΐν. Εκόμισαν δέ καί τόν υπέρ τής άρχαιοτητος ένθου- 

σιασμόν, ύφ’ ού ένεφορούντο καί οί τής Αναγεννήσεως σοφοί,
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ών εκείνοι άνεμίμνησκον τάς τε άρετάς καί τα ελαττώ

ματα.

Καί εγώ ηυμοίρησα νά γνωρίσω τούς πλείστους τούτων, οί- 

τινες έγενοντο εν Παρισίοις πρόδρομοι τής παλιγγενεσίας τής 

πατρίδος των, καί των όποιων τινές ήσαν φίλοι τοΰ τε πατρός 

μου καί τοΰ Κ . Ασίου.

Πρώτος ήτο ό Κοραής, ούτινος μόνου τό όνομα αρκεί ό'πως 

έκπροσωπήσ-ρ τον μετά τής Γαλλίας σύνδεσμον τής Ελλάδος. 

Πλειστάκις θά λάβωμεν ακολούθως αφορμήν ίνα λαλήσωμεν 

περί των έργων αύτοΰ, άτινα τοσοΰτον αισίως έπε'δρασαν είς 

τε τήν γλώσσαν καί εις τάς τύχας τής πατρίδος του.

Ο Κοραής έγεννήθη έν Σμύρνν) τώ 1748· έπιδούς είς τά 

πρώτα μαθήματα. ήξιώθη νά κληρονομήση τήν βιβλιοθήκην, 

ήν ό έκ μητρός πάππος του είχε καταλίπει τώ φιλομαθεστάτω 

των Ιγγόνων του. Τώ r 77 5 σταλείς είς Ολλανδίαν παρά τοΰ 

πατρός αύτοΰ ό'πως διευθύνη έμ.πορικόν τι κατάστημα, εύρεν 

εύκαιρίαν ίνα σπουδάση περί τάς έπιστη'μας, περί τήν γερμα

νικήν, τήν γαλλικήν καί άλλας γλώσσας εύρωπαϊκάς. Επανελθών 

εις Σμύρνην τώ 177.9 παρέστη είς πυρκαϊάν άποτεφρώσασαν τά 

εργαστήρια καί όλην αύτοΰ τήν πατρώαν περιουσίαν. Εκτοτε 

άπεφάσισε νά έπιδοθ-ρ όλος είς τήν θεραπείαν τών έπιστημ.ών 

καί τών γραμμ,άτων άτινα ήγάπησεν έκ πρώτης νεότητος. 

Μετέβη είς Μοντπελλιέρον, ίνα έκμάθη τήν ιατρικήν, ή'τις μόνη 

ήδύνατο νά παράσχ-ρ τότε τοίς Ελλησι στάδιον επικερδές, εί 

καί ή'κιστα άκίνδυνον έν Τουρκία. Κατά τήν τετοαετή σπουδήν 

του έπορίζετο τά προς τό ζήν μεταγλωττίζουν γαλλιστί ξένα 

περί ιατρικής συγγράμματα. Ανηγορεύθη τελευταΐον μετ’ εύφη- 

μίας διδάκτωρ καί παρωτρύνθη ύπ’ αύτών τών διδασκάλων 

του ίνα άποκατασταθή έν Παρισίοις.

Ενταύθα ήλθε τώ ι 7 8 8  καί έγένετο αύτόπτης μάρτυς τής 

έπαναστάσεως, ής τάς μ'εν άρχάς άπεδέξατο, ωκτειρε δε τας 

παρεκτροπάς. Τά κυριωδέστερα ταύτης επεισόδια έσχεδιογρά- 

φησεν έν πολλαΐς πρός τινα έν Σμύρνρ πατριώτην του έλληνι- 

καίς έπιστολαίς, αίτινες είναι μνημεία περιεργότατα τής περί 

ής ό λόγος έποχής. Τώ ι 799 ¿ξέδωκεν ελληνιστί καί γαλλιστί 

τούς Χ α ρ α κ τ ή ρ α ς  τοΰ Θεοφράστου · τό δ’ έπιόν έτος το Περι  

αέρων,  ύ δ ά τ ω ν  καί  τ ό π ω ν  τοΰ ίπποκράτους, όπερ δέκα 

έτη βραδύτερον έβραβεύθη. έπιτραπείς παρά τοΰ Ναπολέοντος 

ίνα μεθερμηνεύση γαλλιστί μετά του Laporte du Theil, τοΰ 

Gosselin καί τοΰ Letronne τον γεωγράφον Στράβωνα, ελαβε 

σύνταξιν δισχίλίων φράγκων. Ούδέν άλλο ύπελείπετο αύτώ ή 

νά εγκαρτέρηση, έν τώ σταδίω τούτω και νά πολιτογραφηθή 

Γάλλος, όπως έξασφαλίση έαυτώ λαμπράν έν τώ πανεπιστήμιου 

θέσιν καί φθάση έπί τέλους είς τήν Ακαδημίαν, ής τά μέλη 

σφόδρα έξετίμων καί έσέβοντο αύτόν. Αλλ ό Κοραής, έλπίζων 

ότι θά ηναί ποτε πολίτης τής έλευθέρας έλλάδος, άφιέρωσεν 

από τοΰδε τον κάλαμόν του είς τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος του.

Τώ 1798,  έπί τής είς Αίγυπτον στρατείας, ¿δημοσίευσε 

" Σάλπισμα πολεμιστήριου ” ητοι προσκλ,ησιν εις τά οπλα, 

πανταχοΰ άντηχήσασαν ώς το θουριον άσμα τοΰ Ρήγα. ίδών 

όμως άναβαλλομένην τήν έλπίδα τής διά τών όπλων άπελευ- 

θερώσεως, άπεφάσισεν ίνα έργασθή ύπερ τοΰ αύτοΰ σκοπού δια 

τής διαδόσεως τών φώτων, ίίρξατο λοιπόν έκδίδων τήν « Ε λ

ληνικήν βιβλιοθήκην» ήτοι έκλογήν κανονικών συγγραφέων 

μ,ετά προλεγομ.ένων καί σχολίων, εν οίς ηρμηνευσε πολλ,α τούν 

αρχαίων χωρία παραλληλίσας τήν άρχαίαν ελληνικήν πρός τήν 

καθομιλουμένην. Διά τής γενναιοδωρίας τής άόελφότητος τών 

Ζωσιααδών αί έκδόσεις αύται διενεμήθησαν είς Ελλάδα αμισθί
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καί έπέδρασαν αίσιώτατα έπί τό ελληνικόν έθνος. Συγχρόνως 

δέ καί οί κατά τήν Δύσιν έλληνισταί, έκτιμώντες τήν διόρθωσιν 

τών έκδόσεων τοΰ Κοραή, ήναγκάσθησαν ί'να έξοικειωθώσι πρός 

τό νεώτερον τών Ελλήνων γλωσσικόν ιδίωμα.

Ó Κοραής ήτο προσωπικός φίλος τών πλείστων έν Γαλλία 

ελληνιστών, Βοϊσσονάδου, Κλαβιέρου, Κουριέρου, ιδίως δέ τοΰ 

Θυρώτου, μεθ’ ού ένίοτε καί συνειργάζετο. Ο Κοραής καί ό 

Ασιος έτίμων μέν καί έσέβοντο άλλήλους ώς εϊκός · ούδέποτε 

όμ.ως συνέδεσαν φιλίαν στενήν πρώτον μέν, διότι άμφότεροι, 

λίαν φιλόπονοι οντες, σπανίως έξήρχοντο τών μελετητηρίων 

αύτών · ειτα δέ ό Κοραής, διάπυρος ων λάτρις τής άρχαιότη- 

τος, τοσοΰτον περιεφρόνει τούς περί τόν μέσον αιώνα Βυζαντι

νούς διά τάς θεολογικάς έριδας, διά τούς έξωγκωμένους ρήτορας 

καί διά τούς άδεξίους ποιητάς αύτών, ώστε δέν ήδύνατο νά 

νοήσν) πώς δεινός ελληνιστής, οίος ό Κ. Ασιος, ένησμενίζετο 

μελετών τοιαΰτα έξαμβλώματα. Περί τά τέλη τοΰ βίου του 

όμως ώμολόγησε καί αύτός ό Κοραής, ότι ό θέλων ί'να φιλοσο- 

φήση περί γλούσση; καί περί τών βελτιώσεων, ών αύτη είναι 

δεκτική, δέν πρέπει νά ΰπερπηδήση διά μια; πεντεκαίδεκα 

αιώνας τής ύπάρξεως αύτής.

Εν τοις “ Ατακτοι; >>, τελευταίω καί σπουδαιοτάτφ αύτοΰ 

πονήματι, έξεδωκεν ό Κοραής τά βάρβαρα ποιήματα τοΰ μο

ναχού Πτωχοπροδρόμου καί άλλα%τοΰ μ,έσου αίώνος μυθιστο

ρήματα, έκ τών οποίων έξήγαγε στοιχεία πολυτιμότατα πρός 

συμπλήρωσιν καί διόρθωσιν τοΰ άξιολόγου λεξικού τοΰ Δου- 

καγγίου.

Νέος έτι άν ό Ασιος συνέδεσε στενωτέραν φιλίαν μετά τοΰ 

έξελληνίσαντος τήν « Πληθύν τών κόσμων » τοΰ Φοντενέλλου, 

Κοδρικά τοΰ έξ Αθηνών, άνδρός λίαν μέν εύφυοΰς καί πεπαι

δευμένου, περιπεσόντος δέ δυστυχώς είς τό λάθος να προσβαλη 

τόν Κοραήν ύπέρ τό μέτρον. Α ι ριζικαι τοΰ μεγάλου ελληνιστοΰ 

μεταρρυθμίσεις κατετάοαξαν πολλούς, οΐτινες κατηγορούν αύτοΰ 

σχολαστικότητα, τόν ώνόμαζον άσχολον, κακόσχολον, ματαιο- 

σχολον, καί έτι μάλλον έμέμφοντο αύτόν διά τήν περιφρόνησιν 

ήν έδείκνυε πρός τόν ελληνικόν κλήρον, τόν έπί μακρόν χρόνον 

άποδειχθέντα τό μόνον τής έθνικότητος καταφυγιον. 0  Κο- 

δρικάς, υπάλληλος ών έν τή γραμματεία τοΰ πατριαρχείου 

καί τών ήγεμόνων τής Μολδαυίας , προσέβαλε τον Κοραήν εν 

φυλλαδίοις , οϊα ή πρός τάς έλληνικας τής Βιέννης εφημερίδας 

έπισταλεΐσα « Σχολαστικοκαταργησις *. Εκ τής πολεμικής ταυ- 

της ούδέν άλλο θά άπολειφθή ή ή ιλαρα κιρμωδια του Νερουλού 

» τά Κορακίστικά ” .

0  Κοδρικά; ήλθεν εις Γαλλίαν περί τάς άρχάς τοΰ καθ’ 

ημάς αίώνος ώς ακόλουθος πρεσβείας τινός οθωμανικής · αλλα 

δέν ήθέλησε νά ύπηρετήση πλέον τήν τουρκικήν κυβέρνησιν. 

Διωρίσθη παρ’ ήμΐν διερμηνεύς τής καθομιλουμένης έλληνικής 

έν τω ΰπουργείω τών εξωτερικών. Εν ταις συναναστροφαϊς τών 

Παρισίων ή εύφυής καί δριμεΐα λαλιά του άνέδειξαν αύτόν ει

λικρινή Αθηναΐον. Εδημοσίευσε γαλλιστί φυλλάδιον, έν ώ πε

ριέγραψε τάς περί τής καθομιλουμένης ελληνικής γνώμας 

έλληνιστών τινων, καί έπηνώρθωσε τάς παρά πολλοΐς τότε 

έπικρατουσας σφαλεράς ιδέας. Ετερον σύγγραμμα αύτοΰ « Με

λέτη τής έλληνικής γλώσσης » ούτινος τό πρώτον τεΰχος 

έξεδόθη έν Παρισίοις τω ι 8 ι 8 ,  είναι σπουδή περί πολλών έτι 

καί νΰν διαμφισβητουμένων ζητημάτων, καί δυστύχημα τω 

ό'ντι νομίζω ότι ό Κοδρικάς, άποβιώσα; τω 1827, δέν έφθασεν 

ϊνα συμπληρώσν] αύτο.

(ΐς ό Κοδρικάς, ήλθε καί ό Κ . Μάνος είς ΙΙαρισίου; μετά
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τίνος οθωμανικής πρεσβείας · καταλιπών όμως καί ούτος τό 

διπλωματικόν στάδιον, άφιερώθη εις τήν μελέτην τής αρχαίας 

γραμματολογίας, καί λίαν τιμίως έξεπροσώπησε παρ’ ήμΐν 

τούς έν Φαναρίω Ελληνας, οϊτινες, εί καί πολλάκις κακισθέντες 

ύπό τών όμ,ογενών αύτών έπί ραδιουργία, μετεχειρίσθησαν 

όμως τήν τε ηθικήν δύναμιν καί τήν περιουσίαν αύτών έπ’ 

άγαθώ τής εαυτών πατρίδος. Πρό τών 1821 κατώρθωσαν ίνα 

μεταφυτεύσωσιν εις τάς παραδουνάβιους επαρχίας τόν ελληνικόν 

πολιτισμόν - ή'λπιζον δε ότι θα μετερρύθμιζον βαθμηδόν όλον 

τό τουρκικόν κράτος, ούτινος διεΐπον κατά μ.έγα μέρος τάς 

έξωτερικάς σχέσεις ώς διερμηνείς. Καίτοι πολλάκις πρός άλ- 

λήλους διχονοοΰντες ένεκα τών συνδυασμών τής ευρωπαϊκής 

πολιτικής καί τής εαυτών φιλοδοξίας καί αντιζηλίας, συνεφώ- 

νουν αείποτε περί συστάσεως σχολών καί περί προστασίας τής 

έκπαιδεύσεως. Ουδέποτε έδίστασαν ϊνα προσενέγκωσι τήν πε

ριουσίαν καί τήν ζωήν αύτών ύπέρ τής ιδίας πίστεως ■ μετά 

μ,εγάλης δέ αύταπαρνήσεως έθυσίασαν καί τήν ύψηλήν θέσιν 

των έπί τού άγώνος ύπέρ τής ελληνικής ανεξαρτησίας. Τώ 

ι 825 ό Μάνος έδίδαξεν έν τώ Αθηναίω έν τή έδρα τού La- 

harpe σειράν τής νεωτέρας ελληνικής γραμματολογίας. Ο Δι- 

δώτος, όστις καί έν Κυδωνίαις καί έν Κωνσταντινουπόλει είδε 

μετά πόσου ζήλου εϊργάσθησαν οί λόγιοι Ελληνες εις τήν σύν

ταξιν τού μεγάλου λεξικού “ Κιβωτός », παρεκάλεσε τόν Μάνον 

ϊνα από κοινού μετά τού Ασίου άναθεωρήσϊΐ τόν « Νέον θησαυ

ρόν τής ελληνικής γλώσσης ». Δυστυχώς ό Μάνος έτελεότησε 

ποίν ή έπιλάβηται τού μεγάλου τούτου έργου.

Ετερος Κωνσταντινουπολίτης έν ΙΙαρισίοις έ'ζη από πολλών 

έτών έν τώ ίερώ τών ελληνικών γραμμάτων τεμένει, άγνωστος 

τοΐς πατριώταις αύτοΰ, σχεδόν δέ λησμονηθείς καί παρά τών
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σοφών, εις τών οποίων τάς εργασίας συνέδραμεν ούχί ολίγον. 

Εννοώ τόν Σύψωμον. 0  Κ . Gail εις ον όφείλομεν ευγνωμοσύνην, 

διότι ουδέποτε άπέβαλε τάς περί ελληνικής γλώσσης ελπίδας, 

οπότε πάντες σχεδόν οί λοιποί περιήλθον εις άπόγνωσιν, ήθέλησε 

νά έξετάση καί άλλα χειρόγραφα ελληνικά, τών οποίων είχε μέν 

διορισθή φύλαξ, άλλά δυσκόλως ήδύνατο νά άναγνώση αυτά. 

Παραλαβών λοιπόν τόν Σύψωμον, έδωκεν αύτώ τροφήν καί 

οίκημα έν τή Ακαδημία, καί τόν έπέτρεψεν ίνα άντιπαραβάλη 

τά αντίγραφα τού Θουκυδίδου καί του Εενοφώντος. Βραδύτερον 

ό τήν μεγάλην έκείνου ικανότητα έκτιμών Ασιος διεπιστεύθη 

αύτώ άντιγραφάς ή άντιπαραβολάς χειρογράφων διά τους 

ξένους λογίους. Εφ’ όσον μικρά ημέρας άκτίς διεφώτιζε τάς 

τραπέζας τής Βιβλιοθήκης, ό Σύψωμος ήτο έκεΐ, όμοιάζων 

προς τούς έπί τινων χειρογράφων έξεικονισμένους καλλιγράφους 

του μέσου αίώνος. Καί τά τεταρτημόριον δέ τών άντιγραφο- 

μένων έάν άπεμνημόνευεν, ήτο βεβαίως πηγή έπιστήμης ακέ

νωτος. 0  Κ . Ασιος πολλάκις έξιρτήσατο αύτόν συμβουλήν.

Μνήμης άξιος είναι καί ό Γρηγόριος Ζαλύκης. Γεννηθείς έν 

Θεσσαλονίκη τώ 1780, έσπούδασεν έν πολλοΐς ■ τής Ελλάδος 

σχολείοις παρά τοΐς έπιφανεστάτοις τών τότε διδασκάλων, 

Αάμπρω Φωτιάδη καί Μανουήλ έκ Τενέδου · είτα δέ μετέβη 

εις Παρισίους τώ 1802 κατ’ έντολήν του πρίγκηπος Καλλι- 

μάχη. Ο κόμης Choiseul-Gouffier, παραλαβών αύτόν γραμμα

τέα, μεγάλως ώφελήθη παρ’ αύτοΰ έν τή έκδόσει του δευτέρου 

μέρους τού μεγάλου αύτού πονήματος. 0  Ζαλύκης είργάσθη 

πρός τούτοις εις τήν έκδοσιν τού Λύδου περί  αρχών μετά 

τού Κ . Ασίου. Αλλά καί ό σοφός Ασιος άντήμειψε τόν Ζαλύ- 

κην, βοηθήσας αύτόν έν τή συντάξει τού γ α λ λ ε λ λ η ν ι κ  οΰ 

λεξι κού τ ου,  τυπωθέντος έν Παρεσίοις τώ 1809 καί όντος
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πολύ τελειότερου παρά "το του Βεντώτου. Εν τω πονήμ.ατι 

τούτω, δπερ άξίως ¿πόνεσαν διά των εφημερίδων ό Mablin, 

ό Dureau de la Malle καί ό Boissonade, προέταξεν ό συγγρα- 

φεύς κρίσεις όρθοτάτας περί της καθομιλουμένης ελληνικής 

γλώσσης. Τω ι 8 ι 6  προσεκλη'θη ό Ζαλύκης ϊνα καταλάβη υψη

λήν θέσιν έν Κωνσταντινουπόλει. Μετά βίον πολυτάραχου καί 

όλως εις τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος άφωσιωμένον έπανήλθεν 

ό Ζαλύκης τω 1827 ΐνα άποθάνη, είς Παρισίους, ένθα ή χη- 

ρειίσασα σύζυγός του ¿δημοσίευσε το τελευταίου των πονημά

των αύτοΰ, τήν ελληνικήν μετάφρασιν του Κ ο ι ν ων ι κ ο ύ  Σ υ ν 

α λ λ ά γ μ α τ ο ς ,  άναλώμ-ασι του Νικολοπούλου.

0  Νικολόπουλος πανταχου πρωτεύει πάντων των λογίων 

Ελλήνων, όσοι κατά τήν αρχήν του νυν άφωνος έφιλοημήθησαν 

ίνα διαφωτίσωσι τήν Ελλάδα καί άνυψώσωσιν αύτήν έν τη 

ύπολήψει καί τω σεβασμού του κόσμου, ό  Νικολόπουλος, μετέ - 

χων όλης τής φιλοπατρίας έφ’ ή διακρίνονται άπαντες ανεξαι

ρέτως οί Ελληνες, ήτο ευτυχώς υπέρτερος τής συνήθως χωρι- 

ζούσης αυτούς οίκτροτάτης ζηλοτυπίας. Κατέβαλε καί τήν 

παρά μόνοις Ισως τοΐς ποιηταΐς συγχωρουμένην αποκλειστικήν 

φιλαυτίαν, εϊ καί άλλως ων αληθινός ποιητής. Εν τοϊς ποιήμα- 

σιν αυτού έγίνωσκε να συνδέη τήν φυσικήν τής δημοτικής 

ποιήσεως χάριν μετά τού καθαρεύοντος ύφους σοφωτάτου 

άνδρός. Ευχής έργον Ιάν συνελέγοντο τα ποιήματα άτινα 

σποραδικός διέχυσε πανταχου των διατριβών του, καί έκ των 

οποίων « ή είς το έαρ ωδή » φέρεται άνά πάντων τα στόματα. 

Ενα ».όνον διακαή είχε πόθον, να καταστήση τους Παρισίους 

διανοητικόν κέντοον των πανταχου τής Ευρώπης διεσκεδασυ,έ- 

νων Ελλήνων. Πολλάκις άπεπειράθη όπως έκδώση ελληνιστί 

φιλολογικάς εφημερίδας · αί δυσχέρεια* όμως τής διά τού τα
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χυδρομείου καί των βιβλιοπωλείων συγκοινωνίας, αί έτι καί 

νυν παρεμποδίζουσαι τάς προς τήν Ανατολήν ήμετέρας σχέσεις, 

διεκώλυσαν καί τού σκοπού του τήν κατο'ρθωσιν. Οϋχ ήττον 

όμως αισίως είργάζετο ώς ανταποκριτής τού έν Βιέννη έκδιδο- 

μενου « Λογίου Ερμ-ού » · άγγέλλων δέ τοϊς Ελλησιν ό,τι σπου- 

δαϊον συνέβαινεν υπέρ αυτών έν Γαλλία, έποίει ήμϊν γνωστούς 

τούς έπισημοτάτους των όμογενών του έν ταϊς έφημερίσιν, έν 

ταϊς βιογραφίαις καί έν ταϊς συναναστροφαϊς αύτοΟ μ.ετά τών 

παρ’ ήμϊν λογίων καί καλλιτεχνών μεθ’ ών είχε γνωρισθή ώς 

δευτερεύων βιβλιοφύλαξ τού Πανακαδημείου. Συνέστησε λοιπόν 

ούτως ελληνικήν εταιρίαν προς διάδοσιν τής παιδείας διά τής 

έκδόσεως βιβλίων διδακτικών καί δημοτικών. Κατά δυστυχίαν 

ή έκτύπωσις τριών ή τεσσάρων τευχών έςήντλησε τούς πόρους 

τής εταιρίας έκείνης. 0  Νικολόπουλος προέθετο απ’ άρχής 

σκοπόν, όν έπεδίωξε καθ’ όλον τον βίον του, νά φιλοδωρήση 

δηλονότι τη πατρίδι του καλήν καί πλουσίαν βιβλιοθήκην. 0 , 

τι ήδύνατο νά έξοικονομήση διά τής λιτής διαίτης καί έκ τών 

διδάκτρων ώς μερικός διδάσκαλος, έδαπανάτο έν τοϊς βιβλιο- 

πωλείοις. Α ί άρισται εκδόσεις τών κανονικών ίλλήνων συγγρα- 

φε'ων καί τά άζεολογωτερα συγγράμματα πάσης γραμματολο

γίας, άτινα μετά ζήλου άνεγίνωσκεν, ηύξανον καθ’ έκάστην 

ημέραν τον θησαυρόν αυτού έκ τού οποίου κατά μεγάλην γεν

ναιότητα έχωρίσθη ζών. Αμα άπελευθερωθείσης τής Πελοπον- 

νήσου άπέστειλε τήν βιβλιοθήκην του είς τήν γενεθλίαν αύτού 

πόλιν. Αφ* ού συνώδευσεν είς τό τελωνεϊον καί τό τελευταϊον 

κιβώτιον τό περιλαμβάνον τούς προσφιλεστάτους αύτώ θησαυ

ρούς, βεβαρημένος ύπό τών κόπων καί ταλαιπωρούμενος υπό 

τής ένδειας είσήλθεν είς τό νοσοκομ.εΐον, ένθα καί άπεβίωσεν.

Ζωηρούς τηρώ εν τη, έμ.ή μνήμη τούς χαρακτήρας όλης
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ταυ τη; τής οίχομένης σεμνής γενεάς. Επεθυμουν ίνα προσθέσω 

ολίγα τινά περί τοΰ αρχαίου μου διδασκάλου Θεοχαοοπουλου, 

διδασκάλου τών ηγεμόνων ΐψη/.αντών, συγγραφέως γαλλικής 

τίνος γραμματικής πρός χρήσιν τών Ελλη'νων, καί άλλων πο- 

νημ.άτων, δι’ ών έσπουδασε νά διευκολύννι τάς σχέσεις άμφο- 

τέρων τών εθνών * άλλ’ οϋτος ήλθεν είς Παοισίους όψιαίτερον, 

μ,ετά τήν καταστροφήν τών μελών τής φιλικής Εταιρίας.

Επιτρέψατέ μοι όπως αποδώσω δείγμα σεβασμού πρός 

άνδρα, ούτινος ό χαρακτήρ ένεποίησέ μοι πλείστας καί καλ- 

λίστας εντυπώσεις. Πρό τινων ετών είδον αύτόν γέροντα 

όγδοηκοντούτη άποθνη'σκοντα έν πενία μυρία, άφ’ ου ή τύχη 

προσεμειδίασεν αύτφ κατά τόν πρότερον βιον του. Αλλά καί 

έπί τής άθλίας καί πενιχράς κλίνης του έτήρησεν αναλλοίωτου 

τήν φυσικήν αύτοΰ πραότητα, άναγινώσκων τό ιερόν Ευαγγε

λίου, καί όνειροπολών την ανεξαρτησίαν μιας μερίδος τής 

πατρίδος του, τής οποία; ήλπιζε καί ηύχετο βελτίονας ήμερα;.

Ο έκ Κεφαλληνίας Νικόλαο; Μιλωνάς ήτο είς τών Επτανη- 

σίων έκείνων, ο'ίτινες, εί καί μή δοκιμάσαντες τήν πικρότητα 

τής δουλείας, συνησθάνοντο όμως βαθέως τους τε πόνους αυ

τής καί τάς χρυσάς έλπίδας τής κοινής πατρίδος. Τω ιχρ8 

κατετάχθη είς τούς άκροβολιστάς τής Κέρκυρας μετά τοΰ 

Βούρβαχη (τοΰ καταλιπόντος τήν γαλλικήν υπηρεσίαν τω 1827 

ίνα πορευθή καί πέση ένδόξως ΰπό τά τείχη τών Αθηνών), μετά 

τοΰ Βουλγάρεως, μετά τοΰ έν Αλγερία συναγωνισθέντος Λο- 

βέρδου καί άλλων πολλών οί'τινες έχυσαν τό αΐμά των υπέρ 

τής Γαλλίας, χωρίς νά λησμονη'σωσι τό παράπαν τήν γήν τών 

πατέρων των.

Τό όνομα τοΰ Μιλωνά άναφέρεται μετά φη'μης διά μ.ίαν 

λαμπράν πράξιν έν τή περιλη' ψει  τοΰ γαλλικού τμη'ματος
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τής Ανατολής. Συνεξεστοάτευσεν ακολούθως είς Ιταλίαν ώς 

αξιωματικός τοΰ στρατηγού Saint-Cyr. Φύσει φιλομαθής, ώς 

άπαντες οί Ελληνες έμποροί τε καί στρατιώται, άνεγίνωσκε βί

βλους καί έν τφ πολεμώ κατά τάς ώρας τής άναπαυσεως. Εκ 

τοΰ προοιμίου τής έν Ενετία έκδοθείσης Γεωγραφίας τοΰ Μελε

τίου έξάγεται ότι καί αύτός έμόχθησεν υπέρ τής έκδόσεως 

ταότης. Πρός τόν φίλον του Θησαΐον (Νικόλαον Θη σ α ϊ ον ,  δν 

έπίσης έγνώρισα · οί τότε Ελληνες ένησμενίζοντο προσλαμβά- 

νοντες έπωνυμίας ήρωϊκάς), πρός τόν φίλον του, λέγω, Θησαιον 

ένετειλατο νά διενεργη'σή έν Φλωρεντία τήν παρά Θεοδώρου 

τοΰ Γαζή παραφρασθεισαν ϊλιάδα· ακολούθως έλαβε παρα τοΰ 

έπί τών στρατιωτικών ύπουργοΰ άδειαν ν’ άποθέση έπί τινας 

μήνας τήν έπωμίδα ίνα σπουδάση έν τοίς θρανίοις τών ήμετέ- 

ρων σχολών, καί τότε συνέδεσε στενήν φιλίαν μετά τοΰ Ασίου.

Αλλ’ ή Εωσσία είχε κηρύξει πόλεμον κατά τής Τουρκίας· ό 

Μιλωνάς έδραμεν ίνα συμμετάσχη τής στρατείας τοΰ Δουνά- 

βεως ώς ταγματάρχης. Τφ ι 8 ι 5 άνευρίσκεται παρά τφ στρα- 

τηγφ Τσώρτς, όστις έστρατολόγει Ελληνας έθέλοντάς όπως 

έπιχειρη'σγι έπίθεσιν κατά τής Τουρκίας. Τφ i 8 a i  ήτο υποπρό

ξενος τής Ρωσσίας έν Χίω κατά τήν στιγμήν τών σφαγών, 

οπότε όλη ψυχή καί όλνι δυνάμει έκοπίασεν όπως σώση όσα 

πλείονα ήδύνατο θύματα άπό τών χειρών τών Τούρκων έπειτα 

έδραμεν είς τήν πολιορκίαν τοΰ Μιστρά χωρίς νά λάβη καιρόν 

ν’ άποθέση τήν ρωσσικήν στολήν, τοΰθ’ όπερ συνεπη'γαγε τήν 

δυστυχίαν του. Ασθενής καί άπορος έπανήλθεν είς Γαλλίαν, 

ένθα τά μέγιστα ήγάλλετο άκροώμενος τών παραδόσεων τοΰ 

Ασίου, όστις κατέστη τό κέντρου τών προσφυγών Ελλη'νων καί 

τών φιλελλη'νων. . . . .

— 229 —



Σ. Ε . Ηρανίσθημεν τήν μετάφρασιν ταύτην παρά τής 

Κ λ ε ι ο ΰ ς ,  ήν λυπούμεθα μή δυνάμενοι να καθυποβάλωμεν τώ 

σεβαστφ ήμών φίλω Κ . Brunet de Presle μελανοειμονοΰντι 

διά τον μονογενή εικοσαετή αύτοΰ υιόν φίλτατον ήμΐν Raoul * 

διό άρκούμεθα μόνον εις τάς δύο εξής επιδιορθώσεις τών ανω

τέρω.

Ó έν τφ Αθηναίω τών Παρισίων κατά τό i 8a 5 διδάξας 

σειράν μαθημάτων τής νεωτέρας ελληνικής φιλολογίας Κ. Μάνος 

δεν είναι ό κατ’ έκεΐνον τόν καιρόν υπάλληλος τής έν ΙΙαρισίοις 

Οθωμανικής πρεσβείας, ό συνεργασθείς εις τήν σύνταξιν τής 

Κ ιβ  ωτοΰ,  άλλ’ ό έξάδελφος αύτοΰ, ό ήμέτερος Γεώργιος Μά

νος, ό κρατών έτι σήμερον δια στιβαράς χειρός, καίτοι εβδομη

κοντούτης, έν τή Εύρωπαϊκή δημοσιογραφία κάλαμον εύτονον 

καί νεάζοντα.

Ο δε Σύψωμος, ό βοηθός τοΰ Ασίου, δν καί αύτός ό Κ . Brunet 

ένόμιζεν άποθανόντα, ζή, καίτοι εκατοντούτης, ώς ζών μνημεΐον 

τής τύχης τών πλείστων τών λογίων. Ο δυστυχής ούτος τήν 

προλαβοΰσαν τής έκφωνήσεως τοΰ λόγου τοΰ Κ . Brunet έπένετο 

έν τω τυπογραφείο) τοΰ abbé Migne, όπου ών σχεδόν αόμματος 

χάριν φιλανθρωπίας διετηρεΐτο- ματαιοπονούντων μέν ύπέρ αύτοΰ 

τών νεωτέρων συναδέλφων Πανταζίδου, Βρετοΰ καί τών ομο

γενών Παλάσκα καί Λριστάρχου, άρνουμένου δε τοΰ έν Παρι- 

σίοις Ελληνικοΰ άγαθοεργοΰ Συλλόγου να περιθάλψη τόν άνδρα 

έπί λόγω ότι άντέκειτο εις τόν αύτοΰ κανονισμόν · μεσολαβησάν- 

των δέ έπί τέλους τών ΚΚ,.Εγγέρου καί Brunet παρά τή Γαλ

λική κυβερνήσει ό Σύψωμος έγένετο δεκτός παρά τώ έν Παρισίοις 

Πτωχοκομείω des petits Incurables (τών ανιάτων), rue Ρο- 

pincourt.

Απορίας άξιον πώς ό Ασιος, ύπέρ ού ό άθλιος γέρων είργάσθη
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έτη πάμπολλα όλίγιστα παρ’ αύτοΰ λαμβάνων μισθόν τΑν 

κόπων, δέν άφήκεν άποθνήσκο)ν ούδ’ οβολόν εις αύτόν άν καί 

πλούσιος ών. Ó δέ Κ . Διδώτος, όστις μετεχειρίσθη τόν Σύψω

μον ομοίως, καί ό πλούσιος συνάδελφος καί ομογενής Πίκολος 

εις τόν ύπέρ τοΰ Συψώμου γενόμενον έρανον προ τής εισόδου 

αύτοΰ εις τό Πτωχοκομεΐον άνά δέκα έκαστος συνεισήνεγκον 

φράγκα.

Παρατηροΰμεν έπί τέλους, λόγου γενομένου περί Ασίου, ότι 

τήν τοσοΰτον ωφέλιμον καθ’ όλα γνωριμίαν τοΰ Villoison 

χρεωστεΐ εις Ελληνα. Ιδού τ ί γράφει ό βιογράφος τοΰ Ασίου·

» Τώ ι 8 ο ι ,  ών είκοσι ενός έτών. άνεχώοησε πεζός εις Παρι- 

σίους μετά εκατόν φράγκων, κυνηγητικοΰ δισσακίου, καί ώς συ

στατικόν έχων έν έπισκεπτήριον, τό όποιον γερμανός τις βι

βλιοθηκάριος είχεν εις αύτόν παραγγείλει νά έγχειρίσν) εις τόν 

αύτοΰ συνάδελφον Μιλλΐνον. Ούτος δέ ό σοφός καί ό Ελλην 

Κοραής ύπεδέχθησαν αύτόν φιλοφρόνως καί ύπεσχέθησαν μ.αθή- 

ματα · αλλά τό βαλάντιον αύτοΰ ήτο έξηντλημένον · μαθήματα 

δέν εύρισκεν. Η άθυμία έπήλθε, καί ό νέος ήμών ξένος έμελέτα 

νά γένηται στρατιώτης, όπότε μίαν τών ήμερών, αύτος έκεΐνος 

λέγει ήμΐν τοΰτο, άπαντα τόν Τουσούφ, ένα τών Μαμελούκων 

τοΰ ύπάτου Βοναπάρτου, δν χαιρετίζει άραβιστί. Ούτος δέ, έκ- 

πεπληγμένος καί χαίρων, μετά τινας λόγους, εσχε τήν ιδέαν νά 

όδηγηση αύτόν παρά τόν Κοδρικάν, διερμηνέα τής Τουρκικής 

πρεσβείας, μετά τοΰ οποίου συνωμίλησεν ελληνιστί. Ó δέ Κ,ο- 

δρικας έδωκεν εις αύτόν συστατικόν τι τρός τόν D’Ansse de 

Villoison. Ηδη ή άτυχία αύτοΰ διαλύεται. »
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΚΙΧΝΙΔΕΤΤΗΡΙΟΝ

ΕΝ ΑΘ ΗΝΑ 1Σ.

Ιό  ‘Ελληνικόν Έκπαιδευτήριον ίδρύθη κατά τό 1849  > όπως οί πόθω 
‘Ελληνικής παιδείας είς αύτό προσερχόμενοι διδάσκωνται πασαν τών εγκυ
κλίων μαθημάτων τήν σειράν, μάλιστα δέ τό ήθος καί τάς έ'ξει; αυτών 
διαπλάττωνται · διότι ή μέν κατ’ οίκον άγωγή είναι έτι εν πολλοϊς παρ’ 
ήμϊν ατελής, ή  δέ δημοσία διδασκαλία διά τό πολυάριθμον τών τάξεοιν 
δεν καρποφορεί πρός πολλούς, εκτεθειμένους μάλιστα είς τους εκτός τής 
σχολής δυσφυλάκτους κινδύνους. Τέλος πλεϊστοι τών εκτός οϊκούντων γονέων, 
μή Ιχοντες είς τίνα νά έμπιστευθώσιν ενταύθα τά φίλτατα, μετά μαυρο- 
χρόνιον στέρησιν καί δαπάνην μή μικράν υποδέχονται τέλος αυτά τάς 
γλυκυτέρας αυτών ελπίδας άποψεύδοντα.

Τό Ελληνικόν Έκπαιδευτήριον διήνυσε μακράν περίοδον αγώνων και 
πείρας' περιλαμβάνον δέ οοκιμωτάτους έκ τών παρ’ ήμϊν καθηγητών καί 
τήν αγωγήν τών έκπαιδευομένων κύριον έχον μέλημα, παρήγαγεν ήδη άςιο- 
λόγους καρπούς· διότι καί πανταχου τών μεγάλων εστιών του ελληνισμού 
νέοι εΰπαίδευτοι, επί χρηστότητι εύδοκιμούντες, μαρτυρούσιν ότι οί μόχθοι 
αύτδΰ πολλών γονέων ελπίδας έπλήρωσαν.

’Απ’ αρχής τό εθνικόν τούτο κατάστημα διευθύνοντες εύγνωμονοΰμεν 
περί τής πρός ήμας εμπιστοσύνης καί Βαθέως αίσθανόμεθα τό καθήκον 
του νά καταβάλλωμεν πάντα ζήλον καί πασαν μέριμναν ουδενός φειδόμε - 
νοι, όπως τό εθνικόν τοϋτο εργον ευδοκίμηση, καί φανώμεν καί είς τό 
μέλλον άξιοι τής προσδοκίας τών είς ήμας έμπιστευομένων τά φίλτατα. 
Τ ό ‘Ελληνικόν Έκπαιδευτήριον περιεστοιχισμένον ύπό τής στοργής τών 
πνευματικών αυτού τέκνων καί τών γονέων τών τόν δεσμόν τής ηθικής 
ταύτης συγγένειας συναισθανομένων · συναρωγοός έχον παλαιούς αυτού καί 
προσφιλείς συνεργάτας, καθηγητάς δεδοκιμασμένης παιδείας, εμπειρίας 
καί φιλογενείας τους τάς έπ’ άγαθώ κατασχευασθείσας παιδαγωγικάς αυτου 
παραδόσεις αγαπώντας, έτι δέ καί καθηγητάς καί διδασκάλους δοκιμωτά-

τους έκ τών υπό τής κυβερνήσεω; έγκεκριμένων· τέλος κατέχον καλλίστην, 
εύρυχωροτάτην καί τήν μόνην επίτηδες ίδρυμένην ενταύθα οικοδομήν , 
πέποιθεν, ότι οί άγώνες αυτου αεί όόριμωτέρους θέλουσιν άποφέρει τους 
καρπούς έπ’ άγαθώ τών έν αύτώ έκπαιδευθησομένων.

Οΐ κατά τήν εισαγωγήν τών είς τό ‘Ελληνικόν .Έκπαιδευτήριον προσερχομενων 
αναγκαιότατοι έκ τών άπαιτουμένων δρων του κανονισμού.

Τό Έλλ.ηνικόν Έκπαιδευτήριον περιέχει ά) πάντα τά έν τοϊς δημοσίοις 
γυμνασίοις διδασκόμενα μαθήματα· S') έτι δέ καί πάντα τά εν τοϊς Έ λ λ η - 
νικοϊς σχολείοις διδασκόμενα μετά τών ώς πρός τόν ίδιάζοντα αύτώ σκοπόν 
αναγκαίων έν τώ  προγράμματι συμπληρώσεοιν, καί γ ') τέλος, ώς παράρ
τημα, τάξιν προκαταρκτικήν, έν ή διδάσκονται μαθήματα αντίστοιχα τών 
έν τοϊς δημοτικοΐς σχολείοις μετά του συνδιδακτικού τμήματος· έπ ί πασι 
δέ τό Ελληνικόν Έκπαιδευτήριον αναλαμβάνει καί πασαν τήν παιδαγω 
γίαν τών έν αδτώ. Τό σχολικόν έτος άρχεται τή α ' Σεπτεμβρίου ■ οί δέ 
τρόφιμοι συμφέρει νά προσέρχιονταί τινας ήμέρας προτερον.

Οί είς τό Ελληνικόν Έκπαιδευτήριον είσαγόμενοι μαθηταί διαιρούνται 
είς τέσσαρας κατηγορίας· είς τ ρ ο φ ίμ ο υ ς ,  οίκούντας, τρεφομένους, διδα- 
σκομένους καί προπαιδευομένους έν τώ καταστήματι · ΰ π ο τ ρ ο φ ί μ ο υ  ς, 
διατρίβοντας μόνον έν αύτώ δι’ όλης τής ήμέρας καί τά άλλα κοινά μετά 
τών τροφίμων έχοντας, μόνον κατά τάς έργασίμους ήμέρας, πλήν τής κα - 
τοικίας κτλ. καί τής εσπερινής τροφής- ίδ ιο τ ρ ό φ ο υ ς ,  διημερεύοντας 
άπ’ άρχής μόνον μέχρι τέλους τών μαθημάτων · καί ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ ς ,  έξω
θεν μόνον είς διδασκαλίαν προσερχομένους, κατά τεταγμένας ώρας. "Οθεν 
είς άκριβεστέραν γνώσιν έπισυνάπτομεν τους άναγκαιοτέρους βρους ιός 
πρός τάς τέσσαρας ταύτας κατηγορίας.

ι .  “Εκαστος τών είσαγομένων τροφίμων ή υποτροφίμων οφείλει νά 
έμφανίζη π ρ ο σ τ ά τ η  ν ,  έκτος τών έν τώ καταστήματι επιτηρητών, καθη
γητών καί διδασκάλων, άναλααβάνοντα τά δικαιώματα καί τάς ήθικάς καί 
χρηματικάς υποχρεώσεις τών γονέων, άν ήναι άπόντες· αί δέ υποχρεώσεις 
αυται λαμβάνονται υπογραφομένου του συνήθους έν τώ καταστήματι συμ
βολαίου, ή έν έλλείψει τούτου, του παρόντος έγγράφου, υπό του έπιμελη- 
τού καί του γονέως, ή του επιτρόπου έν τώ ίόίω αυτού όνόματι. Τήν τών 
τροφίμων προστασίαν δύνεαται ν’ άναλαμβάνη καί αύτό τό κατάστημα, 
καθ’ βσον μόνον άφορα τήν περί τών άναγκαίων φροντίδα · άλλά τότε μετά 
τής τριμηνίας προκαταβάλλεται καί ποσόν τι άνάλογον τού είς τά έκτακτα 
έξοδα δαπανηθησομένου κατά τό διάστημα τούτο. ‘Ο δέ προστάτης ούτε 
περί τών ένόυμάτων, ούτε περί ούδενός άλλου δυναται νά συνεννοήται 
ιδίως μετά τού τροφίμου, άλλά μετά τής διευθυνσειυς τού καταστήματος.

— 233 —



a . Η ήλικία τών είσαγομένων τροφίμων ή υποτροφίμων προσδιορί
ζεται είς τήν κατωτε'ραν τάξιν τοΰ Ελληνικού Σχολείου άπό 8— ι 4 ετών 
καί άναλόγως είς τάς λοιπός.

3 . Τ ά  τ ρ ο φ ε ία ,  μή συμπεριλαμβανομένης τής εις ενδύματα, βιβλία, 
φάρμακα, ιατρόν, κόμιστρα, κλπ. έκτακτα κατά τε τους εργασίμους μήνας 
καί κατά τους τών διακοπών, δαπάνης είς τους τροφίμους τοΰ Ιλληνικοΰ 
σχολείου, προσδιορίζονται είς δραχ. ια ο ο  κατ’ έτος· είς δέ τους τοΰ γυ
μνάσιου είς δραχ. 1 4 4 °  χ«τ’ έτος, πληρωτέας, κατά τήν υπό τήν τής κυ- 
βερνήσεως καί τής τραπέζης διατίμησιν, παρά μέν τών εν Άθήναις κατά 
τριμηνίαν, παρά δε τών εκτός καθ’ εξαμηνίαν. Ουδείς είναι δεκτός έπί 
τίνας μόνον μήνας, άλλ’ έφ’ όλόκληρον σχολικόν έτος, ΰποχρεούμενος είς 
τήν χρηματικήν καταβολήν, άν τε έμμείνη, άν τε άποχωρήση. Αί παρά 
τών τροφίμων 120  ή ιο ο  δραχμαί κατά μήνα έννοοΰνται, έπομένως πλη- 
ρωτέαι καί κατά τάς διακοπάς καί όταν οότοι διατρίβωσιν εκτός τοΰ κατα
στήματος, ή άποχωρώσι. Πασα δέ σειρά τριμηνιών ή ίξαμηνιών άρχεται 
τή α' Σεπτεμβρίου.

4 . Πλήν τών όρισθέντων τροφείων 6 προστάτης χορηγεί έτι διά τοΰ 
καταστήματος είς τον τρόφιμον δραχ. 2 μέχρι 5 κατά μήνα , προπληρω
τέας καί δαπανηθησομένας παρ’ αύτοΰ είς τά  κατ’ αρέσκειαν μικρά αύτοΰ 
έξοδα, ατινα όμως, καταγραφόμενα υπό τοΰ τροφίμου, υποβάλλονται μη
νιαίοι; είς τόν παιδονόμον.

5 .Τ ά  συν τελεστικά μαθήματα, οίονάγγλικά, γερμανικά, μουσική, διπλο
γραφία κτλ. προπληρόνονται ιδιαιτέρως υπό τοΰ επιτρόπου, άναλόγως τοΰ 
άριθμοΰ τών τροφίμοιν ή ύποτροφίμων τών συμπεριληφθησομένων είς την 
άνήκουσαν τάξιν.

6 . ”Αφ ού προκαταβληθή ή τριμηνία, ή ή έξαμηνία, ό γονεΰς τοΰ τρο
φίμου, ή  δ επίτροπο; πρέπει νά τηρή έτοίμην καί τήν Ιπομένην. Ο ί γονείς 
ή οί επίτροποι υποχρεοΰνται νά προαγγέλλ-οισι την άποχώρησιν τών τρο- 
φίμοιν τρεις μήνας προ τής συμπληρώσεως τοΰ έτους, τήν δέ τών ίιποτρο- 
φίμυιν πρό διμηνίας · εί δέ μ ή , υποχρεοΰνται είς τήν καταβολήν καί τοΰ 
έπομένου έτους.

η. "Έκαστος τών τροφίμοιν οφείλει νά φέρη μεθ’ έαυτοΰ τά έξης, τήν 
προμήθειαν τών όποιων άναλαμβάνει δ γονεΰς ή δ προστάτης, συνεννοού
μενος μετά τής διευθύνσεως, αν δέν άνατεθή είς τό κατάστημα · ή δέ περί 
τούτων φροντίς καί συντήρησις είναι εργον τής οικονόμου τοΰ καταστή
ματος.

α '. Τά τ ή ς  κ λ ί ν η ς ·  κλίνην σιδηράν κατά τό έν τω καταστήματι 
σχέδιον · στρωμνήν, 6  σινδόνας, χειμερινόν καί θερινόν εφάπλωμα, προσ- 
κεφάλαιον, 4 ενειλήματα (καλύφια) · ετι δέ δύο κτένια , ψήκτραν (βούρ
τσαν), 8 χειρόμακτρα (4 πετσέτας καί 4 προσόψια'.
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β '. Τ ά  τ ή ς  λ ιν ο σ τ ο λ ή ς  · ι 2 όπο/ιτοινια (υποκάμισα), 8 έσώβρακα,

12  ζεύγη περιποδίοιν (τσοραπίοιν), καί 6 βινόμακτρα · ετι δέ δύοι κοχλιάρια 
άργυρδ, μικρότερον καί μεγαλείτερον, τοΰ μαθητοΰ κεχαραγμένον φε'ροντα 
τόν άριθμόν · τέλος ι νυκτερινόν έπίβλημα (ro b e  de  ch am b re).

γ ', Τά τοΰ ίμ α τ ισ μ ο ΰ ,  όστις είναι δμοιόμορφος πρός πάντας ανεξαι
ρέτως ’ μίαν πλήρη στολήν, θερινόν,πέτασον (καπέλλον), χειμερινόν πίλον 
(καπέλλον μάλλινον), 2 θερινά; καί 2 χειμερινά; περισκελίδας (πανταλό
νια), 4 περιθωρακίδας (γελέκια), 2 ζεύγη άναρτήρων (τιράντας), ·» θερι
νούς καί 1 χειμερινόν έπενδύτην (παλτόν), ι  μανδύαν (μαντέλλον), καί 
2 ζεύγη χειμερινών καί 2 εαρινών κρηπίδων. Πάντα δέ τά σκεύη καί 
ενδύματα πρέπει νά φέρωσι σεσημειωμενον τοΰ μαθητοΰ τόν άριθμόν, καί

νά ώσιν, όσα άπαιτοΰνται, δμοιόμορφα.
8 . Ό  τρόφιμος, υποκείμενος είς πάσας τάς Ισωτερικάς διατάξεις τοΰ 

καταστήματος, δέν δύναται νά σ υ ν ε ν ν ο ή τ α ι  ι δ ια ι τ έ ρ ω ς  μετ’ ούδε- 
νός τών έκτος τοΰ καταστήματος ,  ούδέ νά διατηρή ιδίαν τινά άλληλο- 
γραφίαν έν άγνοια τής διευθύνσεως. Ούδεί; δέ ούδέποτε εξέρχεται μόνος, 
άλλά μετά τών παιδονόμων · καί μόνον κατά τινας εορτάς, ή τάς ώρι- 
σμένας κυριακάς, ούχί συχνότερον ή δίς τοΰ μηνός δύναται νά εξέρχεται 
κατά τινας ώρας συνωδευμένος καί προσκαλούμενος υπό τοΰ γονέως, ή τοΰ 

προστάτου, άδεια τής διευθύνσειυς.
g . Ο ί δ π ο τ ρ ό φ ιμ ο ι  είναι δεκτοί μόνον έάν κατοικώσιν έν τω  πα- 

τρικω ή έν συγγενικοί τινι ο ίχ ω ,  ή τούλάχιστον παρά τώ έπιτρόπω αυτώ ν 
άλλως δέ είς Ιαυτούς μόνους άνήκοντες είναι άπαράδεκτοι. "Υποκείμενοι δέ 
άκριβώς είς τάς εσωτερικά; τοΰ καταστήματος διατάξεις, έ/ουσιν όλα τά 
δικαιώματα τών τροφίμων, πλήν της κατοικίας κτλ. καί τής έσπερινής 
τροφής, έτι δέ καί τών κατά τάς διακοπάς διατριβών καί τών κατά τάς 
κυριακάς καί τάς Ιορτάς διατριβών , καί τής μελέτης τών τροφίμων, άν 
δέν θέλωσι νά συμμετέχιυσιν αύτής.

"Έκαστος ΰποτρόφιμος -δφείλει νά φέρη μεθ’ έαυτοΰ τρία χειρόμακτρα 
(πετσέτας) καί 2 κοχλιάρια άργυρδ, τά πάντα φέροντα τόν άνήκοντα 

άριθμόν.
ίο .  Τ ά  παρά τών ύποτροφίμων κατ’ έτος τροφεία προσδιορίζονται είς 

δραχ. 55ο είς τό Ελληνικόν σχολεΐον καί 6 Go είς τό Γυμνάσιον, προπλη
ρωτέας κατά διμηνίαν καί εννοούμενα; έπί μέν τοΰ; ίο  μήνας πρός 
δραχμάς 5 ο ή 6ο κατά μήνα, έπί δέ τούς κατά τάς διακοπάς δύο μήνας 
πρός δραχ.. 25 ή 3ο. Προπληρόνονται δέ αΰται ώς έξής · άπό α' Σεπτεμ
βρίου μέχρι α ' Νοεμβρίου δραχ. ιο ο  ή 120 , άπό α' Νοεμβρίου —  α' 
Ίανουαρίου ιο ο  ή 12 0 , άπό α' ’Ιανουάριου—  α'Μ αρτίου ιο ο  ή 120 , 
άπό α'Μαρτίου —  α'Μ αΐου ι ο ο ή  12 0 , καί άπό α' Μαιου —  α' Σ επ τεμ 

βρίου ι5 ο  ή ι8 ο .

— 235 —



ι ι .  Οί ίδιοτροφοι προσέρχονται κατά τήν 8 ώραν π . μ . και απερ/ονται 
του καταστήματος κατά τήν /, ώραν μ . μ. άριστώντες άπό τών ίδιων Ιν 
τώ  καταστηματι μετά της δεοΰσης Ιπιβλέψεως.

Τ ά  δίδακτρα τών ίδιοτρόφων βρίζονται Ιν μεν τώ προκαταρκτικώ τμ η - 
ματι εις δραχ. ι5 ,  εν δέ τώ Έ λληνικώ  σχολείω εις δραχ. ϊ 5 προπλη
ρωτέας κατά μηνα.

 ̂ 1 2 . Οί δέ εξωτερικοί προσέρχονται άμα άρχομενης της πρός αυτοί»; 
διδασκαλίας, και άπε'ρχονται του καταστήματος μετά το τέλος αυτής.
_ * “ 5ί?“χτρα τών εξωτερικών βρίζονται Ιν μέν τώ  προκαταρκτικώ εις 
ορ. 8 , Ιν δέ τώ  Ιλληνικώ σχολείω εις δρ. 1 5, Ιν δέ τώ  Γυμνάσιό, εις 
®Ρ“ΧίΑ· επίσης κατά μηνα προπληρωτέας.

 ̂ ι 3 · Κ “ '1 °'1 ίδιότροφοι χαί οί εξωτερικοί Ιξετάζονται τάς τε ιδίας καί 
τας κοινάς Ιξετασεις, καί Ιξελεγχονται βπο του καταστήματος τάτης δια
γωγής αυτών διά διηνεκούς προς τοί/ς γονείς συνεννοησεως, #,ν είς αυτους 
κυρίως άποκειται νά καταστη'σωσιν οσον ενεστι τελεσφόρον.

Έ ν Άθήναις, τη ίο  ’Ιουνίου ι865 .

Ο έπιμελητής του ’Ελληνικού ’Εκπαιδευτηρίου
Γ. Γ. Π Α Π Π Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ.
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ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΤΗ Σ Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α Σ

ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΓΑΩΣΣΗΣ.

ή  Ελληνικη γλώσσα δεν θεωρείται έν γένει ώς τερπνή 

γλώσσα· ηκουσα μάλιστα ενίοτε τινάς μαθητάς ν’ άναθεματί- 

σιοσιν αύτη'ν. Α λλ’ όπόταν τις μανθάνη αύτην μετά τίνος επί

μονης, άρέσκεται, θαυμ,άζει, καί παθαίνεται μάλιστα ύπέρ 

σύτης , δίδεται όλοκλη'ρως.

όλα  τά πεπολιτευμένα έθνη άμολογουσιν, ότι ή Ελλάς διά 

πολλά αίτια έγέννησε σχεδόν εις όλα τά είδη πονη'ματα άτινα 

ηξισοιννάδιαμε'νωσιν ώς πρότυπα. Παντοΰόπου οίΕλληνες έπο- 

ρευθησαν καί έθεμελίωσάν τινα αποικίαν (είς την μικράν Ασίαν, 

είς Σικελίαν, είς το μέρος της Ιταλίας τό όποιον ώνομάσθη 

Μεγάλη Ελλάς, καί έως είς Μασσαλίαν) ή  γλώσσα μετ’ αυτών 

διέβη καί επεκράτησε πολυν καιρόν καί μετά την πτώσιν της 

δυνάμεως αύτών. Ούτως, οπότε μετά τον θάνατον του με

γάλου Αλεξάνδρου Μακεδανικαί μοναρχίαι κατεστάθησαν έν τη 

Ασία καί Αίγυπτω, ή Ελληνικη φιλολογία δεν ηργησε ν’ άκυ-άζη 

έν Αλεξανδ ρεία καί Περγάμω, σχεδόν τόσον πολίι ώστε όπερ- 

έβη τάς Αθη'νας. Ανθρωποι διαφόρων φυλών, Συρςοι, ΐσραη- 

λ ίτα ι, Αιγύπτιοι, παοεδέχθησαν την γλώσσαν του όμη'ρου καί



Πλάτωνος, καί έγένοντο όνομαστοί είς ταύτην τήν φιλολογίαν 

ήτις είχεν ή'δη τόσους ενδόξους άνδρας· καί άπόδειξις ότι ή 

υπέροχη αυτή δεν η το αποτέλεσμα μόνον της δυνάμεως , είναι 

ότι , οτε όλα ταύτα τά βασιλεία, ώς ή Μακεδονία καί ή 

Αχαΐα,  έγένοντο καί αύτά Ρωμαϊκαί έπαρχίαι, όχι μόνον ή 

Ελληνικη γλώσσα διέμεινεν είς αύτά, αλλά είσεχώρησε καί είς 

την Ρώμην καί μετ’ ολίγον άπετέλεσε μέρος πάσης ελευθερίου 

παιδείας μετά της εθνικής γλώσσης. Ο ί Ρωμαίοι συγγραφείς 

έφιλοτιμοΰντο ταμάλιστα νά φαίνωνται μιμηταί καί έφάμιλλοι 

τών της Ελλάδος.

Αλλά δεν υπάρχει πλουσία γη ητις δέν έξαντλείται προ

ϊόντος τού καιρού. Εστερημένη της ζωογόνου ελευθερίας, ή 

Ελλάς έφαίνετο άπείλουμένη νά ’ίδη την εύφυίαν αύτής νά 

σβύνεται είς κενούς λόγους υψηλούς καί φλυαρώδεις καί έπιτε- 

τηδευμένους τών ρητόρων καί τών σοφιστών, όπότε ό Χριστια

νισμός έγεννήθη έν τη Ανατολή, καί οί απόστολοι αύτοΰ παρε- 

δέχθησαν, διά νά διαδώσωσιν αύτόν ταχέως, το άπλουστατον 

σχήμα της Ελληνικής γλώσσης, τό όποιον ύπό το όνομα 

Ελληνιστική ή κοινή γλώσσα είχε γεννηθή έκ τής μίξεως δια

φόρων διαλέκτων, καί έδύνατο νά έννοήται ύπό τών στρατιω

τών καί δούλων άπό του Βοσπόρου τής Θράκης μέχρι τών 
>/ , }  ̂

καταρρακτών τής Ανω Αίγυπτου, απο τών οχθών τού Εύ-

φράτου μέχρι τών του Ροδανού. Διά ινά ύπερνικη'σωσι δέ τάς 

αντιστάσεις τών φιλοσόφων οί'τινες ήσαν προσκεκολλημένοι είς 

τήν παλαιάν λατρείαν, πολλοί πατέρες τής αρτιγενούς εκκλη

σίας ήγωνίσθησαν πρός αυτούς διά τών ιδίων αύτών λόγων. 

Αλλοι δέ ήθέλησαν νά δείξωσιν ότι ό Χριστιανισμός έδύνατο νά 

έχη4 καί ποίησιν, καί νέαν άκμ-ήν έσχον τά περισσότερα είδη τής 

φιλολογίας. Ηδη ή Ελληνική γλώσσα έμ-ελλε νά μετέχνι μ.ετά

—  238 —

τής Λατινικής γλώσσης έν τώ καθολικοί κόσμω τού σεβασμ.ού 

καί τού άξιώμ-ατος τά όποια έ'χουσι τά ιερά βιβλία. Από τής 

έν Νικαία συνόδου τού 323 έτους μ.έχρι τής έν Φλωρεντία 

τού ι 439 ή άκοιβής σημασία τινών Ελληνικών λέξεων έγέ- 

νετο πολλάκις ύπόθεσις συζητη'σεων βαθυτάτων καί κανών τής 

πίστεως.

Η δυτική Ρ.ωμ,αϊκή αυτοκρατορία, κατακεκομμ-ένη ύπό τών 

βαρβάρων, είχε πέσει είς τήν άρχήν τού 47  ̂ έτους· άλλ’ ή 

Ρώμη τού Κωνσταντίνου έπέζησε δέκα άκόμη αιώνας. Ολίγον 

δέ μετά τον Ιουστινιανόν τό Ελληνικόν στοιχεΐον άπηλλάχθη 

τού Λατινικού στοιχείου· ή δέ Βυζαντινή αυτοκρατορία έμεινε 

κατά τό δνομ.α μόνον Ρωμ.αϊκή , καί διά τών επαναστάσεων 

τού μεσαιώνος, τών σταυροφοριών καί τής έφημέρου τών 

Φράγκων κυριαρχίας, τό Βυζάντιον διεφύλαξεν επιμελέστατα 

τήν παρακαταθη'κην τών παραδόσεων καί τών φιλολογικών 

αριστουργημάτων τών άρχαίων μέχρι τής Οθωμανικής κατα- 

κτη'σεως τώ ι 453·

Κατ’ έκεΐνον τον καιρόν έδυνη'θησαν νά πιστεύσωσιν,έπίστευ- 

σαν έν γένει έν Ευρώπη ότι άπώλετο ή γλώσσα ώς καί τό έθνος 

τό Ελληνικόν. Οί ολίγοι πεπαιδευμένοι οί καταφυγόντες είς τήν 

δύσιν, φέροντες ώς Πάλλάδιον τά χειρόγραφα τά ύπ1 αύτών 

σωθέντα έκ τών φλογών, παρέδωκαν, ώς κληρονομ.ίαν, άποθνη'- 

σκοντες, είς τού; αίρέτας τούς γενομένους έν τή σχολή αύτών 

είς τά ήμέτεοα πανεπιστήμια τήν λατρείαν έκείνης τής Ελλη

νικής γλώσσης ήντινα είς αύτήν αύτών τήν πατρίδα είχον 

μεγάλως κοπιάσει νά ύπερασπίζωνται κατά τής έπιδιδούσης 

βαρβαρότητος. Τινές δέ σπάνιοι περιηγηταί, οί'τινες περιη'ρ- 

χοντο τήν Ανατολήν έπί τών πρώτων σουλτάνων, έπεμ.αρ- 

τύρουν τήν άθλίαν κατάστασιν τών Χριστιανών τών μ.εινάντων
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υποκειμένων εις τούς όσμανλίους, καί τήν διαφθοράν τής 

Ελληνικής γλώσσης γενομένης σχεδόν δυσγνωρίστου.

Α λλ’ ό Ελληνικός κλήρος έν τή απορία δεν ειχεν έγκατα- 

λείψει τήν αυτού τάξιν. Οί ποιμένες ήσαν ακόμη έν τω μέσω 

του δεδεκατευμένου ποιμνίου , καί ή πολιτική του β' Μαομέ- 

του , διά νά άσφαλίση κάλλιον τήν υποταγήν τών Χριστιανών, 

είχεν αποδώσει είς τον πατριάρχην καί τον Ελληνικόν κλήρον 

(δντινα προς τούτοις το σχίσμα έχώριζε κατά βάθος τής δυ- 

σεως) μέρος τών προνομίων ά'τινα είχον λάβει έπί τών Ελλη

νικών αύτοκρατόρων. Η μ,έν Αγία Σοφία είχε μεταβληθή είς 

μοσχέαν- άλλά πολλαί έκκλησίαι ταπεινότεραι ήσαν άνοικταί 

είς τούς πιστούς οϊτινες διετέλουν άκροώμενοι έν αύταϊς τάς 

λειτουργίας του αγίου Βασιλείου καί του αγίου Χρυσοστόμου 

καί έπανελάμβανον έν σχη'ματι χορού τ ’ αρχαία άσματα. Είς 

δέ τά μοναστήρια τού άγίου δρους Αθω καί έπί τών ακρωρείων 

τών Μετεώρων οί μοναχοί (έκ τών όποιων συλλέγεται ό ανώ

τερος κλήρος) διετέλουν άναγινώσκοντες τήν Βίβλον καί τούς 

πατέρας τής Εκκλησίας. Τά διδάγματα αύτών, έγκεχαραγ- 

μένα ύπο τού νοος καί τών κειμένων τής Νέας Διαθήκης, 

διετήρουν είς τον λα ον τήν κατανόησιν τής γλώσσης, τελευ

ταίου τής πατρίδος μνημεΐον καί σύμβολον τής πίστεως.

όλη ή Ελλάς δεν είχε κατακτηθή διά μιας. Οί Βενετοί 

ύπερησπίσθησαν ακόμη πολύν καιρόν τήν Κρήτην, τινά μέρη 

τής Πελοποννήσου καί τών Κυκλάδων, καί έφύλαξαν τάς 

ίονίους νήσους. Αΰτη δέ ή συμμαχία τών Ελλήνων καί Βε- 

νετών, ήτις άνέβαινεν είς πολλούς αιώνας προ τής Οθωμανικής 

κατακτήσεως , έγέννησεν είδος τι διαλέκτου μεμιγμένον έκ τής 

Ελληνικής καί τής Ιταλικής γλώσσης ήτις έπεκράτησε κυρίως 

είς τάς νήσους, καί ήντινα οί ξένοι κακώς έξέλαβον ώς πα-
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ριστώσαν τήν γενικήν τής γλώσσης κατάστασιν. Εις τήν διά

λεκτον τής Κρήτης, μίγμα αρχαίων σχημάτων καί ξένων εκφρά

σεων, συνεγράφη τό ποίημα του Ερωτοκρίτου, το όποιον έσχε 

πολύν καιρόν μεγάλην φήμην παρ’ Ελλησιν ώς καί άλλα μυ

θιστορήματα είς στίχους έν οίς ευρισκον άναμ,νήσεις συγκεχυ- 

μένας τών ηρωικών αιώνιον μεμιγμένας μετά τών τής ίππο- 

τικής.

Αλλά ποίησίς τις έθνικωτέρα καί κατά τάς ιδέας καί κατά 

τό σχήμα διεφυλάττετο είς τά δρη του Πίνδου καί τής Ακρο- 

κεραυνίας, παντού όπου μεγαλόφρονές τινες άνδρες, στηριζο'μενοι 

μόνον είς εαυτούς καί προτιμώντες τήν ονομασίαν Κλέφτης (ή λη

στής) τής του ραγιά (ή δούλοι), διετέλουν άγωνιζόμενοι πρός 

τούς Τούρκους ένοπλοι καί έξύμνουν τά έφήμερα αυτών κα- 

τορθιόματα ή τά άτυχήματα διά τραγουδίων ή μυρολογίων. 

Αλβανικαί τινες λέξεις ή Τουρκικαί πρός τό σπμαίνειν τά όπλα 

ή τά νέα έθιμα δεικνύουσι μόνα τήν έποχήν τούτων τών πολε

μικών ασμάτων, ά'τινα πρός τούτοις άνήκουσιν είς τάς Ελλη- 

νικάς αναμνήσεις μάλύ,ον παρά είς τάς του μεσαιώνος. Ο Χ ά

ρων καί αί Μοΐραι,  καί αί Νηοεΐδες εΰρίσκονται έν αύτοΐς 

συχνότερον παρα τούς άγιους. Ο Κ. Φωριέλ είναι ό πρώτος 

έννοήσας τήν αξίαν ταύτης τής δημοτικής ποιήσεως ήστινος 

συνέλεξεν έπιμελέστατα τούς τελευταίους ήχους. Οί συγγρά- 

φοντες ταΰτα τά Τ ρ α γ ο ύ δ ι α  δεν ήξευρον νά γράφωσιν παρέ- 

διδον δέ αύτάείς τήν μνήμην τών γυναικών αίτινες έτραγώδουν 

αυτά κινουσαι τά βρέοη τά έν τή κοιτίδι, τών τυφλών γερόντων 

οϊτινες έκαμνον τό αύτό είς τάς έορτάς ώς οί άοχαΐοι ραψωδοί, 

καί διέταττον πολλάκις άρχαϊόν τι θέμα διά νά έφαρμόζωσιν 

αύτο είς πρόσφατα συμβάντα. Πρόωρός τις θάνατος, γυναικός 

τίνος , ή παιδός, ένέπνεε πολλάκις καί είς τάς γυναίκας αϊτινες

16
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ήρχοντο νά κλαύσωσι μ,ετά των γονέων μ υ ρ ο λ ό γ ι ό ν  τ ι ,  

άπλούν καί εκστατικόν έλεγεϊον. Εάν δέ οί περιηγηταί, οίτινες 

ειχον ενίοτε έκπλαγή υπό των παραδόξων φιυνών ταύτης της 

τραχείας καί άνδρώδους ποιήσεως καί τούτων των αφελών καί 

■περιπαθών μονωδιών, είχον δυνηθή να συνάξωσιν αυτά ταχύ- 

τεοον, ή νεωτέρα Ελλάς θά είχε ποιητικόν κύκλον ν’ αντίθεση 

εις τάς ωδάς τών βάρδων της Σκοττίας καί εις τοός ρομαντι

κούς της Ισπανίας. Εκείνα δε τα όποια διετηρήθησαν καί ό 

Κ . Φωριέλ παρενε'βαλεν ώς άξιος τεχνίτης εις τον Πίνακα τών 

ηθών καί τών συμβάντων τών όποιων ή Ηπειρος έγένετο τό 

κυριώτατον θε'ατρον, έφημίσθησαν μεγάλως καί μάλιστα έσχον 

πολλην ΐσχύν εις την φιλολογίαν του καιρού ημών. Κ ατά τό 

παράδειγμ.α του Φωριέλ έζήτησαν πανταχοΰ τάς ώδάς της 

δημοτικής μούσης εις τάς όποιας ζωγραφίζεται έμψυχότερος καί 

αληθέστερος ό χαρακτήρ έκάστου έθνους.

Ενώ δέ αΰτη ή ποίησις διετέλει άκμάζουσα καί έκπίπτουσα 

έν Ε λλά δι, ώς τά φυτά τών ορών τά γεννώμ.ενα άγεωργη'τως 

καί φθείρονται έως χείρ τις δεξιά νά συλλέξη τους οπούς 

αύτών, δραστήριοι καί επιδέξιοι τινες Ελληνες έπορεύοντο εις 

τά ξένα νά συνιστώσι καταστήματα εμπορικά, ά'τινα χάριν της 

ασφαλείας την όποιαν παρέχουσιν αί τακτικαί κυβερνήσεις, 

δέν ηργουν νά εύτυχώσι. Μη μιγνυόμενοι εις τήν πολιτικήν τών 

το'πων οίτινες έδιδον εις αύτούς καταφυγήν καί έχοντες τά 

ομματα πάντοτε έστραμ,μένα προς τήν Ελλάδα, συνέστησαν 

τυπογραφίας καί έξέδωκαν άναναγκάστως, καί εις τόπους τα- 

χυπόπτου αστυνομίας, εις Βενετίαν, εις Βιέννην, εις Μόσκοβαν, 

θρησκευτικά βιβλία, ιστορικά, καί μετά τινα καιρόν φιλοσο

φικά, επιστημονικά καί φιλολογικά προς χρήσιν του λαού καί 

εις τήν γλώσσαν αύτού, ή'ντινα ήρχισαν νά κανονίζωσι καί νά
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καθαρίζωσι. Φιλολογική' τις έφημερίς, ό Αό γ ' ί ο ς  Ε ρ μ ή ς ,  

ό'στις έτυπόνετο έν Βιέννη κατά τάς άρχάς τούτου τού αιώνος, 

διέδιδε ταύτην τήν κίνησιν τής παλιγγενεσίας μεταξύ τών Ε λ 

λήνων τών διεσκορπισμένων πανταχοΰ ή μενόντων εις τήν 

πατρίδα.

Οί δέ τής Κωνσταντινουπόλεως Ελληνες, ουστινας δηλου* 

σιν έκ τής γειτονίας τήν όποιαν κατωκουν ύπό τό όνομ.α Φανα · 

ριώται, είχον αποκτήσει εις τον ιζ; αιώνα διά τής ευτραπελίας 

αύτών καί τής ύπερόχου παιδείας μεγάλην ίσχύν εις τά διβά- 

νιον, ό'που πολλοί έξ αύτών είχον προσκληθή πρώτον ώς διερ— 

μηνεΐς ή δρογμάναι. Εκ τούτου τού άξιολόγου υπουργήματος 

τινές Ελληνικαί οικογένειαι επέτυχαν νά περώσιν εις τήν κυ- 

βέρνησιν τών Δανουβικών επαρχιών τής Μολδαβίας καί Βλα

χίας. Αί δέ μικραί αύτών αύλαί τού Βουκουρεστίου καί Υασίου 

έγένοντο μετ’ ολίγον έστίαι όθεν ή Ελληνική παιδεία διεδίδετο 

καί εις τούς τόπους τούς μή ό'ντας Ελληνικούς κατά τήν κατα

γωγήν. Από τού Τραϊανού ή Δακία είχε διαφυλάξει έν τή 

γλώσση αυτής μέγαν Λατινικόν τύπον τον όποιον χαρακτηρίζει 

τό όνομα Ρουμάνοι μετά τού οποίου οί Μολδοβλάχοι κοσμούν

ται. Αλλά, ώς ποτε έν Ρώμη, ή Ελληνική φιλολογία ήρχισε ν’ 

αντικατασταθή αύτοΰ άντί τής έθνικής γλώσσης, όπότε τά 

συμβάντα τού 1821 καί ή ανωφελής απόπειρα τού Τψηλάντου 

ήγαγον μεταβολήν τινα κατά τών Ελλήνων. Οί Ρουμ ανοι, σ^ε- 

δον ανεξάρτητοι τώρα τής Τουρκίας καίήνωμένοι εις εν κρα'τος, 

καταγίνονται νά τελειοποιώσι τήν νεολατινικήν αύτών διά

λεκτον· άλλ’ έως τό 1821 οί διαπρεπέστατοι Ρουμάνοι έγέ

νοντο Ελληνες κατά τήν ανατροφήν. ό χ ι  μόνον εύφραίνοντο 

ύπό τών Ανακρεοντικών ποιημάτων τού Χριστοπούλου καί έχεο- 

ροκρότουν τά δράματα τού Ρίζου, άλλά πολλοί έξ αύτών έδύ-
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ναντο νά διαγωνιζωνται πρός τούτους τους διαπρεπείς ποιητάς. 

Αμφότεροι άνεθάρρυνον παντού τήν σπουδήν.

Εν Κωνσταντινουπόλει ή πατριαρχική σχολή, μάλιστα εκ 

τής προτροπής τού πατριάρχου Γρηγορίου, άποθανόντος τώ 

1821 μάρτυρος τής άπελευθερώσεως τής Ελλάδος, τά σχολεία 

τής Πάτμου, τών ίωαννίνων, τής Χίου, τών Κυδωνιών, έπι- 

στατούμενα ύπό διδασκάλων οί'τινες ήσαν πλήρεις ζήλου καί 

άμίλλης, είχον πολλούς μαθητάς καί έλάμ,βανον κλασσικά βιβλία 

τετυπωμένα εν Ευρώπη διά τής φροντίδος τού Κούμα, τού 

Δανιήλ Φιλιππίδου, τού Βάμβα, τού Κοραή. Ούτοι δέ οί σοφοί 

κατεγίνοντο νά έκβάλλωσιν (ύπέρ τό με'τραν ίσως) έκ τής λα

λουμένης γλώσσης όλας τάς ξένας λέξεις καί νά κάμνωσι ν' 

άναζωογονηθή ή γλώσσα τών προγόνων άνανενεωμένη, περιμέ- 

νοντες τήν ευκαιρίαν καθ’ ήν έδύναντο νά κάμωσι ν’ άναζωο- 

γονηθή ή έλευθερία.

ή  ημέρα τής άπελευθερώσεως άνέτειλεν εις τούς Ελληνας τώ 

ι 8 αι ,  καί μ,ετά δέκα ετών άγώνας, κατά τούς οποίους αί άνα- 

μνήσεις τών αρχαίων έπροξένησαν είς αυτούς τήν άγάπην τής 

Ευρώπης, αί Αθήναι έγενοντο πάλιν το διανοητικόν κέντρον 

τής Ελληνικής φυλής. Επικρατουσών δέ τών δυσκολιών αϊτινες 

έμποδίζουσι τήν τακτικήν κατάστασιν τής κυβερνήσεως καί 

βλάπτουσι τόσον πολύ τήν εύτυχίαν τού τόπου, οί ά'νθρωποι 

τών διαφόρων φατριών οί'τινες άμιλλώνται ύπέρ τής εξουσίας 

συμφωνοΰσι νά έμψυχόνωσι τήν παιδείαν, καί άποδεικνύουσιν 

ουτω τήν νόμιμον αύτών καταγωγήν παρά τό ιστορικόν σύ

στημα, τό όποιον άμφέβαλλε περί αύτής καί ήθελε νά βλέπη 

παντού άπογόνους τών Σλάβων. Εάν τούτο ήτο,  έπρεπε πάλιν 

νά δοξάζη τις τήν δύναμιν τού Ελληνικού πολιτισμού, όστις θά 

είχε κάμει τήν μεταμόρφωσιν. Δύναταί τις νά ϊδν) είς τά πολλά
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πονήματα τού Ελληνικού τόπου τάς μεγάλας καί άναμφισβητη- 

τους προόδους ά'στινας τό μικρόν τούτο έθνος έκαμεν εις εικο- 

σιπέντε έτη, καί νά συμπεράνρ περί τού μέλλοντος αυτού οτι 

δέν είναι μικρόν.

Πέρυσιν ά'νθρωπός τις πολλά πεπαιδευμένος, όστις όεν είναι 

Ελληνιστής έξ επαγγέλματος, άλλ’ έ'ρριψε βλέμμα φιλοσοφικόν 

έπί όλων τών ζητημάτιον είς τά όποια καταγίνονται κατα την 

έποχήν ημών, έκπεπληγμένος ύπό τής χρείας εύκολων επιμιξιών 

αϊτινες ένόνουσι σήμερον όλα τά έθνη καί καμνει ακουσιως να 

στοχαζώμεθα περί τίνος καθολικής γλώσσης, έξέδωκε άξιολογον 

τι βιβλιάριον · Πε ρ ί  τής  π ρ α κ τ ι κ ή ς  χρ ήσεως τής Ε λ λ η 

ν ι κ ής  γ λ ώ σ σ η ς  ( ι) .  Κατά τον συγγραφέα, ουόεμια διά

λεκτος δέν θά ήτο άκόμη άξιωτέρα παρά τήν Ελληνικήν γλώσ

σαν, οποία σήμερον λαλεϊται, νά χρησιμεύη ώς γλώσσα μεταξύ 

τών εθνών. Δέν θά ευρισκέτις πλουσιωτέραν καί όμογενεστέραν, 

εύστροφωτέραν καί εύπροσιτωτέραν είς τάλλα Εύρωπαικά έθνη, 

τά όποια όλα κατά τό μάλλον καί ήττον έλαβον τάς έπιστημο 

νικάς καί φιλοσοφικάς λέξεις έκ τού κοινού τούτου πλούτου τής 

Ελληνικής γλώσσης. Είναι δυνατόν νά κατηγορηθώ ώς πρόσω- 

πολη'πτης έγώ όστις βεβαίως θά ήμ.ην συγγνώμης άξιος, έάν 

εϊπω ότι ούτοι οί έπαινοι μοί φαίνονται διόλου πρέποντες; καί 

μή συλλαμβάνοντες λίαν μεγάλας έλπίδας, δέν συγχωρειται 

άρά γε νά εύχηθώμεν τούλάχιστον νά καταστήοη ή νεωτέρα 

Ελληνική γλώσσα, έπιμελουμένη περισσότερον ύπό τών Ελλη

νιστών τής δύσεως, μεταξύ αύτών καί μετά τών Ελλήνων σχέ

σεις οίκειοτέρας αϊτινες θά ένεψύχονον πάλιν τάς σπουδάς αύτών 

καί θά έ'διδον είς έκείνας πολλάκις έφαρμογήν τινα άμεσον;
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Οί άνδρες οϊτινες έκαμον κλασσικάς σπουδάς θά θαυμάσωσι, 

νομίζω, άνευρίσκοντες την σημερινήν Ελληνικήν γλώσσαν όλι- 

γώτεοον άπέχουσαν τής αρχαίας παρ’ όσον έφαντάζοντο. Είς 

δέ τούς άνδρας τούς αρχίζοντας έδώ τήν Ελληνικήν γλώσσαν 

κατά πρώτον θά προσπαθήσω νά εξομαλύνω τάς πρώτας δυσ

κολίας διά τής χρήσεως τών μεθόδων τών ευτυχώς έφαρμο- 

σθέντων είς τάς πλείστας τών λαλουμένων γλωσσών. Θά θέσωμεν 

τήν πρακτικήν προ τής θεωρίας, ή τουλάχιστον θά λαλη'σωμεν 

περί αύτών οσον το δυνατόν παραλλήλως.

Ον άναγκαΐον ν’ άρχίζη τις πρώτον νά μανθάνη ν’ άναγι- 

νώσκη καί νάγράφη, απομακρύνονται τινες ϊσως έκ τούτου τής 

σπουδής όχι μόνον τών Ανατολικών γλωσσών, αϊτινες έχουσιν 

όλαι γράμματα παντάπασι διάφορα καί σχήματος δύσκολου, 

άλλά τής Ρωσσικής, τής Λεχικής, καί αυτής τής Γερμ,ανικής 

γλώσσης, άν καί το άλφάβητον αύτής ήναι μόνον σχήμα τής 

ήμετέρας. Τής δ’ Ελληνικής γλώσσης ή δυσκολία δέν είναι καθ’ 

αύτό μεγάλη, καί άν δέν έφοβουμην νά φανώ ότι υποστηρίζω 

τι παράδοξον, θά έλεγον ότι είναι μάλλον πλεονέκτημα. Επειδή 

ίδετε τί ήμϊν συμβαίνει περί τής Αγγλικής γλώσσης. Τήν μέν 

πρώτην ημέραν εύχαριστεϊταί τις ότι ανευρίσκει είς αύτήν τά 

γράμματα τά όποια μεταχειριζόμεθα ημείς αύτοί. Μετά τίνος 

γραμματικής καί λεξικού δυναταί τις νά μ,άθη τήν Αγγλικήν 

γλώσσαν χωρίς διδάσκαλον. Α λλ’ έάν θελήση νά όμιλή ρ.ετά 

τίνος Αγγλου, είναι άδυνατον νά συνεννοώνται, καί μάλιστα , 

παραδοθείς μαθήματα, Γάλλος τις έπιτυχαίνει δυσκόλως νά 

διαρθρώση καλώς ταυτην τήν γλώσσαν, καί οί γείτονες ημών 

δυσκολεύονται επίσης ν’ άπαλλαχθώσι του αύτών τόνου. Η 

δέ δυσκολία είναι προ πάντων, νομίζω, άμφοτέροθεν είς τό 

άποδίδειν είς τά οικεία ημών σημεία διάφορον αξίαν εκείνης
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ήντινα συνειθίσαμεν νά δίδωμεν είς αύτά. Είς δέ τήν Ελλη

νικήν γλώσσαν τούναντίον, αφού άπαξ έμάθετε τά εικοσι- 

τέσσαρα γράμματα καί τούς διαφόρους αύτών συνδυασμούς, 

καί ηχούσατε τόν τρόπον καθ’ όν οί Ελληνες προφέρουσιν 

αύτά,  ή όρασις του σημείου θά σάς άναμιμνήσκη τόν ήχον 

ή ό ήχος άναμιμνήσκη τό σημείον, καί τής πρώτης δυσ

κολίας ύπερνικηθείσης, θά φθάση τις, νομίζω, νά προφέρη 

τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί νά γράφη όρθότερον παρά έάν 

μετεχειρίζετο Λατινικά γράμματα ώς είς τά τετυπωμένα βι

βλία ύπό τής σχολής τής διαδόσεως τής Πίστεως (Propaganda), 

ά'τινα είναι επίσης δυσανάγνωστα είς ήμας ώς καί είς τούς 

Ελληνας.

Τό δέ πλεονέκτημα τούτο ιδιαιτέρου τινός αλφαβήτου έφαρ- 

μοζομένου εις τήν γλώσσαν κακή τυχη σχεδόν άπωλέσθη πρός 

εκείνους οϊτινες συνείθισαν τήν φανταστικήν προφοράν τής 

οποίας ό έκΡόττερδαμ Εράσμιος έγένετο ό πρώτος προξενητής, 

ήτις μετά ταΰτα άπεμακρυνθη κατά τό μάλλον καί μάλλον τής . 

τών Ελλήνων, μεταποιουμένη διαφόρως είς έκαστον τόπον. 

Αυτη δέ ή προφορά, τής οποίας είναι δυσκολον ν’ άπαλλαχθή 

τις ότε συνείθισεν αύτήν είς τήν νεότητα, καί δέν λογίζεται τόν 

τονισμόν αύτής, είναι σήμερον τό πρώτον έμπόδισμα μεταξύ 

τών Ελληνιστών καί τών Ελλήνων.

Πέρυσιν έξέθεσα μετά ικανών αναπτύξεων τήν ιστορίαν 

ταυτης τής λεγομένης μ,εταρρυθμίσεως τής προφοράς κατά τόν 

ις-̂  αιώνα, ήτις έδωκεν αφορμήν είς μακράς αμφισβητήσεις 

καί ογκώδη πονήματα. Ó Κ . Εγγερος άνεκεφαλαίωσε καί αύ- 

τός τά κυριώτατα μέρη εις τήν αρχήν τού μαθήματος αυτού 

τού πεπερασμένου έτους είς τήν Σορβόνναν διά τής σαφούς 

έκθέσεως μετά τής οποίας πραγματεύεται όλα τά ζητή
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ματα ( ι) . Θ ’ άναγκασθώ νά έπανέλθω πλεονάκις εις ταύτην τήν 

ύπόθεσιν , επειδή ή επιστροφή εις την προφοράν των ϊέλλήνων 

παρά την ευχήν την διατετυπωμένην ύπό τής Ακαδημίας των 

επιγραφών δέν έξετελέσθη άκόμη ούδέ μάλιστα άπεφασίσθη εις 

την διδασκαλίαν του πανεπιστημίου. Η έκρίζωσις συνήθειας 

παλαιάς, καί δταν τις αναγνώριση τάς κακίας, δεν είναι έργον 

μιας ημέρας ούδ’ ενός έ'τους · άλλα τούτο θά γένηται, καί, εί

μαι καταπεπεισμένος^ύπέρ τής διαδο'σεως τής παλαιάς Ελλη

νικής ώς καί τής νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης · καί θά ευχα

ριστηθώ πολύ έάν οί λόγοι μου χρησιμεύσωσι νά έπιστρέψωσί 

τινας ή νά εύκολύνωσιν εις αυτούς μετάβασίν τινα τής οποίας 

δεν αποκρύπτω εις έμαυτόν την δυσκολίαν.

Σήμερον ήθελον νά δείξω ακόμη δυο ζητήματα εις τά όποια 

θά προσπαθήσω ν’ άποκριθώ εις το μάθημα τούτου του εξα

μήνου. Η νεωτέρα Ελληνική γλώσσα διαφέρει πολύ τής αρ

χαίας έλληνικής γλώσσης; μοί είπον πολλάκις. Οϊ νυν Ελληνες 

έχουσι φιλολογίαν ;

Τό μέν πρώτον ζήτημα φαίνεται άπλουστατον, καί οί βλέ- 

ποντες τον δισταγμόν μου ν’ άποκριθώ μέ ήρώτησαν ενίοτε, 

προς περισσοτέραν άκριβολογίαν, αν ή διαφορά ήτο μεγαλειτέρα 

ή μικροτέρα παρά τής Λατινικής καί Ιταλικής γλώσσης; Τό 

ζήτημα είναι περιπλεκτότερον παρ’ όσον φαίνεται.

Βεβαίως ή Λατινική γλώσσα, ώς όλαι αί γλώσσαι, έ'σχε 

μεταβολάς άναπτύξεως καί παρακμής. Α λλ’ ή Ρώμη έχει ένα 

αιώνα φιλολογικόν καί διαλέκτους δεν έλαβεν. Ο Κικέρων καί 

ό Βιργίλιος δεικνύουσι τό άκρον του Λατινικού πεζού λόγου 

καί τής ποιήσεως, τών οποίων διαμένουσι τά σεβαστά πρω-

( ι)  Ίοε τον άριΟ. ι6  του πρώτου ήμών ¿τους  ( π . οΟι).
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τότυπα. Ενωρίς ομοίως ή νεωτέρα Ιταλία είδε την διάλε

κτον τήν γεγεννηιΧένην έκ τής άποσυνθέσεως τής Λατινικής 

ώρισμένην ύπο μεγάλων συγγραφέων, τού Δάντη, Πετράρχου, 

Μακκιαβέλου, Βοκκασίου. Ούδέν τοιουτον έν Ελλάδι. Παρά 

τοϊς αρχαίο ις τά σχήματα τής γλώσσης είναι ποικίλα ώς οί 

μεγαλοφυείς άνδρες είναι διάφοροι καί αί πολιτεία', διηρημέναι. 

ή  άρχαία λοιπόν γλώσσα δεν είναι μία, άλλά πολλαπλή. Ó 

μέν όμηρος έχει βεβαίως ίσχύν άναμφισβήτητον εις τήν επι

κήν ποίησιν · ό δέ Νόννος, Τριφιόδωρος, Κόλουθος, ό Σμυρ- 

ναΐος Κόϊντος, έλος καί ό Τζέτζης, έν τώ ιβ αίώνι εις Τ ά  προ 

τώ ν ό μ η ρ ι κ ώ ν  (καί έδυνάμην νά προσθέσω Ευγένιον τον 

Βούλγαρην, όστις μετέφρασε τήν É v εί δα Ελληνιστί τώ Χ791)» 

έξετυπονον τό ύφος αύτών προς τον όμηρον· άλλά τούτο δεν 

εμπόδιζε τήν γλώσσαν νά μεταβάλλεται ώστε νά προετοιμάσνι 

εις τούς σχολιαστάς τής Αλεξανδρείας πολλάς δυσκολίας καί 

άμφιβολίας εις τήν έξήγησιν του όμήρου. Τινάς δέ αιώνας μετ’ 

αύτόν οί δραματουργοί τών Αθηνών, ό μέν Αισχύλος, Σοφο

κλής, Ευριπίδης, Αριστοφάνης, άνέδειξαν άλλο τι είδος ποιή

σεως εχούσης σχήματα καί γλώσσαν χωριστήν · ό δέ Πίνδαρος 

έκαμε νά έπαναλαμβάνωσι παντού τάς Δωρικάς αύτού ώδάς · 

ό δέ ήρόδοτος άνέγνωσε τήν ιστορίαν αύτού, χειροκροτουν- 

των τών εις Ολυμπίαν συνελθόντων Ελλήνων, καί πολύν και

ρόν μετ’ αυτόν ιστορικοί έζήτησαν νά μιμώνται τά άφελή αυτού 

σχήματα, ώς παρ’ ήμϊν ό Παύλος Λουδοβίκος Κουριέρος άπε- 

μιμήθη τον Αμυότον, ενώ άλλοι έλάμβανον ώς τύπους τον 

Ξενοφώντα καί Θουκυδίδην, τύπους τής καθαρότητος καί τής 

γλαφυράς Αττικής βραχυλογίας. Ó δέ Πλάτων, εις τούς Δ ι α 

λόγους ,  έδημιούργησεν ύφος τεχνητόν τό όποιον άπεΐχε σχε

δόν όσον ή ποίησις τής συνήθους γλώσσης τού καιρού αύτού,
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καί το όποιον Φίλων ό Ιουδαίος νομίζεται ότι έμιμήθη τόσον 

καλά ώστε ν’ άπατηθήτις. Á λλ’ ό Πολύβιος, ό φίλος του Σκι- 

πίωνος, προσεχών ¡/.άλλον εις τά πράγματα παρά εις τάς λέ

ξεις , κατώρθωσε ν’ άναγινώσκωσιν αυτόν άν καί μεταχειριζό- 

μενον την κοινήν γλώσσαν της Αλεξανδρείας, εις την οποίαν 

ολίγον ύστερον οί εύαγγελισταί ενεχάραξαν τον Εβρ'αϊσμόν αύ- 

τών και την υψηλήν απλότητα, ενώ ό Λουκιανός καί οί σο- 

φισταί έζήτουν νά κινώσιν άκροατάς άναισθήτονς διά της ¡/.ίξεως 

αρχαϊσμών καί νέων μεταφορών.

Ο πλούτος, ή ποικιλία καί ενίοτε ή σύγχυσις των γλωσσών 

είναι τοιαύτη ώστε περιλαμβάνουσιν υπό τό όνομα νεωτέρα 

Ελληνική γλώσσα , ήστινος οί γραμματικοί ήθέλησαν νά συμ- 

πυκνώσωσι τους νόμους εις ενα μ-οναδικόν κώδικα, ούτινος τό 

λεξικόν από του Ερρίκου Στεφάνου έπλουτίσθη εκ τινων δέκα 

χιλιάδων λε'ξεων, τό όποιον δεν εμποδίζει παν άρχαίον κείμενον 

άνακαλυπτόμενον νά πορίζη σχεδόν πάντοτε προσθήκην τινά 

εις τον Θησαυρόν  ή παρατήρησιν προσθετέαν εις τους παν-  

δ έ κ τ α ς  τής γραμματικής. Εννοείται ότι δεν υπάρχει σχεδόν 

εκφρασις τής κοινής Ελληνικής γλώσσης (ήτις είναι μόνον τέ

λος πάντων τό περίσσωμα τών προτε'ρων αιώνων) ή'ντινα θε

ίων  τις νά μη δυνηθή νά βάλη πλησίον τινός σχήματος αρ

χαίας διαλέκτου ή ν’ άνευρη εις την Νέαν διαθήκην, εις τον 

Αριστοφάνην ή καί εις τον Ομηρον. Ούτως ό Χριστόπουλος 

έξέδωκε περί τάς άρχάς του παρόντος αίώνος γραμματικήν 

τινα νεωτέρας Ελληνικής γλώσσης ύπό τό όνομα Α ί ο λ ο  διο

ρι σμοί .

Πάλιν ή κοινή γλώσσα (καί άπό τής πτώσεως τής Κων

σταντινουπόλεως λαμβανομένη) έπαθεν ή'δη πολλάς μεταβολάς 

καί πάσχει καθ’ έκάστην. Δεν εσχε Δάντην νά όρίση αύτήν,
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καί οί φιλολόγοι του παρόντος, άνεξάρτητοι όντως κατά τόυφος 

ώς κατά παν άλλο, δεν θά ΰπέφερον ακαδημίαν Ttvá έμποδί» 

ζουσαν τους άγώνας αυτών, τών μέν πρός τό πλησιάζειν εις 

τήν άρχαίαν γλώσσαν, τών δε πρός τό άπαλλάττεσθαι 

αυτής.

Εννοείτε, κύριοι, ότι δεν είναι εύκολον νά εϊπτ) τις εως πό

σον ή νεωτερα Ελληνική γλώσσα διαφέρει τής άρχαίας. Τό παν 

εξαρτάται έκ τής συγκρίσεως τήν οποίαν τις κάμνει. Καθ’ 

αύτό είναι πάντοτε ή αυτή γλώσσα ή'τις μετεποιήθη άκατα- 

παύστως. Κατά τον Βυζαντινόν μεσαιώνα αύται αί μεταποιή

σεις υπήρξαν βαθεΐαι εις τον λαόν. Αλλ’ οί συγγραφείς άπε- 

κρυπτον αύτάς όσον έδυναντο κατά τήν παιδείαν τήν οποίαν 

είχον, μιμούμενοι τους άρχαίους. Καθίστατο δέ ουτω γλωσσά 

τις γραφόμενη ή φιλολογική καί γλώσσα λαλουμένη ήστινος 

εχομεν μόνον σπάνια δείγματα, άτινα όμως έπιτρέπουσιν ημάς 

ν’ άναβώμεν εις τον ιβ' αιώνα καί μάλιστα άνωτέρω. Μετά δέ 

τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως τουναντίον ή φιλολογική 

Ελληνική γλώσσα είναι ήδη εύχρηστος μόνον παρά τισιν όλί- 

γοις σοφοίς, καί ή λαλουμεν/ι προέρχεται καί εις τά βιβλία, 

πρώτον μέν χωρίς άλλον κανόνα παρά τήν συνήθειαν (ήτις είναι 

καί αυτή εύλογος), έπειτα ολίγον κατ’ ολίγον κανονιζομένη 

συστηματικώς, όχι όμως χωρίς σφοδράς λογομαχίας μεταξύ 

τών σοφών.
Λ
Εν μέρος τών λόγων ημών του πεπερασμένου έτους εγέ- 

νετο περί τούτων τών διαφορών καί τής συγκρίσεως τής Ε λ

ληνικής γλώσσης τών διαφόρων αιώνων, καί, εάν δύναμαι νά 

έκφρασθώ οΰτω, διαφόρων καταστάσεων. Διά τούτο είχον 

εκλέξει καί λογίζομαι νά σάς φέρω άκόμη δείγματα του εκ

κλησιαστικού ύφους, τό όποιον παριστα τήν γεγραμμένην

— 251 —



παράδοσιν, δημοτικά άσματα, έκφρασιν τής διά στόματος 

παραδόσεως, καί νεώτερα πονήματα είς τά όποια ζητεί τις ν’ 

άνοιξη, νε'ας οδούς. Τέλος ένόμισα ότι δέν έδυνάμην νά κάμω 

τι καλλίτερον, πρός άνακεφαλαίιυσιν τρόπον τινά ταύτης τής 

συγκρίσεως, παρά νά φέρω τόμον τινά τών Παραλ λ η ' λ ων  

βίων του Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ  τους οποίους τις τών διαπρεπεστά- 

των σοφών τών Αθηνών έπεχειρίσθη νά καταστήση καταλη

πτούς είς τόν λαόν άντικαθιστών τάς λέξεις ή τών φράσεων 

τήν κατασκευήν αί'τινες έδυναντο νά έχωσί τινα σκοτεινό- 

τητα δι’ εκφράσεων αϊτινες, άν καί μή ούσαι χυδαίαι, είναι 

όμως εύκατάληπτοι είς όλους. Μοί έφάνη δέ ότι αΰτη ή μετά- 

φρασις, θετομένη άντικρυ του κειμένου συγγραφέως δστις 

παριστά καί αυτός εκείνος ίκανώς τό μέσον ύφος τής άρχαιό- 

τητος, ήτο τό άκριβέστατον μέτρον τού άποστη'μάτος τό 

όποιον χωρίζει σήμερον τάς δυο διαλέκτους. Θ ’ αξιωθώ νά 

σάς παρουσιάσω ακόμη τινά κεφάλαια αύτής.

Τό δεύτερον ζήτημα τό όποιον προ ολίγου έδειξα, ή νεωτέρα 

Ελλάς έχει φιλολογίαν; θά μάς άπασχολήση είς πολλάς συνε

δριάσεις. Επιδέχεται ομοίως διαφόρους αποκρίσεις κατά τας 

κατά τό μάλλον καί ήττον μεγάλας άρετάς τάς όποιας απαι

τεί τις είς βιβλίον άξιον ν’ άριθμήται μεταξύ φιλολογικών πο

νημάτων. Οί καθ’ ημάς Ελληνες πρώτοι θά ώμολόγουν ότι 

ολίγα τινάέχουσι νά βάλωσιν είς συγκρισιν πρός τάρχαία αρι

στουργήματα τά όποια ακόμη άποτελούσι τόν θαυμασμόν του 

κόσμου. Δέν δυναταί τις μηδέ νά πεοιμένη νά εύρη είς έθνος 

διαφυγόν μόλις προ ήμίσεος αίώνος τήν βαρβαρωτάτην τυραν

νίαν, καί τό οποίον έχει άκόμη παντοίας δυσκολίας, πλουτη του 

νοός άξια νά παραβάλωνται πρός εκείνα άτινα πολλοί εύτυχίας 

αιώνες συνεσώρευσαν έν Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία. Α λλ’ όταν
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ε’κθέσω ενώπιον υμών τόν κατάλογον δντινα έκαμεν ό Κ . ΙΙα- 

παδόπουλος Βρετός όλων όσα οί Ελληνες ¿τύπωσαν άπό τής 

πτώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τής άπέλευθερώσεως 

αύτών, καί όταν προσθέσω τό κεφάλαιον εκείνων τά όποία έκ- 

δίδονται τώρα καθ’ έ'καστον έτος έν Ελλάδι ή ύπό Ελλήνων, 

θά ομολογήσετε ότι,  ύπολογιζομένης κατ’ αναλογίαν τής πλη- 

θυος τού λαού, κανέν έθνος δέν παρουσιάζει μεγαλειτέοαν τού 

νοός ένέργειαν. Αλλά, θά είπη τις, τό ζήτημα δέν είναι τούτο. 

Τ ί μέλλει τω όντι τούς ξένους νά έχωσιν αί Αθήναι δεκαπέντε 

ή εΐκοσιν εφημερίδας , έάν άφανίζωνται συζητοΰντες μ.αταίας 

πολιτικάς συζητήσεις τών όποιων ή περιέργεια δέν υπερβαίνει 

τήν διάρκειαν μιάς έβδομάδος ή καί φιλονεικοΰντες άθλιας 

προσωπικάς φιλονεικίας; Τ ί μέλλει πλήθος νέων βιβλίων, έάν 

vivat τά περισσότερα μεταφράσεις Γαλλικών μυθιστορημάτων, 

τά όποία ολίγον φροντίζει τις ν’ άναγνώση πάλιν ; Δέν είναι ό 

αριθμός τών φιλολογικών πονημάτων, άλλ’ ή λαμπρότης ή ή 

πρωτοτυπία ένίών ή'τις άρκεί νά κινήση τήν έπιθυμίαν τού 

σπουδάζειν ξένην τινά γλώσσαν. Πέραν τών όοίων τινός τόπου τί 

γνωρίζει τις κοινώς τής φιλολογίας αύτου; Τέσσαρα ή πέντε ονό

ματα, ένίοτε όλιγώτερα. Εκ μέν τής Ισπανίας τον Σερβάντην,τόν 

Καλδερών, τόν Λόπε δέ Βέγα, τόν Υνιάρτην- έκ δέ τής Πορτο- 

γαλλίαςτόν Καμοένσην. Τήν Γερμανικήν καί Αγγλικήν φιλολο

γίαν γνιορίζομεν κάλλιον ■ άλλά καί μόνοι άν ήσαν ό S ch il

ler, ó Goethe, ó K lopstock, ó Shakespeare, ό Μίλτων, ό 

Pope, ό W alter Scott, ό Βύρων, ήρκουν νά μάς κάμνωσι νά 

σπουδάζωμεν ταύτας τάς δυο γλώσσας. Εχέτω ή νεωτέρα Ελλάς 

Δάντην τινά, καί ημείς θά φροντίζωμεν ν’ άναγινώσκωμεν αύτόν, 

νά μεταφράζωμεν, νά σχολιάζωμεν. — Είπον ήδη, ή Ελλάς, 

άν καί ή ποιητική ευφυΐα ήναι έν αύτή κοινή, δέν έγέννησεν έ'ως
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τώρα ούδέν τό όποιον δυναται νά παραβληθή πρός τήν Θεί αν 

Κωμ ωδ ί α ν ,  καί πρέπει μάλιστανά ομολογήσω ό'τι δέν ελπίζω 

τι τοιούτον εις τό μέλλον. Ολοι οι καιροί δέν είναι πρόσφοροι 

εις γέννησιν μεγάλου τινός επικού ποιήματος.

Πρ έπει ν’ άναφυή μέγας τις ποιητής, ΰποστηριζόμενος 

παρ’ όλου τού κοινού, καί έν ταύτώ ή γλώσσα νά ήναι άκόμη 

άοκετά εύστροφος διά νά μορφώση αυτήν όπως θέλει, ή άνα- 

πτέρωσις αυτού νά μή έμποδίζεται κατά πάσαν ώραν ύπό 

μυρίων άπαιτημάτων. Εις τον ιγ* καί τον ιδ; αιώνα ή δημο

τική Ελληνική γλώσσα, ώς δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τινων 

ποιημάτων Θεοδώρου τού Προδ ρόμου, είχε προσπαθήσει νά 

είσχωρήση εις τήν Κωνσταντινουπολιν · άλλά περκορίζετο εις 

μικροτάτας υποθέσεις ΰπό τής ισχύος τής αύλής, ήστινος όλοι 

οί άγώνες έτεινον εις τό διατηρεΐν τήν χρήσιν τής κλασσικής 

γλώσσης. Τά δημόσια δυστυχήματα ένεπνευσαν κατά τον ιε* 

αιώνα εις τον Γεωργιλλάν δυο ποιήματα περί τής Π α ν ώ λ ο υ ς  

τ ή ς  Ρόδου καί τής Π τ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  Κ ω σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς .  

Α λλ’ έν ταυτη τ ? ι  καταπτώσει τής Ελληνικής αυτοκρατορίας 

οί άνθρωποι μετέχουσι τής γενικής καταπιέσεως. Η ποιητική 

ευφυΐα άναφαίνεται μέν εις τινα άσματα ορεινών, άλλά δέν δυνα- 

ται νά ύπερβή τήν διάρκειαν προσκαίρου κινήσεως, μη δ έ νά 

άναπληρώση τήν παιδείαν τήν οποίαν δέν έχουσι. Σήμεοον δέ 

ή Ελλάς φαίνεται ότι έχει μίαν μόνον ιδέαν · νά έξισωθή όσον 

τάχιστα τοΐς μάλιστα προκεχωρημένοίς τής Ευρώπης έθνεσι. 

Καταγίνεται λοιπόν νά μιμήται αυτά τόσον ώστε άμελεϊ τάς 

δίας αυτής δυνάμεις. Δέν άνήκει εις ημάς νά μεμφθώμεν 

τον θαυμασμόν αύτής πρός τήν Γαλλίαν καί τά πονήματα 

ταυτης· άλλως δέ δέν τείνει μόνη αύτή εις τήν μίμησιν. Αλλά 

δέν έπρεπε νά φαντασθώμεν ότι δέν έχει πρωτότυπα πονή
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μεγίστης έπιτυχίας. Τά ποιήματα τού Χριστοπουλου, Σου- 

τσου, Κάλβου τού Ζακυνθίου, Σαλομοΰ, μετεφοάσθησαν εις τήν 

Γαλλικήν γλώσσαν, καί άναγινώσκονται μετά περισσοτέρας 

άκόμη εύχαριστήσεως εις τήν πρωτότυπον γλώσσαν. Πολλά 

άλλα ή'ξιζον νά γνωρισθώσιν. Θά σάς σημειώσω πρωτότυπα 

πονήματα άξια λόγου εις τήν ιστορίαν, τήν φιλοσοφίαν, τήν 

άρχαιολογίαν. Τέλος όλαι αί μεταφράσεις είναι κατά τό μάλλον 

καί ήττον περίεργοι, Δυναται νά ΰπάρχη όφελος εις τους άσχο- 

λουμένους περί τάς άνατολικάς γλώσσας νά παραβάλωσι πρός τά 

σανσκριτικά βιβλία μεταφράσεις τάς όποιας αυτών ό Γαλανός 

έκαμεν έν Bénarès μετά άκριβείας εις τήν όποιαν ή μακρά αυτού 

διαμονή εις τάς Ινδίας καί ή ομοιομορφία τών δυο διαλέκτων 

ουνεχώρει εις αύτόν νά φθάση μάλλον παρ’ όσον είχον ή'δη 

δυνηθή οί τής Ευρώπης σοφοί. Οί Αραβικοί μύθοι μετε- 

φράσθησαν Ελληνιστί έκ τίνος κειμένου διαφόρου έκείνου τό 

όποιον ό Galland μετεχειρίσθη εις τάς Mille et une Nuits αυ

τού. Ο δέ Συντίπας καί τό μυθιστόρημα τού Αλεξάνδρου υπήρξαν 

εις νεωτέραν Ελληνικήν γλώσσαν προ τών πονημάτων τά όποια 

έγενοντο περί αυτών παρ’ ήμϊν. Η τελευταία Ελληνική μετάφρασις 

τού Κ . Κροκίδατής Ιστορίας τής Ρωσσίας τού Καραμσίνου πε

ριέχει προσθήκας καί διορθώσεις αΐτινες καθιστώσιν αυτήν προ- 

τιμητέαν τής Γαλλικής μεταφράσεως. Εάν δέν ήναί τις πολυ- 

γλιοττος, θ’ άναγνώση ευχαρίστως εις μίαν καί τήν αυτήν γλώσ

σαν τάς τραγωδίας τού Μεταστασίου, τού Γολδόνη καί τόνΠάστορ 

Φιδο, τον Γέσνερ, τον Κοζτβούε, τόν Βίλλανδ, τόν Αύγουστον 

Λαφονταίν, τόν Γόλσμιθ, τόν Λόκκ, τόν Βένθαμ, όλα τά συγ

γράμματα τά όποια εις τους διαφόρους τόπους έφημίσθησαν. Τέ

λος πάντων είναι χαράς πρόξενον εις ημάς καί ένίοτε αίτιον ώφε-
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λίμου συγκρίσεως ν’ άναγινώσκωμεν πάλιν Ελληνιστί τ ’ άριστουρ 

γήματα τής ήμετέρας φιλολογίας* τόν Λόγον περί  τ ή ς  καθο

λικής ιστορί ας του Βοσουέτου, τόν Τ η λ έ μ . α χ ο ν  του Φενελώ- 

νος, τους Κό σ μ ο υ ς  του Φοντενέλλου, τήν Κοι ν ων ι κήν  Συν- 

θη'κην του Ρουσσώ, Κ ά ρ ο λ ο ν  τόν  ΙΒ ί του Βολταίρου, τήν 

Πε ρι ήγησι ν  τού ν έ ο υ Α ν αχ ά ρ σ ι δ ο ς ,  έπειτα τά σύγχρονα ή- 

μ.ών μυθιστορήματα του Σαιντίνου, Οκταβίου Φεουϊλέτου, Σαν- 

τώ. Οί ζωγράφοι βάλλουσιν ενίοτε τούς αύτών πίνακας πρό τίνος 

κατόπτρου * λέγουσιν ότι έν τή ούτως αντανακλώμενη εικόνι 

καταλαμβάνει τις κάλλιαν τάς άρετάς καί τάς κακίας. Οί ήμέτε- 

ροι Γάλλοι μεταφρασταί,. όπόταν άμιλλώνται πρός αρχαίους Ελ

ληνας συγγραφείς, έ'ργον έργάζονται επίπονον καί σπανίως εύ- 

χαριστούσι τούς επιστήμονας, είτε διότι δέν καταλαμβάνουσι 

πάντοτε καλώς τά κάλλη του πρωτοτύπου, είτε διότι ή γλώσσα 

ημών δέν δυναται νά έκφράζη αύτά. Η δέ νεωτέρα Ελληνική 

γλώσσα καί διά του πλούτου του αρχαίου λεξικού έκ τού 

οποίου λαμβάνει όσον θέλει, καί διά τών τολμηρών αύτής σχη

μάτων ισχύει τά μέγιστα πρός ακριβείς μεταφράσεις. Είναι 

τρόπον τινά φωτογραφία1, μή ύποκρυπτουσαι τάς κακίας, άλλ’ 

έκφράζουσαι καί τά λεπτότατα χαρακτηριστικά, καί κατορθό- 

νουσιν ένίοτε νά εύχαριστήσωσι καί τόν συγγραφέα.

Ώς πέρυσι, θ’ άναγινώσκωμεν κεφάλαιά τινα τών μυθιστορη

μάτων άτινα ήξιζον τά μέγιστα νά μεταφρασθώσιν ή μετεφρά- 

σθησαν έπιτυχέστατα. Αΰτη δέ είναι εύκαιρίαφιλολογικών παρα

τηρήσεων περί τής φυσεως τών δυο γλωσσών καί έν ταύτω καί έφό- 

διον είς τήν συνομιλίαν, σκοπός τόν οποίον δέν πρέπει ποτέ τις νά 

λησμ.ονήση έν τή διδασκαλία λαλουμένης τινός γλώσσης. Ελπίζω 

ότι προ τού τέλους τού έτους θά φθάσωμεν ούτως είς κατάστασιν 

νά δυνάμεθα ν’ άνταλλάττωμ,εν τάς· ιδέας ημών Ελληνιστί, μά-
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λίστα εάν τινες ηδη γεγυμνασμένοι διά τίνος διαμονής ένΕλλάδι 

καί μάλιστα Ελληνες τινες μέ κάμνωσι την τιμήν νά με- 

τε'γωσιν ενίοτε τούτων των συνεδριάσεων. Προς δφελος δλων 

θά ηναι, καί πρώτον του διδασκάλου ( ι) .

BRUNET DE PRESLE.

(Μετάφρασις Ίωάννου Πανταζίδον.)

( ι)  ‘Ο ¿ναρκτήριος ουτος λόγος έζεφωνήθη κατά τό ετος ι865  έν τή Σχολ^ 
των Ανατολικών γλωσσών.
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