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*0τε  τδ γόνιμ.ον τής (Ιρχαίας 'Ελλάδος έδαφος ίθερ- 
,μαίνετο ύπδ τ ί ς  ζωογόνου καί λεπτής τής ελευθερίας 
ά*τίνος, άνέδιδεν άνθη, δειχνύοντα τδ μέγεθος τής με” 
γαλοφυίας κα ί τδ εύαίσθητον τής χαρδίας χαι ίπ ιμαρ- 
τυροΰντα τήν πλήρη ζωής ποίησιν, τήν ποίησιν έκείνην 
τήν άπδ τής χαρδίας πηγάζοΰσαν χαί τήν  εις δάκρυ* 
κινούσαν τον άναγινώσκοντα, τοϋΟ’ οπερ ίβ τ ί  τδ μόνον 
βχρόμετρον, ί  μόνη ζώσα καί βεβαία άπόδειξις τής 
άληθ&ΰ; ποιήσεως" διότι είνε άναντίρρητον δ τ ι ,  δπως 
συγκίνησή τ ις , δέον να ουγκινήτα ι, όπως θερμάνη, 
δέον νά η ζωηρός. Οτε όμως οί Ελληνες, οί πάλα ι 
αδάμαστοι πρόμαχοι τής ιδίας ελευθερίας και οί υπέρ 
αύτής καί κατά τοΰ Ξέρξου καί κατά  τοΰ μεγάλου 
’Αλεξάνδρου μ ετ ’ *άπαρ«μίλλου άνδρίας πολεμήσαντες, 
ίναγκάοθησαν νά φέρωσιν άγογγύστως τον ζυγόν τής 
Ρώμης, έλησμόνηταν μέν, ώς ιστορικοί τινες διατείνον
τα ι , καί α ΰτή ; τής ανεξαρτησίας των τήν στέρησιν, ά λ ’ 
λ  ούχ ήττον ίπαραμυθοΰντο βλέποντες τάς μέν πόλεις 
βΰτών, δ ιαταγή τών κατά καιρούς αύτοκρατόρων, κο
σμουμένας διά μεγαλοπρεπών μνημείων, τούς δέ φι* 
λοσόφου; καί συγγραφείς ίλευθέραν έχοντας την είσοδον 
»ν τα ΐ ;  αύλαίς βύτών καί εις άκρον υπ ’ αυτών τ ιμ ω 
μένους καί τούς νικητάς θεραπεύοντας τάς  ίπ ιστήμας 
καί τά γράμματα καί θαυμάζοντας τήν καλλιτεχνίαν 
τής ιΚλλάδος, μεγάλως ύπερτεροΰσαν, ως αυτοί οΰτοι 
ωμολόγουν, «κείνης τής βασιλίδος τώ ν  πόλεων. Τουτου 
δ ενεκα οί "Ελληνες έπί τοσοΰτον ενηβρύνοντο τότε 
καλούμενοι Ρ ω μα ίο ι ,  ώστε παρ’ όλίγον συνεχωνεύοντο 
οί δύο λαοί- τοΰ Ρωμαϊκού δμως κράτους διαιρεθέντος 
είς δύο, άτε κατασταθέντος άπεράντου καί κατά συνέ
πειαν μή δυνβμ,ένου νά κυβερνάται ύφ’ ένδς, το έλλη* 
νικάν στοιχείον ύπιοίσχυσε, μηδόλως κατισχυσασών τών

προσπαθειών τώ ν  εν Κωνσταντινουπόλει αύτοκρατόρων, 
δπως τηρήσωσι τήν τε  γλώσσαν και τας παραδόσεις τής 
Ρώμης, καί τοιουτοτρόπως τδ κατά  τήν ’Ανατολήν κρά
τος έγένετο, πλήν  τοΰ ονόματος, ελληνικόν. Καί τότε ,  
διαδοθέντος τοΰ Χριστιανισμού, άνεφάνησαν ό εύ γ λω τ 
τος άγιος Βασίλειος, ό άξιος διάδοχος τοϋ Δημοσθένους, 
5 «γ ιος Γρηγόριος, Παύλος δ Σιλεντιάριος κα ί ό Ά -  
γαθίας, οί άναγεννήσαντές τινας τώ ν  Ελληνίδων μου* 
σών, καί δ Ευστάθιος καί δ Φώτιος, οί άμεσοι διάδο
χοι τώ ν  σοφών τής ’Αλεξάνδρειάς γραμματικών. Καί 
είναι μέν αληθές οτι οί "Ελληνες, ενεκα τής κατά  τήν  
ίποχήν Ικείνην θρησκευτικής τώ ν  ιδεών τάσεως, ίπε·  
λάθοντο κάπως τής οπλασκίας κα ί τών τεχνών, α λ λ ’, 
ούχ ήττον  άληθές ισ τ ιν  δτ ι οέδέποτε Ιγένοντο ί π ι λ ή ι  
σμονες τής άνδρίας χαί τής καθόλου αίσθήσεως τοϋ 
καλού. "Ο,τι ομως δέν κατώοθωσεν ή φραγκική κυριαρ
χ ία , κατώρθωσεν έπ ί τ ινας αιώνας ή Τουρκική δουλεία,· 
75τις, τά  πάντα  καταμαράνασα, έπέτυχε πρδς μικρόν 
νά Ικδιώξη τής 'Ελλάδος τάς ιθαγενείς, αύτή Μούσας. 
Ού πολύ δ’ ύστερον δμως, τής πρώτης ορμής κοπασά- 
σης, ή μαρανθεΐσ* φιλολογία ήρχισε πάλιν  νά ά να -  
βλαστάνη, καί δη συνέστη iv Κωνσταντινουπόλει κα ί 
σχολείο/j ουτινος καθηγητής υπήρξεν δ σοφδς Ζυγο- 
μαλάς, καί ένθα ή ‘ Ελληνες νεολαία ίξεπαιδεύετο ε ί ;  
τε  τήν θρησκείαν καί άρχαια» γλώσσαν» ητις  ολονεν 
έξέλιπε.

Τδ κ&κμηκδς καί βεβαρημένον τοϋ ιστορικού βλέμ 
μα, αφού διατρέξει τοσούτους αιώνας βαρβαρότητο; 
καί δουλείας, σ τα μ α τά , ώς έπ ’ οάσεων iv έρημο), επ ί 
διαφόρων ελληνικών πόλεων, έν αΐς δύναται νά παρα
τήρηση ζωηρότητά τ ινα  πνεύματος, όλως ιδίαν τή 
ελληνική φυλή , καί μάλιστα  ίν  Κρήτγ), έν fi, καίπερ 
υπδ τήν ίσχυράν σημαίαν τής ένετικής πολιτείας ε ί ί έ -  
τ ι  διατελούστ;, έπί τοσοΰτον ειχε μεταδοθή δ κατά τήν 
ίπο/ήν εκείνην άκμάζων Ίταλικδς^πολιτισμδς,ώστε π ο λ 
λ ο ί  '  οίκογένειαι 'Ελλήνων καί 'Ενετών άνεμίγνυντο $ 
συνέχεον τά  ονόματά των και πολλοί πλούσιοι Κρή 
τες άπέστελλον τά  τέκνα αυτών προς ίκπαίδευσιν ε ί ;



—τ;-----------------— -------- — — - ■■■
‘ Ενετίκν xa i Πάδουαν. Δικαίως βθεν ή .Κ ρήτηδύνα- 
'ται  νά θεωρηθή ώ ;  άρχή καί βφεττπρίβε ήθιχής τίνος 
μορφώσεως καί προόδου, αγνώστων τότε τί) ‘ Ελλάδι, 
χαί ώ ;  ή πρώτη πόλις τ?,; 'Ελλάδος, ή έξαγα- 
γοΰσα τούς πλείστους τών σοφών αυτής' διότι άλλοι 
μέν έξ αύτών, άσχοληθέντες είς τήν Θεολογίαν νι ττ,ν 
όρχαίαν φιλολογίαν, κατώρθωσαν να μή σβεσθίί τό πυρ 
τής  παιδείας, άναζωπυρούντες ούτω το εθνικόν πνεύ
μ α  και άνάπτοντες είς τάς καρδίας τών ολίγων τότε 
έλληνοπαίδων εύγενή αισθήματα υπερηφανείας και π α 
τριωτισμού, τώ ν  δύο τούτων άληθών προδρόμων τής 
ελευθερίας' άλλοι δέ έπεδόθησαν ού μόνον είς τήν ά '  
Τΐέριττον καί άδώαν εκείνον δημώδ/] ποίησιν,5τήν γεν* 
■νωμένην ώς έχ τοΰ ώραίου κλίματος καί τοΰ καθα
ρού καί γλαυκοχρόου οϋρανοΰ τής ‘ Ελλάδος, άλλά 
>.αι εις τήν φιλολογικήν παίησιν, ηττονα μέν φαν*
,τασιώδη τής πρώτης, προϊόν ομως παιδείας και τέ·» 
χνϊις . Αλλά τά  ήθη καί έθιμα τοϋ δυτικού βίου με- 
γάλω ς  επενέργησαν είς τήν  ήθικήν καί διανοητικήν 
καταστασ ιν  τώ ν  πόλεων έκείνων, αϊτενες διετέλουν ϋ- 
,-παγόμεναι είσέτι είς τούς Ενετούς' διότι, ώς^γνωστόν, 
κα ίτο ι  πολλαί έλληνικαί χώραι είχον υποκύψει είς τήν 
έσμανικήν κυριαρχίαν, ετερ,αι ομως ούχ ήσσονες διετέ 
λουν ύπό τήν ένετικήν. Αν λοιπόν κατά  τήν έποψήν 
Εκείνην, καθ ην αί Μούσαι έφάνησαν άνανήφουσαι ώς 
άπο μακροΰ ‘λήθαργου, άνεφάνησαν φιλολογικά καί 
ττοιητικά εργα, τα ύτα  δέν δύναντχι νά θεωρηθώσιν ώς 
ί*στροϊόν ιθαγενούς άλλ ’ ετερογενούς φιλολογίας, ατε τοΰ 
■^ρραγκισμοΰ κατά  πολύ έπιδράσαντος έπι τής διανοη
τ ική ς  καταστάσεως τών ΰπ ’ αϋ ιόν διατελουσών )Ό>ρών, 
« ' .π ν ε ς  καί διανοητικώς καί πολιτ ικώς έφαίνοντο υ 
,περτεροΰσαι τώ ν  όπό τήν τουρκικήν κυριαρχίαν· Καί 
.■ομως, άν ή άρχή τών Φράγκων δέν ήθελε καταλυθίι 
κατά  τήν αύτήν περίπου εποχήν, καθ’ ·?ιν καί το βυζαν
τ ινόν κράτος, βεβαίως αί δύο φιλολογίαι, ή τής δύ- 
“βεως καί Τής άναστολή;, θά συνεδυάζοντο η θά συ· 
/νεχωνευοντο, δπως έν πολλοΐς τά  τε ήθη και έθιμα 
_ τώ ν  δύο τούτων λαών. Ευτυχώς ομως, τής άρχής τών 
■Φράγκων καταλυθίίσης, 5 φόβος ούτος Ιξέλιπεν' ούδέν 
■ήσσον όμως διεσώθησαν άχρι τοΰ νΰν διάφορα τής έ- 
ποχής εκείνης ϊργα, οίον μυθιστορία! τινές, δζουσαι 
δυτικοΰ πολιτισμού καί άποπνέουσαι δουλικόν αίσθημα 

,ουχί τοσοΰτον οίκιΤον τ δ  ελληνικώ χαρακτήρι, πάμ -  
ίπολλα ι μεταφράσεις η παραφράσεις, αΐτινες, καθό έο- 
, γ α  ασθενή, ούδέ διεδόθησαν ούδέ άνεγνώσθησαν πολύ, 
ΛαΙ διάφορα ποιήματα, άποπνέοντα μέν εστιν δτε ζωήν 
Ηόλμην καί χάριν, άλλά φέροντα τόν τύπον καί τά γ χ ·  
#*κτηριστικά φραγκικής καταγωγής. (*) Ά λλά  περιττόν

(*) ‘Εν έκ τβν πολλδιν τούτων ποιημάτων έστίν ό Θ ρ ή νο ς  
της Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς ,  γραφεί; μικρόν μετά 
τήν αλωιιν τή; πόλεως ταύτη;, καί osti;, στυγνό; ®ιντασία; 
κ*1 ποιητιχίϋν καλλονών, ούδεμίαν άλλην άςίαν ε·/ει, εί μή οτι 
πβλλίκις παρεχει ήμΤν άχριβεΐ; καιπολυτιμοχάτας ιστορικά; πλτ;-

νομίζοντες περί τούτων ν’ άκριβολογήσωμεν ενταύθα, 
καθό μικρού λόγου άςίων, ρίψωμεν έν βλέμμα έ 
π ί  τ ινων άλλων ποιητικών έργων, α τ ινα  καίτοι φέ- 
ρουσι καί ταύτα  τά  ίχνη τού άπό δυσμών έπιπνεύ· 
σαντος αισθήματος, ιδιαιτέρας δμως προσοχής καί μ ε
λέτης τι^γχάνουσιν.

Ο Έ  ρ ω τ  ό x ρ ι τ  ο ς , έπί παραδείγματι, ουτινος^ 
ώς αύτός δ ποιήσας μαρτυρεί,

Βιτζέντζο; εΐν’ ό ποιητή; κ’ εί ; τή γενειά Kopvafo;,
Ποΰ νά ’βρεθϊί ακριμάτιστο; 'σάν τονέ πάρ^ ά Χά;.ο;,

είνε μυθιστορηματικόν ποίημα, δπερ, καίπερ γεγραμ- 
μένον μετά λεπτότητας Ιταλικής καί ποικιλ ίας ’Ανα
τολικής, είνε τό μόνον σχεδόν τής εποχής εκείνης έ- 
πιζήσαν ανάγνωσμα, δπερ ευχαρίστως παρά τού λαο~ί 
άναγινώσκεταΓ διότι έν αυτώ μετά πολλής χάριτος 
καί άφελείας άπεικονίζονται τρυφερά άγνοΰ ερωτο; α ι 
σθήματα καί μετά ζωηρών χρωμάτων ιστορούνται τά  
παθήματα μιας β α σ ι λ ο π ο ύ λ α ς ,  τά  πάντα  πε- 
ριφρονησάσης υπέρ τεΰ  έρωτός της, δστις έπί τέλους 
νικηφόρος άναδείκνυται. Τίς, φέρ’ είπεϊν, δέν ήσθάνθ/ι 
υγραινομένους τούς Οφθαλμούς του, άν ευαίσθητος ε- 
πλασθη ή καρδία του, έπί τώ  μοιραίω χωρισμω τώ ν  
δύο εκείνων πιστών εραστών, μετά  πολλοΰ αισθήματος 
περιγραφομένω ; Τίς δέν συνεκινήΟη άναγινώσκων τήν  
σκηνήν εκείνην, καθ ?tv αύτος ούτος ό Ερωτόκριτος, 
δπίος δοκιμάσΐ) τήν π ίστιν τής έρο)μένης του, μετημφ ι- 
εσμένος παρουσιάζεται είς τήν φυλακήν, εί{ $ν είχε 
καθείρξει αύτήν ό πατήρ της, άναγγέλλων αύτή τόν ύ - '  
άγρίων θηρίων σκληρόν δήθεν θά/ατον τοϋ έραστοΰ τ η ς ;  
Τίς δέν συνεπόνεσε τότε τήν π ιστήν πλήν πεπονημένην 
Άρετοΰσαν, παραλογιι,ομένην επί τώ  σκληρώ εκείνω ά- 
κούσματι καί μή δυναμένην πλέον νά κρατήσΐ) τά  ό ά -  
κρυα τής έαμανώς έρώσης καρδίας της ·, Καί τ ις  επ ί 
τέλους δέν ήσθάνθη πάλλουσαν ύπό χαράς τήν καρδίαν 
αυτού, βλέποντας έπιστεφόμενα διά τού γάμου τά π α 
θήματα τών δύο εκείνων π ιστών εραστών ·

Εν τ ο ύ τ ε ς ,  τό ποίημα τοΰτο, υφ ’ οίανδήποτε έπο
ψιν έξεταζόμενον, είνε μέν πλήρες καλλονών, άλλ ’ ούχ 
ήττον δεν άμοιρε! καί Ελαττωμάτων. Έ νώ , λόγου χ ά 
ριν, 6 ποιητής άφηγεϊται τούς έρωτας τής Άρετούστ-ς 
μετά τοΰ ’Ερωτοκρίτου μνημονεύει καί έτέρου προσώπου·, 
τού Ρηγοπούλου τού Βυζαντίου, ίπ ιζ ΐτοΰντος  τήν χεΤρα 
τής Αρετούσης' τούτου δέ μή έπιτευ^θέντος, άτε τής 
Αρετούσης άποποιηθείσης, ο ποιητής επανέρχεται είς 
τά  κύρια καί πρ&>ταγωνιστοΰντα πρόσωπα τού ποιή- 
ματός του, καθ’ ολοκληρίαν έπιλανθανόμενος τού Ρ λ - 
γοπούλου' ένώ έδύνατο, δπως καταστήσω τήν υφήν τοϋ- 
δντως άςιολόγου τούτου έργου ποικιλωτέραν, νά πάρει- 
σάς^ έπεισόδιά τ ινα , οίον μονομαχίαν τ ινά μεταξύ τών

ροφορία; περί τινων συμοεοηκότων, λαβόντων χώραν προ τη ί 
άλώιεω; τή; Κωνσταντινουπόλεω; καί μετ’ αάτήν. Τούτοο- 
ποιητή; λέγετ»ι Εμμανουήλ τις Γιωρ^ιλίς.

ί ύ ω  αντεραστών, άπε·.>ήν κηρύξεως πολέμου μεταξύ 
τώ ν  δύο βασιλέων καί άλλα  το ιαΰτα , ά τ ιν*  έδύναντο> 
νά άποδώσωσι τώ  ποιήματι τούτο) μείζονχ άξίαν, άφ 
δσην ήδη τυγχάνει, ένώ άπ’ έναντίας, ούτω έχον, εξε
λ έγχ ετα ι  ώς μονότονον καί πολλά*»ς κα ταντά  είς ά - 
σύγγνωστον πολυλογίαν, ητις καθιστά αύτό κάπως ο- 
νληρόν, Ά λ λ ’ ούχ ήττον καί ή γλώσσα «ΰτοϋ  έλέγχεται 
ώς χ υ δ α ΐ ζ ο υ σ α ,  καθό ούδέν ετερον ουσα η μ ίγμα κρη- 
τ ικών καί ενετικών ιδ ιωμάτων, τοΰθ’ ό π ε ρ  μαρτυρεί 
δτι ή ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  τοΰ ποιητοΰ Κοονάρου, τοΰ έπαξ:ως 
καθέξαντος επιφανή θέσιν έν τή ιστορία τής ήμετέρας 
φιλολογίας, εϊλκε μέν τό γένος έξ Ενετών, άλλ  είχε 
πρό πολλών αιώνων έγχατασταθή είς Κρήτην.

Τό περί γλώσσης δμως μικρόν τοΰτο ελάττω μα  είνε 
κάπως σ υ γ γ ν ω σ τ ό ν ,  διότι τοιαυτη Π γλώσσα τής ί -  

ποχίς  έκείνηί, καί αύτήν οί δλίγοι τότε λόγιοι τοΰ έ 
θνους ένόμιζον έπιτηδείαν ούχί μόνον πρός ποίησήν, 
άλλά καί πρός πασαν φιλολογικήν καί Ιπιστημονικήν 
χρήσιν. Προϊόντος δμως τοΰ χρόνου, καθ ον τά  κλασικά 
τών ίμετέρων προγόν...ν συγγράμματα ηρχισαν ετι 
μάλλον νά διαδίδωνται; άνεφάνη Σχολή τ ι?   ̂μ,ιζοβίίρ ·̂· 
βάρων ή μιξοσολοίκων ελληνιστών, ώς άπεκάλεσεν α ύ 
τούς ό Ζακΰνθιος Εύγένιος ό Βούλγαρις, ή τ ις  επεχεί- 
ρησε νέ έπιβάλ») τ ώ  λαώ  μικτήν τ ινα  γλώσσαν, αύ* 
θαίρετον καί άκ’ανόνιστον, έξ ής προέκυψαν^γελοϊοί τινες 
χαί κωμικοί παπαγαλισμοί διαφόρων λε^εων καί αρ- 
y α ί«ν  φράσεων. Πρός άπόδειζιν δε τών λόγων μας π α -  
ραθέτομεν ένταΰθα στίχους τ ι ν ά ;  τής πτωχοδρομικής 
να ύτη ς  μεσαιωνικής μας φιλολογίας

Ό σ τ ι ;  γαρ θέλει έξ α υτή ; θλιβήν τε χαί χαρήναι,
ΕΙμέν κα ί μέ τό θέλημα καί τήν προαίρεσίν σου,
Θ έλει; γυρίσειν καί στραψήν, παυόμεθα τοΰ λέγειν;
Θ έλω σ 2 ; άφηγή^ασθοτι λόγου; ώραιοτάτου;,
© έλει; χαρήν καί τιμηθήν καί ζήσειν καί πλουτήβειν 
Κ α ί τοΰ;{έχθρού; σου ε ί; τόν λαιμάν·θέλει; καταπατήσειν

Μήπκς κατά τούς χ ρ υ σ ο ύ ς  εκείνους αιώνας των 
ΪΙτωχοπροδρόμων ό ούρανός αντί τοΰ μάννα έβοεχεν 
«παρέμφατα ; Πιθανόν. Τό βέβαιον δμως είνε δτι τοι- 
«ύτη  μιξοβάρβαρος καί άπαρεμφατοχοπούσα γλώσσα 
δέν έδύνατο έπί· πολύ νά διατηρηθή, διότι κατόπιν ε- 
τέοα άναφανεισα Σχολή, όρθότερον Χογιζομένη, υπεστή* 
Ρ'·ζεν έλλογόν τ ινα  τή ;  χυδαίας γλώσσης άνάπλασιν, δι 
ίι; ούτω έδύνατο νά διορθωθή μέν γραμματικδς καί κανο' 
νισθή,καδαρισθί δέ άπό πολλών βαρβαρισμών χαί βαθμη
δόν πλουτισθή άπό τοΰ θησαυρού τής άρχαίας χωρίς νά 
καταστή είς τόν λαόν ακατάληπτος. Τήν γνώμην ταύ· 
Ίτ,ν έξέφοασε πρώτος δ Γρηγόριος Κωνσταντας, ειτα δέ 
διετύπωσε καί διά λόγων ισχυρών ύπεστήριξεν δ σοφός 
τού έθνους διδάσκαλος Αδαμάντιος  Κοραής, μεθ οΰ συν· 
εφώνησαν οί πλείστοι τώ ν  λογίων τού έθνους, έκτος 
ολιγίστων έξαιρέσεων, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω·
! Η γλώσσα δέν χρησιμεύει μόνον ώς μέσον τής πρός 
«λλήλους μεταδόσεως τών ήμετέρων έν\οιό)ν, άλλά και

τής πνευματικής ήμών άναπτύξεως. Α νάγκη έπομένως η 
γλώσσα διά τής άναγκαίας καλλιεπείας,δηλονότι διά τής 
δυνάμεως, τής χάριτος,τής έλας-^ότητος καί πλα^ικότη* 
τος τής έκφράσεως, ατ ινα  δέν δύναται νά έκπληρώση ή 
δημώδης φωνή,πολλώ δέ μάλλον έν πεζογραφία, νά σ υ ν - 
τελτ, είς τδν γενικόν χαί μέγαν τούτον τής άνθρωπό* 
τητος σκοπόν. Μόνον έν τή  ποιήσει, καί πρό πάντω ν  
έν τή  λυρική, τό χαθ’ ήμάς, δ μεταχειριζόμενος τήν 
δημοτικήν γλώσσαν δύναται νά ευδοκίμηση. ϊνα ο 
μως έπιτύχγι τούτο, δέον νά μεταχε ρίζηται τήν κ - 
πλήν, τήν* καθαράν τήν ζώσαν τού ί  λαοΰ ^γλώσ
σαν, μή παρεισάγων λεζεις, ας ο απλούς λαος δεν ιν· 
νοεί. Α νάγκη  λοιπόν δ ποιητής, καί πρό πάντω ν  
δ σύγχρονος, νά επιστήσϊ) πολύ τήν ιδιαιτέραν προ
σοχήν αΰτού είς τήν γλώσσαν, διότι ί τ ί  άλλο δύνα- 
τα ί  τ ις  νά θαυμάσϊΐ έν τ ιν ι  ποιητικώ κα λλ ιτεχ νήμ ατ ι  
ίι τήν γλώσσαν,άφοΰ έν τή καθ ήμάς έποχη η πρωτοτυ - 
π ία  έπί τοσοΰτον σπανίζει ; Αλήθε ια , b  ούδείς δύνατα ι 
νά διαμφισβητήση, καθόσον άπέναντ ι επιφανών καί έ ν -  
δόξων ποιητών, οίον τοΰ Ομήρου, τού Δαντου, τοΰ 
'Ανακρέοντος, τού Πετοάρχου, τοΰ Μιλτωνος, τοΰ Σ ιλ -  
λέρου 'κα ί τοσούτων άλλων μεγαλοφυών άνδρών, έξέρ- 
^ονται καί τινες έζ ήμών, ως άλλοι σηρικοί βόμβηγες, 
τόν ποιητήν απαγγελλόμενοι, μόλις χαταλιποντες τα ς  
ίδρας τοΰ 'Ελληνικού σχολείου, καί άγνοούντες δτι δ 
άληθής ποιητής, εκτός τοΰ δτ ι πρέπει νά περιβάληται 
δ.ά παντοειδών γνώσεων, δεΐται φαντασίας ζωηρας, η·# 
νά χαλιναγωγώ xa 't ρυθμίζω δι ησκημένης κρίσεως, κα ί 
νά ήνε έξοχος άριστοτέχνης περί τήν στιχουργίαν καί, 
πρό πάντο>ν περί τήν γλώσσαν, ήτ ις  δυο μόνον οδούς 
έχει, τήν τής δημοτικής καί τής καθαρευούσης- ταύτα ς  
οφείλει νά άκολουθήσΥΐ δ αισθανόμενος ικ«νας τας εα υ 
τού δυνάμεις δπο>ς ιπιχειρησνι την αναοασιν τώ ν  πε· 
ρικρήμνων κα ί άποτομων κορυφών τού Ελικώνος ο δε 
έπιχειρών μέσϊίν τ ινά  δδόν αγων ίζετα ι μάταιον άγώνχ 
καί θά πάθη δ ,τ ι κα ί αί μυθολογούμεναι έκειναι Δ α
ναΐδες, αί διηνεχώς άντλούσαι υδωρ καί ουδεποτε τον 
εαυτών πίθον πληροΰσαι. ’ λ ν  λοιπόν τοσοΰτον έπιμένοι- 
μεν είς τό περί γλώσσης ζήτημα, τούτο άποδοτέον ί -  
πλώς  χαί μόνον είς τή ν  περί αύτής ταπεινήν ήμών· 
γνώμην, δτι δηλαδή ή γλώσσα εν τή  ποιήσει δέον νά 
θεωρήται ώς ή αισθητή έπιφάνεια παντός ποιητικού 
καλλιτεχνήματος, ώς δργανον, οό τό κάλλος τοσοΰτον 
συμβάλλεται είς τοΰ ποιήματος τήν έντέλειαν, δσον η 
μελωδία τής φωνής συντελεί είς τήν έπ ιτυχ ίαν τού » -  
σματος, δσον ή έκλογή τώ ν  χρωμάτων είς τής είχόνος : 
τό κάλλος. Ά λ λ ’ έπανέλθωμεν είς τό προχείμενον.

*Αν άνωτέρω είπομεν δτι δ Κορνάρος καθεΐξε περι
φανή θέσιν έν Τ% ιστορία τής ήμετέρας φιλολογίας, ού· 
δέν άτοπον, ούδέν παράλογον διΐσχυρίσθημεν’ διότι, αν 
δ λυρικός η δραματικός ποιητής πρέπη νά περιβάλ- 
λητα ι ,  ώς έρρέθη, διά πολλών διανοητικών καί φυσ ι
κών προτερημάτων, δ έντείν(*ν ομως την λύραν του εις 
έπιχήν οεμνολογίαν δεΐται ά ιωτέρων Ιδιοτήτων τώ ν



-τοΰ τραγικοΰ η λυρικοΰ ποιητοΰ' διότι τοΰ έπους κύ 
ριος σκοπό ;  έστιν ή εύρυτάτη μεγαλογραφία, ή διά κ α 
ταλλήλων χρο>μάτων έντελης σκιαγραφία παντό ; ο,τι 
βψιστον καί ο ,τ ι άριστον έν πάσϊ) άνθρωπίνη ένεογεία, 
έν  τή κοινωνί^ καί έν αύτϊ, τή φύσει. Καί τοιαύτην 
οχιαγραφιαν, καιπερ μη αμοιροΰσαν ελ α ττω μ ά τω ν  σχε- 
η ι κ ώ ;  προ ;  ττ,ν έποχή,ν, καθ ·?,ν έγράφη, πχριστα ήμίν 
6 Ε ρ ω τ ό κ ρ ι τ ο ς ,  ώ ;  άπεικονίζων τά  ήθη κχί 
έθιμα τοΰ μέσου δυτικοΰ αίώνος καί τού; ίπποτικού; 
ίαγώνας xa j ίπποτικα φρονήματα αΰτοΰ, ώ ;  ό θειο; καί 
βμίμητος Ομηρος, δστις ούδε κ χ τ ’ έλάχιστον δύναται 
iVi πχρχβληθή κατά τήν εντέλειαν προς τον Κορνάρον, 
« ϊπαρχμ ιλλω ; άπεικόνισεν έν τη  Ί  λ ι ά δ ι του τά κ α 
π ά  την εποχην τοΰ Τρωϊκοϋ πύλέμου συμβάντα. ’Αλλά 
■τοσούτω μάλλον καθίστατα ι επιφανέστερος 5 Κορνάρος, 
καθόσον δέν μεταφέρει ήμάς εις τάς χώρας εκείνα;, 
κ φ  ων τα έν τώ  ποιήματί του περιγραφόμενα ήθη καί 
έθιμα ελαβεν, άλλα, τα ΰτα  λαβών, περιέβαλε δι’ ελλη* 
νικής μορφής, καί εί; Ελληνικήν χώραν, τάς ’Αθήνας, 
ϊς-ησε τή,ν σχτ,νήν του” το ϊ;  δέ έν αΰτώ  δρώσι προσώ- 
5:ο ι ;  άπέόωκεν ονόματα οΰχί ξενικά, άλλά έλλτν ικά , 
κ α ί  του; Ελληνα; άνεδείκνυε νικη,τάς έν πα ντ ί  άγώνι 
κ α ί  μάχ/ι, τοΰθ’ δπερ μαρτυρεί ότε διεκρίνετο έπί ε- 
ίίνική φιλοτιμία καί πατρ ιωτικώ  « ίσθήματ ι .

Καί ταΰτα  μεν περί Ε ρ ω τ ο κ ρ ί τ ο υ  καί τοΰ 
ποιησαντος αυτόν, μεταβώμεν δε νΰν et; άλλα ούχ 
{ήσσον άζιόλογα ποιητικά καλλ ιτεχνήματα .

[άκολιυβεί]
Σ. Ρ .  ΤΖΑΝΟΤΗΖ

Ι Π Π Ο Λ Υ Τ Ο Σ  Κ Α Ι  Δ ΗΝ Ω Ρ Α
(Ά τ .ό ιπ α σ μ α  έκ τοΰ Impressions de Voyag e  

• La villa Pulmieri· τοΰ Α . Δοομ3.)

Έ έ ν ,  ευρισκόμενος "ει; Φλωρεντίαν, άπο©αβίσγ;ς νά 
3ιέλθ$ς πρόΤ της μικράς εκκλησίας τής 'Αγίας Μαρία; 
!τοΰ ’Αρνώ, της έπί τής όδοϋ τώ ν  Βάρδων κειμένης, 
βέλιις παρατηρήσει άναμφιβόλως έν μέσω δύο βιβλίων 
μ ίαν  άσπίδα, παριστώσαν τά δπλα τοΰ Φλωοεντινοϋ 
Λαοΰ, καί φέρουσαν τό ακόλουθον αινιγματώδες από
φθεγμα , Fuccio mi feci. Έοωτών δε κατόπιν τ ίς  5 ά- 
ίνεγείρας τήν έκκλησίαν έκείνην κα ί τήν σημασίαν τής 
αποφθεγματ ικής  επιγραφής θέλεις μάθει πρώτον μεν 
(οτι ή εκκλησία άνηγέρθη υπό τοϋ Ιππολύτου  Δεβον- 
,δελμόντε, ε ί τ *  δέ θέλεις άκούσει τήν  άκόλουθον διή* 
Υησιν περί τής σημασίας τοΰ άποφθέγματος.

Περί τά  1 2 2 5 ,  καθ ·ί̂ ν έποχήν τό μ ετα ξύ  τών 
Γουέλφων (1 ) καί τώ ν  Γιβελίνων (2) μίσος ΐκορυφοϋτο

(1 )  Κ όμμα ττ>; ’Ιταλία,- υπεραϊπιζόμενον τήν έξοοτίαν τοϋ  
Π άππα κατά των Αύτοκρατόρων.

(2) ΌπιδοΙ το5 κόμματος τοΰ Αΰτοκράτορο; κ«1 έναν- 
(οι τί3 ΠϊΓ.πζ κατά τον ιβ', ιγ', κ ι ι  if. αιώνα. 2. J1.

έλονέν, εζων έν Φλωρεντία δύο οίκογένειαι, τών Δεβον- 
δελμόντε καί Βαρδών, αίτινες ώρκίσθησαν μϊσος αδιάλ
λακτον κ α τ ’ άλλήλων·· ‘ Αλλ’ ώς γνωστόν μεταξύ τοϋ 
τοιούτου μίσους τών τοιούτων οικογενειών, τοΰ χωρί· 
ζοντος τους πατέρας, παρεισδύει πάντοτε ερω; τ ις  
μυστικός μεταξύ  τών τέκνων αύτών , όμοιο; πρό; τή,ν 
περιστεράν τή{ κ ιβ «τοΰ  τήν κουίζουσχν τόν κλάδον τ ή ;  
έλαία ; . ‘Ο Πρίαμος καί ή Θίσβη ησαν γε ίτονε ; καί 
έγνωρζοντο έκ παιδ ική; ηλικίας. ‘Ο Ρωμαίος καί η 
Ιουλία συνηντήθησαν ήμέραν τινά έν τ ινι χορώ, καί 

έκτοτε ώρκίσθησαν ,άμοιβαίαν αγάπην έ©’ όοου ζωτ,ς 
καί συναπεφάσισα* ττ,ν ενωσιν ν| τόν άμοιβαϊον θά- 
να tqv αύτών.

Απαντες, ό,τε Πρίαμος και η Θίσβη, καθώς καί δ- 
Ρ&)μαΐος καί ή Ιουλία έτήρησαν τόν λόγον αΰτών κα ί 
ήγαπώντο καθ’ ολον τόν β ον, άποθανόντες ό ει; μετά  
τοΰ άλλου, καί ετ ι  πλε ίω , ό ε ί ;  διά τόν άλλον.

Ο ‘Ιππόλυτο; καί ή Δηνώρα συνηντήθησαν ποω'ΐχν 
τινα εν τϊ| έκκλησία τοΰ 'Αγίου Ίωάννου παρά τήν λάο- 
νακα τήν περιέχουσχν τόν αγιασμόν. ‘ Ο νέο; ε’ /ε π α 
ρακολουθήσει τήν νέαν ταύτην . ης τό βάδισμα ί τ ο  
πλήρες μεγαλοποεπεία; άριστοκοατική;, άπό τής δ-W  
Rodinelli* ότε δε αυτη είσήλθεν εϊς τόν ναόν, τή,ν Ακο
λούθησε. '|Ι νέα είσελθοΰσα έπλησίασεν εις τήν λάρνα
κα καί ύψωσε ιό  κάλυμμά τη ; ,  όπω; λάβ/) άγιασμόν- 
ο Ιππόλυτο; τή,ν ε ί ί ϊ ν ,  «υ  τ η είδε τόν 'Ιππόλυτον, κα ί  
δι ενός βλέμματο; εξίϋγήθ'/,σαν. 'Αμφότεροι. άνέγνω- 
σαν εί; του; οφθαλμού; ό ε ΐ ; τοΰ άλλου τό αίσθημα, 
οπερ κατα<υρίευσεν αύτών, καί δύο μόνον λέξει; ά ντήλ- 
λαξαν, τά 3νθματα αυτών. Η ημέρα τής συναντήσεως 
ήτο ή 13  Ίανουαρίου, ί (ν ένομάζουσίν έν Φλωρεντί* 
ήμέραν συγγνώμης.

Εκτοτε ό ‘ Ιππόλυτο; οΰδέν* άλλο έσκέπτετο ?ι νά 
Β η  έκείνην, -flv ηγάπα ' άκαταπαύστω ; διήρχετο τώ ν  
παραθύρων της, όπου δέ αΰτη έπορεύετο,ό ‘ Ιππόλυτος έ* 
νεφανιζετο ενώπιον αΰτή;. Ή υπομονή του ύπερέβαινί 
πάν όριον, ώρας ολοκλήρου; αδύνατο νά άναμένη ό
πως τήν ϊόΐ) έπί έν δευτερόλεπτον, εΰχαριστούαενος 
"Λ εί; εν βλέμμα ^ είς μίαν λέξιν αΰτί,ς, διότι έ -  
γνώριζεν ότι ή Ληνώρα άνήκεν είς οικογένειαν αΰστη- 
f ών ιΐθών, καί επετηρεΐτο αΰστηρώς.. 'Ημέραν τινά ή 
ακόλουθος τής Δηνώρας ^ννόησε τόν μεταξύ  αΰτής κ α ί  
Ιππολύτου εοωτα’ ειδοποίησε τόν πατέρα τής νέας, ή 

δέ Δηνώρα διετάχθη νά μή έξέρχηται πλέον τοΰ ο’ίχου. 
Τότε, μετά τ ά ;  έλπίδχς καί τά χρυσά ανβιρα, έπηλ -  
δον α: άληθεΐ; τοΰ έρωτο; οδύναι, Έ π ί  τ ινα  καιρόν- 
δ ‘ Ιππόλυτος ιίγνόει τήν δυστυχίαν του, καί τήν α 
πουσίαν αΰτής άπέδιδεν ότε μέν εί; άνα/ώρησιν Ολιγοή
μερον, ότέ δέ είς αδιαθεσίαν. Έξηκολούθει όμως νά St-  
έοχτ,ται τών παραθύρων της, καί νά συ^νάζη όπου- 
νίλπιζε νά τήν συναντήση’ άλλά τά  πάντα  άπέβαινον

* άνωφελή, διότι οΰδαμοΰ αδύνατο νά τήν συνάντηση· Αί
νύκτες καί αί ήμέραι παρήρχοντο, καί τήν μέν ημέ-

I ραν διήρχετο τάς  έκκλησίας, τήν δέ νύκτα άνίμενε, κε-
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κρυμμένος όπισθεν τοίχου, τήν στιγμήν καθ’ ·?,ν θά ή* 
νοίγετο κάνέν τοιν παραθύρων τοΰ άδυσωπήτου τούτου 
άνακτόρου τών Βαρδών. Τέλο;, νύκτα τ ινά , χείρ τ ις  
διήλθε διά μέσου τών κ ιγκλ ίδων τοΰ παραθύρου καί ϊ ν  
γραμμάτιον έπεσε πρό τών ποδών τοΰ ‘ Ιππολύτου. 
*Εδραμεν ε ϊ ;  τ ινα  φανόν άνημένον πρό; τή ;  είκόνος τή ;  
Παναγίας, βέβαιο; δ’ ών ότι τό γραμμάτιον τοΰτο 
προήρ/ετο έκ τή ;  Δηνώρα;, τό κατεφίλησεν άπειράκι; 
' ί !  καρδία αύτοΰ επαλλεν, οί όφθαλμοί του τοσαύτην 
είχον πάθει σκοτοδινίασιν έκ τής χαράς, ώστε μετά 
κόπου η^υνήθη νά άναγνώση τό περιεχόμενον τοϋ 
γραμματίου. Τέλο; πάντω ν  άνέγνωσε τά έςή; « Ό  π α 
τήρ μου γνωρίζει ότι άγαπώμεθα- ρητώ; μοί άπηγορεύ- 
6η νά σέ έπανίδω. Χαΐρεέσαεί.»

*0 ‘ Ιππόλυτος ενόμισεν 0Tt θά άπέθντ,σκεν' επανήλ
θε κάτωθεν τών άνακτόρων τώ ν  Βαρδών, καί έμει- 
νεν ύπό τά  παράθυρα τής Δηνώρας, μέχρι τής 
πρωίας, ιλπ ίζω ν  ότι αί κιγκλίδες καί πάλιν  θά ηνοί- 
γοντο ’ άλλ ’ ήπατήθη· Ά φ ’ οΰ έξημέρωσεν, ό ‘ Ιππό 
λυτός ^ναγκάσθη 'ά  έπανέλθ?, οίκοι.

Εξ επτά νύκτες διήλθον ουτω, άλλ άνευ τινός 
αποτελέσματος. Ο ‘ Ιππόλυτος καθίστατο ημέρα τη ή 
μερα σκυθρωπότερο;, έβαρύνετο νά άπαντα: είς τού; «ρω
τώντας αΰτόν, καί άπέρευγε καί αύτήν τήν μητέρα 
του. Μή δυνηθείς δέ έπί πλέον νά άντέχη , διότι αι 
δυνάμει; του τόν έγκ«τέλ ιπον, ήσθέντ,σεν. Οί περιφημό
τεροι ιατροί τή; Φλθ)ρεντία; προσεκλήθησαν,οΰδεί; όαως 
έ -;  αύτών ή^υνήθη νά μαντεύση τό αίτιον τής άσθενείας 
'.ού ‘ Ιππολύτου.Είς τάς ερωτήσεις αύτών άπεκρίνετο κι* 
\ώ/ τή,ν κεφαλήν καί μείδιών μελαγχολικώς. Οί ιατροί 
διέγνοισαν μόνον ότι κατετρύχετο ύπό ίσ/υροΰ πυρετοΰ, 
όστις ή,θελεν επιφέρει τόν θάνατον έντός ολίγων ημερών, 
»άν δεν ήλαττοΰτο.
Ιι;_ 'Η μήτηρ τοϋ ‘ Ιππολύτου δέν τόν έγκατέλειψε’ τό 
ομμα άκαταπαύστως έπ αύτοΰ εχουσα προσηλωμένον, 
τόν ήρώτα έπχνειλημμένως, καί τόν ίκέτευεν όπως ίκ -  
μυστηρευθ·?) αύτ^ τήν α ιτ ίαν τής άσθενείας του· Ει- 
χεν έννοήσει ή μήτηρ του, διά τοϋ φυσικοϋ έκείνου 
ένστικτου, τό όποιον είναι ϊδιον είς πάσαν μητέρα, ότι 
ή άσθένεια τοΰ οίοΟ της προήοχετο έξ έξασθενήσεως 
φυσική;, ά λ λ ’ οτι ύπέκρυπτε μεγάλην ήθικήν λύπην.
Ο Ιππόλυτος έσιώπχ, άλλά ήρχισαν τά  παραληρήμα

τα ,  άτινα  τόν έπρόδωκαν. Η μήτηρ τοΰ ‘ Ιππολύτου 
ϊμαθε τά  πάντα , ήννόησεν ότι δ υίός της ήγάπα τήν 
Δηνώραν διά τοΰ ερωτος έκείνου, τοΰ προξενοΰντος 
τόν θάνατον, όταν δέν τώ  δίδηται ή εύτυχία. Έ κπλη-  
χθεϊσα, έγκατέλειψε τό προσκεφάλαιον τοΰ άσθενοΰς. 
‘ Η δυστυχής γυνή έγίνωσκεν ότι οΰδέν ήδύνατο νά έλ- 
π ίζη παρά τοϋ πατρός τής Δηνώρας, ενεκα τοϋ μ ετα 
ξύ τών δύο οικογενειών ένυπάρχοντος άσπονδου μίσους 
καί ενεκα τοΰ άδιαλλάκτου πείσματος, τό ίποΐον έχώ- 
ριζε τ ι ς  δύο πολιτ ικάς μερίδας τής έποχής εκείνης, 
Οΰδέν πρός τόν σύζυγόν της είποΰσα, εδραμε ποός 
•ϊήν κόμησσαν δέ Βαρδύ, φίλην τώ ν  δύο τούτων οι

κογενειών. ‘ II κόμησσα δέ Βαρδύ κατώκϊν  είς έξον ι ι 
κήν τινα οικίαν, άπέχουσχν 5;/ισυ μ ίλλ ιον τ/,ς Φλοί- 
ρεντίας, καί γνωστήν ύπό τό ίνομα Villa Montieelli. 
Η κόμησσα ηννόήσεν άμέσω; τό πάν.Αί γυνα ΐκ ε ; ,  αί τ ο 

σοΰτον αδιάλλακτοι ε ί ;  τά  μίση αύτών, έχουσι πάντοτε  
έν τή καρδία των γωνίαν τ'.νά ανοικτήν όπω; έλεώσε 
τόν έρωτα τών άλλοιν. ‘Τπεσχέθη ε ί ;  τήν δυστυ/τ) 
μητέρα ότι ό ‘ Ιππόλυτος καί ή Δηνώρα θα έπανίδω- 
σιν άλλήλου;, καί ουτω, εύχαριστημένη, ή μήτ/,ρ τοΰ 
Ιππολύτου έπανήλθεν είς τόν οίκον αύτή ; .  Ο υίό; της 

εκειτο έπί τής κλ ίνη ;, τού; Οφθαλμούς ΐκ  τοΰ βάρους 
Εχων κεκλεισμένου; καί τό στόμα έκ τώ ν  παραληοη- 
μάτων  άνοΐίτόν.ξ Ο ιατρό; η τ ο  πλησίον ε ί ; τό προσκε· 
φάλαιον τοϋ άσθενοΰς καί εσειε την κεφαλήν άπηλπ ι- 
σιιένος. Ή  μήτηρ έμειδίασε. Αμα δέ ό ιατρός έξήλθεν, 
άνέλαβε τήν Οίσιν της κα ί,  κλίνασα πρός τήν χλίν/,ν 
τοΰ τέκνου της, έχαμήλωσε τό έξ ίδρώτος περίρρυτο·/ 
μέτωπον βύτής·

—  Ιππόλυτε, τώ  είπε χαμηλή τή φωνή, θά έπανίδ^ς 
τήν Δη,νώραν.

' θ  νεανίας ^νέωξε τού; άγριου; ύπό τοϋ πυρετοΰ Ο
φθαλμού; του καί, θεωρήσας τή,ν μητέρα του μ ετά  τοϋ 
άνησύχου έκείνου Ορους, μεθ’ ού δ κατάδικος παρατη 
ρεί τόν άγγελον τόν είδοποιουντα αύτόν καθ' ·?,ν στιγμήν 
άνέρχεται τάς πρώτας βαθμίδας τοϋ [ ικριώματος, ότι 
έδόθη αΰτώ χάρις, τήν ένηγκαλίσθη καί είπεν «ύτή·

—-"Ω ! μήτέρ μου, μήτέρ μου ! τ ί  είπες !
— Τήν άλήθειαν, τέκνον μου’ άγαπάς τή,ν Δηνώρχν, 

δέν είναι άληθές ;
■—"Ω ! έάν τήν άγαπώ , μήτέρ μου, εχν τήν άγαπώ  !
-—Καί νομζει; ότι έχωρίαθης άπ α ύ τή ;  διά παντό ; ;
— Οϊμοι ! έχωρίσθην ήδη.
— Καί διά τοΰτο θέλεις νά άποθάν^ς ;
‘ Ο ‘ Ιππόλυτος έστέναξε καί έσφιγξε τήν μητέρα του 

έπί τής καρδίας του.
— Λοιπόν, δέν θά άποθάνη,;, τώ  είπεν ή μήτηρ του. 

θ ά  εδ>ις τήν Δχνώραν, καί έάν σέ άγαπ£ θα γ ίνηνε  καί 
πάλ ιν  άμφότεροι εύτυχεί; .

Ό  ‘ Ιππόλυτο; δέν είχε δύναμιν να άποκριθή, τ ά  
δάκρυα Ιρρεον κρουνηδόν. 'Η έπί τοσοΰτον καιρόν έκ 
τής λύπης πεπιεσμένη καρδία του έφαίνετο ότι έζ/,τει 
Ιξοδον. Διηγήθη κατόπιν τά πάντα , τά  έπανέλαβε 
καί πάλιν ,  τά  έπανέλαβε βχυκαλιζόμενος ύπό τής έλ -  
πίδος. τή,ν όποιαν έπέχυσεν είς αΰτόν ή μήτηρ του.

‘ Η έπανάληψις τών λέξεων τής μητρός του ητο δι’ 
αΰτόν δ,τι ή εσπερινή ούρα είς μεμαραμένον άνθος 
Χαί ή πρωινή δρόσος ε!ς*ξτ,ράν γί,ν.

’Επί τέλους ήγέρθο καί, στηριχθείς έπί τοΰ άγκώ* 
νος, έθεώρησε τή,ν μητέρά του, ώ ;  νά μή έπίστευεν ε ί ;  
τήν ευτυχίαν του. *

— Καί πότε θά τήν Ιπανίδω ; ^ρώτησε.
— 'Οταν θά η,σαι άρκετά καλά, διά νά ύπάγης με- 

χρε τή ;  Villa Montieelli; τώ  άπεκρίθη ή μήτηρ του.



—  Ω ! μήτέρ μου, άνέκραξεν ό ‘ Ιππόλυτος, υπάγω 
βμέσοις.

Ktil ιδοκιμ.ασε νά έγερθή, άλλά κατέπεσεν έξηντλη- 
μένος ίπ ι  τής κείνης του. ‘ Η δυστυχής μήτηρ έγονυ- 
πέτησε και τον παρεκάλεσε τόσον, ώστε τδν έκαμε 
να ησυχάσω και να υπομείν·/). Τήν επαύριον, δ ιατρός, 
οστις έφοβείτο ότι Οα εύρισκε τον Ιππόλυτον  νεκρόν, 
ιό ν  ιυρε άπύοετον. Τοσοΰτον ήπόρησεν δ ίατοδς διά 
•την απότομον ταύτην βελτ ίωσιν , ώστε ώμολόγησεν 
οτι είναι θαύμα εκ θεοΰ, καί τον θεόν μόνον ποέ- 
πε ι  νά εύχαριστώσι.

II μήτηρ τοϋ Ιππολύτου τύχ ιρ ίστησε τόν θεόν, 
Οιοτι ητο άρκετα ευσεβής, καί απέδιδε τά πάντα  τώ  
Κυρίω, έγνώριζεν όμως πυθεν προήρχετο το θαΰμα καί 
πώς συνεπλνρώθη.

Ac δυνάμεις τοϋ 'Ιππολύτου μ ’ δλην τήν ανυπο
μονησίαν αύτοΰ έπανήοχοντο λίαν βραδέως, τήν έπι- 
οϋσαν δμως ήγέρθη καί μετά τρεις ημέρας ήτο είς θέ- 
βιν διά νά έςελθ/ι· Ταΰτοχρόνως μεγάλη εορτή έποό* 
κειτο νά δοθή είς τήν Villa Monticelli’ πάντες οί Βάρ
δοι, οί καταγόμενοι έκ τής οίκογενείας τής κυρίας 
έν τ φ  οΐκοι τής όποιας έδίδετο ή εσπερίς, ήσαν προ- 
σκεκλημμένοι, έκ τών Γουέλφων ομως ούδείς, καί μά· 
λ ισ τ *  έκ τής οίκογενείας τώ ν  Δεβολδελμόντοιν, ο ί
τινες έθεοιρούντο οί αρχηγοί τής μερίδος τών Γουέλφων.

‘ Η Δηνώρα Βαρδί* άπεποιήθη κα τ ’ άρχάς νά πα· 
ρευρεθη είς τήν Ιορτήν, ώς αδύνατος καί πάσχουσα. 
Αλλ ή κόμησσα έξαδέλφη της έπέμενεν, ύποσχεθεί** 

αυτή δτι τή εφύλαττε τήν ήμέραν τής εορτής εκπλη
κτικόν τ ι  θέαμα τδ όποιον θά τήν υπερευχαριστεί, ή δε 
Αγνωρα, σειούσα τήν κεφαλήν είς σημΓιον αμφιβολίας, 
εόεχθη. Η Δηνωρα εκαλλωπίσθη, διότι *δσο,> καί αν ή 
καρδία τής γυναικδς «vat λυπημένη, θέλει τδ μ έτω -  
πόν της νά ηναι ώραΐον. Άφίχθη εις τήν Villa Monticelli. 
‘ Η εορτή ήτο ώοαιοτάτη, καί οΰδείς έκ τών έπιφα· 
νών Γιβελίνων ‘ II Δηνώρα έζήτηβεν έπί πολύ διά τοϋ 
βλέμματος τήν ύποσχεθείσαν εκπληξιν.

Επί τέλους, ούδέ* βλέπουσα, ήρώτησε τήν έξαδέλ- 
φην της, δποία ήτον ή εκπληξ ι ;  τήν  όποιαν τή  όπ*· 
G'/ίθτ).

‘ II κόμησσα τή  ένευσε νά τγ>ν άκολουθήση καί τήν 
ώδήγησε διά τίνος μακροϋ διαδρόμου εν τ ινι δωματίω 
τταοακειμένω τή έκκλησή , είποΰσα αύτή νά άναμένη 
έπί στιγμήν. Κλείσασα δέ τήν θύραν έξήλθε. Έν τώ  
δωματίω  τούτο) ησαν δύο θύραι* τούτων ή μία συ 
νεκοινώνει μετά τίνος δωματίου, αί δ’ άλλα ι μετά τής 
εκκλησίας. Μετά στιγμήν, ή Δηνώρα ηκουσεν έλαφρόν τι- 
να κρότον, στρέψασα δέ τήν κ&φαλήν πρός τδ μέρος έ* 
κείνο, εϊδε τδν "Ιππόλυτον Ιρχόμενον πρός αύτήν.

Τδ πρώτον αίσθημα τής Δ^νώρας ήτο ό ©όβος' έ 
βαλε κραυγήν καί ήθέλησί νά φύγτρ, ά λ λ ’ ή θύρα ήτο 
διά κλείδας κεκλεισμένη. Στραφείσα κατόπιν είδε τδν 
‘ Ιππόλυτον γονυπετή, τόσω δέ ώχρδν και κάτισχνον, ώ* 
c t s  άκου®» τώ  Ιτεινε τήν χειρα. * 0  'Ιππόλυτος ήρπασ|

τήν χεϊρά της, τήν έσφ ιγξ ιν  ιίς  τήν καρδίαν του καί 
/ τήν έφίλησεν εκατοντάκις. Μετά ταϋτα  οί νεανίαι μας 

έψυθύρισαν τά  ατελεύτητα  καί άλογα εκείνα ερωτικά 
έπη, τά τοσαϋτα περικλείοντα πράγματα , καί τέλος 
ένηγκαλίσθ/,σαν. Τήν στιγμήν «κείνην, ή θύρα τή ;  
έκκλησίας ήνεώχθη. Ητο δ ίερευς, δστις είσήρχετο τυ*· 
χαίως έν τώ  δωματίω  έκείνω δπως φυλάξη τάς κλε ί
δας τής προσκομιδής. Οί νέοι, οίτινες δέν άνέμενον 
τήν έμφάνισιν ταύτην , ένόμισαν τδν ίερέα ώς άποστ*· 
λέντα παρά τοΰ ούρανοϋ, καί έγονυπέτησαν.

Η εκκλησία ήτο έκεΐ. Ο ίερευς τους συνέλαβεν ένηγ· 
καλισμενους,γνωοίζων δέ καί τδ μεταξύ τών δύο οίκογε* 
νειών μίσος, ένόμισεν δτι ήτο μέσον συμβιβασμού, τδ 
οποίον ή θε ία  Πρόνοια έπεμπε διά τών ψειρών τών 
τέκνων είς τους πατέρας, καί δτε τδν παρεκάλεσαν νά 
τους ευλογητή, δέν ήδυνήθη νά άντιστή.

Ot νέοι υπεσχέθησαν νά μή εΐπωσι τδ δνομα α ύ 
τοΰ ειμη ιν τή έσχάτη ανάγκη, διότι τδ μεταξύ τών 
Δεβονδελμόντων καί τών Βαρδών μίσος ήτο τόσω ισχυ
ρόν, ώστε ό δυστυχής ίερευς ήδύνατο νά πλήρωσή τήν 
πράξίν του τ*ύτην  διά τής ζωής του.

Οί πάντες λοιπόν επρεπε νά άγνοώσι τόν γάμον 
αυτών, «φοΟ δέ οί μελλόνυμφοι ώρκίσθησαν έπί τοΰ 
Ευαγγελίου νά τηρήσωσιν αυτόν μυστικόν καί άπό τήν 
μητέρα τοϋ ‘ Ιππολύτου καί άπδ τήν έξαδέλφην τής 
Δηνώρας, δ ίερευς τ,ϋλόγησεν αυτούς καί άνεχώρησεν α 
μέσως.

[τό τέλο; εΐ; τό έπόμενονί
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Επί τής δχθης τής Αίολίδος εκειτο μικρά πόλις, α ί 
Κυδωνίαι, διακριθείσα διά τδ φιλόπατρι καί φ ’.λόιιουσον 
τώ ν  κατοίκων αυτής, έκ Τούρκων καί 'Ελλήνων πρότε
ρον συγκειμένην, κατόπιν δέ μόνον έξ Ε λλήνων άνα- 
λαβόντων καί τήν διοίκιησιν αυτής. Ευεργέτης τής πό- 
λεως ταύτης υπήρξεν δ ίερευς Ιωάννης Οικονόμος μεγά· 
λως συντελέσας καί επ ιτυχώ ν  τήν ευημερίαν τής π * *  
τρίδος αύτοϋ, συστήσας δέ πρδς τοίς αλλοις αγαθοεργοί; 
καταστήμασι καί σχολείον περί τδ 4 7 8 0  έν τώ  νάο- 
θηκι τοΰ επ ’ δνόματι τής Πχναγίας τιμωμένου ναοΰ, 
ΐν  φ  ίδ ίδαςαν Ευγένιο; δ άπδ Βρυούλην, δ άπδ Σύμη;

Βησσαρίων, δ έξ Άπαμείας  Θεοδόσιος καί δ αξιόλογος 
Γρηγόριος Σαράφης. Επειδή δμως κατόπιν δ νάρθηξ δέν 
ήρκει ϊνα χωρήσ;) τούς πολλαχόθεν συρρεύσαντας μαθη- 
τά ς ,  παρέστη ή άνάγκη άνεγέρσεοις ιδίας σχολής, περί 
τδ 1 8 0 3 ,  ήτις έγένετο έφάμιλλος τών τής Πάτμου, τής 
Χί»υ καί τών κλλων άκμαζουσών τότε σχολών. Έν τώ  
άξιολόγω τούτω Γυμνασίω, τώ  διακοινομένω διά τε  τδ 
τερπνόν τής θέσεως καί τδ ώραΐον τής οικοδομής καί 
έπαινεθέντι έπαξίως ύπδ τών περιηγητών καί ίδια τοΰ 
έν α ΰτώ  διδαχθέντος τήν Ελληνικήν Αμβροσίου Φερι· 
μένου Διδότου, (α) έδίδαξαν δ προρρηθΐί; Γρηγόριος Σα-

•
(α) Ίδοίί τ! λέγει περί αϊιτοΟ ό Γάλλο; ιστορικό; Rafenel 

«Μ εταξύ τ&ν δημοσίων μνημείοιν τ6 Γομνάσιον εΐναι τό μ,αλ- 
λον ϋ;:ον προσοχή;* ή ώραιάτη; τοΟ οίκοοομήματο; τούτου 
τ:μ| τοϋ; ιορύσαντα; «ότό, διά τε τόν σκοπόν τ?ι; Ιδρύσεω; ν.αι 
τό έλευθέριον δι’ ου έξετέλεσαν τό μέγα τοΟτο οχέδιον. ϊ ό  έ ■ 
σώτερικόν αύτοϋ εΐναι κανονικώτατα δι^ρημένον ό ώραΐο; κή
πο;, ή παρακείμενη Οάλαυσα καί τά εκλεκτόν τ?ί; θέσεω;, κα- 
βιστώσι τόν άερα μίλλον δγιεινόν εΐ; τά αλλα τη; πόλεω; 
με'ρη· τό οικοδόμημα τοΟτο έκίνει τόν θαυμασμόν τδιν ξένων. 
Ήρίθμει τακτικω; περί τοΰ; τριακοσίου; πεντήκοντα μαθητά; 
πάση; ηλικία;, εκ τε ι%ς πόλεω;, τ&ν περιχώρων καί ίων 
νήσων. Έδιδα'σκετο δέ έν αΰτφ ή νέα καί ή αρχαία Ελληνική, 
ή φιλολογία, ή φυσική, ή λογική, ή ρητορική, ή φιλοσοφία 
καί τά μαθηματικά. Έν ταΐ; διδασκαλικαΤ; εδραι; διεκοίνοντο 
διδάσκαλοι διακεκριμένοι διά τε τά προτερήματα καί t i c  άρε- 
τά; αϋτων.» (Histoire de la Grece Tom. 1 pa«. 200 note). 
Διά ζωηροτέρων χρωμάτων περιγράφει αΰτό ό ’ Αμβρόσιο; Δι- 
δο’το;, λέγων ταϋτα- «Επειδή τό παλαιόν σχολεΐον δέν ήρκει 
νά περιλάβη τού; πανταχόθεν συρρεύσαντα; σπουδαστά;, ώκο- 
δομήθη τό 1803 τό νέον, εχον σχ^μα παραλληλογράμμου, έν 
τφ μέσω τοί3 όποίου υπήρχε κ?ίπο;· τά κύματα έθλίϊιντο έπί 
τ&ν τοίχων τοο, Τό οικοδόμημα εΐχε» ϊν  Ισόγειον καί Ϊν 
πάτωμα περί τά όποιον ύπαρχον εόρεΐαι στοαΐ, φίρουσαι εί; 
μέγα άμφιθέατρον κείμενον εί; τήν πρό; τήν θάλασσαν ακραν 
τοΟ Γυμνασίου. Μετά τά τε'λο; τών μαθημάτων έπετοεπετο εί; 
τού; έπιμελεστέρου; και εύκτακτοτέρου; τών μαθητ&ν νά λαμ- 
βάνωσιν εί; ιδιαίτερον δωμάτιον αριθμόν τινα τών νίων σπουδα
στών, "να έπαναλαμβάνωσιν αΰτοΤ; τά μαθήματα τώ/ διδασκά
λων. Πολλοί έκ τών πτωχών τούτων μαθητών ευρισκον έν 
αύτψ τώ γυμνασίω μέσον τοϋ πορίζεσθαι τά αναγκαία πρά; έ- 
ξακολούθησιν τών σπουδών αύτών, λαμβάνοντε; ευτελή τινα μι
σθόν παρά τών νε'ων τούτων μαθητών. Έκαστο; μαθητή; ήν 
υπεύθυνο; διά τά παρ’ αύτοϋ έποπτεύομενα παιδία, καί ούδέοοτε 
ό έλάχιστο; θόρυβο; έτάρασσε τήν σιωπήν καί ήσυχίαν, ήτι; 
έβασίλευεν έν τφ γυμνασίψ τούτψ, περί τού; τριακοσίου; περι- 
κλείοντι μαθητά; κατά τήν εποχήν ταύτην.

»’Επί δύο μήνα; κατώκησα έν τφ γυμνασίψ τούτψ, ακολου
θών τακτικώ; τά μαθήματα τών διδασκάλων. ’Εξεπλάγην ύπό 
τοϋ ζήλου καί τοϋ θρησκευτικοϋ σεβασμοί μεθ’ ου οί νέοι 
οΰτοι προσήρχοντο έν τοΤ; δημοσίοι; μαθήμασι. *Ω; οί πυθα- 
γοριοι, οι οϋ- 0Ι λόγοι τοϋ διδασκάλου (αύτά; 2φα) εΐχον ιερόν 
χαρακτήρα, ουτω τά έλάχιστα παραγγέλματα τών διδασκάλων 
έθεωροϋντο ώ ; νόμοι ύπό τών μαθητών τών Κυδωνιών. Άμα 
ώ ; εβλεπον τιν* τδιν διδασκάλων, όλοι ήγείρονιο καί έτήρουν

ρ ά φ η ς ( Ι 7 8 0 — 4 8 2 2 ) ,  δστις,σπουδάσας έν ταϊς σχολαίς 
τής Πάτμου καί Χίου, ΰ«ήρ;5 διακεκριμένος θεολόγο; 
τής έποχής. προχειρισθείς αρχιμανδρίτης καί τ ιμ ηθε ί ;  
διά τοϋ τ ίτλου  τοϋ «ατριαρχικοϋ ιεροκήρυκας, ό Ε υ 
στράτιος Πέτρου διδάσκαλος τών κατωτέρων έγκυκλί* 
ων καί δ περί οΰ δ λόγος Βενιαμίν δ Λέσβιος.

Βενιαμίν δ Λέσβιος έγεννήθη έν μικρά καί άσήμω 
τ ιν ι  κωμοπόλει τής εΰάνδοου Λέσβου τώ  Πλωυ,αρίω τώ  
17G2, έκ πατρός μέν Χάννου, μητρός δέ Αμυοίσση; 
καλουμένοιν. Νέος i n  ήσπάσατο τόν μοναχικόν β^ον 
άκολουθήσας μοναχώ τ ιν ι  έκ τής ίερ. τοϋ Παντοαράτο- 
ρος Μονής, μεθ’ οΰ μετέβη είς Κυδωνίας, £νθα, ένδυθεΐ; 
τόν μοναχικόν τρίβωνα καί μετονομασθείς Βενιαμίν, δι- 
έμεινε παρ’αύτώ έν τή αυτόθι μονή τοΰ Αγ, Νικολάου, 
τή έπωνυμουυιένη Παντοκρατορικδν Μετόχιον, φοιτών καί 
είς τήν αυτόθι σχολήν. Έκείθεν έπορεύθη είς Ηάτμον, 
δπου ήκροάσατο τοϋ έν τή Πατιμάδι σχολή μέχο·. τοϋ 
1801 διδάξ αντος Δανιήλ τοΰ Κεραμέοις, κακεΐ6ίν δ ; 
είς Χίον, ένθα ύπήρχε περίφημον κατά τήν έποχ/;ν ε 
κείνην γυμνάσιον μετά πλoJσίας βιβλιοθήκης καί τ υ 
πογραφείου, άκροασάμενος’ίοιάννου τοϋ Τσελεπή καί τοΰ 
άπδ τοΰ 1 7 8 8 — 18 12  αυτόθι διδάξαντος Αθανασίου 
τοΰ Παρίου. (α) Μετά τδ πέρας τής έν τ α ί ;  άκμαζού- 
σαις ταύτα ις  σχολαίς μαθητεύσεως, έξ ής έδρέψατο 
καρπούς άγλαούς, έπέστρεψεν είς Κυδωνίας ένθα έκή” 
ρυττε τδν θείον λόγον. ’Αλλ δμως έφιέμενος άνωτέροίν 
σπουδών άνέλαβε τήν πρδς Εσπερίαν αγουσαν, τή γεν- 
vaist συνδρομή φιλομούσων Κυδωνιέων’ κ α τ ’ άρχάς έπο* 
ρεύθη ε ί; Ι τ α λ ία ν ,  ε ιτα  δέ είς Γαλλίαν έν τή πολυτε*

σιωπήν κατά τήν διάβασ'ν του. Τοϋτο δέ επρατΐον ούχί ?i0tt 
έφοβοϋντο τιμωρίαν ή έπίπληξιν, επειδή κατά τά διάστημα 
τή; διαμονή; μου ούδεμίαν υβριστικήν λΐςιν ήκουσα άπό μέ- 
ρου; τών διδασκάλων πρό; τοϋ; μαθητά;. Τά εύγενέστε^α αι
σθήματα άναζωπυροϋσι τήν νεολαίαν ταύτην, τήν ελπίδα ΐ7,< 
Έλλάδο;, ύπεκκαιομένην ύπό τή< επιθυμία; τή; έκπίιδεύσεω;, 
όσημέραι αύξ*νομένη; διά τή; συγκρίσεω; τή; γενική; ά,να
θεΐα;, ύφ” ή; περιεκυκλοϋντο, προ; τήν ύιτεροχήν, ·ην απέκτησαν 
οί διδάσκαλοι αύτών διά τών διαφόρων γνώσεων εί; τά πλεΤ- 
στα μέρη τή; Εύρώπη;. Ό  εΐ; έ; αύτίδν, ό Θεόφιλο;, (Ιννο=ΐ 
τόν Κα’ίρην) έπεραίωτε τά; σπουδά; αύτοΰ Ιν Παρισίοι;. Φο- 
βοϋνται μή παράσχωσιν εί; τού; Τούρκου; τήν έλαχίστην 
αφορμήν πρό; κλείσιμον τοϋ γυμνασίου, διότι γινώσκουσιν δτι 
ή δεσποτική κυβέρνησι; δι’ όφθαλμοϋ ζηλοτύπου βλέπει τήν 
νεολαίαν συναθροιζομένην. Τοσοΰτον κατέχει τοϋ; μαθητά; ά 
κρό; ήσυχίαν ερω;, ώστ* αναφέρω t'j παράδειγμα, δπερ θέλει 
ίκπλήξει τοϋ; νεου; μαθητά; ήμών. £ΐδον, κατά τήν έν Κυδω- 
νίαι;' διαμονήν μου, τά; έν τώ μέσψ τοϋ κήπου πορτοκαλέα;, 
πλήρει; ώριμων καρπών, τοϋ  ̂ όπσίο>; ούδεί; ήγγιζεν έκ μόνου 
τοϋ πρά; τήν σχολήν σεβασμοϋ, έν ip οί νεώτεροι τών μαθη- 
τ5»ν ήδύναντο εύκόλω; νά ΰπερπηδήσωσι τόν περιφράττοντα τόν 
κήπον τοίχον* δέν άρνοϋμαι δέ ότι μεταςύ^αύτίΒν ύπήρχον καί 
τινε; απόγονοι τών Σπαρτιατών.» (Notes d’ un \oyage. fait 
dans Ic Levant en 184 6 et <817. Paris <821 pag. 385.)

ά ) Όρζ Κ,ούμι ίστορ, τομ, 1L'. σελ, 576,



Χνι* ί  βΧ°λή τ ί ί  οποία; έδιδάχθη τάς φυσικομαθημα 
τ ικας  έπιστηΛας, Μετά τό πέο a ς τών σπουδών αΰτοΰ 
επειτρεψεν αύθις εί; Κυδωνιά;, δπου άνέλαβε τήν δ ι
δασκαλίαν τών φυσικομαθηματικών έν τώ νεοσυστάτω 
Γυμνασίφ, έν φ,ενεκα τή ;  φήμης τών διδασκόντων, συν- 
ήλθον πολλοί έκ τών πέριξ (α).

Αλλά μ ετ ’ οΰ πολλοΰ χρόνου παρέλευσιν διετάοαξε 
την τοΰ Βενιαμίν ήσυχίαν ή υπό τ ινο ; έν Κωνσταντι- 
νουπόλει Δωροθέου (β) γενομένη κ α τ ’ αύτοΰ συκοφαντία 
ω ;  άθεου, (γ) δστις το παν κατέβαλεν ίνα διαβάλη 
παρά τώ  Πατριάρχη τήν διδασκαλίαν τοϋ άνδρός. Καί 
ομω ; ο Βενιαμίν εσχε θερμόν προστάτην τόν Εφέσου 
Διονύσιον Καλλιαρχην, δστι ; πολλά ΰπέο αύτοΰ ε'πε τώ  
Πατριάρχη- μη άρχεσθεϊς εϊ; μόνην την τοΰ Διονυσίου 
υπεράσπισιν άπεστειλε τώ  II a τριά py τι, οίονεϊ απολογίαν, 
Ομολογίαν τής Ορθοδόξου πίστεως, έν γ  έλλόγω; άνα- 
σκευαζει τάς  κ α τ ’ αΰτοΰ συκοφαντία;. «Οΰδεί; οίδε τά  
τοΰ ετέρου— λέγε ι— είμή αό πνεΰμα τό κατοικούν έν 
α υ τώ ,  άποφαίνεται ή αΰτοαλήθεια- δθεν ήμεΐ; οί άν
θρωπο; ου δυνάμεθα περί τών ετέρων άποφασίσαι ετέ 
ρωθεν, ειμη έξ ών έκεΐνο; εκφωνεί η πράττε ι, ώ ;  Sv- 
τω ν  τώ ν  έργων καί λόγων αποτελεσμάτων τών βου* 
λευματων τοΰ έσο)τερ;κοΰ πνεύματος.» Μετά ταΰτα  διά 
μακρών αναφέρει ι ά ;  έναντίον αΰτοΰ έξενεχθείσα; δι- 
αβολά; και άνασκευάζει αΰτά;· έπί τέλου; S' ίκτίθησι 
τήν  ομολογίαν τής π ίοτεω ; λέγων ' «έγώ  έγεννήθην 
»τέκνον τ ή ;  ’Ανατολικής Εκκλησία;, έγώ άνετράφην 
»υπο τοΰ καθαροΰ αύτής γάλακτος , αυτη έτιθηνήσατό 
»με , ί ·) ΐτε έγώ είμΐ εκείνο, δπερ έγεννήθην, έκεΐνο, βπεο 
» άνετράφην, είμΐ τέκνον τής ΰφ’ ή ;  έγεννήθην μητρός, 
*ω ττε  δσα ή έμή μήτηρ φρονεί τοσαΰτχ καί έγώ, οσ* 
» εκείνη άναθεματίζει τοσαΰτα καί έγώ καί δ ία  έκεί-

α’.) Έπι τοΰ Βε-ιίαμίν οΐ μαθηταί ήριθμοδντο περί τοΰ;600 βλ. 
Ε.Καστόρχτι περί τής Ιν Δημιτσάνη σχολή;  ». ιβ Βρεττοΰ,Έθν, 
Ήμερολόγιον έτους 1865 σ. 221, καί τάς Κυδωνιάς πρό τοΟ 
1821 ύπό Χαριχλείας 2. Αναγνώστου ίν Σμύρνη 1861 σελ ,ΐ3  
—. Μ. β).Έγγραφοι σημείωσε'; άποίταλεΤσαι ϋπά τοΰ σεβαστοΰ 
φίλου ίοφοκλέους Κ. Οικονόμου τφ τριοιλήτιρ μοι Μ. Γεδεών 
καί φιλοφρονώ; Ore’ αύτοΰ παραχωρηθεΤσαί μοι. γ). Καί πρό - 
τερον ετι πολλοί διδάσκοντες τήν φιλοσο-ίίαν κατά τού; νεωτέ- 
ρους φιλοσόφους έκηρύχθησαν ώ ; παραβαίνοντε; τά τής Ικκλη- 
oiac δόγματα καί κατεδιχάσθησαν ύπό τής Μ. ’Εκκλησία;, δι
ότι οί περισσότεροι λόγιοι έκ τών κληρικών καί πάντες οί δι- 
οάσκαλοι οί μη έπισκεφθ-ντες τήν Εσπερίαν ήσαν οπαδοί τοΰ 
Αριστοτελους. Ουτω ό εν Ίωαννίνοις άναλαβων νά διδάζη τήν 

φιλοσοφίαν κατά τά σύστημα τοϋ Μαλεμβ?α;Ιου, Καρτεσίοη 
και τών άλλων νεωτέρων φιλοσόφων κατεδικάσθη ύπό τί, ; Συν · 
οδου τώ 1723, καίτοι άπολογηθείς* τά δέ τετράδια αύτοϋ πα- 
ρεοόθησαν ε·; το πΰρ' τόν Ευγένιον Βουλγαριν μεταβάντα τφ 
•1761 εί; Κωνσταντινούπολή κα«ώς μετεχειρίσβησαν οί αυ
τόθι οιδάί*αλο( καί, καθά λέγει ό Μοισιόόα; (σελ. 188 τη; Α 
πολογίας) «τά θράσος τυώ'ν γραμματικών κακοουών τη; αύ- 
τή; πόλϊω; (ιοΟ Δωροθέου Μυτηλιναίου) έφθασε νά πέμψη 
rj* ό; τόν σοφόν ά/ορα τινά μπ.τκάλην, καί τοΰτον οχι  έπί μς.

»νη δέχεται τοβαΰτα καί έγώ, δ ίχα τινός προσθέσε* 
» ω ;  ?ι άφαιρέσεω;». (δ)

Δια τής επιστολής ταότης καί διά τής μεσιτείας 
τοΰ πριγκηπος Δημητρίου Μουροΰζη (ε) διετηρήθη καί 
πάλιν έπι τής διύασκαλιχής έδρας' άλλ  δμως νέαι 
ραδιουργίας τυΰ χατά τό 1 8 i  1 έκ Παρ-.σίων ίπ ισ τρέ-  
ψαντος Θεοφίλου Καΐοη (ι )̂ έπιθυμοΰντος δπως καταλά- 
βτ) τήν έδραν τή ;  έν τώ  Γυμνασιω διδασκαλίας τών 
φυσικομαθηματικών ίπ ιστημών, συνέτειναν είς τήν είς 
Κωνσταντινουπολιν πρόσκλησιν τοΰ δυστυχοΰς Βενιαμίν 
τώ  18^2  υπό τοΰ τότε ΙΙατοιάρ^ου Κυρίλλου Ζ . τοΰ 
από ,Αδριανουπόλεως. Ελβών ένταΰθα ο Βενιαμίν ϊ -  
τυχε καλής υποόοχή; έκ μέρου; τοΰ Πατριάρ/ου, δστις 
μάλιστα , καθά^ Αναφέρει Νεόφυτός τις Λέσβιος, δστις 
ειδοις τά κατ αΰτόν, παρέδωκεν ήμίν τ ινά , μέ^οι τής 
θυρας τή ;  αιθούση; τοΰ Συνοδικού έξήλθεν ϊνα  προϋ· 
παντηση τον λόγιον Ιερομόναχον. Ο Βενιαμίν ητο 
ρυπαρως ένδεδυμένος' έφόρει τόν συνήθη έπιμήχη κ α 
λογερικόν σκούφον μετά τοΰ ράσου χαί έκοάτει άνά 
χεϊρας κομβοσχοίνιον’ είχε δέ τήν κόμην καί τήν γ ε 
νειάδα άτημέλητον καί έν γένει ην τό πρότυπον τής 
μοναχικής ρυπαρότητος.

Εν Κωνσταντινουπόλει προσελήφθη διδάσκαλος τών 
παιδων τοΰ ιατροΰ Δεσύλλα, έν τή  otxiijt τοΰ οποίου 
έτυγχανεν οΰ τής τυχούσης περιποιήσεως. Καθ’ α άνα- 
γινωσκομεν έν τώ  Λογί(^ 'Εομ^, (ζ) τώ  <816 προσε· 
χλήθη είς Αθήνας δπως χαθέξη διδασκαλικήν έδραν, 
αλλά παρητήθη τής εκτελέσεως τής προσκλήσεως τ α ύ 
της. Τώ 1 8 18  ομω; προσκληθείς εί; Βουκουρέστιον υπό 
τοΰ Ιωαννου Καρατζά ίνα καταλάβτ, τήν έδραν διδα
σκάλου τής φιλοσοφία;, μετέβη έκεΐσε, κατά δέ τήν 
εναρξιν τών μαθημάτων έξεφώνησε κατάλληλον τή  πε* 
ριστάσει λό^ον, δημοσιευθέντα έν τώ  Λογίω Ερμή τοΰ 
ετου; τουτου (η). Τό πολλοΰ λόγου άξιον τοΰτο γυ· 
μνασιον τοΰ Βουχουρεστίου, προστατευόμενον υπό τών 
Ελλήνων ήγεμόνων, εσχε διδασκάλους τους έπισημοτέ- 

ρ-ους ανδρας τής έποχή; εκείνη;. Ά λ λ ά  δυστυχώ ; ή εν* 
ταΰθα διαμονή τοΰ Βενιαμίν υπήρξε βραχυχρόνιο; διά 
τήν εξής α ιτ ίαν . Ο Ιωάννης Γεο^ργίου Καοατζάς ητο

βήσει, άλλ έπί συζητήσει κυρίω; τή; αριθμητική;, κρατοΰντα 
άνα χεΤρα; ρερυπωμένον Γλιζώνην καί άπάζοντα τής πολυ · 
συνΟίτου δυσοσμίας, δ) Ή  επιστολή α!5τη έδημοσ.εύθη έκ τοΰ 
πατριαρχικού κώδηκος ύπό 2, Οικονόμου έν τοΐ; φιλολογικοί; 
σωζομένοις Κωνσταντίνου Οί>.ονόμου (Τομ. Α'. σ. 435—37 ) 
ε) Βλ. Ιακωβάκη Νερορλοΰ Ιστορίαν τΛν γραμμάτων παρά 
τοΐς νεωτεροις Έλλησι τής Έλλ μεταφ. σελ.81. στ) Ό  γνω· 
στός Θεόφιλο; Καίρης έγεννήθη έν Άνδρω τφ 1784. Δεκαο- 
κταετής είσήλΟεν είς τήν. στολήν τών Κυδωνι&ν ένθα τελειώσα; 
τάς σπουοάς, μετέβη είς Πίζαν, έ; ής κατόπιν είς Παρισίους. 
Μετά οκταετή έν ταΐς δύο ταΰταις πόλεσι διατριβήν, μετέβη 
είς Ιμύρνην (1811) όπου διωρίσθη διδάσκαλος  ̂ τών φυσικο
μαθηματικών έν τή Εύαγγελική Σχολή, κάκεΤθεν είς Κυδω,ίας 
διαδεχθείς τόν Βενιαμίν. Άπέθανε τφ 1 8α3. ζ) ’Έτους 1816 
σελ. 10 καί 323. η) Σελ. 200—209;

Ιναντίος τοϋ τότ* ίν  τή  τοΰ Βςυκουρβστίου ’Ακαδη
μία διδάσκοντος Νεοφύτου Δοΰκα" ά λ λ ’ έ Γρηνόριος 
Βραγκοβάνος, γόνος ήγεμονικοΰ οίκου, κα ί οδτος ίδιά* 
ζο ΐ ιακν  τρέφων πρός τόν Δοΰκα συμπάθειαν, προσεκά- 
λεσεν αΰτόν ΐν*  παρ’ αΰτώ  διαμένη. ’Επειδή δμως 5 
Καρατζάς κατέφυγε μ ετ ’ δλίγον είς Τρανσυλβανίαν, δ 
δε Βενιαμίν Ιμεινεν ουτω ανευ προστάτου, παρουσιάσθη 
τ φ  Βραγκοβάνω κατάλληλο ; περίστασις δπως έκδικήση 
την ε ί ;  τόν φίλον αύτοΰ Δοΰκα γενυμένην περιφρόνησιν· 
οθεν «ΰθτμερόν διατάσσει στρατιωτικού; τινας Αλβα 
νού; ΐνα συλλάβωσι καί άπαγάγωσι τόν Βενιαμίν Ιξω 
τώ ν  όοίων τ ή ;  Δακία; ' οί σ τρατ ιώτα ι Ιρχονται μ α ν ι
ώδεις ΐνα βυλλάβωσι τόν δυστυχή διδάσκαλον, ά λ λ ’ 
ι ύ τ ο ;  μ α ίώ ν  τά  γινόμενα παρά τινο ; μαθητοΰ α υ τ ιΰ ,  
χατέφυγεν ε ϊ ;  τήν οικίαν τοΰ βαρώνο; Σακελλαρίου, ύ 
πηκόου Αύστριακοΰ, τή  μεσιτείοι τοΰ δποίου κατέφυγεν 
ε ί ;  Ιάσιον. (α) Τό γεγονός τοΰτο κλλως παρέδωκεν ή· 
μΐν δ προειρημένος Νεόφυτος. Έ ν τώ  τότε έπικρατοΰντι 
περί γλώσση; ζη τήμ ατ ι  δ Βενιαμίν ητο θερμός δπαδός 
τοΰ Κοραή κατ έπομένω; ά ντ ίπαλο ; τοΰ Νεοφύτου Δούκα' 
ώ ;  έκ τούτου χαί οί μαθητα ί τοΰ ενό; άσπονδον ετρε- 
φον πρό; τόν ετερον μΐσο;. Ημέραν τινά οί Βενιαμινι· 
στα ί παραμείναντες τούς υίούς τοΰ ήγεμόνος Βραγκο* 
βάνου αμα καταβαίνοντας τήν τής σχολή; κλ ίμακα , ρί· 
ψαντες ί π ι  τοΰ προσώπου αύτοΰ άσβόλην καί καλύ- 
ψαντες διά ψιάθου, έξυλοκόπησαν αΰτούς. Κατ’ έκείνην 
δμως τήν νύκτα μαθών τό γεγονός δ Βενιαμίν άνεχώ* 
ρησε λάθρα είς Κωνσταντινούπολιν.

Όπωσόήποτ αν η δμως τό πράγμα, άποχωρήσας ίκ  
Βουκουρεστίου, προσεκλήθη καί πάλιν  είς Κωνσταντινού· 
πολιν ΐνα  καταλάβη τ τ ν  έδραν σχολάρχου έν τή Ξη· 
ροχρηνείω σχολή" άλλ '  ούτος υπέβαλεν « ς  δρους τήν 
οναδιοργάνωσιν τής σχολή; καί τήν έξίσου συμπεριφοράν 
πρός τού; υιούς τών αρχόντων, καί τώ ν  πλουσίων ώς 
Χαι *προ; του; τών πτω χώ ν . Τών χίρων δμω; μή γενο- 
.μέν&ιν όεχτών, οΰδ αΰτό ; έδέξατο τήν σχολαρχίαν.

Αλλ’ 6 Βενιαμίν προσεκαλεΐτο ίίδη εί; Ιτέραν υπη- . 
ρεσ.αν· άφ ου εξυπηρέτησε τήν πατρίδα διά τών  πνευ* 
ματικών δπλων, άφ 'ώ άπέδωκε τά τροφεία τή έκ· 
θρεψάση καί παιδευσάση αύτόν πόλει τών  Κυδωνιών 
διά καρποφοοωτάτη; δ ιδασκαλία ;, ή ;  άγλαοί υπήρ
ξαν καρποί πολλοί μαθηταί αΰτοΰ δημοσίας άναλαβόν- 
τ ε; υπηρεσία; έν τή προσ&>ρινή κυβερνήσει τ ή ;  Έ λ -  
λάδο;, άνέλαβεν έν το ΐ ;  τότε χαλεποί; καιροί; τήν δ- 
περάσπισιν αύτής. « 'Απλοΰ; ώ;· ίερεύ;, λέγε ι δ Νερού* 
λό ;,  (β) τή ;  άρχαΐκής Εκκλησίας καί άτάραχος ένώ- 
πιον μεγάλων κινδύνων, περιήρχετο πανταχοΰ υποφέ- 
ρων τού; μεγίστου; κόπου;, τ α ;  δεινοτάτα ; στερήσει;, 
το πδν προσφέρων υπέρ τής πατρίδος καί οΰδέν υπέρ 
έαυτοΰ φυλάττων" ήτο ώς λύχνο;, δστις καταναλίσκε· 
τα ι  φω τίζω ν  τού; άλλους.» (γ)

α)." 2. Οικονόμου εγγρ. ση;·.. β). *ΕνΟ’ άνωτ. σ. 85.
γ). ΜαΗών δτι (τφ 1821) έπλησ αζον νά καταστραφώσιν αί 

ΚΟΡΙΝΝΑ. Π ΕΡΙΟΔ Δ Δ Ν Γ Ν .

Τώ 181 9 άναοέρεται δτι έδίδαξεν ίν  Σμύρνη, άγνο* 
ε ΐτα ι δμω; έπί πόσον, (δ)

Τώ 18 25  δμω; ή καταμαστίζουσα τότε τήν Ναυ* 
πλ ία ν  νόσο; τύφο; άπέκοψε τό νήμα τής ζωής τοΰ ίε- 
ρομονάχου τούτου φιλοσόφου, δστις άποθνήσκων ανέ
κραξε τήν φιλοσοφικήν ρήτραν-

’ ί ί  αίτια τίϊιν αΐτιών, έλεησόν μ« (ε).

Γ0  Βενιαμίν, δστις, ώ ;  εϊδομεν,διεκρίθη ώ ;  δ ιδάβ ίαλο ; 
καί λίαν φ ιλόπατρ ι; ,  δπήρξε καί συγγραφεύς. Τά συγ 
γράμματα αύτοΰ είναι τά  έξής'

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ έν Βιέννη 1 8 1 8 ,  f,; έ π ί -  
κρισιν έδημοσίευσεν έν τώ  Λογίω Ερμή τοΰ 1 8 20  δ 
ιατρός Γλαράκις.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΕΥΚ.1Ε1ΔΟΪ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τομ. 2 έν 
Βιέννη. 1 8 20

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗΣ ίν Βιέννη 1 8 2 0  
Συνέγραψε καί ΦΓΣΙΚΗΝ πολύτομον, ΑΛΓΕΒΡΑΝ 

καί H01KFN, ατ ινα  μένουσιν άνέκδοτα ( ς ) .
Έ ν τοΐς είρημένοις συντάγμασι φαίνεται μέν δ ζήλος 

τοΰ άνδρός, ά λλ ’ όμολογητέον χάριν τής άληθείας δτ ι  
πολλαχοΰ άλίσκεται δ άοίδιμος διδάσκαλος κουφότητα 
καί ταχυπείθειαν δφλισκάνων, ώς παρατηρεί δ σοφός 
Οικονόμος, (ζ). ’Αλλ’ ό Κωζάκη; Τυπάλδος μαθητής 
αύτοΰ χρηματίσας, λέγει δτι «έσπειρε μ ετ ’ ίπ ιμελείας 
άκρας καί φρονήσεως σπέρματα υγιοϋς κ*ί έξηκριβω- 
μένης φιλοσοφίας, πολλούς ακόμη χρόνους πρβτήτερα 
πριν φανοΰν είς τόν κόσμον θρυλλούμενα τά  πολύτομα 
έκεΐνα βιβλία τώ ν  επιστημών, τ ά  έποΐ* (κατά  τό π α 
ράδειγμα τής νέας μεθόδου τοΰ γράφειν) έξεδόθησαν 
είς βραχύ διάστημα χρόνου.» (η) ’Αγνοοΰντες χα τά  ( 
πόσον άληθή είσι τα ΰτα ,  παρατηροΰμεν, καθόσον δυνά- 
μεθα νά κρίνωμεν έκ τής ίκδεδομένης Μεταφυσικής αύ· 
τοΰ, δτι πολλαχοΰ τοΰ συγγράμματος τούτου άπαντώσι 
γνώμαι έσφαλμέναι, κ α τ ’ ίδί$ είσί το ιαΰτα ι ίχεΐναι δι’ 
ών προσπαθεί ν ’ άνασχευάση τόν κλεινόν Εύγένιον Βοΰλ· 
γ'αριν. Εκτός δέ τούτων παρεδέχθη καί ι άνέπτυξεν ά 
τοπους τ ινάς θεωρία;’ τοιαύτη είναι π . χ . ή θεωρία 
αιθέριου τινός ούσίας πανταχβΰ είσχωοούσης καί τά  
κενά πληροΰστς καί άείποτε κινούμενης, $ν ΰποτίθησιν 
ώς κυριωτέραν α ιτ ίαν  τών διαφόρων φαινομένων τής

Κυδωνίαι ϊδραμε πρό; τήν θετήν τα'την πατρίδα τοο καί κατά 
τόν Ιούνιον τοΰ αύτοΰ ετου; άπέστειλαν αύτόν ο'. Κυδωνιεΐ; 
εί; Μοσχονήσια όπω; παρακαλέση τόν ναύαρχον τοΰ στόλου 
νά μεταοέρη τόν λαόν είς τά ψαρά (βλ. Τρικούιΐη ίστορ. τή; 
Έλλην. Έπαναστ. εκδ. Β'. έν Λονδίνψ Τόμ. Δ', σ. 242>. β, 
δ). Αί Κυδωνίαι κ τ λ .  σ. 46. ε.) Ό  Νεόφυτος άναφέρει
οτι άποθνήσκων έκοινώνησε τών άχράντων fμυστηρίων, άλλ* 
έ'χον-ιες ΰπ’ οψιν τά τής έπιδημικής νόσου άμφιβάλλομεν περί 
τούτου, στ). Έλπ’ζομεν οτι οί φιλόμουσοι ΚυδωνιεΤς θέλουσιν 
έπιχειρήσει εκδοσιν τ&ν σωζομένων τοΰ τοσαΰτα παρασχόντος 
άγαθά ταΤς Κυδωνίυις. ζ). Έ^γρ. σημειώσ. η). Όρα έ- 
πιστολ. αύτοΰ προ; ’ Εμμ. Σαλτέλη;· έν Παρισίοις 1818 σ. 2 i ,



φύσεως, τοϋ <po>tος λ . χ .  τοΰ πυρδς, τοϋ γαλβαν ι-  
σμοΰ, τοΰ ήλε/. :ρισι/.οΰ, τών αισθήσεων κλπ* Τήν αίθε- 
ριον ταύτην ουσίαν ώνόμαζε π ά ν τ α  χ η κ ί ν η τ ο ν .  (β) 

Εάν όμως καταλείποντες τά  μερικώτερα ελθωμεν ει; 
τά γενικά, όφείλομεν νά θείυρήσωμεν τδν Βϊνιαμίν ώς 
ε ν ϊ  ιώ ν  σπουδαιοτέοων άνδρών τ ί ς  αύάνδοου Λέσβου, 
έζ ης κατήγοντο οί Δωρόθεο·., ο! Τζανί,ς, οί Σεραφείμ., 
οί II αλλ χδοκλεϊς, οί Καλαγόναι καί ο! Θεοδόσιο·.. (ο)

Τοιούτος δ βίο;, οί πράξεις καί ή ί ιδασκαλ ία  τοΰ 
αοιδίμου έκείνου διδασκάλου, οστις, ώ ;  καθοράται, έν 
τ ί ,  φορεία εκείνων κατατάσσετα ι,  οίτινες διά τή ;  άκ*" 
μάτου αύτών διδχσκα/ίχς τ/,ν πνευματικήν τοΰ Γέ
νους ημών προήγχγ:ιν άναγενντσιν , « Ο άνήρ ούτος» , λέ" 
γει ή βιογράφησα®* αύτδν Χαρίχλει* Αναγνώστου , (γ) 
<*ήν μετριόφβων, άκτήμων, φιλόκαλος,ελεύθερος, εύτρά- 
»πελος λ ίαν, (γ) εκ φύσεω; εϋγλω ττό τατο ς ,  καί σφόδρ* 
»τολμγρδς ενϊ λόγ&,άληθήςΈλλην και μέγ>ς φιλόβοφος.»

α \  Ό ρ α  Νερουλό» σελ. 1 1 7 .  β). Έν τ φ  προλόγψ τοΰ
λεξικοΰ Γεωργίου Κ ωνσταντίνου άπαντώμεν δχι τ φ  1 7 5 7  ϋπήρ-  
χεν έν Μιτυλήντ; σχολή. β). ΈνΟ. άνωτ. σ. 47 . γ). ' ί ί ;
πρό; τοΰτο παραθίτομεν τά έξή ; ανέκδοτα παραδοθε’ντα ήμ ΐν  
ύπό τοϋ Νεοφύτου. Ή μέραν τινά  ευρισκόμενος ό Βενιαμίν έν 
Κ ω ν αταντινουπόλει μετέβη ε ί; τήν οικίαν τοϋ τότε διερμτ,νέω; 
τ ή ;  Πύλης τή  προσκλήσει αύτοϋ· άλλά μή ευρών αύτύν αύτόβι 
είσήλθεν είς τό δωμάτιον τοϋ γραμματέως αυτοϋ, όπου, ίδών 
έπί τής τραπεζης βιολιά τινα, ήοχιτε νά έρ E’jvcf ταϋτα, Ίδόντε; 
αύτον οι ΰτηρέτα ι καί νομίσαντες έπαΐτην, ποοσεκάλεσαν τόν 
γραμματέα, ό ττ ι; |ςεόίω;εν αύτόν τ ή ;  οικία;. Ά λ λ ά  τή  ύστε
ρο ί?, *ή όευτερα τοΰ Οιερμηνέως προσκλήσει, ήλθε καί πάλιν 
ά/ολουθουμενος υφ ένό; διακόνου καί ήξιώθη παρά τοϋ διερ- 
μηνέως μεγάλων οεςιώσεων* ίδών ό γραμματεΰ; τοιούτων τΰγ  ■ 
χάνοντα τιμώ ν τόν χ θέ ; παρ’ αύτο ί διω^Οέντα έλθών παρ’ 
α ύτφ  έζήτει συγγνώμην διά τά  πεπραγμένα, ό δέ διδάσκαλο; ά- 
πεκριθη μετα τής χαρακτηριζοΰση; αύτόν άιρελείας· ά δ ε λ- 
<ρ έ μ ο υ ,  ο ι κ ά σ ο υ  ή τ α ν  τ  ά χ έ ρ ι  α σ ο υ ,  Ό 
αύτός Νεόφυτος άνΙφερε καί τοΰτο. Διαμένοντος τοΰ Βενιαμίν 
ε ί, Κ ωνσταντινουπολιν, ό Πατριάρχης Κύριλλος έδωρήσατο ζεϋ— 
γος πεοίλων- ένφ  δε ήμέραν τ ινά  περιεπάτει έν τή  αιθούση τοΰ 
Π ατριαρχείου, έξήλΟον Ικ τών ποδών του τά  πέδιλα, έπειδή 
τ,σαν μεγάλα1 αυτό ; οέ τότε στραφείς πρός τόν Πατριάρχην 
είπε χαριεντιζόμενο;.— Π αναγιώτατε, ώς βλέπεις, αύτά τά μέ- 
στι«  φεύγουν άπό τά  ποδάρια μου· καί έπειδή εκαμες τήν χάριν 
κ αί μέ τα  εοωκες, 0ος μ ο ι και τρεΤς διακόνους νά μέ τά  φέ- 
ρωσιν όταν φύγουν καί πάλιν.—  Τά δύο ταΰτα  ανέκδοτα, εί καί 
άστεΤα, καταοεικνϋσι το άπεριττον καί αφελές τοΰ άνδρός.

2 .  2 .  Κ.  11 ανωτέρω αξιόλογος ίστορικοβιογραφική μ ε 
λάτη απεσταλη ημΤν παρα τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει διαμέ- 
νοντος λογίου κ. ’Ελευθερίου Θ ωμ2, οστις, σύν ταύτη, εΰηρε- 
^τηθη ν αποστείλη ήμΤν καί λίαν φιλοφρονεστάτην έπιστολήν, 
ίν  η  τοσοΰτον κολακευτικώς εκφράζεται "υπέρ τοϋ ήμετέρου ν ε -  
ριοδικοϋ, ώστε δέν δυνάμεθα ή νά εύχαριστήσωμεν άπό καρ- 

' δίας αύτόν, όμολογοΰντες συνάμα τήν άφατον ήμώ ν άγαλλίασιν 
καταχωρίζοντες είς τάς ήμετέρας στήλας τήν περ ι η ;  ό λόγος 
; ελίτην αύτοβ.

Μ Ι Λ

[Διήγημα]

(Συνίχ. και τέλο;· δρα φυλ Ζ\)

Κατ’ άρχάς μεν, διά κοινής καί άρρητου συμφωνίας,, 
έννοήσχντες δποΐχ καθήκοντα ή τοΰ Κ. Κεργοριέ ά - 
παυσία, περισσοτέρχν ελευθερίαν είς ία ά ς  πχοέχουσχ, 
έπέβχλλεν ήμΐν, κατέστημεν, ύπδ t νίς σκέψεως ταύτηςΓ 
σοβαροί και ψυχροί, μάλιστα έν τανς συνόιαλέςεσιν ·ή 
μ ών. Μετ’ ολίγο» δμως, θ?ρροΰντες περισσότερον είς η
μάς αύτού;, καί μετά τήν άφιξιν μάλιστα  τής περιμενο- 
μένης φίλης ττ,ς Κ. Κεργοριέ,ίεσποινίδος είς άκρον εύφυοΰς 
καί εύθυμου, τοΰ επ ίπλαστου εκείνου πάγου δλο,ις δ :α- 
αλυθέντος, ή^ιυνήθημεν νά άπολαύσωμεν τ ί ς  ήμετέρας 
ευτυχ ίας . Ουδέποτε δ χοόνος δ ι ίλθε  ταχύ τερον η κατά 
τάς ήαέρας εκεί να ς, έν αίς έδοκίμασα τάς «θωοτάτα^ 
ζδονάς και τήν γλυκυτάτην  ευδαιμονίαν Οτέ μέν έ* 
πε/ειροΰμεν έκδρομάς ποδς τάς παρά τήν Κιμπορλε 
ώραιοτάτας έξοχά;, άς δ Emile Juuvesle παραβαλλει 
ποδς έκείνας τί,ς ’Αρκαδίας' άλλοτε δέ προεχωροΰαεν 
μέ τήν μικράν λέμβον μας μέχρι της θχλάσσης, δπόθεν 
έπανηρχόμεθχ τδ εσπέρας μετα μεγίστης τέρψεως άνχ· 
πνέοντες τήν εσπερίαν αύραν έν τί, μελαγχολική εκείνη 
έρημία;. Αλλοτε Εγευμχτίζομεν βουκολικώς έπ'ι της χ λό 
ης, πλησίον διαυγούς τινο ; ρυακιού, υπο τήν σ«ιάν ευ
εργετικής μηλέας κχί άλλοτε έτρέχομεν, γελώντες ώς, 
π » ιδες , διά τών λοφίσκων χαί τών κοιλάδων* ήμέραν 
δέ τ ινα  έπί τοσοΰτον προέβί.αεν είς τάς άθοιας καί 
τερπνοτάτας ταύτας πχιδ'ιχς, ώ τε  έλάβομεν μέρος μετά 
τ ινων χωρικών είς Κελτικόν τινα χορδν, κατά  τήν έγ* 
καινίασιν νέου άλο>νίου.

Γ0  βίος οΰτος ήτο άπλοϊκδς, ώς είδύλλιον, συαφοινώ' 
άλλά δ ι ’ έμέ είχε π λ α σ τά  θέλγητρα, ετ ι δέ κχί νΰ·# 
δμολογώ δτι τήν αϋτήν ίόέχν έχοι, αδιαφορών αν ηθε- 
λον μέ χλευάσει, είλικρινώς δμολογοΰντα ταΰτα , οί είς 
τούς χορούς καί τάς συνχνχστροφάς τής πρωτευούσης 
συχνάζοντες ευφυείς καί κομψοί έπ:κριτα£. Αί ημέραι 
έ/.είνχι εΐναι αί μόνχι τής ζωής μου, ών τήν  πχρέ- 
λευσιν θρηνώ, καϊ αΐτινες πάντοτε άναπολοΰσιν είς τήν  
μνήμην μου τήν ημέραν, ·?,ν δ Ιω ά ννη ς—Ιάκωβος, δι- 
ήγαγε μετά  τών δεσποινίδων Γρ·^φφενδερ καί Γάλλίΰ» 
ΓΗ αύτή άθωότης έπεκράτησεν έν ταΐς  σχέσεσιν ήμών, 
τήν αυτήν εΰδχιμονίαν έδοκίμασα. Ευτυχέστερος δμως 
τοΰ Ρουσσώ υπήρξα, καθότι οϋχί έπι μίχν μόνην ή μ έ 
ραν, ά λ λ ’ έπί δύο μήνας «πήλαυσα πάντων τώ ν  άγ** 
θών τούτων.

""Εφθασεν δμως ή τοΰ άποχωρισμοΰ ώρα. ΓΗ δεσποινίς 
Στεφανία Λοβεάκ, η φίλη τής Κ. Κεργοριέ, ή φιλόγε- 
λως και άγαθή έκείνη νεάνις,ής ή άκρα ευθυμία τοσοΰτον 
ετερπε τήν μικράν ήμών όμήγυριν, άνεχώρησε, μεγάλως 
ημάς λυπησαο* καί τήν φαιδρότητα ημών άπαοαν μεθ’

εαυτής ουμπαρασύρασα. ΓΗ προφυλάξαοα ϊσως ημάς 
τώ ν  παρχφορών τοΰ έρωτος φ ιλ ί*  άπέπτη , άφή'τασα η 
μάς μόνους.

' θ  Κ, Κεργοριέ δεν άνήγγελλεν είσέτι τήν επιστρο
φήν του, ών δέ είς άκρον αμελής περι τδ γράφειν, μάς 
βπέστελλε σπανίως βραχυτάτην τινά επιστολήν, ώστε 
άνά πάσαν στιγμήν περιεμένομϊν αυτόν.

Μείναντες άμφότεροι μόνοι, έολέπομεν άερουμένην 
τή ν  νηπιώδη ημών ενεργητικότητα, μ ετ ’ δλίγον δέ π ά 
λιν περιεπέσχμεν είς τ ινα μαρασμδν, ώς τρυγόνια, άφ ’ 
■ής Ιν τών υπέρων άφτιρέθη. Συνέβη δέ τοΰτο είς ημάς» 
ούχί διότι ημεθα ευχαριστημένοι μείναντες μόνοι, άλλά 
δ ιότι προεβλέπομεν δτι τήν άναχώρησιν τής δεσποινίδος 
Λοβεάκ έμελλε νά έπακολουθήστ,, ϊσως λ ίαν προσεχώς, 
ή ίδική μου, καί επομένως ή εντελής άπώλεια  τής ήδη 
κατά  τδ %μισυ ΐξχφανισθείσης ευδαιμονίας, τοΰθ δπερ 
άπεμάκρυνεν άφ ’ ήμών τήν ευτυχ ίαν καί άπέσπ* πολ· 
λάχις λαθραΐ* δάκρυ* ί κ  τών δφθχλμών μου. Τοιοΰτος 
ό άνθροιπος' αί περί τοϋ μέλλοντος άμφιβολίαι παρ*· 
λύουσι σχεδδν πάντοτε τήν παροΰσαν ευτυχίαν του' αί 
δέ ήμέτεραι άνησυχίαι δέν ήσ*ν άπατηλα ί,  διότι ή ευ
δαιμονία ήμών έμελλεν αίφνιδίως νά έκλείψ/).

Εσπέραν τ ινά  έκαθήμεθ* είς τδ άκρον τοΰ κήπου, 
ΐ π δ  τά  πυκνά δένδρ*. ' θ  καιρός ητο μελαγχολικος καί 
διεκρίνομεν τδν δλοις νεφελώδη οΰρανον,διά τών υπεράνω 
ίμ ώ ν  φύλλων* ούχ ί τ τ ο ν  δμως καί ήμεΐς μελαγχολικοΐ 
καί σιγηλοί διετελοΰμεν. ’Ανεπαισθήτω; εΐχον λάβες 
τήν χείρχ τής Κ. Κεργοριέ, $ν ελαφρώς εθλιβον, βλέ· 
πων ότι δέν άπέσπ* αϋτήν , καίτοι μόλις άνταπεκρίνετο 
είς τήν θλίψιν εκείνην" ένώ δέ έσυλλογιζόμην δτι εύχαρί- 
οτως ήθελον μείνει διά βίου είς τοιαύτην θέσιν, α ’ιφνης ή 
Κ. Κεργοριέ ήγέρθη καί ώρμησε νά φύγη. Εμποδίσας α ύ 
τήν , τήν ήνάγκασα νά καθήσιρ και πάλ ιν .  ’Ηρυθρίασε 
κχ ί, κρύψχσα τδ πρόσωπόν της, ήοχισε νά κλαίη.

—  Ω ! πόσον κακδν, είπε στενάζουσα, είνε |ή πρδς 
τδν σύζυγον άπ ιστ ί*  !

— Φεΰ I Καρολίνα, άπήντησ*, ενεκα τ ί ς  νεότητος 
κ*ΐ τοΰ έρωτος, εϊμεθ* συγγνωστέοι.

Η Κ. Κεργοριέ έκίνησε τήν κεφχλήν, τούς δ’ ώραίους 
αύτής δφθαλμούς ύψωσε πρδς τδν "ούρχνδν, ώ ;  εί έζή- 
τει παρ αύτοΰ συγγνώμην. Ένηγκχλίσθην αυτήν κχί 
προσίπάθουν νά τήν πχρηγορήσο), δτε ήκούσθη πλησίον 
ήμών κίνησις κλάδων κχϊ συγχρόνως φωνή ηχηρά 
οπειλητική λέγουσα*

— Συγγνοιστέοι εισθ* μάλλον Ινεκα τής αφροσύνης 
μου !

Στρχφέντες, Ιμείνομεν έκθαμβοι ίδόντες τδν Κ. Κερ- 
^οριέ ώχρον καί εϊς τ ινα  μικράν άπόστασιν δρθιον.
Ως έξ αυτομάτου ήγέρθημεν*ή μέν Κ. Κεργοριέ τεταραγ· 

μενη καί τρέαουσα, έγώ δέ σοβχρδς καί συγκεκινημένος.
*~Σάς έζήτουν, έπχνέλαβεν δ Κ. Κεργοριέ μέ τόνον 

εις ακοον σκωπτικδν, άλλ  ούδόλως προέβλεπον δτι ίη- 
θελον σάς παρεμποδίσει . . . Μέ συγχωρείτε, κύριέ μου, 
οστις ούτως εϋγενώς άνταποκρίνεσθ» είς τήν εϋγνωτ

μοσυνην μου ! ΣεΧς δέ ,  ώραί* κυρία, μή ταράττεσθε, 
έπειδή λ ίαν καλώς τήν άρετήν έργάζεσθε ! . .

—  Κύριε Κεργοριέ, τ φ  ειπον διακόψ*ς αύτδν μέ φ ω 
νήν δλίγον ήλλοιωμένην πλην εύτολμον, πρδς β ίου ,  
αν θέλητε νά μή καταχρασθήτε τών δ ικαιωμάτων σα ;, 
μή πράξητε τοΰτο ενώπιον τής συζύγου σα;" τοΰτο δεν 
τδ ανέχομαι. Είς έμέ άπευθύνκτε τούς σαρκασμούς 
σας δλους καί τάς τιμωρίας σας’ έγώ μόνος είμι άξιος 
τούτων, πλήν  σάς ικετεύω, άφήσατε πρώτον νά άπο- 
συρθη ή σύζυγός σας.

—  Εύχαρίστως, άπεχρίθη μέ τδν αύτδν τόνον. Κυ
ρία, δύνασθε ν’ άποσυρθήτε . . . άλλά παύσατε κχί 
δείξατε αδιαφορίαν, διότι δέν πρέπει οί άνθρωποι ήμών 
νά έννοήσωσιν δτι έδώ 4λαμβάνουσι χώραν . . .

Διέκοψε προς στιγμήν τήν συμπλήρωσιν τής φ ρ άσ ι ως .
—  Αίσχραί πράξεις ! προσέθηκε μ ετ ’ ολίγον.
Ταΰτα άκούσασ* ή Κ. Κεργοριέ, άνύψωσε τήν μέχρι

τοΰδε κεκλιμένην κεφαλήν της, παρετήρησε αύτδν μέ 
βλέμμα τοσοΰτον θάρρος καί τοσαύτην λύπην έκφράζον, 
ώστε ουτος συγκινηθείς κατεποαώνθη πάραυτα.

—  Μετ’ ολίγον, είπε, θά έλθωμεν καί ήμεΐς.Καί μετά  
τα ΰτα  έκείνη άνεχώρησε.

— Τώρ* άκροασθήτέ με, πρδς στιγμήν, κύριε, μοί 
είπεν δ Κ. Κεργοριέ, μετά  τ ιν*  σκέψιν. Ουδόλως ε π ι 
μένω ΐν *  μοι έξηγήσητε *x£vt τρόπω ίννοειτ» τήν  φ ι 
λ ίαν ?) τουλάχιστον τήν ευγνωμοσύνην* §ν μόνον θ* 
οάς ζητήσω, νά μοί άπαντήσητε είς τήν έρώτησίν μου. 
Σημειώσατε προσέτι δτ ι δμιλώ λ ίαν σπουδαίως . . . .  
Τί ήθέλετε πράξει, κύριε, αν ευρίσκεσθε είς τήν  θέσιν 
μου ;

II δλως άπροσδόκητος αυτη έρώτησις τοσοΰτον π * -  
ράόοξος μοί έφχνη, ώστε έπί τ ιν*  στιγμήν πχρετήρουν 
αύτδν χωρίς νά άπ*ντήσω . ’Αλλ’ δ Κ. Κεργοριέ τήν 
αύτήν έρώτησίν έπανέλαβε.

— Τή άληθεία, κύριε Κεργοριέ, άπεκρίθην τέλος μέ 
άςιοπρέπει*ν, ήθελον ζητήσει ίκανοποίησιν διά τών ο 
πλών η απαιτήσει άλλο τ ι  σπουδαιότερον ίσως κχί 
μάλλον είς τήν παρούσαν περίστασιν άρμόζον.

— Τ ί ; κύριε
— Τήν αναχώρησή τοϋ προσβχλόντος με άφοΰ προ

ηγουμένως ήθελε δώσει τδν λόγον του οτι ουδέποτε 
ήθελε ζητήσει νά ΐδ » ι . . .  ‘εκείνην, ·?,ν άγχπα .

Τάς τελευτα ίας  ταύτας  λέζεις προέφερον ταπεινή 
τ?ί φωνή.

■—Λοιπδν, είπεν δ Κ. Κεργοριέ, ήθέλετε άρκεσθή είς 
φιλικήν ίκανοποίησιν ; Μέ έθεώρει δέ ώς εί ήθελε νά 
άνιχνεύση τούς διαλογισμούς μου. Νομίζετε,έπανέλαβεν, 
είλικρινώς . . . τ ιμ ίως . . . δτ ι τδ έγκλημα τοΰτο δέν 
άπαιτίΤ περισσότερον ;

— Έπειδή εύηρεστηθητε νά [«ποκαλέσητε έγκλημα 
έκεϊνο, τδ έποΐον εΐδετε, δφείλω νά σάς ειδοποιήσω δτι 
αί μετά  τής Κ. Κεργοριέ σχέσεις μου ούδέποτε υπήρ
ξαν [μάλλον παράνομοι, ο ύ δ έ π ο τ ε ,  άκρεασθήτε 
κχλώς. Παρχτηρήσατέ με κατά  πρόσωπον, κύριε, κ»1
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Οά t5/its δτι οΰτε άνανδρία, οΰτε φόβοι μέ παρεκίνησαν 
νά σάς ομολογήσω ταΰτα . Η^η είμαι είς τας δ ιατα- 
γ ά ;  σας, αποφασίσατε.

Η ειλικρίνεια τής δμολογίας μου ταύτης άντ ίνα -  
κλάτο βεβαίως έπι τοΰ μετώπου μου, καί αί'σθηαά τ ι  
θάρρους καί μεγαλοφροσύνης έ*έπλι;σε τήν χαρδίαν 
μου, λεγοντος ταΰχα . Ο Κ Κεργοριέ.σιγηλδς μέ π ά 
ρε χήοει.

—  Η Κυρία ανησυχεί βε?5ίως χαί μ ά ;  περιμένει, 
κύριε, έπανέλαβον μετά τίνος ανυπομονησίας. Λεγετε 
o'Jev, τ ί  αποφασίζετε ;

-— Αποφασίζω, άπεκρίθη άταράχω;* χαί βραδέοις, δτι 
πρέπει νά αναχωρήσατε μετά δύο ημέρας, όχι ταχύτερον, 
διότι δέν επιθυμώ ΐνα  άναχώρησις λίαν έσπευσυένη δώ 
ση αφορμήν εις χακοβούλους έξτγήσεις. 0 *  μ 0ΐ όο- 
χιοθήτ* εις τήν τ ιμήν σας . . .  είς τήν τιμήν σας, δτι 
άναχωροΰντίς έντεΰθεν, οΰδέποτε θέλετε ζητήσει νά 
έπανίδητε τήν Κ. Κεργοριέ, καί δτι, άν π οτε τυχαίως 
τήν βυναντήσητε, θά τήν άποφύνητε ! . -

—  Σας τδ ορκίζομαι, Κύριε, είπον σ υγκεχυμ ένο ς .
— Ηολύ χαλά, σάς π ιστεύω ■ . . ’ Αν δμως έπιοο- - 

κίσητε, μονομαχία μέχρι θανάτου Οά λάβη χώραν,
— Προσέξατε, κύριέ, έπανέλαβον, μήπως ή άπειλή 

οδτη επίορκον μέ χαταστήση . . .
—  Τότε ανακαλώ αύτήν, έπρόσθειε α ε τ ’ άξιοποεπε'ας..
— Ευχαριστώ, Κύ. vs. Καί νΰν δ ι ε  δέν αίσχύ-νομαι

υμάς, οάς παρακαλώ ΐνα  π ιστεύσητε οπόσην βαθεϊαν 
χαι ειλικρινή αισθάνομαι μεταμέλειαν, δι -flv λύτην 
σάς έπρο;ένησα. Ισως 9 άναγνωρίσητέ ποτε δ*ι δέν 
είμαι ανάξιος τής υπολήψεως Σας, καί δτι, « ν  π χ -  
ρεςετραπην, μάλλον ακαταμάχητος ειμαρμένη ή εκού
σια προμελέτη εις τοΰτο με ώθησε.

ΚίσηλΟομεν είς τήν αΠουσαν, ένθα ητο ή Κ. Κεονο- 
Ρ'ε χαί τής όποιας τ τ ν  ανησυχίαν παρετήρησα. Μετά 
μεγάλης αταραξίας δ Κ. Κεργοριέ μοϊ π 3θέτεΐ'·ε νά 
λάβωμεν τά παιγνιόχαρτα, είς ·?,ν α ίτησιν συνήνεσα. 
Δεινώς έβασανίσθην χατά τήν εσπέραν εκείνην, πλήν 
ευτυχώς δέν έβραδύναμί' νά άποχωρισθώμεν. Τήν |- 
πομένην ήμέραν ό Κ. Κεργοριέ, παρακαλέσας με νά τδν 
συνακολουθήσω, προτιθέμενον νά έπισκεφθή τοΰ; έ- 
νοιχιαστάς του, μέ μ ?.τεχειρίσθη μέ τήν προτέραν σχε
δόν αυτοΰ οικειότητα x a i  αγάπην. ’|£ών ό Κ. Κεργοριέ 
δτι είρισκόμην ε (ς απορίαν διά τήν παράδοξον ταύ 
την δ ιαγωγήν του, μέ έκαμε νά εννοήσω δι’ αρμοδίων 
κα ί ευνοϊκών εκφράσεων, 8 τ t δέόνιως είχεν εκτιμήσει 
τήν  μετρ ιότητα , $ν άντέταξα  χατά τής ορμής τοΰ π ά 
θους μου. 1σο)ς, συνδιαλεχθείς καί μετά τής Κ. Κερ
γοριέ, οΰδεμίαν πλέον ειχεν αμφιβολίαν περί τή ;  α 
γνότητας τώ ν  σχέσεων ήμών, μάλιστα δέ έπί το* 
σοΰτον προέβη, ώστε μοί ώμολόγησε, εμμέσως πώς 
δμως, δτι εις εαυτδν μάλλον -η είς άλλους απέδιδε τδ 
λάθος, δίς έμποδίσαντά με νά άπέλθω, καθ’ ·?,ν στιγμήν 
«ροβιπάθουν νά προφυλαχθώ ex τής άπιστί-ας χαί τή ;  
ίΰγνωμοσύνης, .

" θ τε  εμελλον νά άναχωρήσω, έχαιρέτισα αΰτδν, δστις 
ητο ούχί ολίγον τεταραγμένος π ϊρατηρήσας ό’έ δτ ι καί 
έγώ  ήμτ.ν ανήσυχος, μοί έτεινε τήν χεΐρ»· Διά χρυφίου 
βλέμματος, έζήτησα τήν Κ. Κεργοριέ, ούτος δέ, έν- 
νοήσας τήν επιθυμίαν μου, χαί μελαγχολικώς μειδιάσας,

— Καρολίνα ! Καρολίνα! άνέκραξεν, έλθέ νά χαιρε-· 
τίσης τδν οδοιπόρον μας !

Τάς λέξεις ταΰτας άκούσας, παρ ολίγον νά ρίφΟω 
είς τδν τράχηλον τυΰ  Κ. Κεργοριέ, άλλά κα ιέστε ιλχ  
την ό ρ μ ή ν  μου.

—  Είσθε δ κάλλιστος τών ά*θρώπων !
-—Και ό ήκιστα δύστροπος τών συζύγων, μοί είπε 

σείων αφελώς τήν κεφαλήν.
ΙΙμεθα έν τή αιθούση, καθ $ν στ ιγυήν  ή Κ. Kip’* 

γοριέ είσήλθιν δ <>έ Κ. Κεργοριέ, αγνοώ ΰπδ τινα προ- 
φασιν, εξήρχετο. Πιθανώς ήθέλησε νά φεισθή τ ή ς λ ΰ "  
πης καί τής αίδοΰ; τελευταίου άσπασμοΰ. Ο άνήρ ι ΰ -  
τος είχε ν εύ·|ένειαν αισθημάτων, δυναμένην μέν νά διε* 
γείρη τήν χλεύην πολλών κακοβούλων, είς έμέ δμως 
φαινομένην, έν τώ  μέσω τοΰ έγωϊσμοΰ καί τής τοΰ κό 
σμου σκληρότητος, έξ ίσου θ α υ μ α σ τ ή  ή σ π α ν ί *

—  Χαΐρε, ειπον, χαΐρε ! διά παντδς, κυρία ! πάντοτε  
θά σάς ένθυμοΰμαι, δπως ήθελον ένθυμηθή άγγελον, 
και θά ικετεύω τδν Θεδν, ΐνα σάς δώστι τήν γαλήνην 
καί ευτυχίαν, ή; είσθε άςία !

Μή δυνηθεΐσα νά μοί άπαντήση, μοί ετειν3 μ δ "V* 
τήν χεΐρα, ήν Ιθλιψ* περιπαθώς, και ώρμΓ,σα έν τή αΰ·- 
λή, ένθα εΰρον τδ.ν Κ. Κεργοριέ, δστις μέ συνώδευσ® 
μ έ / ρ ι ς ού εφθάσαμεν έπι τοΰ υψώματος τούτου, έ»4κ 
κ>ί έσ^ταεν. At δ·.ινάιιει; μου είχον έςαντληθή καί ε· 
κλαιον, ως παΐς. Μοί ε^ωκε καί πάλιν  τήν χεΐρα, εΐ- 
τα  δέ, άποσύρας «ΰτήν ,  μοί ηνοιξε τάς άγκαλα ; του, 
είς ά ;  έ γώ  έροίφθην.

-—’Ο y ίόνος Οά σας παρηγόρηση, μοί είπε.
— Καί έχείνην ίέψιθύρισα. Ay  ! άν ποτε ϊδητε α υ 

τήν χλαίουσαν, κύριε, συγχοίρήσατέ την χαί πάντοτε 
έστ.ί προ; αύτήν καλός.

— Χαΐρε !
Καί ά^φότεροι χατεβημεν προς τήν αντίθετον χ λ ι ι ΰ ^

τοΰ λόφου·.
’Απδ τής έποψής έχείντς συχνάχις μέ έμέμφθγσιν διά 

τήν ά θ υ μ ί α ν  μου, καί κατά τα έκτοτε παρελθόντα δ έ 
κα έτη κατά πολΰ μετεβλήθη δ βίος μου. Έ π ί τ ι»3 
χρόνον είσέτι τους ά φόρους άγοούς τής ποιήσεως μά* 
την έπεμελήθ**, έπελθούσης δέ κατόπιν τής φρονή* 
σεως, ένόησα δτι πρδς τοΐς κλλοις δύο απαραίτητοι 
πρδς έπ ιτυ/ ίαν ιδιότητες μοί έλειπον, ή έπιμονή καί ή 
άγυρτία. Τοτε,. μετά πολλούς δισταγμούς, αίτήσ<ς 
διοικητικήν τ ινα  θέσιν, έπέΐυχον ταύτην , άν μή όό· 
ξαν, τουλάχιστον υπόληψιν καί τά  αναγκαία κέρ^Λ 
έπιφέρουσανι Τήν ΰπόσχεσιν, -̂ ν έδωκα πρδς τδν Κ. Κερ
γοριέ, διετήρησα, διότι δεν έπανειδον τήν Βρεττανία* 
μέχρι σήαερον, ενθα ή παρουσία μου έν Κιμπερλέ ε!<α6 
αναγκαία . Γνωρίζετε τ ίν ι τρόπω όδοιποοών, ώς
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θ.ζω, πεζδς, σάς συνήντησα, πώς συνήψα μεθ’ υμών 
σχέσιν, διδ σάς παρεκάλεσα νά παρεχτραπώμιν ολίγον 
τής τοΰ Κογκαρνώ δδοΰ, ΐνα έλθωμεν ένταΰΟα. Ηθε- 
λον νά ίδω τά μέρη χαί τήν οικίαν έκείνην, έν ή ζώ - 
σιν έν τή γαλήνη καί τή  λήθ») τοΰ παρελθόντος, ή 
γυνή, ·?,/ υπέρ πάσαν άλλην ήγάπησα, χαί δ άνήρ, 
8ν περισσότερον πάντων έξετίμησα.

Ένώ δ φίλος μου έπέραινε τήν συγκινητικήν διή- 
γησίν του, άνήρ χαί γυνή τις έξήλθον τής οίκίας εκείνης 
ακολουθούμενοι ϋ . τ ' ο  παιδιού κομψώς ένδεδυμένου, τρέ
χοντος λ \ φoJvάζovtoς υπδ χαράς.

— Εκείνοι είναt { μοί είπεν δ,φίλος μου έκ καρδία; 
στενάζ'-jv. Ας άπομακρυνθώμεν.

’Ηγέρθημεν’ μετά έ ί ό ϊ  βήμα έστη, ΐνα παρατηρήσή 
αΰτού;, πορευομένους πρδς τήν πεδιάόα.

— ’Απέκτησε τέχνον, είπε μέ μελαγχολικήν καί υ-  
ποτρέμουσαν φωνήν. Τοΰτο θίλει είσθαι μέγχ δυστύ
χημα δ ι’ αυτήν . . . είμαι βέβαιος δτι ή<>Λ μέ έλη- 
σμόνησε . . . τουλάχιστον ή άνάμνησίς μου δέν Οά τή 
είναι λυπηρά . . . Τόσο> τδ χαλλίτερον . . . Ηόη α ι 
σθάνομαι, θεωρών αΰτήν, μάλλον χαράν ή λύπην, διότι 
ή συνείδησίς μου δέν μέ τύπ τε ι ,  συναίσθηοίς τ ις  δέ 
μοί λέγε ι δτι έξετέλεσα τδ καθήκόν μου. Έ κ τώ ν  
ποιητών μας δίκαιον εχει, τ ις  λέγω-ν. » 0  χ ρ ό ν ο ς  
δ ύ ο  π τ ε ρ ά  έ χ ε ι τ δ  μ έ ν  π α ρ α σ ύ ρ ε ι  
τ ά ς  ή δ ο ν α ς ,  τ δ  δ έ  τ ά  δ ά κ ρ υ α  ή μ ώ ν  
ά π ο μ  α σ σ ε ι . »

Τ/.ΰτα είπών, μοί ε*ευσε νά τδν άκολουθήσο) καί 6ΐτα 
έπα>ήλθομεν είς τήν έν Κογκαρνώ άγουσαν, μεταοάντες 
δέ είς Κίμπερ, άπεχωοίσθημεν.

^Εκτοτε οΰδέποτε έπανεϊδον αύτόν.
[Έ κ τοϋ Γ αλλικοϋ]

Κ. Δ. Τ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
rno 
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U MIKPOS ΠΟΛΙΤΗΣ ότό Π. Βεργωτή. 'Αργοστόλι, τυττ. 
τ, · Ηχώ· 1876.

Ο μ ι κ ρ ό ς  π ο λ ί τ η ς ,  έπιγράφεται βιβλιάριον 
Ισχάτως έκδοθέν υπδ Παναγιώτου Βεργωτή Κεφαλλή- 
νος, γνωστού καί δι’ έ τέρας συγγραφάς χαί έξαιρέτως 
διά τήν εί; δημοτικήν ελληνικήν γλώσσαν μετάφρασιν 
τών 5. πρώτων 'άσμάτων τής Θείας Κωμο>δίας τοΰ Δάν- 
του. Ά λ ) »  τίς δ μιχρδ; ουτος πολίτης ; χαΐ ποιον τδ 
πνεΰμα χαί ή διάθεσις τοΰ συγγράμματος ;

Ο μ ι χ ρ  δ ς  π ο λ ί τ η ς ,  είναι 6 άνήλικος άν
θρωπος, δστις άνατρέφεται υπδ τήν επιστασίαν γο»έων,

διδασκάλων καί κυβερνητών τής πόλεω ;, γεύετα ι τχ  
πρώτα δ ικα ιώματα τοΰ πολίτου, έξασκ ϊΐτα ι εί; αυτά , 
δ ιαπλάττε ι  τήν καρδία\, τήν ψυχήν καί τ/;·» διάνοιαν, 
δπω ; εΰεργετήση μίαν ημέραν οικογένειαν, πατρ.δα κ ι ΐ  
άνθρωπότητα.

Τήν διάπλασιν τοιουτου πολίτου επεμελήθ/ισαν άρ- 
χ ι ΐο ι  καί νεώτεοοι νομ.οθίται, σοφοί ηθικολόγοι, φ ι 
λάνθρωποι διδάσκαλοι. II μέν άρ/αιότης μ ά ; επ ιδε ι
κνύει τήν Νομοθεσίαν τοΰ Λυκούργου καί Σό'»ωνο;, τά  
φιλοσοφήματα έν τή Πολιτείοί τοΰ Πλάτωνος, τδ π ε 
ρί «α ίδων  αγωγής τοΰ Πλουτάρχου. Οί δέ νεώτεροί· 
έγκαυχώνται είς τά π-:ρί έκπαιδεύσεως νομοθετήματ* 
Αγγλο>ν, Γερμανών. Ελβετών καί Αγγλομερικανών. 

Είς τά περί πα ιδαγωγίας  γραφέντα υπδ τών φιλο-σόφω* 
Μονταινίου, Μοντεσκιοΰ, Μονταλαμβέρτου Γιζότου, το̂ ά 
λόρδου Βρούγαμ, είς τά εΰαέθοδα διδασκαλικά συστή
ματα  τοΰ Πεσταλοτση καί Φελεμβεογ καί Λαγάστερ» 
Σχολεία νηπιακά καί δημοτ. τών γραμμάτων, εκπαιδευ
τήρια πρδς πα ιδ/γωγίαν , βιβλία κατάλληλα , δίδασκα· 
λεία καί μέθοδοι είς δλα τά πεφωτισμένα έθνη συ- 
σταίνονται, πολλαπλασιάζοντα·. πρδς διαμόρφωσιν τοΰ 
μ ι χ ρ ο ΰ  π ο λ ί τ ο υ ,  πρδς άνάπτυςιν  τής όιανοίας 
καί τής χαρδίας, πρδς έμφύτευσιν χαί προαγωγήν κ α 
θηκόντων υπέρ τοΰ πλησίον χαί τής πατρίδος.

fQ Ελλάς, έλευθερωθεΐ^α, δέν εμεινεν όπίσω τοιού- 
τω ν  θεσμών καί χαθι^ρυμάτων. Ά πδ  τής πρώτ/.ς συ- 
στάσεως νομίμου καί τακτικής χυβερνΛσεως, μικρά τε 
καί μεγάλη έκπαίδευσις έθεσμοθεϊήθΛ, ενιορύίΐη, —ροή- 
χθ« . Ά λ λ 'δ σ ω  τής άνωτέρας ίκπαιδεύσεο>ς έπεμελήθ/ι 
ή β ϊλτ ίωσις  καί τελειοποίησις, τοσοΰτον ελλείπει ή τή ;  
χατωτέρας, χαθ’ άναπλάσσεται δ μικρδ; πολ£τ«;. 
Είς τ&ιαύτην ελλειψιν συντελεί οΰχί, διότι δεν ΰπάρ · 
χουσι συστημένα δ/ιμοτικά σχολεία, άνάλογα πρδς έκ- 
παίδευσιν τοΰ μικοοΰ πολίτου, άλλ  δτι σύστημα, μ έ 
θοδος καί διδασκαλία άφορώντα τήν ά-άπτυξιν  α ύ ιο ΰ ,  
είσίν ε λα ττω μ ατ ικά . Οί δ/ιμόσιοι έπ ισ τάτα ι τή ;  π α ι 
δείας έπασ/ολοΰνται μάλλον, είς τά  χρειώδη τής ά - 
νωτέραςή είς τά  τής χατωτέρας. Αντιπρόσωποι, τών  
έπαρχιών, έπ ιμεληταΐ τών δόμων, εκκλησιαστικοί πο ι-  
μένεί πρώτοι ηθικοί διδάσκαλοι τής χριστιανικής ψ.ι* 
χής, πλούσιοι εΰεργέται τής πατρίδ ις  προσέχουσιν, έςε- 
τάζουσιν,ίπ'.θεωροΰσι,φιλοτιμοΰνται είς τά ;  προόδους τώ* 
ενηλίκων πολιτών,οΰ 'ίέτοτε δέ έπιβλέπουσι τά παιδαγω·· 
γ ί ΐ ι  τών ανηλίκων τοΰ χωρίου τω ν ,  τοΰ δήμου, ή τής 
κωμοπόλίώς των.»Ό  μακαρίτης Δίμήτριος Μιυροκορ-^ά- 
τος, τήν ελλειψιν ταύτι-,ν ή9έλησε νά επανόρθωση, κα ί 
διά τώ ν  συγγραφών του συνεβούλευε τά προσ^έοντα* 
πράττων, δέ ώ ;  υπουργός, προσεπάθησε νά βελτιώσω 
τα ΰ τα .  Οΰχί ολίγον συντείνει καί ή έλλειψ ις  β ιβλ ίων 
νουθετιχών καταλλήλων πρδς οδηγίαν τώ ν  έπιστατούν- 
των είς τήν παιδείαν, καί τήν διάπλασιν τών μικρών 
πολ ιτών, ενώ έξ εναντίας, έν Εΰρώπη ταΰτα  π λ η μ -  
μ,υροΰσι· Καί το ιϋ ’.ο βιβλίον δδηνιών, έλλεΐπον έν Ελ;·



λάδ ι,  δυνάμεθα νά είπωμεν δτ ι εΐναι το βιβλίον τοϋ κ. 
Βεργωτί) περί τοΰ μικρού πολίτου.

Δ'.αφορχ κεφάλαια άπαρτίζουσι τοΰτο· Εν αύτοίς 
δ ιαπραγματεύετα ι τά  άπο τής φυσικής καταστάσεως, 
διανοιας xai διαθέσεως τοΰ άνηλίκου παιδός, μέχρι 
σοΰ ελβχίστου τώ ν  χρειωδών πρδ; εντελή διάπλασιν 
x a i  μόρφωσιν αύτοΰ ώς έντιμου ιδ ιώτου, χρησίμου πολ ί
του, εύεργετικοΰ πaτp ιώτoυ. Ε ύγλωττ ία , φαντασία, α 
φέλεια , γνώσεις πρακτιχαί xai πατρ ιω τικα ί επωφελείς, 
ιδού τά χαρακττριστιχά τής υφής τοΰ λόγου του·

Ιδού ο ανήλικος άνθροιπο;, καθήμενοι είς τί) θρανίον 
τοΰ σχολείου. Το μικρόν αύτό πλάσμα εΐ»αι πυρακτω 
μένος σίδηρο;, κηρίον θερμόν, ρευστός ΰελος· Αύτό εΐναι 
μ ι*  μεγάλη προσδοκία. ’Ενδέχεται νά γίνϊ) φιλόπονος 
γεωργός, επικερδής έργοστασιάρχη;, ευεργέτης τής γ ε ι 
τονίας του, τή ;  πόλεω ; δ υπερασπιστής, ο προστάτης 
τώ ν  δικαίων τής πατρίδος, δ ύποστηρικτής τή ;  άνθρω- 
ποτητος , ο προμαχόμενος ήρως εις τάς επάλξεις τής 
πατρίδος, ο φρουρών τάφους προγόνων, ναού; θρησκεί 
ος. Αλλ αυτο χαίνει καί περιμένει φώς, δημιουργίαν, 
νομοθεσίαν. Γονεύ;, ίερευς, διδάσκαλο; θά συντελεσωσιν 
i t ;  τα ΰ τα .  ·

II γυνή καί δ άνήρ μεταδίδουν εΐ; το τέχνον τω ν ,  
τό δποΐον είναι ή άναγέννησις τοΰ εαυτού τω ν ,  πασαν 
ευοωστιαν τοΰ σώματος καί τής ψυχής. Τό τέκνον εΐ* 
να ι δ φυσικός κληρονόμος τής σαρκός καί τοΰ πνεύμα* 
τος τώ ν  γεννητόρων. "Εφαγαν δμφακας οί πατέρες* 
οίμωδιασαν οί οδόντες τώ ν  τέκνων, λέγε ι  δ Πλούταρ· 
χος. Αναιμίαι και πληθώραι, πυρετοί καί ά 'φ υξ ία ι  καί 
« λ λ α  νοσήματα μεταδίδονται εις τού; παΐδας έκ τής 
φυσική; καταστάσεως τοΰ σώματος τών γεννητό(ω<. 
Γαΰτα αναπτύσσονται εις τά τέκνα, καί τοΰτο μαρτυρεί 
ϊ) ιατρική επιστήμη. Αλλ ε?; τά  νοσήματα τή ;  ψυχής 
τοΰ παιδός ενέχεται ό γονεύ:, ευρύνεται δ ίερεύ;, π τα ίε ι  
δ πρώτο; πα ιδαγώγησα ; διδάσκαλο;. Τό φάρμακον εις 
αύτό εΐναι ή άνχτροφή.

Πατρική οικία, ναός τοϋ ύψίστου, καί τό σχολίΐον 
είναι ο( τρεις σταθμοί τής καλής άνατροφή;, ήτις θά ία· 
τρεύση τά  άναπτυχθησόμενα μέ τόν χρόνον νοσήματα 
τής ψυχή ; τοΰ μικροΰ πολίτου. Η οίχία δ ιαπλάττε ι ιό  
■παιδίον. ’Εν α&τή μήτηρ καί πατήρ έφαρμόζουσι τού; 
πρώτους θεσμούς τής άνατροφής ε ΐ ;  τό πλάσμά των . 
Η μητηρ πρό πάντων μέ τήν στοργήν της εξευγενίζει 

την  καρδιάν του εί; τά αισθήματα τής άγάπη;> τής εύ · 
αισθησίας, τής συμπαθείας. Εί; τήν ψυχικήν διαμόρφω- 
σιν δ μέν άνηρ εΐναι δ εγκέφαλος, ή δέ γυνή ή καρδία- 
δ νοΰς εκείνος, αύτη τό αίσθημα. Εί; τού; δασεΐ: βρα
χίονας τοΰ άνδρό; ή δύναμις, εί; τού; μαστού; τής μη- 
' ρός ή χάρις. Ά λ λ ά  τό άρισιοίρ^ημα τής άνατροφή; 
τοϋ τέκνου δίδει μία καλή μήτηρ’ καί πολλοί έξοχοι 
«νδρες χρεωστοΰν νό έξοχον είς λογικά ς x a i  ήθικάς μη
τέρας.

Η γυνή κυρίως εΐναι δ δεύτερος πλάστης τοΰ άν- 
θρωπίνου γένους. 'Η μήτηρ εΐναι τό έθνος. Εί; αϋτήν

βλέπεται ή πλαοτουργία τής κοινωνίας" διότι είς τό 
δωμάτιον, δπου ή μήτηρ κρατεί τό τέχνον εΐ; τά ;  ά γ -  
χάλα ; τη ; ,  καί κάτ ι  τοΰ δμιλεΐ, γ ίνονται αί πρώται 
παοαδόσει; εύγενικών α ισθημάτων, στοιχείων τών γνω  · 
σεων, ορέξεων, τρόπων, α τ ινα  θά μορφώσωσι τάς ψ υ -  
χικάς διαθέσεις τοΰ λαοΰ, δστις θά άπαρτίσ/) τήν πθ ·  
λ ί ιε ία ν .  Αύτή μόνη πρώτη δύναται νά γνωρίσ/j τάς ι 
διοτροπίας τοϋ παιδιού" νά λαλήση τήν παραδοσιακήν 
γλώσσαν, τήν τρυφεράν εκείνην καί ήμ ίτελή μέν άπό 
λέξεις μισοκομμένας καί ουλλαβά; τετρ ιμμένα ;,άλλά τε· 
λειοποιουμένην μέ τά έναγκαλίσματα καί φ ιλήματα. 
Αύτή εφευρίσκει τήν πρώτην διάλεκτον, μέ τήν δποίαν 
άνοίγεται ή ψυχή του, αισθάνεται ή καρδία του. Τρέφε
τα ι δ νοΰς του είς έκεΐνα τά λαλήματα τής μητρό;, είς 
έχεΐνζ τά επ ιφωνήματα, είς τού; διπλασιασμού; τών εύ · 
προφέρτο^ν συλλαβών, ε ί ;  τά νεύματα, εί; τού; μορφα- 
ομούς,είς τό γλυχοχαμόγελον, ε ί ;  τά χα ίδεύματα:είς τ α ;  
[περιπαθείς κλίσεις τής φωνής .Μέ αύτά εύανθεΐ ή μεγάλη 
ψυχική δύναμις τοΰ άνθρώπου, ήτις  θά δειχθξ ε ί ; τά ς  
ώρα; τ ή ;  ζω ή ; μεγάλου ή μικροΰ, εύτυχοΰ; ή δυστυ- 
χοΰ ;, χρηστοήθου; ί) φαύλου, πολίτου άξιου ή άναξίον» 
τή ;  πολ ιτε ίας , τοΰ έθνους, τοΰ λαοΰ, τής πόλεως, τοϋ 
χωρίου είς τά  δποΐ* άνήκει. Διό και δ μέγας Ναπολέων 
ελεγεν οτ ι ,  «τό  μέλλον τών τέκνων είναι εργον τών 
μητέρων.»

Ο Ναός τοϋ θεοΰ εΐναι ό κήπος’ τή* χάριτος, ή β λά 
στησες τοϋ φόβου τοΰ θεοΰ, τό άνθισμα σεβασμοϋ πρό; 
τού; εύεργέτας" ή σπορά, ή χλόη, δ καρπό; τών έργων 
τό ;  άρε τ τις. Ο ίερεύ:, υπουργό; τής λατρείας τοΰ θεοΰ, 
δ κ*λλ ιεργδν τόν κήπον τοΰ θεοΰ μέ τό παράδειγμα 
άγνής ζωής, άγ ιό τητο ; ,  θεοφοβίας, ζήλου καί προτρο
πής είς τά  καλά έργα, έμβυθιζει, ενεργεί, εμπνέει εις 
τήν ψυχήν τοΰ παιδό; τά  πρώτα σπορίσματα θεοφοβίας, 
άγάπην πρός τόν πλησίον, άγαθοεργίας πρός τήν ανθρω
πότητα . Διδάσκει τήν διάκρισιν δικαιοσύνης καί άδι- 
κ ία ; ,  νουθετεί καί επιδιορθώνει τά  παραπτώματα  τής 
ψυχή ; ,  ΐξομολογών και διευθετίζων τήν άνήλικον καί ε 
νήλικον.Μέ τό ιερόν βάπτισμα δ θείος λειτουργός έγγρά* 
φει τό τέχνον είς τήν Χριστιανικήν πολιτε ίαν φ ιλά ν 
θρωπον, ϊλεον, εύμενές, εύσπλαγχνον, εύπρόσιτον, α γ α 
πητόν, πρσφιλέ;, πρό; πάντα  άνθρωπον άδιακρίτω;, ά - 
νεςίκακον φίλον καί εύεργέτην καί αύτοΰ τοΰ εχθρού. 
Μέ τήν προσευχήν καί τήν έν τώ  ναώ λατρείαν ε ι 
σάγει τόν παΐδα καί ιό ν  συνειθίζει νά πλησιάζη προς 
τόν θεόν του, νά συνομιλώ μέ τόν πλάστην καί π α 
τέρα του, νά εύχαριστή δι’ δλα, δσ.α εχει έν τ φ  κόσμω, 
νά έλπίζη τήν ούράνιον άμοιβήν τώ ν  καλών έργων του, 
τήν ϊασιν τών παθημάτων, τήν υπομονήν κατά  τάς 
αθλ ιότητας . Μέ τήν ίερολογίαν τοΰ μυστηρίου τοΰ γ ά 
μου ύποχρεοϊ τόν ενήλικον γενόμενον παΐδα ενώπιον 
τοΰ Θεοΰ εις σύνδεσμον μετά  τής γυναικός πρός τεκνο
γονίαν άδιάροηκτον, στερεόν μέχρι θανάτου, εράσμιον, 
ειρηνικόν, συνεργόν, συμβοηθητικόν είς τό νά συζώσι 
καί νά συγκοπιάζωσ ν υπέρ τής χοινής εύτυχίας εαυτών

και τών τέκνων. Ιδού δ ναός τοΰ Θεοΰ ιδού τό ίργα- 
στήριον, τό δεύτερον καθίδρυμα τ ή ;  άνατροφή;, οπου 
δ ίερεύ; έξασ<εΐ τόν μικρόν πολίτην είς τάς χριστιανικά; 
άρετάς ένεκα τού Θιοΰ καί τοΰ πλησίον.

"Εμβα τώρα είς τό σχολεΐον, τό τρίτον και τελευ-  
ταΐον καθίδρυμα· Θεώρησον ένταΰθα τό παιδίον καθή· 
μενον είς τό θρανίον μέ άλλα  συνομήλικα. Μετ’ αύτών 
σχηματίζε ι τήν πρώτην κοινωνίαν, οπως γνωρίζη ά -  
θρώπους άλλους έχτός τή ; οικία;, καί νά ζή μ ετ ’ ού · 
τών . Έδώ πλατύνε ι τού; τρείς κύκλου; τών  δεκτ ικο
τήτω ν  τή ;  ζω ή ; ,  tV< γνωστικόν, τόν αισθηματικόν, 
καί τόν δρεκτικόν. ’Εδώ θά αύξηση τό κεφάλαιον τών 
γνώσεων του, Θά λάβτι άκριβεί; ιδέα; περί πραγμάτων, 
περί φύοεω;, περι ανθρώπου, περί δημιουργού. Αί άμυ- 
δραί εντυπώσει; του εί; τήν οικίαν γίνονται ήδη έννοιαι 
άκριβεί; εί; τό σχολεϊον. Έν α ύ τφ  χωρίζει τάς  συγχε- 
χυμένα; γνώσεις του είς τάξε ις , συστηματοποιεί τάς 
ιδέας του, πυρόνεί) έςευγενίζει, άγνίζει τό αίσθημά του.
Ιίδη ή άόριστο; όρμή, τό σκοτεινόν ένστικτον εκείνο 

τ ή ;  κλίσεο,ι; γ ίνετα ι ώρισμένον αίσθημα" αίσθημα ζοιη- 
ρόν διά τού; γονεί; ,διά τήν πατρίδα, διά τόν άνθρωπον, 
πάθο; ιερόν, πάθο; διά τό ώραίον, διά τήν ελευθερίαν, 
διά τό άπειρον. Η θέλησι; λαμβάνει προσδιορισμόν καί 
δύναμιν. Τά πρίν άσκοπα καί άσήμαντα χινήματά του 
διαδέχονται έργα, έπιμελείας, πράξεις φιλεργίας, 
δείγματα φιλοτιμ ίας καί φιλανθρωπίας, και τιλευταΤον 
ήρω'ίιμοί φ ιλοπατρία ; καί αύταπαρνήσεοις. -'Η πατρική 
λοιπόν στέγη μας συνδέει μέ τού; γονείς, η εκκλησία 
μέ τήν Θεότητα καί τό σχολεϊον μέ τήν κοινωνίαν.

Αφοΰ ε!;εικόνισεν ουτω τού; τρεϊ; σταθμού; τ ή ;  ά 
νατροφή; δ συγγράψα; Βεργωτή;, έρευν^ τήν κατάστα* 
σιν τών γονέων, ίερέ^ν καί διδασκάλων. Θεωρεί δτι ά* 
δύνατον νά τύχωσιν άοίστη; άνΒτροφής παιδ ία , δπου 
άθλιοι γονείς ύποδειγματίζουσι πρώτοι είς τά  τέκνα 
τοιν, μέ τήν ιδίαν των μοχθηρίαν, πλεονεξίαν καί καχο- 
τρ ιπ ία ν ,  τά φαΰλα τή ;  ζω ή ; . 'θπό τα ν  ίερει; τοΰ χωρίου, 
κωμοπόλεω; ή δήμου, άμαθεί; και άγνοοϋντε; τά υψηλά 
καθήκοντα τή ;  λειτουργία; τω ν ,  άμεριμνώσι περι τοϋ 
ποιμνίου των , ούδέποτε διδάσκωσιν ή όδηγώσι τού; 
παΐδας έν το ί ;  ναοί;, άλλ* άδιαφορώσιν ε ί ;  τ ά ;  α τ α ξ ί 
ε ς  των.Οΰιοι ούδέποτε εΐσήλθον εις τάς οικίας τών ένο- 
ριτών, ινα παρΒμυθήσ&>σιν διά τάς δυστυχίας τω ν ,  συμ- 
βιβάσωσι τάς διαφοινίας των,φ ιλ ιώσωσι τας έχθρας των , 
καί καλλιεογήσωσιν, ώς πρέπει, τόν άμπελών* τή ;  εκ
κλησίας τοϋ Χοιστοΰ’ μεριμνώσι δέ μόνον πώς νά κερ- 
δοσκοπώσι. νά παραοολογώσι χαί νά θεοκαπηλεύωνται.

Ά λλά  και αύτά τά  σχολεία δπόσον συντείνουαιν είς τόν 
κύριον σκοπόν τής καλής άνατροφής τοΰ μικροΰ πολί* 
του, ένώ τά  πλε ΐστα  τών δήμων τής Ελλάδος είσιν 
άθλια διά τάς άκαταλλήλους οικοδομάς, τάς άσυμφόρους 
εί; υγείαν καί καθαριότητα τώ ν  παίδω^ ί ένθα διευ- 
θύνουσι χαί διδάσκουσιν άδίδακτοι πa ιδ aγω γo l ,  άμε* 
θοδοι, σκληροί, 6aipSapoi, ανυπόμονοι χαί πολλάχις πλε* 
ονέχται, χερδοσχόποι xa i μέθυσοι. 0 ;  πλείστοι τούτων

φανερόνουσιν δτι τόν διορισμόν τω ν  χβεωσιοΰΉ» ού/ί 
είς ικανότητα διυαβκαλικην και διακρ:νο(ιι£ν/,ν, χρηστο
ήθειαν, άλλ  εί; τόν κομματισμόν, ε ί ;  συνεταιρισμόν 
αίοχροκερδείας,εΐ; πολ ιτ ικά ;  ά ντ ιπαθε ία ; ,  εί; πλεονεξία* 
χαί χάριτα μεσολαβήσαντος προστάτου κατά  τόν δ ιδα
σκαλικόν διορισμόν του. ’Αλλ’ δποίαι καί οί πίΟ'πέτεια» 
τοϋ ίκανοΰ δημοδιδασκάλου έν "ΐίλλάδι ; ’ θ  κυβερνητι
κός ουτος υπάλληλο ; ,  υποκείμενο; εί; τήν πολιτ ικήν 
κατβδρομήν, μετατ ίθετα ι άπό τόπου εις τόπον, τώ  κα -  
θυστερείται πολλάχις, δι άνέχειαν τοΰ δ/ιμοτιχοΰ τ α 
μείου, δ εύτελή ; μισθό; του xa i τέλος πβύετα ι χάριν 
ίδιοπαθεία; τοΰ ένό; καί τοϋ άλλου πολιτικού ή ίδι- 
ωτικοϋ αντιζήλου. Αναγκάζεται νά έγκατα') ε.πη τό σχο- 
λεΐον πολλάκ ι;  τ ή ;  ήμέρα; δι’ ιδ ιω τ ικά ;  του υπηρεσία;, 
ή νά παύση τήν διδασκαλίαν ολοκλήρου; ήμέρα; διά 
νά τρέξη εί; τό  δικαστήριον ώ ;  μάρτυ; η δρκωτό;, ή 
νά εχτελέση τήν έντολήν τοϋ φίλου του, ισχυρού τή ;  ή 
μέρα; έν τ φ  χωρίο), ή νά πορισθ^ τά  άναγκαΐα τή ;  οΐ- 
χογενείας του.

‘ Οποία δέ καί ή άθλιότης τής διδασκαλική; μεθό
δου και τών δ ιδαχτ ι ιώ ν  β.βλίων καί τών χρειωδών τοΰ 
υλικού πρός άνάγνωσιν καί γραφήν τώ ν  διδασκόμενων! 
Ευρισκονται σχολεία έν Κλλάδι,έν δήιιοι; δπου ούτε πλάχες 
γραφή;, ουτε π ίναχε; άναγνώσεω;, ή παρα-κτ ικα ί  εικόνες 
ζώων xa i πραγμάτων τών χρησίμων τοϋ βίου υπάρχου· 
σι, καί αύτό τό χαρτίον κ3ΐ αύτά τά  θρανία έλλείπου* 
σι. Β.βλία δε τραγελαφικά, περιζώνοντα μέ άγριον μ ε 
σονύκτιον τόν νοϋν καί σκοτίζοντα τήν έννοιαν τών 
άναγινωσκομέν&>ν καί διδασκομένων μέ λέξεις , φράσεις, 
ιδ ιώματα,συντάξε ς παναρχαίου έλληνισμοϋ,γλώσσης καί 
κοινωνίας,και τήν δποίαν τό διδασκόμενων παιδίον ούδέ
ποτε θά λαλήσγ,>ή θά γοάψη ή θά άκούση έκ τής μητρός 
του ουτε έκ τοΰ πατρός του, ουτε έκ τών συνομηλίκω/ 
συντρόφων του, ή έξ άλλου τινός συγγενούς ή προυχοντος 
τοΰ τόπου του, ή καί έξ αύτοΰ τού διδασκάλου· Λογι- 
ωτατο ι καθ δλα καί σχολαστικοί τής άρχαιότητος οί 
έπ ισ τάτα ι  τής παιδείας, χαί οί συγγράφοντες δ ιδακτικά 
βιβλία, μέ βρυκολακιασμενην γλώσσσαν, έξερχομένην έκ 
τώ ν  τάφων xa i τής κόνεως τής άρχαιότητος, θέλουσι 
νά χοινοποιώνται είς τούς παΐδας αί άληθεΐς χαί ω φ έ 
λιμοι γνώσεις, νά άναπτυχθή τό πρώτον δ νΌϋ; τω ν ,  
νά άνοιχθή ή χαρδία των , να εμπνευσθ^ είς αύτά δ φό
βος τοϋ Θεοΰ, ή άπειρος δικαιοσύνη, τό σέβας πρός 
τούς γονείς, ή άγάπη πρός τόν άλλον, τά  χαθήκοντχ 
πρδς τήν πατρίδα.

Επειτα κατηγοροϋσιν αύτοί ώς άμεθόδου; τούς πχ* 
λα ιού ; παιδαγωγούς, δτι διά παντελή  έλλειψιν δ ιδα
κτ ικών βιβλίων καί αύτοΰ τοϋ μεθοδικού άλφαβήτου 
έβαλλον ήμας, όντας άνηλίκους, οίτινες, ούτε σχολεΐχ 
συστηματικά είχομεν, ούτε θρανία νά χαθήσωμεν, ούτε 
γραφεία νά γράψω^εν, άλλά χαμαί είς τά  στααίδια τής 
έκκλησίας, x a i  στηρίζοντες τό βιβλίον ή τό χαρτίον έπ ί 
τώ ν  γονάτων έγράφομε» μέ τάς έκ καλάμου γραφίδας 
(διότι ησαν σπάνιαι έ'ω; τότε, αί χηνόπτεραι γραφίδες)



έσυλλαβίζαμεν τήν φυλλάδα « Σταυροβοήθει» χαί διτηρ — 
χόμεθα κουτσαναγινώσκοντε; Οκτώηχον καί Ψαλτήριον.

Ί ί  δε συνέβαινεν έκ τούτου; Αφοΰ έ*οπ!αζον έπί πολλά 
έτη cit πλεϊβτοι τώ ν  μαθητών παρατούν το οχολεϊον,Ανί
κανοι Ιτ ι  ττρός έλευθίοαν άνάγνωσιν καί γραφήν, όλί- 
γ ιστο ι δε έξ/.σκούντο εΐ; άνάγ<ωσιν καί αύτοί ησαν 
ci γραμματισμένοι καί πολυααθεΐ ; οί άρυόμενοι τά ;  
πολυμαθείς οί άρυόμενος τά ;  γνώσεις, καί τήν {κανό- 
π-ητα του άναγινώσχειν κα ί γράφειν έκ β ιβλίων γεγραμ- 
μ.ένων ε : ;  τήν απλήν καθομιλουμένην γλώσσαν 'ήτο ι τού; 
ρ.ύθιυ; τοϋ Αισώπου, τήν ιστορίαν τοΰ ’ Αλεξάνδρου, 
τή »  Αμαρτωλών σωτηρίαν κχί τήν αποθήκην τώνπαίδων.

Καί Λιατί τοΰτο ; διότι τά τιθέαενα πρό; ά 'άννωσ ιν  
διδχκ τικά η οκτώηχο; καί το ψχλτήριον ησαν γραμ
μένα , ώ ;  επρεπε,εί; τήν άρχχΐαν ελληνικήν, μηδόλω; έν- 
νοουμενην υπό των πα ί 5ων καί τοΰ κοινού, καί δυσκόλως 
βναγιν,ωσκομένην διά τήν «μεθοδίαν τοΰ συλλαβισμού 
κα ί το δυσνόητον τών /έξεων, τά δε προς άνάγνωσιν 
*α ί  χρήσιμον διατριβήν ησαν εί; το άπλοϋν ίδίωίΑΧ τοΰ 
/αοΰ, ,ών λέζε ;  καί φράσεις συνε<θιομέναι έν τω  στό- 
ρ,ατι γονέων, παιδός καί λαοΰ άμεσω; ένοοΰντσ; 
* a l  εύκόλω;ι άνεγίνώσκοντο,καί έ.εθυν.ίζετο ή επωφελή; 
γνώ σ ι ;  τοΰ περιεχομένου· Κχτά τί- δε διαοέρουο4ν αί 
νΰν χρώμεναι αρχχϊαι ελληνικαί λέςε ι ;  καί συντάξει; 
ε ! ;  τά δ ίδακτρά  βιβλία, τώ ν  έν το ϊ; οκτωήχου καί 
ψαλτηρίου, ένώ το (ϋοχαΐιν ελληνικόν ΰφο; εί; μεν εκεί
να τά εκκλησιαστικά καθαρεύεται. είς δέ ταΰτα  τά δ ι
δακτικά σολοικίζεται, παραμορφοΰται ί  καθαρό; ε λ λ η ν ι · 
«ταό; διά τών νεοφανών λέξεων καί τρόπων τή ;  απλο 
ελληνική;, ίοού ή έ» τή ; συγκρίσεω; τα ύ τη ;  εναργέστα
τη  άπόόειξ ι; τώ ν  νΰν ακαταλλήλων βιβλίων δ ιδακτικών 
ι ί ;  τού ; πα ΐδχ ; διά τήν λογιοτατεύουσαν γλώσσαν 
πρό; άνάγνωσιν, καί τήν εύληπτον έννοιαν καί άπόκτη- 
σιν γνώσεων.

Αντί δε η διδακτική μέθοδο; νά συμβχδιζη πρός τήν 
κατάστχοιν  τοΰ νοό; κχί τήν ά ν ά π τ υ ξ ιν ,  κατά προοδεύ- 
©υσαν ηλικ ίαν τοΰ παιδό;,ώς·ε κ α ίμ ε  τήν απλήν γλώσσαν 
ού μόνον νά διδάσκεται κχί προσκτ^. χαί πολλαπλ*·  
οιάζιτ, τ ά ;  γ\ώσει;, ολλά καί συνηθιζον εί; τού; δο- 
κιμωτέρου; τύπου; τή ;  γραμματική ; καί τάς καθχρω- 
τέρα; καί φράσεις τή ;  καθομιλουμένη; νεοελλη
νική; τό ί.χιδίον νά ό ίτ γ ή τα ι  εί; όμιλίχν καί έ»φρασιν 
τώ ν  έννοιών καί να γρ άφ») τά διανοήαατά του Ολοι οί 
διδάσκαλοι καί διδασκάλ.ισσαι έν τώ  συνδιδακτικώ τμή 
μ ά τ ι  τών δημοτικών τ ί  διδάσκουσι τά ώριμώτερα π α ι 
διά ε ί ;  ηλικ ίαν καί τά  εχοντα χρείαν ύψηλο-έρα; δι 
οαοκαλία ; ; Αμέσως βάλλουσιν αύτά νά άνανινώσχωσιν 
είς άρχαΐχ κείμενα ελληνική; γλώσσης, κχί νά όδηγών- 
τα ι  ε ί ;  τύπου ; ,  σχηματισμού; καί συντάξεις σρχχίχ; 
γραμματικής ; Μετα δέ §ν έτος 9; δύο τό πολύ άπο 
λύονται ώ ;  τελο ιίφο ιτα  ό/μοτικών σχολείων. Καί τοΰ 
το μοί Ιποίησεν ίσχυράν έντύπωσιν , πολλάκις ών μέ
λος εξεταστικής έπιτροπής δημοτικών σχολείων άρρέ- 
νων καί θηλέων παρασταθεί;, καί τό ματαιόσχολον

καί ανωφελές το ιαύτη ; διδασκαλία ; διαχρίνας. Διό
τ ι  όποιον τό Αποτέλεσμα τοΰ άτόπου τούτου ; Οί 
μεν απολυόμενοι πχΐδες, δσοι μέν αΰτών έπιδίδι,υτ'.ν ε ί ;  
τέχνα ; κχί αγροτικά επ ιτηδεύματα , μόνον ώφελήθοσαν 
εύκολον άνάγνωσιν καί γραφήν, <ίλλ* ούδεμίαν έννοιαν 
9) ίόέα.ν αύτών δ ίναντα ι  νά ·π*ραστήσ&><τν ε?; κα λλ ι-  
εργημένην λαλ ιάν , ούτε καν μ  ι ν  έπ.στολήν δύνανται 
νά γράψωσι. Οσον δέ οί ε ί ;  ί α  ελληνικά βχολεϊα άι ι έ·  
βω ; μεταβαίνοντε; , έπαναλαμβάνουσιν ε ί ; τήν πρώτην 
<τά;ιν έπί £ν ?to ; τό αύτη μέρος τής αρχαίας ελληνι- 
κή ; γραμματική ; καί τό τεχνολογικόν, καί έξήγησιν 
έπί τού αυτού κειμένου άρχαία; συγγραφή ;. ’Ατέλεια λοι· 
πον σπουδή; ί'Λ'.μάΟεια καί ματαιοσχολί* εί; τού; πρώ- 
του;,χρονοτριβή ανωφελή; εί; τού; δευτέρου;.’Ενώ, έχν ή 
διδασκαλία τή ;  αρχαία; ελληνική; περιωρίζετο εί; μόνα 
τά ελληνικά σχολεία, άρχομένη άπό τή ; ά. τάξεοι;, ή 
δέ τή ;  νεωτέρας έπεκτείνετο είς τά δημοτικά έπί δύο 
έτη κατά τό συνδιδακτιχόν τμήμα , καί έγυμναζοντο ο: 
μαθηταί τυπικόν και ορθογραφικόν χαθαρεΰον τή ;  α 
πλής γλώσσης οπως έκφράζ&,ισι καί γράφωσι τ ά ;  ιδέας 
τω ν  ε ί; διάφορα θέματα διδόμενα παρά τοΰ διδασ/.ά- 
λου,βεβαίως ή ατέλεια ήθελεν έκλε·!ψΐΐ καί ή χρονοτριβή 
θά έμποδίζετο

Τά; ελλείψεις τών δημοτικών ελληνικών σχολείων 
ημών θελων ό φ ιλόπατρι; συγγραφεύ; Π. Βεογωτή; να 
ένδεί ;ri καί τά προσδέοντα ε ί; άνάπτυξιν  τοΰ μικροΰ πο· 
λίτου, δπω ; ηλικ ιωμένο; κατασταθή μ έγα ; ,  \ i  ΰπα- 
γορεύσν;, καί τάς θεραπείας νά προσθέση, προτείνει έν 
τώ  τελευτα 'ω  κεφαλαίω τοΰ πονήματός του, 8 ώς 
συμπέρασμα τών μελετών του, έκθετει

ά. Τήν σύιτασ ιν  δίδαικαλοσχολ,Φν. β ί  Τήν εισαγωγήν 
τ ή ;  παρατατικός μεθόδου, γ ) Τήν εισαγωγήν τής ουνθέσε- 
cuc ή εκθ-σειο; Ιοε&ν. ? ) Τήν εισαγωγήν τή ; ομιλουμένης 
γλώσσης καί τήν σύνταξιν εύμεθόδων βιβλίων, στ ) τό νά 
γε;ντ| άντικείμενον μερ'μνη; ή  διάπλασις tt,c καρδία; καί νά 
είσαχΟή ή πολιτική κατήχησ ίί μδλλον οσον άφορ3ί ε ί; τά  ypir\ 
το'5 πολίτου, καί oyi τόσον εί; τά  δ ικαιώ ματα, καί ή οικιακή 
οικονομία, ζ.) Νά ΟΐωρηΟή τό ώραΐον ώ ; διαπλαστικόν στοι- 
χεΐον διά τής εισαγωγής τής μουσικής, ή.) Νά είσαχθή ή 
γυμναστική καί β ) Λ ά άπονέμωνται βραβεία είς τούς μι · 
κρού; μαθητάς.

Ιδού τό άξιόλογον σύγγραμμα τοϋ Κεφαλλήνο; II. 
Βεργωτή, «5 μικρό; ·:ολίττ,ς». Τοϋτο διά να άναπτυχΟή 
καί διακριθώσιν α ί ώ 'έ λ ε ια ι  αύτοΰ καί σπου^χΐαι χ ρ ή 
σεις πρό; τήν Ελληνικήν νεολαίαν, απα ιτε ίτα ι  άμεσο; 
έκτέλεσι; παρά τή ;  κυβερνήσει; καί ή εφαρμογή τώ» 
νουθετουμένων.

ΑΥΣΙΣ  ΤΟΥ ΕΝ ΤΩι Ζ'. ΦΥΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Εν τή  ο" /. ί α έκείντ) /α-οικεΐ 1 πατήρ και 1 μήττ,ρ έχων I 

υιόν καί i  θυγατέρας, ών ή 1 χήρα, έχουσα καί I θυγατέρα. 
‘Ο uioc νυμιρευθε’ις. εσχε 4 υιούς καί 1 θυγατέρα, ήτοι έν συν- 
όλψ άτομα I 4, ατινα διά ττ ι; μεταςύ ολων αύτων σ υγγενεϋ ;, 
γίνονται 5 1 .

Τήν λϋσιν τοΰ άεωτέρω προβλήματος άπέστειλεν ήμ ίν Ις ’Α 
θηνών ί  /. ϋτολιανός I. ΙΙροΤχος, οστις ελαβεν ώ ; δ&ρον τό 
0ρ3μα, «"Ερως καί Θάνατος*.


