
Σ Γ Γ Γ Ρ Λ ΙΜ Μ Λ  ü ^ p i o ΛΙΚΟΝ E K I U O M E M  4 Ι Σ  TOY M R ΧΟΣ.

I T O -  Β '· Φ Ϊ Α Λ  Αδ Γ  θ \  Ϊ . Γ Μ Α  Ρ Ί Ί Ο Γ  1 8 7 4 7

I I  Α Γ Ι  ν  Σ Ο Φ Ι Α

ΕΝ Τ '  iIS  ΠΑΡΑΛΟΣΕΣΙ 

τ ο ν  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Υ  Λ Α Ο Υ.

Γην ,.αρΥλθού' - χ ,  Ικατονταετηρίδα, προς έςυπηρέτησιν πολί
τικω ν σχεόιων  ̂ διε«7—άργ}<Γ«ν άνά πάσαν τήν Ε λ λ ά δ α  όπό τ ή ; ό- 
μοόό,ου αρ· 4- φ ας δυνάμ,εως οί χρησρ.οί τού ’Αγαθαγγέλου. Ώ 

χρα απομ ,ATCl; Άποκαλύψε&ις καί τινιυν προφητών τής ΙΚ— 
ολου, σ '  ; ;ρ0υ,;  £νη όλοτελώ ; καί του θρησκευτικού εκείνων σκο- 

ο βίβλος αΰτη έπηγέλλετο ε ί ;  του ; δεδουλω μένους "Ε λλη- 

ναξ ελευθερίαν, σωτήρας, καί ελευθερωτή; όποδεικνύουσα του; ό- 

Η· /όόςου: ξ α ν θ ο ύ ς  λαού; τού βορρά· Α; επαγγελία·, αύται, καί 
το*, ασαφείς καί περιβεβλημέναι τήν σκοτεινά,ν καί άλληγορικήν 
των χρηστηρίων όμίχλην, επενέργησαν όμως σπουδαίως επί των 

τυχών του έθνου; ήχων, καί βαθέως έν τή  συνειδήσει τού λαού 

έρριζώθησαν.

Τ ί ; ή α ιτία , ή ; ένεκα λ.αος, άποστρεφόμενος ανέκαθεν τήν 
στρυφνήν καί σκολ.ιάν των οπτασιών *αί προρρήσεων γλώσσαν, 

καί παρά τώ  όποίω ή διά συμβόλ.ων έκθεσις τών ιδεών καί ή αλ

ληγορία, αντίθετοι τώ  χαρακτήρι αυτού, ε ίτε  άπερρίφθησαν είτε 

ακατανόητοι διετέλεσαν καί διατελαύσι, τ ί ;  ή αιτία , ή ; ένεκα 
ό λαύ; ούτο; μ ετ’ ενθουσιασμού άπεδέξατο τού Καλαβρού δήθεν 

μοναχού τού ; έλπιδοφόρου; χρησμούς, καί έκθύμω; έπελάβετο 

νά έξηγήστ) καί σχολιάση διαφοροτρόπως αυτούς;
Τον λόγον τού φαινομένου τούτου άνευρίσκομεν έν τώ  χαρα

κτήρι τού ελληνικού λ.αού, άποδεχομένου άνεςετάστω ; καί ποο- 
θύμ ω ; άσπαζομένου παν το διαθρύπτον τά  όνειροπολήματά του, 
άφροντιστούντος δε νά έξιχνιάση καί εξερεύνηση την φύσιν καί 

, την πηγήν αυτού. Τούτου ένεκα ένεκολπώθη άσμενο; τ ά ; αΐνι- ,

γματώδεις προφητικά; τού ’Αγαθαγγέλου οπτασία;, (ον αί ερμη

νεία·. συνεταυτ'ζοντο προ; τ ά ; παραδόσεις, ας τινα ; περί τ η ;  ά- 

πελευθερώσεω; αυτού ύπέτρεφεν.

Αί παραδόσει; αύται ουδαμώ; μετείχαν τού μυστικισμού, ά

φευκτου παρακολουθήματος τών δογματικών βίβλων τών ασια

τικών θρησκευμάτων, καί τών κατά μίμησιν αυτών γραφεισών 

κατά τον μεσαίωνα προφητειών, άλλ’ ην σύμφωνοί προ; την φύ- 
σιν τού ελληνικού λαού, τού διατηρούντο; εΐσέτι έν τή  δεισιδαι

μονία. καί τα ί; προλήψεσιν αυτού τό μυθολογικόν τών αρχαί

ων πνεύμα.
ΙΙερί τών παραδόσεων τούτων έσται ήμίν ό λόγο; ενταύθα’ έν 

αΰταί; θέλομε·/ ϊδει άριδήλω; καταδεικνύμενον ότι καί κατά τ ά ; 

στιγμάς τ ή ; πικρότερα; δουλείας διετηρεΐτο ι κμαία ή έλπίς α ί- 
σιωτέρου τού ήμετέρου έθνους μέλλοντος, ή μ.ετά τοσαύτη; αφε

λούς πεποιθήσεω; έκφραζομένη έν τέλει τού δημοτικού άσμ.ατος, 

τού άφηγουμ.ένου την άλωσιν τ ή ; Κωνσταντινουπόλεως:

Σώπασε, κυρά δέσποινα, μήν κλαί/,ς, μή δακρύ’ζη ;, 
πάλε μ.έ χρόνους μ ε καιρούς, πάλε δικά μ α ; είναι (*)

I
"Απασαι σχεδόν αί παραδόσεις περί τής άπελευθερώσεω; τή ;

* )  F a u r ie l .  Chants popu la ires  τ .  I .  σ. 3 3 8 · —  K in d , A nlho-  
lo<j. σ 4 2 . —  P assow , G arm in a  p op u la r ia ,  αρ < 94 . 1 9 0 .—  
Ζαυ.πελ., "Ασμ. δημοτ. σ. 3 9 9 . —  Ellisscn , A m le h lm , τ .  III σ. 
2 4 0 .

'* )  Γεωρ. Κωδιν. σ· 131 Ι>ο/Μ— Β λ. καί Λωροθέου Μονεμ- 
βασίας, Βιβλίον ιστορικόν (Ένετίτ,σιν 1 7 8 1 )  σ. 2 4 0  « ’ Εκτισαν 
» δε αυτόν τόν άςιοθαύμαστον μ.έγαν καί περιβόητο·/ ναόν τ ή ; 
» άγιας Σοφίας, τόν έπίγειον ουρανόν, τήν νέαν Σιέυν, τό καύχη- 
» μ.α τ ή ; Οικουμένης, τήν δόξαν τών έκκλησιών’ ή όποια ΰπερβαί- 
» νει όλα τά  κτίσματα τών εκκλησιών’ διότι αφού έκτισε·/ ό θ ε -  
» ός τόν κόσμον, καί έπλασε τόν άνθρωπον, τοιούτο; ναό; δεν |·- 
» γινεν, ούτε θέλει γίνει »,



4 30 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘ ΕΏ ΡΗΣΉ .

ελληνικές φυλής συνδέονται μετά του ναού τή ς 'Αγίας Σοφία;' 

διότι εν τή  εκκλησία συνεκεντρβΰντο αί περί της έθνότητος ίδέαι 

των υποδεδουλωμένων 'Ελλήνων, ή δε άγία Σοφία ήν τό σύμ.βο- 
λον τής ελληνικής εκκλησίας. Καί τούτο έπειδή υπό τ ε  των βυ

ζαντινών και των νεωτέρων 'Ελλήνων ό ναό; οϊιτος άνωμολογεΐ- 

το  ως £ ωραιότατος των χριστιανικών τ ή ;  οικουμένης ναών, «οί- 
ος ουκ έγένετο άπό Ά δάμ ούτε γενήσεται», κατά τήν έκφρασιν 
του βυζαντινού συγγραοέως Κ ω δινού"). Έ ν εκ α  δε τής λαμπρότη

τα ; ταύτης τού ναού καί πολλαΐ παραδόσεις υπάρχουσι, θαυμα- 

β'·αν y-z}· θεία συνεργεία γενομένην, προσπαθούσα·. %’ «ποδείξωσι 

τήν οικοδομήν αυτού. Έ κ  τών παραδόσεων τούτων παραθέτομεν 

ενταύθα τήν παρά τώ  χρονογραφώ Δωροθέω τώ  Μονεμβασίας, εί- 
λημμένην έκ τής « ΙΙερΙ τ ή ; οικοδομή; τού ναού τή ς άγιας Σοφί

ας » συγγραφής τού Κωδινού*). Ή  παράδοσις αΰτη διετηρήθη πα

ρά τώ  λαώ, διότι ή ιστορική τού επισκόπου Δωροθέου βίβλος, έκ - 

δοθεϊσα μέν τό πρώτον τώ  1G 30 , πολλάκις δ’ εφεξής άνατυπω- 

Οεΐσα, ην δημ,οτικώτατον αύτού άνάγνοισμα, καί επί πολύν χρό

νον ετι καί μετά  τήν εθνικήν ημών παλιγγενεσίαν διετέλεσεν ά~ 
ποκλειστικώς σχεδόν ώ ς τό μόνον ιστορικόν έγχειρίδιον, έν ώ 

οί πατέρες ημών έδιδάσκοντο τήν ιστορίαν. Διά τούτο καί πολ- 

λαί άλλαι βυζαντιναί παραδόσεις διετηρήθησαν μέχρι τούδε, ώς 

αναφερόμεναι υπό τού χρονογράφου τούτου, οΐα έστί καί ή π ε - 

ριεργοτάτη περί τής χειρός τής δικαιοσύνης, ήν, άπαριθμών τ ι -  

να τών πολυτίμων τής Κωνσταντινουπόλεως μνημείων, διηγει-

Ίδού ή εις τήν οικοδομήν τής άγιας Σοφία; άναφερομένη πα- 
ράδοσις, ώς φέρεται παρά Δωροθέω * * * ) .

« Κτίζοντας δε αυτόν £ βασιλεύς, έξωδίασεν ολον τόν βίον 
τής βασιλείας, καί πλέον δεν ε ίχ ε , καί ήτον εις μεγάλην λύπη» 

καί αδημονίαν τί νά γίνη διά χρυσάφι, νά τελειώση τό θειον 

εργον εκείνο οπού αρχησε καί ούτως εφάνη αΰτώ έκεϊ εις τόν 
Ναόν, οπού έστεκε καί έβλεπε τούς τεχνίτας πώς κτίζουν, έ'νας 

Ευνούχος νέος άσπροφόρος φοβερός καί λαμπρότατος, καί λέγει 

του. Δέσποτα βασιλεύ, τ ί έχεις καί στέκεις σκυθρωπός καί λυ 

πημένος ; £ δέ βασιλεύς άπεκρίθη, ότι τό χρυσάφι τής βασιλεί
α ; μου όλον τό έξωδίασα, καί πλέον δέν έχω , καί τώρα αδημονώ 
τ ί νά κάμω, διότι δεν έχω  νά δώσω τών κτιστών καί τών υ-

) Γεωργ. Κωδιν. σ. 138  κε.
’ *) Δωρόθ., ένθ. έν σ. 3 6 3 .  « Δεύτερον έκαμεν ένα μάρυα- 

ρον πορφυρόν καί έβαλε μίαν χέρα καί αυτήν πορφυρήν, καί 
την εκαλεσε δικαιοκρίτην, διότι, αν είχε τινάς διαφωνίαν εις 
υπύθεσιν, υπήγεναν εις τήν χέραν έκείνην καί εβαναν φλουρία’ 
και εμετροΐσαν εις τής χέρα; τήν παλάμην' καί ωσάν ήθελε σοα- 
λιση, απεφάσι,εν £ βασιλεύ; νά δίδγ, τόσα εκείνος, όπού ήθελεν 
αγοράσει τήν πραγματείαν έκείνην' καί ήτον ή χέρα κεκομένη 
μ ε τέχνην αστρονομικήν, καί όσα ήθελε σφαλίσει, η ολίγα η 
πολλά, δέν ήτον αντιλογία μόνον τά  έπερνεν από τήν παλά
μην τής χέρας εκείνης, καί δεν έναντιούτο εις τόν ορισμόν τού 
βασιλέως' καί μίαν ημέραν έπούλειεν εν ας άνθρωπος ένα άλο- 
^  άςιώτατον, καί έγύρευε φλωρία εκατόν καί περισσότερα 
και δεν εσυμφώνησαν εις τό παζάρι τους' έπήγαν εις τήν y ia a  
και αρχησεν £ άγοραστής καί έβαλεν εις τήν χέρα' καί καθώς 
εοαλεν ενα φλουρί έσφάλισεν ή χέρα' καί πλέον δεν ήτον λόγο- 
να εναντιωθή, μόνον έπή?ε τό φλουρί καί έδωκε τό άλονον, χ αί 
εθαυμασαν είς τήν τόσην ολίγην τιμήν, καί τήν νύκτα έκείνην 
εφόφησε το  αλογον, καί τό έγδαραν, καί έπήραν εις τό τομάρι 
ενα φΛουρι' καί ώς ήκουσεν £ λαός οδτω, μεγάλως έθαύμασ^ν 
εις την τοιαύτην τέχν η ν  εδρίσκεται δέ καί «ύτό τό μάρααρον 
το  πορφυρούν εις τό αχούρι τού Ά φεντός, πλήν λείπεται ή α ι- 
ση χερα μ ε την παλάμην καί μέ τά  δάκτυλα' έκαμε δέ καί άλ
λα πολλά πράγματα θαυααστά. »

" * )  αΰτ. σ. 2 4 6 — 2 4 7

πηρετών τήν δούλευσιν, οπού έδούλευσαν' £ δε λαμπροφόρος ε

κείνος Ευνούχος με πολλήν χαράν είπε τού βασιλέως' μή λυπεΐ- 
σαι περί τούτου, άμή αύριον τό πρωί άπόστειλέ μ ε άπό τούς

Αρχοντάς σου όσους ορίζεις καί μουλάρια, καί έγώ μένω εις τήν 

πόρταν τής χρυσέας, καί νά σού δανείσο> χρυσάφι όσον θέλεις' 
£ δε Βασιλεύς ιός ήκουσεν, άπό τήν πολλήν χαράν όπού έλαβεν 

εφάνη του ότι ήλθεν έκστασις καί δέν εΐμπόρειε νά όμιλήση, 
και έλησμόνησε νά έρωτήση ποιος είναι εκείνος όπού τού λαλεΐ, 

καί πώς λέγουν τό όνομά του, καί άπό πού ήλθε, καί άπό 

ποιον τόπον είναι' όμως τή  έπαύριον, κατά τόν λόγον αυτού 

τού Ευνούχου, άπέστειλεν * βασιλεύς τον Κοιαίστορα Βασιλί- 

δην, και τόν Επαρχον Θεόδωρον, καί τόν Πατρίκιον, καί τον 

Στρατηγόν αύτού, ΰπηρέτας πενήντα, καί μ.ουλάρια είκοσι με

τά  βουλγιδιων, μ . εις καθ’ έν μουλάριον δύο βουλγίδας, καί 

υπήγαν εις τήν χρυσέαν πόρταν' καί έκεί ηύραν τόν Ευνούχον 
καβαλάρην εις άλογον λαμπρόν καθήμενον, καί έπήρέ τους καί 
υπήγαν εις τό  Τριβουνάλιον, καί έκεϊ τούς έφάνησαν Παλάτια 

χρυσόρροφα, καί κραβάτια όλόχρυσα' καί έπέζευσαν άπό τά  ά

λογα, καί τού ; άνέβασεν άπό σκάλαν χρυσόρροφον πολλά θαυ
μαστήν, και εβγαλε κλειδί χρυσόν, καί ήνοιξε κουβούκλιον χρυ

σόν, το οποίον ητον έπάνω έως τό πάτωμ.α χρυσάφι γεμάτον 

καθαρόν' καί έπήρεν £ Ευνούχος φτιάρι καί έβαλεν εις κάθε μί

αν βουλγίδα χρυσάφι καντάρια δύο, όπού έγιναν όλα καντά

ρια ογδοήκοντα' καί ούτως τά  έλαβαν οί άπεσταλμένοι τού βα- 

σιλεως, καί τά  έφόρτωσαν είς τά  μ,ουλάρια' καί είπέ τους' υπά

γ ετε , δότε αύτά τού βασιλέως ’Ιουστινιανού' καί ούτως έσφάλι- 
σε τό κουβούκλιον, οί δε "Αρχοντες υπήγαν τού βασιλέως τό  

χρυσάφι' καί ώσάν τού; είδεν έξεπ λά γη, καί ήρώτησέ τους είς 

ποϊον τόπον υπήγετε' καί ποϊο.ς είναι £ Ευνούχος όπού έκαμε: 

τόσην καλοσύνην είς ήμάς, καί εόώκέ μας ταύτην τήν δωρεάν 

τού χρυσαφιού ; οί δέ "Αρχοντες είπ*.'ν τού βασιλέως τόν τόπον 
των Παλατίων όπού υπήγαν' όμως £ βασιλεύς έβαλε κατά νούν 

ότι θελει έλθη πάλιν £ Ευνούχος έκεϊνος .είς αυτόν νά τού άπο- 
δώση τάς άμοιβάς, καί αύτό; πλέον δέν έ,ράνη' ώ ; δέ είδεν ί  
βασιλεύς, ότι άργησε καί δεν ήλθεν, άπέστει.λεν εκείνον όπού 

ήκολούθει αύτού πά ντοτε, καί άλλον ένα, νά πι.'γαίνουν είς τά  

Παλατια τού Ευνούχου εκείνου νά τόν ευρουν' κ,εί (ός υπήγαν 
εις τόν τόπον εκείνον, ούδέ Ευνούχον ηύραν, ουδέ Π αλάτια, ού- 

δε κτίσματα τελείω ς, μόνον ήτον £ τόπος όλος γή χωρίς κ τίσ - 

ματα και στραφεντες είπαν τού Βασιλέως τά  γινόμενχ.' ό δε 
βασιλεύς, ιός ήκουσεν, έθαύμασε μεγάλως, καί έγνώρισεν δτ& 
έκεϊνος £ Ευνούχος ήτον "Αγγελος, καί άπεστάλη παρά θ εο ύ ' 
καί ούτως έδωκεν ευχαριστίαν τιύ θ εώ , καί είπ ε' τώρα έγνώ ρν 

σα οτι άπέστειλεν £ θεός τόν "Αγγελον αύτού καί έχάρησέ μο·> 
τήν τοσαύτην θεοχάρακτον δωρεάν τού χρυσίου' όντως θαυμαστός 
ο θεός έν τοΐς 'λγίοις αύτού ».

Επόμενον ήτο κατά τήν τελευταίαν τής Κωνστατινουπόλεως 
υπό τών Τούρκων πολιορκίαν, £ ναός ούτος, τοσούτω θαύμα 
σίαν καί ̂ λαμπράν εχων τήν ιστορίαν, νά νομισθή πρός σ τιγ - 
μήν οτι ητο άδύνατον νά καταληφθή υπό τών άπιστων.. Διά 

τούτο καί τό  πλήθος προσέτρεξε καί συνεσωρεύθη είς αύτόν, ώς 

εις άσυλον άσφαλές, στηριζόμενον προ πάντων εις τινα άρχαΐ- 

ον χρησμόν, ου δυστυχώς ή διάψευσις υπήρξεν όλεθρία καί αιμα
τηρά.

* ΙΙασαι ουν, λέγει ο Βυζαντινός ιστοριογράφος Δούκας, γυ

ναίκες καί ανδρες, μοναχοί μονάζουσαι, έν τή  μεγάλη έκκλησία 
έθεον, βαστάζοντες έν ταϊς ώλέναις τά  νήπια αύτών άνδρες τ ε  
και γυναίκες, άφεντες τούς οίκους αύτών τώ  βουλσμένω χ ω -  
ρειν. Και ην ιόειν άγυιάν έκείνην πεπυκνωμένην ανθρώπων" τό

ΑΝΑΤΟΛΙΚΙΙ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣ1Σ.

δέ προσφεύγειν έν τή  μεγάλη έκκλησία τούς παντας τ ι ; ησαν 
πρό πολλών χρόνων άκούοντες παρά τινων ψευδομάντεων πώς 

μέλλει Τούρκοι; παραδοθήναι ή πόλις καί εισελθεϊν έντός μ.ετά 

δυνάμεως, καί κατακόπτεσθαι τούς 'Ρωμαίους παρ’ αύτών άχρι 

τού κίονος τού μεγάλου Κωνσταντίνου’ μ.ετά δε ταύτα καταβάς 

άγγελος φέρων ρομφαίαν παραδώσει τήν βασιλείαν συν τή  ρομ

φαία άνωνύμω τινί άνδρί εΰρεθέντι τό τε  έν τ ώ  κίονι ίσταμένω, 

λίαν άπερίττω καί πενιχρώ, καί έρεϊ αύτώ «λάβε τήν ρομφαίαν 
ταύτην, καί έκδίκησον τόν λαόν κυρίου»' τό τε  τροπήν εζονται 

οί Τούρκοι, καί οί 'Ρωμαϊοι καταδιώξουσιν αύτούς κόπτοντες, 

καί έξελάσουσι καί έκ τής πόλεως καί άπό τής όυσεως και α

πό τής ανατολής μερών άχρις ορίων Περσίας, εν τόπω  καλουμε- 

νω Μονοδενδρίω ». *)
Ή  οίκτρά τών ονειροπολημάτων καί τών πεποιθήσεων τού

των διάύευσις, ή φρικώδης σφαγή καί £ ανδραποδισμός τόν ζη - 

τησάντων άσυλον έν τώ  ναώ, θλιβεράν είς τούς χριστιανούς 

πάντας ένεποίησαν έντύπωσιν. Καί φαίνονται πως άδυνατούντες 
νά πιστεύσωσι τήν άπαισίαν ταύτην λύσιν. « Πώς τό  έκατα- 

δέχθη ή άγία σοφία, £ έπίγειος ούραιός, ή νέα Σιών, τό καύ- 

χηυ,α τής οικουμένης, καί έγεινε ναό; τών Τούρκων ; φρΐςον Η

λιε, άνεξίκακε Κύριε δόξα σοι ! » άναφωνεϊ £ χρονογράφος Δω
ρ ό θ ε ο ς " )  Ό  δέ ’Εμμανουήλ Γεωργιλάς, συγγραφεύς σύγχρο

νος τής άλώσεως, τοιαύτα οδύρεται έπί τώ  δυστυχήμ.ατι τουτω : 
Τά τοίμερα τών χριστιανών, θ εέ  μ.ου, δέν τα  θέλεις, 
νά σέ δοξάζουν ασεβείς ’ς τό  άγιόν σου ’σπίτιν, 
άπέσω ’ς τήν άγιάν Σόφιάν, ’ς τά  άγια τών άγιων ;
Τίς είδεν ή τίς  ήκουσ* ποτέ του τέτοιον πράγμα,
•ί άσεβεϊς νά πάρουσι τό ’σπίτι τών άγίων, 
νά σέ δοξάζουν, Κύρι», οί Τούρκοι σοδομϊταις ; 
θ ε έ  μου, πώς άπέμεινε; ’ς τήν τόσην ανομίαν,
»αί πώς τό  κατεδέχθηκ»«, ϊύναμις τών αγγέλων ; " ' )

II
Τά δημοτικά άσματα, έν οίς περιγράφεται ή πτώσις τ ή ;  Κων

σταντινουπόλεως άναφέρουσιν οτι προ τ ή ;  άλωσεως φωνη εφ 

ουρανού κατελθούσα, ή περιστερά, ή πουλάκι κατ αλλας πα- 

ραλλαγάς, ανήγγειλαν είς τούς χριστιανούς έκκλησιαζομένους 

έν τ ώ  ναώ τή ς άγιας Σοφία; τήν μέλλουσαν τής πόλεως τύχην, 

καί διέταξαν αύτούς νά διασώσωσι τά  πολυτιμώτεοα τού ναοϋ 
κειμήλια, τό εύαγγέλιον, τόν « χρυσό σταυρό » καί τήν άγίαν 

τράπεζαν, έξαποστέλλοντες αύτά είς τήν Φ ρ α γ κ ι ά ,  όπως μή 

μολυνθώσιν υπό τών Τούρκων :
Σημαίνει £ θ'ιός, σημαίν’ ή γή , σημαίνουν τά  ουράνια, 
σημαίνει κ ’ ή άγίά ΣοφΙά, τό μέγα μοναστήρι, 
μέ τετρακόσια σήμαντρα κ ’ εξήντα δυό καμπάνα·.;' 
κάθε καμπάνα καί παπάς, κάθε πα πά ; καί διάκος.
Νά ’¡».πούνε ’ς τό χερουβικό καί νάβγγ; £ βασιλέας.
Πεοιστερά κατέβηκεν άπό τά  μεσουράνια :
« —  Πάψετε τό χερουβικό κ ’ άς χαμηλώσουν τ ’ άγια.
Παπάδες πάρτε τά  γιερά, καί σεϊς καιριά σβυστήτε, 
γ ια τ’ είναι θέλημα θεού ή Πόλι νά τουρκέψη.
Μόν’ σ τείλ τε λόγο σ ’ τή  Φραγκιά, νάρτουνε τριά καράβια, 
τώνα νά πάρη τό σταυρό καί τάλλο τό ’βαγγέλιο 
τό  τρίτο τό καλλίτερο τήν άγια τράαεζά μας, 
μή μας τήν πάρουν τά  σκυλιά καί μάς τήν μαγαρίσουν ».

* )  Δούκ., κεφ, 3 9  σ. 2 8 9 — 2 9 0  εκδ. Βόννης. —  Έ χ ε ι  σχέ- 
σιν άρά γε τό Μονοδένδριον τού βυζαντινού χρησμού με τήν 
Κ ό κ κ ιν η  Μ η λ ιά , τό δένδρον μέχρι τού όποιου φέρεται παρά- 
,δοσις ότι οί Έ λλη ν ες θά έκδιώξωσι τούς Τούρκους;

' * )  Δωρόθ., ενθ. άν. σ. 4 1 8 .
*■**) Έ μ μ . Γεωργιλά, Θρήνο; τ:ής Κωνσταντινουπόλεως, στ. 

4 5 3  κα. έν E llissen , A n alek len  I ll  σ· 4 2 6  κ ε —  W agner , 
M edieval G reek Texts, τ . 1 σ. 4 5 ο  κε·

Ή  Δέσποινα ταράχτηκε, δακρύζουν ή εικόνες :
—  Σώπασε, κυρά Δέσποινα, μή κλαίης, μ.ή δακρύζης, 
πάλε μ έ χρόνους μ.έ καιρούς, πάλε δικά μ.ας είναι )
’ ΐΐν δέ ή άγία τράπεζα τού ναού τής άγιας Σοφίας έζαισιον, 

κατά τήν παράδοσιν, έκ πολυτίμων λίθων καλλιτέχνημα, ο* 

τήν κατασκευήν £ αύτός χρονογράφος Δωρόθεος, περιγράφ.ι ως

ε π ετ α ι:
« Λοιπόν ήβουλήθη νά κατασκευάση καί μεγάλην 'Αγίαν Τρά

πεζαν θαυμαστήν καί πολύτιμον, όπως διά τεχνικής πολλής 

μ.εθόδου όπού θέλει τήν κάμνει, νά μ.ή δύναται ανθρώπινος νούς 

νά τήν κατανοήση' καί έκάλεσε σοφούς άνδρας, δοκίμους, τ ε 

χνίτας πολυμαθείς, καί συνεβουλεύθη αύτοϊς, πώς να την κά- 

μνΓ καί είπαν τού βασιλέως, ότι νά βάλη είς τό χωνευτήριον 

χρυσάφι, ασήμι, καί χάλκοιμα, ήλεκτρο·», σίδηρον, υαλί, λίθους 

τίμιου; πολλούς, υάκινθον, σμάραγδον, μαργαριτάρι, κασιτε- 

ρον, μαγνίτην, όνύχιον, μολύβι, κρύσταλλον, άδάμαντα, και α λ - 

λα εως οβ'. καί έτριψαν αύτά όλα όμοΰ, καί τά  έβαλαν είς τό  

χωνευτήριον, καί ή φωτιά τά  έχώνευσε, και τά  εκαμ.εν ένα μιγ 

μα- £ δέ βασιλεύς καί £ Ά ρχιτέκτω ν έβλεπαν τόν "Αγγελον ο

πού τά  έπαράστεκε, καί έκαμνε τήν υπηρεσίαν εις αύτά, ήγουν 

τά  ανάδευε μέσα είς τό χωνευτήριον' έλαβαν δέ οι τεχνϊται τό 

χωνευτήριον, καθώς ήτον μ ετ ’ έκεϊνα τά  χρώματα, καί έχυ- 

οαν αύτά καί έκαμαν τήν Ά γίαν Τράπεζαν χυτήν πολυποίκι- 

λον καί πανθαύμαστον' κατεκόσμησεν δέ αύτήν γυροθεν μ.ε χρυ

σάφι καί μαργαριτάρι καί μέ λίθους πολυτελείς )» .
'I I  δημώδης παοάδοσις, συμπληρούσα τό ασμα, άφηγεΐται 

ότι τό  πλοΐον τό μετακομίζον τήν άγίαν Τράπεζαν διερράγη 

τό δέ ηγιασμένον σκεύος κατεποντίσθη έν τώ  βυθώ τής Προ- 
ποντίδος· είς τό μέρος δέ, ένθα έβυθίσθη, ή θάλασσα διατελεϊ 

μέχρι τούδε ήμερος καί γαληνιαία, ’λ ά δ ι  κατά τήν κοινήν έ κ -  

φρασιν, καί όταν ακόμη πέριξ άγριος κλύδων συνταράσσει αύ- 

■̂ ήν * " ) .  "Οταν δ’ ή Κωνσταντινούπολή άνακτηθή υπό τών 
χριστιανών, τό τε  πιστεύεται ότι καί ή άγία Τράπεζα άνευρε- 

θήσεται, ίνα έν τή  οικεία θέσει περιφανώς έγκαινιασθή καί αύθις.
Νικήτας £ Χωνιάτης, έξιστορών τήν υπό τών Λατίνων άλω- 

σιν τής Κωνσταντινουπόλεως, αναφέρει ότι τό πολύτιμον τού

το ιερόν σκεύος κατετεμαχίσθη καί διενεμήθη μεταξύ τών πορ

θητών : « Ή  μέν θυωρός τράπεζα, τό έκ πασών τιμίων υλών 
». σύνθεμα συντετηγμένων πυρί καί περιχωρησασών άλλήλαις 

>» είς ενός πσικιλοχρόου κάλλους υπερβολήν, έξαισίου τώ  ο“ντι 

» καί άξιαγάστου παρ’ έθνεσιν άπασι, κατετεμαχίσθη καί δι

ό ενεμήθη τοΐς σκυλλευταΐς » * * * * ) .  Καίτοι «πιθανότατος φαί- 
,ε-α ι ό κατετεμαχισμός όγκου συντετηγμένων μετάλλων, δέν 

ίναι όμως παράδοξον ότι έσυλλήθη ύπό τών Λατίνων ή πολύ

τιμος ίσως τού ναού άγία Τράπεζα' τήν δέ πρό; άντικατάστα- 
;·.ν ταύττς τεθεΐσαν καθεΐλον πιθανώς οί Τούρκοι, ώς καί £ 

Σκαρλάτος δ Βυζάντιος εικάζει ), μ ;  άχρηστον αύτοϊς, ο-

ε  4 0 4 - 1 9 5  έν τοαπεζοόντιον παρα '«m ow , αρ. ι » ο ,  -α·/ 
β ί  συνέκδημος, ί  Μ  . - M a r c e l lu s ,  CHants 
du  peuple en G rèce. τ · I .  σ. 9 4  καί αλλο εν Τριανταφυλλιού

οί φ υ γ ά δ ε ;  σ. 1 6 9 - 1 7 0 .
* * )  Δωρόθεος, ένθ. άν. σ .2 4 7 .  _
* * * )  Τήν παράδοσιν ταύτην διηγούμενος ο κ . ^καρλ. Βυ,αν .ιος

(Κ ω ν σ τα ν τιν ο υ π ό λ εω ς τ .  I .  σ. 4 9 0 )  λέγει ούκ έρθώς φρονούμε·»,
g - t « γαληνιώσης τής θαλάσσης, οί ναύται επιχεοντε; έλαιον, 
Ί ένουσιν ότι βλέπουσιν αυτήν έν τώ  πυθμένι. »

» *** ) Νικητ. Χ ωνιατ. 1 . 7 5 8  B on .



< 3 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΠΣΙΣ.

π ότε εις μουσουλμανικόν -τροσκύντ, /.χ μετεσχημ-άτισαν τον χρι
στιανικόν ναόν.

Προς τήν διήγησιν δε του Χωνιάτου συμφωνεί κάπως κ*1 ή 

υπο τού Δοιροθέου άναφερομένη παραλλαγή τή ς δημώδους πα- 
ραδόσεως, καθ’ ήν ή αρπαγή καί καταπόντισις τ ή ; άγια; Τρα- 

π ε ,η ς  έγένβτο ότε έκράτουν τ ή ; Κωνσταντινουπόλεως οι ’Ενετοί. 
« Καί οΰ μόνον τούτα έπήραν, άμή καί τήν υπερθαύμαστον καί 

έςάκουστον Αγίαν Τράπεζαν τής αυτής 'Αγίας Σοφίας, τήν πο

λύτιμον καί ώραιοτάτην εύγαλαν αχό τον Ναόν καί την έβα
λαν εις τό καράβι, καί καθώς έκαμαν άρμενα καί έπήγεναν εις 

την Βενετίαν, ω τού θαύματος, πλησίον τής νήσου τού Μαρμαρά 
άνοιξε τό καράβι, καί εχεσεν εις την θάλασσαν ή Α γ ία  Τρά

π εζα , καί εβούλησε, καί είναι έκει έ'ως τήν σήμερον, καί τού

το  είναι φανερόν, καί τό μαρτυρούν οί χάντες, διότι όλον τό 

μ.ερος εκείνο, όταν κάμνει φουρτούνα, ή θάλασσα όλη κάμνει κύ

ματα  φοβερά' εις δε τον τόπον όχου είναι ό άγια αυτή Τράπε
ζα είναι γαλήνη, καί δεν ταράσσεται ή θάλασσα' καί ύ χ α γέ- 

νουν τινές έκεϊ μ ε περάματα, καί λαμβάνουν αχό τήν θάλασ

σαν εκείνην, όχου είναι η Α γ ία  Τράπεζα, καί μυρίζει θχυμασι- 

ώ τα τα  μυρωδιάν άχό τό άγιον μύρον ίχού έχει καί των άλ
λων αρωμάτων * ) .  »

Ώ ς  εΐ μή ήρκει ή Οαυμασία αύτη παράδοσις περί τής τύχης 

τή ς Ά γ ια ς Τραπεζης, ¿Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Γεωργιλάς θαυμασιώτερα 
διηγείται, περί άναλήψεως εις ουρανούς των ιερών τής Κων

σταντινουπόλεως μνημείων, ετέραν σύγχρονον πιθανώς άναγρά- 
οων παράδοσιν.

Πούναι λοιπόν τά  λείψανα, πού αί άγιαί εικόνες ; 
ή όδηγήτρα ή Ιίυρά, ή Δέσποινα τού κόσμ.ου ; 
λέγουοιν άνελήφθησαν ’ς τον ουρανόν απάνω, 
τά  λείψανα τά  άγια καί τού Χριστού τά  πάθη, 
οί άγγελοι τά  πήρασιν εμπρός εις τον Δεσπότην.
Καί τούτο ενι αληθινόν ώς δούλοι τού Δεσπότου, 
εικόνες τε  καί λείψανα όλα άναληφθήκαν 
εις ουρανούς, εις τον Χριστόν, τόν κύριον τής δόξης. " )  

(Έ π ε τ α ι συνέχεια).
Ν. Ιλ ΠΟΛΙΤΗΣ.

I I  Τ Ι Μ Ω Ρ Ι Α .

(Έ Α ευ ΰ έρ α  ¿ ατάφ ρασ ις  ¿χ τ ο ί  Γα.ΙΑ ιχοΰ  Οπό Φ. Λ .)

(Συνέχεια ϊδε φυλλ. II.).

X X V I

Ο περιηγητής άπεφάσ.σε να έπιστρέψη οϊκαδε ακολουθών α
κριβώς τήν όδόν, ήν έλαβεν ότε ήρχετο.

Μεθ’ ήμϊσειαν ώραν εΰρέθη απέναντι τού ξενοδοχείου τού .ίιυ -  
χον ίπποι·. II γυνή τού Στόφφελ ΰπεδέχθη αυτόν δι’ άλλοκότου 

ύφους, καί, όπως μετριάσγι εσωτερικήν τ ι να ταραχήν, ύφ’ ής κα - 

τελήφθη, έσπευσε νά ερώτηση εάν ή έν τώ  πύργοι διαμονή αυτού 
ήτον ευάρεστος.

Ο ιππότης άπήντησεν, ότι ή γνωριμία τών νέων αυτών προ
σώπων ευηρέστησεν αυτόν αρκούντως, καί ότι έσκόπει νά έπανέλ- 

Οη πολλάκις. Θέτων δε τον χαλινόν τού ίππου του εις κρίκον 

προσκεκολλημενον πλησίον τής θύρας, είσήλθεν εις τό  εσωτερικόν 

τής οικίας. II γραία Στόφφελ, τούτο ΐδούσα, ένεθαρρύνθη καί έ

δρα μ εν αμέσως, όπως προσφέρη αΰτώ ύγρόν τ ι οινοπνευματώδες 
ού τίνος αύτη έξεθείαζε τήν λαμπρότητα τής κατασκευής.

Ό  περιηγητής όμως, < ραίπται, ότι δεν είχεν ανάγκην άναψύ- 
ξεως,

—  Ε ιπ έτε μοι, παρακαλώ, είπεν, άπομακρύνων εύγενώς τήν» 

φιάλην, ό Κ. Στόφφελ πού εΰρίσκεται;

—  Υπήγεν εις τό δάσος δι’ ΰπόθεσιν, άπήντησεν ή γραία.

—  Ό  δέ Χριστόφορος Δαμρές συνώδευσεν αυτόν; διότι, νομί- 
ζ ω , ότι άνεχώρησε τήν πρωίαν ταύτην διά νά ελθη εδώ.

—  Α ! γνωρίζετε τούτο είναι αληθές... ήλθεν εδώ πρό

δύο όιρών, άλλά ό σύζυγός μου είχεν αναχωρήσει.
—  Καί τ ί έγένετβ;

—  Μέ έρωτάτε πράγμα τό όποιον δεν γνωρίζω. ’ Ηλθε, τό - 

σφυξεν ολίγον καί τόκοψε λάσπη, έν ώ εγώ ήμην εις τόν κήπον...

Ισως υπήγε νά τεντω θή εις κάνέν μέρος·

Εμεσολάβησε μικρά σιωπή, καθ’ ήν 5 ιππότης ευρίσκετο σύν- 
νους. Είτα δέ άνεμνήσθη, ότι ε ίχε νά διατρέξη άρκετάς λεύγας, 
καί άποχαιρετήσας τήν γραίαν έξήλθεν. Άναβάς δέ έπί τού ίπ 

που του , ένεθυμήθη τής οικογένειας Σαρπαί.
—  Λς υπάγω, είπε, νά έπισκεφθώ τους τίμιους αυτούς αν

θρώπους' καί επορεύθη πρός έκεϊνο τό  μ.έρος.

Ό  αγαθός χωρικός είργάζετο δι’ όλης τής ημέρας εις τόν αγρόν 

του μετά  τού υίού καί τής θυγατρός αυτού' μόνον ή σύζυγος 
έμενεν έν τώ  οίκω. ’Επί τή  θέα τού περιηγητού, αύτη ένεπλή- 

σθη χαράς.

—  ’Ώ  ! ανέκραξε, πόσον είμαι ευτυχής έπαναβλέπουσα υμάς 

έν καλή καταστάσει, διότι ό σύζυγός μου ήτο πολύ ανήσυχος . . . 

Έ μ είν α τε λοιπόν εις τού Στόφφελ ;

—  Έ  ! καί διατί όχι ; Ή θέλατε μοί κάμει μεγάλην εΰχαρί- 

στησιν έάν μοι έξηγήσητε τήν αιτίαν, διά τήν όποιαν ό σύζυ

γός σας ήθελε νά μέ έμποδίσγ, άπό τού νά υπάγω εκεί.

—  Κύριε, ΰπέλαβεν ή γυνή, ό Πέτρος είναι άνθρωπος, όστις 
δέν όμιλεΐ πολλά, ά λλ’ όταν λέγη κά τι, γνωρίζει τ ί  λέγει. Έ ά ν 

λοιπόν δέν έπεδοκίμασε τήν ιδέαν σας, τούτο θέλει νά είπη, ότι 
δέν ήτο καλή.

—  ’ Εχει καλώς' άλλ’ άς όμιλήσωμεν σαφέστερα. Γνωρίζετε 

κανένα, όστις νά παραπονήται κατά τής διαγωγής τού Στόφφελ;
—  Έάν έκάμνατε τήν έρώτησιν ταύτην εις τόν σύζυγόν μου, 

ήθελε σά; άποκριθή . . .  ή θά έσιώπα' δηλαδή θά σάς έλεγεν 

ό ,τι έπρεπε νά σάς εϊπη. Εις έμ έ όμως διαφέρει τό πράγμα' 

έγό. είμαι γυνή καί δέν μοί είναι συγκεχωρημένον νά έκφράζω- 
μαι πράγματα, τά  όποια . . . ίσως είναι σπουδαία, καί δύνανται 

νά φέρουν περίπλοκά:.

Ό  Κ. Λε Τολουμόντης ένόησεν, ότι ή περαιτέρω έκ μέρους του 

έπιμ,ονή ήθελεν είσθαι αδιακρισία, άφ’ ετέρου δέ έπείσθη, ότι 

πρόκειται περί γυναικός, έξ ής ήτον αδύνατον νά έξάξη οΰδέν, 
καί έπειδή έξόδευσεν αρκετόν καιρόν κατά τάς δύω ταύτας επι

σκέψεις, άπεφάσισε νά έπαναλάβγ τροχάδην τόν δρόμον του, 
σκεπτόμενος, ότι αρκετά έδιδάχθη έν τώ  μ.ικρώ αΰτώ δια στή - 

μ α τι, καί ότι, προϊόντος τού χρόνου, ή πανσθενής θεία Πρόνοια 

ήθελε τά  πάντα άποκαλύψει.

Τά μέρη δι’ ών διέβαινε σανέκειντο έκ πεδιάδων χέρσων, έν 

αίς, έκτός ολίγων πυράκανθων, άρκεύθων, καί ΰσγών, σποράδην- 

φυομένων, ούδεμία άλλη βλάστησις υπήρχε ν. ΙΙρό πολλού οΰδε- 
μία ψυχή ζώσα έφαίνετο έπί τής όδού, ήν έτρεχεν, ό τε , έφ’ ενός 

λοφίσκου, παρετήρησε σκιάν τινα έν είδει ανθρώπινης μορφής, 

ήτις όμως πάραυτα έξηφανίσθη.
Ή  νύξ έξήπλωσεν ήδη τόν μέλανα πέπλον άλλ’ ή σελήνη δέν 

ήργηοε νά ρίψη τά ς φωτοβόλους α ύτή ; άκτίνας.
Εις διάστημα ή μισεί ας λεύγης ή προτέρα σκιά ένεφανίσθη 

έκ νέου πρός τό  δεξιόν μέρος έπί τίνος υψώματος, άλλά καί πά-
“)·μ Γ/Κ·.·ίνΤ·Γ.>*
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Ή  έπανάληψις αυτη έκαμε προσεκτικόν τόν περιηγητήν.

Κατά ταύτην τήν στιγμήν έξήρχετο θαμνώδους τίνος μέρους, 

ή δέ θέα μεγάλης έλάτης, άνήγγειλεν αΰτώ τήν εις τόν πύργον

του προαέγγισιν.
Αίφνης διπλούς πυροβολισμός διέσχισε τόν άέρα.
Ό  Ιπ π ό τη ς  έκβάλλων κραυγήν έπεσεν Ά λ λ ’ επειδή ό εις 

τών ποδών αΰτού εμεινεν έντός τού άναβολεως, έσυρετο ό δυ

στυχής υπό τού μανιωδώς καλπάζοντος ίππου.

ΜΕΡΟΣ Β'·

Τήν έπαύριον τής άναχωρήσεως τού Ιπ π ό το υ  'Ριχάρδου Δε 

Τυλουμ.όντου κατά τήν πέμπτην ώραν μετά  μεσημβρίαν, ο κό

μης Δέ Χαλεμβράύ ευρίσκετο έν τού θαλάμω αυτού άναγινώσ»ων 
τήν Κλεοπάτραν τού Γωλθιέρου, ούτινος αί μυθιστορία·, περί 

πολλού έποιούντο υπό τών εΰγενών τής τό τε  εποχής. .

Τού καιοοΰ όντος ώραίου τά  τρία αυτού τέκνα μ ετα  τού Γα· 

σπαρη καί Στεφάνου, έξήλθον μετά  τό πρόγευμα, όπο»; περιπα- 

τήσωσιν έν τοίς δάσεσι, ένθα, ή όλως ποιητική φυσις τής Ματ- 

Οίλδης, εύρισκε μέγιστον θέλγητρον-
Ί ΐ  νυξ έπλησίαζεν ό δέ γέρων άρχων άνέμενεν άπό στιγμής 

εις στιγμήν νά ϊδη επανερχομένην πάσαν τήν νεολαίαν αυτήν, 

ό τε , ρίπτων τά βλέμματα αΰτού έκ τού παράθυρου προ; τό μ έ

ρος τής αΰλής, είδε μ ετ ’ έκπλήξεως τόν άνεψιόν αΰτού μόνον 

καί έν καταστάσει προοιωνιζούση άπαίσιόν τι.

Πριν όμως προχωρήσωμεν, όφείλομεν νά χαράξωμεν σλιγαί 

γραμμάς άφορώσα; τόν χαρακτήρα τού 1 ασπαρη Δε Βεφφου· 

Νέος υψηλού αναστήματος άλλά κακώς έσχηματισμένου αι 
ίσχναί καί έπιμήκεις κνήμαι αΰτού, άμφιταλαντευόμεναι κατά 

τό  βάδισμα, έδείκνυον, ότι ΰπέφερον ύποβαστάζουσαι τόν κορ

μόν. Αί χεϊρές αΰτού υστερούντο ίσομετρίας άναφορικώς προς τό 
έπίλοιπον τού σώματος. Έ π ί ισχνού δ’ έπίσης τραχήλου έπεκά- 
Οητο κεφαλή ΰπερβολικώς ογκιόδης, κεκαλυμμένη υπό κιτρινο- 

χρόου χα ίτη ς, ήτις μόλις έπέτρεπε νά φαίνηται μικρόν τ ι πρό- 
σωπον μ ετά  πεπιεσμένου μετώπου, οφθαλμών παραβλώπων, ρι- 

νός σιμής, καί ΰπερμεγέθους στόματος, παρουσιάζοντος δύο σει

ράς όδόντων, πρός τά  όποια άφεύκτιος θά εζήλευε καί τό μεγα- 
λήτερον τώ ν ζώων έκ τού είδους τών σαρκοφάγων.

Τό έξωτερικόν δ’ αΰτό, ¿στερημένο·/ πάσης χάριτος, οΰδόλως 
άπεζημιούτο τουλάχιστον ΰπό ηθικών καί διανοητικών πλεονε

κτημάτων. Φύσει ανόητος, ζηλότυπος καί άμαθης, ητον έντε- 

λώ ς ξένος πρός τήν ιδιότητα εκείνην, ήν, κατά τόν Βουσσουέτον, 

ό θεός πρώτην ένέπνευσε τώ  άνθρώπω, όταν επλασεν αΰτον, ¿/ς 
ίδιάζοντα χαρακτήρα τής θείας φύσεως, καί ε ΐ; ένδειξιν τ ή ;  εΰερ- 

γετικής χειρός, έξ ής έξήλθομεν, —  δηλαδή τήν χα.1ωσύ>·η>·.

Είσήλθε μετά  θορύβου έν τώ  Οαλαμω καί ρίψα; τον πϊλόν του 

έπί θρανίου, άνέκραξε μετά σφοδρότητος :
—  Σάς τό  είπα, θεϊέ μου, πολλάκις χωρίς όμως νά μέ π ι-  

στεύσητε" ό υϊος τού σιδηρουργού είναι ενας κατεργάρης -/=·'. 

τήν ψυχήν τόσον μαύρην, όσον είναι καί τό πρόσωπον τού π α- 

τρός του.
—  Τ ί έχεις ; τ ί  έτρεξεν ; τ ί σημαίνει αΰτός ό πρόλογος, η?ω - 

τησεν ό κόμης, άνευ μεγάλη; έκπλήξεω ς, διότι ητο συνειθισμε- 

νος εις τά ς υπερβολικά; έκφράσεις τού υίού τής άδελφή; αΰτου.
—  Τί έχω  ! . .  Έ χ ω  τήν καρδίαν μου πλήρη άγανακτήσεως. 

Τ ί έτρεξεν ! .  . Ά χρειέστατον πράγμα.

—  Ά ς  ίδωμεν- λέγε σαφέστερα καί ήσυχώτερα.

—  Λυσκόλως θά τό κατορθώσω. Ά λλά  κατά πρώτον οφείλω 

νά σάς ειδοποιήσω, ότι δέν πρέπει ποσώς νά τρομάξητε . . . δεν 

είναι σφάλμά τη ς, άν καί ήδύνατο νά χαθή' *α ί δ ια τ ί ; διότι 
αΰτός ό κατηραμένος χωρικός ήθέλησε νά φανή °ωτ(,ρ . . . 

ή ρ ω ς. . .
Γ0  γέρων, εις τους λόγους αύτους έταράχθη.
—  Α κόμη μίαν φοράν, τοί λέγω , έςηγήθητι σαφέστερα, α- 

πήντησε μετά  σοβαρότητος. Έάν δεν σε έγνωριζον καλώ ς, ο τρό
πος σου αΰτός ήθελε μ.έ ανησυχήσει σπουδαίος. Έννοεϊς βεβαίως 
τόν Στέφανον' τ ί έπραξεν ; διατί έπανήλθες μόνος ; Άποκριθητι 

άνευ περιστροφών.
—  θ ά  προσπαθήσω, άλλ’ ώς β λέπ ετε, ή άγανάκτησις, τήν 

οποίαν αίσθάνομα., μέ πνίγει . . . συγχεει τας ιδέας μου . . . 

Λοιπόν, αφού διετρέξαμεν πολλά μέρη εις τό δάσος διά νά ίδω
μεν άν συνελήφθησαν κϊχλαι εις τά δύκτια, έπανήλθομεν εις τήν 

πεδιάδα. Αίφνης ή Ματθίλδη, ίδούσα τήν καλύβην τής γραίας 

Μαγδαληνής, ήτις είναι βαρέως ασθενής, έλαβε τήν ιδέαν νά 
υπάγη νά τήν έπισκεφθή. Έ π ρ επ εν  όμως νά διαπεράσ? τόν Αίσ- 

νον,' οστις είναι αρκετά βαθύς καί χειμαρρώδης κατά τήν έπ ο- 

χήν ταύτην. ’Εγώ καί ό Γοδεφροΐδος τήν έσυμβουλεύσαμεν νά 

ένκαταλείψη τήν ιδέαν της' αύτη όμως άντετεινε, λεγουσα, οτι 

ή γραία περιέμενεν άπό χθές τήν συνδρομήν της. Αυτός ο Σ τέ
φανος, άντί νά ένωθή μ^θ’ ημών, άπ’ έναντίας έφαίνετο, δτι 

ένέκρινε τήν ιδέαν της. Έ ρ χ ισ α ν  λοιπόν νά ζητώσι μέρος δια
βατόν, άλλ’ οΰδέν τοιούτον υπήρχεν. Πολλάκις έπανέλαβον ζΐς 

τήν έξαδέλφην μου νά άφήσ'/! τό άνόητον αΰτό σχέδιον, ότε ό 

χωρικός άνέκραξε, δεικνύων μέγα τ ι δένδρον, Ίδου τροπος να 

περάσωμεν. —  Πώς ! άπήντησα εγώ , έχεις άξίνην διά νά τό  κό
ψη; ; —  Ό χ ι ,  μοί άπεκρίθη, πρόκειται περί άπλουστέρου τρό
που, ιδού. Κλάδος τις έκρέματο άνω τού ποταμού εις ύψος πέντε 

έως έξ  βημάτων. Άρπάσας λοιπόν αΰτόν καί περιπατών έπ’ αΰ

τού εναλλάξ τάς χεΐράς του, έν μια στιγμή ευρέθη εις τήν απέ
ναντι όχθην . .  . Έ ά ν, θεϊέ μου, ήτον άλλος εις τήν Οέσιν του, 

ήθελον φρικιάσει, βλέπων αύτόν κρεμάμενον έπί τής αβύσσου ! 
άλλ’ αΰτός, μπά χ ! ή ζωή του δέν αξίζει τόν κόπον διά νά 

άνησυχή τις . . . Αίφνης όμως τ ί βλέπομεν ! ή Μ ατθΛόη, χ ω 
ρίς νά μάς δώση καιρόν νά τήν κρατήσωμεν, ήρπασε και αυτη 
τόν κλάδον, διά τ ή ; συνήθους ε ΐ; αύτήν θρασύτητος, θέλουσα 
δήθεν νά μιμηθή τόν σιδηρουργόν, όστις υποκριτικώς έφώναζε'

—  Μείνατε, δεσποσύνη, μείνατε, εγώ υπάγω πλησίον τής Μα

γδαληνής. Ά λ λ ’ έγνώριζε καλώς, ό τι δέν ήθελε τόν ακούσει, 
ίσως μάλιστα προέβλεπεν έκεϊνο, τό όποϊον ήθελε συμβή. Πραγ

ματικά»;, ό κλάδος σχισμένος σχεδόν ΰπό τού βάρους του, διε- 
κόπη εντελώς, ή δέ άφρων κατέπεσεν εις τόν όρμητικόν χείμαρ

ρον, όστις έσυρεν αΰτήν ε ΐ ;  τά  κοχλάζοντα κύματα . . .  Ό  Φ α - 
νούλης όμως, χαίρων, ότι έπέτυχεν ευκαιρίαν, όπως δείξϊΐ τήν 

γενναιότητά του, έρρίφθη ε ΐ; τόν ποταμόν καί κατώρθωσε νά 

φθάση αΰτήν καί νά τήν έπαναφέρη εις τήν όχθην.
Ό  γέρων, όστις ήκουε μ ετ ’ αγωνιώδους υπομονής τήν διήγησιν 

ταύτην, ήρώτησε μετά  σπουδής.

—  Μήπως έπληγώ θη; είναι υγιής ;
—  Έ κ τό ς  τού φόβου, τόν όποϊον έδοκίμασε καί ενός ψυχρού 

λουτρού, τίποτε άλλο δέν ΰπέφερεν.
—  Καί πού είναι τώρα, διατί δεν επεστρεψεν ,
 'Υπήγεν εις τό σιδηρουργεϊον τής Πλάγίας διά νά στεγνώ -

ση τά ένδύματά της.
—  Εΰλογώ τόν ύψιστον διότι τό  κακόν περιωρίσθη έως εδώ. 

Ά λ λ ’ είπέμοι τώρα, πρός τ ί  ή πόση σου καταφορά κατά τού Σ τε-
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φάνου, οστις έφέρθη τοσοϋτον εύγενής εις ταύτην τήν περίστασιν, 

καί εις 8ν ή κόρη μου ϊσως οφείλε', τήν ζωήν -της;

Οί υπόξανθοι οφθαλμοί του 1’άσπχρη έξέπεμψαν φλόγα πυρύς , 

η δε μορφή αΰτοϋ κατελήφθη ύπό όργής άκρατή του.

—  Πώς ! Οείέ μου, άνεφώνησε μ ετ’ άξύτητος, δεν καταλαμβά

νετε ποίον ήτο το σχέδιόν το υ ; Δεν βλέ—ε τ ε , οτι επραξε τά πάν- 

τα  διά νά φέρη είς αύτό τδ  σημεϊον τά πράγματα, όπως υμείς 

καί ή δεσποσύνη ησθε όφειλέται εις αΰτόν δι’ αΰτδ τδ δήθεν αν

δραγάθημα; Περίεργον! 8έν άγχ/ακτείτε ποσώς διά τδ άχρειέ- 

στατον καί καταχθόνιον αΰτδ τέχνασμα ;

Τδ πρόοωπον του γέροντος ήλλ.οιώθη είς τους λόγους τούτους, 

ήτοιμάζετο δέ, οττως άπαντήση άναλόγως, οτε ήκούσθη έν τ δ  
"ροθαλάμο) ή ηχηρά καί καθάριος φωνή τής Ματθίλδης.

Κατά τήν αυτήν στιγμήν ή ωραία νεάνις εϊσήλθε παρακολου- 

θουμ.ένη ΰπό των δύω αυτής άδελ-φών καί σκιρτώσα χαριέντως 

περιεπτύξατο τδν πατέρα αυτής, λέγουσα ;

—  Πάτερ μου ! πάτερ μ.ου ! γνωρίζετε άναμφιβόλως τά πάντα 
παρά του Γάσπαοη. Χάρις εις τδν θεδν καί εις τδν Στέφανον, ι 

δού μ ε, ώ ς εάν δέν ύπέφερον τίποτε.

•—  Δέν έστάθη; φρόνιμος, κόρη μου, άλλ’ είμαι ευτυχής δυνά- 

μενος ήδη νά σέ έπιπλήξω . Ηοϋ δέ είναι ό σωτήρ σου ;

—  Έ ν  ω ημείς είσήλθομεν εις τδ σιδηρουργείον, εκείνος έγένε 

το  άφαντος.

—  Τδν υποκριτήν, έμουρμούρισεν ό Γάσπαρης, σφιγγών τους 

γρόνθους αΰτοϋ.

. —  "Εχεις δίκαιον, άπήντησεν δ Γοδεφροΐδος, δστις ίστατο 

πλησίον τοϋ έξαδέλφου του, εις τδ εξής μεραξδ αΰτοϋ καί ήμδν 

πόλεμος μέχρι θανάτου.
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Δύω ήμέραι παρήλθον άπδ τού συμβάντος, τδ όποιον ήδη έξι- 

στορήσαμεν, καί τδ  όποιον πάντες οί κάτοικοι τοϋ Τοΰγεθιερου 

καλώς έγνώριζον. Οί χωρικοί έζεθείαζον τήν διαγωγήν τού Σ τε

φάνου, εν ω £φ’ έτέρου ώμίλουν μ ετ ’ ειρωνείας περί τοϋ ανεψιού 

καί τού υιού τού κόμητος, οιτινες έδειξαν τοσαύτην δειλίαν απέ

ναντι τοϋ σπου'δαίου κινδύνου, 8ν διίτρεξεν ή νεάνις. Ουτω λ.οι- 
πον ο! τελευταίοι οϋτοι, βαρέους φέροντες τήν προσβολήν τής 
φιλοτιμίας τω ν, συνέλαβον μέγα μ,ίσος κατά τού συντρόφου τής 

παιδικής των ηλικίας.

ΙΙερί λύχνων άφάς, ό Γάσπαρης Δέ βέφφος, επανερχόμενος έκ 

τοϋ κυνηγίου, είσήλθε πλήρης τρόμου έν τή  αιθούση, έν ή εΰρί- 

σκοντο, ή Ματθίλδη μετά  τω ν αδελφών αυτής καί τοϋ Στεφά
νου. Ό  Κόμης είχε πορευθή ένωρίτερον εις τά  δωμάτια αΰτοϋ, ο- 

περ έμιμηθή »αί δεσποσύνη ’Ισαβέλλα.
—  Τί ε χ ε τ ε , έξαδελφέ μου, ήρώτησεν ή Ματθίλδη, είσθε ώ - 

χοδς καί συγχυσμένος. . . Μήπως σάς συνέβη κάνέν δυσάρε 

στον ;
—  Άναμφιβόλως κακή τύχη έρρίφθη εις τδν πύργον τούτον, 

άπήντησεν ό Γάσπαρης. "Ας λέγουν δ,τι θέλουν, συμβαίνουν ό

μως πράγματα, τά  όποια δέν είναι φυσικά . . . Ό  διάβολος κα

τοικεί έδώ μέσα’ ολίγον μέ μέλλει τίνα μορφήν φέρει, τούτο μό

νον γνωρίζο), οτι κατοικεί.
Ή  Ματθίλδη άφήκε σφοδρδν γέλ,ωτα.
—  Καλά, είπε·/ αύτη, πρώτον ήσαν τά  φαντάσματα, σιόρα δέ 

έχομεν τδν διάβολον' ωραία πρόοδεύομεν !

—  Άκούσατέ μου, ΰπέλαβεν ό Γάσπαρης, προσπαθών νά δώση 

ρητορικόν τόνον είς τους λόγους του: Εν ώ ήοχόμην άπδ το κάτω

μέρος τοϋ πύργου, είδ°ν αίφνης φωτισμένα τά  παράθυρα τής α ι 
θούσης τής όιιοκοίας' έν άμυδρδν φως, άλλόκοτον, τδ  όποιον έξη - 

φανίζετο καί άνεφαίνετο κατά διαλείμματα. . . Έστάθην ολίγον, 

έλαβον ολ.ον μου τδ θάρρος καί υπήγα σιγά σιγά πλησίον εις τά  

θεμέλια τοϋ μέρους έκείνου . . . Κατ’ άρχάς οΰδέν ήκούετο, άκρα 

σιωπή έβασίλευεν . . . "Επειτα  όμως τ ί ακούω; άπδ τδ εν μέρος 

τόσα ποδοκροτήματα, τά όποια, ένόμιζες, οτι θά ρίψουν τδ πά

τω μ α ' άπδ τδ άλλο πάλιν, φωνάς θλιβεράς μέ κλαύματα καί 
θρήνους, τά όποία διεκόπτοντο άπδ όμιλίας άκαταλήπτους . . . 

Έ  ! νά σάς εΐπω ολην τήν αλήθειαν, ήρχισα νά τρέμω όλος άπδ 

τδν φόβον, καί έκύτταζα έδώ καί εκεί, έτοιμος διά νά τδ  κόψω 

λάσπη . . .  Έ ν  ώ λοιπόν ήμουν εις αυτήν τήν κατάστασιν ύψωσα 

τά  βλέμματά μου εις τδ παράθυρον. Θεέ μου ! τ ί βλέπω; μία 
κεφαλή τερατώδης, μεγάλη ωσάν ενα κρημνόν, έστέκετο απ’ ε
πάνω μου καί μ έ έπαρατήρει, τδ  δέ στόμ.α τη ς είχεν ανοικτόν 
καί έτοιμον νά μέ καταπίη όλοζώντανον. “Ω! τό τε  πλέον δέν 

έβάσταξα . . . μία καί στά πόδία · . . καί μόλις έδώ έλαβα τήν 
αναπνοήν μου . .  . Έ ! πώς σάς φαίνεται; δέν είναι ό διάβολ.ο; 

μέσα είς αϋτδν τδν παλίόπυργον ;
—  Βεβαίως, ΰπέλαβεν ή νεάνις προσπαθούσα νά λ.άβή σοβα

ρόν ύφος, είς αΰτδ τδ μέρος τδ όνομαζόμενον ή α ίθουσα  τής 
ύιιοκοίας, συνέβησαν πράγματά τινα έκτα κτα , τά  όποια ήνάγ- 

κασαν τδν πατέρα ημών, οπως αποξένωση καί καταστήση ακα
τοίκητα τά  δωμάτια ταύτα. Άλ.λ’ ιδού παρήλθεν αρκετός και

ρός, όπου δέν γίνεται πλέον λόγος περί τοιούτων πραγμάτων, 

καί άφεύκτως θά ένόμιζον, αγαπητέ μοι έξάδελφε, τήν διήγη- 
σίν σας ώς πλ.άνην, έάν δέν σάς έγνώριζον πεπροικισμένον ΰπδ 

τοσούτου ευφυούς πνεύματος καί σταθεράς καρδίας.
Ή  νέα κόμησσα, όμιλοΰσα ουτω , οΰδόλ,ως παρέλειψεν, όπως 

άρτύσγ, τους λ,όγους της δι’ ίλνίγου άλατος ειρωνείας. Ό  Γά 

σπαρης τδ ένόησεν.
—  Καταφρονώ, άπήντησεν άγροίκως, παν ό ,τι δύναταί τις 

νά ΰποθέση περί έμοϋ απέναντι ταύτης τής ΰποθέσεως' άρκοΰ- 

μαι μόνον είς εκείνο, τδ οποίον γνωρίζω. Ουτω λ.οιπόν, αύριον 
θέλω ΰποχρεοισει τδν θεΐόν μου νά θέση άνδρας, όπως άνακα- 

λ.ύψη αΰτδ τδ μυστήριον. "Αλλιος τ ε , μ.οί είναι αδύνατον είς τδ 

εξής νά χαίρω ένταύθα ησυχίαν, ούτε μίαν στιγμήν, καί όλ.ος ό 
κόσμος οφείλει νά παραδεχθή τήν γνώμην μου.

—  "Ε χ ετε  δίκαιον, διέκοψεν ό Στέφανος' είναι καιρός νά π ει- 

σθώμεν πλέον έάν ΰπάρχουν αυτά τά φαινόμενα, καί είμαι τής 

ιδέας, ότι, είτε άϋλα είναι ε ίτε  εχουσι σάρκας καί οστά, χρεω- 
στούμεν νά πορευθώμεν άπ’ ευθείας κατά μέτωπον, όπως γνω- 

ρϊσωμεν αΰτά έκ τού πλησίον.
Ό  Γοδεφροίδος καί ό Γάσπαρης έρόιψαν βλέμματα περιφρονη

τικά έπί τού Στεφάνου, έν ώ ό Κάρο'λος ό μικρότερος υιός τοϋ 

κόμητος, όστις ήν μόλις δεκατεσσάρων ετών, έτρεμεν όλος 

άκούων τήν φιλονεικίαν ταύτην.
—  Ό μ ιλ είτε  πολύ ορθώς, ΰπέλαβεν ό Δέ Βέφφος, αλλά πρό

κειται περί πραγμάτων καί όχι περί λ.όγων.
—  Είμαι έτοιμος, ΰπέλαβεν ό νεανίας μετά  τόνου, συνοδεύ

σατε με ΰμεϊς καί ό Γοδεφροίδος, καί θέλω ΰπάγει εμπρός, όπως 
διανυκτερεύσωμεν είς τήν περί ής ό λόγος αίθουσαν.

—  Εύγε, ανέκραξε μ ετά  γέλωτος ό Γάσπαρης, ΰπάρχουν πα

ραγγελία·., τάς όποιας οί εύγενεΐς δέν καταδέχονται νά έκ τ ϊλ έ - 
σωοιν οϊ ίδιοι άλ.λ’ άναθέτουσι ταύτας είς μισθωτούς.

—  Βέβαια, έσπευσε νά είπη καί ό Γοδεφροίδος.

—  Ή  θεωρία σας αύτη, κύριοι, είναι άλ.λ.όκοτος καί μοναδική, 
μάλιστα διά νέους εΰγενείς, ώς ΰμάς, άνέκραξεν ό Στέφανος μ ετά  

βροντώδους φωνής καί άνιστάμενος έκ τής έδρα; του. Νυν δέ
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χαρακτηρίσατέ μ ε, όπως θέλ.ετε' σάς λέγω όμως, ότι Οέλου υπά- 

γει μόνος καί μάλιστα ταύτην τήν στιγμήν.

Είς ταύτας τάς λέξεις ή Ματθίλδη άνέστη.

—  Στέφανε, είπ ε, λ.ησμονείτε, ότι οΰδεί; δύναται νά πράςη 
τ ι άνευ τής συγκαταθέσεως τού πατρός μου ;

—  "Ε χ ετε  δίκαιον, άπεκρίθη ούτος, καθήμενος έκ νέου . . . 

Καλώς ! αύριον ο μ. ως θέλω ζητήσει τήν συγκατάθεσιν παρά τοϋ 

Κυρίου Κόμητος, καί, έάν έπιτύχω ταύτην, ορκίζομαι, ό τι, τήν 

προσεχή νύκτα, θέλω λ.άβει τήν ευτυχίαν νά γνωρίσω τά  λεγό- 

μ.ενα αύτά φαντάσματα.
Ό  Γάσπαρης καί ό Γοδεφροίδος μετήλλαξαν κεκρυμμένα τινα 

βλέμματα , τά  οποία έδήλουν, θ ά  τψ · πάθι/ άζιθ .Ιογα.
(Έ π ετα ι συνέχεια.)

Σ ΪΓΚ Ρ ΙΣ ΙΣ  ΕΝΔΟΞΟΥ ΡΠΤΟΙΌΣ ΠΡΟΣ ΕΝ ΛΟΞΟΝ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ ΙΜ Α ΙΑ  Δ Ι Α Τ Ρ ΙΒ Η  

Λ Π Α Ν Τ Η Σ ΙΣ  

Π ρος zb r  K t ç io r  Γ çtyçôçAOr X aça .la ji.tiô i))·

Περιχαρώς κομισάμενος τήν άπδ 2 0  τοϋ περισπεύσαντος ’Ια
νουάριου μηνός (ε . ε .)  περιπόθητόν μοι επιστολήν σου καί εΰαγ- 

γελισθείς τά  κατά Σέ, είδον εφεξής καί όσα έπάγεις διαπυνθανό- 

μενο; « έάν ό ένδοξος συγγραφεός μείζων τυγχάνει τοϋ ένδοξου 

ρήτορας ή τανάπαλιν. » ’Επαινώ τήν φιλομάθειάν σου ταύτην καί 
σπεύδω λιτώ ς καί άπλο'ίκώς ϊνα ΰπουργήσω τήν επαινετήν σου ε -  
οεσιν όσον δύναμαι' δύναμαι δέ ολίγα καί συ τούτο έπίστασαι. 

Ιίλήν δέξαι μ ετ’ εΰμενείας τδ κατά δύναμιν, καλώς γνωρίζων ό
τ ι κάλλ.ιον τά  δυνατά συνεισφέρειν ή τδ πάν ελλείπει·/' λέγει δέ 

καί παλ.αιός λόγος ότι τδ  “ κατά δύναμειν έρδειν » καί θεώ 
φίλον.

Έ ν  τώ  προτεινομένω προβλήματι οΰδεμίαν καθορώ σπαυδαίαν 

δυσχέρειαν δυναμένην ίνα μοί παράσχη πράγματα καί μέ ρίψη 

είς τδ αχανές πέλαγος τής πολυδαιδάλου καί άπεράντου φιλ.ολο- 
γίας, διότι πέποιθα ότι ούδείς δύναται εύ λ.έγειν μή γράφων εύ. 

Οι ωραίοι καί θαυμάσιοι εκείνοι λόγοι τοδς όποιου; εΰαρέστως ά- 

κροαζόμεθα καί τοδς όποιους ΰπερεπαινοϋμεν καί έξαίρομεν προ
ηγουμένως συνετάχθησαν κα τ’ ιδίαν έν τοίς σπουδαστηρίοι; καί 

ακολούθως άπηγγέλθησαν έν τοίς δικαστήριο·.; ή έπί τοϋ αμβωνος, 
καί νομίζω ότι δι’ οΰδέν έτερον ηΰδοκίμ.ησαν είμ.ή διότι έγέ- 

νοντο σπουδαία αντικείμενα τή ς μελέτης καί συνθέσεως τών 
συγγραφέων αυτών. Ό θεν  έάν τδ έν έκ τοϋ έτέρου έξήρτηται, 

έπεται ότι ϊνα άποβή τις έπιφανής δικηγόρος ανάγκη ίνα η δό

κιμος συγγραφεύ;' καί επομένως οΰδεμίαν ευρίσκω δυσχέρειαν 

ίνα άποφανθώ καί εϊπω ότι προτιμότερον τδ εύ γράφειν ή τδ εύ 
λέγειν.

Φαίνεται μοι ότι έν άλλη ευκαιρία άνέγνων έν ΙΙλάτωνι (ού- 

τινος τήν στιγμήν ταύτην διέλαθέ μοι ό διάλογος) ότι υπάρχει 
διττή ρητορική, ή μεν ήδεία, ανθηρά, έψιμιθιωμένη καί βλ.ως 
δύσφημος παρά γε τοίς άγαθοίς άνδράσιν είς οΰδέν συντείνουσα 

είμή είς τδ υποδαυλίζει·/ καί έξάπτειν τά  πάθη καί φενακίζει·/ 

τους λαούς' ή δέ έτέρα α·φή καί φιλοσοφική, συνετή καί <υφέ- 

λ.ιμος, άποφεύγουσα τά ς λοιδορίας, διδάσκουσα τά  χρηστά ήθη 

καί συντείνουσα είς τάς μονίμους καί διαρκείς τ,δονάς τοϋ πνεύ
ματος καί είς τήν άνάπλασιν τή ς άνθρωπίνη; καρδίας. Αύτη εί

ναι ί»ς έγγιστα ή διαφορά τών ρητόρων καί τών σοφιστών ή 
μ-άλλ.ον τών δημηγορούντων καί τών συγγραφέων καί όμολογου-

μ.ένως οΰδέν άπατηλότερον ουδέ κινδυνωδέστερον τών δημηγο

ρώ·/ εκείνων, οϊτινες μεταχειρίζονται τήν δύναμιν λόγου εντόνου 

καί τάς χάριτας τής ζώ ση; φωνής οΰχί πρδ; έτερόν τινα σκοπόν 

είμή ϊνα συνεχέστερο·/ προκαταλαμβάνω« τά  πνεύματα κ^ί π α - 

ρερμηνεύωσι τήν αλήθειαν κατά τδ δοκοϋν αΰτο'ις' οι τοιοϋτοι 

έχοντες ήδονάς αίσθητοτέρας μέν είς τδ ούς δεινοτέρας δέ είς 

τήν καρδίαν άνακινώσι πάντα τά  πάθη καί κολακεύοντες τάς 

αισθήσεις άπατώσι τήν ψυχήν καί ταχύτερον τοϋ πνεύματος 

καί τής διανοίας τρέχοντες παρασύρουσι τους ακούοντας ώ ; τά  

δένδρα εκείνα τά  όποία μή δυνάμενα έπί μάλλον νά άνθίστανται 
είς τήν βίαν τού έρμητικοϋ χειμάρρου έγκαταλείπονται τέλος είς 
τήν διάκρισιν τών βιαίων καί αλλεπαλλήλων κυμάτων. Ά λ λ ’ οί 

σπουδαιότεροι καί νουνεχέστεροι έπικριταί διδάσκουσιν ότι δέον 

νά άπιστώμεν εις τοδς λογοδαιδάλους τούτου;' τδ μέν διότι οΰ- 
δείς δύναται ϊνα αρκούντως προφυλάττηται τή ς ά π ά τη; αΰτών, 

το δε διότι ούτε τδν καιρόν τοϋ κρίνειν περί τών αξιώσεων αΰ
τών εχ ει, ούτε τήν δύναμιν τοϋ έννοείν τάς πλαικτάνας καί μ η - 

χανάς αυτών. Οί συγγραφείς όμως ήκιστα ύπόκεινται είς τήν 

ψευδή ταύτην πειθιό' οί λόγοι αΰτών καί αί έννοια: οΰ μόνον ου

δόλως έπισπεύδουσιν, άλλά μάλιστα παρέχουσι καί τδν δέοντα 

καιρόν εις τάς σκέψεις ημών, άναμέ·/ουσι τήν έλλογον ημών κρί- 

σιν καί τέλος ουδέποτε άπατώσιν ήμ,άς' διότι ό άναγινώσκων 

κρατών άνά χείρας τδ βιβλίον έχει τδν αρμόδιον καιρόν τοϋ νά 

βασανίζη τά  άξιώματα, νά αίσθάνηται έάν έν τοίς άνθεσι κρύ- 

πτητα ί τι δηλητήριον, νά έξετάζη τέλος τά  πάντα καί ακο

λούθως νά ΰπείκγ είς τήν δύναμιν τοϋ συλλογισμού καί τ ή ; διά

νοιας ώ στε ο συγγραφεός όμιλεί μεν συνήθως διά τάς αισθήσεις 

γράφει όμως διά τδ πνεύμα. Καί έν γ·ένει ό μέν συγγραφεός 

προσάγεται τδ  λογικόν τοϋ άναγνώστου μεθ’ άπλότητος καί ει

λικρίνειας' ό δέ λαβραγόρας παροξύνει καί εξά πτει τήν φαντα

σίαν διά τής δεξιότητος καί τών μηχανευμάτων. Έ π ε τ α ι  αρα 

εντεύθεν τό γ ’ επ ’ έμοί ότι δεινόν τδ  νά πιστεύη τις μ.άλλον είς 

εΰφραδή άγορευτήν ή είς έπιφανή συγγραφέα' καί ότι λ.υσιτε- 
λέστερον τή πολιτεία να έχη  άγαθοδς συγγραφείς ή άγαθοός ρή

τορας καίτοι οΰδόλ,ως άρνοϋμαι οτι άμφότεροι πρόσκεινται τή  
άληθεία καί τή  φιλ.οσοφία·

Είναι αληθές ότι επέρχονται περιστάσεις κατεπείγουσαι καί 

αιφνίδια·, κατά τάς όποιας απαιτείται νευρώδης καί διάπυρος λό

γος ϊνα συγκινήση καί παροτρύνη τδν λαόν είς θρασέα καί τολ.μη ■ 

ρά βουλεύματα καί μάλ.ιστα έν κινδύνοις τής πολιτείας. Τ ότε ο

μολογώ ότι ó ρήτωρ δύναται νά άποβή ώοελ.ιμώτερο; τοϋ συγ- 
γραφέως, καί έν τοιαύται; περιστάσεσιν όλως ανωφελές καί μάται

ο·/ ήθελεν είσθαι τδ νά φέρωνται λόγοι γραπτοί είς τδ  πλήθος με
τά κόπου συντεταγμένο: έν τοίς σπουδαστηρίοι; καί μετά  ψυχρό

τη τα ; δημοσία άναγινωσκόμενοι. Γ0  Περικλής οΰδεμιάς συγγραφής 

είχεν άνάγκη·/ ϊ/α έξάπτη του ; εαυτού πολίτας. Οί Αθηναίοι έ -  

χοηζον μάλλον τών κεραυνών καί τοϋ πυρδς τής πράξεώς του ή 

τών καλ,λ,ωπισμών καί τών έπιτετήδευμένων οράσεων' ωσαύτως 
καί ό Κικέρων μάλλον ώφέλει τή  Δημοκρατία δημηγορών εναν

τίον τών προθέσεων τοϋ ΚατΓ/.ίνα καί τών άταξιών τοϋ Α ν τω 

νίου παρά έάν έγραφε φιλοσοφίαν καί άκαδημιακά ζητήματα. 

Έ ν  τοιαύται; περιστάσεσιν ϊνα έξάπτηται ό λ,αδ; ΰπέρ τ ή ; πα
τρίδας άνάγκη ένεργεία; καί έπιμονής καί οί δημηγόροι άποβαί- 
νουσι πράγματι αναγκαιότεροι τών βιβλίων.

Έπίτρεψόν μοι όμως νά παρατηρήσω ότι καί τάς τοιαύτα; 

περιστάσεις μεταχειρίζονται οί ρήτορες οΰχί ϊνα τηρήσωσι τους 

λ.αοό; είς τά εαυτών καθήκοντα άλλ.’ ϊνα διεγείρωσι καί έπανα- 
στατώσιν αΰτούς' καί παράδειγμα οτι καί ό Κατιλίνας μ.ετεχει- 

ρίσθη τήν δημηγορίαν ϊνα περισπά τοδς εαυτού πολίτας καί π α -
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ροτρύνη αύτοός εις τήν περί τ ή ;  κοινής σωτηρίας άμυναν, και οί 

’Αθηναίοι δημηγόροι ωσαύτως μόνον διά τάς στάσεις μετεχειρι- 
ζοντο την δραστήριου καί απέραντου αύτών ρητορικήν. I αϋτα 

δέ λέγων ουδόλως προτίθεμαι ΐνα κατηγορήσω το ύ ; ρήτορας' 
άρκούμαι δε μόνον να εϊπω ότι περισσότερα ώφέλεια και ονη- 

σις κεΐτα ι έν τώ  γράφειν. Το νά δημηγορή τις  τεχνηέντως εις 

τινα σύλλογον καί ελκύη ή έξάπτη τά  πλήθη όι’ ευάρεστων και 

τετορνευμένων εκφράσεων καί διά τής στωμυλου ευγλοιττιας 

πείθ'η καί κατακυριεύει τού ακροατηρίου τούτο είναι Οαυμασια 

καί λυσιτελεστάτη εις την Πολιτείαν ένασχόλησις' άλλ’ επειδή 

ή πειθώ αυτή συνίσταται εις τό πάθος καί τήν διδασκαλίαν τοϋ 
λόγου ή τις αφανίζεται μ ετά  τής φωνής καί των κεςεων όια 

τούτο κα τ’ έλάχιστον ωφελεί' διότι ή φαντασία άτονει, ή μνήμη 

εξαλείφεται οί συλλογισμοί συγχέονται, το πυρ σβεννυται και ό 
παμφάγος χρόνος εξαλείφει πάσας τάς ιδέας. Ευστόχως αρα πα - 

ραβάλλουσι τά  άνθη αυτής προς τά  άνθη των κήπων ημών τά 

όποια έχουσι μεν στιλπνότητά τινα καί ζωηρότητα, ταχέω ς 

όμως μαραινόμενα αφανίζονται.
Ά λ λ ’ οί συγγραφείς εχουσι τόδε τό πλεονέκτημα, οτι εις τον 

πάντα χρόνον είσίν ωφέλιμοι καί χρησιμεύουσιν ¿j ;  τοιούτοι εις 

πάντας τού ; αιώνας. Τά άνθη αύτών άπερ έκθέτουσι οεν εχουσι 

μ.εν μεγάλην στιλπνότητα έχουσιν όμως πλείονα όιαρκειαν. Ερ

γάζονται διά τήν αιωνιότητα καί τό  πυρ αύτών είναι ως τό των 

έστιάδων άσβεστου, καί αθάνατον καί ίμιλώσιν άδιαλείπτως διά 

τών βιβλίων εις πάντας τούς αιώνας' κατά συνέπειαν αρα δυνα- 

μ.αι νά συμπεράνω ότι ή δόξα δοκίμου συγγραφεως μειζων έστί 

τή ς  δόξης μεγάλου ρήτορος.
Ταϋτα φίλε άπαντητικώς έν συνόψει πρός τήν κυρίαν υποθε- 

σιν τής επιστολής σου προσφέρω σοι πδν οτι λιτόν και άπλοϋν 

τή ς αλήθειας θήραμα ένέτυχον εις τούς άκηράτους λειμ-ώνας τής 

σοφίας' ούδέν αύτός παρ’ εαυτού, άλλ ή τάς χεΐρας η τήν 
γλώ τταν δανείζων καί τήν προθυμίαν' ερρωσο·

Έ ν  Μαγνησία τή  2 4  Φεβρουάριου 1 8 7 4 ·

Τ Ο ΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΛΡΑΣΙΟΣ.

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Σ Κ Α Λ Τ Σ Ο Γ Ν Η Σ .

Ε κείνη ή ε π τ ά ; τών νήσων, τάς όποιας ό Θεός τ ή ; Ελλαόος 

ποό αιώνων έστησε φανού; τοϋ Ελληνισμού πρός τήν Δύσιν, ανέ
καθεν υπήρξε νοός έξοχο» καί ακραιφνούς πατριωτισμού τό υπέρ

τατου τού Ελληνικού εθνου; λίκνον. Ά φ ’ ής εποχής ό αθάνατος 

τώ ν μεγάλων χαρακτήρων δημιουργός "Ομηρος έν τώ  πρόσωπό) 

τού Όδυσσεως συνεκέντρωσε τ ή ; ύψίστης ευφυΐας τήν έκφρασιν, 
ή 'Επτάνησος έθεωρήθη πάντοτε ή άειφλεγής τού Ελληνικού 

πνεύματος εστία . Κοιτίς άγνού, αλλά καί σώφρονος ταύτοχρό- 
νιυς πατριωτισμού άφ’ ετέρου, διεκρίθη άείποτε σχεδόν, άπο 

τώ ν άρχών ιδίως τοϋ αΐώνος τούτου καί τής Έ λ .  έπαναστάσεως, 

¿¡' τό  άριστον χαλκείου, έκ τοϋ όποιου έξήλθον οί τελειότεροι 

χαρακτήρες τών £ν Έ λ λ ά δ ι οπωσδήποτε επ’ άγαθώ διαπρεψάν- 

τω ν νεωτέρων άνδρών. ’Εάν δέ τις εις ταϋτα προσθέσϊ) ότι ή 
ρ.ετά τοϋ ’Αγγλικού έθνους συνάφεια, ή Οπό τόν εςαίοετον μάλ
λον εκείνον διδάσκαλον μαθητεία, προσθέσασα τάς πρακτικά; 

γνώσεις εις τήν θεωρίαν, κα τέστησε θετικώτερον τόν χαρακτήρα 

καί σχετικώ ς ετελειοποίησε τής φύσεω; τό  έργον, ούόεμίαν κιν

δυνεύει νά εΐπη υπερβολήν. Δυστύχημα υπό τήν εθνικήν έποψιν 

ό έν Έ π τα ν ή σ ω  ’Αγγλική προστασία, υπήρξε, καθ’ ημάς τού-

φώσεως τοϋ χαρακτήρος.
'Υπερέχει δέ τών επτά  νήσων ή Κεφαληνία, όσον τ ή ; λ ο ιπ ή ;. 

Ε λλά δ ο ς ύπερέχει ή ’Επτάνησος. Καί υπό τής φύσεως αύτής έν 
μέσω τών άλλων τοποθετηθεΐσα ή Κεφαληνία είναι ό έξέχων με

σαίος μαργαρίτης τοϋ-τήν Ε λ λ ά δ α  ολόκληρον περιστέφοντος δια

δήματος, ό πυρήν τοϋ εύγενοϋς έκείνου αισθήματος δι’ ου έν 
πάση εποχή καί έπί παντός σπουδαίου εθνικού ζητήματος διε- 

κρίθη ή 'Επτάνησος. ’Εκείνο προ πάντων, όπερ άείποτε διέκρινε 

τόν Κεφαλήνα υπό τοϋ χαρακτήρος έν γίνει τήν εποψιν, είναι, 

ε ίτ ε  περί τοϋ έν οϊκω είτε περί τοϋ έκτος βίου πρόκειται, καί έν 

έμπορικαΐς συναλλαγαΐς καί έν άλλαις οίαισδήποτε κοινωνικαϊς 
ύποχρεώσεσιν, ή πρός έκπλήρωσιν πάσης ίιποσχέσεως, πάση; 

υποχρεώσεω; εύλάβεια, τό πρός τόν ίδιον λόγο» του σέβας, έν 

άλλαις λέξεσι. Μία, άνευ εγωισμού, εύγενής άτομικότητος ύπε^ 

ρηφάνεια, μέχρι μέτρων υπερβολικών ενίοτε ωθούμενη. Ιίοσα όεν 
άναφέρουσι παραδείγματα Κεφαληνων, προτιμ-ησαντων ν αφή 

σωσι έσάεί τήν πατρίδα τω ν , μόνον διότι μένοντες, ωφεΓλον ή 

νά έκτελέσωσιν απειλήν έν ώρα θυμού καί έξάψεω; εςελθοϋσαν 
τών χειλέων αύτών, ή νά φανώσιν ψεϋσται άπέναντι τοϋ λό

γου των !
Έ ν  τή  νήσω ταύτγ,, έν τή  πατρίδι τ ή ; αειμνήστου έκείνης 

εστίας τών 'Ελληνικών φώτων, τοϋ Μηνιάτου, έγεννήθη κατά 

τό  έτος 1 8 1 7  καί ό άνήρ, τοϋ όποιου τήν βιογραφίαν έν ολίγοι; 

καί έκ τοϋ προχείρου έπιχειροϋμεν νά σχεδιαγράψωμεν. Τέκνον 

τοϋ λαού, όπως όλους σχεδόν τούς μεγάλους άνδρας, ό ’Ιωάννης 

Σκαλτσούνης, έπεδόθη έκ νεαράς ηλικίας εις τοϋ δικαίου τήν 

σπουδήν, τό υπέρ πάν άλλο προσφιλές τούτο καί φυσικόν, ού

τω ς ειπεΐν, τών απογόνων τοϋ Όδυσσέως έπάγγελμα. Διήλθεν 
έν Κέρκυρα τάς προκαταρκτικά; αύτοϋ σπουδάς, μετέβη ακολού

θως εις Φλωρεντίαν, όπου τελειοποιηθείς έμεινε μέχρι τοϋ έτους 
1 8 4 2 ,  είκοσιπενταετής δέ τήν ηλικίαν, επανήλθε τελειοδίδακτος 
εις Κεφαληνίαν, ένθα άπο τοϋ 1 8 4 4  ήρξατο τό δικηγορικόν 

στάδιον έπαγγελόμενος. Δικηγόρος δέ ών, συνέστησε τώ  18Ö 4 

έν Άργοστολίω τής Κεφαληνία; τόν ’Α ρχ ά γ γ ελ ον , ασφαλιστι
κήν εταιρίαν καί Τράπεζαν, μέ εξακοσίων χιλιάδων φράγκων 
κεφάλαιον μεταξύ ονομαστικού καί πραγματικού. Ά π ο δε τοϋ 

I 80(1 μετακόμισα; εις Αθήνας τήν έδραν τής εταιρίας ταύτης, 
καί ό ίδιος έν τή  πρωτευούση άποκατασταθείς μ.ετ’ αύτής, ττ.ν 

μετέτρεψεν άπο τοϋ 1 8 7 0  εις Τράπεζαν Ναυτικήν, καί κύκλον 
πολλώ εύρύτερον έπεκτείνας καί τά κεφάλαια καί τάς εργασίας 
αύτής. Σήμερον ό 'Α ρχάγγελος  αριθμεί 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκων 

κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένων καί τών έν τώ  Αονδίνω παρ’ 

αύτής συσταθέντί όμωνύμω Ά ρ ς α γ γ ίλ ω  μ-ετοχών. Εξαιρέσει 

δέ τής Κεντρικής Διευθύνσεως, άριθμεΐ *!·) υποκαταστήματα καί 

πρακτορεία.
Ό  « Ά ρ,χ άγγελος » είναι άναντιρρήτως τό άςιολογωτερον 

τοϋ Κυρίου Σκαλτσούνη έργον, ή ωραιότερα σελίς τής βιογραφίας 

αύτοϋ. Τών υλικών μεγάλων ωφελειών τ ά ; όποία; μέχρι τοϋδε 

κα τέλιπε τοΐς μετόχοις αύτοϋ προτάσσομεν τ ά ; ήθικάς. Ό  
« ’Α ρχ άγγελ ος  » έμ.ετρίασεν ούσιωδώς τούς τόκους τής 'Ε λ . ναυ

τιλία ς, έσύστησεν Έ λ .  Νηΐολόγιον πρό πάντων δέ άνώρθωσε τό 

Έ λ .  ναυτικόν. Ολαι έκεΐναι αί καταχρήσεις, αΐτινες είχον σχε

δόν καταντήσει κηλίδες ανεξάλειπτοι, καί αί όποΐαι τοσαύτα; 
είχον λάβει ρίζα; καί διαστάσεις, ώ στε ΰπεχρέωσαν καί αύτους 
τους έν Ευρώπη ομογενείς νά στρέφω σι τά  νώτα πρός το  Έ λ .  

ναυτικόν" όλα τά  κακά, άτινα ή πενία έν μέρει καί τό  άμόρφ/.)- 

τον έτι τοϋ χαρακτήρος έν γένει κατεργάζονται, κατά μένα  μέ
ρος έξηλείφθησαν. Ό  « ’Α ρχάγγελ ος » άνέστησε τό Έ λ .  ναυτι
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κόν' διά τοϋ « :Α ρχάγγελου  » άμέπνευσαν οί τίμιοι εκείνοι τών 

Ε λ. πλοιάρχων, άπειρα όσα θύματα ολίγων κακής πίστεω ς, καί 

όιά τοϋ « ’Α ρχ αγ γ έλ ου  >) επίσης έτιμωρήθησαν καί κατά π λεΐ- 

στον μέρος έσωφρωνίσθησαν ούτοι. Δίκην ικανού άστινόμου, τού 

οποίου τό άγρυπνου βλέμμα κακούργος δέν δύναται νά διαφύγη, 
διά τών εις διάφορα τοϋ Αρχιπελάγους μέρη, ε · ; τάς Σποράδα; 

εκείνα; νήσους ιδίως α ίτινε; φωλεαί τιμ.ιότητος οπωσδήποτε δέν 

ησαν πρότερον, πρακτορείων αυτού, ό « 1Α ρχ άγγελ ος  » κ α τε- 

όίωξε τό κακούργημα καί περιέστειλε βαθμηδόν τήν κακοήθειαν. 
Λλλαι τοιούτου είόους διά συνεταιρισμού εταιρίαι ενδέχεται ν’ 

άπεδωκαν κέρδη μεγαλήτερα τοΐς μετόχοις αύτών' του ; έπλού- 
τησαν ίσως' ούόεμία πλήν δύναται νά καυχηθή, ότι ένήργησεν, 

εστω και έν κύκλω σμικρώ, ο ,τ ι ό ’Α ρχ άγγελ ος  έν μ.εγάλω. ’ Αν 

ύπό υλικήν εποψιν άλλαι εταιρίαι υπερτέρησαν τοϋ ’Α ρχ α γ γ έ
λου, ύπό τήν ηθικήν ούτε δύνανται καν νά με-ρηθώσι μ ετ ’ αύτοϋ. 
’Απέναντι δέ τής ιστορίας, ήτις πρό; τά  ηθικά μάλλον μεγάλα 
εργα προσφέρει τάς στήλας αύτής, ό « 'Α ρχάγγελος  » κοινή 

ψήφω πρό πολλοϋ έκηούχθη ώ ς ό μ.όνος τοϋ Ελληνικού ναυτικού 
σωτήρ.

Καί όμως ό « ’Α ρχ άγγελ ος  » δέν είναι τό μόνον άξιου λό

γου εργον τοϋ Κυρίου Σκαλτσούνη. Τό έργον δι’ ού πρώτου ό 

άνήρ ούτο; έγνώσθη εις τόν Ελληνικόν κόσμον, είναι δ ,τι εν 
Έ πτανήσω  κατά τό 1 8 6 2  περίπου ένήργησεν άπέναντι τής Ίο *  

νικής Τραπέζης. Έ ν  χρόνοι; καθ’ οΰς τό Κυβερνητικόν βλέμμα 

δέν έπέβλεπε τοσοϋτον αύστηρόν τά  τοιαϋτα εργα συστηθεϊσα, 

ίσως δε καί ύπό τής Α γγλικής Προστασίας καθ' ύπερβρλήν εύ- 
νοουμένη, ή Ίονική Τράπεζα είργάζετο, εις ούδένα έλεγχον άνώ- 

φερον φποβεβλημένη' ούδεμία σχεδόν υπήρχε βάσις ή τάξις εις

τους μ ετά  τών έμπορων καί χωρικών ιδιοκτητών, εις τας μετα  

τούτων πρό πάντων, έπί τόκω καί ύποθήκη έργασία; αύτής* 

ή Τράπεζα ώριζεν ή -δία τόν τόκον, όσον ήθελεν ή εόύνατο. 
Ούδεί; ύπήρχεν οριστικός άριθμός μέχρι τοϋ όποιου είχε τό  όι* 

καίωμα νά έκδώση χαρτονόμισμα, τό στάδιον ήν άπολύτως έλεύ- 

θερον δι’ αύ.τήν, οϋτ’ έγίνιοσκέ τ ι ;  ή έδύνατο ίσως νά γνωρίση τό 

άκριβές ποσόν τών ε·; κυκλοφορίαν γραμματίων τή ς Ίονικής Τρα- 
πέζης. Έ π ί τέλους δέ καί καθόσον άφορα αύτά τά κεφάλαιά της, 

ούδέπο-ε είχεν ύποβληθεί ε ί; τόν έλάχιστον άνώτερον έλεγχον το 
οριστικόν η αμφίβολον αύτών. Μία απόλυτος έν μικρού κύκλω 

’Αριστοκρατική Κυβέρνησις, έκ μόνη; τ ή ; θελήσεως ή συνειδή- 

σεω ; αύτής κανονίζουσα τάς έν Έ πτανήσω  συναλλαγής της, 

ποοπάντων δέ τό  άόριστον καί κατά συνέπειαν τό  άτακτου 

έχουσα βάσιν τή ς πορεία; αύτής, ιδού τ ί ήτο κα τά  τήν έποχήν 
εκείνην ή Ίονική Τράπεζα. Ό  Κύριος Σκαλτσούνης πρώτος, μό

νος, δύναται τ ι ;  ειπεΐν, είχε τό θάρρος νά καταδείξη τάς ά σχη- 
μ.ία; ταύτας, νά τάς πολεμήση γϊνναίως καί έπιμόνω; καί ν’ 
άπαλλάξη βαθμηδόν τοό ; Έπτανησίους τών άδρών φόρων, εις 

τους όποιους, έκόντες ή άκοντες, ώφειλον νά ύποβληθώσιν, οσά
κις ήσαν ήναγκασμένοι νά κρούσωσι τ ή ; Ίον ική ; Τραπέζης τάς 

θύρας. Πρώτη τό τε  ή ιδία αύτη Τράπεζα άνεγνώρισε τοϋ άνδρός 

τήν αξίαν καί οΐκοθεν τώ  προσέφερε τήν θέσιν διευθυντού παρ’ 

αύτή.
Ά λλ* ούτε ένταύθα περιορίζονται τά άξιολογώτερα τών έρ- 

γων τοϋ Κυρίου Σκα/.τσούνη. Ο Κύριος Σκαλτσούνης είναι ό 5ρ- 

γανίσας τόν άπό Αθηνών ε ί; Πειραιά σιδηρόδρομον καί εις αύ- 
τόν πρώτον οφείλεται καί τή ς εύεργετικωτάτης ταύτης τών νε- 

ωτέοων άνακαλύύεων ή έν Έ λλ ά δ ι εισαγωγή. Πόσα δέν ύπέφεΓ
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ρεν, όπως φέρη το  έργον τούτο ε ί ;  ήν θέσιν σήμερον εύρίσκεται!

Τ ί κόπους, τ ί  πικρίας άτελευτήτους δεν έδοκίμασε καί επί 

τ ή ;  ύποθέσεως τα ύτης, όπως επί πολλών άλλων, μέ τάς παρα

λόγους απαιτήσεις τών έν Πειραιεΐ ιδιοκτητών άφ’ ενός καί μέ 
τήν ίβτορικτ,ν περί τά  τοιαΰτα απάθειαν τής Έ λ .  Κυβερνήσει·»; 

άφ’ ετέρου. ’’Ερχεται κατόπιν τό  Λαύριον, ούτινος ύπήρξεν έπ ί- 
στ,ς είς τών κυριωτέρων ιδρυτών, ό πρώτος ίσω ς, αλλά τής 

οποίας διευθόνσεως ήναγκάσθη ου πρό πολλοϋ νά παραιτηθή, 

διότι καί έν τα ΐς μεγαλητέραις καρδίαις, ή θέσις έν γ άποθη- 

κεύονται αί ύβρεις, «ί «υκοφαντίαι καί τ ’ άλλα παραπλήσια νο

μίσματα , δι’ ών οί πλεΐστοι τών έν Άθήναις κα τά  σύστοιχα π α- 

τροπαράδοτον δυστυχώς έμαθον νά πληρώνωσι τους εύεργετούν- 

τα ς αύτού; άνδρας, ή θέσις αυτη έχει ώρισμένην ένίοτε χωρητι
κό τη τα , ούτε δύναται έπ ’ άορίστω νά ύποδέχηται καί έπισωρεύγ 

καί νέας τοιαύτας έν αύτή. Ό  δέ αγνώμων καί «/χιός τρόπος 
δι’ ου, έπί ταΐς έκ τών κερδοσκοπικών έργων ζημία·.;, α ιτιώ μ ε- 

νοι αύτόν αντί νά αίτιώνται πρό πάντων τήν ιδίαν αυτών όρμήν 

καί ύπέρμετρον γενναιότητα, άντήμειψαν τό αφιλοκερδές του 

χαρακτήρό; του καί οσα μεγάλα έργα εις τόν άνδρα τούτον προ’  

πάντιον όφείλει ό έν Έ λ λ ά δ ι συνεταιρισμός, τόν ήνάγκασαν νά 

παραιτηθή καί τ·?,ς θέσεως ενός τών διευθυντών τή ς μεγάλης εκεί

νης άτμοπλοΐκή; εταιρίας, ητις έπρόκειτο νά συστηθή μ έ 4 0 ,0 0 0 ,  

•000 φρ. κεφάλαια· Παραιτηθέντος τού Κυρίου Σκαλτσοΰνη, έλ ε ι- 

• ψεν άμέσως ό μοχλός, 071? πρώτος έμ ελ λε νά κίνηση τήν μηχανήν 
τή ς  άξιολόγου καί έθνωφελοϋς έκείνης έπιχειρήσεως, τό δ’ έργον 

έσβέσθη πριν έτ ι  άναφθή·
’Εάν, διασκεδαζορ-ένης τής ακόμη δυστυχώς μαστιζούσης την 

Ε λ λ ά δ α  οικονομικής κρίσεως, τήν ένεστώσαν θύελλαν δια- 
, δεχομένη εύδία, έπιχύση πάλιν ζωογόνου ήλιου ακτίνας καί ά - 
ναπτύξγ τό  άρτίως έν Έ λ λ ά δ ι φυτευθέν δένδρον τού συνεταιρι 

«μου, ρ.ίαν πρό πάσης άλλης ευχήν ήθέλομεν άδιστάκτω ς έκ- 

φράσει υπέρ τού Έ λ .  έθνους ;  πάν εργον νέον συνιστώμενον, μ έ -  
γα ή σμικρόν, οίασδήποτε κερδοσκοπικής ιδέας τήν έκτέλεσιν 

πρόκειται νά έπιδιώ ξη, νά τύχη διευθυντοΰ τοιούτου, όποι

ου ό ’Α ρχ ά γ γ ελ ος  Ιτυχεν άπ’ αρχής τής συστάσεως αυτού. Ού- 
δείς ουδέποτε ήγάπησεν έργον ΰπ’ αυτού συστηθέν καί διευθυ- 

νόμενον τοσοϋτον, όσον ό Κ. Σκαλτσούνη; ήγάπησε τόν ’Α ρ χ ά γ 
γ ελ ον .  Τόν εβλεπον, ότε πέρυσι ημτ,ν έν Ά θήναις, μόνον απ' 
αυτής σχεδόν τής ανατολής τού ήλιου έν τώ  γραφείο» τή ς Κεν

τρικής Λιευθύνσεως έργαζόμενον, τόν ήκουον μετά  πόσης φιλο

στοργίας, άν δύναμαι νά εΐπω  ο ύ τω ς, έξεφράζετο οσάκις ύ μ ί-  

λ ε ι  περί τών έργασιών τής εταιρίας ταύτης, περί τού παρόντος 
καί μέλλοντος αυτής, καί ένθυμούμην τόν Κ. M iller  τού E sg u i-  
ro s , ('*) διευθύνοντα τό B an q u in q  D epartm en t. τής Τραπέζηί 

τής ’Αγγλίας, καί άποκαλούντα αυτόν τό προσφιλές αυτού τ έ -  
κνον ( Μ tj B a b y ), τοσούτον έξαιρετικώς καί οιλοστόργως τό ή- 

γάπα. Δύναται νά συστήση καί διευθύνη π ολλά : άλλας έν τώ  

μέλλοντι έργασίας ό Κ. Σκαλτσούνης, καί πρός τό καλόν τής 
Ε λ λ ά δ ο ς , από καρδίας τό εΰχόμεθα' οΰδεμίαν όμω ς, φρονοΰμεν, 
θέλει ποτέ αγαπήσει τοσούτον, όσον ήγάπησεν άπ’ άρχής τόν 

Α ρ χ ά γ γ ελ ο ν .
"(να τ ις  γράψη μετά  τή ς άπαιτουμένης λεπτομερείας καί 

ακρίβειας τήν βιογραφίαν τού Κυρίου Σκαλτσούνη, ανάγκη νά 

γράψη ολόκληρον τήν ιστορίαν τού έν Έ λ λ ά δ ι συνεταιρισμού, 
πρό πάντων δέ τής εισαγωγής αυτού, τοσούτον στενώς είναι ή 

μία μ ετά  τής άλλης συνδεδεμένη. Είναί τ ι πλειότερον μάλιστα : 

ή βιογραφία τού Κ. Σκαλτσούνη είναι ή περίληψις αυτής τής

(*) Π Anqlcterre el la vie Amjlaise Σι.I- 80i.

ιστορίας τού έν Έ λ λ ά δ ι συνεταιρισμού. 'Η  ιστορία αύτη θελεο 

βεβαίως γραφή ακριβέστερα, όταν έλλείψωσι τ ’ άπαρτίζοντα αυ

τήν κύρια πρόσωπα, τό δέ όνομ.α τού άνδρός τούτου θέλει κα - 

θέξει τήν ώραιοτέραν αυτής σελίδα. Οπως τοσούτους άλλους 

μεγάλους άνδρας τους οποίους αί παρ’ αυτών ποικιλοτρόπως 

εύεργετηθεΐσαι κοινωνίαι δέν έςετίμησαν, ειμή άφού τό έκ τής 

έλλείψεως αυτών κενόν κατέδειξε τήν αληθή άξίαν τής άπελθού- 

σης μεγάλης ψυχής, καί έ  μή έννοηθείς οΰτος χαρακτήρ θέλει 
έκτιμηθεΐ καλητερον, όταν έλλειψη. Τοιούτος άλλως τ ε  αείποτε 

υπήρξε καί αείποτε ίσως έσεται ό αιώνιος κανών τής πορείας 

όλων τών κοινωνιών, προπάντων όμως τής ήμετέρας, ήτις διά 
’ Λνύτων καί Μελίτων μάλλον ή διά Σωκρατών, διατηρεί ακμαίου 

τόν προγονικόν χαρακτήρα- Πρέπει νά καταληφθή τις υπό σκο- 

τίας έντελοΰς, όπως έκτιμήση τής φωτοβόλου άκτΐνος τήν άςίαν’ 

καί διά πολλούς τών μεγάλων τούτων τής πατρίδος ευεργετών' 

πρέπει νά γεννηθή θανάτου χάσμ.α, όπως έννοήσωμεν καί έκ τ ι-

αήσωμεν όσους ζώντας ήμείψαμεν διά τής τερατωδεστέρας;
,  ’ ι|·'αγνωμοσύνης. "  ·

1 1 Ε Γ Ι  Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ  Ε Ν  Γ Ε Ν Ε Ι .

(Συνέχεια ΐδε φυλ. Β '.)

ΠΕΡΙ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ.

Λυρική ποίησίς έστι πάθους καί συναισθήσεως ζωηρού Έ μ 

μετρος Ε κ θ εσ ις . Τόν Λυρικόν ποιητήν άναδεικνύει νους πλα

στουργός, πνεύμα ούτως εΐπεΐν θειον, ύφος υψηλόν καί μεγαλο-· 
ποεπές. Δει δέ αυτόν πρώτον ζωηρώς αΐσθέσθαι του ίδιου ά ντι- 
κειμένου καί ένθουν αληθώς γενέσθαι, εΐτα  έκτιθέναι τά ς είκόνας- 

ύφ’ ών οϋτω διετέθη. Ό θεν  εΐ καί υπό ένθουσιασμού κινούμενος 
ουδέ φαίνεται έπόμ.ενός τινι τέχνη, πολλάς δε ποιεί παραβολάς 
καί μεταπηδήσεις, εις τό ίδιον όμ.ο»ς πάντοτε αποβλέπει άντι— 

κείμενον καί αυτό πρό οφθαλμών εχει.

Είσί δέ τής Λυρικής Ποιήσεως είδη διάφορα, δηλ. ώδαί ίεραί, 
ή ύμνοι, ώδαί ήθικαί καί ώδαί άνακρεώντιοι. Εις τήν Λυρικήν 

ποίησιν άνάγουσί τινες καί τά  Έ .Ιεγ ε ϊα  λεγόμενα ποιήματα.
Καί είς μέν τ ά ; Ίεράς ιόδάς ΰπερέχοντές εΐσιν οί ίεροί ΰμ.νο- 

γράφοι. Παρά δε τοΐς Έ λλ η σ ιν  Όμηρος καί Όρφευς ώ ; τοιοϋ- 

τοι υπολαμβάνονται, εις δέ τάς Ήρωϊκάς Πίνδαρος πάντας ΰπε- 

ρέβη, καίτάς Άνακρεωντίους Ανακρέων.
Καί παρά μέν τοΐς ’Ρωμαίοι; ώς άριστος ώδών ποιητής Ορά- 

τιος κρίνεται παρά δέ τοΐς Γ ά λλοι; Ί ’ουσώ' παρά δέ τοΐς Ά γ 

γλοι; Γρά'ϊος καί παρά τοΐς Γερμανοί; Γ'Λεΐος.

ΠΕΡΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ.

Μεγάλα ποιήματα δύνανται νά ονομασθώσι τά  μεγάλης έ -  

κτά σεω ; επιδεκτικά όντα' τοιαΰτα δ’ είσί τό  Διδακτικόν, τό  
Δραματικόν καί τό  ’Επικόν.

ΙΙΕΡ1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ.

Διδακτικόν ποίημα καλείται τό διά μέτριον τήν αλήθειαν 

άπαρακωλύτως πω ς έκτιθέμενον. Τό διδακτικόν ποίημ,α ή πρά
ξεις τινά ; έξιστορεΐ καί ιστορικόν λέγετα ι, ώς τά  Διονυσιακά τού  
Νονού, ή φιλοσοφικά; αλήθειας διδάσκον καί φιλοσοφικόν κα
λείτα ι, ώς τά γνωμικά τού Θεόγνιδος, ή Τέχνης τινός ή  Επι
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στήμης παραγγέλματα έκτίθησι καί παραγγελτικά ¿νομάζεται, 
ώ ς τού Ίππιανού τά  κυνηγετικά καί αλιευτικά.

Διδακτικοί ποιηταί παρά τοΐς άρχαίοις υπήρξαν ’Ησίοδος, Σό

λων, θέογνις καί άλλοι ούκ ολίγοι, ών ποιήματά τινα διδακτικά 

σώζονται. ’Αποδίδονται δέ καί είς τόν Πυθαγόραν τά  χρυσά 

έπη, είς τόν Φωκυλίδην Διδακτικόν ποίημα καί είς άλλους άλλα 
διδακτικά ποιήματα.

Διδακτικά ποιήματα έγραψαν προσέτι παρά ρ.έν 'Ρωμ.αίοις 

Ώ ρ ά τιο ; τό περί Τέχνης ποιητικής, Λουκρίτιος τό περί Φύσεως, 
παρα δε τοΐς Γάλλοι; Βοαλώ τήν ποιητικήν τέχνην καί παρά 

ςτβΐς Αγγλοι; Πόπιος τό περί ανθρώπου δοκίμιον.

ΠΕΡΙ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΕΝ ΓΕΝ ΕΙ.

Δράμα έν γένει έστίν εκθεσις παοισταμένης πράξεω ;' εστι δέ 

τ ό  ποίημ.α τούτο πάντων τών λοιπών καί μάλλον διαοέρον καί 

.μάλλον καί τ ά ; αισθήσεις καί τήν ψυχήν κατπθέλγον,

Τρία τινά περί πάν δράμα παρατηρητέα είβίν- αί τής παρι- 

«ταμ.ένης ή δραματουργημένης πράξεως ποιότητες, ή διασκευή 

■ή διάθεσις τής πράξεως ταύτης καί τά  παριστώντα ή δραμ.α- 
τουργοΰντα πρόσωπα.

Ποιότητες δέ τής πράξεως είσί τό Πιθανόν, τό  'Ολόκληρον ή 

•'Ολοσχερής καί ή Ένότης" καί πιθανή μέν ή πράξις εσεται 
«μοιαλήθης ΰπάρχουσα καί ίμοιαλήθως παρισταμένη.

'Ολόκληρος δέ άνάλογβν μέγεθος εχουσα καί πλήρης ούσα' 

καί τό  μέν μέγεθος άνάλογόν έστιν, όταν ή πράξις αρχήν εχη 

καθ’ ήν δηλ. καί οί λόγοι καί ή άπόφασις τή ς έκτελέσεως αυ

τής έκτίθενται, αύτη δέ καί εκθεσις τή ς ύποθέσεως ονομάζεται, 

καί μέσον καθ’ 1 δηλ. αί κατά τήν έκτέλεσιν τής πράξεως άπαν- 

τώ σαι δυσκολίαι παρίστανται' τούτο δέ καί δεσμός ή δέσι; τής 

Ttfx;εω ς  κα λείτα ι, και τέλος, όπου άπασαι παύουσιν αί δυσκο
λία-. ή έπιτυχάνοντος ή αποτυγχάνοντας τού ένεργούντος προ- 

σ&ιπου, τούτο καί λύσις τής πράξεω; λέγεται.

Πλήρης δέ ή πράξις έσεται όταν η περιέργεια τοΰ θεατού έν- 

τελ ώ ς  πληρωθή πάντων τών περί τά  ,δραματουργούντα πρό

σωπα ίκανώς γνωσθέντων.
Μία δέ ή πράξις έσεται, όταν πάντα τά συντιθέντα αυτήν 

.μέρη ϊ ί ;  ένα τείνωσι σκοπόν. Αδιαίρετος προσέτι ή πράξις έστίν, 
ότε τό  πρωτεύον πρόσωπον άπ’ άρχής μέχρι τέλους τού Δράμα

τος έν τώ  αψτώ εόρίσκεται κινδόνω' καθότι, όταν ό κίνδυνο; 

.παύση, τό τε  καί ή πράξις πέρας λαμβάνει’ έάν δέ είς άλλον κίν

δυνον μ ετα π ίπ τγ , τό τε  γίνονται δύο τού Δράματος αί πράξεις· 
ανάγκη προσέτι τό πρωτεύον, ΐνα όλην τήν προσοχήν ελκύη τού 

θεατού' καθότι ει καί τά  λοιπά πρόσωπα κατά τό μάλλον ν.χ\ 
.ήττον διαφέροντα παρίστασθαι δεϊ, αλλά τούτων τό διάφορον 
εις το  του πρωτεύοντος προσώπου άνακτέον έστί.

Ινα ή πράξις μία ΰπάρχη καί είς ένα παρίστασθαι τόπον δεϊ 
καί κατά μίαν συμπληρούσθαι ημέραν, άνάγκη δηλ. ίνα τό δράμα 
τρεις έχη ενότητας’ πράξεως τόπου, καί χρόνου-

Ία  οε τής Διασκευής άρμόζοντα τώ  δράαατι είσίν έάν μίαν έ -  
χ η  τ ή : ύποθέσεως έκθεσιν, μία / δέσιν, καί μίαν λύσιν Ταϋτα δέ 
τά  μέρη είς άλλας περιέχονται διαιρέσεις α'ίτινε; πράξεις ονομά
ζονται καί διά τίνος χρονικού διαστήματος άπ’ άλλήλων δια- 

κρίνονται’ καθ’ ύ τά παριστάντα πρόσωπα τήν σκηνήν παρα- 
λ.είπουσι καί καθ’ % ό Ποιητής ώς έκτελούμενα ύποτίθησι τά 

μή παρίστασθαι δυνάμενα καί κατά μέν τήν έκθεσιν, ή προε
τοιμασίαν τή ; ύποθέσεως, ό Ποιητής ιδέαν τινά δίδωσι γενικήν 

τού μέλλοντος συμβήσεσθαι, καί τού αληθούς τού δράματος άν- 
τικειμένου, ούχί δέ 'ξηκριβωμένω; άλλ’ έπιπολαίως π ω ; τάς αι
τία ς τών σ υ μ β η σομένων ύποδηλών.

Ή  δέ δέσις όλου τού δράματος αποτελεί τό διάφορον' ύφίστα- 
ται δέ είς πάντα τά  τήν έκπλήρωσιν αύτοϋ κωλύοντα' άνάγκη 
δέ ΐνα έξ αυτής τή ς πρώτης πράξεω; αρχήν λάβη καί όσον τό 

δράμα προχωρεί τοσούτον καί τά  κωλύματα πολλαπλά^ιάζον- 

τα ι, καί τους θεατάς αβέβαιους ώς πρός την τύχην τών πρω

τευόντων καθιστώσι προσώπων’ είς τήν τελευταίαν δέ πράξιν, 

καί εί δυνατόν ΐνα είς τήν τελευταίαν σκηνήν δεσμός διακοπή, 

όπερ καί ή λύσις έστί τού δράματος.

Ή  λύσις άποπερατοΐ καί όλον συμπληροΐ τό δράμα’ άνάγκη 
δέ ΐνα προετοιμάζεται μέν, μή προβλέπηται δ έ , ,  άλλ’ άπροσδο- 

κήτω ς συμβαίνειν, καί τήν τύχην τών πρωτευόντων προσώπων 

γνωστήν ποιεΐν’ καί περιπέτεια μέν λέγεται ευ τυ χ ή ; ουσα, κα
ταστροφή δέ ¿νομάζεται δυστυχή; ύπάρχουσα.

(Έ π ε τα ι συνέχεια.)

Ε Κ  Τ Η Σ  Β Ο Τ Α Ν Ι Κ Η Σ .

Α\

Φ οτά τ ι  ν α  δηλητηριώδη.

II γή , ή παράγουσα διάφορα ζώα καί φυτά, ωφέλιμα πρό; 
τροφήν καί θεραπείαν τού άνθρώπου, παράγει έπίσης καί διάφ· ■ 
ρα φυτά δηλητηριώδη, άτινα τρωγόμενα προξενούσι τα χέω ς καί 

ώδυνηρώς τόν θάνατον, άν καί τινα τούτοιν μετά  σκέψεως καί 

επιμελεία ; όιδόμενα είς διαφόρους άσθενεία; άπαλλάττουσι τούς 

δυστυχείς θνητούς καί «πομακρύνουσι τούτους έπί τινα έτι και

ρόν έκ του βασιλείου τοΰ Πλούτωνος, πρός μεγάλην δυσαρέσκει

αν καί του Χαρωνος, του στερουμένου δι’ αύτών τοΰ δ-.ιοβόλου 

,κατα Λουκιανόν, καί τού πιστού φύλακος τών άνακτόρων τοΰ 
Πλούτωνος καί τ ή ; Περσεφόνης Κερβέρου.

Τοιαΰτα όε φυτά ευρίσκονται πλεΐστα  όσα σχεδόν είς άπάσας 

τά ς χώρας, άλλά πρό πάντων είς τήν Γερμανίαν. ΤαΟτα δέ, έ -  
πειδή όμοιάζουσι πολύ μ ετά  τών πρό; τροφήν του άνθρώπου 

λα χάνων, μιγνύονται έξ άγνοιας μ ετ ’ αύτών καί ούτω καθί

στανται αιτία ή τρομερών ασθενειών, ή απώλειας καί Οανάτ·υ 
οίκων ολοκλήρων.

Μεταξύ τών φυτών τούτων ύπάρχουσι καί τρία είδη του Κο»- 
νείου, δηλητηρίου όπερ οί αρχαίοι ’Αθηναίοι ήνάγκαζον νά πί- 

νωσι τούς είς θάνατον καταδικασθέντας. Τούτο παλλάκι; γίνε

ται πρόςενον άπροσδοκήτου θανάτου ένεκα της ομοιότητος αύτοϋ 
μ ετά  τών φύλλων τού πετροσέλινου, καί τ ή ; πλησίον τούτου 

είς κήπους καί λειμώνας άνθήσεως.

’Ενταύθα θέλομεν περιγραψει τά  κυριώτεοα τώ ν δηλητηριω
δών τούτων φυτών, άρχόμενοι πρώτον έκ του καλούμενου μικρού 
κώνειου.

Τό Μ ικρρν Κ ά ν ε ιο ν  αύξάνει άγριον είς τούς κήπους καί τά  
χο»ράφια, ώς τό  ζιζάνιον είς τήν καλλιεργημένην γην. Ή  ρίζα 
του έχει μήκος περίπου ενός ποδός, πάχους δέ ενό; δακτύλου, 

οσμής βαρείας καί δυσώδους, ύ δέ /αυλός λεπ τότα τος μήκους 
δύω ποδών. Τά φύλλα του όμοιάζουσι πολύ μετά  τών του πε

τροσέλινου, πλ,ήν κατά τήν κορυφήν κλίνουσιν ολίγον πρός τό 

βαθύ πράσινον χρώμα καί κάτω  πρός τό λευκόν καί στιλπνόν. 

Τό φυτόν τούτο καθ’ όλα τά μέρη, ήτοι ρίζας κλόνους, φύλλα, 

άνθη είναι δηλητηριώδες, καί τρωγόμενον προξενεί ζάλην, σκο- 
τοδυνίαν καί άλλα σφοδρά ά ποτελέ*ματα , δεινοτάτου; πύνους 
είς τήν κοιλίαν, καί πολλάκ-.ς αύτόν τόν θάνατον.

Κ ώ νειον  το Κ η Ιιδω τόν . Τούτο τό δηλητηριώδες φυτόν φυ- 

τρόνει άγριον ε ί ;  κήπου; καλλιεργημένου; καί χέρσου; αγρούς,
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ριποιήσεως είς ΰψο; μέχρι δώδεκα καί δεκαπέντε ποδών. Τά ρο-προσέτι ε ί; λειμώνας, λεωφόρους καί τάφρου;· Ή  ρίζα του εχει 
πάχος σχεδόν με δαυκίον, ζαρομένη, ινώδες, καί χρώματος λευ~ 

κοκιτρίνου. Ό  καυλός τοΰτου αΰξάνει μέχρι 3  έως ;ι· ποδών, 

πάχους ίνός δακτύλου, ομαλός καί στρογγυλός, έσωθεν δε κοί
λο ς, καί κάτωθεν έως άνω ερυθρός πεποικιλμένας διά πολλών 

αίματοχρόων κηλίδων, αΐτινες είναι τό ουσιώδες αΰτού διακρι

τικόν στ, αεί ον. Τα φύλλα του είναι σχεδόν όμοια μετά  τών του 

πετροσέλινου, εχοντα ¿σμήν ττ,ν του δαυκίου· Τό φυτόν τούτο 

ανθεί κατά τους μήνας Ιούλιον καί Αύγουστον, στολιζόμενον 

¡λέ άνθη λευκά. Τούτο είναι κυρίως τό πολυθρύλλτ,τον κώνειον 

τών αρχαίων, την σήμερον όμως ένεκα τής άναπτύξεως τής ι

ατρικής έπιστήμης άπεκατέστη ιατρικόν δραστνιριιότατον καί ώ - 
φ ελιμώτατον, διδόμενο·/ υπό σοφών καί έμπειρων ιατρών εις δι

αφόρους άσθενεία;
Κ ε ι ο >· τό  Π αρυ ΰ άτ ιο> . Τούτο τό δ/,λητηριωδέστατον φυτόν 

φυτρόνει εις χαράδρας, τέλμ α τα  καί υδατώδεις τόπους τής Ε ΰ - 

ρώπης. Ό  καυλός αυτού αυξάνει υπέρ τους 4  πόδας, χρόιματος 

πρασίνου βαθέως, καί ή ¡λεν ρίζα αυτού έχει πάχος 2  δακτύλων. 

Τ ά  φύλλα του είναι π λα τέα , καί ανθεί ώ ; τό  προηγούμενο·/ κώ - 

νειον κατά τους μήνας Ιούλιον καί Αύγουστον άναδίδον λευκά 

άνθη. Ί Ι  ρίζα του περιέχει τό πλειότερον δηλητήριο·/, καί τήν 
[λ εν άνοιξιν καί τό θέρος γίνεται στρογγύλη, όμοια σχέδόν ιός 

■ς ρ!ζα τού σέλινου, τό δέ φθινόπωρου μακρά καί όμοια [λέ τήν 

ρίζαν τού δαυκίου. 'Η  όμοιότης δε αύτη καθίσταται πολλάκις 

αιτία διαφόρων δυστυχημάτων- διότι οί χωρικοί καί ο: άγνοούν- 

τες  τα ύτα  έκλαμ.βάνοντε; αύτά άντί τών άνω μνημονευθέντων 

φυτών τά  τρώγουσι, γενύμενοι ούτω πρόξενοι τού σώματός των 

διαφόρων ασθενειών, καί αυτού τού θανάτου πολλάκις.

Τ ό  Β α τ ρ ά ρ ιο ί'  γντόι\  Τό δηλητηριώδες τούτο φυτόν φυτρό- 

νει εις λάκκους υδατώδεις καί μέρη υγρά μέχρι 2  ποδών υψους- 
Ό  χυμώδη; αυτού καυλός διαιρείται εις πολλούς κλάδους, ο ί- 

τινες αΰξανόμενοι σχηματίζουσι θυσάνους εν εΐδει «λεξιβροχίου. 

Οί μίσχοι ίτό κουτσά·/·.) των φύλλων είναι στερεοί συγκεκολλη- 
μένοι παρά τον καυλόν, καί διαιρούνται εις τρία ιδιαίτερα φύλ
λα , δηλ. εις ΰπομήκη, ε ί; εχοντα κορυφήν όξείαν, καί εις οόον- 

τοτά . Περί τον Μά'ίον άνθεΐ κατά τάς κορυφάς τών κλιόνων μ.ι- 

κρ'ά καί κίτρινα άνθη,, έν τώ  μέσω τών όποιων κείτα ι η περι- 

έχουσα τόν σπόρον ωοειδή; καί πράσινη σποροθήκη, ή καί άλ

λως λεγομέ-.η σπερματίς τών άνθέων, ή τις εΰρίσκεται όι; επί 

το πλείστον εν τώ  μέσω τού άνθους, καί σύγκειται εκ τριών [λε

ρών, ήτοι ά.) εκ τής οπής, ή τ ι; είναι τό  άνώτατον [λέρος τής 

σπερυ.ατίδος, Ιχουσα διάφορα σχήματα καί στόμια, ο", έκ τού 

σωληνίσκου, όστις είναι ή μεταξύ τής οπής καί τής σπόροθήκη; 
καλάυ.ης, έχων ομοίως διάφορα σχήματα, καί γ\) έκ τής κα

θαυτό λ.εγο λένης σποροθηκης, ή τ ι; περιέχει καί τρέφει τόν σπό
ρον τού άν')ους, οι’ οϋ παράγονται καί πληθύνονται ετερα είδη 
τής α υτή ; τά ξεω ς τών φυτών. Τό φυτόν τούτο είναι τοσούτον 
δηλητηριώδες, ώ στε τά  αποτελέσματα αυτού είναι δεινότατα, 
καί αύτή ή άναθυμίασι; τούτου, όταν τυχόν καταπατηθή, προ

ξενεί εις τόν άνθρωπον πόνους καί σκοτοδινίασιν, ό δέ χυμός 

του , έάν έγγίση τό δέρμα τού άνθρώπου, εκφέρει φλεγμονόιδη 
καί δυσίατα εξανθήματα, τρωγόμενον δέ προξενεί πόνους δριμυ- 

τά τους, καί πολλάκις τόν θάνατον. Τήν σήμερον όμως ή ιατρική 

επ ιστήμη μεταχειρίζεται ενίοτε τό  φυτόν τούτο λίαν περιεσκεμ- 

μένως πρός ΐασιν διαφόρων ασθενειών.
Τ ό  Α ο ψ το α ό ίς .  Τό φυτόν τούτο εΰρίσκεται εις πολλά πυκνά 

δάση τή ς Γερμανία; αύξάνον άγριον ύψους ολίγων τινών ποδών, 
ένεκα δέ τών τερπνών αυτού άνθέων σπειρόμενον τό  φθινόπωρον 

είς κήπου; καί ανθώνα; φθάνει διά τής καλλιέργεια; καί τής πε-

δόχροα αυτού άνθη αναφαίνονται προ τών φύλλων κατα τους, 
μήνα; Φεβρουάριον καί Μάρτιον, εύωδιάζοντα τερπνότατα, ταύτα 
δε δεν έχουσι μίσχους, άλλ’ είναι στερεώς συγκεκ.ολλημενα μετά  

τού καυλού. Έ ξ  αυτών γεννώνται ΰπομήκεις, στρογγύλοι και 

κόκκινοι καρποί, οϊτινε; περιέχοντε; σπέρμα χρώματος αιθού' 
ώριμάζουσι περί τόν ’Ιούλιον, ότε τό χρώμα των μεταβάλλεται 

καί εις ΰπομέλαν. Οί καρποί ούτοι, είναι δηλητηριώδεις καί τρω- 

γόμενοι προξενούσι σφοδράν διάρροιαν καί τελευταίον τόν θάνα

τον. Έ κ  τών κόκκων τού φυτού τούτου οι ζωγράφοι κατασκευα- 
ζουσι χρώμα ερυθρόν χρησιμώτατον εις τ ά ; εργασίας των.

Έ .Ι.Ιέΰ ορος  ύ Μ έ.Ιας . Τό φυτόν τούτο φυτρόνει άγριον εις 

τούς (ϊουνώδεις τόπους τής Αυστρίας, Ε λ β ετ ία ς , Ιταλίας, και
* . ,  \ t r ,  ιεις πολλούς κήπου; τής Γερμανία; και ετερων χωρων. Απο τας 

ποροιδει; καί ινώδεις αυτού ρίζας φύονται παχείς καυλοί, εις 

τών οποίων τάς κορυφάς φυτρόνουσιν ολίγα τινά φύλλα οόον- 

τω τά . 'Ωσαύτως έκ τής ρίζης του φυτρόνει καί ό άνευ φύλλων 

μ ίσ χο ; τού άνθους του, όστις ενίοτε έχει δύω, κοινώς όμως έν 

πεντάφυλλον καί ροδόχρυυν άνθος. ’Ανθεί δέ κατά τόν Μάρτιον 

καί τόν ’Απρίλιον, ενίοτε δέ καί έν τώ  μέσω τού χειμώνος κατά 

τούς μήνας Δεκέμβριον καί ’Ιανουάριον. Αι ϊνε; τών ριζών αυτού- 

τρωγόμ.εναι προξενούσιν έξαψιν, στενοχώριαν, και αυτόν τόν θ ά - 

ί  νατον. Οί επιστήμονες όμως ιατροί μεταχειρι,όμενοι αύτάς μετά 

! προσοχή; θεραπεύουσι διαφόρου; άσθενείας. Οί αρχαίοι μ ετ ε -  
χειρίζοντο τόν Έλλέβορον όις ιαματικών κατά διαφόρων νόσων,

| πρό πάντων ψυχικών, ήτοι τή ς παραφροσύνης, μανίας, φρενοβλα- 

j βίας καί ετέρων ασθενειών.

Ύ υ σ χ ίο ¡tor. ύ Μ ί.Ιας . Τούτο είναι φυτόν φαρμακερώτατον, 

φυτρόνον σχεδόν καθ’ ολην τήν Ευρώπην ε ί; ερείπια, λεωφόρους 
καί τοίχους. Καί τόν μέν πρώτον χρόνον τής έμφανίσεώς του εί

ναι θάμνος χαμηλός, τόν δέ δεύτερον άναβλαστάνει καυλού; ύ

ψους δύω ποδών, κατά τ ά ; κορυφάς τών οποίων αναφαίνονται 

άνθη, άτινα έχουσι χρώμ-α έξωθεν μέν πρός τό κίτρινον άποκλί- 
νον, έσωθεν δέ ιώδες. Ί ΐ  δυσώδης οσμή τών παχέων αυτού φύλ

λων προξενεί ζάλην, τούτου δέ ένεκα είναι ώφελιμώτατον ν’ απο

μακρύνεται τ ι ;  τού φυτού τούτου. Οί σπόροι δέ τούτου, καί τό 
έκ τού σπέρματος αυτού εξαγόμενον, ώς καί ολόκληρον αυτό τό 
φυτόν είναι δηλητηριώδες, προξενούν μανίαν θανατηφόρο·/. Οι 
σήμερον όμως ιατροί ώφελήθησαν καί εξ αυτού τού επιβλαβούς 

φυτού' διότι παρέχουσιν εις διαφόρους ασθενεί«; μ.ετά προσοχής 

μικρά; τινας δόσεις τούτου πρό; θεραπείαν αυτών.
7/ αρχευύος· ( I  a rb re  d u  V eru is.)  Τό δένδρον τούτο φυ- 

τρόνει έπι τή ς ’Ιαπωνία; καί τής άρκτώας ’Αμερική; μέχρι Ιϋ  

καί 2 0  ποδών ύψους. Τά φύλλα του είναι μακρά λήγοντα εις 

οξείαν, καί ό μ ίιχ ο ς  αυτών λευκοκόκκινος. Τό φθινόπωρον γ ί
νονται ό'λα ΰποκόκκινα καί καταπίπτουσι. Τά κίτρινα αυτού 

άνθη αναφαίνονται τόν ’Ιούλιον παράγοντα κόκκους κίτρινους. 

Τό φυτόν τούτο αυξάνει καί κατά τούς υπαίθρους τόπου; τής Γερ

μανίας, άλλ’ όμως δεν υποφέρει τούς τραχείς χειμώνας, ούτε 
πληθύνεται ένεκα τής δηλητηριώδους φύσεώς του, άλλα διατη

ρείται ώς έπί τό πλείστον κατά τού ; βοτανικούς κήπους. Ί Ι  
δηλητηριώδης αυτού δύναμις δραστικωτάτη" διότι τάς θερμά; 

τού θέρους ή ¡λέρας αί αναθυμιάσεις προξενούσα κίνδυνον καί εις 

άπόστασιν 10 ποδών μακράν τού δένδρου τούτου, ή δέ άφή του 
είναι έτι μάλλον έπιβλαβής, μάλιστα δέ πρέπει μεγάλοι; νά 

προφυλάττηται ό άνθρωπος άπό τόν ύπό τήν φλούδαν αυτού 

λευκόν, δυσώδη και γαλακτώδη χυμόν, διότι προξενεί εις τον 

έγγίζοντα αυτόν δριμύτατα πρίσματα καί εξανθήματα, άτινα 

πολλάκις ανίατα καθίστανται. Μεναλειτέρους δέ κινδύνου; π α -

ΑΝ ΛΤΟΛΙΚΗ  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ 1Σ .

ρεχει όταν ριφθή εις τό πύρ διότι ό άναπνέων τάς άναθυμιάσεις 

του τότε πρίσκεται τα χέω ς καθ’ όλον τό σώμα, 'ΐ !  δηλητηριώ
δης όμως αυτού ϊδιότης δεν βλάπτει ομοίως όλους τούς άνΟρώ— 

που;, ώς τινες κολλητικά1, άσθένειαι δέν προσβάλλουσιν άνεξαι- 

ρέτοι; όλου;" διότι εχομεν πολλά παραδείγμ-ατα, δι* όιν άπο- 
δεικνύεται ότι τινές ψηλαφήσαντες ιό  φυτόν τούτο δέν Ιπαθον 

οΰδεμίαν βλάβην. Οί Ίάπονες κατασκευάζουσιν έξ αυτού στιλ- 

πνότατον βερνίκιον.

’ ¡ιηνίτΐ)ΐ: ύ Ε ρ υ θ ρ ό ς .  Το φυτόν τούτο ανάγεται εις τό γέ
νος τών άμανιτών, κοινώς μανιτάρια λεγομένων, άτινα πάντες 

σχεδόν τρώγουσι με θ’ ηδονής, άλλ’ όμως μεταξύ τών διαφόρων 

ειδών τούτων ΰπάρχουσι καί πάμπολλοι δηλητηριώδεις, ο'ίτινες 

ενίοτε όμοιάζουσι τόσον μέ τού ; αβλαβείς καί τούς πρός τροφήν 

χρησίμους, ώ στε πολλάκις καθίστανται αιτία ένεκα άγνοιας 

πρόξενοι θανάτου εις διαφόρου; οικογένειας. Μεταξύ τών φθορο

ποιών τούτων άμανιτών είναι καί ό άνω μνημονευθείς, φυτρόνων 

τό θέρος έν καιρώ υγρασίας ε ί; δάση δρυών καί φηγών. Τό άνω 

μ,έρος τού φυτού τούτου είναι αίμ.ατόχρουν, άποκλίνον ενίοτε πρός 

τό λευκόν, ό καυλός αυτού είναι λευκός. Τό φυτόν τούτο έχει 

δριμ.εϊαν καί καυστικήν γεύσιν προξενούν θανάσιμ.ον εμετόν. Ί Ι  

διάκρισις τού ερυθρού τούτου άμανίτου άπό τού πρός τροφήν 
χρησιμεύοντας είναι δυσχερέστατη καί ΰπ’ αυτών τών έμ.πείρων 

τών πρό; συλλογήν τοιούτων ένασχολουμ-ένων, είναι δυσχερες-άτη 

προτιμότερον Οά ήναι ν’ άπέχη τις τών ερυθρών τούτων άμανιτών.

Μεταςύ τών φαρμακερών άμανιτών ΰπάρχουσι πολλά είδη, 

άτινα πάς τ ι ;  δύναται νά γνωρίσγ άναγινιόσκων τά περί αυτών 

έκτεταμένω ς είς συγγράμματα τής Βοτανικής. ’Ενταύθα δέ ημείς 

χάριν τών αναγνωστών τή ς ’Ανατολικής Έπιθεωρήσεως, θέλομ.εν 

περιγράψει έν ¿λίγοι; δύο μόνον εϊδη τούτων, ήτοι τόν Α ίθόν  
Α αανίτηι-, καί τόν Μ υιοαμ ατίτηχ .

Ό  Α ίθός (ψ αν ίτη ς  έχει κορυφήν χωνοειδή, πεποικιλμένην 
διά πολλών στιγμάτω ν καί πλήρη μικρών τριχών, καυλόν δέ 
κοίλον, καί έν τώ  μέσω τής στρογγύλης κορυφής του εντεριώνην 

φαιάν. ’Αναφύεται κατά τόν μ,ήνα Αύγουστον εντός δασών κα; 

πεδιάδο»ν. Τινές εξ άπειρίας έκ.λαμ.βάνουσιν αυτόν άντί τού άβλα

βούς 'Απαλού καλουμ.ένου άμανίτου, γενόμενοι ούτω πρόξενοι 
ίσως καί έκ λαιμαργίας άπροσδοκήτων δυστυχημ.άτων.

Ο  Μ υ ιοαρ α ι ίτης. Τό φυτόν τούτο φυτρόνει εις ξηρούς, άα- 

μώόεις καί ορεινού; λειμώνας καί βοσκάς άπό τόν μήνα Αύγου
στον μέχρι τού φθινοπώρου. Ί ΐ  κυρτή καί αίθοκόκκινος αυτού 
κορυφή έχει πολλά μικρά, λευκόφαια καί «ίμ.ατόχροα στίγματα  

ατινα καθιστώσι τήν επιφάνειαν αΰτού τραχείαν καί ανώμαλον, 

ο όε καυλός του , έχει χρώμα ΰπόλευκον καί παρά τήν ρίζαν, 

σχήμ.α ώοειΛες. II γεύσίς του είναι δριμ,εΐα καί ή οσμή του δυ
σώδης. Ιό  φυτόν τούτο τιθέμενον έντος υδατος μ ετά  ζαχάρεως 

ίνα προσελκύη τ ά ; μυία; έξολοθρεύει αύτάς, ομοίως δέ καί τούς 

κοριούς όταν συντριφθή καί άλειφθώσι δι’ αΰτού αι σχισμ.άδες 
τή ς κλίνης. Ο άμ-ανίτη; ούτος πολλά πολλάκις δυστυχήματα 
εις τινας αδαείς τών συνεπειών τούτου έπροξένησεν, αν καί τό 

σχήμά του καί ή μορφή παρέχει πλείστα όσα διακριτικά γνω
ρίσματα πρός αποφυγήν τούτου.

— Γράγνυσ ό -Vα ιιχ ό ς .  Τό φυτόν τούτο είναι δηλητηριωδέστα- 

τον καί λίαν καταστρεπτικόν' διότι οί άπειροι καί οι παίδε; 

άπατώμενοι τρώγουσι τούς κερασοειδείς αΰτού καρπούς. «1>υτρό- 
νει δε εις τήν Γερμανίαν είς βουνά καί εις δάση κατασκια, έχον 

ύψος μέχρι σχεδόν (ί ποδών. Τά φύλλα του είναι ωοειδή, μήκους 
β δακτύλων, καί πρός τό κά τω  μέρος κίτρινα, καί άνθη κοίλα 
ιώδους, οι δέ καρποί οταν ώριμ.άζωσιν έχουσι χρώμα σχεδόν μ έ- 

λ.αν, ώς τά ώριμα κεράσια. Πολλάκις οί παίδε; τρώγουσιν αΰ

τού ; τούς καρπούς, δελεαζόμενοι ΰπό τή ς γλυκύτητός τω ν, καί 

ούτοι γίνονται αιτία  τρομερών αποτελεσμάτων τής δηλητηριά- 

σεως, συχνάκις δε καί τού θανάτου, έάν εγκαίρως ιατρική τις 

βοήθεια δεν προφθάσγ, τάς συνέπειας. Οί ιατροί ένίοτε^μετα- 

χειρίζονται περιεσκεμμένως καί τά  φύλλα, καί τάς ρίζας καί 

τούς κόκκους τού φυτού αυτού ώ ; δραστήριου ιατρικόν εις τινα 
δυσίατα πάθη.

Αγρυχτος ύ ΚηπαΤος· Καί ούτος είναι ομοίως φυτόν ολέθριου· 
Αύςάνει μέχρι 2 ποδών, φυόμενου ώς έπί τό πλείστον εις κήπους, 

εις πλατείας, καί μάλιστα κατά τούς τοίχους κα ί τά  έρείπια. 

Ανθεί όε κατά τόν μήνα Αύγουστον άνθη λευκά, καί εχει κόκ

κους μελανούς, τούς οποίους τρώγοντες πολλάκις οί παίδες έκ 

λαιμαργίας προοπίπτουσιν εις μέγαν κίνδυνον ένεκα τής δηλη- 
τηριόιδους αυτών φύσεως.

-ότρύχκος ύ Γ .ΐυχνπ ιχρος. Τό φυτόν τούτο φύεται κατά τού ; 
φραγμούς, χαράδρας, καί τούς σκιερούς τόπους όλης τής Ευρώ

πης. Είναι δε φυτόν θαμνοειδές καί διαρκεί περί τά  δέκα έτη 

περίπου, λ ύ ράνει ικανώς καί περιτυλίσσεται περί τού ; πλησίον 

θάμνους, τούς τοίχου; καί τούς πασσάλου; Τόν Ιούλιον καί 

τον Αύγουστον άνθούσιν οί νέοι πράσινοι αΰτού κλάδοι ίόχοοα 

άνθη, έξ ών έπειτα  παράγοντα1, μικροί, μακοοστρόγγυλοι, απα

λοί καί .κόκκινοι καρποί. Τά φύλλα του έχουσι σχήμα καρδίας, 

και οξεα καθώς ή λόγχη. Αί συλλεγόμεναι ετησίως νέαι ρίζαι 

καί τά  φύλλα αΰτού μεταχειρίζονται ΰπό τών ιατρών έπωφελώ; 
εί; διάφορους άσθενείας μετά  μεγίστης προσοχής, ένώ οί ¿ιραΐοι 

έρυθροί αΰτού καρποί είναι δηλητηριώδεις.

Ή  Αατρχοχέρασος. Αύτη είναι θάμνος δενδρώδης, Ιχουσα 
ύψος περίπου μέχρι 6  πήχεων, καί ουραία, αειθαλή, καί στιλπνά 

φύλλα, άνθη δέ λευκά καί εΰώδη, καί καρπούς πρός τό μέλαν 

χρώμα μάλλον άποκλίνοντας, βοτρυώδεις καί όμοιους πρός κε
ράσια. Φυτρόνει άγρια παρά τούς αίγιαλούς τής Μαύρης θαλάσ

σης καί έπι τής Συρίας, ευδοκιμεί όμως είς τόπους ανοικτούς 

και κα τά  τά εύκρατα μέρη τή ς μεσημβρινή; Γερμανίας. Ό  καρ

πός αΰτής είναι φαρμακερός περιέχων πηρίνα σκληρόν, τά  δέ 

άνθη καί τά  πράσινα φύλλα της έχουσι θέαν άξιοθαύμαστον πα

ραπλήσια·/ τών άνθέων τής πικρής αμυγδαλής, είναι όμως φαρ

μακερά καί επομένως λίαν έπικίνδυν* τόσον, ώ στε ολίγαι σ τα 
γόνες τού ες αΰτών παραγομένου ελαίου, ή υδατος, προξενούσιν 
έντός ¿λίγων λεπτώ ν τόν θάνατον είς άνθρώπου; καί ε ί; ζώ α .

'Α υειιώπ/ ή Ιό χ ρ ο ιχ ,  τό  κοινώς άνεμολούλουδον λεγόμενον' 
διότι ό άνεμος εύκολοι; τά  φύλλα αΰτού σκορπίζει. Τό φυτόν 

τούτο είναι όμοίω; δηλητηριώδες, προξενούν μέγιστόν κίνδυνον 

άπερισκέπτως μεταχειειζόμενον, έν<ύ έάν μετά σκέψεως δοθή 
ΰπό ιατρών ε ϊ ;  τινας άσθενείας καθίσταται ωφέλιμον. Φύεται δε 

άγρια έο’ όλης τής Γερμανίας καί έπί τής αρκτική; Εΰρώπης, 

κατά τούς ξηρούς καί προσήλιους τών δασών τόπους, διαρκούσα 

έπί πολλά έτη. Έ ν  καιρώ τή : άνοίξεως άνθεί καί μ ετά  ταύτα 
παράγει φύλλα χρώμα μάλλον κίτρινου. Τά άνθη της έχουσιν 

ώραΐον χρώμα πρό; τό αιθόν άποκλίνον καί έντός αΰτών θύσα

νον χρόιματος κίτρινου, οί δέ καυλοί καί οί κάλυκες αΰτής είναι 
κεκαλυμμένοι με λεπτόν καί άργυρόχρουν χνούδι. Τό περίερνον 
τού φυτού τούτου είναι ότι ένώ έν καιρώ χειμώνος ξηραίνεται 

όλον μέχρι τής ρίζης, τήν άνοιξιν ζωογονείται καί άναβλαστά- 
νει πάλιν παρέχον θέαν όιραίαν καί ποικίλη·/.



U 2  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΕΠ ΙΘ ΕΩΡΗ ΣΙΣ.
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Β '.

Π ιρ Ι ’Ρ όύω κ.

Τά Ρόδα έθεωρήθησαν καί θεωρούνται ύπό των ανθρώπων ώς 

ή εύπρέπεια και ό στολισμός των κήπων καί ώς τά  προσφιλέ
στατα  άνθη δλου τού κόσμου' διό καί ύπό τών αρχαίων καί ύπο 

των νέων ποιητών άνθρο/πιναι καλλοναί προς αύτά παρεβλήθη- 

σαν. Ή  καλλιέργεια τών ρόδων άνεπτύχθη σήμερον τόσον, ωστε 
δεν υπάρχει κήπος όστις νά μ  ή έχη τουλάχιστον εν ή καί πλειό- 

τέρα είδη τούτων. Σήμερον αριθμούν περί τά ς 1 5 0  διαφόρους ποι

κιλίας αύτού, έχούσας τήν άρχήν των εκ  τή ς καλούμενης άγριορ- 
ροδής, περιεχούσης πέντε πέταλα  καί αόριστον αριθμόν στη

μόνων.

Τά μονόφυλλα ρόδα είναι γνήσιον φυτον τή ς Ευρώπης, καί φυ- 

τρόνουσιν άγρια άνευ τινός καλλιέργειας, κατά τους λόφους, τα 
δάση καί τά  ξηρότερα όρη. Τά πολύφυλλμ όμως ρόδα, άτινα ί

σως έκ τής Άσίας έφέρΟησαν εις την Εύρούπην, άπαιτούσι καλ

λιέργειαν καί φροντίδας μεγάλα; κατά τους υπαίθρους τόπους 

καί πολλάκις κατά τους θερμούς. Ή  ποικιλία τών ρόδων είναι 

μεγίστη ' διότι ύπάρχουσι τοιαύτα λευκά, ερυθρά, κίτρινα, πυρό- 

χροα, μελανοκόκκ',να, καί πορφυρά, προσέτι κατά τό  σχήμα ρα

β δω τά , κηλιδωτά καί παντελώς διάφορα προς άλληλα κα τά  τήν 

κατασκευήν'ένταύθα δε θέλομεν περιγράφει τά  κυριώτερα τούτων 

άρχόμενοι από τού καλουμένου ερυθρού ρόδου τού Πολυφύλλου.

Τό ^όδον τούτο είναι Ιν τών ώραιοτέρων άνθέων, καί διά τό 
ευπρεπές αύτού σχήμα, καί διά τό  χαρίεν λευκοκόκκινον χρώμα, 

καί προσέτι διά τήν τερπνήν ευωδίαν. Τά ρόδα τα ύτα  είναι εις 

όλου; γνωστά διότι εόρίσκονται σχεδόν εις όλους τους κήπους. Ή  
ροδή (τριανταφυλλιά) αύτού εχει μεγάλα φύλλα, και παρ’ αύτά 

ετερα μικρά ωοειδή καί πρός τούτοις άκάνθας πολλά;. "Υψος έ 

χει 3  μέχρι 4 ποδών, καί καρποφορεί σπανίως" διότι τά  άνθη 

τ η ; είναι πυκνόφυλλα. ΓΙΙ ροδή αυτή ώνομάσθη πολύφυλλος έκ 
τών πολλών φύλλων τών άνθέων της.

Λ ινχ όροόοκ  εό Πο.Ινφυ.Ι.Ιον. Τό ουτόν τούτο μέχρι τινός ή -  
το  σπάνιον. Τούτο έφέρθη κατά πρώτον εις τήν ήπειροτικήν Ε ύ- 

ρώπην έκ τής ’Αγγλίας, ότε εκάστη ίίζα  αύτού ήγοράζετο άντ- 

πολλών χρημάτων. II ώραία κατασκευή αύτού, ή λεπ τή  καί δι
αφανή; λευκότης, τά μεγάλα καί πολλά φύλλα, καί ή τερπνότα
τη εύωδία του καθιστά τήν ροδήν ταύτην άνθος πολυζήτητον. 

Τό άνθος τούτο εχει ιδιαίτερόν τ ι διακριτικόν σημείον το  εξής' τά 
εξωτερικά φύλλα του εις τήν κλειστήν κάλυκα έχουσι κύκλον αΐ- 

θόν, καί τού ανοικτού ρόδου ό ανώτερο; κύκλος τών φύλλων εί

ναι κα τά  τό μέσον αρκούντως σχιστός. Ί Ι  ροδή αυτή αυξάνει ώς 
καί ή άνω μνημονευθεϊσα 3  μέχρι 4 ποδών.

Κ ι τ ρ ικύρούοκ τ ό  H o J v f v J J o r .  Τό είδος τούτο τών ρόδων δεν 

υποχωρεί τά πρωτεία εις τά  λοιπά διά τήν ωραιότητά του. όσον 
όμως είναι κοινός ό θάμνοςσκύτοϋ εις όλους σχεδόν τους κήπους, 

τοσούτον είναι σπάνιον νά εύρεθή έπ ’ αύτού *ν άνθος ¿>εαΐον καί 

εντελώς ίνθισμένον όλαι σχεδόν αί κάλυκες αύτού διαρρήγνυν- 

ται καί διασκορπίζονται έως τού μίσχου, πριν «νοιχθώσιν εντε

λώ ς, καί τρώγονται καί διαφθείρονται υπό μικρών τινων κανθά

ρων. Τούτο δε συμβαίνει, διότι ή ροδή αύτη δεν υποφέρει ούτε 

μεγάλην υγρασίαν, ·ύ τε  τον ήλιον, αλλά προτιμά τόπον ξηρόν 
καί σκιώδη. Τό σχήμα καί τό  χρώμα αύτού τού ρόδου είναι 
ωραιότατον, καί αληθή; στολισμός τών κήπων" στερείται όμως 

ευωδίας. Ό  θάμνος του αύξάνει G μέχρι; 8  ποδών, ίχων πολλά; 
άκάνθας, λυγηρούς κλώνους, καί πλ.ήθος μικρών φύλλων.

Τ ό  Π ορψυρόροόοκ. Τό ρόδον τούτο είναι γνωστόν διά πολ

λών ονομάτων. ’Ονομάζεται δε ρόδον πορφυρούν, ρόδον τής Προ- 

βιγγία; κτλ . καί ανήκει εις τήν τάξιν τών ωραιότερων, πρός δια- 
τήρησιν δε τής καλλονής αύτού απαιτείται μεγίστη καλλιέργεια 

καί έπιμέλεια" διότι νοθεύεται εύκόλως, καί έπειτα  παράγει 
άνθη άσχημα χρώμα ανοικτού ερυθρού.

Τά μεγάλα καί πυκνόφυλλα αύτού άνθη, ή βαθεΐα πορφυρά 

καί έν είδει βελούδου στιλπνότης αυτών, ητις ύποκλίνει σχεδόν 
πρός τό  μέλαν, τό γαλανόν καί στιλπνόν χρώμα τών φύλλων, 
καί ή έντό; αύτών χρυσή σποροθήκη, παρέχουσιν εις τό ρόδον 

τούτο θέαν μεγαλοπρεπή. Τά φύλλα τής ροδή; ταύτης είναι 
ίκανώς μ.εγάλα καί λευκόπράσινα, οι κλώνοι όλιγώτερον ακαν

θώδεις, τρυφεροί καί ύποπράσινοι, οίτινε; σχηματίζουσι θάμνον 

πυκνόν, ύψους 2 μέχρι 3  ποδών, προσβαλλόμενον εύκόλως υπό, 

τού ψύχους. ’Επειδή δε έχει άνθοστήμονας πολλούς, παράγει 
καί πολλούς καρπούς, οίτινε; εχουσιν εύωδίαν λεπτήν μεν, αλλά 

τερπνήν. Υ π ά ρ χ ει δε προσέτι καί έτερον είδος πορφυρού ρόδου 

έχον τά  αύτά φύλλα και τού ; αύτού; κλώνους, μ ε τήν διαφοράν 

όμως ότι 5 θάμνος τούτου γίνεται υψηλότερος, ισχνότερος καί 

μάλλον πυκνόφυλλος τού πρό μικρού μνημονευθέντος, καί γεννά 

άνθη πορφυρότερα καί στιλπνότερα. Τό ρόδον δε τούτο έχει ιδι

αίτερον διακριτικόν γνώρισμα μεταξύ τών λοιπών τό εςή ;" τήν 

μεν εσπέραν κλείεται τό ήμισυ, καί τά  πράσινα φύλλα τού θά

μνου αύτού μαραίνονται, περί δε τήν μεσημβρίαν, φ ω τίζοντο; 
τού ήλιου, πάλιν ανοίγεται, καί τά  φύλλα τού θάμνου άνίσταν- 

τα ι όρθια.

Τ ό  Μ ικρό)' Πο.Ινιρν.ί.Ιοκ· Τό ρόδον τούτο μεταξύ τών λοι
πών παρέχει εις τον θεατήν μεγίστην εύχαρίστησιν διά τό  κά λ- 

λος αύτού, τό σχήμα καί τήν κατασκευήν. Πατρίς δέ τής ροδής 

ταύτης είναι ή Πορτογαλλία" διότι λέγουσιν ότι μετεφέρθη έκει- 
θεν.τό πρώτον ε ΐ; τήν Αγγλίαν ύπό τού κυρίου Βλανδφόρ. Τά 
ρόδα αυτής είναι σχεδόν απαράλλακτα μ ετά  τού ερυθρού κατά 

τό σφαιροειδές σχήμα καί τό  λεπτόν χρώμ.α, πλήν δέν φυτρό-  

νουσιν ώ ; εκείνα άποκεχωρισμένα, άλλ’ ώς έπί τό πλεϊστον θυ- 

σανοειδώ; ούτως, ώ στε πολλάκις κρέμμανται άφ’ ενός κλάδου 

6 έως 8  τοιαύτα. Κλώνου; δέ έχει πολλούς μέ ολίγα; άκάνθας 

χρώματος πρασίνου, καί αποκτά ύψος πολλάκις 0  μέχρι; ~ πο

δών.

'ΡοΛη ή κριιιη ,ιτίι ί) γα,Μ ιχή· Αύτη είναι χρησιμ.ωτάτη εΐ; 
τούς ωραίους καί πρός τέρψιν καλλιεργημένους κήπους" διότι εις 

τούς τοίχους καί τούς πασσάλου; έπιμελουμένη καλώς αύξάνει 

κατά τό ύψος μέχρι I 8  ποδών" οθεν έπικαλύπτουσι δι’ αύτής 
τούς τοίχου; τών κήπων -καί σχηματίζουσι ν αψίδα;" άνθεΐ δε 
κατά τούς μήνας ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον. ΙΙαράγει πάμπολλα ρόδα, 

ίκανώς μεγά λα , ανοικτά καί λίαν ερυθρά, όχι όμως εύώόη ώ ς 

τά  πολύφυλλα. "Ε χει δέ φύλλα πράσινα καί πυκνά, άκάνθας ολί
γα ; καί κάλυκας διαφόρου σχήματος, τών όποιων τό μέν κα

τώτερον μέρος είναι ακανθώδες, τό δέ άνώτερον λεΐον. Καρποφο
ρεί σπανίως" διότι ενώ ώριμάζουσιν οί καρποί, μαδούσι σχεδόν 
πάντοτε καί καταστρέφονται ρίμα τή  γενέσει των.

'Ροόη  ή Α ινχή. Αύτη ανάγεται εις τήν τάξιν τών καλ.λίστων 
ροδών διά τά άρωματικώτατα καί ωραιότατα άνθη ττ,ς. Εχει 

ρόδα άργυρόφαια μάλλον παρά λευκά, καί φύλλα μεγάλα πρό; 

μέν τό άνω μέρος βαθέα πράσινα, πρό; δέ τά  κάτω  λευκοπρά- 

σινα. ΙΙαράγει πολλά άνθη" διότι φυτρόνουσι πολλάκις άφ’ ένό; 
μόνον βλαστού 8  έως 1Β ρόδα μεγέθους μ.εγάλου, εχοντα ενίοτε 

διάμετρον 4 δακτύλων. Αί σποροθήκαι τη ς είναι μακριά καί λε- 
πτυνόμεναι ολίγον κ α τ’ ολίγον πρός τά  άκρα έξισούνται κ-ατή
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~άχος μ.έ τόν μίσχον. Ή  ροδή αύτη αύξάνει μέχρι 2  ποδών, 

έχουσα κλώνους πλήρεις άκανθών. Σπανίως υποφέρει τού; τρα- 

χ ε ΐ ;  χειμώνας τών αρκτικών χωρών, προτιμώσα μέρη ύπαιθρα 
και σκιερά, καί γην λιπαράν. ’Ανθεί δέ κατά τούς μήνας ’Ιούνιον 
καί ’Ιούλιον.

Α ίνχ οχ ίτρ ικος  "Ροδή τής Σ κ ω τίας . Ή  ροδή αύτη διακρίνεται 

όλων τών λ.οιπών διά τών ό,ραίων, μικρών καί πυκνών αύτής 

φύλλων, καί προσέτι διά τήν πλησμονήν τών ρόδων της. Τά 

άνθη της είναι ά πλά, μ.έ χρώμ.α λευκοκίτρινον καί καθ’ υπερβο

λήν ωραίον, οί όέ καρποί γίνονται μελανοκόκκινοι καί στρογγύ- 
λοι σχεδόν <ύ; τά  κρόμ.μυα. Ό  θάμνος τ η ; είναι χαμηλός, ύψους 

μόλις 3  ποδών, πλήρης άκανθων" όθεν ονομάζεται καί πολυά- 

κανθος ροδή. ΙΙατρίς δέ αύτής είναι ή Σκωτία" διό καί τούς δρι- 

μυτάτου; χειμ.ώνας υποφέρει αύξάνουσα καί πολλάπλασιαζομένη 
συχνάκις διά τών στελεχών.

Ρ ύ όο ι τό Α ίδνμοκ. Τό ρόδον τούτο θεωρείται ώς Ιν τών 

ωραιοτάτων καί έρασμιωτάτων διά τό  λεπτότατον χρώμα καί 
τήν ποικίλην αύτού μορφήν. 'II ροδή αύτού γεννά παρά τό σύ- 

νηθες έπί τού αύτού κλάδου ρόδα έτερόχροα, ήτοι ερυθρά καί 

λευκά. Πολλάκις ό αύτό; σχεδόν μ ίσχο ; διαιρείται μ-όνον έπί 

μικρόν ε ΐ; μικρά κλωνάρια, έν οίς ύπάρχουσι ρόδα διαφόρου χρώ- 

μ.ατος, ήτοι έ'αρτώνται έξ ενός καί μόνου ρόδον λευκόν καί ρό- 
όον ερυθρόν, ως αδελφοί δίδυμ.οι" διό καί ούτως ώνομάσθη. Εις 

τήν ’Αγγλίαν, όπόθεν κατάγεται ή ροδή αύτη, ώνομάζετο πριν 

'Υόρκη καί Λαγκάστρη, λαβούσα τό όνομα τούτο έκ δύο) οίκων 

άναμεμιγμένων εις τήν διεύθυνσιν τών πολιτικών πραγμάτων, 

οίτινε; έθετον ώς σημείον διακριτικόν τή ς πολιτική ; άποχρώ- 

σεως τό  άπεικόνισμα τών ρόδων τούτων, έξ ών οί μέν ώ ; σύμ- 

βολον είχον τό λευκόν ρόδον, οί δέ τό έρυθρόν. Γ0  θάμνος τού 
ποικίλου τούτου ρόδου έχει πέντε μέχρι; έξ ποδών μήκος, κλώ 

νου; απαλούς, άκάνθας σλίγας, καί έφ’ έκαστου μ.ίσχου φύλλα 

πέντε, χρώματος βαθέως πρασίνου καί μεγέθους ίκανώς μ.εγά
λου. Π ροδή αύτη άνθεί κατά τόν μήνα ’Ιούνιον, παρίχουσα 
θέαν θαυμασίαν καί διά τήν ποικιλίαν τών ρόδων της καί ?ια 

τήν πλησμονήν αύτών. Τό έρυθρόν καί λευκόν τών άνθέων τη ; 
χρώμ.α είναι λεπτότατον καί ωραιότατον, ή δέ οσμή τούτων 
αδύνατος. Η ροδή αύτη έπειδή είναι τρυφερά καί λεπ τή  δέν υπο

φέρει τό ψυχρόν κλίμα τών αρκτικών χωρών" διό καί έν καιρώ 
Οριμέως χειμώνο; παγόνει ολόκληρο; ό θάμνος ούτος μέχρι καί 
αύτών τών ριζών.

'Ροόή ή ¿χχρψ ής. Ή  ροδή αύτη ώνομάσθη ούτω" διότι τά  
άνθη, τά  φύλλα καί οι καρποί αύτής κλίνουσι πρός τά  κάτω, 
ένεκα τώ ν μακρών κπί λεπτών μίσχων της. Είναι δέ λίαν αξιο

σημείωτος διότι ενώ πασαι α! ροδαί είναι πλήρεις άκανθών, 

αύτη τούναντίον στερείται τοιούτων. Πατρίς δέ αύτής είναι ή 

Δαλματία καί ή Ουγγαρία, έχουσα ύψος 5  μέχρι; (ί ποδών καί 

κλώνους λεπτούς, τρυφερούς καί χρό)ματος βαθέως πρασίνου. Τά 
ρόδα τη ς είναι μικρά μέχρι I Ί ] 2  δακτύλου μεγέθους, χρώματος 
βαθέως έρυθρού καί σχήματος έν είδει καρδίας. ’Ανθεί δέ κατά 

τόν μήνα ’Ιούνιον, παράγουσα μακοούς έρυθρού; καί κατά τήν 

ποιότητα καλλίστους καρπούς.
Τ ό  μ ιχ ροκ  ρόό'σκ της Π ροβ ιγγ ίχς . Τούτο ονομάζεται καί 

Βατράχιον ρόδον" διότι τό μέγεθος καί τό σχήμα αύτού είναι 
έντελώς όμοια μ έ τ ’ άνθη τού βατραχιού, τού κοινώς λεγομένου 
άγριοσελίνου, ώνομάσθη δέ ούτω διότι ή πατρίς αύτών είναι ή 
ΙΙροβιγγία κειμένη κατά τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν· 'Η ροδή αύ

τού σπάνιοι; αύξάνει υπέρ τόν πόδα, εχουσα τρυφερωτάτους καί 

πρασίνου; κλώνους, καί ολίγα; άπαλάς άκάνθας. Ή  διάμετρος 

τώ ν ρόδων τούτων σπανίως υπερβαίνει τόν δάκτυλον, έχουσι δέ

χρώμα βαθύ έρυθρόν καί πολλάκις λευκού έρυθρού.

'Ροόή ή ιιειΰα.Ιής. Αύτη παραγει καθ’ όλον τό  έτος άνθη, 

πλήν ολιγώτερα έν καιρώ χειμώνο;" διό καί αειθαλής ώνομάσθη. 
Πατρίς δέ ταύτης τής ωραίας ροδή; είναι ή Κίνα, έκ τής/όποία; 

πρό ένό; σχεδόν έφέρθη καί μετεφυτεύθη εις τήν ’Αγγλία/ ύπό 

τινων περιηγητών. ΓΩς άνήκουσα δέ εις τήν τάξιν τών φυτών 

τών δυναμένων νά ΰπάρξωσι καί νά καρποφορήσωσι μόνον εις 

τά  θερμά κλίματα , δέν υποφέρει τα  εύμετάβλητα και ψυχρά 

κλ ίμ α τα , ούτε ευδοκιμεί έν ύπαιθροι κατά τού ; αρκτικούς τό 
πους τόν χειμώνα, αλλά φυτευομένη εις τάς κοινώς λεγομένας 

γλάστρας διατηρείται εις κήπους θερμούς καί έντός θαλάμων οΐ- 
τινες διά τού πυρός διατηρούσι τήν θερμότητα τήν δυναμένην 

νά σώση τά  άνθη ταύτα καί νά καταστήση τάς ρίζας τούτων 

Εκανάς νά παραγάγωσι καρπούς.

Ό  θάμνο; αύτής άποκτα ύψος 2  μέχρι 3  ποδών, έχων κλώ 
νου; καί φύλλα τρυφερά, μετά λεπτώ ν άκανθών, καί μίσχους 

τριφύλλους, τά δέ ρόδα τ η ; παρέχουσιν όσμήν τερπνοτάτην.

Ρ οόοκ  τώ>· Π αρθ έκω κ . Τό όιραίον τούτο άνθος ανήκει εις τό 
είόο; τών λευκών ρόδων, μεταξύ τών οποίων έξέχει κατά τήν 
ιοραιότητα. Ό  θάμνος αύτού είναι λ επ τό ς, ύψους μόλις 4 πο

δών, κλώνους δέ πρασίνους καί μίσχους πενταφύλλους μ ετ ’ ολί

γων άκανθών. Οι δέ κάλυκες αύτού όταν άνοίγωνται φαίνονται 

ώς σφαίραι διγ,ρημέναι κατά τό μέσον, όταν όμως άνοιχθή έντε

λώς τό  ρόδον καθίσταται έντελώς μέγα, πολύφυλλον καί ύπό- 
κυρτον, χρώματος λευκού καί στιλ-πνοτάτου, έχον έν τώ  μέσω 

έρυθράν τινα κηλίδα, έκτεινομένην έπ ί τού ήμίσεως μέρους τών 

φύλλων καί παριστώσαν τήν θέαν τού ρόδου τούτου τερπνοτάτην.

Βρνορροόη ή Μ ιγά .ΐη . II πατρίς ταύτης τή ς παραδόξου καί 
ωραίας ροδής νομίζεται πιθανώς ή Περσία. Έάν δέ τις παρατη- 

ρήση τούς νέους αύτής βλαστού; καί τούς κάλυκας, ίσως θά νο
μίση ότι είναι περιτετυλιγμένη με κοκκινοπράσινον βρύον, τού

του δέ ένεκα έλαβε καί τήν ονομασίαν ταύτην. Αύξάνει δέ οΰχί 
ώ ; θάμνος, άλλ’ οί κλώνοι αύτής άνυψούνται (ος λεπ τοί κοομβί 

ύψους μέχρι; 6  ποδών. Τά ρόδα της είναι μέτριου μεγέθους, ίκα

νώς πολύφυή.λα, ευώδη καί χρώματος έρυθρού πρός το  λευκόν 

άποκλίνοντος. Ό  βίο; ταύτης είναι βραχύς, ούτε ύποφέρει τόν 
τραχύν χειμώνα, έχει όμως τήν ιδιότητα νά πολλαπλασιάζηται 

εύκόλως, καταλαμβάνουσα ούτω καί κοσμούσα πολλά κενά μέρη 
τών άνθοφόροιν κήπων, παρέχουσα ε·; τού; έραστά; τών άνθέων 
μεγίστην ηδονήν καί εύχαρίστησιν.

Η  Μ Ε Τ Α Ν Ο Ο Υ Σ Α .

Τίτο παρθένος άλλοτε σεμνή ή Α γλαΐα  

Καί είχε λάμψιν ίεράν τό δμμα τ η ;  τό καίον, 

Ό  βίο; τ η ; ώς μουσικής έπέρα άρμ.ονία 

Καί ήτο ή ψυχή αύτής ώς άρωμα άνθέων.

Ώ ;  ρόδον άνεπτύσσετο καλλίχρωμος, ωραία 
Ύ π ’ ούρανόν χρυσάκ.Τινα έαρινής πρωίας,
Καί άφροντι; ρ.εθύουσα εις όνειρα γλυκέα 

Διήνυε τό στάδιον τή ς πρώτης ηλικίας.

Ά λ λ ’ οίμι ! ύστερον γυμνή καί έξησθενημένη 

Εύρέθη εις τήν τρίοδον τού έπωδύνου βίου, 
’Ηγνόει οτι άβυσσος ένώπιόν τ η ; χαίνει 

Καί ότι νύξ παρέπεται τού δύοντος ήλίου.



ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΠ ΙΘ ΕΩ ΓΙΙΣ ΙΣ .

Μίαν αύγήν ρ.Ι ορρ.ατα ήγ'έρθη θολωμένα 

Κ’ έσχέφθη δτι ερηρος επί τού κόσρ.ου ήτο,

Λεν είχε φίλον, συγγενή παρήγορον οΰδένα,

Και στερηθείσα τής ρητρός του άρτου έστερείτο.

Έ ξ ω  βορράς έραίνετο' άλλ’ ένδυρ,α έφόρει 
’Ανεπαρκές καί έφριττε, καί έφριττε ριγούσα,

Ητο πολλή ή συρ.φορά καί ασθενής η κόρη 

Καί έκλινε διάπονον τήν κεφαλήν άλγούσα.

Έ π ά λα ιεν ' άλλ’ άσίενής τα χέω ς κατεβλήθη,

Άπόνους καί παράφορο; υπό τής δυστυχίας,

Ί ίτ ο  βαρεία ή πληγή' εις δάκρυα έλύθη 

Κ’ ερρίφθη εις τήν άβυσσον τυφλή της άτιρίας.

Ά λ λ ’ ο ίρ ο ι! ή το κάλλ’.ον να καύση ή οδύνη 

Την άνΟηράν της καλλονήν τά τρυφερά της στήθη,
Καί κάλλιον τον θάνατον βωβή νά περιρείνη,

Καί νά σβεσθή ώς ονειρον, νά τήν καλύψη λήθη.

Καί ήδη τό παράπτωρα ρε συντριβήν καρδίας 

Ίκ έ τ ις  πρό τού ουρανού ζη τεί νά άγιάση' 
νΩ ! ανταλλάσσει τήν Έ δ ε ρ  £ν δάκρυ ρετανοίας 

Καί δεορένη ή ψυχή τον υψιστον ραλάσσει.

"Ου.ως το πλήθος απηνές δικάζον άπογράφει 
Τήν κόρην, ήτις έπεσεν οίκτρόν τής πείνη; Ούρα.

’Εντός της ήδη άφωνος πάς πόθος τ η ; έτάφη

Καί σπεύδει προς τόν θάνατον καί σπεύδει πρό; τό  ρνήρα.

Σεις οϊτινες επί χρυσής άποκοιράσθε κλίνης,
Ά ρείλικτοι έρχόρενοι κατά τής άραρτϊας,

Ίίσθά νθητε τήν συρφοράν τήν άρετρον τή ς πείνης,

Τό ρίγος, τήν άπόγνωσιν τής ορφανής καρδίας ;

"Αν άντί άρτου τήν τιρήν έπώλησεν εκείνη 

Ό τ ε  δεινή ή συρφορά τά ς σκέψεις της άφήρει,

Ά λ λ ’ ήδη δάκρυα πικρά ρ,ετανοούσα χύνει

Καί ράλλον τήν συρπάθειαν, τόν οίκτον επισύρει.

Εις κόρην δότε έλεος θερρώς ρετανοούσαν 
"Αν άρτον τή  ήρνήθητε κατά τήν δυστυχίαν,

Πλήν δότε εις τήν δπαρξΐν εκείνην τήν πεσούσαν 
—  ’Αφού τή δίδει ό θεός —  καί σείς παρηγοριάν.

Κ . Φ. Ix u x o r .

A K PosT ixrs.

Μυρόεσσα, ώς ίασρος' γλυκεία, ό>ς τό ΐον,

Εις τους λειρώνας τής ζωής, άνέθαλε; φαιδρά'

Κ’ ένέπνευσας, κ ’ ένέπνευσας τοσούτον ρεγαλείον, 
"Οσον ερπνέ’ εις ουρανούς ή Φοίβη ή ωχρά.

’Αστέρας δύω τ ’ ουρανού, καί κάλλη τόσα θεία  !

Κ’ εις τους αστέρα; τάς χρυσά; ακτίνας τ»ϋ Ήλιου,

V..·'
Ήοδόπνουν χείλος καί άγνόν, ώς εαρος πρωίαν,

Καί ραργαρίτας υπ’ αυτό αστράπτοντας, ώραίους'

’Αγγελικόν ρειδίαρα, κ ’ ερατεινήν καρδίαν,
Καί τόσας άλλας χάριτας των ουρανών ένθεους ! · . .  ;

Ίόχρους δταν στρώννυται εν ρέσω τών λειρώνων 

Ό  τάπης τής άνοίξεως ρέστος ρειδιαράτων.
Καί χαιρετά τήν δπαρξιν έπ’ άνθισρένων κλιόνων 

Ή  άηδών περιχαρής ρε τ ’ ασρα τών άσράτων

’Αναγεννάται ή έλπ ίς, έν ρέσω θείου ρέλους,

Άναγεννάται ή χαρά τού βίου ή χρυσή'
Καί πέυ,πει εις τήν γην αυτήν ό Π λάστη; ρ.ας αγγέλους.

Καί είσαι Συ τών ουρανών ό άγγελος’ ώ ! Σύ !

Έ ν  Άθηναις I οην 8βρίου 1 8 7 3 .

Μ. Κ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΙΟΙΗΣΙΣ.

Ο ΚΙΤΣΟΣ.

Τού Κίτσου ή ρ,άννα έκάθουνταν ’ς τήν άκρα τού ποτάρι 

καί τό ποτάρι ράλιυνε καί τό  λιθοβολούσε.

—  Πατάρι γιά λιγόστευσε ποτά ρι στρέψ’ ¿πίσω' 

γιά νά περάσ’ αντίπερα πέρα ’ς τά  Κλεφτοχώρια

5 ποΰχουν οί κλέφταις σύνοδο κι’ 8λ’ οι καπετανέοι

σύνοδο γιά τόν Κίτσο ρου τόν πρώτο καπετάνιο.

Τόν Κίτσο τόν έπιάσανε ’ς τή  Λειβαδιά τόν πάνε 

χίλιοι τόν πάν’ από ρ.προστά καί χίλιοι άπό ’πίσω 

χίλιοι άπό τή ριά ρεριά καί χίλιοι άπό τήν άλλη

10 καί ρε’ σ’ τή  ρεσ’ ό Κίτσος ρ.ας σά ρ.ήλο ραραρένο
σάν εκκλησ·’ άλειτούργητη σά ρόδο ξηραρένο.

Κι’ ή ρ,άννα του ξερ.πρόβαλε κι’ αυτό τού άπεικάζει

—  Κίτσο ρου πούναι τάρρατα τά ’ρηρα τά  τσαπράζια

—  Μάννα ζουρλή, ρ,άννα τρελλή, ρ,άννα ξερυαλισρένη

I 5 Μάννα δεν κλαίς τά  νηάτα ρ.ου δε κλαίς τή  λεβεντιά ρου 
ρόν’ ρ.ού γυρεύεις τ ’ άρρ.ατα τά  ’ρηρα τά τσαπράζια

—  Σύρε ράννα ρ.ου ’ς τό καλό, σύρε καί ’ς τή  όουλειά σου 
At’  ί  Κίτσος πά(γει) νά κρερασθή ν ά  πάη ’ς τή  δουλειά του.

Πρβλ. τ ·  παρά Passow  σελ. 2 3  ΰπ’ άριθ. ΛΛ I / εκ τού 
( F a n r. I .  9 7 . Ζαρ.π. 1 3 4 · 7 0 . Ά γγελ . 6 1 ).

Πρό; τούτοι; περί Κίτσου παράβαλ. καί τά  ΰπ’ άριθ. .V ’'  I I I  
( \\) καί Λ Λ I I I I  (Πανδώρ. 13) έν τή  ιδία συλλογή τού P d f sow.

Έ ν  Έρρουπόλει Νοέρβριος 1 8 7 0 .

“Αν έγεννήθης εις τήν γήν, ρή λυπηθής, Μαρία, 
Σοί έδωκεν ό ύψιστος τήν δρόσον τού Μα'ίου,


