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TJÓ σύστημα τώ ν έν τόπω  εργαζομένων τεχνών 
συμπληρούται διά τής ζωγραφίας. Καί ή διαίρεσις 
αυτή τής καλλιτεχνίας εις δύο τμήματα, ών τό  μέν 
περιλαμβάνει τάς έν τόπω, τό δέ, τά ; έν χρόνω, σύμ
φωνος ou-α  πρός τήν φύσ.ν, καταδεικνύει ένταυτώ τάς 
σχέσεις τώ ν τεχνών πρός άλλήλας, καί παρε'χει αφορ
μήν, ώ ; αλλαχού άπεδείξαμεν (α), εις σπουδαία: περί 
τής συγγένειας καί τής ειδικής αύτών ένεργε ας πα 
ρατηρήσεις. Ούχ ήττον νέαν έπενόησαν τινές τών κα
κολόγων διαίρεσιν, ης έμνήσθημεν καί έν τή  προη- 
γουμένφ μελέτη (β ), καί δι’ ή; άποσπάται ή ζωγρα
φιά άπό τού πρώτου τούτου συμπλέγματος, εις 8 κατά 
πάντα λόγον ανήκει, καί συνενοΰται μετά τώ ν έτε'· 
ρων δύο τώ ν έν χρόνω, συναποτελούσα μ ετ ’ αύτών 
τό  σύστημα τών ρωμαντικών λεγομένων τεχνών, καί 
τοιουτοτρόπως εις τήν νόμιμον καί λογικήν διαίρε- 
otv, ήν καί τεχνολόγοι καί αρχαιολόγοι επίσης ά α- 
γνωρίζουσι καί παραδέχονται, έτέρα αντικαθίσταται,

(а ) "Opa Π ανί. Τόμ. Η', σελ. 337 χλ.
(б ) "Ορα Πανί. Τόμ. ΙΑ ' σελ. 303.

παράδοξο; φαινομένη κατά πρώτον καί μόνον υπό 
τώ ν ϊδ αιτε'ρων φιλοσοφικών αρχών ά ; πρέσβεύουσιν 
οί καλολόγοι ούτοι δ.καιολογουμένη. Κ α τ ’ αυτούς ή 
καλλιτεχνία, σ-οιχεΐον ούσιωδέστατον τής κοινωνι
κής άναπτύξεως, προβαίνει, ώς ή φιλοσ φία καί ή 
επιστήμη καί ή θρησκεία, συνεργούσα εις τήν διά 
τής ιστορίας πραγματοποίησιν τού απείρου, ότερ έν 
τω  κόσυω καί διά τού κόσμου αναπτύσσεται κατά 
πρώτον, λαμβάνει συναίσθησιν εαυτού εν τω  άνθρώπω, 
καί είς έτι πληρεστε'ραν άνάπτυςιν φθάνει διά τής 
ιστορίας. Ιίνεκεν τής αναγκαίας ταύτης πορεία; τού 
πολιτισμού, αί τέχναι άλλαι άλλοτε άναφαινόμεναι, 
ύπο'κεινται, κατά τήν Ιστορικήν αύτών γένεσιν και 
παρακμήν, εί; τινα  αμετάβλητον νόμον, δι οζ ·ρ 
καλλιτεχνία, συμβολική κατ' άρχάς καί εμμέσως 
πρό; τον ίδιον τύπον σχετιζομένη έν τή αρχιτεκτο
νική, μερικεύεται, καί ατομικήν καί άμεσον περιβάλ
λετα ι άκολούθω; μορφήν, γινομένη κλασική έν τή  
γλυπτική, καί τέλος είς τά  ενδότερα τού υποκειμέ
νου είσδύουσα,καί τά  όρια τού πεπερασμένου όιά τής 
έκφράοεω: αύτής ύπερπηδώσα, καί άϋλότερα μέσα 
μεταχειριζομένη, έκπνευματούται, καί τό άπειρον 
τώ  πεπερασμένω ταυτίζει, καί δι αύτοϋ εκφράζει έν 
τή ζωγραφία, τή  μουσική καί τή  ποιήσει. Εντεύθεν 
τρεις ίσεορικαί φάσεις τής καλλιτεχνίας, ών αί μέν 
δύο πρώται έν τή  ανατολική καί ελληνική άρχαιό- 
•τητι τελούνται, ή δέ τρίτη άρχεται από τή ; νέας 
καί χριστιανικής ιστορία; καί εξακολουθεί έπί τών 
ήμερων μας. Α λλ ’ ήδη παρετηρήσαμεν ο τι διά τής
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κατατάξεως ταύτης ού μόνον ή φύσι; καί ή πρός άλ- 
λήλα; συγγένεια των τεχνών παραγνωρίζεται, άλλά 
καί αύτή ή Ιστορική αλήθεια παραμορφούται, καί 
αύθαιοέτω; πω; προεικάζεται καί καταδικάζεται τό 
μέλλον, διότι ή καλλιτεχνία, συμφυής ούσα τώ  άν- 
θρωπίνιρ πνεύματι κατά πάντα; τούς κλάδους αυτής, 
απανταχού τού κόσμου καί τη ; ιστορίας αναφύεται, 
καί ποικίλα μέν φέρει προϊόντα κατά τάς τοπικά; 
καί χρονικά; περιστάσεις, άλλ’ ώ ; δένδρον ¿θάνατον 
ύπό τού αύτού πάντοτε πνευματικού χυμού ζω ογο 
νείται, τρεφομένη κάτωθεν μέν έκ τή ; κοινωνίας, ά
νωθεν δέ έκ τής θείας έμπνεύσεω:, καί παράγουσα 
άγλαοτέρους πάντοτε καρπούς. Ü ; έκ τούτων δέ ου
δόλως άσκοπο; αποβαίνει ή ζήτησι; τώ ν σχέσεων, 
όι ών ή τελευταία αΰτη τώ ν έν τόπω τεχνών προ; 
τά ; δύο πρώτα; καί πρός τά ; έν χρόνω σχετίζετα ι.

Καί προ; μέν τάς δύο προηγούμενα; κοινά έχει 
στοιχεία τόν τόπον καί τήν ύλην, στενωτέραν έχουσα 
συνάφειαν προ; τήν δευτέραν ή πρό; τήν πρώτην, 
δ ιό τι τό  ανθρώπινον είδος, κυριώτατον αυτής άντι- 
κείμενον, είκονίζει καί ή ζωγραφία, ώ ; ή γλυπτική, 
έν <Τ> λίαν επουσιώδες είναι πρό; αύτήν τό αντικείμε
νου τή ; αρχιτεκτονικής, ήν ούχ ήττον βοηθεϊ είτε 
προετο μάζουσα είτε παριστώσα καί έπικοσμούσα τά 
έργα αύτής. Καί τό μέν στοιχείον τού τόπου καί τάς 
τρεί; τέχνας ταύτας ώ ; κοινόν δοχείον περιλαμβά- 
νον, επιβάλλει εί; αύτά; τόν άνώτατρν νόμον τή; 
συμμετρία;- άλλ ή σημαντικότης καί αύστηρότης τού 
νόμου τούτου άπό τής πρώτνι; μέχρι τή ; τρίτης έπί 
μάλλον καί μάλλον έλαττούται, καθ’ δσον έν μέν τή 
αρχιτεκτονική, ήτις εγείρει έν ΰπαίθρω καί ακίνητα 
ποιεί τά  ίδια εργα,ή συμμετρία είναι νόμο; σιδηρού; 
καί απαρέγκλιτο;, ού μόνον τήν καλλονήν άλλά καί 
τήν στερεότητα αύτών έγγυώμενο;" ή δέ γλυπτική 
τό  σύμμετρον τού ανθρωπίνου σώματος καί τώ ν συμ.- 
πλεγματων υποβάλλει μάλλον ει'ς τήν καλλονήν, τήν 
έκφρασιν καί τήν χάριν' κνί τό  σύμμετρον επίσης 
τηρούσα ή ζωγραφία συνδυάζει αύτό μετά πλειοτέ- 
ρων Ι τ ι  στοιχείων, καί τρόπον τινά  υποκρύπτει έν 
μέσω τών περιστοιχιζόντων αντικείμενων ύπό τήν αρ
μονίαν τών γραμμών καί τήν λαμπρότατα τών χρω
μάτων. Τήν δε ύλην επίση; καί ή τέχνη αύττι μετα
χειρίζετα ι πρός δήλωσιν πνευματικής ϋποστάσεως, 
ό'θεν ιδανικεύει καί α&τη τό  σώμα, ώ ; ή γλυπτική, 
καί πρός τήν έκφρασιν αύτού συναρμολογεί καί ιμα
τισμόν καί σύμβολα καί σκεύη καί έπιπλα και εργα
λεία, διαχεουσα έπί πάντων τό φώς τής έκφράσεως, 
καί έν τή ένότητι αύτής τά  πάντα ενοποιούσα.

Πρός δέ τά ; δύο έπομένα; τέχνα ; σχετίζετα ι 
καθ ά έχει ίδια στοιχεία καί προσόντα. Πνευματι- 
κωτέρα ούσα τών δύο πρώτων, λαμβάνει έκ τής ύ
λης μόλις δ ,τι άρκεί πρός παράστασιν τών εικόνων 
της, δύο μόνον διαστάσεις, τήν επιφάνειαν, καί έπ’ 
αύτής άπεικάζει ούχί τά  άντικείμενα, ώς είναι, άλ 
λ  ώ ; φαίνονται, τήν έπίφασιν, τούτέστι τής φύσεως, 
οΐ'α παρουσιάζεται εις τό  ομμα τού θεατού. Καί μι 
κρότερβν μέν έχει τόν όγκον, άλλά πλειότερα στοι
χεία καί εύρύτερον κύκλον, β Ó ζωγράφος καθ’ ά

»  λέγει Λεωνάρδος β Ούίγγιος, δέκα έχει λόγους 
»  (discorsi) δ ι’ ών έκπληροί τά  εργα του, δηλαδή, 
»  φώς, σκότος, χρώμα, σώμα, μορφήν, θέσιν, άπό·
* στασιν, εγγύτητα, κίνησιν, ήρεμίάν. Ó δέ γλύπτη; 
»  μόνον θεωρεί σώμα, μορφήν, θέσιν, κίνησιν καί ή- 
s ρεμίαν. Περί σκότους καί φωτός δέυ φροντίζει, 
»  διότι ή φύσι; άφ έαυτής παρέχέι αύτά εις τά  ά- 
»  γάλματά  του, περί χρώματος ούδαμώς, περί άπο- 
ΐ’ στάσεως ή έγγύτητο; μετρίως φροντίζει, όηλαδή 
»  δέν μεταχειρίζεται είμή τήν γραμμικήν άποψιν 
»  άλλ’ ούχί τήν διά χρωμάτων, α τινα κατά δια- 
»  φόρου; άπό τώ ν οφθαλμών αποστάσεις, παραλλάσ-
* σουσι καί καθ’ έαυτά καί κατά τήν δήλωσιν τών 
»  ορών αύτών καί σχημάτων. Μικρότερον λόγον άρα 
»  έχει ή γλυπτική, καί ή ττον έπίπονο; είναι τή δια- 
η vola, ή ή ζωγραφία η ( * ) .  Καί τφόντι, ή γλυ 
πτική π λά ττε ι μόνον τήν σωματικήν μορφήν ώ ; έκ- 
φρασιν τού πνεύματος, καί ολίγα σώματα συνδυάζει 
πρό; άλληλα'άλλ ή ζωγραφία,διά τώ ν ά πείρων παραλ
λαγών, κράσεων καί άποχρώσεων τώ ν χρωμάτων, 
ύφ ών ζωογονούνται τά  ίιπογραφόμ.ενα, διά τής μα
γείας τού φωτός, διά τής ευγλω ττία ; τού όφθαλ- 
μ.ού, διά τή ; θέσεως καί κινήσεω; τώ ν σωμάτων, ά 
τινα κατά διαφόρους αποστάσεις καί κατά πολύν α 
ριθμόν σχετίζει καί πρός άλληλα καί πρός τήν φύ- 
σιν, καί δι αύτής μόνη; τής παραστάσεως τής φύ. 
σεως, έκφράζει πάντα σχεδόν τά  στοιχεία τής πνευ
ματικής ένεργείας. Εάν δέ τά  στοιχεία ταύτα  άνά- 
γωνται εις τέσσαρα, δηλ. τό  υλικόν, τό διά τή ; αϊ- 
σθήσεω; είσερχόμενον καί ώ ; είκονν διαμένον εις τό 
πνε μα, τό  νοερόν, ότερ περιλαμβάνει παντοίας έν
νοιας καί διανοήματα, τό ηθικόν, τό  έκ τού αισθή
ματος άναπτυσσόμενον, καί τό ένεργητικόν, όπερ 
δηλούται διά τών πρά:εων, διά τών έργων, φανερόν 
ότι, πλήν ένός, τού νοερού, οπερ άτελώς μόνον δύ- 
ναται νά παραστήσρ, πάντα τά  άλλα έκφραζει πλη
ρέστατα καί καθ’ έαυτά καί κατά τούς ποικίλους 
αύτών συνδυασμού;. Καί είναι μέν ή ττον περιλη
πτική τή ; ποιήσεω;, τή ; εύρυτάτη; καί περιεκτικω- 
τά τη ; πασών τών τεχνών, καθ όσον δέν δύναται νά 
έκφραση τά ; υψηλά; εκείνα; έννοια;, όσα; δι ένός 
μόνον στίχου, δ ι’ ολίγων καί ενίοτε διά μιας μόνης 
λέξεως εκφέρει ό ποιητής· άλλ' έχεt εύρύτερον κύ
κλον καί αύτής τής μουσικής, ή’τις ούτε τάς έννοιας 
έκφράζει καθ’ έα»τάς, ούτε τά ; εικόνας, ούτε τάς 
πρνξει; άλλά ρ.όνον, καθ’ όσον ταύτα πάντα έγεί- 
ρουσι τό  αίσθημα, τό  ιδίως ύπό τής αρμονίας τών 
ήχων έκδηλούμενον καί μεταδιδομενόν.

Καί αύται μεν είναι αϊ σχέσεις δί ών έν τή  χο
ρεία τών ωραίων τεχνών ή ζωγραφία συνάπτεται 
πρός τά ;  άλλα;' καί έκ τούτων ευκόλως έκαστο; εν
νοεί κατά πόσον καί μέχρι τίνο; εφαρμόζονται εί; 
αύτήν οί περί τών δύο προηγουμένων τεθέντε; κανό
νες. ίδωμεν δέ νύν ποιος ό ιδιαίτερο; αύτή; σκοπός,
ποια τά  μέσα καί τά  είδη, καί ποία ή Ιστορική αύ- 

, ; *· 
της αναπτυςις.

(α) Tratlnlo della pillara, Βιίλ. A ’ . « λ .  30.
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Υπέρ πάσαν άλλην ή ζωγραφία παρήγαγε καί ύ- 
πέθαλψε τήν πρόληψιν, ότι σκοπός πάση; τέχνη; εί 
ναι ή μίμησι; τή ; φύσεως. Καί τωόντι, ε ίτε κατά

άρκεί νά ίιπάρχωσιν εί; τά  έργα ταύτα συνηνωμε'.α 
καί συνηρμολογημένα πάντα τά  στοιχεία τού καλού, 
άτινα ό καλλιτέχνη; μεταφέρει έκ τού βασιλείου τή ; 
φύσεως εις τά κράτος τής τέχνη;, καλλύνων δ ι αυ
τώ ν τήν παράστασιν καί αύτών τώ ν  βαναύσων καί

τήν άπλήν άπεικόνισιν φυσικών αντικειμένων, είτε αισχρών καί κακών. Αλλως, πολλά καλολογικά φαι- 
κατά τήν σύνθεσιν πρωτοτύπων έργων, ή ζωγραφία : νόμενα, εί; πάσα; τά ; τέχνα ; κοινά, μένουσιν άνε- 
φαίνεται μεταγράφουσα καί έπαναλαμβά.ουσα τήν ζήγητα" διατί, λ. χ. ήδύνουσι διά τή ; γλυπτικής 
έπίφασιν τώ ν  φυσικών δντων. Αλλ’ έάν τούτο ήλή- ή τής ζωγραφία; παριστανόμενα ή διά τή ; ποιήσεως 
Οευεν, ή φωτογραφία ήΟελεν είσθαι τό  άκρον άωτον καί μουσικής καί δι’ αύτή; έ τ ι τής θεατρικής παρα- 
τής τέχνης. Καί όμως όποία διαφορά μεταξύ τώ ν | στάσεως, πρόσωπα καθ έαυτά ασήμαντα ή βάναυσαής τέχνης. Και όμως όποία όιαφορα μετα;υ τω ν ; στάσεως, πρόσωπα καυ εαυπα ασήμαντα η μαναυσα 
καλών ζωγραφημάτων καί τών μηχανικών προϊόντων 1 καί χυδαία καί ειδεχθή, ή έργα ανήθικα καί φ :ι- 

ής φωτογραφίας. Ταύτα παράγει ή ψυχρά καί άναγ- , κώδη, ά τινα ού μόνον δέν άγαπα άλλ ούτε κάν ά- 
αία ένέργεια τώ ν νόμων τή ; φύσεως, διό ούτε έ'.λο· . νέχεται έν τή  φύσει ή δρασι; τώ ν ανθρώπων ; διατί

τν<«
καία ενέργεια

γαλονοίας, έν ώ  ό κύριος καί έκφανέστερ 
θείος σχεδόν χαρακτηρ τώ ν γνησίων τή ; τέχνη; ώς έκ παντός άλλου καλού έργου, γλυκεία τ ι ;  άπορ-
δημιουργημάτων είναι, ε ίτε έν τή  μεταγραφή είτε 1 ρέει ήδονή κ »ί γαλήνη, εϊ; τά ; ανώ τατα ; χώρας τού 
έν τή  συνθέσει, ή έμιινευσι;, ή ίδανίκευσις, ή ποίη- | ιδανικού άναβ.βάζουσα τό πνεύμα, καί έν τή  καρδία 
σις τού καλού, ή διά τού πραγματικού έκφρασν; καί εμποιούσα τήν αγαθήν έκεί-ην διάθεσιν, ήτις είναι 
έκδήλωσι; τού έν πάσιν έγκειυένου καί μάλλον ή ήτ- πηγή άοετής, καί τήν πρωταρχικήν ταυτότητα  τού 

τον διαλάμποντος ιδανικού στοίχε·’ 
τών άνευ πρωτοτύπου συνθέσε 
περί τής παραστάσεως τών οντω ; αγαθών 
εύκόλω; δύναταί τις νά παραδεχθή τήν άρχήν, ο τι ό η; είναι *»1  λέγονται καλά τά  όντα τής φύσεω;, 
Υ  -ό -  ,    :_____ -   Α - 1  -//αιλμ-γι·#/ ν ι ν ί *  ν/νι 'τ η  Λ ν . ι ι ι η η η Τ 55 ί  τ ^  ννν.·'.

  θερο; κ«1 ec; . . .
μου; τού καλού καί τής τέ/νης, κατά δέ τήν έξεικό- ή έπαίτου είναι έν τή  φύσει αδιάφορος, ό χαρακτήρ
Γ -  . , . .< ____ϊ ν   r. : __________„r. Λ - η . . . -
νισιν τών όντως αγαθών καί καλών ευρίσκει έν αύ 
τοϊς αύτό τό ιδανικόν πραγματοποιούμενον καί έκ- 
φραζ μενον, καί μ,άνον άπα τε ϊτα ι καθαρωτέρα καί

τού τυράννου, τού προδότου, τού ύποκριτού, ό φόνο; 
τώ ν τέκνων, τά  φρικωδέστερα συμβάντα τής κοινω
νίας ή τής ιστορία;, όρώμενα μέν έν τή  φύσει προξε-

λαμπρο-έρα αύτού δήλωσις καί ερμηνεία. Περί δέ νούσιν άποστροφήν καί φρίκην, παριστάμενα δέ υπό 
τώ ν φύσει ασήμαντων καί κοινών, καί έ τ ι μάλλον τή ; τέχνη; θελγουσι καί ήδύνουσι καί ήθικοποιούσι,

τέχνης παριστά ή ςωγοαφια. 
καί διά τή ; παραστάσεως αύτών εγείρει τόν θαυμα
σμόν τώ ν θεωμένων.

Πρός λύσιν τής απορία; καί έπιβεβαίωσιν τής προ
κειμένη; θεωρία; άρκούσιν αί άρχαί ά; έβέσαμεν πρό 
πολλού καί έφτ,ρμόσημεν μέχρι τούδε. Εάν τό  κα
λόν, καθ’ 4 ώρίσαμεν αύτό, κείται έν τιν ι υπεροχή 
τώ ν στοιχείων τού οντο;, καί έάν τά  στοιχεία ταύτα 
άνάγωνται, ώ ; πρό; τό  καλόν, εϊ; τήν ϋπέροχον ά 
λήθειαν τή ; ύποστάσεω;, εί; τήν ευπρέπειαν τής μορ
φή; καί τά άδιάσπαστον τής σχέσεως, εί; τόν ρυθμόν, 
ώ ; πρό; τά  έν χρόνψ, εις την συμμετρίαν, ώ ;  πρός 
τά  έν τόπφ, κ ι ΐ  έν πάσι καί έ τ ι  πάντων, εις τά  ϊδα 
νικάν όπερ, ώς άπεδείξαμεν, ταυ τίζετα ι μέ αύτήν 
τήν ϋπέροχον αλήθειαν τής ύποστάσεω; καί διά 
πάντων τών άλλων στοιχείων διήκει, ύπ αύτών έ-

μετάπλασιν καί ίδανίκευσιν αύτού όια τής τέχνης, 
ήτις, διά τή; μυστηριώδους ένεργεία; τών ήχων, τώ ν 
χρωμάτων, τού ρυθμού, τής συμμετρίας, διά τή ; 
συνενώσεω; καί άρμ.ο ία; τών ιδίων στοιχείων εισά
γει τό  καλόν εί; αύτό τό  αισχρόν, τήν τάξιν εί; τήν 
αταξίαν, τό άγαθον εί; τό  κακόν, καί κατά τούτο 
θέτει τά  ίδια ϊργα ύπεράνω τών έργων τή ; φύσεως. 
Αλλως, αδύνατον νά έννοήσωμεν πώς έπί τοιούτων 
καλλιτεχνημάτων έγχωρεί ή άνωθεν έμπνευσις, πώ ; 
δι’- αύτών εκφράζει ή ποιητική φαντασία τό  ίδιον 
άντικείυ.ενον, όπερ είναι αύτό τό ιδανικόν, καί πώ; 
έκ τούτων ούχ ήττον ή έκ τών άλλων παράγεται ή 
διά τής τάςεως καί αρμονίας ήθικοποίησις.

Καί ούτος μέν εΐναι ό σκοπό; τής ζωγραφία;, ό 
αύτός δηλαδή πασών τών άλλων τεχνών, ή ποίησις

ζωτερικευόμενον καί δ ι αύτών έκλάμπον, καί έάν τό  τού καλού, ή διά τού πραγματικού εκφρασις τού
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<τ·.ς τοΰ αληθούς χαί θελκτιχωτέρχ παραγωγή τού 
αγαθού.

γ'·
Επειδή δέ τό ϊργον τή ; τέχνη; ταύτη; είναι ή έπί 

τινο; έπιφανείας παράστασις τή; διά τού φωτός έπι- 
φάσεως τών πραγμάτων, μέσα αύτής είναι πρός τού 
το έξ ανάγκης ή δι’ άπλών γραμμών επιγραφή, ή 
κοινώς λεγομένη ίχνογραφί* (ilessin), καί δ χρώμα 
τισμός. Καί ή μέν ιχνογραφία περιλαμβάνει τήν 
γραμμικήν άποψ/ν, τήν ανατομικήν παράστασή τή; 
ανθρώπινης μορφής, καί έν μέρει τήν σκιαγραφίαν 
(chiaroscuro', ό δε χρωματισμός τήν διά τής άπο- 
χρώσεως άερίαν άποψιν, τήν ζωηροτε'ραν παράστασιν 
τού φωτός καί τής σκιάς, καί τού; περί συνδυασμών, 
βαθμολογίας, άληθείας καί αρμονίας τών χρωμάτων 
κανόνας. Περί όέ τή; σχετικής υπεροχής τών δυο 
τούτων μέσων είπε τι άμφισβητοϋσιν cl καλολόγοΓ 
άλλ’ εύ/.ολον, καθ ήμάς, ν’ άποδειχθή δτι κατά 
πάντα λόγον υπερέχει ή ιχνογραφία.

Αΰτη αντιστοιχεί πρός τό πρώτον στοιχεΐον τού 
καλού, τήν ύπόστασιν ή τήν ίδε'αν. Καί τωόντι πάν
τα  έν τή φύσει, άπό τών μεγίστων μέχρι τών ελά
χιστων, έκφράζουσι σχέδιον ή ιδέαν τινά' ό κόσμος 
ούδέν έτερον είναι ή ύλοποίησις έννοίας, ήν πραγμα
τοποιεί διά τή; συστάσεως καί διατάξεως τή; ύλης, 
διά τή; συμφύσεω; τών μορίων αύτής, διά τής έλ· 
ξεως, διά τών έν τή  άνοργάνω φύσει γεωμετρικών 
καί έν τή ένοργάνω ζώντων σχημάτων, ά τινα πάν
τα  σ/ναποτελοϋσιν οίονεί τήν έκρρασιν τής έν αύ-ώ 
πνευματικής ΰτοστάσεως. Καί τήν εκφρασιν ταύτην 
μεταφέρει ή τέχνη εις τά ίδια έργα διά τής ϊχνο- 
γραφί/ς ανεξαρτήτως τού χρώματος, δπερ έξωθεν 
επέρχεται και έπιπιοστί'ίεται, καί ή εκφρασις αϋτη 
είναι πραγματικώς ή ϋπόστασι; τής ζωγραφία;' διά 
τούτο ό χρωματισμός άνευ υπογραφής ούδέν εκφρά
ζει, έν ω άπ’ εναντίας λίαν εκφραστική είναι καί ά 
νευ χρωματισμού ή ιχνογραφία, ώς μαρτυροϋσι θαυ 
μ.άσ-.α τινά χαλκογραφήματα. Καί τωόντι τά πλεί- 
στα στοιχεία τής γραφική; καλλονής παρέχει ή ιχνο
γραφία' τά είδος καί τήν μορφήν τού σώματος, τήν 
δήλωσιν τών έν τώ  πνεύματι, τήν κίνησιν, τόν ιμα
τισμόν, τήν αρμονίαν τών συμπλεγμάτων, τήν ά- 
πλότητα, τήν χάριν' ό δέ χρωματισμό; ύπηρετεί 
οΰτω; είπεϊν εί; αύτήν, καί δσω κάλλιον τούτο 
ποιεί, τόσώ εντελέστερος. Κατά δέ τήν υπεροχήν 
τολ ενός ή τού άλλου τών δύο τούτων στοιχείων 
διακρίνονται αί διάφοροι καλλιτεχνικά! σχολαί, έξ 
ών αί μέν ύπερέχουσαι διά τό πρώτον, τείνουσι μάλ
λον πρό; τό ιδανικόν, αί δέ διά τό δεύτερον, πρός 
τό  πραγματικόν, παράγουσαι διά τή; ουνενώσεω; 
αύτών τήν εντέλειαν τή ; τέχνης. Καί έάν ή ιχνο
γραφία αντιστοιχεί πρός τό ιδανικόν στοιχεων, καί 
πάσα τέχνη καλή τό ιδανικόν τούτο εκφράζει διά 
τού πραγματικού, οόδεμία πλέον αμφιβολία δτι ή 
ιχνογραφία είναι τό κυριώτερον στοιχεΐον καί αύτή 
ή πνευματική ϋπόστασι; τ ί ;  ζωγραφία;. Τούτο έπί 
τέλους άπο δεικνύει καί αύτή ή παράδοσι; καί χρήσι; 
τή; ιχνογραφία; έν οίαδήποτε σχολή.
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Τωόντι, τ ί  κατά πρώτον παραδίδοται διά τή; 
ιχνογραφίας; σχήματα κανονικά, γραμμαί πα
ράλληλοι κατά πάσα; τά ; διευθύνσεις διασταυρού
μενα!, καί έκ τών μελών τον σώματος τά τελειότερα, 
τά πνευματικώτερα, τά  ίδανικώτερα, ή κεφαλή καί 
έν ταύτη ό όφθαλμός, καί ταύτα λαμβανόμενα έκ 
τών τελειοτέρων τύπων τών Ελληνικών ανδριάντων, 
δ έστιν, έκ τή; καθαρωτέρα; δηλώσεω; τού ανθρωπί
νου ιδανικού έν τώ  κόσμω. Ποία δέ ή χρήσι; καί τό 
έργον τή ; ιχνογραφία; έν τή τέχνη ; Μεταφέρει, δσω 
τά δυνατόν, τό ιδανικόν εί; τό πραγματικόν, είτε έν 
τ /j άπεικο-.ίσει τών φυσικών αντικειμένων, είτε έν 
τή επινοήσει. 11 καθαρότη;, ή αρμονία τών γραμ
μών, ή άφέλεια, ή φυσικότη; τών στάσεων καί κι
νήσεων, ή χάρις, ή δύ*αμις, ή ενέργεια, ή συμμε
τρία, τά ζωτικώτερα στοιχεία τή; γραφική; τέχνης, 
δ έστι, τά ίδανικώτερα, είναι δώρα τής ιχνογραφίας. 
Καί έν τή ιδανική συνθέσει, ήτις υπογράφεται ώ; 
βάσις τής δλης παραστάσεως, έγχωρεϊ ή έμπνευσις, 
ή έλευθέρα ενέργεια τής φαντασίας, αύτή ή αληθής 
ποίησι; τού ζωγραφήματος.

Πάντα τά άλλα τής ιχνογραφίας, ή γραμμική άπο- 
ψις,ή σκιαγραφία, ή άνατομική περιγραφή, υπάγονται 
μάλλον εί; τήν επιστήμην ή εις τήν καλλιτεχνίαν.

II θεωρία τή; άπόψεω; ούδέν έτερον είναι ή εφαρ
μογή τή; περί τών νόμων τής δράσεως έπιστημονικής 
διδασκαλίας. II άπό τινο; φωτεινού σώματος απόρ
ροια τών άκτίνων, ή σύμπτωσις καί διάστασις καί 
αντιστροφή αύτών εντός τού οφθαλμού, ή οπτική 
γωνία, οί νόμοι τής μεταξύ τοΰ μεγέθους καί τής ά- 
ποσ-άσεως αναλογία, πάντα ταύτα καί αί πολλαί 
τούτων συνέπειαι συναποτελοΰσι τήν τέχνην τής ά- 
πόψεως. Παρομοίως ή σκιαγραφία παριστά τό έπί 
τών σωμάτων αποτέλεσμα τού φωτός' καί ενταύθα 
εφαρμόζεται ή θεωρία τών φυσικών νόμων. Πρέπει 
νά γνωρίζει ό ζωγράφο; ποία μεταξύ πολλών άκτί
νων, άν τινε; όμοϋ προσβάλλωσι τήν έπιφάνειαν σώ
ματος τινάς, φωτίζει ζωηρότερον αύτό, καί διατί' 
ποία, ώς έκ τούτου, ή βαθμιαία παράστασις τού φω
τός έπί στρογγυλών, σφαιροειδών κζί ποικιλόμορφων 
σωμάτων' τίνι τρόπω,δταν σώμάτι διακόπτη τήν έπί 
τίνος άλλου ενέργειαν τού φωτός επισκιάζει τούτο, 
καί κατά πόσον, καί συνδυάζων τήν τέχνην τής σκι
αγραφίας μέ τήν βοήθειαν τών χρωμάτων, άνάγκη 
νά μελετήσει τήν διά θλάσεω; άντανάκλασιν είτε μό
νου τού φωτός, είτε τού φωτός καί τού χρώματος, 
καί τούς άπειρους πάντων τών ̂ στοιχείων τούτων 
συνδυασμού; άπό τού ζωηρότατου φωτός μέχρι τού 
βαθύτατου σκότους. Καί είναι μέν ελεύθερο; ό ζω 
γράφο; νά θέση τήν εστίαν τού φωτός δπου θέλει, 
καί μίαν ή πλείονας, νά συγκεντρώση ή νά διάσχιση 
αύτό' άλλ’ άμα διά τής φιλοκαλίας του καί κατά 
τόν ιδιαίτερον χαρακτηρισμόν τής γραφής του έκλε- 

. ξη, δεν είναι πλέον ελεύθερος, διότι άμέσως ϋποδου- 
j λοϋται εις τούς απαρέγκλιτους νόμους τής φύσεως. 
Τού Κορεγίου ή Ν υ ζ  είναι θαυμαστή ού μόνον διά 
τήν τολμηράν εκλογήν τής φωτεινής εστίας, διά τήν 
θειχγ εκφρασιν τού φωτός, άλλά καί διά τήν βαθεϊαγ
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έπιστημην κατά τάς αποχρώσεις καί τήν διανομήν 
τού φωτός έπί τών διαφόρων σημείων τού πίνακος. 
Τέλος καί αύτή ή ανατομική περιγραφή τού ανθρω
πίνου σώματος, δπερ καί κατά τούτο λαμβάνει υ- 
παρξιν έν τή τέχνη διά τής ίχνογραφί«;, είτε διά τής 
πιστή; έξεικονίσεως τής εξωτερική; μορφής, τών στά
σεων καί κινήσεων αύτού, είτε διά τής εντέχνου δη- 
λώσεως τών έντός διά μέσου τών εκτός, είναι μάλ
λον κλάδο; έπιστήμτ,ς καί επιστημονικής τέχνης ή 
καλλιτεχνίας' διότι val μέν τό σώμα έν τή ζωγρα
φία, ώς έν τή γλυπτική, δέν είναι είμή έκφρασις τού 
πνεύματος, ναι μέν είναι ελεύθερος ό ζωγράφος κατά 
τήν εκλογήν τής ένεργείας ή τής πράξεως ήν θέλει 
διά τού σώματος νά φανερώση, κατά τήν τοποθέτη 
σιν καί τόν συνδυασμόν τών συμπλεγμάτων' άλλά, 
τούτων γενομένων, οί νόμοι τής επιστήμης έπιβάλ- 
λουσιν εις αύτόν τήν ιδίαν ανάγκην, ίΐσ-.ε δικαίως 
έλέγομεν δτι, έν ώ ή ιχνογραφία ύπέρ παντα τά άλλα 
μέσα τής τέχνης αντιστοιχεί πρό; τό πρώτον καί ύ 
ποστατικόν στοιχεΐον τής ζωγραφίας, τό ιδανικόν, 
έν τή ιδανική συνθέσει καί ούχί αλλαχού τελεί τήν 
λειτουργίαν ταύτην.

Εάν δέ ταϋτα άληθεύωσιν, έπεται δτι ό χρώμα 
τισμός έξαρτάται έκ τής υπογραφής, καί ύπόκειται 
εί; αύτήν, καί δτι ούκ ολίγοι περί τής παραστάσεως 
καί έκφράσεω; τών χρωμάτων κανόνες έκ τού πρώ
του εκείνου μέσου άπορρέουσι καί δικαιολογούνται.

Τό χρώμα είναι αποτέλεσμα τής έπί τών διαφό 
ρων σωμάτων θραύσεως τών φωτεινών άκτίνων. Κ «ί 
ούσιωδώ; μέν έπτά εϊ-αι τά  χρώμ,ατα, ατινα προκύ- 
πτουσιν έκ τή; θραύσεως ταύτη;· έκ δέ τών απείρων 
συνδυασμών καί αποχρώσεων τών θεμελιωδών τού 
των χρωμάτων αναρίθμητα άλλα παρέχει ή φύσις' 
καί τούτων δύναται ούκ ολίγα νά οίκειοποιηθή ή τέ 
χνη. Τρία δέ είναι, κατ’ αύτήν, τά  θεμελιώδη' τό 
ερυθρόν, τό κίτρινον, τό  κυανούν, εί; & προσθετέον 
τό λευκόν πρός παράστασιν τού φωτός, καί τό μέ 
λαν, τού σκότους' άλλ’ έκ τών πέντε τούτων στοι
χείων μυρίοι γίνονται συνδυασμοί, έξ ών μόνη ή άρ- 
χαία ζωγραφία παρέχει όκτακοσίους δεκαπέντε. Καί 
περί τού μέσου τούτου ούκ ολίγοι παραδίδονται τε- 
χνολ.ογικοί κανόνες' άλλ’ ύπό μόνην τήν καλολογι
κήν δψιν καί τό άντικείμενον τούτο θϊωροϋντες, θέ- 
λομεν ένδείξει ενταύθα τού; κυριωτέρους περί τής α 
λήθεια; των χρωμάτων, περί τής σχέσεω; αύτών πρός 
τό  φώς, περί τής σχέσεω; αύτών πρός τόν άέρα, έξ 
ής ή άερία λεγομένη άποψις, περί τής πρό; άλληλα 
σχέσεω;, έξ ή; ή μίξι; αύτών καί φθορά καί αρμο
νία, καί περί τή; διά τού χρωματισμού ηθικής καί 
άλληγορική; έκφράσεω;.

Καί ή μέν αλήθεια αύτών ύφίσταται εις τόν ίδιον 
έ/.άστου σώματος χρωματισμόν. Αλλ’ ούτο; δέν πα- 
ρίσταται διά τή; άπλής μεταγραφή; καί άντανακλά- 
σεω; αύτού, ώ; έν έσόπτρω, διότι τούτο άδύνατον, 
καί ή τέχνη δέν εχει πρό; τούτο κατάλληλα μέσα. 
ΐίγχωρεί καί ενταύθα βαθμός τι; ίδανικεύσεω; καί 
κατά τήν έπινόησιν ιδανικών δντων καί κατά τήν 
μεταγραφήν φυσικών αντικειμένων. Πλήν χαρακτη-

ριστικών τινων χρωμάτων, άτινα ουδέποτε παραλεί
πει ή παραμελεί ή φιλαλήθης καί φιλόκαλος τέχνη,' 
τά χρώματα επινοεί καί συνδυάζει δ ζωγράφος έν τή 
παραστάσει τών Θεών, τών ήρώων, τών αγγέλων καί 
αύτών τών ιστορικών προσώπων καί πράξεων κατά 
τινα ιδανικόν χαρακτήρα. Καί έν αύτή δέ τή  μιμή- 
σει φυσικών δντων πάλιν απομακρύνεται άπό τών 
πρωτοτύπων τή ; φύσεως, καί δυνάμει τού κυριαρχι
κού δικαιώματος τής μεγαλονοίας έκλέγει καί τρο
πολογεί καί μετριάζει καί ένίοτε άλλοιόνει ούκ ολί
γον τά  διδόμενα τής πραγματικότητος, καθιστών 
αύτά διαφανέστερα όργανα τής ϋπολαμπούσης ιδέας, 
ώς τούτο ποιείται έν τή  γλυπτική διά τής ϊδανικεύ- 
σεως τής σωματικής μορφής, καί έν τή μουσική καί 
ποιήσει, διά τή: ίδανικεύσεω; τών ήχων καί τής δια
λέκτου. Εντεύθεν ώς ιδιαιτέραν αΐσθησιν θεωρούσε 
τήν τού χρώματος τινές τών καλολόγων, καί κατά 
τόν ίδιαίτεοον καί πρωτότυπον χαρακτήρα τού χρω
ματισμού διακρίνεται τό υφος τών διαφόρων ζωγρά
φων. ίΐ δέ πρός τά φώς σχέσις τών χρωμάτων ποι
κίλλει τά μέγιστα τούς έπί τώνάχρώων κανόνας τής 
σκιαγραφίας, διότι ή έγγύτης ή ή μακρότης άλλοιοϋσι 
τά χρώματα, ώ ; άλλοιοΰσιν αύτά τό φώς ή τό σκό
τος. Καί πολλώ μάλλον άλλοιοϋνται διά τή; μεσο- 
λαβήσεως τή; ατμόσφαιρας, καί ώ ; έκ τούτου ή λε
γομένη άερία άποψις έπέρχεται συμπληρούσα τό ερ- 
γον τής γραμματικής. Αλλ ώ; έν εκείνη οΰτω καί 
έν ταύτη δεσμεύεται 6 ζωγράφος ύπό τών άμετα- 
βλήτων θεωριών τής επιστήμης καί τών άναγκαίων 
νόμων τής φύσεως. Μείζονα δέ έχει ελευθερίαν κατά 
τήν μίξιν καί φθοράν τών χρωμάτων, διότι, καθ ά 
εϊπομεν, καί αύτός ό χρωματισμός είναι επιδεκτι
κός ίδανικεύσεω;’ άλλ’ ϊνα έννοήση καί τήν ιδιαιτέ
ραν δυσκολίαν τού μέρους τούτου τής έκτελέσεως, 
άρκεϊ νά σκεφθή πόσον δυσχερής άποβαίνει ή παρά- 
στασι; τή; εις τά πλείσ α τών ζωγραφη,μάτων άπα- 
ραιτήτου άνθρωπίνης χροιάς. Καί τήν μέν μορφήν 
τών τού ανθρωπίνου σώματος μελών, τήν συνάρθρω- 
σιν αύτών καί τόν σύνδεσμον, τά ; άμοιβαίας αύτών 
διαστάσεις καί αναλογίας, τήν δι’ αύτών δηλουμένην 
ενέργειαν τών μυώνων καί νεύρων, πάντα ταϋτα 
προσπαθεί νά είκονίση ή ιχνογραφία’ άλλά πόσον 
δυσκόλω; μεταφέρεται έπί τής είκόνος ή διαφάνε-.α 
τού δέρματος, ή μαλακότη; τού κρέατος, αί αναρί
θμητοι άποχρώσεις τών μελών καί ιδίως τής κεφα
λής, καί έν ταύτη, τού έκφραστικωτάτου όφθαλμ.οϋ, 
δι’ οϋ ένίοτε πάσα ή ψυχή αποκαλύπτεται, κατά τάς 
διαφόρου; φύσεις καί ήθη καί έννοίας καί αισθήματα 
καί πάθη καί ένεργείας τών είκονιζομένων προσώπων; 
Τ ί δέ νά εϊπωμεν περί τών άπειρων καί άνεπαισθή- 
των αποχρώσεων τών φυσικών άντικειμένων, δτε τού 
ήλίου ή τής σελήνης τό φώς αντανακλάται έπ’ α -τών, 
καί άπερίγραπτον ποικιλίαν καί ζωηρότητα επιθέτει 
εις τήν ζωήν καί ποικιλίαν τής φύσεως ; 'Ως έκ τής 
δυσκολίας ταύτης βεβαίως άπέδωκαν τινές τών κα
λολόγων τήν πρώττν θέσιν μεταξύ τών γραφικών 
μέσων εί; τόν χρωματισμόν" διότι έν αύτώ είδον 
αύτήν τήν ζωήν, μολονότι ή όρθή θεωρία τή ; τέχ-.η^
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δέν τΕρέττε·. καθ' ημάς, νά διστάσν) άπονέμουσα τά 
πρωτεία εις τήν ιχνογραφίαν. Α λλ ’ εί ταϋτα οδτω; 
2χουσι περί τώ ν πρώτων τούτων δρων τού χρωμα
τισμού, τ ί  ρητέον περί των τελευταίων, περί τής άρ· 
μονιά: καί έκφράσεως τω ν χρωμάτων ;

Ϊ 1 αρμονία /.ατά διαφόρους σημασίας καί έπί 
πλείστων λαμβάνεται αντικειμένων. 0Υπάρχει ού μό
νον έν τώ  χρωματισμψ άλλά καί έν τή  συνθέτει καί 
έκφράσει, έν τή  έκτελέσει διά τή ; ιχνογραφίας καί 
σκιαγραφίας, υπάρχει έν ταϊς άλλαις τέχναις, έν τή 
αρχιτεκτονική καί γλυπτική ώς έντή μουσική καίποιή- 
σει,υπάρχει τελευταϊον καί εις άλλα ύποκείμεναμα κρό- 
θεν ή καί ουδόλως σχετιζόμενα πρός τήν καλλιτεχνίαν. 
Κ α ί ή γενικωτάτη αδτη χ ρήσις τήςλέξεως υποθέτει καί 
άπο δεικνύει έν τή  περί ής ό λόγος έννοια γενικούς καί 
εις πάντα τά  ανωτέρω κοινούς χαρακτήρας. Ή  κα
θολικά, ούτως είπείν ύπόστασις αυτή; είναι ά ένότης,
·/) πρός άλληλα η πρός τ ι  έτερον δύο ή πλειόνων συν- 
ένωσις καί ένοποίησ-.ς. 'Ό τε  δύο ά πλείονα συνυ- 
πάρχουσι καί δέν παραβλάπτονται ά δέν παρεμπο
δίζονται ύπ' άλλήλων, ή όμοιάζουσι πρός άλληλα, ά 
βόηθοΰνται άμοιβαίως, ή είναι άμοιβαίως δροι απα
ραίτητοι τής συνυπάρξεως καί συνενώσεως αύτών, 
τό τε  λέγομεν δ τι μεταξύ αύτών υπάρχει αρμονία, 
καί αί διάφοροι αύται σχέσεις είναι διάφοροι βαθμοί 
αρμονίας. Κ α τά  τν,ν άρχήν ταύτην υπάρχει αρμονία 
έν τή  συνθέσει καί έκφράσει, δτε πάντα τά  μέρη του 
ζωγραφήματος καί αύτά τά  έλάχιστα συνδέονται το- 
σούτον πρός άλληλα έν τή δηλώσει της κυρίας έν
νοιας, ώστε ούδεν ες αύτών δύναται ν’  άποσπασθή 
άνευ ζημίας τής δηλώσεως ταύτης. Εις τόν έξωτερι- 
κόν καί έσωτερικον τούτον σύνδεσμον ΰπηρετοΰσιν έ- 
σιομένως καί ή ιχνογραφία καί ή σκιαγραφία, συν- 
τελούσαι έκάστη τή  ίδια άρμονία εις την δλ/,ν έκ- 
φρασιν του έργου διά της συμμετρίας, διά της άνα- 
λόγου διανομής τού φωτός, διά τής ένότητος τής η
θικής έκφράσεως, δ ι αύτών ενίοτε των αντιθέσεων, 
διά τής ένότητος τού πνεύματος καί τού δφους. Καί 
οπουδήποτε τής καλλιτεχνίας ή τής φύσεως αναφαί
νεται ή άρμονία, πανταχού συνίσταται εκ τίνος έ
νότητος καί πολλότητος ή ποικιλίας. ’Επί δέ χρω- 
ματισμού, άρμόζουσι κατά τά  διάφορα μέρη τής γρα
φής τά  χρώματα πρός άλληλα, δτε προσεγγίζουσιν 
άλλήλοι; μόνον τά  συμπαθή, _ τούτέστιν, δσα μετέ- 
χουσιν άλλήλων, ώστε ή άφ’ ένός εις έτερον μετώ- 
βασις αποβαίνει ούχί απότομος καί σκληρά, άλλ ’ εύ
κολος καί γλυκεία, καί κατά τό σύνολον υπάρχει άρ
μονία, ότε έν χρώμα επικρατεί καί κυριεύει καί έλ
κει πρός εαυτό πάντα τά  άλλα, ώς έν τή  μουσική 
συνθεσει ό κύριος σκοπός έφίσταται καί έπικρατεΐ, 
μίαν καί την αύτήν παρέχοιν αρμονίαν καί λαλιάν εις 
πάντας τούς ήχους.

Τελευταϊον ή έκφρασις τού χρωματισμού στηρί
ζε τα ι εις τινα  σχεσιν μεταξύ τώ ν έντός καί τών εκ
τός, μεταξύ φυσεως καί πνεύματος, στοιχεΐον ουσα 
του μεγάλου συμβολισμού τής δημιουργίας. Είναι δέ 
ούσιωδώ; μεταφορά τις  στηριζομένη επί τίνος υποτι
θέμενης όμοιότητος μεταξύ τινών εννοιών, αίσθημά-
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των, ψυχικών διαθέσεοιν καί καταφάσεων άφ’ ένός, 
καί τινων χρωμάτων άφ’ έτέρου. -Ούτως, άλλην έκ- 
φρασιν έχει τό  φώς, άλλην τά σκότος- την άθωότητα 
εκφράζει τό  λευκόν, την ελπίδα, τό  πράσινον, την 
φλόγα τού αισθήματος, τό  ερυθρόν, ουράνιον κατα
γωγήν, τά κυανούν, λύπην καί πένθρς, τό μέλαν. Καί 
εις την εκλογήν ταύτην τώ ν χρωμ.ατων ούκ ολίγον 
προσέχουσιν οί ζωγράφοι, καί πρός αύτήν, συναρμο- 
λογοϋσι καί τόν χρωματισμόν τού ιματισμού καί τών 
πέριξ αντικειμένων.

Καί ταϋτα μέν άρκούσι περί τώ ν μέσων τής ζω 
γραφιάς.

( ’ Ε π ε τα ι τ ΐ  τέΛ ο ς .)

Ω Ρ  Α.

Ο  Ο Ι Δ Ι Ι Ι Ο Τ Σ

Ε Π Ι  T O T  Κ / Θ Α ΙΡ Ω Ν Ο Σ .

 0 0 0 ----

Μεθ’ ήμε’ρας πολλάς αμφιβόλου οδοιπορίας, ό Οί- 
δίπους καί ή ευσεβής αύτού κόρη έφθασαν εις τήν 
υπώρειαν τού Κιθαιρώνος. Τρεϊς άδοί, έξ ίσου βαταί, 
τό  δρος τούτο διέρχονται, ή μέν φέρει εις τού; π ε 
ρίφημου; τής Φωκίδος αμπελώνας, καί ύψούται, δι’ 
άνεπαισθήτου άιωφερείας, έως εί; τάς δύο τού Παρ
νασσού κορυφάς, αίτινε; τά  νέφη σχίζουσιν- ή δέ λή 
γει εις τήν πόλιν τής Ππείρου, ήν ό ενάρετος Σίσυ
φος ώκοδομήσατο μεταξύ δύο θαλασσών- ή τρίτη  
τελευταϊον κατέρχεται άχρι τώ ν ορίων τής ΐίλιδος, 
όπόθεν εξακολουθεί συσπειρουμένη παρά τάς δροσώ- 
δεις καί τερπνά; τού Αλφειού δχθας. 01 δύ» εξόρι
στοι άκολουθούσι τήν δευτέραν όδόν, καί ϊσταντα ι 
•που ή όδός αϋτη τέμνεται άπό έτέρας δύο. Ενταύθα 
διεπράχθη 6 τού Λαΐου φόνος. «  Λ  ! οίμοι ! παρα- 
χρήμα ανακράζει ό Οίδίπους, οίμοι, διότι έστάθ/,ν 
τοσούτον αμέριμνος νά μάθω τίς  ήν ό άγνωστος ε 
κείνος, 8ν μετά τοσαύτης μανίας έθυσίασα ! Φευ ! 
έπανηρχόμην άπό τούς Δελφούς όπου είχον υπάγει 
νά συμβουλευθώ τό  χρηστήριον- δέν ήθέλησα νά ε
πιστρέφω εις Κόρινθον, τήν οποίαν ένόμιζον ουσαν 
πατρίδα μου. Διευθύνθην πρός τό  τών Θηβών μέρος.»

a Κόρη μου, ό τόπος δέν είναι στενός ; δέν κάμ- 
π τει ταχέως ; δέν είναι κρημνός εις τήν δεξιάν μου, 
καί βράχος τρομερό; εί; τήν άριστεράν ; χείμαρρος 
δεν κυλίει εις τό  βάθο; τής αβύσσου τά  θορυβώδη 
του ϋδατα; τόν άκούω μυκώμενον- ακούω επίσης τήν 
πηγήν, ήτις ήν άλλοτε τώ ν Μουσών ιερά, καί ήτις 
νύν είναι εί; τά ; Ευμενίδας προσφιλής. Κόρη μου, 
όδήγησόν με Οπό τάς δύο δρύς, αϊτινες τή  ναϊάδι φι- 
λόξενον παρέχουσι σκιάν. Φαίνεται μοι δ τι τάς βλέ
πω - ό ουρανό; ήν όλος πύρινος κατ' εκείνην τήν ήμέ- 
ραν- οί τών δύι δρυών κλάδοι έκαμπτον ύπό τάς 
προσπαθείας τής θυέλλης* ό χείμαρρος ε/.αμνε πά
ταγον δμοιον τοϊς συγκεχυμένοι; στεναγμοί; μυρίων 
τεθνεώτων, ο'ίτινε; άποπνέουσι τά  έσχατα αύτών 
παράπονα έπί τού πεδίου τής μάχης. Δ ια τί άντέστην 
εις τοσούτον άπαισίου; οιωνού; ; διατί είδον, άνευ 
τρόμου, τόν ταχύπτερον τών άέρων βασιλέα, τόν
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δικαιοσύνης θέλει έκπληρωθή- άλλ δσον ούπω απο
θνήσκω. Κόρη μου, κόψον ένα πλόκαμον άπό τά ; 
τρίχας τής κεφαλής μου, καί Οές αύτόν έπί τού 
τάφου τού άτυχούς, εί; 8ν οφείλεις τό φώς. Κ ά 
με σπονδάς έκ γάλακτος καί μέλιτος έπί τού τάφου 
εκείνου δςτις έμεινεν άνευ τιμής. Λ  ! πρώτον ήδη 
βασίλισσα, σύζυγος, μήτηρ κατετέθη άνευ πομπής, 
καί τρόπον τινά λάθρα, εις τόν κόλπον τής γης. Κό
ρη μ ου .τίπ ο τε  δέν θέλει ¿μπορέσει νά σέ κωλύση 
άπό 'ί’ην έκπλήρωσιν τού ευσεβούς τούτου καθήκον
τος- ό θάνατο; τά  πάντα Οελει άγνίσει.»  .Μετά μα
κράν δέ σιωπήν προσέθ/,κεν- «Αποθνήσκων εις τήν με
γαλοπρεπή ταύτην στιγμήν, αισθάνομαι καί τήν δύ- 
ναμιν τή ; ζωής, καί τήν δύναμιν τού θανάτου. Η ζωή 
τίποτε δέν έχει πλέον νά μέ διδάξη- ό θάνατος άρ
χιζε ι νά μέ διδάσκη, φώς τή ; ήμ.έρας, δέν λάμπεις 
πλέον εις τού; οφθαλμού; μου- έτερον όμως φώς λάμ.- 
πει εί; τήν διάνοιαν μου. Ευδαίμων κατοικία, άνοί- 
χθητι δπως δεχθής εκείνον, δστις δίς προσεκλήθη εις 
τήν ύπατον άρχήν, διότι τό μέτωπόν του ήτο προ- 
ωρισμένον διά βασιλικόν διάδημα ! Λνοίχθητι δπως 
δεχθής τόν άνθρωπον, δςτις έδοκίμασεν άπάσας τάς 
ταλαιπωρίας ! Καί σύ, Αντιγόνη, θαμραλέα καί με
γάθυμος κόρη, ζήτησον έκ νέου τώ ν αθανάτων τήν 
επιείκειαν. Λλλ’ έχεις ρ,ι'αν έ τ ι υπηρεσίαν νά μάς 
προσφέρης. Ενώ θά έξαγνίζωμαι εί; τήν πηγήν, ύπα
γε νά ζητήση; έν μέλαν πρόβατον- θά τό προσφέροι 
θυσίαν εις τάς καταχθονίους θεότητας.»

11 Αντιγόνη, έλαφροτέρα τής δορκάδος, πηδά εί; 
τήν κοιλάδα, καί τρέχει νά ζητήση άπό ένα ποιμένα 
τό  επιθυμητόν εις τόν πατέρα της θύμα. «  Τώρα, 
τή  είπεν ό Οίδίπους, άποσύρθητι.» Ú Αντιγόνη ρί- 
π τετα ι εις τούς πόδας του. c ί ϊ  κόρη μου, τή  είπεν 
ό Οίδίπους, ημείς ούδέν κατά τής θελήσεως τών 
θεών ίσχύομεν. Φεύ ! σέ άφίνω μόνην έπί τής γή ;- 
δέν δύναμαι νά πιστευθώ ούτε εί; τούς βαρβάρου; 
αδελφούς σου, ούτε εις τήν ασθενή ΐσμήνην, ούτε εις 
τόν Κρέοντα, τόν όποιον απόκρυφο; φιλοδοξία κα- 
ταβιβοώσκει, ούτε εις τόν γενναϊον υιόν του- δέν θά 
εύρη; υποστήριγμα παρά εί; σέ αύτήν, εις τήν αθωό
τη τα  καί τήν αρετήν σου. Αντιγόνη, νά ύπάγης νά 
εύρης τόν Θησέα. Ó ήρω; τών Αθηνών ώρισται δπως 
υπεράσπιση τού; γενναίους σκοπούς, οϋς θελει; δυ- 
νηθή νά συλλάβης άκόμη. Αύτό; θέλει ένθυμηθή τήν 
συνδέουσαν ήμάς φιλοξενίαν. Υπαγε, κόρη μου, εις 
τήν περίδοξον τής Αθήνας πόλιν μέ τόν κλάδον τών 
ικετών, διότι οφείλει τις νά συμμορφοϋται μέ τήν 
τύχην του.

II παρθένος, χύνουσα δάκρυα εις τά  γόνατα τού 
βασίλέω;, μόλις ακούει τά  τελευταία τού Οίδίποδος 
λόγια- έχει κατά νούν τήν θλιβεράν τώ ν αδελφών 
αυτής τύχην. Í1 ιδία αύτής άθλιότης καί έγκατάλει- 
ψις τήν έπασχολούσι πολλώ ή ττον ή αί δυστυχίαι, 
ΰφ’ ών οί αδελφοί αύτής απειλούνται- ήθελε νά άπο- 
τρέψη τά  ολέθρια αποτελέσματα τής πατρικής άράς. 
α Πάτερ μου, άνέκραξε, πριν ή άποθάνης, συγχώρη- 

ei; τήν θυσίαν. É  ύστατη μου ώρα έφθασεν. Αγνοώ σον τούς αδελφούς μου. Οί θεοί, μή άμφιβάλλης, 
τίν ι τρόπω ή τελευταία αύτη πραζι; τής τών θεών ' κλείουσι τά  ώ τα  εί; τάς εύχά; τής άγαθότητο; καί

αετόν, κεραυνόπληκτου εις τούς πόδας μου νά πόση; 
δ ιατί δέν ήθέλησα νά πιστεύσω δλα τά  προαισθή
ματα, άτινα οί θεοί εν τή  ψυχή μου παρήγον ; Φώς 
τού ήλίου, διατί δέν ή μην τό τε  ¿στερημένος τών 
ευεργετημάτων σου ; δ ια τί δέν ήμην τυφλός, ώσπερ 
νύν ; »  Τρέμ.ουσα εί; τούς λόγους τούτους τού Οίδί
ποδος, ή Αντιγόνη μετά σπουδής άπεκρίνετο εί; ά 
παντα αύτού τά  ερωτήματα, α Ναι, πάτερ μου, έ- 
λεγεν αϋτη, χε μαρρος κυλίει εις τό βάθος τή ; α
βύσσου τά  θορυβώδη του ύδατα- κρημνό; είναι δε 
ξιόθεν σου, καί τρομερό; βράχος αριστερά, ίδού, ει- 
μ,εθα παρά τάς δύο δρύς αϊτινες μέ τήν σκιάν των 
ΰπερασπίζουσι πηγήν, ή τις ρέει άργυρονάματο;- ό 
δρόμος κάμπτει ταχέως, καί εις τό τέλος τού όρί- 
ζοντος βλέπω τά  τείχη τώ ν Θηβών. —  Σύ, κόρη 
μου, βλέπεις τήν πόλιν τού Κάδμ.ου- τήν έβλεπον 
κ εγώ επίσης, και ό στοχασμός δ τι έμελλον τού ο
λέθριου αύτής στέματο; κύριος νά γίνω, πόρρω α
πείχε τού νοός μου. Α ϊ !  καλά- ά ; σταματήσωμεν. 
1ίδώ είνα ι! ναι, έδώ είναι, τό αισθάνομαι ! είπε μ.οι, 
ή σκιά τού Λαΐου δέν κάθηται έπί τού βράχου; —  
όχ ι, άπεκρίθη ή Αντιγόνη, ή σκιά τού Λαΐου δέν 
κάθηται έπί τού βράχου. —  Λ  ! εγώ  τήν βλέπω! 
μεγάλην τρομεράν —  πλ.ατεϊαν πληγήν —  χειμάρ 
ρους αΐυ.ατος, οί όποιοι άπορρέουσιν έξ αυτή;. —  Οί 
φύλα/.έ; του φεύγουσιν —  αύτό; είναι έξηπλωμέ/ο; 
έπί τής άμάξης του —  αί έξησθενημέναι χείρές του 
άφίνουσι τά ; ήνίας . . . είς ήχος, δστις μάτην ένδον 
τού στήθους του σχηματίζετα ι, καί δστι; δεν δύνα- 
τα ι νά γίνη λόγο; εναρθρος έπί τών θνησκόντων χει 
λ.έων του . . . Θ εο ί! ¿γνώρισε τόν υιόν του ! Πρό- 
σωπον σεβαστόν ; δ ια τί ϊστασαι άνωθεν μου; τά  
δμματά σου έκτοξεύουσιν άστραπά;. όλοι μου οί 
διαλογισμοί συγχύζονται. Σκιά άξιοσέβαστος, άν δέν 
έξεδικήθης μέ ολόκληρον ζωήν πλήρη ταραχών, άν 
δέν έξεδικήθης μέ τήν ύπερβάλλαυσαν ταύτην δυσ
τυχίαν καί ταλαιπωρίαν εί; ά; σήμερον περιήλθον, 
έκδικήθητι καν μ.έ πάν δ,τι έν τή  στιγμή ταύτη 
υποφέρω, ΐ’ ίψον έν βλέμμα έπί τή ; Αντιγόνης μου. 
Αϋτη είναι άθώα, καί ικετεύει τήν συγχώρησίν μου. 
Αντιγόνη μου, έλθέ εί; τό  στήθό; μου- περίζωσαν με 
μέ τούς βραχίονας σου- κόρη προσφιλής, τίθεμαι ύπό 
τήν προστασίαν σου. α ! δεήθητι τού ουρανού δ ι’ έμέ! 
Δεήθητι τού μεγίστου Διός! Δεήθητι τών Μουσών, 
αί όποίαι είναι αί παρακλήτριαι τών άνθρώπων! Φ.ι 
κώδει; Ευμενίδες, άφετέμ.ε! ούδεμία ισχύς δέδοται 
ΰμϊν έπί τής γλυκείας καί σώφρονος άρετή;- ή δ' Αν
τιγόνη μέ περιβάλλει μέ τάς άγκάλας της. Αισθάνο
μαι τά  δάκρυά της, τά  όποία κατακλύζουσι τό  στή- 
Οός μου. Τά χείλη της θλίβουσιν έπί τού μετώπου 
μ.ου τάς πρό τού καιρού λευκανθείσας τρίχας μου.»

Καί ταϋτα μέν έλεγεν ό Οίδίπους- ή δ ' Αντιγόνη 
παρεμυθείτο τόν πατέρα μέ λόγου; γλυκείς- άλλ δτε 
εκείνο; είδε πρό αύτού τόν θάνατον, ή ταραχή του 
κατευνάσθη, καί μέ φωνήν τρυφερότητος πλήοη- 
α Κόρη μου, είπε, βλέπεις δτι είμαι προωρισμένο; 

■ ό ή    ____ Λ  ί . Λ    ϊ„ ..„ ,τ .



τής αγάπης, όπόταν αί εύχαί αύται δέν συμπεριλαμ- 
βά-ωσιν άπαντα τά τέκνα. Λ. ! συγχώρησαν τους α 
δελφού; μου, δπως παύσφ ή δυστυχία βαρύνουσα καί 
έμέ αϋτήν.»

«  Κόρη μου, άπεκρίνετο δ Οιδίπους, διατί όμι- 
λεϊ: ούτω ; Εξοχος ψυχή τής Αντιγόνης, τ ί  σοί μέ 
λει ή ευδαιμονία ή ή κακοδαιμονία ; δέν θά έχης 
σύ πάντοτε τήν ειρήνην του συνειδότος, του; ¿“ αί
νους των ανθρώπων, και τήν αγάπην των θεών; Υ 
παγε. κόρη μου, σέ εννόησα- ώμίλησα; περί σεαυτής 
ένεκα τών δυστήνων υιών μου. Φευ! εις αυτούς εν
τεύθεν θέλεις άφοσιωθή. £ν μόνον αίσθημα λοιπόν 
θά πληρώσν) τάς ημέρας σου ! όλόκληρος ή ζωή σου 
δέν θά ήναι παρά ζωή άφοσιο'ισεω; καί θυσιών! 
α όχι, τοσαύτη άρετή δέν θά μιίντ] αβράβευτος, 
κόρη μου' πίστευσον τά  λόγια τού δσον οίίπω άπο- 
θνήσκοντος Οίδίποδος. Υγίαινε.»

Κλαίουσα ή Αντιγόνη άπομακρΰνεται Μ ετ’ ολί
γον άκούει τρομερόν πάταγον. II ή μέρα φαίνεται 
οβε.νυμένη- άστραπαί τινες μόνον σπάνιαι, παρα- 
τεινόμεναι δμως, διασχ.ζουσι τό βαθύ σκότος. Αί 
τού Παρνασοΰ κορυφαί, αί άκραι τού Ελικώνος φαί
νονται ρίπτουσαι φλόγας. Ο χείμαρρος τής κοιλάδος 
έκπέμπει στε·αγμόν δμοιον έκείνω, περί ού είχεν ό 
Οίδίπους όμιλήσει; Αίφνης άντήχησε μακράν ώ; κύ 
λισμα άμάξης έκ τού υψους όρου; κρημνιζομένης εις 
τόν πυθμε'να χειμάρρου, ένθα φθάνει τεθλασμένη.

II Αντιγόνη επιστρέφει, μέ τήν καρδίαν συ-ερχο- 
μένην άπό μυρίας αγωνίας, καί βλέπει, μεταξύ τών 
πυρπολουμένων δρυών, τόν δύστηνον τών Θηβών βα 
σιλέα τό πρόσωπον έχοντα μακρα όθόντ, έσκεπασμένον, 
κρατούντα μέ τήν μίαν μέν χεΐρα τήν ίεράν μάχαι- 
ραν, μέ τήν άλλην δέ τό σφαγείον πλήρες έκ τού 
αίματος τού ίερείου. Ο ταλαίπωρος βασιλεύς περικυ- 
κλούται άπό φώ; τού όποιου τήν λάμψιν δλην ή παρ
θένος δέν δύναται νά ύποφέρη, καί τό όποιον πά- 
ραυτα σβέννυται- πυκνόν σκότος αποκρύπτει τήν θέαν 
τού πατρός αΰτής τότε" άπό δέ τόν κόλπον τού 
μυστηριώδους τούτου σκότους έξέρχεται ή ύστάτη 
αϋτη φωνή- ο Φευ! φεύ! ύγίαινε, κόρη μου. ο Πά 
ραυτα άναγεννάται τά φώς τής ημέρας- τρέμουσα ή 
Αντιγόνη πλησιάζει- άλλά δέν ευρίσκει παρά τό έ- 
σοαγμένον πρόβατον. Τί ποτε πύέον δέν έμενεν έκ 
τού Οίδίποδος. Ούτως ήφανίσθη έκ τή; γή; ό υιό; 
τού Λαίου. Δρά γε έβυθίσθη εΐ; άβυσσον ·, Αρά γε 
ζών ήρπάγη εις τόν Ολυμπον ; Τό μυστήριον τούτο 
οί θεοί μόνοι γινώσκουσιν. Η γενναία τού Οίδίποδος 
κόρη, άπολειφθεισα μόνη, μεταξύ έκπλήξεως καί ο
δύνης, έπί τρεις όλας ήμε'ρας έζήτησε τό τού πατρός 
αΰτής πτώμα όπως τώ  άποδώσρ τάς τιμάς τής τ α 
φής. Αί πυρποληθείσαι δρΰς έκαιον είσέτι, καί μετά 
τρόμου έπάτει τόν τόπον εκείνον. Τέλος πάντων, 
καταπονηθεισα ύπό τού κόπου κατεφυγεν εις τήν 
ταπεινήν κατοικίαν γηραλέου τίνος ποιμένος, έωσοΰ 
δυνγ,θή νά έκπληρώσφ τάς τελευταίας τού πατρός 
της θελήσεις.

( Έ κ  του  Γα .Ι.ίιχον, ί , ιό  Σ .  Α .  Σ ιρ η ιέ χ η . )
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Μεταξύ τών διασνμοτέρων ποιητών καί κλασι- 
κωτέρων πεζογράφων τής ’Ιταλικής φιλολογίας δια- 
θρυλλείται προσηκόντως καί Ουγος ό Φόσκολος, άν/ρ 
έπίσημος διά τήν λογογραφικήν γλαφυρότητα καί 
τό υψιπετές τών έργων αύτού.

ϊίτι άπό τής παιδικής αύτού ήλικίας τό φιλοτά- 
ραχον, τό φιλόνεικον, τό ιδιότροπου καί τό φιλόπρω
του αύτού, συνδεόμενα μετά πολλής όξυνοίας, ευ
γλωττίας καί χάριτος, προανήγγειλον τό με'λλον 
μεγαλείου τού άνδρός.

ή ακριβής έξιστόρησις τής παιδικής τού Φοσκόλου 
ήλικίας, ήν άχρι τού 1 6 έτους εις τήν ώραίαν του 
Ζάκυ.θον διέτρεξε, καθίσταται λίαν έπίπονος, ώς 
όρμαθάς, οϋτως είπεϊν, περιέργων άμα δέ καί κω ·

Δ Ω Ρ Α .

Ο υγος Φόσχο.ΐος. 

μικωτάτων άνεκδότων- διό τήν λεπτομ-έρειαν τού
των παραλείποντες χάριν συντομίας, λέγομεν δτι ό 
καθ- άπαντα ιδιότροπος ουτος νέος ήτο τό σημείον, 
πέριξ τού όποιου πάντες οί τής αύτής συμπεριφοράς 
όμηλικιώταί του συνέτριχον, καί εις τού οποίου τό 
μόνον νεύμα ύπήκουον. Αλλά καί μετά πλείστα έτη 
άπαντών έν Ιταλία διαφόρους τών συμπολιτών αύτού, 
ολοκλήρους ώρας κατέτριβε πυνθανόμενος περί τών 
αρχαίων έκείνων φίλων του, έξιστορών μετ’ άνεκ- 
φράστου χάριτος τά  παιδικά-^ου τερατουργήματα 
καί τάς έκδρομάς, καί άναπολών τάς τερπνά; θέσεις 
τής ίεοάς (α) εκείνης, ώς έλεγε, πόλεως, εις τάς άν- 
θοστολίστους άγκάλα; τής όποιας είδε τά πρώτας 
άκτίνας τού ηλιακού φωτός.

Καί τώ  δντι όπόσον ήγάπα καί έξετίμα μέ όντως 
πάτριον άγάπην τήν Ζάκυνθον, δύναται έκαστος νά 
έξάξη, έκ πλείστων τεκμηρίων, οΰχ ήττον δέ καί άπό 
τά πρδς τάς Χάριτας άθάνατα ταύτα έπη του-

(a) ·  Sacra cilla é Zacinte. » Carme sulle Grazie.
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í .......................................... ;
Iv i fanciullo 

La deita di Ycncre adorai.
Salve Zacinto .

Sacra cilla è  Zacinto. Eran suoi teropli 
Era ne colli suoi l’ombra de’ boschi 
Sacri al tripudio di Diana e al coro.

f

Bella è Zacinto ! . . .  
· · # · · · ·
.....................................Rosea salute
Spirano l’aure, dal felice arancio 
Tutte odorate, e’dai fiorenti cedri.

Νικόλαος Ουγος ó Φόσκολος λοιπόν γεννάται έν 
Ζακύνθω,έκ γονέων ούχί μέν πλουσίων άλλ έντιμων 
τήν 26 Ιανουάριου 1778 (β ). Ô πατήρ αύτού Δό- 
κτωρ Ανδρέας Φόσκολος, δυτικός τό θρήσκευμα καί 
καταγόμενος άπό Βενετίας, κατά τινα ; μέν ιατρό; 
πολεμικού πλοίου, κατ’ άλλους δέ έπιστοεφων έξ 
Ανατολής, έλθύν εις Ζάκυνθον, συνεζεύχθη τήν 24 
Απριλίου 1777 μετά τής Αδαμαντί-ης Ναρκίσσου, 
Ζακυνθίας, χήρας Μάρκου Σέρρα- καρπός τού γάμου 
τούτου υπήρξε πρώτον μέν ό περί ού ό λόγος Νικό
λαος, έπειτα δέ ή Ρουμβίνη καί ό Ιωάννης Διονύσιος.

Διατριβών ό Ανδρέας εις Ζάκυνθον καί ποριζόμε- 
νος τά  πρός τό ζήν διά τής ιατρικής του έπιστήμης, 
μανθάνει τό  4 78 4 δ τι άπέθνησκεν ό πατήρ αύτού 
Νικόλαος, ιατρός καί αύτός καί διευθυντής τού έν 
τ φ  Σπαλάτρω τής Δαλματίας δημοσίου νοσοκομείου- 
άπέρχεται λοιπόν οίκογενειακώς πρός τά  έκεϊ, όπως 
ι ί  δυνατόν δ  αδεχθή τόν πατέρα. Αλλ επειδή μετ 
ού πολύ άπέθανεν, έπέστρεψεν ή άτυχής αύτού σύζυ 
γος μετά τώ ν άνηλίκων τέκνων της εις Ζάκυνθον, έν
θα ήδύνατο νά ανακούφισή παρά τοΐς συγγενέσι τήν 
άπαρηγόρητον θλίψιν της.

Μένουσα δέ είς Ζάκυνθον ενεργεί μέν έν Ενετία 
τά  δικαιώματα τού άποθανόντος συζύγου, έπιμελεί 
τα ι δέ τά  τής έκπαιδεύσεως τώ ν ορφανών αύτής 
μεθ’ ών συναριθμείται καί ετερος υιός, ό Ιούλιος. 
Φοιτών ό ήμέτερος Φόσκολος παρά τώ  δυτικώ ίερεί 
Ρενώ, διδάσκοντι τήν ’ Ιταλικήν καί τήν Λατινικήν, 
συγκαταλέγεται μετά τών συμμαθητών, τών φερόν- 
τω ν  τό  κληρικόν ένδυμα καί ΰπηρετούντων έν ώρα 
ιεροτελεστίας τόν διδάσκαλον.

Δέν έβραδυνεν ό Νικόλαος νά διακριθή μεταξύ τών 
ομηλίκων του, ούχί ένεκα έπιμελείας, δσον ένεκα 
τού σπανίου αύτού άντίληπτικού, τής μνήμης καί τής

(6) Addi β febbrajo 1778 S. V. Nicola figlio d.l Sr. Dr. 
Andrea Foscolo e della S.ra Diamantina Narciso sua consorte, 
nacque li 26 Gennajo scorso, ed è slalo ballenato da me 
infrascrillo ¡n quesla cbiesa Calledrate di S. Marco. Pa- 
drigno al satro fonle fu il S.r Giorgio Aracliotli. χ.τ.λ. Ά ν · 
τβγράφη êx τών ληξιαρχικών βιβλίων τού ίν ΖαχϋνΙφ Δυτικού 
Ν*ού τού Άγ. Μάρκου.

άγχινοίας. Συνεσπούδασε δέ μετά τών δύο άνωτέρω 
γλωσσών, καί τήν Ελληνικήν, έπιμελεία καί προ
τροπή τής άγαθής αύτού μητρός, ήν 6 μέν έξοχος 
Ιωσήφ Βι«κό·.της γραφών πρός τόν Φόσκολον, Sa;ita 
e  veneranda vecchiao άγίαν καί αίδέσιμον γραίαν ά- 
πεκαλει, ό δέ Φόσκολος άποτεινόμενος πρός τήν Κό- 
μησσαν Δ Αλβανυ έκαυχάτο δ μ  γεννάται α έκ μη
τρός Ελληνίδος νούν έχούσης έξοχον, περισσότερον ή 
δσον άνήκει είς γυναίκα. »

Σημειώσεως άξ-.ov είναι τεμάχιον έπιστολής τίνος 
τού Φοσκόλου, δπερ είς τώ ν αξιόπιστων βιογράφων 
αύτού (Luigi Carter) άναφέρει λέγων, δ τι περί τό 
1 6 έτος τή ; ήλικίας του θελήσας νά έπαυξήσφ τάς 
γνώσεις του, δίς έταξείδευσεν άπό Ελλάδος είς Ιτα 
λίαν. a Spuntó in me a sedici anni la voglia Ji stu- 
diar da me, e  navigai due volte in quel tempo dalla 
Grecia in Italia. »  —  Περί τήν ήλικίαν δέ τούτην 
μεταναστεύσας μετά τής μητρός καί τώ ν άδελφών, 
ένεκα οίκια/.ών συμφερόντων είς Βενετίαν, ήκολού- 
θησεν εκεί τακτικώτερον τάς σπουδάς του, δ ιό τι καί 
είς τάς σχολάς τώ ν Ιησουιτών καί είς τήν τού αγίου 
Κυπριανού έφοίτησε, καί άκροατής τού περιφήμου 
Βρεγολίνου έγένετο, καί συνεχώς τήν βιβλιοθήκην τού 
άγιου Μάρκου έπεσκέπτετο- ε ίτα  μεταβάς είς Πα- 
ταύϊον ήκροάσθη φιλολογικών μαθημάτων παρά δια- 
φόροις Καθηγηταϊς, μάλιστα δε παρά τώ  σοφώ Και- 
σαρότγ, καί οδτω διά τής τακτικής σπουδής καί 
τών σπανίων φυσικών προτερημάτων του, κατέστη 
μετ’ ού πολύ έφάρ.ιλλος τώ ν διασημοτέρων άνδρών 
τής μουσοτρόφου Ιταλίας.

Οί έν Βενετία κληρικοί ίδόντες έκ τού σύνεγγυς 
τά  σπάνια προτερήματα καί τήν ικανότητα τού νέου, 
προέτρεψαν αύτόν νά γείνφ κληρικός. Α λλ ’ ύπήρξε 
αδύνατον νά φορέσνι δυτικόν ιερατικόν ένδυμα ό Φό
σκολος, είς τού όποιου τήν καρδίαν έκαιε πύρ ελευ
θερίας. Αποκρούει λοιπόν τάς προτροπάς τώ ν ιερέων, 
καί ώς οΰδέν λογίζετα ι τάς πλούσιας αύτών υπο
σχέσεις. Μαρτυρεί δέ τούτο καί αυτός ούτος ό Φόσκο
λος δ ι’ ϊδίου συγγράμματος ύπό τό πρόσωπον τού 
Διδίμου Κληρικού, δ ι- ού περιγράφων τά  εαυτού έθι
μα, καί έξιστορών δ τι ένεδύετο μέν ώς ΐερεύς,δτι δμως 
ουδέποτε προεχειρίσθη τοιούτος, άν καί πολλάκις 
ύπό πολλών προετρέπετο νά χειροτονηθή, έπιπροσθέ- 
τε ι- « Η τύχη άπό βρέφους μέ κατεύθυνεν είς τό  τ ά γ 
μα τώ ν Κληρικών- άλλ ή φύσις μέ άπέτρεψε τού νά 
γείνω ίερεύς »  (α ). Οθεν μεταξύ τών προτροπών τού
των ό Φόσκολος πάντων έκπλαγέντων, δημοσιεύει 
είς Βενετίαν τήν τραγωδίαν ε Ο Θυέστης » ,  ύπό 
τό κάλυμμα τής όποιας προεθετο νά στηλιτεύστ,, άν 
καί άκροθιγώς. τάς παρεκτροπάς τώ ν  προυχόντων 
τής γηραιάς εκείνη; μεγαλοπόλεως, άμα δέ καί νά 
διοχετεύσω φιλελευθέρας εμπνεύσεις είς τήν κατα- 
πιεζομένην ’ Ιταλίαν.

Τό έργον τούτο παρεστάθη τόν Ιανουάριον τού 
4 797 , εννεάκις κατά συνέχειαν, είς άκρον ένθαν 
σιώντων τών άκροατών. Εκείνο δ ’ δπερ είς τό  ϊπα-

(α) Notizia iniorno a Didimo Cbierico XII.
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κρον έπηύξνίσε τόν θαυμασμόν, ΰπήρξεν ή νεότης 
του συγγραφέως, άγοντος τό τε  τό  4 9 έτος τής ηλι
κία; του καί προσκληθέντος ένθουσιωδώς έπί τής 
σκηνή; δ ι’ επανειλημμένων άνευφημιών τού πλήθους, 
κράζοντος' «  V iva il giovine Greco »  Ζήτω ó νέος 
Ελλην! —  A l άλληγορικώ; ουως κρυπτόμεναι ϊδέαι 
υπό τά ποίημα τούτο τού Φοσκόλου, καί αί απαν
ταχού φιλελεύθεραι εκφράσεις του, έπεσυρον ταχέως 
έπ’ αύτόν τά  κατασκοπικά καί οξυδερκή δμματα τής 
μυριοφθάλμου αστυνομίας, ώστε συνελήφθη καί ένε- 
κρίθη ώ ; μέλος άντιπολιτευομένης φατρίας. Πάντες 
έθαύμασαν τό τε  τήν όντως Ελληνικήν αύτοϋ παρρη
σίαν καί σταθερότητα, δ ιότι προετίμησε νά πάθη 
αύτός, ή νά γίνφ παραίτιος δυστυχιών εις άλλους. 
Κ α ί οΰτω ΰπήκουσε καί έν τή  περιπτώσει ταύτη, 
τάς συμβουλάς τής έαυτοΰ μητρός, λεγούσης αύτώ 
ώς άλλη Σπαρτιάτις' a Ουγε, μυριάκις προκρίνω σύ 
μ.όνος νά ύποστή; οϊανδήποτε ποινήν, ή νά στιγμα- 
τισθή; ώ ; προδότης των πολιτικών φίλων σου. » 
Α λλά  πλήν τού «  ©υέστου » ,  δν αφιέρωσε τώ  Β. Αλ· 
φιέρτι, συνέθηκε καί τάς τραγωδίας Ajaee καί Ric- 
ciarda, εξ ών ή μέν παρεστάθη έν Μεδιολάνοις τήν 
9 Δεκεμβρίου 4 811, ή δέ δεύτερα εις Βονωνίαν τήν 
17 Σεπτεμβρίου 1818 ' ταύτην τυπώσας έν Λονδίνω 
τό  1820, άφιέρωσε τώ  λόρδω ’Ιωάννη, Ρούσσελ.

Ó Φόσκολος ήσπάζετο ιδιαζόντως τά  έθιμα τής 
γενεθλίου αύτοϋ γής, τής Ζακύνθου, καί πανταχοϋ 
ώ ; Ζακύνθιος έγιωρίζετο ' έτε'ρπετο δέ όμιλών τήν Ελ
ληνικήν, καί πολλάκις έν ταϊς έπιστολαϊ; αυτού ανα
φέρει τεμάχια Ελλήνων ποιητών καί συγγραφέων. 
Εκτός δέ των επιστολών αύτού, οσας νεοελληνιστί 
έχομεν γεγραμμένας, άναγινώσκομεν έν επιστολή 
οταλείση πρός τόν Ίωάννην Βοδόνην τό  4 802 τάδε' 
ο Ε  per gii ξένα δώρα eh o ebhi da voi. »  Εν έτέρα 
πρός τόν Ψερδινάνδον Αριβαβένην ( ΐ  806 ) εύρίσκομεν 
τήν φράσιν ταύτην' α Εν δοιή μάλα θυμό;,» έν άλλη, 
πρός τόν Ιππόλυτον Πινδεμόντην, 1807, «Α ΐέγα καί 
περιβόητον έργον »  καί παρακατιόντες έν τή  ίδιοι, 
σ Τοΐς δ έργοις καί τάν ψυχάν προτέθηκα » ,καί πλεϊ- 
στα άλλα άπερ παραλείπομεν (α).

ό τ ι  δέ τής άρχαίας ήμών γλώσσης έγκρατέστα- 
τ ο ;  ό Φόσκολος υπήρχε, πλείστας έχομεν τά ; μαρ
τυρίας. Παραλείποντες ό τ ι πρός τήν Κόμησσα-, δ ’ -Λ λ- 
βανυ έγραφε β Δεδιδαγμένος εις τό  Ελληνικόν άλ 
φάβητον, εϊτα δέ νά άναγινώσκω πρώτιστα βιβλία, 
τόν Ξενοφώντα καί τόν Πλούταρχον εις τήν ιδίαν αυ
τώ ν ο'ιάλεκτον » ,  παραλείποντες ό ,τι πρός τόν έν
δοξον Πινδεμόντην περί τής ομηρικής μεταφράσεως 
ελεγεν' « Αναγγείλας αύτώ τήν ΰμετέραν Οδύσσειαν, 
άπεκρίνατο. έαν ό άκόρεστο; Ούγος ό Ζακύνθιος τήν 
έπαινή, αϋτη πρέπει νά είναι αριστούργημα » ,  έχο 
μεν έπί τέλους την παρ αύτού μετάφρασιν τού Ομή 
ρου, περί τή-, οποίαν ήθελε βεβαίως αστοχήσει έάν 
ήγνόει τήν γλώσσαν τού ποιητού. Οθεν είναι αναντίρ- 
ρητον οτι ού μόνον τήν προγονικήν ήμών γλώσσαν έ 
γίνωσκεν, άλλ ότι καί τής γεννήσεώς του γλώσοαν

(α) Βλέπε Epistolario.
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! έκάλει σεμνυνόμενος αύτήν. Ο τε δέ τό 1823, δια- 
μένων έν Αγγλία  μετά τω ν λοιπών όμογενών, ήρω- 
τήθη περί τής πατρίδας αύτού καί γεννήσεώς, Οαρ- 
ραλ.έως άπεκρίνατο, * Greco di nascita, nativo 
di Zante, Veneziano di diritto, esndditto dcll'Inghil- 
terra » .  Τώ  δέ Κυρίφ Βαρθόλδυ.τό 1808 έκ Με- 
διολάνων τά ;  αθανάτους ταύτας λεξεις έγραφεν' «Εν 

.όσιο υπάρχω, δέν θέλω άρνηθή ποτέ όπ  έγεννήθη,ν 
έξ Ελληνίδ ο; μητρός, οτι έθηλάσθην υπό τροφού Ελ- 
ληνίιος, καί ό τι είδον τάς πρώτας τού ήλιου ακτί
νας εις τήν ώραίαν καί ύλήεσσαν Ζάκυνθον, αντηχού
σαν είσέτι έκ στίχων, μέ τού; όποιους ό Ομηρο; καί 
ό Θεόκριτο; αύτήν έπή,νουν »  (α).

Ó ένδοξος όμως ούτος άνήρ δέν έφίλει μόνον τήν 
γλώσσαν καί τήν Επτάνησον έν ή, έγεννήθη, άλλά καί 
απασαν τήν Ελλάδα ώςέκ πλείστων τεκμηρίων άπο- 
δείκνυται. Δ ιότι, κατά τόν βιογράφον αύτού Καρρέ- 
ρην, α άναχωρήσα; έκ τής Ελλάδος μέ τήν ψυ
χήν πλήρη εμπνεύσεων τής ενδόξου εκείνης χώ - 
ρας »  (β), διενήργει δραστηρίω; ύπέρ τής Επτάνη
σου, Πάργας καί λοιπής Ελλάδος, ύπέρ ών καί πολ
λάκις ήβουλήθη νά εγκατάλειψη καί συμφέροντα καί 
στάδιον, όπως, μεταβαίνων αυτόθι, γίνη, επωφελέ
στερος. Καί περί μέν τω ν νήσων, ότε έν Αγγλία  τό 
1 824 κατηγορήθη ώ ; μισθοδοτούμενος ύπό τή ςΡ ω σ - 
σίας, ένεκα τή ; μετά τού αοιδίμου I. Καποδιστρίου 
αλληλογραφίας του, βλέπομεν αύτόν γράφοντα μετά 
μεγίστης θαρραλεότητος τώ  Λόρδίυ Αοερδινω- « Δέν 
άρνολμαι ό τι είχον αλληλογραφίαν άφορώσαν τάς νή
σου; μετά τού Κόμητος Καποδιστρίου άπό τή ; εν 
Βιέννη συνόδου κ .τ .λ .»  Περί δέ τή ; πολυστένακτου 
Πάργας εξέδωκε τήν πολλού λόγου εκείνην πραγμα
τείαν, τά  επίσημα τή ; όποίας έγγραφα έπρομήθευ- 
σεν αύτώ άπό Πετρούπολη ό αείμνηστο; Καποδί- 
στριας, όστις τήν 7 Ιανουάριου 1820 πρός τόν Φό- 
σκολον εγραφεν' α Α ί πρός επιτυχίαν τών υποθέσεων 
τή ; Πάργας μέριμναι είσίν άρισται. Τό έργον σας έκ- 
δοθησόμενον θέλει φέρει καλόν αποτέλεσμα, καί ελ
π ίζω  πολύ. Λυπούμαι διά τήν βραδύτητα τών έ γ 
γραφων τών άναγκαιούντων εί; τά έργον σας περί
τώ ν νήσων. . . Αντιγράφονται ύπ έμ ού ..............Οί
εϊς τά ; νήσου; ήμέτεροι κατ’ αύτήν τήν ώραν πρέπει 
νά ήναι πεπληροφορημένοι περί πάντων. Αλλ ’ ό’περ 
δύναται νά έμπνευση) θάρρος εί; αύτού; θέλει είσθαι 
τό αποτέλεσμα τού έργου σας. Τούτου ένεκα σά: έξ- 
ορκί,,ω νά ένασχοληθήτε εί; αύτό μ ετ’ ενθέρμου ζή 
λου »  (γ ). Ταύτην δέ τήν πρός,τήν Ελλαδα τού Φο- 
οκόλου αγάπην άρκούντω; γινώσκων καί ό ύπέρ τής 
Ελληνικής ελευθερίας έν Σφακτηρία πεοών αθάνατο; 
Σάντορρε; Σάντα-Ρόζα;, άμα δέ καί τήν επιθυμίαν 
•ί,ν είχε ϊνα μεταβί, καί ζήση) έν Ελλάδι, εϊ; επίλο
γον επιστολή; του τινός πρό; τόν Φόσκολον έλεγεν' 
«  Είθε ό Θεό; νά ένωση, ημάς ύπό τόν ουρανόν τών 
δυο μόνων μερών τού κόσμου, άτινα τοσούτον άγα-

( » )  Episiol. Vol. i.

€) Luigi Carrcr IV.
( γ  Carlcggio del Conle Giovan. Capodistria.
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πώ, τήν ’ Ιταλίαν καί Ελλάδα, τροφών τώ ν άγνωμό- 

νων λαών τής Ευρώπης ! ο
Ενώ δεέτριβεν έν Βενετία, ώ ; είδομεν, τό  κατά 

τή ; τυραννία; μισός του άφ ένός, καί τά  ύπέρ τή; 
ελευθερία; αισθήματα αύτού άφ ετέρου, έπί τοσού 
τον έκορυφώθησαν, ώστε έβ άσθη νά εγκατάλειψη διά 
παντός τήν 'Ιταλίαν, καί το ι περιλαμβά-.ουσαν το 
τιμαλφέστατον πάντων τών έπί γής όντων διά τόν 
Φόσκολον, τήν προσφιλεστάτην μητέρα του. Διατρέ- 
χων μόνο; πλεϊστα τή ; Ευρώπης μέρη καί διαπεέ- 
πων πού μέν διά τή ; φιλελευθερίας του, πού δέ διά 
τού ποιητικού καλάμου του, πού διά τής άπόκαθέ· 
δρα; διδασκαλία;, καί αλλαχού δια τής μετά άπα 
ραμίλλου αύταπαρνήσεω; στρατιωτικής υπηρεσίας, 
εχθρό; αδιάλλακτο; τώ ν τυράννων τής άνθρωπότητο; 
κκί φίλο; θερμότατος τής αθανάτου ελευθερίας, σώ 
ζετα ι έπί τέλους μετά σπαραξικάρδιον διωγμόν εί; 
Αγγλίαν, όπου τά  τέκνα τή ; Αλβιόνη;, γνωστόν ό'ν- 
τα  έκ τώ ν συγγραμμάτων του, φιλοφρονώ; αύτόν 
υποδέχονται, καί εκλέγει πρό; διαμονήν τήν πόλιν 
τού Λονδίνου,

Εί καί δριμύς εις τά ; έκφράσεις, σαρκαστικός είς 
τάς προσβολάς, δηκτικός άμα δέ καί σοφιστικό; εί; 
τάς λογομαχίας καί λίαν ευερέθιστο;, όσάκι; συνδιε- 
λέγετο ώ ; καί μετ’ αύτών τών έπιστηθιωτέρων του 
γνωρίμων, άπέκτα όμως πανταχοϋ φίλου;, οϊτινε; καί 
ήγάπων καί έτίμων είλικρινώ; αύτόν. Η όμιλία του 
περιστοεφομένη πάντοτε έπί ιστορικών γεγονότων καί 
σχεδόν αείποτε ποικΟ,λομένη διά ποιητικών εικόνων 
δλ'ως νέων, όλω; φυσικών καί άνεπιτηδεύτων, έγοή- 
τευσε τούς ακούοντας, ώστε απερχόμενοι διεκήρυτ- 
τον τόν νοϋν καί τήν μ,άθησιν τού ά-δρός. Ατεχνής 
ή το  ή ευγλωττία  του, αύτοσχεδίαστα τά  σχήματά 
του, τά  δέ συμπεράσματα του έξήστραπτον καί ή- 
κτινοβόλουν πα-ταχόθεν ώ ; πολύγωνοι άδάμαντες. 
Διό καί έν τώ  συγγράμματι α Notizia intorno a 
Didimo Chierico »  δι’ οΰ ιχνογραφεί αύτός εαυτόν 
λέγει' «  Εϋχαρίστως τόν ήκροάζοντο' άλλ' άγνοώ 
πόθεν έλάμβανε τοσαύτην ύλην, δ ιότι πολλάκι; έ- 
φλυάρει ολόκληρον εσπέρας. »  Π φύσις όμως έπιδα- 
ψιλεύσασα αύτώ τοσαύτα σπάνια προτερήματα, τόν 
έστέρησε τής καρτεροψυχίας, μεθ’ ής πλείστους άλ
λους έπροίκισεν. 0  Φόσκολος είχε ψυχήν είς άκρον 
άγαθήν καί εϋαίσθτ,τον, ώστε μικρά και άπροσδοκη- 
τος σύμπτωσις ήρκει νά κατακαλύψιρ αύτόν μέ τό 
ζοφώδες νέφος τή ; μελαγχολίας. Αίφνης αί κινήσεις, 
αί όρμαί, ή φαντασία, α ίίδέα ιτου  κατεστελλοντο, οί 
σπινθηροβολούντε; οφθαλμοί του έχαυνοϋντο, τό ρο- 
δόχρουν πρόσωπόν του ώχρ α, τά  έ'ωγκωμένα χείλη 
του συνεστέλλονΤο, καί ό όλω; χαρίεις, γλυκύς καί ά- 
γαπητός Ουγος, μετεβάλλετο έν ακαρεΐ είς μισάνθρω - 
πον. Πολλάκι; ό φλοίσβος ένός ρύακος,τό περί τό εσπέ
ρα; μονότονον κελάδημα νυκτερινού πτηνού, μία όλω; 
γαληνιαία καί άστερόεσσα νϋξ,ή ή δι’  άργυροπλάστων 
νεφών διατρέχουσα σελήνη, έγίνετο αύτώ πρόξενο; 
ακουσίων στεναγμών καί άνυπερβλήτου λύπης. Διά 
τούτο, κατά τόν Δίδιμον Κληρικόν, β εϊς τόν περί
πατον ήθελε νά όδεύφ μόνος, ή διελέγετο μετά προ

σώπων άτινα πώποτε δέν είχεν ίδει. »  Περί δέ τόν 
Ιούνιον τού 18 14 έγραφε πρό; φίλον του' α Ελπίζω 
ότι τό  νέο·/ έτος δέ- θελει μέ ευρεΐ εί; Μεδιολανα, 
ένθα καί οί τών Εκκλησιών κώδωνες κατεστάθησαν 
άκολάστω; αδιάκριτο’.' καί ό πλησίον μου άγιο, Βαρ
θολομαίο; τιμωρών με ό τι δέν είμαι πολύ ευσεβής 
πρό; αύτόν, άν και καθ όλας τά ; έορτάς ακροώμαι 
είς τό θυσιαστήριόν του τήν ιερουργίαν, μετέπλασε 
τούς ίερεΐ; του εις διηνεκείς κωδωνοκρούστας, όπως 
έκδέρωσι τά  ώ τά  μου. Κρούουσι τους κ ώ ’ίωνας καί 
όταν γράφω, καί τούς κρούουσιν οΰτω πως, ώστε νά 
ένοχλώσι καί δύο νέους έρώντας αλλήλων, πολύ δέ 
μάλλον εμέ τόν ταλαίπωρον τόν κατεχόμενον ύπό 
ερημικής μελαγχολίας »  (a). Iva έννοήσωμεν καλώ; 
τήν όλω; μοναδικήν μελαγχο/ιαν του, άρκεϊ νά ανα- 
γνώσωμεν τό λαμπρόν αύτοϋ μυθιστόρημα Ultime 
iettere di Jacopo Orlis, ώ ; πανομοιότυπου δε τής 
συμπ;ριφοράς τών παθών καί τών αισθημάτων του, 
τό έτερον αύτοϋ αριστούργημα Didimi 11ν[ ercalyp- 

seos.
Év τοσούτω τά  υπέρογκα έξοδα τής πρωτευού- 

σης τής Αγγλίας, ένθα ούκ ολίγον διέτριψε, καί ό 
θορυβώδης όρίζων τή ; βιομηχανικωτέρας ταύτη ; τώ ν 
μεγαλοπόλεων, ήνάγκασαν αύτόν νά αποσυρθή είς 
κώμην τινά £ξ μίλια μακράν τ ·ϋ  Λονδίνου. Διατρι
βών ενταύθα καί καταμαστιζόμενος ύπό πόθου πρός 
τήν πατρίδα καί ύπό ανυπερβλήτου πενίας, μανθά
νει περίλυπο; τόν θάνατον τής μητρός του.

Καταβληθεί; άπό τά ; τοιαύτας περιπετείας τού 
βίου του ήσθέ-.ησε βαρέως έν Αγγλ ία , καί μόλις πέν
τε  ή |ξ φίλοι έπεσκέπτοντο αύτόν, μεθ’ ών καί ό 
αίδέσιμος ίερεύς ί’ ιέγος καί ά φιλάνθρωπος Οΰδσων 
Γόρνεϋ, οΐτινες άχρι τών τελευταίων στιγμών του 
προςήνεγκον αύτώ μεγίστας ανακουφίσεις.

Εν τώ  διαστήματι τής πενταμήνου άσθενείας του, 
καί έμελέτα, καί συνέγραφε, καί ψυχαγωγούμενος 
έξήρχετο είς σόν μονήρη περίπατόν του. Γενόμενος 
δέ έπί τέλους είς τό  έπακρον ύδρωπικός, τελευτά μέ 
άπερίγραπτον γαλήνην ψυχής, μεταξύ τών όλιγίστων 
εκείνων φίλων του καί τών θρησκευτικών παραμυ
θιών τού κανονικού 'Ριέγου, τήν 10 τού Οκτω
βρίου 1827.

Κ α τ εκείνον τόν χρόνον ό αείμνηστος Κόμης Ιω . 
Καποδίστρ ας, ερχόμενο; ι'να άναδεχθή τάς ήνίας τής 
νεοσυστ/,θείση; Ελληνικής κυβερνήσεως, καί διαβαί- 
νων έκ Λονδίνου, έπεσκέφθη καί τόν λίαν ΰπ' αύτοϋ 
τΐυ ώμεοον Φόσκολον. Αλλά φεϋ ! . . . ή στιγμή ε 
κείνη τής έπισκέψεω; ήτο ή σοβαρά στιγμή, καθ ήν 
ά Φόσκολος καταλείπων τά  γήινα, έγίνετο πολίτης 
έντελεστέρου κόσμου.

Εν τούτοι; ή κηδεία τού νεκρού αύτού γίνεται ό- 
λως ταπεινή, άσήμαντος, άδακρυς, εν ένί λόγω τοι- 
αύτη, όποίαν ό αύτός Φόσκολος περί τά ; άρχάς τής 
ζωής του, γράφων πρός τήν αγαπητήν του Ζάκυνθον 
προφητεύων είπε'

t · )  Ε| islclariodi L'g. Foscolo.
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Νύ ρι'ίι mai tocchcrí» le sacre sponde 
Ove il mió corpo fanciulletto giacque, 
Zacinto m ia , ...............................
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Tu non altro che il canto avrai del figlio 
O materna mia terra j a noi prescrisse 
II fatto i 11 a c r i m a t a s e p o l t u r a .

Συνωδεύθη δέ ó νεκρό; αύτού υπό τώ ν πέντε ή £ζ 
φίλων του προεζάρχοντος του σεβασμίου πατρό; 'Ριέ 
γου, καί έτάφη έν τώ  κοιμητηρίω τού πλησιεστέρου 
χωρίου Chiswick. Ó τάφος του μ ετ’  ολίγου; μήνα; 
έκαλύπτετο υπό λίθου τεθέντος διά προνοίας τού εν 
Λιβερπονλ διαμένοντος φίλου του Ουδσωνος Γόρνεύ, 
έφ’ ου άνεγινώσκετο ή επιτύμβιος αυτή’

Ugo Foscolo 
Obiit. X IV . die. Septembris 

A . D . 1837, 
xtatis. 51.

ή  επιγραφή όμως αυτή είναι έσφαλμένη, ού μόνον 
κατά την Ημερομηνίαν, ώ ; άποθανόντο; εκείνου τήν 
1 0 τοΰ Οκτωβρίου καί ούχί την 1 4 τοΰ Σεπτεμβρίου 
μηνός, άλλά καί κατά την ηλικίαν ώ ; γεννηθέντο; 
τό  1778. Ó Φόσκολο; άρα ότε άπέθανε διέτρεχε τό 
50 καί ούχί τό  52 έτος τής ηλικία; του.

Τόν άοιρον θάνατον τού Φοσκύλου συντ,σθάνθη βε
βαίως άπας ό φιλολογικό; κόσμος. Αλλ ’ ό Ούγος 
Φόσκολος ώς άρχήν σταθεράν καί άπαράγραπτον έ- 
πρέσβευε α Τά ζην πολύ, χείριστον», καί την άρχήν 
ταύτην έδικαιολόγει λέγων ότι «  τό  γήρας αίσθάνε 
Tat μετά πεφοβισμένης συνειδήσεω; τούς ελέγχους, 
όπόταν εις τόν θνητόν δεν άπομένη ισχύς καί χρόνο; 
ποό; έπανόρθωσιν τοΰ βίου του. iNotijña intorno a 
Didimo Clierico V I I . )

Εν Ζακύνθω 1861.

H. K A T ÍA M IIS  

•Ιβριύς.

Γ Ω Σ ΙΚ Η  Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ  ΕΝ Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ ΙΣ .
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Τήν 30 τού παρελθόντος Αύγουστου έτελέσθησαν 
έν Παρισίοις τά  εγκαίνια 'Ρωσική; εκκλησίας, οικο
δομή θείσης δαπάν/ι τοΰ αύτοκράτορος τής 'Ρωσίας, 
τής ιερά; αύτή; συνόδου, καί ιδιαιτέρα·.; συνεισφοραίς, 
καί πρύ πάντων έπιμελεία τοΰ σοφού καί σεμνοβίου 
εφημερίου αύτής Βασιλιέφ.

Κ ειτα ι 5έ ή εκκλησία αδτη εις την όδόν τού 
Σταυρού κατά την συνοικίαν τού προαστείου τού ά 
γιου Ονωρίου, καί έχει μήκος 28 ¡«τρ ω ν  καί ίσον 
πλάτος. Ό  μέγας αύτή; θόλο; εχει ύψος έσωτερικώ; 
μέν 30, έςωτεοικώς δέ 48 μέτρων μετά τού σταυρού, 

βπίκειται δέ τό  δλον τής οικοδομής επί κρύπτης

ή ΰπεγείου, καί διά τούτο φέρει εις αυτήν, ώ ; φαί
νεται εις τό  παρατιθέμενου σχεδιογράφημα, κλίμας 
ένδεκα ε/ουσα βαθμίδας.

Τής οϊκοδομ,ής τά  θεμέλια κατετέθησαν τόν Φε
βρουάριον τού 1849 έτους, διήρκεσε δέ δέκα έτη 
καί ήμισυ περίπου.

Ο ρυθμός τής εκκλησίας, καί τοι βάσιν έχων τόν 
βυζαντινόν, είναι μάλλον μικτός, δηλαδή μετέχει 
τω ν τροπολογιών τάς όποιας έπέφεραν οι 'Ρώσοι εις 
αύτόν, συμφώνω; πρός τά ; εγχωρίους περιστάσεις 
καί τάς κλίσεις τού λαού τής Ρωσίας. Τοσαύτη μά
λ ιστα  ή σύγκρασις αΰτη, ώστε ή αρχιτεκτονική τώ ν 
εκκλησιών έν 'Ρωσία άπέκτησεν ίδιον χαρακτήρα, 
τόν όποιον καί ώνόμασαν βυζαντινομοσχοβιτικόν.

11 έν Παρισίοις οίκοδομηθείσα έχει σχήμα ελλη
νικού σταυρού, καί εις τό  μέσον θόλον περίχρυσου 
πυραμιδοειδή, έφ’ ού ύψούται σταυρό;’ άλλά καί εις 
τάς τέσσαρας γωνίας τής εκκλησίας ύψούται άνά είς 
μικρότατος θόλος τού αύτού σχήματος, ούχί όμως καί 
τού αύτού ύψους.

Οί πέντε ούτοι θόλοι έχουσι ταύτην τήν συμβο
λικήν ιδέαν’ ό μέν υψηλότερος έξεικονίζει τόν Ίησοϋν 
Χριστόν, κέντρον καί αρχηγόν τής εκκλησίας, οί δέ 
τέσσαρες άλλοι τούς Εύαγγελιστάς, οΐτινες έτήρησαν 
διά τής γραφής τό  κήρυγμα τού Διδασκάλου, καί οί 
κώδωνες, τούς οποίους κρεμώσιν ώ ; έπί τό  πολύ είς 
τούς μικρότερους θόλους, σημαίνουσι τήν φωνήν τού 
Χριστού καί τώ ν Αποστόλων αύτού,καλούντων τούς 
ανθρώπους είς τήν αλήθειαν.

Η έκκλησία διαιρείται, κατά τήν άρχαίαν ελλη
νικήν συνήθειαν, είς τρία’ είς νάρθηκα, βασιλικήν καί 
άγιον βήμα. Τοιαύτη ήτο ή διαίρεσις τού έν Ιεροσο- 
λύμοις ναού γενομένη κα τ’ εντολήν τού θεού.

Α ϊ εικόνες έζωγραφημέναι κατά τόν ρωσικόν ρυθ
μόν, είναι ώραιόταται’ οί τοίχοι κατακαλύπτονται 
γραφαίς, καί τερ ί τόν μέγαν θόλον όπου παρίσταται 
ό Ιησούς καθήμενος έπί τών Χερουβείμ καί εύλογών 
τούς πιστούς, άναγινώσκονται ταύτα έκ τής πρός 'Ε 
βραίους επιστολή; ( δ ',  14 —  16)’

α "Ε χ ο Γ t í c  ουν άρχιερ/α ρ ίγ α ν ,  διε.ίη.ΙυΟύτα 
ΐονς  ουρανούς, Ίή σ ο υ ν  τόν  υίον τοΰ θ εό ν , χ ρ α · 
τώμεν τής ύρο.ίογϊας. Ο ύ γάρ ίχ / ρ εν  ά ρχ ιερ ία  
μη δυνάρενον σιψπαΟήσαι τα ις  άσθενείαις ή/ιών, 
m .n ip a o p ir o r  δ έκα τα  π ά ε τιι καθ' ομοιότητα  χ ω 
ρ ίς  Αμαρτίας. Π { οσερχόρεθα ουν ρ ε τα  ηαρρηοίας  
τώ  θρόνα τής χ ί ρ ι π ς ,  i r a  .Ιάβωρεν ε.ίεον , xal 
χ ά ρ ιν  ενρω ρεν είς ι ϊ ·  καιρόν βοήθειαν. »

II ρό τής άνεγέρσεω; τής έκκλ.ησίας ταύτης ή έν 
Παρισίοις ρωσική πρεσβεία είχε ναΐσκον κατά τήν 
όδόν Berri* άλλ ’ έ πειδή καί εύτελής. ήτο καί πολλά 
μικρός τήν χωρητικότητα, ένώ πλήθος ’Ρώσων δια- 
τρίβουσιν είς τήν μεγαλόπολιν εκείνην, άπεφασίσθη 
νά οίκοδομηθή ή εκκλησία περί ή; όμιλούμεν καί νά 
άνχτεθή τώ  άγίω ’ λλεςάνδρω τώ  έπικαλουμένω 
Λεύσκνι.

’Εν Παρισίοις διατρίβουσιν άπό τίνος άπειροι οπα
δοί τής ’Ανατολικής Εκκλησίας, καί μάλιστα "Ελ
ληνες, καί διά τούτο άναπόφευκτον, καθ’ ημάς, νά
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ίδρυθή έκεϊ καί ελληνική έκκλησία. Έγράψαμεν 
τούτο καί πρό τριών ετών, καί σήμερον φρονούμεν 
άναγκαΐον νά έπαναλάβωμεν ό ,τ ι είπομεν τό τε ’
«  ’ Αλλά πρός τήν ένέργειαν ταύτην τής έν Πα
ρισίοις ελληνικής αποικίας απαιτείται καί ή πρό
νοια τής έλληνικής κυβερνήσεως. Δεν αρκεί νά καυ- 
χάτα ι ό τι έχει καί είς τάς έσχατιάς τής γής εμπό
ρους καί λογίους καί ναύτας’ πρέπει αύτή νά κραττ, 
καί νά ύποστηρίζη πανταχού τήν σημαίαν τής φυλής, 
τής πίστεως καί τής γλώσσης’ πρέπει αύτή νά είναι 
πάντοτε καί πανταχού παρούσα, ίνα ένθαρρύν/ι καί 
ήθοποιή καί τιμωρή εί δέον διά τής ηθικής αύτής 
ισχύος τούς Έλληνας’ τούτο καί χρέος, καί συμφέρον 
αύτή. Τριακόσιοι καί έπέκεινα Έλληνες, άδιάφορον 
άντινες  είναι καί έκ τώ ν έκτος τής έλευθέρας Έ λ -

'  Ρ ω σ ικ ή  Έ χ .-.Ιη σ ία  i r  Παρισίοις.

λάδος, εϋρίσκονται έν Παρισίοις, καί όμως στερούνται 
εκκλησίας, ένώ καί οί Δάκοι εχουσι. Τό περί δαπά
νη; θεωρώ πρόφασιν ψιλήν καί ένοχον, όσάκις μάλι
σ τα  πρόκειται περί τών ήθών τής νεολαίας, τώ ν θε
μελίων τούτων συμπάσης τής έλληνικής κοινωνίας. 
Πλήν τούτου εΰκολον νά συντηρηθή ό ναός διά τών 
συνδρομών τάς όποιας αενάως χορηγοϋσιν οϊ ομογε
νείς άνευ ώρισμένου σκοπού, άλλ ’ οπω; δαπανηθώσιν 
ώφελιμώτερον. Δέν είναι τάχα έκ τών ώφελιμωτέρων 
καί ή σύστασι; έλληνικής έκκλησία; i.· Παρισίοις;»

Ή  ελληνική κυβέρνησες άς ρ.ή θεώρησή rev πρό- 
τασιν τχύτην ώ ; μικρού λόγου άςίαν.
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—  0 0 0 ----

Άπό τήν ημέραν εκείνην έπαυσα νά ζώ  με τού; 
όμοιους μου’ ώς άνθρωπο; προσβληθεί; άπό ούρέσχι 
(βασκανίαν), έφερα παντού δυστυχίαν. Πάντοτε έφιπ
πο; καί πάντοτε πλανώμενος εί; τά πλέον έρημα 
μέρη, άπέφευγα τήν κοινωνίαν, ή μάλλον άπέφευγα 
τόν εαυτόν μου. '11 ζωή έγεινεν εί; έμέ άνυπόφορον 
βάρος, καί όμως ήτον άδύνατον ν' άπαλλαχθώ άπό 
αυτήν, διότι δέν ήμην πλέον κύριο; τής τύχης μου. 
Έπρεπε νά εκδικηθώ, άλλ.ά πώς; Τόν τρόπον δέν 
είχα άποφασίσει ακόμη φοβούμενος ή μήν ύπερβώ 
παν όριον δικαιοσύνης, ή ρ.ή δέν χορτάσω ικανά τήν 
επιθυμίαν μου τή; έκδικτίσεως. "Οταν δμ.ως είδα τόν 
καρπόν τή; τοιαύτης κακουργίας, έκαμα τόν ορκον 
τόν όποιον όσάκι; ενθυμούμαι καί εγώ τρέμ.ω. Ακού
σατε, Φράγκοι . . . Ώρκίσθην είς τό ψωμί καί είς τό 
άλας, είς τόν σταυρόν καί εις τό σπαθί μου, είς τά 
κόκκαλα τού πατρός μου, είς τήν τιμήν τή ; γενεάς 
μου, είς τήν αίωνίαν μου σωτηρίαν, νά πληρώσω έ- 
κατοντάκις τό κακούργημα τών Όσμανλίδων, καί 
τόν όρκον μου έκαμα εμπρός είς τόν Θεόν. 'Π ψυχή 
μου είναι δεμένη μέ τόν όρκον αύτόν, καί τό χέρι 
μου θά τόν ενεργή έως ότου νά έκτελεσθή. Καί, στα- 
θήτε άκόμη’ ώρκίσθην ότι τό δάκτυλον (ό λιχανός) 
τό όποιον έβγαλε τό 'μάτι τή; Μαρίτσας, θά μαρτυ- 
ρήσνι έκατοντάκις διά τήν έκδίκησίν μου επάνω είς 
τόν λ.αιμ.όν τού παιδιού.

Ενταύθα ό Γιάντζο; διέκοψε καί δεύτερον τήν 
διήγησίν του, καί έφάνη ότι συνήγε τάς αναμνήσεις 
του, ένώ οί οφθαλμοί του παρετήρουν άνήσυχοι τούς 
ξένους.

—  Φράγκοι, έπανέλαβε μετά μικράν σιωπήν, ό
ταν ή άπόφασις αύτή έγράφθη αμετάβλητος είς τό 
μέτωπον τών εχθρών μου, άνεχώρησα είς Σούμλαν, 
όπου έσυνάζοντο τό τε στρατιώται όλοιν τών τόπων. 
’Αγόρασα άκειβώτατα τά  κ.αλήτερα όπλα, τά  όποια

7 . , , * , \ V  / - .»■
ηυρα εις  τ η ν  α γο ρ α ν  η  εις  τ η ν  ζ,ωνην τ ω ν  α ξ ιω μ α τ ι

κώ ν ο ΐτ ιν ες  ή λ θ α ν  ά π ό  Κ ο υ ρ δ ισ τ ά ν , κ α ί  ένας Ούγ

γρος ά ξ ιω μ α τ ικ ό ς  ύπ η ρετώ ν τ ή ν  Τουρκίαν μ ’  έ π ώ -  

λ η σ ε  τ ά  έξά κ α ννα  π ισ τ ό λ ια  τ ο υ , κ α ί μ ’  έ δ ίδ α ξ ε  πώ ς 
νά  κ α τα σ κ ευ ά ζω  μ ό νο ; μ ο υ  τ ά  φ υσέκιά τ ω ν . Ε ίς  ένα 

ά λ λ ο ν  Γερμ α νό ν έ ό ω κ α  τ ό  ά λ ο γό ν  μ ο υ  κ α ί έπήρα  τή ν  

καραβίναν τ ο υ . Α π ό  εκ ε ί ύ π ή γ α  είς  τ ά  υ π ο σ τ α τ ικ ά  1 

μ ο υ  κ α ί εκ λ ε ξα  μ ε τ α ξ ύ  ε ϊκ ο σ ι νέω ν ά λ ο γω ν  τό  κα- 

λ ή τερ ο ν , τ ό  όποιον τρεις μήνας έ δ ά μ α ζ α - ιδ ο ύ  είνα ι 

α ύ τό  τ ό  όποιον β λ έ π ε τ ε  έ κ ε ϊ κ ά τ ω ' έ χ ε ι  π ό δ ια  έ λ ά -
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ρικόν πλησίον είς την πύλην της Πόλεως. ' Ο Ν . . .  
πάσας έπέρα πολλάκις άπό έκεϊ μέ άλλους αξιωμα
τικούς, καί δπήγαινεν είς έπίσκεψιν ένός προμαχώνο; 
τόν όποιον τό τε κατεσκεύαζαν. Μίαν βραδ-,άν έπήςα 
τά όπλα μου, ¿κουκουλώθηκα μέ τήν γούνάν μου, καί 
ανακατώθηκα μέ τήν συονδΰν του,·, μεταξύ πολλών 
ξένων ιππέων- όταν -ήλθαμεν είς τήν Σ τα ρ π ο ΰ .ί τ ιψ -  
π/α, οί όσμανλίδες αξιωματικοί έτρεχαν κατά τήν 
συνήθειάν των είς τήν πλατείαν. Τό άλογον τού Ν... 
πασά, τό  όποιον ήτον τουρκομάνον, δέν άργοπόρησε 
νά περάσφ όλα τά άλλ.α. Έ τρεξα τό τε καί έγώ κα
τόπιν του μέ τά έδικόν μου. Καί όταν έφθασα καμ- 
μίαν έκατοστήν βήματα μακράν άπό αύτό, έκέντησα 
τό άλογόν μου καί έρριψα τόν χαλινόν είς τόν λαιμόν 
του. 1‘υνειθισμένον νά ύπακούη καί είς τό παραμικρόν 
μου νεύμα, ήλθε πλησίον είς τό άλογον τού πασά ώς 
τρομερός άνεμοστρόβιλο;- καί άμέσως τόν άρπαξα καί 
τόν έρριψα όπίσω είς τήν ράχιν τού έδικού μου α
λόγου, μέ τό κεφάλι καί τά πόδια κρεμασμένα. Έ 
κέντησα τότε περισσότερον τό άλογόν μου, τό όποιον 
άν καί έφερε διπλούν βάρος έπήδησεν ώς λύκο; κυνη- 
γούμενος άπό σκύλους, καί εντός ολίγου μ’ έχασαν 
όλοι άπό τά  μάτια τους, καί εκείνοι οί όποιοι μέ 
κατεδίωκαν. Έ τρεξα είς τό μέρος τού ποταμού. "Ο
ταν έφθασα είς τόπον έρημον καί κατάλληλον διά 
τήν έκπλήρωσιν τού σκοπού μου, άφήκα τόν εχθρόν 
μου, ό όποιο; έ'πεσεν ώς πτώμα κατά γης. Έπέζευσα 
καί έγώ, καί τόν έδεσα σφιχτά σφιχτά μέ σχοινί τό  
όποιον είχα μαζή μου. Ή  λειποθυμία του διήρκεσε 
πολλήν ωραν, έως ότου νά συνέλθν). Άφού μέ είδε, 
μ’ ¿γνώρισε καί έμεινεν ώς άπολιθωμένος, έννοήσας 
τ ί  τόν έπερίμενε.

—  Ν  . . . πασά, είπα, ένθυμήσου τήν Γρέβρνια* 
ένθυμήσου τόν Γιάντζο τόν τζορμπατζή, εκείνον τού 
όποιου άτίμασες τήν κατοικίαν παραβάς τούς νόμου; 
τής φιλοξενίας . . . αύτός λοιπόν ό Γιάντζος, ό άτι- 
μααθείς, κρατεί τήν ζωήν σου είς τά χεριά του- έγώ 
είμαι κύριος νά σέ τιμωρήσω. Εάν ό θεός σου ήτον 
¿δικός μου, θά ήσουν άξιος χιλιων θανάτων διά τό 
κακόν τό όποιον μέ έκαμες- πλήν είσαι άπιστος, 
ασυνείδητος καί κακούργος. Ή  ψυχή μου είναι κα
ταδικασμένη- μόνη τιμωρία αξία σού, είναι τό νά 
παραδώσω τό  σώμά σου είς τού; λύκους καί τούς 
γύπας.

•—  Σκύλε άπιστε,άπεκρίθη ό αγέρωχο; Οσμανλής,- 
έάν μέ συγχωρήστ,ς, θά σπείρω τόν άγρόν σου μέ γρό- 
σεα καί θά ύψώσω τήν οικίαν ,σου υψηλότερα άπό 
τήν οικίαν όλων τών βουλγάρων ραγιάδων. Θά υιο
θετήσω τό τέκνον τής χριστιανής- καί άν είναι άρσε- 
νικόν, θά τό κάμω έμίρην καί θά γείνη πασάς ώ ; έ-
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ρου, π λ ευ ρ ά  λ ύ κ ο υ  κ α ί μ έσ η ν  βουβάλου. Μ έ τ ά  ό π λ α

ίρχηγός τής φρουράς, πριν φθάσουν οί 'Ρώσοι είς 
:όν Αούναβιν. Εί; τήν πόλιν εύρίσκοντο τότε πολλοί 
ιξιωματικοί εργαζόμενοι είς τά  τείχη ύπό τάς δια- 
ταγάς τού Μουσάπασα. Κατέλυσα είς χάνι βουλγα-

γώ - έάν όέ είναι θηλυκόν, θά τό βάλω είς τά χαρέ
μι τού παόισάρ' θά γείνης πλ.ούσιος καί δυνατός, 
ίσος μέ ημάς. Τά φλουριά καί ή δυναμις θά έξαλεί- 
ψουν όλα τά  κακά. Ήμάρτησα είς τόν νόμον τού 
προφήτου, πλήν ή νέα ήτον ώραία καί έφερεν όπλα 
Ικανά νά φονεύαουν όλας τάς ψυχάς. Λΰσέ με λοιπόν 

| καί άφες με νά αναχωρήσω, Οά φυλάξω τά ; ύποσχέ- 
! σεις μου. 'Ορκίζομαι μά τήν άγίαν Κααβά καί μά
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τόν τάφον τού προφήτου. Έάν σέ χρειάζεται όμως 
ή ζωή μου, πάρε την μίαν ώραν προτήτερα- όλοι άνή- 
κομεν είς τόν άλλάχ κ.αί είς αύτόν έπιστρέφομεν.

■—  Πήγαινε λοιπόν, άνέκραξα, νά εΰρη,ς τόν θεόν 
σου είς τήν κόλασιν, καί έβύθισα τρις τό χαντσάρι 
μου είς τόν λαιμόν του- κατηραμένον νά είναι όπως 
σύ όλον σου τό γένος.

Τό αίμά του ¿κοκκίνισε τήν γην- άλλ’ αύτή ή
τον ή πρώτη σταλαγματιά τού χειμάρρου, ό ό
πιο; πρέπει νά ξεπλύνη τήν προσβολήν μου, καί 
άφού έκοψα τό δάκτυλόν του, άφήκα τό πτώμα του, 
όπου ήτον, καί άνέβην είς τό άλογον διά νά ύπάγω 
είς άναζήτησιν άλλων θυμάτων.

Ιδού διατί, Φράγκοι, μέ ονομάζουν Γιάντζον Αϋ- 
δούκ. Έ κτοτε τά  όπλα μου είναι ό μόνο; μου νόμος, 
καί τό χέρι μου δέν έπαυσε νά κάμνη δικαιοσύνην. 
’Από τό Βιδϊνι είς τήν Σούμλαν, καί άπό τήν Σούμ- 
λαν είς τήν Σιλίστριαν, τό όνομά μου παγόνει τού; 
Όσμχνλίδας. Αισθάνονται ότι ή ζωή των είναι είς τά 
χέρια μου καί ότι δέν ήμπορούν νά τά  άποφύγουν. 
Ούτε ή δύναμις ούτε τά  στρατηγήματα έπιτυγχά- 
νουν έναντίον μου, διότι τά  όπλα μου είναι άλάνθα- 
στα, τό χέρι μου τρομερόν, τό  βλέμμα μο. όξύ καί 
τό άλογον άσύγκριτον. Γεννημένος έδβ, γνωρίζω καί 
τάς καλύβας, καί τού; βράχους, καί τά  δένδρα, καί 
όλα τά  κατατόπια,καί έν καιρώ άνάγκης μεταχειρίζο
μαι ώ ; καταφύγιον, ώ; τόπον ένέδρας, καί αύτάς τάς 
βάτους. Ένω οί έχθροί μου περνούν τόν καιρόν των 
διασκεδάζοντες ή καταγινόμενοι, έγώ μένω άγρυπνος. 
Πόσους έσφαξα ένω έκοιμώντο! άλλοι πάλιν έκεραυνο- 
βολήθησαν άπό τάς σφαϊράς μου μεταξύ τών στρατι
ωτών των έν σταθερά μεσημβρία . . . Κάθε ημέραν 
προσθέτω ένα θάνατον εί; τόν λογαριασμόν μου . . . 
"Αμποτε νά έκπληρωθή έντό; όλίγου τό χρέος αύτό!

"Οτε ¿τελείωσε τήν διήγησίν του ό Γιάντζος έ- 
στήριξε τού; δύο χγκώνάς του έπί τής τραπέζης, καί 
έβαλε τήν κεφαλήν εί; τάς δύο του χεϊρας ώς άν 
κατεβλήθη άπό τό βάρος τού τρομερού χρέους τό ό
ποιον έβάρυνε τήν συνείόησίν του. Είς τήν Οέσιν αυ
τήν, καθ’ ήν ή μέν μαύρη κόμη του έπιπτεν ώς χαί 
τη  είς τού; ώμους του, τά δέ πυκνά βλέφαρά του έ- 
μισόκλειαν τού; οφθαλμούς του, ώμοίαζε λέοντα κο- 
ρεσθέντα μέν άπό αιμα, περιμένοντα όμως νέον θύμα. 
Ό  συνταγματάρχης, είς τού όποιου τά  ώτα άντή- 
χουν ετι όσα πρό μικρού ήκουσε, τόν παρετήρει μέ 
βλέμμα ψυχρόν καί όξύ, βλέμμα ανθρώπου έξοχου1 
τού όποιου τήν κρίσιν τίποτε δέν ταράττει. Εγώ δέ, 
είς τού όποιου τήν καρδίαν έγεννήθησαν άλληλ.δια- 
δόχω; διάφορα αισθήματα, συμπάθεια, έλεος, άηδία, 
άπορία, περιέργεια, φρίκη . . . διέκοψα πρώτος τήν
σιωπήν.

—  Σύ, ό όποιος καυχάσαι οτι είσαι χριστιανός, 
είπον είς τόν Γιάντζον, πώς άγνοεΐ; ότι τό έγκλημα 
δέν πρέπει νά τιμωρί,ται δι’ άλλου εγκλήματος; Α 
ποτρόπαιος είναι 6 ορκος σου- άντί νά σέ δικαιολο- 
γήση σέ καταδικάζει. Δέν σ' έφθασεν ότι εφόνευσες 
τόν αληθινόν ένοχον; Διά τ ί  θυσιάζεις καί τόσους 
άλλους άθώους ; Διότι, ώς καί σύ ό ίδιο; μάς είπες,

έφόνευσες καί πολλούς άλλους Τούρκους- πόσους έφό- 
νευσες έως τώ ρα ;

Τού Βουλγάρου οί οφθαλμοί ήκτινοβόλησαν άστρα- 
πάς- άλλ’ ώ; άν μή έτόλμα ν’ άνοιξη, τά στόμα διά 
ν’ άπο/.ριθή είς τήν τοιαύτην έρώτησιν, άνεσήκωσε 
τήν κεφαλήν, καί έξέτεινε πρώτον μέν καί τάς δύο 
χεϊρας άνοικτάς, έπειτα δέ τήν μίαν μόνην-

—— Τριανταπέντε ! άνέκραξα φρίστων.

Καί έκεΐνος άπήντησε καταφα ικώ; διά νεύματος.

■—  Ίίθελήσατε, Φράγκοι, είπεν έπί τέλους νά μά
θετε τήν ιστορίαν μου- ιδού σάς τήν διηγήθηκα- ήθε- 
λήσατε νά ίδήτε τήν καρδίαν μου, καί ιδού σάς έ
δειξα τάς πληγάς της. Σάς παρεκάλεσα νά μή μέ 
κρίνετε πριν μέ άκούσετε, καί τιόρα μή μ* έρωτάτε 
περισσότερα- τά  γραμμένα είναι γραμμένα. Ήξεύρω 
ότι είναι μέγα βάρος είς τήν συνείδησίν μου ό ορκος 
μου- εμπρός όμως είς τό κριτήριον τού Θεού, τό 
κακούργημα τών Τούρκων, θά βαρύνν, τήν ζυγαριάν. 
Τό χέρι μου λοιπόν δέν θά παύση ενόσω δέν χύ
ση) καί τήν τελευταίαν σταλαγματιάν κατά τόν 
όρκον μου.

—  Δέν άνήκεν είς σέ, είπεν αύστηρώς ό συνταγ
ματάρχης, νά προσδιορίστ,ς τήν τιμωρίαν, άλλά είς 
τήν δικαιοσύνην τής εξουσίας- αύτή μόνη έχει τό δ ι
καίωμα νά τιμωρνί τούς ενόχους κατά τόν νόμον.

—  Είς τήν δικαιοσύνην! έπανέλαβε μέ πικρίαν ό 
Γιάντζος- καί μήπως ύπάρχτ] δικαιοσύνη είς τήν Τουρ
κίαν ; άπό ποιον νά τήν ζητήσω ; Νόμον δέν έχομεν 
άλλον άπό τόν νόμον τού προφήτου των, καί αύτό; εί
ναι ώς μάχαιρα μέ δύο κόψαις, είναι τρομερό; είς τό 
χέρι τών δυνατών, καί άνίσχυρος εί; τό χέρι τών α
δυνάτων. Πού νά παραπονεθώ ; είς τόν ρ ιχ χ ιρ ί  τού 
πασά ; Πλήν ή μαρτυρία τών χριστιανών δέν άξι
ζε·.- πρέπει νά εχη.; μάρτυρας Τούρκους- νά προστρέξω 
είς τόν σουλτάνον είς τήν πόλιν ; άλλά πώς νά κα
τορθώσω ν’ ά/.ούση τήν φωνήν πτωχού ραγιά ; Καμ.-
[Αία ςενη σ η α α ια  

νό; προξένου δέν
με σ/.επάζεΓ τά  λόγια κανε- 

άντηχήσουν δι’ έμέ είς τού; τοί
χους τού διβανίου. Έναντίον λοιπόν τών Όσμανλί - 
δων μόνον κριτήν έχω τόν έαυτόν μου, μόνον μάρ- 
τυρα τά αίμ.α τών θυμ-άτων των, καί μόνην άπόφα- 
σιν τά τουφέκι μ.ου. Σείς, οί όποιοι είσθε άνθρωποι 
τού πολέμου, δίκαιοι, τίμιοι καί γενναίοι, άποκριθήτε 
παρακαλώ είς τήν έρώτησίν μου αύτ/,ν. Τί θά έκά- 
μ.νετε είς τόν τόπον τού Γιχντζου Λϋδούκ ;

'Ο συνταγματάρχης ήτοιμάζετο ν’ άποκριθή, καί 
δέν άμ-φιβάλλω ότι θά έλυε τό ζήτημα μέ όλως στρα
τιωτικήν παρρησίαν, έάν άνέλπιστός τ ι ;  ξένος δέν 
ήρχετο έν τώ  μεταξύ τούτω- έφόρει δέ ό ξένο; ού- 
το ; ένδυμα άλβανικόν- ητο ύψηλός, λεπτό; καί ελα
φρός, καί ώς έφαίνετο ρωμαλέος- τά πρόσωπον του, 
άν καί άνδρικόν καί φαιδρόν, είχεν όμως ήθος άλαζο- 
νείας πλέον άποτροπαίου τής τών Όσμανλίδων. Είχε 
τό βλέμμα αϋθαδες, τόν γέλωτα άγριον καί τόν 
λόγον βραχύν καί τραχύν. Έφερε δέ καί τά κομψό- 
τατον άλβανικόν ένδυμ.ά του κατά τρόπον θεατει- 
κόν, καί έκράτει τουφέκιον πέντε καί ήμ.ίσεως πο-



δών μήκο; έχον, εί; τό  δπιιώ, έστηρίχθη μέ άδια- ι « τ ο  διά νά ευρη λέξει; ικανά; νά έρμηνεΰσωσι τήν
φορίαν. άγανάκτησιν του.

—  Μά τό ψωμί καί τό  άλας, είπε προχωρήσας —  Είπε, Ικραξεν, εί; τόν αύθάδη αύτόν ’Αλβα- 
πρό; ήμά; χωρί; νά μά; χαιρετίση, φαίνεται ότι τρώ - νόν, ό'τι αν δέν φύγνι άπ ’ εδώ άμέσω;, ςεριζόνω τήν
γουν καί πίνουν εί; τίιν φωλιάν τού λύκου, ένώ οί γλώσσαν του με δλα; της τά ; άνοησίας. Έ γώ  δέν
θύλακε; σκύλοι αποθνήσκουν άπό τήν πείναν. Π οιοι; είμαι Τούρκο; ώστε νά υποφέρω έμλιροσθέν μου το ι- 
εί'Οχ :ένοι ; ή ρώτησε παρατηρήσα; ήμά; αύθαδώ;’ I ούτου; ελεεινού;.
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πόθεν έρχεσθε ; τ ί  ζη τε ίτε  εδώ ;
•—  Είπέ μα; σύ πρώτον, είπα μδλις δυνηθεί; νά 

κρατήσω τήν οργήν μου, ποιο; είσαι σύ ό όποιο; έ- 
τόλμησε; νά έμβη,; έδώ χωρί; την άδειαν »α ς  ;

—  Μάσαλα I άπεκρίΟη καγχάσα;, θά είοθε Γάλ
λοι άφού όμιλεϊτε κατ’ αύτόν τόν τρόπον . . . Γίαί, 
θά είσθε αξιωματικοί Γάλλοι άπό τό  στρατόπεδον 
τού Όμέρ-πασα. Τά παλληκάρια δέν πρέπει νά φι- 
λονεικούν παρά διά αίμα Οί Γάλλοι καί οί Ά ρ -  
βανήτε; είναι αδελφοί, καί είναι πάντοτε ενωμένοι ώ ; 
τ ά  πέντε δάκτυλα τού χεριού. Έ γώ  είμαι δ ίρ ϋ ίγ  
ά γα σ ί τού Μοττάρ, ονομάζομαι Τοέλιο Φράσαρη; 
καί δέν κοκκινίζω ούτε εί; τού ; φίλου; μου ούτε εί; 
τού; εχθρού; μου έμπρό;. Πρέπει νά ήξεύρετε δ τι έχω 
/ι.ιονγοι-ρΜ  τού πατά τής Σιλιστρία; διά νά πιάσω 
ζωντανόν ή πεθαμ.ένον ένα ράγιάν βούλγαρον, ό ό
ποιο; έγεινεν άύδούκ καί ονομάζεται Γ ιάντζο;. Έ γώ  
δμω;, Ζρ -μ ρ  βράζω τά  παλαιόχαρτά του;. Ιδού τό  
χα.ίάμ ι (κονδύλιον) μέ τό  όποιον υπογράφω τά  εγ- 
γ'ραφά μου, έπρόσθεσε κτυπ-ήτα; κατά γή ; τό  κοντά- 
κιον τού πυροβόλου του. 'Η  κεφαλή τού γκιάουρα 
έχει δέκα χ ιλιάδε; γρότια εί; τήν Πόλιν, καί εννο
είτε δ τι διά τοιούτον κυνήγι χρειάζεται κυνηγό; ώ ; 
έγώ . Μ' έδειξαν τήν κατοικίαν του, καί έμβήκα μέ 
πέντε Άρβανίται;, διότι μέ είπαν δ τι πολλάκι; έρ
χετα ι ό λύκο; εί; τήν φωλεάν του. Ώ ! ώ  ! ποιος 
ποιο; είναι αύτό; ; άνέκραξεν ίδών αίφνης εί; τά βά
θος τή ; α ί1 ούτη; τόν Γιάντζον καθήμενον ακίνητον. 
Είναι άπό τού; τυντρόφου; σας ; Άπήντητα εί; τό 
χωρίον μερικά άπό τά  πεινασμένα αύτά τσαχά.ί,α  
τής ’Ανατολή;, τά  όποια τρέχουν έδώ καί εκεί διά 
νά εϋρουν κανένα κόκκαλον" αύτό; δμω; μά τόν 
Α λ λ ά χ  θά είναι γουρούνι τή ; Βουλγαρία;.

—  Δηλαδή άγριογούρουνον, Φράταρη άγά, είπεν 
άταράχω; ό Γ ιάντζο ;’ έγώ  είμαι ό Γ ιάντζο; *Αϋδούκ.

—  Σ ύ ! άνέκραξεν ό ’Αλβανό; καγχάτα; ώ ; όρ- 
νεον σαρκοβόρου. ΤΑ  ! ά ! ά ’. τ ί  τρελό'; ε ίμ α ι! Έ 
πρεπε νά τέ γνωρίσω άπό τά  ’νύχια σου. Ά φ ε ρ ιμ  !  
δέν έττοχαζόμην ποτέ νά σ’ εΰρω εί; τόσον καλήν 
συντροφιάν. 7Α  ! ά ! ά ! ήξεύρει; τ ί  λογαριασμού; έ
χει; μέ τού; Τούρκου;· αύτό σέ φθάνεΓ έγώ  μόνον 
διά τά ; δέκα μου χιλιάδα; γρόσια φροντίζω. Διά 
τούτο μέ είσαι πολύτιμο; καί δέν σ’ άφίνω νά σα 
λεύτης άπ’ έδώ. Μήν τύχη καί έναντιωθή;, δ ιότι οί 
άνθρωποί μου είναι έδώ. Κ α ί σέ προειδοποιώ δ τι άν 
θελη,ση; νά συληπορδήση;, τό  κεφάλι σου θά κυλίση 
σάν κολοκύθι . , . χωρί; νά όλιγοττεύση ούτε ενα 

γρόσι ή τιμή του. ΤΑ  ! ά ! ά !

Ένώ  δέ έλέγοντο ταύτα δ συνταγματάρχη;, ό ό 
ποιο; δέν έγνώριζε τόσον καλά τήν τουρκικήν, καί 
διά τούτο δέν ένόησεν έντελώς τ ί  είπε, συνεταράσ-

Ίΐπόρησα δέ δτε κοινοποίησα; άπαραλλάκτω; τήν 
απειλήν αύτήν εί; τόν άγαν, είδον δ τι άντί νά τα - 
ραχθή έξεκαρδίσθη γελών.

—  7Α ! ά ! ά ! ‘ Λ φ ε ρ φ  !  äy/ριμ !  άνέκραξεν, 
οί Γάλλοι άγαπούν νά γελούν δπω; καί οί Άρβανί- 
ταις. Εί; τόν διάβολον καί οί Τούρκοι καί δτοι τού; 
όμοιάζουν !

—  Έ ξω , εϊπον πρό; αύτόν όργισθεί; καί έγώ, οί 
Γάλλοι δέν έχουν νά κάμουν τίπ οτε μέ σέ’ ό μιρα- 
λάϊς δέν χωρατεύει. “Αν τολμήση; νά έγγίξη ; μίαν 
τρίχα τού άνθρώπου αύτού, δέν δίδω ούτε ένα ,τapfi 
διά τό  κεφάλι σου.

—  Μ άυα.Ι.Ια  !  άνεφώνησεν ό άγά ; πάλλων τό  
μακρόν πυροβόλον του, πολύ ’ψηλά τό  έπήρατε ϊ 
Μάθετε, Φράγκοι, δτι ό Τσέλιο-Φράσαρη; δέν φοβεί
τα ι ούτε Γάλλου;, οντε Τούρκου;, ούτε διαβόλου;, 
καί δ τι άπό κανένα δέν λαμβάνει διαταγάς. 'θ  άν
θρωπο; αύτό; εϊν’ έδικό; μου, καί δποιο; τολμήσει 
νά έναντιωθή, θά μέ πληρώση μέ τό  πετσί του ! Δέν 
ειμεθα γυναίκες διά νά χανώμεθα εί; λόγια. Έ λα , 
άκολούθητέ με δπω; άκολουθεϊ τό  άρνί τόν βοσκόν' 
διαφορετικά θά σέ στείλω  μέ μίαν σφαίραν εί; τόν 
παράδεισον τώ ν γκιαούριδων.

Καί ταύτα είπών έφερε τά  δάκτυλα εί; τό  στόμα 
του, καί συρίξα; μέ δύναμιν έκάλεσε τού; συντρόφου; 
του" ηλθον δέ τέσσαρε; ή πέντε άμέσω;, ώπλισμένοι 
άπό κεφαλής μέχρι ποδών, καί άγριον έχοντε; τό 
βλέμμα.

Τό πράγμα ένδέχετο νά καταντήτη σπουδαίου1 τά 
ήθος τών νεοελθόντων μ ’ έφάνη τόσον όλίγον ένθαρ- 
ρυντικόν, ώ σ τ ’ ελυπήθην άκουσίω; διά τήν πρόσκαι
ρου άπουσίαν τώ ν τουρκομάνων ιππέων μας. Ά λ λ ' δ 
συνταγματάρχης, ό όποιο; τοσάκις είχε περιφρονήσει 
εί; Άλγέριον τά  γιαταγάνια τώ ν ’Αράβων, δέν έτρό- 
μαζεν ευκόλως* ό κίνδυνο; μάλιστα τόν καθίστανεν 
άγχινούστατον.

—  Έ λ α , φίλε μου, μέ μεγίστην άταραξίαν, ά; 
δείξωμεν εί; τού; μαχαιράδαι; αύτού; δτι οί γάλλο* 
αξιωματικοί δπου καί άν εύρίσκωνται ήξεύρουν νά ύ- 
περασπίζωνται. χ

Κ α ί άνελκύσα; τήν σπάθην του έστάθη γενναίω; 
έμπροσθεν τώ ν ’ Αλβανών, καί έδειξε πρό; αύτού; μέ 
ήγεμονικόν τήν θύραν.

’Αλλά καί έγώ, άπόφασιν έχων νά θυσιασθώ εί δέον 
υπέρ τή ; τιμής τού γαλλικού ονόματος, έγέμισα τά 
πιστόλιά μου. Καί δμω;, μέ δλην τήν γενναιότητα 
τού συνταγματάρχου καί τήν μεγάλην αύτού έπιδε- 
ξιότη τα  εί; τήν οπλασκίαν, ή έρι; δέν θά έτελείονεν 
ίσως υπέρ ημών, έάν τό  ταχύ βλέμμα καί ή αγχί
νοια τού Γιάντζου δέν προελάμβανε τά ;  συνεπείας. 
Ααβών 8ν άπό τά  τρομερά πολύκαννά του, έσημά-
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δευε τόν ’ Αλβανόν, πριν αύτό; προφθάση νά σηκού ση 
τό  πυροβόλον του, καί ε/.ραξε μέ φωνήν Στέντωρο;'

—  Κ ά τω  τά  όπλα ή πετώ  τά  μυαλά σου. 'Α 
κούσε, Φράσαρη, ή ζωή σου καί ή ζωή τών συντρό
φων σου είναι εί; τό  χέρι μου, δπω; ό ποντικό; εί; 
τά  ’νύχια τή ; γάτα ;" καί διπλήν ζωήν άν είχετε, 
έχο) έδώ δώδεκκ σφαίρας αί όποίαι δεν άφησαν ποτέ 
τόν Χάρον νά πχραπονεθή, "Αν ήμην έχθρός σου θά 
σ έσκότωνα, πριν ό αέρα; τόν όποιον αναπνέει; προ- 
φθάση, να άνέβη άπό τό  στήθο; εί; τά στόμα σου' έ- 
κάθησα ό'μω; πολλάκι; εί; τ ά ;  καλύβα; τών κλε
πτών τώ ν βουνών, καί ώρκίσθην μά τό  ψωμ.ί καί τό 
άλα ; νά είμ.αι φίλο; των. Μεταξύ μου καί τώ ν ’ Αλ
βανών δέν πρέπει νά χυθή αίμα' διά τούτο δέν θά 
χύσω ποτέ πρώτο; έγώ  ούτε μίαν σταλ.αγματιάν. 
Έάν δμω; έγγίον; μίαν τρίχ α είτε εδικήν μου είτε 
τών ξένι»ν, τό  κεφάλι σ,υ δέν θά μείνη εί; τόν τόπον 
του, καί τό τε  εννοείς δ τι ό )α  τά  γρόσια τού σουλ- 
τάνου σου δέν φθάνουν νά σέ πληρώσουν. Φύγε λοιπόν 
μέ τά  καλά σου, έάν Οέλη,; νά μήν εννοήσουν οί ξένοι 
αύτοί δ τι έχεις γλώσσαν μ.ακριάν καί μυαλό κοντό 
Κ α ί έκατόν φοραϊ; άν είχε; νά πολ,εμήση; διά νά λά 
βη,ς τά ; δέκα χιλιάδα; γρόσια, ούτε σύ ούτε οί σύν
τροφοί σου Οά κατορθώσετε νά έγγίσετε τόν Γιάν
τζο ν  'Αύδούκ.

Αδύνατον νά περιγράψω τήν έντύπωσιν τήν ό
ποιαν έπροξένησεν εί; τού ; περιεστώτα; ή δημηγορία 
αύτή, τήν όποιαν άπήγγειλεν ό Γ ιά ντ,ο ; έν καιρώ α 
νακωχής κατά τόν τρόπον τώ ν ηρώων τού Όμηρου. 
Ό  άγριο; άγά;. ώς άν έγοητεύθη άπό τό στύμ.α τών 
τρομερών πολυκάννων τού Βουλγάρου, έφαίνετο, εί 
καί είχε πάντοτε τό  ήθος απειλητικόν, δ τι δέν 
άπέβαλ.ε τά ; συμβουλάς τή ; φρονήσεως, ένώ οί σύν
τροφοί του συνωμίλουν κρυφά θαυμάζοντε; τά  πυ
ροβόλα αύτά τά  όποια έγεμίζοντο μόνα των. Ό  δέ 
συνταγματάρχη; ήπόρει έάν έπρεπε νά όργισθή ή νά 
έπαναφέρη εί; τή,ν θήκην τήν σπάθην του. Εγώ ου ω; 
προβλέπων εϋχαοίστω; τήν ειρηνικήν έκβασιν τή ; υ
ποθέσει»;, έμειδίων, άν καί τό  πράγμα δέν ήτο 
μικρόν' ιδού δέ πώ; έγένετο ή λύσι; τού δράμα
τος. Ένώ εύρισκόμεθα όλοι εί; αμηχανίαν, ιδού πα
ρουσιάζεται ώ ; θεό; έκ μηχανή;, ό μάγειρός μα; Θω 
μάς μέ δλην του τήν στολήν, ήτοι φορών τήν έμ.προ- 
σθοποδιάν του, έχων πανίον ύπό τήν μασχάλην, καί 
κρατών τήν μ.άχαιραν τού μαγειρείου. Διά νά έννοήση 
ό αναγνώστη; όποιαν έντύπωσιν έπροξένησεν ή αιφνί
δια αϋτη παρουσία, έπρεπε νά ίδή, ώ ; έγώ , τόν Wω
μά ν, καί μάλιστα πρό τού έχθρού, ύπερβαίνοντα διά 
τού θάρρους καί τής τόλμη; του καί τού; γενναιο- 
τέρους. Ό  άγά; ίδών αύτόν (οπισθοχώρησε, καί έφά
νη απορών καθ’ υπερβολήν' ό δέ συνταγματάρχης έ- 
μειδίασεν. Οί ’ Αλβανοί έστάθησαν παρά τόν τοίχον, 
καί ό Γ ιάντζο ; αύτό;, καταβιβάσα; τό  πολύκαννόν 
του, παρετήρει τόν νεοελθόν-α μετά περιεργεία; Μετ’ 
όλίγον έφάνη εί; τήν θύραν καί ό υπηρέτης μ.ου Μω- 
χαμέτ, καί όπισθεν αύτοΰ παρετήρησά τινα ; άπό 
τού; βασιβουζούκιδά; μου βλέποντας μέ περιέργειαν 
ε ί ;  τήν αίθουσαν.

•—  Τέλος πάντων σά; ηυρα, συνταγματάρχα, εί
πεν ό γέρων μάγειρος, καθώς καί τόν κύριον διερ- 
μ.ηνέα' πρό μιά; ώρα; τό  γεύμα είναι έτοιμον, καί άν 

■ κρυώση τό σφάλμα δέν είναι έδικόν μου' ό ταγμα- 
1 τάρχη; έχασε τόν νούν του" καί έγώ , όταν τόν εί
δα, έτρεξα παντού διά νά σά; εύρω, καί άπήντησα 
τού; βασιζούκιδές σας λεηλατούντα; τό  χωριον'πλήν 
τά  γουρούνια αύτά δέν εννοούν ουτεμίαν λέξιν. Α ιω 
νίως μέ άπεκρίνοντο μ χ ι.Ιμ ίμ  (όέν ήξεύρω). Εί; 
τό  διάβολο καί αύτοί καί τά  μκ ιΛ μ (μ1α  το ιχ . Τ έ
λος πάντων αύτό; ό τσαούσης μ ’ έφερεν έδώ. Πλήν... 
Τί τρέχει ; σκοτόνεσθε χωρίς νά ήυ.αι παρών ; βλέ
πω πιστόλια, σπαθιά- τ ί  είναι αύτοί μέ τά  φου
στάνια ; βάλε, συνταγματάρχα μου, τά σπαθί σου 
εί; τόν τόπον του, καί τώρα τού; δείχνω.

Κ α ί εύθύ; ήρπασεν άπό τήν ζώνην τόν ’Αλβανόν, 
ένώ ό Μωχαμέτ έσφιγςεν ώ ; αγριόγατο; τόν λαιμόν 
ένά; τών συντρόφων του.

Ο Φράσαρη; μέ όλον του τό  αθλητικόν σώμα 
έκλονήθη άπό τήν χεϊρα τού Γάλλου τοσούτον σφο- 
δρώς, ώστε έπεσε φαρδύς πλατύ; κατά γής. Έση- 
κώθη δμω; μέ πολλήν ταχύτητα , καί ένόμιζον δτι 
θά μεταχειρισθή τά  όπλα του' άλλ ’ αυτός, καταμε- 
τρήσα; τά ; δυνάμει; μα;, άνεκάγχασε καί είπε'

•—  Καλοί Φ ραντζέζοι! Οί φίλοι δέν πρέπει νά 
μαλλόνουν' ήμεϊ; οί 'Αρβανίται; έχομεν καρδίαν γεν- 
ναίαν, γλώσσαν γρήγορη,ν. καί χέρι δυνατόν. Μ" ένα 
καλό τουφέκι εί; τό χέρι, εί; τόν διάβολον καί οί 
νόμοι καί όσοι τού; ενθυμούνται. ΤΑ ! ά ! ά  !

—  Τ ί λέγει αύτό; ; μέ ήρώτησεν ό Θωμάς. Φαί
νεται δ τι τόν άρεσε τό παιγνίδι μου . . ."Αμ. έκεΐ- 
νος ! ανέκραξε παρατηρήσα; τόν Γιάντζον ' αύτό; εί
ναι άρματωμένος <'»; τά κεφάλι, καί μά τήν αλήθειαν 
μέ φαίνεται δτι είναι ο αρχηγό; όλων αύτών. Αά 
τόν σουφρώσω, συνταγματάρχα;

Μόλις είπε, καί ώς 6λοι οί Ζουάβοι, οϊτινε; συνεί- 
Οισαν εί; τήν ’Αφρικήν νά πράττωσι χωρί; νά περι- 
μένωσιν άδειαν, έβαλε τήν χεϊρά του εί; τόν ώμον 
τού Γιάντζου, πριν προφθάση ό συνταγματάρχη; ν’ά- 
νοιξη τό στόμα του. Τά αποτέλεσμα δμω; τού άγώνο; 
δέν θά άπέβαινε καί τήν δευτέραν ταύτην φοράν ύτέρ 
τού τολμηρού μαγείρου' δ ιότι ό Βούλγαρος, όχι μόνον 
ήτο εί; ακρον ρωμαλέο;, άλλά καί δπλα τρομερά εί- 
χεν έπάνω του. Ό  Γ ιάντζο ; δμω;, ό όποιο; άδιακό- 
πως έξέθετεν εί; κινδύνου; τήν ζωήν του, είχε συνει- 
θίσει καί νά κρατή εαυτού. Όθεν άντί νά κάμνι 
τό έλάχιστόν κίνημα διά νά προλάβη, τήν έπίθε-ιν, 
προσήλωσε τού; οφθαλμού; του εί; τού; οφθαλμού; 
τού συνταγματάρχου. Ούτος δέ έννοήσα; άμέσω; τόν 
κίνδυνον τού πιστού στρατιώτου, έσπευσε νά παρεμ- 
βή, καί είπεν έντόνως'

—  Στάσου, Θωμά' ό διάβολο; νά πάρη καί τού; 
Ζουάβου; καί τήν γαλλικήν των ζωηρότητα! Δέν 
πpoσμ¿vει; τά ; διαταγά; τού αρχηγού σου; 'Λφε; τον 
ήσυχον, αύτό; μά; έφιλοξένησε, καί μόνον μ εκείνου; 
τού; ’ Αλβανού; έχομεν νά κάμωμεν.

—  Καλά, συνταγματάρχα μου . . δέν ήξευρα δτι 
αύτό; είναι τίμΛο; άνθρωπος. . . ΙΙλήν τό  εξωτερικόν
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τών ανθρώπων εις τούτον τόν διαβολότοπον δέν εί
ναι πολλά άξιοσύστατον.

Ό  σύνταγμα τάρχης έμ.ειδίασεν.

—  Ε λά τε , είπε, καιρό; είναι νά τελειώσωμ.εν. 
Φύγε, έπρόσθεσεν αποταθεί; εις τόν ’Αλβανόν, καί 
μάθε νά σέβεται άλλοτε τού; Γάλλου;.

— ■ Γάλλοι καί Άρβανίτα ι;, άνεκραξεν άναιδώ; ό 
Ψράσαρη; ενώ άνεχώρει, ήσαν πάντοτε ενωμένοι ώ; 
τό  σπαθί μέ τήν θήκην του. Δέν έχουν τίποτε μετα
ξύ των. ’Ελάτε, παλληκάρια μου" σήμερον η αύριο·/ 
θά τόν άπαντήσωμεν τόν λύκον.

—  Ξένοι! είπεν ό Γ ιάντζο ; σηκωθείς, ήλθεν ή 
ώρα νά χωρισθώμεν. 'θ  κόσμο; είναι μεγάλος, καί 
δεν άκολουθούμεν τόν ίδιον δρόμον. Δεν θά σά; ίδώ 
λοιπόν πλέον, καί δέν θ' ακούσετε πλέον δ Γ  εμέ' 
άλλά δέν θά λησμονήσω καί τήν τιμάν την όποιαν μ’ 
έκάμετε σήμερον. Είμαι χωρικό; Βούλγαρος καί σείς 
αξιωματικοί γάλλοι. Καί ομω; ό'ταν έτρώγετε τό 
ψωμί καί τό  άλα; μου, τ ά  μάτια σα; άπήντησαν τά 
έδικά μου, καί ή καρδία μου έσυγκίνησε τήν έδι- 
κήν σα; . . . Μόνον τά  ‘χέρια μ.ας δέν ήμπορούν νά 
έγγιχθούν . . "Οταν όμως έλθη καιρό; νά ύπερασπι- 
σθήτε τόν τόπον μ.ου εναντίον τη ; ανομία; των Τούρ
κων, είτε εί; τήν Γαλλίαν θά είσθε είτε εις τόν Δού- 
ναβιν, ένθυμηθήτε τόν Γιάντζον ’ Λϋδούκ. Β ό γ  ύιι 
Β .ία ρηοα τη  ! (ό Θεό; νά σά; φυλάττη, ! )

Είπε καί έγεινεν άφαντο; διά τής μικρά; Ούρα; 
διά τή ; όποια; είχεν έλθει.

Αλλά καί οί ’Αλβανοί, μ.ή έπιθυμοϋντε; βέβαιοι; 
νά έλθωσιν εί; χεΐρα; μέ ημάς, άνε/ούρησαν. Οί δέ 
βασιβουζούκιδες, χαίροντε; διά τήν αποτυχίαν των 
Αλβανών, τω ν όποίιυν τήν μεγαλορρημ.οσύνην άπο- 
στρέφονται όλοι οί Μουσουλμάνοι όσον φοβούνται τήν 
τόλμην καί τήν θηριωδίαν, διεσκορπίσθησαν εκ νέου 
εί; τό  χωρίον, ημείς δέ εξελθόντες εύρομεν εί; τήν 
αύτήν Οέσιν τήν γυναίκα τού Γιάντζου, κοιμίζουσαν 
εί; τά  γόνατά τη ; τό  παιδίον. Ί ΐ  οικία τού τσορμ.- 
πα τζή , μετά τά ; θορυβώδει; εκείνα; σκηνάς, έγέ- 
νετο έκ νέου σιωπηλή. Μάτην ό συνταγματάρχη; ά- 
νεζήτησε τόν ώραϊον ίππον τόν όποιον είχομεν ίδεί 
εί; τήν α ύλη ν ' είχε γενεί άφαντο; ώ ; καί ό κύριό; του' 
άλλά μόλις έξήλθομεν, καί εΐδομεν τήν γραίαν έρ- 
χομένην καί οδηγούσαν τόν ίππον τού υιού τη ;, ό; 
τ ι ;  καί αύτό; έφάνη άμέσω;. 'Ρίψα; πέριξ βλέμμα 
ταχύ άνέβη εί; αύτόν χωρίς νά πατήση εί; τόν ανα
βολέα' ό όέ ίππο; μ.όλ.ι; αισθανθεί; τόν ιππέα επά
νω του έπέταξε, καί έγεινεν άφαντο; ώ ; δαίμων έξ- 
ορκισθεί;.

ΕπανελΟόντες εί; τά κατάλυμά μα; εύρομεν άνα- 
τραπείσαν τήν χύτραν. Ό  ταγματάρχης βαρυνθεί; 
είχεν υπάγει νά δοκιμάστ, “ν νέον τουφέκιον, καί ένώ 
έγελα τήν όρεξίν του σημαδεύω·/, σκύλοι μυρίσαντε; 
μακρόθεν τά  φαγητά μα;, ήλθον, καί εύρόντε; κοιμώ- 
μενον τόν στρατιώτην τού ταγματάρχου έπέπεσαν 
ακάθεκτοι εί; αύτά, καί τά  κατεβρόχθισαν έντελώ;. 
Οί σκύλοι τω ν  Τούρκων δέν γαυγίζουσι, καί διά τούτο 
δέν τού; ένόησεν ό φύλαξ.
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Καί πώ; νά περιγράψω τήν άπελ.πισίαν τού τα γ 
ματάρχου ό'ταν έπανελθών δέν εύρεν ούτε δακνιάν, 

Τήν επιούσαν αφέντες τήν Σρέβρνιαν έπανήλθο- 
μεν εί; ϊιλίστριαν.

Σ  Y  A  A  Ο Γ  Η

λέξεων, οράσεων καί παροιμιών

**" Γ Γ ’ίσει χαρά  το ις  σηρερ ινο ΐς χατο/χοις 

τής νήσου Κυθήρων.

(Ξ νν Ιχ . Mot ? ·Λλά3. 270, 277, 278, 279 χβΙ 289.)

—  0 0 0 ----

Β.ίυχός, ό γλυφό;(παρ 'άλλοι;) ύράλμυοος (Sau
mâtre) β Τό νερό είναι βλυχό, ή έχει βλυχάδα », 
τουτ. είναι ανούσιον τήν γεύσιν. (ίσως παράγ. έκ 
τού Βλύζω, καί Βλύω) επειδή τό  άναβλύζον ύδωρ 
είναι κάποτε ανούσιον, ή ύφάλμυρον ώ ; έκ τώ ν έμ- 
περιεχομένων αλάτων. Ε ; ου καί Β.ίνχάνθρωπος 
(μ εταφ .) σημ. τό  άνοστα.θρωπος.

Β ο .ίε ιό  καί Μπορετό ( ’ΐδέ λεξ. άβόλετο.) É ; ού 
καί τό ρήμα β ο .Ιε ΐ (το . πρωσ. ένεστ.) α Δέ βόλεϊ » ,  
τουτ. δέν αρμόζει, ή δέν τεργίάζει, ή δέν έρχεται 
βολική β. (ίδέ καί άβολα) § Βο.Ιή  (ή) λ.έγεται ό 
δεξιότερος η εύκολώτερο; τρόπος' ώς «  έχει τήν 
βολή του ,» ή, «έπήρε τή  βολή του », το ν τ. τόν συ
νήθη ή πλέον εύχρηστο·/ αύτού τρόπον.

Βώ.Ιος, καί βωλάρι, καί σβώλος- (βώλο; γής, ώς 
τό  τώ ν  αρχαίων) έξ ου καί τό  ρήμα Βω.Ιο/,οπώ 
(βωλοτομέω), τουτ. συντρίβω τά ; βώλου; δι άξίνης 
καί βω.Ιόσυρος , έργαλεΐον δι ού ίσοπεδούΓαι συρο- 
μένου ή άρωθείσα γή. 0  βωλοστρόφο; τών αρχαίων.

BppGàc, αντί τού βολβός- Είδο; άγριοκρομμύου 
φαγώσιμου.

Β ο τα ν ίζω  ή Π οτα ιο-Ιογώ . Σημ. τό  καθαρίζω, ή 
συλλέγω τά  αγριόχορτα έκ τώ ν σπαρθέντων αγρών.

Βοΰΰα  (ή) παρ άλλοι; γούβα. Λάκκος μικρός 
στρογγύλος.

Β ονχεντρα  (ή). Τό βούκεντοον τώ ν αρχαίων' κα
λε ίτα ι δέ οϋτω ή ράβδο; ή έχουσα αιχμήν έπί τής 
άκρα;, δι’  ή; κεντούν καί ελαύνουν τού ; άρο- 
τρ ιώ ν ια ; βόας. χ

Β οχ '.ίί'α  καί Βουκολέα, τό  βουκόλιον τώ ν αρ
χαίων, ή μάνδρα, ή περίφραγμα όπου συνάζεται 
ή άγέλη τώ ν βοών, έξ ού καί βουχοΜ άζω , τουτ. 
συναθροίζω τού; βόας εί; τήν βουκολέαν, καί β ο ν  
χό.ίος, ό ποιμήν ιώ ν  βοών.

Β ονΐδόρρα τυς. Είδο; σταφυλή; έχούση; τά ; ρά- 
γα ; όμοια; πρός οφθαλμούς βοό;.

Β υυϊόύγ.ίω σσιι. Τό βούγλωσοον τόν αρχαίων 
είδος φυτού έχοντο; τά  φύλλα όμοια γλώσσης βοό;, 
κοινώ; πουράντζα (boragia).

Βον.Ιή. σι/μ. θέλ/.σι;, γνώμη. αΛλλαξε βουλή,»
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του τ. μετέβαλε γνώμην, ή σκοπόν. Εξ οδ καί τό 
ρήμα Έ ϋον.Ιήθι), τουτ. έβαλε κατά νούν. 8 Τού έ- 
βουλήάη νά κάμη τ ί  » .  Εκ τού αρχαίου βούλομαι

Βον.Ιοραγώ . Εκ τού βον.Ιώ  ή βου-Ιιά ζω , βυ
θίζω τούς πόδα; έπί γή ; βαλτώδους καί δυσβάτου. 
Κ α ί βου .ίορά χ ι, καλείται τό  ίχνος τώ ν ποδών τών 
ζώων έπί τής νωπής, ή νεοαρωθείση; γή;·

Β ονχίνα  (ή) καί Μ πουχίνα . Τό βούκινον, ή πορ
φύρα ή θαλασσινή κογχύλη, δ ι’  ή; σαλπίζουν εί; 
τά  αγροτικά έξωκκλήσια ή ξωμόνια, ίνα προσκαλέ- 
σουν τού; εύσεβεί;, έν ελλείψει κωδώνων. Καί με
τα φ ' «  ό κόσμο; τό έχει βούκινον β ,τουτ. διεκρίθη, 

ή διεσαλπίσθ// ή είδησις.
Βονρδουνά.Ιι (τό ). Καλείται ή μ εγίστη  δοκό; ή 

ύποστηοίζουσα τήν στέγην τής οικίας.
Βουρθου.ΙαχΙαΐ,ω. Ονοματοποιία έμφαινούσα τόν 

ήχον 8ν αποτελούν τά  βορβορώδη καί λιμνάζοντα 
ΰδατ*.

Βοΰρχο καί Βονρχα. πληθυντικώς. Καλούνται 
τ ά  τεθολωμένα καί βορβα ιώδη ύδατα. Καί Βυυρ- 
χάνιο ρήμα, «  έβούρκωσκί' τά  μά τ’ α μου » ,  τουτ. 
έθόλωσαν έκ τώ ν πολλών δακρύων.

Β ουτσέα  (ή ) παρ’ άλλοι; βουνίά, ή σβουνίά, λ έ 
γετα ι ή κόπρο; τώ ν βοών (fiente de boeuf).

Β ρα χνός. Ο εφιάλτης, ή οχαρου.Ιίτης  παρ ά λ 
λοι;, λέγετα ι τό  συμβαϊνον ενίοτε καθ ύπνου; πλά
κωμα (cauchemar).

Β ρυά ζει (τρ . πρ.) λέγετα ι καί βρίθει (έκ τού 
βρίθω.). Κυρίως λέγετα ι έπί πληθύος εντόμων ή πα
ρασίτων.a Βρυάζει ψύρες » ,  κ .τ.λ.

Β ροχόνη  (ή) λ έγετα ι έργαλείον τ ι  τού ύδρομύ- 
λου, έφ’ ού καταπίπτον τό  ύδωρ θέτει αύτόν εί; 

κίνησιν.
Βρώ ση  (ή ). Καλείτα ι μετά τού άρτου συνοδευό- 

μενβν φαγητόν ή όψώνιον (companatico). a Τρώγε 
ώωμί μέ τή  βρώση »  Β ρώ σις λέγετα ι επίσης καί 

τό  άλας.
Bpectxà , ά ντί εϋρετικά, ή εύρετρα. Λ έγετα ι ή 

αμοιβή διά τό  εύρεθέν.
Βρυχό.Ιαχας καί Βοιψχό.Ιαχ.ας καί Βορθό.Ιαχας, 

καλείται τό  παρά τού όχλου υποτιθέμενον φάσμα 
τώ ν  τεθνεώτων, έξ ού καί τά ρήμα Βουρχο.ία- 

χ2άζω.
Βύσα.Ιο. Λ έγετα ι τεμάχιον κεράμου ή οστράκου.

Β .Ι ΐτο ς , τό  βλίτον τώ ν αρχαίων Είδος λαχάνου.

Β ρυ τσου .Ιΐά ζε ι καί Βρυτσον.Ια . a Τό χωράφι 
βρυταουλ’ άζει » ,  ή έχει βρυτσούλα, τουτ. καταν
τά  βαλτώ δε; ένεκα τών άναβρυόντων ύόάτων.

Β ρουχα τα ι (τρ . .το ) έκ τού αρχαίου βρυχάομαι. 
a Αύτό; κλαίει καί βρουχαται » .  Τ ί κλάϋμα καί 

βροχιτό » .

Γάάος. 0  κάδος, ή κάδο; τών αρχαίων κοινώς 
ό κουβάς, ήτοι αγγείου ξύλινον πρός φρεαντλίαν ή 
μετακόμιοιν ύδατος. εΑνασέρνει νερό μέ τό γάδο » .

Γάι)ου.Ιας, ή γάντουλας. Λάκκο; έμπεριέχων 
βορβορώδη ύδατα καί ακαθαρσία; *0*pii3it;(égout), 

γκερίζι παρ’ άλλοις.

Γ α ΐό ο ν ρ ο Μ ζη ς  λέγετα ι ό ονηλάτης, ώ ; καί 
ζευγολάτη; κ .τ.λ .

Γα.ίάνης  καί γαλανός. 0  ξανθός. Γαλανομμάτη; 
— μάτα, ή γλαυκώπι;" γαλανίζουν τά  μαλλί», άντί 
τού ψαρχίνουν. Καταγάλανο; λέγετα ι ό κχτάψαρο; 
ό πολιόθριξ.

Γα .ίήγος, καλείται ό κόλαξ, καί γαληφίζω 
(ρήμα), καί γαληφίαι; αί κολακείαι.

ra.iovp/Cd, ώ ; καί τό  άγγουλίζει (ίδ έ .) α Γα- 
λουριζει τό  βρέφος» λέγετα ι όταν μόλις αρχίζει νά 
προφέρη, άνάρθρως.

Γ α Μ ρ Ιο . Τό γαλακτοφόρον πρόβατο·/, ή αίξ 
τίκτουσα καί μή ούσα στείρα. Λ έγετα ι καί γαλα- 
κάρικο τά γαλακτοτροφούμενον νεογνόν.

Γ α ζ ί  (τό ) είδος λεπτότατης ραφή;. Εξ ού καί 
γαζόνω  φόρεμά τ ι  ή ράπτω γα ζί.

Γάρου.ίΐά τες, καί γιαμουλ’ ά τε; (π λ .) Καλούν
τα ι οί παρευρεθεντε; εί; τελετήν γάμου.

Γά να  (ή) «  Εβγαλε γάνα ή γλώσσα το υ », ή έ- 
γάνιασε μεταφ. έκ τού γανόνω, στίλβω  (étarner) 
a ΐδγάνίασε' ή γλωσσά μου νά τό  λέγω , »  τουτ. 
έκουράσθη. Γανάδα τή ; γλώσση; » .  (jiàte de la 
langue) λέγετα ι έπί ασθενούς.

Γα ιά ά α ις  (πληθ.) α Κάνει γανάδαις »  φρ. λε- 
γομένη όταν περιστρέφηταί τ ι ;  πλησίον ποθητού 
αντικειμένου.

ΓαργαΑίθρα  καί γαργαλίθραι; (πληθ.) Λ έγοντα ι 
κοινώ; οί αδένες.

Γ ά υ τ ,α  καί γλάστρα. Αγγείον πήλινον οπού 
φυτεύονται άνθη κ.τ.λ.

Γ α σ τρ Ι καί γλαστρί. Τό σύντριμμα ή τεμάχιον 
κεράμου.

Γ α ργα ρ ίζε ι (τρ . πρωσ.) καί άσπρογαργαριζει, 
τουτ. λάμπει έκ τώ ν χιονολεύκων φορεμάτων. Λέ
γετα ι καί «Γαργαρίζει ή σελήνη έπί τής θαλάσσης, 
σΓαογαριζουν τά  κύματα.»

Γαυρι/ρ καί Γαυριάζει. Εκ τού άρχ. Γαυριώ. 
Λέγεται επί ζώων έχόντων ασελγείς ορέξεις.

Γύυύρης. 0  ρακενδύτης, ό ημίγυμνο; καί ρυπα
ρό; άνθρωπος. Ισως παραγ. έκ τού κοινού γδυμνό; 
ή γεγυμνωμένο;.

Γ εΑ α τζ ία  (ή) ό περίγελως, ή απάτη.

Π ρουρο . Τό γεώμορον παρ’ άλλοις. 'Γά γεωμό- 
ρια τώ ν άρχ. Α έξι; σημαίνουσχ τό  πάκτωμα τών 
υποστατικών έπί συμφωνία τού νά διδ-ç ό πακτω- 
τή ; εί; τόν κύριόν του ποσότητα σπόρου ίσην πρός 
τήν δοθείσαν.

Γεράνι ( ιό ).  Τό γεράνιον τώ ν άρχ. Μηχανή διά 
νά σ/,κόννι βάρος όταν έξω ρύττω ντα ι φρέατα, κ τλ.

Γενοχοτσ ι^ω , άντί τού γεννοβολώ' καί γεννο- 
σπέρνω. Φρ· «ό τα ν σ εγεννόσπερνεν ή μάνα σου».

Γεροτρόιρος. 0  τελευταίο; υιό; δ μέλλων γηρο- 
κομήσαι τού ; γονείς' λέγετα ι καί γεροντόσπορο;.

Γητεύω  καί Γητεία. Εκ τού γοητεύω, κατά τόν 
Κοραήν. Θεραπεύω διά γοητείας. Γραφόμενο·/ π ι- 

| θανώ; διά τού υ, έκ τού γύτος, ή γύφτο; βστι; με- 
' τέρχ_εται τήν γοητείαν.



Π Α Ν Δ Ω Ρ Α .

Γ ια δα ν ΐο  καί γιαταύτο, καί γιατούτο. Α ντί, St' 
αύτό, ή διά τούτο τό αΐτιον.

Γ ΐα δ ί.  Α ντί τού ίδέ καί γ ’ άδε ή γΐάδει. β Π ά- 
δετον πώς είναι 8.

Γ ία ιιά  καί γίαμώ, καί γΐααίο. Παραπληρωκα- 
τικά , ίσως έκ τού γεμήν. a Ηντχ γίχμίο Β; άντί 
τού τ ί  λοιπόν, ώς καί τό  παρά τοΐς Χίοις ΐντα-μό. 
Τό γ ’ αμά καί γίαμό, είναι συνηθέστατα παρά το ί; 
Κπτχνησίοις.

Γ ΐό β oc< ό ίανθος, ή γϊόβονας (ίδέ άγίάθονας.)
Γ 'ά σο 'ΐ Α ντί τού ύγείασου (ύγίαινε) καί γίάσου, 

άντί τού εύγε cou. a Πάσου πήγαινε »  σημ. κάμε 
γρήγορα, έπιτάχυνον.

Γ ΐύροτ. 'Γό παραγιόμισμα, ή καρύκωμα φαγη
τού τίνος.

Γ ίδ ι  (τό ) καί γίδ ια  (πληθ.) αί αίγες, β Πάγουν 
σάν τά  γίδια β, τουτ. άγονται καί φέρονται.

Γ ίύ τσ α .  Σημ. αίφνίδιόν τ ι  κακόν, ή νόσημα, σε
ληνιασμός (ίδέ γλυκύ).

Γλακώ. Τρέχω τά χ ισ τα , δράμω. Τό πηλαλώ 
παρ άλλοις, καί γλάκισμα τό  τρέξιμον. Γλακι- 
στός, τρεχάτος, δρομαίος, λέγετα ι καί δραμολιτός 
ή δραμολιχτός. Απογλακώ, σημ. τό  κυνηγώ τινά 
διά νά τόν φβάσω. «Τόβαλε στά γλά κ ια » τουτ. 
a είς τά  πόδ’ α β παρ’ άλλοις.

Γ.Ιαρόνω. Αποκοιμίζομαι βαθμηδόν, α ¿γλά- 
ρωσεν ή εξεγλάρωσε τά  μάτΙα του, τουτ. ένύστα- 
ξαν οί οφθαλμοί του

Γ .Ιί'χω . Α ντί τού βλέπω. Καθώς καί τό  γλυφός 
ά ντ ί τού βρυχός, καί γλέφαρο άντί βλέφαρο.

Γ.¿Γ/να (ή), λέγετα ι τό  χοίρινον άλειμμα, καί 
γλήνα σημ. λ ίγδα ' ίσως έκ τού όμοιομόρφου τή ; 
γλήμη;, ή γλάμη; (κοιν. τσίμπλα).
_ Γ-ΙεΙψω  καί λείχω  (εκ τού αρχαίου λ ιχμάζω ) 

έ ;  ού καί a άνχλείχομαι νά φάγω τ ι  s. a Ελειξε 
τό  πινάκι β  άντί τού έγλειψε. Λέγετα ι καί λει- 
ζυυρεύω, ή λειξουρεύομαι, καί λειχούδης, ό λίχνο; 
ή λαίμαργος.

Γ.Ιιτσίά ΐ.ού. Τό παρ άλλοις γλ ιν τ ζ ιά ζω  (deve
nir gluant) τουτ. λιγδόνω, καί γλ ίτσα , ή γλ ίτσα , 
γλιτσιασμένα φορέματα τουτ. λιγδιασμένα, ή λ ιγ 
δερά, γλίσχρα.

Γ.ΐυχά δ ι (τό ), λέγετα ι κατ’εύφημισμόν τό  όξο;, 
ώ ; πικράδι ή πρικάδι λέγετα ι τό μέλι.

Γ.Ιυχυ  (τό  σημ. νόσημά Tt σπασμωδικόν (έπιλη- 
ψία). a  Τόν έπ’ ασε σό γλυκύ του. β  Καί έπί άρά; 
λέγουν, a Νά τού δώση τό  γλυκύ του β τουτ. αί- 
φνιύ.ον τ ι  κακόν ή πάθημα.

Γ.ίυχορΙ.Ιητος. 0  μειλίχιο; άνθρωπος, ή ό προ
σηνή;.

!  lu xo jjtpà u a ra  ;τά ) τό λυκαυγέ; τού όρθεου. 
Λ έγ ετα ι καί χαράματα.

ί  .έωσσέζω. Αύθχδιάζω. a Μή γλωσσίζεις β. Λέ
γετα ι καί γλωσσεας ό κακόγλωσσος ή θρασύστοαο;, 
καί γλωσσοκοπάνα, ή γλωσσού γυνή.

Γ .Ιω σσοδ ίτη ς . a Εχει γλωσσοδέτη β il a le filet 
de la langue,πάθος τής γλώσση; (άγγύλωσι;) τούτ. 
είναι βραδύγλωσσος (Begaieruenl.)
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I Γ .Ιω σσοτρώ γω , καί γλωσσοφαγιά, καί γλωσσο- 
φαγωμένος. Λεξεις συνήθεις όταν βασ/.αίνρ τις ώ- 
ραΐον άνθρωπον ή ζώον, ϋπερεπαινών.

Γομάρι (τ ό )  έκ τού αρχαίου γόμος. Φορτίον' λέ
γετα ι κυρίω; έπί τώ ν φορτηγών ζώων. a Ενα γο 
μάρι στάρι 8, κ .τ.λ . Λ έγετα ι καί έ " ί  έγγύων γυ 
ναικών. a Αύτή έχει μεγάλο γομάρι, β τουτ. έχει 
αρκούντως έζωγκωμένην την κοιλίαν. Λπανογόμαρο 
λέγετα ι τό  επιπρόσθετον φορτίον. a Τόν έχει καί 
αύτόν άπανογόμαρο. β

Γον.ία  Ειδο; φυτού. Τό λάχανου παρ’ άλλοις 
(ή κράμβη), καί γουλί καλείται τό  στέλεχος (κο
τσάνι) ή ή ρίζα τής γούλας.

Γου.Ιέα  (ή) Βραχύ διάστημα χρόνου. Στάσου 
μία γουλέα, τουτ. ολίγον τι.

Γ o i.li], καί ούλη, ή ίλύς-υος τών αρχαίων. Λ έγε
τα ι ή συναζομένη βκλτώδη; ν.Ιη τών βροχίμων ύ- 
δάτων είς τού; άγρούς.

Γοϋ.Ιος, ή ούλή. a Εχει γούλους στή μούρη β, 
τουτ. έχε·, ούλά; (σημάδια) εϋφλογίας, ή άλλα ση
μεία ούλοειόή εί; τό σώμα.

Γοργός καί γορ’ άδα. Τό ταχύ βήμα τού ίππου, 
έξ ού καί ήπαροιμ. a Τό γοργόν καί χάριν έχει » .

Γ ρ α ΐα  (ή) Είδος σούπας, ή ροφήματος χυλ.ώ- 
δους κατασκ. έκ τού άχνου τού αλεύρου. Λέγεται 
καί ψιρούκι (τό ), ώς τό παρά τοΐς ίταλ.οΐς, Polen
ta. Γραία έν ‘ Ρόδω καλείται ή κορυφή τού γ ά 
λακτος (la crème) άνθόγαλο, ή καϊμάκι τουρκιστί.

Γονργούρι ( τ ό )  ό στόμαχος μετά τής κοιλίας. 
Εξ ού και ή παροιμία «  ά ; χαρή γουργούρι κι άς 
κοπή κεφάλι, β λεγομένη έπί αδηφάγων ή κοιλιό
δουλων, έπιθυμούντων μάλλον τά  τού στομάχου, ή 
τά  τής υγείας αύτών.

Γονρνα. Λ έγετα ι μικρά τ ις  δεξαμενή λίθινος, 
έκ τού ίταλ. L’ rna.

Γ ι  ά'/ω καί γναφέχς όπως καί οί άρχαίοΓ λανα
ρίζω λευκαίνω. Εργάζομαι τά  τού βυρσοδέψου. Λ έ
γ ετα ι καί μεταφορικώ; a τού έγναψε καλά τό 
τομάρι β, τουτ. τόν κατεγύμνωσε.

Γ rt'Ûo) καί νέθω. Α ντί τού νήθω (filer) καί αί 
παροιμ. a Νεθε νέθε ρόκα μου, κατέβαζε άλεκάτη 
μου β .—  a  ¡1 καλή νέστρα καί μέ κουτάλι νέθει β .

Γνωριάρης. Καλείται ό ίσχυρογνώμων καί ιδιό
τροπο; άνθρωπος.

Γ xpejit'Cu καί γκρεμίζομαι (ά ντί τού κρημνίζω 
-μαι) καί γκρεμνός ή έγ/.ρεμνός (6 κρημ.νός) καί 
γκρείΛίσταρέα (τό  κρήμνισμα). ^

Γρα φ τό . Τό πεπρωμένου, ή τύχη. a Τό γραφτό 
του ήτον * ,  τουτ. τό  γεγραμμένον παρά τής εί- 
μαρμένης.

Γρυθί (τό)(πρέμνον.)Τεμάχιον κλάδου έλαια; διά 
φύτευμα.Λέγεται γροίι καί τό νεόφυτον τής ελαίας.

Γροθέα  καί γρόθος ό γρόνθο;- ή πυγμή. Εξ ού 
καί το  γροθοκοπανιζω, τό  προσβάλλω τινά  διά τών 
γρόνθων.

Γρύ./α. Κ αλείτα ι ή σταγών ελαιώδους υγρού, 
έπί τής έπιφανείχς τού δδατος έπιπλέουσα.

Γρυ.Ιόνω , καί ξεγρυλό-.ω, παρ’ άλλοις. α έγρύ-

λωσε, ή έξεγρίλωσε τά  μάτίχ  του » ,  καί γρυλάς 
ό έχων μεγάλους οφθαλμούς.

Γ ρ ν ια  καί γρύνία (ή) ό γογγυσμός Εξ ού καί 
γρυνίάζω, γρυνίάρη:, μουρμουρίζω,ητοι παραπονού- 
μενο; συνεχώς, καί μουρμούρης.

ΓρωηΤ,ω  ά ντί τού γνωρίζω, ε Σε γρωνίζω  άπό 
τά  μάτια  β .

Γυ.ΐον, ή μάγισσα, ή κατσιβέλλα παρ’ άλλοι;, 
ε  Τόν έφαγε ή γυλού β .  του τ. ήλοιώθη, ίστριγη- 
λίασε. Λέγεται καί γυλουδας, ό παρα τη ; γυλού; 
μ. ».γευθείς.

Γω./ώ, κατά συγκοπήν έγώ  λέγω , ώς καί λογώ, 
άντί τού λέγω  έγώ. Καί γωλέα άντί τού έγώ 
λέγω.

Π  Α Ν  Δ

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Α Μ Ε Ρ ΙΚ ΙΙΣ .

 0 0 0 ---

Μετά τό  τέλος τής ιστορία; τού Γεωργίου Κα- 
στρ ιώ τουή  Σκεντέρμπεη, άνεβάλομεν έπί μικρόν τήν 
κατά τό έθος έκδοσιν ιδιαιτέρου τινά; πονήματος, 
δ ιότι έπεθυυούυεν νά εύρωμεν καί αυθις ικανόν τ ι  
καί νά διδάξη καί να τέρψη] τόν άναγνώστην, έκεϊ- 
νον μάλιστα δςτις μετά πολλούς, πολλάκι; δέ καί 
έιτωδύνου; κόπου;, ζη τών άνακούφισίν τινα καί πα 
ραμυθίαν, προστρέχει εί; τήν άνάγνωσιν.

Πρό; τό πλεονέκτημα όμως τούτο έπεθυμούμεν νά 
έχρ τό  έκδοθησόμενον καί τ ι  άλλο’ έπεθυμούμεν, 
λέγομεν, νά έχν, σχέσιν πρός πράγματα ή συμ-βά- 
ματα ενεστώτα, καί τοσαύτην μάλιστα όποία νά έ· 
ρεθίζνι έ'τι μάλλον τήν περίεργε·αν καί νά διασκε 
δάζη, τήν περί τήν άνάγνωσιν Οκνηρίαν. II μελέτη 
παραδείγματος χάριν τής ιστορία; τής Ιταλίας, γι- 
νομένη σήμερον οτε οί Ιταλοί παλαίουσι καρτερικώ; 
υπέρ τ ί ς  ιδίας έλευθερ·«;, θέλγει ημάς εί περ ά λ 
λοτε, δ ιότι συνδέοντες καί συγκρίνοντε; τά  ένεστώ- 
τα  πρός τά  παρελ.θόντα, έκτιμώμεν ορθότερου καί 
τήν πάλαι δόξαν αύτών, καί τάς δοκιμασίας όσα; 
ύπέστησαν, καί τά  αίτια τού άγώνος εί; 8ν άπεδύ- 

θησαν.
Τοιαύτη βεβαίως είναι καί τή ; Αμερικής ή ισ το 

ρία- καθ’ ήμάς μάλιστα τό  θέλγητρου αύτής είναι έ- 
παγωγότερον- διότι τό  μέν ιταλικόν έθνος έχει καί 
τήν αρχαιότητα καί τήν ιστορίαν καί τά ; παραδό- 
σε·.; αύτού, έχει δηλαδή τά  πλεονεκτήματα εκείνα 
τά  όποια άρκούοι νά αναπτερώσωσι τό φρόνημα, νά 
άναφλέξωσι τήν καρδίαν καί νά ένισχύσωσι τόν βρα
χίονα, τό  δ* αμερικανικόν, δημιουργήσαν χθές έτι 
αύτό έαυτό, καί άν.στόρητον καταβάν εί; τά στά- 
διον τής ελευθερίας καί τού πολιτισμού, ού μόνον 
θαυμασίω; έπέδωκεν εί; άμφότερα έν μικρώ χρόνου 
διαστηαατ·., άλλά καί έκ τών άκμαιοτάτων εθνών 

τής γής άνεδείχθη.
II ιστορία τή ; Αμερική; είναι καί κατά τούτο 

πάση; άλλη; περιεργοτέρα ό τι, τά  κατά τήν να- 
χάλυψιν καί τήν^ατάκτησιν τού νε'ου κόσμου, διά τό

ήπιον ή τό θηριώδες, τό άφελέ; ή τό  στρυφνόν τών 
εγχωρίων λαών, π ιρ ίστατα ι ενίοτε ώ ; φαντασία; ά- 
ναπλασμα, ώ ; δραματική τις ή μυθιστορική περι
πέτεια- διό ό έπεξερχόμενο; αυτήν λανθάνεται πολ- 
λάκις νομιζων ό τι ά-.αγινώσκει τόν Ροβινσώ.α ή καί 
αύτόν τόν Γύλλιβερ.

Εκ τούτων έννοούμεν ευκόλως πόσον οιφίλιμο; 
καί θυμηδής καθίσταται ή άνάγνωσι; τή ; ιστορία; 
αΰτής σήμερον ίδίω ;, ότε τή ; μ.έν άεκτώας Λυερι- 
κή; οί πολϊται διχονοήσαντες, πολεμούσιν ακάθεκτοι 
πρός άλλήλους, καί οτε δεύτερο; πόλεμος έπίκειται 
μεταξύ τή ; έτε'ρα; τώ ν δύο τούτων μερίδων καί τής 
Μεγάλης Βρετανίας, ή δέ Μεξική, μ.ή άρκουμένη ού
τω ς είπεϊν εί; τά ; αιωνίους εμφυλίου; έριδας, προ- 
καλεϊ καί ευρωπαϊκών στόλων καί στρατευμάτων τήν 
παρουσίαν είς τά παράλια αύτής.

ΐδού διά τ ί  ένομίσχμεν έπίκαιρ'ον τήν δημοσίεοσιν 
τής ιστορίας ταύτη;- άλλά ποίαν νά έκλέξωμεν με
ταξύ τών πολλών όσαι έγράφησαν κατά τήν Εσπε
ρίαν; ή τού Γερμανού Κάμπη, ώ ; καί άλλοι είπον 
ήμίν, έφάνη προτιμότερα, ώ ; ούσα γεγραμμένη μετά 
πολλής άφελεία; καί χάριτος, ώστε νά άναγινούσκε- 
τα ι ευχαρίστως καί ύπ’ αύτών τώ ν ή^τον αγαπών- 
των τήν άνάγνωσιν.

Τήν ιστορίαν ταύτην τού Κάμπη είχε μεταφράσει 
πρό πολλών έτών ό Κ . Α. 'Ρ. 'Ραγκαβή; και έκδώ- 
σει εί; δύο το’μου;, άλλά μόλις έκδοθεϊσα έξέλιπεν- 
ή μετάφρασι; δέ τήν όποιαν δημοσιεύομεν ήμεΐς σή· 
μερον έν μόνον προτέρημα έχει, ό τι είναι συντομω- 
τέρ * τής πρώτης, καί συντεταγμένη ού μόνον δ.ά 
παιδία, άλλά καί διά πάσαν τάξιν άναγνωστών.

Αλλά καί άλλο; λόγος παρεκίνησεν ημάς είς τήν 
έκδοσιν τής ιστορίας ταύτης, ό λόγος τόν όποιον εϊ- 
που.εν πρό δώδεκα έτών, άπό τής αυστάσεως αύτής 
τή ; Παι δώρας' ή συνεξοικείωσις λέγομεν τού ανα
γνώστου μετά τή ; Ιστορίας οό μόνον τού άρχαίο* 
άλλά καί τού νεωτέρου κόσμου, ΐδού διά τ ί  προσε- 
φέραμεν αύτω άλλοτε τόν Κνη/γόχ  καί !\ώστα.Ι 
τό ν  Ιν δ ό ν ,  τά  δύο αύτά συγγράμματα, τά  όποια 
ύπό μυθιστορικήν μορφήν διδάσκουσα ήθη καί έθιμα 
άγνωστα καί περίεργό :α τα  τού άλλου -ημισφαιρίου.

II μετάφρασι; έγένετο εύσυνειδήτω;- όποιος δέ ό 
συγγραφεύ; Κάμπη; καί πόσον έτιμήθη Λιά τήν ποι
κιλίαν τώ ν γνώσεων καί τήν άξιολογότητα τών 
συγγραμμάτων αύτού, θέλει είπεΐ ό μεταφραστή; 
όταν γράψ·ρ τόν πρόλογον.
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ΠΕΡΙ  Ε .ΥΑΠΜ ΕΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ.
— 00» —

Ó έν τώ  Πανεπιστήμιο) τής Πεστης καθηγητή; 
Κ. Ιωάννης Τέλφυς (* ),  ού τίνος άσμα γεγραμμέ ον 
είς τήν καθ ήμάς ελληνικήν έδημοσιεύσαμεν πρό 
τινων μηνών, έπέστειλεν ήμίν πραγματείαν, τήν ό-

( " )  K a t i  λάθος « ν τ ί  Τέλβυς ΐτν π ώ ίη  Γί/.ψυ; έν τω  2GÍ 

^·υλλ«δί<|».
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ποιαν δέν έννοούμεν μέν ώ; οόγγριστί γεγραμμένην, 
ής όμω; τήν όπόθεσιν αναγγέλλει έν ολίγοι; ή κα
τω τέρω  επιστολή του σοφού καθηγητοΰ.

Η ϋπόθεσις, ώ : έκ τής επιστολής -τούτης βλέπει 
ό αναγνώστης, είναι σπουδαιότατη, καί διά τούτο 
λυποίμεθα ε τι ρ,άλλον οτι δέν έννοούμεν την γλώσ 
σαν έν η, έγράφη ή πραγματεία. Εκ των ελληνικών 
δμω; ρήσεων χαί παραδειγμάτων είχάζομεν, ότι ό 
συγγραφευς καί την άρχαίαν επίσταται καί τήν καθ’ 
ήμάς έμελέτηβε μ ετ’ επιστασίας.

Ιδού ή επιστολή'

«  Έ χ  Π ίστης τή  11123 Νοεμβρίου 1861.

»  Ε Λ .Ιο γψ ώ ζα τε  χαί εΰγενέσζα ζε Κ ύ ρ ιε !

»  Χάριν ομολογώ Τμΐν διά τήν δημοσίευσιν τής 
»  μεταφράσεώς μου τού ουγγρικού άσματα; έν τώ  
» 2 6 4  φυλλαδίω τής πολυτίμου Ν έα ε Π αΐδώρας.

»  Ταύτην τήν μετάφρασιν έδημοσίευσα έχ τής 
»  Πα>·ύώρας χαί έν τή έδώ φιλολογική έφημερίδι 
»  αΟ νγγριχμ  γΛωσοο.Ιογ/α »  όνομαζομέν/,, μετά  
»  προσθήκης πρός τήν τού έλληνικού στίχου ίστο- 
»  ¡3ίαν, έν τή  οποία άποδεικνύω ο τι καί οί παλαιοί 
»  Ελληνες είχαν τονικούς καί όμοιοκαταληκτοΰντας 
»  στίχους.

»  Λποδεχθήτε έν άντίτυπον τούτης τής διατριβής, 
»  τά  δέ δύο άλλα παρακαλώ νά έγχειρίσητε τοϊς 
»  Κυρίοις Α. Ρ. 'Ραγκαβή καί Κ . Παπαρρηγοπούλω, 
»  ους εύλαβητικώς προσκυνώ κτλ.

»  ΐύ π ε ιίέ ο τ ϊτο ς  θεράπων 

»  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΑΦ Ι'Σ .

»  Τώ έλλογιμωτάτφ  Κυρίω 

»  Ν . Λραγον/ιρ,

* Συντάκττι τής Ν ια ς  Π αηίώ ρα ς. »

Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α .

Ή  έξ-^ς άρχαία επιγραφή εστάλη ήμΐν ύπό 
του αξιότιμου Κ. Ν. Μπουδούοη, πρώην προ
ξένου τής Ελλάδος εν Ελληοπόντω · είναι δέ 
κεχαραγμένη επί λευκού τετραγώνου μαρμά
ρου, εΰρεθέντος εις "Ιλιον τή ς  Τρωάδος. Τό 
μάρμαρον ευρίοκεται σήμερον εις χεΐρας τού 
Κ . Μπουδούρη.

Ο ΪΕ Ρ Ε Υ Σ  ΤΟ Υ  ΔΙΟ ΝΥΣΟ Υ 

ΕΡΜ 1ΑΣ Π Ο ΣΕ ΙΔΩ Ν ΙΟ Υ ΑΝΕ Θ Η  
Κ Ε Ν  ΕΚ. ΤΩ Ν  ΙΔ ΙΩ Ν  Τ Η Ν  ΤΕ  
ΣΤΟ Α Ν  Κ Α Ι ΤΟ ΥΣ  ΕΝ Α Υ Τ Η  

Ο ΙΚ Ο ΥΣ  Δ ΙΟ Ν ΥΣΙΟ  Τ Ω  Β Α Κ Χ Ε Ι

—000—

ΕΓΦΥΙΑ ΣΚΥΛΛΟΥ. Πτωχός τις υπόδημα τοσμή- 
κτης, καθήμενος συνήθως έμπροσθέν τ,ινος ξενοδοχείου 
έν Παρισίοις, έσυντροφεΰετο άπό μεγάλον σκύλλον ός· 
τις είχε τό  περίεργον προτέρημα νά προμηθεύνι έρ- 
γασίαν εις τόν κύριόν του. Καί ιδού πώς* βυθίζων 
τήν μεγάλην καί δασειαν ούράν του εις τήν λάσπην, 
έθετεν αύτήν έπί τώ ν ποδών όλων τω ν διαβατών' ό 
δέ ύποδηματοσμήκτης προσέφερεν εύθύς μετά μεγί
στης προθυμ,ίας τήν ψήκτραν καί τό  σκαμνίον του, 
καί προσεκάλει τόν λασπωμένον νά καθήση διά νά 
καθαρίστ, τά  υποδήματά του.

Ενόσω δέ ό σκΰλλος έβλεπε τόν κύριόν του ένη- 
σχολημένον έκάθητο πλησίον του, ώ ; άν ένόει ό τι 
δέν ήδύνατο νά καθαρίζνι συγχρόνως δύο ζεύγη ύπο- 
δημάτων' άλλ’άμα ώς έτελειωνεν ή ένασχόλησις, έ 
τρεχε καί έπανελάμβανε τό  πρώτον έργον του.

11 εύφυία τού σκύλλου τούτου έγεινε γνωστή εις 
τούς ύπηρέτας τού ξενοδοχείου, ώστε έντός ολίγου ή 
φήμη του άνέβη άπό τού μαγειρείου εις τάς αίθού- 
σας. Πλούσιός τις Α γγλο ; περιηγητής, δςτις έτυχε 
νά «διατρίβ-/! τό τε  εις τό ξενοδοχεϊον, τόσον ¿θαύ
μασε τήν εύφυίαν τού σκύλλου, ώστε έπρόσφερεν εις 
τόν ύποδηματοσμήκτην τριακοσίας δραχμάς διά νά 
άγοράσνι τό ζώον τούτο. Επειδή όμως αυτός ήγάπα 
τόν σύντροφόν του δέν έδέχθη τήν πρότασιν. 0  Α γ 
γλος έδιπλασίασε τό  ποσόν, καί έπειδή ό πειρασμό; 
ήτο παραπολϋ μεγάλος, ό ύποδηματοσμήκτης έπώ- 
λησε τόν σκύλλον, άφ ου πρώτον εκλιυσε τόν π ι
στόν τούτον φίλον του. Μετ όλίγον άνεχώρησεν ό 
Αγγλος εί; Λονδίνον παραλαβών καί τόν σκύλλον. 
Ενώ δέ μετά δεκαπέντε ημέρας 6 ταλαίπωρος ύπο
δηματοσμήκτης έκάθητο μελαγχολικός ώ ; μή έχων 
νά καθαρίση μήτε έν υπόδημα, καί μετενόει διότι 
έπώλησε τόν αγαπητόν σύντροφόν του, αίφνης ϊίδεν 
έμπροσθέν του τόν σκύλλον πηδώντα, λείχοντα τό  
πρόσωπον καί τά ; χεϊράς του, καί άποδεικνύοντα με 
φαιδρά γαυγίσματα τήν χαράν του. Εννοείται ότι ή 
εύχαρίστησι; τού καθαριστού ύπήρξεν ανέκφραστος. 
«Α γαπ ητέ μου σύντροφε, εϊπεν ένθουσιωδώς καί φι- 
λήσας αύ-όν, δέν θά χωρισθώμεν πλέον, ό  Αγγλος 
ήμπορεϊ νά λάβη όπίσω τάς τριακοσίας δραχμάς του' 
εγώ όμως δέν θά σ’  άφήσω πλέον καί τρεις χιλιάδας 
άν μέ δώσουν. »  ✓

Μετά ταύτα έβεβαιώθη ό τι ό πιστός αύτός σκύλ- 
λος, πηδήσας άπό τό πλοϊον τό όποιον τόν μετέφε- 
ρεν εις τήν Αγγλίαν, άπέβη εις τήν άκτήν καί ήλθεν 
έντός εξ ήμερών εις ΓΙαρισίους. 6 τε  δέ έφθασε τό  
ταλαίπωρον ζώον άπέθνησκε σχεδόν άπό τήν πείναν, 
δ ιότι ώ ; φαίνεται είχε φάγει πολλά όλίγον καθ όδόν.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ. Πρό τριάκοντα πε
ρίπου έτών, δύο αδελφοί άναχωρήσαντες άπό τήν 
πατρίδα των Ιρλανδίαν, μετέβησαν είς Ιαμάϊκαν' ή- 
σαν δέ καί οϊ δύο σιδηρουργοί, 'ΐδ ό ν τε ; δέ όλίγον
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μετά τήν άφιξίν των ό τι δέν ήδύναντο νά έπιχειρή- 
σωσι τίπ οτε άνευ τουλάχιστον έξήκοντα ή έβδομ.ή 
κοντά λ  ρών, κατέφυγον εί; τό έξης στρατήγημα. Είς 
έξ αύτών έγυμνώθη, ό δέ άλλος μαυρίσας αύτόν άπό 
κεφαλή; μέχρι ποδών τόν έφερεν είς τινα έμπορον 
μαύρων, ίδών ούτο; καί θαυμάσας τό  μεγάλον καί 
αθλητικόν ανάστημά του, έπλήρωσεν είς τόν πω- 
λητήν όγδοήκοντα λίρας καί παρέλαβε τόν υποτι
θέμενον μαύρον, όπερηφανευόμενο; μάλιστα ό τι άπέ 
κτησεν αιθίοπα έκ τών ώραιοτάτων τή ; νήσου. Τήν 
αύτήν όμως νύκτα ό μαύρος ούτο; έδραπέτευσε, καί 
καθαρισθεί; καλώς επανέλαβε τήν πρώτην μορφήν' 
ό δέ έμπορο; έτοιχοκόλλησε προκυρήξεις, καί ύ- 
πεσχέθη άνταμοιβά; διά τήν εΰρεοιν τού μαύρου, 
άλλ.’ ό'/α άπέβησαν είς μάτην.

Εν τοσούτω οί δύο αδελφοί ήοχησαν τήν εργασίαν 
τω ν καί τόσον έπέδωκαν, ώστε μετά παρέλευσιν ο 
λίγων έτών έπανήλθον είς Αγγλίαν φέροντε; μεθ εαυ
τών περιουσίαν ούχί ευκαταφρόνηταν. Ο λίγα; όμως 
ημέρας πρό τής άναχωρήσεώς τω ν άπό τήν Ιαμάί 
καν, έπεσκέφθησαν τόν κύριον άπό τόν όποιον είχον 
λάβει τά  χρήματα, τόν έπενθύμισαν τήν ιστορίαν τού 
άναληφθέντος μαύρου, καί άπέδωκαν τά  τε  κεφάλαια 

καί τούς τόκους.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ Μ.ΝΠΜΟιΝΙΚΟΝ. ό τ ε  ό Βολταιρος 
διέτριβεν είς τήν αύλήν Φριδερίκου τού Μεγάλου, έ- 
οθασεν είς Βερολϊνον Α γγλο ; τις έχων τοσούτον μέγα 
μ,νημονικάν, ώστε έπανελάμβανε κατά λέξιν διεξο
δικόν πόνημα καί άν μίαν μόνην φοράν τό ήκουεν. 
Ο βασιύεύ; λαβών τήν περιέργειαν νά δοκιμάστ, αύ- 
τόν, έπείσθη ότι ύπερέβαινε και όσα ήκουσε περί 

αύτού.
Συγχρόνως τό τε  ό Βολταιρος άνέφερεν εις τόν βα

σιλέα ότι έ  τελείωσε ποίημά τ ι, καί έζή τει τήν ά
δειαν νά τό  άναγνώσνι ένώπιόν του. 0  Φριδερίκος 
συγκατένευσε, καί άπεφάσισε νά διασκέδαση όλίγον 
μέ τόν ποιητήν. Προσκαλέσας λοιπόν τόν Αγγλον τόν 
έθεσεν όπισθεν λεπτού φραγμού, καί τόν παρήγγειλε 
νά προσέξγ. καλώ; εί; ό,τι ό Βολταιρος έμελλε νά ά- 
ναγνώση. 0  ποιητής έλθών άνέγνωσε μετά πολλής 
έμφάσεως τό έργον του, έπ' έλπίδι ό τι ό βασιλεύς 
θά τόν επιδοκιμάσει θερμώς' ήπόρει όμω; βλέπων 
ό τ ι καθ’ όλην τήν διάρκειαν τή ; άναγνώσεως έφαίνε- 
το  άδιάφορος.

Μετά τό  τέλος ήρώτησε τόν μονάρχην πώς τώ  
έφάνη τό  ποίημά του' αύτός δέ άπεκρίθη ότι καθά 
παρετήρησε πρό τίνος καιρού, ό Κ. Β ,λταϊρο; έσφε- 
τερίζετο τά  έργα τών άλλων, καί τά  παρουσίαζεν 
είς τόν κόσμον ώς ίδικά του. Επρόσθεσε δέ ό τι τούτο 
έπραξε καί εί; τήν παρούσαν περίστασιν, καί ό τι ή- 
γανάκτει εις άκρον διά τήν δολιότητα αύτήν. ό  
Βολταιρος καταπληχθείς παρεπονέθη ί τ ι  ό βασιλεύς 
έφέρθη άτόπως πρό; αύτόν, ανίκανον όντα νά πρά- 
ξ·ρ τοικύτην αίσχράν πράξιν. «  Εστω, άπεκρίθη ό 
βασιλεύς' ά ; δοκιμάσωμεν. »  Καί προσκαλέσας τόν 
Αγγλον εϊπεν είς αύτόν νά έπαναλάβνι τά ποίημα 
τού όποιου ό Βολταιρος έλεγεν εαυτόν συγγραφέα, ό

δέ Αγγλος μέ πολλήν αταραξίαν καί άγχίνοιαν ά- 
πήγγειλεν ολόκληρον τό ποίημα χωρίς νά λησμ.ονήσ/ι 
ούδέ λέξιν. α Τόρα, ήρώτησεν 6 βασιλεύς τόν Βολ- 
ταϊρον, είναι αληθινόν ό ,τι σάς είπα; ναι ή όχι; »
«  Θεέ μου ! άνεφώνησεν ό ποιητής, τ ί  έπραξα καί 
τιμωρούμαι κατ αύτόν τόν τρόπον ; Βεβαίως θά με- 
τεχειρίσθησαν μ.αγεία-< διά νά καταστρέψωσι τήν 
φήμην μου καί νά μέ ρίψωσιν είς άπ'ελπισίαν. s Ó 
βασιλεύς ίδών τόν ποιητήν ώργισμένον είς άκρον, 
έγέλασεν άπό καρδίας. καί είπε πρός αύτόν τό στρα
τήγημα" άντήμειψε δέ καί τόν Αγγλον γενναίως.

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΙΑ Τ Ο Ϊ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ. Τό έτος 
1805 Αγγλο; τ ι ;  ναύτης φυλακισμένος εί; Verdun, 
δρα-ετεύσας ήλθεν είς Βονω-.ίαν, όπου έκρύφθη είς 
τά  δάση, καί κατώρθωσε νά κατασκευάσνι μικράν λέμ
βον μέ κορμούς δένδρων, δέσα; αυτούς μέ λωρία έκ 
τού υποκαμίσου του. ίδών δέ ό τι δέν έφθασε τό 
ύποκάμισον, ΰπήγεν είς τό  παρακείμενον χωρ ον καί 
έκλεψε τεμάχιον πανίου μέ τό όποιον άπετελείωσε 
τό  σκαφίδιόν του. Αλλά περιμένων νά ίδή αγγλικόν 
τ ι  πλοϊον είς τόν λιμένα, άνέβη επί υψηλού δένδρου 
καί έκάθησεν έπ αύτού παρατηρών μέ ανυπομονη
σίαν' τέλο; πάντων ίδών τοιούτο, καί έλπίζων 
νά τό  φθάσνι, έλαβεν έπί τών ώμων τό  σκαφίδιόν 
του καί έδραμε πρός τήν άκτήν. Α λλ ένω άπήρχετο 
συνελήφθη ύπό δύο αστυνομικών κλητήρων καί έφυ- 
λακίσθη ώ ; κατάσκοπος.

Ολίγας ημέρα; μετά ταύτα έφθασεν ό Βοναπάρ- 
της εί; Βονωνίαν, καί οί άξ-ωματικοί έδειξαν εί; αυ
τόν τήν λέμβον ώς πράγμα περίεργον' αύτός δ  έζή- 
τησε νά ίδή τόν ναύτην. Καί οτε τόν παρουσίασαν 
ήρώτησεν αύτόν'

—  Λοιπόν, παλληκάρι μου, έπροσπάθει; νά ίδής 
τήν πατρίδα σου ώ ; λέγεις ; Υποθέτω ό τι έχεις έκεϊ 
ερωμένην.

—  όχ ι, μεγαλειότατε, άλλ’ έχω γραίαν καί ά- 
σθενή μητέρα, τήν όποιαν διετήρουν μέ τόν μισθόν 
μου, ητις όμω; σήμ,ερον θά ή/αι είς μεγιστην δυσ
τυχίαν. ■

— · Καί είχες σκοπόν νά ταξειδεύσγς μέ αϋτό τά 
εύθραυστον σκαφίδιόν;

—  Ναι, μεγαλειότατε, είχα σκοπόν άν δέν μέ 
εμπόδιζαν. Θά έτρεχα πολλούς κινδύνους διά νά 
σώσω τήν ταλαίπωρον μητέρα μου, ήτις δέν έχει 
άλλον άπό τόν Θεόν διά νά τήν προστατεύσνι.

Τότε ό Ναπολέων στραφείς πρός αξιωματικόν 
τινα τού ναυτικού δστις τόν συνώδευεν, εϊπεν'

— ■ Δός εί; αύτόν ενδύματα καί στείλε τον εί; 
Αγγλικόν τ ι  πλοίον' δό; δέ καί χρήματα διά τήν 
μητέρα τ ο « ' θά ήναι πολλά καλή μήτηρ καί διά 
τούτο δέν πρέπει νά στερήται τοιούτου άξιολόγου 

υιού.
Τό σκαφίδιόν εΰρίσκεται άκόμη εϊ; Βονωνίαν.

ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ. Τό έξή; περίεργον συνέβη εί; ύπέρ 
τό  δέον ζηλω τήν Γάλλον νομάρχην τή ; Παλινορθώ- 
σεως. Κεφαλή Χριστού ΐταιδό; περιήρχετί) άπό χει-
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ρός εί: χειρ* φρούτα τό μονόγραμμα τή ; Παναγία;' 
ή είκών αυτή έδείχΟη εί; τόν άγχίνουν λειτουργόν 
του δημοσίου, δστι,, νομίσα; αυτή,ν κεφαλήν τού υιού 
του Λαπολέοντος, εσπευσε ν ά α γγείλη  τήν ου ω- 
μοσίαν εί; τόν ύπυργόν' ουτο: δ άπεκρίνατο' αΐ ΐ - 
συχάσατε, δ τιοϋδ ίυ ία  υπάρχει όμοιότη; μεταξύ τού 
παιδό; Ιησού καί τού δωδεκαετούς υιού τού Ναπο- 
λέ.ντοε. Τό δέ οτοιχεϊον τά έπί τή ; είκόνο; δέν ε ί
ναι όιπλοδν Ν, άλλ’ άπλούν Μ, άρχικον στο.χεϊον 
τή ;  λέξεως Μαρία.»

Το ανέκδοτον τούτο άνενθυμίζει τά  συμ-βαίνοντα 
ενίοτε τοιαύτα παρατράνωδα καί εί: άλλα κράτη' 
μία μόνον ίσως διαφορά απαντάται, δτι εί; ταύτα 
οί υπουργοί, αντί να γελώσιν, ώ ; οί τής γαλλική; 
Παλινορθώσεων διά τά ; τοιαύτα; συνωμοσίας, τά ; 
ένΟαρρυνουσιν ή καί τ α ;  εφευρίσκουσι.

ΚΕΦΑΛΙΚΠ ΠΟΙΝΗ. Πρό τινων ήμερων πάντε; 
οί έν 'Ρώμη, όμιλούσι περί παραδόξου δίκη;, ή τι; μέλ
λει νά λάβνι αύτού χώραν καί πολιτικώς καί ποινι- 
κώς έν τ  αύτώ.

0  καθηγητή; τή : ζωγραφική; Ποδέστη; ¿τοιχο
γράφησε τήν αίθουσαν τή ; υποδοχή; έν τώ  Ούατικα 
νώ, παραστήσα; κατά προσταγήν τού Αγ. πατρός τά ; 
τελετά ; καί έορτά; τά ; διαδεξ-μένα; τήν καθιέρω- 
σιν τού δόγματος τή ; Ασπίλου αυλλήψεως. Εν τή 
πρώτή τάξει έφαίνετο λαμπρά κεφαλή, ή τού πατρός 
Πασσάλλια, ή'τις προέχουσα τών άλλων πασών έθε 
ωρεΐτο τό κύριον μέρος τού έργου, ΐίτο  δίκαιον όί- 
σ τε  ό υπερασπιστή; καί απόστολος τού δόγματος 
τούτου νά κατέχηι τήν προ'ιτην Οέσιν, καί διά τούτο 
έδόθη αύτω.

Αλλά τά  πράγματα ήλλαξαν πολύ' ό Π. Πασ- 
σάλλια; έπολέμησε τήν κοσμικήν έξουσίαν, καί Πιο; 
ό θ ’ , ήθελησε νά τόν τιμωρήσι δημοσία. Προσέταξε 
λοιπόν τήν άποτομήν τή ; κεφαλή; τού ένοχου καί 
τήν άφάνισιν αύτή; άπό τών ιερών τειχών.

Δήμιο; δ'ύπήρξε έςγολάβο: τ ι; τής οικοδομή; τού 
ανακτόρου, καί ό αύχήν τού Π. Πασσάλλια παοαδό- 
ξω ; βάρβαρον παθών άκρωτηοίασιν, άπεχωρίσθη τού 
κορμού.

Α λλ ’ ιδού τό περίεργότατον πάντων' τό μέν θύ 
μα δέν διεμαρτυρήθη' ό καθηγητή; δμω; Ποδέστη;, 
ό τω ν  τοιχογραφιών πατήρ, έξω φρε ών γενόμενο; 
έπί τή  κολοβώσει τού έργου αύτού, ένάγει τόν οικο
δόμον πολιτικήν αγωγήν, άπαιτών 60,000 φράγκων 
εί; άποζημίωσιν. Ούτος δέ αντιτείνει δτι τοιαύτη 
ήτο ή δοθεϊσα αύτώ προσταγή' αλλά δεν έόυνήθη 
είσέτι νά λάβη, αυτήν εγγράφω;, καί ζη τε ίτα ι εάν τό 
δικαστήριον, κήρυξαν έαυτό αρμόδιον, θέλει κατα
δικάσει τόν κατηγορούμενον.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΡΟΠΛΙΟΝ. Εφημερί; τις έκδι- 
δομενη έν Βιέννι έγραφε πρύ τινων ημερών τά  εξής'

«  Ο Κ. Σ ών, συντάκτη; τή ; ΙΙβνΐεΙα ΚβΓραΙζίΙοΓ, 
τή ; μόνης επιστημονική; ρουμανική; έπιθεωρή- 
σεως, έκήρυξε διά τού τελευταίου αριθμού δτι 
δι' έλλε.ψιν συνδρομητών θά καύση, δημοσία τά
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σωζόμενα αντίτυπα τή ; έπιθεωρήσεω; αύτεύ, καί 
θ' ανεγείρτι έπί τή ; κόνεω; τρόπαϊον ταύτην έχον 
τήν επιγραφή,ν' —  Ενθάδε κεϊται ή πρό; τήν ρου
μανικήν έπιστήίλην καί φιλολογίαν συμπάθεια.»

Πολύ φοβούμεθα δτι καί οί έν Ελλνδι περιοδικώ; 
έ'.δίδοντε; επιστημονικά καί φιλολογικά συγγράμ- 
ματα, ταχέως θ αναγκασθώσι νά μιμηθώσι τόν Ρου· 
μ.άνον αυτών συνάδελφον, ούχί τόσον δι έλλειψιν 
συνδρομητών, όσον διά τήν αδικίαν αύτών ή μ.ηδό- 
λως άτοτιόντων, ή τά  ρ.έγιστα θστεριζόντων τήν 
συνδρομήν. Γΐώ; νά έπαρκώσιν οί έκύόται εις τήν 
δαπανην τή ; συντάξεως, τού τύπου, τού χάρ
του, τώ ν ταχυδρομικών κλπ., όταν οί λαμβάνοντες 
τό σύγγραμμα δεν άποδιδωσιτό τίμημα αύτού ; ίδού 
ή αίτια δι ήν, πλήν δύο ή τρ ών έπιζώντων περιο
δικών συγγραμμάτων, όλα όσα έξεδόθησαν κατά 
καιρού; εις τε  τήν έλευθέραν καί μή Ελλάδα, ήτοι 
έν Αθήναις, έν Κέρκυρα, έν Σμύρνη, έν Κωνσταντινου- 
πόλει καί αλλαχού, δλα σχεδόν θνησκόγενα κατε- 
στράφησαν. Καί μήπως είναι ύπέρογκο; ή συνδρομή 
τών σωζομένων τούτων συγγραμμάτων ; πε'ντε ή εξ 
λεπτά τήν ήμε'ραν! Εάν τις τών δυστροπούντων περί 
τήν πληρωμήν πιστεύς, δ τι τά  συγγράμματα ταύτα 
δέν είναι πάντη άσυντελή είς τήν πρόοδον τού ήμε- 
τέρου έθνους, δέν θέλει ίσως βραδύνει νά αίσθανΟή 
τύψιν συνειδήσεως,οτι προσηνέχθη καί νέον ολοκαύ
τωμά τή  άναλγ/,σία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Η Κυρία Ελένη Μ. Μελά προσέ- 
φερε τή Φιλεκπαιδευτική Εταιρία δραχ. έςακοσια;- 
άπεδόθη δέ αύτή, κατά τούς κανονισμούς, άργυρούν 
μετάλλιον μετά διπλώματος, καί τίτλο: εύεργετιδος.

Συ-χρόνω; κατεγράφησαν συνδ.ομηταί τής Ε τα ι
ρία; όί Κύριοι Βασίλειο; Μελά;, Εμ. Βουτσινά; καί 
Γ. Λ. Δουρούτης.

ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΣΤΜΠΓΩΣΙΣ. Αερόστατου μέγα φέ- 
ρον πλατύτατου στέμμα, πετασθέν τήν ημέραν τή; 
ένθρονίσεω; τού Ναπολέοντος, έπεσε κατά παρά
δοξον σύμπτωσιν έπί τού τάφου τού Νέρωνο;. Ο 
αύτοκράτωρ ήρώτησε τ ί  έγένετο τό αερόστατου, καί 
ήναγκάσθησαν νά φανερώσωσιν αύτώ τεχνηέντως τήν 
αλήθειαν. Πάντες δ ’ ένόμιζον δτι ό αύτοκράτωρ 
ήθελε δυσαρεστηθή- άλλ’ ουτο; άπεκρίνατο' χα .ΙΜ · 
τέρα  ε’χεί χα ρά  ε ίς  τ ι)γ  ./ασ.τηr .

ΕΥΣΤΟΧΟΣ ΑΠΛΝΤΙ1ΣΙΣ. Οτε ό Ναπολέων ήτο 
αξιωματικός τού πυροβολικού, αξιωματικό; τις Πρώ- 
σο; έλεγε μεγαλορρημονών, δτι οί μέν συμ.πολΐταί 
του έμάχοντο π ά .τοτε  ύπέρ δοξη;, οί δέ Γάλλοι ϋ· 
πέρ χρημάτων. —  όρθώς λέγεις, άπεκρίνατο ό Βο- 
ναπάρτης' δ ιότι έκαστο; μάχεται ΐν’ άποκτήση δ:τ ι  

δέν έχε·..


