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β«%β/*β«- — Ε  — Ή  επ^πράιέν: τοιούτος σάλος, ώστε άπε&ίδίφμεν

;■  ¿ ^ μ ώ σ ^ ι ,  είς· τήν θάλασσαν τούς ϊχθδς ίόύς ¿ γ ρ ε ί φ τ α ς
ρ ί ς  ’Αθήνας δΐάπ ρώτην φ ο ρ ά ν Ιφ θ α σ α  μίαν έξ αυτής καί τούς· όποίους 'εΐχσμενκαΐαβρο-
£-· Ισπέράν βρόχεράν Ό&τίοβρίρυ toy  {ξιους χθίσει,'; ‘"WitA ιήν άπαράγραπτον " ’t p t i όυνή-
1872. ΐ ύ  τθ£είδΐάν μαςδύν νέπήρξε. ποσώς ευ- θειαν .είς ιά  περιώνυμα έικιατόριατοϋΚ αλα-
χάριστόίη επ ρεπ είδί νά 'φ ^γμφ ιαι τόσον δια- μάκίου. ' . .  · - '"·■■ ·. '·
κβώς δ « ό  ;tö i πόθου δπως ,επισκεφθώ τήν' :..··'Διόιΐ:! ίόΐε· ή Κόρινθος καί τ ο  Καλάμάκιαν
πρωτευογσάν, τί»° κόντρον ιών φωτεινών καί ήσαν σταθμοί άπσραίτητοί1 είςίπύν διά θαλάσ-
ϊλαρών νεανικών όνέίρών,. διά Va: ύποστώ άγογ- σηςταξείδιανέκείθεν ..τού Ίσθμοΰ, οστις -δκέ-
.γυστως'τας κα?^^ίας τού. ραΐΟς·:'άκόμη' ■ συνήνου 'ύας· δΰοήξήράφήΠ άν
• Ή  κάτά θάλάΦάαν Övywoivoivia κατ’ Εκείνην άτμόπλρισν· προερχόμενου Ικ τόΰ  '’Κορινθιακού ·
τήν έποχήν ^τρ $κδμη άραιά,Ιλλιπεστάτη καί έστάθμέυε· κατ’ άν«γκην\ εΙς·,;Κ^ύίν'̂ <>̂ ,- όΐ δ ’
δυσχερής, Έπεκράτει εϊς πάρας τάς έλλη νικάς έπιβάται οί μεταβαίνο ντες εις Πδιραιά^άΛεβι-
θαλασ.σάς ή  μρ|όκ(ήιΐρρί« τής άδηφάγου Έ λ - βάζοντο μετά ιών ·άπρόκέυώΥ’:τών -Ικ ε σ ία  με-
ληνικής -’ ^τμρί^ΐίΐςι.ή ΐΐς Ικανόνιζε κατά βού- ταφερόμενοι θι -άμαξών-είς τδνδρ μ ον τόύ  Κ α-
λησι^>. κμί ε ^  -μ ί^ ν  ίδιον συμφέρον άπό· λάμακίοΐ^ μετεβιβάζοντο είς άΑλυ' άτμόΛλοιον
βλέπουσ,ά. κ ^  τή δρομόιλόγι« καί τά· τιμολο- τής Εταιρείας, άν.αμένον.αυτόθι, και άϊίόπλεον
για αδβής· Μ  γήόοί το’δι’Ιρνίον συνεκοινώνουν μετά την Ιπιβίβασιν ε?ς Πειραιά Ή  τοιαύτη

τής Ι^ίσμάδος μόνον μετά τής ήπειρω- διά του’ ’ Ισθμού-διάβασιςάπειελεντρ μάλλον
ϊϊκής '’Ελλάδος· έίς το-- ’Αργοσιόλιον, τήν γε- ' επίπονον-τού ταξεΐδ,ίου ‘.μέρος, ■ ο ί δ ’ έπιβάται, 
ϋφθλιόνμον πόλιν, τό άτμόπλοιον προσηγγιζε καί μάλιστα οί τής τρίτης θέσεως, ύπεβάλ-
κρτά Δευτέραν, Ιξακολουθοΰν τάν πλούν λοντο είς δεινήν ταλαιπωρίαν. Ήναγκασμένοι
μΙχρί Κέρκυρο?, σπόθεν έπιστρέφον τήν πρωίαν ν ' άποβιβάζωνται είς τήν ξηράν διά λέμβων
τής Τετ^ρτή?ι όξετέλει άντιστρόφως τήν γραμ- ίδ,κοτίκων καί ούχί διά τών του άτμοπλοίου,
μήν t o ?  Κορινθιακού- ήσαν δέ οί ναύλοι ύπέ- δι ών έγίνετο ή άποβίβασις των επιβατών των
ρογκοι, τριπλάσιοι κάί τετραπλάσιοι τών ση- δυο άνωτέρων ΘΙσεων, περιέπιπτόν είς ιήν αύ-
μερτνώ^ 'κάί μόνοι οί εύποροι καί οί προνο- θαίρετον κμί τυραννικήν Ιξουσίαν τών λέμ-
αιοΰχμΐ ήδόναντο νά τα^ιδεύωσιν ?ν τή πρώτη, βοόχων τής Κορίνθού, περιβόητων διά τήν
ή  καί I?  .ιή δ?ϋτέρρ θέσει. άγριότητα αύτών. Πολλά άνέκδΟτα άΥεφέροντο

■0 ίΐλόίςιήμών υπήρξε πολυκύμαντος καί Ιπί- περί τής άνημερότητος τών νέώτέρίΰν αύτών
πονος, κ αθ όη  εύρισκόμεθα ήδη είς ιά  πρόθΰρμ Λαιστρυγ.όνων κιά περί τών. πιέσεων δς Ιξή -
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σκουν έπί των δυστυχών έπιβατών.Λίΐσάκις τιξ 
αύτών έβράδυνε καί έσπευδε , νά . έπιβιβασθή 
καθ’ ήν ώραν τό άτμόπλοιον συρίζον άνείλκυε 
την άγκυράν πρό; άπόπλουν, οί αλιτήριοι έ· 
κείνοι έπωφελούμενοιέκ της περιστάσεως έπαυον 
την κωπηλασίαν εις τδ μέσον τής θαλάσσης καί 
άπήτουν ναύλον διπλασιον τού συμφωνηθέντος, 
Ιπ’ άπειλή νά έπαναφέρωσι τον δυστροπούντα είς 
την ξηράν. Ρήξεις .καί συμπλοκαί συνέβαινον 
διαρκώς μετά τών έπιβατών ένεκα τήςαύθαδείας 
και της πλεονεξίας των, κάποτε δέ εις τών έπιβα- 
τών, στρατιωτικός, είς τον όποιον ήθέλησαν νά 
Ιφαρμόσωσι την τοιαύτην μέθοδον της έκβιά- 
σεως, τούς ήνάγκασε μέ τό πιστόλιον είς.τήν χεΐρα 
νά τον μεταφέρωσιν είς τό άτμόπλοιον, δπου 
τή καταγγελίρ αυτού συλληψθέντες υπό τού 
πληρώματος έτιμωρήθησαν διά ραβδισμών κατά 
διαταγήν τού πλοιάρχου. Ά λλ ’ δν ύπήρχόν καί 
τινες άνθιστάμενοι, οί περισσότεροι δμως ΰπέ- 
κυπτον είς την βίαν και ενθυμούμαι δτι είς εν 
τών ταξειδίων μου ήκουσα ενα πτωχόν έπιβά- 
τηγ,παραπονούμενον μετά δακρύων δτι επειδή 
δεν είχε νά καταβολή δλόκληρον τό ποσόν δπερ 
άπήτουν διά τον ναύλον οί αποτρόπαιοι. Ικεΐνοι 
πειραταί τού Κορινθιακού, άσπλαγχνότεροι και 
τού Χάρωνος —  διότι ό υποχθόνιος πορθμευς 
τής Άχερουσίας έπείθετο κδν είς τό άκαταμά- 
χητον επιχείρημα τού Μενίππου: ούκ δν λά- 
βοις παρά τού μή εχοντος —  άφήρεσαν έξ αύ- 
τοΰ διά της βίας καί παρέλαβον προς συμπλή- 
ρωσιν τά υποδήματά του! Ή  ,τοιαύτη. βαρβα 
ρότης δπέδιδεν είς τό άρχαϊον ρητόν, ού παντός 
πλεΐν είς Κόρινθον, νέον κύρος υπό νεωτέραν 
Ικδοχήν.

Επειδή τά κορινθιακά Ιστιατόρια δεν έφη- 
μίζοντο ούτε διά τήν ποιότητα τών έδεσμάτων 
των ούτε διά τήν ¿φιλοκέρδειαν.τών τιμών των, 
οί Ικ δυσμών προερχόμενοι Ιπιβάται προετί- 
μων τά τού Καλαμακίου, ένθα παρετίθεντο 
προκλητικοί κατά πάσαν τού έτους ώραν ιχθύες 
νωπότατοι, παντοειδώς καρυκευμένοι, ών προε- 
ξήρχον τά περιΰμνητα «μουστακάτα τριγλιά» 
τού Πτωχοπροδρόμου Ή  διάβασις τού ’ Ισθμού 
έγίνετο δι’ άμαξών μ|ν, παρεχόμενων υπό τής 
Εταιρείας, υπό τών επιβατών τής πρώτης καί 
δευτέρας θέσεως, διά μακρών δέ φορτηγών 
οχημάτων καί. έπί πληρωμή δπό τών τής τρί
της, οίτινες ύφίσταντό καί εν τή ξηρά τό μαρ- 
τύριον τής ναυτιάσεως ώς έκ τών δεινών κλο
νισμών καί τών διηνεκών τιναγμών κατά τάς 
άνωμάλους άνωφερείας καί κατωφερείας τής 
όδού. Αί πευκόφυτοι έκτάσεις, αί χαρίεσσαι

τοποθεσίας αί έξαίσιαι άπόψεις έπί τών δύο 
εκατέρωθεν θαλασσών καΐέθελγον τήν δρασιν 
ήμών άλλ' Ινταυτφ ή θέα άποσπάσματος εφίπ
πων χωροφυλάκων, περιπολοϋντΟς έν τή δδφ 
ύπεμίμνησκέν δτι ή δημόσιος άσφάλεια είχεν 
άνάγκην άγρυπνου έπιβλέψεως. Ή  οίκτρά τρα- 
γφδία τού Δήλεσι ή το άκόμη νωπή, καί είς τά 
δρη τής Πελοπόννησου τά κυανίζοντα προς 
νότον έπλανάτο άκόμη άγέρωχο.ς κυρίαρχος ό 
γηραιός λήσταρχος Λύγκος.

Έφθάσαμεν είς Πειραιά περί λύχνων αφάς, 
άποβιβασθέντες δ’ έσπεύσαμεν νά μεταβώμεν 
μετά τών άποσκευών μας εις τον σιδηροδρομι
κόν σταθμόν. 'Ο  φίλος καί συνταξειδιώτης μόυ, 
νεαρός συμπολίτης μου, φοιτητής τής νομικής, 
διανύων τό τρίτον τής φοιτήσεώς του έτος εν 
τφ Πανεπιστημίφ τών ’Αθηνών, επομένως δέ, 
καθό γνώστης τού τόπου καί πεπειραμένος, 
χρησιμεύων μοι ώς οδηγός, επερίμενε πονηρώς 
νά μέ ΐδη κεχηνοτα πρό τής αμαξοστοιχίας, 
ήτις ώς δράκων πυ.ρίπνους βρέμουσα καί συ- 
ρίζουσα έμελλε νά μάς μεταφέρή μετ’ άστρα- 
πιαίας ταχύτητος είς ’Αθήνας· διότι κατ’ έκεί- 
νους ακόμη τούς χρόνους ό σιδηρόδρομος, δ 
σήμερον περιφρονούμενος διά τήν νωθρότητά 
του, έθεωρεΐτο είς τήν. χώραν μας ώς τό μέγα 
θαύμα τού «ίώνος, καί ή μόνη έν Έλλάδι 
ύπάρχουσα γραμμή μεταξύ ’Αθηνών καί Πει
ραιώς ,έξυμνείτο ώς ή τρανοτάτη περί τής 
προόδου τής χώρας ήμών άπόδειξίς, άφού πρό. 
τριετίας μόλις άκόμη ή συγκοινωνία'μεταξύ τών 
δύο πόλεων έξετελεϊτο δι’ άμαξών τά οχήματα 
Ιστάθμευον είς τήν οδόν Έρμού, παρά τήν 
έσχατιάν τής όδού Άθηνάς, εγγύς τού Μονα
στηριού, διό καί τό μέρος έξακολουθεΐ.άκόμη 
νά λέγεται «είς ταίς Καρότζαις», έχει δέ διαρ
κώς άντήχει τό κροτάλισμα τών μαστιγίων μετά 
τής κραυγής τών άμαξηλατών «άλλος διά τον 
Περαία! ι δι’  ής προσεκαλοΰντο οί. Ιπιβάται' 
έκάστη άμαξα περιελάμβανε τέσσαρας θέσεις, 
καί δι’ έκάστην αυτών, κατεβάλλετο άγώγιον 
μιάς σφάντζικας, ήτοι 95 εκατοστών τής τότε 
δραχμής' διηγούνται δέ . μάλιστα δτι, οτε έπρό- 
κειτο νάκατασκευασθήή πρώτη εκείνη εν Έλλάδι 
σιδηροδρομική γραμμή, Αθηναίος τραπεζίτης, 
ευφυής μέν περί τήν Ιργασίαν του άλλ’ Ιμφό- 
ρούμενος έκ τών άπλοϊκών ιδεών τού καιρού 
του, προσκληθείς δπως. συμμετάσχη τής έπι- 
χειρήσεως, ήθέλησε νάβεβαιωθή διά προχείρου 
στατιστικής περί τού Ιπικερδοΰς αυτής, παρα- 
μένων επί ώρας παρά τον σταθμόν τών α
μαξών καί μέτρων τούς άνερχομένόυς καί

κατερχομένους Ιπιβάτας. Φαίνεται δέ δτι τά 
πορίσματα τής έρεύνης του δέν ήσαν ενθαρ
ρυντικά, διότι άπέσχε τής Ιπιχειρήσεως, θεω- 
ρήσας αυτήν άσύμφορον άλλα τά γενναία με
ρίσματα, άτινίι μετ’ δλίγα έτη ή 'Εταιρεία διέ- 
νειμεν είς τούς μετόχους, Ιξήγαγον αύτόν βρα
δέος έκ τής πλάνης. Τό άνέκδοτον δμως τούτο 
είδα μνημονευόμενον καί είς τ’ ’Απομνημονεύ
ματα τού Ραγκαβή, άναφεοόμενον είς υπουργόν 
χρηματίσαντα εν τή έξουσίφ κατά πολύ προγε- 
νεστέραν εποχήν, ώστε πολύ φοβούμαι μήπως 
είναι έκ τών συνήθως έπινοουμένων καί ποιού
μενων τήν κυκλικήν αυτών έμφάνισιν κατά πε
ριόδους έπ’  άφορμή παρεμφερών περιστάσεων.

Προσθέτω, προκειμένου περί τού σιδηρο
δρόμου, δτι, καθά ήδυνήθην νά εξακριβώσω έκ 
νεωτέρων ίσιοριογραφικών μελετών μου, τό 
πρώτον σχέδιον καί ή πρώτη πρότασις περί 
σιδηροδρομικής συγκοινωνίας μεταξύ ’Αθηνών 
καί Πειραιώς χρονολογείται άπό τού 1839. 
Άλλ’ Ιχρειάσθη δλόκληρος τριακονταετία δπως 
ώριμάση ή Ιδέα καί πραγματοποιηθή τό σχέ
διον τούτο. 'Ο πολιτισμός τότε άκόμη, ώς Ικ 
τής άποστάσεως, κατήρχέτο είς τήν πατρίδα μας 
μέ βήματα βραδέα καί μεμετρημένα, αί Ιφευ- 
ρέσεις δέ αύτού καί τά ήθη καί ιή έξεις εχο- 
ρηγοϋντο ήμΐν κατά δόσεις Ιλαχίστας καί ού
τως είπεΐν όμοιοπαθητικάς. Βεβαίως τόση βρα· 
δύτης ύπήρξεν επιζήμιος· άλλά τό έπ’ έμοί 
φρονώ δτι άσυγκρίτώς μείζονα έπήνεγκε ζη
μίαν ή Ιπελθοΰσα κατά τά τελετιταΤα ταύτα 
έτη άθρόα καί ανεξέλεγκτος εισβολή τού εύ· 
ρωπαϊκού πολιτισμού, ή κατεσπευσμένη άφο- 
μοίωσις τών ήθών καί τών έξεων καί τών 
Ιδεών καί τού ρυθμού έν γένει τού βίου κατά 
τά ευρωπαϊκά έθιμα, έξ ής όμού με τινα ευερ
γετήματα πάρεισέδυσαν και κακίαι πολλαί, έξα- 
χρειώσασαι τον εθνικόν ήμών χαρακτήρα. Ή  
ρήσις τού Κολοκοτρώνη πρός τόν Κυβερνήτην 
περί τού τρόπου καί τής βαθμιαίας μεθόδου 
καθ’ δν έπρεπε νά είσαχθή ό ευρωπαϊκός πολι
τισμός είς τήν 'Ελλάδα, ώστε -νά έπέλθη άνευ 
διαταράξεως ή άνηκατάστασις τών ύφεστώτων 
θεσμών καί τών πολυχρονίων άνατολικών συνη
θειών διά τών νεωτέρων συστημάτων, ήτο σο- 
φώτατον δίδαγμα, δπερ δυστυχώς δέν έφηρ- 
μόσθη υπό τών κατά καιρούς κυβερνήσεων ούτε 
υπό τών Ιθυνόντων τά τής πολιτικής καί κοι
νωνικής τού έθνους έξελίξεως.

Έλεγόν λοιπόν δτι ό Μέντωρ μου άνέμενε 
μέ ποιάν τινα υπερηφάνειαν νά μέΐδη έκπλητ- 
τόμενον έπί τή θέφ τής άμαξοστοιχίας. Άλλ’

έξεπλάγη αυτός άκούσας δτι εΐχον ήδη ταξει- 
δεύσει διά σιδηροδρόμου καί δτι, εί καί νεώτε- 
ρος αυτού, ήμην περισσότερον κοσμογυρισμέ- 
νος. Διότι πρό τριετίας τότε καταληφθείς ύπό 
τής άκατανικήτου ορμής πρός άποδημίαν, έξ 
ής άγονται οί συμπατριώται μου Κεφαλλήνες, 
χωρίς δμως νά είμαι έφωδιασμένος με τό. πρα
κτικόν πνεύμα καί τήν περί τό έμπορεύεσθαι 
Ικανότητα, μέ τά όποια εκείνοι είναι έμφύτως 
πεπροικισμένοι, είχον μεταβή νεαρώτατος έτι 
καί διατρίψει έπί τινα χρόνον είς ΑΐγυΛτον. 
Άλλ’ ή χώρα τού Φαραώ δέν μέ εΐλκυεν δσον 
ή ίερά γή τής ’ Αττικής, καί ένδομύχως ήσχυνό- 
μην δπωσούν διότι είχα έπισκεφθή ένωρίτερον 
τάς Πυραμίδας καί τόν Νείλον ή τόν Παρθε
νώνα καί τόν Ίλισσόν. Ά π ό  τού παραθύρου ' 
τού βαγονιού τά βλέμματά μου άνυπόμονα 
προσεπάθουν νά διακρίνωσι καί νά μαντεύσωσι 
τάς ίστορικάς τοποθεσίας καί τά μνημεία δσα 
έγνώριζον Ικ περιγραφών άλλά τό σκότος έξη- 
πλούτο παχύ είς τά πέριξ καίή βροχή πίπτούσα 
έστιζε τάς ύέλους, ήναγκάσθην δέ νά φυλάξω 
διά τήν Ιπομένην τήν άνυπόμονον περιέργειαν 
μου. Ί^σθάνθην δμως αρκετήν συγκίνησιν δτε 
έφθάσαμεν είς τόν παλαιόν σταθμόν τού σι
δηροδρόμου καί δτε άποβιβασθείς έν τφ μέσφ 
τού θορύβου καί τών φωνών Ιπάτησα διά 
πρώτην φοράν τό έδαφος τής πόλεως ής έμελ
λαν νά γείνω τότε μέν προσωρινώς, βραδύτερον 
δέ όριστικώς πολίτης· ή δέ κίνησις καί ή τύρβη 
περί τόν σταθμόν καί εν τή κεντρικωτάτη κατά 
τήν έποχήν εκείνην Ερμαϊκή δδφ καί ή θέα τής 
μακράς σειράς τών φωταγωγημένων έκατέ- 
ρωθέν αύτής πολυαρίθμων εργαστηρίων καί 
εμπορικών καταστημάτων έθάμβουν οπωσδή
ποτε τό δμμα μου, τό συνηθισμένου είς τήν 
έρημίαν καί τό σκότος τής επαρχιακής πόλεως 
έξ ής προηρχόμην. Δι’ άμάξης μετέβημεν καί 
κατελύσαμεν είς τό ξενοδοχείου τής Πετρουπό- 
λεοις, κείμενον έπί τής όδού Έρμού, ένθα εύ- 
ρίσκοντο άκόμη τότε τά πλεΐστα τών ξενοδο
χείων τής πόλεως, εγγύς τής Καπνικαρέας καί 
άκριβώς έν ή θέσει εδρίσκεται σήμερον ή Στοά 
Λιτζιέρη.

Τό ξενοδοχεΐον τούτο, διευθυνόμενον ύπό 
δύο φουστανελλοφόρων άδελφών έκ Πελοπον- 
νήσόυ, ήτο έκ τών σχετικώς μάλλον περιποιη- 
μένων, περιείχε δέκαί Ιστιατόριον φημιζόμενου 
διά τήν καθαριότητα καί τήν εκλεκτήν μαγει
ρικήν του. Άλλά καίτοι ή ώρα τής νυκτός δέν 
ήτο πολύ προχωρημένη, δέν ευρομεν φαγητόν 
έν αύτφ, διότι οί Αθηναίοι τού καιρού έκεί-
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νου έγευμάτιζον καί έδείπνουν ενωρίιερον ιών 
σημερινών, οί δέ ξενοδόχοι μή. βασιζόμενοι ώς 
σήμερον έπί του μεγάλου κινητού πληθυσμού, 
παρεσκεύαζον ποσότητα Ιδεσμάτων άνάλογον 
προς τον άριθμόν τών συνήθων αυτών πελα
τών. Έ ν τούτοις επειδή ό νεανικός ημών στόμα
χος, άνακτησας άφ’ δτου εΰρίσκετο έπί στερεού 
εδάφους δλην αύτοΰ την ευεξίαν κάι δλα αύτού 
τά δικαιώματα, άπήτει έπιτακτικώς τροφήν, 
έδέησε νά έξέλθωμεν· άφού δ’ επ'ι ματαίφ άνε- 
ξητησαμεν εις τά πέριξ μετά τού συνταξειδιώ- 
του μου έστιατόριον άνοικτόν, κατεφύγομεν εν 
τέλει είς τό εκεί που, παρά τήν πλατείαν τού 
Δημοπρατηρίου μέγα παντοπωλεΐον τού Πανα- 
γιωταρά, άρκεσθέντες εις πρόχειρον και λιτόν 
δεΐπνον. Μεθ’ ο Ιπεστρέψαμεν είς τό ξενοδο- 
χειον δπου κατακλιθείς εκοιμήθην ύπνον νήδυ- 
μον μέχρι πρωίας.

Την επαύριον μόλις έγερθείς, άφοΰ έρριψα 
τό βλέμμα άπό τού παραθύρου τού δωματίου 
μου επισκοπών μετά περιεργείας τήν οδόν καί 
την Ιν αυτή πρωινήν κίνησιν, εσπευσα νά ε
ξέλθω, δπως έγχειρίσω τάς συστατικός «πιστο
λάς ών ήμην κομιστής καί νά συναντήσω τούς 
φίλους μου, είς τών οποίων τάς Ικθειαστικάς 
περιγραφάς καί τάς προτροπάς ώφείλετο κατά 
μέγα μέρος ή άπόφασις περί τού είς ’Αθή
νας ταξειδίου μου. Επειδή δέ πάντες σχεδόν 
οΐ έν λόγφ φίλοι μου καί συμπατριώται μου, 
τέως συμμαθηταί μου, ή σαν σπουδασταί, λα
βών τάς άπαιτουμένας περί τού δρομολογίου 
οδηγίας μου, έτράπην πρός τό Πανεπιστημιον 
καί τήν συνοικίαν τής Νεαπόλεως πρός άνεύ- 
ρεσιν αύτών.

Β'.

Ή  πόλις χα ί ή χοινω νία . —  Τά τμήματα —  Τά  
κέντρα. —  Κ α φ ενεία  και ξενοδοχεία. — Π ερίπ α 
τοι. —  Τ ά  ΧαφτίΓα . —  Ή  <5ίό$ Σ τα δίου . —  Ή  
Ν ιάπολις. —  Οί φ οιτηταί. —  Δω μ άτια  χα ΐ ¿νοί

κια. —  Τδ ξενοδοχεϊον το ΰ  Ξ νδη

Μ  πόλις τών ’Αθηνών κατ’ έκείνην τήν Ιπο- 
χήν ήΐο πολύ διάφορος τής σημερινής. Ό  

πληθυσμός αύιής.δέν πιστεύω νά ύπερέβαινε 
τότε τάς πεντήκοντα χιλιάδας' ή έκτασίς της 
ή το περιωρισμένη. τά κέντρα της όλίγα, ή δια- 
κόσμησίς της πενιχρά, ή κίνησις δχι πολύ ση
μαντική· τά ήθη της διέσωζον άκόμη έν μέρει 
τήν αφέλειαν καί. τήν πατριαρχικήν σεμνότητα 
τών. παλαιών χρόνο>ν καί ή σαν κατά πολύ άλ- 
λοΐαι τώ.ν σημερινών άί συνήθειαι τοΰ βίου.

οστις έπαρουσίαζεν έν τφ ρυθμώ καί ταΐς δια- 
φόροις φάσεσιν αυτού κράμα περίεργον ανα
τολικής καί έξηυγενισμένης διά το,ΰ ευρωπαϊ
κού πολιτισμού κοινωνίας, μή στερούμενου 
θελγήτρου. Ταύτα πάνταθά προσπαθήσω, άνα- 
ζωογονών τάς εντυπώσεις καί τάς άναμνήσεις 
μου, νά περιγράφω καθ’ όσον παρουσιάζεται 
έν τή άφηγήσει ή ευκαιρία καί έπαναφέρονται 
είς τόν νοΰν μου ή είκών έκ τού ειρμού τών 
Ιδεών καί Ιφ’ δσον μέ βοηθεΐ ή "μνήμη μου 
μετά μίαν τριακονταετίαν καί έπέκεινα.

Αί Άθήναι άπετελούντο κυρίως έκ τών τεσ
σάρων τμημάτων, άτινα έσχημάτιζον αί δύο 
κυριώταται όδοί τής πόλεως τέμνουσαι άλλή- 
λας, ή τού Αιόλου δηλαδή καί ή τοΰ Έρμου· 
ήσαν δέ τά τμήματα ταύτα τό πρώτον, τό τής 
Πλάκας, ένθα διεσώζοντο οί ταπεινοί οίκίσκοι 
τών αυτοχθόνων άγροτών καθώς καί αί άρ- 
χοντικαίκατοικίαι τών έπί Τουρκοκρατίας ’Αθη
ναίων ευπατριδών, τό δεύτερον, τό σχετικώς 
νεώτερον, τό άποτελούν ορθογώνιον τρίγωνον, 
έχον ώς πλευράς τάς όδούς Έρμοΰ, Αιόλου καί 
Σταδίου· τό τρίτον, τό τού Ψειρή, πυκνώς κα- ■ 
τφκημένον καί διάσημον διά τόν τραμπουκι- 
ομόν του, καί τό τέταρτον, τό τού 'Αγίου Φι
λίππου, δπερ ήτο καί τό μάλλον άσήμαντον. 
Είς ταύτα προσετίθετο καί πέμπτον, τό τής 
Νεαπόλεως, σχετικώς νεώτερον καί ήδη έν τφ 
σχηματίζεσθαι, έχον άνέκαθεν τό προνόμιον τού 
νά φιλόξενή τήν ζωηράν άκαδημαϊκήν νεό
τητα ένεκα τής γειτνιάσεως τού' Πανεπιστη 
μίου. 'Έκαστον τών τμημάτων τούτων περιω- 
ρίζετο είς τά παλαιά και φυσικά του σύνορα, , 
χωρίς νά έκχειλίζη ενεκα τής ΰπερτροφίας καί 
τής πληθώρας, δπως σήμερον, έπεκτεινόμενον 
καί καταλαμβάνον λόφους καί χαράδρας, ώστε 
νά τρέχουν κίνδυνον έντός δλίγου νά μεταβλη- 
θώσιν είς οικόπεδα καί αυταί τού 'Υμηττού αί 
υπώρειαι.

Τά κέντρα τής πόλεως ήσαν ολίγα κατ’ έ
κείνην τήν έποχήν, τά κυρίώτερα δέ αυτών, ή 
καί τά μόνα· δύνατάί τις είπεΐν, ήσαν αί δύο 
μεγάλαι διασταυρούμενοι όδοί Αιόλου καί Ερ
μου· εν αύταΐς ή παρ’  αύτάς έκειντο τά έμπο- 
ρικά καταστήματα; τά κλειστά εστιατόρια καί 
τά επισημότερα ξενοδοχεία, πλήν τών δύο κο
ρυφαίων, τού τής Μεγάλης Βρειτανίας καί τοΰ 
τών Ξένων, κειμένων παρά τήν πλατείαν τού 
Συντάγματος, είς ο μέρος άκόμη εύρίσκονται. 
Είς τήν διασταύρωσιν τών δύο όδών έκειτο 
τό περίφημον καί Ιστορικόν καφενεΐον τής 
Ωραίας 'Ελλάδος, τού,όποιου ό πρώτος ίδρυ-
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τής, ό ’ Ιταλός Σάντος είχε καταλύσει αύτόχειρ 
τόν βίον. ’Ολίγον περαιτέρω ήτο τό Άναβρυ- 
τήριον μέ τά πολλά του καφενεία, κέντρον τής 
μεσαίας μάλλον τάξεως καί μετ’ όλίγα βήματα 
ή Παλαιά ’Αγορά, Ιστία θορυβώδης λαϊκή, 
αείποτε βυμβοΰσα καί τυρβαζομένη ένεκα καί 
τής γειτνιάσεως τών στρατώνων, τών είς φύ
λακας σήμερον μεταποιηθέντων, φυτώριον τών 
περίφημων λούστρων τών «μαγκών τού Ρολο
γιού* τών διαιτωμένων τουτέστι παρά τόν αυ
τόθι ύψούμενον πύργον έν φ  ΐστατο τό ώρο- 
λόγιον, τό δωρηθέν υπό τοΰ συλητοΰ τού Παρ- 
θενώνος Έλγίνου, καί έξενεγκόν τήν τελευταίαν 
αύτομεταλλικήν κραυγήν τήν νύκτα τοΰ Αύ
γουστου τού 1884, δτε άπετεφρώθη ή ’Αγορά 
υπό τής πυρκαϊάς.

Είς τά λοιπά μέρη τής πόλεως, παρεκτός 
τών συνοικιών τών έχουσών τά Ιδιαίτερα των 
κένιρα μετά τών ιδιαιτέρων των θαμ,ώνων, ο
λίγη ήτο ή κίνησις καί ή τύρβη. Ή  πλατεία 
τοΰ Συντάγματος'μέ τό έν αυτή καφενεΐον τού 
Γιαννοπούλου, μετριώτατον τάς διαστάσεις, καί 
τό άλλο τής ’Ανατολής, έτι μάλλον άπέριττον, 
δέν ήτο τόσον πολυσύχναστος, είμή κατά τάς 
ημέρας καθ’ ας άνέκρουεν αυτόθι ή μουσική 
τής φρουράς. Τά Παριλίσσια μέ τούς δύο-τρείς 
άπεριποιήτους κήπους των, έξ ών διέπρεπε τό 
ρομαντικόν Άντρον τών Νυμφών, τό έξυμνη- 
θέν υπό τού Παράσχου, ήσαν μάλλον. Ιξοχικός 
περίπατος, τό Ζάππειον μέ τό.πάρκοντου. άγρός 
κριθής καί οί Στύλοι, οσάκις δέν ήσαν τόπος 
συγκεντρώσεως τού πλήθους χάριν τών Κου- 
λούμων, δπως προηγγέλλετο διά τού κήρυκος 
μέ τήν γνωστήν έμμετρον πρόσκλησιν:

Μααχαράδες και πολΐιαι,
ΕΙς τάς Στήλας νά βρε&ήιε,

ήτο τό προσφιλές έντευκτήριον δλίγων φιλέρη
μων καί όνειροπόλων καταναλωτών τού καφέ, 
τού λουκουμίου ή τού' κουρκέτου τής λιθίνης 
εποχής, άτινα παρείχεν είς τούς πελότας του τό 
πενιχρόν α'τόθι σανιδόπηκτον καφενεΐον, τό 
όποιον είχε τό προνόμιον νά εινε καί τό έντευ 
κτήριον τών κυνηγών κατά τάς δρθρίους ώρας. 
Τά πολυτελή μαρμαρότευκτα μέγαρα τής όδού 
Κηφισιάς δέν ύπήρχον άκόμη ούδ’ εις τόν νοΰν 
τών αρχιτεκτόνων των, πέραν δέ τού δπουργείου 
τών Στρατιωτικών, δπερ είς προγενεστέρους 
χρόνους εχρησίμευεν ώς Στρατιωτική Φαρμα
καποθήκη, έξετείνετο άληθής έρημία μέχρι τών 
’Αμπελοκήπων, διακοπτόμενη μόνον ύπό τοΰ

κτιρίου τής Ριζαρείου Σχολής. Ό  άνεγνωρι- 
σμένος περίπατος τών ’Αθηναίων ήτο ό τών 
Πατησίων, ταπεινού άκόμη καί άπομεμακρυ- 
σμένου προαστείου, δπου τό μόνον τότε έργο- 
στάσιον τής ζυθοποιίας τού Φίσερ προσείλκυε 
κατά τάς Ιορτάς τούς όσημέραι πληθυνομένους 
ζυθοπότας, ένφ έν τή πόλει τό μόνον εύπρεπές 
όπωςδήποτε ζυθοπωλεΐον, τό διατηρηθέν καί 
έπί άρκετά μετά ταύτα έτη καί άποτελούν τό 
μόνον έντευκτήριον τών παρεπιδημούντων έν 
Άθήναις ξένων, ήτο τό τού Μπερνιουδάκη, εν 
τή όδφ ΦωκίωνΟς παρά τήν Μητρόπολιν.

Τά Χαφτεΐα ήσαν ήδη σταθμός καί κέντρον 
κινήσεως, μέ τό ιστορικόν καφενεΐον τών Γε 
ρόντων καί τά παρακείμενα καφενεία καί ζαχα
ροπλαστεία, έξ ών έπρώτευε τό Σόλωνεϊον τό 
άρισιοκρατικόν τέμενος τής άργοσχόλου πολιτί- 
κολογίας, τό όποιον καί ύπουργοί καί βουλευ- 
ταί καί άλλοι έπιφανεΐς έτίμων διά τής παρου
σίας των, μακράν όμως άπεϊχον άκόμη τά 
Χαφτεΐα τής εποχής έκείνης άπό τοΰ νά πα· 
ρουσιάζωσι τήν σημερινήν πολυάνθρωπου κάί 
πολυτάραχον συγκέντρωσιν, καί νά διατηρώσιν 
έν έαυτοΐς τήν κίνησιν καί τήν ζωήν μέχρι τών 
πρωινών ωρών ένφ ή άλλη πόλις καθεύδει 
βυθισμένη είς ύπνον, καί ν' άποτελώσιν οίονεί 
τήν σφύζουσαν καί βιαίως παλλομένην καρδίαν 
αύτής έν ήμέραις ταραχών καί σφοδρών συγ
κινήσεων. Ή  πλατεία τής Όμονοίας ήτο άμόρ- 
φωτός άκόμη καί σχεδόν κατ’ δνομα μόνον 
πλατεία, περιστοιχιξομένη κατά τό πλεΐστον 
άπό μάνδρας, άφετηρία δέ όδών έρήμων περί
που καί άσχηματίστων είσέτι, πλήν τής τοΰ 
Πειραιώς, ήτις άπό άρχαιοτέρας ήδη έποχής 
σχηματισμένη, έκέκτητο τήν Ιδιαιτέραν αύτής 
μεταγωγικήν κίνησιν. Ή  δέ οδός Σταδίου 
μάλλον ώς μία τών δευτερευουσών τής πό
λεως ήδύνατο τότε νά θεωρήται, πρό μικρού 
μορφωθεΐσα είς όδόν βατήν, διότι πρότερον 
ήτο κοίτη χειμάρρου, τής οποίας τάς άνωμά- 
λους δχθας έζεύγνυον ξύλιναι πρόχειροι γέφυ- 
ραΐ'είς δύο ή τρία αύτής σημεία. Τό μεγαλεί- 
τερον μέρος τών πλευρών της άπετελεΐτο άπό 
μάνδρας, έργαστήρια λιθοξοών καί ερμογλύ- 
φ ω ν  ήσαν δέ καί τινες οίκοδομαί έν αύτή σα- 
θραί μάλλον καί πενιχραί, ών τινες σώζονται 
άκόμη, έτεραι δέ άντικατεστάθησαν ήδη ύπό. 
ύψηρεφών μεγάρων, άλλ’ έμπορικόν κατάστημα 
ούδέν ένθυμούμαι έκεΐ ύπάρχον τότε, πλήν ενός 
άσημου καφενείου άμα καί ζαχαροπλαστείου, 
δπου εύρίσκεται τώρα τό έδωδιμοπωλεΐον 
Παπαγιαννάκη καί μιάς άποθήκης οίνων είς
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φιάλας προς to κατώτερον μέρος παρά την 
‘ Ομόνοιαν- ξενοδοχεΐον δ’  εύρίσκετο εν μόνον, 
τό τής Αίγυπτου, δπου τό των ’Αθηνών. ‘Υ 
πήρχε καί κάποιον παντοπωλεΐον, νομίζω, καί 
εν ζυθοπωλεΐον, διευθυνόμενον παρά Γερμα- 
νίδος, εντός μάνδρας κειμένης άντικρύ τοΰ 
Βουλευτηρίου. Καί την μέν ήμέρανή γειτνία- 
σις πολλών δημοσίων κοΐαστημάτων ο Ιον τοΰ 
’ Εθνικού Τυπογραφείου, τοΰ Υπουργείου τών 
’ Εσωτερικών, δπου ήτο καί τό Ταχυδρομείον 
εις την φραχθεΐσαν κατόπιν στοάν τοΰ κατω
τέρου όρόφου, τοΰ υπουργείου τών Ναυτικών, 
τήςΔιευθύνσεως τής ’Αστυνομίας, τοΰ Φρουρ
αρχείου, τής Βουλής -  συνεδριαζούσης ακόμη 
εντός τοΰ προαυλίου τοΰ σημερινοΰ Βουλευτή- 
ρίου είς τό ξΰλινσν παράπηγμα τό χρησιμεΰσαν 
διά τήν Έθνοσυνέλευσιν — καί τοΰ στρατώνος 
τών Πυροσβεστών, κειμένου δπου σήμερον τό 
’Ελεγκτικόν Συνέδριον, προσέδιδεν είς τήν όδόν 
ποιάν τινα ζωήν καί κίνησιν άλλα την νύκτα, 
άμελώς φωτιζομένη μάλιστα δπως καί ή λοιπή 
πόλις, ήτο έρημος καί σιωπηλή ως Ιξοχική 
λεωφόρος.

Ά π ό της έπομένηςμετά την άφιξίν μου ήμέ- 
ρας, Ιγκαταλείψας τό ξενοδοχεΐον έγκαΐεστάθην 
είς τήν συνοικίαν τής Νεαπόλεως, συγκατοική· 
σας μέτά φίλου καί συμπατριώτου μου φοιτη- 
τοΰ είς τό πρόσγειον δωμάτων ρίκίας κειμένης 
Ιν τή όδφ ήτις σήμερον φέρει τό δνομα τών 
Καπλανών, ανώνυμος τότε ούσα. ’Έκτοτε ίσως 
χρονολογείται ή Ιδιαιτέρα μου άγάπη καί προ- 
τίμησις πρός τήν συνοικίαν τής Νεαπόλεως, έν 
τή δποίρ άπό ενός ήδη τετάρτου αίώνος μονί- 
μως κατοικώ. ’Αλλά πόσον άλλοία ήτο τότε ή 
συνοικία αΰτη! Ή  μόνη καί κυρία καί σχη
ματισμένη όδός αυτής ήτο ή όδός Σόλωνος 
κατοικημένη καί αΰτη μάλλον πρός τό βόρειον 
ή πρός τό μεσημβρινόν αυτής άκρον, πέραν τοΰ 
οποίου μόλις ήδη διεμορφοΰτο ό πυρήν τής 
εδρυτάιης σήμερον συνοικίας τοΰ Κολωνακίου. 
Άλλ’ αί άλλαι, αί διατέμνουσαι τήν όδόν τού
την καθέτως καί άποτελοΰσαι σήμερον τάς με
γάλος τής Νεαπόλεως άρτηρίας, ήσαν μέν 
χαραγμένοι, δεν προύχώρουν δμως είμή Ιπί 
τινας δεκάδας μέτρων πέραν αύτής, εξαιρέσει 
δυο ή τριών, τά δέ πυκνοκατοικημένα σήμερον 
τετράγωνα τά περί τό θέατρον τής Νεαπόλεως 
καί τά πέριξ, ήσαν χώρος άπεψιλωμένος, άπο· 
τελών τήν παλαίστραν τοΰ δεινού πετροπολέ- 
μου, είς τον όποιον ήσκοΰντο μετά ζέσεως τά 
μάχιμα στίφη τών μικρών Νεαπολιτών.

Είχεν δμως ή Νεάπολις έκτοτε τήν ίδιαιτέ-

ραντης φυσιογνωμίαν, τήν ιδιαιτέραν της κί- 
νησιν καί ζωήν, δφειλομένην είς τό έν αύτή 
πλεονάζον στοιχεΐον τών φοιτητών' καί είς τήν 
φυσικήν φαιδρότητα είς τό σφρίγος τής νεα
νικής ηλικίας. Τά ήθη ήσαν σχετικώς ήμερώ- 
τερα έν ούίή, έλειπε δέ ή χυδαιότης καί ό βά
ναυσος τραμπουκισμός, ό επικρατών είς τάς 
λοιπάς συνοικίας, ένεκα τοΰ οποίου εύρίσκετο 
κατ’ άνάγκην Ιν άδιαπτώτψ ίσχΰϊ τό αστυνομι
κόν βούνευρον. Μερικά άτακτήματα δέν άπέ- 
λειπον άλλ’ ή φοιτητική ζωηρότης περιωρίζετο 
συνήθως είς εύθυμους τινάς άστειότητας, είς 
άπέριττα συμπόσια, είς άσματα θορυβώδη καί 
άποπέίρας καντάδας καί σπανίους τινάς κώμους 
είς τήν τακτικήν φοίτησιν τοΰ καφενείου, τοΰ 
ζαχαροπλαστείου καί τοΰ χοροδιδασκαλείου. 
Αί μεταξύ των έριδες καί διαφοραί, άπαραί- 
τητοι είς τήν ένωρίς χειραφετουμένην νεότητα, 
έλύοντο τό πολύ πολύ διά γενναίας Ραβδομα
χίας, κάποτε δ ’ έλάμβανον χώραν καί έκ φυ
λετικών λόγων συγκρούσεις δπωσοΰν σοβαρώ- 
τεραι. ’Αλλά τά κουμπουριάσματα καί τά ξε- 
κοιλιάσματα καί αί φοιτητικοί θηριομαχίαι 
καί αί ήρωϊκαί πολιορκίαι καί τά ,αίματοκυλί- 
σματα χάριν τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ματθαίου ή 
τοΰ Αισχύλου είνε έπινοήματα τοΰ νεωτέρου 
πολιτικού, κοινωνικού καί εκπαιδευτικού συ
στήματος.

Τά τέσσαρα πέμπτα τών φοιτώντων είς.τό 
Πανεπιστήμιον σπουδαστών κάι πολλών μα
θητών γυμνασίων ή τοΰ Πολυτεχνείου, κατφ- 
κουν είς την Νεάπολιν καί διά τούτο τά δωμά
τια αυτόθι ήσαν περιζήτητα. Ή σαν δέ συνή
θως τά δωμάτια ταΰτα λιτά καί άπέριττα καί 
σχεδόν έντελώς γυμνά. Μόνα τά τέκνα τών 
εύπόρων οίκογενειών τών επαρχιών, τά συντη
ρούμενα διά γενναίας μηνιαίας παροχής, εΐ- 
είχον τό προνόμιον νά ένοικιάζωσι δωμάτια 
μετ’  επίπλων, ή νά κατοικώσιν είς τό Ιστορι
κόν ξενοδοχεΐον τοΰ Γλαυκωπίδου, κατά τήν 
άρχήν τής όδοΰ ’ Ασκληπιού, ή είς τοΰ Φωτιά- 
δου, έν τη όδφ Σόλωνος. Άλλ’ αύτοΐ ήσαν οί 
Συβαρΐται καί οί πεντακοσιομέδιμνοι, οί φθο- 
νσύμενοι υπό τών άλλων κοινών ίΐνητών. 'Ο 
φοιτητής ήρχετο συνήθως έκ τής επαρχίας του 
κομίζων άπαραιτητως ώς μόνην άποσκευήν τό 
κιβώτιον καί την στρωμνήν του μέ τ ’ άναγ- 
καιοΰντα κλινοσκεπάσματα καί έν ζεύγος ξύλι
νων ή σιδηρών στριπόδών, άποτελούντων τήν 
κλίνην. Είς τά Ιφόδια ταΰτα προσετίθετο μι
κρά ξυλίνη τράπεζα, μία λυχνία πετρελαίου, είς 
νιπτηρ ενίοτε, έν ή.δύο ψιάθινα καθίσματα καί
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οδτω συνεπληροΰιο ό εύτρεπισμός τον φοιτη
τικού δωματίου, τού,οποίου τήν επιμέλειαν καί 
τήν πρόχειρον καθαριότητα άνελάμβανεν ή οι
κοδέσποινα, Τό ένοίκιον τοΰ συνήθους φοιτη
τικού δωματίου σπανίως ΰπερέβαινε τάς 15 
δραχμάς κατά μήνα καί πολλάκις κατήρχετο τα
πεινοφρόνως καί κάτω τών. 10. ’ Εγώ τουλά
χιστον ένθυμοΰμαι δτι δι’ εν τοιοΰτο δωμά- 
τιον παρά τήν Χρυσοσπηλαιώτισσαν, τό όποιον 
κατέλαβε βραδύτερον μετά ιήν άναχιορησιν τού 
κατέχοντος αύτό πρόΐερον φίλου μου, έπλή- 
ρωνον ένοίκιον δραχμών όκτω μόνον κατά μήνα. 
Εϊνε άληθές δτι τό περίφημον αύτό δωμάτιον 
έκειτο σχεδόν παρά τό ύπερφον, παρεμφερές 
πρός. τάς παρισινός m ansardes, δτι δέν εΐχε 
υπηρεσίαν καί δτι ήτο τόσον στενόν ώστε μό
λις Ιχώρει τά όλίγιστα πενιχρά μου έπιπλα. 
Εύτυχώς τά νεανικά μου όνειρα καί τά φαντα
σιοκοπήματα άτινα άπετέλουν τήν κυρίαν μου 
άποσκευήν, καθό άύλα, δέν άπήτουν χώρον 
πρός υλικόν πρός έναποθήκευσιν, διότι άλλως 
δέν θά έπήρκει διά τήν πληθύντων ολόκληρος 
συνοικία μεγάρων.

Τά δύο άνεγνωρισμένα σημεία συγκεντρώ- 
σεως έν ώρφ μεσημβρίας καί εσπέρας της συν
οικίας Νεαπόλεως, ήσαν τό εστιατόριον "Ολυμ
πος τοΰ Ξύδη, μονώροφον τότε καί τό ύπάρ- 
χον άκόμη καφενεΐον Καραιζά, άμφότερα κε- 
κτημένα πολυάριθμον πελατείαν, άποτελουμέ- 
νην κυρίως εκ τής ζωηράς νεολαίας. Καί τοΰ 
μέν καφενείου ούδέποτε έγενόμην τακτικός θα- 
μών, προτιμών νά μεταβαίνω μάλλον είς τό 
πρωτεύον τής 'Ωραίας Ελλάδος, δπου έσύχνα- 
ζεν ό δμιλος τών συμπατριωτών καί φίλων μΟυ 
καί διαφόρων άλλων γνωρίμων. ’Αλλά τό ξενο
δοχεΐον Ξύδη έπεσκέφθην άπό τής πρώτης 
ήμερας τής εγκαταστάσεώς μου, έκτοτε δέ μοί 
|δόθη άφορμή νά εκτιμήσω τήν καθαρόν τρο
φήν του, τόν οίκοκυρικήν μαγειρικήν του, τήν 
ευθυμον συντροφιάν του καί τήν ιδιόρρυθμον 
φυσιογνωμίαν τοΰ διευθυντοΰ του.

Ό  άγαθός μπάρμπα - Γεώργης, ό πρό τινων 
ετών άποβιώσας έν προβ_εβηκυίρ ήλικίφ, ήτο είς 
τών αρχαιότερων καί λαΐκωτέρων ξενοδόχων 
τών ’Αθηνών, βραχύσωμος, ολοστρόγγυλος καί 
άπέριττος, έχων παρ’ αύτφ συνεργαζομένην τήν 
πατριαρχικήν του οικογένειαν, ενθρονισμένος 
διαρκώς πρό τοΰ γραφείου του, έπιβλέπων 
τήν ευταξίαν, σημειών τάς μερίδας, παρέχων' 
μετά προθυμίας καλοκαγάθου τό κατάστιχον 
πρός έγγραφήν τοΰ ημερησίου χρέους είς τούς 
επί πληρωμή ή καί πιστώσει έστιωμένους— οΐ-

τινες άπετέλουν καί τά τέσσαρα πέμπτα τούλά- 
χιστον τής πελατείας του — περιποιητικός πρός 
τούς πληρώνοντας, συγκαταβατικός καί πρός 
τούς καθυστεροΰντας, άπαγγέλλων μετά φαι- 
δρότητος τούς άστεϊσμούς καί τά επαγγελματικά 
του λογοπαίγνια, άτινα στερεοτύπως έπανελάμ- 
βανε καθ’ έκάστην. άπό δεκάδων ετών, οϊον: 
« Τό κεφαλάκι τοΰ Γιάγκου νά γείνη πατσάς!» 
καί τά τοιαΰτα. Είς έν καί μόνον κεφάλαιον 
ήτο άσυμβίβαστος καί αδιάλλακτος ό γέρο · Ξύ- 
δης, εϊς τά πολιτικά του φρονήματα. Διότι ήτο 
κατ’ έξοχήν πολιτικομανής, καί όσάκις προσε- 
βάλλοντο αί άρχαί του καί αί κομματικοί του 
συμπάθειαι, ό πράος έκεΐνος μετεβάλλετο είς 
όργίλον καί' άπότομον. Οίκιακός τοΰ Κωλέτη 
κατ’ άρχάς, έχρημάτισε κατόπιν φίλος καί δπα- 
δός ιού Βούλγαρη. Ό  Υ δραίος προύχων, κα
τοίκων” Ιν τή όδφ Πινακωτών, ήτο. γείτων τοΰ 
Ξύδη καί συνενορίτης του, έκκλησιαζόμενος τα- 
κτικώς Ιν τφ ναφ τής Ζωοδόχου Πηγής. Έδέ- 
χετο τάς Ιπισκέψεις του, ήκροάζετο εύμενώς 
τάς σκέψεις του καί τάς γνώμας του, είσή- 
κουε τά νόμιμα τυχόν παράπονά του, καί 
όσάκις διήρχετο μεγαλοπρεπής μέ τήν άνατολί- 
ιΐκην περιβολήν του πρό τού Ιργαστηρίου του, 
δέν άπηξίου νά σταματρ καί νά συνάπτη βρα- 
χεΐαν συνδιάλεξιν μετά τοΰ.. άφωσιωμένου του 
ξενοδόχου, δστις άπέμεινεν εϊς αύτόν, πιστός 
πάντοτε καί Ινήμέραις πολιτικής άτυχίας εωςτέ- 
λους. Αί πολιτικοί συζητήσεις ήσαν πάντοτε είς 
τήν ήμερησίαν διάταξιν τοΰ έστίατορίου, πολ
λοί δέ τών φιλοπαιγμόνων θαμώνων προεκά- 
λου’ν αύτάς έπίτηδες, δπως παροξύνωσι τον 
εύερέθιστον ξενοδόχον. Ούαί εϊς τον άσεβή 
δστις ήθελεν Ικστομίσει μομφήν τινα κατά τοΰ 
Τοονμπ*, ώς άπεκαλεΐτο κοινώς ένεκα τής πε- 
ριβολής του ό ύδραΐος πρωθυπουργός' τό άπύ· 
λωτον στόμα τοΰ φανατικού δπαδοΰ του έξη- 
ρεύγετο μύδρους κατά τοΰ τολμητίου καί σκώμ
ματα καί λοιδορίας ούχι εύφημους κατά τών 
πολιτικών αντιπάλων τοΰ ειδώλου του, δ δέ 
βέβηλος έτρεχε τόν κίνδυνον δν μή ν’ άπο- 
βληθή, τουλάχιστον δμως νά μή εύρίσκη πλέον 
έν.τφ έστιατορίφ τήν αύτήν προθυμίαν καί πε- 
ριποίησιν. Η εϊκών τοΰ Βούλγαρη ήτο άνηρ- 
τημένη είς τό ξενοδοχεΐον Ιν Ισοτιμία μετά τής 
τοΰ Κωλέτη, βραδύτερον δέ προσετέθη είς αύ
τάς καί ή είκών τοΰ Χαριλάου Τρικούπη, τοΰ 
όποίου μέτά τόν θάνατον τοΰ Βούλγαρη Ιγέ- 
νετο άφωσιωμένος δπαδός. Καί ό γέρων Ξύ- 
δης, είς τών πατριαρχών τής συνοικίας Νεα
πόλεως, τής Ιδιαιτέρως άφωσιωμένης είς τόν εκ
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Μεσολογγίου πολιτευτήν, διότι πρόςτοϊς δλλοις κυϋ, δσίμς έφαιδρύνέτο άκούων τούς ¿πλοϊκούς
την Ιτίμα και διά της ίν  aitfj διαμονής του στο^βο)ΐβύ; τού ‘έκφεραμένσυς μ« την συνήθη
άίρότου μετφκησεν ¿κ τής πλατεί«^ *Θμόν'βί«ς τραχείαν έλεύθερθοτθ4ϊίβν-τ’·ου', καίδστις ευγνώ-
είςτήν οδόν ’Ακαδημίάς,πρωτοστβτών πάντοτε {Ιων παρηκολβύθησεΛτήν κηδείανΐού αγαθού
είς τάς διαδηλώσεις·; συναπτών διαρκώςδεινούς. γΙ^δντος. οτε'·'ίπόο~^μύό0ά»τβπΗψί περί·*ου
άγώνας λόγων μετά των άνπφρονοΰντων,Ισύ- ΐκλειάετούς Ιο>ς τέλους
χναζεν είς.τήν αίθουσαν , τού άρχηγοϋ τού και είς τά πολιτικά τον φρονήματα -καί τάς υυμπα-
συνδιελέγετο οίκείως μετά τόν επιφανούς πολιτι- θείας του.

,;·■■· , X. ASNINOS

Μ Ι Κ Ρ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

>\ ι

*Ω, βάκρυ, εσύ που ανέβηκες Απ’ της ψ υχής τά  βάθη  
Κ ι ' έστάθηκες τρεμάμενο στήν άκρη το ν  ματιού,

V: , Γύρισε πάλι, ώ , γύρισε στή σκοτεινή π η γή  σου
•ν Π ου  ψιθυρίζει μουσικήν Αγνώστου τραγουδιού.

Δ έ θέλω, δάκρυ μου, ποτέ, ποτέ ν  άργοκυλήσης 
Σ ύ  που έγεννήθης μιά στιγμή παρθένας όμορφιάς,
Μεΐνε κρυφό κι’  αθώρητο, μείνε νά μη σε χάσω  

' Σ ά ν  όνειρο γοργόφτερο στή δύση τή ς νυχτιάς.

2

"Ολα τριγύρω  νά σωπάσουν 
Τ ’  αγέρι μόνο Ας μουρμουρίζει
  y

0. Σ τα  πεύκα, ατά ψηλά τά πενκα,
/ Τή ρεματιά ν ' Αποκοιμίζει.

Μ ιάν όμορφη έχω στήν αγκάλη μου  
Μ ε μαϋρα ξέπλεχα μαλλιά· ..

: Τ ’ Αηδόνια ας μήν Αρχίσουν το τραγούδι τους
Κ ι ’  Ας βουβα θοϋν τον  δάσους  id  πουλιά.
Μ όνο τής ήδονής τ ' Ανάσασμα ν ’ Ακούγεται 
Κ αι το  τρελό γλυκό φιλί 

- Καί τα λογάχια π ου ξεφεύγουν άπ ’ τά τρίσβαθα  
Σ τή ν  έρημιά, στή σιωπή.

*Ολα τριγύρω  νά σωπάσουν 
Τ ’ Αγέρι μόνο ας μουρμουρίζει 
Σ τ ά  πεύκα, τά ψηλά τα πενκα,
Τή ρεματιά ν  Αποκοιμίζει.

2Q1

"Ανεμε, πάλι έφύσηξες Απ' τής ψηλές κορφές 
Κ αί τά έλατα λυγίζοντας, τσακίζοντας τά  πενκα,
Τώρα στόν κάμπο έχύθηκες καί παραμύθι λες 

Α τέλειω το καί τραγικό στή γέρικη τή  λεϋκα.

Κ α ί τό  πικρό τραγούδι σου ξυπνάει τήν έρημιά,
*Ω σύντροφε κακότυχε, που ξενυχτάς μαζί μου,
Κ ι ’  ήταν σ ’ Ακούω  νά ξεσπής, Βορηά, καλέ Β ορη α , - 
Θ αρρώ π ώ ς ά π ’ τά στήθη  μου  λυτρώνεται ή  ψ υχή μου.

. Α . Μ Α Υ Ρ Ο Υ Δ Η Σ

Α Υ Τ Ο Γ Ϊ ? Α Φ Ο Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ
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Φίλtaxi μου Μιχαηλίδη,

Σου στέλλω Iva εύρημα πρώτης τάξεως, άνέκ- τού Πανεπιστημίου καί ύπουργοΰ Ιπί Ό θ ω -
δοτον ιταλικήν Ιπιστολήν τού Σολωμοΰ, νος. ’ Εκτός τού κειμηλίου τούτου, τό όποιον,

ή οποία μοϋ έδόθη εύγενώς από τούς κ. κ. ώς μέ διεβεβαίωσαν οί φίλοι μου κύριοι Κων-
Κωνστ. καί Ίωάννην Πήλικαν, ανεψιούς τού σταντΐνος καί ’ Ιωάννης Πήλικας, σκέπτονται
Σπυρίδωνος Πήλικα, διαπρεπούς καθηγητοΰ νά τό δωρησουν είς την Φωσκολιανήν Βιβλίο*
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θήκην τής Ζακύνθου, μοΰ διηγήθησαν καί με- Και ή φράσις αύιή τού ποιητοΰ ώς διά μα-
ρικά άνέκδοτα περί τοϋ ποιητοΰ, έκ των δ- γείας κατηύνασε τόσον τα νεΰρα τοΰ Πηλίκα, 
ποιων τό εξής είνε νοστιμώτατον. ώστε απήντησεν ήρεμος πλέον εις αυτόν :

Φαίνεται δτι δ άδελφός τοΰ Σπυρίδωνος — Έχεις δίκαιο, πάμε ’στά ποιήματα μας.
Πηλίκα και πατήρ ιών κατόχων τής επιστολής, ■ Καί μετέβησαν ώς καλοί φίλοι· είς τό σπίτι
Νικόλαος, ήτο αντεραστής τοΰ δμομητρίου ά- τοΰ ποιητοΰ νά συνεργασθοΰν είς τά προσ- 
δελφοΰ του ποιητοΰ Δημητρίου, δ δποΤος ε- φιλή ποιήματα των.
δρασεν άρκετά επί ’Αγγλικής προστασίας, γε· Ίδικός σου πάντοτε
νόμενος ύπαρχος, γερουσιαστής καί πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ
τής Γερουσίας. ’Αλλά κατά τήν εποχήν, είς 
τήν όποίαν άναφέρεται ή επιστολή, δ Δημή-
τριος Σολωμός καί δ Πήλικας ήσαν νεώτατοι Ί δ ο ν  ή μετάφρασις τής επιστολής:
καί, ώς φαίνεται, δον ζουανικώτατοι καί μή
έννοοδντες νά παραχώρηση δ ένας είς τόν άλ- ’ Α γαπητέ, π ροσπ άθη σε δσον  είμπο-
λον τήν ώραίαν άλλα καί φιλάρεσκου έκλεκτήν > α , , „ , >1 , » ν Λ , * ρεις να ελθης το μεσημέρι η είς τηντης καρδιας των, μεχρις οτου εφίΐασαν είς ενα ν / ’  r  ir  ν ι ν ι
γερό ξυλοκόπημα, από τό όποιον δ Πήλικας μιαν, δ ιά  νά  γ ρά ψ ω  μεν κάτι τι, διότι
εφαγεν, ώς φαίνεται, τάς περισσότερός. ετσι θ ά  κάμωμεν γ ρ η γ ο ρ ώ τ ερ α . —  Είνε

Εξαλλος άπό ■ θυμόν δ άδελφός τοΰ ξυλοκο- καλλίτερου νά  σοΰ  υπ αγορεύ ω  βιαστικά
πηθέντος Σπυρίδων Πήλικας εξήλθεν άπό τό « , ,  ·, , ,  ,» λ 1 , 5 , οπως εκαμαμεν χθες και μετα ταυτα τοσπίτι του και ετρεχεν εις τήν αστυνομίαν δια ~ r ' '  s * ir
νά καταγγείλη τόν Δημήτριον Σολωμόν, οτε κ α θα ρογ ρά φ εις  εις το  σπίτι σου . Κ α -
συναντά κατά τύχην τόν ποιητήν, δ όποιος λόν θ ά  εινε νά  μην ύπάγης εις τό σπίτι
γαλήνιος καί μειδιών τόν έρωτά, ποΰ πηγαίνει σου  γευματίσης, άλλά γευματίζεις
τόσον δρομαίος: e , , , , ,π  , - ,, , , , έοο>, οια να μη χάνωμεν καιρόν.—  Μα—  ΙΙηγαίνω να καταγγείλω αντον τον μπιρ- ’  ̂ t ¿ s »
μπάντε τόν άδελφό σου, τοΰ άπαντά δ Σπυ- να  μη λειψής· στείλε μο\> δπ ω σδη π οτε
ρίδων Πήλικας. Καί τοΰ διηγείται τήν ίστο- μίαν άπάντησιν μέ τόν  κομιστήν.

‘ s. - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ·—  Σ,πυρο μου, του απαντα μειλιχίως ο ποιη
τής, είμαστε έμεΐς τώρα για καταγγελίες καί Πρός τόν εύγενέστατον
άστυνομίες; Δέν πάμε νά διαβάσωμε ποιή- Κον ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΗΛΙΚΑΝ I. X.
ματ« ; ” ( ’Οκτώβριος 1827)

Κ Ο Ρ Λ Κ Ο Φ Ο Λ Η Λ  —  Υ Π Ο  Ε .  Μ Π Ο Κ Λ Τ Ι Ι Α  Μ  Π H

ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ Τ Ο Υ  ΤΡ Ο Π Ο Υ , ΚΑΘ' Ο Ν  ΔΙΕΔΟ Θ Η  Ο  ΧΡΙΣΤΙΑΝ!- 
Μ Ο ΣΣ, ΕΠΙ ΤΩ Ν  ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΩ Ν  ΕΚ ΧΡΙΣΤΙΑ Ν ΙΣΘ ΕΝ ΤΩ Ν  ΕΘΝΩΝ '

Π ντελώς άλλην οδόν ήκολούθησεν ευθύς Ιξ 
Γ- άρχής ή έν Κωνσταντινουπόλει ’ Ανατολική 
Εκκλησία. Ούδέποτε επέβαλλε τήν ελληνικήν 
γλώσσαν είς τους νεοφώτιστους, άλλ’ δφινεν 
αΰιοΰς πάντοτε έλευθέρους νά μεταχειρίζον
ται τάς έθνικάς αυτών διαλέκτους.

“Ήδη άπό τοΰ τετάρτου αίώνος διέδωκε τόν 
χριστιανισμόν εις τούς παρά τό σύνορον τοΰ Δου- 
νάβεως Γότθους έν τή Ιθνική «ύτών γλώσση· 
δ άπόστολος αυτών Ούλφίλας μετέφρασεν εις 
τήν γοτθικήν γλώσσαν τήν 'Αγίαν Γραφήν, 
τοΰ δέ μεγαλοπρεποΰς τούτου έργου, δπερ συ- 
νέκειτο έκ 330 φύλλων, σώζονται άκόμη 177 
έν τη βιβλιοθήκη τοΰ πανεπιστημίου τής Ου
ψάλας έν Σουηδό?, γνωστά υπό τό δνομα 
Ά ργυρονς κώδιξ {C od ex  argenteus). "Αλλων 
τής μεταφράσεως τούτης χειρογράφων σώζον
ται αποσπάσματα είς τάς βιβλιοθήκος τοΰ Μι
λάνου, τοΰ Τωρίνου καί τοΰ Βολφενβύττελ τής 
Βρουνσβίκης. Τό δέ περίεργον είναι οτι ευθύς 
ώς οί Γότθοι διέβησαν έκ τής ’Ανατολής είς 
τήν Δύσιν, ΰπέστησαν τήν αύτή1'  προς τούς 
άλλους γερμανικούς λαούς τύχην- καί ένΤσπα- 
νίμ καί έν Ιταλία τήν γλώσσαν καί τήν γραμ
ματείαν των κατέπνιξεν δριστικώς ή γλώσσα καί 
ή γραμματεία ή λατινική.

Άφ* ού δ πρώτος βαρβαρικός χείμαρρος 
διωχετεύθη πρός τήν Δύσιν, μόνον κατά τόν 
δγδοον καί τόν ένατον αίώνα συρρέουσι πάλιν 
βάρβαροι πρός τάς δχθας τοΰ Δουνάβεως,τότε 
δέ ή έν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησία έρχεται 
πάλιν πρός αυτούς , είς Ιπικοινωνίαν. Οί νέοι 
ούτοι βάρβαροι, οί άπειλοΰντες τό κράτος τής 
’Ανατολής, είναι οί Σλαΰοι. "Οπως επί Ούλ- 
φίλα, ή Κωνσταντινούπολή εκπέμπει άποστό- 
λους κατά τόν ένατον αίώνα, οΐτινες προση- 
λυιίζουσιν εις τήν Χριστιανικήν πίστιν τούς 
Βουλγάρους καί τούς Σέρβους έν τή ίδία αυ
τών γλώσση; οΰτω δέ. δίδεται ή ευκαιρία νά 
μεταφράσθώσιν είς τήν σλαυικήν γλώσσαν ή. 
'Αγία Γραφή, οί Πατέρες τής ’Ανατολικής ’Εκ 
κλησίας, έγκυκλοπαιδεΐαι καί χρονογραφίαι, 
πάσα τέλος πάντων ή θύραθεν καί ή εκκλη
σιαστική . γραμματεία τής Χριστιανικής ’Ανα
τολής. Τήν άπώλειαν τής υπό τοΰ Ευαγγελίου 
καταπνιγείσης παλαιοιέρας δημώδους είδωλο-

* Τέλος. «Παναθήναια« 3 1  Δεκεμβρίου 1 9 0 5 ,

λατρικής γραμματείας τών Σλαυων, δαψιλώς 
άντισταθμίζει τό άπειρον πλήθος τών έκ· τής 
ελληνικής γλώσσης σλαυικών μεταφράσεων. Ού- 
δεμία έκ τών γραμματειών τής Δύσεως, λέγει 
δ σοφός σλαυιστής Jagitch , είχε τόσον πλού
τον μεταφράσεων καί· έπί τόσον μακρόν χρό
νον αί δέ μεταφράσεις αύται συνετέλεσαν βαθ
μηδόν καί κατ’δλίγον καί είς τήν παραγωγήν πρω
τοτύπων σλαυικών έργων. Τφ δντι δέ πριν ή 
παρέλθωσιν εκατόν έτη άπό τοΰ εκχριστιανι- 
σμοΰ τών Βουλγάρων, έπί τοΰ τσάρου Συμεών 
(892*927·), ή βουλγαρική γραμματεία ευρί- 
σκετο Ιν τή ακμή αυτής. 'Η  θαυμαστή αυτη 
πνευματική καί πολιτική τών Βουλγάρων άνά- 
πτυξις κατεπνίγη, ώς γνωστόν, είς τό άίμα 
άπό τόν άρχών ήδη τοΰ ενδεκάτου αίώνος υπό 
τοΰ Βασιλείου τάΰ Βουλγαροκτόνου, εκτοτε δέ 
ή Ιστορία τών Βουλγάρων ούδέν' άλλο είναι ή 
διαδοχή άταξιών καί συμφορών μέχρι τής είς 
τούς Τούρκους ύποταγής αύτών κατά τόν ιδ' 
αίώνα, έκτοτε δέ ή έπί βραχύν χρόνον έκλάμ- 
ψασα βουλγαρική γραμματεία εντελώς άπεσβέ- 
σθη .

Άλλ’  ή έν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησία 
είχε κηρύξει τό Εύαγγέλιον καί είς άλλον σλαυ- 
ικύν έθνος, τούς Ρώσσους, ών ή πρωτεύου
σα, τό Κίεβον, δέν άπεΐχε πολύ τής Κωνσταν
τινουπόλεως, ήτο δέ ευχερής ή είς αύτήν μετά- 
βασις διά τής όδοΰ τής Μαύρης Θαλάσσης καί 
τοΰ Δνείπερος ποταμού. 'Ο ήγεμών τών 'Ρώσ- 
σων Βλαδίμηρος έβαπτίσθη περί τό 990, ευθύς 
δ' άμέσως ή · χριστιανική Εκκλησία παραδέχε
ται έν 'Ρωσσία τήν εθνικήν γλώσσαν εις πά
σαν λειτουργικήν χρήσιν, ά’ρχίζει δέ νά γίνεται 
μία απέραντος μεταφραστική εργασία ελληνι
κών εκκλησιαστικών καί άλλων βιβλίων, δπως 
είχε γίνει πρότερον. έν Βουλγαρία. Άλλά τής 
μέν άκμής τής βουλγαρικής γραμματείας, μετά 
τήν τελείαν καταστροφήν αυτής, δέν έσώθησαν 
είμή έμμεσα μόνον ((θρτύρια, τής ρωσσικής 
δμως χριστιανικής γραμματείας τά κυριώτατα 
προϊόντα περιεσώθησαν μέχρίς ήμών καί δυ- 
νάμεθ’α Ιξ αύτών νά κρίνωμεν πόσον θαυμα
στή υπήρξε παρά τφ βαρβάρφ έκείνω λαφ 
τής εθνικής γλώσσης ή έπίδοσις υπό .τήν ζωο
γόνον πνοήν τοΰ Ευαγγελίου, καί τοΰ άρχαίου 
ελληνικού πολιτισμού, τοΰτο δέ διότι δέν συνέ
βη έν Ρωσσίφ δ,τι συνέβαινεν Ιν τή Δύσει,
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ένθα ή έπιβληθεΐσα λατινική γλώσσα καί γραμ
ματεία κατέπνιγε πάσαν Ιν τή εθνική γλώσση 
ενός έκαστου έθνους πνευματικήν άνάπτυξιν. 
Τό Βυζάντιον είχεν άπβμείνει το τελευταΐον άσυ- 
λον τού Ιλληνορωμάίκοΰ πολιτισμού, ή δέΡωσ- 
σία ένεκα των στενών αυτής προς τήν Κων
σταντινούπολην σχέσεων, προηγήθη ούτως εΐ- 
πεΐν κατά τήν έκπολιτιστικην μύησιν τών άλ
λων εύρωπαϊκών εθνών, προ πάντων ώς πρός 
τα γράμματα 1. Ό  έν Κιέβω περί το 1050 
ζών μητροπολίτης Ίλαρίων Ιν τφ λόγφ αυτού 
περ'ιτής Παλαιός και τής Καινής Διαθήκης περιέ- 
λαβεν Ιγκώμιον τούΆγίου Βλαδίμηρου,τοόποΐον 
με ολην του τήν αφέλειαν ύπενθυμίζει ολίγον 
ως προς τήν μεγαλοπρέπειαν τούς Ιπικηδείους 
λόγους τού Βοσσουέτου, ούδέν άλλο δέ είναι ή 
ρητορεία τού Ίλαρίωνος είμή άπήχησις τών 
όμιλιών τών Πατέρων τής ελληνικής Εκκλη
σίας. Κατά τον ιβ '  αιώνα ή είς τον μοναχόν 
Νέστορα άποδιδομένη χρονογραφία περιέχει μέ
ρη Ιπικά αξιόλογα καί δυνάμενα νά παραβλη- 
θώσι πρός τα άριστα τών μεσαιωνικών επών 
τής Δύσεως, κατά τήν αύτήν δέ Ιποχήν ό δια- 
τελέσμς έπειτα μέγας ήγεμών Κιέβου μέχρι τού 
1125, Βλαδίμηρος ό Μονομάχος, έγραψε πρός 
χρήσιν τών τέκνων του διδασκαλίαν, οΰτινος 
είναι βραχεία και Ιγκεκομμένη ή φρασεολογία, 
τό δέ ύφος σχεδόν όμοιον πρός τό τής 'Αγίας 
Γραφής. Ό  ήγούμενός Δανιήλ, σύγχρονος τού 
Βλαδιμήρου, συνέταξε περιγραφήν τής είς τήν 
Αγίαν Γήν αποδημίας του, ένθα επορεύθη 
ώς προσκυνητής κατά τόν ιβ ' αιώνα, καθ’ ους 
χρόνους έβασίλευε τής ’Ιερουσαλήμ Βαλδουϊνος 
δ άδελφός Γοδοφρείδου τού Βουιλλώνος. Έ ν 
τη σωζομενη ταύτη περιηγήσει ύπάρχουσι καί 
αι θαυμαστοί σελίδες, Ιν αίς περιγράφει τό 
γνωστόν θαύμα τού άγιου φωτός τού κατα- 
βαίνοντος !ξ  ούρανοΰ είς τόν τάφον τού Σω - 
τήρος κατά την χαραυγήν τού Μεγάλου Σ αβ
βάτου. Ή  περιγραφή είναι τόσον συγκινητική 
καί τόσον έχει χρώμα, ώςτε εΐνε εφάμιλλος 
πρός τήν εικόνα, τήν όποιαν έχει περί τού. 
αύτού θέματος εις τό περίφημον περί τής ’ Ιε
ρουσαλήμ βιβλίον του ό Πιέρ Λωτή. Πρός 
ταϋτα πρέπει νά προστεθφσι καί at όμιλίαι 
τού, άρχιεπισκόπου Κυρίλλου τού Χρυσοστό-" 
μου (άποθανόντος κατά τό 1185), αϊιινες επί
σης είναι απηχήσεις τής ίεράς Ρητορείας τών 
μεγάλων Πατέρων τής 'Ελληνικής ’ Εκκλησίας.

Ε Denis. Les États Slaves du VI au XII 
siècle, παρά E Lavisse καί A. Rambaud. Histoire 
Générale t. I p. 739 (Paris 1893).

Έπήλθε δέ §λη ή γραμματειακή αύτη άνάπτυ- 
ξις εντός διακοσίων Ιτών, είναι, δε τα έργα 
πάντα συντεταγμένα εις πεζόν λόγον, έχουσι 
δηλ. τόν κύριον χαρακτήρα ακμαίας λογοτε
χνίας. Έ ξ εναντίας αί. γραμματεϊαι τής Δύ- 
σεως, εν φ  ή διάδοσις τού Ευαγγελίου είχεν 
ήδη συντελεσθή κατά τούς πρώτους· τού χρι
στιανισμού αιώνας, δεν εγνώρισαν τά πρώτα 
τής πεζολογικής γραμματείας ψελλίσματα είμή 
κατά τόν ιγ ' καί κατά τό πλεΐστον κατά τόν 
ιδ' αΙώνα.'

Άλλ’ ή θαυμαστή τών γραμμάτων άνάπτυ- 
ξις Ιν 'Ρωσσίρ κατεπνίγη, ώς γνωστόν, κατά 
τόν ιγ' καί κατά τόν ιδ' αιώνα υπό τών ταρ- 
ταρικών έπιδρομών, τής δέ πρωτογόνου ρωσ- 
σικής γραμματείας το κύκνειον φσμα εΐναι τό 
θαυμαστόν πεζόν έπος τό Ιπιγραφόμενον Ζα- 
δοστζίνα, εν φ  περιγράφεται ή έν έτει 1380 
περίφημος διά την κατατρόπωσιν ιών Ταρτά- 
ρων μάχη τού .Κουλίκοβο. ’ Αλλ’  δμως τό γε
γονός, δτι ξένη λειτουργική γλώσσα δέν κατε- 
πίεσεν έξ άρχής τήν γλώσσαν τήν εθνικήν, απ- 
έδωκε καί πάλιν βραδύτερον τούς καρπούς αύ · 
τού, διότι δτε πλέον ήρθησαν τά εξωτερικά 
κωλύματα, ή Ιθνική γλώσσα έφθασε διαμιάς 
καί μετά καταπληπτικής ταχύτητος είς λογοτε
χνικήν ωριμότητα, ήτις ϊνα Ιπιτευχθή έν τή 
Δύσει έχρειάσθησαν μακροί άγώνες καί επα
νειλημμένοι άπόπειραι. Τήν δρθότηταδέ τής 
ήμετέρας γνώμης τρανώς άποδεικνύει καί τό 
άντίθετον παράδειγμα τής γραμματειακής ιστο
ρίας τών άλλων Σλαύων, είς ούς διέδωκε τόν 
χριστιανισμόν δχι ή Κωνσταντινούπολή άλλα 
ή Ρώμη. Τούς Σλαύους τής Βοημίας, τής 
Μοραβίας καί τής Πολωνίας επεχείρησαν μέν 
κατ’ άρχάς καθώς φαίνεται νά προσηλυτίσω- 
σιν "Ελληνες απόστολοι, ή δέ παράδοσις άνα- 
φέρει δτι καί έκεί έκήρυξαν τό Εύαγγέλιρν 
ό Κύριλλος καί ό Μεθόδιος S αλλά μετ’ ολί
γον έπήλθον άλλοι άπόστολοι τής Δυτικής 
’Εκκλησίας, όρμηθέντες συγχρόνως έκ τού ‘ Ρή
νου καί έκ τών επισκοπών τού Πασσάου, τού 
Σαλτζβούργου καί τής, Ρατισβόννης, οΐτινες 
ύπεσκέλισαν τήν ’Ανατολικήν ’ Εκκλησίαν καί 
προσήρτησαν όριστικώς τούς Τσέχους καί τούς 
Πολωνούς πρός τήν Ρώμην. Εύθύς δέ τότε 
τών έθνών τούτων ή γραμματεία ύπέστη τόν

1 Vatroslav Jagic, Zur Entstehungsgeschichte 
der Kirchenslawischen Sprache iv toi? Denk
schriften der Kais Akademie der Wissenschaf
ten, philos. histor. Classe. -tfj; Bigwn?. 1902, 
XLVII aeX. 4 i|.
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ζυγόν τής λατινικήν, ή δέ ανάπτυξις αύτής 
κατεπνίγη. Έ πί μακρόν χρόνον δργανον πό
σης θρησκευτικής, διανοητικής, επιστημονικής 
καί γραμματειακής κινήσεως είναι ή λατινική 
γλώσσα, οί δέ καθολικοί οΰτοι Σλαύοι δέν 
κατορθώνουσι νά άποκτήσωσι καί αυτοί Ιδίαν 
λογοτεχνίαν είς τήν μητρικήν των γλώσσαν 
είμή μετά τά ρωμανικάκαίτάγερμανικά έθνη.

’Αλλά τήν ύπόθεσιν ημών ύποστηρίζουσι 
καί άλλα παρεμφερή παραδείγματα έκ τών 
εθνικών γραμματειών τού άνατολικωτέρου μέ
ρους τής Ελληνικής Εκκλησίας. 'Η  Συριακή 
γραμματεία πηγάζει έκ τής διαδόσεως τού χρι
στιανισμού έν τή Μεσοποταμίφ. 'Η  Έ δεσσα 
κατέστη μετ’ ού πολύ μέγα κέντρον θρησκευ - 
τικών καί έπιστημονικών μελετών.Ή άραμαϊκή 
γλώσσα τής Μεσοποταμίας άνυψώθη είς γλώσ
σαν γραμματειακήν, τήν όποιαν παρεδέχθησαν 
πάντες οί Σύριοι άπό τών παραλίων τής Με*, 
σογείου μέχρι τής Αραβίας καί τού Περσικού 
κόλπου. 'Η  Συριακή γραμματεία ήκμασεν από 
τού β '  μέχρι τού ιγ' αίώνος, περιελάμβανε δέ 
πλήν τών ίερών βιβλίων καί τών θρησκευτι
κών συγγραμμάτων, ιφν οποίων τινά μετε- 
φράσθησαν έκ τής Ιβραϊκής καί τής ελληνικής, 
πολύ πλήθος πρωτοτύπων έργων έπιστημονι
κών, φιλοσοφικών καί Ιστορικών, όποΐαι. είναι 
λόγου χάριν αί περίφημοι χρονογραφίαι τού 
Ίακωβίδου πατριάρχου Μιχαήλ (1170 ) καί 
τού Βάρ Εβραίου (ιγ ' αιώνα), Διεσωθησαν 
μάλιστα μέχρις ημών έν Συριακή μεταφράσει 
καί άρχαϊα ελληνικά συγγράμματα καθώς καί 
αιρετικά χριστιανικά, ών δέν έσώθησαν τά 
πρωτότυπα Ι. Τό δέ περίεργον είναι, δτι κατά 
τόν αύτόν τρόπον μετεχειρίσθη ή ’Εκκλησία 
τής Κωνσταντινουπόλεως καί τήν Αίγυπτον, 
ήτις ήτο ήδη άπό τών χρόνων τών Πτολε- 
μαίων βαθέως εξελληνισμένη. Καί έκεί ή Α 
νατολική Εκκλησία δέν έσκέφθη νά επιβάλη 
τήν 'Ελληνικήν γλώσσαν είς τούς αγροτικούς 
πληθυσμούς καί είς τούς ανθρώπους τής κα- 
τωτέρας κοινωνικής τάξεως, οιτινες εξηκολού- 
θουν νά όμιλώσι τό έγχώριον κοπτικόν Ιδίωμα. 
Ή  κοπτική γραμμαιεία'δέν είναι μέν πλούσια 
δσον καί ή συριακή, περιλαμβάνει δμως πο
λυάριθμα θρησκευτικά συγγράμματα καί με
ταφράσεις ελληνικών βιβλίων8.

"Ερχεται έπί τέλους ή άρμενική γραμματεία,
1 R Duval, Anciennes littératures chrétien

nes, τόμ II : La littérature syriaque σελ 4 καί εξ. 
(Paris 1899)

3 Encyclopaedia Britannica, τόμ. VI έν λέξει
Copts

ήτις άνεπτύχθη κατά τόν αύτόν έπίσης τρό
πον. ΕΙνε δέ, ώς γνωστόν, σπουδαιότατη. Καί 
έκεΐ ή 'Ελληνική δέν παρεκώλυσε καθ’ δλου 
τήν εθνικήν γλώσσαν καί γραμματείαν, |ξ 
εναντίας μάλιστα είέδχθη πρός αύτάς. ευμε
νής, διότι συνετέλεσεν δπως άμφότεραι σημαν- 
τικώς άναπτυχθώσι διά τών εκ τής Ιλληνικής 
μεταφράσεων1.

Ή  συμφωνία ολων τούτων . .τών μαρτυριών 
δέν άποδεικνύει τρανώς πόσον αί δύρ διάφο
ροι μέθοδοι, τής 'Ρώμης καί τού Βυζαντίου 2, 
έπενήργησαν έπί τής γενέσεως καί τής άνα- 
πτύξεως τών έθνικών γραμματειών;

Καί σήμερον άκόμη, προ τών όφθαλμών 
ήμών, οί καθολικοί καί οί διαμαρτυρόμενοι 
ίεραπόστολοι οί έπίχειροΰντες τήν είς τούς 
άγριους διάδοσιν τού Ευαγγελίου·, άκολου- 
θόΰσι τάς δύο εκείνος μεθόδους. Οί καθο
λικοί είσάγουσι τήν λατινικήν γλώσσαν ώς 
γλώσσαν λειτουργικήν καί δέν μεταφράζου- 
σιν είς τά Ιδιώματα τών άγριων είμή μό
νον τινά προσευχητάριο καί τά. απαραίτητα 
κατηχητικά βιβλία. Τούναντίον δέ οί διαμαρ- 
τυρόμενοι σπεύδουσι νά παραδίδωσιν είς τάς 
χεϊρας τών προσήλυτων όλόκληρον τήν 'Αγίαν 
Γραφήν, ή τουλάχιστον τό Εύαγγέλιον είς τήν 
γλώσσαν των,.γίνεται, δε ή τύπωσις δαπάνη 
τής Ιν Λονδίνφ Βιβλικής Εταιρείας, ή τς  έχει 
ήδη έκδώ ει τήν'.Αγίαν Γραφήν είς πλείστας 
έκ τών ά,-ορφώτων Ικείνων διαλέκτων. "Ισως 
μετά ένα ή δύο «Ιώνας άπό τού συγχρόνου 
τούτου έκχριοτιανισμού, παρατηρηθώσι καί 
μεταξύ τών σημερινών άγρίων τών είς τό Εύ
αγγέλιον προσαγομένων γραμματειακά φαινό
μενα άνάλογα πρός Ικεΐνα, τά όποια αί μέ 
θοδοι τής -Ρώμης καί τού Βυζαντίου Ιπή- 
νεχκον. είζ τήν Δύσιν καί είς τήν Ανατολήν.

Όπωςδήποτε δμως, νομίζω άναμφίλεκτον 
δτι ό τρόπος, καθ’ δν διέδωκε τό Εύαγγέλιον 
ή Ρώμη > υπήρξε μία έκ τών κυριωτάτων 
αφορμών, δι’ ας πολύ βραδέως άνεπτύχθησαν 
αί' νεώτεραι γραμματεϊαι τής Δύσεως, έν φ  ή 
άνιίθετος μέθοδος,, ήν ήκολούθησεν ή Εκκλη
σία τού Βυζαντίου, έπετάχ^νεν έξ Ιναντίας τήν

1 H e r z o g  καί H a u ck  R eal-E n k y k lo p a ed ie  έν 
λέξέι A rm en ien . Έπί τής . συριακής καί άρμενικής 
γραμματείας εΐλκυσε τήν προσοχήν μου ό σοφός βυν· 
άδελφός μου κ, F . l.u m on t-

* Λέγιον Κωνσταντινοΰπολιν καί Βυζάντιον, πρός 
δήλωσιν τής Α νατολικής Εκκλησίας, δενλησμ^νώ.δτι 
καί τά πατριαρχεία της Αλεξάνδρειάς καί τής ‘Αντιό
χειας μετεσχον μετά του Ιν Κωνσταντινου^όλει τής 
διευθύνσεως τού άνατολικου χριστιανισμό®, εν φ  ό 
παπικός τής Ρώμης θρόνος ήρχε μόνος έχ 'τή  Δύσει.



δνάπτψξιν των σλαυ'ίκών γραμματειών, αΐτινες δον τό βάρος κάι δλην τήν κατάραν των άσια-
σύν τφ χρόνφ θά δπέβαινον ίσως εκτάκτως τικών Ιπιδρομών, άπό των όποιων προεφύ-
λαμπραί, αν οί Σλαΰοι δεν είχον τό ατύχημα λαξαν τήν Δύσιν διά τής ιδίας αυτών προσ-
νά ύπομείνωσι μόνοι σχεδόν αυτοί δλον σχε- καίρου καταστροφής. ·

[Μετάφρ. Σ . Κ . Σ ]  Π Α Υ Λ Ο Σ  Φ ΡΕ ΔΕΡ ΙΚ
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Έ ν οσφ Ιζη ό Φώσκολος, ποτέ δεν εγκατέ- 
λειψε τήν Ιδέαν νά μεταβή είς Ζάκυνθον. Τόν 
Σεπτέμβριον του 1826 έγραφε πρός τόν εν Ζα- 
κΰνθψ καθολικόν ίερέα R e in a u d ι. «"Οπως 
δήποτε καί δν μέλλη ν’  άποβή ή διαμονή μου 
έν Ζακύνθφ, ή άναχώρησίς μου έχει άποφασι- 
σθή καί όρισθή παρ’ έμοΰ, είς τρόπον ώστε 
μόνον, ό θάνατος θά  ήδύνατο πλέον νά με έμ- 
ποδίση. Έντος τής πόλεως δεν δύναμαι και 
δεν θέλω νά κατοικήσω επί μακρόν, όθεν πρέ
πει πρό παντός νά μοΰ ευρετε μίαν μικράν 
έπαυλιν ή εξοχικόν οίκίσκον, δχι μακράν τής 
πόλεως. Ή . κατοικία μοΰ χρειάζεται απομο
νωμένη, μέ κήπον φυτευμένον μέ αμπέλους, 
καρποφόρα δένδρα καί λαχανικά' νά έχη δέ 
αρκετήν έκτασιν διά νά δύναμαι νά περιδια
βάζω. "Αν ή οΙκία ήτο τοποθετημένη είς τό 
Άργάσι, εις τό Άκρωτήρι ή εις κάνέν άλλο 
ύψωμα, από του οποίου νά βλέπω τήν θάλασ
σαν, τούς λόφους καί τήν πόλιν ,θά  Ινόμιζον 
ότι ευρίσκομαι είς ιόν παράδεισον, . . ». Μεταξύ 
άλλων, εις τήν επιστολήν του ταύτην,· Ó Φώ
σκολος ζητεί νά πληροφορηθή δν ύπάρχη 
ανάγκη νά παραλαβή μαζί του. ένα Ιταλόν είδι- 
κόν είς την άγρονομίαν καί οινοποιίαν πρός 
δφελος τών αγρών καί του εμπορίου τών οίνων 
ϊής Ζακύνθου. - '

Ό  Φώσκολος έγραψεν - Ιπίσης είς τήν Ζά
κυνθον πρός τόν έξάδελφόν του Βοΰλτσον δτι 
είχεν άποφασίσει νά μεταβή είς τόν τόπον τής 
γεννήσεώς του δπως ζήση Ιντίμως πρός δφελος 
τής ελληνικής πατρίδος του. Καί επειδή ήχον 
ύποπτος είς τήν αγγλικήν κυβέρνησιν διά
τας φιλελευθέρους άρχάς του; ύπέσχετο καθ’ 
δλον τόν χρόνον πού θά έμενεν είς τήν Ε πτά
νησον νά μην άναμιχθή είς ζητήματα άφορώντα 
τήν πολιτικήν καί νά μή δεχθή παρά τής κυ- 
βερνήσεως ούτε υπηρεσίας ούτε άξιώματα και 
πλήρωμάς, αλλά.,μόνον νά δίδάξη είς τούς νέ
ους συμπατριώτας του φιλοσοφίαν καί γραμμα
τολογίαν. «"Αν. δμως καί τό σχέδιόν μου τούτο 
άποτΰχη, έγώ θά έλθω είς τήν Ζάκυνθον καί 
θά προσπαθήσω νά ζήσω μέ τούς κόπους μου 
δσον δυνηθώ καλλίτερον, καί δν δχι άλλο, τού- 
λάχιστον θά μέ. θάψετε κάτω από τά χώματα 
τής Ελλάδος, τής μητρικής μου γης » λ. Άτυ-

* «Πανιχθήναια» 15-31 Δεκεμβρίου 1905.
1 Epistolario di Ugo l-'oscolo, vol. Ill, σελ. 240.
* Epistolario, vol· III, σελ. 225.
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χώς δμως ούτε ή σταθερά, αύτη άπόφασις τοΰ 
ποιητοΰ δέν έμελλε νά πραγματοποιηθή, διότι 
μετ’ δλίγους μήνας ό ποιητής άπέθνησκε καί 
έθάπτετο είς αγγλικά χώματα-Ίσως τό προησθά- 
νετο ένδομύχως, δταν έγραφε τό άπαραμίλλου 
καλλονή; καί εντελείας σονέττον του είς τήν 
Ζάκυνθον,, είς τό.όποίον ζωγραφίζεται δλη ή 
στυγνή λύπη, τήν οποίαν εστάλαξαν εις τήν 
ψυχήν του τά άτυχήματα τής ζωής.

N è p i é  m a i ioccherô le sacre sponde  
ove i l  m io  corpo fan ciu lletto  g iacqu e, 
Z acin to  m ia, che ti. sp ecck i n ell’ onde  
del g reco  m ar, d a  ou i verg in e naeque  
Venere, e fea  qu ell’  iso le  feçonde  
co l suo p rim o  sorriso , onde n on  tacque  
le  tue lim pid e nubi, e le  tue fron d e  
V Ínclito verso d i C elu i ehe Γ aeque  
cantà fa ta li, ed  i l . diverso  esig lio , 
p er  eut, bello  d i fa m a  e  d i sventura , 
baciô  la  sim  p etrosa  I ta ca  Ulisse.
Tu non  a ltro  che i l  can to  a v r a i  d el f ig lio , 
o m aterna  m ia  terra, a  n o i p rescrisse  
i l  fa tto illa cr im a ta  sepoltura.

Ot στίχοι οήτοι, πλημμυρισμένοι άπό τήν 
ψυχήν τόΰ Φωσκόλου, περιβάλλονται άπό μίαν 
σιγηλήν άπελπισίαν. Ή  διάψευσις τών Ιλπί- 
δων τοΰ ποιητοΰ καί τά.δυστυχήματα του συν- 
ετέλεσαν. είς τήν ' βαθμιαίαν διαμόρφωσιν τοΰ 
παραπόνου τούτου. Ελεύθερα ή μεγάλη ψυχή του 
Ιπτερύγιζε, πάντοτε είς τήν Ζάκυνθον, ή είκών 
τής όποιας εζη είς τόν. νοΰν του ώς μία μα
κρινή άνάμνησις ποΰ τήν άναζωπυρεί ή άγάπη.

■ '#**

' Είς τάς έπιστολάς τον Φωσκόλου πρός δια
φόρους Ιπτανησίους, ιόν Ίωάννην Καποδί- 
στριαν, τόν Άλοίσιον Κυύρτσολαν, τόν Μι- 
χαύλ Τσιτσιλιάνην, τον Διονύσιον Ρώμαν, 
τόν Διονύσιον Βοΰλτσον καί άλλους, διαλάμ
πουν τά δύο μεγάλα Ιδανικά τής εύγενοΰς ψυ
χής τοΰ ποιητοΰ, ή πατρίςκαί ή οίκογένεια.

Ό  Φώσκολος όπου καί δν ευρίσκετο, είς τήν 
’Ιταλίαν, είς τήν Ελβετίαν καί είς τήν Α γ 
γλίαν, είχε πάντοτε έστραμμένην τήν σκέψιν του 
είς τήν 'Επτάνησον καί τήν Ελλάδα.· >

Δέν έπεθύμει μόνον τήν ’ Ιταλίαν νά ϊδη 
μίαν καί μεγάλην, άλλά είργάσθη καί πρός τό
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καλόν τών Ίονίων νήσων. Ένεθάρρυνε τούς 
Έπτανησίους νά γνωστοποιούν τάς καταχρή
σεις τών άγγλιχών άρχών. Παρώρμησε τούς 
Ζακυνθίους εις τήν ΐδρυσιν μιας « Πατριωτι
κής Εταιρίας » μέλη "τής οποίας ήσαν οί άγα- 
πώντες τήν πατρίδα καί την ελευθερίαν τής 
σκέψεως. Ό  Οΰγρς έπεθύμει τήνσύστασιν τοι- 
ούτων Εταιριών καί είς τάς άλλος Ίονίους νή
σους .

*0  Φώσκολος είχεν ύψηλά καί γενναία αι
σθήματα, είχε ψυχήν Ελληνοπρεπή. Ά π ό  τής 
πρώτης ηλικίας ό νους του Ενεπλήσθη τών ελ
ληνικών παραδόσεων, καθώς γράφει ô ίδιος. 
«Έγεννήθην είς τήν Ελλάδα. . . . εσυνήθισα 
ν’ άκούω νά ομιλούν περί ’Αθηνών καί Σπάρ
της . . "Εμαθα τό ελληνικόν άλφάβητον. Τά 
πρώτα βιβλία τά όποια άνέγνωσα ήσαν ό Ξε 
νοφών καί ό Πλούταρχος εν ιώ  πρωτοτύπω » *. 
Έλυπεΐχο όταν Εβλεπεν δτι οί άπόγονοι τής 
Ελλάδος, τοΰ Εθνους τής τέχνης καί τών γραμ
μάτων, ήσαν άδοξοι. «Μόλις εθεωροΰντο άξιοι 
άναμνήσεως εκείνοι οί "Ελληνες, οί δποίοι Εκ- 
πατρισθέντες μετά τον δέκατον τέταρτον αΙώνα, 
είς τήν Βενετίαν καί τήν Τοσκάνην, Εφερον τα 
ελληνικά γράμματά » *.

Αί σκέψεις τοΰ Φωσκόλου συχνάκις Εστρέ- 
φοντο προς τήν υπόδουλον 'Ελλάδα. "Οταν δ 
γνωστός διπλωμάτης καί Εχθρός τοΰ Ναπο- 
λέοντος, Βαρθόλδης Μένδελσον, συνέγραψε τό 
ταξείδιόν του είς τήν Ελλάδα, ό Φώσκολος, 
τον Σεπτέμβριον τοΰ 1808, Εγραφε προς αύτόν 
ΙκΜιλάνου, Ιν σχίσει μετό βιβλίοντου Εκείνο- 
«Ό ποιοι εινε οί σημερινοί Έλληνες, κρινόμε- 
νοι πολιτικώς, καί ποιοι ήδύναντο νά είναι, 
δέν τό ήξεύρω, ούδέ δύναμαι νά τό προφη- 
τεύσω. “Ισως ό διαπρεπής Κοραής Εξ άγάπης 
πρός την πατρίδα μεγαλοποιεί πολύ τάς Ελπί
δας τής 'Ελλάδος, ίσως σείς Εξ άγάπης ενός 
συστήματος θέλετε νά τήν σύρετε είς τήν άπελ- 
πισίαν. Έ γώ  προτιμώ να παρηγοροΰμαι μέ 
μακρινός καί ίσως ματαίας Ελπίδας . . . .  Δεν 
θά λησμονήσω ποτέ δτι Εγεννήθην Εκ μητρός 
Έλληνίδος, δτι μέ Εθήλασε τροφός Έλληνίς καί 
δτι είδα τό πρώτον φώς εις την διαυγή καί δ«ν- 
δρώδη Ζάκυνθον άντηχοΰσαν άκόμη τούς στί
χους τοΰ Όμηρου καί τοΰ Θεόκριτου πού τήν 
ανύμνησαν. . . .  Ά π ό  τούς χρόνους τοΰ Πλου
τάρχου, δτε τό μαντεία Εσίγων, διότι οί χρη

‘ Epistolario, vol. II, σελ 15.
2 Prose e Poesie di Ugo Foscolo, ordinate da 

Luigi Carrer. Venezia m d cccxlii. La chioma di 
Berenice, discorso U. σελ. 12.

σμοί των Εχάνοντο, είς τήν Ερημιάν τής άκατοι- 
κήτου 'Ελλάδος, οί ταξειδιώται εύγνώμονες 
πρός τούς διδασκάλους τής άνθρωπότητος κατ- 
ήρχοντο είς τάς ερήμους άκτάς καί διηρώτων 
κάθε ερείπιον, κάθε λίθον, κυριευμένοι υπό ίε- 
ροΰ δέους, διό τόσας άπολεσθείσας δόξας, δέν 
Ετόλμων δέ νό κατηγορήσουν τήν ταπεινήν κα- 
τάστασιν τών Ελλήνων αλλά Εθρήνουν τήν 
άστάθειαν καί τάς μεταβολός τών εγκοσμίων. 
Καί ό Πλίνιος, σύγχρονος τοΰ Πλουτάρχου, 
Εγραφε πρός τόν Μάξιμον, δστις Εστάλη νό κυ
βέρνηση την Ελλάδα- »reverere  gloriara  
veterem  e t h an e i p s a m  seneetutem , quae  
in  h om in e venerab ilis, in  urbibus sacra  
e s t . . .  H a b e  an te ocu los kan e esse ter
rain  quae n ob is  m iserit j u r a » κλ. λ

Ό  ποιητής όπως ήγάπα τήν 'Ελλάδα Εμίσει 
τήν Τουρκίαν καί πάντοτε έξεφράζετο εναντίον 
τών τυράννων τής πατρίδος του. Μίαν φοράν 
Εγραψεν Εκ Μιλάνου πρός τόν'Ιωάννην Κω- 
λέττην, δταν οΰτος ήτο ίατρός τοΰ Άλή πασσά 
είς τά ’ Ιωάννινα, καί τόν έκατηγόρει διό τήν 
άναλγησίαν τών νέων Ελλήνων ύπό τόν τουρ
κικόν ζυγόν, τόν συνεβούλευε δέ νώ φονεύσουν 
τόν Ά λήν. Ό  Ά λής επληροφορήθη τό περι- 
εχόμενον τής Επιστολής τοΰ Φωσκόλου καί 
έκάλεσεν ευθύς τον Κωλέττην, δ όποιος διό 
νό σωθή ήναγκάσθη νά παραστήση τόν φιλε
λεύθερον ποιητήν είς τόν Άλή πασσαν, ώς 
ενα άνισόρροπον τόν οποίον πετροβολούν τό 
χαμίνια είς τούς δρόμους τοΰ Μιλάνου 2.

Ή  ολίγον μυθική τοΰ Ά λή πασσά φυσιο
γνωμία, τήν όποιαν περιέβαλλεν δ πέπλος τής 
παραδόσεως, είχεν Εμποιήσει εντύπωσιν πάντοτε 
εις τήν φαντασίαν τοΰ ποιητοΰ. Ό θεν  τόν Αύ
γουστον του 1810, Εγραφε πρός τόν Μιχαήλ 
Τσιτσιλιάνην. « Ά ν  ζοΰν είς τήν μνήμην σου 
αί Εντυπώσεις τής ζωής μου καί τών Εργων μου, 
θά όμιλής κάποτε περί Εμού μέ τούς "Ελληνας 
τούς οποίους αγνοώ καί γνωρίζω διότι τούς 
άγαπώ ώ ς εύγενείς δυστυχισμένους δποΰ αί · 
σθάνονται τήν δόξαν τών προγόνων των. . .
. . Εις σέ δέ Ενδειξις τής ζωηρός καί αγαπη
τής άναμνήσεώς μου θά είναι τό βιβλίον τό

1 E pistolario , vo l I , σελ. 158.
3 Ό  Κωλέττης μέ τόν Φώσκολον συνεδέοντο διά 

στενής φιλίας Συνέζησαν εις τήν Παβίαν όπου έσπού- 
δαζεν Ιατρός ό_ Κωλέτηις καί διετήρησαν πάντοτε αλ
ληλογραφίαν, ή οποία ατυχώς δέν διεσφθη. Τ ό  άνέκ- 
δοτον τούτο ήκουσεν άπό τόν ίδιον Κωλέττην ό  ζα ·  
κύνθιος ποιητής Γεώργιος Τερτσέτης, ό  όποιος τό 
διηγείται είς τόν «Λόγον τής 25  Μαρτίου τού 1872. 
Ά θή να ι, τόποις X - Ν .  Φιλαδελφέως».

2Ρ.9

όποιον σκέπτομαι νά γράψω Επί τοΰ π07 
του Ά λή  πασσά εναντίον'τών Σουλιωτών»Λ 
Καί τοΰ Εζήτει ό Φώσκολος διαφόρους πληρο- · 
φορίας περί τής στρατιωτικής κατασίάσεως τής' 
Τουρκίας καί τής ’Αλβανίας, περί τοΰ Άλή 
πασσά καί περί της θέσεως καί τών περιστά
σεων τών ανδρείων Σουλιωτών.

Κατά τήν Ελληνικήν Ιπανάστασιν,δταν όλη ή 
Εύρώπη είχεν εστραμμένα τά βλέμματά της εδώ, 
ό Φώσκολος εύρίσκετο εν Λονδίνφ. Ή  Αδά
μαστος καί ανυπόκριτος φιλοπατρία του, καί ή 
εύγένηα τών αίσθημάτων του δέν τόν άφησαν 
ποτέ νά λησμΟνήση τήν Ελλάδα. Ή  ψυχή του 
τότε'-Ιπληρώθη ενθουσιασμού, εσυνηγόρησεν 
υπέρ τής Ελληνικής παλιγγενεσίας καί ΰπεκί- 
νει τάς φιλελληνικάς εταιρίας. Τότε δ Φώσκο
λος εσκέφθη νά κατέλθη καί. ν’  άγωνισθή ύπέρ 
τής Ελλάδος. ΑΓ Επανειλημμένοι νίκαι τών 
Ελλήνων τόν Εκαμαν ν ' άποφασίση όριστικώς 
νά λάβη μέρος είς: τόν άγώνα, καί Εγραψε 
πρός εν μέλος της Ελληνικής κυβερνήσεως. Πα- 
ραθέτομεν εδώ τήν Επιστολήν ταύτην, διότι 
Εκ ταύτ'ης καταφαίνεται πόσον τελείως εγνώριζε 
νά γράφη τήν μηίρικήν του γλώσσαν *. Χρο
νολογείται Εκ Λονδίνου τήν 21 ’Απριλίου 1824,

« Τιμιώιατ& Κύριέ μου .

Πολλά εύάρεστον ήθελεν είναι είς τήν ι|ιυ· 
χήν μου νά υπάγω είς τήν Ελλάδα; διότι διά 
πολύν καιρόν δαπανώ τήν, άνδρικήν μου ήλι- 
κίαν Ινασχολούμενρς είς βιβλία, καί, εις σπου- 
όάς, ούχί τόσον όπως αποκτήσω φήμην τοΰ 
ονόματος μου., μήτε δι’ ωφέλειαν τής Ελευθε
ρίας ή τής πατρίδος, όσον μόνον διά νά κερ
δίζω τά πρός τό ζήν. Στρατεύσεις μέ τό ’Ιτα
λικόν στράτευμα ύπό, τόν Ναπολέοντα καί δη-, 
μοσιεύσας εν βιβλίον.περί τής τέχνης τοΰ πο
λέμου κάί έπειτα χρηματίσας καθηγητής είς τήν 
’Ακαδημίαν τής Παβίας,. καί διά πολλών περι
ηγήσεων μαθών έμπράκτως τά Εθιμα, τήν πο
λιτικήν, τάς γλώσσας καί τήν φιλολογίαν με
γάλου μέρους τής Εύρώπης, ίσως ήθελε γένω 
ωφέλιμος είς τήν Ελλάδα κατά πολλούς τρό-

1 Epistolario, vol. LU, σελ S18.
2 Ε σφ αλμένος ό  Κ . Σ άθας γράφει είς τήν « Ν ε ο 

ελληνικήν Φιλολογίαν» (σελ. 684) δτι δ  Φώσκολος 
έγραψε διάφορα έργα είς τήν έλληνικήν, μεταξύ των 
όποιων καί τό μσμα τής Π άργας. Αύτό άποδεικνύει 
δτι ούδέ ίθέαν άπλήν ή χε τών εργιον τού ποιητοΰ. 
Περί Πάργας' δ  Φώσκολος εγραψεν υπόμνημα Αγγλι
στί On the C ession  o f P arga.· Ά λ λ ο  εργον ελληνι
στί τοΰ Φωσκόλου δέν έχομεν, παρά- μόνον τήν επι
στολήν του ταύτην πρός τήν ελληνικήν κύβέρνησιν:

πόνς". Πρός τούτσις δέ' Ιπιμείνας μέχρι τοΰδε 
εύσταθής είς τάς πολιτικός μου άρχάς’ καί άμό- 
λυντος είς τήν άγωγήν μου, θαρρώ ότι έιμαί. 
άξιος και συμπολεμώνκάί συγγραφών, νά ενερ'- 
γήσω ύπέρ λαόΰ ελευθέρου, τού όπόίόυ καί. 
δύναμαι προσέτι νά «αυχηθώ δτι είμαι συμπο
λίτης. Νομίζω όμως Εκ τού Εναντίου ότι Εξ αί
τιας τής θεσπισθείσης · σύδετερότητος τής Ά γ - ’ 
γλικής διοικήσεως, δέν ήθελε δυνηθώ νά εμβω 
είς τά πράγματα .τής Στερεός '’Ελλάδος, χωρίς 
νά κινδυνεύσω νά γένω εξόριστος'Εκ τής Ζακύν
θου, ήτις είναί ή νήσος' τής γέννήόεώς μου. 
Πρόσθες δέ δτι Εάν αναχωρήσω εκ τής Αγγλίας 
ήθελε χάσω τά προνόμια τά οποία νέος νόμος 
τοΰ Παρλαμέντου δίδει είς ,καθέκαστόν ξένον 
δ^ΐΐς νά Εκατόίκήσεν Εδώ ·,είς· διάστημά επτά 
χρόνων. Τέλος δέ πάντων Ιγώ ,ήγόρασα 'εν 
Λονδίνω κάί μίαν οικίαν, τήν' όποιαν , θέλών 
νά ύπάγ'ω ταχέως είς τήν Ελλάδα, καί νά μήν. 

- άφήσω χρέη εις την ‘Αγγλίαν, πρέπει νά'π'ώ- 
λήσω μέ μεγάλον χαμόν. ’Αλλά καί οδτώς, διά 
νά συνεισφέρω εύδαιμονίαν καί δόξαν τής'Ε λ
λάδος, καί νά ζήσω καί αποθάνώ είς' Εκείνήν 
τήν ίεράν γήν, ήθελε παραιτήσω έκούσίως καί 
τά είς τάς Ιονίους νήσους φυσικά μου πολι
τικά δίκαια, καί τά δποκτηθέντά προνόμια τής 
πολυχρονίου διατριβής μου εις' ’Αγγλίαν, καί 
μήτε ήθελε μέ δνσαρεστήσ|) νά πωλήσω καί 
τήν μικράν μου Ιδιοκτησίαν, εις όποιανδήποτε 
τιμήν. Ά φ οΰ  δέ ήναγκάσθην νά'άπόφύγω τήν 
δουλείαν τής ’ Ιταλίας έχασα όλα τά είσοδή- 
ματά μού, μήτε ήθελ’ ε»"ρω Εκτός τής Αγγλίας 
κανένα άλλον τόπον δπο'υ' τά φιλολογικά εργα 
μου νά γένωσιν ικανά νά'μοί πορίσωσι τά πρός 
τό ζην. Διά τοΰτό' δέ δέν ήθελε δυνηθώ νά 
αναχωρήσω είμή δτάν βεβαιωθώ ότι ή Ελληνική 
Διοίκήσις ήθελε μολ δώση δίκαια πολίτου, καί 
άμα μετά τό Εκεί φθάσιμόν μου μοίπροβλέψη 
επάγγελμα είς ιό όποιον νά δυνηθώ νά δούλέύσω 
τήν πατρίδα, και νά Εχω άσφαλώς τά πρός τό 
ζήν. Ελπίζω, δτι τό ζήτημά μου δέν θέλει φανή 
υπερβολικόν μήτέ είς Σέ, μήτε είς τούς άλλους 
πολίτας, αϊτίνες σήμερον διοικοΰσι τά δημόσια 
πράγματά. Όθεν' Εάν κρίνωσιν ότι δύναμαι νά 
γένω κατά τι ώφέλιμος εις τήν Ελλάδα καί προ- 
θυίίθποιηθώσιν ύπέρ εμοΰ, έγώ δέν θέλει βρα
δύνω νά εύρεθώ μεταξύ αύτώνόσον τάχιστα»1.

1 E pistolario , vo l. I I I , σελ. 152. Τ ό ιδιόγραφον 
τής ελληνικής ταύτης έπισιολής τοΰ Φωσκβλου σώ 
ζεται είς τήν ’Ιταλικήν βιβλιοθήκην L ab ron ica καί 
έδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό. M a y e r καί. O rlan d im  
εις τήν Ικδόσιν τών έργων τού ‘Φωσκόλου τήν γενο- 
μένην έν Φλωρεντίφ ύπό τοΰ L e  M ónñier.
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ΕΙς την Ιπιστολήν τούτην- είναι καταφανή τά 
πατριωτικά αισθήματα τού Φωσκόλου. “'Αν δέ 
τον βλέπωμεν ν’ άσχολήται και ολίγον μέ τά 
οικονομικά του καί να ζητή δπως προηγουμέ
νως τοΰ ύποσχεθώσιν ασφαλή πόρον ζωής, διά 
νά κατέλθη είς την Ελλάδα, δεν πρέπει νά τον 
κατηγορήσωμεν. Ο άτυχης ποιητής πολλά 
ύπεφερε καί, δτάν έγραφε την Ιπιστολήν ταύ- 
την εν Λονδίνφ, εύρίσκετο είς οίκονομικάς δυσ- 
χερείας.

Την επιστολήν ταύτην πιθανόν νά έγραψε 
προς τον Κωλέττην, δ όποιος δεν γνωρίζομεν 
δν άπήντησε, διότι οί άγωνισταί δεν εύρί- 
σκοντο τότε είς ομόνοιαν.

'Ο Φώσκολος ήνοιγε τήν ελληνικήν ψυχήν 
του προς ολους τούς φίλους τής υποδούλου πα- 
τρίδος του .Ό  φιλέλλην ΣαντόρρεΣανταρόζας, 
ό ήρως καί τό θύμα τής Σφακτηρίας, έγραφε 
προς τον :ποιητήν τον Μάρτιον τοΰ 1824. 
ι Εΐ-θε ό Θεός νά μας ένώση υπό τόν ουρανόν 
των δύο μόνων τόπων .τοΰ κόσμου, τούς όποι
ους αγαπώ, τής 'Ελλάδος καί τής ’ Ιταλίας, αί 
όποΐαι υπήρξαν τροφοί τών άγνωμόνων λαών 
τής Ευρώπης » V

Βλέπων δ Σανταρόζας δτι ό ποιητής διαρ
κώς άνέβαλλε την είς την ‘ Ελλάδακάθοδόν του, 
έγραφε πρός αύτόν Ικ Γοττίγγης τόν ’ Ιούνιον 
τοΰ 1824. «Συλλογίζομαι δτι δεν θά σκέπτεσθε 
πλέον την Ελλάδα. Μοΰ ήρεσε τό σχέδιόν σας, 
άλλα να ύπάγη κανείς χωρίς αρκετάς. λίρας 
στερλίνας μοϋ φαίνεται δχι συνετόν. Έκ τοΰ 
ύπομνήματος τοΰ λόρδου Στράγγφορδ πρός 
την ’Οθωμανικήν Πύλην καταφαίνεται δτι οί 
"Ελληνες φοβούνται άκόμη. Είναι φανερόν δτι 
ή ευρωπαϊκή διπλωματία θέλει νά θυσιάσουν 
οί "Ελληνες τήν ελευθερίαν δπως λάβουν 
τήν άνεξαρτησίαν των. 'Η  δημοκρατία δεν 
δύναται νά είναι ανεκτή. . . » 2.

’Αδίκως ό Σανταρόζας γράφει πρός τόν Φώ- 
σκολον δτι Ιλησμόνησε τήν Ελλάδα. Κατά τό 
έτος εκείνο ό ποιητής έγραφε πρός τόν τότε 
υπουργόν τών Ιξωτερικών τής ’Αγγλίας λόρδον 
Βάθουρστ, ζητών νά τοΰ διευκολύνη δι1 Ινός 
διαβατηρίου τήν είς τήν Έλλάδακάθόδόν του. 
« Ό  υποφαινόμενος, γράφει ό Φώσκόλος, Ιπι- 
θυμών νά Ιπιστρέψη εις τάς Ίονίους νήσους, 
άποτείνεται πρός τήν άγγλικήν κυβέρνησιν, 
δπως λάβη διαβατήριον, διότι ουδέποτε ύπήρξεν 
ούτε de ju re  ούτε de facto. αύστριακός υπή
κοος καί έχει άναμφισβήτητον δικαίωμα νά

1 E pistolario , vo l. I II , σελ. 455.
* E p isto la r io , v o l. III , σελ. 456.

θεωρήται Ίόνιός. Καί ύπόσχέται νά μή ανα- 
μιχθή είς τά πολιτικά τής 'Επτάνησου, διατη- 
ρών δμως τό δικαίωμα νά μεταβή είς τήν 
'Ελλάδα ώς περιηγητής ή ώς στρατιώτης υπέρ 
τής ελληνικής ελευθερίας» 1.

Άλλά ό ποιητής δεν κατόρθωσε νά λάβη τό 
διαβατήριον διά τήν Ελλάδα. Συνήντησε παν- 
ταχοΰ εμπόδια. «Ό ταν είπον δτιΙσκόπευον νά 
μετέρχωμαι είς τήν Ζάκυνθον τόν διδάσκαλον, 
δπως διδάξω τούς συμπολίταςμου δ,τι δύναμαι, 
μέ άπέτρεψαν διότι θά έθεωρούμην ώςδιαδίδων 
τόν ιακωβινισμόν, ώς εμπνέων ταραχάς είς τούς 
νέους καί διεγείρων δυσαρέσκειας καί στάσεις... 
Καί ή αγγλική κυβέρνησις συμπεραίνει δτι αν 
μοΰ επιτροπή νά μεταβώ είς τάς Ίονίους νή
σους καί νά κάμω χρήσιν της ελευθερίας μου, 
θά ελάμβανον θάρρος εκείνοι (καί είναι οί 
πλεΐστοι) οΐτινες καταφέρονται κατά τής δε- 
σποτικής εξουσίας τοΰ άρμοστοΰ σίρ θωμά 
Μαΐτλανδ. . . Ένταυτφ αί προσπάθειαί μου νά 
μεταβώ τουλάχιστον είς τήν Στερεάν Ελλάδα, 
χωρίς τόν φόβον νά κακοποιηθώ, Ιματαιώθη- 
σαν επίσης. Οί κύριοι τοΰ Ιλληνικοΰ κομιτά
του * ισχυρίζονται δτι είμαι εύπειθής είς τά 
ρωσσικά συμφέροντα». Ούτω παρεπονείτο ό 
ποιητής είς μίαν Ιπιστολήν του πρός τόν λόρδ 
D acre8.

Ή  μετάβασις τοΰ Φωσκόλου είς τήν Ζά
κυνθον ευρισκεν άντίδρασιν καί εις αυτήν 
τήν νήσον τήςγεννήσεως του. Οί άγγλόφρονες/ 
οί "Αγγλοι καί οί εχθροί πάσης συνταγματικής 
μεταρρυθμίσεως δεν Ιπεθύμουν έν τφ τόπψ 
άνδρα φιλελεύθερον ώς τόν Φώσκολον, ικανόν 
νά διαδώση τάς αρχάς του καί νά υποστήριξή 
τάς Ιδέας του.

Ή  υπό τής 'Αγγλίας είς τήν 'Οθωμανικήν 
κυριότητα γενομίνη παραχώρησις τής Πάργας 
έχει χαρακτηρισθή υπό τής ιστορίας ώς άτιμος 
αγοραπωλησία. Τό όνειδος τοΰτο δμως απομέ
νει δχι μόνον είς τήν Αγγλίαν. άλλά καί είς 
τήν Ρωσσίαν.

’Από τής 21 Μαρτίου 1800 είχε συνο- 
μολογηθή συνθήκη μεταξύ Ρωσσίας καί Τουρ
κίας δι’ ής τά πρψην υπό τήν Βενετικήν πο
λιτείαν μέρη τής Πρεβέζης, Πάργας, Βονί-

1 E p isto lario , v o l. I l l ,  σελ. 144.
2 Τό φιλελληνικόν τούτο κομιτάτον ήτο Ιν Λον

δίνφ. ό δέ Φώσκολος εΐχεν ελθει είς διάστασιν μετ’αύ- 
τσύ, συμπλακείς μάλιστα με θ ' Ινός μέλους, διότι έιτέ-
μενον νά τόν θεωρούν ρωσσόφιλον καί δργανον τής
ρωσσικής κυβερνήσεως, ώς έκ τής φιλίας ήτις τόν
συνέδεε μετά τοΰ Καποδίστρια, υπουργού τότε τών
εξωτερικών της Ρωσσίας.

8 E pistolario, vo l. I II . σελ. 456.

τσης καί Βούθρωντοΰ θά παρεχωροΰντο είς 
τήν Υψηλήν Πύλην. Παρ’ δλα ταΰτα δμως ή 
“Αγγλία ουδόλως ύπεχρεοΰτο νά ύποκύψη είς 
τοΰτο, παραβιάζουσα τόσον προφανώς τήν πα
ρισινήν συνθήκην δι’ ής « α ί ’Ιόνίοι νήσοι καί 
τά Ιξαρτήματα αύτών» Ιτέθησαν υπό τήν προσ
τασίαν της.

Ό ταν δέ εκηρύχθη ή παραχώρησις τής Π άρ
γας, οί Πάργιοι άπέστειλαν είς τό Λονδϊνον 
τρεις άντιπροσώπους δπως διαμαρτυρηθώσιν 
Ινώπιον τοΰ αγγλικού κοινοβουλίου καί τοΰ 
βασιλέως, εδόθησαν δέ τά σχετικά έγγραφα είς 
τόν Ούγον Φώσκολον δπως μελετήση τό ζήτημα 
καί σύνταξη αναφοράνι.

Καθώς δέ προκύπτει Ιξ επιστολής τοΰ Φω
σκόλου πρός τόν Γρηγόριον Μαυρογιάννην, 
ενα εκ τών Παργίων άντιπροσώπων είς τό Λον- 
δινον, δέν ήδύνατο νά κάμη άλλο, μή ών άγ- 
γλος υπήκοος, είμή νά γράψη τό Ιστορικόν τής 
Πάργας, δπερ καί έπραξεν 2.

Ό  ποιητής δμως συνέστησε κατόπιν τό ζή
τημα τών Παργίων είς τόν φίλον του καί πολι
τικόν άνδρα Ίωάννην Ρώσσελ, δστις ήγωνί- 
σθη ύπέρ αύτοΰ εν τφ κοινοβουλίφ.

Ό ταν δέ είς τήν 'Επτάνησον ό άγγλος αρμο
στής Θωμάς Μαΐτλανδ επέβαλε τό σύνταγμά 
τής 2 Μαίου 1817, ό Φώσκολος έγραψε τάς 
παρατηρήσεις του πρός τόν Καποδίστριαν, ου- 
τος δέ άπέστειλε τά σπουδαιότερα τών πειστη
ρίων εγγράφων διά τό επτανησιακόν ζήτημα, 
ΐνα ό ποιητής τά διακοινώση είς τόν λόρδον 
Ρώσσελ, τόν ηγέτην τής άντιπολιτεύσεως τών 
Ούίγγων. Έπρότεινε δέ δ Καποδίστριας ινα 
οί Έπτανήσιοι διορίσουν τόν Φώσκολον πλη
ρεξούσιον μέλλοντα νά συνηγορήση εν Αγγλία 
ύπέρ τής μεταρρυθμίσεως τοΰ ίονίου συν
τάγματος.

Ό  Καποδίστριας έτρεφε μεγάλην Ικτίμησιν 
πρός τόν ποιητήν. Μετά τήν πτώσινΝαπολέοντος 
τοΰ Α ',δτεή ιερά συμμαχία παρέδιδε τήν ’Ιταλίαν 
έίς τήν κυριαρχίαν τής Αυστρίας, ό Καποδί- 
στριας παρευρίσκετο είς τήν έν Βιέννη σύνοδον, 
δπου ήμφισβήτει πρός τόν Μεττερνΐχον τάς Ί ο 
νίους νήσους, τάς οποίας άπήτει ή Αυστρία

1 Π . Χ ιώ τη , Ιστορ ία  τοΰ Ίονίου Κράτους, τόμ. α'. 
σελ. 187.

* E p isto lario , v o l I I  σελ 373. καί P rose Poli- 
tiche d i U g o  P oscolo, είς σελ. 287 -  484 τήν N ar- 
razione delle  fortu n e  e della cession e d i Harga. 
Τ ό Ιστορικόν τοΰτο υπόμνημα ό Φώσκολος εγραψε 
κατ’  άρχάς γαλλιστί. Έδημοσιεϋθη αγγλιστί, άλλά δεν 
έκυκλοφόρησεν. Ή  δέ Ικδοσις L e  M onnier τών απάν
των τοΰ ποιητοΰ τό έδημοσίευσεν ίταλιστί μεταφρα- 
σμένον.

μετά τήν πτώσιν τής Βενετίας. Ό  Φώσκολος 
τότε έγραψε πρός τόν Καποδίστριαν δχι έμελλε 
νά εγκατάλειψη τήν Ιταλίαν διά παντός. Κατά 
τό έτος εκείνο δέ (1815) τοΰ έγραφεν δ Καπο- 
δίστριας εκ Βιέννης.

« . . .  Έδείχθητε πάντοτε άξιος τοΰ ονόματος 
φιλελευθέρου άνδρός, τέκνον Ιλευθέρας γής, 
γόνος τής Ελλάδος. . . . Υπάγετε είς Λονδΐ- 
νον, άπέλθετε έκεΐ τό ταχύίερον. “Εν Λονδίνφ 
μή λησμονήσετε τήν πατρίδα μας. Μόνον είς 
τούς κόλπους αυτής θά δυνηθήτε νά ήσυχά- 
σετε. . . .  Έ ν  τούτοις τά; Ίονίους νήσους άπει- 
λεΐ ό αυστριακός ζυγός. Ό ,τ ι  .ήτο κατορθωτόν 
διά ν’ άπαλλαγώσι τοιαύτης συμφοράς, έγινεν 
ύπ’ Ιμοΰ. Ελπίζω δτι αί προσπάθειαί μου θά 
ευδοκιμήσουν. Έζήτησα δΓ ήμάς δ,τι δικαιού
μεθα, τήν άποκατάστασιν τής πολιτείας μας 
ύπό τούς οιωνούς δλων τών μεγάλων δυνά
μεων καί ύπό τήν ιδιαιτέραν προστασίαν τής 
Αγγλίας, είς ήν άνήκει τό σκήπτρον καί ή 

τρίαινα τοΰ Ποσειδώνος. . . . Έ άν τό ζήτημα 
τοΰτο άποτελέση άντικείμενον'συζητήσεως έν 
Λονδίνφ, ώς είναι πιθανόν, ύψώσατε τήν φ ω 
νήν σας καί παρακινήσατε τούς αρμοδίους νά 
συνη'γορήσουν ύπέρ ημών δπου πρέπει. Ή  
πατρίς μας θά σάς εύγνωμονή. . . ».

Είς άλλην Ιπιστολήν του ό Καποδίστριας 
έγραφε πρός τόν ποιητήν έκ Πετρουπόλεως 
τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1820.

« Α ί επιστολαί σας μ’ ευχαριστούν πολύ. . . .  
Μανθάνω δτι άπεστάλη επίτηδες ταχυδρόμος 
είς Κέρκυραν διά νά ληφθοΰν διασαφήσεις περί 
τοΰ Μαΐτλανδ, καί δτι κατά τάςήμεραργίαςτών 
Χριστουγέννων τό άγγλικόν άνακτόβούλιον θά 
εξετάση έπισταμένως τό Ίόνιον ζήτημα. . . .  
‘Ως πρός τάς άλλας Δυνάμεις νομίζω δτι καμ- 
μία δέν άπετόλμησε νά δμιλήση μέ παρρησίαν 
περί τών εν Έπτανήσφ άσχημιών. Τοιαύτη 
καί παρομοία είναι ή δλιγοψυχία τής ευρω
παϊκής πολιτικής,... Έν Λευκάδι άπηγχόνι- 
σαν δημοσίως δύο Ιερείς. Έ στω  νά ήσαν ένο
χοι' μέ ποΐον δικαίωμα εβεβήλωσαν τό ιερα
τικόν ένδυμα; Μέ πνίγει 0 θυμός καί μ’ εμπο
δίζει νά γράψω επί τοΰ προκειμένου δσα Ιπε- 
θύμουν. Ή  ύπόθεσις αύτη μ’ έκαμε ν ’ άρρω- 
στήσω. . . » ι .

Τό ύφος τής έπιστολής ταύτης δεικνύει δτι · 
δ Καποδίστριας εύρίσκετο είς τάς παραμονάς 
τοΰ άποχωρισμοΰ του άπό τοΰ αύτοκράτορος 
’Αλεξάνδρου, προαλειφόμενος ήδη εις τόν εύγενή

1 E p isto lario  d i U g o 'P o sc o lo . v o l. II. σελ. 393.



καί ΰπέροχον αγώνα υπέρ τοΰ.έθνους είς το 
όποιον άνήκεν.

Είς τήν επιστολήν ταύτην άπήντησεν ό Φώ- 
σκολος τήν 11 Φεβρουάριου 1820.

« .  . . Διά τήν ΰπόθεσιν τών Έπτανησίων 
άπαιτείται -ή πρός έμέ πληρεξουσιότης, ή νά 
παρευρεθοΰν άπεσταλμένοι μετ’ έγγραφου πλη- 
ρεξουσιότητος . . . .  "Αν έντόνως καί λογικώς 
υποστηρίξουν τά δίκαιά των, εγώ υπόσχομαι, 
απο σήμερον ότι θ ' άποβοΰν νικηταί. "Αν 
βραδύνουν όμως, τήν μέν ύπόληψίν των έγώ 
θά προφυλάξω, άλλά δέν θά δυνηθώ νά περι- 
φρουρήσω τά συμφέροντά τω ν . . . .  Πάσα αρ
γοπορία θά είναι επικίνδυνος, καθότι, δν κατά 
τούς πρώτους έξ μήνας τοΰ παρόντος έτους ή 
ΰπόθεσις αυτη δέν τελείωση, ή απονομή τής 
δικαιοσύνης πρός ημάς τους άτυχεΐς "Ελληνας 
θά άναβληθή διά τάς έλλ-ηνικάς καλένδας 
Περιμένω τήν συναίνεσίν σας καί επιδοκιμα
σίαν περί τών διαπραγματεύσεων μετά τών 
υπουργείων, αί όποΐαι θ ’ αρχίσουν άμα φθάση 
ή έγγραφος πρός εμέ πληρεξουσιότης έκ τών 
Νήσων ή άλλος πληρεξούσιος έκεΐθεν. . . η 1. 

Τα παράπονα τών Έπτανησίων κατά τοΰ 
Μαΐτλανδ εύρον θερμούς καί δπερόχόυς ΰπο- 
στηρικτάς τόν Καποδίστριαν καί τόν Φώσκο- 
λον, ένα διπλωμάτην καί ένα ποιητήν. Ό  μέν 
Καποδίστριας παρείχε τά πειστήρια έγγραφα 
καί τόν ακριβή υπολογισμόν τής πολιτικής του 
διάνοιας, ό δέ Φώσκολος τήν θέρμην καί τήν 
ορμήν τής ζωηράς καί ευγενοΰς ψυχής του, τήν 
δύναμιν τών επιχειρημάτων του καί τήν εΰφάν- 
ταστον υπερασπισίν του συγκλονίζουσαν τόν 
ψυχρόν υπολογισμόν τών Άγγλων πολιτευομέ- 
νων. Οί δύο μεγάλοι άνδρες ύπερήσπιζον τά 
ίερώτερα τών δικαιωμάτων τής κοινής πατρί-

' E pisto lario  vo l. II, σελ. 3 9 5 -3 9 9 .

δος των. 'Ο  Φώσκολος, καίτοι μή περιβεβλημέ- 
νος επίσημον χαρακτήρα δυνάμενον νά προσ- 
δώση κΰρος είς τά λεγόμενά του, έξηκολούθει 
νά ΰπερασπίζη τους υπό τών άγγλικών άρχών 
πιεζομένους Έπτανησίους.

Κατά τό 1826 ό Φώσκολος έσκόπευε ν’ άπευ- 
θύνη είς τούς "Ελληνας καί τούς ’Ιταλούς σύγ
γραμμα απολογητικόν ΰπέρέαυτοΰ. Έκρινε δέ 
εύλογον νά προσφωνήση αΰτό εις τόν Καπό- 
δίστριαν όστις έγνώριζε -κάλλιον παντός άλ
λου τά υπέρ τής Ελλάδος αισθήματα τοΰ 
ποιητοΰ καί τάς πρός τήν Ιταλίαν Ικδουλεύ- 
σειςτου.

Εις εν σωζόμενον άπόσπασμα επιστολής ό 
ζακύνθιος ποιητής γράφει πρός τόν κερκυραϊον 
διπλωμάτην.

«."Εν εργον περί 'Ελλάδος τό όποιον ετοι
μάζω θά δικαιολογήση τήν Ιπί πολλά έτη μα
κράν σιωπήν μου καί τήν άπόφασίν μου όπως 
όμιλήσω είς τρόπον ώστε τοΰ λοιπού νά δύνα
μαι νά σιωπήσω διά παντός. Ή  πραγματεία 
μου θά περιέχη έπιστολάς είς διαφόρους διευ- 
θυνομένους, μίαν είς τόν ήγέτην ιών Ούΐγγων, 
μίαν είς τόν Κάνιγγ, άλλην είς τόν λόρδον Βά- 
θουρστ, άλλην είς τούς νεαρούς ζακυνθίους συμ- 
πολίτας μου καί τάς περισσοτέρας πρός τούς 
"Ελληνας, περί τής τωρινής καταστάσεώς των, 
περί τής τύχης αυτών δν περιέπιπτον υπό τήν 
προστασίαν ξένων ηγεμόνων, καί περί τοΰ τρό
που τοΰ κυβερνάσθαι δν τυχόν δυνηθοΰν ν’ 
άποκτήσουν τήν ελευθερίαν των . . »Κ

Τό ώραϊον τούτο έργον, ιό όποιον ώνει- 
ρεύετο ή ευγενής ψυχή τοΰ ποιητοΰ, ουδέποτε 
έγράφη.
[*Έπετ««τ1> τέλος] Μ Α Ρ ΙΝ Ο Σ  Σ ΙΓ Ο Υ Ρ Ο Σ

* E pistolario , vo l I I I ,  σελ. 218.

Π Α Ρ Α Μ Υ Θ ΙΑ  Τ Η Σ  ΛΛΚ ΙϋΔΑ ΙΜ Ο Ν Ο Σ

Η ΑΜΟΙΡΗ

‘ ά φορά χ' έναν καιρό ήταν ένας γέρος
1 φτωχό; καί είχε τρία κορίτσια ωραιότατα, 

τόσον ώραΐα καί τά τρία, ώστε ποΰ τό βασι
λόπουλο τή; χώρα; Ιρωτεύθη τό μεγαλείτερο 
καί τό ’ζήτησε νάν τό πάρη γυναίκα του· έτσι 
έκαμε πρότασι τοΰ γέρου, άλλ’ αύτός είξεύρον- 
τας ότι είναι φτωχός καί ταπεινός, ένόμισεν

ότι τόν περιγελάει τό βασιλόπουλο. Μά τό βα
σιλόπουλο έπίμεινε καί τοΰ είπε νάν τοΰ δώση 
μέτρο άπό τό κορμί τής κόρης του γιά νάν 
τής κάμη φόρια βασιλικά γιά νά κάμη τούς 
γάμους. Ά φοΰ λοιπόν έπήγε ’ς τό μάστορη 
νά κάμη τά φόρια, δέν ¿πετύχαιναν ’ς τό 
κορμί τής κόρης, καί πότε στενά πότε πλατεία

έγινόντανε, ώστε όπου τό βασιλόπουλο έβαρυ- 
έστησε καί πηγαίνει “ς τό γέρο καί τοΰ λέει:
« Γέρο, ή μεγάλη σου κόρη είν’  άιυχη, καί γιά 
νάν τό καταλάβης, κύτταξε τήν νύχτα ποΰ κοι
μούνται τά κορίτσια σου, νά ϊδής πώς πέφ
τουν καί κοιμούνται καί νά μοΰ είπής».

Ό  δύστυχος ό Γέρος μέ μεγάλη του λύπη 
άκουσε τά λόγια τοΰ βασιλόπουλου καί είχε 
τό νοΰ του νά ίδή τήν νύχτα μέ ποιόν τροπο 
τάχα κοιμούνται τά κορίτσια του . "Ετσι, βλέ
πει ότι τό μεγάλο του κορίτσι έκοιμώτανε τάνά- 
σκελα κ’ είχε τά χέρια του τάπίστομα, ένψ τά 
άλλα Ικοιμοΰνταν τό ένα ’ς τό δεξί του πλευρό 
καί τό άλλο ’ς τό ζερβί πλευρό. Τήν αυγή λοι
πόν πηγαίνει καί λέει τοΰ βασιλόπουλου, πώς 
είδε καί έκοιμώνταν τά κορίτσια. Τότε τό βασι
λόπουλο τοΰ είπε: « Γέρο, ή μεγάλη σου κόρη 
-είναι άμοιρη καί θά κακομοιράνη καί τής άλ
λες δυό, μόνον, νάν τή δίωξης αυτή άπό τό 
σπίτι σου · νάν τή στείλης ’ς ένα μοναστήρι, 
κ’ έγώ τότε θά πάρω τή δεύτερη γυναίκα». 
'Ο δύστυχος ό Γέρος αμα άκουσε τά λόγια τοΰ 
βασιλόπουλου, εμεινεν άφωνος άπό τή λύπη του 
κ’ έπήγε ’ ς τό σπίτι του καταλυπημένος· σαν 
τόν είδαν, τά κορίτσια του έτσι λυπημένον, τόν 
Ιρωτοΰσαν τί έχει, άλλά εκείνος δέν έλεγε τί
ποτε· καί μέ τά πολλά, άναγκάσθη νάν τό φα
νέρωση τής μεγάλης. Τότ’ έκείνη τοΰ είπε: 
« Μπά, πατέρα μου, και γι’ αΰτό λυπάσαι; 
άφοΰ έγώ είμαι άμοιρη, δέν πρέπει έξ αίτιας 
μου νά δυστυχήσουν καί ή άλλες μου άδερφές 
κι’ άτός σου- μόνο νά μοΰ δώκης ’λίγα χρή
ματα, γιά νά πάρω μαζή μου καί μιά άλλαξιά 
καλλογρήστικα ρούχα καί μιά σιδερομαγκούρα, 
νά πάω όπου μέ ρίξη ή τύχη μου ή σκοτεινή ».

Έ τσ ι ο Γέρος τής εδωκε αρκετά χρήματα, 
ποΰ τοΰ είχε δομένα τό βασιλόπουλο, τής 
έφτειασε καί τήν άλλαξιά τά καλογρήστικα καί 
τή σιδερομαγκούρα, τής έδωκε καί τήν εΰκή 
τον, τήν ξέβγαλε έως όξω άπό τή χώρα, καί 
κλαίγοντας τήν άποχωρίστηκε. Τό λοιπόν ή 
Κόρη, άφοΰ έπερπάτησε ουλήν τήν ήμερα, τό 
βράδυ πήγε κ’ έκόνεψε ’ς ένα χωριό ς ένός 
λαγηνά τό σπίτι καί τόν έπαρακάλεσε νάν τήν 
άφίση νά ξενυχτήση ’ς τάργαστήρι του πώφ- 
τειανε τά λαγήνια* ό λαγηνάς ιή σπλαχνίστηκεν, 
ωσάν καλόγρηα καί τήν άφηκε νά κοιμηθή ’ 
τήν αυγή, όντας έπήγε ’ς τάργαστήρι καί βλέ
πει τά λαγήνια του ούλα σύντριμμα, έμεινε ξε
ρός καίμε θυμό μεγάλονε τής λέει: « Τίκακό 
ήτανε τούτο ποΰ μώκαμες, καλόγρηα, γιατί μοΰ 
σύντριψες τά λαγήνια μου, ποΰ ’γώ άπ’ αυτά

περιμένω νά βγάλω τό ψωμί μου; » Ή  Καλό
γρηα έπροσπάθησε μέ κάθε τρόπο νάν τόν 
μαλακώση καί.τοΰ έκανε χίλιους όρκους, ότι 
δέν τάσπασ’ αυτή, άλλά νά τά Ιχτιμήση καί, 
όσο κάνουνε, νά τοΰ τά πληρώση. Έ τσι τόν 
καταπράυνε καί τοΰ πλήρωσε όσο άξιζαν τά 
λαγήνια- κ’ έξακολούθησε τήν οδοιπορία της 
τρεις ήμερες, χωρίς ν’ άπαντήση ούτε χωριό, 
οΰτε άνθρωπο, ούτε πουλί ’ς τόν τόπο κείνο. 
Στής τρεις ήμερες, άφοΰ βράδυασ’ έφτασε ’ς έν. 
άλλο χωριό καί πήγε νά ξενυχτήση σ’  ένός 
πραγματευτή τάργαστήρι. ‘Ο πραγματευτής, σάν 
τήν είδε Καλόγρηα, τήνέδέχθη νά μείνη; άλλά 
τήν αυγή βλέπει κι’ αυτή μέ μεγάλη της λύπη 
κ’ εκείνος μ’ άγανάχτησί του, ότι τοΰ είχε γείνη 
μεγάλη ζημία ’ς τής πραγματείαις του^ ώστε 
οπού τής έκαμε πικρά παράπονα, γιατί, άφοΰ 
τήν’ έμπίσιεύθη είς τάργαστήρι του, τοΰ έκαμε 
τόση φθορά. 'Η  δύστυχη .ή Καλόγρηα σάν 
έβλεπε ότι αυτά τά κάνει ή κακή της τύχη, 
ποΰ τήν έκατάτρεχε, τοΰ είπε νά μήν άγαναχιή 
καί νά μήν νομίζη ότι αυτή μέ τήν θέλησί της 
τοΰ έκαμε τήν φθορά, άλλά νά ξετιμήση τής 
πραγματείαις του, καί όσο κάνουν νά τοΰ τής 
πληρώση. Ετσι, άφοΰ ξετίμησε τής πραγ
ματείαις του, τόν έπλήρωσε καί έξακολούθησε 
τήν οδοιπορία της· καί τόπο πέρνει, τόπ’ άφί- 
νει, καί πάει σέ μιά χώρα. ποΰ ήταν ούλοΓοί 
άνθρώποι πεθαμμένοι καί τά ζώα, καί προ
χωρώντας ’ς τά βασιλικά παλάτια, παντού βλέ
πει άνθρώπους πεθαμμένους, άνεβαίνει ’ς τής 
σκάλες, βρέσκει τούς στρατιώτες ποΰ φυλάγανε 
κι’ αΰτούς πεθαμμένους · μπαίνει μέσα ’ς τ ά . 
παλάτια,' καί βρέσκει τό βασιλόπουλο ’ς τό 
θρόνο πεθαμμενο κ έκράτηγε ’ς τό χέρι του 
μιά μεμβράνα μακρυά, καί ’ς αυτή τήν μεμ- 
βράνα ήτανε γραμμένα: « "Οποιος βρεθή εδώ 
κατά τύχη νά διαβάση τούτη τή μεμβράνα, 
χωρίς νά κοιμηθή σαράντα ώρες καί τέσσε- 
ρες ώρες καί τρεις ματζαρώλες { μισαΐς ώραις) 
τότε θ’  άναστηθοΰν οί άνθρωποι ούλοι καί τό 
βασιλόπουλο, καί αν είναι άντρας νά τόν κάμη 
βασιληά καί δν είναι γυναίκα νάν τήν κάμη 
βασίλισσα γυναίκα του». ’ Αμέσως λοιπόν άρ- 
χισεν ή Καλόγρηα νά διαβάζη τή μεμβράνα 
και. έκαμε τής σαράντα ώρες καί τής τέσσερες 
ώρες, χωρίς ν’ άποκοιμηθή,. άλλά ’ς τής τρεις 
ματζαρώλες άποκοιμήθη. Τότε ευρέθη κατά 
τύχη μία Άράπα, κι’ αυτή έδιάβασε τής τρεις 
ματζαρώλες καί άναστήθηκαν ούλοι, καί τό 
βασιλόπουλο, σάν είδε τήν Άράπα κοντά του, 
έκατάλαβεν. ότι αύτή έδιάβασε τή. μεμβράνα
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και άναστήθηκε καί δ λαός του κι’ αυτός, καί 
κατά την ύπόσχεσι τής γραφής την πήρε γυ
ναίκα, καί αφού 'ρώτησε καί για την καλόγρηα, 
είπεν ή Ά ράπα ότι είνε σκλάβα της καί τήν 
εκαμε χηνοβοσκού- Κ’ έτσι ή δυστυχή έβοσκε τής 
χήνες καί καταριώτανε τη σκοτεινή της μοίρα, 
ποΰ δκόμη την κατάτρεχε καί δέν-όπόστασε.

Μία- των ήμερων ήρθε μήνυμα 'ς το βασι
λόπουλο, νά πάη 'ς εν άλλο βασιλόπουλο, για 
νά τηράξουν κάποια ύπόθεσι τοΰ βασιλείου 
τους, επειδή ήτανε γειτόνοι. Τότε έρώτησε οΰ- 
λους τους ανθρώπους τοΰ παλατιού του, τί χά
ρες ήθελαν νάν τούς φέρη από τό ταξεΐδι καί, 
άφοΰ καθένας τοΰ είπε τήν παραγγελιά του, 
Ικάλεσε καί τήν δυστυχή τή χηνοβοσκού νάν 
τή ραρήση τί ήθελε νάν τής φέρη · ή βασίλισσα 
τόν άμπόδιζε άπ’ αυτό, γιατί πάντα ¿φοβό
τανε, νά μήν τύχη καί μάθη, ότι ’κείνη «διά
βασε τής σαράντα ώρες καί τής τέσσερες. ώρες 
κι’ αυτή μόναχα τής τρεις μαντζαρώλες. Άλλα 
τό βασιλόπουλο έπίμενε νάρθη,νάν τή ρωτήση 
τί θέλει. Κι' αυτή άποκρίθη : « Μιά πέτρα τής 
υπομονής χ ’ ϊνα μαχαίρι τής σφαγής· κι’ δν 
δέν τό φέρη, τό καράβι του νά μήν κινάη >. 
Τό βασιλόπουλο λοιπόν έπήγε ’ς τό μήνυμα, 
καί όντας ήτανε καιρός νά γυρίση, έψώνισε 
δλονώνε τής χώρας, άλλα τής χηνοβοσκούς τήν 
παραγγελία τήν άλησμόνηκε- μά καί τό καράβι 
δέν εκίναγε· πολεμάνε-οί ναύτες, άγωνιώνται— 
πουθενά νά κινήση- Τότε λέει ό καραβοκύρης 
τού βασιλόπουλου: νά μήν τύχη κι’ άλησμόνηκε 
καμμιά παραγγελιά, καί γι' αυτό δέν κινάει τό 
καράβι; Αμέσως θυμήθηκε τό βασιλόπουλο 
τής χηνοβοσκούς τήν παραγγελιά, τήν είπε τοΰ 
καραβοκύρη, καί τόν έστειλε νά πάρη μια πέ
τρα τής υπομονής, κ’ ένα μαχαίρι τής σφαγής 
για τή χηνοβοσκού, κι’ άφοΰ τά πήρεν, είπε 
τοΰ βασιλόπουλου νά τήν προσέξη, γιατί κάτι 
κακό θδχη ’ς τό νοΰ της ή χηνοβοσκού ποΰ τά 
’ζήτησε αυτά.

“Ετσι, εγύρισε ’ς τά παλάτια του τό βασιλό
πουλο κ’ Ιμοίρασε σέ ουλους τοΰ παλατιού 
τούς άνθρώπους· καί παράγγειλε νά έρθη καί 
ή χηνοβοσκού νάν τής δώση τή χάρι της, για 
νάν τήν προσέξη νά ίδή τί θά κάμη μέ τό μα
χαίρι τής σφαγής καί μέ τήν πέτρα τής υπο
μονής- κι’ άφοΰ ήρθε, τής τάδωκε καί τής είπε 
νά καθήση μέσα σ’ έναν όντα τοΰ παλατιού 
καί νά μήν πάη μέ τής χήνες καί τήν έδιάταξε 
νά λουστή καί ν ’ άλλάξη. Αύτή άμέσως έκαμε 
τή γνώμη του κ’  Ικλείστη μέσα ’ ς τόν όντα, 
ποΰ τής έδωκε, καί αύτός τήν παραφύλαγεν

άπό μια τροΰπα, άπ’ τόν άλλον κοντινόν δντά, 
νά Ιδή τί θά ν.άμη. "Ετσι αυτή, «φον έμπηζε 
κάμω τό μαχαίρι τής σφαγής, έβαλε ς τήν 
καρδιά της τήν πέτρα τής υπομονής καί άρ
χισε νά μοιρολογάη καί νάλέη : «Δέν ήμουν 
εγώ, ποΰ μ’ έζήτησε τό βασιλόπουλο νά μέ 
πάρη γυναίκα, άλλά ή μοίρα μου ή κακή μ’ 
Ιμπόδισε καί μ έδιωξ’ δ πατέρας μου μέ φ ο
ρεσιά καλόγρηας; Άκουγέ τα πέτρα τής υπο
μονής καί σύ μαχαίρι τής σφαγής:

— Δέν ήμουνα γώ , που περπάταγα 
καί παράδερνα 
τής ερημιάς, 
τής σκοτεινιάς,

■ χωρίς νά  ξέρω πον πηγαίνω, 
χωρίς νά ξέρω  τί  τά γένω, 
μ ις 'ς τά &εριά, ’ς ιΑγρίμια, 
μέ πείνα καί με γδύμια. 
καί κανείς δεν μ έμπαζε, 
ίνας δεν μέ ’ γνώριζε, 
μόνον ίνας λαγηνας 
μ έμπασε 'ς τά απήιι του, 
μά κ' έκεΐ 
ή μοίρα μου ή κακή, 
τοί/οπασε τά λαγήνια του, 
γιατί μέ κατάτρεχε 
κ ί  ούλο μέ κυνήγαγε. . .

“Ακουγέ τα, πέτρα τής υπομονής καί σύ μα
χαίρι ίής σφαγής!

Δεν ήμουνα ’γιο, 
που ■ νυχτοπερπάιηοα 
χαί ννχτοτοακίστηχα 
κ ’  ήρ&α δσ> οέ τούτ τή χώρα  
σέ μια μαύρη κακή ώρα. 
πού ήταν ούλοι πεΡαμμένοι 
καί ’ ς  τής στράτες ξαπλωμένοι, 
κ’  έκατσα κ έδιάβαοα 
μαύρα δάκρυα ν έχυσα, 
ουλές τής σαράντα ώρες 

' καί τής τεαοερες άν.όμη.
Μά 'ς  τής τρεις τής ματζαρώλες 
ήρ&εν ή κακή μου μοΐρά 
καί μοΰ έκλεισε τά μάτια 
κ' έφτασε μιά μαύρη Άράπα, 
διάβασε ιρίΓϊ μ&τζαρώλες 
καί μ' άμπρόλσβε τή δόλια, 
κ ’ έγινε αυτή βασίλισσα 
κ’  εγώ χηνοβοσκού; ■.
Μαχαιράκι τής σφαγής 
’ ς τήν καρδούλα μου νά μπής !  . . .

ΈκεΤ ποΰ ήταν έτοιμη ή χηνοβοσκού νά 
μπήξη τό μαχαίρι ’ς- τήν καρδιά της, άνοιξ’ δ 
βασιλιάς τήν πόρτα τοΰ όντά κ’ έτρεξε καί τής 
εκράτησε τό χέρι, τήν ’παρηγόρησε, τήν έν
τυσε βασιλικά φορέματα, τήν έκάθισε ’ς τό. βα
σιλικό θρόνο, καί τήν ωνόμασε γυναίκα του, 
καί τήν Ά ράπα τήν εκαμε χηνοβοσκού- κ’ έτσι 
’κάτσαν κείνοι καλά καί μείς καλλίτερα.

I . Γ . Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ  
[Ά π ό  τό Σπαρτιατικόν Ήμερολόγιον]
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ΤΩΝ «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ»
ΤΠΘ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ Α  Σ . ΑΡΒΑΚΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μ άθη μ α  Ά<τον. Π ραξιτέλης καί Α ύ α ιπ η ο ς.

Τ ό πρώτον ήμισυ τού μαθήματος τούτου περί τού 
Π ραξιτέλονς  έδημοσιεύθη εις τό προηγούμενοι- τεύχος.

Εντελώς διάφορον χαρακτήρα άπό τού Π ραξιτέ- 
λσυς μας παρουσιάζει δ  μέγας καί τελευταίος δι

δάσκαλος τής Άργειοσικυωνίας Σχολής καί τής δλης 
‘Ελληνικής Πλαστικής Λ ύσιππος· δύναται νά όνομα- 
σθή, δπως ό  Φιλοποίμην, δ έσχατος τών Ελλήνων  
καλλιτεχνών.

Ό  Λύσιππος Ιζησεν 90  — 100 βτη, έδρασε δέ καλ
λιτεχνικός έπί ήμισυν καί πλέον αιώνα ( ¡60 . ή 3 5 0 —  
300 π. X .), δηλ. καθ’  δλην τήν εποχήν του Μ. ’Α λε
ξάνδρου, τού ο π ο ίο ν  ή το δ  έπίσημος καλλιτέχνης τής 
αυλής διά τήν κατασκευήν χαλκών άνδριάντων τού 
μεγάλου άνδρός, τού όποιου έξόχως άπέοιδε τήν φυ
σιογνωμίαν, καί τών περί αύιόν

"Ο λα  τά Ιργα του Λυσίππου ή σαν χαλκά, άριθμούν- 
ται. δέ εις 1500 κατά τι ανέκδοτον, δτι δ  καλλιτέ
χνης συνείθιζε νά θ έ ιη  κατά μέρος εν χρυσοόν νό
μισμα διά κάθε έργον, τό όποιον έξήρχετο έκ τού 
εργοστασίου του, καί δτι οί υίοί καί κληρονόμοι του, 
οί όποιοι ή  σαν έπίσης καλλιτέχναι, Δάϊππος, Βόη&ος 
καί Ε νθ νχ ρ ά ιη ς ,  εδρον 1500 τοιαύτα νομίσματα. "Α ν  
δ τεράστιος οδτος αριθμός δέν είναι ακριβής, ενέχει 
την αλήθειαν δτι άπό όλους ανεξαιρέτως τούς καλλι- 
τεχνας τής αρχαιότητας δ  Λύσιππος κατεσκεύασε τά  
περισσότερα έργα· δείγμα τής φιλοπονίας του είναι 
καί δ θάνατός του;  όπως τόν περιγράφουν έπί τό 
ρομαντικώτερον οί αρχαίοι- Ιλησμονήθη δηλ. είς τήν 
επεξεργασίαν ενός έργου καί έλιποθύμησεν ώ ζ  γέρων 
ήδη καί άπέθανέν Ικεί.

Πλεϊστα άντίγραφα έργων του Λυσίππου έσώθη- 
σ α ν  τά έργα του ήσαν καθ’ δλον τόν κόσμον διε
σπαρμένα καί άκόμη καί είς τήν Βαβυλώνα εύρέθη 
άντίγραφον έργου του.

Τ ό άριατούργημα τοΰ Λυσίππου ήτο δ  περίφημος 
Ά π οξνόμ ενος , διά τόν οποίον άναφέρεται μοναδικόν 

διά τήν καλλιτεχνίαν γεγονός, δτι έπανεστάτησε χά· 
ριν αύτοΰ δ  λαός τής ‘Ρώμης. Θ ά ήτο άνδριάς νικη- 
τοΰ νεανίου έν Όλυμπίφ ή  αλλαχού, δταν δε άπεσ- 
πάσΟη έκ τού βάθρου του καί έστήθη ύπό τοΰ ’Α -  
γρίππα είς τήν είσοδον τών νέων Θερμών του .έν 
‘Ρ ώμη, έλαβετό παράνομα Άποξυόμενος εκ τής έργα- 
σίας,τήν οποίαν παρίστατο έκτελών· δ αΰτοκράτωρ Τι- 
βέριος, θαυμάζων καί αύτδς τό έργον, τό άπήγαγεν είς 
τά ιδιαίτερα δωμάτιά του Ιν τοίς άνακτόροις, άλλ' ό 
λαός άπεδοκίμασε θορυβωδώς έν τφ  θεάτρφ τόν 
αΰτοκράτορα, άπήτησε τό έργον διά τήν κοινήν θέαν, 
καί ήνάγκασε τόν Τιβέριον νά τό άποδώση.

Ευτυχώς έσώθη ώραίον καί πιστόν άντίγραφον έκ

Μαρμάρου, ευρισκόμενον σήμερον είς τό ΒΓθοοίο 
Τΐονο, δπου επιβάλλει αμέσως άπό τήν είσοδον είς 

τόν μακρόν καί πλήρη ωραίων έργων βραχίονα έκεί- 
νον τού Βατικανού, με τήν εύκινησίαν, την ωραιότητα 
καί τήν χάριν του.

Παρίσταιαι νεανίας σταθείς τυχαίοι; κάπου είς τήν 
παλαίστραν. ύψώσας τήν δεξιάν καί άρχίζων νά τήν 
άποξύη μέ τήν στλεγγίδα (ξύστραν), τήν δποίαν κρα
τεί με τήν άριστεράν τό θέμα είναι άπλούσιατον καί 
κοινότατον, πολλοί δέ καλλιτέχναι, έν οίς ό  Π ολύ
κλειτος καί ίσως ό  ’ Αλκαμένης εΐχον παραστήσει τοι- 
ούτους ’  ιποξυομένους- άλλ' οι αρχαίοι δεν έπεδίιεκον 
νά εΰρουν σπάνια καί άνεκμετάλλευτα θέματα, ούτε 
δ λαός ήρέσκετο είς α ύ τά ' τδ πάν Ικειτο είς τήν έκ- 
τέλεσιν, καί ώς πρός τούτο είναι άνυπέρβλητος ό νεα
νίας τού Λυσίππου- αποτελεί τό νικητήριον τέρμα 
τών τόσων μόχθων καί αγώνων τής μεγάλης Ά ργειο- 
σικυωνίας Σχολής, έργαζομένης έπί 300 καί πλέον 
έτη. διά νά παραστήση τόν τέλειον τύπον γυμνού 
ανθρώπου.

Τό άκρον άωτον τής τελειότητος κατά φύση' καί 
τέχνην τού άνθρωπίνου σώματος διά πάσαν εποχήν 
καί έθνος, έφ’  δσον ύφίσταται ό άνθρωπος δπως έχει, 
είναι ο  ’Απολυόμενος τού Λυσίππου

Διότι ώς πρός τάς αναλογίας πρώτον τών μελών 
είναι ο'ιραιότατος ή κεφαλή μικρά, δ κορμός βραχύς 
καί λεπτός, τά σκέλη μακρά, τό νψος τού σώματος 
όκτώ κεφαλαί, έν φ  εις τόν κανόνα τού Πολυκλείτου, 
τόν Δορυφόρον, ό  κορμός είναι ογκώδης, ή κεφαλή 
μεγάλη, τά σκέλη βραχέα, τό ύψος τοΰ σώματος 
επτά κεφαλαί.

Ή  ιδέα τής κινήσεως είναι έξόχως επιτυχής: ό 
Άποξυόμενος, έν φ  παρίσταται ήρεμώτατος καί πατεί 
μέ δλον τό πέλμα καί τών, δύο ποδών, είναι ευκίνη
τος καί εύστροφος, ήμπορεΤ πρός πάσαν διεύθυνσιν 
νά κινηθή καί νά στραφή άκόπως καί άμέσως, έν φ  ό 
Δορυφόρος, μ ’ δλον δτι παρίσταται βαδίζων, δέν ή μ
πορεί νά κινηθή παρά μόνον πρός τά έμπρός, καί 
μέ βάδισμα στρατιωτικόν, καί έν μέρει πρός τά πλά
για, δέν ή μπορεί νά στροφή, χωρίς κίνδυνον να  συν- 
τρίψη τά οστά του.

Ό  κανών λοιπόν τοΰ Λυσίππου, ό ’ Λποξυόμενος, 
προϋποθέτει τελείαν γνώσιν τής μηχανικής τσϋ σώ 
ματος, τής ανατομικής αύτοϋ, τών αναλογιών του 
καί άκόμη Ινέχει τελειοτάτην όπτικήν άπό οπουδή
ποτε τόν παρατηρήση τις, ευρίσκει δλην τήν βόλυγι- 
σίαν καί εύστροφίαν, νομίζει τις δτι άπό παντού έχει 
νέαν οψιν καί φαίνεται δτι ύπό τούς οφθαλμούς μας 
θ ά  μεταβληθή.

Έ δ ώ  βλέπομεν πώ ς δ τέλειος κατά τέχνην  Δορυφό
ρος τοΰ Πολυκλείτου δέν δύναται νά είναι κ;αί τ ε 
λείως ωραίος- είς τήν φύσιν δέν υπάρχει βεβαίως 
σώμα Δορυφόρου εις μαθηματικήν τελειότητα μελών, 
υπάρχει δμως σώμα ’ Λποξυομένου τού Λυσίππου, 
κατά φ ύ σ ιν  τέλειον.

Κ αί ώς πρός τήν φυσιογνωμίαν είναι έξαίρετος ό 
Άποξυόμενος καί πολύ διάφορος άπό τόν Δορυφόρον: 
διότι έν φ  ό  δεύτερος είναι απλούς, αφελής: ά-'αθός, 
καρτερικός, ευπειθής, χωρίς φιλοδοξίας, ό  πρώτος 
είναι εύφυης, πλήρης χάριτος καί νοημοσύνης, φιλό
δοξος, ανυπόμονος, πλήρης σχεδίων καί άνήσύχου 
πνεύματος, ρεμβός καί όνειροπόλος Ό  Δορύφόρος 
είναι ό Δωριεύς τοΰ 5ου π X . αίώνος, δ Ά π οξυ όμ ε- 
νος είναι δ κατακτητής καί μεγαλεπήβολος, δ  δρα
στήριος καί άοκνος, δ πλήρης δίψης διά δόξάν, ερ
γασίαν, καί πνευματικήν δράσιν Έ λ λ ή ν  τών χρόνων τού 
Μ . ’Αλεξάνδρου, ριψοκίνδυνος, δρών πανταχόϋ καί 
Ιχων πανταχού Ιδίαν γνώμην καί αύτοβουλίαν.

Ό  νεανίας τού Λυσίππου τέλος αισθάνεται, βλέπει

ζη , κινείται μεταξύ των ζώντων, είναι αυτή ή άν· 
θρωπίνη ψυχη. διότι μόνον ή πνοή τοΰ λείπει. Καί 
Ιν Φ είναι ή έμψυχος φυσΐ£, δέν έχει κανένα πραγμα

τιστικόν ή  προσωπογραφικόν χαρακτήρα- είναι ωσάν 
Ιδεα.

‘ Ο Λύσιππος εν ώ ηξεύρβι δλην τήν κίνησιν καί 
δλην την άνατομικην ΐώ\ σωμάτων, δέν θέλει νά τά 

. επίδειξη- συγκρατει τόν εαυτόν του ώς_ μέγας καλλι- 
λιτεχνης. και μονον ήρεμα έλεύθερα εργα παριστφ- 
ο ι  διάδοχοι του και οι μεταγενέστεροι αντλούν άπ’ 
,αύτον και κινούν το ανθρώπινον σώμα έχοντες πυ
ξίδα τόν Άποξυόμενον.

’'Λλλων έργων τού Λυσίππου έχομεν αντίγραφο, 
μεταξύ τών οποίων λαμπράν θέσιν κατέχει τό άνά-, 
θη μ α  τού Δαόχσυ έν Δελφοίς- ιδίως ό  Ά γ ια ς  τοΰ 
Μο-υσείου τών Δελφών είναι τύπος Λυσιππείου άν· 
δρ.ιάντος προγενέστερου τού ’Λποξυομένου

‘Ο  Η ρακλής ύπήρξεν ό αγαπητός τύπος τού Λ υ- 
οίππου- τόν παρέστησεν ΰπό ποικίλας μορφάς- άντί
γραφα τού άναπανομένον Ή ρα χλ έονς  έσώθησαν τδ έν 
Νεαπόλει έργον, τού Γλύκωνος. ό  λεγόμενος Η ρ α 
κλής Φαρνέζε, άλλα έν Φλωρεντίρ. καί εν έκ τής θα - 

. λάσσης τών ’Αντικυθήρων- αλλά τό άντίγραφόν. τού 
Γλύκωνος μέ τά βουνά τών μυώνων είναι αηδές καί 
κωμικόν έργον, καί απορεί τις πώς τό έθαύμασαν πολ
λοί; κατεσκευάσθη είς ‘ Ρωμαϊκήν έποχήν-καί διά νά 
εύφράνη. τόν ρ ω σ ικ ό ν  όχλον, δ οποίος ήρέοκετο 
είς τούς μυϊκούς ογκους καί τάς υπερβολής 

. Ε κ τ ό ς  τούτων δ  Λύσιππος είναι ό μόνος μετά τόν 
Φειδίαν καλλιτέχνης, δ όποιος άπετόλμησε νά κατα- 
σκεύάση θεούς καί μάλιστα τόν Δ ία  δυστυχώς δέν 
εχομεν άντίγραφα διά νά κρίνωμεν ασφαλώς τούς 
δύο αύτούς κολοσσούς τής τέχνης. Φαίνεται δμως δτι 
ή κεφαλή τοΰ Διός ΟίΓΪΟοίί, ή διαδεδομένη είς έκ- 
μαγέϊα καθ’ δλον τόν κόσμοι-, αντιγράφει εργον τού 
Λυσίππου- .διότι δ Ζεύς τού Φειδίου τού κατασκευα- 
στοί) μιας Ληιινίας παρίστατο πάντως ευμενής, Αγα
θός, έμπνέωνάγάπην, σεβασμόν, έλπίδα, άνακούφισιν, 
μεγαλοπρεπής άλλ’ ώ ς πατήρ σεβαστός, τό ιδεώδες 
τής προσήνειας καί τής καλωσύνης- τδ δέ λεγόμενον 
δτι δ  Φειδίας ένεπνεύσθη έκ τών στίχων τού Ό μήρου

καί χνανέηοιν επ' όφ ρνσι νενσε Κ ρ ον ίο ιν  
άμβρόσιαι ό* αρα χαΤται λπερραιοαντο α νσχτος  
χ ρ α ιό ς  άπ ' ά&ανάτοιο, μέγαν δ ’ εξέλιξεν “ ΟλυμπονI

είναε μύθος καί άνόηιος παρομοίωσις εύφαντάστου 
άρχμίου τινός κριτικού

‘Ο1 Ζεύς Ο ίπ ο ο ϋ  έχει τά χαρακτηριστικά, τά ό 
ποια- άναμέναμεν άπό τάς νέας τάσεις τής Τέχνης ιού 
4ου ιάίώνος. ΙΙαρίσταται κυρίως σκεπτικός, περίφρον- 
τις, ικοπιών καί μοχθών διά τήν αρμονίαν τού κόσμου, 
μέγας, παντοδύναμος είς αύτόν αρμόζει καί ό  Λυσίπ- 
πειος- χαρακτήρ καί οί άνωτέρω στίχοι τού Ό μήρου.

Τ όν  δέ Ποοειδ& να  παρέστησεν άνυπερβλήτοις δ 
Λύσιππος" ήτο χαλκούν άγαλμα λατρείας έν τφ  Ί ·  
π θμ φ , δπου Ιτελούντο οί αγώνες τών Ίσθμ ιω ν τόν 
φέρουν τά νομίσματα Δημητρίου τού Πολιορκητοϋ, 
ιά  όποια έκοψεν έπ’  εύκαιρίφ τής άνακηρύξεώς του 
ώς στρατηγού τών Ελλήνων έκεί έχομεν δέ κ <ί άν- 
τίγρο-.φον είς τό μέγεθος τού πρωτοτύπου έν τφ Μου- 
σείψ τού Λαιερανοΰ έν Ρώμη τδ όποιον όμως έχει 
πολλάς καί κακός συμπληρώσεις

’Αναγνωρίζεται έν τούτοις σαφώς ή παράστασις- ό 
θεός , παρεστάθη πρό όλίγόυ έξελθών έκ τής θαλάσ- 

. σης ιή  κόμι^ του καί τό γένειον φαίνονται ώς νά 
Λποστάζουν ακόμη τδ ύδωρ- ένεφανισθη έκεϊ ένώ- 
πιον ίτών πιστών του τούς όποιους παρατηρεί μέ 
πολλήν εύμένειαν καί άγαθότητα, αλλά καί μέ άπο- 
ρίαν οντος. τό όποιον δέν εΰρίσκειαι είς τό στοι- 
χείον,του Ό  Λύσιππος λοιπόν κατώρθωσε νά δώση τά 
γνήσια χαρακτηριστικά τού Ποσειδώνος καί διά τοΰτο

δικαίως Ιθαυμάσθη ύπό τών άρχαίων καί τό έργον του 
επεκράιησεν ώς γενικός τύπος.

Ή  έπίδρασις τοΰ Λυσίππου υπήρξε μεγάλη ίδίως 
είς τούς μικροτεχνίτας-χαλκουργούς- ώ ς πρός τήν Π λα
στικήν πρέπει νά θεωρηθη δτι ή Π εργαμηνή  καί 'Ροδία  
Σχολή, εΐναι απαύγασμα τής τέχνες του αύτός υπέ
δειξε τί ήδύνατο άκόμη νά παραστηση ή  Τέχνη, έστω  
καί παρεκβα/νουσα άπό τά δρια τής· ήρεμίας, ή όποία 
είναι ό κύριος καί άπαραίτητος χαρακτήρ τών μεγά
λων καλλιτεχνών είς τά έλεύθερα καί περιφερή έργα.

”Αν παραστήσωμεν μέ δρος υψηλόν τήν Τέχνην, 
βλέπομεν έξ άρχής, πώς επιχειρεί ή Πλαστική νά 
κατακτήση τό έδαφος, πώς προχωρεί καί πώς φθάνει 
εις τό ύφιστον σημεϊον έκ τών έργαιών πρώτος ό 
Φειδίας, επειτα δ Π ολύκλειτος, τρίτος ό Σ χόπας, επειτα 
δ Πραξιτέλης καί τελευταίος δ  Λ ύσιππος. Μόνον τούς 
πέντε αυτούς χωρεί ή κορυφή· δέν υπάρχει ούδεμία 
θέσις'δ ι'άλλον . Γά μετά τόν Λύσιππον είναι κατά- 
πτωσις καί παρακμή. —  Καί δμως τό γόνιμον καί ύπέ- 
ροχον Ελληνικόν πνεύμα κατορθώνει, έστω καί κα- 

. ταβαίνον άπό τήν άλλην πλευράν, νά παρασιήση τό 
καλόν έν τη Πλαστική καί ύπό άλλην όψιν, έπίσης 
ώραίαν, διδακτικήν, άξιαθαύμαστον καί αύτήν, άν καί 
φέρει έντός της τό στοιχεϊον τής παρεκβάσεως . Ή  
νέα αύτή δψις είναι πλησιεστέρα πρός ημάς, καί δύ- 
ναται νά θεω ρηθή δικαίως νέα άκμή, τήν δποίαν θά  
ίδωμεν εις τήν Π εργαμηνήν  καί 'Ροδών λχ.ολήν.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ζ Ω Η
Β . . Μ π ο χ α ε σ ιά μ π η ς

Ο έφετινδς χειμώνας πολύ άγονος. Μία εκθεσις 
μόνον, τοΰ κ. Μποκατσιάμπη, είς τό εργαστήρι 

του, ή όποία έτελείωσε πρό τριών εβδομάδων, καί 
μία τοΰ κ. Βικάτου ή όποία ήνοιξε προχθές είς τόν 
«Παρνασσόν». Περί αύτής προσεχώς.

‘Ο κ. Μποκατσιάμπης εΐνε ένας αγαθός, άγαθώ- 
τατος Κερκυραϊος-Ί πσι τουλάχιστον φαίνεται- Τόσον 
μάλιστα, πού όταν μπαίνης είς τήν έκθεσίν του, σέ 
πιάνει κρύος φόβος μήπως άναγκασθής νά φανής 
επιεικής άν τυχόν δέν σοδ άρέσουν τά έργα του.

Εύτυχώς, τήν πρώτην φοράν πού έπήγα, δέν ήτο 
Ικεί. Μ έ ύπεδέχθη ή μικρά μοράιτισσα ύπηρε"τρια μέ 
κάποιον δισταγμόν κατ’  άρχάς, έπειτα πολύ πρόθυμη 
μέ ώδήγησε είς τό stu d io  τού ζωγράφου δταν ή- 
κουσε.. .τόν τίτλον ιιου. Καί έτσι μόνος, έκάΟηοα είς 
μίαν πολυθρόναν μέ δλην μου τήν άνεσιν, έπήρα τύς 
σημειώσεις μου καί έφυγα.

Μέσα είς τά είκοσι η τριάντα λοιπόν έργα πού έκ- 
θέτει ό  κ. Μποκατσιάμπης, έσταμάτησε τό μάτι μου 
είς ένα, τό Κυπαρίσσι του-

Καί δέν ήμπορώ άκόμη, τό Κυπαρίσσι αύτό, νά 
τό φαντασθώ βγαλμένον άπό τό ίδιο χέρι ποίι έκαμε 
δλας τάς άλλος εικόνας, αί δποΐαι σκεπάζουν τούς 
τοίχους. Τρίβω τά μάτια μου. Τ ό Κυπαρίσσι αύτό—  
υδατογραφία— ένέχει κάτι τι. Κατάμονοι-, βαθύ, μέ τά 
λευκιιζοντα σημεία πού διακρίνονται ανάμεσα είς τό 
σώμα του, βαρύ δπως είναι είς τήν φύσιν, έχον δμως 
τήν έλαφρόοητα τής ζω ή ς καί τοΰ φωτός, είνε αύτό 
καθ’  έαυιό μία ύπαρξις. Είναι ένα κυπαρίσσι. Καί 
αύτό ζητεί κανείς άπό ένα έργον. Τό Κυπαρίσσι αύτό 
προξενεί μίαν άπόλαυσιν αίσθηττκήν καί έχει εκείνο ή 
εκείνα πού δέν έχουν αί άλλαι εικόνες τριγύρω του, 
καί τάς όποιας, τις ο ίδ ε ! ίσως δέν θ ά  τάς εξέθετε ό 
ζωγράφος είς άλλην Ικθεσιν, τού « Παρνασσού » 
έξ<ιφνα. Καί μιά αισθητική συγκίνησις ήμπορεΐ νά 
γεννηθή μέ λίγες πινελιές μόνον, καλά βαλμένες δμως, 
πού νά ύποβάλλουν κάτι είς τό αίσθημα, εις τήν
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σκέψιν, εις τήν φαντασίαν· Χρώματα uivvov καί 
γραμμαί, άς είναι όσον θέλουν πιστά βαλμένα, δέν 
ήμποροΰν νά συγκινήσουν. Καί ό κ. Μποκατσιάμ- 
π η ςμ ά ς παρουσιάζει, χρόνια τώρα, μίαν πιστοτάτην 
έκτέλεσιν. πού άποδίδει τά Αντικείμενα μέ τήν έξω  
τερικήν των μόνον μορφήν, χωρίς φαίνεται ό ίδιος 
νά έχη συγκινηθή άπό τήν θέαν των. Τό καϋμένον 
αύτό τό Κνπαρ/οσι, ανοίγει ένα κόσμον. Κάτι είδε 
μέσα ίου ό  ζωγράφος καί τό άπέδωσε.

Καί δι* αυτό έπιμένω είς τό Κνπαρίαοι αυτό, διά νά 
έπαναλάβω έκεΐνο πού έλέχθη καί θ ά  λέγεται πάντοτε 
διά τήν τέχνην, δτι δ κόσμος ποΰ πηγάζει απ' αύτήν, 
δέν είναι ό κόσμος πού βλέπομεν, άλλά δ  κόσμος που 
βλέπει καί αισθάνεται ό καλλιτέχνης καί τόν όποϊον 
υποβάλλει διά τού έργου του καί είς τόν θεατήν. Τά  
άλλα είνε κολοκύθια.

Καί Ομως δ  κ. Μποκατσιάμπης, δταν έπήγα διά 
δευτέραν φοράν, μου έδειξε ως τό καλλίτερον Ιργον 
της έκθέσεώς του τήν Κοραχοφω λιά , τήν όποιαν καί 
δημοσιεύομεν. ’ Εγώ μένω πιστδς είς τό Κυπαρίααι Ή  
Κορακοφο>Χιά είναι ελαιογραφία. Καί όσον καί αν τήν 
άγαπφ ό  ζωγράφος, έμένα με άφίνει μάλλον ψυχρόν. 
"Ε να μέρος όμως, τό βάθος τοΰ λιμένος, που είνε 
συναγμένα πυκνά πυκνά τά  καΐκια, είναι πολύ εύ
μορφο. Αΰτό μόνο\;. Ή  θάλασσα έξαφνα είνε πολύ 
στερεά. Τ ά  καΰμένα τά .καΐκια δέν φοβούνται τίποτε, 
είναι καλά Ασφαλισμένα άπό τούς θυμούς της.
'  Αρκετά ώραΐος μέ επιτυχημένους κυανούς τόνους 
ο Π αρνασσός του.

Έτελείωσα.
Κ ΙΜ Ω Ν  Μ ΙΧ Α Η Λ ΪΔ Η Σ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ

Τ ό  πρώτον μωαμεθανικόν τέμενος i r  Κ < ον)π ά λει.

C  Υ Θ Υ Σ  μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως 
υπό των Τούρκων, ό.μέγας ναός τής τού θεού  

Σόφιας, δ όποίος τοσάκις άντήχησεν άπό αίνους θρι
άμβων, μετεβλήθη είς τουρκικόν τζαμίον.. Ά λ λ ά  καί 
προτερον υπήρχε μωαμεθανικόν τέμενος έν Κ ων- 
σιαντινουπόλει, το ίδρυθέν ΰπό τοΰ Βαγιαζήτ καί 
ακόμη προγενέστερον έπί τοΰ Ίσαακίου τοΰ ‘Αγγέλου 
εδοθη προνόμιον εις τόν ίπποτικόν Σαλαδίνον, δ 
οποίος έκτισε προσκύνημα παρά τήν εκκλησίαν τής 
Αγίας ί,ίρήνης. Τ ό τζαμίον μάλιστα τοΰτο είνε τό 

γνωσιοτερον^είς τήν Ιστορίαν διότι έγινεν άφορμή νά 
κυριεύσουν οί σταυροφόροι τήν πόλιν τό 1204 διότι 
ουτοι έπετέθησαν κατά τών Μουσουλμάνων μετά 
των τελευταίων τούτων συνεμάχησαν οί Ελληνες, καί 
οι σταυροφόροι εδρυν καιρόν νά βάλουν πυρ είς 
τήν πολιν καί νά είσορμήσουν είς αύτήν.

Ο  κ. Π . Καρολίδης είς πολύ ένδιαφέρουσαν άνα- 
κοινωσίν του έν τφ Παρνασσφ τήν 5  Δεκεμβρίου, 
μάς εκαμε γνωστόν τό αληθινόν πρώτον μουσουλμα
νικόν τέμενος τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό  Ά ρ α ψ  
ποιητής των άθλων τοϋ Σ αΐτ · Παιάλ παριστάνει τόν 
ηρωα του, ό όποιος ομοιάζει πρός τόν Ακρίταν των· 
μεσαιωνικών μας παραδόσεων, είσερχόμενον είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν, προσκυνοΰντα είς χριστιανικόν 
ναον καί ζητοΰντα παρά τοΰ αΰτοκράτορος νά τοΰ 
δοθή τοπος όσος ήδύνατο νά περιληφθή είς έν δέρμα 
ζφου· άλλ’  ό  ̂τόπος αύτός ήτο άπέραντος διότι τό 
δέρμα έκόπη^είς λωρίδας, καί έντός τής περιοχής αυτών 
εκτισεν ο Σ α ΐτ -Π α τά λ  όχι μόνον τζαμίον, άλλάκαίάλλα 
ιδρύματα. Τήν παράδοσιν ταύτην πιστοποιεί ό περί- 
φ«ΐμος Λραψ ιστορικός Ταβάρης, κάί μάλιστα μία 
μεταγενεστέρα τουρκική μετάφρασις τής ιστορίας 
του, η οποία προσθέτει καί περισσοτέρας λεπτομε·

ρείας από τό αραβικόν κείμενον. Κατά ταύτην είς τήν 
Κωνσταντινούπολιν είσήλθεν έφιππος ό Μασλαμάς, ό 
Αρχιστράτηγος του άραβικοΰ στρατού, —  διότι ταλτα 
σννέβαινον κατά τήν μεγάλην έκοτρατείαν τών Α ρ ά 
βων εναντίον τής Κωνσταντινουπόλεως έπί Λέοντος 
τοΰ Ίσαύρου Κατά τούς Βυζαντινούς χρονογράφους, 
οί Ά ρ α β ε ς  έπαθον κατά τον χειμώνα τούτον τοΰ 716 - 
717 πανωλεθρίαν δέν φαίνεται όμως ή καταστροφή 
των νά ήτο τόσον μεγάλη, όση κοινώς νομίζεται· του
ναντίον πιθανόν είναι, ότι διά συνθηκών οί Ά ρ α β ε ς  ύπε-

ίώρησαν, άφοΰ μάλιστα δ  Μασλαμάς κατά τόν Ά ρ α β α  
στορικόν έξενίσθη είς τά παλάτια του αΰτοκράτορος 

καί τοΰ έδόθη τόπος πρός ΐδρυσιν τζαμίου. Τ ό περί
εργον είνε ότι καί ύπό βυζαντινού χρονογράφου επι
βεβαιώνεται ή εϊδησις. ύπ’ αύτοΰ του Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου, ό  όποίος ήντλησεν άπό τά βασιλικά 
άρχεΐα καί επομένως δέν δμναται ή  νά  λέγη αληθή  
πραγματα. Λοιπόν ό αύτοκρατορικός σίτος χρονο
γράφος είς εν χωρίον, είς τό όποιον δέν ¿πρόσεξαν οί 
βυζαντινολόγοι. λέγει ότι ό  Μασλαμάς έλαβε; τό 
προνόμιον νά ίδρυση εις τό π ραιτώ ριον μαογίδι ν ,  δηλ. 
νά κτίση μικρόν τζαμίον, —  τό μασγίδιον είνε αραβική 
λέξις, —  μέσα είς αυτήν τήν περιοχήν τοΰ παλατιού 
τών βυζαντινών βασιλέων.

Τά γα μ ή λ ια  σ ύ μ β ο λ α  ε ν  χή  ίερσ, α κ ο λ ο υ θ ία  ' 
τ ο ΰ  σ τ ε φ α ν ώ μ α τ ο ς .

Ι Σ  έπισημοτάτάς περιστάσεις τοΰ βίου, όπο)ς είς 
τήν γέννησιν, τόν γάμον καί τόν θάνατον,' δια- 

τηρο''μεν μετά θρησκευτικής εΰλαβείας έθιμα καί δο
ξασίας, τάς όποίος συνηθίζομεν διότι οΰτω τάς παρε- 
λάβομεν, μάς φαίνονται δε άπλούσταται καί ομυσι- 
καί. τών όποιων όμως ή άρχή ανάγεται εις, χρό
νους παμπαλαίους. Σήμερον τα έθιμα ταΰτα είναι , 
άπλά σύμβολα καί όχι μόνον δέν έχουν κάμμίαν ση
μασίαν, άλλν είναι καί όλως διόλου άσυμβίβασςα είς 
τάς ιδέας μας καί μέ τήν θρησκείαν, τήν οποίαν πρε- 
σβεύομεν. Παμπαλαίων εθίμων λείψανα, καί αύτής 
τής πρωτογενοΰς περιόδου τής άνθρωπότητος, παρέ- 
μειναν έως σήμερον είς κοινός καί έπισήμους περι
στάσεις τοΰ βίου, καί είναι ώ ς κάποια ήχώ μακρυσμένη 

. τών πρωτογενών προπατόρων μας, ή  όποια ζ ή  καί 
σήμερον μέσα μας, χωρίς νά τήν αίσθανώμεθα,ί κατά 
τινα νόμον, δ όποίος ώνομάσθη ύπό τών νεωπέρων 
άνθρωπολόγων νόμ ος τή ς  (π ιβιώ σεω ς . Ό  κ. Ν· Γ . ¡Πολί
της μέ τήν ευρυμάθειαν καί ασφάλειαν Ιρεύνης, ή 
οποία διακρίνει πάσαν εργασίαν του ήρμήνευσεν είς 
διάλεξιν έν τφ  φιλολογικφ τμήματι τοΰ Παρνάσσοΰ, 
τήν 19 Δεκεμβρίου, τά  σπουδαιότατα τών γαμίηλίων 
τούτων έθίμων, ιδίως δσων περιελήφθησαν εϊς τήν 
ίεράν ακολουθίαν τοΰ στεφανώματος καί έθεω ρήθη- 
σαν ύπό τής ορθοδόξου έκκλήσίας απαραίτητο, πρδς 
συναψιν έγκυρου γάμου.

Ά π ό  παλαιοτάτων χρόνων ή έκκλησία έθεβιρησε 
τήν Ιεροτελεστίαν άπαραίτητον πρός σύναψιν εγκύρου 
γάμου, στηριζόμενος δ’ ό  κ. Πολίτης είς μαρτυρίας 
βυζαντινών συγγραφέων άπέδειξεν, ότι είναι π,αλαιο- 
τέρα τών χρόνων, είς τούς όποιους τάσσουσιν αύτήν 
οί ήμέτεροι σύγχρονοι νομοδιδάσκαλοι. Είς κείμενα 
τοΰ ζ  . αίώνος τό ρήμα ίνλογοϋμαι σημαίνει νυμφεύο
μαι, άναφέρεται δέ η ιεροτελεστία προκειμένου περί 
γάμου Επιφανών άνδρών. ΪΙαλαιά νομοθετική δέάταξις 
είναι ή τοΰ ’Αναστασίου τήν ς ' έκ , δ  δέ Λέωνί ό Σ ο 
φός τήν θ'.^ έξέδωκε νεαρόν έπιβάλλουσαν χήύ ιερο
τελεστίαν ώς έχει δέ σήμερον ή ακολουθία ψυνετά- 
χθη μεταξύ τούγια', καί ιβ'. αίώνος, καί τό ιϊαλαιό- 
τατον γνωστόν είς τόν κ Πολίτην, χειρόγραφον τής 
ακολουθίας είναι τής βιβλιοθήκης τής Ά γ ια ς  Λαύ
ρας τοΰ Ά θ ω ν ο ς  τής_ ιβ '. εκ. Ή  έκκλησία έκαμεν εκλο
γήν τών έθίμων, όσα ένόμισε σπουδαιότερα όπως
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προσδώσουν κύρος είς τόν γάμον καί περιελαβεν αυτό 
έν τή άκολουθίφ τού στεφανώματος Ή  ακολουθώ, 
παρέλιπεν έθιμα κοινά, όπως τον τύπον _τής αγοράς 
τής γυναικός, τόν τύπον τής αρπαγής αύτής, τόν νυμ
φικόν πέπλον ήρμήνευσε δ’  ό  κ. Πολίτης τους σπου
δαιότερους έκ τών τύπων, τούς οποίους περιελαβεν ή 
άκολουθία, όποιοι είναι οί δακτύλιοι, τά στέφανο^ Ο 
οίνος, τόν όποιον πίνουν οί νυμφευόμενοι, και η ορ-
Τ̂|ΟΙζ.' ,

Ταΰτα πάντα είναι παλαιότατα έθιμα, είναι λεί
ψανα τύπων, οί όποιοι έσυνηθίζοντο καθ’  όλον τόν 
βίον τοΰ έθνους μας, άπό τών κατά φύσιν ζωντων  
άγριων κατοίκων τής Ε λλάδος μέχρι τής πολιτισμέ
νης κοινωνίας τών κλασσικών χρόνων, καί από ταυ- 
της μ έ χ ρ ι  τ ώ ν  βυζαντινών καί τών σημερινών χρόνων

Ο ί δακτύλιοι τοΰ άρραβώνος είναι παλαιόν λείψα- 
νον συνήθειας όλων τών λαών, οί όποιοι διά τοΰ δα
κτυλίου έοήμαινον τήν δουλείαν έν τφ γόμφ οι δα
κτύλιοι,—  έκ τών όποιων δ  τής γυναικός πρεπει να 
είναι σίδηρους κατά τ ’  αρχαία κείμενα της ακολου
θίας, —  είναι σύμβολον τής υποταγής καί δουλείας τής 
γυναικός είς τόν άνδρα 'Υπήρχε δέ δοξασία, οτι δ 
δακτύλιος τίθεται είς τόν παράμεσοι' τής άριοτεράς 
χειρός, διότι λεπτότατον νεϋρον άρχόμενον άπό τού
του διηυθύνετο πρός τήν καρδίαν. ·

Τ ά  δέ στέφανο ήσαν έν χρήσει καί κατά τους γα- 
μους τών αρχαίων Ελλήνων καί τών Ρωμαίων· οι 
αρχαίοι μεταχειρίζονται στεφάνους πρός στολισμόν 
τών οικιών τών νεονύμφων, είς_ δέ μνημεία τέχνης 
εύρίσκομεν έοτεμμένον τόν Υμέναιον.

"Ετερος σπουδαίος τύπος του γάμου είναι ή μετά- 
δοσις ύπό τοΰ ίερέως είς τούς νεονύμφους οίνου έκ 
ίοινοΰ ποτηριού, ενιαχού δέ καί άρτου. Είναι τοΰτο 
παγκόσμιον έθιμον, τό οποίον εμφαίνει τήν άφομοίω- 
σιν τών συζύγων πρός άλλήλσυς διά τής μεταλήψεως 
κοινής ιροφης· τόν ίερώτατον τούτον τύπον τοΰ γά 
μου εύρίσκομεν είς τούς αρχαίους Ρωμαίους (οοη- 
ίΕίτρπΐϊο), καί Μακεδόνας, οί οποίοι έκοπτον εις δύο 
άρτον διά. τοΰ ξίφους καί έδιδον είς τούς νυμφίους 
νά φάνωσιν τόν ήμισυν έκάτερος: διαβλέπει δέ αύτόν 
δ βαθύς ερευνητής είς τόν παλαιότατον μύθον περί 
τοΰ γάμου τοΰ Πλούτωνος καί τής Περσεφόνης, οί 
όπόίοι ¿μοίρασαν καί έφαγον κόκκους ρφδίου.

Ή  δέ κυκλική στροφή περί τήν τράπεζαν, ψαλλό
μενου τοΰ Ή σ α ΐα  χόρευε, είναι ή κυκλική δρχησις 
τών αρχαίων ιδίως κατά τ ’ άμφ ιδρόμια , δ τ ε  «τό βρέ
φος περί τήν εστίαν έφερον τρέχοντες κύκλφ καί ^έπε- 
τίθεσαν αύτφ όνομα». Τ ά  χα ταχνσμ α ιά  δτ|λ. τ ’  άνθη 
καί οί σπόροι καί τά τρωγάλια, διά τών όποιων ραί
νουν τούς νυμφίους κατά τήν γαμήλιον τελετήν, έσυνη* 
θίζοντο ύπό τών αρχαίων κατά τήν εισαγωγήν τής 
νύμφης είς τήν οικίαν τοΰ νυμφίου. Τ ά  καταχύσματα, 
ή γαμήλιος δρχησις, άκόμη καί ή κοινή τροφή τών 
νυμφίων δεικνύουν τήν εισαγωγήν νέου μέλους, είς 
τήν οικογένειαν, τό όποιον, κατά τάς παλαιοτάτας 
θρησκευτικάς δοξασίας, πρέπει νά ύποβληθή είς τύ
πους τινάς οί όποιοι διετηρήθησαν κατά τήν τελετήν 
τοΰ γάμου, διά νά γίνη δεκτδν είς τήν λατρείαν τών 
εφεστίων θεών.

Καί άλλα πολλά είναι τά λείψανα έθίμω ν παλαιοτα- 
των κατά τήν γαμήλιον τελετήν, τά όποια είναι άκόμη 
άγνωστα μολονότι άναφέρονται είς σπουδαίο τάτην περι- 
στασιν τοΰ βίου μας. Διά τοΰτο ηΰχήθη ό κ. Πολίτης, 
ν’ άναλάβη σύλλογός τις,— ή ’Ιστορική κ α ί ’Εθνολογική 
Εταιρία έχει εύρύτερον σκοπόν. —  καί μάλιστα ό 
Παρνασσός, τήν περισυλλογήν τών έθίμων τούτων, τά 
όποια είναι σύμβολα, διατηρηθέντα διά τών αιώνων, 
παλαιών καί σεμνών θρησκευτικών πράξεων τών πρω
τογενών κατοίκων τής Ε λ λ ά δ ο ς  καί τών σημερινών 
χωρικών τών βουνών μας.

Α . Α .

Λ Ο ΓΟ Ι ΚΑΙ Α Ν ΤΙΛΟ ΓΟ Ι
Ό  Σ ύ λ λ ο γ ο ς  π ρ ό ς  Δ ιά ό ο ο ιν  Ώ φ ε λ ίμ Φ ν  Β ιβ λ ία » .

ΕΝ Α  απόγευμα ανέβαινα τήν όδόν ’Ακαδημίας Ό  
ήλιος έφέρετο πρός τήν δύσιν του καί αί τελευ

ταία! άκτίνες του έχρύσιζαν τά μαραμένα φύλλα τών  
δένδρων τά δποία συνεκράτουν άκόμη τάς σταγόνας 
τής πρωινής βροχής. "Ε να  από τά  θελκτικώτερα φ θι
νοπωρινά δειλινά ποΰ βυθίζουν τήν ψυχήν είς άτε- 
λεύτητον ρεμβασμόν.

Κάποιο λησμονημένον όνειρον έτάραττε τήν μνή
μην μου, όταν όπισθεν τής- ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τά 
βλέμματά μου έπεσαν επάνω εις ένα κομψόν οίκοδό- 
μημα τό όποιον, μολονότι δέν έχει τάς διαστάσεις τής 
'Ακαδημίας έπί τής όποιας αίωροΰνται τά τερατουρ
γήματα τοΰ Δρόση, έν τούτοις στεγάζει ένα άπύ τά 
πλέον μεγαλοφάνταστα όνειρα πού άνέλαβε νά πραγ- 
ματοποιήση διάνοια έλληνικη. Τ ό  οικοδόμημα τούτο 
φέρει έπί τής προσόψεώς του τήν έπιγραφήν «Σύλλο
γος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων». Άπλοΰν Ιξω -  
τερικώς καί άπλούστερον έσωτερικώς, όπως αρμόζει 
εις ένα κτίριον Ιντός τοΰ όποιου πτερυγίζουν οί εύ- 
γενέστεροι τών πόθων καί σφυρηλατοΰνται βραδέως 
καί μεθοδικώς τής έλληνικής ζω ή ς τά ύψηλότερα 
ιδανικά.; ή μόρφωσις τοΰ λαού 

» * *
Δύο έκ τών συμπαθεστέρων φυσιογνωμιών τής νεο

ελληνικής λογοτεχνίας μέ έξενάγησαν άνά τάς διαφό
ρους αίθουσας τοΰ Συλλόγου. Ο ί κ. κ. Βικέλας καί 
Δροσίνης. Ό  πρώτος πρόεδρος τοΰ Συλλόγου, ό δεύ
τερος γραμιιατεύς. Ά λ λ ά  καί οί δύο ή ψυχή τοΰ σω
ματείου τουτου. Καί οί δύο ποιηταί μέ ολάνοικτα τά  
μάτια τοΰ πνεύματος καί άπό τών οποίων τήν συνερ
γασίαν καί άψοσίωσιν δέν ήτο δυνατόν πάρά νά προ- 
κύψη κάτι τι ώραΐον, επωφελές καί μέγα. .Καί όμως 
ύπάρχουν πολλοί οί όποιοι δεν παραδέχονται ότι οί 
ποιηταί είνε οί πρακτικώτεροι τών ανθρώπων είτε 
γράφοντες στίχους είτε ίδρύοντες τοιούτσυς συλλόγους. 
Αύτοί οί άνθρωποι ποΰ έκφράζονται τοιουτοτρόπως 
διά τούς ποιητάς καί τούς καλλιτέχνας τοΰ λόγου, σάς 
βεβάιώ, δέν γνωρίζουν τί λέγουν διότι δέν έμαθαν νά 
σκέπτωνται- Κατά πάσαν πιθανότητα ήξεύρουν νά 
θησαυρίζουν. Ά λ λ ά  μέ τοΰτο δέν είνε όλιγώτερον 
ανωφελείς εις τήν κοινωνίαν δταν δέν κάμνουν κα· 
λήν χρήσιν τοΰ πλούτου των. Έ ν  πόση περιπτώσει 
οί ποιηταί είνε οί επωφελέστεροι όλων άφοΰ δια- 
σπαθίζουν τούς θησαυρούς τής διάνοιας των όπως 
παρέξουν είς τόν λαόν κάτι πολυτιμώτερον; Τ ό  μάνα 
της ψυχής καί τοΰ πνεύματος.

Αύτό τό πνευματικόν μάνα μ ’ ένα ώραΐον άλτρουϊ- 
σμόν, όφειλόμενον είς τούς δύο ποιητάς ποΰ άνεφερα, 
έρχεται νά προσφέρη είς τόν Ελληνικόν λαόν δ  «Σύλ
λογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων», οστις δέν 
έβράδυνε νά καταστή τό κέντρον μιας φλόγας πνευ
ματικής, ή Ιστία μιάς θαυμασίας διανοητικής δρμής 
καί συγχρόνως ένα άπό τά διδακτικώτερα παραδείγ- 
γματα τής «δυνάμεως τών Ιδεών». Ή  ιστορία τοΰ 
συλλόγου αύτοΰ μάς διδάσκει τί δύναται νά κάμη 
ένας άνθρωπος ποΰ γνωρίζει νά λέγη «θέλω ». Ά λ λ ’ 
όταν θέλει μέ μέθοδον χωρίς νεΰρα καί παροξυσμούς, 
διότι είς τήν Ε λλάδα, τήν κατ’ έξοχήν χώραν τής 
διανοίας, ή  μεθοδική εργασία είνε άγνωστος Έ σ υ - 
νειθίσαμεν νά λέγωμεν πολλά καί πράττομεν ολίγα ή 
μάλλον, διά νά είμαι άκριβέστερος, απολύτως τίποτε, 
ϊϋύτυχώς οί περί τόν Σύλλογον είργάσθησαν άντι- 
στρόφως. Έ λεγαν ολίγα καί έκαμναν πολλά· καί τό 
σον πολλά ώστε σήμερον νά προκαλοΰν τόν ειλικρινή 
θαυμασμόν τοΰ έπισκέπτου *  >ΰ μακρόθεν παρακο- 
λουθοΰντος τήν δρδσιν τοιν. ^ '
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Τήν ένδιαφέρουσαν ιστορίαν αύτού τού Συλλόγου 
1 τήν βλέπει κανείς είς ιός έτησίας λογοδοσίας τού 
προέδρου Είνε ό  καθρέπιης τής δράσεω; καί τής 
καταπληκτικής προόδου τού σωματείου. 'Ολόκληρος 
ή έξέλιξίς του. ’Από τό ταπεινόν καμαράκι τής όδοϋ 
ΙΙανεπιστημίου καί τής όδού Πινακωτών εις τό ση
μερινόν κομψόν οίκημα τής όδοΰ ’Ακαδημίας, τό 
ο.τοϊον πρός μεγίσιην άνακούφισιν παντός άγαπώντος 
τό βιβλίον είνε καί κτήμα του Ά λ λ ’  αί λογοδοσία* 
αύταί μάς όμιλοΰν τό μετά τήν ΐδρυσίν του Ιπακο- 
λουθήσαντα διότι τήν πρό τής ίδρύσεώς του Ιστορίαν 
δέν ήθέλησεν ακόμη ό  Σύλλογος έκ μετριοφροσύνης 
του προέδρου του νά μάς άφηγηθή. Είνε αρκετά δμα*ς 
χρόνια πού εις μίαν γωνίαν τής «Π όλεω ; του Φωτός» 
είχα τήν ευτυχίαν νά τήν ακούσω άπό τά χείλη του 
κ. Παντελή Ψύ'/α Τήν αιτίαν τής δνηγήσεως τήν 
όφείλω είς ενα αρδρον τού κ Ψυχάρη περί τού Συλ
λόγου πρό; διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων Τ ό άρ · 
θρον ήτο μια θαυμασια σατυρα του διαπρεπούς 
γλωσσολόγου κατά του κ· Βικέλα ώ ς ίδρυτοΰ τού 
Συλλόγου Τήν ένθυμείσθε βεβαίως. Ή τ ο  σάτυ- 
ρα άπό έκείνας πού γράφει ό μεγαλοίδεάτης συγ- 
'/ραφεύς τον  «’Ονείρου τού Γιανίρη» όταν τον πιά
νουν τά μπορίνια του. Καυστική, γιομάτη άπό σαρ
κασμόν καί όρμήν. Καί όμω ς ήτο άδικος καί δεν είχε 
τόν τόπον της Ό  καυγάς διά τό γλωσσικόν ζήτημα. 
Ό  κ Ψυχάρης, τού δποίουτούς επιστημονικούς άγώ- 
νας. σέβομαι καί εκτιμώ ιδιαζόντως, ώμίλει όπως 
όλοι οί αιρεσιάρχαι. Καί έν τή όρμή του δέν είχεν 
άντιληφθή τό Ιργον καί τόν σκοπόν τής ίδρύσεως 
τού Συλλόγου. Δέν Ιπρόκειτο περί τού ποίαν γλώσ
σαν πρέπει^ νά γραφή ό  Ελληνικός λαός άλλό. περί 
τού πώς θ ά  μάθη νά διαβάζη. Ώ ς  έκ τούτου τό ερ- 
γον τού κ. Βικέλα ήτο άσυγκρίτως δυσχερέστερον. 
Καί αύτάς τάς δυσχερείας τάς σχεδόν ανυπερβλήτους 
(ιού διηγήθη ό_ κ. Ψύχος· Τούς σιωπηλούς αγώνας, 
τσς παρατετάμένας παρακλήσεις πρός γνωστούς καί 
φίλους, τούς άτρύτους μόχθους του ύπέρ τού έρ
γου

Κ αί ή διήγησις αυτή ήτο ένας ύμνος πρός τόν κ. 
Βικέλαν, ό όποιος πρό είκοσιπέντε έτών άκόμη είχε 
ρίψει τήν ευεργετικήν ιδέαν περί ίδρύσεως ενός τοιού- 
του σωματείου. Ε ίς τό βιβλίον του «Διαλέξεις καί 
’Αναμνήσεις» υπάρχει μακροτάτη μελέτη έπιγραφό- 
μένη «Π ερί βιβλίων και τής έξεως τού άναγινώσκείν» 
τήν οποίαν τολμώ καί τώρα άκόμη μετά τήν πραγ- 
ματοποίησιν τού πόθου τού συγγραφέως της νά  συ
στήσω είς κάθε Έ λληνα. Ό  άναγνώστης θ α  Ιδη έν- 
τός αύτής πώ ς προπαρασκευάζονται οί λαοί είς τήν 
πνευματικήν των Αναγέννησιν. Δηλαδή πώ ς μετατρέ- 
πονται οί άνθρωποι διά τής κατ’ ίδιαν μελέτης άφ ε- 
λίμων βιβλίων είς αληθείς ανθρώπους διότι όπως 
Ινεργεΐται σήμερον έν Έ λλάδι ή διδασκαλία είς τά 
σχολεία μας, τά Ελληνόπουλα γίνονται κάτι τι άλλο 
πού διαφέρει σημαντικώς άπό τά δίποδα όντα

Και μύτην τήν πνευματικήν άναγέννησιν ονειροπό
λησαν οί ίδρυταί τού «Συλλόγου πρός διάδοσιν ωφε
λίμων βιβλίων». "Οταν ό  Ελληνικός λαός μάθη ν ’ 
άναγινώσκη καί άγαπήση μέ όλην του τήν ψυχήν τό 
βιβλίον, τότε θ ά  μάθη καί νά σκέπτεται καί συνεπώς 
νά εκλέγη μετέπειτα μόνος του τήν διανοητικήν τον 
τροφήν. Σήμερον ό  Έ λ λ η ν  ευρίσκει τήν ψυχικήν του 
άπόλαυσιν είς τάς πολιτικά; λογοκοπίας. Ό  διδάσκα 
λος είς τό σχολεΐον δέν τόν έσυνείθισε παιδιόθεν είς 
τήν σπουδήν ωραίων έργων, διότι ό διδάσκαλος δέν 
έδιδάχθη άΛό τούς διδασκάλους του τήν άγόπην πρός 
άλλο βιβλίον μή σχετιζόμενον μέ τά έγκεκριμένα άπό 
τό Ύπουργείον τής Παιδείας Έ ν  τούτοι; ό  Κοραής 
έλεγεν ότι «ένα έθνος πολιτισμένου δέν είνε τοιοδ- 
τον άπό τόν αριθμόν τών πεπαιδευμένων του άλλ’  άπό 
τάς όρ θά ςή  εσφαλμένος δοξασίας τού λαού» αίόποίαι

είνε ορθότεροι άναλόγως τής αγάπης αύτού πρός τό 
βιβλίον.

*«#
Καί όλα αύιά. αί σκέψεις, οί ενθουσιασμοί καί αί 

μεμψιμοιρίαι φίλων καί.μή τού Σωματείου είχον με
τατροπή είς ψυχικήν άνακούφισιν. όταν ό  κ. Δροσίνης 
εντός τού ’ Εκπαιδευτικού Μουσείου τού Συλλόγου μοΰ 
έξήγει μέ θελκτικήν εΰγλωτίαν τόν σκοπόν τών άντι- 
κειμένων πού τό αποτελούν. Ε ίς τήν Ε λλά δα  είνε 
πρωτοφανής ή ΰπαρξις ενός τοιούτου Μουσείου, τού 
όποιου τόν καταρτισμόν έπί τόσα έτη είχε λησμονή
σει ή ’Επίσημος Πολιτεία Ά λ λ ’ δ,τι δέν έσκέφθη ό 
σχολαστικισμός καί αί διάνοιαι τού Υπουργείου τής 
Παιδείας, τό έπραγμοτοποίησεν ή θέλησις καί ό νού; 
μιας ό|ΐάδος φωτισμένων άνδρών. Ο ί άνθρωποι μέ 
ευρεΤαν τήν σκέψιν καί χαλυβδίνην τήν ψυχήν. Καί 
άκριβώς διότι ήσαν τοιοΰτοι, συνέλαβον τό γιγάντιον 
όνειρον τής άνηθού; διαιτλάσεως τής παιδική; ψυχής.

Καί εβλεπον τά διάφορα άντικείμενα καί ήσθανό- 
μην ότι κάτι θαυμάσιον καί μέγα συντελείται έντός 
τού Συλλόγου αύτού, κάτι τι προωρισμένον γρήγορα 
ή άργά νά λυτρώση τούς Έλληνόπαιόως άπό τά  νύχια 
τού σχολαστικισμού. Διότι γνωρίζω ότι μόνον άπό 
τήν σχολικήν άναγέννησιν έξαρταται τό εθνικόν μας 
μεγαλεϊον. "Ο ταν συντριβή ό σχολαστικισμός αύτή ή 
φαγέδαινα πού μάς σίγοπίνει τόν διανοητικόν μας χυ
μόν, τότε ή ζωή θ ά  παρουσίασθή εντόπιόν μας περισ
σότερον ωραία καί τό βαθύ όνειρον τής υπεροχής, 
πού κάθε Ελληνόπουλο έγκλείει είς μίαν γωνίαν τής 
όντότητος του. θ ά  γίνη άληθινή πραγματικότης.

Ά λ λ ’  όπως εργάζεται ό Σύλλογος, πολλά πρέπει νά 
προσδοκώ μεν. Έ π ί τού παρόντος τά κεραμόχροα βι
βλιαράκια τον κατά χιλιάδας σκορπιζόμένα άνά τόν 
Ελληνισμόν, φέρουν πανταχσΰ τήν παρήγορον τής 
έλπίδος πνοήν. Μ αζί μέ τήν ευωνσν καί ωφέλιμον 
γνώσιν, κομίζουν καί ενα τεμάχιον τής έργαζομένης 
Ελληνικής ψυχής Διότι περισσότερον παντός αλλόυ 
ο 'Ελληνικός λαός έχει ανάγκην τοιούτων γνώσεων 
χρησίμων όπως διαπλάσουν έπι τό τελειότερον τό 
γοργόν του πνεύμα Ά λ λ ω ς  τε άν, όπως λέγει ό Μπερ- 
τελώ, οί σοφοί αδυνατούν νά παρακολουθήσουν τά 
συμπεράσματα πέραν τριών ή τεσσάρων συλλογισμών 
πού άντιπροσωπεύουν τό μέτρον καί τό όριον τού άν- 
θρωπίνου πνεύματος, φαντάζεσθε τ ί ' είμπορεϊ νά 
συμβή δι’ εκείνους πού άποστρέφονται τήν άνάγνωσιν 
η είνε βυθισμένοι είς τόν σχολαστικισμόν Τ ό  σκότος 
θ ά  είνε τό μόνον κτήμα των, καί είνε δδυνηρόν νά 
διέλθη κανείς τήν ζωήν χωρίς νά αίσθμνθή τό θά λ 
πος τών άκτίνων τού πνευματικού ήλιου. Διά τήν Ε λ 
λάδα τήν στιγμήν αυτήν ό  «Σύλλογος πρός διάδοσιν 
ώφελίμων βιβλίων* μ’  ένα τοιούτον ήλιον ονειροπολεί 
νά φωτίση τόν Ελληνικόν λαόν.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Ζ Η Τ Ο Υ Ν ΙΑ Τ Η Σ

Κ Ο Ν ΤΟ Ι Ψ ΑΛΜΟΙ
1 0  ‘¡ανοναρίοΐι 1 9 0 6 .

Ή  φ ν ο ιο λ ο γ ία  τ ο ΰ  σ ο ν έ τ ι ο ν  — Τ ό δόγμα ή ρίμα 
διά τήν ρίμαν, πού μερικοί Γάλλοι ΓΙαρνασσικοί ή 
ρομαντικοί έπρόβαλαν, είνε άσοφον δόγμα καί άνορ- 
θόδοξον. Καλά είπεν ό Γκυγιώ « rim er p o u r rim er  
c est désapp ren d re à  p en se r»  τό νά κάμνης ρί
μαν διά τό χατίρι τής ρίμας, είνε βέβαια κάτι πού 
σου άφαιρεϊ τήν έξιν τοΰ σκέπτεσθαι Ε κ τό ς  δν καί 
ή σκέψις είνε μία άπό τάς μεγάλη ς  άσθενείας τής τέ 
χνης τής ζω ή ς καί τού αίώνος μας. Μήπως ό  W ild e  
δέν είπε κάτι παρόμοιον;

Ν ά  σάς πώ. Δέν άρνούμαιτήν εΰμορφιά τής ρίμας,

όταν ή ρίμα έρχεται φυσικά, όπως ό άφρός έπάνω 
άπό τα άποθνήσκοντα κύματα. Καί δς ώμίλησεν ό 
Κάλβος περί τών βαρβάρων « δμοκικαιαίήξεω ν  ». καί 
δς άγνοη τό μεγαλύτερον μέρος καί τά φωμαλεώτε- 
ρον τής δημοτικής ποιήοεως τήν ρίμαν. Καί δς τήν 
άφήρεσεν άπό τά σχέδιά το'υ τών * ’Ελευθέρων πο- 
λιορκημένων» ό Διονύσιος Σολωμός. Διότι ή γλώσ
σα μας έχει καί μίαν ένδιάθετην Αντιπάθειαν πρός 
αύτήν αντιπάθειαν τήν όποιαν ό μακαρίτης Γεώρ
γιος Καλοσγούρος, ό  μεταφραστής τού Φωσκόλου καί 
καί μαθητής τού ίίολυλσ, όχι βέβαια προσφυώς ώνό- 
μασε πτωχείαν. Ώρισμένως υπάρχουν στίχοι μέ ρί
μαν πού μόνον έτσι έπρεπε νά έχουν γραφή. "Οπως 
υπάρχουν στίχοι πού έχουν γραφή μόνον διά τό χα
τίρι τής ρίμας. Νεοελληνικοί δέ πάρα πολλοί

Έ χ ’  ή ρίμα κάποτε αφορμήν ούσιαστικήν. Κ ’ έχει 
κάποτε —  κάποτε δίκαιον δ  Έ γ ελ ο ς άποκαλών αύτήν 
αντίλαλον τής φτυχής έπιστρεφούσης είς τόν εαυτόν 
της, καί δέν έχει άδικον ή κυρία Στάελ, όταν λέγη 
« είνε ή είκών τής έλπίδος καί τής άναμνήσεως "Ενας 
ήχος μάς κάμνει νά περιμένωμεν τήν άντήχησίν του, 
καί ή άντήχησις ανακαλεί είς τήν μνήμην τόν ήχον 
πού έφυγε » ‘ Ρομαντικόν καί ύποκειμενικόν σημείον, 
όπιο; τήν ώνόμασεν ό  διδάσκαλος κ. Κωστής Π α - 
λαμάς

Καί όμω ς υπάρχει ένα είδος ποιήματος τού όποιου 
τήν φυσιολογίαν έμελέτησεν δ ίδιος δ  Δάντης Ά λ ι -  
γιέρης, ό  βασιλεύς τών βασιλέων τοΰ ’ Ιταλικού στί
χου είς ενα βιβλιαράκι του « d e  od a de so n itu » , νο
μίζω, έπιγραφόμενον, καί πού ώνομάσθ’  Ιταλιστί 
σονέττον. ΕΙπήτε μου, δν είνε δυνατόν νά φαντασθήτε 
σοΐ'έττον χωρίς τήν ρίμαν πού τό δένει, καί ή δποία 
τό κάμνει «ένότητα έν ποικιλίρ καί ποικιλίαν έν ένό- 
τ η τ ι» ;  Καί αύτό τό ελευθέριον σονέττο, πού μετε- 
χειρίσθη 6 Βωδελαιρ κ’ έπολέμησεν ό Γκωτιέ, δέν είνε 
ή άρνησις τής ρίμας. Παραδεχόμενοι κάποτε τήν 
έπανάληψιν είς δύο διαφόρους στίχους ένός σονέτ- 
του μίαν καί τήν αυτήν ομοιοκαταληκτούσαν λέξιν, 
δέν έπεται ότι άρνούμεθα τήν ύπόστασιν τού σονέτ- 
τού, ούτε δν συναρμόζωμεν ένα δεκαπεντασύλλαβον 
μέ άλλον όμόρρυθμον στίχον όλιγωτέρων συλλαβών. 
Προσθέτομεν λυρικήν κίνησιν, πλειοδοτοδμεν εις πιθα
νότητα, άποδίδομεν περισσότερον τήν Ιδέαν τής ελευ
θερίας τήν έγγενή είς τήν τέχνην.

Τ ά  σονέττα τού κ. Έ ρμονα , ό  όποιος έχει τά- 
λαντον, παρά τήν γλώσσαν περί τής όποιας έβαρύν-, 
θημεν πάσαν συζήτησιν, —  είνε ή γλώσσα τοΰ κ Ψυ
χάρη μέ όλους της τούς ύπερθεματισμσύς -  ,  έχουν 
καί τούτο: τήν Ιλλειψιν τής ρίμας Μήπως διότι τόν 
έμποδίζει; άλλά τότε διατί νά τα όνομάζη σονέττα; 
Και νά  γράφη μέ δεχατέσσαρας — δεκατέσσαρας στί
χους ;

"Ε ν α ς  ό π α ί έ ς  τού Κ ο μ φ ο ν χ Ι ο ν .  —  Είς τήν περί- 
φημον δίκην τών τελευταίων ήμερων ένας καθηγη
τής ξένων γλωσσών ήρνήθη νά όρκισθή είς τόν Χ ρι
στόν καί τό Ιίύαγγέλιον, ¿προτίμησε να δρκισθή είς 
Ινα ήθικόν βιβλίον τοΰ Κομφουκίου Έ ν α ς  έξυπνος 
χρονογράφος αμφισβήτησε τήν ακρίβειαν τού γεγο
νότος. Έ βεβαίωσεν, ότι ό Ιίομφούκιος, πού έπρό- 
βαλεν ό  κ καθηγητής ήτον ή μέθοδος τοΰ Ό λλεν- 
δόρ φ ου .. .  Κ ’  έτσι τό  πράγμα θ ά  ήτο φυσικώτερον 
καί πιθανώτερον Διότι όπως είπεν ό  ’Αριστοτέλης 
καί ό  Boileau — Despréaux —  ό Ύ δροπότης Λειμω- 
νιος μεταφρασμένος από τόν κ. Ά γγελο ν  Βλάχον— ·, 
* τό αληθινόν δέν. είνε πάντοτε πιθανόν ».

Καί όμως ή δίκη αύτή έκαμε πιθανά είς βάρος μάς 
όλα τ ’ ¿πίθανα. Καί τούτο είνε όλον τό έπιμύθιον.

Δ ν ρ ι χ ή  Υ π ε ρ τρ ο φ ία . —  Παρετηρήθη πώς. οί νέοι 
συγγραφείς μας γράφουν στίχους καί σχεδόν μόνον

στίχους, καί ούτε δραματικούς, όδτ’  έπικούς, "Αλλω ς  
τε οί δραματικοί στίχοι τρίμετροι ιαμβικοί —  άπε- 
στέλλοντο είς τόν Λασσάνειον καί θ ’ άποστέλλωνται 
είς τόν Παντελίδειον. "Ε τσι, ούτε ήρχοντο συτε θ ά  
Ιρχωντάι μέχόις ήμών. Λυρική, ύπερτροφία λοιπόν.

Κάποιοι θέλουν νά' τήν αποδώσουν είς τήν νόσον, 
άλλοι είς τό κλίμα καί τό νοσηρόν . μας κλίμα. 
Ά λ λ ά  διατί; Στίχοι αισθηματολογικοί τού γλυκού νε
ρού είνε δύσκολοι. Δημοσιεύονται άντί πενήντα λε
πτών ή μιάς δραχμής είς. τήν τελευταίαν στήλην τής 
τέταρτης σελίδος τών έφημερίδων Καί θ ά  ολιγοστεύ
σουν, δν αύξηθή τό τίμημα. Ά πίθανον όμως.

Μ ε γ α λ ύ τε ρ ο ς  &πά  τόν Β ρλ α τορ ίζτιν . —  Μ ία.έπαρ- 
χιακή έφ>ημερίς, ή , όπως είς- τήν πρώτην έκδοσιν τού 
ταξιδιού του τήν έλεγεν ό  «  Ψυχάρης γαζέιτα, ώμί- 

. λησε δι’ ενα πατριωτικόν ποιητήν πού άπήγγειλεν 
έκεΐ είς μίαν σάλαν στίχους του, άνώτερον τού Βα- 
λαωρίτη.

'Ρ ά β δ ο ς  ¿ ν  y tovítf. —  Τ ό νά νομίζουν, ότι. έπειδή 
εφθάσαμεν. είς τό ώμέγα τής παρακμής πρέπει νά 
περιμένωμεν άναγέννησιν, διά τόν λογον ότι. κάθε 
άναγεννήσεως έπροηγηθη παρακμή, είνε όπιος « ρά
βδος έν' γωνίρ, άρα βρέχει» Ή  δίκη διά τόν φόνον 
τού μακαρίτου Δεληγιάννη μέ τήν σαφή είκόνα πού 
μάς έδωκε τής νεοελληνικής καταντιάς, έδειξε φώς 
—  φανερά τήν παρακμήν. Καί ή  αυτοσχέδιος φιλο
σοφία τών καφενείων ^ιάς όπενθύμισε τήν παροιμίαν 
Κ αι όπως έλεγεν ό κ. Αγγελος Βλάχος είς τούς προ
λόγους το.υ τόν παλαιόν καιρόν « ο'ί έπάΐοντες κρι- 
νάντων». Κοντός ψαλμός, αλληλούια.

Ε χ ο μ ε *  φ ιλ ο λ ο γ ία ν  ;  —  Ό σ ο  πέρισσότερο συζη 
τούν διά τό ξήτημ’  αύτό τόσον όλιγώτερσ πράγματι 
ένδιαφέρονται. ”Αν καί διά τό ζήτημα τούτο ό καθέ · 
να ; των ήμπορεϊ καί πρέπει νά συλλογισθή, δν θέλη, 
όπως λέγη ό Ε πίκτητος : « Σωκράτης νά είνε» , Ir οΐ&α 
o n  ονδέν  οϊδα  Διότι είς τήν συζήτησιν αύτήν τό μό
νον θετικόν είνε ή άγνοια.

171«* P r n n c l a . —  Τίποτε χειρότερον άπό ιάς  
μεταφράσεις διά μέσου τής γαλλικής γλώσσης Καί 
όμως υπάρχουν Ιταλομαθείς, αγγλομαθείς, γερμά- 
νομαθείς, 6  * .  Βικέλας γνωρίζει ισπανικά, ό κ . Κων- 
σταντινίδης ρωσσικά δ  κ. Κ . Χατζόπουλός νορβη
γικά Ώ σ τε  δέν είνε καί τόσον αναπόφευκτος άνάγκη 
Καί τό λέγω πρό πάντων δι’ δ ,τι βιβλίον έχει ένα 
κάποιο ποσόν δημιουργικής ζω ή ς Καί φαντασθήτε, 
δν οί Γάλλοι μεταφρασταί μεταφράζουν τούς Σκαν- 
διναυϊκούς συγγραφείς άπό γερμανικός μεταφράσεις. 
Ό ,τ ι  θ ά  μείνη δστερ' άπό τήν διπλήν μετάφρασιν —  
άφαίμαξιν, δέν είνε πολύ . .  ύποθέτομεν.

Ε μ ε ίς  ο ν ξ η τ ο ϋ μ ε ν  —  Έ μ έίς  συζητόΰμεν κ ’ εκεί
νοι υβρίζουν Καί τί νά τούς άντιτάξώμεν άλλο άπό 
τήν σιωπήν ; Ό  ’Λλφρέδός ντέ Βινιύ είπε : «Seul le 
silence est gra n d , tout le reste  est fa ib lesse  Καί 
δς θεωρήσωμεν παντοδύναμον τήν σιωπήν.

Μ Ο Τ Κ ΙΟ Σ  Σ Κ Α ΙΟ Λ Α Σ

Π Ρ Ο Τ Ο Μ Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Λ Ο Μ Ο Υ  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ

T jj π ρ ιο τ ο β ο ν ί ίμ  τ ω ν  « Π α ν α θ η ν α ίω ν «

—  ά δείμ  τ ο ν  Ύ π ο ν ρ γ ε ί ο ν  —

Έ κ  προηγουμένων εισφ ορώ ν........................ Δ ρ . ’ .031.40
Γεώργιός Σ . Ζουφρές........................................... .» δ.—

Δρ. 2.086.40.
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Ε Π Ε Ρ Α Σ Α Ν  τριάμισυ χρόνια ά φ ’ δ 
ιού  τά «Π αναθήναια» άπηύθυναν εκ- 
κλησιν διά  νά στήσουν-δι’ είσφορών την 
προτο[ΐήν τοϋ Σ ολω μ οϋ  είς τάς ’Α θή 
νας, τιμωντα τον μεγαλείτερον ποιητήν 
της νέας Ε λλ ά δος . Δέν ήθελήσαμεν, εκ 
σεβασμοί) πρός τόν ποιητήν, νά περιέλ- 
θιομεν τά σπίτια καί τά γραφεία ενα-ενα. 
Σχεδόν  άφήσαμεν τό κοινόν είς την διά- 
θεσίν του. Έ σχηματίσθη οΰτω τό άνω- 
τέρω  ποσόν τών 2000 δραχμών. Χ ρειά
ζονται δμως άκόμη τουλάχιστον 1500 
δραχμαί. Έ παναλαμβάνομεν την Ικκλη- 
σίν μας καί σήμερον με την πεποίθησιν 
δτι δσοι δεν έπρόσεξαν ίσω ς τότε, θ ά  
σπεΰσουν τώ ρα  νά συντελέσουν είς τήν 
περάτωσιν του εργού. ΕΙνε καιρός ή 
πρωτεύουσα νά δείξη είς τόν ποιητήν τοΰ 
Ύ μ νον είς τή ν  Έ λενάερίαν χαί Τών ’ Ελεν- 
ΰέρονν ΓΙολιορχημενων δτι γνωρίζει νά 
τιμά τέκνα πού έδόξασαν τήν πατρίδα.

ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΕΧ Ν Η  ΕΠΙΣΤΗΜ Η
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

ΜΙ Α  ατμόσφαιρα στοργής και υπερηφάνειας ¿γέ
μιζε τό θέατρον τήν βραδυάν τής συναυλίας 

τών άδελφών Καζαντζή, διότι ποιος λίγο, ποιος 
πολύ, ήσθάνετο κρυφήν ευγνωμοσύνην πρός τόν νεα
ρόν καλλιτέχνην τόν όποιον έκει εις τήν χώραν τσΰ 
Βορρά όπου ζή  καί εργάζεται, τόν δείχνουν οί δια- 
βάται ό ένας είς τόν άλλον, καί ψιθυρίζουν σιγά «'Ο  

"Ιίλλην». Κ αί ό  νεαρός Ίίλλην ό όποιο; ¿τίμησε τήν 
πατρίδα του είς ξένας χώρας, ήλθε νά δώση δείγμα 
τής τέχνης του καί είς τούς συμπολίτας του, οΐ όποιοι 
είχαν άκοΰσει πρό χρόνων τής πρώτες δειλές δοξα
ριές του; ’IJ δειλές δοξαριές έγιναν τολμηρές, λεπτές 
καί ωραίες, έξόχως λεπτες καί έξόχως ώραϊες.’Ιδίως 
λεπτές. ·

*Η «Ά ρ ια ·, τοΰ Μπάχ, έπί μιας χορδής, ή ιο  μία 
έκτέλεσις —  πώς νά τήν είπ ώ ; —  Παρνασσική Ε ν θ υ 
μούμαι ολίγον τούς γάλλους Παρνασσικούς ποιητάς 
μέ τάς απαθείς έμπνεύσεις των, τάς λαξευμένας έπάνω 
είς διαμαντενιους στίχους. Παρνασσικόςκαί ό Καζαν
τζής μέτήν διαμαντένιαν τελειότητα τοΰ ήχου του- ΕΙνε 
στιγμές όπου ευφραίνει αύτήν ή διαμαντενια απάθεια 
Κάποτε δ μ ω ς— καί πόσον συχνά! —  π οθεί κανείς μέ 
λαχτάραν μίαν ειλικρινή λυρικήν κραυγήν "Α ς άπο- 
λαμβάνωμεν τό ώραΐον όπως τό ευρίσκομεν. καί μέ 
όποιαν δήποτε μορφήν άρκεί νά elve ώραΐον. Καί f| 
καμέλιες είνε τόσον ώραΐες που σχεδόν ευωδιάζουν 
άπό τήν εύμορφιά τήν πολλήν. Καί ό Καζαντζής σχε
δόν μάς συγκινεΐ μέ τήν τελειότητα τής δοξαριάς 
του.

"Εχει δμως καί κάτι τό δποΐο< εΐνε εν άπό τά σπα- 
νιώτερα προσόντα δι ένα μουσικόν. Έ χ ει ρυθμόν. Είς 
Ικεΐνο τό Caprice τοΰ Παγανίνι, ήτο άριστούργημα 
ρυθμού ή έκτέλεσις του. “Αν κατορθώση ό  Καζαντζής

ν ' άποκτήση όλίγην δύναμιν ακόμη, . περισσότερον 
f o r t e ,  θ ά  κερδίση πολύ τό'παιξιμόν του είς χρώμα·

Ή  δεσποινίς Καζαντζή έχει καί α ύ τή π ολ ύ  τάλαν- 
τον καί πολλήν μυϊκήν δύναμιν πρό πάντων, τήν ό
ποιαν δέν θ ά  έπερίμενε κανείς άπό τό λεπτόν εκείνο 
στοματάκι. ,

Περιμένομεν άνυπομόνως να τους ακουσωμεν και 
νά τούς θαυμάσωμεν πάλιν κοίτούς δύο.

*  A D T l l K I

ΟΛ Η  ή Γερμανία καί μαζί μέ αύτήν όλος ό πο
λιτισμένος κόσμος εορτάζει τήν 150ην έπετη- 

ρίδα τής γεννήσεως τοΰ Μόζαρτ.
Μετά τήν έμφάνισιν τοΰ Χάϋδν ο στις άντιπροσω- 

πευε τό λαϊκόν πνεύμα τής μουσικής έν Γερμανία, ο 
Μόζαρτ δστις άνεφάνη κατά τήν έποχήν ταυτην ήτο  
ό έκλεκτός καλλιτέχνης μιάς έξευγενισμένης πλέον 
τεχνοτροπίας Ή  πρό τοΰ Μ όζαρτ έποχή υπήρξεν είς 
άκρον άκαδημαϊκή, αναγνωρίζει τις τά δλωςπαιδικά  
θέματα τοΰ Χάϋδν έκ τής προσπάθειας τοΰ να πα- 
ρεμβάλη είς τάς δι’ δρχήστραν συνθέσεις του εφευ
ρέσεις τεχνικός ένφ τό λαϊκόν στοιχεΐον μόλις ήδυ- 
νατο νά διείσδυση 0 6 « »  ό  Μ όζαρτ συνεκέντρωσεν 
αμέσως διά τών πρώτων αύτοΰ συνθέσεων έκεϊνο το 
σύνολον τής τέχνης του τό όποιον είνε και τό κυρίως 
χαρακτηριστικόν τοΰ έργου του καί διά τό οποίαν δι
καίως τόν ώνόμασαν εΰγενή ψάλτην,_ και αυτη ή το .η  
Αποστολή του ν’  άναπτύξη δηλαδή τοσον μεγαλοπρε- 
πώς νέαν τέχνην τής οργανικής μουσικής, νά οδηγηση 
αύτήν είς τόνέον τούτο στοιχεΐον και ναετοιμαση εαυ
τόν έκ τών προτέρων παιδικών συνθέσεων είς την ευ
θείαν καλλιτεχνικήν του διαμόρφωσιν.

Ό  Μόζαρτ καθ’ δλον τόν βίον_του εζησε, παρ 
όλας τάς τιμάς καί τήν έκτίμησιν τών μεγάλων, πενι- 
χρώς. Ή  διατροφή αύτοΰ κάί τής οικογένειας του 
έξηρτάτο άπό τάς εισπράξεις τών παραδόσεων και 
τών συνθέσεων του <ιί δποΐαι τήν εποχήν έκεινην 
ήσαν μηδαμιναί Ό  πόθος του ήτο νά Απόκτηση ίιιαν 
οίανδήποτε μόνιμον θέσιν διά νά εξασφάλιση^ την 
ζω ήν του. Ή  θέσις έβράδυνε πάρα πολύ και το εξ 
ησθενημένον άπό τήν έργασίαν σώμα τοΰ Μ οζαρτ δεν 
άντειχε πλέον. ν

Ή τ ο  ή  έποχή κατά τήν οποίαν εγραφέ το περιφη- 
μον « R equiem  » κατά παραγγελίαν δια 50  δουκάτα 
Ή  άσθένειά του τόν κατέβαλλε όλονέν. Ή δ η  τοΰ αν- 
ηνγέλθη ό  διορισμό; του ώς διευθυντοΰ τοΰ Αγιου 
Στεφάνου, θέσις άπό τήν όποίάν θ α  είχε άξιολογον 
άμοιβήν Έ λαβεν ωσαύτως παραγγελίας μελοδραμά
των διά τήν Βιέννην καί Πράγαν Έ κδοτοι έξ Ουγγα
ρίας κ α ί ’Ολλανδίας έζήτουν έργα του. Μ ε δακρυα 
ΰπεδέχετο τάς χαροποιός αιτίάς ειδήσεις^ * Ιω ρ α  
πρέπει νά φ ύγω » έπανελάμβανε « τωρα που θ α  ήμ· 
ποροΰσα ήσυχος καί χωρίς φροντίδας πλέον να ζησω  
διά τήν οικογένειαν μου, διά τήν Τέχνην μου και 
ελεύθερος άπό τόν συρμόν καί τούς κερδοσκοπους νά 
γράψω δ,τι μού υπαγορεύει ή καρδια μου Καλα είπα 
5 «  γράφω δΓ Ιμέ τό * R equ iem  * αυτο». Ιη ν  5  Δε
κεμβρίου 1Τ91 ό Μ όζαρτ άπέθανε.

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Γερμανική Σχολή. Σ υνεδρία  τής 2 1  Δτχ*μβοίου  - Ό  
κ. Δαϊρπφελδ έξεθεσε τά κατά τό παρελθόν ετος 
άποκαλυφθέντα κτίρια έν Περγάμφ, ε ^ α α π ο  πολ
λών έτών έκτελεϊ άνασκαφάςή Γερμανική Σχολή. Α - 
πεκαλύφθη κατ’ αύτάς μέρος τοΰ γυμνάσιου, οπεροεν  

. είχεν άκόμη άνασκαφή, μέρος μεγάλου ιδιωτικού οική
ματος καί τύμβος κολοσιαΐός, οστις ενομίζετο μεν 
ότι ήτο βασιλικός, άλλ άπεδείχθη δτι ανήκει εις ρ ω :  
μαϊκούς χρόνους. Έξηρευνήθη ωσαύτως κάλλιον και

ή σκηνή τ ο ΰ  ήδη Ανεσκαμμένου θεάτρου. Τσ κινητά 
ευρήματα τής αύτής άνασκαφής περιέγραψε κατά τήν 
προηγουμένην συνεδρίαν ό κ. Έπδιγκ. Κατόπιν ό κ. 
Λ . Κούρτιος ώμίλησε περί τινων άρχαϊκών γλυπτών 
έργων, άτινα εσπούδασε κατά τήν τελευταίαν αύτοΰ 
περιήγησιν έν Μικρφ ’ Λσία καί Κωνσταντινουπόλει, 
διαγράψας έπισταμένως τα χαρακτηρίζοντα τήν ιω 
νικήν άρχαϊκήν γλυπτικήν Ιδιώματα κατ’ άντίθεσιν 
πρός τήν σύγχρονον γλυπτικήν τής μητροπολιτικής 
Ε λλάδος καί τήν αιγυπτιακήν, πρός τήν οποίαν ή 
Ιωνική φαίνεται όμοιάζουσα, ένφ πράγματι είνε ύπερ- 
τέρα καί αύθυπόστατος. Ιδ ίω ς  ό κ. Κούρτιος ένδιέ- 
τριψεν είς τήν περιγραφήν άγάλματος όρθιου ίιπάρ- 
χοντος έν τφ  μουσείψ τής Σάμου καί φέροντος επι
γραφήν δηλοΰσαν ότι άνέθεσεν αύτό είς τήν Ή ρ α ν  ό 
Α ίά κ η ς  χρηματίσας έπιστάτης τοΰ ίεροϋ αύτής.

Σ υνεδρία  της 4 η ς  'Ιανουάρ ιου . —  Παρίσταντο αί 
Α Α . Β Β . Υ Υ . ό  Διάδοχος, ή πριγκύιισσα Σοφία 
καί δ πρίγκιψ Γεώργιος, ό  ύπατος αρμοστής έν Κρή
τη Ο  κ. Κάρο ώμίλησε περί της τέχνης τών με
ταλλικών κοσμημάτων τής στολής τών μυκηναϊκών 
λαών έν συγκρίσει πρός τά κοσμήματα αιγυπτιακών 
μουμιών τής Ι Β ' δυναστείας. Α ί ομοιότητες τοΰ θ έ 
ματος καί τοϋ σχεδίου είνε τοσούτον καταφανείς, 
ώστε ούδεμία αμφιβολία ότι οί Μυκηναϊοι τεχνΐται 
¿γνώρισαν όμοια αιγυπτιακά τεχνουργήματα καί άπε- 
μιμήθησαν αύτά. Ή  άπομίμησις δμως ήτο έλευθέρα 
καί τελειότερα τών πρωτοτύτων, μαρτυρούσα ότι οί 
Μυκηναϊοι κατείχαν Ιδίαν τέχνην ΰπέροχον καί ικανήν 
νά μεταπλάση ξένους τύπους κατά τήν Ιδίαν άντίλη- 
ψιν καί καλαισθησίαν. Ή  Ανεξαρτησία δ ’  ούτω τής 
τέχνης έπιβεβαιοϊ καί αυτή καθ’  εαϋτήν τό ότι οί 
λαοί, οιτινες ήσαν φορείς τού μυκηναϊκού πολιτι
σμού, είργάζοντο ύπό τό αύτό πνεύμα, ώ ς καί οί κα
τόπιν “Ελληνες τών Ιστορικών χρόνων, ή μάλλον ή
σαν πρόγονοι αύτών. Κατόπιν ό  κ. Δαϊρπφελδ ώμί
λησε περί τής κατά τό παρελθόν έτος ένεργηθείσης 
ύπ' αύτοΰ άνασκαφής έν διαφόροις τόπ οι; τής νήσου 
Λευκάδος, ήτις κατ’  αύτόν είνε ή όμηρική ’Ιθάκη. 
Ιίύρέθησαν κατά τό μέσον τής νήσου παρά τόν λι
μένα Νυδρί. είς βάθος 5 — 6 μέτρων λείψανα προϊ
στορικών τάφων καί οικήσεων, υπάρχει δ ’  έλπίς νά 
άνευρεθώσι καί σπουδαιότερα λείψανα μυκηναϊκών 
χρόνων. Σπουδαία ευρήματα υπάρχει έλπις νά εύρε- 
Οώσι καί έν τινι σπηλάίψ πρός νότον τής νήσου, όπου 
υποτίθεται ότι έκειτο ή  κατοικία τοΰ συβότου Εύ- 
μαίου.

Σ .

Ν Ε Α  Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ ΙΚ Α  Ε Υ Ρ Η Μ Α Τ Α

Ν Τ Α Υ Θ Α π α ρ ά  τόν ”Α γ .’Αθανάσιον Χαλκούρην δ 
Ί .  Ηασιλάκης σκάπτων τά θεμέλια τής οίκίας του 

εύρεν έν μικρόν μαρμάρινον άνάγλυφον Κυβέλης. 
Είνε κατεσκευασμένον κατά τόν συνήθη τύπον τών 
γνωστών ναϊδιοσχήμων Απεικονίσεων τής Κυβέλης· 
παρίσταται δέ ή θ εά  καθημένη επί θρόνου άνευ τοΰ 
συνυπάρχοντος συνήθως μετ' αύτής λέοντος ή άλλου 
τινός συμβόλου. Ή  έργασία είνε κοινή, ροιμαϊκών 
χρόνων.

Έ κ  Κύπρου είσήχθησαν καί κατετέθησαν προσω- 
ρινώς παρά τή Γενική ’Εφορεία τών άρχαιοτήτων 
πλεΐσται καί παντοδαπαί άρχαιότητες, ώ ς άγγεΐα πα
σών σχεδόν τών Κυπριακών Ιποχών καί λίαν περιέρ
γων σχημάτων, σπουδαία πήλινα ειδώλια, άγαλμάτια 
έκ πώρου μεταξύ τών οποίων διακρίνεται πρό πάν
των δ Η ρακλής ήμίσεως σχεδόν φυσικού μεγέθους, 
Ιχων τήν δεξιάν χ ε ϊρ α  ¡ύψωμένην «αί μικρόν λ έοντα  
άναρριχώμενον . έπί τοΰ αριστερού σκέλους' φέ

ρει λεπτόν χιτώνα κα) έχει τήν κεφαλήν «εκαλυμμέ- 
νην διά τής λεοντής, ής τό σώ μ α: καλύπτει ώ ς έν
δυμα τό νώτον καί τό πλεϊστον του στήθους τοΰ 
ήρωος· ιδιάζει είς τό άγαλμα τοϋτο ή ζώνη, δι ής 
συγκρατεϊται ή λεοντή κατά τήν όσφύν, ώ ς φέρουσα 
διαφόρους κοσμηματικάς γλυφάς. Κ αί ό Η ρακλής  
οίτος φαίνεται δτι είνε ρωμαϊκής εργασίας. Μετά 
τών λοιπών κυπριακής τέχνης αρχαιοτήτων είσήχθη
σαν καί διάφορα μυκηναϊκά άγγεΐα ώ ς καί ολίγα 
έλληνικά τοιαϋτα. Μία πρόχους, τοΰ συνήθους κατά 
τούς Ελληνιστικούς χρόνους σχήματος, τών έχουσών 
πλατείαν κοιλίαν καί πολύ ύψηλόν κυλινδρικόν λαι
μόν, φέρει ύπό τό χείλος τήν περίεργον επιγραφήν 
Μ Η Θ Ϋ Ο ΙΑ Ν . Ε π ίση ς εύρίσκονται μεταξύ τών α ρ 
χαιοτήτων τούτων διάφορα χαλκά ξιφίδια καί λόγ- 
χαι άρχαϊκαί ώ ς καί τινες χαλκοί πελέκεις

Ε ίς τό ’ Εθνικόν Μουσεϊόν κατετέθησαν δέκα τέσ- 
σαρα κιβώτια πλήρη άρχαιοτήτων προερχόμενων έκ 
προϊστορικών τάφων, ους κατά τό θέρος άνέσκαψεν 
έν Σύρφ ό  κύριος Κλών Στέφανος. Τ ά  κλειστά τών 
εύρημάτων είνε καί πάλιν πήλινα άγγεΐα, ών τινα πο
λυτιμότατα καί διά τά σχήματα καί διά τήν διακό- 
σμησιν.- Έ ξο χ ο ν  ίδίω ; καί δλως πρωτοφανές είνε έν 
μικρόν προϊστορικόν άγγεΐον Ιχον σχήμα άρκτοει· 
οοΰς ζώου καθημένου επί τών οπισθίων καί κρατοΰν- 
τος μεταξύ τών έμπροσθίων. ποδών μικρόν λεκανί· 
διον. Θαυμάσια δέ είνε καί πάλιν τά αρχαϊκά μαρμά
ρινα ειδώλια, άτινα εύρέθησαν μετά τών αγγείων έν 
τοΐς αύτοΐς τάφοις. Προσεχώς Ιπιφυλαττόμεθα νά 
δώσωμεν περί τών αρχαιοτήτων τούτων περισσότερός 
ειδήσεις.

Κ.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

ΚΑ Τ Α  τήν παράδοσιν τοΰ πριπανικσΰ Αξιώματος 
τήν 8 Ίανσυαρίσυ είς τόν νέον πρύτανιν κ Χ α- 

τζιδάκιν ό κ. Σ . Λάμπρος έξέθεσε τά τής πρυτανείας 
του καί κατέληξε μέ τήν ώραίαν Αποστροφήν πρός 
τούς φοιτητάς: « Μή παύσετε συναισθανόμενοι πόσα 
παρ’  ύμών προσδοκφ ή Πατρίς. 'Αφοσιωθήτε είς τήν 
Επιστήμην. Γίνετε παράδειγμα τής φιλοπατρίας καί 
τής είς τούς νόμους υποταγής. Μή λησμονήσετε ιά  
μεγάλα καθήκοντα τά όποια έχετε πρός τόν Ε λληνι
σμόν. ’Αντιπροσωπεύετε τό χρυσαΰν έαρ εκείνο, δπερ 
όλοι προσδοκώ μεν ευοίωνοι νά παρασκευάση καί έπ- 
εργασθή τήν εύδαιμονίαν καί τό μεγαλεΐον τής Ε λ 
ληνικής πατρίδος ·»

Κατόπιν ό  κ. Χατζιδάκις περιβληθείς τήν πρυτανι- 
κήν άλυσσον ώμίλησε « περί τής Ινεστώσης μεθόδου 
έν ταΐς γλωσσικαΐς ερεύναις » καί έξέφρασε τδν φό
βον δτι έπάθαμεν τό λεχθέν εύφυώς δτι « άγιονιζόμε- 
νοι Αεί περί τοϋ πώς, έλησμονήοαμεν καί παρελίπο ■ 
μεν ΐό  τί νά γράψωμεν». Είς τό τέλος δ νέος πρύ- 
τανις θεωρεί ώς καθήκον έπιβεβλημένον εις τήν Ε λ 
ληνικήν Πολιτείαν, τό Ελληνικόν Πανεπαηήμιον καί 
δλους τούς λογίους "Ελληνας, τήν σύιπαξιν λεξικού τής 
μέσης καί νέας Ελληνικής γλώσσης καί τήν γραμ
ματικήν αύτής μελέτην.

Ο νέος πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας Ά ρ -  
μάνδος Φαλλιέρ, πρόεδρος τής Γερουσίας έως  

χθές, κατάγεται άπό άπλούς αστούς. Ό  πατέρας του 
ήτο σιδηρουργός. Σώ ζεται άνοικοδομηθεϊσα ή οίκία 
οπου έγεννήθη δ σημερινός πρόεδρος είς τό Ά γέν . 
Έ πέρασε τάς διάφορους βαθμίδας τοΰ πολιτικού 
σταδίου άπό δήμαρχος, νομαρχιακός σύμβουλος, βου
λευτή; τό 187ό, υπουργός, πρωθυπουργό;. Ή  π ρω θυ
πουργία του ήτο όλίγων ήμερων μόνον. Τ ό 1892 γε·
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Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α

m â·.·': '/-.·■’■■ -

■ 'Ν Ε Α  Z Q H  είκονογραφημένον ήμερολόγιον N lk o --' 
λάου Χατζηδάκη Ιτος. Α '. Λ θ ή ν α ισ χ . 16ονσελ . 261  
δρ.'4-ιφρ..·4. ' - 1 '

0 1  συνδρομηταί τών «Παναθηναίων » οί άποστέλ-· 
λοντες δρ-. — φρ. 3 λαμβάνουν ιήν Ν έαν Ζ ω ή ν  έλειΓ- 

•,θέράν,ταχ.. τέ λ ώ ν ,.Ή !'«  Νέα Ζ ω ή » τοΰ κ. Ν . Χ ά τζι-, 
δάκη τυπωμένη μέ καλαισθησίαν, είνε .πραγματικός/, 
κάτι .νέον είς τόν ορίζοντα των ημερολογίων, τά ό - ! 
ποια.από έτος είς έτος πληθύνονται. Είναι κατά τούτο ; 

- νέον, δ,τι ε ίς -τά ς  260 σελίδας του είκονίζετάι; όσον- ;, 
είναι δυνατόν ή ξένη φιλολογική κίνησις καί πολτ -  
Μ ι  εγκυκλοπαιδικοί γνώσεις. .

/Ο κέοΐ πρόεδρος ^ήί'ΡαλΙικ^ςΑημόθρατ^ς 
’ · - 'ΑρμάνΔος Φπλίχίο

ρονσιαστής, τό δέ 1 8 9 9  πρόεδρος ΐή ς  Γερουσίας άντί
• τοΰ/Λουμπέ Γρήγορα- έξεδήλωσε . τάς δημοκρατικός 

. του "άρχάς ύπέρ·τών οποίων είργάσθη όλοψύχως. *Λ-
-π λ ο ΰ ςτο ύ ς ' τρόπους, ζή  ’ καί άπλήν οικογενειακήν

• ζωήν. «τόν περισσότερον καιρόν- είς πά κτήματά του

.. Π ΟΙΚΙΑ ΟΝ ΗΜΕΡΟ Λ Ο ΓΙΟΝ εικονογραφημένοι·',;, 
τοΰ Ιχθύς 1906 Κάτίνας Γ . .Ήλιακοπούλον τόμος &  '.·. 

. Ά θ ή ν α ι/ο χ . Ι6θν. σελ 8ΐ'3, δεμέγοινδρ. & Μ ία προσ- ΐ 
πάθεια διά κάτι καλόγ,, τήν οποίαν δέν ήμποροΰ-ί; 
μεν νά πάρ ίδωμεν καί δϊά τήν οποίαν ίσως είς τόν'" 
προσεχή τόμον θ ά  εχωμεν κάτι καλόν νά.σημειώ- 

.σώ μεν. - - ' 1.

Είς τό προεδρικόν Αξίωμα Ανέρχεται έξην τα!· πέντε
έτών. . . · · . . ■ · -  -Λ · . .........

·■)

Ο  Λ Ι Γ  Ο  Σ Τ Ι  Χ Α

Είς τόν «Παρνασσόν» 
.. Σ , Βικατου.

ήνοιξε εκθεσις τών, έργων τ ο ύ .

-Σ Π Α Ρ Τ ΙΑ Τ ΙΚ Ο Ν  Η Ά ΙΕ Ρ Ο Λ 0 Γ ΙΟ Ν  έτος Ζ ' 1906> 
ύπό3 :  1. Θεοδωροπόόλου δρ , 1, χρυσόδέτον δρ. 2 .

■ » Τ ό  Σπαρτιατικόν Ήμερολογιρν παρουσιάζει ένα ίδι- 
-αίτερόν χαρακτήρα,,δτι είναι άποκλέιστικώς άφιερω*·.- 
• μένον είς μίαν ελληνικήν γωνίαν. Καί ή γωνία αυτή - 
παρέχει'πλουσκοτατην καί πολύ ' ένδιάφέρουσαν ύλην, 
ιστορικήν, καλλιτεχνικήν, λαογραφικήν κλπ. Μ αζί με 
αύτήν, ποΰ τό καθισιό 5*ολΰ εκλεκτόν, ας έξαρω- 
μεν καί τήν φιλοκαλίαν μέ τήν οποίαν είνε Ικδεδο- 

-μένον.

. .  . . « .  ■·' -  , .  ,  ,  . Α ,  . Θ Ρ Α Κ ΙΚ Α  ή μελέτη περί. τού γλωσσικού ΐδιωμσ-
, . Διάφοροι, δήμοι του Κράτους εψηφισαν. διάφορα - π 0 ς τής πόλεως Σαράντα Εκκλησιών ύπ ό.Σταμ. Β. 
ποσά «περ τ ω ν . Ολυμπιακών Ά γω νω ν- 1 '  ■■■ - -  ■■ - · -  - ......................

6a4·
Κ ατ'άπόφ ασιν τής έπιτροπής είς έκαστον · άγώγι- 

σμα, θ ά  -ιιετάσχώσιν άνά δύο "Ελληνες τοΰ. έοωιέρι- 
κοΟ -καί' δύο τού ΙξωτερίκοΟ Ικ τών άνηκόντίον çlc - 
συλλόγους, καδώ ς καί. τρίτος άν ή. έπίδσσις-Άύτοϋ 
κριθή, .άξια λόγου. ‘Εκτός αΰτών θά. μετάσχωσί και 
ο'ι^ έκτός συλλόγων φίλαθλοί, δσοι πρσκριθούν κατά 

.τούς 'Πανελληνίους η κατά τούς τοπικούς αγώνας έν · 
τφ  έξφτερικφ.έλληνικών συλλόγων

Ψάλτου δ. φ. ( Βιβλιοθήκη Μάρασλή άρ. 306). Έ ν ’Λ - 
θήναις τύποις· Π . Δ , Σακελλαρίου 1905.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ . Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Η Σ  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ Σ  Λ. 
Σκα,μπιτσκέφ.σκη, κατά μετάφράσιν © . Βελλιανίτου. 
Τομος Αος. (Βιβλιοθήκη Μαρασλή άρ. 3 07  - 3 1 0 ). Έ ν  
Ά θή να ις τυποις Π . Δ· Σακελλαρίου 1905.

Κατά τούς''Ολυμπιακούς 'Αγώνας σί νικηταί τίδν 
προηγουμένων ’Ολυμπιάδων θ ά  έχουννώρισμένας θέ
σεις. .·. .  . . .  -,.,,τ-Γ ,· .

. Π Ε Ρ ΙΆ Η Ψ 1 Σ  Τ Ω Ν -Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν  ύπό τηςχαρ- 
τογραφικής υπηρεσίας άπό· τής συστάόεως αύτής μέ
χρι σήμερον. ( 1889 -  1905 ). ’Εν Ά θή ν α ις  τύποις Π . 
Δ. Σακελλαρίου 1906.·

. . .  SUR LÉ BRONZE PRÉHISTORIQUE par
M£lstô^ai.f| 18cumi ‘ËXiiivtxijç ’ÂÿxauAvfm^tExo- -.C' ZengheHs, Extrait des «Mélanges Nicole». 

l?e, {lè iii ésiiimv'or^çdiiiàa' ̂ 'Ejiiotij'povixaî.àvtW ¡Genève, Jmp W. Knndig et fils 1905; ' .
U i l I V l i K T c t A  À ' i / v l ¿ t o i »  e i i >  « A  M a * · « · » · . .  ‘ ’f f . i t A · · . « ' - » . .  1 -

2->ï
κοινωσείς. Διαλέξεις είς τά  Μουσεία;· Έ κδοσις'περιο
δικού ,μ έ  ύλήν έξ' ολης τής Ελληνικής-καί Βυζάντι- 

-νή'ς Άρχαιολογίάς, μέ γενικώτέρας πραγματείας καί
•Ά'ώ /ό  ·. / 4«  ^ ή ρ ή  βιβλΛογραφίαν 'Τδρυσις,παράρτημάτων τής 

'Ελληνικής.'Άρχαυίλογικής Σχολής είς , 'Κών/πόλιν, 
I S / î t  / / ¡''·: --Σμυρνηό κάί.·Αλεξάνδρειαν; ' -λ-'

" - r ■ ·' '·' ·'·’
Μαργαρίτα θά'-.δώσή

Δ Ο Γ Ο Δ Ό Σ ΙΑ  Σ Η Ρ Ο Τ Ρ Ο Φ ΙΚ Η Σ Ε Τ Α ΙΡ Ε Ι  Α Σ  άπό 
τοΰ 11(02 μέχρι Δεκεμβρίου .1905. ·

Δΐάρθαισις ■

1 Είς τδ.τελευταΧον. τεύχος, σελίς 191, στίχος ίδ.άντ ι 
ίφβ,μοίώΛεισα'νά.γραφή.άφομοκο& βΐβα Λ ρός.: .
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