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Ι Ο Υ Λ Ι Ο Ι  ISO ?

Έ χδίδοτει μετά έχτάχτου ήμιφΰλλου.
« Π αι5 ιία  γάρ τών ιν  !?)ανν udvov Ιστ'ι* ά&άνΛίόν χα ιβ ιΓ ον,»  |

(Πλούταρχος.) j

S o r o f t c ίμ π ιρ ιε χ ο μ ίν ω ΐ.
ι Τά S'jo Ελεγεία τοϋ πο'.νιτοΰ Βαλαωρίτου.— Οί Ελληνες της 
|Αλεξανδρεί«ς κ χ I ό ζΐλος αΰτών διά τά έλλν,νικά γράμματα·-—! 
,Αρμάνδος καί Θ/ιρετίχ (Δινίγνιμα).— Αί εξετάσεις.·— Λόγος Ιπική-Ι 
^ειος εις Δτ;μ. Πελεκάσην.— Η  εν Α γγλία  τάτ'.ς πρί>; συνένω- 
;σιν τών εκκλησιών.— Δυο ποιπν.άτια. J
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Φ ίλτατέ piot . . . .

Μετά πλείστης όσης εΰχαριστήσεως άνέγνων είς Αγανίππην 
ΐή ν  εμβριθή διατριβήν περί τοΰ άξιολόγου νέου έργου (ο Αθ. 
Διάκος) τοΰ εθνικού ποιητού μας Βαλαωρίτου" προεθέμην καί 
εγώ νά γράψω ολίγα περί αύτοϋ, άλλ ήδη ήθελον άποβη φορ
τικά. Δέν είναι αμφιβολία δτι 5 ποιητής μας πανταχοΰ τώ» 
ποιημάτων του φαίνεται Φοιβόληπτος" προπάντων δμως ευ
ρίσκω αΰτον έξοχώτερον εϊς τά  Μνημόσυνά του, τά  όποιοι 
οσάκις ήθελα άναγνώσει, είναι αδύνατον νά μή πληρώσω την 
φαντασίαν μου μέ περιγραφάς φυσικών καί ηθικών σκηνών, 
καί νά μη κεντήσω την καρδία* μου μέ αισθήματα μελαγ
χολίας καί ενθουσιασμού.

Καί κατ’ αϋτάς, μετά την άνάγνωσιν τοϋ Διάκου, ή&έλησ* 
νά διέλΟω καί πάλιν τάς ωραίας σελίδας τών Μνημοσυνών" 
τάς διήλθον’ δέν ήδυνήθην δμως νά έκφύγω την βαθεΐαν συγ- 
κίνησιν, ην Ινεποίησαν είς την καρδίαν μου τά  δυο εν αυτοϊς 
μάλιστα Ε λ ε γ ε ία ,  τουτέστιν ή Ν εχρ ιχή  ’ίϊόί/ καί το Ψ ν- 
γοσά ΰΰα το ΐ. ΣυνεκινηΟην δέ τοσοϋτον, ώστε άπεφάσισα νά λά 
βω τον ασθενή κάλαμόν μου, καί νά ρίψω περί αδτών δύο 
γραμμάς έπί τού χάρτου. Τάς δύο ταύτας γραμμάς μου σοί 
αποστέλλω, 'ίνα, άν δεν εχητε δυσκολίαν, καταχωρίσητε εις 
τήν Αγανίππην.

‘Ο σου.

ΙίίΑΝΝΙΙΣ Ν. ΣΤΑΜΛΙΕΛΟΣ.
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ΤΛ ΔΥΠ Ε Λ Ε ΙΕ ΙΛ

τοΰ ποιητού ΒαΛαωρίτον.

Εν τη συλλογή τών Μνημοσυνών του ό Λευκάδίος Ποιητές 
μας παρέχει τρανά δείγματα καί τής περί την ελεγειακήν 
Ποίησιν δεξιότητάς του, δημοσιεύσας έκεΐ δύο τοιαύτης φύ- 
σεως άσματα, εγγεγραμμένα , τό μεν Ν έγρ ικ η  'ί}δή, το δέ 
Ψ υχοοσάβΰατον' δι’ έκείνου μεν θρηνεί τον άωρον θάνατον 
ώραίας νεονύμφου, διά τούτου δέ οδύρεται, ώς πατηο, τον 
αιώνιον χωρισμόν τοϋ τρυφεροϋ τέκνου του' καί ε;ς τά δύο 
σκορπίζει τά ώχρά άνθη τοϋ τάφου! Αν καί πλεϊστοι λ ό - 
γιοι, έμογενεϊς τε καί άλ.λογενε'.ς, έγραψαν έν γένει περί τών 
Μνημοσύνων, έκθειάσαντες πρεπόντως καί τάς άρετάς τοϋ ποιή
ματος, καί τά  αισθήματα τοϋ ποιητοϋ, μόλοντοϋτο άς συγ- 
χωοηθή καί είς ήμάς τώρα νά έπιφέοωμεν καλολογικήν τινα 
άνάλυσιν ιδιαιτέρως έπί τών δύο είρημένων Ελεγείων αΰτοϋ, 
τά  δποϊα, δσάκις διήλθομιν, ποτέ δέν άφησαν την καρδίαν 
μας άσυγκίνητον.

Α'.
Ν ΕΚ ΡΙΚ Η  ί,ΙΑΙΙ.

ύ  αιφνίδιος θάνατος ώ ραίϊς νεονύμφου είναι τής πενΟηρ&ς 
ταύτης ώδής τ6 άντικείμενον, τό όποιον βαίνει μεταξύ τοϋ 
καλοϋ καί τοϋ υψηλοϋ. Αλληγορεϊται ή νεόνυμφος είς τό £ό- 
δον, ώς ποτε ή καλή τοϋ Ανακρέοντος Μύριλλα. Εϋφυες-άτη 
εΐναι τώ οντι ή αλληγορία αυτη, διότι έν τώ ρόδω ού μό
νον τό ερωτικόν κάλλος διοράται, αλλά καί τό τοϋ βίου μ ά - 
ταιον καί άκαριαΤον. Εκ τούτου καί ερρέθη υπό τών ποιητών 

»£ ’ eta d' un giorno solo e della rosa.— »

καί υπό τής ωδή; μας
tT i i r  αυγή  μ έ  r ή δροσού.Ια έί\εψύτρωο Era ρόδο"
» Τ ή ν  αύγη  μ έ  τή δροαούΛα ϊμαράθΐ)γ.ί τό ρόδο.—  #

Προσ<οποποιοϋνται τά  άστρα' καί ό μέγας ψαλμωδός τά έν-
εψύχωσεν, είπών— «Ο ί ούρανοι δ ιη γούντα ι δόξαν Θεοΰ.» —
Ταϋτα έρωτικώς έπιβλέποντα είς τό ρόδον, έκτείνουσι τάς 
χεΐρας ΐνα τό άνυψώσωσιν είς τόν ουρανόν διά την αρετήν του 
εκείνην, ητις ποτέ καί τήν καλήν Φθίην άνεβίβασεν ε’κεΐ σύν- 
ευνον τοϋ Διός.

ύ  ποιητης απορών πώς εμαρανΟη το ρόδον, υποπτεύεται 
ευφυέστατα μή <5 ερωτικός Βορέας ηρπασε τήν ευωδίαν του, 
ώς ποτε τήν παρθενικήν καλλονήν τής ωραίας ήρειΟυίας. ’

»M i/r ' iJ tif,ασεν έχ ιϊθ εν  ύ Βοριάς ό π χγω μ ίνος  
»ΚαΙ σάν tj.oε τέτοιο ρόδο ύ oy.Jnpdc έρω τιμένος  

» Λ ρ π α ζε  τη μυρω διά  τον 
» h a l ζην xfjpe ’στά ρρτερά ιου;»

Το ρόδον μας έντοσούτω κείται ε’ν μεγάλοι μ αρασ μ έ' δέν 
άρκΰ τοϋτο'_ χάνεται καί διόλου' διά τής τοιαύτης μεταβά
σ εις , ητις είναι χρώματος μάλλον μετάβασις, $ ιδέας, τό 
παΟο» επαύξανα, και ο ποιητης απορεί περί τής άπωλείας του. 
Μανθάνει δέ ότι ήρπάγη bnb ακατανόητου τινός δαίμονος.

» 4 i r  ήίεύρω '. . . .  Κ άποιος π π ε  δ τ ι εψές τό β ρ ά δ υ  βράδυ  
» Ε ΐδ ί χαποιονι yd ψεύγτ} 'τά ν -κ α π ν ό ς  μ έ  τόν αγέρα.
3 Τ ’ iU oT6 του V tor μαύρο 'σάν τ β  ^ χ τ α ς  τό σκοτάδι

»Κ έ.ία<ρρό ’adv τόν αιθέρα. » 

ί ϊ  τοιαύτη ασάφεια υψόνει θαυμασίως τήν ιδέαν τοϋ Χ ά- 
ρωνος, ό ίτις είκονίζεται μεγαλαυχών είς τά  κύματα καί τόν 
χόρτον διά τόν θρίαμβον τής άοπαγή; τοιούτου ωραίου π λ ά 
σματος. Τά  ̂κύματα τόν βλέπουν καί παραμεροΰν, τό χόρτον 
αποθνήσκει υπό τούς πόδας τοϋ ίππου του.— Τψηλή ιδέα τής 
φρίκης καί τής παντοκρατορίας αΰτοϋ!

Ι ο  Ελεγεΐον τελευτά μετά δριμυτάτης γνωμολογίας 

» Τέτο ια  ρόδα καί τοΰ Χ ά ρ ο υ  χάνουν άμορφα τά  ατήθια  
t i r  tϊ.Ιήθεια , εΊν ά.Ιήθεια,·— »

Β'.
Τό Ψυχοαά()6ατο.

" 11 ^έκ τοϋ τάφου έμφάνισις τρυφεράς καί μονογενούς κόρης 
ιΐς τόν όδυρόμενον πατέρα της είναι τό άντικείμενον τοϋ Ε 
λεγείου τούτου, ό  Χαρακτήρ αΰτοϋ είναι μάλλον καλός $ υψη- 
λος,^ η οϊ oUovojxix του φυσική. Εν τη συλλογή τώ ν Μνη- 
μοσυνων κατέχει τόν πρώτον τόπον διά τήν άνθηράν φρά- 
σιν του, διά τά πενθηρά «ίσΟήματά του καί δια τάς εκφρχ*



στικά; εικόνα; του. Καί ήδύνατο άραγε νά έχω άλλως, ενώ 
ό τεθλιμμένος πατήρ είναι αυτός ουτος 6 ποιητής;

Τ4 μόνον ίσως, δπερ ήδυνατό τις νά παρατηρήσω ώς ελάτ
τω μα τοΰ Ελεγείου, είναι δτι άρχεται προοιμιακής, διότι 6 
τρόπος ουτος άντίκειται εί; τδ  σύντονον καί παθητικόν τή ; 
Λυρικής ποιήσεω;· Α λλα καί τοΰτο δικαιολογεί έν μέρει ή τοΰ 
προοιμίου βραχύτη; καί τδ δραματικόν τοΰ ποιήματος.

Οι φίλοι τή ; μ,ικρας Μαρίας είναι τά  τρυφερά άνθη τοΰ 
κήπου τη ;. 'Ανθο; έφαίνετο καί αύτή τρυφερόν καί ώραΐον, ώς 
τδ ρόδον, καί είχε δίκαιον ή £οδον.ά νά τήν καλή αδελ
φήν της. 0  τεθλιμμένος πατήρ καταβαίνει εί; τδν κήπον καί 
έρωτα; τά άνθη περί αυτή;' δεν είναι παράδοξον' είναι πρώ
τον τοΰτο τδ πικρόν ποτήριον, τδ όποιον ώς πατήρ γεύε
τα ι, καί διά τοΰτο ή καρδία του μεθύιι, καί γίνεται παρά
φορο;.— Παοκτήρησέ τον, άκουσέ τον, καί άν δυνηθή; μή τδν 
συμπονέσης.

ν>'Ε>τήγε ’στή ζρανταφν.Ιιά 
’Εψές μέ τό φεγγάρι.
'Τής Jkt.t—χή (piJsrAda σου 
Μ ή ν  η.ίθε 'J u  yd n ip y  
Τ ά  ρόόα σου. r d  otoJio&jj
Σ ιή ν  έχχΛηοιά r d  π ά γ , ----

Κ ’ έχείνη τ' απαντάει'
— Κ άθε πρωί' τήν ί·6Λιηα 

μορφή σάν ίμ έν α ’
Μ ο ύ  έμ έτρ α ΐ zd  ρόΑα μου,
Κ ι  αν ε.Ιειπε χάνένα,
Μ ' ΙμάΑΑονε χαί μωΛεγε  
Π ώ ς θά μέ παραίτηση

Κ α ι  d i  θά μ' άγακήστ).—

ΐ ΐά ε ι 'σζό τυχτο.Ιού.ίουόο,
Τό β .Η π ει μαραμένο.
— Γ ια τ ί Jov.ioBJiμου  ι ι υ ’ αχνό  
Κ αϊ παραπονεμένο·,
Λ έ σωφερ’ ή Μ αρία  σου 
Ν εράκι άπό τή ΰφνση

Ε ψ έ ς  r d  σέ noilatf,—  
—  Τή νύ χ ια ,  rd μεσάνυχτα  
Ε χει  πού καρτερούσα 
Νά.ΙΘ' ή Μαρία νά  μ' εύρί} 
Κ ’ έστεκα κ’ άγρυπνονσα, 
Μέσα 'σζό φ&ς τοΰ φεγγαριού 
Μού 'φάνη πώς ζήν tJdat 

Πώφευγε ’σάν άχτίόα.—  »

Προσωποποιοΰνται τά  άνθη' καί τ ί ;  δέν τβϊ; εδωκε τοιαύτην 
τιμήν; άνθος ή τον καί δ Νάρκισσο;, άνθο; καί ή Δάφνη, καί 
ό f  άκινθο;. Είς τήν άπόκρισιν τοΰ ρόδου είκβνίζεται θαυμα- 
c iu ; δ αθώος Χαί τρυφερδς χαρακτήρ του, είς δέ έκείνην τοϋ 
νυχτολούλουδου παρατηρεϊται καί υψηλή τ ι ;  ιδέα, στηριζομέν,π 

..st; τήν κτάφεικν τών στίχων τούτων.

τ>Μέσα ’στό φως τον φεγγαριού 
Μού ’φάνη πώς τήν ιΐύα,

Πωφίυγε 'σάν άχτίάα .—  «

Κλαυθμυρά φωνή έκ τών πέριζ φέρει τδν πχτέρα άπδ τοΰ· 
κήπου εί; τδν τάφον τή ; Μαρία; του. Είναι ψυχοσάββατον 
καί οί νεκροί περί μέσα; νύκτας

Μ εγά .ίη ν  ίχο νν ε  γιορτή ,
Κ α ί  6γa ivoυr στολισμένοι,
Σ ά ν  νιόννφοι ά.τ’ rd  μνήματα  
Μέ τ’ άσπρα σάβανά ζους 
Ν ά  'φ&ν τά χόΑυβά ζους.—  » 

ίστατο ώ ; άλλο; νεκρδ; έπί τοΰ τάφου τή ; Μάρίάς του* 
περιμένων νά συνεορτάσω μ ϊτ ’ αυτή;. Τέλος πάντων,

7 Ι.ΙΘαπ τά μεσάνυχτα"
Έσείστηχε τό μνήμα.
Βγα.ίν ή Μαρία ύ.Ιό,Ιιυχη.

0  σκοτασμδ; τοΰ πνεύματος καί δ τάραχος τή ; καρδία; 
καθιστώσιν αύτδν ‘τοσοϋτον ηλίθιον, ώστε είς τήν πολυπό- 
θητον τή; θυγατρός του έμφάνισιν, άντί νά συγκινηθή, μένει 
άφωνος,, αδάκρυτος, ψυχρδ;, ώ ; τδ εϊδωλον τή ; Νιόβη;. Αλ- 
λ ’ ή Μαρία;— ή Μαρία όρμοι είς. τάς άγκάλας του καί ά - 
σπαζομένη αύτδν περιπαθώς κλαίεται διά τήν έρημίαν της, 
διά τδ φοβερδν καί ψυχρόν της κατοικηϊήριο·ν, διά τήν ς-έ- 
ρησιν τών· π α τ ρ ιό ν  καί μητρικών φίλτρων-— άκούει δ πατήρ" άλ
λ ’ ακούει καί σιο>πα:. Πείθεται νά τήν άκολουθήυη ώ ; αιώ
νιο; σύντροφο; εί; τδν τάφον τη;" καί έχρειάζετο αράγε με
γάλη ^ητοοεία λόγο)ν;— βαδίζουν ίμοΰ έκεϊ" προηγείται ή θυ- 
γάτηρ, επεται δ πατήρ, άλλ’ επεται καί « ω π α .— Πόσην π α -  
θητ'ικότητα εμπνέει εί; τήν εικόνα μ α ; fi βαθέΐα σιωπή τοΰ 
π α τρ ό ;!— II πλοκή προβαίνει καί περαιτέρω" φθάνει δ πατήρ 
εί; τδ χεΈλο; τοΰ τάφου' είναι έτοιμο; νά καταβη, άλλ έν- 
θυμεΐται τήν άθλίαν μητέρα, καί ή καρδία του διχοτομείτο». 

»ΛΥ ?) μ ά ννα  σον, Μ αρία  μου, 
ο Κ ι ή μά ννα  σου ή χαϋμένη,
«Χ ω ρίς έμζ, χω ρίς έσέ 
»Ί1 δυστυχή  ποϋ μ έν ε ι;— '»
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Ί ί  ·,:οιητεον; εδώ Θυγάτηρ μονογεν·/;; ελκει αϋτυν είς τόν 
τάφον, έκ,εΐ μήτηρ προσφιλής ελκει αύτόν εις τήν ζωήν! Ί ί  
ποιητέον; Η μάχη  τών άντιπαλαιόντων παθών καταντά εξαί
σια.—-Αποφασίζει τέλος, καί ττενΟηρ  ̂ τη φωνή— »Σ ύρ ι, "λέ- 
γει  ̂εις την Μαρίαν του— *Σύρι j t i  fJjr ρ$γήν μου— ι 

Αλλα δι>/ εκπεραιονει τδν λόγον, καί μετανοεί ττικοως,
»Μαρία μου Ufa ψι.Γι,
» h r a  y i.lu x t ά κ ό ιια  »

ύ  ταραχος, ο σκοτασμός του ει^Οασεν είς τό μή περαιτέρω 
τής ακμής. 11 λύσις έπέρχεται φυσικωτάτη, ω ς  συνέπεια 
τής δημοιδους θρησκευτική; προλήψεως, καθ’ ^ν οί νεκροί μετά 
την εορτήν τοϋ ψυχοσαββάτου επανέρχονται είς τονς τάφους τ<ον. 
Π  ̂ημέρα ήύη θαμβοφέγγει, καί ή εορτή πλησιάζει είς την 
οιάλυσίν της, διατοΰτο

«Λ ι έ γ ί ϊ  ύττοιΊ την ί'σ γ ιγγρ , χ ι ί’κ ίί 'ιχοϋ την ly U e t,  
»7?)r ?χασ άπ r i r  χόρψο του , τω φ νγ’ ά,.ηύ τά  γ ιί.Ιη .— »

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΤΛΜΑΊΈΛΟΣ.

Οί Έ λ λ η ν ε ς  τ ή ς  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ιά ς  καί ό ζή λ ο ς  αυτώ ν  
διά τ ά  ελλη νικ ά  γ ρ ά μ μ α τ α .

Μεθ’ ελληνική; όντως ύπερηφανείας καί εθνικής άγαλλιάσεως 
παντοιοτοόπω; βλέπομεν όσημέραι άναφλεγομένην είς τά  μ ε
γάθυμα στήθη τών απανταχού Ελλήνων άκράτητον τήν ε
θνικήν φιλοτιμίαν. 0  Ελλην, οπουδήποτε καί άν παροική, υπό 
μ ια ; μόνης καταλαμβάνεται επιθυμίας, νά ιδη άνορθουμένην τήν 
όρχα’ίαν τής Πατρίδος του εύκλειαν. Περί τούτου διηνίκώς 
σκέπτεται, προς τοϋτο πάντοτε τείνει, καί δι’ αΰτό καί μό
νον άκαμάτως εργάζεται. Οϋδε κρύπτει τό τάλαντον ό π ο 
λυμαθής Ραγκαβής, ουδέ αμελεί τής λατρείας τών Ελληνικών 
Μουσών δ φιλογενής Αντωνιάδης (*) δεν φείδεται όγκου χρυ- 
σοΰ ό βαθύπλουτος Μποσταντζόγλους (**), οΰδέ τοϋ βραχίο-

(*) 6 ρ »  κ * τ » τ ίρ «  τήν δ ιτογρ*φ λν τοϋ TrpoeSpeu τοϋ ά ρ τ ι ουοτ»,6ίντος ι'ν λ -  
λ ιξ χ ν 5 ρ ϊ ία  « Φιλοαουσου Ε λλάνικου Συλλόγου.»

( * * )  ό  έν  Μ ό σ χ α  Κ λ λ ν ιν  ί Ι ( 3 θ ξ ιν β { ,  ' i r ^ m f j c w v  δ ια  τ ο  (θ ν ιν .δν  S i u n v  εν  e -  

xxtiuuupt-jv 5ρ * χα ώ ν .

vo^ X5U του στηΟου; tO'j ο άρειίλανιο; Κορωναιος. Διαχ,αω^ 
ό Ελλην έπιποθεϊ τό μεγαλεϊόν του, όργδ πρός τήν μάθη- 
σιν, καί ουδέποτε λησμονεί τό πρός τήν πατρίδα καθήκον, 
Είς τά ψυχολογικά ταΰτα  φαινόμενα, ατινα είσι ί) κρηπις πα~ 
ση; έπ ιτυ /ία ς , τί δύνανται νά άντιτάξωσιν οί συστηματικοί τοΰ 
μέλλοντος τοϋ Ελληνισμβΰ εχθροί", Και τωόντι, κρίκος αδα
μάντινος άλληλοδιαδόχως συνδέει διάφορους ποικιλομόρφουί 
πράξεις, καΟιστώσας άναντίό^ητον τήν έπίτευξιν τοΰ μεγάλου 
εθνικού σκοποΰ τοϋ ίίλληνος ! Εν μονον τοιουτου είδους γ ε 
γονός, άλληλένδετον ομως μετά πολλών άλλων προηγουμΐίνων 
καί άναγόμενον είς μίαν μονήν ελληνικην κοινότητα μακραν 
ημών διατελοΰσαν, μνημβνεύοντες επι τοΰ παροντος, διακη
ρ ύ ττο υ ν  παρρησία ·τήν ευγνωμοσύνην τή ; Πατρίδος πρός ί -  
παντα αδιακρίτως τά τέκνα της, ιδίως δέ εκείνα, τα όποια μ α 
κράν τών τρυφερών της κόλπων ευρισκόμενα ουόεπω παρήκου- 
σ α ν  τής φωνής της ο;δε ελησμόνησαν αυτήν.

Παρακατιών βλέπει δ αναγνώστες άπότασιν τών έν Αλε
ξάνδρειά £λλήνων πρός άπαντας τούς ομογενείς καί Φιλέλ
ληνας, ΐνα προθυμοποιούμενοι συνδράμωσιν αΰτους πρός τελει
οποίησή άρτισυστάτου έκεΐσε Μουσείου, το οποίον αυτοί διά 
τ*3ς (ριλοττονου ενεργείας των αντιγειρον, και εύχονται να α · 
ποκαταστή ανεξάντλητος πηγή πρός διάχυσιν τών ελληνικών 
ναμάτων.

όποΤαν τό ψυχολογικόν έλατήριον, δπερ ωθεί τήν τοσοΰτον 
μακράν άφ” ημών ζώσαν καί πολύ διάφορον αύραν άναπνέουσαν 
αδελφικήν εκείνην κοινότητα είς -ιό ελληνικόν τοϋτο βήμα, 
είναι περιττόν πάντη να ειπωμεν, καθότι υπάρχει στενωτατα 
συνδεδεμένον μέ σχετικά άλλα, λαβόντα επ’ έσχάτων χώραν 
καί έναργώς άποδεικνύοντα τα αισθήματα αυτών, του; σκοπουξ
καί τάς τάσε'ς· ^

’ Οί έν τώ κέντρω τ ή ;  Α ιγύ π το υ  βιοϋντες όμογενεΐ;, αείποτε 
διακριθέντες διά τά  πάτρια φρονήματα των καί τάς εθνωφε
λείς ένεργείας τω ν ,  σήμερον έδείχθησαν τοσοΰτον γενναιόφρο- 
νε; καί φιλοεθνεϊς διά τών πολυπληθών πρός την Ελλαδα 
ευεργεσιών των, όίστε δικαίως εφειλκυσαν τα  στέρνα καί τας 
καρδίας δλων ανεξαιρέτως τών βμοφύλων αυτών, τον θαυμα
σμόν δέ τοΰ ^ριστιανικοΰ καί εκπεπολιτισμένου κόσμου, ό τε  
η αδελφή Κρήτη άγέρωχον ύψωσε τό ήοωίκ^ν της μέτωπον
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κατά τής βδελυρ?.; τυραννία;^ καί έπεκαλέ^Οη τήν αρωγήν 
τών έλλήνων, οί μεγάθυμοι Ελληνες Αλεξανδρε'ϊς, ο! π ρ ά γ 
ματι συναισθανόμενοι τήν ήρωϊκήν καταγοιγήν των καί παντάπα- 
βιν υπολειπόμενοι τοΰ νά δεικνύωνται πάντοτε άξιοι απόγονοι 
τοϋ Μεγάλου εκείνου Μακεδόνος, τοΰ κτίτορος τής ιδίας αύτών 
εστίας, αφειδώς προσήνεγκον τόν πολύτιμον οβολόν των, δστις 
έχρησίμευσε καί δλο>έν χρησιμεύει πρδς παροχήν τοΰ επιουσίου 
άρτου εϊς απόρους καί άστεγους χήρας καϊ ψυχο^ρ'αγοϋντα έκ 
τής πείνης δρφανά, πρδς άνακούφισιν και ένθά^ρυνσι,ν αδελ
φών, τον ιερώτερον τών αγώνων άγωνιζομένων. Ωσαύτως δταν 
ή εθνική τοϋ ελευθέρου Ελληνας Κυβέρνησις, μηδόλως έπιλα- 
Οομένη τών περικυκλουσών τδ ήμέτερον έθνος σπουδαίων πε
ριστάσεων, έξ^τήσατο, τη έγκρίσει. της αντιπροσωπείας, π α ρ ά  
τών απανταχού τέκνων καί τών φίλων τής Ελλάδος τήν υ
λικήν αυτών συνδρομήν, οι εν τή  χ<ορα τοϋ Αλεξάνδρου άπο- 
δομοϋντες Ελληνες προΟύμως έξεκένωσαν τά βαλάντιά των, καϊ. 
με μυθώδη, ως ειπεϊν, π ο ια  ώρεξαν άριυγόν ^εϊρα πρδς τήν 
Πατρίδα. Εστωσαν ευλογημένοι παρά τοΰ 1'ψίστου. Η εΰ^ή 
τής Ελλάδος άς π*ρακολου9ή αυτούς έςαεί. Α λλά  δέν δ ε ί 
ναν ταϋτα  μεμονωμένα.

Ιίς κορωνίς πάντο)ν τούτων διοράται ή φλογερά επιθυμία των, 
ό άσβεστος αυτών ζήλος και ή ένεογητικωτάτη καί άκαταπό- 
ι1 ίτο ; προσπαθεια των, οπως όια^ύσωσι τά ελληνικά νάματα 
εις ττ;ν ^.εγαλουτΰολιν εκείν-Ϋϊν* ε/ νι και κατα τους αρχαίους 
νους ή έλλτνατ) φιλολογία διέλαμψεν, καί ή υπο τών Τίτολε- 
μαίων ίδρυθεΐσα περιφανής Βιβλιοθήκη παρά τών έκεϊσε έπί 
τούτω συ^ρεόντων σοφών καί φιλοπραγμόνων ώς ακένωτος θη
σαυρό; γνώσεων δικαίως έθεωρεϊτο, ήδη δε ό Ευρωπαϊσμός έπ - 

υψηλην θεσιν, καί ημείς oc Ελληνες ty  ο [λεν έν 
καιρώ να διεκδικησωμεν αναμφισβήτητα δικαιώματα, καθδ ού- 
σης το προϊόν και απαύγασμα διανοίας καί χειρός Ελληνος, ή- 
μετέρου^ περικλεούς προγόνου.

Οί Ελληνες τής Αλεξάνδρειάς πρόςκλησιν, ώς εϊπομεν, άπευ- 
θυνουσιν είς όλους.τούς φίλους τών Ελληνικών γραμμάτων, όμαί- 
μονά; τε καί μή, βέβαιοι ίίντες οτι θά τύχ(οσι γενναίας συν
δρομή; παρ ολων τών λογιών καί φιλομούσων Ελλήνων, καί ε 
κείνων, δσοι έπιθυμοϋν τήν Μητέρα τοϋ όμηρου νά ΐδωσίν έπαν- 
ερχομένην είς τδν κολοφώνα τή ; αρχαίας δόξης της καί φωτα-

γωγοϋσαν τήν υφήλιον μέ τά  άνθρωποσωτήρια εκείνα διδάγματα, 
τά  δποϊα έξ αυτής μέν έπήγασαν άλλοτε, καί σήμερον κλεΐζουσι 
τήν Ευρώπην. Πολλοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι Ισπευσαν νά ά- 
ποστείλωσι καί εξακολουθούν τακτικώς άποστέλλοντις τά  φύλ
λα των είς τδ νέον τούτο καθίδρυμα τών Πιερίδων, καί άλλοι 
πάλιν φιλόμουσοι Μαικήναι πέμπουσι βιβλίων άποστολάς. Αλ- 
λ’αί μέχρι τοϋδε γενόμεναι αίιται προσφοραί, κα ίτοι γενναΐαι, κα- 
τεδείχθησαν δμως ανεπαρκείς πρδς τελείαν τού υψηλοϋ σκοπού 
πραγμάτωσιν. Απαιτούνται όθεν καί αλλαι. ΠοοΟυμοποιηθώμεν 
επομένως απαντες οί λάτρεις τών γραμμάτων, καί δή τών ελ
ληνικών, νά υποστηρίξωμεν κατά τδ ένδν τδ άρτπύστατον τοϋτο 
Μουσεϊον, καί ας ώμεν βέβαιοι δτι έκπληρούμεν καθήκοντα ευ
γνωμοσύνη; πρδς τούς αδελφούς Αλεξανδρεϊς, και φόρΊν παρε- 
χοο,εν τή Πατρίδι.

ίδού ή πρόςκλησι;·

17fjoc τούς ά -ιανταγοϋ Joyiavc χ αί yt.io[tovoovc 

"Ε .Μ ηνάς τε xa l ft.U J .h jra c .

0  έν Αλεξάνδρεια τή ; Αίγύπτου συς-αθείς «Φιλόμουσος Ελ
ληνικός Σύλλογος», *κοπδν προτιθέμενος την πραγμάτωσιν 
παντδς ο,τι είναι συντελεστικδν εϊς τήν διανοητικήν άνάπτυ- 
ξιν τού έν Αιγύπτο,» Ελληνισμού, συνέστησε πρδς τοϋτο καί 
Μουσεϊον, περιλαμβάνον, κατά μίμησιν τοϋ πάλαι ποτέ δ ια - 
πρέψαντος καί λαμπρύναντος τήν πόλιν ταύτην, \ )  Βιβλιοθή
κην, 2) Αναγνωστήριον, 3) Συλλογήν διαφόρων άντικειμένων ε
πιστήμης καί τέχνης καί 4) Διδακτήριον.

Είναι βέβαιον, δτι τδ Μουσεϊον τούτο τοϋ Συλλόγου εις- 
έτι διατελεϊ εϊς τά  σπάργανα αυτού Ινεκα τοϋ μικρού από τ ή ; 
συστάσεώ; του διαστήματος. Αποβλέποντες δμως είς τά  μέχρι 
τοϋδε δοθέντα ήμΐν υπδ πολλών φιλομούσων δείγματα προ~ 
θυμίας καί διαφέροντος υπέρ τοϋ ελληνικωτάτου τούτου ιδρύ
ματος, ουδόλως άμφιβάλλομεν περί τής βαθμιαίας αύτοϋ προό
δου καί άναπτύξεως. Ουτω, τδ μέν Αναγνωστήριον καταρ
τίζετα ι βαθμηδόν διά τής δωρεάν άποίτολής διαφόρων ελλη
νικών εφημερίδων καί περιοδικών φύλλων, οΐον τής έν Τερ
γέστη έκδιδομένης Κλε'.οϋ;' τών έν Αθήναις έκδιδομένων,

— 1 29 —
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Im tip rndance  ilc lU n iq u e , τού Μέλλοντος, τής'Παλιγγενεσίας, 
τοΰ Πρωϊνοΰ Ταχυδρόμου, τής Πανδώρα;' τών έν Σύρω έκδι- 
δομένων, Πατρίδος, Νόμου καί Ερμουπόλεο)ς' τής έν Κεφαλ
ληνία λναυ.ορφώσεως, καί τή ; Εν Σμύρνη Αμ.αλΟείας. ίϊσαύ- 
τω ; δέ καί ή Βιβλιοθήκη κατά μικρόν αποκτά βιβλία ποοτ- 
φερόαενα ΰπό τε μελών τοΰ Συλλόγου και άλλων φιλομού- 
cwv. Αλλ’ αί μέχρι τοϋδε γενόρ.ενζι τώ  Μουσείο) δωρεαί, δι’ 
<2; έμολογ'οΟμεν πανδήμως χάριτας εις πάντας τού; οΰτως 
εύγενώς προθυμουμένους, ούτε τοΰ φιλαναγνώστου τους πόθους 
δύνανται νά Οεραπεύσωσιν, ούτε την δίψαν τών έπιθυμούν-
των ν’ άουσθώσι ποικίλας γνώσεις εν τή Βιβλιοθήκη δύναν- 
τα ι νά καταπαύσωσιν. () δέ Σύλλογο;, μεγάλα διά μικ»ών 
προσπαθών νά διαπράξη, δσα καί άν διαθέσ/ι πρός τον σκο
πόν τοϋτον, δεν δύναται νά έπαρκέση μ.όνος διά τών ιδ ί
ων αυτοΰ πόρων είς /.ατάρτισιν πλούσιας Βιβλιοθήκης.

Αλλ’ 2π ως παν το; μεγάλου ελλτ,νικοΰ έργου ή εϋόδ*)σις i*  
φείλεται είς τήν φιλοπατρίαν τών Ελλήνων καί τδν φιλελ
ληνισμόν των ξένων, οΰτω καί τοΰ Μουσείου τούτου ή πρό
οδος καί άνάπτυξι; άπδ τών αΰτών αίσθτ,μάτο)ν τών τε ομο
γενών καί τών φιλελλήνων πρέπει νά προσδοκαται.

Πρδς πλουτισμόν τή ; Βιβλιοθήκης ιδίως οί μέν λόγιοι Ελ- 
ληνές τε καί φιλέλληνες δύνανται νά συντελέσωσι δωρούμενοι
είς τδν Σύλλογον τά πνευμ.ατικά αυτών προϊόντα καί δσα 
δύνανται νά δι^,θέσωσιν έκ τών βιβλιοθηκών αυτών περισσεύ
ματα , οίίτο)ς είπεΐν, οί δέ άλλοι φιλόμουσοι άγοράζοντες καί
δωρούμενοι τώ  Συλλόγω δσα προαιρούνται βιβλία.

Πρδς τδν εύγενή τοΰτον σκοπδν επικαλούμενοι πάντων τών 
έμογενών καί φιλελλήνων την άγαθήν προαίρεσιν, δέν διστά- 
ζομεν δτι θέλουν σπεύσει ν’ άνταποκριθώσι γενναίοι; εις τάς 
προσδοκίας ήμών" έστωσαν δέ βέβαιοι δτι θέλουν άποκτή- 
σει αναμφισβήτητα δικαιώματα έπί τή ; ευγνωμοσύνης τοΰ έν 
Αλεξανδρείοι Ελληνισμού.

Εν Αλϊξανδρείχ τή 20 Μαί'ου 1 8 6 7 .

0  Πρόεδρος 0  Γραμμ.ατεΰ;
( Τ , Σ . )  I. ΑΝΤΩΝΙΑΔΙΙΣ. Σ. Κ. Π α ν τ ε λ ί δ η ς .
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ΑΡΜ ΑΝΔΟΣ Κ,ΑΙ ΘΙΙΡΕΣ1Α
Διήγημα (Π ρ ωτοτυτον). 

ι .
ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ.

Η καρδία είναι μυστήριον άνεξιχνίαστον πηγής άνεξαντλή- 
του, είκών ζώσα α π ο ίη το υ  σοφίας, καί ϊσως τι, δπερ διά των 
λογικωτέρων καί μάλλον ποιητικών εκφράσεων ουδέποτε έπ ι- 
τυχώ ς καί άρκούντω; κατορθοΰμ,εν νά είκονίσωμεν. Εν αυτή άν- 
εΰρον υψηλά δίκην αίΟέρος αισθήματα, άπερ εστερημένα καταλ
λήλων καί προσφυών έκφράσεων καταδικάζονται νά διάγο)σι κε- 
κλεισμένα καί ακοινώνητα, έπιχύνοντα κρυφίως μικράν τινα πλήν 
άβεβαίαν έπιφώτισιν έπί τών φυσιογνο>μικών χαρακτήρων. Π ώ ς! 
. . .  II γλώσσα λοιπδν τών ανθρώπων, τδ ήλεκτρικδν έλατήρ»ν 
τή ; κοινής συνδυάσεως, είναι τοσοϋτον ασθενές, ώστε δέν δύ- 
ναται προσηκόντως καί άρμ.οδίως νά έπιφέρη τά  άποτεθέντα εις 
τδν προορισμόν του α ποτελέσ μ α τα ;... Αμοιρεΐ έκφράσεοιν, καί 
στερείται λέξεο)ν;. . .  Ουδέποτε, ναι, ουδέποτε έν έπιτυχίοί κα- 
τορθοΰμεν νά θέσοψεν υπ’ δψιν σαφώς καί άποχρωντως υψηλά 
καί οΰρανοφυή αισθήματα, τοΰ ποιοΰ τών οποίων ε’ίιε  Αμέσως 
άπεγεύθημεν, είτε έμμέσως συμμ.ετέσχομεν. Η καρδία είναι γλώ σ 
σα τής ψυχής άνερμήνευτο;, δύναμ,ις θεία καί υψηλή, κοινο^οΰσα 
μετά τών έκτός τε καί πέριξ καί άναπτερουμένη μέχρι τών προ- 
αισθήσ:ων τοΰ μέλλοντος, αϊτινε; προαγγέλλουσιν, ί] ευδιον οϋ- 
ρανδν, ί] μ.ελαντειχή τάρταρον. Αι’ αυτής, δι’ αυτής καί μόνης, 
να!·, προ διετίας ολοκλήρου συνδιαλέγονται μετ’ άκαταλήπτου 
πόθου δύο τρυφεραί καί νεανικαί καρδίαι, ή δέ ερωτική καί θε- 
σπεσία>αύτών περίπτυξι; παοίστησιν εικόνα ζεύγους αγγέλων. 
Εφ δσον πλατωνικός καί οΓονεΙ θείος ήτον S έρως, οστις άπδ 
τών όφθαλμ-ών το)ν έ^εε , τοσοϋτον κάταγνοι καί ίσάγγελοι 
ησαν αί καρδίαι ας περιεπτύσσετο.

0  έρως των ήτο λατρεία, καί λατρεία έσωτερικώς τελουμένη 
μετά πραότητος καί καρτερία; ίσης πρδς τάς ψυχά; τ<ον, α!- 
τινε; ήσαν ηθικώς προδιατεθειμέναι διά τδ υψηλδν τοΰτο υπούρ
γημα. 0  έρως είναι ίερδν κειμήλιον εϋτυχοΰς καί ευδαίμονος 
διαβιώσεω;1 άμοιρο;, ουτω; είπεΐν, υλισμοΰ καί ματαιότητος, προ- 
ανακρούει τήν παοαδεισιον ευδαιμονίαν"-είναι το μικοδν εκείνο,
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χαΐ ί ιω ; μόνον *?,; έν τώ κόσμω τούτω υψηλής ευδαιμονίας μό- 
ρ’.ον, δπερ ή άπειρο; τοΰ βεου Πρόνοια έπϊχορήγησεν ήμϊν, ώ; 
πρόδρομον άλλης εντελούς καί άπειρου- Ανεπτύσσετο όσημέραι 
μετά νέων θελγήτρο,ιν εις τά ; ψυχάς τών δύο εραστών μας, καί 
ό χρόνος κατέόρεεν άφθονος, άφειδής’ αί ήμέραι άστραπιαΐχι 
παρήρχοντο, μήνες ολόκληροι έληξαν, £ν έτος ήδη έτελεύτησεν 
ύπδ τήν θωπείαν τή ; ερωτική; μαγείας, πλήν ό έρως καθδ με- 
ρίς ψυχής αθανάτου ουδέποτε άποσβέννυται. Αν καί κατεδικά- 
ζετο παρά τοΐς δύο έρασταΐς ήμών νά μένη «κλεισμένος έν- 
τ6ς τών ψυχικών ορίων, καί μετά τοσοΰτον χρόνον νά μήν έξ- 
έλθη ούδέ καν τών χειλέων, ητο ακμαίος, η το ανθηρός ως τδ> 
κρίνον τοΰ Αρχαγγέλου. Αλλ’ ή σιγή δεν ελύθη είσέτι' ή λέξίς, 
ή ιερά εκείνη λέξι; «σε αγαπώ »— ώ ! δποίων αναμνήσεων μοί 
γίνεται πρόξενος!— είσέτι δέν επέτυχε νά άρθρωθή έπί τών χε ι- 
λέων τών δύο εραστών μας- μήπως ή σιγή εχη τ ι εϋγλωττότερον 
τή·ς ευγλωττίας; μήπως οί έρασταί εδρίσκωσιν ήδονικωτέραν 
κΰτήν τής πολυκλήτου εύφραδείας; ή μήποις αΰτη έκφράζη πάντα- 
Ζσα ή ευγλω ττία τοϋ Δημοσθένους καί Κικέρωνό; δεν ήδύνατ» 
νά προφέρη; . . . .  Φυλάςατέ τον δσον οίόν τε στενώς έντδς τή^ 
καοδίας, ώ έρασταί, μήπβτε, έξερχόμενος τών χειλέων, χα λα - 
ρωθή έκ τοΰ μιάσματος τών άνί)ρο)πομόρφων Εριννύων ytxi 
δηχθή υπδ τών ιοβόλων αυτών δδόντ<ον ! Ψ Λ άξατέ τον, έ·ντδς 
τοΰ μυστηρίου κρύπτεται τδ μ ε γ α λ ε ί ο ν, ή ειλικρίνεια', ή στα- 
δερότης' μήν ελπίζετε τοιαΰτα νά άνεύρητε πέραν τών στέρνων 
Υμών,, έν τή  κοιλάδι ταύτη τοΰ κλκυθμώνος.. . .

ANAKAAT'FIS.
Ενίοτε παροδικά καί όλο)ς τυχαία  ή επιπόλαια' συμβάντα ε -  

χουσι σπουδαίαν σημαντικό τητα , καί τά  μικρότερα- καί μαλλο·* 
στιγμιαία τούτοιν ούδέποτε δέον νά διαφεύγωσι τήν προσοχήν 
ίμώ ν. 0  δφθαλμδς πρέπει νά νίναι αδιάλειπτος φρουρδί τής 
ψυχή;, πρέπει νά άντιλαμβάνηται, νά είσδύη μέχρι τών άπθ|5* 
£ήτων, νά έξετάζη τάς λεπτοφυεστέρας κινήσεις, νά διΟλίζτι 
τδν κώνωπα, καί ουδέποτε, εί δυνατδν, νά' καθεύδ-ij. Η άένναος 
αυτή διανοητική εποπτε'-α αναπτύσσει καί χειραγωγεί τδν νοΰν 
εις. άνεύρεσιν αισθημάτων, τάς εντυπώσεις· τών· δποίων ουδέποτε 
ή ψυχή- διέλαθεν.

Η το  πρωία ευδιος καί γ λ υ κ υ τά τη , ως αί τή ς Ανατολής" ή - 
αθανόμην π ιεζομένην τήν καρδιάν μου εκ τίνος μελαγχολ ία ς

*rr,v κεφαλήν μου πυρέσσουσαν. Ιίατέφυγον είς περιδιάο/ίιν» 
τήν μόνην ητις ήδύνατο νά διασκέδαση τήν βαρύνουσάν με δυς- 
αρέσκειαν' κατηυθύνθην δέ πρδς παραδείσιόν τινα οδόν. Αίφνης 
έσταμάτησα’ διηρχόμην πλησίον τής οικίας τοϋ φίλου μου Κ α 
ρόλου. Ας τδν έπισκεφθώ. Ουτος μέ υπεδέχθη φιλοφρόνως, μοί 
'προσέφερεν ώραίαν τινά Εδραν καί με παρεκάλεσε νά καθήσω 
πλησίον ένδς τών πρδς Ανατολάς παραθύρων του, κάτωθι τών 
όποιων εκειτο -ωραίος καί μοσχοβόλος κήπος.

— Σας ευχαριστώ, φίλε μου, τώ  ειπον' πριν νά έπασχολήσω 
τήν προσοχήν μου έπί τής φύσεως, έπεθύμουν ΐνα μοί επιτρέ
ψατε νά εξετάσω δλας αΰτας τάς ωραίας φωτογραφία;, αΐτινες 
ώς έκ τής θέσεώς των έλκύουσι τήν περιέργειαν πρδ παντδς 
'άλλου, ι . · Πόσον ώραΐαι εικόνες! α! εχετε, Κάρολε, μίαν έξ- 
αίρετον συλλογήν' δλα αυτά είναι πρόσωπα διακεκριμένα!

— 0 ά  Σ&ς δείξω μίαν άλλην πολύ ώραιοτέραν, προσέθηκεν 
δ φίλος μου, έκ τής κομψής καί πολυτόυου βιβλιοθήκης του 
άποσπών μικράν τινα φωτογραφοθήκην (album ), ήν έφαί* 
νετο δτι περί πολλοϋ έποιεΐτο κ»,ί παρεφύλαττεν.

— Ε ύ γε! Ε ύ γε! σεις έχετε συλλέξη τδ άνθος τών κυριών. 
Πόσον επιτήδειος εισθε περί τά τοιαϋτα! Αλλά μεταξύ τών 
κυρίφν sjal είς κύριος . . .  αυτδς είναι είς ωραίος νέος!. . .

ίΐς  νά έξήγειραν αί τελευταΐαί μου λέξεις έκ βαρυθύμου λή
θαργου τδν Κάρολον, οΰτος α’ίφνης κατεθορυβήθη, ώχρίασε, 
προσεπάθησε νά μέ πλησιάση ώς διά νά μοί άφαιρέση τήν φω
τογραφοθήκην, πλήν άνεχαιτίσθη, άνέστειλε τήν άπόφαβίν του, 
Ιστη πλησίον μου καί παρετήρει άσκαρδαμυκτεί καί τάς τε
λευταίας μου κινήσεις.— Διατί τά χα ;— 'Εξηκολούθησα.

— Α! είναι 5 φίλος μας Αρμάνδος. Κύριε, έπράξατε 8ν μέγα 
άτοπον δίδοντες αύτ<5 τόσον υψηλήν θέσιν,— καί ή δεσποσύνη, 
ητις κατέχει τήν απέναντι σελίδα, τίς εΐναι;— 0  Κάρολος έ£- 
ρ.ίγησε.— Πολύ ώραΐα, ευγε, φίλε Κάρολε, τδν εθίσατε v is -  
a-v is  μέ τήν ώραιοτέραν τής φωτογραφοθήκης σας. Δέν μοί 
λέγετε, παρακαλώ, ποία είναι ή εδγενής αδτη δεσποσύνη;— :0  
Κάρολος άνεσκίρτησε.—* Πόςον εδειδής, πόσον θελξικάρδιος!

Η άλλοίωσις τών χαρακτηριστικών, ή εσωτερική καί έξωτε- 
ρική ταραχή τοϋ Καρόλου δέν διέλαθον τής προσοχής μου’ ώ - 
φειλον νά τηρήσω σιγήν, άν καί δ φίλος μου έν Τίλήρει προσ- 
πεποιημένή ψυχρότη.τί . προσέθηκεν,
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— Τοϋτο δέν σα; ενδιαφέρει ποσώς" είναι δεσποσύνη, ητις 
δέν κατατάσσεται εις τό ημέτερον γυναικεΐον φΰλον' είναι Γαλλίς.

— Γαλλίς! εΰμορφοτάτη, συμπαθητικω τάτη! . .  Νά περιπέ- 
ση είς τάς χ&ϊρά; Σας φωτογραφία Γαλλίδος! — Περίεργον.

— Διόλου περίεργον, τό ώραΐον είναι ανέκαθεν περιζήτητον.
— Ούχί όμως καί άστεΐρν, ώ ; προσπαθείτε νά τό χαρακτη

ρίσατε.
Η άπάντησις τοϋ Καρόλου δέν μέ άνεχαίτισε ποσώς τοϋ νά 

πιστεύσω δλον τό εναντίον περί τής άγνωστου δεσποσύνης. 11ε- 
ριώρισα ομως την περ'έργειάν μου καί δέν έπανέλαβον τίποτε 
πλέον περί αυτή;’ άποθέσας δέ τό λεύκωμα επί τής τραπέζης"

— 11 θέα αυτη, Κάρολε, τοϋ ωραίου σας παραδείσου, ή έκεΐ 
απέναντι όψουμένη μεγαλοπρεπής οικία, δ γελόεις ουτος όρί- 
ζων, έ^ουσί τ ι γοητευτικόν' τό δωμάτιόν σα; τοϋτο αρμόζει τφ  
οντι είς ποιητήν, είναι ^ωμαντικώτατον.

— Καί δι’ αΰτό ίσα-ϊσα μέ επισκέπτονται συχνά καί επαν
ειλημμένα); οί τοιοϋτοι, προσέθηκε μειδιών.

Η συνδιάλεζις αϋτεπαγγέλτως διεκόπη.

Εγώ μέν παρετήοουν τόν κατάφυτον εκείνον παράδεισον, δς- 
τις παρίστανε μαγευτικώτατον θέαμα" ό δέ Κάρολο; κατ£- 
γίνετο είς τό νά παρασκευάση μίαν ή δύο έπιστολάς.

Επί τών έφθαλμών δπάfχει Ί^εκτρικη τις δύναμις, ώς έπί 
τοΰ ωραίου ελκυστική ουσία, καί δσω περισσότερον αισθάνεται τις 
ε'Ιιχαρίστησιν εις τό νά καθορά τά  πολυειδή τής φύσεως ά - 
ριστουργήματα, τόσω μ&λλον αναφύεται έν αϋτφ ή επιθυμία 
τοΰ νά προσκολλ$ την ορασίν του επ’ αυτών. Οί όφθαλμοί 
έπί τοΰ ωραίου καθίστανται άπληστοι, καί ουδέποτε άποσπώ- 
σι μετ’ εϋχαριστήσεως την ήλεκτρικήν αυτών δύναμή άπό τής 
ελκυστικής τοΰ ώραίου ουσίας. —  0  παράδεισος τοϋ Καρόλου 
μετά τής πέριξ φωτογραφικωτάτης είκόνος εΐλκυσαν τήν 8 - 
ρασιν, ητις εΐρπετο καί έπεπλανατο επ’ αυτής. Πλήν έπί τή ; 
είκόνος ταύτη; διεκρίνετο καί τις άσχημία νεκρο>σεως' ητο ή 
ιτέρησις ζωής. Ανεπαισθήτω; ήσθάνθην προσηλουμένου; τού; 
οφθαλμούς μου" όποία θυμηδία έρρευσεν έπι τής καρδίας μου! 
άνεΰρον ζωήν . . . .  Ζωήν μόνον;. . . .

— Αΰτη, αυτη είναι, ώς άλλος Αρχιμήδη; er'fr/xa, είπον
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‘̂ τρεφόμενος προ; τόν φίλον μου, τήν άνεγνοιρισα άρ/.ούντω; 
καλά, δέν είναι Γαλλίς, φ ίλτατε Κ ά ρ ο λε!... 0  Κάρολος άν- 
εσκίρτησεν έν άκαρεϊ, ομοις συνωφρυώθη, έπεκαλέσθη τοΰ ίπ - 
ποτικοΰ του υφους καί μέ έΟε&>ρει έν εϊοει άπορίας καί έκ- 
στάσεως. Αντί άπαντήσεως σπεύδο> νά δράξω τής φωτογρα
φοθήκης, αλλά δέν ήτο ήδη πλέον έπί τής τραπέζης. Ματαίως 
δ Κάρολος διά παντοίων έπιχειρημάτοιν έπειρίτο νά διαστρέ- 
ψΐ} τήν αλήθειαν" ήτον ή δεσποσύνη, ής ή είκών έκλείετο έν 
τώ  λευκώματί του καί τήν οποίαν άκουσίως έθεσεν ΰπ’ ο* 
ψιν μου.

Πρός τό τέλος τοΰ παραδείσου, κατά μέτωπον τοΰ δωμα
τίου τοΰ Καρόλου, ϊκειτο μεγαλοπρεπής οίκος" πλησίον ένό; 
τών παραθύρων έκάΟητο άναγινώσκουσα μετ’ έμβριθείας ώ - 
ραία καί εΰγενεστάτη νεανις. Ιΐτο  πρότυπον καλλονή;. Περι
μένετε ίσως, ώ άναγνώσται, νά £ίψω ύπό τους οφθαλμούς Σας 
τήν εικόνα τής άγνωστου ταύτης νεάνιδος; μοί είναι άδύ- 
νατον. Α:. λέξεις δέν εχουσι χροιάν ζωής, περί τής ώραιό- 
τητός της άλλη γλώσσα α; όμιλήστι. Απαξ, ή δίς ανύψωσε 
τά  ό'μματά της πρός τό μέρος οπου ευρισκόμην, ώς νά έζή- 
τει παρ’ έμοΰ βοήθειαν. Τό βλέμμα της έφαίνετο οξυδερκές 
καί άστραπηβόλον, τό μέτοιπόν της σύννουν καί σκυθρωπόν, 
έπί τών χειλέων της έπλανατο μικρά δυσαρέσκεια καί έπί τοΰ 
προσώπου της διεκρίνετο ελαφρά τις συγκίνησις. Εξηκολούθει 
ούδέν ησβον άναγινώσκουσα έν πλήρει άφοσιώσει. Προσήλωσα 
επ ’ αυτής ναρκίσσεια δμματα. Εν άκαρεϊ ή συγκίνησις ίπ λ ή - 
ρωσε τήν καρδίαν της, άπό δέ τών όφθαλμών της έστάλαξαν 
ώς μαργαριται δύο δάκρυα.— Ητο ή καταπίπτουσα έκ τοϋ 
ούρανοΰ δρόσος.— Απέμαξεν αυτά καί έξηκολούθησε τήν άνά- 
γνωσίν της— ήτο γλυκεία, πόσον βάλσαμον ενίοτε χύνει είς τήν 
καρδίαν!— Μετ’ έλίγον νέα δάκρυα διεδεχΟησαν τά  πρώ τα . . .  
ειδον αυτήν κλονουμένην καί καταπεσοϋσαν έν συγκινήσει έ- 
π ί τοΰ πτιλώδους έρεισινώτου τοΰ εδωλίου της, καί μετ’ ού 
πολύ"— «Δυστυχή Παϋλε, άξιοθρήνητος Βιργηνία,» μόλις ή - 
δυνήθη νά προφέρτι, πριν δέ νά άπολήξτ? έπί τών ώτων μου 
ί  έπιφώνησις, ήγέρθη καί έχάθη όπισθεν τών παραπετασμά
των. Απαξ τότε έπί ζωής μου έπεΟύμησα νά ήμην Λυγκεύς.

ί’Ακολουθεϊ.)



Α ί  ίζκάα-Μΐζ τοΰ i t  ravda Γυμνασίου xal Σχο.Ηίον.
Αί εξετάσει; τοΰ ένταύθα Γυμνασίου καί Σχολείου ηρξαν- 

το  κατά τήν δρισθεϊσαν παρά τοΰ Γυμνασιαρχείου ημέραν, 
<9 λήξαντο;, δ τ ί ,  μετά τδ τέλος τή ; μεγαλοπρεπές ψα- 
λείση; δοξολογία;, καί έπί παρουσία τοΰ καθηγητικού καί 
διδασκαλικού Συλλόγου, τή ; Σ. Εφορίας καί πλήθους σ υ^εύ- 
οαντος φιλομούσου ακροατηρίου, έ Γυμνασιάρχης Κ. Πετρής 
απάγγειλε καταλληλότατον καί λίαν τετορνευμένον λόγον, 
όμιλήσα; πρώτον περί άρχαία; ίλληνο-Ρωμαϊκής φιλολογίας, 
υπόδειξα; δέ μετά ταύτα  τά  αισθήματα υπο τών οποίων
πρέπει νά έμπνέηται πάσα ευγενή; καρδία, δηλ. υπδ τοΰ πρδς
τήν θρησκείαν καί πατρίδα Ιρωτος, τού σεβασμού πρδς·τούς 
γεννήτορας καί τους νόμους, καί τη ; αγάπης πρδς τούς φ ί
λους' έπέρανε δέ τδ ν  λόγον τοΰ t ον δι’ εθνικού καί δλως εν
θουσιώδους επιλόγου, έπισύοας ουτω την γενικήν τώ ν φιλο- 
μούσων ακροατών του έπευφημίαν.—  Πρώτη ή άνωτάτη τάξις 
τού Γυμνασίου, συγκροτουμένη υπδ επτά μόνον μαθητών, εί;- 
ήλθεν είς τδ πεδίον τών εξετάσεων, έξ ών οί πλεΐστοι ευ
δοκίμησαν καί διεκρίθησαν δια τδ θά ^ο ς καί την ετοιμό
τη τα , μεθ’ ης άπήντων πρδς τάς άπευθυνομένας εις αυτούς 
έμβριθεΐ; έριοτήιεις, δείξαντε; οδτω τούς καρπούς οδς παρήγα- 
γ«ν ή πρδς τά  μαθήματα μελέτη αυτών, ώς καί ή περί τά
γράμματα  ίκανότης τών διδασκόντων καί ή αυστηρά περί 
τά  -εαυτών καθήκοντα ενέργεια. Τδ αΰτδ ευχάριστους ϊδομεν 
καί είς τάς λοιπάς κατωτέρας τάξεις τού Γυμνασίου ώς καί 
είς τάς τού Σχολείου.

λ  ΚΚ' εκείνο, δπερ μετά λύπης παρετηρήσαμεν είς άπάσας 
βχεδδν τάς τάξεις -τού Γυμνασίου καί τοϋ οποίου την διόρΟωσιν 
έπικαλούμέθα, είναι ή έκ μέρους τών φοιτητών μή έπίδοβτις εις 
τ ά  μαθηματικά, άν καί δ καθηγητής αΰτών, καίπερ πάαχων 
έκ τ ι ς  υγείας του, κατέβαλλε πάντα πόνον ϊνα φανή άξιος 
τής έμπιστευθείσης ·είς αΰτδν λειτουργίας. Λ; έκ τούτου άπευ- 
6ύνοντες τδν λόγον πρδς τούς μαθητάς παροτρύνομεν αΰτούς 
νά καταγίνωνται τού λοιπού εί; τήν μελέτην τών μαθημά
τω ν τούτων' δ ι ίτ ι  οΰχί μόνον ή κοινωνική εΰηρ-ερία τδ ά -  
-παιτεΐ, άλλα καί μεγάλως συντείνουσιν είς τήν νοητικήν άνάπτυ- 
ξιν, δι’ τις επέρχεται ή έρθή καί ώριμος κρίσις.

Απονέμοντες δέ δν έπαινον 7τρος τούς διδάσκοντας καί διδα-

σκομένους, τού; μέν πρώτους παρακαλοΰμεν νά έξακολουθήσωσι 
μετά  τής αυτή; δραστηριότατος τδ επίπονον καί ακανθώδες εργον 
τω ν, υπενθυμίζοντες συνάμα εις τινας έξ αΰτών, καί ιδίως 
εί; τδν Κ. Γυμνασιάρχην, νά άναλογισθώσι τήν υψηλήν θέ- 
« ν  $ν κατέχουσι, καί οσάκις τήν ίεράν τής καθηγεσίας βαθ
μίδα άναβαίνωσιν, υ*δ οΰδενδς άλλου συμφέροντος νά έμφο·· 
ρώνται ή εκείνου τού π ω ; καλλίτερον καί πλειότερον ηθι
κώς νά ώφελήσωσι τά  ΰπδ τή ; κοινωνίας ιίς αΰτούς έμ π ι- 
στευθέντα τέκνα τ η ; ' καί τούτο λέγομεν λαβόντες άφορμήν 
εις τών κατά τάς πρώτας δύο ήμέρας δραματισθέντων π α -  
ρατρ.αγώ<ίων, ατινα γενικώς δυσηρέστησαν τδ φιλοπρόοδον κοι
νόν μας καί τών οποίων πέρας Ιθεσεν ή Ιμφρων διαγωγή τή ; 
Σ. εφορία;.

Σύ ·δέ, ώ νεολαία τή ; ωραία; ταύτης νήσου, τής έπί π ολ
τού ; αιώνας καταμαρανθείσης υπδ τδ σκοτεινδν ώ ; έκ τή ; 
δουλεία; νέφος τή ; άμαθεία;, 8 ή θεία Ελευθερία διασκε- 
δάσασα ανίδρυσε τδ ίερδν τών Μουσών τούτο τέμενος, άπό- 
βλεψον εί; τήν υψηλήν καταγωγήν σου, καί δείχθητι διά τή ; 
παιδεία; άνταξία αυτή;. Μή παρασυρθήτε οΰδόλως, ώ φίλοι 
νέοι, ΰπδ τών πρόσκαιρων ηδονών, μή πτοηθήτε έκ τών π ό 
νων ο ΐ;  παρεμβά)λει τδ τή ; παιδείας στάδιον, άλλ’ εχετε πάν
τοτε ώς ΰπογραμμδν τδ ΰπδ τών έξοχων συγγραφέων συ- 
χνάκι; επαναλαμβανόμενον οοψία γά ρ  μόνη τώ ν ν.τηιιάτων ά - 
θάνατον.

Έκφώνησις έπιχήδεως πρός τόν ιατρόν Δ ηριτρ . Πελεχάσην 
άποθανόντα τάς 5 ’Ιουνίου 1 8 6 7 .

ΤΠΟ Π. ΧΙΩΤΟΤ.

Σέ Ιφθασεν ό πέλεκυ; τού Χάρου, ώ ίατρέ ΙΙελεκάση, καί 
άπροσδοκήτω; τών συμπολιτών σου σέ άφ^οεσεν άπδ τάς ά γ- 
κάλας τών τέκνων σου, άπδ τήν εΰεργετικήν χρήσιν διά τή ; 
επιστήμης σου πρδ; συγγενείς, πρδς φίλου;, πρδς συμπολίτα;. 
Αγαθή ψυχή, καρδία φιλάνθρωπο;, διάνοια έμβριθή;. ίδού δ ,τ ι 
έχαρακτήρισε τήν ζωήν σου, δ,,τι διέκριν* τάς άρετάς τοϋ β ί
ου σου. (*) Μορφώσας μέν τήν κϋρδίαν σου εί; τήν αγάπην 
τή ; πατρίδο;, ώ ; έδιδάσκεσο έν τώ  Αυκείω Ζακύνθου ΰx i

(*) βγ ίνν ΐβ *  ό α#χ»ρ ίττς  tm  179 0  u.r.f. Msfi iw .
. ' . ■)
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τώ ν έλλή^οδι&αίίκάλών σου ββοδο'δίόυ Δημάδου κάί Αναστασίου 
ίθ*κήσίο'υ,'κ'αί π ά ιδα γω γο ύ μ ενο ς 'ε ί; ' τά  αθάνατα  <τυ γ  γ  oecjx jx ά τ  ce 
τ<ίό Π λάτω νος, τοϋ Π λουτάρχου, τοΰ ΔημοσθένουςΙ διέτρεφες πα ι- 
διόθεν τον ϊρ ω τα  πρδς τήν άλήθειαν τοΰ λόγου καί πρδς 
τή ν  ελευθερίάν τ ί ς  τό τε  δουλώμένης Ελλάδος; Διευθετών δέ 
ουτοί τα ς κλίσεις σδυ εί; αγαθοεργίαν τώ ν π α σ χοντω ν ίμ ό  · 
γενών," έτοιμο;" 5)ίβύν *£ς ευεργεσίαν τ ί ;  άνθρωπότητος.

Μ εταβά ; άκόλούθώς εί; ΐτά λ ία ν , καί άκροαζόμενος τού ; μ ε 
γά λ ο υ ; τή>' ίτα λ ία ς  θεράποντα; τοϋ Ασκληπιού έν Π αυίά τής 
Λομ£ά'$ίόί<;:, εί{ διάγνω σιν τοϋ μυστηρίου τ ί ;  άνθρωπίνου ζωής 
κα'τέΒτησε; τη ν  διάνοιάν σου, καί ε ί; τά  χρειώδη τώ ν θερα
πειών κα,τά τά  π α θ ή μ α τα  α υ τ ί ;  πρόθυμον τδν έαυτόν σου 
έποίει;. Ο ,τ ι σοφδν π α ρ ά γ γ ελ μ α  πρδς τήν έπ ιστήμην πα ρ’ αυ
τώ ν ηκουες, εύθύς έναποταμίευε;' είς τδν νοΰν σου' καί εύσυν- 
ειδότώς έξετέλί'.ς τή ν  έντολήν τοΰ ίπποκρά τους, τήν' έπ ο ία ν ’ 
ο ρ κ ισ μ ένο ;' πάρέλάβές κ α τά  τήν άναγόρευσίν σου ώς ία τρ ο - 
διδάκτω ρ. ό τ ι  είλικρινώ ; θέλει μετέρχεσαι τήν επιστήμην προσ- 
ερχόμδνο; άφιλοδώρως εί; τήν καλύβην τοΰ πάσχοντος π τω χ ο ύ , 
δσον κα ί ε ί; τ ά  π α λ ά τ ια  τοϋ πλουσίου. Α λλά κά ί τά ς μ ε 
λ έ τ α ; πρ ό ; τά  έλ λη νίκ ά  γ ρ ά μ μ α τα ,' τήν φιλολογίαν καί τήν 
φιλοβο'φίοίν ίε ν  παρέλΐπες.' ίσχορδν ά ντιλη π τικ δν , καί κρίσι;' 
νοδ; πρδς διάκρισιν τ η ;  αλήθειας, καί εΰσυλλογισία διανοίας}'
χ χ ί μνήμη ζωήρά καθ’ δ ,τ ι άνεγίνωβκες, καθ’ δ ,τ ι έσπούδα-
ζες , διέκρινον τ ά ;  ομ ιλίας σου· όθεν ήσουν π α ρά δειγμ α  φ ιλο- 
μαθείάς νέου ^Ελληνο; πρδς. τδν  σοφδν σύλλογον εκείνον τοΰ 
Βρέρα είς1 ίΐιλ ά νο ν , καί θάϋμα άνδρδς, άδιακόπω ς έπ α σ χολ η - 
θέντο ; κ α ί φέρδντος αγλαούς καρπούς εμβριθούς μελέτης πρδς 
το ύ ; συναναστρεφομένους μ ετά ’ σου έν τ ^  π α τρ ίδ ι σου. Διά
τα ΰ τ α  καί δ κλεινός Μ ονστρζίδτ,ς σέ ή γάπησε' χ α ΐ πρδς τδν
Ιΐλατω νικρν φιλόσοφον τ ί ς  Γαλλίας Κουζέν σέ έσύστήσε. Κ αί 
δ τε  α ύ τδ ; έν Μ ιλ$γφ κ α τεγ ίν ιτο  .πρδς <*νάγνωσιν τώ ν έν τη  
Α μβροσίαν^ βιβλιοθήκη χειρογράφων τοΰ Π λάτωνος, ΐνα , μ ε τ α -  
φράσα; .ά ύ τά , διαχύση τήν Ελληνικήν φιλοσοφίαν του Π λ ά 
τω νος είς τήν Ι*αλλίαν έκ τώ ν ιδίων συγγραμμάτω ν τοϋ φ ίλο· 
σόφου μαθητοϋ τοΰ Σωκράτους, σε Εκλεβε βοηθάν είς _ σ υμ - 
■παραβολήν τών χειρογράφων εκείνων. Οτε δέ μ ετα β ά ; ε ί; 
Π αρισιού; έζήτεις τδν  φιλόσοφον εκείνον της Γ α λ λ ία ς , ό
ποια  ή Ολίψι; σου μή ευρών αύτδν διατρίβοντα τό τε  είς Γερ-

μανίαν. Αλλ’ ό σοφδ; Κοραής, ό Μήνας Μινωίδης, ό Κοδρ(-  
κάς, ό Πλαρινδς, ό φιλόσοφος Πίκολος, I  περίδρξος τής Γ α λ
λίας Βιλεααίν, ό Γιελουσάκ, ό Πουϊτραίν, ο Αντράλ και άλ
λοι τών ‘έν Παρισίοις ιατρών υπεδέχοντο ,σέ Ασμένως *ίς τήν - 
έμήγυριν, καί τδν Επαινον καί τήν αγάπην α&τών άπήλαυες.

‘ Καίτοι &ϊ τοσοΰτον εί; τάς Βικνοητικάς .εργασία; έπησχο- 
λείσο, ή φοοντίς σου περί τών τότε άγώνων καί παλαισματων 
τοϋ Ελληνος υπέρ ελευθερίας .δέ,ν παρημελήθη. Εν<ϋ ή Αου- 
στρία, μέ αυστηρά; ποινάς καταδιωκουσα το  αϊσθημα τ ί ς  
ελευθερίας τών λαών, Ιω ς καί. τάς φήμ^ί ψ  Ελληνικού 
άγώνος αϋστηρώ; ά^ηγόρευεν *ί; τά  Κράτη τ η ς , σ ύ  Ελλην 
τδν παλμόν τής καρδίας υπέρ τή ; ελευθερίας άδιακόπως η- 
σβάνεσο. Πόσους τότε τών διαβαινόντων έξ Ιταλίας ιερολο
χιτώ ν μετά τδν δλεθρον εις Σκουλένι, καί ερχομένων είς Ε λ 
λάδα διά Βενετίας καί Τριεστίου, ολοκαύτωμα έαυτούς ,βομ- 
λομένων νά προσφέρωσιν εις τδν· βωμδν της πατρίδος, ,.επ.α- 
ρηγόρησας, πεοιέθίχλψες, ένεψύχώσες !' ί'ΐ 1 ενθυμούμαι irk * ολ- 
λάκις δ.ηγούμενον τήν άνικλάλητον χαράν σου,  ̂ δτε εν Βε
νετία ό Κύπριο; εκείνος Πάρπρβ* Μανόλης σάς ανήγγειλε τας 
καλάς ειδήσεις τοΰ Ελληνικού άγώνος, πρδς τ*ί»ς συναθροι- 
ζομένους έν τώ Γραικικώ. καφφενείω τοϋ Βριάκου Ομογενείς, 
λέγω , τδν ,Παπα^όπουλον, τον Ζίζον, τδν Φλαμπουριάρην,. 
τδν Νεράντσην, τδν Αιμύλιον ϊυπάλδον, τδν .Μουστβζίδην, τδν 
Ιίετρντίνην, τήν 7ί5ριφανη σοφήν ίίλλην^δ» Αλβιτσην Θ$οτό" 
κην, τδν Πιέρην καί τούς άλλου; εκείνους ένθου.σιώντας 6μο- 
εθνεϊ;, τού; τοσοΰτον· πλουσίως συνδραμόντας τήν Ελληνικήν 
πάλην! .όποια- δέ καί η · θλίψις βου, οτε τοϋ ,ίβραΐμου^ τάς 
προόδους, καί τήν πτώσιν τοϋ ήρωϊκοϋ Μεσολογγίου, καί τα  
άλλα δεινοπαθήματα τοϋ άγώνος, 5 καταβλημένος βκ'Λφος 
τοΰ Πάρπα-Μανόλη έκείνου σοί προεδηλωνε! Αλλα καί ^ 6 -  
βον ήγαλλίασεν ή ψυχή σου άμα εμ?θες, οτι ή έπί επτά ,ετη 
Ελληνική καρτεροψυχία ήμείφθη μέ Βασιλικδν διάδημα υπδ 
τών χριστιανών Βασιλέων!  ̂ ^

Αλλά καί .έπιστρέψας είς Ζάκυνθον άφοΰ ,ετελειωσας τας· 
βπουδάς σου, ,δέν έπαυσε; τδν ζήλον περί τήν έπιστήμην, τήν 
διατασαομένην ύπ αυτής φιλάνθρωπον και τήν «γάπην προ; 
τήν πατρίδα. ’Ακουράστως έπεσκέπτεσο τούς ά^θενούντας, « - 
δι^^όπως συνέτρεχε; τ« ; βελτιώσεις τής πατρώος σου καν
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προθύμως συνειςέφερες καί σύ τό μερίδιον τή ; διανοητικής 
εργασίας σου πρό; καλλιέργειαν τής έπ ιστήμη;, πρό; διάδοσιν 
τών γραμμάτων, πρό; πολλαπλασιασμόν και αυξησιν τή ; νεο
ελληνική; φιλολογίας ήμών. Μέλος καί πρόεδρος τοΰ ιατρό- 
συνεδρίου τής Ζακύνθου, πολλά συνειργάσθης μετά τών ιατρών 
Κ αρβελί, τοΰ Δικοπούλου, τοΰ Ταλιαπιέτρα καί τών λοιπών 
συναδέλφων σου, είς βελτίωσιν τή ; υγιεινή; τοΰ τόπου σου, 
είς εΰπάροχον έμβολ*ασιν τής Δαμαλίτιδο; [vaccina), είς συν
εισφοράν καί συνδρομήν παρά τών συμπολιτών σου, ϊνα άγο- 
ράζωνται ιατρικά πρός χρήσιν τών πασχόντων πενήτων. ή  ια 
τρική εταιρία Ζακύνθου, προστατευομένη υπό τοΰ άξιοτίμου 
Λόρδου Καρόλου Ψιτοφρόη τότε τοποτηρητοΰ, πολλάκις είς 
τήν συνεδρίασιν τοΰ συλλόγου τη ; ηκουσε τόν επιστημονικόν 
λόγον σου καί τάς δοκίμους συμβουλάς καί παρατηρήσεις περί 
τής καταστάσεως τής υγείας, καί περί των δυσθεραπεύτων 
νησημάτων τών πασχόντων συμπολιτών. Η φιλομαθής ετα ι
ρία Ζακύνθου, η προστατευομένη υπό τής ’Αγγλίδο; Κυρίας 
Λόγγλευ, τ ή ; άλλης εκείνες φιλοσόφου ΐπ α τ ε ί* ; ,  ευχάριστο); 
ήκουσε τ« ς  φιλοσοφικά; καί φιλολογικά; παρατηρήσεις σου» δτε 
<*νεγίν6>σκον οί φιλομαθεΐ; συνεταίροι διατριβά; καί μαθήματα 
έπί παντοίων φιλολογικών καί επιστημονικών αντικειμένων. Διότι 
οΰχί ματαιόσχολο; καί παράλογο; εποψις τή ; (ίλης έφεΐλκε την 
διάνοιάν σου, άλλα θεογνωσία καί θεοσοφία ώδήγουν τ ά ; φι
λοσοφικά; μελέτα; σου εί; ϊρευναν τοΰ μυστηρίου τής φύσεως 
καί άληθείας. Με την άγίαν Γραφήν είς τάς χειοχς έφίλο- 
σόφεις, καί με τά  φιλοσοφήματα τών άγίων πατέρων τής εκ
κλησίας εί; την θείαν άποκάλυψιν είσήρχεσο είς τά  άδυτα 
τής γνώσεως τοΰ άύλου δημιουργοΰ τοΰ παντός καί τοΰ άλι
κου δημιουργήματος. Αλλά καί ή νεοελληνική φιλολογία πολ
λάκις έπλουτίσθη με τάς ποιήσεις σου, καθ’ άς έξέφρασε; τήν 
απαλήν σου καρδίαν, τό αίσθημα τής άγάπης, τήν άγανά- 
κτησιν κατά τοΰ ελαττώματος. 0  ποιητή; Ιούλιος Τυπάλ- 
δος, ί  Κανδιάνος Ρώμχς, 6 Σπυρίδων Ζαμπέλης, ό Τερτσέτη;, 
διέκριναν τόν ποιητικόν οίστρόν βου. Η κλασσική άρχαιότης, 
τά  αριστουργήματα τής μεγαλοφυ'ί'ας τοΰ νεωτέρου Ευρωπαίου, 
αί αποπειραι. τή ; νέα; διαπλάσεως τή ; νεοελληνική; φιλολο
γ ία ;, ή περικλεή; χορεία τών ποιητών, ο'ίτινες έκαλλιέργησαν 
τήν δημοτικήν γλώσσαν> σοί Εδωκαν τόν υπογραμμόν πρό; κα-
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τάρτισιν φιλοκαλία;, υψηλής έννοιας, άληθοΰς χαρακτήρο; εί- 
κόνων καί υποτυπώσεων τής φύσεως, καί αρμονικής στιχουρ
γίας. Λ έταιρία τών φιλομούσων έχειροκρότει τά  τραγούδιά σου. 
Η £λληνική νεότης έδιδάσκετο κατά τήν σπουδαίαν συνομι
λίαν σου. Μεγάλη ητον ή αύθεντία τών λόγων σου. όρθώς έ- 
γνωμοδότεις, διέκρινες, έπέκρινε; τό εΰδόκίμον πόνημα έκ τοΰ 
άδοκίμου, τό εΰστοχον έκ τοΰ άστοχου, τό αληθές τή ; ιδέα; 
εκ τή ; ψευδοΰς καί ψιμυθιωμένης. ί ΐ  πόσοι τών νέων μα ; εμ 
ψυχώθηκαν άπό τό παράδειγμά σου, άπό του; προτρεπτικούς 
λόγου; σου εί; φιλομάΟηαν καί ζήλον τή ; Ελληνική; δόζης! 
Μάρτυς τοιαύτης άληθείας εγώ ό ίδιο;, δστις σοί οφείλω ευ
γνωμοσύνην διά τάς καλάς νουθεσίας και έδηγίας σου κατά τήν 
μικράν μου διανοητικήν άνάπτυξιν καί μόρφωσιν είς τήν διδασκα
λίαν. Τά βιβλία έκ τής εκλεκτής σου βιβλιοθήκης καί παν μ έ 
σον άναπτύξεως καί οδηγίας ευχαρίστως παρείχες πρός τούς 
διψώντας παιδείαν.

Καί τοι περίπτωσις απροσδόκητος καί συμβάντα οίκογενείας 
εμπόδισαν τήν προσκλησιν τοΰ άοιδίμου λόρδου Γιλφώρδ, οπως 
λάβ(ΐς καθέδραν εί; τήν Ακαδημίαν τή ; Κερκύρας, ουδέποτε π α - 
ρέλειψες τάς διανοητικάς έπασχολήσεις, μελετών, συγγράφων καί 
σπουδαίως συνδιαλεγόμενος. 0  φιλολογικό; σπινθήρ καί δ φίλος 
τής Νεολαίας πολλάκι; διέχυσαν τά  φώτά σου. Αλλά καί αΰτή 
ή δημοσιογραφία, καί αί περί τών πατρίων βελτιώσει;, καί ή 
πρός τήν ενωσιν τής Επτανήσου μετά τοΰ Ελ βασιλείου ενέργεια, 
ελαβον σέ βοηθόν καί έρμηνευτήν ίύγενών προθέσεων είς τήν 
πολιτικήν ευημερίαν τής πατρίδος σου. Η πόλις Σατάν, κατά β ι- 
β λ ’.κόν τύπον συγγραφίΤσα, καί τήν πάλην τών δυνατών κατά 
τών άδυνάτων, τών αδίκων κατά τών άδικουμένων περιγράψασα, 
ίσχυράν έντύπωσιν καί πρός αυτούς τούς κρατούντας Αγγλου; έν- 
εποίησε. Δημοσύμβουλος δέ τής παιδείας άναδειχθείς, καί αντι
πρόσωπος εί; τήν ’ΐόνιον βουλήν εκλεχθείς λαοκλήτως, άκράδαντον 
τήν Ελληνικήν σου πεποίθησιν Εδειξε;, καί υπέρ Ελλάδος λόγον 
έντή βουλή, διά τάςπλεκτάνας τοΰ άρμος·ο5 Οΰάρδου κατά τά  Παρ- 
κερικά έποιήσω, καί τά  α ιτήματα  τή ; μετα^υθμίσεω ς τοϋ 1ο- 
νίου συντάγματος ΰπεστήριξας. Πόσον δέ τότε τό σχολεΐον τών 
κορασίων υπό τή ; έπιμελείας σου έβελτιώθη καί ένισχύθη, ά ; 
μαρτυρήσωσι τά  κοράσια εκείνα, τά  δποϊα έβραβεύθησαν υπό σοϋ 
κχτά  τάς ίζε -χσ ϊΐς  των. Πόσον δέ κχΐ αΰτή ή βιβλιοθήκη τοϋ
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Λυ:«!ου έπλου^ίςθη, τά  άφιερωθέντα έκλεκτίΐ'βίβλια <7θυ ,<5ηλον 
<3ΐ τό άξιό πιστόν. Αλλ’ όπόσον πρόθυμο; και ίραστηριρς ίδει· 
χθη ; uipvjtv, ό··ε ώ ; Εφορος .τού Γυμνασίου /.αί ϊχο λ κ ο υ  ,παρεν- 
ρίσκισο εις τά ; εξετάσει;,.προτρέπιυν καί ίμ.ψυχόν(υν..ε·ξ*ταζο:ντας 
καί έςετβζομένους, άφιλοπρόσωπος κριττί καί ελ'λανοδίκοης τού 
διανοητικού εκείνου άγ<ι>νίσματος, στεφάνωσα; και βρριβενσας την 
^άγωνισθεΤσαν νεολαίαν τοϋ τόπου σου, οι^ε .καί τάς ευχάριστή" 
βεις σου προ; Γυμνασιάρχην καί καΟ.ηγητάς δια τον ζϊιλόν τω ν 
μέ τόν άπλοΰν λόγον σου έξέφρασας.

Τοιαΰται αί πράξεις τοΰ βίου σου, τοσαϋται at (Ιγκθοεργιαι 
σου. Λιά ταϋτα , ώ-Ιχτρέ Δημ.ήτριε Πελεκαση, αγαθέ πατριώ.τα, 
σοφέ λάτρα τή ; -έπιστήμης, φίλε ευεργετικέ, ώραΐον διαβατηοιον 
έγράφη περί σοϋ έν τ -7ι γή, ^να μεταβας είς ουρανους περικύκλω
σης τόν θρόνον τοϋ πλαστουργού σου. Αναβα φαιδρός αυτήν την 
ουρανίαν άψίδα τοϋ Δημ.ιουργοΰ τδ ν  όλων. Εκεί έπανω ευμενώς 
θά σε υποδεχόώσιν οί κατοικοϋντες τάς των μακαριοιν σκην.ας, 
ΒυνεπιστηΛονες καί όμοιοι σου εΰεργέται και φιλάνθρωποι. Καί 
ϊίαρά μέν τού ίε ιπ ό το υ  σου θέλει Ακούσεις' -ευ δούλε :αγαθέ 
καί πιστέ, επί όλίγα εΤς πιστός έπί πολλών..σέ καταστήσω, »ΐσ- 
ελθε εις τήν χαράν τοΰ Κυρίου σου. Η δέ πατρίς σου .Ζάκυν
θος, στολίζουβα τό διάδημα τής δόξης της μέ τόν άδάμαντ* 
τόν λαμπρόν τή ; παιδείας σου, αγαθοεργίας καί ευεργετημάτων, 
,φωνάζ;ι κνκλούσα ήδη τό λείψανόν σου. ^
Αίωνία σου ή μ.νήμη— Αίωνία σου η μνημτ, Aiojv.a σου η μνημ.η.

Ά ν α γ ιν ώ σ χ ο ^ ε ν  ε ίς  τέ ν  Ε υ α γ γ ε λ ικ ό ν  K ijpuxa.

-έν  'Α γγλία  ήρξατο·ή Ικδόσις; εκκλησιαστικού περιοδικού συγ
γράμματος, έπιγραφομένου «O rthodox catholic J iev iew » , fa u t  
ο ίρΟόδοξος καθολική άνασκοπή,» καί συντασσομενου υπο τοϋ  
διδάκτορας χυρίοο όβερβεκκίου ( Q m k w k )  : ( 0 ·  Σκοπός τού 
περιοδικού τούτου είναι νά υποθάλψη καί ,προαγαγη την εν 
■Αγγλία .καί ’Αμερική ·άναφανεΐα^ν έσ.χάτως σπουδήν πρός ε- 
νωσιν μ?τά τή ; ανατολική; Εκκλησίας. ‘θ  έκδοτης είναι Γερ-

( 1 )  - , j ( . o n J o i i ,  , J r ( i ! j a « r ,

μανός, θεολόγος δόκιμος, δστις' διά τών εμβριθών αύτού με
λετών κατήνττσεν εις τό συμπέρασμα, ότι δ χριστιανισμός 
παρεμόρφώθη υπό τοϋ προτίσταντισμ,όΰ τόσόΰτον, όσον καί 
υπό τού 7?απισμοϋ, τήν δέ αληθή διδασκαλίαν τού Χριστού 
καί τβ ν  Αποστόλων' πρέπει νά άναζητήση; τ ί;  έν τή. όρθοδόξω 
ανατολική Εκκλησία. Τας ιδέας αΰτοϋ ταύ’τας έδτμοσίευσεν 
κο ί̂' δι ιδιαιτέρου συγγράμματος φέροντος επιγραφήν* ο ό  ίρ - 
«θόδοξος καθολικισμός έν άντιθέσει πρός*τόν παπισμόν καί τόν 
^ιησουιτισμόν, καί ποός τόν προτεσταντισμόν.» (D ie  orthodoxe  
kathoh.sche A nschaung im· Gegerisatz zu m  Pcrpstlium' u n it 
J e sw lism u s, sowid zu m  P ro te s ta n lim u s . U ntie  a S .  1865',),.· 
έν <]> μεγάλην άναπτύσσει πολυμάΟειαν, κάί ιδίως γνώσιν α 
κριβή .τής εκκλησιαστική; ιστορίας. Δέν άμφιβάλλομεν δέ ότ·; 
τό περί ου ο λόγος περιοδικόν μ'εγάλω'ς θέλει συντελέσει εις 
την αναπτυξιν τών φιλορθοδόξων τάσεοιν τών χριστιανών τής 
Αγγλίας καί Αμερική;.

Εκ πηγή; άξιοπίστου μανθάνομεν ότι μέγα τι παρασκευά
ζετα ι έν Α γγλία . Από τεσσάρων περίπου μηνών περιφέρεται' 
έγγραφον πρός τήν άγιωτάτην Σύνοδον τής Ροισσίας, έν ψ 
οι υπογεγραμμένοι παρακαλούσι τό σεβαστόν έκεΐνο συνέδριον 
ψ  παραδεχ&ή αΰτούς ίίς ' τήν κοινωνίαν τής ίρθοδόξοα 
Εκκλησίας. Διακηρύσσοντες δέ ότι οΰχί μόνον όμολο- 
γοϋσι τά  τής όρθοδόξου πίστεως δόγματα χωρίς τών -ίή4 
ίωμ'αϊκή;' ?ι τής τώ ν, Διαμαρτυρομένων έκκλησίας προσ
θηκών ?ι μεταβολών, αλλά καί άποδέχονται τούς κανόνα; 
τών επτά οικουμενικών Συνόδων, αΐτοΰνται τήν άποκάτάστα- 
<jiv τή ; Ορθοδόξου δυτικές έκκλησίας τοιαΰτης,· όποια υπήρ
ξε πρό τοϋ άτυχους σχίσματός, τοΰ γενΰμένου τε κάί έξα- 
πλωθέντος; παρ αΰτών τών παπώ ν’ διότι, θεωροΰντες είλιϊϊρι- 
νώς τήν ένεστώσαν παπικήν εκκλησίαν ώς σχισματικήν καί 
αιρετικήν, νομίζουσιν οτι δέν πρέπει νά ,άίχόληθώσιν ε?ί άλ,ΐ 

τήν άντικατάβτασιν αΰτής δι’ έκκλΜ ας ορθοδό
ξου, διατελούσης έν κοινωνία προς τήν άγίαν έλκλησίάν. τ5)ί 
Ανατολής, τήν άληΟώς d f la r ,  χαθο.Ιιχη*· χα ί ά ϋο νζο Μ χή ΐ. 
Δοξάζουσι δέ προσέτι ότι τά  προνόμια, τά  παραχωρηθέντα 
άλλοτε υπό τών Συνόδων εί; τόν Ρώμης επίσκοπον, ό /τ «



άπλώ; τιμητικά και εκ πηγή; έκκλησιαστική;, δεν πρέπει 
νά άναγνωρίζωνται αΰτώ τοϋ λοιπού- διότι ό έπίσκοπος οϋ- 
τος έχωρίσθη <χπί> τή ; ένότητος καί τή ; αληθούς πίστεως. 
Κ ατά μείζονα δέ λόγον ώς σχισματική κατάχρησις θεωρητέα 
ή ύπ:ροχή, ήν θέλει νά άποδώση έαυτώ έν ονόματι τοϋ Θεοϋ 
ίπ ί  πάσης τή ; Εκκλησίας.

Επειδή ούδέν τ ι άντίκειται κατά τού; νόμους τής Α γ
γλίας είς τήν σύστασιν τοιαύτης εκκλησία;, έλπίσωμεν οτι θέ- 
λομεν ίδεΐ αυτήν γεννωμένην, άναπτυσσομένην, αΰξανομένην καί 
έρημοϋσαν τήν ρωμαϊκήν εκκλησίαν άπο πάντων τών άγαθών έ-  
κείνων χριστιανών, οιτινες μετά πόθου έπιζητοϋσι τήν άληθ'ή 
Εκκλησίαν, έκλιποϋσαι έν τή Δύσει ενεκα τών πολυαρίθμου 
νεωτερισμών.

( Έ κ  rife Χ α κ ττ ια η χ ή ς  ‘Ε νώ σια>c )

ΘΑΥΜΑΣΜΟ-.
Γ ιατί κρύβει; τα ϊς άχτίδες 

ή λ ιε  κ’ είσαι έντροπαλός;
Καί γιά  σέ τή γαλανή του 

όψι χάνει ό Ουρανό;;

Μήπως ΐδες τά  λαμπρά της 
Καί χρυσόξανθα μαλλιά;

Μήπως ΐδες τή ματίά  ττς  
Νά ίιχθή  ’σά σα'ι'τίά;

Η τήν ΐδες νά γελάση 
Κ’ έπληγώθηκε; εύθύς,

Καί μαζόνωντα; τσ ’ άχτίόε; 
Τώρα τήν παρακαλείς;

Αν έθάμπο>σε κ’ εσένα
Ηλιε ‘ποϋ σαι ετσι λαμπρός,

Τί νά ’πώ  εγώ ‘ποϋ είμαι 
Σάρκα, άνθρωπο;, θνητός!

ΑΔΗΜΟΝΙΑ.
A ! γ ια τί μέ μία ματίά  σου 

Τήν καρδιά νά μοϋ πληγώσης;
Τήν ζωή νά μοϋ σκλαβώστις 

Νά μήν ’βρίσκω άναπαϋμό!

KiJ άν τά  ’μάτια  ’λίγο κλείσω 
Μέ το δάκρυ νά κοιμοϋμαι

Καί νά μήν παρηγοροΰμαι
Μον’ στί)ν ύπνο δταν σέ ίδώ !

Καί τά χέρια κρύα ν’ άπλόνω 
Σ τ’ 2νειρο πώς θά σέ πιάσω,

’Γκαρδιακά νά σ’ άγκαλιάβω 
Νά σοϋ παραπονεθώ.

Μά ώ'ίμέ ] . . .  ευθύς ’ξυπνάω 
Είς τ& στρώμα άπατημένο ;!

Καί τον πόνο δακουσμένος 
Είς τ6ν Πλάστη μβυ εξηγώ.

’Λ ξ ίο τ ιΙΰ η ς  K a fcxeya .loq .



ΣΚΟΠΟΣ TOT ΠΕΓ10ΔΙΚ.0Τ ΤΟ ΤΙΟ Τ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Δ’.7.νοτ;τ·.ΛΓ, διά τ ί ;  άμίλλης άνάπτυξις, καί έντεϋθϊν αναζω- 
πύρωσι; τών αίσθημάτοιν, ιδού ό σκοπύ; τοϋ ήμετέρου Συγγράμ1- 
μ*τος, £νεχα τούτου προσκαλούνται όσοι τών ήμετέρών ιριλο- 
μούσων συνδρομητών θέλουσι ty a , μετα<ρράζοντες η συγγράφον
τας, κοιμώσι τάς ήμετέρας σελίδας, a”. Γίνε; είς αυτούς μόνον ε ί
ναι ανοικταί.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΝίΡΟΜ ΗΣ.

II προπλ'/ιροιμη τής συνδρομή; iivat όρος ανυπέρβλητος' 
γίνετα ι δε μετά τής παραλαβή; τοΰ πρώτου φυλλαδίου καί 
προσδιορίζεται ώς Ιπετα ι.

Δι* τ ο υ ;  έντο; τής νήσου τα ύ τη ς  άνά Τριμηνίαν Πένια 1 2 
» » έκ τδ ;  » » ί »  * « 1 5

έλευθέοο: ταχυδρομικών.

Ε ί 5 ο 7Γ ο £ -λ ad. t .ς.
Μη φειδόμενοι πάσης υλική; θυσία;, έκδίδομεν και ήμίφυλ- 

λον. Οί κύριο: συνδρομηταί έν τή  αγχίνοια των καλώς γνωρίζουσιν 
* δτι άΐνευ χρημάτο^ν ουδέ βήμ* δυνάμεθα νά προβώμεν. Οι άμε- 

λοΰντε; όθεν τών χρεών των ά ; εκπληρώ σουν αύτά, άντα- 
ποκρινόμενοι εί; ο ,τι καί ημείς απέναντι τών συνδρομητών μας 
πράττομεν.

ΐΙαρακαλοΟνται οί άνά χεΐρας αγγελίας προς
ίκδοσιν τοΰ προαΊαγ^6  ̂ ό ς  δράματος «ό Μάα^ *tp- 
-τσαρης» νά επίατρέ1'^ *ύτ&ς, επειδή εύρίσχ^ ,5η 
υ π ό  τά τκεστήρία. '■ Τ

Γ. Σ.

ΠΩΛΟΤΝΤΑΙ ΠΑΡΑ Τ ΙΙι ΣΤΝΤΑΕΕΙ

— Τό Φριχτά*· Λ ά β ο ς , δρδμα τραγικόν εί; τέ^ιαρας Πρα- 
ξει; 6πό X. Σ. Ρουσσιάναυ. Δραχ. 4.

— ό  Λιεβμάν, ί) τά  ολέθρια αποτελέσματα τής Ζηλοτυ- 
πί.«;, Μυθιστόρημα τοΰ Κ. Δ. Αρνώ, μετάφρασι; έκ τοΰ ιτα 
λικού ι/η!) Γ. Κ. Σφήκα. Δραχ. 4 , 50.


